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مالل ي�سرتط 3 ماليري �سنتيم 
لت�سريح جعبوط

الفرنــــــــ�سي لفــــــاين 
يوؤكد ات�سال الكناري 

لتدريب التــــــ�سكيلة

خمطط تاأمني امتحانات �سهادة البكالوريا

ت�سخري18 األف �سرطي  من خمتلف الرتب
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يف كتاب جديد للموؤلف 
العراقي عالء حمد

ا�ستح�سار جتربة »�سركون 
بولـ�ش« فـــــــي القــــــــ�سيدة 

العـــــــــــــربية احلــــــــــــديثة
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يف ظل �سيادة الندرة  والتهاب الأ�سعار

ما بعد مداومة الـعيد 
 ...رحــــــــلة عــــــــــذاب
 جديدة للمـــــــواطنني

 ب�سبب اإخاللهم بنظام
املناوبة خالل يومي العيد 

2000 تـــــــاجـــر 
 بوليات اجلـــــنوب 
يف قف�ش التـــهام 

�سعيدة

 حماولة انتحار �ساب
 ع�سية عيد الفطر

بني 14 اإىل 16 جوان 2018

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 8 اأ�سخا�ش

بكل من �سوق اأهرا�ص وتب�سة والطارف

اإحباط تهريب اأكرث من 
15 األف لرت من الوقود 

عيد 

حملي

مرور

تهريب

  .        اجلزائر على التما�ش املبا�سر مع اجلماعات الإرهابية



عين

بعد �سهر من تفاعل �لأ�سو�ق، جاء موعد فر�غها، و�أنت متر على �سوق 
با�س جر�ح �ل�سعبي، �ملحاذي ل�سوق مولود بريني�س، �خلاوي على 

عرو�سه مبنا�سبة �لعيد �أول ما ت�سادفه هو �حلجم �لهائل من �لنفايات 
من �لكارتون و�لأغلفة و�لبال�ستيك وهو بقايا مبيعات �ملالب�س، ب�سكل 
ي�سعب حتى من حركة �ل�سري، ويف �سورة تعد �لأ�سو�أ من نوعها خالل 

�سنو�ت، رغم �أنها يف �لأ�سا�س �سوق مو�زية، تعرف يوميا كر� وفر� ما بني 
�لباعة و�لأمن، لتاأتي هكذ� ت�رصفات لتعزز فر�سيات منع �ل�سوق كلية ..
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اإقبال اجلزائريني على القمر ال�سناعي »اأ�سرتا«  
 بعد �نطالق مباريات كاأ�س �لعامل يف رو�سيا 2018 �أقبلت 

�جلماهري �جلز�ئرية �لعا�سقة للكرة �مل�ستديرة على تغيري 

�أقمارهم �ل�سناعية من �لنايل�سات �إىل �لقمر �ل�سناعي« �أ�سرت�« 

وهذ� من �أجل متابعة خمتلف مباريات كاأ�س �لعامل و�لتي 

ت�سارك فيها �لعديد من �لبلد�ن �لعربية كم�رص و�ملغرب وتون�س 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية وغريها من �لدول �لإ�سالمية 

كاإير�ن �إ�سافة �إىل �ملنتخبات �لعاملية �لكربى كاإ�سبانيا  و�أملانيا 

و�ل�سويد وفرن�سا وغريها من �لدول �لتي �ستمتع �جلماهري 
باأد�ئها يف هذ� �ملونديال .

النقل غائب يومي العيد
يبدو �أن �لتطمينات �لتي �أطلقتها وز�رة �لنقل ب�ساأن توفر �لنقل خالل 

يومي �لعيد ذهبت �أدر�ج �لرياح، لأن �ملو�طن �لب�سيط وجد نف�سه يف 

م�سكل حقيقي �أثناء رغبته يف �لتنقل من �أجل �سلة �أرحامه يف بلديات 

�أخرى من �لعا�سمة، ما يوجب على �جلهات �لو�سية �ل�رصب بيد من 
حديد مثلما تفعل نظريتها يف وز�رة �لتجارة.

العلم اجلزائري حا�سر برو�سيا
رغم غياب �ملنتخب �جلز�ئري عن كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم �لتي جتري 

جمرياتها برو�سيا، �إل �أن �لعلم �لوطني كان حا�رص� بقوة خالل �للقاء 

�لذي جمع �ملنتخب �ملغربي بنظريه �لير�ين، وهذ� يف �ملدرجات 

�لتي كانت خم�س�سة للمغاربة يف مقابلة خ�رصها �أ�سود �لأطل�س بهدف 
ل�سفر.

املغاربة ي�ستمون رئي�س االحتاد ال�سعودي

الكل هجر �سوق با�س جراح �سوى ف�سالت املبيعات

خبر في 
صورة

مولودية اجلزائر حديث 
االإعالم العاملي

 »بال�ستي ما�سي فالكوزينة«
 من موقف اإىل م�سدر تنكيت

حبيت«،  وين  بال�ستي  فالكوزينة،  ما�سي  »بال�ستي  خرجة  �أن  يبدو 
�تخذ  �إذ  �ملبارك،  �لفطر  عيد  �أيام  مع  حتى  �ملوقف  �سيدة  تز�ل  ل 
مناه�سوها منها �سعار� جعلوه مر�فقا ملختلف من�سور�تهم، �سو�ء ما 
تعلق بحلويات �لعيد وعاد�ته وتقاليده، �أو حتى �لزيار�ت، لتتحول خرجة 
»�ل�سابالت« مبا لها وما عليها �إىل م�سدر ها�ستاغات �لفاي�سبوكيني ..

 الفاي�سبوك ما بني التهاين
 والتعريف بعادات العيد

لن�سغالت  فعليا  ناقال  �سارت  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �أن  مبا 
بني  ما  ناقل  �إىل  �لفطر  عيد  مع  فتحول  �جلز�ئريني،  ويوميات 
من  �حللويات  ب�سور  عج  �إذ  �لعيد،  وحلويات  �لعيد،  تهاين  عاملني: 
تبادل  �إىل  �مل�ساهدة  مرحلة  من  نقلته  بطريقة  �ملناطق،  خمتلف 
�لتي  و�لأكالت  يقدم  وما  لأخرى،  منطقة  من  و�لتقاليد  �لعاد�ت 

حت�رص ودو�ليك ..

 تلقى رئي�س �لحتاد �ل�سعودي لكرة �لقدم تركي �آل �ل�سيخ �ل�ستائم من 
طرف جمموعة �أن�سار مغاربة كانو� حا�رصين يف ملعب »�وملبي�سك�س 
متابعة  �أجل  من  مو�سكو  �لرو�سية  بالعا�سمة  لوزنيكي«  كومبليك�س 
مبار�ة �لفتتاح ملناف�سة كاأ�س �لعامل، حيث عربت �جلماهري �ملغربية 
�مللف  �سد  �ل�سعودي  �لطرف  وقوف  من  وغ�سبها  ر�ساها  عدم  عن 
�لبلد  �لفيفا حول هوية  �لذي جرى مبوؤمتر  �لت�سويت  �ملغربي خالل 
�مل�سرتك  �مللف  �إىل  عاد  و�لذي   2026 مونديال  دورة  يحت�سن  �لذي 

للوليات �ملتحدة �لأمريكية، كند� و�ملك�سيك.

اأ�شبح فريق مولودية اجلزائر حديث 
الإعالم واملواقع اللكرتونية العاملية 
بعدما تطرق املوقع اللكرتوين لنادي 

فلومينين�شي الربازيلي اإىل الإ�شارة لعميد 
الأندية اجلزائرية والذي ك�شب �شهرة 

عاملية بف�شل ال�شور الرائعة والتيفو 
التي ي�شنعها الأن�شار يف املدرجات ويف 

مقدمتهم األرتا�س »فاردي ليوين«.

اإقبال اجلزائريني على القمر 
ال�سناعي »اأ�سرتا«  ملتابعة 

كاأ�س العامل 

 بعد �نطالق مباريات كاأ�س �لعامل يف رو�سيا 2018 �أقبلت �جلماهري �جلز�ئرية 
�لعا�سقة للكرة �مل�ستديرة على تغيري �أقمارهم �ل�سناعية من �لنايل�سات �إىل 

�لقمر �ل�سناعي �أ�سرت� وهذ� من �أجل متابعة خمتلف مباريات كاأ�س �لعامل و�لتي 
ت�سارك فيها �لعديد من �لبلد�ن �لعربية كم�رص و�ملغرب وتون�س و�ململكة �لعربية 

�ل�سعودية وغريها من �لدول �لإ�سالمية كاإير�ن �إ�سافة �إىل �ملنتخبات �لعاملية 
�لكربى كاأملانيا  و�لربتغال و�إ�سبانيا و�ل�سويد وفرن�سا وغريها .
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العقيد املتقاعد العربي �شريف يف حوار مع الو�شط:

قيادة الأركان اأجه�ست كل خمططات التق�سيم 
.        اجلزائر على التما�س املبا�شر مع اجلماعات الإرهابية

اأكد اخلبري الأمني عبد احلميد العربي �شريف باأنه يجب على اجلزائر تبني �شيا�شة وقائية �شارمة يف الوقت الراهن، للعمل على بناء جبهة داخلية قوية 
تت�شدى لأي نية خارجية لتمزيق اجلزائر، العقيد املتقاعد اأو�شح يف حوار خ�س به الو�شط باأن اجلزائر مهددة بالتق�شيم من قبل الدول العظمى التي لها 

اأطماع ا�شتعمارية يف منطقة ال�شاحل.

حاوره: علي عزازقة

العربي  اأبرز  ال�سياق  ذات  ويف 
�رشيف باأن البالد حماطة بحدود 
واأن  �سيما  نارية من كل اجلهات، 
مع  مبا�رش  التما�س  على  اجلي�س 
اجلماعات االإرهابية التي الزالت 
حني  يف  ومايل،  ليبيا  يف  تن�سط 
يعمل  اجلزائري  اجلي�س  اأن  اأكد 
من  متكنه  ا�سرتاتيجية  وفق 
جموح  تكبح  جديدة  خطط  خلق 
داخلية  نعرات  خلق  يف  دولة  اأي 

للجزائر.

نتحدث اأول عن الواقع 
الأمني يف �شمال افريقيا 

كيف تقروؤونه وهل 
يوؤثر على اجلزائر ؟

جيو�س  التما�س  على  اليوم  نحن 
النيتو و جماعات اإرهابية ومافيا 
هذه  كل  املنظمة،  اجلرمية 
اإخطار  بوادر  هي  الف�سيف�ساء 
متعددة و مركبة ترتب�س باجلزائر،  
حولنا  يُحاك  باأنه  نوؤكد  اأن  يجب 
متعددة  و  مركبة  �سيناريوهات 

احياء م�رشوع ديغول  هدف منها 
ف�سل  اإىل  ي�سبو  الذي  ال�سابق 
م�رشوع  اجلزائر،   عن  ال�سحراء 
ما  و  اأمريكي،   فرن�سي  اجلديد 
يرتجم ذلك يف الواقع هو ت�رشيح 
اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س 
ماكرون يف احتفاالت الرابع ع�رش 
جويلية مع �سيفه ترامب ملا اأكد 
اأمريكى  فرن�سي  توافق  اأن هناك 
و  يت�سح  �سوريا  و  ال�ساحل  حول 
و  اجلنوبية  حدودنا  يف  يتجلى 

ال�رشقية.

تق�شد اأن هنالك 
خمطط خارجي 
لتق�شيم اجلزائر؟

اأق�سده  ما  هذا  تاأكيد  بكل  نعم 
من  نية  هنالك  �رشاحة،  بكل 
اأجل  من  العظمى  الدول  بع�س 
فيها  وا�سعال  اجلزائر  تق�سيم 
بع�س  مع  حدث  مثلما  الفنت 
اإىل  حتولت  التي  العربية  الدول 
اأ�سعلوا  التي  احلرب  بفعل  دمار 
وقودها، لهذا يجب احلذر وال�سري 
الهادفة  املعر�سة  الدعوات  وراء 

اإىل تدمري البلد.

مع كل هذا ما يجب 
على اجلزائر القيام 

به، خا�شة واأن املنطقة 
عل �شفيح �شاخن دون 

ن�شيان اأطماع بع�س 
الدول ال�شتعمارية يف 

ال�شاحل ؟

اجلزائر ويف الوقت الراهن عليها 
�سارمة،  وقائية  �سيا�سة  تبني 
بال�سعي اإىل تقوية اجلبهة الداخلية 
العمل  واالخوة،  الوعي  بتعزيز  
مظاهر  وحماربة  الفنت  واأد  على 
التطرف مع الق�ساء على اجلهوية 
العن�رشية ون�رش ثقافة الت�سامح و 
العمل على تعزيز الوقاية االأمنية 
الع�سكرية،  اجلاهزة  من  الرفع  و 
على  يجب  باأنه  اأوؤكد  هنا  ومن 
الوطنية  و  ال�سيا�سية  النخب 
تنتظر  ال  و  بناء  دور  تلعب  اأن 
مبكا�سب،  للظفر  اال�ستحقاقات 
ومتا�سكها  اجلزائر  وحدة  الأن 
هما ال�سبيل لتفويت الفر�س على 
كل املرتب�سني بها، وهذا ما يجب 

العامل  به  يعج  وقت  يف  يكون  اأن 
بحروب ا�ستنزاف وتق�سيم.

اجلي�س الوطني 
ال�شعبي،  دائما ما 

اأعلن عن الق�شاء على 
اإرهابيني وحجز اأ�شلحة 

ثقيلة، هل هذا يعني 
عن وجود خاليا م�شلحة 

نائمة تنتظر الفر�شة 
من اأجل البدء يف ن�شر 

الفو�شى؟

العام  الراأي  يفهم  اأن  يجب 
اأ�سهل  يعد  التجنيد  باأن  باجلزائر 
توفري  هو  وال�سعب  مرحلة، 
اللوجي�ستيك و االأ�سلحة والذخائر 
نقلها  على  والعمل  واملعدات، 
توزيعها  مع   وحمايتها  وتخزينها 
يتطلب  التجنيد  اأما  بعد،   فيما 
املال فقط وهو متوفر  وب�سخاء 
متوفر  هو  و  االإعالم  ويتطلب 
ويتطلب �سيوخ دعاة و هوؤالء رهن 
اجلهات  بع�س  كان  نعم  الطلب، 
تخزين  على  تعمل  املجهولة 

ال�سالح و الذخائر و لكن ا�ستبقت 
اأجه�سته  و  امل�رشوع  القيادة 
مكافحة  ملف  ت�سلم  بعد  خا�سة 
و  اال�ستعالم  دائرة  من  االإرهاب 

االأمن اإىل رئا�سة االأركان.

تق�شد العمليات 
ال�شتباقية، ح�شبكم 

ملاذا قيادة الأركان 
ارتكزت على هذه 
الإ�شرتاتيجية ومل 

تعمل وفق اخلطط 
التقليدية؟

مبثابة  تيقنتورين  عملية  كانت 
رئي�س  دفع  الذي  اخلطر  ناقو�س 
اجلمهورية القائد االأعلى للقوات 
مكافحة  ملف  بت�سليم  امل�سلحة 
واإعادة  االأركان  لقيادة  االإرهاب 
هيكلة االأجهزة االأمنية، فاخلطط 
تتغري وفق املخاطر و ما ُخطط 
الع�سكرية  بالقيادة  دفع  للجزائر 

االإبداع يف اإ�سرتاتيجية مبتكرة.

يف ظل ت�شتت �شمل الأحزاب حول موقف موحد منها

حاج جيالين: ال�سبابية �سمة كل الرئا�سيات ول تنح�سر على موقف املعار�سة

بكل من �شوق اأهرا�س وتب�شة والطارف

اإحباط تهريب اأكرث من 15 األف لرت من الوقود 

االأول  الوطني  االأمني  اأو�سح   
اال�سرتاكية  القوى  جلبهة 
حاج  حممد  »االأفافا�س« 
جيالين، يف ت�رشيح لـ«الو�سط«، 
الرئا�سيات  عن  احلديث  اأن 
اأما  الأوانه،  �سابقا  يزال  ال 
التي  ال�سبابية  بخ�سو�س 
مت�س  ال  فهي  Wامللف  تلف 
وموقفها  فقط  املعار�سة 
مر�سحيها،  اأو  مر�سحها  اأو 
ككل،  الرئا�سيات  ت�سمل  بل 
م�ستدركا اأن ن�سالهم باالأفافا�س 
قائم على االأمل وهو ما يخت�رش 
االحتماالت  باب خمتلف  اإبقاء 
مبادرة  تقدمه  ملا  وفقا  واردا، 
اأطلقها  الذي  الوطني  االإجماع 
الدائم  رهانهم  مع  احلزب، 
ملنظومة  ال�سلمي  التغيري  على 

احلكم.
�سنة  من  اأقل  قبل  هذا  ياأتي 

 2019 رئا�سيات  عن  تف�سلنا 
املوقف   �سيدة  ال�سبابية  تبقى 
وهو ما اعرتفت به املعار�سة، 
بتحميلها  تداركت  حني  يف 
امل�سوؤولية للنظام، يف ظل عدم 
امللف،  توجيه  نية  روؤية  و�سوح 
يف ظل الت�سارب احلا�سل حول 
تر�سح رئي�س اجلمهورية لعهدة 
خمتلف  لتاأتي  عدمه،  من   5

يف  ت�سب  احلا�سلة  الردود 
اأحزاب  الرد على دعوات  اإطار 
جبهة  راأ�سها  وعلى  املواالة 
وت�رشيحات  الوطني  التحرير 
اأمينها العام جمال ولد عبا�س، 
لرت�سح  الدعوة  بخ�سو�س 
بوتفليقة لعهدة خام�سة، ورمي 
خالل  من  املجال  يف  خطى 
اإن�سائه جليل بوتفليقة امل�سكل 

من جمموعة تنظيمات طالبية، 
بني  املعار�سة  ردود  لتاأتي 
امل�سهد  لتغيري  الرئي�س  دعوة 
واالبتعاد عن العهدة اخلام�سة، 
وبني انتقاد الو�سع القائم، لكن 
دون خطوات توحد �سفها، على 
غرار ما ح�سل خالل رئا�سيات 
مع  انطلقت  والتي   ،2014
الدميقراطي  االنتقال  تن�سيقية 
معار�سة  اأحزاب  من  امل�سكلة 
اإىل  و�سوال  وطنية  و�سخ�سيات 
عرب  املعار�سة  خطوات  قمة 
تع�سف  اأن  قبل  مزافران  ندوة 
بوحدة   2017 ت�رشيعيات 
االختالفات  وكذا  ال�سف، 
بني  ما  الوا�سعة:  االأيديولوجية 
وبخا�سة  واالأر�سيدي  حم�س 
جيل جديد الذي رمى املن�سفة 

اأوال.
�شارة بومعزة

الوطني  للجي�س  مفارز  اأحبطت 
على  اخلمي�س  ام�س  ال�سعبي 
من  بكل  متفرقة  عمليات  اثر  
والطارف  وتب�سة  اأهرا�س  �سوق 
من  كميات  تهريب  حماوالت 
 15 من  اكرث  ب  تقدر  الوقود  
اكرث  �سبط  مت  حني  يف  لرت  الف 

الكيف   من  كيلوغرام   120 من 
ما  ح�سب  بتلم�سان   املعالج  
لوزارة  بيان  اجلمعة  يوم  اأورده 

الدفاع الوطني.
اإطار  »يف  انه  البيان  يف  وجاء 
املنظمة  اجلرمية  حماربة 
الوطني  للجي�س   مفارز  اأحبطت 

ال�سعبي يوم 14 جوان 2018 على 
من  بكل  متفرقة  عمليات  اثر 
�سوق اأهرا�س وتب�سة  والطارف / 
ن .ع. 5 حماوالت تهريب كميات 
)  15229  ( ب  تقدر  الوقود  من 

لرت«.
عنا�رش  �سبط  اأخرى  جهة  من 

وحرا�س  الوطني  الدرك 
احلدود بتلم�سان / ن ع ) 122 (   
يف  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام 
حني �سبطوا )15( قنطار اأن من 
مادة النحا�س بوهران وبتلم�سان 
غري  مهاجر   )29( توقيف  مت  

�رشعي من جن�سيات خمتلفة .

خمطط تاأمني امتحانات �شهادة البكالوريا

 ت�سخري18 األف �سرطي 
من خمتلف الرتب

�سهادة  الإجتيازاإمتحانات  حت�سبا 
الفرتة  طيلة  املقررة  البكالوريا 
 25 غاية  اإىل   20 من  املمتدة 
و�سعت  اجلارية،  ال�سنة  من  جوان 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
التغطية  ل�سمان  وقائيا  خمططا 
امتحانات  ملجريات  االأمنية 
تعداد  بت�سخري  البكالوريا  �سهادة 
اأكرث من 18000  ب�رشي يتكون من 

�رشطي من خمتلف الرتب.
ت�سمل التغطية االأمنية المتحانات 
 2108 الباكلوريا،  �سهادة  �سهادة 
قطاع  عرب  امتحان  مركز 
بكامل  الوطني  االأمن  اخت�سا�س 
جتميع،  مركز   14 الوطن،  واليات 
مراكز   02 ت�سحيح،  مركز   70
حفظ  مراكز  اىل  باالإ�سافة  طبع 
 66 عددها  والبالغ  املوا�سيع 
م�سالح  �ست�سارك  كما  مركز، 
املراكز  حفظ  يف  الوطني  االأمن 

املتقدمة حلفظ املوا�سيع.
كافة  ت�سخري  مت  اأخرى  جهة  من 

�سيولة  لت�سهيل  الوقاية  اآليات 
من  بالقرب  املرورية  احلركة 
ت�سهد  التي  االإمتحانات  مراكز 
واالأولياء،  التالميذ  توافد 
املمتحنني  �سالمة  واحلفاظ على 
مراقبة  نقاط  و�سع  طريق  عن 
ل�سمان  متحركة،  واأخرى  ثابتة 
ل�سري  املهياأة  الظروف  كل  اإجناح 
هذه االمتحانات عرب كافة الرتاب 
مكافحة  جانب  اإىل  الوطني، 
قرب  الع�سوائي  التوقف  ظاهرة 
الدوريات  وتكثيف  املراكز  هذه 
ن�ساط  بتفعيل  والراكبة  الراجلة 
وحدات الدراجات النارية وتنظيم 
عرب  وتوعوية  حت�سي�سية  حمالت 
للمديرية  االإت�سالية  القنوات  كافة 
تخ�س  الوطني  لالأمن  العامة 
املديرية  وتوؤكد  هذا  احلدث،  
العامة لالأمن الوطني، اأن م�ساحلها 
ال�سري  ل�سمان  ونهارا  ليال  جمندة 
متمنية  لالإمتحانات،  احل�سن 

التوفيق للطلبة االأعزاء.



تنت�رش   دينية   منا�سبة  كل  مع 
ظاهرة  املحلية  الأ�سواق  يف 
اأو  جمهولة  منتجات  ت�سويق 
عددها  جتاوز  هوية،  ناق�سة 
اأو مغ�سو�ش،  املائة منتوج مقلد 
املنتجة  املواد  خمتلف  يف 
امل�ستوردة،ومما  اأو  حملية 
البيع  نقاط  انت�سارها  يف  �ساهم 
خمت�سون  و  الفو�سوية،خرباء 
التي  الظاهرة  تفاقم  من  حذروا 
حياة  يهدد  خطرا  اأ�سبحت 

املواطنني
عن  املقلدة  املواد  وتختلف 
الكثري  يف  الأ�سلية  املواد 
واملكونات  املوا�سفات  من 
م�سدر  مقدمتها  ويف  الأ�سا�سية، 
ال�سوق  يغرق  ما  وهو  املنتوج، 
ولكنها  الثمن  زهيدة  مبنتوجات 
ت�رش بالقت�ساد الوطني عموما، 
ويتعني  باخل�سو�ش،  وامل�ستهلك 
عن  البتعاد  الأخري  هذا  على 
الأ�سواق  من  املنتوجات  اقتناء 
الأر�سفة،  ومن  الأ�سبوعية 
على  الو�سم  بيانات  اإيل  والنتباه 
ت�سمل  اأن  يجب  حيث  التغليف، 
ال�رشورية،  البيانات  جميع 
املنتوج  م�سدر  مقدمتها  ويف 
وا�سم  العربية  اللغة  واإجبارية 

امل�ستورد وعنوانه

�صبكات خمت�صة عن 
التجارة املوازية و نقاط 

البيع الفو�صوية 

الوطنية   اجلمعية  رئي�ش  حمل 
م�سوؤولية  احلرفيني  و  للتجار 
احللويات  �سنع  املواد   انت�سار 
اإىل �سبكات خمت�سة عن التجارة 
املوازية و نقاط البيع الفو�سوية 
يف  الغ�ش  ظاهرة  اأن  ،مو�سحا 
اأكرث  تتفاقم  الإ�ستهالكية  املواد 
على  املنا�سبات  ال�سهر  خالل 
الطلب  اإىل  بالنظر  الأعياد  غرار 
الذي  الو�سع  ،وهو  املتزايد 
املنا�سبات كفر�سة  يغتنمه جتار 
للربح ال�رشيع على ح�ساب �سحة 

املواطنني
من  ملجموعة  بولنوار  ودعا 
بفعلها  ميكن  التي  الإجراءات 
الفو�سوية  التجارة  ا�ستئ�سال 
خمابر  من  الإكثار  من  بداية 
حتديد  من  للتمكن  النوعية 
واملغ�سو�سة  املقلدة  املواد 
على  العمل  مع  وف�سحها، 
برتقية  امل�ستهلكني  م�ستوى 
مفهوم الثقافة ال�ستهالكية لدى 
الرقابة  وت�سددي  املواطنني، 
الو�سية  ال�سلطات  طرف  من 
�سواء ما  على م�ستوى املمولني، 
املنتجني  اأو  بامل�ستوردين  تعلق 

املحلني

مواد م�صنعة حمليا بطريقة 
غري �صرعية وغري م�صرح 

بها

من جهته رئي�ش الحتاد الوطني 
حمفوظ  امل�ستهلك  حلماية 
حرزيل، فعاد بال�سورة اإىل م�سادر 
واملغ�سو�سة  املقلدة  ال�سلع 
عن  قادمة  ملواد  تنق�سم  والتي 
وم�سدرها  ال�سترياد  طريق 
م�سنعة  مواد  اأو  اآ�سيوية،  دول 
�رشعية  غري  بطريقة  حمليا 
بها، وهو ما يجعل  وغري م�رشح 
الناحية  من  العالمة  �ساحب 
املتابعة  فر�سة  اأمام  القانونية 
القانونية، وهو ما يفرت�ش اأن يتم 
ول�سمعتها  للعالمة  حماية  فعال 
العملية  اأن  اإل  وللم�ستهلكني، 
التهاون يف هذا  من  نوعا  تعرف 
يف  يبلغ  حيث  بح�سبه،  ال�سدد 
حرزيل  بح�سب  احلالت  بع�ش 
�ساحب  بني  التواطوؤ  درجة 
بهدف  وذلك  واملقلّد  العالمة 
عالمته  من  الكتفاء  حتقيق 
اأ�سواقها، وبالتايل  وتو�سيع نطاق 
فاإن  العالمة  اإنتاج  �سعف  اأمام 
اأمام  املقلّد  به  يقوم  الكتفاء 

�سمت �ساحب العالمة

جميع املنتجات التي تدخل 
ال�صوق الوطنية عرب 

اال�صترياد غري مراقبة

رئي�ش جمعية حماية  من جهته  
م�سطفى  امل�ستهلك،  واإر�ساد 
زبدي،اأ�سار  اأن جميع  املنتجات 
الوطنية  ال�سوق  تدخل  التي 
مراقبة،  غري  ال�سترياد  عرب 
الرقابية  اجلهات  اعتماد  وانتقد 
الوثائقية  املراقبة  على  الو�سية 
منه  تعاين  الذي  العجز  ظل  يف 
الرقابة  جمال  يف  الهيئات  هذه 
املخابر  م�ستوى  على  التحليلية 
الذي يدعمه املنحى الت�ساعدي 
يعترب  اإذ  ال�سترياد،  لوترية 
ممول  اأهم  الأجنبي  املنتوج 

لل�سوق املحلية.

اإىل  ال�سدد  ذات  يف  م�سريا 
الوثائقية  الرقابة  تعر�ش  اإمكانية 
امل�ستوردين  طرف  من  للتجاوز 
اكت�ساف  موؤكدا  املنتجني،  اأو 
هو  كما  مزورة،  واأو�سمة  �سهادات 
حالل  ل�سهادات  بالن�سبة  ال�ساأن 
الغذائية،  وال�سلع  املنتجات  على 
�سمانها  عدم  عن  النظر  ب�رشف 
جلودة املنتوج ومطابقته للمعايري، 
املخربية  الرقابة  اأن  منطلق  من 

هي الأ�سا�ش للتاأكد من ذلك.

ويف ذات ال�سياق، اأو�سح م�سطفى 
على  الوطنية  املخابر  باأن  زبدي 
املواد  حجم  مع  باملقارنة  قلتها 
على  حمليا  واملنتجة  امل�ستوردة 
غري  خمابر  اأي�سا  تعترب  ال�سواء، 
جمموعة  اإىل  واأ�سار  متطورة، 
يف  الغذائية  املنتجات  من 
اأو  فطريات  حتتوي  الأول  املقام 
كما  �سامة  طبيعة  ذات  مكونات 
للم�سافات  بالن�سبة  ال�ساأن  هو 
اأو املواد  للقهوة واحلبوب اجلافة 
الغذائية املعدلة جينيا، وبالإ�سافة 
اإىل املواد امل�سعة امل�ستوردة من 
اأوروبا ال�رشقية. وذكر زبدي بهذا 
م�رشة  مواد   ا�سترياد  اخل�سو�ش 
ال�سوق  يف  تتداول  مطابقة  وغري 
باأن  م�سيفا   ، م�سريا  الوطنية، 
قامت  التي  امليدانية  التحقيقات 
امل�ستهلك  حماية  جمعية  بها 
ك�سفت عن نتائج ”خميفة” بالنظر 
اإىل العديد من التجاوزات يف جمال 
ال�سحة العمومية، ودعا ال�سلطات 
اإىل  الرقابية  واجلهات  العمومية 
مطابقة  اإعادة  مببداأ  العمل  عدم 
خالل  من  امل�ستوردة،  املنتجات 
احليواين  لال�ستهالك  توجيهها 
بدل من الب�رشي، وعلّل ذلك بعدم 
تتبع  على  الرقابة  م�سالح  قدرة 
بدقة م�سار املنتجات بعد دخولها 

ال�سوق.
وجود  اإىل  باملقابل  زبدي  واأ�سار 

مع  باملوازاة  موازية  �سناعة 
تنتج  اإنها  قال  الفو�سوية،  التجارة 
مواد ذات نوعية رديئة وقد تكون 
لال�ستهالك  لتعر�سها  خطرية 
الوطنية،  ال�سوق  م�ستوى  على 
دور  على  ال�سدد  هذا  يف  و�سدد 
يف  واملهنية  ال�سناعية  الحتادات 
ك�سف الدخالء عن املهنة وف�سح 
اإىل  القانونية،  غري  املمار�سات 
يف  العاملية  ال�رشكات  دور  جانب 
عرب  التقليد  من  عالماتها  حماية 
للمركز  يف  عالماتهم  ت�سجيل 

الوطني للملكية ال�سناعية.
من جهتها ا�ستنفرت وزارة التجارة 
من  اخلارجية  م�ساحلها  جميع 
هوية  يف  والتحقيق  البحث  اأجل 
ال�ستهالكية،  املواد  من  جملة 
�سناعية وغذائية، املنتجة حمليا 
غري  تعترب  التي  وامل�ستوردة، 
القانونية،  للموا�سفات  مطابقة 
بو�سم  يتعلق  فيما  خ�سو�سا 
مهما  يعترب  الذي  املنتوجات، 
�سلعة،  اأي  لت�سويق  اأولوية  وذا 
قد  التي  اخلطورة  اإىل  بالنظر 
الهوية  جمهول  منتوج  اأي  ميثلها 
اأي  اإلزام  اإىل  امل�رّشع  ولهذا عمد 
متعامل اقت�سادي ب�رشورة التقيد 
كل  و�سم  يف  الالزمة  بال�رشوط 
املنتوجات التي يقوم باإنتاجها اأو 

ا�ستريادها اأو بيعها
اإميان لوا�س

خارج ال�صروط واملقايي�س ال�صحية

�صارة بومعزة

مواد غري مرخ�سة تنتج وتباع بال�سوق املوازية   
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يف ظل �صيادة الندرة والتهاب االأ�صعار

ما بعد مداومة العيد ...رحلة عذاب جديدة للمواطنني
تعرف فرتة ما بعد العيد نق�صا يف ال�صلع على اأنواعها، و�صط غلق للمحال واالأ�صواق واملفتوحة منها ت�صهد التهابا يف االأ�صعار،  وهو ما ي�صتدعي من وزارة 

التجارة اأخذ اأ�صبوع ما بعد العيد بعني االعتبار �صمن املداومة، على ما اأكده الفاعلون الذين تقربت منهم »الو�صط«.

مع كل عيد تعود ت�ساوؤلت تطبيق 
التجار  التزام  ومدى  املداومة، 
والأخذ  التجارة،  وزارة  بتعليمات 
وحماية  التجار  ممثلي  بني  والرد 
يتوا�سل  ما  اأن  اإل  امل�ستهلك، 
تدارك  دون  متكرر  �سيناريو  يف 
من  مناق�سته  حتى  ول  ال�سلطات 
هو  الر�سمية،  اجلهات  طرف 
يومي  بعد  التجارية  احلياة  غياب 
ما  امل�ستهلكون  مي�سي  اإذ  العيد، 
كل  بعد  اأيام  والـ10  الأ�سبوع  بني 
دون  وغالبا  اأ�سواق  دون  منا�سبة 
منها  القليل  اإل  جتارية  حمالت 
حمال  اإىل  بالن�سبة  اأو�سع  والأمر 
يحتاجها  التي  ال�رشيعة،  الوجبات 
وجه  على  العاملون  امل�ستهلكون 
على  الطالب  وكذا  اخل�سو�ش 
ال�سنة  كون  اجلامعات،  م�ستوى 
اجلامعية ل تزال �سارية، كون �سهر 
والعطل  يتزامن  يعد  مل  رم�سان 

ال�سيفية.

 حرزيل: االنتهاكات هي 
�صمة املداومات كل �صنة

الوطني  الحتاد  رئي�ش  اأو�سح 
حمفوظ  امل�ستهلك  حلماية 

لـ«الو�سط«،  ت�رشيح  يف  حرزيل 
اأن املداومة تعرف عدة انتهاكات 
تعليمات  رغم  منا�سبة  كل  مع 
اأن  اإل  مرة  كل  يف  التجارة  وزارة 
كل  يف  يواجهون  امل�ستهلكني 
�سارخ  حتدي  يف  التجاوزات  مرة 
الردعية،  والإجراءات  للغرامات 
على راأ�سها ما تعرفه املحال على 
اأن  ذلك  اجلزائر،  ولية  م�ستوى 
الكثري من اأ�سحاب املحال هم من 
غري العا�سمة لذا يحتاجون للتنقل 
وبذلك  العيد،  ذويهم مبنا�سبة  اإىل 

تعود كل �سنة نف�ش التجاوزات.
ما  لفرتة  الغلق  بخ�سو�ش  اأما 
العيد والذي يتم خارج نطاق  بعد 
فيمتد  التجارة  وزارة  تعليمات 
اأ�سبوع  بني  ما  حمدثنا  بح�سب 
امل�ستهلك  ليبقى  اأيام،   10 اإىل 
ما  والأهم  جتارية،  حمال  دون 
اأن  ذلك  اجلوارية،  بالأ�سواق  تعلق 
اأ�سواق اجلملة تكون مغلقة يف ظل 
فعدم  عطلة،  يف  الفالحني  دخول 
العمال  كون  حما�سيلهم  جني 
الرئي�سية  ملناطقهم  يعودون 
بعد  راحة،  ليتلقوا فرتة  بولياتهم 
العمل طيلة �سهر رم�سان، وبالتايل 
اأمام  الأ�سواق  غلق  الأمر  يتبع 
ال�سل�سلة  اأن  معتربا  امل�ستهلكني، 
حتتاج لأن تك�رش من طرف وزارة 

الإ�سكالية  هذه  واأخذ  التجارة 
خارج  تبقى  كونها  العتبار،  بعني 
اهتماماتها حلد الآن، على اعتبار 
العطلة  العيد هما يومي  اأن يومي 
جتار،  لت�سخري  يحتاجان  اللذان 
التجارية  احلياة  تعود  وبعدها 

لعادتها.
واملحال  لالأ�سواق  الثاين  الوجه 
يف  الغالء  حجم  هو  املهجورة 
غري  ب�سكل  ترتفع  حيث  الأ�سعار، 
متخيل، وجد مبالغ فيه، �سواء ما 
خا�سة  اأو  الغذائية،  باملواد  تعلق 
اخل�رش والفواكه، وهو ما ي�ستدعي 
من الوزارة الو�سية اإيجاد اإجراءات 
اأ�سبوع  تتو�سع من يومي العيد اإىل 

ما بعد املنا�سبة.

زبدي: ما بعد مداومة 
العيد �صانع احلدث 

�صنويا 

من جهته رئي�ش املنظمة اجلزائرية 
حلماية امل�ستهلك م�سطفى زبدي 
الأ�سواق  اأن  لـ«الو�سط«،  اأكد 
هي  العيد  بعد  املغلقة  واملحال 
ما  وهو  �سنويا،  املكررة  ال�سمة 
التموين  توفر  عدم  اإىل  اأرجعه 
العمال  مغادرة  له  ي�ساف  الكايف، 
املدن  من  التجاري  املجال  يف 

بهذه  بذويهم  لالجتماع  الكربى 
املنا�سبة، وبذلك الفراغ امل�سجل 
على  ينعك�ش  الب�رشية  املوارد  يف 
تنظيم  فرغم  التجارية،  احلياة 
نقطة  اأن  اإل  العيد  يف  املداومة 
مداومة ما بعد العيد تبقى �سانعة 
احلدث، وهو ما يجعل فئات عدة 
واملوظفني  الطلبة  مثل  تعاين، 
عن  التغّيب  ي�ستطيعون  ل  الذين 
العطلة  يومي  من  اأكرث  العمل 
نف�ش  اأن  م�سيفا  الأجر،  مدفوعة 
اإل  �سنويا  ترفع  وال�سكاوى  الكالم 
للحل  طريقه  يجد  مل  امللف  اأن 
الو�ساية، يف  من طرف  الآن  حلد 
م�سالح  من  ي�ستوجب  اأنه  حني 

اإجراءات  باتخاذ  التدارك  جالب 
امل�سالح  مع  يتنا�سب  ملا  وفقا 

املعنوية واملادية للتجار.

