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اخلطوة خلفت اختناقا مروريا حادا

 متقاعدو اجلي�ص يقطعون الطريق 
ال�شريع على م�شتوى ال�شابالت 

الطاهر حجار :

 برنامـــج جــــــديد لتـــــدري�ص
 الطب  خالل ال�شنة املقبلة

غرداية خالل ال�سدا�سي االاأول من 2018

 117 حالة بري�شيلوز و127 
اإ�شابة باللي�شمانيا اجللدية 

احل�سيلة و�سلت اإىل 22 حالة

ارتفاع رهيب للحمى 
القالعية بالبويرة

متابعات 

ق�شــــة حـــــــيزية  عـــــــنـــد ال�شــــاعر 
الفل�شطيني عز الدين املنا�شرة �ص3

�ص3

االأنرتبول يف 8 موانئ منها اجلزائر 

فح�ص الركاب و حتديد 
الإرهابيني املحتملني 

خالل مو�شم  ال�شطياف

    .        حتذيرات من حماولت  ت�شلل 20 اإرهابيا بهويات جزائريني متوفني 

بعد  حتديد 08 معابر غري م�سرح بها و اإجناز 120 كلم من ال�سياج املكهرب باجلنوب

غرفة اأمنية مركزية  للتن�شيق بني النواحي الع�شكرية 

�ص6



عين

بني   ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
08اإىل 14  جويلية  2018، �سجلت 
وحدات احلماية  املدنية 23433 
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل 
طرف   من   اال�ستغـاثة  مكاملات 
التدخالت  هذه  املواطنني، 
اأن�سطة  جماالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
ال�سحي  االإجالء  املنزلية، 
اإخمــاد احلرائق و تغطية االأجهزة 
التظاهرات،  ملختلف  االأمنية  
من بينها  11279  تدخــل خا�ص 

اأيـن  ال�سحي،  االإجالء  بعمليات 
مت فــيهــا اإ�ســعاف و اإجالء 1600 
جريح و حتويل 9377 مري�ص اإىل 
اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفيات 
فيما  اأما  املدنيـة  احلــماية 
قامت  املرور  حوادث  يخ�ص 
وحدات احلماية املدنية بـ 2543 
1384حادث   اأجل  من  تـدخـل 
مرور اأدت اإىل وفاة 30 �سخ�ص و 
جرح 1702 اآخرين مت اإ�سعافهم و 
االإ�ست�سفائية  املراكز  اإىل  نقلهم 
�سجلت  ح�ســيلة  اأثقل  اأن  للعلم 
 03 بوفاة  الدفلى  عني  واليــة  يف 

اآخريــن مت  اأ�سخا�ص و جرح 52 
اإ�سعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز 

  35 اإثـر   على  االإ�ست�سفـائية  
حادث مرور. 
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م�ستغامن

متى يرى امل�شت�شفى اجلامعي النور ؟
تاأخر  اإذ  مكانه  يراوح  م�ستغامن  بوالية  اجلامعي  امل�ست�سفى  مازال 

ت�سليم امل�رشوع �سنوات وقد �سبب تاأخر ا�ستالم امل�ست�سفى اجلامعي 

اإذ  بالوالية  ال�سحة  قطاع  م�ساكل  تعقد  �رشير يف   270 ل  يت�سع  الذي 

م�ستغامن  مدينة  و�سط  الواقع  القدمي  غيفار  �سي  م�ست�سفى  مازال 

هي  الطبيبة  اال�ستعجاالت  م�سلحة  تعاين  كما  يوميا  �سغطا  يواجه 

االأخرى من �سغط اآخر خالل مو�سم اال�سطياف ويطالب العديد من 

فعاليات املجتمع املدين ومواطنون من ال�سلطات الوالئية مب�ستغامن 

التعجيل يف ت�سليم امل�ست�سفى اجلامعي الذي انطلقت به االأ�سغال منذ 

مل  ر�سميا  ا�ستالمه  اأن  اإىل  موؤخرا  اأ�سغاله  تقدم  ورغم  �سنوات  ع�رش 

يت�سح بعد ومل يتم اقتناء العتاد والتجهيزات الطبيبة التي يحتاجها اهم 

مرفق �سحي ا�ستفادت منه والية م�ستغامن يف اإطار م�ساريع قطاعية 

تنموية ورغم حت�سن التغطية ال�سحية ببلديات الوالية واجناز ملحقات 

اإىل  وبوقرياط  ما�رشة  كبلديات  الكربى  الوالية  بلديات  ببع�ص  �سحية 

الوالئية تراهن فيما يبدو على امل�ست�سفى اجلامعي يف  ال�سلطات  اأن 
حت�سني خدمات القطاع .

م.اأ
وزيرة الرتبية تعلن

نتائج البكالوريا غدا على الثامنة م�شاء
عرب  لها  تدوينة  يف  غربيط  بن  نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  ك�سفت 

نتائج  عن  االإعالن  �سيتم  اأنه   ، الفاي�سبوك  على  الر�سمية  �سفحتها 

اأنه  امتحان �سهادة البكالوريا غدا اخلمي�ص  و قالت ذات امل�سوؤولة   

غدا   2018 دورة  البكالوريا  �سهادة  اإمتحان  نتائج  عن  االإعالن  �سيتم 

http://bac. اخلمي�ص 19 جويلية 2018 على ال�ساعة )20:00( على
.“ onec.dz

ما بني  08اإىل 14  جويلية  2018

1384 حادث  مرور اأدى اإىل وفاة 30 �شخ�شا

خبر في 
صورة

البويرة

اإح�شاء 11 حالة ت�شمم عقربي

العا�سمة

ايتوزا ت�شتلم 60 حافلة حملية 
ال�شنع من عالمة مر�شيد�س

باجلزائر  )ايتوزا(  احل�رشي   و�سبه  احل�رشي  النقل  �رشكة  ا�ستلمت 
60 حافلة  كبرية  و �سغرية  لنقل امل�سافرين  من عالمة مر�سيد�ص 
املنتجة حمليا من قبل ال�رشكة  اجلزائرية االماراتية الإنتاج ال�سيارات 
من نوع مر�سيد�ص بينز الواقعة يف والية  تيارت مع ال�رشيك التكنولوجي 

»جممع داميلر«.
وقال وزير االأ�سغال العمومية  والنقل، عبد الغني زعالن يف ت�رشيح 
ان  امل�سافرين،  نقل  ا�ستالم  حافالت  هام�ص حفل  على   لل�سحافة 
هذه العملية والتي �ستكون متبوعة   قريبا  بدفعة ثانية مقدرة ب  40 
مركبة من نف�ص العالمة، �ست�ساعد على تعزيز  حظرية النقل احل�رشي 
و ال�سبه احل�رشي  بالعا�سمة من جهته، اأو�سح  املدير العام ل�رشكة 
النقل احل�رشي و �سبه احل�رشي،  يا�سني كرمي  بخ�سو�ص تكلفة اقتناء 

100 حافلة ، اأن هذه االأخرية تقدر  ب 2 مليار دينار. 

متابعة ق�شائية مل�شتوردين ب�شبب 
مواد غري �شاحلة لال�شتهالك

التجارة   وزارة  م�سالح  تتجه 
�سد  ق�سائية  متابعات  ملبا�رشة 
ب�سبب   ، امل�ستوردين  ع�رشات 
�سليمة  غري  مواد  اإدخال  حماولة 
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  اأو 
وت�سري اأرقام وزارة التجارة اأنه مت 
القيام بحجز ال�سلع غري املطابقة 
بقيمة قدرت ب762.40 مليون دج 

و توقيف �سحنة على م�ستوى احلدود بلغت كميتها 21.376 طن من 
املواد غري املطابقة بلغت قيمتها 7.396 مليون دج و غلق 1.884 

حمال جتاريا.
بدرا�سة  القيام  امل�ستوردة مت  املواد  مطابقة  يتعلق مبراقبة  وفيما 
34.294 ملف ا�سترياد لكمية بلغت 14.939مليون طن و نتج عن ذلك 
رف�ص قبول 505 �سحنة لدخول الرتاب الوطني بلغت كميتها 21.376 

طن بقيمة اإجمالية بلغت 7.396 مليون دج.

اأح�ست م�سالح مديرية ال�سحة بالبويرة منذ حلول 
ف�سل ال�سيف 11 حالة ت�سمم عقربي �سجلت اأغلبها 

ببلديات اجلهة اجلنوبية على غرار �سور الغزلن وبرج 
اأخري�ص واملزدور وديرة , حيث مت التكفل الطبي بهذه 

احلالت على م�ستوى امل�سالح الإ�ست�سفائية ومل يتم 
ت�سجيل حالت خطرية اأو حالة وفاة , وللإ�سارة ت�سهد 

البويرة خلل كل �سائفة مثل هذه احلوادث وتتجاوز 
اأحيانا 40 حالة .

اأ.م

اجلزائر

 لدينا م�شروع لإنتاج الكهرباء يف ليبيا
الكاليتو�ص

 تاجر حاول ترويج 146 كلغ
ملجمع  من اللحوم الفا�شدة  العام  املدير  قال 

حممد  اجلزائري،  �سونلغاز 
وليبيا  اجلزائر  اإن  اأركاب، 
اأجل  لديهما م�رشوع �رشاكة من 
واأو�سح  ليبيا  يف  الكهرباء  اإنتاج 
�سوؤال  على  اإجابته  يف  اأركاب، 
بليبيا،  �سونلغاز  ن�ساطات  حول 
ب�سيانة  يتعلق  امل�رشوع  اأن 
م�سريا  كهربائية،  جتهيزات 

درا�سة  ب�سدد  اجلزائر  اأن  اإىل 
ال�سغط  خطوط  ربط  اإمكانية 
اجلزائر  بني  الكهربائية  العايل 
ليبيا  لتزويد  تون�ص  عرب  وليبيا 
ليبيا  اأن  اإىل  ي�سار  بالكهرباء 
اإنتاج  يف  كبرًيا  ا  نق�سً تواجه 
وتوزيع الطاقة الكهربائية، ت�سبب 
يف طرح االأحمال ل�ساعات طويلة 

يف اليوم على عديد املناطق.

الوطني  االأمن  م�سالح  اأوقفت 
مبنطقة  روتينية  دورية  خالل 
ب�سدد  وهو  تاجر  الكاليتو�ص  
نقل 146 كلغ من اللحوم الفا�سدة 
لال�ستهالك  �ساحلة  الغري 
على  حتويله  ،ليتم  الب�رشي 
على  ومنه  االخت�سا�ص  حمكمة 

نفى  اأين  اال�ستئنافية  املحكمة 
باأنه  واأكد  له من جرم  ن�سب  ما 
تالفة  الكمية  اأن  يعلم  يكن  مل 
لال�ستهالك  �ساحلة  وغري 
الب�رشي بحكم اأنه حت�سل عليها 
على  متعود  موثوق  تاجر  من 

العمل معه منذ �سنوات.
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ولد عبا�س يرد على مقري :

اأتركوا اجلي�ش يوؤدي مهامه الد�ستورية
.        �سيناريو 2004 لن يتكرر وبوتفليقة خط اأحمر

رد الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س على الت�سريح الأخري حلركة جمتمع ال�سلم الذي دعا اإىل 
تدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية يف النتقال الدميقراطي يف اجلزائر، قائال: »اجلي�س دوره وا�سح ولبد من تركه على حدة »، 

م�سددا باأن �سيناريو 2004 لن يتكرر جمددا واأن الرئي�س بوتفليقة يبقى خطا اأحمر.
اإميان لوا�س

دعا ولد عبا�س جمال ولد عبا�س 
مع  اجتماعه  خالل  الأم�س 
وروؤ�ساء  الولئي  اأع�ساء املجل�س 
واأمناء  البلدية  ال�سعبية  املجال�س 
الق�سمات لولية اجلزائر العا�سمة 
ال�سيا�سية  بني  التداخل  عدم  اإىل 
م�سددا  الع�سكرية،  واملوؤ�س�سة 
كل  وا�سحة  مهامه  اجلي�س  اأن 
وتتمثل  الد�ستور  بحكم  الو�سوح 
ال�سعب،  ووحدة  البالد  يف حماية 
احلياة  يف  يتدخل  لن  فهو  وعليه 
:««اأتركو  قائال  للبالد،  ال�سيا�سية 
املتمثل  مهامه  يوؤدي  اجلي�س 
على  واحلفاظ   البالد  يف حماية 

الأمن، فهو بعيد عن ال�سيا�سة ».

هناك من يريد تخريب 
الأفالن

لالأفالن  العام  الأمني  ووجه 
داعيا  الق�سمات،  لأمناء  تعليمات 
لأن  ال�سفوف  تنظيم  �رضورة  اإىل 
هناك من ي�سعى لتخريب احلزب 
» ،م�سيفا  »لت�رضعوا  »و بهدلته 

للن�ساط  عامة  جمعيات  عقد  يف 
ذلك  لأن  املقبلة  النتخابات  يف 
واإمنا  الأعمال،  جدول  يف  لي�س 
و  املنا�سلني  جتنيد  من  لبد 
لبع�س  للت�سدي  املنا�سالت 
للح�سول  ال�ساعية  الأ�سخا�س 
على امتيازات مادية و التي تريد  

تخريب الأفالن »
ولد  �سدد  مت�سل،  �سياق  ويف 
»ل  الق�سمات  اأمناء  على  عبا�س 
بد اأن حت�رضوا اأنف�سكم للح�سول 
على الأغلبية يف انتخابات جمل�س 
الأمة اأو على الأقل احلفاظ على 
الأغلبية احلالية » من جهة اأخرى 
من  عبا�س  ولد  جمال  ،طالب  
قيادات احلزب  اليقظة و جتندهم 
املوؤ�س�سات  عن  للدفاع  الدائم 
و  ال�سعب  ووحدة  الد�ستورية 
مقبلة  اجلزائر  اأن  خا�سة  الوطن 
متعلقة  مهمة  ا�ستحقاقات  على 
اأمناء   « ،مطمئنا  البالد  مب�سري 
لن  املحافظات  و  الق�سمات 
التهمي�س  و  لالإق�ساء  تتعر�سوا 

مادمت اأمينا عاما  »

موقف الأفالن من 

رئا�سيات ربيع 2019 
وا�سح

واأكد ولد عبا�س اأن موقف الأفالن 
وا�سح،   2019 ربيع  رئا�سيات  من 
من  طلب  احلزب  اأن  مو�سحا 
خام�سة  لعهدة  الرت�سح  الرئي�س 
حلملة  يحتاج  ل  اأنه  خا�سة 
انتخابية فاإجنازاته تتحدث عنه، 
بيده هو من �سيقرر  الق�سية  لكن 
تر�سحه من عدمه و نحن نحرتم 
ذلك » بالعودة اإىل ملف رئا�سيات 
2019، اأكد ولد عبا�س، باأن احلزب 
حال  يف  ال�ستحقاق  يدخل  لن 
باأن  اأخرى  مرة  م�سددا  اختالل، 
جمددا  يتكرر  لن   2004 �سيناريو 
الرئي�س بوتفليقة يبقى خطا  واأن 

اأحمر

مل اأنتهج  �سيا�سة 
التخويف مع اأمناء 

الق�سمات و املحافظات 
لإقالتهم

الهيكلة  باإعادة  يتعلق  فيما  اأما 

عبا�س  ولد  جمال  اأكد  للحزب، 
التخويف  �سيا�سة  ينتهج  مل  اأنه 
مع اأمناء الق�سمات و املحافظات 
التي  التغيريات  واإمنا  لإقالتهم، 
ال�سيا�سي  املكتب  على  اأجراها 
متت  املحافظات،  والأمناء 
اجلمهورية  رئي�س  من  بتزكية 
العزيز  عبد  احلزب  رئي�س 
قرار   اأن  مو�سحا  بوتفليقة، 
احلزب  من  منا�سلني   6 اإق�ساء 
ارتكبوها  التي  الأخطاء  ب�سبب 
بناءا على تقرير جلنة الن�سباط 
من  الهدف  اأن  ،مو�سحا  اإقالتهم 
جمع   هو  الفالن  هيكلة  اإعادة 
الق�سمات  تنظيم  و  املنا�سلني 
يف  ،م�سددا  القاعدة  تو�سيع  و 
العا�سمة  من  ق�سمة   57 اأكتوبر 
املحافظني  اأمام  تفتح  اأن  يجب 
اأن  عبا�س  ولد  جمال  ،واأكد 
حزب الأفالن يعمل على احتكار 
ويحرتم   الأخرى  الأحزاب 
بجميعها  مرحبا  مواقفها، 
ب�رضط اأن ل تتعار�س مع برنامج 
رئي�س اجلمهورية، قائال يف ذات 
ال�سدد: »نرحب بجميع الأحزاب 

التي تريد دعم الرئي�س »

اأ�ستغرب من الأبواق  
الداعية اإىل النتقال 

الدميقراطي

ويف �سياق مت�سل، اأ�سار ولد عبا�س 
يف  املوجودة  التعبري  حرية  اأن 
اجلزائر ل توجد يف اأي دولة اأخرى، 
اإىل  الداعية  الأبواق  من  م�ستغربا 
م�سيفا  الدميقراطي،  النتقال 
كاريكاتوريات  و  عنوانا   171»:
امل�سوؤولني  و  الرئي�س  �سد  يومية 
،و الوزراء و تتكلمون عن النتقال 
على  تعليقه  ويف   « الدميقراطي 
ولد  جمال  رد  املواطنة،  مبادرة 
ال�سخ�سيات  بع�س  قائال:«  عبا�س 
فقط،  والربوز  الظهور  حتاول 

حق  هي  مبادرتهم  �سحيح 
اأ�سا�س  اأي  على  لكن  دميقراطي، 
يعار�سون تر�سح الرئي�س بوتفليقة 
ولد  جمال  واأكد  خام�سة«.  لعهدة 
عبا�س اأن �سيا�سيا الأفالن �رضفاء 
لي�س  و  للرئي�س اجلمهورية  ووفني 
اأعداء له ،م�سددا »ملن يريد غ�سل 
اأنه  له  اأوؤكد  الأفالن  يف  ذنوبه 
لميكنه من فعل ذلك » ،وا�ستنكر 
احلملة  لالأفالن  العام  الأمني 
من  اجلزائر  تطال  التي  ال�رض�سة 
خالل ملف املهاجرين املفارقة، 
م�سريا اأن هذه الهجمات مق�سودة 
لأن اجلزائر مقبلة على انتخابات 
عبا�س  ولد  جمال  »وقال  رئا�سية 
»�سهادة ميالد الأفالن هو خمتوم 

بدم مليون و ن�سف �سهيد ».

الطاهر حجار :

برنامج جديد لتدري�ش الطب خالل ال�سنة املقبلة
الطلبة الذين يكلفون احلكومة 70 مليونا هم فئة معينة

غرداية خالل ال�سدا�سي الاأول من 2018

 117 حالة بري�سيلوز و127 اإ�سابة باللي�سمانيا اجللدية 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأعلن 
ال�سنة  اأن  حجار،  الطاهر  العلمي، 
الدرا�سة املقبلة 2018-2019 �ستعرف 
الطب  لتدري�س  جديد  برنامج  تطبيق 
�سنة 1971،  يتم حتديثه منذ  الذي مل 
يكلفون  الذين  الطلبة  باأن  مو�سحا 
معينة،  فئة  هم  مليونا   70 احلكومة 

الطالب  يكلف  ما  معدل  اأن  مربزا 
�سنتيم  مليون   20 بـ  يقدر  اجلامعي 
خالل  الأم�س  حجار  ،�سدد  ال�سنة  يف 
الوا�سفني  لالأطباء  الأول  امللتقى 
لل�سندوق  التابعني  وامل�ست�سارين 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
مراجعة  �رضورة  من  ل  اأنه  الأجراء 

اخلارطة التكوينية وحتيينها يف فرغي 
تقدمي  اأجل  من  والبيطرة  الطب 
خدمات ترقى اإىل امل�ستوى املطلوب، 
وت�سغيل  تاأهيل  حت�سني  اأن  م�سريا 
ال�سعوبات  اأكرث  من  هي  اخلرجني 
اأنها  اعتبار  على  القطاع  تواجه  التي 
امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�سامن 

اأن احلكومة قد غريت  واأو�سح حجار 
�سيا�ستها من الكم اإىل النوع من خالل 
الطب  جمال  يف  التكوين  ع�رضنة 
وحتميل  الوطني  الربنامج  وتكييف 
امل�سوؤولية لطبيب امل�ستقبل وحت�سريه 

من اجل العمل �سمن فريق.
اإميان لوا�س

بداء  اإ�سابة  حالة   117 ت�سجيل  مت 
حالة  و127  الب�رضية  الربي�سيلوز 
غرداية  بولية  جلدية  لي�سمانيوز 
ال�سنة  من  الأول  ال�سدا�سي  خالل 
للمديرية  ح�سيلة  ح�سب  اجلارية، 
مت  وقد  ال�سكان  و  لل�سحة  املحلية 
التكفل مبجموع الأ�سخا�س امل�سابني 
الهياكل  طرف  من  الأمرا�س  بهذه 
اأن  كما  الولية،  اإقليم  عرب  ال�سحية 
اخلطر،  عن  بعيدة  ال�سحية  حالتهم 

ح�سب م�سوؤويل ذات املديرية.
عبارة  وهي  القرارة  منطقة  وعرفت 
بالولية  احلليب  اإنتاج  حو�س  عن 
بـ50  الأمرا�س  لهذه  ح�سيلة  اأكرب   ،
حالة بري�سيلوز و63 حالة لي�سمانيوز، 
ميزاب  وادي  �سهل  مبنطقة  متبوعة 
)4 بلديات( ب30 حالة بري�سيلوز و33 
هذه  اأ�سباب  وترجع  لي�سمانيوز  حالة 
الأوىل  بالدرجة  املتكررة  الأمرا�س 
النظافة  قواعد  احرتام  عدم  اإىل 

وال�سحة بالإ�سافة اإىل تدهور النظافة 
البيئية، كما يوؤكده املخت�سون. ففيما 
يخ�س داء الربي�سيلوز، فان ا�ستهالك 
ل�سيما  م�ستقاته  اأو  الطازج  احلليب 
يتم  تقليدي  جنب  وهو  الكماريا«   «
بع�س  رف�س  وكذا  حمليا  �سنعه 
منهم  ظنا  قطعانهم  تلقيح  املربني 
بان اللقاح يت�سبب يف الإجها�س )دون 
اأدلة( بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام العديد 
وراء  للبكترييا،  احلامل  للذكر  منهم 

اأي�سا  املعروف  الداء  بهذا  الإ�سابة 
حالت  اأما  املالطية<<  »احلمى  ب 
عن  عبارة  وهي  اجللدية  اللي�سمانيا 
مر�س طفيلي ينتقل عن طريق ح�رضة 
»ذبابة الرمل« ، مت ت�سخي�سها بولية 
غرداية وذلك بالرغم من اإر�ساء جهاز 
الوبائي  ناقلي هذا املر�س  مكافحة 
ال�سحي  ال�رضف  �سبكات  واجناز 
خمتلف  عرب  الت�سفية  وحمطات 

مناطق الولية.

ق�سية رئي�س بلدية �سيدي بلعبا�س

حب�ش 05 اأ�سخا�ش بينهم ع�سوان 
باملجل�ش تورطوا يف ن�سر الفيديوهات 

اخلطوة خلفت اختناقا مروريا حادا

متقاعدوا اجلي�ش يقطعون الطريق 
ال�سريع على م�ستوى ال�سابالت 

علمت »الو�سط » من م�سادر موثوقة  
اأن قا�سي التحقيق لدى حمكمة تالغ 
50 كلم جنوب �سيدي بلعبا�س قد اأمر  
باإيداع 05 اأ�سخا�س رهن احلب�س بتهمة 
الت�سهري وامل�سا�س بحرية الأ�سخا�س 
على خلفية التحقيقات التي با�رضتها 
املاء  راأ�س  بدائرة  الأمنية  امل�سالح 
عقب ظهور فيديوهات خملة باحلياء 
احلب�س  هن  املوجود  البلدية  لرئي�س 
هزت  التي  الق�سية  نوهي  الآخر  هو 
الراأي العام بعد تداول خمتلف مواقع 
التوا�سل الجتماعي لهذه الفيديوهات 
بطلها  كان  والتي  باحلياء  املخلة 
م�سالح  جلاأت  بعدما  البلدية  رئي�س 
الأمن  اإىل ال�ستعانة باخلربة العلمية 
من  املتطورة  الو�سائل  وخمتلف 
الذين  الأ�سخا�س  هوية  حتديد  اجل 

متكنت  قد  الفيديوهات  هذه  �رضبوا 
وعددهم  عليهم  القب�س  من  اأخريا 
15 �سخ�سا م�ستبه فيهم مت اأول اأم�س 
تالغ  مبحكمة  العدالة  اأمام  تقدميهم 
،اأين اأودع 05 اأ�سخا�س احلب�س بينهم 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�س  ع�سوان 
الذي  البلدية  رئي�س  لزال  وقت  ،يف 
ذمة  على  احلب�س  رهن  نف�سه  �سلم 
الذي  التحقيق  جمريات  ا�ستكمال 
�سيك�سف كل �سيء ،هذا وكانت بلدية 
كلم   96 بعد  على  الواقعة  املاء  راأ�س 
جنوب عا�سمة الولية �سيدي بلعبا�س 
قد عرفت ف�سيحة مدوية بعد انت�سار 
املقاطع ما دفع بالع�رضات من اأهايل 
ال�سارع  نحو  اخلروج  اإىل  املنطقة 
البلدية  رئي�س  بتوقيف  للمطالبة 

ومتابعته ق�سائيا  �س.�سهيب

الوطني  اجلي�س  متقاعدو  قطع  
الطريق  املحتجون  ال�سعبي 
ال�رضيع الرابط بني الدار البي�ساء 
م�ستوى  على  العا�سمة  و�سط 
مطالبني  ال�سابالت،  منتزه 
معا�ساتهم  ت�سوية  ب�رضورة 

وتعوي�سهم  .
الوطني  اجلي�س  متقاعدو  وقف 
م�سرية  يف  الأم�س  ال�سعبي 

اإحتجاجية من الوليات املحاذية 
للعا�سمة، ما ت�سبب يف اأزمة �سري 
من  العديد  م�ستوى  على  خانقة، 
ال�سيار  والطريق  الوطنية  الطرق 
متاعب  زادت  كما  �رضق-غرب، 
الطوق  بعد  الطرق،  م�ستعملي 
على  فر�سه  مت  الذي  الأمني 

خمتلف مداخل العا�سمة.
اإميان لوا�س

مترنا�ست

 الإرهابي اأبوقا�سم
 ي�سلم نف�سه للجي�ش

يرتاأ�سها الأمني العام لوزارة الداخلية

جلنة حتقيق
 يف اأحداث ب�سار

�سلّم الإرهابي امل�سمى »بربري القا�سم«، 
املدعو »اأبو قا�سم« نف�سه، �سبيحة اأم�س 
الع�سكرية  لل�سلطات   ،2018 جويلية   17
الذي  الإرهابي  بتمرنا�ست/ن.ع.6. 

التحق باجلماعات الإرهابية �سنة 2017، 
من  ر�سا�س   )01( م�سد�س  بحوزته  كان 
ذخرية   )02( وخمزين  كال�سنيكوف  نوع 

مملوءين.

اأوفدت ال�سلطات العليا جلنة حتقيق 
وزارية يرتاأ�سها الأمني العام لوزارة 
الأحداث  يف  للتحقيق  الداخلية 
موؤخرا  ب�سار  ولية  �سهدتها  التي 
التي  الوعود  تطبيق  وللنظريف 

خ�سو�سا  ال�سلطات  بها  التزمت 
باملاء  التزود  و  ال�سكن  ملفات 
الأرا�سي  قطع  توزيع  و  ال�رضوب 

ال�ساحلة للبناء.
م.�س



�أن  زمايل   �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
لنوحد  �سعار  �لذي حمل  �للقاء   هذ� 
م�ستد�مة  �رش�كة  �أجل  من  جهودنا 
�أكرث من 200  ،و�لذي عرف  م�ساركة 
حر�ص  �إطار  يف  ياأتي  و��سف  طبيب 
و�ل�سمان  و�لت�سغيل  �لعمل  قطاع 
�لت�ساور  تو�سيع  على  �الجتماعي 
منظومة  يف  �ملتدخلني  كافة  مع 
مهنيو  ومنهم  �الجتماعي  �ل�سمان 
�الجتماعي  �ل�سمان  و�رشكاء  �ل�سحة 
�ملر�ص  على  �لتاأمني  بخ�سو�ص 
�أهمية  على  �لعمل  وزير  موؤكد� 
على  �الجتماعي  �ل�سمان  منظومة 
�إحدى  تعترب  فهي  �لعاملي  �ل�سعيد 
�أهم �آليات �لت�سامن و�لتنمية �لب�رشية 
و�لدول  �حلكومات  م�سعى  �سمن 
وحت�سني  وتوفري  �لفقر  مكافحة  يف 
�لت�سامن  وتعزيز  �ل�سحية  �لرعاية 
بني  �مل�ساو�ة  و�إحقاق  �الأجيال  بني 
م�سار  �أن  م�سري�  �الجتماعية  �لفئات 
بناء وتطوير وتعزيز منظومة �ل�سمان 
الميثل  فهو  �جلز�ئر  يف  �الجتماعي 
عمل  خمطط  �سمن  هدف  جمرد 
�ل�سلطات �لعمومية يف هذ� �ملجال بل 
ينبع من �عتقاد ر��سخ وخيار ي�ستجيب 
للمجتمع  �الجتماعية  للتطلعات 
وزير  مذكر�    ، �جلز�ئرية  و�لدولة 
�لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �الجتماعي 
بدور  �لفعال �لذي تقوم به �ملنظومة 
و�لتي  �الجتماعي  لل�سمان  �لوطنية 
�أ�سا�ص  على  قائمة  منظومة  تعترب 
�لو�حد  �جليل  �أفر�د  بني  �لت�سامن 
ومابني �الأجيال و�لتي تعمل وفق �آلية 
مكنها  و�لذي  �الأعباء  وتقا�سم  لتوزيع 
�لفروع  ح�سب زمايل من تغطية كافة 
�التفاقيات  يف  عليها  �ملن�سو�ص 

�لدولية ذ�ت �ل�سلة.

حتقيق التوازنات املالية 

�ل�سعوبات  عند  زمايل  مر�د  وتوقف 
�ملالية �مل�سجلة لدى �ملنظمة �لوطنية 
و�ملرتبطة  �الجتماعية  للتاأمينات 
و�قت�سادية  �جتماعية  عو�مل  بعدة 
ناجمة   ومعيارية  ودميوغر�فية 
�أ�سا�سا عن �سخاء هذه �ملنظومة �لتي 
تقدم طيفا و��سعا من �الأد�ء�ت لفائدة 
من  حتى  �مل�ستفيدين  من  كبري  عدد 
فيها  ي�ساهمون  ال  �لذين  �أولئلك  بني 
�الأ�سا�ص  هذ�  وعلى  مبا�رش  ب�سكل 
�أرجع وزير �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان 
�لتوز�نات  �ختالل  �أن  �الجتماعي  
ي�ستهدف  �ملنظمة  هذه  لدى  �ملالية 
�ملحافظة  منها  خا�سة  حماور  عدة 
�أمر  �ملالية  �لتو�زنات   هذه  على  
دميومتها  �سمان  �أجل  من  �رشوري  
�لتطور�ت  مع  وتكييفها  وع�رشنتها 
�لتي ت�سهدها �جلز�ئر  ، م�سري� ذ�ت 
�ملتحدث �أن م�ساألة �لتو�زنات �ملالية  
ملنظومات �ل�سمان �الجتماعي متثل 
�لدول  �ن�سغاالت   �أهم  �إحدى   حاليا 
و�حلكومات عرب �لعامل ل�سمان تاأمني 
وتغطية �جتماعية ت�ستجيب حلاجيات 

�رشوط  توفري   بغية  �ملوؤمنني   
م�ستقبل �أف�سل لالأجيال �ملقبلة على 
يتوجب  �الإطار  هذ�  ويف  �لتقاعد  
و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  كامل  �تخاذ 

و��ستنفاذ �جلهد.
 

تر�شيد النفقات مرهون 
بالرقابة الطبية 

  ودعا وزير �لعمل �إىل تر�سيد �لنفقات 
وتنويعها  �ال�سرت�كات  وعاء  وتو�سيع 
طريق  عن  �خلدمات   حت�سني  مع 
�العتماد على مهنيي �ل�سحة ك�رشكاء 
حت�سني   بغية  �الجتماعي   ل�سمان 
�جتماعيا   له  للموؤمن  �لطبي  �لتكفل 
�أن هذه �ملنظمة تعد مك�سبا   � موؤكد 
على  �جلز�ئريني  و�الأطباء  للمو�طنني 
هذ�  على  �حلفاظ  وجب  �سو�ء   حد 
�ملنظومة مع  �سعي هوؤالء �إىل تر�سيد 
بحق  �مل�سا�ص  دون  �ل�سحة  نفقات 
�حلماية  يف  �جتماعيا  لهم  �ملوؤمن 
�ملقدم  �لعالج  ولتوعية  �الجتماعية 
تفادي  على  �لعمل  �إىل  �إ�سافة  لهم 
�لعالجات  ��ستهالك  يف  �لتجاوز�ت 
�ملر�سية  �لعطل  يف  و�الأدوية 
وعليه  عنها   �ملرتتبة  و�لتعوي�سات 
�لعمل  وزير  �لنقطة  هذ�  يف  ك�سف 
�الجتماعي  و�ل�سمان  و�لت�سغيل 
مت  �لتي  �لطبية  �لو�سفات  عدد  عن 
تعوي�سها من طرف �ل�سندوق �لوطني 
للتاأمينات �الجتماعية للعمال �الأجر�ء  
 64.750.00 من  �أكرث   2017 �سنة  بلغ 
�لتعوي�سات  و�سفة يف حني فاق عدد 
�ملر�سية  �لعمل  عطل  عن  �لناجتة 
�ل�سنة  خالل   14.390.000 من  �أكرث 
�ملا�سية بتكلفة جتاوزت 16.8 مليار 
جتاوز�ت  وجود  يوؤكد  ما  وهذ�  دج 
��ستعمال هذ� �حلق   و�إفر�ط كبري يف 
�جتماعيا  لهم  �ملوؤمن  طرف  من  
وعليه فالبد �أن نعمل  من �أجل تعزيز 
�مل�ست�سارين  �الأطباء  بني  ما  �لت�ساور 
و�لتابعني لهيئات �ل�سمان �الجتماعي 
�لوقاية  لتطوير  �ملعاجلني  و�الأطباء 
وترقية نوعية �لعالج لفائدة �ملري�ص 
بو��سطة تر�سيد �لنفقات  عرب تطوير 
جانب  �إىل  و�ل�رش�كة  �لت�ساور  مقاربة 
�لطبية  و�سيتم جت�سيد  هذه  �لرقابة 
�مليد�ن   يف  و�لور�سات  �مل�ساريع 
�لهياكل  ت�سيري  يف  �لتحكم  خالل  من 
على  و�حلر�ص  �الإد�رية  و�مل�سالح 
تطوير منظومة مع معلومات وقاعدة 
�ملو��سلة  مع  ودقيقة   قوية  بيانات 

�لب�رشية  �ملو�رد  تاأهيل  عملية  يف 
�لتي ت�سكل ر�أ�ص �ملال �حلقيقي عرب 
�لتحكم  و�لتدريب  يف جمال  �لتكوين 
�حلديثة  �الإعالم  تكنولوجيا  يف 
ل�سمان  �لفعال  �الت�سال  ومهار�ت 
�لو�سول �إىل بناء عالقات ثقة وتعاون 
مع �ملوؤمن لهم �جتماعيا ومع خمتلف 
�ليومية  عالقاتهم  �إطار  يف  �ل�رشكاء 
باالأد�ء�ت  �ملكلفة  �مل�سالح  مع 
مع  �لطبية  �ملر�قبة  على  �لقائمة 
�ملر�قبة  مبفهوم  لالرتقاء  �ل�سعي 
�لطبية عرب جت�سيد مفهوم �ال�ست�سارة 

�لطبية .

�شمان تغطية اجتماعية لـ 39 
مليون جزائري 

 
 كما حتدث �لوزير عن �ملو�رد �لقادمة 
و�مل�ستخدمني  �لعمال  ��سرت�كات  من 
متويل  يف  وجهتها  تنح�رش  ال  باأنها 
تتعلق  �لتي  �الجتماعية  �لتاأمينات 
و�لوفاة  و�لعجز  و�الأمومة  باملر�ص 
بل �إنها تغطي كذلك تعوي�سات �أخرى 
حو�دث  على  �لتاأمني  يف  �ملتمثلة 
و�لتقاعد  �ملهنية  و�الأمر��ص  �لعمل 
زمايل  ، مقدما  �لبطالة  و�لتاأمني عن 
ت�سمن  �لتي  �ملنظمة  �أرقام عن هذه 
الأكرث  و��سعة  �جتماعية  تغطية  حاليا 
من 39 مليون جز�ئري  وتغطي �أي�سا 
�ملعوزين  ال�سيما   �الأخرى  �لفئات 
وياأتي  �خلا�سة  �الحتياجات  وذوي 
و�لتي  �لدولة  م�ساهمة  بف�سل  هذ� 
�سخ�ص  مليون   3،2 من  الأكرث   ت�سمح 

من �ال�ستفادة من مز�يا �لتقاعد .

