
وزير العمل مراد زمايل 

24 نقابة قدمت ملفاتها ومتت املوافقة عليها

توعد مبتابعة ن�شر »الإ�شاعات«
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اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية، بن طرمول عزيز:

االإ�ضالميون باإمكانهم ترك 
ب�ضمتهم يف الرئا�ضيات

حمكمة اجلنايات الإبتدائية  بالدار البي�شاء

اإدانــــة  ممـــــويل » داعـ�ش«  عن 
طريق اأموال« قفة امل�ضاجني«

امل�شيلة

 حادث مرور يف�ضح ع�ضابة 
لبيع ونقل املخدرات 

مترنا�شت

االإرهابي عقباوي بادي 
ي�ضلم نف�ضه للجي�ش

بو�شعادة بامل�شيلة

العثور على �ضاب 
ميت بواد بالهامل 

بن حبيل�ص:

  احلكومة النيجريية طالبت
 اجلزائر برتحيل مواطنيها  

وزير ال�شوؤون الدينية حممد عي�شى يك�شف:

تدابــــــري قـــــــانونــية لــــمواجهة 
التطرف و اجلماعات الدخيلة

وزارة الدفاع الوطني

الفريق قايد �ضالح يف اأكادميية �ضر�ضال
بني �شيدي بلعبا�ص وعني متو�شنت  

26جريحا يف انقالب حافلة 
املدر�شة ال�شديقية بتب�شة 

اأول مدر�ضة عربية واأثارها علىاحلركة 
االإ�ضــــــالحية مبنطــــــقة وادي ميـــــــزاب �ص3

�ص3

 الفريق ي�شرع يف التدريبات
 ابتداء من 5 جويلية

اإدارة �ضباب بلوزداد 
ت�ضوي ق�ضية �ضاو�ضي

ريا�شة

تاريخ

�ص24

�ص24 .       90 باملائة من اجلزائريني حمميني اجتماعيا

  ك�شف زمايل  اأن 
هناك 24 نقابة 

قدمت ملفاتها 
ومتت املوافقة 

عليها عن طريق 
منحها  التمثيلية 

م�شريا اأن وزارة 
العمل  م�شتعدة 

مل�شاعدة النقابات  

�ص3

�ص5

�ص5



عين

ت�سالة  بني   الرابط  الطريق  م�ستوى   على  األيم   مرور  حادث   ، اأم�س  �سبيحة  وقع 
ب�سيدي بلعبا�س  املوؤدي اإىل والية  عني متو�سنت،حيث انقلبت  حافلة تقل 35 �سخ�سا 
،اإذ مت  �سواطئ عني متو�سنت  اإىل  متجهة  �سعيدة  والية  من  قادمة  عائالت  اغلبهم 
نقل اجلرحى البالغ عددهم 26 جريحا  اإىل املركز اال�ست�سفائي عبد القادر ح�ساين 
بالغة  بينهم4  حاالت  من  الب�سيطة  الك�سور  الر�سو�س،  بني  ما  االإ�سابات  واختلفت 
وحتتاج الإجراء فحو�سات معمقة ،هذا وبعد نقل اجلرحى من قبل احلماية املدنية 
مالب�سات  يف  حتقيقا  الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  اإمكاناتها   كل  �سخرت  التي 
احلادث ،يف وقت اأمر مدير احلماية املدنية بوالية �سيدي بلعبا�س بتخ�سي�س حافلة 

لنقل االأ�سخا�س من م�ست�سفى بلعبا�س نحو والية �سعيدة مقر �سكناهم 
�ص.�ص
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الذكرى 31 الغتيال حممد بو�ضياف
مرت اأم�س الذكرى 31 الغتيال رئي�س اجلمهورية االأ�سبق حممد بو�سياف، 

رميا  العام  نف�س  من  عنابة  مبدينة  الثقافة  بدار  خطابا  يلقي  كان  بينما 

يعد  الذي  بزمعرايف،  مبارك  حرا�سهامل�سمى  اأحد  قبل  من  بالر�سا�س 

مالزما يف القوات اخلا�سة اجلزائرية، ح�سب ما تن التاأكيد عليه0.

ملفات املجاهدين العالقة ت�ضنع 
احلدث فاي�ضبوكيا

التاريخي،  للملف  باهتمام كبري  يزالون يحتفظون  اأن اجلزائريني ال  يبدو 

خا�سة ما مي�س الثورة التحريرية مبختلف عنا�رصها، حيث خلّف ت�رصيح 

وزير املجاهدين الطيب زيتوين االأخري، حول رفع التجميد عن ملفات منح 

الـ5 جويلية  املجاهدين القائمة على م�ستوى وزارة املجاهدين واعتماد 

كاآخر اأجل لذلك، جمموعة من التعقيبات، فاحتني عدة ملفات، خا�سة اأن 

هذه الفئة متثل مرحلة جد ثرية وح�سا�سة من تاريخ اجلزائر امل�ستقلة.

احلملة الوطنية لنظ�فة الف�ش�ءات العمومية  ب�أدرار

جمعيات ومواطنون واملنتخبون 
ينظفون االأحياء

االإحياء  لنظافة  الوطنية  احلملة  اأدرار  بوالية  اأم�س  �سباح  انطلقت 

ال�سهداء  ب�ساحة  انطالقها  اإ�سارة  اأعطيت  والتي  العمومية  والف�ساءات 

ومواطنون  اجلمعيات  بح�سور  املحلية  ال�سلطات  اأدرار  مدينة  و�سط 

بلدية  م�سالح  وفرت  اأين  الهيئات  وخمتلف  املدنية  واحلماية  ومنتخبون 

واأكيا�س  ورافعات  �ساحنات  من  املادية  االإمكانيات  الوالية  عا�سمة 

�سكنية  اأحياء  عدة  مت�س  والتي  العملية  جناح  بغية  وغريها   بال�ستيكية 

و�ساحات وحدائق عمومية كما �سهدت جل البلديات 28 نف�س العملية .

ب.ب

اإمام م�ضجد بال�ضلف يعتدي على امل�ضلني

بني �ضيدي بلعبا�س وعني متو�ضنت  26جريحا يف انقالب حافلة 

خبر في 
صورة

الفريق قايد �ضالح 
يف اأكادميية �ضر�ضال

 العبو احتاد اجلزائر يحتفلون
 بعيد ميالد بن خما�ضة

احتفل العبو فريق احتاد اجلزائر وبقية اأع�ساء الوفد بعيد ميالد 
الالعب حممد بن خما�سة الذي احتفل اأول اأم�س بعيد ميالده 25، 

ويف هذا ال�سدد فاجاأ الالعبون والطاقم الفني لقيادة املدرب تيريي 
فروجي الالعب باإقامة احلفل �سهرة اأول اأم�س بفندق املرادي 

باال�س اأين يقيم الفريق الذي يخو�س ترب�سه التح�سريي ا�ستعداد 
للمو�سم املقبل، وكان احلفل يف اأجواء رائعة بني الالعبني وبقية 

اأع�ساء وفد النادي العا�سمي.

جابو ي�ضتذكر مونديال الربازيل

من  ال�سابقة  الدورة  اإىل  جابو  املوؤمن  عبد  بالالعب  الذاكرة  عادت 
ن�رص  اأين   ،2014 عام  الربازيل  احت�سنتها  التي  العامل  كاأ�س  مناف�سة 
على ح�سابه اخلا�س مبوقع التوا�سل االجتماعي »اأن�ستغرام« �سورة 
مباراة  نهاية  بعد  مبا�رصة  بلكاالم  ال�سعيد  زميله  اأكتاف  على  وهو 
رو�سيا بالتعادل احتفاال بالتاأهل اإىل الدور الثاين للمونديال الأول مرة 

يف تاريخ اجلزائر.

مواقع  �سفحات  بع�س  نقلت 
فيديو  االجتماعي  التوا�سل 
يظهر اعتداء امام م�سجد عمر 

»تاجنة«  ببلدية  اخلطاب  بن 
حتدثت  حيث  »ال�سلف«  والية 
ال�سفحات على اأن االإمام اعتدى 

على اأحد امل�سلني املح�سوبني 
حادثة  املدخلي،  التيار  على 
من  الو�ساية  تدخل  ت�ستلزم 

حوادث  هكذا  مثل  كف  اأجل 
اأن للم�سجد حرمة يجب  �سيما 

احرتامها.

يقوم الفريق 
اأحمد ق�يد �ش�لح، 
ن�ئب وزير الدف�ع 

الوطني، رئي�ص 
اأرك�ن اجلي�ص 

الوطني ال�شعبي، 
اليوم و غدا 

بزي�رة   ،2018
اإىل الأك�دميية 

الع�شكرية 

ل�شر�ش�ل »الرئي�ص 
الراحل هواري 

بومدين«.
 ال�شيد الفريق 

�شيعقد يف اليوم 
الأول من الزي�رة 
لق�ء توجيهي� مع 

اإط�رات وطلبة 
الأك�دميية، 

ليرتاأ�ص يف اليوم 

املوايل ب��شم فخ�مة 
ال�شيد رئي�ص 

اجلمهورية الق�ئد 
الأعلى للقوات 

امل�شلحة وزير 
الدف�ع الوطني، 

مرا�شم حفل تخرج 
الدفع�ت بهذه 

املوؤ�ش�شة التكوينية 
املرموقة.

50 مليون وظيفة يف العامل مهددة باالختفاء 
الوزير  لدى  الدولة  كاتب  قال 
االأول لال�ست�رصاف واالح�سائيات 
�سابقا ب�سري م�سيطفى  اخلمي�س 
املا�سي من والية تيزي وزو باأن 
احلايل  القرن  من  الثاين  الن�سف 
العالقات  من  الب�رصية  �سينقل 
العالقات  اىل  االأ�سخا�س  بني 
الرقمنة  ب�سبب حتول  االآالت  بني 
جمال  اىل  ال�سناعة  جمال  من 

اخلدمات  فيها  مبا  اخلدمات 
ذات الطابع اال�ستهالكي .

ال�سالون  يف  م�سيطفى  واأ�ساف 
نظمته  الذي   - للطالب  االأول 
 ) اآب  �ستارت  ميديا   ( موؤ�س�سة 
واحت�سنه امل�رصح اجلهوي لوالية 
الوالية  وايل  ورعاه  وزو  تيزي 
من  كل  جامعات  فيه  و�ساركت 
تيزي وزو والبويرة وبجاية – باأن 

بااللغاء  مليون وظيفة مهددة   50
اجليل  جراء   2030 العام  اآفاق 
على  يحتم  مما  للرقمنة  الثاين 
ومراكز  اجلزائرية  اجلامعات 
�رصيعا  التحول  املهني  التكوين 
 ( على  املبنية  املعرفة  اإىل 
الديجيتال ( والتمهني املبني على 
اإطار  يف  وذلك  اجلديدة  املهن 

روؤية وطنية مدرو�سة  لل�سعود .



�أويحي  �أحمد  �الول   �لوزير   وقع 
�ملدر�سة  ميالد  �سهادة  على 
 ، �ملدينة  ملهند�سي  �لوطنية 
ين�ص  تنفيذي  مر�سوم  يف  وهذ� 
كموؤ�س�سة  �الأخرية  �إن�ساء هذه  على 
تتمتع  �إد�ري  طابع  ذ�ت  عمومية 
و�ال�ستقالل  �ملعنوية  بال�سخ�سية 
�ملايل وتـو�سع حتت و�ساية �لوزير 

�ملكلف باجلماعات �ملحلية.
�ملدر�سة،  مقر  �ملر�سوم  ويحدد 
�إمكانية  مع  بتلم�سان  يتمثل  و�لذي 
�آخر من �لرت�ب  �أي مكان  �إىل  نقله 
�لوزير  من  قر�ر  مبوجب  �لوطني 
كما  �ملحلية،  باجلماعات  �ملكلف 
للمدر�سة  ملحقات  �إن�ساء  ميكن 

�لوزير  بني  م�سرتك  قر�ر  مبوجب 
�ملحلية  باجلماعات  �ملكلف 
ومن  باملالية،  �ملكلف  و�لوزير 
�رشوط  وبخ�سو�ص  �أخر  جانب 
ي�سرتط  فاإنه  �اللتحاق  باملدر�سة، 
م�سابقة  �جتياز  يف  �لر�غبني  على 
�جلن�سية  على  يحوزو�  �أن  �لدخول 
�إحدى  �إىل  باالإ�سافة  �جلز�ئرية 
يف  لي�سان�ص  �لتالية  �ل�سهاد�ت 
�لتعليم �لعايل �أو �سهادة معادلة لها 
يف �لتخ�س�سات �ملطلوبة و�ملحددة 
�سهادة  �مل�سابقة.  فتح  قر�ر  يف 
معادلة  �سهادة  �أو  دولة  مهند�ص 
�ملطلوبة  �لتخ�س�سات  يف  لها 
و�ملحددة يف قر�ر فتح �مل�سابقة. 

كما تفتح م�سابقة دخول �ملدر�سة 
�لوز�رة  لقطاع  �لتابعني  للموظفني 
�ملكلفة باجلماعات �ملحلية �لذين 
ميلكون 3 �سنو�ت من �الأقدمية يف 
�سعبة ”�لت�سيري �لتقني و�حل�رشي“ 
و�لنقاوة  �لنظافة   “ �سعبة  �أو 
على  و�حلا�سلني  و�لبيئة  �لعمومية 
�سهادة لي�سان�ص �أو �سهادة مهند�ص 
يف  لها  معادلة  �سهاد�ت  �أو  دولة 
و�ملحددة  �ملطلوبة  �لتخ�س�سات 
وذلك   ، �مل�سابقة  فتح  قر�ر  يف 
�ملنا�سب  من  باملئة   15 يف حدود 
وي�سرتط  �مل�سابقة.  يف  �ملفتوحة 
يف جميع �ملرت�سحني �أن يكونو� من 
�لبكالوريا  �سهادة  على  �حلا�سلني 

�خلدمة  �إز�ء  قانونية  و�سعية  ويف 
منحة  �ستح�سلون  كما  �لوطنية. 
يف  م�سمون  عمل  ومن�سب  �سهرية 
�ملدر�سة  لطالب  �لد�خلية  وز�رة 
�ملر�سوم  عليه  ين�ص  ما  وح�سب 
�لتنفيذي ، �سيتقا�سى �ملرت�سحون 
م�سابقة  يف  �لناجحون  �خلارجيون 
�سهرية  منحة  �ملدر�سة  دخول 
يحدد مبلغها بـ 70 باملئة من �الأجر 
�لقاعدي �خلا�ص برتبة �ال�ستقبال، 
فيما يو�سع �ملرت�سحون �ملوظفون 
�لناجحون يف �مل�سابقة يف و�سعية 
�لتي  �لتكوين  مدة  خالل  �نتد�ب 

تقدر ب�سنتني .
 علي عزازقة
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وزير ال�شوؤون الدينية حممد عي�شى يك�شف

تدابري قانونية ملواجهة التطرف و اجلماعات الدخيلة
.       الأئمة ممنوعون من ممار�شة ال�شيا�شة يف امل�شاجد

ك�شف وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف حممد عي�شى، اأول اأم�س، عن اإدخال مواد قانونية �شد املد التطريف واحلركات النحلية التي بداأت تزحف داخل املجتمع اجلزائري، 
مو�شحا اأنه �شيتم اإيجاد م�شتند قانوين ميكن من ذلك، اإ�شافة اإىل القانون 02-06 املكرر الذي يدافع عن اجلزائريني �شد التن�شري وتغيري الدين و�شراء ال�شمري، وهو 
ما ي�شري يف نف�س اجتاه ر�شالة الرئي�س مبنا�شبة يوم العلم، وما و�شفه بالأفكار الغريبة عن املجتمع ال�شني اجلزائري، داعيا للت�شدي لها بتب�شر »نرى اليوم اأن ال�شعب 

اجلزائري ال�شني ت�شطدم بوحدته اأفكار غريبة عنا، وحتاليل دينية خميفة كانت بالأم�س القريب م�شدر الفتنة، وقد تكون كذلك غدا، اإذا مل نت�شد لها بتب�شر«،

 �شارة بومعزة

م�ستهدفة  �جلز�ئر  �أنه  وتاأكيده 
باأمو�ج �حل�سارة  �لغربية �ملهيمنة 
جتعلنا  ح�سارة  �لعامل،  يف  �ليوم 
�أمام حتد مزدوج، �إجناح �كت�ساب  
وو�سائل  �لعلم  �ل�ساعدة  �أجيالنا 
مع  و�لتقني  �القت�سادي  �لتقدم 
مبر�جعه  عامة  جمتمعنا  مت�سك 
�الأ�سيلة«.  و�حل�سارية  �لروحية 
�لعوملة  ظهور  �أن  �إىل  و�أ�سار 
وكذ�  �حلديثة،  �الت�سال  وو�سائل 
بع�ص �لوقائع �لتي زعزعت ف�ساء 
باأفكار  و«بعثت  �الإ�سالمي،  �لعامل 
�ل�سعب  عن  غريبة  وهي  جديدة 
جعلت  »بالتاأكيد،  �جلز�ئري: 
متا�سك جمتمعنا عقائديا وفكريا 

�الأمور  لت�سل  تدريجيا  يتزعزع 
�جلز�ئر  با�ستقر�ر  �مل�سا�ص  �إىل 
و�إدخالها يف جحيم �الإرهاب، ويف 

�آالم �ملاأ�ساة �لوطنية«.
على  �ليوم  نف�ص  خالل  �أكد  كما   
�أمام  �لطريق  قطع  على  �لرهان 
�لديني  للخطاب  �ملروجني 
�لوطن  لوحدة  �ملهدد  �لطائفي 
�لوزير  و�أبرز  �لدينية«.  ومرجعيته 
حاليا  تعمل  �لوز�رية  د�ئرته  �أن 
على »و�سع �أ�س�ص متينة للخطاب 
�لديني ت�سمن تاأطريه بغية تفادي 
حياده عن مهمته �الأ�سلية«، معرجا 
�ملبذولة  �جلهود  عن  للحديث 
من  �لفاعلني  عديد  مع  بالتعاون 
�ملجتمع  حت�سني  و  »حماية  �أجل 
من �الأفكار �ملتطرفة ال�سيما تلك 

�لتي يتم �لرتويج لها عرب و�سائط 
�أن  خا�سة  �الجتماعي«،  �لتو��سل 
�ملنتمني  من  باملائة   90 �ن�سمام 
من  كان  �الإرهابية  للتنظيمات 
خالل هذه �لو�سائط �الجتماعية، 
و�سائل  خمتلف  ممثلي  مطالبا 
�الإعالم بتكثيف �جلهود مع م�سالح 
»ميثاق  و�سع  �أجل  من  وز�رته 
-م�ستقبال-  �سي�سكل  �رشف« 
مبو�جهة  ت�سمح  طريق  »خطة 
على  �لدخيلة  �الأفكار  م�ستوردي 

�ملجتمع �جلز�ئري«.
من جهة ثانية طالب وزير �ل�سوؤون 
�الأئمة  كاّفة  و�الأوقاف،  �لدينية 
عرب �ملنابر بامل�ساجد �ملتو�جدة 
يف  �خلو�ص  بعدم  �لوطن  باأر�ص 
حت�ّسبا  �ل�سيا�سية،  �لتوّجهات 

لال�ستحقاقات �ل�سيا�سية �ملقبلة، 
يف  �الإمام  �نحياز  عدم  مو�سحا 
م�سيفا  �ل�سيا�سية،  �لتوجهات 
�الإد�رة ال تعرف وال تريد تر��سق 
�لرت��سق  �أو  بينهم،  فيما  �الأئمة 
رجال  �أن  موؤكد�  �الإعالميني،  مع 
يف  �لر�أي  قادة  و�الأئمة  �الإعالم 
�جلز�ئر، موؤكد� �تخاذه لالأ�ساليب 
�ملوؤ�س�سة  حياد  ل�سمان  �خلا�سة 
مع  �الإيجابي  وتفاعلها  �لدينية 

باقي موؤ�س�سات �ملجتمع.
�لتي  من�سب   1000 بخ�سو�ص  �أما 
متاأخرة  �ل�سعودية  عليها  و�فقت 
طالبت  �جلز�ئر  فاأو�سح  جد�، 
�ملو�فقة  لكن  جانفي،   يف  بها 
مل تاأت �سوى متاأخرة، وبناء عليه 
�أو  قرعة  عليها  تنظيم  ميكن  ال 

رئي�ص  عمد  لذ�  بالظلمة  توزيعها 
�حلجاج  ��ستدر�ك  �جلمهورية 
له  �لزوج  بالواليات:  تعرثو�  �لذي 
تويف  �الأب  �أو  ال،  و�لزوجة  دفرت 
�نه  موؤكد�  تعوي�سه،  يريد  و�البن 
على  يق�سمها  و�أنه  عادل  قر�ر 

�ململكة  د�عيا  �جلز�ئريني،  كل 
�ل�سعودية الأن تعد جانفي �ملقبل 
�جلز�ئريني  �إعطاء  على  لي�ص 
 41 حقها  �جلز�ئر  منح  بل  منحة 
�جلز�ئر  الأن  حج  من�سب  �ألف 

فاقو� 41 مليون ن�سمة. 
اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية، بن طرمول عزيز:

الإ�سالميون باإمكانهم ترك 
ب�سمتهم يف الرئا�سيات

احلالية احلالية  "•        القيادات 
 قادرة على خلق حتالف

�لعلوم  و�أ�ستاذ  �لباحث   �أكد 
باأن  طرمول  بن  عزيز  �ل�سيا�سية 
�هلل  و«عبد  مقري«  �لرز�ق  »عبد 
جاب �هلل« قادرين على بناء حتالف 
وتو�فق يليق ب�رشوط مرحلة ما قبل 
�لرئا�سيات، و�لعمل على �ال�ستفادة 
�أن  بالرغم من  �لعربية  �لتجربة  من 
حني  يف  �سهلة،  تكون  لن  �ملعركة 
�إذ�  �إال  تنجح  لن  �الأمور  �أن  �أو�سح 
توفرت �رشوط مهمة �أولها �الت�سال 

مع �ل�سعب و�ل�سعي على �إقناعه.
و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر خالل ت�رشيح 
�الإ�سالميني  باأن  »�لو�سط«  به  خ�ص 
�أمام فر�سة ال تعو�ص يف �لرئا�سيات 
تعرفها  �لتي  �لوقائع  ظل  يف  وهذ� 
�لفرتة  خالل  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة 
�لر�هنة، م�سيفا:« �أرى �أن �الأحز�ب 
عليها  يتوجب  �الإ�سالمية  �ل�سيا�سية 
�ملرحلة  و�رشوط  بظروف  �لوعي 
و�أن ي�سعو� خالفاتهم وح�سا�سيتهم 
لنا  ك�سفت  متابعا:«لقد  جانبا«، 
�ملر�حل �ل�سابقة بانعقاد موؤمتر�ت 
هناك  �ن  �الإ�سالمية  �الأحز�ب 
خالفات يف �لفهم و�ملقاربة وكيفية 
توحيد �لروؤى �جتاه �لرهانات خا�سة 
�لتموقع  وكيفية  منها  �النتخابية 
�ل�سلطات،  تفا�سيل  �أجهزة  و�سط 
عديدة هي مو�سع خالف بدء� ممن 

يحق له قيادة �لقائمة �ملوحدة«.
طرمول  بن  �أبرز  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�أن  يجب  �الإ�سالمية  �الأحز�ب  باأن 
�ل�سورة  مع  �لتعامل  كيفية  تدر�ص 
مع  �ل�سابقة  �ملرحلة  تركتها  �لتي 
جتربة »�لفي�ص �ملحل« وكذ� حترك 
تر�قب  �لتي  »�ملدخلية«  جماعة 
مو�سحا:«  و�لتحوالت،  �الأو�ساع 
قادرة  �الإ�سالمية  �الأحز�ب  قياد�ت 
وتو�فق  حتالف  وبناء  �سنع  على 
وطرح  �ملرحلة  ب�رشوط  يليق 
�ملا�سي  �أخطاء  ي�سحح  برنامج 

�لقريب و�ال�ستفادة من جتارب دول 
علما  متابعا:«  �لعربية«،  �ملنطقة 
�سهلة يف ظل  تكون  لن  �ملعركة  �أن 
من  �ليوم  �لتفاعالت  به  تتميز  ما 
مو�قف  وكذ�  علمانية  �جتهاد�ت 
تعترب  ماز�لت  �لتي  �ل�سلطة  �أحز�ب 
تهديد�  �الإ�سالمي  �ل�سيا�سي  �لنهج 

لالأمن �ملدين و�الجتماعي«.
�الإ�سالميني  حمدثنا  ودعا 
�لنهج  ب�سفة  �لظهور  �جلز�ئريني 
HYPERLINK »https:// لو�

 www .facebook .com/«
و�لتعاي�ص  �حد   »\t »_blank
�سيا�سي  وم�سمون  ف�ساء،  �سمن 
�لر�هن،  �لو�قع  مو�كبة  على  قادر 
�ستكون  باأن  �لبد�ية  �أكد  حيث 
وغرفة  �ملنتخبة  �ملجال�ص  من 
ف�ساء  وتوفري  باالأ�سا�ص  �لربملان 
عامة  وعالقات  و�ت�سايل  �إعالمي 
يف  خا�سة  برناجمها  عن  تف�سح 
و�القت�سادي  �الجتماعي  �جلانب 
من  البد  م�سيفا:«  و�ال�ستثماري، 
�ملدين  �ل�سيا�سي  على  �لتاأكيد 
و�البتعاد  �حلقوق  ي�سمن  �لذي 
للنهج  ت�سيء  �لتي  �الجتهاد�ت  عن 
�جلمع  علي  �لقادر  �الإ�سالمي 

و�لتعاون مع �جلميع«.
و�أ�ستاذ  �لباحث  �سدد  �الأخري  ويف 
�التفاق  �أن  على  �ل�سيا�سية  �لعلوم 
مر�سح  على  و�مل�سوؤول  �ل�رشيح 
موؤكد�  مهمة،  �أولوية  �أ�سبح  جامع 
على  يتوفر  �أن  يجب  �ملر�سح  باأن 
كاريزما قادرة علي �الإقناع و�لتعاي�ص 
�لتغيري،  �جناز  على  �لقدرة  و�ثبات 
�سهلة  لي�ست  :«�لعملية  مو�سحا 
�ال�ستفادة  و�رشورة  ممكنة  لكنها 
�لرئا�سيات  قبل  �ل�سيق  �لوقت  من 
بالتعامل مع  �لتح�سري  و�لعمل على 

كل �لف�ساء�ت باملجتمع«.
علي عزازقة

فيما حدد مقرها بتلم�شان:

اأويحيى يوقع على مر�سوم ميالد املدر�سة الوطنية ملهند�سي املدينة

على خلفية ك�شف خاليا اإجرامية تن�شط باجلزائر، بن حبيل�س:

 احلكومة النيجريية طالبت اجلزائر برتحيل مواطنيها  

توعد مبتابعة ن�شر »الإ�شاعات«

زوخ ينفي ال�ستماع له من طرف الق�ساء

�أو�سحت رئي�سة �لهالل �الأحمر 
حبيل�ص،  بن  �سعيدة  �جلز�ئري 
�ملهاجرين  ترحيل  خلفيات 
�ل�رشعيني،  غري  �لنيجرييني 
بطلب  �لعملية متت  �أن  موؤكدة 
رئي�سة  �أبرزت  حكوماتهم،  من 
�جلز�ئري  �الأحمر  �لهالل 
�سعيدة بن حبيل�ص �أن عمليات 
غري  �ملهاجرين  ترحيل 
جاءت  �لنيجرييني  �ل�رشعيني 
�لنيجر،  حكومة  من  بطلب 

ك�سف  خلفيات  على  وذلك 
�إجر�مية  خلية  �لنيجر  حكومة 
�لرت�ب  يف  تن�سط  نيجريية 
�ل�سبكة  �أن  مو�سحة  �لوطني، 
�لن�ساء  ت�ستغل  �الإجر�مية، 
�لنيجر  مهاجرين  و�الأطفال 
و�لت�سول، يف حني  �لدعارة  يف 
�سبق و�أن مت �لك�سف على مد�ر 
خاليا  عدة  �الأخرية  �ل�سنو�ت 
خا�سة بهكذ� عمليات تهريب.

�لرتحيل  عملية  بخ�سو�ص  �أما 

ظروف  يف  متت  �أنها  فقالت 
حيث  م�ساكل  بدون  جيدة 
�سخرت لها كل �لو�سائل وهياأت 
لها كل �لظروف. من جهته �أكد  
�لدولية  �لهجرة  منظمة  ممثل 
وقف  �أنه  ر�تيياني�ص،  با�سكال 
�لتي  �ملجهود�ت  مدى  على 
�جلز�ئرية،  �حلكومة  تبذلها 
�لرعايا  �إعادة  عمليات  خالل 
حيث  بلد�نهم،  �إىل  �الأفارقة 
على  مبنية  �لعملية  �أن  قال 

خمتلف  بني  كبري  تن�سيق 
�ملعنية  و�لوز�ر�ت  �لقطاعات 
�لد�خلية  بالرتحيل:وز�رة 
و�حلماية  �لوطني  �الأمن 
وز�رة  �إىل  �إ�سافة  �ملدنية، 
�ل�سحة ووز�رة �لنقل،وذلك من 
�أجل متابعة كل كبرية و�سغرية 
تقودهم  �لتي  �لرحلة  خالل 
�إىل  �لعا�سمة  �جلز�ئر  من 

مترن��ست.
�س.ب

��ستدعاء  �جلز�ئر  والية  كذبت   
زوخ  �لقادر  عبد  �لعا�سمة  و�يل 
�إليه  لال�ستماع  �لعد�لة  طرف  من 
ن�رشت  حيث  »ك.�ص«،  ق�سية  يف 
مبوقع  �لوالية  ح�ساب  على  بيانا 
»فاي�سبوك«،  �الجتماعي  �لتو��سل 
�لتي  �الإدعاء�ت  ب�سدة  تُكذب  �أنها 
و�ملك�سوفة  باملغر�سة  و�سفتها 
�لوالية،  و�يل  �سخ�ص  طالت  �لتي 

�لبلبلة  زرع  هدفها  �أنها  قائلة 
�ل�سمعة،  وت�سويه  �لت�سهري  بغر�ص 
و�أن زوخ بعيد كل �لبعد عن �لق�سية 
من  ال  �سماعه  يتم  ومل  �ملذكورة 
قريب و ال من بعيد، كما �أن �سمعة 
�خلو�ص  متنع  �لق�سائي  �لتحقيق 

يف هذ� �مللف.
كما �أ�ساف �لبيان �أن ملفات والية 
باالأدلة  م�سبوطة  كلها  �جلز�ئر 

�ملن�سبة  �لتقنية  و�خللية  �ملادية 
بديو�ن   �سنو�ت   05 حو�يل  منذ 
�مل�ساريع  كل  على  وقفت  �لو�يل 
�لعقارية حمل خمالفة مت�ص قانون 
�لتبليغ  مت  �لتي  و�لتعمري  �لتهيئة 
لعملها  �آد�ئها  مبنا�سبة  �أو  عنها 
�الإد�رية  �الإجر�ء�ت  و�تخذت 
�ملخالفات  كل  �سد  و�لقانونية 
�مل�سجلة . من جهة ثانية توعدت 

�أن  قائلة  �مل�سوؤولني،  مبتابعة 
�لعامة  و�ل�سوؤون  �لتقنني  �ملديرية 
�جلز�ئر  لوالية  و�ملنازعات 
قد  �لرقمي  �الإعالم  خلية  مبعية 
ر�سدت �ل�سفحة �لتي وقفت »ور�ء 
�لكاذبة«،  �الإ�ساعات  هذه  ن�رش 
لدى  ب�سكوى  وتقدمت  بح�سبهم، 

�جلهة �لق�سائية �ملخت�سة.
 �شارة بومعزة 



 « مو�ضوع  �أن  زمايل  قال 
�ملفاهيم  �الجتماعية  �حلماية 
 « تنفيذها  وكيفيات  و�الأ�ض�س 
تهدف �إىل �مل�ضاهمة يف تعزيز 
�لتعاون جنوب - جنوب كو�ضيلة 
�حلماية  �أ�ض�س  تنمية  لدعم 
�إن  �لوزير  معترب�  �الجتماعية 
تنفيذ  ثمرة  هي  �ل�رشكة  هذه 
عليه  �لتوقيع  مت  تعاون  �تفاق 
�لدولية  �لعمل  منظمة  مع 
�للقاء  �نعقاد  هام�س  على 
بتاريخ  لثالثية  ع�رش  �لثامن 
بب�ضكرة وذلك  �أكتوبر 2015   14
�إىل  بها  �لتي قام  �لزيارة  خالل 
ملكتب  �لعام  �ملدير  �جلز�ئر 
على  �أكد   فلقد  �لدويل  �لعمل 
�لتز�م �جلز�ئر مبو��ضلة وتعزيز 
�لتعاون مع مكتب �لعمل �لدويل  
�ملتح�ضل  بالنتائج  وترحب 
�لتعاون جنوب  عليها يف جمال 
بتقا�ضم  �ضمح  �لذي  جنوب   -
�لناجحة   �جلز�ئرية  �لتجارب 
ومالحظات  �أر�ء  �حرت�م  مع 
�أجهزة �ملر�قبة �لتابعة ملنظمة 
�لعمل �لدولية و�ضعيها الأن تكون 
مالحظات هذه �الأجهزة مبنية 
بعيدة  قانونية  �أ�ض�س  على 
�إطار  ويف  ذ�تية  �عتبار�ت  عن 

�حرت�م �ل�ضيادة �لوطنية.
�جلز�ئر  �أن  زمايل  و�أ�ضار 
تهدف  �ضيا�ضات  تبنت  قد  
و�لت�ضاور  �حلو�ر  تف�ضيل  �إىل 
�القت�ضاديني  �ل�رشكاء  مع 
يف  �ملوقعني  و�الجتماعيني 
�إ�ضافة على  و2014   2006 �ضنة 
و�لثنائية  �لثالثية  �الجتماعات 
�أجل  من  تنظيمها  مت  �لتي 
�ملتعلقة  �لق�ضايا  مناق�ضة 
و�لتي  �القت�ضادية  بالتنمية 
توطيد  يف  كبري  ب�ضكل  �أ�ضهمت 
مناخ �جتماعي هادئ باجلز�ئر 
وينبع ذلك من �الإر�دة �ل�ضيا�ضية 
رئي�س  توجيهات  ومن  �ملعلنة 
منا�ضبة  كل  يف  �جلمهورية  
�حلو�ر  وترقية  تعزيز  �أجل  من 
مبد�أ  باعتباره  �الجتماعي 
لدى  وثابت  معتمد  ومنهج 
�ل�ضلطات �لعمومية يف �جلز�ئر 
�إىل  و�لو�ضول  �لنز�عات  حلل 
�الإجماع �ملمكن  �أق�ضال حدود 
حول �لق�ضايا �الأ�ضا�ضية يف ظل 
تفت�ضيها  �لتي  و�لرز�نة  �لهدوء 
�لوطنية  و�مل�ضلحة  �مل�ضوؤولية 
�لعزيز  عبد  حر�س  موؤكد� 
هذه  تكري�س  على  بوتفليقة 
ال�ضيما   ، د�ضتوريا  �ملبادئ 
�الأخري  �لد�ضتوري  �لتعديل  يف 
هذه  على  ين�س  �لذي   2016
تركيبة  عن  متحدثا  �حلقوق  
�الجتماعية  �حلماية  منظومة 
ع�رشنة  يف  با�رشت  فاجلز�ئر 
�الجتماعي  �ل�ضمان  منظومة 
ذ�ت  �إ�ضالحات  خالل  من 

جلزء  �جتماعيا  كربى  �أهمية 
وتهدف  �ل�ضكان  من  كبري 
حتقيق  �إىل  �الإ�ضالحات  هذه 
وحت�ضني  �الجتماعي  �لتما�ضك 
�الجتماعية  �حلماية  نظم 
�ل�ضمان  تغطية  نطاق  وتو�ضيع 
 90 �أن  موؤكد�  �الجتماعي 
باملائة من �جلز�ئريني حمميني 

�جتماعيا .

دعوة لتقا�سم 
التجارب 

 يف �ضياق ذي �ضلة �أو�ضح زمايل 
مثايل  تعاون  لها  �جلز�ئر  باأن 
 ، �لدولية  �لعمل  منظمة  مع 
�جلز�ئر  بني  للعالقة  وبالن�ضبة 
قال  �لدولية  �لعمل  ومنظمة 
مر�د زمايل �أنها تعود  �إىل عدة 
قد  �جلز�ئر  باأن  مذكر�  عقود  
�ن�ضوت حتت لو�ء عدة �ملنظمة 
بعد ��ضتقاللها مبا�رشة يف �ضنة 
�إىل  �ضدقت  �أنها  كما   1962
�تفاقية   60 على  هذ�  يومنا 
طرحت   وقد  �أ�ضا�ضية   8 منها 
م�ضاريع  �لدويل  �لعمل  منظمة 
عدة للتعاون �لفني مع �جلز�ئر  
�لعمل  ترقية  حول  تن�ضب 
�ملوؤ�ض�ضات  وتطوير  �لالئق 
�ل�ضغرية لفائدة �ل�ضباب وتاأهيل 
�ملكونني وترقية عمل �ملر�أة و 
�ملالئمة بني موؤهالت خريجي 
�ضوق  متطلبات  مع  �جلامعات 
�ل�رش�كة  �تفاق  وكذ�  �لعمل 
�لعليا  �إن�ضاء �ملدر�ضة  �أجل  من 
 14 يف  �الجتماعي  لل�ضمان 
تكوين  كموؤ�ض�ضة   2013 جو�ن 
�حلماية  جمال  يف  متخ�ض�ضة 
للبلد�ن  مفتوحة  �الجتماعية 
�لعربي  �ملغرب  من  �ل�ضقيقة 
هذ�  وعلى  �الإفريقية   و�لقارة 
بذلت  فاجلز�ئر  �الأ�ضا�س  
�أهد�فها  لتج�ضيد  كبرية  جهود� 
و�لعمل  بالت�ضغيل  يتعلق  فيما 
�الجتماعية  و�حلماية  �لالئق 
و�حلو�ر  �لنقابية  و�حلريات 

هذه  �أن  معترب�  �الجتماعي 
�لتجربة كانت  حمل �إ�ضادة من 
طرف م�ضوؤويل �ملنظمة نف�ضها 
عمليات  �إطار  يف  و�عتمدها   ،
مع  و�لتكوين  �لتجارب  تقا�ضم 
�جلنوب،  ودول  �لعربية  �لدول 
�لتعاون  برنامج  بينها  ومن 
�أن  و�حلقيقة  جنوب  جنوب- 
�الأمر يتعلق بخالف مع طريقة 
عمل ومنهجية �ضري جلنة تطبيق 
�لتابعة للمنظمة فلقد  �ملعايري 
وتكر�ر�  مر�ر�  �جلز�ئر  نادت 
�ل�ضفافية مع �تخاذ  �إ�ضفاء  �إىل 
�أجهزة  عن  �ل�ضادر  �لقر�ر 
�ملر�قبة �لتابعة ملنظمة �لعمل 
وجود  من  �لتاأكد  بعد  �لدولية 
جلنة  عمل  مناهج  يف  خلل 
تقييم  وطريقة  �ملعايري  تطبيق 
�لدولية  �التفاقيات  تطبيق 
للعمل  م�ضيفا زمايل  �أن متويل 
هذ� �لربنامج من قبل �حلكومة 
اللتز�مها   جاء   �جلز�ئرية  
مببادئ �جلز�ئر يف �ل�ضهر على 
تقوية �لرو�بط �الأخوية �لقائمة 
�ل�ضقيقة  �الإفريقية  �لدول  مع 
نهج  �إطار  يف  �لتبادل  وتعزيز 
لتقا�ضم  �لفعالة  �ل�رش�كة 
جمال  يف  �جليدة  �ملمار�ضات 
و�حلماية  �الجتماعي  �حلو�ر 
�لعمل  وزير  ذلك  يف  م�ضيد� 
باملجهود�ت �لكبرية �لتي بذلها 
�لدويل  �لعمل  مكتب  �أع�ضاء 
�لربنامج  و�إد�رة  باجلز�ئر 
�ل�رشكاء  وجميع  و�خلرب�ء 
و�القت�ضاديني  �الجتماعيني 
طيلة  و�الأفارقة  �جلز�ئريني 

تنفيذ هذ� �لربنامج. 

