
فيما ال يزال اأمناء عقال التوارق يح�ضون 
بثقة الرئي�س يف الثلث الرئا�ضي

 "ال�سكارة " حا�سمة  يف حتديد 
اأعـــــــــ�ساء ال�ســــــــينا باجلــــــنوب 
االحتاد الطالبي احلر يرد على حجار:

10 باملائة فقط ي�سل 
الطالب اجلامعي من 
الأموال املخ�س�سة له
املولودون �ضنة 1984 وما قبل

 توا�ســل عمــــــلية ت�ســـــوية 
و�سعية املواطنني البالغني 
ثــــــالثــني �ســــــنة فمـــــا فوق

�س6

�س3

�س24

�ضمن �ضل�ضلة التغيريات داخل عدة بنوك وطنية

تنحية العديد من الإطارات يف بنك الفالحة و التنمية الريفية

وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط توؤكد:

55,88  باملائة ن�سبة النجاح يف بكالوريا 2018
�س3

�س3

اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اخلمي�س 19  جويلية  2018  املوافـق  لـ 03 دو القعدة 1439هـ العدد:4691   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

 مقري يرد على الت�ضريح
 االأخري جلمال ولد عبا�س:

حمفوظ نحناح لي�س
�س3 رجــــــــل مــــ�ساومـــــة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س4

�س2 

�س5�س24

وزير التجارة يف اأول لقاء مع نادي امل�ضدرين للخ�ضر والفواكه 

 ن�ستهدف بلوغ  1 مليار  دولر 
ك�سادرات خالل 3 �سنوات

زبدي طالب بالك�ضف عنه

 مكمل غذائي مت�سبب يف 
تعفن  حلوم اأ�ساحي العيد

مترنا�ضت

اإرهابيان ي�سلمان نف�سيهما للجي�س 
ب�ضار

تن�سـيب قــــائد جــــديد للـــقيادة 
اجلهوية الثالثة للدرك الوطني 

الرابط بني الق�ضر وواد غري ببجاية

 توا�سل غلق الطريق
 الوطني رقم 12 

�س4

�س4

ب�ضبب فيديو قذف مري البلدية 
 

 اإدانــــــــــة منـتــــــخبــــــــني 
من بلدية برج الكيفان 
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�سطيف

 وفاة اأم وابنها الر�ضيع 
يف حادث مروع 

�هتزت بلدية �أوالد �سابر بوالية �سطيف على وقع حادث 

مرور مروع ر�ح �سحيته �أم يف �سن 24 �سنة رفقة ر�سيعها 

�لبالغ �سنتني من �لعمر فيما تعر�ض  �الأب و �البن �الآخر 

الإ�سابات متعددة و هذ� �إثر ��سطد�م عنيف ل�سيارتهم 

�ل�سياحية ب�ساحنة ذ�ت مقطورة على م�ستوى �لطريق �ل�سيار 
بنو�حي عني �لرمان.

اجلزائر وايطاليا توقعان 
اتفاقية �ضراكة يف جمال الغاز 

�أعلنت �سوناطر�ك �أم�ض �الأربعاء عن توقيعها �تفاقية �رش�كة 

مع �ملجمع �الإيطايل للغاز )�إيني( لتو�سيع جمال �ال�ستثمار يف 

�لغاز يف �حلقول �جلنوبية يف �جلز�ئر،وقالت )�سوناطر�ك( 

يف بيان لها �أن �لرئي�ض �ملدير �لعام لل�رشكة �جلز�ئرية 
للمحروقات )�سوناطر�ك( عبد �ملومن ولد قدور وممثل 

�ملجمع �اليطايل )�إيني( كالوديو دي�سكالزي وقعا مبيالن 

�الإيطالية �تفاقا ميثل مرحلة �إ�سافية لتعزيز �لتعاون على 

م�ستوى »حو�ض بركني �أق�سى جنوبي �جلز�ئر بهدف �إجناز 
حمور �لغاز يف �ملنطقة«.

خبر في 
صورة

ب�سار

تن�ضيب قائد جديد للقيادة 
اجلهوية الثالثة للدرك الوطني 

مو�ضكو تتعهد بدعم اجلزائر 
بالأ�ضلحة الرو�ضية

تناولت �لعديد من �ملنابر 
�الإعالمية   �ملو�قع  و 
�لذي  �حلديث  م�سمون 
�رشح به �ل�سفري �لرو�سي 
بيليايف  �إيغور  باجلز�ئر 
بالده  �أن  تعهد  �لذي 
توريد  يف  �ستو��سل   ،
�سمن  حربية  �أ�سلحة 
�سفقات جتارية الأفريقيا، 
�لتهديد�ت  �إىل  بالنظر 
�الأمنية �لتي تو�جه بلد�ًنا 

�سفقات جتارية،  �إبر�م  �ستو��سل  رو�سيا  �إن   ، �ل�سفري،  وقال  �أفريقية 
لتوريد �أ�سلحتها �إىل �جلز�ئر كاأبرز زبون يف �لقارة �الإفريقية.

�لو�سع  تقلبات  من  جز�ئرية  بـ”خماوف  ذلك  �لرو�سي  �ل�سفري  وربط 
�الإقليمي �مللتهب وغري �مل�ستقر �سو�ًء يف منطقة �ل�ساحل �أو �ل�رشق 

�الأو�سط”.

ابتزاز من نوع خا�ص
بالعا�سمة  مو�طن  تعر�ض 
لالبتز�ز من قبل �سخ�سني 
حقيبته  ب�رشقة  قاما 
مبلغ  مبنحهما  ومطالبته 
5000 دج نظري ��سرتجاعها 
�أمام  �ملتهمني  ليمثل 
مبجل�ض  �جلز�ئية  �لغرفة 
�لتي  �ل�سكوى  �ثر  ق�ساء 
و�لتي  �ل�سحية  بها  تقدم 
ل�رشقة  تعر�سه   فيها  جاء 
�لن�سل  طريق  عن  حقيبته 
من طرف �سخ�سني، و بعد 
تعرفه  و  �الأمر  �كت�سافه 
طالبهما  هويتهما  على 
رف�سا  �أنهما  �إال  باإرجاعها 

�أنكر�  حيث  جز�ئري،   دينار  �آالف   5 مبلغ  منحه  منه  طلبا  و  ذلك 
�أنه ال عالقة لهما بابتز�ز  �ملتهمان ما ن�سب لهما من تهم موؤكدين 

�ل�سحية.

غايل  العميد  اأ�سرف 
الدرك  قائد  بلق�سري 
الوطني، اأم�س 18 جويلية 
مرا�سم  على   ،2018
حميتي  العقيد  تن�سيب 
للقيادة  قائدا  حممد 
للدرك  الثالثة  اجلهوية 
بب�سار/ن.ع.3،  الوطني 
وحلاج  علي  للعقيد  خلفا 
للمر�سوم  وفقا   « يحي: 
 12 يف  املوؤرخ  الرئا�سي 
وتطبيقا   ،2018 جويلية 
ال�سنوي  التحويل  ملخطط 
من  عليه  امل�سادق   ،2018

طرف ال�سيد الفريق نائب 
الوطني،  الدفاع  وزير 
اجلي�س  اأركان  رئي�س 
ُب  اأن�سّ ال�سعبي،  الوطني 
ر�سميا، هذا اليوم، العقيد 
من�سب  يف  حممد  حميتي 
اجلهوية  القيادة  قائد 
الوطني  للدرك  الثالثة 
للعقيد  خلفا  بب�سار، 
قائد  يحي«.  وحلاج  علي 
قد  كان  الوطني  الدرك 
من  ذلك،  قبل  ا�ستقبل، 
�سنقريحة  اللواء  طرف 
الناحية  قائد  ال�سعيد 

مبقر  الثالثة  الع�سكرية 
قبل  الناحية،  قيادة 
مرا�سم  على  الإ�سراف 
م�ستوى  على  التن�سيب 
للدرك  اجلهوية  القيادة 
ت�سليم  مت  اأين  الوطني، 
بح�سور  الراية،  وا�ستالم 
الناحية  واإطارات  �سباط 
اإثر ذلك، قام العميد قائد 
بزيارة  الوطني  الدرك 
ملختلف  وتفقد  تفتي�س 
التابعة  واملن�ساآت  الهياكل 
الثالثة  اجلهوية  للقيادة 

للدرك الوطني بب�سار.

املهرجان الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن

 تتويج فرقة »التعاونية الثقافية اأطلي�ص« من �ضيدي بلعبا�ص

الوثائق الإدارية

 ت�ضهيالت جديدة للمواطنني املولودين و املقيمني باخلارج

ملنع عمليات التهريب ومراقبة احلدود امل�سرتكة

تعاون  جزائري موريتاين جزائري 

�لثقافية  »�لتعاونية  فرقة  توجت 
بلعبا�ض  �سيدي   من  �أطلي�ض« 
�لكربى »�سي �جلياليل بن  باجلائزة 
عبد �حلليم« للطبعة �ل 51  للمهرجان  
مب�ستغامن  �لهو�ة  مل�رشح  �لوطني 
يوم  �سهرة  فعالياته  �ختتمت  �لذي 
�لثالثاء بعد �ستة �أيام من �ملناف�سة 

خالل  من  �لفرقة  هذه  توجت  وقد 
�لذي   « �ألعب   « �مل�رشحي  �لعر�ض 
بوحجر  �إقتبا�ض   من  به  �ساركت 
بوت�سي�ض و�خر�ج مربوح عبد �الإله. 
وعادت جائزة �أح�سن �إخر�ج لتعاونة 
»م�رشح بدون حدود« من بومرد��ض 
 « »كابور�ل  م�رشحية  قدمت   �لتي 

�الأ�سيل  �لدرب  جمعية«  نالت  فيما 
( جائزة  )�أالغو�ط  �لدر�مية  للفنون 
�أح�سن ن�ض عن م�رشحية » �أ�سو�ت 
حازت  و�لقناديل«كما  �لهام�ض 
» جلمعية  ر�سالة  » عندي  م�رشحية 
على   )بومرد��ض(  �لفنون«  ملتقى   «
ونالت  �سينوغر�فيا  �أح�سن  جائزة 

جمعية  من  وردة   طالب  �ملمثلة 
»تافات �أيت عبا�ض » )بجاية ( جائزة 
توج   حني  يف  ن�سائي  �أد�ء  �أح�سن  
�ملمثالن  عي�سى فرطا�سة  وفار�ض 
»نوميديا  فرقة    من  عبد�لرحمان 
�لثقافية« ) برج بوعريريج (  بجائزة 

�أح�سن �أد�ء رجايل منا�سفة.

�ل�سوؤون  وزير  من  كل  �أ�رشف 
م�ساهل  �لقادر  عبد  �خلارجية 
و�جلماعات  �لد�خلية  ووزير 
نور  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
�الأربعاء  �أم�ض  بدوي،  �لدين 
�لعا�سمة، على مر��سم  باجلز�ئر 

يف  جديدة  ت�سهيالت  �إطالق 
و  �الإد�رية  �لوثائق  ��ستخر�ج 
لفائدة  �ملدنية  �حلالة  وثائق 
و�ملقيمني  �ملولودين  �ملو�طنني 
مبقر  �لوزير�ن  ووقف  باخلارج 
بلدية �جلز�ئر �لو�سطى وبح�سور 

عبد  �لعا�سمة  �جلز�ئر  و�يل 
�النطالق  على  زوخ،  �لقادر 
�الآيل  بال�سجل  للعمل  �لر�سمي 
للحالة �ملدنية لفائدة �ملو�طنني 
�ملولودين باخلارج، وي�سمح هذ� 
�ملقيمني  للمو�طنني  �الإجر�ء 

��ست�سد�ر  بطلب  باجلز�ئر، 
�سهاد�ت �مليالد و�لزو�ج و�لوفاة 
�لتمثيليات  �سجالت  يف  �ملدونة 
و�لقن�سلية  �لدبلوما�سية 
�جلز�ئرية باخلارج، مبا�رشة على 

م�ستوى �لبلديات 

للتعاون �جلمركي   �لفنية  �للجنة  عقدت 
�جلز�ئري   �ملوريتاين  �جلز�ئري 
�ملوريتانية  بالعا�سمة  �جتماعا 
�الإجر�ء�ت  لبحث  خ�س�ض  بنو�ك�سوط، 
�إد�رة  توفري  من  �لطرفني  متكن  �لتي 
و�لب�سائع  �الأ�سخا�ض  حلركة  حمكمة 

�ملناطق  عرب  �لتهريب  عمليات  ومنع 
�الجتماع  وبحث  �مل�سرتكة.  �حلدودية 
�لبلدين  بني  �لقائمة  �لتعاون  عالقات 
�ل�سقيقني خا�سة يف �ملجال �جلمركي، 
عن  �ل�سادرة  �لتو�سيات  �سمن  وذلك 
�ملوريتانية  �مل�سرتكة  �لكربى  �للجنة 

�جلز�ئرية وقال �ملدير �لعام للجمارك 
�ملوريتانية �لفريق �لد�ه ولد حمادي ولد 
�ملامي �إن قائدي �لبلدين، و�حلكومتني 
�ملوريتاين  �ل�سقيقني  و�ل�سعبني 
قدما  �مل�سي  �إىل  يتطلعان  و�جلز�ئري 
يف دفع عالقات �لتعاون بينهما يف كافة 

�لتبادل بينهما.  �ملجاالت وزيادة وترية 
بني  �لتعاون  �رشورة  �ملامي  ولد  و�أكد 
�أجل  من  �لبلدين  �جلمارك يف  قطاعي 
�أن يكون �ملعرب �لربي �حلدودي )حا�ض 
�ملمر  هو  قريبا  �سيفتتح  و�لذي   ،)75

�لوحيد و�حل�رشي لكافة �لب�سائع .
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مقري يرد على الت�صريح الأخري جلمال ولد عبا�س:

حمفوظ نحناح لي�س رجل م�ساومة
.         امل�صتفيدون من الو�صع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل اجلي�س

نفى رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري اأن يكون ال�صيخ حمفوظ نحناح رجل م�صاومة، م�صددا  باأنه هو من تنازل عن حقه يف رئا�صة اجلمهورية بعد اأن 
زكاه الناخبون �صنة 1995، مو�صحا اأن  قيادة جبهة التحرير الوطني ات�صلت به واأكدت له باأن الت�صريحات التي نقلت عن الأمني العام لالأفالن جمال ولد 

عبا�س، بخ�صو�س ال�صيخ حمفوظ نحناح واحلركة لي�صت �صحيحة واأنهم �صيو�صحون املو�صوع

اإميان لوا�س

من خالل  مقري  الرزاق  عبد  رد 
الت�رصيح  على  للحركة  بيان 
حول  عبا�س  ولد  جلمال  الأخري 
توؤدي  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ترك 
اإبعادها  و  الد�ستورية  مهامها 
من  كثريا   »: قائال  ال�سيا�سة،  عن 
القائم  الو�سع  من  امل�ستفيدين 
ممن يزايدون بعدم تدخل اجلي�س 
بحماية  ال�سلطة  البقاء يف  يودون 
لهم بطريقة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

اأو باأخرى”.
اأي  حق  من  اأنه  مقري  واأكد 
�سيا�سية،  التقدم مببادرات  حزب 
�سيا�سي  م�سوؤول  اأي  من حق  كما 
للرت�سح  حزبه  رئي�س  يدعو  اأن 
وال�سيخ  اأن  م�سريا  لالنتخابات، 
حاجة  يف  لي�س  نحناح  حمفوظ 
ملن يدافع عن نزاهته وت�سحياته 
يف  الأ�سا�سي  دوره  يعلم  واجلميع 
املحافظة على البلد يف وقت مل 
يفعل كثري من ال�سيا�سيني ذلك من 

انداده واأقرانه.