يف  عيادة متخ�ش�شة   19
جراحة القلب متعاقدة 

�ل�سمان  م�ساهمة  �إىل  زمايل  �أ�سار 
�ملوؤ�س�سات  متويل  يف  �الجتماعي  
�لعمومية لل�سحة من خالل م�ساهمة 
�مل�ست�سفيات  ميز�نية  يف  جز�فية 
و�لذي   « �مل�ست�سفيات  جز�يف   « �أو 
قانون  مبوجب  �سنويا  مبلغه  يحدد 
�ل�سنة  بلغ خالل  �أنه  كا�سفا   ، �ملالية 
 81.  57 مقابل  دج  مليار   80 �جلارية 
مليار دج �سنة 2014 ، و�أ�ساف زمايل  
�لغري  �لدفع من قبل  �إن نظام  بالقول 
م�ساريف  تقدمي  من  �ملوؤمن  يعفي 
و  �لعالج  مقدمي  لبع�ص  عالجه 
�ل�سحية  �خلدمات  م�سالح  لبع�ص 
و�ملتعاقدة  �خلا�ص  للقطاع  �لتابعة 

مر�كز  مثل  �الجتماعي  �ل�سمان  مع 
ت�سفية �لدم حيث و�سل عدد عياد�ت 
 04 من  �نتقل  �ملتعاقدة  �لدم  ت�سفية 
�سنة 2000 �إىل 181 �سنة 2018  وفاقت 
 2017 �سنة  دج  ماليري  �لفاتورة10 
مقابل 8.8 مليار دج �سنة 2016   �أما 
بالن�سبة  لعدد �لعياد�ت �ملتخ�س�سة يف 
جر�حة �لقلب �ملتعاقدة و�لذي �نتقل 
من عيادة و�حدة يف �سنة 1999  لي�سل 
تتكفل   2018 �سنة  يف  عيادة   19 �إىل 
باأكرث من 6.000 مري�ص بتكلفة بلغت 
�أزيد من 3.3 مليار دج يف �سنة 2017  
�لطبية  و�لتجهيز�ت  �ل�سحي  و�لنقل 
�إىل جانب �لفحو�ص و�الأعمال �لطبية 
و�لنظار�ت  للمتقاعدين  بالن�سبة 
�لطبية بالن�سبة لالأطفال �ملتمدر�سني 
�أو ما قبل �لتمدر�ص  وعليه فلقد �أ�ساد  
بهذه �الإجر�ء�ت و �لتد�بري  �لتي مكنت 
�جلز�ئر �أن ت�سبح من �لبلد�ن �لر�ئدة 
عربيا و�إفريقيا يف هذ� �ملجال وياأتي 
هذ� ب�سهادة من �ملنظمات �الإقليمية 
�ملنظمة  ر�أ�سها  وعلى  و�لعاملية 
�لدولية للعمل د�عيا �إىل مو��سلة هذه 
�الإجناز�ت  مع �لوجوب يف �ال�ستمر�ر 
م�ساعفة  مع  �لوترية  نف�ص  على 
�جلهود و�لعمل على حتقيق �لتحديات 
تلبية  �أهمها  �لقريبة  �الآجال  يف 
عن  �جلز�ئريني  �ملو�طنني  تطلعات 
وبنوعية   بان�سغاالتهم  �لتكفل  طريق 

�خلدمات و�رشعة �أد�ئها.

حت�شني التكفل بالرعاية 
ال�شحية للموؤمن لهم اجتماعيا

يف حني �أ�سار �ملدير �لعام لل�سندوق 
�الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
للعمال �الأجر�ء تيجاين ح�سان هد�م  
�أن  هذ�  �مللتقى �الأول بني �الأطباء 
�مل�ست�سارين   و�الأطباء  �لو��سفني 
طرف  من  �ملنظم   CNAS لـ 
عدد  مع  بالتعاون  �الأخرية   هذه 
و�ملجل�ص  �لعلمية  �جلمعيات  من 
يهدف   �لطب  الأخالقيات  �لوطني 
للتعاون  جديدة  مقاربة  و�سع  �إىل 
و�الأطباء  �لو��سفني  �الأطباء  بني 
�مل�ست�سارين لل�سندوق باالإ�سافة �إىل 
�إن�ساء قنو�ت �ت�سالية بني �لطرفني 
�جتماعية  حماية  توفري  �أجل  من 
�ملجتمع  فئات  جلميع  ناجعة 
وعليه يندرج هذ� �مللتقى يف �إطار 
بني  �ال�سرت�تيجية  �ل�رش�كة  تعزيز 
�ملمار�سني �ل�سحيني للم�ساهمة يف 
�ل�سحية  بالرعاية  �لتكفل  حت�سني 
�إىل  �إ�سافة  �جتماعيا،  لهم  للموؤمن 
عقلنة �لو�سفات �لطبية وتر�سيدها 
�حل�سنة  �ملمار�سات  تكري�ص  عرب 
م�ساعي  �سياق  يف  �ملجال  هذ�  يف 
�ل�سندوق �لر�مية �إىل تعزيز �لتعاون 
�لتي  �لفاعلة  �الأطر�ف  مع خمتلف 
�ملمار�سات  من  �حلد  يف  ت�ساهم 
�ل�سلبية �ل�سادرة عن بع�ص �الأطباء 
وال �سيما �ملتعلقة بالعطل �ملر�سية 
�ملفتعلة و�لو�سفات �لطبية �ملبالغ 
فيها مع �لعمل على حت�سني �خلدمة 

�لعمومية .

وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي مراد زمايل  

حكيم مالك  

توازنات »الكنا�ص« مهددة 
نتيجة نق�ص املوارد
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 .            6.000 مري�ص بالقلب بتكلفة 3.3 ماليري دج يف �سنة 2017  

 رئي�س عمادة االأطباء
 اجلزائريني بقاط بركاين :

 معاقبة كل طبيب يحرر و�سفات
 اأو عطال مر�سية غري حقيقية 

االأنرتبول يف 8 موانئ منها اجلزائر 

فح�ص الركاب و حتديد الإرهابيني 
املحتملني خالل مو�سم  ال�سطياف

�الأطباء  عمادة  رئي�ص  طالب 
جمل�ص  ورئي�ص  �جلز�ئريني 
مهنة  الأخالقيات  �لوطني 
من  حممد  بركاين  بقاط  �لطب، 
قليلة  و�سفات  بتحرير  �الأطباء 
�سندوق  على  �ملحافظة  �لثمن 
وم�سلحة  �الجتماعي  �ل�سمان 
و�سدد  �سو�ء،  حد  على  �ملري�ص 
هام�ص  على  �الأم�ص  بركاين 
�لو��سفني  �الأول لالأطباء  �مللتقى 
لل�سندوق  �لتابعني  و�مل�ست�سارين 
�الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
ال  طبيب  كل  �أن  �الأجر�ء،  للعمال 
و�سفات  ويحرر  بالقانون  يلتزم 
حقيقة  غري  مر�سية  عطل  �أو 
�سيعاقب، مو�سحا �أن �الأزمة �لتي 
�سوء  عن  ناجتة  �ل�سندوق  تو�جه 
��ستعمال �لطبيب للو�سفة �لطبية 

�لتي تت�سمن �لكثري من �الأدوية.
 : بركاين  قال  �ل�سدد  ذ�ت  ويف 
»يجب عليا �إعادة كافة ح�ساباتنا 
مايل  بو�سع  متر  �جلز�ئر  الأن 
لالأطباء  �لوقت  حان  لهذ�  �سعب 
�لتي  �لطبي  �الأد�ء  حرية  رغم 

يت�سمنها قانون �أخالقيات �ملهنة 
�لطبية  و�سفاتهم  ي�سمنو�  �أن 
�أدوية غري مكلفة �لتي هي �الأدوية 
كمية  من  و�لتقليل  �جلني�سة 
�الأدوية الأن �لنا�ص تاأخذ �أكرث من 
بعد«  فيما  رميها  ويتم  حاجتها 
تفاهم  �سوء  وجود  بقاط  و�أفاد  
بني �الأطباء �ملر�قبني يف �ل�سمان 
�الجتماعي و�الأطباء يف �لعياد�ت 
�أن  على  ي�رشون  �لذين  �خلا�سة 
غري  �أدوية  و�سفاتهم  تت�سمن 
يتعاملون  ال  �ل�سوق  يف  موجودة 
�أدى  ما  وهذ�  �جلني�سة  باالأدوية 
الإنت�سار ظاهرة فقد�ن �لكثري من 
�الأدوية يف �ل�سيدليات �لتي �أو�سح 
م�سطنعة  وهي  حقيقة  غري  �أنها 
بقاط  طالب  �أخرى  جهة  من 
�الجتماعي  �ل�سمان  �سندوق 
غري  من  الأنه  �الأطباء  بتفهم 
من  �ملري�ص  يحرم  �أن  �ملمكن 
الأنها  �حلديثة  باالأدوية  �لعالج 
�الأدوية  قائمة  �سمن  تدخل  ال 

�ملعو�سة من طرف �ل�سندوق
 اإميان لوا�س

�ل�رشطة   من   �أعو�ن  �إيفاد  مت  
ثمانية  �إىل   �نرتبول  �لدولية 
�لبحر  غرب  مبنطقة  مو�نئ 
�جلز�ئر  منها  �ملتو�سط  �الأبي�ص 
�ل�سلطات  م�ساعدة   �أجل  من 
و  �لركاب  فح�ص  يف  �ملحلية 
�ملحتملني  �الإرهابيني  حتديد 
ح�سب  �ال�سطياف  مو�سم   خالل 
�لكائن  �لهيئة  هذه  �أعلنته  ما 
�لفرن�سية  ليون  مدينة   مقرها يف 
وح�سب بيان الأكرب منظمة �رشطية 
دولية يف �لعامل  ببلد�نها �الأع�ساء 
�أطلق  �لتي  �لعملية  فان  �ل192 

عليها �ال�سم �لرمزي 
�لتي  �لتهديد�ت  تعالج  »نبتون« 
ت�سكلها �أ�سفار �ملقاتلني �الرهابيني 
�الأجانب �لذين ي�ستخدمون لل�سفر 
بني �سمال �فريقيا و جنوب �أوروبا 
و  �ملتو�سطية   �لبحرية  �لطرق 
�ملتاجرون  و  �الأ�سخا�ص  كذ� 
�لنارية  �الأ�سلحة  و  باملخدر�ت 
�أن  �ىل  �مل�سدر  نف�ص  وي�سري 
و  �يطاليا  و  فرن�سا  و  �جلز�ئر 

�ملغرب و��سبانيا و كذ� تون�ص تقود 
�النرتبول  من  بدعم  نبتون  عملية 
و   �لعاملية  �جلمارك  منظمة  ومن 
�حلدود  حلر�ص  �الأوروبية  �لوكالة 
)فرونتك�ص(،  �ل�سو�حل  وخفر 
�لعملية  وخالل �الأ�سبوع �الأول من 
عملية    350.000 من  �أزيد  �أف�ست 
بحث يف قاعدة  بيانات �النرتبول 
مقاتلني  �أربعة   حتديد  �ىل 
�ىل   و  مزعومني  �أجانب  �رهابيني 
مفقود.  �سخ�ص  موقع   �كت�ساف 
مبر�قبة  �مل�سيف  �لبلد  يقوم   و 
هوية �مل�سافرين ومعلومات جو�ز 
�لبيانات  قاعد�ت  مقابل  �ل�سفر 
من   لالإنرتبول  �لتابعة   �الإجر�مية 
خالل �سبكتها لالت�ساالت �لعاملية 

�ملاأمونة بني �أجهزة  �ل�رشطة. 
وثائق   فان  �النرتبول  وبح�سب 
»عن�رش  تعترب  �مل�رشوقة  �ل�سفر  
�الإرهابيني  لتنقل  رئي�سي« 
�الإرهابيني  �ملقاتلني  باخل�سو�ص 
مناطق  من  �لعائدين  �الأجانب 

�لنز�ع. 

 ك�شف وزير العمل والت�شغيل وال�شمان االجتماعي مراد زمايل  خالل افتتاحه اأم�س اأ�شغال امللتقى االأول بني االأطباء الوا�شفني واالأطباء 
امل�شت�شارين لل�شندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء بنب عكنون بالعا�شمة عن اإطالق نظام الدفع من قبل الغري بوا�شطة بطاقة 
» ال�شفاء« حيث انتقل من 800.000  م�شتفيد �شنة 2001 والذي ي�شمل كل من املتقاعدين واملعطوبني وبع�س الفئات ذات الدخل املحدود اإىل اأكرث 
من 38.000.000    م�شتفيد �شنة 2018  وبغر�س ت�شهيل ح�شولهم على االأدوية مت التعاقد يف اإطار هذا النظام مع 11.242 �شيدلية اإىل �شنة 2018 
مقابل 07 �شيدليات فقط �شنة 1999 ، كما اأن قائمة االأدوية القابلة للتعوي�س يتم حتيينها بانتظام مبوجب قرار وزاري م�شرتك ، حيث اأن عدد 

املواد املعو�شة انتقل خالل القرتة من 2000 - 2017 من 897 ت�شمية دولية م�شرتكة  وهو مايعادل 2100 عالمة جتارية انتقلت اإىل اأكرث من 
�شمن  العاملية  ال�شحة  منظمة  به  تو�شي  الذي  االأدوية  لعدد  ال�شعف  من  اأكرث  اأي  جتارية  عالمة   4300 يعادل  ما   ، م�شرتكة  دولية  ت�شمية   1200
القائمة النموذجية لالأدوية االأ�شا�شية ، وبالتايل متثل نفقات تعوي�س االأدوية حاليا احل�شاب االأول يف نفقات التاأمني على املر�س مبقدار انتقل من 

.2017 �شنة  دج  مليار   212 اإىل   2000 �شنة  دج  مليار   20
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بعد حالة ان�شداد دامت 08 اأ�شهر 

ببلدية املكرة

وايل بلعبا�س ي�سحب مهام 
املري ويكلف رئي�س الدائرة 

بت�سيري ال�س�ؤون
رئي�س  من  املهام  ب�سحب  بلعبا�س  �سيدي  والية  وايل  قام 
بلدية عا�سمة الوالية  وتكليف رئي�س الدائرة بت�سيري بع�س 
�سوؤون البلدية خ�سو�سا فيما يتعلق بامليزانية واإبرام خمتلف 
ال�سفقات وهو ما متخ�س عن االجتماع الطارئ الذي عقد 
التي  الق�سية  هذه  يف  للنظر  الوالية  مبقر  اأم�س  اأول  م�ساء 
التعامل  املنتخبني  جل  رف�س  بعدما  خطرية  اأبعادا  اأخذت 
اأ�سفر عنه تعطل امل�سالح وجتمد امل�ساريع  مع »املري« ما 
امليزانية  على  امل�سادقة  االأع�ساء  رف�س  بع�س  خا�سة 

االإ�سافية كاآخر خطوة.
وكانت االأو�ساع قد عرفت عدة انزال قات وتطورات خطرية 
بني رئي�س البلدية  واالأع�ساء ما ا�ستدعى تدخل الوايل، حيث 
قام بتوجيه اإنذار كتابي للمري املغ�سوب عليه منت�سف �سهر 
ما  حالها  على  االأمور  بقيت  ذلك  رغم  ولكن  املا�سي  ماي 
التنموية  امل�ساريع  وتعطل يف  االن�سداد  من  حالة  عنه  جنم 
بعد مطالبة املنتخبني برحيل »املري« الذي اتهموه بتهمي�س 
اإطارات البلدية مما اأدى اإىل تراكم االأخطاء والتاأثري ال�سلبي 

على التنمية املحلية وهو ما ال يخدم م�سالح املواطن  
�ص.�شهيب

 �شيدي عي�ص ببجاية

 ت�قيف ثالث اأ�سخا�س
 ت�رط� يف �سرقة منزل

متكنت عنا�رش ال�رشطة الق�سائية ،الأمن دائرة �سيدي 
اأ�رشار  جمعية  على  القب�س  من  بجاية  بوالية  عي�س 
منزل  �رشقة  يف  تورطو  اأ�سخا�س  ثالث  من  تتكون 
تفا�سيل  املنزل.  �ساحب  ال�سحية  ابن  مع  بالتواطوؤ 
اإىل  اإىل تقدم امل�سماة /اأ-�س 20�سنة،  الق�سية تعود 
ب�سخ�سني  تفاجاأت  اأنها  واأخطرتهم  ال�رشطة  مركز 
عند  بالفرار  الذا   ، العائلي  امل�سكن  داخل  ملثمني 
على  ا�ستوليا  ،حيث  بالك�رش  ال�رشقة  جلرم  اقرتافهم 
التعرف على  و متكنت من  يقدر ب 50.000دج  مبلغ 
اإىل  ال�رشطة  عنا�رش  انتقلت  الفور  على  احدهما 
،وبعد  امليدانية  املعاينة  اإجراء  مت  اأين  املكان  عني 
م�رشح  من  امل�سرتجعة  لالأدلة  اجليد  اال�ستغالل 
اجلرمية ،وكذا ت�رشيحات ال�سحية ،مت توقيف م�ستبه 
املقيم  �سنة.   19 د-م  باملدعو  االأمر  ،ويتعلق  فيهما 
تعرفت  الذي  ال�سخ�س  اإىل  ،باالإ�سافة  عي�س  ب�سيدي 
18�سنة  م-ع  باملدعو  االأمر  ،ويتعلق  ال�سحية  عليه 
�ساأن  يف  املدينة.التحقيق  بنف�س  االآخر  هو  .املقيم 
الق�سية اأف�سى اإىل،اأن املدبر الرئي�سي لعملية ال�رشقة 
فر�سة  اغتنم  -�س.الذي  اأ  املدعو  ال�سحية  ابن  هو 
غياب اأفراد عائلته عن املنزل للقيام ب�رشقة املنزل 
من  كمية  ا�سرتجاع  ق�سد  الذكر،  �سالفي  مب�ساركة  
،والتي  والدته  طرف  من  حجزت  التي  املجوهرات 

حت�سل عليها من ع�سيقته.
 بجاية :  يو�سفي زهري

بجاية

اإطالق مناق�سة الجناز مركز 
مكافحة ال�سرطان باميزور

،عن  بجاية  لوالية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية  اأعلنت 
مكافحة  مركز  باجناز  اخلا�سة  املناق�سة  اإطالق 
اأميزور والية بجاية ،هذا امل�رشوع  ال�رشطان بدائرة 
الذي عرف تاخرا كبريا ،حيث ينتظره املر�سى اأحر 
من اجلمر ،ب�سبب ال�سائقة املالية التي عرفتها البالد 
مر�سى  م�ساعدة  جمعية  �ساهمت  وقد   2014 بداية 
جديد  من  امل�رشوع  بعث  باإعادة  باأميزور  ال�رشطان 
بها لدى  التي قامت  ،بعد عديد احلمالت االإعالمية 
ال�سلطات العليا للبالد. وقد ا�ستب�رش املر�سى ،بقرار 
،جراء  معاناتهم  من  ،للتخفيف  املركز  هذا  اجناز 
خطورة املر�س وكذا م�سقة التنقل اىل والية �سطيف 

والبليدة الأخذ العالج الكيماوي.
بجاية/ يو�شفي زهري 

من  بالعا�سمة  االأمن  م�سالح  متكنت 
حقه  يف  �سادرة  اأعمال  رجل  توقيف 
اأربعة اأوامر بالقب�س عن ق�سايا اإ�سدار 
مليار   4،5 بقيمة  ر�سيد  دون  �سيك 
اأ�سخا�س  ثالثة  �سحيتها  راح  �سنتيم 
�سلموه ودائع و تفاجوؤوا بعد تقدميهم 
احل�ساب  اأن  للمخال�سة   لل�سيكات 
دون ر�سيد ، وحاول املتهم من جهته 
التهمة  تلفيق  املحاكمة  جل�سة  خالل 
مع  املتعاقدة  االأعمال  �سيدات  الأحد 
االحتادية اجلزائرية لريا�سة الكاراتيه 
بتحري�س  قوله  حد  على  قامت  التي 
و  بتون�س  اختطافه  على  ال�سحايا 

اإجباره على حترير ال�سيكات للزج  به  
 . اجتاهه  ديونها  وتتحرر من  ال�سجن 
وقائع الق�سية احلالية و على ح�سب ما 
دار بجل�سة املحاكمة لدى حمكمة بئر 
ل�سفقة  تعود  بالعا�سمة  راي�س  مراد 
جمعت املتهم ب�سفته رجل اأعمال مع 
ال�سحايا اأين �سلموه ودائع مالية بقيمة 
اإجمالية مقدرة ب 4،5 مليار �سنتيم و 
ت�سلموا منه �سكوكا بنكية بذات القيمة 
تفاجوؤوا بعد تقدميها للمخال�سة اأمام 
املخال�سة  تاريخ  حلول  لدى  البنك 
باختفاء  و  ر�سيد  بدون  احل�ساب  باأن 
املتهم ليقوموا باإيداع �سكوى اأ�سفرت 
�سالبة  باعقوبة  غيابيا  حماكمته  عن 
للحرية مع اإ�سدار اأمر بالقب�س �سده 
من جديد  ومثوله  عليه  القب�س  حلني 

نف�س  اأمام  احلكم  ذات  ملعار�سة 
املحكمة ، حيث نفى من جهته املتهم 
�سيكات  بتحرير  قام  قد  يكون  اأن 
قاموا  من  اأنهم   و  ال�سحايا  ل�سالح 
بعدما  �سكا   21 توقيع  على  باإجباره 
احتجزوه  و  تون�س  لدولة  اختطفوه 
باأن ت�رشفهم هذا وراءه  اأكد  و  هناك 
وكالة  �ساحبة  وهي  اأعمال  �سيدة 
�سياحية كان يجمعه معها خالف حول 
مبلغ مايل رف�ست ت�سديده له فقامت 
زجه  من  لتتمكن  ال�سحايا  بتحري�س 
يف ال�سجن وتتحرر من ديونها اإجتاهه 
ق�سائيا  مبتابعتها  يقوم  اأن  خمافة 
اأمام العدالة خا�سة و اأنها ذات �سوابق 
ن�سب  ملف  �سمنها  من  الن�سب  يف 
اجلزائرية  االحتادية  مع   جمعها  

التي كانت  متعاقدة  لريا�سة الكارتي 
معه  ب�سفتها املكلفة بتنظيم رحالتها 
الوطن  خارج  بالبطوالت  اخلا�سة 
اأنه  ت�رشيحاته  �سياق  يف  اأكد  كما   ،
ال�سحايا  مع  اخلالف  حل  حاول  قد 
اإتفق معهم على  بعدما  ودية  بطريقة 
منحهم قطعة اأر�سية بقيمة 16 مليار 
�سنتيم غري اأنهم رف�سوا وهو ما يوؤكد 
�سيدة  مع  جمعهم  الذي  االإتفاق  على 
ممثل  جهته  من  ليطالب   ، االأعمال 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام  احلق 
و5   4 بني  تراوحت   عقوبات  بتوقيع 
�سنوات حب�سا نافا عن كل ملف الذي 
مدنية  كاأطراف  ال�سحايا  فيه  تاأ�س�س 
خالل  الف�سل  انتظار  يف  وهذا    ،

االأ�سبوع املقبل . 

ل/منرية

البي�ساء   الدار  حمكمة  وقعت  
القانونية  املداولة  بعد  بالعا�سمة 
حق  يف  النفاذ  موقوف  عام  عقوبة 
االأ�سيل« عن جرم   « �ساحب �رشكة 
 « ل�رشكة  التجارية  العالمة  تقليد 
�سنايدر اإلكرتونيك« بعد قيامه بطرح 
الكهربائية  القواطع  من  جمموعة 
حمالت  على  وتوزيعها  ال�سينية 
عليها  كبرية  علب  داخل  جتارية 
باعتبارها  �سياندر«   « �رشكة  و�سم 
جدا  زهيد  بثمن  وبيعها  امل�ستورد 

مقارنة بال�سعر احلقيقي .
وهو  املتهم  بذلك  مثل  وقد  هذا 
اخلردوات  بيع  يف  وتاجر  م�ستورد 
بناءا   ، احلال   حمكمة  هيئة  اأمام 

ال�سحية  قيدها  التي  ال�سكوى  على 
باأنه  م�سمونها  يف  اأكد  والتي 
مروره  اأثناء  الوقائع  بيوم  تفاجئ 
العا�سمة  �رشق  احلميز  منطقة  من 
 « �رشكة  و�سم  عليها  كرتونية  بعلب 
�سنايدر« مو�سوعة اأمام واجهة اأحد 
املحالت التجارية و بعد تقربه من 
منه  االإ�ست�سف�سار  و  املحل  �ساحب 
عن ماهية العلب ، اأخربه باأنها كانت 
و�سم  عليها  كهربائية  قواطع  حتوي 
جعله  الذي  ال�سبب  وهو  �سنايدر«   «
�سعرها  عن  له  ك�سف  ،و  يقتنيها 
املقدر ب1900 دج للقطعة الواحدة 
وهو ما يدل على اأنها �سينية ال�سنع 
لتلك  احلقيقي  ال�سعر  اأن  باعتبار 

األف  ب14  يقدر  االأ�سلية  القواطع 
الذي  التاجر  عن  اأخربه  كما   ، دج 
قام ببيعه تلك ال�سلعة ، ليقوم بذلك 
بالتوجه  �سنايدر«   « �رشكة  �ساحب 
اأمام م�سالح االأمن ورفع �سكوى �سد 
�سببه  الذي  الكبري  لل�رشر  التاجر 
مقلد  ملنتج  طرحه  خالل  من  له 
ويتم   ، جدا  زهيد  وب�سعر  لعالمته 
حمكمة  على  املتهم  حتويل  بذلك 
احلال بجرم تقليد عالمة جتارية ، 
وهي التهمة التي نفاها هذا االأخري 
و اأكد باأنه مل يقم بتقليد اأي عالمة 
ووجود و�سم �رشكة » �سنايدر« على 
حتوي  كانت  التي  الكرتونية  العلب 
القواطع الكهربائية لي�س بدليل كايف 

ال�سحية  اأن  اأو  تقليد  اأي  وجود  عن 
بذلك  ليطالب   ، لها  امل�ستورد  هو 
ليطالب   ، التامة  بالرباءة  باإفادته 
قبل  �سكلي  كدفع  طالب  دفاعه 
ببطالن  امل�سمون  يف  اخلو�س 
الف�سل يف  ل�سبق  املتابعة  اإجراءات 
الق�سية من قبل حمكمة العلمة التي 
ا�ستفاد  و  الوقائع  نف�س  عن  تابعته 
من   ، التامة  الرباءة  من  حينها 
تاأكيده  بعد  و  الطرف املدين  جهته 
يف  اأركانها  بكافة  التهمة  قيام  على 
بتعوي�س  باإفادته  املتهم طالب  حق 
دج جربا عن  5 ماليني  بقيمة  مايل 

االأ�رشار الالحقة به .
ل/منرية

اأدانت حمكمة �رش�سال ،غربي تيبازة، 
ا�ستغالل  ق�سية  يف  متورطني  خم�سة 
غري  بطريقة  باحلمدانية  �ساطئ 
�رشعية با�ستعمال العنف ب�سنتني �سجن 
نافذة ، يف اأول ق�سية من نوعها خالل 
مو�سم اال�سطياف اجلاري ، ح�سب ما 
علم اأم�س الثالثاء لدى م�سالح الدرك 

الوطني.
بها  اأطاحت  التي  الع�سابة،  تتكون  و 
�رش�سال  لكتيبة  الوطني  الدرك  قوات 
خم�سة  من  الفارط،  اجلمعة  يوم 

يوم   م�ساء  تقدميهم  مت  اأ�سخا�س 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  االإثنني 
بدوره  اأمر  الذي   ، �رش�سال  حمكمة 
حماكمتهم  متت  اأين  الفوري  مبثولهم 
و اإدانتهم ب�سنتني �سجن نافذة و مائة 
متت  قد  و  مالية،  كغرامة  دينار  األف 
ق�سائيا  امل�سبوقني  املدانني  متابعة 
رخ�سة  دون  �ساطئ  ا�ستغالل  بتهمة 
اإتاوات  بفر�س  امل�سطافني  ابتزاز  و 
حمظورة  اأ�سلحة  و  العنف  با�ستعمال 
و  اأ�رشار  ع�سابة  تكوين  و  االإبتزاز  و 

اإنتحال ال�سفة ، ح�سب ذات امل�سادر.
و مت اإثر هذه العملية،  التي تعد االأوىل 
جت�سيدا  تيبازة،  بوالية  نوعها  من 
الرامية  العمومية  ال�سلطات  الإرادة 
�رشعي  غري  االإ�ستغالل  مكافحة  اإىل 
املواطنني  راحة  و�سمان  لل�سواطئ 
و  لل�سواطئ  املجاين  دخولهم  و 
كمية  حجز  الرتفيه  و  الراحة  مواقع 
غرار  على  املحظورة  االأ�سلحة  من 
بخاخات  و  ال�سمك  �سيد  بندقيتني 
م�سيلة للدموع و اأ�سلحة بي�ساء خمتلفة 

االأحجام منها �سيوف و خناجر يعتقد 
اأنها ت�ستعمل الإبتزاز النا�س و ترهيبهم، 

وفق ذات امل�سالح
 لالإ�سارة، تخو�س ال�سلطات املدنية و 
االأمنية بوالية تيبازة، التي حت�سي 43 
مداهمات   ، لل�سباحة  م�سموح  �ساطئ 
التي  لل�سواطئ  دورية  تر�سد  عملية  و 
غري  لالإ�ستغالل  عر�سة  اأنها  يعتقد 
على  داأبت  ع�سابات  قبل  من  �رشعي 
اإرغام املواطنني على دفع مبالغ مالية 

مقابل ال�سماح لهم بدخول ال�ساطئ.

قام ببيعها بثمن بخ�ص جدا يف اأ�شواق احلميز

ال�شتغالل غري ال�شرعي لل�شواطئ 

عق�بة م�ق�فة النفاذ ملقلد عالمة »�سنايدر«  

حمكمة �سر�سال تدين خم�سة اأ�سخا�س ب�سنتني حب�س نافذة

�شرح اأنه تعر�ص لالختطاف و الإحتجار بتون�ص 

ت�قيف رجل اأعمال �سادرة يف حقه اأربعة اأوامر بالقب�س 
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مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
�ل�صلطات  �أن   ،« »�لو�صط  ليومية 
قد   ، بالبالد  �لعليا  �لع�صكرية 
�أمنية  جلنة  ��صتحد�ث  قررت 
مديرية  م�صتوى  على  مركزية 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ش  �أمن 
بكل  �لعمليات  غرف  بني  للتن�صيق 
�لثالثة  �لع�صكرية  �لنو�حي  من 
و�لر�بعة و �ل�صاد�صة بواليات ب�صار 
 ، �لتو�يل  على  ومترن��صت  وورقلة 
من �أجل �لوقوف �ليومي و�ملتابعة 
�حلربية  �جلاهزية  على  �مليد�نية 
�الأمنية  �لت�صكيالت  ملختلف 
مكافحة  ملف  مبتابعة  �ملكلفة 
�ملنظمة  و�جلرمية  �الرهاب 

�لعابرة للقار�ت .
�إىل جانب ذلك فقد �أو�صحت ذ�ت 
�مل�صادر، �أن �ل�صلطات �الأمنية قد 

قررت ��صتحد�ث وحتديد 08 معابر 
و�لنيجر  مايل  دولتي  مع  حدودية 
بهدف  وذلك   ، بها  م�رصح  غري 
�لتطبيق �ل�صارم ملخطط مكافحة 
ب�صل  �خلناق  وت�صديد  �الرهاب 
و�ال�صناد  �لدعم  �صبكات  حتركات 
�لتهريب،  منابع  جتفيف  مع 
�رصعت  فقد  مت�صل  �صياق  ويف 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ش  قو�ت 
بال�رصيط �حلدودي مع دولة مايل 
�ل�صياج  من  كلم   120 �جناز  يف 
و�صع  بهدف  وذلك   ، �ملكهرب 
�لفا�صلة  �لت�صلل  ملحاوالت  حد 
خا�صة   ، �الإرهابية  للجماعات 
�لع�صكرية  �لوحد�ت  �أن  علمنا  �ذ� 
حتذر  ن�رصية  تلقت  قد  �ملخت�صة 
من  �إرهابي   20 ت�صلل  من حماولة 
�لتوحيد  بينهم 04 من قادة حركة 
ل�صحر�ء  �إفريقيا   غرب  و�جلهاد 
�جلز�ئرية �لكربى وذلك با�صتعمال 

مل  متوفيني  جز�ئريني  هويات 
بيع  ومت  بحاالتهم   �لت�رصيح  يتم 
عائالتهم  طرف  من  وثائقهم 
ما  وفق  و�الإ�صناد  �لدعم  ل�صبكات 

�أوردته م�صادرنا .
�لدفاع  وزير  نائب  �أن  ومعلوم 
�الأركان  هيئة  قائد  و  �لوطني 
�ل�صعبي  �لوطني  للجي�ش  �لعامة 

قايد  �أحمد  �الأول  �لفريق  �لوطني 
�صالح ، كان قد �صدد على هام�ش 
قادته  �لتي  و�لتفقد  �لعمل  زيارة 
�ل�صاد�صة  �لع�صكرية  �لناحية  �ىل 
�لتحلي  ب�رصورة  بتمرن��صت 
باليقظة و�حليطة و�حلذر لتفادي 
�أي حماولة �إخرت�ق ل�صالمة ووحدة 

�لرت�ب �لوطني  .