بولنوار: املنتجون ال 
يداومون بالعيد فمن 

اأين للتجار بال�صلع؟
 

اأكدها  التو�سيحات  نف�ش 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ش 
واحلرفيني احلاج الطاهر بولنوار من 
اأن املزارعني واملنتجني  ل يداومون 
لأهلهم  انتقالهم  ظل  يف  العيد،  يف 
ما  وهو  الكد،  من  �سهر  بعد  كعطلة 
يحرم التاجر من املنتوج، ليوؤدي الأمر 

بدوره اإىل التهاب الأ�سعار.
وزارة  راهنت  العيد  يومي  وبخ�سو�ش 
التموين املنتظم  التجارة على �سمان 
ذات  واخلدمات  باملواد  للمواطنني 
ال�ستهالك الوا�سع يومي عيد الفطر، 
و49893  مراقبة،  عون   2277 بت�سخري 
بـ39  قدرت  الزيادة  اأن  موؤكدة  تاجرا، 
راأ�سها  على  بـ2017،  مقارنة  باملائة 
العامة،  الغذائية  واملواد  املخابز 
و32819  خمبزة   5376 �سخر  حيث 
العامة  الغذائية  املواد  قطاع  يف 
والفواكه و11234 يف قطاع  واخل�رش 
وحدة  و445  املختلفة  الن�ساطات 
اإنتاجية ) 134 ملبنة، 275 مطحنة 

و36 وحدة انتاج مياه معدنية(.

.       زبدي: جميع املنتجات التي تدخل ال�صوق الوطنية عرب اال�صترياد غري مراقبة    .       بولنوار: �صبكات خمت�صة عن التجارة املوازية و نقاط البيع الفو�صوية     .      حرزيل : م�صنعة حمليا بطريقة غري �صرعية وغري م�صرح بها 
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حتويالت مبئات املاليني  

اأثرياء جزائريون و اأجانب يدعمون » داع�ش«  
ل تهدف جماعة داع�ش الإرهابية خالل ن�شاطها ، فقط على اإح�شاء اأكرب عدد من القتلى وارتكاب اأب�شع املجازر ،  بل تعمل اأي�شا على خلق  كيان متما�شك ذو 

جذور موؤ�شلة من خالل �شعيها امل�شتميت لتح�شيل الأموال وكذا اإيجاد ممولني لها  من الأ�شخا�ش مي�شوري احلال الذين يقومون بدعهما عن طريق �شخ الأموال يف 
ح�شابها اأو ح�شاب اجلماعات املوالية لها بعدما اأعلنوا ولئهم لها وحماكم اجلزائر اجلنائية اكرب دليل على ذلك من خالل اإح�شائها لعدد من امللفات الق�شائية املتابع 

لأجلها رجال اأعمال واأثرياء يعملون يف الظاهر بن�شاطات جتارية م�شروعة وفقا للقانون ويف الباطن خدمة مل�شالح اخطر التنظيمات الإرهابية بعد �شخهم لها 
اأموال طائلة و حتى تكفلهم بكافة م�شاريف ترحيل املجندين ، وفق خمطط مدرو�ش تقف عليه �شبكات منظمة

مقاول �شوري يجري 118 
عملية حتويل اأموال 

لداع�ش  

عنها  احلديث  ي�سعنا  ق�سية  اأول 
الأموال  بتحويل  يتعلق  فيما 
ق�سية  هي  الإرهابية  للجماعات 
عاجلتها حمكمة اجلنايات موؤخرا 
باإجناز  مكلف  �سوري  ملقاول 
باجلزائر  �سخمة  م�ساريع  ثالثة 
امل�ست�سفى  م�رشوع  راأ�سها  على 
اأ�ستبه  الذي   ، بالبليدة  الع�سكري 
مالية  اأموال  بتحويل  بتورطه 
�سنتيم  مليون   700 اآخرها  �سخمة 
من �سيدة متواجدة مبعاقل »داع�ش 
الإرهابية  للجماعات  وت�سليمها   «
جند   « امل�سماة  لداع�ش  املوالية 
اخلليفة« باجلزائر ، وهي الأموال 
عليها  تتح�سل  ال�سيدة  كانت  التي 
زوجها  لأمالك  بيعها  طريق  عن 
بدولة  جوي  ق�سف  اإثر  املتويف 
اإثر  له  التو�سل  والتي مت   ، العراق 
الأمن  م�سالح  وردت  معلومات 
مفادها   2016 اأكتوبر   30 بتاريخ 
قيام �سيدة نا�سطة �سمن تنظيم » 
داع�ش« ومتواجدة هناك املدعوة 
مايل  مبلغ  بتحويل  ،خرية«  ب   «
جمهول امل�سدر للجزائر ، وخالل 
التحريات املنجزة تبني اأن املتهم 
» م ، م�سطفى » وهو رعية �سوري 
من كان مكلفا بت�سليم هذا املبلغ 
لأحد  دولر  األف   80 ب  املقدر 
زوج  وهو  باجلزائر  الأ�سخا�ش 
ح   « املدعو  ال�سيدة  هاته  �سقيقة 
، جمال« ، وعليه مت تر�سد املبلغ 
عنهم و اإثر كمني حمكم مت ن�سبه 
توقيف  ذات امل�سالح مت  قبل  من 
» مبنطقة  ، م�سطفى  م   « املتهم 
مبلغ  ت�سليم  ب�سدد  وهو  بو�ساوي 
 280 يعادل  مبا  دولر  األف   18
مليون �سنتيم للمدعو » ح ،جمال« 
تبني  املنجزة  التحريات  وخالل   ،
من  كان  التي  املالية  املبالغ  اأن 
م   « املتهم  ي�سلمها  اأن  املفرت�ش 
، م�سطفى » للمدعو » ح ،جمال« 
كانت ل�سالح اجلماعات الإرهابية 
املوالية لتنظيم » داع�ش« امل�سماة 
وهي   « اخلالفة  »جند  تنظيم 
ملا  ت�سل  قد  كانت  التي  الأموال 
يقارب 700 مليون �سنتيم ، كما تبني 
م�سطفى«   ، م   « املتهم  اأن  اأي�سا 
ثالثة  باإن�ساء  مكلف  مقاول  وهو 
راأ�سها  على  اجلزائر  يف  م�ساريع 
م�رشوع بناء امل�ست�سفى الع�سكري 
بالبليدة يقيم بطريقة غري �رشعية 
اأنه  و   ،  2015 عام  منذ  باجلزائر 
كان يقوم بعدة حتويالت لالأموال 
بعدما  قانونية  غري  بطريقة 
على  املنجزة  التقارير  ك�سفت 
 118 حوايل  وجود  النقال  هاتفه 
�سورة عبارة عن و�سولت و اإيداع 
اأي�سا  ،وتبني  خمتلفة  حوالت 

لعدة  رحالت  بعدة  يقوم  كان  اأنه 
النزاع مثل  داخلة يف مناطق  دول 
نيجريا و ليبيا لأغرا�ش جمهولة .

تاجر يتكفل مب�شاريف 
ترحيل املجندين نحو 

معاقل » داع�ش« 

اأحد  ك�سف   ال�سياق  نف�ش  يف 
اجلماعات  معاقل  من  العائدين 
الإرهابية لتنظيم الدولة الإ�سالمية 
خالل  داع�ش«   « والعراق  لل�سام 
اجلنايات  حمكمة  اأمام  حماكمته 
بع�ش  م�سدر  اأن   ، الإبتدائية 
من  ت�سلهم  كانت  التي  الأموال 
جتار  اأحد  عند  من  هي  اجلزائر 
اأموال  ير�سل  كان  الذي  احللوى 
وي�ساهم  هناك  اجلماعات  ل�سالح 
و  ال�سباب  بتجنيد  طريقها  عن 
رحيلهم  م�ساريف  بكافة  التكفل 
الت�رشيحات  وهي   ، املعاقل  نحو 
اأحد  ل�سان  على  جاءت  التي 
�سخ�سا   16 �سمن  من  املتهمني 
و9   يف حالة فرار جرت متابعتهم 
اإرهابية  بجماعة  اللتحاق  بجرم 
وهي  التمويل  و  باخلارج  تن�سط 
خلية  ت�سكل  كانت  التي  اجلماعة 
معاقل  �سمن  ال�سباب  لتجنيد 
»داع�ش« مبنطقة براقي والتي مت 
ك�سف ن�ساطها من خالل التحقيق 
مكافحة  فرقة  اأجنزته  الذي 
بامل�سلحة  التحري�ش  و  الإرهاب 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
جانفي   24 بتاريخ  اجلزائر  ولية 
2016 بناءا على املتابعة امل�ستمرة 
لعنا�رش  امل�سبوهة  للتحركات 
ال�سلفي و بالأخ�ش املدعو  التيار 
بالتحاقه  اإ�ستبه  الذي  ، علي«  » ح 
بتنظيم » داع�ش« والذي مت توقيفه 
على   2015 دي�سمرب   15 بتاريخ 
هواري   « الدويل  املطار  م�ستوى 
قبل  من  ترحيله  بعد  بومدين« 
و �رشح  الرتكية  الأمنية  ال�سلطات 
طالب  باأنه  الأويل  �سماعه  خالل 
اأوىل ما�سرت بجامعة  �سنة  جامعي 
اإلكرتونيك  اخت�سا�ش  الزوار  باب 
لأملانيا  ال�سفر  وحاول  تقني 
العمل  و  لليونان  الدخول  بغر�ش 
ال�سلطات  توقفه  اأن  قبل  هناك 
وهو  البحر  عر�ش  يف  الرتكية 
على منت قارب رفقة عدة اأخرين 
متوجهني لليونان غري اأن التحريات 
ك�سفت غري ذلك من خالل تفتي�ش 
داخله  العثور  اأين مت  نقاله  هاتف 
على فيديوهات و اأحاديث جمعته 
مع اأ�سخا�ش متواجدين مبعاقل » 
فاي�سبوك«   « عربتطبيق  داع�ش« 
وبعد مواجهته بهاته امل�ستجدات 
اعرتف باأنه كان حقيقة على قناعة 
تامة بالفكر اجلهادي و الن�سمام 
تن�سط  التي  الإرهابية  للجماعات 
منذ  لذلك  يخطط  وكان  ب�سوريا 
من  ثالثة  اإلتحاق  بعد  اأ�سهر   9
بكل  الأمر  ويتعلق  لهناك  معارفه 

اأبو   « املكنى  اإبراهيم«   ، ع   « من 
عبد اهلل« و و » ر، يعقوب« املكنى » 
اأبو عبد الرحمان« و » ح ، عبد اهلل« 
موؤكدا اأن الأول طلب منه الإت�سال 
اأمين«  اأبو   « املكنى  بخليفته 
براقي  مبنطقة  بالتجنيد  املكلف 
باللحاق  رغبته  عن  له  عرب  الذي 
و  تزكيته  ومتت  التنظيم  مبعاقل 
عن  ،حمزة«  ع  ب«  اإت�سل  مت  من 
مت  ومن  التليغرام  تطبيق  طريق 
جن�سية  من  �سخ�ش  مبعية  تنقل 
اأبو   « املدعو  املن�سق  وهو  تركية 
م�سيا  تنقل  هناك  ومن  احل�سن« 
رفقة  تركيا  لدولة  الأقدام  على 
خمتلف  من  اأخرين  اأ�سخا�ش 
عادوا  اأنهم  غري  اجلن�سيات 
باحلرا�سة  تفاجئهم  بعد  اأدراجهم 
امل�سددة املفرو�سة هناك من قبل 
ال�سلطات الرتكية اأين مت اقتيادهم 
مل�سلحة التحقيق بعد و�سعهم يف 
مركز الالجئني باإ�سطنبول قبل اأن 
يتم ترحيله بعد مرور اأ�سبوع كامل 
، كما ك�سف خالل ت�رشيحاته عن 
حاولوا  اللذين  الأ�سخا�ش  اأ�سماء 
اجلماعات  ومتويل  معه  اللحاق 
املتهم  ك�سف  حيث   ، الإرهابية 
يف  يدر�ش  كان  اأنه  حمزة«   ، ع   «
م�سجد احلي برباقي و تعرف على 
» اأبو املهاجر« وغريه اللذين كانوا 
على  يحر�سوهم  و  األقابا  يحملون 
قناعته  وتزداد  بهم  ليتاأثر  اجلهاد 
على  تطلعه  خالله  من  بالفكر 
و  الأنرتنيت  يف  التنظيم  مواقع 
» ع  باأنه ظل على توا�سل مع  اأكد 
، اإبراهيم« املدعو » اأبو املهاجر 
الذي عرفه  تليغرام  » عرب تطبيق 
دجانة  اأبو   « الإرهابي  على 

العنابي«.

�شوريون يحولون 
عائدات  ور�شة طرز 

لتمويل » داع�ش »

موؤخرا  املحكمة  ذات  وقفت  كما 
منظمة  ل�سبكة  اأخر   ملف  على 
متابعني  �سوري  رعية   18 من   
لأجل  قيامهم بتحويل مقر  �رشكة 
بالعا�سمة  بال�رشاقة  كائن  للطرز 
بالعملة  الأموال  لتحويل  كوكر  
ال�سعبة بالدولر اإىل �سوريا ل�سالح  
داع�ش   « الإرهابية  اجلماعات 
ماليري   3 قيمتها  فاقت  والتي   «
�سنتيم ون�سف ، وهي ال�سبكة التي 
معلومات  عقب  لها  التو�سل  مت 
اجلالية  ن�ساط  بخ�سو�ش  بلغتهم 
ال�سورية باجلزائر يف جمال حتويل 
الأموال بالعملة ال�سعبة اىل �سوريا 
 « الإرهابية  اجلماعات  لتمويل 
اتخدوا  بعدما  وهذا   « داع�ش 
بالتطريز  خا�سة  �رشكة  مقر  من 
الكائنة بال�رشاقة مكانا لتحويالتهم 
ا،   « املدعو  م�سريها  مب�ساعدة 
عماد » التي كان يحولها عن طريق 
و�سخ�ش  برتكيا  املقيم  �سديقه 

عمولة  تلقيه  مقابل  بالأردن  اآخر 
واإدخالهم  للمهاجرين  تهريبهم  مع 
اىل اجلزائر بطريقة غري �رشعية ، 
وا�ستغالل للمعلومات التي تلقوها 
حترياتها  المن  م�سالح  با�رشت 
ال�رشكة  ملقر  تر�سد  عملية  وبعد 
يرتددون  الذين  والأ�سخا�ش 
بتاريخ  مبداهمتها  قامت  عليها 
املتهمني  واأوقفت   2016 اأوت   6
مبالغ  وبحوزتهم  تلب�ش  حالة  يف 
عمال   5 بينهم  من  بالدولر  مالية 
بالإ�سافة  وابنه  ومالكها  بال�رشكة 
يرتددون  كانوا  اأ�سخا�ش  اإىل 
عمل  بناء  بينهم  من  املكان  على 
مبحطة  اجلزائر  ميرتو  مب�رشوع 
من  منهم   2014 �سنة  احلرا�ش 
دخل اجلزائر بطريقة غري �رشعية 
�رشعية  غري  بطريقة  ومنهم 
مايل  عرب  املهربني  مب�ساعدة 
ال�سودان  وكذا  وموريتانيا  والنيجر 
، ويف اطار عمليية تفتي�ش الور�سة 
�سخمة  مالية  مبالغ  �سبط  مت 
العمالت  وخمتلف  بالدينار 
اجلنية   ، الدولر  منها  الأجنبية 
بالإ�سافة   ، الأورو  و  ال�سرتليني 
اإىل جوازات �سفر لعدد من الرعايا 
اجلن�سيات  خمتلف  من  الأجانب 
و�سورية منها  تون�سية   ، فل�سطينية 
زوجها  اأن  تبني  ل�سيدة  �سفر  جواز 
ي،   « املدعو  باجلزائر  مقيم 
القب�ش  عليه  القي  الذي   « عمر 
و  باجللفة  و�سارة  عني  منطقة 
مليون   13 مبلغ  بحوزته  �سبط 
ب�سدد  كان  دولر  و2500  �سنتيم 
بهاتفه  اإىل اخلارج و�سور  حتويلها 
ب�سوريا  م�سلحني  ملقاتلني  النقال 
انه  وتبني   ، بينهم طفل �سغري  من 
اإىل  �رشعية  غري  بطريقة  دخل 
اجلزائر عن طريق �سبكات تهريب 
النيجر  مايل  عرب  املهاجرين 
اجلزائري  اجلنوب  اإىل  وموريتانيا 
�سجون  مغادرته  عرب  ذلك  وكان 
�سوريا و�رشح خالل املحاكمة اأنه 
يقيم بالأغواط وهو مت�سول يجمع 
الأموال وير�سلها اإىل عائلته بلبنان 
ابنه  اإ�سابة  اإليها بعد  التي هجروا 
هناك  اىل  ونقلهم  ب�سوريا  املعاق 
واأ�سار   ، الأحمر  الهالل  مب�ساعدة 
مب�ساعدة  الأموال  ير�سل  كان  انه 
متويل  بذلك  نافيا   ، �سقيقه 
ومن   ، بها  الإرهابية  اجلماعات 
م�رشكة  م�سري   « عمال  ا،   « جهته 
اأ،   « للمتهم  ملك  اأنها  اأكد  الطرز 
عمر » وابنه » اأ ، اأحمد » الذي نفى 
اأنه  موؤكدا  اإليه  املن�سوبة  الوقائع 
يف  ال�سوريني  الرعايا  ي�ساعد  كان 
حتويل اأموالهم بالدولر اإىل اأهاليهم 
ب�سوريا دون تلقي اأي عمولة ، واأن 
الأموال التي �سبطت بالور�سة هي 
رواتب العمال التي كان يحتفظ بها 
ير�سله  كان  اأخرى  واأموال   ، عنده 
اإن�ساء  بغية  الأردن  من  �سديقه  له 
يخ�ش  والباقي  باجلزائر  م�رشوع 
اأثبتته  ما  وح�سب   ، ال�رشكة  مالك 
الور�سة مل متار�ش  فان  التحريات 

اخلرب  ح�سب  وهذا  ن�ساط  اأي 
كانت  التي  الآلت  على  املنجزة 
مك�سوة بالغبار وح�سب ت�رشيحات 
اأكدوا  الذين  املتهمني  من  عدد 
املنجزة  اخلربة  بينت  كما   ، ذلك 
على هاتفه النقال وجود حتويالت 

مالية اإىل كل من تركيا واأملانيا .

 تاجر هواتف نقالة 
يعر�ش تخفي�شات 

لزبائنه الإرهابيني  

ق�سية  اجلنايات يف  تنظر حمكمة 
بتنظيم  اتهموا  اأ�سخا�ش  ثالثة 
لتنظيم  موالية  اإرهابية  جماعة 
طريق  عن  باجلزائر   « داع�ش   «
كان  معتربة  مالية  مبالغ  اإر�سال 
لتزويد  الرئي�سي  املتهم  يت�سلمها 
من  بكل  الإرهابية  اجلماعات 
خمي�ش   « و  بويرة«   «  ،  « مدية   «
الثالث  اخل�سنة » فيما كان املتهم 
يعر�ش تخفي�سات خا�سة بالهواتف 
وهي   ، الإرهابيني  لزبائنه  النقالة 
لها  التو�سل  مت  التي  اجلماعة 
اأيت   « الإرهابي  توقيف  عقب 
حمزة«   « املكنى  �سامر«  �سعيد 
اجلي�ش  قوات  بني  ا�ستباك  يف 
ال�سعبي الوطني و جماعة اإرهابية 
رواق�ش«بولية   « منطقة  يف 
اأربعة  الق�ساء على  اأين مت  املدية 
اإرهابيني اآخرين ، وخالل التحقيق 
اأنه  �رشح  املوقوف  الإرهابي  مع 
تعرف على املتهم يف ق�سية احلال 
 « الإرهابي  ،كمال« عن طريق  » ع 
�سعيب«   « املكنى  احلق«  عبد   ، و 
 « جماعات  معاقل  يف  املوجود 
 2016 فيفري  يف  ب�سوريا  داع�ش« 
اجلماعات  ميول  كان  الذي   ،
الإرهابية باجلزائر التابعة لتنظيم 
كان  والتي  بالأموال  داع�ش«   «
املتهم يتكفل بنقلها ملعاقل هاته 
من  كل  يف  الإرهابية  اجلماعات 
كما �رشح   ، والربج  ،بويرة  املدية 
مع  تعامل  اأول  اأن  �سامل«  اأيت   «
طلحة«   « املكنى  كمال«   « املتهم 
اأين �سلمه مبلغ  كان مبار�ش 2016 
80 مليون �سنتيم و اأحذية وهواتف 
�سلمها  اأخرى  واأغرا�ش  نقالة 

 « امل�سماة  الإرهابية  للجماعات 
وحماة  البويرة«  يف  احلكيم  �رشية 
ال�سلفية بنف�ش املنطقة ،وجماعة 
اأخرى يف خمي�ش اخل�سنة ، وخالل 
التحقيق مع املكنى » طلحة« اأمام 
�رشح  الق�سائية  ال�سبطية  م�سالح 
ق�سية  يف   2001 �سنة  �سجن  اأنه 
دعم و اإ�سناد اجلماعات الإرهابية 
واأثناء تواجده يف املوؤ�س�سة عقابية 
ملدة 10 اأ�سهر تعرف خاللها على 
�سامل«   ، �سعيد  اأيت   « الإٍرهابي 
الإٍرهابي  من  بطلب  كلفه  الذي 
املكنى »�سعيب« املتواجد مبعاقل 
ب�سوريا  الإرهابية  اجلماعات 
الهواتف  و  بالأموال  بتمويلهم 
وظل  الأمر  على  فوافق  النقالة 
يتوا�سل معه على تطبيق » تليغرام 
كلفه   2016 مار�ش  ويف  تويرت«  و 
اإرهابي  عند  من  املال  بجمع 
موقف  يف  اإلتقاه  عزيز«   « يدعى 
�سلمه  اأين  ببومعطي  احلافالت 
مبلغ 20 مليون �سنتيم ، ويف اأفريل 
 380 مبلغ  ت�سلم  ال�سنة  نف�ش  من 
مليون و �سلمها بدوره للمتهم الثاين 
جموهراتي  وهو  اإ�سماعيل«   ، م   «
التي  املبالغ  وهي  عنده  لإخفائها 
منها  جزء  الأمن  م�سالح  �سبطت 
تفتي�سه  عند  منزله  داخل  خمباأ 
يف  تبني  كما   ، التحريات  اإطار  يف 
ال�سالف  املتهم  اأن  امللف  خ�سم 
الأول  املتهم  يرافق  كان  الذكر 
املتهم  يخ�ش  فيما  و  تنقالته  يف 
تخفي�سات  يقدم  كان  فاإنه  الثالث 
على اأ�سعار الهواتف النقال ل�سالح 
باعتباره  الإرهابية  اجلماعات 
اخلا�ش  �سقيقه  حمل  يف  بائع 
 ، النقالة  الهواتف  �رشاء  و  ببيع 
العلمية  اخلربة  تقرير  وح�سب 
بو�ساوي«   « مبخرب  املنجزة 
الأيل  الإعالم  جهاز  داخل  �سبط 
اخلا�ش باملتهم الأول على �سور و 
اجلهاد  فيديوهات حتري�سية على 
، فيما �سبط داخل هواتف املتهم 
 « تطبيق  من  م�سفرة  اأرقام  الثاين 
تليقرام » ور�سائل ن�سية حتري�سية 
جميع  اأن  بالذكر  واجلدير   ،
املتهمني يف ملف احلال م�سبوقني 

ق�سائيا يف ملفات اإٍرهابية .
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مرورية  كثافة  وجود  �إىل  نظر�   و 
خمتلف  �إىل  �لأ�شخا�ص  لتنقل 
�لجتاهات لق�شاء هذه �ملنا�شبة, 
على  �لأمن   عنا�رص  ت�شهر  لذ� 
يف  �لن�شيابية  و  �ملرونة  توفري 
زيادة  خالل  من  �ل�شري  حركة 
�ل�رصطة  �أعو�ن  �نت�شار  و  تو�جد 
و  �لرئي�شية   �لطرق  م�شتوى  على 
�ل�شود�ء  �لنقاط  بع�ص  و  �لفرعية 
عالية,   مرورية  كثافة  تعرف  �لتي 
�حل�شا�شة  �لأماكن  تعززت   كما 
�لعمومية  �ل�شاحات  جانب  �إىل 
عليها  يرتدد  �لتي  �لأماكن  و 
�لتجارية  �ملحالت   , �ملو�طنني 
و  �لعيد,  ت�شبق  �لتي  �لأيام  خالل 
�لتي تعرف �لإقبال �لكبري للمو�طن 
للتح�شري للعيد, وهذ� عرب تكثيف 
و  �ملتنقلة   و  �لر�جلة   �لدوريات 
�لتي ت�شمح بالتدخل �ل�رصيع ملنع 
وقوع �أي �عتد�ء من �شاأنه �أن يوؤثر 
�شلبا على �لو�شع �لعام  و معاجلة 
عمال  و  �ملرورية,   �لختناقات 
�جلرمية  �نت�شار  من  �حلد  مببد�أ 
فاإنه مت توظيف �لطو�قم �ل�رصطية 
�مل�شافرين  حمطة  م�شتوى  على 

�ملحطات  كذ�  و  �لرئي�شية  
�لرتمو�ي  حمطات  و  �لفرعية 

ل�شمان �من �ملو�طنني .
خللية  بيان  به  �أفاد  وح�شبما 
و�لعالقات  و�لإت�شال  �لإعالم 
�لوطني  �لأمن  �خلارجية مبديرية 
يومية  ت�شلمت  قد  كانت   , بورقلة 
�لغاية  فاإن  منه  ن�شخة  »�لو�شط« 
توفري  هو  �لإجر�ء�ت  هذه  من 
للمو�طنني  �ل�شماح  و  �ل�شالمة 

يومي  خا�شة  مبرونة  �لتنقل  من 
و  �أمنهم  على  �ل�شهر  و  �لعيد    
خالل  ,من  ممتلكاتهم  حماية 
�إقليم  كل  عرب  �لعنا�رص  تو�جد 
�لخت�شا�ص مع �لتاأكيد على تاأمني 
من  غريها  و  �مل�شاجد  �ملقابر, 
كبري  تو�فد  �شتعرف  �لتي  �لأماكن 

للمو�طنني.
و�شعت   فقد  ثانية  جهة  من    
حتت  �لوطني  �لأمن  م�شالح 

�لرقم  �ملو�طنني  ت�رصف 
�لأخ�رص1548 و�رصطة �لنجدة 17 
يف �خلدمة 24/24 �شا لالإبالغ عن 
كل ما ميكن �أن يوؤثر على �ل�شالمة 
هذه  يتلقى  للمو�طن,  �لعامة 
موؤهلني  �أعو�ن �رصطة  �لت�شالت 
حيث  �لولية  �أمن  م�شتوى  على 
�لعاملة يف  �لفرق  بتوجيه  يقومون 
ل�شالح  �لتدخل  �أجل  من  �مليد�ن 

�ملت�شل.

لالأمن  �لولئية  �مل�شلحة  �شجلت 
�لعمومي باأمن ولية تندوف خالل 
�شهر ماي  �ملنق�شي, حادثي مرور 
�أ�شفر� عن �إ�شابة �شخ�شني بجروح 
متفاوتة �خلطورة لأ�شباب تعود يف 
�إىل �لعن�رص �لب�رصي  �ملقام �لأول 
حو�جز  مكنت  فقد  حني  يف   .
و�لدوريات  �ملرورية  �ملر�قبة 
م�شتوى  على  و�لر�جلة  �لر�كبة 
�مل�شلحة  ذ�ت  �لخت�شا�ص  �إقليم 
مع  مركبة   1702 مر�قبة  من 
تعلقت  مرورية  20 جنحة  ت�شجيل 
�لد�رجات  بقيادة  جمملها  يف 
رخ�شة  على  �حليازة  دون  �لنارية 
�شهادة  �نعد�م  مع  �ل�شياقة 
خمالفات   10 جانب  �إىل  �لتامني 
نف�ص   , 205خمالفة   و  تن�شيقية  
�لإح�شائيات �شمحت بت�شجيل 31 
 13 و�شع  ��شتوجبت  توقيف  حالة 
 76 �إح�شاء  مع  �حلظرية  يف  حالة 
حالة �شحب لرخ�ص �ل�شياقة منها 
�ل�شياقة  لرخ�ص  �شحب  حالة   40
و  �أ�شهر   03 ملدة  �لتعليق  لغر�ص 
�ل�شياقة  لرخ�ص  �شحب  حالة   36

لغر�ص �لتعليق ملدة 06 �أ�شهر .
فرقة  �شجلت  ذلك  على  عالوة 
�لبيئة  وحماية  �لعمر�ن  �رصطة 

عدد� من �ملخالفات وذلك يف ظل 
�ملبذولة  �مليد�نية  �ملجهود�ت 
�ملخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت   , و�لعمر�ن  بالبيئة  �ملا�شة 
متعلقة  خمالفات   08 ت�شجيل  يف 
بالعمر�ن)�إجناز بناء بدون رخ�شة 
بالبيئة  ما�شة  خمالفات  و03   )
�لهامدة(  �لنفايات  و�إهمال  )رمي 
�ل�شحة  بحماية  يتعلق  فيما  �أما   ,
 03 ت�شجيل  مت  فقد  وترقيتها 
باإعاقة  �ل�شلة  ذ�ت  خمالفات 
و�لأماكن  �لطريق  �إ�شتعمال 
�ل�شلع  وبيع  عر�ص  مع  �لعمومية 
جانب  �إىل  �لعمومي  �لطريق  يف 
و�حدة   )01( خمالفة  ت�شجيل 
�لرمال  ونقل  باإ�شتخر�ج  تتعلق 
�أخرى  جهة  من   . رخ�شة  بدون 
�حلدود  �رصطة  فرقة  قامت 
فر�ج«  »�لر�ئد  مبطار  �جلوية 
�لتي ت�شهر على �شمان �أمن �حليز 
�ملطاري وحميطه ومر�قبة حركة 
وممتلكاتهم   �لعابرين  �لأ�شخا�ص 
 , �ملفعول  �ل�شاري  �لتنظيم  وفق 
بتاأمني 74 رحلة د�خلية , 12 رحلة 
)02( �إىل رحلتني  بالإ�شافة  �أممية 

خا�شتني بال�شارتر . 
اأحمد باحلاج 

�لفارط  �لأ�شبوع  نهاية  مع  با�رصت    
بامل�شلحة  و�لتحري  �لبحث  م�شالح 
باإقليم  �لق�شائية   لل�رصطة  �لولئية 
ولية ب�شار , �لتحقيق مع 08 �أ�شخا�ص 
�لغري  �لتجمهر  على  �لتحري�ص  بتهمة 
�لد�رة  م�شالح  وتعطيل  مرخ�ص 

و�ملو�طنني .
ك�شفت م�شادر �أمنية موثوقة  لـيومية 
�جلاري  �ملجموعة  �أن   « �لو�شط   «
يف  �شلتها  ي�شتبه  معها  �لتحقيق 
�لتحري�ص على �لتجمهر �لغري مرخ�ص 
�أمام مقر�ت جمل�ص �لق�شاء و �لولية 
��شتكمال  قبل   , و�لبلدية  و�لد�ئرة 

و�عد�د  معهم  �لقانونية  �لجر�ء�ت 
ملفات ق�شائية �شدهم �شيتم مبوجبها 
لدى  �جلمهورية  وكيل  على   حتويلهم 
و�شعيتهم  يف  للنظر  ب�شار  حمكمة 
ب�شبب �لتهم �ملن�شوبة �ليهم �أنفا , ويف 
�لأولية  �ملعطيات  ت�شري  مت�شل  �شياق 
�ملعروفة  ب�شار  ولية  �أن    , �ملتوفرة 
قد  كانت  �لغربي  �جلنوب  بعا�شمة 
�شجلت خالل �ل�شنة �لفارطة �أكرث من 
قطاعات  م�شت  �حتجاجية  حركة   36
و�لرتبية  و�ل�شكن  و�ل�شحة  �لعقار 

بالإ�شافة مللف �لتنمية ب�شكل عام .
�شيخ مدقن 

تكري�شا ملبادئ �ل�رصطة �جلو�رية 
, قامت م�شالح �من ولية تندوف 
�ملبارك  �لفطر  عيد  �أيام  �أول  يف 
لفائدة  جماملة  زيارة  بتنظيم   ,
و�لطفولة  �ملر�شى  �لأطفال 
 « مب�شت�شفى  �ملاكثني  �مل�شعفة 
�شي �حلو��ص«  من �أجل �لطمئنان 
على حالتهم �ل�شحية و م�شاركتهم 
فرحة �لعيد مع توزيع جمموعة من 
�لهد�يا �لرمزية بغية ر�شم مالمح 

 , حمياهم  على  و�ل�رصور  �لبهجة 
زيارة  تنظيم  ذ�ته  �ل�شياق  يف  ليتم 
من  �ملر�شى  لفائدة  جماملة 

متقاعدي �ل�رصطة.
حيث تاأتي هذه �ملبادرة �لإن�شانية 
�لإت�شالية  �ل�شيا�شة  �شياق  يف 
�ملنتهجة من قبل �ملديرية �لعامة 
تفعيل  �إىل  �لر�مية  �لوطني  لالأمن 

قيم �لتاآزر و�لتكافل �لإجتماعي.
اأحمد باحلاج 

يف اإطار املجهودات التي تبذلها م�شالح ال�شرطة باأمن ولية ورقلة  من اأجل مكافحة اجلرمية ب�شتى 
اأنواعها ، املحافظة على الأ�شخا�ص و املمتلكات و تزامنا مع حلول عيد الفطر املبارك، اأعد اأمن ولية 

ورقلة جمموعة من الإجراءات الأمنية و التدابري الوقائية لت�شهيل حركة ال�شري و الوقاية من 
حوادث املرور ل�شمان �شالمة املواطنني        وممتلكاتهم نظرا للحركية و الزدحام يف حركة املرور 

الذي تعرفه الولية اأيام قبل العيد .

لتوفري املرونة و الن�شيابية يف حركة ال�شري 

اأحمد باحلاج 

اإجراءات اأمنية �صارمة لتاأمني 
عيد الفطر بورقلة 

�لفطر  عيد  يومي  �شجل خالل 
�ملبارك بوليات �جلنوب �لكبري 
�لتجارية  �لأن�شطة  تام يف  �شلل 
تعليمات  مع  يتنافى  ما  وهو 
لتوفري  �لر�مية  �لتجارة  وز�رة 
�حلد �لأدنى من �خلدمة خالل 

مثل هكذ� منا�شبات دينية .
من  �لع�رص�ت  ممثلي   نا�شد 
بال�شاأن  مهتمة  جمعيات حملية 
 , ورقلة  بوليات  �لتجاري 
 , �أدر�ر   , �يليزي   , مترن��شت 
يف  و�لأغو�ط  تيندوف   , ب�شار 

ت�رصيح لهم مع يومية »�لو�شط 
» بت�شليط �أق�شى �لعقوبات على 
2000 تاجر من بينهم 1000 من 
 160 �لغذ�ئية,  �ملو�د  �أ�شحاب 
خباز   500 لـ  �إ�شافة  جز�ر, 
بتعليمات  �للتز�م  رف�شو� 
بتلك  �لتجارة  مديريات 
�حلد  لتوفري  �لر�مية  �لوليات  
عيد  يومي  �خلدمة  من  �لأدنى 
�لفطر �ملبارك , حيث �أن هذ� 
�جلمعيات  بغالبية  دفع  �لو�شع 
�لتجاري  بال�شاأن  �ملهتمة 

�مل�شتهلك  �شحة   وحماية 
�حلقيقي  �لدور  عن  للت�شاوؤل 
لالأدو�ت �لرقابية ممثلة يف فرق 
�لتابعني  و�ملر�قبة  �لتفتي�ص 
�ملعنية,  �لخت�شا�ص  لدو�ئر 
��شتنكر  فقد  جهتهم  من 
ع�رص�ت �ملو�طنني يف معر�ص 
  « »�لو�شط  يومية  مع  حديثهم 
�حلركة  م�ص  �لذي  �لتام  �ل�شلل 
�جلنوب  بوليات  �لتجارية 
عيد  حلول  مبنا�شبة   �لكبري 
جهتهم  من   . �ملبارك  �لفطر 

حمليون  منتخبون  حمل  فقد 
�لولئية  �ل�شعبية  باملجال�ص 
�لقائمني  �ملذكورة,  بالوليات 
على �شوؤون قطاع �لتجارة على 
�جلهويتني  �ملديريتني  م�شتوى 
للتجارة بورقلة وب�شار, م�شوؤولية 
عدم �لتطبيق �ل�شارم ملخطط 
عمل �حلكومة و�لوز�رة �لو�شية 
يف  �ملناوبة  بتوفري  و�لقا�شي 
و�ملنا�شبات  �لدينية  �لعياد 

�لوطنية .
اأحمد باحلاج 

متكنت يف �ليومني �لأخريين  م�شالح 
مكافحة  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأمن 
بالكتيبة  �رصعية  �لغري  �لهجرة 
باإقليم  �لوطني  للدرك  �لإقليمية 
د�ئرة عني �أمنا�ص بولية �يليزي, من 

توقيف و�عتقال 07 رعايا �أفارقة من 
جن�شيات خمتلفة لدول مايل و�لنيجر 
�لبحث  خللية  �قتيادهم  ليتم  وت�شاد 
و�لتحري �أين مت �إجناز ملفات ق�شائية 
على  �إحالتهم  مبوجبها  مت  �شدهم 

�إيليزي  وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�لدخول  بتهمة  و�شعيتهم  يف  للنظر 
�رصعية  غري  بطريقة  �لوطني  للرت�ب 
, �أين مت �إد�نة �لرعايا �لأجانب ب�شنة 
كل  تغرمي  مع  �لنفاذ  موقوفة  �شجنا 

و�حد منهم بـ 28 �ألف دينار جز�ئري 
قبل حتويلهم للمعرب �حلدودي  متهيد� 
وفق  �لأ�شلية  بلد�نهم  نحو  لرتحيلهم 

ما �أوردت م�شادرنا .
�شيخ مدقن  

ب�شبب اإخاللهم بنظام املناوبة خالل يومي العيد 

.        املحالت  التجارية واملخابز مو�شدة الأبواب والرقابة يف �شبات عميق

عني اأمنا�ص بايليزي 

2000 تاجر بوليات اجلنوب يف قف�ص الإتهام 

ترحيل 07 رعايا اأفارقة بتهمة الإقامة غري ال�صرعية 

مع تاأمني  88 رحلة جوية و�شحب 76 
رخ�شة �شياقة   خالل ال�شهر املن�شرم

اأمن ولية  ب�شار 

مبنا�شبة حلول عيد الفطر املبارك 

مراقبة 1702 مركبة من طرف 
م�صالح اأمن ولية تيندوف 

التحقيق مع 08 اأ�صخا�ص بتهمة 
التحري�ص على التجمهر الغري مرخ�ص 

اأمن تندوف ينظم زيارات ميدانية 
مللر�صى من متقاعدي ال�صرطة 



ت�سبب حادث مرور وقع يوم الأربعاء على 
يف  �رشق-غرب  ال�سيار  الطريق  م�ستوى 
�سطره الرابط بني مدينتي العفرون اجتاه 
و  �سخ�ص  وفاة  يف  البليدة  غرب  موزاية 
متفاوتة  بجروح  اأخرين  ثمانية  اإ�سابة 
م�سالح  من  علم  ما  ح�سب  اخلطورة, 
احلماية املدنية وا�ستنادا لذات امل�سدر 
احلماية  وحدة  من  كل  تدخلت  فقد 
بلدية  وحدة  و  العفرون  لدائرة  املدنية 
املميت  احلادث  هذا  جراء  جر  وادي 

العفرون  ال�سيار  الطريق  م�ستوى  على 
�سيارة  ا�سطدام  يف  يتمثل  موزاية  اجتاه 
ركاب  ت�سعة  تقل  كانت  جماعية  نقل 
ب�سيارة �سياحية على متنها �سائقها فقط 
و  املكان  عني  يف  قتيال  احلادث  وخلف 
�سيارة  ركاب  من  كلهم  جرحى  ثمانية 
الذي  للم�سدر  ا�ستنادا  اجلماعية,  النقل 
جثة  نقل  و  اجلرحى  اإ�سعاف  اإىل  اأ�سار 
ال�سحية )20 �سنة( نحو العيادة الع�سكرية 

بالبليدة.

