تنظيمات القاعدة و التوحيد واجلهاد مهددة بالزوال

6�ص

 �إرهابيا ي�سلمون �أنف�سهم ومفاو�ضات متوا�صلة مع �آخرين40
:

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف لـ

كـ ــل ال ــم�ؤ�شرات
تـ ــوحي ب ــالتوجه
نحو وفاق وطـني

4�ص

4189:العدد
1 €  فرن�سا- دج10  اجلزائر: الثمن/ 4682:العدد

1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

4�ص

هجوم على �سيارتني بقذيفة
متبوعة بوابل من الر�صا�ص

اغتيال جم ــموعة مـ ـ ــن
احلر�س التون�سي قرب
احلـ ـ ــدود اجلـ ـ ــزائرية
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 جويلية21 الإفراج عن قوائم ال�سكن و قطع الأرا�ضي بب�شار يف

حتذيرات من تو�سع رقعة االحتجاجات

5�ص

 ملياردينار ملعاجلة31
 والية25 م�شكل يف

 بلــــــديـــــة590
تعــــرف تذبــــــذبا
يف التزود باملاء
2�ص

�سيدي بلعبا�س

حـــــجز حـــــوايل
 قـــــــر�ص100
" "�إك�ســـــتازي

طالبوا بتدخل ال�سلطات املعنية

االقت�صادي بني اجلزائر والهند

«هناك �إرادة لتكثيف التعاون جائزة اجلي�ش لأف�ضل عمل علمي وثقايف و�إعالمي
24�ص
هالك الع�شرات من ر�ؤو�س
الإبل مبناطق حدودية بورقلة
6�ص

ريخ
ا

ت

17-16�ص
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E-LEARNING METIER
CONTACT
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Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
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communication
QUALIFICATION
Evaluation en fin de stage
EXPERIENCE
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Montage video
Graphiste multimedia
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REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

EXPERIENCE

INVESTPLUS

فرن�سا حتاول حرق الذاكرة
و�ضـ ــرب �شـ ـ ــرعية ال ـ ـ ــثورة
EXPERIENCE

13�ص

امل�ؤرخ رابح لوني�سي لـ

QUALIFICATION
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ـ
ـ
ت
ـلى
ـ
ـ
ـ
ع
ـاءات
ـ
ـ
ـ
ض
�إ
�
حليلوزيت�ش مينح موافقته
مزاب يف العــهد العثماين للعودة �إىل تدريب اخل�ضر

:

INFOGRAPHIE

1830 – 1510

3�ص

TRAVAIL

ريا

EMPLOI

�ضة

: نائب رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات مهدي بن دميراد

world AVENIR

ماجر يح�ضر �ضربة موجعة لزط�شي

ي�شرف على ت�سليمها اليوم الفريق قايد �صالح

digital

5�ص

 قطع طر قات ب�سبب ال�سكن واملاء: �أدرار.

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

Langues étrangères
tarifs spécial été
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عين

ال�شرق الأو�سط اللندنية

اجلزائر تنفي وجود �أماكن
اعتقال �سرية فوق �أرا�ضيها
نقلت �أم�س يومية ال�شرق
الأو�سط اللندنية ما
�سمته نفى م�س�ؤول
حكومي جزائري �أثناء
«جل�سة م�ساءلة»
حقوقية �أممية يف جنيف
م�ضمون تقارير منظمات
دولية غري حكومية،
بخ�صو�ص وجود �أماكن
اعتقال �سرية ،ودافع
عن «الأ�شواط التي

قطعتها اجلزائر يف جمال
الدميقراطية والتعددية
احلزبية» ،وعن «حقها يف
و�ضع حد للهجرة ال�سرية
الرتباطها باجلرمية
والإرهاب واملخدرات».
ون�شر املوقع الإلكرتوين
ملجل�س حقوق الإن�سان،
التابع للأمم املتحدة،
تفا�صيل نقا�ش يجري
منذ اخلمي�س املا�ضي

�شركة «�ساوند �إينريجي» الربيطانية

بحث عن متويل مايل حلفر �آبار
نفط قرب احلدود اجلزائرية

مع مدير ق�سم حقوق
الإن�سان بوزارة
اخلارجية اجلزائرية
لزهر �سوامل ،تناول
تقييما دوريا لأو�ضاع
احلقوق واحلريات
باجلزائر ،وذلك يف
�ضوء تعهدات اجلزائر
الدولية ،وانخراطها يف
�آليات الأمم املتحدة يف
املجال.

خبر في
صورة

اجلزائريون ي�صنعون
احلدث يف تون�س
خالل العام الفائت  2017ا�ستقطبت تون�س لأول مرة منذ
 2014حوايل  7ماليني �سائح بف�ضل قدوم املزيد من ال�سياح
حت�سن ملمو�س يف
وخا�صة من اجلزائر ورو�سيا .وهناك ّ
ال�صادرات جمدداً ،الأمر الذي �أدى �إىل �إ�شاعة �أجواء التفا�ؤل
وحت�سن
بعودة عجلة االقت�صاد �إىل م�ستوى ما قبل عام 2011
ّ
امل�ستوى املعي�شي الذي تدهور بفعل �سيا�سات رفع الأ�سعار
ون�سب الت�ضخم العالية .وتقدر م�صادر متعددة و�صول هذه
الن�سبة �إىل �أكرث من  6باملائة �أو �أكرث خالل كل �سنة من
ال�سنوات الأربع املا�ضية وهو الأمر الذي هوى بقيمة الدينار
وبالقوة ال�رشائية لغالبية التوان�سة.

طرحت �رشكة «�ساوند �إينريجي» الربيطانية نحو  30مليون �سهم من �أ�سهمها
يف البور�صة لالكتتاب ،ل�ضمان ح�صولها على  15مليون دوالر الزمة حلفر 3
�آبار جديدة يف منطقة «�أنوال» �رشق املغرب ،حيث اكت�شفت فيها كميات كبرية
من النفط ال�سائل .و�أعلنت ال�رشكة التي تبا�رش علميات التنقيب عن النفط
والغاز يف املغرب ،نيتها تزويدها بال�سيولة النقدية التي حتتاجها يف املرحلة
املقبلة .وتوقع مدير عمليات اال�ستغالل يف «�ساوند �إنريجي» بريان ميت�شيرن،
�أن «تكون الآبار النفطية الثالث التي يجري حفرها ،الهدف املنتظر يف عميات
اال�ستغالل»،و�أكدت ال�رشكة �أن الآبار ،ت�ضم احتياطات من النفط والغاز تقدر بنحو
 7تريليونات قدم مكعبة من كحد �أدنى ،و 34تريليون قدم مكعبة كحد �أق�صى ،مع
وجود احتياط معتدل يف متو�سط  20تريليون قدم مكعبة ،وهي �أكرب كمية من
االكت�شافات يتم الإعالن عنها يف منطقة «تندرراة» قرب احلدود اجلزائرية.

ال�سفري اجلزائري لدى الكويت
عبداحلميد عبداوي

زيارات متبادلة للم�س�ؤولني قريبا
�أكد ال�سفري اجلزائري لدى الكويت
عبداحلميد عبداوي عمق العالقات
الكويتية -اجلزائرية ،كا�شفا عن
م�شاريع لعدد من الزيارات املرتقبة
بني م�س�ؤويل البلدين �آخرها الزيارة
التي قام بها وزير الطاقة اجلزائري،
�إ�ضافة �إىل اجتماعات اللجنة الثنائية
للتعاون الثقايف واالقت�صادي يف
دورتها العا�رشة التي �ستعقد يف
الكويت قبل نهاية هذا العام وقال
عبداوي ،يف ت�رصيح �صحايف على

هام�ش االحتفال الذي �أقامته
ال�سفارة مبنا�سبة عيد ا�ستقالل
اجلزائر� ،إن عالقات البلدين ممتازة
جدا وت�شهد طفرة نوعية ،وعن �أهم
امللفات التي �ستناق�شها اللجنة
امل�شرتكة بني البلدين قال �أن اجلانبني
اتفقا �أن تعقد اجتماعات اللجنة يف
الن�صف الثاين من هذه ال�سنة وتناق�ش
التعاون الثقايف واالقت�صادي واالرتقاء
بالتعاون االقت�صادي �إىل م�ستوى
العالقات ال�سيا�سية اجليدة جدا.

بلدية احلمامات

�شاطئ «ال�صخرة» يف
اجلزائر  ..للن�ساء فقط!
�أفرد موقع»  DWعربية « �أم�س
م�ساحة وا�سعة ل�شاطئ من نوع
خا�ص يف بلدية احلمامات بالقرب
من العا�صمة « و قال معد التقرير
ي�ستقطب الن�ساء فقط نظرا لرغبتهن
يف الهرب من التحر�ش وال�رسقات
وانتهاك احلرمات» .و نقل التقرير
كثريا من الآراء لن�ساء يرتددن على
ذات ال�شاطئ و �أي�ضا على ل�سان
الأخ�صائية بعلم االجتماع الأ�رسي،
هاجر دحماين ،التي قالت �أن

الظاهرة قدمية ومرتبطة بقواعد
و�أ�صول تربى عليها املجتمع حتى
�صارت تقليداً يتجاوز �أحياناً القوانني
الو�ضعية .وتقول دحماين �إنها ت�شجع
املبادرة لأنها – بر�أيها -عاك�سة
لقيمة ومكانة املر�أة اجلزائرية،
حيث ا�ستطاعت �أن حتظى ب�شواطئ
خا�صة بها دون الرجال .وتربر ذلك
باحلاجة �إىل «الأمان والراحة النف�سية
واالبتعاد عن ظواهر التحر�ش
اجلن�سي واالعتداءات اللفظية».

الأ�سرة الكروية تعزي برحيل الملا�س
عزّت الأ�رسة الكروية اجلزائرية
وفاة الأ�سطورة و�أف�ضل العب
على مر تاريخ الكرة املحلية
ح�سان الملا�س الذي فارق
احلياة �أول �أم�س بعد �رصاع

مع املر�ض ،حيث اجتمع �شمل
العائلة الكروية على فقدان
العب كبري ترك �سمعة كبرية
على امل�ستوى املحلي والعاملي،
وتلقت عائلة الملا�س التعازي

املدية

ر�صا�صة طائ�شة تودي
بحياة �شرطي

�أودى ح�ضور �رشطي لعر�س زميله
بحياته ،بعدما تعر�ض لطلقة نارية
عن طريق اخلط�أ من طرف �رشطي
�آخر كان حا�رضا يف حفل الزفاف

بقاعة احلفالت مبنطقة بو�سكن
ببني �سليمان ،ورغم نقل املعني �إىل
امل�ست�شفى على جناح ال�رسعة �إال �أنه
مل يتمكن من �إنقاذه.

من خمتلف الأ�رسة الكروية
اجلزائرية وامل�س�ؤولني على
ر�أ�س الهيئات الريا�ضية يتقدمهم
وزير ال�شباب والريا�ضة حممد
حطاب ورئي�س اللجنة الأوملبية

اجلزائرية م�صطفى برياف،
�إىل جانب الالعبني القدامى
واحلاليني والذي تقدمهم عدالن
قديورة املحرتف يف نوثينغهام
فوري�ست االجنليزي.

 31ملياردينار ملعاجلة
م�شكل يف  25والية

 590بلدية تعرف
تذبذبا يف التزود باملاء

ك�شف مدير مركزي
لل ّتزويد باملياه ال�صاحلة
لل�رشب �أن م�صاحله
ّ
�سجلت حوايل 590
بلدية
ب
ـ25
والية فيها
تذبذب يف ال ّتزويد
باملياه ،م�شريا �أن الدولة
و�ضعت خطة طريق
لكل بلدية من حيث
م�شاكلها ونقائ�صها من
خالل خ�ص�صت برنامج
ا�ستعجايل �إ�ضايف حلوايل
 31مليار
لإمتام كل عمليات ال�صيانة  ،وتتمثل هذه العمليات،
يف حفر
�
آبار
�
إ�ض
افية،
و
جتديد حمطات الدفع لتو�صيل املياه،
بالإ
�ضافة
�
إىل جتديد ال�شبكات ل�صلح الأعطاب.

ق�ضية برت يد فتاة مب�ستغامن

عالمات ا�ستفهام حول معايري
ال�سالمة باحلدائق

دخلت �إ
ذاعة م�ستغامن يف حملة حول حماية الأطفال وتوفري
الأمن على
م�ستوى احلدائق ،بعد تعر�ض فتاة �صغرية اخلمي�س
لع�ضة منر
باحلديقة العمومية «مو�ستاالند» بـ م�ستغامن ،ما �أدى
لفدانها ي
دها،
وذلك بعدما حاولت اللعب مع النمر ب�إدخال يدها
وقد كانت ب
رفقة والدها املعاق ،كما نقلت الت�سا�ؤل والتخوفات
حول مدى توفر معايري ال�سالمة باحلديقة.
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بعد الت�صريحات الأخرية لوزير اخلارجية الفرن�سي حول عودة احلركى

رابح لوني�سي  :فرن�سا حتاول حرق الذاكرة و�ضرب �شرعية الثورة
.

الطيب الهواري  :ملف احلركى حم�سوم منذ عقود

لقت الت�صريحات الأخرية لوزير اخلارجية الفرن�سي جون �إيف لودريان بخ�صو�ص عودة احلركى �إىل اجلزائر ا�ستنكارا كبريا خا�صت �أنها جاءت مع احتفال اجلزائر مبنا�سبة تاريخية
متعلقة بالثورة التحريرية ،ورغم موقف اجلزائر من احلركى املثمثل يف حتمل م�س�ؤولية �إختيارهم وحتمل فرن�سا �أي�ضا م�س�ؤولية اخلدمات التي قدموها لهم �ضد بلدهم ،التزال فرن�سا
تثري هذا امللف وملفات �أخرى بغية حرق الذاكرة عو�ض االعرتاف بجرائمها والتوجه نحو امل�صاحلة

�إميان لوا�س
حرق الذاكرة با�ستغالل
ملف عودة احلركى
ت�أ�سف امل�ؤرخ التاريخي رابح
لوني�سي من الهجوم العك�سي
الذي تقوم به فرن�سا با�ستغالل
ملف احلركى ،م�ؤكدا �أنه على
فرن�سا �أن تتجه نحو الأمام
وم�صاحلة مع الذاكرة من خالل
اعرتافها بجرائمها اال�ستعمارية،
وعو�ض عن ذلك هي تفخ يف
ملفات تزيد ا�شتعال نار احلقد
من جهته اعترب رابح لوني�سي
يف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط»
الت�رصيح الأخري لوزير اخلارجية
الفرن�سي جون ايف لودريان
بخ�صو�ص عودة احلركى �إىل
اجلزائر مبثابة افتزاز لل�سلطات
اجلزائرية ،م�شريا �أن فرن�سا عند
كل احتفال مبنا�سبة تاريخية

متعلقة بالثورة التحريرية
املظفرة ت�ستغلها لإثارة م�شكلة
كانت موجودة منذ .1962
�أو�ضح رابح لوني�سي �أن فرن�سا مع
كل منا�سبة تاريخية تريد حماولة
�إبعاد �رشعية الثورة وحرق الذاكرة
با�ستغالل ملف عودة احلركى �إىل
اجلزائر وملفات �أخرى ،م�شريا
�أن فرن�سا حتاول ت�شويه �صورة
اجلزائر و�إخراجها من خالل
�إ�ستغالل هذا امللف .
و�أكد ذات املتحدث �أن فرن�سا
تريد �أن ت�ستغل ملف احلركى
حل�سابيات انتخابية لأنهم
ي�شكلون لوبي يف فرن�سا هم و
الأقدام ال�سوداء ،م�ضيفا «�أنه
يجب على فرن�سا عو�ض �أن
تطرح م�س�ألة ان احلركى تعر�ضوا
لإبادة يف اجلزائر وهي �أكذوبة
على فرن�سا �أن تتجاوزها ،يجب
عليها �أن تتحمل م�س�ؤوليتها
�إجتاه احلركى لأنهم قدموا
خدمات لها �ضد بلدهم «،وكذب

املتحدث ادعاءات فرن�سا ب�أن
احلركى تعر�ضوا لعملية �إبادة
يف اجلزائر ،م�ؤكدا �أن ذلك غري
�صحيح و اجلزير عفيفة ،م�شريا
�أن فرن�سا حتاول من خالل ذلك
تهمي�ش �صورة اجلزائر لأنها
تعر�ضت لعقدة بعد تخليها
عن احلركى عو�ص التكفل بهم
لأنهم قدموا خدمات لها  ،قائال
«احلركى تعر�ضوا للتهمي�ش من
قبل ال�سلطات الفرن�سية حيث مت
و�ضعهم يف م�ساكن غري الئقة وثم
تهمي�شهم �إجتماعيا «.
ويف ذات ال�صدد� ،إعرتف
املتحدث �أنه كان هناك جتاوزات
فردية �ضد احلركى لكن مل ت�صل
�إىل حد القتل ،م�شريا ان اجلزائر
قامت بفتح حتقيق وعاقب و
�أدانت كل من له عالقة بذلك

اللعب على وتر العاطفة
ندد الأمني العام للمنظمة الوطنية

لأبناء ال�شهداء بالت�رصيحات
الأخرية لوزير اخلارجية الفرن�سي
جون �إيف لودريان بخ�صو�ص
عودة احلركى �إىل اجلزائر،
معتربا �أن اال�ستفزازات الفرن�سية
التي تربز مع كل احتفال مبنا�سبة
تاريخية متعلقة بالثورة التحريرية
يكون الغر�ض منها �إثارة حفيظة
اجلزائريني واللعب بعواطفهم.
كما اعترب ذات املتحدث� ،أن
فرن�سيا ت�سعى يف كل مرة �إىل
ا�ستغالل هكذا ملفات ملحاولة
ال�ضغط على الطرف اجلزائري،
مربزا ب�أن احلكومة اجلزائرية
عرب يف عدة منا�سبتا عن موقفها
من ملف احلركى وغريه من
امللفات و�إ�ستغرب الهواري
من ا�ستمرار فرن�سا يف نف�س
�سيا�ستها منذ عقود ،يف الوقت
الذي باتت العالقات تتطلب
دفعا �أكرث نحو الأمام وم�صاحلة
مع الذاكرة من خالل اعرتافها
بجرائمها اال�ستعمارية ،وعو�ض

عن ذلك هي فتح يف ملفات تزيد
ا�شتعال نار احلقد.
�أما فيما يتعلق مبلف احلركى،
�أكد الأمني العام ملنظمة
املجاهدين ،ب�أنه ملف حم�سوم

منذ عقود ،فاحلركى اختاروا
ال�صف الذي يقفون فيه ،وعليهم
حتمل م�س�ؤولية اختيارهم،
وفرن�سا �أي�ضا ا�ستغلتهم وعليها
حتمل م�س�ؤولية ذلك.

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�ضياف للو�سط :

وزير املالية عبدالرحمان راوية ي�صرح

مراجعة �آليات الدعم ت�أخذ بعني كل امل�ؤ�شرات توحي بالتوجه نحو وفاق وطني
االعتبار م�صالح الفئات اله�شة

قدم وزير املالية عبد الرحمن
راوية لدى حلوله �أم�س �ضيفا على
القناة الإذاعية الثالثة  ،تو�ضيحا
ب�ش�أن �سيا�سة الدعم  ،داعيا يف
ذلك �إىل �رضورة االعتماد الكلي
على تطبيقها بطريقة منهجية
لأن هذه الأخرية قد مت تطبيقها
بطريقة ع�شوائية» وهذا ما تطلب
�إعادة النظر يف �آليات الدعم
احلالية  .ويف ذات ال�سياق ك�شف
راوية على دور احلكومة يف
املحافظة على القدرة ال�رشائية
لأكرث الفئات االجتماعية حرماناً
ح�سب اجلهود التي توافق عليها
الدولة كل �سنة على م�ستوى
امليزانية م�شريا ف�إن دعم الدولة
اجلزائرية للمواطنني واالقت�صاد
قد مثل  ،خالل الفرتة -2012
 ، 2016ح�صة متزايدة من حوايل
 ٪ 27من الناجت املحلي الإجمايل
يف املتو�سط.
ولقد �أظهر حتليل هيكل الدعم
ح�سب امل�ستند �إىل نتائج امل�سح
اال�ستق�صائي� ،أن الإعانات
ت�ستفيد �أكرث من الفئات الأكرث
ثراء من فئات الدخل املنخف�ض.
لذلك« ،هذه الآلية الدعم املعمم،
بالإ�ضافة �إىل التكاليف الباهظة
للمجتمع الذي مل يعد يلبي
�أهداف احلد من عدم امل�ساواة
وحماية الأ�شخا�ص الأكرث �ضعفا
ح�سب ما قاله راوية و يف �ضوء
هذه النتيجة« ،حتتاج احلاجة �إىل
�إ�صالح نظام دعم الأ�سعار �إىل
�رضورة اقت�صادية».
م�ضيفا وزير قطاع املالية يف
�سياق ذي �صلة �أنه «�إذا كانت
هناك حاجة �إىل ا�ستعرا�ض �آليات
الدعم املنتظمة املعمول بها ،

فلن يتم الإ�رساع يف املراجعة
ولن يتم تطبيقها بطريقة منهجية
وع�شوائية» م�ؤكدا عبد الرحمن
راوية �أنه «لن يتم تنفيذ �أي
�إجراء دون درا�سة م�سبقة ودون
م�شريا
ت�شاور وا�سع النطاق»
يف هذا ال�صدد �أن الهدف من
ذلك هو «حماية �أفقر الفئات
االجتماعية من خالل ا�ستك�شاف
جميع اخليارات للعمل التحويالت
املوجهة �إىل الأ�رس الأكرث �ضعفا».
بهذا املعنى  ،مو�ضحا املتحدث
�إن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء
والغاز والوقود) «ميت�ص  ٪60من
املوارد التي تخ�ص�صها ال�سلطات
العامة للإعانات التي ال تخ�ضع
مليزانية الدولة  ،ثم حتى �أنها �أكرث
الفئات تف�ضي ً
ال الذين ي�ستفيدون
�أكرث «وهذا هو ال�سبب الذي ي�ؤكد
�أنه من املحتمل مراجعة الأ�سعار
والتي �ستعنى يف البداية مبنتجات
(الطاقة) مبراعاة القدرة ال�رشائية
لأفقر الطبقات من املواطنني مع
االهتمام امل�ستمر باحلفاظ عليها
 .فيما ذكر عبد الرحمن راوية �أن
التحويالت االجتماعية بلغت
 1.625مليار دينار يف عام 2017
مقابل  1.239مليار دينار يف عام
 .2010وزاد هذا املبلغ �إىل 1،760
مليار دينار يف ال�سنة املالية 2018
 ،بزيادة حوايل  ٪8عن عام 2017
يف حني بلغ معدل التحويالت
االجتماعية  ٪22.8من امليزانية
العامة للدولة خالل الفرتة -2000
 ، 2004ثم  ٪24.5خالل الفرتة
 ، 2009-2005ثم  ٪25من ميزانية
الدولة يف الفرتة  .2015-2010و
 ٪23بني عامي  2016و.2017

حكيم مالك

خلط ال�سيا�سة باملال �أ�صبح
ي�شكل خطرا على الدولة
�أ�شار املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف يف ت�رصيح خ�ص به «الو�سط
« �أن كل امل�ؤ�رشات توحي بالتوجه
نحو وفاق وطني جتتمع فيه كل القوى
وتتكاتف ملواجهة حتديات جديدة
بعد �أن خفت ارتدادات عملية �إعادة
هيكلة بنية ال�سلطة التي بد�أت عام
 ،حمذرا من عواقب ت�سيري املافيا
لالقت�صاد خلط املال بال�سيا�سة ،مما
�أ�صبح ي�شكل خطر على تكامل الدولة
اجلزائرية.
هل ميكن �أن تقدم لنا قراءة
للو�ضع ال�سيا�سي يف اجلزائر؟
ميكننا تقييم الو�ضع ال�سيا�سي من
خالل جمموعة من امل�ؤ�رشات ،
فعلى م�ستوى الثقافة ال�سيا�سية وما
يطرح فيها من �أراء وت�صورات  ،ف�إن
امل�سالة ترتاوح بني �أطروحات جد
متطرفة مت�س ب�أمن الدولة و�سالمة
املجتمع وقد تكون من وراءها
�أطراف ت�سعى �إىل زعزعة الو�ضع
وتفكيك الن�سيج الوطني بغر�س
التناق�ضات �سواء على م�ستوى هوية
وتاريخ اجلزائريني �أو على م�ستوى
تغذية اجلهوية والدفع بها �إىل ابعد
احلدود ،يقابلها �أطروحات ت�صور
اجلزائر وك�أنها دولة فا�شلة ال تتحكم
يف زمام الأمور و�إطاراتها عاجزة على
الرد على التحديات �سواء الداخلية �أو
اخلارجية  ،كل هذا يجري يف �سياقات
اقت�صادية تتعلق بتذبذب �أ�سعار النفط
و�أمنية �إقليمية م�ضطربة� ،أما على

م�ستوى امل�ؤ�س�سات وبعد فوز حزبي
ال�سلطة ب�أغلبية مقاعد املجال�س
املنتخبة ف�إن الأمور تكاد تكون عادية
المتالكها القدرة على تنفيذ �سيا�سات
احلكومة دون معار�ضة تذكر خا�صة
بعد تقهقر الإ�سالميني وتراجع
�أدائهم االجتماعي للظروف املعروفة
ف�شل جتربة االحتاد واهتمام حتالف
حم�س والتغيري بالتح�ضري للم�ؤمتر.
بع�ض الأحزاب �أعلنت دعمها
للرئي�س للرت�شح جمددا
ماتعليقك على ذلك؟
الأحزاب ال�سيا�سية املوالية لل�سلطة
بقيادة جمال ولد عبا�س �أو �أويحيى
يعرفون جيدا ما يجري وهم يف
خدمة النظام وعليه ف�إعالنهما عن
تر�شيح الرئي�س ،يتبعهم يف ذلك كثري
من القوى والنخب هو حت�ضري لإعالن
الرئي�س عن تر�شحه  ،وكل الإ�شارات
من الدوائر الر�سمية �إعالن رئي�س
جمل�س الأمة وحتى �إ�شارة بع�ض
امل�ؤ�س�سات ذات ال�سيادة توحي ب�أن
الأمر قد ح�سم يف دوائر ال�سلطة باقي
الأحزاب تقف منده�شة وم�شلولة
�أمام هذا التوجه ،عدا مغامرة نا�رص
بو�ضياف املح�سوب على الأر�سيدي.
كيف تقر�أ �إقالة الهامل ،وهل
تظن �أن الت�صريح الذي قام به
هو �سبب ذلك ؟
بخ�صو�ص �إقالة الهامل  ،فاملعلومات
جد �شحيحة يف املو�ضوع ورمبا يكون
املجتمع قد تفاجئ لهذا القرار
فالرجل قدم للقطاع واهله لأكرث من

� 10سنوات ،قد تكون زلة ل�سان كونه
رجل �أمن وع�سكري �سابق بعيد عن
دبلوما�سية الإعالم واالت�صال والأيام
القادمة كفيلة بالإجابة عن م�ستقبله
يف نظرك هل ميكن �أن يكون
توافق وطني بني الأحزاب
املوالية واملعار�ضة يف الوقت
الراهن؟
كل امل�ؤ�رشات توحي بالتوجه نحو
وفاق وطني جتتمع فيه كل القوى
وتتكاتف ملواجهة حتديات جديدة
بعد ان خفت ارتدادات عملية �إعادة
هيكلة بنية ال�سلطة التي بد�أت عام
2013
خلط ال�سيا�سة باملال �أ�صبح
ي�شكل ي�شكل خطرا على الدولة
اجلزائرية ،ماتعليقك على
ذلك ؟
ت�سيري املافيا لالقت�صاد خلط املال
بال�سيا�سة ،مما �أ�صبح ي�شكل خطر

على تكامل الدولة اجلزائرية ،املال
ع�صب احلياة والدولة اجلزائرية
�أعطت الفر�صة كاملة لل�شباب من
خالل برامج اال�ستثمار و�إطالق
املبادرات ،تبقى امل�سالة الأخالقية
و�سقطات الف�ساد من بع�ض ه�ؤالء
مهما كان ترتيبهم يف املجتمع �أمام
�سلطة العدالة التي يبدوا �أنها عازمة
على فتح ملفات كل من ت�سول له
نف�سه امل�سا�س مبقدرات ال�شعب
و�سمعة الدولة.
بخ�صو�ص ق�ضية حجز  7قناطري
من الكوكايني يف ميناء وهران
وتورط م�س�ؤولني فيها ؟
بالت�أكيد هي جرمية منظمة و�إرهاب
مي�س الدولة واملجتمع و�سواء كان
وراءه تنظيمات �إجرامية دولية �أو
ع�صابات من الداخل فان الف�ضل كله
لقوات الأمن واجلي�ش ال�ساهرين على
حماية امن و�سالمة اجلزائر و�سيكون
رد اجلزائر على ذلك موجعا.
�إميان لوا�س
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احتجاجات اجلنوب

حتذيرات �أمنية من تو�سع رقعة االحتجاجات
 .تفاهمات اللحظة الأخرية يف ب�شار

 .احتجاجات يف �أدرار ب�سبب العط�ش

من ب�شار �إىل �أدرار ت�أخذ احلركات االحتجاجية للمواطنني منحنى ت�صاعديا ،ترجمة لتذمر �شعبي عميق من �أداء بع�ض املنتخبني املحليني و ف�شلهم يف توفري
املتطلبات الأ�سا�سية للمواطنني مثل املاء و الكهرباء ف�ضال عن الت�أخر الكبري يف توزيع احل�ص�ص ال�سكنية و قطع الأرا�ضي املخ�ص�صة للبناء،ورغم التو�صل �إىل
تفاهمات يف �آخر حلظة حتذر تقارير جهات �أمنية من تراكم و انت�شار هذه الفعاليات االحتجاجية و ت�أثريها على الأمن العام .

ب�سبب توزيع ال�سكنات  ،الأرا�ضي
والتالعب بعرو�ض العمل

 400حركة احتجاجية
حتا�صر والة اجلنوب الكبري

الحتواء �أعمال ال�شغب املتوا�صلة

الإفراج عن قوائم ال�سكن و قطع الأرا�ضي بب�شار يف  21جويلية
.

حتذيرات �أمنية من امتداد االحتجاجات للواليات املجاورة

ك�شفت م�صادر مطلعة ليومية
«الو�سط» � ،أن ال�سلطات املحلية
وعلى ر�أ�سها وايل الوالية قد تعهدت
بالإفراج على القوائم الأ�سمية
للم�ستفيدين من قطع الأرا�ضي
ال�صاحلة للبناء احل�رضي و ال�سكن
االجتماعي بداية من الـ  21جويلية �إىل
غاية نهاية نف�س ال�شهر  ،وذلك بهدف
احتواء موجة االحتجاجات العارمة .
و �أ�ضافت ذات اجلهات� ،أن ال�سلطات
الوالئية وعلى ر�أ�سها امل�س�ؤول الأول
على الهيئة التنفيذية قد دخلت
خالل ال�ساعات القليلة املا�ضية يف
اجتماعات ماراطونية ،متخ�ض عنها

عدة قرارات هامة الغاية منها احتواء
موجة االحتجاجات العارمة بعا�صمة
اجلنوب الغربي و تفادي ات�ساع رقعتها
لباقي البلديات  ،حيث تقرر يف ذات
ال�ش�أن الإ�رساع يف �ضبط القوائم
اال�سمية للم�ستفيدين من قطع
الأرا�ضي ال�صاحلة للبناء احل�رضي و
ال�سكن االجتماعي االيجاري العمومي
حت�سبا لن�رشها بداية من  21جويلية
�إىل غاية نهاية ذات ال�شهر .
من جهة ثانية فقد حذر النا�شطني
احلقوقيني واجلمعويني بوالية ب�شار
يف ت�رصيحات لهم مع يومية «الو�سط»
من مغبة العواقب الوخيمة التي قد

تنجر عن عدم احرتام املطالب
ال�رشعية للمحتجني واملحتقنني
يف نف�س الوقت  ،حيث اعترب ذات
املتحدثني �أن ملف ال�سكن مبختلف
�صيغه يعترب من بني امللفات ال�شائكة
التي عجز امل�س�ؤولني الذين تعاقبوا
على الهيئة التنفيذية يف حلحلتها .
�إىل جانب ذلك فقد حذرت اللجان
الأمنية املكلفة مبتابعة احلراك
االجتماعي باجلنوب الكبري من
�إمكانية ات�ساع رقعة االحتجاجات
وموجة الغ�ضب التي تخييم على
اجلبهة االجتماعية لباقي الواليات
اجلنوبية خا�صة ما تعلق منها

باحلدودية  ،ب�سبب متل�ص الوالة و
ر�ؤ�ساء الدوائر و البلديات يف االلتزام
بتعليمة حكومة الوزير الأول �أحمد
�أويحي الرامية ل�رضورة الإ�رساع
يف توزيع خمتلف ال�صيغ و الأمناط
ال�سكنية مبختلف واليات الرتاب
الوطني  .جدير بالذكر ف�إن واليات
اجلنوب الكبري كانت قد �سجلت خالل
ال�سدا�سي الأول من ال�سنة اجلارية 55
حركة احتجاجية تطالب بالتعجيل
يف الإفراج على القوائم اال�سمية
للم�ستفيدين من ال�سكنات مبختلف
الأمناط .