 يكابد �لقاطنون بحي �لن�رص �ملعروف 
ورقلة  لبلدية  �د�ريا  �لتابع  باخلفجي 
و �الهمال و�لالمباالة  �لتهمي�ش  ويالت 
�لتي   ، �ملحلية  �ل�صلطات  طرف  من 
�لتي  بان�صغاالتهم  �لتكفل  رف�صت 
جتاوزها  بعدما  بالتقليدية  و�صفوها 
�لقاطنني  من  �لع�رص�ت  �أعرب   . �لزمن 
�ملعروفة  ورقلة  ببلدية  �لن�رص   بحي  
��صتيائهم  �الأ�صود ،عن  �لذهب  بعا�صمة 
وتذمرهم �ل�صديدين ،جر�ء �لتاأخر غري 
�ملحلية  �ل�صلطات  طرف  من  �ملربر  
بامل�صكل  �لتكفل  عن  عجزت  �لتي 
تدعيم  يف  ��صا�صا   و�ملتمثل  �لقائم 
�لعمومية  باالنارة  �ملذكورة  �لناحية 
�الأخرية مطلب  �لفرتة  �أ�صحت يف  �لتي 
�ملجتمع  �رص�ئح  جميع   لدى  �صعبي 
 ، �ملذكور   �ل�صكني  بالتجمع  �ملحلي 
متفرقة  ت�رصيحات  يف  �أكدو�  �لذين 
يف  يغرقون  �أنهم   « »�لو�صط  مع  لهم  
وذ�لك  يوم  كل  م�صاء  �لد�م�ش  �لظالم 
تتحول  �أين  �ل�صم�ش  غروب  مبجرد 
�ل�صكنية  جتمعاتهم  خمتلف  �صو�رع 
�ل�صالة  للكالب  �ملف�صل   �مللجاأ  �ىل 

حظر  خالل  من  منطقها  تفر�ش  �لتي 
��صتكو�  �لذين  �ل�صكان  لدى  للتجو�ل  
�ملذهل  �النت�صار  من  �لوقت  نف�ش  يف 
�أنو�عها  ملروجي �ملخدر�ت  مبختلف 
، ومما ز�د �المر �صوء ح�صب حمدثونا 
�ل�صطو على �ملنازل  هو تف�صي ظاهرة 
و�ال�صتيالء على �ملركبات خ�صو�صا ما 
�لدفع  �لرباعية  بال�صيار�ت  منها  تعلق 
�لظالم  عامل  �جلناة  ي�صتغل  بعدما   ،
،وهو  �الجر�مية  خمطاطتهم  لتنفيذ 
�لذكر   �صالف  �حلي  ب�صكان  دفع   ما 
فيها  مبا  �ملعنية  �ل�صلطات  ملنا�صدة 
�الأمن �ملتخ�ص�صة يف مكافحة  م�صالح 
�لدرك  وم�صالح  �ملنظمة  �جلرمية 
و�لتحري  �لبحث  يف  �ملخت�صة  �لوطني 
الإعادة  �لليلة  �لدوريات  من  لتكثيف 
�لقاطنني  نفو�ش  و�لطماأنينة يف  �المن  
وعلى    . ورقلة   ببلدية  �لن�رص   بحي 
�صعيد �أخر هدد حمدثونا بالت�صعيد من 
لل�صارع  و�خلروج  �الحتجاجات  لهجة 
�لتي  �ملعنية  �ل�صلطات  �نتباه  للفت  

�أدرجتهم يف خانة �خر �هتماماتها  .
اأحمد باحلاج 

�الأمني  �لتو�جد  �صمان  �إطار  يف 
من  �لطرقات  و  �ملنافذ  عرب 
�جل تاأمني �ملدينة ، مت �لقيام بـ: 
21700 دورية ر�جلة و متنقلة ، مت 
�صيارة   30140 مر�قبة  من خاللها 
، حيث مت ت�صجيل  1030 خمالفة 
�الخت�صا�ش  �إقليم  عرب  مرورية 
 71  ، تن�صيق  خمالفة   33 منها   ،
جنحة مرورية  كما مت �صحب 369 
رخ�صة �صياقة ملدة 03 ��صهر و 06 

��صهر. 
و بالرغم من �جلهود �ملبذولة من 
لالأمن  �لوالية  �مل�صلحة  طرف 
�ل�صو�ق  حماية  ق�صد   ، �لعمومي 
و �لر�جلني من حو�دث �ملرور من 

للقو�نني  �ل�صارم  �لتطبيق  خالل 
�أن  �إال  �ل�صري  حركة  تنظم  �لتي 
م�صالح �الأمن فقد  �صجلت خالل 
�ل�صهر �ملنق�صي يف جمال حو�دث 
عنه  نتج  مرور  حادث   29 �ملرور 

30 جريحا و قتيالن .      
�إىل جانب ذلك فقد عاجلت فرقة 
�لبيئة  حماية   و  �لعمر�ن  �رصطة 
متعلقة  ق�صية   11 منها  ق�صية   14
فيما    ، رخ�صة  بدون  بناء  باجناز 
مت ت�صجيل 03 ق�صايا تتعلق بالبيئة 
، مو�ز�ة مع ذلك فقد عاجلت ذ�ت 
�مل�صالح  51 ق�صية تتعلق بالتجارة 

غري �ل�رصعية.
اأحمد باحلاج 

 متكنت ليلة �أول �أم�ش  م�صالح 
بالقيادة  و�لتحري  �لبحث 
�جلهوية �لر�بعة للدرك �لوطني 
بوالية ورقلة  ، من حجز 933 
مرخ�صة  غري  خمر  قارورة 
طريقها  يف  كانت  �أنها  يعتقد 
�لغازية  �مل�رصوبات  ملجمع 
�لو�دي   بوالية  قمار  مبنطقة 
م�صادرة  �لفور  على  ،ليتم 
ونقلها  �لكحولية  �مل�رصوبات 
للدرك  �القليمية  �لكتيبة  ملقر 

للدو�ئر  ت�صليمها  قبل  �لوطني 
يتو��صل  فيما   ، �ملخت�صة 
�صاحب  مع  �مليد�ين  �لتحقيق 
�ملغطاة  �ل�صغرية  �ل�صاحنة 
�ل�صيد  �أمام  تقدميه   قبل   ،
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل 
وترويج  حيازة  بتهمة  �لو�دي 
بدون  �لكحولية  �مل�رصوبات 
رخ�صة  وفو�تري قانونية ح�صب 

�ملعلومات �ملتاحة .
�شيخ مدقن 

.        حتذيرات من حماوالت  ت�سلل 20 اإرهابيا بهويات جزائريني متوفني 

بعد  حتديد 08 معابر غري م�شرح بها و اإجناز 120 كلم من ال�شياج املكهرب 

اأحمد باحلاج 

غرفة اأمنية مركزية  للتن�سيق بني 
النواحي الع�سكرية باجلنوب 

لفعاليات  �جلهوي  �ملن�صق  طالب 
�جلنوب  بواليات  �ملدين  �ملجتمع 
بورقلة  مقرها  �لكائن  �ل�رصقي 
�ل�صياحة  وزير  ، من  بن عيوة  علي 
�أجل  من  �لعاجل  �لتدخل  ب�رصورة 
رف�ش  حول  تو�صيحات  تقدمي 
�لبالد  بجنوب  �لفنادق  م�صوؤويل 
�لقا�صية  بتعليماته  �الإلتز�م  �لكبري 
�الأ�صعار  ومر�جعة  �لنظر  باإعادة 
�ل�صياحة �ملحلية  ت�صجيع  �إطار  يف 
للمجتمع  �جلهوي  �ملن�صق  �صدد   .
علي  �ل�رصقي  باجلنوب  �ملدين 
يومية  مع  حديثه  يف   ، عيوة  بن 
�لتدخل  �رصورة  على   ، »�لو�صط« 

على  �ل�صياحة  لوزير  �ل�صخ�صي 
�أجل  من   ، م�صعود  بن  �لقادر  عبد 
فتح حتقيق �إد�ري معمق حول عدم 
بواليات  �لفنادق  م�صوؤويل  �لتز�م 
غرد�ية   ، ورقلة  فيهم  �جلنوب مبا 
�أدر�ر  و  مترن��صت  �الأغو�ط،   ،
�ىل  �لر�مية  �ل�صارمة  بتعليماته 
�رصورة مر�جعة وخف�ش �الأ�صعار ، 
ذ�ت  يقول  �ملعقول  حيث من غري 
�لغرفة  �صعر  ي�صل  �أن  �ملتحدث 
 8000 تكلفة  ل�صخ�صني  �لو�حدة 
الم�ش  فيما   ، �لو�حدة  لليلة  دج 
عتبة  �ملعدنية  �ملياه  قارورة  �صعر 
�لقهوة فقد فاق  �أما �صعر  120 دج 

يتنافى  �لذي  �الأمر  وهو   ، دج   70
ب�صكل كبري مع توجيهات �حلكومة 
�لر�مية  �لوزير  عمل  و��صرت�تيجة 
�أ�صعار  بت�صقيف  �ل�صياحة  لت�صجيع 
�خلدمات ، حيث �إعترب حمدثنا �أن 
�لتطبيق �ل�صارم لتعليمات �لو�صايا 
هجرة  لنزيف  حد  بو�صع  كفيال 
�أجنبية  ودول  تون�ش  دولة  نحو 
 ، �ل�صيف  عطلة  لق�صاء  �أخرى 
�ملحلية  �ل�صياحة  ت�صجيع  ثم  ومن 
�ملعول  �لركائز  �حد  باإعتبارها 
�لوطني  �القت�صاد  الإنعا�ش  عليها 
كبرية  �ختالل  حاالت  يعي�ش  �لذي 
يف  �لنفط  �أ�صعار  تهاوي  ب�صبب 

�لبور�صات �لعاملية .
بن  علي  �صدد  فقد  ثانية  جهة  من 
عيوة يف معر�ش حديثه معنا على 
�أدو�ت  من  �ملزيد  تفعيل  �رصورة 
��صتالم  ل�صمان  و�ملتابعة  �لرقابة 
يف  �لفندقية  �خلدمات  م�صاريع 
�ملعايري  ووفق  �ملحددة  �أجالها 
و�لتي  بها  �ملعمول  و�ملو��صفات 
تن�ش عليها دفاتر �ل�رصوط، ناهيك 
بتقدمي  و��صعا  �ملجال  فتح  عن 
�ل�صعوبات  وتذليل  �لت�صهيالت 
�أمام �حلرفيني لت�صويق منتوجاتهم 

�لتقليدية .
اأحمد باحلاج

�الأمن  م�صالح  متكنت   
بالطريق  �أم�ش  يوم  �مل�صرتكة 
تيمياوين  مدينتي  بني  �لر�بط 
�لنقطة  يف  وبالتحديد  �أدر�ر   و 
توقيف  من  �لكيلومرتية65  
من  �لدفع  رباعيتي  �صيارتني 
على  كان     60 �فجي  تويوتا  نوع 

متنها ثالثة مهربني و�ثناء تفتي�ش 
�صبط  �ملذكورتني  �ملركبتني 
بال�صتيكية  �صفائح  بد�خلهما 
مملوؤة مبا يزيد عن 1467  لرت من 
طريقها  يف  كانت   ، �لوقود  مادة 
معربي  عرب  �ملالية   كيد�ل 
باجي  وبرج  تنزرفت  �صحر�ء 

نقل  ليتم   ، �أدر�ر  بوالية  خمتار  
ملقر  و�ملوقوفني  �ملحجوز�ت 
باجي  بربج  �لع�صكري  �لقطاع 
�لتحقيقات  ال�صتكمال  خمتار  
تقدميهم  قبل  معهم  �مليد�نية 
�أمام �جلهات �لق�صائية للنظر يف 
و�صعيتهم بعد �ال�صتباه يف تورطهم 

يف �لتهريب و �ال�رص�ر باالقت�صاد 
�الرهابيني  وت�صجيع   ، �لوطني 
على  �لن�صاط على طول �ل�رصيط 
�أوردت م�صادرنا  مثلما  �حلدودي 
�لعملية  حيثيات  على  �ملطلعة 

�الأمنية �ملذكورة .
اأحمد باحلاج 

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين علي بن عيوة يك�شف ليومية »الو�شط« 

بلدية تيمياوين باأدرار 

.      ت�شليم امل�شاريع الفندقية و ت�شجيع احلرفني لإنعا�ش  ال�شياحة املحلية 

الفنادق تتحدى تعليمة وزير ال�سياحة حول مراجعة االأ�سعار 

حجز 1467 لرت من الوقود كانت يف طريقها ملايل  

نتيجة انت�شار الكالب ال�شالة و ال�شرقة 
والعتداء على الأ�شخا�ش 

مع معاجلة 60 ق�شية تتعلق بالعمران والبيئة 

قمار بالوادي 

�سكان حي  الن�سر ببلدية ورقلة يغرقون 
يف الظالم الدام�س

اأمن ورقلة ي�سحب 369 رخ�سة 
�سياقة خالل �سهر جوان 

  حجز 933 قارورة 
خمر غري مرخ�سة 

قررت القيادة العامة للقوات امل�شلحة اإ�شتحداث غرفة اأمنية مركزية للتن�شيق بني اللجان 
الأمنية املكلفة مبتابعة الو�شع الأمني بال�شريط احلدودي اجلنوبي وال�شرقي مع دول 

ال�شاحل الإفريقي ، موازاة مع ذلك فقد تقرر حتديد 08 معابر حدودية غري م�شرح بها 
مع ال�شروع يف اإجناز �شياج اأمني مكهرب على م�شافة 120 كلم لإحباط حماولت ت�شلل 20 

اإرهابيا بهويات جزائريني متوفني غري م�شرح بهم ح�شب املعلومات املتاحة .
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 غابات وغريها من املناطق التي 
الرحالت  برنامج  �ضمن  اأدرجت 
الأطفال، م�ضريا  لفائدة  امل�ضطر 
اإىل اأن الفئة املعنية بهذه الإقامة 
الت�ضامنية تتمثل يف فئة املعاقني 
والأطفال املعوزين، الذين يحلون 
�ضيوفا على جرجرة لق�ضاء العطلة 
بني اأح�ضان البحر واكت�ضاف تراث 
الولية املادي والال مادي لولية 
املتحدث  اأ�ضاف  و  وزو  تيزي 
الجتماعي  الن�ضاط  مديرية  اأن 
الإمكانيات  كل  �ضخرت  للولية 
ح�ضن  ل�ضمان  واملادية  الب�رشية 
حيث  جرجرة،  �ضيوف  ا�ضتقبال 
ُهّيئ املركز النف�ضي البيداغوجي 
الواقع  ذهنيا  املعاقني  لالأطفال 
الواقعة  "تادميت"  مبنطقة 
مت  كما  للولية  الغربي  باملدخل 
وال�رشوط  الظروف  كل  توفري 
العملية  �ضري  ح�ضن  ل�ضمان 

بالأطفال من  والتكفل  الت�ضامنية 
التنقل،  امل�رشب،  املاأكل،  حيث 
حاجياتهم  من  وغريها  التاأطري 
تواجدهم  فرتة  طيلة  املختلفة 
ر�ضدت  التي  الت�ضامنية  بالإقامة 
دج  مليون   4.5 الو�ضية  الوزارة 
اخلا�ص  التخ�ضي�ص  ح�ضاب  من 
م�ضاريف  تغطية  بغية  بالقطاع، 
ال�ضيوف  اإقامة  مدة  وتكاليف 
جرجرة.  اأح�ضان  بني  ال�ضغار 
ح�ضب مهني عا�ضور، فاإن العملية 
برنامج  اإطار  يف  تدخل  التي 
وريا�ضي،  ثقايف  بيداغوجي 
ال�ضبيبة  مديرية  مع  بالتن�ضيق 
لالأطفال  �ضت�ضمح  والريا�ضة، 
بق�ضاء فرتة من الراحة بعد �ضنة 
فر�ضة  اأنها  كما  الدرا�ضة،  من 
الجتماعي،  للدخول  توؤهلهم 
حتى ي�ضتعدوا لبداية عام درا�ضي 
اأن  اإىل  اأ�ضار  مبعنويات مرتفعة و 
الإقامة الت�ضامنية �ضتفتح اأبوابها 
ولية  من  طفل  ل�ضتقبال200 
ا�ضتقبال  ينتظر  حيث  البليدة 

طفل   100 الأوىل  الدورة  خالل 
 20 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
ليتم  املقبل،  و31اأوت  جويلية 
الثاين  الفوج  ال�ضتعداد ل�ضتقبال 
ثانية ت�ضم 100طفل،  �ضمن دورة 
و16   3 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 

حتقيق  على  �ضيي�ضهر  و  اأوت 
 15 امل�ضطرة،نحو  الأهداف 
طبيب  مرب،  بينهم  من  موؤطرا، 
متابعة  على  نف�ضي  واأخ�ضائي 
فرتة  طلية  الأطفال  ومرافقة 

اإقامتهم بالولية. 

اأكد اأم�س مهني عا�سور مدير الن�ساط الجتماعي لولية تيزي وز و اأن الوزارة الو�سية �سطرت 
برناجما ي�سمن فتح اإقامة ت�سامنية ت�سمح لأبناء خمتلف الوليات باكت�ساف ما حتويه وليات 

اأخرى من الوطن، من مناظر طبيعية، �سواطئ، مواقع اأثرية.

مهني عا�سور مدير الن�ساط الجتماعي لولية تيزي وزو يك�سف

حاوره م .اأمني .

برنامج ي�ضمن فتح اإقامة ت�ضامنية الأبناء خمتلف الواليات

الأمن فتح حتقيق معمق لتوقيف الفاعل

تيزي وزو

رئي�س بلدية تيزي وزو وهاب ايت منقالت  ليومية " الو�سط "

العقار �سرط اأ�سا�سي لتنفيذ امل�ساريع

مديرية احلماية املدنية ملع�سكر

�سعيدة

اأدرار

�سعيدة

�ضرقة جهاز اأ�ضعة من م�ضت�ضفي ابن �ضينا بادرار

ال�ضروع يف البحث عن جثة غريق ب�ضاطئ ازفون

املعار�ضة تتعمد عرقلة التنمية

دورة تكوينية م�ضعف متطوع  
�ضهر اأوت املقبل

حجز كمية من امل�ضروبات 
الكحولية بتهمة املتاجرة

احرتاق منزل وحمل جتاري 
ب�ضبب احلرارة املرتفعة  

اإنحراف �ضاحنة ذات �ضهريج 
معباأ بغاز البرتول

املدنية  احلماية  مديرية  �رشعت 
ال�ضنوات  غ�ضون  مع�ضكر  لولية 
تكوين  يف  املن�رشمة  القليلة 
الأولية،  الإ�ضعافات  املواطنني يف 
الهام  امل�رشوع  هذا  تكلل   حيث 
بتكوين عدد كبريمن امل�ضعفني من 
اإقبال  ت�ضجيل  وكذا  ن�ضاء،  بينهم 
يف  املواطنني  طرف  من  متزايد 
التكوين مما تبلور عنه تغري �ضلوك 
املواطنني يف التعامل مع احلوادث 
ويف  احلرائق،  وكذا  املنازل  يف 
املديرية  ذات  تعتزم  ال�ضياق  ذات 
متطوع  م�ضعف  دفعة  اإطالق 

دورة  املنقذة''  ''احلركات  بعنوان 
كل  يف  اجلارية  ال�ضنة  من  اأوت 
املحمدية  �ضيق  وحدة  مركز  من 
الرئي�ضية  والوحدة  غري�ص  زهانة 
للحماية املدنية مبع�ضكر.  ليبقى 
الهدف من الدورة التكوينية تلقني 
املرتب�ص كيفية التحكم يف الذات 
ينبغي  التي  الت�رشفات  وكذا 
اعتمادها يف اإنقاذ �ضحايا حوادث 
والختناق  واحلروق  املرور 
الإ�ضعاف  وحركات  والفي�ضانات 

الأولية.
طالبي فاطمة 

غري  للتجارة  مكافحتها  اإطار  يف 
ال�رشعية متكنت ف�ضيلة الأبحاث 
اأول  ب�ضعيدة  الوطني  للدرك 
اأم�ص من حجز كمية معتربة من 
و املقدرة  الكحولية  امل�رشوبات 
خمتلف  من  6864قارورة  ب 
العملية  الأنواع حيث تعود وقائع 
م�ضالح  اإىل  ورودمعلومات  اإثر 
كمية  مترير  عن  الوطني  الدرك 
عرب  الكحولية  امل�رشوبات  من 
الرابط  رقم06  الوطني  الطريق 
مع�ضكر  و  �ضعيدة  وليتي  بني 

خطة  و�ضع  مت  اإثرها  على 
)04( توقيف  من  مكنت  حمكمة 

اأ�ضخا�ص كانوا على منت �ضاحنة 
بكمية  حمملة  هيونداي  نوع 
امل�رشوبات املذكورة اآنفا اأين مت 
ليتم  الف�ضيلة  مقر  اإىل  اقتيادهم 
وحجز  الق�ضية  يف  حتقيق  فتح 
وت�ضليمها  الكحولية  امل�رشوبات 
يف  الدولة  اأمالك  م�ضالح  اإىل 
انتظار تقدمي امل�ضتبه فيهم اأمام 

ال�ضلطات الق�ضائية.
خلدون.ع 

اأم�ص منزل عائلي  اأول  تعر�ص ظهر 
الهبلة  بق�رش  والواقع  احرتاق  اإيل 
بلدية ت�ضابيت نحو 60كلم عن عا�ضمة 
عنا�رش  �ضارعت  اأين  ادرار  الولية 
بتطويق  وقامت  املدنية  احلماية 
اإخماد  عملية  ومبا�رشة  املنزل 
�ضاعتني  من  اأكرث  دام  الذي  احلريق 
احلريق  خلف  حيث  الزمن  من 
واإتالفها  واللوازم  الأثاث  خ�ضائر يف 
لالأ�ضنة  الكثيف  الت�ضاعد  جراء  كليا 
اأما  العائلة  اإفراد  اأمام ده�ضة  اللهب 
احلريق  اإيل  اأدت  التي  الأ�ضباب  عن 

فهو انفجار قارورة غاز البوتان جراء 
ب�رشية  اأ�رشار  اإحداث  دون  احلرارة 
م�ضاءا  اليوم  نف�ص  يف  تعر�ص  كما 
والن�ضف  اخلام�ضة  ال�ضاعة  حوايل 
اإيل  اأوقروت  ببلدية  جتاري  حمل 
عنا�رش  بدورها  قامت  اأين  احرتاق 
واإخماد  بالتدخل  املدنية  احلماية 
مادية  خ�ضائر  خلف  والذي  احلريق 
�رشارة  اإيل  يعود  وال�ضبب  معتربة 
املرتفعة  احلرارة  جراء  كهربائية 

التي ت�ضهدها املنطقة  
بو�سريفي بلقا�سم 

تدخلت فرقة احلماية املدنية التابعة 
اأول  ب�ضعيدة   ابراهيم  اأولد  لدائرة 
�ضهريج  ذات  �ضاحنة  لإجالء  اأم�ص 
املميع  البرتول  غاز  مبادة  معباأ 
اإنحرفت عن الطريق الوطني رقم 06 
تيارت  و  �ضعيدة  وليتي  بني  الرابط 
الر�ضفة  امل�ضمى  باملكان  وبال�ضبط 

احل�ضا�ضنة  دائرة  املعمورة  بلدية 
اإ�ضابة  عن  احلادث  اأ�ضفر  حيث 
م�ضتوى  على  خفيفة  بجروح  ال�ضائق 
اليد والوجه اأين قدمت له الإ�ضعافات 
ال�رشورية و مت نقله اإىل امل�ضت�ضفى يف 
حني مت اإجالء ال�ضاحنة عن الطريق .
خلدون.ع

م�ضت�ضفي  اأن  متطابقة  م�ضادر  اأكدت  
منذ  تعر�ص  اأدرار  مبدينة  �ضينا  ابن 
�رشقة  عملية  ايل  ما�ضية  قليلة  اأيام 
قبل  من  اأ�ضعة  رادي  جهاز  يف  متثلت 
مت  اجلهاز  هذا  الهوية  جمهول  �ضخ�ص 
اقتنائه منذ 4 �ضنوات  واأ�ضاف امل�ضدر 

املثبت  املراقبة  فيدوا  جهاز  اأن 
قام  الذي  ال�ضخ�ص  بني  بامل�ضت�ضفي 
قام  حيث  ملثم  لبا�ص  يرتدي  بالعملية 
وا�ضعا  اجلهاز  يف  الأهم  اجلزء  باأخذ 
اإياه داخل كي�ص ولذا بالفرار هذا اجلهاز 
مما  الزئبق  مادة  على  يحتوي  والذي 

يوحي الهدف من ال�رشقة هذه هو القيام 
بتلك املادة الثمينة يف تزوير العملة كما 
حتقيقا  الوطني  الأمن  م�ضالح  فتحت 
الفاعل  توقيف  بغية  الق�ضية  يف  معمقا 
اأطراف  عدة  اإيل  ال�ضتماع  مت  حيث 
التي  الق�ضية  امل�ضت�ضفي يف هذه  داخل 

غر�ضت ا�ضتياء كبري لدي ال�ضكان وبدون 
هناك  اإن  املعطيات  اأخر  ح�ضب  �ضك 
تواطاأ من داخل امل�ضت�ضفي وتبقي الأيام 
القادمة لكفيلة مبعرفة حيثيات الق�ضية 

والتي ي�ضقط فيها عدة اأطراف
بو�سريفي بلقا�سم 

الغوا�ضني  وحدة  اأم�ص  �رشعت 
البحث  وزو(  )تيزي  لتيقزيرت 
غري  ب�ضاطئ  غريق  جثة  عن 
من  علم  ح�ضب  مرخ�ص 

وتوا�ضل  املدنية  احلماية 
ظهرية  بداية  غاية  اإىل  البحث 
اأم�ص لإيجاد جثة ال�ضحية وفقا 
بالإعالم  املكلف  اأو�ضحه  ملا 

للحماية  املحلية  باملديرية 
�ضهادات  وح�ضب  املدنية 
كانوا  الذين  امل�ضطافني  بع�ص 
فان  ال�ضاطئ  يف  حا�رشين 

الع�رشينات  يف  �ضاب  ال�ضحية 
من عمره و مل حتدد هويته بعد 

ح�ضب نف�ص امل�ضدر
ح-�س

اأكد اأم�ص " وهاب اآيت منقالت 
بلدية  على  الأول  "امل�ضوؤول 
التنمية  حتقيق  اأن  وزو،  تيزي 
جملة  وفق  يتحدد  باملنطقة 
تتحكم  التي  املتغريات  من 
هذه  اأهم  اأن  اإىل  م�ضريا  فيها 
املتغريات تقف على مدى توفري 
العقار، وكذا الق�ضاء على م�ضكلة 
املعار�ضة التي تقف حجر عرثة 
التي  التنموية  امل�ضاريع  اأمام 
اأنها  ا�ضتفادت منها الولية كما 
اأن  ذلك  التنمية،  طريق  تعكر 

مبدى  يتج�ضد  الهدف  حتقيق 
املتغريين  بهذين  ال�ضكان  وعي 
دواليب  على  تاأثريهما  ومدى 
دعا  ال�ضدد  هذا  يف  و  التنمية 
وهاب اآيت منقالت اإىل �رشورة 
العمل على جتاوز هذه العقبات 
الرئي�ضي  ال�ضبب  كانت  التي 
برتاب  التنمية  عجلة  تاأخر  يف 
الوايل  تناول  حيث  الولية، 
وامل�ضاريع  القطاعات  خمتلف 
منها  ا�ضتفادت  التي  التنموية 
حتقيقه  مت  ما  وكذا  الولية، 

بغر�ص حت�ضني الإطار املعي�ضي 
لل�ضكان م�ضريا اإىل اأن تيزي وزو 
حققت قفزة نوعية يف خمتلف 
يف  ذلك  وجت�ضد  املجالت 
والطموحة  الهامة  امل�ضاريع 
والدليل على  اإجنازها،  التي مت 
امل�ضتهلكة  املالية  القيمة  ذلك 
خالل ال�ضنة حيث بذل م�ضوؤولو 
الولئية  وامل�ضالح  القطاعات 
اأجل  من  جبارة  جمهودات 
ال�ضكان  لن�ضغالت  ال�ضتجابة 
رغم الحتجاجات التي �ضهدتها 

بالرغم  الفرتة  يف  املنطقة 
تعرقل  التي  اأي�ضا من احلواجز 
امل�ضار التنموي اإل اأن ذلك حتى 
واإن ت�ضبب يف ت�ضجيل امل�ضاريع 
لنوع من التاأخر، اإل اأنه مل يقلل 
واملوا�ضلة  العمل  عزمية  من 
املن�ضود  الهدف  بلوغ  اأجل  من 
الإطار  حت�ضني  يف  املتمثل 
كل  وتوفري  لل�ضكان  املعي�ضي 
متطلبات احلياة لقاطني القرى 

النائية واملنعزلة
ح-�س
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م�شتقبل قطاع غزة.. ر�ؤية ا�شت�شرافية
ح�سام الدجني

بني  تداوالً  االأكرث  ال�س�ؤال 
قطاع  الفل�سطينية،  اجلماهري 
�س�ؤال  وه�  اأين..؟  اإىل  غزة 
ج�هري ومهم يف ظل االهتمام 
بامل�ساألة  املفاجئ  العاملي 
فر�ض  احل�سار  وكاأن  الغزية، 
فقط،  اأيام  قبل  القطاع  على 
ومل يكن مفرو�ساً على القطاع 

منذ اثني ع�رش عاماً.
الفل�سطينية  الق�سية  تغليف 
مكمن  ه�  وفقط  اإن�ساين  ببعد 
ال�اقع  اأن  رغم  اخلط�رة، 
وه�  ال�سع�بة،  بالغ  االإن�ساين 
م�ؤ�س�سات  اأربع  ر�سدته  ما 
االإن�سانية  االأزمة  اأن  اإال  اأممية، 
جاءت  والتي  غزة  قطاع  يف 
كنتيجة للح�سار هي من �سنيعة 
االحتالل بالدرجة االأوىل، وه� 
مع  ف�رشاعنا  عنها،  امل�سئ�ل 
w اأو  املحتل لي�ض على راتب، 

معرب، اأو اإدخال ب�سائع، وفقط، 
االأر�ض  على  �رشاع  ه�  بل 
والعر�ض واملقد�سات واحلق�ق 
الدويل  بالقان�ن  املكف�لة 

وبقرارات ال�رشعية الدولية.
ا�ست�رشاف  يف  وللبحث 
امل�ستقبل ال�سيا�سي لقطاع غزة 
نحن بحاجة اإىل تفكيك واإعادة 
النح�  على  للم�سهد  تركيب 

التايل:
االأمني  حتذير  االأول:  امل�سهد 
اأنط�ني�  املتحدة  لالأمم  العام 
على  حرب  بن�س�ب  غ�تري�ض 

غزة.
الثاين: حتذير مف��ض  امل�سهد 
االأونروا باأن وكالة الغ�ث قد ال 
اجلديد،  الدرا�سي  العام  تفتتح 
وت�قف �رشف رواتب م�ظفيها 

ب�سبب االأزمة املالية اخلانقة.
حراك  الثالث:  امل�سهد 
دبل�ما�سي ن�سط يق�ده مبع�ث 
املتحدة  لالأمم  العام  االأمني 

وحراك  مالدين�ف،  نيك�الي 
ترمب  مبع�ث�  يق�ده  م�اٍز 
ك��سنري  االأو�سط  لل�رشق 
وغرنبالت جللب مت�يل خليجي 
مل�ساريع  دوالر  مبليار  يقدر 
اإن�سانية تخدم قطاع غزة وتقام 

يف �سيناء.
امل�سهد الرابع: ت�سديد احل�سار 
على  االإ�رشار  عرب  غزة  على 
الرئي�ض  طرف  من  العق�بات 
حترك  وعدم  عبا�ض،  حمم�د 
غزة،  قطاع  الإنقاذ  العامل 

واالكتفاء بالت�رشيحات فقط.
ا�ستمرار  اخلام�ض:  امل�سهد 
وك�رش  الع�دة  م�سريات 

احل�سار.
من  ج�الت  ال�ساد�ض:  امل�سهد 
الق�سف والق�سف املتبادل بني 

املقاومة و)اإ�رشائيل(.
والتي  ال�سابقة  للم�ساهد  وفقاً 
من خاللها ن�ستطيع ا�ست�رشاف 
جزئي مل�ستقبل قطاع غزة من 

مالمح  فاإن  ال�سيا�سية  الناحية 
غزة  اأن  ت�ؤكد  املقبلة  املرحلة 
التدجني  من  ملرحلة  تتعر�ض 
حلقات  كافة  ت�سديد  عرب 
االجتاهات  كل  ومن  احل�سار 
الع�سا  فيها  مبا  ال��سائل  وبكل 
)احلرب( لت�سكيل راأي عام قابل 
من  القرن  �سفقة  مع  للتعاطي 
اإن�سانية  م�ساريع  �سل�سلة  خالل 
مرحلة  بعد  متريرها  يتم 
تعر�ض  والعط�ض  اجل�ع  من 
�ستحل  حيث  غزة،  قطاع  لها 
االأونروا  مكان  امل�ساريع  تلك 
ق�سية  تذوب  وبذلك  تدريجياً، 
الالجئني مقابل حت�سني م�ؤقت 
غزة.  قطاع  يف  احلياة  ل�اقع 
حقق  قد  ترمب  يك�ن  وبذلك 
من  والثالثة  الثانية  املرحلة 
من  االنتهاء  بعد  القرن  �سفقة 
ال�سفارة  ونقل  القد�ض  ملف 
اإنهاء  وهي  اإليها،  االأمريكية 
الإنهاء  كمقدمة  االأونروا  ملف 

دولة  واإقامة  الع�دة،  حق 
ال�سفة  عن  ف�سلها  عرب  غزة 
الغربية. ثم تبداأ مرحلة ت�سفية 
تطبيق  وبذلك  الغربية،  ال�سفة 
واالإعالن  القرن  ل�سفقة  كامل 
ال�طني  امل�رشوع  انتهاء  عن 
نظر  وجهة  من  الفل�سطيني 
واالحتالل  املتحدة،  ال�اليات 
يف  يدور  ومن  ال�سهي�ين، 
م�اجهة  اأجل  ومن  فلكهم. 
التحديات التي تع�سف بالق�سية 
الفل�سطينية، فالبد من خط�ات 
القرن  �سفقة  مل�اجهة  عملية 

من خالل خم�ض خط�ات:
ثابت  دويل  دعم  ت�فري   .1
بقائها  ل�سمان  لالأونروا 
يف  وا�ستمراريتها  ودمي�متها 

تقدمي اخلدمات.
2. اإنهاء العق�بات الظاملة على 
الرئي�ض  طرف  من  غزة  قطاع 
فالعالقة  عبا�ض  حمم�د 
�سفقة  مترير  بني  طردية 

زاد  فكلما  واحل�سار،  القرن 
تدجني  فر�ض  زادت  احل�سار 
لدفعه  الفل�سطيني  ال�سارع 
ال�سفقة،  مع  والتعاطي  للقب�ل 
وتبني  االنق�سام  الإنهاء  و�س�الً 
على  قادرة  وطنية  ا�سرتاتيجية 

اإنقاذ امل�رشوع ال�طني.
اأي  بال�سدمة،  امل�اجهة   .3
القرن  �سفقة  م�اجهة  مطل�ب 
بطرق ال يت�قعها اأحد من خالل 
كافة  وت�سخني  املقاومة  تفعيل 

اجلبهات بالداخل واخلارج.
والدول  اجلماهري  حتفيز   .4
ماليا  فل�سطني  دعم  على 
و�سيا�سيا واإعالمياً مقابل خطة 
الإدارة  للتق�سف  فل�سطينية 
قاعدة  على  املقبلة  املرحلة 

م�اجهة �سفقة القرن.
5. �رشورة التفكري يف �سبل اإدارة 
امل�جهة  االإن�سانية  امل�ساريع 
لقطاع غزة على قاعدة حت�يل 

التهديد لفر�سة.

الطائرات الورقية �قواعد اال�شتباك
اإبراهيم املدهون

عف�ية الطائرات ال�رقية �رش 
ق�تها، هي جزء من م�سريات 
تخرج  وال  وفعالياتها،  الع�دة 
ال�سلمية  التظاهرة  عن 
ال�سعبي  االحتجاجي  واالداء 
ال  والت�سييق  احل�سار  على 
اإعالمي  ت�سخيم  هناك  �سك 
على  وتركيز  اإ�رشائيلي 
والبال�نات  ال�رقية  الطائرات 
علينا  املقابل  ويف  اله�ائية، 
نركز  كيف  جيدا  التفكري 
ونربز  اخرى  ا�سياء  على 
غزة،  وواقع  ح�سار  مظل�مية 
وحت�سيديا،  اإعالميا  ون�ازن 

امل�سرية  تتح�ل  ان  نريد  ال 
فقط  ورقية  طائرات  حلالة 
ال�سكل،  بهذا  ونح�رشها 
ن�سالية  حالة  الع�دة  م�سرية 
مبا  ي�م  كل  تزهر  اإبداعية 
ق�تها  و�رش  االحتالل  يفاجئ 
عدم تنظيمها. يحاول اجلي�ض 
االإ�رشائيلي ت�س�ير الطائرات 
ع�سكرية  ك��سيلة  ال�رقية 
حتميل  على  اعالميا  ويعمل 
واالأمر  امل�س�ؤولية،  حما�ض 
اإبداعي  �سعبي  فعل  اإال  لي�ض 
وحماولة  كبري،  اثر  له  راقي 
من  ع�سكرية  ردود  اجرتار 
قبل االحتالل �ستب�ء بالف�سل، 
الع�دة  م�سرية  و�ست�ستمر 

اله�اء  يف  طائراتنا  و�ستطري 
وتنق�ض  تريد  ما  اإىل  لت�سل 

ر�سالتنا بطريقتها اخلا�سة.
هذا  غزة،  يق�سف  االحتالل 
يك�ن  لن  باعتقادي  الق�سف 
رمتا طبيعيا لليايل القطاع من 
اال�رشائيلي  اجلي�ض  رد،  غري 
ويقتل  يدمر  ان  ي�ستطيع 
ويهدم  ويحرق  املدنيني 
ي�ستطيع  لن  ولكنه  البي�ت، 
النار،  بق�ة  معادالت  فر�ض 
لن   2014 يف  فيه  ف�سل  وما 
واي  حرب،  بالف  يحققه 
�سيف�سل  غزة  على  عدوان 
ق�سية  و�سيعيد  القرن  �سفقة 
فل�سطني ملا قبل ال 48 حيث 

باإمكانية  لالأمة  الروح  تعزز 
هزمية اإ�رشائيل.

والعدوان  الق�سف  معادلة 
ال�رقية  الطائرات  مقابل 
وال  اال�ستباك،  بق�اعد  تعبث 
املقاومة،  بها  �ستقبل  اعتقد 
فعل  ال�رقية  فالطائرات 
احتجاجي  �سلمي  �سعبي 
�سفيح  على  غزة  ابداعي. 
م�اقع  ق�سف  �ساخن، 
ترد،  واملقاومة  للمقاومة 
مدى،  الأبعد  نذهب  ان  ميكن 
تعقيدات  تدرك  املقاومة 
ان  قدرنا  ولكن  امل�قف 
العني جتابه  هنا حيث  نعي�ض 

املخرز.
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جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : حا�شي بحبح
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01818 رقم الفهر�س: 18/02372 تاريخ 

احلكم: 18/07/10  حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا 
�ضوؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا ح�ضوريا يف ال�ضكل : قبول دعوى 
اإعادة ال�ضري يف الق�ضية. يف املو�ضوع: اإفراغا للحكم ال�ضادر 
عن حمكمة احلال بتاريخ 10 اأفريل 2018 حتت رقم فهر�س: 

18/01240 ق�ضت املحكمة بامل�ضادقة على تقرير اخلربة املعدة 
من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ: 

20 ماي 2018 حتت رقم ايداع 18/161 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: 
احلجر على املرجع �ضده عيدي عامر املولود بتاريخ: 04 جانفي 
1988 ببلدية بعني و�ضارة لأبيه ابراهيم واأمه عايدي فاطمة. ثانيا: 
تعيني والده املرجع عايدي ابراهيم كمقدم عليه لرعايته وت�ضيري 

�ضوؤونه على ان يلتزم با�ضتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد 
الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. بذا �ضدر 
احلكم واأف�ضح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله وبح�ضبه 

اأم�ضيناه مع اأمني ال�ضبط. 