حتيني ملفات 24 نقابة 
حاليا

 
�خلا�ضة  �مللفات  حتيني  وعن 
�أن  زمايل   ك�ضف  بالنقابات 
هناك 24 نقابة قدمت ملفاتها 
ومتت �ملو�فقة عليها عن طريق 
�أن  م�ضري�  �لتمثيلية  منحها  

وز�رة �لعمل  م�ضتعدة مل�ضاعدة 
يف  جند  حني   يف   ، �لنقابات 
حتتاج  �أخرى  نقابات  �ملقابل 
لوقت لتح�ضني ملفاتها  ، موؤكد� 
�جتماعيني  �رشكاء  نريد  �أننا 
 20 بتمثيل  �اللتز�م  مع   �أكفاء 
ال  �جلز�ئري  فالقانون  باملائة 

ي�ضمح  لها �أن تتفاو�س.

�سراكة  اتفاقيات   6
ثنائية 

فيما  �لتعاون  برنامج  �أبرز  كما 
جنوب   – جنوب  بلد�ن  بني 
جماالت  يف  �الإفريقية  للبلد�ن 
�الجتماعية  و�حلماية  �حلو�ر 
�لرئي�ضية  �لنتائج  من  �لعديد 
حيث مت تنظيم 23 ور�ضة عمل 
�ضبه �إقليمية حول بناء �لقدر�ت 
و�ملمار�ضات  �خلرب�ت  وتبادل 
�جليدة الأكرث من 26 بلد �إفريقي 
حيث مت جمع وجهات نظر عدة 
�لعمال  ثالثية من ممثلي  وفود 
و�أرباب �لعمل و�حلكومات حول 
ق�ضايا  ب�ضاأن  و�لتبادل  �لعمل 
�الجتماعية  و�حلماية  �حلو�ر 
�أكرث  قدر�ت  تعزيز  مت  فلقد 
 ، �إفريقيا  نقابيا  مركز�   12 من 
و�لتاأكيد على �لدور �لهام �لذي 
�حلكومات  مع  تلعبه  �أن  يجب 
و�أرباب �لعمل يف تعزيز �حلو�ر 
توفري  �أجل  من  �الجتماعي 
توقيع  مت  حيث  �لالئق  �لعمل 
من  ثنائية  �رش�كة  �تفاقيات   6
�لقدر�ت  وبناء  �لتكوين  �أجل 
لل�ضمان  �لعليا  �ملدر�ضة  بني 
�الجتماعي وحكومات من مايل 
وموريتانيا و�لنيجر و�لكامريون  
وبالتايل  و�ل�ضينغال  وتون�س 
�لربنامج  هذ�  عزز  فلقد 
للمكتب  �لد�خلية  �ل�رش�كات 
�لدويل للعمل بني مكتب منظمة 
من  �جلز�ئر  يف  �لدولية  �لعمل 
�أجل �لبلد�ن �ملغاربية ومكاتب 
منظمة �لعمل �لدولية �مل�ضوؤولة 

عن بلد�ن غرب �إفريقيا .

وزير العمل مراد زمايل 

حكيم مالك

24 نقابة قدمت ملفاتها ومتت املوافقة عليها
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.       90 باملائة من اجلزائريني حمميني اجتماعيا

وزارة الرتبية تن�سفهم اأخريا

اإجراءات  ا�ستثنائية للتالميذ ذوي 
االحتياجات الرتبوية اخلا�سة

 خالل رده على �سوؤال �سفهي
 حول العقار الفالحي باأدرار

بوعزقي هناك73 األف هكتار 
�ساحلة للزراعة غري م�ستغلة 

�لرتبية  لوز�رة  �لعام  �الأمني  �أمر 
�لرتبية   مديري  جميع  �لوطنية 
باإح�ضاء  �لوطن  واليات  عرب 
من  �مل�ضتفيدين  �لتالميذ 
�الإجر�ء �ال�ضتثنائي لفائدة ذوي 
�خلا�ضة  �لرتبوية   �الحتياجات 
ح�ضب �لفئة و�ملرحلة �لتعليمية 
على  وبناء  �أنه  �لتعليمة  ،وت�ضري 
�ملوؤرخ   57 رقم  �لوز�ري  �لقر�ر 
يف 22 مار�س 2018 �لذي يحدد 
من  لالنتقال  ��ضتثنائيا  �إجر�ء 
�إىل  �البتد�ئي  �لتعليم  مرحلة 
ومن  �ملتو�ضط  �لتعليم  مرحلة 
�إىل  �ملتو�ضط  �لتعليم  مرحلة  
لفائدة  �لثانوي  �لتعليم  مرحلة 
�الحتياجات  ذوي  �لتالميذ 
�لرتبوية  �خلا�ضة ،حيث وعمال 
مببد�أ �الإن�ضاف وتكافوؤ �لفر�س 
وتطبيقا  �لتالميذ  جميع  بني 

،يتم  �الإيجابي  �لتمييز  ملبد�أ 
يف  حت�ضل  تلميذ  كل  قبول 
معدل  على  �مل�ضتمر  �لتقييم 
يفوق  �أو  ي�ضاوي  عام  �ضنوي 
�ل�ضنة  لتالميذ  بالن�ضبة   20/10
�أو  ،وي�ضاوي  متو�ضط  �لر�بعة 
لتالميذ  بالن�ضبة   10/05 يفوق 
�ل�ضنة �خلام�ضة �بتد�ئي ،ينتمي 
لفئة �لتالميذ ذوي �إعاقة ح�ضية 
�أو  �لبكم(  و�ل�ضم  �ملكفوفون   (
)�لرتيزوميا21(  ذهنية  �إعاقة 
وبعد  ،�إذ  �لتوحد  ��ضطر�ب  ،�أو 
�جلوع �إىل ملفه �ل�ضحي و�لتاأكد 
فعال من �الإعاقة �أو �ال�ضطر�ب 
قانونا  �ملخولة  �جلهات  من 
�الإ�ضايف  للجهد  تقدير�  ،وذلك 
من  بالرغم  يبذلونه  �لذي 

�إعاقتهم �أو ��ضطر�باتهم  
�ص.�سهيب 

�لفالحة  وزير  �أم�س  �أول  �أكد 
رده  يف  �لقادر  عبد  بوعزقي 
�لنائب  قدمه  �ضفهي  �ضوؤ�ل  على 
�لعقار�ت  حول  بلغو�س   �حلاج 
�لتي هي  و  �أدر�ر  بوالية  �لفالحية 
بحجة  �أ�ضحابها  ويتحايل  مهملة 
�إ�ضافة  تقدمي  دون  �ال�ضتثمار 
بالرغم من وجود فالحني جادين 
مل ت�ضلم لهم عقار�ت بغية �خلو�س 
يف ن�ضاط فالحي جاد ومنتج  حيث 
�أح�ضت �مل�ضالح �لفالحية بوجود 
122 �ألف هكتار خا�ضة مب�ضتثمر�ت 
فالحية كبرية بتعد�د 768 م�ضتفيد 
يف  م�ضتفيد   5810 ��ضتفاد  كما 
على  �لفالحية  �الأن�ضطة  خمتلف 
عقار� فالحي و�ضل �إيل 139 �ألف 
جمهود  من  و��ضح  وهذ�  هكتار 
الن  �لفالحني   مر�فقة  �لدولة يف 
باملنطقة  ��ضتثمار�ت  هناك 
عبارة عن ��ضتثمار �متيازيه هامة 
يف  خا�ضة  كبرية  نتائج  و�أعطيت 
�ل�ضفر�ء  �لذرة  و  �حلبوب  مادة 
وغريها  �ل�ضناعية  و�لطماطم 
وكن قال �لوزير نعاين من �إ�ضكالية 
وتركها  �ل�ضا�ضعة  �الأر��ضي  �خذ 

�الأمر  وهذ�  م�ضتغلة  غري  جرد�ء 
ب�ضكل  يوؤثر  �أ�ضبح  بل  مقبول  غري 
�ضلبي على �لعقار �لفالحي ومدي 
فعاليته ميد�نيا حيث يوجد73 �ألف 
�ليوم  هي  للزر�عة  �ضاحلة  هكتار 
�أ�ضحابها  طرف  من  م�ضتغلة  غري 
�لو�يل  من  طلبت  وهنا  باأدر�ر 
باإجر�ء�ت  بالقيام  �در�ر  لوالية 
بغية �إلغاء �ال�ضتفادة وت�ضليمها �إيل 
من يريد خدمة �الأر�س خا�ضة و�ن 
توجه �لدولة ي�ضب يف ترقية قطاع 
�قت�ضادي  كبديل  وجعله  �لفالحة 
منتج متنوع يحفظ �الآمن  �لغذ�ئي 
للبالد ويفتح منا�ضب �ضغل وتبقي 
يف  �جلميع  م�ضوؤولية  �لعملية 
وجعله  �لفالحي  �لعقار  تطهري 
فيما  يكون  �أن  �لو�جب  �إطاره  يف 
على  �مللفات   ع�رش�ت  يوجد 
م�ضتوي �مل�ضالح �لفالحية باأدر�ر 
�أمدها دون در��ضتها وت�ضليم  طال 
ملبا�رشة  �ال�ضتفادة  مقرر�ت  لهم 
عدم  بحجة  �لفالحي  ن�ضاطهم 
طرف  من  و�لدر��ضة  �لتهيئة 

�لبلديات
بو�سريفي بلقا�سم 

اأ�سرف اأول اأم�ص وزير العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي مراد زمايل على اختتام  اأ�سغال برنامج التعاون جنوب- جنوب لبلدان اإفريقيا 
يف جماالت احلوار االجتماعي واحلماية االجتماعية باملدر�سة العليا لل�سمان االجتماعي بالعا�سمة بح�سور ممثل االأمني العام لالحتاد 

العام للعمال اجلزائريني و�سفري اجلمهورية التون�سية باجلزائر و�سفري ال�سينغال باجلزائر وممثل وزير ال�سوؤون اخلارجية وممثلي 
املنظمات النقابية الأ�سحاب العمل والعديد من اخلرباء وال�سركاء االجتماعيني واالقت�ساديني.



24 �ساعةاجلمعة 29 ال�شبت 30  جوان  2018  املوافـق  لـ 16 �شوال 1439هـ 5
تب�شة

 تفكيك �سبكة دولية متتهن تهريب 
و ترويج امل�ؤثرات العقلية

نهاية  قبل  ام�س  م�ساء  تب�سة  والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
ترويج  و  تهريب  متتهن  دولية  اإجرامية  �سبكة  تفكيك  من  اال�سبوع 
االأقرا�س  من  معتربة  كمية  تهريب  اإحباط  مت  حيث  العقلية  املوؤثرات 
املهلو�سة من نوع prerica 150 ملغ مقدرة بحوايل 6000 قر�س كانت 
يف  تورط  حيث  الوطني  الرتاب  نحو  التون�سية  اجلمهورية  من  مهربة 
الق�سية 5 اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 23 و  41�سنة و التحقيــق مفتوح 
من اأجل ا�ستكمــال كافة االإجراءات القانونية وتقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 
النيابة  .من جهة اخرى مت توقيف �سخ�س مبدينة ال�رشيعة والية تب�سة  
و �سبط بحوزته على كمية من االأقرا�س املهلو�سة من نوع dolica و 
مبلغ مايل قدره 38000 دج كعائدات لرتويج هذه ال�سموم اأين مت حتويله 
اإىل مقر اأمن الدائرة و فتح حتقيق يف الق�سية  مت تقدميه لدى حمكمة 

ال�رشيعة  اأين �سدر �سده اأمر اإيداع.
عزيزي ر�شيد

اجللفة

اإختتام فعاليات الأيام الإعالمية 
لالأمن ال�طني 

اختتمت اليوم اخلمي�س 28 جوان 2018، الطبعة الـ 77 لالأيام االإعالمية 
حول مهام م�سالح االأمن الوطني بوالية اجللفة، على م�ستوى دار الثقافة 
املجتمع  واملدنية،  املحلية  ال�سلطات  ممثلي  بح�سور   ،« ر�سد  ابن   «
املدين واالأ�رشة االإعالمية. وعرفت توافد عدد معترب من الزوار الذي 
فعليا ملبادئ  تعترب جت�سيدا  التي  االإعالمية  التظاهرة  هذه  مع  تفاعل 
كما   ، الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  تنتهجها  التي  اجلوارية  ال�رشطة 
حيث  و�رشطته،  املواطن  بني  التوا�سل  لتعزيز  �سانحة  املنا�سبة  كانت 
الوطني،  االأمن  وم�سالح  مهام  على  بالتعرف  التظاهرة  هذه  �سمحت 
الوقاية  اإىل جمال  الردعي بل متتد  التي ال تقت�رش فقط على اجلانب 
والتح�سي�س . هذا و�سجلت فعاليات االأيام االإعالمية على مدار 03 اأيام 
اإقبال جماهريي معترب ال�سيما فئة ال�سباب اللذين تعرفوا على امل�ستوى 
التكنولوجيات  وا�ستعمال  الع�رشنة  ال�رشطة يف جمال  بلغه جهاز  الذي 
التظاهرة عدة ن�ساطات منها  ال�رشطي، كما عرفت  العمل  احلديثة يف 
اإلقاء حما�رشات من طرف اإطارات االأمن الوطني مع اإ�رشاك الفاعلني 
الفئات  بحماية  تتعلق  موا�سيع  حول  والباحثني  املدين  املجتمع  من 

اله�سة، العنف يف املالعب وال�سالمة املرورية.

اأمن ولية الأغواط  

مبادرة ت�ع�ية ح�ل املخدرات
ا�ستهالك  العاملي ملكافحة  اليوم  االأغواط  يحيي  اأمن والية 
مبادرة  بتنظيم  �سنة  كل  لـ26 جوان من  امل�سادف  املخدرات 
 2018 جوان   27 بتاريخ  خاللها   من  مت  حت�سي�سية  و  توعوية 
للك�سافة  الوالئية  للمحافظة  التابع  املر�سدات  فوج  ا�ستقبال 
االإ�سالمية اجلزائرية باالأغواط على م�ستوى مركز التكوين و 
التح�سري التابع الأمن الوالية، حيث ت�سمنت هذه املبادرة التي 
كانت حتت اإ�رشاف اإطارات من اأمن الوالية تن�سيط حما�رشة 
باملنا�سبة  معر�س  وتنظيم  املخدرات  اآفة  خماطر  حول 
اإذاعة  ف�ساء  �سمن  اإذاعية  تدخالت  تن�سيط  اإىل  باالإ�سافة 
اأمن  جمهودات  اإىل  التطرق  خاللها  مت  اجلهوية،  االأغواط  
والية االأغواط يف ميدان مكافحة هذه االآفة وح�سيلة ن�ساطات 
التوعية و التح�سي�س التي م�ست خمتلف �رشائح املجتمع  طيلة 
ال�سنة و التي القت ا�ستح�سان من املواطنني ،الذين ثمنوا دور 
وتوفري  واملمتلكات  االأفراد  حفظ  يف  الوطني  االأمن  م�سالح 

االأمن وال�سكينة.

خلية الت�شال وال�شحافة للمديرية 
العامة للأمن الوطني

377 حادث مرور ج�سماين 
باملناطق احل�سرية خالل اأ�سب�ع

لالأمن  العامة  للمديرية  وال�سحافة  االت�سال  خللية  بيان   ك�سف 
م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  حادث     377 ت�سجيل  عن  الوطني، 
املناطق احل�رشية، خالل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 18 جوان من 

ال�سنة اجلارية،  اأ�سفرت عن وفاة 22 �سخ�س وجرح 470 اآخرين.
اأن  يتبني  املا�سي،  االأ�سبوع  يف  امل�سجلة  باالإح�سائيات  مقارنة 
 )85( بـ  قدر  حم�سو�ًسا  اإرتفاعا  عرفت  املرور  حوادث  ح�سيلة 
الوفيات  ارتفع عدد  كما  )106( جريح،  بـ  وعدد اجلرحى  حادث، 

بـ )12( حالة. 
وتُفيد التحاليل التي قامت بها امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني 
العن�رش  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه  وقوع  �سبب  اأن 
االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�سافة   ،%  98 من  اأزيد  بن�سبة  الب�رشي 
املرتبطة باملركبة واملحيط. يف هذا االإطار وحفاظا على �سالمة 
الوطني دعوتها مل�ستعملي  العامة لالأمن  اجلميع جتدد املديرية 
الطريق العام اإىل توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة مع احرتام 
التغا�سي عن  ال�رشعة املحددة، دون  قانون املرور وعدم جتاوز 
املراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على االرواح و�سالمة م�ستعملي 
حتت  الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  ت�سع  كما  العام.  الطريق 
ت�رشف املواطنني الرقم االأخ�رش 1548 وخط النجدة 17، لتلقي 

البالغات 24 �سا/ 24 �سا.

متكنت م�سالح اجلمارك اإثر حادث مرور 
مبنطقة امل�سلية من ك�سف ن�ساط ع�سابة 
اإجرامية لبيع و نقل املخدرات من منطقة 
اإحباط  بعد  جاورها  وما  للعا�سمة  مغنية 
الع�سابة  وهي   ، كلغ    250 حوايل  نقل 
املتكونة من اأربعة اأ�سخا�س يقودها بارون 
خمدرات ين�سط بغرب العا�سمة املتواجد 
يف حالة فرار . وقائع الق�سية احلالية وعلى 
ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة تعود لتاريخ 
12 دي�سمرب 2016 حني تعر�ست �سيارة من 
اإنفجار  اإثر  مرور  حلادث   »قولف«  نوع 
عجالتها يف حدود ال�ساعة منت�سف الليل،  
مبنطقة �سيدي عامر بامل�سيلة  ومرت يف 
تلك االأثناء دورية جمارك يف دورة روتينية 
عليه  بدت  الذي  بال�سائق  اإ�ستبهت  و  لها 

عالمات التوتر فقامت  بتفتي�س املركبة و 
عرثت داخلها على 250 كلغ من املخدرات 
اخللفي  بال�سندوق  باإحكام  خمباأة  كانت 
لل�سيارة ، لتقوم من جهتها ذات  امل�سالح 
باإخطار م�سالح الدرك الوطني التي تنقلت 
وقامت  االأمر  من  وتاأكدت  املكان  لعني 
بتحويل ال�سائق املدعو » خ ،مروان« على 
م�سلحة التحقيق خا�سة بعدما تاأكدت باأن 
 ، املخدرة  املواد  من  املحجوزة  املادة 
للمخدرات  بنقله  ال�سائق   بذلك  ويعرتف 
من منطقة مغنية للعا�سمة ل�سالح �سخ�س 
يدعو » �س،حممد« الذي طلب منه القيام 
بذلك حتت وقع االبتزاز بن�رش فيديو لهما 
و هما ب�سدد ممار�سة الفعل املخل باحلياء 
اأن م�سالح الدرك الوطني اكت�سفت  ، غري 
عك�س ذلك حني اأكد الطبيب ال�رشعي بعد 
فح�سه للمتهم اأنه ال يعاين من اأي اأعرا�س 
مت  للتحريات  وموا�سلة   ، لالإغت�ساب 
التو�سل للمدعو » �س ، بالل« بعد اأن حاول 

االإت�سال الأكرث من مرة باملتهم االأول والذي 
كان على اإت�سال هو االأخر ب�سخ�س يدعى » 
ق، خمتار« الذي جمعته حوايل 12 مكاملة 
اأخرى مع �ساحب ال�سيارة ، وتبني يف خ�سم 
املكاملات  ك�سف  خالل  من  التحريات 
اأنهما  املوقوفان  املتهمان  اعرتافات  و 
نقل املخدرات على منت   يعمالن يف  كانا 
بتلم�سان  مغنية  منطقة  من   ال�سيارات  
بيعهما  اإعادة  و  �سواحيها  و  للعا�سمة 
قاموا  م�ستودع  يف  تخزينها  بعد  هناك 
بكرائه لهذا الغر�س ل�سالح املدعوان » ق، 
خمتار« و » �س ، حممد » غري اأن م�سالح 
هذان  على  القب�س  من  تتمكن  مل  االأمن 
العمليات  هاته  وراء  كانا  اللذان  االأخريان 
، ويتم بذلك حتويلهم على حمكمة اجلنايات 
لهم  ن�سبت  بعدما  البي�ساء  بالدار  االبتدائية 
م�رشوعة  غري  بطريقة  القيام  جناية  تهم 
اأو  البيع  ق�سد  و�رشاء  وح�سول  بحيازة 
اأو نقل املواد املخدرة  اأو الت�سليم  التخزين 

يف اإطار جماعة اإجرامية منظمة .
لهيئة  مواجهته  وخالل  االأول  املتهم 
املحكمة نهاية االأ�سبوع الفارط ، اأنكر علمه 
مباهية االأ�سياء التي كان ينقلها وباأنها اأ�سياء 
بنقل بع�س  يقوم  باأنه كان  و ك�سف  ممنوعة 
بعد  حممد«   ، �س   « املدعو  ل�سالح  ال�سلع 
فيديوهات  و  �سوره  بن�رش  لالبتزاز  تعر�سه 
له وهو يغت�سبه و ميار�س عليه الفعل املخل 
و  بالغ  بتقدمي  يقم  مل  باأنه  اأكد  و  باحلياء 
مع  الف�سيحة  من  خوفا  ذلك  حول  �سكوى 
يف   ، املتهمان  بباقي  ملعرفته  التام  نفيه 
حني نفى املتهم الثاين �سلوعه  يف الق�سية 
و اأكد هو االأخر باأنه مل يعلم باأنها خمدرات 
األب�سة كان ينقلها للمتهم  باأنها جمرد  و ظن 
الفار ب�سبب عالقة عمل ، لتطالب من جهتها 
املوؤبد  ال�سجن  عقوبة  توقيع  العام  النائب 
االأول  املتهم  و  الفاران  املتهمان  حق  يف 
حق  يف  نافذا  �سجنا  �سنوات   10 عقوبة  مع 

املتهم الرابع . 

ل/منرية

اأحكام  االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  وقعت 
تراوحت بني عامني و 3 �سنوات �سجنا نافذا  يف 
حق �سبكة اإجرامية منظمة من 27 �سخ�سا لتجنيد 
و متويل اجلماعات االإرهابية النا�سطة باخلارج 
» داع�س« عن طريق االإعانات املالية التي يتم 
جمعها حتت غطاء م�ساعدة عائالت امل�ساجني 
املتورطني يف الق�سايا االإرهابية ، وهي االأفعال 
التي توبعوا الأجلها بجرم تكوين جمعية اأ�رشار، 
التجنيد، التمويل، الدعم واإ�سناد �سباب جزائري 
لاللتحاق ب�سفوف التنظيم االإرهابي مبا ي�سمى 
حماولة  ال�سام«داع�س«،  و  العراق  يف  بالدولة 
خارج  النا�سط  االإرهابي  بالتنظيم  االلتحاق 
االإرهابية،  باالأعمال  باالإ�سادة  الوطن«داع�س« 
واالحتيال  الن�سب  املزور،  وا�ستعمال  التزوير 
عدم التبليغ والت�سرت على جمرمني مع امل�ساركة 

. التو�سل لهاته ال�سبكة كان بعد توقيف �سخ�س 
يدعى«ز،م« املكنى«اأبو م�سعب عبد الودود«من 
قبل م�سالح فرقة مكافحة االإرهاب والتحري�س 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية  بامل�سلحة 
والية اجلزائر ، بخ�سو�س تورطه بتجنيد عدد 
براقي  منطقة  من  بكل  اجلزائري  ال�سباب  من 
االإرهابي  بالتنظيم  لاللتحاق  الكاليتو�س  و 
بالعراق  االإ�سالمية  الدولة  »بتنظيم  امل�سمى 
باأن  تبني  ا�ستجوابه  وبعد   ، وال�سام«داع�س« 
عام  انطلقت  االإرهابية  باجلماعات  عالقته 
م�سعب  املكنى«اأبو  حيه  اإبن  2011، عن طريق 
الذي  التنظيم  �سمن  حاليا  املتواجد  الغريب« 
توجهه  ،وبعد  بالتنظيم  االلتحاق  فكرة  عليه 
يبقى  اأن  طلب  و  ذكي  هاتف  �سلمه  لهناك 
بحكم  »تليغرام«  تطبيق  عرب  ات�سال  على  معه 

حيازته  لعدم  حينها  التوجه  ي�ستطع  مل  اأنه 
عليه  اأطلق  و  بتزكيته  قام  وبعدها   ، لالأموال 
بدايته يف  ، وخالل  الودود«  لقب »م�سعب عبد 
اجلزائريني  جتنيد  مبهمة  تكفل  معهم  الن�ساط 
 ، »الكاليتو�س«  منطقة  من  �سخ�سان  اأولهما 
اأبو   « املكنى  مع  دائم  ات�سال  على  كان  كما 
مع  بالتن�سيق  املكلف  ب�سفته  البتار«  دجانة 
ل�سمان  االأموال  يت�سلم  وكان  اجلدد  العنا�رش 
�سمن  ومن  التنظيم  ملعاقل  املجندين  حلاق 
املتهم  ذات  بتجنيدهم  تكفل  الذي  االأ�سخا�س 
االأمر  ويتعلق  الكاليتو�س  من  اآخرين  �سابني 
اللذان مت  عبيدة«،  و«اأبو  باملكنى«اأبو حذيفة«، 
هواري  الدويل  املطار  م�ستوى  على  اإيقافهما 
بعد  اأخرى  مرة  اللحاق  من  ومتكنا  بومدين، 
اإخالء �سبيلهما ، كما ك�سفت التحريات االأمنية 

املنجزة يف امللف الذي اأدى اإىل التو�سل ل27 
متواجدين  جلهم  الق�سية  يف  متورطا  �سخ�سا 
كانت  احلالية  اجلماعات  اأن  داع�س«   « مبعاقل 
طريق  عن  االإرهابية  اجلماعات  بتمويل  تتكفل 
اإطار  يف  جمعها  يتم  التي  املالية  التربعات 
يف  املتورطني  امل�ساجني  عائالت  م�ساعدة 
اإنطلقت  التي  الفكرة  وهي  االإرهابية  الق�سايا 
من خالل جمع تربعات لعائلة اأحد امل�ساجني » 
قفة ال�سجن« و التي متكنت من خاللها اجلماعة 
دج  األف  ل40  ت�سل  قد  طائلة  اأموال  جمع  من 
ريعها  ذهب  اأخرى  تربعات  عمليات  لتليها 
انتظار  ، وهذا يف  االإرهابية  ل�سالح اجلماعات 
تفا�سيل  من  املحاكمة  جل�سة  عنه  �ست�سفر  ما 

اأكرث .
 ل/منرية 

تكوين  ق�سية  اجلزائر  والية  اأمن  عاجلت م�سالح 
واختال�س  املو�سوفة  ال�رشقة  اأ�رشار،  جمعية 
اأموال عمومية حيث اأف�سى االأمر اإىل توقيف )07( 
املخزن  ب�رشقة  قاموا  فيهم،  م�ستبه  اأ�سخا�س 
اخلا�س بتجهيزات مركز دار االأ�سخا�س امل�سّنني 

بدايل براهيم.
االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�سالح  الق�سية عاجلتها 
جمهولني،  �سّد  ر�سمية  �سكوى  اإثر  على  ال�رشاقة 
مفادها تعّر�س املخزن اخلا�س بتجهيزات املركز 
لل�رشقة من دون وجود اأي ك�رش اأو تخريب، اأين مت 
بال�سيارات  ة  خا�سّ مطاطية  عجلة   )14( �رشقة 
بها  دلو   )20( معدنية،  �سالليم   )08( واحلافالت، 

زيوت حمّركات وقطع غّيار خمتلفة.
اختفاء هذه  اكت�ساف  بعد  بداأت  الق�سية  حيثيات 
با�رشت  اأين  املخزن،  م�سوؤولة  قبل  من  املعدات 
التحريات و �رشحت هذه االأخرية  ذات امل�سالح 

بت�سليمها  يقم  مل  ال�سابق  املخزن  م�سوؤول  اأن 
اإىل  حتويله  مّت  االأخري  هذا  الثانية،  املفاتيح 
ال�سياق  اأخرى بذات املركز م�رّشحا يف  م�سلحة 
ذاته اأّنه قام بت�سليم املفاتيح الثانية اىل م�سوؤولة 
وا�ستالم  بت�سليم  يقم  مل  واأّنه  اجلديدة  املخزن 
املهام اأو جرد ال�سلعة املتبّقية باملخزن كما هو 

معمول به يف مثل هذه احلاالت.
ي�سارك  اأّنه  �رّشح  وهو ممّر�س،  اآخر  فيه  م�ستبه 
يف عملية جمع االأ�سخا�س من دون ماأوى ب�سيارة 
واأن  �سائق  رفقة  للموؤ�س�سة  التابعة  االإ�سعاف 
وهي  للتفتي�س  خروجها  عند  تخ�سع  ال  ال�سيارة 
تقدمي  من  �سهر  بعد  ال�سائق،  ت�رشيحات  نف�س 
باكت�ساف  ال�رشطة  عنا�رش  اإخطار  مّت  ال�سكوى، 
مكان ال�سلعة امل�رشوقة املتواجدة باإحدى الغرف 
اال�سعاف  مبركز  املناوب  قبل  من  املهجورة 
قبل  من  املعلومة  تلقى  االآخر  هذا  االجتماعي، 

ي�ستخدم  كان  اأّنه  العلم  مع  بال�سيانة،  املكلّف 
قد  كان  وقد  قيلولة  الأخذ  الزوال  اثناء  الغرفة 
مفاده  املركز،  حار�سي  قبل  من  ات�سال  تلّقى 
وعند  احلرا�سة  بغرفة  كهربائي  عطل  ح�سول 
تتّبعه  واأثناء  الإ�سالحه  بال�سيانة  املكلف  تدخل 
نف�س  وهي  ال�سلعة  تلك  اكت�سف  العطل،  ملحل 

ت�رشيحات احلار�سان.
النازلة  الفرقة  �سماع  مّت  للتحرّيات،  موا�سلة 
اأفادا  حار�سني،  يف  ممّثلة  باحلرا�سة  املكلفة 
اأي  يالحظا  ومل  ال�رشقة  باأمر  يعلمان  ال  باأنهما 
�سيء يف تلك الليلة، كما اأن املركبات التي تدخل 
وتخرج من املركز ال تخ�سع للمراقبة بحكم الثقة 

املتبادلة بني املوّظفني.
اأربعة اأيام بعد اإكت�ساف مكان تواجد امل�رشوقات 
الطبّية  امل�سلحة  اإىل  تقّدمت  االإرادة،  ومبح�س 
رفقة  النزيالت  اإحدى  املركز،  لذات  النف�سية 

االأخرية  هذه  العاّمة،  واملراقبة  املخزن  رئي�سة 
واأثناء  هيجان  حالة  يف  وهي  النزيلة  الحظت 
التقّرب منها للوقوف على حالتها النف�سية، قالت 
وذلك  املخزن  ب�رشقة  قام  من  تعرف  اأّنها  لها 
من  جمموعة  �ساهدت  حيث  الليايل  احدى  يف 
واآخر  االإطعام  م�سوؤول  راأ�سهم  على  اال�سخا�س 
ممّر�س بالفرتة الليلية وثالث عامل �سابق باملركز، 
يقومون ب�رشقة العجالت وي�سعونها داخل �سيارة 
االإ�سعاف لتهرول نحو املقيمة معها وتخربها مبا 
على  الوحيدتان  ال�ساهدتان  بذلك  وتكونا  يحدث 
مديرة  و�سعت  اأن  بعد  خ�سو�سا  ال�رشقة،  فعل 
�سهادة  ال�رشطة،  عنا�رش  ت�رّشف  حتت  املركز 

طبّية نف�سية تثبت �سالمة املقيمتان عقليا.
تقدمي  مت  القانونية،  االإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
اجلمهورية  وكيل  ال�سادة  على  فيهم  امل�ستبه 

املخت�س اقليميا للنظر يف ملفاتهم..

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�شاء

م�شالح اأمن ولية اجلزائر

اإدانة  جماعة مت�يل » داع�ش« عن طريق اأم�ال" قفة امل�ساجني"

ت�قيف اأ�سخا�ش م�ستبه فيهم يف ق�سية اختال�ش اأم�ال عم�مية

امل�شيلة

حادث مرور يف�سح ع�سابة اإجرامية يف بيع ونقل املخدرات 
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بطولة  مهرجان  حمافظ    �أكد 
ل�سباق  �لذهبي  �ل�سيف  �جلز�ئر 
ت�رصيح  يف  بر�هيم  تلي  �ملهاري 
»�لو�سط  يومية  به  خ�ص  �سحفي 
» ، �أن هذه �لتظاهرة �لتي تتز�من 
للذكرى  �ملخلدة  �الحتفاالت  مع 
�ال�ستقالل  لعيدي  �ملزدوجة 
عدة  م�ساركة  �ستعرف  و�ل�سباب 
 ، �لوطني  �لرت�ب  من  واليات 
�إ�سافة �ىل  �سيوف �رصف من دول 
حيث   ، �إفريقية  �أخرى  و  عربية 
برنامج  �لتظاهرة  هذه  تت�سمن 
بطابع  حم�ص  وريا�سي  ثقايف 
تر�ثي ،ويف ذ�ت �ل�سدد فقد ك�سف 
ذ�ت �ملتحدث  باأن هذ� �ملهرجان 
متثيلية   ملحمة  عر�ص  �سيتخلله 
لالأبل  �لفعال  �لدور  تاريخية حول 

يف دعم �لثورة و�لثو�ر  .
�إىل جانب ذلك فقد �أو�سح رئي�ص 
نادي �لرمال ل�سباق �ملهاري ببلدية 
باأنه  تلي  �إبر�هيم  �لبي�ساء  عني 
�سطر رفقة بقية �الأع�ساء بالنادي  
برنامج ثري على �ملديني �لقريب 
�الأهد�ف  لتحديد  و�ملتو�سط 
و�الإمكانات  �الأولويات  ح�سب 
مقدمتها  يف  تاأتي  و�لتي  �ملتاحة 
�الرتقاء بهذه �لريا�سة �ىل م�ساف 
يف  وتطويرها  �لكربى  �لريا�سات 

–ح�سبه-  �الأخرية  ،هذه  �جلز�ئر 
تعرف يف �ل�سنو�ت �الأخرية تطور� 
ملحوظ ون�ساط ،خا�سة �ذ� علمنا 
عن  �ليوم  جيل  ورثه  �متد�د  �أنها 

�الأب و�الأجد�د .
�لدعم  تلي  ثمن   ثانية  من جهة   
طرف  من  و�ملادي  �ملعنوي 
خمتلف �رص�ئح �ملجتمع �ملحلي 
ناهيك   ، �ل�سباب  ر�أ�سهم  وعلى 
توليه  �لذي  �لبالغ  �الهتمام  عن 
و�ملحلية  �ملركزية  �ل�سلطات 
ممثلة يف وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة 
حممد حطاب وو�يل والية ورقلة 

مدير  وكذ�  جالوي  �لقادر  عبد 
�ل�سباب و� لريا�سة بوبكر �ستحونة 
و�سائل  كافة  توفري  �أجل  من 
�أفاق  و  بو�قع  للنهو�ص  �لدعم 
هذه �لريا�سة �لتي تكت�سب �سعبية 
، و لالأمانة يقول  كبرية باجلز�ئر 
لل�سباب  �لعامة  �ملديرة  فاإن  تلي 
مغ�سولة  بن  �سامية  بالوز�رة 
يف  تتو�نى  مل  �الأخرية  هذه  فاإن 
�لدعم  �أ�سكال  جميع  لنا  تقدمي 
و�سفها  حيث   ، �سييغه  مبختلف 
باملر�أة �حلديدية يف دعم �ل�سباب 
�لتظاهرة  و  �الأن�سطة  وخمتلف 

�لريا�سي  و  �لثقايف  لرفع �جلمود 
بجنوب �لبالد �لكبري .

وعلى �سعيد �أخر نوه رئي�ص نادي 
 ، بورقلة  �ملهاري  ل�سباق  �لرمال 
وليدة  لي�ست   �لريا�سة  هذه  باأن 
وعريق  كبري  تاريخ  لها  بل  �ليوم 
منذ �لقدم باإعتبار �أن هذ� �لنادي 
خمتلف  يف  �مل�ساركة  له  �سبق 
غر�ر  على  �لدولية  �ملحافل 
�لتظاهر�ت �ل�سابقة بكل من دول 
لتمتد  و�لكويت   وتون�ص  م�رص 
ما  دول  �ىل  �لريا�سة  هذه  جذور 

ور�ء �لبحر  ح�سب قوله .