التي  باملبادرة  يتعلق  فيما  اأما 
مقري  قال  احلركة،  اأطلقتها 
من  الأدين  احلد  له  من  »كل 
والتجربة  والعلم  ال�سيا�سي  الفهم 
العامل،  جتارب  على  والطالع 
يعلم باأن اخلروج من حالة الف�ساد 
املعمم والهيمنة الطويلة والو�سع 
لي�س  املتجذر  الدميقراطي  غري 
�سهال، واأن ذلك يتطلب م�ساهمة 
اجلميع«، موؤكدا اأن كل املبادرات 
�ساركت  اأو  احلركة  اأطلقتها  التي 

فيها تدعو اإىل ذلك

وذكر مقري، باأن »مبادرة التوافق 
حترتم  باأنها  تتميز  الوطني 
الد�ستورية  والآجال  الأ�سكال 
معها،  والتعامل  قبولها  لت�سهيل 
ا�ستحقاق  باأن  قلنا  ولذلك 
 2019 �سنة  الرئا�سية  النتخابات 
فر�سة مهمة لتج�سيدها مل�سلحة 
الإ�سالحات  ومل�سلحة  البلد 
ل  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية 
يتهددها  مما  البلد  اإنقاذ  ميكن 
اإليها  بامل�سي  اإل  خماطر  من 

ب�سدق ومهارة وجدية«

الحتاد الطالبي احلر يرد على حجار:

10 باملائة فقط ي�سل الطالب اجلامعي 
من الأموال املخ�س�سة له

.        ت�صجيل مو�صم جامعي كارثي على كل الأ�صعدة

التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية 

ندوة حول قانون العمل يف �سبتمرب 

 رد الإحتاد العام الطالبي احلر على 
التعليم  لوزير  الأخرية  الت�رصيحات 
الأموال  حول  العلمي  والبحث  العايل 
تفوق  والتي  طالب،  لكل  املخ�س�سة 
 5 )مبعدل  �سنويا  �سنتيم  مليون   70
مت�سائال    ، �سهريا(  �سنتيم  ماليني 
اإىل اأين تذهب هذه الأموال الباهظة 
والتي ل ي�سل منها للطالب اجلامعي 
العام  الإحتاد  حتى 10باملئة   طالب 
له  بيان  خالل  من  احلر  الطالبي 
اجلهات املخت�سة بفتح حتقيق معمق 
اأعلن  التي  الأموال  هذه  وجهة  يف 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  عليها 
اجلامعي  للطالب  املخ�س�سة  العلمي 
م�ستغربا  منها،  ي�ستفد  مل  والتي 
الوطنية  للندوة  املتكرر  التاأجيل 
نحو  والجتاه  اخلدمات  لإ�سالح 
فيما  اأما  للطالب،  املبا�رص  الدعم 
ال�سابقة  ال�سنة اجلامعية  يتعلق تقييم 
التقارير  على  بناءا  البيان«  ،اأو�سح 
جامعات  خمتلف  عرب  املرفوعة 
جامعي  مو�سم  ت�سجيل   ،ثم  الوطن 
ما  هذا  و  الأ�سعدة،  كل  على  كارثي 
التي  املتتالية  الإ�رصابات  بينتها 
و  العلمي  التح�سيل  على  �سلبا  اأثرت 
القائمني  يجد  اأن  دون  البيداغوجي 
�ساأنها  من  فعلية  حلول  الوزارة  على 
بل   ، القائمة  الحتجاجات  تخمد  اأن 
اعتمدت الوزارة �سيا�سة الهروب نحو 
وجه  يف  احلوار  اأبواب  غلق  و  الإمام 
املدار�س   ( امل�رصبني  الطلبة  كل 
العليا لالأ�ساتذة ، طلبة الرتبية البدنية 
، طلبة علم  الطب  الريا�سية، طلبة  و 
املكتبات كما اأن ن�سبة الر�سوب لهاته 

يف  م�ستوياتها  اأعلى  �سجلت  ال�سنة 
بحيث   ، اجلزائرية  اجلامعة  تاريخ 
خا�سة يف   ٪70 من  اأكرث  اإىل  اإرتفعت 
ال�سعب العلمية و جتاوزت 50٪ ل�سعب 
كما   ، الإن�سانية  و  الجتماعية  العلوم 
اأرجع الحتاد العام الطالبي احلر اأن 
ارتفاع ن�سبة الر�سوب �سببها الرئي�سي 
 progress لنظام  الوزارة  اعتماد 
و  ال�سيئ  التوجيه  على  اأثر  الذي  و 
الرغبات  مع  املتنايف  مدرو�س  الغري 
ال�سخ�سية للطالب ، لنتفاجاأ اأكرث من 
الوزارة  عليها  اأقدمت  التي  اخلطوة 
على  احلا�سلة  اإلزام  يف  املتمثلة 
�سهادة لي�سان�س للت�سجيل يف الأر�سية 
و  رهيبا  خلال  تعرف  التي  الرقمية 
ذاته  بحد  الوزير  من  باعرتاف  هذا 
مما جعل الوزارة جتد حلول ترقيعية 
اخلط  عرب  الت�سجيل  اجل  ،)متديد 
الطريقة  هذه  اإلغاء  بدل  اللكرتوين( 
الذي  ال�سابق  النظام  اإىل  العودة  و 
قبل  من  امللفات  معاجلة  يف  يتمثل 
اجلامعة«  واأ�سار البيان »اأن التاأخر يف 
الآلف  حرم  التخرج  �سهادات  ت�سليم 
م�سابقة  يف  امل�ساركة  يف  الطلبة  من 
التوظيف ، وحتى الت�سجيل عرب اخلط 
باملا�سرت،وبناءا  اخلا�س  الإلكرتوين 
التي  ال�سكاوي  من  العديد  على 
يف  الطلبة  اإلزامية  حول  و�سلتنا 
للمو�سم  اجلامعي  الت�سجيل  جتديد 
ما  وهذا  ال�سيفية  العطلة  يف  املقبل 
و   ، بها  املعمول  القوانني  مع  يتنافى 
اأرهقت الطلبة الذين هم يف عطلة و 

ل ميكنهم العودة اإىل اجلامعة«.
اإميان لوا�س

الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب  �سينظم 
املقبل  �سبتمرب   8 يف  الدميقراطية   و 
قانون  حول  ندوة  العا�سمة  باجلزائر 
لذات  بيان   ح�سب  باجلزائر،  العمل 
حدده  الذي  الربنامج  وح�سب  احلزب 
�ستنظم  التي  الندوة  �سين�سط  احلزب، 
بتعا�سدية عمال البناء بزرالدة، خمت�سون 
متبوعة  ندوات  خالل  من  جامعيون  و 
على  املوا�سيع  خمتلف   حول  بنقا�س 
 ، باجلزائر«  العمل  قانون  غرار«حتولت 
، »العامل  »حتديات تقنني قانون  العمل« 
نق�س  و  التنظيمية  القيود   : اجلزائري 
العمل  قانون  و«م�رصوع  النقابي«  التمثيل 

: تقدم اأو تراجع«.

و  الثقافة  اأجل  التجمع من  واأو�سح حزب 
يدوم   الذي  اللقاء  هذا  اأن  الدميقراطية 
النقابيني  للفاعلني  �سي�سمح  واحدا  يوما 
يف  التحديات  »مبناق�سة  املخت�سني  و 
عامل  ال�سغل و احلياة الجتماعية الوطنية 
بامل�ساكل  �سلة  ذات  موا�سيع  خالل  من 
املرتبطة  بقانون العمل والتمثيل النقابي« 
م�ساألة  مناق�سة  اإىل  اللقاء  هذا  ،ويهدف 
احلايل«  الوقت  اأهمية يف  ذات  و  »معقدة 
�سوق  لتنظيم  ال�سبل  اأف�سل  »اإيجاد  ق�سد 
الب�رصي  للمورد  الأمثل  الت�سيري  و  العمل 
الجتماعي  احلوار  �رصوط  تهيئة   و 
ي�سيف  بالدنا«،  يف  املوا�سيع  ملختلف 

ذات امل�سدر.

 �صمن �صل�صلة التغيريات داخل عدة بنوك وطنية

تنحية العديد من الإطارات يف بنك الفالحة و التنمية الريفية

وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط توؤكد:

55.88  باملائة ن�سبة النجاح يف بكالوريا 2018
.            �صعبة الريا�صيات ت�صجل اأعلى ن�صبة لهذا العام بـ  78.61 ٪

م�سادر  »من  الو�سط   « علمت   
و  الفالحة  بنك  اأن  مقربة 
موؤخرا  ي�سهد  الريفية  التنمية 
الداخلية  التغيريات  من  العديد 
العديد من الإطارات يف  م�ست 
اإنهاء  مت  البنك،حيث  مديرية 
ما  وح�سب   . 11اطار  مهام 
هذه  فاإن   « الو�سط   « علمته 

نواب  اأغلب  م�ست  التغيريات 
التنمية  و  الفالحة  بنك  رئي�س 
،حيث  جبار  بوعالم  الريفية 
برتبة  11مدير  مهام  اإنهاء  مت 
نائب رئي�س البنك ، وياأتي هذا 
املنتظرة  التغيريات  اإطار  يف 
من  العديد  م�ست  ،والتي 
اآخرها  البنكية كان  املوؤ�س�سات 

للقر�س  العام  املدير  تنحية 
و   ، بودياب  اجلزائري  ال�سعبي 
التي تدخل يف اإطار �سل�سلة من 
من  العديد  �ستم�س  التغيريات 

مدراء البنوك .
حتدثت  اأن  بعد  هذا  ياأتي  كما 
عن  امل�سادر  من  العديد 
تغيريات مرتقبة �ستم�س العديد 

من مدراء البنوك الوطنية ،كان 
اآخرها تنحية مدير بنك القر�س 
ذات  توقعت  ،كما  ال�سعبي 
امل�سادر اأن متتد التغيريات اإىل 
التنمية  بنك  يف  اأخرى  اإطارات 
املحلية »بديال » ،وكذلك البنك 

الوطني اجلزائري .
ع�صام بوربيع

الرتبية  وزير  اأم�س  ك�سفت   
غربيط  بن  نورية  الوطنية  
موقع  على  ح�سابها  عرب 
الجتماعي  التوا�سل 
اأن ن�سبة  الفاي�سبوك والتويرت 
�سهادة  امتحان  يف  النجاح 
بلغت   2018 دورة  البكالوريا 
اأكدت  كما  باملائة.   55.88
ا�ست�سافتها   لدى  غربيط  بن 
الإذاعية  القناة  يف  اأم�س 
الريا�سيات  �سعبة  اأن  الثالثة  
�سجلت اأعلى ن�سبة لهذا العام 
اأما     ، باملائة    78.61 بـ  
�سعبة العلوم فلقد بلغت ن�سبة 
جناح فيها بـ  59.06 باملائة 
لتليها �سعبة اللغات الأجنبية، 
يف  باملائة   56.06 بن�سبة 
الآداب  �سعبة  عرفت  حني 
ت�سيري  و�سعبة  والفل�سفة 
واقت�ساد انخفا�سا هذا العام 
وعليه فلقد بلغ عدد التالميذ 
يف  البكالوريا  اجتازوا  الذين 
و   20 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
25  جوان 2018 بـ 709.448 
مرت�سح من بينهم 40  باملائة 
 400 ،و  اأحرار  مرت�سحني  
مرت�سح من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة. كما اأو�سحت وزيرة 
الن�سبة  اأن  الوطنية  الرتبية 
 2018 بكالوريا  يف  امل�سجلة 
بن�سبة  انخفا�سا  عرفت  قد 
طفيفة قدرت بـ0.20 باملائة 
مقارنة بالعام املا�سي 2017  
بـ  الن�سبة  فيها   بلغت  التي 
56،07٪  ،  موؤكدة اأن الن�سبة 
تعرف  العام   هذا  امل�سجلة 

وخالل  بطيئة  ب�سفة  تطورا 
�ستتقدم  ،لكنها  طويلة  فرتة 
ن�سبة  كانت  فلقد  لالأمام  
يف  �سنة   20 قبل  النجاح  
باملائة يف   30 اإىل   20 حدود 
ارتفاعا  �سجلت  اأنها  حني 
الأخرية  �سنوات   10 خالل 
الن�سبة  فيها  و�سلت  والتي، 
وبالتايل   باملئة   و60   40 بني 
يف  النجاح  ن�سبة  بلغت  فلقد 
البكالوريا يف  �سهادة  امتحان 
، و  بـ ٪51.36   �سنة  2015  
  2014 يف    )٪45.01(  2014
فيما    .  2016 49.79٪ يف  و 
اأ�سارت وزيرة الرتبية الوطنية 
اأن النتائج �سيتم عر�سها على 
اليوم  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة 
 2018 جويلية   19 اخلمي�س  
فباإمكان   الإطار   هذا  ويف   ،
امتحان  نتائج  على  الإطالع 
ل�سنة  البكالوريا  �سهادة 
بالر�سائل  البعث  عرب    2018
النقال  الهاتف  على  الن�سية 
وهذا  بت�سكيل الرقم *#567 
نتائج  على  الطالع  وميكنهم 
النظام  طريق  عن  البكالوريا 
الرتبية  لوزارة  املعلوماتي 
اللكرتوين  واملوقع  الوطنية 
الوطني  بالديوان  اخلا�س 
امل�سابقات  و  لالمتحانات 
http://bac.  واملتمثل يف

. onec.dz
راأيها  تقاطع  القطاع  نقابات 
التي  الأرقام  الت�سكيك يف  يف 
اعترب  حيث  عنها   املعلن 
النتائج  اأن  بوديبة،  م�سعود 

الأ�رصة  جناح  تعك�س  املعلنة 
عقبة  تخطي  يف  التعليمية 
ايدير  لكن  الإ�رصاب  نتائج 
نقله  ت�رصيحه  يف  عا�سور 
عن  �سيء  كل  موقع  عنه 
غري  من  باأن  قال،  اجلزائر 
الوزارة  حتقق  اأن  املنطقي 
مع  باملوازاة  النتائج  تلك 
قمع  يف  ال�سنة  هذه  جناحها 
الغ�س بني املرت�سحني، و هو 
ما ي�ستوجب ح�سبه انخفا�س 
اإىل  بالنظر  النجاح  ن�سبة 
التي  النجاح  و�سائل  منع 
كبرية  ن�سبة  عليها  اعتمدت 
يف  الناجحني  التالميذ  من 

ال�سنوات املا�سية.
مزيان  مريان  ا  قال  حني  يف 
مع  تطابقت  النتائج  اأن 
التي  الراأي  ا�ستطالعات 
قامت بها نقابته على م�ستوى 

مراكز الت�سحيح.
 

الت�صجيالت 
اجلامعية تنطلق
 من 26 جويلية

العايل  التعليم  وزارة  حددت 
رزنامة  العلمي  والبحث 
حلاملي  اجلامعية  الت�سجيالت 
  2018 دورة  اجلدد  البكالوريا 
حيث تنطلق الت�سجيالت الأولية 
يكون  و  اجلاري  جويلية   26 يف 
النهائية  للت�سجيالت  اأجل  اأخر 
علم  ما  ح�سب  �سبتمرب،   16 يف 
اأم�س الأربعاء من وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي.

حدد  فقد  امل�سدر  ح�سب  و 
 01 رقم  الوزاري  املن�سور 
املوؤرخ يف 9 ابريل 2018 املتعلق 
بالت�سجيل الأويل وتوجيه حاملي 
ال�سنة  بعنوان  البكالوريا  �سهادة 
اأربع   2019-  2018 اجلامعية 
اجلامعية  للت�سجيالت  مراحل 
نتائج  عن  الإعالن  بعد  وذلك  
الناجحني  ح�سول  و  البكالوريا 
اخلا�س  رقمهم  على  اجلدد 
يدر�سون  التي  الثانوية  من 
مديرية  من  الأحرار  و  بها 
تنطلق مرحلة  لوليتهم،  الرتبية 
 26 من  الأولية  الت�سجيالت 
و  اجلاري،  جويلية   28 اإىل 
ملء  املرحلة  هذه  تت�سمن 
اإيداعها  و  الرغبات  بطاقة 
موقع  خالل  من  اخلط  عرب 
اجلامعية  للت�سجيالت  الواب 
http:www:orientation-

تاأكيد  يتم  و   .«  esi.dz
يف  الأولية  الت�سجيالت 
 29 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
ي�سمح  كما  جويلية   30 اإىل 
خالل  اأي�سا  اجلدد  للطلبة 
بطاقة  بتعديل  الفرتة  هذه 
يتم  بحث  ال�سابقة،   رغباتهم 
بطاقة  ح�سب  الطالب  توجيه 
الرغبات الثانية، ليتم الإعالن 
على  التوجيهات  نتائج  عن 
 2018 اأوت   07 يوم  اخلط 
معاجلة  بعد  وذلك  م�ساءا 
املمتدة  الفرتة  يف  الرغبات 

ما بني 31 و 07 اأوت«.
حكيم مالك



فيما  جالب  و�أكد 
�لت�صدير  ترقية  يخ�ص  
وهذ�  �لفالحي  للمنتج 
رئي�ص  لتوجيهات  وفقا 
خالل  من  �جلمهورية  
�جلل�صات �لوطنية للفالحة 
قوية  ر�صالة  تعد  و�لتي 
،وت�صدير  لتنويع  وكبرية 
و�أهمية  و�لفو�كه   �خل�رض 
تنويع  �لفالحي يف  �لقطاع 
�القت�صاد �لوطني بو��صطة 
م�صري�    ، �ل�صادر�ت 
�لتجارة  وز�رة  �أن  جالب 
مع  مرة  الأول  بلقاء  قامت 
للخ�رض  �مل�صدرين  نادي 
�ل�رضوع  مت  �لذي  و�لفو�كه 
عن  هيكلته  جت�صيد   يف 
طريق و�صع خمطط عمل 
�لفعلية  بد�يته  لتنطلق  
  2018 �صبتمرب  �صهر  يف 
تو�صحت  فلقد   وبالتايل 
معامل هذ� �لنادي �خلا�ص 
ي�صكل   �لذي  بالت�صدير 
وحلوال  عملياتية  حلوال 
تو�فقية  عرب �جتماع هذ� 
�لنادي �أم�ص  لت�صكيل �أفو�ج 
�ل�صادر�ت  لرتقية  عمل 
بتعيني �ملنتجات �لفالحية 
من بينهم �خل�رض و�لفو�كه 
وخريطة  رزنامة  وو�صع 
باملنتوجات  خا�صة  
وخريطة  �لفالحية    
،كا�صفا  باملخابر   خا�صة 
ب�صدد  باأنها  �لتجارة  وزير 
خا�صة  بطاقة  �إن�صاء 
باملنتج �لفالحي ،وت�صارك 
يف هذه �الأفو�ج كل �لهيئات 
�لتي لها عالقة بال�صادر�ت 
�القت�صاديني  و�ملتعاملني 
�إىل  �لنادي  هذ�  وي�صعى 
طموحه  �إىل  �لو�صول 

