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مدوار املورو حللو واأعراب 
يتناف�شون خللفة قرباج

الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم تتعرف 

اليوم على رئي�سها

اأ�شداء تتحدث عن ذلك

الأطباء املقيمون يتجهون لوقف اإ�سرابهم 

�س13

امل�شوؤول الأول على القطاع متهم 
بالتلعب بالأرا�شي الفلحية 

 عدوى الحتجاجات 
 بـــــــــاأدرار تـــــنتـــــــــقل

 لقــــطاع الـــــــفالحة  

�س5+3

�س3

�س5

�س2

م�شروع القانون الع�شوي باملجمع 
اجلزائري للغة المازيغية 

حزب العمال يطالب 
بوزارة لالأمازيغية 

خلل الأ�شهر اخلم�شة 
الأوىل من 2018

1.7 مليار دولر عجز  
يف امليزان التجاري

مدير الأمن العمومي ،عي�شى نايلي :

تراجع ن�سبة احلوادث 
خالل �سهر رم�سان 
ب14.74 باملائة

املديرية العامة للجمارك

 اإطالق خدمة �سند 
العبور اللكرتوين 

 من 01 جانفي اإىل غاية10 
جوان 2018

800 األف جزائري 
زاروا تــــــون�س 

اأحزاب

اأمن

جمارك

�شياحة

 .   يعود الوزير الأول 
و الأمني العام 

للأرندي اأحمد 
اويحيى من جديد اىل 

الواجهة الإعلمية 
بعد اخلرجة املرتقبة 

اليوم اخلمي�س من 
خلل تروؤ�شه لدورة 

املجل�س الوطني و 
كذلك من خلل 

الندوة ال�شحفية التي 
�شيعقدها اويحيى... 



عين

النتائج الكارثية التي حققتها املنتخبات العربية يف لقاءاتها الأوىل من 
النتائج  يتذكرون  العرب  من  الكثري  جعل  برو�سيا  املقامة  العامل  كاأ�س 
الإيجابية التي حققها حماربو ال�سحراء يف مونديال الربازيل اأين و�سل 
للدور الربع النهائي ومن بني هذه الآراء جند »تغريدة« ال�سحفي البحريني 
»عادل مرزوق« يف »تويرت« ملا قال:« �سنطلب من الفيفا اأن تكون اجلزائر 

مر�سحة دائما يف كاأ�س العامل عن املنطقة العربية«.
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 وزير الداخلية يجهل تاريخ
 اإعدام اأحمد زبانة !

 
علّق رئي�س مكتب الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان، 

هواري قدور، اأن  وزير الداخلية واجلماعات املحلية نور الدين بدوي 

ل يعرف تاريخ اجلزائر، ومتى اأعدم ال�سهيد اأحمد زبانة حيث كتبت 

�سفحة وزارة الداخلية على تويرت، تاريخ 19 جوان 1957، يف حني 

اأنها �سححت التاريخ بعد تو�سيحه من طرف هواري قدور، يف ال19 

جوان ، 1956 حيث مت اإعدامه من طرف امل�ستعمر، و بالتحديد يف 

حدود ال�ساعة الرابعة �سباحا من يوم 19 جوان 1956 اأخذ اأحميدة 

من زنزانته و�سيق اإىل املق�سلة، وهو يردد ب�سوت عال:»اإنني م�رسور 

جدا اأن اأكون اأول جزائري ي�سعد املق�سلة بوجودنا اأو بغرينا تعي�س 
اجلزائر حرة م�ستقلة”.

بعد ر�شوبهما يف »البيام« يف بلعبا�س

تلميذ وتلميذة يحاوالن 
االنتحار يف �سفيزف 

�سجلت حماولتا انتحار مبدينة �سفيزف �رسق ولية �سيدي بلعبا�س 

لتلميذة وتلميذ بعد ر�سوبهما يف �سهادة التعليم املتو�سط ،حيث 

اأقدمت الأوىل على �رسب ماء جافيل ،فيما اأقدم الثاين على تناول 06 

اأقرا�س طبية ،اإذ مت اإدخالهما مبا�رسة مل�سلحة ال�ستعجالت الطبية 

مب�ست�سفى املدينة قبل اأن يغادراه اأم�س يف ظروف �سحية ل باأ�س بها 

،هذا وكانت منطقة م�سطفى بن براهيم قد �سهدت انتحار تلميذة 

اأول اأم�س بعد ف�سلها يف النتقال اإىل ق�سم ال�سنة الثالثة متو�سط  

�س.�س

نواب االأرندي يعاك�سون اأويحيى

العرب ي�ستاقون جلزائر 2014

خبر في 
صورة

من 01 جانفي اإىل غاية10 جوان 2018

800 األف جزائري زاروا تون�س 

قديورة معجب باليابانيني

مل يخف الالعب الدويل اجلزائري عدلن قديورة اندها�سه واإعجابه 
ح�رسوا  الذين  الربازيلي  املنتخب  اأن�سار  بها  قام  التي  باخلطوة 
ن�رس  الكولومبي، حيث  نظريه  اأمام  بالدهم  منتخب  مباراة  مل�ساهدة 
»الدبابة« مثلما يحلو للجماهري مناداته فيديو عرب ح�سابه ال�سخ�سي 
على موقع »تويرت« ملجموعة من اجلماهري اليابانية وهي تقوم بتنظيف 
املدرجات اأين كانت جتل�س من اأجل متابعة اللقاء وذلك مبا�رسة بعد 

نهاية اللقاء.

اخل�سر على كل ل�سان

مل متر الخفاقات التي ت�سجلها املنتخبات العربية يف نهائيات كاأ�س 
اإىل الأذهان امل�سوار  اأن تعيد  العامل اجلارية فعالياتها برو�سيا دون 
الدورة  يف  م�ساركته  خالل  الوطني  املنتخب  قدمه  الذي  الرائع 
عرب  التغريدات  خمتلف  انت�رست  حيث  بالربازيل،   2014 ال�سابقة 
موقعي »فاي�سبوك« و«تويرت« التي ا�ستذكرت املونديال الرائع لرفقاء 

مبوحلي والذين تاأ�سفوا لغيابهم عن الطبعة احلالية.

ف�سل نواب التجمع الوطني الدميقراطي التخندق مع املواطن 
الب�سيط خالل مناق�سة قانون املالية التكميلي وهذا عو�س موؤازرة 
مقرتحات احلكومة التي ي�سري الأمني العام للحزب اأحمد اأويحيى، 
حيث جعل قرار اإلغاء الإعفاء اجلبائي املتعلق بالر�سم على القيمة 

امل�سافة املفرو�س على ن�ساط تركيب ال�سيارات هوؤلء النواب 
يرف�سونها على الرغم من كونها اقرتاح من الرجل الأول يف احلزب.

�شجل الديوان 
الوطني لل�شياحة 

التون�شي باجلزائر 
%يف عدد ال�شياح    15

اجلزائريني الذين 
زاروا هذا البلد 

زيادة بنحو ن�شف 
مليون زائر قبل 

نهاية �شنة 2018 كما 
اأكدت اإدارة مكتب  
ال�شياحة التون�شي 

ليومية الو�شط 
اجلزائرية اأن عدد 
اجلزائريني الذين 

زاروا بلد تون�س 

ال�شقيقة 01 جانفي 
اإىل غاية 10 جوان 
اأزيد من 800 اآالف 

و 556 �شائحا زيادات 
حم�شو�شة بحوايل 

جزائري  اآالف   106
،يف اإح�شائيات  �شنة 

من  �شجلت   2017
�شهر 01 اأكرب ن�شبة 

لدخول اجلزائريني 
اأزيد من 130 % 

األف �شائح واأو�شح 
ذات امل�شدر هناك 

حركة �شياحية 
ون�شاطا كبريا 

خالل ف�شل ال�شيف 
وخا�شة ارتفاع عدد 
احلجوزات والطلبات 

على م�شتوى النزل 
والفنادق كل هذا 

يتم عدد بلوغ اأزيد 
من 03  ملون �شائح 

بدل من ح�شيلة 
�شنة 2017 كما اأكدت 
اأرقام بع�س الوكاالت 

ال�شياحة التون�شية 
واجلزائرية حيث 
يتوقع الزيادة يف 

عدد الوافدين.
ع/ ر

م�سادر  من   « الو�سط   « علمت 
مقربة اأن رئي�س حركة حم�س عبد 
الرزاق مقري قد غادر م�ست�سفى 
ملحوظ  حت�سن  بعد  النعجة  عني 

يف �سحته.
مقري  اأن  م�سادرنا  اأ�سافت  و 
لأخد  منزله،  يف  حاليا  يتواجد 
عدة  مكوثه  بعد  اأكرث،  راحة 
النعجة  عني  م�ست�سفى  يف  اأيام 

مرور  حلادث  تعر�سه  اثر  على 
العديد  وكانت   . اخل�سنة  بخمي�س 
حول  اأثريت  الت�ساربات  من 
عبد  حم�س  حركة  رئي�س  �سحة 
الرزاق مقري ، قابلته العديد من 
التطمينات من م�سادر مقربة من 
ل  و  بخري  �سحته  اأن  توؤكد  قري 

يوجد ما يدعو اإىل القلق .
ع.ب

بعد تعر�شه حلادث مرور

مقري يغادر امل�ست�سفى بعد متاثله لل�سفاء



24 �ساعةاخلمي�س 21 جوان  2018  املوافـق  لـ 07 �شوال 1439هـ 3
خلل تر�ؤ�شه املجل�س الوطني للأرندي اليوم

اأويحي وملفات الكوكايني و الأقدام ال�سوداء وحركة املاك والرئا�سيات
يعود الوزير الأ�ل � الأمني العام للأرندي اأحمد ا�يحيى من جديد اىل الواجهة الإعلمية بعد اخلرجة املرتقبة اليوم اخلمي�س من 

خلل تر�ؤ�شه لد�رة املجل�س الوطني � كذلك من خلل الند�ة ال�شحفية التي �شيعقدها ا�يحيى، �هي الند�ة التي من املنتظر اأن 
يتم التطرق فيها اىل عدة موا�شيع �طنية ��شيا�شية ت�شغل الراأي العام.

ع�شام بوربيع
قد  كانت  �أويحيى  من  مقربة  �أطر�ف 
�سيطرق  �لأخري  هذ�  �أن  �إىل  �أ�سارت 
�لعديد من �مللفات �لد�خلية �سيا�سية و 
�إفر�ز�ت مقرتح  ر�أ�سها  وعلى  �قت�سادية 
قانون �ملالية، و �لر�سوم و �ل�رض�ئب على 
�ألغاها  قد  كان  �لتي  و  �لوثائق  خمتلف 

رئي�س �جلمهورية.
ومن �ملوؤكد �أن �أويحيى �سينتهز �لفر�سة 
حول  تو�سيحات  لتقدمي  �لأقل  على 
�أي�سا  �ملنتظر  من  كما  �لقر�ر�ت،  هذه 
�لأطر�ف  ذ�ت  ح�سب  �ويحيى  يتكلم  �أن 
حول ق�سية �ملاك و�لدعاوي �ملتطرفة 
�إىل  دعا  قد  كان  �لذي  مهني  لفرحات 
�لتي  �لدعاوي  ، وهي  ميلي�سيات  ت�سكيل 
�أثارت ��ستهجانا و��سعا منطقة �لقبائل ، 

بل ووجهت مببادر�ت عديدة من �ملجتمع 
�مل�سعى  �سد  �ملنطقة  يف  �ملدين 
�لنف�سايل  �إليه  دعا  �لذي  �خلطري 
�لأطر�ف �ملقربة  . ذ�ت  فرحات مهني 
من �أويحيى و �لتي روجت خلرجته قالت 
بقبعتني  �سيتحدث  �لذي  �لأخري  �أن هذ� 
، قبعة �لوزير �لأول و قبعة �لأمني �لعام 
عدة  �إىل  �سيتطرق  �أنه  قالت  للأرندي 
على  �لتي  و  �لد�خلية  �لق�سايا  و  ملفات 
744كلغ  وحجز  �لكوكايني  ق�سية  ر�أ�سها 
�لتي  �لق�سية  وهي   ، �لبلد  بغرب  منها 
نظرته  �ويحيى  يقدم  �أن  �ملنتظر  من 
�لأخرية  �لتطور�ت  بعد  ل�سيما   ، حولها 
ذكرت  كبرية  روؤو�س  ووجود  �لق�سية  يف 

�أ�سماوؤها يف �لق�سية .
خرجته  يف  �أي�سا  �ملنتظر  من  �ويحيى 
م�ساألة  وعن  �لرئا�سيات  حول  يتكلم  �أن 

د�ئما  �أ�سارت  قد  كانت  مثلما  تر�سحه 
ذ�ت �مل�سادر،لكن ما هو منتظر من هذه 
�لدفاع عن  �ملعني  �خلرجة هو حماولة 
ل�سيما  �حلكومة،  �إجناز�ت  و  �إجناز�ته 
�لآونة  �ل�سيا�سي  موقعه  تر�جع  �أن  بعد 
�ل�رضبات  من  �لعديد  نتيجة  �لأخرية 
�ل�سيا�سية �لتي تلقاها، �ن �سح �لتعبري ، 

�أو �لأخطاء �لتي �رتكبها .
�أويحيى �سيحاول  �أن �حمد  ومن �ملوؤكد 
�لو�جهة  على  جديد  من  �لتموقع 
من  �لعديد  �أ�رضته  �أن  بعد   ، �ل�سيا�سية 
�مللفات ومل تكن يف �ساحله ، لدرجة �أن 
كان بع�س �لنو�ب يف �لربملان قد �أ�سارو� 

حلملة لت�سويه رئي�س �حلكومة .
�أويحيى  �أحمد  �أن  �ملوؤكد  من  �أنه  كما 
للر�أي  �خلرجة  هذه  خلل  من  �سيقوم 
�لعديد  ومترير  ��ستباقية،  بعملية  �لعام 

�سورته  لإنقاذ  �ل�سيا�سية  �لر�سائل  من 
ب�سبب  موؤخر�  تر�جعت  �لتي  �ل�سيا�سية 
�إليه  �أ�رضنا  مثلما  �ل�رضبات  من  �لعديد 

�سابقا.
تنحية  �إمكانية  وت�رضيبات  �أخبار  ولعل 
�جلهاز  ر�أ�س  على  من  �أويحيى  �أحمد 
�لتنفيذي و�حتمال �إجر�ء تعديل حكومي 
تكون  �لأول،  بالوزير  مي�س  قد  مرتقب 

�أحد �لأ�سباب ور�ء خرجة �أويحيى.
ودعوته  �أويحيى  ت�رضيحات  وكانت 
�جلز�ئريني  �لأعمال  رجال  ل�ستعانة 
�أفا�ست  �لتي  �لقطرة  �ل�سود�ء  بالأقد�م 
�لكاأ�س لدرجة تنديد منظمة �ملجاهدين 
بهذه  عبادو  �ل�سعيد  ير�أ�سها  �لتي 
و�عتربتها   ، وخطورتها  �لت�رضيحات 
تنازل عن �ملكا�سب �ملح�سلة ول مربر 

لها.

م�شر�ع القانون الع�شوي باملجمع اجلزائري للغة المازيغية 

حزب العمال يطالب بوزارة للأمازيغية و اآخرون يطالبون ب�سحب القانون 

زر�اطي : 

لبد من اإدراج اإ�سكالية  البيئة يف اأعمال احلركة اجلمعوية"

اأ�شداء تتحدث عن ذلك

الأطباء املقيمون يتجهون لوقف اإ�سرابهم 

قال اإن املجمع �شيكون رابطا بني الدرا�شات التطبيق:

حجار: جت�سيد اللغة الأمازيغية يتطلب توفر �سروط

طالب رئي�س �ملجموعة �لنيابية حلزب 
وز�رة  باإن�ساء  جودي،  جلول  �لعمال، 
بهذ�  للتكفل  �لأمازيغية  للغة  منتدبة 
مو�سحا  �ملادي،  �ملعنوي  �ملوروث 
�لقدرة  لها  �ستكون  �لتي  �لوحيدة  �أنها 
وثمن  ب�رضعة.  وترقيتها  ن�رضها  على 
جودي �أم�س خلل مد�خلته يف مناق�سة 
باملجمع  يتعلق  ع�سوي  قانون  م�رضوع 
�لقر�ر�ت  �لأمازيغية  للغة  �جلز�ئري 
�جلمهورية  رئي�س  �تخذها  �لتي 
غر�ر  على  �لأمازيغية  بخ�سو�س 

تعميم  وكذ�  وطنيا  عيد�  يناير  تكري�س 
تعليم �لأمازيغية وغري ذلك، م�سري� �إىل 
حت�سني  �ساأنها  من  �لقر�ر�ت  هذه  �أن 
�لبلد. وحذر نائب �لعمال من �لرت�جع 
عن كل �ملكت�سبات �ملحققة يف �لق�سية 
�سيفتح  ذلك  �أن   ” معترب�  �لأمازيعية  
�ل�سك  لزرع  “�ل�سياطني”  �أمام  �لباب 
وزعزعة ��ستقر�ر �لبلد”.باملقابل �أكد 
على  �ليوم  �مل�رضوع  �أن جت�سيد  جودي 
�سي�سقط كل ورقة �سغط  �لو�قع  �ر�س 
حتت  �لوطنية  و�للحمة  بالوحدة  مت�س 

من  �لأجنبي.  و�لتدخل  �لأقليات  ذريعة 
من  �لتجمع  نو�ب  طالب  جهة�أخرى 
�سحب  و�لدميقر�طية،  �لثقافة  �أجل 
�ملتعلق  �لع�سوي  �لقانون  م�رضوع 
�لمازيغية،  للّغة  �جلز�ئري  باملجمع 
من  �لكثري  على  ينطوي  �أنه  موؤكدين 
�لتناق�سات. وقال نو�ب �لأر�سيدي،  �إن 
حقيقة  “خدعة  على  ينطوي  �لقانون 
ترمي �إىل منع �أي تقدم للّغة �لأمازيغية، 
�لتهرب  حتاول  �حلكومة  �أن  معتربين 
وتطويرها،  ترقيتها  يف  م�سوؤوليتها  من 

�أن  للأمازيغية  يت�سنى  قائلني:”كي 
�لد�ستور  روح  ترتجم  �أن  يجب  تتطور 

�لذي �أقر بالأمازيغية لغة ر�سمية”.
�لقانون  ن�س  �أن  �لأر�سيدي  نو�ب  و�أكد 
�لعلمية  �ل�سلطة  ل مينح �ملجمع �سفة 
على  -ح�سبهم-  ويفر�س  �ملرجعية، 
هذه  يف  قبوله  يتم  �لذي  �لأكادميي 
عالية  مبوؤهلت  يتمتع  �أن  �ملوؤ�س�سة 
�لل�سانيات  يف  �لبحث  جمال  يف 

و�لأنرثوبولوجيا.
ف.ن�شرين 

و�لطاقات  �لبيئة   وزيرة  �أم�س  �أ�رضفت   
على  زرو�طي  �لزهر�ء  فاطمة  �ملتجددة 
�لوطنية  �خلا�سة  للور�سة   �لر�سمي  �لفتتاح 
بعر�س نتائج �لدر��سة �ملتعلقة بدور  مكانة 
�لت�سيري  يف  �جلز�ئري  �ملدين  �ملجتمع 
�ل�سيا�سات  يف  و�إدماجها  للبيئة  �مل�ستد�م 
�لعمومية �ملقررة يومي 20 و21 جو�ن 2018 
باجلز�ئر  د�ي  بح�سني  �ل�سلطان  فندق  يف 
مملكة  �سفري  ح�سور  هذ�  وعرف  �لعا�سمة 
م�ساركة  مع   ، جيون  بيار  باجلز�ئر  بلجيكا 
�جلمعيات  يف  �ملتمثلة  �سخ�س   130
 14 م�ستوى  على  �لبيئة  جمال  يف  �لنا�سطة 
�لور�سات  �ساهمت يف  و�لتي   ، �ساحلية  ولية 
�جلهوية �خلا�سة باإعد�د هذه �لدر��سة،  �لتي 

لبع�س  فيها ممثلي �حلركة �جلمعوية  �سارك 
وليات �له�ساب �لعليا و�جلنوب  و�جلامعيني 
�ملو�رد  �لوز�رية  من قطاع  �لدو�ئر  وممثلي 
و�لنقل  �لعمومية  و�لأ�سغال  و�ل�سحة  �ملائية 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات  و�لد�خلية 
�لعمر�نية وممثلي منظمات �ملجتمع �ملدين  
وز�رة  و�إطار�ت  �لأجنبي  �لتعاون  هيئات  و 

�لبيئة و�لطاقات �ملتجددة .
�لقدر�ت  تعزيز  م�رضوع   �إن  زرو�طي  وقالت 
�ملعدة   "   PRCDE" �لبيئة  جمال  يف 
�لبلجيكي  قد مت   �لتقني  �لتعاون  مب�ساعدة  
و�لذي    2016 مار�س  تنفيذه  يف  �ل�رضوع يف 
خلل  من  �لبيئة   ق�سية  تعزيز  �إىل   يهدف 
�ملائية  �ملو�رد  قطاع  من  كل  مت�س  �أعمال  

و�ل�سحة و�لنقل بالإ�سافة �إىل �أعمال قطاعية 
م�سرتكة ل�سيما  تعزيز نقاط �لت�سال �لتابعة 
�لعمل  خمطط   جلنة  �أع�ساء  و  للقطاعات  
�إعد�د   و  و�لتنمية �مل�ستد�مة   للبيئة  �لوطني 
�لتقرير �لوطني حول �لبيئة 2018 موؤكدة �أنه 
�إدر�ج  �إىل  يهدف  كونه   كبرية  �أهمية  يكت�سي 
�جلمعوية  �حلركة  �أعمال  �لبيئة يف  �إ�سكالية  
�ملجتمع  منظمات  ترقية  يف  م�ساهمته  مع  
لتعزيز  �لتغيري  يف  فاعلني  ب�سفتهم  �ملدين 

�لت�سيري �مل�ستد�م .
جمال  يف  �لقدر�ت  تعزيز  م�رضوع  ويعمل 
 ، زرو�طي  �لزهر�ء  فاطمة  ح�سب   �لبيئة 
حاملة  جمعية   17 لـ  ودعمه   مر�فقته  على 
من   ��ستفادت  وليات    7 عن  نابع  مل�رضوع 

علقة  توفري   على  تكوين  وبرنامج  متويل 
بني �ل�سلطات  �لعمومية  ومنظمات �ملجتمع 
�لدر��سة   هذه  نتائج  ف�ستعزز  فلقد  �ملدين 
وحت�سن  �لبيئة  جمال  يف  �جلمعوي  �لعمل 
لهم  �لذين  �ملدين  �ملجتمع  فاعلي  حتليل 
علقة مبجال �لبيئة   و�لتي �ست�سمح بت�سور 
جمال  يف  �لنا�سطة  للجمعيات  رقمية  �آلية 
فر�سة  يعد   �حلدث  هذ�  �أن  قائلة  �لبيئة   
عمل  �إدر�ج   يف  �إر�دته  لإبر�ز  �لبيئة   لقطاع 
�لإ�سرت�تيجية   تنفيذ  يف  �جلمعوية   �حلركة 
�لوطنية للبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة  �إىل غاية 
2035  وخمطط �لعمل �لوطني للبيئة  و�لتنمية 
�مل�ستد�مة من 2018 �إىل 2022 و�ست�سمح هذه 
�مل�ستقبلية  �لأعمال  �ل�رضوع يف  �لعنا�رض يف 

مع �إ�رض�ك �أكرب وم�ستد�م للمجتمع �ملدين .
ومن جهتها فلقد �أولت وزيرة �لبيئة و�لطاقات 
�ملتجددة �أهمية بالغة  للنظرة �لأفقية  لقطاع 
�لبيئة  ل�سيما فيما يخ�س ج�سور �لتبادل مع 
�ل�سدد   �ملدين  ويف هذ�  �ملجتمع  منظمات 
جهوية   ملتقيات  و2017    2016 يف  نظمنا 
�لبيئية  �ملو�طنة   �أجل  من  معا  �سعار"  حتت 
بتاريخ09  وطني  مبلتقى  متبوعة   "وكانت 
و10 ماي �لفارط  حتت عنو�ن "  تفعيل دور 
�لبيئية و�إ�رض�كه  �لتوعية  �ملجتمع �ملدين يف 
للبيئة  �جلديدة  �لوطنية  �لإ�سرت�تيجية   يف 
  2035 غاية  �إىل   2017 �مل�ستد�مة  و�لتنمية 

و�لذي جمع حو�يل 500 جمعية .
�لور�سة  هذه  خلل  مت  فلقد  �ملقابل  ويف 

�أين مت   2018 جو�ن  و21   20 يومي  �ملقررة  
حيث  للدر��سة  �سامل  عر�س  تقدمي  فيها 
توبع بتنظيم ور�سات م�سغرة �سملت مو��سيع 
�لعملية  �مل�سائل  حول  كالتبادل  خمتلفة  
بني  و�ل�رض�كة  �مل�ساهمة  باٱليات  �ملرتبطة 
�لدولة و�ملجتمع �ملدين مع �لتطرق ملو�سوع 
للم�ساريع  �ملقدمة  �لتمويل  فر�س  مناق�سة 
�لتعر�س  مع  �جلمعوية  �حلركة  حتملها  �لتي 
ل�سيما  �لبيئة  دور  بتطور  متعلقة  ملو��سيع 
كف�ساء�ت لتبادل �ملعلومات وتعزيز �لقدر�ت 
رقمية  �أر�سية  لت�سيري  �لتطبيقية  و�لكيفيات 
قطاع  يف  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  حول 

�لبيئة.
حكيم مالك

للأطباء  �لعامة  �جلمعية  خل�ست   
�جلز�ئر،  ولية  م�ستوى  على  �ملقيمني 
وقف  خيار  ل�سالح  �لت�سويت  �إىل 
يف  كاملة،  �أ�سهر  �سبعة  بعد  �لإ�رض�ب 
�نتظار ما �ست�سفر عنه �جلمعيات �لعامة 

لباقي �لوليات.
�لتن�سيقية  يف  قيادي  ك�سفه  ما  وح�سب 
�مل�ستقلة للأطباء �ملقيمني �جلز�ئريني 
لـ �لو�سط ، فاإن �لأطباء �ملقيمني �لذين 
�لطب،  بكلية  �أم�س  عامة  عقدو جمعية 

رجح ت�سويتهم خيار وقف �لإ�رض�ب بعد 
�أن �سدت كل �لطرق يف وجههم، وجتاهل 
�لوز�رتني �لو�سيتني للمطالب �ملرفوعة 
�سفوف  تخلل  �لذي  و�ل�سك  جهة،  من 
�ملقيمني و�أثر على وحدة �سفهم . وكان 

وزير �ل�سحة خمتار ح�سبلوي، قد �أكد 
�أبو�ب �حلو�ر  يف ت�رضيحات �سابقة باأن 
لن تفتح مع �لأطباء �ملقيمني جمدد� �إل 
بعد عودتهم ملنا�سب عملهم. 
ف.ن

�رضورة  على  حجار  �لطاهر  �سدد 
�لو�قع،  يف  �لأمازيغية  �للغة  جت�سيد 
�للزمة  �ل�رضوط  توفري  خلل  من 
�للغة  جممع  �سيكون  بحيث  لرتقيتها 
�لدر��سات  بني  �لر�بط  �لأمازيغية 
حيث  يف  �مليد�ين،  و�لتطبيق 
رئي�س  باأن  �حلكومة  ممثل  �أو�سح 
رئي�س  قبل  من  تعيينه  �سيتم  �ملجمع 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
و�أف�سح  �سنو�ت.   5 تدوم  لعهدة 
�لعلمي  �لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير 

ع�سوي  قانون  م�رضوع  عر�س  خلل 
�للغة  �جلز�ئري  باملجمع  يتعلق 
�لغرفة  م�ستوى  على  �لمازيغية 
عن  �أم�س،  يوم  للربملان  �ل�سفلى 
�لأمازيغية، حيث  �للغة  ماهية جممع 
بال�سخ�سية  يتمتع  باأنه  موؤ�س�سة  �أكد 
�ملعنوية و�ل�ستقللية �ملالية وي�سم 
�خلرب�ء  من  �لأكرث  على  ع�سو�   50
متخ�س�سني  �لوطنية  �لكفاء�ت  وذوي 
يف جمال علوم �للغة �ملت�سلة بالل�سان 
�لمازيغي، ومن جانب �أخر قال ذ�ت 

�سيُعني  �ملجمع  رئي�س  باأن  �مل�سدر 
من قبل رئي�س �جلمهورية ملدة خم�س 
�أبرز حجار  �ل�سياق  ذ�ت  �سنو�ت. ويف 
باأن �ملجمع �سيعمل على جت�سيد �للغة 
�ل�رضوط  توفري  خلل  من  �لمازيغية 
جمع  خلل  من  لرتقيتها  �للزمة 
للمازيغية  �لوطنية  �للغوية  �ملدونة 
و�لعمل  �لل�سانية،  تنوعاتها  مبختلف 
لذ�ت  �للغوية  �لتهيئة  �إعد�د  على 
و  �لو�سف  م�ستويات  كل  على  �للغة 
ممثل  ركز  حني  يف  �للغوي،  �لتحليل 

دقة  �سمان  �رضورة  �حلكومة  على 
�مل�سطلحات  وترجمة  �لتف�سري 
و�ملفاهيم يف �مليادين �ملتخ�س�سة.   
�سيعمل  �ملجمع  باأن  �لوزير  ذكر  كما 
كل  يف  �لمازيغية  تقي�س  على 
�إعد�د  �إىل  باإ�سافة  �لتحليل  م�ستويات 
و�لقيام  �للغة  لهذه  مرجعي  جممع 
وبامل�ساهمة  فيها  �لبحث  باأ�سغال 
�للمادي  �لرت�ث  على  �ملحافظة  يف 

للمازيغية و �مل�ساعدة على رقمتنه.
علي عزازقة 

اجلوية اجلزائرية تتوعد نا�سر 
فيديو �سياع الأمتعة 

خلل الأ�شهر اخلم�شة الأ�ىل من 2018
 1.7 مليار دولر عجز 

يف امليزان التجاري

توعدت �رضكة �خلطوط �جلوية �جلز�ئرية، 
م�سافرين،  �أمتعة  �سياع  يبني  فيديو  نا�رض 
�سده  �لأمنية  �لأجهزة  لدى  �سكوى  بتقدمي 
بتهمة �لت�سهري بها. و�أكدت �ل�رضكة يف بيان 
�إىل  ي�سري  فيديو  �نت�رض  �لتي  �لأمتعة  �أن  لها 
يف  لندن،  مطار  يف  ت�سجيلها  مت  �سياعها، 

عن  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل  رحلة 
�خلطوط  �أن  “مبا  م�سيفة  �خلطاأ،  طريق 
�جلوية جمهزة بنظام تتبع �لأمتعة، فقد كان 
موظفوها قادرين على حتديد موقع �لأمتعة 
�ملعنية يف وقت قيا�سي، و�إر�سالها �إىل مطار 

�جلز�ئر

دولر   مليار   1.7 للجز�ئر  �لتجاري  �لعجز  بلغ 
�لأوىل من 2018 مقابل  �لأ�سهر �خلم�سة  خلل 
�لفرتة  من 2017  4.7 مليار دولر خلل نف�س 
بـ 63.7 باملائة ،ح�سب  ما ميثل تر�جعا للعجز 
ما علمته وكالة �لأنباء  �جلز�ئرية من �جلمارك.  
و �رتفعت  �ل�سادر�ت �إىل 17.6 مليار دولر من 
جانفي �إىل غاية نهاية ماي  2018 مقابل 15.2 
مليار دولر خلل نف�س �لفرتة  من 2017 و هو 
باملائة،ح�سب   16.31 بن�سبة  �رتفاعا   ما ميثل 

و  �لآيل  للإعلم   �لوطني  �ملركز  �أو�سحه  ما  
يتعلق  فيما  و   . للجمارك  �لتابع  �لإح�سائيات  
�إىل   طفيفا  �نخفا�سا  عرفت  فقد  بالو�رد�ت، 
دولر  مليار   19.9 مقابل  دولر   مليار   19.4
ما  �ملا�سية  �ل�سنة  من  �لفرتة   نف�س  خلل 
ميثل �نخفا�سا  قدره  2.7 باملائة . و �سمنت 
باملائة   91 مبعدل  �لو�رد�ت  تغطية  �ل�سادر�ت 
�لعام  من  �لفرتة  ذ�ت   من  باملائة   76 مقابل  

ف.ن�شرين�ملا�سي. 



الوطنية  الرتبية  وزيرة  بدورها 
باأن  اعرتفت  غربيط  بن  نورية 
الفاي�سبوك  �سفحات  بع�ض 
العربية  اللغة  مو�سوع  تداولت 
م�سعدة  االنرتنت،  عودة  بعد 
مت  اأنه  بك�سفها  املتجاوزين  �سد 
وباإ�رشاف  قطاعية  جلنة  تكليف 
ق�سائي  لفتح حتقيق  العدل  وزارة 
حول ق�سية ن�رش موا�سيع امتحان 
عودة  بعد  العربية  للغة  البكالوريا 
قطع  بخيار  متم�سكة  االنرتنت، 
االأجنع  احلل  واأنه  االنرتنت 
البكالوريا  يف  الغ�ض  ملحاربة 

كخيار حتمي.

نواري: املرت�شح ملزم 
بق�شاء ن�شف الوقت 
داخل قاعة االمتحان

 

الرتبوي  لل�ساأن  املتابع  جهته  من 
كمال نواري، اأو�سح لـ«الو�سط«، اأن 
مدة املرت�سح ملزم قانونا بالبقاء 
داخل قاعة االمتحان ن�سف وقت 
االختبار يعني اذا كانت مدة اختبار 
اللغة العربية 4 �ساعات فاملرت�سح 
مرور  قبل  باخلروج  له  ي�سمح  ال 
اأنه  حني  يف  كاملتني،  �ساعتني 
البكالوريا  موا�سيع  جند  باملقابل 
متتد  التي  وفل�سفة  اأدب  �سعبة 
على مدار 4 �ساعات كانت متاحة 
انق�ساء  قبل  احل�سابات  ببع�ض 
حجب  اأن  اأكد  كما  املدة.  ن�سف 
نثمنه  قرار  �ساعة  ملدة  االنرتنت 
لكن  ال�سهادة  م�سداقية  اأجل  من 
�ساعة غري كافية، مو�سحا اأنه من 
مدة  االنرتنت  حجب  املفرو�ض 
املرت�سح  فيه  يبقى  الذي  الوقت 
داخل القاعة. اأما  ن�رش املوا�سيع 
التوا�سل  �سبكات  يف  �ساعة  بعد 
االجتماعي، فاأكد اأنه لي�ض ت�رشيبا 
واإمنا ن�رشا واملتهم لي�ض املرت�سح 

يت�ساهلون  الذين  املوؤطرين  واإمنا 
و�سائل  ادخال  يف  املرت�سح  مع 
يتم  وقد  املركز،  اإىل  االت�سال 
نف�سهم  احلرا�ض  من طرف  ن�رشه 

اإما تواطئا اأو اهماال.
و�سّعد نواري �سد امل�سوؤولني عن 
منح  داعمي  من  خا�سة  التجاوز، 
�سىء  باأنه  االأمر  و�سفا  احللول، 
كانوا  اإذا  خا�سة  وخمزي  موؤ�سف 
الرتبية، داعيا  اأو من قطاع  اأولياء 
على  والتاأكيد  ق�سائيا،  ملتابعتهم 
رف�ض امل�سا�ض مب�سداقية �سهادة 

البكالوريا.

�شغط احلكومة يعيد 
الغ�شا�شني للأ�شاليب 

البدائية

امتحان  من  االأول  اليوم  �سجل 
من  عدد  على  القب�ض  البكالوريا 
بحالة غ�ض،  املرتح�سني متلب�سني 
خالل  من  تقليدية  بطرق  ولكن 
وذلك  امل�سغرة،  الق�سا�سات 
اأجل  من  احلا�سوب  با�ستغالل 

ت�سغريها.

 اأ�رشفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، 
على االنطالق الر�سمي المتحان البكالوريا دورة 
جوان 2018، من تب�سة وبالتحديد مركز االإجراء 
متت  حيث  بادي�ض،  بن  احلميد  عبد  مبتو�سطة 
عملية فتح االأظرفة من طرف مر�سحة ومر�سح 
اأوراق  توزيع  ال�رشوع يف  ثم   البكالوريا  المتحان 
االآداب  ل�سعبة  بالن�سبة  العربية  اللغة  اأ�سئلة 
مبركز  االأق�سام  باأحد  وذلك  االأجنبية  واللغات 
بادي�ض.  بن  احلميد  عبد  مبتو�سطة  االإجراء 
عدد  حول  االأرقام  بع�ض  غربيط  بن  واأعطت 
اأرقام املر�سحني من خمتلف الفئات، يف الدورة 

مرت�سح  األف   709.448 من  اأزيد  يجتازها  التي 
بينهم  من  موؤطر،  األف   260 حوايل  ويوؤطرهم 
40  باملائة اأحرار، اأي اأكرث من 57 األف، و 400  
مرت�سح من ذوي االإحتياجات اخلا�سة من بينهم 
اأما  حركيا  معاق   169 و  مكفوف  مرت�سح   216
حركية،  اإعاقة  و169   ،216 للمكفوفني  بالن�سبة 
من  اأكرث  واالأحرار  اأجنبي،   849 االأجانب  وعدد 

57 األف.
امتحانات  حمبو�ض  مر�سح   4391 يجتاز  كما 
موؤ�س�سة    43 على  موزعني  البكالوريا  �سهادة 
عقابية معتمدة من طرف وزارة الرتبية كمراكز 

لالمتحانات وذلك حتت اإ�رشاف  الديوان الوطني 
لالمتحانات وامل�سابقات.