بورقلة  �لوالئي  �ملكتب  فجر 
للطلبة  �لوطني  لالإحتاد 
�لعيار  من  ف�سيحة  �جلز�ئريني 
�لثقيل بق�سم �لهند�سة  �مليكانيكية  
على   ، مرباح  قا�سدي  بجامعة 
�لطلبة  بنقاط  �لتالعب  خلفية 

�ملرت�سحني للما�سرت .
رفع �ملكتب �لوالئي بورقلة لالإحتاد 
بيان  �جلز�ئريني  للطلبة  �لوطني 
��ستعجايل �إىل  وزير �لتعليم �لعايل 
حجار  طاهر  �لعلمي  و�لبحث 
كانت قد ت�سلمت يومية »�لو�سط« 
�لتدخل  �أجل  من   ، منه  ن�سخة 
معمق  حتقيق  لفتح  �ل�سخ�سي 
�إهتز  �لتي  �ملدوية  �لف�سيحة  يف 
�مليكانيكية  �لهند�سة  ق�سم  لها 
بورقلة  مرباح  قا�سدي  بجامعة 
�لطلبة  بنقاط  �لتالعب  مت  �أين   ،
ما  وهو  للما�سرت   �ملرت�سحني 
وكاأنهم  دو�مة جديدة  �أدخلهم يف 
، حيث  �لدر��سية  �ل�سنة  بد�ية  يف 
لكل  بها  معرتف  نتيجة  توجد  ال 
�الأمر  وهو  �الأن  لغاية  �لد�ر�سيني 
�لوالئي  باملكتب  دفع  �لذي 
من  �أكرث  لطرح  بورقلة  للطلبة 
�لتحري  ومطلب  ��ستفهام  عالمة 
خالل  �لق�سم  م�سدقية  مدى  عن 

�ل�سنو�ت �الأخرية �ملا�سية .
ذ�ت  �سدد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 

حتقيق  فتح  �رصورة  على  �لبيان 
معمق لك�سف مالب�سات �لف�سيحة 
مع حما�سبة �ملتورطني مع حتميل 
ثبت  من  لكل  �لكاملة  �مل�سوؤولية 
ناهيك   ، �ملهزلة  تورطه يف هاته 
نتائج  �لتم�سك مبطلب ك�سف  عن 
ممكن  وقت  �أقرب  يف  �لدر��سيني 
�لعو�قب  مغبة  من  �لتحذير  مع 
عن  تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة 
ويف  �لطلبة،  باأع�ساب  �لتالعب 
�ملكتب  توعد  فقد  مت�سل  �سياق 
�لوالئي للطلبة بالت�سعيد من لهجة 
حترك  مل  ما  حالة  يف  خطابهم 
�ل�سلطات �لو�سية و �ملحلية �ساكنا 
 . بان�سغاالتهم   �لتكفل  �أجل  من 
من جهة ثانية ك�سف نائب �ملدير 
باملديرية  �خلارجية  �لعالقات 
مرباح  قا�سدي  جلامعة  �لعامة 
�عالمهم  فور  �أنه  قري�سي  مر�د 
بالتجاوز�ت و�خلروقات �مل�سجلة 
فقد  �مليكانيكية  �لهند�سة  بق�سم 
 ، �إد�ري  لعون  مت توقيف حتفظي 
مع �الإ�رص�ع يف فتح حتقيق �إد�ري 
معمق ، ول�سمان ت�سجيالت طلبة 
�ملا�سرت يف ظروف �سفافة ونزيهة 
مت عقد �إجتماع طارئ مع روؤ�ساء 
الإحتو�ء  و�الأ�ساتذة  �الأق�سام 

�لو�سع .
اأحمد باحلاج  

�جلو�رية  �ل�رصطة  ملبد�أ  تكري�سا 
�لعالقة  توطيد  �إىل  �لر�مي 
 ، �ملجتمع  �رص�ئح  خمتلف  مع 
تندوف  والية  �أمن  م�سالح  نظمت 
�لعمومية  �ملوؤ�س�سة  مع  بالتن�سيق 
�حلو��ص ʺ�سي  �ال�ست�سفائية 
�حلملة   ، �لدم  حقن  مركز  و   ʺ
�لثانية للتربع بالدم حل�ساب �ل�سنة 
عنا�رصها  �سفوف  �سمن  �جلارية 
وهذ� �أيام 26 ، 27 و 28 جو�ن على 
�ل�رصطة  م�سالح  جميع  م�ستوى 
�ملوزعة بالوالية . �حلملة �سهدت 
مدى نبل قو�ت �ل�رصطة من �جل 

كافة  ت�سخري  مت  �أين  �إجناحها، 
وفق  �لالزمة  �ل�رصورية  �لو�سائل 
�ل�سحية �ملعمول بها يف  �ملعايري 
�مل�ساركة  �جل  من  �ل�ساأن  هذ� 
من  ممكن  قدر  �أكرب  باإعطاء 
تهدف  و�لتي  �حليوية  �ملادة  هذه 
�أرو�ح  �إنقاذ  يف  �مل�ساهمة  �إىل 
�أم�ص  يف  هم  �لذين  �الأ�سخا�ص 
�حلاجة �إليها، هذ� �إن دل �إمنا يدل 
يف  �لقيادة  تعليمات  جت�سيد  على 
غر�ص ثقافة �لعطاء و �لتربع بالدم 

يف �سفوف رجال �الأمن.
اأحمد باحلاج 

.         ثقتنا  كبرية يف �ضناع القرار  لتاأ�ضي�س فدرالية وطنية لريا�ضة املهاري 

رئي�س نادي الرمال ل�شباق املهاري  بورقلة تلي اإبراهيم لـ"الو�شط " 

اأحمد باحلاج 

مهرجان بطولة اجلزائر ل�ضباق 
املهاري �ضيحقق جناحا باهرا 

 ك�سف رئي�ص �لغرفة �لفالحية بورقلة 
م�ساحله  �أن   ، بوزيان  �سكري  عقبة 
مديرية  مع  وبالتن�سيق  �رصعت 
��رص�ف  وحتت  �لفالحية  �مل�سالح 
�ملفت�سة �ملركزية بالوز�رة ،يف حملة 
و��سعة �لنطاق ملكافحة د�ء �لبوفروة 
�لتمور  ومنتوج  �لنخيل  ثروة  حلماية 

بالدرجة �الأوىل .
�لفالحية  بالغرفة  �الأول  �لرجل  �أكد 
بوزيان  �سكري  عقبة  ورقلة  بوالية 
يومية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رصيح  يف 
كافة  وفرت  م�ساحله  �أن   ، »�لو�سط« 
�إ�رص�ف   وحتت  و�لب�رصية  �الإمكانيات 

مفت�سة  وبح�سور  �لفالحية  �مل�سالح 
من �لوز�رة �ملكلفة مبتابعة كما �سارك 
يف  حملة مكافحة د�ء �لبوفروة معهد 
حماية �لنباتات ممثال يف فريق والية 
غرد�ية من �أجل حماية 635 �ألف نخلة 
مثمرة ، حيث �ستكون هذه �لعملية �لتي 
�ملوؤ�س�سات  من  ملجموعة  ��سندت 
على  موزعة  �ستكون  �ملقاوالتية 
جميع بلديات ودو�ئر �لوالية، م�سيفا 
مكافحة  عملية  �أن  �ل�سدد  ذ�ت  يف 
 03 على  �ستكون  �لفتاك  �لد�ء  هذ� 
مر�حل ، من خالل �ملد�وة باالأجهزة 
�لتي  �لكبرية  و�ل�ساحنات  �ملتطورة 

�أما   ، �لطويلة  للم�سافات  خ�س�ست 
�ملركبات  ت�ستعمل  �لثانية  �ملرحلة 
 ، ب�رصي  كادر  ت�سخري  مع  �ل�سغرية 
توزيع  �لثالثة  �ملرحلة  وبخ�سو�ص 
�لفالحيني  منها  �سي�ستفيد  �ملبيد�ت 

من �أ�سحاب �لنخيل �ل�سيقة .
وح�سبما �أفاد به عقبة �سكري بوزيان 
فاإن حملة مكافحة د�ء �لبوفرة �ستدوم 
قر�بة �ل�سهر و�ستتخللها معاجلة منتوج 
�لتمور من �ل�سو�سة �لتي من �سانها �أن 

توؤثر على مردود �الإنتاج .
و�لتنمية  �لفالحة  وزير  �أن  ومعلوما   
�لقادر  عبد  �لبحري  و�ل�سيد  �لريفية 

هام�ص  على  �أكد  قد  كان   ، بوعزقي 
�لتي  �الأخرية  و�لتفقد  �لعمل  زيارة 
قادته لوالية ورقلة �أن م�سالح د�ئرته 
لتج�سيد  جاهدة  ت�سعى  �لوز�رية 
�الأول  �لوزير  حكومة  تعليمات 
كافة  لتقدمي  �لر�مية  �أويحي  �أحمد 
�لت�سهيالت وتذليل �ل�سعوبات �لتي قد 
تو�جه فالحي �سعبة �لتمور �لتي تعترب 
عليها  �ملعول  �ملنتوجات  بني  من 
�ل�ساحل  لدول  �لت�سدير  جانب  من 
لرفع  �لبحر  ور�ء  ما  ودول  �الإفريقي 

مد�خيل �خلزينة بالعملة �ل�سعبة.
�أحمد باحلاج   

رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة عقبة �شكري بوزيان لـ«الو�شط« 

مكافحة داء البوفروة �ضتثمل 635األف 
نخلة مثمرة موزعة على 03 مراحل 

توقيف حتفظي لعون اإداري وتالعب يف 
نقاط الطلبة املرت�شحني للما�شرت 

اأمن والية تيندوف 

ف�ضيحة من العيار الثقيل تهز ق�ضم 
الهند�ضة امليكانيكة بجامعة ورقلة 

 حملة للتربع بالدم
 على مدار ثالثة اأيام 

ك�شف رئي�س نادي الرمال ل�شباق املهاري ببلدية عني البي�شاء بوالية ورقلة تلي براهيم ، اأن كل 
االأمور التنظيمية املتعلقة بالطبعة االأوىل ملهرجان بطولة اجلزائر �شيف الذهبي ل�شباق املهاري قد 

مت �شبطها من اأجل حتقيق جناح باهر لهذا املهرجان .

القيادة اجلهوية الرابعة 
للدرك الوطني 

 توقيف 11  افريقي بتهمة 
الهجرة الغري �ضرعية 

عاجلت خالل �الأ�سبوع �ملن�رصم 
للدرك  �الإقليمية  �ملجموعات 
�لوطني  بغرد�ية، ب�سكرة و�إليزي 
، 05  ق�سايا متعلقة بالهجرة غري 
�ل�رصعية ، كانت قد �أ�سفرت عن 
جن�سيات  من  11�سخ�سا  توقيف 
خمتلفة  على غر�ر مايل و�لنيجر 

مت  �أين   ، �لكامريون  و  وت�ساد 
تقدميهم �أمام �جلهات �لق�سائية 
حيث مت �حلكم على ثالثة منهم 
�أ�سهر  و�ستة  �سهرين   بني  ما 
حب�ص موقوفة �لتنفيذ وت�سليمهم 
�ملتخ�س�سة  �الأمن  م�سالح  �إىل 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة  يف 

من    ، �رصعية  �لغري  و�لهجرة 
�لطرد  �جر�ء�ت  ��ستكمال  �أجل 
مت  و�لبقية  �لوطني  �لرت�ب  من 
مبوؤ�س�سة  �حلب�ص  باإيد�عهم 
�لوقاية باإليزي ح�سب �ملعلومات 

�ملتاحة .
�شيخ مدقن   

.     نائب املدير : اإتخذنا اإجراءات �شارمة �شد 
املتورطني الإحتواء الو�شع 
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واليــتـي  االأخري  هذا  ي�ضم  حيث 
�ضيــدي بلعبا�س والنعامة .اإذ مت يف 
هذا ال�ضياق ح�ضب خلية االإعالم 
باملدرية الوالئية للحماية املدنية 
ب�ضيدي بلعبا�س 48 عون مبختلف 
الرتب من بينهم �ضابطني وطبيب 
،ناهيك عن 10 �ضاحنات اإطفــــاء 
  07 بينها  وهي  اأنواعها  مبختلف 
�ضاحنات خزان احلرائق اخلفيفة 
ب�ضعة  احلريق  خزان  و�ضاحنتي 
خزان  و�ضاحنة  لرت   12000
احلريق املتو�ضطة ب�ضعة  4000 
اإ�ضعاف  �ضيارة  على  ،زيادة  لرت 
وحافلة  لالت�ضال  واأخرى  طبية 
لنقل  �ضاحنة  وكذا  االأعوان  لنقل 
ت�ضجيل  بعد  ذلك  ،وياأتي  العتاد 
غابة  حريق   94 املا�ضي  العام 
و15  هكتار   773 على  اأتت 

حريق م�ضت املحا�ضيل الزراعية 
هكتار   154 اإتالف  يف  ت�ضببت 
حريق  و13  وال�ضعري  القمح  من 
اأتت على اأزيد من 17 حزمة تنب 

امل�ضالح  ذات  �ضجلت  حني  ،يف 
 03 اجلاري  جوان   25 غاية  اإىل 
حرائق ت�ضبب يف اإتالف اأكرث من 
عرب  حريقا   13 و  هكتارات   04

هي  اأتلفت  الزراعية  املحا�ضيل 
القمح  من  هكتارا   70 االأخرى 
على  اأتت  حريقا  و11  وال�ضعري 

1189 حزمة تنب 

�شيتم تن�شيب الرتل املتنقـل ملكافحة حرائـق الغابات بوالية �شيدي بلعبا�س وبال�شبط مبقر وحدة احلماية املدنية لـدائـرة 
تــالغ هذا االأحد يف اإطار التح�شري اجليد حلملة مكافحة حرائق الغابات وكذا تدعيما للقدرات العملياتية لوحدات احلماية 

املدنية من اجل ال�شمان ال�شريع والفعال حلماية الرثوة الغابية  .

ي�شم واليتي النعامة و�شيدي بلعبا�س

�س.�شهيب

تن�صيب الرتل املتنقل ملكافحة 
حرائق الغابات للحماية املدنية

قاعة املحا�شرات الكربى جامعة العربي التب�شي بتب�شة

النعامة

حفل تخرج الطلبة واختتام ال�صنة اجلامعية     2018/2017

اأع�صاء باملجل�س البلدي بامل�صرية يطالبون بالتحقيق مع "املري"

التب�ضي  العربي  بجامعة   اختتمت 
 2018  /2017 اجلامعية   ل�ضنة 
رئي�س  و  الوالية  وايل  بح�ضور 
وممثلي  الوالئي  ال�ضعبي  املجل�س 
والع�ضكرية  املدنية  ال�ضلطات 
واالأمنية واال�رسة االإعالمية املرئية 
واملكتوبة  واالأ�رسة الثورية والهيئات 
كان  وقد  اجلماهريية   واملنظمات 
والوفد  الوالية  وايل  ا�ضتقبال  يف 
اجلامعة  مدير  من  كل  له  املرافق 

ورئي�س  فكرة  �ضعيد  الربوفي�ضور 
وال�ضادة  التب�ضي   العربي  جامعة 
وعمداء  اجلامعة  مدير  نواب 
كلمة  اجلامعة   واإطارات  و  الكليات 
رئي�س  فكرة   �ضعيد  الربوفي�ضور 
كلمة  يف  التب�ضي    العربي  جامعة 
اأهم االجنازات  الرتحيب عرج على 
اجلامعي  املو�ضم  �ضهدها  التي 
بوالية  بتب�ضة وعر�س �رسيط فديو 
�ضنة  اجلامعة خالل  ن�ضاطات  حول 

من  ال�ضتار  ورفع   /2017/2018
طرف ال�ضيد وايل الوالية عن قائمة 
على  االم�ضاء  و  املتفوقني  الطلبة 
املتفوقني  للطلبة  الذهبي  ال�ضجل 
والتوقيع  الوالية  وايل  طرف  من 
طرف  من  تعاون  اتفاقيات  على 
رئي�س  فكرة  �ضعيد  الربوفي�ضور 
ال�رسكاء  مع  التب�ضي  العربي  جامعة 
وكل  االجتماعيني  و  االقت�ضاديني 
ليتم  التخ�ض�ضات   باعداد  مايتعلق 

تكرمي  مايفوق 200 طالب منهم ال 
25 االأوائل املتفوقني على م�ضتوى 
اأق�ضام املا�ضرت واللي�ضان�س كما اأكد 
ل�ضري  متابعة  على  املتحدث  ذات 
 4000 مب�رسوع  اخلا�ضة  االأ�ضغال 
 2000 و  جديد  بيداغوجي  مقعد 
�رسير ببلدية بوحلاف الدير م�ضددا 
الهياكل �ضت�ضلم خالل  اأن هذا  على 

ال�ضنة اجلامعية املقبلة .
عزيزي ر�شيد

ال�ضعبي  املجل�س  اأع�ضاء  نا�ضد 
البالغ  امل�رسية  لبلدية  البلدي 
والية  وايل  ع�ضوا   12 عددهم 
يف  حتقيق  فتح  اجل  من  النعامة 
م�ضتوى  على  احلا�ضلة  التجاوزات 
اأجل  من  �ضكاين  جتمع  اأكرب  ثاين 
اإعادة حق املنتخبني ،حيث اأ�ضعروا 

طريق  عن  احلا�ضل  باالن�ضداد 
من  مم�ضي  بيان  واأكد  اجلل�ضات 
منه  ن�ضخة  ت�ضلمنا  هوؤالء  طرف 
القانونية  اخلروقات  اإثر  وعلى  انه 
البلدي  ال�ضعبي  املجل�س  لرئي�س 
اإثر انعقاد جل�ضة مداولة  بامل�رسية 
الفارط  جوان   27 بتاريخ  للمجل�س 

،مت رف�س جدول االأعمال باالأغلبية 
مت  الداخلي  النظام  ،وح�ضب 
االأعمال  جدول  يف  نقطتني  اقرتاح 
اخلا�ضة  املداولة  بتعديل  تتعلقان 
اخلا�ضة  واملداولة  اللجان  بت�ضكيل 
،ومتت  واملندوبني  النواب  بتعيني 
،غال  باالأغلبية  عليهما  امل�ضادقة 

انه ويف �ضابقة خطرية رف�س رئي�س 
اجلل�ضة  ورفع  االقرتاح  املجل�س 
دون اإعطاء مربرات ،مما تاأ�ضف له 
من  الوالية  وايل  ونا�ضدو  االأع�ضاء 

اجل التدخل فتح حتقيق فوري 

 �س.�شهيب

البحث  فرقة  عنا�رس  متكنت 
الوالئية  بامل�ضلحة  والتدخل 
باأمن  الق�ضائية  لل�رسطة 
تفكيك  من  مع�ضكر  والية 
يف  خمت�ضة  اأ�رسار  جمموعة 
ترويج املخدرات و املوؤثرات 
 ، املحمدية  مبدينة  العقلية 
واملتكونة من اأربعة اأ�ضخا�س 
و   26 بني  اأعمارهم  ترتواح 
حالة  يف  منهم  اثنني  �ضنة   38
اأكرث من ن�ضف  ، وحجز  فرار 
 38 و  املعالج  الكيف  من  كلغ 
اإثر ا�ضتغالل  قر�س مهلو�س ، 
معلومات حول ن�ضاط �ضخ�ضني 
من اأفراد املجموعة يف ترويج 
املوؤثرات  و  املخدرات 
 ، املحمدية  مبدينة  العقلية 
ليتم و�ضع خطة حمكمة مكنت 
البالغ  اأحدهما  توقيف  من 
وتنفيذ  �ضنة   30 العمر  من 
عملية تفتي�س مل�ضكنه العائلي 
اأ�ضفرت عن حجز 04 �ضفائح 
اأخرى  كمية  و  املخدرات  من 
للبيع  مهياأة  قطع  �ضكل  على 
و  غرام   5،  388 اإجمايل  بوزن 
و�ضالحني  مهلو�س  قر�س   13

تقطيع  اآثار  عليهما  اأبي�ضني 
 ، مايل  مبلغ  و  املخدرات 
الق�ضية  يف  التحقيق  ليتوا�ضل 
اأخرى  تفتي�س  عملية  بتنفيذ 
الثاين  فيه  امل�ضتبه  مل�ضكن 
املتواجد يف حالة فرار مكنت 
من حجز �ضفيحتني من الكيف 
االإجمايل  وزنهما  املعالج 
قر�س   25 و  غرام   182،8
، مع توقيف امل�ضتبه  مهلو�س 
العمر  من  البالغ  الثالث   فيه 
اأمام  �ضبط  الذي  �ضنة   35
امل�ضكن حمل التفتي�س، لت�ضل 
امل�ضبوطة  االإجمالية  الكمية 
الكيف  من  غرام   571،3 اإىل 
مهلو�س  قر�س   38 و  املعالج 
يف  التحقيق  بعدها  توا�ضل   ،
فيهما  امل�ضتبه  مع  الق�ضية 
املوقوفني واأ�ضفر عن حتديد 
الرابع   فيه  امل�ضتبه  هوية 
 ، فرار  حالة  يف  املتواجد 
اإجراءات  ا�ضتكملت  حيث 
فيهما  امل�ضتبه  �ضد  التحقيق 
اأمام  قدما  و  املوقوفني 
بو�ضعهما  اأمرت  التي  العدالة 

رهن احلب�س .

بلدية �شيدي بلعبا�س

الفرع النقابي يطالب بتنحية االأمني 
العام وي�صتنجد بوزير الداخلية

�ضيدي  لبلدية  النقابي  الفرع  طالب 
لوزير  موجهة  ر�ضالة  يف  بلعبا�س 
الذي  العام  االأمني  برحيل  الداخلية 
كان �ضببا يف تعّفن الو�ضع منذ تعيينه 
ل�ضابقه  خلفا  للبلدية  عام  كاأمني 
،حيث  دائرة  كرئي�س  تعيينه  مت  الذي 
وما  بلعبا�س  �ضيدي  بلدية  اأ�ضحت 
الراأي  حديث  م�ضاكل  من  تعي�ضه 
خالل  وكان  والوطني  املحلي  العام 
امل�ضالح  روؤ�ضاء  عديد  رم�ضان  �ضهر 
اأي�ضا  طالبوا  قد    23 عددهم  البالغ 
حل  و�ضع  اأجل  من  الو�ضاية   بتدخل 
البلدية  تعي�ضها  التي  التعفن  حلالة 
كان  الذي  "لهبيل عبداهلل"  تعيني  منذ 
ي�ضغل رئي�س م�ضلحة املنازعات ،اأين 
على   - ح�ضبهم   - امل�ضاكل   بداأت 
ازداد  ،حيث  البلدية  م�ضالح  م�ضتوى 
نتيجة  العمال  بني  امل�ضحون  اجلّو 
وعزل  واالنتقام  احل�ضابات  ت�ضفية 
،وكذا  البلدية  اإطارات  وتهمي�س 
منا�ضبهم  يف  و�ضعيتهم  ت�ضوية  عدم 
التحويالت  عن  ،ناهيك  مبذكرة 
ذات  االإطارات  واإجبار  التع�ضفية 
التقاعد  على  احل�ضا�ضة  املنا�ضب 
البنية  �رسب  يف  ت�ضبب  ما  امل�ضبق 
،زيادة  ال�ضميم  يف  للبلدية  االأ�ضا�ضية 
على ذلك اأ�ضاف هوؤالء انه مت ت�ضييع 
ا�ضرتجاعها خالل  يتم  من�ضب مل   76
ا�ضرتجاع  مع   2017 املالية  ال�ضنة 
من�ضب واحد للمح�ضوبني عليه ،�ضف 
االأخالقية  غري  الت�رسفات  ذلك  اإىل 

كا�ضتعمال  البلدية  اإطارات  جتاه 
على  وتهجمه  والبدين  اللفظي  العنف 
امل�ضتخدمني  ت�ضيري  م�ضلحة  رئي�ضة 
وكيل  اأمام  �ضده  �ضكوى  قدمت  التي 
على  اأي�ضا  وتهجمه   ، اجلمهورية 
املبا�رس  –رئي�ضه  التنظيم  مدير 
�ضابقا- زيادة على ا�ضتعماله ال�ضلطة 
بامتيازات  للظفر  النفوذ  وا�ضتغالل 
ال�ضخ�ضية  مل�ضلحته  حق  وجه  بدون 
وملحاباة بع�س املوظفني كا�ضتفادته 
من منحة التفوي�س باالإم�ضاء اخلا�ضة 
احلالة  مل�ضلحة  التابعني  باملوظفني 
املدنية رغم اأنهم ال ينتمون للم�ضلحة 
،ونتيجة  غريهم  منها  ُحرم  حني  يف 
لذلك قام العمال باالحتجاج مطالبني 
برحيله وتنازلوا جماعيا عن منا�ضبهم 
العالية ثم رجوعهم بعد تدخل رئي�س 
الدائرة ونواب رئي�س املجل�س البلدي 
ذات  ح�ضب  العامة  للم�ضلحة  تغليبا 
حينها  امل�ضوؤولون  قدم  ،حيث  البيان 
للم�ضتقيلني بعدم عودة االأمني  وعودا 
اإجبارية  عطلة  يف  دخوله  بعد  العام 
العمال  جعلت  االأ�ضباب  هذه  ،وكل 
ينتف�ضون �ضد بقاءه على راأ�س االإدارة 
وايل  منا�ضدين  معه  التعامل  راف�ضني 
من  بتنحيته  بلعبا�س  �ضيدي  والية 
على  معتمدين  العام  االأمني  من�ضب 
االأمور  هذه  مثل  يف  الوايل  حنكة 
اأجل  من  البالد  يف  العليا  واجلهات 
يهدد  بات  الذي  امل�ضكل  هذا  ت�ضوية 

باالنفجار 

فرقة البحث و التدخل باأمن والية مع�شكر 

تفكيك جمموعة اأ�صرار خمت�صة 
يف ترويج املخدرات 

وهران 

برجمة ترميم 31 عمارة قدمية بو�صط مدينة وهران
مت برجمة ترميم 31 عمارة قدمية بو�ضط 
تاأهيل  اإطار  يف  وذلك  وهران   مدينة 
لدى  ا�ضتفيد  ح�ضبما  القدمية  البنايات 
م�ضالح والية وهران  وت�ضمل هذه العملية 
الوالئية  املديرية  عاتق  على  امل�ضجلة 
والبناء  املعمارية  والهند�ضة   للتعمري 
بغالف مايل يعادل 5ر1 مليار دج 21 بناية 
اأخرى  و10  مهيدي"  بن   "العربي  ب�ضارع 
"معطى احلبيب" حيث �ضيتم مطلع  بنهج 
املتعلقة  االأظرفة   فتح  املقبل  االأ�ضبوع 
بتج�ضيد  املهتمة  املوؤ�ض�ضات  بعرو�س 
اأ�ضغال الرتميم . كما ينتظر ترميم بنايتني 

�ضاحة  م�ضتوى  على  متواجدتني  اأثنني 
يف  وذلك  املدينة  بو�ضط   نوفمرب"  "اأول 
ال�ضاحة  لهذه  االعتبار  اإعادة  اطار عملية 
خالل  ومت  اإليه   اأ�ضري   كما  العمومية 
م�رسوع  ا�ضتالم  اجلاري  جوان  �ضهر 
تهيئة وترميم كل من مقري بلدية وهران  
وهران  لناحية  وال�ضناعة  التجارة  وغرفة 
وكذا مبنى يقع بنهج واجهة البحر للتذكري 
فقد ا�ضتفادت والية وهران يف عام 2008 
�ضمن نف�س الربنامج من مبلغ 5ر2  مليار 
بناية   600 من  باأزيد  التكفل  اأجل  من  دج 
و114 معلم تاريخي. ويف نف�س االإطار فقد 

مت ا�ضتالم 49 بناية انتهت اأ�ضغال الرتميم 
بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل   وذلك  بها 
2008 و2017  كما مت تن�ضيب جهاز على 
املكثفة  باملتابعة  مكلف  الوالية  م�ضتوى 
لهذا امللف  الإعادة بعث جميع العمليات 
خا�ضة  الربنامج  نف�س  �ضمن  امل�ضجلة 
بعد ا�ضتفادة الوالية  يف 2014 من برنامج 
امل�ضدر  وفق  دج  مليار   2 بقيمة  ا�ضايف 
فقد   )2014( الربنامج  نف�س  و�ضمن  ذاته 
وبناية منها  ا�ضتالم 25 عمارة  مت موؤخرا 
18 عمارة  ب�ضارع "العربي بن مهيدي" و7 
اأخرى ب�ضارع "حممد خمي�ضتي" وذلك بعد 

االنتهاء من  عملية الرتميم ب�ضفة نهائية 
على  م�ضجلة  العمليات  هذه  اأن  العلم  مع 
العقاري  والت�ضيري  الرتقية  ديوان   عاتق 
القادمة  االأيام  الديوان يف  �ضي�رسع  كما   .
يف ترميم 9 بنايات اأخرى بو�ضط املدينة  
مبنطقة  املتواجد  املبنى  غرار  على 
ت�ضري  وهران  ميناء  مقابل  امل�ضمكة 
ت�ضجيل  مت  اأنه  يذكر  الوالية.  م�ضالح  
توقف لالأ�ضغال ب�ضبع بنايات وذلك ب�ضبب 
حمل  هي  والتي  التقنية   العراقيل  بع�س 
وا�ضتئناف  رفعها  اأجل  من  حاليا  درا�ضة 

االأ�ضغال بها كما اأ�ضري اإليه.
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تاريخ حديث

هتـــــــــــلـــر م�ؤ�ســـــــــ�س 
اإ�ســـــــرائيــــــل

د. غازي ح�شني

الرئي�س  اإىل  مفتوحة  ر�سالة 
الرباق  حائط  زار  الذي  النم�ساوي 
وقرارات  الدويل  القانون  منتهكاً 
النم�ساوي  والد�ستور  االمن  جمل�س 
احلياد.يذكرين  على  ين�س  الذي 
املعادي  ال�رشعي  غري  موقفه 
هتلر  بالنم�ساوي  وامتنا  ل�سعبنا 
على  وعمل  اأوروبا  دمر  الذي 
على  فيها  اليهودية  امل�ساألة  حل 
الفل�سطيني  �سعبنا  حقوق  ح�ساب 
واإ�ستخدام  الهولوكو�ست  واإ�ستغالل 
القوة القامة ا�رشائيل على اأنقا�س 

ال�سعب الفل�سطيني.
هينيكي  االأملاين  الكاتب  ك�سف 
موؤ�س�س  »هتلر  كتابه  يف  كاردل 
ال�سهاينة  اليهود  ظاهرة  اإ�رشائيل« 
تكوين  يف  عملياً  �ساركوا  الذين 
لليهود  عداًء  االأكرث  النظام 
يف  االأوروبية  بال�سعوب  املندجمني 
اأن �سمع يهودية  التاريخ. وقرر بعد 
بغ�سب  ت�رشخ  لل�سهيونية  معادية 
»بن غوريون هذا هتلر ثان« التنقيب 
الوا�سح متاماً  غري  هتلر  اأ�سل  عن 
والتي  اإ�رشائيل،  دولة  اإن�ساء  وبني 
من  متاماً  اأعوام  ثالثة  بعد  قامت 
الال�سامية  با�ستغالل  هتلر  موت 
وا�ستخدام  النازي  والهولوكو�ست 
القوة واحلروب واالبادة اجلماعية.

اآنا  النم�ساوية  هتلر  جدة  وكانت 
�سيكلغروبر قد اعرتفت لهتلر وهي 
اأن ابنها الوي�س  على فرا�س املوت 
عالقتها  جراء  ُولد  هتلر(  )والد 
باليهودي فرانكنبريغر. ومن الثابت 
فرانكنبريغر  اأن  كاردل  للموؤلف 
ال�رشعي(  )غري  ابنه  على  اأنفق 

الوي�س طوال 14 عاماً.

�شلوك هتلر )ذو الأ�شل 
اليهودي ـــ ربع يهودي(

)ذو  هتلر  �سلوك  املوؤلف  ويرجع 
باأنه  ـــ ربع يهودي(  اليهودي  االأ�سل 
ولن  اليهود،  كراهية  على  مبني 
هتلر  �سلوك  فهم  من  املرء  يتمكن 
كرهه  االعتبار  بعني  ياأخذ  مل  اإذا 
غري املحدود لليهود وب�سكل خا�س 

يهود اأوروبا ال�رشقية.
�سكرياً،  هتلر  والد  الوي�س  كان 
اإخراجه  اإىل  ي�سطر  هتلر  وكان 
واملليئة  املعتمة  اخلمارات  من 
والد  اأن  كاردل  ويعتقد  بالدخان. 
ه  ابنه وجَدّ هتلر غري املحبوب من 
اأقام  الذي  فرانكنبريغر  اليهودي 
جدته  مع  �رشعية  غري  عالقة 
ال�سخ�سيتان  هما  �سيكلغروبر 
الرئي�سيتان اللتان �سبغتا ممار�سات 
اأنه  هتلر فيما بعد. وبراأي املوؤلف 
يف  اليهودي  الوجود  تدمري  لوال 
اليهود  من  املانيا  وتنظيف  اأملانيا 
ملا حتقق احللم القدمي باإن�ساء وطن 

لل�سعب اليهودي كله يف فل�سطني.

تنظيف اأملانيا واأوروبا من 
اليهود

راينهاردهايدري�س  هتلر  عنَيّ 
�ستابو  للغ  رئي�ساً  اليهودي(  )ت�سف 
اال�س  فرق  زعيم  عنه  قال  والذي 
اإ�س اأنه تغلب على اليهودي يف ذاته، 
اإليه بتنفيذ قرار موؤمتر فان  وعهد 
احلل  حول  برلني  يف  النازي  �سي 
بتنظيف  اليهودية  للم�ساألة  النهائي 
اأملانيا واأوروبا من اليهود واإر�سالهم 
للم�ساألة  كحل  فل�سطني،  اإىل  فقط 
حقوق  ح�ساب  على  اليهودية 
ال�سعب  من  الفل�سطيني.  ال�سعب 
امل�ستحيل  �سبه  من  حتى  اأو  جداً 
الربهنة  عديدة  �سنوات  مرور  بعد 
اأن جد هتلر من  ب�سكل قاطع على 
جهة جدته النم�ساوية كان اليهودي 
املوؤكد  من  ولكن  فرانكنبريغر. 
براأي كاردل اأن اخلوف من اأن يكون 
جده يهودياً مل يفارقه طوال حياته. 
كل  على  كبرية  بدرجة  اأثراً  وترك 
اأن  اإىل  املوؤلف  واأ�سار  ن�ساطاته. 
اأملانيا النازية قد اأتلفت الكثري من 
واال�ستخباراتية  املدنية  الوثائق 
بعد  )اأي   1933 عام  بعد  والر�سمية 
اأملانيا(،  يف  للحكم  هتلر  ا�ستالم 
بعد  احللفاء  اأي  اآخرون  واأتلف 
قد  الكثري  واأن  بع�سها،   1945 عام 
اأخفي اأو ُزِيّف. وبح�سب ما ورد يف 
كتاب »هتلر موؤ�س�س اإ�رشائيل« قيل 
اليهودي  االأ�سل  وكتب �رشاحة عن 

 ،1933 عام  حتى  لهتلر  املفرت�س 
وكانت عالقاته مع الن�ساء اليهوديات 
مو�سوعاً لالنتقاد ال�ساخر، واأنه مل 
يف  رغبة  املنت�رشين  من  اأي  يبد 
اليهود  م�ساركة  عن  كلمة  ولو  ذكر 
يهود  ببوؤ�س  الت�سبب  يف  ال�سهاينة 
غري  )اأي  االندماجيني  اأملانيا 
حتى  ويجري  جرى  ال�سهاينة(. 
م�ساركة  طم�س  احلا�رش  الوقت 
اليهود ال�سهاينة يف جت�سيد الهدف 
تنظيف  يف  هتلر  وهدف  ال�سهيوين 
اأملانيا واأوروبا من اليهود بتهجريهم 
واإقامة  العربية«  »ال�سحراء  اإىل 
اإ�رشائيل يف فل�سطني كما كان ينادي 
ويعمل هتلر. وكان هذا الهدف هو 
اإىل  قاد  الذي  امل�سرتك  القا�سم 
وال�سهيونية،  النازية  بني  التعاون 
اإىل  اليهودية  للهجرة  هتلر  ودعم 
اإ�رشائيل  الإقامة  العربية  فل�سطني 
فيها للتخل�س من اليهود ومكائدهم 
ولد  واأوروبا.  اأملانيا  يف  و�رشورهم 
اأفريل 1889 يف مدينة  هتلر يف 20 
اإن.  نهر  على  النم�ساوية  براوناو 
دخلها  عندما  برلني  يف  وانتحر 
 ،1945 عام  ال�سوفييتي  اجلي�س 
وكان خليطاً من �سعبني اآمنا باأنهما 
نظريتني  ومن  املختار  اهلل  �سعب 
التي  العرقية  النظريات  اأخطر  من 

ظهرت يف تاريخ الب�رشية.

فوبيا الكراهية ال�شخ�شية

ال�سخ�سية  الكراهية  فوبيا  اأدت 
�سغره  اإبان  هتلر  منها  عانى  التي 
املجال�س  حكم  فرتة  من  ومعاناته 
لعب  والتي  ميونيخ  يف  الثورية 
االأملان  اليهود  ال�سيوعيون  فيها 
اال�سرتاكية  �سياغة  اإىل  كبرياً  دوراً 
القومية االأملاين و اإىل االأيديولوجية 
منحطاً  طابعاً  واتخاذها  النازية، 
االأيديولوجيات  من  وحقرياً 
االإطالق.  على  واأخطرها  العرقية 
كاردل  االأملاين  الكاتب  يل  اأكد 
كتابه  من  ن�سخة  اأهداين  والذي 
باالأملانية يف بداية ال�سبعينيات من 
بالربيد  واأر�سلها  املا�سي  القرن 
ر�سالتني  يف  بدم�سق  عنواين  على 
بيني  الت�سابه  اأوجه  كتبهما يل على 

بني  والتعاون  الت�سابه  حول  وبينه 
وعن�رشية  وال�سهيونية  النازية 
بحث  عند  واأكد  االيديولوجيتني، 
اليهود  وتعذيب  ا�سطهاد  ق�سية 
من  اأنه  فل�سطني  اإىل  وتهجريهم 
من  اأ�سخا�س  على  العثور  ال�سعب 
يهودي.  اأ�سل  لي�سوا من  املتنفذين 
ويورد يف كتابه اأنه يكفي ذكر هتلر 
وروزنبريغ  وفرانك  وهايدري�س 
وايخمان  النازية(  )فيل�سوف 
�ساهموا  والذين  اليهودية  واأ�سولهم 
جميعاً �ساوؤوا ذلك اأم اأبوا اإىل اأق�سى 
كحل  اإ�رشائيل  دولة  قيام  يف  حد 
وعلى  اأوروبا  يف  اليهودية  للم�ساألة 

ح�ساب حقوق ال�سعب الفل�سطيني.