ت�ضريح ب�ضياع
اأنا املم�ضي ا�ضفله ال�ضيد: م�ضعودي عبد 

الرحمان املولود بتاريخ 1979/01/28 
بال�ضارف احلامل لبطاقة التعريف 

الوطنية رقم: 897555 ال�ضادرة بتاريخ: 
2017/01/03 عن دائرة ال�ضارف ولية 

اجللفة وال�ضاكن بن يعقوب اأ�رسح 
ب�رسيف ال�ضادق واحلقيقي اأنه مت �ضياع 

ختم م�ضتطيل ال�ضكل اأوتوماتيكي 
خا�س باملوؤ�ض�ضة يحمل العبارة التالية: 
م�ضعودي عبد الرحمان موؤ�ض�ضة اأ�ضغال 
البناء كل هياكل الدولة     �س.ت:11 اأ 

17/00/1534798 بني يعقوب – اجللفة . 
وعليه فاإنني اأترباأ من اأي اإ�ضتعمال له منذ 

تاريخ ال�ضياع.

Front des Forces Socialistes
 Secrétariat National

COMMUNIQUE
Conformément  aux dispositions statutaires du parti, le Front des Forces 
Socialistes a tenu son congrès  extraordinaire le 20 avril 2018. Lors de ce congrès, il 
a été procédé à l’élection de la nouvelle instance présidentielle composée de Laskri 
Ali, Chérifi Mohand- Amokrane, Taiati Hayat née Meziani, Meziani Brahim et 
Schioukh Sofiane.
Par ailleurs, le 2018/05/01, conformément à l’article 50 des statuts du parti, l’instance 
présidentielle a nommé Hadj Djilani Mohamed en qualité de premier secrétaire.
Conformément à l’article 36 de la loi organique relative aux partis politiques, 
le parti a notifié au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire les changements sus-cités :  
Le premier secrétaire : HADJ DJILANI MOHAMED 

56, Avenue SOUIDANI Boudjemaâ - El Mouradia -Alger 

Tél 10/07 .15 .47 .21 )0( 213+ -  Fax 08 .15 .47 023 
www.ffs.dz

و لهذه الأ�ضباب
ال�رسة  �ضوؤون  ق�ضايا  يف  ف�ضلها  حال  املحكمة  حكمت 

:علنيا ح�ضوريا يف اول درجة يف ال�ضكل : قبول الدعوى
من  املنجز  اخلربة  تقرير  على  امل�ضادقة   : املو�ضوع  يف 
امانة  لدى  املودع  عثمان  بن  الطيب  حمند  اخلبري  طرف 
�ضبط املحكمة بتاريخ 2017/12/24 حتت رقم 1346/17 و 
بالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى عليها جرعون طاو�س 
ابنة عا�ضور و جرعون ميينة املولودة بتاريخ 1932/08/23 
بتوجة و تعيني ابنتها ك�ضيلى �ضعدية مقدما عليها لرعايتها و 
اإدارة �ضوؤونها مع الزام املتدخلني يف اخل�ضام بن�رس منطوق 
هذا احلكم باإحدى اجلرائد اليومية ال�ضادرة باللغة العربية

افتتاح  بت�ضجيل  توجة  لبلدية  املدنية  احلالة  �ضابط  امر 
و  عليها  املحجور  ميالد  �ضهادة  هام�س  على  التقدمي 
النيابة  من  ب�ضعي  لذلك  املعدة  املدنية  احلالة  ب�ضجالت 

العامة
الق�ضلئية  امل�ضاريف  اخل�ضام  يف  املتدخلني  حتميل  مع 

بالت�ضامن 
لذا �ضدر هذا احلكم و اف�ضح به باجلل�ضة العلنية املنعقدة 
باملكان و التاريخ املذكورين  اأعاله و وقعناه نحن الرئي�س  

و امني ال�ضبط 

ANEP N°: 822033 الو�شط:2018/07/18 الو�شط:2018/07/18

الو�شط:2018/07/18الو�شط:2018/07/18الو�شط:2018/07/18

الو�شط:2018/07/18
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الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي
الأ�شتاذ/ �شرابي عبد الكرمي

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة بئرمرادراي�س
اإخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر

الكائن مكتبه بحي اأرماف عمارة اأ5
�شوفايل دايل اإبراهيم -اجلزائر- 

الهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50
MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM/EMAIL

حم�شر تبليغ ال�شند التنفيذي مع التكليف بالوفاء 
عن طريق الن�شر باجلريدة 

املادة 412/4 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن الأ�ضتاذ /�رسابي عبد الكرمي -حم�رس ق�ضائي – لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
اجلزائرالكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و الوا�ضع ختمه و املوقع اأدناه 

بطلب من : عندوا لرزاق �ضيد اأحمد ال�ضاكن ب/ ال�ضارع الرئي�ضي واد العاليق 
2-عندوا لرزاق حممد ال�ضاكن ب / ال�ضارع الرئي�ضي رقم 47 وادي العاليق بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف 
القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء البليدة رقم امللف /16/03962 فهر�س رقم /16/07113 بتاريخ : 2016/06/19 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2018/05/24 , حتت رقم : 2018/701 املوؤيد للحكم ال�ضادر 
عن حمكمة : العفرون , الق�ضم : اجلنح , بتاريخ : 2016/03/21 , رقم الفهر�س : 16/01159 , رقم اجلدول : 

 16/00566
ق�ضد تبليغه اإىل : بو�ضاقور توفيق

ال�ضاكن )ة( ب : حي بن زرقة برج البحري )حاليا برج الكيفان (اجلزائر 
نظرا / لنتقالنا بتاريخ 2018/06/07 و عدم متكننا من اإيجاد املعني بالعنوان املذكور اأعاله اأر�ضلنا حم�رس 

تكليف بالوفاء و حم�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رس ت�ضليم التكليف بالوفاء عن طريق الربيد املو�ضى عليه 
مع العلم بالو�ضول حتت رقم و�ضل  : 00457726177.

و بناء على الإذن بالن�رس ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة الدار البي�ضاء 
بتاريخ : 2018/06/28 , حتت رقم : 18/1911 ن�رسنا ن�ضخة من هذا املح�رس باجلريدة طبقا لن�س املادة 412 

فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و املت�ضمن / تنفيذ منطوق احلكم امل�ضار اإليه اأعاله بدفع 
املبالغ التالية بني اأيدينا مقابل و�ضل عن ذلك .

اإلزام املتهمني مت�ضامنني باأداء لل�ضحيتني عندو لرزاق حممد و �ضيد احمد مبلغ قدره خم�س مائة  	•
األف 500.000 دج تعوي�س عن الأ�رسار 

امل�ضاريف امل�ضتحقة : م�ضاريف التنفيذ الإختياري /8.454 دج احلقوق التنا�ضبية : 38.080 دج  	•
املجموع /546.534 دج خم�ضمائة و �ضتة و اأربعون األف و خم�ضمائة و اأربعة و ثالثون دينار جزائري 

نبهناه /باأن له مهلة خم�ضة ع�رس يوما )15( للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رس و اإل نفذ عليه بكافة 
الطرق القانونية 

حتى ل يجهل 
واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رس للعمل به مبا ي�ضمح قانونا 

املح�شر الق�شائي 
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�أمريكي  طرح  �لقرن"  "�صفقة 
عليه  تناوب  جديد  قدمي 
�لأمريكيني،  �مل�ص�ؤولني  غالبية 
�لأمريكية  و�مل�صاريع  فاملبادر�ت 
)�تفاقية  تت�قف،  ومل  كثرية 
لل�صالم،  كي�صنجر  خطة  روجرز، 
وكلينت�ن  وب��ش  ريغان  مبادرة 
وترمب..  و�أوباما  �لبن  ب��ش 
متتالية  م�صاريع  كلها  وغريها(، 
�لفل�صطينية  �لق�صية  على  تعاقبت 
على  حتطمت  لكنها  لت�صفيتها، 
�لفل�صطيني  �صعبنا  �صم�د  �صخرة 

�لذي لفظها بكل عنف��ن.

مبادرة "�ساقطة"

وزير  روجرز  وليام  مبادرة   "�إبان 
�خلارجية �لأمريكي �لأ�صبق و�لتي 
عر�صها عام 1970م، كنت طالبا يف 
كلية �حلق�ق بجامعة دم�صق، وقمنا 
�ملبادرة  ورف�صنا  باحتجاجات 
رغم م��فقة م�رص عليها، وعلقنا 
بع�صنا،  �لأمن  و�عتقل  �لدر��صة، 
ومل مير عام على �ملبادرة و�نتهت 
و�صقطت"، هكذ� و�صف �ملحامي 
�حل�صيني،  خليل  �لفل�صطيني 
�صفقة  م�صري  �أن  يرى  �لذي 
�ل�صابقة.  �لقرن �صيك�ن كنظريتها 
يف  �حل�صيني  �ملحامي  و�أ�صاف 
"لي�ش  ملر��صلنا:  خا�ش،  حديث 
�صعبنا  على  ميرر  �أن  �ل�صهل  من 
ف�صفقة  �أنفه،  عن  رغما  �صفقات 
وحق  �لقد�ش  على  م�ؤ�مرة  �لقرن 
ولي�ش  �صعبنا،  ون�صالت  �لع�دة 
�صعب  على  تفر�ش  �أن  �ل�صهل  من 
�لنتفا�صات و�لث�ر�ت �لفل�صطينية 
�صعبنا  �أ�صقط  لقد  �ملتعاقبة، 
�مل�صاريع  من  �لعديد  مبقاومته 
دوره  �صيك�ن  وهكذ�  �لت�صف�ية 

جتاه �صفقة �لقرن".

مبادرة فا�سلة

و�أ�صتاذ  �لفل�صطيني  �ملفكر  �أما 
�لربوف�ص�ر  �ل�صيا�صية  �لعل�م 
يجزم  فاإنه  قا�صم،  �ل�صتار  عبد 

�صيك�ن  �لقرن  "�صفقة  م�صري  �أن 
�أو�صل� وكل �مل�ؤ�مر�ت  �تفاق  مثل 
يف  قا�صم  �ل�صابقة"وي�صيف 
�ل�صعب  طماأنة  "�أريد  حديث،: 
باأن �ل�صفقة لن متر حتى ل� و�فق 
عليها قادة �لعرب و�صلطة ر�م �هلل"، 
ل  نحن  "طبعا  ي�صتدرك:  �أن  قبل 
بالتحديد  �ل�صفقة  بن�د  نعرف 
من  �لت�رصيبات  لكن  �لآن،  حتى 
�نتز�ع  �إىل  ت�صري  وهناك  هنا 
�لفل�صطينيني  �أيدي  من  �لقد�ش 
�لالجئني،  ق�صية  وت�صفية  نهائيا، 
فل�صطينية  دولة  عن  و�لبحث 
�لنتد�بية".  فل�صطني  خارج 
�جلماهري  ق�ة  �أن  "قا�صم"  و�أكد 
�أكرب  وثقلها  �لفل�صطينية  و�لنخب 
لي�ش  لذلك  �ل�صيا�صيني،  من  بكثري 
مهما  �ل�صفقة  مترير  �ل�صهل  من 
ف�صل��  فالأمريكي�ن  �لأمر،  كان 
جهل��  لأنهم  مبادر�تهم  يف  كثري� 
�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  منطق 
�لكثري  و�أف�صل  �ل�صعب  حتدى 
�صت�صقط  ولذلك  م�ؤ�مر�تهم،  من 
ل� و�فق عليها  �صفقة �لقرن حتى 

بع�ش �لزعماء �لعرب.

حتذير لل�سلطة

و�عترب �لقيادي يف �جلبهة �ل�صعبية 
لتحرير فل�صطني عبد �لعليم دعنا، 
�لعبث �حلديث عن �صفقة  �أن من 
�لقرن �لتي عرب �صعبنا عن رف�صه 
�صعبنا  �رص�ئح  �أن  م�ؤكد�  لها، 
كافة،  و�لجتماعية  �ل�صيا�صية 

�أعلنت رف�صها لهكذ� �صفقة.
حديث،  يف  دعنا  �ملنا�صل  و�أ�صار 
�ل�صلطة  نحذر  "نحن  ملر��صلنا: 
مع  �لتعاطي  من  �لفل�صطينية 
ولن  �لبائدة،  و�صفقته  ترمب 
�مل�ؤ�مرة  بهذه  �صعبنا  ي�صلم 
بكل  و�صي��جهها  �لت�صف�ية، 
ليلى  ق�ة"وترى  من  ميلك  ما 
ق�صم  يف  �ملحا�رصة  �لتميمي، 
�جلامعة  يف  و�لتاريخ  �لفل�صفة 
"�صفقة  �أن  حلم:  بيت  يف  �لأهلية 
وي�صعى  جد�،  خطرية  �لقرن 
على  لل�صغط  خاللها  من  ترمب 
عن  حتى  للتنازل  �لفل�صطينيني 
و��صتبد�لها  �ل�رصقية  �لقد�ش 
ببع�ش �لقرى يف �ص��حي �لقد�ش، 
حتى  به  يقبل  لن  �أمر  وهذ� 
�لتميمي  و�أ�صافت  �لأطفال". 
"�لقد�ش  ملر��صلنا:  حديث،  يف 
وهي  وديننا،  عقيدتنا  من  جزء 
بالن�صبة ل�صعبنا عا�صمة �مل�صتقبل 
�لقريب للدولة �لفل�صطينية، ولي�ش 

�أو  عنها  يتنازل  �أن  �أحد  حق  من 
علينا  يفر�ش  �أن  �أو  بها  يفرط 
ي�صتطيع  من  بخ�ص��صها،  حل�ل 
�أن يقنع مئات �لآلف من �مل�صلني 
�لقدر يف  ليلة  �حت�صدو� يف  �لذين 
�لقرن  ب�صفقة  �لفائت  رم�صان 
�لت�صف�ية؟.. طبعا ل �أحد! ولذلك 
�صتك�ن �ل�صفقة ع�صية على �صعبنا 
�لنائب  وعّد  �ملجاهد".  �ملنا�صل 
�لت�رصيعي عن حركة  �ملجل�ش  يف 
�أن  رم�صان،  نز�ر  �لدكت�ر  حما�ش 
�صفقة �لقرن �صتك�صف عن ع�ر�ت 
�لعربية  �لأنظمة  زعماء  بع�ش 
�لتطبيع،  �إىل  و�ل�صاعية  �ملتهالكة 
لكنها لن تك�ن م�صت�عبة ول مقب�لة 
من �ل�صعب �لفل�صطيني و�لكثري من 
�ل�صع�ب �لعربية �لأبية �لتي حتدت 
من  و�ملئات  �ل�صتعمار  وو�جهت 
عديدة.  عق�د  خالل  �مل�ؤ�مر�ت 
و�أ�صاف: "تاريخيا �أثبت �أن �ل�صعب 
�لتفريط  على  ع�صي  �لفل�صطيني 
�صفقة  �صريف�ش  ولذلك  و�لتنازل، 
و�إمكاناته،  طاقاته  بكل  �لقرن 
ك�صابقاتها،  م�صريها  و�صيك�ن 
و�صم�ده  مبقاومته  �ل�صعب  هذ� 
�لأمان  �صمام  و�صيبقى  دوما  كان 
�لفل�صطينية  �لق�صية  مل�صتقبل 

وث��بتها".

لي�ست املوؤامرة الأوىل التي حتاك �سد ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته خالل قرن من الزمان، فلقد 
ت�سابق املتاآمرون على طرح مئات امل�ساريع الت�سفوية لإنهاء الق�سية وبيع م�ستقبلها بثمن بخ�س، 

اإل اأن �سمود ال�سعب الفل�سطيني وثباته ومقاومته واإ�سراره على حقه بدد كل الأوهام.

تقدير موقف

�شفقة القرن.. "كالكيت" اأمريكي قدمي ينتهي دائما بالف�شل 

على ل�سان مالدينوف..

تعرف على ر�شالة "اإ�شرائيل" لـ "حما�س"
�للندنية،  �حلياة  �صحيفة  ذكرت 
�ملتحدة  �لأمم  من�صق  �أن 
�خلا�ش لعملية �ل�صالم يف �ل�رصق 
�لأو�صط نيك�لي مالدين�ف نقل 
"�إ�رص�ئيل"  من  و��صحة  ر�صالة 
مفادها  "حما�ش"  حركة  �إىل 
�حلارقة  �ل�رقية  "�لطائر�ت  �أن 
ر�بعة"وقالت  �صتجر عليكم حرباً 
فيها  م�ث�ق  فل�صطينية  م�صادر 
�أبلغ  مالدين�ف  �أن  "�حلياة"،  لـ 
حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ش 
بهذه  هنية  �إ�صماعيل  "حما�ش" 
مدينة  يف  �لتقاه  عندما  �لر�صالة 

غزة �أول من �أم�ش.

�أربع  �أم�صى  مالدين�ف  وكان 
غزة،  قطاع  يف  فقط  �صاعات 
من  وعدد�ً  هنية  خاللها  �لتقى 
يف  معه  وبحث  �حلركة،  قادة 
غزة  لإنقاذ  وخطته  �مل�صاحلة 
جديدة  م��جهة  �ندلع  وع��مل 
�صحافياً  م�ؤمتر�ً  ثم عقد  د�مية، 
قبل �أن يغادر عائد�ً �إىل �لقد�ش، 
�أن  �إىل  �مل�صادر  و�أ�صارت 
"م�صري�ت  يعار�ش  ل  مالدين�ف 
�لفل�صطينيني  ح�ش  بل  �لع�دة"، 
�ص�رة  "يف  ��صتمر�رها  على 

�صلمية".
يف �لأثناء، �أطلق قادة �إ�رص�ئيلي�ن 

حركة  �صد  جديدة  تهديد�ت 
�حلك�مة  رئي�ش  وقال  "حما�ش". 
نتانياه�،  بنيامني  �لإ�رص�ئيلية 
"تبادلً  هناك  �أن  �لثنني،  �صباح 
مع قطاع غزة حالياً،  لل�رصبات" 
�ل�صائدة  �لأو�صاع  �أن  �إىل  م�صري�ً 

"لن تنتهي ب�رصبة و�حدة".
روؤ�صاء  لقائه  خالل  و�أ�صاف   
"غالف  م�صت�طنات  جمال�ش 
�رص�عاً  نعي�ش  "�إننا  غزة": 
�أن  �أريد  ول  مت���صاًل،  �صهي�نياً 
نتنياه�  و�أكد  �نتهى".  �إنه  �أق�ل 
بـ  للجي�ش  �أو�مر  �أعطى  �أنه 
"�لعمل على وقف عمليات �إطالق 

�حلارقة"،  و�لبال�نات  �لطائر�ت 
يف  "�صينجح  �أنه  على  م�صدد�ً 
�لق�صاء  كما جنح يف  �لأمر،  هذ� 
عرب  �لت�صلل  ومنع  �لأنفاق  على 
�ل�زر�ء  رئي�ش  وقال  �حلدود". 
"هاجم  �جلي�ش  �أن  �لإ�رص�ئيلي 
�صكل  يف  �أم�ش  من  �أول  حما�ش 
هي  �رصبة  يف  جد�ً،  عنيف 
�لأق�ى منذ �حلرب �لأخرية" قبل 
من  ومالدين�ف  م�رص  تتمكن  �أن 
�إطالق  ب�قف  �تفاق  �إىل  �لت��صل 
�لنار و�لع�دة �إىل �لتهدئة �ل�صارية 
�لعدو�ن  �نتهاء  منذ  �ملفع�ل 

�صيف عام 2014.

مل ياأِت �سدفة..

 تعرف على ال�شبب املفاجئ
 لإغالق معرب رفح

فل�سطني املحتلة

املفتي العام يحذر من كارثية احلفريات 
اأ�شفل امل�شجد الأق�شى املبارك

"يديع�ت  �صحيفة  ك�صفت 
�لثالثاء،  �أم�ش  �لعربية،  �آحرن�ت" 
عن �صبب قر�ر �ل�صلطات �مل�رصية 
رفح  معرب  باإغالق  "�ملفاجئ" 
كال  يف  غزة  قطاع  مع  �لربي 
�لثنني،  �أم�ش  م�صاء  �لجتاهني، 
معتربًة �أنه "مل ياأِت �صدفة"وزعمت 
�أجل  �إن �لقر�ر جاء من  �ل�صحيفة 
"زيادة �ل�صغط على حركة حما�ش 
�لطائر�ت  ظاهرة  ل�قف  بغزة، 
و�لبال�نات �حلارقة"ويف �إطار زعم 
�أن م�رص تعمل من  �ل�صحيفة، �إىل 

ب�صكل  لل�صغط  �لك��لي�ش،  خلف 
"حما�ش"، ل�قف  كبري على حركة 
م�صري�ت �لع�دة و�إر�صال �لطائر�ت 
و�لبال�نات �حلارقة جتاه �لأر��صي 
"�إ�رص�ئيل"  و�أعلنت  �لإ�رص�ئيلية. 
�صامل  �أب�  كرم  معرب  �إغالق  عن 
�لب�صائع  حركة  �أمام  �لتجاري 
با�صتثناء �لأدوية، وتقلي�ش م�صاحة 
ثالثة،  �إىل  �أميال  �صتة  من  �ل�صيد 
معرب  باإغالق  م�رص  �أبلغت  فيما 
رفح يف كال �لجتاهني دون مزيد 

من �لتفا�صيل.

حذر �ملفتي �لعام للقد�ش و�لديار 
�مل�صجد  خطيب  �لفل�صطينية، 
حممد  �ل�صيخ  �ملبارك،  �لأق�صى 
�حلفريات  كارثية  من  ح�صني، 
�لحتالل  �صلطات  جتريها  �لتي 
يف منطقة �لق�ص�ر �لأم�ية، �أ�صفل 
�جلزء �ل�صمايل من مبنى �لـمتحف 
�جلانب  يف  �ل��قع  �لإ�صالمي، 
�لأق�صى  �مل�صجد  من  �لغربي 
خلخلة  حدوث  مت�قعاً  �ملبارك، 
يف �لأبنية �لإ�صالمية �مل�ج�دة يف 
�ملنطقة جميعها، ومن ثم هدمها، 
�ملقد�صة،  �ملدينة  ه�ية  لتغيري 
وته�يدها بالكامل. و�أ�صار �ملفتي 
�لثالثاء،  �أم�ش  له،  بيان  ح�صني يف 
�إىل �أن �صلطات �لحتالل تتظاهر 
هيكلهم  �أ�صا�صات  عن  بالتفتي�ش 
بات  �لأمر  �أن  م�ؤكد�  �ملزع�م، 
�مل�صجد  على  جد�ً  خطري� 
�لأق�صى �ملبارك، من تبعات هذه 
�حلفريات، خا�صة يف حالة حدوث 
ت�قع  �أن  �صاأنها  �لتي من  �أي هزة، 
�أ�رص�ر�ً ج�صيمة باملباين و�لأروقة. 
وطالب �لعامل �لعربي و�لإ�صالمي، 
بجميع دوله وحك�ماته، ومنظمات 

كافة،  �ملخت�صة  �ملتحدة  �لأمم 
ويف مقدمتها )�لي�ني�صك�( ب�رصورة 
�لتحرك �لعاجل، و�ل�صغط �لف�ري 
على �صلطات �لحتالل ل�قف تنفيذ 
هذه �ملخططات، �لتي تعمل على 
تاأجيج �لت�تر يف �ملنطقة برمتها.

يف �صياق �آخر، �أد�ن �ملفتي حممد 
ح�صني دع��ت جماعات ��صتيطانية 
ليلية  م�صرية  لتنظيم  متطرفة، 
�أ�ص��ر   ح�ل  تط�ف  ��صتفز�زية، 
يف  جديد  و�قع  لإحالل  حماولة 
�لإعالن  مظلة  حتت  �ملدينة، 
�لعن�رصي للرئي�ش �لأمريكي ب�صاأن 
ومن  لالحتالل،  عا�صمة  �لقد�ش 
م�صهد  يف  �إليها،  �صفارته  نقل  ثم 
تاريخي مكرر باإعطاء من ل ميلك 
للتعنت  دفعها  ما  ي�صتحق،  ل  ملن 
يف ممار�صاتها و�نتهاكاتها، يف ظل 
�ل�صك�ت �لدويل، وعدم حما�صبتها 
�لدولية  �لق��نني  خرق  على 
لال�صتفر�د  دفعها  ما  و�لإن�صانية، 
و�ملقد�صات،  بالقد�ش  �لعنيف 
لهذه  حد  و�صع  ي�صتدعي  ما 
�لنتهاكات �لتي من �صاأنها زعزعة 

�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة برمتها.
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"ه�آرت�س"  �صحيفة  وق�لت 
�إن  �لثالث�ء،  �أم�س  �لإ�رس�ئيلية 
�إىل  ر�ص�لة  وجهت  موغريني 
حقيبة  �أي�ص�  ي�صغل  �لذي  �أرد�ن 
منه  �ل�صرت�تيجية، ط�لبة  �ل�صوؤون 
وز�رته  مز�عم  على  دليل  تقدمي 
ب�أن  �ملوؤكدة"  وغري  "�لغ�م�صة 
�لإره�ب  ميول  �لأوروبي  �لحت�د 
ون�ص�ط�ت �ملق�طعة �صد �إ�رس�ئيل 

من خالل منظم�ت غري ربحية".
ر�ص�لة  �أن  �ل�صحيفة  و�أ�ص�فت 
على  رد�  ج�ءت  موغريني 
قبل  من  م�ي  يف  �صدر  تقرير 
�ل�صرت�تيجية  �ل�صوؤون  وز�رة 
"�ملاليني  "بعنو�ن  "�لإ�رس�ئيلية 
�لحت�د  موؤ�ص�ص�ت  قدمته�  �لتي 
غري  �ملنظم�ت  �إىل  �لأوروبي 
ب�لإره�ب  �ل�صلة  ذ�ت  �حلكومية 
"�إ�رس�ئيل".  �صد  و�ملق�طع�ت 
على  موؤخر�  غرد  قد  �أرد�ن  وك�ن 
ح�ص�به يف "تويرت" ق�ئال: "يو��صل 
�لحت�د �لأوروبي متويل منظم�ت 
مرتبط  وبع�صه�  �ملق�طعة، 
بع�رس�ت  �إره�بية،  مبنظم�ت 
�صنوي�"،  �ل�صو�قل  من  �ملاليني 

موغريني  عن  �ل�صحيفة  ونقلت 
يوم  �ملوؤرخة  �لر�ص�لة  يف  قوله� 
"�إن  �جل�ري:  �ل�صهر  من  �خل�م�س 
�لدع�ء�ت بدعم �لحت�د �لأوروبي 
�أ�ص��س  ل  �لإره�ب  �أو  للتحري�س 
مقبولة،  وغري  �ل�صحة  من  له� 
�أي�ص�  هو  نف�صه  �لتقرير  عنو�ن 
ميزج  �إنه  وم�صلل،  من��صب  غري 
�لإره�ب بق�صية �ملق�طعة ويخلق 
�ملقبول  غري  �لرتب�ك  من  ح�لة 
ه�تني  ب�ص�أن  �جلمهور  نظر  يف 
�لحت�د  �أن  �لظ�هرتني"و�أ�ص�فت 
"على  ب�صدة  يعرت�س  �لأوروبي 
�لحت�د  م�ص�ركة  عن  مز�عم  �أي 
�لأوروبي يف دعم �لإره�ب"وت�بعت 
موغريني �أن "�لته�م�ت �لغ�م�صة 
فقط  تخدم  �ملوؤكدة  وغري 

�مل�ص�همة يف حمالت �لت�صليل".
�حلكومة  يف  م�صوؤولون  ويقول 
�إن  "�لإ�رس�ئيلية"،  �ليمينية 
منظم�ت  يدعم  �لأوروبي  �لحت�د 
تع�ر�س  �إ�رس�ئيلية  حكومية  غري 
�ل�صتيط�ن و�لحتالل، ومنظم�ت 
ودولية  فل�صطينية  حكومية  غري 
منتج�ت  مق�طعة  �إىل  تدعو 
"�لإ�رس�ئيلية"  �مل�صتوطن�ت 
�لأر��صي  على  �ملق�مة 
�لفل�صطينية، ف�صال عن دعم حركة 

�ل�صتثم�ر�ت  و�صحب  �ملق�طعة 
�إ�رس�ئيل  على  �لعقوب�ت  وفر�س 
فقد  �ل�صدد،  هذ�  ويف   ")BDS(
�أو�صحت موغريني يف ر�ص�لته� �أن 
موقفه  يغري  مل  �لأوروبي  �لحت�د 
"�ملق�طعة  بحركة  يتعلق  فيم� 
وفر�س  �ل�صتثم�ر�ت  و�صحب 
و�أ�ص�فت:   ،)BDS( �لعقوب�ت" 
"يف �لوقت �لذي يتم�صك )�لحت�د 
�لتمييز  ب�صي��صة  �لأوروبي( 
بو�صوح بني �أر��صي دولة �إ�رس�ئيل 
ع�م  منذ  �حتلته�  �لتي  و�لأر��صي 
وغزة(،  �لغربية  )�ل�صفة   1967
�أي حم�ولت  ف�إن �لحت�د يرف�س 
لعزل �إ�رس�ئيل ول يدعم �لدعو�ت 
ميول  "ل  وت�بعت:  للمق�طعة". 
�لإجر�ء�ت  �لأوروبي  �لحت�د 
ومع  �ملق�طعة،  ب�أن�صطة  �ملتعلقة 
�أو  منظمة  �أي  �رتبط  ف�إن  ذلك، 
فرد بحركة BDS )حركة مق�طعة 
�ل�صتثم�ر�ت  و�صحب  "�إ�رس�ئيل" 
هذ�  �أن  بب�ص�طة  يعني  ل  منه�( 
�لكي�ن ي�ص�رك يف �لتحري�س على 
م�رسوعة،  غري  �أعم�ل  �رتك�ب 
موؤهل  غري  نف�صه  يجعل  �أو 
�لحت�د  متويل  على  للح�صول 
موغريني:  �لأوروبي"وت�بعت 
ث�بت�  يقف  �لأوروبي  "�لحت�د 

وحرية  �لتعبري  حرية  حم�ية  يف 
تكوين �جلمعي�ت، وذلك مت�صي� مع 
لالحت�د  �لأ�ص��صية  �حلقوق  ميث�ق 
�لق�ص�ئية  و�ل�صو�بق  �لأوروبي 
حلقوق  �لأوروبية  للمحكمة 
موغريني:  و�أكملت  �لإن�ص�ن". 
"ن�أخذ �أي �دع�ء ب�إ�ص�ءة ��صتخد�م 
على  �لأوروبي  �لحت�د  �أمو�ل 

حممل �جلد، ونلتزم ب�لتحقيق يف 
�إىل  �مل�صتندة  �لدع�ء�ت  تلك  كل 
موغريني:  جوهرية"وق�لت  �أدلة 
�لحت�د  متويل  ب�أن  و�ثقون  "نحن 
لدعم  ي�صتخدم  مل  �لأوروبي 
�أن�صطة  �أو  "�إ�رس�ئيل"  مق�طعة 
لتمويل  لي�س  وب�لت�أكيد  �ملق�طعة، 
خالف�ت  �أن  �لإره�ب"يذكر 

�لأوروبي  مع �لحت�د  "�إ�رس�ئيلية" 
��صتدع�ء  بعد  موؤخر�،  برزت 
لدى  �لأوروبي  �لحت�د  ممثل 
�خل�رجية  وز�رة  �إىل  �إ�رس�ئيل 
�ته�م�ت  �إثر  "�لإ�رس�ئيلية"، 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي بني�مني 
نتني�هو لالحت�د �لأوروبي ب�لتدخل 

يف ت�رسيع�ت "�إ�رس�ئيلية".     

رف�ض الحتاد الأوروبي اتهامات اإ�سرائيلية "غام�سة وغري موؤكدة"، بتمويل منظمات تن�سط يف الدعوة اإىل مقاطعة اإ�سرائيل، معتربا هذه التهامات "م�سللة"جاء ذلك يف ر�سالة حادة وجهتها 
م�سوؤولة "اخلارجية" يف الحتاد الأوروبي فيدريكا موغريني، اإىل وزير الأمن الداخلي "الإ�سرائيلي" جلعاد اأردان.

ق�سية متويل منظمات تدعوا اإىل مقاطعة "اإ�سرائيل" 

م٫�ض 

الحتاد الأوروبي يرف�ض اتهامات "اإ�ضرائيلية" غام�ضة وغري م�ؤكدة

كريي ينتقد ت�ضريحات ترامب بعد قمته مع ب�تني
�لأمريكي  �خل�رجية  وزير  �نتقد 
ت�رسيح�ت  كريي   جون  �لأ�صبق 
بعد  تر�مب  دون�لد  �لبالد  رئي�س 
نظريه  مع  جمعته  �لتي  �لقمة 

�لرو�صي فالدميري بوتني.
عرب  ن�رسه  بي�ن  يف  كريي  وق�ل 
�لتو��صل  مبو�قع  �صفح�ته 
تدبري  يف  "��صتغلت  �لجتم�عي: 
ومل  عقود،   6 ملدة  �لع�مة  �حلي�ة 
ي�صبق �أن ر�أيت رئي�ص� �أمريكي� يقوم 
تر�مب  �لرئي�س  ق�له  م�  يقول  �أو 
�ليوم )�لثنني(، فهذ� �صيء موؤ�صف 

ل ميكن �لدف�ع عنه".
�أعق�ب  يف  وبوتني  تر�مب  و�أعرب 
ب�لع��صمة  جمعتهم�،  �لتي  �لقمة 
رغبتهم�  عن  هل�صنكي،  �لفنلندية 
حت�صني  على  �لعمل  مو��صلة  يف 
فيم�  �لبلدين،  بني  �لعالق�ت 
�صلة  �أي  �لرو�صي  �لرئي�س  نفى 
ب�لنتخ�ب�ت  �لتدخل  يف  لبالده 

�أجريت  �لتي  �لأمريكية  �لرئ��صية 
�أن  على  كريي  و�صدد   2016 ع�م 
�أحد  لق�ء  يف  متكن  ل  "�مل�صكلة 
�لعديد  عقدت  فقد  �خل�صوم، 
وك�ن  رو�صي�  مع  �لجتم�ع�ت  من 
�لكثري منه� بّن�ء لأمريك�، فحتى لو 
ك�نت لدين� خالف�ت عميقة فهذه 
ذلك،  مق�بل  �لدبلوم��صية"يف  هي 
�لأ�صبق:  �لأمريكي  �لوزير  �أ�ص�ف 
لت�صليل  تر�مب  �لرئي�س  "��صت�صلم 
على  �لهجم�ت  بخ�صو�س  بوتني 
وق�ل  �لأمريكية،  �لدميقر�طية 
�إنه ل يرى �أي �صبب لتدخل رو�صي� 
�أن "�لعر�س  يف �نتخ�ب�تن�"و�أردف 
�ل�صحفي  )�ملوؤمتر  �ليوم  �ملروع 
ب�ل�صبط  هو  وتر�مب(  لبوتني 
تخت�ر  رو�صي�  جعل  �لذي  �ل�صبب 

�لتدخل".
)تر�مب(  "ت�رسيح�ته  وت�بع: 
ق�صية  ينقل  رئي�س  كلم�ت  لي�صت 

�أن  ن�هيك عن  �لع�مل،  �إىل  �أمريك� 
يهتم ب�أوروب� �أو �صوري�، ويفهم نهج 
مبه�جمته  جيد�  �ملعروف  بوتني 
تعزيز  �أجل  من  للدميقر�طي�ت 
�أن  كريي  م�ص�حله"و�عترب 
بكثري"،  ذلك  من  �أعمق  "�مل�صكلة 
خالل  "�لرئي�س  �أن  م�صتكمال 
�لأ�صبوع �مل��صي �نف�صل عن حلف 
�لذي  )�لن�تو(  �لأطل�صي  �صم�ل 
بريط�ني�،  حليفتن�  وحطم  بنين�ه، 
�لأوروبيني  �أ�صدق�ءن�  وو�صف 
ب�لأعد�ء". وذكر �أن "تر�مب وقف 
ح�ص�ب  على  بوتني  ج�نب  �إىل 
�لأمريكية،  �ل�صتخب�ر�ت  وك�لت 
ي�صجن  زعيم  ج�نب  �إىل  ووقف 
و�ص�ئل  �نتقد  كم�  �ل�صحفيني، 
على  كريي  �حلرة"و�صدد  �لإعالم 
�أن "�مل�صكلة لي�صت يف عقد تر�مب 
للقمة، و�إمن� يف نهج �صي��صة �صيئة 
�ل�صي��صة  هذه  و�حللف�ء.  لأمريك� 

جيدة فقط لفالدميري بوتني".
�أعرب  �لثنني،  �ص�بق  وقت  ويف 
�لرئي�س  مع  �لقمة  عقب  تر�مب 
حت�صني  يف  رغبته  عن  �لرو�صي، 
وو�صف  �جل�نبني،  بني  �لعالق�ت 
�لتحقيق �لذي جتريه بالده ب�ص�أن 
�لتدخل �لرو�صي يف �لنتخ�ب�ت ب�أنه 
"ك�رثة"وك�ن �لرئي�س �لأمريكي قد 
��صتبعد مر�ر� �أن تكون رو�صي� قد 
�لرئ��صية  �لنتخ�ب�ت  يف  تدخلت 
�لفوز  على  مل�ص�عدته   2016 ع�م 
هيالري  من�ف�صته  �أم�م  ب�لرئ��صة 
حتقيق�ت  �أن  غري  كلينتون، 
وجود  �حتم�ل  يف  تنظر  �أمريكية 
ورو�صي�،  تر�مب  حملة  بني  تو�طوؤ 
تر�مب عرقل حتقيق� حول  �أن  �أو 
طرد  خالل  من  نف�صه�،  �لق�صية 
مدير مكتب �لتحقيق�ت �لفيدر�يل 
"�إف بي �آي" �ل�ص�بق جيم�س كومي 

يف م�ي2017.