�ملن�صود و�ملتمثل يف بلوغ  
قيمة  من  دوالر  مليار   1
خالل  �خلارجي  �لت�صدير 
�ل�صعي  مع  �صنو�ت  ثالث 
للو�صول �إىل 3  �أالف ع�صو 
�لنادي  هذ�  يف  موؤ�ص�ص 
�صيمنحنا  بدوره  �لذي 
�أرقاما  لبلوغ  �لفر�صة 

�إيجابية م�صتقبال.
�أ�صاف  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
 7 عقدت  فلقد  جالب  
لقاء�ت ت�صمنت 5 حماور  
عن  �ل�صوء  �صلطت  و�لتي 
مدى وفرة �الإنتاج �لوطني  
بال�صادر�ت  �ملتعلق 
خا�ص  ملحور  �إ�صافة 
مب�صاركة  بلوج�صتيك 
على  �لنقل  موؤ�ص�صات 
�جلوية  �خلطوط  غر�ر 
مع  بالتن�صيق  �جلز�ئرية 
�ٱخر  �لنقل  وحمور  وز�رة 
�ل�صادر�ت  بتمويل  خا�ص 
�إىل  للولوج  و�إعانتها 
�خلارجية  �الأ�صو�ق 
مب�صاركة ممثلني جتاريني 

قن�صليات  م�صتوى  على 
�جلز�ئر  و�صفار�ت 
مع  وبالتن�صيق  باخلارج 
ويتخلل  �خلارجية   وز�رة 
�لرتكيز  �لربنامج  هذ� 
�لتكوين  عن�رض  على 
�أهمية  �صيعطي  �لذي 
للم�صدرين  بالن�صبة  بالغة 
بالتعامل  �صيمكنهم  �لذي 
�لدول  يف  نظر�ئهم  مع 
�ملرجو �لت�صدير فيها مع 

�لعمل   .
يف   �جلز�ئر  و�صت�صارك 
�ل�صالون  من   27 �لطبعة 
�لغذ�ئية  للفالحة  �لدويل 
�ملنظم  من طرف �لوكالة 
�لتجارة  لرتقية  �لوطنية 
يف  �أجلك�ص  �خلارجية 
مابني  �ملمتدة  �لفرتة 
 20 غاية  �إىل  جويلية    17
قاعة  يف    2018 �صبتمرب 
�صنرت  �إك�صبو  �ملعار�ص«  
كما   ، برو�صيا  مبو�صكو   «
�لتجارة  وز�رة  تقرتح 
�حلدث  هذ�  خالل  من  

خالل  ومن   �لتجاري 
هذه  يف  �جلز�ئر  م�صاركة 
يف  �القت�صادية  �لتظاهرة 

�خلارج ل�صنة2018 .
يف  طبعة  �أول  تنظيم  منذ 
1991 » وورد فود مو�صكو 
مو�صكو  �لغذ�ء  )عامل   «
�ملعار�ص  �أهم  من   )
�لفالحية  �لغذ�ئية برو�صيا 
، كما ت�صكل قاعدة لتبادل 
�لتجاري و�كت�صاف فر�ص 
جتارية جديدة يف �ل�صاحة 
�لدويل، كما �أن �لطبعة �ل 
26 �ل�صابقة لهذ� �ملعر�ص 
دولة   65 م�صاركة  عرفت 
دول  بينها8  من  �أجنبية 
طابع  يف  تتمثل  عربية  
و�ال�صتري�د  �لت�صدير 
 ، �حلديث   و�لتوزيع 
وت�صاهم �ملنظمة �خلا�صة 
بن�صبة   �خلارجية  للتنمية 
مبلغ  من  باملائة   80
�لتجار و�ملتمثلة  م�صاركة 
�مل�صاحات  كر�ء  يف 

�ملحددة باملعر�ص .

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لوطني، 
يف بيان لها �أم�ص �الأربعاء، �أن 
�إرهابيني قد �صلّما نف�صيهما 
�لع�صكرية  �ل�صلطات  �إىل 
�لبيان،  وح�صب  بتمرن��صت 
بامل�صمى  يتعلق  �الأمر  فاإن 
�ملكنى  �لطاهر”  دبة  “بن 
�لتحق  �لذي  حممد”  “�أبو 
�صنة  �الإرهابية  باجلماعات 

2017، و�مل�صمى “بن عروبة 
فريد”  “�أبو  �ملكنى  مر�د” 
باجلماعات  �لتحق  �لذي 
وكان   2013 �صنة  �الإرهابية 
بحوزة �ملعنيني -ح�صب ذ�ت 
ر�صا�صا من  �لبيان- م�صد�صا 
وبندقية  كال�صنيكوف  نوع 
ذخرية  وخمزين  قنا�صة 

مملوءين.

وزير التجارة يف اأول لقاء مع نادي امل�ضدرين للخ�ضر والفواكه 

مترنا�ضت

حكيم مالك

ن�ستهدف بلوغ  1 مليار  دوالر 
ك�سادرات خالل 3 �سنوات

اإرهابيان ي�سلمان نف�سيهما لل�سلطات الع�سكرية 
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تراأ�س اأم�س وزير التجارة �ضعيد جالب لقاء تقييميا ملقرتحات نادي امل�ضدرين 
اجلزائريني الرامية لرتقية ال�ضادرات الفالحية وذلك مبقر الوكالة  الوطنية 

لرتقية التجارة اخلارجية » اأجلك�س«  ALGEX   باجلزائر العا�ضمة.

زبدي طالب بالك�ضف عنه

مكمل غذائي مت�سبب يف 
تعفن حلوم اأ�ساحي العيد

.      مارغرين �ضامة تباع يف الأ�ضواق اجلزائرية  

�صبب  �أن  زبدي  م�صطفى  ك�صف 
�لتي  �للحوم  و�خ�رض�ر  تعفن 
عا�صها �جلز�ئريون عيد �الأ�صحى 
�لغذ�ئي  �ملكمل  هو  �ملا�صي 
تكتم  و  جتاهل  من  م�صتغربا 
عن  �لك�صف  ملطلب  �لو�صاية 
�ملتعفنة،  �للحوم  �لتحليل  نتائج 
�إىل فتح  �ل�صلطات �ملعنية  د�عيا 
عن  �الإعالن  ،و  م�صرتك  حتقيق 
هذ�  �ملكمل �لغذ�ئي                                           
�الأم�ص  زبدي  م�صطفى  تاأ�صف 
يف ندوة �صحفية ن�صطها باملركز 
ببلوزد�د  دي�صمرب   11 �لتفايف 
�لتجاوز�ت  من  بالعا�صمة، 
�لتعفن حلوم  �مل�صجلة يف ق�صية 
رغم  �أنه  م�صري�  �لعيد،  �أ�صحية 
م�صالح  قبل  من  حتقيق  فتح 
�صنتني  منذ  �الأمنية  �ملخابر 
حتديد  يتم  مل  �الآن  حلد  �أنه  �إال 
�إىل  �أدى  �لذي  �لغذ�ئي  �ملكمل 
مل   « مت�صائال  �لتعفنات،  هذه 
نفهم متاطل �لو�صاية يف �لك�صف 
عن �الأ�صباب �حلقيقة ور�ء تعفن 
عدم  �إىل  �إياها  »،د�عيا  �للحوم 
و  �حلر�رة  عامل  ور�ء  �الختفاء 

�لرطوبة.
يف �صياق �أخر، نفى رئي�ص جمعية 
م�صطفى  �مل�صتهلك  حماية 
�لعيد  ت�صعرية  تكون  �أن  زبدي 
خا�صعة لقانون �لعر�ص و �لطلب، 
د�عيا �ىل �رضورة �إن�صاء �الأ�صو�ق 
�جلو�رية للق�صاء على �مل�صاربني 

»و�لبزنا�صية » �ملو�صمني .
و�أكد م�صطفى زبدي على �رضورة 
�إنهاء �الأ�صو�ق �جلو�رية يف جميع 
�ملناطق مع ت�صجيع �ملو�ليني يف 
�لنقل وتوفري �مل�صاحات و�لغذ�ء 
�حليو�ين للق�صاء على �مل�صاربني 
ي�صتغلون  �لذي  �ملو�صمني 
ل�رضب جيب  �لعيد  فر�صة حلول 
�ملو�طن، م�صري� يف ذ�ت �ل�صدد 
وفرة  يف  يكمن  ال  �مل�صكل  �أن 
�ملنتج �إمنا يف ت�صويقه يف نقاط 
خلق  خالل  من  وذلك  متعددة، 
ج�صع  ملحاربة  جو�رية  �أ�صو�ق 
�لتجار، م�صيفا :«نحن نريد نقاط 
�ملو�ل  م�صدرها  متعددة  بيع 
زبدي   وقدم  هذ�   .« مبا�رضة 
�الإر�صاد�ت  و  �لن�صائح  بع�ص 
للم�صتهلكني و �ملربني حول كيفية 
قال  �الأ�صحية، حيث  �لتعامل مع 
يتفادى  �أن  �أن يجب على �ملربي 
على  �مل�صكلة  �الأعالف  جميع 
�الأ�صحى،  عيد  قبل  �صهر  �الأقل 
علف  �ملو��صي  منح  تفادي  وكذ� 
�إىل  �للجوء  يجب  ال  و  �لدو�جن، 
�نه  قال  و  لل�رضورة،  �إال  �لتلقيح 
منح  يجب  �الأ�صحية  �قتناء  عند 
من  �لتجارية  �ملعاملة  �صند 
من  يتعرف  حتى  لل�صاري  �ملو�ل 
من  على  �الأ�صحية  ب�رض�ء  قام 
باعها �إياه يف حال ما حدث تعفن 
للحمها و مطالبته بالتعوي�ص، ويف 
�جلهات  بدي  دعا  �ل�صياق  هذ� 
هذه  تكون  �أن  ب�رضورة  �ملعنية 
م�صتوى  على  �إلز�مية  �الإجر�ء�ت 
دعا  كما  �لنظامية.  �لبيع  نقاط 
�أن  �رضورة  �إىل  �مل�صتهلك  زبدي 

من  �الأخر  هو  �الإجر�ء�ت  يتخذ 
�أوت  حر�رة  و�ن  خ�صو�صا  جانبه 
عالية، حيث يجب �ن تكون عملية 
�لذبح و �ل�صلخ و �لتجفيف �رضيعة 

ومن قبل متمر�ص

دعوة ق�ضائية على »ال 
بي بي«  و »عدل«  ب�ضبب 

التجاوزات

برفع  �صيقوم  �أنه  زبدي  و�أعلن 
دعوة ق�صائية �صد �ملوؤ�ص�صاتيني 
»عدل  و  بي«  بي  »�ل  �لعمومية 
و  بتجاوز�ت  قيامها  »،ب�صبب 
�لغري  :«من  مت�صائال   ، خر�قات 
هاتني  يف  �ملكتتب  �أن  �ملعقول 
�ل�صيغتني  ال يدري متى �صياأخذ 
مو�قع  و  لل�صعر  �صكنه،مع جهله  

�ل�صكنات »
ورد م�صطفى زبدي على كل من 
لهذه  رفه  ب�صبب  عليه  �لنار  فتح 
�لدعوة �لق�صائية قائال:«  كل من 
�تهمني باأين ال �أملك �لوطنية �أقول 
،و  �أور�قكم �صقطت  �أنتم من  لهم 
من له �ل�صجاعة يتحدى �ملنظمة 
بع�ص  �أن  »،م�صري�  �ملحكمة   يف 
�لق�صية  �إعطاء  حتاول  �الأطر�ف 

بعد �صيا�صي

مادة  من  4عالمات 
املارغني غري مطابقة 

ل�ضروط ال�ضحة

�أنه  زبدي  �أفاد  �أخرى،  جهة  من 
تقوم  �لتي  �لتحاليل  �إطار  يف 
�ملو�د  بع�ص  على  �ملنظمة  بها 
مت  �لرو�ج،  �لكثرية  �ال�صتهالكية 
مادة  من  عالمات   4 �كت�صاف 
�ملارغني غري مطابقة الحتو�ئها 
�لدهون  من  كبرية  كمية  على 
�ملو�طن،  �صحة  تهدد  �ل�صامة 
�لنتائج  تقدمي  �صيتم  �أنه  م�صري� 
�لتدخل  الأجل  �لتجارة  وز�رة  �إىل 
هذه  تبقى  ال  �أن  متمنيا  �ل�رضيع، 

�لنتائج �أن حبي�صة �الأدر�ج.
م�صطفى  �أكد  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
زبدي �أنه  البد من و�صع مر��صيم 
�ل�صحة  على  للحفاظ  تنفيذية 
هذه  »الأن  مو�صحا:  �لعمومية، 
علمية  باإثباتات  �ل�صارة  �لدهون 
توؤدي �إىل �لكثرية �أمر��ص خطرية 
�ل�صمنة �ل�صكري ت�صلب �ل�رض�يني 
�لتي  �حلملة  يخ�ص  فيما  ،�أما   «
�أطلقتها �ملنظمة  »قف الت�صقني 
�إىل  �ملو�طنني  دعا  �أين   ، �صما« 
�رضب ماء �حلنفية يف حالة عدم 
وحتزين  نقل  �رضوط  من  �لتاأكد 
�أن  قال  �لتي  �ملعدنية  �ملياه 
نقلها حتت �أ�صعة �ل�صم�ص يحدثا 
ما  �لكيمائية  �ملو�د  بني  تفاعال 
ي�صبب يف �أور�م كثرية يف مقدمها 
،مطالبا يف هذه �ل�صدد �لو�صاية 
�أكرث  ناطقة   مر��صيم  و�صع   �إىل 
�ل�صلطات  تتمكن  حتى  و�صوحا 
�الأمنية من �لتدخل  خا�صة على 

م�صتوى �حلو�جز .
 اإميان لوا�س
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اعرتفت باإنهاء �صالحية الو�صفة 

التي مر عليها 6 اأ�صهر

م�سبوقة ق�سائيا تقتني 
املهلو�سات بو�سفة �سقيقتها 
طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�س 
حق  يف  نافذا  حب�سا  اأ�سهر   6 عقوبة  توقيع  اأم�س 
م�سبوقة ق�سائية قامت باقتناء مهلو�سات عن طريق 
ا�سطرابات  من  تعاين  التي  ل�سقيقتها  طبية  و�سفة 
عقلية بعدما انتابتها حالة حزن كبرية ب�سبب طالقها 
و  �سقيقها  طرف  من  والديها  منزل  من  وطردها 

والديها .
هذا وقد جرى توقيف املتهمة الأ�سبوع الفارط حني 
من  تخرج  املرادية   الأمن مبنطقة  م�سالح  ملحتها 
ال�سيدلية وعالمات الرتباك بادية عليها وبعد تفتي�سها 
عرث بحوزتها على كمية من املهلو�سات خمباأة داخل 
مالب�سها ،فقامت ذات امل�سالح بتحويلها على مركز 
الأمن وبالتايل على املحاكمة وفق لإجراءات املثول 
الفوري بعد و�سعها رهن احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة 
العقابية باحلرا�س ، وخالل مواجهتها لهيئة املحكمة 
حاولت التمل�س من فعلتها بالإدعاء باأن الدواء خا�س 
وبعد  عقلية  ا�سطرابات  من  تعاين  التي  ب�سقيقتها 
مر  التي  الو�سفة  �سالحية  انتهاء  بتاريخ  مواجهتها 
عليها ما يقارب 6 اأ�سهر ، اعرتفت باأنها مدمنة على 
ا�ستهالك  الكحول و املهلو�سات خا�سة بعد تعر�سها 
لأزمة نف�سية حادة نتيجة ف�سخ زواجها الذي مل مر 
عليه 10 اأيام ، و قيام �سقيقها ،و والديها بطردها من 
املحكمة  هيئة  من  لتطلب   ، الطالق  ب�سبب  املنزل 
عينها  من  تنذرف  والدموع  ملعاناتها  �رسدها  بعد 
املحكمة  ،وتقرر  التخفيف  باأق�سى ظروف  باإفادتها 
توقيع  و  الق�سية  يف  الف�سل  حلني  عليها  الإفراج 

العقوبة املنا�سبة .
ل/منرية

يف عمليتني خمتلفتني

 حجز 270 غ 
 من القنب الهندي 

و 230 قر�سا مهلو�سا
عاجلت م�سالح اأمن ولية اجلزائر ق�سيتني خمتلفتني، 
القنب  نوع  من  املخدرات  بحيازة  متعلّقة  الأوىل 
باملتاجرة  متعلّقة  والثانية  فيها،  واملتاجرة  الهندي 
مّت  حيث  اأنواعها،  بكل  العقلية  للموؤثرات  والرتويج 
توقيف �سخ�سني م�ستبه فيهما، مع حجز )270( غرام 
 )63500( مهلو�س،  قر�س   )230( الهندي،  القنب  من 
الأوىل  الق�سية  نّقالة.  هواتف   )03( وثالثة  دينار 
ل�سيدي  الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�سالح  عاجلتها 
باإحدى  ال�رسطة  عنا�رس  انتباه  لفت  حيث  احممد، 
م�سبوه  �سخ�س  الخت�سا�س،  بقطاع  املراقبة  نقاط 
بالفرار  منه، لذ  التقّرب  عند  �سيارة،  كان على منت 
متخلّ�سا من كي�س بال�ستيكي، ما ا�ستدعى مالحقته 
البال�ستيكي، وجدت  الكي�س  ا�سرتجاع  بعد  وتوقيفه، 
  )270( وزنها  بلغ  املخدرات  من  �سفائح   )03( ثالثة 
عاجلتها  الثانية  الق�سية  الهندي.  القنب  من  غرام 
راي�س،  مراد  لبئر  الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�سالح 
قيام  مفادها  اأمنية  معلومة  مل�ساحلهم  وردت  حيث 
اأحد الأ�سخا�س برتويج الأقرا�س املهلو�سة مبختلف 
اإقامته  اأنه يحوز على كمّية منها مبقر  اأنواعها، كما 
فيه  امل�ستبه  توقيف  مّت  حمكمة،  د  تر�سّ عملية  بعد 
لعملية  اخ�ساعه  مّت  �سكنه،  مقر  من  مقربة  على 
قر�س  بحوزته على  اجل�سدية حيث وجد  املالم�سة 
اإذن  مبوجب  نقالة،  هواتف   )03( ثالثة  و  مهلو�س 
ق�سائي بتفتي�س منزل امل�ستبه فيه �سادر عن ال�سيد 
بداخل  �سبط  اقليميا،  املخت�س  اجلمهورية  وكيل 
املنزل على )230( قر�س مهلو�س ومبلغ مايل قدره 
)63500( دينار تعّد من عائدات املتاجرة يف الأقرا�س 
مت  القانونية،  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد  املهلو�سة. 
تقدمي امل�ستبه فيهما على ال�سادة وكالء اجلمهورية 

املخت�سني اقليميا للنظر يف ملفهما.