�أحمد باحلاج

وايل ب�شار يفكك لغم االحتجاجات

لقاءات مع ممثلي املجتمع املدين �أف�ضت المت�صا�ص الغ�ضب
عمد وايل ب�شار فاروق دزيري �إىل
امت�صا�ص غ�ضب املحتجني ،بعد
ليال �ساخنة عرفها الأحياء بداية من
حي ب�شار اجلديد ،بعد �أخذ الإذن من
وزارة الداخلية للإ�رشاف على توزيع
الأرا�ضي وال�سكنات بدل املجل�س
ال�شعبي البلدي ،حمددا موعد ما بني
 31- 21جويلية لن�رش القوائم ،بعدما
�أ�شعل ت�أجيل توزيع  11000قطعة �أر�ض
�صاحلة للبناء احل�رضي ببلدية ب�شار و
� 11170سكن �إجتماعي عرب بلدية
ب�شار فتيل االحتجاجات ،ي�ضاف لها
م�شكل التزويد باملياه وحتى موا�ضيع
البطالة .و�سبقت خطوة الوايل خالل
االجتماع الذي ربطه مبمثلني عن
املجتمع املدين خطوة ان�سحاب
ال�رشطة من الأحياء �أم�س ،بتوجيه من
بع�ض �ساكنة احلي من �أجل امت�صا�ص
الغ�ضب ،يف حني بقت بع�ض الأ�صوات
الغا�ضبة بخ�صو�ص املعتقلني و�إن
كانت �أ�صواتا قليلة تنادي مبوا�صلة

االحتجاج �إىل حني �إطالق �رساحهم،
خا�صة �أن الوايل ال ميلك �صالحيات
القرار الذي بيد اجلهات الق�ضائية،
بعدما وجهت لهم تهم التجمهر
بدون رخ�صة والإعتداء على رجال
ال�رشطة ،خالل االحتجاجات التي
ن�شبت مع االحتفال بعيد اال�ستقالل.
من جهته املدير املركزي للتّزويد
باملياه ال�صاحلة لل�رشب عمر بوقروة
� ،أو�ضح �أنه على م�ستوى والية ب�شار
جتلب املياه من �سد جرف الرتبة،
الذي عرف تراجعا �أدى �إىل تذبذب يف
التزويد باملياه ،متداركا �أن احلكومة
خ�ص�صت الأموال الكافية لتغطية
امل�شكل ،و�أن الأ�شغال انطلقت من
�أجل جلب املياه،على م�ستوى ،حقل
بني ونيف �إىل ب�شار،قائال �إن الأعمال
�ستنتهي يف �أقرب الآجال .بدورهم
منتخبو املجل�س البلدي لبلدية
ب�شار ن�رشوا بيانا هددوا من خالله
بتقدمي ا�ستقالة جماعية ت�ضامنا مع

رئي�س البلدية بوزيان عبداهلل الذي
�أعلن ا�ستقالته يف �أعقاب خالفات
مع الوايل حول ت�سيري الأزمة ،قائلني
�أنه يف حالة �إ�رصاره على اال�ستقالة
ف�إن اال�ستقالة �ستكون جماعية ،يف
حني علق ممثلو املجتمع املدين
�أن اخلطوة جاءت لل�ضغط فقط
بعدما مت نزع �صالحية �إعداد قائمة
امل�ستفيدين من الأرا�ضي ،معتربين
�أنهم ف�شلوا يف ذلك ،يف حني وجه
املنتخبون اتهامات للجهاز التنفيذي
بالوالية بعرقلة عمل جلنة توزيع
الأرا�ضي �أثناء القيام مبهامها منها
عدم الرد على مرا�سالتها للوكالة
العقارية وديوان الرتقية والت�سيري
العقاريني� ،إىل جانب عدم موافاتها
بالبطاقة املحلية �إىل يومنا هذا ،على
اعتبار �أنها وثيقة �أ�سا�سية يف عمل
اللجنةw.هذا وعرفت احتجاجات
ب�شار مع ذكرى عيد اال�ستقالل ت�شعبا
يف املطالب ما بني م�شكل املياه

وال�سكن والبطالة م�صعدة مبطالب
وجهت لوزير الداخلية لفتح حتقيق،
مع ت�شكيل خلية �أزمة ،وركز فاعلون
من املجتمع املدين وحقوقيون على
�رضورة تدخل ال�سلطات لتهدئة
الأو�ضاع مراهنني على �سلمية
االحتجاجات والإ�رساع يف احتواء
الغ�ضب احلا�صل .كما نقلت رابطة
حقوق الإن�سان حتميلها امل�س�ؤولية
لل�سلطات التي قالت �أنها ا�ستفزت
املواطنني من خالل تقدمي وعود
كاذبة منذ 2013بخ�صو�ص تق�سيم
ال�سكنات وقطع الأرا�ضي ،وهو ما
�أدى لتفجري هذه الأخرية وت�صعيد
املطالب للمطالبة بتدخل وزير
الداخلية وفتح حتقيق يف عدم توزيع
� 11000ألف قطعة �أر�ض �صاحلة
للبناء احل�رضي ببلدية ب�شار وال�سكن
يف وقت الذي مت توزيع هذا النمط
يف البلديات.

�سارة بومعزة

�أح�صت اللجان الأمنية املكلفة
مبتابعة احلراك االجتماعي بجنوب
البالد الكبري خالل ال�سنة اجلارية
ما معدله  400حركة احتجاجية
للمطالبة بالإ�رساع يف معاجلة
الرتاكمات وامللفات ال�شائكة على
غرار قطاعات ال�سكن  ،الأرا�ضي و
التالعب بعرو�ض العمل .
ك�شفت م�صادر �أمنية رفيعة امل�ستوى
لـ»الو�سط «� ،أن اللجان الأمنية املكلفة
مبتابعة احلراك االجتماعي باجلنوب
الكبري قد �سجلت بواليات �أدرار
،مترنا�ست  ،ب�شار  ،الأغواط و ب�سكرة
 ،تزايد يف احلركات االحتجاجية
مبعدل  400احتجاج خالل ال�سنة
اجلارية  ،للمطالبة ب�رضورة الإ�رساع
يف الإفراج على القوائم الأ�سمية
للم�ستفيدين من ال�سكنات االجتماعية
االيجارية العمومية وقطع االرا�ضي
ال�صاحلة للبناء احل�رضي املدعمة
وغري املدعمة  ،حيث �أن هذا الت�أخر

يتنافى مع تو�صيات الوزير الأول
�أحمد �أويحي املوجهة للوالة عن
طريق وزيري الداخلية واجلماعات
املحلية وال�سكن واملدينة والعمران ،
من �أجل اال�رساع يف توزيع ال�سكنات
االجتماعية اجلاهزة على م�ستحقيها
وذلك بهدف �إحتواء غليان اجلبهة
االجتماعية املحلية � .أما بواليات
�أدرار  ،ورقلة و مترنا�ست احلدودية
فقد �أح�صت ذات امل�صالح تزايد
ملحوظا يف احلركات االحتجاجية
من طرف البطالني املحتقنني من
التجاوزات واخلروقات التي ظل
م�سكوت عنها بخ�صو�ص التالعبات
يف ت�رصيف عرو�ض العمل املقدمة
من طرف ال�رشكات النفطية العاملة
برتاب تلك الواليات  ،ناهيك عن
تف�شي مظاهر التوظيف املبا�رش
دون املرور على الوكاالت املحلية
للت�شغيل .

�أحمد باحلاج

�أدرار

وقفات احتجاجية حول
ال�سكن وماء ال�شرب
احتج �صباح �أم�س ع�رشات
املواطنون �أمام مقر دائرة �أدرار
ب�سبب قائمة ال�سكن االجتماعي
التي �أعلن عنها نهاية الأ�سبوع
املا�ضي �أين رفع املحتجني نداءات
حول حرمانهم من ال�سكن قائلني
هناك �أ�شخا�ص ا�ستفاد وولهم
�سكنات و�آخرين يعانون من �أزمة
ال�سكن �أين قاموا بغلق مقر الدائرة
مع تدخل قوات ال�رشطة مطالبني
احلق يف ال�سكن حيث ا�ستقبل رئي�س
الدائرة عدد منهم قائال �أن يف هذه
القائمة طبق القانون الغري ومل
نعمل على حرمان احد ومن يري
نف�سه مظلوم فعليه بتقدمي الطعن
القانوين وبالأدلة �أمام جلنة الطعون
على م�ستوي الوالية وتدر�س بعناية
الن القائمة اولية ولي�ست نهائية
كما قام رئي�س البلدية بفتح حوار
مع املحتجني قائال هو �أي�ضا بان
القائمة فيها مواطنون هم �إخوانكم
يف حاجة ايل �سكن اعتمدت
على عدة مقايي�س ولكم احلق يف
الطعن وهناك برامج بغية تقدمي
�سكنات ملن هم حمرومني مع
توزيع ا را�ضي لبناء م�ساكن قريبا
هذه الوقفة االحتجاجية كانت
�سلمية دون �إحداث اي �أ�رضار
فيما با�رش عدد من املواطنون

بتقدمي الطعون القانونية حول
القائمة املعلن عنها كما نظم �أي�ضا
مواطنون الق�صور الغربية ببلدية
تيميمون وقفة احتجاجية حول
�شح وقلة مياه ال�رشب خ�صو�صا يف
هذه احلرارة املرتفعة حيث غلق
الطريق الوطني رقم  51مما عطلت
حركة املرور كما تعرف �أي�ضا
ق�صور رقان هي الأخرى غ�ضبا من
�سكانها جراء نق�ص مياه ال�رشب
�أما �سكان ترنكوك غا�ضبون من
االنقطاع املتكررة للتيار الكهربائي
هذا االحتقان ناجت من غياب برامج
مدرو�سة مل تنجز منذ مدة مما
انعك�س �سلبا على يوميات ال�سكان
منها املاء وال�صحة والطرق مع قلة
امل�ساكن املنجزة يف ظل طلبات
كبرية وتبقي الإ�شكالية يف عدم �إقبال
ال�سلطات على توزيع الأرا�ضي لبناء
م�ساكن خا�صة برنامج  8000قطعة
املعطلة ببلدية عا�صمة الوالية
لو توزع تخفف ال�ضغط وتبقي
ال�سلطات تواجه موجة غ�ضب
ال�سكان �إيل حني التدخل والإملام
بهذه امل�شاكل بهدف و�ضع ال�سكان
يف �أريحية بعيدا عن االحتجاج
واخلروج يف كل مرة �إيل ال�شارع
لتعبري عن معاناتهم
بو�شريفي بلقا�سم
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توبع �سابقا بتهمة االعتداء اجلن�سي و
حتري�ض قا�صر على الف�ساد

�شاب يعتدي على خطيبته
ال�سابقة ووالدتها باحلرا�ش

نائب رئي�س منتدى ر�ؤ�ساء

امل
�ؤ�س�سات مهدي بن دميراد :
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حكيم مالك
�شارك �أم�س نائب رئي�س منتدى
ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات مهدي بن دميراد
،يف اجتماعات الأعمال اجلزائرية-
الهندية يف فندق الأورا�سي باجلزائر
العا�صمة بح�ضور �سفري الهند باجلزائر
ورئي�س احتاد ال�صناعة الهندي وممثلي
ال�رشكات اجلزائرية والهندية .
وي�أتي هذا اللقاء بني الطرفني
اجلزائري و نظريه الهندي  ،ح�سب بن
دميراد من �أجل الرتكيز على حتديد

جماالت التعاون بني البلدين كما �أن
مثل هذه اللقاءات �ستجلب �رشاكات
قوية ودائمة بني اجلزائر والهند
يف خمتلف املجاالت من بينها
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت والطاقة وال �سيما يف �إنتاج
الطاقة املتجددة لكون اجلزائر والهند
العبني رئي�سيني يف ال�سوق العاملية
والزراعة والأعمال الزراعية ويدخل
هذا �ضمن ا�سرتاتيجية تنويع االقت�صاد
الوطني التي اعتمدتها اجلزائر ل�ضمان
الأمن الغذائي الذي يعد حتدي كبري
بالن�سبة للجزائر حيث �سيتم ا�ستدعاء

ال�رشكات يف بلدينا بغية لعب دور
رائد يف ال�سيا�سات .وقال بن دميراد
�أن االقت�صاد اجلزائري مير مبرحلة
انتقالية وعلى هذا الأ�سا�س �أكد ذات
املتحدث على الإرادة القوية من كال
البلدين لتكثيفها التعاون االقت�صادي
الثنائي بني اجلزائر والهند  ،م�شريا �أن
االقت�صاد الهندي الذي يربز لقدراته
من االبتكار وخلق املرونة اخلا�صة
هو منوذج يلهمنا يف عملية التنويع
االقت�صادي لدينا يف بع�ض املناطق ،
�صناعات ال�سلع واخلدمات لدينا الذي
ميكن �أن يكون مكمال فهناك �إمكانات

كبرية �رشاكة بني �رشكاتنا .فيما �أو�ضح
نائب رئي�س «الأف�سيو» �إىل �أن مثل
هذه االجتماعات �ستحفز ال�رشاكات
القطاعات امل�ستهدفة بني ال�رشكات
اجلزائرية و ال�رشكات الهندية
يف قطاعات الإبداع و القطاعات
التكنولوجية وال�صناعية مع العمل
على �أن ي�صبح هذا اللقاء االقت�صادي
اجتماعا تقليد ًيا لر�سم �أهداف واقعية
ً
و�ضمان حتقيقها  ،م�شريا �أنه ال يزال
هناك الكثري لعمله لتوطيد عالقاتنا
االقت�صادية لت�صل هذه الأعمال �إىل
ذروتها .

حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية مبجل�س ق�ضاء العا�صمة

حمامية وزوجها يتورطان بتزوير �أختام و توقيعات حم�ضرة ق�ضائية

برجمت حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية
مبجل�س ق�ضاء العا�صمة ملف حمامية
تورطت رفقة زوجها بتزوير توقيع و
�أختام حم�رضة ق�ضائية على حما�رض
خا�صة بجمعية النجم الريا�ضي لباب
وادي �سيتي لتتمكن عن طريقهم من
تويل الرئا�سة خلفا لزوجها الذي
�إنتهت عهدته مع تزوير وكاالت �أع�ضاء
هاته اجلمعية لنف�س الغر�ض .
يف الق�ضية التي تعود ل�شكوى تقدمت
بها حم�رضة ق�ضائية �أمام وكيل
جمهورية باب الوادي بتاريخ 18
ماي 2013حول تعر�ضها لعملية تزوير
يف حما�رض �إبرام جمعية عامة عادية
ومنتخبة بالنجم الريا�ضي لباب وادي
�سيتي  ،ب�سبب عثورها على توقيعها
و �أختامها رغم عدم ح�ضورها
تلك اجلمعيات املنعقدة بتواريخ 6

�سبتمرب و � 12سبتمرب  ، 2012لتنطلق
التحريات الأمنية بتحويل الوثائق
حمل الطعن على املخرب املركزي
لعلم الإجرام ببو�شاوي بالعا�صمة  ،و
الذي �أكد خالل تقريره �أن الإم�ضاء و
الأختام اخلا�صة للمح�رضة الق�ضائية
مقلدين بوا�سطة طابعة الف�ضة للحرب
 ،وبعد فتح التحريات و�سماع �أقوال
�أع�ضاء اجلمعية مت التو�صل للم�شتبه
به الأول وهو رئي�س �سابق للجمعية
املدعو « غ � ،سليمان»الذي تبني يف
خ�ضم التحريات �أنه من قام بتزوير
الوثائق بعد قيامه بالتح�ضري لعقد
اجلمعية وقيامه بتزوير توكيالت
�أع�ضاء اجلمعية الغائبني عن احل�ضور
وكذا تزوير وكاالتهم يف حم�رض �إثبات
حالة اخلا�ص ببلوغ الن�صاب القانوين
 ،وتبني �أي�ضا يف �إطار التحريات

املنجزة تورط زوجته وهي املمثلة
القانونية للجمعية التي قامت ب�أخذ
تلك املحا�رض رغم علمها ب�أنها
مزورة و عر�ضتهم على م�صالح البلدية
لتوىل رئا�سة اجلمعية مع توقيعها على
نف�س املحا�رض رغم عدم ح�ضورها
للجمعية وهذا بطلب من زوجها ،حيث
�أكدت خالل �سماعها �أنها من قامت
بالإم�ضاء على املحا�رض التي انتهت
لتعيينها كرئي�سة رغم عدم ح�ضورها
للجمعية وهذا بناءا على طلب زوجها
 ،ليتم بذلك حتويلها رفقة هذا الأخري
على حمكمة اجلنايات بعد و�ضع الأول
رهن احلب�س امل�ؤقت و ا�ستفادتها
من �إجراءات الرقابة الق�ضائية عن
جناية التزوير يف حمررات ر�سمية
و جناية ا�ستعمال حمررات عرفية
مزورة و جناية ا�ستعمال حمررات

ر�سمية با�صطناع �أختام و تزييف
الوقائع و الإقرارات وجنحة التزوير
يف حمررات عرفية  ،حيث نفى
املتهم الأول خالل �سماعه مبحكمة
اجلنايات االبتدائية ما ن�سب له من
جرم و �أكد ب�أنه من قام بالتبليغ عن
طليقته بعد عثوره على الوثائق حمل
التزوير ة ت�أكده من الأمر من خالل
�أع�ضاء اجلمعية الذين �أجمعوا له عن
عدم ح�ضورهم تلك اجلمعيات و ال
توقيعهم على املحا�رض  ،فقام بح�سن
نية بالتوجه للمح�رضة الق�ضائية و
�أخطرها بالأمر  ،وخا�صة بعد �أن
تفاجئ ب�أنها قامت باال�ستحواذ على
من�صبه يف رئا�سة اجلمعية  ،لتنفي من
جهتها ما ن�سب لها من جرم وتطلب
ب�إفادتها بالرباءة التامة .
ل/منرية

هجوم على �سيارتني بقذيفة متبوعة بوابل من الر�صا�ص

اغتيال جمموعة من احلر�س التون�سي قرب احلدود اجلزائرية
تعر�ض � 9أعوان من احلر�س الوطني
التون�سي� ،إىل اعتداء �إرهابي �صبيحة
اليوم ،بالقرب من احلدود اجلزائرية
مبنطقة ال�رصيا مبعتمدية غار الدماء
بوالية جندوبة ،بح�سب ما �أكدته وزارة
الداخلية التون�سية ،وهي املنطقة التي
مثلت معقال جلي�ش التحرير الوطني.
ونقلت و�سائل �إعالم تون�سية عن م�صادر
�أمنية �أن الهجوم وقع عندما كان عنا�رص
احلر�س على منت �سيارتني ،وب�صدد تغيري
املهام حيث فاج�أهم الإرهابيون بقذيفة،

وانهالوا عليهم بوابل من الر�صا�ص ،يف حني
ت�ضاربت الإح�صاءات حول عدد ال�ضحايا،
بني مقتل  8دركيني بح�سب وزير الداخلية
وما بني � 6ضحايا مقابل  3جرحى.
كما نقلت وكالة «فران�س بر�س» عن
الناطق الر�سمي با�سم وزارة الداخلية
العميد �سفيان الزعق �إعالن قتل ثمانية
من قوات احلر�س الوطني يف كمني ن�صبته
جمموعة �إرهابية �صباح اليوم يف منطقة
عني �سلطان مبحافظة جندوبة احلدودية
مع اجلزائر.وقال نا�شطون من جندوبة �إ ّن

الهجوم ح�صل يف منطقة غابية وعرة ،عرب
ا�ستهداف �سيارتني للحر�س �أوالهما عرب
التفجري بعبوة نا�سفة والثانية عرب �إطالق
النار ،وت�شهد منطقة جندوبة احلدودية
مع اجلزائر ن�شاطا الفتا للمجموعات
الإرهابية التي تتح�صن باجلبال املتاخمة
للحدود بني اجلزائر وتون�س .و�أر�سلت
تعزيزات �أمنية م�شددة �إىل املنطقة
ملالحقة عنا�رص املجموعة الإرهابية
الذين ان�سحبوا �إىل منطقة قريبة على
ر�أ�سها جماعة عقبة بن نافع وتنظيم

القاعدة.
من جهته رئي�س حزب تون�س بيتنا ومر�شح
للرئا�سيات التون�سية فتحي ورفلي ا�ستنكر
العملية اجلبانة ،يف حني دعا اجلبهة
الداخلية التون�سية �إىل الوحدة ،قائال �أن
التناحر ال�سيا�سي الذي ي�سري وفقا لبو�صلة
امل�صالح ال�شخ�صية واحلزبية ال�ضيقة،
يوفر الأجواء لتحرك الآلة الإرهابية
لت�رضب �أبناء تون�س ومن ورائهم الوطن يف
عملية جبانة.
�س.ب

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة احلرا�ش
�أم�س توقيع عقوبة عامني حب�سا نافذا وغرامة
بقيمة � 50ألف دج يف حق �شاب يف العقد الثاين من
العمر ب�سبب تورطه باالعتداء بال�رضب مع التهديد
بوا�سطة �سكني على والدة خطيبته ال�سابقة وهي
قا�رص بعدما منعته الأوىل من احلديث معها بعد
حماولته �إرغامها على الرجوع له رغم �سل�سلة
ال�شكاوى التي قيدتها �ضده بخ�صو�ص االعتداء
اجلن�سي و حتري�ضها على الفرار رفقته .
حيث �أكدت ال�ضحية وهي �سيدة يف العقد الرابع
من العمر خالل �رسدها للوقائع �أنها تفاج�أت
يومها امل�صادف لعيد الفطر املبارك الفارط وهي
رفقة ابنتها التي تبلغ من العمر � 18سنة باملتهم
يعرت�ض طريقهما يف حيهما الكائن مبنطقة كوريفة
باحلرا�ش و يطلب من خطيبته ال�سابقة احلديث
معها لإقناعها بالرجوع له فحاولت الوالدة منعه
عن ذلك بناءا على رغبته �إبنتها وهو الت�رصف الذي
�إ�ستفز ال�شاب وجعله يقوم بدفع ال�ضحية الأوىل و
نزع خمارها مع �رضبها بطريقة وح�شية و تهديدها
بوا�سطة �سكني ومبجرد تدخل الفتاة قام ب�رضبها
هي الأخرى لتتمكنا من الفرار من قب�ضته بعد
تدخل �شباب احلي ،وتتوجها مبا�رشة مل�صالح الأمن
لتقييد �شكوى عن االعتداء  ،كما �أكدت ال�ضحية
�أنها قد �سبق لها �أن قيدت �ضد املتهم احلايل
�سبعة �شكاوى بخ�صو�ص قيامه باالعتداء جن�سي
على ابنتها و كذا حتري�ضها على الفرار رفقته وهو
ال�سبب الذي جعلها تقبل به كعري�س ظنا منها �أنه
قد حاول ت�صحيح خطئه و العودة لطريق ال�صواب
 ،غري �أن عالقته بابنتها ازدادت �سوءا على �سوء
ب�سبب ت�رصفاته الطائ�شة خا�صة بعدما �إك�شتفت �أن
الأ�شخا�ص الذين رافقوه خلطبة ابنتها على �أ�سا�س
�أنهم عائلته جمرد �أ�شخا�ص غرباء ال تربطه بهم �أي
�صلة قرابة  ،لتقرر حينها ف�سخ اخلطوبة ويقوم من
جهته مبحاولة حرق منزلهم عمدا و �إر�سال ر�سائل
ن�صية تهديدية البنتها للعودة له و ترد من جهتها
ب�سل�سة هاته ال�شكاوى التي انتهت بق�ضية احلال ،
من جهته املتهم وخالل مواجهته جلرم ال�رضب و
اجلرح العمدي وهو رهن احلب�س امل�ؤقت � ،أنكر ما
ن�سب له من جرم و �أكد ب�أن ال�ضحية من حاولت
االعتداء عليه يومها بوا�سطة ع�صى و�سكني حملتهم
من املطبخ بعد ر�ؤيته يقرتب من منزلها حيث
�أ�صيب بجروح على م�ستوى الر�أ�س وهي الواقعة
التي عاجلتها املحكمة يف ملف ثاين حني حتول
املتهم ال�سابق ل�ضحية وال�ضحية ال�سابقة ملتهمة
بال�رضب و اجلرح العمدي ب�سالح �أبي�ض .

�سيدي بلعبا�س

ل/منرية

حجز حوايل 100
قر�ص «�إك�ستازي «
متكنت قوات ال�رشطة بفرقة مكافحة املخدرات من
توقيف ثالثة �أ�شخا�ص يف العقد الثالث من العمر،
بعد تورطهم يف احليازة على امل�ؤثرات العقلية لغر�ض
املتاجرة فيها ،قوات ال�رشطة متكنت على �إثر ذلك
من حجز  98قر�ص مهلو�س من نوع «�إك�ستازي» ،كما
مت توقيف مروجيها وتقدميهم �أمام النيابة التي �أمرت
ب�إيداعهم احلب�س حيثيات الق�ضية تعود �إىل ا�ستغالل
قوات ال�رشطة بفرقة مكافحة املخدرات ملعلومات
مفادها وجود �أ�شخا�ص يقومون برتويج امل�ؤثرات
العقلية بحي �سيدي اجلياليل  ،لتبا�رش امل�صلحة
بفتح حتقيق معمق للوقوف على مالب�سات الق�ضية،
وبعد عملية مراقبة دقيقة لتحركات امل�شتبه فيهم مت
توقيفهم تباعا ويتعلق الأمر بثالثة �أ�شخا�ص يف العقد
الثالث من العمر ،حيث �ضبطت بحوزتهم  98قر�ص
مهلو�س من امل�ؤثرات العقلية من نوع «�إك�ستازي»،
كانت موجهة للرتويج بحي �سيدي اجلياليل .
�ص�.صهيب
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�أخبار اجلنوب

تنظيمات القاعدة و التوحيد واجلهاد مهددة بالزوال

طالبوا بتدخل ال�سلطات املعنية

� 40إرهابي ي�سلمون �أنف�سهم هالك الع�شرات من ر�ؤو�س الإبل
مبناطق حدودية بورقلة
ومفاو�ضات متوا�صلة مع �آخرين
 .الو�ساطة تتم يف �سرية تامة وب�إ�شراك عائالت املغرر بهم
قام خالل ال�سنة اجلارية � 40إرهابي ينتمون ملختلف التنظيمات الإرهابية النا�شطة بال�ساحل الإفريقي بت�سليم �أنف�سهم مل�صالح الأمن
املخت�صة بتمرنا�ست ،موازاة مع ذلك تبقى املفاو�ضات متوا�صلة مع � 19إرهابي لإقناعهم بت�سليم �أنف�سهم و الإ�ستفادة من تدابري امل�صاحلة
الوطنية التي �أقرها رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني والقائد العام الأعلى للقوات امل�سلحة .
�أحمد باحلاج
ك�شف م�صدر �أمني عليم ليومية
«الو�سط «� ،أن م�صالح الأمن
املتخ�ص�صة يف مكافحة الإرهاب
واجلرمية املنظمة بالناحية
الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست
كانت قد �أح�صت خالل ال�سدا�سي
الأول من ال�سنة اجلارية � ،إ�ست�سالم
� 40إرهابي ين�ضوون حتت لواء
التنظيمات الإرهابية املعروفة
مبناطق ال�ساحل الإفريقي على
غرار تنظيم القاعدة ب�شمال
�إفريقيا و حركة التوحيد واجلهاد
النا�شطة ب�إقليم الأزاود مبايل ،
وح�سبما علم من نف�س اجلهات
ف�إن املفاو�ضات ال تزال م�ستمرة
وبالتن�سيق مع و�ساطة يقودها
جمموعة من الأعيان وب�إ�رشاك
عائالت � 19إرهابي لإقناعهم
بت�سليم �أنف�سهم والتخلي عن
الن�شاط امل�سلح ومن ثم الإ�ستفادة
من مواثيق امل�صاحلة الوطنية
التي �أقرها رئي�س اجلمهورية
عبد العزيز بوتفليقة القائد العام
الأعلى للقوات امل�سلحة .

من جهة ثانية فقد �أفاد عارفون
بخبايا الأمن � ،أن بيت تنظيمي
القاعدة ب�شمال مايل و �أفريقيا
و حركة التوحيد واجلهاد بافريقيا
 ،يعي�شان يف م�أزق حقيقي وذلك
لعدة �أ�سباب ت�أتي يف مقدمتها
ال�رصاعات املحتدمة بني قادة
التنظيم حول من يتوىل زعامة
كتائب ال�صحراء بعد تعيني

الإرهابي اجلزائري اخلطري
يحي �أبو الهام املعروف بجمال
عكا�شة زعيم لتنظيم القاعدة
ب�شمال مايل خلفا ملحمد فاروق
غدير امللقب بعبد �أبى زيد ،
ناهيك عن اخلناق الذي تفر�ضه
قوات الأمن امل�شرتكة بال�رشيط
احلدودي اجلنوبي ل�شل حتركات
اجلماعات الإرهابية التي حتاول

للت�سلل للرتاب الوطني مع تقوي�ض
ن�شاط �شبكات التهريب و الدعم و
الإ�سناد.ومعلوم �أن م�صالح الأمن
امل�شرتكة بال�رشيط احلدودي
اجلنوبي ،كانت قد متكنت خالل
ال�سنة اجلارية من �إجها�ض 41
حماولة ت�سلل للجماعات الإرهابية
و �شبكات التهريب مع تفكيك 24
�شبكة دعم و �إ�سناد .

يف ظل غياب احلمالت التح�سي�سية

والية مترنا�ست تتحول لعا�صمة املت�سولني الأفارقة

ت�شهد والية مترنا�ست احلدودية،
انت�شار فظيع لظاهرة الت�سول
التي �أ�صبحت مهنة من ال مهنة
له  ،بعدما �أ�صبح ميتهنها ال�صغار
والكبار والن�ساء وال�شيوخ  ،يف ظل
غياب �إرادة حقيقية من امل�صالح
االجتماعية لكبح جماح الظاهرة
امل�ستفلحة  .نا�شد �سكان مدينة
مترنا�ست احلدودية مع دولتي
مايل والنيجر م�صالح الن�شاط
االجتماعي و الأجهزة الأمنية
و الإدارية وكذا املكتب الوالئي
للهالل الأحمر اجلزائري ،

ب�رضورة التحرك العاجل ملحاربة
ظاهرة الت�سول التي �أخذت يف
االنت�شار الرهيب  ،حيث مع بزوغ
فجر كل يوم جديد اال و جتد
املت�سولني قد �أخذوا مواقعهم
املعهودة �أمام امل�ساجد و
الأ�سواق وخمتلف املحالت
التجارية � ،ضف اىل ذلك امام
املطاعم واملقاهي وحتى يف
امل�ست�شفيات على غرار الن�سوة
والرجال واالطفال و ال�شيوخ ،
يرت�صدون املارة ال�ستعطافهم
بعبارات عادة ما ت�ؤثر يف نفو�سهم

وتدفع بهم لدفع م�ستحقات
الدعاء ال�صالح لهم ،على حد
قول عيون يومية «الو�سط» ،التي
حذرت يف نف�س ال�صدد  ،من
خطورة تف�شي الظاهرة التي من
�ش�أنها ت�شويه املنظر اجلمايل
لو�سط املدينة  ،والطعن يف
م�صداقية �أن عا�صمة ال�سياحة
 ،تعي�ش يف بحبوحة مالية ،
ح�سب قول الع�رشات من ال�سكان
القاطنني ب�أحياء قطع الواد ،
تهقارت  ،ال�شموع التي تعد اكرب
جتمع �سكني باقليم عا�صمة

الوالية  .وقد نا�شدت فعاليات
املجتمع املدين و ممثليات
احلركة اجلمعوية بعا�صمة الأهقار
،ال�سلطات الوالئية واجلمعيات
ذات التكافل االجتماعي والنف�سي
 ،ب�رضورة التجند ملحاربة ظاهرة
الت�سول بتنظيم حمالت اعالمية
و حت�سي�سية وتوعوية للحد من
�سلبيات الظاهرة التي �أ�صبحت
ح�سبهم تخد�ش حياء املجتمع
الورقلي املعروف عن عاداته
وتقاليده ال�ضاربة يف عمق التاريخ .
�أحمد باحلاج

التقرير ال�سنوي ال�صادر عن م�صلحة االوبئة

�أزيد من  80حالة مر�ض ال�سل ب�أدرار

ك�شف التقرير ال�سنوي ال�صادر عن
م�صلحة االوبئة والطب الوقائي
التابع ملديرية ال�صحة لوالية ادرار
عن  87حالة ا�صابة مبر�ض ال�سل
منذ بداية ال�سنة � ،أين ك�شف ذات
التقرير عن ت�سجيل  48حالة منها
�سل العظام و�سل الكلى وغريها
من االمرا�ض االخرى املكت�شفة.

هذا ومت ت�سجيل  48حالة مر�ضية
لل�سل الرئوي ويعترب مر�ض خطري
�إذ يعترب املر�ض الأكرث انت�شارا
عرب الوالية ادرار خا�صة باملناطق
احلدودية كمنطقة برج باجي
املختار وتيمياوين احلدوديتني
مع دولة مايل وكذا منطقة طلمني
�شمال عا�صمة الوالية � ،أين مت

�إح�صاء بهذه املنطقة  28حالة
مر�ضية ومقارنة بال�سنة املا�ضية
وا�ستنادا دائما اىل ذات التقرير
فقد مت ت�سجيل ارتفاعا يف
احلاالت املر�ضية بن�سبة  26حالة
مر�ضية وهو ما ي�ستدعي التكثيف
من حمالت التوعية و التح�سي�س
يف او�ساط املواطنني خا�صة

باملناطق التي �سجلت حاالت
مر�ضية بها �سيما تلك املناطق
املعزولة التي تعرف انت�شارا 
ملظاهر الفقر واحلرمان وكذا
�ضعف التغطية ال�صحية والدخل
الفردي الذي ال ي�سمح باقتناء
االدوية ال�رضورية للمري�ض .

