
 ق�سية مرا�سلته لرئي�س املجل�س الوالئي
 حول تغيري ثالثة منتخبني

الأمــــــني الـــــــعــــــام 
للأفافا�س منزعج 
مما ن�سرته الو�سط

الرئي�س مدعو للتدخل الإن�ساف املادة

متاعب بن غربيط 
متوا�سلة ب�سبب 

العلوم الإ�سلمية
مدير املراقبة الطبية لل�سندوق 

الوطني لل�سمان االجتماعي

�ســـــــــــحــــب 90 األــــــف 
بطاقة �سفاء ا�سـتعملت 

بطريقة غري �ســـــرعية
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ملف التوافق الوطني و الرئا�سيات املقبلة اأهم موا�سيع النقا�س

ولد عبا�س يجتمع مبقري الأ�سبوع اجلاري

تب�سة

نابغة يف الريا�سيات يكت�سف خطاأ علميا يف باكالوريا 2018 
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يف رده على عبد الرزاق مقري، حممد بو�سياف:

احلديث عـــــن مـــــرحلة 
انتقاليـــــة قــــــد يعـــر�س 
البلد لنتكا�سة جديدة

�س3
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حتى اإيداع عري�سة الرد

 تاأجيل احلكم يف ق�سية  
اإ�سراب اجلوية اجلزائرية

ب�سبب العجز يف حلحلة الرتاكمات 

اإنـــــــهاء مهــــــــام املديــــــــر 
اجلهوي لبنك بدر بورقلة 

ب�سبب  حرمانهم من منا�سب العمل بال�سركات

 بطالو حي بني ثور بورقلة  يحتجون
بجاية

تازمالت  تهتز  على وقع جرمية ب�سعة
بكل من عني قزام  وبرج باجي خمتار

القب�س على 14 مهربا 
و حجز معدات تفجري

�س6

�س4

رئي�سه يفتح النار على �ساري ويتعهد 
بعدم ت�سريح اأي العب

غولم يفقد حظوظ 
النتقال اإىل ت�سيل�سي



عين

الدولية  املدر�سة  �سجلت 
اجلزائرية بباري�س مالك بن  نبي 
باملائة   100 قدرت  جناح  ن�سبة 
البكالوريا  �سهادة  امتحانات  يف 
دورة 2018 ح�سبما  علم لدى هذه 
املدر�سة  و اأ�سارت ذات املدر�سة 
يف  امتحنوا  النجباء  التالميذ  اأن 
الآداب  و  التجريبية  العلوم   فرع 
التي  املدر�سة  هذه  باأن  مذكرة 
طرف  من   2001 �سنة  افتتحت 
اأبناء  لفائدة  اجلزائرية  الدولة  
تقدم  بفرن�سا  اجلزائرية  اجلالية 

لقطاع  التعليمية   الربامج  نف�س 
الأطوار  يف  الوطنية  الرتبية 
و  املتو�سط  و  )البتدائي  الثالثة 

الثانوي(.
الدولية  املدر�سة  حتقق  و 
ن�سبة  �سنة  كل  بباري�س  اجلزائرية 
جناح معتربة  )اأكرث من 90 باملائة( 
تفوق  التي  البكالوريا  �سهادة  يف 
اأن  يذكر  و  الوطنية  الن�سبة  بكثري 
ن�سبة النجاح الوطنية لدورة 2018 
باملائة حيث ت�سدر   بلغت 88ر55 
فرع الريا�سيات بن�سبة جناح بلغت 

61ر78 باملئة يف حني قدرت ن�سبة 
املا�سية  ال�سنة  الوطنية   النجاح 

79ر49  )مقابل  باملئة  07ر56 
باملئة �سنة 2016 (. 

احلمى  لداء  املخيف  الرتفاع  اأدى 
عدد  و�سل  اين  بالبويرة  القالعية 
احلالت امل�سجلة اىل 22 حالة بكل 
اىل  ب�سام  وعني  اغبالو  بلديتي  من 
املا�سية  اأ�سواق  غلق  قرار  اتخاذ 
ليماين  م�سطفى   « الوايل  طرف  من 
الولية  تراب  داخل  نقلها  منع  مع   «
امل�سالح  طرف  من  برتخي�س  اإل 
 , فقط  الذبح  اجل  من  البيطرية 
�ستبا�رش  القرار  هذا  مع  وموازاة 

تلقيح  عملية  يف  الفالحة  م�سالح 
عدد  اكرب  بتجنيد  النطاق  وا�سعة 
من البياطرة عرب ربوع الولية بهدف 
املنطقتني  يف  الداء  بوؤر  حما�رشة 
على  اأو�سع  انت�سار  دون  املذكورتني 
ولالإ�سارة   ,  2014 �سيناريو  غرار 
كانت يومية » الو�سط » ال�سباقة لن�رش 
غلق  قرار  الولئية  ال�سلطات  اتخاذ 

اأ�سواق املا�سية يف مقال �سابق . 
�أ.م

�لإثنني 23  جويلية  2018  �ملو�فـق  لـ 05 دو �لقعدة 1439هـ 2

املاء ُيقطع على مواطني 

 

بن طلحة ليومني
�سهد حي بن طلحة ببلدية براقي ظاهرة لي�ست جديدة على املواطنني 

القاطنني فيه, اأين عرف املاء فيه انقطاعا من احلنفيات ملدة يومني كاملني, 

مع التزود به ب�سغط �سعيف جدا, ما جعل ال�سكان يطالبون من اجلهات 

الو�سية التدخل من اأجل اإيقاف هذه املهزلة التي اأ�سبحت تتكرر كل �سائفة يف 
اأحد بلديات العا�سمة.

نا�سر بو�سياف ي�ستنجد 
باإجنازات والده

عمد جنل الراحل بو�سياف نا�رش بو�سياف اإىل اإطالق خطوات اأوىل يف حملته 

الرئا�سية, بعدما اأعلن تر�سحه, اآخرها ا�ستعرا�سه للم�سهد التاريخي, من 

خالل زيارة البـيـت الذي �سهد كتابة ىبيان اأول نوفمرب, بايغيل اميول بتيزي 

وزو, من رطف القائدين: حممد بو�سياف وديدو�س مراد, مع جنل علي مالح 

واإخوة كرمي بلقا�سم واأع�ساء موؤ�س�سة اغيل اميول.

زوخ والفول ال�سوداين
اأثار فيديو ن�رش عرب مواقع التوا�سل الجتماعي يظهر وايل العا�سمة عبد 

القادر زوخ ياأكل الفول ال�سوداين يف خ�سم ندوة �سحفية موجة من ال�سخرية 

عربها, حيث اأو�سح الكثري من املدونني باأن �سلوك الوايل جد عادي فيما راأى 

اآخرون باأنه كان ملزما باحرتام الربوتوكولت عو�س الأكل.

 ن�سيب يف ميلة
يقوم وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب يقوم بزيارة عمل وتفقد 

مل�ساريع قطاعه بولية ميلة , غدا  الثالثاء 24 جويلية 2018

�ملدر�سة �لدولية �جلز�ئرية بباري�س

100 باملائة ن�سبة النجاح يف البكالوريا 

�لو�سط �ل�سباقة لن�سر �خلرب

وايل البويرة يغلق اأ�سواق املا�سية

خبر في 
صورة

تب�سة

نابغة يف الريا�سيات يكت�سف خطاأ 
علميا يف باكالوريا 2018 

 �سفري بريطانيا ي�سارك 
يف حملة تنظيف ال�سواطئ

تواجد �سفري بريطانيا يف اجلزائري باري لوين يف حملة التنظيف التي 
اأين جرت حملة بخ�سو�س  العا�سمة,  �سهدتها عدد من ال�سواطئ يف 
تنظيف ال�سواطئ حتى تكون يف اأف�سل الظروف للم�سطافني, و�سجل 
ال�سباب  من  جمموعة  �سمن  تواجده  اجلزائر  يف  الربيطاين  ال�سفري 

املتطوعني يف مبادرة لفتة. 

اأوال�س فخور باإبعاد فقري عن اخل�سر

عن  اأول�س  مي�سال  جون  الفرن�سي  ليون  اوملبيك  فريق  رئي�س  عربرّ 
افتخاره للنجاح يف اإقناع لعبه ذي الأ�سول اجلزائرية نبيل فقري يف 
اختيار متثيل املنتخب الفرن�سي عو�س اللعب للمنتخب الوطني اأين 
تنحدر اأ�سول اأبويه من اجلزائر, حيث اأكد اأن الأهم يتمثل يف جناحه 
يف دفعه اإىل احل�سم للعب مع ت�سكيلة »الديوك« والتواجد يف امل�ستوى 

العايل.

مت �كت�ساف �خلطاء 
�لعلمي من طرف 

رز�يقية لطفي نابغة 
يف مادة �لريا�سيات 

هذ� �لأخري يقوم 
بتدري�س طلبة 
�لنهائي درو�س 

خ�سو�سية وي�سهد 
له �لكثري من طلبة 

�لعلم يف قدور�ته 
على هذه �ملادة حيث 

وبع �طالعه على 

مادة �لريا�سيات 
لبكالوريا 2018 �سعبة 

ت�سري و�قت�ساد . 
وبعد �لإطالع على 

�لإجابة �لنموذجية 
للمو�سوع �لثاين تبني 

له وجود خطاأ علمي 
يف �لتمرين �لر�بع 

�ل�سيغة �خلاطئة يف 
�ل�سوؤ�ل 6 – �أ ماهي 

كمية �ملنتوج �لتي من 
�أجلها ل تتجاوز �لكلفة 

�لهام�سية 4 ماليني 
دينار ؟. �ل�سيغة 

�ل�سحيحة لل�سوؤ�ل 6 - �أ 
�أوجد ح�سر� لكمية 

�ملنتوج �لتي من �جلها 
ل تتجاوز �لكلفة 

�لهام�سية 4 ماليني 
دينار ؟ مالحظة/ 

هناك خطاأ �أي�سا يف 
�لجابة �لنموذجية 

لأن �ملجال مغلق ولي�س 
مفتوحا.
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يف رده على عبد الرزاق مقري، حممد بو�ضياف:

احلديث عن مرحلة انتقالية قد يعر�ض البلد النتكا�سة جديدة
.           ا�ضتدعاء نحناح  للم�ضهد ال�ضيا�ضي هدفه ردع موقف حم�س 

اعترب املحلل ال�ضيا�ضي حممد بو�ضياف اأن الت�ضريح الأخري ملقري حول تدخل  للجي�س ل�ضمان انتقال دميقراطي هو م�ضا�س باإجنازات الرئي�س 
ال�ضيا�ضية وتنكي�س لالإ�ضالحات التي با�ضرها ،معتربا اأن ا�ضتدعاء ال�ضيخ حمفوظ رحمة اهلل عليه للم�ضهد ال�ضيا�ضي واتهامه بامل�ضاومة، حماولة 

لتحييد موقف حم�س وردعها من التفاو�س حول ترتيبات قد تكون با�ضرتها جهات لر�ضم معامل خارطة الطريق اجلديدة

حاورته : اإميان لوا�س

ما تعليقك على دعوة حم�س 
لتدخل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

يف النتقال الدميقراطي 
للجزائر؟

للم�ؤ�س�سة  حم�س  دع�ة  بخ�س��س 
عملية  يف  الإنخراط  يف  الع�سكرية 
،�سحيح  الدميقراطي  النتقال 
العاملية  التجارب  حماكاة  ان 
العقالنية  غاية  م�سالة يف  الناجحة 
حركة  فات  الذي  لكن   ، والر�سد 
وال�سياقات  الظروف  ان  ه�  حم�س 
ق�سد  كان  فاذا   ، نف�سها  لي�ست 
جن�ب  جتارب  اقتبا�س  حم�س 
حتى  او  والربتغال  ا�سبانيا  اوروبا 
ال�سبعينات  منت�سف  يف  الي�نان 
ان  )حم�س(  احلركة  فات  فقد 
كانتا  واملانيا  كفرن�سا  ق�ية  دول 
الق�ى  وحتمي  التجربة  ترافقان 
النتقال  وم�سار  الدميقراطية 
 ، و�سيا�سية  اقت�سادية  لعتبارات 
كان  اجلي�س  به  قام  الذي  والفعل 
ي�ؤخذ بعني العتبار هذه املعطيات 
وه�  اجلزائر  يف  اجلي�س  ام   ،
كما  م�ستهدف  فه�  الدولة  حامي 
العربي  العامل  جي��س  ا�ستهدفت 
ولي�س من   ، و�س�ريا وم�رص  العراق 
الن�سياق  اجلزائري  اجلي�س  �سالح 
وراء مثل هذه الدع�ات ف�سال عن 
التعاطي العالمي لها ، وه� امر يف 
غاية اخلط�رة ومي�س ب�سكل مبا�رص 
امل�سا�س  حيث  من  الق�مي  المن 
النظام  ان  ذلك   ، املدنية  باحلياة 
ت�افق  بد�ست�ر  يتمتع  اجلزائري 

رئا�سية  وم�ؤ�س�سة  ال�رصكاء  عليه 
منتخبة مهما قيل عليها ، وم�اعيد 
 ، ومنتظمة  را�سخة  باتت  انتخابية 
مرحلة  عن  للحديث  الداعي  فما 
لنتكا�سة  البلد  وتعري�س  انتقالية 

دميقراطية جديدة .

الت�ضريح الأخري لولد عبا�س 
لد عبا�س حول   نحناح 

و اأويحيى قاما مب�ضاومة 
الرئي�س يف انتخابات 1999، 
بعدها حم�س تنفي اأن يكون 

نحناح رجل م�ضاومة، من 
جهته اأويحيى يو�ضح يف 
بيان املكتب ال�ضيا�ضي اأن 

الأمني ال�ضابق لالأرندي بن 
بعيب�س هو من �ضاوم الرئي�س، 
ماقراءتك لهذه الت�ضريحات 

خا�ضة اأن اجلزائر مقبلة على 
الرئا�ضيات؟

رحمة  حمف�ظ  ال�سيخ  ا�ستدعاء   
ال�سيا�سي  للم�سهد  عليه  اهلل 
حماولة  بامل�ساومة،  واتهامه 
وردعها  حم�س  م�قف  لتحييد 
قد  ترتيبات  ح�ل  التفاو�س  من 
معامل  لر�سم  با�رصتها جهات  تك�ن 
وكالم   ، اجلديدة  الطريق  خارطة 
يف  وي�سنف  مق�س�د  عبا�س  ولد 
الت�سحيحي  والبيان  الدفاع  خانة 
ذر للرماد يف العي�ن، ذلك ان دع�ة  
الدكت�ر عبد الرزاق مقري للجي�س 
بالتدخل ل�سمان انتقال دميقراطي 
الرئي�س  باإجنازات  م�سا�س  ه� 
لالإ�سالحات  وتنكي�س  ال�سيا�سية 
 ، ب�تفليقة  الرئي�س  با�رصها  التي 

التهجم  رغم  يتحرك  مل  اويحيى 
نف�سه  يرى  لأنه  رمبا  حزبه  على 
 ، الفالن  مر�سح  مقابل  مر�سحا 
ماكرا  كان  ت�رصيحه  بعيب�س يف  بن 
معاقبتهم  يريدون  رمبا   »: بق�له 
بني  اله�ة  م�ساحة  من  ليزيد   «
تك�ن  فقد  وحم�س،  التحرير  جبهة 
�سقاق  وكل  مفت�حة  النتخابات 

�سيخدم حتما املتناف�سني.

كيف تنظر اإىل مبادرة 
التوافق الوطني التي اأطلقتها 

حركة »حم�س«؟

حديث  الت�افق  عن  احلديث 
اأنه  اإما   له  يدع�ا  والذي  �سطحي، 
 2013 منذ  جرى  ما  ي�ست�عب  مل 
اإرباك  اإىل  ي�سعى  مغر�س  اأنه  اأو 

خمرجات ما جرى من ذات الفرتة 
لأنه مت�رصر ، والدع�ة اإىل الت�افق 
على اأنها مرحلة انتقالية هي ع�دة 
املجال  وفتح  الأول  املربع  اإىل 
م�سري  لتقرير  �سيء  ميثل  ل  ملن 
اإفرازات  على  والقفز   ، البالد 
 1999 منذ  النتخابي  امل�سار 
اإىل  الحتكام  ه�  احلل  اأن  ،اأعتقد 
وال�سندوق،  الدميقراطية  مبادئ 
فالتيارات  مب�اعيدها،  والن�سباط 
ال�طني�ن   ( للبلد  الأ�سا�سية 
 ) والإ�سالمي�ن  والدميقراطي�ن 
م�ج�دة وم�ستعدة للتناف�س وما على 
�س�ى  املت�سارعة  ال�سلطة  اأجنحة 
ال�ستثمار فيها والعمل عربها دون 
امل�سا�س بالد�ست�ر ول الإ�سالحات 
ال�ساغطة  للق�ى  اعتبار  ودون 
ممن  اقت�سادية  اأو  كانت  �سيا�سية 

وتعمل  خارجية  باأجندات  يرتبط 
مان��س  نغلبك  ما   « قاعدة  حتت 
يك�ن ح�ل  الت�افق  اأن  ،ثم   « عليك 
الد�ست�ر، ل ح�ل الأه�اء والأطماع 
وعلى  ؟  من  مع  �سيت�افق  فمن   ،
اجلي�س  اأن  اأظن  ول  من؟  ح�ساب 
لهاته    �ستن�ساق  د�ست�رية  كم�ؤ�س�سة 

الأطروحات.

هل �ضحيح اأن اجلزائر 
تتعر�س حلملة ت�ضويه تطال 

اجلزائر من خالل ملف 
املهاجرين من ذلك، خا�ضة 
بعد البيان الأخري ملنظمات 

تتهم اجلزائر ب�ضوء معاملتها 
وتنظيمها حمالت تهجري 

للمهاجرين   الأفارقة، هل 
ذلك له  عالقةبالرئا�ضيات 

املقبلة؟

يبدوا اأن فرن�سا ومن وراءها بع�س الدول 
منطقة  يف  حلقاتها  ا�ستكملت  الغربية 
ال�ساحل لتط�ق اجلزائر وهي ت�ستثمر يف 
ملف املهاجرين الأفارقة بغ�س امل�سا�س 
يتيح  ل  معطى  وه�   ، اجلزائر  ب�س�رة 
هام�سا كبريا لأي  حركات غري حم�س�بة 
واجلي�س   ، اجلزائريني  الفاعلني  من 
التهديدات  بهذه  عارف   اجلزائري 
ويحر�س  الد�ست�رية  مبهامه  و�سيلتزم 
 ، ال�سيا�سية  اللعبة  مدنية  �سمان  على 
مناورة  جمرد  الدع�ات  هذه  تك�ن  وقد 
وان   ، لل�ساحة  بها  رمى  ممن  �سيا�سية 
ابعاد متعددة  له  �ستك�ن  القادم  الرئي�س 
ت�ستجيب للظروف املالب�سات املحيطة 
باجلزائر وخا�سة التناف�س ح�ل الدخ�ل 

لإفريقيا. 

ق�ضية مرا�ضلته لرئي�س املجل�س الولئي حول تغيري ثالثة منتخبني

االأمني العام للأفافا�ض منزعج 
مما ن�سرته الو�سط

الق�ى  جبهة  يف  الأول  ال�سكرتري  رف�س 
مرا�سلته  ق�سية  ح�ل  التعليق  ال�سرتاكية 
من  للعا�سمة  ال�لئي  ال�سعبي  للمجل�س 
بثالث  منتخبني حمليني  تغيري ثالث  اأجل 
اآخرين م�الني لع�س� الهيئة الرئا�سية »علي 
العمل  احرتام  يتم  مل  لأنه  الع�سكري«، 
ال�سحفي يف هذه الق�سية بالذات ح�سبه، 
باحلاج  ات�سل  »ال��سط«  �سحفي  اأن  رغم 
اأن  دون  لكن  جمعة  ي�م  اجليالين  حممد 
ن�رص  اأن  يبدو  قبله.  من  رد  هنالك  يك�ن 
معل�مات داخلية عن لالأفافا�س حتى واإن 
ب�سكل  القيادة  اأ�سبح يقلق  كانت �سحيحة 
جبهة  يف  الأول  الرجل  عرب  حيث  كبري، 
ن�رص  من  غ�سبه  عن  ال�سرتاكية  الق�ى 
»ال��سط« ملعل�مات ح�ل مرا�سلته لرئي�س 
املجل�س ال�سعبي ال�لئي من اأجل تغيريهم 
�س�رية«  ل�ز  »الدكت�رة  الت�ايل  على  وهم 
مع  املجل�س  يف  الرئي�س  نائب  تعد  التي 
»حكيم كريدي« الذي ه� كذلك يعد نائب 
بالف�سيل«  »عثمان  مع  املجل�س،  رئي�س 
من  كل  مكانهم  يف  ليحل   ، جلنة  رئي�س 
بالإدارة  املكلف  وه�  ملداين  جميد 
واملالية يف احلزب وايل يحمل يف ر�سيده 
ال�لئي،  ال�سعبي  املجل�س  يف  عهدات   5
مع جمال �سافع زيادة اإىل »ليماين �سالح«، 
الذين ي�سنف�ن باأنهم حم�س�بني على ع�س� 

الهيئة الرئا�سية علي الع�سكري.
رد الرجل الأول يف »الفافا�س« جاء ليبني 

حالة  يعي�س  احلزب  اأن  على  جديد  من 
مل  الذي  والت�سدع  الداخلي  التخبط  من 
ينتهي رغم تطمينات الهيئة الرئا�سية بعد 
املا�سي،  اأفريل   20 م�ؤمتر  من  النتهاء 
عن  تتحدث  امل�سادر  بع�س  واأن  خا�سة 
قيادة  قبل  من  للعيان  وا�سحة  نية  وج�د 
اأيت  عائلة  ت�سفية  اأجل  من  »الأفافا�س« 
الذي  وهذا  احلزب  داخل  من  اأحمد 
القيادة  واأن  خا�سة  املنا�سل�ن  يرف�سه 
الق�انني  درا�سة  يف  �سعفها  اأظهرت 
الداخلية للمجال�س املحلية يف مثل هكذا 
يف  م�ج�دا  يكن  مل  الذي  وهذا  خط�ة، 

وقت لي�س ببعيد.
احلزب  منا�سلي  فاإن  ال�سياق  ذات  ويف 
عمل  التي  اخلط�ة  هذه  من  م�ستاوؤون 
خا�سة  اجليالين«  حممد  »احلاج  بها 
ميثل�ن  الذين  املحليني  املنتخبني  واأن 
ال�لئي  ال�سعبي  املجل�س  يف  الفافا�س 
و�سل�ا اإىل هنالك عن طريق تزكيتهم من 
القيادة  من  تعيينهم  يتم  ومل  ال�سعب  قبل 
على حد تعبريهم، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن 
عدد املنتخبني الذين ميثل�ن جبهة الق�ى 
ال�لئي  ال�سعبي  املجل�س  يف  ال�سرتاكية 
�سيطرة  مع   ،10 عددهم  يبلغ  للعا�سمة 
»الفافا�س«  و«الفالن« على املجل�س بعد 
التحالف احلا�سل بينهما بعيد النتخابات 

املحلية املا�سية.
 علي عزازقة

الرئي�س مدعو للتدخل لإن�ضاف املادة

متاعب بن غربيط متوا�سلة ب�سبب العلوم االإ�سلمية
الرتبية  اأ�ساتذة  تن�سيقية   با�رصت 
رفع  مبا�رصة  اإىل  الإ�سالمية 
الرتبية  وزيرة  �سد  ق�سائية  دع�ة 
بن غربيط متهمني  ن�رية  ال�طنية 
خمالفة  يف  بال�ستمرار  اإياها 
اله�ية  و�رصبة  اجلمه�رية  ق�انني 
ال�طنية، مع الت�سعيد من حراكهم 
بتنظيم وقفة احتجاجية اأمام مقر 
وزارة الرتبية يف 8 اأوت املقبل �سد 
من  الإ�سالمية  العل�م  حذف  قرار 
اأيام اإجراء البكال�ريا، م��سحني اأن 
خط�تهم تاأتي لتح�سي�س ال�سلطات 
اإ�سعار املجتمع بخط�رة  ،و  العليا 
و�سف�ها  التي  القرارات  هذه 
بالأيدي�ل�جية �سد اله�ية ال�طنية، 
احلك�مة  جمل�س  رف�س  رغم 
املنعقد يف 24 اأوت 2016 لها باأمر 

من رئا�سة اجلمه�رية.
التن�سيقية  ودعت 
التدخل  رئي�س  اجلمه�رية  اإىل 
اله�ية  عنا�رص  لتثبيت  العاجل 
البكال�ريا،  امتحان  يف  ال�طنية 
كما حمل�ا ن�اب الربملان بغرفتيه 
اأولياء  وجمعيات  الرتبية  ونقابات 
الأطراف  الفاعلة  وكل  التالميذ 
الكاملة  امل�س�ؤولية  املجتمع  يف 
داعني  وال�طن،  والتاريخ  اهلل  اأمام 

الفعاليات ال�طنية للتحرك والتكتل 
دفاعا عن ت�سحيات ال�سهداء، على 

حد تعبريهم.
كما اأكدت التن�سيقية اأن ما ت�سمنه 
هيكلة امتحان �سهادة  اإعادة  ملف 
حذف  ت�سمنت  والتي  البكال�ريا 
راأ�سها  وعلى  ال�طنية  اله�ية  م�اد 
امتحان  من  الإ�سالمية  العل�م 
بعد  وهذا  البكال�ريا،  �سهادة 
التعليم  امتحان  من  نهائيا  حذفها 
عن بعد بجميع م�ست�ياته يف دورة 
ماي 2018، وا�سفني ذلك بالتجاوز 
مق�م  اأهم  م�س  الذي  اخلطري 
يف  ال�طنية  اله�ية  مق�مات  من 
ينجم  قد  الرتب�ية  وما  املنظ�مة 
عنه من  انحراف واإف�ساد لالأجيال 
ه�يتها  عن  القادمة   اإبعادها 
ث�رتها  ن�سالت  ومبادئ 
لق�انني  �رصبه  وكذا  �سعبها، 
القان�ن  اجلمه�رية  ل�سيما 
ال�طنية  للرتبية  الت�جيهي 
يف  رقم 08 - 04 امل�ؤرخ 
يهدف  الذي  23   جانفي 2008  م 
اإىل: »تك�ين  الثانية  مادته  يف 
الإ�سالم  مببادئ  مت�سبع  جيل 
والأخالقية  الروحية  وقيمه 
م��سحني  واحل�سارية«،  والثقافية 

على  جاءت حر�سا  قراراتهم  اأن 
اله�ية  مق�مات  على  املحافظة 
اجلزائرية  املدر�سة  يف  ال�طنية 
الق�انني  جميع  حفظتها  التي 
بيان  ودعا  اإليها  الد�ست�ر  واأكدها 
ت��سيات  وكذا  ال�زراء،  جمل�س 
الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س 
�سنتي  ملتقياته  املنعقدة  يف 
هيئة  باعتباره  و2018م  2002م 
يف  مطالبهم  حمددين  رئا�سية، 
اجلمه�رية  ق�انني  احرتام  وج�ب 
الت�جيهي  والقان�ن  عم�ما 
بيان جمل�س  وكذا  ال�طنية  للرتبية 
ح�ل  م�اد  ت�سمنه  وما  ال�زراء 
الإ�سالمية،  العل�م  اله�ية  وخا�سة 
مكانة  وتعزيز  ب�سيانة  اأمر  حيث 
املدر�سة  يف  الإ�سالمية  الرتبية 
اجلزائرية، وكذا تثبيت مادة العل�م 
الإ�سالمية كمادة اأ�سا�سية يف جميع 
يف  مبا  وامل�سابقات  المتحانات 
وتعزيزها  بعد،  عن  ذلك  التعليم 
للمادة  ال�ساعي  برفع احلجم 
فاعليتها  ي�سمن  مبا  ومعاملها 

وقابليتها ترب�يا وعلميا .
اإ�سناد  �رصورة  على  اأكدوا  كما 
العل�م  اأ�ساتذة  اإىل  املادة  تدري�س 
التعليم  املت��سط  يف  الإ�سالمية 

العل�م  مادة  اإدراج  واإعادة   ،
بني  م�سابقة  ما  يف  الإ�سالمية 
الثان�يات على غرار جميع امل�اد 
العتبار  واإعادة   ، متييز  غري  من 
يف  الإ�سالمية  العل�م  ل�سعبة 
التعليم الثان�ي كتخ�س�س م�ستقل، 
وكذا اإ�رصاك ممثلي اأ�ساتذة العل�م 
الإ�سالمية ب�س�رة جدّية وفعالة يف 
املناهج  ومناق�سة  واإثراء  اإعداد 
الرتب�ية والمتحانات الر�سمية ويف 
مقدمتها �سهادة التعليم املت��سط 

والبكال�ريا وامل�سابقات املهنية.
لتاأ�سي�س  دع�ا  اآخر  جانب  من 
للرتبية  الأعلى  املجل�س 
املدر�سة  اإبعاد  ي�سمن  الذي 
التجاذبات  اجلزائرية عن خمتلف 

الإيدي�ل�جية .
و�سف�ها  ما  انتقدوا  كما 
احلا�سلة  املهينة  بالتجاوزات 
والت�سحيح  بحق  مبراكز  الإجراء 
اأفراد الأ�رصة الرتب�ية اأثناء اأدائهم 
رئي�س  معاقبة  ووج�ب  ملهامهم 
بثان�ية  البكال�ريا  اإجراء  مركز 
العا�سمة  باجلزائر  ر�سيد  عمارة 
العل�م  لأ�ستاذة  اإهانته  بعد 

الإ�سالمية .
�ضارة بومعزة

ملف التوافق الوطني و الرئا�ضيات املقبلة اأهم موا�ضيع النقا�س

ولد عبا�ض يجتمع مبقري االأ�سبوع اجلاري
حلزب  العام  الأمني  ك�سف   
جمال  ال�طني،  التحرير  جبهة 
ولد عبا�س، اأن �سيجتمع برئي�س 
عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة 
الرزاق مقري الأ�سب�ع اجلاري، 
ملف  اإىل  التطرق  �سيتم  حيث 
وال�ستحقاق  ال�طني  الت�افق 

الرئا�سي القادم.
اأنه  عبا�س  ولد  واأو�سح  
الجتماع  خالل  من  �سيتطرق  

الذي �سيجمعه مع رئي�س حركة 
مقري  الرزاق  عبد  حم�س 
الت�افق  ملف  اإىل  مقري  رفقة 
الرئا�سي  وال�ستحقاق  ال�طني 
امللفات  وكافة  القادم، 
ت�سغل  التي  الراهنة  والق�سايا 
معلنا  ال�طني،  العام  الراأي 
�سحفية  ندوة  �سيعقد  باأنه  اأنه 
وياأتي  اللقاء  ح��سلة  لعر�س 
ومقري،  عبا�س  ولد  بني  اللقاء 

بالأحداث  ملئ  ا�سب�ع  بعد 
ميزه  احلزبني،  الت�سكيلني  بني 
لالأفالن  العام  الأمني  انتقاد 
املبادرة  عبا�س،  ولد  جمال 
دع�ة  ح�ل  حلم�س  ال�سيا�سية 
النتقال  يف  للتدخل  اجلي�س 
 ، اجلزائر  يف  الدميقراطي 
حيث  معنى،  بال  اإياها  معتربا 
ظل  يف  ت�سيري  البالد  باأن  اأكد 
الدميقراطية التي كر�ستها دولة 

امل�ؤ�س�سات
عبد  �رصع  فقد  ولالإ�سارة، 
الرزاق مقري يف �سل�سلة لقاءات 
ال�طني  الت�افق  لعر�س مبادرة 
التقى  حيث  حزبه،  تبناه  التي 
احلريات  طالئع  حزب  برئي�س 
حزب  ورئي�س  فلي�س،  بن  علي 
اجلزائرية  ال�سعبية  احلركة 

عمارة بن ي�ن�س.
 اإميان لوا�س 



ام�س خالل  مطاري،   وقال 
“قهوة  برنامج  يف  ا�ضت�ضافته 
اإن  “النهار”،  قناة  على  وجرنان” 
لن  جتميدها  مت  التي  البطاقات 
تعوي�س  يتم  لأ�ضحابها، حتى  ترد 
اقتنوها  التي  الأدوية  اأموال 

بطريقة غري �رشعية.
واأو�ضح ذات املتحدث ، اأن هناك 
من ي�ضيف اأدوية كثرية خارج اإطار 
الطبية،  الو�ضفات  اإىل  مر�ضه 
املعالج،  الطبيب  مع  بالتفاق 
طريقتني  وجود  اإىل  م�ضريا 
اأو  اإما دفع املبلغ كليا،  للتعوي�س، 
بالتق�ضيط للذين ل ي�ضتطعون ذلك 

ب�ضبب حجم املبلغ الكبري.
اأن  امل�ضوؤول  اأكد  ال�ضياق،  ويف 
اإجراءات  لتطبيق  تتجه  “كنا�س” 
املوؤّمنني  �ضّد  �ضارمة،  ردعّية 
عليها،  حتايلوا  الذين  اجتماعيا 

حيث يعاقب القانون باحلب�س  كل 
اإىل  الأقل  على  �ضنة  من  متحايل 
خم�س �ضنوات على الأكرث و بغرامة 

من 500 اإىل 20.000 دينار.
ومن جهة اأخرى

اجلزائرية  الوطنية  النقابة  ترباأت 

لها،   بيان  يف  اخلوا�س   لل�ضيادلة 
حالت  اأن  وقالت    ، اأم�س  اأول 
الغ�س املرتكبة من طرف مهنيي 
نظام  اإطار  يف  ال�ضحة  قطاع 
وبطاقة  الغري  طرف  من  الدفع 
داعية  جدا”،  “قليلة  ال�ضفاء 

بعملهم  القيام  اإىل  ال�ضيادلة 
التنظيم”  احرتام   ” اإطار  يف 

املعمول به.
اأن  النقابية  املنظمة  اأو�ضحت  و 
»ال�ضيديل اخلا�س لي�س املتدخل 
من  الدفع  منظومة  يف  الوحيد 
الغ�س  حالت  واأن  الغري  طرف 
تبقى  ال�ضحة  قطاع  ملهنيي 
ت�ضجيلها  حالة  يف  جدا و  قليلة 
فان ال�ضيادلة اخلوا�س ونقابتهم 
عنها«  وينف�ضالن  منها  يترباآن 
داعية جميع ال�ضيادلة اجلزائريني 
ن�ضاطهم  » موا�ضلة ممار�ضة  اإىل 

يف اإطار احرتام التنظيم«.
واأو�ضح ذات امل�ضدر اأن املوؤمن 
امل�ضوؤول  يبقى   « الجتماعي 
بطاقته  ا�ضتعمال  على  الوحيد 
مهني  هو  اخلا�س  ال�ضيديل  واأن 
يف قطاع ال�ضحة واملوزع الوحيد 
للعالج يحرتم التزاماته التعاقدية 
مبر�ضاه  التكفل  يف  وي�ضتمر 

باإن�ضانية وبكل وعي مهني«.

�رشح الرئي�س ال�ضابق جلمعية الوكالء 
متعددي العالمات  اأنه ل �ضحة ملا مت 
تداوله  ب�ضاأن اتخاذ قرار جديد على 
الباب  بفتح  يق�ضي  احلكومة  م�ضتوى 
يف  الراغبني  الأفراد  اأمام  جمددا 
ال�ضترياد لأغرا�س غري جتارية عرب 
لل�ضوق  �ضيارات  اإدخال  من  متكينهم 

الوطنية �رشيطة اأن تكون غري �ضائرة 
اأكرث من �ضنة ل اأ�ضا�س له من ال�ضحة، 
وجمرد اإ�ضاعة بحكم اأن هذا الإجراء 
لي�س باجلديد، واإمنا متعامل به منذ 
�ضنوات، ول يندرج يف اإطار املطالب 
التي �ضبق التقدم بها والقا�ضية بفتح 
باب ال�ضترياد لل�ضيارات الأقل من 3 

�ضنوات ، وهو القرار الذي من �ضاأنه 
ك�رش الأ�ضعار ح�ضب املتحدث.