املبارك  الفطر  عيد  حلول  مبنا�سبة 
مع�سكر,  ولية  اأمن  م�سالح  نظمت   ,
لفائدة  الت�سامنية   الزيارات  من  �سل�سلة 
متقاعدي ال�رشطة حتت اإ�رشاف اإطارات 
من امل�سلحة الولئية لل�سحة و الن�ساط 
الإجتماعي والريا�سات ومكتب الت�سال 
عن  ممثل  كذا  و  العامة  العالقات  و 
اإطارات  قام  حيث  ال�رشطة,  متقاعدي 
متقاعدي  من  عدد  بزيارة  ال�رشطة 
خا�سة  مع�سكر  مبدينة  الأمني  اجلهاز 
خاللها  قدمت  املر�سى,  �رشيحة  منهم 
نظمت  فيما  لفائدتهم,  رمزية  هدايا 

زيارات  جانبها  من  الدوائر  اأمن  م�سالح 
لالإطالع  اخت�سا�سها  قطاع  عرب  مماثلة 
 , معهم  ت�سامنا  ال�سحية  حالتهم  على 
وياأتي   , العاجل  ال�سفاء  لهم  متمنيني 
الت�سامنية  الزيارات  هذه  مثل  تنظيم 
تاأكيدا على حر�ص املديرية العامة لالأمن 
الجتماعية  اجلوانب  دعم  على  الوطني 
ملنت�سبيها مبن فيهم املتقاعدين عرفانا 
م�سارهم  خالل  املبذولة  بجهودهم 
الأمن  وت�سحياتهم خدمة جلهاز  املهني 

الوطني  ولأمن املواطن .
طالبي فاطمة
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التي  التجهيزات  هذه  و�سلمت 
تهدف  عملية  اإطار  يف  تندرج 
الطرقي  الالاأمن   مكافحة  اإىل 
م�ستوى  على  املراقبة  تعزيز  و 
ال�سالمة  م�سلحة  اإىل  الطرقات 
الوطني  للدرك   املرورية 
التي  بالأماكن  ل�ستخدامها 
كما  ي  بالإ�سرتاتيجية  تو�سف 

اأكد مدير القطاع  علي تقار.
�سوء  على  العملية  هذه  تاأتي  و 
مديرية  ملهند�سي  درا�سة 
الأ�سغال العمومية بولية  غرداية 
اأعدت بالتعاون الوثيق مع م�سالح 
النقاط  حول  املرورية  ال�سالمة 
ب�سبكة  املتواجدة  ال�سوداء  
الطرقات و الأ�سباب املوؤدية اإىل 
حوادث ال�سري امل�سجلة بطرقات  
احلمولت  ت�سكل  و  الولية 
احلافالت  و  لل�ساحنات  الزائدة 
''حقيقيا''  خطرا  املركبات  و 
على  الطرقات -وفقا مل�سوؤويل 
ال�سالمة املرورية- الذين اأ�ساروا 
اإىل اأن احلمولة الزائدة  ل تخلو 
من العواقب الوخيمة ي كما اأنها 
تطيل م�سافات الكبح و جتعل من 
اأكرث  املركبة  التحكم يف  عملية  

توؤدي  كونها  على  عالوة  �سعوبة 
اأي�سا اإىل تدهور الطرقات .

اإىل  العمومية  ال�سلطات  ت�سعى  و 
جعل من عملية مكافحة حوادث 
خالل  من  وطنية   اأولوية  ال�سري 
للمراقبة  اإجراءات �سارمة  و�سع 
كبرية  جهود  بذل  يرافقها 
للوقاية و التح�سي�ص  يف اأو�ساط 
,اإ�ستنادا  ي  الطريق  م�ستعملي 
اأنه  اىل  لفت  الذي  للمتحدث, 
اأخرى  تدابري  تنفيذ   يف  �رشع 
املرور  اإ�سارات  بو�سع  تتعلق 
ق�سد  العمودية  و  منها  الأفقية 
�سمان  و  املرور  حركة   ت�سهيل 

راحة اأكرث بالطرقات .
و قد جرى بولية غرداية خالل 

ا�ستثمار  ر�سد  الأخرية  ال�سنوات 
 )8( ثمانية  عن   يقل  ل  مايل 
حت�سني  و  لع�رشنة  دج  ماليري 
ب�سبكة  اخلدمات  م�ستوى 
فيما  �سيما  بالولية   الطرقات 
 39  ( من�ساأة   85 باإجناز  يتعلق 
مغطاة(  بالوعة   46 و  ج�رشا 
و غريها  الطرقات  موزعة عرب  
من امل�سالك التي تعرب الولية, و 
بالإ�سافة اإىل ذلك فقد خ�س�ست 
مالية  مبالغ  العمومية  ال�سلطات 
التحية  البنى  لتطوير   معتربة 
غرداية  لولية  العابرة  للطرقات 
التي تعترب منطقة قاحلة تتطلب  
توفري ا�ستثمارات هامة و البحث 
وتكييف  التقنية  البدائل  عن 

املتطلبات مع اخل�سائ�ص  البيئية 
لهذا الو�سط وفقا لل�سيد تقار.

اأ�سغال  يف  �رشع  فقد  عليه  و 
ازدواجية  و  تدعيم  و  حتديث 
امل�سنفة   الطرقات  �سبكة 
بولية  الوطنية  بالطرقات 
ت�سهيل  اأجل  من  ذلك  و  غرداية 
بني  الإت�سال   حت�سني  و  التنقل 
خمتلف مناطق الولية ي اإ�سافة 
ال�سالمة املرورية و  اإىل حت�سني 
ال�سوداء  النقاط  على   الق�ساء 
املرور  حركة  من  التخفيف  و 
خالل الفي�سانات الدورية لأودية 

و  اأنهار املنطقة .
خالل  غرداية  ولية  �سجلت  و 
ال�سنة الفارطة 582 حادث مرور 
و  �سخ�سا    50 بحياة  اأودى  مما 
 601 مقابل  بجروح   845 اإ�سابة 
حادث يف 2016 ) 40 قتيال و 743 
ح�سيلة2017  ح�سب   جريحا( 
ولية  تتوفر  و  املدنية  للحماية 
غرداية على �سبكة من الطرقات 
 1.037 ب  طولها  يقدر  الوطنية 
كلم )  دون اأخذ يف احل�سبان 50 
كلم من الطريق الجتنابي ل�سهل 
وادي ميزاب الغري م�سنف  بعد( 
و 292 كلم طرقات ولئية و 463 
 258 منها  بلدية  طرقات  كلم 

معبدة .

خ�ش�س غالف مايل بقيمة �شتة )6( ماليني دج لقتناء  خم�شة موازين اإلكرتونية حممولة لقيا�س وزن كافة اأنواع املركبات 
و ال�شاحنات التي  ت�شتعمل طرقات ولية غرداية و ذلك بهدف الت�شدي لأخطار احلمولت الزائدة ح�شبما اأ�شتفيد يوم 

اخلمي�س من مديرية الأ�شغال العمومية.

غرداية 

بو�شريفي بلقا�شم 

اإقتناء خم�سة موازين اإلكرتونية  لقيا�س وزن كافة املركبات 

املوزعات الآلية للنقود بورقلة

اأمن دائرة تيغنيف مبع�شكر

اأدرار

''نقائ�س'' يف اخلدمات تثري قلق املواطن

فك لغز جرمية �سرقة جموهرات من املعدن 

الوايل يقا�سم فرحة العيد مع 
مقيمي مركز االأحداث...

 اأحيا �سكان ولية اأدرار منا�سبة عيد 
ح�سنة  اأجواء  يف  املبارك  الفطر 
التي  ال�سديدة  احلرارة  من  بالرغم 
تطبع املنطقة هذه الأيام ومل متنعهم 
التاآخي  يف  جميلة  �سورا  اإعطاء  من 
والتاآزر ومد ج�سور الت�سامن بنفحات 
اإميانية حيث يف ال�سباح الباكر هبت 
اإيل  واحدة  قبلة  يف  النا�ص  جموع 
مكربين  العيد  �سالة  لأداء  امل�ساجد 
وحامدين اهلل على هذا اليوم ال�سعيد 
حيث خطب يف النا�ص اأئمة امل�ساجد 
بها  انعم  التي  اهلل  بنعمة  مذكرين 
ترابط  حول  الن�سائح  وكذا  الب�رشية 
املجتمع والتي ل تكتمل اإل بالتاآخي 
والتاآزر وم�ساعدة الغري وربط �سلحه 
حيث  الت�سامح  قيم  ون�رش  الأرحام 
اجمع معظم خطباء امل�ساجد بادرار 
من  والعباد  البالد  حلفظ  بالدعاء 
جهود  كل  بت�سافر  وهذا  �سوء  كل 
العتيق  امل�سجد  احت�سن  كما  النا�ص 
بلكبري  حممد  �سيدي  ال�سيخ  للعالمة 
ال�سلطات  بح�سور  العيد  �سالة 
وايل  وال�سكرية  يتقدمهم  املدنية 
املواطنني  من  كبرية  وجموع  الولية 
ب�رشورة  اخلطيب  الإمام  اأكد  اأين 
العنف  ونبذ  املحبة  قيم  ن�رش 
ال�سداد  اجلزائر  مل�سوؤويل  والدعاء 
بتقوية  البالد  على  احلفاظ  يف 
اإن  ال�سباب  عند  خا�سة  ال�سفوف 
ادرار  العيد املبارك يف ولية  اأجواء 
التي  الت�سامن  �سور  عنها  يغيب  مل 
�سنعتها اجلمعيات اخلريية يف زيارة 
وتنظيم  بامل�ست�سفيات  املر�سي 
جميع  غرب  اجلماعية  الغداء  موائد 
التقليدي  الك�سك�سى  ق�سورها طبعها 

اأهل  بني  للمه  فر�سة  وهي  املميز 
الق�سور  مع زيارة الزوايا  و�سيوخها 
وبعد انتهاء مبا�رشة من �سالة العيد 
تفرق النا�ص يف زيارة الأهل والأقارب 
�سنعها  �سورا  يف  عائالتهم  رفقة 
الأطفال وهم يف ابي للتاآخي والتاآزر 
الأرحام  بالرغم  �سلة  ج�سور  ومد 
مل  والتي  املرتفعة  احلرارة  من 
ايل  ق�رش  من  التنقل  من  متنعهم 
يف  والثواب  الأجر  اخذ  اأملني  ق�رش 
خا�سة  النفو�ص  على  الفرحة  اإدخال 
كان  وعموما  املر�سي  موا�ساة  يف 
بني  والتوا�سل  املحبة  ت�سوده  عيد 
ي�سجل  مل  ح�سنة  ظروف  يف  النا�ص 
ال�سعيد  اليوم  على  يوؤثر  حادث  اأي 
بالعمل  التجار  بع�ص  التزم  كما 
رجال  الدرك  حمالتهم  اأما  وفتح 
انت�رشوا  العمومي  والأمن  الوطني 
لتنظيم  الطرق  عرب  منا�سب  ب�سكل 
مثل  يف  تزداد  التي  املرور  حركية 
هذه املنا�سبات كما ا�ستجاب التجار 
اأمام  ال�سلع  توفري  ملداومة يف �سمان 
املواطنني بالإ�سافة اإيل عمل �سيارات 
كما  العائالت  تنقل  �سهل  مما  الأجرة 
بكو�ص  حمو  ال�سيد  ادرار  وايل  قام 
مبا�رشة بعد �سالة العيد بزيارة ملركز 
مدير  رفقة  الرتبية  واإعادة  الأحداث 
الأمن  ورئي�ص  الجتماعي  الن�ساط 
الولئي والنائب العام ملجل�ص الق�ساء 
ال�سباب  العيد مع  اأين تقا�سموا فرحة 
املركز  هذا  يف  املقيم  املراهق 
يف  والتهاينء  الهدايا  لهم  وقدموا 
�سورة ت�سامنية مميزة اأدخلت الفرحة 

على هوؤلء  ال�سباب
بو�شريفي بلقا�شم 

باملوزعات  امل�سجلة  ''النقائ�ص''  تثري 
املواطن  قلق  با�ستمرار  للنقود  الآلية  
بورقلة, �سيما خالل اأيام نهاية الأ�سبوع 
هذه  وحول  لوحظ  كما  والعطل,  
عن   املواطنني  عديد  عرب  الو�سعية 
املتكررة  التوقفات  من  ''امتعا�سهم'' 
خلدمات اأغلب املوزعات الآلية للنقود 
 15 نحو  حاليا  عددها  يناهز  والتي  
البنوك  خمتلف  عرب  موزعني  جهازا 

ومراكز الربيد مبدينة  ورقلة.
الأجهزة  تلك  جل  اأن  اأي�سا  اأكدوا  كما 
ت�سهيل  اأجل  من  ت�سخريها  مت  التي 
للزبائن  املوجهة  املالية  اخلدمات  
الأموال  ب�سحب  املتعلقة  ل�سيما 
ف�سال  ي  الر�سيد   على  الإطالع  اأو 
النتظار  طوابري  من  التقلي�ص  عن 
الربيد  ومراكز  البنوك  م�ستوى  على 
"موؤقت"  اأو  "دائم"  ب�سكل  "معطلة" 
حاملي  احتياجات  تلبي  ل  بحيث 

منها   البنكية  املغناطي�سية   البطاقات 
اأو الربيدية.

املقام  يف  ح�سبهم,  امل�سكل  ويكمن 
لل�سبكة,  املتكرر  الإنقطاع  يف  الأول 
النقدية  ال�سيولة  انعدام  اإىل  بالإ�سافة 
تلك  م�ستوى  على  الأحيان  بع�ص  يف 
ذاته  الوقت  يف  م�سريين  التجهيزات, 
يف  يختلف  ول  م�سابه  الو�سع  اأن  اإىل 
معظم �سواحي مدينة  ورقلة وبلديات 

الولية, على حد تعبريهم.
وذكر يف هذا ال�سياق اأحمد-ب )اأ�ستاذ( 
لالإطالع  الآيل  باملوزع  مر  ما  كل  اأنه 
على  ح�سابه اأو �سحب مبلغ من املال 
يجد اأنه خارج اخلدمة اأو ال�سبكة غري 
متاحة  ''اأريد اأن اأعرف ما جدوى هذه 
التي  احلديثة  الإلكرتونية  الو�سائل 
من  الكايف  بالقدر  تزويدها   يتم  ل 
ال�سيولة النقدية لتلبية الطلب املتزايد 
والتي تتعطل كل مرة '' , كما ذكرت من 

جهتها ال�سيدة جميلة.هـ )متقاعدة (.
امل�سالح  م�سوؤويل  من  عدد  وح�سب 
هذه  اأ�سباب  فاإن  والربيدية  البنكية 
الو�سعية تعود  خا�سة اإىل �سعف ال�سبكة 
التقنية  الإعطاب  جانب  اإىل  املوؤقت 
التجهيزات  تلك   لها  تتعر�ص  التي 
الآلية من حني لآخر ي موؤكدين اأن هذه 
الأجهزة غالبا ما تكون هدفا  لأعمال 
مدير  ذكر  ال�ساأن  هذا  ويف  التخريب 
والتكنولوجيات  والإت�سالت  الربيد 
هناك  اأن  حمادين  بلقا�سم   والرقمنة 
25 موزع اآيل لربيد اجلزائر عرب الولية 
|, علما  )5(  معطلة  بينهم خم�سة  من 
التجهيزات  من  النوع  هذا  �سيانة  باأن 
من   يوفد  متخ�س�ص  فريق  ي�سمنه 
بتوفر  يتعلق  العامة,وفيما  املديرية 
الو�سائل  هذه  يف  النقدية  ال�سيولة 
ذات  اأ�سار  الأموال,   ل�سحب  احلديثة 
حجم  ت�سقيف  مع�سلة  اإىل  امل�سوؤول 

تلك   بها  تتزود  التي  املالية  املبالغ 
ذات  يف  معلنا  ي  الآلية  املوزعات 
الوقت عن برنامج ي�ستهدف تركيب 20 
موزعا اآليا  جديدا للنقود عرب الولية.      
املبارك  الفطر  عيد  اقرتاب  ومع 
م�سالح  املن�رشم  الثالثاء  اإنطلقت 
مواقيت  تطبيق  يف  اجلزائر"   "بريد 
العمل امل�سائي بعد الإفطار من ال�ساعة 
ال�ساعة  غاية   اإىل  والن�سف  التا�سعة 
,ويتوخى  ليال  والن�سف  ع�رش  احلادية 
من خالل هذه الإجراء اخلا�ص ب�سهر 
رم�سان املعظم والذي ي�سمل القبا�سة  
)عا�سمة  اجلزائر  لربيد  الرئي�سية 
الربيد  مراكز  من  وعدد  الولية( 
الكربى  باملدن  املتواجدة  ل�سيما  
للولية )ورقلة وتقرت وحا�سي م�سعود( 
املتزايد  الإقبال  اإىل   الإ�ستجابة 
للمواطنني على �سبابيك ال�سحب ع�سية 

حلول عيد الفطر املبارك.

املن�رشم  ال�سبوع  بحر  متكنت 
عنا�رش فرقة ال�رشطة الق�سائية 
مبع�سكر  تيغنيف  دائرة  باأمن 
من  اأ�سخا�ص  ثالثة  توقيف  من 
اأعمارهم  اإمراأة ترتواح  �سمنهم 
اإثر حتقيق   , بني 22 و 34 �سنة 
با�رشه عنا�رش ذات الفرقة حول 

جرمية �رشقة من داخل م�سكن 
, بعد تلقي �سكوى ال�سحية حول 
من  ال�رشقة  جلرمية  تعر�سه 
داخل م�سكنه العائلي ا�ستهدفت 
من  املجوهرات  من  كمية  له 
ليتمكن   , الأ�سفر  املعدن 
التحقيق  خالل  الفرقة  عنا�رش 

ال�سحية  مع  التن�سيق  وبعد 
املقدمة  املعلومات  وا�ستغالل 
فيها  امل�ستبه  هوية  من حتديد 
الرئي�سية , التي اعرتفت باجلرم 
املن�سوب اإليها , كما تبني خالل 
فيهما  م�ستبه  �سلوع  التحقيق 
اآخران قاما ب�رشاء املجوهرات 

 , فيها  امل�ستبه  من  امل�رشوقة 
مع ا�سرتجاع بع�ص امل�رشوقات 
التحقيق  اإجراءات  لت�ستكمل   ,
معهم , ثم اأجنز �سدهم  اإجراء 
العدالة  اأمام  قدموا  و  ق�سائي 

ملحاكمتهم . 
 طالبي.فاطمة 

البليدة

 قتيل وثمانية جرحى يف حادث مرور 

مبنا�شبة عيد الفطر املبارك :  

اأمن مع�سكر ينظم زيارات ت�سامنية 
لفائدة متقاعدي ال�سرطة
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عقيدة الإبادة اجلماعية »الإ�سرائيلية« 

حراك ال�سفة.. كابو�س ال�سلطة والحتالل

من اأبرز الظواهر التي تطّورت يف »اإ�شرائيل« بعد 70 عامًا على اإن�شائها الق�شري، هي عقيدة القتل. »فالعربي اجليد، بالن�شبة لهذه الدويلة، هو العربي املّيت«، هذا ما اأفتى به حاخاماتهم.  اإن 
دّل هذا على �شيء، اإمنا يدل على تعاظم انغرا�س عقيدة اقرتاف املجازر والقتل اليومي �شد �شعبنا واأمتنا يف العقل »الإ�شرائيلي«، الذي جت�ّشده هذه الدويلة. ال�شواهد التي ميكن ال�شتناد 

اإليها كثرية وتتكرر ب�شكل �شبه يومي؛ حرق الأطفال، وقتل اجلرحى الفل�شطينيني علنًا واأمام الكامريات، وال�شعور ال�شادي املتلّذذ بروؤية م�شاهد قتل الفل�شطينيني، و�شوًل اإىل الّرق�س طربًا! 
اإ�شافة اإىل كل امل�شاهد الأخرى ال�شبيهة التي يراها امل�شاهد ب�شكل متوا�شل. »اإ�شرائيل« وبعد اأن عادت هذه امل�شاهد بال�شرر على �شمعتها عامليًا، ب�شدد �شّن قانون يف الكني�شت يحظر توثيق قتل 

الفل�شطينيني، ومنع الأجهزة الإعالمية املختلفة من ن�شر هذه امل�شاهد )مقاطع الفيديو(، حتت طائلة العقوبات املختلفة مبا فيها ال�شجن ل�شنوات طويلة.

فايز ار�شيد

املواطنون  يُدركه  ذلك  كّل 
العرب من املحيط اإىل اخلليج، 
اليهود  بع�ض  به  يعرتف  اأن  لكن 
ب�أنهم  يعرتفون  من  بينهم  ومن 
اأهمّية  يتخذ  »اإ�رسائيليون« 
هوؤالء  على  فتنطبق  م�ض�عفة، 
واحل�لة هذه املقولة امل�ضهورة: 

»و�ضهد �ض�هد من اأهله�«. 
من بني هوؤالء: ال�ضحفي اأميت�ي 
مهمة  مق�لة  كتب  الذي  اأب�،  بن 
بنت�ض«  »ك�ونرت  موقع  على 
حتت  امل��ضي(  م�يو/اأي�ر   21(
عنوان: »عقيدة االإب�دة اجلم�عية 
يقول:  وفيه  »اإ�رسائيل«،  يف 
»ب�ضفتي يهودي�ً »اإ�رسائيلي�ً« من 
الهولوكو�ضت،  من  ن�جني  ن�ضل 
اأعتقد اأن املق�رنة بني الظروف 
�ضبقت  التي  وتلك  فل�ضطني،  يف 
لي�ضت مرّبرة فح�ضب؛  املحرقة 

واإمن� �رسورية اأي�ض�ً. 
فقد اأ�ضبحت »اإ�رسائيل« م�ضتعدة 
اإب�دة  عملية  لتنفيذ  اأيديولوجي�ً 

يف  الفل�ضطينيني  �ضد  جم�عية 
نتحرك  مل  واإذا  احل�يل،  الوقت 
العملية  هذه  ف�إن  �ضيئ�ً،  ونفعل 
احل��ضمة  مرحلته�  اإىل  �ضت�ضري 
ماليني   6 اإىل  لت�ضل  اجلديدة، 

فل�ضطيني واأكرث«.
ق�ئاًل:  ال�ضحفي  وي�ضتطرد 
كت�ب�تي  من  الكثري  »تت�أمل 
»االإ�رسائيلي«،  امل�ضتقبل  يف 
غرائبية  �ضين�ريوه�ت  وتت�ضور 
من  كنوع  ووح�ضية  ب�ضعة 
احلقيقة،  لثق�فتي.  التحذير 
اأن  موؤلف  اأي  بو�ضع  يكن  مل  اأنه 
مثل  احل�يل  اجلنون  عن  ينبئ 
»االإ�رسائيلي«  التلفزيون  �ض��ضة 
املق�ضومة ن�ضفني يف البث احلي 
يوم 14 م�يو/اأي�ر امل��ضي، حيث 
ترامب  واأ�ضب�ه  نتني�هو  اأ�ضب�ه 
ج�نب،  يف  بهدوء  يبت�ضمون 
الفل�ضطينيون  واملحتجون 
اجل�نب  يف  قتالهم  يحملون 
حينم�  الليلة  تلك  يف  ثم  االآخر، 
على  يبكون  غزة  �ضك�ن  ك�ن 
»االإ�رسائيليون«  ك�ن  اجلث�مني 

يف  االآالف  بع�رسات  يرق�ضون 
ل�ضت  اأن�  ويغّنون:  ال�ض�ح�ت، 

لعبتك«.
من  اإن  الك�تب:  ي�ضيف  ثم 
ال�ضي��ضيني  بني  دموية  االأكرث 
الكني�ضت  ع�ضو  »االإ�رسائيليني« 
التعليم  ووزير  �ضموتريت�ض، 
برك�ت،  القد�ض  وعمدة  بينيت، 
يف  يدعون  اأ�ضبحوا  واأمث�لهم، 
الوقت احل��رس اإىل االنتق�ل اإىل 
احل��ضمة«  »املرحلة  ي�ضمى  م� 
»االإ�رسائيلي«  ال�رساع  يف 
الو�ضع  تخطي  اإىل  الفل�ضطيني، 
دائم«،  »�ضالم  اإىل  الراهن 
�ضموتريت�ض  طريقة  على  ولكن 
ي�ضوع«،  »�ضفر  من  امل�أخوذة 
»االإ�رسائيليون«  يقوم  حيث 
�ضد  اإب�دة  عملية  بتنفيذ  الغزاة 
ال  حتى  االأ�ضليني  الكنع�نيني 
تتنف�ض،  واحدة  روح  ترُتك 
احل�خ�م  تو�ضيف  ب�قتب��ض 

مو�ضى بن ميمون. 
»املدرا�ض«)هو  وبح�ضب 
جمموعة تع�ليم وردت يف التن�خ 

من التلمود(، ك�نت هن�ك ثالث 
مراحل لهذه العملية. اأوالً، اأر�ضل 
ر�ض�لة  الكنع�نيني  اإىل  ي�ضوع 
ن�ضحهم فيه� ب�لفرار. ثم، ميكن 
مبك�نة  يقبلوا  اأن  بقوا  للذين 
وب��ضتعب�دهم.  الدني�  املواطنة 
�ضتتم  ق�وموا  اإذا  واأخرياً، 
اإب�دتهم. وقدم �ضموتريت�ض هذه 

التحول  ب�عتب�ره�  علن�ً  اخلطة 
املطلوب اإىل املرحلة احل��ضمة 

من ال�رساع. 
املتغريات  اأبرز  من  اإن 
ع�م�ً  �ضبعني  بعد  »االإ�رسائيلية« 
االحتالل  دويلة  اإن�ض�ء  من 
حتقيق  يف  قدم�ً  امل�ضّي  اأي�ض�ً، 
وقوننة  الدولة«،  »يهودية  �ضع�ر 

الحتالل  والتخطيط  العن�رسية 
العربية  االأر�ض  من  املزيد 
وتع�ظم اعتم�د التوراة املحّرفة 
ملوؤرخني  وفق�ً  حتريفه�  )جرى 
الو�ضطى(  الع�ضور  يف  يهود 
ك�أ�ض��ض ت�رسيعي ق�نوين لعقيدة 
للفل�ضطينيني  اجلم�عية  االإب�دة 

والعرب.

اإياد القرا

االنزع�ج  ال�ضلطة  على  يبدو 
ال�ضفة  يف  احلراك  من  الكبري 
حتتويه  اأن  ح�ولت  وقد  الغربية، 
د�ض  عرب  معروفة،  اأمنية  بطرق 

يف  وبلطجية  اأمنية  عن��رس 
امل�ضريات واإحداث فو�ضى، ورفع 
ال�ضلطة  لرئي�ض  موؤيدة  �ضع�رات 
ي�فط�ت  وتعليق  عب��ض،  حممود 
على  واالنقالب  حم��ض  ته�جم 
عالقة  ال  حم��ض  اأن  من  الرغم 

له� ب�حلراك، وغ�لبية امل�ض�ركني 
من الفئ�ت املثقفة من املجتمع، 

ون�ضط�ء معروفني.
ال�ضلطة  من  القمع  �ضي��ضة  رغم 
امل�ضريات  هذه  يف  املئ�ت  خرج 
نحو  رقعته�  تت�ضع  وبداأت 

دع�  مم�  ال�ضفة،  حم�فظ�ت 
مينع  قرار  ال�ضت�ضدار  الرئ��ضة 
والتحرك�ت  املظ�هرات  تنظيم 
مرور  ذريعة  حتت  ال�ضعبية، 
اإحداث  وعدم  العيد  من��ضبة 
من  يتع�ر�ض  وهذا  فو�ضى، 
ال�ضلطة  لقي�دات  االأوىل  البي�ن�ت 
حرية  �ضم�ن  عن  حتدثت  التي 
والتجمع�ت  والتعبري  الراأي 
هذه  ته�وت  لكن  ال�ضلمية، 
هذه  ا�ضتمرار  اأم�م  ال�ضع�رات 
التحرك�ت. احلراك يف ال�ضفة يف 
جزئه املعلن هو االحتج�ج على 
العق�بية  التع�ضفية  االإجراءات 
�ضد  ال�ضلطة  اتخذته�  التي 
قط�ع غزة، لكن يف احلقيقة هو 
ال�ضلطة  �ضي��ضة  على  احتج�ج 
يف  فل�ضطيني  هو  م�  كل  �ضد 
الهوية  وتغييب  الغربية  ال�ضفة 
االحتالل،  ل�ض�لح  الوطنية 
ال�ضلطة  يف  املتنفذة  والقي�دات 

التي تعت��ض على التن�ضيق االأمني 
�ض�حلهم  ومن  واالقت�ض�دي، 
غزة.  �ضد  االإجراءات  ا�ضتمرار 
وجه  يف  لي�رسخوا  هوؤالء  خرج 
ال�ضلطة  لرئي�ض  الك�ذبة  الوعود 
بوقف العقوب�ت �ضد غزة، والتي 
�ضدرت عنه يف اأكرث من من��ضبة، 
مق�بل  اأنه� �رساب  ات�ضح الحًق� 
الوطني  املجل�ض  انعق�د  مترير 
وانتخ�ب اللجنة التنفيذية، وهي 
لتمرير  عب��ض  اتبعه�  �ضي��ضة 
وال  حكمه  فرتة  �ضي��ض�ته خالل 

زالت.
االحتالل  كم�  ال�ضلطة  تنظر 
ميكن  ك�بو�ض  اأنه  على  للحراك 
االأو�ض�ع  انفالت  نحو  يقود  اأن 
مط�لب  نحو  وات�ض�عه  االأمنية 
ووقف  ب�حلري�ت  تتعلق  جديدة 
ورف�ض  ال�ضي��ضي  االعتق�ل 
الظروف االقت�ض�دية، واملط�لبة 
يف  �ضي��ض�ته�  ال�ضلطة  بتغيري 

ال�ضفة قط�ع غزة، ورفع املط�لب 
بوقف التن�ضيق االأمني.

يحمل  غزة  ين��رس  خرج  من 
وجه  يف  وكرامة  عزة  ر�ض�لة 
عب��ض  مي�ر�ضه  الذي  الظلم 
املتم�ضك ب�ل�ضلطة حتى اأنف��ضه 
االأجهزة  من  مدعوًم�  االأخرية، 
وكذلك  واالحتالل،  االأمنية 
ر�ض�ئل  املتظ�هرون  يحمل 
مل�ضريات  بدعهم  وا�ضحة 
حراًك�  فيه�  يرون  التي  العودة 
االحتالل،  �ضد  �ضلمًي�  �ضعبًي� 
ال�ضفة  يف  املتظ�هرون  ي�ض�رك 
العودة  م�ضرية  يف  املتظ�هرين 
االحتالل  برف�ض  بغزة مط�لبهم 
اإجراءات  ورف�ض  ومق�ومته 
ووحدة  العق�بية،  عب��ض 
رفع  الذي  ب�ضع�رهم  امل�ضري 
واحد«،  و�ضعب  واحدة  »ق�ضية 
االحتالل  �ضد  م�ضمونه�  ويف 

وال�ضلطة التي تع�قب �ضعبه�.

الأمل املتجدد
د. يو�شف رزقة

االأمل �رّس احلي�ة املطمئنة. ال يوجد �ضعب م�ضكون ب�الأمل 
يعي�ض  فل�ضطني  اإىل  العودة  اأمل  الفل�ضطيني.  ال�ضعب  مثل 
اأكرث  ال�ضب�ب  جيل  من  اخللف  الفل�ضطينية.  االأجي�ل  مع 
واملنزل،  الدار  اإىل  الوطن،  اإىل  ب�لعودة  ال�ضلف  من  اأمال 
يف  1948م.  ع�م  يف  العدو  احتله�  التي  والقرية،  واملدينة 
اأو النك�ضة كم� ي�ضميه� االإعالم، ق�ل  ع�م الهزمية الكبرية، 
ج�رن� اأبو العبد لزوجه، وك�ن ذلك قبل اخل�م�ض من جوان، 
منلك  مم�  الثمني  فيه�  �ضعي  حقيبة  العبد  اأم  ي�  جهزي 
اأبو العبد يف املق�ومة  اأي�م اإىل اللد، ك�ن  الأنن� �ضنعود بعد 
وكنت  طلق�ت،  ت�ضع  مع  اآيل  ن�ضف  �ضالحه  وك�ن  ال�ضعبية، 
اأن� يف ال�ض�د�ضة ع�رسة من العمر، وقد نزلن� مع املق�ومة 

العربية  الدب�ب�ت  ن�ضتقبل  الدين  �ض�رع �ضالح  اإىل  ال�ضعبية 
اأعالم  ترفع  ب�جت�ه غزة وهي  الق�دمة من جهة خ�نيون�ض 
م�رس والعراق واجلزائر، ولكن فج�أة ف�إذا ب�إحداه� ت�ضحق 
�ضي�رة مدنية ق�دمة من غزة مبن فيه� من الرك�ب، وتطلق 
الن�ر ب�جت�ه�ت خمتلفة، عنده� اأدركن� اأنه� دب�ب�ت يهودية، 

واأن قط�ع غزة �ضقط يف يد االحتالل.
يق�ضي�  مل  ولكن  االأمل،  العربي  والتخ�ذل  اأو�ضلو  اأ�ضعفت 
انتف��ضة  يف  املق�ومة  جتدد  يف  جتدد  االأمل  الأن  عليه، 
والتحرير مب�ضريات  العودة  ذروته يف  االأمل  وبلغ  االأق�ضى، 
العودة الكربى، التي ح�ضدت ال�ضعب من ك�فة االأعم�ر على 
احلدود الزائلة طلب� للعودة ،يف اليوم الت�يل �ضب�ح� وجدن� 
املدنية،  ب�ملالب�ض  ال�ضعبية  املق�ومة  واأفراد  ال�رسطة 
�ضعيد  اأحمد  واأن  ف�ئدة،  ال  اأنه  ف�أدركن�  اأ�ضلحة،  وبدون 

الن��رس ك�ن  واأن عبد  الت�ريخ،  اإعالمي يف  اأكرب مهرج  ك�ن 
حتت  لفرتة  االأمل  تراجع  رمب�  يقوله.  فيم�  وك�ذب�  ف��ضال 
املق�ومة  انطالق  مع  فتجدد  ع�د  ولكنه  الهزمية،  وقع 
الفل�ضطينية امل�ضلحة يف االأرا�ضي املحتلة ع�م 1967م، ومن 
ودفع  الرك�م،  من حتت  والتحرير  ب�لعودة  االأمل  ثمة خرج 
ال�ضعب ثمن� كبريا من اجلرحى وال�ضهداء واالأ�رسى من اأجل 
حتى  واحلرية،  ب�لعودة  االأمل  االنتف��ضة  وجددت  احلرية، 
ك�نت اأو�ضلو الك�رثة التي تالعبت ب�الأمل، وو�ضعته يف قب�ضة 
يهود، ومزقت ال�ضعب، وكن� يف يومه� يف �ضجن النقب، فق�ل 
ب�لق�ضية خم�ضني  اأو�ضلو �ضريجع  اتف�ق  االأ�رسى:  ق�ئد من 

�ضنة اإىل الوراء، وك�ن �ض�دق� وب�ضريا فيم� اأح�ضب.
يق�ضي�  مل  ولكن  االأمل،  العربي  والتخ�ذل  اأو�ضلو  اأ�ضعفت 
انتف��ضة  يف  املق�ومة  جتدد  يف  جتدد  االأمل  الأن  عليه، 

والتحرير مب�ضريات  العودة  ذروته يف  االأمل  وبلغ  االأق�ضى، 
العودة الكربى، التي ح�ضدت ال�ضعب من ك�فة االأعم�ر على 
احلدود الزائلة طلب� للعودة، ومن ع��ض مع هذه امل�ضريات 
وهم  ب�لعودة،  م�ضكونني  فيه�  امل�ض�ركني  اأن  يجد  عملي� 
يح�ولون اخرتاق احلدود رغم القن��ضة والقتل، الأنهم اآمنوا 

اأنه ال بديل عن العودة اإىل الوطن.
اليقني،  درجة  بلغ  الفل�ضطيني  ال�ضعب  عند  ب�لعودة  االأمل 
ورمب� عني اليقني، رغم االأمل واحل�ض�ر والتخ�ذل، الأن اإمي�ن 
اآخر.  اإمي�ن  )اإ�رسائيل( وزواله� ال ي�ض�هيه  ال�ضعب بهزمية 
اإحدى وخم�ضني  الفل�ضطينيني االآن بعد  االأمل الذي ي�ضكن 
اأ�ضع�ف م� ك�ن من قبل، والن��ض يف  �ضنة من الهزمية هو 
)اإ�رسائيل( خالل ب�ضع  فل�ضطني يحدثونك عن قرب زوال 

�ضنني.