البي�ساء  الدار  حمكمة  تابعت 
اآخر،   رفقة  ع�سكريان    ، بالعا�سمة 
دون  �سيدلنية  مواد  بيع  بتهمة 
اأحدهم   على  القب�س  بعد  رخ�سة 
وهو على منت �سيارة وبداخلها 150 
علبة من الأدوية اخلا�سة بالأمرا�س 
توريط  الع�سكري  حاول  و  النف�سية 
اأدويته و تركها  زميله بالإدعاء باأنها 

بحوزته للتمل�س من امل�سوؤولية .
ملطلع  تعود  احلالية  الق�سية  وقائع 
م�سالح  قامت  حني  اجلاري  ال�سهر 
ب�سواحي  روتينية  بدورية  الأمن 

�سيارة  ملحت  و  الزوار  باب  منطقة 
البنزين  حمطة  من  بالقرب  مركونة 
عرث  و  تفتي�سها  و  بتوقيفها  فقامت 
على  اخللفي   ال�سندوق  داخل 
الأودية  من  علبة   150 يحوي   كي�س 
و�رسح  النف�سية  بالأمرا�س  اخلا�سة 
ال�سائق الذي كان يقود املركبة باأنها 
ملك ل�سديقه الع�سكري الذي منحه 
ال�سيارة و بداخلها لتلك الأدوية دون 
توقيف  بذلك  ليتم  بذلك  اأن يخطره 
الأخر  هو  �رسح  الذي  الع�سكري 
يعمل  كان  الذي  ل�سديقه  باأنها ملك 
ويقيم  الثكنة   ال�سلك  نف�س  يف  معه 
رفقته بنف�س وبعد توقيفه هو الأخر 
احلال  حمكمة  على  حتويلهم  مت 

و�سعهم  بعد  الذكر  �سالف  باجلرم 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س  رهن 

العقابية باحلرا�س .
مواجهته  وخالل  الأول  املتهم 
�سديقه  اأن  �رسح  املحكمة  لهيئة 
ال�سيارة  منحه  من  الع�سكري 
منه  وطلب  الأدوية  تلك  وبداخلها 
و  به  يقيم  الذي  للفندق  له  اإي�سالها 
اأوقفته  البنزين  ملحطة  و�سوله  بعد 
م�سالح الأمن نافيا بذلك اأي ن�ساط 
خا�س ببيع اأو ترويج تلك الأدوية  ، 
ومن جهته املتهم الثاين اعرتف باأن 
�سديقه  بحوزة  املحجوزة  الأدوية 
�سديقه  تخ�س  باأنها  اأكد  و  ملكه 
الثكنة  يف  رفقته  يقيم  الذي  الثاين 

نقلها  منه  طلب  الذي  و  الع�سكرية 
اأنه  بحكم  به  يقيم  الذي  للفندق  له 
طبية  و�سفات  مبوجب  يتناولها 
معطوبي  من  اأنه  ب�سبب  له  منحت 
الثالث  املتهم  ليواجهه   ، اجلي�س 
مفادها  متاما  مغايرة  بت�رسيحات 
اأدوية  اأي  منحه  منه  يطلب  مل  باأنه 
ول نقلها له و اأنها جمرد ت�رسيحات 
لتوريطه يف الق�سية وبالتايل التمل�س 
من امل�سوؤولية ويطالب بذلك باإفادته 
بالرباءة التامة ، من جهته مثل احلق 
ذكره طالب  �سلف  ما  العام ويف ظل 
نافذا  حب�سا  عامني  عقوبة  بتوقيع 
يف حق املتهمني مع الأمر مب�سادرة 

املحجوزات . 

ل/منرية

البي�ساء  بالدار  اجلنح  حمكمة  ف�سلت 
يف   القانونية  املداولة  بعد  بالعا�سمة 
بلدية  مري  حق  يف  قذف  فيديو  ملف 
موقع  على  ن�رسه  مت  الكيفان   برج 
 3 عقوبة  بتوقيع  وهذا  الفاي�سبوك 
وغرامة  النفاذ  موقوف  حب�سا  اأ�سهر 
بقيمة 200 األف دج يف حق املتورطني 
و يتعلق الأمر  بع�سوين منتخبني ببلدية 
اأحد  الكيفان ب�سبب قيامها بن�رس  برج 
اخلا�سة  ال�سفحة  على  الجتماعات 
اللذان  ال�سلم  جمتمع  حركة  بحزب 
ينتميان له مرفقا بعبارات قذف مت�س 
كطرف  املتاأ�س�س  البلدية  ذات  مري 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى   . مدين 

وفق  معاجلتها  متت  التي  املحاكمة 
الق�سية  وقائع  فاإن  منف�سلني  ملفني 
 2018 مار�س   15 لتاريخ  تعود  احلالية 
ح�ساب  على  فيديو  تداول  مت  حني 
حزب حركة جمتمع ال�سلم من اإجتماع 
مرفقا  الكيفان  برج  بلدية  لأع�ساء 
مت  اأين  البلدية  رئي�س  م�ست  بعبارات 
ن�رس  مت  و  الكذاب  و  باملزور  و�سفه 
الفيديو على نطاق وا�سع ليقوم رئي�س 
م�سالح  اأمام  �سكوى  برفع  البلدية 
ب�سبب  منتخبان  ع�سوان  �سد  الأمن 
نف�س  معهما يف  الذي جمعه  ال�سجار 
باأنهما  يرجح  جعله  والذي  الإجتماع 
من قاما بن�رسالفيديو لالنتقام منه ، 

ليتم بذلك اإحالتهما ويتعلق الأمر بكل 
حمكمة  ر«على   ، ب   « و  ا«  ل،   « من 
احلال بجرم القذف وامل�سا�س بحرمة 
من  اأنكراه  والذي   ، اخلا�سة  احلياة 
للقا�سي  مواجهتهما  خالل  جهتهما 
حيث اأكد املتهم الأول اأنه قام حقيقة 
منتخبا  ع�سوا  ب�سفته  الفيديو  بن�رس 
توثيق  عمليات  اإطار  يف  البلدية  يف 
ن�ساطات البلدية ، دون اأن يق�سد من 
وراء ذلك اأي غر�س اأو هدف مبا فيها 
ك�سف  كما   ، املري  ل�سخ�س  الإ�ساءة 
املتهم  ت�رسف  اأن  ت�رسيحاته  خالل 
الثاين فيما يتعلق بو�سف املري بعبارة 
فعلي  رد  كان  املزور«  و  الكذاب   «

طبيعي جدا على ت�رسفات املري الذي 
الجتماع  ح�سور  اإكمال  من  منعهما 
التي جمعته  يومها ب�سبب املناو�سات 
معهما نتيجة رف�سه منحهما املداولة 
، وهي الت�رسيحات التي اعتربها دفاع 
للتمل�س  حيلة  جمرد  املدين  الطرف 
القائمة على  من امل�سوؤولية اجلزائية 
الذي  ت�رسفهما  جراء  من  عاتقهما 
البلدية  و  البلدية  رئي�س  �سمعة  م�س 
باإفادته  يف حد ذاتها و يطالب بذلك 
بتعوي�س مايل بقيمة 300 األف دج من 
املتهم الأول و 100 األف دج من املتهم 

الثاين .
 ل/منرية

اإىل 18  الفرتة املمتدة بني 17   خالل 
اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل   2018 جويلية 
الثامنة  �سجلت وحدات  ال�ساعة  على 
احلماية املدنية 2159 تدخل يف عــدة 
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على 
من   ال�ستغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر 
التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف 
اأن�سطة  جمالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  الإجالء 

الأجهزة الأمنية...الخ .
عدة حوادث  �سجلت  النحو  هذا  علـى 

ت�سببت  دموية  الأكرث   05 منها   مرور 
مكان  يف  اأ�سخا�س   05 وفاة  يف 
بجروح  اآخرين   15 اإ�سابة  و  احلوادث 
متفاوتة اخلطورة مت اإ�سعافهم يف عني 
املكان ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�سالح 
م�سالح  طرف  من  الإ�ست�سفائية 

احلماية املدنية. 
احلماية  وحدات  تدخلت  لالإ�سارة، 
املدنية من اأجل اإنت�سال و حتويل اإىل 
ا�سخا�س   06 املحلية  امل�ست�سفيات 
ولية   : من  كل  يف  غرقا  متوفيني 
غرقا  متويف  مراهق   01 الطارف 
باملكان  لل�سباحة  م�سموح  ب�ساطئ 

امل�سمى م�سيدة ببلدية ودائرة القالة، 
غرقا  متويف  �سخ�س   01 بجاية  ولية 
باملكان  لل�سباحة  م�سموح  ب�ساطئ 
ودائرة  ببلدية  متريجني  امل�سمى 
�سخ�س   01 وزو  تيزي  ولية  الق�رس، 
م�سموح  غري  ب�ساطئ  غرقا  متويف 
باملكان  �سخرية  منطقة  لل�سباحة 
و  ببلدية  الأمواج  كا�رس  امل�سمى 
�سخ�س   01 عنابة  ولية  ازفون،  دائرة 
م�سموح  غري  ب�ساطئ  غرقا  متويف 
لل�سباحة منطقة �سخرية ببلدية ودائرة 
�سطيبي، ولية قاملة 01 �سخ�س متويف 
غرقا مب�سبح مبركب �سياحي امل�سمى 

الدباغ،  حمام  ودائرة  بلدية  �ساللة 
غرقا  متويف  مراهق   01 تيارت  ولية 
بلدية  العابد  امل�سمى  باملكان  بواد 

تخمرت دائرة تيارت.
احلماية  م�سالح  اأي�سا  تدخلت  كما 
املدنية لولية اجلزائر من اأجل اإخماد 
املتواجد  مب�سكن  �سب  الذي  حريق 
بحي 216 م�سكن ببلدية الرغاية دائرة 
اإ�سابة  اإىل  احلريق  هذا  اأدي  الرويبة، 
مت  التنف�س  يف  ب�سعوبة  اأ�سخا�س   06
ونقلهم  احلادث  مكان  يف  بهم  التكفل 
اإىل م�ست�سفى الرويبة من قبل م�سالح 

احلماية املدنية.     

بتوقيع عقوبة 3 اأ�صهر حب�صا موقوف النفاذ

بني 17  اإىل 18 جويلية 2018

اإدانة منتخبني من بلدية برج الكيفان ب�سبب فيديو قذف مري البلدية 

2159 تدخال  للحماية املدنية ت�سببت يف وفاة 05 اأ�سخا�ص

اأحدهما من معطوبي اجلي�س 

ع�سكريان �سابقان يف قلب ف�سيحة بيع 150 علبة من الأدوية 
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اأكد النائب الربملاين عبد احلميد 
يومية  به  خ�ص  حديث  يف  جزار 
»الو�صط »، �صباح يوم اأم�ص ،  اأن 
بورقلة  للت�صغيل   الوكالة  رئي�ص 
يرف�ص الرد على مكاملات ممثلي 
ال�صعب باملجل�ص ال�صعبي الوطني 
، ناهيك عن حتويله لقطاع الدولة 
حلقيبة  بالوالية  عليه  امل�صوؤول 
عن  الكلي  غيابه  ب�صبب  متنقلة 
الوالية  عا�صمة  مبقر  مكتبه 
الت�صويف  �صيا�صة  بذلك  منتهجا 
االأمر  وهو   ، االأمام  اإىل  والهروب 
االحتقان  حدة  من  زاد  الذي 
للجوء  بالبطالني  ودفع  املحلي  
خليار الت�صعيد من لهجة خطابهم 
اأمام  احتجاجية  وقفات  بتنظيم 
كما  للدولة،  الر�صمية  املقرات 

معر�ص  يف  املتحدث  ذات  �صدد 
حديثه معنا على �رضورة التطبيق 
ال�صارم لتعليمات احلكومة الرامية 
ملنح االأولوية يف التوظيف لفائدة 
غريهم  دون  باملنطقة  البطالني 
باملنا�صب  تعلق  ما  خا�صة 
م�صتوى  على  امل�صتحدثة 
واالأجنبية  الوطنية   ال�رضكات 
العاملة يف ال�صناعة النفطية وذلك 
احلراك  �صيناريو  لتكرار  تفاديا 
االإجتماعي امل�صجل �صهر مار�ص 
بعدها  ليذهب   ،  2013 �صنة  من 
جزار اىل اأبعد من ذلك عندما اأكد 
باأنه اأبلغ الوايل بالتهرب امل�صتمر 
للت�صغيل  الوالئية  الوكالة  لرئي�ص 
وهو   ، مكاملته  على  الرد  وعدم 
بعني  االأول  امل�صوؤول  اأخذه  ما 
الديوان  رئي�ص  بتكليف  االإعتبار 
باالت�صال برئي�ص الوكالة و توجيه 
النواب  مع  بالتوا�صل  تعليمات  له 

املتحدث  ذات  اأن  االإ  الربملانيني 
رئي�ص  باأن  الديوان  رئي�ص  له  اأكد 
يرد  ال  للت�صغيل  الوالئية  الوكالة 
من     . اأي�صا  هو  مكاملاته  على 
جانب اأخر ك�صف جزار اأن م�صوؤويل 
ملف اليد العاملة مطالبني بتقدمي 
تو�صيحات حول املفارقة العجيبة 
باأن عرو�ص العمل اأكرث من الطلب 
، ليبقى م�صل�صل الت�صغيل متوا�صل 

؟.

ومعلوما اأن اللجان االأمنية املكلفة 
االإجتماعي  احلراك  مبتابعة 
حذرت  قد  البالد  جنوب  بواليات 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
قد تنجر عن تاأجيج غليان اجلبهة 
االإجتماعية املحلية ب�صبب مت�صك 
ال�رضقي  اجلنوب  عا�صمة  بطايل 
لهجة  من  الت�صعيد  مبوا�صلة 
يف  بالعمل  للمطالبة  اإحتجاجهم 

ال�رضكات النفطية دون �صواها .

خمتار  باجي  برج  بلدية  تفتقر 
 800 حوايل  بعد  على  الواقعة 
الوالية  عا�صمة  مقر  عن  كلم 
اأدرار اإىل اأطباء خمت�صني ، االأمر 
الذي اأبقى على القطاع ال�صحي 
يف و�صع متعفن منذ مدة طويلة 
املر�صى  من  الع�رضات  تاركة 
تلك  على  يوميا  يرتددون  الذين 
املوؤ�ص�صات  و  ال�صحية  املراكز 
بالوالية  املتواجدة  االإ�صت�صفائية 
ظروف  و  معانات  يف  يتخبطون 
معاناتهم  اإىل  ت�صاف  قا�صية 

ال�صديدة مع االأمل .
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث   
املحلني  امل�صوؤولني  فيه  يلعب 
ال�صحة  قطاع  على  القائمني  و 
على  االأول  امل�صوؤول  من  بداية 
بالوالية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�ص 
االأول  امل�صوؤول  كذا  و  عموما 
اأدرار  بوالية  القطاع  راأ�ص  على 
 ، ال�صحة  مديرية  يف  ممثلة   ،
و  الفاعلة  االأطراف  جانب  اإىل 
كذا املجتمع املدين بربج باجي 
اأ�صباب  من  جزءا  يتحمل  خمتار 
ذلك  و  العالق  املرتدي  الو�صع 
بدل  دون  الواقع  باالأمر  بقبولهم 
ال�صلطات  اأنظار  للفت  جهود 
من  ذلك  و  امل�صكل  لت�صوية 
للجهات  كتابية  مرا�صالت  خالل 
مقابالت  بعدة  متبوعة  املعنية 

تقدمي  و  �صكاويهم  لعر�ص  معهم 
اإقرتاحاتهم للخروج من الو�صع .