�شيخ مدقن

طالب عدد من مربوا الأبل مبنطقة
غود فاطيمة بدائرة الربمة احلدودية
بورقلة مع اجلارة تون�س  ،اجلهات
املعنية بالتدخل العاجل لإنقا�ض
�أبلهم من الهالك نتيجة تعر�ضهم
للت�سمم جراء �رشبهم للمياه امللوثة
الناجتة عن �أعمال التنقيب عن النفط
باملنطقة وترك النفايات بعد حفر
الآبار  .ا�شتكى جمموعة من مربو
الأبل باملناطق ال�صحراوية البعيدة
يف ت�رصيح لهم مع يومية «الو�سط»
 ،من الت�رصفات غري امل�س�ؤولة التي
تنتهجها ال�رشكات البرتولية النا�شطة
برتاب الربمة احلدودية وعدد
من املناطق ال�صحراوية بورقلة ،
مطالبني ال�سلطات املعنية بالتدخل
العاجل وحماية �أبلهم من النفوق  ،من
خالل اتخاذ الإجراءات الالزمة للحد
من عمليات التنقيب وا�ستغالل الآبار
من طرف ال�رشكات البرتولية طبقا
للمر�سوم التنفيذي رقم 198/ 06
امل�ؤرخ يف  31ماي  2006الذي ين�ص
على �رضورة ت�سييج الأحوا�ض الناجتة
عن عمليات التنقيب  ،واجناز غطاء
بال�ستيكي مالئم ومطابق للموا�صفات
التقنية ملنع ت�رسب املواد ال�سائلة
ال�صناعية واحتكاكها باملياه اجلوفية ،
وهو ما �أثبتته التحاليل التي قامت بها
اجلهات املخت�صة يف وقت �سابق لعدد
من �أبار املياه اجلوفية  ،ثبت تلوث
كمية معتربة من خزان املياه اجلوفية
يف مناطق البدو الرحل ب�سبب حقول

التنقيب عن النفط غري املراقبة ،
ب�سبب �إهمال ال�رشكات بع�ض �أنابيب
النفط والآبار امل�س�ؤولة عن ت�رسب
زيوت حمملة مبياه ملوثة  ،كما تن�ص
�أحكام املادة الثانية على التزام هذه
امل�ؤ�س�سات على �ضمان �إزالة النفايات
الناجمة عن التنقيب عن البرتول وفق
الت�رشيع املعمول بهما  .وقد ت�سببت
املع�ضلة يف نفوق عدد من ر�ؤو�س
الآبل بعد �رشبها ملواد طاقوية �سامة
خلفتها حفرات البرتول جراء التنقيب
عن حقول النفط  ،ي�أتي هذا يف الوقت
الذي تنتهج فيه امل�ؤ�س�سات البرتولية
�سيا�سة الهروب �إىل الأمام دون
معاجلة الو�ضع و�رضب الت�رشيعات
القانونية املعمول بها عر�ض احلائط
من خالل عدم اتخاذ الإجراءات
املن�صو�ص عليها حلماية البيئة وهذه
الرثوة من الزوال جراء ترك احلفر
دون دفنها  .وعليه نا�شد ه�ؤالء
اجلهات املعنية بالتدخل العاجل
والتكفل بهذه الرثوة الهامة ل�سكان
اجلنوب  ،وذلك من خالل العمل على
مراقبة املناطق ال�صحراوية البعيدة
ملراقبة �أماكن التنقيب عن البرتول
 ،وحماية الآبل من الربك امل�شبعة
باملواد الكيماوية ال�سامة  ،التي �أدت
�إىل هالك الع�رشات من ر�ؤو�س الإبل
 ،و�ضعا جعل املربني على �صفيح
�ساخن نتيجة اخل�سائر الكبرية التي
تكبدوها يف ثروة الأبل .
�أحمد باحلاج

نا�شدوا ال�سلطات املعنية بالتدخل العاجل

الباعو�ض يغزو منطقة
�أفران بورقلة
عرب بع�ض املواطنني القاطنني
مبنطقة �أفران بدائرة �أنقو�سة
بورقلة ،عن ا�ستياءهم و
تذمرهم ال�شديدين نتيجة
تكاثر احل�رشات ال�سامة التي
�أ�صبحت تغزوا جتمعاتهم
ال�سكنية على غرار الباعو�ض
الذي نغ�ص حياة ال�سكان و
�أرقهم و الذين مل يجدوا �أي
و�سيلة ملحاربتها والق�ضاء
عليها .
طالب جمموعة من ال�سكان
بذات املنطقة من اجلهات
املعنية بالتدخل العاجل
والعمل على توفري املبيدات
ملكافحة ح�رشة الباعو�ض
التي �أدت �إىل �إ�صابة عدد
منهم خا�صة الأطفال بحبوب
�سببت لهم حكة واحمرار يف
اجللد  ،و هو الأمر الذي بات
يهدد �صحة ال�سكان خا�صة
و�أن الباعو�ض يت�سبب يف نقل
الأمرا�ض والأوبئة على غرار
املالريا التي فتكت بعدد من
ال�ضحايا .
وح�سب ت�رصيح جمموعة
من املواطنني لـ « الو�سط «
ف�إن امل�شكل �أرقهم و نغ�ص
حياتهم جراء االنت�شار الرهيب

للنامو�س الذي يزداد خا�صة يف
فرتة الليل  ،مما جعلهم يعانون
يف �صمت نتيجة تواجد بيوتهم
مبحاذاة غابات النخيل وهي
الأماكن التي يتكاثر بها ب�شكل
كبري  ،و رغم عديد املرا�سالت
التي بعثها ال�سكان للتخل�ص
من املع�ضلة القائمة � ،إال �أن
الو�ضع املتعفن ال يزال قائما
حلد ال�ساعة  ،ليبقى املواطن
الب�سيط يدفع الفاتورة ال�صحية
يف ظل التزام امل�س�ؤولني
املحليني ال�صمت حيال
املو�ضوع الذي �أ�صبح يهدد
�صحتهم بانت�شار الأمرا�ض
والأوبئة .
وعليه طالب املواطنني من
اجلهات املعنية التدخل العاجل
حلمايتهم من غزو ح�رشة
الباعو�ض لتجمعهم ال�سكني
نظرا خلطورتها على �صحتهم
خا�صة على فلذات �أكبادهم
 ،وذلك من خالل العمل
على مكافحة ذات احل�رشة
باملبيدات والق�ضاء عليها
نهائيا للتقليل من املعاناة التي
يعي�شونها يف �صمت والتي جتدد
مع كل بداية ف�صل �صيف .
�أحمد باحلاج
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عوامل متعددة:

ملاذا تزايدت هجمات املجموعات "القاعدية" يف مايل؟
رغم ال�ضربات القوية التي وجهتها بع�ض القوى الدولية والإقليمية �إىل التنظيمات الإرهابية املوجودة يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء خالل الفرتة املا�ضية،
�إال �أن ذلك ال ينفي �أن اجلهود التي تبذلها تلك القوى من �أجل تكري�س حالة الأمن واال�ستقرار يف هذه املنطقة تواجه حتديات عديدة ال تبدو هينة ،خا�صة
�أن تلك التنظيمات ما زالت لديها القدرة على تنفيذ عمليات �إرهابية نوعية ،كان الف ًتا �أنها بد�أت تركز على ا�ستهداف القوات الدولية والإقليمية ،على غرار
الهجوم الأخري الذي نفذته جماعة "ن�صرة الإ�سالم وامل�سلمني" املوالية لتنظيم "القاعدة" على دورية تابعة لقوة "بارخان" الفرن�سية يف مدينة غاو ب�شمال مايل
يف �أول جويلية  ،2018و�أدى �إىل مقتل  4مدنيني و�إ�صابة � 31آخرين منهم  8جنود فرن�سيني ،والذي تلى الهجوم الذي تعر�ض له مقر قيادة قوة جمموعة ال�ساحل
وال�صحراء يف مدينة �سيفاري بو�سط مايل.
مركز امل�ستقبل للأبحاث
والدرا�سات املتقدمة

عوامل متعددة:
وقد جاء الهجوم الأول قبيل
الزيارة التي قام بها الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون �إىل
موريتانيا ،حيث �شارك يف القمة
الإفريقية التي عقدت يف اليوم
التايل واجتمع مع قادة دول
ال�ساحل الإفريقي لبحث �سبل
مواجهة التنظيمات الإرهابية يف
املنطقة ومناق�شة الآليات التي
ميكن تبنيها للتعامل مع ظاهرة
تزايد ا�ستهداف قوات مكافحة
الإرهاب ،على نحو ي�شري �إىل �أن
مرحلة جديدة من املواجهة بني
الطرفني �سوف تبد�أ يف املنطقة،
يف ظل �إ�رصار القوى الدولية على
تقلي�ص حدة التهديدات التي
تفر�ضها هذه التنظيمات.

املنف�صلني الذين ا�ستهدفا قوة
ع�سكرية تابعة لقوات حفظ
ال�سالم ومع�سك ًرا للجي�ش املايل
مبنطقة ميناكا يف  24نوفمرب
 ،2017ب�شكل �أدى �إىل مقتل
 10جنود على الأقل من القوة
الأممية واجلي�ش املايل.
كما قامت املجموعات التي
�أعلنت مبايعة تنظيم "داع�ش"
بتنفيذ هجمات �إرهابية � ً
أي�ضا،
وهو ما ك�شف عنه البيان الذي
�أ�صدرته جمموعة �أبو الوليد
ال�صحراوي يف  12جانفي
 ،2018و�أعلنت فيه م�سئوليتها
عن الهجمات التي ا�ستهدفت
القوات الفرن�سية والأمريكية يف
النيجر .وقد دفع ذلك اجتاهات
عديدة �إىل ترجيح ت�صاعد حدة

الأولوية لتفعيل ن�شاطه التنظيمي
�أكرث من ال�سيطرة امليدانية يف
تلك املنطقة .ويف هذا ال�سياق،
ت�صاعد دور جماعة "ن�رصة
الإ�سالم وامل�سلمني" ،التي
�أعلن عنها يف مار�س ،2017
عقب حتالف كل من جمموعة
"�إمارة منطقة ال�صحراء الكربى"
و"تنظيم املرابطون" و"جماعة
�أن�صار الدين" و"جبهة حترير
ما�سينا" ،وهو ما �سمح لها
ب�شن هجمات نوعية ،على غرار
الهجوم على ال�سفارة الفرن�سية
ومقر اجلي�ش البوركيني يف
واجادوجو يف  2مار�س .2018

� -2أولوية
اال�ستهداف:
والدروب ال�صحراوية ،ب�شكل
ريا مه ًما يف حتديد
ميثل متغ ً
مدى قدرتها على تنفيذ عمليات
�إرهابية نوعية.

ا�ستهداف م�ستمر:
ي�أتي ا�ستهداف اجلنود الفرن�سيني
يف وقت ت�سعى فيه فرن�سا،
�إىل جانب بع�ض القوى الدولية
والإقليمية املعنية� ،إىل تفعيل
دور قوة ال�ساحل يف مواجهة
التنظيمات الإرهابية التي حتاول
تو�سيع نطاق نفوذها يف املنطقة،
وهو ما يبدو �أنه دفع بع�ض تلك
التنظيمات �إىل تنفيذ عمليات
�إرهابية جديدة من �أجل توجيه
ر�سالة ب�أن ال�رضبات الع�سكرية
التي تعر�ضت لها مل حتل دون
قيامها مبمار�سة �أن�شطتها
الإرهابية .وقد كان الفتًا �أن
�أحد التقارير ال�صادرة عن الأمم
املتحدة يف �أكتوبر � ،2017أ�شار
�إىل �أن الهجمات الإرهابية التي
ت�ستهدف قوات حفظ ال�سالم يف
مايل� ،إىل جانب القوات املالية
والفرن�سية ،قد ازدادت خالل
الأ�شهر الأخرية ،حيث �شنت
التنظيمات الإرهابية ،يف تلك
الفرتة ،نحو  75هجو ًما ،منها
� 44ضد القوات املالية ،و� 21ضد
بعثة الأمم املتحدة "مينو�سما"،
و 10هجمات �ضد قوة "بارخان"
الفرن�سية.
وتقوم املجموعات املوالية
لتنظيم "القاعدة" ،وعلى
ر�أ�سها جماعة "ن�رصة الإ�سالم
وامل�سلمني" ،التي متثل التحالف
"القاعدي" الذي ي�ضم �أكرب
و�أبرز التنظيمات الإرهابية يف
هذه املنطقة ،ب�شن معظم تلك
الهجمات ،على غرار الهجومني

 -4اله�شا�شة
احلدودية:
حتاول املجموعات الإرهابية
ا�ستغالل اله�شا�شة احلدودية
بني دول املنطقة من �أجل تنفيذ
عملياتها الإرهابية ،خا�صة يف
ظل �ضعف �أداء الأجهزة الأمنية
وافتقادها للإمكانيات التي
متكنها من �ضبط احلدود ومراقبة
حتركات تلك املجموعات.

املواجهات الع�سكرية بني تلك
القوات والتنظيمات الإرهابية
بعد تكرار تلك الهجمات،
بالتوازي مع �إجراء عملية
مراجعة للآليات امل�ستخدمة يف
هذه املواجهات.

�أ�سباب خمتلفة:
ميكن تف�سري تزايد هذه الهجمات
الإرهابية خالل الفرتة املا�ضية
يف �ضوء اعتبارات عديدة يتمثل
�أبرزها يف:

الن�شاط "القاعدي":
تعد منطقة ال�ساحل وال�صحراء
من �أكرث املناطق التي تتعدد
فيها املجموعات "القاعدية"،
حيث ت�شري اجتاهات عديدة
�إىل �أن تنظيم "القاعدة" مينح

متثل القوات الدولية املوجودة يف
منطقة ال�ساحل وال�صحراء هد ًفا
رئي�س ًيا للتنظيمات الإرهابية
"القاعدية" و"الداع�شية" ،خا�صة
�أنها ال متثل حمو ًرا خلالفات
�أيديولوجية بينها ،باعتبار �أنها،
يف ر�ؤيتها ،قوة يجب مقاومتها
يف تلك املنطقة ،ال �سيما �أن ذلك
ي�ساعد تلك التنظيمات � ً
أي�ضا يف
ا�ستقطاب مزيد من العنا�رص
الإرهابية املناوئة لوجود تلك
القوات.

 -3القدرات
التنظيمية:
اكت�سبت املجموعات "القاعدية"
يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء،
قدرات نوعية على امل�ستويني
التنظيمي والعملياتي ،حيث

تتحرك يف �إطار جمموعات
�صغرية ،وب�أ�سلحة خفيفة يف
معظم الأحيان ،ب�شكل ميكنها من
�رسعة االنتقال من منطقة �إىل
�أخرى ،ف�ض ً
ال على �أن عنا�رصها
لديها دراية كبرية بالطرق

 -5الدور القبلي:
مار�ست �شبكة التحالفات
�أ�س�ستها
التي
والعالقات
التنظيمات الإرهابية مع بع�ض
املجموعات القبلية والعرقية
يف املنطقة� ،سواء املنتمية �إىل

قبائل الطوارق �أو �إىل عرقية
الفوالين ،دو ًرا يف ت�صعيد هجماتها
الإرهابية �ضد القوات الدولية ،من
خالل تقدمي الدعم واملعلومات
لعنا�رص املجموعات التي تقوم
بتنفيذ الهجمات الإرهابية ،على
غرار الهجوم الذي �شنته جماعة
"ن�رصة الإ�سالم وامل�سلمني" �ضد
القوات الفرن�سية يف �شمال مايل
يف  30ماي  ،2017والذي �أ�شارت
تقارير عديدة �إىل �أن املعلومات
التي قدمها بع�ض �أبناء الطوارق
كان لها دور فيه.
وعلى �ضوء ذلك ،ميكن القول
يف النهاية �إن منطقة ال�ساحل
وال�صحراء تبدو مقبلة على
مرحلة جديدة �سوف ت�شهد
ت�صاعدًا يف العمليات الع�سكرية
التي تقوم بها القوات الدولية
والإقليمية املعنية مبكافحة
الإرهابية من �أجل الق�ضاء على
التنظيمات الإرهابية التي ت�سعى
�إىل تو�سيع نطاق نفوذها يف تلك
املنطقة وتكري�س حالة من عدم
اال�ستقرار داخل دولها.
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قوة ال�ضعف الفل�سطينية يف معادلة ال�صفقة الأمريكية
عي�سى ال�شعيبي

يف علوم الهند�سة امليكانيكية،
حُتكم ال�سل�سلة احلديدية
ب�أ�ضعف حلقاتها البينية .ويف
املعارك احلربية متعدّدة
اجلبهات يخ�ضع التق ّدم املدرع
يف امليدان �إىل معدل زحف �أقل
الوحدات حتقيقاً للمهام املوكلة
�إليها (امل�شاة) ،وكذلك الأمر
يف مباريات كرة القدم (خط
الدفاع) .وينطبق احلال ذاته
على النمو �إذا كان الرتهل �سائداً
يف �أحد قطاعات االقت�صاد،
وتنطبق هذه القاعدة على
خمتلف مناحي احلياة اليومية،
فما بالك �إذا كان احلديث هنا
متعلقاً بعامل ال�سيا�سة ال�رشق
�أو�سطية ،بتعقيدات مدخالته
املنظورة وغري املنظورة؟
يُ�ستعاد ذلك �إىل الذهن يف هذه
الآونة الع�صيبة ،ونحن منر
يف خ�ضم مواجهة دبلوما�سية
حامية الوطي�س ،قد تبلغ ذروتها
يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة مقبلة،
بني طرفني غري متكافئني بكل
املعايري املادية ،يتكا�رسان
فوق خ�شب ٍة �سيا�سي ٍة عري�ضة،
باتت تُعرف با�سم �صفقة
القرن ،الأول ماثل يف الواليات
املتحدة بنفوذها الطاغي،
وجربوتها الذي ال يح ّده حد،
ٍ
طرف
والثاين �شاخ�ص يف
فل�سطيني ال ميلك مثقال ذرة
من القوة والنفوذ ،وال القدرة
على ال�ضغط ،قيا�ساً بالدولة
العظمى الوحيدة ،ع ّراب هذه
ال�صفقة ،ومتعهد �إنفاذها
بالرتغيب والرتهيب ،جرياً على
التقاليد املعمول بها بني القوي
وال�ضعيف.
«تبدو �إدارة ترامب ،عازمة ،على

الرغم من عوائق متفرقة ،على
و�ضع خطتها الت�صفوية للق�ضية
الفل�سطينية مو�ضع التطبيق»
للوهلة الأوىل ،تبدو �إدارة الرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترمب ،عازمة،
على الرغم من عوائق متفرقة،
على و�ضع خطتها الت�صفوية
هذه مو�ضع التطبيق� ،أياً كانت
وجهة نظر اجلانب الفل�سطيني.
وكان موقفه ،ورمبا �أياً كانت �آراء
الدول العربية املخاطبة بهذا

ولي�س هناك �أدنى
�شك يف �أنّ ما �أدركته
«�إ�سرائيل» مبكراً ،فيما
يخ�ص حيوية العن�صر
الفل�سطيني ،ولزوميته
املطلقة ،يف �إطار
الت�سوية ال�سيا�سية
الفتات اخلايل من الد�سم� ،إن
مل نقل كريه الرائحة ،م�ستند ًة
يف ذلك �إىل منطق القوة ،ال
قوة املنطق ،ومع ّولة ،يف الوقت
ذاته ،على تبدل الأولويات على
الأجندة العربية من جهة �أوىل،
ومراهنة ،يف الوقت نف�سه ،على
ه�شا�شة احلالة الفل�سطينية
الراهنة من جهة ثانية ،الأمر
الذي �شكل ريح �إ�سناد مواتية
لأ�رشعة ال�سفينة الأمريكية،
املبحرة بقوة دفع ذاتي
هائلة يف بحور هذه املنطقة
امل�ضطربة.
غري �أن �إجراء مقاربة �أكرث
نطاقاً ،و�أكرث دق ًة ،ملك ّونات
هذا امل�شهد املت�شكل وفق
مقا�سات امل�صالح الإ�رسائيلية
اخلال�صة ،يقود �إىل االعتقاد �أن
ظاهر الأمر لي�س كباطنه ،و�إن
ما تب�رصه عني املراقب عن بعد

لي�س كما يراه العقل ال�سيا�سي
املدرك حقائق ال�صورة الكامنة
حتت ق�رشة رقيقة من املظاهر
اخلادعة .وفوق ذلك ،ما يبدو
كا�ستنتاجات �أولية ناجزة� ،أو
قابلة للإجناز ب�أقل امل�صاعب،
ت�صب يف �صالح �صفق ٍة مثري ٍة
ّ
لالرتياب ،وحتمل على الظن �أن
الأمر حت�صيل حا�صل ،هي �أبعد
ما تكون عن واقع �سيا�سي قائم،
ميلك فيه الطرف ال�ضعيف جل
مفاتيح �أقفال هذه ال�صفقة،
متك ً
ال يف ذلك على ما ن�سميها
«قوة ال�ضعف» ،التي تبدو
هنا ،بجال ٍء منقطع النظري،
من عوامل القوة الفل�سطينية
الف ّعالة.
�إذ على الرغم من كل ما
يعتور احلالة الفل�سطينية من
ترهل وانق�سام ،وما تت�سم
به من حمدودي ٍة يف القدرة
على املناورة ،يمُ �سك �أولياء
الدم ه�ؤالء املنزرعون يف
�أر�ضهم ،ومن غري منازع،
ب�رشعية امل�صادقة على �أي حل
يخ�صهم ،ويف حولهم منح الغطاء
ال�سيا�سي� ،أو �سحبه ،من لدن
كل جه ٍة ميكن لها �أن تتعاطى
مب�صائرهم من فوق ر�ؤو�سهم.
وبالتايل �إبطال� ،أو اعتماد،
قانونية �أي �صك يتعلق بكل
�ش�أ ٍن من �ش�ؤونهم ،ال �سيما و�أن
لديهم اليوم العنوان املعرتف
به �إقليمياً ودولياً ،وعندهم
الأهلية الكاملة لتمثيل �أنف�سهم
ب�أنف�سهم ،والتحدث بل�سانهم
من دون و�ساطة ،يف غياب ل�سان
�أي مد ٍع �آخر قد يقحم نف�سه يف
ّ
ع�ش دبابري �سامة� ،سبق لها �أن
دافعت عن خا�صيتها الوطنية
ب�صالبة ،وقاتلت النتزاع قرارها
امل�ستقل بال هوادة.

تدرك «�إ�رسائيل» �أن مفارقة
قوة ال�ضعف الفل�سطينية هذه
هي مع�ضلتها الكربى ،وهي
مع�ضل ٌة بنيوي ٌة غري قابلة
للتجاوز ،حتى يف �أ�سو�أ الظروف
الذاتية ل�شعب حما�رص ،وتعي
دولة �آخر احتالل على وجه
الأر�ض �أن «النعم» الثاوية عميقاً
يف الوجدان الفل�سطيني اليقظ،
واملو�ضوعة �أمانة بني �أيدي
م�ؤ�س�سات منظمة التحرير،
هي ال�رشط ال�رضوري الالزم
لإ�ضفاء امل�رشوعية على وجود
الدولة القائمة بقوة احلديد
والنار ،وبالتايل العي�ش ،ال على
حد �سيفها �إىل الأبد ،و�إمنا دولة
طبيعي ًة حتيا ب�سالم و�أمن يف هذه
املنطقة التي ال ّ
تكف براكينها
عن قذف احلمم املتطايرة يف
كل االجتاهات ،وكان �آخرها
بركان الإرهاب املعومل.
املن�شودة منذ زمن طويل،
كانت تدركه الواليات املتحدة
لدى دخولها ،قبل عقود ،على
خط ما كان يعرف با�سم �أزمة
ال�رشق الأو�سط ،فكيف لها �أن
تعتقد اليوم �أن يف مقدرتها
مترير �صفقتها امللتب�سة من
فوق ر�ؤو�س القيادة ،واحلركة
الوطنية الفل�سطينية ،و�أن
ب�إمكانها جتاهل �إرادة �شعب
متحد ،بكل �أطيافه ال�سيا�سية،
�إزاء م�سعى �أمريكي بائ�س ،ال
يخاطب �أهل العقد والربط
بكرامة ،وال يع ّول �إال على
«مع�سكر االعتدال العربي»،
الذي �إن مل يكن معار�ضاً لهذه
ال�صفقة ،ف�إنه غري قادر على
احللول حمل املعنيني بها،
ولي�س لديه ما يتذ ّرع به للقبول
مبا ال يقبل به الفل�سطينيون
�أنف�سهم؟

ثم ملاذا يت�ساوق الفل�سطينيون
مع خط ٍة �أمريكية تفتقر �إىل
املغريات ال�سيا�سية بالكامل،
وال تت�ضمن �أي وعد باحلرية
واال�ستقالل لهم؟ .وكيف لفريقٍ
دبلوما�سي من البيت الأبي�ض،
تعوزه اخلربة والكفاءة� ،أن يعقد

«ملاذا يت�ساوق
خطة
الفل�سطينيون مع
ٍ
�أمريكية تفتقر �إىل
املغريات ال�سيا�سية
بالكامل ،وال تت�ضمن
�أي وعد باحلرية
واال�ستقالل لهم؟»
الرهان على من ال ميلك (من
العرب هذه املرة) لإعطاء من
ال ي�ستحق حقوقاً عجز عن
�أخذها بالقوة ،ويف املقدمة
منها التخلي عن القد�س بج ّرة
قلم ،و�شطب ق�ضية الالجئني
هكذا من جدول الأعمال،
والإبقاء على غول امل�ستوطنات،
وغري ذلك مما �أزاحه ترمب عن
الطاولة كما يعتقد ،ف�ض ً
ال عما
انطوت عليه �صفقة القرن
من مظامل ال طاقة لأح ٍد على
حملها� ،سواء يف فل�سطني �أو يف
العامل العربي؟
ولعل ال�س�ؤال الذي مل يربح
العقل اجلمعي الفل�سطيني،
منذ بد�أت عمليات ت�رسيب
بع�ض بنود �صفقة القرن هذه؛
هل حت�سني �رشوط العي�ش يف
ال�سجن املقام يف الهواء الطلق،
على امتداد جغرافيا قطاع
غزة (وهي غاية هذه ال�صفقة)،
ي�ستحق الأخذ والرد مع هذه
الأحبولة املتماهية مع �أعتى
الأحالم ال�صهيونية القدمية

يف �شطب �شعب فل�سطني من
اخلريطة والذاكرة ،من التاريخ
واجلغرافيا؟ ومن هو القائد
الفل�سطيني� ،أو الزعيم العربي،
القادر على حمل �أوزار هذه
الكارثة ال�سيا�سية ،وتربير �شبهة
م�شاركته يف مثل هذه اخلطيئة
التاريخية التي لن تغتفرها �أو
تت�سامح معها الأجيال الالحقة؟
وهل حتى �إقامة دولة حما�رصة
ومنهكة يف غزة ت�ستحق الإقدام
على مغامر ٍة كهذه ،حمكومة
بالف�شل امل�سبق؟ �إزاء ذلك كله،
ف�إن قوة ال�ضعف الفل�سطينية،
التي ظلت حا�رضة ،بهذه الدرجة
�أو تلك ،يف خمتلف مراحل
الق�ضية العربية املركزية ،و�أبلت
�أح�سن البالء يف الدفاع عن
دميومة هذه الق�ضية وحفظها،
هي اليوم �أ�شد ح�ضوراً من ذي
قبل ،و�أكرث فاعلية مما كانت
عليه يف �أي وقت م�ضى ،لي�س
لأن الفل�سطينيني باتوا ميلكون
�أوراقاً جديدة� ،أو تي�سرّ ت
لهم موارد �أو حتالفات �أف�ضل
مما كان عليه احلال بالأم�س
القريب ،بل لأن ما كان �صحيحاً
يف ال�سابق �صحيح الآن بالكامل،
و�إن الروافع القليلة التي �أ�س�س
املنا�ضلون بفعلها مواقف
تفاو�ضية هجومية ،ويف اجلوهر
منها قوة ال�ضعف هذه ،ال تزال
روافع �صاحل ًة لال�ستخدام
�إىل �أجل غري معلوم ،وقابلة
لال�ستثمار بكثافة وفاعلية يف
هذه اللحظة ال�سيا�سية املواتية،
للبناء عليها �أكرث ف�أكرث ،ومن ث ّمة
تقوي�ض هذه اخلطة الأمريكية
ال�ساذجة ،و�إعادة اللعبة �إىل
مربعها الأول ،بني احتالل
غا�شم و�شعب جدير بنيل �رشف
اال�ستقالل واحلرية.
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�إ�شهار

الإثنني  09جويلية  2018املوافـق لـ � 24شوال 1439هـ

ن�شر م�ضمون حم�ضر تكليف بالوفاء ل�سند ممهور بال�صيغة التنفيذية
يف جريدة وطنية
"املادة  412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية"
لفائدة ال�سيد(ة) /بوخليفة عبد الغاين
العنوان ب � /أوالد زيدان تاة ابفا�سن �سطيف
�ضد /ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة فيدي�س لل�سيارات AUTOMOBILES VEDIS
املمثلة يف �شخ�ص مديرها

العنوان ب  /حي را�سوطة رقم  31برج الكيفان اجلزائر
نحن الأ�ستاذ بوجليدة ال�سعيد حم�ضر ق�ضائي لدى حمكمة احلرا�ش اخت�صا�ص
جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبه بحي عي�سات ادير عمارة  08رقم  32احلرا�ش
مبوجب ال�سند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر بتاريخ  08/01/2018عنحمكمة الدار البي�ضاء الق�سم املدين حتت رقم  02981/17فهر�س رقم 00093/18
و املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ  12/04/2018حتت رقم 319/2018
حيث �أننا قمنا مببا�شرة �إجراءات التنفيذ من خالل االنتقال �إىل العنوان املذكور
من �أجل تبليغ �سند تنفيذي و التكليف بالوفاء حيث �أننا خاطبنا املكلفة باملنازعات
التي رف�ضت اال�ستالم بعد علمها مبحتوى التبليغ و عليه وا�صلنا �إجراءات التبليغ
بر�سالة م�ضمنة طبقا للمادة  411من ق ا م ا م و عن طريق التعليق يف لوحة
�إعالنات البلدية بتاريخ  18/04/2018و بتاريخ  22/04/2018عن طريق التعليق
يف لوحة �إعالنات املحكمة
و بناء على الأمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء يف  24/06/2018حتترقم  1883/2018املت�ضمن الإذن بالن�شر يف اجلريدة اليومية
التكليف بالوفاء الذي يق�ضي ب  :ف�سخ عقد البيع املربم بني املدعي بوخليفة
عبد الغاين و املدعى عليها ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة فيدي�س لل�سيارات
ممثلة يف �شخ�ص مديرها و بالنتيجة الزام املدعى عليها ب�أن تدفع للمدعي املبالغ
التالية  1.453.846.15 :دج مليون و �أربعمئة و ثالثة و خم�سون �ألف و ثمامنائة
و �ستة و �أربعون دينار جزائري و خم�سة ع�شر �سنتيم الذي ميثل املبلغ املدفوع
مقابل ال�شاحنة و مبلغ  100.000دج مئة �ألف دينار جزائري تعوي�ضا للمدعي عن
الأ�ضرار الالحقة به مع حتميلها امل�صاريف الق�ضائية
و نبهناه ب�أن له �أجل * 15يوم * للوفاء و �إال نفذ عليه جربا بكافة الطرق
القانونية

املح�ضر الق�ضائي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�ضاء  :اجللفة
حمكمة  :حا�سي بحبح
الق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

رقم اجلدول 00131/18 :رقم الفهر�س 00291/18 :تاريخ احلكم:
15/03/18
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة علنيا ح�ضوريا
ابتدائيا يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى .يف املو�ضوع� :إفراغ
احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة حا�سي بحبح ق�سم
�ش�ؤون الأ�سرة وامل�ؤرخ يف  26/10/2017حتت رقم فهر�س1201/17 :
واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي حممود
املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 16/01/2018 :حتت رقم
 09وبالنتيجة احلكم مبا يلي :احلجر على املرجع �ضدها جيوخ �أمال
املولود يف  26/10/1997ببلدية حا�سي بحبح والية اجللفة لأبيها
يحي ولأمها �ضيفي ف�ضيلة .و�أمر �ضابط احلالة املدنية لبلدية
حا�سي بحبح والية اجللفة بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم على هام�ش
عقد ميالد املرجع �ضده يف ال�سجالت الأ�صلية للحالة املدنية ورف�ض
ما زاد عن ذلك من طلبات .بذا �صدر هذا احلكم و�أف�صح به جهارا
باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذكور �أعاله ول�صحته وقع على
�أ�صله كل من الرئي�س و�أمني ال�ضبط.

الو�سط2018/07/09:

الو�سط2018/07/09:
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الو�سط2018/07/09:

ANEP N°: 820423
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة
يف معاجلة ال�سرطان -البليدة
تعلن امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة يف معاجلة ال�سرطان عن م�سابقة توظيف على �أ�سا�س ال�شهادة يف الرتبة املبينة �أدناه

�إعالن توظيف

الرتبة

م�سابقة على �أ�سا�س ال�شهادة

ملحق باملخرب يف ال�صحة العمومية

�شهادة لي�سان�ش يف البيولوجي �أو �شهادة معادلة

�شهادة تقني �سامي يف املخرب و ال�صيانة
�أو �شهادة معادلة لها

�صيانة املعدات الطبية-علم الأحياء الدقيقة-علم الأحياء اخللوي-علم
الوراثة-هند�سة �صيدالنيةو بيوكيمياء-علم الطفيليات-الكيمياء
احليوية-البيولوجيا اجلزيئية الع�صبية اجلزيئية -علم وظائف
الأع�ضاء-علم الأمرا�ض-علم الأحياء الإجنابي-فزيولوجيا
احليوان-هند�سة علم الأحياء-مراقبة النوعية و التحليل-علم احليوان-
علوم النبات و تكنولوجيا �إحيائية-التنمية امل�ستدامة للف�ضاءات
الطبيعية-هند�سة بيوكيمياء و فزيولوجيا خلوية -بيولوجيا �إختبار
التحاليل بيولوجيا و بيوكيميائية
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امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية املتخ�ص�صة
يف معاجلة ال�رسطان زعبانة—البليدة

بيولوجي لل�صحة العمومية درجة 01

منط التوظيف

�رشوط االلتحاق

التخ�ص�ص املطلوب
علم الأحياء الدقيقة-علم الأحياء اخللوي-علم الوراثة –هند�سة �صيدالنية
و بيوكيمياء-علم الطفيليات—الكيمياء احليوية-البيولوجيا الع�صبية
اجلزيئية-علم وظائف الأع�ضاء-علم الأمرا�ض-علم الأحياء الإجنابي-
فزيولوجيا احليوان-هند�سة علم الأحياء-مراقبة النوعية و التحليل-علم
احليوان-علوم النبات و تكنولوجيا �إحيائية-التنمية امل�ستدامة للف�ضاءات
الطبيعية-هند�سة بيوكيميائية-بيوتكنولوجيا النبات-بيو كيمياء و
فزيولوجيا خلوية-بيولوجيا �إختبار التحاليل بيولوجياو بيوكيميائية

عدد املنا�صب

مكان التعيني

�رشوط �أخرى

/

/

طلب خطي للم�شاركة يف امل�سابقة �صورتان �شم�سيتان ا�ستمارة املعلومات التي متلأ من طرف املرت�شحن�سخة من بطاقة التعريف الوطنيةك�شف النقاط للم�سار الدرا�سين�سخة من ال�شهادة �أو امل�ؤهل املطلوب �شهادة العمل التي تثبت الأقدمية املهنية للمرت�شح يف الإخت�صا�ص�شهادة الإقامة داخل �إقليم الوالية �شهادة تثبت مدة العمل امل�ؤداة فعليا من طرف املرت�شح مع عقد العمل يف �إطار جهاز الإدماج املهني �أو الإجتماعي لل�شباب حاملي ال�شهادات و تو�ضح املن�صب امل�شغول عند الإقت�ضاءكل وثيقة تثبت الأ�شغال و الدرا�سات املنجزة من طرف املرت�شح يف التخ�ص�ص عند الإقت�ضاءالربيد الإلكرتوين �إن وجد Emailحتدد �آجال الت�سجيالت و �إيداع امللفات:
ب(  )15يوم خم�سة ع�رش ابتداءا من �صدور هذا الإعالن،و تودع ملفات الرت�شح لدى �أمانة املديرية الفرعية للإدارة و الو�سائل بامل�ؤ�س�سة الإ�ست�شفائية املتخ�ص�صة يف معاجلة ال�رسطان زعبانة البليدة
ال ت�ؤخذ بعني الإعتبار امللفات الناق�صة �أو تلك الواردة خارج �أجال الت�سجيالت.