ت�رشيح  يف  املتحدث  اأ�ضاف  و 
اإذا  حتى  اجلزائر:”  منرب  ملوقع 
لفائدة  القرار  هذا  اتخاذ  يتم  مل 
الأقل  على  واخلوا�س،  املواطنني 
�ضاربا  للمهنيني”،  بتطبيقه  نطالب 

التي  بال�رشكة  مثال  الإطار  هذا  يف 
“طاك�ضي  ا�ضم  حتمل  والتي  ي�ضريها 
العا�ضمة”، حيث تعجز هذه الأخرية 
عن ا�ضترياد مركبات جديدة لت�ضتغل 
ك�ضيارات اأجرة “طاك�ضي” بعد تقدمي 

الطلب منذ �ضنوات”.
م.�س

لولية  ال�ضياحة  اأف�ضح مدير 
من�ضور،  الدين  نور  اجلزائر، 
وكالة   400 حوايل  وجود  عن 
 750 اأ�ضل  من  واأ�ضفار  �ضياحة 
الولية  ت�ضمها  التي  وكالة 
ا�ضتجابت ملقت�ضيات املر�ضوم 
اجلديد املتعلق بالت�ضنيف، يف 
حني تبقى الأخرى تعمل خارج 

مقت�ضيات القانون.
واأو�ضح ذات امل�ضدر يوم اأم�س، 

مهلة  الوكالت  اإعطاء  مت  باأنه 
و�ضعيتها  لت�ضوية  اأ�ضهر  �ضتة 
م�ضيفا  اجلديد،  للتنظيم  وفقا 
لولية  ال�ضياحة  مديرية  اأن 
وجهت  قد  كانت  اجلزائر 
 750 الـ  للوكالت  اإعذارات  
اجلديد،  التنظيم  مع  لتتما�ضى 
الأنباء  وكالة  ح�ضب  م�ضيف 
يتم اإر�ضال  اأن  على  اجلزائرية 
الوزارة  اإىل  املتخلفني  قائمة 

الإجراءات  لتخاذ  الو�ضية 
الالزمة ومنها �ضحب العتماد، 
حول  ذاته  املتحدث  وقال 
الذي  اجلديد  التنظيم  مو�ضوع 
ال�ضياحة  وكالت  على  ي�رشي 
وكالة   400 قرابة  اأن  والأ�ضفار 
هذا  ملقت�ضيات  ا�ضتجابت  قد 
يلغي  الذي  اجلديد  املر�ضوم 
ت�ضنيف الوكالت اإىل �ضنفني »اأ« 
)الرتويج  و«ب«  ال�ضواح(  )جلب 

اخلارجية  وت�ضدير  لل�ضياحة 
القرار  جاء  حيث  ال�ضواح(، 
تو�ضعة  من  للوكالت  لي�ضمح 
بني  الختيار  وكذا  ن�ضاطهم 
الداخلية  لل�ضياحة  الرتويج 
القيام  وحتى  اخلارجية  اأو 
اآن  يف  الن�ضاطني  مبمار�ضة 
لل�ضياحة  ت�ضجيعا  وذلك  واحد 

باجلزائر«.
ع.ع

اأجل الفرع ال�ضتعجايل للمحكمة 
يف  البي�ضاء  للدار  الإدارية 
العا�ضمة اأم�س، الف�ضل يف ق�ضية 
ال�ضيانة  تقنيي  نقابة  اإ�رشاب 
يوم  اإىل  اجلزائرية،  للجوية 
وذلك   ،2018 جويلية   24 الثالثاء 
التقا�ضي  لإجراءات  ا�ضتكمال 
اإيداع  حق  للنقابة  متنح  التي 
اإدارة  دعوى  على  الرد  عري�ضة 

تدعي  التي  اجلزائرية  اجلوية 
وذلك  الإ�رشاب،  �رشعية  عدم 
النقابة  رئي�س  ت�رشيحات  ح�ضب 

اأحمد بوتومي.
احلكم  اأجل  قد  الأ�ضباب  ولهته 
للرد  للدفاع  فر�ضة  منح  بغر�س 
اإدارة  رفعتها  التي  العري�ضة  على 
اجلوية اجلزائرية يف حق النقابة 
الوطنية لتقنيي �ضيانة الطائرات، 

جويلية   9 يوم  تقدمت  التي 
يف  للدخول  باإ�ضعار  املن�رشم 
اإ�رشاب مفتوح، تطبيقا للتو�ضيات 
التي خرجت بها اجلمعية العامة 
يوم  التي مت عقدها  العادية  غري 

2 جويلية.
ق�ضت  اأن  �ضبق  فقد  لالإ�ضارة، 
مبجل�س  ال�ضتعجالية  الغرفة 
“بعدم  اجلزائر   ق�ضاء 

بالبت  يتعلق  فيما  اخت�ضا�ضها” 
م�ضتخدمي  اإ�رشاب  ق�ضية  يف 
للجوية  التجارية  املالحة 
الأمر  بذلك  ملغية  اجلزائرية، 
البتدائية  املحكمة  عن  ال�ضادر 
للدار  البي�ضاء بتاريخ 22 جانفي 
عدم  اأعلنت  التي  املا�ضي 

م�رشوعية الإ�رشاب. 
ف.ن�سرين

مدير املراقبة الطبية لل�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي

الرئي�س ال�سابق جلمعية الوكالء متعددي العالمات يو�سف نبا�س 

مدير ال�سياحة لوالية اجلزائر، نور الدين من�سور

حتى اإيداع عري�سة الرد

ف.ن�سرين

�شحب 90 �ألف بطاقة �شفاء 
��شتعملت بطريقة غري �شرعية

نطالب مبركبات �أقل من 3 �شنو�ت

مهلة ن�شف �شنة قبل �شحب �عتماد بع�ض �لوكاالت

تاأجيل �حلكم يف ق�شية  �إ�شر�ب �جلوية �جلز�ئرية
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املجاهدة هجرية ك�سايل 

هكذ� عذبني رجال 
�ل�شاعقة �لفرن�شيون

خالل ال�سدا�سي االأول ل�سنة 2018

تر�جع �لعجز �لتجاري بقر�بة %48 

لقاء  بلو�س«  »ميديا  مكتبة  نظمت 
املجاهدة  مع  بنقا�س  متبوعا 
التي  عزوز،  بن  ك�ضايل  هجرية 
اأحد مراكز  الناجني من  اأحد  تعد 
طرف  من  املو�ضوعة  التعذيب 
حرب  خالل  ال�ضتعماري  اجلي�س 
اأمزيان.«   »مزرعة  وهو  التحرير 
عن  �ضدور  من  قليلة  اأيام  فبعد 
الكتاب  »ميديا«،  الن�رش  دار 
للموؤرخة كلري مو�س كوبو  اجلديد 
ما  و  اأمزيان  مزرعة   : »هجرية 
�ضهادة  على  املعتمد  وراء...« 
التعذيب  جحيم  لو�ضف  هجرية 
اأمزيان  مزرعة  و  ال�ضتعماري 
ك�ضايل  هجرية  قدمت  املروعة،  
و  ق�ضتها  عن  للحديث  عزوز  بن 
يقارب  ما  خالل  الدفينة  اآلمها 
�ضتني �ضنة و لكن اأي�ضا عن لقائها 
و العمل الكتابي الذي قامت به مع 

كلري مو�س كوبو.
ال�ضاعتني  قرابة  مدار  على  و 
 ، ال�ضابقة  املنا�ضلة  هذه  عادت 
التي تبلغ من العمر حاليا 81 �ضنة، 
خالل لقاء نظم م�ضاء اأم�س ال�ضبت 
�ضفوف  يف  ما�ضيها  عن  للحديث 
مكوثها  فرتة  على  و  الفدائيني  
العمل  و  ال�ضتخبارات  مبركز 
اأمزيان  مبزرعة  و  بوزيان  بحامة 
و كثري من  بكل �ضجاعة  اأجابت  و 
دون  احل�ضور  اأ�ضئلة  عن  التوا�ضع 
كنت  »لقد  �ضحية  نف�ضها  اإظهار 
 21 العمر  من  اأبلغ  �ضغرية  �ضابة 
�ضنة عندما مت اعتقايل من طرف 
اأمزيان«،  مزرعة  نحو  املظليني 

املجاهدة  ت�ضتذكر  ما  ح�ضب 
وجدت  »لقد  م�ضيفة   ، هجرية 
نف�ضي يف غرفة كبرية حيث كانت 
حتيط بي جميع و�ضائل التعذيب.«  
ق�ضة  ت�ضبه  »ق�ضتي  اأ�ضافت  و 
الذي  اجلزائر  اأبناء  من  الآلف 
الذي  التعذيب  لنف�س  تعر�ضوا 
الإغراق  غرار  على  له  تعر�ضت 
و  الكالب  ع�ضات  و  الكهرباء  يف 

الإذلل بجميع اأنواعه.«
اإىل  املتحدثة  ذات  اأ�ضارت  و 
�ضرية  ا�ضتذكار  خالل  من  اأنه 
التعذيب  »فظاعة  تتذكر  حياتها 
طرف  من  املرتكب  ال�ضتعماري 

فرن�ضا.«
و اأعربت هذه الناجية و كذا اجلمهور 
الذي ح�رش هذا اللقاء الأدبي عن 
 ، اأمزيان  روؤية مزرعة  رغبتهم يف 
للذاكرة  ملكان  حتويلها  مت  التي 
ال�ضاعدة  الأجيال  »تعلم  حتى 
و  ال�ضتقالل.«   و  احلرية  ثمن 
مزرعة  »هجرية:  موؤلف  قبل 
اأ�ضدرت  وراء...«،   ما  و  اأمزيان 
عدة  كوبو  مو�س  كلري  املوؤرخة 
ال�رشاعات  مذكرات  حول  كتب 
من  ق�ض�س  مبزج  قامت  لهذا  و 
على  بالعتماد  بالأر�ضيف  احلياة 
�ضفتي  تغطي  حتقيق  اأر�ضية 
وتعد  املتو�ضط  الأبي�س  البحر 
مذكرات  »امل�ضدر:  موؤلفة  اأي�ضا 
و  جمزرة: وجهان 11 ماي 1956« 
»اجلزائري 2 اأوت 1955. انتفا�ضة 

و قمع و جمازر«.
ق.و/ 

التجاري  العجز  بلغ  اجلزائر-  
للجزائر 2،956 مليار دولر خالل 
ال�ضدا�ضي الأول من  2018 مقابل 
دولر  مليار   5،657 قدره   عجز 
�ضنة  من  نف�ضها  الفرتة  خالل 
2017 ،  ما ميثل انخفا�ضا  بن�ضبة 
من  علم  ح�ضبما  باملائة،   47،75

اجلمارك.
 19،828 اإىل  ال�ضادرات   ارتفعت  
الفرتة املمتدة  مليار دولر خالل 
نهاية جوان 2018  اإىل  من جانفي 
مقابل  17،616 مليار دولرا خالل 
 ،  2017 �ضنة  من  نف�ضها  الفرتة 
بزيادة  قدرها 2،21 مليار دولر )  

)+12،56%(،  ح�ضب اأرقام املركز 
الإح�ضائيات  و  لالإعالم  الوطني 
وانخف�ضت  للجمارك،  التابع 
الواردات ب�ضكل طفيف اإىل  22،784 
مليار دولر مقابل  23،273 مليار 
العام  من  نف�ضها  الفرتة  يف  دولر 
 498 قدره   بانخفا�س  املا�ضي،  
و   ،) باملائة  دولر)-2،1  مليون 
باملائة  من   87 ال�ضادرات  غطت 
الأوىل  اأ�ضهر  ال�ضتة  يف  الواردات  
من �ضنة 2018 ، مقابل   76 باملائة 
العام  من  نف�ضها  الفرتة  خالل 

املن�رشم.
م.�س

ك�سف مدير املراقبة الطبية لل�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي “كنا�س”، جمال مطاري، عن جتميد 90 األف بطاقة �سفاء، 
ب�سبب التحايل فيما ترباأت نقابة ال�سيادلة من ا�ستغالل ال�سيادلة لبطاقات ال�سفاء .
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كانوا يعرت�ضون طريقهن وينزلوهن 

بالقوة

موظف مب�ست�سفى زرالدة 
على راأ�س ع�سابة �سرقة 

�سيارات  الن�ساء 
عار�ض موظف مب�صت�صفى زرالدة ، احلكم الغيابي ال�صادر يف 
حقه عن حمكمة بئر مراد راي�ض ، والذي ق�صى عليه بعقوبة 
ب�رسقة  خمت�صة  ع�صابة  �صمن  تورطه  ب�صبب   ، حب�صا  عامني 

�صيارات  الن�صوة يف اإقليم العا�صمة و �صواحيها .
حني   2015 فيفري  ل�صهر  جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
مرت م�صالح الأمن خالل دورة روتينية لها  مبنطقة بو�صاوي 
لوحة  نف�ض  حتمل  بالأماكن  مركونة  �صيارات  ثالثة  ولحظن 
فيما  منهم  اإثنني  توقيف  و  اأ�صحابها  بتتبع  فقامت  الرتقيم 
متكن ال�صخ�ض الثالث من الفرار ، وبعد حتويلهم على م�صلحة 
التحقيق حاولوا يف بادئ الأمر اإنكار الوقائع غري اأن التحريات 
ك�صفت عك�ض ذلك ، بعد العثور على عربة اأطفال باأحد منازل 
امل�صتبه بهم وهي العربة التي كانت قد �رسقة من �صيارة اأحد 
ال�صيدات بعدما تهجم عليها  ثالثة اأ�صخا�ض   وهي على  منت 
 ، اأنزلوها  بالقوة  �صيارتها من نوع كليو بالقرب من منزلها،و 
اأحدهم ليعتالفوا  وبعد مواجهتها بامل�صتبه بهم تعرفت على 
بذلك ل�رسقة هاته املركبة وحتويلها اإىل منطقة بو�صاوي ق�صد 
بيعها مببلغ 40مليون �صنتيم، رفقة �صيارة اأخرى من نف�ض  النوع  
 « نوع  �صيارة من  وثائق  ي�صتعملون  كانوا  باأنهم  كما اعرتفوا   ،
اإيبيزا« م�صتاأجرة ل�صري املركبات امل�رسوقة ، من جهة اأخرى 
موظف  وهو  الفار  �رسيكهم  هوية  على  املتهمان  اأحد  ك�صف 
مب�صت�صفى زرالدة الذي متت اإدانته هو الأخر بالعقوبة �صالفة 
الذكر عن جرم تكوين جمعية اأ�رسار ، ال�رسقة بالعنف، وو�صع 
مركبة لل�صري بلوحة ترقيم غري مطابقة، وقد حاول بعد حتويله 
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�ض  رهن  وهو  احلال  حمكمة  على 
العقابية باحلرا�ض اإنكار ما ن�صب له من جرم  و �رسح اأنه ل 
يعرف املتهم الذي ذكر هويته ومل ي�صبق له التعامل معه يف اأي 
نوع من املعامالت ، و اأ�صار دفاعه اأن الق�صية وبرمتها ل  تقوم 
خا�صة  الأخر  املتهم  ت�رسيحات  فيهم  مبا  كافية  دلئل  على 
بالأخذ  يجوز  ل  اأنه  تن�ض  التي  القانونية  بالقاعدة  بالأخذ 
احلق  بذلك ممثل  ليطالب  اأخر  متهم  على  متهم  بت�رسيحات 
العام ويف ظل ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة عام حب�صا نافذا 
النطق  تاأجيل  مع   ، املتهم  50األف دج يف حق  بقيمة  وغرامة 

باحلكم جلل�صات لحقة .
ل/منرية

حمكمة بئر مراد راي�س 
بالعا�ضمة

الرباءة البن دبلوما�سي 
�سابق من �سرقة هاتف 

جنل    ، بالعا�صمة  راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  اأفادت  
دبلوما�صي �صابق  من حكم الرباءة ، عن تهمة امل�صاركة يف 
�رسقة  هاتف نقال من طفل بتواطئ مع مدمن خمدرات و 
م�صبوق ق�صائي  يبلغ من العمر 25 �صنة والذي اأدانته ذات 
املحكمة بعقوبة عام حب�صا نافذا   بعدما اإ�صتدرج ال�صحية 

من ال�صارع وهو ب�صدد اللعب رفقة اأ�صدقائه .
ليمثل الأول وهو حتت الرقابة الق�صائية فيما و�صع الثاين 
اأمام  باحلرا�ض  العقابية  باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�ض  رهن 
حمكمة احلال و يقومان ب�رسد الوقائع حيث ك�صف املتهم 
اأنه بيوم الوقائع امل�صادف لالأ�صبوع الفارط وبينما  الثاين 
كان متواجدا بال�صارع �صاهد طفل �صغري وبحوزته هاتف 
نقال ول�صدة حاجته للمال لإقتناءاملهلو�صات  راودته فكرة 
وبعد  منه  بالقرب  اجللو�ض  منه  و طلب  فناداه    �رسقته  
ليقوم  النقال  هاتفه  منحه  منه  طلب  باحلديث  جماراته 
فباغته  منها  الأرقام  بع�ض  لإ�صتخراج  �رسيحته  بو�صع 
لت�صليح  �صديقه  ملحل  وتوجه  بالهاتف  وفر  مبا�رسة 
كان  الذي  الأول  املتهم  هناك  ف�صادف  النقالة  الهواتف 
منه  فطلب  الهواتف  ت�صليح  يف  هوايته  ممار�صة  ب�صدد 
عليه  فعر�ض  ذلك  رف�ض  اأنه  غري  جمانا  الهاتف  ت�صليح 
الثاين العر�ض  اإقتنائه مقابل مبلغ 1200 دج ليقبل املتهم 
وبعد حوايل �صاعتني من ذلك مت   ، ثمنه مبا�رسة  و يدفع 
توقيفه بناءا على �صكوى تقدمت بها والدة ال�صحية ، من 
ال�رسقة  يف  امل�صاركة  بجرم  املتابع  الثاين  املتهم  جهته 
املي�صورة  حالته  اأن  اأكد  و  الهاتف  مب�صدر  علمه  اأنكر 
كونه اإبن دبلوما�صي �صابق و اإطار يف �رسكة عمومية تابعة 
نقال  هاتف  اإقتناء  عن  غنى  يف  جتعله   ، ال�صناعة  لوزارة 
بهذا املبلغ البخ�ض ، ليطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة عامني حب�صا نافذا يف 

حق املتهم الثاين و تطبيق القانون يف حق الثاين .
ل/منرية

البي�صاء   الدار  حمكمة  وقعت 
نافذا  بالعا�صمة عقوبة عامني حب�صا 
دج  األف   100 بقيمة  مالية  وغرامة 
ع�صابة    من  اإفريقي  رعية  حق   يف 
مواطن  على  بالن�صب  قامت  اإفريقية 
جزائري و �صلبه ما يقارب 49 مليون 
املطار  �صنتيم نظري حترير طرد من 
له  اأر�صلتها  اأور  مليون   2 به  الدويل 
مر�ض  من  تعاين  ثرية  اإفريقية  فتاة 
ل�صالح  مالية   كتربعات  ال�رسطان 
الرعايا الأفارقة املقيمني باجلزائر . 

جمريات الق�صية احلالية وعلى ح�صب 
ما دار بجل�صة املحاكمة ، تعود لتاريخ 
تعرف ال�صحية منذ قرابة 3 اأ�صهر على 
فتاة اإفريقية عرب موقع الفاي�صبوك و 
اأخطرته حينها اأنها تنحدر من عائلة 
اإفريقية  جد غنية و متلك ثروة هائلة 
بينهما  دارت  حمادثات  �صل�صة  بعد  و 
اأخربته اأنها تعاين من مر�ض ال�رسطان 
يف مراحله املتقدمة مر�صلتا له عدد 
تعاين  لفتاة  الفيديوهات  و  ال�صور  من 
من املر�ض للظفر بثقته التامة ،  كما  
عربت له عن نيتها يف التربع مببلغ 2 
املقيمني  بلدها  لأولد  اأورو   مليون 
باجلزائر ، وطلبت منه التوجه للمطار 

لإ�صتيالم  بومدين  هواري  الدويل 
،وهي  النقود  يحوي  الذي  الطرد 
ال�صحية  على  اإنطلت   التي  احليلة 
على  بناءا  مبا�رسة  يتوجه  وجعلته   
الطرد  للمطار لإ�صتيالم   الفتاة  طلب 
الذي كان باإ�صمه بعد دفعه ملبلغ  49 
ح�صاب  يف  ب�صبه  قام  �صنتيم  مليون 
يدعى  �صخ�ض جزائري  باإ�صم  بريدي 
ذلك  من  زمنية  مدة  وبعد   ، ب«  اأ،   «
اأخر  اإفريقي  بال�صحية �صخ�ض  اإت�صل 
من عنا�رس الع�صابة يدعى » اأ ، عبد 
التي  النقود  ت�صليمه   منه  طلب  اهلل« 
من  اأنه  اأ�صا�ض  على  بتحريرها  قام 
املحتاجني  على  بتوزيعها  �صيتكفل 

منه مالقاته  وطلب  جن�صه   اأبناء  من 
اإل   ، اإياه  لت�صليمها  املقاهي  باأحد 
الرعية  مع  لقائه  اأثناء  و  ال�صحية  اأن 
على  للموعد  ح�رس  الذي  الإفريقي 
لوقوعه  تفطن  موؤجرة  �صيارة  منت 
ب�صبب  الحتيال  و  للن�صب  �صحية 
ورف�صه  الإفريقي  الرعية  ت�رسفات 
فتح احلقيبة التي كانت من املفرت�ض 
ليقوم   ، اأن حتوي مبالغ مالية معتربة 
من جهته ويف نف�ض املوعد باحتجاز 
ال�صحية و الت�صال مب�صالح الأمن التي 
قامت من جهتها بالتاأكد من �صحة من 
حمكمة  اأمام  املتهم  وحتويل  الواقعة 

احلال بجرم الن�صب و الحتيال . 

ل/منرية

ن�صف  غرار  على  اجلزائريون  �صيكون 
اجلمعة  هذا  �صهرة  الأر�ض،  �صكان 
1439املوافق  القعدة  ذو  منت�صف 
مع  موعد  على  اجلاري،  ل27جويلية 
»ليلة حمراء« ت�صهد ظاهرتني فلكيتني 
بدرا  القمر  ي�صري  حني  نادرتني، 
لب�صع  كليا  لينخ�صف  ال�صتدارة  كامل 
فهي  الثانية  الظاهرة  اأما  �صاعات، 
دنـو كوكب املريخ لأقرب نقطة له من 

الأر�ض منذ 2003 !!.
ال�صنة،  هذه  يف  الثاين  اخل�صوف  هذا 
يعد الأطول من نوعه يف القرن ال21، 
كما اأنه مل ير يف بالدنا منذ 2015، اإل 
اأن توقيت حدوثه مبا�رسة  بعد �رسوق 
الفلكيني  من  للكثري  �صي�صمح  القمر 
مع  مراحله  جل  مبتابعة  والف�صوليني 
ال�رسقية  الوليات  ل�صكان  اأف�صلية 
اجلوية  الظروف  كانت  اإذا  واجلنوبية 
اأو  للتل�صكوب  احلاجة  دون  منا�صبة 
لي�صكل  لكونه  نظرا  خا�صة  نظارات 
احلال  هو  كما  العني  على  اأي خطورة 

بالن�صبة لك�صوف ال�صم�ض . 
اأق�صى  يف  العامل  يف  اخل�صوف   يبداأ 
ال�صاعة17و15دقيقة  على  اأ�صيا  �رسق 
:+1�صا(  العاملي)اجلزائر  بالتوقيت 
الأر�ض  ظل  �صبه  يف  القمر  بدخول 
وهي مرحلة لميكن مالحظتها بالعني 

املجردة، ويوا�صل رحلته نحو ا�صرتاليا 
واآ�صيا واأوروبا واإفريقيا لينتهي يف قارة 
امريكا اجلنوبية، حيث يدخل القمر يف 
ال�صاعة18و25دقيقة  على  الأر�ض  ظل 
منه  ال�رسقي  اجلانب  يبدو  اإذ  ع(  )ت 
يتناق�ض تدريجيا وهو ما ي�صمى  كاأنه 
املرحلة  وهي  اجلزئي  باخل�صوف 
مبتابعتها  ال�صتمتاع  ميكننا  التي 
بعد  مبا�رسة  القمر  ي�رسق  بعدما 
 . بالدنا  يف  تباعا  ال�صم�ض  غروب 
عندما  للخ�صوف  الكلية  املرحلة  تبداأ 
على  الأر�ض  ظل  القمر يف  كل  يدخل 
ع(  ال�صابعةو30دقيقة)ت  ال�صاعة 

الأحمر  اإىل  مييل  �صاحبا  لونه  لي�صري 
حوايل  الكلية  املرحلة  هذه  وتدوم 
يف  الأطول  وهي  ـ  و43دقيقة  �صاعة 
اخلروج  يف  القمر  ليبداأ  ـ  القرن  هذا 
من ظل الأر�ض تدريجيا على ال�صاعة 
التا�صعة و13دقيقة)ت ع ( لتنتهي هذه 
املرحلة على ال�صاعة 22و20دقيقة)ت 
تدريجيا  ملعانة  القمر  لي�صتعيد   ) ع 
من  الأخرية  املرحلة  ومتتد   .
ظل  ل�صبه  القمر  بعبور  اخل�صوف 
الأر�ض لينتهي اخل�صوف متاما حوايل 

ال�صاعة23والن�صف )ت ع(.
اآيات اهلل  اإحدى  ماهو اخل�صوف؟؟ هو 

الناجتة عن دوران القمر حول الأر�ض، 
ويحدث اخل�صوف عندما تكون  ال�صم�ض 
والأر�ض والقمر على ا�صتقامة واحدة 
ويحدث هذا عادة عندما يكون القمر 
بدرا حيث يعرب القمر يف خمروط ظل 
الف�صاء  الذي ميتد خلفها يف  الأر�ض 
اأ�صعة  نتيجة  الكيلومرتات  لآلف 
خ�صوف  فاإن  اآخر،  مبعنى   . ال�صم�ض 
الكرة  ن�صف  �صكان  اإل  ليراه  القمر 
الأر�صية التي ي�صودها الظالم. عندما 
ينخ�صف القمر كليا يحتجب عن اأ�صعة 
ال�صم�ض التي تنريه وتك�صبه النور الذي 
فان  ذلك  رغم  ولكن   ، عادة  يعك�صه 
الغالف  اأن  اإذ  متاما  ليختفي  القمر 
له  �صيكون  بالأر�ض  املحيط  اجلوي 
عمل العد�صات املحدبة التي تنحرف 
بع�ض الأ�صعة ال�صم�صية عندما تعربها 
لتتجمع من جديد فتك�صب القمر لون 

اأحمر اجوري �صاحب . 
املريخ  كوكب  اأن  بالذكر،  جدير 
نف�ض  طيلة  الأر�ض،  من  �صيقرتب 
رقم  وهو  كم  57مليون  حلوايل  الليلة، 
�صيف2003،  منذ  يحدث  مل  قيا�صي 
حيث �صيبدو يف ال�صماء كبقعة حمراء 
بالعني املجردة غري بعيد حتت غرب 
م�صاهدة  اإمكانية  مع  تقريبا،  القمر 
بع�ض ت�صاري�صه با�صتعمال التل�صكوب.

ليوم  جريدتكم  يف  ال�صادر  املقال  على  ردا  
2018/07/22، �ض 24 حتت عنوان :« �صكان 
اإدارة  تعلم   « الطريق  يقطعون  �صعيد  ايت 

�صبب   اأن  وزو  لتيزي  للمياه  اجلزائرية  وحدة 
مرتبط  لي�ض  الحتجاجية  احلركة  هذه 
فان  علية  و  ال�رسوب  مبياه  بالتزويد  اإطالقا 

اإعادة  اأ�صغال  تباطاأ  هو  الأ�صا�صي  املطلب 
الذي  و  املهرتئة   71 الوطني  الطريق  تهيئة 
قامت البلدية بتعبيد جزء منه فقط، مطالبني 

الآجال.    اقرب  يف  الإ�صغال  اإنهاء  ال�صلطات 
يف  الت�صويب  هذا  اإدراج  �صيادتكم  من  نرجو 

العدد القادم لإنارة الراأي العام.          

يف ما ميكن متابعتهما يف اجلزائربعد غروب ال�ضم�س

ظاهرتان فلكيتان نادرتان يف ليلة واحدة، هذا اجلمعة27جويلية

اجلزائرية للمياه تيزي وزو املو�سوع:ت�سويب

فتاة اإفريقية اأوهمته مبر�ضها 

عامان حب�سا لرعية اإفريقي ن�سب على جزائري 
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يف  الرا�سبني  من  عدد  نا�سد 
البكالوريا  �سهادة  امتحانات 
الواقعة على  الزاوى  ببلدية فقارة 
املقاطعة  كلم عن   45 بعد حوايل 
لوالية  التابعة  االإدارية عني �سالح 
مع  لهم  ت�رصيح  يف  مترنا�ست، 
الرتبية  ،وزيرة  »الو�سط«  يومية 
الوطنية نورية بن غربيت ب�رصورة 
التدخل العاجل من اأجل اإن�سافهم 
ما و�سفوه بحقهم امله�سوم خا�سة 
عليهم  املوؤ�رص  باأولئك  تعلق  ما 
غ�ش  بحالة  النهائية  النتائج  يف 
اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  وهو   ،
يعر�سهم لعقوبة االإق�ساء قد ت�سل 
يف  امل�ساركة  عدم  من  حلرمانهم 

الدورة القادمة .
يف  متحدث  من  اأكرث  وقال 
بعد  ي�ستفيقوا  مل  اأنهم  املو�سوع 
اأملت  التي  الفاجعة  هول  من 
يتم  مل  اأنه  علمنا  اإذا  خا�سة  بهم 
اأيام  طيلة  غ�ش  حالة  يف  �سبطهم 
ذات  يف  موؤكدين   ، االمتحانات 
على  معلقة  اأمالهم  اأن  ال�سياق 
وزيرة القطاع التي لطاملا توعدت 
من  كل  حديد  من  بيد  بال�رصب 
يف  اخطاأ  اإرتكاب  نف�سه  له  ت�سول 
النهائية  االمتحانات  طلبة  حق 

باملر�سحني  تعلق  ما  خا�سة 
ل�سهادة التعليم الثانوي التي تعترب 
من  املت�رصرين  الكثري من  ح�سب 
املرحلة  مبثابة  القائم  امل�سكل 
الدرا�سي  م�سارهم  يف  املف�سلية 
ذهب  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف   ،
اأبعد  اىل  حمدثينا  من  البع�ش 
من ذلك موؤكدين بنربة حادة باأن 
واإعطائهم  الغ�ش  تهم  لهم  تلفيق 
عدم  بهدف  معدالتهم  من  اأقل 

متكني ثانوية البلدية من ت�سجيل 
ن�سبة 100 باملائة ناجح .

م�سادر  من  علم  وح�سبما 
الرتبية  وزارة  فاإن  موؤكدة، 
عديد  تلقت  قد  الوطنية 
والعرائ�ش  ال�سكاوى 
بتدخل  املطالبة  االحتجاجية 
جاد من طرف امل�سوؤولة االأوىل  
على املنظومة الرتبوية ونتائج 
البكالوريا  �سهادة  امتحانات 

بالبالد وفق ما اأوردته م�سادرنا 
. من جهة ثانية،  فقد فتح  عدد 
الرتبوي  لل�ساأن  املتتبعني  من 
على  النار   ، مترنا�ست  بوالية 
والت�سحيح  التجميع  م�سوؤويل 
واملكلفني باحلرا�سة وحملوهم 
م�سوؤولية تبعات الرتاخي وحالة 
الت�سيب التي خيمت على دورة 
البكالوريا 2018 خا�سة ما تعلق 

باملناطق النائية واحلدودية .

االأوعية  نهب  ظاهرة  ت�سهد   
تف�سيا  اأدرار  بدائرة  العقارية، 
غليان  حالة  عنه  تولدت  رهيبا 
باالأجهزة  دفع  حملي غري م�سبوق 
خطورة  من  التحذير  اإىل  االأمنية 

الهدوء احلذر .
اأحياء  الع�رصات من �سكان  نا�سد   
الريفية  والتجمعات  اأدرار  بلدية 
الوالية  ،وايل  االأطراف  املرتامية 
حمو بكو�ش  ب�سفته امل�سوؤول االأول 
ب�رصورة  التنفيذي،  اجلهاز  على 
يف  حتقيق  وفتح  العاجل  التدخل 
على  املمنهج  اال�ستيالء  حادثة 
االأوعية العقارية التابعة للخوا�ش، 
املنفعة  على  املح�سوبة  تلك  اأو 
العامة، املر�سودة الجناز م�ساريع 
لها  م�ساريع  عليها،  هادفة  تنموية 
وال�سكن  الرتبية  بقطاعات  �سلة 
للتكفل  العمومية   والتجهيزات 
االجتماعية  اجلبهة  بان�سغاالت 
واالإمكانات  االأولويات  ح�سب 
من  الع�رصات  وقال  املتاحة، 
االأوعية  نهب  من  املت�رصرين 
العقارية، اأنهم قرروا نقل ال�رصاع 
مع البارونات الأروقة العدالة طمعا 
يف اإن�سافهم، ال�ستعادة ما و�سفوه 

بحقوقهم امله�سومة .
جدير بالذكر، اأن عديد امل�ساريع 

التابعة لقطاعات الرتبية وال�سحة 
، �سهدت  وال�سكن مبختلف �سيغه 
االإجناز  وترية  يف  كبريا  تاأخرا 
اأر�سية  ايجاد  يف  التاأخر  ب�سبب 
حالة  ولد  ما  وهو  لذلك،  منا�سبة 
من الغليان وال�سخط الكبريين لدى 
ال�سكان، الذين توعدوا باالنتفا�سة 
لل�سغط على ال�سلطات الو�سية من 
اأجل التدخل حلل امل�سكل وديا، و 
للق�ساء  �سارمة  تعليمة  اإ�سدار 
على الظاهرة الناجمة عن تفاوت 
م�ستوى  على  الرقابية  االأدوات 
 ، الدولة  اأمالك  م�سالح مديريات 
احلفظ العقاري، امل�سح االإداري، 
والوكالة  الوالئية للت�سيري العقاري، 
ح�سبما اأفادت به تقارير مرفوعة 
اإىل   ، املحليون  املنتخبون  من 
م�سالح الوزير االأول اأحمد اأويحي 
واجلماعات  الداخلية  ووزير   ،
من  بدوي،  الدين  نور  املحلية، 
اأجل اإيفاد جلنة حتقيق وطنية لفك 
طال�سم الغمو�ش الذي يخيم على 
حتتل  بدائرة  العقار  نهب  ملفات 
حيث  من  وطنيا  االأوىل  املرتبة 
االحتجاجية،  احلركات  معدالت 
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 

اجلارية  .
اأحمد باحلاج 

قررت املديرية العامة لبنك الفالحة 
والتنمية الريفية ، اإنهاء مهام املدير 
وذلك على خلفية   ، بورقلة  اجلهوي 
ناهيك  الرتاكمات  حلحلة  يف  عجزه 
مبا�رصة  �رصاعات  يف  دخوله  عن 
اأوردته  ما  وفق  القطاع  اإطارات  مع 

م�سادرنا .
علمت يومية  »الو�سط« من م�سادر 
لبنك  العامة  املديرية  اأن   ، موؤكدة 
الريفية قد قررت  والتنمية  الفالحة 
اجلهوي  املدير  مهام  اإنهاء  ر�سميا 
هذا  عجز  ب�سبب  بورقلة  بدر  لبنك 
االأخري يف حلحلة الرتاكمات والق�ساء 
التي  البريوقراطية  و  العراقيل  على 
بواليات  قطاعه  م�سالح  على  تخيم 
خا�سة   ، ومترنا�ست  ايليزي  ورقلة، 
ما تعلق بحجم املعاناة التي يكابدها 
جراء  الفالحيني  من  معترب  عدد 
ملفاتهم  معاجلة  الكبري يف  التماطل 
دون متكينهم  الذي حال  االأمر  وهو 
القرو�ش خا�سة  من احل�سول على  
التحدي  قر�ش  ب�سيغيتي  تعلق  ما 
فالحية  م�ستثمرات  ان�ساء  اإطار  يف 
الرفيق  قر�ش  و  احليوانات  وتربية 
اأو�سحت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
املدير  الرئي�ش  اأن  امل�سادر  ذات 
العام لبنك الفالحة والتنمية الريفية 
و  ال�سكاوى  عديد  على   حت�سل  قد 
تتهم  التي  االحتجاجية  العرائ�ش 

من  املقال  اجلهوي  املدير  ذات 
احلكومة  تعليمات  بعرقلة  مهامه 
اأحمد  االأول  الوزير  عن  ال�سادرة  
اأويحي و الرامية يف نف�ش الوقت اىل 
�رصورة تذليل العقبات و ال�سعوبات 
لفائدة  الت�سهيالت  كافة  وتقدمي 
املجال  يف  لالإ�ستثمار  الراغبني 
حقيقي  بديل  باإعتباره  الفالحي 
املحروقات  لقطاع  التبعية  الإنهاء 
البور�سات  يف  اأ�سعاره  تهاوت  الذي 

العاملية .
م�سادر  اأبدت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الفالحة  لبنك  العامة  املديرية  من 
كبري  حتفظا  الريفية  والتنمية 
العواقب  من  �سديد  امتعا�سا  و 
الوخيمة  التي اأثرت �سلبا على ن�ساط 
�سريورة املديرية اجلهوية لبنك بدر 
وذلك  ال�رصقي  باجلنوب  فروعها  و 
اجلهوي  املدير  دخول  خلفية  على 
االإطارات  مع  مبا�رصة  �رصاعات  يف 
التابعني له وفق ما اأوردته م�سادرنا . 
ومعلوم اأن اإنهاء مهام املدير اجلهوي 
قبل  منتظرا  كان  بورقلة   بدر  لبنك 
تعيني  بهدف  وذلك  االأن  من  �سهر 
مدير جديد قادر على  اإحداث ثورة 
بهذه املوؤ�س�سة امل�رصفية و اإ�سالح 
املعلومات  الدهر ح�سب  اأف�سده  ما 

االأولية املتوفرة .
اأحمد باحلاج 

تعالت اأ�صوات الرا�صبني يف �صهادة البكالوريا ببلدية فقارة الزاوى باملقاطعة الإدارية عني �صالح 
التابعة لولية مترنا�صت ، من اأجل املطالبة ب�صرورة تدخل عاجل من وزيرة الرتبية الوطنية  

لفتح حتقيق اأمني و اإداري مو�صع يف مالب�صات النتائج و ت�صحيح اأوراق الرا�صبني .