اأفاد  فقد   ، مت�صل  �صياق  يف  و 
الع�رضات من املواطنني بالبلدية 
ب�صفتهم  كذلك  املر�صى  و 
حجم  عن  الوحيد  املت�رضر 
احل�صول  �صبيل  يف  معاناتهم 
اإخت�صا�صات  اأطباء يف عدة  على 
، هوؤالء الذين اأجربوا على قطع 
م�صافة زهاء 800 كلم  بحثا عن 
و  امل�صت�صفيات  باأحد  العالج  
الكائنة بعا�صمة  الطبية  املرافق 
حد  اإىل  التنقل  اإىل  اأو   ، الوالية 
للعالج  طلبا  االأخرى  الواليات 
العالج  فاتورة  من  يجعل  ما   ،
تكلفة  اإليها  ت�صاف  جدا  باهظة 

التنقل .
قال  فقد   ، اأخرى  جهة  من  و 
العارفني بالقطاع باأن بلدية برج 
حلوال  تعرف  لن  خمتار  باجي 
ذلك  و  الراهن  الوقت  للو�صع يف 
املو�صوع  الأن  االأ�صا�ص  راجع يف 
طاولة  لدى  حاليا  مطروح  غري 
النقا�ص و هو ما �صيزيد من عمر 
 ، باملنطقة  املواطنني  معاناة 
�صيا�صة  ف�صل  جليا  ذلك  يف�رض 
الوزارة الو�صية يف �صبيل االإهتمام 
بالقطاع و بذل ق�صارى جهودها 

خلدمة املري�ص.
�شيخ مدقن 

االأمن  قوات  م�صالح  نفذت 
اجلنوبية  باحلدود  امل�صرتكة، 
ال�صنة  خالل  اجلوار،  دول  مع 
اجلارية، ما يزيد عن 125عملية 
مبكافحة  تتعلق  ناجحة  اأمنية 
الهجرة غري ال�رضعية واجلرمية 

املنظمة العابرة للقارات  .
رفيعة  اأمنية  م�صادر  ك�صفت 
 ، »الو�صط«  ليومية  امل�صتوى 
املتخ�ص�صة  االأمن  م�صالح  اأن 
يف مكافحة االإرهاب واجلرمية 
املنظمة، وبالتن�صيق مع م�صالح 
دوائر  عرب  الوطني  الدرك 
عني  ببلديات  االخت�صا�ص   
و  تيمياوين  زاوتني،  تني  قزام، 
قد  املختار، كانت  باجي  برج 
اإىل  جانفي  �صهر  منذ  متكنت 
 ، جويلية  �صهر  منت�صف  غاية 
 125 عن  يزيد  ما  معاجلة  من 
ق�صية اإجرامية تتعلق مبكافحة 
مما  ال�رضعية،  الهجرة غري 
رعية   2900 توقيف  من  مكن 
جن�صيات  يحملون  اإفريقي 

ت�صاد،  لدول مايل،  خمتلفة 
النيجر،  ال�صينغال،  الكامريون، 
االإجراءات  وبعد ا�صتكمال 
تبني  هوؤالء،  مع  القانونية 
بالرتاب  مقيمون  اأنهم 
�رضعية،  غري  بطريقة  الوطني 
ال�صادة  على  عر�صهم  ليتم 
ح�صب  كل  اجلمهورية  وكالء 
اإدانة  متت  اأين  اخت�صا�صه، 
موقوفة  �صجنا  ب�صنة  اجلميع 
اإجراءات  ا�صتكمال  مع  النفاذ، 
الطرد من الرتاب الوطني بتهمة 
االإقامة غري ال�رضعية، وفق ما 
ذكرت  التي  م�صادرنا  اأوردت 
بني  من  اأن  ال�صياق،  نف�ص  يف 
اأجنبيا،  رعية   137 املوقوفني 
�صبط بحوزتهم ما يزيد 05 كلغ 
من الكوكايني ، و 67800 قر�صا 
مهلو�صا موجها للرتويج بال�صوق 
املحلية بدون رخ�صة  اإ�صافة لـ 
املعالج  الكيف  من  قناطري   08

وفق ما اأوردته .
اأحمد باحلاج 

فتح النائب الربملاين عبد احلميد جزار،  النار على رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة  وحمله 
م�شوؤولية تبعات تزايد معدالت احلركات االحتجاجية، مطالبني من ال�شلطات الو�شية على ملف 

اليد العاملة بو�شع حد لتجاوزاته و اإنهاء مهامه .

النائب الربملاين عبد احلميد جزار يك�شف ليومية »الو�شط« 

.            "امل�شوؤول االأول على الت�شغيل بالوالية حول القطاع حلقيبة متنقلة "

اأحمد باحلاج 

رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة 
يرف�س الرد على مكاملات النواب 

التنازيل  العد  بداأ  مع  تزامنا 
لالإ�صتحقاق ال�صيا�صي واملتمثل 
االأمة  جمل�ص  انتخابات  يف 
االأحزاب  من  عدد  �رضعت   ،
اختيار مر�صحيها  باجلنوب يف 
املعرتك  غمار  خلو�ص 
االنتخابي و�صط اأجواء تطبعها 
 ،  « الذمم  و�رضاء  »الكول�صة 
ال�صكارة  توظيف  عن  ف�صال 
للم�صاركة يف انتخابات جمل�ص 
االأمة وملا ال الفوز فيها لل�صفر 

مبقعد ال�صيناتور. 
ففي واليتي مترنا�صت و  ايليزي 
ال يزال اأمناء عقال التوارق يف 
غومة  ابراهيم  احلاج  �صورة 
اأحمد  و  اأخاموك  حممد  و 
ايدابري  ،  يحافظون كل عهدة 
الثلث  �صمن  مقاعدهم  على 

التي  املقاعد  وهي  الرئا�صي 
يوقعه  رئا�صي  مبر�صوم  متنح 
عبد  البالد  يف  االأول  القا�صي 
يجدد  الذي  بوتفليقة  العزيز 
امناء  يف  عهدة  كل  ثقته 
لوزنهم  نظرا  التوارق  عقال 
وقبائل  الطا�صيلي  منطقة  يف 
التوارق يف املناطق احلدودية ، 
حيث برهن هوؤالء على دورهم 
�صيما  مرة  من  اأكرث  يف  الفعال 
الهامة  ال�صيا�صية  الق�صايا  يف 
الوطن  مب�صلحة  املتعلقة 

والوحدة الوطنية. 
اأما يف واليات ورقلة ، غرداية 
يف  تخرج  فال   ، والوادي 
االأولية  االنتخابات  العادة 
االأحزاب  تنظمها  التي 
عن  الكبرية  خا�صة  ال�صيا�صية 

اختيار  املنح�رضة يف  عاداتها 
مر�صحيهم عن طريق الكول�صة 
املال  وتوظيف  الذمم  و�رضاء 
الفا�صد ، وهو ما حدث مرارا 
اذ تعي�ص االحزاب مع بداية   ،
العد التنازيل انتخابات جمل�ص 
الرتتيبات  وقع  على   ، االأمة 
املغلقة  واالجتماعات  ال�رضية 
داخل  احلمالت  اإطالق  و   ،
االأ�صوات  لتوحيد  القواعد 
يوم  الثمن  باهظة  ت�صبح  التي 

االقرتاع .
م�صادر  تقول  ثانية  جهة  من   
يف  ال�صيا�صي  للحراك  متابعة 
املرت�صحني  بع�ص  اأن   ، ورقلة 
ملجل�ص االأمة و�صعوا ميزانيات 
تقدر باملاليري لل�صفر باأ�صوات 
املجال�ص  يف  املنتخبني 

املحلية ، وهو ما يعك�ص الواقع 
املخزي الذي يكتنف امل�صهد 
البرتول  عا�صمة  يف  ال�صيا�صي 
يف  ورقلة  مقاعد  ان  ورغم   ،
بالغة  اأهمية  لها  االمة  جمل�ص 
عا�صمة  بحجم  لوالية  بالن�صبة 
موؤ�صف  االأمر  اأن  الواحات،اإال 
لل�صاأن  متابعون  براأي  للغاية 
اأن  اعتربوا  الذين  ال�صيا�صي 
منتخبي جمل�ص االأمة عن والية 
ورقلة ، ال اثر لهم يف امليدان 
ب�صبب  موجودين  غري  كاأنهم  و 
امللفات  حتريك  عن  عجزهم 
وعدم  واحل�صا�صة  الكربى 
واملطالب  للق�صايا  تبنيهم 
يف  املطروحة  امل�رضوعة 

ال�صارع املحلي.
اأحمد باحلاج   

فيما ال يزال اأمناء عقال التوارق يح�شون بثقة الرئي�س يف الثلث الرئا�شي

منطق »ال�شكارة » �شيكون حا�شما يف حتديد اأع�شاء ال�شينا باجلنوب 

فيما يظل املر�شى يئنون يف �شمت

�شبط بحوزتهم 08 قناطري من الكيف 
املعالج و 67800 قر�س مهلو�س 

املرافق الطبية ببلدية برج باجي 
املختار تفتقر للأطباء املخت�شني

توقيف 2900 مهاجر 
غري �شرعي باجلنوب

 الكبري خلل هذا العام  

درك حا�شي م�شعود بورقلة 

حجز 1700  قارورة خمر غري مرخ�شة 
متكنت فجر اأم�ص ، م�صالح االأمن 
املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية 
املنظمة بالكتيبة االإقليمية للدرك 
م�صعود  حا�صي  بدائرة  الوطني 
من  �صاحنة  توقيف  ،من  بورقلة 

هذه  تفتي�ص  وبعد  »رونو«  نوع 
ما  بداخلها  �صبط  االأخرية  
قارورة خمر من   1700 يزيد عن 
ليتم  االأنواع  و  االأ�صكال  خمتلف 
وت�صليمها  املحجوزات  م�صادرة 

اعداد  ،وبعد  املخت�صة  للجهات 
يف  املعني  �صد  ق�صائي  ملف 
اخلم�صينيات من العمر مت تقدميه 
لدى  اجلمهورية   وكيل  اأمام 
اأمر  اأين  م�صعود  حا�صي  حمكمة 

بايداعه رهن احلب�ص املوؤقت يف 
احليازة  بتهمة  حماكمته  انتظار 
واملتاجرة بامل�رضوبات الكحولية 

بطريقة غري �رضعية  .
اأحمد باحلاج 
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حت�صني اخل�صو�صية:

ملاذا طّور الحتاد الأوروبي قانون حماية البيانات؟
ا بعد تكرار حوادث الت�صريب واالخرتاقات و�صوء اال�صتخدام، وكان من اأ�صهر تلك احلوادث "كامربيدج  ا حول حماية البيانات، خ�صو�صً ت�صاعد اجلدل عاملًيّ

اأناليتيكا" Cambridge Analytica، حيث �صرب موقع التوا�صل االجتماعي Facebook بيانات ما ُيقارب 87 مليون م�صتخدم ل�صركة Cambridge Analytica التي 
كانت تعمل ل�صالح احلملة االنتخابية للرئي�س االأمريكي "دونالد ترامب".

مروان �صالح/مركز 
امل�صتقبل للأبحاث و 
الدرا�صات املتقدمة

 حت�صني 
اخل�صو�صية:

ومنذ وقوع تلك �حلو�دث �أ�صبحت 
�ل�صخ�صية  �لبيانات  حماية 
من  �لعديد  �إليه  ت�صعى  هدًفا 
مت  حيث  و�ملوؤ�ص�صات،  �لدول 
حلماية  �لعامة  "�لالئحة  تطبيق 
 General Data �لبيانات" 
 Protection Regulation
 )GDPR( بـ  �خت�صاًر�  �ملعروفة 
وقد   ،2018 عام  مايو  نهاية  يف 
�أعدها �لربملان �لأوروبي وجمل�س 
�لحتاد �لأوروبي لر�صم �إطار عمل 
�لتعامل  لأجل  وقيا�صي  و��صح 
د�خل  �مل�صتخدمني  بيانات  مع 
�لالئحة  هذه  وتاأتي  �لحتاد. 
�جلديدة لتحل حمل "توجيه حماية 
 Data Protection( �لبيانات" 
Directive( �لذي مت �إقر�ره عام 
1995 وتطبيقه يف عام 1998، وقد 
ركز هذ� �لتوجيه على �أن معاجلة 
عند  تتم  �ل�صخ�صية  �لبيانات 
يحددها  رئي�صية  �رشوط  ��صتيفاء 

�لتوجيه. 
�جلديدة  �لالئحة  �أهمية  وتكمن 
للقانون  تطويًر�  تُعد  �أنها  يف 
�لحتاد  بحيث ميتد عرب  �ل�صابق، 
ويكون  موحد،  كقانون  �لأوروبي 
عاملية  كمبادرة  نوعه  من  �لأول 
�جلديدة  �لالئحة  ن  وُتِكّ �لتاأثري. 
�مل�صتخدمني من �لحتاد �لأوروبي 
على  �أف�صل  ب�صكل  �ل�صيطرة  من 
بالإ�صافة  �ل�صخ�صية،  بياناتهم 
تعامل  كيفية  حتديدها  �إىل 
بيانات م�صتخدميها  �ل�رشكات مع 
وت�صتهدف  لديها،  �ملخزنة 
�لعمالقة،  �لتكنولوجية  �ل�رشكات 
و  Facebookو  Google مثل: 

تلك  خا�صة  وغريها،   Amazon
�لتي يكون م�صتخدموها من د�خل 

�لحتاد �لأوروبي.

دوافع التطوير

من  �لرئي�صية  �لأهد�ف  �أحد  يُعد 

�لبيانات"  حماية  "توجيه  �إن�صاء 
�لبيانات  تاأمني  هو   DPD
�لحتاد  ملو�طني  �ل�صخ�صية 
�ل�صتخد�م،  �صوء  من  �لأوروبي 
�لتكنولوجي  �لتطور  �أن  بيد 
كبرية  تغري�ت  يف  ت�صبب  �ل�رشيع 
و�ملعلومات  �لبيانات  عامل  يف 
�إ�صافًة  ومعاجلتها،  وطرق جمعها 
و�رشكات  �أعمال  مناذج  ن�صاأة  �إىل 
تعتمد يف عملها على جمع �لبيانات 
�ل�صخ�صية، �صو�ء بطرق م�رشوعة 
بها  و�ملتاجرة  م�رشوعة  غري  �أو 
�أ�صبحت  لذلك  منها،  و�ل�صتفادة 
قو�نني  لتطوير  �رشورة  هناك 
حماية �لبيانات �ل�صخ�صية. وي�صري 
�أدخلها  �إىل تغري�ت مهمة  �خلرب�ء 
 GDPR لئحة  على  �مل�رشعون 
لزيادة حماية �لبيانات �ل�صخ�صية، 

و�لتي ميكن تو�صيحها فيما يلي:

1- البيانات 
ال�صخ�صية: 

تعريف  �ل�صخ�صية  للبيانات  �أ�صبح 
قا�رًش�  كان  �أن  بعد  بكثري  �أو�صع 
و�ل�صورة،  �ل�صم،  على:  فقط 
ورقم  �لإلكرتوين،  �لربيد  وعنو�ن 
�لهاتف، وحمل �لإقامة، حيث �متد 
على  �مل�صتخدم  عنو�ن  لي�صمل 
�لأجهزة  ومعّرفات   ،)IP( �ل�صبكة 
�لبيومرتية  و�لبيانات  �ملحمولة، 
�لدم،  وف�صيلة  )�لب�صمات،  مثل 
و�ملو�قع  �إلخ(  �لنووي..  و�حلم�س 
 )GPS Location( �جلغر�فية 
�خلرب�ء  ويرى  �لكثري.  وغريها 
تطور  حتاكي  �لتعريف  �إعادة  �أن 
�لبيانات وتعدد �أنو�عها، لكنها تُعّقد 
على �ل�رشكات طرق جمع �لبيانات 
تُ�صّعب  لأنها  �لت�صويق  لأعر��س 
�ل�صخ�صية  �مللفات  �إن�صاء  عليها 
من  للم�صتخدمني   )profiles(
�لت�صفح  بيانات  جمع  خالل 
م�صرتيات  تاريخ  على  و�لطالع 

�مل�صتخدمني.

2- موافقة 
امل�صتخدم: 

مو�فقة  �لالزم  من  �أ�صبح  حيث 
ببياناته  لالحتفاظ  �مل�صتخدم 

ل  و��صحة  تكون  و�أن  ومعاجلتها، 
�لتغيري  هذ�  �أن  كما  فيها،  لب�س 
�إرغام  �ل�رشكات  على  يحظر 
على  �ملو�فقة  على  �مل�صتخدمني 
عليها  و�أن  �إ�صافية،  �رشوط  �أي 
�ل�صتخد�م  �صيا�صات  مر�جعة 
�لبيانات  تنوع  وب�صبب  لديها، 
�ل�رشكات  على  �لالئحة  تفر�س 
من  مو�فقة  على  �حل�صول 
�مل�صتخدمني على كل نوع، وت�صري 
�إىل �أنه يف حالة عدم �حل�صول على 
ميكن  ل  فاإنه  �مل�صتخدم  من  رد 
�فرت��س مو�فقته، وتكفل �لالئحة 
�حلق للم�صتخدمني د�خل �لحتاد 
با�صرتجاع  يطالبو�  باأن  �لأوروبي 
تعديلها  �أو  �إعد�مها  �أو  بياناتهم 
يف خالل مدة حمددة، و�إذ� مل تتم 
�مل�صتخدمني  ملطالب  �ل�صتجابة 
لعقوبات  �ل�رشكات  ف�صتتعر�س 

مالية.