الو�سط2018/07/09:

ANEP N°: 820818
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املتحدثة با�سم املجل�س الأوروبي للروهنغيا� ،أنيتا �شوغ

نحذر من اعتداءات �ضد
معتقالت �أراكانيات يف ميامنار

م�ضرب عن الطعام منذ �أزيد من  40يوما

برملاين مغربي يحذر من تدهور
�صحة �سجني من "حراك الريف"
“هناك حاجة ملعرفة مقاربة
الدولة حلل هذا امللف ومعاجلة
تداعياته” و�أ�شار �إىل �أن امتناع
النا�شط عن �رشب املاء �أي�ضا،
زاد من �سوء حالته وا�ستدعى ذلك
نقله مل�ست�شفى موالي يو�سف
بالدار البي�ضاء لتلقي العالجات
ال�رضورية ويف ال�سياق� ،شهدت
بلدة مت�سينت ،التابعة ملحافظة
احل�سيمة ، ،م�ساء ال�سبت،
وقفة �إحتجاجية �شارك فيها
الع�رشات من املواطنني ،منددين
بالأحكام ال�صادرة يف حق ن�شطاء
الريف ،وطالبوا بالإفراج عنهم
واال�ستجابة للمطالب االقت�صادية
واالجتماعية ل�سكان املحافظة
ومنذ �أكتوبر  2016وعلى مدى 10
�أ�شهر� ،شهدت مدينة احل�سيمة
وعدد من مدن وقرى منطقة
الريف (�شمال)؛ احتجاجات
للمطالبة بـ"تنمية املنطقة و�إنهاء
تهمي�شها" ،وفق املحتجني ونهاية
�أكتوبر املا�ضي� ،أعفى العاهل
املغربي  4وزراء من منا�صبهم؛
ب�سبب (تق�صري) يف تنفيذ برنامج
�إمنائي مبنطقة الريف.

حذر برملاين مغربي من تدهور
�صحة “ربيع الأبلق” احد ن�شطاء
حراك الريف (�شمال) ،امل�رضب
عن الطعام يف ال�سجن منذ �أزيد
ّ
حذرت املتحدثة با�سم "املجل�س الأوروبي للروهنغيا" (حقوقي غري حكومي)� ،أنيتا �شوغ ،من تعر�ض �أبناء
من  40يوما.
وخ�صو�صا ال�سيدات منهن� ، ،أ�شارت
الأقلية امل�سلمة ،املعتقلني يف ميامنار� ،إىل انتهاكات �إن�سانية خطرية،
ً
�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف
فيها �إىل ورود تقارير ب�ش�أن "ممار�سة حرا�س �سجن بوثيدونغ يف ميامنار العنف واالعتداء اجلن�سي �ضد
مبدينة الدار البي�ضاء ،يف  26جوان
املا�ضي� ،أحكام �سجن بحق عدد
بناء على اتهامات كاذبة وال �أ�سا�س لها من ال�صحة".
ع�شرات الن�سوة؛ املعتقالت ً
من ن�شطاء االحتجاجات بالريف
و�أعربت "�شوغ" عن قلقها البالغ
تراوحت بني عام واحد و 20عاما،
يف
�إزاء و�ضع املعتقلني الأراكانيني
ومتت �إدانة الأبلق بال�سجن 5
ـ"جي�ش
ال�سجن ،بدعوى ارتباطهم ب
�سنوات وطالب نبيل الأندلو�سي،
�إنقاذ روهنغيا �أراكان" (،)ARSA
ع�ضو جمل�س امل�ست�شارين
داعية املجتمع الدويل �إىل
(الغرفة الثانية بالربملان)،
ال�ضغط على ال�سلطات من �أجل
من رئي�س الوزراء� ،سعد الدين
الإفراج عنهم ،و�أ�ضافت" :هناك
العثماين ،الك�شف عن الإجراءات
 102م�سلم �أراكاين معتقل يف
التي قام بها لإنقاذ حياة ربيع
�سجن بوثيدونغ ،منذ �أوت ،2017
الأبلق ،امل�رضب عن الطعام يف
معظمهم من الن�ساء والفتيات
�سجن الدار البي�ضاء ،منذ �أزيد
والأطفال ،يواجهون ته ًما ال �أ�صل
من  40يوما .وت�ساءل الأندلو�سي
أقارب
لها"،و�أ�شارت �إىل "تعر�ض �
يف �س�ؤال كتابي ،اطلعت الأنا�ضول
القتل،
و�أبناء معظم املعتقلني �إىل
على ن�سخة منه “ ،ما �إذا كانت
على يد قوات اجلي�ش وامليلي�شيات
م�ؤ�س�سات الدولة املعنية بامللف
املرتبطة به"،وتابعت" :نتلقى
�سعت لفتح حوار معه والعمل على
�أنبا ًء عن تعر�ض ن�سوة للعنف
�إقناعه ب�إيقاف هذا الإ�رضاب
واالعتداء اجلن�سي من قبل حرا�س �أعوام يف �سجون اململكة العربية "�أركان" (راخني) ،غربي ميامنار ،وقالت �إنها ال تتيح للم�سلمني يف الذي يهدد حياته” و�أبرز �أن
ال�سجن"،ونقلت عن �شهود عيان
ال�سعودية ،وانتقدت مذكرة م�شرية �إىل وجود حماوالت بنغالدي�ش العودة الطوعية �إىل
قولهم �إن "املعتقلني يعانون من
تفاهم و ّقعت قبل �أ�سابيع بني الجتثاثهم من بالدهم نهائ ًيا ،بالدهم بكرامة و�أمن".
تايالند
م�شاكل نف�سية ،جراء ما �شهدوه
الأمم املتحدة وحكومة ميامنار ،با�ستخدام و�سائل منها التجويع ،و�أطلق جي�ش ميامنار وملي�شيات
من عنف واعتداءات".
لت�سهيل عودة الالجئني الروهنغيا عالوة على �أ�شكال العنف بوذية متطرفة ،منذ � 25أوت
كما �أعربت املتحدثة عن �أ�سفها
�إىل ديارهم ،وقالت" :ال �أحد املختلفة ،ووجهت ندا ًء �إىل كل املا�ضي ،موجة جديدة من
حيال الأو�ضاع امل�أ�ساوية التي
من امل�سلمني يف �أراكان �آمنون ،امل�ؤ�س�سات الدولية ،وعلى ر�أ�سها اجلرائم �ضد الروهنغيا ،و�صفتها
يعي�شها م�سلمو �أراكان املهجرين
والواليات
املتحدة
بب�ساطة لأن هوياتهم غري معرتف الأمم املتحدة ،ل�ضمان �أمن الأمم
�إىل الدول املجاورة ،م�ؤ ّكدة �أنهم
بها"،و�شددت على وجوب �أن الروهنغيا القاطنني يف املنطقة .املتحدة الأمريكية ب�أنها "تطهري
ال ميتلكون حتى بطاقت هوية
يكون للأقلية دور يف املفاو�ضات ،ومطلع جوان اجلاري ،و ّقعت عرقي"ووفق الأمم املتحدة� ،أعلنت ال�سلطات التايالندية� ،أثناء عملية ا�ستخراجهم ب�شكل
�شخ�صية ،ما يعر�ضهم لل�سجن
ورجح امل�س�ؤول �أن
بهدف �ضمان "العودة الطوعية �إىل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية فر قرابة � 700ألف من م�سلمي �أم�س الأحد ،بدء عملية �إنقاذ تدريجي
ّ
يف تلك الدول بطرق غري عادلة،
ديارهم بكرامة و�أمن"،و�أ�ضافت :ل�ش�ؤون الالجئني ،وبرنامج الأمم الروهنغيا من ميامنار �إىل الأطفال العالقني يف �أحد كهوف ت�ستغرق عملية �إنقاذ �أول �شخ�ص
و�أ ّكدت �أن ميامنار ال تعرتف
"يجب �أن يكون لل�ضحايا مكان املتحدة الإمنائي ،على مذكرة بنغالد�ش 60 ،باملائة منهم البالد مع مدربهم لكرة القدم ،عالق يف الكهف � 11ساعة على
مب�سلمي �أراكان كمواطنني ،منذ
على طاولة املفاو�ضات ،ونحن تفاهم ثالثية مع حكومة ميامنار �أطفال ،هر ًبا من حملة القمع منذ �أكرث من �أ�سبوعني وقال الأقل بدوره ،قال ت�شالونغت�شاي
�أعوام طويلة؛ "وال �شيء �أكرث ظلما
�أو�سوتاناكورن ،ت�شاياكام ،اللواء يف اجلي�ش
ً ندين غيابهم ،ال ميكن للأطراف مت ّهد لعودة الالجئني الروهنغيا و�أ�سفرت تلك اجلرائم ،عن مقتل ناروجن�ساك
من هذا" بح�سبها ،ولفتت �شوغ �إىل
�إىل ديارهم وانتقدت مقررة الأمم ماال يقل عن � 9آالف �شخ�ص من القائم ب�أعمال حاكم �إقليم ت�شيانغ التايالندي �إن العملية الكلية
الأخرى �أن تقرر م�صرينا".
وجود العديد من الأراكانيني يف
و�أ�شارت �شوغ �إىل بقاء � 120ألف املتحدة ب�ش�أن ميامنار "يانغي الروهنغيا ،بح�سب منظمة "�أطباء راي� ،إن � 13أجنب ًيا وخم�س ال�ستخراج جميع العالقني قد
�سجون الهند وبنغالدي�ش ،وحوايل
غوا�صني تايالنديني �سي�شاركون ت�ستغرق من يومني �إىل �أربعة �أيام،
روهنغي فقط يف كامل �إقليم يل" ،مذكرة التفاهم املوقعة بال حدود" الدولية.
 800-700ينتظرون الإفراج منذ 5
يف عملية الإنقاذ ،فيما �سريافق م�ضي ًفا �أن ذلك يتوقف على حالة
كل طفل حما�رص غوا�صان اثنان املياه التي تغمر الكهف.
فل�سطني املحتلة

�إطالق عملية مب�شاركة دولية
لإنقاذ "�أطفال الكهف"

لأول مرة منذ � 30شهرا ..وزير �إ�سرائيلي يقتحم "الأق�صى"

اقتحم وزير الزراعة وع�ضو
الكني�ست (الربملان) "الإ�رسائيلي"
�أوري �أرييل� ،صباح �أم�س الأحد،
امل�سجد الأق�صى ك�أول وزير
يقتحمه منذ نحو عامني ون�صف
العام ،بعد قرار رئي�س الوزراء
بنيامني نتنياهو ال�سماح لأع�ضاء
حكومته والنواب باقتحامه،
الأ�سبوع املا�ضي و�أفاد �شهود
عيان ،ب�أن �أرييل ،وهو نائب
يف الكني�ست عن حزب "البيت
اليهودي" املتطرف ،قاد جمموعة
من امل�ستوطنني القتحام باحات
امل�سجد الأق�صى يف القد�س
املحتلة� ،صباح اليوم ،حتت
حرا�سة �أمنية م�شددة ،وح�سب
القناة العربية ال�سابعة ،فقد قال
�أرييل يف كلم ًة �أمامهم داخل
امل�سجد �إنه "ي�أمل ب�أن يتم بناء
الهيكل قريبا".
و�أ�شارت القناة �إىل �أن �أرييل

ح�صل على موافقة م�سبقة
القتحام الأق�صى وذلك بنا ًء
على التعليمات التي �صدرت عن
الكني�ست بتقدمي طلب قبل 24
�ساعة مل�س�ؤول الأمن يف الكني�ست
والثالثاء املا�ضي� ،سمح نتنياهو،
لأع�ضاء الكني�ست (الربملان)
باقتحام امل�سجد الأق�صى بعد
منعهم لنحو عامني ون�صف العام،
وبح�سب القناة العربية الثانية،
ف�إن نتنياهو �أر�سل خطابا لرئي�س
الكني�ست ،بويل �إدل�شتاين� ،أبلغه
فيه بال�سماح لأع�ضاء الكني�ست
بـ"دخول امل�سجد الأق�صى مرة
واحدة كل ثالثة �أ�شهر"وحظر
نتنياهو يف � 8أكتوبر 2015
على �أع�ضاء الكني�ست ،اقتحام
امل�سجد الأق�صى ،بهدف حماولة
منع متدد املواجهات التي اندلعت
يف ال�ضفة املحتلة والقد�س،
ج ّراء االقتحامات املتكررة

للم�ستوطنني للم�سجد وت�شهد
الأرا�ضي الفل�سطينية توترا ،منذ
�إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد

ترامب ،يف  6دي�سمرب ،2017
القد�س ب�شقيها ال�رشقي والغربي
عا�صمة مزعومة لإ�رسائيل.

تركيا

ف�صل �أكرث من � 18ألف
موظف مبر�سوم واحد
�أقالت ال�سلطات الرتكية
�أكرث من � 18,5ألف موظف
ر�سمي ،بينهم العديد من
عنا�رص اجلي�ش وقوات
الأمن ومدر�سون و�أ�ساتذة
جامعيون ،مبوجب مر�سوم
له قوة القانون ن�رش يف
اجلريدة الر�سمية �أم�س
الأحد ،ووردت يف املر�سوم
�أ�سماء � 18632شخ�صا ،بينهم
�أكرث من � 9آالف موظف يف
ال�رشطة و� 6آالف عن�رص من
القوات امل�سلحة ،بينهم نحو
� 3آالف من �أفراد اجلي�ش،
و�ألفان من �أفراد �سالح
اجلو و�أكرث من �ألف فرد

من البحرية ،وذلك لال�شتباه
يف �صالتهم مبنظمات
�إرهابية وجمموعات "تعمل
�ضد الأمن القومي" ،كما
ف�صلت ال�سلطات  199من
الأكادمييني ،يف حني �أعاد
املر�سوم � 148شخ�صا من
واملوظفني
الع�سكريني
احلكوميني �إىل منا�صبهم
ال�سابقة ون�ص املر�سوم على
�إغالق  12م�ؤ�س�سة وثالث
�صحف وقناة تلفزيونية �أي�ضا
وو�صفت و�سائل الإعالم
الرتكية املر�سوم ب�أنه الأخري
قبل الرفع املحتمل حلالة
الطوارئ اليوم
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تقدير موقف

تلويح �إيران ب�إغالق م�ضيق هرمز ..بني التهديد و�إمكانية التنفيذ

مرة �أخرى لوحت �إيران ب�إغالق م�ضيق هرمز �أمام ناقالت النفط ،ردا على �إعالن وا�شنطن نيتها تقلي�ص �صادرات النفط الإيراين �إىل �صفر ،و�سط �شكوك حول قدرة وا�ستعداد
طهران على �إدخال تهديدها حيز التنفيذ.

ق .د
وعب م�ضيق هرمز مير �أكرث من
رْ
ثلث �صادرات العامل من النفط
التي تنقل عرب البحار يوميا،
ويربط امل�ضيق الدول املنتجة
للخام يف ال�رشق الأو�سط
بالأ�سواق الرئي�سية يف مناطق
�آ�سيا واملحيط الهادي و�أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية وغريها.
ويف الرابع من جويلية اجلاري
هدد "�إ�سماعيل كوثري" ،القيادي
باحلر�س الثوري الإيراين ،مبنع
مرور �شحنات النفط عرب م�ضيق
هرمز� ،إذا حظرت وا�شنطن
�صادرات بالده منه ،ويعترب النفط
من �أهم موارد �إيران املالية ،وتنتج
نحو  3.8ماليني برميل من النفط
اخلام يوم ًيا ،وت�صل �صادراتها
منه �إىل  2.3ماليني برميل يوم ًيا
تهديدات "كوثري"� ،سبقتها
تهديدات م�شابهة �أطلقها الرئي�س
الإيراين ح�سن روحاين ،وحظيت
ب�إ�شادة "قا�سم �سليماين" ،قائد
فيلق القد�س باحلر�س الثوري،
وقال روحاين ،خالل لقائه بجالية
بالده يف �سوي�رسا م�ؤخرا� ،إن "منع
�إيران من ت�صدير النفط يعني �أن
كافة دول املنطقة �ستكف عن بيع
النفط" ،حيث مت تف�سري ذلك ب�أن
�إيران �ستغلق م�ضيق هرمز �أمام
مرور النفط الإقليمي.
وعب قا�سم �سليماين ،عن دعمه
رّ
لروحاين قائال "�إننا يف خدمتك"،
م�شريا �أن قواته م�ستعدة لتطبيق
ال�صادرات
تعرقل
�سيا�سة
الإقليمية ،ح�سب ما �أفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "�إرنا"ويف  8ماي
املا�ضي� ،أعلن الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب ،االن�سحاب من
االتفاق النووي ،املوقع عام 2015
بني طهران وجمموعة الدول
دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن،
بالإ�ضافة �إىل �أملانيا ،و�إعادة
العمل بالعقوبات االقت�صادية على

طهران ،وال�رشكات والكيانات
التي تتعامل معها وعقب اخلطوة
�أعلنت ال�سعودية �أنها م�ستعدة
ل�سد النق�ص املتوقع يف �إمدادات
النفط العاملية ،جراء العقوبات
املرتقب �أن تفر�ضها وا�شنطن
على طهران ،ثالث �أكرب منتجي
النفط يف "�أوبك".
ويف اخلام�س من ال�شهر اجلاري،
وغداة التلويح الإيراين اجلديد
بورقة "هرمز" ،تعهد اجلي�ش
الأمريكي ،باحلفاظ على حرية
املالحة لناقالت النفط يف
اخلليج العربي.
وقال بيل �أوربان ،املتحدث با�سم
القيادة الو�سطى يف اجلي�ش،
�إنّ "القوات البحرية الأمريكية
واحللفاء الإقليميني جاهزون
ل�ضمان حرية املالحة والتدفق
احلر للب�ضائع حيثما يتيح القانون
الدويل (يف اخلليج العربي)"،
ح�سب قناة "احلرة" الأمريكية
(ر�سمية).
ورقة قدمية -جديدة
والرئي�س الإيراين الراحل ها�شمي
رف�سنجاين ،كان �أول من هدد
ب�إغالق بالده م�ضيق هرمز ،عندما
كان رئي�سا للربملان عام ،1983
خالل احلرب العراقية الإيرانية
( )1988 -1980وقال رف�سنجاين
حينها" :ال داعي لإغالقنا م�ضيق
هرمز بوا�سطة ال�سفن� ،إذ يكفي
يوميا �أن ن�ستهدف منت�صف
امل�ضيق مرتني يوميا بوا�سطة
مدافعنا التي يبلغ مداها  48كم،
فمن �سيكون قادرا على العبور
من امل�ضيق وقتها؟ وميكننا حتى
بوا�سطة بنادق الكال�شينكوف
�إغالق امل�ضيق".
ويف عام � ،2011أعلن الرئي�س
الإيراين ال�سابق ،حممود �أحمدي
جناد ،عزم بالده �إغالق م�ضيق
هرمز ،ردا على �إعالن الواليات
املتحدة عزمها فر�ض عقوبات

على بيع النفط الإيراين و�رصح
نائب الرئي�س الإيراين وقتها،
حممد ر�ضا رحيمي ،قائال "�إذا
ما مت فر�ض عقوبات على النفط
الإيراين ف�إننا �سنغلق م�ضيق
هرمز ،ولن ن�سمح مبرور حتى
ولو قطرة واحدة من النفط عرب
امل�ضيق".
وقتها خرج رئي�س القوات البحرية
الإيراين ،اللواء حبيب اهلل �سياري
قائال�" :إن �إغالق م�ضيق هرمز
بالن�سبة لنا �سهل مبقدار �رشب
املاء"وعقب ذلك� ،أطلقت �إيران
تدريبات ع�سكرية يف امل�ضيق،
حتت �شعار "تدريبات �إغالق
م�ضيق هرمز" ،ح�سبما �أعلن،
حينها ،نائب رئي�س احلر�س
الثوري ،علي �أ�رشف نوري.
وكما الليلة كانت البارحة� ،إذ �رصح
�آنذاك وزير الدفاع الأمريكي
ال�سابق ،ليون بانيتا ،عام ،2012
قائال "لن ن�سمح لإيران ب�إغالق
م�ضيق هرمز �أمام مرور النفط،
ويعترب هذا الأمر خطا �أحمر

بالن�سبة للواليات املتحدة".
ت�رصيحات مماثلة� ،أدىل بها
م�س�ؤولو الأ�سطول الأمريكي
اخلام�س يف البحرين بتلك الفرتة،
�إذ حذروا �أن م�ضيق هرمز يحتل
مكانة م�صريية بالن�سبة لنقل
النفط واالقت�صاد العاملي،
وقالوا �إنهم لن ي�سمحوا لأية جهة
بتقوي�ض حرية حركة نقل النفط
يف م�ضيق دويل.

�أهمية م�ضيق هرمز
ي�شري اخلرباء �إىل �أن ا�ستمرار
اجلانب الإيراين يف التدريبات
واملناو�شات مع عنا�رص البحرية
الأمريكية ،منذ �سنوات طويلة،
عقب كل توتر يف العالقات بني
طهران ووا�شنطن ،ما هو �إال
حماولة من �إيران لإثبات �سيطرتها
على م�ضيق هرمز.
ويعترب م�ضيق هرمز واحدا
من ال�رشايني الرئي�سية حول
العامل يف نقل النفط ،حيث مير

عربه نحو  80باملئة من النفط
ال�سعودي ،والعراقي ،والإماراتي،
والكويتي ،يف طريق الت�صدير �إىل
دول معروفة باعتمادها العايل
على م�صادر الطاقة مثل ال�صني،
واليابان ،وكوريا اجلنوبية ،والهند،
و�سنغافورة ،وح�سب بيانات �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية
( ،)EIAف�إن م�ضيق هرمز يعد
امل�ضيق الأول حول العامل من
حيث كمية النفط التي متر عربه،
حيث بلغ معدل مرور النفط
اليومي منه عام  ،2016حوايل
 18.5مليون برميل ،ما ي�شكل
نحو  40باملئة من جتارة النفط
عرب البحار يحيط بامل�ضيق من
�سواحله ال�شمالية �إيران ،ومن
اجلنوب �سلطنة عمان ،بينما يقع
يف �أ�ضيق منطقة بني خليجي
الب�رصة وعمان ،بعر�ض يبلغ
حوايل  50كم ،يف حني يبلغ عر�ض
املمر اخلا�ص بعبور �سفن ال�شحن
الثقيلة نحو  10كم.
ويعد امل�ضيق من جهة �أخرى،
النقطة الوحيدة التي تنفتح منها
�صادرات دول اخلليج العربي
و�إيران من النفط �إىل املحيط
واكت�سب امل�ضيق �أهمية �إ�ضافية،
عقب ف�شل ت�شغيل خط �أنابيب
النفط ال�سعودي ،الذي �أُن�ش�أ
كبديل لنقل النفط عام ،1974
بالدرجة املرجوة.

�صعوبات �إغالق
امل�ضيق
يف مقال ن�رشه عام  2009حتت
عنوان "تكلفة و�صعوبات �إغالق
م�ضيق هرمز"� ،أكد الباحث ويليم
د� .أونيل ،على �أن "�إغالق �إيران
للم�ضيق �سيولد نتائج من �ش�أنها
تخفي�ض عائدات النفط الإيراين،
وت�رضر البنى التحتية احل�سا�سة،
و�إ�ضعاف القوات امل�سلحة

الإيرانية".
و�أ�شار �إىل �أنه يتعني على �إيران
من �أجل �إغالق امل�ضيق� ،أن
تكلف غوا�صتني بالعمل املكثف
ملدة �أ�سبوع لزرع حوايل �ألف
لغم بعر�ض امل�ضيق ،الفتا �إىل
�أن الأمر غري ممكن بوا�سطة
الغوا�صات لعدم عمق املياه
بال�شكل الكايف و�أ�ضاف يف ذات
ال�ش�أن �أن زرع الألغام بوا�سطة
ال�سفن غري ممكن �أي�ضا ،ل�سهولة
اكت�شافها خالل قيامها باملهمة
وي�ؤكد حمللون على �أن �إيران ال
متتلك اليوم املقومات التي ت�ؤهلها
ال�ستخدام القوى اجليو�سيا�سية
باملنطقة ،خا�صة يف وقت حتولت
فيه العقوبات االقت�صادية �إىل
�أزمة داخلية ،ما يجعل طهران
غري قادرة على الوقوف يف وجه
الواليات املتحدة ،قيا�سا �إىل
التوترات ال�سابقة بني اجلانبني
وبالرغم من تهديد طهران ب�إغالق
م�ضيق هرمز خالل زيادة وترية
التوترات مع اجلانب الأمريكي
يف فرتات �سابقة� ،إال �أنها مل
تتخذ �أية خطوات من �ش�أنها توليد
نتائج ثقيلة �ضدها� ،سواء مبوجب
القوانني الدولية� ،أو موازين القوى
العاملية.
ومع �أن احتمال �إغالق �إيران
للم�ضيق يبدو �ضعيفا� ،إال �أنه قد
يكون ال�سبب يف �إحداث م�شاكل
هائلة لنظامها قد تعجل بنهايته،
مع انت�شار م�شاكل اجتماعية
واقت�صادية داخلية عديدة يف
�أنحاء �إيران ،من قبيل ارتفاع
الأ�سعار ،والت�ضخم ،والبطالة،
والف�ساد ،واجلفاف ،ونق�ص املياه
ويف الوقت الذي قد يف�ضي فيه
�إغالق �إيران للم�ضيق �إىل ارتفاع
�أ�سعار النفط ل�صالح ال�سعودية،
والإمارات ،ورو�سيا ،والواليات
املتحدة� ،ست�ؤدي هذه اخلطوة
لإحلاق ال�رضر بال�صني والدول
الأوروبية.
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كافاين :فعلت
كل �شيء للحاق
مبواجهة فرن�سا

ونالدو ومي�سي مهدد

منة الكرة الذهبية لر

اخرتاق هي

بروز مودريت�ش مع كرواتيا ودي
بروين مع بلجيكا وقيادة غريزمان
لفرن�سا يف ك�أ�س العامل يعطي
م�ؤ�رشات ب�إمكانية ك�رس �أحدهم
لهيمنة رونالدو ومي�سي على
الكرة الذهبية �أو �أف�ضل العب يف
العامل ،مع خروج برتغال رونالدو
و�أرجنتني مي�سي من ثمن نهائي
ك�أ�س العامل بد�أت اجلماهري
املتحفظة على ا�ستمرار جائزة
�أف�ضل العب يف العامل بني
رونالدو ومي�سي تبحث عن جنم
جديد قادر على قلب الطاولة على
�أبرز جنمني يف ال�سنوات الع�رش
الأخرية ،وال تقلل رغبة معظم
رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
يف م�شاهدة مت ّوج جديد بالكرة
الذهبية �أو �أف�ضل العب يف العامل
من رونالدو ومي�سي على الإطالق،
و�إمنا هناك بحث عن نيل ّ
كل ذي
حق حقه خا�صة و�أن جنمي ريال
مدريد وبر�شلونة توالياً مل يقدما
ذاك الأداء املبهر يف �أهم بطولة
كروية ،ويقول منت�رص حمد وهو
�إعالمي �أردين يف ح�سابه على
في�سبوك« :ماذا يفعل مودريت�ش
�أكرث مما فعل ليحقق الكرة
الذهبية عازف �أنيق يف ت�شكيلة
بطل �أوروبا عن�رص م�ؤثر يف

ت�شكيلة كرواتيا» ،و�سي�ساعد فوز
مودريت�ش الوارد بك�أ�س العامل مع
كرواتيا جنم ريال مدريد ب�شكل
كبري كي يدخل يف مناف�سة جدية
مع الدون والربغوث على جائزة
�أف�ضل العب يف العامل ،خا�صة و�أنّ
لوكا ح�صد �أبطال �أوروبا مع ريال
مدريد يف ال�سنة احلالية ولعب
دوراً م�ؤثراً يف و�صول الكروات
للمربع الذهبي.
ال ّ
�شك ب�أن حتويل امل�رصي حممد
�صالح مل�سار جميع اجلوائز
الفردية يف الدوري املمتاز
ل�صاحله �إثر �أرقامه املبهرة مع
ليفربول ،ال ّ
�شك ب�أ ّنه �ش ّكل �صدمة
كبرية لدي بروين احلا�سم يف فوز
مان�ش�سرت �سيتي بلقب الدوري
املمتاز ،دي بروين عاد ليجد
نف�سه مع بلجيكا ب�إعادته للعب
ك�صانع �ألعاب وقيادته منتخب
ال�شياطني احلمر حلمل ك�أ�س
العامل قد يعو�ضه عما فاته يف
املو�سم الفائت.
الآمال عقدت على �أنطوان
غريزمان كثرياً كي يقود فرن�سا
�إىل رفع ك�أ�س العامل عقب قرابة
 20عاماً ،لكن بدايته البطيئة
وان�شغاله مب�ستقبله االحرتايف
و�أ�سلوب دي�شان الدفاعي �أمور

حدت من بروز غريزمان حتى
ّ
ربع النهائي ،غريزمان �صنع هدفاً
و�سجل �آخر يف دور الثمانية �أمام
ّ
الأوروغواي ليعود �إىل الواجهة،
مذكراً ب�أنه فاز مع �أتلتيكو مدريد
بلقب الدوري الأوروبي واحتل
و�صافة الليغا �أمام ريال مدريد.
فوز رونالدو بلقب هداف دوري
�أبطال �أوروبا والبطولة مع ريال
مدريد ،ومي�سي بلقب هداف الليغا
وامل�سابقة مع بر�شلونة جعلهما
مر�شحني جمدداً للكرة الذهبية،
لي�ستفيدا من عدم اكتمال عنا�رص
الفوز باجلائزة ملعظم جنوم العامل
يف ال�سنة احلالية ،ويقف احلظ
يجانب رونالدو ومي�سي ال�ستبعاد
العديد من جنوم املونديال
احلايل �أو الدوريات الكربى� ،إذ
مل يتخط �صالح مع م�رص الدور
الأول من ك�أ�س العامل ،واحتل
هازاد ت�شيل�سي املركز اخلام�س
يف الدوري املمتاز �إ�ضافة خلروج
برازيل نيمار من ثمن النهائي
وجنوم �أملانيا من الدور الأول،
االخرتاق قد يحدث من مبابي
املت ّوج بالدوري مع باري�س �سان
جريمان �أو هاري كني و�صيف
هدايف الدوري املمتاز ومت�صدر
الئحة هدايف ك�أ�س العامل.

نيمار :الإق�صاء �أ�سو�أ حلظة يف م�سريتي

�أعرب جنم املنتخب الربازيلي
لكرة القدم نيمار عن حزنه ال�شديد
خلروج منتخب بالده من الدور ربع
النهائي لنهائيات ك�أ�س العامل يف
رو�سيا عقب اخل�سارة �أمام بلجيكا
 ،2-1وكتب نيمار يف ح�سابه على
ان�ستغرام�« :أ�ستطيع �أن �أقول �إنها
�أ�سو�أ حلظة يف م�سريتي ،والأمل
�شديد لأننا كنا نعرف �أ ّنه كان
ميكننا �أن نذهب بعيداً ،ونعلم �أننا
ح�صلنا على فر�صة للذهاب بعيداً،

ل�صناعة التاريخ ولكن مل يكن ذلك
ليح�صل يف هذه املرة» ،وجاء
�إق�صاء الربازيل من املونديال
الرو�سي بعد خروج كارثي من
ن�سخة  2014على �أر�ضها حني
تعر�ضت خل�سارة مذلة �أمام �أملانيا
 7-1يف دور الأربعة ،وغاب نيمار
عن اخل�سارة املذلة ب�سبب الإ�صابة
يف ظهره تعر�ض لها يف الدور ربع
النهائي �أمام كولومبيا .وجاء نيمار
�إىل رو�سيا بعد عودته للتو �إىل

املالعب �إثر تعافيه من عملية
جراحية يف م�شط قدمه اليمنى،
و�أ�ضاف نيمار« :من ال�صعب العثور
على القوة التي نرغب فيها من
�أجل العودة ولعب كرة القدم ،لكنني
مت�أكد من �أنّ اهلل �سوف يعطيني
القوة الكافية ملواجهة �أي �شيء»،
وتابع�« :سعيد جدا ُ بكوين جزء
من هذا الفريق و�أنا فخور بك ّل
�شخ�ص ،لقد �أوقفوا حلمنا لكنهم
مل ي�أخذوه من عقولنا �أو قلوبنا».

�أكد �إدين�سون كافاين مهاجم
منتخب �أوروغواي �أنه بذل كل ما
لديه من �أجل اللحاق مبواجهة
فرن�سا ،بربع نهائي ك�أ�س
العامل يف رو�سيا ،وودع منتخب
�أوروغواي مناف�سات البطولة
بعد الهزمية بهدفني دون رد
�أمام الديوك الفرن�سية ،وقال
كافاين خالل ت�رصيحات نقلها
موقع « :sportsmoleلقد كان
�أ�سبوعا خا�صا للغاية ،وحاولت
فعل كل �شيء لأكون جاهزا،
لكنني مل �أكن متاحا بن�سبة
 ،»%100و�أ�ضاف« :علينا �أن نكون
واقعيني ،مل �أ�شعر باجلاهزية مبا
يكفي للعب  90دقيقة ،لذا كان
من الأف�ضل �أن يلعب زمالئي
يف الفريق الذين هم يف و�ضعية
�أف�ضل» ،وغاب كافاين بداعي
الإ�صابة التي تعر�ض لها خالل
مواجهة الربتغال بدور ثمن
النهائي من البطولة.