مديرية احلماية املدنية لوالية تب�سة
تعزية

ببالغ احلزن والأ�سى تلقينا  نباأ وفاة املغفور له  بركاته ابن العون 
بوزيان احمد العامل على م�ستوى الوحدة الثانوية للحماية 

املدنية ال�سهيد عزوزة حممد بلدية بنقرين ولية تب�سة الر�سيع 
بوزيان ان�س الذي وفاته املنية مب�ست�سفى الم والطفل مب�ست�سفى 

التيجاين هدام ببلدية بئر العاتر .وعلية يتقدم مدير احلماية 
املدنية لولية تب�سة املقدم دراوات ال�سادق وكافة موظفي 

وموظفات مديرية احلماية املدنية وو �سائل العالم وعلى را�سهم 
يومية الو�سط اجلزائرية لولية تب�سة باأخل�س التعازي واملوا�ساة 

راجني من املوىل �سبحانه وتعاىل اأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب 
وال�سلوان. ان هلل وانا اليه راجعون.

عزيزي ر�سيد

ANEP N°: 818170

ANEP N°: 818235

الو�سط:2018/06/17

الو�سط:2018/06/17

الو�سط:2018/06/17
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طبقا للمادة

ANEP N°: 817910 الو�سط:2018/06/17

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة ال�سكن و العمران و املدينة

ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لولية اأدرار
هاتف:58-22-36-049 فاك�س:049-36-22-59

NIF N 097601010022454

طلب العرو�س مفتوح رقم25/2018
يعلن ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار عن طلب العرو�ض مفتوح من اأجل تكملة  اإجناز احل�سة رقم1000/50/18:03 م�سكن عمومي اإيجاري باأولف من الربنامج اخلما�سي 

2010-2014 �سطر2011
فعلى املقاوالت املوؤهلة و الراغبة يف امل�ساركة يف هذا االإعالن اأن تقرتب من العنوان التايل :ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لوالية اأدرار ل�سحب دفرت ال�رشوط مقابل 2000.00 دينار 

جزائري
على العار�سني الراغبني ا�ستيفاء ال�رشوط و املعايري املدونة يف دفرت ال�رشوط ال �سيما من اجلانب  التاهيل و اخلربة و املوؤهالت الب�رشية باإمكانه اأو من طرف ممثله املعني لذلك

�سحب دفرت ال�رشوط من مقر:

ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لولية اأدرار
هاتف:58-22-36-049 فاك�س:049-36-22-59

حمتوى العر�س: يجب اأن ي�سمل امللفات التالية
ملف الرت�سح :و ي�سمل الوثائق التالية  .I

1.ت�رشيح بالرت�سح مملوء ،موؤرخ ومم�سي و خمتوم
2. الت�رشيح بالنزاهة مملوء ومم�سي و خمتوم

3.القانون االأ�سا�سي  حالة ال�رشكة
4.التفوي�ض باالإم�ساء عند ال�رشورة

5.وثائق اإثبات قدرات املتعهد و تتكون من :
- �سهادة التاأهيل و الت�سنيف املهنيني من الدرجة االأوىل 01 فما فوق تخ�س�ض بناء.ن�ساط رئي�سي اأو ثانوي

-ح�سائل مالية اأو �سهادة الن�سا لل�سنوات-2016-2015-2014
-قائمة مف�سلة للو�سائل املادية
-قائمة مف�سلة للمراجع املهنية

التقني: و ي�سمل الوثائق التالية العر�س   II
1.   الت�رشيح باالإكتتاب مملوء ومم�سي و خمتوم

2.   كل وثيقة ت�سمح بتقييم العر�ض التقني :مذكرة تقنية تربيرية
3.   املدة و خمطط تن�سيب الور�سة و االأ�سغال

4.   دفرت ال�رشوط يحتوي باآخر �سفحته العبارة »قرئ وقبل« مكتوبة بخط اليد

العر�س املايل:و ي�سمل الوثائق التالية  III
1.ر�سالة التعهد مملوءة ، موؤرخة  ومم�سية و خمتومة

3. التف�سيل الكمي و التقديري مملوء ومم�سي و خمتوم

حت�سري و اإيداع العرو�س :يو�سع »ملف الرت�سح« و »العر�ض التقني«و »العر�ض املايل« يف اأظرفة منف�سلة و مقفلة باإحكام ،يبني كل منهما ت�سمية املوؤ�س�سة العار�سة و مرجع طلب 
العرو�ض مو�سوعه و تت�سمن عبارة » ملف الرت�سح« اأو عر�ض تقني« اأو »عر�ض مايل« ح�سب احلالة .و تو�سع هذه االظرفة يف ظرف اآخر مقفل باإحكام و مغفل و يحمل عبارة :

-ل تفتح-
طلب العرو�س مفتوح رقم 25/2018

-اإمتام واإجناز احل�سة  رقم 1000/50//18:03 م�سكن عمومي اإيجاري باأولف من الربنامج اخلما�سي 2014-2010 �سطر2011
اإىل ال�سيد املدير العام لديوان الرتقية و الت�سيري العقاري لولية اأدرار

- حدد التاريخ النهائي الإيداع العرو�ض يف15 من تاريخ اأول ظهور لهذا االإعالن قبل ال�ساعة 12:00
- جلنة الفتح االأظرفة جتتمع يف جل�سة علنية يف اآخر يوم الإيداع العرو�ض مبقر املديرية على ال�ساعة 14:00

- اإذا �سادف هذا اليوم يوم عطلة اأو راحة قانونية فاإن مدة حت�سري العرو�ض متدد اإىل غاية اليوم املوايل
-يبقى العار�سون ملتزمون بعرو�سهم ملدة 90 يوم+مدة حت�سري العرو�ض
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احلكومة  اأع�ضاء  واأدى 
برئا�ضة  م�رص،  يف  اجلديدة 
اليوم  مدبويل،  م�ضطفى 
الد�ضتورية،  اليمني  اخلمي�س، 
على  الإبقاء  الت�ضكيل  و�ضهد 
حكومة  من  وزيرا   20 على 
وتغيري  ا�ضماعيل،  �رصيف 
اأبرزها  وزارية  حقيبة   12
وقرر  والداخلية.  الدفاع، 
ال�ضي�ضي، تعيني الفريق حممد 
احلر�س  قوات  قائد  زكى، 
بحرا�ضة  )معني  اجلمهوري 
وبينها  الدولة  موؤ�ض�ضات 
الرئا�ضة(، وزيًرا للدفاع بديال 
�ضبحي  �ضدقي  الفريق  عن 
حممد  واللواء   )2018:2014(
الأمني  قطاع  رئي�س  توفيق 
ا�ضتخباراتي  )جهاز  الوطني 
بالوزارة( وزيًرا للداخلية بدياًل 
الغفار  عبد  اللواء جمدي  عن 
)2018:2015(. وقليال ما يتغري 
التي  م�رص،  يف  الدفاع  وزير 
عاما   27 نحو  خالل  �ضهدت 
و�ضول 3 وزراء لهذا املن�ضب 
ال�ضيادي بالبالد حممد ح�ضني 
 ،)2012  -  1991( طنطاوي 
عبد الفتاح ال�ضي�ضي )2012 - 
2014(، �ضدقي �ضبحي )2014 

)2018 -
 ، منف�ضلة  ت�رصيحات  ويف 
وثان  ع�ضكري  خبري  يتفق 
على  مب�رص  بارزان  �ضيا�ضي 
اأن هذا التغيري "اإيذان مبرحلة 
جديدة" بالبالد ووزير الدفاع 
 ،1956 مواليد  من  اجلديد 
يف  احلربية  الكلية  من  تخرج 
قوات  بعثة  فى  ور�ضح   ،1977
بالوليات  ومظالت  خا�ضة 
مت  حتى  الأمريكية،  املتحدة 
تعيينه قائدا لقوات املظالت 
عينه   ،2012 اأوت   12 ،وفى 
رئي�س  اأول  مر�ضي،  حممد 
دميقراطيا،  منتخب  مدين 
اجلمهوري،  للحر�س  قائدا 
ومتت ترقيته يف جانفي 2017 
يف  وا�ضتمر  فريق،  رتبة  اإىل 
املن�ضب حتى مت تعيينه اليوم، 

وزيرا للدفاع.
وتقول تقارير �ضحفية حملية، 
توقيف  يف  دورا  لعب  زكي  اأن 
من  به  الإطاحة  بعد  مر�ضي، 
 ،2013 جويلية   3 يف  من�ضبه 
والذي يراه البع�س نتاج "ثورة 
موؤيدون  واآخرون  �ضعبية"، 
عن  ف�ضال  انقالبا"،  ملر�ضي" 
فياإحدى  لـ"الأخري"  اتهامه 
باإطالق  اأمره  باأنه  الق�ضايا 
املتظاهرين  على  النار 
حكمه،  خالل  له  املعار�ضني 

وهو ما نفاه حمامي مر�ضي.
ولية  خالل  م�رص  و�ضهدت 
هجمات  الأوىل،  ال�ضي�ضي 
واجلي�س  ال�رصطة  قوات  �ضد 

قتلى  خلفت  العبادة،  ودور 
رجال  �ضفوف  يف  وم�ضابني 
باملئات،  واملدنيني  الأمن 
ع�ضكرية  عمليات  و�ضط 
م�ضتمرة  تزال  ل  و�رصطية 
مقتل  عن  اأ�ضفرت  بالبالد 
ال�ضلطات  تعتربهم  مئات مما 
اإرهابية"ورف�ضت  "عنا�رص 
انتقادات  مرارا  القاهرة 
حقوقية  منظمات  من  حادة 
تعتربه  ما  على  دولية  ل�ضيما 
الإن�ضان،  حلقوق  "انتهاكات" 
ب�ضيادة  التزامها  موؤكدة 

القانون وحق التعبري.

مرحلة جديدة

الع�ضكري  اخلبري  ويرى 
متقاعد  لواء  البارز،  امل�رصي 
طلعت م�ضلم، ان تغيري وزيري 
يكن  "مل  والداخلية  الدفاع 
هذا  اأن  واأعتقد  متوقعا، 
من  جديدة  مرحلة  عن  تعبري 
الأمن"وي�ضيف  ا�ضترياتيجية 
ت�رصيحات  يف  "م�ضلم" 
لالأنا�ضول، هذا التغيري "يوؤكد 
رغم  ال�ضي�ضي  الرئي�س  اأن 
اأول  بالفريق  القوية  عالقاته 
لأحد  لي�س  �ضبحي  �ضدقي 
)اأي  ي�ضددها  فواتري  عنده 
مع  الأمر  وفعال  جمامالت( 
رئي�س الأركان الفريق حممود 
اأ�ضهر(  منذ  )اأقاله  حجازي 
بينهما،  الن�ضب  �ضلة  رغم 
وكذلك اأجرى تغيريات �ضابقة 
لي�س  �ضياق  يف  اجلي�س".  يف 
بعيد، يقول، املحلل ال�ضيا�ضي 
نافعة،  ح�ضن  مب�رص،  البارز 
هذا  على  ال�ضي�ضي  اإقدام  اإن 
التغيري يف هاتني املوؤ�ض�ضتني، 
"هناك  اأن  اإىل  لأمرين  ي�ضري 
عدم ر�ضا اأو مقدمة لتغيري يف 
ال�ضيا�ضيات ل�ضيما الداخلية"

اأ�ضتاذ  وهو  نافعة  وي�ضيف   
بجامعة  ال�ضيا�ضية  العلوم 
حديث  يف  القاهرة، 
ال�ضي�ضي  "اختيار  لالأنا�ضول: 
اجلمهوري  احلر�س  لقائد 

ا�ضتمرار  هو  للدفاع،  وزيرا 
تختار  رئا�ضية  لختيارات 
نحو  على  �ضخ�ضيا  الأقرب 
ما راأينا يف تعيني مدير مكتبه 
قائما  كامل  عبا�س  الرئا�ضي 
املخابرات  رئي�س  باأعمال 
الأمر  وكذلك  موؤخرا،  العامة 
يف اختيار �ضخ�ضية من قطاع 
الأمن الوطني الأهم بالبالد".

وي�ضتدرك "لكن يف ظل غياب 
ال�ضفافية  وعدم  املعلومات 
ال�ضياق  هذا  يف  فالحتمالت 
كثرية ميكن اأن تفتح ت�ضاوؤلت 
خالف  وجود  عن  م�رصوعة 
ارتباطا  هناك  اأن  اأم  داخلي 
واإقدام  التغيري  هذا  بني 
عنه  حتدث  ما  على  ال�ضي�ضي 
للحياة  تنمية  من  موؤخرا 
وفتح  لها  واإ�ضالح  ال�ضيا�ضية 
با�ضثناء  امل�رصيني  لكل  الباب 
عنف"ويرى  يف  انخرطوا  من 
"كل  اأن  امل�رصي،  الأكادميي 
فيه  مبا  م�رص  يف  وارد  �ضئ 
التح�ضري ملا بعد الولية الثانية 
بح�ضب  لل�ضي�ضي  والأخرية 
حت�ضري  واإمكانية  الد�ضتور، 
�ضدقي �ضبحي لرئا�ضة البالد 
بخ�ضو�س  الد�ضتور  تعديل  اأو 

فرتة الرئا�ضة اأو مدتها".

اأمر طبيعي وتطوير

يرى،  الآخر  اجلانب  يف 
عز  عالء  املتقاعد،  اللواء 
ملركز  ال�ضابق  املدير  الدين، 
ال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات 
الع�ضكرية  نا�رص  باأكادميية 
اأن هذا   ، )ر�ضمية( يف حديث 
التغيري "اأمر طبيعي جدا قائم 
وجتديد  ال�ضلطة  تداول  على 
والتطوير ول  والأفكار  الدماء 
يحمل اأي دللة اأخرى".ويوؤكد 
اأن " وزيري الداخلية والدفاع 
قدما اإجنازات كبرية يف جمال 
الأمن يف عهدهما"، م�ضتدركا 
على  تتوقف  ل  امل�ضاألة  "لكن 
جتديد  ولكن  فقط  النجاح 
الأجيال  وتوراث  الدماء، 

وبالتايل لي�س مفاأجاة".

�ش�أن د�شتوري

يرى  الد�ضتوري،  ال�ضاأن  يف 
القانون  اأ�ضتاذ  فوزي  �ضالح 
يف  مب�رص،  الأبرز  الد�ضتوري 
تعيني  اأن  لالأنا�ضول،  حديث 
وزير الدفاع يكون بعد موافقة 
للقوات  الأعلى  املجل�س 
الرئي�س  )يرتاأ�ضها  امل�ضلحة 

ال�ضي�ضي(، وفق الد�ضتور
وفيما مل يعلن اجلي�س امل�رصي 
تفا�ضيل اأكرث عن قرار التعيني، 
من   234 املادة  املادة  تن�س 
وزير  تعيني  "يكون  الد�ضتور 
املجل�س  موافقة  بعد  الدفاع 
امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 
املادة  هذه  اأحكام  وت�رصى 
كاملتني  رئا�ضيتني  لدورتني 
العمل  تاريخ  من  اعتبارا 
اأنه ل مانع  بالد�ضتور"ويو�ضح 
احلكومة  توؤدي  اأن  د�ضتوريا 
اليمني الد�ضتورية اأمام الرئي�س 
برناجمها  ذلك  بعد  وتعر�س 
الربملان،  على  احلكومي 
اأي�ضا  مانع  ل  اأنه  على  ف�ضال 
من ح�ضول رئي�س الوزراء على 
رئا�ضة  بخالف  وزارة  حقيبة 
املا�ضي،  احلكومةواخلمي�س 
م�ضطفى  ال�ضي�ضي،  كلف 
الإ�ضكان،  وزير  مدبويل 
بت�ضكيل حكومة جديدة، خلًفا 
حلكومة �رصيف اإ�ضماعيل التي 

تقدمت با�ضتقالتها اآنذاك.
هي  اجلديدة  واحلكومة 
الثانية  الولية  يف  الأوىل 
-2022( لل�ضي�ضي  الرئا�ضية 
توليه  منذ  والثالثة   ،)2018
للبالد،  رئي�ًضا  من�ضبه  مهام 
حيث �ضبقها اثنتان يف الولية 
حيث   )2014-2018( الأوىل 
رئا�ضة  حملب  اإبراهيم  توىل 
 2014 جوان  )من  احلكومة 
ثم   ،)2015 �ضبتمرب  حتى 
اإ�ضماعيل الذي اأجرى  �رصيف 
اآخرها يف  وزارية  تعديالت   4

جانفي ثان املا�ضي

ب�شكل مف�جيء، اأقدم الرئي�س امل�شري، عبد الفت�ح ال�شي�شي، على تعيني وزيرين جديدين حلقببتي الدف�ع 
والداخلية ال�شي�ديتني، �شمن احلكومة الأوىل لوليته الث�نية )2022 - 2018(.

م�شر

هنية يدعو ال�شتمرار حراك تغيري وزيري الدفاع والداخلية.. "مرحلة جديدة" تت�شكل؟ 
ال�شفة �شد عقوبات غزة

حرائق ب�لداخل املحتل 

طائرة ا�شتطالع تطلق �شاروخا على 
�شبان من وحدة الطائرات الورقية

املكتب  رئي�س  هنية  اإ�ضماعيل  دعا 
ال�ضيا�ضي حلركة حما�س، اإىل ا�ضتمرار 
حراك ال�ضفة الغربية للمطالبة باإنهاء 
ال�ضلطة  تفر�ضها  التي  العقوبات 
الفل�ضطينية على قطاع غزة واأكد هنية 
يف كلمة له اخلمي�س، على �رصورة اأن 
ت�ضحيح  احلراك  اأهداف  ت�ضمل 
امل�ضار الوطني ولي�س فقط املطالبة 

باإنهاء الظلم الذي تتعر�س له غزة.
والدعاء  اخلال�ضة  بالتهنئة  وتوجه 
الأبرار  ال�ضهداء  لأهايل  ال�ضادق 
الذين  امليامني،  اجلرحى  واأهايل 
وعنفوانه  ال�ضعب  هذا  عظمة  ميثلون 
وقدرته على البذل والعطاء مع حلول 
يف  اأهلنا  "اأهنئ  وتابع:  الفطر  عيد 
والكربياء،  الإباء  الغربية �ضفة  ال�ضفة 
ولزالت  كانت  التي  ال�ضفة  هذه 
اأجل  من  الرتكاز  حمور  و�ضتبقى 
الحتالل  الوجودي مع  ال�رصاع  ح�ضم 

البغي�س".
التقدير  وعميق  التحية  خال�س  ووجه 
ال�ضفة  اأهل  وقفة  على  والعرفان 
اإن  قائاًل  الأ�ضيلة،  الوطنية  الغربية 
"امل�ضريات التي خرجت تطالب بوقف 
النتقامية  والعقوبات  الإجراءات 
غزة"واأ�ضاف  قطاع  يف  اأهلهم  �ضد 
خلطنا  انت�رصت  الغربية  "ال�ضفة  اأن 
ل�ضتمرار  ل  وقالت  الثابت  ال�ضيا�ضي 
لإخوانهم  واحل�ضار  التجويع  �ضيا�ضية 
التعاون  ل�ضتمرار  ول  غزة  قطاع  يف 
"اأملنا  عن  عرب  املحتل"كما  الأمني 
رام  �ضوارع  يف  وقعت  التي  للم�ضاهد 
والأخوات  الإخوة  تعر�س  ما  اهلل حني 

خالل ت�ضامنهم"و�ضدد هنية على "اأننا 
نريد بيتا فل�ضطينيا متم�ضكا وموحدا 
اخلطرية  للموؤامرات  نت�ضدى  حتى 
والالجئني  القد�س  ت�ضتهدف  التي 
برمتها"وحيا  الفل�ضطينية  والق�ضية 
"اأهلنا املرابطني يف القد�س و�ضاحات 
الذين  املبارك،  الأق�ضى  امل�ضجد 
خرجوا  والذين  رم�ضان  ليايل  رابطوا 
باأكرث من ن�ضف مليون ليوؤدوا ال�ضلوات 
يف اجلمعة الأخرية وليلة القدر"و�ضدد 
ل  هويتها  تغري  "لن  القد�س  اأن  على 
نتنياهو،  قرارات  ول  ترمب  قرارات 
وفيا  �ضيظل  الفل�ضطيني  وال�ضعب 
مهما كلف ذلك من ت�ضحيات"كما حيا 
خميمات  يف  الفل�ضطينيني  الالجئني 
ل  العودة  حق  اأن  موؤكداً  ال�ضتات، 
التفاقيات  بغربال  يغطى  اأن  ميكن 
لالأ�رصى  التحية  حما�س  رئي�س  ووجه 
م�رصوعنا  ركائز  اأحد  ميثلون  "الذين 
الف�ضائل  اإن  واأقول  الوطني،  ون�ضالنا 
حتريركم،  على  م�ضممة  الفل�ضطينية 
وهذا الأمر على راأ�س اأولوية ف�ضائلنا 

ويف مقدمتها كتائب الق�ضام".
الأمم  قرار  اأن  على  هنية  واأكد 
عزلة  على  تاأكيد  اأم�س،  يوم  املتحدة 
الكيان الإ�رصائيلي والوليات املتحدة 
بالقول  كلمته  هنية  وختم  الأمريكية 
و�ضيزول  الحتالل  اهلل  باإذن  "�ضينتهي 
فل�ضطني،  اأر�س  كل  القد�س وعن  عن 
و�ضيعي�س  غزة،  عن  احل�ضار  �ضريفع 
و�ضيعود  احلرية،  عامل  يف  اأ�رصانا 
�ضاء  من  �ضاء  اأر�ضهم  اإىل  الالجئون 

واأبى من اأبى".

اأطلقت طائرة ا�ضتطالع اإ�رصائيلية 
�ضاروخا  اجلمعة  ظهر   بعد 
�ضوب �ضبان من وحدة الطائرات 
�رصق  العودة،  مب�ضرية  الورقية 
واأفاد  غزة  قطاع  و�ضط  الربيج 
الإ�رصائيلي  الق�ضف  اأن  مرا�ضلنا 
م�ضريا  اإ�ضابات،  عن  ي�ضفر  مل 
الثالث  هو  الق�ضف  هذا  اأن  اإىل 
اإ�رصائيلية  طائرة  تنفذه  الذي 
الورقية،  الطائرات  �ضبان  جتاه 
عدة حرائق  اأن  اأكد  ال�ضياق  ويف 

الفل�ضطيني  الداخل  يف  اندلعت 
بفعل  اليوم  ظهر  بعد  املحتل 
�ضبان  اأطلقها  ورقية  طائرات 
باإمطار  ال�ضبان  وتوعد  غزة  من 
باآلف  غزة  غالف  م�ضتوطنات 
فيما  اليوم،  الورقية  الطائرات 
با�ضتهداف  الحتالل  توعد 
تخبط  حالة  و�ضط  مطلقيها، 
يعي�ضها الحتالل بفعل ما اأ�ضماه 
اأم�س  الإ�رصائيلي  الوزراء  رئي�س 

بالكابو�س.
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قتال حتى النهاية

العربي  التحالف  ت�شكيل  منذ 
لدعم ال�رشعية يف اليمن، عام 
عملياته  جميع  تكللت   ،2015
يف  بالنجاح  الكربى  القتالية 
وهو  عدة  وحمافظات  مدن 
يفر�ض  عام  �شياق  اأنه  بدا  ما 
اجلماعة  يف  احلكماء  على 
اال�شتجابة لدعوات االن�شحاب 
ومينائها  احلديدة  من 
�شمانات  وفق  اال�شرتاتيجي 
املتحدة،  االأمم  تقدمها 
الدمار،  امليناء  لتجنيب 
بني  الع�شكرية  العمليات  جراء 

الطرفني.
معركة  اأن  املحتمل  من 
برتتيبات  تتمتع  ال  احلديدة 
�شل�ض  ان�شحاب  اإىل  تف�شي 
املتحالفة  والقوى  للحوثيني 
القتال  بخيار  والتم�شك  معهم 
اإىل  �شيف�شي  النهاية  حتى 
ذات  االأمد  طويلة  معركة 
على  "موؤملة"  تداعيات 
ي�شمل  عام  ودمار  املدنيني، 
واأعلنت  وامليناء  املدينة 
قيادات اجلماعة القتال دفاعا 
اأن  لهم  و�شبق  احلديدة،  عن 
يف  املالحة  بتعطيل  هددوا 
هاجمت  اإذا  االأحمر  البحر 
قوات التحالف العربي، بقيادة 

ال�شعودية، املدينة.

اأهمية ا�شرتاتيجية

ومينائها  احلديدة  ملدينة 
اأهمية  االأحمر  البحر  على 
امليناء،  ميثل  ا�شرتاتيجية 
احلوثيون  عليه  ي�شيطر  الذي 
املنفذ  اأكتوبر2014،  عام  منذ 
البحري االأخري للجماعة ويقول 
ت�شتغل  اجلماعة  اإن  التحالف 

الدعم  ا�شتالم  يف  امليناء 
اإيران،  من  املهرب  الت�شليحي 
امليناء  يف  اجلماعة  ووجود 
امل�شاعدات  دخول  يعرقل 
تخفيف  اإىل  الهادفة  االإغاثية 
ميني  مليون   11 نحو  معاناة 
بحاجة اإىل م�شاعدات عاجلة.

موقع  يكت�شب  وع�شكريا، 
احلديدة اأهمية م�شاعفة لوقوع 
امل�شافة  منت�شف  يف  املدينة 
املحافظات  بني  تقريبا 
ال�شمالية، وعلى م�شافة 226 كم 
غربا من العا�شمة �شنعاء، التي 
منذ  احلوثيون  عليها  ي�شيطر 
حلقة  ميناوؤها  وي�شكل   2014
واإيران،  احلوثيني  بني  و�شل 
دعما  للجماعة  تقدم  التي 
وا�شت�شاريا  وع�شكريا  ماليا 
ي�شل غالبا عرب امليناء كما اأن 
امليناء  على  اجلماعة  �شيطرة 
على  �شغط  اأوراق  اأك�شبتها 
واالأطراف  االإقليمية  الدول 
بحماية  املهتمة  الدولية 
ونقل  البحرية  املالحة  حرية 
العاملية  االأ�شواق  اإىل  الطاقة 
املندب  باب  م�شيق  عرب 
من  احلوثيون  اتخذ  اأن  و�شبق 
هجمات  ل�شن  قاعدة  امليناء 
ا�شتهدفت �شفنا بحرية حربية 
متر يف البحر االأحمر من واإىل 
البحر االأبي�ض املتو�شط، عرب 
باب  وم�شيق  ال�شوي�ض  قناة 
تعر�شت  اأن  و�شبق  املندب 
�شفن تابعة للبحرية ال�شعودية، 
لهجمات  االأحمر،  البحر  يف 
بقوارب  اجلماعة  �شنتها 

مفخخة.
من  اأكرث  يف  التحالف،  طلب 
حتت  امليناء  و�شع  منا�شبة، 
و�شول  ل�شمان  دويل،  اإ�رشاف 
بعيدا  االإغاثية  امل�شاعدات 
التي  اجلماعة،  �شلطة  عن 
لل�شكان  بامل�شاعدات  ت�شتاأثر 
يف مناطق �شيطرتها و�شتحرم 
على  ال�رشعية  قوات  �شيطرة 

ورقة  من  اجلماعة  امليناء 
التحكم بامل�شاعدات االإغاثية، 
تدفقها  �شمان  �شاأنه  من  ما 
اليمنية،  املناطق  جميع  اإىل 
االإن�شانية  املعاناة  لتخفيف 

جلميع اليمنيني.

اأكرب معركة

اأكرب  ثاين  االإمارات،  و�شعت 
احلوثيني  التحالف،  دول 
مواجهة  فاإما  خيارين،  اأمام 
التحالف  قوات  من  هجوم 
احلديدة  من  االن�شحاب  اأو 
ليل  انتهى  موعد  يف  ومينائها 
اجلاري،  جوان   12 الثالثاء 
لل�شوؤون  الدولة  وزير  وقال 
اأنور  االإماراتية،  اخلارجية 
"لوفيغارو"  ل�شحيفة  قرقا�ض، 
بالده  اإن  موؤخرا،  الفرن�شية 
املتحدة  االأمم  مبعوث  اأمهلت 
مارتني  باليمن،  اخلا�ض 
الإقناع  �شاعة   48 جريفيث، 
من  باالن�شحاب  احلوثيني 

املدينة ومينائها.
با�رشت  املهلة  انتهاء  بعد 

عملية  دعم  التحالف  قوات 
لل�شيطرة  الذهبي"،  "الن�رش 
ومينائها  احلديدة  على 
هذه  ملثل  و�شيكون  ومطارها 
اإرغام  بالغة يف  اأهمية  العملية 
اإىل  اجللو�ض  على  اجلماعة 
طاولة املفاو�شات وهو الهدف 
االأهم لقيادة التحالف، الراغبة 
حل  اإىل  التو�شل  ت�رشيع  يف 
�شيا�شي للنزاع يف اليمن، حيث 
تدرك متاما اأن احلل الع�شكري 
واأنه  االأمثل،  الطريق  لي�ض هو 
�شنوات  خالل  يتحقق  ال  قد 
وزيادة  اخل�شائر  من  طويلة 
االأوىل  ال�شاعات  منذ  املعاناة 
املا�شي،  االأربعاء  فجر  من 
تدعمها  حملية،  قوات  بداأت 
على  هجوما  التحالف،  قوات 
احلديدة هو االأو�شع يف معركة 
احلرب  بدء  منذ  االأكرب  هي 
ثالث  من  اأكرث  قبل  اليمن،  يف 

�شنوات.

معاناة املدنيني

حتول  من  مراقبون  حذر 
املعركة اإىل حرب �شوارع يروح 
من  االآالف  ع�رشات  �شحيتها 
قتال  و�شط  العالقني  ال�شكان 
احتمال  من  اأي�شا  وحذروا 
الناجمة  اخلراب  رقعة  ات�شاع 
البنى  لت�شمل  القتال،  عن 
يعتمد  الذي  للميناء،  التحتية 
عن  تقل  ال  بن�شبة  اليمن  عليه 
70 باملائة يف اإمدادات الغذاء 
حذرت  كما  وغريها  والوقود 
من  موؤخرا،  املتحدة،  االأمم 
مبقتل  يت�شبب  قد  الهجوم  اأن 
وو�شفت  �شخ�ض،  األف   250
اأ�شواأ  باأنها  اليمن  يف  االأو�شاع 
التاريخ،  يف  اإن�شانية  اأزمة 

الدويل  االأمن  جمل�ض  وعقد 
االإثنني  طارئا،  اجتماعا 
"املخاوف  املا�شي، ملناق�شة 
بالهجوم  املتعلقة  االإن�شانية" 
القوات  بقيادة  احلديدة،  على 
املبعوث  والتقى  االإماراتية 
اإماراتيني،  م�شوؤولني  االأممي 
يف حماولة ملنع هجوم و�شيك 

على امليناء.

من دون منفذ بحري

التحالف  قوات  لنجاح  ميكن 
اأن  ال�شيطرة على احلديدة  يف 
�شيا�شية  لت�شوية  اآفاقا  يفتح 
ال�شلطة  تقا�شم  هو  اأ�شا�شها 
هوؤالء  بني  ومن  الفرقاء  بني 
التي  احلوثي،  جماعة  الفرقاء 
دور  على  حت�شل  اأن  ميكن 
اإذا  ع�شكري،  غري  �شيا�شي 
يف  الدولية  االأطراف  جنحت 
اأ�شلحتها  ت�شليم  على  اإرغامها 
قوات  �شيطرة  �شتكون  الثقيلة 
احلديدة  ميناء  على  التحالف 
اإيذانا بفقدان اجلماعة املنفذ 
كانت  الذي  الوحيد،  البحري 
تتزود منه �شنعاء باحتياجاتها 

االأ�شا�شية.
�شدة  من  �شيزيد  ما  وهو 
العا�شمة،  على  احل�شار  واأثر 
للجماعة  بالن�شبة  تعد  التي 
ال�شكاين  بثقلها  االأهم  املعقل 
ورمزيتها  اجلغرايف  وموقعها 
ال�شيا�شية ومكانتها االعتبارية 
احلديدة  ا�شتعادة  ت�شكل  كما 
قرار  تطبيق  نحو  خطوة 
رقم  الدويل  االأمن  جمل�ض 
املجتمع  يطالب  الذي   ،2216
االأ�شلحة  تدفق  مبنع  الدويل 
ذلك  ومراقبة  احلوثيني  اإىل 
كافة  اإلغاء  اإىل  اأي�شا  و�شتوؤدي 

على  حاليا  املفرو�شة  القيود 
خ�شارتها  بعد  التجارة،  حركة 
�شتجد  احلديدة،  ميناء 
يف  حما�رشة  نف�شها  اجلماعة 
الداخل دون منفذ بحري، بعد 
خ�شارتها مينائي املخا وميدي 
اال�شرتاتيجيني وقد يوؤدي هذا 
تبني  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
اجلماعة موقفا اأقل ت�شددا يف 
حتت  ال�شيا�شي،  احلل  م�شاألة 
ال�شائقة  حدة  زيادة  وطاأة 
حتت  وكذلك  االقت�شادية، 
توفري  �شعوبات  زيادة  وطاأة 
االأ�شا�شية  احلياة  م�شتلزمات 
�شيطرة  مناطق  يف  لل�شكان 
اجلماعة، بعد فقدانها املنفذ 
توفري  وتعذر  االأخري،  البحري 
تلك امل�شتلزمات اإال يف نطاق 
�شيق، ومنها االأ�شلحة والذخرية 
احلرب.  الإدامة  الالزمة 
التحالف  قوات  انتزاع  لكن 
بال�رشورة  يعني  ال  للحديدة 
نهاية ال�رشاع الدموي امل�شلح، 
 2015 مار�ض  يف  اندلع  الذي 
بني قوات التحالف واحلوثيني، 
�شنعاء،  على  �شيطرت  التي 
زحفها  ووا�شلت   ،2014 يف 
باجتاه مدينة عدن كربى مدن 

اجلنوب.
قبل اأيام، اتهم وزير اخلارجية 
دوال  اليماين،  خالد  اليمني، 
االأمن  جمل�ض  يف  ي�شمها  مل 
تقدم  "وقف  مبحاولة  الدويل 
نحو احلديدة،  اليمني  اجلي�ض 
امليلي�شيات  من  لتحريرها 
احلكومة  ترغب  احلوثية"وال 
ميدانية  تطورات  يف  اليمنية 
يف  �شوارع  حرب  اإىل  توؤدي 
املدينة، وتف�شل زيادة ال�شغط 
اأجل ت�شليم  على احلوثيني من 

املدينة. 

بعد اأكرث من ثالثة اأعوام من بدايتها، يبدو اأن احلرب الأهلية يف اليمن دخلت منعطفا حا�شما مع بدء عملية اقتحام مدينة احلديدة ال�شاحلية، فجر الأربعاء املا�شي وتاأمل 
قوات ال�شرعية وقوات اإماراتية م�شرتكة اأن ت�شل اإىل ال�شاحل الغربي لليمن، عند احلديدة على البحر الأحمر، لنتزاعها من جماعة )احلوثي( ومن �شاأن انتزاع هذه املدينة 

حرمان احلوثيني من اإيرادات حيوية، وقطع الطريق اأمام الدعم الإيراين "املفرت�س"، وال�شغط على اجلماعة للجلو�س اإىل طاولة املفاو�شات.