لفتح حتقيق اأمني واإداري  مو�صع يف مالب�صات النتائج والت�صحيح 

اأحمد باحلاج 

را�سبون يف البكالوريا بفقارة الزاوى 
بتمرنا�ست ي�ستنجدون بنب غربيط 

الوطني   الدرك  م�سالح  عاجلت 
االأخريين  اليومني  يف  باالأغواط  
بالهجرة غري  متعلقتني   ق�سيتني  
االأجانب  تنقل  وت�سهيل  ال�رصعية 
ليتم   ، الوطني  الرتاب  داخل 
املخت�سة  للم�سلحة  حتويلهما 
االجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
تقدميهما  مت  معهم   القانونية 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام 
اأين  مت   ، االغواط   لدى حمكمة 

موقوفة  �سجنا  ب�سنة  ادانتهما  
اجراءات   ا�ستكمال  مع  النفاذ 
التحويل لوالية تامرنا�ست  متهيدا  
بتهمة  الوطني   الرتاب  من  لطرد 

االقامة الغري   �رصعية  .

...حجز 826  قارورة 
خمر غري مرخ�صة 

بالوادي 

مت�سل عاجلت م�سالح  �سياق   ويف 
البحث والتحري بالدرك 04  ق�سايا 
باإقليم كل من املجموعة االإقليمية 
متعلقة  بالوادي    الوطني   للدرك 
بحيازة و نقل امل�رصوبات الكحولية 
حجز  مت  اإثرها  على  رخ�سة  بدون 
826 قارورة من خمتلف االأنواع مع 
توقيف 06  اأ�سخا�ش ، ليتم م�سادرة 
للقاب�ش  وت�سليمها  املحجوزات    
اجلمركي  ، فيما  مت حتويل املعنيني 

للم�سلحة املخت�سة وبعد ا�ستكمال 
االجراءات القانونية مع املوقوفني 
اجلمهورية   لوكيل  ت�سليمهم   مت   ،
لدى  حمكمة الوادي اأين اأمر بايداع 
املوؤقت   احلب�ش  رهن  اجلميع 
يف  بالوادي   العقابية   باملوؤ�س�سة 
احليازة  بتهمة  حماكمتهم   انتظار 
غري  بطريقة  باخلمور  واملتاجرة 

�رصعية .
 اأحمد باحلاج  

الطالب  ح�سول  �سائعة  اأحدثت 
الوادي  والية  من  رحومة  هيثم 
 ، بالوادي   19.52 معدل  على 
حالة طوارئ لدى االأ�رصة الرتبوية 
�سارعت  فقد  ذلك  مع  موازاة   ،
اأ�سماء  لن�رص  الرتبية  م�سالح 

املتفوقني لنفي  ال�سائعة .
بوالية  الرتبوية  االأ�رصة  طالبت 
املعنية  امل�سالح  من   ، الوادي 

ب�رصورة تقدمي تو�سيحات و فتح 
ق�سية  يف  وق�سائي  اأمني  حتقيق 
ال�ساعة على خلفية ترويج �سائعات 
هيثم  الطالب  ح�سول  مفادها 
رحومة على اأعلى معدل يف �سهادة 
البكالوريا، مبعدل 19.52 ، ويف رد 
بوالية  الرتبية  مديرية  من  �رصيح 
الوادي فقد �سارعت هذه االأخرية  
فيهم  مبا  الناجحني  قوائم  لن�رص 

املتح�سلني على معدالت االإمتياز 
وبتقدير جيد جدا وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .
اأكد متتبعون  اإىل جانب ذلك فقد 
لل�ساأن الرتبوي باجلنوب اأن الرتويج 
ملثل هكذا ا�ساعات تندرج يف اإطار 
احلرب املتوا�سلة على ا�سالحات 
املنظومة الرتبوية بالدرجة االأوىل 
�سهادة  مب�سداقية  امل�سا�ش  و 

البكالوريا  من جهة ثانية .
االإت�سال  حاولنا  ثانية  جهة  من 
الوادي  بوالية  الرتبية  مبدير 
�سائعة  راأيه يف مالب�سات  ملعرفة 
رحومة  هيثم  الطالب  ح�سول 
اإنت�رصت  التي   19.52 معدل  على 
التوا�سل  الربق يف مواقع  ك�رصعة 

االإجتماعي .
اأحمد باحلاج  

القيادة اجلهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة 

املطالبة بتو�صيحات و فتح حتقيق اأمني وق�صائي

طرد رعيتني اإفريقيتني بتهمة الإقامة الغري �سرعية 

اإ�ساعة ح�سول الطالب هيثم رحومة  بالوادي على معدل 19.52 

 لفتح حتقيق يف ال�صتيالء
 على اأوعية عقارية 

ب�صبب العجز يف حلحلة الرتاكمات 

�سكان اأدرار  يطالبون 
الوايل بالتدخل العاجل 

اإنهاء مهام املدير 
اجلهوي لبنك بدر بورقلة 
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درد�شات خطرة:
انت�شار عاملي:

 2009 عام  �آب"  "و�ت�س  تطبيق  �إطالق  مت 
�أكتون"  "بريان  �لأمريكي  من  كٍلّ  بو��سطة 
يعمالن  كانا  �للذين  كوم"،  "جان  و�لأوكر�ين 
عنها  �نف�سالهما  قبل  "ياهو"  �رشكة  ل�سالح 
تقنًيّا  حاًلّ  قدم  �لذي  �لتطبيق  وتاأ�سي�سهما 
عرب  �لر�سائل  لإر�سال  ب�سيطة  و�جهة  ذ� 
حتديد هويات �مل�ستخدمني باأرقام �لهو�تف 
�ملحمولة، ما كان يعني بدياًل عملًيّا �أرخ�س 

و�أ�رشع خلدمات �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية.
وقد حقق "و�ت�س �آب" معدل منو غري م�سبوق 
بلغ  �لأوىل؛ حيث  �لتاأ�سي�سية  �ل�سنو�ت  خالل 
�سنو�ت  �أربع  بعد  �سهرًيّا  م�ستخدميه  عدد 
حقق  فيما  �ل�سهر،  يف  م�ستخدم  مليون   419
من  �لأوىل  �لأربع  �ل�سنو�ت  خالل  في�سبوك 
�إطالقه 145 مليون م�ستخدم �سهرًيّا، وو�سل 
"جي ميل" �إىل 123 مليون، وتويرت �إىل حو�يل 
54 مليوًنا، بينما ُقدر عدد م�ستخدمي �سكايب 

بحو�يل 52 مليوًنا.
دول  يف  للتطبيق  �ل�سوقية  �حل�سة  و�رتفعت 
وبريطانيا  و�إ�سبانيا  و�إيطاليا  و�أملانيا  فرن�سا 
بن�سبة كبرية، حيث �رتفع عدد �مل�ستخدمني 
من 198 �ألف �إىل 2.1 مليون، وذلك يف �لفرتة 
�أكرب  يف   ،2011 �أبريل  �إىل   2010 يونيو  من 
�لأوروبية  بالدول  فوري  تر��سل  لتطبيق  منو 
�خلم�سة، وذلك وفًقا لإح�ساء�ت �رشكة "كوم 

�سكور" لالأبحاث �لرقمية.
�جته  �ملت�ساعد،  �لنت�سار  لهذ�  وكنتيجة 
�آب"  "و�ت�س  على  �ل�ستحو�ذ  �إىل  في�سبوك 
مليار   19 بقيمة  �سفقة  يف   2014 فرب�ير  يف 
�نت�سار  �أعقبه  �لذي  �ل�ستحو�ذ  وهو  دولر، 
 2017 يوليو  يف  �أعلن  حيث  للتطبيق،  �أكرب 
�لعامل  حول  �لن�سطني  م�ستخدميه  عدد  �أن 
وحو�يل  يومًيّا،  �سخ�س  مليار  من  �أكرث  بلغ 
مليون   350 مقابل  يف   ، �سهرًيّا  مليار   1.3
 ،2014 عام  �سهرًيّا  و450  يومًيّا،  م�ستخدم 

على  يومًيّا  �ملتد�ولة  �لر�سائل  عدد  بلغ  كما 
�لتطبيق 55 مليار ر�سالة مبتو�سط 55 ر�سالة 
لكل م�ستخدم ن�سط، ومبعدل 600 �ألف ر�سالة 
عدد  يبلغ  فيما  �لو�حدة،  �لثانية  يف  تقريبًا 
�لو�سائط �ملرئية �ملتد�ولة يومًيّا ما يقارب 

4.5 مليار�ت �سورة، ومليار فيديو.
هذ�  عن  بعيدة  �لعربية  �لدول  تكن  ومل 
ن�سبة  قدرت   2014 نوفمرب  ففي  �لنت�سار، 
�لعامل  يف  �آب"  "و�ت�س  تطبيق  م�ستخدمي 
م�ستخدمي  �إجمايل  من   %84 بنحو  �لعربي 
ووفًقا  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
لالإح�ساء�ت �ملتاحة تز�يد عدد م�ستخدمي 
ب�سكل  �لعربية  �لدول  بع�س  �لتطبيق يف  هذ� 
غري م�سبوق. فعلى �سبيل �ملثال، بلغت ن�سبة 
م�ستخدميه يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مبا 
يقدر بحو�يل 49% من �إجمايل �ل�سكان، وذلك 
لتقدير�ت  وفًقا   ،2016 من  �لأخري  �لربع  يف 

موؤ�س�سة )We Are Social( �لأمريكية.
�ستور"  بالي  "جوجل  بيانات  تُظهر  كما 
�أغ�سط�س  يف  �أندرويد  هو�تف  لتطبيقات 
بني  �لأول  �ملركز  يحتل  �لتطبيق  �أن   ،2017
كافة �لتطبيقات �ملجانية من حيث �لتحميل 
و�لكويت  �لإمار�ت  من  كٍلّ  يف  و�ل�ستخد�م 
و�لأردن،  ولبنان  و�ملغرب  وم�رش  وقطر 
من  بكٍلّ  �لتو��سل  تطبيقات  فئة  يف  و�لأول 

�ل�سعودية و�سلطنة عمان و�لبحرين.
�ستور"،  "�آبل  على  كثرًي�  �لأمر  يختلف  ول 
بني  �لأول  �ملركز  �لتطبيق  يحتل  حيث 
�لتطبيقات �ملجانية يف لبنان، و�لأول يف فئة 
�ل�سعودية  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  تطبيقات 
وعمان و�لإمار�ت و�لبحرين و�لكويت وقطر، 
م�رش  يف  في�سبوك  بعد  �لثاين  و�ملركز 
و�لأردن، وفق بيانات �ملتجر ل�سهر �أغ�سط�س 

.2017

الرتباط باملجال العام:

�ساعدت ظروف �ل�سوق �لرقمية "و�ت�س �آب" 

على هذ� �لنت�سار �لفائق يف بد�ية ن�ساأته، �إذ 
�لن�سي،  �لرت��سل  على  تقوم  خدمة  قدم  �إنه 
�أتاح  كما  �سكايب،  مناف�سة  عن  �أبعده  مما 
ب�سيطة  وو�جهة  للت�سجيل،  �سهلة  طريقة 
وذ�ت  �لإعالنات  من  خالية  لال�ستخد�م 
�أو  فرد  ملر��سلة  ومب�سطة  و��سحة  خيار�ت 
�ل�سور  �أو  �لن�س  عرب  �لأفر�د  من  جمموعة 
�ل�رشيع  �ل�ستحو�ذ  من  مّكنه  ما  و�لفيديو، 
��ستاأثر  �لذي  �لتو��سل  تطبيقات  �سوق  على 
قاعدة  مز�يا  بفعل  فيه  متقدمة  مبكانة 
�ملتتابع  و�لنت�سار  لل�سوق  �لأول  �ملحرك 
ناحية،  من  �مل�ستخدمني  بني  �لثلج  كرة  �أو 
�سهدها  �لتي  �مل�ستمرة  �لتحديثات  وبف�سل 

�لتطبيق من ناحية �أخرى.
للو�ت�س  �ل�سخ�سي  �لطابع  من  �لرغم  وعلى 
�أنه  �إل  �خلا�س؛  للتو��سل  كو�سيلة  �آب 
�فرت��سي  عام  جمال  بناء  يف  �أهمية  �كت�سب 
�ملعلومات  فيه  يتبادلون  �مل�ستخدمني  بني 
�ملجتمعات  ببناء  ويقومون  و�لآر�ء، 
م�سرتكة  �هتمامات  تلبي  �لتي  �لفرت��سية 
جمموعات  من  بدًء�  جماعية،  �حتياجات  �أو 
و�لدعم  و�لفعاليات  �لرحالت  تنظيم 
جمموعات  حتى  �ملنتجات  وبيع  �ملدر�سي 
و�إر�سال  �لعلمي  و�لتبادل  �ملهني  �لتاآزر 

�لبيانات ون�رش �لأخبار وغريها.
تتمتع  ل  قد  �ل�سغرية  �ملجتمعات  هذه 
بالت�ساع �ل�سبكي نف�سه �لذي يتيحه في�سبوك 
يتمتع  �ت�سال  منط  تتيح  �أنها  �إل  مثاًل؛ 
مبوثوقية �أكرب يف ظل �لرتباط �حلقيقي بني 
من  �لأقل  على  و�حد  و�سخ�س  �مل�ستخدم 
�خلا�س  �لطابع  وكذلك  �ملجموعات،  تلك 
�لعالنية  بخالف  للتو��سل،  و�ل�سخ�سي 

و�مل�ساع يف من�سات مثل تويرت.
ف�ساًل عن ذلك، يتمتع حمتوى هذ� �لت�سال 
بفر�س �أكرب للتعر�س، ومن ثم �لتفاعل بالرد 
و�لتعقيب؛ حيث تظهر تلك �لر�سائل يف قائمة 
�لتنبيهات، ويطالعها �مل�ستخدم ملرة و�حدة 
�أو  معها  �لتفاعل  يقرر  �أن  قبل  �لأقل  على 
عرب  �لكامل  �لتحكم  من  �إطار  يف  جتاهلها، 
�مل�ستخدم  متنح  �لتي  �لتطبيق  خ�سائ�س 

�إمكانات �حلذف و�حلجب و�لن�سحاب.
�لثنائي  �ل�سخ�سي  �لتو��سل  هذ�  جانب  و�إىل 
ا  �أي�سً �آب"  "و�ت�س  �أ�سبح  فقد  �جلماعي،  �أو 
و�لر�سائل  �لرو�بط  لن�رش  فعالة  و�سيلة 
لالأفر�د �لذين يتمكن �ملر�سل من جمع �أرقام 
�إجنازها  ميكن  �لتي  �ملهمة  وهي  هو�تفهم، 
ب�سهولة يف ظل �رتباط �لعديد من �خلدمات 
يف �لو�قعني �حلقيقي و�لفرت��سي بالإف�ساح 
�لبيانات،  ببع�س  م�سحوًبا  �لهاتف  رقم  عن 
ومن خالل تلك �ملجموعات باتت �ل�رشكات 
�إىل  بالإ�سافة  �لدعائية،  بر�سائلها  تبعث 
تو��سل �ل�سحف مع جمهور قر�ئها، كما يتيح 
جمهولة  �أرقام  من  ر�سائل  ��ستقبال  �لتطبيق 
م�ساًفا  رقمك  جتد  �أن  �أو  م�سجلة،  وغري 
لإحدى �ملجموعات �لتي يتفاعل �أع�ساوؤها، 
�لتعامل  من  �حل�ساب  منع  �سوى  ميكنك  ول 

معك �أو مغادرة تلك �ملجموعات.
�لتطبيق  �رتباط  توثيق  على  �ساعد  وقد 
�لإعالم  و�سائل  ��ستخد�م  �لعام  باملجال 
�ملوؤ�س�سية لن�رش �ملحتوى �خلا�س بها، حيث 
كافة  مع  �أيقونته  و�سع  على  حتر�س  باتت 
�مل�ستخدمني  لتحفيز  �ملحتوى  �سفحات 

خ�سائ�س  ظل  يف  �لتطبيق  عرب  تد�وله  على 
�لعالية  و�لفر�س  و�ل�سخ�سية  �ملوثوقية 
�أ�سبحت  كما  بها،  يتمتع  �لتي  للم�ساهدة 
�ملتابعني  م�ساركات  لتلقي  �أرقاًما  تخ�س�س 
و�سيلة  فقط  لي�س  جعله  ما  خالله،  من 
ا  �أي�سً "�سخها"  و�إمنا  �ملعلومات  لـ"�سحب" 
�لأ�سا�س  يف  كونه  رغم  �لعام،  �ملجال  �إىل 

من�سة للتو��سل �ل�سخ�سي �خلا�س.
"رويرتز"  معهد  �أعدها  در��سة  �أظهرت  وقد 
وجامعة �أك�سفورد ومت ن�رش نتائجها يف يونيو 
�ملا�سي، تز�يد �عتماد �مل�ستخدمني �لن�سبي 
�لأخبار  على  �حل�سول  يف  �آب"  "و�ت�س  على 
في�سبوك،  على  �ملزيفة  �لأخبار  �نت�سار  مع 
على  �لإخبارية  �لق�س�س  تبادل  عرب  وذلك 
�لتطبيق مع �لأ�سدقاء �أو �ملجموعات وكذلك 
�أكرب  ثاين  �آب"  "و�ت�س  كان  وقد  مناق�ستها، 
م�سدر لالأخبار مل�ستخدمي �سبكات �لتو��سل 
�سملتها  �لتي  �لدول  من  ت�سع  يف  �لجتماعي 

�لدر��سة.

تهديدات متعددة:

على �لرغم من �ملز�يا �لنوعية �لتي يوفرها 
�ليومي  �لتو��سل  حمتوى  لدعم  �آب"  "و�ت�س 
بني ماليني �مل�ستخدمني؛ �إل �أن �نت�ساره �إىل 
�لذي  في�سبوك  قبل  و�حتكاره من  هذ� �حلد 
بات ميتلك بيانات �أكرث من ربع �سكان �لعامل، 
�لتي  و�ملخاوف  �لهو�ج�س  من  �لعديد  �أثار 

تركزت يف:

التهديدات الإرهابية:

بروتوكول  �لتطبيق  تقدمي  من  �لرغم  على   
�أبريل  يف  �لطرفني  بني  �لتام  �لت�سفري 
بيانات  حلماية  فعالة  �أد�ة  باعتباره   ،2016
ظهور  �أن  �إل  �لتج�س�س؛  ومنع  �مل�ستخدمني 
حالت لال�ستخد�م �لإجر�مي للتطبيق خا�سة 
�إ�سكاليات  �أثار  من قبل �جلماعات �لإرهابية 
مار�س  ففي  �لت�سفري.  هذ�  تد�عيات  ب�ساأن 
�لربيطانية  �لد�خلية  وزيرة  هاجمت   ،2017
مكان  مبثابة  و�عتربته  �لتطبيق،  رود"  "�آمرب 
متكني  ب�رشورة  مطالبة  �لإرهابيني،  لختباء 
على  �لطالع  من  �ل�ستخبار�ت  �أجهزة 
�سبيل  فعلى  �مل�سفرة؛  �لإلكرتونية  �لر�سائل 
��ستعمال منفذ هجوم مان�س�سرت  �ملثال ثبت 

�لتطبيق قبل �لهجوم بدقيقتني.
�لعقيدة  "معهد  �أجر�ها  در��سة  �أظهرت  كما 
�لأملانية  �أو�سنابروك  بجامعة  �لإ�سالمية" 
و�لعنف"  �ل�رش�عات  "�أبحاث  ومعهد 
مر��سالت  على  �لأملانية،  ِبيِلِفلد  بجامعة 
جمموعة "و�ت�س �آب" �سمن 12 �ساًبّا �أملانًيّا 
�أعمارهم بني 15 و35 عاًما،  متطرًفا ترت�وح 
�ملعلومات  لتد�ول  �لتطبيق  ��ستخد�مهم 
و�لتخطيط للهجمات �لإرهابية، وقد مت ن�رش 

هذه �لدر��سة يف يوليو 2017.

التج�ش�س الإلكرتوين: 

على �لنقي�س من �ملطالبات �ل�سابقة باإتاحة 
مطالبات  تظهر  �أمنية،  لأغر��س  �لبيانات 
�لأمن  باعتبار�ت  متتعه  بعدم  �لتطبيق  تتهم 
�مل�ستخدمني  بيانات  حتمي  �لتي  �لكايف 

�أثاره  �لذي  �جلدل  وهو  وخ�سو�سياتهم، 
يف  "�جلارديان"  �سحيفة  ن�رشته  تقرير 
تطبيق  ثغرة يف  وجود  �إىل  يُ�سري   2017 يناير 
"و�ت�س �آب" ت�سمح لـ"طرف ثالث" بالتج�س�س 
�آمن  غري  �لتطبيق  يجعل  ما  �لر�سائل،  على 
"�سيغنال"  مثل  �أخرى  بتطبيقات  مقارنة 
�سيا�سية  هو�ج�س  يثري  ل  ما  وهو  و"ويكر"، 
�لقر�سنة  ب�ساأن  يثري خماوف  و�إمنا  فح�سب، 
�آب"  "و�ت�س  �جتاه  مع  خا�سًة  �لأمو�ل،  على 
خالله،  من  �لأمو�ل  حتويل  ميزة  لإ�سافة 
�لفريو�سية  للهجمات  �لتعر�س  عن  ف�ساًل 

باإر�سال رو�بط خبيثة عرب �لتطبيق.
�لتطبيق  بيع  �سفقة  �أثارت  �لبيانات:  بيع   -3
لعمالق �لإعالنات �لرقمية في�سبوك خماوف 
و�نتقاد�ت  للمعلنني  �لبيانات  بيع  ب�سان  حادة 
من  �لإجر�ء  هذ�  �سالمة  ب�ساأن  قانونية 
يف  تعديالت  �إدخال  بعد  �سيما  ل  �أ�سا�سه، 
�ملعلومات  بدمج  ت�سمح   2015 �أغ�سط�س 
�لإعالنات  نوعية  لتح�سني  �ل�رشكتني  بني 
�لتي يتعر�س لها �مل�ستخدمون، وهو ما �أثار 
�تهام  حد  �إىل  و�سلت  �أوروبية  �حتجاجات 
ل�رشكة  �لحتكار  ملنع  �لأوروبية  �ملفو�سية 
في�سبوك بتقدمي معلومات م�سللة �إبان عقد 
خطوة  على  �إقد�مها  بعدم  تت�سل  �ل�سفقة 
ماليني   110 �ل�رشكة  وتغرمي  �لبيانات  دمج 

يورو يف مايو 2017.

انت�شار ال�شائعات: 

على غر�ر كافة و�سائل �لإعالم �لجتماعي، 
�لأخبار  ن�رش  خماطر  �آب"  "و�ت�س  يحمل 
خطرية،  تد�عيات  حتمل  �لتي  �لكاذبة 
حملية؛  جمموعات  بني  تد�ولها  حال  خا�سة 
�نت�سار  وترية  ت�رشيع  على  �لتطبيق  يعمل  �إذ 
�لتحقق  م�ساعي  تفوق  ب�رشعة  �ل�سائعات 
و�لتهدئة، وبطريقة �سخ�سية حتمل قدًر� من 
�أفر�د  بني  �حلقيقية  �ملعرفة  ظل  يف  �لثقة 
ت�سببت   ،2017 مايو  ففي  �ملجموعات.  هذه 
�سائعة مت تد�ولها على "و�ت�س �آب" يف ولية 
عنف  �أعمال  �ندلع  يف  �لهندية  جاهارخاند 
ر�ح �سحيتها �سبعة �أ�سخا�س بعدما مت تد�ول 
لالأطفال،  غرباء  �ختطاف  عن  كاذبة  �أخبار 
ومهاجمة  للتجمهر  �أكرث من �سخ�س  دفع  ما 
�أي �سخ�س غريب عن �ملنطقة. كما �سهدت 
�إثر  مماثلة  �أزمة   2017 يوليو  يف  �ل�سود�ن 
تد�ول �سائعات على "و�ت�س �آب" ب�ساأن �نت�سار 

ع�سابات للخطف وجتارة �لأع�ساء.
ختاًما، �تخذت بع�س �لدول مو�قف �سارمة 
�لتي  �ل�سني  مقدمتها  ويف  �لتطبيق،  �سد 
�جتهت �إىل حجبه منذ يوليو �ملا�سي بعدما 
ف�ساًل  و�لفيديوهات،  �ل�سور  تد�ول  منعت 
وبنجالدي�س  باك�ستان  يف  موؤقًتا  حجبه  عن 
�أن  �إل  و�سيا�سية؛  طائفية  ��سطر�بات  ب�سبب 
يف  فاعلية  �لأقل  �حلل  يظل  و�حلجب  �ملنع 
لثقافة  ر�سخ  �لذي  �لرقمي  �لتو��سل  ع�رش 
متكني �لفرد �مل�ستخدم �لذي حتّول �إىل منتج 
ونا�رش وُم�ستقبل يف �آن و�حد، مبا خلق بيئة 
متكينية ي�سعب معها ��ستخد�م تقنيات �ملنع، 
و�إمنا ي�ستلزم ن�رش �لوعي بني �مل�ستخدمني، 
وتر�سيخ مفاهيم �لرتبية �لإعالمية و�لرقمية 
"�لو�ت�س  ع�رش  �رشور�ت  �إحدى  باتت  �لتي 

�آب".

درد�شات خطرة:

كيف يهدد "الوات�س اآب" اأمن الدول واملجتمعات؟
ُيعد "وات�س اآب" من اأكرث تطبيقات الهواتف املجانية انت�شاًرا حول العامل، 

وهو التطبيق الذي بات ميار�س اأدواًرا جتاوزت حدود الدرد�شة واملرا�شالت 
ال�شخ�شية اإىل تبادل املعلومات ون�شر الأخبار واإدارة النقا�شات، مبا يخلق 

م�شاحات للتوا�شل بني املجالني العام واخلا�س متنحه تاأثريات جديدة لدعم 
قنوات التوا�شل الإن�شاين من ناحية؛ اإل اأنها تثري خماوف جمتمعية ب�شاأن 

تداعيات تلك ال�شتخدامات من ناحية اأخرى، الأمر الذي دفع دوًل لتخاذ 
خطوات عدائية -باحلظر املوؤقت اأو التام- �شد التطبيق العاملي الذي يقارب 

عدد م�شتخدميه �شكان القارة الإفريقية، ويتجاوز �شكان الأمريكتني مًعا.

د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح / مركز امل�شتقبل للدرا�شات و الأبحاث املتقدمة
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من جد وجد ومن زرع ح�صد:

كل الت�شكرات لنب غربيط؟
بقلم: جمال ن�صراهلل/امل�صيلة

التي  الدقيقة  ال�سيا�سة  هاهي 
امل�رشفة  بها  وحّكمت  اأحكمتها 
قب�ستها.. الرتبية  قطاع  على 
اأبانت  بل  واأثمرت  اأكلها  اأتت  قد 
من  الطول  خطوط  ف�سلت  و 
معها  نختلف  ونحن  العر�ض،حتى 
يف كثري من امل�سائل ،اإال اأننا نبارك 
اأهم  فيها هذه اجلراأة على �سبط 
االإن�سان  حياة  مف�سلية يف  حمطة 
جناح  ن�سبة  جاءت  فقد  ؟ا       
فوق  من  قريبة  ال�سنة  لهذه  الباك 
املتو�سط ،حتى واأن اجلميع متاأكد 
الطفيفة  التجاوزات  بع�ض  بوجود 
الكثري  املراكز..لكن  بع�ض  يف 
اأن  النف�ض  ميّنون  املالحظني  من 
تنعدم نهائيا  ولمِ ال مع الطبعات 
القادمة ،ولكن االأهم واملهم هو اأن 
الغ�ض املباح واحلر مت كبح جماحه 
الالتنف�ض،حتى  لدرجة  .وخنقه 
لها  املخطط  االإ�سرتاتيجية  ت�سل 
النتائج  مبتغاها ،ورغم ذلك فهذه 
النقابات  بع�ض  وتروق  تعجب  ل 
ندري  وال  قراأنا  كما  الرتبوية 
الرئي�ض... ال�سبب  ال�ساعة  حد 
اأواملراد من وراء هذا االحتجاج..
هذه  جبني  يف  عار  و�سمة  هو  بل 
النقابات امل�ستقلة...والتي اأرادت 
واأكرث؟ا  اأف�سل  النتائج  تكون  اأن 
وزارة  اأن  عن  تلوح  هي  ورمبا  ـ   
ميكن  ما  بتاتا  اأهملت  قد  الرتبية 

دائما  التي  االإنقاذ  ب�سيا�سة  نعته 
توازنات  كانت حتافظ على  واأبدا 
اجلبهة االجتماعية..وهذا التهاون 
حتى ال نقول املهادنة  كان خطرا 
عظيما يف حق الرتبية والتعليم بل 
ت�سجيع  على  اأحالنا  عقيم  ُجرم 

الرداءة والبالدة ؟ا
النجاح  ن�سبة  تالحظ  فعندما 
نف�سك  على  تطرح  ال�سنة  لهذه 
حال  كان  كيف  وهو  ذكيا  �سوؤاال 
الفارطة  ال�سنوات  يف  البكالوريا 
النجاح  ن�سب  ن�سبة  كانت  يوم  اأي 
ثقافة  كانت  وخيالية..ويوم  عالية 
من  بدءا  رائجة  ب�ساعة  الغ�ض 
املراقب اإىل حاجب املوؤ�س�سة اأي 
الفلك  نف�ض  يف  كانوا  اجلميع  اأن 
هذه  يف  ومتواطئون  ي�سبحون  
فّرخت  التي  احل�سارية  اجلرمية 
واأنتجت لنا جيال كامال يعجز عن 
كانت  مفيدة...فقد  جملة  كتابة 
بالن�سبة  البكالوريا  �سهادة  حيازة 
ال  ذكية  لعبة  عن  عبارة  للكثريين 
االإكرتونية  االألعاب  عن  تختلف 
قربا  االأكرث  واجلريء هو  ال�ساطر 
املجتهد... املتعلم  ولي�ض  منها 
يقولون  العلماء  بع�ض  واأن  حتى 
الطالب  على  مبكان  كان  اأنه  عن 
الفهم  يف  الذكاء  هذا  توظيف 
والتعلم ولي�ض  له اأن يلّب�سه لبو�ض 
الغ�ض والتمويه والزيف والكذب...
على  يدها  الوزارة  اأرخت  عندما 
هذا القطاع الهام واأدارت ظهرها 

ل  الباك  باأن  ونلحظ  ن�سمع  كنا 
يعد عقبة  قدرما  كان لعبة ت�سلية 
لدى  توفرت  لو  جتاوزها  ميكن 
املمتحن بع�ض العالقات واحليل 
فقد  اأن  درجة  اإىل  ؟ا  ال�سيطانية 
.ول  احل�سي�ض  نحو  م�سداقيته 
يعد هناك فرق بني جمتهد طول 
الو�سائل  ال�سنة واآخر يجتهد بكل 

اأيام 
االأخري  ..ويف  فقط  االمتحان 
بنف�ض  اجلامعة  ت�ستقبلهم 
وهذا  واملوا�سفات  االأحجام 
ظلم.. وراءه  ما  ظلم  لعمري 

امل�سوؤوليات  غياب  نتيجة  جاء 
لدى  الغائب  املهني  وال�سمري 

العاملني وامل�رشفني على 
بعد  احل�سا�ض.لكن  القطاع  هذا 
على  الوزارة  هذا  عزمت  اأن 
...�ساهدوا  جيدا  احلزام  �سد 
لنا  اأنتجت  ماذا  واأنظروا  
االن�سباط  وم�سفاة   اآليات 
كما  ذلك  وال�رشامة...ورغم 
الطريقة  هذه  تعجب  ل  اأ�رشنا 
حتى  االأولياء الذين اعتادوا على 
ب�ستى  واإقحامهم  اأبنائهم  دفع 
ال�سهادة  هذه  حيازة  نحو  الطرق 
للجامعات ولو هم �سم  والدخول 
الوحيد  همهم  كان  بكم..فقط  
ولي�ض  الظاهر  اأي  الت�سمية  هو 
اللب واجلوهر... اإن هذه اخلطوة 
تعيد  �سوف  �سك  بال  املباركة 
وهيبتها  مكانتها  ال�سهادة  لهذه 

وقد�سيتها..بل هي �سفعة مفيدة 
املر�سي  ال�سبات  من  لليقظة 
نحن  ملا  اأحوالنا  اأو�سل  الذي 
تقا�ض  العظمى  االأمم  عليه..الأن 
على  املبنية  جناحاتها  بحجم 
جهود مبذولة وكفاحات مريرة...