موؤطر  األف   260 نحو  جتنيد  مت  وباملنا�سبة 
لالإغفال  والتجميع  االجراء  مراكز  م�ستوى  على 
والت�سحيح للدورة احلالية وهذا �سمن 600 األف 
موؤطر جمند لالمتحانات  الوطنية الثالثة ما بني 
اداري اأ�ستاذ وعامل مهني موزعني على اأكرث من 

18500 مركز.
الدرك  العامة  القيادة  و�سعت  جهتها  من 
الوطني خمططا اأمنيا خا�سا بامتحانات  نهاية 
مع  بالتن�سيق  الثالثة  التعليمية  لالأطوار  ال�سنة 

لهذه  احل�سن  ال�سري  �سمان  ق�سد  الرتبية  وزارة 
االمتحانات وذلك بتاأمني مراكز االمتحانات من 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جندت  جانبها 
 208 لتاأمني  �رشطة   عون  18األف  الدورة  لهذه 
مركز امتحان من اأ�سل 2416، و 14 مركز جتميع 
ت�سحيح.  مركز     70 تاأمني  وكذا   18 بني  من 
بدورها و�سعت املديرية العامة احلماية املدنية 
خمططا من اأجل ال�سري احل�سن لهذا  االمتحان 
 12 اأو   11 حدود  يف  نتائجه  عن  �سيعلن  الذي 

جويلية املقبل.
�شارة بومعزة

تكنولوجيات  قرار، اخلبري يف  يون�ض  و�سف 
الربيد  وزيرة  اإجراء  واالت�سال،  االإعالم 
امتحانات  مع  تزامنا  االنرتنت  بقطع 
يف  وال�سهل،  بـ«ال�ساذج«  البكالوريا،  �سهادة 
اقت�ساديا  الدولة  خ�سائر  اأن  اأو�سح  حني 

واملواطنني حتت�سب مباليري الدينارات.
به  ذات امل�سدر خالل ت�رشيح خ�ض  وقال 
االنرتنت  اال�ستمرار يف قطع  باأن  »الو�سط« 
مو�سم  كل  يف  واملوؤ�س�سات  املواطنني  على 
ال  »ارجتايل«  ت�رشف  اإال  هو  ما  بكالوريا 
يجلب اأي فائدة لالقت�ساد الوطني، رغم اأن 
اجلهات الو�سية كان باإمكانها االعتماد على 
اأكرث جناعة ومنطقية تخدم اجلميع،  حلول 

يقطع  العامل  بلد يف  يوجد  قرار ال  فح�سب 
وعليه  البكالوريا،  تاأمني  اأجل  من  االنرتنت 
طرق  اإيجاد  الرتبية  وزيرة  على  يجب  كان 
وهذا  االنرتنت،  قطع  بدل  لتاأمينها  اأخرى 
عن طريق اإر�سال فرق خا�سة ل�سوي�رشا مثال 
من اأجل تكوينهم على حد تعبريه. وبالعودة 
اإىل اخل�سائر التي يت�سبب فيها قطع خدمة 
�ساعات  ثالث  اإىل  �ساعتني  ملدة  االنرتنت 
مباليري  تقدر  باأنها  حمدثنا  اأبرز  يوميا، 
حيث  بدقة،  ح�رشها  ميكن  وال  الدوالرات 
الثالث  �رشب مثاال بخدمة االنرتنت اجليل 
لكل  لليوم  دينار  بـ 100  تقدر  والرابع، حيث 
ميتلك  واحد  متعامل  اأخذنا  ولو  م�سرتك، 

اأيام  10 ماليني م�سرتك فاإنه وملدة خم�سة 
اخلا�سة بالبكالوريا �ست�سل اخل�سائر اإىل 500 
يعو�ض  لن  املتعامل  اأن  ومبا  �سنتيم،  مليار 
اخل�سائر  هذه  فاإن  القطع  عن  امل�سرتكني 
يتحملها امل�سرتك لوحده، هذا دون ح�ساب 
اخل�سائر التي تتكبدها املوؤ�س�سات ال�سغرية 
ومكاتب البنوك وال�رشكات التي تعتمد ب�سفة 
كبرية على االنرتنت. ومن جهة اأخرى �سدد 
ذات املتحدث على حق املواطن يف متابعة 
مل  اإذا  ما  حال  يف  النقال  الهاتف  متعاملي 
يتم تعوي�سهم ب�سبب اخل�سائر التي يتلقوها 
تكنولوجيات  يف  اخلبري  اأكد  حيث  يوم،  كل 
يتكبدها  اخل�سائر  باأن  واالت�سال  االإعالم 

ا�سرتاكات  دفعوا  الذين  املواطنون  اأي�سا 
وميلكون  املونديال  مباريات  مل�ساهدة 
مت�سائال  االنرتنت،  على  تعتمد  م�ستقبالت 
واعترب  كذلك.  �سيتحمل خ�سائرهم هم  من 
نحو  الدولة  لتوجه  �رشبا  اإجراء  هذا  قرار 
احلديثة،  التكنولوجيات  وترقية  الع�رشنة 
املجال  لفتح  تروج  اجلزائر  واأن  خا�سة 
اأمام التجارة االلكرتونية، كما يت�سادف هذا 
القطع مع احلدث الذي �ستحت�سنه االأ�سبوع 
القادم اخلا�ض بامللتقى الدويل حول املدن 
اجلزائر  ل�سمعة  اإ�ساءة  باأنه  موؤكدا  الذكية، 

الدولية.
علي عزازقة 

البكالوريا  اجتاز قرابة 11776 مرت�سحا �سهادة   
�سهادة  الجتياز  حرا  مرت�سحا   3438 بينهم  من 
اإىل  �ست�ستمر  والتي   2018 دورة جوان  البكالوريا 
الطلبة  توزع  حيث   ، ال�سهر  نف�ض  من   25 غاية  
املرت�سحني   بني  ومن  اإجراء.   مركز   45 على 
اإثنني من فئة املكفوفني. والجناح العملية  جندت 
مديرية الرتبية  كل االإمكانات املادية والب�رشية 
من خالل ت�سخري8183 اأ�ستاذ من التعليم الثانوي 
�سيتكلفون بعملية حرا�سة املرت�سحني طيلة فرتة 
االإمتحان حيث اأطر هذا االإمتحان 45 مالحظا 
على جميع  موزعني   االإمتحان  �سريورة  ملتابعة 

مراكز االإجراء كما مت اإختيار ثانوية جمال الدين 
هذا  ت�سحيح.   كمركز  مع�سكر  االأفغاين مبدينة 
وحددت الوزارة موعد فتح املركز يوم 30 جوان 
2018 على اأن يتم غلقه يوم 19 جويولية 2018 ويف 
�سياق مت�سل اأجرى مدير الرتبية لوالية مع�سكر 
�سل�سلة من اللقاءات التح�سي�سية والتوعوية لفائدة 
روؤ�ساء املراكز حيث اأعطى تعليمات وتوجيهات 
من  ال�سادرة  التعليمات  ب�رشح  قام  كما  لهوؤالء 
غربيط  بن  نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  طرف 
موؤكدا  التلميذ  �سالح  ت�سب يف جملها يف  والتي 
�سلة  لها  التي  القطاعات  جميع  جتنيد  مت  باأنه 

تعليمات  اأعطى  كما  الهام،  الإجناح هذا املوعد 
ال�سماح  بعدم  االإجراء  مراكز  لروؤ�ساء  �سارمة 
اإدخال  وعدم  ذلك  م�سابه  اأو  احلقائب  دخول 
وال�سماعات  الذكية  واالألواح  النقالة   الهواتف 
االمتحان  قاعات  اإىل  الذكية  االأدوات  وباقي 
اأو  اأو املوؤطرين  االأ�ساتدة  للغ�ض من.قبل  تفاديا 
املرت�سحني ماعدا رئي�ض املركز  الذي يحق له 
ما  كل  تفادي  اأجل  من  النقال  الهاتف  اإ�ستعمال 
من �ساأنه التاأثري على هذا االمتحان اإ�سافة اإىل 
وعدم  االإجراء  مراكز  اإىل  ال�سيارات  دخول  منع 
الهواتف  وو�سع  االمتحان  يوم  تاأخر  اأي  قبول 

يف  املركز  مبدخل  ات�سال  و�سيلة  وكل  النقالة 
قاعة تخ�س�ض لذلك. 

االإجراءات  نف�ض  باأن  القطاع  مدير  واأ�سار 
�سيتم  ال�سابقة   الدورات  خالل  اإتخذت  التي 
كل  منع  من خالل  الدورة  هذه  اإتخاذها  خالل 
املرت�سحني واملعلمني واملراقبني، وكذا الطاقم 
الهواتف كما توعد  بتطبيق  اإدخال  االإداري من 
العقوبات املقررة يف حالة الغ�ض يف االإق�ساء من 
االمتحان ملدة ثالث �سنوات بالن�سبة للمرت�سحني 

املتمدر�سني وخم�ض �سنوات بالن�سبة لالأحرار 
طالبي.فاطمة

وزيرة الرتبية تعرتف بن�شر ها

400 مرت�شح من ذوي االحتياجات اخلا�شة و849 اأجنبي

قال اإن خ�شائر الدولة باملليري الدينارات، قرار يون�س:

اثنني من فئة املكفوفني، مع�شكر

�شارة بومعزة

العدالة حتقق يف ت�سريب اأ�سئلة البكالوريا على الفاي�سبوك

40 باملائة من مرت�سحي البكالوريا من الأحرار والغيابات و�سطهم �سيدة املوقف

قرار قطع النرتنت على املواطنني »�ساذج«

ت�سجيل 11776 مرت�سحا يف �سهادة البكالوريا
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.      املرت�شح ملزم بن�شف الوقت داخل القاعة واملوؤطرون يف قف�س االإتهام

 طالب �شلطة �شبط الربيد 
واالت�شاالت التدخل العاجل

Smart Link Com املدير العام لـ
ي�سجل احتجاجه على قطع النرتنت

كوالي�س البكالوريا من البويرة

غياب 1745 مرت�سحا يف اليوم الأول

يف حني مل يتم ت�شجيل اأي حالة غ�س

غياب 813 مرت�سح عن امتحانات 
�سهادة البكالوريا باأدرار

بعد احلديث عن ت�شريبات ع�شية االمتحان، مدير الرتبية 
لتيزي وزو لـ«الو�شط«:

بع�ض امل�سو�سني يحالون �سرب 
م�سداقية �سهادة البكالوريا

 Smart Link Com لـ  العام   �سجل املدير 
احتجاجه لدى �سلطة �سبط الربيد واالت�ساالت 
ال�سلكية والال�سلكية، بخ�سو�ض قطع االنرتنت 
بالبكالوريا،  امتحان  كل  بداية  مع  �ساعة  ملدة 
وجهها  التي  الر�سالة  خالل  من  طلب  حيث 
لو�سائل االإعالم وتلقت »الو�سط«، ن�سخة منه، 
طلب التدخل العاجل من طرف �سلطة ال�سبط 
ات�ساالت  لدى  االإنرتنت  خدمة  “انقطاع  حول 

اجلزائر، موؤكدا ا�ستيائه التام لهذه املمار�سات، 
التي و�سفها بانها  ال تعرتف بالقوانني واللوائح 

التي حتكم قطاع االت�ساالت.
   كما ت�ساءل املعني عن مدى ان�سجام القرار 
حتكم  التي  اخلدمات  ا�ستمرارية  مفهوم  مع  
قطاع االت�ساالت، كونه تاأخذ ماليني املواطنني 

بجريرة مرت�سحي البكالوريا.
�س.ب

غياب  البويرة  بوالية  الرتبية  م�سالح  اأح�ست   
1745 مرت�سحا عن اإمتحانات البكالوريا منهم 
1573 مرت�سحا من فئة االحرار و172 مرت�سحا 
من النظاميني ، وبهذا يتكرر  �سيناريو الغيابات 
مراكز  بعد  اإىل  البع�ض  اأرجعه  الذي  الكثرية 
خا�سة  املرت�سحني  اإقامة  مقر  عن  االإجراء 

بالن�سبة لفئة االأحرار .

اإمتحانات اأم اإنتخابات ؟
 

متيزت هذه الدورة  مبدينة البويرة والبلديات 
التي  امل�سددة  االأمنية  بالتعزيزات  لها  التابعة 
ت�سهد  حيث  االأول،  اليوم  منذ  العملية  رافقت 
لعنا�رش  وا�سع  انت�سار  االجراء  مراكز  حماذاة 
االأمن، اإ�سافة اإىل الدوريات التي تقوم بها على 
االقرتاب  مينع  درجة  اإىل  الرئي�سية،  ال�سوارع 

االأمر  ي�سف  البع�ض  جعل  ما  مركز  اأي  من 
هذه  مثل  ت�سهد  مل  االنتخابية  العمليات  بان 

التعزيزات االأمنية .
 

اإدخال الهواتف النقالة ب�شهولة تامة
 

رغم االإجراءات امل�سددة التي فر�ستها م�سالح 
الرتبية من خالل ت�سديد احلرا�سة ومنع اإدخال 
هذا  اأن  اإال  االإمتحانات  قاعات  اإىل  الهواتف 
االأمر مل مينع عديد املرت�سحني من االإفالت 
املنظمني  على  والتحايل  الرقابة  اأعني  من 
واإدخال  العادية  الهواتف  منحهم  خالل  من 
عديد  اأكده  ما  ح�سب  معهم  الذكية  الهواتف 
بعد خروجهم   « الو�سط   « ليومية  املرت�سحني 

من االإمتحان االأول .
جمعها : اأح�شن مرزوق

الرتبية  مديرة  بومعيزة  احلق  عبد  اأكد   
لوالية اأدرار اأن االمتحانات اخلا�سة ب�سهادة 
يف  انطلقت   2018 جوان  دورة  البكالوريا 
االإمكانيات  ظروف ح�سنة جراء توفري جل 
االإقامة  توفري  مت  كما  والب�رشية  املادية 
منطقة  من  كل  يف  االأحرار  للمر�سحني 
ا�ستقبال  مت  حيث  وادرار  وتيميمون  رقان 
و�سارت  االأول  اليوم  يف  املر�سحني  جل 
االمتحانات على اأح�سن ما يرام ومل ن�سجل 
اأي حالة  اأي خلل يذكر كما مل يتم ت�سجيل 
مر�سح   813 غياب  ت�سجيل  مت  كما  غ�ض.  
جلهم  والبقية  متمدر�ض  مر�سح   25 منهم 
بان حاالت  الوالئي  املدير  واأ�ساف  اأحرار 
الغياب راجعة للمر�سحني اأنف�سهم لي�ض لها 
عالقة بالتاأخري وعدم ال�سماح لهم بالدخول 
مر�سحني  اأغلبيتهم  الن  االأجراء  ملراكز 

حاالت  ن�سجل  �سنة  كل  ويف  كالعادة  اأحرار 
غياب الن اأغلبيتهم موظفني وطلبة جامعني 
امتحانات  يف  امل�ساركة  اإعادة  يف�سلون 
جل  بان  كالمه  وختم  البكالوريا  �سهادة 
للحد  الهوائية  باملكيفات  جمهزة  االأق�سام 
باملنطقة  املعتادة  املرتفعة  احلرارة  من 
للمر�سحني  مالئمة  ظروف  توفري  بغية 
متوا�سل  ال�سديد  واحلر�ض  اجلهود  وتبقي 
اأين  االمتحانات  من  االنتهاء  غاية  اإيل 
مر�سح   3846 منهم  مر�سح   9217 تر�سح 
من  ومر�سح  و2مكفوفني  �سجني  و18  حر 
من  مر�سح  اخلا�سةو16  االحتياجات  ذوي 
33مركز  عرب  موزعني  الغربية  ال�سحراء 
يوؤطرهم 2607 موؤطر ي�سهرون على  اإجراء 

�سري هذه االمتحانات.
بو�شريفي بلقا�شم

فند مدير الرتبية الوطنية لوالية تيزي وزو 
حممد لعالوي يف ت�رشيح خ�سه »للو�سط 
و  املوا�سيع  ت�رشيب  اإ�ساعة  اأم�ض،   ،«
االن�سياع  عدم  اإىل  املرت�سحني  دعا 
من  اأم�ض  اأول  روجت  االإ�ساعة  هذه  وراء 
لت�رشيب  الفاي�سبوك  عرب  جهات  طرف 
التالميذ  دفع  مما  العربية  مادة  مو�سوع 
واللجوء  املوا�سيع  هذه  عن  البحث  اإىل 
لالأ�ساتذة حللها ليال قبل دخول االمتحان 
بتيزي  اأنه  اإىل  م�سادر  واأ�سارت  اأم�ض 
بطبع  التالميذ  من  جمموعة  قامت  وزو 
العربية  ملادة  مو�سوعني  من  ن�سخ  عدة 

الليلة على  املرت�سحني يف  وتوزيعها على 
البكالوريا  امتحان  موا�سيع  اأنها  اأ�سا�ض 
ال�ساأن  وهو  اأم�ض،  اجتيازها  مت  التي 
اأكد  اأين  مثلما  بعزازقة  املناطق  لبع�ض 
مت  الذي  املو�سوع  اأن  املرت�سحني  بع�ض 
اجتيازه اأم�ض ت�رشب ليلة اأول اأم�ض و من 
جهة اأخرى امتحن  اأم�ض اأكرث من 15547 
بتيزي  البكالوريا  ب�سهادة  خا�ض  تلميذ 
وزو وهي االمتحانات التي جترى عرب 58 
مركز امتحان ي�رشف عليها 5120 مراقب 

و610 موؤطر
 ح- �س

فور عودة االنرتنت بعد م�شي �شاعة من انقطاعها وفق الوقت الذي حددته كل من وزيرة الربيد ووزيرة الرتبية الوطنية انطلقت عملية 
ن�شر موا�شيع البكالوريا، لتجد اأن موا�شيع اللغة العربية مبختلف ال�شعب من�شورة عرب موقع التوا�شل االجتماعي »فاي�شبوك«، رغم كل 

االحرتازات التي قامت بها احلكومة، خا�شة منع الهواتف بكل اأنواعها وخمتلف و�شائل االإت�شال وحتى النظارات مع تزويد مراكز االمتحان 
باأجهزة ك�شف املعادن، وذلك ما ي�شمل كل من االأ�شاتذة احلرا�س وكذا املرت�شحني، عدا مدير املركز.
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املديرية العامة للجمارك

 �إطالق خدمة �سند 
�لعبور �اللكرتوين 

ك�شف مدير العالقات العامة والإعالم باملديرية 
العامة للجمارك ، جمال بريكة عن اإطالق خدمة 

�شند العبور اللكرتوين على املوقع اللكرتوين 
للمديرية العامة للجمارك، مفيدا  اأن  متو�شط 

مدة املعاجلة اجلمركية لبواخر نقل امل�شافرين 
على م�شتوى املوانئ تقل�ص اإىل 59 دقيقة 

خالل املو�شم املا�شي فقط بف�شل الت�شهيالت 
والتدابري املتخذة ل�شتقبال اأح�شن للم�شافرين 

واجلالية اجلزائرية املقيمة باخلارج.
واأ�شار بريكة متو�شط مدة املعاجلة اجلمركية 

للباخرة بجميع امل�شافرين بلغ 59 دقيقة ، بعدما 
كان يبلغ حوايل �شاعتني خالل 2012 ، بف�شل 

جملة من التدابري التي اتخذتها املديرية العامة 
للجمارية ومنها خاليا التوجيه وال�شتقبال 

والفرقة البحرية على منت البواخر، اأين ت�شلم 
للم�شافرين �شند عبور ال�شيارات الذي لطاملا 

كان ي�شتغرق وقتا كبريا يف ال�شابق ، م�شريا كذلك 
اإىل الرواق الأخ�رض الذي تعودت عليه العائالت 
وذوو الحتياجات اخلا�شة حيث يجدون اأعوانا 

يقومون بت�شهيل الجراءات لهاته الفئة، ومت 
تن�شيب �شا�شات تبث الإجراءات اجلمركية 
الواجب اتباعها وتفا�شيل اجلمركة وقائمة 

املقتنيات التي ل تتم جمركتها .
وقال املتحدث  اأن الإدارة اتخذت يف املو�شم 

املا�شي اإجراء جديدا متثل يف �شند العبور 
اللكرتوين الذي لقي ا�شتح�شانا كبريا من طرف 

املواطنني ل�شيما على م�شتوى املوانئ الربية 
، ومكن من تقلي�ص مدة الجراءات اجلمركية 

ب�شكل كبري، و�شمح  مل�شالح  اجلمارك مزيد من 
الو�شوح والفعالية فيما يخ�ص مراقبة ال�شيارات 

والتنبوؤ بعددها التي �شتعرب احلدود  يوميا و 
ح�شب كل معرب.

 اأما يف هذا املو�شم فراهنت املديرة العامة 
على ال�شتثمار يف العن�رض الب�رضي من خالل 

التكوين واملهنية يف جمال ا�شتقبال امل�شافرين 
واجلالية اجلزائرية املقمية باخلارج ، حيث 

مت منذ مار�ص الفارط تنظيم عدة ندوات 
تكوينية لأعوان اجلمارك املخت�شني يف تفتي�ص 

امل�شافرين حتى يتمكنوا من اأداء عملهم يف 
اأح�شن الظروف من جهة والأخذ بعني العتبار 

العائالت وترقية اخلدمة اجلمركية.
وو�شعت املديرية العامة للجمارك منذ 18 جوان 

2017 تطبيق على م�شتوى موقعها اللكرتوين 
الذي يقدم منوذجا للم�شافرين مللئه وطبعه يف 

البيت قبل تقدميه لدى  عبورهم على م�شتوى 
احلدود اجلزائرية التون�شية مما �شيقل�ص مدة 

العبور اإىل خم�شة  دقائق علما ان احل�شول على 
هذه الوثيقة على م�شتوى احلدود كان �شابقا 

ي�شتغرق 30  دقيقة على الأقل.
م٫�س

بالعا�شمة  الأمن  م�شالح  متكنت 
اإجرامية  ع�شابة  ن�شاط  تفكيك  من 
منظمة  من ت�شعة اأ�شخا�ص خمت�شة 
يف تهريب املخدرات من نوع القنب 
الهندي من دولة املغرب نحو تون�ص 
كمركز  اجلزائر  من  متخذة  ليبيا  و 
عبور يف اإطار �شفقات منظمة ت�شل 
�شنتيم  مليون  ل250  فيها  العمولة 
نوع  من  مركبة  توقيف  بعد  وهذا    ،
معباأة  ق�شنطينة  بج�رض  بارتنار«   «
متوجهة  كانت  كلغ   102 يقارب  مبا 
التي  الع�شابة  ،وهي  العا�شمة  نحو 
راأ�شهم  على  اأع�شائها  حتويل  مت 
حمكمة  على  املنقول«    « املكنى 
البي�شاء  بالدار  الإبتدائية  اجلنايات 
وت�شدير  وبيع  اإ�شترياد  بجرم 
م�رضوعة  غري  بطريقة  املخدرات 
 . منظمة  اإجرامية  جماعة  اإطار  يف 
لتاريخ  تعود  احلال  ق�شية  جمريات 
اإ�شتبهت  حني   2015 نوفمرب   12
الكرمة  واد  مبنطقة  الأمن  م�شالح 
العا�شمة  �رضق  ق�شنطينة  بج�رض 
�شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  حدود  يف 

من  مارة   « برتنار   « نوع  من  ب�شيارة 
تفتي�شها  و  توقيفها  بعد  و  الأماكن 
 400 و  كلغ   101 على  داخلها  عرث 
القنب  نوع  من  املخدرات  من  غرام 
�شائقها  اإ�شتجواب  ،وبعد  الهندي 
�شاب  وهو   « ح�شام  م،   « املدعو 
املقيم  العمر  من  الثالث  العقد  يف 
كان  باأن  ،�رضح  الزوار  باب  مبنطقة 
قادما من ولية وهران و اأن ال�شيارة 
لي�شت ملكه وهي ل�شديقه املدعو » 
ق،جمال » املكنى » املونٌقول » الذي 
بباب  مل�شكنه  بها  للعودة  له  �شلمها 
 ، مبحتواها  يعمله  اأن  دون  الزوار 
واأكد خالل �شماعه اأنه توجه ملنطقة 
ميالد  عيد  ح�شور  ق�شد  وهران 
دعاه  بعدما  الذكر  �شالف  �شديقه 
لالإقامة عنده مدة يومني و الإحتفال 
رفقته ، كم �رضح ذات املتهم باأنه قد 
بها  التنقل  و  املركبة  باإ�شتعمال  قام 
حوايل 4 مرات منها مرتني توجه بها 
لولية تب�شة وبالتحديد منطقة الونزة 
جمال  ق،   « رفقة  حينها  كان  اأين 
اأي�شا عن هوية الأ�شخا�ص  »،وك�شف 
الذين كان يتعامل معهم ويلتقيهم يف 
ولية وهران ويتعلق الأمر » ح، زبري« 
بفرن�شا  مغرتب  وهو  اأخر  �شخ�ص  و 

، ويف خ�شم التحريات املكثفة التي 
املعطيات  ال�رضطة يف ظل  اأجنزتها 
عدة  اإىل  التو�شل  ،مت  الذكر  �شالفة 
اأ�شخا�ص متورطني من بينهم املدعو 
يدعى  واآخر   « الدين  ن�رض  د،   «
ينقالن  كانا  اللذان  التون�شي  حممد 
املخدرات من وهران اإىل تب�شة بعد 
 « للمدعو  تخزينها يف م�شتودع ملك 
ر، حميد »الذي اأجره لهم لفائدة » اأ 
، زبري » املقيم بزرالدة وهو املتهم 
بعد  وهذا   ، احلال  ق�شية  يف  الفار 
مكنى  اآخر  �شخ�ص  قبل  من  تعبئتها 
كان  ،والذي  املغناوي«  حممد  ب« 
ح،   « من  لكل  بت�شليمها  بدوره  يقوم 
اللذان   « الدين  ن�رض  »د،  و   « زهري 
يتكفالن بنقلها لدولة ليبيا وت�شليمها 
ل�شخ�ص يدعى » احلاج الليبي« وهي 
ال�شفقات التي كانت تتم  ل�شالح كل 
اأ،اأحمد«   « و  زبري«  اأ،   « البارون  من 
وهو جزائري مقيم باملغرب وهوما 
يديران  كانا  اللذان  ال�شخ�شان 
من  املخدرات  ت�شدير  عمليات 
املغرب ، ليتم بذلك توقيف املدعو 
بيع  يف  تاجر  وهو   ق،جمال«   «
ال�شيارات و الدراجات النارية ،والذي 
�رضح خالل �شماعه باأنه كان ين�شط 

ب�شبب  و  ال�شيارات  بيع  جمال  يف 
تراكم ديون  اجلمارك عليه املقدرة 
ب 2 مليار و 400 مليون �شنتيم ،جلاأ 
بعدما  املخدرات  تهريب  لن�شاط 
و   « زبري  ا،   « قبل  من  العر�ص  تلقى 
» د، ن�رض الدين »مقابل عمولة ت�شل 
نقل  عملية  لكل  �شنتيم  مليون  ل250 
خمدرات ،فبا�رض العمل معهم و كان 
 « ح�شام  م،   « للمتهم  الكمية   ي�شلم 
ليقوم  بتب�شة  العاتر  بئر  مبنطقة 
اأخرى  مقابل   بنقلها ملناطق  بدوره 
عمولة ب 50 مليون �شنتيم ، واأكد باأنه 
املدعو  عند  من  الكمية  يت�شلم  كان 
على  معباأة  وهي  املغناوي«  »م،  
منت �شيارة بارتنري مبعية كل من » ا، 
زبري » و«د،ن�رض الدين » ، ليتم بذلك 
توقيف   و  الع�شابة  لأفراد  التو�شل 
اآخرين  اثنني  بقي  فيما  منهم  �شتة 
يف حالة فرار وحتويلهم على حمكمة 
اأنكروا  حيث   ، الذكر  �شالف  باجلرم 
ما  املحكمة  لهيئة  مواجهتهم  خالل 
ن�شب لهم ومن جرم و تراجعوا بذلك 
،وحاولوا  ت�رضيحاتهم  �شابق  عن 
ليطالب   ، بينهم  فيما  التهم  تقاذف 
�شلف  ما  ظل  ويف  العام  النائب  لهم 

ذكره توقيع عقوبة ال�شجن املوؤبد .

ل/منرية

فتحت حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية 
حاول  ثالثيني  �شاب  ملف   ، ،اأم�ص 
الرهابي  الدولة  بتنظيم  اللتحاق 
املدعو  داع�ص«   « العراق  و  بال�شام 
لعالقات  القادر«بعد ربطه  ،عبد  » ن 
خطريين  جد  اإرهابيني  نا�شطني  مع 
عرب مواقع » الفاي�شبوك« على راأ�شهم 
اغتيال   عملية  يف  ب�شلوعهم  امل�شتبه 

الرئي�ص الراحل » يا�رض عرفات« .

يف  املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
تلقت  ،حني  الفارط  العام  غ�شون 
جمهول  من  لبالغ  الأمن  م�شالح 
،عبد  ن   « املدعو  عالقة  حول 
من  خطرية  جد  بعنا�رض  القادر« 
تنظيم » داع�ص« عرب مواقع التوا�شل 
نحو  التوجه  وعزمه  الإجتماعي 
وتر�شد  التحريات  ،وبفتح  معاقلهم 
توقيفه   مت  عنه  املبلغ  حتركات 

بومدين  هواري  الدويل  باملطار 
با�شتعمال  لرتكيا  متوجها  كان  حني 
جواز �شفر مزور ، كما تبني يف خ�شم 
التحريات املنجزة على هاتفه النقال 
من  عنا�رض  مع  له  ات�شالت   وجود 
تنظيم »داع�ص« ، وخالل �شماعه اأنكر 
جماعة  اأي  يف  النخراط  حماولته 
ل�شوريا  توجهه  �شبب  واأن  اإرهابية 
قرانه   وعقد  ر�شميا  الرتباط  هو 

موقع  عرب  عليها  تعرف  فتاة  على 
جلنار«   « امل�شماة  الفاي�شبوك«   «
الوثائق  جمموعة  ذلك  على  والدليل 
التي �شلمها للمحامي لإمتام اإجراءات 
ما�شلف  ظل  يف  له  ليطالب   ، الزواج 
�شجنا  �شنوات   5 عقوبة  توقيع  ذكره 
بعد  املحكمة  تفيده  اأن  قبل   ، نافذا 

املداولة القانونية بحكم الرباءة .
ل/منرية

ك�شف مراقب ال�رضطة و مدير الأمن العمومي نايلي 
عي�شى  عن انخفا�ص ن�شبة حوادث املرور يف �شهر 
املقايي�ص  ،مثمنا  املا�شية  بال�شنة  مقارنة  رم�شان 
احتواء  خالل  من  اإتخاذها  ثم  التي  الإجراءات  و 
الأمنية  للمتطلبات  الآنية  ال�شتجابة  و  امليدان 
الأمن  مدير  و  ال�رضطة  مراقب  اأ�شار  املواطنني  .  
ال�رضطة  فروم  يف  الأم�ص  العمومي  نايلي  عي�شى 

الوطنية  احل�شيلة  ل�شتعرا�ص  خ�ش�ص  الذي 
قفزة  هناك  اأن  ،اإىل  رم�شان  �شهر  خالل  امل�شجلة 
ن�شبة حوادث املرور خالل �شهر رم�شان  نوعية يف 
انخفا�شا  عرفت  املرور  حوادث  ن�شبة  ،مربزا 
وفية   34 اإىل  وفية   51 من  الوفيات  عدد  تقل  حيث 
، وتراجع 38 حالة اأي مايعادل 14.74 باملئة خالل 
الن�شف الأول من رم�شان مثمنا اجلهود التي بدلتها 

امل�شالح الأمنية على غرار جتنيد كل الإمكانيات و 
وحدات حفظ النظام �شواء يف  الأماكن العمومية اأو 
اإعداد  . وثمن املتحدث املبادرة  الكربى  ال�شاحات 
6790مائدة  بلغت  حيث  لالإفطار  اجلماعية  املوائد 
توعوي  در�ص   170 اأي�شا  تقدمي  انه  ،مربزا  جماعية 
على م�شتوى نقاط الإفطار اجلماعي مربزا يف ذات 
تقلي�ص  ثم  الأول من رم�شان  الن�شف  ال�شدد،اأن يف 

جهته  من  باملائة    ب14  النارية  الدرجات  ن�شاط 
اأفاد عميد ال�رضطة الق�شائية ح�شن عربات اأن ن�شبة 
بال�شنوات  مقارنة  باملائة   10 انخف�شت  اجلرمية 
م�شالح  اتخذتها  التي  الإجراءات  ،مثمنا  املا�شية 
حوادث  من  التقليل  و  الإجرام  ملحاربة  ال�رضطة 

املرور .
اإميان لوا�س 

حمكمة اجلنايات الإ�شتئنافية

مدير الأمن العمومي ،عي�شى نايلي :

حماكمة ثالثيني حاول �اللتحاق بد�ع�ش

تر�جع ن�سبة حو�دث خالل �سهر رم�سان ب14.74 باملائة

تتخذ من اجلزائر منطقة عبور

ع�سابة  تهرب �ملخدر�ت من �ملغرب نحو ليبيا بعمولة 250 مليون �سنتيم!
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الفالحية  اجلمعيات  ر�ؤ�ساء  �سدد 
يف  اأدرار  بوالية  الغا�سبني  
لهم مع يومية  ت�رصيحات متفرقة 
تدخل  �رص�رة  على   ،  « »الو�سط 
جاد من طرف ال�سلطات املركزية 
لتجا�زات  حد  ،لو�سع  �الوالئية 
م�سكوت  ظل  التي  �اخلر�قات 
امل�سالح  مدير  طرف  من  عنها 
على  �ذلك  بالوالية  الفالحية 
خلفية اتهامه بالتورط يف التالعب 
لالإ�ستثمار  املوجه  بالعقار 
الد�لة  �سيا�سة  اإطار  يف  الفالحي 
جديد  من  الفالحة  لبعث  الرامية 
الدعم  تقدمي  باجلنوب من خالل 
ت�سهيالت  مع  �االداري  املايل 
�تذليل ال�سعوبات لفائدة الراغبني 
الفالحي  بالقطاع  لال�ستثمار 
لتنويع  حقيقية  بدائل  عن  للبحث 
للخزينة  املايل  الدخل  م�سادر 
التبعية  انهاء  ثم  �من  العمومية 
تها�ت  الذي  املحر�قات  لقطاع 

اأ�سعاره يف البور�سات العاملية .
ر�ؤ�ساء  �سدد  فقد  ثانية   من جهة 
عري�سة  يف  الفالحية  اجلمعيات 
�الية  لوايل  مرفوعة  احتجاجية 
قد  كانت  بكو�ش  حمو  اأدرار 
ن�سخة   « »الو�سط  يومية  ت�سلمت 
جاد  تدخل  �رص�رة  على   ، منها 

مهام  الإنهاء  الو�سايا  طرف  من 
بالوالية  الفالحية  امل�سالح  مدير 
�تقدميه اأمام امل�سائالت القانونية 
مع تعيني مدير �الئي  كفئ �نزيه 
�االلتحاق  النوعية  النقلة  ملواكبة 
بركب الواليات اجلنوبية املجا�رة 
ظرف  يف  ا�ستطاعت  التي  الأدرار 
�جيز من ت�سدر �اليات الوطن من 
حيث الكمية ، النوعية �اجلودة يف 
انتاج خمتلف املحا�سيل الزراعية 
فتح  مع  املو�سمية  �املنتوجات 
ال�ساحل  لد�ل  ت�سديرها  اأفاق 
البحر    �راء  ما  �مناطق  االفريقي 

.
 من جهة ثانية فقد توعد �زير 
الفالحة �التنمية الريفية �ال�سيد 
عبد  ال�سيدية  �املوارد  البحري 
هام�ش  على  بوعزقي  القادر 
التي  �التفقد  العمل  زيارة 
قادته لواليتي مترنا�ست ��رقلة 
الذين  امل�سوؤ�لني  بتقدمي جميع 
يثبت تورطهم يف عرقلة خمتلف 
الرامية  احلكومية  التعليمات 
النائية  باملناطق  الفالحة  لبعث 
�اليات  �احل�رصية عرب خمتلف 
على  الق�ساء  �كذا  اجلمهورية 

البري�قراطية .
من جهتهم قال منتخبون حمليون 
بادرار اأن احلل االأن�سب الإحتواء 
بخ�سو�ش  املتفاقم  الو�سع 
ظاهرة اال�ستيالء  �ال�سطو  على 
تفعيل  هو  الفالحية  االأرا�سي 
املزيد من االد�ات الرقابية مع 
القريب  يف  �الئية  جلنة  ت�سكيل 
��سفوه  فيما  للتحقيق  العاجل 
�سعبية  جمال�ش  ر�ؤ�ساء  بتورط 
التوقيع على مدا�الت  بلدية يف 
الفالحة  عقارات  على  التنازل 

بطرق خمالفة للت�رصيع . 