وي�شت�شهد املوؤلف كاردل 
بكتاب املحا�شر الأكادميي 

اليهودي الأملاين ديخرتبروندر 
حيث جاء فيه:

من  التالون  االأ�سخا�س  »كان 
الأ�رش  اأقارب  اأو  يهودي  اأ�سل 
هتلر  الرايخ  م�ستثار  يهودية: 
هي�س،  رودلف  الرايخ  وزير  ونوابه، 
غورينغ،  هريمان  الرايخ  ومار�سال 
وجوزيف  وغريغور�سرتا�رش، 
وهان�س  روزنبريغ،  والفرد  غويلز، 
والوزير  هملر  وهايرن�س  فرانك، 
مرة  �رشب  الذي  ريبنرتوب  فون 
وايزمان  حاييم  مع  االإخوة  كاأ�س 
رئي�س  اأول  بعد  فيما  اأ�سبح  الذي 
فرانك  هان�س  وك�سف  الإ�رشائيل«. 
)ن�سف اليهودي( حمامي هتلر قبل 
لبولندا  العام  واحلاكم   1933 عام 
والذي اأعدم يف حماكمات نورنبريغ 
التفا�سيل  من  الكثري  اعرتافاته  يف 
هتلر  كان  هتلر.  يهودية  حول 
يف  االأوبرا  دار  يزور  �سبابه  اإبان 
الأوبرا  عر�س  اأي  يفِوّت  ومل  فيينا، 
ما  �سمع  اأن  بعد  �سيما  ال  فاجرن، 
فاجرن  املو�سيقار  )ك�سفه(  اأف�ساه 
للفيل�سوف فريدري�س نيت�سه من اأنه 
املمثل  والده  من  �رشعي  غري  ولد 
اليهودي لودفيغ غابر. ويعلّق كاردل 
على ذلك ويقول: »اإذاً فاجرن مبدع 
اأ�سول يهودية.  اأ�سطورة االآريني ذو 
اأراد هتلر مثل فاجرن مكافحة  نعم 
عليه.  والتغلب  داخله  يف  اليهودي 
فهو  روزنبريغ  الفرد  فيل�سوفه  اأما 
يف  ا�ستقر  يهودي  مهاجر  �سليل 
خالل  اآري  اإىل  واملتحِوّل  ال�سويد 
مكوثه يف منطقة البلطيق. وانت�سب 
هتلر يف فيينا اإىل احتاد الال �ساميني 
املعادي لليهود. وكان يقراأ كرا�سات 
و�سعى  لليهود،  املعادية  اأو�سرتا 
لالجتماع بالعن�رشي جوزيف الن�س 
العرق،  عن  بعلم جديد  نادى  الذي 
واأ�سبح هتلر ال �سامياً حقيقياً على 
جملة  يف  اآرائه  وبلور  الن�س.  اأيدي 
الثورة نعرتف  اأعداء  واحدة: »نحن 
اخلا�سة  دولتهم  اإقامة  بحق  لليهود 
يف فل�سطني، وقام برناجمه على اأن 

»�سعب واحد رايخ واحد«.

هوؤلء تاأثر بهم هتلر

باثنني  الع�رشين  �سن  يف  هتلر  تاأثر 
لليهود:  البارزين  االأعداء  من 
لويغر  والدكتور  �سويرنر  ريرتفون 

وكان  فيينا.  عمدة  اأ�سبح  الذي 
ونداءاتهما  موؤلفاتهما  يلتهم  هتلر 
كما فعل بكرا�سات اأو�سرتا العرقية، 
اختار  كليهما  اأن  كاردل  واأكد 
اليهود  بني  من  م�ساعديه  اأقرب 
اليهودي  الدم  ذوي  االأ�سخا�س  اأو 
نهاية  يف  هتلر   وو�سل  املختلط. 
اأيار 1913 اإىل مدينة ميونيخ بعد اأن 
ح�سل على النقود من اأجل الرحلة 
التي  ليفي  د.  اليهودية  ال�سيدة  من 
بفيينا.  �سوترننغ  يف  ت�سكن  كانت 
االأيديولوجية  قناعاته  هتلر  بلور 
من خالل خمالطته لليهود ال�رشقيني 
واملتع�سبني  اليهود  واأن�ساف 
العن�رشيني و�سغار التجار واأ�سحاب 
بني  وميَّز  الرتفيه.  ودور  املالهي 
وال�رشقية  الغربية  اأوروبا  يهود 
من  تعلماً  اأف�سل  الغربيني  واعترب 
واأن  ال�رشق،  من  القادمني  اليهود 

بينهم فوارق وعداوة م�ستمرة.
لليهود  مبعاداته  افكاره  وتلخ�ست 
ومن  اأوالً  اأملانيا  من  وطردهم 
الإقامة  فل�سطني  اإىل  ثانياً  اأوروبا 
وطالب  فيها.  املوعودة  دولتهم 
بف�سل التحالف بني النم�سا واملجر. 
وا�ستنتج اأن اليهود يف حكومة النم�سا 
الأنه  الرئي�سيون  املذنبون  واملجر 
ولالأملان  االأملاين  لل�سعب  االأف�سل 
ال�سعب  اإنقاذ  اأجل  ومن  النم�سا  يف 
االأملاين من اليهودية العاملية حتقيق 
الف�سل بني البلدين. وكان هتلر موؤمناً 
اليهودية  اأن  وهي  واحدة  نقطة  يف 
اخلطاأ،  املكان  يف  هي  االأوروبية 
العودة  اليهود  جميع  اليهود  وعلى 
وكرر  فل�سطني(  )اأي  ال�سحراء  اإىل 
يف خطبه بعد احلرب العاملية االأوىل 
يف مدينة ميونيخ اأن اليهود مذنبون، 
بو�ست  مون�سرن  �سحيفة  وو�سفت 
الكراهية  عليه  متليها  خطبه  اأن 
�سباط   24 يف  هتلر  وو�سع  العرقية. 
القومي  العمال  حزب  برنامج   1920
املوؤلف  النازي(  )احلزب  اال�سرتاكي 
من 25 نقطة، 13 نقطة منها موجهة 
من  طردهم  ووجوب  اليهود  �سد 
احلركة  راية  هتلر  و�سمم  اأملانيا. 
وعليهما  احلزبي  والرمز  النازية 
وحدة  واأن�ساأ  املعكوف.  ال�سليب 
حلماية  االإرهاب  ملقاومة  العا�سفة 
ون�سطاء  واخلطباء  االجتماعات 
فرق  ن�سيد  وت�سمن  النازي.  احلزب 
كل  اطردوا  »اطردوهم،  العا�سفة: 
هذه الع�سابة اليهودية اطردوهم من 
وجاء  القد�س«.  اإىل  اأعيدهم  بلدنا، 
العا�سفة:  لفرق  هتلر  تعليمات  يف 
»ل�سنا م�سطرين اأبداً ملناق�سة اليهود 
الأنهم ال يحق لهم كغرباء التدخل يف 
ق�سايانا، متاماً كما ال يحق لالأملاين 
فل�سطني  يف  اليهودية  الدولة  يف 

التدخل يف ال�سيا�سة اليهودية«.
 1921 متوز   11 يف  هتلر  اأعلن 
الذي  النازي  احلزب  من  ان�سحابه 
يعد  ومل  ال�سيا�سية  اأهدافه  طم�س 
حتى  معركته  خو�س  على  قادراً 

الدولية  اليهودية  ال�سيطرة  تدمري 
على اأملانيا، وا�سرتط هتلر ا�ستمرار 
على  بح�سوله  احلزب  يف  ن�ساطه 
املزود  االأول  الرئي�س  من�سب 
ووافق  ديكتاتورية.  ب�سالحيات 
وحتققت  �رشوطه  على  احلزب 
احلركة  واأ�سبحت  هتلر  ح�سابات 
هتلر  حركة   اال�سرتاكية  القومية 

املعادية لليهود يف املانيا واأوروبا.
القوميني  من  النقود  يجمع  واأخذ 
وال�سوديت  النم�سا  يف  اال�سرتاكيني 
من  خافوا  الذين  اليهود  بينهم  ومن 
ال�سيوعية وم�سادرة اأمالكهم واأرادوا 
التخل�س من يهود اأوروبا ال�رشقيني.

اإحدى بارات ميونيخ  التقى هتلر يف 
عام 1920 مع اليهودي تريبت�س وهو 
لليهود.  نا�رش ملجلة �سغرية معادية 
اليهود  حول  بينهما  احلديث  ودار 
اأنت  تريبت�س:  ووافقه  وم�ساعيهم. 
امل�سوؤول  كان  هتلر  �سيد  يا  حمق 
االعتدال  فقدان  دوماً  اليهود  عند 
اأي�ساً  يُحاربون  وكانوا  )املبالغات(، 
مارك�س  اأق�سد  اإخوتهم،  قبل  من 
الدنيوي  اليهودي  دين  اإن  قال  الذي 
الدنيوي.  اإلهه  واملال  املتاجرة  هي 
فيل�سوفنا  فايننغر  اليهودي  ولناأخذ 
الكبري من فيينا: »اليهودي ال يعرف 
فقط  اجل�سد  يعرف  اإنه  املحبة، 
ويبتغي احلرام«. و�ساأله هتلر: قل يل 
بفل�سطني  راأيك  ما  تريبت�س  �سيد  يا 
تريبت�س  واأجابه  الع�سرية؟  لكل  كحل 
اال�سرتاكيون  اأيها  عندي:  قائاًل: 
القوميون  وال�سهاينة  القوميون 
احتدوا. قال هتلر: اأرجو اأن ي�سمعك 
الطرق  ولكن  نف�سه  الهدف  اهلل، 
وعد  عن  تريبت�س  وحتدث  خمتلفة 
البلد  يعطون  »االإنكليز  وقال:  بلفور 
�سنبني  هناك.  النا�س  ن  نوِطّ ونحن 
وعندها  اليهود،  لكل  يت�سع  بيتاً 
ال�سعوب«.  وكل  اليهود  �سي�سرتيح 
من  حزم  ثالثة  تريبت�س  واأعطاه 
»اإذا  لهتلر:  وقال  النقدية،  االأوراق 
باأيديهم  �سامية  الال  اليهود  ا�ستلم 
ف�سينجم عنها �سيء جيد«. وا�سرتى 
هتلر يف 17 كانون اأول 1920 جريدة 
فولكي�رش بيوباخرت اأي رقيب ال�سعب. 
ووجد هتلر يف برلني ملجاأ عن �سيدة 
الربليني،  املجتمع  نخبة  اإىل  تنتمي 
وهي زوجة منتج البيانوهات اليهودي 
�سبكة  اإقامة  يف  و�ساعدته  اإب�ستاين. 
يف  واعرتفت  املعارف،  من  وا�سعة 
حم�رش ال�رشطة: »دعم زوجي مرتني 
ال�سحفي  امل�رشوع  مرات  ثالث  اأو 
فولكي�رشبيوباخرت  جريدة  لهتلر 
و�ساعدته اأنا اأي�ساً ولكن لي�س بالنقود 
قدمت له عدة اأ�سياء ثمينة«. وتعَرّف 
ال�سيدة  طريق  عن  برلني  يف  هتلر 
اإب�ستاين على منتج القهوة الربليني 
اليهودي االأ�سل. وعقد معه اتفاقية 
فرنك   60،000 بقيمة  قر�س  ب�ساأن 
�سلمه  للقر�س  وكتاأمني  �سوي�رشي، 
التي  الثمينة  االأغرا�س  بع�س  هتلر 

اخذها من ال�سيدة اإب�ستاين. 

اجلزء الأول
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الذين يطلقون على  ال�شبان  ون�رش 
ن�شبة  الزواري"  "وحدة  نف�شهم 
الزواري  حممد  التون�شي  لل�شهيد 
جهاز  من  عنا�رش  اغتاله  الذي 
يف   2015 دي�شمرب  يف  املو�شاد 
طائرات  ت�شنيع  بتهمة  تون�س 
بدون طيار حلما�س، ن�رشوا فيديو 
"منطاد"  اأول  ا�شتخدام  لعملية 
من  يطلقونه  وهم  النوع  هذا  من 
املدن  باجتاه  رفح  مدينة  �رشق 
احلدود  من  القريبة  الإ�رشائيلية 
ولي�س اجتاه البلدات والكيبوت�شات 
كما  للحدود  مبا�رشة  املجاورة 
والأ�شهر  الأ�شابيع  يف  جرت 
الأخرية با�شتخدام طائرات ورقية 

حارقة.
اأحدهم  كتب  كما  ال�شبان  وتعهد 
"تو�شيع  �شيتم  اأنه  الفيديو  عرب 
ل�شم  اإ�شارة  يف  الزيت"  بقعة 
على  اإطالقها  مت  التي  العملية 
ا�شتخدام تلك املناطيد لأول مرة 
بهدف زيادة املناطق امل�شتهدفة 
ملحاولة  الب�شيطة  الأدوات  بتلك 
الأرا�شي  من  مزيد  اإحراق 
الحتالل  وتكبيد  الإ�رشائيلية 

مزيد من اخل�شائر.
اأر�شل  منطاد  اأول  على  وكتب 

ر�شالة  والعربية  العربية  باللغتني 
كتب فيها "اإذا كان قد حكم علينا 
باملعاناة، فلن نعاين وحدنا"واأ�شار 
املناطيد  هذه  اأن  اإىل  ال�شبان 
احلارقة التي دخلت اخلدمة ميكن 
اأن ت�شل اإىل م�شافة 40 كيلو مرتا، 
ويبدو اأن ال�شبان يحاولون اأن ت�شل 
بئر  مثل  مدن  اإىل  املناطيد  تلك 
القريبة  املدن  من  وغريها  ال�شبع 

التي تبعد على م�شافة 40 كيلو مرت 
الفيديو  واأظهر  غزة،  حدود  من 
عملية اإطالق تلك املناطيد، لكن 
عربية  اإعالم  و�شائل  اأي  تذكر  مل 
جديدة.  مدينة  لأي  و�شوله  عن 
باللني  اأخر  اأن  ذكرت  كانت  حيث 
حارقة و�شلت بلدة نتيفوت وبع�س 
غزة  �رشق  الواقعة  الكيبوت�شات 
تلك  وتوؤرق  مرتا.  كيلو   18 بنحو 

احلارقة  والباللني  الطائرات 
يف  وت�شعه  الإ�رشائيلي  الحتالل 
لق�شف  دفعه  ما  ا�شتنفار  حالة 
من  ت�شتخدم  اأنها  ادعى  �شيارات 
ال�شبان لنقل تلك الطائرات الورقية 
للحدود  جتهيزها  بعد  والباللني 
للرد  املقاومة  دفع  ما  لإطالقها. 
بق�شف  مرة  من  اأكرث  يف  عليه 

مواقع ع�شكرية بال�شواريخ.

جنحت جمموعة �شبان من �شكان قطاع غزة، من ا�شتخدام "بالون كبري احلجم" اأطلقوا عليه ا�شم "منطاد" 
يف �شورة منطية للمنطاد الع�شكري املعروف الذي ي�شتخدمه االحتالل ملراقبة احلدود، وذلك بهدف و�شع 

مواد قابلة لال�شتعال بداخله وحماولة اإي�شاله لعمق املدن االإ�شرائيلية القريبة من حدود القطاع.

جديدة كلًيا..

مناطيد حارقة تخرتق عمق امل�ستوطنات القريبة من غزة

5 اأمور قد تتمخ�ض عن "قمة القمم" الأوروبية
الأوروبي  الحتاد  دول  زعماء  عقد 
اخلمي�س  اأم�س  اأول  بروك�شل  يف 
اأبرز  حلل  اجتماعا  اجلمعة  واأم�س 
اأجندة  على  املطروحة  امل�شائل 
راأ�شها  وعلى  الداخلية،  الحتاد 
ق�شية الهجرة ونقلت وكالة "فران�س 
و�شفه  اأوروبي  م�شوؤول  عن  بر�س" 
القمم،  "قمة  باأنه  الجتماع  هذا 
مل�شتقبل  حا�شمة  اأهمية  ويحمل 
مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�شت�شارة 
خالفات  و�شط  وذلك  ال�شيا�شي، 
الحتاد  وداخل  بالدها  يف  عميقة 

اإزاء اأزمة الهجرة.
وكالة  تتحدث  ن�رشته   تقرير  ويف 
من  اأمور  خم�شة  عن  "رويرتز" 

املتوقع اأن تتناولها القمة.

م�شري  الهجرة..   .1
مريكل يف يد اإيطاليا

م�شري  اأن  اإىل  الوكالة  خل�شت 
يف  يكون  قد  الأملانية  امل�شت�شارة 
اجلديدة  الإيطالية  احلكومة  يد 

غري  املهاجرين  لقبول  املعار�شة 
القارة  اإىل  القادمني  ال�رشعيني 
الأبي�س  البحر  مياه  عرب  العجوز 
قد  مريكل  اأن  مو�شحا  املتو�شط، 
حكومة  يف  مفاجئا  حليفا  جتد 
جو�شيبي كونتي، يف وقت تواجه فيه 
دعوات  بالدها  داخل  امل�شت�شارة 
املتوجهني  املهاجرين  لإعادة 
لأوروبا اإىل بلدانهم، الأمر الذي لن 
زيادة  اإىل  �شيوؤدي  لأنه  روما  ير�شي 
اإيطاليا  له  تتعر�س  الذي  ال�شغط 
املهاجرين  ملعظم  اأوروبا  كبوابة 

غري ال�رشعيني.

الرد  التجارة..   .2
االأوروبي على الر�شوم 

االأمريكية

كما �شيدعم زعماء الحتاد الأوروبي 
فر�س  على  ردا  م�شادة  خطوات 
جمركية  ر�شوما  املتحدة  الوليات 

جديدة على ال�شلب والألومنيوم.

الحتاد  اأن  "رويرتز"  واأكدت 
ت�شاحلية،  مبادرة  يف  الأوروبي، 
منظمة  لإ�شالح  جاهزيته  �شيوؤكد 
مزيدا  تعري  كي  العاملية  التجارة 
ال�شني  ممار�شات  اإىل  الهتمام  من 
قلق  ت�شتدعي  والتي  التجارية 

الوليات املتحدة.

3. بريك�شت 
وخماوف من حدوث 

كارثة جتارية
كان من املتوقع اأ�شال اأن ت�شبح هذه 
القمة حمورا حا�شما يف املفاو�شات 
املتحدة  اململكة  خروج  ب�شاأن 
هذه  لكن  الأوروبي،  الحتاد  من 
بروز  ب�شبب  تعرقلت  املفاو�شات 
خالفات داخل احلكومة الربيطانية، 
املحدد  املوعد  اإرجاء  اإىل  اأدى  ما 

لبلوغ التفاق حتى اأكتوبر.

اليورو  منطقة   .4
والطموحات الفا�شلة

اأن  البداية  يف  املتوقع  من  كان 
يف  مف�شلية  نقطة  القمة  ت�شكل 
لتعديل  الطموحة  اخلطط  تطبيق 
على  قدراتها  لزيادة  اليورو  منطقة 
التعامل مع اأزمات مالية م�شتقبلية، 
باءت  الطموحات  تلك  معظم  لكن 
يوافق  اأن  املتوقع  ومن  بالف�شل 
"اآلية  دور  تفعيل  على  الحتاد  قادة 
�شندوق  اأي  الأوروبية"،  ال�شتقرار 

اإنقاذ منطقة اليورو.

النفقات  زيادة   .5
الدفاعية

املتحدة،  الوليات  �شغوط  حتت 
�شوف يتعهد قادة الحتاد الأوروبي 
بزيادة النفقات الدفاعية، وذلك قبيل 
قمة حلف الناتو املقرر عقدها يف 

بروك�شل ال�شهر املقبل. 

فيلت�شيا النغر

ورحلت اليهودية ال�ساهدة 
على جرائم "اإ�سرائيل"!

عن  الدفاع  من  طويلة  اأعوام  بعد 
العادلة،  وحقوقها  الفل�شطينية،  الق�شية 
رحلت  اخلالدة،  الإن�شانية  و�شواهدها 
املدافعني  واأول  اليهودية  املحامية 
الفل�شطينيني،  الأ�رشى  عن  واملحامني 
فيليت�شيا لنغر، لتورث الأجيال مذكرات 
تنب�س بالدم وال�شدق، تروي خاللها ما 

�شاهدته من جرائم "اإ�رشائيلية".
طويل  �رشاع  بعد  رحلت  والتي  "لنغر" 
عمر  وعن  "الإ�رشائيلية"،  اجلرائم  مع 
 2018 يونيو   22 بتاريخ  عاماً،   88 يناهز 
جتربة  مذكراتها  يف  �شكلت  اأملانيا،  يف 
ال�شعب  الدفاع عن حقوق  ربع قرن من 
اأرى  حني  "اأتعذب  قائلة:  الفل�شطيني، 
هويتها  بطاقة  يلطخ  الفل�شطيني  الدم 
اأمام  -الإ�رشائيلية- ويلطخ وجه �شعبها 

هذه الدعاءات الزائفة".

ن�شال قانوين

"املقاوم"،  م�شوارها  عن  احلديث  ويف 
هاجرت "لنغر" مع زوجها ميت�شيو لنغر 
الناجي من مع�شكرات العتقال النازية 
"اإ�رشائيل"،  اإىل  اخلم�شينيات  بداية  يف 
للقانون  اأعوام من درا�شتها  لتواجه بعد 
يف  املفرو�س  الإ�رشائيلي"  "الظلم 
والذي  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا�شي 

جتدد باحتالل 1967م.
على  "الإ�رشائيلي"  ال�شعب  واأطلق 
 "1 رقم  ال�شعب  "عدوة  لقب  "لنغر" 
ن�شال وحماربة  به من  قامت  ما  نتيجة 
الأ�رشى  بحق  الإ�رشائيلية  لالنتهاكات 
ملواقفها،  ونتيجة  الفل�شطينيني، 
مبغادرة  احلا�شم  قرارها  لنغر  اأخذت 
وت�شتقر  لتهاجر   1990 عام  "اإ�رشائيل" 

يف اجلمهورية الأملانية.

الفراق املوؤمل

املنا�شلة  الفراق،  واأمل  احلزن  وعم 
والتي  الإن�شان،  حقوق  عن  واملدافعة 
احلياة،  يف  احلق  جائزة  على  ح�شلت 
والتي تعرف با�شم "جائزة نوبل البديلة" 
اأجل  من  ن�شالها  يف  املثالية  لل�شجاعة 

احلقوق الأ�شا�شية لل�شعب الفل�شطيني.
مع  "لنغر"  احلقوقية  تفاعل  و�شجلت 
ال�شلمي  وكفاحها  الفل�شطينية  الق�شية 
لكونها  وكبرية؛  فارقة  عالمة  والقانوين 
من  ناجيني  لأبوين  ويهودية  اإ�رشائيلية 

"املذبحة النازية".
"لنغر"  دافعت  ملل  اأو  كلل  وبال 
العتقال  اأوامر  �شد  املحاكم  اأمام 
بحق  والتعذيب  الإداري،  والعتقال 
الأ�رشى، وقرارات الإبعاد وهدم البيوت، 
م�شطرًة  املواطنني،  اأرا�شي  وم�شادرة 
بذلك مواقف اإن�شانية يف حتربة ا�شتمر 

عمرها اأكرث من ربع قرن.

مذكرات خالدة

يف   1930 عام  ولدت  التي  "لنغر" 
القانون  �شهادة  على  وح�شلت  بولونيا، 
اآثرت   ،1965 عام  العربية  اجلامعة  من 
مدافعة  القانونية  جتربتها  يف  تكون  اأن 
الفل�شطيني  الإن�شان  حقوق  عن 
لالحتالل  القمعية  املمار�شات  �شد 

الإ�رشائيلي.

"الغ�شب  كتاب  يف  مذكراتها  ويف 
الفل�شطيني  ال�شعب  م�شرية  والأمل.. 
املحامية  ف�شحت  الحتالل"،  حتت 
�شد  وجرائمه  الحتالل  اليهودية 
الدفاع  يف  جتربتها  وحي  من  الأ�رشى، 
عن الأ�رشى الفل�شطينيني بني املحامني 
الإ�رشائيليني، ووثقت املنا�شلة لنغر يف 
م�شاهداتها  والأمل"،  "الغ�شب  كتابها 
الع�شكرية  املحاكم  اأمام  ومذكراتها 
عاماً   25 ق�شت  حيث  الإ�رشائيلية، 
الفل�شطينيني،  الأ�رشى  عن  الدفاع  يف 
قانونية  حرب  غمار  بذلك  لتخو�س 
على  الواقع  الظلم  لدح�س  و�شيا�شية؛ 

الأ�شري يف زنزانته واأ�رشه.

فوال" "احلاجة 

احلقوقية،  الن�شالية  م�شريتها  وخالل 
عليها  اأطلق  -كما  فول"  "احلاجة 
عن  ترافعت  ال�شم-  هذا  الأ�رشى 
املئات منهم، ورف�شت اإجراءات الق�شاء 
"الإ�رشائيلي" غري العادلة، ونا�شلت �شد 

اجلي�س "الإ�رشائيلي" وخمابراته.
لنغر:  قالت  ذلك،  عن  لها  حديث  ويف 
اأن  يعتقد  العدالة و�شد كل من  "اأنا مع 
الكراهية  هو  املحرقة  على  يرتتب  ما 
احل�شا�شية"واأ�ش�شت  وعدم  والق�شوة 
مكتب   1967 العام  حرب  بعد  لنغر 
�شارت  املحتلة،  القد�س  يف  حماماة 
من خالله مرجًعا موثوًقا به ملوؤ�ش�شات 
موثقة  العامل،  يف  الإن�شان  حقوق 
بحق  الإ�رشائيلية  النتهاكات  خالله 

الفل�شطينيني.
للمجتمع  نداء  اأطلقت   ،2017 وعام 
الدويل لإنقاذ حياة الأ�رشى الفل�شطينيني 
امل�رشبني عن الطعام والذي ا�شتمر 47 
ال�شكوت  عدم  "اأنا�شدكم  قائلة:  يوماً، 
اأ�شبحتم  واإل  القمع امل�شتمر  على هذا 

م�شاركني يف هذه اجلرائم".

منوذج اإن�شاين

اإن  حجاج:  ن�رشي  الكاتب  ويقول 
منوذجاً  اليوم  �شيفتقدون  الفل�شطينيني 
ال�رشاع  تاريخ  يقدم  مل  اإن�شانياً 
مثله،  كثريين  "الإ�رشائيلي"  الفل�شطيني 
يف  لنغر  التقى  الذي  ن�رشي،  واأ�شار 
رف�شت  اأنها  واأهلية،  حقوقية  ندوات 
مع   وتعاطفت  "اإ�رشائيل"،   يف  العي�س 

�شحايا ال�شعب الفل�شطيني.
الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  رئي�س  اأما 
رثى  قراقع،  عي�شى  واملحررين، 
املحامية لنغر قائاًل: "لقد �شجلت لنغر 
مظلة  حتت  يجرى  ما  كل  عن  احلقائق 
الحتالل يف كتابها ال�شهري )باأم عيني(؛ 
التعذيب  وراأت  اجلرائم،  �شاهدت  فقد 
"راأت  املعتقلني"واأ�شاف:  اأج�شاد  على 
القوانني  الحتالل  حكومة  تنتهك  كيف 
يف  دولًيّا  قانون  ل  والإن�شانية،  الدولية 
وغرف  واملحاكم  ال�شجون  �شاحات 
ور�شمية  ممنهجة  ا�شتباحة  التحقيق، 

وا�شتهتار بالعدالة الن�شانية".
ور�شمية  اأهلية  ومنظمات  هيئات  ونعت 
فل�شطينية فيلت�شيا لنغر ملا قامت به من 
دور يف الدفاع عن حقوق الفل�شطينيني، 
ون�شالها ملجابهة الظلم "الإ�رشائيلي".

بريطانيا

احلب�ض 20 �سهرا ل�سخ�ض ن�سر تغريدات "معادية للم�سلمني"
بريطانية  حمكمة  ق�شت 
 20 ملدة  �شخ�س  بحب�س 
ن�رشه  خلفية  على  �شهرا، 
"عن�رشية  تغريدات 
عرب  للم�شلمني"  ومعادية 
"تويرت"اإذ  على  ح�شابه 
اجلنائية  املحكمة  اأدانت 

"برمنغهام"  مدينة  يف 
رودين  اململكة،  غربي 
"اإثارة  بتهمة  ت�شاند، 
الدينية"،  الكراهية 
باحلب�س  معاقبته  وقررت 
هجوم  وعقب  �شهرا   20
الإرهابي،  "مان�ش�شرت" 

ن�رش ت�شاند، عرب "تويرت"، 
"عن�رشية  تغريدات 
من  للم�شلمني"  ومعادية 
قبيل "اأرغب يف قطع عنق 
به  اعرتف  ما  م�شلم"؛ 

الرجل اأمام املحكمة.
 ،2017 ماي   22 ويف 

اإرهابي  تفجري  ا�شتهدف 
مدينة  يف  حفالت  قاعة 
غربي  �شمال  مان�ش�شرت 
بحياة  اأودى  ما  بريطانيا؛ 
ا، بينهم اأطفال،  22 �شخ�شً
"داع�س"  تنظيم  وتبناه 

الإرهابي. 
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)املعرتف  الوفاق  حكومة  رف�ضت 
حفرت،  قرار  الثالثاء،  دوليا(،  بها 
الدويل  الأمن  "جمل�س  وطالبت 
لالأمم  )التابعة  العقوبات  وجلنة 
اأي  واإيقاف  بتتبع  املتحدة(، 
للنفط  قانونية  غري  بيع  عمليات 

حتدث جراء القرار.
اأما موؤ�ض�ضة النفط التابعة حلكومة 
"قرار جمل�س  اأن  الوفاق، فذكرت 
رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن 
اأدان  عندما  �رصيحا  كان   2362
املحاولت غري القانونية لت�ضدير 
ذلك  يف  مبا  ليبيا،  من  النفط 
النفطية  واملنتجات  اخلام  النفط 
املوؤ�ض�ضات  قبل  من  املكررة، 
املوازية التي ل تعمل حتت �ضلطة 

حكومة الوفاق".
يف  الدويل  الأمن  جمل�س  ودعا 
قراره رقم 2362 ال�ضادر عام 2017، 
حكومة الوفاق اإىل "تعزيز الرقابة 
املالية  املوؤ�ض�ضات  على  الفعالة 
املوؤ�ض�ضة  وخ�ضو�ضا  البالد،  يف 
ليبيا  وم�رصف  للنفط،  الوطنية 
الليبية  واملوؤ�ض�ضة  املركزي، 

لال�ضتثمار".
واأم�س الأربعاء، اأعربت "حكومات 
كل من فرن�ضا واإيطاليا وبريطانيا 
الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
اإعالن  اإزاء  العميق  قلقها  عن 
يف  النفط  ومن�ضاآت  حقول  نقل 
و�ضدرة،  لنوف،  راأ�س  )ميناءي( 
اآخر غري �رصكة  كيان  �ضيطرة  اإىل 
ال�رصعية"ومن  الوطنية  النفط 
املعروف اأن اأي عملية بيع للبرتول 
املالية  اإيراداته  فاإن  الليبي، 
البنك املركزي  ت�ضب مبا�رصة يف 
بطرابل�س، التابع حلكومة الوفاق، 
رئي�س  �ضالح  عقيلة  حاول  والذي 
)�رصق(،  طربق  يف  النواب  جمل�س 
ت�ضمية مدير جديد للبنك، دون اأن 

ينجح يف ذلك حلد الآن.

حفرت يبحث عن 
م�شدر متويل

اعترب املحلل ال�ضيا�ضي الليبي عبد 
اهلل املحي�ضي ت�ضليم حفرت ملوانئ 
"اأمرا  موازية،  ملوؤ�ض�ضة  النفط 
طبيعيا" بح�ضب حتليله لالأحداث، 
ويرى املحي�ضي اأن "جميع اأطراف 
النزاع لن تفوت اأي فر�ضة ت�ضتقوي 

الآخر،  الطرف  على  خاللها  من 
والنفط هو م�ضدر القوة يف ليبيا، 
وحفرت طرف يف النزاع، ولن يفوت 

فر�ضة ليقوى بها".
اأفقيا  متدد  "حفرت  وي�ضيف 
اأرا�ٍس  على  و�ضيطر  البالد،  يف 
رقعة  يحكم  واأ�ضبح  جديدة، 
جغرافية كبرية، حتى قواته تزداد 
كل يوم )..( بالتايل هو يحتاج اإىل 
تثبيت  من  ميكنه  متويل  م�ضدر 

�ضيطرته تلك".
اأرا�ٍس  على  "ال�ضيطرة  ويتابع 
اأن  هو  الأ�ضعب  ولكن  �ضهلة، 
�ضيطرت  واإذا  عليها،  حتافظ 
عليك  �ضيكون  جديدة  مدن  على 
التزام اأمام اأهلها، وعليك اأن حتل 
م�ضاكل املعي�ضة )..( وكل ذلك لن 
يعتمد  الذي  حفرت،  عليها  يقدر 
رجال  متويل  على  اليوم  حتى 
"حفرت  املحي�ضي،  اأعمال"ويقول 
بتعهدات  يوِف  مل  اإن  اأنه  يعرف 
جتاه تلك املدن، ي�ضبح يف موقف 
حرج، وذلك املوقف هو من دفعه 
جديد،  متويل  م�ضدر  عن  للبحث 

ومل يجد اأف�ضل من النفط".

حفرت".. جمرد  "نفط 
ماء دون موافقة 

دولية

والرف�س  بالقرار  الرتحيب  وبني 
املتجمع  هو  الفي�ضل  يبقى  له 
"فتحي  يرى  ما  بح�ضب  الدويل، 
ال�ضابق  الليبي  امل�ضوؤول  رحيل" 
"رحيل"  النفط، ويو�ضح  يف قطاع 
والتاأييدات  "التنديدات  اأن   ،
من  ت�ضبع  ولن  تغني  لن  املحلية 
قرار  "مترير  اأن  جوع"ويوؤكد 
حفرت من عدمه مرتبط باملجتمع 
امل�ضدرة  الدول  ومنظمة  الدويل، 
اجلهات  وهي  )اأوبك(،  للنفط 
التي متر من خاللها �ضفقات بيع 
النفطي  امل�ضوؤول  النفط"ويقول 
املجتمع  رف�س  "اإذا  ال�ضابق، 
الدويل فعليا قرار حفرت، وبالتايل 
موؤ�ض�ضة  تعقدها  �ضفقات  مترير 
النفط يف ال�رصق، ف�ضي�ضبح النفط 
جمرد  حفرت  عليه  ي�ضيطر  الذي 

ماء".
يتخذ  اأن  رحيل  فتحي  ويتوقع 
الرف�س  موقف  الدويل  املجتمع 
مع  يتعامل  ولن  حفرت،  قرار  من 
"عقود  لأن  املوازية  املوؤ�ض�ضة 
موؤ�ض�ضة  وقعتها  جميعا  النفط 

�رصوط  وبها  بطرابل�س،  النفط 
جزائية كبرية".

ويتابع "حفرت يعلم ذلك، واأ�ضتغرب 
لن  اأنه  يعلم  الذي  قراره  �ضبب 
اأي  بف�ضل  امل�ضبق  وعلمه  مير، 
حماولة لبيع النفط خارج موؤ�ض�ضة 
ال�ضبب  ذات  وهو  طرابل�س، 
املوانئ  تلك  ي�ضلم  جعله  الذي 
طرابل�س(  يف  النفط  )ملوؤ�ض�ضة 
عندما �ضيطر عليها، وطرد قوات 
يف  منها"  اجل�رصان  )اإبراهيم( 
قوات  متكنت   ،2016 �ضبتمرب   12
كامل  على  ال�ضيطرة  من  حفرت 
موانئ(،   4( النفطي  احلو�س 
رئي�س  ج�رصان  اإبراهيم  وطرد 
)فرع  النفطية  املن�ضاآت  حر�س 
و�رصب  املنطقة،  من  الو�ضطى( 
مثال  ال�ضابق  النفطي  امل�ضوؤول 
على ذلك قائال، "يف اأفريل 2015، 
حاولت موؤ�ض�ضة النفط )املوازية( 
يف ال�رصق اإبرام �ضفقات بيع نفط 
�ضيطرة  )حتت  وموانئ  من حقول 
مع  حينها  املتحالف  ج�رصان 
حماولة  "رغم  وا�ضتطرد  حفرت(" 
ح�ضاب  فتح  املوؤقتة،  احلكومة 
اإيرادات  ل�ضب  منف�ضل  م�رصيف 
تلك ال�ضفقات يف الإمارات، اإل اأن 
املجتمع  ب�ضخرة  ا�ضطدم  الأمر 

الدويل وباء بالف�ضل".
وتابع "وقتها حاولت حكومة )عبد 
ال�رصق،  يف  )املوؤقتة(  الثني  اهلل( 
فتح مكاتب متثيل ملوؤ�ض�ضة النفط 
املتحدة  الوليات  يف  لها  التابعة 
لإبرام  واأملانيا،  وبريطانيا 
الليبي  اخلام  مقاي�ضة  �ضفقات 
باملنتجات املكررة والوقود لتوفري 
الحتياجات الأ�ضا�ضية وف�ضل ذلك 
اأجرت  املحاولة  تلك  اأي�ضا"وقبل 
اأخرى  حماولة  ال�رصق  حكومة 
التي  املناطق  من  النفط  لبيع 
اأكتوبر  يف  حفرت  عليها  ي�ضيطر 
 ،2015 يف  اأخرى  وحماولة   ،2014
اإماراتية  �رصكة  مع  بالتفاو�س 
راأ�س  م�ضفاة  ا�ضتثمار  يف  �رصيكة 

لنوف وف�ضلت اأي�ضا".
وخل�س "رحيل" يف حتليله حل�رص 
ف�ضل  لتوقعه  رئي�ضيني  �ضببني 
يف  )املوازية(  ال�رصق  موؤ�ض�ضة 
"عملية  اأن  وهما  النفط  ت�ضويق 
عملية  هي  النفط  وت�ضويق  اإنتاج 
موؤ�ض�ضة  بني  ت�ضرتك  مزدوجة 
من  و�رصكائها  الليبية  النفط 
التي  الأجنبية  النفط  �رصكات 
والغاز  النفط  يف  ح�ض�ضا  متتلك 
اإنتاجها  يتم  التي  الليبيني، 

وت�ضديرها".
منظومة  ذلك  كل  "ويحكم  وتابع 
الإجراءات  من  متكاملة 
واملحلية،  الدولية  والتفاقيات 
واخللل الطارئ يف تلك املنظومة 
ق�ضايا  تاأكيد  بكل  عليه  يرتتب 
وال�رصكات  بليبيا  ت�رص  قد  دولية 

الأجنبية ال�رصيكة اأي�ضا".
رحيل،  فيقول  الثاين  الأمر  اأما 
اأبرمتها  قائمة  اتفاقيات  "هناك 
الدائمني  زبائنها  مع  �ضابقا  ليبيا 
النفط  كميات  ب�ضاأن  و�رصكائها 
امل�ضدرة، وتلك التفاقات مكتوب 
وموانئ  والغاز  النفط  كميات  بها 
بد  وتواريخ �ضحنها ول  ت�ضديرها 

من التقيد بها".