اإيران تعلن 

لدينا اأ�ضاليب جديدة لبيع نفطها لتجاوز العق�بات
للرئي�س  �لأول  �لن�ئب  ق�ل 
جه�نغريي،  �إ�صح�ق  �لإير�ين 
�إن بالده ميكن �أن ت�صع �أ�ص�ليب 
لتج�وز  نفطه�،  لبيع  جديدة 

�لعقوب�ت �لأمريكية.
وح�صب �ملوقع �لإخب�ري لوز�رة 
�لنفط على �لإنرتنت "�ص�ن�"، ، 
�جلهود  جه�نغريي،  و�صف 
خلف�س  �ملبذولة  �لأمريكية 
�إىل  �لنفط  �إير�ن من  �ص�در�ت 

يحدد  بـ"�لوهم"ومل  �ل�صفر، 
�صكل  �لإير�ين  �مل�صوؤول 
بالده  �صتتبعه�  �لتي  �لأ�ص�ليب 

لبيع نفطه�.
�أن  "يعتقدون  و�أ�ص�ف 
�ص�در�ت  �إيق�ف  ب�إمك�نهم 
�لع�مل  كل  �لإير�نية..  �لنفط 
�لإير�ين،  �لنفط  �إىل  بح�جة 
ن�صتحدث  �أن  د�ئم�ً  وميكنن� 
 8 ويف  نفطن�"  بيع  �أ�ص�ليب 

�لرئي�س  �أعلن  �مل��صي،  م�ي 
تر�مب،  دون�لد  �لأمريكي، 
�لذي  �لتف�ق  من  �لن�صح�ب 
�لإير�ين  �لنووي  �لربن�مج  يقّيد 
�ل�صلمية  �ل�صتخد�م�ت  يف 
�لغربية  �لعقوب�ت  رفع  مق�بل 
نوفمرب   4 من  و�عتب�ر�  عنه� 
على  �لعقوب�ت  �صتبد�أ  �ملقبل، 
�لتع�مالت �لنفطية مع طهر�ن، 
من  �لأمريكي  �لن�صح�ب  بعد 

وق�لت  لإير�ن  �لنووي  �لتف�ق 
�إنه�  �لأمريكية،  �خل�رجية 
�ص�در�ت  خف�س  ت�صتهدف 
�لنفط �لإير�نية من �لنفط �إىل 

�ل�صفر يف ظل �لعقوب�ت.
�ليومي  �لإنت�ج  متو�صط  ويبلغ 
لإير�ن من �لنفط �خل�م، قر�بة 
3.8 ماليني برميل يومي�، وفق 
"�أوبك"، وبحجم �ص�در�ت 2.3 

مليون برميل.

تون�ض

النه�ضة جتدد دع�تها ال�ضاهد اإىل 
عدم الرت�ضح لرئا�ضيات 2019

�لتون�صية  �لنه�صة  جددت حركة 
يو�صف  �حلكومة  رئي�س  دعوته� 
�لرت�صح  عدم  �إىل  �ل�ص�هد، 
 2019 يف  �لرئ��صية  لالنتخ�ب�ت 
من  ن�ئب�   68( �لنه�صة  وط�لبت 
�ل�ص�هد  حكومة   )217 �أ�صل 
بتنفيذ �لإ�صالح�ت �لقت�ص�دية 
يف  حوله�  �لتو�فق  وقع  �لتي 
وثيقة "قرط�ج 2" )�لتي حددت 
�لربن�مج �ل�صي��صي و�لقت�ص�دي 
و�لجتم�عي للبالد خالل �لفرتة 
بي�ن  يف  ذلك  ج�ء  �ملقبلة( 
�إثر  للحركة  �ل�صي��صي  للمكتب 
ون�رس  �لثنني،  م�ص�ء  �جتم�عه 
على �ملوقع �لإلكرتوين للحركة.

�لنه�صة  حركة  رئي�س  و�ص�رك 
�لثنني  �صب�ح  �لغنو�صي  ر��صد 
�لأزمة  لدر��صة  �جتم�ع  يف 
�لبالد،  به�  متر  �لتي  �ل�صي��صية 
�لرئ��صة(  )مقر  قرط�ج  بق�رس 
�لب�جي  �لبالد  رئي�س  ودع� 
هذ�  عقد  �إىل  �ل�صب�صي  ق�يد 
من  كل  ح�رسه  �لذي  �لجتم�ع، 
رئي�س �حلكومة، ورئي�س جمل�س 
�لنو�ب حممد �لن��رس، ب�لإ�ص�فة 
�لنه�صة،  حركة  من  ممثلني  �إىل 
ن�ئب(،   56( تون�س  ند�ء  وحركة 
لل�صغل  �لتون�صي  �لع�م  و�لحت�د 
و�حت�د  نق�بية(،  منظمة  )�أكرب 

و�ل�صن�ع�ت  و�لتج�رة  �ل�صن�عة 
�لتقليدية )�أرب�ب �لعمل(.

وثمنت "�لنه�صة" يف بي�نه� دعوة 
وعودة  "لالجتم�ع  �ل�صب�صي، 
مرحلة  يف  قرط�ج،  يف  �حلو�ر 
�ل�صي��صية  �لقوى  بني  �أوىل 
مم�  �لرئي�صية،  و�لجتم�عية 
�لأو�ص�ع،  تهدئة  على  ي�ص�عد 
حلول  عن  �جلم�عي  و�لبحث 
لالأزمة �لق�ئمة"ويف �أوت 2017، 
�لغنو�صي يف حو�ر مع قن�ة  دع� 
�إىل  �ل�ص�هد  )خ��صة(،  ن�صمة 
�إعالن عدم تر�صحه لالنتخ�ب�ت 
�ملقبل  �لع�م  �ملقررة  �لرئ��صية 
رئي�س  �لنه�صة  ط�لبت  كم� 
من  مزيد  "�إ�صف�ء  بـ  �حلكومة 
�حلكومي،  �لعمل  على  �لنج�عة 
ب�إجن�ز  �لت�رسيع  عرب  وذلك 
�لوز�ري،  )�لتعديل(  �لتحوير 
�ل�صغور�ت  �صد  وخ��صة 
م�  وفق  �لق�ئمة"،  �حلكومية 
�لأزمة  �أن  يذكر  �لبي�ن  يف  ج�ء 
تون�س  يف  ��صتفحلت  �ل�صي��صية 
�ل�رس�ع  ��صتد�د  بعد  خ��صة 
بني  تون�س  ند�ء  حركة  د�خل 
�ملدير �لتنفيذي للحركة ح�فظ 
�لرئي�س(،  )جنل  �ل�صب�صي  ق�يد 
ذ�ت  يف  �لقي�دي  و�ل�ص�هد، 

�حلزب.
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الأملاين  القدم،  كرة  اأ�سطورة  قدم 
ديديه  اإىل  التهنئة  بيكنباور،  فرانز 
للمنتخب  الفني  املدير  دي�سامب، 
معادلة  اأن جنح يف  بعد  الفرن�سي، 
العامل  كاأ�س  لقب  باإحراز  اإجنازه 

كمدرب بعد اأن توج به كالعب.
للمنتخب  قائدا  دي�سامب  وكان 
الفرن�سي املتوج بلقب كاأ�س العامل 
1998 بفرن�سا، ثم قاده عرب من�سب 
بلقب  التتويج  اإىل  الفني  املدير 
التي  ن�سختها  يف  جمددا  البطولة 
دي�سامب  وان�سم  برو�سيا  اأقيمت 
والربازيلي  بيكنباور  اإىل  بذلك 

ماريو زاجالو، يف قائمة من توجوا 
ومدربني  كالعبني  باملونديال 
اليوم  »بيلد«  �سحيفة  ونقلت 
»اأهال  قوله  بيكنباور  عن  الثالثاء 
بك يف النادي، الآن اأ�سبحنا ثالثة، 
رمبا علينا اأن نلتقي«وكان بيكنباور 
الغربية  اأملانيا  ملنتخب  قائدا 
املتوج بكاأ�س العامل 1974، ومدربا 
بطولة  بلقب  الفائز  للمنتخب 

.1990
باملونديال  زاجالو  توج  كذلك 
مع  كالعب  م�سريته  خالل  مرتني 
ن�سختي  يف  الربازيلي،  املنتخب 

مدربا  كان  ثم  و1962،   1958
ببطولة  الفائزين  ال�سامبا  لراق�سي 
املذهل  »من  بيكنباور  وقال   1970
نادرا  الإجناز  هذا  يكون  يكون  اأن 
تقام  التي  العامل،  كاأ�س  تاريخ  يف 
اأن  اإىل  بيكنباور  1930«واأ�سار  منذ 
العديد حاولوا حتقيق هذا الإجناز 
الأ�سطورة  بينهم  ومن  واأخفقوا، 
مارادونا  دييجو  الأرجنتيني 
كالعب  م�سريته  خالل  توج  التي 
باملنتخب بكاأ�س العامل 1986، لكنه 
اأخفق يف التتويج بالبطولة كمدرب 
يف مونديال 2010 بجنوب اأفريقيا.

بيكنباور لدي�ضامب... �لآن �أ�ضبحنا ثالثة

نهائي كاأ�س العامل

كانتي لعب �ضد 
كرو�تيا وهو 

م�ضاب بالتهاب 
يف �لأمعاء 

و�ملعدة
ذكرت و�سائل اإعالم فرن�سية، 
اأن جنم الديوك اأبطال العامل 

نغولو كانتي لعب املباراة 
النهائية ملونديال رو�سيا 

2018، )فازت فرن�سا 2-4( 
اأم�س �سد كرواتيا وهو 

م�ساب بالتهاب يف الأمعاء 
واملعدة.

وخرج كانتي يف الدقيقة 55 
من املباراة النهائية وكان يف 

جعبته بطاقة �سفراء دون 
اأن يقدم اأداًء عالياً اعتاد 

عليه يف كاأ�س العامل تاركاً 
مكانه ل�ستيفني نزونزي، 

واأعتقد اجلميع اأن اإخراج 
دي�سان لكانتي كان حتا�سياً 

من حمراء حمتملة خ�سو�ساً 
اأن النتيجة كانت ل تزال 
متقاربة )2-1( ولكن يف 

احلقيقة رمبا كان ال�سبب 
�سحة النجم الأ�سمر، كانتي 
البالغ من العمر )27 عاماً( 
اأذهل العامل باأدائه وكمية 

اجلهد التي يبذلها يف مركز 
الو�سط الدفاعي واملحور 

فهو مثال ملن ل يعرف الكلل 
اأو امللل وواحد من اأبرز 

الالعبني يف افتكاك الكرة 
على م�ستوى العامل.

ومقابل احتفالت لعبي 
فرن�سا كلهم بالكاأ�س الذهبية 

التي نالها املنتخب للمرة 
الثانية بالكاد �سوهد كانتي 

يلتقط ال�سور مع الكاأ�س 
واأظهر �رشيط فيديو اأن 

رفاقه دفعوه للتقاط هذه 
ال�سورة التاريخية فهو 

معروف بخجله ال�سديد 
وتوا�سعه اجلم.

لعبو منتخب فرن�سا 
احتفلوا بنجمهم الفذ بعد 
انت�سارهم التاريخي اأم�س 

يف رو�سيا، حني غنوا بفخر 
اأغنية خا�سة لكانتي يف 

فندق الفريق اأمام عائالتهم 
واأ�سدقائهم املبتهجني، كما 
ن�رش كيليان مبابي اأحد اأهم 

النجوم الفرن�سيني فيديو 
على ح�سابه ال�سخ�سي يف 

اإن�ستغرام للفريق باأكمله 
يردد ا�سم كانتي يف حافلة 
املنتخب كما �سارك بول 

بوغبا وبنيامني مندي 
وعثمان دميبيلي باأغنية 
خا�سة لكانتي يف غرفة 

تبديل املالب�س بعد �سافرة 
النهاية.

�إن�ضيني ُيف�ضل مي�ضي على رونالدو

�ضالغادو يك�ضف عن �أن�ضب طريقة لتعوي�ض رونالدو

نابويل  جنم  اإن�سيني،  لورنزو  اأكد 
مي�سي،  ليونيل  يف�سل  اإنه  الإيطايل، 
كري�ستيانو  على  بر�سلونة،  جنم 
ل�سفوف  حديًثا  املن�سم  رونالدو، 
ال�سيفي  املريكاتو  خالل  يوفنتو�س، 
اجلاري وقال اإن�سيني، يف ت�رشيحات 
»اأنا  �سبورت  برمييوم  �سبكة  اأبرزتها 
مت�سوق لروؤية كيف �سيتاأقلم رونالدو 

»الدفاع  الإيطايل«وتابع  الدوري  مع 
الإيطايل قوي للغاية، لن يكون قادًرا 
رمبا  وحده،  باملباريات  الفوز  على 
هم �سيحمون اأنف�سهم من اأجل الفوز 
اأوروبا، الذي هو  اأبطال  بلقب دوري 
هدفهم الأول والأ�سا�سي يف املو�سم 

املقبل«.
لي�ست  رونالدو  »مواهب  واأ�ساف 

بخم�س  تفوز  ل  اأنت  �سك،  حمل 
كرات ذهبية من ل �سيء، لكني اأف�سل 

ليونيل مي�سي«.
كارلو  »املدرب  اإن�سيني  واأردف 
للجميع،  الهدوء  ينقل  اإنه  اأن�سيلوتي؟ 
دي  بيننا،  جماعية  احلوارات  يجعل 
عندما  اأكرث،  هادًئا  يكون  لورينتي�س 

يكون هنا«.

ال�سابق،  مدريد  ريال  جنم  قدم 
مي�سيل �ساجلادو، ن�سيحة للنادي 
الربتغايل  رحيل  بعد  امللكي، 
متجًها  عنه،  رونالدو  كري�ستيانو 
�سالغادو،  وقال  يوفنتو�س  اإىل 
 »AOL« ل�سبكة  ت�رشيحات  يف 
له،  بديل  ل  »رونالدو  الريا�سية: 
ا�ستبداله،  حماولة  اخلطاأ  من 
ب�سكل  ا�ستبداله  ميكنك  ل  لأنه 

فقط  »عليك  فردي«واأ�ساف: 
حماولة بناء فريق.. ميكن للفريق 
اأخرى،  بطريقة  الآن  ي�سجل  اأن 
واحد  لعب  طريق  عن  لي�س 
نظام«.  خالل  من  ولكن  فقط، 
لالن�سمام  املر�سحني  وعن 
املريكاتو  خالل  مدريد،  لريال 
الإ�سباين  الدويل  قال  اجلاري، 
هازارد  لعب  »لقد  ال�سابق: 

ي�سنع  ونيمار  رائع..  عامل  كاأ�س 
�سانتياجو  اأن  متاأكد  اأنا  الفارق، 
برنابيو �سيحبه، اأي واحد منهما 
للغاية«واعترب  مهًما  يكون  قد 
هو  مي�سي،  ليونيل  اأن  �ساجلادو 
الالعب الوحيد يف العامل، الذي 
كبرية  اأعداد  ت�سجيل  ميكنه 
كري�ستيانو  مثل  الأهداف،  من 

رونالدو.

جنم كرو�تيا يدخل د�ئرة 
�هتمامات �إنرت ميالن

عن  �سحفية،  تقارير  ك�سفت 
الإيطايل،  ميالن  اإنرت  اهتمام 
كرواتية،  ب�سفقة  �سفوفه  بتعزيز 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 

اجلارية.
ميديا  »�سبورت  �سبكة  واأو�سحت 
ي�سعى  ميالن،  اإنرت  اإن  اإي�ست«، 
ظهري  فري�ساليكو،  �سيمي  ل�سم 
امل�ستوى  بعد  مدريد،  اأتلتيكو 
الذي قدمه رفقة منتخب كرواتيا 
واحتل   2018 رو�سيا  مونديال  يف 
املنتخب الكرواتي، املركز الثاين، 
بعد الهزمية من نظريه الفرن�سي، 
النهائية  املباراة  يف   ،4-2 بنتيجة 

اأن  ال�سبكة،  واأكدت  العامل  لكاأ�س 
رحيل  ميانع  ل  مدريد  اأتلتيكو 
احل�سول  يريد  ولكنه  الالعب، 
للتفريط يف  يورو،  على 25 مليون 
خدمات فري�ساليكو نهائًيا ونوهت 
ال�سبكة، اأن اإنرت ميالن، يريد دفع 
6 ماليني يورو، ل�سم الالعب على 

�سبيل الإعارة مع اأحقية ال�رشاء.
�سباليتي،  لوت�سيانو  اأن  واأو�سحت 
ميالن،  اإنرت  لفريق  الفني  املدير 
فري�ساليكو،  مع  التعاقد  يريد 
دارميان،  بالإيطايل  اقتناعه  لعدم 
وديفيد  يونايتد،  مان�س�سرت  لعب 

زاباكو�ستا، لعب ت�سيل�سي.

 كيف ولدت فكرة �ضم
 رونالدو �إىل يوفنتو�ض

لنادي  الريا�سي  املدير  ك�سف 
فابيو  الإيطايل،  يوفنتو�س 
دفع  الذي  ال�سبب  باراتي�سي، 
للتفكري  العجوز«  »ال�سيدة  نادي 
الربتغايل  النجم  مع  التعاقد  يف 
ريال  من  رونالدو،  كري�ستيانو 
يف  باراتي�سي،  وقال  مدريد 
»فوتبول  موقع  نقلها  ت�رشيحات 
املجنونة  الفكرة  »تلك  اإيطاليا«: 
هنا  الأوىل  املباراة  بعد  ظهرت 
خالل  الأبطال  دوري  يف  بيننا 

املو�سم املا�سي«.
رونالدو  تلقى  »عندما  واأ�ساف: 
تورينو  جماهري  من  كبرية  حفاوة 
من  �سجله  الذي  الهدف  بعد 
لوكيل  حتدثنا  الرائعة،  املق�سية 
اأعماله يف نف�س الأ�سبوع، لقد �سدم 
)كري�ستيانو(  وقال  الهتمام  بهذا 
يف  واللعب  املجيء  يرغب يف  اإنه 

يوفنتو�س ولو ليوم واحد«.
قلت،  »لقد  باراتي�سي:  وتابع 
من  الكثري  هناك  اأن  اأفهم  ح�سنا 

منها  الكثري  لي�س  ولكن  الأحالم، 
يتحقق، عندما التقينا مرة اأخرى 
كان�سيلو،  جواو  �سفقة  خالل 
على  ووافقنا  الو�سع  يل  اأو�سح 
الفكرة«واأو�سح : »حتدثت للرئي�س 
اأول، وقبل كل �سيء لأننا ا�سطررنا 
للنظر اإىل الأرقام، كان ذلك اجلزء 
�ساعات  عدة  ا�ستغرق  الأ�سعب، 
ثم قال يل )الرئي�س( ام�س قدما، 
هناك  كانت  اإذا  ما  معرفة  حاول 

فر�سة فعلية لذلك«.
تكون  »عندما  باراتي�سي:  واختتم 
هناك مفاو�سات بني ناديني كبريين، 
مثل ريال مدريد ويوفنتو�س، يكون 
رغبة  وهو  ثالث  طرف  هناك 
لالحرتاف  بالإ�سافة  الالعب، 
ي�سبح  عندها  الوكالء،  من  الكبري 
كل �سيء �سهال«وان�سم رونالدو اإىل 
ريال  من  قادما  يوفنتو�س،  نادي 
�سنوات،   4 لـ  ميتد  بعقد  مدريد، 
مليون   30 على  مبوجبه  �سيح�سل 

يورو �سنويا. 



الأربعاء 18  جويلية  
2018  املوافـق  لـ 02 دو 

ريا�ضةالقعدة 1439هـ 13

»بوغبا«  يخف  مل  ال�سياق،  ويف 
خالل  الإ�سالمي  للدين  اعتناقه 
التتويج،  تلت  التي  الحتفالت 
املالب�س  غرفة  داخل  ومتت 
اخلا�سة بالفريق الفرن�سي ،وظهر 
على  م�سور  مقطع  يف  »بوغبا« 

يردد  وهو  ثانية   12 مدته  تويرت، 
عبارة »اهلل اأكرب« باللغة الإجنليزية 
»بوغبا«  و�سارك  مرات   3 لنحو 
ت�سكيلة  �سمن  اأ�سا�سي  كالعب 
املنتخب الفرن�سي يف بطولة كاأ�س 
انتهت بتتويج  العامل 2018، والتي 

فوزهم  بعد  الفرن�سية«  الـ«ديوك 
باأربعة  الكرواتي  املنتخب  على 
،و�سمت  هدفني  مقابل  اأهداف 
ت�سكيلة املنتخب الفرن�سي ملونديال 
رو�سيا )قوامها 23 لعب(، 7 لعبني 
اإفريقية وعربية  اأ�سول  م�سلمني من 

اثنان  امل�سلمني  الالعبني  ،ومن 
ونغولو  بوغبا  بول  وهما  اأ�سا�سيان 
الحتياطي  �سفوف  ويف  كانتي، 
نبيل فقري، وعثمان دميبيلي، وعادل 
وبنيامني  �سيديبي،  وجربيل  رامي، 

مندي.

»بوغبا« �ضاحب اأول �ضجدة يف تاريخ نهائي املونديال
اأ�صبح الالعب الفرن�صي امل�صلم، بول بوغبا، �صاحب اأول �صجدة يف تاريخ نهائي املونديال وظهر »بوغبا« يف فيديو ق�صري 

ل يتعد الثانية الواحدة، لكن انت�صر بقوة على مواقع التوا�صل الجتماعي، وهو ي�صجد يف اأر�صية ملعب نهائي مونديال 
رو�صيا 2018، احتفالاً بتتويج منتخبه الفرن�صي بطالاً للعامل كما ظهر »بوغبا« يف �صور اأخرى من نهائي، اأم�س، وبجانبه 

لعب املنتخب الفرن�صي جربيل �صيديبي، وهما ي�صجدان يف اأر�صية امللعب، احتفالاً بالفوز.

مورينيو

 الأ�ضواء �ضت�ضلط على »الكالت�ضيو« 
بعد انتقال رونالدو ليوفينتو�س

مارادونا

 ركلة جزاء وهمية �ضاعدت فرن�ضا 
على التتويج بكاأ�س العامل 2018

مبابي يرد على بيليه

مورينيو  جوزيه  الربتغايل  قال 
يونايتد  ملان�س�سرت  الفني  املدير 
مواطنه  انتقال  اإن  الإجنليزي، 
ريال  من  رونالدو  كري�ستيانو 
يوفينتو�س  اإىل  الإ�سباين  مدريد 
الإيطايل  للدوري  الكثري  �سي�سيف 

لكرة القدم )الكالت�سيو(. 
اأكد   ، اإذاعي،  ت�رصيح  ويف 
الدوري  مورينيو »من الآن مل يعد 
ثنائي  اأف�سل  ميتلك  الإ�سباين 
العامل،  م�ستوى  على  كروي 
الليغا  يف  اأحدهما  اأ�سبح  بعدما 
واأ�ساف  الكالت�سيو«  يف  والآخر 

على  م�سلطة  الأ�سواء  »�ستكون 
كبري  ب�سكل  الإيطايل  الدوري 
بجانب  اإليه،  رونالدو  انتقال  بعد 
والإ�سباين  الإجنليزي،  الدوري 
ليونيل  الأرجنتيني  لوجود 
مورينيو  فيه«واأو�سح  مي�سي 
رونالدو  انتقال  �سك،  »بال 
الكثري  �سي�سيف  ليوفينتو�س 
خالل  وت�سويقًيا  ترويجًيا  للنادي 
رونالدو  املقبلة«وانتقل  الفرتة 
ليوفينتو�س قادًما من ريال مدريد 
يف �سفقة بلغت قيمتها 100 مليون 

يورو ملدة اأربع موا�سم.

القدم  كرة  اأ�سطورة  قال 
الأرجنتينية دييغو مارادونا، رئي�س 
نادي دينامو بري�ست البيالرو�سي، 
احت�سبت  التي  اجلزاء  ركلة  اإن 
يف  الفرن�سي  املنتخب  ل�سالح 
غري  كانت  رو�سيا  مونديال  نهائي 

م�ستحقة.
اأنطوان  الفرن�سي  و�سجل 
من   1-2 التقدم  هدف  غريزمان 
النهائية  املباراة  يف  جزاء  ركلة 
انتهت  والتي  رو�سيا،  ملونديال 
على  الفرن�سي  املنتخب  بفوز 
ليتّوج   2-4 الكرواتي  نظريه 
كاأ�س  يف  األقابهم  بثاين  الديوك 

وقال   1998 مونديال  بعد  العامل 
مارادونا خالل مقابلة مع �سحيفة 
تّوجت  البيالرو�سية:«  »بري�سبول« 
ب�سبب   2018 العامل  بكاأ�س  فرن�سا 
ركلة جزاء وهمية، اأنا اأحتدث عن 
اللحظة التي ا�سطدمت الكرة فيها 
بيد الكرواتي بريي�سيت�س، لالأ�سف 
ال�ستعانة  بعد  املفرت�س  كان من 
يكون  اأن   )VAR( الفيديو  بتقنية 

القرار �سحيحا«.
نادي  رئا�سة  مارادونا،  وتوىل 
دينامو بري�ست البيالرو�سي ب�سكل 
ملدة  عقدا  وقع  بعدما  ر�سمي، 

ثالث �سنوات.

مبابي  كيليان  الفرن�سي  النجم  رد 
العاملي  الكرة  جنم  تغريدة  على 
�سيبقى  »امللك  اإن  بالقول  بيليه 
ملكا« وكان بيليه قد كتب يف ح�سابه 
على موقع »تويرت«، مازحا، اإنه قد 
حذائه  للب�س  العودة  عليه  يتعني 
ولعب كرة القدم اإذا ا�ستمر الالعب 
مبابي البالغ من العمر 19 عاما يف 

حتطيم اإجنازاته.
الفرن�سي  املنتخب  واأحرز  هذا 
كاأ�س العامل لكرة القدم للمرة الثانية 

منتخب  على  فوزه  بعد  تاريخه  يف 
للمباراة  و�سل  والذي  كرواتيا، 
تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة  النهائية 
باأربعة اأهداف مقابل هدفني، وذلك 
يف املباراة التي اأقيمت على ا�ستاد 
الرو�سية  العا�سمة  يف  لوجنيكي 
يف  هدفا  مبابي  و�سجل  مو�سكو 
هذه املباراة لي�سبح اأ�سغر �ساحب 
بعد  العامل  بطولة  نهائي  يف  هدف 
بيليه الذي �سجل يف نهائيات كاأ�س 

العامل 1958 وعمره 17 عاماً.

�ضالح خارج ح�ضابات كلوب يف مع�ضكر الريدز !

هرني يتخذ قرارا مهما ب�ضاأن م�ضتقبله

عائدات خيالية من بيع قم�ضان رونالدو بعد انتقاله اإىل يوفينتو�س

كلوب،  يورغن  الأملاين  ا�ستبعد 
ليفربول  لفريق  الفني  املدير 
الإجنليزي، الثنائي حممد �سالح 
امل�ساركة  من  ماين،  و�ساديو 
للمو�سم  وديني  لقاءين  اأول  يف 
الريدز  مع�سكر  خالل  اجلديد، 
باأمريكا وجاء هذا يف ت�رصيحات 
واأكد  كلوب،  بها  اأدىل  �سحفية 
الثنائي  ان�سمام  تاأخر  اأن  خاللها 
�سببا  �سيكون  الفريق  ملع�سكر 

اإبعادهما عن ت�سكيلة  اأ�سا�سيا يف 
�سيعودان  وماين  �سالح  الفريق. 
لليفربول يوم 20 جويلية اجلاري، 
�سي�سافر  الذي  اليوم  ذات  وهو 
املتحدة  للوليات  الفريق  فيه 
الأمريكية ا�ستعدادا خلو�س فرتة 
الإعداد كلوب قال: »ل يبدو الأمر 
كل  يعود  اأن  يل  بالن�سبة  منطقيا 
جويلية   20 يوم  وماين  �سالح  من 
و25   22 اأيام  مباريات  ويخو�سان 

املباراة  يف  لحقا  رمبا  جويلية، 
للريدز  الفني  الثالثة«املدير 
بعد  يعودا،  اأن  الرائع  »من  اأكمل: 
لنا  وين�سم  فريمينو  �سيعود  ذلك 
�ساكريي، ويف النهاية �سين�سم لنا 
وبلجيكا،  اإجنلرتا  منتخبي  جنوم 
اخلام�س  يف  �سفوفنا  و�ستكتمل 
بداأ  قد  كان  ليفربول  اأوت«.  من 
بالفعل  اجلديد  للمو�سم  الإعداد 
يف  ودية  لقاءات  ثالثة  وخا�س 

لقاءين  يف  الفوز  حقق  اإجنلرتا 
وحيدة  مباراة  يف  وتعادل  منهما 
ليفربول  اأن  بالذكر،  جدير 
�سيخو�س لقاء اإ�سافيا يف اإجنلرتا 
يوم 19 يوليو اجلاري، قبل ال�سفر 
كل  ملواجهة  املتحدة  للوليات 
الأملاين  دورمتوند  بورو�سيا  من 
ومان�س�سرت  �سيتي  ومان�س�سرت 
ونابويل  الإجنليزيني  يونايتد 

وتورينو الإيطاليني.

اأ�سطورة  هرني،  تيريي  اتخذ 
�سابقا  الفرن�سي  املنتخب 
قرارا  بلجيكا،  مدرب  وم�ساعد 
خالل  م�ستقبله  يخ�س  مهما 
عرب  هرني  وكتب  املقبلة  الفرتة 
موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه 
مدى  »على  »تويرت«:  التوا�سل 

ال�سنوات الأربع املا�سية، اأتيحت 
التدريبية  التجارب  بع�س  يل 
جعلتني  لقد  للغاية،  املجزية 
اأكرث ت�سميًما على  هذه التجارب 
املدى  على  طموحي  حتقيق 

الطويل باأن اأ�سبح مدرًبا«.
اأن  واأ�ساف: »لقد قررت لالأ�سف 

التي   - �سبورت�س  �سكاي  اأترك 
يعمل فيها كمحلل - لأمتكن من 
على  الوقت  من  املزيد  ق�ساء 
على  والرتكيز  امللعب،  اأر�س 

رحلتي لتحقيق هديف«.
اجلميع  اأ�سكر  اأن  »اأود  واختتم: 
والراحة  احلفاوة  على  �سكاي  يف 

طوال فرتة وجودي معهم، واأمتنى 
لهم كل التوفيق يف امل�ستقبل«.

البلجيكي  املنتخب  واحتل 
كاأ�س  بطولة  يف  الثالث  املركز 
على  الفوز  بعد   ،2018 العامل 
مقابل  بهدفني  الإجنليزي  نظريه 

ل �سيء.

قم�سان  بيع  عائدات  بلغت 
كري�سيانو  الربتغايل،  الالعب 
الأوىل  الأيام  خالل  رونالدو، 
تورينو  مدينة  يف  تواجده  من 
يورو  مليون   54 الإيطالية، 
�سبورت«  »ياهو  موقع  وذكر 
يوفينتو�س،  نادي  متاجر  اأن 
يف  للفريق  التقني  والراعي 
األف   20 باعوا  العامل،  اأنحاء 
قمي�س، ومت ت�سجيل 500 األف 
موقع  خالل  من  �رصاء  عملية 
رونالدو  وانتقل  يوفينتو�س. 
عاما،   33 العمر  من  البالغ 
اإىل نادي يوفينتو�س من نادي 
ريال مدريد يف �سفقة قدرت 

بـ 100 مليون يورو وقال نادي 
يوفينتو�س اإن مدة التعاقد مع 
اأف�سل لعب يف العامل خم�س 
�سنوات  لأربع  �ستكون  مرات 
وقد   2022 جوان  نهاية  حتى 
اإىل  رونالدو  كري�ستيانو  ان�سم 
مان�س�سرت  من  مدريد  ريال 
�سفقة  يف   2008 يف  يونايتد 
بلغت  وقتها  عاملية  قيا�سية 
ا�سرتليني،  جنيه  مليون   80
لريال  التاريخي  الهداف  وهو 
هدفا   451 بر�سيد  مدريد 
فاز  كما  امل�سابقات،  كل  يف 
و4  الإ�سباين  للدوري  بلقبني 

األقاب لدوري اأبطال اأوروبا.



عقبة �ضخمة تعيق قدوم هازارد لريال مدريد
ك�صفت تقارير �صحفية، عن وجود عقبة يف طريق رحيل البلجيكي اإيدين هازارد، جنم 

ت�صيل�صي الإجنليزي، اإىل �صفوف ريال مدريد الإ�صباين، هذا ال�صيف واأكدت �صحيفة موندو 
ديبورتيفو، اأن اإدارة ت�صيل�صي، لن تفرط يف خدمات هازارد، البالغ من العمر 27 عاًما، باأقل 

من 225 مليون يورو، وذلك بعد م�صتواه الرائع خالل بطولة كاأ�س العامل 2018.
وذكرت ال�صحيفة، اأن اإدارة امللكي، ترف�س دفع هذا املبلغ ال�صخم، للتعاقد مع هازارد، 

حيث يعد اأغلى من اأكرب �صفقة يف التاريخ، وهي انتقال الربازيلي نيمار اإىل �صفوف باري�س 
�صان جريمان، مقابل 222 مليون يورو ونوهت اأن نادي ت�صيل�صي ي�صتعد لالإبقاء على جنمه 
يف �صفوف الفريق، وذلك بعد قدوم املدرب الإيطايل ماوري�صيو �صاري، لتويل زمام الأمور 

الفنية للبلوز.

ميالن يتحرك لرتميم هجومه ب�ضفقتني
حترك نادي ميالن الإيطايل، لرتميم هجوم الفريق، ب�صفقتني، خالل فرتة النتقالت 

ال�صيفية اجلارية ،وذكر موقع فوتبول اإيطاليا، اأن ماركو فا�صوين، املدير التنفيذي مليالن، 
وما�صيمليانو مريابيلي، املدير الريا�صي، تواجدا يف العا�صمة الربيطانية لندن، للتفاو�س 

حول �صم األفارو موراتا، مهاجم ت�صيل�صي واأ�صاف املوقع، اأن الرو�صونريي، توا�صل مع 
نيكول�س هيجواين، �صقيق جونزالو، مهاجم يوفنتو�س، متهيًدا ل�صمه ل�صفوف ميالن.

وتابع املوقع اأن هيجواين، على ا�صتعداد ملغادرة يوفنتو�س والرحيل اإىل ميالن، يف �صفقة 
قد ت�صل قيمتها اإىل 60 مليون يورو.

ماتيو�س يربر امتناع بايرن ميونخ عن �ضم 
رونالدو

ك�صف لوثار ماتيو�س، جنم بايرن ميونخ ال�صابق، عن اأ�صباب عدم تقدم النادي البافاري، 
بعر�س ل�صم كري�صتيانو رونالدو، الذي ان�صم موؤخًرا ليوفنتو�س، قادًما من ريال مدريد، 
ملدة 4 اأعوام، براتب �صنوي يبلغ 30 مليون يورو وقال ماتيو�س، خالل مقاله على �صبكة 

�صكاي �صبورت�س »رونالدو اأ�صبح اأكرث جاذبية للكالت�صيو، حيث يبحث عن حتديات جديدة، 
كان حمرتما يف ريال مدريد، لكن العالقة مع اجلمهور، مل تكن مثل التي بني ليونيل مي�صي 
وم�صجعي بر�صلونة«. واأ�صاف »الكالت�صيو اكت�صب اهتماما متزايدا ل يُ�صدق، خا�صة بعدما 

حققت الفرق الإيطالية، بع�س النتائج اجليدة، يف ال�صنوات الأخرية، ورغم ذلك، فاإن �صفقة 
رونالدو، زادت هيبة الدوري الإيطايل«وتابع »مثل هذه ال�صفقات ل ميكن روؤيتها يف اأملانيا، 

لأن بايرن ميونخ، هو الوحيد القادر على دفع 100 مليون يورو يف البوند�صليجا«.
ونوه »لكن قيمة �صفقة رونالدو، ترتاوح بني 350 و400 مليون يورو، �صاملة الرواتب واملكافاآت 

وغريها، وهو ما �صيوؤدي اإىل انفجار الرواتب يف الفريق البافاري«واأردف »ل يجب اأن نن�صى 
اأن رونالدو �صيبلغ عامه الـ 34، يف فرباير/�صباط املقبل، وفوزه بدوري الأبطال مع يوفنتو�س 

غري م�صمون، ول اأعتقد اأنه �صيكرر النتائج التي حققها مع امللكي، كما اأن بايرن ودع 
دوري الأبطال، اأمام الريال، بتفا�صيل �صغرية يف اآخر مو�صمني«وقال »تعاقد بايرن ميونخ 

مع رونالدو، كان �صي�صبب فتنة داخل الفريق، ويف اأملانيا مل ي�صبق اأن �صهدنا �صفقة مماثلة، 
خا�صة اإذا مل يتمكن الالعب، من ت�صجيل 50 هدفا يف املو�صم الواحد«.