التز�د  اأزمة  اأم�ش  دخلت 
باملقاطعة  الوقود  مبادة 
خمتار  باجي  برج  االإدارية 
الثالث  يومها  اأدرار  بوالية 
الذي  ،االأمر  التوايل  على 
غليان  حالة  عنه  تولد 
لدى  كبريين  ��سخط 
خا�سة  املركبات  اأ�سحاب 
�سيارات  ب�سائقي  تعلق  ما 
االأجرة ال�رصعية � �ساحنات 
نقل الب�سائع ما بني بلديات 

الوالية .
من  الع�رصات  اأعرب 
النق�ش  من  املت�رصرين 
مبادة  التز�د  يف  الفادح  
املاز�ت  بنوعيه  الوقود 
باملقاطعة  �البنزين 
خمتار  باجي  برج  االإدارية 
 ، احلد�دية   اأدرار  بوالية 
الكبري  غ�سبهم  جام  عن 
من  املطبق  ال�سمت  من 
نفطال  م�سالح  طرف 
امل�ستمرة  املع�سلة  حيال 
ت�سكيل  عنها  اجنر  التي   ،
من  منتهية  غري  طوابري 
بيع  مبحطات  املركبات 
�اخلا�سة  العمومية  الوقود 
القائم  الو�سع  اأثر  ،كما 
�سلبا على الن�ساط التجاري 
النقل  اأ�سحاب  عمل   �
اأجمعوا  الذين  احل�رصي 
جاد  تدخل  �رص�رة  على 
��رصيع من طرف ال�سلطات 
املعنية الإيجاد خمرج جاد 
قد  التي  املزرية  للو�سعية 
احتجاجية  حركات  تعقبها 

يتم  ما مل  حالة  عديدة يف 
عاجال  الو�سع  تدارك 
 � الفا�ش  �قوع  لتفادي 

الرا�ش .
م�سالح  �سمت  كان  �ان   
الوقود  اأزمة  على  نفطال 
كتابة  حلد  يبقى  اخلانقة 
مفهوم  غري  اال�سطر  هاته 
فاإن م�سالح االأمن امل�سرتكة 
�املكلفة مبكافحة التهريب 
قد  املنظمة  �اجلرمية 
اأكدت معاجلتها لـ 12  ق�سية 
التهريب   مبكافحة  تتعلق 
اجها�ش  من  مكن  مما 
يقارب  ما  تهريب  عملية  
الوقود  من  لرت   22100
كانت موجهة بطريقة غري 
باجتاه د�لة مايل  مرخ�سة 

�فق ما اأ�ردت م�سادرنا .
فقد  ثانية   جهة   من 
حمليون  منتخبون  طالب 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ش 
باأدرار يف معر�ش حديثهم 
جتند  �رص�رة  اىل  معنا 
املعنية  امل�سالح  جميع 
مبلف الوقود ملحاربة بيعه 
�باأثمان  ال�سوداء  بال�سوق 
ت�سليط  مع  م�ساعفة 
جميع  على  قا�سية  عقوبة 
تلتزم  ال  التي  املحطات 
من  كبرية  كميات  ببيع 
�البنزين   املاز�ت  مادتي 
بعيدا عن الكمية احلقيقية 
املحددة يف دفاتر ال�رص�ط 

املن�سو�ش عليها .
�شيخ مدقن 

ال�سعبية  االأحياء  ت�سهد 
بورقلة   الطيبيات  بدائرة 
الرملية  للكثبان  هائل  زحف 
، �هو االأمر الذي بات يهدد 
�املوؤ�س�سات  املنازل  بدفن 
املرافق  �كذا   ، الرتبوية 
مل  ما  حالة  يف   ، اخلدماتية 
املحلية  ال�سلطات  ت�سارع 
�فك  الرملية  الكثبان  الإزالة 

العزلة عنهم .
�سكان  من  الع�رصات  نا�سد 
نا�رص  �بن  املنقر  بلديات 
التابعة  الطيبيات  بدائرة 
ال�سلطات  �رقلة    لوالية 
م�سالح  يف  ممثلة  املحلية 
ت�سخري  بهدف   ، البلدية 
جرارات  من  احلظرية  عتاد 
لفك  �رافعات   ��ساحنات 

العزلة عن التجمعات ال�سكنية 
� املن�ساآت االإدارية �الرتبوية 
، حيث حذر ذات املتحدثني 
الوخيمة  النتائج  مغبة  من 
التي قد تنجر عن االلتفاف 
�مما   ، املطلب  ذات  على 
زاد الطني بلة ح�سب ال�سكان 
جت�سيد  يف  التاأخر  هو   ،
االإمنائية  العمليات  خمتلف 
مكافحة  اإطار  يف  املوجهة 
طريق  عن  �ذلك   ، الت�سحر 
اجناز ال�سد�د �التكثيف من 
للت�سدي  الت�سجري  عمليات 
الناجمة  اجلوية  للتقلبات 
الهوجاء  الرياح  هبوب  عن 
مثل  يف  الرملية  �العوا�سف 
هذه الفوا�سل من كل �سنة  .
اأحمد باحلاج 

هدد ر�ؤ�شاء اجلمعيات الفالحية باأدرار مبوا�شلة الت�شعيد من لهجة خطابهم  اأمام مقر مديرية 
امل�شالح الفالحية للمطالبة براأ�س املدير الذي جتا�زته االأحداث لتنتقل �شرارة االحتجاج من 

قطاعات التجارة ، ال�شغل �البلديات اىل قطاع الفالحة الذي يعاين يف �شمت .

امل�شوؤ�ل االأ�ل على القطاع متهم بالتالعب باالأرا�شي الفالحية 

اأحمد باحلاج 

عدوى االحتجاجات باأدرار تنتقل لقطاع 
الفالحة للمطالبة براأ�س املدير  

�رقلة  بوالية  الرتبية  ك�سف مدير 
�سجلت  م�ساحله  اأن   ، رياح  رابح 
البكالوريا  يف  مرت�سح   17567
موزعني عرب   ،  2018 د�رة جوان 
64 مركز مبا يف ذلك املر�سحني 

االأحرار .
اأكد مدير الرتبية بورقلة رابح رياح 
يف ت�رصيح �سحفي خ�ش به يومية 
»الو�سط » اأن م�ساحله �بالتن�سيق 
قد  امل�سرتكة  اجلهات  جميع  مع 
�سبطت كافة االمكانيات املادية 
د�رة  �سري�رة  ل�سمان  �الب�رصية 

التي   2018 جوان  البكالوريا 
م�سيفا   ، اأم�ش  �سبيحة  اأنطلقت 
 17567 اح�ساء  ال�سياق  ذات  يف 
عرب  موزعني  للبكالوريا  مرت�سح 
64 مركز منها 38 مركز ببلديات 
ببلديات  مركز   26  � �رقلة  
�يف   ، تقرت  االإدارية  املقاطعة 
ذات  اأ��سح  فقد  مت�سل  �سياق 
املرت�سحني  عدد  اأن  املتحدث 
من  اأكرث  بلغ  قد  املتمدر�سني 
 7680 لـ  اإ�سافة  اأالف مرت�سح   10
مرت�سحي  فيهم  مبا  حر  مرت�سح 

موؤ�س�سات اعادة الرتبية .
اإىل جانب ذلك فقد ك�سف الرجل 
الرتبية  قطاع  راأ�ش  على  اال�ل 
اأن   ، ال�رصقي  اجلنوب  بعا�سمة 
م�ساحله قد �سخرت 3188 حرا�ش 
 � باالأمانة  ع�سو   422 لـ  ا�سافة 

320 عون مرافقة � اأمن  .
رابح  ك�سف  فقد  ثانية  جهة  من 
م�سبوطة  االأمور  كل  اأن  رياح 
جلميع  النقل  توفري  ذلك  يف  مبا 
 � النائية  املناطق  تالميذ 
التحاقهم  تاأخر  لتفادي  املعز�لة 

ت�سري  االمتحان  �سري�رة  اأن   �
ا�سارة  يف   ، ال�سحيح  االجتاه  يف 
الكرة يف مرمى  باأن  �ا�سحة منه 

املرت�سحني .
الوالئية  ال�سلطات  اأن  �معلوم 
تعلق  التالميذ  اأ�لياء  �جمعيات 
امتحانات  نتائج  كبرية على  اأمال 
احلالية  الد�رة  يف  البكالوريا 
لتح�سني ترتيب الوالية يف الرتتيب 
تتذيل  ظلت  بعدما  الوطني 

الرتتيب الوطني .
اأحمد باحلاج 

خالل  احلرارة  درجات   �سجلت 
ارتفاعا  بورقلة  االأخريين   اليومني 
درجة   50 عتبة  جتا�ز  قيا�سيا 
ا�ستقبلت  فيما   ، الظل  مئوية حتت 
م�سالح ال�سحة باملقاطعة االإدارية 
اإ�سابة   20 بتمرنا�ست  �سالح  عني 

ب�رصبات ال�سم�ش .
فر�ست الظر�ف املناخية القا�سية 

تاما  �سلال  الكبري  اجلنوب  مبنطقة 
على  حركة الراجلني � املر�ر ، حيث 
�رقلة  على  مدينة  اأحياء  حتولت 
غرار احلدب – الر�ي�سات –الن�رص 
التي  املخادمة   � ثور  بني   –
عتبة  احلر  درجات  فيها  جتا�زت 
اأ�سباح  ملدينة  مئوية  درجة   50 الـ 
�مما عكر �سفو يوميات املواطنني 

يف  �املتمثل  القائم  امل�سكل  هو 
االنقطاعات  م�سل�سل  ا�ستمرار 
املتكررة يف التيار الكهربائي ، نف�ش 
االإدارية  للمقاطعة  بالن�سبة   ال�سيء 
امل�سالح  �سجلت  حيث  �سالح  عني 
 20 االأخريين  اليومني  يف  ال�سحية 
احلارقة  ال�سم�ش  ب�رصبات  اإ�سابة 
املكثف  للعالج  اإخ�ساعهم  مت 

من  �خوفا  اخلطر،  مرحلة  لتجا�ز 
فقد  ال�سحايا  من  قافلة  تقدمي 
التزام  العائالت  غالبية  ف�سلت 
العامل  يف  بقعة  باأ�سخن  م�ساكنها 
�بال�سبط بعا�سمة التيديكلت �ذلك 
بداية من ال�ساعة التا�سعة �الن�سف 

�سباحا اإىل غاية ال�سابعة م�ساءا .
�سيخ مدقن 

مديرية الرتبية بوالية �رقلة رابح رياح يك�شف ليومية »الو�شط« 

بعدما بلغت درجة احلرارة 50 درجة مئوية يومي العيد

17567مرت�شح للبكالوريا بورقلة موزعني على 64 مركز معنيني بدورة 2018 

�شلل تام يف احلركة بورقلة و20 ا�شابة ب�شربات ال�شم�س بعني �شالح

�شمت نفطال قابله  اإحباط 12عملية 
لتهريب املواد الطاقوية 

حملوا ال�شلطات املحلية م�شوؤ�لية جتاهل 
مطلب فك العزلة عنهم 

اأزمة الوقود بربج باجي خمتار 
باأدرار تدخل يومها الثالث 

مواطني دائرة الطيبيات بورقلة  
ي�شتكون من ظاهرة زحف الرمال



فرقة  عنا�رص  �أم�س  متكنت 
بامل�صلحة  و�لتدخل  �لبحث 
�لق�صائية  لل�رصطة  �لوالئية 
باأمن والية مع�صكر من تفكيك 
يف  خمت�صة  �أ�رص�ر  جمموعة 
و �ملوؤثر�ت  ترويج �ملخدر�ت 
 ، �ملحمدية  مبدينة  �لعقلية 
�أ�صخا�س  �أربعة  و�ملتكونة من 
و   26 بني  �أعمارهم  ترتو�ح 
حالة  يف  منهم  �ثنني  �صنة   38
ن�صف  من  �أكرث  ، وحجز  فر�ر 
 38 و  �ملعالج  �لكيف  من  كلغ 
��صتغالل  �إثر   ، قر�س مهلو�س 
معلومات حول ن�صاط �صخ�صني 
من �أفر�د �ملجموعة يف ترويج 
�ملخدر�ت و �ملوؤثر�ت �لعقلية 
ليتم   ، �ملحمدية  مبدينة 
مكنت  حمكمة  خطة  و�صع 
�لبالغ  �أحدهما  توقيف  من 
وتنفيذ  �صنة   30 �لعمر  من 
عملية تفتي�س مل�صكنه �لعائلي 
04 �صفائح  �أ�صفرت عن حجز 
�أخرى  كمية  و  �ملخدر�ت  من 
للبيع  مهياأة  قطع  �صكل  على 
و  غر�م   5،  388 �إجمايل  بوزن 
و�صالحني  مهلو�س  قر�س   13

تقطيع  �آثار  عليهما  �أبي�صني 
 ، مايل  مبلغ  و  �ملخدر�ت 
�لق�صية  يف  �لتحقيق  ليتو��صل 
�أخرى  تفتي�س  عملية  بتنفيذ 
�لثاين  فيه  �مل�صتبه  مل�صكن 
�ملتو�جد يف حالة فر�ر مكنت 
من حجز �صفيحتني من �لكيف 
�الإجمايل  وزنهما  �ملعالج 
قر�س   25 و  غر�م   182،8
�مل�صتبه  توقيف  مع   ، مهلو�س 
�لعمر  من  �لبالغ  �لثالث   فيه 
�أمام  �صبط  �لذي  �صنة   35
�مل�صكن حمل �لتفتي�س، لت�صل 
�مل�صبوطة  �الإجمالية  �لكمية 
�لكيف  من  غر�م   571،3 �إىل 
مهلو�س  قر�س   38 و  �ملعالج 
يف  �لتحقيق  بعدها  تو��صل   ،
فيهما  �مل�صتبه  مع  �لق�صية 
و�أ�صفر عن حتديد  �ملوقوفني 
�لر�بع   فيه  �مل�صتبه  هوية 
�ملتو�جد يف حالة فر�ر ، حيث 
�لتحقيق  �إجر�ء�ت  ��صتكملت 
�صد �مل�صتبه فيهما �ملوقوفني 
و قدما �أمام �لعد�لة �لتي �أمرت 

بو�صعهما رهن �حلب�س .
طالبي فاطمة
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�أمن  م�صالح  ت�صجل  مل  حيث 
�أي  رم�صان  �صهر  خالل  �لوالية 
هذ�  يف  مت  حيث  خطرية  جر�ئم 
�آالف   03 من  �أكرث  جتنيد  �ل�صدد 
و�ملدين   �لر�صمي  بالزي  �رصطي 
و�ل�صكينة  �الأمن  ل�صمان  �صخرو�  
مت  م�صبقة  لدر��صة  وفقا  �لعامة 
�الأمن  قيادة  طرف  من  �إعد�دها 
هذ�  ت�صمن  كما  �لوالئي،هذ� 
تو�جد  وتكثيف  تعزيز  �ملخطط 
قو�ت �ل�رصطة خا�صة يف �الأماكن 
تعرف  �لتي  �لعمومية  و�ل�صاحات 
�لعائالت  طرف  من  كبري�  تو�فد� 
�صارع  م�صتوى  على  خا�صة 
�صاحة  �لوئام،  �صاحة  �ملقطع، 
�أول نوفمرب و �حلديقة �لعمومية و 
�لدو�ئر  باقي  نف�س �الإجر�ء �صمل 
بلعبا�س   �صيدي  لوالية  �لتابعة 
قو�ت �ل�رصطة عملت على تكثيف 
عرب  و�ملتنقلة  �لر�جلة  �لدوريات 
كامل �أحياء مدينة �صيدي بلعبا�س  
و�لعقالين  �لفوري  �لتدخل  بهدف 
يف حالة وقوع �أي حادث ويف هذ� 
�لوالئية  �مل�صلحة  حلت  �الإطار 
والية  باأمن  �لق�صائية  لل�رصطة 
�صيدي بلعبا�س خالل �صهر رم�صان 
جمموعه  ما    2018 ل�صنة  �لكرمي 
132 ق�صية متعلقة بالقانون �لعام ، 
تورط فيها 183 �صخ�س،�مل�صلحة 
�أمام  �ملتهمني  جميع  قدمت 
 45 حق  يف  �أ�صدرت  �لتي  �لنيابة 
�أما  �إيد�ع  �أو�مر  منهم  �صخ�صا 
 2017 ل�صنة  رم�صان  �صهر  خالل 
123ق�صية  �مل�صلحة  �صجلت  فقد 
�لعام تورط فيها  بالقانون  متعلقة 
�أمام  تقدميهم  مت  154�صخ�صا 
 13 حق  يف  �صدرت  �لتي  �لنيابة 
من  �إيد�ع   �أو�مر  منهم  �صخ�صا 
ب�صيطة  مقارنة  �إجر�ء  خالل 
لوحظ   و2018   2017 رم�صان  بني 
تر�جع ن�صبة �جلرمية نظر� لفعالية 

�مل�صطر.بناء�  �الأمني  �ملخطط 
على در��صة ميد�نية دقيقة، بعدما 
�رصطة  عمليات  برجمة  متت 
قبل  فجائية  و�أخرى  منتظمة 
��صتهدفت  �لف�صيل  �ل�صهر  وخالل 
�الأماكن  �خل�صو�س  وجه   على 
�ملجرمني  جتمع  يف  ي�صتبه  �لتي 
بتجمع  ي�صتبه  �لتي  تلك  وكذ�  بها 
�أ�صحاب �ل�صو�بق �لعدلية بها ويف 
هذ� �الإطار بلغت عمليات �ل�رصطة 
 60 �ملا�صي  رم�صان   �صهر  خالل 
�إثرها  على  مت  �رصطة  عملية 
تبني  1127�صخ�صا  حالة  در��صة 
�أن 54�صخ�صا منهم مبحوث عنهم  
تقدميهم  مت  �لعد�لة  طرف  من 
�أمام �لنيابة �لتي �أمرت باإيد�ع 22 
 32 ��صتفاد   بينما  �حلب�س،  منهم 
من �إجر�ء�ت �ال�صتدعاء �ملبا�رص، 
كما مت مر�قبة �أكرث من 317مركبة.
 2017 رم�صان  �صهر  خالل  �أما 
60عملية  �مل�صلحة  �صجلت  فقد 
�رصطة مت على �إثرها در��صة حالة 
55�صخ�صا  �أن  تبني  1831�صخ�صا 
طرف  من  عنهم   مبحوث  منهم 
�لنيابة  �أمام  تقدميهم  مت  �لعد�لة 

�لتي �أمرت باإيد�ع 16�صخ�صا منهم 
�حلب�س، بينما ��صتفاد 34�أ�صخا�س 
من �إجر�ء�ت �ال�صتدعاء �ملبا�رص، 
كما مت مر�قبة �أكرث من 1603مركبة 
لالأمن  �لوالئية  �مل�صلحة  �صجلت 
�لعمومي باأمن والية �صيدي بلعبا�س 
رم�صان  �صهر  خالل  ح�صيلتها  يف 
2018 ، 18 حادث مرور نتج عنها  
 21 و�إ�صابة  و�حد  �صخ�س  وفاة 
�صخ�صا بجروح متفاوتة �خلطورة. 
�ملوؤدية  �الأ�صباب  �أهم  وتتلخ�س 
�لعو�مل  يف  �ملرور  حو�دث  �إىل 
بالدرجة يف حني �صجلت  �لب�رصية 
ذ�ت �مل�صلحة خالل نف�س �لفرتة 
من �ل�صنة �ملا�صية 15 حادث مرور 
نتج عنها وفاة �صخ�س  و�إ�صابة 16 
�آخرين  بجروح متفاوتة �خلطورة 
هذه  من  للحد  ردعي  وكاإجر�ء 
خمالفة  ت�صجيل621  مت  �حلو�دث 
خالل  �مل�صلحة  �أقدمت  حيث   ،
على  �جلارية  لل�صنة  رم�صان  �صهر 
تورط  �صياقة  رخ�صة   288 �صحب 
ت�صتوجب  خمالفات  يف  �أ�صحابها 
رم�صان  �صهر  خالل  �أما  ذلك. 
�أح�صت  فقد  �ملن�رصمة،  لل�صنة 

رخ�صة   306 �صحب  �مل�صلحة 
حماربة  �إطار  ويف  هذ�  �صياقة 
وبهدف  �ل�رصعية  غري  �لتجارة 
�ملو�زية  �الأ�صو�ق  على  �لق�صاء 
�صهر  �مل�صلحة خالل  قامت  فقد 
من  باأكرث   2018 �صنة  من  رم�صان 
هذه  مبحاربة  خا�صة  73عملية 
من  �إثرها  على  متكنت  �لظاهرة 
�ملو�د  من  كلغ    932.7 حجز 
يف  تعر�س  كانت  �ال�صتهالكية 
ظروف غري �صحية.هذ� و �صطرت 
لل�رصطة  �لوالئية  �مل�صلحة 
خا�صا  برناجما  و�لتنظيم  �لعامة 
�لتجارية  �ملحالت  مر�قبة  ي�صمل 
�صيدي  مدينة  عرب  �ملتو�جدة 
�جلهات  مع  بالتن�صيق  بلعبا�س 
�صهر  خالل  مت  �ملخت�صة.حيث 
رم�صان من �صنة 2018مر�قبة �أكرث 
من 607 حمل جتاري مت على �إثرها 
83�إعذ�ر  و  129خمالفة  حترير 
�أ�صحاب  من  عدد  �صد  كتابي 
عن  ناهيك  �لتجارية  �ملحالت 
�قرت�ح  مت�صمن  تقرير   46 حترير 
�إىل  �أر�صل  جتارية  حمالت  غلق 

�مل�صالح �ملخت�صة 

ك�شفت م�شالح اأمن والية �شيدي بلعبا�س عن ح�شيلة ن�شاطاتها خالل ال�شهر الف�شيل 
،اأين اأثبت املخطط املو�شوع جناعته خا�شة وانه تزامن مع ف�شل ال�شيف الذي يتطلب 

بذل املزيد من املجهودات ليال ونهارا من اأجل �شمان اأمن املواطن و�شالمة ممتلكاته.

يف ح�شيلة مل�شالح االأمن ب�شيدي بلعبا�س

�س.�شهيب

حجز طن من املواد اال�ستهالكية 
وحب�س 45 جمرما يف رم�سان

خمت�شرات من تب�شة

بلدية �شيدي بلعبا�س

حجز كمية من اللحوم احلمراء الفا�سدة ببلدية قريقر

الفرع النقابي يطالب بتنحية االأمني 
العام وي�ستنجد بوزير الداخلية

�صيدي  لبلدية  �لنقابي  �لفرع  طالب 
لوزير  موجهة  ر�صالة  يف  بلعبا�س 
�لذي  �لعام  �الأمني  برحيل  �لد�خلية 
�لو�صع منذ تعيينه  كان �صببا يف تعّفن 
ل�صابقه  خلفا  للبلدية  عام  كاأمني 
،حيث  د�ئرة  كرئي�س  تعيينه  مت  �لذي 
وما  بلعبا�س  �صيدي  بلدية  �أ�صحت 
�لر�أي  حديث  م�صاكل  من  تعي�صه 
خالل  وكان  و�لوطني  �ملحلي  �لعام 
�مل�صالح  روؤ�صاء  عديد  رم�صان  �صهر 
�أي�صا  طالبو�  قد    23 عددهم  �لبالغ 
حل  و�صع  �أجل  من  �لو�صاية   بتدخل 
حلالة �لتعفن �لتي تعي�صها �لبلدية منذ 
تعيني "لهبيل عبد�هلل" �لذي كان ي�صغل 
،�أين بد�أت  رئي�س م�صلحة �ملنازعات 
م�صتوى  على   - ح�صبهم   - �مل�صاكل  
�جلّو  �زد�د  ،حيث  �لبلدية  م�صالح 
ت�صفية  نتيجة  �لعمال  بني  �مل�صحون 
وتهمي�س  وعزل  و�النتقام  �حل�صابات 
ت�صوية  عدم  ،وكذ�  �لبلدية  �إطار�ت 
و�صعيتهم يف منا�صبهم مبذكرة ،ناهيك 
و�إجبار  �لتع�صفية  �لتحويالت  عن 
�حل�صا�صة  �ملنا�صب  ذ�ت  �الإطار�ت 
يف  ت�صبب  ما  �مل�صبق  �لتقاعد  على 
يف  للبلدية  �الأ�صا�صية  �لبنية  �رصب 
�أ�صاف  ذلك  على  ،زيادة  �ل�صميم 
هوؤالء �نه مت ت�صييع 76 من�صب مل يتم 
��صرتجاعها خالل �ل�صنة �ملالية 2017 
مع ��صرتجاع من�صب و�حد للمح�صوبني 
غري  �لت�رصفات  ذلك  �إىل  ،�صف  عليه 
�لبلدية  �إطار�ت  جتاه  �الأخالقية 

و�لبدين  �للفظي  �لعنف  كا�صتعمال 
ت�صيري  م�صلحة  رئي�صة  على  وتهجمه 
�مل�صتخدمني �لتي قدمت �صكوى �صده 
�أمام وكيل �جلمهورية ، وتهجمه �أي�صا 
�ملبا�رص  –رئي�صه  �لتنظيم  مدير  على 
�ل�صلطة  ��صتعماله  على  زيادة  �صابقا- 
بامتياز�ت  للظفر  �لنفوذ  و��صتغالل 
�ل�صخ�صية  مل�صلحته  حق  وجه  بدون 
كا�صتفادته  �ملوظفني  بع�س  وملحاباة 
من منحة �لتفوي�س باالإم�صاء �خلا�صة 
�حلالة  مل�صلحة  �لتابعني  باملوظفني 
�ملدنية رغم �أنهم ال ينتمون للم�صلحة 
،ونتيجة  غريهم  منها  ُحرم  حني  يف 
لذلك قام �لعمال باالحتجاج مطالبني 
برحيله وتنازلو� جماعيا عن منا�صبهم 
رئي�س  بعد تدخل  ثم رجوعهم  �لعالية 
�لد�ئرة ونو�ب رئي�س �ملجل�س �لبلدي 
ذ�ت  ح�صب  �لعامة  للم�صلحة  تغليبا 
حينها  �مل�صوؤولون  قدم  ،حيث  �لبيان 
�الأمني  عودة  بعدم  للم�صتقيلني  وعود� 
�إجبارية  عطلة  يف  دخوله  بعد  �لعام 
�لعمال  جعلت  �الأ�صباب  هذه  ،وكل 
ينتف�صون �صد بقاءه على ر�أ�س �الإد�رة 
و�يل  منا�صدين  معه  �لتعامل  ر�ف�صني 
من  بتنحيته  بلعبا�س  �صيدي  والية 
على  معتمدين  �لعام  �الأمني  من�صب 
�الأمور  هذه  مثل  يف  �لو�يل  حنكة 
�أجل  من  �لبالد  يف  �لعليا  و�جلهات 
يهدد  بات  �لذي  �مل�صكل  هذ�  ت�صوية 

باالنفجار 
�س.�شهيب    

متكنت �رصطة �لعمر�ن و حماية 
�لبيئة �لتابعة  للم�صلحة �لوالئية 
لالأمن �لعمومي باأمن والية تب�صة 
نهار �م�س بالطريق �لوطني رقم 
�للحوم  من  كمية  حجز  من    10
و  كلغ   20 بـ  �ملقدرة  و  �حلمر�ء 
كذ� �أح�صاء �الأغنام و �لتي كانت 
موجهة لالإ�صتهالك �لب�رصي من 
�صيارة  منت  على  قريقر  بلدية 

بعد �ملعاينة من طرف  و  نفعية 
عدم  عن  �أكد  �لبيطري  �لطبيب 
مع  لال�صتهالك  �صالحيتها 
�ال  تقدمي  و  �إتالفها  و  حجزها 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  طر�ف 

التخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية
حجز كمية من �الدوية �ملهلو�صة 

ب�صدد �لرتويج
�الإجتــار  فرقة مكافحة  متكنت  

و  باملخــدر�ت  �رصعــي  غري 
�ملوؤثر�ت �لعقلية نهار �م�س من 
ترت�وح  �أ�صخا�س  ثالثة   توقيف 
من  �صنة   31  24 بني  �أعمارهم 
حالة  يف  �لثالث  �ل�صخ�س  بينهم 
فر�ر كانو� على متكن مركبة من 
نوع 505 مت جز كمية من �الدوية 
�ملهلو�صة و�ملقدرة عددها �أزيد 
من 800 قر�س مهلو�س من دو�ء 

و   ،nervica دو�ء   ،acyril
تون�صي   م�صدر   prerica دو�ء 
تب�صة   والية  باقليم  بيعها  ب�صدد 
�لتحقيق  �إجر�ء�ت  �إمتام  بعد  و 
�أمام  �لق�صية  �أطر�ف  تقدمي  مت 
لدى  �جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 
�صدهم  �صدر  �أين  تب�صة  حمكمة 

�أ �إيد�ع.
عزيزي ر�شيد

فرقة البحث و التدخل باأمن والية مع�شكر 

تفكيك جمموعة اأ�سرار خمت�سة 
يف ترويج املخدرات 
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العدوان اجلبان , لن ُيثني دم�سق عن اإ�ستعادة احلدود مع الأردن
املهند�س : مي�شيل كالغا�شي

الدولة  اإبهار  على  قادرا  الإرهاب  يعد  مل 
اأو حتى اإحراجها  اأو مفاجئتها ,  ال�سورية 
.. وباتت معارك الأ�سيل �رضورية بعدما 
والتنظيمات  املجموعات  جحافل  ُمنيت 
تفقد  جعلتها   , موؤملة  بهزائم  الإرهابية  
�سا�سعة  وا�سعة  م�ساحاٍت  على  �سيطرتها 
متنوعة الأهمية الإ�سرتاتيجية والع�سكرية 
امل�ساهد  غالبية  وباتت   , والإقت�سادية 
مكررة �سعيفة التاأثري على الدولة ال�سورية 
مواقفها  على  اأو  امليدانية  و�سيطرتها 
ال�سيا�سية وحتركاتها الدبلوما�سية ,  فكما 
م�ساهد  روؤية  والعامل  ال�سوريون  اعتاد 
وم�رضحيات  واملجازر  التفجريات 
اأو  الأمن  جل�سات جمل�س  قبيل  الكيماوي 
اأ�سبحت  كذلك   , وغريها  جنيف  لقاءات 
واجلوي  ال�ساروخي  العدوان  م�ساهد 
واملدفعي , م�ساهد ثابتة تتلو كل حتريٍر 
هام وكل تقدٍم ا�سرتاتيجي للجي�س العربي 
الأمريكية  القوات  تناوبت  , فقد  ال�سوري 
وحتالفها الال�رضعي والقوات الإ�رضائيلية 
والفرن�سية والربيطانية على تنفيذ جولٍت 
الزمان  حيث  من  اختلفت  العدوان  من 
يف  واحتدت  املبا�رض  والهدف  واملكان 
كمحاولٍت  بنف�سها  واحتفظت   , اجلوهر 
يائ�سة لرفع معنويات جماميعها الإرهابية 
جبانة  اإرهابية  وكاأفعاٍل   , اإنهيارها  ومنع 
اأمكن مبقدرات اجلي�س  الأذى ما  لإحلاق 
وقادته  جنوده  وباأرواح  ال�سوري  العربي 
تقدمه  و�رضعة  اإجنازاته  على  للتاأثري  و 
»احلمراء«  خطوطهم  ف�سلت  بعدما   ,
اأهدافه  حتقيق  عن  ثنيه  يف  وتهديداتهم 
اأولوياته  جدول  من  النابعة  حتركاته  عرب 

�سرب«  كل  »حترير  قاعدة  حتكمه  والذي 
التي اأطلقها الرئي�س ب�سار الأ�سد.

احلرب  وملفات  يوميات  يتتبع  ومن 
لع�رضات  تعر�سها  يرى   , �سوريا  على 
الإعتداءات والغارات ال�ساروخية واجلوية 
الإ�رضائيلي  العدو  قوات  نفذتها  التي 
الذي  الال�رضعي  التحالف  وقوات 
عملية  وباتت   , الأمريكية  القوات  تقوده 
تتطلب  �سنوات  ثمان  خالل  اإح�ساوؤها 
الوقت واجلهد الكبري, ويبقى من الالفت 
للعدوان  املنفذة  اجلهة  تقوم  اأن  موؤخرا, 
�سواء كانت اأمريكا اأو اإ�رضائيل بنفي اخلرب 
بالإمتناع  اأف�سل احلالت  بتكذيبه ويف  اأو 
وذلك   , عليه  التعليق  اأو  الت�رضيح  عن 
حل�ساباٍت تتعلق باإرباك الدولة ال�سورية و 
وهذا   , اأفعالها  ردود  من  واحلد  للخ�سية 
طريقة  وتطور  لإختالف  يعود  بالطبع 
للعدوان  الدفاعي  ال�سوري  الت�سدي  واّلية 
اأثبتت  التي  واّلياته  واأدواته  اأ�سكاله  وتنوع 
كفائتها يف التعامل مع ال�سواريخ املعادية 
كما  اأهدافها  اإىل  و�سولها  قبل  وتدمريها 
�سورية  على  الثالثي  العدوان  يف  ح�سل 
دائرة  لتو�سيع  اأو   ,2018\4\10 ع�سية 
املبا�رض  الهجومي  الرد  واإعتماد  الرد 
10\5\2018حيث  عدوان  يف  ح�سل  كما 
اأمطرت الدفاعات اجلوية ال�سورية �سماء 
واأجربت   , بال�سواريخ  املحتل  اجلولن 
النزول  على  الغا�سب  الكيان  م�ستوطني 
ال�ساروخ  معادلة  وكر�ست   , املالجئ  اإىل 
الكيان  قادة  يومها  واأربكت   , بال�ساروخ 
ويخفون  يتكتمون  وجعلتهم  الغا�سب 
خ�سائرهم الع�سكرية املوؤملة ول يتحدثون 
وعن  ُدكت  التي  احل�سا�سة   مواقعهم  عن 

قتالهم اللذين تبعرثت اأ�سالوؤهم.

الأمريكي  العدوان  عن  احلديث  ويف 
بد  ل   ,2018\6\17 الأحد  اجلديد 
الذي  اأي�سا  ال�سابق  العدوان  ا�ستح�سار 
لالإرتباط   ,2018\5\  24 بتاريخ  ح�سل 
وللفارق  وت�سابههما  احلدثني  بني  الوثيق 
نفذت  ...فقد  بينهما  القليل  الزمني 
اأيار, على  الأمريكية عدوانها 24  القوات 
الزور  دير  منطقة  يف  ال�سورية   القوات 
حم�س  بادية  ويف  البوكمال  من  وبالقرب 
التنف«..  »جيب  ي�سمى  ما  من  انطالقاً   ,
وتاأمني  دم�سق  بعد حترير  العدوان  وجاء 
حميطها من الإرهاب , وبداأ احلديث عن 
وحلفائها  ال�سورية  القوات  وتقدم  ح�سد 
نحو اجلبهة اجلنوبية لالإم�ساك  باحلدود 
الأُردن وحترير كامل منطقة اجلنوب  مع 
قيادة  فيه  نفت  وقٍت  درعا... يف  ومدينة 
قيامها  اأو  علمها  الأمريكي  التحالف 
ال�سورية  �سانا  وكالة  واأكدته   , بالعدوان 
اأتي العدوان الأمريكي  الر�سمية .. كذلك 
موقعا  لي�ستهدف  17حزيران,  الثاين 
جنوب  الهرى  بلدة  يف  �سوريا  ع�سكريا 
نفت  فقد  وك�سابقه   , البوكمال  �رضقي 
 , بالعدوان  قيامها  املتحدة  الوليات 
اإتهامها  اأي�سا وكالة �سانا ووجهت  واأكدته 
للقوات الأمريكية , وقد جاء العدوان بعد 
اجلي�س  وحدات  حترير  من  اأيام  ثالثة 
حمورا« بطول 40 كم ومت�سيطها م�ساحة 

2000 كم2 يف البادية الغربية للميادين.
لإرتباطهما  يعود  الإعتدائني  ت�سابه  اإن 
الوثيق مبا �سيجري يف اجلنوب واجلنوب 
اأمريكا  الغربي و درعا , وحماولة كل من 
ال�سوري  اجلي�س  منع  اأو  تاأخري  وا�رضائيل 
درعا عرب  الع�سكري يف  التحرك  بدء  من 
وبعملية  ال�سيا�سية  الأوراق  خلط  اإعادة 

املنفذة  اجلهة  وباإخفاء  الأدوار  تبادل 
القوات  تواجد  ذريعة  وباإ�ستخدام   ,
ل�سورية  اجلنوبية  احلدود  على  الإيرانية 
الأمر الذي قد ي�سري اإىل اأن اإ�رضائيل هي 
اجلهة املنفذة , فقد حتدث عنه نتنياهو 
قبيل العدوان وقال :« اأننا �سنعمل ونعمل 
ووكالء  الإيرانية  املحاولت  �سد  حاليا ً 
احلدود  قرب  ع�سكريا  للتمو�سع  اإيران 
ال�سوري«,  العمق  وداخل  الإ�رضائيلية 
للغاية  هام  ت�رضيح  مع  يتقاطع  وهذا 
اإذ  بالأم�س  اإ�رضائيلي  اأمني  مل�سوؤول 
الأردن  يف  الإقت�سادية  الأزمة  اأن  يقول:« 
 , ا�ستقراره  توؤثر على  التي  الوحيدة  لي�س 
وهناك خماطر اأمنية من اقرتاب مقاتلي 
 ,« حدوده  من  والإيرانيني  اهلل  حزب 
بالإ�سافة اإىل لقاء نتنياهو بامللك الأردين 
العر�س  تعومي  اإعادة  بعد  ياأتي  والذي 
الكايف  باملال  خزائنه  وملئ  الأردين 
�سل�سلة  وتقدمي  القرن  ب�سفقة  لقبوله 
قناة  )كم�رضوع  الإقت�سادية  امل�ساريع  من 
الأردن  غور  تغذية  وم�رضوع   , البحرين 
حمطات  �ستنتجها  التي  العذبة  باملياه 
العقبة(, كر�ساوى  التي �ستقام يف  التحلية 
للنظام الأردين ودفعة على ح�ساب �سفقة 
عبور  على  موافقته  لنيل  اأم  القرن؟, 
الأردنية  الأجواء  الإ�رضائيلية  الطائرات 
وحلفائها  ال�سورية  القوات  لإ�ستهداف 
والقوات الرديفة �رضق �سوريا ؟ .. ل ميكن 
التفكري بعيدا عن هذا املنطق فقد �سبق 
الأجواء  عربت  اأن  الإ�رضائيلية  للطائرات 
اإعتداءاتها  ونفذت  والعراقية  الأردنية 
على ريفي حماه وحلب اجلنوبي ال�رضقي 
حتت ذريعة تفادي اإحتكاكها واإ�سطدامها 

بالطائرات الرو�سية.