الأزمة اليمنية

ق .د

انتزاع "احلديدة" من  قب�ضة احلوثيني.ب�أي ثمن ؟ 
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على  العايل  ال�ضغط  خالل  من 
نظريه الإ�ضباين، من اأجل احل�ضول 
على اأ�ضبقية النتيج، .ويف الدقيقة 
الرابعة احت�ضب احلكم ركلة جزاء 
نات�ضو  تدخل  اإثر  اأوروبا  لأبطال 
ريال  يف  زميله  على  فرينانديز، 
مدريد، ودخل املنتخب الإ�ضباين 
الدقيقة  بعد  اللقاء  اأجواء  يف 
املدرب  رجال  �ضيطر  بعدما   8
فرناندو هيريو على الكرة،. وحاول 
ديفيد �ضيلفا، خداع احلار�س روي 
بعد  قوية  بت�ضديدة  باتري�ضيو، 
لكنها  كو�ضتا،  دييغو  من  متريرة 
وجنح  املرمى،  عن  بعيدا  ذهبت 
اإعادة املنتخب  كو�ضتا يف  دييجو 
بت�ضجيل هدف  للمباراة  الإ�ضباين 
من   24 الدقيقة  يف  التعادل 
متريرة طويلة من متو�ضط ميدان 
بو�ضكيت�س،  �ضريجيو  بر�ضلونة 
مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  ا�ضتطاع 

ا�ضتالمها ومراوغة دفاع الربتغال 
كري�ضتيانو  وجنح  الت�ضجيل،  قبل 
رونالدو يف اإعادة التقدم للمنتخب 
بني  مرت  ت�ضديدة  من  الربتغايل 
خيا  دي  ديفيد  احلار�س  اأقدام 

عقب متريرة من جيدي�س.
على  الإ�ضباين  املنتخب  ووا�ضل 
الثاين،  ال�ضوط  يف  النمط  نف�س 
اأجل  من  الكرة  على  بال�ضيطرة 
بينما  التعادل،  هدف  ت�ضجيل 
على  لعب  الربتغايل  املنتخب 
دييجو  وجنح  املرتدة،  الهجمات 
كو�ضتا، يف ت�ضجيل هدف التعادل 
له،  والثاين  الإ�ضباين  للمنتخب 
مرمى  يف  الكرة  مرر  بعدما 
عادت  عندما  باتري�ضيو  روي 
من  بو�ضكيت�س  �ضريجيو  راأ�ضية 
العار�ضة، وخطف املدافع نات�ضو 
الأ�ضبقية  هدف  فرينانديز، 
�ضدد  بعدما  الإ�ضباين  للمنتخب 

كرة �ضاروخية
�ضانتو�س  فرناندو  وا�ضتبدل 
وبرونو  �ضيلفا  برناردو  الثنائي 
ماريو  جواو  بدخول  فرينانديز 
اأجل  من  كواريزما  وريكاردو 
والعودة  الربتغال  هجوم  تن�ضيط 
اأخرى، يف املقابل  يف اللقاء مرة 
خرج اأندري�س اإنيي�ضتا من �ضفوف 
حمله  ودخل  الإ�ضباين  املنتخب 
فرناندو  وغري  األكانتارا،  تياغو 
هيريو دييغو كو�ضتا بياجو اأ�ضبا�س 
من اأجل تن�ضيط الهجوم ملنتخب 
هجمة  اأي  ينفذ  مل  الذي  لروخا 
منذ هدف نات�ضو يف املقابل خرج 
غونزالي�س جيدي�س ودخل اندريه 
هيريو  ا�ضتبدل  بينما  �ضيلفا، 
ديفيد �ضيلفا بفا�ضكيز، وا�ضتطاع 
كري�ضتيانو رونالدو ت�ضجيل هدف 
ركلة حرة  له من  والثالث  التعادل 

مبا�رشة.

رونالدو ينقذ الربتغال يف مباراة هت�ضكوكية
جنح كري�شتيانو رونالدو يف قيادة املنتخب الربتغايل لتعادل مثري مع نظريه الإ�شباين، 3-3 

�شمن مناف�شات املجموعة الثانية ببطولة كاأ�س العامل يف رو�شيا و�شجل ثالثية املنتخب 
الإ�شباين دييغو كو�شتا ثنائية يف الدقيقتني 24 و55 ونات�شو يف الدقيقة 58، بينما جاءت 

ثالثية املنتخب الربتغايل بتوقيع القائد كري�شتيانو رونالدو من ركلة جزاء يف الدقائق 4، 44 
ومن ركلة حرة مبا�شرة يف الدقيقة 88، بداأ املنتخب الربتغايل املباراة ب�شكل جيد،

�ضامباويل: 
مونديال 

رو�ضيا لن 
يكون الأخري 

ملي�ضي
اأعرب مدرب املنتخب 

الأرجنتيني خورخي 
�ضامباويل ع�ضية املباراة 

الأوىل لفريقه يف مونديال 
رو�ضيا 2018 �ضد اي�ضلندا 

عدم اقتناعه باأن النهائيات 
احلالية يجب اأن تكون 

الأخرية لنجم املنتخب 
ليونيل مي�ضي، وي�ضود 

اعتقاد اأن نهائيات رو�ضيا 
2018 قد تكون الأخرية 

ملي�ضي الذي بلغ 31 عاما 
والباحث عن لقب اأول مع 

املنتخب، اإل اأن �ضامباويل 
اأكد يف موؤمتر �ضحايف 

عدم اقتناعه بذلك، 
وقال »ل يجب اأن تكون 

امل�ضاركة الأخرية ملي�ضي 
يف كاأ�س العامل، اأعتقد 

اأنه هو من يقرر اىل متى 
�ضيلعب، اإنه عبقري«، واأكد 

املدرب ال�ضابق ملنتخب 
ت�ضيلي: »مي�ضي يف قمة 

عطائه، متلهف لبدء 
املونديال يريد حتقيق 

اأحالمه«، راف�ضا مقولة اأن 
اأف�ضل لعب يف العامل 5 
مرات يخو�س النهائيات 

حتت �ضغط اإحراز اللقب، 
وتابع »ل اأعتقد انه �ضيكون 

حتت ال�ضغط، يف كل 
الأحوال ل يجب اأن ي�ضعر 

بذلك لأنه يجعل النا�س 
�ضعداء جدا باملباريات 
التي يلعبها«، وعلى رغم 
اإحرازه خمتلف الألقاب 

املمكنة مع ناديه، ل يزال 
مي�ضي بانتظار تتويجه 

الأول مع املنتخب الذي 
خ�رش معه اأربع مباريات 

نهائية، بينها ثالث يف 
امل�ضاركات الثالث 

الأخرية.
وبعد خ�ضارة نهائي كوبا 

اأمريكا 2016 وللعام الثاين 
تواليا اأمام ت�ضيلي، قرر 

مي�ضي و�ضع حد مل�ضريته 
الدولية، لكنه عاد بعد 

اأ�ضابيع، واأدى مي�ضي دورا 
اأ�ضا�ضيا يف قيادة بالده 

لنهائيات رو�ضيا بت�ضجيله 
ثالثية الفوز على الكوادور 
3-1 يف اجلولة الأخرية من 

ت�ضفيات اأمريكا اجلنوبية.
وعن ال�ضغط الذي ي�ضعر 

به الفريق باأكمله بعد 
الت�ضفيات ال�ضعبة التي 
خا�ضها وانتظاره حتى 
اجلولة الأخرية للتاأهل، 

اعترب �ضامباويل: »ال�ضغط 
اأمر �ضيء طبيعي، اجلميع 
ي�ضعر به، لكننا لن ن�ضمح 

لأنف�ضنا باأن نر�ضخ 
لل�ضغط.، يجب اأن ن�ضتفيد 

ونن�ضى ال�ضغط« 

النريان ال�ضديقة ت�ضعق اأ�ضود الأطل�س اأمام اإيران

قاتاًل  فوًزا  الإيراين  املنتخب  حقق 
دون  بهدف  املغربي  نظريه  على 
جمعتهما  التي  املباراة  يف  رد، 
املجموعة  من  الأوىل  باجلولة 
املجموعات  دور  مبناف�ضات  الثانية 
بوهدوز  عزيز  و�ضجل  العامل،  بكاأ�س 
 ،94 الدقيقة  يف  مرماه  يف  باخلطاأ 
قبل  قاتاًل  انت�ضاًرا  اإيران  ليمنح 
باملجموعة  والربتغال  اإ�ضبانيا  لقاء 
حارث،  اأمني  وق�س  قليل،  بعد  ذاتها 
�رشيط هجمات املنتخب املغربي يف 
الدقيقة الثانية، بت�ضديدة على حدود 
انحرفت  كرته  اأن  اإل  اجلزاء  منطقة 
بعيًدا عن املرمى، وكاد يون�س بلهندة 
الأطل�س  لأ�ضود  الت�ضجيل  يفتتح  اأن 
مباغتة  براأ�ضية  الرابعة،  الدقيقة  يف 

واأهدر  العار�ضة،  علت  الكرة  اأن  اإل 
اأيوب الكعبي فر�ضة حمققة للت�ضجيل 
بعدما ا�ضتغل كرة عائدة من دفاعات 
اأن  اإل  املرمى،  نحو  لي�ضددها  اإيران 
الأمين  القائم  مبحاذاة  مرت  الكرة 
الإيراين  احلار�س  وحرم  للحار�س، 
بن  املهدي  بريانفاند،  ر�ضا  علي 
 ،19 الدقيقة  يف  الت�ضجيل  من  عطية 
بعدما ت�ضدى لت�ضديدة الأخري القوية 
بدفاع  وا�ضح  ارتباك  حالة  و�ضط 
اخرتاق  من  حارث  ومتكن  اإيران، 
الي�رشى  اجلهة  من  الإيراين  الدفاع 
اأن  اإل  الدقيقة 30،  ي�ضدد يف  اأن  قبل 
وتاألق  احلار�س،  يد  يف  جاءت  كرته 
املغربي  احلار�س  املحمدي  منري 
فر�ضة  من  مرماه  اأنقذ  بعدما 

مزدوجة بداأها �رشدار ازمون، قبل اأن 
ترتد الكرة اإىل علي ر�ضا جهانبخ�س 
الذي �ضدد يف املرمى اإل اأن احلار�س 
يف  ركنية  ركلة  اإىل  حتويلها  يف  جنح 

الدقيقة 43.
املردود  تراجع  الثاين  ال�ضوط  يف 
لينح�رش  املغربي  للمنتخب  البدين 
وجود  دون  امللعب  و�ضط  يف  اللعب 
الفريقني،  تهديد حقيقي على مرمى 
احلالة  هذه  زيا�س  حكيم  وك�رش 
 ،80 الدقيقة  يف  �ضاروخية  بت�ضديدة 
بريانفاند،  احلار�س  تعملق  قابلها 
ركلة  اإىل  الكرة  الذي جنح يف حتويل 
قاتاًل  فوًزا  اإيران  وخطفت  ركنية، 
هدًفا  بوهدوز  عزيز  �ضجل  بعدما 

بالراأ�س يف مرماه يف الدقيقة 94.

هيريو يدافع عن دي خيا

رينارد: خ�ضارة املغرب 
وم�ضر موؤملة

 رونالدو يت�ضدر هدا
يف املونديال

الفني  املدير  هيريو  فرناندو  دافع 
حار�ضه  عن  الإ�ضباين  للمنتخب 
الذي  اخلطاأ  بعد  خيا،  دي  ديفيد 
وقال  الربتغال،  مباراة  يف  ارتكبه 
نقلتها  ت�رشيحات  يف  هيريو 
»لي�س  الإ�ضبانية:  »ماركا«  �ضحيفة 
والعودة  مرتني  التاأخر  ال�ضهل  من 
والتقدم«، وعن دي خيا قال هيريو: 
»نحن فريق، دي خيا واحد منا، ولن 
نرتكه خلفنا«، واأ�ضاف: »لقد تغلبنا 
على كل اأنوع ال�ضعوبات وال�ضدائد، 

كان الفريق يثق يف نف�ضه، كان لدينا 
يف  الثقة  عن  نتوقف  مل  �ضخ�ضية، 
واأ�ضاد  مهم«،  اأمر  وهذا  اأنف�ضنا 
هيريو مبوقف الفريق، بعد اأن تاأخر 
للتقدم،  عاد  ثم  املباراة  يف  مرتني 
خطوة  اتخذنا  اأننا  »اأعتقد  وقال: 
اأن  املهم  من  كان  لالأمام،  مهمة 
نعود«، وعن دييغو كو�ضتا قال: »اإنه 
حدث،  عما  النظر  وب�رشف  جيد، 
اأعتقد اأن اجلميع يف حالة جيدة، اأنا 

را�ٍس جًدا عن اجلميع«.

رينارد  هرييف  الفرن�ضي  اأبدى 
املغرب  ملنتخب  الفني  املدير 
ال�ضقوط  عقب  ال�ضديد  حزنه 
اأول  يف  اإيران  منتخب  اأمام  القاتل 
رو�ضيا،  الفريقني مبونديال  لقاءات 
�ضوؤال  حول  ردا على  رينارد  وقال 
خالل  باملجموعة  املغرب  موقف 
اأعقب  الذي  ال�ضحفي  املوؤمتر 
اللقاء: »حقيقة ن�ضعر مبرارة وياأ�س 
واأنه  خا�ضة  موقفنا  تعقد  بعد 
القوة،  يف  غاية  مباراتان  تنتظرنا 
واملوقف اأ�ضبح �ضعبا للغاية، لكننا 
وعلينا  قادم  هو  ملا  العدة  �ضنعد 
التي  اجليدة  الأمور  على  نركز  اأن 
حدثت«، واأ�ضاف املدرب الفرن�ضي 
ردا على �ضوؤال  حول الهزمية بنف�س 
املنتخب  بها  خ�رش  التي  الطريقة 
وملنتخب  لنا  حدث  »ما  امل�رشي: 
م�رش �ضئ موؤمل للغاية خا�ضة واأنه 

جاء يف الدقائق الأخرية«.

واأنا  اأمامكم  »اأقف  رينارد  وقال 
وال�ضيء  �ضديدة،  اأمل  بخيبة  اأ�ضعر 
مل يكن ليتغري حتى لو انتهى اللقاء 
من  الكثري  اأهدرنا  لقد  بالتعادل، 
بتغيري  كفيلة  كانت  التي  الفر�س 
والطريقة  الفر�س  هذه  النتيجة، 
يف  والتوقيت  الهدف  بها  جاء  التي 
ممكن  �ضئ  اأ�ضواأ  ال�ضائع  الوقت 
واأردف  فريق«،  اأي  مع  يحدث  اأن 
الكثري  ينق�ضنا  »كان  املدرب 
من  الكثري  فقدنا  كما  الدقة  من 
فقد  الثاين،  ال�ضوط  يف  الرتكيز 
اخطاأنا كثريا خالل اللقاء، كما كان 
ذلك  يف  دور  اإيران  مرمى  حلار�س 
بعد تاألقه«، وتابع »لقد وقعنا يف فخ 
اإيران رغم اأننا كنا نعلم كل مواطن 
اأن  نعلم  كنا  كما  الفريق،  يف  القوة 
املنا�ضب  الوقت  ينتظر  اإيران 
للهجوم وهو ما حدث يف وقت قاتل 

اأ�ضابنا بالياأ�س«.

هدايف  ترتيب  على  ال�رشاع  ا�ضتد 
ثالثية  بعد  مبكراً  العامل  كاأ�س 
رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل 
اإ�ضبانيا،  مرمى  يف  التاريخية 
اجلمعة  رونالدو  كري�ضتيانو  تزعم 
رو�ضيا  العامل  كاأ�س  هدايف  ترتيب 
مرمى  يف  التاريخية  ثالثيته  بعد 
الأوىل  اجلولة  �ضمن   3-3 اإ�ضبانيا 
الثانية،  املجموعة  مباريات  من 
وك�رش رونالدو زعامة ت�ضريي�ضيف 
كاأ�س  هدايف  لرتتيب  املبكرة 
الالعب  �ضّجل  اأن  بعد  العامل 
منتخب  مرمى  يف  ثنائية  الرو�ضي 
كاأ�س  افتتاح  يف   0-5 ال�ضعودية 

العامل اخلمي�س.
هدايف  ترتيب  زعامة  وترتبط 
النجم  مب�ضوار  غالباً  العامل  كاأ�س 
امل�ضابقة،  يف  بالده  منتخب  مع 
اأن  جداً  ال�ضعب  من  يبدو  اإذ 
هدايف  ترتيب  لعب  اأّي  يت�ضدر 
النهاية يف حال  العامل حتى  كاأ�س 
خروج بالده من الدور الأول، ومن 
هدايف  ترتيب  ي�ضهد  اأن  املتوقع 
من  حادة  مناف�ضة  العامل  كاأ�س 
قبل جنوم املنتخبات العريقة مثل 
ليونيل مي�ضي مع الأرجنتني ونيمار 
واأنطوان  الربازيل  مع  �ضيلفا  دا 

غريزمان مع فرن�ضا.
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الرئي�س  اأكد  املو�ضوع  نف�س  يف 
بالدرب  فعال  ات�ضل  اأنه  مالل 
الفاين وعر�س عليه تدريب ال�ضبيبة 
اإىل االتفاق يف جميع  وتو�ضل معه 
بنود العقد اإال ان ارتباطه بعقد مع 
االتفاق  من  منعه  لوهافر  فريقه 
الوقت احلايل. من جهته،  معه يف 
اأو�ضح ع�ضو الطاقم الفني الوطني 
ات�ضاال  ميلك  اأنه  مناد  جمال 

بعدما  القبائل  �ضبيبة  اإدارة  مع 
الرئي�س مالل تدريب  عر�س عليه 
انه  اإال  املقبل  املو�ضم  الت�ضكيلة 
حاليا  املهمة  تويل  على  اعتذر 
االحتادية  مع  التزاماته  ب�ضبب 
اجلزائرية لكرة القدم التي يرتبط 

معها بعقد يف الوقت الراهن.
الالعب  مالل  هدد  املقابل،  يف 
تاأهيله يف �ضفوف  بتعليق  جعبوط 
نادي �ضباب ق�ضنطينة الذي وقع له 
بعد  مو�ضمني  ميتد  عقدا  الالعب 

ال�ضبيبة  اإدارة  طرف  من  ت�رسيحه 
حيث  املنق�ضي،  املو�ضم  نهاية 
راأ�س  على  االأول  امل�ضوؤول  اأكد 
النادي القبائلي اأن انتقال جعبوط 
لي�س  املنفرط  املو�ضم  بطل  اإىل 
الزال  الالعب  واأن  خا�ضة  قانونيا 
مرتبطا بعقد مع ال�ضبيبة وانتقاله 
ح�ضوله  يتطلب  جديد  فريق  اإىل 
مالل  و�ضدد  الت�رسيح،  ورقة  على 
اأنه لن ي�رسح الالعب �ضوى مقابل 
خدماته  يف  الراغبة  الفريق  دفع 

�ضياق  يف  �ضنتيم.  ماليري   3 مبلغ 
نحو  ااكناري  اإدارة  تتوجه  اآخر 
االحتفاظ بخدمات الالعب قيطون 
و�ضع  كان  بعدما  ت�رسيحه  وعدم 
ا�ضمه يف قائمة امل�رسحني، حيث 
مل جتد االإدارة مدافعا حموريا يف 
وهو  االنتقاالت  ب�ضوق  امل�ضتوى 
عن  الرتاجع  يف  تفكر  جعلها  ما 
تعداد  يف  الالعب  وبقاء  قرارها 
الفريق املعني مبناف�ضات املو�ضم 

الكروي املقبل.

مالل ي�شرتط 3 مليار �شنتيم لت�شريح جعبوط

الفرن�ضي الفاين ي�ؤكد ات�ضال الكناري لتدريب الت�ضكيلة
ك�شف املدرب الفرن�شي ديني�ض لفاين اأنه تلقى ات�شال ر�شميا من طرف رئي�ض فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل عر�ض 

عليه من خالل الت�شال الهاتفي الإ�شراف على العار�شة الفنية للفريق حت�شبا للمو�شم املقبل، واأكد لفاين اأنه وافق 
على عر�ض مالل واأبدى جاهزيته من اأجل الأخذ مب�شوؤولية تدريب الفريق وخالفة املدرب ال�شابق يو�شف بوزيدي، 

لكنه او�شح اأنه يتواجد مرتبطا بعقد مع فريقه احلايل لوهافر الفرن�شي ورئي�ض الفريق النا�شط يف الدرجة الثانية 
الفرن�شية يرف�ض حاليا التفريط يف خدماته وف�شخ العقد

احتاد اجلزائر

الفرن�ضي يلتحق باأر�ض ال�طن 
هذا االأ�ضب�ع لت�قيع العقد

العاب البحر الأبي�ض املتو�شط تراغونا

النقل املن�ضطات واالألب�ضة 
حم�ر اجتماع تن�ضيقي

احتاد  لفريق  العام  املدير  ك�ضف 
ان  �رسار  احلكيم  عبد  اجلزائر 
تريي  للفريق  اجلديد  املدرب 
باأر�س  يلتحق  �ضوف  فروجي 
اأجل  من  االأ�ضبوع  هذا  الوطن 
الفنية  بالعار�ضة  اإلتحاقه  تر�ضيم 
حمدي  ميلود  املدرب  وحالفة 
املو�ضم  نهاية  غادر  الذي 
التقني  يلتحق  حيث  املن�رسم، 
اأجل  من  الوطن  باأر�س  الفرن�ضي 
يف  وال�رسوع  العقد  على  التوقيع 

واأن  خا�ضة  االحتاد  مع  العمل 
مع  يتزامن  باجلزائر  ح�ضوره 
يف  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة  انطالق 
التح�ضري للمو�ضم الكروي اجلديد 
وان  خا�ضة  التدريبات  وا�ضتئناف 
لعب  ال�ضتنئاف  ي�ضتعد  الفريق 
دور  وخو�س  القارية  املناف�ضة 
اأين  الكاف،  كاأ�س  جمموعات 
�ضينطلق فروجي بالتح�ضريات من 

ح�ضة اال�ضتئناف.
ع.ق.

االأخرية  التح�ضريات  �ضكلت 
اجلزائري  الوفد  بتنقل  املتعلقة 
للم�ضاركة  با�ضبانيا  تاراغونا  اإىل 
يف العاب البحر االأبي�س املتو�ضط  
املقررة خالل الفرتة املمتدة  من 
22 جوان اإىل الفاحت جويلية، حمور 
االأ�ضبوع  نهاية  انعقد  اجتماع 
العا�ضمة،  باجلزائر  املنق�ضي  
هذا  يف  امل�ضاركون  وا�ضتعر�س 
ح�رسه  الذي  التن�ضيقي  اللقاء 
اجلزائري  الوفد  رئي�ضة  من  كل 
بوملرقة،  ح�ضيبة  بتاراغونا 
ال�ضباب  بوزارة  املركزي  املدير 
ياكري  املالك  عبد  والريا�ضة 
 24 الوطنيون  الفنيون  واملدراء 
احتادية ريا�ضية معنية باملناف�ضة، 
مبخطط  مرتبطة  موا�ضيع  عدة 
واالإياب،  ا�ضبانيا  اإىل  ال�ضفرية 
قائمة  وغلق  الريا�ضية  االألب�ضة 

الريا�ضيني امل�ضاركني.
اىل  ال�ضفر  خمطط  بخ�ضو�س 
ان  بوملرقة  ا�ضارت  تاراغونا، 
املكان  بعني  �ضيكونون  الريا�ضيني 
املناف�ضات  انطالق  قبل  يومني 
ار�س  اإىل  العودة  تكون  فيما 
الوطن مبا�رسة بعد نهاية املوعد 
االطار:  وقالت يف هذا  الريا�ضي، 
�ضيتجمعون  الريا�ضيني  »كل 
واملواهب  النخب  حت�ضري  مبركز 
التوجه  قبل  بال�ضويدانية  ال�ضابة 
فريق  با�ضتثناء  تاراغونا،   اإىل 
اىل  �ضي�ضافر  الذي  القدم  كرة 
ا�ضبانيا انطالقا من املركز الفني  
الوطني ب�ضيدي مو�ضى«ن وح�ضب 
االأوىل  املجموعة  فان  املتحدثة 
بتاراغونا  �ضتلتحق  للريا�ضيني 
يف  حا�رسة  لتكون  جوان   20 يوم 
 22 يف  املقررة  االفتتاح  مرا�ضم 
و�ضتكون متبوعة  ال�ضهر  نف�س  من 
ريا�ضيني  ت�ضم  اخرى  برحالت 
وعن  الحقا،  املناف�ضة  يدخلون 
النهائية  القائمة  حول  �ضوؤال 
البحر  العاب  يف  اجلزائر  ملمثلي 
بتاراغونا،  املتو�ضط  االبي�س 
�ضيتم  الرقم  ان  بوملرقة  او�ضحت 
ندوة �ضحفية   االعالن عنه خالل 
اىل  م�ضرية  املقبل،  االحد  مقررة 

املعتمدين  الريا�ضيني  عدد  ان 
ارقام  وح�ضب  فردا،   200 يتجاوز 
ن�رست باملوقع الر�ضمي للمناف�ضة  
بوفد  حا�رسة  �ضتكون  فاجلزائر 

ي�ضم 196 ريا�ضي.
اللقاء  هذا  التطرق خالل  كما مت 
ونّبهت  املن�ضطات،  م�ضالة  اىل 
اجلزائرية  الطبية  اللجنة  م�ضوؤولة 
ممثلي  �ضويرت  فريال  بتاراغونا 
االحتادية اأن املنظمني �ضيقومون  
العاب  خالل  فجائية  مبراقبة 
وقالت  املتو�ضط،  االأبي�س  البحر 
قا�ضية  »�ضت�ضلط عقوبات  �ضويرت: 
تكون  الذين  الريا�ضيني  على 
كانت  اذا  اإيجابيةـ  اختباراتهم 
ريا�ضي،  اأي  حول  �ضكوكا  لديكم 
فيتوجب عليكم �ضحبه من القائمة 
االيقاف  عقوبة  تطاله  �ضوف  واإال 
ملدة اربع �ضنوات.« ومن املنتظر 
ان ت�ضتقطب العاب البحر االبي�س 
بتاراغونا عددا قيا�ضيا  املتو�ضط 
 3622 اىل  ي�ضل  امل�ضاركني  من 
ريا�ضي م�ضجلني يف 33 اخت�ضا�س 
اجلزائر  اأما  املنظمني،  ح�ضب 
�ضتكون حا�رسة يف 24 اخت�ضا�ضا 
بالعاب  االأمر  يتعلق  و  ريا�ضيا 
القوى، الري�ضة الطائرة، املالكمة، 
الدراجات،  الكروية،  الريا�ضات 
االثقال،  رفع  اجلمباز،  املبارزة،  
الكاراتي دو، امل�ضارعة   ، اجليدو 
امل�ضرتكة، التايكواندو،  ال�ضباحة، 
الطائرة،  الكرة  اليد،  كرة  التن�س، 
تن�س الطاولة، الرتياتلون، الرافل، 
الرماية  القدم،  كرة  التجذيف، 

الريا�ضية، الفرو�ضية  وال�رساع.
وكالت 

الرابطة املحرتفة تعلن القائمة النهائية 

للمرت�شحني يف اجلمعية النتخابية

حلل� مدوار اأعراب وامل�رو 
يتناف�ض�ن خلالفة قرباج

اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن القائمة النهائية 

املعنية بالتناف�س خالل اجلمعية االنتخابية للهيئة الكروية 

املقررة بتاريخ 21 جوان املقبل على م�ضتوى مركز 

حت�ضري املنتخبات الوطنية ب�ضيدي مو�ضى، والتي �ضوف 

تعرف االنتخابات للتعرف على هوية الرئي�س اجلديد 

خلالفة حمفوظ قرباج واأع�ضاء املكتب التنفيذي، ويف 

هذا ال�ضدد در�ضت جلنة الطعون ملفات الطعن التي تقدم 

بها االأع�ضاء الذين مت رف�س ملفاتهم للرت�ضح، قبل ان 

تعلن اأول اأم�س عن القائمة النهائية والتي �ضوف تتناف�س 

حول من�ضب الرئي�س للهيئة الكروية والتي �ضّمت اأربعة 

مرت�ضحني ويتعلق االأمر بكل من مراد حللو، عيد الكرمي 
مدوار، حممد املورو وعز الدين اأعراب.

يف املقابل �ضمت القامة النهائية املت�ضمنة االأع�ضاء 

املرت�ضحني لع�ضوية املكتب التنفيذي ت�ضعة ا�ضماء ويتعلق 

االأمر بكل من اآكلي ادرار، عبد احلفيظ بلعبا�س، ن�ضيم 

بن عبد الرحمان، جمال م�ضعودان، �ضخري حممد، 

حممد بوعالم، مربوك هرادة، عبد البا�ضط زعيم وفاروق 
بلقيدوم.

ع.ق.

غ�الم يرف�ض عر�ض 
املان ي�نايتد ويف�ضل 

البقاء بناب�يل
فاجاأ الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم اجلماهري 
طلب  كبري  اأوروبي  نادي  عر�س  رف�ضه  بعد  واملتتبعني 
اإىل  االنتقال  عليه  وعر�س  ر�ضمية  ب�ضفة  خدماته 
�ضفوفه خالل مرحلة االنتقاالت ال�ضيفية احلالية، ويف 
هذا ال�ضدد ك�ضف ال�ضحايف ليفو فارييلي يف ت�رسيحات 
للت�ضكيلة  االأي�رس  الظهري  اأن  نابويل«  »اأرينا  موقع  مع 
مان�ض�ضرت  فريق  اإدارة  طرف  من  عر�ضا  تلقى  الوطنية 
ابتداء  الفريق  األوان  حمل  اأجل  من  االجنليزي  يونايتد 
من املركاتو احلايل اإال اأن الالعب رف�س العر�س وقرر 

البقاء يف �ضفوف فريقه نابويل االيطايل.
وح�ضب نف�س امل�ضدر فاإن غوالم مقتنع بالربنامج الذي 
قدمه املدرب االيطايل كارلو اأنت�ضيلوتي من اأجل النادي 
االإ�ضابة  ان  اإىل جانب  الكروي املقبل،  للمو�ضم  حت�ضبا 
الطويل عن  وابتعاده  املن�رسم  العام  نهاية  تلقاها  التي 
امليادين واملناف�ضة جعلته يف�ضل البقاء مو�ضما اإ�ضافيا 
يف �ضفوف ت�ضكيلة نادي اجلنوب االيطايل من اأجل رفع 
التحدي يف �ضفوفه وت�ضجيل عودة قوية املو�ضم املقبل 
حتى يكون يف اف�ضل م�ضتوياته وامكانياته قبل االنتقال 

اإىل �ضفوف نادي اوروبي كبري.

فار�ض يتفق على االلتحاق ب�ضبال االيطايل بعقد اأربعة م�ا�ضم
اأنهى الالعب الدويل اجلزائري �ضليم فار�س اإجراءات االنتقال اإىل فريقه اجلديد �ضبال االيطايل، حيث ك�ضفت �ضبكة »�ضكاي �ضبورت« اأن 
الالعب اأنهى االتفاق مع اإدارة الفريق حول كافة البنود املتعلقة بالعقد الذي يربطه مع النادي ومل يتبق �ضوى االإعالن عن �ضفقة التعاقد 

معه ب�ضفة ر�ضمية، وح�ضب نف�س امل�ضدر فاإن املدافع االأي�رس للخ�رس �ضوف يوقع عقدا ميتد اربع �ضنوات وعام قابل للتجديد، حيث يوا�ضل 
الالعب اجلزائري اللعب يف امل�ضتوى العايل بعد �ضقوط ناديه املو�ضم الفارط اإىل لدرجة الثانية االيطالية بينما جنا نادي �ضبال من النزول 

وين�ضط يف الدرجة االأوىل بايطاليا.
ع.ق.



بيتزي ي�سرح اأ�سباب اخل�سارة
اعترب الأرجنتيني خوان اأنطونيو بيتزي مدرب املنتخب ال�سعودي اأن نظريه الرو�سي 

امل�سيف مل ي�سطر للعب بكل قوته للفوز 5-0 ،ويف موؤمتره ال�سحايف بعد املباراة، قال 
بيتزي رداً على �سوؤال عن اأ�سباب اخل�سارة الثقيلة يف افتتاح املونديال الرو�سي، قال »ل 

اأعرف ما اإذا كان ذلك ب�سبب اأنها املباراة الأوىل اأو لأننا لعبنا �سد البلد امل�سيف ولكننا 
مل نفعل ما كنا نرغب يف لقيام به، املنتخب الرو�سي مل ي�سطر اإىل اإخراج كل ما لديه من 

اأجل حتقيق الفوز، علينا اأن ن�ستعيد توازننا ونن�سى الأمر الآن«، وعن احتمال اإقالته من قبل 
الحتاد ال�سعودي ب�سبب هذه النتيجة، قال بيتزي الذي توىل مهامه قبل اأ�سهر فقط من كاأ�س 

العامل: »لدي فل�سفتي واأبذل ق�سارى جهدي، هناك حالت ل اأ�ستطيع ال�سيطرة عليها، اأنا 
اأثق بعملي واأثق بالالعبني، واأعتقد حقاً اأننا �سنقدم الأف�سل يف املباراة القادمة«.

ورداً على �سوؤال عما اإذا كان »الأخ�رض« م�ستعداً مبا يكفي للمباراة، قال »اأعتقد اأننا و�سلنا 
م�ستعدين، ح�رضنا ب�سكل جيد، اأظهر الالعبون اأنهم م�ستعدون للعب يف نهائيات كاأ�س 

العامل. �سحيح اأننا مل نفعل ما فعلناه يف ال�سابق، لقد قمت بالطبع بتحليل خ�سمنا، وعرفنا 
كيف �سيلعبون، ورو�سيا مل تفعل �سيئاً ملفاجاأتنا، اأعتقد اأن اأداءنا ال�سعيف هو الذي يف�رض 

النتيجة ال�سيئة، ولي�س اأدائهم اجليد«. 

حفل افتتاح ب�سيط للمونديال بعيد عن االبهار
احتفلت رو�سيا ببدء احلدث الكروي الذي انتظره العامل طيلة اأربعة اأعوام،وذلك بعر�س 

افتتاحي ملونديال كرة القدم، الن�سخة 21 من البطولة التي انطلقت مبباراة بني منتخبها 
الوطني ونظريه ال�سعودي يف مو�سكو، وتوافد اللف يتقدمهم الرئي�س الرو�سي فالدميري 

بوتني ورئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم جياين اإنفنتينو والعديد من روؤ�ساء الدول اىل 
امللعب ملتابعة املباراة الفتتاحية ملونديال رو�سيا بني ا�سحاب الأر�س ومنتخب ال�سعودية 
التي �سبقها حفاًل ملدة 15 دقيقة.  على ملعب لوجنيكي يف العا�سمة الرو�سية، اأحيا املغني 

الربيطاين روبي وليام�س وال�سوبرانو الرو�سية اآيدا غاريفولينا حفال مقت�سبا اأمام نحو 80 
األف متفرج غ�ست بهم مدرجات امللعب الذي يعد من الأبرز يف رو�سيا، ومن املقرر ان 
ي�ست�سيف املباراة النهائية اأي�سا يف 15 جوان املقبل. و�سبق انطالق حفل الفتتاح، قيام 
حار�س منتخب ا�سبانيا ال�سابق ايكر كا�سيا�س وعار�سة الزياء الرو�سية ناتاليا فوديانوفا 

بو�سع كاأ�س العامل على اأطراف الع�سب الأخ�رض للملعب، وتال حفل الفتتاح كلمتني 
مقت�سبتني للرئي�س بوتني ولرئي�س الفيفا انفنتينو اعلنا خاللها عن افتتاح البطولة ر�سمياً، 

وبداأ احلفل بدخول الالعب الربازيلي ال�سابق الظاهرة رونالدو، ليبداأ بعدها املغني 
الربيطاين روبي ويليام�س واملغنية الرو�سية اآيدا غاريفولينا بالغناء مب�ساركة فرقة من 

الراق�سني، مت ا�ستعرا�س اعالم الـ32 امل�ساركة يف البطولة.

غريزمان يعلن البقاء يف اأتلتيكو مدريد
اأعلن اأنطوان غزيزمان جنم اأتلتيكو مدريدلا�ستمراره مع الفريق يف املو�سم املقبل، ورف�سه 
النتقال ل�سفوف بر�سلونة، وقال غريزمان خالل فيديو ن�رضته اإحدى القنوات الإ�سبانية، اإنه 
�سيقومون  اأنهم  له  اأكدوا  منزله، حيث  الروخيبالنكو�س يف  اإدارة  مع  اجتماع  بعد  البقاء  قرر 
بكل �سيء للحفاظ على م�رضوع النادي.وحتدث الدويل الفرن�سي يف الفيديو حول الكثري من 
املوا�سيع، مثل ال�سغط الكبري عليه من بر�سلونة، باأنه �سيذهب للفوز بالألقاب يف كامب نو، 
اأتلتيكو مدريد. وف�سل غريزمان املوافقة على جتديد  بينما كان رفاقه يطالبونه بالبقاء يف 
عقده مع الأتليتي مقابل 25 مليون يورو �سنويا، وبح�سب تقارير �سحفية اإ�سبانية، فاإن غريزمان 

�سيدفع تعوي�سا ماليا لرب�سلونة بعدما تراجع عن التفاق معه.

ت�سرييت�سوف: ن�سعر بالقلق من منتخب م�سر
اأكد �ستاني�سالف ت�سرييت�سوف، املدير الفني للمنتخب الرو�سي، اأن الرئي�س الرو�سي فالدميري 
الفتتاحية  املباراة  يف  ال�سعودي  نظريه  على   ،0-5 الكبري  الفوز  على  وهناأه  به  ات�سل  بوتني 
حث  بوتني  مني  »طلب  �سحفية:  ت�رضيحات  يف  ت�سرييت�سوف،  وقال  العامل،  كاأ�س  لبطولة 
من  مزيد  وحتقيق  املقبلة،  املباريات  يف  املنوال  نف�س  على  الأداء  موا�سلة  على  الالعبني 
النت�سارات«، واأ�ساف املدرب الرو�سي: »اأحاول اأن اأوؤدي واجبي ول اأبايل بالنتقادات، واأحث 

الالعبني دائما على بذل مزيد من اجلهد والعطاء«.
و�سجل  دزاجويف  الكبري  للنجم  بديال  لعب  الذي  الفريق،  لعب  ت�سرييت�سيف  ديني�س  واأ�سار 
وقال  الكبري،  الفوز  بهذا  الغامرة  و�سعادته  م�ساعره  ي�سف  اأن  ميكن  ل  اأنه  للفريق  هدفني 
الالعب: »اأهدى هذا الفوز لأ�رضتي التي عانت الأمرين عند اإ�سابتي، ل يجب اأن نتوقف عند 
هذا احلد واإمنا يجب اأن نتقدم. مل اأكن اأبدا اأحلم بهذه النتيجة. كنت م�رضورا فقط للم�ساركة 
يف كاأ�س العامل«، واأ�ساف: »اأحرتم قرارات املدرب ولي�س من حقي العرتا�س حتى اإذا لعبت 
دقيقة واحدة، و�ساأبذل فيها كل ما بو�سعي، اأنا م�رضور لنتمائي اإىل القائمة النهائية ملنتخب 

رو�سيا يف هذا املونديال«.