لوغريه
يختار كونتي
�أف�ضل العب
باملونديال
يرى نويل لو غريه رئي�س احتاد
الكرة الفرن�سي �أن �أف�ضل العب
يف ك�أ�س العامل برو�سيا 2018
يتواجد بني �صفوف الديوك،
ريا بقدرات
و�أ�شاد لو جريه كث ً
العب الو�سط الفرن�سي نغولو
كانتي ،وقال« :كانتي العب
تكتيكي مميز ،لديه قدرة غري
عادية على ا�سرتجاع الكرة ،رغم
ريا ب�أنه يتواجد
�أنك ال ت�شعر كث ً
يف امللعب� ،إال �أن م�ستواه رائع»،
و�أ�ضاف عرب �صحيفة (ليكيب)
الفرن�سية« :كانتي ميتاز بتوقع
م�سار الكرة يف كل الأوقات،
و�أينما تتواجد الكرة جتده
متمركزًا ب�شكل مميز للغاية يف
املكان املنا�سب ،فما يفعله
�أقرب للمعجزة» .وا�ستطرد
رئي�س احتاد الكرة الفرن�سي:
«كما يرتكب كانتي �أخطاء قليلة
رغم �أنه العب و�سط مدافع،
ولديه ح�س رائع يف توقع م�سار
الكرة وبدء الهجمة ب�شكل جيد،
ورمبا يكون �أف�ضل العب يف
ك�أ�س العامل ،رغم �أنني مل �أتابع
باقي منتخبات البطولة ب�شكل
م�ستمر» ،واختتم نويل لو غريه
بالقول�« :إنه الالعب الأف�ضل
والأكرث حكمة ،فهي مزايا ال
ريا يف �أي العب �آخر»،
تتوافر كث ً
وي�ستعد كانتي ،جنم و�سط
ت�شيل�سي الإجنليزي مع باقي
زمالئه يف منتخب فرن�سا،
ملواجهة بلجيكا يوم الثالثاء
املقبل يف الدور ن�صف النهائي
لك�أ�س العامل.

مارتينز :ن�ستحق الذهب
بعد �إق�صاء الربازيل

يرى الإ�سباين روبرتو مارتينيز
املدير الفني ملنتخب بلجيكا� ،أن
اجليل احلايل لالعبي فريقه ي�ضاهي
بالفعل اجليل الذهبي لبلجيكا يف
مونديال  ،1986وقال مارتينيز:
«لدينا جمموعة من الالعبني
ي�ستحقون الذهب ،لأنه يف كرة القدم
عندما يكون لديك الثقة ب�أنك قادر
على هزمية الربازيل فهذا كل �شيء»،
و�أ�ضاف« :الالعبون ي�ستحقون

اعتبارهم قدوة للنا�س يف بلجيكا
ولأجيال كثرية قادمة ،هذا اجليل
على نف�س م�ستوى جيل  »1986يف
�إ�شارة �إىل اجليل الذي و�صل مبنتخب
بلجيكا �إىل املربع الذهبي للمونديال
قبل  32عاما ،وختم بالقول�« :أف�ضل
جيل للكرة البلجيكية كان يف ،1986
�أعتقد �أن اجليل احلايل ي�ستحق �أن
يكون على قدم امل�ساوة ،فخور بهذا
اجليل من الالعبني».

�سوبا�سيت�ش يف�ضل
مواجهة فرن�سا يف النهائي

يتطلع دانييل �سوبا�سيت�ش حار�س
مرمى كرواتيا لتحقيق �إجناز
تاريخي مع بالده يف ك�أ�س العامل،
بعد الت�أهل ملالقاة �إجنلرتا
يف الدور ن�صف النهائي ،وقال
�سوبا�سيت�ش يف ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «ليكيب» الفرن�سية:
«ن�سعى لتحقيق �إجناز �أف�ضل
مما حققناه يف مونديال ،1998
و�سيكون من الأف�ضل مواجهة
فرن�سا يف املباراة النهائية»،
وح�صد منتخب كرواتيا امليدالية
الربونزية عام  1998ك�أف�ضل �إجناز
له يف تاريخ م�شاركاته باملونديال،
علما ب�أنه خرج من الدور قبل
النهائي باخل�سارة � 2-1أمام
فرن�سا ،م�ست�ضيف البطولة حينها،

و�أ�ضاف حار�س مرمى موناكو:
«�أمامنا � 4أيام للتح�ضري ملواجهة
�إجنلرتا يف الدور قبل النهائي،
�ستكون مواجهة �صعبة للغاية� ،إال
�أن الت�أهل للنهائي فر�صة ال تتكرر
كثريا» .وعن جتاوز عقبة رو�سيا
يف دور الثمانية� ،أ�شار احلار�س
الكرواتي �أن منتخب بالده ا�ستحق
الت�أهل ،م�ؤكدا �أنه �شعر ببع�ض
الآالم يف نهاية ال�شوط الثاين،
�إال �أنه �أ�رص على ا�ستكمال اللقاء
وطالب املدير الفني زالتكو
داليت�ش بعدم ا�ستبداله ،واختتم
�سوبا�سيت�ش بالقول« :الت�أهل
بركالت الرتجيح جزء من النجاح،
�إال �أن عامل اخلربة يف الت�صدي
لها ال ميكن �إغفاله».
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ريا�ضة

�أقنعت العبها روبرت بااللتحاق بلي�سرت
�سيتي على �شكل عملية تبادلية

املان �سيتي ي�سارع اخلطوات
لرت�سيم �صفقة حمرز
�أمادا ي�صاب يف الركبة ويلتحق بعرو�س يف العيادة الطبية

العبو العميد يالقون بوردو اليوم يف ثالث ودية بفرن�سا
يخو�ض فريق مولودية اجلزائر م�ساء اليوم ثالث مبارياته الودية التي جتري �ضمن الرتب�ص التح�ضريي ا�ستعداد
النطالق املو�سم الكروي اجلديد ،حيث يلعب �أ�شبال املدرب برنار كازوين اللقاء �أمام نادي بوردو وذلك على ملعب موالن
بداية من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بالتوقيت اجلزائرين وهي املقابلة التي �سوف تكون اختبارا حقيقيا لالعبي النادي
العا�صمي من �أجل الوقوف على جاهزيتهم النلطالق املو�سم اجلديد

عي�شة ق.
خا�صة و�أنهم على موعد مع خو�ض
ثالث جوالت دور جمموعات رابطة
�أبطال �إفريقيا �أمام تي بي مازميبي
الكونغويل يف منت�صف �شهر جويلية
احلايل ،ويعمل الطاقم الفني بقيادة
املدرب الفرن�سي كازوين على
الوقوف حول ا�ستعدادات العبيه
وتقدم حت�ضرياتهم منذ انطالقهم
يف التدريبات ب�أر�ض الوطن قبل �شد

الرحال �إىل فرن�سا من �أجل الدخول
يف ترب�ص حت�ضريي� ،أين يواجه العبو
املولودية فريقا كبريا ومن احد
�أح�سن الأندية يف الدوري الفرن�سي
وحقق مو�سما طيبا عندما �أنهى
املو�سم املن�رصم يف املركز ال�ساد�س
�أهله للم�شاركة يف الدور التمهيدي
للدوري الأوروبي ،الأمر الذي يدفع
الالعبني �إىل تقدمي �أف�ضل ما عندهم
منت �إمكانيات ت�سمح لهم بالت�ألق
حتت �أنظار املدرب كازوين و�إقناعه

�أكد �أنه يح�ضر فريقا تناف�سيا
للعب ال�صعود املو�سم املقبل

بوغرارة يتعاقد مو�سمني
رفقة �شبيبة �سكيكدة
تعاقدت �إدارة فريق �شبيبة �سكيكدة رفقة املدرب
اليامني بوغرارة للإ�رشاف على العار�ضة الفنية
ابتداء من املو�سم الكروي املقبل ،حيث �أم�ضى
بوغرارة ر�سميا رفقة ال�شبيبة خالل االجتماع الذي
جمعه �أول �أم�س برئي�س النادي جمال قيطاري
عقدا ميتد مو�سمني� ،أين تو�صال �إىل االتفاق حول
جميع البنود املتعلقة بالعقد قبل �أن يتم الإم�ضاء
على العقد وتقدميه �إىل و�سائل الإعالم ،وعرب
املدرب الذي ف�سخ العقد مع �شباب بلوزداد بعد
�أيام من التوقيع واالن�ضمام �إىل عار�ضتها الفنية
عن �سعادته باالن�ضمام �إىل �شبيبة �سكيكدة النا�شط
يف الرابطة املحرتفة الثانية ،حيث �أكد �أن رئي�س
ت�شكيلة �أبناء «رو�سيكادا» قيطاري �أ�رص على
اال�ستفادة من خدماته وانتدابه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية للفريق من �أجل قيادته املو�سم املقبل ،وقام
بربط االت�صال به مبا�رشة بعدما علم بف�سخ العقد
مع �شباب بلوزداد� ،أين وافق على العر�ض من �أجل
االلتحاق بالعار�ضة الفنية وتدريب الت�شكيلة التي
�ضيعت ال�صعود �إىل دوري الكبار يف اجلولة الأخرية
من املو�سم املن�رصم.
وك�شف ابن مدينة عني مليلة �أنه اتفق مع رئي�س
ال�شبيبة حول بناء فريق تناف�سي من �أجل اللعب
على ال�صعود وعودة النادي �إىل م�صاف الأندية
الكبرية يف الرابطة املحرتفة الأوىل ،وذلك يكون
عرب انتداب العبني قادرين على منح الإ�ضافة من
�أجل حتقيق الأهداف امل�سطرة للنادي ،م�شريا
�أن املو�سم اجلديد تبقى عليه �أقل من �شهر من
�أجل انطالقه وهو ما يجعله ملزما بالإ�رساع من
وترية التح�ضريات حتى يكون الفريق جاهزا لبداية
املناف�سة.

عي�شة ق.

ب�إمكانياتهم للتواجد �ضمن ح�ساباته
املو�سم املقبل.
من جهة �أخرى� ،شهدت احل�صة
التدريبية لأم�سية اول �أم�س تعر�ض
الالعب امللغا�شي �إبراهيم �أمادا
�إىل �إ�صابة على م�ستوى الركبة والتي
تعر�ض لها خالل املباراة التطبيقية
التي خا�ضها الالعبون فيما بينهم
حيث ا�ضطر �إىل مغادرة �أر�ضية
امليدان وغاب عن التدريبات التي
�أجراها زمالئه �صباح �أم�س

واكتفى بتلقي العالج مع الطاقم
الطبي للمولودية �أين التحق بزميله
م�صطفى عرو�س امل�ستقدم اجلديد
هذا املركاتو ال�صيفي قادما من
نادي بارادو على �شكل �إعارة،
ويعمل الثنائي على التعايف �رسيعا
من �أجل العودة واالندماج جمددا
يف التح�ضريات مع زمالئهما
ملوا�صلة العمل والتواجد يف �أف�ضل
جاهزية بدنية وفنية عند انطالق
املناف�سة.

بطولة اجلزائر لل�سباحة املفتوحة

احتاد اجلزائر رجال والبرتوليات
ي�سيطرون على املناف�سة

�أ�ضاف احتاد اجلزائر ثالثة �أل
قاب لر�صيده ليت�صدر طليعة الرتتيب م�ؤقتا
عند الرجال مبجموع �سبع
ذهبيات باملقابل فر�ضت �سباحات املجمع
الريا�ضي البرتويل منطقهن
على باقي املتناف�سات بح�صدهن اللقب
العا�رش يف ختام ال�سباقات
النهائية لليوم الثالث من بطولة اجلزائر
املفتوحة لل�سباحة يف احل
و�ض الكبري مب�سبح ح�سان خيتمان بحيدرة،
وفاز �أ�شبال مدرب احتاد
اجلزائر علي معن�رصي بال�سباقات الثالثة
املربجمة فبالبداية كانت
مع ال�سباح ال�صاعد من�صف باالمان الذي
نال ذهبية �سباق  200م على
ال�صدر متفوقا على عبد الرزاق �سيار من
املجمع البرتويل وزميله �
أمين بن عبيد ،لي�ضيف لوني�س خندري�ش لأبناء
«�سو�سطارة» ثنائية م�ست
حقة ب�سيطرته على �سباقي  400م �سباحة
حرة و  200مرت فرا�شة.
ويت�صدر رجال احتاد اجلزائر املركز الأول
يف الرتتيب العام امل�ؤقت
مبجموع  7ذهبيات  5ف�ضيات وبرونزيتني
متبوعني باملجمع البرتويل
الذي بحوزته  4ذهبيات و 4ف�ضيات ،مع
الإ�شارة ب�سحب املنظمني ذ
هبية �سباق  100مرت على الظهر من احتاد
اجلزائر التي فاز بها اخل
مي�س املن�رصم ريا�ض بوحميدي ب�سبب عدم
تقدمه ال�ستالم ميد
اليته ح�سبما تن�ص عليه قوانني االحتادية.
ولدى ال�سيدات متكنت ال
برتوليات من ح�صد املعدن النفي�س يف ثالث
نهائيات من �أ�صل �أربعة �
أولها �سباق  100م على ال�صدر الذي انت�رصت
فيه رانيا نف�سي تلتها ن�
رسين جماهد التي توجت بلقب  100م �سباحة
حرة يف حني عاد لقب
 1500م �سباحة حرة �إىل ماجدة �شيباراكة،
من جانبها افتكت ال�س
باحة ال�صاعدة لنادي �ساحل نوتيك الأبيار
�إميان زيتوين لقب �سباق 200
م على الظهر ،كما ح�صد رباعي املجمع
البرتويل ذهبية �سباق �أربع م
رات  100م �سباحة حرة املختلط ،وبالتايل
توا�صل البرتوليات العزف
املنفرد يف ال�صدارة بر�صيد  10ذهبيات4 ,
ف�ضيات وبرونزية واحدة
متبوعات ب�ساحل نوتيك الأبيار بواقع ذهبيتني
 3ف�ضيات و  4برونزيات.
من جانبه قال املدير الفني
الوطني بالنيابة لالحتادية اجلزائرية عبد
القادر كاوة �أن �سباحي ال
نخبة الوطنية �أكدوا نتائجهم اجليدة هناك
�أزمنة ح�سنة يف �سباقي
 200م فرا�شة و  200م على ال�صدر رجال
ما يعني �أن امل�ستوى يف ت�
صاعد مقارنة بالبداية» ،م�ضيفا« :غالبية
�سباحي النخبة �أثبتوا
م�ستواهم ,بالرغم من �أننا ال ننتظر نتائج
كبرية و�أرقام قيا�سية كثرية
بالنظر �إىل الرزنامة الدولية املكثفة لهذه
ال�سنة والتح�ضريات املتوا
�صلة من طرف ال�سباحني ,بداية بالألعاب
املتو�سطية ب�إ�سبانيا ،الب
طولة العربية بتون�س ثم الألعاب الإفريقية
لل�شباب والبطولة
الإفريقية باجلزائر و�أخريا بطولة العامل».

وكاالت

ت�شري �آخر الأ�صداء �إىل اقرتاب
ح�سم �صفقة انتقال الالعب
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز
�إىل �صفوف نادي مان�ش�سرت �سيتي
االجنليزي ،بعدما ك�شف �أم�س
موقع «مريكاتو  »365الفرن�سي �أن
�إدارة املان �سيتي �أقنعت العبها
باتريك روبرت على االنتقال �إىل
�صفوف لي�سرت �سيتي يف مقاي�ضة
مع الالعب اجلزائري من �أجل
خف�ض القيمة املالية النتقال
حمرز �إىل املان �سيتي وت�سهيل
االنتهاء من ال�صفقة ب�صفة نهائية
والتي طالت ب�سبب املطالب
املالية لإدارة لي�سرت التي
تبحث على اال�ستفادة من اكرب
قيمة مالية للفريق من �صفقة
انتقال متو�سط ميدان اخل�رض
�إىل عمالق الكرة االجنليزية
وحامل لقب الربميرليغ املو�سم

املنق�ضي.
وح�سب الإعالم االجنليزي ف�إن
تر�سيم �صفقة التحاق حمرز
مع كتيبة املدرب اال�سباين بيب
غوراديوال �سوف تتم خالل
الأيام املقبلة ،خا�صة و�أن
�إدارة «الثعالب» �أكدت اقرتاب
رحيل جنمها الأول بعدما قامت
با�ستقدام الالعب مادي�سون من
�أجل خالفته يف التعداد ويف حال
انتقال الالعب روبرت ف�إن حمرز
�سيكون �أكرب من �أي وقت م�ضى من
التواجد �إىل جانب العبني كبار يف
املان �سيتي يف �صورة الأرجنتيني
�سريجيو �أغوريرو ،وهو الذي
ك�شف يف عدة منا�سبات رغبته يف
االنتقال �إىل فريق �أوروبي كبري
من �أجل تطوير �إمكانياته واللعب
يف امل�ستوى العايل.
عي�شة ق.

امل�سريون ي�صرون على بقائهم معهم مو�سما �آخر

�إمبويل يرف�ض عر�ض ني�س
وتولوز للتعاقد مع بنا�صر
رف�ضت �إدارة فريق �إمبويل
االيطايل التفريط يف خدمات
العبها الدويل اجلزائري �إ�سماعيل
بن نا�رص ،حيث ك�شفت �أم�س
�صحيفة «كوريريي ديلو �سبورت»
االيطالية �أن م�س�ؤويل ال�صاعد
اجلديد �إىل الدرجة الأوىل
االيطالية رف�ض عرو�ضا ر�سمية
و�صلته من اجل ت�رسيح بن ن�صار
والتي جاءته من �أندية فرن�سا يف
�صورة فريقي تولوز وني�س ،اللذان
قدما عر�ضا ر�سميا من �أجل
احل�صول على خدمات الالعب
ال�سابق لنادي �أر�سنال االجنليزي
�إال �أن النادي االيطايل �أكد مت�سكه
بخدمات العبه ال�صاعد والذي
�ساهم ب�شكل كبري يف حتقيقه
ال�صعود ،بعدما ت�ألق ب�شكل الفت
وقاد �إمبويل للعودة �إىل دوري

الأ�ضواء الأمر الذي جعله حمل
اهتمام الأندية الكبرية التي
�أ�ضحت تطلب خدماته وتبحث
عن التعاقد معه خالل املركاتو
ال�صيفي.
وجددت �إدارة �إمبويل رغبتها يف
ّ
احلفاظ على خدمات بنا�رص يف
�صفوفها مو�سما �آخر بعد ت�ألقه
ب�صورة كبرية املو�سم الفائت من
اجل حتقيق م�شوار م�رشف قبل
ال�سماح له بالرحيل من اجل اللعب
مع فريق �آخر وخو�ض جتربة
جديدة ،ورغم �أن �أندية �أوروبية
كبرية �أبدت رغبتها يف التعاقد معه
يف �صورة غاالتا�رساي الرتكي �إال
�أن امل�سريين �أ�رصوا على احلفاظ
عليه يف �صفوف التعداد مو�سما
�آخر.

عي�شة ق.
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الكفاح ال يكفي رو�سيا ملناطحة الكبار

كرواتيا تنهى مغامرة رو�سيا
وتالقي اجنلرتا يف ن�صف النهائي
ت�أهلت كرواتيا �إىل الدور ن�صف النهائي لك�أ�س العامل لأول مرة منذ  20عاما بعدما �أق�صت
رو�سيا �صاحبة ال�ضيافة بالفوز عليها  3-4بركالت الرتجيح عقب انتهاء الوقتني الأ�صلي
والإ�ضايف بالتعادل  2-2يف �سوت�شي �أول �أم�س ،و�رضبت كرواتيا التي بلغت قبل النهائي يف
ن�سخة  1998يف فرن�سا ،موعدا مع �إجنلرتا يف ملعب لوجنيكي يف مو�سكو يوم الأربعاء املقبل،
وتقدم ديني�س ت�شري�شيف لأ�صحاب الأر�ض بهدف رائع بت�سديدة هائلة يف الدقيقة  31لكن
�أندريه كراماريت�ش �أدرك التعادل من �رضبة ر�أ�س �إثر متريرة عر�ضية من ماريو مانزوكيت�ش
بعدها بثماين دقائق.

مودريت�ش :ن�ستطيع التفوق على �إجناز 1998
لعب املنتخب الكرواتي مباراة �شبيهة مبواجهته مع الدمنارك
�ضد رو�سيا يف ربع نهائي ك�أ�س العامل وخرج منها بنتيجة م�شابهة
� ً
أي�ضا ،حيث انت�رص جمد ًدا بركالت الرتجيح ليبلغ املربع الذهبي،
وقد جتلت يف املباراة الفوارق الفردية بني املنتخبني ،حيث ف�شل
الرو�س يف جماراة ال�ضيوف هجوم ًيا وا�ضطروا �إىل اال�ستب�سال
الدفاعي الذي مل يكن كاف ًيا يف النهاية ،دخل املدرب الكرواتي
زالتكو داليت�ش ،املباراة بطريقته املعتادة  1-3-2-4مع
تواجد مودريت�ش وراكيتيت�ش يف االرتكاز ،والدفع بكراماريت�ش
كمهاجم مت�أخر خلف ماندزوكيت�ش ،و�أراد داليت�ش االعتماد يف
ال�شوط الأول على انطالقات بري�سيت�ش وريبيت�ش من الأطراف،
مب�ساندة كراماريت�ش الذي تبادل الأدوار مع املهاجم ال�رصيح
ماندزوكيت�ش ،لإحداث خلل يف دفاعات رو�سيا وهو ما جنحت
فيه كرواتيا يف لقطة الهدف الأول ،لكن تراجع العقل املفكر
مودريت�ش وراكيتيت�ش �إىل اخللف �أبعد الثنائي عن مناطق
اخلطورة ،ما �صعب املهمة على اخلط الأمامي الذي ا�صطدم
بتنظيم دفاعي من الرو�س.

ارتفع ن�سق لعب كرواتيا ب�شكل وا�ضح ،مبجرد �أن �أ�رشك داليت�ش
العب الو�سط بروزوفيت�ش ليكون ثنائ ًيا مع راكيتيت�ش ،حيث تقدم
مودريت�ش حينها �إىل الأمام و�أ�صبح املتحكم الأول يف �صناعة
اللعب ،ظهرت كرواتيا بفاعلية �أكرب يف ال�شوط الثاين ،خا�صة
خالل ن�صف ال�ساعة الأول منه ،لكن ظلت امل�شكلة متمثلة يف
فك �شفرات الدفاع الرو�سي ،و�أوجد العبو املنتخب الكرواتي
�أكرث من فر�صة للت�سجيل� ،سواء عن طريق ريبيت�ش �أو بريي�سيت�ش
لكنهم ف�شلوا يف ترجمتها.
نفذ العبو رو�سيا تعليمات مدربهم ،الذي عاد لطريقة 1-3-2-4
بعد �أن لعب بثالثي دفاعي �أمام �إ�سبانيا ،فقد اعتمد على دزيوبا
ومن خلفه جولوفني وت�شريي�شيف ،لكن فاعليتهم مل تظهر �إال يف
روحا قتالية
�أوقات نادرة منها لقطة الهدف الأول ،و�أظهر الرو�س ً
يف كل كرة ،ما �أدى �إىل جناحهم يف حتجيم خطورة اخل�صوم ،بينما
ارتكزت احللول الهجومية لدى املدرب �ستاني�سالف ت�شريت�شوف،
على لعب الكرات الطولية �إىل دزيوبا ،ثم تهيئتها للقادم من خلفه
لكن ال�ضغط الهجومي لكرواتيا �أ�ضعف ت�أثري هذه الطريقة.

واقعية �إجنلرتا تنت�صر �أمام ال�سويد

�أبدى قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريت�ش �سعادته بالت�أهل �إىل ن�صف نهائي ك�أ�س العامل،
بعد التفوق على رو�سيا بركالت الرتجيح يف دور الربع نهائي �أول �أم�س ،وقال مودريت�ش
يف ت�رصيحات �صحفية�« :إنها دراما �أخرى بالن�سبة لنا ،رو�سيا لعبت ب�شكل ممتاز خا�صة يف
ال�شوط الأول ومل نتمكن من �صنع اللعب ،جراء ال�ضغط العايل الرو�سي» ،وا�ستدرك« :لكن يف
اللقاء قبل الو�صول لركالت الرتجيح ،لكن القدر �أراد ذلك» ،ووا�صل« :من امل�ؤكد �أن امل�ستوى
العايل للمباريات �إ�ضافة للإ�صابات ،قد �أثر على م�ستوى الأداء واللياقة نوعا ما ،لكننا
والت�أقلم معها» .و�أ�ضاف مودريت�ش« :امللعب هنا رائع وكل �شيء جيد جدا ،وتبدو املدينة
جميلة كذلك� ،أنا �سعيد بالو�صول بعد  20عاما للدور قبل النهائي و�أعتقد �أن فريقنا اليوم
ي�ستطيع �أن يحقق نتيجة �أف�ضل من املا�ضي» ،و�أردف جنم ريال مدريد�« :أظهرنا �شخ�صيتنا
مرة �أخرى ،نحن الآن يف ن�صف النهائي� ،سن�ستمتع بالفوز اليوم ،لدينا الوقت الكايف للراحة
واال�ستعداد اجليد للمباراة املقبلة» ،وعن �إمكانية فوزه بلقب �أف�ضل العب يف املونديال رد
مودريت�ش« :ال �أفكر يف الفوز بالكرة الذهبية لأف�ضل العب ،وال يف �أي �شيء �آخر» ،وا�ستطرد:
«املهم هنا �أن ننجح كفريق ،و�صلنا لقبل النهائي ون�ستطيع �إجناز �أكرث من هذا ،املجموعة
هي املهمة يف هذا املونديال نريد العودة مبيدالية ،و�سوف نرى ماذا �سيكون نوعها».

ت�شرييت�شوف :رو�سيا �أظهرت قوتها
يف املونديال
قال �ستاني�سالف ت�شرييت�شوف املدير الفني للمنتخب الرو�سي� ،إن منتخب بالده �أثبت قيمته
وقوته بالعمل اجلاد بعد الو�صول لربع نهائي ك�أ�س العامل ،واخلروج امل�رشف �أمام كرواتيا
بركالت الرتجيح �أول ام�س ،و�أ�ضاف مدرب رو�سيا يف ت�رصيحات �صحفية عقب اللقاء»:نحن
نثق يف �أنف�سنا ،جنحنا يف �إثبات ح�ضورنا بالعمل اجلاد» ،وتابع« :جميع الرو�س يع�شقون
املنتخب الأول ويعرفون قيمة الدب الرو�سي� ،أعتقد �أنهم يف البداية مل يثقوا بنا» ،وختم
مدرب رو�سيا ت�رصيحاته بقوله« :كنا ن�أمل يف �إنهاء املباراة اليوم ل�صاحلنا ،لكن خرجنا ب�شكل
م�رشف».

�إبراهيموفيت�ش يوجه ر�سالة لالعبي ال�سويد
ظهرت فروقات فنية كبرية بني طريف
ثالث مباريات ربع نهائي بطولة
ك�أ�س العامل ،فكانت الغلبة للمنتخب
الإجنليزي على نظريه ال�سويدي يف كل
مبا
�شيء تقريبا ،رغم �أن النتيجة  0-2ر ّ
مناف�سا
توحي ب�أن الطرف اخلا�رس كان
ً
�رش�سا ،احلقيقة كانت عك�س ذلك ،حيث
ً
ظهرت املباراة وك�أنها مواجهة بني
فريق قوي و�آخر �أقل منه يف القدرات،
وذلك رغم الفر�ص الثالث اخلطرية
التي �أهدرها ال�سويديون يف ال�شوط
الثاين ،والتي كانت كفيلة بتقلي�ص
الفارق ،وبدا وك�أن املنتخب الإجنليزي
قد ا�ستفاد من املباريات الأربع الأوىل
فقدم مباراة
التي خا�ضها يف البطولةّ ،

حتلى فيها بالواقعية واملنطق.
يف املقابل ،مل يظهر املنتخب ال�سويدي
بال�شكل املطلوب ،وكان جمهدا من
الناحية البدنية ،كما �أنه بالغ يف تقدير
خ�صمه خ�صو�صا و�أنه مل يبادر �إطالقا
يف ا�ستالم زمام املبادرة يف ال�شوط
الأول ،وتكتل يف ملعبه وترك املنتخب
الإجنليزي يبادر يف الهجوم ،وهو ما
�أ�سفر يف النهاية عن ت� ّأخره يف النتيجة،
اعتمد مدرب املنتخب الإجنليزي
غاريث �ساوثجيت على طريقة اللعب
 2-5-3ومل يغيرّ من ت�شكيلته الأ�سا�سية
التي خا�ض بها مباراة كولومبيا � ً
أي�ضا،
وتكون الثالثي اخللفي من ماجواير
وجون �ستونز وكايل والكر ،و�أ ّدى

جوردان هندر�سون دور العب الو�سط
املت�أخر ،تاركا احلرية للثنائي ديلي
للتقدم نحو الأمام
�آيل وجي�سي لينجارد
ّ
وامل�شاركة يف تنفيذ الهجمات ،بدعم
من اجلناحني كريان تريبري و�آ�شلي يونغ،
وجدد �ساوثجيت ثقته يف رحيم �سرتلينغ
ّ
رغم االنتقادات التي نالت من الأخري،
خ�صو�صا بعد املباراة الأخرية �أمام
كولومبيا ،ليلعب يف خط الهجوم �إىل
جانب قائد الفريق هاري كني ،ومتثلت
م�شكلة البناء الهجومي يف ال�شوط
الأول ،يف �إغالق كافة املنافذ ال�سويدية
نحو منطقة اجلزاء ،الأمر الذي �أجرب
الإجنليز على اللجوء للأطراف وحماولة
رفع الكرات العر�ضية.

�أر�سل زالتان �إبراهيموفيت�ش جنم فريق لو�س �أجنلو�س غاالك�سي الأمريكي ،ر�سالة �إىل
منتخب بالده،بعد اخل�سارة �أول �أم�س �أمام �إجنلرتا بهدفني دون مقابل يف ربع نهائي ك�أ�س
العامل املقام يف رو�سيا ،وقال زالتان عرب ح�سابه الر�سمي على موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت« :كل العب يجب �أن يح�صل على كرة ذهبية يف ال�سويد بعد هذا الأداء� ،شكرا لكم
على العر�ض» .ي�شار �إىل �أن �إبراهيموفيت�ش غاب عن امل�شاركة يف مونديال رو�سيا بقرار من
االحتاد ال�سويدي لكرة القدم.

بواتينغ ير�شح فرن�سا لإحراز لقب املونديال
ك�شف جريوم بواتينغ مدافع املنتخب الأملاين وفريق بايرن ميونخ عن توقعاته حول بطل
نهائيات مونديال رو�سيا هذا ال�صيف ،وقال بواتينغ خالل ت�رصيحاته ملوقع « :TMZبطل
مونديال رو�سيا رمبا فرن�سا» ،وب�س�ؤاله حول �إمكانية م�شاركته يف نهائيات مونديال ،2022
�أجاب« :ال �أعرف الزالت هناك � 4سنوات» ،و�شارك بواتينغ مع املنتخب الأملاين يف مونديال
رو�سيا هذا ال�صيف ،قبل �أن يودع املاكينات البطولة من دور املجموعات بعد هزميتني �أمام
املك�سيك وكوريا اجلنوبية وانت�صار وحيد على ال�سويد.
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مقتل املغنية الرتكية هاجر تولو ب�إطالق نار

ذكرت تقارير تركية �أن املغنية
هاجر تولو قتلت يف حادث
�إطالق نار مبلهى ليلي متتلكه
يف منتجع بودروم الواقع على
ال�سواحل اجلنوبية للبالد
وتوفيت هاجر ،البالغة من
العمر  40عاما ،عندما فتح
�أربعة �أ�شخا�ص النار داخل
امللهى ،و�أ�سفر احلادث عن
�إ�صابة العديد من الأ�شخا�ص
و�أفادت و�سائل الإعالم الرتكية
�أن املغنية �أطلق عليها النار
وهي تعرب خ�شبة م�رسح
امللهى.
ذكرت و�سائل الإعالم �أن
امللهى الليلي الذي �شهد وقوع
احلادث يعرف با�سم «ميدوزا»
وهو �شهري بارتياد ال�سياح
وعملت املغنية قبل احرتافها
الغناء يف جمال عر�ض الأزياء

يف �أواخر ت�سعينيات القرن
املا�ضي يف مدينة �إزمري،
و�أ�صبحت �رشيكة يف وكالة
لت�شغيل عار�ضات الأزياء.
ولديها ابنة تبلغ من العمر
 15عاما ،وفقا ملا ذكرته
التقارير وكانت هاجر قد
�أطلقت �أول �ألبوماتها الغنائية
يف عام  ،2014وتعاونت مع
بع�ض �أكرب الأ�سماء الرتكية يف
جمال املو�سيقى .كما حققت
�أغنية طرحتها على موقع
يوتيوب قبل ثالثة �أعوام 4.2
مليون م�شاهدة وذكرت و�سائل
الإعالم �أن امللهى الليلي الذي
�شهد وقوع احلادث يعرف
با�سم «ميدو�سا» وهو �شهري
بارتياد ال�سياح له ،وهو يقع يف
منطقة قريبة من ال�ساحل يف
مدينة بودروم.

عبد اهلل الروي�شد يطمئن جمهوره بعد خروجه من امل�ست�شفى
طم�أن الفنان الكويتي عبد اهلل
الروي�شد جمهوره بعد تعافيه من
�أزمة �صحية تعر�ض لها خالل
حت�ضرياته ل�سهرته املو�سيقية
يف الدمام و�أدخل على �إثرها �إىل
امل�ست�شفى.
وقال الروي�شد يف مقطع ت�سجيل
ن�رشته �رشكة «روتانا» لل�صوتيات
واملرئيات على �صفحتها الر�سمية
يف «تويرت»�« :أ�شكر كل من �س�أل
عني و�أنا بخري ،وب�إذن اهلل راجع
الكويت و�شكرا لل�سعودية و�شكرا
لكل من كتب على تويرت وان�ستغرام

ليطمئن على �صحتي».
جدير بالذكر �أن الفنان الروي�شد،
كان قد نقل �إىل امل�ست�شفى قبيل
�ساعات من بدء حفله يف الدمام
ال�سعودية ،وتقدمت �رشكة
«روتانا» يف بيان �صادر عنها
باالعتذار للجمهور عن احلفل،
حيث كتبت �أنه «ولأ�سباب قاهرة
�صحية وب�أمر من الأطباء ،يتعذر
م�شاركة املطرب النجم عبد اهلل
الروي�شد يف احلفل الذي �سيقام
يف مدينة الدمام �ضمن حفالت
العيد يف ال�سعودية».