مهما يكن من اأمر العدوان , فقد تناقلت 
و�سائل الإعالم ت�رضيحا مل�سوؤول اأمريكي 
نقلته عنه ال CNN ليلة الأم�س وبعد 24 
�ساعة على العدوان يقول فيه :« اإ�رضائيل 
نفذت الق�سف على منطقة البوكمال عند 
احلدود ال�سورية العراقية الليلة املا�سية«, 
الأمريكي  ال�سفري  اليوم كالم  اأتبعه �سباح 
الأمريكية  اجلوية  :«القوة  بغداد  لدى 
 , احلدود  على  الهجوم  عن  م�سوؤولة  غري 
اأمريكي على  ن�ساط جوي  لأي  ول وجود 
وقٍت  يف   , العراقية«   – ال�سورية  احلدود 
العراق  اهلل–  حزب  كتائب  فيه  ح�رضت 
الأمريكية  القوات  م�سوؤولية  عن  احلديث 
والإ�رضائيلية باجلرمية , واأكدت ا�ستعداد 
ال�سهيوين  الكيان  مع   « للمواجهة  احلزب 
لها  �سيكون  واأنه   , الأمريكي«  وامل�رضوع 

موقفها مع اإنك�ساف هوية املرتكبني.
ال�سيطرة  اإ�ستعادة  باتت  فقد  �سك  بال 
للجي�س  اأولوية  الأردنية  احلدود  على 
العربي ال�سوري بعد ا�ستعادته للحدود مع 
قادته  فيه  يعلم  وقٍت  يف   , ولبنان  العراق 
خ�سو�سا  �سهلة  تكون  لن  املعركة  اأن 
ع�سابات  ي�سمى  ملا  املطلق  الدعم  مع 
من  هناك  املتواجدة  احلر  اجلي�س 
العدو  راأ�سهم  وعلى  �سوريا  اأعداء  كافة 
املبا�رض  التدخل  واإحتمالية  الإ�رضائيلي 
للقوات الأمريكية و الإ�رضائيلية ... لكن, 
وعلى الرغم من العدوان الأخري ور�سائله 
 , اإرتكبه  عمن  النظر  وبغ�س  واأهدافه 
حترير  عن  دم�سق  ثني  اأحٌد  ي�ستطيع  لن 
كامل اأرا�سيها , فمعركة درعا باتت معلنة 

وو�سيكة ووا�سحة الهدف.
فقد منحت الدولة ال�سورية اجلهد والوقت 
للحلول الهادئة – ال�سلمية مبا يعيد الأمن 

احلدودية  املناطق  �سكان  ّللف  والأمان 
وي�سمح بعودة الالجئني من الأردن , لكن 
الإرهابيني - العمالء ممن ي�ستعملون ا�سم 
اإّل والإن�سات مل�سغليهم ,  اأبوا  املعار�سة 
وبات من الوا�سح اأن الدواء مل يعد نافعا 
ول بد من اإ�ستئ�سال الإرهاب ق�رضا... اإن 
لتحرير درعا اأهميٌة ا�سرتاتيجية  للدولتان 
ال�سورية والأردنية على حٍد �سواء , فاإعادة 
له  �ستكون  عّمان   - دم�سق  طريق  فتح 
لكال  هامة  واإقت�سادية  اأمنية  اإنعكا�سات 
اإن�سياق  ي�ستمر  اأّل  ونتمنى   , البلدين 
�سعبه  م�سالح  بعك�س  الأردين  العر�س 
وجريان  اأ�سقاء  اأنهما  البلدين  فقدر   ,

واأمريكا لن تكون قدرا ل�سعبيهما.
قام  من  حقيقة  اإخفاء  على  اللعب  اإن 
موؤثرا  عامال  يكون  لن   , العدوان  بتنفيذ 
ما  حقيقة  تغيري  على  النتيجة  حيث  من 
فحماية   , منه  والر�سالة  الغاية  و  حث 
هي  الإرهابية  والتنظيمات  املجموعات 
الأمريكي  العدوين  لكال  م�سرتكة  اأهداٌف 
هذه  مبثل  وقيامهما   , والإ�رضائيلي 
لإنعا�س  اأكرث من جرعٍة  يعدو  اجلرائم ل 
اإرهابييهما يف البوكمال و درعا ,  ناهيك 
عن الإرتباط الوثيق ما بني وجود وم�سري 
الوليات املتحدة الأمريكية والإرهاب يف 
�سوريا , ومل يعد خافيا على اأحد تدخلها 
اأذرعها  من  تبقى  ما  لإنقاذ  ال�رضيح 
الإرهابية على احلدود ال�سورية - العراقية 
, واأنها ل تزال تتخذ من وجودهم ذريعة 
حماربة  عنوان  حتت  �سوريا  يف  لبقائها 
الإرهاب , فيما انت�سارات اجلي�س العربي 
تق�سي  الإرهابيني  على  وحلفاوؤه  ال�سوري 
لالأرا�سي  وغزوها  وجودها  على مربرات 

ال�سورية....

وهم الردع الإ�سرائيلي تبدده غزة
عماد اأبو عواد 

حثيث,  ب�سكل  »اإ�رضائيل«  ترفع  حني 
ل  التي  الدولة  باأّنها  الكبري  �سعارها 
تُقهر, و�ساحبة اأقوى جي�س يف املنطقة, 
مهّمة  ردع  معادلت  تثبيت  وا�ستطاعت 
اإىل  ذلك,  وراء  من  تهدف  املنطقة,  يف 
تام,  هدوء  اإىل  التو�سل  �رضورة  تاأكيد 
امل�ستوطن  لدى  والراحة  الأمل  يبعث 
الذي يعي�س فيها, وي�ستجلب غريه لواحة 
القيادات  ت�سفها  كما  العربية,  الأحالم 

الإ�رضائيلية.
املعطيات احلقيقية على الأر�س, والتي 
لـ«اإ�رضائيل«,  الكبرية  القدرة  اأظهرت 
�ساحات  يف  املعادلت,  تلك  تثبيت  يف 
املتكرر  ق�سفها  ظل  يف  خا�سة  عّدة, 
ردود  وجود  دون  ال�سورية,  لالأرا�سي 
�سوى تهديدية, �رضعان ما تبخرت, اإىل 

مع  التطبيع  نحو  العربية  الهرولة  جانب 
وردة  الإ�رضائيلي  ال�سلوك  هذا  الكيان, 
اإمكانية  عدم  اإىل  توؤ�رض  العربية,  الفعل 
اإخفاء �سم�س الردع الإ�رضائيلي, بغربال 

الوهم العربي.
هي وحدها غزة, رغم �سيق امل�ساحة, 
وتعقيد اجلغرافية املنب�سطة ككف اليد, 
املفرو�س  الغا�سم  احل�سار  جانب  اإىل 
الردع  جدار  يف  تُ�سّدع  زالت  ل  عليها, 
فتق�سفه  الحتالل  يق�سف  الإ�رضائيلي, 
غزة, ي�رضب فت�رضب غزة, رغم الفارق 
العمل  ورغم  الإمكانات,  يف  الكبري 
للخال�س من هذه  الدوؤوب,  الإ�رضائيلي 

املعادلة.
هي وحدها غزة, رغم �سيق امل�ساحة, 
وتعقيد اجلغرافية املنب�سطة ككف اليد, 
املفرو�س  الغا�سم  احل�سار  جانب  اإىل 
الردع  جدار  يف  تُ�سّدع  زالت  ل  عليها, 

فتق�سفه  الحتالل  يق�سف  الإ�رضائيلي, 
غزة, ي�رضب فت�رضب غزة, رغم الفارق 
العمل  ورغم  الإمكانات,  يف  الكبري 
للخال�س من هذه  الدوؤوب,  الإ�رضائيلي 

املعادلة.
الإيحاء  هو  الردع  تعريف  كان  واإذا 
للخ�سم, باأّن ا�ستخدامه اأي قّوة �سيكلفه 
ا كبرياً, رمبا يوؤدي اإىل تدمريه والق�ساء  رًدّ
للهدوء, وعدم  الذي يدفعه  الأمر  عليه, 
غزة,  فاإّن  ميتلكها,  قّوة  اأّي  تفعيل 
ملقاومتها  تي�رض  مما  الأدنى  وباحلد 
مفاجئة  و�سائل  وبابتكار  اإمكانات,  من 
احلالية يف  مع طبيعة املجريات  تتواءم 
ل�سانع  توحي  اأن  ا�ستطاعت  املنطقة, 
القرار, ولعامة اجلمهور الإ�رضائيلي اأّنها 
الأهم,  العن�رض  زالت  ل  جراحها,  رغم 
اآخر, ل  نوع  تعاماًل من  ي�ستوجب  الذي 
البهار  يكون فيه ال�ستعالء الإ�رضائيلي, 

حال  كما  التعامل,  لطبيعة  امل�ساف 
»اإ�رضائيل« مع دول الإقليم.

ومُيكن تلخي�س ما حُتدثه غزة من خرق 
يف جدار الردع الإ�رضائيلي, مبا يلي:

اأولً: تثبيتها معادلت الق�سف بالق�سف 
فارق  اإدراكها  رغم  بالدم,  والدم 

الإمكانات.
التخّوف من  اإىل  »اإ�رضائيل«,  دفع  ثانياً: 
مفاجئات,  من  حُتدثه  قد  وما  احلرب, 
»اإ�رضائيل«  تفكري  حدود  اإىل  و�سلت 

باإمكانية اجتياح املقاومة لغالف غزة.
الإ�رضائيلي  ال�سوت  ارتفاع  ثالثاً: 
حللول  التو�سل  ب�رضورة  املطالب, 
ل  حرب  خو�س  وعدم  غزة,  قطاع  مع 
الواقع  حقيقة  يف  تُغري  ولن  لها,  داعي 

امُلعا�س.
رابعاً: اأثبتت و�سائل املقاومة الب�سيطة, 
ال�سعف  ُعمق  الورقية,  كالطائرة 

قدرة  بعدم  امُلتمثل  الإ�رضائيلي, 
امل�ستوطن على التعاي�س, يف واقع �سبه 

ا�ستنزايف.
حتت  تتاأمل  غزة  اأّن  حقيقة  ظل  يف 
احلال  بطبيعة  وهي  حُمكم,  ح�سار 
ظل  يف  تُريدها  ول  احلرب,  تخ�سى 
فاإّن  الأر�س,  على  كثرية  معطيات 
الآخر  هو  يفتقد  الإ�رضائيلي,  اجلانب 
مع  التعامل  لطبيعة  وا�سحة  لروؤية 
بني  وما  يخ�ساها,  حرب  بني  فما  غزة, 
بقي  ماآلته,  من  يتخّوف  للح�سار  رفع 
�سانع القرار يف »اإ�رضائيل«, اأمام فقدان 
التعامل  طبيعة  يف  ال�سرتاتيجية  للروؤية 

امُلف�سلة, جتاه القطاع
خام�ساً: بدء التفكري الإ�رضائيلي, خارج 
غزة  يف  امُلعا�س  الواقع  بقاء  �سندوق 
للم�ستوطن,  الأمن  فتحقيق  حاله,  على 
النهج  تغيري  ب�رضورة  منوطاً  بات 

الإ�رضائيلي.
الأوىل  احلرب  على  عقد  بعد  �ساد�ساً: 
على غزة, يف العام 2008, باتت املقاومة 
مقارعة  على  قدرة  واأكرث  �سالبة,  اأكرث 
وفق  اأف�سل,  ب�سكل  وجمهزة  الحتالل, 
الذي  الأمر  الإ�رضائيلية,  التقديرات 
فلك  خارج  ت�سري  غزة,  اأّن  اإىل  يُ�سري, 
التي  ومعادلتها  الإ�رضائيلية  ال�سيطرة 
التفكري  متنع من حميطها, حتى جمرد 

مبقارعة »اإ�رضائيل«.
�سابعاً: وهي النقطة الأكرث جوهرية, غزة 
وعلناً, مل ترفع الراية البي�ساء, بل وتوؤكد 
ملعركة  تتجهز  باأّنها  وت�رضيحاً,  �سلوكاً 
ويُدرك  الحتالل,  يراه  ًزا  جتُهّ اأكرب, 
التهديد  مُيثل  غزة,  مقاومة  فكر  اأّن 
ظل  يف  خطراً,  الأكرث  ال�سرتاتيجي 
الإ�رضائيلية,  الن�سوة  اأمام  �سامداً  بقائه 

بعد النجاحات الإقليمية الكبرية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : ورقلة

دائرة: انقو�سة
بلدية : انقو�سة 

الرقم : ....../2018

و�شل ت�شجيل الت�شريح بت�أ�شي�س 
جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف  18 �سفر 1433 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات ، يتم هذا اليوم 

2018/06/07 ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�س اجلمعية ذات 
الطابع االجتماعي الثقايف 

امل�سماة : جمعية ن�ساطات دار ال�سباب انقو�سة 
الكائن مقرها : دار ال�سباب انقو�سة 
لرئي�س اجلمعية ال�سيد : بو�ستة ب�سري 

تاريخ و مكان امليالد : 1978/01/17 انقو�سة 
العنوان : حي الثورة انقو�سة 

املالحظة : التاأ�سي�س القانوين يتم بعد القيام  االإجباري ب�سكليات 
االإ�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة 

ذات توزيع وطني وفقا الأحكام املادة 18  الفقرة 02 من القانون 
ال�سالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : ورقلة

دائرة: �سيدي خويلد 
بلدية : بلدية �سيدي خويلد 

م�سلحة : التنظيم و ال�سوؤون العامة 
الرقم : 02./2018

و�شل ت�شجيل الت�شريح بت�أ�شي�س 
جمعية حملية

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف  18 �سفر 1433 املوافق 
ل 12 يناير 2012 املتعلقة باجلمعيات ، يتم هذا اليوم 27 ماي 

2018 ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�س اجلمعية ذات الطابع 
االجتماعي  امل�سماة : جمعية �سباب اأم الرانب �سيدي خويلد 

ورقلة الكائن مقرها : اأم الرانب �سيدي خويلد ورقلة
لرئي�س اجلمعية ال�سيد : بولفعة ح�سني 

تاريخ و مكان امليالد  : 1988/01/29 بورقلة 
العنوان : حي اأم الرانب �سيدي خويلد ورقلة

املالحظة : التاأ�سي�س القانوين يتم بعد القيام  االإجباري ب�سكليات 
االإ�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية واحدة 

ذات توزيع وطني وفقا الأحكام املادة 18  الفقرة 02 من القانون 
ال�سالف الذكر 

�سيدي خويلد يف : 27 ماي 2018

 تهنئة مبنا�سبة التخرج 
اإىل االأخ حممد عدالن لعم�رة 

مبن��شبة تخرجه، يتقدم 
لكم اأخوكم ال�شغري اإي�د عبد 

احلفيظ بن ال�شغري ب�أحر 
الته�ين متمني� لكم دوام التقدم 

والنج�ح، بعد 
هذه اخلطوة التي اأجنزمتوه� 
يف دروب احلي�ة، تلك املتّوجة 

ب�لطموح واملكّللة ب�لفالح، والتي 
و�شلت بكم يف نه�ية املط�ف اإىل 

درب النج�ح، وحي�زة �شه�دة 
تقني �ش�مي كهروتقني.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : ورقلة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام 

الرقم : 2018/18
و�شل اإ�شع�ر بتجديد املكتب

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 
18 �سفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 

وردا على مذكرة التعديالت املوؤرخة يف 2017/07/09 
حتت رقم 17/835 املتعلقة بتغيري ت�سكيلة املكتب التنفيذي 

للجمعية املحلية امل�سماة : 
اللجنة الدينية مل�سجد االإمام علي امل�سجلة حتت رقم : 

08 بتاريخ : 2002/01/08 الكائن مقرها ب : م�سجد االإمام 
علي بلدية اأنقو�سة ي�رصفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا 

هذا اليوم : 2018/01/29 على جتديد مكتب اجلمعية التي 
يرتاأ�سها ال�سيد : جمال بن عزية تاريخ و مكان االزدياد : 

1978/01/10 اأنقو�سة 
العنوان ال�سخ�سي : بلدية اأنقو�سة 

يجب القيام باإجراءات االإ�سهار وفقا الأحكام املادة 18 
الفقرة 02 من القانون ال�سالف الذكر .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية ورقلة

دائرة �شيدي خويلد
بلدية ح��شي بن عبداهلل

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون االجتم�عية
الرقم :01/2018

و�سل ت�سجيل الت�سريح 
بتاأ�سي�س جمعية حملية

مبقت�سى القانون 12/06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 
املوافق لـ 15 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا 

اليوم 2018/04/10 ت�سليم و�سل الت�رصيح بتاأ�سي�س 
اجلمعية املحلية ذات الطابع االجتماعي وامل�سماة :

اجلمعية اخلريية ال�سجرة الطيبة ل�سباب حا�سي بن عبد 
اهلل الكائن مقرها :باملركز الثقايف لبلدية حا�سي بن عبد 

اهلل لرئي�سها ال�سيد : خالدي عمار
تاريخ ومكان امليالد : خالل 1975 بورقلة

العنوان حي حممد بو�سياف حا�سي بن عبد اهلل ورقلة 

ANEP N°: 818831

ANEP N°: 818951

الو�شط:2018/06/21

الو�شط:2018/06/21

الو�شط:2018/06/05

الو�شط:2018/06/21

الو�شط:2018/06/21الو�شط:2018/06/05الو�شط:2018/06/05

اإ�سهاراخلمي�س 21 جوان  2018  املوافـق  لـ 07 �شوال 1439هـ 9

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

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

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
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Coùt de la formation 
            10 000DA
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Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 2018



دويلاخلمي�س 21 جوان  2018  املوافـق  لـ 07 �شوال 1439هـ 10

املقاومة ترد

طائرات االحتالل ت�سن �سل�سلة غارات على غزة
احلربي  الطريان  �شن 
اأم�س  فجر  ال�شهيوين، 
الأربعاء، �شل�شلة غارات على 
اأرجاء  يف  للمقاومة  مواقع 
غزة،  قطاع  من  متفرقة 
بالرد  املقاومة  �شارعت 
م�شتوطنات  بق�شف  عليها 
لقواعد  تفعيال  غزة؛  غالف 
"الق�شف  الأخرية  ال�شتباك 
بالدم"واأفاد  والدم  بالق�شف 
مرا�شلنا، باأن مواطننَي اأ�شيبا 
بعدما  الليل،  منت�شف  بعد 
الحتالل  طائرات  اأطلقت 
الأقل  على  �شاروخني 
غرب  زراعية  اأر�س  جتاه 
قطاع  جنوب  رفح  مدينة 
امل�شابنَي  اأن  واأ�شاف  غزة 
الذين  ال�رشطة  اأفراد  من 

قرب  موقعهم  يف  تواجدوا 
ونقال  ال�شتهداف،  مكان 
حملي  م�شفى  يف  للعالج 
طائرات  �شنت  غزة،  ويف 
الحتالل غارات جوية على 
بالقرب  للمقاومة  موقع  
غرب  البيدر  منتجع  من 
لحٍق،  تطوٍر  ويف  املدينة 
احلربية  الطائرات  اأطلقت 
�شواريخ  �شتة  ال�شهيونية 
التابع  القد�س  موقع  جتاه 
الق�شام غرب مدينة  لكتائب 
خانيون�س جنوب قطاع غزة، 
يف  هائل  ب�شكل  دويها  �شمع 
اأنها  لحقا  تبني  املنطقة، 
اأدت لإ�شابة مواطن بجروح 

طفيفة؛ وفق مرا�شلنا.
الطائرات  ق�شفت  كما 

موقعا  ال�شهيونية  احلربية 
للمقاومة �شمال قطاع غزة، 
ما اأدى اإىل تدمري يف املكان 
املواطنني  اأحد  واإ�شابة 
وبعد الفجر، ق�شف الطريان 
موقع  ال�شهيوين،  احلربي 
لكتائب  التابع  اجلدار 
غزة،  قطاع  �شمال  الق�شام، 
من  قليل  بعد  ب�شاروخني 
من  ب�شاروخ  ا�شتهدافه 

طائرة ا�شتطالع.
طائرات  اأن  مرا�شلنا،  واأفاد 
اأي�شا  ق�شفت  الحتالل 
املدنية"  "الإدارة  موقع 
بغزة، والبحرية جنوب غربي 
ق�شفت  ولحقا  خانيون�س، 
مدخل  على  للق�شام،  موقعا 
وموقع  املغازي،  خميم 

�شهداء رفح.
جي�س  با�شم  الناطق  واأعلن 
ا�شتهداف  الحتالل، 
جمامع   3 يف  اأهداف   8
ملنظمة  تابعة  ع�شكرية 
قطاع  طول  على  حما�س 
اإطالق  على  ا  "رًدّ غزة، 
من  ال�شاروخية  القذائف 
اإ�رشائيل  باجتاه  غزة  قطاع 
)الأرا�شي املحتلة منذ عام 
1948( الليلة املا�شية"، وفق 
بيان  يف  اأعلن  وكان  ادعائه. 
مواقع   3 ا�شتهداف  �شابق 
بحجة اإطالق طائرات ورقية 

من غزة جتاه غالف غزة.
وردا على العدوان ال�شهيوين؛ 
ق�شفت املقاومة الفل�شطينية 
غالف  م�شتوطنات 

القذائف  من  بعدد  غزة 
لقواعد  تفعيال  ال�شاروخية، 
"الق�شف  الأخرية  ال�شتباك 
م�شادر  بالق�شف"واأكدت 
متكن  ملرا�شلنا،  حملية 
عدة  اإطالق  من  املقاومة 
م�شتوطنات  جتاه  �شواريخ 
التحليق  رغم  غزة،  غالف 
الحتالل  لطائرات  املكثف 
اإعالم  و�شائل  واأقرت 
من  عدد  ب�شقوط  الحتالل 
ال�شواريخ �شقطت يف املجمع 
فيما  "ا�شكول"،  ال�شتيطاين 
يف  الإنذار  �شافرات  دوت 
امل�شتوطنات،  من  عدد 
احلديدية  القبة  واأطلقت 
ملحاولة  �شواريخ  عدة 
املقاومة  �شواريخ  اعرتا�س 

ووفق معاريف العربية، فقد 
انفجارات  عدة  دوي  �شمع 
يبدو  ع�شقالن،  �شاطئ  يف 
لعملية اعرتا�س �شواريخ من 
غزة ودوت �شافرات الإنذار 
ا�شكول،  م�شتوطنات:  يف 
العني  �شار هانيغيف، نريمي، 
نتيف  مردخاي،  ياد  الثالثة، 
واإثر  وكي�شوفيم  هع�رشا، 
ال�شهيوين،  العدوان  جتدد 
ر�شقة  املقاومة  اأطلقت 
جتاه  جديدة  �شاروخية 

م�شتوطنات الحتالل.
الق�شام،  اإعالم  واأفاد 
حميط  يف  النريان  با�شتعال 
الع�شكرية  زيكيم  قاعدة 
التابعة جلي�س الحتالل بعد 

ق�شف املقاومة لها.

طائرات غزة الورقية.. 

بني اال�ستنزاف الفل�سطيني والتهويل االإ�سرائيلي
يهول الإعالم الإ�شرائيلي والأو�شاط ال�شيا�شية يف تل اأبيب من الآثار الناجمة عن اإطالق الطائرات الورقية والبالونات امل�شتعلة )احلارقة( باجتاه امل�شتوطنات 

املحاذية لقطاع غزة، بهدف ا�شتغاللها لأغرا�س �شيا�شية، بح�شب خبريين يف ال�شاأن الإ�شرائيلي.
وفق اخلبريين،  التهويل،  ذلك  عرب 
ال�شيا�شية  الأو�شاط  تهّيئ  قد 
قتل  لإمكانية  الدويل  املجتمع 
مطلقي  الإ�رشائيلي  اجلي�س 
غزة  من  والبالونات  الطائرات 
الزراعية  الأرا�شي  باجتاه 
يف  جدل  وي�شود  الإ�رشائيلية 
�شبل  حول  الإ�رشائيلية  احلكومة 
الطائرات  مطلقي  مواجهة 
اأركان  بع�س  يرى  اإذ  والبالونات، 
بنيامني  رئي�شها  مثل  احلكومة، 
اأفيغدور  دفاعه،  ووزير  نتنياهو 
لتفادي  قتلهم،  جتنب  ليربمان، 
اإ�رشائيل  �شورة  على  �شلبي  تاأثري 
اإ�رشائيل  وواجهت  عامليا. 
اأكرث  لقتلها  حادة،  دولية  انتقادات 
و15   14 يف  فل�شطينيا،   120 من 
ماي املا�شي، خالل م�شاركتهم يف 
ال�شياج  قرب  �شلمية،  احتجاجات 
الأمني الفا�شل بني غزة واإ�رشائيل 
يف  الأمنية  امل�شتويات  ومتيل 
الإ�رشائيلية  واملخابرات  اجلي�س 
قتل  عن  بالمتناع  التو�شية  اإىل 
ت�شعيد  اأي  لتجنب  املتظاهرين، 
حركة  مع  ملواجهة  يتحول  قد 
يف  )حما�س(  الإ�شالمية  املقاومة 

القطاع.
وزير  مثل  اإ�رشائيليون،  وزراء  لكن 
التعليم، نفتايل بينيت، ووزير الأمن 
يو�شون  اأردان،  جلعاد  الداخلي، 
بقتل  للجي�س  ال�شماح  ب�رشورة 
من  البالونات  الطائرات  مطلقي 
غزة، التي حتا�رشها اإ�رشائيل منذ 

12 عاما.
التهويل  ذلك  اإ�رشائيل  وت�شتغل 
عامليا  نف�شها  لتربئة  حماولة  يف 
تابعة  ومواقع  اأهداف  وق�شف 
اأبرزها حركة  فل�شطينية،  لف�شائل 
على  الرد  من  كنوع  "حما�س"، 

اإطالق الطائرات والبالونات.
اجلي�س  با�شم  املتحدث  واأعلن 
يف  اأدرعي،  اأفيخاي  الإ�رشائيلي، 
اأنه مت "اإحباط  10 جوان اجلاري، 
نفق ا�شتثنائي هجومّي ميتد باجتاه 
حما�س"وزعم  حلركة  يتبع  البحر 
اأدرعي، يف ت�رشيحات خمتلفة، اأن 
املواقع التي يتم ق�شفها "هي من 

البنية التحتية الع�شكرية للحركة".

ا�شتنزاف فل�شطيني

الطائرات  ت�شتنزف  بالفعل 
من  اإ�رشائيل  احلارقة  والبالونات 
ناحيتي القت�شاد والأمن القومي، 
و�شائل  و�شف  لدرجة  لي�س  لكن 
باأنه  يحدث  ما  اإ�رشائيلية  اإعالم 
"حرب ا�شتنزاف"، بح�شب خبريين 

يف ال�شاأن الإ�رشائيلي.
�شابط  �شيمحي،  دودي  وقال 
والإنقاذ  الإطفاء  جهاز  يف 
اإن  املا�شي،  اجلمعة  الإ�رشائيلي، 
نريان الطائرات والبالونات التهمت 
األف  )الدومن=  دومن  األف   25 نحو 
مرت مربع( من الأرا�شي الزراعية، 
وفق  املا�شيني،  ال�شهرين  خالل 

�شحيفة "هاآرت�س" العربية.
ويبدو اأن اإ�رشائيل وجدت خمرجا 
لتعوي�س مزارعيها املت�رشرين من 
الطائرات  ت�شعلها  التي  النريان، 
خالل  من  احلارقة،  والبالونات 
خ�شم مبالغ التعوي�شات من ميزانية 
ال�شلطة الفل�شطينية ووجه نتنياهو، 
الأحد املا�شي، بخ�شم مبالغ مالية 
الفل�شطينية،  ال�شلطة  ميزانية  من 
ملزارعني  تعوي�شات  ل�شالح 
من  كبري  جزء  وياأتي  اإ�رشائيليني 
عرب  الفل�شطينية  ال�شلطة  ميزانية 
اإ�رشائيل، اإذ حتول لل�شلطة �شهريا 
دفعات �رشيبية تقوم بجبايتها من 
الب�شائع الفل�شطينية املنقولة عرب 

املوانئ واملعابر الإ�رشائيلية.

ال�شعور بالأمن

يف  اخلبري  �شلحت،  اأنطوان  وفق 
هذه  فاإن  الإ�رشائيلي،  ال�شاأن 
اأ�شكال  من  �شكل  "الطائرات 
اعتاد  فالحتالل  ال�شتنزاف، 
ال�رشيعة،  التقليدية  احلروب  على 
ت�شيبه  ال�شتنزاف  م�شاألة  لكن 
�شلحت،  ال�شميم"واأ�شاف  يف 
اأثبتت،  "اإ�رشائيل  اأن  لالأنا�شول، 
خالل  القت�شادي،  امل�شتوى  على 
اأنها  املا�شيني،  والن�شف  العقد 

املادية  الآثار  متت�س  اأن  ت�شتطيع 
للحروب التي خا�شتها"وا�شتدرك: 
"لكن اأخطر ما يف ذلك ال�شتنزاف 
الحتالل  دولة  نظر  وجهة  ح�شب 
والبالونات  الطائرات  اأن  هو 
بالأمن  ال�شعور  ت�شتنزف  احلارقة 
اأن  على  امل�شتوطنني"و�شدد  لدى 
اأعمال  جدول  راأ�س  يف  "الأمن 
الإ�رشائيلية،  ال�شيا�شية  الأحزاب 
تخلخل  اإذا  حكومات  ت�شقط  وقد 
هذا  اأن  بالأمن"واأو�شح  ال�شعور 
"�شغطا  ي�شكل  ال�شتنزاف 
ال�شيا�شة  املوؤ�ش�شتني  على  كبريا 
اأن  اإ�رشائيل"وراأى  يف  والأمنية 
الإ�رشائيلي  الإعالمي  التهويل 
لآثار الطائرات الورقية والبالونات 
�شيا�شية  اأهداف  "يخدم  احلارقة 
القب�شة  لتربير  اأو  اإ�رشائيلية، 
اإ�رشائيل  اإليها  تلجاأ  التي  احلديدة 

�شد هذه الظاهرة".
ورغم ت�شببها بزعزعة حالة الأمن 
لغزة،  املحاذية  امل�شتوطنات  يف 
اإل اأن اأ�رشار تلك الطائرات لي�س 
ال�شواريخ  حتدثه  الذي  بالقدر 
تُطلق  التي  ال�شاروخية  والقذائف 
اإىل العتداءات  من غزة. واإ�شافة 

الإ�رشائيلية، يعاين اأكرث من مليوين 
اأو�شاع معي�شية  ن�شمة يف غزة من 
جراء  للغاية،  مرتدية  و�شحية 
وبداأت  للقطاع  اإ�رشائيل  ح�شار 
اإ�رشائيل ح�شارها لغزة عقب فوز 
الت�رشيعية،  بالنتخابات  "حما�س" 
�شيطرة  اإثر  ثم عززته   ،2006 عام 
العام  يف  القطاع،  على  احلركة 
حركة  مع  خالفات  �شمن  التايل، 
الفل�شطيني  الوطني  التحرير 

)فتح(.

من التحذير اإىل القتل

ت�شتخدم  متعمدة،  �شيا�شية  �شمن 
"اإرهاب  م�شطلح  اإ�رشائيل 
لإظهارها  الورقية"،  الطائرات 
وديع  بح�شب  خطري،  مبظهر 
الدويل  املركز  مدير  ن�شار،  اأبو 
النا�رشة  مدينة  يف  لال�شت�شارات 

�شمايل اإ�رشائيل.
املوؤ�ش�شة  اأن  ن�شار  اأبو  وتابع 
ت�شعى  الإ�رشائيلية  ال�شيا�شية 
تلك  عطاء  اإىل  حثيث  "ب�شكل 
الورقية،  الطائرات  عن  ال�شورة 
الداخلي  العام  الراأي  اأ�شبح  حيث 

امل�شطلح"واأو�شح  ذلك  يتبنى 
"�شغطاعلى  ي�شكل  قد  ذلك  اأن 
واملوؤ�ش�شة  الإ�رشائيلي  اجلي�س 
الأمنية لالنتقال من مرحلة حتذير 
مرحلة  اإىل  الطائرات  مطلقي 
وجود  اإىل  املبا�رش"ولفت  القتل 
اأي  اإىل  تبحث  قانونية  "م�شاورات 
الإ�رشائيلي  القانون  ي�شمح  مدى 
مبا�رشة  �رشبات  بتوجيه  للجي�س 
عن  الطائرات"واأعرب  ملطلقي 
ظاهرة  ا�شتمرار  باأن  اعتقاده 
جتاه  الورقية  الطائرات  "اإطالق 
�شيزيد  لغزة  املحاذية  املناطق 
على  ال�شيا�شي  امل�شتوى  �شغط 
الطائرات  مطلقي  لقتل  اجلي�س 
يح�شم  قد  ما  لكن  والبالونات". 
والبالونات،  الطائرات  تلك  اأمر 
"ت�شببها  هو  ن�شار"،  "اأبو  وفق 
اأو  ب�رشية  خ�شائر  باإحداث 
اجلانب  يف  ج�شيمة  مادية  اأ�رشار 
"ل  قائال:  الإ�رشائيلي"وم�شى 
خ�شائر  حدوث  ا�شتبعاد  ميكن 
ال�شيف،  ف�شل  يف  فنحن  ب�رشية، 
�رشيع  ب�شكل  ت�شب  قد  والنار 

وتخرج عن ال�شيطرة".

ت�شعيد جديد

ق�شف  اإىل  ن�شار  اأبو  ولفت 
احلربية  الإ�رشائيلية  الطائرات 
مواقع تابعة حلركة "حما�س"، ردا 
الورقية،  الطائرات  اإطالق  على 
امل�شيطر  هي  "حما�س"  كون 

الفعلي على غزة.
واأعرب عن اعتقاده باأن "اإ�رشائيل 
مطلقي  مع  تتعامل  اأن  تريد  ل 
التعامل  لكن  بغزة؛  الطائرات 
كونها  حما�س،  مع  هو  الأ�شا�شي 
يف  يحدث  ما  كل  عن  امل�شوؤولة 
الق�شف  يدفع  ورمبا  القطاع". 
الإ�رشائيلي "حما�س" اإىل التخفيف 
املحتجني  اإطالق  حّدة  من 
الفل�شطينيني للطائرات والبالونات، 
اأو  احلركة،  مواقع  على  للحفاظ 
وقد  جديدا  ت�شعيدا  غزة  جتنيب 
من  اأي  يف  �شحايا  �شقوط  يعجل 
ورمبا  ت�شعيد  بحدوث  الطرفني 
جتاه  �شواريخ  "حما�س"  تطلق 
الأخرية  ا�شتمرت  اإذا  اإ�رشائيل، 
يف �رشب مواقع احلركة، ردا على 
اإطالق الطائرات والبالونات، وهو 
ما يت�شبب اأي�شا يف ت�شعيد جديد.
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الهجرة  منظمة  معطيات  وح�سب 
الدولية، و�سل اإىل اأوروبا هذا العام 
32 األفا من املهاجرين. ويف العام 
املا�سي بلغ عدد طالبي اللجوء يف 
الحتاد الأوروبي اأكرث من 728 األف 
تقل�ص  من  الرغم  وعلى  �سخ�ص. 
هذا العدد باملقارنة مع موؤ�رشات 
اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل   ،2016 عام 
اأن هذا العدد كان هائال يف 2016، 

حني بلغ 1.3 مليون طلب.
حمل  الهجرة  ق�سية  واأ�سبحت 
الحتاد  دول  بني  كبري  خالف 
دول  ترف�ص  حيث  الأوروبي، 
وهنغاريا  الت�سيك  جمهورية  مثل 
اأرا�سيها.  على  الالجئني  ا�ستقبال 
مت�سددا  موقفا  النم�سا  تتخذ  كما 
فقد حتدث  الهجرة.  ق�سية  ب�ساأن 
�رشورة  عن  النم�ساوي  امل�ست�سار 
الأوروبي  الحتاد  حدود  حماية 
ال�رشعية،  غري  للهجرة  والت�سدي 

حمذرا اأوروبا من كارثة.
بني  اأي�سا  خالفات  هناك  وتوجد 
الالجئني.  ت�ستقبل  التي  الدول 
كانت  ذلك،  على  دليل  ومبثابة 
ب�سفينة  املتعلقة  الف�سيحة 
متنها  على  كان  التي  "اأكواريو�ص" 
رف�ست  والتي  مهاجر   600 نحو 
موانئها.  يف  ا�ستقبالها  اإيطاليا 
وت�سبب ذلك باأزمة دبلوما�سية بني 
اإيطاليا وفرن�سا على اإثر ردود فعل 

فرن�سية �سديدة اللهجة.

عملة �شرف اأوروبية 
جديدة

الهجرة  ق�سية  وحتولت   
�رشف  عملة  اإىل  واملهاجرين 
يف  الداخلية  ال�سيا�سة  وعامل 
الأوروبية.  الدول  من  العديد 
وي�سري املراقبون اإىل تنامي �سعبية 
املتطرف يف  واليمني  اليمني  قوى 

خمتلف الدول الأوروبية.
فوز  ذلك  على  الأمثلة  اآخر  ومن 
الأخرية  النتخابات  يف  اليمينيني 
والنم�سا،  هنغاريا  من  كل  لدى 
لأملانيا"  "بديل  حزب  وحتقيق 
غري  نتيجة  املتطرف  اليميني 
م�سبوقة يف انتخابات البوند�ستاغ، 
مع اأنه مل يفز فيها ويف هذا ال�سدد 
امل�سهد  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل 
اأملانيا،  يف  الداخلي  ال�سيا�سي 
اأنغيال  امل�ست�سارة  تواجه  حيث 
م�سبوقة  غري  �سغوطات  مريكل 
ناهيك  حلفائها،  قبل  من  حتى 
يف  اليمينيني  مواقع  تعزيز  عن 
الداخلية  وزير  وتقدم  الربملان. 
الحتاد  حزب  زعيم  الأملاين، 
هور�ست  الجتماعي  امل�سيحي 
جمال  يف  عامة  خطة  زيهوفر 
القيود على  الهجرة تق�سي ببع�ص 
التن�سيق  دخول مهاجرين من دون 
الحتاد  يف  اآخرين  اأع�ساء  مع 

هذه  مريكل  وعار�ست  الأوروبي. 
اخلطة، م�سرية اإىل اأنها ل تريد اأي 
هذا  يف  اجلانب  اأحادية  خطوات 
اأ�سبوعني  مهلة  وطلبت  املجال، 
م�سرتك  اأوروبي  حل  عن  للبحث 

لهذه الق�سية.