حفرت يلعب على وتر 
املجتمع  "امل�شالح" مع 

الدويل

توقع  ذلك،  من  النقي�س  وعلى 
الأعمال  رجل  قطي�س  مروان 
الليبي خالل حديث مع الأنا�ضول، 
�رصق  يف  النفط  موؤ�ض�ضة  "جناح 
البرتول"ويقول  بيع  يف  ليبيا 
الدويل  "املتجمع  اإن  قطي�س، 
واحتكامات  مبادئ  حتكمه  ل 
لل�رصعية بقدر ما حتكمه م�ضاحله 
�رصكاته"وي�ضيف  وم�ضالح 
و�رصكاته  الدويل  املجتمع  اأن 
حفرت  مع  م�ضلحتهم  اأن  "يعلمون 
على  لي�س  امل�ضيطر  لأنه  الآن، 
كبري  جزء  على  بل  فقط،  النفط 
على  قطي�س  البالد"وا�ضتدل  من 
كان   2015 "يف  باأنه  نظره،  وجهة 
املوؤقتة  باحلكومة  يعرتف  العامل 
وقتها  وكان  للربملان،  التابعة 
هناك حكومة موازية، هي حكومة 
الإنقاذ يف الغرب )طرابل�س(، وكان 

اأنها  يوميا  يعلن  الدويل  املجتمع 
غري معرتف بها".

"موؤ�ض�ضة  اأن  يو�ضح  ذلك  ورغم 
كانت  التي  طرابل�س،  يف  النفط 
املوازية  احلكومة  تلك  تتبع 
النفط  قطاع  تدير  كانت  اآنذاك، 
يتعامل  والعامل  بالت�ضدير،  وتقوم 
جدا"وا�ضتنتج  عادي  ب�ضكل  معها 
يح�ضل  اأن  ميكن  الأمر  "ذات  اأن 
يف  املوازية  املوؤ�ض�ضة  مع  الآن" 
الأعمال  رجل  اأن  غري  ال�رصق، 
الليبي لفت اإىل اأنه "يف حال ف�ضلت 
النفط  بيع  يف  ال�رصق  حكومة 
اإتاحة  اإىل  ت�ضطر  قد  مل�ضلحتها، 
تلك  ل�رصاء  لل�ضما�رصة  العرو�س 
عن  تقل  باأ�ضعار  ولكن  اخلامات، 

اأ�ضعار ال�ضوق".
وتوقع اأن يكون حفرت "حت�ضل على 
بيع  عمليات  ب�ضاأن  دولية  وعود 
اإعالن  على  الإقدام  قبل  النفط 
بعدم  معروف  لأنه  ذلك،  قراره 
يعرف  قرارات  واإ�ضدار  ت�رصعه، 

اأنها لن متر".

النفط ورقة �شغط 
لإعادة التفاو�ض

ت�ضويق  يف  حفرت  جنح  و�ضواء 
اأن  اإل  ف�ضل،  اأو  مل�ضلحته  النفط 
خارطة  على  بظالله  �ضيلقي  ذلك 
الطريق التي ر�ضمها اإعالن باري�س 
والتي وافق عليها حفرت، ومن اأهم 
رئا�ضية  انتخابات  تنظيم  بنودها 

وبرملانية يف دي�ضمرب 2018.
علي  الليبي  ال�ضيا�ضي  املحلل 
ال�ضدد  هذا  يف  اأ�ضار  الزليتني، 
موارد  على  حفرت  �ضيطرة  اأن  اإىل 
قوته  �ضتزيد  البالد  يف  النفط 
وحلفائه، لكنه �ضيحمل نف�ضه دون 
اأن يدري، م�ضوؤولية حتقيق الرخاء 

يف �رصق ليبيا.
برر  "حفرت  اأن   ، زليتني  واأو�ضح 
ملوؤ�ض�ضة  املوانئ  بت�ضليم  قراره 
لقطع  الأول  باأمرين،  له  تابعة 
الإرهابية،  اجلماعات  متويل 
توزيع  يف  العدالة  لتحقيق  والثاين 
عائدات النفط الذي ي�ضتكي �رصق 
البالد من عدم ح�ضوله على القدر 
الكايف منها، خ�ضو�ضا يف ميزانية 
التنمية"،ورغم ذلك، رجح الزليتني 
اأن "نية حفرت اأ�ضا�ضا لي�ضت حتقيق 
بيع  وراء  من  اقت�ضادية  مكا�ضب 
ذلك  من  اأبعد  الأمر  بل  النفط، 

بكثري".
�ضيا�ضي،  "الهدف  وا�ضتطرد 
و�ضيكون له تاأثري على املفاو�ضات 
الدويل  املجتمع  يرعاها  التي 
"ما  اأن  الليبية"وتابع  الأزمة  حلل 
الذي  بالت�ضعيد  حفرت  اإليه  هدف 
الأوراق،  ترتيب  اإعادة  هو  اتخذه، 
لنقطة  املفاو�ضات  واإعادة 
ورقة  اأي�ضا  ت�ضمل  كي  البداية، 
يف  اأ�ضبحت  التي  املهمة  النفط 
انتزعها  اأن  بعد  بها  يفاو�س  يده 
من خ�ضمه )اإبراهيم ج�رصان( يف 

املفاو�ضات".
قائال  كالمه  على  الزليتني  ودلل 
من  حفرت  وهدف  نية  "برزت 
خالل حليفه يف املجل�س الرئا�ضي 
اأ�ضدر  الذي  املجربي،  فتحي 
الثالثاء بيانا طالب فيه بفتح حوار 
قرار  منطلق  من  دولية  برعاية 

حفرت الأخري".
بيانا  املجربي  اأ�ضدر  والثالثاء، 
قيادة  قرار  "يتفهم  اإنه  فيه،  قال 
املوانئ  ت�ضليم  ب�ضاأن  اجلي�س 
املوازية،  للموؤ�ض�ضة  النفطية" 
قبل اأن تختطفه جمموعة م�ضلحة 
جمهولة يف طرابل�س، وبعد �ضاعات 

اأطلقت �رصاحه.

قرار خليفة حفرت قائد القوات املدعومة من جمل�ض النواب )�شرق(، ت�شليم موانئ منطقة الهالل النفطي الليبية )�شمال(، اإىل 
موؤ�ش�شة نفطية موازية يف ال�شرق، بدل من موؤ�ش�شة النفط الر�شمية يف العا�شمة طرابل�ض، التابعة حلكومة الوفاق، طرح عدة 

ت�شاوؤلت حول جدية هذه اخلطوة واأهدافها، يف ظل حماولت �شابقة ف�شلت يف فر�ض الأمر الواقع.

ليبيا

ق .د

دولية موافقة  دون  ماء  جمرد  حفرت"..  "نفط 

فرن�شا

الق�شاء يتهم �شركة 
""الفارج" بتمويل 

تنظيمات اإرهابية ب�شوريا

اتهامات  الفرن�ضي،  الق�ضاء  وّجه 
ل�رصكة الإ�ضمنت الفرن�ضية ال�ضوي�رصية 
الإرهاب  بـ"متويل  "لفارج هول�ضيم"، 
الإن�ضانية"  �ضد  جرائم  يف  والتواطوؤ 
"اأ�ضو�ضييتد  وكالة  ونقلت  ب�ضوريا، 
الأمريكية عن م�ضدر ق�ضائي  بر�س" 
فرن�ضي مل ت�ضّمه، قوله اإّن "التهامات 
قانونيا،  كيانا  ب�ضفتها  ال�رصكة،  �ضد 
ا انتهاك احلظر وتعري�س  ت�ضمل اأي�ضً
امل�ضدر  واأ�ضاف  للخطر".  الآخرين 
م�ضوؤولني   3 اتهم  واأن  "�ضبق  اأنه 

متويل  يف  ب�ضلوعهم  بال�رصكة، 
ب�ضكل  متطرفة  اإرهابية  تنظيمات 
ال�رصكة  تتمكن  حتى  مبا�رص،  غري 
م�ضانعها  اأحد  ت�ضغيل  موا�ضلة  من 
"لفارج"،  يف �ضوريا"واعرتفت �رصكة 
بتحويلها اأموال اإىل منظمات م�ضلحة 
"داع�س"  تنظيم  فيها  مبا  ب�ضوريا، 
و2014،   2013 عامي  الإرهابي، 
واإمداد  اآمن ملوظفيها،  ل�ضمان عبور 
ال�رصكة  اأن خمالفات  ي�ضار  م�ضنعها. 
جاءت  اخل�ضو�س،  بهذا  الفرن�ضية 

"هول�ضيم"  �رصكة  مع  اندماجها  قبل 
الوكالة  وفق   ،2015 عام  ال�ضوي�رصية 
املدعي  فتح   ،2017 ويف  الأمريكية. 
م�رصوع   "متويل  يف  الفرن�ضي حتقيقا 
"لفارج" لالإ�ضمنت يف �ضوريا، بح�ضب 
املوقع،   واأ�ضاف   "24 "فران�س  موقع 
جلماعات م�ضلحة، من اأجل ا�ضتمرار 
عمل اأحد امل�ضانع التابعة لها واأو�ضح 
"لفارج"  اأن  يف  ي�ضتبه  الق�ضاء  اأن 
دفعت مبالغ مالية جلماعات م�ضلحة 
طريق  عن  و2015،   2011 عامي  بني 

الـ12 مليون  و�ضطاء، جتاوزت قيمتها 
الثالثة  الق�ضاة  ا�ضتماع  وعقب  يورو، 
الق�ضية،  بالتحقيق يف هذه  املكلفون 
وجهوا  ال�رصكة،  مل�ضوؤويل  اليوم، 
اتهامات بـ"متويل جمموعة اإرهابية"، 
�ضابقني  موظفني  حياة  و"تعري�س 
�ضوريا(  )�ضمايل  اجلالبية  م�ضنع  يف 
اآي"  اإ�س  "لفارج  ل�رصكة  للخطر"، 
الأ�ضهم  غالبية  على  ت�ضتحوذ  والتي 
�ضيمنت  "لفارج  ال�ضوري  بالفرع 

�ضرييا"
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برنامج املباريات 
فرن�شا / الأرجنتني 

اللقاء ينطلق على ال�شاعة 15:00
الأوروغواي / الربتغال

املباراة جتري ابتداء من ال�شاعة 19:00

قمة  يف  املنتخبان  ويتواجه 
مرتقبة ونهائي قبل الأوان يف اأوىل 
على  النهائي،  ثمن  الدور  مباريات 
ملعب في�شت الأوملبي يف �شوت�شي، 
بني  حمتدماً  �شداماً  املباراة  تعد 
قطبني خّيبا الآمال يف الدور الأول، 
حظي  منهما  كل  اأّن  رغم  على 
مب�شار خمتلف، ك�شف الدور الأول 
اأداء  الأرجنتيني  املنتخب  عيوب 
لعدد  متقدمة  اأعمار  متوازن،  غري 
من مفاتيح لعبه، والأهم جنم ا�شمه 
انتظر حتى املباراة  ليونيل مي�شي 
اللمحات  بتقدمي  ليبداأ  الثالثة 
تعادل  م�شجعوه،  عليها  اعتاد  التي 
الأوىل  املباراة  يف  »البي�شيلي�شتي« 
خ�شارة  وتلقى   1-1 اأي�شلندا  مع 
قا�شية اأمام كرواتيا 0-3 يف اجلولة 

الثانية.
ا�شم  طرح  املقابلة  اجلهة  يف 
املنتخب الفرن�شي قبل املونديال، 
البارزين  املر�شحني  كاأحد 
ت�شدرهم  رغم  على  لكن  للقب، 
فوزين  وحتقيق  الثالثة  جمموعتهم 
يقدم  مل  الأول،  الدور  يف  وتعادل 
بداأت  بعدما  مقنعا  اأداء  »الديوك« 
 1-2 ا�شرتاليا  على  بفوز  فرن�شا 
من  ي�شلم  مل  وممل  بطيء  باأداء 
على  الو�شع  وا�شتمر  النتقادات، 
برغم  الثانية  املباراة  يف  حاله 
الفوز املتوا�شع على البريو 1-0 ثم 
حتول امللل اىل عقم يف املواجهة 
الأقوى يف املجموعة مع الدمنارك 
املنتخب  ي�شم  �شلبية،  انتهت  التي 
الأزرق يف �شفوفه اأ�شماء لمعة من 

طينة اأنطوان غريزمان وبول بوغبا 
ولوكا�س هرنانديز،  مبابي  وكيليان 
الأنظار  يلفت  مل  منهم  اأيا  اأن  ال 
اأو حتى يقدم امل�شتوى الذي  بعد، 

عرف به معه ناديه.
بت�شجيل  فرن�شا  منتخب  اكتفى 
مباريات  ثالث  يف  اأهداف  ثالثة 
مرعب  هجوم  خط  رغم  على 
واوليفييه  ومبابي  غريزمان  ي�شم 
حتديدا  غريزمان  ويواجه  جريو، 
�شغوطا مت�شاعدة، علما ان م�شاره 
التذكري  يعيد   2018 مونديال  يف 
التي   2016 اأوروبا  كاأ�س  يف  باأدائه 
بداأ  عندما  بالده،  ا�شت�شافتها 
ب�شكل �شعيف قبل اأن ينهي البطولة 
مت�شدرا لرتتيب الهدافني مع �شتة 

اأهداف.

التانغو والديوك يف �ضدام ا�ضتكمال امل�ضوارالأرجنتني / فرن�شا
يتعني على الأرجنتيني ليونيل مي�شي ورفاقه اإيجاد حل �شريع اإذا ما اأرادوا الذهاب 

بعيداً يف مونديال رو�شيا 2018 عندما يواجهون اليوم منتخبًا فرن�شيًا مدججًا بالنجوم 
لكنه مل يقدم بعد امل�شتوى املطلوب.

حرا�س الأرجنتني 
يتدربون على 
ركالت اجلزاء

الأرجنتيني  املنتخب  من  حماولة  يف 
يف  الواردة  الحتمالت  لكل  لال�شتعداد 
مباراته املرتقبة اليوم اأمام نظريه الفرن�شي 
 ،2018 العامل  كاأ�س  لبطولة  الثاين  الدور  يف 
على  الفريق  مرمى  حرا�س  جميع  تدرب 
التدريبات  الت�شدي ل�رضبات اجلزاء، خالل 
فرانكو  الثالثة  احلرا�س  وتدرب  اأم�س، 
جوزمان  وناهويل  كابايريو  وويلي  اأرماين 
عدد  �شددها  التي  اجلزاء،  ركالت  على 
مع  �شافروا  الذين  ال�شباب  الالعبني  من 
يف  امل�شاعدة  اأجل  من  رو�شيا،  اإىل  الفريق 
الالعب  وا�شتاأنف  جلهودهم،  احلاجة  وقت 
مقر  يف  الفريق  مع  التدريبات  برييز،  اإنزو 
طفيفة  اإ�شابة  بعد  برونيت�شي،  يف  مع�شكره 

تعر�س لها موؤخرا.

اأومتيتي: مي�ضي 
مع التانغو اأ�ضعف 

من بر�ضلونة
فر�س  اإن  فرن�شا  مدافع  اأومتيتي  �شمويل  قال 
عدم  على  تتوقف  رمبا  الأرجنتني  اأمام  بالده 
ح�شول ليونيل مي�شي على م�شاندة يف املنتخب 
بر�شلونة،  ناديه  يف  ينالها  التي  مثل  الوطني 
بر�شلونة منذ  اأومتيتي بجوار مي�شي يف  ويلعب 
عامني، و�شيواجه زميله حني تلعب فرن�شا �شد 
الثاين،  بالدور  مثرية  مواجهة  يف  الأرجنتني، 
اأ�شا�شًيا  ي�شارك  اأن  يتوقع  الذي  اأومتيتي  وقال 
يف املباراة التي تقام يف كازان، بعد اإراحته اأمام 
الدمنارك يف ختام مباريات املجموعة الثالثة: 
اإيقافه، ميتلك  ال�شعب جًدا  يوم، من  “اأراه كل 
مهارات غري عادية، لكننا �شنحاول اإيقافه، لي�س 
الوحيد يف الأرجنتني لديهم مهاجمون اآخرون«. 
واأ�شاف اأومتيتي: “مي�شي مع الأرجنتني خمتلف 
اأنف�شهم، كما  الالعبني  بر�شلونة، ل ميتلك  عن 
اأن طريقة اللعب خمتلفة، لكنه جنح يف اإنقاذهم 
عدة مرات”، وتابع: “يعتمد عليه الأرجنتينيون، 
ومن  مبفرده”،  �شيء  كل  فعل  ي�شتطيع  ل  لكنه 
اإىل  يلعب  الذي  لأومتيتي  يكون  اأن  املفرت�س 
يف  مدريد  ريال  لعب  فاران  رفائيل  جانب 
تعاون  اإذا  مي�شي،  اأمام  كبرًيا  دوًرا  الدفاع 
دور  يف  يحدث  مل  ما  وهو  جيًدا  فريقه  معه 
ب�شعوبة  الأرجنتني  اأفلتت  حيث  املجموعات، 

بالفوز يف الدقائق الأخرية 1/2 على نيجرييا.

كارفاليو مهدد 
بالغياب اأمام 

اأوروغواي
 ي�شتعد منتخب الربتغال خلو�س مباراة 
�شعبة للغاية اأمام اأوروغواي وذلك �شمن 
كاأ�س  من  النهائي  ثمن  دور  مناف�شات 
الربتغال  منتخب  وكان  برو�شيا،  العامل  
املركز  يف  الثانية  املجموعة  اأنهى  قد 
الثاين خلف املت�شدر ا�شبانيا، و�شهدت 
تدريبات الربتغال تدرب ويليام كارفاليو 
تواجده  حول  ال�شك  يزيد  مما  وحيداً 
ويعاين  املباراة،  يف  اأوروجواي  اأمام 
للع�شالت  الزائد  احلمل  من  الالعب 
التدريبات  يف  التواجد  من  منعته  التي 
اأول ام�س، وخالل تدريبات اأم�س تدرب 
اأر�شية  يف  اجلري  خالل  من  الالعب 
يزيد  مما  الكرة  ا�شتخدام  دون  امللعب 
اأوروجواي،  اأمام  تواجده  �شعوبة  من 
حتقيق  يف  الربتغايل  املنتخب  ويطمح 
اجل  من  املباراة  هذه  خالل  الفوز 

موا�شلة التقدم يف البطولة العاملية.

الأوروغواي والربتغال يف قّمة حتب�س الأنفا�س
الأوروغواي / الربتغال

نهائي  ثمن  يف  مرتقبة  مواجهة 
كاأ�س العامل رو�شيا بني الأوروغواي 
والربتغال  �شواريز  لوي�س  بقيادة 
بقيادة كري�شتيانو رونالدو، يلتقي 
والربتغال  الأوروغواي  منتخبا 
يف  اليوم  النهائي  ثمن  الدور  يف 
يعول  مدريدية،  بنكهة  مواجهة 
فيها املنتخب الأمريكي اجلنوبي 
اأتلتيكو مدريد دييغو  على مدافع 
غودين، لوقف جنم اأبطال اأوروبا 
ريال. لعب  رونالدو  كري�شتيانو 

الأ�شود،  البحر  �شفاف  عند 
قائد  بني  املوعد  �شيتجدد 
اأبرز  اأحد  غودين  الأوروغواي 
يف  وزميله  العامل،  يف  املدافعني 
خو�شيه  اأتلتيكو  ونادي  املنتخب 
ريال  ومهاجم  خيمينيز  ماريا 
العامل  يف  لعب  اأف�شل  رونالدو 
اأداء  يقدم  والذي  مرات  خم�س 

لفتاً يف املونديال الرو�شي.
رونالدو  �شجل  الأول،  الدور  يف 
يف  اإ�شبانيا  �شد  اأهداف  اأربعة 
الفوز  وهدف  الأوىل  اجلولة 
اأن  علماً  الثانية  يف  املغرب  �شد 
الأخرية  يف  تعادل  بالده  منتخب 
الربتغال  تاأهلت   ،1-1 اإيران  مع 
اإىل ثمن النهائي كثانية املجموعة 
بينما  اإ�شبانيا،  خلف  الثانية 
املجموعة  الأوروغواي  ت�شدرت 
الأوىل بفوز على م�رض وال�شعودية 
على  وفوز   0-1 نف�شها  بالنتيجة 
حافظت   ،0-3 امل�شيفة  رو�شيا 
�شباكها  نظافة  على  الأوروغواي 
يف املباريات الثالث للدور الأول. 
يف �شت مباريات يف 2018، مل يتلق 

مرمى الأوروغواي اأي هدف.
جتاوز  يف  الأوروغواي  ترغب 
نف�شها  املحطة  النهائي،  ثمن 

 2014 مونديال  يف  بلغتها  التي 
 ،2-0 كولومبيا  اأمام  اخلروج  قبل 
لها  نتيجة  اأف�شل  كانت  الربتغال 
ومل   ،2006 عام  رابعة  احللول 
 ،2014 يف  الأول  الدور  تتخط 
من  لأي  �شهلة  املباراة  تكون  لن 
الكثري  يت�شاركان  املنتخبني، 
الدوري  يف  اللعب  جلهة  ل�شيما 
ال�شباين، لعبون يعرفون بع�شهم 
بطلة  الأوروغواي  البع�س. 
�شائغة  لقمة  لي�شت  و1950   1930
لأبطال اأوروبا 2016، نقطة قوتها 
ففي  الدفاع،  على  تقت�رض  ل 
هجومها يح�رض اثنان من اأخطر 
القنا�شني يف العامل لوي�س �شواريز 
واإدين�شون كافاين، وما بني الدفاع 
والهجوم اأ�شماء من طينة رودريغو 
بنتانكور لوكا�س توريرا وماتيا�س 

في�شينو.

�ضراع رونالدو و�ضواريز 
يخطف الأ�ضواء

جودين اأمل اأوروغواي 
يف اإيقاف رونالدو

الدور  مناف�شات  انطالق  مع 
العامل   كاأ�س  لبطولة  الثاين 
بطل  الربتغايل  املنتخب  يت�شارع 
املتوجة  اأوروغواي  مع  اأوروبا 
على  مرتني  املونديال  بلقب 
الثمانية،  لدور  التاأهل  بطاقة 
الوقت  يف  �شت�شهد  املباراة  لكن 
يخطف  اأن  يتوقع  �رضاعا  نف�شه 
الربتغايل  النجمني  بني  الأ�شواء، 
والأوروغوياين  رونالدو  كري�شتيانو 
مباراة  اأن  ورغم  �شواريز،  لوي�س 
ا�شتاد  ملعب  على  املقررة  الغد 
�شوت�شي  يف  الأوملبي  في�شت 
املونديال،  يف  �رضاعا  حت�شم 
الدوري  �رضاعات  اأن  يف  �شك  ل 
عرب  نف�شها،  �شتفر�س  الإ�شباين 
ريال  جنم  رونالدو  بني  املواجهة 
غرميه  لعب  و�شواريز  مدريد 
مواجهة  وتعد  بر�شلونة،  التقليدي 
اإىل  الفائز منها  الغد والتي يتاأهل 
يف  الفائز  ملواجهة  النهائي  ربع 
خارج  وفرن�شا  الأرجنتني  مباراة 
ومع  كبري.  ب�شكل  التوقعات  اإطار 
العمر  من  عاما   33 رونالدو  بلوغ 
يتوقع ب�شكل كبري اأن تكون الن�شخة 
احلالية الأخرية له يف كاأ�س العامل، 
وهو ما يعزز رغبته يف تقدمي كل 
ما لديه اأمال يف الو�شول بالفريق 

من�شة  على  وال�رضاع  النهائي  اإىل 
�شجل  مو�شم  بعد  وذلك  التتويج، 
خالله 26 هدفا للريال يف الدوري 
قائمة  كذلك  وت�شدر  الإ�شباين، 
 15 بر�شيد  الأبطال  دوري  هدايف 
هدفا وقاد امللكي للقب الأوروبي، 
مهاجم  �شواريز،  يتمتع  كذلك 
بثقة  ال�شابق،  الإجنليزي  ليفربول 
لرب�شلونة  �شجل  اأن  بعد  عالية 
املا�شي يف  املو�شم  25 هدفا يف 
وقد  باللقب،  معه  وتوج  الدوري 
املونديال  خالل  هدفني  �شجل 
�شجل  يف  ر�شيده  لريفع  احلايل، 
اإىل �شبعة  العامل  بكاأ�س  م�شاركاته 
مباريات.  ع�رض  خالل  اأهداف 
لتقدمي  �شواريز  يتطلع  كذلك 
حمو  اأجل  من  اأف�شل  عرو�س 
املونديال،  يف  ال�شيئة  ذكرياته 
ال�شابقتني  م�شاركتيه  انتهت  حيث 
طرد  فقد  لالآمال،  خميب  ب�شكل 
�شواريز يف مونديال 2010 بجنوب 
اأفريقيا خالل مباراة دور الثمانية 
للكرة  ت�شديه  ب�شبب  غانا  اأمام 
اأثار  اأعوام  باأربعة  وبعدها  بيده، 
مونديال  خالل  اجلدل  من  حالة 
ال�شهرية  ع�شته  اإثر  الربازيل 
وقد  كيليني،  جيورجيو  لالإيطايل 

اأوقف ب�شببها ملدة اأربعة اأ�شهر.

قائد  جودين  دييغو  يدخل 
وهو  الربتغال  مباراة  اأوروغواي 
الذي  الوحيد  الفريق  دفاع  يقود 
يف  هدف  اأي  مرماه  يدخل  مل 
الدور الأول بنهائيات كاأ�س العامل.
و�شيحتاج الفريق اإىل خربة جودين 
ناديه  يف  اكت�شبها  التي  الكبرية 
لإيقاف  الإ�شباين،  مدريد  اأتلتيكو 
خطورة كري�شتيانو رونالدو، خا�س 
جودين 27 مباراة �شد رونالدو يف 
مدريد،  وريال  اأتلتيكو  مباريات 
وت�شعة  انت�شارات  ثمانية  �شملت 
هم  وقليل  هزائم،  و10  تعادلت 
لوقف  اإ�شرتاتيجيات  لديهم  من 
وقد  اخلطري،  الربتغايل  املهاجم 
جائزة  على  احلائز  رونالدو  جنح 
اأف�شل لعب بالعامل خم�س مرات 
يف التفوق على جودين يف منا�شبات 
عديدة، منها ثالثيتان �شد اأتلتيكو 

اأداء  قدم  اأوروجواي  مدافع  لكن 
رائعا �شد مهاجم ريال ومنعه من 
من   13 يف  ال�شباك  طريق  معرفة 

اآخر 20 مواجهة بينهما.
والعالقة بني الالعبني لي�شت على 
ما يرام، فقد وكز رونالدو مدافع 
عليه  رد  الأخري  لكن  بقوة  اأتلتيكو 
يف مواجهة العام املا�شي ب�رضبه 
من  الثنان  واأفلت  راأ�شه،  يف 
جودين  ويعد  احلمراء،  البطاقة 
لعبي  اأهم  من  واحدا  عاما   32
اأوروجواي، و�شارك يف اأول مباراة 
دولية يف عام 2005 ولعب يف ثالث 
نهائيات لكاأ�س العامل وفاز ببطولة 
اأمريكا يف 2011، وكان  كاأ�س كوبا 
يف  حا�شما  براأ�شه  جودين  هدف 
بدور  اإيطاليا  على   0-1 الفوز 
ثمن  اإىل  وال�شعود  املجموعات 

نهائي نهائيات الربازيل.
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البلوزدادية  الإدارة  ت�سو  ان  قبل 
احلار�س  ملف  وتطو  الق�سية 
الت�سبيق  حتويلها  اإثر  �ساو�سي 
الذي مت التفاق عليه وقيمته ثالثة 
اأجور �سهرية، اأين عادت املياه اإىل 
جماريها. يف املقابل، �سوف تعرف 
التحاق  »العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة 

الذي  لعب وفاق �سطيف بربا�س 
وافقت اإدارة ناديه على اإعارته اإىل 
تدعيم  اجل  من  العا�سمي  النادي 
التي �سهدت رحيل عدد  الت�سكيلة 
املو�سم  تعداد  لعبي  من  كبري 
لعبا،   17 عددهم  و�سل  املا�سي 
اإىل جانب ذلك فاإن اإدارة الرئي�س 
حممد بوحف�س تو�سلت اإىل اتفاق 
رفقة اأحد الالعبني الأفارقة ب�ساأن 

املركاتو  هذا  بالت�سكيلة  اللتحاق 
ال�سيفي، حيث ين�سط الالعب يف 
و�سوله  ومنتظر  الهجوم  من�سب 
املقبل  الأ�سبوع  الوطن  اأر�س 
العقد  على  التوقيع  اأجل  من 
والن�سمام ر�سميا اإىل كتيبة النادي 

البلوزدادي.
لعبو  ي�رشع  اأخرى،  جهة  من 
التح�سري  يف  بلوزداد  �سباب 

ابتداء  املقبل  الكروي  للمو�سم 
اأين  املقبل،  جويلية  اخلام�س  من 
من  ال�ستئناف  ح�سة  �ستكون 
املدرب  وبح�سور  بو�ساوي  غابة 
الذي  بوغرارة  اليامني  اجلديد 
وقع نهاية الأ�سبوع العقد مع اإدارة 
حيث  مو�سمني،  ميتد  ال�سباب 
ابتداء  العمل  يف  بوغرارة  ي�رشع 

من اخلمي�س املقبل.

الفريق ي�سرع يف التدريبات ابتداء من 5 جويلية

اإدارة �ضباب بلوزداد ت�ضوي ق�ضية �ضاو�ضي
متكنت اإدارة فريق �سباب بلوزداد من ت�سوية ق�سية احلار�س فوزي �ساو�سي بعدما طالب الأخري عرب 

مناجريه من م�سوؤويل الفريق ف�سخ العقد الذي وقعه معهم خالل الأيام املن�سرمة، اأين ك�سفت م�سادر 
من داخل الفريق البلوزدادي اأن املدير العام لل�سباب احمد جعفر وجد ت�سوية للق�سية بعدما حتدث اإىل 

احلار�س واأكد اأنه �سوف تتم ت�سوية اأمواله، خا�سة واأن �ساو�سي عربرّ عن غ�سبه لعدم حتويل الأموال التي 
مت التفاق عليها مع امل�سوؤولني قبل توقيع العقد اإىل ح�سابه البنكي

اأثنى على العمل الكبري الذي يقوم به قا�سي ال�سعيد

حري�ش: املولودية �ضت�ضبح فريقا 
تناف�ضيا بعد 3 اأعوام وهدفنا 

ا�ضرتجاع ملعب 5 جويلية

األعاب البحر املتو�ضط-
2018/: »نتائج املنتخبات 
اجلزائرية مقبولة حلد الأن«

فريق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عبرّ 
مولودية اجلزائر حممد را�سد حري�س 
لقمة  الفريق  ا�ستعادة  يف  رغبته  عن 
حيث  املقبلة،  الفرتة  خالل  م�ستواه 
�سيفا  اأم�س  اأول  نزوله  لدى  اأو�سح 
اأنه  الواد  باب  يف  الفريق  مقر  على 
املولودية  ا�ستعادة  على  يعمل  �سوف 
طريق  ا�ستعادة  على  والعمل  جمدها 
العميد  اأن  م�سيفا  بالألقاب  التتويج 
اكت�ساب  على  العمل  املقبل  هدفه 
مركز للتكوين وت�سكيلة تناف�سية قادرة 
اجلبهات  كافة  على  التناف�س  على 
املحلية والقارية وذلك مبنا�سبة مئوية 

املولودية واملقررة عام 2021.
املدير  ي�ساند  اأنه  حري�س  و�سدد 
ال�سعيد  قا�سي  كمال  الريا�سي 
ال�سهرية  الرواتب  تخفي�س  بخ�سو�س 
لالعبني، م�سيدا بالعمل الذي يقوم به 
عندما اأ�سار اأنه يقوم مبجهودات كبرية 
من اجل م�سلحة النادي، م�ستندا اإىل 
يتعلق  فيما  ت�سانده  الإدارة  اأن  القول 
الأ�سماء  عن  البحث  على  بالعمل 
من  للمولودية  اللعب  يف  ترغب  التي 
عن  بحثا  ولي�س  الألوان  حب  اأجل 
الأموال مثلما يحدث مع لعبي الفرتة 
احلالية، واأو�سح اأن دخول الأن�سار اإىل 
التواجد  على  وم�ساعدتهم  املالعب 
الظروف  اأف�سل  يف  املدرجات  يف 
قا�سي  بني  بالتن�سيق  يكون  �سوف 
و�سع  اأجل  من  الأمن  ورجال  ال�سعيد 

امل�سجعني يف اأف�سل الظروف.
على  تعمل  اإدارته  اأن  املعني  واأو�سح 
اأجل  من  جويلية   5 ملعب  ا�ستعادة 
بت�سيريه  والقيام  ت�رشفها  حتت  و�سع 

دون العودة اإىل م�سريي مركب حممد 
املولودية  ان  م�سيفا  بو�سياف، 
بالأندية  م�سابهة  تكون  اأن  ت�ستحق 
املحرتفة الكبرية والعمل على املدى 
املتو�سط �سوف يكون من اأجل حتقيق 
مدار  على  والقارية  املحلية  الألقاب 
وا�ستطرد  املقبلة،  الثالثة  الأعوام 
با�ستعادة  اجلماهريية  املطالب  اأن 
فروع مولودية اجلزائر لالخت�سا�سات 
لواء  حتت  اأ�سحت  التي  الريا�سية 
يتم  البرتويل �سوف  الريا�سي  املجمع 

العمل عليها خالل الفرتة املقبلة.
من جهة اأخرى، يعرف تعداد »العميد« 
الفرن�سية  في�سي  مدينة  يف  املتواجد 
التح�سريي حت�سبا  اأين يجري ترب�سه 
اثنني  اندماج لعبني  للمو�سم اجلديد 
التجارب  اإجراء  اأجل  من  مغرتبني 
املدرب  يعاينهم  حتى  الفريق  مع 
على  ويقف  كازوين  برنارد  الفرن�سي 
�سمهم  يف  احل�سم  قبل  اإمكانياتهم 
الأمر  ويتعلق  عدمه،  من  التعداد  اإىل 
بكل من يا�سني مهينغي البالغ 22 �سنة 
امليدان  و�سط  من�سب  يف  وين�سط 
البالغ  حملوت  وماتيا�س  الدفاعي 
ظهري  من�سب  يف  ويلعب  �سنة   25
الفني  اأي�رش وهو الذي يبحث الطاقم 
رفقاء  لعب  لالإ�سارة  تدعيمه.  عن 
البارحة  م�ساء  �سويبع  اأمني  الالعب 
تواجدهم  منذ  الودية  لقاءاتهم  اأوىل 
يف ترب�س فرن�سا، حيث واجهوا نادي 
الدرجة  يف  النا�سط  فوت  كلريمون 
الثانية والذي ي�سم يف �سفوفه احلار�س 

الدويل اجلزائري مهدي جيانني.
عي�سة ق.

والريا�سة  ال�سباب  وزير  �رشح 
الأ�سبوع  نهاية  حطاب  حممد 
النتائج  ان  باجلزائر  املنق�سي 
املنتخبات  عليها  حت�سلت  التي 
مناف�سات  يف  امل�ساركة  الوطنية 
اجلارية   2018 املتو�سطية  الألعاب 
مقبولة  ا�سبانيا  تاراغونا  مبدينة 
حلد الآن، وقال حطاب يف ت�رشيح 
ح�سيلة   اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
امل�ساركة  اجلزائرية  املنتخبات 
يف �ستى التخ�س�سات يف مناف�سات 
م�سريا  مقبولة  با�سبانيا   تاراغونا 
اإىل ان الغاية من ح�سور الريا�سيني 
ذي  املوعد  هذا  يف  اجلزائريني 
الحتكاك  هو  العايل   امل�ستوى 
اأي�سا  حت�سبا  و  اخلبة   وك�سب  
املتو�سط  الأبي�س  البحر  للعاب 

�سنة 2021 بوهران.
ممثلي  »باإمكان  الوزير:  واأ�ساف   
ميداليات  يح�سدوا  اإن  اجلزائر 
اأخرى  تتويجات  وتكون  اأخرى 
املتو�سطية  امل�سابقات  ان  مادام  
اأن  اإىل  م�سريا   ،« متوا�سلة  مازالت 
الريا�سات  بع�س  بروز  املالحظ 
كالكاراتي دو وال�سباحة على الرغم 
من امل�ستوى املرموق التي ظهرت 
وحتتل  املناف�سات«،  هذه  به  
اجلزائر يف مناف�سات تاراغونا التي 
الفاحت  ففي  ال�ستار  عليها  �سي�سدل 
العا�رش  املركز  املقبل  جويلية 
ف�سيات   3، ذهبيتان  ت�سم  بح�سيلة 
امليداليات  جدول  يف  وبرونزيتني  

بعد اليوم ال�ساد�س من املناف�سة.
وكالت 

ت�سكيلة �سو�سطارة توا�سل ترب�سها 
التح�سريي بتون�س

 خمازين يعلن ا�ضتقالته 
ويغادر احتاد اجلزائر

اجلزائر  لحتاد  ال�سبانية  الفئات  مدير  ا�ستقال 

مفاجئ  قرار  يف  من�سبه  من  خمازين  حممد 

ظل  يف  وذلك  النادي  جلماهري  بالن�سبة  خا�سة 

العمل الكبري الذي يقوم به املعني وذلك ب�سهادة 

الكثري من متتبعي النادي والعاملني فيه، خا�سة 

م�ستوى  على  به  قام  الذي  الكبري  للعمل  بالنظر 

الفئات ال�سابة للنادي العا�سمي وجناحه يف قيادة 

املو�سم  للجمهورية  بكاأ�سني  التتويج  اإىل  النادي 

والرديف،  17عاما  اقل من  فئة  لفائدة  املا�سي 

الالعبني  اأف�سل  ا�ستقدام  اإىل جانب جناحه يف 

ال�سبان اإىل الفئات ال�سغرى لالحتاد وم�ساهمته 

يف بروز عدد من الالعبني الذين اأ�سبحوا يلعبون 

للفريق الأول ومنهم من غادر نحو اأندية اأخرى 

وتاأتي  اإمكانياته،  اإبراز  من  التمكن  اأجل  من 

خا�سة  ما،  حد  غلى  متوقعة  خمازين  ا�ستقالة 

�رشار  احلكيم  عبد  العام  املدير  قام  بعدما 

اإدري�س غيموز الذي ن�سبه مديرا للفئات  بجلب 

ال�سابة بينما كلف خمازين بتدريب فئة اقل من 

20 عاما مب�ساعدة طارق غول، وهو الأمر الذي 

دفع باملعني اإىل ال�ستقالة من من�سبه ومغادرة 

النادي الذي عمل معه خالل العامني الفار طني 
وقدم الكثري له.