حداد تركي ُيزين مدينته
بتماثيل �صنعها من اخلردة

جيم�س كامريون :يخطط لت�صوير �أربعة �أجزاء من فيلم "�أفتار"

قال جيم�س كامريون خمرج
فيلم "�أفاتار"� ،إنه ما زال يهدف
�إىل �إنتاج �سل�سلة من �أربعة
�أفالم لفيلم اخليال العلمي الذي
�أخرجه يف  2009و�أنه مي�ضي
قدماً مع االنتاج يف الوقت الذي
تراجع فيه الهيئات التنظيمية
البيع املقرتح ل�رشكة توينتي
فري�ست �سن�رشي فوك�س �إىل
�رشكة والت ديزين.
وقال كامريون لل�صحافيني �إن
�أمامه قرابة  100يوم ليبد�أ
ت�صوير اجلزئني الثاين والثالث
من "�أفاتار" طبقاً التفاق مع

فوك�س ،و�إذا جنح اجلزءان ،ف�إنه
ينوي اال�ستمرار ب�إنتاج جزئني
رابع وخام�س كتبهما بالفعل،
وقال�" :أنا ملتزم بها جميعاً".
وتعهدت فوك�س التي ميتلكها
مردوك بتوزيع الفيلم القادم
لكن ال�رشكة تخ�ضع للبيع حالياً
لديزين يف جز ٍء من �صفقة بـ 52
مليار دوالر .وقال كامريون �إن
"�إيغر املدير التنفيذي لديزين
مل ير ت�صميمات الأجزاء ،هناك
حمظورات على تعاونهما يف
الوقت الذي تراجع فيه الهيئة
التنظيمية ال�صفقة".

"�إيه كوايت بلي�س" يت�صدر �إيرادات دور ال�سينما الأمريكية
ت�صدر فيلم الإثارة والرعب
"�إيه كوايت بلي�س" �إيرادات
ال�سينما ب�أمريكا ال�شمالية،
ح�سب تقديرات ا�ستوديوها
ت ال�سينما وحقق الفيلم،
الذي ي�شارك يف بطولته
كل من �إمييلي بلنت وجون
كرا�سين�سكي� ،إيرادات بلغت
 22مليون دوالر.
وتراجع �إىل املركز الثاين
فيلم احلركة واملغامرات
"رامبيدج" ،بطولة دوين
جون�سون وناعومي هاري�س،
بـ 21مليون دوالر.

وجاء يف املركز الثالث الفيلم
الكوميدي "�آي فيل بريتي"،
بطولة �إميي �شومر ،ومايكل
وليامز ،بـ  16.2مليون دوالر.
واحتل املركز الرابع اجلزء
الثاين من الفيلم الكوميدي
"�سوبر تروبرز" ،بطولة جاي
و�إميانويل
�شاندرا�سيخار،
ال�رشيكي ،وتايلور البني ،بـ
 14.7مليون دوالر.
وجاء فيلم الرعب والإثارة
"تروث �أور دير" ،بطولة لو�سي
هيل وتايلر بو�سي ،يف املركز
اخلام�س بـ  7.9ماليني دوالر.

بلم�سات فنية يقوم احلداد
الرتكي "�إلهامي �أجار" ب�صنع
متاثيل غاية يف اجلمال
با�ستخدام خردة ال�سيارات
القدمية ،يف ور�شته بوالية �إزمري
غربي تركيا وقال �أجار � ،إنه
ورث مهنة احلدادة عن والده،
و�إنه ميار�سها منذ  25عاما.
و�أ�ضاف �أنه يزاول عمله على
خردة ال�سيارات التابعة لبلدية
مدينة "غازي �أمري" يف والية
�إزمري ،حيث يقوم ب�صنع خمتلف
التماثيل من اخلردة.
و�أ�شار �إىل �أنه �أكمل درا�سة
املرحلة االبتدائية ،وق�ضى

حياته يف ممار�سة مهنة احلدادة،
حيث يقوم ب�صنع متاثيل لأنواع
الطيور ،والغزالن ،وطائر
النعام ،ومتاثيل للب�رش مبختلف
الأحجام.
ولفت �إىل �أنه يريد �صنع
متثال ثالثي الأبعاد مل�ؤ�س�س
اجلمهورية الرتكية ،م�صطفى
كمال �أتاتورك ،با�ستخدام خردة
ال�سيارات.
و�أ�ضاف �أن متاثيله و�ضعت يف
ال�ساحات العامة يف املدينة.
مبينا �أنه ي�شعر بالفخر كل يوم
عندما مير بجوار متاثيله و�سط
املدنية.
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تاريخ

1830 – 1510

�إ�ضاءات على تاريخ مزاب
يف العهد العثماين
ملا كان املزابيون يهاجرون �إىل املناطق ال�شمالية للجزائر و�إىل البالد التون�سية،
فقد اعرتفت هيئات بالد مزاب منذ فجر الوجود العثماين باجلزائر بالتبعية
للنظام ،مبوجب اتفاق يكون قد �أبرم مع �آل بربرو�س حوايل �سنة 1510م
حماية لتجارتهم وممتلكاتهم يف خمتلف �أنحاء �شمال اجلزائر و�صونا لقوافلهم
التجارية التي كانت تنتقل عرب بالد اجلزائر وتون�س واملغرب.
د .احلاج مو�سى
بن بكري بن عمر
و ميكننا القول �إن هذا االرتباط
بالدولة العثمانية باجلزائر يعترب
�أول وثيقة �سيا�سية ربطت ال�صحراء
اجلزائرية بالوطن اجلزائري
ب�صفة طوعية قبل و�صول ال�سلطة
العثمانية �إىل منطقة الزيبان و�أريغ
(ب�سكرة وتقرت) وقبل و�صول
�صالح باي �إىل الأغواط �سنة
1785م وامللحوظ �أن ال�سلطة
املركزية العثمانية يف اجلزائر
كانت حتتفظ لأهل مزاب مبكانة
متميزة وتخ�صهم مبعاملة راقية،
ومرد ذلك �إىل مواقف م�شهودة
ويف مواقع م�شهورة �سجلها لهم
تاريخ الوجود العثماين باجلزائر
وتون�س.

املزابيون يف تون�س
كان لل�شيخ باحيو بن مو�سى
العطفاوي وفرقته الفدائية من
الفر�سان امليزابيني املرابطني
على ال�سواحل اجلزائرية ات�صاالت
بعروج �آل بربرو�س بتون�س� ،إذ
كانت لهذه الفرقة وقائدها
م�شاركة يف مقاومة غارة الإ�سبان
على جزيرة جربة التون�سية
�سنة 916هـ 1510 /م .وقد كان
يحكمها وقتداك �أبو زكريا يحيى
ال�سمومني ،ويرت�أ�س �سلطتها
الروحية �شيخ حلقة العزابة بها
�أبو النجاة يون�س بن �سعيد ولقد
�أ�سفرت هذه املقاومة عن حتطم
�أ�سطول دون قار�صيا دو طليطلة
الإ�سباين.
فبعد معركة برج اجلماجم التي
خا�ضها �سكان جزيرة جربة
التون�سية �ضد الغزاة الإ�سبان
�سنة 835هـ  /ق15م الذين تلقوا
فيها �رضبة موجعة فان�رصفوا
بعدها لغزو مدن �ساحلية �أخرى.
وا�ستطاعوا يف ظرف �ست �سنوات
ابتداء من 1505م �أن يحتلوا �أهم
املدن ال�ساحلية بال�شمال الإفريقي
ويذهب امل�ؤرخون الإ�سبان �إىل �أن
دوافع عدوانهم على بالد املغرب
كانت دينية ح�رصا ،و�أن الرغبة يف
ن�رش امل�سيحية يف تلك البالد هو
ما حرك امللكة �إيزابيال وامللك
فريناندو الكاثوليكيني للتوجه نحو
ما ي�سمى بال�سيا�سة الإفريقية.
وحتى �سنة  1501مل ي�ستول
الإ�سبان �إال على مدينة مليلية
املغربية .غري �أن ثورة املور�سكيني
يف جبال الب�رشات �أعطت الذريعة
للمتع�صبني الإ�سبان حلث ملوكهم

على غزو بالد املغرب ،و�أراد
الإ�سبان �أن يعيدوا الكرة على
جربة ،فهاجمها القائد البحري
بيدرو نافارو ب�أ�سطول قوامه 120
�سفينة وبتعداد جي�ش قدره 20
�ألف مقاتل ،فا�ستطاع الإنزال على
�سواحل اجلزيرة يف  24جمادى
الأوىل 916هـ?1510 /م ،ملواجهة
ال�سكان الذين ال يتجاوز القادرون
منهم على املقاومة الثالثة ()3
�آالف رجل.
ويف هذه الظروف الع�صيبة
و�صل مدد بفرقة من الفر�سان
امليزابيني يقودهم ال�شيخ باحيو
بن مو�سى املع�صبي .وقد كان
ال�شيخ باحيو بن مو�سى وفر�سانه
يبا�رشون �أعمالهم اجلهادية على
�سواحل املغرب الأو�سط.
وقد دون ال�شيخ باحيو يف منظومة
من  29بيتا بع�ض التفا�صيل عن
هول املعركة و�رشا�ستها وكرثة
جيو�ش العدو التي قدرها ب�أزيد
من ثمانني �ألفا ،بالإ�ضافة �إىل
وفرة العتاد لديه ،وحماولته
العنيدة لال�ستيالء على اجلزيرة
كما تعر�ض �إىل هزمية جي�ش
العدو الفادحة.
ويذكر حمو عي�سى النوري �أن
ال�شيخ باحيو مو�سى تناول من
جملة معاركه العديدة مع العدو
الإ�سباين ثالثا منها بالتف�صيل،
غنم فيها �أكرث من ع�رش بواخر
حربية ،حمملة بغنائم كثرية،
وافتك من الأ�رس �سبعمائة امر�أة
كان �أخذهن العدو �سبايا ليبيعها
يف �سوق النخا�سة.

�أهل مزاب و�آل بربرو�س
يف اجلزائر
كان االت�صال جاريا بني خري الدين
بربرو�س وبع�ض الأعيان من
�أ�صول مزابية بجزائر بني مزغنة،
فبعد ا�ستيالء القائد الإ�سباين
بيدرو نافارو على اجلزر الأربع
املقابلة ل�سواحل مدينة اجلزائر،
بنى على �إحداها قلعة تعرف
بالبنيون ( )Pénionملراقبة
املدينة ور�صد حت ّركات �سكانها
فغدا احتالل املدينة و�شيكا و
كانت هذه املدينة حتت حكم هيئة
بلدية م�ستقلة كان ير�أ�سها ال�شيخ
�سيدي عبد الرحمن الثعالبي ,ثم
خلفه بعد وفاته �سامل التومي يف
تعداد �سكاين قدره �ستون �ألف
ن�سمة ي�شكلون جماعات متنوعة
من بربر وعرب و�أندل�سيني ويهود
و�أوروبيني.
و على وقع هجمات الإ�سبان �سنة

925هـ1518/م واحتالل كدية
ال�صابون مبرتفعات اجلزائر،
ا�ستدعى خري الدين بربرو�س
وفدا من املزابيني على ر�أ�سهم
املجاهد ال�شيخ باحيو بن مو�سى
و�أمني املزابيني مبدينة اجلزائر
بكري بن احلاج حممد بن بكري
املليكي ي�ست�شريهم يف الأمر،
ف�أ�شاروا عليه بالقيام بعملية
فدائية لإحباط التح�صينات
الإ�سبانية ،والتزموا بالقيام
باملهمة ،فاختاروا  70نفرا من
ال�شبان املتطوعني وقرروا خطة
ي�ؤخذ فيها العدو على حني غرة،
تق�ضي بحمل ال�سالح على نع�ش
وال�سري به �إىل املع�سكر الإ�سباين،
فذهبوا بالتهليل والتكبري ب�صفة
امل�شيعني جلنازة ،خمرتقني قوات
العدو حتت �سمعه وب�رصه على
طول الطريق.
وملا بلغوا باجلنازة الوهمية املكان
املحدد� ،صلوا عليها �إيهاما للعدو،
ثم �أقدم �أحد الفدائيني خمفيا
�سالحه الناري حتت لبا�سه ودخل
املع�سكر فن�سف م�ستودع ال�سالح
والذخرية و�سقط �شهيدا ،فالتحم
الطرفان و�أ�شعل الفدائيون النار
يف املعدات احلربية ويف القوارب
التي ت�صل الأ�سطول الإ�سباين
بال�ساحل ولقد �أكمل الفزع الذي
ظهر يف �صفوف العدو مراحل
املعركة بعد �أن فتح املجاهدون
�أبواب املدينة وهجموا على
احلامية الإ�سبانية التي فر قائدها
(دون هوقو) مع من بقي من رجاله،
وقد �سجلت املعركة �سقوط
�شهداء من عنا�رص املقاومة.
ويذكر �صاحب «حرب الثالثمائة
�سنة» هذه الواقعة التي جل�أ فيها
خري الدين �إىل « حيلة حربية
غريبة» حيث �أر�سل جماعة من
املجاهدين اجلزائريني بكل
�رسعة �إىل �ساحل البحر يقدرها
امل�ؤرخون بخم�سمائة  500رجل
وما كادت الفرقة الفدائية حتل
باملوقع الذي اتخذه الإ�سبان
مع�سكرا لهم ،والذي مل يرتكوا
حلرا�سته �إال عددا قليال ،حتى
�أخذوا يدمرون املع�سكر وي�شعلون
النار يف القوارب التي ت�صل
الأ�سطول بالبحر ،ويهددون �سفن
الأ�سطول.
وكان الإ�سبانيون يرون من كدية
ال�صابون تطورات هذه العملية
اخلطرية التي كادت �أن تق�ضي
على خط موا�صالتهم البحري،
فوقعوا يف املكيدة وارتدت قوات
كثرية منهم نحو البحر ملحاولة
�إنقاذ ال�سفن والقوارب .وهكذا

انق�سمت قواتهم ن�صفني ،ففتح
املجاهدون �أبواب املدينة فج�أة
فانطلقوا يهاجمون الإ�سبان من
كل جهة ،فاختل نظامهم وفقدوا
موا�صالتهم ثم �شلت حركة
قيادتهم ف�أ�صبحوا كقطعان الغنم
ال�سائمة بني �أيدي املجاهدين
واخرتطتهم ال�سيوف من كل جانب
وان�صب عليهم وابل الر�صا�ص
فمات منهم جمع كبري وو�صل
الباقون منهم �إىل ال�ساحل.
وما يالحظ هنا �أن ال�شيخ توفيق
املدين مل يخ�ص املزابيني
بالذكر ،و�شملهم بالهوية اجلزائرية
اجلامعة .لكن عي�سى حمو النوري
ي�ضيف �أن « ما يرويه التاريخ
املتواتر �أبا عن جد وما ذكره
م�ؤرخو ذلك الع�رص ون�صو�ص
املخطوطات فيه تف�صيل لأهم
ما جرى يف هذه الواقعة بحيث ال
ي�ست�شف من ورائه �شك» .
ويعزز النوري قوله مبقوالت
متوارثة والتي ح�سبه مازال بع�ضها
متداوال ،منها «واردا املورو بورتي
لوقندورا دي كولورو» ومعناها:
احذر من العربي الذي يلب�س عباءة
ملونة ،واملق�صود به املزابي و�إذا
�سلمنا جدال مبا اعتمده النوري
من روايات �شفوية متناقلة جيال
عن جيل ،ف�إننا ال نعرف امل�ؤرخني
الذين يق�صدهم ومل نعرث بعد على
ن�صو�ص املخطوطات التي يعنيها
وذلك ما مل يحدده.

حملة الإمرباطور
الإ�سباين
توا�صل تعاون املزابيني املعرب عن
�صدق الوالء للدولة العلية و�إيالتها
باجلزائر ،فبعد �أن خ�ضع عر�ش
احلف�صيني بتون�س والزيانيني
بتلم�سان للإ�سبان ،ا�سرت�سلوا يف
غزوهم لل�سواحل املغربية بتوجيه
�رضبة قا�ضية للجزائر ما دامت
وحيدة مقطوعة املدد من ال�رشق
والغرب .ف�إذا مت الن�رص خال اجلو
لهم يف احلو�ض الغربي من البحر
املتو�سط و�سهل عليهم بعد ذلك
ح�صار فرن�سا حليفة العثمانيني.
ورغم اال�ستعدادات الكبرية التي
قام بها الإ�سبان التي ا�ستغرقت
خم�س �سنوات ابتداء من احتالل
�شارلكان(�شارل
الإمرباطور

اخلام�س) لتون�س �سنة 1535م.
ويف  1540جاءه الدعم املايل من
البابا ،وا�ستطاع الإمرباطور �أن
ي�ؤلب ال�شعوب امل�سيحية على
امل�سلمني حتى �أعد جي�شا �ضخما
من املتطوعني ،و�أ�سطوال حربيا
بلغت قطعه  450قطعة.
ويف الوقت الذي حاول فيه
�شارلكان وقائد حملته (�أندريا
دوريا) تنفيذ هجومه على
اجلزائر يف � 20أكتوبر 1541م
كان اجلزائريون بقيادة ح�سن
�آغا( )9قد �أكملوا كل ا�ستعداداتهم
ملواجهة العدوان ،فت�صدوا للعدو
بكل ما �أوتوا من قوة و�إميان،
و�أمدهم اهلل بقوة الرياح والأمواج
�إىل جانبهم ،وا�ضطرب البحر
ح�سب ما تثبته الروايات مبا مل
يعهد مثله ،مما ت�سبب يف عطب
الكثري من �سفن العدو وانحرافها،
وف�ساد ذخريته احلربية .وترجع
امتيازات امليزابيني فيما رواه
اجلرنال داما�س(� )10إىل حادثة
مفادها �أنه «عندما �أبحر امللك
�شارل اخلام�س خائبا بعد حملته
الفا�شلة ،راجعا �إىل �إ�سبانيا وخملفا
وراءه نحو  4000قتيل من جي�شه،
بالإ�ضافة �إىل خ�سائره الفادحة يف
املعدات احلربية والزاد واخليام،
ترك يف قلعة الإمرباطور()11
حامية تقدر بحوايل 1000
�إ�سباين ،وكانت تقذف يوميا نريان
مدافعها على مدينة اجلزائر
بحيث �إن الداي وال�سكان �أ�صبحوا
يعي�شون يف �ضيق كبري ،وعندئذ
قرر بع�ض مئات من املزابيني
رفع هذه املحنة عن املدينة،
وقد اقتحمت هذه املجموعة
من املزابيني امل�سلحني احلامية
بعد �أن تقم�صوا زي الن�ساء
اجلزائريات( ،)12وقتلوا جميع
الإ�سبانيني».
ويذكر داما�س �أخبارا من روايات
�شفوية متواترة تتحدث عن
اقتحام بع�ض من رجال �إبا�ضيني
حل�صن الإمرباطور �سنة1541م،
وتعطي -يف نظره� -أدق فكرة
عن حمافظة امل�سلمني على
تخليد وقائع التاريخ ومي�ضي
داما�س يف �رسد تفا�صيل الأحداث
بدءا بالتح�صينات التي اتخذها
الإ�سبان حتت �إ�رشاف ملكهم
�شاركان على التالل امل�رشفة

على املدينة جنوبا بعد �أن متكنوا
من الإنزال على �ساحل اجلزائر.
و�رشع الإ�سبان يف قنبلة املدينة
مبدافعهم م�سببة �أ�رضارا مهولة
يف الأرواح واملمتلكات .و�أ�صبح
�سقوط مدينة اجلزائر حمتمال يف
�أي وقت حتت وقع وابل القذائف.
ويذكر داما�س �أن جمموع
املقيمني يف املدينة �آنذاك من
�أهايل اجلزائر والتجار واحلرفيني
املزابيني كان وافرا .ويذهب
(�سيمون بفايفر) �إىل تقدير
عددهم بحوايل ثمانية �آالف مزابي
كانوا مقيمني يف مدينة اجلزائر،
ميار�سون ،يف ن�شاط كبري� ،أعماال
خمتلفة ،فعزم بع�ض الرجال منهم
على �إنقاذ مدينة اجلزائر من
هجمات الإ�سبان ،فتوجهوا �إىل
البا�شا حاكم املدينة و�أف�صحوا
له عن عزمهم فرحب باملبادرة
ووعدهم بامتيازات ومكاف�آت.
عمد ه�ؤالء ال�شبان املزابيون �إىل
حيلة -وفق الرواية امل�شار �إليها-
مفادها تنكر ه�ؤالء الفدائيني يف
لبا�س ن�سوة متنقبات بنقاب كالذي
ت�ضعه الن�ساء املغربيات ،وتذكر
الرواية �أنهم حملوا حتت احلياك
التي ارتدوها م�سد�سات م�شحونة
وخناجر حمدودبة الن�صال م�سننة
الأ�شفار .وغادروا مدينة الق�صبة
من «الباب اجلديد» يف موكب
متجهني نحو املوقع املق�صود.
وعندما ر�آهم الإ�سبان من
مواقعهم ،كفوا عن �إطالق النار،
ظانني �أن �سكان املدينة قرروا
اال�ست�سالم وطلب الأمان.
متكن املهاجمون املت�سرتون من
دخول احل�صن دون م�شقة ،وما
�إن وطئت قدما �آخرهم �أر�ضيته،
حتى انقلبوا فج�أة �إىل الهجوم
اخلاطف ،ف�أفرغوا �أ�سلحتهم
على رجال احلامية من الإ�سبان،
فكانت معركة رهيبة ،ويف حم�أة
اال�شتباك ا�ستخدمت �شتى �أ�ساليب
امل�صارعة ب�رشا�سة �أ�سفرت نهايتها
عن مقتل �آخر مدافع حمتل لهذا
املركز احل�صني ،وم�رصع العديد
من رجال بني مزاب املنت�رصين
عندئذ و�سادة احل�صن اجلدد،
وكان للمزابيني يف هذه املقاومة
دور هام متثل يف ن�سف دار البارود
وقتل قيادات هامة من اجلي�ش
الإ�سباين املغري.

17
املزابيون من
مرتبة«الب ِان ّية» �إىل
رَ ّ
دور احللفاء:
يف والية ح�سني با�شا �سنة ،1633
تزعم الكراغلة( )13متردا يهدف �إىل
الإطاحة بالبا�شا وو�ضع اجلزائر حتت
�سلطتهم باعتبارهم �أقرب �إىل ال�سكان
الأ�صليني يف اجلزائر ،فاعت�صموا بربج
موالي ح�سن(.)14
ويذكر �صاحب املر�آة �أن البا�شا
ح�سني عندما بلغته �أخبار التمرد
ا�ستعان بعدد من �أهل مزاب املقيمني
باملدينة لإحباط امل�ؤامرة ب�أن يلب�سوا
لبا�س ن�ساء املدينة ،ويخفوا ال�سالح
والذخرية حتت مالحفهم ثم يتقدموا
لدخول الربج .وعند دخول ه�ؤالء
املتنكرين الربج هاجموا املتمردين
على حني غفلة مب�ساعدة من كان
يتبعهم عن كثب ،ف�أجه�ضوا التمرد
و�أحبطوا امل�ؤامرة.
ويبدو من خالل ما عر�ضنا �أن
خلطا وقع بني الروايات التاريخية،
فتداخلت تفا�صيل الوقائع .و�أبرز ما
يعزز هذا الر�أي هو تكرار ا�ستعمال
حيلة التزيي بزي الن�ساء يف �أكرث من
واقعة ،ولكن ما ي�ؤكد الدور الع�سكري
الهام للمزابيني باجلزائر املحرو�سة،
�إىل جانب دورهم االقت�صادي ،ويثبت
م�ساهمتهم يف �إنتاج الذخرية احلربية،
ما ت�شري �إليه عبارة «م�صنع البارود
املزابي» التي ت�ضمنها خمطط
ملدينة اجلزائر يف بداية الفرتة
اال�ستعمارية.
ونتيجة لذلك كله �أقرت الوالية
العثمانية باجلزائر بف�ضل ه�ؤالء
فتنازلت لهم عن الإ�رشاف على
بع�ض املرافق العمومية مثل امل�سالخ
والرحوات واملخابز واحلمامات،
منها حمام فويطة وحمام �سيدنا
وحمام �رسكاجي وحمام كت�شاوة،
عالوة على �إعطائهم جنان الفحام
الكبري املحاذي ل�سور الق�صبة مبدينة
اجلزائر .وقد كان ذلك مكاف�أة لهم
ولأحفادهم على هذا العمل البطويل،
وقد احرتم احلكام الذين تداولوا على
احلكم هذه االمتيازات فبقيت متوارثة
بينهم ،وال يزال عدد من احلمامات
باجلزائر العا�صمة �إىل اليوم ملكا
للمزابيني ،بالإ�ضافة �إىل منحهم �صفة
الع�ضوية الكاملة والدائمة لأمينهم
مبدينة اجلزائر حل�ضور املجال�س
اال�ست�شارية
ومن خالل وثائق الأر�شيف اجلزائري
ف�إن عدد احلمامات التي �أمكن
التعرف عليها بلغ  74حماما منها
 62حماما بخاريا و 12عاديا� ،أغلبها
كانت ت�سري من قِبل �أفراد من جماعة
بني مزاب التي ا�شتهرت باحرتاف
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هذه املهنة� .أما �أبناء البلد الأ�صليني
فقد كان معظمهم م�شتغال بالزراعة
والتجارة.
وح�سب �سيمون بفايفر ،ف�إن حكام
اجلزائر منحوا للمزابيني منذ قرون
امتيازات خا�صة مثل �إدارة احلمامات
والطاحونات ،واال�شتغال باخلبازة
والق�صابة و�صناعة احللوى ،ويدفعون
لأمني املزابيني �إتاوة �شهرية مهمة
يقدم منها ما ي�سمى بالعوائد �إىل
اخلزينة العامة.
وبحكم �أن املجتمع اجلزائري يف
العهد العثماين م�ؤ�س�س على اعتبار
الطبقات ،ف�إن النازحني (�أو «الربانية»
كما كانوا ي�سمون بالتعبري الدارج)
�إىل العا�صمة ابتغاء العمل ي�شكلون
الفئة الرابعة بعد الأتراك والكراغلة
واحل�رض(�سكان املدينة) .و�إذا كان
لكل مدينة عمالها ،ف�إن العا�صمة
خالل العهد العثماين كان لها عمال
غري مقيمني ب�صفة دائمة ،وقد كان
توفري اليد العاملة للعا�صمة يتم
من ثالث مناطق من اجلزائر هي
زواوة(القبائل) ومزاب والزيبان
(ب�سكرة).
ويعدد (بفايفر) يف مذكراته �ضمن
هذه الطبقة غري هذه اجلهات
مثل املتيجة والأغواط .ويبدو �أنه
كان يدخل �ضمن زواوة كل العمال
القادمني من املنطقة اجلبلية
املجاورة ملدينة اجلزائر ،كما كان
يدخل �ضمن و�صف الب�سكري كل من
جاء من جهة ال�صحراء ال�رشقية وكان
�أ�سمر �أو �أ�سود الب�رشة �سواء كان من
الزيبان فعال �أو من �أهل تقرت ووادي
�سوف وغريهم� .أما و�صف امليزابيني
فاملق�صود بهم �أتباع املذهب
الإبا�ضي القادمون من مناطق مزاب
وورقلة .وه�ؤالء يتعاطون -ح�سب
بفايفر� -أكرث املهن اجليدة يف
املدينة ،ويذكر بع�ض امل�ؤرخني()19
�أنهم عرثوا �ضمن الأر�شيف العثماين
ما ي�ؤكد �أن عددا من �أهل مزاب
يعملون يف قطاعات جتارية هامة يف
العا�صمة.
وعلى �صعيد �آخر يذكر احل�سن
الوزان �أن مزاب تقع يف مفرتق
الطرق التجارية التي ي�سلكها جتار
اجلزائر وبجاية حيث يلتقون بتجار
ال�سودان ،ويتبني مما ذكر� ،أن �أفراد
هذه اجلماعة من اجلزائريني لي�سوا
جمرد عمال ن�شطني يحركون دواليب
الن�شاط االقت�صادي يف اجلزائر ،بل
تعدوا ذلك فوقعوا موقع الثقة من
النظام فت�شكل ما هو �أ�شبه باحللف،
�أو الع�صبية ح�سب التعبري اخللدوين،
دون �أن يندرجوا على الأرجح �ضمن
قبائل املخزن التي تعترب اليد
الطوىل لل�سلطة املركزية يف الريف

اجلزائري.
ولعل �أح�سن من ي�صور لنا طبيعة
العالقة التي تربط املزابيني
بال�سلطة ناطق با�سمهم من جتار
بيلك التيطري باملدية يف ر�سالة
�إىل ال�سلطات الع�سكرية الفرن�سية
حني يقول «:فنحن بنو مزاب على
ما ن�سمع من �أوائلنا �أنهم دخلوا
اجلزائر(العا�صمة) مع الرتك يف يوم
واحد ،ف�صاروا يخدم (كذا)�صنائعهم
ويعمرون بالدهم ،فن�سبت تلك البالد
�إلينا كما ن�سبت �إىل الرتك ،ف�صار
بيننا وبينهم ح�سن املعا�رشة واملحبة
العظيمة ،ف�صاروا ال ي�أمنوا [كذا]
يف تلك العمالة �إال بني مزاب ،وال نباع
عندهم ال بالقليل وال بالكثري� ،سلطان
عن �سلطان ،ديوان عن ديوان ،لأننا
كاجل�سد الواحد ،فمن �أراد �رشهم
�أراد �رشنا».
و�إذا كان جتار بني مزاب وعمالهم قد
وجدوا الطريق للعي�ش يف العا�صمة
وق�سنطينة واملدية وغريها من
مدن ال�شمال ،ف�إن علماءهم قد ظلوا
ينتجون علوما خمتلفة وي�ؤلفون ت�آليف
متنوعة( )20يف يزجن وغريها من
مدن مزاب .كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن
�أهل مزاب ظلوا حمافظني على طابع
مدينتهم الإ�سالمي والعتيق وعلى
مذهبهم الإبا�ضي ،رغم وجود بني
جالب بتقرت من ال�رشق ،وال�سعديني
من الغرب.
ويذكر �صاحب طلوع �سعد ال�سعود �أن
حممد بن عثمان الكبري باي الغرب
قد فتح مزاب �ضمن ما فتح من «بني
الأغواط وال�شاللتني وعني ما�ضي و�أبا
ال�رضو�س» .غري �أن ما هو م�شهور �أن
بع�ض احلمالت العثمانية و�صلت �إىل
تقرت ووادي �سوف وورقلة ،وكان
مزاب حينها مواليا للعثمانيني منذ
جميئهم �إىل بالد املغرب يف �أول الأمر
يف العقد الثاين من القرن ال�ساد�س
ع�رش ،وبل كانت تربطهم ات�صاالت
بعروج منذ 1510م تاريخ حلوله بجربة
التون�سية كما ذكرنا �سابقا.
ويالحظ �أن هذا الوالء مل يكن
�أمرا نفعيا عار�ضا ،بل كان خيارا
�إ�سرتاتيجيا ،فلقد مت ت�أكيده للبا�شا
�صالح راي�س �سنة 960هـ1552/م ملا
توجه �إىل تقرت ثم �إىل ورقلة لإخ�ضاع
�أمرييهما الراف�ضني دفع اخلراج،
وتواىل جتديد بني مزاب لوالئهم
للدولة العثمانية عندما قام كل من
حممد الكبري( )22باي مع�سكر ،و�صالح
باي ق�سنطينة ،بب�سط �سلطتهما نحو
اجلنوب فقد دخل الباي حممد الكبري
مدينة الأغواط يف 28ربيع الأول 11
فيفري 1199هـ1785 /م ،فانقادت
له جميع القبائل املجاورة والتزمت
طواعية بدفع اخلراج.

وجت�سيدا لهذا الوالء و�إحقاقا
للتبعية ال�سيا�سية فقد التزم مزاب
بواجب دفع خراج لل�سلطة املركزية.
وي�صف توفيق املدين هذه التبعية
للعثمانيني ب�أنها « ا�سمية فقط...
فكان ا�ستقاللهم مطلقا يف بالدهم».
وكان االتفاق بينهم وبني �أهل مزاب
على الوالء والطاعة على �أن يتولوا
ب�أنف�سهم �ش�ؤونهم الداخلية� ،أما
�صالح باي ق�سنطينة فيبدو �أنه لقي
من ح�سن با�شا الدوالتلي( )23داي
اجلزائر قبوال لطلبه �إحلاق مزاب
�إىل واليته بيليك ال�رشق وو�ضعهم
حتت �سلطته ،وكان ذلك �سنة
1206هـ1792 /م .و�سببه �سوء تفاهم
حدث بينه وبني رعاياه من التجار،
على حجم ال�رضائب الواجب دفعها
خلزينة الباي ،ومن ه�ؤالء جتار مزاب
بق�سنطينة.
و�سارع الداي اجلديد �إىل عزل �صالح
باي ق�سنطينة بعد �أن عني �إبراهيم
بو�صباع مكانه .غري �أن �أ�شياع �صالح
باي اغتالوا خلَفه فور و�صوله املدينة،
فعني الداي لبيلك ال�رشق بوحنك بايا
جديدا مرفوقا بجي�ش ملعاقبة �صالح
باي و�شيعته ،ومتكن بوحنك باي من
ذلك ومت �إعدام الباي املخلوع.
وبعد مرا�سلة املجل�س الأعلى لوادي
مزاب الداي ح�سن با�شا يف هذا
ال�ش�أن بوا�سطة �أمني املزابيني مبدينة
اجلزائر �إبراهيم بن �صالح ،انتهت
ب�إبطال ال�سلطة املخولة �إىل �صالح
باي وعزله ومعاقبته .ويف هذا ال�صدد
يقول ال�شيخ �إبراهيم بن بيحمان()24
يف خمطوطه « ...فبعث ح�سن با�شا
الدوالتلي �إليه باعتزاله ومبن يقوم
بدله يف مكانه ،فاحتال� ...إىل قتل
القادم عليه وجمع من �أ�صحابه...
فجدد �إليه الدوالتلي ر�ؤو�س مملكته،
ف�أخذوه ومزقوه متزيقا عظيما...
وفعلوا به وبدائرته ما يعترب به جميع
الأنام ».