ترامب ي�شب الزيت 
على النار

ي�ستغل  ل  فاإنه  يبدو،  ما  وعلى 
مو�سوع الهجرة ال�سا�سة الأوروبيون 
الأمريكي  والرئي�ص  بل  فح�سب، 
دونالد ترامب، الذي كانت �سيا�سته 
اأحد  الهجرة  جمال  يف  املت�سددة 
النتخابي،  برناجمه  عنا�رش  اأهم 
ق�سايا  عن  يتحدث  بداأ  والذي 
اأوروبا من اأجل تربير موقفه. وقد 
ال�سيا�سات  ب�سدة  ترامب  انتقد 
الأوروبية يف جمال الهجرة، معتربا 
املهاجرين  اآلف  بدخول  ال�سماح 
املهاجرين  واأن  كبريا"،  "خطا 
الأوروبية،  للثقافة"  "حتد  اأنف�سهم 
تنامي  عن  ترامب  حتدث  كما 
معدلت اجلرمية يف اأملانيا ب�سبب 
تتطابق  ل  وفيما  املهاجرين. 
املعطيات  مع  الت�رشيحات  هذه 
يف  اجلرمية  م�ستوى  عن  الر�سمية 
اأملانيا، الذي هو الأدنى حاليا منذ 
اأن  امل�ستبعد  الت�سعينات، من غري 
الوليات  داخل  �ساغية  اآذانا  جتد 
على  ترامب  وت�ساعد  املتحدة 

وخا�سة  ل�سيا�ساته،  التاأييد  ح�سد 
اإدارته  يف ظل عالقات �سعبة بني 
والدول الأوروبية. وعلى خلفية كل 
هذه التطورات، ل يوجد ما يدعو 

الالجئني  م�سري  ب�ساأن  للتفاوؤل 
ق�سايا  تزال  ل  حيث  اأوروبا،  يف 
عالقة،  منها  ياأتون  التي  املناطق 
تزال  ل  الهجرة  ق�سية  وحل 

مرهونة بنجاح الدول الأوروبية يف 
جتاوز خالفاتها، علما باأن كل دولة 
واقت�سادية  �سيا�سية  ح�سابات  لها 

خا�سة بها.

برزت ق�شية الهجرة ب�شدة على الأجندة ال�شيا�شية الأوروبية يف الفرتة الأخرية مع اقرتاب موعد القمة الأوروبية التي يراد منها اأن ت�شاعد يف اإيجاد ردود على العديد من 
الأ�شئلة املهمة. ومن املتوقع اأن يكون ملف الهجرة من اأهم املوا�شيع التي �شتبحثها قمة الحتاد الأوروبي اأواخر ال�شهر اجلاري. و�شيبحث قادة الحتاد اإ�شالح �شيا�شات الحتاد 
يف جمال الهجرة، ومن املرتقب اأن يتخذوا قرارا حول الجراءات ملنع تنقل الأ�شخا�س الذين قد ح�شلوا على حق اللجوء يف اإحدى دول الحتاد واقرتحت املفو�شية الأوروبية 
تخ�شي�س نحو 35 مليار يورو �شمن ميزانية الحتاد الأوروبي للفرتة 2021 – 2027 لتطبيق ال�شيا�شات يف جمال الهجرة، وهذا يزيد بثالثة اأ�شعاف عن املبلغ الوارد يف اخلطة 

احلالية لالأعوام 2014 – 2020.

مع اقرتاب موعد القمة الأوروبية

ق .د

�أيام �سود�ء ترتب�ص بالالجئني يف �أوروبا

يف اليوم العاملي لالجئني

5.9 ماليني الجئ فل�سطيني د�خل �لبالد وخارجها
الفل�سطينيني  الالجئني  عدد  بلغ 
وخارجها،  البالد  داخل  املقيمني 
بح�سب  لجئ،  مليون   5.9 نحو 
اأم�ص  ر�سمية،  اإح�سائية  بيانات 

الأربعاء.
اجلهاز  من  بيان  يف  ذلك  جاء 
الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي 
لالجئني،  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
املوافق يوم 20 جوان من كل عام 
الالجئني  ن�سبة  اأن  البيان  واأفاد 
مبا  الغربية  ال�سفة  يف  املقيمني 
بلغت  ال�رشقية  القد�ص  فيها 
الالجئني  اإجمايل  من   %17 نحو 
غوث  وكالة  لدى  امل�سجلني 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
"اأونروا"، مقابل 24.4% يف قطاع 

غزة.
الالجئني  من   %39 ويقطن 
و%9.1  الأردن،  يف  الفل�سطينيني 
�سوريا  يف  و%10.5  لبنان،  يف 
 %42.5 اأن  اإىل  البيانات  وت�سري 
الفل�سطينيني  ال�سكان  جممل  من 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف 
ديارهم  من  هجّروا  لجئني، ممن 
ق�رشا عام 1948 على يد الع�سابات 

ال�سهيونية وبلغت ن�سبة الفقر بني 
الالجئني 38.5% خالل عام 2017، 
يف حني بلغ معدل البطالة %34.7. 
واأدى احتالل الع�سابات ال�سهيونية 
 ،1948 عام  التاريخية  لفل�سطني 
اإىل ت�رشيد 800 األف فل�سطيني من 
اأ�سل 1.4 مليون، كانوا يعي�سون يف 

مدنهم وقراهم.
ودمرت تلك الع�سابات ال�سهيونية، 

فل�سطينية،  قرية   531 اآنذاك 
وقتلت 15 األف فل�سطيني وارتكبت 
اأكرث من 70 جمزرة، واأعلنت قيام 
التي  اإ�رشائيل على الأرا�سي  دولة 
العاملي  اليوم  ومبنا�سبة  احتلتها 
تركيا  اأن  الإ�سارة  لالجئني، جتدر 
يف  العاملية  �سدارتها  توا�سل 
الالجئني  من  عدد  اأكرب  ا�ستيعاب 
ديارهم  لرتك  ا�سطروا  الذين 

وال�ستباكات  احلروب  نتيجة 
بلدانهم  منها  تعاين  التي  والفقر 
الوافدين  الالجئني  عدد  وي�سل 
والعراق  �سوريا  من  تركيا  اإىل 
ال�سودان،  وجنوب  واأفغان�ستان 
من  خمتلفة  مناطق  عن  ف�سال 
العامل، اإىل 3.9 مليون لجئ، فيما 
الالجئني  عدد  اإجمايل  يتجاوز 

حول العامل، 65 مليون �سخ�ص.

�جتماع طارئ لزعماء 
�أوروبيني.. و�إجر�ء�ت 

جديدة ملو�جهة �لهجرة
يعقد زعماء فرن�شا واأملانيا واإيطاليا واإ�شبانيا، 

اجتماعا طارئا غري ر�شمي حول الهجرة، قبيل 
القمة الأوروبية املقررة يومي 28 و 29 جوان 

يف بروك�شل. وبالإ�شافة اإىل رئي�س الوزراء 
الإيطايل جو�شيبي كونتي، وامل�شت�شارة الأملانية، 

اأنغيال مريكل، والرئي�س الفرن�شي اإميانويل 
ماكرون، ورئي�س الوزراء الإ�شباين، بيدرو 

�شان�شيز، �شي�شارك يف اللقاء ممثلون عن النم�شا 
وبلغاريا وت�شعى كل من روما وفيينا اإىل حث 

الدول الأوروبية على تبني �شيا�شة اأكرث �شرامة 
 Corriere" جتاه م�شاألة الهجرة ووفقا ل�شحيفة
�شيناق�س  الطارئ  فاإن الجتماع   ،"della Sera
تعديل ميزانية الحتاد الأوروبي لالأخذ بعني 

العتبار تخ�شي�س �شندوق مل�شاعدة الدول 
الإفريقية ميزانيته 1.5 مليار دولر واقرتحت 

عوا�شم اأوروبية موؤخرا اإن�شاء مراكز يف دول 
العبور الإفريقية، للنظر يف مطالب اللجوء، 

وح�شب القرتاحات فاإن هذه املراكز يجب اأن 
تتمتع بدعم من املنظمات واملوؤ�ش�شات الدولية. 
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 والنريان ال�سديقة ملدافع ا�سرتاليا 
عزيز بهي�ش خطاأ يف مرمى فريقه، 
بركلة  يديناك  ميلي  هدف  مقابل 
جزاء، و�ستكون فرن�سا اأمام فر�سة 
نهائي  ثمن  اإىل  بطاقتها  ح�سم 
وتعرث  فوزها  حال  يف  املونديال 
اأن  بيد  الدمنارك،  اأمام  اأ�سرتاليا 
ديدييه  ملدربها  ال�ساغل  ال�سغل 
ظهر  التي  ال�سورة  حت�سني  دي�سان 
بها يف اجلولة الأوىل، وتاأمل فرن�سا 
للمر�سحني  ح�سل  ما  تفادي  يف 
اللقب،  على  للمناف�سة  الآخرين 
التي   2014 بطلة  اأملانيا  ل�سيما 

�سقطت اأمام املك�سيك 0-1، وتعرث 
اأمام  والربازيل  والأرجنتني  اإ�سبانيا 
على  و�سوي�رسا  واي�سلندا  الربتغال 
البريو  فمواجهة  لذلك  التوايل، 
حل�سم  للفرن�سيني  كبرية  فر�سة 
مواجهة  يف  ل�سيما  مبكرا  التاأهل 
يف  الأوىل  مباراته  خ�رس  مناف�ش 
عاما.   36 انتظار  بعد  املونديال 
الورق  على  فرن�سا  متلك  وبينما 
كل مقومات احل�سم، �ستكون البريو 
لتفادي اخلروج  اأخرية  اأمام فر�سة 
من البطولة التي عادت اإليها للمرة 
وكان   ،1982 مونديال  منذ  الأوىل 

بالألف  املوؤازرون  البريوفيون 
رافقوهم  الذين  امل�سجعني  من 
اأمام  الأف�سل  الطرف  رو�سيا،  اإىل 
الدمنارك واأهدروا ركلة جزاء عرب 
كويفا،  كري�ستيان  األعابهم  �سانع 
املنتخب  مدرب  يدفع  اأن  ويتوقع 
غاريكا،  ريكاردو  الأرجنتيني 
باولو  املخ�رسم  والقائد  بالنجم 
كاأ�سا�سي بعدما جل�ش  )ذذ  غرييرو 
املباراة  يف  البدلء  مقاعد  على 
ال�سوء  على  ح�سل  كونه  الأوىل 
املونديال  يف  للم�ساركة  الأخ�رس 

قبل انطالقه باأيام قليلة.

الديوك ي�ضعون اإىل ح�ضم التاأهل امام البريوفرن�شا / البريو اليوم ابتداء من ال�شاعة 16:00
ي�شعى املنتخب الفرن�شي اإىل حت�شني اأدائه وح�شم التاأهل اإىل الدور الثاين لنهائيات 
كاأ�س العامل يف رو�شيا عندما يلتقي اليوم بريو اخلمي�س يف يكاترينبورغ يف اجلولة 

الثانية من مناف�شات املجموعة الثالثة، وعلى رغم فوزها يف املباراة الأوىل على 
ا�شرتاليا 2-1، اإل اأن فرن�شا قدمت عر�شا غري مقنع، و�شجلت هدفيها عرب ركلة جزاء 

لنجمها انطوان غريزمان بعد ال�شتعانة بتقنية امل�شاعدة بالفيديو.

الأرجنتني / 
كرواتيا اليوم 

ابتداء من 19:00

التانغو يف 
مواجهة 

م�ضريية اأمام 
كرواتيا
تدخل الأرجنتني مباراتها 

امل�سريية مع كرواتيا اليوم يف 
نيجني نوفغورود �سمن مناف�سات 

املجموعة الرابعة لكاأ�ش العامل 
وهي موحدة خلف قائدها 

وجنمها ليونيل مي�سي بعد تعرثها 
يف اجلولة الأوىل، وبداأ مي�سي 

املونديال الرو�سي ب�سكل خميب 
اإذ فوت جنم بر�سلونة الإ�سباين 

و�ساحب الكرة الذهبية 5 مرات 
الفر�سة على بالده اخلروج 

بالنقاط الثالث من مباراتها مع 
اأي�سلندا، باإهداره ركلة جزاء حني 

كانت النتيجة 1-1، وعلى رغم 
�سعوبة اخرتاق الدفاع الأي�سلندي، 

جتاهل �سامباويل مهاجم 
جوفنتو�ش باولو ديبال الذي مل 

يكن �سمن التبديالت الأرجنتينية 
الثالثة، بانتظار التو�سل اإىل 

تفاهم حول كيفية اإ�رساكه اإىل 
جانب مي�سي، وف�سل الأرجنتينيون 
يف ا�ستغالل خربتهم الكبرية التي 

قادتهم اإىل املباراة النهائية يف 
اآخر ثالث بطولت كبرية خا�سوها 
دون الفوز باأي لقب لتخطي عقبة 

املنتخب ال�سكندنايف الذي 
ي�سارك يف النهائيات للمرة الأوىل.

وبعد الكتفاء بنقطة من مباراة 
اأي�سلندا، �سيكون مي�سي ورفاقه 

يف ت�سكيلة املدرب خورخي 
�سامباويل مطالبني بالفوز على 

كرواتيا التي ت�سدرت املجموعة 
بعد فوزها على نيجرييا 0-2، 
ويدرك �سامباويل ومي�سي اأن 
ل جمال للخطاأ لأن اأي تعرث 

اخلمي�ش �سيجعل »األبي�سيليت�سي« 
مهدداً بتكرار �سيناريو 2002 

حني انتهى م�سواره عند الدور 
الأول للمرة الأوىل منذ 1962، 

ومن املرجح اأن يجري �سامباويل 
تعديالت على الت�سكيلة ملباراة 

اليوم، وقد يبقى اجلناح اأنخل دي 
ماريا على مقاعد البدلء ل�سالح 
كري�ستيان بافون، كما يحتمل اأن 

يزج �سامباويل بجيوفاين لو �سيل�سو 
يف و�سط امللعب على ح�ساب 

لوكا�ش بيليا.
واهتز املع�سكر الكرواتي 

الثنني املن�رسم بعد ا�ستبعاد 
مهاجم ميالن الإيطايل نيكول 

كالينيت�ش من الت�سكيلة املوجودة 
يف رو�سيا ب�سبب اآلم يف الظهر 

بح�سب زلتكو داليت�ش، لكن 
التقارير حتدثت عن اإ�سكال بني 
الالعب واملدرب بعدما رف�ش 
الأول الدخول كبديل يف مباراة 
الأرجنتني، اعرتا�ساً على عدم 

م�ساركته اأ�سا�سياً، اأين ف�سل 
داليت�ش عليه مهاجمي هوفنهامي 

الأملاين اأندري كراماريت�ش 
وماندزوكيت�ش يف املباراة �سد 

نيجرييا، وكانت ثقة داليت�ش 
بكراماريت�ش يف حملها لأنه اأجرب 

املدافع النيجريي اأوغهينيكارو 
اإيتبو على ت�سجيل الهدف الأول 

خطاأ يف مرمى منتخب بالده، ثم 
اقتن�ش ركلة اجلزاء التي �سجل 
منها القائد مودرتي�ش الهدف 

الثاين.

الدمنارك ت�ضعى للتاأهل واأ�ضرتاليا لتفادي الإق�ضاء
الدامنارك / ا�شرتاليا اليوم ابتداء من 13:00

ت�سعى الدمنارك املنت�سية بفوزها 
موا�سلة  اإىل  البريو  على  الثمني 
بدايتها اجليدة عندما تواجه اليوم 
من  الثانية  اجلولة  �سمن  ا�سرتاليا 
يف  الثالثة  املجموعة  مناف�سات 
ملعب  وعلى  رو�سيا،  العامل  كا�ش 
الدمنرك  منتخب  يتطلع  �سامارا 
الدور  وبلوغ  ثان  فوز  حتقيق  اإىل 
يف  الثالثة  للمرة  النهائي  ثمن 
العر�ش  يف  اخلام�سة  م�ساركتها 

منتخب  و�سيحاول  العاملي. 
املعنويات  ا�ستغالل  الدمنارك 
ل�سيما  لالأ�سرتاليني  املهزوزة 
 2-1 فرن�سا  اأمام  هزميتهم  بعد 
اأف�سل  وتبقى  الأوىل.  اجلولة  يف 
نتيجة لبطل اأوروبا 1992 الدور ربع 
النهائي يف مونديال فرن�سا بقيادة 
وميكايل  براين  التواأمني  جنميها 
لودروب وحار�ش مرماها العمالق 
جنله  يحر�ش  الذي  �سمايكل  بيرت 

 ،2018 يف  املنتخب  عرين  كا�سرب 
وتدين الدمنارك كثريا بفوزها يف 
حار�سها  اإىل  الفتتاحية  املباراة 
من  اأكرث  يف  مرماها  اأنقذ  الذي 
اأبرز  اأحد  و�سيكون  منا�سبة، 
الهجومي  املد  وقف  الأ�سلحة يف 
اىل  الطامح  ا�سرتاليا  ملنتخب 
تعزيز  اجل  من  الفوز  حتقيق 
تفادي  و  املجموعة  يف  حظوظه 

اخلروج املبكر يف حال الهزمية.

الغيابات تهدد بريو 
قبل لقاء فرن�ضا

كني يتحدى رونالدو ومي�ضي

ح�ضور اأ�ضطوري لقاء 
الربتغال واملغرب

حت�سرياته  بريو  منتخب  اأنهى 
امل�سريية  مباراته  خلو�ش  اأم�ش 
اأمام فرن�سا يف اجلولة الثانية لدور 
العامل  كاأ�ش  لبطولة  املجموعات 
رو�سيا، و�سهدت التدريبات الأخرية 
 3 غياب  اليوم  مباراة  قبل  لبريو 
لعبني من الت�سكيلة الأ�سا�سية وهم 
لعب  رودريغيز،  األربتو  املدافع 
واملهاجم  تابيا  ريناتو  الو�سط 
هذا  خا�ش  حيث  كاريو،  اأندري 
ب�سبب  منفردة  تدريبات  الثالثي 
خمتلفة،  اإ�سابات  من  معاناتهم 
تعقيدا،  الأكرث  تابيا  موقف  ويعترب 
لليوم  املران  عن  غاب  اأنه  حيث 
الأرجح  وعلى  التوايل،  على  الثالث 
اأمام  اليوم  مباراة  يف  ي�سارك  لن 
و�سط  لعب  ويعاين  فرن�سا. 
فينورد الهولندي من فقدان موؤقت 

لالرتطام  تعر�ش  اأن  بعد  للذاكرة، 
يف الراأ�ش خالل مباراة بريو الأوىل 
يف املونديال اأمام الدمنارك وغادر 
امللعب يف الدقيقة 87، وقال تابيا، 
موقع  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب 
املا�سي:  الأحد  تويرت  التوا�سل 
اأم�ش«،  جرى  مما  �سيًئا،  اأتذكر  »ل 
اليومني  خالل  املران  عن  وغاب 
لكن  كاريو،  الالعب  املا�سيني 
اأمام فرن�سا باتت موؤكدة،  م�ساركته 
اإ�سابة  من  التعايف  يف  بداأ  اأن  بعد 
وعلى  موؤخرا،  لها  تعر�ش  ع�سلية 
منتخب  قائد  خا�ش  اآخر،  جانب 
جرييرو  باولو  جنومه  واأبرز  بريو 
للغاية،  طبيعي  ب�سكل  اأم�ش  مران 
الغد  مباراة  واأ�سبح جاهزا خلو�ش 
يف  له  م�ساركة  اأول  �ست�سهد  التي 

بطولت كاأ�ش العامل.

لعب  كني  هاري  الإجنليزي  اأكد 
ي�سعى  اأنه  هوت�سبري  توتنهام  فريق 
لإثبات قدراته يف بطولة كاأ�ش العامل 
يتمنى  اأنه  م�سرًيا  رو�سيا،  يف   2018
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  مناف�سة 
وقال  رونالدو،  كري�ستيانو  والربتغايل 
�سبكة  ن�رستها  ت�رسيحات  يف  كني 
ت�سع  اأن  »يجب  �سبورت�ش:  �سكاي 
ت�سبح  حتى  كبرية  اأهداًفا  لنف�سك 
واأ�ساف  العامل«،  يف  لعب  اأف�سل 
اأن  »اأريد  الإجنليزي:  املنتخب  قائد 
اأثبت نف�سي يف بطولة كربى، كي اأكون 
اأف�سل لعب يف العامل«، وعن رونالدو 

يف  الأف�سل  »هما  كني:  علق  ومي�سي 
العامل يف الوقت احلايل، ولكن اأحاول 
اإثبات نف�سي للعامل خالل املونديال«، 
مي�سي  مناف�سة  هو  »التحدي  وتابع: 
لعب  اأف�سل  جائزة  على  ورونالدو 
ت�رسيحاته  كني  واختتم  العامل«،  يف 
األ ن�سع لأنف�سنا  قائاًل: »يجب علينا 
يف  امل�ساركة  اأمتنى  كنت  حدوًدا، 
م�ستوى  واأقدم  كربى،  دولية  بطولة 
هدفني  كني  و�سجل  خاللها«.  جيد 
تون�ش  اأمام  بالده  منتخب  مباراة  يف 
ال�سابعة  املجموعة  مناف�سات  �سمن 

ببطولة كاأ�ش العامل.

الربتغال  مواجهة  حفلت 
اجلولة  اإطار  ام�ش يف  واملغرب 
املجموعات  دور  من  الثانية 
مميز  بح�سور  العامل،  بكاأ�ش 
من جانب جمموعة من اأ�ساطري 
الذي  اللقاء  و�سهد  القدم،  كرة 
لوجنيكي  ملعب  على  يقام 
مو�سكو  الرو�سية  بالعا�سمة 
اأبرزهم  �سابقني،  جنوم  ح�سور 

كوتو،  فريناندو  الربتغايل 
الإ�سباين  األربتيني،  الإيطايل 
ديكو،  الربتغايل  كا�سيا�ش،  اإيكر 
اإيتو،  �سامويل  الكامريوين 
املغربي ح�سني خرجة والأملاين 
ح�رس  كما  ماتيو�ش،  لوثار 
بن  �سلمان  ال�سيخ  املواجهة 
اإبراهيم اآل خليفة رئي�ش الحتاد 

الآ�سيوي لكرة القدم.
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عي�شة ق.

العامة  اجلمعية  اأع�ضاء  ويختار 
اجلديد  رئي�ضهم  الكروية  للهيئة 
عرفها  التي  ال�ضغور  فرتة  بعد 
مطلع  قرباج  رحيل  منذ  املن�ضب 
اأربع  تتناف�س  العام اجلاري، حيث 
والتي  املن�ضب  حول  �ضخ�ضيات 
للرت�ضح  ملفها  على  املوافقة  مت 
ويتعلق الأمر بكل من عبد الكرمي 
جلمعية  الر�ضمي  الناطق  مدوار 
النادي  رئي�س  حللو  مراد  ال�ضلف، 
داي، حممد  لن�رص ح�ضني  الهاوي 
وهران  جمعية  رئي�س  املورو 
العام  املدير  اأعراب  الدين  وعز 
ملجل�س اإدارة وفاق �ضطيف، حيث 
ال�ضو�ضبان�س  ي�ضهد  اأن  ينتظر 

�ضيقوم  الذي  النتخاب  عملية 
واأن  خا�ضة  اجلمعية  اأع�ضاء  به  
اجل  من  �رصيا  �ضيكون  النتخاب 
�ضينال  والذي  الرئي�س  اختيار 
يكون  حتى  الأ�ضوات  غالبية 
التي  للرابطة  جديدا  رئي�ضا 
عقب  ال�ضتقاللية  متلك  اأ�ضحت 
قبل  التاأ�ضي�ضية  جمعيتها  انعقاد 
تابعة  هيئة  كانت  بعدما  اأ�ضابيع 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
الرئي�س  وقعها  كان  اتفاقية  وفق 
ال�ضابق للرابطة قرباج ونظريه من 
حممد  للعبة  اجلزائرية  الحتادية 

روراوة وذلك عام 2011.
مناف�ضة  عن  الأ�ضداء  وتتحدث 
املر�ضحني  بني  مرتقبة  �ضديدة 
حللو  اقل  وبن�ضبة  ومدوار  املورو 

احلديث  وفق  خا�ضة  واأعراب، 
التي جتمع  الوطيدة  العالقة  حول 
الدين  خري  الفاف  رئي�س  بني 
زط�ضي ورئي�س لزموا ملورو والتي 
ح�ضد  يف  دورا  تلعب  ان  ينتظر 
الندية  روؤ�ضاء  اأ�ضوات  زط�ضي 
نادي  رئي�س  لفائدة   32 املحرتفة 

عا�ضمة الغرب اجلزائري.

مرت�شحني   10
يتناف�شون على 
ع�شوية املكتب 

التنفيذي

الرئي�س  على  التعرف  جانب  اإىل 
اجلمعية  فاإن  للرابطة  اجلديد 

اأي�ضا  تختار  �ضوف  النتخابية 
للهيئة  التنفيذي  املكتب  اأع�ضاء 
على  املوافقة  متت  حيث  الكروية، 
املن�ضب  اإىل  للرت�ضح  ملفات   10
الرابطة  لأندية  ملفات  �ضت  منها 
اآكلي  بكل  الأمر  ويتعلق  الأوىل 
اأدرار مولودية بجاية، عبد احلفيظ 
مراد  وهران،  مولودية  بلعبا�س 
بن  ن�ضيم  ال�ضاورة،  �ضبيبة  بلخ�رص 
عبد الرحمان �ضبيبة القبائل، جمال 
بوعريريج،  برج  اأهلي  م�ضعودان 
اإىل  املدية،  اأوملبي  حممد �ضخري 
جانب اأربعة من الرابطة الثانية وهم 
عنابة،  احتاد  زعيم  البا�ضط  عبد 
مربوك  القبة،  رائد  بلقيدوم  فاروق 
وحممد  العلمة  مولودية  هرادة 

بوعالم مولودية �ضعيدة. 

مدوار املورو حللو واأعراب يتناف�شون خلالفة قرباج

الرابطة املحرتفة لكرة القدم تتعرف اليوم على رئي�ضها
ت�شد االنتباه �شبيحة اليوم اجلمعية العامة االنتخابية للرابطة املحرتفة لكرة القدم والتي جتري اأ�شغالها على م�شتوى مركز حت�شري املنتخبات 

الوطنية ب�شيدي مو�شى، حيث �شوف تعرف التناف�س بني اأربعة مرت�شحني من اأجل من�شب رئي�س الرابطة املحرتفة للعبة والذي يبقى �شاغرا 
منذ اإقالة رئي�شها ال�شابق حمفوظ قرباج بقرار االإجماع من اأع�شاء املكتب التنفيذي، مربرين تلك اخلطوة اإىل خرقه القوانني وجتاوزه القرارات 

التي اتخذها املكتب الفدرايل عرب منح اإجازات لالعبني اجلدد لفريق وفاق �شطيف رغم اأنه كان ممنوعا من اال�شتقدام ب�شبب الديون

الزميبابوي ما�شومبا يوقع ر�شميا 3 موا�شم

فروجي مدرب �ضارم ال 
يتالعب باالن�ضباط

ب�شبب املطالب املالية الكبرية مل�شوؤويل لي�شرت

اإدارة مان�ض�ضرت �ضيتي تهدد 
باالن�ضحاب من التعاقد مع حمرز

نوير: مباراة املك�ضيك تذكرين 
مبا ع�ضناه اأمام اجلزائر

ظهر على املدرب اجلديد لفريق 
فروجي  تريي  اجلزائر  احتاد 
بالن�ضباط  التالعب  عدم 
الالعبني  على  ال�رصامة  وفر�س 
حيث  بالنادي،  الدائر  واملحيط 
اأدىل  التي  الت�رصيحات  متر  مل 
خالل  الفرن�ضي  املدرب  بها 
الندوة ال�ضحافية التي مت تقدميه 
عقب  الإعالم  و�ضائل  اإىل  خاللها 
العقد ملدة مو�ضمني  توقيعه على 
املدرب  اأن  النتباه  تلفت  اأن  دون 
والن�ضباط  باجلدية  يتالعب  ل 
فر�ضها  على  يعمل  �ضوف  والتي 
يف  �رصعوا  والذين  لعبيه  على 
العمل حتت قيادته منذ اأول اأم�س 
يف  تدريبيتني  ح�ضتني  برمج  اأين 
كانت  �ضباحية  الأوىل  الربنامج 

والثانية  البدين  للجانب  خم�ض�ضة 
مق�ضمة  كانت  والتي  الأم�ضية  يف 

بني العمل البدين والتكتيكي.
اإدارة  تعاقدت  املقابل،  يف 
الالعب  مع  �رصار  احلكيم  عبد 
ما�ضومبا  �ضارلتون  الزميبابوي 
حيث  موا�ضم،  ثالثة  ميتد  بعقد 
ين�ضط الالعب يف من�ضب الهجوم 
النادي  اإدارة  عليه  تعول  والذي 
حتريك  اأجل  من  كثريا  العا�ضمي 
وخالفة هداف  الأمامية  القاطرة 
البطولة الوطنية املو�ضم املنق�ضي 
التعداد  غادر  الذي  درفلو  اأ�ضامة 
خو�س  مف�ضال  املو�ضم  بنهاية 
اإىل  والن�ضمام  احرتافية  جتربة 

الدوري الهولندي.
عي�شة ق.

يبدو اأن �ضيناريو امل�ضل�ضل الطويل 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  لالعب 
حمرز يتوجه نحو التكرار للمو�ضم 
يطال  حيث  التوايل،  على  الثالث 
انتقاله  �ضفقة  بالف�ضل  التهديد 
مان�ض�ضرت  نادي  �ضفوف  اإىل 
وفق  وذلك  الجنليزي،  �ضيتي 
اإيفينغ«املقرب  »مان�ض�ضرت  موقع 
ك�ضف  والذي  النادي،  اأخبار  من 
الدوري  لقب  حامل  م�ضوؤويل  ان 
املن�رصم  املو�ضم  الجنليزي 
يتوجهون نحو الرتاجع عن التعاقد 
املنتخب  ميدان  متو�ضط  مع 
ال�ضفقة  من  والن�ضحاب  الوطني 
املطالب  ب�ضبب  وذلك  نهائيا، 

املالية الكبرية التي ت�ضرتطها اإدارة 
نادي لي�ضرت �ضيتي التي ين�ضط يف 
من  اجلزائري  الالعب  �ضفوفها 
والتي  خدماته،  عن  التخلي  اأجل 
من  كبرية  اأموال  ك�ضب  يف  ترغب 

وراء رحيله اإىل فريق اآخر.
املان  اإدارة  فاإن  الغر�س  ولهذا 
تقدمي  عدم  على  ت�رص  �ضيتي 
 68 قيمته  تتجاوز  مايل  عر�س 
من  رف�ضه  حال  ويف  اأورو،  مليون 
»الثعالب«  ت�ضكيلة  م�ضوؤويل  طرف 
فاإن حمرز لن يلعب املو�ضم املقبل 
حتت قيادة املدرب ال�ضباين بيب 

غوارديول.
ع.ق.

املنتخب  حار�س  اعرتف 
املباراة  ان  نوير  مانويل  الأملاين 
املنتخب  اأمام  خا�ضونها  التي 
املك�ضيكي �ضمن اجلولة الأوىل من 
العامل   كاأ�س  لنهائيات  الأول  الدور 
اجلارية برو�ضيا ت�ضبه يف ال�ضيناريو 
التي  لدرجة كبرية نف�س املبقابلة 
الوطني  منتخبنا  اأمام  خا�ضوها 
جرى  الذي  ال�ضابق  املونديال  يف 
اأ�ضار  حيث  بالربازيل،   2014 عام 

خالل  »املان�ضافت«  ت�ضكيلة  قائد 
عقدها  التي  ال�ضحافية  الندوة 
بني  املقارينة  اأنه ميك  اأم�س  اأول 
خا�ضوها  التي  املقابلة  �ضيناريو 
اأمام املك�ضيك و�ضهدت ت�ضجيلهم 
لعبوها  التي  واملباراة  للهزمية، 
قبل اأربعة اعوام اأمام اجلزائر اأين 
ا�ضطروا اإىل لعب الوقت الإ�ضايف 

وحتقيق فوز �ضعب.
ع.ق.

تنقل اإىل مركز ال�شويدانية قبل تنقل اأع�شاءه 

اأم�س للم�شاركة يف االألعاب املتو�شطية

حطاب يزور الوفد 
اجلزائري وي�ضجعه على 
ت�ضريف االألوان الوطنية

قام وزير ال�ضباب والريا�ضة حممد حطاب بزيارة الوفد 

اجلزائري املعني بامل�ضاركة يف دورة األعاب البحر املتو�ضط 

املقررة اأن جتري طبعتها احلالية ابتداء من الغد مبدينة 

تاراغونا ال�ضبانية، حيث تنقل الوزير رفقة عدد من اإطارات 

الوزارة اإىل مركز التح�ضريات بال�ضويدانية وكان مرفقا 

بكل من رئي�س اللجنة الأوملبية اجلزائرية م�ضطفى برياف 

وح�ضيبة بوملرقة رئي�س الوفد يف تاراغونا وع�ضو املكتب 

التنفيذي للكوا بح�ضور املدير الفني الوطني رابح �ضعدان 

وذلك يف خطوة من الوزير من اجل الوقوف على اآخر 

التح�ضريات املتعلقة بخو�س الألعاب املتو�ضطية، حيث 

ا�ضتغل امل�ضوؤول الأول على الوزارة الو�ضية الفر�ضة من اجل 

رفع املعنويات اإىل جمموع الريا�ضيني والريا�ضيات املعنيني 

بامل�ضاركة يف خمتلف املناف�ضات، حيث طالبهم حطاب 

العمل على متثيل الألوان الوطنية باأف�ضل �ضورة والعمل على 

ت�ضجيل نتائج ايجابية وحتقيق اكرب عدد من امليداليات 

من اأجل التواجد �ضمن مقدمة املنتخبات يف جدول ترتيب 

امليداليات. للتذكري �ضوف تعرف اجلزائر م�ضاركة جمموع 

233 ريا�ضي وريا�ضية والذين يتناف�ضون يف 25 اخت�ضا�ضا من 

جمموع 30 اخت�ضا�ضا م�ضجال يف جدول املناف�ضة، اأين تعول 

على ت�ضجيل اأف�ضل امل�ضاركات اجلزائرية مقارنة بالطبعات 
ال�ضابقة.

عي�شة ق.

املجموعة الثالثة ملنطقة اإفريقيا 
لكاأ�س ديفي�س

اجلزائر ت�ضقط يف اأول مرة 
وتنهزم اأمام ناميبيا

 0-3 بنتيجة  الناميبي  نظريه  اأمام  للتن�س  الوطني  املنتخب  ملنطقة  انهزم  الثالثة  املجموعة  عن  ديفي�س  لكاأ�س  الأول  اليوم  يو�ضف افريقيا واجلارية فعالياتها بنريوبي كينيا، وانهزم حممد نزمي اأمام خالل  مواطنه  يتلقى  اأن  قبل   2-6  ،0-6 ارا�ضمو�س  ارا�ضمو�س ريحان نف�س امل�ضري امام تيكي جاكوب�س 6-3، 6-4. ويف الزوجي، الناميبي جون  جون  وهما  الفردي  يف  الالعبني  نف�س  ناميبيا  نوجيم اأ�رصكت  اجلزائري  املنتخب  قائد  ف�ضل  بينما  جاكوب�س،  اأم�س اإىل لراحة وا�ضتاأنفوا ام�س التغيري النتيجة املرجوة، بعد اأن تعرث ممثلو  اجلزائر بنتيجة 6-1، حكيمي اإقحام الثنائي حممد ح�ضان ويو�ضف غزال، ومل يجلب هذا وتيكي   املنتخب املناف�ضة ثم اخلمي�س و اجلمعة اأمام منتخبات اأوغندا التي مل تتاأكد 6-4، وخلد الالعبون اجلزائريون  ويلعب  التوايل.  على  وكينيا  املوزمبيق  م�ضاركتها،  املنظم، بعد   البلد   جانب  اإىل  ديفي�س  لكاأ�س  الثاين  الفوج  يف  منتخبات الوطني  الأول  الفوج  ي�ضم  بينما  اأوغندا،  و  املوزمبيق  اإىل ناميبيا،  اجلزائر  ممثلو  ويهدف  والكامريون،  رواندا  نيجرييا،  افريقيا البنني،  اأوروبا  ملنطقة  الثانية  للمجموعة  موؤهلة  بطاقة  ب�ضعد. افتكاك  حممد  للتن�س  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  اأكده  ما  لفوجني يو�ضف غزال ونزمي خملوف  ويوؤطرهم قائد الفريق نوجيم حكيمي ويتكون املنتخب الوطني من الالعبني حممد ح�ضان، يو�ضف ريحان، ح�ضب  امل�ضاركون  وق�ضم  الفدرالية،  للهيئة  الوطنية   الفرق  الفائز من  الفوج الأول مدير  النهائي، يواجه  2017 نريوبي. ويتاأهل املنتخبان الأول والثاين للمجموعة الثانية ملنطقة الفوج الول.وجترى املناف�ضة من 18 اىل 24 جوان بالعا�ضمة الكينية الثاين من الفوج الثاين، بينما يالقي الأول من الفوج الثاين الثاين من يف الدور الأول، ويف ن�ضف  طبعة  خالل  اجلزائر  واكتفت   ،2019 �ضنة  اأوروبا-اإفريقيا 
بالقاهرة م�رص باملركز ال�ضاد�س يف الرتتيب  العام.

وكاالت



ال�سنغال قاهر الأوروبيني يف املونديال
بات املنتخب ال�سنغايل اأول فريق اإفريقي يحقق الفوز يف نهائيات كاأ�س العامل املقامة حاليا يف 

رو�سيا، بتغلّبه على املنتخب البولندي 2-1، �سمن مباريات املجموعة الثامنة، وفيما يلي جمموعة من 
احلقائق الرقمية التي جمعناها لكم بعد املباراة: املنتخب ال�سنغايل واحد من 8 منتخبات فقط فازت 

مبا ل يقل عن 50% من مبارياتها يف نهائيات كاأ�س العامل -3 من اأ�سل 6- وهو املنتخب الإفريقي 
الوحيد الذي يحّقق ذلك، ةجميع انت�سارات ال�سنغال الثالثة جاءت على منتخبات اأوروبية فرن�سا 

وال�سويد وبولندا.
لعب املنتخب البولندي تياغو كيوناك هو اأول لعب من بالده ي�سّجل هدفا عك�سيا يف نهائيات كاأ�س 

العامل، ف�سل املنتخب البولندي يف احلفاظ على نظافة �سباكه يف اآخر 9 مباريات له بنهائيات كاأ�س 
العامل، اأي منذ فوزه على الربتغال 1-0 يف مونديال 1986. فاز املنتخب البولندي يف مباراة واحدة 

فقط من مبارياته الفتتاحية الثماين بنهائيات كاأ�س العامل، وجاء هذا الفوز على الأرجنتني 3-2 يف 
مونديال 1974، خ�رست بولندا 7 من مبارياتها الت�سع الأخرية يف كاأ�س العامل، وف�سلت يف هز ال�سباك 
يف 6 منا�سباى املنتخب البولندي الوحيد يف النهائيات احلالية الذي يرتكب خطاأين ت�سّببا يف دخول 

مرماه هدفني حتى الآن.