اأفرادها  وتهيكل  تبني  اأن  ولي�ض 
والعجز  االإتكالية  وت�سجعهم على 

جتني  يوم  الويالت  تندب  ثم 
والهزائم...فلنحفظ  اخليبات 
جيدا...ون�ستفيد  الدر�ض  هذا 
تطبيق  يعني  الذي  الوعي  من 
جمموعة من املبادئ على اأر�ض 
الواقع ولي�ض الدو�ض عليها بحجة 
اأن الكل اأراد ذلك واأن الع�رش ي�سري 
وفق هذه املعايري اجلوفاء ..قلنا 

مطلبان  وال�رشامة  الدقة  باأن 
بهما  �رشوريان.حيث  من  اأكرث 
تُ�سد الرحال نحو القمم ال�ساخمة 
ولي�ض القفز يف الهواء ثم ال�سقوط 
�سدق  وقد  ؟ا  احلفر  يف  احلر 
قدر  اأهل  قال) على  يوم  املتنبي 
العزم تاأتي العزائم ...وتاأتي على 

رام املكارم ( قدر الكمِ

انتظروا اخلطوة ال�شهيونية القادمة
 د. فايز ر�صيد

قانون  ال�سهيوين  الكني�ست  اإقرار 
القومية العن�رشي كان اأكرث من متوقع، 
فدولة �سوبر فا�سية البنيان، ال ميكنها 
اإال اإنتاج هكذا قوانني! فالقانون مثلما 
هو معروف يعطي اأي يهودي احلق يف 
ال�سهيوين،  الكيان  دولة  اإىل  الهجرة 
ويعترب  اجلن�سية،  على  واحل�سول 
»العربية« اللغة الر�سمية )نازعاً ال�سفة 
الر�سمية عن العربية(، واالإجازات هي 
القانون  فح�سب.  اليهود  اإجازات 
ال�سهيونية،  للعن�رشية  تاأ�سيل  هو 
وقوننة  العودة،  حلق  مقونن  واإلغاء 
لال�ستيطان، وحلرب االإبادة اجلماعية 
للفل�سطينيني، والعرب بعدهم. القانون 
�سهيوين  هو مرحلة حت�سري مل�رشوع 
وهو  و�سمولية  وخطراً  ات�ساعاً  اأكرث 
الكربى.  »اإ�رشائيل«  دولة  م�رشوع 
من  احّمى  االأخري  اأن  يعتقد  والذي 
العقلية ال�سهيونية ال يعرف »اإ�رشائيل« 
ال�سارع  التي حتدث يف  التحوالت  وال 
اأنه ال يعرف قواعد  االإ�رشائيلي، كما 
وهي  حتديدا،  منه  واالأوىل  ال�رشاع، 
تاأ�سيل  هو  القانون  عدّوك«!  »اعرف 
للفل�سطينيني  ال�سهيوين  للرتان�سفري 
الظروف  حتني  حينما  وطنهم  من 
خمتلفة  بطرق  للتهجري  املوائمة 
وجهة  من  القانون  وال�سيغ،  االأ�سكال 
النظر ال�سهيونية هو »احلق التاريخي 
ت�سويغ  وهو  فل�سطني«  كّل  يف  لليهود 
ال�سهيونية.  الت�سليلية  لالأ�ساطري 

القانون هو مرحلة متقدمة من اإعالن 
الفل�سطينيني  على  ال�سهيونية  احلرب 
منذ  ابتداأت  والتي  زمني،  قرن  منذ 
اإىل  جماعية  �سهيونية  هجرة  اأول 
قرن  عن  يزيد  ما  منذ  )اأي  فل�سطني 
حلرب  قوننة  هو  القانون  زمني(. 
االإبادة اجلماعية التي خا�ستها بداية 
ال�سهيونية  االإرهابية  املنظمات 
االأ�سليني،  البالد  �سكان  �سد 
وتعمل  عملت  ال�سهيونية  والدولة 
اإبادة  حتى  حلقاتها،  ا�ستكمال  على 

الفل�سطينيني جميعاً.

قانون القومية العن�صري

قانون  ال�سهيوين  الكني�ست  اإقرار 
من  اأكرث  كان  العن�رشي  القومية 
متوقع، فدولة �سوبر فا�سية البنيان، ال 

ميكنها اإال اإنتاج هكذا قوانني!
راأى  نتنياهو  ال�سهيوين  الوزراء  رئي�ض 
تاريخ  يف  فارقة  »حلظة  القانون  يف 
اعترب  فيما  واإ�رشائيل«،  ال�سهيونية 
كان  الذي  اآيف ديخرت  الكني�ست  ع�سو 
رغبة  حّقق  اأنه  القانون  ل�سن  املبادر 
هرتزل،  تيودور  ال�سهيونية  موؤ�س�ض 
يف  عاماً   121 قبل  عر�سها  التي 
موؤمتر بازل عام 1897، و�رشح للنواب 
ما  »اأق�سى  منه:  املق�سود  العرب 
ـ بعد هذا القانون  �سيكون مبقدوركم 
ـ هو اأن تكونوا مت�ساوين كاأقلية ولي�ض 
من  الفل�سطينيني  اأن  اأي  كقومية«، 
)اأي  االإ�رشائيلية  اجلن�سية  حاملي 

دولة  �سكان  من  باملائة   ٪20 قرابة 
الكيان ال�سهيوين من امل�ستوطنني، بعد 
تهجري مليون فل�سطيني من فل�سطني 
عامي 47 – 48( ل يعودوا يحت�سبون 
قومّية، بل كاأقلّية مغلوبة على اأمرها، 
اليهودية املنت�رشة،  االأغلبية  يف دولة 
اأي  يف  ُولد  يهودّي  الأي  املفتوحة 
اأي  على  واملمنوعة  العال،  يف  مكان 
اأجداده  اأو  اآباوؤه  ولد  ممن  فل�سطيني 
يف ربوعها، ولكن )الفل�سطيني �سيكون 
اليهودية«(  »االأغلبية  اأ�سالك  خلف 
الوطن  وجغرافيا  تاريخ  عن  الغريبة 
العربية  املنطقة  وعن  الفل�سطيني 
الق�ساء  اإىل  يهدف  القانون  عموماً. 
العربي  الفل�سطيني  الوجود  على 
بلده  يف  االأ�سيل  اليبو�سي  الكنعاين 
الكيان  دولة  ويعني »حتويل  فل�سطني، 
ال�سهيوين اإىل دولة خالية من العرب، 
عاماً  �سبعني  انتظر  الذي  االأمر  وهو 
الكيان وروؤية هرتزل  على ن�سوء دولة 
لليهود،  »قومية«  لدولة  ال�سهيونية 
املفهومني  هذين  التقاء  وثمن 
باعتبارها  اليهودية  املتناق�سني: 
عن�رشاً لت�سكيل قومية، الذي هو ك�رش 
للقومّية الذي ميّثله  للمعنى احلقيقي 
العرب الفل�سطينيون، والذين يجمعون 
عربية  ولغة  ثالثة،  اأدياناً  هويتهم  يف 
يف الوقت الذي ثبت فيه اأن »العربية« 
هي لغة اآرامية قدمية لي�ض لها عالقة 

باليهود ال من قريب اأو بعيد.
م�سهد م�رشحي قميء وهزيل

من ناحيته ويف م�سهد م�رشحي قميء 
احلكومة  بحّل  نتنياهو  هدد  وهزيل، 

وتقدمي االنتخابات العامة يف حال مت 
تغيري البند املتعلق باإلغاء مكانة اللغة 
العربية يف »قانون القومية« العن�رشي 
�سّنته  الذي  للدميقراطية،  واملعادي 
الهيئة العامة للكني�ست، فجر اخلمي�ض 
املا�سي. وكانت اللغة العربية تعترب لغة 
ر�سمية ثانية بعد »العربية« املخرتعة 
باليهود،  ق�رشاً  واملل�سقة  اخرتاعاً 
لكن »قانون اأ�سا�ض« »اإ�رشائيل« الدولة 
املعروف  اليهودي«،  لل�سعب  القومية 
ال�سفة  األغى  القومية«،  »قانون  با�سم 
اأن  ون�ض على  العربية،  للغة  الر�سمية 
�سيتم  خا�سة«،  »مكانة  العربية  للغة 
ولي�ض  اآخر،  بقانون  اإليها  التطرق 
يعترب  الذي  اأ�سا�ض  قانون  خالل  من 
د�ستوري.  قانون  اأنه  »اإ�رشائيل«  يف 
التحالف  طبيعة  القانون  هذا  يعك�ض 
ال�سهيوين،   – االأمريكي  اال�سرتاتيجي 
لوال  �سّنه  ليجري  يكن  ل  فالقانون 

�سوء اأخ�رش من االإدارة االأمريكية.

اخلطر ال�صهيوين

اخلطر  باأن  تعتقدوا  ال  عليكم  باهلل 
فل�سطني  على  هو  ال�سهيوين 
والفل�سطينيني! اإنه على اأمتنا العربية 
البع�ض  حّج  واإن  حتى  دولها،  وعموم 
والكني�ست  االأبي�ض  البيت  باجتاه 
اخلطوة  انتظروا  نعم،  االإ�رشائيلي. 
�ستك�سف  التي  القادمة،  ال�سهيونية 

الغطاء عن حقيقة ال�سهيونية.
نعم، بعد اإعالن ما اأ�سموه بـ«اال�ستقالل 

يف  اأي  اأيام،  بع�رشة  اال�رشائيلي« 
بن  دافيد  قال   ،1948 مايو/اأيار   24
)يجب  »للهاجاناة«  غوريون يف جل�سة 
على  واللد  الرملة  مدينتي  تدمري 
الياهو،  كتيبة  تنظيم  ويجب  الفور… 
غور  اأجل  من  جنني  �سد  وتوجيهها 
التعزيزات  تقدمي  يجب  االأردن… 
احتالل  هي  مهمته  الذي  لـ«متلف«، 
جنوب لبنان، من خالل ق�سف مدينة 
�سور ومدينة �سيدا ومدينة بريوت… 
بق�سف  األون  يغئال  تكليف  يجب 
ال�سمال…  ومن  ال�رشق  من  �سوريا 
يكون  م�سيحية  دولة  اإن�ساء  يجب 
ونقوم  اجلنوبية،  حدودها  الليطاين 
نهزم  وعندما  معها.  حتالف  بعقد 
اجليو�ض العربية ونقوم بق�سف عّمان، 
نقوم اأي�ساً بت�سفية ال�سفة االأخرى من 
واإذا  �سوريا.  �ست�سقط  وعندها  النهر 
�سنقوم  احلرب،  على  م�رش  جتراأت 
واالإ�سكندرية  �سعيد  بور  بق�سف 
والقاهرة(. نعم، هذا هو بن جوريون. 
احلرب،  �سننهي  بـ«هكذا  وعد  الذي 
م�رش  مع  اأجدادنا  ح�ساب  ون�سفي 
من  نحذركم  األ  واآرام«.  اآ�سور  ومع 
�سفحات  على  ال�سهيوين  اخلطر 
باأن  تعتقدوا  ال  عليكم  باهلل  »الوطن«، 
فل�سطني  على  هو  ال�سهيوين  اخلطر 
والفل�سطينيني! اإنه على اأمتنا العربية 
البع�ض  حّج  واإن  حتى  دولها،  وعموم 
والكني�ست  االأبي�ض  البيت  باجتاه 
اخلطوة  انتظروا  نعم،  االإ�رشائيلي. 
�ستك�سف  التي  القادمة،  ال�سهيونية 

الغطاء عن حقيقة ال�سهيونية.



تهئنة خا�صة
تهنئ عائلة بن عيوة 
،الطالب عبد الوهاب 

اإبن عمي علي بن عيوة 
وذلك مبنا�صبة ح�صول 
على �صهادة البكالوريا 
، متمنني له التوفيق 
يف م�صاره الدرا�صي .  

عقوبة للتخرج والظفر 
بوظيفة »عبدو« األف 

األف األف ترليون مليون 
مربوك .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية مترنا�شت
دائرة مترنا�شت

م�شلحة الن�شطات الثقافية و الريا�شية
مكتب اجلمعيات

الرقم : 2018/003
و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س جمعية

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 
18 �شفر 1433 املوافق ل 2012/01/12 

املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 
ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س 

جمعية اجتماعية 
امل�شمات / جمعية حي ان زوان ال�شمالية

جمعية حي ان زوان ال�شمالية
يرتاأ�شها : حمدها مبارك

الكائن مقرها / بقرية ان زوان 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون االأ�رصة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01776 رقم الفهر�س: 18/02368 تاريخ 

احلكم: 18/07/10 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون االأ�رصة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 
الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة 

احلال بتاريخ 09 جانفي 2018 حتت رقم فهر�س: 18/00101 
ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من 
طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 
08 مار�س 2018 حتت رقم ايداع 18/94 وبالنتيجة االأمر 

ب: اأوال: احلجر على املرجع �شدها زهار فاطمة الزهراء 
املولودة بتاريخ: 27 اأفريل 1998 باجللفة الأبيها عامر 

واأمها النوري مباركة. ثانيا: تعيني والدها املرجع زهار 
عامر كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �شوؤونها على ان يلتزم 
با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رصفات الواردة 

يف ن�س املادة 88 من قانون االأ�رصة. بذا �شدر احلكم 
واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، وبح�شبه 

اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

والية البي�س 
مديرية الطاقة 

رقم : 374 /م ط /2018
البي�س يف : 12 جويلية 2018

مديرية الطاقة 
اإىل ال�شيد :

قرماين ب�شري م�شري
�س ذ م م ميدانور خدمات 

املو�شوع : ف/ي الرتخي�س النهائي مل�رصوع اجناز حمطة خدماتكم 
املرجع : مرا�شلة �شلطة �شبط املحروقات رقم : 765 املوؤرخة يف : 2018/07/10 

بناءا على مرا�شلة �شلطة �شبط املحروقات امل�شار اإليها يف املرجع و املتعلقة برتخي�شكم النهائي مل�رصوع اجناز حمطة خدمات ، 
ي�رصفني اأن اأعلمكم انه مت منحكم الرخ�شة النهائية املذكورة اإال انه ال ميكنكم �شحب هذه الرخ�شة اإال بعد تقدمي اإثباتات اإ�شهار م�شبق 

يف يوميتني وفق الن�س االتي : 
 du ministère de l’énergie، un agrément définitif portant 2018 juillet 07 du 467°par décision n «

 autorisation d’exercice de l’activité de stockage et de distribution des carburants
 Création d’un point de vente de carburant ) ، a été accordée à la SARL MEDIA NOUR SERVICE ،
 sis à la commune de SIDI SLIMANE ، Wilaya d’el BAYADH ، conformément aux dispositions du

   » 2015 février 08 du 57-15 décret exécutif
من طرفكم اأو ممثل عنكم  موكل قانونيا ل�شحب هذه الرخ�شة .

تقبلوا حتياتنا اخلال�صة 

تهنئة جناح
مبنا�صبة نيل الطالبة " بوبكر 
حمجوبة" �صهادة البكالوريا  
تتقدم لها العائلة الكرمية 
وابنة عمتها فاطمة باأحر 

التهاين واجمل التماين بهذا 
النجاح الباهر ، متمنيني  لها 
حتقيق مزيد النجاحات يف 

م�صوارها الدرا�صي باجلامعة 
واحل�صول على ال�صهادات 

العليا  اإن �صاء اهلل . األف األف 
مربوك يا حمجوبة

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
والية مترنا�صت
دائرة مترنا�صت

 م�صلحة الن�صطات الثقافية
 و الريا�صية

مكتب اجلمعيات
الرقم : 003/2018

 و�صل ت�صجيل الت�صريح
 بتاأ�صي�س جمعية

مبقت�شى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 
املوافق ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 

اليوم : 
ت�شليم و�شل ت�شجيل الت�رصيح بتاأ�شي�س جمعية اجتماعية 

امل�شمات / جمعية حي ان زوان ال�شمالية
جمعية حي ان زوان ال�شمالية

يرتاأ�شها : حمدها مبارك
الكائن مقرها / بقرية ان زوان 

 تهنئة
عمت الفرحة عائلة 
عمور بعني احلجل 
)امل�صيلة( اإثر جناح 

اإبنها بلعموري
مبعدل10.93 وعليه 

يتقدم االأب عمر 
له باأحر التهاين 

وعقبال املاج�صتري 
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بعد  العن�رصي،  القانون  وياأتي 
ال�سفارة  نقل  من  �سهرين  قرابة 
املحتلة،  القد�س  اإىل  الأمريكية 
الأمريكي  الرئي�س  واإعالن 
عا�سمة  املدينة  ترمب  دونالد 
احلديث  ظل  ويف  لـ"اإ�رصائيل"، 
عن حلول اإقليمية ودولية، ت�ستثني 
من  طبق  على  وتقدمها  القد�س، 

ذهب لالحتالل.

حجر اأ�سا�س

"اإ�رصائيل"  يف  الأحزاب  وجتمع 
وعلى  الدولة  يهودية  على 
حجَر  ال�سهيوين،  امل�رصوع 
القومي  الوطن  اإقامة  يف  اأ�سا�ٍس 
من  حتاول  اليهودي،  لل�سعب 
وجودها  وت�رصيع  تاأ�سيل  خالله 
اأن  غري  قومي،  ديني  منطلق  من 
ي�ستهدف  العن�رصي هذا،  القانون 
يف  الفل�سطيني  الوجود  بالأ�سا�س 
الأرا�سي الفل�سطينية عام 1948م، 

ويعر�سهم خلطر "الرتان�سفري".
القومي  البيت  هي  "اإ�رصائيل 
لل�سعب اليهودي".. هذا اأبرز ن�س 
عليها  �سّدق  الذي  القانون  يف 
ب�سكل نهائي الكني�سُت الإ�رصائيلي 
اأم�س  م�ساء  ع�سًوا   62 مبوافقة 
الرئي�س  فكرة  وكان  الأربعاء، 
الداخلي  الأمن  جلهاز  ال�سابق 
"ال�ساباك" اآيف ديخرت، الذي خرج 

للعلن العام املا�سي.
يف  احلق  اأن  القانون  ويت�سمن 
عن  والتعبري  امل�سري  تقرير 
الرموز  مع  والتماهي  الهوية 
القومية يقت�رص فقط على اليهود، 
الرئي�سة  اللغة  هي  العربية  لتكون 
تلغى  بينما  للدولة،  والوحيدة 
العربية لغًة ر�سمية وت�سبح ثانوية، 
و�سمانا  خا�سة  مكانة  منحها  مع 
على  باحل�سول  بالعربية  للناطقني 

خدمات الدولة بلغتهم.
وت�سدد بنود القانون على اأن الرموز 
اليهودية وال�سهيونية هي الأ�سا�س 
الدولة،  وعلم  الوطني  الن�سيد  يف 
مع منح الأف�سلية للطابع اليهودي 
على  الدميقراطي،  النظام  على 
مواطن  -لكل  الت�رصيع  ي�سمن  اأن 
ودون متييز- احلفاظ على ثقافته 
�ساحبة  الدولة  وتكون  وتراثه، 
خا�سة  بلدات  اإقامة  يف  احلق 
واأبناء  الدينية  باملجموعات 
الوزراء  رئي�س  الواحدة  القومية 
الإ�رصائيلي قال عن القانون الذي 
"هو ت�رصيع  الدولة:  يهودية  ي�رّصع 
ال�سعب  بني  ما  التاريخية  للعالقة 
منه  زعٍم  يف  واأر�سه"،  اليهودي 
ا�ستوىل  التي  فل�سطني  اأر�س  اأن 
عليها ال�سهاينة قبل 7 عقود اأر�ٌس 

لليهود.

خماطر

باأنامل  الأر�س  ي�رصق  القانون 
اأنه  اإل  القومية،  وكذب  الدين، 
الفل�سطينيني  ي�ستهدف  بالأ�سا�س 

املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
الهوية  لإلغاء  ويهدف   ،48 عام 
اجلماعية  واحلقوق  العربية، 
ويعر�سهم  الفل�سطيني،  لل�سعب 

خلطر التهجري والعن�رصية.
الوجودي  اخلطر  القانون  ويوؤكد 
ون�سف  مليون  قرابة  يواجه  الذي 
الأرا�سي  يف  فل�سطيني  مليون 
لفوقية  يوؤ�س�س  فهو  املحتلة، 
قومية اليهود بالقاعدة الد�ستورية 
مع  "اإ�رصائيل"،  يف  للت�رصيعات 
تهمي�س واإق�ساء املكانة القانونية 
من  وحرمانهم   48 لفل�سطينيي 
األغى  كما  ت�رصيعية،  امتيازات  اأي 
اأن  كما  ر�سمية  لغًة  العربية  اللغة 
لنظام  يوؤ�س�س  العن�رصي  القانون 
نظام  وتطبيق  العن�رصي  الف�سل 
ت�رصيعات  عرب  "الأبرتهايد" 
لإلغاء  متهد  بقوانني  متييزية 
الداخل  يف  الفل�سطيني  الوجود 
واأجمعت الف�سائل وحكومة احلمد 
الكني�ست  ت�سديق  اأن  على  اهلل 
الدولة"،  "يهودية  قانون  على 
وللتطهري  لالأبارتهايد  يقْونن 
وي�رصع  العداء  وير�سخ  العرقي 
ال�سعب  ال�ستيطان والعدوان على 

الفل�سطيني.
يف  امل�سرتكة  القائمة  عربت  كما 
عن  املحتل  الفل�سطيني  الداخل 
"قانون  وقالت:  للقانون  رف�سها 
التمييز  ي�رصعن  القومية،  اأ�سا�س 
املجالت  معظم  يف  العرب  �سد 
يق�سي،  اأهمية،  والأكرث  الأ�سا�سية 
جمالت  يف  العرب  �سد  ومييز 
والأر�س،  واملمتلكات  املواطنة، 
دونيتهم  وي�سّوغ  والثقافة  واللغة 
يف كل جمالت احلياة ومن خالل 
اإق�سائهم من امل�سهد ال�سيا�سي".

ن�س القانون:

لـ"قانون  يف ما يلي الن�س النهائي 

اأ�سا�س:  )قانون  القومية" 
اإ�رصائيل – الدولة القومية لل�سعب 

اليهودي(:

الأ�سا�سية املبادئ   )1

الوطن  هي  اإ�رصائيل  اأر�س  )اأ ( 
وفيها  اليهودي،  لل�سعب  التاريخي 

قامت دولة اإ�رصائيل.
الدولة  هي  اإ�رصائيل  دولة  )ب ( 
وفيها  اليهودي،  لل�سعب  القومية 
الطبيعي  حقه  مبمار�سة  يقوم 
والتاريخي  والديني  والثقايف 

لتقرير امل�سري.
امل�سري  تقرير  حق  ممار�سة  )ج ( 
لل�سعب  اإ�رصائيل ح�رصية  يف دولة 

اليهودي.

الدولة 2( رموز 

)اأ ( ا�سم الدولة "دولة اإ�رصائيل".
وعليه  اأبي�س  الدولة  علم  )ب ( 
و�سطه  ويف  الأزرق  باللون  خطان 

جنمة داوود زرقاء.
ال�سمعدان  هو  الدولة  �سعار  )ت ( 
غ�سنا  جنبيه  وعلى  ال�سباعي، 

زيتون، وكلمة اإ�رصائيل حتته.
هو  للدولة  الوطني  الن�سيد  )ث ( 

ن�سيد "هتكفا".
)ج ( تفا�سيل رموز الدولة حتدد يف 

القانون.

الدولة 3( عا�سمة 

هي  واملوحدة  الكاملة  القد�س 
عا�سمة اإ�رصائيل.

4( اللغة

)اأ ( اللغة العربية هي 
لغة الدولة.

)ب ( اللغة العربية لها مكانة خا�سة 

اللغة  ا�ستعمال  تنظيم  الدولة؛  يف 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف  العربية 
مبوجب  يكون  اإليها  التوجه  يف  اأو 

القانون.
هذا  يف  املذكور  مي�س  ل  )ت ( 
فعلًيا  املمنوحة  باملكانة  البند 

للغة العربية.

ال�ستات مّل   )5

قدوم  اأمام  مفتوحة  الدولة  تكون 
اليهود ومّل ال�ستات.

ال�سعب  مع  العالقة   )6
اليهودي

على  باملحافظة  الدولة  تهتم  )اأ ( 
اليهودي  ال�سعب  اأبناء  �سالمة 
تواجههم  الذين  ومواطنيها، 
اأو  يهوًدا  كونهم  ب�سبب  م�ساكل 

مواطنني يف الدولة.
ال�ستات  يف  الدولة  تعمل  )ب ( 
للمحافظة على العالقة بني الدولة 

واأبناء ال�سعب اليهودي.
الدولة على املحافظة  )ت ( تعمل 
والتاريخي  الثقايف  املرياث  على 
يهود  لدى  اليهودي  والديني 

ال�ستات.

اليهودي 7( ال�ستيطان 

ا�ستيطان  تطوير  الدولة  تعترب 
لأجل  وتعمل  قومية،  قيمة  يهودي 

ت�سجيعه ودعم اإقامته وتثبيته.

الر�سمي التقومي   )8

التقومي  هو  العربي  التقومي 
الر�سمي للدولة، واإىل جانبه يكون 

التقومي امليالدي تقومًيا ر�سمًيا.

يوم ال�ستقالل ويوم   )9
الذكرى

العيد  هو  ال�ستقالل  يوم  )اأ ( 
القومي الر�سمي للدولة.

الذين  اجلنود  ذكرى  يوم  )ب ( 
ويوم  اإ�رصائيل  �سقطوا يف معارك 
يوما  والبطولة هما  الكارثة  ذكرى 

الذكرى الر�سميني للدولة.

الراحة  اأيام   )10
والعطل

يوم ال�سبت واأعياد ال�سعب اليهودي 
هي اأيام العطلة الثابتة يف الدولة. 
اأيام  يف  احلق  اليهود  غري  لدى 
عطلة يف اأعيادهم، وتفا�سيل ذلك 

حتدد يف القانون.

القانون نفاذ   )11

ي�ستلزم  القانون  تغيري يف هذا  اأي 
اأع�ساء  من  مطلقة  اأغلبية 

الكني�ست.

بالقتل  الإرهابية،  باملجازر  فل�سطني  اأنقا�س  على  اأقيم  الذي  ال�سرطاين،  الكيان  "اإ�سرائيل" ذلك 
والتهجري، منذ 70 عاما وهي تبحث عن �سرعية مفقودة ووجود معدوم، عرب �سل�سلة من 

القوانني العن�سرية، و�سول للقانون الأ�سد عن�سرية وهو "قانون القومية" اأو ما يعرف بقانون 
يهودية الدولة.

بعد قرابة �سهرين من نقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س

قانون "يهودية الدولة".. الق�صة كاملة
العدد يرتفع اإىل 6

تفاقم الأو�صاع ال�صحية للأ�صرى 
الفل�صطينيني  امل�صربني عن الطعام 

اأوملرت

  احلرب على غزة لن تغري 
من الواقع �صيئا

م�سرع اجلندي "الإ�سرائيلي"، اأفيف ليفي

كيف "قن�ص" وهو يرتدي درعا 
واقيا.. جي�ص الحتلل يفتح حتقيقا

الأ�رصى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
واملحررين، اأم�س الأحد، بارتفاع 
عن  امل�رصبني  الأ�رصى  عدد 
الإداري  اعتقالهم  �سد  الطعام 
الأ�سري  اأقدمهم  اأ�رصى،   6 اىل 
وهو  حلم،  بيت  من  �سوكة  ح�سن 
يوما   50 منذ  الطعام  م�رصب عن 
واأكد حمامي الهيئة لوؤي عكة، اأن 
اإ�رصابهم  يوا�سلون  اأ�رصى  ثالثة 
وهم:  يوما،   18 منذ  الطعام  عن 
عياد،  وحممود  جواري�س،  اإ�سالم 
ان�سم  فيما  عو�س،  وعي�سى 
اأبو  وعمر  �سديد،  اأن�س  الأ�سريان 

الطعام،  عن  لالإ�رصاب  �سخيدم، 
اخلمي�س  الإداري  اعتقالهما  �سد 
ع�رص  التا�سع  املوافق  املا�سي، 
عكة،  واأ�ساف  اجلاري.  يوليو  من 
اآلم  من  يعانون  امل�رصبني  اأن 
واملفا�سل،  واملعدة،  الراأ�س،  يف 
يف  واأوجاع  للتوازن،  وفقدان 
يرف�سان  اأنهما  كما  اخلا�رصتني، 
واإجراء  املدعمات،  اأخذ 
فاإن  باملقابل  الطبية،  الفحو�س 
مُتار�س  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
لإجبارهم  الأ�رصى،  على  �سغوطا 

على فك اإ�رصابهم.

الحتالل  حكومة  رئي�س  �سكك 
"اإيهود  ال�سابق  الإ�رصائيلي 
حرب  �سن  جدوى  يف  اأوملرت" 
قائاًل  غزة،  قطاع  على  جديدة 
نقطة  اإىل  الأمور  "�ستعيد  اإنها: 
البداية، ولن تغري من الواقع �سيًئا" 
�سنت  الذي  اأوملرت،  واأ�ساف 
حكومته حرًبا قا�سية على القطاع 
"ل  اأنه   ،2009-2008 عامي  بني 
توجد خطة ت�سوية مع القطاع عدا 
ي�ساعد  لن  الذي  الع�سكري  العمل 
اأحًدا  يفيد  ولن  اجلانبني  من  اأي 

ب�سيء".
وذكر اأوملرت، يف تعليقه على التوتر 
امل�سوؤولية  باب  "من  اأنه  الأخري، 
ع�سكرية  عملية  اأي  نتيجة  فاإن 
فيها  �ستزهق  والتي  القطاع،  يف 
وفل�سطينيني،  اإ�رصائيليني  اأرواح 
اإىل الو�سع  اإل  اإ�رصائيل  لن تو�سل 

الذي �سبق احلرب".
احلكومة  اأوملرت  ون�سح 

الإ�رصائيلية بعدم تعليق اآمال على 
الآخر،  الطرف  يرف�سها  خطط 
للحياة،  قابلة  غري  اأنها  ويعرف 
�ستتمل�س  الأمر  نهاية  "ويف 
تنفيذها"وب�ساأن  من  احلكومة 
بانتقاد  واملتعلق  القائم  اجلدل 
قطاع  عن  النف�سال  خطة  تنفيذ 
الوزراء  رئي�س  نفذها  التي  غزة، 
الأ�سبق اأرئيل �سارون، قال اأوملرت 
لدخل  اخلطة  تنفيذ  "لول  اإنه: 
الآلف يف نطاق التهديد املحقق 
على حياتهم، ولكلف ذلك اجلي�س 
من دمائه حلمايتهم"،واأعلن جي�س 
اأم�س  م�ساء  الإ�رصائيلي  الحتالل 
النطاق"  "وا�سع  هجوم  بدء  عن 
جوية،  هجمات  عرب  القطاع  على 
اإ�رصائيلي  وذلك بعد مقتل جندي 
ا على حدود القطاع. وق�سف  قن�سً
جي�س الحتالل ب�سكل مكثف عدة 
مواقع للمقاومة يف مناطق متفرقة 

بالقطاع.

العربية،  "معاريف"  �سحيفة  ذكرت 
اأن قيادة جي�س الحتالل قررت فتح 
اجلندي  قن�س  ظروف  يف  حتقيق 
"الإ�رصائيلي"، اأفيف ليفي، الذي قتل 
بنريان قنا�س فل�سطيني على احلدود 
املا�سي   اجلمعة  يوم  غزة  قطاع  مع 
اأم�س  العربية  ال�سحيفة  وقالت 
ملعرفة  التحقيق  �سيتم  اإنه  الأحد، 
كيفية و�سبب اخرتاق الر�سا�سة للدرع 

الواقي الذي كان يرتديه اجلندي.
الحتالل  جلي�س  "تقديرات"  ونقلت 
تُ�سري اإىل اأن الر�سا�سة التي قتل بها 
واأدت  الثقيل،  العيار  "من  اجلندي 
عائلة  مبا�رصة"و�رّصحت  موته  اىل 
"لقد  اجلندي القتيل، وفق معاريف، 
بفتح  �سيبا�رص  اأنه  اجلي�س  اأبلغنا 
اجلندي  مقتل  ظروف  يف  حتقيق 
فور  بالنتائج  اإبالغنا  و�سني  اأفيف، 
جي�س  التحقيق"وكان  من  النتهاء 

اجلمعة  م�ساء  �سّن  قد  الحتالل، 
قطاع  على  غارات  �سل�سلة  املا�سية 
 4 ا�ست�سهاد  عن  اأ�سفرت  غزة، 
بالإ�سافة   ،120 واإ�سابة  فل�سطينيني 
ل�ستهداف م�سريات العودة بالقذائف 

املدفعية.
عن  الحتالل،  جي�س  اأعلن  وقد 
قنا�س  بنريان  جنوده  اأحد  مقتل 
فل�سطيني على حدود غزة وا�ست�سهد 
يف  العودة"  "م�سريات  انطالق  منذ 
اآذار املا�سي،  بتاريخ 30  قطاع غزة 
العودة"  "حق  بتفعيل  املطالبة 
لالجئني الفل�سطينيني ورفع احل�سار 
 155 القطاع،  عن  "الإ�رصائيلي" 
فل�سطينًيا بر�سا�س قوات الحتالل؛ 
جثامينهم  احتجزت  �سهداء   8 بينهم 
وزرة  ك�سوفات  يف  ي�سجلوا  ومل 
اآخرين،   16500 واأ�سيب  ال�سحة، 

بينهم 390 يف حالة اخلطر ال�سديد.
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يف  فعاال  دورا  قي�رصي  ولعب 
مواجهة هجمات طالبان املتزايدة، 
بوابة  تعترب  التي  فارياب،  بوالية 
اأن  اإال  البالد من اجلهة ال�شمالية، 
اعتقاله دون اإظهار اأ�شباب مقنعة، 
واإر�شاله اإىل كابل على الفور، اأدى 
التظاهرات  اإطالق موجة من  اإىل 
�شد رئي�س البالد، اأ�رصف غنيواإثر 
التي  الواليات  �شهدت  ذلك، 
خا�س،  ب�شكل  االأتراك  يقطنها 
م�شقط  اأبرزها  كبرية،  مظاهرات 
فارياب،  والية  قي�رصي  راأ�س 
و�شاريبول،  جوزجان،  وواليات 

ومزار �رصيف. 
واأدت لقطات العنف امل�رصبة اإىل 
مار�شتها  والتي  االإعالم،  و�شائل 
مرافقي  بحق  االأمن  قوات 
االعتقال،  عملية  خالل  قي�رصي، 
ولدى مداهمتها منزله، اإىل موجة 

كبرية من االحتجاجات ،وانعك�شت 
االحتجاجات  على  العنف  اأعمال 
االأمن  قوات  اأطلقت  حيث  اأي�شا، 
اأ�شفر  ما  املتظاهرين،  على  النار 
 7 واإ�شابة  مدنيني،   4 مقتل  عن 
مكتب  ،واأعلن  بجروح  اآخرين 
اأن  بيان،  يف  اجلمهورية،  رئا�شة 
توجيهه  اإثر  جاء  قي�رصي  اعتقال 
تهديدات بالقتل لعنا�رص باجلي�س 

خالل اجتماع اأمني. 
تعيني  مت  التوتر،  خف�س  وبهدف 
نقيب اهلل فائق، تركي االأ�شل، واليا 
هذه  اأن  اإال  فارياب،  والية  على 
من  ال�شعيفة  ال�شيا�شية  احلملة 
تنجح  مل  املركزية  احلكومة  ِقبل 
يف  االأتراك  غ�شب  امت�شا�س  يف 
اأفغان�شتان، وذلك لتعر�شهم لتمييز 
ممنهج منذ �شنوات طويلة على يد 

احلكومة. 
وترية  ارتفعت  ذلك،  اإثر  وعلى 
املنطقة،  يف  االحتجاجات 

الرئي�س  نائب  من  كل  وجه  كما 
دو�شتم  الر�شيد  عبد  االأفغاين، 
املقيم منذ عام ون�شف يف تركيا، 
االإ�شالمية  الوحدة  حزب  ورئي�س 
اللجنة  ورئي�س  حمقق،  حممد 
اجلمعية  حزب  يف  التنفيذية 
نور،  حممد  عطا  االإ�شالمية 
انتقادات حادة للحكومة العتقالها 
اأن  من  اإياها  حمذرين  قي�رصي، 
يف  كبرية  اأزمة  اإىل  �شتتجه  البالد 

حال عدم اإطالقها �رصاحه. 