يف املقابل، توا�سل ت�سكيلة »�سو�سطارة« العمل 

يف الرتب�س التح�سريي الذي تخو�سه يف مدينة 

قمرت التون�سية، حيث يوا�سل املدرب الفرن�سي 

تيريي فروجي الوقوف على ا�ستعدادات اأ�سباله، 

فردية  اجتماعات  ببجمة  قام  الذي  وهو 

بالالعبني اأين يجل�س مع كل لعب على حدى من 

اإليه ودرا�سة الأهداف امل�سطرة  اأجل ال�ستماع 
للنادي هذا املو�سم.

عي�سة ق.

فازوا بركالت الرتجيح على ح�ساب 
الناحية الع�سكرية الأوىل

تتويج قيادة الدرك الوطني 
بالكاأ�ش املمتازة الع�ضكرية

توج اأول اأم�س فريق قيادة الدرك الوطني بالكاأ�س 
املمتازة الوطنية الع�سكرية لكرة القدم 2018  يف 

املباراة النهائية التي جمعته مع فريق الناحية 
الع�سكرية الأوىل ، حيث جرى هذا  اللقاء الكروي 

مبركز جتمع وحت�سري الفرق الريا�سية الع�سكرية بنب 
عكنون باجلزائر العا�سمة الناحية / ن ع 1  ال�سهيد 

» م�سعود بوجريو » املدعو م�سعود الق�سنطيني 
اأين انهزم حامل لقب كاأ�س اجلزائر الع�سكرية لكرة 

القدم ل�سنة 2018  وحامل البطولة  واملتمثل يف  
فريق الناحية الع�سكرية الأوىل،واقدم على ت�سليم   
كاأ�س ال�سوبر العميد دري�س عمر مدير الريا�سات 

الع�سكرية لفريق قيادة الدرك الوطني وبح�سور 
املقدم كليتني �سيد علي مدير الفرق الريا�سية 

الع�سكرية  .
�سجل الالعب عبد الكرمي بولرباق من فريق قيادة 

الدرك الوطني يف الدقيقة 26 من ال�سوط الأول 
اأوىل اأهداف املباراة  ليعدل النتيجة يف الدقيقة 40 

الالعب املهاجم  التابع لفريق الناحية الع�سكرية 
الأوىل �سالم حممد اأمني من هذه املباراة النهائية 

التي �سادتها اأجواء الروح الريا�سية العالية حيث 
عرف ال�سوط الثاين عدم ت�سجيل اأهداف، ومت 

الذهاب مبا�رشة اإىل �رشبات الرتجيح التي تفوق 
فيها فريق قيادة الدرك الوطني  بنتيجة 4 �رشبات 

مقابل 3 للناحية الع�سكرية الأوىل.
وحمل النهائي العديد من ال�سعارات اأبرزها الريا�سة 

�رشف ومكانة وتربية واأخالق والريا�سة و�سيلة 
للرتابط بني ال�سعوب والريا�سة لي�ست لنيل الكوؤو�س 

بل لتهذيب النفو�س والريا�سة قدرة وحتمل واأنت 
مناف�سي ول�ست عدوي وجندي ريا�سي وجندي 

مقاتل والعقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم .
حكيم مالك



بن يو�سف يدخل تاريخ كاأ�س العامل
دخل التون�سي فخر الدين بن يو�سف تاريخ كاأ�س العامل بت�سجيله الهدف رقم 2500 يف 

املونديال، الهدف الأول يف تاريخ كاأ�س العامل �سجله الفرن�سي لو�سيان حتديداً يف الن�سخة 
الأوىل عام 1930 يف �سباك املنتخب املك�سيكي، وجاء الهدف رقم 1000 عرب الهولندي روب 

رين�سنربنك يف مرمى ا�سكتلندا خالل مونديال 1978 بالأرجنتني، و�سجل الأرجنتيني كالوديو 
كانيجيا الهدف رقم 1500 يف مونديال 1994 بالوليات املتحدة، خالل املواجهة التي فازت 
بها الأرجنتني 2-1 على نيجرييا، اأما الهدف رقم 2000 فجاء عرب ال�سويدي ماركو�س األباك 

يف نهائيات كاأ�س العامل 2006 باأملانيا يف �سباك املنتخب الإجنليزي.

املفاجاآت متهد لقلب موازين القوى باملونديال
هل ميكن اأن ي�سهد نهائي كاأ�س العامل لكرة القدم مواجهة بني الدمنارك واملك�سيك اأو 
بلجيكا �سد كرواتيا، الت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه بقوة، قبل عدة اأ�سهر كان ميكن و�سف 

هذا ال�سيناريو باأنه غري معقول، لكن بعد اأ�سبوعني من املفاجاآت يف البطولة زادت اآمال 
املنتخبات ال�سغرية يف بلوغ اأهم مباراة نهائية يف اللعبة املقررة بتاريخ 15 جويلية املقبل 

يف مو�سكو، وبعد اخلروج ال�سادم ملنتخب اأملانيا حامل اللقب، والفائز باللقب 4 مرات 
الأربعاء   ورو�سيا وال�سويد وكرواتيا والدمنارك وكولومبيا، ولديها كل احلق يف احللم، ورمبا 

يبلغ اأحدهم الدور قبل النهائي مع وجود اإ�سبانيا الفائزة باللقب يف 2010 واإجنلرتا بطلة 
1966،  الدور الثاين وتلتقي �سوي�رسا، التي حققت اأف�سل نتائجها يف 1954 عندما بلغت ربع 

النهائي مع ال�سويد التي و�سلت النهائي مرة واحدة قبل 60 عاما عندما ا�ست�سافت البطولة،  
الدمنارك، فيما تلعب كولومبيا مت�سدرة املجموعة الثامنة اأمام اإجنلرتا. ويف اجلانب الآخر 

من القرعة، يوجد العديد من القوى التقليدية مثل الأرجنتني الفائزة باللقب مرتني، وو�سيفة 
البطل يف 2014 والتي �ستواجه فرن�سا بطلة 1998، وتلعب الربازيل الفائزة باللقب 5 مرات 

�سد املك�سيك، فيما تخو�س اأوروغواي التي نالت اللقب مرتني مواجهة �سعبة �سد الربتغال 
بطلة اأوروبا بقيادة كري�ستيانو رونالدو.

ح�سم م�سري لوف مع اأملانيا الأ�سبوع املقبل
اأكد رينهارد جريندل رئي�س الحتاد الأملاين اأن الأ�سبوع املقبل، �سي�سهد ح�سم م�سري يواكيم 

لوف املدير الفني للمنتخب الأول بعد كارثة الإق�ساء من نهائيات مونديال رو�سيا، وقال 
رينهارد، خالل ت�رسيحات نقلها موقع �سبورت 1: »لقد اتفقنا على اأن يقدم جهاز املنتخب  
املدرب يواكيم لوف عن م�ستقبله مع املان�سافت«. وكان لوف، قد �رسح عقب الو�سول اإىل 

اأملانيا، قائاًل »�ساأت�ساور مع م�سئويل احتاد الكرة، حول اأ�سباب اخلروج من كاأ�س العامل، 
و�سنعمل على ت�سحيح الأخطاء، الأمر يحتاج للوقت«. يُذكر اأن الحتاد الأملاين جدد عقد 

لوف ملدة عامني، قبل انطالق املونديال لي�ستمر حتى 2022، ورغم ت�رسيحات رينهارد 
بالتم�سك بلوف عقب الهزمية اأمام كوريا اجلنوبية بهدفني دون رد، اإل اأن م�ستقبله ل زال 

غري وا�سح.

الحتاد املغربي يرا�سل الفيفا احتجاجا على 
التحكيم

وجه الحتاد املغربي لكرة القدم ر�سالة احتجاج ر�سمية اإىل الحتاد الدويل على الأخطاء 
التحكيمية الكثرية التي اأدت اإىل خروج املغرب من املونديال، حتدث فيها عن الظلم 

والأخطاء التحكيمية التي حلقت باملنتخب الوطني خالل كاأ�س العامل رو�سيا واأدت بح�سب 
الر�سالة اإىل خروجهم من املونديال من الدور الأول، وناف�س املغرب يف املجموعة الثانية 
حيث خ�رس اأمام اإيران بهدف واأمام الربتغال بهدف وتعادل مع اإ�سبانيا 2-2، وخرج بعد اأن 

قدم عرو�ساً ممتازة كان فيها الطرف الأف�سل فنيا دون حتقيق الفوز.
وقال الحتاد املغربي يف الر�سالة اإن الظلم الذي حلق باملنتخب خالل مباراتي الربتغال 
واإ�سبانيا على وجه التحديد اأثر مبا�رسة على حظوظ املغرب يف الرت�سح، مرفقاً �رسحاً  
حالت حمددة و�سف فيها ما حدث من ظلم حلق باملنتخب الوطني، وتطرق الحتاد يف 

ر�سالته اإىل تقنية الفيديو التي اأدى اللجوء اإليها اإىل خدمة املناف�سني �سارباً املثل بحرمان 
املغرب من ركالت جزاء وا�سحة اأمام الربتغال يف الدقائق 4 و30 و80، فيما ا�ستخدمت 

التقنية لتاأكيد �سحة هدف اإ�سبانيا الثاين الذي جاء وبح�سب الر�سالة اإثر خطاأ قانوين بتنفيذ 
الركلة الركنية من اجلهة اخلطاأ، وحتدث الحتاد يف الر�سالة عن عدة حالت موؤثرة يف 

النتيجة مثل خ�سونة بيبي �سد لعبي املغرب بو طيب وبن عطية خالل تنفيذ ركلة ركنية 
برتغالية ما اأدى اإىل ت�سجيل رونالدو هدفه بكرة راأ�سية، كما تطرق اإىل مل�س بيبي للكرة بيده 
داخل املنطقة وخطاأ فونتي �سد خالد بو طيب وهو متوجه ملحاولة ت�سجيل هدف براأ�سه. 

كاأ�س العامل

بلجيكا تالقي اليابان واجنلرتا كولومبيا يف ثمن النهائي

 حقق املنتخب البلجيكي فوزا باهتا على نظريه الإجنليزي م�ساء اأول ام�س حل�ساب املجموعة ال�سابعة، يف ختام الدور الأول 
من نهائيات كاأ�س العامل 2018 التي ت�ست�سيفها رو�سيا، و�سجل لبلجيكا لعبها عدنان يانوزاي يف الدقيقة 51 بعد ت�سديدة 

رائعة و�سعها على ميني احلار�س الإجنليزي وبهذا الفوز ارتفع ر�سيد بلجيكا اإىل 9 نقاط تليها اجنلرتا �ساحبة املركز الثاين 
ب�ستة نقاط، فيما تاأتي تون�س التي حققت فوزا �رسفيا على بنما بثالثة نقاط، يف حني جتمد ر�سيد الأخرية بال نقاط.

وح�سم منتخبا اإجنلرتا وبلجيكا ال�سعود للدور الثاين منذ اجلولة املا�سية، بينما يعترب لقاء بنما وتون�س مبثابة حت�سيل حا�سل 
بعدما ودعا البطولة.وبهذا يخو�س املنتخب البلجيكي مواجهته يف الدور الثاين اأمام املنتخب الياباين و�سيف املجموعة 
الثامنة يوم الثنني القادم، يف حني تواجه اإجنلرتا كولومبيا يف اليوم الذي يليه، ودخل الفريقان اللقاء بت�سكيلة غلب عليها 

طابع الإحتياط، حيث اعتمد املدربان على 17 لعبا مل ي�ساركوا يف اأخر مباراة خا�سها املنتخبان.
اأقحم مدرب اجنلرتا غاريث �ساوغيث كل من داين روز، جاري كاهيل، جون �ستونز، فيل جونز واأليك�ساندر اأرنولد، اإريك داير، 

فابني ديلف ولوفت�س �سيك روبني، جيمي فاردي و را�سفورد، فيما كانت ت�سكيلة الإ�سباين روبريتو مارتينيز مدرب بلجيكا 
كورتوا، داندونكر، بياتا، فريمالني، ال�ساذيل، دميبلي، فياليني، هازارد، يانوزاي، تيليمين�س، بات�سواي، ويدخل املونديال يف 

املراحل الق�سائية بدءا من اليوم مبباراة مرتقبة بني الأرجنتني وفرن�سا يف قازان، والأوروغواي والربتغال يف �سوت�سي.

مناف�سات  ختام  يف   1-2 بنما  على  تون�س  منتخب  فاز 
عرب  اأول  بنما  وتقدمت  العامل،  لكاأ�س  ال�سابعة  املجموعة 
بالدقيقة  مرماه  باخلطاأ يف  مرياح  يا�سني  التون�سي  الدويل 
33، ورد ن�سور قرطاج بهدفني لفخر الدين بن يو�سف ووهبي 
اخلزري بالدقيقتني 51 و66، وبذلك، ودعت تون�س املونديال 
بانت�سار �رسيف، لتحتل املركز الثالث يف جمموعتها 3 نقاط، 
فيما تذيلت بنما الرتتيب بال ر�سيد، بينما ت�سدرت بلجيكا 
الأول  الفوز  هذا  ويعد  نقاط،   6 اإجنلرتا  وخلفها  نقاط،   9
لن�سور قرطاج يف  اأول فوز  لتون�س منذ 40 عاما حيث كان 

مونديال 1978 على املك�سيك عندما تاأهلوا للمرة الأوىل.
وتفوق املنتخب التون�سي يف ال�ستحواذ خالل ال�سوط الأول، 
راأ�س  اأخطرها �رسبة  باأكرث من حماولة  بنما  وهدد مرمى 
لفخر الدين بن يو�سف بجوار القائم، اإ�سافة اإىل ت�سديدات 
غري موؤثرة للخزري ونعيم ال�سليتي، واعتمد املنتخب البنمي 

على القوة اجل�سدية لالعبيه، الذين كانت حماولتهم قليلة 
على املرمى لكنها خطرية للغاية، و�سدد اإدجار بار�سينا�س 
كرة، اأبعدها احلار�س اأمين املثلوثي ب�سعوبة بالغة وقبل اأن 
ينه�س الأخري ا�ستقبل ت�سديدة اأخرى من جوزيه رودريغيز، 
لت�سكن  مرياح  بيا�سني  ا�سطدمت  عندما  اجتاهها  غريت 

ال�سباك.
حيث  كثرًيا،  تون�س  اأداء  حت�سن  الثاين  ال�سوط  بداية  ومع   
�ساهم البدري يف ت�رسيع اإيقاع اللعب، كما ن�سط نعيم ال�سليتي 
الذي مرر كرة اإىل وهبي اخلزري، ليمررها بدوره اإىل فخر 
الدين بن يو�سف، الذي و�سعها يف ال�سباك م�سجاًل التعادل 
بالدقيقة 51، ومن هجمة منظمة على اجلهة الي�رسى، انطلق 
اأني�س البدري ليلعب الكرة اإىل اأ�سامة حدادي، حيث مررها 
الأخري عر�سية اإىل اخلزري الذي تقدم لن�سور قرطاج 1-2 

يف الدقيقة 66.

تون�س تودع املونديال بانت�سار �سريف
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�ساوثجيت يدافع عن قراره اأمام بلجيكا
اأو�سحت ت�سكيلة املدرب غاريث �ساوثجيت التي �سمت ت�سعة بدلء مدى اأهمية املباراة بالن�سبة له واأن قراره كان له عالقة باحلفاظ على 
لعبيه الأ�سا�سيني مبنحهم راحة اأكرث من اختيار مواجهة مناف�س اأ�سهل، وقال: »بغ�س النظر عما �سيحدث الأ�سبوع املقبل فهذا كان القرار 
ال�سحيح«، وتابع: »اجلماهري �ستقول اإنه كان القرار ال�سحيح لو فزنا فقط لكنه كان القرار ال�سحيح لأنه رمبا نلجاأ اإىل الوقت الإ�سايف يف 
املباراة املقبلة ونخاطر بالالعبني ومل نكن بحاجة اإىل ذلك«، واأ�ساف: »ل اأحد يعلم ما هو ال�سحيح واخلطاأ يف كل ن�سف من القرعة«، ويف 
بطولة �سارت فيها الأمور كما كان خمططا لها بالن�سبة لإجنلرتا، وتلقي �ساوثجيت الإ�سادة وجد املدرب نف�سه للمرة الأوىل يف رو�سيا اأمام 
انتقادات لعدم ال�سعي ل�سدارة املجموعة ومواجهة اليابان. واأ�سار �ساوثجيت اأنه م�ستعد لتقبل كل النتقادات، وقال: »يف بع�س الأحيان 
اأعتقد اأن عليك النظر اإىل ال�سورة الكبرية واتخاذ القرارات التي رمبا يف بع�س احلالت يتم انتقادها لكن الالعبني يعلمون ما الذي نحاول 
فعله«، ووا�سل: »ل نحب الهزمية ول نحب خ�سارة املباريات لكننا حققنا هدفنا الأ�سا�سي واأنا اأفهم ذلك واأعتقد اأن امل�سجعني يف امللعب 
فهموا ذلك اأي�سا«، واأ�ساف: »الكل يعلم اأن اأدوار خروج املغلوب هي الأهم«، وبينما تعترب مواجهة كولومبيا مت�سدرة املجموعة الثامنة 
�سعبة اأ�سار �ساوثجيت اأنه مل يكن يف�سل اختيار اأي مناف�س يف ثمن النهائي، وقال: »اأعتقد اأننا ن�ستطيع الفوز بهذه املباراة لكنها �ستكون 
اأمامنا خطوات  اأن ما زال  اأنه ظهر  اأننا فريق يتطور واأعتقد  حتديا مثريا، كولومبيا متلك جمموعة من الالعبني املمتازين لكننا ن�سعر 

اأخرى للتطور«. 
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اخلمي�س  اأم�س  اأول  املوت  غيب 
الفنان امل�رصي، مدحت مر�سي، عن 
مفاجئ  ب�سكل  وذلك  �سنة،   68 عمر 
اإثر مر�س مل ميهله الكثري من الوقت.
حمافظة  فى  مر�سى  مدحت  ولد 
الزراعة  كلية  من  وتخرج  البحرية، 

بعد   1971 عام  الإ�سكندرية  بجامعة 
البكالوريو�س،  درجة  على  ح�سوله 
العليا  الدرا�سات  على  ح�سل  ثم 
�سق  وبعدها  اجلامعة،  نف�س  من 
الإ�سكندرية،  باإذاعة  وعمل  طريقه 
بارز فى  دور  له  الراحل  للفنان  وكان 

الإذاعي )كتاب عربي علم  امل�سل�سل 
العديد  حياته  خالل  وقدم  العامل(، 
اأرنب،  )ن�س  البارزة مثل  الأفالم  من 
اإتنني على الطريق، املراأة احلديدية( 
امل�سل�سالت  من  العديد  جانب  اإىل 
تتفتح  )غدا  اأهمها  من  يعد  التى 

الزهور، اللقاء الثاين(.وكان له الكثري 
من امل�رصحيات التى �سق بها طريقه 
هزلية،  رواية  )الدنيا  مثل  الفنى 
دماء على مالب�س  اقنعة،  بال  اإن�سان 
ال�سهرة(، كما اأنه والد املخرج اأحمد 

مدحت وال�سيناري�ست اأمين مدحت.

 بينهم جنوم عرب.. الأو�سكار
 تدعو املئات لنيل ع�سويتها

جوائز  تقدم  التي  املتحركة  ال�سور  وعلوم  فنون  اأكادميية  ك�سفت 
الأو�سكار، يوم الثنني 25 يونيو اجلاري، اأنها دعت 928 فردا من 59 
اإىل ع�سويتها.وتعد هذه املبادرة هي الأكرب يف ما  دولة لالن�سمام 
يتعلق بتحقيق التنوع، خا�سة واأنها دعت عددا قيا�سيا من الفنانني 
لالن�سمام ل�سفوفها، ن�سفهم من الن�ساء، وذلك عقب النتقادات التي 
اأع�سائها من  طالت الأكادميية طوال ال�سنوات املا�سية لأن معظم 
الذكور البي�س واأعلنت الأكادميية يف بيان لها اأن 49% من اأع�سائها 
اجلدد البالغ عددهم 928 من الن�ساء، ما يرفع ن�سبة احل�سور الن�سائي 
اأ�سحاب  يف الهيئة اإىل 31%، مقابل 25% قبل ثالث �سنوات وي�سكل 
الب�رصة امللونة 38% من الفنانني اجلدد، و�ستزيد بذلك ن�سبتهم اإىل 

16% بدل من %13.
و�سيبلغ العدد الإجمايل لأع�ساء الأكادميية �سبعة اآلف من املمثلني 
والكتاب واملخرجني واملنتجني وغريهم. ومن بني الفنانني املدعوين 
جند جنمة فيلم »غريلز تريب« تيفاين هادي�س وموؤلفا فيلم »ذا بيج 
ديف  الكوميدي  واملمثل  جوردن،  واإميلي  ناجنياين  كوميل  �سيك« 
ت�سابيل وكذلك املخرجة اللبنانية، نادين لبكي، اإىل جانب املخرج 
حممد  ال�ساب  امل�رصي  املخرج  اختري  كما  دويري.  زياد  اللبناين، 
�سيام، مع خبري املوؤثرات الب�رصية يا�رص حامد، واملنتجة التون�سية 

درة بو�سو�سة واملمثلة الفل�سطينية هيام عبا�س.

 ال�سني تفر�ض قيودا 
على اأجور املمثلني

املمثلني،  لأجور  �سقف  و�سع  عزمها  ال�سينية  ال�سلطات  اأعلنت 
ال�رصيبي،  والتهرب  »اجل�سع«  تهدف ملكافحة  كاإجراء �سمن خطة 

يف قطاع اإنتاج الأفالم.
ووفقا للخطة �سيتحدد اأجر املمثلني، يف الأفالم والربامج التلفزيونية 
لتكلفة  الإجمالية  القيمة  من  املئة  4 يف  يزيد عن  ل  ال�سينية، مبا 
اأكرث من 70 يف  يتقا�سوا  اأن  لكبار املمثلني  الإنتاج وحاليا ل ميكن 
املئة، من اإجمايل اأجور العاملني، ح�سب ما تقول احلكومة ال�سينية 
تهرب  حول  ومزاعم  امل�ساهري،  اأجور  حول  جدل  عقب  ذلك  ياأتي 
الإجراء  الإعالن عن هذا  وجاء  الأفالم  �سناعة  �رصيبي يف جمال 
وزارة  بينها  من  �سينية،  حكومية  هيئات  خلم�س  م�سرتك،  بيان  يف 
الثقافة وال�سياحة، والهيئات املنظمة لالإذاعة والتلفزيون و�سناعة 
ال�سينما. ومل يحدد البيان ملاذا ت�سيق احلكومة اخلناق على اأجور 
»الأجور  مع  للتعامل  حاجة  هناك  اإن  تقول  لكنها  الآن،  امل�ساهري 
بالغة الرتفاع« للممثلني، و«التهرب ال�رصيبي وق�سايا اأخرى«واأ�ساف 
والربامج  ال�سينما،  باأجواء �سناعة  »اأ�رصت  تلك امل�ساكل  اأن  البيان 
التلفزيونية«، واأدت اإىل »اجل�سع واإىل اأن ال�سباب يطاردون امل�ساهري 
ال�سهر  اأثري  بجدل،  مرتبط  الإجراء  هذا  يكون  اأعمى«ورمبا  ب�سكل 

املا�سي، حول تهرب بع�س امل�ساهري من ال�رصائب.
ويف ماي املا�سي، ن�رص مقدم برامج �سيني ما قال اإنه عقد وقعته 
ال�سني،  اأ�سهر املمثالت يف  بينغبينغ، وهي واحدة من  املمثلة فان 

بقيمة 1.6 مليون دولر.
من  ن�سختني  يوقعون  امل�ساهري  من  كثريا  اأن  الربامج  مقدر  وذكر 
العقود، ويقدمون لل�سلطات ن�سخة العقد ذات القيمة املالية الأقل، 

بهدف التهرب من ال�رصائب.

دي كابريو ين�سر �سورة مع براد بيت 

املوت يغيب النجم امل�سري مدحت مر�سي

»م�سطفى زاد« يفوز بجائزة املهرجان املغاربي للفيلم بوجدة

ن�شر النجم احلائز على الأو�شكار ليوناردو دي كابريو عرب ح�شابه على اإن�شتغرام، اأول �شورة جتمعه مع النجم براد بيت يف اأحدث اأفالمهما املرتقبة بعنوان »يوم ما 
يف هوليوود«، والذي يج�شد من خالله �شخ�شية اأحد املمثلني ال�شاعني نحو ال�شهرة يف عامل هوليوود، ودوبلريه الذي لزمه طوال رحلته ال�شاقة »براد بيت«.

يقوم  الذي  الفيلم  اأحداث    وتقع 
على  احلائز  املخرج  باإخراجه 
مدينة  يف  تارتينو،  كويننت  الأو�سكار 
ال�ستينات  فرتة  خالل  اأجنلي�س  لو�س 
جرائم  من  ب�سل�سلة  ا�ستهرت  التي 
جمرمي  اأبرز  ارتكبها  التي  القتل 
من  وبالرغم  مان�سن،  ت�سارلز  اأمريكا، 
ق�سة  عن  ماأخوذة  الفيلم  اأحداث  اأن 
»ريك  �سخ�سية  دور  اأن  اإل  واقعية، 
كابريو  دي  يج�سدها  التي  دالتون« 
خيال  وحي  من  بيت  براد  �سديقة  مع 

الكاتب.
وي�سكن براد بيت ودي كابريو اإىل جانب 
تيت  �سارلون  الأمريكية  املمثلة  منزل 

ال�سفاح  �سحايا  اأبرز  من  كانت  والتي 
ت�سارلز مان�سن، وتقوم بدورها املمثلة 
ما  بح�سب  روبي،  مارغوت  الأمريكية 
ذكرت �سحيفة الإندبندنت الربيطانية. 
»اإيل  الأمريكية  املمثلة  تقوم  فيما 
اأحد  فروم«،  »�سكويكي  بدور  فانينغ«، 
اأفراد ع�سابة مان�سون، والتي ا�ستهرت 
الأمريكي  الرئي�س  اغتيالها  مبحاولة 

جريالد فورد عام1985 .
هوليوود«  يف  ما  »يوم  فيلم  اأن  يذكر 
بذلك  وهو  �سوين،  �رصكة  اإنتاج  من 
ل  التي  تارنتينو  املخرج  اأفالم  اأول 
هاريف  �رصكة  قبل  من  اإنتاجها  يتم 

واين�ستني.

»جيم�ض بوند« ير�سح ممثال خلالفته!

زاد«  »م�سطفى  التون�سي  الفيلم   فاز 
الكربى  باجلائزة  �سطة  ن�سال  للمخرج 
ملهرجان الفيلم املغاربي بوجدة، الذي 
اأ�سدل ال�ستار على دورته ال�سابعة م�ساء 
اأول اأم�س يف اململكة املغربية. والفيلم 
وفاطمة  �سويات  املنعم  عبد  بطولة 

النا�رص وعي�سى حراث، وتدور اأحداثه 
يف  مذيعاً  يعمل  الذي  م�سطفى  حول 
التي  ال�سخ�سية  وامل�ساكل  الراديو 
امل�سكالت  مع  وتقاطعها  لها  يتعر�س 
من  �ساعة   24 قبل  للبالد،  العامة 

النتخابات التون�سية يف 2014.

وح�سل الفيلم على جائزة اأف�سل ممثل 
عبد  اإىل  ذهبت  والتي  املهرجان  يف 
جائزة  ذهبت  فيما  �سويات،  املنعم 
املغربية  بني  منا�سفة  ممثلة  اأف�سل 
فيلم  يف  دورها  عن  بريلي�س  �سارة 
بلح�سن  �سند�س  والتون�سية  »الفرا�سة« 

عن دورها يف فيلم »بنزين«. كما فازت 
بجائزتي  �سويخ  يا�سمني  اجلزائرية 
عن  �سيناريو  واأف�سل  اإخراج  اأف�سل 
فيلمها »اإىل اآخر الزمان«، فيما منحت 
جلنة التحكيم جائزتها اخلا�سة للفيلم 
املغربي ،نوح ل يعرف العوم، للمخرج 
ر�سيد الوايل. و�سمت م�سابقة الأفالم 
الروائية الطويلة �ستة اأفالم من املغرب 
وتون�س واجلزائر. ويف م�سابقة الأفالم 
فاز  فيلماً،   12 �سمت  والتي  الق�سرية 
»اآية« للمخرجة مفيدة  التون�سي  الفيلم 
واأف�سل  فيلم  اأف�سل  بجائزتي  ف�سيلة، 
�سعيد  لطيفة  فازت  فيما  �سيناريو، 
بجائزة اأف�سل اإخراج عن فيلمها »اأر�س 
»�سيني  جمعية  ونظمت  �سا�سعة«. 
يف  للمهرجان  ال�سابعة  الدورة  مغرب« 
الفرتة من 23 اإىل 27 جوان  حتت �سعار 
املهرجان  وكرم  العامل«،  لغة  »ال�سينما 
واملمثل  ليلى طاهر  املمثلة امل�رصية 
واملخرج  خيي  حممد  املغربي 

اجلزائري اأحمد را�سدي.

ك�سف البطل ال�سابق ل�سل�سلة اأفالم جيم�س بوند، بري�س برو�سنان، عن رغبته 
يف اأن يوؤدي، توم هاردي، دور »العميل 007« يف الن�سخة القادمة من �سل�سلة 
�رصح   »The Mail on Sunday« مع  مقابلة  ويف  بوند.  جيم�س  اأفالم 
املمثل، البالغ من العمر 65 عاما، باأن هاردي هو ال�سخ�س املنا�سب لتج�سيد 
�سخ�سية جيم�س بوند يف الن�سخة القادمة )25( من �سل�سلة الأفالم ال�سهرية، 
والتي �ستكون من اإخراج داين بويل. وقال برو�سنان: »اأعتقد اأن توم هاردي 
اأن يكون بوند املقبل، و�ساأكون �سعيدا لروؤيته يقوم بذلك«، واأ�ساف:  ميكن 
»اأنت بحاجة اإىل ممثل ي�سيف مزيدا من احليوية اإىل الدور، وهذا ما مييز 

جيم�س بوند«.
واملر�سح  الفيلم  من  الأخرية  الن�سخة  بطل  كريغ،  بدانييل  برو�سنان  واأ�ساد 
اأي�سا للقيام بالدور من جديد، وقال اإنه »اأدى الدور بطريقة مده�سة، فهو 
ال�سخ�س ميكنه  اأن هذا  ت�سدق  اأن  ب�سهولة  ريا�سي، وميكنك  بج�سم  يتمتع 
القتل«. ولعب املمثل واملنتج الإيرلندي بري�س برو�سنان، دور بطل �سل�سلة 
دور  على  و2002، حيث ح�سل   1995 بني  ما  الفرتة  بوند يف  جيم�س  اأفالم 

العميل 007 يف عام 1995، بدل عن املمثل تيموثي دالتون.
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الفكرة... والدولة.. �ضراع احل�ضور 
الفل�ضطيني يف زمن االنتكا�ضات

يتن�ول الكت�ب �شعود حركة املق�ومة الفل�شطينية منذ حرب 1967، وم� حتّقق 
نتيجة هذا ال�شعود من ح�شور لل�شعب الفل�شطيني وق�شيته خالل ال�شنوات 

الت�لية، رغم »االنتك��ش�ت« التي واجهته� املق�ومة يف العقود الالحقة، والتي 
مل تتمكن من فر�ض اال�شت�شالم ال�شي��شي اأو الفكري، حيث بقيت فكرة الدولة 

را�شخة لدى االأجي�ل الفل�شطينية املتع�قبة.