 هدافو الدوريات الكربى يعجزون
 عن الت�سجيل يف املونديال

�سهدت اجلولة الفتتاحية من بطولة كاأ�س العامل املقامة يف رو�سيا غياب تام لهدايف الدوريات الكربى 
عن زيارة �سباك خ�سوم منتخبات بالدهم، وعانى روبرت ليفاندوف�سكي هداف الدوري الأملاين يف 

املو�سم املن�رسم، مع منتخب بالده البولندي اأول اأم�س �سد نظريه ال�سنغايل، يف املباراة التي خ�رسها 
بهدفني لهدف، ومل يقدم ليفاندوف�سكي هداف ت�سفيات اأوروبا يف بطولة كاأ�س العامل الأداء املتوقع 

منه، بعدما ظهر مب�ستوى متوا�سع للغاية �سد زمالء �ساديو ماين.
و�سار ليفا على خطى ليونيل مي�سي هداف الدوري الإ�سباين و�ساحب احلذاء الذهبي يف املو�سم 

املن�رسم يف الدوريات الأوروبية بر�سيد 34 هدفا، وف�سل الربغوث يف زيارة �سباك املنتخب 
الأي�سلندي الذي انتهى بالتعادل 1-1 واأهدر ركلة جزاء، الأمر الذي عر�سه لنتقادات لذعة. ومل 

يتمكن اإدين�سون كافاين جنم باري�س �سان جريمان، وهداف الدوري الفرن�سي من الت�سجيل يف �سباك 
حممد ال�سناوي حار�س املنتخب امل�رسي، يف اللقاء الذي فاز به املنتخب الأوروغوياين بهدف من 
توقيع املدافع خو�سيه ماريا خيمينيز، ي�سار اأن هداف الربميري ليغ حممد �سالح، غاب عن الظهور 

يف اجلولة الأوىل من بطولة كاأ�س العامل لالإ�سابة، بينما غاب هداف الكالت�سيو ماورو اإيكاردي عن 
مونديال رو�سيا، بعدما ا�ستبعد من قبل خورخي �سامباويل مدرب الأرجنتني.

طبيب الربازيل يك�سف حالة نيمار
ك�سف رودريغو لي�سمار طبيب املنتخب الربازيلي، عن حالة جنم ال�سامبا نيمار دا �سيلفا، بعد اأن اأُثريت 
ال�سكوك حول م�ساركته يف مواجهة كو�ستاريكا القادمة، وقال لي�سمار يف تغريدة عرب ح�ساب املنتخب 
الربازيلي يف تويرت: »ا�ستكى نيمار من اأمل يف الكاحل ب�سبب التدخالت التي تعر�س لها اأمام �سوي�رسا، 

ومتت اإخ�ساعه للعالج الطبيعي«، واأ�ساف: »�سيبقى بعيًدا عن تدريبات اليوم وتدريبات �سباح الغد، 
و�سيكون متواجًدا يف تدريبات املنتخب امل�سائية يوم غد«. يذكر اأن املنتخب الربازيلي �سيواجه 

نظريه الكو�ستاريكي يف ثاين مواجهات الفريقني باملونديال الرو�سي. 

 كوبر: �سقطنا اأمام رو�سيا 
ب�سبب 15 دقيقة �سيئة

رف�س الأرجنتيني هيكتور كوبر املدير الفني للمنتخب امل�رسي حتميل لعبيه م�سوؤولية الهزمية القا�سية اأمام 
رو�سيا يف ثاين مباريات الفراعنة يف كاأ�س العامل 2018، و�سقط املنتخب امل�رسي، بثالثة اأهداف مقابل هدف 

اأمام رو�سيا يف املباراة التي جمعت بينهما م�ساء اأول ام�س على ملعب كري�ستوف�سكي مبدينة �سان بطر�سربغ، 
وقال كوبر خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي اأعقب املباراة، اإن فريقه قدم مباراة جيدة يف ال�سوط الأول، م�سيًفا: 
»الالعبون قدموا ما لديهم، ولكن واجهنا الكثري من امل�ساكل، ومل يكن  »فر�سنا حمدودة للغاية يف ال�ستمرار، 

لكن لدينا مباراة اأخرى، وقرار البقاء ل يعتمد علي«، واأكد كوبر اأن الفريق كان يلعب ب�سكل جيد دفاعًيا و�سيطر 
على الكرات الهوائية، ولكنه اأخطاأ يف 15 دقيقة. وعن م�ستوى جنم املنتخب حممد �سالح، الذي اأحرز هدف 

الفراعنة الوحيد من �رسبة جزاء قال املدرب الأرجنتيني: »اأعتقد اأنه ل ميكن اأن ن�سكك يف اأهمية �سالح، لقد 
كان يف و�سع جيد وحالته جيدة، اأنا فخور بجميع الالعبني«، وتابع »�سالح طبيا كان جاهًزا، لكن الو�سع البدين 
رمبا اأثر بع�س ال�سيء على قدرته اجل�سدية، كنت اأرغب اأن ي�سارك معنا يف املع�سكرات هنا، وكنا نف�سل عدم 
اإ�سابته، وهذا اأحزننا«. واأ�ساف كوبر اأن املنتخب مل يكن حا�سًما يف الهجوم، م�سرًيا اأنه ي�سارك بعد 28 عاًما 

من الغياب عن املونديال، واأكد اأن منتخب رو�سيا قوي جدا، ولكنه رف�س مقارنته بنظريه الأوروغواياين، قائال 
»لو قارنت بني رو�سيا واأوروغواي �سناأخد وقًتا طويال، رو�سيا منتخب قوي«. وحول رغبة احلار�س املخ�رسم 

ع�سام احل�رسي يف امل�ساركة باملباريات، قال مدرب الفراعنة »الكل يرغب يف اللعب، لكن لدينا فقط 11 لعبًا، 
ول يجب األ ينزعج اأحد«، وختم كوبر حديثه قائال »رمبا تكون هناك خطوات خاطئة اأدت لهزميتنا، ولكننا مل 

ن�ستطع ترجمة فر�سنا، ومل نقم باأخطاء مماثلة يف مباراة اأوروغواي«.

نهائيات كاأ�س العامل

الدب الرو�سي 
اأول املتاأهلني 

والفراعنة ح�سابيا 
مل يق�سوا

فاز منتخب رو�سيا على نظريه امل�رسي 
التي  املباراة  لهدف يف  اأهداف  بثالثة 
افتتاح  يف  اأم�س  اأول  بينهما  اأقيمت 
الأوىل  املجموعة  من  الثانية  اجلولة 
الأربعة  الأهداف  جاءت  العامل،  لكاأ�س 

يف ال�سوط الثاين، حيث تقدم املنتخب الرو�سي بثالثية عرب اأحمد فتحي باخلطاأ يف مرماه وديني�س ت�سري�سيف واأرتيم دزيوبا 
بالدقائق 47 و59 و62 وقلّ�س حممد �سالح الفارق من ركلة جزاء بالدقيقة 73، ورفع املنتخب الرو�سي ر�سيده اإىل 6 نقاط، يف 
�سدارة املجموعة الأوىل لي�سبح اأول املتاأهلني للدور الثاين، بينما بقى امل�رسيون بال ر�سيد بعد اخل�سارة الثانية على التوايل 
ليودع كاأ�س العامل »اإكلينيكيا« يف انتظار تعرث اأوروغواي بهزميتني اأمام ال�سعودية ورو�سيا وحتقيق فوز على الأخ�رس يف اجلولة 

الثالثة ثم اللجوء لفارق الأهداف.
خطف املنتخب الرو�سي زمام املبادرة، وهدد املرمى بت�سديدات غري موؤثرة لديني�س ت�سري�سيف واألك�سندر جولوفني بخالف 
�رسبة راأ�س ل�سريجي اإيجنا�سفيت�س اأم�سكها ال�سناوي بثبات، اعتمد الفراعنة على الهجمات املرتدة وكانت حماولتهم اأقرب 
للمرمى اأخطرها ت�سديدتني لرتيزيغيه و�سالح بجوار القائم، بينما كانت �رسبات راأ�س مروان حم�سن �سعيفة دون خطورة على 

مرمى اأكينفيف.
انهار امل�رسيون يف اأول ربع �ساعة بال�سوط الثاين واهتزت �سباكه بثالثة اأهداف مباغتة بت�سديدة رومان زوبنني غري اأحمد 
فتحي م�سارها باخلطاأ يف مرمى ال�سناوي، وقبل اأن يفيق منتخب م�رس من ال�سدمة انطلق ماريو فرنانديز بالكرة من اجلهة 
اليمنى ولعبها عر�سية ليكملها ت�سري�سيف ب�سهولة يف ال�سباك، ومن كرة عالية لقلب الدفاع الرو�سي اإيليا كوتيبوف و�سلت اإىل 
اأرتيم دزيوبا الذي ت�سلمها دون رقابة م�سددة، ومهدها لنف�سه قبل اأن ي�سدد يف ال�سباك، اأفاق منتخب م�رس متاأخرا وهدد مرمى 
مناف�سه بت�سديدتني ل�سالح وتريزيغيه، و�سط �سحوة الفراعنة احت�سب حكم اللقاء ركلة جزاء ملحمد �سالح بعد اللجوء لتقنية 

الفيديو، �سددها مهاجم ليفربول الإجنليزي بنجاح  ليحفظ ماء وجه منتخب بالده. 

للمنتخبات  ال�سلبية  النتائج  �سل�سلة  ال�سنغايل  املنتخب  ك�رس 
على  ثمني  فوز  بتحقيق  رو�سيا،  مونديال  يف  الأفريقية 
جمعتهما  التي  املباراة  يف  واحد  مقابل  بهدفني  بولندا 
الأوىل  اجلولة  مناف�سات  �سمن  اأرينا«  »اأتكريت  ملعب  على 
تياغو  طريق  عن  ال�سنغال  هديف  وجاء  املجموعاتـ  دور  من 
فيما  نيانغ  ومباي  مرماه  يف  باخلطاأ  بولندا  مدافع  كيونيك 
املنتخب  وحقق  الوحيد،  بولندا  هدف  كريت�سوفياك  اأحرز 
اأفريقيا يف هذا املونديال،  الأول ملنتخبات  الفوز  ال�سنغايل 
بعد �سقوط م�رس ونيجرييا واملغرب وتون�س يف فخ اخل�سارة، 
ما  وهو   ،2-4-4 وهو  واحد  تكتيكي  بر�سم  الفريقان  ودخل 
بدا  الذي  امللعب  و�سط  خا�سة يف  مغلقة،  امل�ساحات  جعل 
مزدحًما بالالعبني، وحاول الفريقان الخرتاق من الأطراف 
كان  لذا  الأجنحة،  مهمة  من  �سعب  التكتيكي  اللتزام  ولكن 
لعمق و�سط امللعب الكلمة العليا، وتفوق عمق و�سط ال�سنغال 
وبناء  التح�سري  يف  البطء  عانى  الذي  البولندي  نظريه  على 
املنعدمة،  الهجومية  امل�ساهمة  اإىل  بالإ�سافة  الهجمات، 

اإىل  البولندي  للمنتخب  الفني  املدير  ناوالكا  اآدم  ذلك  ودفع 
الثاين ملحاولة ك�سب و�سط  ال�سوط  تغيري اخلطة 3-5-2 يف 
فريقه  رجوع  دون  حالت  الفردية  الأخطاء  اأن  اإل  امللعب، 

للمباراة.
الدقيقة 37 عن  التقدم يف  ال�سنغايل هدف  خطف املنتخب 
غري  بعدما  مرماه  يف  باخلطاأ  بولندا  مدافع  كيونيك  طريق 
واأنقذ  التريانغا،  اأ�سود  لعب  جاي  اإدري�سا  ت�سديدة  اجتاه 
خدمي نداي حار�س ال�سنغال مرمى فريقه من تهديد خطري، 
عندما اأبعد الركلة احلرة التي نفذها روبريت ليفاندوف�سكي 
الهدف  نيانغ  مباي  و�سجل   ،51 الدقيقة  يف  �سديدة  برباعة 
دفاعية  م�ستغال هفوة   ،60 الدقيقة  بالده يف  الثاين ملنتخب 
ب�سكل  للخلف  الكرة  اأعاد  الذي  كريت�سوفياك  جيجو�س  من 
الكرة يف  لي�سع  ت�سيزين  البولندي  احلار�س  من  وتقدم  �ساذج 
من  حماولت  الأخرية  الدقائق  و�سهدت  اخلايل،  املرمى 
عن  اأ�سفرت  اللقاء  اإىل  العودة  اأجل  من  البولندي  املنتخب 

هدف الدقيقة 86 جاء عرب راأ�سية كريت�سوفياك.

اأ�سود التريانغا ترفع الراية الإفريقية باملونديال
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اإ�سابة ديلي اآيل تقلق الإجنليز
الثنني املن�رسم  بفوزه  الإجنليزي  اآيل فرحة املنتخب  ديلي  الو�سط  اإ�سابة لعب  عكرت 
اأمام نظريه التون�سي بنتيجة 2-1 يف م�ستهل م�سوار املنتخبني يف مونديال رو�سيا، و�سيخ�سع 

لعب توتنهام للفحو�س للوقوف على مدى خطورة اإ�سابته يف الفخذ قبل �ستة اأيام من املباراة 
الثانية لبالده يف املجموعة ال�سابعة �سد بنما الأحد املقبل يف مدينة نيجني نوفوغورود، وبدا 

يتم اآيل 22 عاما متاأثرا باإ�سابته يف اأواخر ال�سوط الأول لكنه بقي يف امللعب حتى الدقيقة 80 قبل اأن 
ا�ستبداله بروبن لوفتو�س ت�سيك. وبعد املباراة التي ح�سمتها اإجنلرتا بهدف يف الوقت ال�سائع لهاري كاين كان الثاين له يف 
الأم�سية، ك�سف املدرب غاريث �ساوثغيت »كان علينا مراقبة ديلي، كان ي�سعر بع�س ال�سيء مب�سكلة قبيل نهاية ال�سوط الأول 

لكنه �سعر اأن باإمكانه موا�سلة اللعب دون اأن يخفف من وتريته واندفاعه«. 
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للمو�سيقى  ال�سونار  مهرجان  اأر�سل 
كل  طول  مو�سيقية  مقطوعة   35
منها 10 ثوان اإىل الف�ساء، على اأمل 
التوا�سل مع كائنات ذكية يف الف�ساء 
inverse. موقع  ويفيد  اخلارجي 
com باأن القائمني على املهرجان 
كاتالونيا  معهد  مع  تعاونوا 
 METIو الف�سائية  للدرا�سات 

يف  وياأملون   ،International
املو�سيقية  املعزوفات  و�سول هذه 
اإىل مواقع قريبة من القزم الأحمر 
مو�سيقية  لغة  ت�سبح  واأن   ،237  GJ

كونية للتفاهم.
املعزوفات  هذه  تبقى  لكي 
رحلتها  خالل  �ساحلة  املو�سيقية 
ثنائي  برمز  ت�سفريها  مت  الطويلة، 

ويقع  فكه  م�ستقبلها  على  يتوجب 
منطقة  يف   237  GJ كواكب  اأحد 
هذه  اإليه  �ست�سل  بحيث  بعيدة، 
 ،2030 عام  املو�سيقية  املعزوفات 
و�سوف نعلم با�ستالمها من الإ�سارة 
التي �ست�سلنا عام 2042. كما تت�سمن 
هذه الإر�سالية معلومات عن العلوم 
الريا�سيات،  فيها  مبا  املختلفة 

على  الب�رشية  الإجنازات  تو�سح 
الأر�ض.

اأر�سلوا،  اأن  �سبق  العلماء  اأن  يذكر 
مب�ساعدة  املا�سي،  نوفمرب  يف 
هوائي يف الرنويج اإىل نف�ض النجم، 
الوقت  وتتابع  الزمن  عن  معلومات 
وغري  والهند�سة  احل�سابات  واإدارة 

ذلك.

رقما   »2  Incredibles« فيلم  حقق 
اإذ  ال�سينما،  تاريخ  يف  عامليا  قيا�سيا 
تخطت اأرباحه 180 مليون دولر اأمريكي، 
خالل يومني من بدء عر�سه يف ال�سالت 
الأمريكية والكندية، واأ�سبح الفيلم اجلديد 
بني  الهائلة،  عائداته  يف  عامليا  الأول 

واحلديثة  القدمية  الكرتون  اأفالم  جميع 
واملعا�رشة، وكذلك احتل املركز الثامن 

عامليا بني جميع اأفالم ال�سينما.
باأن  ديزين،  املنتجة  ال�رشكة  و�رشحت 
دولر  مليون   180 تخطت  الفيلم  اأرباح 
يف الأيام الأوىل من عر�سه فقط، الرقم 

والنقاد،  توقعات املحللني  الذي فاق كل 
اإذ تنباأوا باأل تتجاوز اأرباح افتتاحيته 140 

مليون دولر. 
 Incredibles« فيلم  ي�سبق  وبذلك، 
تاريخ  يف  ربحا  الأكرث  الكرتون  فيلم   »2
 ،»Beauty and the Beast« ،ال�سينما

الذي و�سلت اأرباحه اإىل 175 مليون دولر، 
اأ�سافت  كما  اأي�سا،  ديزين  اإنتاج  من  وهو 
ديزين اأن ن�سبة البالغني من جمهور الفيلم 
ما  امل�ساهدين،  من جممل   %30 تخطت 
�سعيد  من  اأكرث  على  الفيلم  جناح  يوؤكد 

ومالءمته لكافة الأعمار.

"22 Catch" جورج كلوين يتخلى عن دوره يف

�ضعيا لإيجاد »لغة كونية«  علماء يبثون مو�ضيقى م�ضفرة يف الف�ضاء!

فيلم كرتون يحطم رقما قيا�ضيا جديدا يف عامل ال�ضينما 

اإيرادات  "رامبيدج" يت�ضدر 
ال�ضينما يف اأمريكا ال�ضمالية

منة �ضلبي: فخورة بو�ضول فيلم "يوم الدين" ملهرجان كان ال�ضينمائي

قرر النجم الهوليوودي احلائز على جائزتي اأو�شكار، جورج كلوين، اإ�شناد دور البطولة يف م�شل�شله التلفزيوين املنتظر "Catch-22"، وهو 
من اإخراجه واإنتاجه، اإىل املمثل الأمريكي، كايل ت�شاندلر، للقيام به بدًل عنه، وياأتي ذلك بهدف حر�شه على الرتكيز على مهام الإخراج 

والإنتاج اخلا�شة به يف امل�شل�شل.
وبح�سب ما جاء يف موقع ذا 
هوليوود ريبورتر الأمريكي، 
املوؤلف  امل�سل�سل  يتابع 
من  اأحداثه  حلقات   6 من 
الرواية الأمريكية التاريخية 
جوزيف  الأمريكي  للكاتب 
حياة  تروي  والتي  هيلر، 
جون  الع�سكري  النقيب 
يو�ساريان يف القوات اجلوية 
الأمريكي،  للجي�ض  التابعة 
املمثل  دوره  يج�سد  والذي 
الأمريكي كري�ستوفر اآبوت.

الأحداث  معظم  وتاأتي 
ال�رشب  وجود  اأثناء  تباعاً 
جزيرة  يف  اخليايل"   256"
البحر  يف  "بيانو�سا" 

غربي  املتو�سط  الأبي�ض 
الرواية  وتتناول  اإيطاليا، 
جتربة يو�ساريان والطيارين 
املع�سكر،  يف  الآخرين 
حماولتهم  على  وتركز 
بعقالنيتهم  الحتفاظ 
اخلدمة  تق�سيه  مبا  للوفاء 
وواجبات،  متطلبات  من 
العودة  من  يتمكنوا  حتى 

جمدداً اإىل ديارهم.
ت�ساندرلر  املمثل  ويج�سد 
"كاثكارت"،  �سخ�سية 
الذي  القائد  ال�سابط 
يو�ساريان  اإر�سال  يوا�سل 
وهي  ع�سكرية،  مهمات  يف 
اجلدية  غاية  يف  �سخ�سية 

وال�رشامة.
وكان من املفرت�ض اأن ي�سكل 
امل�سل�سل عودة جورج كلوين 
على  جمدداً  الظهور  اإىل 
بعد  التلفزيون،  �سا�سات 
-1994( -اآر"  "اي  م�سل�سله 

2009( الذي حقق له �سهرة 
وا�سعة.

"هولو"  من�سة  �ستتوىل  كما 
على  الرتفيهية  املواد  لبث 
عر�ض  حقوق  النرتنت 
 ،"22-Catch" امل�سل�سل 
اميي  ذكرت  ما  بح�سب 
ا�ستوديوهات  رئي�سة  باول 
التي  تيليفغن،  باراماونت 

تنتج امل�سل�سل.

واحلركة  املغامرة  فيلم  ت�سدر 
�سدارة  "رامبيدج"  اجلديد 
اأمريكا  يف  ال�سينما  اإيرادات 
اجلاري  الأ�سبوع  يف  ال�سمالية 
مليون   34.5 بلغت  باإيرادات 

دولر.
جون�سون  دوين  بطولة  الفيلم 
اإخراج  ومن  هاري�ض  وناعومي 

براد بيتون.
"اإيه  الرعب  فيلم  تراجع  و 
املركز  من  بلي�ض"  كوايت 
الأ�سبوع،  هذا  الثاين  اإىل  الأول 
مليون   32.6 بلغت  باإيرادات 
اإمييلي  بطولة  والفيلم  دولر، 
ومن  كرا�سين�سكي  وجون  بلنت 
اإخراج جون كرا�سين�سكي اأي�ساً.

اجلديد  الإثارة  فيلم   وجاء 

املركز  يف  دير"  اأور  "تروث 
دولر،  مليون   19.1 بـ  الثالث 
الفيلم بطولة لو�سي هيل وتايلر 

بو�سي ومن اإخراج جيف ودلو.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرة 
املركز  من  وان"  بالير  "ريدي 
الثاين اإىل الرابع هذا الأ�سبوع بـ 
دور  ويلعب  دولر،  مليون   11.2
البطولة يف الفيلم تاي �رشيدان، 
مندل�سون،  وبن  كوك،  واأوليفيا 

ومن اإخراج �ستيفن �سبيلربغ.
الكوميدي  الفيلم  وتراجع 
مان  ليزيل  بطولة  "بلوكرز"، 
اإخراج  ومن  بارينهولتز  واآيك 
الثالث  املركز  من  كانون،  كاي 
بلغت  باإيرادات  اخلام�ض،  اإىل  

10.3 مليون دولر.

اإنها  نور،  اللبنانية  قالت 
الذاتية  ال�سرية  جت�سيد  تتمني 
بعامل  تاريخها  يرتبط  لمراأة 

اجلا�سو�سية.
�سرب  تتمني  اأنها   ، نور  واأ�سافت 
للتعرف  ال�سخ�سيات،  تلك  اأغوار 
على طرق تفكريهن وم�ساعرهن 

املطلوبة  املهام  تنفيذ  وقت 
منهن، ودوافعهن باإقحام اأنف�سهن 
اأن  اإىل  م�سرية  اخلطر،  دائرة  يف 
ال�سخ�سيات  من  النوعية  تلك 
وت�ستلزم  تفا�سيلها،  يف  مركبة 
الإعداد لها على نحو جيد بعيداً 
عن مثالية ال�سخ�سيات التاريخية، 

ح�سب قولها.
اأنها توا�سل حالياً  واأو�سحت نور 
م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير 
يف  عر�سه  املقرر  "رحيم"، 
تنال  اأن  متمنيًة  املقبل،  رم�سان 
�سخ�سية "داليا" اإعجاب اجلمهور 

عند عر�ض امل�سل�سل.

"رحيم"  بطولة  يف  وي�سارك 

يا�رش جالل وح�سن ح�سني ودينا 

فهمي،  واإيهاب  فواز  و�سربي 

اإخراج  من  النجوم،  من  وكوكبة 

حممد �سالمة.

نور اللبنانية: اأمتنى جت�ضيد حياة امراأة يرتبط تاريخها بعامل اجلا�ضو�ضية

فخرها  عن  �سلبي  منة  اأعربت 
وفرحتها بو�سول الفيلم امل�رشي 
يف  للم�ساركة  الدين"،  "يوم 
الر�سمية ملهرجان كان  امل�سابقة 
تنطلق  والذي  الدويل،  ال�سينمائي 

فعالياته يف 8 ماي املقبل.
ح�سابها  عرب  �سلبي  منة  وكتبت 
تويرت:  موقع  على  الر�سمي 
هو  الدين  يوم  امل�رشي  "الفيلم 
العمل الأول الوحيد يف امل�سابقة 
ال�سنة  كان  ملهرجان  الر�سمية 
دي، يعني م�ض ب�ض بيناف�ض على 
جايزة ال�سعفة الذهبية، هو كمان 
الكامريا  جايزة  على  بيناف�ض 
دي  البلد  الأول،  للعمل  الذهبية 
قادرة  بجد  كتري  مواهب  فيها 

تبهرنا وحت�س�سنا بالفخر".
بال�سكر  �سلبي  منة  وتوجهت 
والتهنئة لكل القائمني على العمل 
الفني قائلة: "مربوك للمخرج اأبو 
يف  ا�ستغل  حد  ولكل  �سوقي  بكر 
اأ�سوفه  جداً  متحم�سة  ده،  الفيلم 
ال�سينما  رب  ويا  فر�سة  اأقرب  يف 
طول  على  تف�سل  امل�رشية 
م�رشفانا كل �سنة يف املهرجانات 

العاملية".
"يوم  فيلم  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
جمال  را�سي  بطولة  الدين" 
واإخراج  احلافظ،  عبد  واأحمد 
اإمام  دينا  واإنتاج  �سوقي  اأبوبكر 
فيدر  وت�سوير  حفظي،  وحممد 

�سي�سكا، ومونتاج لورا مو�ض.
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للدكتور �شريف مبو�شى عبد القادر، اأ�شتاذ بجامعة تلم�شان 

�سدور الفهر�س البيبليوغرايف للرواية التون�سية 
والليبية واملوريتانية )1906 – 2015(

�شدر موؤخرا عن دار اإي- كتب للن�شر بلندن، اجلزء الثالث من �شل�شلة بيبليوغرافيا 
الرواية املغاربية اإىل غاية 2015 حتت عنوان  الفهر�س البيبليوغرايف للرواية 

التون�شية والليبية واملوريتانية )1906 – 2015(
للأ�شتاذ الدكتور �شريف مبو�شى عبد القادر، اأ�شتاذ الرواية املغاربية وال�شرديات بق�شم 

اللغة العربية واآدابها بكلية الآداب واللغات جامعة تلم�شان / اجلزائر.

م٫�س

من  الثالث  اجلزء  هذا  وجاء 
للدار�سني  ليقدم  البيبليوغرافيا 
�سورة مو�سوعية واأقرب اإىل الدقة 
املتزايد  الروائي  احلجم  عن 
وليبيا  تون�س  من  كّل  عرفته  الّذي 
القرن  بداية  منذ  وموريتانيا 
 ،2015 �سنة  غاية  واإىل  الع�رشين 
من  ابتداء  الكم  تطّور هذا  ومدى 
الع�رشين  القرن  الأخري من  العقد 
الألفية  من  والثاين  الأول  والعقد 

الثالثة.
الرواية  فهار�س  جاءت  ولقد 
يف  واملوريتانية  والليبية  التون�سية 
فقط  �سكلي  كاإجراء  واحد  كتاب 
فر�س نف�سه باإحلاح، حيث اإّن عدد 
الروايات الليبية واملوريتانية قليل 
جعلها  ا�ستحالة  درجة  اإىل  جدا 
يتجاوز  اإذ ل  كتاب على حدة؛  يف 
اخلم�س  املوريتانية  الرواية  عدد 
 ، فقط  رواية   )35( والثالثني 
الليبية  الروايات  عدد  و�سل  بينما 
 )195( وت�سعني  وخم�س  مائة  اإىل 

رواية.
لهذا  الكبرية  الفائدة  ولعّل 
الفهر�س تكمن يف اإتاحته للدار�س 
والروائي املغاربي الّطالع على 
و�سنة  الروايات اجلديدة  عناوين 
طبعها بل وعدد �سفحاتها اأي�سا، 
اأ�سحابها؛  اأ�سماء  اإىل  اإ�سافة 
دائم  اّت�سال  على  يجعله  مما 
بكّل ما يتعلّق باإ�سدارات الرواية 
الروائيني  وزمالئه  املغاربية 
اأو  قطره  يف  �سواء  والروائيات 
الأخرى.  املغاربية  الأقطار  يف 
من  يخّفف  اأن  �ساأنه  من  وهذا 
عزلته الأدبية وينق�س يف الوقت 
بجهله  املرتبطة  اأّميته  من  ذاته 
اجلديدة  الروائية  باإ�سدارات 
القدامى  الروائيني  واأ�سماء 
باأحد  يلتقي  وحينما  واجلدد. 
اأو  ملتقى  يف  اجلدد  هوؤلء 
تكرمي اأو منا�سبة ثقافية ما، فاإّن 
روايات  عناوين  على  اّطالعه 
الآخر واّطالع الآخر على عناوين 
منا�سبا  مناخا  يخلق  رواياته 
البتعاد  بدل  والتوا�سل  للتقارب 

اإىل  بالإ�سافة  واجلفاء.  والتكرب 
اأثناء   – املّطلع  الروائي  جعل 
 – لروايته  لعنوان جديد  اختياره 
الروايات  عناوين  تكرار  يجتنب 

املغاربية التي �سبقته.
يف  الروائية  املتون  ترتيب  جاء 
البيبليوغرايف  الفهر�س  هذا 
اأّول  حيث  من  تاريخيا،  ترتيبا 
بعنوان  م�سحوبة  للن�رش  �سنة 
الرواية، ثّم موؤلّفها ثم دار الن�رش 

ومكان الن�رش وعدد �سفحاتها.
من  الثاين  الق�سم  ت�سّمن  بينما 
الروائيني  باأ�سماء  ثبتاً  الكتاب 
والليبيني  التون�سيني  والروائيات 
ترتيبا  مرّتبني  واملوريتانيني 
رواياتهم  جميع  ذكر  مع  هجائيا 
ال�سدور  �سنة  بح�سب  مرتبة 
ت�سهيال   ،2015 غاية  اإىل  الأوىل 
وطلبة  والباحثني  للدار�سني 
روائي  اإىل  للعودة  اجلامعات، 
جميع  �سيجدون  حيث  معنّي 
ال�سدور  بتاريخ  مرّتبة  رواياته 

الأول دون م�سقة.
خال�سات  الكتاب  ي�سّم 

وا�ستنتاجات غاية يف الأهمية من 
حيث عدد روايات كل من تون�س 
�سنة  غاية  اإىل  وموريتانيا  وليبيا 
2015، بالإ�سافة اإىل ا�ستنتاجات 
املغاربية  الرواية  بخ�سو�س 
والروائيني املغاربيني يف الأقطار 
اخلم�سة وا�ستنتاجات اأخرى على 

جانب كبري من الأهمية منها :
 )666( و�ستمائة  و�سّتون  �سّت   –
رواية تون�سية بدءا من �سنة 1906 

اإىل غاية �سنة 2015.
– مائتان و�سبعة و�سبعون )277( 

روائيا وروائية تون�سيني.
تون�سية؛  روائية   )70( �سبعون   –
% من جمموع   25.27 بن�سبة  اأي 

الروائيني التون�سيني.
 )195( وت�سعون  مائة و خم�س   –
 1937 �سنة  من  بدءا  ليبية  رواية 

اإىل غاية �سنة 2015.
روائيا   )67( و�ستون  �سبعة   –

وروائية ليبيني.
– ثالث ع�رشة )13( روائية ليبية؛ 

من جمموع   %  19.40 بن�سبة  اأي 
الروائيني الليبيني.

رواية   )35( وثالثون  خم�س   –
 1981 �سنة  من  بدءا  موريتانية 

اإىل غاية �سنة 2015.
روائيا   )22( وع�رشون  اثنان   –

وروائية موريتانيني.
موريتانيتان؛   )02( روائيتان   –
من جمموع   %  09.09 بن�سبة  اأي 

الروائيني املوريتانيني.

اإنتاجا  اأكرث الروائيني املغاربيني 
اإىل غاية �سنة 2015:

1 – اإبراهيم الكوين )ليبيا(: �سبع 
 1989 )من  رواية   )37( وثالثون 

اإىل 2015(.
التازي  الدين  عّز  حممد   –  2
 )24( وع�رشون  اأربع  )املغرب(: 

رواية )من 1978 اإىل 2015(.
)اجلزائر(:  الأعرج  وا�سيني   –  3

)من  رواية   )23( وع�رشون  ثالث 
1978 اإىل 2015(.

)املغرب(:  اأفيالل  علي   –  4
 1995 )من  رواية   )20( ع�رشون 

اإىل 2015(.
5 – امليلودي �سغموم )املغرب(: 
ت�سع ع�رشة )19( رواية )من 1980 

اإىل 2015(.
6 – اأحمد اإبراهيم الفقيه )ليبيا(: 
ت�سع ع�رشة )19( رواية )من 1985 
اإىل 2015(. 7 – حممد الهادي بن 
�سالح )تون�س(: �سبع ع�رشة )17( 

رواية )من 1976 اإىل 2011(.
)اجلزائر(:  مفالح  حممد   –  8
�سّت ع�رشة )16( رواية )من 1983 
القادر  عبد   –  9  .)2015 اإىل 
اأربع  )تون�س(:  ن�رش  احلاج  بن 
ع�رشة )14( رواية )من 1969 اإىل 

.)2010
غاّلب  الكرمي  عبد   –  10
 )13( ع�رشة  ثالث   : )املغرب( 

رواية )من 1965 اإىل 2014(.

مبنا�شبة الذكرى املئوية مليلد نيل�شون مانديل 

�سدور كتاب للأطفال من توقيع زيندزي ماندياال
األبوم  ي�سدر  اأن  املرتقب  من 
توقيع  من  لالأطفال  م�سور 
البنة  مانديال،  زيندزي 
وويني  لنل�سون  ال�سغرى 
حول  عدة  بلدان  يف  مانديال، 
والع�رشين  الثامن  يف  العامل 
مبنا�سبة  )يونيو(  حزيران  من 
اأول  لولدة  املئوية  الذكرى 
افريقيا،  جلنوب  اأ�سود  رئي�س 
الن�رش  دار  ك�سفت  ما  وفق 

الفرن�سية لهذا العمل.
“رو  دار  مدير  �سري  اآلن  وقال 
دو موند” يف ت�رشيحات لوكالة 
فران�س بر�س “اإنه ملن دواعي 
�رشفنا و�رشورنا ان ن�سارك يف 
ن�رش كلمة ابنة نل�سون مانديال 

يف اأو�ساط الأطفال”.
الذي  الكتاب  هذا  وي�ستعر�س 
مانديال”  “اجلد  ا�سم  يحمل 
يف  مانيدل”  )“غرانداد 
ال�سادرة  الأ�سلية  الن�سخة 
“لينكولن  دار  عن  بالإجنليزية 
م�سرية  بوك�س”(  ت�سيلدرن 
الف�سل  الكفاح �سد نظام  بطل 
نوبل  جائزة  احلائز  العن�رشي 
الألبوم  هذا  و�سي�سدر  لل�سالم 
الذي يقع يف 48 �سفحة والذي 
�ساهم الأمريكي �سون كوالز يف 

كّل  يف  بالتزامن  �سوره،  ر�سم 
املجاورة  والبلدان  فرن�سا  من 
والوليات  بالفرن�سية  الناطقة 
وجنوب  وبريطانيا  املتحدة 
والربازيل،  وايطاليا  اإفريقيا 
اأمريكية  بلدان  ف�سال عن عدة 
لتينية، ويف هذا العمل، تتحاور 
عاما(   58( مانديال  زيندزي 
التي تتوىل حاليا من�سب �سفري 
الدمنارك،  يف  افريقيا  جنوب 
اأعوام(   6( زازي  حفيديها  مع 
على  ردا  اأعوام(   8( وزيويلن 

اأ�سئلة حول والد جدتهما.
عند  مثال  لهما  تقول  وهي 
يف  مانديال  زّج  ملا  �سوؤالهما 
ينا�سل �سد  كان  “لأنه  ال�سجن 
�سبق  وقد  العن�رشي.  الف�سل 
الكلمة  هذه  لكما  �رشحت  اأن 
الغريبة ومفادها نظام �سيا�سي 
افريقيا  جنوب  يف  قائما  كان 

للف�سل بني البي�س وال�سود”.
ولد  مانديال  نيل�سون  وكان 
وتويف   1918 جويلية   18 يف 
وهو   .2013 )دي�سمرب(   5 يف 
�سيا�سي مناه�س لنظام الف�سل 
اأفريقيا،  جنوب  يف  العن�رشي 
رئي�س  من�سب  �سغل  وثوري 
 ،1999-1994 اأفريقيا  جنوب 

جلنوب  اأ�سود  رئي�س  اأول  وكان 
اأفريقيا.