3- تقا�صم 
امل�صئوليات: 

�لتي  �ل�رشكات  من  نوعان  يوجد 
�مل�صتخدمني،  ببيانات  تتعامل 
يف  تتحكم  �رشكات  �لأول  �لنوع 
وحتدد  �مل�صتخدمني  بيانات 
منها  و�لهدف  معاجلتها  كيفية 
و�لنوع   ،)Data Controllers(
�لبيانات  تعالج  �رشكات  �لثاين 
 Data( م�صاعد  كطرف  فقط 
كان  �صابًقا   .)Processors
�مل�صئولية  ي�صع   DPD توجيه 
�لأول عند  �لنوع  فقط على عاتق 
�لخرت�قات،  �أو  �لأخطاء  حدوث 
فت�صري   GDPR لئحة  �أما 
هذ�  �لنوعني،  كال  م�صئولية  �إىل 
بالإ�صافة �إىل �أن �ل�رشكات �صيجب 
حماية  �صيا�صات  عمل  عليها 
�صجل  على  و�حلفاظ  �لبيانات 
كما  �لبيانات،  معاجلة  لأن�صطة 
باإجر�ء  �ل�رشكات  تطالب  �أنها 
�لخرت�قات  ملخاطر  تقييمات 

ب�صكل م�صتمر.

4- حوكمة البيانات 
واملعلومات: 

حماية  �أخذ  �لالئحة  ت�صرتط 
�لعتبار  يف  �ل�صخ�صية  �لبيانات 
عند ت�صميم �ملنتجات �أو �خلدمات 
�لالئحة  تقدم  حيث  �لإلكرتونية، 
يف  �ل�رشكات  ت�صاعد  توجيهات 
ذلك منذ بد�ية �إن�صائها و�لتخطيط 
من  �لتخل�س  مثل  ملنتجاتها، 
حال  يف  �مل�صتخدمني  بيانات 
من  �لنتهاء  �أو  لها  �حلاجة  عدم 
ويف  لقر�صنتها.  منًعا  معاجلتها 
تطبيق  يف  �ل�رشكة  �إخفاق  حال 
بحو�يل  يقدر  ما  م  تُغَرّ �لبند  هذ� 

2% من �إجمايل �أرباحها.

5- االإبلغ عن 

االخرتاقات: 

على  �لالئحة  تفر�س  حيث 
للجهات  �لإف�صاح  �ل�رشكات 
بيانات  تعر�س  عند  �ملخت�صة 
لديها  �ملخزنة  �مل�صتخدمني 
للقر�صنة خالل 72 �صاعة، وحتدد 
�لخرت�ق  طبيعة  �لإف�صاح  يف 
للم�صتخدمني  �لتقريبي  و�لعدد 
وتنبه  بالخرت�ق،  �ملتاأثرين 
�لخرت�ق  بوقوع  �مل�صتخدمني 
حتى يت�صنى لهم �أخذ �حتياطاتهم، 
على عك�س ما كان مقرًر� يف توجيه 
DPD �ل�صابق �لذي يُعطي �حلرية 
لدول �أع�صاء �لحتاد �لأوروبي يف 
�ملختلفة  �لإخطار  قو�نني  �صن 
على  �ل�رشكات  جترب  ل  قد  �لتي 
�أنه  يعني  وهذ�  فوًر�،  �لإف�صاح 
فاإنها  ما  �رشكة  تُخرتق  عندما 
تتثل لقو�نني �لإف�صاح يف �لدولة 

�لتي تعمل بها.
ويطال تاأثري هذه �لالئحة �ل�رشكات 
�ل�صخ�صية  بالبيانات  تتعامل  �لتي 
للمقيمني يف دول �لحتاد �لأوروبي 
نف�صها  �ل�رشكات  كانت  ولو  حتى 
�لحتاد،  دول  خارج  من  تعمل 
وهو ما يجعل تاأثريها عاملًيّا على 
عك�س توجيه DPD �ل�صابق �لذي 
كان يغطي حدود �لحتاد �لأوروبي 
فقطن فاإذ� مت �إثبات �أن �أي �رشكة 
فاإنه  عندها  �لالئحة  خرقت  قد 
ميكن �أن يتم تغرميها ما ي�صل �إىل 
4% من �أرباحها �أو ما ي�صل �إىل 20 

مليون يورو.

حتديات حمتملة:

�لقو�نني  �إ�صد�ر  مع  يرت�فق 
بع�س  يف  �جلديدة  و�لت�رشيعات 
ويف  وحتديات.  �صعوبات  �لأحيان 
حتديات  عدة  توجد  �لإطار،  هذ� 
ينبغي   GDPR لئحة  تفر�صها 
على �ل�رشكات �ل�صتعد�د لها، وهو 

ما ميكن تو�صيحه فيما يلي:
خ�صو�صية بيانات �مل�صتخدمني: 

يجب على �ل�رشكات عمل تغيري�ت 
��صرت�تيجيات  لتطوير  د�خلية 
�ل�صخ�صية  �ملعلومات  حلماية 
تقييم  خالل  من  للم�صتخدمني 
وحت�صني  با�صتمر�ر  �ملخاطر 
و�لنتباه  �لقر�ر  �تخاذ  �آليات 
�صملتها  �لتي  �لبيانات  لأنو�ع 
�أي  جمع  عن  و�لمتناع  �لالئحة، 
عليها  و�لعمل  �صخ�صية  بيانات 
دون �حل�صول على مو�فقة م�صبقة 
�إىل  بالإ�صافة  �مل�صتخدم،  من 
�لبيانات  حلماية  موظف  تعيني 
 )Data Protection Officer(
تطوير  عن  م�صئوًل  يكون  بحيث 
�لبيانات،  حماية  ��صرت�تيجيات 
�ل�رشكة  �متثال  على  و�لعمل 
خطة  وجود  من  و�لتاأكد  لالئحة، 
�ملعنية  �جلهات  لإخطار  طو�رئ 
للبيانات.  �أي �خرت�ق  عند حدوث 
مو�قع  على  ا  �أي�صً ينطبق  ما  وهو 

�لتو��صل �لجتماعي �لتي �صيتحتم 
ل�صمان  �إجر�ء�ت  عمل  عليها 
 .GDPR بالئحة  �للتز�م 
موقع  �أن�صاأ  �ملثال،  �صبيل  فعلى 
Facebook جمموعة من �لأدو�ت 
�لتي تنح �مل�صتخدمني مزيًد� من 
�لتحكم يف خ�صو�صية بياناتهم، ومت 
و�صع �رشوط و�صيا�صات ��صتخد�م 
جديدة لتو�صيح ��صتخد�مات هذه 

�لبيانات.

غمو�س مواد 
اللئحة: 

 GDPR طبًقا للخرب�ء فاإن لئحة
ت�صتمل على بع�س �ملبادئ �لو��صعة 
�لتي قد ل تتو�فق د�ئًما مع طريقة 
معاجلة �لبيانات �ليوم، فعلى �صبيل 
�ل�رشكات  �لالئحة  تطالب  �ملثال 
بتحمل �مل�صئولية عن طريق �حلد 
فقط  ومعاجلة  �لبيانات  جمع  من 
حمدد،  لغر�س  �رشوري  هو  ما 
ومنع �ل�صتخد�مات �لأخرى، لكن 
مل  ومفيدة  هامة  جمالت  هناك 
حتدد �لالئحة كيفية �لتعامل معها، 
 machine( �لآلة"  "تعلم  مثل 
يف  يُ�صتغل  �لذي   )learning
�ملوجهة  �لإعالنات  �صناعة 
�ل�صيار�ت  و�صناعة  للم�صتخدمني، 
تعمد  �لتي  وغريها  �لقيادة  ذ�تية 
من  �صخمة  كمية  على  عملها  يف 
�لبيانات لتدريب �أنظمة �لكمبيوتر 
على �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي ل ميكن 

حتديدها م�صبًقا.
بع�س  وجود  �إىل  �خلرب�ء  وي�صري 
مو�د  من  عدد  يف  �لغمو�س 
�ملثال  �صبيل  فعلى  �لالئحة، 
�إخطار  �ل�رشكات  على  يتعني 
حدوث  عند  �ملخت�صة  �جلهات 
�خرت�ق، ولكن ما �صتفعله �جلهات 
و��صًحا  لي�س  ذلك  بعد  �ملخت�صة 
�جلهات  تكون  ل  وقد  تاًما، 
م�صتعدة  بال�رشورة  �ملخت�صة 
�لأمن  �إجر�ء�ت  ومر�جعة  لتدقيق 
يجب  ما  ومعرفة  بال�رشكات، 
�مل�صتخدمني  مل�صاعدة  فعله 

�ملت�رشرين من �لخرت�ق.
بالإ�صافة �إىل �أن �لالئحة ت�صري �إىل 
عدد من حقوق �مل�صتخدمني، بيد 
�أن �لتحدي يكمن يف معرفة حتت 

تلك  ممار�صة  ميكن  ظروف  �أي 
فمن  حدودها،  هي  وما  �حلقوق 
�ملحتملة  �لعو�قب  فهم  �ملهم 

لإ�صاءة ��صتخد�م هذه �حلقوق.

تدريب م�صئويل 
البيانات: 

ل يقت�رش �لأمر على تعيني موظف 
�إىل  ميتد  بل  �لبيانات،  حلماية 
�ل�رشكة  موظفي  وتدريب  �إعد�د 
�مل�صتخدمني  حقوق  فهم  على 
�لعتبار  يف  �حلقوق  هذه  و�أخذ 
عند تقدمي �خلدمة لهم، وما هي 
�أو �لبيانات �لتي ميكن  �ملعلومات 
ظروف،  �أي  وحتت  عنها  �لك�صف 
بها  �مل�صموح  �لأن�صطة  هي  وما 
معاجلة  يف  بها  �مل�صموح  وغري 
على  �حل�صول  وكيفية  �لبيانات، 
مو�فقة �مل�صتخدم ب�صكل �صحيح. 

التخطيط مليزانيات 
جديدة: 

�إىل  �ل�رشكات  بع�س  �صت�صطر 
من  ميز�نياتها  يف  �لنظر  �إعادة 
�أجل توفري �لدعم �ملالئم لعمليات 
هناك  يكون  وقد  �لبيانات،  تاأمني 
مزيد من �لإنفاق �لإ�صايف �ملوجه 
وتطبيق  و�لتطوير  �لبحث  �إىل 
وتوفري  �جلديدة  �لإجر�ء�ت 

�لكو�در �لالزمة للعمل.
تطبيق  �إن  �لقول  ميكن  ختاًما، 
�لبيانات  حلماية  �لعامة  �لالئحة 
�لقو�نني  من  وغريها   )GDPR(
على  �حلفاظ  �إىل  تهدف  �لتي 
يف  �مل�صتخدمني  خ�صو�صية 
يف  �صاهمت  قد  �ل�صيرب�ين  �لعامل 
�لبيانات  جتميع  �أن  حقيقة  ك�صف 
�أ�صبح  للم�صتخدمني  �ل�صخ�صية 
كثرية على  ل�رشكات  �لعمل  منوذج 
عدًد�  �إن  حيث  �لإنرتنت،  �صبكة 
 Data( كبرًي� من و�صطاء �لبيانات
بجمعها  يقومون   )Brokers
عنها  يعلم  ل  �أ�صو�ق  يف  وبيعها 
ويتوقع  �صيء،  �أي  �مل�صتخدمون 
�أخرى  قو�نني  تُ�صَنّ  �أن  �خلرب�ء 
هذه  مثل  ملو�جهة  �لعامل  حول 

�لأ�صو�ق �خلفية. 
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فل�سطينيو 1948 واأخطار تهويد اجلليل والنقب
نبيل ال�سهلي

الزمن  مع  ت�سابق  »اإ�رسائيل« يف  ت�سعى 
اأر�ض يف حوزة  تبقى من  تهويد ما  اإىل 
»اخلط  داخل  يف  الفل�سطينيني  العرب 
الأخ�رس«، خ�سو�ساً يف منطقتي اجلليل 
والنقب، ول مير يوم من دون اأن تطالعنا 
حول  بنباأ  الإ�رسائيلية  الإعالم  و�سائل 
يهودية  لفر�ض  عن�رسي  قانون  اإ�سدار 
الأقلية  جعل  بعد  »اإ�رسائيل«  دولة 
مناحي  كافة  يف  هام�سية  العربية 
احلياة. اعتربت احلكومات الإ�رسائيلية 
وجود  جمرد   1948 عام  منذ  املتعاقبة 
خطراً  اأر�سها  يف  العربية  الأقلية 
ا�سرتاتيجية  حيالها  فانتهجت  عليها، 
الإرهاب  يف  ال�ستمرار  ا�ستهدفت 
والتمييز العن�رسي لإجبار الفل�سطينيني 
اأهلها  من  الأر�ض  واإفراغ  الرحيل  على 
اجلي�ض  قام  لذلك  وتبعاً  ال�رسعيني، 
الإ�رسائيلي وقبله الع�سابات ال�سهيونية، 
بارتكاب  والإيت�سل  والهاغانا  ال�سترين 
اللد  كمجزرة  املجازر،  من  العديد 
والطنطورة  وقبية  قا�سم  وكفر  والرملة 
خارج  العرب  لدفع  ال�سيخ،  وبلد 

اأر�سهم.

قطع ات�سال الأقلية العربية مع حميطها 
العربي

واتبعت ال�سلطات الإ�رسائيلية �سيا�سات 
العربية  الأقلية  ات�سال  قطع  ا�ستهدفت 
مع حميطها العربي، وحاولت يف الوقت 
املجتمع  ا�ستيعابهم ودجمهم يف  نف�سه 
كما  هام�سه،  على  ولكن  الإ�رسائيلي 
جاهدة  الإ�رسائيلية  املوؤ�س�سات  عملت 
جعل  فحاولت  العربية،  الهوية  لطم�ض 
منف�سلة،  قوميات  وال�رسك�ض  الدروز 
يف  الإلزامية  اخلدمة  عليهم  وفر�ست 
 ،1958 عام  منذ  الإ�رسائيلي  اجلي�ض 
امل�سلمني  العرب  بني  التفريق  وحاولت 
اإىل  امل�سيحيني  وتق�سيم  وامل�سيحيني 
وامل�سلمني  وغربية،  �رسقية  طوائف 
اإىل مذاهب خمتلفة. ومّر العرب داخل 
بني  فرتات  بثالث  الأخ�رس«  »اخلط 
الفرتة  ومتيزت  و2018،   1948 عامي 
 -1948( الأعوام  بني  املمتدة  الأوىل 
الع�سكري  احلكم  فرتة  وهي   )1966
 34 »اإ�رسائيل«  باإ�سدار  الإ�رسائيلي، 
العربية  الأرا�سي  مل�سادرة  قانوناً 
لالجئني  ملكيتها  تعود  التي  تلك  �سواء 
من  اأو  ال�ستات،  يف  الفل�سطينيني 
»اإ�رسائيل«  يف  املوجودين  اأ�سحابها 

يقطنون  الذين  الغائبني  احلا�رسين 
طردوا  التي  تلك  غري  ومدن  قرى  يف 
احل�رس؛  ل  املثال  �سبيل  فعلى  منها. 
�سفورية  قرية  اأهايل  من  جزء  يقطن 
قريتهم  من  بالقرب  النا�رسة  ق�ساء  يف 
التي طردوا منها عام 1948 ومينعون من 
العودة اإليها، ويقدر جمموع احلا�رسين 
الغائبني بنحو 280 األف عربي فل�سطيني 

يف بداية العام احلايل 2018.

م�سادرة مزيد من الأرا�سي 
العربية

توالت ال�سيا�سات الإ�رسائيلية مل�سادرة 
وبلغت  العربية،  الأرا�سي  من  مزيد 
)اآذار(  مار�ض  يف  اأوجها  امل�سادرة 
1976 حيث متت م�سادرة نحو 21 األف 
وعرابة  �سخنني  قرى  اأرا�سي  من  دومن 
يف  الفل�سطينية  القرى  من  وغريها 
اجلليل واملثلث، وعلى خلفية ذلك قامت 
الأقلية العربية يف اأر�سها بانتفا�سة يوم 
الأر�ض يف الثالثني من اآذار 1976. وتبعاً 
اجلي�ض  من  العربية  الأرا�سي  مل�سادرة 
و�رسورات  حجج  حتت  الإ�رسائيلي 
الرغم  على  الفل�سطينيني  فاإن  الأمن، 

من ارتفاع جمموعهم من 151 األفاً عام 
األف عربي  اإىل نحو مليون و600   1948
نحو  ميثلون   ،2018 عام  يف  فل�سطيني 
20 يف املائة من �سكان »اإ�رسائيل«، بيد 
من  املائة  يف   2 �سوى  ميلكون  ل  اأنهم 
اأقيمت عليها »اإ�رسائيل«  الأرا�سي التي 
يف عام 1948؛ والتي تقدر بنحو 78 يف 
التاريخية  فل�سطني  م�ساحة  من  املائة 

البالغة 27009 كيلومرتات مربعة.