 وكاالت

جزئني،  �إىل  �ملق�ّسم  هذ�،  كتابه  يف 
 ، تلحمي  �مل�ؤلّف د�ود  يتعّر�ض 
مف�سلية  ملرحلة  و�لنقد،  بالتحليل 
وهي  �ملعا�رص،  �ملنطقة  تاريخ  من 
�ل�سعب  »ح�س�ر«  �سع�د  مرحلة 
 .1967 عام  عدو�ن  بعد  �لفل�سطيني 
من  مرحلة  و�حد،  �آٍن  يف  وهي، 
�الإجناز�ت �ملهمة على �سعيد �إحياء 
وحدة  و��ستعادة  �ل�طنية  �له�ية 
م�ساعر �النتماء �إىل جتمعات �ل�سعب 
�لفل�سطيني؛ وبالنتيجة، حتقيق �أو�سع 
و�حلق�ق  باله�ية  عاملي  �عرت�ف 

�ل�طنية لهذ� �ل�سعب.
�مل�سرية  تطّ�ر�ت  �لكتاب  ويغّطي 
�لتحّررية �لفل�سطينية �ملعا�رصة، يف 
دون  من  و�لدويل،  �الإقليمي  �سياقها 
�لذ�تية  �لع��مل  �أهمية  من  �لتقليل 
)�لفل�سطينية( وتاأثريها، �أكانت نقاط 
�لتي  و�لق�س�ر�ت  �الأخطاء  �أم  �لقّ�ة، 
مع  لكن  �مل�سرية،  هذه  فيها  وقعت 
 - �جلغر�يف  �سياقها  يف  و�سعها 
مع  با�ستمر�ر  �ملتد�خل  �ل�سيا�سي 
�ل��سع �لفل�سطيني، بعد حرب 1967 

كما قبلها.
 يبد�أ �مل�ؤلّف �لف�سل �الأول، وعن��نه 
يف  �لفل�سطيني  �حل�س�ر  )�سع�د 
�أعقاب »�لنك�سة«(، بالتاأكيد �أن نتائج 
و�قع  يف  كانت،   1967 ج��ن  حرب 
ل�سع�ب  ثانية  نكبة  مبثابة  �حلال، 
�الأوىل  للنكبة  ومكّملة  �ملنطقة، 
يف  �لفل�سطيني  لل�سعب  ح�سلت  �لتي 
خلفية  على  وخ�س��ساً   ،1948 ماي 
من  �لالحقة  �ل�سن��ت  حملته  ما 

تطّ�ر�ت يف �ملحيط �لعربي.
 فاالإقر�ر بالهزمية يف �لعام 1967 مل 
يكن يعني فقط �الإقر�ر ب��قع وج�د 
به  قامت  �لذي  و�لت��سع  »�إ�رص�ئيل«، 
�سة لها يف  لتتجاوز �مل�ساحة �ملخ�سّ
خالل   1947 ل�سنة  �لتق�سيم  خريطة 
بل  بعدها؛  وما   1949/1948 حرب 
�الإ�سايف  ت��سعها  مب�رصوعية  �أي�ساً 
بعد حرب 1967،  �جلديد �ملفرت�ض 
حتت يافطة »�حلدود �الآمنة و�لقابلة 
ك�نها  �أر�سية  على  عنها«،  للدفاع 
�حلرب  يف  �ملنت�رص«  »�لطرف 

�الأخرية.
�مل�ؤلّف  »يلتقط«  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
و�مل��قف  �مل�ؤ�رص�ت  بع�ض 
�سّبت  و�لتي  �الأمريكية،  �أو  �لعربية 
»�الإجناز«  »تثبيت«  خانة  يف  جميعها 
�سيا�سياً   ،1967 �لعام  يف  �الإ�رص�ئيلي 
�ملحاوالت  برغم  و��سرت�تيجياً، 
من  للنه��ض  و�لعربية  �لفل�سطينية 
تلك  �أهم  ومن   .1967 هزمية  رماد 

�مل�ؤ�رّص�ت و�مل��قف:
�ملقاومة  حركة  - معار�سة 
�لفل�سطينية )�حلديثة �لن�ساأة( للقر�ر 
�الن�سحاب  ح�ل   )242( �لدويل 

�الإ�رص�ئيلي من �الأر��سي �ملحتلة يف 
و�الأردن  م�رص  متنع  مل   ،1967 �لعام 
يحّقق  قد  �لذي  �لقر�ر،  تاأييد  من 
�عتربته  فيما  �لعربية،  �ملطالب 
للتفاو�ض  �إطار  جمّرد  »�إ�رص�ئيل« 

ولي�ض للتنفيذ.
  من جهته �عرتف �مل�ؤّرخ �آيف �سالمي 
�أن �لت�سعيد �الإ�رص�ئيلي �لذي ح�سل 
م�رص،  �سّد   1970  /1969 �لعام  يف 
ردعية  ع�سكرية  �أهد�ف  له  كانت 
و�أهد�ف �سيا�سية غري معلنة، و�أهمها 
�إ�سقاط �لرئي�ض �مل�رصي جمال عبد 
بنظاٍم  نظامه  و��ستبد�ل  �لنا�رص، 

م��ٍل للغرب.
�لقيادة  بني  خالفات  - ح�سلت 
)�أب�  �ملرحلة  تلك  يف  �لفل�سطينية 
عبد  وبني  و�آخرون(  �إياد  و�أب�  عّمار 
�لدولية  �ملبادر�ت  ب�ساأن  �لنا�رص، 
�لتي طرحت، وكانت م�ستندة، نظرياً 

على �الأقل، �إىل �لقر�ر 242.
�لنا�رص من تقديره  وقد �نطلق عبد 
و�لدولية  �الإقليمية  �لق�ى  مل��زين 
يف  ظلّها،  يف  يتحقق  �أن  ميكن  وما 
�سعار  »فتح«  حركة  طرح  مقابل 
فل�سطني،  يف  �لدميقر�طية  »�لدولة 
و�لتي   ،1968 �لعام  �أو�خر  يف  وذلك 
تت�سع لكّل �مل��طنني �ملقيمني فيها، 
�لعائدين  �مل�رّصدين  وللفل�سطينيني 

�إليها.
�إياد(،  )�أب�   - نقاًل عن �سالح خلف 
�لقياد�ت  �لنا�رص  عبد  دعا  فقد 
�إىل  �ملرحلة  تلك  يف  �لفل�سطينية 
قائاًل  �لن�سال،  »مرحلة«  يف  �لتفكري 
وغزة  �لغربية  �ل�سفة  يف  دويلة  »�إن 
)�أب�  فرّد  �سيء«،  ال  من  خري  هي 
�إياد(، كما نقل حممد د�ود ع�دة )�أب� 
�أر��سينا  »با�ستعادة  بالتم�سك  د�ود(، 

كاملة«.
مبادر�ت  كّل  باأن  معروفاً  - بات 
�الأمريكي  �خلارجية  وزير  وم�ساريع 
�لعربي  �ل�رص�ع  ب�ساأن  روجرز  وليم 
�لرئي�ض  �أجاز  و�لتي  �الإ�رص�ئيلي،   -
طرحها  نيك�س�ن  ريت�سارد  �الأمريكي 
كانت   ،1970  -  1969 �لفرتة  يف 
لالأمن  م�ست�ساره  من  �عرت��ساً  تلقى 
كان  �لذي  كي�سنجر  هرني  �لق�مي، 
كان  �لذي  وه�  عرقلتها؛  على  يعمل 
�الإ�رص�ئيلي   - �لعربي  �ل�رص�ع  يرى 
�ل�س�فيات  مع  �مل��جهة  منظار  من 

ح�رص�ً.
تطّ�ر�ن  ح�سل   1970 �سبتمرب  - ويف 
من  كثري�ً  غرّي�  در�ماتيكيان 
وخ�س��ساً  �ملنطقة،  يف  �ملعطيات 
�ملقاومة  حركة  �إىل  بالن�سبة 
�ل�سد�م  ه�  �الأول   : �لفل�سطينية 
�لكبري بني �لق��ت �لنظامية �الأردنية 
)�أيل�ل  �الأردن  يف  �ملقاومة  وق��ت 
�لنهاية  بد�ية  �سّكل  و�لذي  �الأ�س�د(، 
هناك؛  �ملقاومة  ف�سائل  ل�ج�د 
عبد  جمال  وفاة  ه�  �لثاين  و�لتط�ر 

بد�  حيث   ،1970/9/28 يف  �لنا�رص 
من  فاقمت  قد  �الأردن  �سد�مات  �أن 
كان م�سطرباً  �لذي  �ل�سّحي،  و�سعه 

�أ�ساًل يف �سن��ته �الأخرية.
�لطرف  �ندفع  �ملقابل،  ويف 
�لظروف  م�ستغاًل  �الإ�رص�ئيلي، 
حرب  وظيفة  ال�ستكمال  �الإقليمية، 
لفر�ض  منه  حماولة  يف   ،1967
�ملحيط  �سع�ب  على  �لهزمية 
�لعربي، وعلى �ل�سعب �لفل�سطيني يف 
�ملقام �الأول، ك�ن جمّرد »�حل�س�ر« 
�الإقليمي  �مل�رصح  على  �لفل�سطيني 
باجلرمية  تذكري�ً  ي�سّكل  و�لدويل 
للم�رصوع  �لتك�ينية  »�الأ�سلية« 
�سعب  �قتالع  جرمية  �ل�سهي�ين؛ 
�سطبه  وحماولة  وطنه،  من  كامل 
و�جلغر�فية  �ل�سيا�سية  �خلريطة  من 
�الإ�رص�ئيلي  �لنهج  وهذ�  للمنطقة. 
ترجم يف �لفرتة 1970 - 1971 بقمع 
وللحر�كات  للمقاومة يف غزة  عنيف 

�ل�سعبية يف �ل�سفة �لغربية.
�لقمعي  �الإ�رص�ئيلي  �لنهج  - هذ� 
و�ال�ستئ�سايل مل مينع تز�يد �الأ�سد�ء 
و�الآ�سي�ية(  )�الأوروبية  �لدولية 
فيما  �ملقاوم،  �لفل�سطيني  للح�س�ر 
كانت �ملنطقة �لعربية ت�سهد »ف�ساًل 
�لرباط،  يف  عربية  لقمة  م�ؤملاً« 
ب�سبب خالفات بني م�رص و�ل�سع�دية 
مع  �حلرب  �أفق  ح�ل  باخل�س��ض 

»�إ�رص�ئيل« بعد هزمية 1967.
�الإد�رة  �أقّرت  �ملرحلة  تلك  - يف 
»�لعامل«  ب�سع�د  �الأمريكية 
�لفل�سطيني، لكنها مل ت�سلّم بـ»حق�ق« 
له، وهي �لتي باتت بعد حرب 1967 
الإ�رص�ئيل  �لرئي�سي  �لت�سليح  م�سدر 
على  �لرئي�سية  �ل�سيا�سية  وركيزتها 

�مل�رصح �لدويل.
�لعام  �أو�خر  يف  �ل��سع  بد�  وهكذ� 
1970 كاأن �الأم�ر قد بد�أت تتطّ�ر يف 
�ملنطقة ب�سكل �أكرث ر�حة الإ�رص�ئيل؛ 
�ل�طنية  �حلركة  وجدت  فيما 
�لفل�سطينية نف�سها �أمام و�سع جديد 
�أن  حرج، وحتّديات كبرية كان عليها 
�لالحقة، كي  �ل�سن��ت  تتجاوزها يف 
�لدويل  �الإقر�ر  زخم  على  حتافظ 
�إىل  وت�سعى  �لفل�سطيني،  باحل�س�ر 

ترجمته �إىل حقائق على �الأر�ض.
 

�شبح امل�أزق اال�شرتاتيجي

»�ملاأزق  )�سبح  �لثاين  �لف�سل  يف 
و�جتهاد�ت  �ال�سرت�تيجي«، 
ح�ل  مثرية  حقائق  ترد  �لتجاوز(، 
�الأ�س�د«  »�أيل�ل  تلت  �لتي  �ملرحلة 
�الأردنية  �ل�ساحة  وخ�سارة   ،1970
بالتز�من  للمقاومة،  �آمنة«  كـ»قاعدة 
�ملقاومة  تلقّتها  كبرية  �رصبة  مع 
من  غزة،  قطاع  يف  �لفل�سطينية 
�الإ�رص�ئيلية  �الحتالل  �سلطات  ِقبل 
تفاقمت  لقد  �سارون.  �أريئيل  بقيادة 

�فتقاد  �لكبرية« مع  »�ل�سعار�ت  �أزمة 
�ملقاومة لقاعدتها �الآمنة، يف �أو�خر 
�سنة 1971، وظهر ما ي�سّمى »�ملاأزق 
تلك  فيه  وقعت  �لذي  �ال�سرت�تيجي« 
�اللتقاء  �نك�ساف  مع  �ملقاومة، 
مع  �لعربية  لالأنظمة  �مل��س�عي 
خالل  من  و�ل�سهي�نية،  �ال�ستعمار 
فل�سطني  ق�سية  جلعل  رف�سها 
ب���سطته  تخ��ض  �لذي  �ملح�ر 

معركة حريتها و��ستقاللها.
حماوالت  برزت  �الأثناء،  هذه  يف 
لل�سعب  �ل�سحيح  �لتمثيل  لفر�ض 
�لفل�سطيني، د�خل وخارج فل�سطني، 
وللتط�ير �لربناجمي �لتمثيلي، عربياً 
ودولياً، حيث ظهرت، يف �أو�خر �سنة 
�ل�سعب  حق�ق  �إىل  �إ�سار�ت   ،1971
�لفل�سطيني يف بع�ض قر�ر�ت �لدورة 
�لعامة  للجمعية  و�لع�رصين  �ل�ساد�سة 

لالأمم �ملتحدة.
 1973 حرب  �أكت�بر  �أتت  ثّم  ومن 
لتطرح حتديات جديدة على �حلركة 
�لتعامل  كيفية  ب�ساأن  �لفل�سطينية، 
�حلرب،  هذه  بعد  ما  مرحلة  مع 
�مل�رصي  �لرئي�ض  �أر�دها  و�لتي 
عملية  لتحريك  حرباً  �ل�ساد�ت  �أن�ر 
�لتفاو�ض مع �لعدو �الإ�رص�ئيلي. ويف 
هذ� �ل�سياق �زد�د �لقلق �لفل�سطيني 
»�حلل�ل  نح�  �لعربي  �لت�جه  من 
�حلّل  عن  بعيد�ً  �جلزئية«،  �لثنائية 
�ل�سامل وعن �لدور �لرئي�سي ملنظمة 
�ل�رصعي  �ملمّثل  ب�سفتها  �لتحرير، 

�ل�حيد لل�سعب �لفل�سطيني.
�ملجل�ض  يعمد  �أن  �مل�ستغرب  لكن 
�ل�طني �لفل�سطيني يف تلك �ملرحلة 
ي  �سِمّ ما  �إقر�ر  �إىل   )1974 ج��ن 
ت�سّمن  و�لذي  �ملرحلي(  )�لربنامج 
�عرت�فاً �سمنياً مب�سار �لت�س�ية �لذي 
طِرح يف حينه، حيث �سّكل �ملعار�س�ن 
»جبهة �لرف�ض« ملقاومة هذ� �مل�سار 
ممّثلة  فل�سطينية  )ف�سائل  و�إ�سقاطه 
للمنظمة(.  �لتنفيذية  �للجنة  د�خل 
ف�سلت  �لعربي،  �مل�ست�ى  وعلى 
حماوالت �أمريكية ال�ستبعاد �ملنظمة 
من �ملحافل �لدولية �ملعنية بالق�سية 
�لفل�سطينية، لتقّر قمة �لرباط �لعربية 
يف وقت الحق متثيل منظمة �لتحرير 
�لفل�سطينية ل�سعبها، ولت�ستقبل �الأمم 
)يف  عرفات  يا�رص  رئي�سها  �ملتحدة 
ت��سلت  وقد   .)1974 �لعام  �أو�خر 
 ،1974/11/22 يف  �ملتحدة،  �الأمم 
 3236 �لقر�ر  مهمني:  قر�رين  �إىل 
�لفل�سطينية،  �حلق�ق  يتناول  �لذي 
منظمة  يدع�  �لذي   3237 و�لقر�ر 
�مل�ساركة  �إىل  �لفل�سطينية  �لتحرير 
ب�سفة  �ملتحدة  �الأمم  �أعمال  يف 
�أ�سدرت   ،1975 �أو�خر  ويف  مر�قب. 
�لذي   ،3375 �لقر�ر  �ملتحدة  �الأمم 
�لتحرير  منظمة  بدع�ة  »يطالب 

�ل�سعب  ممّثلة  �لفل�سطينية، 
�لفل�سطيني، �إىل �ال�سرت�ك يف جميع 
و�مل�ؤمتر�ت  و�ملد�والت  �جله�د 
�الأو�سط  �ل�رصق  ب�ساأن  تُعقد  �لتي 
على  �ملتحدة،  �الأمم  رعاية  حتت 
�الأطر�ف،  �سائر  مع  �مل�ساو�ة  قدم 
�لذي   ،»...3236 �لقر�ر  �أ�سا�ض  على 
ي�ؤكد م�سم�ن �حلق�ق �لفل�سطينية.

�مل�ؤلّف  يتابع  �الآتية،  �لف�س�ل  يف 
�لتاريخية  �ملحطات  بع�ض  حتليل 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  بها  مّرت  �لتي 
ومنها �النتكا�سة �لكربى يف �مل�سرية 
باإخر�ج  ح�سلت  و�لتي  �لفل�سطينية، 
م�رص من �مل��جهة، عرب �ل�سفقة �لتي 
رّتبها وزير �خلارجية �الأمريكي هرني 
�أن�ر  �لرئي�ض �مل�رصي  مع  كي�سنجر، 
�ل�ساد�ت، بعد حرب 1973، �سمن ما 
�ال�ستباك« على �جلبهة  �سّمي »ف�ّض 
�مل�رصية، يف 1 �أيل�ل/�سبتمرب 1975. 
و�الأخطر ه� ما جرى الحقاً حني ز�ر 
بذريعة  �ملحتلة،  �لقد�ض  �ل�ساد�ت 
بينما  �إ�رص�ئيلية،  تنازالت  ��ستدر�ج 
�لذي ح�سل ه� �لعك�ض متاماً؛ حيث 
�الإ�رص�ئيلي  �ل�زر�ء  رئي�ض  ��ستدرج 
مناحيم بيغن �لتنازالت من �ل�ساد�ت 

نف�سه، بل وطالبه باملزيد.
وهكذ� وّقع �ل�ساد�ت، يف �سبتمرب من 
�لعام 1978، على �تفاقية كمب ديفيد، 
فل�سطينية  مبعار�سة  ووجهت  و�لتي 

وم�رصية وعربية عارمة.

االجتي�ح االإ�شرائيلي للبن�ن

�الأردن  �ساحة  ��ستبد�ل  يكن  مل 
�ل�سهل  باخليار  �للبنانية  بال�ساحة 
�لتي  �لفل�سطينية  للف�سائل  بالن�سبة 
�لقتال  ��ستمر�ر  على  ت�رّص  كانت 
حماوالت  ومقاومة  »�إ�رص�ئيل«  �سّد 
و�إدخاله  �لتحرير  منظمة  »تدجني« 
يف نفق �لت�س�ية �ملظلم. فقد و�جهت 
�ملقاومة �لفل�سطينية معار�سة لبنانية 
�مل�سيحية(  �لق�ى  وبع�ض  )ر�سمية 
ت�تر�ت  مب��ز�ة  لبنان،  يف  د�خلية 
خارجية، �أدت �إىل �إ�سعال فتيل حرب 
�لبلد، هدفت الإ�سغال  �أهلية يف هذ� 
�لتي  �ملنفردة  �ل�سفقة  معار�سي 

متت على �جلبهة �مل�رصية.
�الإ�رص�ئيلي  �الجتياح  ثم ح�سل  ومن 
�أّدى  و�لذي   ،1982 ج��ن  يف  للبنان، 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  �إخر�ج  �إىل 
تعّ�ل عليها  كانت  من �ساحة جديدة 
قيادة �ملقاومة كثري�ً، يف مقابل ف�سل 
�إ�رص�ئيلي يف حت�يل لبنان �إىل حممية 
دولة  �إىل  �الأردن  وحت�يل  �إ�رص�ئيلية، 
فل�سطينية، ومبا يتيح الإ�رص�ئيل �سم 
�حتلتها  �لتي  �لفل�سطينية  �الأر��سي 

منذ �سنة 1967 نهائياً.
»�أثمرت«  �لعربي،  �جلانب  ويف 

تهمي�ساً  �الأمريكية  �مل�ساعي 
للمعار�سة  ملنظمة �لتحرير وتفكيكاً 
ومبا  ديفيد،  كامب  لنهج  �لعربية 
�لتي  �الإ�رص�ئيلية  �الأهد�ف  يخدم 
ح�سلت  كما  لبنان.  حلرب  عت  و�سِ
ت�سّدعات يف �سف�ف »جبهة �ل�سم�د 
�س�رية  بني  ما  وحتديد�ً  و�لت�سدي«، 
�الأخري  �نخرط  حيث  و�لعر�ق، 
الحقاً يف حرب ��ستنز�ف ط�يلة مع 
�ل�رص�ع مع  ب�سببها  وليتهم�ض  �إير�ن، 

»�إ�رص�ئيل« ل�سن��ت ط�يلة تلت.
يف  خطرية  ت�تر�ت  ح�سلت  كما 
�لفل�سطينية،   - �ل�س�رية  �لعالقات 
�لتي  �ملخّيمات«  »حرب  ترجمت يف 
�لقرن  �لثمانينات  �أو��سط  يف  د�رت 
�أمل و�لق�ى  �لع�رصين، ما بني حركة 
بريوت  خميمات  يف  �لفل�سطينية 
�جلن�ب  ويف  �جلن�بية  و�ساحيتها 

�للبناين.
�لتحالف  كان  �ملقابلة،  �جلبهة  على 
مع  �ال�سرت�تيجي  �الأمريكي 
حّد  �إىل  ويتطّ�ر،  يتعّزز  »�إ�رص�ئيل« 
�سنع  يف  �ل�سهي�ين  �لل�بي  �إ�رص�ك 
بعد  وخا�سة  �الأمريكي،  �لقر�ر 
�ل�اليات  حليف  �إير�ن،  �ساه  �سق�ط 
معاٍد  ث�ري  نظام  وحل�ل  �ملتحدة، 

الإ�رص�ئيل مكانه.
وهذ� �لدعم �الأمريكي غري �مل�سب�ق 
�أتاح لها �سّن حرب �ساملة  الإ�رص�ئيل 
على �حلركة �ل�طنية �لفل�سطينية يف 
�الأر��سي �ملحتلة )1967(، وليربز يف 
حينه حلم »�سفة غربية يه�دية« بعد 
يف  �ملحتلة،  �لقد�ض  ته�يد  »ق�ننة« 
�حلاكمة  �ليمينية  �الأحز�ب  �أجندة 
من  جعلت  و�لتي  »�إ�رص�ئيل«،  يف 
و�سائلها  �أهم  و�لقمع  �ال�ستيطان 
لتحقيق هذ� �حللم �لت�ر�تي �لقدمي.
تاريخ  من  �ل�س�د�ء  �ملرحلة  تلك  يف 
�ل�سعب �لفل�سطيني و�ل�سع�ب �لعربية، 
فاجاأت �النتفا�سة �لفل�سطينية �الأوىل 
بفر�سها  و�لعامل  »�إ�رص�ئيل«   )1987(
يكن  مل  مت�هجاً  فل�سطينياً  ح�س�ر�ً 
�سعبي  كرٍد  وذلك  �حل�سبان،  يف 
�لقمع  �سيا�سة  على  وم�ؤثر  و��سح 
و�ال�ستيطان �الإ�رص�ئيلية، و�لتي كانت 
تتحرك يف ظّل دعم �أمريكي مطلق، 
�أو  �النتفا�سة  �إجها�ض  ي�ستطع  مل 
�إحباطها خالل �ل�سن��ت �لتي م�ست 
على �ندالع تلك �النتفا�سة �لكربى.

�ل�سيا�سي،  �مل�ست�ى  على  لكن، 
�إبعاد  �الأمريكية  �الإد�رة  ��ستطاعت 
�أّي  د�ئرة  عن  �لتحرير  منظمة 
لت�سحيات  ممكن  �سيا�سي  ��ستثمار 
من  �الأوىل،  �النتفا�سة  و�إجناز�ت 
مع  �أطلقتها  مبا�رصة  ح��ر�ت  خالل 
�سّمي  ما  عرب  �أو  �ملنظمة،  قيادة 
»مبادرة �سامري« لل�سالم )رئي�ض وزر�ء 

�إ�رص�ئيل حينها - �آمار�ض 1989(  
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املدر�شة ال�شديقية بتب�شة 

اأول مدر�صة عربية ع�صرية واأثارها على انتعا�ش 
احلركة الإ�صالحية مبنطقة وادي ميزاب

رمبا يت�شاءل القارئ كيف ملدر�شة بتب�شة اأثار على احلركة الإ�شالحية 
بوادي ميزاب، وهما املدينتان البعيدتان، ولكن لهذا الأمر ق�شة يجب اأن 

يعرفها كل جزائري نظرا ملكانة ال�شخ�شيات التي جاهدت و�شحت من 
اأجل ن�شر العلم واملعرفة والثقافة العربية والإ�شالمية يف زمن كان الكالم 

باللغة العربية فقط جرمية حتا�شب عنها فرن�شا.

اأ/ عبد القادر عزام عوادي
za  امييل الكاتب :

zamzoom@gmail.com

ن�شاأة املدر�شة 
ال�شديقية :

تعد املدر�سة ال�سديقية بتب�سة من 
والتكافل  التوا�سل  مظاهر  اأبرز 
واملالكية  الإبا�سية  بني  والتاآزر 
ت�سارك  لبنة  فكانت  باجلزائر، 
التب�سيينوامليزابيني  من  كل  فيها 
من اأجل رفع حالة اجلهل والأمية 

التي كانت �سائدة يف تلك الفرتة.
حمانة  بن  عبا�س  من  كل  فاأن�ساأ 
العنقوجملة  بكري  احلاج  وال�سيخ 
اجلمعية  والتب�سيني  امليزابني  من 
للرتبية  اخلريية  ال�سديقية 
العربي  والتعليم  الإ�سالمية 
�سنة  يف  الجتماعي  وال�سالح 
ال�سيخ  تراأ�سها  ولقد  1913م، 
عبا�س بن حمانة، وكان اأمني مالها 

هو ال�سيخ احلاج بكري العنق.
التي  ال�سديقية  املدر�سة  وكانت 
باأموال  حمانة  بن  عبا�س  اأ�س�سها 
الكرام  ميزاب  وادي  جتار  اأحد 
اأربعة  منذ  تب�سة  ا�ستوطنوا  الذين 
فتحت  التي  هي  كاملة،  اأجيال 
ال�سبيل لتاأ�سي�س املدار�س احلرة، 
يف  نوعها  من  الأوىل  وكانت 
ال�سدف  حما�سن  ومن  اجلزائر، 
بن  عبا�س  ال�سيخ  �سادفت  التي 
حمانة يف هذا الطريق الإ�سالحي 
كانوا  الذين  امليزابيني  التجار  اأن 
ال�سيخ  تالميذ  من  جلهم  معه 
وال�سيخ  القطب  اطفي�س  احممد 
كانوا  لذلك  يحي،  بن  عمر  احلاج 
من اأكرب اأ�سباب جناح هذه احلركة 
باأنف�سهم  فاآزروها  املباركة، 
ت�سجيل  اإىل  واأ�رسعوا  واأموالهم، 
اأبنائهم باملدر�سة، ومن بني هوؤلء 
العنق،  بكري  احلاج  جند:  التجار 
العنق، وحممد  واأخوه احلاج عمر 
بن  بكري  واحلاج  التاجر،  بكري  بن 
عي�سى  واخواه  املرموري  عمر 
تربعوا  اللذين  وهما  واإبراهيم، 
بدارهم اجلديدة الأنيقة الوا�سعة، 
ومقر  ال�سديقية  املدر�سة  فكانت 
اجلمعية ال�سديقية، وهي يف مكان 
)�ساحة  ي�سمى  تب�سة  يف  جميل 
على  مبنية  وكانت  اجلمارك(، 
اأربعة اأدوار، وباجلملة فهي اأن�رس 
واأزهى ق�سور تب�سة، وكانت موؤثثة 
باملنا�سد،  راقيا  ع�رسيا  تاأثيثا 
التعليم  وو�سائل  واخلرائط 
الع�رسي كلها، وكانت حتتوي على 
الالزمة  الكتب  كل  فيها  مكتبة 

ومطبخ،  �سيدلية  وعلى  لالأ�ستاذ، 
ومناهجها  برناجمها،  وكان 
عظيمة، تراعى فيها ترتيب املواد 
ومناهجها  ومقدارها  الدرا�سية، 

مدرو�سة ح�سب الفئات العمرية.

املنهاج التعليمي 
للمدر�شة ال�شديقية

فكان  التعليمي  منهاجها  واأما عن 
حديثا ي�سمل مواد القراآن والرتبية 
والتاريخ  والأخالق  الإ�سالمية 
الإ�سالمي مبا فيه تاريخ اجلزائر، 
وكذا اجلغرافيا واملواد الريا�سية، 
واللغة  البدنية  الرتبية  جانب  اإىل 
امل�رسفني  جلب  )لقد  الفرن�سية 
معلمني  ال�سديقية  املدر�سة  على 
ماهرين من تون�س وهما: ال�ستاذ 
وال�ستاذ:  �سالح،  بن  اأحمد 
حممود بن حممد، حيث كان الأول 
فكان  الثاين  واأما  العربية،  للغة 
يخ�س  فيما  واأما  الفرن�سية،  للغة 
ال�سيخ  كان  فلقد  الكرمي  القراآن 
من  وهو  علي،  بن  املكي  والعامل 
تب�سة(،  مبنطقة  والعلماء  الوجهاء 
على  املدر�سة  برنامج  وين�س 
الدرا�سة، ومن  �سنوات مدة  ثماين 
بعيد  من  القادمني  التالميذ  حق 
يف نظام هذه املدر�سة ال�ستفادة 
يدفع  اأن  على  داخلية،  اإقامة  من 

التلميذ مبلغا  ماليا ب�سيطا.
عن  يق�سي  الفرن�سي  ال�ستعمار 

م�رسوع املدر�سة ال�سديقية
ال�ستعمار  اأذناب  علم  وملا 
العظيمة  وبنتائجها  باملدر�سة 
فقامت  الظهور،  يف  بداأت  التي 
ق�سنطينة  اإىل  واأ�رسعوا  قائمتهم، 
املنطقة،  على  احلاكم  فاأبلغوا 
اأو�ساط  كل  بني  بالو�ساية  وقاموا 
مثل  اأن  وعلموا  هناك،  املعمرين 
ال�سعب  �ستجعل  املدار�س  هذه 
حقوقه  ويعلم  ي�ستفيق  اجلزائري 
و�سوف تكون نهايتهم، فاأ�رسع وايل 
املدر�سة،  بغلق  واأمر  ق�سنطينة 
اجلمعية  وحل  املعلمني  ونفي 
اأ�سهر  �ستة  مرور  بعد  ال�سديقية 
اأنف�سهم  على ميالدها، واأ�رسو يف 
�رسا كبريا لل�سيخ عبا�س بن حمانة 

رائد الإ�سالح يف منطقة تب�سة.
ثارت  اجلائر  القرار  هذا  وبعد 
وثار  حمانة،  بن  عبا�س  ثائرة 
اجلمعية  يف  اأ�سدقائه  معه 
الوايل  على  الأمر  بطرح  وقاموا 
رفعوا  ثم  اجلزائر،  وحكام  العام 
اأمرهم اإىل باري�س، ومتت مناق�سة 
النواب  جمل�س  يف  املو�سوع 
ق�سية  ا�ستمالت  ولقد  الفرن�سي 
الكثري  ا�ستعطاف  املدر�سة  غلق 

من النواب املن�سفني، وهو ما زاد 
من  املتع�سبني  وغ�سب  حنق  من 
امل�ستعمرين وت�سميهم يف الق�ساء 
على ب�سي�س الأمل يف نه�سة تب�سة 
وو�سل  وعلميا،  ثقافيا  واجلزائر 
بهم الأمر يف التدبري للق�ساء على 
ال�سيخ  وهو  امل�رسوع  هذا  راأ�س 

عبا�س بن حمانة.

ال�شيخ عبا�س بن حمانة 
موؤ�ش�س املدر�شة يغتال 

من طرف زبانية 
ال�شتعمار

وبعد مدة وجيزة من غلق املدر�سة 
د�سائ�س  بداأت  ال�سديقية، 
ال�ستعمار يف تدبري خطة للق�ساء 
على ال�سيخ عبا�س بن حمانة زعيم 
فقد  وبالفعل  باملنطقة،  النه�سة 
مبزرعته  اإليه  الو�سول  ا�ستطاعوا 
على  �رسبه  طريق  عن  واغتالوه 
راأ�سه بالفاأ�س، حينما كان مبزرعته 
ا�سهر  )من  الزهرة  جريدة  يطالع 
اجلرائد التون�سية، �سدرت بتون�س 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  ل�ساحبها 
ال�سناديل �سنة 1890م، وبعد وفاته 
انتقلت اإىل ابنه حممد ال�سناديل، 
واأ�سبوعية  يومية،  �سدرت  وقد 
وعرفت  اأ�سبوعية،  ون�سف 
الإ�سطراريوالإختياري،  الإيقاف 
�سيا�سي،  وطني  طابع  ذات  وهي 
ا�ستقالل  عهد  بداية  احتجبت يف 
يوم  يف  رحمه  فا�ست�سهد  تون�س(، 

16 جويلية 1914م.
بق�سائه  اأنه  يظن  ال�ستعمار  كان 
حمانة  بن  عبا�س  ال�سيخ  على 
�سوف يق�سي على احلركة العلمية 
والإ�سالحية التي بداأت تتغلغل يف 
احلادثة  فبعد  نفو�س اجلزائريني، 
التب�سيونوامليزابيون  قام  مبا�رسة 
تون�س  اإىل  اأبنائهم  باإر�سال 
علمية  بعثة  اأول  يف  اخل�رساء 

ميزابية.

ن�شاأة اأول بعثة علمية 
ميزابية اإىل تون�س

ميكن القول اأن العامل املبا�رس يف 
اجلزائر  لإبا�سية  بعثة  اأول  ظهور 
للمدر�سة  وقع  ما  هو  تون�س  يف 
بعد  بتب�سة،  الع�رسية  ال�سديقية 
مقيتة  بطريقة  مهدها  يف  واأدها 
اأولياء  فعل  رد  فكان  راأينا،  كما 
التالميذ هو التفكري اجلدي والعزم 
اخلطوة  هذه  حتدي  على  الأكيد 
اأبنائهم  باإر�سال  ال�ستعمارية 
درا�ستهم  ل�ستكمال  تون�س  اإىل 
الع�رسية  العربية  مدار�سها  يف 

املماثلة للمدر�سة ال�سديقية، التي 
اأن  ال�ستعمارية  ال�سلطات  اأرادت 
حترم اأبناءهم من الدرا�سة والتعلم 

فيها.
واحدة  ب�سنة  البعثة  هذه  وقبل 
اليقظان  اأبي  اإبراهيم  ال�سيخ  كان 
اأبو  حمدي  عي�سى  بن  )اإبراهيم 
1888م/تويف:  )ولد:  اليقظان، 
ال�سحافة  رائد  �سيخ  1973م( وهو 
جرائد   8 ا�سدر  حيث  اجلزائرية 
من  توقيفها  مت  كلها  ا�سالحية 
الفرن�سي(  ال�ستعمار  طرف 
فكرة  وكانت  هناك،  متواجدا 
تراوده  ميزاب  وادي  من  اخلروج 
على  طرحها  حينما  فرتة  منذ 
زمالئه من الطلبة يف �سنة 1912م، 
�سيخهم  حلقة  يف  يدر�سون  وهم 
مل  ولكن  يحي،  بن  عمر  احلاج 
اهلل  فقدر  رفقائه،  اإقناع  يف  يوفق 
واأن مر�س من عينيه فكان ال�سبب 
بحثا  تون�س  نحو  لل�سفر  املبا�رس 
�سنة  يف  ذلك  وكان  العالج  عن 
حتى  هناك  نزل  اإن  وما  1913م، 
وواظب  الزيتونة  بجامع  التحق 
على ح�سور حلقات كبار امل�سايخ 
هناك، وهنا توا�سل اأولياء تالميذ 
ال�سيخ  مع  ال�سديقية  املدر�سة 
التويل  اأجل  من  اليقظان  اأبي 
الطلبة  هوؤلء  على  والإ�رساف 
يزالون  ل  فهم  درا�ستهم  ومتابعة 
البتدائية  درا�ستهم  مرحلة  يف 
واملراقبة،  الرعاية  اإىل  وبحاجة 
على  اليقظان  اأبو  ال�سيخ  فوافق 
وت�سجع  مبا�رسة  امل�رسوع  هذا 
املا�سي  حلمه  اأن  وراأى  للفكرة، 

بداأ يف التحقق.
و�سمت البعثة يف اأول الأمر حوايل 
اأربعة ع�رسة طالب فمن املدر�سة 
ال�سديقية جند: دحمان بن احلاج 
عي�سى  وحمو  املرموري،  بكري 
احلاج  بن  و�سعيد  املرموري، 
بن  وحممد  املرموري  اإبراهيم 
بن  املرموريوي�سوف  م�سعود 
ان�سم  ثم  املرموري،  بكري  احلاج 
كانوا  ميزابيون  جدد  طلبة  اليهم 
بوهون  وهم  تون�س  يف  متواجدين 
بكري  واأخوه  الزيتون  قا�سم  بن 
وحممد بن عمر بوع�سبانة ويحي 
واإبراهيم  مزوز  يو�سف  احلاج  بن 
و  اأحمد  واأخوه  بغباغة  حمو  بن 
وحممد  غرداية  من  بورورو  يحي 
بن اإبراهيم املفنون من بني يزقن 

وحممد بن احلاج عمر العنق. 
الدور  اإىل  ن�سري  اأن  اأي�ساً  وميكن 

بن  احلميد  عبد  لعبه  الذي  البارز 
باجتاه  رحلته  خالل  من  بادي�س 
الزيتونة �سنة 1908م، حيث  جامع 
اجل�رس  هي  الرحلة  هذه  كانت 
البعثات  جل  عليه  عربت  الذي 
تون�س  على  تتابعت  التي  العلمية 
فكرة  ولعل  الرحلة،  هذه  بعد 
التي  امليزابية  العلمية  البعثات 
اليقظان  اأبو  ال�سيخ  بها  يحلم  كان 
كان  ما  خالل  من  لديه  تولدت 
جامع  حول  اأحداث  من  يتابعه 
نه�سة  من  ي�سهده  وما  الزيتونة 

فكرية وعلمية هناك.
املعمور  الزيتونة  جلامع  واإن 
الطلبة  ا�ستقطاب  يف  كبري  دور 
نظرا  تون�س  اإىل  اجلزائريني 
التي  املرموقة  العلمية  للمكانة 
طالب  وكان  نفو�سهم،  يف  يحتلها 
العلم من اجلزائريني يرون يف طلب 
العلم من الزيتونة واجبا ل بد منه، 
كما ميثل �رسورة فر�ستها ظروف 
الحتالل، واأي�ساً من العوامل التي 
جعلت الطلبة ي�ستقرون يف رحلتهم 
بتون�س حتديدا يف رحاب  العلمية 
الربامج  طبيعة  الزيتونة،  جامع 
واملناهج املدر�سة واملعتمدة يف 
واملناهج  الربامج  وهي  اجلامع، 
من  �سل�سلة  بعد  ا�ستقرت  التي 
الإ�سالحات التي نادى بها الطلبة 
ف�سال  �سيوخهم،  بها  نادى  كما 
وكفاءاتهم  اجلامع  �سيوخ  وزن  عن 

الكبرية.
الثقافية  الأو�ساع  كانت  هكذا 
ومميزا  ومبا�رسا  مهما  عامال 
البالد  نحو  الهجرة  حركة  يف 
املعاهد  نحو  وخا�سة  التون�سية، 
من  الزيتونة  وجامع  العلمية 
من  وال�ستزادة  العلم  طلب  اأجل 
العلماء العظماء هناك، وانتظمت 

الرحالت ب�سكل م�ستمر.
يف  ال�سديقية  املدر�سة  اأثار 

احلركة الإ�سالحية امليزابية:
ولقد كانت اأثر تلك البعثات العلمية 
وادي  منطقة  على  جدا  كبريا 
الطلبة  جل  �سلك  فلقد  ميزاب، 
والزيتونة  تون�س  در�سوا يف  الذين 
واملعاهد املعروفة، نهج الإ�سالح 
للتدري�س  فت�سدروا  عام،  ب�سكل 
يف  العلمية  املعاهد  خمتلف  يف 
ق�سور مزاب، وخا�سة منها معهد 
احلياة الذي اأ�س�سه �سيخ الإ�سالح 

اإبراهيم بيو�س عليه رحمة اهلل.
احلياة  يف  �ساركوا  اأي�سا  ولقد 
كتاباتهم  خالل  من  ال�سحفية 

الكثرية واملتنوعة يف كل املجالت 
امليدان  يف  �سواء  الإ�سالحية 
الجتماعي او الديني او الأخالقي 
فنجد  والقت�سادي،  ال�سيا�سي  او 
ال�سيخ  جرائد  املثال  �سبيل  على 
اليقظان املتنوعة واملتعددة  ابي 
اأبناء  من  الكثري  فيها  كتب  التي 
امليزابيني  من  الإ�سالح  ورجال 
ابي  وال�سيخ  بيو�س  ال�سيخ  مثل 
وال�سيخ  بكلي  وال�سيخ  اليقظان 

عدون وغريهم كثري.
اأي�سا  واملهم  البارز  الدور  واأما 
اأنهم  العلمية  البعثات  لطلبة 
العلماء  جمعية  يف  انخرطوا 
التي  اجلزائريني  امل�سلمني 
الإ�سالحية  احلركة  تزعمت 
معهد  واأ�سبح  قاطبة،  باجلزائر 
احلياة بالقرارة منارة من منارات 
اجلزائري  اجلنوب  يف  الإ�سالح 
خا�س،  ب�سكل  ميزاب  ومبنقطة 
ولقد زار الكثري من اأعالم احلركة 
الإ�سالحية منطقة ميزاب، و�سافر 
حل�سور  امليزابيني  من  الكثري 
ون�ساطات  واجتماعات  موؤمترات 
جمعية العلماء يف العا�سمة او يف 
خمتلف مدن اجلزائر، ولقد كانت 
امليزابية  املدار�س  من  ع�رسات 
واملدن  القرى  من  الكثري  يف 
العلماء  جلمعية  تابعة  اجلزائر 
وتدر�س  اجلزائريني  امل�سلمني 
جلمعية  الإ�سالحي  املنهج  وفق 

العلماء.
املدر�سة  اأن  اأقول  الأخري  يف 
اأن�ساأها  التي  بتب�سة  ال�سديقية 
من  املخل�سني  الرجال  من  جملة 
منطقة وادي ميزاب اأو من تب�سة، 
مالكية  من  وامازيغ  عرب  من 
وابا�سية، كان لها تاأثري كبري على 
ان  بحكم  عام  ب�سكل  اجلزائر 
التعليم العربي الع�رسي بداأ ينت�رس 
يف الكثري من املناطق، واأي�سا كان 
لها اآثار اإيجابية كبرية وكثرية على 
النقاط  خالل  من  مزاب  منطقة 
التي تعرفنا عليها يف هذا املقال، 
ال�سخ�سيات  من  الكثري  وهناك 
عنها  لننف�س  مازالت حتتاج  التي 
مثل  والن�سيان  التهمي�س  غبار 
�سخ�سية عبا�س بن حمانة، واأي�سا 
مازالت  التي  ال�سديقية  املدر�سة 
ال�ساعة  حلد  موجودة  اطاللها 
بكثري  ببعيد عنها  ولي�س  تب�سة  يف 
املفكر  ومنزل  بيت  اأي�سا  مازال 
يبكي  نبي  بن  مالك  اجلزائري 

قدره البائ�س.
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 ن�صائح �صحية 
ملا بعد رم�صان

بعد انتهاء �صهر رم�صان، وخ�صو�صاً يف الفرتة التي تلي العيد، 
يظهر �صعوٌر بالذنب لدى اجلميع! من الإفراط يف تناول 

احللويات الرم�صانية، واملبالغة يف الطعام، والوجبات امل�صبعة 
بالدهون والغري �صحية، اإ�صافًة اإىل الإكثار من �رشب الع�صري 

والقهوة والعودة للتدخني.
عو�صاً عن ذلك، علينا اأن نفتح �صفحة جديدة و�صحية يف 

حياتنا، يكون هدفنا الرئي�صي فيها اأن نحافظ على الوزن الذي 
خ�رشناه يف رم�صان، بح�صب اأخ�صائية التغذية يف �رشكة هيلث 

فاكتوري املتخ�ص�صة بتقدمي الوجبات اجلاهزة ال�صحية. حيث 
تعّود ج�صمنا على تناول وجبتني يومياً، مما قد يوؤدي اإىل تغيري 

العملية ال�صتقالبية يف اجل�صم، لذا يجب علينا العودة اإىل منط 
حياتنا ال�صابق بطريقة طبيعية و�صحية دون اأن نربك اأج�صامنا.
ففي الأيام القليلة التي تلي العيد يجب علينا اأن نتناول وجبات 

زاأة وب�صكل متكرر. مجُ
ما يتوجب علينا فعله:

ق�ّصم وجبتك اإىل ثالث وجبات رئي�صية )فطور- غداء- ع�صاء(
اإ�صافًة اإىل وجبتني خفيفتني، بح�صب منط حياتك.