احلياة الثقافية يف
اجلزائر
تطورت الثقافة يف اجلزائر العثمانية
داخل م�ؤ�س�سات امل�سجد واملدر�سة
والزاوية واملكتبة .و�أغلب هذه
امل�ؤ�س�سات كان لغر�ض التعليم.
وكانت م�ؤ�س�سة الأوقاف ترعى
ومت ّول هذه امل�ؤ�س�سات جميعا،
وقد عرفت احلياة الثقافية خالل
معظم فرتات الوجود العثماين
ركودا ملحوظا خا�صة يف فنون
الأدب وعلم الأن�ساب والتاريخ .و�إذا
كان جميع اجلزائريني الذكور قبل
االحتالل يح�سنون القراءة والكتابة،
�إال �أن ذلك مل يخلف حركية علمية

تاريخ

مل�سايرة النه�ضة الأوروبية القائمة يف
الفكر وال�صناعة .وكان غياب م�ؤ�س�سة
جامعة للم�شتغلني بالتعليم العايل
عامال يف افتقار الأدب والفكر يف
اجلزائر �إىل وحدة الأ�سلوب ووحدة
التوجيه� ،إذ كانت م�صادر الت�أثري من
خارج اجلزائر تبعا مل�رشب كل عامل
ومنهله.
وكان الن�شاط الفكري يف م�ؤخرة
اهتمامات احلكام اجلزائريني يف هذا
العهد ،فبغ�ض النظر عن اجلهود التي
قام بها بع�ض البايات �أمثال حممد
الكبري �أو �صالح باي وهي فردية
ونادرة ولي�ست قائمة على �سيا�سة
م�ستمرة ومر�سومة ،وقد دام حكم
حممد با�شا خم�سا وع�رشين �سنة،
دون �أن يعرف عنه �أنه قدم �شاعرا �أو
�أجاز كاتبا على ت�أليف �أو كاف�أ مبدعا،
�أو �شجع حركة التعليم .ونف�س ال�شيء
يقال عن ح�سني با�شا الذي بقي يف
احلكم اثنتي ع�رشة �سنة.
وبالإ�ضافة �إىل �ضعف م�ستوى الثقافة،
و�إىل مناف�سة اللغة الرتكية ،بل واللغات
الأوروبية الأخرى( )25للغة العربية يف
الدواوين ويف املجال�س الر�سمية ويف
التجارة ،ف�إن هناك بع�ض اللهجات
املحلية التي كانت �أي�ضا تزاحم اللغة
العربية ،فبع�ض مناطق الأورا�س
وجرجرة ومزاب كانت تتكلم اللهجات
املحلية ومل يكن هذا مق�صورا على
الطبقة العامة ،بل كان موجودا عند
العلماء �أي�ضا.
ويف الإ�شارة �إىل �أهمية بع�ض املكتبات
الريفية املتفرقة يف �أنحاء البالد البد
لنا من التنويه مبكتبات مزاب التي
كانت يزجن باخل�صو�ص ت�شتهر بها
والتي حافظ عليها �أ�صحابها كعائلتي
الثميني و�أطفي�ش بكل غرية وعناية
وقد كانت تْ َواتْ مركزا هاما حلركة
الكتاب يف غرب اجلزائر وجنوبها،
وكذلك كان احلال يف مكتبات زواوة
وبجاية وورقلة وغريها .ووفرة
الكتب يف اجلزائر حتى يف املناطق
النائية فيها يدل داللة وا�ضحة على
�أن الإن�سان الذي حافظ على كل
ذلك القدر من املكتبات كان على
درجة كبرية من التح�رض خالفا لزعم
الفرن�سيني عند احتاللهم للجزائر.

العدوان الفرن�سي على
اجلزائر
وعلى �إثر العدوان الع�سكري الفرن�سي
والإنزال الذي �شهدته �شبه جزيرة
�سيدي فرج بال�ضواحي الغربية
ملدينة اجلزائر ،را�سل البا�شا
ح�سني دا ي اجلزائر �سائر النواحي
اجلزائرية .وقد توىل الآغا �أفندي
�إبراهيم قيادة اجلي�ش اجلزائري

الذي كان ين�ضم �إليه يف كل يوم ب�ضعة
�آالف من العرب والقبائل والأعرا�ش
بقيادة باياتهم و�شيوخهم �أو خلفائهم
فو�صل باي ق�سنطينة �إىل �سطح
الوايل (�سطاوايل) مع حوايل ،12000
وباي التيطري مع  8000وخليفته مع
 3000وخليفة باي وهران مع،6000
ومع �شيوخ القبائل( )26مابني 16000
و ،18000و�أمني امليزابني مع حوايل
 4000جماهد .وهذا ح�سب تقديرات
الطبيب الأملاين (�سيمون بفايفر) .وال
ندري ما معتمد ال�شيخ توفيق املدين
يف تقدير تعداد م�ساهمة املزابيني
يف جي�ش املتطوعني ،حني �أح�صى
عددهم ب�ألف رجل.
وهكذا �أ�صبح اجلي�ش اجلزائري
ب�إ�ضافة حر�س الآغا �أفندي و�سكان
اجلزائر الذين توا�صلوا �إىل املع�سكر
بدفعات كثرية ،ي�ضم � 50ألف رجل
على الأقل .ويبدو �أن ال الداي وال
الآغا �إبراهيم يعرف مقدار القوات
اجلزائرية املحاربة وتذكر بع�ض
الروايات واملراجع �أن املجاهدين
املزابيني ا�ستماتوا يف الدفاع يف
ال�ساعات الأوىل من الهجوم على
اجلي�ش الفرن�سي ،وقد �سقط
منهم عدد كبري يف ميدان ال�رشف،
وله�ؤالء مقربة يف �سطاوايل اختفت
معاملها ،ويورد ال�شيخ النوري �شهادة
غريبة يتعني التحقق منها ،نقال عن
اجلرنال (فيفان) وزير امل�ستعمرات
الفرن�سي يف قوله« :نحن الفرن�سيني
نعلم �أن اجلزائر مل يدافع عنها
بحق �إال املزابيون ،ف�إن �آخر قوة
بقيت تدافع بعد ا�ست�سالم الداي،
ا�ستمرت تر�سل نريان مدافعها
هي قوة املزابيني بجبل �سيدي
بنور» .و �سقوط مدينة
اجلزائر يف اخلام�س
من جويلية  1830يف يد
اجلي�ش الفرن�سي امتد
وقع اخلرب �إىل مزاب،
ال�سكان
ف�أ�رضب
�إيقاد
عن
هناك
النار يف بيوتهم ثالثة
�أيام ،تقديرا لفداحة
اخلطب وهول الكارثة،
ملواجهة
وا�ستعدادا
املرحلة اجلديدة.
وال ن�ستغرب ا�ستماتة
املزابيني يف الدفاع عن
البالد التي تعترب موردا
لأرزاقهم ،ف�ضال عن �أنها
بالد �إ�سالمية ،وهذا قبل
�أن تتبلور معاين الوطنية
اجلامعة التي توحد
م�شاعر ال�شعب وحتدد
�أهدافه يف �إطار احلركة
الوطنية ال�شاملة.
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�صحة

عالج �ضربة ال�شم�س والوقاية منها
تكرث الإ�صابة ب�رضبات ال�شم�س،
وعلى الرغم من �أنها تعد من
امل�شاكل امل�ألوفة التي تندرج حتت
فئة الإ�صابات االعتيادية� ،إال �أن
الإهمال من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل
عواقب �صحية
عالج �رضبة ال�شم�س والوقاية منها

يحتوي الب�صل الأخ�رض على جمموعة وا�سعة من املركبات الغذائية
ال�رضورية للج�سم مثل الفيتامينمات واملعادن وم�ضادت الأك�سدة
و�إ�ضافته �إىل الطعام �سواء �إىل احل�ساء �أو ال�سلطة ميكن �أن ي�ضيف
فوائد �صحية كبرية للج�سم من بينها :حتتوي ال�ساق الواحدة من
الب�صل الأخ�رض على حوايل  20مكريو جرام من فيتامني ك و1.6
ميلجرام من فيتامني ج وهذه الن�سب حتقق نحو  %16من االحتياج
اليومي من فيتامني ك و�أي�ضاً  %2من االحتياج اليومي لفيتامني ج
للرجال .بينما يحقق حوايل  % 22من فيتامني ك و %2.1من فيتامني
ج للن�ساء .وهما فيتامينني �رضوريني جداً ل�صحة العظام و �صحة
العني

فوائد ع�صري الب�صل

تعترب الإ�صابة ب�رضبات ال�شم�س
�شائعة ،خ�صو�صاً يف البلدان ذات
املناخ احلار ،وعلى الرغم من
�أنها تعد من امل�شاكل امل�ألوفة
التي تندرج حتت فئة الإ�صابات
االعتيادية �سهلة العالج� ،إال �أن
الإهمال يف عالج �رضبة ال�شم�س
من املمكن �أن ي�ؤدي �إىل عواقب
وخيمة قد ت�صل �إىل الوفاة.
متى حت�صل الإ�صابة ب�رضبة
ال�شم�س؟
قبل �أن نتناول عالج �رضبة
ال�شم�س ،علينا �أن نعرج على
بع�ض �أ�سا�سيات هذه احلالة �أوالً.
ي�صاب الإن�سان ب�رضبة ال�شم�س
عندما ترتفع درجة حرارة ج�سمه
ب�رسعة �شديدة ال يتمكن معها
اجل�سم من التكيف مع التغيري
املفاجئ احلا�صل �أو من ال�سيطرة
على درجة احلرارة لإعادتها �إىل
م�ستواها الطبيعي ،ويحدث ذلك
�إما ب�سبب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س
�أو نتيجة بذل جمهود بدين يف
طق�س �شديد احلرارة ولفرتة

فوائد الب�صل الأخ�ضر �صحة العظام

طويلة ،كل ذلك مع عدم احل�صول
على كمية كافية من ال�سوائل �أو ما
مينح اجل�سم �شعوراً بالرطوبة.
عوامل تزيد من فر�ص الإ�صابة
ب�رضبة ال�شم�س
ترفع العوامل التالية من فر�ص
الإ�صابة ب�رضبة ال�شم�س:
ارتداء مالب�س ثقيلة و�ضيقة يف
جو حار.
التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س املبا�رشة
لفرتة طويلة.
ممار�سة الريا�ضة �أو العمل يف
�أجواء حارة دون تناول قدر كاف

من ال�سوائل.
تناول قدر كبري من الكحوليات يف
طق�س �شديد احلرارة.
الفئات املعر�ضة للخطر
تزداد فر�ص الإ�صابة ب�رضبة
ال�شم�س عند الفئات التالية:
كبار ال�سن.
مر�ضى القلب وال�سكري.
امل�صابون بال�سمنة.
مر�ضى ال�شلل الرعا�ش.
مدمنو اخلمور واملخدرات.
الفرق بني �رضبة �شم�س� ،رضبة
حر و�إنهاك حراري

تت�شابه �أعرا�ض وطرق عالج
�رضبة ال�شم�س مع �رضبة احلر� ،إال
�أن الفارق الوحيد �أن الثانية ميكن
حدوثها دون وجود �أ�شعة �شم�س
قوية ،على عك�س �رضبة ال�شم�س
التي يتطلب حدوثها ح�ضوراً
قوياً لأ�شعة ال�شم�س� .أما الإنهاك
احلراري فهو مرحلة مبكرة من
جمموعة من الأعرا�ض املر�ضية
التي تن�ش�أ وتتفاقم نتيجة التعر�ض
حلرارة �شديدة ،وقد ي�ؤدي الت�أخر
�أو الإهمال يف عالج الإنهاك
احلراري �إىل تفاقم احلالة لت�صبح
�رضبة �شم�س.

�إجهاد العمل يزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب
قال علماء يف بريطانيا �إن الإجهاد يف العمل وال�ضغوط امل�صاحبة
له تزيد احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب وال�سكري ،وك�شف باحثون
يف كلية لندن �أن �ضغوط العمل ت�ؤثر �سلبا على الأي�ض (التغيريات
الكيميائية يف اخلاليا احلية التي ت�ؤمن الطاقة) ،ما ي�ؤدي �إىل �أعرا�ض
ت�شمل ارتفاع �ضغط الدم وم�ستويات الكول�ستريول وال�سكر يف الدم

ع�صري الب�صل �أو كما يعرف مباء الب�صل �أو زيت الب�صل له خ�صائ�ص
هامة جداً ل�صحة الإن�سان وهي مثل فوائد الب�صل تقريباً وهي
كالتايل:
حت�سني عملية اله�ضم
.1
	.2الوقاية من احل�سا�سية
عالج للربد
.3
تقوية العظام
.4
مفيد لل�شعر ومنوه
.5
مفيد للب�رشة
.6
حت�سني م�ستوى ال�سكر يف الدم
.7
حماية القلب من الأمرا�ض
.8
	.9الوقاية من ال�رسطان
تقليل �أمرا�ض العني
.10
ماء الب�صل له فوائد �صحية هامة ا�رضار الب�صل بالرغم من الفوائد
العديدة للب�صل� ،إال �أن ا�ستخدامه بكرثة ي�ؤدي �إىل حدوث تهيج
ب�أغ�شية املعدة والغثيان،لذا ين�صح با�ستخدامه باعتدال مثل �أي
�شيء.

�أكل املك�سرات يوميا
يحمي من �سرطان القولون

�إ�ضافة �إىل الوزن الزائد.
وقال الباحث بالكلية تاراين ت�شاندوال �إن درا�سة �أجريت على �أكرث
من � 10آالف موظف مدين بريطاين �أظهرت �أنه كلما زاد الإجهاد يف
العمل كلما زادت احتماالت الإ�صابة بالأعرا�ض امل�ؤدية �إىل الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وال�سكري.

«القهوة» عو�ضا عن حقن الإن�سولني لعالج داء ال�سكري!
ك�شف باحثون من �سوي�رسا �أن عالج
مر�ضى ال�سكري لن يكون يف حقنة
بعد تناول وجبة الطعام ،و�إمنا
�سيكون يف جرعة من «الإ�سربي�سو»،
عو�ضا عن ذلك وي�أمل الباحثون يف
�أن يكون كوب من القهوة بعد وجبة
طعام كافيا لل�سيطرة على م�ستوى
ال�سكري ،وذلك بف�ضل اخلاليا التي
متت هند�ستها لإطالق الإن�سولني
عندما ت�شعر بالكافيني يف جمرى الدم
وقام الباحثون بتعديل خاليا ب�رشية،
�أخذت من الكلى ،ل�صنع دواء ال�سكري
« ،»1-GLPالذي يحفز خاليا بيتا
يف البنكريا�س لإنتاج الإن�سولني الذي
يتحكم بدوره يف م�ستويات ال�سكر يف
الدم ،وتتم زراعة اخلاليا املعدلة
حتت اجللد ،وت�ضاف �إليها م�ستقبالت
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل �إطالق
الإن�سولني عند ا�ست�شعار الكافيني يف
جمرى الدم.
و�أظهرت االختبارات التي �أجراها
مارتن فو�سينغر ،الذي قاد فريق
املعهد ال�سوي�رسي الفدرايل

للتكنولوجيا يف زيوريخ على الفئران
امل�صابة بداء ال�سكري� ،أن مثل هذه
اخلاليا التي يتم �إدخالها حتت اجللد،
ميكن �أن ت�ستجيب للكافيني يف القهوة
�أو ال�شاي �أو م�رشوبات الطاقة لإنتاج
دواء ي�سيطر على م�ستويات ال�سكر يف
الدم لدى احليوانات ،ولرفع اجلرعة،
قام الباحثون ب�إعطاء القوار�ض
جرعة �أقوى من القهوة .ولن تكون
هذا اخلاليا جاهزة لالختبار من قبل
الب�رش يف الوقت القريب ،حيث تعتقد
�رشكة «� »Füsseneggerأنه من
املمكن �أن ي�ستغرق فريق البحث ع�رش
�سنوات قبل �إجراء االختبارات الالزمة
لإثبات �أن هذا الأمر �آمن وفعال.
ويف حال النجاح ميكن �أن حتل
هذه التقنية مكان احلقن العادية
للإن�سولني ،وهو ما ميكنه �إعادة احلياة
الطبيعية ملر�ضى ال�سكري بح�سب
الدكتور فو�سينغر ،والذي �أ�شار �إىل
�أن اخلاليا املزروعة ميكن �أن تعمل
ملدة �ستة �أ�شهر �إىل �سنة قبل �أن
ت�ستبدل.

تاكد �أن تناول املك�رسات ي�ساعد يف خف�ض خطر الإ�صابة مبر�ض
�رسطان القولون .ووجد الباحثون الكوريون بقيادة الدكتور “�أي�سن
�شني” الأ�ستاذ امل�شارك يف كلية الطب الوقائي بجامعة �سيول �أن
تناول حوايل  15جرام يومياً ي�ساعد يف الوقاية من الإ�صابة ب�رسطان
القولون .وي�صيب �رسطان القولون �أكرث من مليون �شخ�ص �سنويا،
حويحدث يف الأمعاء الغليظة ويكون غالباً ب�سبب التغذية قليلة
الألياف واملرتفعة الدهون والتدخني وال�سمنة .ويتوقع الباحثون �أن
املك�رسات لها خ�صائ�ص حتمي من الإ�صابة ب�رسطان القولون مثل
حمتواها العايل من الألياف وم�ضادات الأك�سدة.
وت�شمل املك�رسات ،اجلوز واللوز والبندق والكاجو وال�صنوبر والفول
ال�سوداين والف�ستق.

فائدة غري متوقعة ال�ستخدام
�صودا اخلبز

اكت�شف علماء من الكلية الطبية يف جورجيا �أن تناول �صودا اخلبز
يقلل بدرجة كبرية من التهابات �أمرا�ض املناعة الذاتية
ويفيد موقع « »MedicalXpressب�أن الباحثني بينوا �أن ال�صودا
حتفز �إفراز كمية كبرية من حم�ض املعدة ال�رضوري له�ضم الطعام.
وي�ساعد هذا احلم�ض على قتل البكترييا املر�ضية ويقل�ص العبء
على الطحال الذي ي�ساهم يف تعزيز املناعة �ضد امليكروبات
وبينت نتائج االختبارات �أن الفئران التي �أعطيت حملول ال�صودا
انخف�ض لديها عدد اخلاليا املناعية التي تثري رد فعل االلتهابات
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مقت اهلل للغفلة

آيات
 مقت اهلل الغفلة يف كتابه يف � ٍكثرية؛ فقد �شبه اهلل -جل وعال-
الغافلني بلقب قبيح ،وو�صف ذميم؛
{و َل َقدْ َذ َر�أْ َنا جِ َ
ل َه َّن َم َك ِثرياً ِ ّم َن
فقالَ :
ُ
وب َّ
ال َي ْف َق ُهونَ ِب َها
ن�س َله ُْم ق ُل ٌ
لإ ِ
جْ ِ
ال ِ ّن َوا ِ
ان َّ
َو َله ُْم �أَ ْعينُ ٌ َّ
ال ُي ْب ِ�ص ُرونَ ِب َها َو َله ُْم �آ َذ ٌ
ال
َي ْ�س َم ُعونَ ِب َها �أُ ْو َل ِـئ َ
ام َب ْل هُ ْم َ�أ َ
�ض ُّل
ك َكالأَ ْن َع ِ
�أُ ْو َل ِـئ َ
اف ُلونَ } (الأعراف.)179:
ك هُ ُم ا ْل َغ ِ
 وبني اهلل عقوبة الغافلني ،وهي اخلتموالطبع على القلوب؛ فال تقبل هدى وال
ت�صل �إليها موعظة ،قال -تعاىلَ {:-ذ ِل َ
ك
ا�س َت َح ُّبو ْا حْ َ
ال َي َ
اة ا ْل ُّد ْن َيا َع َلى ال ِآخ َر ِة
ِب�أَ َّنه ُُم ْ
َو�أَ َّن اللهّ َ َ
ين �أُو َل ِـئ َ
اف ِر َ
ك
ال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َك ِ
ُ
ا َّل ِذ َ
وب ِه ْم َو َ�س ْم ِع ِه ْم
ين َط َب َع اللهّ َع َلى ُق ُل ِ
اف ُلونَ َ
ار ِه ْم َو�أُو َل ِـئ َ
ال َج َر َم
ك هُ ُم ا ْل َغ ِ
َو�أَ ْب َ
�ص ِ
ا�سرونَ }(النحل:
�أَ َّنه ُْم فيِ ال ِآخ َر ِة هُ ُم الخْ َ ِ
.)107-109

من �أجل العبادات
لذلك كان الدعاء من �أجل العبادات ومن �أقوى
�أ�سلحة امل�ؤمن ،كان ال�صحابة عندما ي�س�ألون
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �شيء كان
الوحي ينزل بقوله -تعاىلُ ( :-ق ْل  ،)...كما قال
تعاىل{ :-يَ ْ�س�أَلُونَ َك َع ْن خْ َ�س ُق ْل
ال ْم ِر َوالمْ َيْ رِ
ري} ،ومثيالتها كثرية� ،أما يف �ش�أن
فِي ِه َما �إِثْ ٌم َك ِب ٌ
َ
الدعاء؛ فقد قالَ { :و�إِ َذا َ�س�ألَ َك عِ بَادِي َع ِنّي}؛
يب} ،فلم
فلم يقل :فقل ،و�إمنا قالَ { :ف�إ ِيِّن َق ِر ٌ
يجعل اهلل بينه وبني عباده �أي وا�سطة ،حتى
�أ�رشف اخللق �صلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك
كان عمر بن اخلطاب يقول� :إين ال �أحمل هم
يب
الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله�{ :أُجِ ُ
َد ْع َو َة ال َّدا ِع �إِ َذا َد َعانِ } ،ولكني �أحمل هَ َّم الدعاء،
وهذا الذي يجب �أن نهتم به� ،أن يخرج الدعاء
ب�صدق و�إخال�ص ،بت�رضع وانك�سار ،بال �إثم
وال قطيعة رحم ،وعلى العبد �أن
يتخي �أوقات
رَّ
الإجابة ك�آخر �ساعة يف يوم اجلمعة ،وعند نزول
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان
والإقامة ،و�أن يبد�أ بحمد اهلل ومتجيده وال�صالة
على النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،ويكون
متو�ض�أ م�ستقبل القبلة راف ًعا يديه م�ضمومتني
بذل وانك�سار ،فحري به وهو على هذه احلال �أن
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء ناف ًعا -ب�إذن اهلل-؛ لذلك
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل»،
ومثال على نفعه مما نزل ق�صة نبي اهلل
�أيوب؛ ملا �أ�صابه ما �أ�صابه من املر�ض،
قال ب�أدب َج ٍّم كما حكى اهلل عنه�{ :أَ ِيّن
ال�ض َو َ�أن َ َ
الر ِ
ني}؛
اح ِم َ
َم َّ
ْت �أ ْر َح ُم َّ
�س ِن َي رّ ُ ّ ُ
فكانت الإجابة مبا�رشة ِمن اهلل { َفكَ�شَ ْفنَا
َما ِب ِه ِم ْن �ضرُ ٍّ} ،وكذلك ملا ا�شتاق زكريا
عليه ال�سالم للولد ،قال بخ�ضوع تام هلل
تعاىل:-{رب لاَ تَذ َْر يِن ف َْر ًدا َو�أَن َ
ِّ
ْت خَ يرْ ُ
ني}؛ فجاءت الإجابة مبا�رشة:
ال ْ َوا ِر ِث َ
َ
�صل َْحنَا
{ف ْ
َا�ستَ َجبْنَا ل َ ُه َو َو َهبْنَا ل َ ُه يَ ْ
حيَى َو�أ ْ
ل َ ُه َز ْو َجة}.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة

�أوالً :احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل-
واالجتهاد فيه وذكر اهلل -تعاىل-
كما يكون بالل�سان؛ ف�إنه كذلك يكون
بالقلب واجلوارح ،يكون بالقلب ب�أن
يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل
تعاىل -والإقرار له بحقه -جلوعال -قال -تعاىلَ { :-وا ْذ ُكر َّر ّبَ َك
يت}(الكهف ،)24:ويكون
ِ�إ َذا نَ�سِ َ

باجلوارح ب�أن ت�سخر هذه الأع�ضاء
يف طاعة اهلل -تعاىل -ومر�ضاته،
وب�أن حتجز عن كل ما ي�سخط اهلل
جل وعال.وذكر اهلل من �أعظم�أ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما
عند غفلة النا�س ون�سيانهم ،قال
بع�ض ال�سلف «:ذاكر اهلل يف الغافلني
كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة،

ولوال ذكر اهلل يف غفلة النا�س لهلك
النا�س» ،ويف الأثر «لوال �شيوخ ركع،
وبهائم ركع ،و�أطفال ر�ضع ل�صب
عليكم العذاب �صبا» .وقال ابن القيم
رحمه اهلل« :-على قدر غفلة العبدعن الذكر يكون بعده عن اهلل» ،وقال:
«�إن الغافل بينه وبني اهلل وح�شة ال
تزول �إال بالذكر».

على امل�ؤمن �أن تغلب رحمته غ�ضبه

�أيها الأخوة ،النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�(( :إن اهلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق اخللق� :إن رحمتي �سبقت غ�ضبي ،فهو
مكتوب عنده فوق العر�ش)) [ �أخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن �أبي هريرة ] امل�ؤمن ال�صادق يجب �أن تغلب
رحمته غ�ضبه و�أنا �أقول :وامل�ؤمن ال�صادق يتخلق بهذا الكمال ،يجب �أن تغلب رحمته غ�ضبه.
ال�س َم َو ِ
ات والأر�ضِ مئ َة َرحمة ،ك ّ ُل
وعن �سلمان ر�ضي اهلل عنه قال :قال عليه ال�صالة وال�سالم� (( :إِ َّن اهلل َ َخلَقَ يو َم َخلَقَ َّ
رحم ٍة طِ بَا ُق ما بَ َ
ال�س َما ِء والأر�ضِ )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض.
ني َّ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ري ُ
بع�ضها على بع�ض ،ف�إِذا كان يو ُم
(( َف َج َع َل مِ نْ َها يف الأر�ضِ َرحمة ،فبها تَعطِ ف ال َوالِدة على َولدِ ها ،وال َو ْح�ش والط ُ
القِيا َم ِة �أَك َملَ َها بِهذ ِه الرحمة )) [ �أخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي ] �أو�ضح مثل قلب الأم� ،إن�سانة تريد البنها
كل �سعادة ،تعرى من �أجله ،جتوع من �أجله ،ت�ضحي بالغايل والرخي�ص من �أجله ،وال تنتظر منه �شيئاً ،هذه الأم.

من هم الأولياء  ،وما هي درجاتهم؟
�أولياء اهلل – بكل و�ضوح واخت�صار – هم �أهل الإميان والتقوى  ،الذين يراقبون اهلل تعاىل يف جميع �ش�ؤونهم  ،فيلتزمون
�أوامره  ،ويجتنبون نواهيه .
قال اهلل تعاىل � ( :أَال �إِ َّن �أَ ْو ِليَا َء َ
اللهِّ ال َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن  .الَّذِ ي َن �آ َمنُوا َو َكانُوا يَ ّتَقُو َن  .لَ ُه ْم الْبُ�شرْ َى فيِ الحْ َ يَا ِة
ات َ
ال ّ ُدنْيَا َوفيِ ْالآخِ َر ِة لاَ تَبْدِ ي َل ِل َك ِل َم ِ
اللهِّ َذل َِك ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َعظِ ي ُم ) يون�س، 64-62/قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف
«تف�سري القر�آن العظيم» (: )278/4
« يخرب تعاىل �أن �أولياءه هم الذين �آمنوا وكانوا يتقون  ،كما ف�رسهم ربهم  ،فكل من كان تقيا كان هلل وليا � :أنه ( ال
َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم ) فيما ي�ستقبلون من �أهوال القيامة َ ( ،وال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) على ما وراءهم يف الدنيا .
وقال عبد اهلل بن م�سعود  ،وابن عبا�س  ،وغري واحد من ال�سلف � :أولياء اهلل الذين �إذا ُر�ؤوا ُذكِر اهلل  .وقد ورد هذا يف
حديث مرفوع .
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه  ،قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � ( :إن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء
وال�شهداء  .قيل  :من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم  .قال  :هم قوم حتابوا يف اهلل من غري �أموال وال �أن�ساب ،
وجوههم نور على منابر من نور  ،ال يخافون �إذا خاف النا�س  ،وال يحزنون �إذا حزن النا�س  .ثم قر�أ � ( :أَال �إِ َّن
�أَ ْو ِليَا َء َ
اللهِّ ال َخ ْو ٌ
ف َعلَيْ ِه ْم َوال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ) رواه �أبو داود ب�إ�سناد جيد – و�صححه الألباين يف «ال�سل�سلة ال�صحيحة»
( « - )1369/7انتهى باخت�صار وت�رصف ي�سري .

www. elwassat.com
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معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018
معلومات متنوعة هل تعلم ان �أول
معمل لتكرير البرتول كله كان يف
م�رص �سنة 1913م .هل تعلم ان �أول
طائر عرف يف الأر�ض هو الغراب.
هل تعلم ان �أول من و�ضع �أ�س�س علم
النحو هو �أبو الأ�سود الد�ؤيل.
هل تعلم ان �أول دولة عرفت جهاز
التلفزيون هي �أمريكا .هل تعلم ان
�أول �سيارة تدور بالبنزين كانت يف
عام 1895م .هل تعلم ان �أول جامعة
م�رصية باملعنى احلديث هي جامعة
امللك ف�ؤاد الأول 1908م .هل تعلم
ان �أول من ا�ستعمل �ساعة اليد من
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف
احلرب العاملية الأوىل .هل تعلم ان
�أول من اكت�شف هواء الزفري ال�سام هو
بنيامني فرانكلني.
هل تعلم ان �أول بلد عرفت
ال�شيكوالته هي املك�سيك .هل تعلم
ان �أول من اكت�شف املطاط هم
الأ�سبان  ,منذ �أكرث من 450عاماً.هل
تعلم ان �أول من حدد ارتفاع ال�شم�س
العامل امل�سلم ثابت بن قرة .هل
تعلم ان �أول من �شاهد مذنب هايل
العامل الإجنليزي �إيدمون هايل و�سمي
ب�إ�سمه.
هل تعلم ان �أول قمر �صناعي هو
القمر ال�صناعي ال�سوفيتي رقم واحد
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م .هل
تعلم ان �أول من اكت�شف الأك�سجني
هوجوزيف بري�ستلي يف �آب عام 1774
م.هل تعلم ان �أول من فتت احل�صي
يف املثانة هو �أبو القا�سم الزهراوي.
هل تعلم ان �أول طفل �أنابيب يف العامل
هو لويز براون .هل تعلم ان �أول من
اكت�شف احلياة املجهرية(...الكائنات
احلية الدقيقة) هو ليفنهوك 1591م .
هل تعلم ان �أول طبيب م�سلم يفرق
بني احل�صبة و اجلدري هو �أبو بكر
الرازي .هل تعلم ان �أول طاعون
يجتاح الدولة الإ�سالمية كان يف عهد
الوليد بن عبد امللك علميا ,ت�صنف
الطماطم من الفواكه� ,أما املوز
في�صنف من الأع�شاب.

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي

يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

acm_comunication@yahoo.fr
رئي�س التحرير :

وداد احلاج

هاتف التحرير :
الفاك�س :
النقال :

021.69.64.83
021.69.64.63
0661.41.25.76

بريد االدارة:

info@elwassat.com
بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار با�ستور
اجلزائر
الفاك�س الهاتف:

021737128

ال�سحب

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة ورقلة

التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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ني�سان توقف تطوير �سيارتها الفاخرة مع مر�سيد�س

�أكدت ني�سان التزامها ب�رشاكتها
مع داميلر مالكة مر�سيد�س ،وذلك
على خلفية التقرير الذي ك�شف ب�أن
�صانعة ال�سيارات اليابانية �أوقفت
تطوير �سيدان �إنفينيتي مدجمة
فاخرة مع �صانعة ال�سيارات
الأملانية ،ي�أتي هذا و�سط التوتر
املت�صاعد يف �صناعة ال�سيارات
من انتقال امل�ستهلكني �إىل
�سيارات  SUVوكرو�س �أوفر وبيك
�أب وحت ّول قطاع ال�سيدان �إىل

“حمام دم” على حد و�صف كبار
ال�رشكات ،بالإ�ضافة �إىل القلق من
ال�رضائب التي ت�سعى �إدارة ترامب
فر�ضها والتي �سرتفع الأ�سعار
ب�شكل مطرد.
موديل �إنفينيتي كان يفرت�ض بنا�ؤه
يف املك�سيك ،وهي البالد التي
يعتربها الرئي�س الأمريكي عد ّوه
الأول ،مع العلم �أن امل�صنع هناك
انتهى بنا�ؤه العام املا�ضي وهو
مملوك بن�سبة  50-50بني داميلر

وحتالف رينو-ني�سان-ميت�سوبي�شي
مع قدرة بناء � 230,000سيارة
�سنويا ،كما �أنه هو الذي ينتج
�إنفينيتي  2019 QX50والتي
ت�ستند على من�صة ط ّورت بالتعاون
مع �صانعة ال�سيارات الأملانية.
املتحدثان با�سم ني�سان و�إنفينيتي
�أكدا بدورهما ب�أن ال�رشاكة بني
ني�سان وداميلر وثيقة و�أنها ملتزمة
مبخططاتها معها واال�ستفادة من
�رشاكتهما الناجحة يف جماالت

الت�صنيع والأبحاث والتطوير
واالبتكار ،اجلدير بالذكر �أن
ني�سان متتلك ح�صة %1.55
بداميلر ،وباملقابل متتلك هي
 %3.1بني�سان ،كما متتلك رينو
ح�صة  %1.55بداميلر التي متتلك
فيها  ،%3.1وبالإ�ضافة �إىل ذلك
فالتحالف ومر�سيد�س ميتلكون
م�صنعا م�شرتكا للمحركات
بالواليات املتحدة وكذلك يطوران
معاً .X-Class

مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة E

قدّمت �رشكة مر�سيد�س املوديل اجلديد من
�سيارة الفئة  Eمبحركات جديدة ،و�أنظمة
م�ساعدة ذكية ت�ضاهي �شقيقتها الفئة  Sالفارهة،
بالإ�ضافة �إىل باقة ت�صميمية ريا�ضية .و�أو�ضحت
ال�رشكة الأملانية �أن املوديل اجلديد �سيح�صل
على خدمات حمرك ديزل رباعي الأ�سطوانات
بقوة  245ح�صان ،ويكتمل برنامج الدفع مبحركني
من �ست �أ�سطوانات .ويولد حمرك الديزل
�سدا�سي الأ�سطوانات على �شكل م�ستقيم قوة 340
ح�صان 700/نيوتن مرت لعزم الدوران الأق�صى يف

املوديل  4Matic 400d Eبن�سختيه ال�صالون
والكومبي ،وهو ما يتيح لهما الت�سارع من الثبات
�إىل  100كلم�/س يف غ�ضون 9ر 4و1ر 5ثانية يف حني
تقف ال�رسعة الق�صوى على �أعتاب  250كلم�/س.
و�سجلت ال�سيارة على من�صة االختبار معدالت
ا�ستهالك ترتاوح بني 5ر 5و1ر 6لرت  100/كلم ،وهو
ما ينتج عنه ما يرتاوح بني  145و 161جم/كلم من
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون.
و�إىل جانب املحركات اجلديدة حازت ال�سيارة
على مقود جديد �أي�ضا؛ حيث ي�ضم عنا�رص التحكم

يف مثبت ال�رسعة ،كما ي�ستعني نظام حمدد م�سافة
الأمان ببيانات اخلرائط ليتمكن من الكبح قبل
املنعطفات على �سبيل املثال وتقدم باقة Sport
 Styleعنا�رص كروم يف امل�صدمني الأمامي
واخللفي ،وخمارج العادم ،والعجالت امل�صنوعة
من معدن خفيف قيا�س  17بو�صة بت�صميم من 10
برامق .ويبلغ �سعر هذه الباقة  1250يورو .و�أعلنت
مر�سيد�س �أن �سعر ال�سيارة 4Matic 400d E
يبلغ � 62ألف و 719يورو للموديل ال�صالون و� 65ألف
و 510يورو للموديل الكومبي.