خمططات لتهويد اجلليل وك�سر 
الرتكز العربي

وحماولًة منها لتهويد ما تبقى من اأرا�ٍض 
»اخلط  داخل  العربية  الأقلية  بحوزة 
الأخ�رس«، و�سعت ال�سلطات الإ�رسائيلية 
خمططات لتهويد اجلليل وك�رس الرتكز 
العربي يف املنطقة املذكورة كما ذكرنا 
يف  خمتلفة؛  اأ�سماء  عرب  وذلك  �سابقاً، 
املقدمة منها ما ي�سمى م�رسوع تطوير 
داود  جنمة  وم�رسوع  اجلليل،  منطقة 
لعام 2020، اإ�سافة اإىل ظهور خمططات 
النقب  منطقة  العربي يف  الرتكز  لك�رس 
من  املئة  يف   50 م�ساحتها  ت�سكل  التي 
تلك  ومن  التاريخية؛  فل�سطني  م�ساحة 

الذي  »برافر«،  خمطط  املخططات 
ي�سعى مل�سادرة 800 األف دومن؛ وجتميع 
 200 نحو  عددهم  البالغ  النقب  عرب 
األف ن�سمة يف م�ساحة هي اأقل من 100 
األف دومن، اأي على اأقل من 1 يف املئة 
من م�ساحة �سحراء النقب. والالفت اأنه 
خالل العقد الأخري اأ�سدرت »اإ�رسائيل« 
من  مزيد  على  لل�سيطرة  قوانني  رزمة 
اأرا�سي الفل�سطينيني املتبقية بحوزتهم؛ 
ناهيك باإ�سدار قوانني من �ساأنها تعزيز 
»اإ�رسائيل«؛  يهودية  فكرة  وتر�سيخ 
قانون  القوانني؛  تلك  اأخطر  ومن 
يحظر  الذي  النكبة  وقانون  اجلن�سية 
نكبة  ذكرى  اإحياء  العربية  الأقلية  على 
قوانني  عن  ف�ساًل  الفل�سطيني؛  ال�سعب 
الأقلية  من  اأفراد  بني  التزاوج  متنع 
العرب  مع  الأخ�رس«  »اخلط  داخل 
الغربية وقطاع  ال�سفة  الفل�سطينيني يف 
التوا�سل  من  احلد  بغية  وذلك  غزة؛ 
الدميوغرايف؛ لكن الأخطر كان اإ�سدار 
يفر�ض  الذي  والولء  املواطنة  قانون 
من  العرتاف-  العربية  الأقلية  على 
قبل  »اإ�رسائيل«  بيهودية  ق�سم-  خالل 

احل�سول على اجلن�سية الإ�رسائيلية.

اأخطار القوانني الإ�سرائيلية

وتكمن اأخطار تلك القوانني الإ�رسائيلية 
اإبان  �سدورها  وترية  ت�سارعت  التي 
بتداعياتها  احلالية  نتانياهو  حكومة 
امل�ستقبلية اخلطرية على وجود الأقلية 
العربية؛ وقد يكون التحدي الأهم الذي 
تلك  الداخل،  يف  العرب  �سيواجهه 
اإىل  الرامية  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سات 
زعزعة وجودهم كاأقلية يف اأر�سها بغية 
طردهم يف نهاية املطاف؛ ولهذا يتطلب 
الأمر حماولة الك�سف عن امل�ستور من 
بالعتماد  واأخطارها؛  ال�سيا�سات  تلك 
على خطاب فل�سطيني وعربي مدرو�ض؛ 
وجود  ا�ستمرار  جمرد  اأن  من  انطالقاً 
الأقلية العربية يف اأر�سها -عرب اأ�سكال 
دميوغرايف  ر�سيد  املختلفة-  الدعم 
الهوية  على  مبا�رسة  دللة  له  ووطني 
عليها  اأقيمت  التي  لالأر�ض  العربية 
الرد  ذلك  يكون  وقد  »اإ�رسائيل«؛ 
»اإ�رسائيل«  خمططات  على  احلقيقي 
فكرة  تر�سيخ  اإىل  الرامية  و�سيا�ساتها 
املكان  تهويد  عرب  »اإ�رسائيل«،  يهودية 
اجلليل  منطقة  اأو يف  القد�ض  يف  �سواء 

اأو يف املثلث والنقب.

حروب ايزنكوت اجلديدة
�سالح الدين العواودة

�سيا�سات جي�ض  نقراأ  اأن  يعد �سائباً  مل 
الإحتالل احلالية عرب ا�ستقراء املا�سي 
هو  اجلي�ض  يقود  الذي  الرجل  دام  ما 
عام  غزة  فحروب  ايزنكوت،  غادي 
2008 وعام 2012 وعام 2014 تبدو وقد 

اأ�سبحت تاريخاً يف عهد هذا الرجل.
اإ�سقاط  عن  تتحدث  التي  ال�سعارات 
حركة  ت�سفية  وعن  حما�ض،  حكم 
 48 خالل  قادتها  اغتيال  او  حما�ض 
ل  الرجل  فهذا  ت�سمع،  تعد  مل  �ساعة 
يحب ال�سعارات ول يحب ترديدها ؛فهو 
ل   ( قال:  الذي  وهو  لها  كرهاً  الأ�سد 
ميكن للجي�ض اأن يتحدث ب�سعارات مثل: 
القادم لقتلك بادر واقتله( فهو من فتح 
اأ�سبح  منذ  الكبينيت  لأع�ساء  مدر�سة 
بتعليمهم  وبداأ  الأركان  لهيئة  رئي�ساً 

لقن  من  فهو   ، احلروب  يديرون  كيف 
ت�رسيحاتهم  وليربمان  نتنياهو  ويلقن 
حرب  يف  احلال  كان  كما  ولي�ض   ، الآن 
2014 مثاًل حيث �سهدنا حرب �سعارات 
وت�رسيحات متبادلة بني اأع�ساء الكبينيت 
وقادة اجلي�ض، فهو من ا�ستقبل ليربمان 
يرتاجع  فجعله  عليه  من  للحرب  وزيراً 
او  غزة  باحتالل  وتهديداته  وعوده  عن 
قتل هنية وقادة حما�ض خالل 48 �ساعة 
يف حال اأ�سبح وزيراً للدفاع ، وهو الذي 
اأطفال  بقتل  املطالب  بنيت  على  يرد 
غزة اأبناء ال 8 �سنوات رداً على اإطالق 
اأن  اأريد  ل   : بقوله  احلارقة  الطائرات 
على  ذخريته  خمزن  يفرغ  جندياً  اأرى 

بنت عمرها 13 �سنة حتمل مق�ساً.
�سعار  اأن  جيداً  يعرف  الرجل  هذا 
الواقع ول  احتالل غزة ل ر�سيد له يف 
ي�سكل خياراً جيداً، واإن كان الأقدر من 

بني قادة اجلي�ض على ال�ستعداد لعملية 
منه  طلب  لو  النوع  هذا  من  ع�سكرية 
اأو  بع�ض  اغتيال  اأن  يعلم  اأنه  كما  ذلك، 
كل قادة حركة حما�ض لن يحل م�سكلة 
غزة التي توؤرق دولة الإحتالل، وبالتايل 
عهده  يف  الحتالل  جي�ض  دخول  فاإن 
اأمرا  يبدو  غزة  يف  ك�سابقاتها  حرباً 
يبقى  اأن  ذلك  يعني  م�ستبعداً،ولكن هل 
وجي�سه مكتويف الأيدي! او متفرجني! ؟

اأن املتتبع ل�سخ�سية ايزنكوت وتاريخه 
اإدراك  عليه  ي�سهل  رمبا  الع�سكري 
فالرجل  ؛  �سبقوه  من  وبني  بينه  الفرق 
على  الظهور  وقليل  الت�رسيحات  قليل 
مر�سحاً  يكون  اأن  رف�ض  الذي  الإعالم 
الفرتة  يف  اجلي�ض  اأركان  هيئة  لرئا�سة 
يحتاج  اأن  بذريعة  تعيينه  �سبقت  التي 
كان  اأكرث  فيها  ليتعلم  اإ�سافية  فرتة  اإىل 
ال�سباق  هذا  يدخل  اأن  على  حري�ساً 

على  متقدماً  املناف�ض  منعدم  منفرداً 
ال�سرب  اأن  الرت�سح يدرك  كل من ميكنه 
وطول النف�ض اأهم من الإثارة واحلما�ض 
الرجل   هذا  ال�سحف،  عناوين  وت�سدر 
الدولة فعلياً يف ظل قدرته على  ويدير 
الدفاع  ووزير  احلكومة  رئي�ض  قيادة 
وت�رسيحاتهم  بل  �سيا�ساتهم  وتوجيه 
ا�ستطاع اأن يدير حرباً من نوع جديد مع 
املقاومة يف قطاع غزة بل ومع اأطراف 

اأخرى معادية كايران و�سوريا ولبنان.
ول  الأخطاء  تكرار  يريد  ل  ايزنكوت 
ي�سلك  اأن  يريد  ول  الآخرين  تقليد 
اأهداف  يحقق  اأن  يريد  واإمنا  م�سلكهم 
احلروب دون اأن يدفع ثمنها، فهو يريد 
ويريد  حرب  دون  الأعداء  اإ�سعاف 
والقت�سادية  الع�سكرية  قوتهم  تدمري 
ما  فهذا  حرباً؛  ي�سعل  اأن  دون  اأي�سا 

يفعله يف �سوريا ويف قطاع غزة.

نفتايل بنت  اإىل مهاترات  ي�ستمع  هو ل 
وان  باجلملة  الأطفال  بقتل  املطالب 
اإىل  كان يقتل الأطفال ، وهو ل ي�سغي 
�سعارات امل�ستوطنني التي تتحدث عن  
يراه هدفاً ع�سكرياً ي�ستحق ال�رسب يف 
اأي مكان واأي وقت ولكن �سكلت غزة له 
بتهدئٍة  الحتالل  يلتزم  حيث  ا�ستثناءاً 
 ،  2014 حرب  نهاية  منذ  معها  متبادلٍة 
عليها  الإغارة  جي�سه  مبقدور  يكن  فلم 
اأ�سلحة  نقل  مثل  ذرائع  حتت  كغريها 
معادية  قوى  اقرتاب  اأو  بالتوازن  خملة 
حتت  ال�ستثناء  وكان  احلدود  من 
من  �سال  �ساروخ  اإطالق  مثل  ذرائع 
م�سريات  جاءت  اأن  اإىل  هناك  اأو  هنا 
احلارقة  والبالونات  والطائرات  العودة 
التهديدات  من  عليها  الرد  فت�ساعد 
فر�ض  فحاول   ، اجلوية  الغارات  اإىل 
معادلة الآخرين على غزة وهي الغارات 

الإنتقائية ففوجئ  اخلاطفة وال�رسبات 
والنار  بالق�سف  يواجه  الق�سف  باأن 
بالنار فوجد يف ذلك �سالته وهو املربر 
حرب  ا�ستعال  دون  والغارات  للق�سف 
جديدة لن تزيد من ناحيته فر�ض �رسب 
املقاومة بقدر ما تزيد من انعكا�ساتها 
وعلى  الداخلية  اجلبهة  على  ال�سلبية 
يف  نف�سه  يجد  قد  الذي  نف�سه  اجلي�ض 
احلروب  فيها  انهى  التي  النقطة  نف�ض 
تفاقماً  اأكرث  اإن�سانية  اأزمة  مع  ال�سابقة 
يف غزة وعجز عن احتاللها عرب حرب 
ل  الب�رسية  اخل�سائر  من  وعدد  برية 
ي�ساوي ما مت حتقيقه من اأهداف ف�ساًل 
عن الآثار ال�سلبية دولياً واإقليميا نتيجة 
اجلانب  يف  املدنيني  ال�سحايا  عدد 
الفل�سطيني يف حني اأن اي هدف يعتربه 
ع�سكرياً ي�ستطيع �رسبه الآن يف موجات 

الت�سعيد دون اأن تكون حرباً.



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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 18/00695 رقم الفهر�س: 18/01893 تاريخ احلكم: 
 18/05/29

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 

الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ 14 نوفمرب2017 حتت رقم فهر�س: 17/03531 ق�شت 
املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف 

اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 14 جانفي 
2018 حتت رقم ايداع 18/30 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر 

على املرجع �شده كرمة اأحمد املولود بتاريخ: 07 جانفي 1991 
بال�شارف لأبيه بن �شعدة واأمه عي�شة كرمة. ثانيا: تعيني املرجع 

كرمة بن �شعدة كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على ان تلتزم 
با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رسفات الواردة يف 
ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به 

جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني 
ال�شبط. 

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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 17/04032 رقم الفهر�س: 18/00176 تاريخ احلكم: 
 18/01/16

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 

الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ 18 اأكتوبر2017 حتت رقم فهر�س: 17/3044 ق�شت 

املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري 
املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 30 نوفمرب 2017 

حتت رقم ايداع 17/320 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على 
املرجع �شده بن العربي بن زيان املولود بتاريخ: 13 اأوت 1998 
باجللفة لأبيه حممد �شيف الدين واأمه بن العربي عمرة. ثانيا: 

تعيني املرجع بن العربي حممد �شيف الدين كمقدم عليه لرعايته 
وت�شيري �شوؤونه على ان تلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامها 
باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. 

بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، 
وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 17/01774 رقم الفهر�س: 18/02398 تاريخ احلكم: 
 18/07/11

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 

الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ 21 مار�س2018 حتت رقم فهر�س: 18/01025 ق�شت 

املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري 
املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 10 ماي 2018 حتت 
رقم ايداع 18/150 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع 

�شدها قرود �شارة املولودة بتاريخ: 08 مار�س 1998 باجللفة 
لأبيها احلاج واأمها هواري جمعة. ثانيا: تعيني والدها املرجع 

قرود احلاج كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �شوؤونها على ان يلتزم 
با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات الواردة يف 
ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به 

جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني 
ال�شبط. 

و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 24 جوان 2018  ت�شليم و�شل 
ت�شجيل الت�رسيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

امل�شماة : جمعية اأولياء التالميذ لبتدائية 
الخوة عوايل البويرة

مقرها : البتدائية الخوي عوايل حي 200 
م�شكن البويرة

رئي�س اجلمعية  : رما�شي حممد ابن علي
تاريخ ومكان امليالد: 
مفرت�س 1964  بب�شلول

و�صل ت�صجيل ت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

طبقا لأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا اليوم 24 جوان 2018  ت�شليم و�شل 
ت�شجيل الت�رسيح بتاأ�شي�س جمعية حملية

امل�شماة : جمعية اأولياء التالميذ لبتدائية 
الخوة عوايل البويرة

مقرها : البتدائية الخوي عوايل حي 200 
م�شكن البويرة

رئي�س اجلمعية  : رما�شي حممد ابن علي
تاريخ ومكان امليالد:

 مفرت�س 1964  بب�شلول

و�صل ت�صجيل الت�صريح بت�أ�صي�س 
الن�دي الري��صي اله�وي

 
مبقت�شى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �شفر 

1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  
ومبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 16-241 املوؤرخ يف 
19 ذي احلجة 1437 املوافق ل 21 �شبتمرب 2016 يعدل 
ويتمم املر�شوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ يف ربيع 

الثاين 1436املوافق 16 فرباير 2015 الذي يحدد الحكام 
والقانون ال�شا�شي املطبق على النادي الريا�شي الهاوي
مت هذا اليوم  الثامن من �شهر جويلية 2018  مت ت�شليم 

و�شل ت�شجيل الت�رسيح بتاأ�شي�س النادي الريا�شي الهاوي 
امل�شمى:نادي ال�شالم الريا�شي لل�شهيد عي�شى الناقو�س 
جباحية املقر الجتماعي :القاعة متعددة الريا�شات 

بجباحية مركز
رئي�س النادي : هارون عبد الرحمان

تاريخ ومكان امليالد 30-11-1984 بجباحية
العنوان حي 157 م�شكن بلدية جباحية
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مكتب الأ�ستاذ /عبادة علي 
حم�سر ق�سائي 

لدى دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء البليدة 
�سارع فل�سطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة 

) مقابل بنك التنمية املحلية بجوار حمكمة البليدة ( 

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة 412 فقرة 04 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة البليدة الق�شم التجاري / البحري بتاريخ 10/11/21 رقم الفهر�س 10/04488 رقم اجلدول 10/3553 و املمهور بال�شيغة التنفيذية 
املوؤرخة يف 2011/06/07 بناء على اإجراءات التبليغ و حم�رس التكليف بالوفاء املحرر من طرفنا نحن الأ�شتاذ عبادة علي حم�رس ق�شائي لدى حمكمة البليدة جمل�س 
ق�شاء البليدة الكائن مكتبنا ب : �شارع فل�شطني مقطع بوفريدي رقم 02 البليدة املوقع اأدناه  بناء على حم�رسين تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق موؤ�رس عليهما 

من طرف رئي�س كتاب ال�شبط لدى حمكمة البليدة املوؤرخة يف 2011/11/17 و رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية اأولد يعي�س املوؤرخة يف 2011/11/17 
بناءا على الأمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/05/22 حتت رقم 18/1239 و املت�شمن » ناأذن للطالب بن�رس م�شمون التبليغ الر�شمي الرامي اإىل 
تبليغ املطلوب خالف عمار ، ال�شاكن بحي 400 م�شكن عمارة 33 رقم 11 اأولد يعي�س البليدة ، مب�شمون التكليف بالوفاء امل�شار اإليه اأعاله يف جريدة يومية وطنية » 

وفقا لأحكام املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناءا على طلب ال�شيد )ة( / ال�شندوق الوطني للتوفري و الحتياط ، وكالة البليدة ممثل يف �شخ�س مديره

كلفنا ال�شيد )ة( : خالف عمار 
اجلاعل )ة( حمل اقامته )ها( : حي 400 م�شكن عمارة 33 رقم 11 اأولد يعي�س البليدة 

باأن ي�شدد فورا بني اأيدينا املبالغ التالية : املبالغ امل�شتحقة : 654.207.70 دج ) �شتمائة و اأربعة و خم�شون األف و مائتان و �شبعة دينار جزائري و �شبعون �شنتيم ( 
و التي متثل مبلغ الدين و مبلغ التعوي�س بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و الر�شوم و احلق التنا�شبي للمح�رس الق�شائي ، و نبهناه باأن له مهلة )15( خم�شة ع�رس يوما 

للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رس م�شمون حم�رس تكليف بالوفاء يف احدى اجلرائد الوطنية ، و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
كما ذكرناه )ها( باأن هذا الخطار قد بلغ له )ها( كما يجب قانونا 

املح�سر الق�سائي
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ال�صباح  منذ  خرجت  وحداتنا   
اأرا�صينا  جتاه  بالوناتها  لت�صري 
اأننا  للجميع  لنثبت  املحتلة 
واأن  اأحد  من  اأوامر  نتلقى  ال 
حتى  م�صتمرة  ال�صلمية  مقاومتنا 
نيل مطالبنا وفك احل�صار" ،ونفت 
تداولتها  التي  االأخبار  الوحدة 
و�صائل اإعالم اإ�رسائيلية وتفيد باأن 
"حركة حما�س �صتعمل على وقف 
اإطالق تلك الطائرات والبالونات، 
يف  قواتها  ن�رست  احلركة  واأن 
مطلقي  ملنع  احلدودية  املنطقة 

البالونات من العمل". 
مغر�صة  اإ�صاعات  تلك  وقالت:" 
ونعلن  الهزمية،  روح  لبث  تهدف 
اأن هذه االأخبار عارية عن ال�صحة 
 " اأن  الوحدة  واأّكدت  متاماً"  
لن  غزة  يف  الفل�صطينية  الف�صائل 
املقاومة  وبني  بينهم  حائاًل  تقف 
اجلانب  الوحدة  ال�صلمية"وحّذرت 
"كمية  زيادة  من  االإ�رسائيلي 
الزيت"،  بقعة  وات�صاع  احلرائق 
"العالقة بني زيادة  اأن  اإىل  م�صريًة 
احل�صار وكمية احلرائق طردية". 