واأمت »الثقافة يف بايرن ميونخ خمتلفة، والفريق احلايل جيد، وحال التفكري يف �صفقات، 
فاأف�صل اخليارات تدور حول باولو ديبال وجوليان دراك�صلر«.

كري�ضتيانو رونالدو يهيمن على عناوين �ضحف اإيطاليا

ركزت ال�صحف الإيطالية ال�صادرة �صباح اأم�س الثالثاء، على ت�رصيحات الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، يف املوؤمتر ال�صحفي 
الذي قده ناديه اجلديد يوفنتو�س، لتقدميه وعنونت �صحيفة »لجازيتا ديللو �صبورت«: »كري�صتيانو رونالدو كل �صيء، اإنه بالفعل 

بال حدود، يريد الفوز يف كل مباراة، وترك ب�صمة يف تاريخ يوفنتو�س«.
واأ�صافت »بروزوفيت�س- بريي�صيت�س.. اإنرت اكت�صف ذهب رو�صيا.. اأعاد العامل تقييم الثنائي، والآن، قيمة كل منهما 70 مليون 
يورو«. ونقلت ال�صحيفة ر�صالة لورنزو اإن�صيني، لعب نابويل لرونالدو، التي قال فيها: »وحدك ل تفوز، ومي�صي اأكرث قوة.. نحن 
النادي توفري املال من  اأجل موراتا، لكن على  اأن ميالن، يف لندن، من  اإىل  اأف�صل تعاقد«ونوهت  �صد يوفنتو�س، واأن�صيلوتي 
البيع. وخرجت �صحيفة »كوريري ديللو �صبورت« بعنوان: »البطل.. كان اليوم الأول لرونالدو مليئا بالعاطفة.. هو البطل غري 
املتوقع الذي يطالبه امل�صجعون بكاأ�س الأحالم«ونقلت ت�رصيح رونالدو: »اخرتت يوفنتو�س منذ وقت طويل، وكان الأمر �صهاًل، 
هنا �صاأ�صنع التاريخ لأين اأجلب احلظ، الفوز بالإ�صكوديتو يف اإيطاليا هو حتدي«و�صلطت ال�صحيفة ال�صوء على ت�رصيحات دي 
لورينتي�س، رئي�س نابويل: »قلت ل لكري�صتيانو، مينديز عر�صه على نابويل و�صاأ�رصح لكم ملاذا مل نغلقها«واأ�صافت »األي�صون.. 
حترك ليفربول وت�صيل�صي.. الريدز يتقدمون على �صاري، الذي ي�صعى لإغالق �صفقة روجاين، وروما ينتظر العر�س«واختتمت 

»املال غري موجود.. اأفال�س باري وت�صيزينا«وعنونت �صحيفة »توتو �صبورت«: »فقط يوفنتو�س، عر�س ال�صوبر رونالدو«.
وقال رونالدو: »اأنا هنا لدخول التاريخ، عر�س يوفنتو�س كان الوحيد الذي تلقيته.. اآمل اأن اأجلب احلظ، يف عمري، الآخرين 
اإنها  وت�صيزينا،  باري  تف�صل..  التاريخية  »الأندية  العمر«واأ�صافت  الـ23 من  اأنني يف  واأ�صعر  اأنا خمتلف  ال�صني..  اإىل  يذهبون 

النهاية«. وتابعت »مورينيو والت�صوق يف اإيطاليا..  بونوت�صي مع بريي�صيت�س.. حتى باري�س يريد املدافع«.

ا�صتقر الإ�صباين اأوناي اإميري، املدرب اجلديد لنادي اآر�صنال 
الإجنليزي، على ا�صتبعاد ثنائي الفريق، خالل املرحلة املقبلة 
واحلار�س  ويلبيك  داين  الالعب  اأن  �صن،  ذا  �صحيفة  وذكرت 

املريكاتو  خالل  اآر�صنال،  عن  يرحالن  قد  اأو�صبينا،  ديفيد 
ال�صيفي اجلاري، بعد خروجهما من ح�صابات اإميري.

التعاقد مع احلار�س الأملاين بريند  اأن  ال�صحيفة،  واأو�صحت 
ب�صبب  وذلك  اأو�صبينا،  ا�صتبعاد  الرئي�صي يف  ال�صبب  هو  لينو، 
كحار�س  اإميري،  عليه  �صيعتمد  حيث  ت�صيك،  بيرت  تواجد 
اأوبامياجن،  بيري  اجلابوين  وجود  اأن  وذكرت  للفريق  اأ�صا�صي 
ويلبيك،  داين  لرحيل  ميهد  لكازيتي،  األك�صندر  والفرن�صي 
اأن  اإىل  ال�صحيفة،  واأ�صارت  الإجنليزي  املنتخب  مهاجم 
يظهر  مل  ويلباك  ولكن  رو�صيا،  مونديال  يف  �صاركا  الالعبني 
وذلك  فقط،  واحدة  مباراة  لعب  حيث  املطلوب،  بال�صكل 
للمنتخب  الفني  املدير  �صاوثجيت،  جاريث  اعتماد  ب�صبب 

الإجنليزي، على هاري كني وجيمي فاردي.
بالده،  منتخب  رفقة  لعب  اأو�صبينا  الكولومبي  باأن  وختمت 
اإجنلرتا، بركالت  اأمام  الـ 16  البطولة من دور  ولكنهم ودعوا 

الرتجيح.

اإميري ي�ضتقر على ا�ضتبعاد ثنائي اآر�ضنال
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بر�ضلونة يخ�ضى �ضياع �ضفقة الهولندي فرانكي
اأم�صرتدام  اأياك�س  يوجن، جنم  دي  فرانكي  مع  التعاقد  على  الإ�صباين،  بر�صلونة  نادي  اإ�رصار  �رص  تقارير �صحفية عن  ك�صفت 
الهولندي، هذا ال�صيف وقالت �صحيفة موندو ديبورتيفو، اإن بر�صلونة يرف�س تاأجيل �صفقة فرانكي، الذي يتمتع باهتمام بالغ 
من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباري�س �صان جريمان ونوهت ال�صحيفة، اأن بر�صلونة قرر يف البداية، تاأجيل �صم الالعب، لل�صيف 

املقبل، لكن اهتمام كبار اأوروبا بفرانكي، دفع الفريق الكتالوين، اإىل حماولة اإنهاء ال�صفقة هذا ال�صيف.
الفرن�صي  البار�صا، ويتوا�صل دائما مع  اإىل  انتقاله  للتفاو�س حول  اأعمال دي يوجن، زار بر�صلونة،  اأن وكيل  وتابعت ال�صحيفة، 

اإيريك اأبيدال، ال�صكرتري الريا�صي لرب�صلونة، ب�صبب رغبة موكله يف الن�صمام للبلوجرانا.
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ملحــــــمة البــــــعـري الأجــــــرِب
اإّنك يا حبيبي دمنة لفتى انغلقت عليك دقائق ال�صيا�صة واأ�صرار احلوادث العاّمة ، التي ُبني منها الّتاريخ ، وحفظتها الأقالم املوؤّرخة يف املو�صوعات ،  
وحا�صل الأمر عندك اأّنه هرٌج مهوٌل يف راأ�صك خمتلط ، فاإن �صئلَت عن بع�صها ل تقدر على الّتحليل ، ول ال�صتنباط ول التعليل ، اإمنا تكتفي بكالم 

خمت�صر عاٍمّ م�صطرب ، وكثرياً ما كنت اأ�صمعك متقّم�صًا �صخ�صّيتي ، بعد اإذ حفظت جماًل وردوداً عن ظهر قلب بال تثّبٍت ول بحث ول دراية!

حممود عيا�صي 

قال كليلة :

من  وانتف�ض   ، دمنة  فانزعج 
اأريكته املهرتئة ، ودخل املطبخ 
ليجلب قارورة املاء الّزجاجّية ، 
بينما التقط كليلة غليونه بهدوء 
واندفاَعه  ثورة �صديقه  متاأّماًل 
موا�صيع  فتح  قّرر عدم  وكان   ،
يتبّي  حّتى   ، موؤّقتاً  ال�صيا�صة 
واأبطاأ   ، مزاجه  اعتدال  له 
فناداه   ، عادته  غري  على  دمنة 
، فرّد من غرفة اجللو�ض حيث 
خمة املليئة بلباب  املكتبة ال�صّ
من  الأفكار  وع�صارة  الألباب 
هناك  ووافاه   ، الكّتاب!  خرية 
يده  يف  يحمل  خلاطره  تطييباً 
 ، الآ�صيوّية  الفواكه  من  طبقا 
و�صعه على املن�صدة ، واقرتب 
من  بجزء  مم�صك  وهو  منه 
 ، الإ�صالمّية  املعارف  دائرة 
املو�صوع  على  كليلة  واأطّل 

نف�صه  يُقحم  اأن  ، يحاول 
طرف  دمنة  فاأ�صاح 

 ، املجلّد 
نظر  و

ليه  اإ
بعمق 

من 

حتت عد�صة النّظارة قائاًل :
؛  تظّن  كالّذي  لي�ض  دمنة  اإّن 
ما  فهم  عدم  اأتعّمد  كنت  وقد 
من  منك  ا�صتزادًة  اإليه  ترمي 
الّنظرة  وا�صتنتاج  وحتليل  عمق 
اخلايل  والراأي   ، ال�صت�رشافّية 
 ، اأيديولوجّية  خلفّية  اأية  من 
حمّل  نظرّياتك  كانت  لذلك 
بحث وجدل يف اأكرب اجلامعات 
البحث!  ومراكز  العاملّية 
، وكافاأ �صديقه  فانت�صى  كليلة 
واأّن   ، اأهَمّ طالب عنده  بو�صفه 
اإّنا  الكالم الذي قاله يف حّقه 
ودفعه  اخل�صب  خياله  لإثارة 

للتفكري وال�صتقراء!
حلمل  املوقف  دمنة  واغتنم 
قائاًل  احلديث  على  اأ�صتاذه 
ت�صّورك  عن  حّدثني   :
قلبت  التي  الأخرية  لالأحداث 
وت�صارب   ، العامل  عقول  اأكرب 
نتاجها  نرى  و�رشنا   ، تفكريها 

تعّدى   احلرب ت�صادماً  
الباردَة.

ىل قال : فتعال معي  اإ
جمل�صنا 

خرب  عليك  و�صاأق�ّض  ؛  املعتاد 
البعري الأجرب !

قال كليلة :

مندوب  ح�رش  اأّنه  زعموا   
الأمازون  حيوانات  عن 
اخلايل  الّربع  اإىل  املّتحدة 
وكان   ، العربية  اجلزيرة  من 
من  نوع  املفّو�ض  املندوب 
 ، الأ�رش�ض  الّنم�ض  ف�صيلة 
الّثعلب  لبان  �صغره  يف  ر�صع 
وعا�رش   ، القر�ض  وحلم 
املياه  �صواطئ  يف  الّتما�صيح 
ملك  اأجازه  حّتى   ، حلة  ال�صّ
بّرّي  خنزير  وهو  الأمازون 
الّنم�ض  جاء  ومّلا   ، خطري 
ة ، جعل  على طائرته اخلا�صّ
حراء  ال�صّ تلك  يف  يطوف 
فيها  الّنعاج  قطعان  ويرى 
ول  راع  بال  كالهمج  ت�رشح 
اخلنزير  اإىل  فبعث   ، دليل 
ولئَم مت�صي  اإن هنا   : قائاًل 
على الرمل ، ولي�ض اأحّق مّنا 
ورعيها!  �صيا�صتها  يف 
الّنم�ض  واقرتح 
ملُك  يكون  اأن 

به  لي�ض  بعرياً  حراء  ال�صّ
 ، هّمة  ول  غرية  ول  فحولة 
يكون  اأن  الوحيد  و�رشطه 
الهامة  وافر   ، اجلثة  �صخم 
عايل القامة! فعر�ض له بعري 
عظيم  ؛  فة  ال�صّ تلك  على 
ال�ّصحم  مرتّهل   ، الكر�ض 
ت�صعفه  ل   ، ال�ّصنام  ،مفلطح 
وتخلده   ، قوائُمه  ال�ّصبق  يف 
اأما   ، دعائُمه  الأر�ض  اإىل 
فيل  وجه  هو  فكاأّنا  وجهه 
مبا  واأبدل   ، خرطوُمه  نزع 
اأنف الإن�صان خي�صومه  ي�صبه 
و�صاحبَه  اإليه  فتوّدد   : قال   ،
 ، وعاتبه  �صيئا  �صاك�صه  ثّم   ،
الذي  العر�َض  عليه  وعر�ض 
كان  مهما  لبعري  ميكن  ل 

رف�صه 

وما هي اإل اأيام حتى 
ركب البعري  عر�ص 
املحيط ، وراأى املاء 

لأول مرة ، فتمنى اأن 
تكون هذه ال�صحراء 

الزرقاء ملَكه من 
دون املخلوقات ، فقال 

له النم�ص : �صرتى 
ما يرتكك تن�صى 

حراء اخل�صراء ! ال�صّ

ومّلا و�صل البعري اإىل 
املكان  عي 

ى  اأ ر و

والوجه  واخل�رشة  املاء 
الده�صة  عقدت  احل�صن 
وجعل   ، �صدقيه  بي  ل�صانه 
املخيف  الّنهر  يتاأّمل 
الأ�صجار  بي  هادراً  ين�صاب 
، وفيها ما فيها من عجائب 
ل  حّتى   ، الل  والِظّ اخل�رشة 
و�صاأل   ، تظهر  ال�صم�ض  تكاد 
اجلّنة  هذه  األي�ض   : الّنم�ض 
التي يتحدثون عنها ؟! قال ؛ 
بلى اإنها _وراأ�صك _ هي  ، 
اأقتات من هذه  : دعني  قال 
فاإّنه  اخل�رشاء!  ال�صحراء 
ما  طويل  زمان  علّي  مّر  قد 
الغ�صا  على  اإل  فيه  اأقتات 
فقال  القراح!  املاء  وبع�ض 
اإل لتحيا ، ثم  : ما جئنا بك 
بهذا  وتنعم   ، املدنّية  تعي�ض 

الكون الأخ�رش!
ال�صجر  من  كل  ياأ  وانطلق 
الب�صاط  على  ويرتع  والّثمر 
نهر  من  وي�رشب   ، الأخ�رش 
ثّم   ، عديدًة  اأّياما  الأمازون 
الرّبي  اخلنزير  على  اأدخل 
فجعل   ، الأبي�ض  ق�رشه  يف 
الق�رش  يف  يتجّول  البعري 
ويدو�ض  العري�صي  بخّفيه 
الزرابي والأثاث ويقول  على 
هذا  اإن   ، اهلل  �صبحان   :
اأيها  عجاب!  ل�صيء  الإيوان 
راأيت  ؛ما  الكرمي  اخلنزير 
يف عمري مثل خ�رشتكم ول 
مائكم ول مثل بنائكم ، حتى 
رقيقة  فاإنها  ؛  حيواناتكم 
�صاحرة  وطيوركم   ، لطيفة 
يا  يل  تاأذن  فهل   ، �صادحة 
اأر�صكم  يف  باملكوث  مولي 
؟ قال الرئي�ض : امكث حتى 
املدنية  من  �صيئا  تتكت�صب 
والرقّي ، ثم ننظر يف اأمرك ، 

واأعادوه 
ىل  اإ

جهة 
من 

الطرف  الغابة يف 
وكانت   ، ال�صمايل 
اأكرث �صحراً واأوفر �صجرا 
، وملا  �صاء  ، فرتع فيها ما 
واأخربه  اخلنزير  اإىل  اأعادوه 
من  حتّرج   ، الأليم  اخلرب 
عليه  وثقل   ، مرتعه  مفارقة 
الّنعمة  اآثار  من  الن�صالخ 
حيث  القفار  اإىل  والعودة 
والرمال  الياب�صة  احللفاء 
وامل�صافات  املحرقة 
وقال   ، العط�صى  ال�ّصا�صعة  
ذلك  تعّمدنا  اإننا   : اخلنزير 
تلك  على  ولّيناك  وقد   ،
على  راعيا  فكن   ، حراء  ال�صّ
ت�صو�صهم   ، النعاج  قطعان 
، ولكم ما  بال�صّدة والعجرفة 

فوق الأر�ض ولنا ما حتتها!

قال : وما هو موجود 
حتتها ؟

قال : ل ت�صاأل يا بعري عّما ل تفهم 

التزمت  اإن   _ علينا  ولك   ، فيه 
ببنود التفاقّية _ اأن يكون امللك 
دون  خال�صة  بعدك  من  لعقبك 
الإبل ، وقد اأكرمناك بناقٍة حتفظ 
تخفي  اأن  على   ، الّرفيع  ن�صلك 
؛  املتنّطعي  اأولئك  عن  ن�صبَها 
تنازع  ول   ، حماك  يقربوا  فال 
يف ملكك مادام هذا اخلنزير يف 
هذا البيت ، فاأنت بعري ا�صتثنائّي 
و�صّممت   ، اأعيننا  على  �صنعت   ،
كما اأحببنا ، واأنت واإن كنت منهم 

، اأ�صبحت مّنا!
 ، ليال  به  وجيء   : كليلة  قال 
وبداأ   ، القفر  ذلك  يف  واألقوه 
وملا   ، املعاناة  رحلة  ناقته  مع 
اخل�رشاء  ذكرياته  هاجت  جاع 
حلظاته  وماجت   ، نف�صه  يف 
وال�صم�ض يف   ، الزرقاء يف خياله 
وجاءت   ، باملر�صاد  ال�ّصماء  كبد 
الناقة اإليه ببع�ض احللفاء فجعل 
يلوكها ويقول : ما اأقدر على هذا 
فاأخرجت   ، العي�ض  من  ال�ّصظف 
الأمريكّي  الطعام  من  علبة  له 
اإىل  يحّن  وظّل   ، بنهم  تناوله 
وهما  ال�صماء  اإىل  ويتطلّع  املاء 
بال  اخلايل  الربع  يف  هائمان 
�صارفا  حتى   ، رجاء  ول  اأمل 
اأحد  فجر  ويف   ، النتهاء  على 
راأ�صه  على  هبط  احلاّرة  الأيام 
وتبي   ، منه  ففزع  اأ�صود  م�صلّي 
يحمل  الّنم�ض  اأنه  برهة  بعد 
ومفادها   ، اإليه  اخلنزير  برقية 
حممّيته  اإىل  �صمال  يتوّجه  اأن 
وياأمره   ، لأجله  �صنعها  التي 
 ، مملكته  دعائم  فيها  يقيم  اأن 
 ، قطعانها  على  حكمه  وميار�ض 
بعرينا  كان  حتى  اأيام  مت�ض  ومل 
 ، الأمازونّية  املحمّية  يف  يتخلّع 
يتمّتع وناقته  بالطعام وال�رشاب ، 
ويتقي ال�صم�ض بامل�صبح والظالل 
ملكها  التي  قطعانه  وتقبع   ،
خارج  والنار  احلديد  بقب�صة 
حممّيته ، وقد �ُصمع للّنعاج �صوؤال 
ل يرتّد اإليه جواب : كيف ، ومتى 

ح�صل ذاك الو�صُع ؟

واهتّمت احلمر يف كّل 
جنع قائلًة  : متى ح�صل 
حراء ؟ وقد  تاأميم ال�صّ
كنا نرتع وناأكل وننزو 
بال رقيب ول زاجر  ؟

على  القطيع  نام  قد  وكان 
بينهم ل  ال�صوؤال  لأّن  ؛  قلق  
يزال مطروحاً! والتفت كليلة 
نحو دمنة ي�صتمد ن�صوته منه 
كالعادة  فاإذا هو على اأريكته 
اقد اأدركه النعا�ض على تلك 

الّتفا�صيل !. .
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متابعات 

ق�شة املراأة حيزية  عند ال�شاعر 
الفل�شطيني عز الدين املنا�شرة
)حيزية( هو ا�صم امراأة جزائرية، �صجلت الذاكرة ال�صعبية ق�صتها التي وقعت يف 

القرن التا�صع ع�صر، وهي ح�صب ق�صة رواها ال�صاعر ال�صعبي ابن قيطون، وهي ق�صة 
تدور حول حب )ال�صعيد( حليزية، وتقدم م�صاهد رومان�صية حاملة بني اأ�صجار نخيل 
الواحات، اإىل اأن تتوفى حيزية مبر�ض خطري يف رحلة ب�صكرة و�صطيف، وقد حزن 

)ال�صعيد( كثرًيا وطلب من ابن قيطون اأن يكتب ق�صيدة �صعبية ت�صور حزنه وتفجعه. 

بقلم د-وليد بوعديلة

ال�شاعر  اطلع   وقد 
عا�ش يف  الذي  اللف�شط�شني 
اجلزائر عز الدين ااملنا�رصة 
ديوانا  وكتب  الق�شة،  على 
كامال عنوانه«حيزية عا�شقة 
الواحات-1999«  رذاذط  من 
اخلا�شة  ق�شته  يبتدع  ولكّنه 
حمتلفة:،  �رصد  وطريقة 
حيزية  ق�شة  عنها:)اإن  يقول 
جزائرية  �شعبية  ق�شة 
م�شهورة، ففي القرن التا�شع 
فتاة  هناك  كانت  ع�رص، 
تدعى حيزية تقابل عا�شقها 
مرة  وذات  النخل،  واحة  يف 
الوجه  ملثمة  وهي  ح�رصت 
متاًما، فظن العا�شق املنتظر 
اأنها العذول الوا�شي، فاأطلق 
وقد  وماتت...  عليها  النار 
قرية  يف  حيزية  قرب  زرُت 
قرب مدينة ب�شكرة، وتاأثرُت 

فهو  قدمته  ما  اأما  بالق�شة، 
ال�شهل  نوع  من  حداثي  ن�ش 
على  قراءة  وهو  املمتنع، 
قراءة ابن قيطون ال�شعبية( ، 
وب�شبب هذا التفاعل الن�شي 
ابن  ون�ش  املنا�رصة  بني 
البحث  اهتم  فقد  قيطون، 
النقدي بهما، واأبرز احلوارية 
داللية  بنيوية-  م�شتويات  يف 

خمتلفة). 

حيزية و دللت 
احلياة:

االنتقال  يف  نبحث  عندما 
امل�شتوى  من  بال�شخ�شيات 
امل�شتوى  اإىل  العادي 
ت�شادفنا  االأ�شطوري، 
جتلّيات  هي  فما  حيزية، 
املعاين  هي  وما  اأ�شطرتها؟ 
املنا�رصة  اإليها  اأ�شار  التي 
هي  وما  خاللها؟،  من 
ح�رصت  التي  االأ�شاطري 
الروؤى/  هي  وما  معها؟ 
خفقت  التي  االأيديولوجية 
ال�شخ�شية؟...  هذه  بها 
ق�شيدة  املنا�رصة  يكتب 
رذاذ  من  عا�شقة  )حيزية 
باإ�شعاعات  ليلقي  الواحات(، 
على جدلية املراأة- الطبيعة 
فحيزية  ال�شعري؛  البدء  من 
وهج  من  تاأتينا  عا�شقة 
بكل  ممتلئة  ال�شعبية  الق�شة 
وروائح  املطر  قطرات 
ال�شعر  وينطلق  االأ�شجار، 

اأنا املتكلم  يف ك�شف عالقة 
بهذه املراأة/ االأ�شطورة:

اأح�صد الواحة الدموية 
هذا امل�صاء

اأح�صد الأ�صدقاء
اأح�صد املتفرج 

والطاولت العتاق 
الإماء 

الأكَفّ التي �صفقت 
راعفة

القوارير اأح�صدها 
و اخلالخيَل ذاهبة اآيبة 

اأح�صد العا�صفة
يف حنايا الف�صاء 

اأح�صد اخلمر من�صابة، 
وعراجيُنها يف ارتخاء 
و ابن قيطون اأح�صده 
عا�صًقا طاف يف زرعها

عرب  )احل�شد(  فعل  يتكرر 
الق�شيدة  من  كبرية  اأجزاء 
)46 مرة(، وكاأن ال�شاعر يهيئ 
والفكرية  النف�شية  االأجواء 
من  م�شكه  ق�شد  للقارئ، 
العوامل  يف  واإدخاله  يده 
املراأة،  لهذه  االأ�شطورية 
من  احل�شد  م�شاعر  فتكون 
خمتلف ال�شخ�شيات بل حتى 
واملوجودات  الزمكان  من 
النف�شي  فيها  يتداخل  اآلية 
باملعنوي،  والفني  بالفكري 
القارئ  يده�ش  اأن  قبل 
وين�شنى  االأ�شطورة  باملراأة/ 
املراأة/  عن  عرفه  ما 

يريد  ال�شعبي.  املوروث 
حيزية  ميتلك  اأن  املنا�رصة 
النا�ش  كل  دون  من  فقط  له 
واالأ�شياء،  واالأمكنة  واالأزمنة 
عن  البحث  �شفر  يبداأ  لذلك 
و)البحث  و�شحرها،  �رصها 
يرتجم  الرمز  حيزية  عن 
من  اخلروج  يف  االأنا  رغبة 
املاأزوم،  النف�شي  الف�شاء 
ف�شاء �شلبي وجامد امتالأت 
واالإحباط  بالياأ�ش  اأجزاوؤه 
اأنا  والت�شاوؤل،  والغرابة 
نف�شية  اأزمة  تعي�ش  املتكلم 
م�شتواها  عن  تف�شح  حادة 
ال�رصفات  ودرجاتها 
بكل  للما�شي  الالمتناهية 
حيزية  عرب  ومكوناته  اأبعاده 
مل  ال�شاعر  لكن   ، الرمز( 
يكتف بحيزية الق�شة ال�شعيية 
م�شتوى  اإىل  تاألق  واإمنا 
يف  واأبدع  االأ�شطورة،  حيزية 
اأ�شطورية  اإ�شارات  تقدمي 
على  القب�ش  ميكن  جديدة، 
الداليل  بالتعمق  مرجعيتها 
جعل  اإّن  القرائي.  واالنفتاح 
العنا�رص  يف  تتماهى  حيزية 
الطبيعية، هو اأول ارتقاء بها 

يف امل�شتوى االأ�شطوري: 

اأح�صد النجم حني 
غفى هائًما

فوق مع�صمها ثم ناْم
اأح�صد الكوكبني 

الذين اأماطا اللثاْم
اأح�صد الليل فوق 

زنود الرخاْم
اأح�صد الزنبق 

الوثني، و�صرب 
القطا،

ثم �صرب الع�صافري، 
جي�ض اليمام

الطبيعة  يف  ال�شاعر  ميتزج 
بل  )حيزية(،  من  يقرتب  كي 
بها  يبتعد  اأن  ي�شتطيع  كي 
التعبريية  االقرتابات  كل  عن 
واإذا  الب�رصية،  الت�شويرية  اأو 
كانت كل التجارب االإن�شانية 
�شدى  هي  الواقع  يف 
والفكرية  النف�شية  للتجارب 
فاإن  باالإن�شان  متر  التي 
االإبداع ي�شت�شعرها ويعي�شها، 

من  احلياة  ينقل  وال�شعر 
العدم ليجعل الكون واالإن�شان 
وجماالً،  اإ�رصاًقا  اأكرث  فيها 
وتكون �شورة املراأة –هكذا- 
مب�شتويات  ارتباًطا  اأكرث 
النا�شج  اجلمايل  الت�شوير 
بالطبيعة  املراأة  وبتفاعالت 
ويبدو  ال�شاحرة.  وف�شاءاتها 
يف  دخل  قد  املنا�رصة  اأن 
مع  �شاحرة  جتاذبية  عالقة 
االأ�شطرة،  فمنحها  حيزية، 
باحل�شد  اعرتف  اأن  بعد 
ومنحته  �شدره،  املختلج يف 

احلياة لن�شه ولقلبه...
الذي  الكون  هي  فكانت   
ي�شيء طريق ال�شاعر ويرتقي 
تريد  النجوم  اإن  مبو�شيقاه. 
املراأة/  هذه  من  االقرتاب 
جتري  وكذلك  االأ�شطورة، 
وكاأّن  نحوها،  الكواكب 
التي  )الرثيا(  هي  حيزية 
االإ�شالم،  قبل  العرب  عبدها 
اأنها واهبة الغيث،  واعتقدوا 
النقل  هذا  من  وانطالًقا 
العنا�رص  توا�شل  االأ�شطوري 
الطبيعية رحلتها اإىل )حيزية(، 
ح�شده  املنا�رصة  ويك�شف 
القطا...،و  الزنبق،  لليل، 
تبقى القائمة مفتوحة، ويظل 
يكون  اأن  اإىل  يطمح  ال�شاعر 
حليزية/  الوحيد  املتعبد 

الرثيا. 
هنا-  -من  حيزية  وتبداأ 
تقرتب من عوامل االآلهة، فما 
�شتتماهى  التي  االآلهة  هي 
جتليات  هي  وما  فيها؟ 
الذي  االأ�شطوري  التوظيف 
القارئ؟،  �شينفتح عليه وعي 
هذا القارئ ينطلق من معرفة 
متعددة حول توظيف املراأة 
وقد  والثقافة،  احل�شارة  يف 
الرتاث  يف  املراأة  ح�رصت 
االإن�شاين،  الفني  الفكري- 
االأعمال  وظفتها  كما 
اأبعاًدا  تتخذ  فهي  االأدبية، 
متخّيلة،  واأخرى  واقعية 
لكل  امللهمة  بدور  تقوم  كما 
ت�شجيل  مع  اإبداعي،  فعل 
اأيديولوجية  اختالفات 
املبدعني  بني  وجمالية 
للمراأة،  توظيفهم  اأثناء 
املنطلقات  باختالف  وذلك 
واملرجعيات  الفكرية 

االجتماعية- الثقافية.

اأن  املنا�رصة  اختار  لقد 
الق�شة  يكون من�شًفا حليزية 
بها  فاقرتب  بها،  ومفتوًنا 
االأ�شطورية  امل�شاهد  من 

ومنحها الدالالت اجلديدة:

اآه يا امراأة من رذاذ 
ال�صماء

اآه يا �صجر الغابة املاطرة
اأح�صد اجلذع: زيتونٌة 

مرجحْت �صاعديْن
اأح�صد النبع، مركز 

ع�صب القبيلة خلف 
الأفق

ال�شعبية  ال�شخ�شية  تعانق 
هنا مالمح البطل املوؤلّه يف 
فهي  واالأ�شاطري،  املالحم 
وموغلة  ال�شماء  من  قادمة 
االأ�شجار  جذوع  اأعماق  يف 
ويف مراكز املاء يف االأر�ش، 
وهذه االإيحاءات حتيلنا على 
اأ�شطورية  احتفالية  م�شاهد 
االأ�شجار،  بتقدي�ش  خا�شة 
الكنعاين  ال�شاعر  واملنا�رصة 
خلفيات  جيدا  يعرف 
حيث  الكنعانية،  االأ�شاطري 
يهرقون  الكنعانيون  )كان 
اخلمرة عند منابت االأ�شجار 
بالقرابني،  اإليها  ويقرتبون 
وكانوا يقيمون املذابح حتت 
اخل�رصاء،و  االأ�شجار  منابت 
البناء،  تام  املذبح  يعترب  ال 
ما مل تن�شب باإزائه )اأ�شرية(، 
واالأ�شرية اإما �شجرة اأو جذع 

ياب�ش(.
ال�شاعر  حقق  ولذلك 
املراأة  بني  االقرتاب 
وال�شجرة. لقد كانت االأ�شجار 
معبودة ومقد�شة، وما ينجزه 
املنا�رصة من اأ�شطرة حليزية 
لكتابة  حماولة  اإاّل  لي�ش 
ون�شيان  القدا�شة،  حيزية/ 
فهي  املاألوفة،  حيزية  داللة 
مينح  الذي  اجلذع/النبع 
يتم  وبه  للقبيلة،  اخل�شب 
الثبات  يوميات  من  االنتقال 
واجلمود اإىل يوميات احلركة 
تعود  ع�شتار  وكاأّن  والتحّول، 
العامل  �شفر  من  االأر�ش  اإىل 
بحيزية  وتلتقي  ال�شفلي، 
ال�شماء(،  )رذاذ  لتمنحها 
تعطي  اأن  منها  وتطلب 

اخل�شب والنماء لالأر�ش.
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وتتحول حيزية اإىل )اإزي�س( الآلهة 
�سيدة  العظيمة  وهي  امل�رصية 
يديها  يف  ال�سحر،  �سيدة  الآلهة، 
الأمل  ينمحي  وبكلماتها   ، ال�سفاء 
وبقوتها تعيد احلياة اإىل من مات، 
يف  اإزي�س  حيزية-  �سعرية  لنقراأ 
يف  ت�سمو  كيف  املنا�رصة،  �سعر 

معراج اأ�سطوري مده�س: 

القتيلة زيتونة
اأم رماح املقابر قد 
غر�ست يف ال�سوؤال

القتيلة رمل على البحر
اأم ذهب الأ�سرحة

فلنقل: عا�سقة
يف ليايل ال�سبيب
ولنقل: عندليب

ولنقل حني اأغوت يف 
اللهيب

ولنقل �ساحرة)

)اإزي�س(  امل�رصية  الآلهة  متنح 
الأمرا�س،  من  وال�سفاء  احلياة 
الزيتون  يف  تتوّحد  القتيلة  وهذه 
فهي  البحر،  ورمل  والأ�رصحة 
يريد  الأم،  الأر�س-  حيزية 
مع  تتفاعل  اأن  املنا�رصة  لها 
الوجودي  وبعدها  الأر�س  جوهر 
املفتوح على الأ�سطوري والديني، 
وواهبة  احلياة  م�سدر  باعتبارها 
اأدوات البقاء، وفكرة الأر�س متتد 
بني الأ�ساطري والن�سو�س الدينية، 
الأم  الأر�س-  �سكل  )يف  وحت�رص 
على  النَعم  تغدق  التي  املعطاء 
ملكه  �سكل  يف  وتراها  الإن�سان 
اأّن  غري  اجلبال،  و�سيدة  الآلهة 
ا م�سدر املياه واهبة  اأي�سً الأر�س 
�سعرية  �سياقات  ويف    .، احلياة( 
اإخرى اإنها املراأة- الإن�سان/ الإله، 
للنخلة،  الأ�سطورية  الدللة  وهي 
ال�سعبية  الثقافة  اأعطتها  فقد 
امتزاًجا  الأ�سطورية  والق�س�س 
األوهية،  اإن�سانية واأخرى  اأبعاد  بني 
فـ )اإن الن�ساء يف العراق كّن يجزعن 
اأنها  عندما تقطع نخلة، ويعتقدن 
عن  �رصير  ي�سدر  عندما  تبكي 
كان  القدمية  م�رص  ويف  قطعها، 
تقوم  ال�سجرة  اإلهة  اأن  يعتقد 

بعملية الر�ساعة حتى بعد املوت 
ففي قرب حتومت�س الثالث ي�ساهد 
يد ممتدة من �سجرة  ثدي حتمله 
وهو   ، امللك(  لتغذية  مقد�سة 
الطبيعة  حزنت  التي  حيزية  �ساأن 
ملوتها واحرتقت العيون دمًعا بعد 
فراقها، ولكنها – مع ذلك- ظلّت 
ح�سورها  وامتد  خالدة،  ق�ستها 
الإبداع،  ذاكرة  يف  املده�س 
املنا�رصة،  �سعر  يف  لي�ستقر 
وي�رصق  دللته  يف  يتجدد  لكي 
قيم  عربه  وتتجلى  ت�سكيله،  يف 
املحبة والنتماء واحل�سن. تتحول 
وهي  الأ�ساطري،  نخلة  اإىل  حيزية 
ممطرة،  غابات  نحو  امل�سافرة 
وال�سعادة  اجلمال  باأ�سواق  تخفق 
كرمة  كذلك-  هي-  بل  والوجود، 
تدفع بالعنب للإن�سان ليزداد حياًة 
واإّن  اليومي،  حراكه  يف  واإ�سعاًعا 
اإله  ني�سو�س(  )اأبو  يتاأمل  القارئ 

اخلمرة يف الأ�ساطري اليونانية.