�سي

"دي �إ�س" تك�شف عن �سيارة
اختبارية ت�ست�شرف امل�ستقبل

ك�شفت �رشكة "دي �إ�س"
عن ال�سيارة االختبارية DS
 ،X-Tenseالتي ت�ست�رشف
امل�ستقبل؛ حيث من املقرر �أن
تنطلق ال�سيارة ،التي تعتمد على
فل�سفة القيادة الآلية وال�رسعة
والفخامة ،ب�شكل قيا�سي بحلول
عام .2035
و�أو�ضحت العالمة الفاخرة التابعة
ل�رشكة �سرتوين الفرن�سية �أن
�سيارتها االختبارية تظهر يف ثوب
املوديالت ال�سوبر ريا�ضية من
حيث الربوز الق�صري والعجالت
ال�ضخمة واملقدمة ال�رش�سة مع
اخلطوط االن�سيابية ،والك�شافات
النحيفة وقنوات الهواء ال�ضخمة
وامل�صابيح ال�ضخمة على
امل�ؤخرة ،التي ت�ستقر بعمق يف
جتويف اجل�سم .وتتمثل �أبرز
ال�سمات الت�صميمية يف ال�شكل غري
املتماثل على املقدمة وامل�ؤخرة.
ويدخل قائد ال�سيارة عرب �أبواب
جمنحة لي�أخذ مكانه يف �رشنقة

حتت مظلة زجاجية �شفافة ليبد�أ
مرحلة القيادة بنف�سه �أو يرتكها
لأنظمة ال�سيارة الآلية .ويتج�سد
مدى الفخامة ،الذي يتمتع به
قائد ال�سيارة ،يف وظيفة التدليك
باملقاعد املزودة بنظام التهوية
واملو�سيقى ال�صادرة من �ساوند
بار بتقنية .Hifi
وتوفر الأر�ضية الزجاجية
الكهرو�ضوئية ال�شفافة �إطاللة
على الطريق ،بينما يحيط اجلزء
الداخلي من اجللد واخل�شب
واملعدن بالركاب ،وتقوم الأ�سطح
الزجاجية العلوية بوظيفة �شا�شة
اجلهاز اللوحي.
ويقدم م�ساعد الهولوجرام (�صورة
ثالثية الأبعاد) دعما لقائد ال�سيارة
وما ي�صل �إىل راكبني للتحكم يف
�أنظمة الراحة وامللتيميديا.
وتعتمد ال�سيارة على حمركني
كهربائيني على املحور الأمامي
بقوة  1000كيلووات1360/
ح�صان.

حتذير من و�ضع القدم على "تابلو" ال�سيارة

ن�سخة خا�صة من جاغوار F-Pace
�أعلنت �رشكة جاغوار �أنها �ستقدم ن�سخة خا�صة
من �سيارتها  ،F-Paceمن فئة املوديالت
الريا�ضية متعددة الأغرا�ض و�أو�ضحت ال�رشكة
الربيطانية �أن الن�سخة اخلا�صة  SVRتعتمد
على �سواعد حمرك كمربي�سور � V8سعة  5لرت
وبقوة  405كيلووات 550/ح�صان ،مع عزم دوران
�أق�صى  680نيوتن مرت.وبف�ضل هذه القوة الهائلة
تت�سارع ال�سيارة من الثبات �إىل  100كلم�/س
يف غ�ضون  4.3ثانية ،يف حني ت�صل �رسعتها

الق�صوى �إىل  283كلم�/س .وتتميز ال�سيارة
باملالمح الت�صميمية مفتولة الع�ضالت ،والرباعة
التقنية ،التي تظهر على جمموعة العادم الفائقة
ذات الوزن املنخف�ض ،والعجالت امل�صنوعة من
معدن خفيف ،والقفل التفا�ضلي اجلديد على
املحور اخللفي .وتتميز املق�صورة الداخلية
لل�سيارة اجلديدة �أي�ضاً باملقاعد الريا�ضية .ومل
تك�شف جاغوار حتى الآن موعد طرح �أو �سعر
الن�سخة اخلا�صة  SVRيف الأ�سواق.

كيا تطلق مودي ًال خا�ص ًا من Ceed
�أطلقت �رشكة كيا مودي ً
ال خا�صاً من  ،Ceedالتي تنتمي لفئة موديالت الكومبي ،يحمل اال�سم  Travelويتمتع باملزيد من التجهيزات اخلا�صة.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية �أن �سيارتها  Ceed Travelاجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي ،ونظام
املالحة ،وكامريا الرجوع للخلف ،والطالء املعدين ،بالإ�ضافة �إىل تدفئة املقاعد يف الأمام ،وجتهيزة التحدث احلر ،والعجالت امل�صنوعة من
معدن خفيف قيا�س  16بو�صة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة  73كيلووات 100/ح�صان �أو  99كيلووات 135/ح�صان.

حذرت م�ؤ�س�سة ديكرا للفح�ص الفني
من و�ضع الراكب الأمامي �أقدامه على
تابلوه ال�سيارة ،حيث ت�شكل و�ضعية
اجللو�س هذه خطورة على حياته.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الأملانية �أن
و�ضعية اجللو�س هذه قد تت�سبب يف
�أن مييل اخل�رص للأمام بع�ض ال�شيء،
وهو ما ي�شكل خطر انزالق حزام
الو�سط لدى مناورات الكبح الكاملة
و�إحداث �أ�رضار مبنطقة البطن.
وال ت�ساعد هذه الو�ضعية على عمل
احلزام يف منطقة احلو�ض ب�شكل
�صحيح ،وهو ما قد ي�ؤدي �إىل حدوث
�إ�صابات يف مف�صل احلو�ض.
و�إذا كان من ال�رضوري حترر الو�سادة
الهوائية يف حال الت�صادم ف�إن هذا قد
ي�ؤدي �إىل ك�سور خطرية يف مف�صل
احلو�ض .وي�ضاف �إىل هذا ما قد

ت�سببه هذه الو�ضعية يف اجللو�س عند
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه القدم
�إىل اخللف يف جزء من الثانية ،يف
حني يتجه اجلزء العلوي من اجل�سم
والر�أ�س �إىل الأمام بفعل الت�صادم،
وقد ي�ؤدي هذا �إىل ك�رس اجلمجمة �أو
�إ�صابات �أخرى بالر�أ�س.
وتهدد هذه الو�ضعية �أي�ضاً ب�إ�صابات
خطرية عندما مييل الراكب للأمام
عند حترر الو�سادة الهوائية وتقرتب
ر�أ�سه من التابلوه ،عندها ت�صبح
الر�أ�س يف مرمى الو�سادة الهوائية
يف مرحلة االنطالق ،وك�أنها رُ
�ضبت
مبطرقة ودفعتها للخلف.
يُ�شار �إىل �أن احلماية الكاملة ،التي
تقدمها الو�سائد الهوائية و�أحزمة
الأمان ال ي�ضمنها �إال اجللو�س ب�شكل
طبيعي وقائم.
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احلظر
إلغاء
�
مب�شكلة
أثروا
�
ت
م�ستخدم
ألف
�
800
:
في�سبوك
مايكرو�سوفت �سرت�سل
حتديث ويندوز 10
الكبري نهاية ال�شهر ..
تعرف على اجلديد

�إذا كنت �أحد كارهني في�سبوك بعد
ق�ضايا اخل�صو�صة الأخرية ف�إليك
�سبب �آخر يجعلك تكره في�سبوك �أكرث
�أو بالأ�صح هذا هو �أحدث �أخطاء
ال�رشكة فيما يتعلق باخل�صو�صية ولو
ب�شكل خفيف هذه املرة � ،أعلنت

ال�رشكة ب�شكل ر�سمي عن حدوث
خط�أ برجمي �أدى لت�أثر � 800ألف
م�ستخدم مب�شكلة فك احلظر التلقائي
عن �أ�شخا�ص قاموا بحظرهم وذلك
خالل الفرتة من  29ماي �إىل  5جوان،
هذا يعني �أن الأ�شخا�ص املحظورين

متكنوا من م�شاهدة املحتوى اخلا�ص
مبن قاموا بحظرهم خالل تلك الفرتة
يف وقت يفرت�ض �أنهم ممنوعني من
م�شاهدة ذلك وي�شمل هذا املن�شوارت
وال�صور والفيديو.
في�سبوك مل تو�ضح �سبب امل�شكلة

ب�شكل حريف ولكن ذكرت  %83ممن
تعر�ضوا للم�شكلة لديهم �شخ�ص
واحد على الأقل مت فك احلظر عنده
و�أ�ضافت �أن هذه امل�شكلة مل تعيد �أي
�شخ�ص لقائمة الأ�صدقاء و�أكدت طبعاً
�أنها قامت ب�إ�صالحها نهائياً.

في�سبوك «يفتح» العيون
املغلقة يف ال�صور!
طور في�سبوك طريقة مبتكرة لـ «لإنقاذ» ال�صور التي يرم�ش
فيها الأ�شخا�ص عن طريق اخلط�أ وا�ستخدم فريق من مهند�سي
في�سبوك تقنية جديدة ت�سمى «> ،»in-paintingحيث يعمل
الربنامج على ا�ستبدال العني املغلقة ب�أخرى مفتوحة ،ولكن
بطريقة تبدو واقعية ب�شكل الفت للنظر وقام املهند�سون
بتدريب نظام التعلم الآيل ،الذي ي�سمى  « dGenerative A
 ،»versarial Networkلإعادة فتح العيون املغلقة تلقائيا.
ويتم تدريب اثنني من ال�شبكات الع�صبية على التعرف على
عيون امل�ستخدمني يف مليوين �صورة ،و�إعادة �إن�شائها من خالل
الرجوع �إىل جمموعة من ال�صور املرجعية ،حيث يتم جمع
املعلومات عن لون جلد امل�ستخدم و�شكل العني ولون القزحية.
وقدم حوايل � 200ألف �شخ�ص �صورهم للدرا�سة ،كما �شملت
جمموعة بيانات منف�صلة لـ � 100ألف �صورة للم�شاهري وقال
الباحثون �إنه لي�س هناك �شك يف �أن اخلوارزميات الواقعية
لإعادة ت�صحيح معامل الوجه ،تعترب مو�ضوع بحثي متنامي فيما
يتعلق بتقنيات الكمبيوتر املتطورة والتعلم الآيل.
و�أ�ضافوا �أن خوارزميات �إعادة التنقيح ا�ستخدمت على نطاق
وا�سع يف مهام خمتلفة ،مبا يف ذلك �إزالة اللون الأحمر من
العيون وال�شوائب والتالعب مبيزات الوجه ،وت�صميم ماكياج
ا�صطناعي ومع ذلك ،فقد تعر�ضت التقنية املبتكرة مل�شكلة
كبرية عند التد ّرب على ال�صور التي حتتوي على نظارات �أو
ق�صات �شعر معينة .كما تواجه التقنية م�شكلة يف حتليل الوجوه
�ضمن ال�صوراملزدحمة بالأ�شخا�ص ،ومن غري الوا�ضح ما �إذا كان
في�سبوك يخطط لإطالق التكنولوجيا اجلديدة لال�ستخدام على
من�صات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بال�رشكة الأم.

خام�س حتديث رئي�سي لنظام الت�شغيل
ويندوز � 10سي�صل نهاية ال�شهر اجلاري
�أي يوم الأثنني املقبل والذي �سيكون
ا�سمه الرمزي 10 Windows
 2018 Aprilالتحديث الكبري القادم
يحمل رقم الإن�شاء  17134وت�سميته
بهذا ال�شكل يعني �أن ال�رشكة �ستعتمد
ا�سلوب جديد يف ت�سمية التحديثات
وهو ا�ضافة ا�سم ال�شهر والعام الذي
ي�صدر فيه وهذا التحديث متاح جماناً
للم�ستخدمني و�سي�صل خالل العام
اجلاري حتديثني �إ�ضافيني جمانيني
وحتى الآن �أطلقت مايكرو�سوفت
�أربعة حتديثات رئي�سية لنظام
ويندوز  10وهي November
Update,
Anniversary
,Update, Creators Update
و  .Fall Creators Updateوكما
تالحظون التحديث اخلام�س القادم
�سينتهج ا�سلوب الت�سمية اجلديد
وبالنظر لأبرز املزايا اجلديدة يف
هذا التحديث ميزة اخلط الزمني
 Timelineوالتي كان من املتوقع
�إطالقه يف التحديث ال�سابق .هذه
امليزة ت�سمح للم�ستخدم البحث يف كل
الأن�شطة التي قام بها على الكمبيوتر

خالل 30
يوم ما�ضي .وتت�ضمن املعلومات
التي �ستظهر امللفات والتطبيقات
واملواقع التي عمل عليها .و�أي�ضاً ميكن
معرفة ما الذي كان يقوم به على هاتفه
الذكي �سواء كان �أندرويد �أو �آيفون.
وكل �شيء تتم مزامنته عرب ح�ساب
مايكرو�سوفت وبا�ستخدام مت�صفح
�إيدج �أو �أوفي�س  365امليزة الأخرى
م�ساعد الرتكيز Focus Assist
والتي ت�سمح عند ت�شغيلها بالتخل�ص
من ت�شوي�ش الإ�شعارات الواردة
من ال�شبكات االجتماعية والربيد
الإلكرتوين وغريها .ميكن تفعيله يدوياً
�أو حتديد موعد معني خالل اليوم،
كما ميكن و�ضع اال�ستثناءات لبع�ض
الأ�شخا�ص ،وبعد �إيقاف تفعيله يظهر
لك ملخ�ص لكل �شيء فاتك �أما مت�صفح
� Edgeأي�ضاً ح�صل على مزايا جديدة
مثل �أيقونة لل�صوت لكتم �أو �إيقاف كتم
ال�صوت من �أي تبويب معني .وكذلك
هناك واجهة قراءة الكتب الإلكرتونية
على كامل ال�شا�شة ،الإدخال التلقائي
لبيانات الدفع الإلكرتوين ،خيارات
طباعة �أ�سهل وزر لت�صحيح القواعد
�أثناء الكتابة

هل نظام ت�شغيل كروم
البديل الأمثل لآندرويد
على الأجهزة اللوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�شغيل �آندرويد
الذي تعمل به ُمعظم الهواتف الذكية يف
العامل ،والتي حلقتها الأجهزة اللوحية
�أو التابلت يف ذلك ،كما متتلك ال�رشكة
نظام ت�شغيل كروم الذي تعمل به �أجهزة
الكمبيوتر ،والذي يبدو �أنه �سيكون النظام
الأمثل للأجهزة اللوحية بدالً من نظام
�آندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟
يف احلقيقة �أنه عند �إطالق �أول جهاز
لوحي يعمل بنظام �آندرويد كانوا
امل�ستخدمني يبحثون عن �شي ٍء جديد
مخُ تلف متا�شياً مع �أجهزة �آيباد ،لكن فيما
بعد بد�أ النا�س يرون يف الأجهزة اللوحية
التي تعمل بنظام �آندرويد نُ�سخة ُمكربة
عن الهواتف الذكية ،خا�صة بعد الزيادة
امللحوظة يف حجم الهواتف الذكية
العادية .وهو الأمر الذي جعل النا�س
ال يرون اختالفاً جوهرياً القتناء جهاز
لوحي ب�شا�شة  7بو�صة بدالً من هاتف
بقيا�س  6بو�صة ،طاملا �أن اجلهازين
يقدمان نف�س اخل�صائ�ص والتطبيقات
وبالطبع كان الرتاجع ي�ستمر ب�شكل
�سنوي يف مبيعات الأجهزة اللوحية بنظام
�آندرويد مقارنة مع �أجهزة �آيباد ،بالرغم
من �أن هناك ا�ستثناءات كانت لبع�ض
الأجهزة الكبرية التي تُنتجها �رشكات
مثل �سام�سوجن ب�شكل حمدود للأعمال
اخلا�صة وال�رشكات

هل نظام ت�شغيل كروم
منا�سب؟
بد�أت قوقل بو�ضع نظام ت�شغليها اجلديد
على اخلارطة قبل فرتة ،حيث ت�سعى
ليكون لها كلمتها يف �سوق احلوا�سيب
مثلما احلال مع مايكرو�سوفت وويندوز
�أو �آبل ونظام ماك ،وهو الأمر الذي
جعلها تُقدم نظام ت�شغيل كروم
« »ChromeOSلأجهزة الكمبيوتر
والالبتوب وبالطبع ،ف�إن الأمر مل
يكن ليتوقف عند هذا احلد طاملا �أن
النظام يحتوي على بع�ض االختالفات
املوجودة يف �آندرويد ،حيث يُقدم بيئة
عمل احرتافية �أ�شمل وتطبيقات مهنية
ُمنا�سبة للأعمال على عك�س �آندرويد
ين�صب تركيزه على وظائف العمل
الذي
ُ
الب�سيطة على الهاتف هذا الأمر جعل من
�رشكات الأجهزة الإليكرتونية تُفكر جدياً
يف حتويله ال�ستخدامات �أ�شمل بتكلفة
�أقل ،وهو ما جعلها تُقرر ا�ستخدامه
مع الأجهزة اللوحية «التابلت» ،الأمر
الذي �سيوفر خيارات �أكرث للم�ستخدم
يف ال�سوق

هل �سينجح النظام؟
بالت�أكيد ،وخ�صو�صاً �أنه �سيُقدم
خيارات مخُ تلفة �أكرث احرتافية ومهنية
للم�ستخدمني ،كما �أن وجود �أقالم

�ستايلو�س كرفيق للأجهزة �سي�ساعد على
ا�ستخدام الأجهزة بطريقة �أف�ضل ُمقارنة
مع �أجهزة �آندرويد التي ال ت�ستخدم تلك
التقنيات يف �أغلبها ،وهو ما �سيجعل
امل�ستخدم يجد فيها �شيئاً خمتلفاً عن
ال�سابق� ،إال �أن الأمر رمبا �سيحتاج بع�ض
الوقت لتُ�صبح اخليار الأ�سا�سي له

ما احلافز ل�شراء �أجهزة نظام
كروم؟
احلقيقة �أن �سعر الأجهزة هو �أكرب حافز،
حيث غالباً ما �سترتاوح �أ�سعارها حول،
وهو �سعر منا�سب جلهاز يتمتع بكافة
الإمكانيات وخدمات قوقل املختلفة،
لكن بطبيعة احلال ف�إن الأجهزة
باملوا�صفات العالية جداً قد ي�صل
�سعرها 600
كما �أن الأجهزة اجلديدة بنظام كروم تُقدم
العديد من املزايا ا ُ
ملفيدة وخ�صو�صا
للطالب ،بالإ�ضافة �إال �أن بع�ضها يمُ كن
حتويله ب�سهولة لالبتوب مع لوحة مفاتيح
�أو تابلت كما فعلت ات�ش بي مع �أول جهاز
يمُ كن ف�صله ويعمل بنظام كروم ،وهو ثاين
جهاز يعمل بنظام كروم بعد �آي�رس كروم
بوك  10الذي ال يمُ كن ف�صل يف هذا
املقال رمبا �أجبنا على بع�ض الأ�سئلة
ا ُ
ملهمة التي تُقدم فكرة عن نظام ت�شغيل
ً
كروم وال�سبب الذي يجعله بديال �أن�سب من
�آندرويد على الأجهزة اللوحية .ونتمنى �أن
ينال �إعجابكم

24

موقف

الإرهاب يف تون�س
و الأمل يف اجلزائر

الإثنني  09جويلية  2018املوافـق لـ � 24شوال 1439هـالعدد  /4682 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فزن�سا €1

ماجر يح�ضر �ضربة موجعة لزط�شي

حليلوزيت�ش مينح موافقته للعودة �إىل تدريب اخل�ضر
ك�شفت م�صادر مقربة من بيت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم �أن رئي�سها خري الدين زط�شي تو�صل �إىل اتفاق مع املدرب الفرانكو بو�سني
وحيد حليلوزيت�ش من �أجل تقلد مهام العار�ضة الفنية التي تبقى �شاغرة بعد �إقالة الناخب الوطني رابح ماجر ب�سبب �سل�سلة النتائج ال�سلبية
التي حققها مع النخبة الوطنية ،وح�سبما ك�شفه زط�شي �إىل مقربيه بعد العودة �إىل �أر�ض الوطن.

عي�شة ق.
قادته �إىل فرن�سا يف مهمة �إقناع املدرب
ال�سابق للمنتخب الوطني ف�إنه تلقى ردا
ايجابيا من الأخري من �أجل العودة جمددا
�إىل العمل يف اجلزائر وتدريبمنتخبها
الوطني بعدما �أ�صبح مطلبا جماهرييا
للعودة �إىل الإ�رشاف على اخل�رضالذين
فقدوا هويتهم منذ رحيله وهو الذي قاد
اجلزائر �إىل بلوغ الدورالثاين من ك�أ�س
العامل  2014بالربازيل لأول مرة يف تاريخها،
حيث ينتظر �أن يلتقي ماجر جمددا من
�أجل �إنهاء املفاو�ضات واالعالن ر�سميا
عن عودته لتدريب اخل�رض .يف املقابل،
�أو�ضحت نف�س امل�صادر �أن رئي�س الفاف
مل يطو ملف الناخب الوطني ال�سابق رابح
ماجر خا�صة و�أن الرجلني مل يجتمعا بعد

من �أجل التو�صل �إىل االتفاق بالرتا�ضي
حول عملية ف�سخ العقد بينهما ،وي�رص
ماجر على �أخذ �أمواله وتلقي التعوي�ضات
املالية كاملة و�إىل غاية نهاية العقد الذي

كلية احلقوق باجلزائر

فل�سطينية حت�صل
على املركز الأول
كرم وزير التعليم العايل والبحث العلمي الطاهر حجار،
الطالبة الفل�سطينية مالك حممد �إبراهيم العاجز،
حل�صولها على املركز الأول من كلية احلقوق ق�سم
القانون اخلا�ص ،و�أهدت الطالبة العاجز التي تقطن
عائلتها مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،تفوقها وتكرميها
من طرف الوزير �إىل كل ال�شعب الفل�سطيني فى الوطن
وال�شتات ،واعتربته مبثابة تكرمي لكل �أبناء اجلالية
الفل�سطينية ولطالبها فى اجلامعات اجلزائرية.

�أدرار

انحراف �سيارة
يخلف جريحني

ينتهي يف �صيف  ،2019حيث يرف�ض التنازل
عن تلقي تعوي�ضاته وهي املع�ضلة التي
ت�ضاف �إىل التعوي�ضات اخلا�صة باملدرب
ال�سابق اال�سباين لوكا�س �ألكاراز.

لأول مرة

�شفاء مري�ض م�صاب بال�سكري من النوع الأول
قد يدخل الربيطاين ،دانيال دارك�س،
التاريخ باعتباره �أول �شخ�ص يف العامل
ي�شفى متاما من مر�ض ال�سكري من
النوع الأول ويحتوي ج�سم دارك�س
(� 31سنة) على جني نادر ،متكن من
«�إيقاظ» خاليا البنكريا�س املنتجة
للأن�سولني من «�سباتها».
وبعد معاناته من املر�ض منذ عام
 ،2010توقف دارك�س عن حقن ج�سمه

بالإن�سولني يوميا ،حينما اكت�شف �أن
م�ستوى ال�سكر يف دمه طبيعي حتى
بدون تلك احلقن ،و�أثار هذا الأمر
ا�ستغراب الأطباء وقرروا �إر�ساله �إىل
الواليات املتحدة لإجراء �سل�سلة
اختبارات ،بينت نتائجها �أنه يحمل يف
ج�سمه جينا نادرا ويعتقد دارك�س ب�أن
ال�سبب الرئي�س يف �شفائه يعود للجري
�أ�سبوعيا م�سافة  100كلم.

يف يكاترينبورغ برو�سيا

يو�سف يو�سفي يفتتح اجتماع جمل�س
الأعمال اجلزائري-الرو�سي

افتتح �أم�س وزير ال�صناعة واملناجم
يو�سف يو�سفي مع نظريه الرو�سي
ديني�س مانتوروف اجتماع جمل�س
الأعمال اجلزائري-الرو�سي يف
يكاترينبورغ (رو�سيا) وكانت له
حمادثات معه ومع م�س�ؤولني
�آخرين رو�سيني و�أجانب و ي�أتي هذا

وقع م�ساء �أول �أم�س حادث مرور بالطريق الوطني
رقم  51الرابط بني �أوقروت و�أدرار بالقرب من ق�رص
كربتن اثر انحراف �سيارة �سياحية من نوع هيونداي
اك�سنت وت�صطدم بعمود كهربائي حيث خلف احلادث
جرح �شخ�صني بجروح لي�ست خطرية مع �إحلاق خ�سائر
باملركبة �أين مت نقل اجلرحى للعالج ويرجح ال�سبب عدم
حتكم ال�سائق يف مركبته جراء ال�رسعة الفائقة
بو�شريفي بلقا�سم �أعلن حمافظ البنك املركزي

علىهام�ش املعر�ض ال�صناعي
الدويل (اينوبروم) واملنظم يف
من � 8إىل 12
الفرتة املمتدة
جويلية  2018حيث �سيقوم يو�سفي
بزيارات �إىل م�ؤ�س�سات �صناعية
رو�سية.
حكيم مالك

�إيران و العراق ورو�سيا و�أذربيجان

اتفاق على �إق�صاء الدوالر
عن التجارة البينية

اليوم بقاعة ابن زيدون باجلزائر
العا�صمة

عر�ض م�سرحية «الإقامة اجلربية»
للمخرج يو�سف تعوينت

الإيراين ويل اهلل �سيف� ،أن بالده
�أبرمت اتفاقات نقدية مع العراق
ورو�سيا و�أذربيجان للتعامل
بالعمالت الوطنية ،و�أ�ضاف
�سيف �أنه مت تفعيل االتفاق
النقدي بني �إيران وتركيا للتعامل

بالريال واللرية ،ويف هذا الإطار
مت فتح عدة اعتمادات م�رصفية
( ،)L.Cو�أ�شار �إىل �أن البنك
املركزي الإيراين يعلم ب�إمكانيات
االتفاق النقدي الثنائي ومتعدد
الأطراف وقد عقد هذا النوع من
االتفاقات مع عدة دول.

�أويحي اليوم يف تركيا

يتوجه اليوم الوزير الأول� ،أحمد
�سي�ستمع اجلمهور اجلزائري العا�شق للفن الرابع اليوم
�أويحيى �إىل تركيا حل�ضور مرا�سيم
بعر�ض م�رسحية» الإقامة اجلربية» للمخرج اجلزائري
حفل تن�صيب رئي�س جمهورية تركيا،
املبدع يو�سف تعوينت على ال�ساعة ال�سابعة م�ساء بقاعة
رجب طيب �أردوغان ح�سب بيان
ابن زيدون وي�أتي هذا العر�ض يف �إطار الن�شاطات الثقافية
من�شور مبوقع الوزارة الأوىل ،و�سيكون
والفنية للديوان ريا�ض الفتح باجلزائر العا�صمة .
�أويحيى ممثال لرئي�س اجلمهورية،

عبد العزيز بوتفليقة ،يف حفل تن�صيب
�سيقام بالعا�صمة �أنقرة لأول رئي�س
للجمهورية الرتكية التي دخلت مرحلة
جديدة بعد االنتقال �إىل النظام
الرئا�سي عقب انتخابات  24جوان
املا�ضي.

www.elwassat.com

ي�شرف على ت�سليمها
اليوم الفريق قايد �صالح

جائزة اجلي�ش
لأف�ضل عمل علمي
وثقايف و�إعالمي
الفريق �أحمد ڤايد �صالح نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي
ي�رشف على مرا�سم حفل ت�سليم جائزة اجلي�ش
الوطني ال�شعبي لأف�ضل عمل علمي وثقايف
و�إعالمي ل�سنة ، 2018ي�رشف الفريق �أحمد ڤايد
�صالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،اليوم الإثنني  ،بالنادي
الوطني للجي�ش ببني م�سو�س ،على مرا�سم حفل
ت�سليم جائزة اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،لأف�ضل
عمل علمي وثقايف و�إعالمي ل�سنة  2018يف
طبعتها ال�سابعة و�ستكون هذه املنا�سبة �سانحة
للفريق لتكرمي الفائزين يف خمتلف التخ�ص�صات
على غرار العلوم الطبية والتكنولوجية
والإن�سانية والأعمال الفنية.
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 #وداد احلاج

بح�ضور �شخ�صيات �سيا�سية وريا�ضية بارزة

جنازة مهيبة لتوديع �أ�سطورة اجلزائر الملا�س
�ش ّيع ظهرية �أم�س جثمان النجم ال�سابق للكرة اجلزائرية
ح�سان الملا�س �إىل مثواه الأخري مبقربة قاريدي
يف العا�صمة ،حيث كان ا�سطورة الكرة امل�ستديرة
و�أف�ضل العب يف تاريخ اجلزائر قد وافته املنية �أول
�أم�س عن عمر ناهز  75عاما بعد �رصاع مع املر�ض
عجل برحيله �إىل بارئه ،حيث �شهدت جنازة الالعب
ّ
الأ�سطوري لفريق �شباب بلوزداد �سنوات ال�ستينيات
ح�ضورا غفريا ملختلف ال�رشائح من �أجل توديعه �إىل
مثواه الأخري ،وكانت عدة وجوه �سيا�سية وريا�ضية من
ابرز احل�ضور يف اجلنازة ،يف �صورة الرئي�سني ال�سابقني

للحكومة عبد املالك �سالل وعلي بن فلي�س �إىل جانب
علي حداد واملدير العام للأمن الوطني م�صطفى
لهبريي ورئي�س �أمن والية اجلزائر بالنيابة مراقب
ال�رشطة حممد بطا�ش� ،إىل جانبهم �سجلت الوجوه
الريا�ضية البارزة ح�ضورها هي الأخرى ملرا�سيم
اجلنازة على غراررئي�س �شبيبة القبائل ال�سابق حمند
�رشيف حنا�شي ،والعبني قدامى على غرار كوي�سي
وحممد قا�سي ال�سعيد و�شقيقه املدير الريا�ضي
ملولودية اجلزائر كمال قا�سي ال�سعيد و�آخرين.
ع.ق.

عر�ض ثالثي على بيونغ يانغ

�إبقاء النظام مقابل التخلي عن النووي
�أعلنت اخلارجية اليابانية �أن طوكيو ووا�شنطن
و�سيئول على ا�ستعداد ل�ضمان بقاء النظام احلايل
يف بيونغ يانغ �رشيطة نزع �سالحها النووي ب�شكل
كامل ونهائي وقال وزير اخلارجية الياباين تارو كانو
يف ختام حمادثات وزراء خارجية اليابان والواليات

املتحدة وكوريا اجلنوبية يف طوكيو �أم�سالأحد:
«اليوم �أكدنا ا�ستعدادنا لأن ن�ضمن لكوريا ال�شمالية
احلفاظ على نظامها» ،م�ضيفا �أن ذلك يتطلب نزع
بيونغ يانغ �أ�سلحتها النووية ب�شكل كامل وبقرار ال
رجعة عنه».

تون�س

تر�شيح عز الدين املدين جلائزة نوبل للآداب 2019
يف �سابقة هي الأوىل من نوعها يف الأو�ساط
الأدبية التون�سية� ،أعلن املجمع التون�سي
للعلوم والآداب والفنون املعروف با�سم «بيت
احلكمة» تر�شيح الكاتب التون�سي عز الدين

املدين للمناف�سة على جائزة نوبل للآداب �سنة
 .2019وهي املرة الأوىل التي يتبنى فيها �أحد
الهياكل الأدبية والفكرية فكرة تر�شيح كاتب
تون�سي لنيل هذه اجلائزة.

ُ Ooredooترثي جمموعة حلولها

«ُ »Haya! business
املوجهة للمهنيني
�أحجام �إنرتنت جديدة ،مكاملات ور�سائل
ن�صية ق�صرية جمانية وغري حمدودة نحو
 Ooredooو دقائق ُمهداة نحو اخلارج
العر�ض اجلديد «»Haya! business
متوفر بـ � 4أر�صدة جزافيةHaya! :
 1000 businessي�ستفيد الزبون من
مكاملات جمانية و غري حمدودة نحو
�24 Ooredooسا ،24/و  20دقيقة نحو
اخلارج ،و  1000دج كر�صيد و  4جيغا �أوكتي
( )Go 4من االنرتنت و ذلك بـ  1000دج فقط
لل�شهر 2000 Haya! Business .ي�ستفيد
الزبون من مكاملات و ر�سائل ن�صية ق�صرية
جمانية و غري حمدودة نحوOoredoo 24
�سا ، 24/و  30دقيقة نحو اخلارج ،و 2000

دج كر�صيد و  12جيغا �أوكتي ( )Go 12من
االنرتنت ،و ذلك بـ  2000دج فقط لل�شهر.
 ،4000 Haya! businessي�ستفيد الزبون
من مكاملات و ر�سائل ن�صية ق�صرية جمانية
و غري حمدودة نحو� 24 Ooredooسا،24/
و  50دقيقة نحو اخلارج و  4000دج كر�صيد
و  35جيغا �أوكتي ( )Go 35من االنرتنت بـ
 4000دج فقط لل�شهرHaya! business• .
 ، :6000ي�ستفيد الزبون من مكاملات جمانية
و غري حمدودة نحو جميع ال�شبكات ،و 60
دقيقة نحو اخلارج و  50جيغا �أوكتي (50
 )Goمن االنرتنت ،و ر�سائل ن�صية ق�صرية و
غري حمدودة و  200ر�سالة ن�صية ق�صرية نحو
ال�شبكات الأخرى بـ  6000دج فقط لل�شهر.