انتخب يف اأول انتخابات متعددة 
وممثلة لكل الأعراق، وقد ركزت 
حكومته على تفكيك اإرث نظام 
خالل  من  العن�رشي  الف�سل 
الت�سدي للعن�رشية املوؤ�س�ساتية 
والفقر وعدم امل�ساواة وتعزيز 
�سيا�سيا،  العرقية.  امل�ساحلة 
هو قومي اأفريقي ودميقراطي 
رئي�س  من�سب  �سغل  ا�سرتاكي، 
يف  الأفريقي  الوطني  املوؤمتر 
 .1997 اإىل   1991 من  الفرتة 
كما �سغل دوليا، من�سب الأمني 
النحياز  عدم  حلركة  العام 
مانديال  در�س   .1999-1998
وجامعة  فورت هري  يف جامعة 
در�س  حيث  ويتواتر�رشاند، 
القانون. عا�س يف جوهان�سبورغ 
وانخرط يف ال�سيا�سة املناه�سة 
حزب  اإىل  وان�سم  لال�ستعمار، 
الأفريقي،  الوطني  املوؤمتر 
لع�سبة  موؤ�س�سا  ع�سوا  واأ�سبح 

ال�سبيبة التابعة للحزب.
بعد و�سول الأفريكان القوميني 
من احلزب الوطني اإىل ال�سلطة 
تنفيذ  وبدء   1948 العام  يف 
برز  العن�رشي،  الف�سل  �سيا�سة 

على ال�ساحة يف العام 1952 يف 
املوؤمتر  حزب  من  حتد  حملة 
وانتخب  الأفريقي،  الوطني 
املوؤمتر  حزب  لفرع  رئي�سا 
واأ�رشف  برتان�سفال،  الوطني 
للعام  ال�سعبي  الكونغر�س  على 
واألقي  كمحام،  عمل   .1955
وتكرارا  مرارا  عليه  القب�س 
للفتنة”،  “مثرية  لأن�سطة 
وحوكم مع قيادة حزب املوؤمتر 
-1956 اخليانة  حماكمة  يف 
كان  بعد.  فيما  وبرئ   1961
احتجاج  على  البداية  يف  يحث 
مع  وبالتعاون  عنيف،  غري 
جنوب  يف  ال�سيوعي  احلزب 
تاأ�سي�س  يف  �سارك  اأفريقيا 
املت�سددة.  الأمة  رمح  منظمة 
القب�س  األقي   ،1961 العام  يف 
على  بالعتداء  واتهم  عليه 
العام  ويف  حكومية.  اأهداف 
والتاآمر  بالتخريب  اأدين   1962
وحكمت  احلكم،  نظام  لقلب 
بال�سجن  ريفونيا  حمكمة  عليه 

مدى احلياة.
يف  عاما   27 مانديال  مكث 
روبن  جزيرة  يف  اأول  ال�سجن، 
بول�سمور  �سجن  يف  ثم  اآيالند، 
فري�سرت.  فيكتور  و�سجن 

ال�سجن،  فرتة  مع  وباملوازاة 
عملت  دولية  حملة  انت�رشت 
اإطالق  اأجل  من  ال�سغط  على 
حتقق  الذي  الأمر  �رشاحه، 
حرب  و�سط   1990 العام  يف 
بعدها  �سار  مت�ساعدة.  اأهلية 
املوؤمتر  رئي�ساً حلزب  مانديال 
الوطني الأفريقي ون�رش �سريته 
مع  املفاو�سات  وقاد  الذاتية 
لإلغاء  كلريك  دي  الرئي�س 
واإقامة  العن�رشي  الف�سل 
يف  الأعراق  متعددة  انتخابات 
النتخابات  وهي   ،1994 العام 
املوؤمتر  حزب  فيها  قاد  التي 
رئي�ساً  انتخب  الفوز.  اإىل 
وحدة  حكومة  و�سكل  للبالد 
فتيل  لنزع  حماولة  يف  وطنية 
كرئي�س،  العرقية.  التوترات 
وجلنة  جديدا  د�ستورا  اأ�س�س 
للتحقيق  وامل�ساحلة  للحقيقة 
يف انتهاكات حقوق الإن�سان يف 
املا�سي. ا�ستمر �سكل ال�سيا�سة 
القت�سادية الليربالية للحكومة، 
وعر�ست اإدارته تدابري لت�سجيع 
ومكافحة  الزراعي  الإ�سالح 
خدمات  نطاق  وتو�سيع  الفقر 

الرعاية ال�سحية.
دوليا، تو�سط بني ليبيا واململكة 

تفجري  ق�سية  يف  املتحدة 
واأ�رشف   ،103 اآم  بان  رحلة 
يف  الع�سكري  التدخل  على 
الرت�سح  عن  امتنع  لي�سوتو. 
تابو  نائبه  وخلفه  ثانية،  لولية 
بعد  فيما  لي�سبح  اإميبيكي، 
رجال من حكماء الدولة، لريكز 
جمال  يف  اخلريي  العمل  على 
الإيدز  وانت�سار  الفقر  مكافحة 
نيل�سون  موؤ�س�سة  خالل  من 
حياته  فرتات  اأثارت  مانديال. 
�سجبه  اجلدل،  من  الكثري 
اليمينيون وانتقدوا تعاطفه مع 
الإرهاب وال�سيوعية. كما تلقى 
الدولية  الإ�سادات  من  الكثري 
لال�ستعمار  املناه�س  ملوقفه 
حيث  العن�رشي،  وللف�سل 
جائزة،   250 من  اأكرث  تلقى 
لل�سالم  نوبل  جائزة  منها 
الرئا�سة  ميدالية  و   1993 العام 
لينني  وو�سام  للحرية  الأمريكية 
متتع  ال�سوفييتي.  النظام  من 
يف  العميق  بالحرتام  مانديال 
العامل عامة ويف جنوب اأفريقيا 
ي�سار  ما  غالبا  حيث  خا�سة، 
ماديبا  ع�سريته  با�سمه يف  اإليه 
الأحيان  من  كثري  ويف  تاتا،  اأو 

يو�سف باأنه “اأبو الأمة”. 
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يف امل�س�ألة العربية: مقدمة 
لبي�ن دميقراطي عربي

بعد طبعات عدة، ما زال كتاب يف امل�شاألة العربية: مقدمة لبيان دميقراطي عربي لعزمي 
ب�شارة يتمتع باأهمية احل�شور املتجدد، بف�شل عمقه التحليلي �ر�ؤيته التفكرية املبكرة يف 
»االأكمة �ما �راءها«، �قدرته الفكرية اال�شتك�شافية يف ال�شوؤال عما ميكن اأن يحدث من 

تف�شخ الد�لة الُقطرية اأ� الوطنية الت�شلطية، يف حال العجز عن بناء الدميقراطية بو�شفها 
اأجندة �طنية عربية ال ميكنها حتقيق الدميقراطية اإال اإذا قادها دميقراطيون، �عدم التمكن 

من بناء نظم دميقراطية يف الد�ل العربية، تقوم �حدتها على املواطنة �حقوقها.

�كاالت

دميقراطية �حتول

عن  رابعة  طبعة  يف  الكتاب  �صدر 
ودرا�صة  للأبحاث  العربي  املركز 
بالقطع  �صفحة   399( ال�صيا�صات 
ليكون  ومفهر�ًصا(،  موثًقا  الو�صط، 
الدميقراطي  التحول  يف  نظرًيا  بحًثا 
من  ناجًتا  العربية،  واال�صتثنائية 
العربية  االأزمات  مع  التفاعل  وحي 
ال�صخ�صية يف  االأخرية وجتربة ب�صارة 
وفكرة  العربية  القومية  الفكرة  طرح 
املواطنة الدميقراطية و�صوغهما يف 

اأو�صاع �صديدة التعقيد والتناق�ض.
الدميقراطية  االأول،  الف�صل  يف 
مييز  والدميقراطيون،  اجلاهزة 
ب�صارة بني �رشوط ن�صوء الدميقراطية 
اجلاهزة  ومكوناتها  تاريخًيا 
اإنتاج  اإعادة  عملية  اإبان  واملتطورة 
مفيًدا  التمييز  يعترب هذا  ذاتها. وهو 
يف  دميقراطيني  اإىل  احلاجة  حل�صم 
كما  الدميقراطي.  التحول  عملية 
يعالج م�صاألة الروح ال�صائدة يف مرحلة 
التحول الدميقراطي وتطلعها الثوري 
واالإن�صاف،  واحلرية  العدالة  اإىل 
التي  وقيمه  االنحلل  حالة  ويبنينّ 
التدخل  لقبول  �رشًطا  بو�صفها  تبث 
خلف  وتقبله،  اال�صتعماري  االأجنبي 

�صعار فر�ض الدميقراطية نظاًما.
بوؤ�ض  الثاين،  الف�صل  يف  ب�صارة  يعالج 
الدميقراطي،  التحول  نظريات 
الدميقراطية،  اإىل  االنتقال  نظريات 
باأثر  ن�صاأت  نظريات  باعتبارها 
رجعي، ال ت�صلح دليًل للعمل وال بديًل 

للعمل، وهي تف�رش عوائق االنتقال اإىل 
الدميقراطية اأو اأ�صباب االرتداد عنها 
اإىل  االنتقال  �صبب  تف�رش  مما  اأكرث 

الدميقراطية اأو كيفيته.

اإ�شكاليات �عوائق

الثالث،  الف�صل  يف  الباحث  يتطرق 
اإىل  الريعية،  والدولة  الدميقراطية 
بالتطور  الريعي  االقت�صاد  علقة 
الدميقراطي يف ظلنّ امل�صاألة العربية، 
حماواًل ك�صف اأن هذه امل�صاألة جتعله 
اإىل  �صغرية  دول  داخل  دوره  يتجاوز 
الدول  يف  اأو�صع  �صيا�صي  ثقايف  تاأثري 
ريعي  باقت�صاد  تتميز  ال  التي  العربية 

بال�رشورة.
كعائق،  الثقافة  الرابع،  الف�صل  يف 
الثقافة  م�صاألة  الباحث  يعالج 
التطور  باإعاقة  واتهامها  ال�صيا�صية 
هذه  اأ�صول  اإىل  فيعود  الدميقراطي، 
بني  يف�صل  ثمنّ  احلديثة،  النظرية 
ا�صتخدام م�رشوٍع لهذا املفهوم كاأداة 
اأن  ويرى  م�رشوع.  غري  واآخر  تف�صري 
تاأ�صي�ض  عنا�رش  من  النظرية  هذه 
العلقات  طرح  يف  الهوية  �صيا�صات 
وال�صعوب،  الدول  بني  وال�رشاعات 
ا اأن الثقافة تُختََزل يف النهاية  خ�صو�صً
اإىل دين، اأو اإىل انتماء اإىل دين بعينه.

القبيلة  اإ�صكالية  اخلام�ض،  الف�صل  يف 
بنا  تُقِرنّ ب�صارة مع�صلة  والدولة، يطرح 
ا  من العوائق العينية العربية، خ�صو�صً
تلحم االجتماع واالقت�صاد وال�صيا�صة 
اإطار وحدة اجتماعية واحدة هي  يف 
م�صترتة  بنية  كانت  لو  حتى  الع�صرية، 
ما  معاجًلا  ال�صيا�صي،  النظام  يف 

للف�صل  ت�صويه  من  ذلك  عن  ينجم 
وهو  ومكوناتها،  الدولة  عنا�رش  بني 
واقت�صاد،  وجمتمع  دولة  بني  الف�صل 
وفرد  عائلي،  وانتماء  وراأي  وحزب 
عام  وحينّز  خا�ض  وحينّز  وجماعة، 

وغريها من التمايزات.

قوميات �جتان�س

ال�صاد�ض،  الف�صل  يف  ب�صارة  ينتقل 
الهوية،  واإ�صكالية  والدين  القومية 
يف  العربية  للم�صاألة  اآخر  تفرع  اإىل 
االأمة،  ت�صكل  لعملية  اآخر  تعقيد 
الفكرة  بني  االإ�صكالية  العلقة  هو 
وكح�صارة.  كدين  واالإ�صلم  القومية 
التمييز  خلل  من  الفكرة  وتو�صح 
بينهما،  التناق�ض  افتعال  ال  بينهما، 
مع اعتبارهما ثقافًيا وتاريخًيا وحدة 
جمتمعي  �صياق  يف  متمايزة  عنا�رش 
الف�صل  هذا  يف  ويَفننّد  تاريخي. 
مفادها  خاطئة  فكرة  ترويج  عملية 
اأن القومية العربية نخبوية يف مقابل 

�صعبية االإ�صلم.
بني  املواطنة  ال�صابع،  الف�صل  يف 
ب�صارة  يتناول  والتعدد،  التجان�ض 
مو�صًحا  نظرًيا  املواطنة  م�صاألة 
وما  ومكوناتها  �رشوطها  بني  الفجوة 
وبالعودة  االآن.  حتى  معاجلته  جرى 
اإىل املواطنة يف الـ »بوِل�ض« واملواطنة 
اأمنوَذجي  بني  الن�ضنّ  يقارن  احلديثة، 
اإىل  ويخل�ض  التاريخ،  يف  املواطنة 
احلديثة  املواطنة  اأن  مفادها  نتيجة 
املتفرد  االإن�صان  الفرد،  مواطنة  هي 
يف  احلقوق  حامل  املجتمع،  يف 
اإليها  الطريق  لكن  بالدولة،  علقته 

بل  االأمة،  بناء  طريق  عك�ض  لي�صت 
تن�صجم معها وفيها؛ واأن االأمة تتاألف 
من املواطنني بعد اأن تكون املواطنة 
ال�صيادة  حتقيق  خلل  من  قامت  قد 
تقرير  حقنّ  حققت  قومية  جلماعة 
امل�صري، ثمنّ تن�صاأ االأو�صاع االجتماعية 
وترجمتها  التاريخية  ال�صيا�صية 
بني  للف�صل  الفر�صة  لتتاح  الد�صتورية 
الفرد واجلماعة القومية، وكي ي�صبح 
اإىل جماعة  باالإمكان تن�صيبه مبا�رشة 

املواطنني باعتبارها اأمة.

جماعات �هويات

الدميقراطية  الثامن،  الف�صل  يف 
يبني  والهوية،  ال�صيا�صية  واجلماعة 
اأمريكًيا  �صمي  ما  بني  الفرق  الباحث 
عملية  العامل  من  اأخرى  مناطق  يف 
يف  االأمة  هدم  وعملية  االأمة  بناء 
خلل  من  العراق  يف  التدخل  حالة 
جتاهل امل�صاألة العربية، وحماولة زرع 
هي  الدميقراطية  التعددية  اأن  فكرة 
من  ممكنة  واأنها  الطائفية  التعددية 

دون قومية.
التا�صع،  الف�صل  يف  ب�صارة  يراجع 
والدميقراطية،  العربية  امل�صاألة 
العربية  الفكرة  حتول  عملية  ب�رشعة 
اإطار  لتاأ�صي�ض  دميقراطية  فكرة  من 
جوهرانية  فكرة  اإىل  قومي  �صيا�صي 
غيبية الطابع، معيقة فهم العلقة بني 
املواطنني.  واأمة  والقومية  املواطنة 

كما يناق�ض �رشورة الفكرة العربية من 
بلد  التحول الدميقراطي يف كلنّ  اأجل 
اأعداء  يناق�ض  كما  حدة،  على  عربي 
الفكرة القومية الذين يطرحون ت�صاًدا 

م�صطنًعا بينها وبني الدميقراطية.
الدميقراطية  العا�رش،  الف�صل  يف 
كق�صية �صيا�صية: خ�صو�صية االإ�صلح 
عربًيا، يعر�ض ب�صارة لتجربة االإ�صلح 
ال�صيا�صي العربية، بعد اأن يختار زاوية 
فهي  امل�رشية،  التجربة  من  واحدة 
برملانية  جتربة  قيام  عدم  حيث  من 
ال�صتنتاجات  ت�صلح  جتربٌة  بال  ذات 
الدول  يف  ال�صيا�صي  االإ�صلح  عن 
االإ�صلح  هذا  خا�صت  التي  العربية 
يف  الربملان  فاإ�صلح  ن�صبًيا.  مبكًرا 
الكثري.  يعني  ال  برملاين  غري  نظام 
القليل  يعطل  الرئي�ض  حزب  ون�صوء 
وهذا  االإ�صلح.  هذا  يعنيه  الذي 
مب�صادر  امل�ض  عدم  يعنيه  ما  ا  اأي�صً
ال�صلطة ومراكز �صنع القرار الرئي�صة 
اإليه  وتبادر  االإ�صلح  فوق  تبقى  التي 
مناطق  على  واقت�صاره  خدمتها،  يف 

ال�صلطة غري ال�صانعة للقرار.
عزمي ب�صارة هو مدير املركز العربي 
وع�صو  ال�صيا�صات،  ودرا�صة  للأبحاث 
ورئي�ض  املركز،  يف  االإدارة  جمل�ض 
جمل�ض اأمناء معهد الدوحة للدرا�صات 
له  نُ�رشت  وكاتب  باحث  وهو  العليا. 
 ، ة كتب وموؤلنّفات يف الفكر ال�صيا�صينّ عدنّ
والفل�صفة،  االجتماعينّة،  والننّظرينّة 
االأدبينّة.  املوؤلنّفات  بع�ض  اإىل  اإ�صافة 

والدرا�صات  للفل�صفة  اأ�صتاًذا  عمل 
بني  بريزيت  جامعة  يف  الثقافينّة 
يف  �صاهم  كما  و1996.   1986 عامْي 
فل�صطني،  يف  بحثينّة  مراكز  تاأ�صي�ض 
لدرا�صة  الفل�صطينينّة  �صة  املوؤ�صنّ منها: 
ومركز  )مواطن(،  الدميقراطينّة 
االجتماعينّة  را�صات  للدنّ الكرمل  مدى 
عزمي  الدكتور  كان  وقد  التطبيقينّة. 
للتنّجمع  الرئي�ض  �ض  املوؤ�صنّ ب�صارة 
حزب  وهو   ، الدميقراطينّ الوطنينّ 
اخلطنّ  داخل  يعمل  عربينّ  �صيا�صينّ 
االأخ�رش يف فل�صطني، يقوم برناجمه 
بغ�ضنّ  الدميقراطينّة  القيم  على 
والهوينّة  والعرق  الدين  عن  الننّظر 
عزمي  الدكتور  مثنّل  وقد  القومينّة. 
يف  وفاز  الربملان،  يف  ع  التجمنّ ب�صارة 
متتالية  دورات  اأربع  يف  االنتخابات 
عام  يف   .2007 وعام   1996 عام  بني 
2007، و�صلت ملحقة الدكتور عزمي 
اأوجها؛  اإ�رشائيل  ال�صيا�صينّة يف  ب�صارة 
املنفى  اإىل  اخلروج  اإىل  ه  ا�صطرنّ ما 
اأمنينّة.  بتهٍم  اإ�رشائيلًينّا  ملحقته  بعد 
حاز جائزة ابن ر�صد للفكر احلرنّ عام 
2002، كما حاز جائزة حقوق االإن�صان 
 Global Exchange �صة  موؤ�صنّ من 
 .2003 عام  املتحدة  الواليات  يف 
�صهادة  ب�صارة  عزمي  الدكتور  اأجنز 
يف   1986 عام  الفل�صفة  يف  الدكتوراه 
وحاز  برلني،  يف  هومبولدت  جامعة 
�صهادة املاج�صتري من اجلامعة نف�صها 

عام 1984. 

ملتقى اأغ�دير للرواية 
احت�د الكت�ب العرب: ال لالإجراءات االأمريكية وال للمواقف االنته�زيةيحتفي بثالثة كت�ب عرب  

املغربية،  اأغادير  مدينة  احتفت   
للرواية،  اخلام�ض  منتداها  يف 
املغربي  وال�صاعر  بالروائي 
وبالكاتبة  االأ�صعري،  حممد 
والكاتبة  مر�صيد،  فاحتة  املغربية 
وباأ�صماء  ممدوح،  عالية  العراقية 
وئام  الروائية  بينها  من  اأخرى 
�صوقي  احلميد  وعبد  املددي 
وعبد الكرمي اجلويطي. واعتربت 
الكاتبة العراقية عالية ممدوح، اأن 
املغرب، الذي اأقامت فيه لفرتة من 
الزمن، منحها اجلو امللئم لكتابة 
االأقرب  اعتربتها  اأدبية  اأعمال 
بقيم  اإعجابها  واأبدت  روحها،  اإىل 
التعاي�ض والت�صامح والتعدد وقبول 
الراأي االآخر الذي يعرفه املجتمع 
املغربي، واأ�صافت رن رواياتها ال 
ت�صتحقه من  الذي  االهتمام  تلقى 
نظرا  الثقافية  االأو�صاط  طرف 

واعترب  اإزعاج.  من  تخلفه  ملا 
املغربي حممد  والروائي  ال�صاعر 
مبثابة  الرواية  اأن  االأ�صعري، 
مفتاح لفهم عقلية ال�صعوب، وهي 
مما  اأكرث  حياتها  فهم  على  تعمل 
ال�صو�صيولوجية  الكتابات  تفعله 
وال�صيا�صية، موؤكدا اأن الرواية »هي 
فيه  نتذكر  اأن  نحب  الذي  املكان 
اأحلمنا وهمومنا«، والرواية، براأي 
حيوات  عي�ض  تقرتح  االأ�صعري، 
وال�صاعرة  الروائية  اأما  عدة. 
فاأكدت  مر�صيد،  فاحتة  املغربية 
خلل حديثها عن جتربتها االأدبية، 
يف  �رشوخ  عن  يك�صف  املبدع  اأن 
ن�صو�صه، معتربة  كتابة  ذاته خلل 
ي�صودها  حالة  عندها  الكتابة  اأن 
بعد  تنتهي  مهمتها  واأن  الغمو�ض 

كتابة عمل اإبداعي.
�كالة اأنباء ال�شعر

يف الذكرى ال�شبعني للنكبة

للأدباء  العام  االحتاد  اأكد 
اأمينه  برئا�صة  العرب،  والكتاب 
ال�صحايف  والكاتب  ال�صاعر  العام 
الذكرى  يف  ال�صايغ،  حبيب 
يوافق  الذي  للنكبة،  ال�صبعني 
الكيان  اإعلن  تاريخ  ماي   15
على  املغت�صبة  دولته  ال�صهيوين 
موقفه  الفل�صطينية،  االأر�ض 
امل�صاند  والثابت  املبدئي 
باعتبارها  الفل�صطينية  للق�صية 
الع�رش  يف  عداًل  الق�صايا  اأكرث 
احلديث، وحق ال�صعب الفل�صطيني 
وحقه  ومقد�صاته،  اأر�صه  يف 
الفل�صطينية  الدولة  اإقامة  يف 
مدينة  وعا�صمتها  امل�صتقلة 

القد�ض التاريخية املوحدة.
ورف�ض االحتاد يف بيان �صحايف ، 
كل خطوة دولية �صد تلك الثوابت 
للحتلل  �رشعية  تعطي  الأنها 
االإدارة  قرار  خا�صًة  الغا�صب، 

اإىل  �صفارتها  بنقل  االأمريكية 
عا�صمة  بها  واالعرتاف  القد�ض 
مع  ترافق  والذي  للحتلل، 
املليني  وت�رشيد  النكبة،  ذكرى 

من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني.
اخلطوة  اأن  على  ال�صايغ  و�صدد 
االأمريكية املخالفة لكل القرارات 
الدولية،  واملعاهدات  واملواثيق 
التاريخية  احلقوق  على  تعتدي 
وعلى  الفل�صطيني،  لل�صعب 
اإىل  العودة  يف  امل�رشوع  حلمه 
دولته  اإقامة  ويف  ودياره،  اأر�صه 
املفاو�صات  وت�صتبق  امل�صتقلة، 
وتنحاز  الدولتني،  وحل  النهائية، 
�صاحب  �صد  املغت�صب  للطرف 

احلق االأ�صيل والتاريخي.
االأدباء  العام  االأمني  وحث 
والكتاب العرب كافة على موا�صلة 
االهتمام بق�صية فل�صطني ومدينة 
االإبداعية،  اأعمالهم  يف  القد�ض 

والفكرية،  الثقافية  كتاباتهم  ويف 
اإىل  الق�صية  تنزاح  ال  حتى 
ونا�صد  الدويل.  االهتمام  خلفية 
ال�رشفاء من كتاب العامل م�صاندة 
العادلة يف عمق  فل�صطني  ق�صية 
والعدل،  احلق  �صف  يف  الوقوف 
الفتاً اإىل اأن النقي�ض ال يخدم اإالنّ 
اإىل ن�رش  الظلمية  الفئات  �صعي 
والكراهية.  واالإرهاب  التطرف 
االأمني  اأعاد  ذاته  ال�صياق  ويف 
تاأكيد موقف االحتاد العام  العام 
للأدباء والكتاب العرب املناه�ض 
للتطبيع مع العدو ال�صهيوين، وهو 
املوقف ذاته الذي تتخذه جميع 
االحتادات املن�صوية حتت لوائه، 
للأدباء  االأ�صيل  املوقف  وهو 
والكتاب العرب يف كل مكان، مع 
الرف�ض الكامل والقاطع للمواقف 
وال�صيا�صات االنتهازية واملرتددة 
يف  العرب  بع�ض  بها  يقوم  التي 

زمن يراد له اأن يكون زمن الردة 
ون�صيان الثوابت، ولكل اخلطوات 
وموؤ�ص�صات  اأفراد  يتخذها  التي 
العربي  املوقف  ك�رش  اجتاه  يف 

املبدئي من التطبيع.
وختم بيان االحتاد العام بالقول: 
فيه،  ن�صتذكر  الذي  الوقت  »يف 
واالعتداد  واالعتزاز  الفخر  بكل 
�صهداء فل�صطني على مدى العقود 
اجلرحى  فيه  ونحيي  املا�صية 
هذا  فاإن  واملرابطني،  واال�رشى 
مفرتق طرق، وهذه مرحلة الفرز 
لفل�صطني  واالنت�صار  بامتياز، 
حتقيق  نحو  اأول  �رشط  و�صعبها 
امل�صتقبل العربي الذي يف البال، 
والتم�صك بق�صية فل�صطني معيار 
االحتكام  يجب  اإن�صاين  اأخلقي 
العدل  مفاهيم  تاأكيد  نحو  اإليه 

واحلق واحلرية«.
�كاالت
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ابتكار حبة دواء متنع و�صول ال�صكر اإىل الدم
جديداً  عالجاً  باحثون  ابتكر 
يقلل عبور الغلوكوز من الأمعاء 
واأظهرت  الدم،  اإىل  الدقيقة 
لتجارب  الأولية  النتائج 
احليوانات  على  ا�ستخدامه 
ا�ستجابة  تقليل  يف  جناحه 
 50 بن�سبة  للجلوكوز  اجل�سم 
الطريقة  هذه  وتعترب  باملائة. 
تتطلب  ل  التي  العالجات  من 
ويف  ال�سكري،  مري�ض  حقن 
فعالية  حتقق  نف�سه  الوقت 

كبرية.
تقلل  اجلديدة  الدواء  حبة 
ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
الأمعاء  جدار  بطالء  العالج 
من  ال�سكر  امت�سا�ض  لإعاقة 
الدم،  اإىل  اله�سمي  اجلهاز 
بحروف  العالج  اإىل  وي�سار 

.LuCI :خمت�رصة هي
ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، 
وتقوم الأمعاء بامت�سا�ض مادة 
بعد  جدارها  لتغطي  الطالء 
ثم  وجيزة،  بفرتة  الدواء  ابتالع 
يذوب الطالء بعد ب�سع �ساعات 

من ابتالعه.
ن�رصته  الذي  التقرير  وبح�سب 
دورية »نات�سيورال ماتريال« عن 
ملري�ض  ميكن  اجلديد  الدواء 
ال�سكري تناول حبة الدواء قبل 
الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
التي  ال�سكريات  ن�سف  عبور 

تناولها اإىل الدم.
التي  الطريقة  هذه  وت�ساعد 
جامعة  من  باحثون  ابتكرها 
اإ�رصاف  حتت  هارفارد 
ترافكويل  علي  الربوفي�سور 
يعانون  الذين  ال�سكري  مر�سى 
من �سعف ا�ستجابة الإن�سولني، 

م�ستوى  ارتفاع  من  وحتميهم 
كبري  ب�سكل  بالدم  ال�سكر 

ومفاجئ.
بدياًل  اجلديد  الدواء  ويعترب 
التي  املعدة  ت�سغري  جلراحات 
يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت 

البدانة.

عالج اإكزميا

الأرق

مر�ض الكول�صرتول

تخفيف  هو  الكزميا  عالج  من  الهدف 
احلكة  اأن  اإذ  متاما،  منعها  اأو  احلكة 
اجللد،  اإىلاإلتهاب  توؤدي  قد  املتوا�سلة 
جافا  اجللد  يجعل  الأكزميا  ولأن 
با�ستعمال  يو�سى  للحك،  وم�ستثريا 
املراهم وامل�ستحلبات املختلفة لرتطيب 
اجللد، ويف�سل دهن هذه امل�ستح�رصات 
على اجللد الرطب، بعد ال�ستحمام مثال 

حفظ  على  اجللد  م�ساعدة  اجل  من 
ت�ساعد  اأي�سا  الباردة  رطوبته،الكمدات 
على تخفيف احلكة، املعاجلة مب�سادات 
اأن  التي ميكنها  الأرجية و هي م�سادات 
ال�سديدة،العالج  كثريا من احلكة  تخفف 
املعتمد على القطران و الفحم لتخفيف 
خالل  من  بال�سوء  املعاجلة  احلكة، 

تعري�ض اجللد لالأ�سعة فوق البنف�سجية.

هو داء ي�سيب الإن�سان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  الإ�سطرابات  منها 
الأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

يعرف الكول�سرتول على اأنه عبارة عن الدهون التي 
تتواجد يف الدم واإن زيادتها و جتمعها و كرثتها على 

�سطح ال�رصايني ميكن اأن توؤدي  ت�سكري ال�رصايني و يعيق 
حركة الدم و تدفقه التي توؤدي بذلك اإىل جلطة قلبية 
اأو دماغية اأو ذبحة يف ال�سدر و يوجد اأربعة اأنواع من 

الكول�سرتول ،و اأنواع الكول�سرتول هي كول�سرتول التغذية 
املوجود يف الطعام والغذاء الذي نتناوله مثل الأطعمة 
احليوانية ، حيث اإن البي�سة الواحدة حتتوي على 279 
مل كول�سرتول اأما حبة التفاحة ل حتتوي على اأي من 
الكول�سرتول،كول�سرتول الدم هو املتوافر يف الدم هو 
موجود يف الدم وله وظيفة التنظيف و تطهري الأوردة 
الدموية وكلما ارتفعت ن�سبته كان اأف�سل، كول�سرتول 
الربوتني الدهني عايل الكثافة  ،كول�سرتول الربوتني 

األدهني منخف�ض الكثافةوهو النوع امل�رص الذي 
يوؤدي اإىل اإغالق ال�رصايني و من الأف�سل اأن تنخف�ض 

م�ستوياته يف اجل�سم . كيفية العالج من الكول�سرتول
ي�ستطيع املري�ض عالج الكول�سرتول عن طريق تغيري 

منط احلياة وذلك بوقف التدخني وامل�رصوبات 
الكحولية ومبمار�سة الريا�سة اليومية وتقليل الوزن 
والتقليل من اأكل الغذاء الذي يحتوي على الدهون 

وخ�سو�ساً الدهون الثقيلة.

8 ن�صائح غذائية للم�صابني 
بالربو

�سادف اليوم الأول من ماي الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، 
حيث يتم ت�سليط ال�سوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رص 

التوعية باأ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.ي�سادف اليوم الأول 
من مايو )اأيار( الذكرى 20 لليوم العاملي للربو، حيث يتم 
ت�سليط ال�سوء يف هذا اليوم على املر�ض ون�رص التوعية 

باأ�سبابه وطرق الوقاية والعالج.
ومع تطور احلياة يف املدن، وزيادة التلوث، وزيادة ن�سب 

البدانة، وا�ستخدام املواد احلافظة على نحو وا�سع، 
من املتوقع اأن تزداد حالت الربو والأمرا�ض التنف�سية 

الأخرى. لذلك ل بد من اتخاذ الحتياطات الالزمة، 
لتجنب الإ�سابة بهذا املر�ض، ومن بينها اتباع نظام غذائي 
منا�سب، ي�ساعد يف التخفيف من اأعرا�سه، بح�سب موقع اإن 

دي تي يف.

والب�شل الثوم  من  املزيد  تناول   1-

ل يقت�رص دور كل من الثوم والب�سل على اإ�سافة نكهة مميزة على 
وجبات الطعام، ويقول الباحثون، اإن الب�سل والثوم ميلكان تاأثرياً 

م�ساداً للربو، نظراً لغناهما مب�سادات اللتهاب.

الغنية  الأغذية  من  املزيد  تناول   2-
باملغن�شيوم

من املعروف اأن املغن�سيوم يريح ع�سالت اجلهاز التنف�سي، 
وبالتايل فاإن اإ�سافة اأغذية غنية باملغن�سيوم يف نظامك الغذائي 

قد ي�ساعدك يف الوقاية من الربو. بع�ض الأطعمة الغنية 
باملغني�سيوم : بذور اليقطني واملوز والكاجو وال�سوكولتة 

الداكنة واخل�رصاوات اخل�رصاء الداكنة مثل الربوكلي.

الكتان بذور   3-

قد ت�ساعدك بذور الكتان يف مكافحة الربو، وميكنك اإما اأن تاأكل 
البذور بعد حتمي�سها اأو نقعها، وميكنك حتى اإ�سافة م�سحوق 
بذور الكتان يف اللنب املخفوق والع�سائر، اأو اإ�سافة زيت بذور 

الكتان يف نظامك الغذائي.

ودال �شي  بفيتاميني  الغنية  الأطعمة   4-

قد يوؤدي نق�ض فيتاميني �سي ودال اإىل زيادة خماطر الإ�سابة 
بالربو لدى الأطفال والبالغني، وت�سمل الأطعمة الغنية بفيتامني 

دال الأ�سماك الدهنية، مثل التونة و�سمك ال�سلمون والجبان 
و�سفار البي�ض، اأما فيتامني �سي ميكن العثور عليه يف الطماطم 

والبابايا والربتقال والعنب الربي واخل�رصوات اخل�رصاء. 

الغذائي النظام  اإىل  الكركم  اإ�شافة   5-

الكركم هو نوع من التوابل ميلك العديد من الفوائد، لكن اإحدى 
الفوائد الأقل �سهرة للكركم هو اأنه ميكن اأن ي�ساعد يف حماربة 

الربو الق�سبي، ويعترب كوب من املاء يحتوي على القليل من 
الكركم والقليل من الفلفل الأ�سود كعالج فعال �سد ا�سطرابات 

الربو. 

الألبان م�شتقات  من  التخفيف   6-

ين�سح بتجنب ال�ستهالك املفرط ملنتجات الألبان، حتى لو كنت 
ل تعاين من ح�سا�سية من منتجات الألبان، ويرجع ذلك اإىل اأن 

منتجات الألبان قد توؤدي اإىل ان�سداد املجاري التنف�سية.

واملعاجلة ال�شكرية  الأطعمة  جتنب   7-

الأطعمة التي حتتوي على �سكر اأو الأطعمة التي يتم معاجلتها، 
وميكن اأن ت�سجع احل�سا�سية وتثري الربو، ويجب جتنب ا�ستهالك 

هذه الأطعمة متاًما اإذا كنت تعاين من الربو اأو معر�ض خلطر 
الإ�سابة بالربو.

املثلج يف كثري من الأحيان املاء  -8 جتنب �شرب 

تناول الطعام البارد اأو �رصب املاء املثلج ميكن اأن ي�سيق 
املجاري الهوائية، ويو�سي اخلرباء بتناول وجبات اأ�سغر 

لتخفيف ال�سغط عن احلجاب احلاجز.
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ال�ضبيل ملر�ضاة اهلل والتقّرب منه
- بجميِع الأعماِل  ُب العبُد امل�ؤمُن من رِبّه -عَزّ وجَلّ يتقَرّ

والأق�اِل احل�صنِة طمعاً يف احل�ص�ِل على الأجِر العظيِم 
من اهللِ تعاىل، حتى يف الن�ِم ي�صتطيُع املرء اأن ين�ي 

َب من اهللِ -�صبحانُه وتعاىل- فالعبُد امل�ؤمُن يُدرُك  التقُرّ
اأَنّ جميَع اأمرِه بيِد خالقِه في�رصف جميَع اأفعالِه واأق�الِه 

ونّياته هللِ تعاىل طلباً ملر�صاتِه ولنيِل احل�صناِت والأجِر 
والث�اِب من اهللِ تعاىل، وقد جاَء يف احلديِث القد�صِيّ اأَنّ 

اهللَ تعاىل قال: )من عاَدى يل ولياً فقد اآذنتُه باحلرِب، 
ا افرت�صُت عليه،  ب اإيَلّ عبدي ب�صيٍء اأحَبّ اإيَلّ مَمّ وما تقَرّ

ُب اإيَلّ بالنَّ�افِل حتَّى اأُحبَّه، فاإذا  وما يزاُل عبدي يتقَرّ
اأحببتُه كنُت �صمَعه الَّذي ي�صَمُع به، وب�رَصه الَّذي يُب�رِصُ به، 
ويَده الَّتي يبِط�ُش بها، وِرجلَه الَّتي مي�صي بها، واإن �صاألني 
دُت عن �صيٍء  لأُعطينَّه، ولئن ا�صتعاذين لأُعيذنَّه، وما ترَدّ

دي عن نف�ِش امل�ؤمِن، يكرهُ امل�َت واأنا اأكرهُ  اأنا فاعلُه تَرُدّ
ُم�صاءتَه(.

اإّن الأعماِل ال�صاحلِة هي ال�صبيل ملر�صاة اهلل ومن تلك 
الأعمال الن�افل التي ت�ؤدى بعَد الفرائ�ِش التي اأمَر اهللُ 

-تعاىل- بها، وقد ذكَر اهللُ -�صبحانه وتعاىل- يف القراآِن 
الكرمي، يف �ص�رِة الكهف مثالً على الأعماِل ال�صاحلِة 

التي يتقّرب بها العبُد امل�صلم اإىل خالقه وهي الباقياُت 
خره امل�صلم حل�صابه ي�م  ال�صاحلاُت، فهَنّ خرُي ما يَدّ

القيامة، حيُث فيهَنّ الأجُر والغنيمُة والف�ُز ي�م القيامة، 
فما هَنّ الباقياُت ال�صاحلاُت؟

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �ضلى اهلل 

عليه و �ضلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يق�ل) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويق�ل النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك ق�ل عائ�صة اأم امل�ؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�ص�ل اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�ص�ل اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعف� وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يق�ل اأب� �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�ص�ل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعف� مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العف� 
من اأخالق النا�ش فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَ� َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْش َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رصاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
ق�مي فاإنهم ل يعلم�ن« بعدما فعل�ا به وباأ�صحابه 

ما فعل�ا. وكذلك ق�له عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرج�ه من دياره ونكل�ا بهم وقاتل�ه 

وحر�ص�ا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهب�ا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك ي�م الفتح. 