حيزية و الأ�ساطري:

خالد(  )�سيدي  من  حيزية  ياأخذ 
ويوا�سل انتقاله يف العامل، حامًل 
حيزية  وتتحول  والكرمة.  اخلمرة 
)اأ�سرية(  اإنها  البحر،  حورية  اإىل 
الآلهة الكنعانية زوجة )اإيل(، وهي 
التي  الإغريقية  الآلهة  )اأفروديت( 
على  ترق�س  البحر  من  خرجت 
الأمواج، ويبقى ال�ساعر املنا�رصة 
ت�سكيل  عن  متوا�سل  بحث  يف 
القابعة  وهي  اخلا�سة،  اأ�سطورته 
يف الرتاث ال�سعبي والواقع اليومي 
تنظر مبدع الأ�ساطري، كي ي�سيغها 
والكرمة  والزيتون  الأر�س  بروؤى 
باإ�سارات  وي�سعفها  والنخلة، 
جديدة ومتنوعة فيها روائح الهوية، 
الدين....  الأ�سطورة،  امللحمة، 
الإن�ساين.  التمّيز  ي�سنع  ما  وكل 
وقد تكون حيزية املوؤ�سطرة، هي 
التي  اليونانية  الأنثى  )اأندروميدا( 
ربطت اإىل ال�سخور، واملراأة التي 
يكا�سفها املنا�رصة قد ظهرت من 
وهي  اجلزر،  �سخور  ومن  البحر 
وهنا  مل�ساء،  �سوداء  �سفائر  ذات 
لأن  الأ�سطوري،  توهجها  يزداد 
هذا ال�ساعر م�سافر بني الأ�ساطري 
ملمح  ال�سعبية  �سخ�سيته  ليمنح 

اآلهة  من  واأخرى  ال�رصق  اآلهة  من 
املتعددة  الواحدة  لتكون  الإغريق 
البطل  وهي  اجلمع،  الفرد-  اأو 
املوؤلّه الذي يعانق الإلهي وينفلت 
من الإن�ساين، وهكذا )تظهر حيزية 
�سعرية  م�ستوى  على  قيطون  ابن 
و�سعري  دليل  كف�ساء  املنا�رصة 
وجداين  وكاأفق  جلّي،  و�ساعري 
�ساعرية  لغة  يف  �سويف،  �سرييايل 
عن  يعرب  اأحمر  مبوال  �سارخة 
جتليات  وتاأخذ  وال�سياع،  الغربة 
هي  اأهمها  لعل   ، اأخرى(  رمزية 
الرحلة املتوا�سلة، ق�سد الو�سول 
اخل�سب،  اجلمال،  ف�ساء  اإىل 
يفتح  احلياة...  الأر�س،  الهوية، 
الأ�سطورية  ذاكرته  املنا�رصة 
ق�سة  اأو  عن�رص  كل  عن  ويبحث 
من  بقي  فماذا  حيزية،  تنا�سب 
اأ�ساطري ميكن اأن تعرّب عن م�ساعر 
واإىل  الفل�سطيني؟  ال�ساعر  واأفكار 
ومتى  الأ�سطرة؟  بلذة  ي�سري  اأين 
الغرائبي  الطريق  هذا  �سيتوقف 
هذا  يف  حيزية؟.  ت�سكيل  يف 
ال�سفر الأ�سطوري يجد املنا�رصة 
النار فيحمله وي�سكل ن�سه  عن�رص 
مللموا  غجٌر  ولنقل:  ال�سعري: 

نارهم 
حول تلك ال�سفاف

ون�سوا جمرة ُعِلّقت يف 
ذوائبها البائنة)

كما يجد نرج�سة 
الأ�سطورة الإغريقية، 

في�ستعني بها، وهو يتاأمل 
امراأة الق�سة ال�سعبية:

رمبا مل تكن من دم، اإمنا 
نرج�سة

�سافرت حول مراآتها
و اأراهن ما ع�سقت اأحًدا

اإمّنا ع�سقت ذاتها
قرب واحات )اأولد 
جالل( يف الفلوات)

يتوقف  اخل�سب  دللت  بعد 
النبعاث  دللت  عند  املنا�رصة 
وهو ما حتيل عليه لفظة )اجلمرة( 
اأخذوا  الذين  الغجر  خلفها  وقد 
على  اأ�سعلوها  اأن  بعد  النار  معهم 
�سفاف املاء )بحر، نهر، واحة...( 
فهل بقاء هذه اجلمرة تاأكيد لإرادة 

ال�ستمرار والدميومة؟ اأم هل هي 
هل  العنقاء؟  اأ�سطورة  على  اإحالة 
اإن من  اأمام حيزية-العنقاء؟  نحن 
يعرف توظيف ال�ساعر للنخلة -يف 
�سياق اأ�سطرة ال�سخ�سية ال�سعبية- 
احلقيقي  بني  دمج  عملية  �سينجز 
ال�سعبي  بني  اأو  والإبداعي 
الأ�ساطري  ويف  والأ�سطوري، 
للإله  رمًزا  الن�رص  كان  امل�رصية 
مع  حًيا  يُحرق  كان  وقد  ال�سم�س 
�سعف النخيل، بعد اأن تتم ال�سم�س 
دورتها الكربى ويعود ن�رص ال�سم�س 
بجيل  يحتفل  لكي  الع�س  اإىل 
العنقاء  رماد  ومن  جديد،  عنقاء 

املحرتقة تولد عنقاء جديدة. 
يف  تتماهى  حيزية  وهاهي 
واإذا  ذاته،  ع�سق  الذي  نرج�س 
ال�سعبي  الق�س  حيزية  كانت 
ال�سباب  ال�سحراوي  اأحبت  قد 
يُحّور  املنا�رصة  فاإّن  )�سعيد(، 
ذاتها  حتب  ويجعلها  الق�سة 
اجلزائرية  ال�سحراء  فلوات  يف 
اأخرى  اأنثى  وكاأنها  )اأولد جلل(. 
جديدة تلغي �سورة الأنثى الأ�سلية 
من  وتعلي  القدمية،  املعروفة- 
اأ�سطورية،  بخ�سائ�س  تفردها 
املراأة-  ل  الإلهة  املراأة-  جتعلها 
ن�ستح�رص  نكاد  وهنا  الإن�سانة، 
�سوت املنا�رصة يدافع عن روايته 
يريدها  وهو  اخلا�سة،  و�رصديته 
ابن  من  تقرتب  خمتلفة  خا�سة 
قيطون يف حدود حيزية الإن�سانة، 
يف  الفل�سطيني  بال�ساعر  لرتتقي 
ويختار  املوؤ�ْسطرة.  حيزية  اأفق 
ال�ساعر مع دللة املوت اأن يراوغ 
الق�سة ال�سعبية ويحّور فعل املوت 
وخلفيته ال�سعبية، ومينحها م�سهًدا 
فجائعًيا مغايًرا، فبعدما تفاعل مع 
مو�سوعات املراأة والرحلة وا�سل 
ي مع الن�س ال�سعبي،  تفاعله الن�سّ
مو�سوعة  اأجواء  نحو  واأحالنا 
الق�سة  املنا�رصة  يغري  املوت.. 
العمق  يف  يحّور-  كما  ال�سعبية، 
الإغريقية  امللحمة  الن�سي- 
قد  ال�سعبية  الق�سة  حيزية  لأن 
املر�س،  بعد  الرحلة  اأثناء  ماتت 
مل  الإغريقي  الن�س  و)بنيلوب( 
لقائها  حلم  حققت  اإنها  بل  متت، 
الأ�سطوري  البطل  بزوجها 
اأن  فبدل  وهكذا  )اأودي�سو�س(، 
وردة  حليزية  املنا�رصة  يعطي 

جميلة يف م�سهد رومان�سي يتعانق 
وال�سماء،  والواحة  احلب  فيه 
م�سهد  يف  غادًرا  خنجًرا  اأعطاها 
ماأ�ساوي يتعانق فيه الأمل الداخلي 
)جبني  ملوت  الطبيعي  باحلزن 
عندما  احلقول(.  وغزال  الندى 
نقراأ هذا امل�سهد تتحرك خميلتنا 
بني جملة من املرجعيات ال�سعبية- 
الأ�سطورية، ترحل بنا من فل�سطني 
اإىل اجلزائر، ومن الزمن الإغريقي 
اليونان  ومن  ال�رصقي،  الزمن  اإىل 
اإىل فل�سطني، وهو ما تنجزه اللّغة 
وامتداد  )ماأوى  وهي  ال�سعرية، 
للمكان امل�رصوق، مع الإبقاء على 
امل�سافة اللزمة جمالًيا، وارتداد 
اغتذاء  بو�سفه  الأم  الرحم-  اإىل 
الآخر  عن  ومتايًزا  وروًحا  وماء 
على  غ�سبًا  املقيم  الإ�رصائيلي 

اأر�س فل�سطني التاريخية( . 

يف اخلتام

اأن  اأراد املنا�رصة لنهاية حيزية  لقد 
�سها بوعيه وقراءته  تكون خا�سة؛ يوؤ�ِسّ
للموروث ال�سعبي، دون النقل املبا�رص 
واإدخال  التحوير  وعرب  وال�سطحي، 
الت�سويه على الق�سة الأ�سلية، فكانت 
يومياتها  تنفتح  اأ�سطورية  ال�سخ�سية 
جماليتها  وتتحاور  الده�سة،  على 
من  الأ�ساطري،  اآلهة  جماليات  مع 
بني  التجوال  اأثناء  معريف  قيد  دون 
رمزيات اجلمال واخل�سب عند الأمم 
القدمية ويف خمتلف احل�سارات، بل 
الإن�سانية من  الرتاثات  )ا�ستيحاء  اإّن 
بالغ  عامل  وديانات  واآداب  اأ�ساطري 
الفائدة واملتعة يف م�ساعدة ال�ساعر 
وتخ�سيبها،  جتربته  اإغناء  على 
مراياها)(،  وتاأثري  دللتها  وحتديد 
للقراء  مراوغة  جتربة  لتكون 
ومتحّدية لوعيهم النقدي، لذا وجب 
متعّدد  املنا�رصة  قارئ  يكون  اأن 
على  بالتجريب  موؤمناً  املرجعيات، 
لأّنه  والدللية،  ال�سكلية  امل�ستويات 
عند  يتوقف  ل  �ساعًرا  �سي�سادف 
نحو  ي�سري  واإّنا  التقليدية،  القواعد 
ال�سعرية، ومن ورائه وهجه  احلداثة 

الكنعاين وزاده الأكادميي.
مالحظة:للدرا�سة مراجع

د-وليد بوعديلة جامعة 20اأوت 
-1955�سكيكدة

املرجع نف�سه، ال�سفحة نف�سها.



تناول  �أن  �أمريكيون  علماء  وجد 
معني  نوع  من  دهنية  �أحما�ض 
ميكن �أن مينع �لإ�صابة بال�رسطان 
و�أن يوقف �نت�صاره �أي�صا ون�رست 
�أن   »MedicalXpress« جملة 
تناول  فائدة  على  �أكدو�  �لعلماء 
�أوميغا 3 لتفادي �لإ�صابة بالأور�م 

�خلبيثة وتطورها �إن وجدت لدى 
�لإن�صان.

�أوميغا  تناول  �إن  �خلرب�ء،  وقال 
�إنتاج  على  �جل�صم  ي�صاعد   3
�لكانابينويد و�لإيبوك�صيد�ت خالل 
عملية �لتمثيل �لغذ�ئي )�لأي�ض(. 
�ملركبات  هذه  و�صاعدت 

�جل�صم  �أنتجها  �لتي  �لكيميائية، 
قتل  على   ،3 �أوميغا  من  بتن�صيط 
فئر�ن  لدى  �ل�رسطانية  �خلاليا 
�أوعية  تكوين  و�أبطاأت  �لتجارب، 
باأن�صجة  مرتبطة  جديدة  دموية 
�لكانابينويد  �أن  كما  �رسطانية 
هجرة  قمعت  و�لإيبوك�صيد�ت، 

بال�رسطان  �مل�صابة  �خلاليا 
�جل�صم  يف  �أخرى  �أن�صجة  �إىل 
�خلطرية  �مل�صاعفات  و�أوقفت 
�ل�رسطان  مر�ض  ي�صببها  �لتي 
عادة يذكر �أن �ملاأكولت �لبحرية 
وبذور �لكتان تعد من �أهم م�صادر 

�أوميغا 3.  

�أن  هارفارد  جامعة  علماء  وجد 
�لطق�ض  حر�رة  درجات  �رتفاع 
لفرتة طويلة ن�صبيا يزيد من خطر 
�خلطرية  بالأمر��ض  �لإ�صابة 
على  �لإن�صان  قدرة  وتنخف�ض 
�رتفاع  لدى  كبري  ب�صكل  �لعمل 
با�صتنز�ف  يبد�أ  حيث  �حلر�رة 

لديه،  �جل�صدية  �لقدر�ت  �آخر 
�ملرتفعة  �حلر�رة  وت�صاهم 
بتدهور حاد يف �صحة �لب�رس من 
 18 من  وخا�صة  �لأعمار  جميع 

حتى 75 عاما.
ولحظ �لباحثون تدهور �لقدر�ت 
�ملعرفية لدى �لطالب يف جامعة 

يف  يعي�صون  �لذين  من  هارفارد، 
بن�صبة  تكييف  دون  قدمية  مبان 
بزمالئهم  مقارنة  �أكرث،   %13
مكيفة  مبان  يف  يعي�صون  �لذين 
�رتفعت  كما  �ل�صيف.  فرتة  يف 
و�لأد�ء  �لرتكيز  �نخفا�ض  ن�صبة 
�ل�صبب  لهذ�  �لطالب  بع�ض  لدى 

لـ 30 و50%و�أكد �لعلماء �أن �لبقاء 
�ملناخ  مناطق  طويلة يف  لفرت�ت 
يزيد  �لتكييف  و�صائل  دون  �حلار 
�لأمر��ض  �أعر��ض  خطر  من 
و�ل�صدرية(  )�لقلبية  �ملزمنة 
نهاية  للموت يف  يوؤدي  �أن  وميكن 

�ملطاف.
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فوائد الب�صل الأخ�صر �صحة العظامقرار ق�ضائي
يحتوي �لب�صل �لأخ�رس على جمموعة و��صعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�صم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�صادت �لأك�صدة 
و�إ�صافته �إىل �لطعام �صو�ء �إىل �حل�صاء �أو �ل�صلطة ميكن �أن ي�صيف 

فو�ئد �صحية كبرية للج�صم من بينها: حتتوي �ل�صاق �لو�حدة من 
�لب�صل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�صب حتقق نحو 16% من �لحتياج 
�ليومي من فيتامني ك و�أي�صاً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني ج 

للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من فيتامني 
ج للن�صاء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�صحة �لعظام و �صحة 

�لعني  

فوائد ع�صري الب�صل
ع�صري �لب�صل �أو كما يعرف مباء �لب�صل �أو زيت �لب�صل له خ�صائ�ض 

هامة جد�ً ل�صحة �لإن�صان وهي مثل فو�ئد �لب�صل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�صني عملية �له�صم  .1  
�لوقاية من �حل�صا�صية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�صعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�صني م�صتوى �ل�صكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��ض  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��ض �لعني  .10  

ماء �لب�صل له فو�ئد �صحية هامة ��رس�ر �لب�صل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�صل، �إل �أن ��صتخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�صية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�صح با�صتخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�صيء.  

 اأكل املك�صرات يوميا
 يحمي من �صرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�صاعد يف خف�ض خطر �لإ�صابة مبر�ض 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�صن 
�صني” �لأ�صتاذ �مل�صارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �صيول �أن 

تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�صاعد يف �لوقاية من �لإ�صابة ب�رسطان 
�لقولون. وي�صيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �صخ�ض �صنويا، 

حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�صبب �لتغذية قليلة 
�لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�صمنة. ويتوقع �لباحثون �أن 
�ملك�رس�ت لها خ�صائ�ض حتمي من �لإ�صابة ب�رسطان �لقولون مثل 

حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�صاد�ت �لأك�صدة.
وت�صمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�صنوبر و�لفول 

�ل�صود�ين و�لف�صتق.

فائدة غري متوقعة ل�صتخدام 
�صودا اخلبز

 �كت�صف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �صود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��ض �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�صود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�ض �ملعدة �ل�رسوري له�صم �لطعام. 

وي�صاعد هذ� �حلم�ض على قتل �لبكترييا �ملر�صية ويقل�ض �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�صاهم يف تعزيز �ملناعة �صد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�صود� 
�نخف�ض لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

 منتجات Johnson & Johnson ت�صبب ال�صرطان!
�أ�صدرت هيئة �ملحلفني يف 

حمكمة مبدينة �صان لوي�ض بولية 
مي�صوري �لأمريكية قر�ر� يعترب 
 Johnson & منتجات �رسكة
Johnson �لأمريكية م�صببة 

لل�رسطان، وحكمت بدفع تعوي�ض 
للمت�رسرين منها.

وقرر �ملحلفون بعد �لتاأكد من 
�أن �رسكة جون�صون �آند جون�صون 

تنتج ب�صائع حمتوية على مو�د 
م�رسطنة، تغرميها مبلغ 4 

مليار�ت و690 مليون دولر 
كتعوي�ض لع�رسين �مر�أة، رفعن 

دعوى ق�صائية �صد �ل�رسكة، حيث 
ت�رسرن من ��صتخد�م منتجات 

�ل�رسكة. ووفقا لهن، حتتوي 
منتجات �رسكة جون�صون �آند 

جون�صون على غبار �لأ�صب�صتو�ض 
�مل�رسطن �لذي يحفز تطور 

�رسطان �ملبي�ض.
وعقب قر�ر هيئة �ملحلفني، 
هبطت قيمة �أ�صهم �ل�رسكة 

بن�صبة 1.4% بح�صب بلومبريغ. 
وقد �عتربت �ل�رسكة قر�ر هيئة 
�ملحلفني »غري عادل وجائر«. 

ومن جانبهم، يوؤكد ممثلو �ل�رسكة 
�أن منتجاتها ل ت�صبب �ل�رسطان، 

و�أ�صافو� �أنهم �صيطعنون يف 
�لقر�ر ويعملون على �إلغائه.

يذكر �أن هذ� لي�ض �أول حكم 

ي�صدر �صد �ل�رسكة ب�صاأن 
منتجاتها �مل�رسطنة. فقبل 

�صنتني، �أ�صدر �لق�صاء حكما على 
�ل�رسكة بدفع مبلغ 72 مليون 

دولر كتعوي�ض لعائلة �ملو�طنة، 

جاكلني �صولرت فوك�ض، �لتي 
توفيت بال�رسطان لأنها كانت 

ت�صتخدم منتجات �ل�رسكة. 
وكان هذ� �أول حكم ي�صدر �صد 

جون�صون �آند جون�صون.

اأف�صل 5 مواد غذائية حلرق الدهون

مادة غذائية متنع الإ�صابة بال�صرطان وتوقف منوه!

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

حدد خرب�ء �لتغذية و�ل�صحة 5 منتجات ميكنها 
عمل  وحت�صني  كبرية  بفعالية  �لدهون   حرق 
�لتمثيل �لغذ�ئي يف ج�صم �لإن�صان ون�رس موقع 
نتائج  �لرو�صية  �لتلفزيونية   »РЕН ТВ« قناة 
حرق  على  ت�صاعد  �لتي  �ملو�د  حددت  در��صة 
�لدهون وتخفي�ض �لوزن لدى مر�صى �ل�صمنة: 

هذه  لغنى  )�حلر�صوف(:  �صوكي  �لأر�صي   -1
�لأك�صدة،  وم�صاد�ت  �لغذ�ئية  بالألياف  �لثمرة 
تن�ّصط �إنتاج �ل�صفر�ء وتنظم ن�صبة �لكولي�صرتول 
ومزيلة  للبول  مدرة  مادة  �أنها  كما  �لدم.  يف 
فاكهة منخف�صة  لالحتقان. 2- غريب فروت: 
تناول  يف  �لإفر�ط  ومتنع  �حلر�رية  �ل�صعر�ت 

�لطعام وتنظم ن�صبة �ل�صكر يف �لدم.
�لتمثيل  تنظيم  على  ي�صاعد  �للنب:  م�صل   -3

�لغذ�ئي ويزيد من كتلة �لع�صالت يف �جل�صم.
�لكبد  لعمل  جد�  مفيد  �لأخ�رس:  �ل�صاي   -4
ووقايته من �لأمر��ض. 5- �لفلفل �لأحمر �حلار: 

ينقي �ل�رس�يني وين�صط �لدورة �لدموية.
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املدار�س ال�شهرية يف تاريخ املذهب املالكي
احلجاز: مدر�سة   -1
ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
املذهب  يف  الأثري  الإجتاه 
. املدنيني  مالك  تالمذة  ومثلها 
به  يق�سد  م�سطلح  واملدنيون 
املدينة  يف  مالك  تالمذة  كبار 
بن  عي�سى  بن  :عثمان  اأمثال  من 
ابن   : والأخوين   , كنانة)185هـ( 
عبد  بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف 
بن  اهلل  عبد   , مطرف)220هـ(  بن  اهلل 
حممد   , )186هـ(  ال�سائغ  بن  نافع 
.)19( ونظرائهم   , �سلمة)216هـ(  بن 
بتقدمي  التيار  هذا  متيز  وقد 
العمل  على  النبوية  الأحاديث 
وقد  والتابعني..  ال�سحابة  واآثار 
ابن  امل�رصيني  من  التيار  هذا  اأيد 
حبيب. ابن  الأندل�سيني  ومن  وهب 
العراق: 2-مدر�سة 
ظهور  لبداية  م�رصحا  الب�رصة  كانت 
مذهب مالك يف اأر�ض ال�سواد على يد 
بع�ض تالمذته كعبد الرحمن بن مهدي 
بن ح�سان العنربي )198هـ( وعبد اهلل بن 
م�سلمة بن قعنب )222/221هـ( واأحمد 
لكن  بالراهب,  امللقب  املعذل  بن 
الطبقة  اإل يف  بقوة  املذهب مل يظهر 

 : زيد  بن  حماد  اآل  ق�ساء  اأيام  التالية 
اأحد  اإ�سماعيل  القا�سي  منهم  وكان 
مالك,  بعد  بالإجتهاد  لهم  �ُسهد  الذين 
قال الباجي :)ومل حت�سل هذه الدرجة 
بعد مالك اإل لإ�سماعيل القا�سي( )20(.
التحليل  اإىل  متيل  املدر�سة  وهذه 
املنطقي لل�سور الفقهية , والإ�ستدلل 
هذه  رجالت  اأبرز  ومن  الأ�سويل. 
تاأثري  لهم  كان  –والذين  املدر�سة 
وا�سح- : القا�سي اإ�سماعيل , والقا�سي 
 , )398هـ(  الق�سار  بن  احل�سن  اأبو 
وعبد  )422هـ(  الوهاب  عبد  والقا�سي 
اهلل بن احل�سني )ابن اجلالب( )378هـ( 
)375هـ(.. الأبهري  بكر  اأبو  وال�سيخ 
 عمرو�ض , اآخر فقهاء املالكية ببغداد.
امل�رصية: املدر�سة   -3
املدار�ض  بني  القيادة  مركز  احتلت 
 , القا�سم  ابن  بزعامة  املالكية 
والأندل�ض  اإفريقية  مدر�سة  واعتمدها 
�سماعات  كانت  كما   , كليا  اعتمادا 
مالك  عن  ومروياته  احلكم  عبد  ابن 
حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب 
�ساركتها  العراقية  املدر�سة  عند 
/�سحنون. القا�سم  ابن  مدونة  فيها 
منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 

 , احلديث  جانب  اإىل  العمل  اعتماد 
خالفا للمنهج احلجازي , وهذا املنهج 
املذهب  �ساد  الذي  هو  امل�رصي 
املالكي وتبنته اأكرثية مدار�ض املذهب.
: املغربية  4-املدر�سة 
املغرب  يف  ال�سائد  املذهب  كان 
اإىل   , النعمان  الإمام  , مذهب  وتون�ض 
ا�رص�ض.. وابن  زياد  بن  علي  دخل  اأن 
فبدا  وغريه  الفرات  بن  اأ�سد  وبعدهما 
جاء  اأن  اإىل  النت�سار  يف  املذهب 
اأيامه.. يف  املذهب  فغلب  �سحنون 
وما املدونة اإل نتيجة تعاون املدر�سة 
امل�رصية والقريوانية , فقد اأمالها ابن 
�سحنون  وتدقيق  اأ�سد  مببادرة  القا�سم 
�سمان  التون�سية  املدر�سة  وتولت 
واأهم  بن�رصها وتدري�سها...  لها  احلياة 
–التون�سية/ املدر�سة  هذه  مميزات 
ت�سحيح  على  احلر�ض  القريوانية- 
الإحتمالت  وجوه  وبيان  الروايات 
ما  ح�سب  على  احلروف  و�سبط 
21.. الآثار  وتتبع  ال�سماع  يف  يقع 
اإل  الفرع  هذا  ظهور  تاأخر  ورغم 
املمثل   : بعد  فيما  �سي�سبح  انه 
املغرب  يف  املالكي  للمذهب 
خا�سة.  والأندل�ض  عامة  العربي 

لهزات  اجلناح  هذا  تعر�ض  وقد 
اأمامها  �سمد  لكنه   , وعديدة  كبرية 
�سيا�سية.. هزات  غالبها  يف  وهي   ,
ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
 , القريواين  زيد  اأبي  ابن   : املتاأخرين 
خلف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  وابو 
 , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 
و�ساح  بن  حممد  بن  حممد  بكر  وابو 
 , والباجي   , )333هـ(  اللباد(  )ابن 
واللخمي , واأبو القا�سم عبد الرحمن بن 
حمرز )450هـ(, وابن عبد الرب )463هـ( 
واأبوالوليد بن ر�سد اجلد )520هـ( , واأبو 
بكر بن العربي )543هـ( , والقا�سي �سند 
بن عنان بن اإبراهيم )اأبو علي( )541هـ(
الأندل�ض: مدر�سة   -5
موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب 
واأول  غريها(  وقيل  )193هـ  ب�سبطون 
وكان   , الأندل�ض  اإىل  املطاأ  اأدخل  من 
تثبيت  يف  الف�سل  له  كان  تلميذ  له 
بن  يحيى  وهو  بالأنل�ض  املذهب 
عبد  الأمري  م�ست�سار  الليثي  يخيى 
هذه  بني  فرق  ول  احلكم.  بن  الرحمن 
بل  املغربية  واملدر�سة  املدر�سة 
من  عددا  اأن  خا�سة   , لها  امتداد  هي 
املغرب. اإىل  هاجروا  الأندل�ض  علماء 

من اأجل العبادات
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى 
اأ�سلحة املوؤمن, كان ال�سحابة عندما ي�ساألون 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان 
الوحي ينزل بقوله -تعاىل-: )ُقْل ...(, كما قال 
ْمررِ َوامْلَيْ�رصرِ ُقْل  -تعاىل-: }يَ�ْساأَلُونََك َعْن اْلَ

َما اإرِثٌْم َكبرِرٌي{, ومثيالتها كثرية, اأما يف �ساأن  يهرِ فرِ
ي َعنرِّي{؛  بَادرِ الدعاء؛ فقد قال: }َواإرَِذا �َساأَلََك عرِ
يٌب{, فلم  فلم يقل: فقل, واإمنا قال: }َفاإرِينرِّ َقررِ

يجعل اهلل بينه وبني عباده اأي وا�سطة, حتى 
اأ�رصف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 

هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك 
كان عمر بن الطاب يقول: اإين ل اأحمل هم 
يُب  الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُجرِ

{, ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء,  اعرِ اإرَِذا َدَعانرِ َدْعَوَة الَدّ
وهذا الذي يجب اأن نهتم به, اأن يخرج الدعاء 
ب�سدق واإخال�ض, بت�رصع وانك�سار, بال اإثم 

ول قطيعة رحم, وعلى العبد اأن يتخرَيّ اأوقات 
الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة, وعند نزول 
املطر ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان 

والإقامة, واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده وال�سالة 
على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم, ويكون 
متو�ساأ م�ستقبل القبلة رافًعا يديه م�سمومتني 

بذل وانك�سار, فحري به وهو على هذه احلال اأن 
ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك 

قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن 
الدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«, 

ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل 
اأيوب؛ ملا اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�ض, 
 ّ قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَينرِ
نَي{؛  مرِ احرِ ْرَحُم الَرّ ُّ َواأَنَْت اأَ نرَِي ال�رُصّ َم�َسّ

ن اهلل }َفَك�َسْفنَا  فكانت الإجابة مبا�رصة مرِ
ْن �رُصٍّ{, وكذلك ملا ا�ستاق زكريا  َما برِهرِ مرِ
عليه ال�سالم للولد, قال بخ�سوع تام هلل 

-تعاىل-: }ربرِّ َل تََذْرينرِ َفْرًدا َواأَنَْت َخرْيُ 
ثرِنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�رصة:  الَْواررِ

لَْحنَا  }َفا�ْستََجبْنَا لَُه َوَوَهبْنَا لَُه يَْحيَى َواأَ�سْ
لَُه َزْوَجة{.

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة
اأولً: احلر�ض على ذكر اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-  اهلل  وذكر  فيه  والجتهاد 
كما يكون بالل�سان؛ فاإنه كذلك يكون 
باأن  بالقلب  بالقلب واجلوارح, يكون 
اهلل  تعظيم  من  العبد  قلب  يف  يكون 
-جل  بحقه  له  والإقرار  -تعاىل- 
بََّك  َرّ }َواْذُكر  -تعاىل-:  قال  وعال- 
ويكون  يَت{)الكهف:24(,  نَ�سرِ اإرَِذا 

الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
ومر�ساته,  -تعاىل-  اهلل  طاعة  يف 
اهلل  ي�سخط  ما  كل  عن  حتجز  وباأن 
اأعظم  من  اهلل  وعال.وذكر  -جل 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما 
قال  ون�سيانهم,  النا�ض  غفلة  عند 
بع�ض ال�سلف :»ذاكر اهلل يف الغافلني 
املنهزمة,  الفئة  يحمي  الذي  كمثل 

لهلك  النا�ض  ولول ذكر اهلل يف غفلة 
النا�ض«, ويف الأثر »لول �سيوخ ركع, 
ل�سب  ر�سع  واأطفال  ركع,  وبهائم 
عليكم العذاب �سبا«. وقال ابن القيم 
-رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد 
عن الذكر يكون بعده عن اهلل«, وقال: 
ل  وح�سة  اهلل  وبني  بينه  الغافل  »اإن 

تزول اإل بالذكر«.

على امل�ؤمن اأن تغلب رحمته غ�شبه 
اأيها الأخوة, النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  ))اإن اهلل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي, فهو 

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

َمَواترِ والأر�ضرِ مئَة َرحمة, كُلّ  وعن �سلمان ر�سي اهلل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإرَِنّ اهللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماءرِ والأر�ضرِ ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. بَاُق ما بنََي ال�َسّ رحمٍة طرِ
ها, والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض, َفاإرِذا كان يوُم  ُف الَوالرِدةُ على َولَدرِ نَْها يف الأر�ضرِ َرحمة, فبها تَعطرِ )) َفَجَعَل مرِ
ياَمةرِ اأَكَملََها برِهذهرِ الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم, اإن�سانة تريد لبنها  القرِ

كل �سعادة, تعرى من اأجله, جتوع من اأجله, ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله, ول تنتظر منه �سيئاً, هذه الأم.

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

اأوامره , ويجتنبون نواهيه . 
يَاةرِ  يَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْصَى يفرِ احْلَ ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَّذرِ رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ قال اهلل تعاىل : ) اأَل اإرَِنّ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ

يُم ( يون�ض/62-64 ,قال احلافظ ابن كثري رحمه اهلل يف  رِ َذلرَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظرِ يَل لرَِكلرَِماترِ اهلَلّ َرةرِ َل تَبْدرِ نْيَا َويفرِ اْلآخرِ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخرب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون , كما ف�رصهم ربهم , فكل من كان تقيا كان هلل وليا : اأنه ) ل 
ْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة , ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا . َخْوٌف َعلَيْهرِ

ر اهلل . وقد ورد هذا يف  وقال عبد اهلل بن م�سعود , وابن عبا�ض , وغري واحد من ال�سلف : اأولياء اهلل الذين اإذا ُروؤوا ُذكرِ
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه , قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : ) اإن من عباد اهلل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول اهلل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف اهلل من غري اأموال ول اأن�ساب , 
وجوههم نور على منابر من نور , ل يخافون اإذا خاف النا�ض , ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإرَِنّ 

ْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  رِ ل َخْوٌف َعلَيْهرِ اأَْولرِيَاَء اهلَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رصف ي�سري . 
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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طويلة! ل�سنني  قدراتها  على  حتافظ  �سيارات   5

ال�سيارات  خرباء  من  عدد  ن�رش 
فيه  �سنفوا  تقريرا  الرو�س 
وقدرة  جدارة  اأثبتت  مركبات 
عالية يف الأداء على مر ال�سنني.

 Land" -1
Cruiser" من 

تويوتا:

رباعية  ال�سيارة  هذه  اأظهرت 
الدفع قدرات عالية على التحمل 
الظروف  خمتلف  يف  والعمل 
املناخية، وعلى خمتلف الطرق 

الحتاد  اأرجاء  يف  املمتدة 
الرو�سي ال�سا�سع.

 Porsche" -2
:"Boxster

واحدة  املركبة  هذه  اأ�سبحت 
عند  املف�سلة  ال�سيارات  من 
�سكان املدن الرو�سية وخمتلف 
قدرا  واأظهرت  العامل،  مدن 
عاليا من القوة والأداء حتى مع 

مرور �سنوات من �رشائها.

 Ford" -3
:"Explorer

تعترب هذه املركبة من اأكرث من 
�سكان  لدى  �سعبية  ال�سيارات 
الحتاد  يف  اجلبلية  املناطق 
�سهرتها من  واكت�سبت  الرو�سي، 
ظروف  يف  العمل  على  قدرتها 
املناخ القا�سية �سديدة الربودة، 

واجتياز اأ�سعب الطرق الوعرة.

 Chevrolet" -4
:"Corvette

كواحدة  ال�سيارة  هذه  �سنفت 
الريا�سية  ال�سيارات  اأف�سل  من 
وبقيت  العامل،  يف  ال�سخ�سية 
يف  اأطلقت  التي  مناذجها 
تعمل  املا�سي  القرن  �ستينيات 

بكفاءة حتى اليوم.

 Toyota" -5 
:"Avalon

تلقى هذه ال�سيارة رواجا وا�سعا 
والعاملية،  الرو�سية  الأ�سواق  يف 
كونها تتميز بجودة ال�سنع والأداء 

الذي يحافظ على جودته.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

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

اإ�س"  "دي  �رشكة  ك�سفت     
 DS الختبارية  ال�سيارة  عن 
ت�ست�رشف  التي   ،X-Tense
اأن  املقرر  من  حيث  امل�ستقبل؛ 
على  تعتمد  التي  ال�سيارة،  تنطلق 
وال�رشعة  الآلية  القيادة  فل�سفة 
بحلول  قيا�سي  ب�سكل  والفخامة، 

عام 2035.
واأو�سحت العالمة الفاخرة التابعة 
اأن  الفرن�سية  �سرتوين  ل�رشكة 
�سيارتها الختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�سية  ال�سوبر  املوديالت 
والعجالت  الق�سري  الربوز  حيث 
مع  ال�رش�سة  واملقدمة  ال�سخمة 
والك�سافات  الن�سيابية،  اخلطوط 
ال�سخمة  الهواء  وقنوات  النحيفة 
على  ال�سخمة  وامل�سابيح 
يف  بعمق  ت�ستقر  التي  املوؤخرة، 
اأبرز  وتتمثل  اجل�سم.  جتويف 
ال�سمات الت�سميمية يف ال�سكل غري 
املتماثل على املقدمة واملوؤخرة. 
اأبواب  عرب  ال�سيارة  قائد  ويدخل 
�رشنقة  يف  مكانه  لياأخذ  جمنحة 

ليبداأ  حتت مظلة زجاجية �سفافة 
يرتكها  اأو  بنف�سه  القيادة  مرحلة 
ويتج�سد  الآلية.  ال�سيارة  لأنظمة 
به  يتمتع  الذي  الفخامة،  مدى 
التدليك  وظيفة  ال�سيارة، يف  قائد 
التهوية  بنظام  املزودة  باملقاعد 
�ساوند  من  ال�سادرة  واملو�سيقى 

.Hifi بار بتقنية
الزجاجية  الأر�سية  وتوفر 
اإطاللة  ال�سفافة  الكهرو�سوئية 
اجلزء  يحيط  بينما  الطريق،  على 
واخل�سب  اجللد  من  الداخلي 
واملعدن بالركاب، وتقوم الأ�سطح 
�سا�سة  بوظيفة  العلوية  الزجاجية 

اجلهاز اللوحي.
ويقدم م�ساعد الهولوجرام )�سورة 
ثالثية الأبعاد( دعما لقائد ال�سيارة 
يف  للتحكم  راكبني  اإىل  ي�سل  وما 
وامللتيميديا.  الراحة  اأنظمة 
حمركني  على  ال�سيارة  وتعتمد 
الأمامي  املحور  على  كهربائيني 
كيلووات/1360   1000 بقوة 

ح�سان.

حذرت موؤ�س�سة ديكرا للفح�س الفني 
من و�سع الراكب الأمامي اأقدامه على 
و�سعية  ت�سكل  حيث  ال�سيارة،  تابلوه 

اجللو�س هذه خطورة على حياته.
اأن  الأملانية  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
يف  تت�سبب  قد  هذه  اجللو�س  و�سعية 
اأن مييل اخل�رش لالأمام بع�س ال�سيء، 
حزام  انزلق  خطر  ي�سكل  ما  وهو 
الكاملة  الكبح  مناورات  لدى  الو�سط 
البطن.  مبنطقة  اأ�رشار  واإحداث 
عمل  على  الو�سعية  هذه  ت�ساعد  ول 
ب�سكل  احلو�س  منطقة  يف  احلزام 
�سحيح، وهو ما قد يوؤدي اإىل حدوث 

اإ�سابات يف مف�سل احلو�س.
واإذا كان من ال�رشوري حترر الو�سادة 
الهوائية يف حال الت�سادم فاإن هذا قد 
مف�سل  يف  خطرية  ك�سور  اإىل  يوؤدي 
قد  ما  هذا  اإىل  وي�ساف  احلو�س. 