من هو قي�صري؟ 

50 عاما،  العمر  قي�رصي من  يبلغ 
اإىل  الوا�شعة  �شعبيته  وتعود 
حركة  مواجهة  يف  الكبري  جناحه 
طالبان، يف املناطق ال�شمالية من 
اأفغان�شتان، والتي يقطنها االأتراك 
بكثافة ،وردا على ازدياد هجمات 
طالبان يف املنطقة خالل الفرتات 
االأخرية، اأعلن قي�رصي اأن القوات 
التابعة للحكومة املركزية ال تكفي 
ل�شد هجمات طالبان، على اإثرها 
ال�شعبي"  الدفاع  "قوات  ت�شكلت 

التي يرتاأ�شها قي�رصي. 
من  الكثري  تاأييد  قي�رصي  وك�شب 
قوات  جناح  اإثر  املنطقة  اأهايل 
الدفاع ال�شعبي يف مواجهة هجمات 
حادة  انتقادات  وجه  كما  طالبان، 
دورها  لرتاجع  املركزية  للحكومة 

يف الت�شدي لتلك الهجمات. 

ما معنى اعتقال 
قي�صري؟ 

احلكومة  تعلن  مل  االآن،  حتى 
وا�شحا  اتهاما  اأو  ملمو�شا  �شببا 
اأن  اإال  قي�رصي،  اعتقال  اإزاء 
ال�شادرة  الر�شمية  الت�رصيحات 
لغاية اللحظة، ترتكز حول "انتهاك" 
قي�رصي حلقوق االإن�شان، وارتكابه 
"اإهانات"  وتوجيهه  "جرائم"، 

وتهديدات للجي�س. 

ال�شلطات  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 
من  التحقق  توا�شل  القانونية 
قي�رصي،  بحق  املوجهة  التهم 
اعتقاله مل  قرار  اأن  موؤكدين على 
�شيا�شية،  دوافع  على  بناء  ي�شدر 
اأخرى  اأ�شماء  �شمل  االعتقال  واأن 
مواجهة  اإطار  �شمن  كثرية، 
املجموعات امل�شلحة غري التابعة 
للدولة بهدف اإحالل النظام العام 
احلكومة  اإ�رصار  ،ورغم  بالبالد 
�شيا�شية  دوافع  وجود  نفي  على 
اأن  اإال  االعتقال،  قرار  خلف 
ملواجهة  باالأتراك  قي�رصي  دفع 
�شببا  يعترب  املركزية،  احلكومة 

ثانيا العتقاله. 
وكانت املنطقة �شهدت احتجاجات 
عقب  املا�شي،  العام  م�شابهة 
البالد،  ملغادرة  دو�شتم  ا�شطرار 
"التعذيب"،  مبمار�شة  اتهمه  بعد 
ما اأدى اإىل حدوث �رصخ بني غني، 
لعبوا  الذين  البالد  يف  واالأتراك 
ملن�شب  و�شوله  يف  كبريا  دورا 

رئا�شة اجلمهورية. 
باأن  اأفغان�شتان  اأتراك  ويعتقد 
وراء  �شيا�شية  موؤامرة  هناك 

كان  كما  متاما  قي�رصي،  اعتقال 
احلال خالل اإجبار دو�شتم ملغادرة 
البالد، واأن ال�شيا�شات التي تبنتها 
غني  برئا�شة  الوطنية  احلكومة 
تدعم  االأخرية،  الفرتات  خالل 

حديث االأتراك. 
املركزية  احلكومة  تتخذ  ومل 
بحق  جادة  اإجراءات  اأي  �شابقا 
ما  بالبالد،  امل�شلحة  اجلماعات 
عدد  �شد  عملياتها  من  يجعل 
العرقية  امل�شلحة  اجلماعات  من 
فقط، مو�شع �شك وت�شاوؤل كبريين 
ال�شيا�شات  واأدت  حياديتها  حول 
التع�شفية،  واالعتقاالت  املتحيزة 
والطاجيك،  االأتراك،  ال�شتياء 
هذه  قادة  اجتمع  حيث  واخلزر، 
اأفريل  اأنقرة،  يف  اجلماعات 
املا�شي، واأعلنوا تاأ�شي�س "حتالف 
اأفغان�شتان".  ومن املنتظر  اإنقاذ 
دورا  التحالف  هذا  يلعب  اأن 
االأفغانية  االنتخابات  خالل  فعاال 
املقبلة، االأمر الذي دفع غني اإىل 
العمل على اإ�شعاف معار�شيه من 
ال�شيا�شي  ال�شغط  ممار�شة  خالل 
حل�شد  وال�شعي  جهة،  من  عليهم 

الب�شتون  جمموعة  كافة  اأ�شوات 
ممار�شته  خالل  من  بالبالد، 
بالبالد،  العرقي  التمييز  �شيا�شات 
اأتراك  ،وكان  اأخرى  جهة  من 
غني  داعمي  اأ�شد  من  اأفغان�شتان 
االأخرية،  الرئا�شية  االنتخابات  يف 
�شاهمت  االأخرية  التوترات  اأن  اإال 

يف القطيعة بني اجلانبني. 
مع  كبرية  اأزمات  غني  وي�شهد 
حيث  اأي�شا،  واخلزر  الطاجيك 
اللجنة  رئي�س  مع  عالقته  ت�شهد 
الوحدة  حكومة  يف  التنفيذية 
توترا  اهلل،  عبد  اهلل  عبد  الوطنية 
حادا، ف�شال عن عزله وايل والية 
والذي  نور،  حممد  عطا  بلخ، 
يتمتع ب�شلطة كبرية بني الطاجيك 
وزير  اتهامه  جانب  اإىل  االأفغان، 
وحيدي،  الرزاق  عبد  االت�شاالت، 
مهامه،  وتعليق  موؤخرا  بالف�شاد 
،ويواجه  خزري  اأ�شل  من  وهو 
ب�شبب  كبرية  انتقادات  غني 
يجعله  ما  املتحيزة"،  "�شيا�شاته 
يف  يوم  بعد  يوما  �رصعيته  يخ�رص 
االأخرى  العرقية  اجلماعات  نظر 

بالبالد.

يف الثاين من جويلية اجلاري، اعتقلت وحدات القوات اخلا�صة التابعة للجي�س الأفغاين، نظام الدين قي�صري، وهو قيادي مقرب من نائب رئي�س البالد عبد الر�صيد دو�صتم، يف ولية فارياب، 
�صمال اأفغان�صتان، واأر�صلته اإىل العا�صمة كابل ،و�صهدت عملية العتقال اأحداثا متوترة للغاية، حيث اأدت اإىل مقتل 4 من مرافقي قي�صري، واإ�صابة 3 اآخرين بجروح خطرية. 

لعب  دورا فعال يف مواجهة هجمات طالبان

م٫�س 

�عتقال " نظام �لدين قي�سري" .. ماذ� يحدث يف �سمال �أفغان�ستان؟ 

بعد اعتداء وح�صي علي م�صلم كندي

مظاهرة �سد �ال�سالموفوبيا يف تورنتو �لكندية
اأ�شول  من  كندي  األف  نحو  تظاهر 
مبدينة  ال�شبت  م�شاء  عربية 
لتورنتو،  التابعة  م�شي�شاجا 
الوح�شي  االعتداء  على  احتجاجا 
الكندي  املواطن  تعر�س  الذي 
واأدخله  اأبو مرزوق  ال�شوري حممد 

يف غيبوبة منذ اأ�شبوع.
وقفة  يف  املتظاهرون  وجتمع 
احتجاجية يف " �شيليربي�شن �شكوير 
اىل  حتركوا  ثم  من  و  باملدينة   "
االعتداء  فيه  حدث  الذي  املكان 
زوجته  اأمام  مرزوق  اأبي  على 
�شعارات  املتظاهرون  ورفع  وبناته 
بوقف  وتطالب  و  الكراهية  ترف�س 
االعتداء على امل�شلمني و بالعدالة 

عن  االفراج  مت  الذي  مرزوق  الأبي 
باالعتداء  قاما  الذين  ال�شخ�شني 
اىل  نقله  مت  بينما  عليه  الوح�شي 
تورنتو  مدينة  م�ش�شفيات  احدى 
نزيف  ب�شبب  غيبوبة،  حالة  يف 
داخلي يف املخ وك�رص يف اجلمجمة 
منظمي  اأحد  مري�س  فرا�س  وقال 
الوقفة   " لالأنا�شول  املظاهرة 
اأو  �شخ�س  على  لالحتجاج  لي�شت 
بالتحديد �شد  لكنها  و  معينة  جهة 
الكراهية خا�شة اأن التقارير االأولية 
اأن  توؤكد  احلادثة  التي خرجت عن 
احلادث عن�رصي، وب�شكل عام فان 

احلادث نف�شه ب�شع".
املرة  لي�شت  "والأنها  واأردف 

االعتداء  خاللها  يتم  التي  االويل 
�رصورة  راأينا  عربي  م�شلم  على 
قائال  مري�س  "،واأ�شاف  االحتجاج 
: مثل هذا االعتداء مرفو�س �شواء 
غريه  اأو  م�شلم  عربي  على  كان 
حقيقة  اال�شالموفوبيا  وظاهرة 
وتتكرر وباالأم�س مت االعتداء على 
كاجلري  مدينة  يف  اآخر  م�شلم 
األربتا" اأما ب�شمة �شالمة  مبقاطعة 
الكندية من اأ�شل فل�شطيني فقالت 
لديه  ان�شان  كل  :ادعو  لالأنا�شول 
معنا  يقف  اأن  امل�شاعر  من  قدر 
اليوم ونحن جئنا هنا لنعرف ملاذا 
يتم االعتداء على �شخ�س خرج يف 
اأ�شمه  الأن  ..هل  اأ�رصته  مع  نزهة 

حممد ..نحن يجب اأن ناأخذ حقنا 
عن  بحثا  جئنا  النا�س  هوؤالء  من 
حقنا خا�شة اأن ال�شحية يف غيبوبة 
املعتدين  عن  الق�شاء  اأفرج  بينما 
قائلة  وت�شيف   " الق�شية  ذمة  علي 
يعني  املعتدين  �رصاح  اإطالق   "
عدم احرتام مل�شاعر امل�شلمني وال 

للقانون الكندي".
اأ�شبانية  اأ�شول  من  الكندي  وقال 
جئت   " لالأنا�شول  مونو�س  ماركو 
امن  كوطن  كندا  عن  للدفاع  هنا 
اأبو  حممد  مع  للت�شامن  و  للجميع 
ميكن  كندي  �شخ�س  كل  و  مرزوق 
ب�شبب  كراهية  يتعر�س جلرمية  اأن 
بالعدالة  الأطالب  جئت  و  اختالفه 

العن�رصية  لنبذ  كله  العامل  اأدعو  و 
اأبو  حممد  وتعر�س   " والتمييز 
خالل  لل�رصب  عاما،   39 مرزوق، 
من  واملكونة  اأ�رصته،  مع  نزهة 
 4 واأطفالها،  العطار  ديانا  زوجته 

و6 �شنوات.
تفا�شيل  روت  قد  الزوجة  وكانت 
ب�شخ�س  فوجئنا   " قائلة  احلادث 
و  بداخلها  كنا  بينما  ال�شيارة  يركل 
ما  و�شاأل  ال�شيارة  من  زوجي  نزل 
االأمر، وهنا ظهر �شخ�س اآخر وبداأ 
وطرحاه  زوجي  �رصب  يف  االثنان 
اأر�شا، خرجت اأنا اأي�شا من ال�شيارة 
واأخذ  العون،  لطلب  اأ�رصخ  وبداأت 
ال�شتائم  توجيه  يف  املهاجمان 

عودوا  )اإرهابيون،  وال�شياح  لنا 
اإرهابيون(،  عرب  اأتيتم،  حيث  من 
وال�رصاخ  البكاء  يف  ابنتاي  وبداأت 
من اخلوف، وبداأ زوجي يف النزيف 

من راأ�شه واأذناه ب�شبب ال�رصب".
االإنرتنت  على  حملة  تد�شني  ومت 
قدم  مرزوق،  اأبو  اأ�رصة  مل�شاعدة 
و900  األف  االآن  حتى  خاللها  من 
كندا  بينها  دول  عدة  من  �شخ�س 
وبريطانيا،  املتحدة  والواليات 
ومن  لالأ�رصة،  مادية  م�شاعدات 
امل�شاعدات  ت�شتخدم  اأن  املزمع 
ال�شحية  الرعاية  تكاليف  لتغطية 
وتلبية  مرزوق،  اأبو  ملحمد 

احتياجات اأ�رصته
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عي�شة ق.

بعد  احل�صة  هذه  ت�أتي  حيث 
ح�صول الالعبني على يومني راحة 
من اأجل اال�صرتج�ع والتخل�ص من 
ال�صفرية  عقب  والتعب  االإره�ق 
اأدغ�ل  اإىل  ق�دتهم  التي  الطويلة 
ترب�ص  يف  تواجدوا  اأين  اإفريقي� 
اإىل  التنقل  قبل  بكيني�  حت�صريي 
اأم�م  املواجهة  وخو�ص  رواندا 
الط�قم  ويعول  �صبورت،  رايون 

الفني على اإعداد اأ�صب�له ا�صتعداد 
ك�أ�ص  من  الرابعة  اجلولة  ملق�بلة 
الك�ف التي يخو�صونه� اأم�م رايون 
�صبورت بت�ريخ 29 جويلية املقبل 
ت�ص�كر  م�صطفى  ملعب  على 

ب�لبليدة.
املدرب  يخ�ص�ص  اأن  وينتظر 
تدريبية  ح�ص�ص�  خو�ص  فروجي 
طبيعي�  مع�صو�صبة  مالعب  على 
على  الالعبني  تعود  اأجل  من 
يف  للتواجد  حت�صب�  عليه  اللعب 

االأ�صبوع  ملق�بلة  ا�صتعداد  اأف�صل 
اأر�صية  على  يلعبونه�  التي  املقبل 
واأن  خ��صة  طبيعي�،  مع�صو�صبة 
الفريق يحت�ج اإىل نق�ط الفوز من 
اأجل �صم�ن الت�أهل ر�صمي� اإىل ربع 
على  اأ�صبوعني  قبل  وذلك  النه�ئي 
اجلديد  الكروي  املو�صم  انطالق 
الوطنية  البطولة  خو�ص  عرب 
رفق�ء  تن�ف�ص  اإىل  ب�الإ�ص�فة 
الالعب ف�روق �ص�فعي يف البطولة 

العربية لالأندية.

العبو احتاد اجلزائر ي�ضتاأنفون اليوم التدريباتعقب ال�شتفادة من يومني راحة من رحلة كيغايل
يعود لعبو فريق احتاد اجلزائر اإىل اأجواء التدريبات ابتداء من اليوم بعدما نالوا اأم�س يوم 
راحة اإثر عودتهم من �شفرية كيغايل اأول اأم�س اأين خا�شوا مواجهة رايون �شبورت الرواندي 

حل�شاب اجلولة الثالثة من دور جمموعات كاأ�س الإحتاد الإفريقي والتي فازوا بنتيجتها 
واقرتبوا من اأجل التاأهل اإىل الدور ربع النهائي من املناف�شة القارية، ولهذا الغر�س برمج 
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اجليدو 
اجلزائري 
ي�ضتهدف 
اأوملبياد 
2024

ميثل امل�ص�رعون اجلزائريون 
ال�صب�ن الذين �صيطروا على 

من�ف�ص�ت اجليدو يف االألع�ب 
االإفريقية لل�صب�ب ب�جلزائر بعد 

ح�صولهم على 8 ميدالي�ت 4 
ذهبي�ت وف�صية و3 برونزي�ت 
م�صتقبل اجليدو اجلزائري 
حيث �صيكون هدفهم االأول 

اأوملبي�د-2024 ح�صب م� اأكده 
املدير الفني الوطني �صليم 
بوطب�صة، و�رصح بوطب�صة 

ق�ئال: »يبقى هدفن� االأ�ص��صي 
مع هذا اجليل ال�ص�ب الذي 
يوؤكد يف كل من�ف�صة م�صتواه 

احلقيقي اأم�م اأح�صن م�ص�رعي 
الق�رة، تكوين منتخب وطني 
قوي الألع�ب2024 بب�ري�ص«، 

وك�ن امل�ص�رعون اجلزائريون 
قد �صيطروا على املن�ف�ص�ت 
الفردية لالألع�ب بح�صدهم 
7 ميدالي�ت 3ذهبية، ف�صية 

واحدة و3برونزية، حيث ع�دت 
امليدالي�ت الذهبية لكل من 

نه�ل بو�صكيف اأقل من 52 كغ، 
دري�ص م�صعود ر�صوان اأقل 
من 66 كغ وعبد اهلل رمو�ص 
اأقل من 100 كغ، كم� ت�ألق 

املنتخب الوطني يف املن�ف�صة 
ح�صب الفرق بتغلبه على 

منتخب نيجريي� 6-2، وي�صيف 
املدير الفني ق�ئال: »هذه 

احل�صيلة اإيج�بية حيث حقق 
امل�ص�رعون الهدف امل�صطر 
و ح�صنوا ح�صيلة امليدالي�ت 

امل�صجلة يف دورة 2014 بغ�بورون 
بوت�صوان� 4 ميدالي�ت 3 ذ، 1 ف 
خ��صة و اأن دورة اجلزائر ك�نت 
ع�لية امل�صتوى بح�صور اأح�صن 
امل�ص�رعني االأف�رقة يف هذا 

ال�صنف العمري«.
من جهته، اعترب املدرب الوطني 
مراد موق�ح ب�أن اجليل اجلديد 

للم�ص�رعني ي�صتحق اهتم�م� اأكرث 
من م�صوؤويل الري��صة الوطنية، 

حيث ق�ل: »ك�نت اجلزائر دائم� 
خزان� ثري� للمواهب ال�ص�بة، 
االآن، على م�صوؤويل الري��صة 
الوطنية التكفل بهذا اجليل 

ال�ص�ب و الواعد«، واأخرب املدرب 
الوطني اأن ثالثة م�ص�رعني 
جزائريني �صمنوا م�ص�ركتهم 
يف اأوملبي�د ال�صب�ب 2018 

ببيوني�ص اأيري�ص، فيم� ال زالت 
م�ص�رعت�ن اأخري�ن يف �صب�ق 
الت�أهل للموعد االأرجنتيني، 

ويقول موق�ح م�: »يتطلب الفوز 
مبيدالية اأوملبية اإمك�ني�ت 
اإ�ص�فية للتح�صري و تعهدا 

�ص�رم� من ال�صلط�ت املعنية 
للتكفل بهوؤالء ال�صب�ن«.

وكالت 

اإمكانية قائمة للعب مواجهة الكناري وال�شاورة بح�شور اجلمهور

دوما�س يح�ضم باالحتفاظ بني نوفور وفي�ضتون

قّررت اإدارة فريق �صبيبة القب�ئل 
االإفريقيني  الالعبني  اإخ�ص�ع 
النيجريي اأو�صي نوفور والبورندي 
قبل  التج�رب  اإىل  في�صتون 
الذي  الالعب  هوية  يف  احل�صم 
بخدم�ته  االحتف�ظ  يتم  �صوف 
هذا  ويف  الت�صكيلة،  تعداد  �صمن 
ال�صدد ف�إن رئي�ص الن�دي القب�ئل 
الط�قم  منح  قرر  مالل  �رصيف 
فرانك  املدرب  بقي�دة  الفني 
دوم��ص الورقة البي�ص�ء من اأجل 
الذي  الالعب  هوية  يف  احل�صم 
من  وذلك  به  االحتف�ظ  �صيتم 
قرب  عن  الثن�ئي  مع�ينة  خالل 
يتواجد  حيث  التدريب�ت،  يف 
يف  الوفد  رفقة  نوفور  النيجريي 
الرتب�ص  يجرون  حيث  اأمل�ني� 

للمو�صم  ا�صتعدادا  التح�صريي 
حتت  ويتدرب  املقبل  الكروي 
بينم�  الفرن�صي،  املدرب  اأعني 
التحق الالعب البورندي في�صتون 
نه�ية االأ�صبوع املن�رصم اإىل اأر�ص 
اأعم�له  بوكيل  مرفوق�  الوطن 
ين�صط  ك�ن  الذي  وهو  وزوجته 
اأين  العراقي،  الزوراء  فريق  مع 
مالل  الرئي�ص  رفقة  االتف�ق  مت 
بعد  التج�رب  اإىل  اإخ�ص�عه  على 
جمعت  التي  املف�و�ص�ت  جل�صة 
الف�رطة،  االأي�م  خالل  الطرفني 
االحتف�ظ  قرار  يجعل  م�  وهو 
املدرب  اأيدي  بني  ب�أحدهم� 
االأمر  يف  �صيبث  الذي  دوم��ص 
بعد عودة ت�صكيلة »الكن�ري« من 
اأم�صية  خ��صت  والتي  اأمل�ني� 

الودية  مب�ري�ته�  ث�لث  الب�رحة 
اأم�م اأف �صي ه�م بنفيك�.

من  م�ص�در  ذكرت  املق�بل،  يف 
مق�بلة  اأن  ال�صبيبة  بيت  داخل 
�صمن  ال�ص�ورة  و�صبيبة  الفريق 
البطولة  من  االفتت�حية  اجلولة 
يجري  اأن  املقرر  من  الوطنية 
تداول  بعد  اجلمهور  ح�صور  يف 
الرابطة  رفع  اإمك�نية  عن  اأخب�ر 
العقوب�ت  القدم  لكرة  املحرتفة 
اللعب  االأندية  على  امل�صلطة 
ي�صمح  م�  وهو  جمهور  بدون 
لع�ص�ق اللونني االأ�صفر واالأخ�رص 
ب�لتواجد يف اأوىل مب�ري�ت الفريق 
من  اللق�ء  ومت�بعة  الدي�ر  داخل 

املدرج�ت. 
 عي�شة ق.

الألعاب الإفريقية لل�شباب 2018

اجلزائر يف الو�ضافة 
بر�ضيد27 ميدالية

 27 جمموع  اجلزائر  ح�صدت 
ذهبي�ت   8 بينه�  من  ميدالية 
اأول  من�ف�ص�ت  خمتلف  خالل 
اأم�ص حت�صب� لليوم الرابع للدورة 
االإفريقية  لالألع�ب  الث�لثة 
ب�جلزائر  اجل�رية  لل�صب�ب 
اليوم  بداية  وك�نت  الع��صمة، 
اجلزائري  املنتخب  تتويج  مع 
مبيداليتني  اإن�ث  للتجذيف 
الزوجي  نه�ئيي  يف  ذهبيتني 
بتيب�زة  بوكردان  ب�صد  والفردي 
اثنتني  ت�أ�صريتني   بذلك  لفتك 
االأوملبية  االألع�ب  اإىل  موؤهلتني 
اأكتوبر  يف  املقررة  لل�صب�ب 
ومنح  ب�الأرجنتني،  املقبل  
كل  للجزائر  الق�ريني  اللقبني 
واأمرية  را�ص�  من�رصي  من 
اإن�ث  الزوجي  يف  �صبوح 
الفردي  يف  �ص�ديل  بن  ونه�د 
بذلك  اجلزائر  لت�صمن  اإن�ث 
ال�صب�ب  اأوملبي�د  اإىل  تذكرتني 
االأرجنتينية  اآير�ص  ببوينو�ص 
اكتفى  ب�ملق�بل  التجذيف،  يف 
ك�نت  التي  ب�لربونزية  الذكور 
مزي�ن   الثن�ئي  ن�صيب  من 
م�صطفى واأمين م�صطفى وهي 
املحفل  اإىل  موؤهلة  غري  نتيجة 
ر�صيد  الكبري.وتدعم  االوملبي 
امليدالي�ت  جدول  يف  اجلزائر 
الوطني  املنتخب  اإحراز  بعد 
 10 واأيروبيك�ص  فني  للجمب�ز 
ميدالي�ت جديدة منه� ذهبيتني 
خالل   برونزي�ت  و5  ف�صي�ت   3
التي جرت  امل�ص�بقة  من�ف�ص�ت 
ب�ملركب  البي�ص�وية  ب�لق�عة 

االوملبي حممد بو�صي�ف.
وانهي ممثلو  اجلزائر املن�ف�صة، 
بر�صيد 20 ميدالية منه� 13 يف 
 ، ذهبي�ت   3 الفني  اجلمب�ز  
�صبعة  برونزي�ت،  و7  3ف�صي�ت 
 4 ذهبيت�ن،  االيروبيك�ص  يف 
فيم�  واحدة،  وبرونزية  ف�صي�ت 
بر�صيد  مل�رص  ال�صيطرة  ك�نت 
 11 ذهبي�ت،   10 ميدالية   28
وحل�ص�ب  برونزي�ت،  و7  ف�صية 
التي  ب�لقو�ص  الرمي  من�ف�ص�ت 
املنتخب  اأحرز  ببوروبة  جرت 
امليدالية  للذكور  اجلزائري 
اأم�م  خ�ص�رته  بعد  الف�صية 
نظريه امل�رصي بنتيجة 2-6 يف 
امليدالية  ع�دت  فيم�  النه�ئي، 
جنوب  ملنتخب  الربونزية 
املغرب  ح�ص�ب  على  اإفريقي� 

.0-6

اإناث البادمنتون 
يتوجن باللقب 

والربونزية 
للتايكواندو وتن�س 

الطاولة

من  واالأخري  الث�لث  اليوم  ويف 
ن�لت  الت�يكوندو  م�ص�بق�ت 
الربونزية  امليدالية   اجلزائر 
اإحج�جن  عم�ر  بف�صل  الث�نية 
توج   بينم�  كغ،   73 من  اأكرث 
فئة  يف  املغرب  من  كل  ب�للقب 
يف  م�رص  اإن�ث،  كغ   44 من  اأقل 
فئة اأكرث من 73 كغ ذكور وتون�ص 

اقل من 48 كغ ذكور، ويف ري��صة 
اجلزائري  اأحرز  الط�ولة  تن�ص 
امليدالية  �ص�ي�صي  الب��صط  عبد 
الربونزية  يف املن�ف�صة الفردية 
على  ال�رصاقة  بق�عة  فوزه  بعد 
اأندي   الغ�بوين  الالعب  ح�ص�ب 
برينغو يف املب�راة الرتتيبية من 
 3 بنتيجة  الث�لثة  املرتبة  اأجل 
اأ�صواط مق�بل 2، وك�ن اجلزائري 
قد انهزم يف الدور ن�صف النه�ئي 
العزيز  عبد  امل�رصي  اأم�م 
اإفريقي�  االأول  امل�صنف  يو�صف 
اأم�   ،0 اأ�صواط مق�بل   4 بنتيجة 
يف ري��صة كرة الري�صة فقد توج 
لالإن�ث  اجلزائري  املنتخب 
ب�للقب  الق�ري بعد فوزه بق�عة 
احلم�ية املدنية ب�لدار البي�ص�ء 
نظريه  ح�ص�ب   على  نه�ئي  يف 
اأ�صواط  ثالثة  بنتيجة  امل�رصي 

دون مق�بل.

لرفع  ذهبيات   3
الأثقال واإناث 

الدراجات 
ي�شرتجعن 
الربونزية

الرابع  اليوم  ح�صيلة  وتدعمت 
بري��صة رفع االأثق�ل اأين توجت 
 3 ميدالي�ت  بت�صع   اجلزائر 
وبرونزية،  ف�صي�ت   5 ذهبي�ت، 
الرب�عة  مع  البداية  وك�نت 
التي  تركي  هند  اجلزائرية 
ف�صية  ميدالي�ت  ثالث  اأحرزت 
ب�لق�عة الري��صية بربج الكيف�ن، 
ففي وزن اكرث من 63 كغ رفعت 
و75  كغ   60 اخلطف  يف   تركي 
 135 مبجموع  اأي  النرث  يف  كغ 
املركز  وع�د  للحركتني،  كغ 
االأول اإىل امل�رصية راني� عزت، 
اىل  الث�ين  املركز  ع�د  حني  يف 
م�ري   �ص�كريا  روز  ال�صي�صيلية 
�ص�حب امليدالية الربونزية، ويف 
نف�ص اليوم ف�ز اجلزائري اأحمد 
و  ف�صيتني  مبيداليتني  �صخ�صوخ 
برونزية واحدة  يف �صنف 69 كغ 
حيث ع�دت امليدالي�ت الذهبية 
النيجريي  اإىل  ال�صنف  لهذا 
واختتمت  اوب�ديجي،  اأديب�بو  
ميدالي�ت  بثالث  املن�ف�صة 
فريد  اجلزائري  للرب�ع  ذهبية 
�صعدي. ويف �صي�ق اآخر، ا�صرتجع 
للدراج�ت  الوطني  املنتخب 
الربونزية  امليدالية  اإن�ث 
جرى  الذي  ال�ص�عة  �صد  ل�صب�ق 
الرويبة،  و  الرغ�ية  بني  اجلمعة 
ترتيبني  عن  اإعالنهم  فبعد 
الذي جرى يف  لل�صب�ق  خمتلفني 
ع�د  �صيئة  جد  تنظيمية  ظروف 
املنظمون ليقدموا ترتيب� ث�لث� و 
املنتخب  فيه  والذي ج�ء  نه�ئي� 
االأوىل  املرتبة  يف  االإثيوبي 
متبوع� بنيجريي� و املغرب بينم� 
حتتل اجلزائري�ت ال�صف الرابع.
ولكن �صهرة اجلمعة قررت جلنة 
ترتيب  اإ�صدار  املح�فظني 
جديد ب�صبب م�صكل يف  التغذية 
الكهرب�ئية لالأجهزة االإلكرتونية.
ع.ق./وكالت
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كان  التي  الت�رصفات  اأن  واأو�ضح 
دون  كانت  الالعبني  بها  يقوم 
على  تنم  الئقة،  وغري  امل�ضتوى 
الكايف  االحرتام  منحهم  عدم 
ويعانون  كبري  فريق  يف  كالعبني 
الكثري خالل الرتب�ضات التي يقوم 

بها النادي.
واأو�ضح دي لورينتي�س اأنه لن ي�ضمح 
الأي العب من فريقه باالنتقال اإىل 
�ضفوف ت�ضيل�ضي الذي ي�رصف على 
االأرجنتيني  ال�ضابق  تدريبه مدربه 
�ضفوف  اإىل  جورجينيو  ورحيل 
من  بطلب  جاء  »البلوز«  ت�ضكيلة 
وما  اأنت�ضيولوتي،  كارلو  املدرب 
يكون  لن  الربازيلي  الالعب  عدا 

عن  الرحيل  فر�ضة  العب  الأي 
التي  الت�رصيحات  وهي  نابويل، 
روؤية  اإمكانية  عدم  جمددا  توؤكد 
الوطنية  للت�ضكيلة  االأي�رص  الظهري 
االأندية  اأكرب  احد  قمي�س  بحمل 
حمل  كان  الذي  وهو  اجنلرتا  يف 
األّح  الذي  ال�ضابق  مدربه  اهتمام 
غوالم  مع  التعاقد  �رصورة  على 
الذي يعترب اأحد اأف�ضل املدافعني 

يف الرواق االأي�رص باإيطاليا والعامل 
على  االإ�ضابة  من  معاناته  رغم 
اأجرى  والتي  الركلة  م�ضتوى 
يف  جراحية  عمليات  ثالث  عليها 
اأقل من عام وكان قريبا من  فرتة 
االنتقال اإىل مان�ض�ضرت يونايتد لوال 
والتي  جديد  من  اال�ضابة  معاودة 
اإىل  العودة  عن  جمددا  اأبعدته 

املناف�ضة.

رئي�شه يفتح النار على �شاري ويتعهد بعدم ت�شريح اأي لعب

غوالم يفقد حظوظ �النتقال �إىل ت�ضيل�ضي
فقد الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم كامل احلظوظ ب�شاأن اإمكانية النتقال للعب يف �شفوف نادي ت�شيل�شي 

الجنليزي الذي ي�شرف على تدريبه مدربه ال�شابق رفقة نابويل اليطايل ماوري�شيو �شاري، وك�شفت تقارير اإعالمية 
ايطالية اأن رئي�س النادي اليطايل اوريليو دي لورينتي�س فتح ت�شريحات نارية �شد مدربه ال�شابق عندما اأطلق يف حقه 

اتهامات لها عالقة بعدم اأخذ امل�شوؤولية كاملة عند الإ�شراف على تدريب النادي

 تعادل يف الودية التي جمعتهم
 ب�شارل لوروا البلجيكي

عطال ي�ضجل �لظهور 
�الأول رفقة ني�س بديال

 الالعب مت اختياره رجل املباراة
 اأمام بورتالند متربز

تايدر ي�ضجل ر�بع �أهد�فه 
بالدوري �الأمريكي

�ضقوط �إنيي�ضتا وتوري�س 
باأول ظهور يف �ليابان

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضّجل 
رفقة  م�ضاركاته  اأول  عطال  يو�ضف 
فريقه اجلديد نادي ني�س الفرن�ضي 
بعدما �ضارك يف املباراة الودية التي 
لوروا  �ضارل  اأمام  اأم�س  اأول  جرت 
املدافع  كان  وبعدما  البلجيكي، 
تعاقد  الوطني  للمنتخب  االأمين 
املن�رصم  االأ�ضبوع  ني�س  فريقه  مع 
البلجيكي  كورتري  من  قادما 
فيريا  باتريك  املدرب  ا�ضتدعاه 
خا�ضوا  الذين  الالعبني  قائمة  اإىل 

املواجهة الودية رغم اأنه مل يتدرب 
اجلدد  زمالئه  رفقة  اأياما  �ضوى 
اأين  للعب  الثاين  ال�ضوط  ودخل 
اأقحمه الدويل الفرن�ضي ال�ضابق يف 
الدقيقة 77 من املباراة مكان زميله 
الوقوف  اأجل  من  هرياال  كري�س 
واحلكم  قرب  عن  امكانياته  على 
ميلكها،  التي  امل�ضتويات  على 
بني  بالتعادل  انتهت  املقابلة  وكان 

الفريقني بهدفني يف كل �ضبكة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  وا�ضل 
ناديه  رفقة  التاألق  تايدر  �ضفري 
بعدما  الكندي  مونرتيال  اأمباكت 
قاده اإىل ت�ضجيل التعادل اأمام نادي 
كل  يف  بهدفني  متربز  بورتالند 
االأمريكي،  الدوري  �ضبكة حل�ضاب 
ال�ضباك  معانقة  من  تايدر  ومتكن 
جمددا بعدما اأثبت ح�ضه التهديفي 
و�ضط  ملن�ضب  تن�ضيطه  رغم 
اأين افتتح العب  ميدان الدفاعي، 
مرور  بعد  الت�ضجيل  باب  اخل�رص 
الفريق  يتمكن  اأن  قبل  دقيقة   24
بعد  النتيجة  تعديل  من  امل�ضيف 
رفقاء  تقدم  ورغم  �ضاعة  ربع 
تايدر يف النتيجة جمددا قبل اأربع 
دقائق على نهاية ال�ضوط االأول من 
املقابلة اإال اأن الفريق املحلي عاد 

جمددا ملعادلة النتيجة يف ال�ضوط 
الثاين.

له  هدف  رابع  تايدر  و�ضجل 
من  االأخرية  مواجهات  اأربع  يف 
له  �ضبق  بعدما  االأمريكي  الدوري 
نادي  مواجهة  يف  ثنائية  ت�ضجيل 
هدفا  ي�ضجل  اأن  قبل  كولورادو 
اآخر يف اجلولة الفارطة اأمام فريق 
اأم�س  التاألق  واختتم  خو�ضي  �ضان 
خارج الديار بتوقيع رابع االأهداف 
يف البطولة االأمريكية، وتاألق تايدر 
ب�ضورة خا�ضة يف اللقاء اأول اأم�س 
اختياره  مت  االأ�ضا�س  هذا  وعلى 
و�ضائل  له  ومنحت  املقابلة  رجل 
تنقيط  اأف�ضل  االأمريكية  االإعالم 

يف املقابلة.
عي�شة ق. 