تناول طعاماً متنوعاً ي�صمن لك احل�صول على كافة املواد 
الغذائية بن�صبة 50% كربوهديرات، 20% بروتني و30% دهون.
حافظ على توازن �صعراتك احلرارية للو�صول اأو للمحافظة 

على الوزن ال�صحي )اعتماداً على احتياجات الطاقة لكل فرد(
ل تهمل وجبة الفطور لأنها الوقود الذي يغذي ج�صمنا بالطاقة 

التي �صوف يحتاجها طوال فرتة ال�صباح، مما ي�صاعد اجل�صم 
على العمل ب�صورة �صليمة على طول اليوم.

50% من ال�صعرات احلرارية التي تاأتي من الكربوهيدرات 
يجب اأن تكون كهربوهيدرات مركّبة، ميكن احل�صول عليها من 

احلبوب واحلبوب الكاملة.
و�ّصع خياراتك من الفواكه واخل�رشوات كل يوم، بكافة الألوان 
)تعزز اخل�رشوات اللون الأخ�رش الداكن والأحمر والربتقايل(

جتنب تناول الوجبات ال�رشيعة.
مار�ض بع�ض الن�صاطات الريا�صية وحاول التخفيف من 

اجللو�ض املتوا�صل.
اقراأ بطاقات الأطعمة التي ت�صرتيها مع قائمة املكونات لتتاأكد 

عدم احتوائها على الأحما�ض الدهنية امل�صبعة والكول�صرتول.
اإن طريقة الطهي مهمٌة للغاية، اإذ يجُن�صح بال�صوي وال�صلق، 

والبتعاد على الطعام املقلي.
نتائج الن�صاط الريا�صي تبعاً للمدة:

30 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يجُن�صح به للحد من 
خماطر الأمرا�ض املزمنة.

60 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يف معظم اأيام الأ�صبوع 
�صوف ي�صاعدك على للمحافظة على وزنك وجتنب زيادة الوزن 

التدريجية.
من 60 وحتى 90 دقيقة من الن�صاط البدين املعتدل يف كل اأيام 

الأ�صبوع يجُن�صح بها للم�صاعدة على تخفي�ض الوزن.
برنامنا اليومي كالتايل:

. الفطور ) بني ال�صاعة 8:00 �صباحاً و 9:00 �صباحاً( م�صدر 
واحد من الكربوهيدرات املركبة، م�صدر الربوتينات والدهون 

ال�صحية.
. الوجبة اخلفيفة 1 )بني ال�صاعة 10:30 �صباحاً و11:30 

�صباحاً( قطعة فواكه.
. الغداء )بني ال�صاعة 12:30 بعد الظهر و 2:00 بعد الظهر( 

الوجبة الأثقل يف اليوم، يجب اأن حتتوي على الن�صويات 
واخل�رشوات والربوتينات )يجُف�صل الربوتينات اخلالية من 

الدهون( والدهون ال�صحية )مثل زيت الزيتون مع ال�صلطة(
.  الوجبة اخلفيفة 2 )ما بني ال�صاعة 4:00 ع�رشاً و5:00 م�صاًء( 
اإما قطعة من الفواكه املجففة )التني املجفف والزبيب والتمر 

وامل�صم�ض املجفف وغريها(
. الع�صاء )بني ال�صاعة 7:00 م�صاًء و 8:30 م�صاًء( يجب اأن 

يحتوي على �صلطة �صحية مع الليمون وزيت الزيتون )ملعقة 
�صغرية( واخلل مع وجبة خالية من الدهون مثل العد�ض اأو 

�صاندويت�ض اجلبنة قليلة الد�صم اأو �صدور الدجاج مع اخل�صار 
على البخار.

اإن توزيع الوجبات �صوف ي�صاعد اأج�صامنا على التعود على 
منط احلياة اجلديد وطريقة الأكل فيه.

الفائدة الأكرب التي �صوف جننيها هي رفع معدل ال�صتقالب 
وجتنب م�صاكل اله�صم من خالل زيادة ن�صاط الأمعاء.

درا�صة تك�صف اأثرا �صلبيا ال�صتخدام الفازلني!
ليدز  جامعة  اأجرتها  درا�صة  ادعت 
الآباء  اإليه  يلجاأ  الذي  الفازلني  اأن 
ت�صكيل  يوقف  اأطفالهم،  جروح  لعالج 
اجللد  يف  الطبيعية«  »ال�صمادة 
الفازلني  با�صتخدام  عادة  ويجُن�صح 
لأنه  واخلدو�ض،  اجلروح  »لعالج« 
للتئامها  ويوؤدي  احل�صا�صية  يقلل 
اأ�صغر  ندوب  ترك  مع  اأ�رشع،  ب�صكل 
عك�ض  ك�صفت  احلديثة  الدرا�صة  ولكن 
ت�صكيل  على  الفازلني  تاأثري  مع  ذلك، 
الذي  الطبيعي«،  اجل�ض  اأو  »ال�صمادة 
الربوتني  من  �رشيط  �صكل  على  ياأتي 
ما  اجلرح،  اإىل  البكترييا  دخول  مينع 
يحول دون الإ�صابة بالتهابات جلدية. 
ولكن الفازلني يوقف التفاعل بني الدم 

والهواء الالزم لت�صكيل ال�رشيط.
الفازلني  الباحثون  ا�صتخدم  وعندما 
وعلى  النازفة  الب�رشية  اجلروح   على 
الفئران، �صدت املادة الزيتية »اجل�ض 
�رشيط  ويعد  للج�صم.  الطبيعي« 
التخرث  عملية  من  جزءا  الربوتني 
تقل  ل  احلماية ملدة  ويوفر  الطبيعية 

عن 12 �صاعة.

الذي  اأرينز،  روبني  الربوفي�صور  وقال 
يف  الطب  كلية  من  الدرا�صة  قاد 
الفازلني  النا�ض  »ي�صتخدم  اجلامعة: 
ملنع التجلط، وملنع النزيف املفرط يف 
والريا�صات  الرغبي  ريا�صات  اإ�صابات 
ترك  الأف�صل  من  ولكن  امل�صابهة. 
حاجز  طريق  عن  لل�صفاء  اجلرح 
احلماية اخلا�ض باجل�صم، والذي يعمل 
النا�ض  اأن�صح  الطبيعي.  اجل�ض  مثل 
اإذا كان  اأو،  الفازلني  بتجنب ا�صتخدام 
بعد  ا�صتخدامه  ذلك،  عليهم  يجب 
لالإ�صابة،  التعر�ض  من  �صاعة  ن�صف 
الربوتني  �رشيط  ت�صكيل  يتم  حيث 

بالكامل«.
يف  املن�صورة  النتائج  هذه  على  وردا 
قالت  ال�رشيرية«،  »التحقيقات  ملة 
امل�صنعة  ال�رشكة   ،»Unilever«
اأثبت  عاما،   140 من  »لأكرث  للفازلني: 
احلفاظ  يف  فعال  اأنه  الفازلني  منتج 
على  الب�رشة  وم�صاعدة  الرطوبة  على 
البقاء ب�صحة جيدة. ومن املعرتف به 
الب�رشة،  يحمي  اأنه  وا�صع  نطاق  على 

وخا�صة مبنع جفاف �صطح اجللد«.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من النوم ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رشبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رشبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رشيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رشبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رشت يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رشبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رشير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رشطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رشطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رشين باملقارنة مع القرن الع�رشين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي متمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  متمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رشطانات  اأكرث  الرئة  �رشطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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انفراد املذهب املالكي باعتبار امل�سالح املر�سلة
امل�صلحة لغة: كاملنفعة وزنا ومعنى هي 
املر�صلة:  امل�صالح،  من  للواحدة  ا�صم 
]الإهمال[  الإطالق  وهو  الإر�صال  من 

وعدم التقييد.
عند  بها  املراد  فاإن  ا�صطالحا: 
اأهملها  التي  امل�صلحة  الأ�صوليني: 
اأو  اعتبارها  على  دليل  يدل  فلم  ال�صارع، 
اإلغاء بخ�صو�صها، مع دخولها يف مقا�صد 

ال�رشيعة الإ�صالمية العامة.
اأو  بال�صت�صالح  بع�صهم  عنه  يعرب  وقد 
ال�صتدلل مراعاة لعملية بناء احلكم على 

الو�صف املنا�صب اأو امل�صلحة.
املالكية  انفراد  يف  العلماء  اآراء  اأما 
تعر�ض  فقد  املر�صلة  امل�صالح  باعتبار 
اأغلب الباحثني يف الأ�صول قدميا وحديثا 
اإىل هذه امل�صاألة يف كتبهم وبحثوها بحثا 
ا�صطربت  ذلك  مع  اأنهم  اإل  م�صتفي�صا، 
عند  خ�صو�صا  كبريا،  ا�صطرابا  اأقوالهم 
منها،  الأربعة  الأئمة  حديثهم عن موقف 
عن  كالمهم  عند  كذلك  ا�صطربت  كما 
مالك  عند  املر�صلة  امل�صلحة  ماهية 

رحمه اهلل.
علماء  وبع�ض  ال�صبكي  وابن  فالآمدي 
مالكا  اأن  املعا�رشين  وبع�ض  املالكية 
رحمه اهلل انفرد باعتبار امل�صالح املر�صلة، 

ويرى علماء املالكية وعلى راأ�صهم القرايف 
اأن مالكا رحمه اهلل مل ينفرد بها واإمنا اأخذ 
واأما اجلويني فقد  العلماء،  بها غريه من 
يذكر  فاأحيانا  امل�صاألة  يف  راأيه  ا�صطرب 
اأن  يذكر  واأحيانا  بها  انفرد  مالكا  اأن 

ال�صافعي اأي�صا اأخذ بها.
وهذا ما اأكده القرايف اأن مالكا رحمه اهلل 
على  مدلال  امل�صالح  باعتبار  ينفرد  مل 
ذلك باأمور منها اأول: اأن اأبا حنيفة رحمه 
اأ�صوله  اأن من  اأ�صحابه على  اهلل قد ن�ض 
ال�صتح�صان الذي هو عند اأ�صحابه: ترك 
القيا�ض والأخذ مبا هو اأوفق للنا�ض وقيل 
يبتلى  فيما  الأحكام  يف  ال�صهولة  طلب 
بال�صعة  الأخذ  وقيل  والعام،  اخلا�ض  فيه 
بال�صماحة  الأخذ  وقيل  الدعة،  وابتغاء 

واتبغاء الراحة.
تلك  عليه  بنوا  ما  �صموا  واإن  واحلنفية 
امل�صائل ا�صتح�صانا فاإنه يف احلقيقة غري 
املر�صلة  امل�صلحة  مراعاة  فيها  خاف 

فيكون ما ذكره ا�صطالحا.
اأخذ  قد  اهلل  رحمه  لل�صافعي  بالن�صبة 
من  يعدها  مل  واإن  املر�صلة  بامل�صالح 
اجلويني  ذكره  ما  ذلك  ويوؤكد  اأ�صوله. 
ياأخذ  ال�صافعي  اأن  الربهان  كتاب  يف 
املر�صلة[  ]امل�صلحة  بال�صتدلل 

ال�رشع  قواعد  لها  ت�صهد  اأن  ب�رشط 
بالعتبار.

الإمام اأحمد رحمه اهلل قد اأخذ بها واإن مل 
يعدها دليال م�صتقال واإمنا يعتربها داخلة 
القيا�ض  لأن مفهوم  القيا�ض  حتت مفهوم 

عنده كان وا�صعا.
اأخذوا  الأربعة  الأئمة  اأن  الكالم  خال�صة 
بها اإما باعتبار ال�صت�صالح دليال م�صتقال 
وال�صافعي،  مالك  عن  املاأثور  هو  كما 
كما  اآخر  دليل  حتت  داخال  باعتباره  اأو 
حيث  واأحمد  حنيفة  اأبي  عند  ال�صاأن  هو 
اعتربه اأحمد داخال حتت مفهوم القيا�ض 
مفهوم  حتت  داخال  حنيفة  اأبو  واعتربه 

ال�صتح�صان.
�صابط  على  اأعرج  اأن  لبد  هذا  بعد 
امل�صلحة املر�صلة عند الإمام مالك لكون 
اخللط يف  �صبب  الذي  هو  التحديد  عدم 
هذه امل�صاألة فيما يبدو. فنجد اأن هناك 
املر�صلة  امل�صلحة  �صابط  اآراء يف  ثالث 
لها  يكن  مل  اإذا  بها  ياأخذ  اأنه  مالك  عند 
بخ�صو�صها  بالإلغاء  ول  بالعتبار  �صاهد 
واإن كانت ل بد اأن تكون داخلة يف قواعد 
ال�رشع الكلية، وهذا الراأي هو الذي نقله 
اأغلب املالكية عن اإمامهم مالك ويعتربونه 

الراأي الأوفق بنهجه.

نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�صادقة من جميع الذنوب ال�صالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ض 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �صوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا ل�صنيعها 

فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�شاعي 
للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�شر موا�شع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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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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�أعلن وكالء بي �إم دبليو يف مو�سكو 
ل�رش�ء  �لطلبات  ��ستالم  بدء  عن 
�سيار�ت  من  �جلديدة  �لنماذج 
"М2" �لريا�سية �ملعدلة وزودت 
هذه  من  �لتقليدية  �لنماذج 
�ل�سيارة مبحركات توربينية قوية 

لرت�ت،   3 و�سعة  �أ�سطو�نات   6 بـ 
 410 عزم  توليد  على  قادرة 
�ل�سيارة  ت�سارع  وزيادة  �أح�سنة 
يف  /�ساعة  كلم   100 �إىل   0 من 
و�لو�سول  ثانية،   4.4 غ�سون 
كلم/   250 �رشعة  �إىل  باملركبة 

�أما �لنماذج �لأقوى منها  �ساعة. 
بقليل،  �أقوى  مبحركات  فاأتت 
 440 عزم  توليد  على  قادرة 
ح�سانا وزيادة �لت�سارع من 0 �إىل 
100 كلم/ �ساعة يف غ�سون 4.2 
باملركبة  و�لو�سول  فقط،  ثانية 

�إىل �رشعة ق�سوى تبلغ 300 كلم/ 
ي�سل  �أن  �ملفرت�ض  ومن  �ساعة 
هذه  من  �لعادية  �لن�سخ  �سعر 
�ل�سيار�ت يف رو�سيا �إىل 59 �ألف 
دولر، �أما �لن�سخ �لأقوى ف�سي�سل 

�سعرها �إىل 65 �ألف دولر.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�ض �لو�قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�ض 
�أو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�ض حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�ض  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �لو�قية  �ملالب�ض  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�لأغر��ض  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  بالإ�سافة  �لأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �لأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�لأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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اإن�ستغرام تطلق تطبيقها املخفف »اليت«
تطبيقها  اإن�ستغرام  من�سة  اأطلقت 
يف  اليت«،  »اإن�ستغرام  املخفف 
حماولة الإيجاد اأ�سواق جديدة حتافظ 
م�ستخدميها  منو  على  خاللها  من 
البالغ عددهم مليار م�ستخدم ن�سط 
�سهرياً، ويهدف التطبيق اإىل تو�سيع 
نطاق اإن�ستغرام يف االأ�سواق النا�سئة 
يف  امل�ستخدمني  احتياجات  وتلبية 

بلدان العامل النامي.
الأجهزة  املخ�س�ص  التطبيق  وظهر 

املوا�سفات  منخف�سة  اأندرويد 
بالي  غوغل  تطبيقات  متجر  �سمن 
وي�سري  ال�رشكة،  من  اإعالن  اأي  دون 
اأن  اإىل  املرفق  التطبيق  و�سف 
�سغري  تطبيق   Instagram Lite
بتوفري  لك  ي�سمح  مما  احلجم، 
وتنزيله  هاتفك  على  م�ساحة 
ب�رشعة، بحيث يتيح اإمكانية ت�سفية 
ال�سور ون�رشها �سمن خال�سة تغذية 
االأخبار اأو �سمن ميزة الق�س�ص، اإىل 

الق�س�ص  م�ساهدة  اإمكانية  جانب 
لكنه  »ا�ستك�ساف«،  �سفحة  وت�سفح 
يفتقر يف الوقت احلايل اإىل خيارات 
م�ساركة مقاطع الفيديو اأو التوا�سل 
الر�سائل  خالل  من  االأ�سدقاء  مع 

املبا�رشة.
 Instagram Lite ويهدف تطبيق
امل�سكالت  من  العديد  حل  اإىل 
الهواتف  م�ستخدمي  بني  ال�سائعة 
الذين  النامي  العامل  يف  املحمولة 

غالبًا ما ميتلكون هواتف قدمية مع 
اأو ات�ساالت  م�ساحة تخزين �سغرية 
ي�ستطيعون حتمل  ال  اأو  اأبطاأ  �سبكة 
االإنرتنت  بيانات  حزم  تكلفة 
مرتفعة الثمن، بحيث قد ال ي�سطر 
ال�سور  حذف  اإىل  امل�ستخدمون 
لتثبيت  االأخرى  التطبيقات  اأو 
االنتظار  اأو   ،Instagram Lite
ودفع  ال�سور  لتحميل  طويلة  لفرتة 

املزيد مقابل م�ساهدتها.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر االأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل االإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق واالبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
االتفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة االأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

اأمازون تدعم 
اللغة العربية عرب 

12 األف كتاب على 
تطبيق كيندل
االآن  تدعم  اأنها  اأمازون  �رشكة  اأعلنت 
القراءة  اأجهزة  على  العربية  الكتب 
االإلكرتونية اخلا�سة بها امل�سماة كيندل 
Kindle، اإىل جانب دعم الكتب العربية 
�سمن تطبيق كيندل للهواتف املحمولة.

وياأتي ذلك باعتبار اللغة العربية واحدة 
من اأكرب خم�ص لغات يف العامل من حيث 
تاأخر  من  وبالرغم  بها،  الناطقني  عدد 
كيندل،  اأجهزة  اإىل  العربية  اللغة  و�سول 
اإىل  جنباً  مدعومة  االآن  اأ�سبحت  لكنها 
واالأملانية  االإجنليزية  اللغات  مع  جنب 
واالإ�سبانية  واالإيطالية  والفرن�سية 
وعدد  والرو�سية،  وال�سينية  واليابانية 

واأ�سبح  االأخرى  واللهجات  اللغات  من 
كيندل يف جميع  القراء وعمالء  باإمكان 
مبجموعة  االآن  اال�ستمتاع  العامل  اأنحاء 
كتاب  األف   12 من  اأكرث  ت�سم  متزايدة 
تطبيق  على  العربية  باللغة  كيندل 
اآي  هواتف  الأجهزة  املجاين  كيندل 
واأجهزة  باد  اآي  واأجهزة  واأندرويد  فون 
ن�رش  االآن  للموؤلفني  ميكن  كما  كيندل.  
برنامج  مع  العربية  باللغة  كيندل  كتب 
 Kindle Direct Publishing
مفتوحاً  كان  والذي  لل�رشكة،  التابع 
للموؤلفني ملدة �ست �سنوات، واأ�سبح االآن 

متاحاً للموؤلفني العرب.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�سيج الأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى االإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�ستخدمني الحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع االفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ص غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي االإنرتنت

اأوقفت في�ص بوك الربنامج الذي اأطلقته �سنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�سرّية  الطائرات  من  اأ�سطول  ت�سنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  االإنرتنت 
عن  ال�ساأن  هذا  يف  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�سلة تطوير االأجهزة الطائرة لتوفري االإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

االإنتاج ال�سناعي.

وتعتزم في�ص بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�ص  وتتعاون  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�ص على تطوير طائرات �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ا�سمها »هاب�ص«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل االإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�سرتاتو�سفري.



وطلبة  جامعيون  �أ�ساتذة  نوه  وقد 
�لب�رصي  لل�سمعي  �لطالبي  باملهرجان 
�ملهرجان  حمافظ  ح�سب  �سمح  �لذي 
حممد  و�لإعالمي  �جلامعي  �لأ�ستاذ  
�ل�سباب  مو�هب  �كت�ساف  يف  مرو�ين 
�لب�رصي  �ل�سمعي  يف  خا�سة  �لعالمية 
�إعالمية تخ�ص  باأعمال  �لطلبة  �ذ �سارك 
�أفالم ق�سرية �سامتة وربورتاجات وبوتري 
يف  �جلامعية  �لأ�ستاذة  �عتربت  وقد 
حلمية  رقاد  �لدكتورة  و�لت�سال  �لإعالم 
�ن م�ستوى  �لتي كانت ع�سو جلنة حتكيم 
يف  و�حلما�ص  جيد�  كان  �لطلبة  �أعمال 
معاجلة بع�ص �لطابوهات كان حا�رص� يف 
بعدد  �إعجابها  مبدية  �ملرت�سحني  �أعمال 
عر�سها  مت  �لتي  �لإعالمية  �لأعمال  من 

�لدكتور  ��سار  جهته  ومن  �ملهرجان  يف 
�سمعي  م�سار  م�سوؤول  �لقادر  عبد  مالفي 
�ملهرجان  �أهمية  �إىل  باجلامعة  ب�رصي 
�نه  قال  �لذي  �لب�رصي  لل�سمعي  �لطالبي 
�سيفتح �آفاق هامة وو��سعة لطلبة �لإعالم 
و�لت�سال بجامعة م�ستغامن خا�سة �أولئك 

�لإذ�عة  يف  �لإعالمي  بالعمل  �ملهتمني 
و�لتلفزيون هذ� و�سرتفع حمافظة مهرجان 
�ل�سمعي �لب�رصي ملفا �إعالميا وعلميا عن 
�لعايل  �لتعليم  لوز�رة  �ل�سنة  تظاهرة هذه 
ينظم  ودويل  ووطني  مهرجان  دعم  لطب 

بجامعة م�ستغامن حول �ل�سمعي �لب�رصي

بو�سعادة بامل�سيلة

العثور على �شاب ميت 
بواد بالهامل 

عرث م�ساء �أم�ص على جثة �ساب ميت  بو�د �لهامل برب��ص �لعني ببلدية �لهامل 
�إىل  نقله  مت  �أين  ر    ب  حممد  مدعو  �سنة   22 عمره  و�ل�سحية  ببو�سعادة  
�ل�رصعي  �لطبيب  علي  لعر�سه  بو�سعادة  مب�ست�سفي  �جلثث   حفظ  م�سلحة 
فيما فتحت م�سالح �لدرك  حتقيق يف �حلادثة �لتي �هتز لها �سكان �لبلدة بعد 
�إطالق حملة على �لبحث عنه بعد غيابه منذ يومني  وخا�سة عائلة �ل�سحية 

فيما تبقي �لأ�سباب جمهولة �إىل حد كتابة هذه �لأ�سطر.
هواري بن علية

اأدرار 

املطالبة باجناز خميم 
�شيفي عائلي 

فعاليات  ملختلف  �ملمثلة  �ملدنية  �جلمعيات  من  �لعديد  نا�سدت 
�ملركزية  وحتى  �لولئية  ل�سلطات  �أدر�ر  بولية  �ملدين   �ملجتمع 
�ل�سيف  ف�سل  يف  خا�سة  �لنا�ص  ظروف  �أحول  يف  �لنظر  ب�رصورة 
يوؤثر  �أين تفوق درجات �حلر�رة 48 درجة يف �لظل مما  �حلار جد� 
�سلبا على �ملو�طنني وبغية �ل�سماح و�إعطائهم فر�سة �ل�سطياف يف 
�حدي �لوليات �ل�سمالية وهذ� باجناز خميم خا�سة بالولية ي�ستقبل 

بو�سريفي بلقا�سم على فرت�ت قو�فل من �ل�سباب و�لعائالت 
تب�سة

حجز كمية من الأ�شماك الغري 
�شاحلة لال�شتهالك

متكنت قو�ت �ل�رصطة باأمن د�ئرة �ل�رصيعة على م�ستوى و�سط مدينة 
توقيف  من  �جلمعة   �أم�ص   من  �أم�ص  م�ساء  تب�سة  ولية  �ل�رصيعة  
�سخ�ص يلغ من �لعمر 34 �سنة  على �ساحنة تربيد من نوع كيا على 
�ملنتوح  �ساحب  �أن  تبني  للبيع   معرو�سة  �لأ�سماك  من  كمية  متنها 
ل ميلك �سهادة طبية �أين مت حتويل �ل�ساحنة رفقة �ساحب �ملنتوج 
�ىل جلنة حفظ �ل�سحة و �لوقاية �لتابعة لبلدية �ل�رصيعة بعد مر�قبة 
و �ملقدرة  �ل�سماك �ملحجوزة  كمية  �إتالف  �للجنة  �ملنتوج قررت 
باأكرث من 150 كلغ ل�سبب عدم وجود �ل�سهادة �لطبية للمنتوج حيث �أن 
�ملنتوج جمهول �مل�سدر ليتم �إتالف �لكمية �ملحجوزة مبركز �لردم 
�لتقني  حلني ��ستكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية  و تقدمي �ملتورط �أمام 

�جلهات �لق�سائية
عزيزي ر�شيد

 م.اأمني  

التح�سري لطبعة دولية العام املقبل

اختتام املهرجان الطالبي لل�شمعي الب�شري بجامعة م�شتغامن
اختتمت فعاليات املهرجان الطالبي لل�سمعي الب�سري الذي نظم بجامعة م�ستغامن بالإعالن عن تتويج الأعمال املتفوقة 

يف الطبعة الثانية يف حفل تخرج دفعة اإعالم و�سحافة  الذي �سينظم يف الثالث من �سهر جويلية ح�سب ما اأكد رئي�س ق�سم 
الإعالم والت�سال بجامعة م�ستغامن الدكتور العربي بوعمامة وقد تناف�س اأزيد من ثالثة ع�سر عمل �سمعي ب�سري يف 

التظاهرة الطالبية التي عرفت م�ساركة عدد من الإعالميني.

جامعة 
م�شتغامن..�شكرا
التكرمي  م�ستغامن  جامعة  ت�ستحق 

ع�سرات  تنظيم  يف  لنجاحها 

خمتلف  يف  العلمية  الفعاليات 

ما  مقدمتها  ويف  التخ�س�سات 

و  ال�سحافة  مبيدان  اأ�سا�سا  يتعلق 

املهرجان  اآخرها  كان  الإعالم،و 

يف  الب�سري  لل�سمعي  الطالبي 

املنتظر  من  ناجحة  حملية  طبعة 

طبعة  اإىل  املقبل  العام  حتول  اأن 

الغنائم  م�سك  من  جتعل  دولية 

البحث  خمابر  و  للمخت�سني  حمجا 
املحلية و العاملية.

اإر�ساء  من  اجلامعة  متكنت 

من  امل�ستوى  هذا  يف  تقاليدها 

اإل  �سهر  مير  يكاد  فال  الن�ساطات 

ن�ساطا  الكليات  اإحدى  ت�سهد  ّو 

منه  بتخ�س�سها،ي�ستفيد  مت�سال 
الطلبة .

يفتح هذا الن�ساط املتميز جلامعة 

م�سراعيه  على  الباب  م�ستغامن 

للت�ساوؤل عن ف�سل بع�س املوؤ�س�سات 

اجلامعية على امل�ستوى الوطني يف 

جامعة  م�ستوى  مبثل  ن�ساط  خلق 

املادة  تتوفر  حني  يف  م�ستغامن 

التي  املالية  املوارد  تتوفر  و  اخلام 

ن�ساطات  عن  ف�سال  بذلك  ت�سمح 
خمابر البحث.

موقف

ال�شاب وحيد يحقق 
 ن�شبة عالية بكليب 
Je regrette

 
�جلديد Je regrette �لذي  حقق   �لكليب 
 2018 جو�ن   28 وحيد  يف  �أطلقه �ل�ساب 
�أكرث  بلغت  و�لتي  �مل�ساهدة  من  عالية  ن�سبة 
يومني  ظرف  يف  م�ساهدة  �ألف   146 من 
قام  �ليوتيوب حيث  موقع  على  �إطالقة  من 
برجي  �ملخرج  �جلديد  �لكليب  هذ�  باإخر�ج 
بوديب  وهيبة  وكلمات  ح�سمان  طارق  و�إنتاج 
و�أحلان وتوزيع �إليا�ص نز�يل و �إيقاع ريا�ص مع 
�أك�سب  فلقد  كارلوين  �سارة  م�ساركة  �ملوديل 
�لنظري  منقطع  �لر�قي جناحا  �لعمل  هذ� 
�لعاطفية فيها  كلمات  �لأغنية  هذه  لكون 
ما  وهذ�  ع�رصي  مو�سيقي  طابع  ذ�ت  معربة 
ينباأ بامل�ستوى �لكبري �لذي �أظهره هذ� �لفنان 
�ل�سطايفي �ملبدع �لذي متكن من فر�ص نف�سه 
�لكبرية  �لفنية يف ظل �ملناف�سة  �ل�ساحة  على 

لنجوم  �أغنية �لر�ي  �جلز�ئري.
حكيم.م

احلاج # وداد 

�شوناطراك تو�شع ن�شاطها 
مع جممعات دولية

اأويحيي ي�شتقبل م�شاعد كاتب 
الدولة الأمريكي

�لعام  �ملدير  �لرئي�ص  �أجرى 
ولد  �ملوؤمن  عبد  ل�سوناطر�ك 
�سل�سلة حمادثات  بو��سنطن  قدور 
طاقوية  جممعات  م�سوؤويل  مع 
دولية تطرق فيها معهم �إىل فر�ص 
�ل�رص�كة و�ل�ستثمار يف جمال �إنتاج 

�ملحروقات ونقلها وت�سويقها.
ي�سارك  �لذي  قدور  ولد  وكثف 
للندوة  �ل27  �لطبعة  بو��سنطن يف 
مع  �للقاء�ت  �لغاز  حول  �لعاملية 

ودولية  �أمريكية  �رصكات  م�سوؤويل 
ترقية  �إىل  يهدف  م�سعى  �إطار  يف 
تعد  �لتي  �سوناطر�ك  ��ستثمار�ت 
�لوطني  لالقت�ساد  �لناب�ص  �لقلب 
�لعام  �ملدير  �لرئي�ص  �أو�سح  و 
على  ت�رصيح  يف  ل�سوناطر�ك 
�ملحادثات  �أن  �لندوة  هام�ص 
�إىل  �ل�رصكاء  بالتطرق مع  �سمحت 
ب�ساأن  للمجمع  �جلديدة  �ملقاربة 

تطوير ن�ساطاته.

��ستقبل �لوزير �لأول �حمد �أويحيى ، 
م�ساعد كاتب �لدولة �لأمريكي جون 
بزيارة  يقوم  �لذي  �ساليفان  جوزيف 
�نعقاد  �إطار  يف  �جلز�ئر  �إىل  عمل 
�لدورة �ل5 للم�ساور�ت �لثنائية حول 

�مل�سائل �لأمنية و مكافحة �لإرهاب، 
ح�سبما جاء يف بيان مل�سالح �لوزير 
�أن  �مل�سدر  ذ�ت  �أ�ساف  و  �لأول 
�ل�سوؤون  وزير  بح�سور  جرى  �للقاء 

�خلارجية عبد �لقادر م�ساهل.

املهرجان الدويل الثاين للفرو�سية يف تب�سة

 م�شاركة مميزة لأربع وليات

مترنا�ست

الإرهابي عقباوي بادي ي�شلم نف�شه للجي�ش

دول عربية ا�شتكت تركيا لل�شهاينة

نحو منع الجها�ش يف الوليات املتحدة

�أَ�رصف و�يل ولية تب�سة مبعية رئي�ص و�أع�ساء 
�ملجل�ص �ل�سعبي �لولئي و�ل�سلطات �لولئية 
وبع�ص  و�لع�سكرية  �ملدنية  و  �ملحلية  و 
وروؤ�ساء  �لولئيني  �لتنفيذيني  �ملديرين 
و�ملنتخبني  �لعاتر  وبئر  نقرين  د�ئرتي 
بتب�سة  �لتون�سية  �جلمهورية  قن�سل  و�ل�سيد 
و�لذي  �لفرو�سية  مهرجان   �نطالق  على 
�أ�سمته �جلمعية �ملنظمة جمعية رجال �لبري 
للفرو�سية مبدينة بئر �لعاتر حنوب عا�سمة 

�لثاين  �لدويل  �ملهرجان  تب�سة   �لولية 
مب�ساركة  �ل�سعبي  �لرت�ث  و�إحياء  للفرو�سية 
�لو�دي  وولية  تون�سية  وليات  لأربع  مميزة 
�لكويف  مر�سط  وبلديات  �أهر��ص  و�سوق 
بئر �لعاتر من ولية تب�سة �إىل جانب جمعية 
�لكاهنة  وجمعية  �ل�سعبي  �لرت�ث  �إحياء 
و�سعر�ء بئر �لعاتر �ل�سعبيني وبع�ص �ل�سعر�ء 

من تون�ص �ل�سقيقة.
عزيزي ر�شيد

ومو��سلة  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف   
�ل�سعبي،  �لوطني  �جلي�ص  قو�ت  جلهود 
 ،2018 �أم�ص   نف�سه،  �إرهابي  �ّسلم 
بالناحية  بتمرن��ست  �لع�سكرية  لل�سلطات 
م�سد�ص  وبحوزته  �ل�ساد�سة  �لع�سكرية 
مملوء.  ذخرية  وخمزن  كال�سينكوف  �آيل 
بادي«،  »عقباوي  بامل�سمى  �لأمر  يتعلق 

�لتحق  �لذي  �حل�سن«،  �ملدعو«�أبو 
باجلماعات �لإرهابية �سنة 2012.

هذه �لنتائج توؤكد مرة �أخرى �إ�رص�ر وعزم 
�ل�سعبي  �لوطني  �جلي�ص  مكونات  كافة 
خمتلف  عرب  و�ل�سكينة  �لأمن  ب�سط  على 
من  تبقى  مما  وتطهريها  �لبالد،  �أنحاء 

ظاهرة �لإرهاب.

�أفادت �سحيفة »هاآرت�ص« �لعربية باأن عدة 
دول عربية �أعربت لإ�رص�ئيل عن قلقها من 
�لقد�ص  مدينة  �أن�سطتها يف  تركيا  تكثيف 
�ل�سحيفة  و�أكدت  �لأخرية.  �ل�سنو�ت  يف 
يف تقرير ن�رصته �أم�ص �أن م�سوؤولني كبار� 
و�ل�سلطة  و�ل�سعودية  �لأردن  من  كل  يف 
ب�سكل  لإ�رص�ئيل  �أبدو�  �لفل�سطينية 
�إز�ء  قلقهم  �ملا�سي  �لعام  منف�سل خالل 
�لقد�ص،  مدينة  يف  �ملتز�يد  �أنقرة  نفوذ 

�لرئي�ص  من  حماولة  فيه  يرون  ما  وهو 
لكت�ساب  �أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي 
يف  �لإ�سالمي  بالعامل  �لفردية  �لزعامة 
�أردنيون  م�سوؤولون  و�تهم  �لقد�ص.  ق�سية 
عجلة  ور�ء  بـ«�لغفو  �لحتالل   �سلطات 
�لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لقيادة« وعدم 
بعد  وخا�سة  �لظاهرة،  هذه  ملكافحة 
توقيع �تفاق م�ساحلة بني �أنقرة وتل �أبيب 

يف عام 2016، ح�سب �ل�سحيفة.

قد  �حلظر  �أن  من  حقوقيون  ن�سطاء  حذر 
من  �لعديد  يف  �لإجها�ص  على  يُفر�ص 
�لوليات �لأمريكية يف غ�سون 18 �سهر�، بعد 
��ستقالة �لقا�سي �لبارز �أنطوين كينيدي من 

من�سبه يف �ملحكمة �لعليا.
�لبالغ  �لقا�سي  ��ستقالة  من  �ساعات  وبعد 
يف  يعمل  كان  و�لذي  �لعمر،  من  عاما   81
�ملحكمة �لعليا منذ عام 1988، �أعلن �لرئي�ص 
قائمة  يدر�ص  �أنه  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 

و�ساركت  لكينيدي،  حمتمال  خلفا   25 ت�سم 
معار�سة  حمافظة  جماعات  و�سعها  يف 
�أثناء  تعهد  قد  تر�مب  وكان  لالإجها�ص. 
�لق�ساة  �إل  يعني  لن  باأنه  �لنتخابية  حملته 
يف  �حلق  يعطي  �لذي  للقانون  �ملعار�سني 
�لإجها�ص و�لذي يعود �إىل عام 1973، معربا 
�خلا�ص  �لفدر�يل  �لقانون  �إلغاء  عزمه  عن 
هذه  وت�سليم  �لإجها�ص  حق  �لن�ساء  مبنح 

�مل�ساألة �إىل �سلطات �لوليات.
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