ت�سببه هذه الو�سعية يف اجللو�س عند 
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه القدم 
يف  الثانية،  من  جزء  يف  اخللف  اإىل 
اجل�سم  من  العلوي  اجلزء  يتجه  حني 
الت�سادم،  بفعل  الأمام  اإىل  والراأ�س 
وقد يوؤدي هذا اإىل ك�رش اجلمجمة اأو 

اإ�سابات اأخرى بالراأ�س.
باإ�سابات  اأي�ساً  الو�سعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  الراكب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  الهوائية  الو�سادة  حترر  عند 
ت�سبح  عندها  التابلوه،  من  راأ�سه 
الهوائية  الو�سادة  مرمى  يف  الراأ�س 
بت  �رشرُ وكاأنها  النطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
التي  الكاملة،  احلماية  اأن  اإىل  يرُ�سار 
واأحزمة  الهوائية  الو�سائد  تقدمها 
الأمان ل ي�سمنها اإل اجللو�س ب�سكل 

طبيعي وقائم.

E مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار
اأعلنت �رشكة جاغوار اأنها �ستقدم ن�سخة خا�سة 
املوديالت  فئة  من   ،F-Pace �سيارتها  من 
ال�رشكة  واأو�سحت  الأغرا�س  الريا�سية متعددة 
تعتمد   SVR اخلا�سة  الن�سخة  اأن  الربيطانية 
على �سواعد حمرك كمربي�سور V8 �سعة 5 لرت 
وبقوة 405 كيلووات/550 ح�سان، مع عزم دوران 
اأق�سى 680 نيوتن مرت.وبف�سل هذه القوة الهائلة 
كلم/�س   100 اإىل  الثبات  من  ال�سيارة  تت�سارع 
�رشعتها  ت�سل  حني  يف  ثانية،   4.3 غ�سون  يف 

ال�سيارة  وتتميز  كلم/�س.   283 اإىل  الق�سوى 
باملالمح الت�سميمية مفتولة الع�سالت، والرباعة 
التقنية، التي تظهر على جمموعة العادم الفائقة 
ذات الوزن املنخف�س، والعجالت امل�سنوعة من 
على  اجلديد  التفا�سلي  والقفل  خفيف،  معدن 
الداخلية  املق�سورة  وتتميز  اخللفي.   املحور 
لل�سيارة اجلديدة اأي�ساً باملقاعد الريا�سية. ومل 
تك�سف جاغوار حتى الآن  موعد طرح اأو �سعر 

الن�سخة اخلا�سة SVR يف الأ�سواق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رشكة كيا مودياًل خا�ساً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، يحمل ال�سم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات اخلا�سة.
واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية اأن �سيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي، ونظام 

املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، بالإ�سافة اإىل تدفئة املقاعد يف الأمام، وجتهيزة التحدث احلر، والعجالت امل�سنوعة من 
معدن خفيف قيا�س 16 بو�سة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 ح�سان اأو 99 كيلووات/135 ح�سان.

من  اجلديد  املوديل  مر�سيد�س  �رشكة  قّدمت 
واأنظمة  جديدة،  مبحركات   E الفئة  �سيارة 
م�ساعدة ذكية ت�ساهي �سقيقتها الفئة S الفارهة، 
واأو�سحت  ريا�سية.  ت�سميمية  باقة  اإىل  بالإ�سافة 
�سيح�سل  اجلديد  املوديل  اأن  الأملانية  ال�رشكة 
الأ�سطوانات  رباعي  ديزل  حمرك  خدمات  على 
بقوة 245 ح�سان، ويكتمل برنامج الدفع مبحركني 
الديزل  حمرك  ويولد  اأ�سطوانات.  �ست  من 
�سدا�سي الأ�سطوانات على �سكل م�ستقيم قوة 340 
الدوران الأق�سى يف  ح�سان/700 نيوتن مرت لعزم 

ال�سالون  بن�سختيه   4Matic  400d  E املوديل 
الثبات  من  الت�سارع  لهما  يتيح  ما  وهو  والكومبي، 
اإىل 100 كلم/�س يف غ�سون 9ر4 و1ر5 ثانية يف حني 
اأعتاب 250 كلم/�س.  تقف ال�رشعة الق�سوى على 
معدلت  الختبار  من�سة  على  ال�سيارة  و�سجلت 
ا�ستهالك ترتاوح بني 5ر5 و1ر6 لرت /100 كلم، وهو 
ما ينتج عنه ما يرتاوح بني 145 و161 جم/كلم من 

انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون.
ال�سيارة  حازت  اجلديدة  املحركات  جانب  واإىل 
على مقود جديد اأي�سا؛ حيث ي�سم عنا�رش التحكم 

يف مثبت ال�رشعة، كما ي�ستعني نظام حمدد م�سافة 
قبل  الكبح  من  ليتمكن  اخلرائط  ببيانات  الأمان 
 Sport املنعطفات على �سبيل املثال وتقدم باقة
الأمامي  امل�سدمني  يف  كروم  عنا�رش   Style
امل�سنوعة  والعجالت  العادم،  وخمارج  واخللفي، 
من معدن خفيف قيا�س 17 بو�سة بت�سميم من 10 
برامق. ويبلغ �سعر هذه الباقة 1250 يورو. واأعلنت 
 4Matic  400d  E ال�سيارة  �سعر  اأن  مر�سيد�س 
يبلغ 62 األف و719 يورو للموديل ال�سالون و65 األف 

و510 يورو للموديل الكومبي.



اإ�شهارالأربعاء 18  جويلية  2018  املوافـق  لـ 02 دو القعدة 1439هـ 22



الأربعاء 18  جويلية  2018  املوافـق  لـ 02 دو القعدة 1439هـ 23
في�صبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

�أن   Bloomberg موقع  ذكر 
لإنتاج  ت�ستعد  في�سبوك  �رشكة 
جديدة  �إلكرتونية  معاجلات 
�لقادمة  �لذكية  لأجهزتها 
قامت  �خلطوة،  هذه  ولتحقيق 
با�ستقطاب،  موؤخر�  في�سبوك 

�ل�سابق  �ملربمج  ر�بي،  �سهريار 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف 
ق�سم  عن  وم�سوؤول  �ل�رشكة، 
و�لنو�قل  �ملعاجلات  تطوير 

�لرقمية.
هذ�  في�سبوك  �ختارت  كما 

بتطويره  عرف  كونه  �ملربمج 
 »Visual Core« ل�رش�ئح 
 ،»2  Pixel« لهو�تف  �ملخ�س�سة 
لتح�سني  خ�سي�سا  طورت  و�لتي 
كامري�ت  يف  �ل�سور  جودة 
ظروف  يف  وخ�سو�سا  �لهو�تف، 

�ملفرت�س  ومن  �ل�سيئة.  �لإ�ساءة 
ي�ساعد �خلبري في�سبوك على  �أن 
خم�س�سة  معاجلات  تطوير 
�لفرت��سي  �لو�قع  لنظار�ت 
�لذكية  �ملنزلية  و�مل�ساعد�ت 

�لتي تنوي �ل�رشكة �إطالقها.

في�صبوك »يفتح« العيون 
املغلقة يف ال�صور!

طور في�سبوك طريقة مبتكرة لـ »لإنقاذ« �ل�سور �لتي يرم�س 
فيها �لأ�سخا�س عن طريق �خلطاأ و��ستخدم فريق من مهند�سي 
في�سبوك تقنية جديدة ت�سمى »<in-painting«، حيث يعمل 

�لربنامج على ��ستبد�ل �لعني �ملغلقة باأخرى مفتوحة، ولكن 
بطريقة تبدو و�قعية ب�سكل لفت للنظر وقام �ملهند�سون 

-Generative A  بتدريب نظام �لتعلم �لآيل، �لذي ي�سمى »
versarial Network«، لإعادة فتح �لعيون �ملغلقة تلقائيا.

ويتم تدريب �ثنني من �ل�سبكات �لع�سبية على �لتعرف على 
عيون �مل�ستخدمني يف مليوين �سورة، و�إعادة �إن�سائها من خالل 

�لرجوع �إىل جمموعة من �ل�سور �ملرجعية، حيث يتم جمع 
�ملعلومات عن لون جلد �مل�ستخدم و�سكل �لعني ولون �لقزحية.

وقدم حو�يل 200 �ألف �سخ�س �سورهم للدر��سة، كما �سملت 
جمموعة بيانات منف�سلة لـ 100 �ألف �سورة للم�ساهري وقال 

�لباحثون �إنه لي�س هناك �سك يف �أن �خلو�رزميات �لو�قعية 
لإعادة ت�سحيح معامل �لوجه، تعترب مو�سوع بحثي متنامي فيما 

يتعلق بتقنيات �لكمبيوتر �ملتطورة و�لتعلم �لآيل.
و�أ�سافو� �أن خو�رزميات �إعادة �لتنقيح ��ستخدمت على نطاق 

و��سع يف مهام خمتلفة، مبا يف ذلك �إز�لة �للون �لأحمر من 
�لعيون و�ل�سو�ئب و�لتالعب مبيز�ت �لوجه، وت�سميم ماكياج 
��سطناعي ومع ذلك، فقد تعر�ست �لتقنية �ملبتكرة مل�سكلة 
كبرية عند �لتدّرب على �ل�سور �لتي حتتوي على نظار�ت �أو 

ق�سات �سعر معينة. كما تو�جه �لتقنية م�سكلة يف حتليل �لوجوه 
�سمن �ل�سور�ملزدحمة بالأ�سخا�س، ومن غري �لو��سح ما �إذ� كان 
في�سبوك يخطط لإطالق �لتكنولوجيا �جلديدة لال�ستخد�م على 

من�سات �لتو��سل �لجتماعي �خلا�سة بال�رشكة �لأم.

مايكرو�صوفت �صرت�صل 
حتديث ويندوز 10 

الكبري نهاية ال�صهر .. 
تعرف على اجلديد
خام�س حتديث رئي�سي لنظام �لت�سغيل 
ويندوز 10 �سي�سل نهاية �ل�سهر �جلاري 
�سيكون  و�لذي  �ملقبل  �لأثنني  يوم  �أي 
 10  Windows �لرمزي  ��سمه 
�لقادم  �لكبري  �لتحديث   2018  April
وت�سميته   17134 �لإن�ساء  رقم  يحمل 
�أن �ل�رشكة �ستعتمد  بهذ� �ل�سكل يعني 
�لتحديثات  ت�سمية  يف  جديد  ��سلوب 
�لذي  و�لعام  �ل�سهر  ��سم  ��سافة  وهو 
ي�سدر فيه وهذ� �لتحديث متاح جماناً 
�لعام  خالل  و�سي�سل  للم�ستخدمني 

�جلاري حتديثني �إ�سافيني جمانيني
مايكرو�سوفت  �أطلقت  �لآن  وحتى   
لنظام  رئي�سية  حتديثات  �أربعة 
 November وهي    10 ويندوز 
 Update، Anniversary
 ،Update، Creators Update
وكما   .Fall Creators Update و 
�لقادم  �خلام�س  �لتحديث  تالحظون 

�سينتهج ��سلوب �لت�سمية �جلديد
يف  �جلديدة  �ملز�يا  لأبرز  وبالنظر 
�لزمني  �خلط  ميزة  �لتحديث  هذ� 
�ملتوقع  من  كان  و�لتي   Timeline
هذه  �ل�سابق.  �لتحديث  يف  �إطالقه 
�مليزة ت�سمح للم�ستخدم �لبحث يف كل 
�لكمبيوتر  بها على  قام  �لتي  �لأن�سطة 

 30 خالل 
�ملعلومات  وتت�سمن  ما�سي.  يوم 

و�لتطبيقات  �مللفات  �ستظهر  �لتي 
و�ملو�قع �لتي عمل عليها. و�أي�ساً ميكن 
معرفة ما �لذي كان يقوم به على هاتفه 
�آيفون.  �أو  �أندرويد  كان  �سو�ء  �لذكي 
ح�ساب  عرب  مز�منته  تتم  �سيء  وكل 
مت�سفح  وبا�ستخد�م  مايكرو�سوفت 
�لأخرى  �مليزة   365 �أوفي�س  �أو  �إيدج 
 Focus Assist �لرتكيز  م�ساعد 
بالتخل�س  ت�سغيلها  عند  ت�سمح  و�لتي 
�لو�ردة  �لإ�سعار�ت  ت�سوي�س  من 
و�لربيد  �لجتماعية  �ل�سبكات  من 
�لإلكرتوين وغريها. ميكن تفعيله يدوياً 
�ليوم،  خالل  معني  موعد  حتديد  �أو 
لبع�س  �ل�ستثناء�ت  و�سع  ميكن  كما 
�لأ�سخا�س، وبعد �إيقاف تفعيله يظهر 
لك ملخ�س لكل �سيء فاتك �أما مت�سفح 
Edge �أي�ساً ح�سل على مز�يا جديدة 
مثل �أيقونة لل�سوت لكتم �أو �إيقاف كتم 
وكذلك  معني.  تبويب  �أي  من  �ل�سوت 
هناك و�جهة قر�ءة �لكتب �لإلكرتونية 
�لتلقائي  �لإدخال  �ل�سا�سة،  كامل  على 
خيار�ت  �لإلكرتوين،  �لدفع  لبيانات 
�لقو�عد  لت�سحيح  وزر  �أ�سهل  طباعة 

�أثناء �لكتابة

هل نظام ت�صغيل كروم 
 البديل الأمثل لآندرويد

 على الأجهزة اللوحية؟
متتلك �رشكة قوقل نظام ت�سغيل �آندرويد 
�لذي تعمل به ُمعظم �لهو�تف �لذكية يف 
�للوحية  �لأجهزة  حلقتها  و�لتي  �لعامل، 
�ل�رشكة  متتلك  كما  ذلك،  يف  �لتابلت  �أو 
نظام ت�سغيل كروم �لذي تعمل به �أجهزة 
�لكمبيوتر، و�لذي يبدو �أنه �سيكون �لنظام 
نظام  من  بدلً  �للوحية  لالأجهزة  �لأمثل 

�آندرويد قريباً

ملاذا ترك الآندرويد؟

جهاز  �أول  �إطالق  عند  �أنه  �حلقيقة  يف 
كانو�  �آندرويد  بنظام  يعمل  لوحي 
جديد  �سيٍء  عن  يبحثون  �مل�ستخدمني 
خُمتلف متا�سياً مع �أجهزة �آيباد، لكن فيما 
بعد بد�أ �لنا�س يرون يف �لأجهزة �للوحية 
نُ�سخة ُمكربة  �آندرويد  بنظام  �لتي تعمل 
عن �لهو�تف �لذكية، خا�سة بعد �لزيادة 
�لذكية  �لهو�تف  حجم  يف  �مللحوظة 
�لنا�س  جعل  �لذي  �لأمر  وهو  �لعادية. 
جهاز  لقتناء  جوهرياً  �ختالفاً  يرون  ل 
هاتف  من  بدلً  بو�سة   7 ب�سا�سة  لوحي 
�جلهازين  �أن  طاملا  بو�سة،   6 بقيا�س 

يقدمان نف�س �خل�سائ�س و�لتطبيقات
ب�سكل  ي�ستمر  �لرت�جع  كان  وبالطبع 
�سنوي يف مبيعات �لأجهزة �للوحية بنظام 
�آندرويد مقارنة مع �أجهزة �آيباد، بالرغم 
لبع�س  كانت  ��ستثناء�ت  هناك  �أن  من 
�رشكات  تُنتجها  �لتي  �لكبرية  �لأجهزة 
لالأعمال  حمدود  ب�سكل  �سام�سوجن  مثل 

�خلا�سة و�ل�رشكات

هل نظام ت�شغيل كروم 
منا�شب؟

بد�أت قوقل بو�سع نظام ت�سغليها �جلديد 
ت�سعى  حيث  فرتة،  قبل  �خلارطة  على 
�حلو��سيب  �سوق  يف  كلمتها  لها  ليكون 
وويندوز  مايكرو�سوفت  مع  �حلال  مثلما 
�لذي  �لأمر  وهو  ماك،  ونظام  �آبل  �أو 
كروم  ت�سغيل  نظام  تُقدم  جعلها 
�لكمبيوتر  لأجهزة   »ChromeOS«
مل  �لأمر  فاإن  وبالطبع،  و�لالبتوب 
�أن  طاملا  �حلد  هذ�  عند  ليتوقف  يكن 
�لختالفات  بع�س  على  يحتوي  �لنظام 
بيئة  يُقدم  حيث  �آندرويد،  يف  �ملوجودة 
مهنية  وتطبيقات  �أ�سمل  �حرت�فية  عمل 
�آندرويد  عك�س  على  لالأعمال  ُمنا�سبة 
�لعمل  تركيزه على وظائف  ين�سُب  �لذي 
�لب�سيطة على �لهاتف هذ� �لأمر جعل من 
�رشكات �لأجهزة �لإليكرتونية تُفكر جدياً 
بتكلفة  �أ�سمل  ل�ستخد�مات  حتويله  يف 
��ستخد�مه  تُقرر  جعلها  ما  وهو  �أقل، 
�لأمر  »�لتابلت«،  �للوحية  �لأجهزة  مع 
للم�ستخدم  �أكرث  خيار�ت  �سيوفر  �لذي 

يف �ل�سوق

هل �شينجح النظام؟

�سيُقدم  �أنه  وخ�سو�ساً  بالتاأكيد، 
ومهنية  �حرت�فية  �أكرث  خُمتلفة  خيار�ت 
�أقالم  وجود  �أن  كما  للم�ستخدمني، 

�ستايلو�س كرفيق لالأجهزة �سي�ساعد على 
��ستخد�م �لأجهزة بطريقة �أف�سل ُمقارنة 
مع �أجهزة �آندرويد �لتي ل ت�ستخدم تلك 
�سيجعل  ما  وهو  �أغلبها،  يف  �لتقنيات 
عن  خمتلفاً  �سيئاً  فيها  يجد  �مل�ستخدم 
�ل�سابق، �إل �أن �لأمر رمبا �سيحتاج بع�س 

�لوقت لتُ�سبح �خليار �لأ�سا�سي له

ما احلافز ل�شراء اأجهزة نظام 
كروم؟

�حلقيقة �أن �سعر �لأجهزة هو �أكرب حافز، 
حول،  �أ�سعارها  �سترت�وح  ما  غالباً  حيث 
بكافة  يتمتع  جلهاز  منا�سب  �سعر  وهو 
�ملختلفة،  قوقل  وخدمات  �لإمكانيات 
�لأجهزة  فاإن  �حلال  بطبيعة  لكن 
ي�سل  قد  جد�ً  �لعالية  باملو��سفات 

�سعرها 600
كما �أن �لأجهزة �جلديدة بنظام كروم تُقدم 
وخ�سو�سا  �مُلفيدة  �ملز�يا  من  �لعديد 
مُيكن  بع�سها  �أن  �إل  بالإ�سافة  للطالب، 
لوحة مفاتيح  لالبتوب مع  ب�سهولة  حتويله 
�أو تابلت كما فعلت �ت�س بي مع �أول جهاز 
مُيكن ف�سله ويعمل بنظام كروم، وهو ثاين 
كروم  �آي�رش  بعد  كروم  بنظام  يعمل  جهاز 
هذ�  يف  ف�سل  مُيكن  ل  �لذي   10 بوك 
�لأ�سئلة  بع�س  على  �أجبنا  رمبا  �ملقال 
تُقدم فكرة عن نظام ت�سغيل  �لتي  �مُلهمة 
كروم و�ل�سبب �لذي يجعله بدياًل �أن�سب من 
�آندرويد على �لأجهزة �للوحية. ونتمنى �أن 

ينال �إعجابكم



الو�ضعية  اجتاه  االمرين  يعانون  الذين 
احليوانية  برثوتهم  تفتك  التي  الع�ضيبة 
يزال  ال   2014 �ضنة  �ضيناريو  واأن  خا�ضة 
راأ�س   500 من  اأزيد  بح�ضارة  االأذهان  يف 
ال�ضياق  ويف   , واالأبقار  االأغنام  من 
يوم  من  بداية  املعنية  امل�ضالح  برجمت 
لفائدة  توعوية وحت�ضي�ضية  اأم�س حمالت 
اإقليم  بكافة  بياطرة  ين�ضطها  الفالحني 
انت�ضار  تطويق  اجل  من  كاإجراء  الوالية 
تفكر  فيما  اأخرى  بوؤر  وظهور  الداء 
غلق  قرار  اتخاذ  يف  الوالئية  ال�ضلطات 
اأ�ضواق املا�ضية لتفادي اخل�ضائر الفادحة 

يف الرثوة احليوانية .

�أح�سن مرزوق

�حل�سيلة و�سلت �إىل 22 حالة

ارتفاع رهيب للحمى القالعية بالبويرة
�رتفعت �أم�س حاالت �الإ�سابة بد�ء �حلمى �لقالعية على م�ستوى والية �لبويرة �ىل 22 حالة 

على خلفية ظهور 5 حاالت جديدة بكل من بلديتي �أغبالو وعني ب�سام �الأمر �لذي خلق جو 
�لرعب و�لهلع و�سط �لفالحني و�ملربني.

نحن و التجربة 
ال�صينية

حتقيق  من  �ملا�سي  �لعام  �ل�سني  متكنت 

�ال�ستثمار  م�ستوى  على  مبهرة  نتائج 

�لتجارة  وز�رة  �ملبا�سر،وبح�سب   �الأجنبي 

�الأجنبي  �ال�ستثمار  �رتفع  فقد  �ل�سينية، 

مليار   10.73 حو�يل  �إىل   17.3% �ملبا�سر 

مقارنة  عام  قبل  عنه  �سبتمرب  يف  دوالر 

مع زيادة %9.1 يف �أوت م�سجال بذلك �أكرب 

 .2015 �أوت  منذ  �ملئوية  بالن�سبة  �رتفاع 

ز�د  �لعام  من  �الأوىل  �لت�سعة  ولالأ�سهر 

مقارنة   1.6% �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار 

�لوز�رة  ذكرت  ح�سبما  �ملقابلة  �لفرتة  مع 

ومنا  �النرتنت،  على  مبوقعها  بيان  يف 

�لقطاع  يف  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار 

جانفي  بني   7.5% �ل�سيني  �ل�سناعي 

�إجمايل  من   30% نحو  و�سكل  و�سبتمرب 

�لفرتة.  لتلك  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت 

�لتجربة  من  ت�ستفيد  �أن  للجز�ئر  ميكن 

يف  �النخر�ط  �سعيد  على   ، �ل�سينية 

�لرب�مج �ال�ستثمارية �لكربى �لتي �أطلقتها 

�ل�سني  قمة  خالل  �ل�سينية  �لدولة 

من  �ال�ستفادة  هو  �الأجدر  �إفريقيا،لكن 

�لتفكري  �إعادة  خالل  من  �ل�سيني  �لدر�س 

عدم  و  �لتنمية  لال�ستثمار،و  ت�سورنا  يف 

تغيري  مع  تلغى  طارئة  برب�مج  �الكتفاء 

م�سكلتنا  �لقطاع،  على  ي�سرف  وزير  كل 

�لتي  �مل�سطنعة  �لعر�قيل  هي  �جلز�ئر  يف 

كثري� من حماوالت �ال�ستثمار،و  �أجه�ست 

�عرتف  �لتي  �لبريوقر�طية  من  نعاين 

تهدد  باتت  و   �لر�سميون،  �مل�سوؤولون  بها 

�سالح  ننتظر  �أن  ميكن  �سيء،ال  كل 

�الأحو�ل بدون تغيري �لذهنيات،و �سياغة 

حمددة  �أهد�ف  ذ�ت  وطنية  �إ�سرت�تيجية 

يف كل قطاع ...حينها فقط ميكننا تلم�س 
�ل�سوء يف نهاية �لنفق.

موقف

مموهة د�خل �ساحنة 
ب�سيدي بلعبا�س

اإحــــــــباط مــــــــحاولة 
تهريب اأكرث من 10 

اآالف قارورة خمر
 

متكنت م�ضالح  الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
ببلدية واد �ضفيون �رشقي عا�ضمة والية �ضيدي 
بلعبا�س من اإحباط حماولة تهريب كمية كبرية 
على  مهربة  كانت  الكحولية  امل�رشوبات  من 
النخالة,حيث  بلغ  مبادة  مموهة  �ضاحنة  منت 
عددها 10250 قارورة خمر من خمتلف االأنواع 
واالأحجام ,وقال امل�ضدر الذي اأورد اخلرب اأن 
تلقتها  بناء على معلومات  عملية احلجز متت 
�ضاحنة  بوجود  تفيد  الوطني  الدرك  م�ضالح 
حمملة بكمية هامة من  امل�رشوبات الكحولية 
الوطني  بالطريق  اأمني  حاجز  ن�ضب  ليتم 
و�ضيدي  �ضعيدة  واليتي  بني  الرابط   92 رقم 
ال�ضاحنة  مطاردة  اإثره  على  بلعبا�س,اأين  مت 
التي رف�س �ضائقها التوقف والذي الذ بالفرار 

بعدما انقلبت مركبته �س.�ضهيب
�حلاج # ود�د 

�ل�سد��سي �الأول من 2018

51 مليار دج معامالت جتارية غري مفوترة 

�الألعاب �الفريقية لل�سباب 2018 

 اجلزائر م�صتعدة الحت�صان احلدث

مهرجان »لنحتفل جز�ئريا« بوهر�ن 

 بارودي بخدة وال�صاب 
ر�صوان ميتعان اجلمهور

التجارية  املعامالت  قيمة  بلغت 
عنها  ك�ضفت  التي  املفوترة   غري 
وزارة التجارة حوايل 51.32 مليار 
من  االأول  ال�ضدا�ضي  خالل  دج 
�ضنة  2018, ح�ضبما علم من هذه 
الك�ضف  وقد مت  الوزارية,  الدائرة 
التدخالت  بف�ضل  املبلغ  هذا  عن 
بها  قامت  التي  ال528.995 
�ضمحت  التي  و  املراقبة  م�ضالح  
بت�ضجيل 79.067 خمالفة وحترير 

اأكرث من 75.609 حم�رش.

املخالفات  من  ن�ضبة  اكرب  اأما 
فتتعلق بعدم و�ضع االأ�ضعار )44.16 
املراقبة  على  االعرتا�س  و   )%
�ضجل  امتالك  عدم  و   )%  6.18(
يتعلق  فيما  و   .)%  5.64( جتاري 
التحفظية  االإدارية  باالإجراءات 
فقد مت القيام بحجز ال�ضلع بقيمة  
االإداري  الغلق  و  دج  مليار   4.06
ملختلف  جتاريا  حمال  ل6.961 
خمالفات القواعد  التجارية �ضيما 

عدم امتالك ال�ضجل التجاري.

تنظيم  للجنة  العام  املدير  اأكد 
احلليم  عبد  االفريقية,  االألعاب  
عزي اأن اجلزائر م�ضتعدة الحت�ضان 
االألعاب  من   الثالثة  الطبعة 
االفريقية لل�ضباب املرتقبة ما بني 
17 و 28 جويلية باجلزائر العا�ضمة. 
�ضحفية  ندوة  خالل  عزي  و�رشح 
املحا�رشات  بقاعة  االثنني  اليوم 
حممد  االأوملبي  املركب   يف 
قائال  اخل�ضو�س  بهذا  بو�ضياف 

99% حيث  بن�ضبة  م�ضتعدون  »نحن 
مت  االنتهاء من الهياكل املخ�ض�ضة 
لتبقى  النقل  و  االإطعام  و  لالإقامة 
بعدها بع�س  التفا�ضيل اللوج�ضتية 
و لكن يف ا�ضتطاعتنا العمل ب�رشعة 
املنا�ضبة   الظروف  كل  لتهيئة 
العام  املدير  واأ�ضاف  للريا�ضيني« 
يف  التظاهرة  هذه  »�ضتقام  قائال 
العمل  علينا   يجب  لذا  اجلزائر, 

�ضويا من اجل اجناحها«.

بخدة  بارودي  املطربان  اأمتع 
وال�ضاب ر�ضوان خالل احلفلة االأوىل 
للمهرجان الثقايف »لنحتفل جزائريا« 
بامل�رشح  االثنني  اأم�س  �ضهرة   ,
اجلهوي لوهران »عبد القادر علولة », 
اجلمهور احلا�رش  باأجمل اأغانيهما. 
وقد ا�ضتمتع اجلمهور, املت�ضكل يف 
ال�ضهرة  خالل  ال�ضباب,  من  اأغلبه 
الوهراين  الطابع  يف  باأغاين  الفنية  

بخدة   بارودي  الفنان  اأداها  التي   ,
»يا  ومنها  احل�ضور   رددها   والتي 
ابن عمي« و«حتى قلت هنيت« و«ال 
مع  ال�ضباب   تفاعل  كما  ت�ضاألني«  
االأغاين الرايوية التي قدمها ال�ضاب 
نن�ضاها  ر�ضوان  على غرار »خايف 
و«حبة  و«�ضوفرون�س«  ونندم« 
و«يل  قولولها«  و«قولولها  نومرييك« 

فيها يكفيها« .  

   »Quiz Ooredoo« مع لعبة

    KIA Picanto    اختربوا معارفكم واربحوا �صيارة

مو�سكو

اعتقال م�صوؤول اأمني رفيع �صابق

مت ��ستخالفه ب�سليمان بن يطو

تنحية مدير" خمابرات ال�صرطة " جياليل بودالية

املبتكر   ,Ooredoo ت�ضتقبل 
اأجواء  يف  ال�ضيف  ف�ضل  التكنولوجي, 
اجلديدة  خدمتها  وتُطلق  تناف�ضية 
»Quiz Ooredoo«, وهي لعبة »�ضوؤال 
وجواب« موجهة ح�رشيا لزبائنها, ت�ضمح 
�ضيارات  منها  قّيمة,  بجوائز  بالفوز  لهم 

واأحدث الهواتف الذكية.
امُلطورة   «  Quiz Ooredoo« خدمة 
ال�رشكة   ,  Numbase مع  بال�رشاكة 
باملحتويات,  التزويد  يف  ة  املخت�ضّ
و  الفرن�ضية  و  العربية  باللغتني  متوفرة 
متنح لزبائن Ooredoo فر�ضة اختبار 

معارفهم و ثقافتهم العامة بـ 25 دج لليوم 
فقط  لـ 30 �ضوؤال يف اليوم.

يفوز امل�ضرتكون الذين حت�ضلوا على اأكرب 
 Samsung بهاتف    النقاط  من  عدد 
 KIA و�ضيارة  يوم  كل   Galaxy J7
يف  ,للم�ضاركة  اأ�ضبوع  كل   Picanto
م�ضابقة »Quiz Ooredoo«, ما على 
عن   QUIZ كلمة  اإر�ضال  اإال  الزبون 
عرب  ر�ضالة  اأي  اأو   SMS ر�ضالة  طريق 
خلدمة    الولوج  ُيكن  كما   .5005 الرقم 
عرب  الحقا   »Quiz Ooredoo«

 .»My Ooredoo « التطبيق

ذكرت م�ضادر اأمنية لوكالة »نوفو�ضتي« اأنه 
دريانوف,  األك�ضندر  اجلرنال  اعتقال  مت 
التحقيق  جلنة  ملديرية  ال�ضابق  الرئي�س 
وح�ضب  مو�ضكو,  مبدينة  الرو�ضية 

بتورطه  ي�ضتبه  دريانوف  فاإن  امل�ضادر, 
االأمنية  االأجهزة  واإن  ف�ضاد,  جرائم  يف 
ق�ضيته  يف  االأدلة  بجمع  قامت  الرو�ضية 

خالل اأكرث من ن�ضف العام.

علمت " الو�ضط "من م�ضادر مطلعة اأن املدير 
بتنحية  قام  لهبريي  م�ضطفى  لل�رشطة  العام 
مدير خمابرات ال�رشطة جياليل بودالية ,وقام 
وك�ضفت   . له  خلفا  يطو  بن  �ضليمان  بتعيني 
م�ضادرنا اإىل اأن تنحية بودالية متت اأول اأم�س 
املنا�ضب,  ا�ضتالم  عملية  اأم�س  مت  فيما   ,
التغيريات  �ضل�ضلة  اإطار  يف  هذا  ياأتي  حيث 
لل�رشطة  اجلديد  العام  املدير  با�رشها  التي 
م�ضطفى لهبريي الذي مت تعيينه موؤخرا خلفا 
ا�ضتعالمات  مدير  ويعد  هامل,  الغني  لعبد 

ال�رشطة ال�ضابق جياليل بودالية اأحد املقربني 
هامل  الغني  عبد  ال�ضابق  العام  املدير  من 
الذي قام بتعيينه على راأ�س مديرية ا�ضتعالمات 
ال�رشطة , بعدما كان ي�ضغل من�ضب مديرا الإعالم 
ياأتي هذا بعد �ضل�ضلة  , كما  و ال�ضحافة بال�رشطة 
اجلديد  املديرالعام  بها  قام  التي  التغيريات  من 
لل�رشطة م�ضطفى لهبريي, الذي قام موؤخرا بتنحية 
رئي�س اأمن العا�ضمة برا�ضدي , اإ�ضافة اإىل كل من 

روؤ�ضاء اأمن تيبازة , وهران ,تلم�ضان .     
ع�سام بوربيع 

بكل من مترن��ست وعني قز�م

 القب�ض على مهربني اثنني
 و �صبط مركبتني

عمليات  خالل  ال�ضعبي,  الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
متفرقة بكل من مترنا�ضت وعني قزام/ن.ع.6, مهربني )02( 
و�ضبطت مركبتني )02( رباعيتي الدفع وثالث )03( دراجات 
نارية و)3,87( طن من املواد الغذائية وجهازي )02( ك�ضف 

عن املعادن و)09( مولدات كهربائية و)09( مطارق �ضغط.

عني تيمو�سنت وتلم�سان

حجز 14 كيلوغرام من 
الكيف املعالج

بعني  ال�ضواحل,  وحرا�س  الوطني  الدرك  عنا�رش  حجز 
الكيف  من  كيلوغرام   )14( وتلم�ضان/ن.ع.2,  تيمو�ضنت 
خمتلف  من  وحدة   )19824( حجز  مت  فيما  املعالج, 
�ضيدي  من  بكل  �ضجائر  علبة  و)18676(  امل�رشوبات 
اأخرى,  جهة  من  والوادي/ن.ع.4  ب�ضكرة  بلعبا�س/ن.ع.2, 
�ضخ�ضني  بقاملة/ن.ع.5,  الوطني,  الدرك  عنا�رش  اأوقف 
من  وكمية  وثائق  بدون  �ضيد  بنادق   )04( اأربع  بحوزتهما 

الذخرية باالإ�ضافة اإىل )600( غرام من الكيف املعالج.

�جللفة

�صبط 20 األف كي�ض 
من ال�صمة املقّلدة

اأ�ضفرت عملية نوعية قامت بها قوات االأمن الوطني التابعة 
ال�ضمة  من  معتربة  كمية  ا�ضرتجاع  من  اجللفة  والية  الأمن 
فيه  امل�ضتبه  توقيف  مع  كي�س,   20.000 بـ  قّدرت  املقلدة 
م�ضالح  ا�ضتغالل  اإىل  تعود  العملية  جمريات  الق�ضية,  يف 
موؤكدة,  ملعلومات  اجللفة  والية  الأمن  الق�ضائية  ال�رشطة 
مفادها وجود �ضخ�س م�ضتبه فيه ب�ضدد نقل كمية معتربة 
من  اجلنوبية  الواليات  اإحدى  اإىل  املقلدة  ال�ضمة  مادة  من 
الوطن, م�ضتعمال يف ذلك �ضاحنة, على اإثرها مت و�ضع خطة  
اأمني, و  اأ�ضفرت عن توقيفها على م�ضتوى حاجز  حمكمة  
على  العثور  مت  واالأمنية,  االإدارية  للمراقبة  اإخ�ضاعها  بعد 
كمية من ال�ضمة املقلدة قّدرت بـ  20.000 كي�س, حيث مت 
امل�ضلحة  ملقر  وحتويله  الق�ضية  يف  فيه  امل�ضتبه  توقيف 

على ذمة التحقيق.
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ليبيا

الر�صا�ض يعكر �صفو نهائي الدوري!
توقفت مباراة يف كرة القدم بنهائي البطولة 
طغت  اأن  بعد  اإنذار  �ضابق  دون  من  الليبية 
اأ�ضوات االأعرية النارية عما عداها, ما دفع 
اخلطر,  التقاء  اأر�ضا  االنبطاح  اإىل  الالعبني 
اأم�س بني فريقي الهالل  جرت هذه املباراة 

ال�رشق  اإىل  واالحتاد مبلعب مدينة اخلم�س, 
جمهولني  اأن  وذكر  طرابل�س,  العا�ضمة  من 
اأوقف  ما  امللعب  خارج  نارية  اأعرية  اأطلقوا 
الثاين  ال�ضوط  نهاية  يف  الكروية  املناف�ضة 

لفرتة وجيزة.
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