اإنيي�ضتا  اآندري�س  �ضارك 
مرة  الأول  توري�س  وفرناندو 
اأم�س  الياباين  الدوري  يف 
اجلانب  يف  كانا  لكنهما 
الثنائي  وانتقل  اخلا�رص، 
اليابان  اإىل  موؤخرا  االإ�ضباين 
اأوروبا،  باهرة يف  م�ضرية  بعد 
اإىل  اإنيي�ضتا  ان�ضمام  وقوبل 
متوقعة  باإثارة  كوبي  في�ضبل 
م�ضجعو  و�ضاهد  اليابان،  يف 
النادي العب بر�ضلونة ال�ضابق 
�ضارك  عندما  مرة  الأول 
اأمام  الثاين  ال�ضوط  يف  كبديل 
اإنيي�ضتا،  لكن  بيلمري،  �ضونان 
يف مباراته االأوىل منذ م�ضوار 
يف  لالآمال  املخيب  اإ�ضبانيا 
ترك  يف  ف�ضل  العامل،  كاأ�س 
 ،0  -3 كوبي  ليخ�رص  ب�ضمة 
يف  كوبي  الهزمية  وتركت 
اأول  بعد  ال�ضاد�س  املركز 

جولة بالدور الثاين للم�ضابقة.
االآخر  االإ�ضباين  بداأ  كما 
اأتلتيكو  ترك  الذي  توري�س، 
بني  املا�ضي  ال�ضهر  مدريد 
اجلديد  ناديه  مع  البدالء 
�ضاجان تو�ضو و�ضارك مهاجم 
ليفربول وت�ضيل�ضي ال�ضابق يف 
بداية ال�ضوط الثاين لكنه ف�ضل 
يف هز ال�ضباك ليخ�رص فريقه 
فيجالتا  اأمام   0- اجلديد 
تاكوما  �ضجل  بعدما  �ضينداي 
قرب  الفوز  هدف  ني�ضيمورا 
تو�ضو  �ضاجان  النهاية، ويحتل 
 18 بني  االأخري  قبل  املركز 
على  اأمله  و�ضي�ضع  فريقا، 
تاألق توري�س مع �ضعيه لتجنب 
الهبوط، ويت�ضدر �ضانفريت�ضي 
حاليا  الرتتيب  هريو�ضيما 
طوكيو  عن  نقاط  �ضبع  بفارق 

�ضاحب املركز الثاين.

�شيكون ذلك خالل حفل مربمج بتاريخ 
8 جانفي املقبل

د�كار حتت�ضن حفل 
ت�ضليم جو�ئز �لكاف

ال�ضنوي  احلفل  فعاليات  دكار  ال�ضنغالية  العا�ضمة  حتت�ضن 

للكونفدرالية االإفريقية لكرة القدم بتاريخ الثامن جانفي من العام 

املقبل والذي ي�ضهد الك�ضف عن جائزة اأف�ضل العب يف اإفريقيا 

يف ال�ضنة، ح�ضب ما اأعلن رئي�س الفيدرالية ال�ضنغالية لكرة القدم 

اأوغو�ضتني �ضنغور، ونقلت وكالة االأنباء ال�ضنغالية عن �ضنغور قوله 

اأحمد  الكاف  رئي�س  ا�ضتقبل  الذي  �ضال  ماكي  الدولة  رئي�س  اإن 

اأحمد اخلمي�س املن�رصم اأعطى موافقته باأن حتت�ضن عا�ضمتنا 
هذه التظاهرة الكروية القارية”. 

وعرب �ضنغور عن �ضعادته الغامرة با�ضت�ضافة حفل توزيع جوائز 

الكونفدرالية االإفريقية لكرة القدم، معتربا: “�رصف عظيم لبلدنا 

وللكرة ال�ضنغالية اأن تنظم هذا احلدث، �ضعداء اأن تكون عا�ضمتنا 

موطنا لهذا احلدث الريا�ضي لكرة القدم القارية”، ومتنح جوائز 

الكاف الأف�ضل املنتمني اإىل لعبة كرة القدم يف القارة االإفريقية، 

وهي ت�ضمل جوائز اأف�ضل العب يف ال�ضنة واأف�ضل العبة، واأف�ضل 

منتخب  واأف�ضل  نادي،  واأف�ضل  مدرب،  واأف�ضل  نا�ضئي  العب 

حممد  امل�رصي  الالعب  وكان  �ضيدات،  منتخب  واأف�ضل  رجال 

 2017 ل�ضنة  اإفريقيا  يف  العب  اأف�ضل  جائزة  على  ح�ضل  �ضالح 

متفوقا على ال�ضنغايل �ضاديو ماين والغابوين اأوباميانغ.

ع.ق./وكالت

التحاقه بنادي اجلنوب الفرن�شي مرتبط 
بنتائج املفاو�شات ب�شاأن بالوتيلي

غار�ضيا ي�ضتهدف ��ضتقد�م 
�ضليماين �إىل �أوملبيك مار�ضيليا

ي�ضتهدف و�ضع مدرب نادي اوملبيك مار�ضيليا رودي غار�ضيا ا�ضم الالعب الدويل  الذين  الالعبني  قائمة  �ضمن  �ضليماين  اإ�ضالم  بالتعاقد معه اجلزائري  ومهتم  احلالية  ال�ضيفية  التحويالت  التي �ضلطت عليه من طرف خارج ح�ضابات الطاقم الفني وهو الذي متت اإعارته املو�ضم الفارط الرحيل عن �ضفوف ناديه لي�ضرت �ضيتي االجنليزي خا�ضة واأنه اأ�ضحى ي�رص على اال�ضتفادة من خدمات مهاجم اخل�رص والذي يتوجه نحو هذه ال�ضائفة، حيث ك�ضف موقع »لو 10 �ضبور« الفرن�ضي ان غار�ضيا ا�ضتقدامهم خالل  العقوبة  اأن  اإال  نيوكا�ضل االجنليزي  االحتاد االإجنليزي للعبة جعلته يعود �رصيعا اإىل لي�ضرت وقبل نهاية فرتة اإىل 
ا�ضرتط �ضمن خيارات الفريق الثانية خلف االيطايل بالوتيلي الذي تتفاو�س ويحتاج اإىل العبني يف املن�ضب من اأجل تدعيمه، ويتواجد �ضليماين تدعيم الفريق من الناحية الهجومية خا�ضة واأن اخلط االأمامي يعاين جتربة يف الدوري الفرن�ضي خا�ضة واأن اإدجارة اأوملبيك مار�ضيليا تريد يعاين منه الالعب مع فريقه االجنليزي من اجل اإقناعه على خو�س وت�ضتهدف اإدارة نادي اجلنوب الفرن�ضي اإ�ضتغالل الو�ضع ال�ضعب الذي االإعارة. بينما  معه،  التعاقد  اأجل  من  ني�س  نظريتها  مار�ضيليا  اإىل اإدارة  التنازل عن خدماته  اأورو مقابل  مليون   20 مبلغ  لي�ضرت  م�ضوؤويل 

ع.ق.فريق اآخر.

م�ضا�س ينتقل �إىل باري على �ضكل �إعارة
نابويل  فريق  اإدارة  قامت 
العبها  اإعارة  االيطايل 
الدين م�ضا�س  اجلزائري زين 
يف  النا�ضط  باري  فريق  اإىل 
االيطالية  الثانية  الدرجة 
التحويالت  مرحلة  خالل 
وجاءت  اجلارية،  ال�ضيفية 
اإدارة  قامت  التي  اخلطوة 

االيطالية  البطولة  و�ضيف 
بعدما  املن�رصم  املو�ضم 
اأي  يف  م�ضا�س  ي�ضارك  مل 
مع  املنق�ضي  املو�ضم  دقيقة 
الت�ضكيلة التي اأنهت الكالت�ضيو 
يف املركز الثاين خلف البطل 
هذه  وتعترب  جوفنتو�س، 
عليها  اأقدمت  التي  اخلطوة 

االإيطايل  نادي اجلنوب  اإدارة 
كارلو  املدرب  لرغبة  بالنظر 
الوقت  منح  يف  اأنت�ضيلوتي 
االأ�ضول  ذو  لالعبه  الكايف 
من  واملغربية  اجلزائرية 
اأجواء  على  التعود  اأجل 
والتكيف  االيطالية  البطولة 
اإىل  جمددا  العودة  قبل  معها 

النادي عقب انق�ضاء املو�ضم 
انتقال  واأن  خا�ضة  اجلديد، 
�ضفوف  اإىل  م�ضا�س  الالعب 
الكايف  الوقت  �ضيمنحه  باري 
من اأجل اللعب واحل�ضول على 
امكانياته  الك�ضف عن  فر�ضة 

وامل�ضتويات التي يحوزها.
ع.ق.



�ليويف م�ستعد لبيع هيغو�ين مقابل 60 مليون �أورو
ي�سعى العديد من كبار اأوروبا للتوقيع مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم جوفنتو�س هذا 

ال�سيف، وقال موقع »فوتبول اإيطاليا« اأم�س اإَنّ اإدارة البيانكونريي م�ستعدة لال�ستغناء عن خدمات 
مهاجمها، خالل املريكاتو ال�سيفي احلايل، بعد التعاقد مع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم ريال 

مدريد ال�سابق، واأو�سحت اأَنّ اإدارة ال�سيدة العجوز و�سعت 60 مليون يورو كحد اأدنى لبيع مهاجم 
الفريق، وذكرت اأَنّ ناديي ت�سيل�سي وميالن هما اأبرز فريقني اللذين يرغبان يف التعاقد مع هيغواين 

خالل الفرتة احلالية.

�ملان �سيتي ي�سعى للتعاقد مع بيانيت�ش
ي�سعى الإ�سباين بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي، لتعزيز �سفوف فريقه خالل 

فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية؛ ا�ستعداًدا للمو�سم املقبل، واأو�سحت اأم�س �سحيفة 
هز 89 مليون جنيه اإ�سرتليني  »مان�س�سرت اإيفينينج نيوز« اأَنّ اإدارة مان�س�سرت �سيتي تجُ
ل�سم البو�سني مرياليم بيانيت�س لعب جوفنتو�س، واأ�سارت اإىل اأَنّ غوراديول يريد 

�سم لعب خط و�سط بعد الف�سل يف التعاقد مع الربازيلي جورجينيو، املن�سم حديًثا 
ل�سفوف ت�سيل�سي. وذكرت اأن بر�سلونة وت�سيل�سي، يريدان �سم الالعب البو�سني لتعزيز 

خط الو�سط يف املو�سم املقبل، وذلك بعد امل�ستويات الرائعة الذي قدمها رفقة 
البيانكونريي.

 مار�سيال ي�سعل �ل�سر�ع بني ت�سيل�سي 
وبايرن ميونخ

دخل ت�سيل�سي يف �رصاع مع بايرن ميونخ على �سم جنم مان�س�سرت يونايتد هذا ال�سيف، 
وقالت �سبكة »�سكاي �سبورت�س« اأم�س اإن الفرن�سي اأنتوين مار�سيال، بات هدف الناديني 
بال�سيف اجلاري يف ظل اأزمات الالعب مع مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو، واأو�سحت 

اأَنّ قيمة الالعب يف ال�سوق ت�سل اإىل 83 مليون جنيه اإ�سرتليني، لكن ت�سيل�سي والبايرن 
غري م�ستعدين لدفع هذه املبلغ ل�سم الالعب البالغ من العمر 22 عاًما. وذكرت �سحيفة 

»ديلي ميل« اأن فيلليبي لمبويل وكيل اأعمال الالعب، اأكد اأن مار�سيال ي�سعى للخروج 
من مان�س�سرت يونايتد، بعد قلة م�ساركاته يف املباريات حتت قيادة مورينيو، وقال يف 

ت�رصيحات نقلتها ال�سحيفة: »بعد التفكري يف كل العوامل والإمكانيات، يريد اأنتوين ترك 
مان�س�سرت يونايتد«، واأ�ساف: »اأعتقد اأنه عندما يكون يونايتد اأقوى ناد يف العامل ول يجد 

اأي اتفاق بعد 8 اأ�سهر من املفاو�سات فاإنه ل يريد حًقا اأن يحتفظ بهذا الالعب املهم 
يف ت�سكيلة الفريق«.

كلوب: بولي�سيت�ش م�سكلته �متالكه عقد مع 
بوري�سيا

ث الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن اإمكانية تعاقد ناديه مع جنم بورو�سيا  حتَدّ
دورمتوند الأملاين، وقال كلوب خالل ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »مريور« الربيطانية 

ام�س: »اأنا معجب بكري�ستيان بولي�سيت�س، لكنه ميلك عقًدا مع دورمتوند األي�س كذلك هذه 
هي امل�سكلة الأوىل«.واأ�ساف: »اأعرف اأَنّ اجلماهري تنتظر منه الكثري، واإذا اأراد اللعب يف 

اإجنلرتا يوًما ما ف�سيكون لديه الفر�سة، لكنه ميتلك نادًيا جيًدا الآن«. يجُذكر اأن ليفربول، 
اأنفق هذا ال�سيف حتى الآن 170 مليون جنيه اإ�سرتليني ل�سم األي�سون، نابي كيتا، فابينيو 
و�سريدان �ساكريي ل�سفوفه، وواجه ليفربول م�ساء اأم�س بورو�سيا دورمتوند ودًيا، �سمن 

مناف�سات بطولة الكاأ�س الدولية لالأبطال يف الوليات املتحدة الأمريكية.

�لبايرن يفوز على �لبي �أ�ش جي يف كاأ�ش �لأبطال
فاز بايرين ميونخ الأملاين على باري�س �سان جريمان الفرن�سي اأول اأم�س بنتيجة 1-3 

يف ملعب هايبو اأرينا مبدينة كالجنفورت بالنم�سا، �سمن كاأ�س الأبطال الدولية الودية، 
و�سجل اأهداف بايرن ميونيخ كل من خايف مارتينيز وريناتو �سان�سيز وجو�سوا زيركزي، 

بينما جاء هدف باري�س �سان جريمان الوحيد عرب المريكي تيموثي وياه جنل النجم 
جورج وياه رئي�س ليبرييا احلايل، وكانت هذه املباراة فر�سة للمدربني توما�س توخل 
باري�س �سان جريمان ونيكو كوفات�س بايرن ميوينخ بتجربة عديد الوجوه ال�سابة التي 

ميكن التعويل عليها مع انطالق املو�سم املقبل. 

ت�سايف: ر�بيو �سيكون تعاقدً� ر�ئعًا لرب�سلونة

اأدريان رابيو �سيكون  باري�س �سان جريمان  التعاقد مع متو�سط ميدان  اأن  ال�سابق ت�سايف هرينانديز  اأكد جنم نادي بر�سلونة 
انتداباً رائعاً للنادي الكاتالوين فيما لو مت، واأفادت تقارير يف اإ�سبانيا هذا الأ�سبوع باأن م�سوؤولني من بر�سلونة التقوا بنجم باري�س 
�سان جريمان، لالتفاق على ال�رصوط ال�سخ�سية لقاء انتقاله اإىل كامب نو وكانت �سحف فرن�سية قالت اإن نادي باري�س �سان 
جريمان م�ستعد لإمتام هذه ال�سفقة مقابل 40 مليون يورو، ويعتقد ت�سايف لعب نادي ال�سد القطري احلايل اأن �سفقة رابيو اإذا 
ما حدثت �ستكون ذكية بالنظر اإىل قرار بقاء جنم منتخب فرن�سا املتوج بكاأ�س العامل اأنطوان غريزمان يف اأتلتيكو مدريد رغم 

ارتباط ا�سمه بالتحول اإىل كامب نو كثرياً منذ اأ�سهر.
وقال ت�سايف ل�سحيفة موندو ديبورتيفو عندما �سئل عن رابيو: »اإنه لعب مب�ستوى ممتاز من الناحية الفنية، ميكنه اأن يكون 
اآرثر  من  الربازيلي  انتقال الالعب  ال�سيف ب�سفقة  بر�سلونة عزز �سفوفه هذا  لعب خط و�سط مثايل يف بر�سلونة«، وكان 
غرمييو يف �سفقة بقيمة 39 مليون يورو، ويعتقد ت�سايف اأن الالعب الربازيلي لديه احلم�س النووي ال�سحيح للتاألق يف بر�سلونة، 
ولكن �سيكون من ال�سغط املبكر عليه اأن يقارن مع ت�سايف نف�سه اأو مع اإنيي�ستا، وهو الذي يبلغ 21 عاماً، وقال ت�سايف عنه: 
الذين حتدثوا عنه ب�سكل  اأ�سباير القطرية  اأكادميية  الكثري من الربازيليني هنا يف  له، يوجد  الفيديو  »�ساهدت بع�س مقاطع 
جيد.، واأ�ساف: »اأعتقد اأنه لعب قادر على التكيف متاماً مع بر�سلونة، لديه ما ن�سميه احلم�س النووي الرب�سلوين، تلك اجلودة 

التقنية، تلك املوهبة التي حتتاجها«.

اإيدين  البلجيكي  بنجمه  الإجنليزي  ت�سيل�سي  يتم�سك 
ال�سيف  الذي يرغب ريال مدريد يف �سمه خالل  هازارد، 
�سحيفة  وقالت  رونالدو،  كري�ستيانو  خلالفة  اجلاري 
حول  التفاو�س  يريد  ل  ت�سيل�سي  اإن  الربيطانية  »مريور« 
بيع اإيدين هازارد، حتى مع رغبة ريال مدريد يف دفع 170 
مليون اإ�سرتليني ل�سمه ليكون ثانى اأغلى لعب يف التاريخ، 
واأ�سافت ال�سحيفة اأن ت�سيل�سي يخطط لإعادة املفاو�سات 
مع هازارد بعد عودته من العطلة ال�سيفية، لتجديد عقده 

 300 البلجيكي  على  وعر�س   ،2020 جوان  ينتهي يف  الذي 
األف جنيه اإ�سرتليني اأ�سبوعيا

يف �سياق مت�سل بت�سيل�سي، �سددت ال�سحيفة على اأن و�سع 
تيبو كورتوا خمتلف عن اإيدين هازارد، لأنه بالرغم من رغبة 
اأن احلار�س ي�رص على  اإل  بقائه ومتديد عقده،  البلوز يف 
الرحيل لريال مدريد، واأبرزت ال�سحيفة يف نهاية تقريرها 
باأن ت�سيل�سي قد يجرب كورتوا على البقاء يف املو�سم اجلديد 

وخ�سارته جمانا يف ال�سيف املقبل.

د �سفقة هاز�رد على �لريال ت�سيل�سي ُيعِقّ
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كوفا�سيت�ش م�سمم على مغادرة ريال مدريد
اأ�سارت �سحيفة ماركا الإ�سبانية اإىل اإ�رصار ماتيو كوفا�سيت�س على مغادرة ريال مدريد بعد اأيام من احتالله و�سافة كاأ�س 
العامل مع كرواتيا، واأو�سحت ماركا اأّن كوفا�سيت�س جّدد طلبه بالرحيل عن ريال مدريد عقب اجتماعه مع مدرب الفريق 
اجلديد لوبيتيغي اجلمعة الفائت، واأّكد كوفا�سيت�س ب�سكل وا�سح ال�سهر املا�سي رغبته يف خو�س تربة جديدة ب�سبب قلة 
التقارير  اآخر«. وت�سري بع�س  لفريق  الذهاب  الأف�سل يل  الو�سع لكن  اأتفهم  اأكرث،  اللعب  »اأريد  م�ساركته مع ريال مدريد: 
ال�سحفية اإىل اهتمام اإنرت الإيطايل ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي باحل�سول على خدمات كوفا�سيت�س 24 عاماً اإل اأّن ريال 
مدريد يحاول التم�سك مبتو�سط امليدان املميز، وميلك ريال مدريد العديد من الالعبني املميزين يف خط الو�سط وعلى 

راأ�سهم مودريت�س وكرو�س وكا�سيمريو واإي�سكو مما قلّل من حظوظ كوفا�سيت�س للعب اأ�سا�سياً.

جولوفني يفتح طريق بر�سلونة ل�ستقد�م ويليان
ي�سعى بر�سلونة لتعزيز خطوط الفريق الهجومية ب�سفقة جديدة، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية اجلارية حالًيا، واأكدت �سحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الإ�سبانية اأم�س اأَنّ اقرتاب الرو�سي األك�سندر جولوفني لعب �س�سكا مو�سكو من ت�سيل�سي، يفتح طريق بر�سلونة حل�سم �سفقة 
�سم الربازيلي ويليان من البلوز، واأو�سحت اأن جولوفني على بعد خطوات من الن�سمام للبلوز خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري، بعد 
امل�ستوى اجليد الذي ظهر به خالل بطولة كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، وكانت العديد من التقارير ال�سحفية الإجنليزية اأكدت اأن بر�سلونة 
م�سمم على التعاقد مع ويليان، ةوقالت �سبكة »�سكاي �سبورت�س«، اإن بر�سلونة قدم اجلمعة املا�سي عر�سه الثالث لت�سيل�سي بقيمة 55 
مليون جنيه اإ�سرتليني من اأجل �سم ويليان، ومن املتوقع اأنه اإذا اأمت ت�سيل�سي �سفقة جولوفني، فاإن البلوز �سيوافقون على العر�س الرابع 

لرب�سلونة من اأجل ويليان يف ظل �سم بديل مميز يف موهبة الالعب الرو�سي الواعد.
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تزامنا مع ف�صل ال�صيف

برامج ثقافية ومهرجانات كربى عرب بلديات �سيدي بلعبا�س
�ص.�صهيب

بلعبا�س  �سيدي  والية  �ست�سهد 
ن�ساطات  ال�سيف  هذا  خالل 
ذلك  و  متنوعة  فنية  و  ثقافية 
املتوفرة  االإمكانيات  كافة  بت�سخري 
كافة  متابعة  من  املواطنني  لتمكني 
التظاهرات الثقافية املربجمة منها 
اأ�سبوع  ن�ساط طيلة  بتنظيم  الدولية 
الثقايف  املهرجان  هام�س  على 
للفيلم العربي املنظم بوالية وهران 
بعر�س اأفالم بال�ساحات العمومية و 
و  ندوات  تنظيم  و  ال�سينما  قاعات 
منها  و   ، �سينمائيني  فنانني  تكرمي 
الوطنية با�ستقبال قافلة فنية وطنية 
حلقوق  الوطني  الديوان  ينظمها 
املجاورة  احلقوق  و  املوؤلــف 
بلعبا�س  ب�سيدي  الرحال  حتط 
تنظيم  كذلك  و   ، اأيام  ثالثة  خالل 
الثقايف  للمهرجان  التا�سعة  الطبعة 
الوطني الأغنية الراي من 01 اإىل 04 

تظاهرات  تنظم  كما   .  2018 اأوت 
بع�س  مع  بالتن�سيق  فنية  و  ثقافية 
 05 من  ابتداء  الثقافية  اجلمعيات 
و  العمومية  بال�ساحات   2018 اأوت 
بع�س البلديات و ذلك لغاية انق�ساء 
�سيتم  ،حيث  اال�سطياف  مو�سم 
برواق الفنون »نوارة الطيب« عر�س 
الفنون  يف  املعار�س  من  �سل�سلة 
الوالية  فناين  من  لنخبة  الت�سكيلية 
الت�سكيلي  للفنان  اآخر  ومعر�س 
ذكرى  مبنا�سبة  نورالدين  مقد�س 
اآخر  ومعر�س   62 جويلية   05
وكذا  حبيب  مراد  الت�سكيلي  للفنان 
�سويديني  والفنانة  كرود  نورالدين 
ت�سالة  ال�سينما  بقاعة  ،اأما  ر�سيدة  
والعمارنة ، ف�ستكون هناك عرو�س 
لالأطفال  برامج  منها  �سينمائية 
عن  ،ناهيك  يوم  كل  والعائالت 
اأ�سبوع  نهاية  كل  فكاهية  عرو�س 
مب�ساركة فرق فنية حملية ،يف حني 
العمارنة  ال�سينما  قاعة  �ستعرف 

يف  اأي�سا  تتمثل  اأخرى  عرو�سا 
،ف�سال  والعائالت  لالأطفال  برامج 
عن عر�س اأفالم ومناق�ستها بنادي 
ال�سينما وعرو�س اأخرى طيلة مو�سم 
على  ،زد  موك�سي   بقاعة  ال�سيف 
والفكرية  الثقافية  الن�ساطات  ذلك 
املكتبات  ملحقات  كافة  عرب 
نهاية  مو�سيقية  وحفالت  البلدية.  
ال�سيف  مو�سم  طيلة  اأ�سبوع  كل 
داخل  من  مو�سيقية  فرق  مب�ساركة 
على  .زيادة  خارجها  و  الوالية 
و  امل�رسحية  للعرو�س  برنامج 
االأطفال  و  العائالت  لفائدة  الفنية 
مب�ساركة  ال�سيف  مو�سم  طيلة 
مع  م�رسحية  تعاونيات  و  جمعيات 
.وعر�س  الوطنية  اجلوالت  بع�س 
فني للعائالت و االأطفال من تقدمي 
يوم  ب�سايح  بوعالم  اجلزائر  اأوبرا 
19 جويلية 2018 ابتداء من ال�ساعة 
19.00 بامل�رسح اجلهوي ،اأما فيما 
فهناك  الكربى   التظاهرات  يخ�س 

فنون  و  لعادات  التقليدية  اخليمة 
باحلديقة  بلعبا�س  �سيدي  منطقة 
املدينة  �سعراء  مب�ساركة  العمومية 
.وكذا  الوطن  واليات  من  �سيوف  و 
القوافل الثقافية و الفنية عرب بلديات 
و  الثقافة  وزارة  تنظيم  من  الوالية 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان 

مع  بالتن�سيق  املجاورة  احلقوق  و 
  21  ،  20  ،  19 اأيام  الثقافة  مديرية 
جويلية 2018  زيادة على املهرجان 
الثقايف الوطني الأغنية الراي طبعة 
و  الثقافة  تنظيم مديرية  2018 من 
اإىل 04  حمافظة املهرجان من 01 
اأوت 2018 بدار الثقافة كاتب يا�سني 

اأغنية  جنوم  من  نخبة  مب�ساركة 
الوطن   جهات  خمتلف  من  الراي 
على  مو�سيقية  �سهرات  تنظيم  مع 
بلديات  ببع�س  املهرجان  هام�س 
الدويل  وهران  .ومهرجان  الوالية 
من  بلعبا�س  ب�سيدي  العربي  للفيلم 

23 اإىل 29 جويلية 2018 .

الفيلم امل�رسي »فوتوكوبي«  فاز 
يف  طويل  فيلم  اأف�سل  بجائزة 
مهرجان فاتن حمامة ال�سينمائي 
دورته  على  ال�ستار  اأ�سدل  الذي 
االثنني  اأم�س  م�ساء  الرابعة 
بطولة  من  والفيلم  بالقاهرة. 
ر�سا،  و�سريين  حميدة  حممود 
واإخراج  دبور  هيثم  تاأليف  ومن 

تامر ع�رسي.
املهرجان  حتكيم  جلنة  و�سمت 

ال�سني  هاين  املخرج 
حفظي  حممد  وال�سيناري�ست 
واملخرج  نورهان  واملمثلة 
ال�رسيف واالأكادميية غادة  اأدهم 
جبارة، ع�سو جمل�س نقابة املهن 
م�سابقة  و�سملت  ال�سينمائية. 
من  فيلما  ع�رسين  املهرجان 
م�رس و�سوريا والواليات املتحدة 
واإ�سبانيا  الت�سيك  وجمهورية 
واإيطاليا. ومنحت جلنة التحكيم 

جائزتها اخلا�سة للفيلم امل�رسي 
»االأ�سليني« من بطولة منة �سلبي 
وماجد الكدواين وخالد ال�ساوي 
وفاز  حامد.  مروان  واإخراج 
الفيلم االإ�سباين »اإثارة اأم مفاجاأة« 
من اإخراج دانيال برينال بجائزة 
نوهت  كما  ق�سري،  فيلم  اأف�سل 
»عطر  بفيلم  التحكيم  جلنة 
روؤى  االأردنية  للمخرجة  بغداد« 
املخرجة  وقالت  الغمراوي. 

موؤ�س�سة  اأنور  ماجي  واملنتجة 
حفل  عقب  املهرجان  ورئي�سة 
ب�سينما  اجلوائز  وتوزيع  اخلتام 
االأوبرا؛  �ساحة  يف  احل�سارة 
الدورة  قدمته  مبا  جدا  »�سعيدة 
هدفنا  للمهرجان...  الرابعة 
الراحلة  الفنانة  ا�سم  تخليد 
املواهب  ودعم  حمامة  فاتن 
ال�سينمائية  وامل�ساريع  ال�سابة 

امل�ستقلة«.  

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق »فوتوكوبي« يفوز مبهرجان فاتن حمامة ال�سينمائي
�سارليز ثريون

وت�ستمر  تنجح  �سيغ  هناك 
اإىل  تتحول  الزمن  ومبرور 
ال�سينما،  عامل  داخل  منط 
اأعمال  على  هذا  وينطبق 
الكاتبة ال�سحفية االأمريكية 
االأو�سكار  على  احلا�سلة 
�سيناريو  اأف�سل  فئة  من 
 )2008( »جونو«  فيلم  عن 
تتعاون  التي  كودي،  ديابلو 
مع  الثالثة  للمرة  �سينمائيا 
ريتمان  جا�سن  املخرج 
خالل  من  »تايل«  فيلم  يف 
يوؤكد  �سينمائي  م�رسوع 
اجلنوب  النجمة  ن�سج 
�سارليز  االأ�سل  اأفريقية 

ثريون.
هذا  بطولة  ثريون  تلعب 
نوعية  من  وهو  العمل، 
الدراما، و�سبق لها التعاون 
من قبل مع الثنائي ريتمان 
»الرا�سدون  يف  وكودي 
تعود  واليوم  ال�سغار«، 
دور  يف  معهما  للتعاون 
اأدوار  عن  متاما  خمتلف 
املنطلقة  ال�سقراء  الفتاة 
التي  اجلذابة  املرحة 
اعتاد اجلمهور عليها خالل 

م�سوارها الفني.
متاما،  النقي�س  على 
اجلنوب  ال�سقراء  جت�سد 
اأفريقية ذات 42 عاما هذه 
املرة دور »مارلو«، وهي اأم 
لثالثة اأبناء، اأحدهم ر�سيع 
وت�ست�سعر  الوالدة،  حديث 
وربة  اأم  ق�سوة  مدى  مارلو 
منزل من الطبقة الو�سطى 
املتحدة  الواليات  يف 

االأمريكية.
الفيلم  اإيقاع  مي�سي 
الوترية  على  بتفا�سيله 
اأ�سلوب  املعتادة نف�سها يف 
ريتمان،  املخرج  اأعمال 
اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
دون  ال�سخ�سيات،  نف�سية 
كبرية،  مفاجئة  نقالت 
اإىل  االأحداث  ت�سل  اأن  اإىل 
نقطة التحول الكبرية لتبداأ 

رحلة الالعودة.
تبدو  اأي�سا،  املرة  وهذه 
حد  اإىل  متوقعة  االأحداث 
ما، نتيجة وجود فتاة �سابة 
جميلة، ذكية، جذابة، تعي�س 
مع الزوجني البائ�سني حتت 

�سقف واحد.

اأنغام وحممد عبده يك�سفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�سيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  االأول  الغنائي  حفلها 
 ، االأربعاء  اليوم  �سوياً  �سيجمعها 
اإقامته على م�رسح دار  واملقرر 

االأوبرا امل�رسية.
و�سي�سهد احلفل عدة مفاجئات، 
خالل  اأنغام  ك�سفت  حيث 
املوؤمتر ال�سحفي عن جزء منها 
وهي غنائها الأغنية للفنانة جناة، 
املو�سيقار  لها  قدمها  والتي 
طالل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  باالإ�سافة  قبل،  من 
م�رسية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

مع اأغانيها يف االألبوم االأخري.
حممد  العرب  فنان  �سيقدم  كما 
عبده خالل احلفل، اأغنية اأخرى 

على  اأنغام  بالفنانة  �ستجمعه 
حتى  اأنه  اإال  �سوياً،  امل�رسح 
من  اأي  الك�سف عن  يتم  االآن مل 
تفا�سيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �سعادتها بامل�ساركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�سنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�سرية  االأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�ستاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�سوتها، وحول اختياره 
الأنغام حتديداً مل�ساركته يف هذا 
تظاهرة  �سي�سكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �سوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�سوت  خري  وهي  الكال�سيكي، 

ميثل م�رس من وجهة نظره«
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»ليل العامل«.. ق�س�ص اإن�سانية من مدينة الرقة

نبيل �سليمان يكتب 
عذابات مدينة �سورية

يف روايته اجلديدة »ليل العامل«، ير�سد الكاتب نبيل �سليمان، عدداً من الق�س�ص عن تنظيم »داع�ص«، 
واأ�سلوبه يف التعامل مع النا�ص يف مدينة الرقة ال�سورية، وممار�سات اأع�سائه الظالمية، وكيف متكنوا 

من ال�ستيالء على اأمالك الغائبني، وينتقل بنا يف ال�سياق، اإىل تعيني »منيب« مدر�سًا للغة العربية 
يف ثانوية خديجة، ومن ثم مديراً لها، كما ن�سهد خالل الأحداث، �سراع التنظيمات ال�سيا�سية، مع 

املخابرات واأجهزة ال�سلطة والإخوان امل�سلمني، وميّر بنا الكاتب على الإمارات، وبريوت، ودم�سق، ليطعم 
روايته، بذكر الأماكن الأثرة على قلبه، فيما تظل »هفاف العايد« مبثابة الربيق الذي يحلم بالو�سول 

اإليه، يف وقت يكرث فيه املوؤلف من اأ�سماء الأ�سخا�ص الذين تعاون معهم يف �سنع روايته.

قبل  ال�سالم  يغمرها  مدينة  الرقة 
الأديان  بني  فرق  فال  احلرب، 
بع�سهم  مع  يلتقون  والطوائف، 
جاءت  ثم  ويتعاي�سون،  وي�سهرون، 
فحولت  املتطرفة  التنظيمات 
�سيطرت  ثم  جحيماً،  حياتهم 
»داع�ش« على املدينة فعادت بالزمن 
الن�ساء  على  ففر�ست  الوراء،  اإىل 
ثياباً معينة، وعلى الرجال اأي�ساً، واأن 
يطيلوا حلاهم ويحفوا ال�سارب، واأن 
اأن  الن�ساء  ل يدخنوا، وفر�ست على 

يتزوجن من امل�سلمني يف الدولة.
نبيل �سليمان  الكاتب  يبداأ  يف روايته 
بتن�سيب اأبو حممد العدناين، خليفة، 
بكر  »اأبو  ا�سمه  اأ�سبح  كيف  ويبني 
البغدادي«، ثم يتابع يف قتل »هفاف 
زغردتها  جزاء  خنقت  التي  العايد« 
يوم �سقوط التمثال، وهي التي تعودت 
واملطالبة  املظاهرات  قيادة  على 
قرارات  وحتدي  املعتقلني،  باإخراج 
اأي�ساً  ي�ستعر�ش  كما  داع�ش،  تنظيم 
كيف حتول »اأبو نا�رص« من عامل يف 

الفرن اإىل رئا�سة املحكمة ال�رصعية، 
دفعة  رجال   3 على  باحلكم  ليق�سي 

واحدة، بالإعدام.
�سليمان  نبيل  يدير  الروائية  بخربته 
بطلتها  حّب  ق�سة  حول  روايته 
اإحدى  يف  املدر�ش  ومنيب  هفاف، 
التي  البنت الرقاوية  الثانويات، هذه 
فيه،  وتابعت  العربي،  الأدب  در�ست 
حتى  الرواية  بداية  من  تظل  فيما 
يد،  تطالها  ل  حّب  ق�سة  نهايتها، 
حاولوا  الذين  اخلطاب  كرثة  رغم 

�سخ�سيات  اأن  ونالحظ  ينالوها،  اأن 
فاعلة  العامل،  على  منفتحة  الرواية 
فيه، وموؤثرة، وامتد الزمن قرابة 40 
اأّن يدر�ش هذه  الكاتب  عاماً، حاول 
املجتمعات التي تناولها، ويقّدم راأيه 
يف �سعود التيارات الدينية امل�سلحة 

تتعاون  التي  اأو  �سوريا،  تهاجم  التي 
اأثرياً  ظل  الرقة  جمتمع  لكن  معها، 
فرتة  فيها  عا�ش  اأنه  وباعتبار  لديه، 
من الزمن فقد در�سها درا�سة وافية، 
والثقافية  الجتماعية  النظم  در�ش 
وال�سيا�سية وبرع فيها. نبيل �سليمان، 

يف عمله هذا، ي�سيب عني احلقيقة، 
من  داع�ش،  تنظيم  مع  يعي�ش  فهو 
خالل  من  فيه،  ويتوغل  اخلارج 
ويتغلغل يف عمقه،  وال�سور،  الوثائق 
هم  ومن  جاء،  اأين  من  يعرف  حيث 

الذين ميولونه، وكيف انت�رص.