مراوغة ت�سري�سيف واأخطاء الدفاع اأبرز م�ساهد خما�سية رو�سيا
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ريال مدريد يح�سم اأوىل �سفقاته ال�سيفية
ح�سم نادي ريال مدريد اأوىل �سفقاته ال�سيفية من الدوري الإيطايل بح�سب 

تقارير �سحفية، وذكرت �سحيفة »موندوديبورتيفو« الكتالونية اأن ريال 
مدريد اتفق ب�سكل نهائي مع روما على �سم احلار�س الربازيلي 

األي�سون مقابل 75 مليون يورو، واأ�سارت ال�سحيفة اأن األي�سون �سيوقع 
على عقد ملدة 6 �سنوات مع ريال مدريد بعد نهاية م�سوار 

الربازيل يف مونديال رو�سيا.
واأو�سحت ال�سحيفة، اأن الفريق امللكي كان يريد اإنهاء 

ال�سفقة مقابل 60 مليون يورو، بجانب لعب من الريال لكن 
روما مت�سك بـ80 مليون يورو قبل اأن يخف�سها الذئاب اإىل 75 

مليون يورو، بخالف احلوافز، ومن املتوقع اأن ي�سبح األي�سون، 
اأغلى حار�س يف تاريخ كرة القدم.ولفتت ال�سحيفة اأن احلار�س 
الربازيلي رف�س النتقال لليفربول، وو�سع خيار البقاء يف روما 
اأو الرحيل لريال مدريد �سمن ح�ساباته، واأبرزت ال�سحيفة اأن 

جولني لوبيتيجغي املدرب اجلديد لريال مدريد، هو من �سيقرر بقاء 
كيلور نافا�س مع الفريق ومناف�سة األي�سون اأم اأنه �سيعتمد على احلار�س 

الربازيلي على ح�ساب الكو�ستاريكي.

رو�سيا  اأمام  القا�سية  ال�سعودي  املنتخب  هزمية  �سهدت 
بخما�سية دون رد م�ساء اخلمي�س املن�رضم يف افتتاح بطولة 
مثار  كانت  التي  امل�ساهد  من  العديد   ،2018 العامل  كاأ�س 
الدفاعية  الهفوات  اأحاديث اجلماهري بعد املباراة، وت�سببت 
اأن  خا�سة  اللقاء،  بعد  وا�سع  غ�سب جماهريي  ال�سعودية يف 
الأخ�رض وقع يف اأخطاء �ساذجة على م�ستوى الكرات العر�سية 

وحرا�سة املرمى.

اإ�شابة دزاجويف

�سهدت مباراة ال�سعودية ورو�سيا اإ�سابة قوية لالعب الو�سط 
اآلن دزاجويف، الذي قدم م�ستوى جيدا يف بداية املباراة، ثم 
غادر بعد مرور 24 دقيقة ل�سالح ديني�س ت�سريي�سيف، وتبدو 
اإ�سابة دزاجويف، النقطة ال�سلبية الوحيدة للمنتخب الرو�سي 
عن  الالعب  ابتعاد  عن  اأنباء  ظل  يف  ال�سعودية،  مواجهة  يف 
يف  رو�سيا  منتخب  وجنح  املقبل،  الثالثاء  يوم  م�رض  مباراة 
تعوي�س اإ�سابة لعبه دزاجويف، خا�سة اأن البديل ت�سريي�سيف 

ظهر مب�ستوى طيب يف املباراة وقدم اأداًء جيدا.

اأخطاء املعيوف

حار�س  اأخطاء  من  كبري  ب�سكل  ال�سعودي  املنتخب  عانى 
مرماه عبد اهلل املعيوف، الذي ظهر بعيدا عن م�ستواه، وف�سل 
املعيوف يف الرتقاء والتعامل مع الكرات العر�سية، وهو ما 
اأدى اإىل اهتزاز �سباك منتخب ال�سعودية باأكرث من هدف من 

العر�سيات.

مراوغة ت�شريي�شيف

من اللقطات التي خطفت الأنظار يف مباراة ال�سعودية ورو�سيا، 
ت�سريي�سيف  ديني�س  الالعب  بها  قام  التي  الرائعة  املراوغة 
مدافعي  رائع  ب�سكل  ت�سريي�سيف  وراوغ  رو�سيا،  األعاب  �سانع 
والثاين  املباراة  الأول يف  لي�سجل هدفه  ال�سعودي،  املنتخب 

ملنتخب بالده.

دفاع منهار

ظهرالدفاع ال�سعودي خالل اللقاء ب�سكل �سعيف، وكان منهارا 
خا�سة على م�ستوى الرقابة الفردية والتغطية العك�سية، ورغم 
اأن م�سكالت الدفاع ال�سعودي كانت وا�سحة يف بع�س الوديات 
وخا�سة اأمام بريو، لكن الأخ�رض مل ي�سحح هذه الأمور ودفع 

ثمنها يف مباراة الفتتاح.

اندفاع بيتزي

اندفع خوان بيتزي املدير الفني ملنتخب ال�سعودية، خا�سة 
باإخراج عبد اهلل عطيف ونزول فهد املولد، والعتماد على 
البع�س  يربر  ورمبا  فقط،  ارتكاز  كالعب  اجلا�سم  تي�سري 
رو�سيا،  اأمام  التاأخر  لتعوي�س  حماولة  باأنها  بيتزي  تغيريات 
ولكنها تبقى �سببا اأي�سا يف اخل�سارة الكبرية بخما�سية، خا�سة 

اأن الفريق افتقد ال�سغط يف و�سط امللعب.
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حممود  ال�شعبي  املطرب  طرح 
لدعم  »الفراعنة«  اأغنية  الليثي 
منتخب م�رص يف كاأ�س العامل 2018 
 »TEN« ف�شائية  عرب  برو�شيا، 
من  »الفراعنة«  اأغنية  امل�رصية، 
واأحلان  عادل،  مالك  كلمات 
عبا�س،  حممد  وتوزيع  مدين، 

ويبداأ  �شامي  نورهان  واإخراج 
كاأ�س  يف  م�شواره  م�رص  منتخب 
اأوروغواي،  اأمام  برو�شيا  العامل 
غداً اجلمعة، يف املجموعة الأوىل 
ال�شعودية  كل من  اأي�شاً  التي ت�شم 
 28 دام  غياب  بعد  وذلك  ورو�شيا، 

عاماً عن املونديال.

مقتنيات فريدا كاهلو 
يف اأول معر�ض خارج املك�سيك

 يف اأول عر�س ملقتنياتها خارج وطنها املك�شيك، �شتعر�س 
متعلقات �شخ�شية للفنانة املك�شيكية فريدا كاهلو يف متحف 

»متحف فكتوريا واألربت« بلندن وي�شم املعر�س الذي �شيفتتح 
ال�شبت اأكرث من مئتي قطعة من »البيت الأزرق«، وهو املنزل 

الذي عا�شت فيه كاهلو مع زوجها ر�شام اجلداريات دييغو ريفريا 
يف مك�شيكو �شيتي.

وُعرث على خبيئة من متعلقات كاهلو يف البيت الأزرق -الذي 
اأ�شبح متحفا الآن يف 2004- بعد خم�شني عاما تقريبا من اإخفاء 

ريفريا هذه املتعلقات عقب وفاة زوجته عام 1954 متاأثرة 
بالتهاب رئوي وعمرها 47 عاما ومن املقتنيات التي �شيعر�شها 

املتحف مالب�شها املزرك�شة زاهية الألوان، وحلي واأدوات 
جتميل مثل قلم احلواجب الذي اعتادت ا�شتخدامه لإبراز 

حاجبيها امللت�شقني وطالء اأظافر اأحمر واأحمر �شفاه وقالت 
�شري�شيه هني�شرتو�شا التي �شاركت يف اإعداد املعر�س »نرى 

فريدا الإن�شانة والفنانة واأي�شا املراأة«.
واأ�شافت »التقيت فريدا لأول مرة عندما تفح�شت �شجالتها 

ووجدت امراأة حتب العطور وتهوى التاأنق، امراأة مل تدع اإعاقاتها 
تر�شم �شخ�شيتها واإمنا قامت هي بتحديد �شخ�شيتها ب�رصوطها 

اخلا�شة«وعك�شت لوحات كاهلو التي ر�شمت فيها نف�شها التقاليد 
املك�شيكية، وكانت قد اأ�شيبت بنوبة من مر�س �شلل الأطفال يف 
طفولتها مما اأدى اإىل جعل اإحدى �شاقيها اأنحف من الأخرى كما 
ت�شبب حادث حافلة يف ك�رص عمودها الفقري وعمرها 18 عاما، 
وبرُتت �شاقها لحقا وبداأت ت�شتعني ب�شاق �شناعية داخل حذاء 

جلدي اأحمر طويل مزين بر�شم تنني. وال�شاق من املتعلقات التي 
�شيعر�شها املتحف.

عمرو يو�سف: ع�ست باللهجة 
ال�سعيدية يف منزيل ب�سبب »طايع«

قال املمثل عمرو يو�شف، اإنه تعلم اللهجة ال�شعيدية لتقدميها يف 
م�شل�شل »طايع« خالل 3 اأ�شهر، على يد م�شحح اللهجة عبدالنبي 

الهواري.
واأ�شاف يو�شف ، اأنه كان يلتقي الهواري 5 �شاعات يومياً، متابعاً: 

»رغم اعتقاد البع�س ب�شهولة اللهجة ال�شعيدية، اإل اأن متثيلها 
ي�شتلزم حتويلها للهجة العادية لناطقها، لذلك كنت اأحتدث بها 

داخل املنزل ومع اأ�شدقائي، حيث تعاي�شت معها لتقدميها ب�شكل 
تلقائي كما ظهر للجمهور«.

و�شارك يف بطولة »طايع« عمرو عبد اجلليل، و�شبا مبارك، و�شهري 
املر�شدي، واأحمد دا�س، واأحمد عبد اهلل حممود، و�شلوي حممد 

علي، من تاأليف حممد وخالد و�شريين دياب، واإخراج عمرو 
�شالمة.

اأزمة ب�سبب اأغنية دينية بني اأكرم ح�سني وف�سائية م�سرية

حممود الليثي يطرح »الفراعنة« لدعم م�سر يف كاأ�ض العامل

م�سري جمهول يواجه »يون�ض« اأحمد عز

ا�شتنكر اأكرم ح�شني بيان اعتذار اإدارة �شبكة cbc عن اأغنية »متادي كر�شي يف الدلدلة«، التي عر�شت �شمن اأحداث م�شل�شل »الو�شية« والتي و�شفتها 
القناة مبعاجلة كوميدية غنائية غري لئقة باملدائح.

عرب  البيان،  علي  ح�شني  وعلق 
بوك  بفي�س  ال�شخ�شية  �شفحته 
احرتامي  كامل  »مع  قائاًل: 
للقائمني على قناة cbc، والذين 
والحرتام،  احلب  كل  لهم  اأكن 
ع�شو  لكل  احرتامي  كامل  ومع 
الديني  الن�شاد  نقابة  يف 
راأ�شهم  وعلي  واملبتهلني، 
ال�شيخ حممود  النقيب املحرتم 
املحرتم،  وجمهورهم  التهامي 
العتذار  بيان  اأرف�س  اأنني  اإل 
عن  للنقابة  القناة  من  املقدم 
الأغنية املقدمة باحدي حلقات 
ح�شني  الو�شية«وعزا  م�شل�شل 
ا�شتعر�شها  نقاط   4 لـ  رف�شه 
عرب �شفحته: ل ي�شتطيع عاقل 
يقدمه من عمل  اأن يقرتب مبا 
اأو  اأي مقد�س  فني ترفيهي من 
الأيام  هذه  �شواء يف  ديني  رمز 

الكرمية اأو اأي وقت اآخر.
بني  كبري  فرق  هناك  واأ�شاف: 
ال�شخرية كما جاء ببيان النقابة 
ا�شتخدام  وهي  املحاكاة،  وبني 
للفنانني  والأداء  املو�شيقي  نوع 
فكرة  عر�س  يف  املن�شدين 
بالرموز  امل�شا�س  دون  اأخرى 

الدينية واملقد�شات.
ال�شيخ  عن  اأعلمه  ما  وتابع: 
رجل  اأنه  التهامي  حممود 
بخفة  يتمتع  و�شطي  تنويري 
ظل كنت اأظنها متنعه من فر�س 
جديدة  ومقد�شات  تابوهات 
فيه  نحاول  الذي  الوقت  يف 
القوالب،  �شطوة  من  اخلروج 
املو�شيقية  املقامات  لأن 
ل  املن�شدون  ي�شتخدمها  التي 
املقد�شات،  بند  حتت  تندرج 
يف  جرم  يوجد  فال  وبالتايل 

جهاز  هناك  واأردف:  حماكاتها 
الفنية  امل�شنفات  علي  للرقابة 
ولو  واأجازه،  العمل  �شاهد 
علي  تطاول  �شبهة  هناك  كانت 
الرموز الدينية ملا اأجازه جهاز 
»الو�شية«  بطل  واختتم  الرقابة 
كالمه قائاًل: �شكراً لكل �شخ�س 
العمل  �شاهد  و�شطي  متفهم 
ونبذل  نحاول  لأننا  به،  واأ�شاد 
ق�شاري جهدنا لتقدمي حمتوًي 
ر�شم  يف  ي�شاعد  خفيفاً  فنياً 

البت�شامة علي وجوه اجلميع.
»الو�شية«  بطولة  يف  وي�شارك 
م�شطفي،  ورمي  اأمني،  اأحمد 
وعارفة  �شالمة،  و�شارة 
من  كمال،  وخالد  عبدالر�شول، 
وم�شطفي  وتار،  اأمين  تاأليف 
خالد  واإخراج  حلمي، 

احللفاوي.

»اأفينغرز اأنفنيتي وور« ين�سم لقائمة اأكرث الأفلم حتقيقًا للإيرادات يف التاريخ

»يون�س«،  فيلم  م�شري  يكتنف   
عز،  اأحمد  بطولته  يوؤدي  الذي 
بعد توقف ت�شويره يومني فقط 
اعرتا�س  ب�شبب  انطالقه،  من 
اأجزاء  على  م�رصية  اأمنية  جهة 
م�شدر  وقال  ال�شيناريو  من 
الجتاه  اإن   ، الفيلم  داخل  من 
ال�شائد حالياً هو وقف الت�شوير 
نهائياً، رغم اإبداء املوؤلف حممد 
لتعديل  اإ�شتعداده  ب�شري  �شيد 
الأمنية  اجلهة  ولكن  ال�شيناريو، 
من عر�س  نهائياً  تبد موقفاً  مل 

املوؤلف.
»يون�س«  بطولة  يف  وي�شارك 
�شعد،  وركني  حميدة،  حممود 
اأحمد  اإخراج  وريتا حايك، ومن 

عالء.

يوا�شل فيلم »اأفينجريز انفيتي وور« ت�شدر �شباك التذاكر حول العامل 
يف العام احلايل، حمققاً اأرقاماً قيا�شية يف الإيرادات، لي�شبح بذلك ثاين 
اأ�شخم اإنتاجات ا�شتديوهات عامل مارفل ال�شينمائي، حتقيقاً لالإيرادات 
يف تاريخ ال�شينما يف العامل، بعد فيلم »�شتار وورز: �شحوة القوة«، حيث 
بلغت اإيراداته 2 مليار دولر اأمريكي ويحتل فيلم »املنتقمون: احلرب 
الالنهائية« املركز الرابع يف الإيرادات ال�شينمائية حول العامل، بعد كل 
من فيلم اأفاتار، الذي حقق اإيرادات و�شلت اإىل 2.7 مليار دولر وفيلم 
تيتانك باإيرادات بلغت 2.1 مليار دولر ويف املركز الثالث فيلم »حرب 
النجوم: �شحوة القوة« والذي بلغت اإيراداته 2 مليار دولر اأمريكي حول 
العامل و�شاهم متديد عر�س الفيلم يف �شالت ال�شينما يف ال�شني، وذلك 
مليون   369 جتاوزت  والتي  اأرباحه  زيادة  يف  عليه  الطلب  كرثة  ب�شبب 

دولر، اإ�شافة اإىل اإجمايل اإيرادات الفيلم حول العامل.
الالنهائية« حتقيق  »املنتقمون: احلرب  فيلم  يوا�شل  اأن  ومن املرجح 
الأرباح ت�شل اإىل اأكرث من 7 مليون دولر، لي�شل اإىل املركز الثالث �شمن 
قائمة اأكرث الأفالم حتقيقاً لالإيرادات يف تاريخ ال�شينما متفوقاً بذلك 

على فيلم »حرب النجوم: �شحوة القوة«.
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ال�شادرة عن من�شورات املتو�شط

»الرفيق« الرواية الأكرث ت�أثريًا 
يف نف�س ت�شيَزِره ب�قيِزه

�شدرت حديثًا عن من�شورات املتو�شط رواية »الرفيق« لـ »ت�شيَزِره باقيِزه« الروائي »الإيطايل 
الأهم، والأكرث عمقًا، والأ�شد تعقيداً يف زماننا« كما ي�شفه »اإيتالو كالفينو«، بل ويذهب 

اأبعد من ذلك حني يقول �شمن حديثه عن الكتابة: »ما من �شعاب تواجهنا اإل وحذونا حذو 
)باقيِزه(«. لنجد اأومِبتو اإكو يوؤكد ذلك فيقول عنه: »كان باقيِزه اأحد الكتاب الأ�شا�شيني الذي 

قراأتهم يف مرحلة ال�شباب، وقد اأثر بي بال �شك ... من ناحية املخيلة الأدبية«.

 وكالت

جائزة  على  احلا�صل  باڤيزه 
اجلوائز  واأرقى  )اأعرق  »�صرتيغا« 
ثالثيته  عن  الإيطالية(  الأدبية 
)�صادرة  اجلميل  ال�صيف  الروائية 
 ،)2017 املتو�صط  من�صورات  عن 
اأكرث  اأنها من  روايته هذه  يرى يف 
وقد  نف�صه،  يف  تاأثرياً  الروايات 
»مهنة  مذكراته  يف  بذلك  �رّصح 
املدى،  دار  عن  ال�صادرة  العي�ش« 
حني يتحدث عنها، حيث يقول: »8 
جزء  قراءة  اأعدت   ،1948 اكتوبر 

الرفيق.  رواية  التعيني من  ل على 
مل�صة  ِدثه  ْ تحُ ما  يّف  اأحدث  وقد 
جنوين  توتر  ثمة  كهربائي.  �صلك 
جمه�ش  واندفاع  طبيعي،  وغري 

با�صتمرار، كنَف�ٍش لهث«.
بطل باقيِزه يف هذه الرواية، �صاب 
حمدود  الربجوازية  الطبقة  من 
وفجاأة  العمل.  يحب  ول  الثقافة 
يجد نف�صه يف مواجهة م�صوؤولياته 
الذي  بابلو،  يعي�ش  ال�صخ�صية. 
عازف  لأنه  ال�صم  بهذا  مي  �صحُ
راأ�صه،  م�صقط  تورينو،  يف  غيتار، 
امل�صاكل  من  يعاين  كان  لكنه 

بني  الفرتة،  تلك  يف  الوجودية 
احلرب الأهلية الإ�صبانية واحلرب 
العاملية الثانية، وحيث كان النظام 
الفا�صي يوا�صل فقد �صطوته على 
اخل�صوع  فقد  وحتى  ال�صعب، 
�صمامه  كان  والذي  له  ال�صعبي 
الآمن، يحاول بابلو اأن ميالأ الفراغ 
�صببا  الذيْن  الآيدلوجي  والنق�ش 
مدينته  يغادر  والقلق.  ال�صياع  له 
فيجد  روما،  اإىل  ويلجاأ  تورينو 
الفو�صى  و�صط  هناك،  لنف�صه 
ليتمكن  للعي�ش،  �صبياًل  العارمة، 
بعدها من العودة اإىل مدينته، وقد 

عقد العزم على اجناز �صيء ما.
الإيطالية  اللغة  عن  الرواية  ترجم 
العراقي  وال�صحفي  ال�صينمائي 
»عرفان ر�صيد«، املقيم يف اإيطاليا 
على  واحلائز   ،1978 عام  منذ 
واأهم  )اأكرب   2004 اإ�صكيا  جائزة 

جائزة اإيطاليا يف ال�صحافة(.
واملرتجم  وال�صاعر  الروائي  ولد 
 .1908 العام  يف  باقيِزه  ت�صيَزِره 
ا�صتغل باقيِزه بعد تخرجه من كلية 
ق�صرية.  لفرتة  بالتدري�ش  الآداب 

الق�صرية  والق�صة  ال�صعر  كتب 
الأمريكي  الأدب  برتجمة  وا�صتغل 
»اإيناودي«،  الن�رص  دار  ل�صالح 
الذي اأ�صبح اأحد اأعمدتها لحقاً، 
الكتاب  من  الكثري  لهم  وترجم 
اإىل  املعروفني  غري  الأمريكيني 
 1953 العام  يف  اأعتقل  الإيطالية. 
للفا�صية  املعادي  الن�صاط  بتهمة 
العام  املعتقل. يف  وق�صى عاماً يف 

1946 ان�صم اإىل احلزب ال�صيوعي.
للن�صاط  متاماً  تفرغ  احلرب  بعد 

الروايات  من  الكثري  ون�رص  الأدبي 
عالقة  حول  الأدبية  واملقالت 
تقديراً  ونال  واملجتمع.  الأدب 
والقراء  النقاد  جمهور  من  وا�صعاً 
الإيطاليني يف ذروة ن�صاطه وجناحه، 
وبعد ح�صوله على جائزة »�صرتيغا« 
الأدبية  اجلوائز  واأرقى  اأعرق 
الروائية  ثالثيته  عن  الإيطالية 
يف  ميتاً  وجد  اجلميل«،  »ال�صيف 
مع  تورينو  مدينة  يف  فندق  غرفة 

زجاجة حبوب منومة فارغة.

للكاتب الأرجنتيني لوثيانو برينيكي

»�شرقيون قذرون«.. مذكرات تف�شح عن�شرية اآين�شت�ين»اأغرب احلك�ي�ت يف ت�ريخ املوندي�ل«
القاهرة  يف  تنمية  مكتبة  اأ�صدرت 
موؤخرا طبعة عربية من كتاب »اأغرب 
املونديال«  تاريخ  يف  احلكايات 
برينيكي  لوثيانو  الأرجنتيني  للكاتب 
الفويل.  حممد  العربية  اإىل  ونقله 
ويت�صمن الكتاب 400 ق�صة خمت�رصة 
لن  ريا�صة  يف  اخليال  فاق  بع�صها 
التطور  رغم  فيها  اجلدل  يتوقف 
يعر�ش  الفيديو  وحكم  والتكنولوجيا 
كل  الكتاب  هذا  يف  برينيكي  لوثيانو 
مبا  العامل  كاأ�ش  مراحل  من  مرحلة 
واأهم  تن�صى  ل  مواجهات  من  فيها 
النجوم والأرقام القيا�صية، وخ�صو�صا 
الطريفة  والق�ص�ش  الغرائب  اأبرز 
واأهم  واإمتاعا،  اإدها�صا  واأكرثها 
الأعمال البطولية امل�صبعة بال�صغف، 
التي تظهر اجلانب الإن�صاين يف اأكرث 
الريا�صات ال�صعبية يف العامل وبح�صب 
الق�ص�ش  بع�ش  فاإن  الكتاب  مقدمة 
حدثت  بوقائع  يتعلق  فيه  الواردة 
املدرجات  اأو  امللعب  اأر�ش  داخل 
اإطار  التي كانت داخل  التجمعات  اأو 
يتناول  وبع�صها  الريا�صي،  احلدث 
امل�صتطيل  عن  بعيدا  وقعت  اأحداثا 
اإىل  املوؤلف  وي�صري  ن�صبيا  الأخ�رص 
يف  يتمثل  الكتاب  اأهداف  اأحد  اأن 
وجود  من  الرغم  على  اأنه  يبني  اأن 
فا�صدين  وحكام  انتهازية  حكومات 
وجتارة  واأعمال  القدم  كرة  عامل  يف 
تظهر  القدم  كرة  فاإن  باملاليني، 

يوميا اأنه مايزال هناك اأمل.
اأن  البداية  يف  املوؤلف  وي�رصح 
للت�صديق  قابلية  الأكرث  الفر�صية 
يف  القدم،  كرة  اأ�صل  بخ�صو�ش 
جذور  اأن  هي  احلالية،  �صورتها 
وفق  اجنلرتا..  اإىل  تعود  اللعبة  هذه 
خم�صني  قبل  ما  اإىل  تعود  اأ�صطورة 
عاما من ميالد امل�صيح، اأما الإتاد 
فيوؤكد  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل 
الريا�صة  لهذه  احلديث  التاريخ  اأن 
يف  وذلك  بريطانيا  يف  بالفعل  بداأ 
برنيكي:  واأ�صاف    .1863 العام 

عاًما  املعلومات  جتميع  “ا�صتغرق 
روما  اإىل  و�صافرت  العام،  ون�صف 
والبحث  مكتبات  لزيارة  ومونتفيديو 
عن م�صادر؛ لأن تغطية الن�صخ الأوىل 
معدومة  �صبه  كانت  العامل  كاأ�ش  من 
لذا  اقت�صادية،  اأزمة  هناك  وكانت 
القليل من �صفحات  الريا�صة  �صغلت 
م�صادر  اإىل  بحاجة  وكنت  اجلرائد 

جيدة ومتنوعة.
الريا�صية  الق�صة  �صياغة  هديف  كان 
ير�صم  ورمبا  جذاب  اأدبي  ب�صكل 
هو  القارئ.  وجه  على  البت�صامة 
كتاب ريا�صي يف الأ�صا�ش لكنه ميزج 
الق�ص�ش  وتعك�ش  بال�صيا�صة  الثقافة 
واقع كرة القدم، وهي لعبة مير فيها 
اأي  مثل  غريبة  مبواقف  الالعب 
الق�ص�ش  اأبرز  وعن  عادي.  �صخ�ش 
التي اأعجبته من الكتاب قال: “اإحدى 
الق�ص�ش تكي عن لعب اأرجنتيني 
العامل  كاأ�ش  اأوروغواي يف  مّثل  لكنه 
1954 يدعى خوان اأوبرغ، ففي مباراة 
قبل النهائي كانت اأوروغواي متاأخرة 
يف  اأوبرغ  وجنح  املجر،  اأمام   0/2
يف  التعادل،  ليدرك  هدفني  ت�صجيل 
 2/3 اأوروغواي  خ�رصت  النهاية، 
اأول هزمية لها يف كاأ�ش  وكانت هذه 
العامل، بعدما اأحرزت اللقب مرتني. 
ولد  برينيكي  لوثيانو  اأن  اإىل  وي�صار 
1969 وح�صل  عام  اآير�ش  بوين�ش  يف 
جامعة  من  ال�صحافة  لي�صان�ش  على 
طيلة  عمل  الأرجنتينية،  ال�صلبادور 
اإي  )دياريو  وكالة  يف  عاما   22
نوتيثيا�ش( الأرجنتينية ولعدة و�صائل 
)الغرافيكو(  مثل  مطبوعة  اإعالم 
اأما  الريا�صية.  )اأوليه(  و�صحيفة 
الفويل فهو �صحفي  املرتجم حممد 
م�رصي من مواليد 1987، ح�صل على 
واأدبها  الإ�صبانية  اللغة  اللي�صان�ش يف 
حاليا  ويعمل  القاهرة،  جامعة  من 
حمررا بالق�صم العربي بوكالة الأنباء 

الإ�صبانية.
وكالت 

العن�رصية  و�صفه  رغم 
اأ�صل  من  الأمريكيني  جتاه 
»مر�ش  باأنها  اأفريقي 
مذكرات  ك�صفت  للبي�ش« 
األربت  ال�صهري  العامل 
مواقف  عن  اآين�صتاين 
الأجانب  جتاه  عن�رصية 
رحالته  يف  قابلهم  الذين 
ال�صهري  الفيزيائي  وو�صف 
»�صعب  باأنهم  ال�صينيني 
ومنفعل«،  وقذر  مثابر 
وذلك يف مفكرة اأثناء جولته 
و�صنغافورة  ال�صني  يف 
واليابان  كونغ  وهونغ 
يف  واإ�صبانيا  وفل�صطني 
 1922 اأكتوبر  بني  الفرتة 
ون�رصت   1923 ومار�ش 
برين�صتون  جامعة  مطبعة 

كتابات  املا�صي  الأ�صبوع 
اإنها  فيها  قالت  خا�صة 
النمطي  الت�صور  »تك�صف 
اآين�صتاين عن  الذي يحمله 
اأحد  والأعراق«ويف  الدول 
العامل  ي�صف  املقاطع 
نوبل  جائزة  على  احلائز 
ال�صينيني باأنهم »اأمة �صبيهة 
�صبها  اأكرث  بالقطيع.. 
بالب�رص«،  منهم  بالآلت 
م�صيفا »حتى الأطفال بال 

عقل وخاملون«.
وبعد الكتابة عن »اخل�صوبة« 
و«وفرة ذريتهم« يتابع قائال 
اأن  املوؤ�صف  من  »�صيكون 
يحل هوؤلء ال�صينيون حمل 
الأخرى،  الأجنا�ش  جميع 
فاإن  اأمثالنا  اإىل  بالن�صبة 

ذلك  يف  التفكري  جمرد 
�صيكون كئيبا«. ويف مقطع 
اآين�صتاين  ي�صتخدم  اآخر 
قذرون«  »�رصقيون  عبارة 
ا�صتقلت  جمموعة  لو�صف 
اأثناء  فيها  كان  �صفينة 
توقفها يف بور�صعيد مب�رص 
زئيف  قال  جهته،  من 
الكتاب  حمرر  روزنكرانز 
م�رصوع  مدير  وم�صاعد 
اآين�صتاين يف معهد  اأبحاث 
للتكنولوجيا  كاليفورنيا 
»اأعتقد  غارديان  ل�صحيفة 
التعليقات  من  الكثري  اأن 
لنا  تبدو  بها  اأدىل  التي 
تعلق  ما  خا�صة  �صيئة، 
مقدمة  ويف  بال�صينيني«. 
�صفر  »مذكرات  كتابه 

يقول  اآين�صتاين«  األربت 
املذكرات  اإن  روزنكرانز 
غريبا«  »منطا  تظهر 
ولكنها  موؤذيا«،  و«مزحا 
بع�ش  على  اأي�صا  تتوي 
مزعجة«واأ�صاف  »مداخل 
كيف  نف�صي  اأ�صاأل  »بداأت 
الإن�صاين  الرمز  لهذا  ميكن 
هذه  موؤلف  يكون  اأن 
»يبدو  اأنه  املقاطع؟«ويتابع 
اآين�صتاين  اأن  الوا�صح  من 
عن  يقال  ما  �صدق  قد 
م�صريا  الأ�صفر«،  اخلطر 
العن�رصي  ال�صتعمار  اإىل 
ال�صتعماري الذي مفاده اأن 
ي�صكلون  اآ�صيا  �صعوب �رصق 

تهديدا للعامل الغربي.
 وكالت

فدى جري�س تر�شد الواقع الفل�شطيني بـ "القف�س"
�صدرت حديثاً عن دائرة ال�صارقة للثقافة يف الإمارات العربية املتحدة 

جمموعة ق�ص�صية بعنوان »القف�ش« للكاتبة الفل�صطينية فدى جري�ش، 
وهي املجموعة الثالثة باللغة العربية للموؤلفة، وتتاألف من ثالث ع�رصة 

ق�صة: القف�ش، اجلوع كافر، ور�صة عمل، على كف عفريت، كنقرات 
الديك، ال�صّوان، خبري اأجنبي، جدران اأخرى، الغراب، �صندريال، توكلي 

.Junk  Food على اهلل، كفاف يومنا، و
وت�صلط ق�ص�ش املجموعة، ال�صوء على الواقع الفل�صطيني، عرب لغة 

متزج بني دقة الو�صف، وجموح ال�صعر، وعني قادرة على روؤية ما 
وراء الأحداث اليومية املعتادة، يف »القف�ش« اجلميع يعي�ش التاأرجح 
والوقوف يف منطقة بني بني، بني احلياة واملوت، بني الواقع البائ�ش 

والغد غري املاأمول.
وجري�ش تكتب وتن�رص باللغتني العربية والإنكليزية. واأ�صدرت من 

قبل جمموعتني ق�ص�صيتني »اخلواجا« و»حياتنا ال�صغرية«، و�صاركت 
يف تاأليف: »مملكة الزيتون والرماد« الذي �صدر بـ11 لغة، مع الكاتب 

البريونى ماريو فارغا�ش يو�صا.
وكالت  
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يف كتاب جديد للموؤلف العراقي عالء حمد

ا�ستح�سار جتربة »�سركون بول�ص« 
يف الق�سيدة العربية احلديثة

�شدر حديثا كتاب جديد للموؤلف العراقي عالء حمد حمل عنوان« اآليات 
اخلطاب الرمزي يف ال�شعر العربي  احلديث و البنية ال�شعرية   يف جتربة 

ال�شاعر العراقي �شركون بول�ص  بني الرمزية وال�شريالية« عن دار النخبة 
للن�شر والطباعة والتوزيع يف اأم  الدنيا  م�شر حيث �شيتعرف القارئ  على هذه 

ال�شخ�شية الأدبية التي قدمت الكثري للق�شيدة العربية احلديثة  والتي وجب  
ت�شليط ال�شوء عليها ليكت�شفها القارئ اجلزائري والعراقي والعربي.

حكيم مالك 

الق�شيدة ال�شركونية  
بني املدر�شتني 

الرمزية وال�شريالية

الكاتب  ك�شف  ال�شياق  ذات  ويف   
ت�رصيح  يف  حمد   عالء  العراقي 
بداأ  »اأنه   »الو�شط  ليومية  خا�ص 
يف  الرمزي  اخلطاب  اآليات  كتابة 
البنية  و  احلديث  العربي   ال�شعر 
ال�شاعر  جتربة  يف  ال�شعرية   
بني  بول�ص   �رصكون  العراقي 
منت�شف  يف  وال�رصيالية  الرمزية 
  2017 عام  من  ال�شاد�ص  ال�شهر 
�شهر  منت�شف  يف  منه   وانتهي 
كتابة  وجاء     2018 لعام  جوان 
يف  حديثا   ال�شادر  اجلديد 
للن�رص  النخبة  دار  عن  م�رص 
ثانية  كجرعة  التوزيع  والطباعة 
مع ق�شيدة النرث  الذي ا�شتح�رص 
العراقي  ال�شاعر  خاللها   من 
وق�شيدته  بول�ص  �رصكون  الراحل 
العربية  والق�شيدة   ، ال�رصكونية 
اآليات   .. بن�شخة عراقية  احلديثة 
اخلطاب الرمزي .. وال�شاعر بني 
املدر�شتني – الرمزية وال�رصيالية 
اجلرعة  بعد   العمل  هذا  وياأتي 
الأوىل التي خ�ش�شها هذا الأخري  
�شلمان  املبدع  العراقي  لل�شاعر 
ال�شلمانية  والق�شيدة  حممد  داود 
فيها  ا�شتح�رص  وقد   ، العراقية 
ق�شائده  عرب  ال�شاعر  هذا 
ا�شم )  املطبوعة مبوؤلفني لتحمل 

الأعمال ال�شعرية ( .

جرعة ثانية لق�شيدة 
النرث

 
على جرعة  الكتاب  هذا  ويحتوي 
ثانية لق�شيدة النرث و الق�شم الأول 
: اخلطاب الرمزي والف�شل الأول 
وي�شم  الرمزي  اخلطاب  اآليات   :
امل�شلك التكويني و ق�شيدة الن�ّص 
احل�شية  بني   « الت�شوري  والرمز 
الن�شّية  وامل�شتعمرة  والإدراك 
وال�شورة  الت�شويري  والرمز 
واخليال  للرمزية  امل�شهدية 
اأما  و النفعال احل�ّشي  امل�شهدي 
الكتاب  هذا  من  الثاين  الف�شل 
القيم فيتحدث عن اللغة التعيينية 
التعيينية  الألفاظ  ومتو�شع 
للن�شية  يتطرق  الثالث  والف�شل 
واللغة  والق�شيدة  اخلطاب  بني 
الف�شل  اأما  الن�ّص  يف  التعبريية 
لالبت�شامة  خ�ش�ص  فلقد  الرابع 
ابت�شامة  و  ال�شعري  املنظور  يف 
ال�شعري  الن�ّص  يف  الده�شة 
وابت�شامة  احلزن  وابت�شامة 
ال�شخرية  طرائد   : ال�شتهزاء 
الفكرية  الر�شى  وابت�شامة 
ويت�شمن  التعجب   وابت�شامة 
ال�شت�شهاد   : اخلام�ص  الف�شل 

الرمزية  اللغة  �شعرية  و  الرمزي 
الرمزية واملعنى   : الثاين  والق�شم 
الرمزية  اللغة   : الأول  والف�شل 
الذات  من  كل  جند  واملعنى 
الذات  و  املنتج  الن�ص  و  الفكرية 
الرادعة و تاأ�شي�ص املعاين والروؤية 
احل�شية اأما بالن�شبة للف�شل الثاين 
فهناك: ال�شورة ال�شعرية واملعنى 
ال�رصيالية  اأو  ال�رصيالية  ال�شورة  و 
ال�شورية وال�شورة الرمزية الف�شل 
لأنواعية  تخ�شي�شه  مت  الثالث  
ال�شورة ال�شعرية  وفيه اإعادة اإنتاج 
الذات من خالل ال�شورة التكوينية 
الطبيعية  ال�شعرية  ال�شورة  و 
والق�شيدة  احل�شية  وال�شورة 
الق�شة – احلكائية وما بعد ال�شورة 
وال�شورة ال�شادمة وخطفة ) نظرة 
( الطائر  وعن�رص الده�شة  والتاأمل 
والتاأمل  املعنى  وظهور  الفل�شفي 
الفل�شفي وظهور املعنى و اجلمال 
الق�شدية  و  املباغت  املفرداتي 
التداخل  و  املباغتة  الذاتية 
والرمزي  ال�شعري  يف  الذاتي 
و�شيكت�شف  الفال�شية  والده�شة 
القارئ يف الق�شم الثالث : الرمزية 
يف  عن  اأول  وف�شل  وال�رصيالية  
وفيه  والرمزي  ال�شعري  القول 
و  الرمزي  ال�شعري  القول  م�شلك 
خ�ش�ص  ولقد  التفعيلي  امل�شلك 
النقد  لفل�شفة  الثاين    الف�شل 
ال�شعري وفيه التعبريية الرمزية و 
ال�شتدلل ال�شتقرائي – الرمزية 
الثالث  الف�شل  وال�شياق  جنده يف 
القيمة  رفقة   الكتاب  هذا  من 
الن�شي  الن�شجام  و  احل�شية 
الذات  فعل  اإرادة  و  والذاتي 
الرمزية  والإمكانية  الإرادة  و 
الف�شل  يف   الرمزي  والتمو�شع 
اإ�شافة لتمو�شع الت�شويري  الرابع 
والتمو�شع  واملكا�شفة الرمزية يف 
الن�ص والتمو�شع اللغوي والرمزية 
وعالقتها  حيث �شيتعرف املثقف 
العربي على بنية احلدث ال�شعري 
يف الف�شل اخلام�ص من هذا الكاتب  
واللحظة  الفراغية  القيمة  مع 
الأحادية  وال�شعرية ال�رصيالية يف 
الف�شل ال�شاد�ص  اأين جند فيه كل  
ال�شورة  و  املنظورية  ال�شورة  من 
ال�شورية   ال�رصيالية   - املنظورية 
الرباءة  و  والذات  املرايا  و 
اخلارقة  اللحظة  اأو  اخلارقة  
فيتحدث  ال�شابع  الف�شل  يف  اأما 
و  ال�رصيايل  ال�شعري  القول  عن 
املفرطة   ( الالحمدودة  احل�شية 
( وجند يف الق�شم الرابع : اخليال 
الرمزي وال�رصيايل  الف�شل الأول 
ويحتوي  اخليال  حلركية  يتطرق 
يف  واملتمثلة  حالت    7 على 
اللحظوي  والت�شوير  الب�رصية 
وخيال الأحالم  وا�شتدعاء اللحظة 
الألوان  واألوانية  اليقظة  واأحالم 
والأبعاد اخليالية ويف الف�شل الثاين  
اخليايل  الت�شويري  البعد  هناك 
و  ح�شية  ا�شتدعاءات  فيه  جند 
و  اخليال  ن�ّص   – ال�شورة  ن�ّص 

الثالث   الف�شل  اأما  �شعرية اخليال 
و  واجلمال  اخليال  فيتحدث عن  
يف  والختالف  الئتالف  جدل 
الق�شيدة احلديثة فيما مت اختيار 
اجلمالية  القيمة   : الرابع  الف�شل 
الق�شيدة احلديثة ويحكي عن  يف 
و  وال�رصيالية  الرمزية  اللغة  لذة 
يف  والرمزية  ال�رصيالية  املغامرة 
من  معارك  و  احلديثة  الق�شيدة 
فاتنة  اللحظوية،  الرغبة  اأجل 
اجلميلة(  اجلثة   ( بول�ص  �رصكون 
)ال�شيماتيكي(،  الدللة  حركة  و 
ف�شل خا�ص لعر�ص بع�ص ق�شائد 
و ال�شاعر الراحل �رصكون بول�ص.