وروى اأن�ش بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعف� يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

الباقيات ال�ضاحلات
الباقيات  معنى  تف�صرِي  يف  العلِم  اأهُل  اختلَف 
 ( وتعاىل:  �صبحانه  اهلل  ق�ِل  يف  ال�صاحلات 
َوالباِقياُت  نيا  الُدّ احَلياِة  زينَُة  َوالبَن�َن  املاُل 
اأََماًل(،  َوَخرٌي  ثَ�اًبا  َرِبَّك  ِعنَد  َخرٌي  احِلاُت  ال�صّ
لهذه  واأق�الهم وتف�صرياتهم  العلماِء  اآراِء  وبياُن 

الآية على النحِ� الآتي:
بالباقياِت  املراَد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ال�صاحلاِت ه�: الت�صبيُح والتهليُل والتكبرُي، وقد 
ا�صتدَلّ اأ�صحاُب هذا الق�ِل باحلديِث ال�صحيِح 
قال:  و�صلم- حيث  عليه  اهلل  النبِيّ -�صلى  عن 
احِلاِت، قيَل: وما  ال�صَّ الباقياِت  )ا�صتَكرِثوا مَن 

ر�ص�َل  يا  قيَل:  امِللَُّة،  قال:  ِ؟  اهلَلّ ر�ص�َل  يا  هَي 
والتَّ�صبيُح  والتَّهليُل  التَّكبرُي  قال:  هَي؟  وما   ِ اهلَلّ
وعلى   ،)ِ باهلَلّ اإَلّ  َة  قَ�ّ ول  ح�َل  ول   ِ هلَلّ واحلمُد 
ذلك فاإَنّ الباقيات ال�صاحلات هَنّ ق�ُل امل�صلم: 
اإّل  قّ�َة  اهلل، واحلمُد هللِ، ول ح�َل ول  �صبحاَن 
اأخَذ بهذا  اإّل اهلل، وقد  اإلَه  اأكرب ول  باهللِ، واهللُ 
جماهد  التف�صرِي  واأهِل  العلماِء  من  الق�ِل 

وعطاء بن اأبي رباح.
املراد  اأَنّ  العلِم  اأهِل  من  اآخٌر  فريٌق  يرى 
بالباقياِت ال�صاحلاِت ال�صل�ات اخلم�ش، وروى 
ذلك ابُن العربُيّ يف كتابِه اأحكاُم القراآِن، حيث 

ال�صل�اُت اخلم�ش(،  )وقالت جماعٌة هي  قال: 
وذهَب اأي�صاً اإىل هذا الراأي الإماُم مالك.

ال�صاحلات  الباقيات  اأَنّ  العلِم  اأهِل  بع�ُش  يرى 
ت�صمُل كَلّ عمٍل �صالٍح مُيكُن القياَم به، من غرِي 
ح�رصها بال�صالِة فقط على راأي عبد اهلل بن 
وعمر  بن جبري،  و�صعيد  مي�رصة،  واأب�  عّبا�ش، 
الباقيات  ح�رص  ميكن  ل  كما  �رصحبيل،  بن 
والتهليِل  والتحميِد  بالت�صبيِح  ال�صاحلات 
والتكبرِي دون غريها من الأعماِل ال�صاحلِة على 
راأي اأبي �صعيد اخلدري واأبي هريرة والنعمان 

بن ب�صري وعائ�صة ر�صي اهلل عنهم جميعاً.

اأين تقع اأر�ض املح�ضر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�ش املح�رص، يا ر�ص�ل اهلل اأخربنا عن اأر�ش املح�رص 

فقال »اإنها كالف�صة امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�ش م�صت�ية ل ي�جد بها 
نت�ء، ول منخف�صات، فتذهب البال باأمر اهلل وت�صت�ى املنخف�صات، هذه �صفات الأر�ش التي 
�ص�ف يح�رص بها جميع النا�ش امل�ؤمن والكافر، ال�صالح والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر 

احل�صاب على ما فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�ص�لنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم باأن ال�ح��ش حُت�رص 
اأي�صاً يف هذا الي�م

جميع الروايات ت�ؤكد باأن اأر�ش املح�رص هي اأر�ش 
بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�ش، لك�نها املنطقة التي يت�اجد بها امل�ؤمنني حتت راية الإ�صالم 

التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم �صّد جي��ش امل�صيح الدجال وياأج�ج وماأج�ج ، فبعد اأن 
ير�صل اهلل على الكفار مر�ش ي�صيبهم يف رقابهم فيم�ت�ن كم�تة نف�ٍش واحدة وتغطي جثثهم 

الأر�ش، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�ش الأر�ش من هذه الثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل 
طي�ر حتملها وترميها يف مكاٍن ل يعلمه اإل اهلل، وبعد ذلك تنزل الأمطار بغزارة لتطهر الأر�ش من 

النجا�صات التي اأ�صابتها فتع�د الأر�ش طاهرًة نظيفًة

اأهل الذكر
ْكِر اإِْن ُكنْتُْم َل تَْعلَُم�َن( �ص�رة النحل اآية 43، َفهنا اأ�صاَر اهلل تعاىل على   قال اهلل تعاىل يِف كتابِه العزيز  )َفا�ْصاأَلُ�ا اأَْهَل الِذّ
بع�ِش الأ�صخا�ِش، وذلك بال�صتدلِل عليهم حتت م�صّمى اأهل الِذِكر َوُهمُعلماِء الِكتاِب )القراآن الكرمي( الّذيَن يَفَهُم�َن 
اآياِت اهلل تعاىل وَحافظنَي ِلكتابِه الَعزيز، الُعلماِء ِب�َصِكل عام، اأهُل القراآِن واملطّبقنَي لأحكامِه اهلل َو�رَصيعتُه، وامُل�ؤمننَي 

باآياِت اهلل تعاىل وامُلّتقني
َفيَِجب على َمن ل يَعِرف يِف اأمٍر ُمعنّي اأن ي�صاأَل اأهَل العلِم واحِلكَمة يِف الأم�ِر الّتي يَجَهل�ها �ِص�اء كاَن يِف الِعلِم اأو يِف 

ِكتاِب اهللِ َعّز َوَجل،فال�ّص�ؤال ل يحتاُج اإىل ُجُهد، اأو تََعب، اأو مال واأن تَك�َن جاهاًل مّرة َخرٌي لَك من اأن تَبَقى جاهاًل 
ِط�اَل َحياِتك، فامَل�صاأَلَُة ُهنا اأّنُه َمن يَطلُب الِعلَم وامَلعِرَفة يَِجب َعليِه اأن ي�صاأَل اأهَل الِعلِم واخِلرَبِة وامَلعِرَفة ُدوَن 
ة لطالِب العلم، وتلك الأ�صئلة مثل ما احلكمِة ِمن هذا احُلكُم ال�رّصعي؟ ماذا اأفعل ؟ ما الأم�ُر الّتي  َخَجل وخا�صّ

با�صتطاعتي اأن اأتََقّرُب ِبها اإىل اهلل؟، لأّن اهلل تعاىل اأ�صاَر يِف ِكتاِبِه الَعزيز ِفعَل الأمر )فاأ�صاأل� اأهل الذكر( َفال تَبَخل 
على نَف�ِصَك بال�ّص�ؤال
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�س تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري
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لل�سالمة  الت�أمني  معهد  اأعلن 
ب�لوالي�ت  ال�رسيعة  الطرق  على 
املتحدة عن منح كي� نريو 2018 
ال�سالمة  معدالت  اأعلى  ج�ئزة 
Top Safety Pick+، م� يجعله� 

هيونداي  �سقيقته�  على  تتفوق 
اأيونيك ومن�ف�سته� تويوت� بريو�س. 
ح�سلت الكرو�س اأوفر على تقييم 
ت�س�دم  اختب�ر  بكل  “جيد” 
االأم�مية  الت�س�دم�ت  ويت�سمنه 

م� ال حت�سل  التي ع�دة  اجل�نبية 
مرتفع،  تقييم  على  ال�سي�رات 
االأم�مية  امل�س�بيح  ح�سلت  كم� 
على  اال�سطدام�ت  منع  ونظ�م 
اأن  ب�لذكر  اجلدير  جيد  تقييم 

امل�س�بيح االأم�مية HID ونظ�م 
منع اال�سطدام�ت يف نريو 2018 
هم� خي�ران اإ�س�في�ن يلزم الدفع 
اأو  فئة  ب�أقل  عليهم�  للح�سول 
اقتن�ء فئ�ت اأعلى تكلفة.                   

مر�صيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع �قرت�ب تد�صينها

ك�سفت بي اإم دبليو اال�سبوع 
امل��سي عن X5 اجليل الرابع، 

واليوم ح�سلن� على اأف�سل 
نظرة على من�ف�سته� الرئي�سية 

مر�سيد�س GLE والتي �سيد�سن 
اأي�س� جيل جديد كلي� منه�  

ر�سد النموذج االإنت�جي لل�سي�رة 
يف اأمل�ني�، ومب� اأن ال�س�نعة 

الف�خرة مل تكبد نف�سه� عن�ء 
متويهه� فذلك يعني اأن التد�سني 

�سيتم خالل االأ�س�بيع املقبلة.
�سحيح اأن مقطع الفيديو ال 

يك�سف واجهته� االأم�مية اإال اأن 
 GLE ذلك ك�ٍف حيث ظهرت
2019 �س�بق� بتمويه�ت خفيفة 

وبن�ًء على ال�سور التج�س�سية 
مت اإن�س�ء ت�سميم افرتا�سي، 

اخللفية تبدو ر�سيقة عن ال�س�بق 
وامل�س�بيح اخللفية نحيلة 

ي�سل بينه� �رسيط معدين، اأم� 
الواجهة االأم�مية فهي م�ستوح�ة 

من CLS مب�س�بيح اأم�مية 
LED وفتح�ت تهوية �سفلية 

عدوانية مع خطوط قوية على 
غط�ء املحرك، يف حني متتلك 
اجلوانب جتعدات ت�سيف اإليه� 

مل�سة مهيبة مع اأقوا�س عجالت 
اأعر�س من ال�س�بق.

يف داخله�، �ستح�سل على نظ�م 
 MBUX املعلوم�ت الرتفيهي
مع �س��س�ت رقمية ب�لك�مل مثل 

اأحدث موديالت ال�رسكة، كم� 
اأن االنتق�ل اإىل من�سة جديدة 

 GLE سيزيد حجم داخلية�
ب�سكل كبري للرك�ب واالأمتعة.
اأغلب املحرك�ت �ست�أخذ من 

E-Class، لذا هي لي�ست ب�رس 
خفي، واالآن لي�س اأم�من� �سوى 

 GLE انتظ�ر تقدمي مر�سيد�س
2019 اجلديدة كلي� ر�سمي� 

 X5 وتنزل على ال�س�حة لتن�ف�س
اجليل الرابع.

بي �إم دبليو تك�صف عن كامل �أ�صعار �لفئة �لثامنة 2019 �جلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبليو ر�سمي� اأ�سع�ر الفئة الث�منة 
كوبيه اجلديدة كلي�، يف �سوقه� املحلي ب�أمل�ني�.

�ستت�ح ال�سي�رة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهم� ي�أتي�ن بنظ�م الدفع الرب�عي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ري�ل( على التوايل لكل 

منهم�.
كال املوديلني لديهم� جري مزدوج الكلت�س 

اأوتوم�تيكي ثم�ين ال�رسع�ت، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�س�ن 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
االنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ث�نية، 
اأم� حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�س�ن و750 نيوتن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ث�نية. عند طلب حزم�ت اإ�س�فية ب�ل�سي�رة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعره� اأغلى من
كوبيه ب�أمل�ني� حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�س�ن.
تكلّف حزمة M �سبورت م� مقداره 5،550 يورو 

)24،000 ري�ل(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ري�ل(، حزمة األي�ف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ري�ل( بدون احت�س�ب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ري�ل( الإ�س�فته ب�ل�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الث�منة 
اجلديدة ب�الأ�سواق الع�ملية خالل االأ�س�بيع 

املقبلة، لتنزل على ال�س�حة ملن�ف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

�أفخم �صيارة دفع رباعي يف �لعامل "�صينية".. 
ا�ستعر�ست �رسكة IAT Design ال�سينية �سي�رة "Karlmann King" التي �سنفه� اخلرباء ك�أفخم مركب�ت الدفع الرب�عي يف الع�مل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحرك�ت، اأن اأكرث م� يلفت االنتب�ه يف هذه ال�سي�رة هو هيكله� اخل�رجي امل�سمم بطريقة 
جتعله� تبدو كمركبة من اأفالم اخلي�ل، وامل�سنوع من مزيج من املع�دن اخلفيفة واألي�ف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة واالأداء املمت�ز لل�سي�رة حمرك قوي من 10 اأ�سطوان�ت، �سعة 7.0 لرت مرتبط بن�قل حركة اأوتوم�تيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�س�ن، ق�درة علي بلوغ �رسعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سي�رة من الداخل ب�لفخ�مة، بعد تزويده� مبق�عد جلدية 

ف�خرة، و�س��سة بالزم� كبرية مل�س�هدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، ب�الإ�س�فة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوب�ت ال�س�خنة، وم�كينة ل�سنع 
القهوة، واأم�كن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغط�ة بطبقة رقيقة من الذهب. كم� حتتوي ال�سي�رة على خزينة قوية مزودة بو�س�ئل اأم�ن ع�لية، 
وميكن التحكم يف االإ�س�ءة وعدد من امله�م االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وق�مت "IAT Design" ب�سن�عة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سي�رة فقط حول الع�مل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دوالر، اأي م� يع�دل )34 مليون حنيه م�رسي تقريب�ً.

مازد� ُتعلن عن مازد�6 �أول �صيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�سفت �رسكة ت�سنيع ال�سي�رات الي�ب�نية م�زدا عن 
التي  �سي�راته�  اأول  �ستكون  والتي  م�زدا6  �سي�رة 
الذكيتني،  بالي  وك�ر  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وج�ء ذلك يف معر�س ال�سي�رات الدويل يف نيويورك 

االأمريكية.
مت�حة  الذكيني  النظ�مني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف الع�م احل�يل 2018، كم� �سيكون اأ�سح�ب 

ال�سي�رات من هذا النوع ق�درين على حتديث ك�ر 
فور  واختي�ري  ك�مل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
ب�أن  م�زدا  ال�سيف و�رسحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكون�ن  بالي  وك�ر  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�س�ف�ت نظ�م الت�سغيل الذكي املوجود يف �سي�رات 
ال�رسكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بي�ن�  ن�رس  كندا  يف  الي�ب�نية  ال�رسكة 

ب��سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سي�رة  املن�ستني 
ال�رسكة يف املعر�س الدويل لل�سي�رات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأث�ر  مم�  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني ك�نت �رسكة م�زدا اأعلنت عن رغبته� 
ب�إ�س�فة من�ستي قوقل واآبل يف الع�م امل��سي، بعد 
نظ�مه�  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected ع�م 2014.

�لك�صف عن مناذج ع�صكرية 
من �صيارة "نيفا" �لرو�صية

ق�درة على ال�سري فيه� ك�ملدرع�ت املجنزرة وعرب�ت ،ومت اختب�ر ال�سي�رة يف االأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنه� ل�سي�رة "نيف�"، ف�سال عن رب�عية الدفع اخلفيفة "ب�غي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن من�ذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رسكة "اأوتوف�ز" الرو�سية اأثن�ء من�ورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيف�" اإىل وحدات القوات اخل��سة واأكد ليبيد اأن �رسكة "اأوتوف�ز" �سلمت 4 �سي�رات امل�س�فة بني قعره� واالأر�س مق�رنة ب�لنم�ذج املدنية.ا�ستخدامه� لنقل مدفع ه�ون مع ط�قمه. وقد ازدادت من عي�ر 7.62 ملم، اأو ر�س��س "كورد" الثقيل. كم� ميكن للم�س�ة، وميكن اأن ين�سب فيه� ق�ذف قن�بل اأو ر�س��س اإن "نيف�" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الن�ري وق�ل املقدم يف قوات املظليني اخل��سة، اأن�تويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�س�عة يف االأرا�سي الوعرة حيث ال�رسيع واال�ستطالع، وزنه� 750 كيلوغرام� و�رسعته� اأم� رب�عية الدفع "ب�غي" اخلفيفة، فهي �سي�رة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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ف�صيحة جديدة تع�صف ب�آبل!

 »Shift« �رشكة  رفعت 
�ضد  ق�ضائية  دعوى  التقنية 
ب�رشقة  اإياها  متهمة  اآبل 
التجارية  �ضعاراتها  اأحد 
با�ضم  املتحدث  واأو�ضح 
اجلديد  »ال�ضعار  اأن   Shift

 Siri ال�ضوتي  للم�ضاعد 
الذي ا�ضتعر�ضته اآبل موؤخرا 
ي�ضبه بت�ضميمه اإىل حد كبري 
التجارية  ال�ضعارات  اأحد 
اأن  املتحدث  ل�رشكته«واأكد 
»Shift رفعت دعوى ق�ضائية 

�ضد اآبل مطالبة اإياها بتغيري 
حال  ويف  املذكور،  ال�ضعار 
رف�ضها �ضتطالبها مببلغ 200 
األف دوالر لت�ضمم هي �ضعارا 

جديدا لها«.
يذكر اأن اآبل كانت قد اأظهرت 

اجلديد خالل   »Siri« �ضعار 
 iOS« لنظام  ا�ضتعرا�ضها 
قريبا،  طرحه  املنتظر   »12
من  العديد  �ضي�ضيف  والذي 
على  والقدرات  امليزات 

اأجهزتها الذكية.

اإ�صع�رات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�ضد بع�ض امل�ضتخدمني حتديث اإن�ضتغرام االأخري الذي اأ�ضاف رمز 
في�ضبوك على �ضفحات امللفات ال�ضخ�ضية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ضتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ضورة لرمز في�ضبوك، وو�ضفها باأنها »اإ�ضدار جتريبي من 

اإن�ضتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ضتخدمني باإ�ضعاراتهم 
على في�ضبوك، وذلك على ملفاتهم ال�ضخ�ضية يف اإن�ضتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�ضغيل تطبيق في�ضبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ضاب اإن�ضتغرام مع في�ضبوك، ف�ضتظهر ر�ضالة تقول: »اإن�ضتغرام 
يرغب بفتح في�ضبوك«.

وبالن�ضبة للم�ضتخدمني الذين ر�ضدوا رمز االإ�ضعارات على اإن�ضتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ضتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ضتخدمني 
اإىل تويرت لي�ضفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�ضخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�ضابي على في�ضبوك قبل اأ�ضهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ضتغرام ير�ضل يل اإ�ضعارات عن اأن�ضطة اأ�ضدقائي 

على في�ضبوك«. ومع ذلك، قال م�ضتخدم اآخر: »يف البداية �ضعرت 
باالنزعاج من اأن في�ضبوك اأ�ضافت االإ�ضعارات اإىل ح�ضابي على 

اإن�ضتغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�ضبوك 
على االإطالق ما مل اأح�ضل على اإ�ضعار يف اإن�ضتغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�ضيلة لت�ضجيع م�ضتخدمي اإن�ضتغرام على 
ا�ضتخدام في�ضبوك، الذي �ضهد انخفا�ضا وا�ضحا يف اال�ضتخدام بني 

ال�ضباب خالل ال�ضنوات االأخرية.
واأو�ضح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�ضف م�ضتخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�ضنة، �ضي�ضتخدمون في�ضبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة االأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�ضبوك مليوين م�ضتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

تويرت قد تلغي بع�ض 
املزاي� اله�مة يف 

التطبيق�ت اخل�رجية
اأهم  من  جمموعة  اأر�ضلت 
لت�ضفح  اخلارجية  التطبيقات 
مل�ضتخدميها  حتذيرات  تويرت 
باأنهم قد يفقدون بع�ض املزايا 
من  بدءاً  واالأ�ضا�ضية  الهامة 
لتغيريات  نظراً  املقبل  جوان 
�ضتجريها تويرت مل�ضايقة هذه 

التطبيقات.
تطبيقات  عدة  هناك  ومبدئياً 
 Tweetbot ضهرية من اأهمها�
بعد  باأنه  امل�ضتخدمني  حتّذر 
يوم 19 جوان املقبل فاإن تويرت 
�ضتمنع على املطورين ا�ضتخدام 
مزايا مثل االإ�ضعارات الدفعية 
لل�ضفحة  التلقائي  التحديث  و 
و�ضت�ضتبدل  وغريها  الرئي�ضية 
بواجهة  اخلدمات  هذه  تويرت 
بن�ضاط  خا�ضة  برجمية 
تويرت  ت�ضمح  ومل  احل�ضاب 
باختبار  اخلارجيني  للمطورين 
اجلديدة  الربجمية  الواجهة 

يف  و
التطبيقات  فقدت  حال 

فاإنه  املزايا  هذه  اخلارجية 
عر�ض  يف  تاأخري  �ضيحدث 
تلك  يف  اأوالً  التغريدات 
يكون  لن  الأنه  التطبيقات 
بعر�ض  تلقائي  حتديث  هناك 
مبا�رشة،  التغريدات  اأحدث 
امل�ضتخدم  �ضي�ضطر  واإال 
والدخول  التطبيق  للخروج من 
�ضي�ضبب  وهذا  جمدداً  اإليه 
اإزعاج كبري لن يراه مع التطبيق 

الر�ضمي.

اآبل توؤجل م�ك برو بت�صميم 
جديد للع�م الق�دم

على الرغم من اهتمام اآبل بحوا�ضب املاك 
بوك وحتى االآي ماك، فاإن الو�ضع لي�ض كذلك 
القوي، حيث  املكتبي  برو  ماك  حا�ضب  مع 
خم�ضة  قبل  اأطلقتها  قد  ن�ضخة  اآخر  كانت 
اأعوام بت�ضميم ا�ضطواين غريب، واالآن اأكدت 
جديد  بت�ضميم  املقبلة  الن�ضخة  اأن  ال�رشكة 

لن تتوفر قبل العام املقبل 2019.
وقال Tom Boger نائب الرئي�ض لت�ضويق 
اأن  تريد  اآبل  اأن  �رشاحة  املاك  حوا�ضب 
تكون �ضفافة مع م�ضتخدمي هذه احلوا�ضب 

وتتوا�ضل معهم بانفتاح، لن يكون هناك ماك 
برو هذا العام بل يف 2019.

وتفاجئ املتابعون عام 2013 عندما اأطلقت 
بت�ضميم  القوي  املكتبي  برو  ماك  اآبل 
مع  القمامة،  ب�ضلة  البع�ض  �ضبهه  ا�ضطوانة 
اأنه كان يتيح الو�ضول ب�ضهولة اأكرب ملكونات 
اجلهاز اأ�ض�ضت اآبل فريق عمل جديد مهمته 
والربجميات  العتاد  بني  ما  �ضيء  كل  تن�ضيق 
ل�ضمان اأن حا�ضب ماك برو املقبل �ضيوؤدي 
وظيفته ب�ضكل ممتاز خا�ضة اأن هذه االأجهزة 

وال�ضتخدامات  املحرتفون  يقتنيها  عادة 
الأنها  نظراً  الب�ضيطة  لالأمور  ولي�ض  معينة 
باأ�ضعار  وتكون  قوية  فنية  موا�ضفات  حتمي 
مرتفعة اجلدير بالذكر اأن اآبل اأطلقت ن�ضخة 
يف  الكل  نوع  من   iMac Pro من  جديدة 
ال�رشكة  وحتدثت  املقبل  دي�ضمرب  واحد 
جديد  برو  ماك  على  تعمل  اأنها  حينها 
مكوناته  ترقية  ميكن  كلياً  خمتلف  بت�ضميم 
بف�ضل االعتماد على االأ�ضلوب الوحداتي يف 

تركيب القطع.

موتوروال تك�صف عن جديده� 
عن  الك�ضف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�ضرت  ح�ضب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�ضل  �ضبكات  يف  املن�ضور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�ضل�ضلة  من  ال�ضاد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�ضم  �ضلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�ضافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�ضة  ومتو�ضطة  رئي�ضية  هواتف 
ت�رشيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�ضعر. 
الهواتف  هذه  موا�ضفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�ضفات 
والذاكرة  ال�ضا�ضة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ضاً  ذلك  ومااإىل 
�ضيكون  هل  وا�ضح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �ضيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�ص�م�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�ضفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �ضام�ضونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �ضهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ضتخدمة 
حتقيق  بذلك  �ضام�ضونغ  وا�ضتطاعت 

رقم قيا�ضي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�ضي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�ضدارة على مدار 25 عاما 
املا�ضية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�ضا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�ضية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�ضيل  عن  تك�ضف  مل 
مع  ي�ضدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�ضكل 
نهاية �ضهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�ضي  رقم 
ذكر م�ضادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�ضا�ضات، البطاريات، … وغريها.
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ا�شرتجاع  من  اأي�شا  مكنت  العملية 
نوع  من  ر�شا�شة  م�شد�شات   )06( �شتة 
كال�شنيكوف وبندقية قنا�شة و)11( خمزن 

ذخرية مملوء.
اأخرى  مرة  تعك�س  النوعية  العملية  هذه   
اجلي�س  مكونات  كافة  وعزم  اإ�رصار 
الوحدات  خ�شو�شا  ال�شعبي  الوطني 
تطهري  على  الإرهاب  مبحاربة  املكلفة 
الإرهابية.  اجلماعات  بقايا  من  بالدنا 
املتبناة  الإ�شرتاتيجية  جناعة  توؤكد  كما 

الوطني  للجي�س  العليا  القيادة  طرف  من 
ومبادراتها  م�شاعيها  خالل  من  ال�شعبي 
بالدنا  من  الظاهرة  هذه  اجتثاث  ق�شد 
لبقايا  املوجهة  النداءات  غرار  على 
جادة  اإىل  والرجوع  للتوبة  الإرهابيني 

ال�شواب والندماج يف املجتمع.

تب�سة

حجز400 علبة من 
 امل�شروبات الكحولية

 من خمتلف االنواع
متكنت  قوات ال�رصطة بالأمن احل�رصي الثاين نهار 

ام�س اثر معلومات  مفادها قيام اأحد الأ�شخا�س 
البالغ من العمر 32 �شنة يقوم  بتخزين كمية من 

امل�رصوبات الكحولية باأحد املنازل مت حجز كمية 
من امل�رصوبات الكحولية قدرت باإجمايل 400 علبة 

خمتلفة الأنواع ليتم فتح حتقيق يف الق�شية حلني 
ا�شتكمال الإجراءات القانونية و تقدمي امل�شتبه فيه 

اأمام اجلهات الق�شائية .
يف ذات ال�شياق تقدم اأحد املواطنني البالغ من العمر 
59 �شنة اإىل اأمن دائرة ال�رصيعة ولية تب�شة  من اأجل 

رفع �شكــوى ر�شمية لتعر�شه لالعتداء بالعنف على 
اأحد الأ�شول ال�رصعيني  مع ال�شب و التهديد �شد اإبنه 
البالغ من العمر 30 �شنة مرفوق ب�شهادة ب�شهادة طبية 
توجيهية ليتم فتح حتقيق يف الق�شية و بعد ا�شتكمال 

الإجراءات القانونية مت تقدمي امل�شكوا منه اأمام  
اجلهات الق�شائية اين �شدر يف حقه اأمر اإيداع.

ع/ ر�سيد

الطيب لوح يف اأذربيجان 
يقوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح رفقة وفد  

هام بزيارة اإىل جمهورية اأذربيجان بدعوة من نظريه 
الأذربيجاين فكرت ماميدوف من  20 اإىل 23 جوان 

اجلاري، ح�شب ما اأفاد به بيان للوزارة .
واأو�شح ذات امل�شدر اأن هذه الزيارة تدخل يف اإطار 

تكملة �شل�شلة الت�شاور املتبادل  ما بني اجلزائر 
وجمهورية اأذربيجان منذ الزيارة الأخرية لل�شيد 

ماميدوف اىل  اجلزائر يف اأفريل 2017 والتي توجت 
بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون ما بني  وزارتي 

العدل يف البلدين.

ق.و

الناحية الع�سكرية  ال�ساد�سة

7 اإرهابيني ي�شلمون اأنف�شهم للجي�ش يف مترنا�شت
يف اإطار مكافحة الإرهاب وموا�سلة للجهود النوعية لقوات اجلي�ش الوطني ال�سعبي الهادفة ل�ستتباب الأمن 

وال�سكينة عرب كافة ربوع البالد من خالل ت�سخري كافة الو�سائل املُتاحة لتتّبع ومالحقة الفلول الإجرامية، �ّسلم 
�سبعة )07( اإرهابيني اأنف�سهم، �سباح اأم�ش 20 جوان 2018، لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست بالناحية الع�سكرية 

ال�ساد�سة. ويتعلق الأمر بكل من:

 اأخبار جيدة 
من مترنا�شت

يف كومة الأخبار ال�سيئة التي 
تتداولها يوميا املواقع الإخبارية و 

من�سات التوا�سل الجتماعي ،هناك 

دوما ما يعيد الأمل يف امل�ستقبل ويف 

وجود اأ�سياء جيدة حتققها اأيدي و 

عقول جزائرية و هنا اأق�سد ما اأعلن 

عنه يف مترنا�ست حيث جنحت قيادة 

اجلي�ش املحلية يف اإقناع جمموعة 

من الإرهابيني بت�سليم اأنف�سهم 

،و هو ما حدث بالفعل ول�سك اأن 

هذه اخلطوة ت�ستحق الحتفاء 
بها لأ�سباب كثرية الأوىل على 

�سعيد حتيني املعلومات املتوفرة 

عن ن�ساطات اجلماعات الإرهابية  

بالقرب من احلدود اجلزائرية 

ف�سال عن ذلك ف�سيا�سة النفتاح و 

التوا�سل التي ترعاها القيادة العليا 

للجي�ش قد اأتت بثمارها ولي�ست 

هي اخلطوة الأوىل لكنها تتويج 

مل�سار طويل من اجلهود امل�سنية التي 

بذلت حمليا مما يبعث الطمئنان يف 

النف�ش اأن حدودنا هي فعال باأيدي 

اأمينة تقدر حجم امل�سوؤولية امللقاة 
على عاتقها.

موقف

21 جوان 

االنقالب ال�شيفي 
واأطول نهار يف ال�شنة

�شيحل اأول اأيام ف�شل ال�شيف بكوكبنا ، 
اليوم اخلمي�س21جوان ، وهو ما يعرف 
عند الفلكيني بالإنقالب ال�شيفي معلنا 

بذلك ارتفاعا حم�شو�شا يف درجة احلرارة 
نهارا وليل دايفء ، تبلغ ال�شم�س يف هذا 

اليوم اأعلى اإرتفاع لها يف كبد ال�شماء طيلة 
اأيام ال�شنة، حيث ت�شقط اأ�شعة ال�شم�س 

عمودية على مدار ال�رصطان ، مما يجعل 
مدة النهار تبلغ اأق�شاها مقارنة بالليل، 
اأما بالن�شبة ل�شكان القطب ال�شمايل فال 
تغرب ال�شم�س عندهم متاما مدة 6اأ�شهر 
!!  يدور كوكب الأر�س حول نف�شه وفق 
حمور وهمي ي�شل بني القطبني ال�شمايل 

واجلنوبي، حيث مييل بحوايل23.5 
درجة عن الدائرة الك�شوفية.علما اأنه يف 
نف�س اليوم ، �شيبداأ ف�شل ال�شتاء املوافق 
لالإنقالب ال�شتوي بالن�شبة ل�شكان ن�شف 

الكرة اجلنوبي.
احلاج # وداد 

�سبكة نقل الغاز و �سركة كوميينتال اأجلريي

 اتفاق من اأجل ا�شتعمال 
االألياف الب�شرية

وزير املجاهدين الطيب زيتوين من مع�سكر

3 كتب حول تدري�ش الثورة 
واملقاومة الوطنية

لت�شيري  اجلزائرية  ال�رصكة  وقعت 
جممع  )فرع  الغاز   نقل  �شبكة 
�شونلغاز( و�رصكة املن�شئات القاعدية 
الال�شلكية   و  ال�شلكية  لالت�شالت 
للجزائر )كومينتال اجلريي( باجلزائر 
العا�شمة على اتفاقية تت�شمن  تعا�شد 
امل�شماة  الب�رصية  الألياف  �شبكات 
»ال�شوداء« املوجودة على طول �شبكة 

توزيع  الغاز.
الرئي�س املدير  و وقع على التفاقية 
العام لل�رصكة اجلزائرية لت�شيري �شبكة 
و  زغود  �رصيف  ال�شيد  الغاز،  نقل  
املدير العام لكومينتال اجلريي، قادة 
العام  املدير  الرئي�س  بح�شور  كروم  

و  عرقاب  حممد  �شونلغاز،  ملجمع 
�رصكة  و  الطاقة  وزارة   عن  ممثلني 
ات�شالت  موؤ�ش�شة  و  �شوناطراك 
للنقل  الوطنية  وال�رصكة  اجلزائر 

بال�شكك  احلديدية.
�شبكة  باإتاحة  التفاقية  هذه  تتعلق  و 
طول  على  املمتدة  الب�رصية  اللياف 
�شبكة  توزيع الغاز لل�رصكة اجلزائرية 
لت�شيري �شبكة نقل الغاز ق�شد مراقبتها 
عن بعد وهذا  ل�شالح كومينتال اجلريي 
من  متكونة  �رصكة خمتلطة  هي  التي 
فروع جممعي �شونلغاز و  �شوناطراك 
و ات�شالت اجلزائر و ال�رصكة الوطنية 

للنقل بال�شكك احلديدية.

اأعلن وزير املجاهدين الطيب 
دائرته  اأن  مبع�شكر  زيتوين 
حول  كتب   3 اأعدت  الوزارية 
كيفية تدري�س تاريخ ثورة  اأول 
نوفمرب و املقاومة اجلزائرية 
لوزارة  �شلمتها  املحتل  �شد 
الرتبية الوطنية  لال�شتعانة بها 

يف الأطوار التعليمية الثالثة.
اإ�رصافه  لدى  الوزير  واأ�شاف 
ندوة  اأ�شغال  افتتاح  على 
مع�شكر  بجامعة  تاريخية 
مفخرة  زبانة  »اأحمد  بعنوان  
احلرية«  مذبح  على  ال�شهداء 

الوطني  املركز  نظمها 
يف  البحث  و   للدرا�شات 
اأول  ثورة  و  الوطنية  احلركة 
نوفمرب 1954 مبنا�شبة الذكرى 
اأحمد  البطل  ل�شت�شهاد    62
زبانة، اأنه »مت اأي�شا ت�شليم 32 
�رصيطا وثائقيا حول اأحداث و 
اجلزائرية  الثورة  �شخ�شيات  
و  الوطني  الإعالم  لو�شائل 
من  لالنتهاء  الوزارة  ت�شتعد 
�رصيط  جديد حول �شخ�شية 
بن  العربي  حممد  البطل 

مهيدي«.
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الأردن

وزير الزراعة يعتذر من عاملة نظافة بباقة ورد

خالد  الأردين،  الزراعة  وزير  قدم 
ورد  بباقة  اأرفقه  اعتذارا  احلنيفات، 
لإحدى عامالت النظافة يف وزارته بعدما 
العاملة  �شعود  املوظفات  اإحدى  منعت 
اإعالم  و�شائل  واأو�شحت  امل�شعد،  يف 
اإحدى  قيام  بعد  جاء  العتذار  اأن  اأردنية 
من  العاملة  مبنع  الوزارة  يف  املوظفات 
وذلك  منه،  وطردها  امل�شعد  ا�شتخدام 
لأنها لي�شت من كوادر الوزارة وتتبع ل�رصكة 

ال�شيانة. 
احلنيفات،  اأن  املحلي  الإعالم  واأ�شاف 
اإىل  ذهب  العاملة،  ب�شكوى   علم  عندما 
واعتذر  ورد  باقة  لها  العمال وقدم  غرفة 
نيابة عن الوزارة، كما وجه وزير الزراعة 
منزلها  اإىل  باإي�شالها  اأي�شا  الأردين 
فيديو  �رصيط  نا�شطون  وتداول  ب�شيارته 
مقدما  العاملة  من  الوزير  اعتذار  يظهر 

باقة الورد لها.

اأنباء عن اإقالة مدرب منتخب م�شر

م�شوؤويل  باأن  اإعالمية  م�شادر  اأفادت 
قرروا  القدم،  لكرة  امل�رصي  الحتاد 
اإقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر من من�شب 
املدير الفني للمنتخب، بعد اآخر مباراة له 
يف بطولة كاأ�س العامل، املقامة يف رو�شيا. 
واأكد م�شدر داخل احتاد الكرة امل�رصي، 
كامل  مع  كوبر  هيكتور  اإقالة  �شتتم  اأنه 
ملنتخب  مباراة  اآخر  بعد  الفني،  اجلهاز 
م�رص يف املونديال، و�شتكون على الأرجح 

بعد مواجهة ال�شعودية يف ختام مناف�شات 
كاأ�س  بطولة  لنهائيات  املجموعات  دور 

العامل 2018.
بعد مباراة رو�شيا،  وكان كوبر قد حتدث 
عن م�شريه مع املنتخب امل�رصي، قائال: 
يرغبون  الكرة ل  م�شوؤولو احتاد  كان  »اإذا 
بالنتائج،  �شعداء  ولي�شوا  ا�شتمراري،  يف 
حتى  مفتوح  امللف  احلرية.  مطلق  فلهم 

نهاية املونديال«.
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