للكاتبة الأفغانية ال�سابة �سبنم زرياب

حمنة اأفغان�ستان 
واأبنائها يف رواية 

ل�سبنم زرياب

مبدع »األي�ص يف بالد العجائب« ال�سهرية

من ر�سائل لوي�س كارول : الكتابة والريا�سيات
امل�ستعار  ال�سم  هو  كارول  لوي�ش 
لودفيج  ت�سارلز  اختاره  الذي 
وهو  اأعماله،  به  لين�رص  دود�سون، 
العجائب«  بالد  يف  »األي�ش  مبدع 
مع  بالعمل  �سـغـُفه  وبداأ  ال�سهرية، 
منذ  وت�سـليتهم  اأخوته  مع  الأطفال 
�سغره، ثّم تنامى نتيجة عدة ظروف 
منها ما يقال عن معاناته من الثاأثاأة 
الكبار،  اإىل  احلديث  عند  والتوّتر 
الأطفال  مع  للعمل  توجه  لذلك 
مع  خا�سة  لهم،  احلكايات  وكتابة 
يعمل  كان  التي  الكلّية  عميد  بنات 
بها مدر�ًسا للريا�سيات وبنات عميد 

الكني�سة التي كان يرتادها.

ت�سارلز لودفيج 
دود�سون وم�سار 

الكتابة
األّفها  التي  الذاتية  �سريته  وتروي 
اأّنه  لحًقا(،  �سياأتي  )كما  عّمه  ابن 
 1862 جويلية  من  الرابع  م�ساء  يف 
البنات  ت�سارلز دود�سون،  ا�سطحب 
ليدل،  للدكتور  ال�سغريات  الثالث 
جولة  يف  امل�سيح،  كني�سة  عميد 
على  اأميال  لثالثة  القوارب  لركوب 
»فوللي  من  انطالًقا  التاميز  نهر 
الفتيات  نقطت  حينها  بريدج«، 
حكاية«..  لنا  »احِك  ال�سغريات: 
احلكايات  اأكرث  بذلك  فولدت 
الأدب،  تاريخ  يف  اإمتاًعا  اخليالية 

»اآلي�ش يف بالد العجائب«.

اجلمع بني 
ال�سعر وال�سيا�سة 

والت�سوير وتدري�ص 
الريا�سيات

املعروف  دود�سون،  ت�سارلز  ولد 
قرية  يف  كارول  لوي�ش  با�سم 
وكان  اإجنلرتا،  يف  »ديرزبريي« 
اأحد  لعائلة مكونة من  الأكرب  البن 
يعمل  كان  لوالٍد  واأختاً  اأًخا  ع�رص 
دود�سون  ت�سارلز  در�ش  ق�سي�ًسا. 
يف  وتفّوق  �سكول«،  ريت�سموند  يف« 
يح�سل على  الريا�سيات مما جعله 
الع�رصين  عمر  يف  درا�سية  منحة 
 ،Christ College يف  للدرا�سة 

كما عمل حما�رًصا ملادة الريا�سيات 
وكتيبات  ملقالٍت  وكاتبًا  وم�سّوًرا 

�سيا�سية بالإ�سافة لكتابة ال�سعر.
تخرج كارول يف كلية »كري�ست ت�سري« 
 ،1854 عام  يف  اأك�سفورد  بجامعة 
يف  الريا�سيات  تدري�ش  يف  وبداأ 
الكلية نف�سها يف �سنة 1855، وق�سى 
معظم حياته يف هذه املهنة، حتى 

وفاته �سنة 1892.

دفاتر يومياته 
قّدمت �سورة كا�سفة 

لعبقرية كارول يف 
خلق عوامل خيالية

اأي �سنة  بثماين �سنوات،  بعد وفاته 
الدين  رجل  عّمه،  ابن  األّف   1898
كوللنجوود  �ستيوارت  واملعلم 
حياته  كارول:  »لوي�ش  بعنوان  كتاًبا 
ور�سائله«، �سدر الكتاب للمرة الأوىل 
يف دي�سمرب 1898 يف 474 �سفحة من 
القطع املتو�ّسط. يّقدم كوللنجوود 
بانورامية  �سورة  الكتاب  هذا  يف 
ة،  اخلا�سّ الكبري  الأديب  حلياة 
وخمتارات من دفاتر يومياته، التي 
قّدمت �سورة كا�سفة لعبقرية كارول 
يف  تفوق  خيالية،  عوامل  خلق  يف 
الإن�سان  مل�ساكل  وو�سفها  �سدقها 
اليومية.  احلياة  حقائَق  وطبيعته، 
ال�سفحة  ويف  الكتاب،  مقدمة  يف 
عن  بعجزه  كوللنجوود  يّقر  الأوىل 
امتالكه عقاًل ي�ساهي عقل كارول، 
�سخ�سية  جوانب  حتليل  من  مُيّكنه 
اأّنه  ويقول  احلاملة،  الغام�سة  عّمه 
من  الأكرب  للجانب  ا  عر�سً �سيقّدم 
اأي  عن  معتذًرا  ور�سائله،  يومياته 
تق�سري غري متعّمد يف حتليل جوانب 
يف  وُمـعــّوًل  الرّثية،  �سخ�سيته  من 
لوي�ش  قراء  حّب  على  ذاته  الوقت 
اأحد  من  ُمّكون  الكتاب  له.  كارول 
باأهّم  ثبُت  ي�سبقهم  ف�ساًل،  ع�رص 
حياة  ملراحل  فوتوغرافية  ال�سور 
كارول. ي�سم كل ف�سٍل مرحلة زمنية 
تاريخ  من  تبداأ  حياته،  من  بعينها 
ميالده يف 27 جانفي 1832، وحتى 
وذلك   ،1894 جانفي   14 يف  وفاته 
يتجاوز  ل  حُمكم،  زمنّي  ترتيب  يف 
عن  تزيد  مدًة  الواحد  الف�سل 
و�سًفا  يّقدم خاللها  �سنوات،  ع�رص 

دقيًقا لكل مرحلة من مراحل حياة 
الكاتب الكبري. اإىل جانب التفا�سيل 
غري  جوانب  وتنوير  البيبلوغرافية، 
معروفة من �سخ�سية لوي�ش كارول، 
اإىل  للكتابة  اجنذابه  �ِسـّر  وتف�سري 
من  الأكرب  اجلزء  يحوي  الأطفال، 
الر�سائل،  من  هائاًل  عدًدا  الكتاب 
ابنته  �سديقات  اإىل  كارول  اأر�سلها 
يف املدر�سة، وهي من اأهم ما ورد 

يف كتاب كوللنجوود.

الختالف بني 
عملية القراءة 
وعملية الكتابة

ق�سية  الر�سائل  هذه  بني  من 
بني  والختالف  الكتابة،  ُحب�سة 
الكتابة،  وعملية  القراءة  عملية 
�سنة  يف  كارول  كتبها  ر�سالٍة  ففي 
ابنته،  �سديقات  اإحدى  اإىل   1885
ريك�ش،  اإيديث  تُدعي  �سابة  وهي 
يقول: »عزيزتي .. حني تكونني قد 
بذلِت جهًدا هائاًل وُم�سنًيا يف فهم 
يتنابِك �سعوٌر  ثّم  �سيٍء ما وحتليله، 
باحلرية والتبلبل، توّقفي على الفور، 
لإّنِك با�ستمرارِك يف التفكري يف حّل 
امل�ساألة، توؤذيَن نف�سِك. اأّجلي الأمر 
اإىل الغد، واإذا ا�ستمّرت امل�سكلة ومل 
جتدي اأحًدا يحّل لِك الأمر، ا�رصيف 
النظر عن الأمر برّمته، وارجعي اإىل 
اجلزء الذي تفهمينه، لكن ل ترتكيه 
اإىل الأبد. �ساأ�رصُب لِك مثاًل، حني 
كنُت اأدر�ش الريا�سيات يف اجلامعة، 
واأعمل على كتاب جديد، قد ي�ستمّر 
العمل عليه اأ�سبوًعا اأو اأ�سبوعني، ثّم 
اأواجه م�ساألًة ريا�سية معّقدة، اأ�سعر 
وكاأنني قد انزلقت اإىل م�ستنقع من 
الأمر  ويظّل  حلّها،  لعدم  الياأ�ش 

معقًدا من �سباٍح لآخر«.

ويوا�سل كارول 
ن�سائحه اإىل �سديقه 

ابنته قائاًل:
اأن  الذهبية عندي:  القاعدة  »كانت 
اأبداأ اإعادة الكتابة من جديد، وكنُت 
مدفوًعا  اأجدين  ذلك،  اأفعل  حني 
بزخم طازٍج حمّفز لتجاوز احُلب�سة، 

اأحاول.  كنُت  ولكنني  ل،  ورمبا 
احلقيقة اأنني كتبت عدًدا من الكتب 

التي جّربت فيها بدايات جديدة«.
اأبداً  ترتكي  ل  ثانية،  »مالحظة 
اأق�سد  حّل،  دون  ريا�سية  م�ساألة 
درو�ش  مراجعة  يف  ت�ستمّري  ل 
الريا�سيات دون حّل م�ساألة ريا�سية 
جيًدا  تنّبهي  ولكّن  اأمامها،  توّقفِت 
القراءة  الأمر خمتلف متاًما يف  اأّن 
لِك  �ساأ�رصب  الأدب.  عامل  ويف 
تقراأين  اأنِك  لنفرت�ش  اآخر،  مثاًل 
و�سادفِت  الإيطالية،  باللغة  كتاًبا 
عبارًة معّقدة، ل تهدري وقًتا طوياًل 

اأمامها، اتركيها ووا�سلي القراءة«.
الن�سيحة  اأّن  كوللنجوود  يالِحظ 
الـفرق  على  وا�سح  مثاٌل  ال�سابقة 
الكتابة،  القراءة وعملية  بني عملية 
�ساأن  �ساأنها  الريا�سية  فامل�ساألة 
وروؤيًة  منطًقا  تتطلّب  الكتابة، 
من  الكاتب  يتمّكن  كي  وا�سحنينْ 
حّل امل�ساألة الريا�سية، اأو بالأحرى 
ُمقنعة، يف حني ل  من �سنع حـبـكة 
ففي  ذلك؛  القراءة  عملية  تقت�سي 
و�سط  طريقه  �سّق  القارئ  و�سع 
دومنا  الغام�سة،  العبارات  اأحرا�ش 

ة. تاأثري على فهم حبكة الق�سّ
يُ�سدي  وهو  كارول  لوي�ش  وكاأّن 
ابنته  �سديقة  اإىل  كاأٍب  ن�سائحه 
غري  العبارات  اأمام  الوقوف  بعدم 
الوقت  يبعُث-يف  فاإمّنا  املفهومة، 
ذاته- بر�سالٍة اإىل »الروائي ال�ساّب«، 
عقبة  اأول  اأمام  يقف  األ  مفادها 
الطويلة  خربته  ُم�ستلهًما  ت�سادفه، 
كاأ�ستاذ للريا�سيات، فالروائي اإن مل 
تّت�سل  م�سكلًة  اأية  باأول  اأوًل  يواجه 
اأثناء  يف  الأحداث  بناء  مبنطق 
من  تـجـاوَزها  وقّرر  ة،  الق�سّ كتابة 
اأو حّل، ف�سوف تظهر  دون معاجلة 
اأم  اإن عاجاًل  امل�سكلة/الثغرة  هذه 
اآجاًل، و�ست�سري �سداًعا ُمزمًنا. اأما 
الن�سيحة الثالثة التي يّقدمها كارول 
»..عليِك  اإيديث:  اإىل  ر�سالته  يف 
ذهنِك  كان  طاملا  العمل  موا�سلة 
التي  اللحظة  ويف  و�سافًيا،  رائًقا 
اأفكارِك  با�سطراب  فيها  ت�سعرين 
على  التوّقف  فعليِك  وت�سّو�سها، 
الراحة،  من  ق�سط  واأخذ  الفور، 
على  الريا�سيات  تتعلّمني  لن  واإل 
تعلّم  الإطالق«، رمبا قا�سًدا بذلك 

الكتابة.
وكالت

البيانو  »عازف  الأوىل  روايتها  منذ 
الفرن�سية،  باللغة  كتبتها  التي  الأفغاين«، 
�سبنم  ال�سابة  الأفغانية  الكاتبة  حققت 
زرياب �سهرة يف ال�ساحة الأدبية الفرن�سية 
ول  اأدبية.  جوائز  ثالث  ح�سدها  عرب 
امل�ست�سعرتني  والن�سارة  الرقة  اأن  �سك 
يف ال�رصد، والنظرة الب�سرية التي تلقيها 
جناح  تف�رّص  واأبنائه،  وطنها  على  �سبنم 
الأوىل  طبعتها  نفدت  التي  الرواية  هذه 
الثانية  طبعتها  و�سدرت  ملفتة،  ب�رصعة 
اأحداث  تنطلق  »لوب«.  دار  عن  حديثاً 
املا�سي،  القرن  ثمانينيات  يف  الرواية 
ال�سوفياتي  اجلي�ش  احتالل  خالل 
وهي  الراوية  تعي�ش  حيث  اأفغان�ستان، 
تدعى  ال�ساد�سة  �سن  يف  اأفغانية  طفلة 
ال�سجن  والدها  اختبار  وجتهل  ليلى، 
غاية  وبالتايل  ال�سيا�سية،  مواقفه  ب�سبب 
متتد  التي  زّواره  مع  احلامية  النقا�سات 

حتى وقت متاأّخر من الليل. 
ل  ملاذا  تفهم  ل  جندها  بريئة،  ولأنها 
ي�ساركها والداها واأختها اإعجابها بهوؤلء 
وهي  تراهم  الذين  اجلميلني«  »اجلنود 
اإىل املدر�سة على احلواجز  يف طريقها 
تغّذي  الأحمر.  علمهم  الع�سكرية، حتت 
ميالد،  رفيقها  من  الزواج  حلمني:  ليلي 
بعدما  البيانو،  على  العزف  يجيد  الذي 
الذي  الق�سف  خالل  حياتها  يوماً  اأنقذ 
�رصب  واإطالق  مدر�ستهما،  له  تعّر�ست 
من احلمام خالل العيد الوطني، منذ اأن 

اختارتها مدّر�ستها للقيام بهذه املهمة.
يقرر  حني  جداً  حزينة  نراها  ولذلك 
والدها اإبعاد عائلته عن جحيم اأفغان�ستان 
تقول  م�ساعرها،  ولتلطيف  فرن�سا.  اإىل 
لها اأمها اإن هذا ال�سفر لي�ش �سوى عطلة 
مدينة  اإىل  و�سولهم  فور  لكن  موؤّقتة. 
اإقامة  اإىل  العطلة  تتحّول  مونبولييه، 
الطفلة  الراوية  تخترب  وكابو�سية  دائمة 
التاأقلم  و�سعوبات  الغربة  �سعور  خاللها 
يف بلد ل تتقن لغته ول متلك فيه �سديقة 

واحدة.
فتن�سى  ليلى  تكرب  الزمن،  مرور  ومع 
قلياًل وطنها ومعه لغتها الأم، وتنجح يف 

�سهادة  نيل  ويف  العالقات،  بع�ش  ن�سج 
على  يوماً  ت�ساهد  اأن  اإىل  البكالوريا، 
�سا�سة التلفاز حادث تفجري برجي مركز 
فت�ستعيد  نيويورك،  يف  العاملي  التجارة 
م�ساعرها  ومعها  طفولتها  ذكريات 
الربيء  ووعدهما  ميالد  الطفل  جتاه 
بتم�سية العمر �سوية، فتقرر الرجوع اإىل 

اأفغان�ستان ملعرفة اأخباره.
ول عجب يف اختبار ليلى متّزقاً جديداً 
التي  احلروب  فب�سبب  عودتها،  لدى 
تتمكن  لن  غيابها،  اأثناء  وطنها  �سهدها 
من التعّرف اإليه، بل �ستجد �سوارع مقفرة 
ون�ساء مو�ّسحة بال�سواد وم�ساكن مدّمرة 
�ستعرف من  اأنها  ومع  كابو�سياً.  ومناخاً 
اأبيها اأن ميالد -بعد اغتيال والده- انتقل 
للعي�ش مع اأعمامه يف مدينة اأخرى، فاإن 
البحث عنه، بحٌث لن  يثنها عن  ذلك مل 

تلبث نتيجته اأن ت�سحقها.
تلك  يف  اأولً  تكمن  الرواية  هذه  قيمة 
اللتني  والعّفة  ال�سديدة  احل�سا�سية 
متّيزان �رصدها، خا�سة يف الن�سف الأول 
النزلق  من  الكاتبة  تتمكن  حيث  منها 
تها،  اأحداث ق�سّ حتت جلد طفلة و�رصد 
وجهة  من  بلدها،  يف  يجري  ما  واأي�ساً 

نظر طفولية بريئة.
تطوير  من  �سبنم  متّكن  يف  اأي�ساً  تكمن 
تدريجياً،  واأ�سلوبها  �رصديتها  خطاب 
يف  الطفلة/الراوية  تقّدم  مع  وبخّفة، 
�سوت  واإي�سال  ب�سريتها،  وتنامي  ال�سن 
من  �سيء  لأي  م�ستعّدة  جريئة  �سابة 
حلم طفويل  بريق  على  املحافظة  اأجل 
اأن ميّزقها يف  الواقع  يلبث  لن  وذكريات 

ال�سفحات الأخرية من الرواية.
ويف هذا ال�سياق، ت�سّدنا طريقة و�سفها 
الطريفة للجهد الذي �ستبذله الأم حلماية 
ليلى واأختها من اخلوف وعنف احلرب، 
اأو  لهّن  خارقة  حكايات  �رصدها  عرب 
اأو من  بالر�سوم املتحركة،  اإلهائهن  عرب 
من  عرو�ش  لإحياء  الأب  جتنيد  خالل 
خيال الظل باأ�سابعه حني تكون الكهرباء 

مقطوعة، اأي يف معظم الأحيان.
 وكالت



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

 اإ�صكالية الي�صار اأم املثقفني

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

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

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

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

جل�شد �الأمة �ملتخ�شب.

ي�صار ما بعد اال�صتعمار

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

�إ�شالمي« وغريها من �لثنائيات كاحلد�ثة 
هذه  �نتقلت  وقد  �لرت�ث،  مو�جهة  يف 

�لعلوم  فروع  كافة  �إىل  �ملقاربات 
�الإن�شانية.

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

و�شعوبها.
للتفاعالت  �ل�شطحي  �لتحليل  هذ�  �إن 
�لعربي  �لعامل  يف  �ملجتمعية  و�لتحوالت 
-�لي�شاريني-  �ملثقفني  من  �لكثري  ي�شع 
جانب  �إىل  �حلال  بطبيعة  و�شو�هم 
�لديكتاتوريات �لعربية �لقمعية، بحجة �أن 
ترتبط  �لنا�شئة  �ملعار�شة  �لعربية  �لقوى 
مع  متاآمرة  و�أنها  �ال�شتعماري،  بالغرب 
و�أياً  �ل�رصر مبجتمعاتها،  الإحلاق  �خلارج 

تقدمية  حتررية  �ملعار�شات  هذه  كانت 
فاإن  و�شلفية،  �إ�شالمية  كانت  �أو  مدنية 
�ملنا�شلني  هوؤالء  عند  جاهزة  �لتهمة 
�لي�شاريني الإل�شاقها بكل من ال يتو�فق مع 
�لتي يعتنقونها، وبهذ� فهم  �الأيديولوجية 
�لبوق �لذي يربر للطاغية و�جلالد �لعربي 
و�ال�شطهاد  و�لتع�شف  �لقمع  �شيا�شة 
وتكميم  و�العتقاالت  و�لقهر  و�ال�شتبد�د 
كل  بحق  ميار�شها  �لذي  و�لقتل  �الأفو�ه 
يف  �أخفق  �لذي  �لي�شار  هذ�  معار�شيه. 
�شعار�ته،  �أخفق يف حتقيق  و�قعه،  قر�ءة 
�أخفق  �جلماهري،  مع  عالقاته  يف  �أخفق 
�لوطني  �لتحرر  مرحلة  مهام  �أجناز  يف 
هو  فل�شطني،  �الأوىل  ق�شيته  و�أهمها 
ويجيز  يربر  �لذي  �لعربي  �لي�شار 
�ل�شاأن  يف  �الأجنبية  �لقوى  بع�ش  تدخل 
قوى  تدخل  يهاجم  و  ويجرم  �لعربي، 
�لذي  نف�شه  �لي�شار  هو  �أخرى،  �مربيالية 
و�لتغري�ت  �لتطور�ت  كافة  �ليوم  يتجاهل 
يف  و�القت�شادية  و�لفكرية  �الجتماعية 
و�أثبتت  �لعربي،  بالوطن  مكان   من  �أكرث 
على  قدرة  ميتلك  ال  ي�شار  �أنه  �الأحد�ث 
�لعامل  يف  يجري  ما  وحتليل  تف�شري 
ومقاربته مع �لو�قع �لعربي، مثلما غابت 
عنهم فهم �لتحوالت �لتي ح�شلت – وما 
كالقارة  جماورة  �أخرى  �أماكن  يف  تز�ل- 

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

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

على �شعوبها وعلى �ملنطقة.
�إىل كتاب مهدي  �لعودة  للمهتمني  وميكن 
�إدو�رد  ��شت�رص�ق  يف  »مارك�ش  عامل 
�شعيد، هل �لقلب لل�رصق و�لعقل للغرب؟« 
�لعظم  جالل  �شادق  كتاب  وكذلك 
معكو�شاً«  و�ال�شت�رص�ق  »�ال�شت�رص�ق 
�ملفكرين  بع�ش  لها  رّوج  �أفكار  لدح�ش 
��شتلهام  �إىل  يدعون  �لذين  �لي�شاريني 
�لغربية،  غري  �الأ�شول  من  �ملعرفة 
يف  �الأ�شا�شية  �مل�شكلة  �أن  متجاهلني 
�لتي  �لغربية  و�الأنظمة  �ل�شيا�شية  �لقوى 
تقف ور�ء هذه �لعلوم �الجتماعية، ولي�ش 
يف �ملعرفة بحد ذ�تها وال يف فروع �لعلوم 

�لغربية.

 تفكيك الفكر الي�صاري

لي�ش  �لعربي  للي�شار  �لنقد  توجيهنا  �إن 
من  �لكثريين  �إىل  �الإ�شاءة  منه  �لغاية 
منه  �لغاية  وال  �لي�شاريني،  �ملنا�شلني 
�لتقليل من �شاأن دور �لفكر �لي�شاري �لذي 
لعب دور�ً مهماً يف مرحلة تاريخية معينة 

��شتخد�م  عرب  �لب�رصي،  �لعقل  �إنارة  يف 
�الأ�شاليب �لنقدية لتقومي �خللل �ملتاأ�شل 

يف كثري من �ملجتمعات �لعربية.
بل �أن ما نقوم به هو دعوة لتفكيك بع�ش 
و�ل�شيا�شي  �لفل�شفي  �لفكر  مكونات 
يعني  ال  �لنقد  وهذ�  �لعربي.  �لي�شاري 
�لتيار�ت  بقية  �أن  �الأحو�ل  من  حال  باأي 
و�شع  �الأخرى بخري ويف  �لعربية  �لفكرية 
�لفكرية  �لتيار�ت  خمتلف  �إن  منوذجي. 
�إنهاء  يف  ف�شلت  �لعربية  �ملنطقة  يف 
معاناة �الإن�شان �لعربي، وحتقيق تطلعاته 
بكر�مة  و�لعي�ش  و�حلرية  �لعد�لة  يف 
ف�شلها  عن  ناهيك  �ال�شتد�نة،  ذل  دون 
مرتبط  يذكر  �إجناز  �أي  يف حتقيق  �أي�شاً 
مثل  �لكربى،  �ال�شرت�تيجية  باالأهد�ف 
�ملوؤ�ش�شات  دولة  وبناء  �الكتفاء،  حتقيق 
�أما  �لعربي،  �لتكامل  وم�رصوع  �حلديثة، 
فلم  فل�شطني  �لكربى  �لعرب  ق�شية  عن 
يعد �أحد يتحدث عنها وعن معاناة �شعبها 
�شوى عدد قليل جد�ً من �الأنظمة �لعربية، 
للمز�يد�ت  مادة  �آخرين  لدى  وحتولت 
دون  يجاهر  �الآخر  و�لبع�ش  �ل�شيا�شية، 
�أ�شبحت  �لفل�شطينية  �لق�شية  باأن  خجل 
عبئاً على مقدر�ت بلده، ومنهم من يتاآمر 

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

و�لعقائد �لغربية يف �لو�قع �لعربي.

اختلط الي�صار باليمني

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

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

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

�جلماهري �لعربية.

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

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

من �لتكّيف مع بيئتنا �حلا�شنة.

 كلمة لي�صت اأخرية

�القت�شادية  و�لتغري�ت  �لتحوالت  �إن 
ومن  �لعامل  �شهدها  �لتي  و�ل�شيا�شية 
�شمنه منطقتنا �لعربية خالل ربع �لقرن 
�الجتماعي  طابعنا  غرّيت  قد  �الأخري، 
�ليوم  فيه  نرى  ال  جديد�ً  و�قعاً  و�أفرزت 
�لفكر  �أن  رغم  �لعربي.  للي�شار  دور  �أي 
ورغم  م�شمونه،  يف  ثورياً  فكر�ً  �لي�شاري 
و�لعاملية  �لعربية  �لي�شارية  �الأحز�ب  �أن 
تنجح  لن  �أنها  �إال  غنية،  جتربة  متتلك 
يف  و�لتاأثري  �لفعل  �شاحة  �إىل  �لعودة  يف 
وخطابها  بنيتها  تتغري  مل  ما  �الأحد�ث 
�ال�شتمر�ر  مبكان  �لبالهة  من  و�أدو�تها. 
نرى  ال  وكاأننا  �لقدمي  �ملنهاج  ذ�ت  على 
ال  �لعرب  �لي�شاريني  حولنا.  �النهيار�ت 
�لع�رص  مو�كبة  عن  تاأخرهم  يالحظون 
�لر�هن، هذ� �لتاأخر �أخذ �شفة �لرت�كمية، 
�أية حماوالت للت�شويب  �الأمر �لذي يعيق 
�آخر. �لكارثة  بعد  وت�شحيح �مل�شار يوماً 
لدي  حمرماً  وظل  كان  �لنقد  جمرد  �أن 
فهم وحدهم  �لعربية،  �لي�شارية  �الأحز�ب 
على �شو�ب، و�الآخرون يف خطاأ يقبعون، 
على �لرغم من �أن �الأحز�ب �لوحيدة �لتي 
�الأحز�ب  هي  كرتوين  هيكل  مثل  تد�عت 
�إعادة  �ملرحلة  هذه  يف  يتم  �لي�شارية. 
تاأ�شي�ش وتقنني �لنظام �لر�أ�شمايل �لعاملي 
�لطبقة  من  �لب�رص  مليار�ت  �كتاف  على 
�لفقرية  و�ل�شعوب  و�لطبقات  �لو�شطى 
من د�فعي �ل�رص�ئب ليزد�د �لفقر�ء فقر� 

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

يف �شوؤ�ل �لقرب؟          
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اإ�صكاالت فكرية

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

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

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

فكرية، اأم موجود باالنتماء والتحزب؟

�جلزء �لثاين
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ح�صا�صية املراأة للمذاق املر 
ر على خطر ال�صرطان م�ؤ�صّ

جديدة  �أبحاث  نتائج  �قرتحت 
�ملر  للمذ�ق  �حل�سا�سية  �عتبار 
�لإ�سابة  م�ؤ�رش�ً على زيادة خطر 
�لن�ساء.  لدى  خا�سة  بال�رشطان 
لهذه  تف�سري�ً  �لباحث�ن  وقدم 
�لالتي  �لن�ساء  �أن  وه�  �لظاهرة 
لديهن ح�سا�سية عالية من �ملذ�ق 
�ملر ياأكلن �لقليل من �خل�رشو�ت 
نباتية  م��د  على  حتت�ي  �لتي 
م�سادة لل�رشطان مع مرور �ل�قت 

ما ي�سعف درجة �ل�قاية لديهن.
يرتفع  بال�رشطان  �لإ�سابة  خطر 
�حل�سا�سية  ذو�ت  �لن�ساء  لدى 
باملائة   58 �إىل  �ملر  للمذ�ق 
م�سرتك  فريق  �لدر��سة  و�أجرى 
�لربيطانية  ليدز  جامعتي  من 
ونُ�رشت  �لأمريكية،  وبن�سلفانيا 
»ي�روبيان  دورية  يف  �لنتائج 
�لأبحاث  و�عتمدت  ني�تر�سن«. 
 5500 لـ  �ل�سحية  �لبيانات  على 
�مر�أة بريطانيا على مدى 20 عاماً 
ومت تق�سيم �لن�ساء �مل�ساركات �إىل 
لديهن  من  �لأوىل:  جمم�عات،   3
�ملر،  للمذ�ق  عالية  ح�سا�سية 

تذوق  درجة  لديهن  من  و�لثانية: 
و�لثالثة:  �ملر،  للمذ�ق  مت��سطة 
من ل ينفرن من �ملذ�ق �ملر ول 

ي�ؤثر يف خيار�تهم.
و�أظهرت �لنتائج �أن �لن�ساء �لالتي 
ينفرن من �ملذ�ق �ملر هن �لأكرث 

و�أن  بال�رشطان،  لالإ�سابة  عر�سة 
تناولهن للخ�رشو�ت �لتي تقي من 
مذ�قها  ب�سبب  جد�ً  قليل  �لأور�م 
لديهن،  �سع�بة  ي�سكل  �لذي  �ملر 

مثل �لربوكلي و�لقرنبيط.
خطر  �أن  �لنتباه  �لباحث�ن  ولفت 

لدى  يرتفع  بال�رشطان  �لإ�سابة 
للمذ�ق  �حل�سا�سية  ذو�ت  �لن�ساء 
 40 و�إىل  باملائة،   58 �إىل  �ملر 
ح�سا�سية  لديهن  من  لدى  باملائة 
مت��سطة للمذ�ق �ملر مقارنة مبن 

ل يتاأثر به.

�أكد علماء من جامعة ما�سات�س��ست�س �لأمريكية �أن مادة �لرتيكل��سان �مل�سادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب بالإ�سابة ب�رشطان �لق�ل�ن و�لتهابه ون�رش احذروا مادة الرتيكل��صان يف معاجني الأ�صنان!
م�قع »MedicalXpress« در��سة علمية عن خط�رة مادة �لرتيكل��سان �لتي تدخل يف تركيب �لكثري من منتجات �لتنظيف كمعج�ن �لأ�سنان 

�أنها ت�سببت يف تط�ر  مر�س �رشطان �لق�ل�ن و�لتهابه لدى جميع �لفئر�ن دون ��ستثناء.و�ل�ساب�ن. و�أجرى �لعلماء جتربة در�س�� خاللها تاأثري �لرتيكل��سان على فئر�ن �لتجارب �ملري�سة و�ل�سليمة ف�جدو� 
و�أ�سار �لباحث�ن �إىل �أن »هذه �لتجربة �أكدت �أن تريكل��سان غري تركيب �لبكترييا �حلي�ية يف �أمعاء �لفئر�ن و�أثر �سلبا على تن�عها �لهام يف 
هذه �ملنطقة �حل�سا�سة من �جل�سم«وقال م�رشف �لدر��سة، غادون ت�سانغ، �إن »هذه �لنتائج تربهن للمرة �لأوىل على �أن �لرتيكل��سان ي�ؤثر 

�سلبيا على حالة �لأمعاء«.
يذكر �أن �لرتيكل��سان ه� مادة ��سطناعية م�سادة للجر�ثيم و�لفطريات ت�ستخدم يف �ل�قت �حلايل يف �سناعة معاجني �لأ�سنان و�ل�ساب�ن 

ومزيل �لعرق و�أن��ع �ملنظفات �ملختلفة. كما ي�ستخدم �لرتيكل��سان يف عالج �لأ�سنان قبل تركيب �حل�س��ت لها.

ال�صكري يزيد تهديد ال�صرطان للمراأة اأكرث من الرجل

   قالت نتائج در��سة عاملية �إن 
�لن�ساء �مل�سابات بال�سكري �أكرث 
مقارنة  �ل�رشطان  عر�سة خلطر 
�لباحث�ن  ولحظ  بالرجال، 
)�لل�كيميا(  �لدم  �رشطان  �أن 
�أكرث  هي  و�لكلى  و�لفم  و�ملعدة 
مري�سات  تهاجم  �لتي  �لأن��ع 
�لنتائج  هذه  وتلقي  �ل�سكري. 
�ل�س�ء على �أهمية بحث �لعالقة 
�أخر مثل  و�أمر��س  �ل�سكري  بني 

�ل�رشطان.
باأحد  �لإ�سابة  �حتمالت  ترتفع 
مري�سة  لدى  �ل�رشطان  �أن��ع 

باملائة   27 بن�سبة  �ل�سكري 
�مل�سابة،  غري  باملر�أة  مقارنة 
�لن�سبة لدى مري�س  بينما ترتفع 
�ل�سكري بن�سبة 19 باملائة مقارنة 
و�أجريت  �مل�ساب  غري  بالرجل 
�إن�ستيت�ت  »ج�رج  يف  �لدر��سة 
و�أكدت  هيلث«،  جل�بال  ف�ر 
نتائجها وج�د �سلة بني �لإ�سابة 
�لإ�سابة  خطر  وزيادة  بال�سكري 
عام،  ب�سكل  �ل�رشطان  باأمر��س 
�لن�ساء �مل�سابات  �أن  �إىل  ونّبهت 
خلطر  عر�سة  �أكرث  بال�سكري 
�لرجال  من  �ل�رشطانية  �لأور�م 

وبح�سب  بال�سكري  �مل�سابني 
ج�رنال  ن�رشتها  �لتي  �لنتائج 
�حتمالت  ترتفع  ديابيت�ل�جيا، 
�ل�رشطان  �أن��ع  باأحد  �لإ�سابة 
بال�سكري  �مل�سابة  �ملر�أة  لدى 
بن�سبة 27 باملائة مقارنة باملر�أة 
غري �مل�سابة، بينما ترتفع �لن�سبة 
بال�سكري  �مل�ساب  �لرجل  لدى 
مقارنة  باملائة   19 بن�سبة 
و�أّكدت  �مل�ساب.  غري  بالرجل 
من  يعترب  �ل�سكري  �أن  �لدر��سة 
لأور�م  �مل�سببة  �خلطر  ع��مل 
�جل�سم،  �أع�ساء  خمتلف  ت�سيب 

من  �خلطر  درجة  تختلف  لكن 
�أن  �لنتائج  و�أظهرت  لآخر  ع�س� 
�لإ�سابة  خطر  يزيد  �ل�سكري 
 11 بن�سبة  �لكلى  ب�رشطان 
باملائة، و�رشطان �لفم بن�سبة 13 
باملائة، و�رشطان �ملعدة بن�سبة 
14 باملائة، و�رشطان �لدم بن�سبة 
15 باملائة لكن على خالف منط 
مالحظته،  متت  �لذي  �لزيادة 
خطر  يزيد  �ل�سكري  �أن  تبني 
�لكبد  ب�رشطان  �ملر�أة  �إ�سابة 
مبعّدل �أقل بن�سبة 12 باملائة من 

�لرجل �مل�ساب بال�سكري.