 �شركون بول�ص املغامر 
يف الق�شيدة احلديثة

 
اأن  الكتاب  هذا  موؤلف  واأو�شح   
العراقي  ال�شاعر  عن  احلديث 
وهو   ، لينتهي  بول�ص  �رصكون 
ذلك املغامر مع ق�شيدته احلديثة 
 ، اجلديدة  حياته  مع  واملغامر 
منزل  حتى  ميلك  ل  كان  والذي 
بني  رحال  كان  لذلك   ، لياأويه 
املعا�رصة  ق�شيدته  يحمل  الدول 
معه وقلمه وبع�ص اأوراقه  م�شيدا 
يف  قدمه  وما  ب�رصكون  ذلك  يف 
لتتكرر   نوعية  ق�شيدة  من  حياته 
جتمع  مل  اأنه   فرغم  وبالتايل 
عالء حمد   ال�شدفة مع �رصكون 
بول�ص وعليه فلقد تناول جماميعه 
،و  جزاأين  من  املوؤلفة  ال�شعرية 
قراأ له البع�ص منها يف الت�شعينات 
  ، الكثري  الكثري  منه  تعلمت  قائال 
ولقد اأجنزت كتابا خم�ش�شا حول 
بول�ص  �رصكون  الراحل  ال�شاعر 
اخلطاب  اآليات   ((  : واأ�شميته 
الرمزي يف ال�شعر العربي احلديث 
/ البنى ال�شعرية يف جتربة ال�شاعر 
�رصكون بول�ص (( حيث اعترب  هذا 
الكتاب خمت�رصا ، وذلك مبا ميلك 
بول�ص  �رصكون  الراحل  ال�شاعر 
مازال  وكاأنه   ، جديدة  روؤى  من 
فاحلالة   .. الآن  اإىل  ال�شعر  يكتب 
الإبداعية هي حالة التجدد وتبقى 
متجددة بالرغم من رحيل ال�شاعر 
من  الراحل  ال�شاعر  قدمه  وما   ،
نتاجات ، ملكه الإبداعي اخلا�ص 
، ول ن�شتطيع اأن نقارنه مع �شاعر 
اآخر اأبدا .. لذلك اأ�شميت ق�شيدته 
فالكتابة  ال�رصكونية  بالق�شيدة 
يعني  الأدبية   على �شوء املناهج 
تعوم  التي  الفو�شى  من  اخلروج 
تـُذكر  م�شميات  دون  وهناك  هنا 
البع�ص  يغو�ص  ذلك  والأهم من   ،
ي�شتطيع  ل  التي  الفو�شى  بتلك 
املناهج  اأمام  والحتكام  التحكم 
والنظريات  واملدار�ص  النقدية 
واأغلبيتهم   ، العامل  يف  املتوزعة 
التحليلية  املدر�شة  اإىل  يذهب 
بعلم  اخت�شت  والتي   ، النكليزية 

الجتماع.

العنونة و اآليات 
اخلطاب الرمزي 
يف ال�شعر العربي 

احلديث

اخلطاب  اآليات  العنونة)  وعن 
العربي  ال�شعر  يف  الرمزي 
العراقي   الكاتب  قال  احلديث(  
عالء حمد  » للو�شط »اأنها تقودنا 
ال�شعري  وامل�شهد  الن�شية  اإىل 
اأنه  موؤكدا  الرمزية   املدر�شة  يف 
ال�رصيالية  ا�شتثناء   ن�شتطيع  ل 
باعتبار موؤلفات  ال�شاعر العراقي 
نوافذها  لها  بول�ص«  »�رصكون 
فلقد  وبالتايل  اأي�شا  ال�رصيالية 
متا�شى عالء حمد يف هذا الكتاب  
العامل  يف  ال�شعرية  املدار�ص  مع 
الفعالة  التكوينات  تقدمي  مع   ،
متتد  والتي  ال�شعرية  لل�شور  
ج�شد  لتكوين  بع�ص  على  بع�شها 
لنظرية  التطرق  مع  الق�شيدة  
لها  والتي  املت�شعبة  اخليال 
نوافذها العديدة مع العتماد على 
والأحالم   اخليال  حركة   �شعرية 
يف  الفعالة  الأ�ش�ص  تعترب  والتي 
اأو  ال�شعري  اخلطاب  مكونات 
العربي  ال�شعر  يف  ال�شعري  الن�ص 

احلديث .
 

الوفاء مل�شطلح 
الق�شائدية  

ليومية  حمد   عالء  اأ�شاف  و   
مع  نذهب  عندما  اأنه   « »الو�شط 
الأعمال  هذه  فمثل    ، الرمزية 
فهناك   ، املتفرعة  تفا�شيلها  لها 
الكثري على طرحه ، خ�شو�شا  اأن  
امل�شطلح  نف�ص  اإىل  مييل  حمد  
ال�شاعر  �شديقه  اإياه  وهبه   الذي 
داود  �شلمان  املبدع  العراقي 
م�شطلح  يف   واملتمثل   ، حممد 
وظف   اأنه  قائال   ) الق�شائدية   (
يف  وظفته  الق�شائدية  م�شطلح 
ووظفه  الفقدان  هبات  كتاب 
ال�شعر«  »عربة  كتاب  يف  اأي�شا  
على  احتوى  والذي  الثاين  اجلزء 
مع  نذهب   .. عربيا  �شاعرا   21
ونقدم  بول�ص  �رصكون  ال�شاعر 
عرب  ومغامراته  حياته  من  جزء 

العامل .. وبدء من العراق..

�شيء من احلزن 
التو�شيحي

واأ�شار ذات املتحدث اأنه يف الفن 
واإىل  الق�شائدية  من  التقريبي 
الفن التقريبي اإىل الوجود ، تظهر 
خارج  اللغوية  بهيئتها  الن�شو�ص 
فّن   ، العربية  فال�شعرية   ، الكالم 
ح�شور ووجود يف لغة الديالكتيك 
الكالمية  اللغة  يف  تكون  اأن  قبل 
 .. بها  لنا  �شاأن  ل  والتي  العادية 

ومن هنا متا�شينا مع التو�شيحات 
من  الأ�شياء  كبع�ص   ، التعبريية 
احلزن ، وال�شعر النتقادي وبع�ص 
الأ�شياء من البت�شامة ال�شاخرة ، 
فّن  اإىل  يقودنا   ، اإي�شاحي  كجزء 
العراقي  ال�شاعر  وجتربة  احلياة 
الذات  فوجود   .. بول�ص  �رصكون 
احلقيقية  الذات  وهي  ال�شاعرة 
العادية  الذات  وته�شيم   ، والعاملة 
املاألوف  على  العبور  يعني  هذا   ،
يف  ماألوف  الال  اإىل  والذهاب 
الفن  ومنها   ، ال�شعري  القول  فن 
ففي   ، ال�رصيايل  والفن  الرمزي 
ال�شاعر  اإمكانيات  احلالتني تظهر 
ومعاركه اللحظوية من اأجل اإيجاد 
واإي�شاح  التاأليف  يف  منا�شبة  ذات 
الذاكرة  ت�شيب  التي  الأحالم 
مع  فاملغامرة  واأخرى  فرتة  بني 
داخل  من  تبداأ  والتي  الوجود  فّن 
ا�شطيافات  اإىل  تقودنا  الذات 
اللغوية  املغامرة  منها   ، عديدية 
القول  يف  الفنية  املغامرة  ومنها 
املغامرة  وكذلك   ، ال�شعري 
والدخول  تعنينا  والتي  الفل�شفية 
 ، التو�شيحي  الفّن  اإىل  الذات  مع 
ومع   ، واملفرح  احلزين  ب�شكليه 
اإىل واقع  تاأخذنا  التي  الق�شائدية 
حقيقية  غري  مواقع  واىل  حقيقي 
لدى  التو�شيحي  الفن  ولكن   ،
ال�شاعر �رصكون بول�ص ، فن يدعو 

اإىل احلياة واأ�شتق من احلياة.

التنقيب عن امل�شادر  
يف الوطن العربي

 
اعتمد يف  قد  اأنه  وقال حمد    
يف  الرمزي  اخلطاب  اآليات   «
ال�شعر العربي  احلديث و البنية 
ال�شاعر  جتربة  يف  ال�شعرية 
بني   « بول�ص  �رصكون  العراقي 
الرمزية وال�رصيالية على  بع�ص 
وما  تهم  التي  والكتب  امل�شادر 
مو�شوعات  من  الكتاب  يف  جاء 
العمل  تهّم  ما  وكذلك   ، عديدة 
 ، الهادئة  وحمطتنا  ال�رصيايل 
بع�ص  من  م�شاعدة  لقي  وقد  
احلبيبة  �شورية  من  الأ�شدقاء 
بع�ص  وكذلك  واملغرب اجلميل 
  ، املنبع  العراق  من  الأ�شدقاء 
امل�شادر  بع�ص  له  وفروا  الذين 
البحث  من   الكثري   تكلف  التي 
�رصكون  عن  عنها   والتنقيب 
�شاعر   )2007  - بول�ص)1944 
بلدة  يف  عام1944  ولد  عراقي 
احلبانية )800 كلم غرب بغداد( 
ذلك  بول�ص  �رصكون  يكن  مل 
خارطة  اإل   ، املتنقل  الأ�شوري 
منفردة عرب العامل ، وهو يغامر 
الدول  مبغامراته الإبداعية بني 
يف  وانتهاء  بريوت  من  بدء   ،
برلني – اأملانيا ، حيث حمطته 
راجعنا  ولو   .. ووفاته  الأخرية 
يكن  ، مل  ال�شاعر  ُكتب عن  وما 
التي  اإل بع�ص املفردات  هناك 

وهذه   ، وهناك  هنا  تواجدت 
لدى  املتوفرة  الإمكانيات  هي 
الق�شيدة  يف  والغو�ص  البع�ص 
ال�رصكونية التي اأ�شميتها ، وهي 
ق�شيدة منفردة ل يحملها �شوى 
بول�ص  �رصكون  الراحل  ال�شاعر 
كّتاب  ثالثة  اأعدها  كتب  ..�شتة 
)الآ�شوريون/  جلدته  اأبناء  من 
من  عربي  و�شاعر  ال�رصيان( 
كتاب  اأولها   ، كركوك  مدينته 
“�رصكون بول�ص: حياته واأدبه”، 
احلديثة  ال�رصيانية  باللغتني 
بيت  روبني  لل�شاعر  والعربية، 
 ،)1998 عام  )بغداد  �شموئيل 
بول�ص  “�رصكون  كتاب  تاله 
للكاتب  العربية  باللغة  قا�شا” 
نف�شه، ثم كتاب “�رصكون بول�ص 
باللغة  احلديث”،  ال�شعر  عنقاء 
والروائي هيثم  للقا�ص  العربية، 
فكتاب   )2011( بردى  بهنام 
جان  كركوك:  من  “�شاعران 
باللغة  بول�ص”،  و�رصكون  دمو 
العربية، لنوري بطر�ص )2011(، 
�رصكون  اآ�شور:  “اأ�شد  وكتاب 
لل�شاعر  درا�شات”  بول�ص، 
ومن   )  2012  ( القي�شي  ه�شام 
ديوانه  بول�ص   موؤلفات �رصكون 
اأين«  اإىل مدينة  »الو�شول  الأول 
اأثينا  النار  �شارق  من�شورات 
)1985( الثانية )2003( و«احلياة 
دار   - �شعر  الأكروبول«  قرب 
البي�شاء)1988(  الدار  توبقال، 
اجلمل  دار  من�شورات  الثانية 
بريوت ) 2008( و و«الأول والتايل« 
كولونيا   - �شعر  اجلمل  من�شورات 
ليل  يف  الفانو�ص  و«حامل   )1992(
�شعر  اجلمل  من�شورات  الذئاب« 
و«اإذا   )1996 بريوت،كولونيا)   –
�شعر  نوح«،  مركب  يف  نائماً  كنت 
من�شورات اجلمل بريوت، كولونيا) 
البُ�شتان«  يف  و«العقرب   )1998
عدنان  اإيتيل  لكتاب  ترجمة  و 
النف�ص  وظلمة  �شياء  يف  »هناك 
 ، بريوت  �شعر  ترجمة  والآخر«، 
لكتاب  وترجمة   )2000 كولونيا) 
�شياء  يف  »هناك  عدنان  اإيتيل 
ترجمة  والآخر«،  النف�ص  وظلمة 
و   ،)2000 بريوت،كولونيا)  �شعر 
اإىل  مرتجمة  �شعرية  خمتارات 
لروح  »رقائم  بعنوان  الأملانية 
بالأملانية  ذاتية  �شرية  و  الكون« 
ال�شفاف(  على  �شهود   ( بعنوان 
نُ�رصت  ق�ش�شية  وخمتارات 
بالعربية والأملانية بعنوان ) غرفة 
لكلب  اأخرى  وعظمة  مهجورة( 
 ( )بريوت،بغداد(  �شعر  القبيلة، 
2008( ، والنبي جربان خليل جربان 
 )2008( اجلمل  من�شورات  ترجمة 
وهو�شي منه : يوميات يف ال�شجن 
ترجمة بريوت بغداد ) 2011 (، و 
�شدر له :ديوان بالإجنليزية بعنوان 
مقدمة  مع  ال�شكاكني«  »�شاحذ 
 « جملة  عن  اأدوني�ص،  لل�شاعر 

بانيبال«. 
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون
الإ�صابة  اأن  درا�صة حديثة  ك�صفت 
الثاين  النوع  من  ال�صكري  مبر�ض 
مبر�ض  الإ�صابة  خطر  من  تزيد 
با�صم  املعروف  الرعا�ض  ال�صلل 
الثلث  بن�صبة  باركن�صون،  مر�ض 
تقريبا. واعتمد باحثون يف جامعة 
تو�صلوا  نتائج  على  لندن  كوليدج 
اإليها خالل 12 عاما من اإح�صائيات 
امل�صت�صفيات  يف  البيانات  قواعد 
ونظر  اإجنلرتا.  اأنحاء  بجميع 
الباحثون يف البيانات التي تك�صف 
اأكرث من مليوين �صخ�ض  اأن هناك 
مت اإدخالهم اإىل امل�صت�صفى ب�صبب 
اإ�صابتهم مبر�ض ال�صكري من النوع 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول  الثاين 
�صخ�ض  ماليني  �صتة  ببيانات 
اأنهم  اإل  بال�صكري،  م�صابني  غري 
العمليات  من  جمموعة  اأجروا 
مثل  الب�صيطة  واجلراحية  الطبية 
عروق الدوايل وا�صتئ�صال الزائدة 
الدودية وا�صتبدال مف�صل الفخذ.

�صخ�ض  مليوين  من  اأكرث  بني  ومن 
كان  ال�صكري،  بداء  م�صاب 
ملر�ض  ت�صخي�صا   14252 هناك 
من  لحق  وقت  يف  باركن�صون 
مع  مقارنة  امل�صت�صفى،  دخولهم 
20878 من بني اأكرث من 6 ماليني 
مت  ال�صكري،  مر�ض  دون  �صخ�ض 
من  لحق  وقت  يف  ت�صخي�صهم 
مر�ض  مع  امل�صت�صفى،  دخولهم 

باركن�صون.
وخل�ض الباحثون اإىل اأن املعاناة من 
مر�ض ال�صكري من النوع الثاين توؤدي 
الإ�صابة مبر�ض  زيادة خماطر  اإىل 

باركن�صون بن�صبة 32%، مع الأخذ يف 
العمر  مثل  اأخرى  عوامل  العتبار 
التي  الدرا�صة  ووجدت  واجلن�ض، 
الأمريكية  الأكادميية  اإىل  قدمت 
قد  اخلطر  اأن  الأع�صاب،  لطب 
يكون اأعلى لدى الأ�صخا�ض الأ�صغر 
يعانون من م�صاعفات  �صنا والذين 
موؤلف  وقال  ال�صكري.  مر�ض 
وارنر،  توما�ض  الدكتور  الدرا�صة 
على  اإنه  لندن،  كوليدج  جامعة  من 
يبدوان  املر�صني  اأن  من  الرغم 
الدرا�صة  نتائج  اأن  اإل  متعار�صني 
توحي  فريقه  اإليها  تو�صل  التي 
بوجود �صلة بني ال�صكري من النوع 
الرعا�ض،  ال�صلل  ومر�ض  الثاين 
حيث يعتقد الباحثون باأن الرتباط 

وراثي م�صرتك  ا�صتعداد  اإىل  يرجع 
للحالتني، خا�صة واأن درا�صة �صابقة 
ك�صفت عن وجود اأكرث من 400 جني 
ال�صكري  مر�ض  من  بكل  مرتبط 
عن  وف�صال  باركن�صون.  ومر�ض 
اجلينات  تلعبه  قد  الذي  الدور 
يعتقد  املر�صني،  بني  الربط  يف 
تطور  يف  ال�صبب  باأن  الباحثون 
مر�ض باركن�صون هو تاأثري ال�صكري 
على اإ�صارات الإن�صولني يف الدماغ، 
الإن�صولني  اجل�صم  يقاوم  حيث 
اأو  الغلوكوز  لتحويل  ال�رضوري 
خاليا  اأن  ومبا  طاقة،  اإىل  ال�صكر 
على  خا�ض  ب�صكل  تعتمد  الدماغ 
ال�صكر يف الطاقة، فاإن هذا ال�صبب 
ميكن اأن يربط بني املر�صني ب�صكل 

وا�صح.
الآن  »ميكننا  قائال:  وارنر  وتابع 
اأن  تاأكيدا  اأكرث  ب�صكل  نقول  اأن 
ال�صكري  مر�ض  بني  �صلة  هناك 
اإىل  بحاجة  لكننا  باركن�صون،  وداء 
لفهم  الأبحاث  من  املزيد  اإجراء 
ب�صبب  ذلك  كان  �صواء  العالقة، 
ال�صكري  مر�ض  تاأثري  اأو  الوراثة 
يكون  وقد  كليهما،  اأو  الدماغ  على 
املر�صني  هذين  بني  الرابط  فهم 
هو املفتاح لتطوير عالجات تبطئ 
م�صار باركن�صون، وهو ما تعجز عنه 

العالجات احلالية«.

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية الأخطار!

 Ovarian Cancer« طورت جمعية
Action« اأداة جديدة على الإنرتنت 
فهم  على  الن�صاء  اآلف  مل�صاعدة 
املخاطر املوروثة لالإ�صابة ب�رضطان 

املبي�ض.
وتطرح هذه الأداة على الن�صاء �صل�صلة 
وتاريخ  �صحتهن  حول  الأ�صئلة  من 
اخلطر  م�صتوى  لتحديد  عائالتهن، 
من  اأكرث  اإن  اجلمعية  وقالت  لديهن. 
ب�رضطان  ي�صنب  �صنويا  امراأة  األف 
املوروثة،  اجلينات  ب�صبب  املبي�ض 
يف  �صابق  وقت  يف  ت�صخي�صه  وميكن 

حال ُعرفت خماطره.
املخاطر  اأداة  ا�صتخدام  وميكن 
هذا  على  الإنرتنت  عرب  الوراثية 

الرابط، حيث يتم �صوؤال امل�صتخدمني 
�صخ�ض  اأي  لدى  كان  اإذا  ما  حول 
للطفرة  اإيجابي  فح�ض  العائلة  يف 
اأو   BRCA2 اأو   BRCA1 اجلينية 
 Lynch( متالزمة ال�رضطان الوراثية

.)syndrome
بطفرات  امل�صابات  الن�صاء  وتعد 
لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث   BRCA جني 
اأي�صا  ولديهن  املبي�ض،  ب�رضطان 
ب�رضطان  لالإ�صابة  اأعلى  خطر 
احلامالت  الن�صاء  وتعاين  الثدي. 
لطفرة BRCA2 من خطر الإ�صابة 
بينما   ،%20 بن�صبة  املبي�ض  ب�رضطان 
خماطر   BRCA1 لديها  من  تواجه 
بن�صبة 40%، ح�صب اجلمعية اخلريية.

ك�صف علماء اأمريكيون من مركز مقاومة امل�صادات 
احليوية اإميوري، يف موؤمتر اجلمعية الأمريكية 
لعلم الأحياء الدقيقة، عن ميكروب جديد من 

» Klebsiella pneumoniae« امل�صبب ملر�ض 
التهاب الرئوي. واأ�صار العلماء اإىل اأن هذه ال�صاللة 

اجلديدة من البكترييا تعد تهديدا ثالثيا على الب�رضية 
لأنها مقاومة لنوعني اأ�صا�صيني من امل�صادات 
احليوية، وعلى وجه اخل�صو�ض كل امل�صادات 

احليوية من جمموعة كاربابينيم، ولأنها قوية للغاية 
و�رضيعة النتقال من �صخ�ض اإىل اآخر. ومت الك�صف 
يف وقت �صابق عن انت�صار هذه ال�صاللة امليكروبية 

اخلطرية يف اأحد م�صت�صفيات ال�صني عام 2016، 
 Lancet Infectious« وكتبت عنها اآنذاك جملة
Diseases«. ومع اأن درا�صة املر�ض الذي اأ�صاب 

اأمريكية ب�صبب هذه امليكروبات م�صتمرة، اإل اأن 
العلماء لي�صوا را�صني عن البيانات التي تو�صلوا اإليها 
ب�صاأن هذا امليكروب اجلديد، ب�صبب قدرته املذهلة 
على النت�صار ال�رضيع، وحذر العلماء اأي�صا من ازدياد 

الأمرا�ض الرئوية يف امل�صتقبل ودعوا زمالءهم 
الباحثني يف هذا املجال ملراقبة البكترييا اجلديدة 

عن كثب ون�رض كل جديد عنها.

متى ي�صبح ال�صتحمام �صارا وملاذا؟
حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�صتحمام يف اليوم الواحد لأكرث 

من مرة ملا له من خماطر �صحية ج�صيمة على الإن�صان.
وقال اخلبري الطبي �صولنا �صيجال مورير: »ال�صتحمام املتكرر 

يعري اجل�صم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة التي 
تعي�ض على اجللد«.

ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�صطحية للجلد حتتوي على م�صادات 
حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�صابون وجميع 

اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�صامبو، حتتوي على مكونات 
كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل جفاف اجللد 

وه�صا�صته، ما ي�صمح للبكترييا امل�صببة لالأمرا�ض باخرتاقه ب�صهولة.

فريو�ض زيكا قد ينقذ حياة 
الأطفال امل�صابني بال�صرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ض زيكا الذي ي�صبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.

ودمر الفريو�ض القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي توؤثر 
ب�صكل رئي�صي على الأطفال دون �صن اخلام�صة. وب�صكل حيوي، قام 
زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�صعب عالجها، ولكنه 

ترك اخلاليا الع�صبية �صليمة دون اإ�صابتها باأذى.
وو�صف العلماء الربازيليون من جامعة �صاو باولو النتائج باأنها 

»مذهلة«، بعد اأن �صاهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض الفئران من اأي 
اأثر للمر�ض. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على الأطفال.

وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 
الع�صبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�صم 

»medulloblastoma«. وتقل�صت الأورام لدى 20 من اأ�صل 29 
من الفئران اخلا�صعة لعالج فريو�ض زيكا. كما اختفت يف اثنني من 

.»medulloblastoma« الفئران امل�صابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين 

البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين 

الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض 
الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين 

يعانون من اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية 
وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف 

وكرة ال�صلة وغريها من الألعاب الريا�صية الثقيلة.

5 خطوات ب�صيطة تطيل احلياة 

قال اأطباء من جامعة هارفارد، اإن البتعاد عن التدخني 
وامل�رضوبات الكحولية، واتباع نظام غذائي �صحي، وتخفي�ض وزن 
اجل�صم وممار�صة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإن�صان 10 �صنوات 

على الأقل.
وقالت املقالة التي ن�رضت يف جملة Circulation:« اأظهرت 

درا�صتنا، اأن منط احلياة ال�صحي ل يزال الطريق الرئي�صي لإطالة 
العمر. لالأ�صف، ل يلتزم اأحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد الب�صيطة«.

واأ�صار فرانك هو، الطبيب يف جامعة هارفارد الأمريكية، اإىل 
�رضورة بذل اجلهود الكبرية واجلدية من جانب ال�صيا�صيني 

وامل�صوؤولني، لتوفري الظروف التي تزيد من �صعبية النظام الغذائي 
ال�صليم وممار�صة الريا�صة وغياب العادات ال�صيئة، وجتعلها �صائعة 

بني ال�صكان.
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�سوء الظن باهلل يعد من اأعظم الذنوب وح�سن الظن 
به �سبحانه من اأجل القربات واأجمل ال�سفات التي 

يت�سف بها اأولياءه .
* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء  بقوله 

ِكنَي  ِ ُ�شرْ ُنَاِفَقاِت َوالرْ ُنَاِفِقنَي َوالرْ َب الرْ تعاىل : ] َويَُعِذّ
ورِْء ، َعلَيرِْهمرْ َداِئَرةُ  ِ َظَنّ ال�َسّ اِنّنَي ِباهلَلّ َكاِت الَظّ ِ ُ�شرْ َوالرْ
ُ َعلَيرِْهمرْ َولََعنَُهمرْ َواأََعَدّ لَُهمرْ َجَهنََّم   َب اهلَلّ ورِْء ، َوَغ�سِ ال�َسّ

رًيا [ �سورة الفتح ) 6 ( . َو�َساَءترْ َم�سِ
*  و قال تعاىل :

تُمرْ  بَحرْ �سرْ ] َوَذِلُكمرْ َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنرْتُمرْ ِبَرِبُّكمرْ اأَررَْداُكمرْ َفاأَ
يَن [ . �سورة ف�سلت ) 23 (  لي�س  ا�ِشِ َ ِمَن الرْ

ثمة اأ�ش على العبد من �سوء الظن باهلل ومن �سوء 
الظن اأن تظن اأنه غري مطلع على اأعمالك واأنه 

�سيرتك اللق دون اأن يجازيهم على اأعمالهم قال 
تعاىل :  ] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا 

ال ترجعون [ �سورة الوؤمنون ) 115 ( .
* واإن  ح�سن الظن باهلل اأعظم ما يعقد عليه الرء 

قلبه وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له على 

عباده يف جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم واإن بدا 
ظاهره مراً قا�سياً ، فرب نقمة يف طياتها نعمة .

* و من ح�سن الظن باهلل اأن تعلم اأن ما ي�سيبك من 
مِرّ الق�ساء اإمنا هو رفعة درجات لك اأو عقوبة على 

ذنب وقعت فيه . 

حاجتنا اإىل درا�سة حياته  
�سلى اهلل عليه و�سلم  

اإن الب�شية التائهة يف ظلمات اجلهل وال�سهوات ، 
وهي تتنكب الطريق وتبحث عن خمرج من اأزمتها 

وما هي فيه بحاجة اإىل نور النبوة . واإن اأمة 
االإ�سالم وهي تعي�س يف ظالم دام�س بحاجة ما�سة 

اإىل العودة والتمعن يف �سرية هذا الرجل العظيم 
عليه ال�سالة وال�سالم ، وثمت اأمور عدة تبني 

بو�سوح وجالء حاجتنا اإىل معرفة �سريته واأخذ 
النهج منها يف ال�سري اإىل اهلل �سبحانه ومن هذه 

االأمور ما يلي :  1. اإن اهلل اأمرنا باالقتداء به فقال 
�سبحانه : } لقد كان لكم يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة 

لن كان يرجو اهلل واليوم االآخر { وذلك يقت�سي 
معرفة تلك ال�سرية العطرة لتحقيق االقتداء 

ال�سحيح به .  2. اإن حياته  �سلى اهلل عليه و�سلم  
حياة الع�سوم عن الطاأ وال�سالل فهو القدوة 

الطلقة وهو ال�سورة التطبيقية العملية لهذا الدين 
وجميع الطرق الو�سلة اإىل اهلل تعاىل ثم اإىل اجلنة 

مو�سودة اإال من طريقه  �سلى اهلل عليه و�سلم  ، 
وميتنع اأن يعرف دين اهلل وي�سح االإ�سالم بدون 

معرفة الر�سول  �سلى اهلل عليه و�سلم  وكيف كان 
هديه وعمله واأمره ونهيه ومنهجه و�سنته .

وجوب االقتداء 
بالر�سول – �سلى اهلل 

عليه و�سلم
يجب على كل م�سلم وم�سلمة االقتداء والتاأ�سي 
بر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -; فاالقتداء 
اأ�سا�س االهتداء، قال تعاىل : »لََقدرْ َكاَن لَُكمرْ يِف 

َ َوالرْيَورَْم  ُجو اهلَلّ َوةٌ َح�َسنٌَة ِلَنرْ َكاَن يَررْ ِ اأُ�سرْ َر�ُسوِل اهلَلّ
َ َكِثرياً« ]االأحزاب:21[ قال ابن  آِخَر َوَذَكَر اهلَلّ االرْ

كثري : »هذه االآية اأ�سل كبري يف التاأ�سي بر�سول 
اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم - يف اأقواله واأفعاله 

واأحواله، ولهذا اأُِمَر النا�ُس بالتاأ�سي بالنبي – 
�سلى اهلل عليه و�سلم - يوم االأحزاب يف �سربه 

وم�سابرته ومرابطته وجماهدته وانتظاره الفرج 
من ربه –عز وجل-«  فمنهج االإ�سالم يحتاج اإىل 

له  ب�ش يحمله ويرتجمه ب�سلوكه وت�شفاته، فيحِوّ
اإىل واقع عملي حم�سو�س وملمو�س، ولذلك 

بعثه – �سلى اهلل عليه و�سلم- بعد اأن و�سع يف 
�سخ�سيته ال�سورة الكاملة للمنهج- ليرتجم هذا 

النهج ويكون خري قدوة للب�شية جمعاء .

الطريق االآمن اأن تعرف اهلل من خالل خلقه 
من  اهلل  مبعرفة  بداأ  اإذا  االإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل اهلل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة اهلل من خالل اأفعاله، يف الرحلة 
الثالثة اعرف اهلل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف اهلل من خلقه، اإن عرفت اهلل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف اهلل 
تف�ش  اأن  االإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زالزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�س من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن باهلل عز وجل.
الطريق  يف  االإن�سان  مي�سي  اأن  العربة 
وال  اهلل  خملوقات  يف  تفكروا  االآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  اهلل  تعرف  اأن  االآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلرِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
اَلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيرِْل  ِتاَلِف  َواخرْ أَررْ�ِس  َواالرْ
َ ِقيَاماً  ُكُروَن اهلَلّ أَلرْبَاِب *الَِّذيَن يَذرْ اِلأُوِل االرْ
ُروَن يِف َخلرِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهمرْ َويَتََفَكّ
َت َهَذا  َما َخلَقرْ َربَّنَا  ررْ�ِس  أَ َواالرْ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبرَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران االآية:191-190[

اآََن  الرُْقررْ يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�سورة  َفالَُها﴿  اأَقرْ ُقلُوٍب  َعلَى  اأَمرْ 

االآية:24[

على املوؤمن اأن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها االأخوة، النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

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

َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء واالأر�س. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
�ُس والطرُي بع�ُسها على بع�س، َفاإِذا كان يوُم  )) َفَجَعَل ِمنرَْها يف االأر�ِس َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوحرْ
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 بالغال والرخي�س من اأجله، وال تنتظر منه �سيئاً، هذه االأم.

من هم االأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء اهلل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل االإميان والتقوى ، الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  َ َى يِف الرْ َزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهمرْ الرْبُ�شرْ ِ ال َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ َوال ُهمرْ يَحرْ ِليَاَء اهلَلّ قال اهلل تعاىل : ) اأَال اإَِنّ اأَورْ

ِ َذِلَك ُهَو الرَْفورُْز الرَْعِظيُم ( يون�س/62-64 ،قال الافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  آِخَرِة اَل تَبرِْديَل ِلَكِلَماِت اهلَلّ نرْيَا َويِف االرْ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�شهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ال 
َزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َوال ُهمرْ يَحرْ

وقال عبد اهلل بن م�سعود ، وابن عبا�س ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر اهلل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم االأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال وال اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ال يخافون اإذا خاف النا�س ، وال يحزنون اإذا حزن النا�س . ثم قراأ : ) اأَال اإَِنّ 

َزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه االألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  ِ ال َخورٌْف َعلَيرِْهمرْ َوال ُهمرْ يَحرْ ِليَاَء اهلَلّ اأَورْ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�شف ي�سري . 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

الإن�شان خلق اهلل -عّز وجّل- �شّيدنا اآدم من طني، وهو ما 
يتعار�ض مع نظرّية الّتطور التي ت�شري اإىل وجود �شلف 

ُم�شرتك بني الإن�شان والِقَردة الإفريقّية الُعليا، يقول 
اهلل -تعاىل- يف كتابه الكرمي: )َواإِْذ َقاَل َرُبَّك ِلْلَمَلِئَكِة 

ْيُتُه  ُنوٍن*َفاإَِذا �َشَوّ �شْ ْن َحَماإٍ َمّ اٍل ِمّ ْل�شَ ن �شَ اإِِنّ َخاِلٌق َب�َشًرا ِمّ
وِحي َفَقُعوا َلُه �َشاِجِديَن(،]١[ وُت�شري  َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ُرّ

نظرّية التطّور اإىل اأّن الإن�شان احلديث )ال�شم العلمّي: 
Homo sapiens( مل يكن اأّول الب�شر على الأر�ض، بل �شبقه 

الإن�شان الّنيدرتايل، اأو الإن�شان البدائّي )ال�شم العلمي: 
Homo neanderthalensis( الذي انقر�ض منذ زمن.]٢[ 

ال�شفات املُمّيزة للإن�شان كّرم اهلل الإن�شان وميّزه عن باقي 
خملوقاته، وعلى الّرغم من اأّنه ينتمي ت�شنيفّيَاَ اإىل رتبة 

الّرئي�شيات التي ت�شّم اأي�شَاَ الِقَردة الُعليا، اإل اأّنه يتمّيز عنها 
بخ�شائ�ض فريدة، منها:]٣[ القدرة على الكلم: الإن�شان 

هو الكائن الوحيد الذي ميكنه الكلم، والغناء، وتطوير 
الّلغة؛ وذلك لعّدة اأ�شباب، منها: وجود احلنجرة، اأو �شندوق 

وتي، ومرونة  وت يف موقع عميق داخل املجرى ال�شّ ال�شّ
الّل�شان لت�شاله بعظم واحد فقط هو العظم الّلِمّي املنف�شل 

َغر  عن الهيكل العظمي، بالإ�شافة اإىل مرونة ال�ّشفتني، و�شِ
حجم الفم ومرونته. تطّور الكتَفني: تتمّيز عظام كتف 

الإن�شان بال�شتقامة، وبارتباطها مبفا�شل وا�شعة احلركة، 
وهو اأمر �شديد الأهمّية لأّنه مّكن الإن�شان من الّرمي بدقة 
اأثناء �شيد احليوانات التي اعتمد بقاوؤه عليها، وهو بذلك 

يختلف عن كتف القرد الذي ميّكنه من ت�شلق الأ�شجار 
ب�شهولة. حجم الإبهام وموقعه: يتمّيز الإن�شان باأّن حجم 

يديه �شغري، واأ�شابعه م�شتقيمة، كما اأّن اأ�شبع الإبهام يكون 
مواجهَاَ لباقي الأ�شابع، مّما يعطيه حرّية احلركة والقدرة 
على الإم�شاك بالأ�شياء، لذلك يتمّكن الإن�شان من ممار�شة 

الأعمال التي حتتاج اإىل دقة �شديدة. اجللد العاري: 
يتمّيز الإن�شان عن باقي الّرئي�شيات باأّن جلده غري ُمغّطى 

بال�ّشعر، وبذلك تزداد فعالّية الغدد العرقّية التي ت�شاهم يف 
املحافظة على ثبات درجة حرارة اجل�شم. ا�شتقامة القامة: 
يتمّيز الإن�شان بقدرته على امل�شي با�شتقامة، مّما ميكّنه من 

امل�شي على رجَليه م�شافًة طويلًة دون اأن يبّدد الكثري من 
: ُيعّد الإن�شان الكائن الوحيد  الّطاقة. احمرار الوجه خجَلَ

؛ وذلك نتيجًة لتمّدد ال�ّشعريات  الذي يحمّر وجهه خجَلَ
الّدموّية يف اخلد، وهو جزء من ا�شتجابة الإن�شان للجهاز 

الع�شبي الوّدي يف حالت الكّر اأو الفّر. تطّور الّدماغ: يتمّيز 
دماغ الإن�شان باأّنه كبري احلجم مقارنًة بحجم اجل�شم، 

وباأّنه اأكرث قدرًة وتعقيداََ من اأدمغة باقي الكائنات احلّية، 
كما اأّن عدد اخلليا الع�شبّية فيه كبري جداََ؛ فهي تبلغ 86 

مليار خلّية. القدرات العقلّية: يتمّيز الإن�شان بالقدرة على 
الّتخّيل والإبداع، كما ميتلك م�شاعر، واأفكاراً، ومعتقداٍت. 

الإدراك بحتمّية املوت: يدرك جميع الب�شر اأّنهم غري 
خُمّلدين، واأّنهم �شيفارقون احلياة يومَاَ ما، مّما يدفعهم اإىل 

حتقيق اإجنازات عظيمة، لل�شتفادة من الوقت املحدود لهم 
يف احلياة، كما اأّن حقيقة املوت تدفعهم غالبًا للإميان بوجود 

قّوة ُعليا تتحّكم بحياة الب�شر. القدرة على الّتطور الّثقايف: 
يتمّيز كّل جيل من الب�شر باأّنه اأكرث تطوراََ من اجليل الذي 

�شبقه؛ وذلك بف�شل قدرة الإن�شان على نقل خرباته من 
جيل لآخر، وذلك عن طريق �شرد الق�ش�ض، والكتابة. 

كلمة ال�سر

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

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

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

املدير م�سوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�سحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�سط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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الرو�سية  كاماز  �رشكة  ا�ستعر�ست 
اختباراتها حلافلة جديدة  م�ؤخرا 
مميزة ذاتية القيادة تعمل بالطاقة 
الكهربائية، وتتمتع "كاماز-1221" 
�سيجعل  فريد  بت�سميم  اجلديدة 

النقل يف  و�سائل  اأهم  اإحدى  منها 
امل�ستقبل، فقمرتها التي تخل� من 
وحت�ي  ركاب   6 لـ  تت�سع  ال�سائق 

اأحدث و�سائل الراحة والرفاهية.
بنظام  احلافلة  هذه  وزودت 

ت�جيه ذاتي قادر على التعامل مع 
وحتديد  املالحة  اأنظمة  خمتلف 
اأنيق  هيكل  عن  ف�سال  امل�اقع، 
وع�رشي من الزجاج والأل�ميني�م، 
 130 بعزم  كهربائي  وحمرك 

ح�سانا يخ�لها ال�سري ب�رشعة 110 
كلم/ �ساعة، ووفقا للمخطط فاإن 
هذه احلافالت �ستطرح يف ال�س�ق 
ر�سمي  ب�سكل  والعاملية  الرو�سية 

بني عامي 2021 و2022.

هيونداي ت�ستعر�ض اأفخم 
�سياراتها رباعية الدفع

�سيارة  م�ؤخرا  هي�نداي  ا�ستعر�ست 
التي   "Grandmaster  2-HDC"
املخ�س�سة  �سياراتها  اأفخم  �ست�سبح 

للطرق ال�عرة.
العام  تطرح  اأن  ال�سيارة  لهذ  ويت�قع 
نظرا  كبرية  رواجا  تلقى  واأن  املقبل 
بني  يجمع  الذي  املميز  لت�سميمها 
رباعية  وكاديالك  روفر  راجن  �سيارات 
هذه  مييز  ما  واأهم  الكبرية  الدفع 
الذي  الف�سي  ال�سبك  ه�  املركبة 

يزين مقدمتها ويتداخل مع امل�سابيح 
عن  ف�سال  وع�رشي،  غريب  ب�سكل 
ب�سكل  املمتدة  اخللفية  امل�سابيح 
ط�يل على ال�اجهة اخللفية، بالإ�سافة 
اإىل م�ساحة وا�سعة يف قمرتها تت�سع لـ 

7 ركاب.
ال�سيارة  تزود هذه  اأن  ومن املفرت�ض 
اأ�سط�انات  و8   6 بـ  جبارة  مبحركات 
قادرة على ت�ليد عزم 400 ح�سان اأو 

اأكرث.

غرامة لفولك�ض فاغن بقيمة مليار دوالر
اأعلنت �رشكة ف�لك�ض فاغن ل�سناعة ال�سيارات عن 

تعر�سها لغرامة قدرها مليار ي�رو من ال�سلطات 
الأملانية ب�سبب ف�سيحة "ديزل غيت" لالنبعاثات 

ال�سارة بالبيئة ملحركات الديزل.
وقد �رشحت ف�لك�ض فاغن يف بيان لها، الأربعاء 13 

ج�ان، باأنها تقبل الغرامة التي فر�ستها النيابة العامة 
ملدينة براون�سفيغ، بعد اأن ت��سلت اإىل حقيقة عجز 
ال�رشكة عن الإ�رشاف على اإدارة تط�ير املحركات، 
ما اأدى اإىل بيع 10.7 ملي�ن �سيارة مبحركات ديزل، 
ذات برجميات غري قان�نية، لل�سيطرة على انبعاثات 

الع�ادم. وكانت ال�سلطات الأمريكية قد فر�ست 
غرامات مبليارات الدولرات على عمالق �سناعة 

ال�سيارات الأملاين ب�سبب ف�سيحة "ديزل غيت" عام 
2015، و�رشحت ف�لك�ض فاغن باأنها تاأمل يف اأن ي�ؤدي 

اإذعانها للغرامات الأملانية اإىل "اآثار اإيجابية على 
الإجراءات الر�سمية التي تتخذها اأوروبا �سد ال�رشكة 

وال�رشكات التابعة لها".

ت�ستطيع معرفة ال�سيارة املراد �سرائها تعر�ست حلادث اأم ال
الآونة  يف  الغ�ض  طرق  تعددت 
فعند  ال�سيارات،  بيع  يف  الأخرية 
ي�سعى  م�ستعملة  �سيارة  �رشاء 
اأنها  البائع لإقناعك ب�ستى الطرق 
تتعر�ض  ومل  جدا  جيدة  بحالة 
�سابقا حلادث حتى يرفع من �سعر 
ي�ستطيع  ل  منا  والكثري  بيعها، 
حتديد تعر�ض ال�سيارة حلادث من 

عدمه.
الطرق  من  عدد  هنا  ون�ستعر�ض 
لبيان ما اإذا كانت ال�سيارة تعر�ست 

حلادث اأم ل:

1- ت�أكد من عدم 
وجود اإختالف يف 
امل�ش�بيح الأم�مية 

واخللفية

حتقق من الأربع م�سابيح هل هم 

املادة  ونف�ض  واحدة  ج�دة  يف 
اأو  بال�ستيك  �س�اء  لهم  امل�سنعه 
اختالف  واإن وجدت  ل،  اأم  زجاج 
امل�سباح  بفح�ض  قم  اأحدهم،  يف 
دليل  اأي  عن  واأبحث  الداخل  من 

ل�ج�د اإ�سالح.

2- حتقق من الزج�ج 
الأم�مي واخللفي 

واجل�نبي

زجاج  و  ن�افذ  جميع  من  حتقق 
ال�سيارة الأمامي واخللفي والبحث 
فاإذا  �سق�ق،  اأو  بينهم  اأتالف  عن 
تعر�سها  على  يدل  فهذا  وجدت 

حلادث.

3- ابحث عن تغري يف 
الطالء

حلادث  ال�سيارة  تعر�ض  حال  يف 
بطالء  املخت�ض  ال�سخ�ض  فاإن 
�رشيط  ي�سع  املت�رشر  اجلانب 
امل��سع  وبني  بينه  يف�سل  ل�سق 
الن�افذ،  على  وكذلك  ال�سليم 
ال�رشيط،  يرفع  ينتهي  وعندما 
مما ي�ؤدي اأحيانا لرتك اأثر لعملية 
الطالء، ومن خالل البحث الدقيق 

�ستظهر بالتاأكيد هذه الفروقات.

اخلا�ض  التقرير  بقراءة  قم   -4
لل�سيارة

جتد  ال�سيارة  بيع  عند  العادة  يف 
تقرير عن املالكني ال�سابقني لها، 
ومعل�مات عن التاأمني، تقارير عن 
املقدمة  املطالبات  اأو  احل�ادث 
واملتعلقة بال�سيارة، فتحقق جيدا 
يف هذه امل�ستندات قد جتد دليل 

يبني وج�د حادث.

5- حتقق من وجود 
تب�ين يف اللون

وهي من امل�ؤ�رشات الرئي�سية التي 
فتج�ل  ل،  اأم  حادث  وج�د  تبني 
مما  جيدا  وحتقق  ال�سيارة  ح�ل 
ل�ناً  جهاتها  من  لأي  كان  ما  اإذا 
اأو ظاًل من ظالل ل�نها الأ�سا�سي 
ال�سيارة،  بقية  من  اأغمق  اأو  اأخف 
فاإذا وجدت اإختالف اأو تباهت يف 

الل�ن، فهذا م�ؤ�رش حلادث لها.

6- ابحث  يف امل�شدات 
عن �شروخ

فاإن  احلادثة  حال  ويف  العادة  يف 
وتتعر�ض  امل�سدات  يتاأثر  ما  اأول 

للك�رش فتفح�سها جيدا. 

تغرمي اأوبل اأ�سرتا لو�سولها ل�سرعة 
696 كلم\�ض يف بلجيكا

يف  �سيارة  اأ�رشع  يف  تفكر  عندما 
العامل؛ ما يقفز للذهن عادة هي 
ك�ينيج�سيج  اأو  �سريون  ب�جاتي 
فين�م  هيني�سي  اأو   RS اأجريا 
GT، ولكن ملفاجاأة الكثريين، مت 
لقيادته  اأ�سرتا  اأوبل  �سائق  تغرمي 
منطقة  يف  كلم\�ض   696 ب�رشعة 
 50 فيها  لل�رشعة  الأعلى  احلد 

كلم\�ض.
حيث  بلجيكا،  يف  وقعت  احلادثة 
بكامريات  ال�سيارة  التقاط  مت 
 6،597 ال�سائق  وتغرمي  ال�رشعة 

ي�رو – 
لأن  معق�ل  غري  الأمر  بالطبع 
مبحرك  عادة  تاأتي  اأ�سرتا  اأوبل 
1.4 لرت باأربع �سلندرات بق�ة 98 
ني�تن.  130 دوران  وعزم  ح�سان 

 OPC مرت، وحتى اإ�سدار اأ�سرتا

ي�سل  اأداء  الأعلى   Extreme
ل�رشعة ق�س�ى عند 250 كلم\�ض 
ال�رشعة  ثلث  اأي ح�ايل  فح�سب، 

املعلن عنها يف الغرامة.
ال�سائق  احتج  احلال،  بطبيعة 
ما  ل�ستحالتها،  الغرامة  على 
الأمر  يف  للنظر  ال�سلطات  دفع 
واكت�ساف اأن اأ�سرتا كانت م�رشعة 
من  بدل  فح�سب  كلم\�ض   60 بـ 
مت  التي  اجلن�نية  كلم\�ض   696
ولكن  البداية..  يف  بها  اتهامها 
ال�رشعة  ال�سائق لأن  �سيتم تغرمي 
من  كلم\�ض   10 بـ  اأعلى  زالت  ل 

احلد الأعلى للمنطقة.
فيها  ت�سبب  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
خطاأ ك�دي يف برجميات كامريات 
ال�رشيعة،  الطرق  على  ال�رشعة 

وه� اأمر يحدث اأحيانا
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»�سركة �سنودن« �سابقا حتمي �سدود اأمريكا من الهجمات ال�سيربانية

 Booz Allen« �رشكة  تعاقدت 
الأمن  وزارة  مع   »Hamilton
الأمريكية  الطاقة  ووزارة  الداخلي 
للمرافق  �شاملة  حماية  لتاأمني 
هجمات  �شد  ال�شرتاتيجية 
تدخل  واأي  قرا�شنة  الكمبيوتر 

الأمن  وزارة  ور�شدت  خارجي. 
الطاقة  ووزارة  الأمريكية  الداخلي 
املرافق  حلماية  مليون   45 مبلغ 
املتحدة  الوليات  الإ�شرتاتيجية يف 
الأمريكية من الهجمات ال�شيربانية، 
 »Defense One« جملة  وكتب 

الوليات  يف  �شد   600 من  اأكرث  اأن 
اخلطر  منطقة  يف  واقعة  املتحدة 
�شبكاتها  يف  ال�شعف  نقاط  ب�شبب 
احلا�شوبية، ما يجعلها عر�شة لهجوم 
�شيرباين يوؤدي لإغراق مدن باأكملها، 
 Booz Allen« �رشكة  و�شتتحمل 

فيها  عمل  التي   »Hamilton
اإدوارد �شنودن ب�شفة مربمج وحملل 
الأكرب  العبء  عدة،  ل�شنوات  برامج 
املن�شاآت  هذه  حماية  مو�شوع  من 
الأمريكية الإ�شرتاتيجية ودرء خطر 

الهجمات ال�شيربانية عنها.

»Garmin« تطلق اأحدث 
�ساعاته الذكية

ا�شتعر�شت �رشكة »Garmin« العاملية �شاعة ذكية مبوا�شفات 
جتعلها واحدة من الأف�شل يف �شوق الإلكرتونيات وزودت 

»Music 3 Vivoactive« اجلديدة بتقنيات ت�شمح بتخزين 
املو�شيقى و�شماعها عرب �شماعات البلوتوث كما زودت هذه 

ال�شاعة ب�شا�شة حجمها 1.2 بو�شة لعر�ض الفيديوهات والر�شائل 
واملكاملات الواردة والتحكم بالتطبيقات، كتطبيقات املرا�شلة 

وتطبيقات ال�شحة كقيا�ض معدل �رشبات القلب والن�شاط البدين.
والأهم من ذلك كله اأن »Vivoactive 3« حتتوي على نظام 
حتديد للمواقع »GPS«، وتقنيات NFC للدفع الإلكرتوين، 

.iosونظامها قادر على التعامل مع خمتلف اأجهزة اأندرويد و

اآبل

حتديث جديد يثري غ�سب 
ال�ستخبارات الأمريكية

عمدت اآبل اإىل �شد فجوة طاملا �شمحت 
للأجهزة الأمنية باخرتاق اأجهزتها، الأمر 
بينها  املواجهة  اإ�شعال  �شاأنه  من  الذي 
وك�شفت  الأمريكية  ال�شتخبارات  وبني 
ال�رشكة العملقة عن تطوير جديد واأكرث 
مينع   ،»iOS« الت�شغيل  لنظام  حت�شينا 
اإدخال كلمة  البيانات املخزنة بدون  نقل 
الأ�شلك  ا�شتخدم  لو  حتى  وذلك  ال�رش، 
منذ  اآبل  وا�شتهرت  النقل.  عملية  يف 
ل  الذي  العايل  اأجهزتها  باأمان  تاأ�شي�شها 
با�شتثناء  هواتفها  باخرتاق  لأحد  ي�شمح 
ال�شيا�شة  هذه  وو�شعت  الهاتف.  �شاحب 
اأجهزة  مع  حقيقية  مواجهة  يف  ال�رشكة 
التي  الأمريكية  وال�شتخبارات  ال�رشطة 
يدور  �شيء  بكل  علم  على  تكون  اأن  تريد 
حتى  م�شتمرا  اجلدل  ويبقى  حولها، 

يف  احلكومة  اأحقية  مدى  حول  اليوم، 
يف  النا�ض،  خ�شو�شيات  على  الطلع 
اأ�شلوب  التكنولوجيا  فيه  اأ�شبحت  زمن 
�شدام  اآخر  وحدث  منهم،  لكثري  حياة 
الفدرايل،  التحقيقات  وجهاز  اآبل  بني 
ال�رشكة  رف�شت  عندما   ،2016 عام  يف 
اآيفون،  هاتف  فتح  يف  ال�رشطة  م�شاعدة 
اإىل قاتل مت�شل�شل. وعندها  تعود ملكيته 
اإىل  اللجوء  اإىل  التحقيقات  جهاز  ا�شطر 
املجرم  هاتف  اإىل  للدخول  ثالث  طرف 
اأجهزة  تتبع  املح�شن. ومنذ ذلك احلني، 
ال�شرتاتيجية  وال�شتخبارات  ال�رشطة 
التي  الأجهزة  نف�شها يف عمليات اخرتاق 
تريد معرفة حمتواها، والتي من �شاأنها اأن 
اأعلنت  الذي  الأخري  التطوير  بعد  تتوقف 

عنه اآبل.

 �سام�سونغ تطلق هاتفا 
غري م�سبوق!

تداولت املواقع املهتمة ب�شوؤون 
مقطع  موؤخرا  التكنولوجيا 
هاتفا  يظهر  تروجيا  فيديو 
اأفخم  ي�شبح  اأن  يتوقع  جديدا 
واأكرثها  �شام�شونغ  هواتف 
للفيديوهات  وبالنظر  تطورا 
الهاتف  اأن  نلحظ  اأن  ميكن 
قابل  بهيكل  �شياأتي  الذكي 
للطي من املنت�شف ومزود بـ 3 
�شا�شات عر�ض، 2 على الواجهة 
ا�شتعمال  ميكن  الداخلية 
واأخرى  مفاتيح،  كلوحة  واحدة 
لعر�ض  الأمامية  الواجهة  على 

واإظهار  والتاريخ  التوقيت 
املكاملات والر�شائل الواردة.

الهاتف  ياأتي  اأن  يفرت�ض  كما 
مزدوجة  اأ�شا�شية  بكامريا 
وما�شح  ميغابيك�شل،   24 بدقة 
من  والعديد  الأ�شابع  لب�شمات 
�شبيها  جتعله  التي  امليزات 
حا�شب  اأو  �شخ�شي  بحا�شب 
لوحي �شغري ومن املتوقع ظهور 
معر�ض  خلل  الهاتف  هذا 
اأو  الهام،  هذا  اأواخر   »CES«
ي�شل  ب�شعر  املقبل  العام  اأوائل 

اإىل 2000 دولر.

برنامج رقمي �سوري يدخل 
عامل الذكاء ال�سطناعي

برنامج  �شوري،  برجمة  فريق  اأوجد 
على  يعتمد  الذي  الرقمي،  »جميب« 
اللغة  معاجلة  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  للرد  العربية، 

امل�شتخدمني.
وولدت فكرة الربنامج على الورق، كبحث 
الأجهزة  تعليم  ل�شعوبة  حل  يجد  علمي 
العربية.  اللغة  معاجلة  كيفية  الذكية 
لبتكار  �رشورة  الفريق  مل�ض  وبعدها، 
الفكرة  فتطورت  البحث،  يدعم  برنامج 
م�شقة  اأ�شحابها  حتمل  �رشكة،  اإىل 
اإىل  اللزمة،  الأدوات  على  احل�شول 
ا�شم  وحملت  فعليا،  النور  اأب�رشت  اأن 

»جميب«.

دعم  اإىل  »جميب«  برنامج  ويهدف 
التعامل  لي�شتطيع  العربي  امل�شتخدم 
وتطويرها  حديثة  تقنية  اأدوات  مع 
طبيعي  كخيار  لتتوفر  العربية،  باللغة 
الإلكرتونية،  املن�شات  العديد من  �شمن 
عو�شا عن ا�شطراره اإىل ا�شتخدام اللغة 
الإجنليزية فقط. وواجه الفريق ال�شوري 
متثلت  البداية،  رحلة  يف  �شعوبات  عدة 
بنق�ض الدعم اللوج�شتي و�شعوبات اأخرى 
ال�شطناعي  الذكاء  بخوارزميات  تتعلق 
من  كما  حتتاج  كونها  امل�شتخدمة، 
النظام  تدريب  عملية  اأثناء  البيانات 
تتيح  التي  الدقة  اإىل  للو�شول  الذكي، 

ا�شتخدام الربنامج على نطاق وا�شع.

ال�شابقة،  ال�شعوبات  من  بالرغم  ولكن، 
الأول  باملركز  »جميب«  �رشكة  فازت 
لريادة  الثالثة  »ج�شور«  م�شابقة  �شمن 
بريوت،  يف  جرت  والتي  الأعمال، 
دولر  اآلف   10 قدرها  جائزة  وح�شدت 
من  »جميب«  فريق  ويتكون  اأمريكي. 
ال�شامي،  اإياد  هم:  مهند�شني،  ثلثة 
ي�شعى  كما  قباين.  واأغيد  اخلليلي  زينة 
ثلثتهم اليوم اإىل اإحداث نقلة نوعية يف 
عرب  العربية،  باملنطقة  الزبائن  خدمة 
بهدف  اللغوية،  املعاجلة  قدرات  تعزيز 
معهم،  املتعاملة  ال�رشكات  اأرباح  زيادة 
ال�رشكة  اأمام  ال�شوق  بتو�شيع  ي�شمح  ما 

الفتية 



الفار�س  بلقب  وتوجت  امل�سابقة  هذه  يف 
لهذه الطبعة الطفلة بن دومة هاجر من قرية    
على  حت�سلت  وقد  العمارنة  »بلوالدي«  ببلدية 
معدل 17 من 20 متقدمة على �ساحب املرتبة 
اخلليل ”  من  اإبراهيم  “ادير  الطالب  الثانية 
على  حت�سل  الذي  اإبراهيم  بن  م�سطفى  بلدية 
معدل 16.75 من ع�رشين اأما املرتبة الثالثة و 
نهاد  كرمية و مغربي  اإىل بركاين  عادت  الرابعة 
مبعدل16.50 ، املرتبة اخلام�سة  يف هذه الفئة 
فعادت اىل املت�سابقني   “ ق�سيح حبيب و يعقوب 
هذا  هام�س  على  و   .16.25 مبعدل  نوال   ” 
احلفل مت تكرمي كل من الطفل غازي عادل من 
ذوي االحتياجات اخلا�سة ) ب�رشية(  و �سعيدي 
هذه  يف  م�ساركة  �سنة( كاأكرب   75 حليمة    ) 
زواوي  مني�س  ال�سادة  تكرمي  مت  كما  الطبعة. 
احلليم  عبد  �سليمان  بن  و  احلبيب  ال�سامي   ،
جلنة  خ�س�ست  التحكيم.وقد  جلنة  كاأع�ساء 
،  للفائزين يف  بلعبا�س  �سيدي  لبلدية  احلفالت 

هذه امل�سابقة التي تاأهل لنهائياتها 20 مت�سابق 
�سنة  و75  �سنوات   6 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
مهدى  حا�سوب  اأجهزة  يف  تتمثل  قيمة  ،جوائز 
و  الوالئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  طرف  من 
الكبري  احلجم  من   ” الكرتونية  “لوحة  اأجهزة 
نقالة  و هواتف  ال�سنف املتو�سط  اأخرى من  و 
لهم  حتفيزا  �رشفية  و�سهادات  للقراآن  وكتب 
القراآن وحفظه  الدرب يف جتويد  على موا�سلة 

وجعله منهجا للحياة،وقد احتارت جلنة التحكيم 
احد  �سليمان ”  بن  احلليم  “عبد  ال�سيخ  ح�سب 
من  الفائزين  واختيار  التنقيط  يف  اأع�سائها 
املتبارين باعتبار اأن كل االأ�سوات كانت جميلة 
كان  الذي  الرتتيل  اأحكام  اأتقن  ح�سبه  واجلميع 
القا�سم امل�سرتك بينهم اأما الفرق الوحيد والتي 
اعتمدت عليه اللجنة فهو احلفظ وعدم ارتكاب 

االأخطاء اأثناء التالوة .

بلعبا�س

قتيل و15 جريحا يف حادث 
مروري مبرين 

وقع ع�سية اليوم االأول من عيد الفطر املبارك حادث مرور األيم على 
والية  جنوب  مرين  بلدية  بني  الرابط   94 رم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
اأطفال  بينهم  جريحا  و15  قتيال  خلف  امالزة  وقرية  بلعبا�س  �سيدي 
احلادث  فاإن  عليها  حت�سلنا  التي  االأولية  املعلومات  ،وح�سب  �سغار 
وقع بعد ا�سطدام �ساحنة من نوع » jmc  » و�سيارتني االأوىل من نوع 
»�سوفروليه« التي كانت تقل عائلة عائدة من جنازة ، والثانية من نوع 
»بيجو 205« حيث خلف احلادث االأليم مقتل �ساب جامعي يدعى » ب،ز« 
،غذ تدخلت  واأطفال  ن�ساء  بينهم  �سنة و15 جريحا   20 العمر  يبلغ من 
احلماية املدنية ومواطنون لنقل اجلرحى اإىل تالغ وبعدها مت حتويل 
09 منهم اإىل م�ست�سفى �سيدي بلعبا�س اجلامعي بالنظر خلطورة اإ�سابة 
بع�سهم ،يف وقت فتحت م�سالح الفرقة االإقليمية للدرك الوطني ببلدية 

مرين حتقيقا يف اأ�سباب هذا احلادث املاأ�ساوي
 �س.�صهيب

اأدرار

وفاة �شخ�ص ع�شية العيد 
يف حادث مرور 

 6 رقم  الوطني  بالطريق  مرور  حادث  الفطر  عيد  ع�سية  م�ساء  وقع 
عند بلدية زاوية كنتة نحو 80 كلم جنوب ادرار اآثرا ا�سطدام  ب�سيارة 
اأين تويف مبا�رشة  الطريق  ب�سخ�س عندما كان يحاول قطع  �سياحية 
يف عني املكان ويبغ من العمر0 5 �سنة حيث تدخلت م�سالح احلماية 
املدنية ونقلت اجلثة اإيل امل�ست�سفي فيما فتح عنا�رش الدرك الوطني 

حتقيقا امنيا ملعرفة االأ�سباب احلقيقية وراء وقوع هذا احلادث
بو�صريفي بلقا�صم 

�صعيدة

 حماولة انتحار �شاب
 ع�شية عيد الفطر

االإنتحار  حماولة  على  �سنة   23 يبلغ  العمر  مقتبل  يف  �ساب  اأقبل 
، ال�سحية قام برمي نف�سه من ج�رش  ع�سية عيد الفطر املبارك 
وادي الوكريف اجلديد بحي �سيد ال�سيخ لينقل بعدها للم�ست�سفى 
اجلهات  فتحت  فيما  متفاوتة  بجروح  اأ�سيب  حيث  العالج  لتلقي 
االأمنية التحقيق حول مالب�سات احلادثة التي كادت اأن تودي بحياة 

هذا ال�ساب و التي قيل اأنها ب�سبب مناو�سات عائلية.
خلدون.ع 

�س.�صهيب

اختتام م�صابقة الفار�س يف جتويد القراآن ببلعبا�س

اأكرب م�شاركة عجوز يف ال75 من عمرها
يف �صهرة رم�صانية متميزة معطرة بكالم اهلل اأُ�صدل ال�صتار على الطبعة ال�صابعة مل�صابقة الفار�س العبا�صي يف جتويد القراآن الكرمي 
مبكتبة املطالعة الرئي�صية التي داأبت مكتبة البلدية املجاهد نعيمي عبد القادر على تنظيمها حتت اإ�صراف جلنة ال�صوؤون الثقافية 

لبلدية �صيدي بلعبا�س بالتن�صيق مع مديرية ال�صوؤون الدينية ،بحيث مت تكرمي الطلبة الأوائل

قبل الكارثة
يك�صف تقرير حديث لوزارة ال�صحة 

اأنه مت ت�صجيل  10 اآلف حالة اإ�صابة 

�صنة  خالل  الغذائية  بالت�صممات 

الأ�صهر  خالل   حالة  و926   2017

من  باملائة   40  ،  2018 من  الأوىل 

احلفالت  خالل   تقع  احلالت  هذه 

باملائة  و60  العائلية  والتجمعات 

املدار�س   خا�صة  اجلماعية  باملطاعم 
واجلامعات.

هي بال�صك موؤ�صرات مقلقة ت�صتدعي 

التدابري  اتخاذ  املعنية  اجلهات  من 

ل  ب�صرية  خ�صائر  لتفادي  الالزمة 

مراجعة  من  البداية  اهلل،و  قدر 

الرقابة  اأجهزة  عمل  لآليات  �صريعة 
وكذا ال�صالحيات املمنوحة لها و 

عددا  اأن  اإىل  الإ�صارة  عن  ف�صال 

يتاأتى  امل�صجلة  الت�صممات  من  كبريا 

يف  الرقابة  لأجهزة  تام  غياب  من 

مربر  يكون  قد  ،و  املناطق  بع�س 

لكن  الب�صرية  املوارد  نق�س  هو  ذلك 

و  الرقابية  املنظومة  يف  العيب  يبقى 
التفتي�صية على ال�صعيد الوطني.

على  الرهان  يبقى  ذلك  �صوء  وعلى 

امل�صتهلك  عن  الدفاع  منظمات  دور 

التي يوؤدي بع�صها دورا رياديا ي�صتحق 
التنويه .

موقف

الأغواط

القب�ص على ل�ص 
الأنابيب النحا�شية 

يقوم  الذي  باالأغواط  املقاولني  اأحد  تعر�س 
�رشقة  عملية  اىل  العمارات  اجناز  باأ�سغال 
ا�ستهدفت االأنابيب النحا�سية اخلا�سة ب�سبكتي 
الغاز واملاء من قبل جمهول،مما جعل عنا�رش 
والتحري  االأبحاث  يكثفون  الوطني  االأمن 
ذالك  اثر  على  مت  اجلناة،حيث  اإىل  للو�سول 
حالة  يف  بالق�سية  فيه  م�ستبه  �ساب  توقيف 
خا�سة  نحا�سية  اأنابيب  ب�رشقة  يقوم  تلب�س 
ب�سبكتي الغاز و املاء من اإحدى العمارات التي 
ليتم  ال�سكوى،  باإجنازها املقاول �ساحب  يقوم 
على اإثر ذلك حتويل اجلاين اإىل مقر امل�سلحة 
التي  الق�سية  يف  التحقيق  اإجراءات  وموا�سلة 
النحا�س  مادة  من  كمية  ا�سرتجاع  عن  اأثمرت 
كغ   )101( بـ  االإجمايل  وزنها  يقدر  امل�رشوقة 
من  جمموعة  با�ستغالل  ب�رشقتها  قام  التي  و 
اإىل  مابعد  ببيعها يف  ليقوم  الق�رش  االأ�سخا�س 

�سخ�س يبلغ من العمر 73 �سنة.
ع.ق

احلاج # وداد 

وزيرة اخلارجية الأ�صرتالية

 لن ننقل �شفارتنا اإىل القد�ص

�شر احتفال رونالدو »الغريب« 
بهدفه يف اإ�شبانيا؟

تزامنا مع دخول ف�صل ال�صيف 

 اأ�شبوع حت�شي�شي حول 
اأخطار حرائق الغابات

االأ�سرتالية  اخلارجية  وزيرة  اأكدت 
تنقل  لن  كانربا  اأن  بي�سوب  جويل 
من  ال�سهيوين  الكيان  يف  �سفارتها 
للواليات  خلفا  القد�س  اإىل  اأبيب  تل 
املتحدة، بالرغم من ال�سغط احلزبي 

القوي الذي تتعر�س له احلكومة.
وجاءت هذه الت�رشيحات على خلفية 

ال�سعبية يف  الذراع  قبل  من  ال�سغوط 
احلزب الليبريايل، حيث �سوت احلزب، 
يف  ال�سنوي  الفدرايل  موؤمتره  اأثناء 
�سيدين، ل�سالح مطالبة احلكومة بنقل 
امل�ساعدات  جميع  وقطع  ال�سفارة 
تغلق  مل  ما  الفل�سطينية  ال�سلطة  عن 

»�سندوق عوائل ال�سهداء«.

ك�سفت اإحدى ال�سبكات التلفزيونية 
الربتغايل  احتفال  �رش  االأمريكية 
ت�سجيله  بعد  رونالدو  كري�ستيانو 
يف  بالده  ملنتخب  االأول  الهدف 
اجلمعة،  اأم�س  اإ�سبانيا،اأول  مرمى 

يف مونديال رو�سيا 2018.
�رش  اإن   »ESPN« �سبكة  وقالت 
احتفال رونالدو، بعد الهدف االأول 
توجيه  هو  ذقنه،  على  باالإ�سارة 
يف  االأف�سل  باأنه  للجميع  ر�سالة 

ليونيل  االأرجنتيني  ولي�س  التاريخ، 
واأو�سحت  بر�سلونة  جنم  مي�سي، 
االأخرية  الفرتة  اأن مي�سي ظهر يف 
بجانب  ب�سورة  اإعالنات  يف حملة 
اأف�سل  اأنه  اإىل  اإ�سارة  يف  ماعز، 
وكلمة  االأوقات،   كل  يف  العب 
 »Goat« االإجنليزية  باللغة  ماعز 
االأف�سل  جلملة  اخت�سارا  تعترب 
 Greatst of all« االإطالق  على 

.»time

لوالية  املدنية  احلماية  مديرية  نظمت 
�سعيدة االأ�سبوع املن�رشم حملة حت�سي�سية 
و  الفاعلني  ال�رشكاء  مبعية  وتوعوية 
مديرية  و  الغابات  حمافظة  يف  املتمثلة 
امل�سالح  اإىل  اإ�سافة  العمومية  االأ�سغال 
االنطالقة من مقر  كانت  الفالحية حيث 
مديرية احلماية املدنية اجتاه دائرة اأوالد 
و  ال�سلطان  بلدية عني  بالتحديد  اإبراهيم 
منطقة تفريت و مناطق اأخرى التي تتميز 
ال�سنة  خالل  �سهدت  والتي  غابية  بكثافة 
جراء  معتربة  مادية  خ�سائر  املا�سية 
االأخ�رش  على  اأتت  حرائق  عدة  ن�سوب 
هاته  من  الهدف  كان  حيث  والياب�س 
وقائية  وتدابري  ن�سائح  تقدمي  العملية 

اأ�سباب  من  احلد  بغية  الفالحني  لفائدة 
واملحا�سيل  الغابات  حلرائق  توؤدي  التي 
الزراعية خا�سة و تزامنها مع دخول ف�سل 
يف  احلرارة  بارتفاع  يتميز  الذي  ال�سيف 
املناطق ال�سهبية التي تكرث بها االأحرا�س 
و االأع�ساب الياب�سة �رشيعة االحرتاق هذا 
هاته  اأن  االإعالم  خلية  م�سوؤول  لنا  واأكد 
ال�سيف  اأيام  تتكرر طيلة  احلمالت �سوف 
اأثرت  التي  الظاهرة  للحد من هذه  وذلك 
على املواطن و النبات واحليوان على حد 
�سواء خا�سة يف ال�سنوات املا�سية و اأي�سا 
حتوزه  التي  البيئي  التنوع  على  للحفاظ 

املنطقة.
خلدون.ع
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بني 14 اإىل 16 جوان 2018

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 8 اأ�شخا�ص

 16 اإىل   14 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأم�س  �سبيحة هذا  غاية  اإىل   2018 جوان 
على ال�ساعة الثامنة )اأي خالل 48 �ساعة 
االأخرية( �سجلت وحدات احلماية املدنية 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   3942
اإثر تلقي مكاملات  من الوطن وهذا على 
هذه  املواطنني،  طرف  من   اال�ستغـاثة 
جماالت  خمتلف  �سملت  التدخالت 

املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء 
االأجهزة االأمنية، علـى هذا النحو �سجلت 
عدة حوادث مرور منها 10 االأكرث دموية 
مكان  يف  اأ�سخا�س   08 وفاة  يف  ت�سببت 
بجروح  اآخرين   48 اإ�سابة  و  احلوادث 

متفاوتة .

24

الأحمر اجلزائري  الهالل  و   Ooredoo

 مقا�شمة فرحة عيد الفطر 
مع الأطفال يف امل�شت�شفيات 

احتفلت Ooredoo بال�رشاكة مع الهالل 
املبارك  الفطر  بعيد  اجلزائري  االأحمر 
مع االأطفال يف امل�ست�سفيات عرب واليات 

اجلزائر العا�سمة ووهران وق�سنطينة.
ت�سع  التوايل،  على  ع�رش  الرابعة  لل�سنة 
�سعار  حتت  العيد  هذا   Ooredoo
ملقا�سمة  وتتجند  والتاآزر  الت�سامن 
هدايا  بتقدمي  وذلك  الفطر  عيد  فرحة 
لالأطفال الذين مل يتمكنوا من عي�س هذه 
االأوقات مع عائالتهم ور�سم الب�سمة على 
امُلواطنة  وجوههم. عرفت هذه املبادرة 

املفو�سة  �رشيف،  مرمي  ال�سيدة  ح�سور 
الوطنية حلماية وترقية الطفولة، و ال�سيدة 
زهية بن عرو�س، وزيرة �سابقة و اإعالمية، 
االأحمر  الهالل  ممثل  بلحوت،  والدكتور 
جزايري،  رم�سان  وال�سيد  اجلزائري، 
و  العامة  للعالقات  العملياتي  املدير 
م�ساركة  كذا  و   Ooredoo لـ   االإعالم 
الهالل  وُمتطوعي   Ooredoo عمال 
بزيارة  قاموا  الذين  اجلزائري،  االأحمر 
م�ست�سفيات  مبختلف  املر�سى  االأطفال 

اجلزائر العا�سمة ووهران وق�سنطينة.
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