ف�ائد الغل�تني ال�صحية

 يرتبط الغلوتني غالبًا بالقمح، والأطعمة التي 
حتتوي على القمح، ويف درا�سٍة اأُجريت عام 
م�سارٍك  األف   100.000 من  اأكرث  على   2017
ل يعانون من ال�سطرابات اله�سمية، وجد 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�ستهالك 
الغلوتني الغذائي على املدى الطويل، وبني 
خماطر التعر�ض لأمرا�ض القلب، واأ�سارت 
النتائج اأي�سًا اإىل اأّن هوؤلء الأفراد الذين 
يتجنبون الغلوتني قد يزيد لديهم خطر 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب؛ وذلك ب�سبب احتمالية 
ا�ستهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 

كما ربطت العديد من الدرا�سات ا�ستهالك 
احلبوب الكاملة مع نتائج ملحوظٍة يف حت�سن 

ال�سحة، فعلى �سبيل املثال ُوِجد اأّن الأ�سخا�ض 
الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة 

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

اأقل من ح�ستني يوميًا، باأّن لديهم معدلت اأقل 
بكثري من الإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة 

الدماغية، والتعر�ض ملر�ض ال�سكري من النوع 
الثاين، والوفيات الناجمة عن جميع الأ�سباب. 
يعمل الغلوتني على تغذية البكترييا اجليدة 

يف اجل�سم، اأرابينوك�سيالن قليل ال�سكاريد 
-Arabinoxylan oligosacch  )بالإجنليزية :
للبكترييا،  املُ�سببة  الكربوهيدرات  وهي   )ride

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

Bifidobacteria( يف القولون، وعادًة توجد هذه 
البكترييا يف اأمعاء الإن�سان ال�سحية. الأطعمة 

املحتوية على الغلوتني
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رحمة اهلل بعباده يوم القيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى اللهّ عليه و�سلم 

قال: »اإن رجلني ممن دخل النار ا�ستد �سياحهما فقال 
الرب تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا قال لهما 

الأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ قاال فعلنا ذلك لرتحمنا، 
قال رحمتي لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�سكما حيث كنتما 

من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه بردا و�سالما، 

ويقوم االآخر فال يلقي نف�سه، فيقول له الرب تبارك 
وتعاىل: ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى �ساحبك؟ 

فيقول يا رب اإين الأرجو اأن ال تعيدين فيها بعد ما 
اأخرجتني، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 

« رواه الرتمذي. فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ
هذا احلديث يفتح باب االأمل اأمام الع�ساة حتى ال 

يياأ�س اأحد من رحمة الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط 
اأمام كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه وا�ستيقظ 

فوؤاده فرجع اإىل رب االأرباب تائباً اأواباً، كما اأنه يزيد 

العبد املوؤمن ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من يح�سن 
الظن بالل عز وجل الأنه �سبحانه يقول يف حديثه 
القد�سي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 

يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته يف نف�سي، واإن 
ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم خري منهم، واإن تقرب 

مني �سربا تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 
تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته هرولة« رواه 

البخاري.
ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار ويدخلون 
اجلنة، البد اأن تكون لهم �سابقة اإميان، الأن اجلنة 

حمرمة على امل�رشكني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن الل 
عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على م�سيبته وقد يعفو 

عنه اإذا تاب ورجع اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما تفعلون( 
�سورة ال�سورى: 25. ثم تكون نهايته اجلنة ان �ساء الل 

طاملا انه مات موحدا.

ف�ضل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�ضف �ضُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �ضمُة العبوديِة، وا�ضت�ضعاُر 

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

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

لأمره قال تعاىل: »َوَقاَل 
ُكُم اْدُعوِن اأَ�ْضَتِجْب َلُكْم اإَِنّ  َرُبّ

وَن َعْن ِعَباَدِتي  َتْكرِبُ اَلِّذيَن َي�ضْ
َم َداِخِريَن«.  �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

]60 الآية  غافر:  ]�ضورة 
الدعاء عبادة

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ

الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �ضيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َضْيٌء اأَ

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

والرتمذي واحلاكم و�ضححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �ضبب لدفع غ�ضب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

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

و�ضححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�ضنه الألبان[

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

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

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

و«ال�سواب« و«احلق« و«اال�ستح�سان« .

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

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

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

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

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

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

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

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

تغلب رحمته غ�سبه. وعن �سلمان ر�سي الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنهّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء واالأر�ِس ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَواِت واالأر�ِس مئَة َرحمة، كُلهّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسهّ ال�َسهّ

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

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

تنتظر منه �سيئاً، هذه االأم.

ف�ضل الدعاء
اِع اإَِذا َدَعاِن َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ يِل َولْيُوؤِْمنُواْ ِبي لََعلَهُّهْم يَْر�ُسُدوَن »  )البقرة 186(  وب�رشها   �سلى الل  ب�رشر�سول الل  �سلى الل عليه و�سلم  اأمته باأن الل تعايل اأنزل عليه فيما اأنزل :  »َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي َعِنهّي َفاإِيِنهّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
عليه و�سلم  بكرم الل تعايل: » َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم اإَِنهّ الَهِّذيَن يَ�ْستَْكرِبُوَن َعْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخلُوَن َجَهنَهَّم َداِخِريَن »  ) غافر 60 (  وحذرها   �سلى الل عليه و�سلم  من اإعرا�سها عن الدعاء لقول الل تعاىل » قل ما يعباأ 
بكم ربي لوال دعاوؤكم » وقال النبي   �سلى الل عليه و�سلم  :  ) لن ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل ، فعليكم بالدعاء عباد الل (  رواه اأحمد والطرباين عن معاذ ر�سي الل عنه . وقال النبي   �سلى 

الل عليه و�سلم  :  ) اإن الل تعايل حيى كرمي ي�ستحي اإذا رفع الرجل اإلية يديه اأن يردهما �سفر خائبني (  رواه اأحمد واأبو داود والرتمذى وابن ماجه واحلاكم عن �سلمان  ر�سي الل عنه .
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�إطالق  عن  �أودي  �رشكة  �أعلنت 
�سيارتها  من  �جلديد  �ملوديل 
ف�سل  خالل   TT �لريا�سية 
يبد�أ  ب�سعر  �ملقبل  �خلريف 
للموديل  يورو  �ألف   35 نحو  من 
يورو  و500  �ألف  و37  �لكوبيه 
و�أو�سحت  �لكابريو  للموديل 
�ملوديل  �أن  �لأملانية  �ل�رشكة 
�جلديد من �جليل �لثالث لل�سيارة 
م�ستوى  على  حت�سينات  يت�سمن 
و�لتجهيز�ت  �خلارجي  �ملظهر 

وباقة �ملحركات.

�لأ�سا�سية  �ملوديالت  وتاأتي 
بف�سل  ريا�سية  �أكرث  مبظهر 
 S Line �لختيارية  �لتجهيز�ت 
با�ستثناء �سبكة �ملربد،  �ل�سابقة، 
جديد  بت�سميم  تاأتي  �لتي 
ثالثي  �لع�سل  قر�ص  ومبظهر 
�لأبعاد. وت�ستمل باقة �لتجهيز�ت 
S Line على �لعديد من �لعنا�رش 
�جلانبية  �لعتبات  مثل  �ملميزة 
ونا�رش هو�ء عري�ص يف �ملوؤخرة، 
قيادة  مق�سورة  �إىل  بالإ�سافة 
رقمية ونظام حتكم ديناميكي يف 

�لقيادة وم�ست�سعر �ل�سوء و�ملطر 
�لوظائف  متعدد  مقود  وكذلك 
وت�سم باقة �ملحركات �ملخ�س�سة 
حمرك  �جلديدة  �أودي  ل�سيارة 
 145 قوة  يولد  لرتين  �سعة  بنزين 
عزم  مع  ح�سان  كيلوو�ت/197 
دور�ن �أق�سى يبلغ 320 نيوتن مرت، 
مبحرك  �ل�سيارة  جتهيز  وميكن 
ح�سان  كيلوو�ت/245   180 بقوة 
مع نظام دفع رباعي وكذلك ناقل 
�ل�رشعات  �سد��سي  يدوي  حركة 
�أو ناقل حركة �أوتوماتيكي مزدوج 

�لقاب�ص �سباعي �ل�رشعات.
يتوفر  ذلك  �إىل  بالإ�سافة 
 225 بقوة   TFSI  2.0 حمرك 
عزم  مع  ح�سان  كيلوو�ت/306 
مرت  نيوتن   400 �أق�سى  دور�ن 
 ،TTS �لريا�سي  �ملوديل  يف 
رباعي  دفع  بنظام  ياأتي  �لذي 
حركة  ناقل  مع  قيا�سي  ب�سكل 
�ل�رشعات،  �سباعي  �أوتوماتيكي 
�رشعة  �إىل  �لثبات  من  وينطلق 
5ر4  غ�سون  يف  كلم/�ص   100

ثانية.

مر�سيد�س S-Class اجليل القادم 2021 
�جليل   S-Class ملر�سيد�ص  جت�س�سي  فيديو  ظهر 
عجالت  بقاعدة  �أملانيا  يف  �ختبارها  �أثناء  �لقادم 
�خللفية،  �لأبو�ب  حجم  من  ظاهر  هو  كما  مطولة 

وم�سابيح �أمامية جديدة.
�لعام  ليفت  لفي�ص  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  ��ستالم  رغم 
جيل  لطرح  تتجهز  مر�سيد�ص  �أن  يبدو  �ملا�سي، 
جديد خالل عامني، ونالحظ يف �ملقدمة ��ستخد�م 
مع  �لأمامية  للم�سابيح  متقدمة   LED تقنيات 
قد  يدري،  ومن  خمتلف،  �أنيق  لت�سميم  ��ستالمها 
مب�سابيح  ملر�سيد�ص  موديل  �ول   S-Class ت�سبح 
باختبارها  �ل�رشكة  تقوم  �لتي  �لرقمية”  “�لإ�ساءة 
�لأبو�ب  مقاب�ص  على  �لكثيفة  �لتمويهات  حاليا،  
�لأمامية و�خللفية تثري �لهتمام، فهل يا ترى �سرنى 
�لفاخرة؟..  �ل�سيد�ن  �أبو�ب  فتح  يف  خمتلفا  �أ�سلوبا 
نرى م�سابيح خلفية  بينما يف �خللف،  بعد،  ندري  ل 
موؤقتة ت�ستخدمها مر�سيد�ص عادة يف �ملر�حل �لأوىل 

من �ختبار موديالتها.
 S-Class مر�سيد�ص  عن  �ل�ستار  ك�سف  توقعو� 
 56 م�سنع  يف  �إنتاجها  وبدء   ،2020 عام  يف  �لقادمة 
�أملانيا  يف  مباين  م�رشوع  �أكرب  ثالث  وهو  �جلديد، 

مب�ساحة 220،000 مرت مربع.

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمدد�  �لإ�ساعات  تناقلت 
هيوند�ي  بني  حمتمل  �ندماج 
�رشحت  حيث  كر�ي�سلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�سادر 
لهيوند�ي  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أن 
ير�قب  كو،  موجن  ت�سوجن  موتور، 
كثب  عن  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سهم 
من  كافية  وي�ستهدف �رش�ء ح�سة 
�ل�رشكة  على  لال�ستحو�ذ  �لأ�سهم 
مارت�سيوين  �سريجيو  مغادرة  قبل 
�إغر�ء  هو  �لهدف  �لقادم.  �لعام 
مع  بالندماج  كر�ي�سلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيوند�ي 
�لأهم  مارت�سيوين وخو�ء �ملن�سب 
لل�رشكة، خا�سة و�أن رئي�ص جمل�ص 
عري  �إلكان  جون  �حلايل  �لإد�رة 
لل�رشكة  �لتنفيذية  بالإد�رة  مهتم 
بنف�سه. هيوند�ي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كر�ي�سلر،  لفيات  جيد� 
�ملنطقة  يف  �سعيفة  �لأخرية  �أن 
�لرئي�سي  �ملركز  وهي  �لآ�سيوية، 
ملبيعات هيوند�ي، بينما قد ت�سهل 

�لوليات  بني  حرة  جتارة  �تفاقية 
�ملتحدة وكوريا �جلنوبية عمليات 

نقل �ملوديالت بني �لدولتني.
مارت�سيوين،  �سريجيو  �ن  ويُذكر 
�لرئي�ص �لتنفيذي لفيات كر�ي�سلر، 
يف  رغبته  عن  �ملا�سي  يف  عرب 
حيث  �أخرى،  �رشكة  مع  �لندماج 
عر�ص �سفقة �ندماج على جرن�ل 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  �أخرى  �رشكات  مع 

لذ�  �سينية،  و�رشكات  �سيرتوين 
�لأمر ممكن بالتاأكيد �لعام �لقادم. 
�جلدير بالذكر �أن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كر�ي�سلر 
ور�م ودودج وكر�ي�سلر وفيات و�ألفا 
يف  ولن�سيا،  ومازير�تي  روميو 
حني �أن جمموعة هيوند�ي متتلك 
و�إذ�  وجيني�سي�ص،  وكيا  هيوند�ي 
بينهما،  بالفعل  �ندماج  حدث  ما 
�رشكة  �أكرب  لإن�ساء  ذلك  �سيوؤدي 
�لعامل مببيعات 11.5  �سيار�ت يف 

مليون �سيارة �سنويا.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبليو  �إم  بي  �أز�حت 
كوبيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�سور 
فيما  لكم  ونعر�ص  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبليو  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
�أكدت على �أن �لرتكيز يف �لكوبيه 
�جلديدة هو توفري جتربة قيادة 
مت  حيث  وديناميكية،  مثرية 
ومولد�ت  �ل�سا�سيه  �سبط 
لعر�ص  �لتعليق  ونظام  �لطاقة 
“ر�ساقة ترتقى على �ملناف�سني 

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

جمالها”.

الت�سميم اخلارجي 

كوبيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سطوح 
عالمة  بر�ئحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  �إم  بي 
�لأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لتهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
 4،843 �إىل  �لكوبيه  طول  وي�سل 
مليمرت   1،902 وعر�سها  مليمرت 
و�رتفاعها 1،341 مليمرت وقاعدة 

عجالتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  ترييو  �لأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بقوة 
من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680

يف  كلم\�ص   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندر�ت 
نيوتن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�ص   100 �إىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوتوماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
نو�ب�ص  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  �إلكرتونية 
�لتوجيه  نظم  �أحدث  �إىل 
ونظام  دبليو،  �إم  بي  من  �لفعال 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 
�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �لأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ل�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.

�سا�سة  جند  �ملق�سورة  د�خل 
مل�سية بطول 10.25 �إن�ص للوحة 
 12.3 �أخرى  و�سا�سة  �لقيادة، 

�إن�ص للوحة �لعد�د�ت.
مر�سيد�ص  عو�مل  بني  �جلمع 
 911 وبور�ص  كوبيه   S-Class
يوجد  �أنه  تعتقد  دبليو  �إم  بي 
 S-Class مر�سيد�ص  بني  فر�غ 
ملوؤه  ليتم   911 وبور�ص  كوبيه 
و�لتي  �جلديدة،  �لثامنة  بالفئة 
جتمع بني �أهم ميز�ت �ملوديلني، 
جتربة �لقيادة �لريا�سية �ملثرية 

و�ملق�سورة �لفاخرة.
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�أف�سل بر�مج ��ستعادة �مللفات �ملفقودة لآي فون و�آي باد

مع االعتماد الكامل على الهواتف 
امل�ستندات  حفظ  يف  الذكية 
والبيانات الهامة، ي�سبح االحتفاظ 
للبيانات  احتياطية  بن�سخة 
جتنباً  مهماً،  اأمراً  با�ستمرار 
البيانات  فقد  كارثة  حلدوث 
الهامة اأو توقف الهاتف ب�سبب اأي 
امللفات  ا�ستعادة  الإمكانية  عطل، 

املفقودة ب�سهولة.
اأف�سل  يلي  فيما  ن�ستعر�ض  لذا 
املفقودة  امللفات  ا�ستعادة  برامج 
اأو  »اآي  بنظام  العاملة  اأبل  الأجهزة 

اإ�ض« مثل هواتف اآي فون واأجهزة 
اآي باد:

Dr. Fone 1- برنامج د. فون ـــ
ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
من  فهو  املفقودة،  امللفات 
 WonderShare �رشكة  تطوير 
على  بالقدرة  ويتميز  ال�سهرية، 
بكل  املفقودة  البيانات  ا�سرتجاع 
اأي  هاتف  تو�سيل  فور  كفاءة 
بحا�سوبك  باد  اآي  جهاز  اأو  فون 

ال�سخ�سي.
ا�ستعادة  قادر على  الربنامج  اأي�ساً 

الن�سخ االحتياطية على اآي كالود اأو 
اآي تيونز . وميكنه ا�ستعادة كل من 
ال�سور والر�سائل والتقومي وعنا�رش 
املكاملات،  و�سجل  التذكري، 
ور�سائل  املرجعية،  واالإ�سارات 
واملالحظات،  ال�سوتي،  الربيد 
من  واأكرث  اآب  وات�ض  ومرفقات 
الكامل  اال�سرتداد  ويتطلب  ذلك. 
 69.95 املدفوع  االإ�سدار  للبينات 

دوالراً.
 EaseUS برنامج   -2

MobiSaver for Mac

ا�ستعادة  برامج  اأف�سل  من  يعترب 
امللفات املفقودة مبختلف اأنواعها 
ت�سغيل  بنظام  العاملة  اأبل  الأجهزة 
اإ�سدارات  وهناك  اإ�ض.  اأو  اآي 
ماك  الت�سغيل  لنظامي  منف�سلة 
الربنامج  يتميز  وويندوز  اإ�ض  اأو 
و�رشيع  ب�سيطة  م�ستخدم  بواجهة 
العمل وم�سمون النتائج، واالإ�سدار 
جزء  ا�ستعادة  يتيح  منه  املجاين 
املفقودة  البيانات  من  �سغري 
يتطلب  اال�سرتداد  بينما  جماناً، 

االإ�سدار املدفوع 59.95 دوالراً.

 �آبل تطلق ن�سخة معدلة 
»macOS« من نظام

»بيتا«  ن�سخة  اأن  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
 »10  macOS« نظام  املعدلة عن 
اأ�سبحت  للحوا�سب  املخ�س�ض 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
م�ستخدمي حوا�سب »Mac« اأ�سبح 
الت�سغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
ا�سم  يحمل  الذي  املعدل  اجلديد 
 99 مقابل   »10.14  macOS«
دوالرا. ولتحميل هذا النظام يجب 
اإىل  التوجه  اأوال  امل�ستخدم  على 

موقع »MacOS 10.14« الر�سمي 
ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على 
 Apple« ح�ساب  عرب  دخوله 
الالزمة  االإر�سادات  واتباع   ،»ID
على  الربنامج  تثبيت  وبعدها 
اخلرباء  وي�سري  ال�سخ�سي  حا�سبه 
اجلديدة  الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف 
من »macOS« تفادت العديد من 
يف  املوجودة  الربجمية  الثغرات 
وزادت  ال�سابقة،  الت�سغيل  اأنظمة 

من حماية بيانات امل�ستخدم.

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�سكل  �سام�سونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�سي  هواتف  ترقية  ر�سمي يف 
الأحدث  اإيدج   S7 غالك�سي  و   S7
اندرويد  الت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�سم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ض  جالك�سي  لهواتف 
ودول  اال�سيوية  الدول  وبع�ض 

للواليات  و�سوال  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  االأمريكية  املتحدة 
ان تتو�سع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل االأيام القادمة.
�سيقدم التحديث واجهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  باالإ�سافة  للهاتفني 
الأداء  واالإ�سالحات  التح�سينات 
االأمنية  التح�سينات  مع  اجلهاز 
�سيقدم  اأي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�سورة  داخل  �سورة  مثل  الرئي�سية 
واخت�سارات  التلقائي  واالكمال 
لل�سور  باالإ�سافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
االجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

�ن�ستغر�م ت�سمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�س�ص

مع ارتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�ض 
م�ستخدم  مليون   300 اإىل  ان�ستغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�س�ض  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�سورات  مع  حدث  كما  اي�ساً 
كما  ان�ستغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�سح  هو 
ق�س�ض  بعر�ض  بال�سماح  ان�ستغرام 
املنتجات  الأ�سحاب  االآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�سمح  والذي 
املعرو�ض  املنتج  عن  التفا�سيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�ستغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�ستغرام  يف  االأعمال  ق�سم  على 

التجربة  تو�سيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�سابات  من  املزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �سواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�سيل  على 
االأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �ستظهر الحقاً فور انت�سار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

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

مع االعتماد على تقنية الذكاء 
اال�سطناعي.

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

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�سول ع�سوائي �سعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�سا�سة قيا�ض 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، باالإ�سافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا 

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

ميغابيك�سل، وميتاز اأحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�سور اأكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة، مع ت�سوي�ض اأقل عند 

ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
اال�سطناعي الإعدادات ال�سورة، حيث تتعرف الكامريا على االأ�سياء 

واملناظر املراد ت�سويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�سوير، ويف ظل 
ظروف االإ�ساءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من اأدوات امل�ساعدة، وتوفر 

الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن املزايا االأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
باالإ�سافة اإىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل ال�سوت عن طريق �سماعة 
الراأ�ض. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء واالأتربة و�سيتم 

طرحه يف االأ�سواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون االأ�سود 
والرمادي.



بحي  املحتجني  البطالني  ممثلو  اأعرب 
عن   ، ورقلة  لبلدية  اإداريا  التابع  ثور  بني 
ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين من ال�صمت 
املطبق من طرف ال�صلطات الو�صية على 
نف�صها  تكلف  مل  التي  العاملة  اليد  ملف 
ملطلبهم  جذرية  حلول  عن  البحث  عناء 
بال�رشكات  العمل  يف  احلق  يف  املتمثل 
النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة  الوطنية 
�صياق  ويف   ، م�صعود  حا�صي  دائرة  باإقليم 
من  املتحدثني  ذات  حذر  فقد  مت�صل 
مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن 
من  املنتهجة  الأمام  اىل  الهروب  �صيا�صة 
طرف م�صوؤويل القطاع ، مهددين يف ذات 
لهجة  من  الت�صعيد  يف  نيتهم  عن  ال�صدد 

احتجاجهم يف حالة ما مل جتد مطالبهم 
اأذانا �صاغية .

الأمن  م�صالح  قامت  ثانية  جهة  من 

يف  ت�صبب  الذي  الإحتجاج  موقع  بتطويق 
الو�صع  مراقبة  مع  املرورية  احلركة  �صل 

عن قرب حت�صبا لأي طارئ .

�أحمد باحلاج

ب�شبب  حرمانهم من منا�شب �لعمل بال�شركات

 بطالو حي بني ثور بورقلة  يحتجون
جتمهر �أم�س �لأحد عدد من بطايل حي بني ثور بالطريق �ملوؤدي لو�شط �ملدينة با�شتعمال �لدروع 

�لب�شرية  ، �حتجاجا منهم على حرمانهم من �حلق يف �لعمل بال�شركات �لوطنية و�لأجنبية 
�لعاملة يف �ل�شناعة �لنفطية .

مات بن �شريف 
و ماتت معه اأ�شراره
تفقد  �شريف  بن  �أحمد  �لعقيد  مبوت   

�جلز�ئر م�شدر� من م�شادر كتابة تاريخا 

�أعيانها،و  �أحد  �جللفة  تفقد  �ملعا�شر،و 

يفقد �أولد نايل �أحد �أبنائهم.

و��شعة   مبحطات  �شلة  على  �لر�حل  كان 

بعدها  �لتحرير،و  ثورة  �أثناء  مف�شلية  و 

�لدرك  ل�شالح  قائد  �أول  كان  �لذي  وهو 

هو�ري  �لر�حل  للرئي�س  ويد�  �لوطني 

�أحمد  �لفقيد  �لرئي�س  وقبله  بومدين 

�لر�حل  �أطلق   2009 �شنة  ،يف  بال  بن 

�شعابي  �لعقيد  حول  مدوية  ت�شريحات 

وقال  وهر�ن  يف   1993 �شنة  �أعدم  �لذي 

عياد  تومي  �لزميل  معه  �أجر�ه  حو�ر  يف 

يوم29  �ل�شروق  يومية  لفائدة  �لأحمدي 
جانفي2009

يف  م�شكلة  يجد  ل  �نه  �لر�حل  قال  حيث 

�شبق  �لذين  �لع�شكريني  من  �ل�شتفادة 

لهم �خلدمة يف �شفوف �جلي�س �لفرن�شي 

�لتم�شك   يف  غ�شا�شة  �لر�حل  يجد  مل  و 

�ل�شاب  �لعقيد  �إعد�م  ق�شية  من  مبوقفه 

�أمر  هو  مت  ما  �أن  قائال  �شعباين  حممد 

��شتقر�ر  "زعزع"  لع�شكري  طبيعي 

�جلي�س ،ويف ذ�ت �حلو�ر قال بن �شريف 

�أحمد  �ل�شابق  �لوطني  �لأمن  مدير  �أن 

و  �لإعد�م   تنفيذ  تول  من  هو  درر�ية 

�أ�شاف �ملتحدث �أن �لعقيد �ملعدوم يتحمل 

م�شوؤولية �إعد�م 750 من �لعنا�شر �لتابعة 
مل�شايل �حلاج.."

يجاهر  �لفقيد  كان  كثرية  حمطات  يف 

�لفعل  لردود  يلتفت  �أن  دون  بر�أيه 

يغري  ،ومل  بنف�شه  باعتد�ده  ،متم�شكا 

�لتاريخية  �لق�شايا  حول  مو�قفه  يف 

و  �أ�شر�ر  ماتت  مبوته  �شك  بال  �لكربى،و 
حقائق كثرية .

موقف

 بكل من عني قز�م
 وبرج باجي خمتار

القب�ض على 14 مهربا 
و حجز معدات تفجري

�صبطت مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي، 
يوم 21 جويلية 2018، بكل من عني قزام 
اأربعة ع�رش  باجي خمتار/ن.ع.6،  وبرج 
 )02( مركبتني  و�صبطت  مهربا   )14(
دراجات   )05( وخم�ش  الدفع  رباعيتي 
 )05( وخم�صة  تفجري  ومعدات  نارية 
اأجهزة للك�صف عن املعادن، فيما اأوقف 
بتمرنا�صت  الوطني  الدرك  عنا�رش 
�صخ�صا بحوزته بندقية �صيد. وبب�صار/
الوطني  للجي�ش  مفرزة  �صبطت  ن.ع.3، 
الأمن  اأفراد  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي 
تُقدر  الكيف املعالج  الوطني، كمية من 
اأوقفت  حني  يف  كيلوغرام،  بـ)48،5( 
مهربا  بب�صكرة/ن.ع.4،  اأخرى  مفرزة 
بـ)42(  ُمملة  �صاحنة  منت  على  كان 

�حلاجقنطار من مادة التبغ. # ود�د 

رو�شيا

اعتقال م�شبوه يف ق�شية 
جت�ش�ض تخ�ض اأ�شلحة متطورة

باتنة

 انطالق تظاهرة ليايل ال�شيف 

الأهلية«  املراقبة  »جلنة  اأفادت 
احلقوقية الرو�صية باعتقال باحث 
يف معهد علمي تابع لوكالة الف�صاء 
الرو�صية »رو�ش كو�صمو�ش«، ي�صتبه 
معلومات  فيها  موظفني  بت�رشيب 
الغربية  لال�صتخبارات  �رشية 
الأحد  اأم�ش  »تا�ش«  وكالة  ونقلت 
عن ممثل »جلنة املراقبة« يفغيني 
الت�صال  من  متكن  اأنه  ينكييف، 
كودريافت�صيف  فيكتور  باملدعو 
يف  باحث  وهو  عاما،   74 البالغ 
للهند�صة  املركزي  البحوث  معهد 
ملوؤ�ص�صة  التابع  امليكانيكية، 
املتحدة،  الف�صائية  ال�صواريخ 
مركز  اإىل  ونقله  اعتقاله  بعد 

مو�صكو  يف  »ليفورتوفو«  احتجاز 
اأن  احلقوقي  وذكر  ال�صبت.  اأم�ش 
التي  كو�صمو�ش«،  »رو�ش  وكالة 
متلك موؤ�ص�صة ال�صواريخ الف�صائية 
مبا�رش  ب�صكل  توؤكد  مل  املتحدة، 
وجود �صلة لكودريافت�صيف بق�صية 
�رشية  اإىل  م�صرية  التج�ص�ش، 

الق�صية.

ال�صبت  اأم�ش  �صهرة  انطلقت 
باملركب  الطلق  الهواء  مب�رشح 
ك�صيدة  بحي  والريا�صي  الثقايف 
مبدينة باتنة تظاهرة ليايل �صيف 
و�صط  بهيجة  اأجواء  يف  باتنة 

ح�صور مكثف للعائالت.
الفنانني  من  جمموعة  اأمتعت  و 
هذا  ركح  على  تداولوا  الذين 
�صماح  بينهم  ومن  الثقايف  ال�رشح 
ال�صابة  و  قاديرو  ال�صاب  و  عقلة 
غنائية  بو�صالت  اجلمهور  ليندة 

و  ال�صاوي  طبوع  كانت  متنوعة 
فيها  حا�رشة  والراي  ال�صطايفي 
فرقة  ر�صمت  جهتها  من  بقوة، 
باليه البهجة املحلية لوحات فنية 
ال�صهرة  طيلة  راق�صة  فلكلورية 
�صهرات  اأوىل  جنوم  رافقت  حيث 
التي تنظم هذه  باتنة  ليايل �صيف 
البلدي  الديوان  طرف  من  ال�صنة 
والريا�صة  وال�صياحة  للثقافة 
بالتن�صيق مع جمعية  باتنة  ملدينة 

ال�صباب للفن واملو�صيقى.

 بن �شلمان ي�شرتي ا�شت�شارات
 بلري بـ12 مليون دوالر

�إرهاب �لطريق بني 21  �إىل 22 جويلية 2018

 2721 تدخال للحماية املدنية
 و م�شرع 5 اأ�شخا�ض

ك�صفت �صحيفة تيليغراف عن اأن رئي�ش 
بلري،  توين  الأ�صبق  الربيطاين  الوزراء 
قد اأبرم �صفقة مع ال�صعودية بقيمة 12 
مليون دولر لتقدمي ال�صت�صارات لها يف 
اإطار تنفيذ روؤية اململكة 2030، وقالت 
ال�صحيفة اإن ال�صفقة وقعتها احلكومة 
العاملي«  التغيري  »معهد  مع  ال�صعودية 

العهد،  ويل  مل�صاعدة  لبلري  التابع 
تنفيذ  يف  �صلمان  بن  ممد  الأمري 
اإىل  تيليغراف  واأ�صارت  للمملكة  روؤيته 
دولر  ماليني   10 تلقى  بلري  معهد  اأن 
خدمات  مقابل  املا�صي  جانفي  يف 
ال�رشق  يف  املقيمني  معهده  موظفي 

الأو�صط.

 22 اإىل    21 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأم�ش  �صبيحة  غاية  اإىل   2018 جويلية 
وحدات  �صجلت  الثامنة   ال�صاعة  على 
عــدة  يف  تدخل   2721 املدنية  احلماية 
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 
اإثر تلقي مكاملات ال�صتغـاثة من  طرف 
�صملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية املدنية 
�صواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 

املنزلية، الإجالء ال�صحي اإخمــاد احلرائق 
و الأجهزة الأمنية...الخ .

علـى هذا النحو �صجلت عدة حوادث مرور 
منها  06 الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 05 
اإ�صابة  و  احلوادث  مكان  يف  اأ�صخا�ش 
مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين   10
اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف  اإ�صعافهم 
خمتلف امل�صالح الإ�صت�صفائية من طرف 

م�صالح احلماية املدنية.

 ببلدية تازمالت 
 يف بجاية تهتز 

على وقع جرمية ب�شعة
بلدية  من  �صنة   28 �صعيداين  حمزة  ال�صاب  لقي 
لعملية  تعر�صه  بعد  حتفه  بجاية  ولية  يف  بوجليل 
قتل ليلة اأول اأم�ش  من قبل جمهولني اأين عرث على 
جثته على م�صتوى منطقة األغن بعد تعر�صه للطعن 
ب�صالح ابي�ش ح�صب معلومات اأولية و ح�صب م�صدر 
غام�صة  ظروف  يف  قتل  ال�صاب  فان  موثوق  ملي 
للوقوف  اأين م�صالح الأمن تكون قد فتحت حتقيقا 
وقت  يف  هدا  الب�صعة  اجلرمية  هذه  مالب�صات  على 
مت حتويل جثة ال�صحية  اإىل م�صت�صفى اأقبو م�صلحة 
وتوقيف  التحقيق  نتائج  انتظار  يف  اجلثث  حفظ 
الفاعل اأو الفاعلني وتقدميه اأو تقدميهم اإىل العدالة
ح- كرمي

 مقتل �شاب يف
 حادث مرور ببجاية

مرور  حادث  يف  اأخر  اأ�صيب  و  �صاب  �صبيحة  تويف 
داخل  مروع  مرور  حادث  ام�ش  �صبيحة  وقع  مميت 
املعلومات  ح�صب  و  بجاية  بولية  خراطة  نفق 
املتوفرة لدى »الو�صط » فان �صيارة من نوع �صيمبول 
ولية  ينحدر  من  ل�صاب  نارية  بدراجة  ا�صطدمت 
بعني  تويف  الدراجة  �صاحب  فان  العلم  مع  الوادي 
احلماية  م�صالح  طرف  من  جثته  نقل  ومت  املكان  

اىل امل�صت�صفى
ح- كرمي

ماجر ليومية كومبيتي�شيون

اأحرتم قرار اإقالتي
“رابح ماجر”  الوطني املقال  قال مدرب املنتخب 
اأنه يحرتم القرار الذي اتخذته الحتادية اجلزائرية 
جريدة  لفائدة  حوار  يف  ماجر  وقال   ، القدم  لكرة 
و  واحرتمه  القرار  اتخذ  “لقد  “لكومبيتي�صيون”: 

اأمتنى حظا �صعيدا ملنتخبنا الوطني”.
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جماهري مار�شيليا غري متحم�شة 
للتعاقد مع اإ�شالم �شليماين

مار�صيليا  اأوملبيك  جماهري  تبد  مل 
التعاقد  لفكرة  كبريا  حما�صا  الفرن�صي 
�صليماين  اإ�صالم  اجلزائري  النجم  مع 

خالل فرتة النتقالت ال�صيفية.
»كور  موقع  ن�رشه  ا�صتفتاء  واأظهر 
اأخبار  مبتابعة  املخت�ش  مار�صييي«، 
من   %80 اأن  الإيطايل،  اجلنوب  النادي 
مع  التعاقد  فكرة  يرف�صون  امل�صوتني 
الالعب اجلزائري وكانت تقارير �صحفّية 
فرن�صّية اأّكدت يف وقت �صابق اأن املدرب 
رودي جار�صيا طرح التعاقد مع الالعب 
ثاٍن، يف حال ف�صلت �صفقة �صم  كخيار 
بالوتيلي ويعك�ش  النجم الإيطايل ماريو 
موقف جماهري مار�صيليا الرتاجع الكبري 

العام  يف  �صليماين  مردود  �صهده  الذي 
على  بال�صلب  انعك�ش  ما  وهو  املا�صي، 
قيمته الت�صويقية واكتفى الهداف الأ�صبق 
 5 بت�صجيل  الربتغال  ل�صبونة  ل�صبورتنج 
�صيتي  لي�صرت  بقمي�صي  فقط  اأهداف 
مباراة   21 خالل  يونايتد،  ونيوك�صتال 

�صارك فيها يف املو�صم املا�صي.
مع  بعقد  يرتبط  الذي  �صليماين، 
موجود   ،2021 عام  حتى  »الثعالب« 
كلود  الفرن�صي  املدرب  خارج ح�صابات 
ل التعويل على الرباعي  بويل الذي يف�صّ
اأوكازاكي  و�صينجي  فاردي  جيمي 
يف  اإيهينات�صو  وكيليت�صي  مو�صى  واأحمد 

خّط الهجوم.
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