االإ�رسائيلية،  ال�صلطات  واأغلقت 
كرم  معرب  الثالثاء،  اأم�س  �صباح 
قطاع  جنوبي  التجاري  �صامل  اأبو 

الب�صائع،  حركة  اأمام  غزة، 
واملواد  االأدوية  دخول  با�صتثناء 
من  اأ�صبوع  بعد  وذلك  الغذائية؛ 
ال�صادرات  ومنع  الواردات  تقنني 
م�صاحة  اإ�رسائيل  قلّ�صت  كما 

اأميال؛   3 م�صافة  اإىل  ال�صيد 
اأ�صبوع على قرار  وذلك بعد مرور 
اإىل  اأميال   9 م�صافة  من  تقلي�صها 
الطائرات  وت�صتهدف  اأميال   6
املناطق  الع�صكرية،  االإ�رسائيلية 

التي يتواجد بها مطلقو الطائرات 
على  احلارقة؛  والبالونات  الورقية 
لتفاهمات  التو�صل  من  الرغم 
الف�صائل  بني  نار  اإطالق  وقف 
بو�صاطة  واإ�رسائيل  الفل�صطينية 
م�رسية، ال�صبت املا�صي، واالثنني 
الوزراء  رئي�س  قال  املا�صي، 
نتنياهو،  بنيامني  "االإ�رسائيلي"، 
اإن تفاهمات وقف اإطالق النار يف 
الطائرات  ت�صتثني  ال  غزة،  قطاع 
املحرتقة  والبالونات  الورقية 
اإىل  زيارة  خالل  نتنياهو،  ،وقال 
لقطاع  املتاخمة  �صديروت  بلدة 
الإطالق  وقف  يوجد  ال  غزة:" 
الورقية  الطائرات  ي�صتثني  النار 

والبالونات املحرتقة". 
فل�صطينيون  نا�صطون  ويطلق 
حارقة،  وبالونات  ورقية  طائرات 
املحاذية  امل�صتوطنات  باجتاه 
لغزة منذ بداية م�صريات "العودة" 
التي انطلقت نهاية مار�س املا�صي 
الع�صكرية  التكنولوجيا  تنجح  ،ومل 
هذه  وقف  يف  "االإ�رسائيلية"، 
فاإحراق  ت�صببت  التي  الطائرات 
احلقول  من  الدومنات  اآالف 
اإ�رسائيل  جنوبي  يف  والغابات 

خالل االأ�صهر الثالث املا�صية. 

قالت جمموعة فل�سطينية ُتطلق على نف�سها ا�سم "وحدة الطائرات الورقية والبالونات احلارقة 
)اأبناء الزواري(" يف قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اإنها "م�ستّمرة يف اإطالق طائراتها وبالوناتها 

احلارقة، باجتاه امل�ستوطنات "الإ�سرائيلية" املحاذية للقطاع، حتى حتقيق مطالبها برفع احل�سار" 
واأ�سافت الوحدة، يف بيان ُن�سب لهم،:"

مطلقو الطائرات الورقية احلارقة من غزة

 م�صتّمرون حّتى حتقيق مطالبنا برفع احل�صار

رف�سا لعتقالهم الإداري

4 اأ�صرى يوا�صلون اإ�صرابهم املفتوح عن الطعام 

ال�سفري الرو�سي يف وا�سنطن

 ال�صتخبارات الأمريكية تالحق املواطنني الرو�س يف كل مكان

و�سائل اإعالم ليبية

لندن تن�صر القذايف البن على خ�صومه

االأربعاء،  اأم�س  االأ�صري،  نادي  قال 
اإن اأربعة اأ�رسى يوا�صلون اإ�رسابهم 
ال�صتمرار  رف�صا  الطعام،  عن 
نادي  واأ�صاف  االإداري  اعتقالهم 
االأ�صري، يف بيان �صحفي، ان االأ�صري 
ح�صن �صوكة من بيت حلم، م�رسب 
فيما  يوما،   )46( منذ  الطعام  عن 
يوا�صل االأ�صـرى: اإ�صالم جواري�س، 
عو�س،  وعي�صى  عياد،  وحممود 
التوايل  على  الـ13  لليوم  اإ�رسابهم 

حمامي  اأجراها  زيارة  وخالل 
جواري�س  لالأ�صريين  االأ�صري  نادي 
اأكدا  "عوفر"،  معتقل  يف  وعياد 
اإ�رسابهما  يف  م�صتمران  اأنهما 
االإداري  اعتقالهما  اإنهاء  حتى 
يعانيان  اأنهما  االأ�صريان  واأ�صاف 
واملفا�صل  الراأ�س  يف  اآالم  من 
اأنهما  كما  للتوازن،  وفقدان 
يرف�صان اأخذ املدعمات، واإجراء 
فاإن  باملقابل  الطبية،  الفحو�س 

ار�س  متمُ االحتالل  معتقالت  اإدارة 
خالل  من  االأ�رسى  على  �صغوطا 
مفادها  ر�صائل  واإر�صال  عزلهم، 

باأنها لن تكرتث مل�صريهم.
عاما(   30( عياد  االأ�صري  اأن  يذكر 
من  اخلام�س  تاريخ  يف  اعتقل 
مار�س 2017، وهو االعتقال الرابع 
 ،2005 اأعوام  اعتقاله  وجرى  له، 
هذا  اإىل  اإ�صافة  و2014،  و2009، 
جواري�س  االأ�صري  اأما  االعتقال 

الثاين  بتاريخ  اعتقل  عاما(   29(
من فرباير 2017، وقد �صدر بحقه 
يمُذكر  اإداري  اعتقال  اأوامر  ثالثة 
يف  االإداريني  االأ�رسى  عدد  اأن 
االإ�رسائيلي  االحتالل  معتقالت 
اأ�صريا   )430( قرابة  اإىل  و�صل 
االأ�رسى  من  اثنان  بينهم  اإداريا، 
االأ�صريتني  اإىل  اإ�صافة  القا�رسين، 
وخديجة  جرار،  خالدة  النائب 

ربعي. 

لدى  الرو�صي  ال�صفري  اأعلن 
اأن  انطونوف  اأناتويل  وا�صنطن 
مو�صكو ال ترى اأي �صيء جديد يف 
ق�صية املواطنة الرو�صية ماريا 

الت�رسفات  من  انطالقا  بوتينا 
اأنطونوف  وقال  االأمريكية 
االأربعاء:  اأم�س  لل�صحفيني 
جديد  �صيء  اأي  هناك  "لي�س 

اال�صتخبارات  تقوم  ذلك.  يف 
املواطنني  مبالحقة  االأمريكية 
االأرا�صي  يف  لي�س  الرو�س، 
ويف  بل  فح�صب،  االأمريكية 

اأرا�صي الدول االأخرى"كما اأكد 
بو�صعها،  ما  تعمل  رو�صيا  اأن 
يف  بوتينا  ماريا  �رساح  الإطالق 

اأ�رسع وقت ممكن.

تاأكيد  ليبية  اإعالم  و�صائل  نقلت 
والعلوم  لالقت�صاد  لندن  جامعة 
ال�صيا�صية �صحة �صهادة الدكتوراه 
االإ�صالم  ل�صيف  منحت  التي 
الزعيم  جنل  القذايف،  معمر 
واأفاد   2008 عام  الراحل  الليبي 
فرق  باأن  اإفريقيا"  "بوابة  موقع 
والعلوم  لالقت�صاد  لندن  جامعة 
بقانونية  اأقرت  ال�صيا�صية، 
له  املمنوحة  الدكتوراه  �صهادة 
من قبل هذه املوؤ�ص�صة اجلامعية 

الربيطانية.
وجهها  ر�صالة  عن  املوقع  ونقل 
الفريق  ع�صو  هاينز،  كيفن 
اإىل كرمي خان، حمامي  القانوين 
ال�صهادة  اأن  االإ�صالم،  �صيف 
�صليمة، واأن جنل القذايف ي�صتطيع 
االحتفاظ بها الأنها م�صتحقة وال 

يجوز �صحبها.
ولفت امل�صدر اإىل اأن اأحد اأع�صاء 
ويدعى  الليبي  النواب  جمل�س 
�صيف  اتهم  كان  بعرية،  بكر  اأبو 

اأكادمييني  جند  باأنه  االإ�صالم 
ليبيني، لكتابة االأطروحة التي نال 
بها درجة الدكتوراه من كلية لندن 
لالقت�صاد، مطالبا هذه املوؤ�ص�صة 
بـ"جتريده  الربيطانية  اجلامعية 
الزمن  ي�صابق  االحتالل  منها". 
هذه  الوطني"..  "القانون  الإقرار 

تفا�صيله
امل�صرتكة  اللجنة  �صادقت 
وجلنة  ال�صهيوين،  لـ"الكني�صت" 
اأم�س  والقانون"،  "الد�صتور 

الوطني"  "القانون  االأربعاء، على 
والثالثة  الثانية  بالقراءتني 
باالعرتاف  القانون  ويق�صي 
يف  ر�صمية  كلغة  العربية  باللغة 
املحتلة  وبالقد�س  "اإ�رسائيل" 
جانب  اإىل  لها،  موحدة  عا�صمة 
م�صتوطنات  الإقامة  دعمه 
املقرر  ومن  جديدة  اإ�رسائيلية 
اأن يتم رفع م�رسوع القانون الليلة 
للكني�صت  الكاملة  اجلل�صة  اإىل 

للت�صويت عليه. 

 لهذه الأ�سباب لن ت�سن "اإ�سرائيل"
 احلرب على غزة
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لهذه االأ�صباب لن ت�صن "اإ�رسائيل" 
احلرب على غزة

موا�صيع ذات �صلة
االأكرث  "االإميوجي"  على  تعرف 
رواجا على "في�صبوك" و"تويرت"

االأمريكي  بالكونغر�س  موؤمتر 
ب�صيادة  االعرتاف  يبحث 

"اإ�رسائيل" على اجلوالن
ليوفنتو�س..  انتقاله  بعد 
جميع  من  يتخل�س  "رونالدو" 

اآثاره يف مدريد!
الإقرار  الزمن  ي�صابق  االحتالل 
هذه  الوطني"..  "القانون 

تفا�صيله
والوظيفة  دوالر  األف   85

"نينجا"!
على  م�صاركة  �صديق  اإىل  اأر�صل 

في�س بوك م�صاركة على تويرت 
   

 تلوح حكومة االحتالل ال�صهيوين، 
على  احلرب  بخيار  االأيام،  هذه 
قطاع غزة م�صرتطة عدم وقوعها 
بوقف  "حما�س"  حركة  بقبول 
احلارقة  والطائرات  البالونات 
خالل  القطاع  حدود  طول  على 

م�صريات العودة.
ودولية  اإقليمية  اأطراف  وحتاول 
جديد  عدوان  اأي  جماح  كبح 
م�رس  واأولها  غزة،  قطاع  على 
حلركة  وفدا  ت�صت�صيف  التي 
عرب  املتحدة  واالأمم  "حما�س"، 
"ميالدينوف"  اخلا�س  مبعوثها 
اليومني  خالل  حذر  الذي 
املا�صيني ب�صدة من اندالع حرب 

يف املنطقة.
العربي،  االإعالم  يرى  فيما 
اأن حكومة  ال�صاأن  وخمت�صون يف 
تلك  وراء  من  ت�صعى  االحتالل 
"ال�صغط  لوقف  التهديدات 
يف  املتمثل  احلم�صاوي" 
وا�صتخدامها  العودة  م�صريات 
طول  على  احلارقة  للبالونات 
"حما�س"  باإيهام  وذلك  احلدود، 
باأن "اإ�رسائيل" م�صتعدة للحرب.

ال�صياق، قالت �صحيفة  ويف ذات 
جي�س  اإن  العربية،  "معاريف" 
ال�صيا�صية،  والقيادة  االحتالل 
االإعالمي  ال�صغط  ي�صتخدمون 
"بوابات  مناورة  وتوقيت 
الفوالذ"، الإيهام حركة "حما�س" 

باأنها م�صتعدة للحرب.
العربية،  ال�صحيفة  واأ�صافت 
اليوم،  �صباح  ن�رسته  تقرير  يف 
وترجمته وكالة "فل�صطني االآن": 
اأن تتحول املناورة  " فال غرابة 
واجلميع  لل�صيا�صيني  كعبة  اىل 
ير�صل تهديداته من قلب املناورة 
وكاأنه يقول اأم�صكوين" وتابعت: " 

م�صبقا  للمناورة  اأعدت  اإ�رسائيل 
يف  احلديدية  القبة  ن�رس  ومت 
حما�س  توهم  حتى  اأبيب  تل 
لت�صكيل  للحرب  جاهزة  اأنها 
البالونات  الإيقاف  عليها  �صغط 

احلارقة".
املناورة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
�صهور  قبل  اجلي�س  لها  اأعد 
الربنامج  �صمن  تدخل  وهي 
وي�صارك  للمناورات،  ال�صنوي 
الفوالذ  فرقة  املناورة  هذه  يف 
لواء  ت�صمل  والتي   "162 "الفرقة 
"غفعاتي" ولواء "الناحل" واللواء 
االحتياط  ولواء   "401" املدرع 

املدرع "174".
بداأت  العربي،  االإعالم  ووفق 
اأ�صبوع  قبل  عمليا  املناورة 
يف  القيادي  ال�صف  لتدريب 
االأ�صبوع  وا�صتكملت هذا  الفرقة 
لباقي االألوية والكتائب يف جي�س 

االحتالل.
يف  املخت�س  قال  جهته،  من 
م�صلح،  عيد  العربي،  ال�صاأن 
واملناورات  "التهديدات  اإن 
يقوم  التي  واال�صتعرا�صات 
وقيادته  االحتالل  جي�س  بها 
دائرة  عن  تخرج  ال  ال�صيا�صية 
النف�صية"واأ�صاف،  احلرب 
�صفحته  على  من�صور  يف 
االجتماعي  التوا�صل  مبوقع 
وكالة  ور�صدته  "في�صبوك"، 
اأن  يعقل  "ال  االآن":  "فل�صطني 
يذهب الكيان ملواجهة ع�صكرية 
ماليني   10 اأجل  من  غزة  مع 
يف  للمزارعني  تعوي�صا  �صيكل 
"م�صلح":  امل�صتوطنات"وت�صاءل 
وزبانيته  نتانياهو  �صيقول  "ماذا 
بعد  القتلى  اجلنود  لعائالت 
احلرب، وكيف �صيجيب نتانياهو 
التي  التحقيق  جلان  اأ�صئلة  على 
منع  يف  بالف�صل  �صابقا  اتهمته 
اأن  له  �صي�صمن  ومن  احلرب، 
الكيان بعد احلرب �صكون اأف�صل 

حاال".
اأن  �صك  "ال  "م�صلح":  وتابع 
نتنياهو يهرب من ا�صتحقاق فك 
احل�صار عن غزة باجتاه الت�صعيد 
الفا�صلة  اللحظة  يف  ولكنه 
و�صيقبل  ر�صده  اإىل  �صيعود 
املطروحة  املبادرات  بنقا�س 
له من احلرب"وختم  اأرحم  وهي 
وعدمها  احلرب  "بني  بالقول: 
وهي  ت�صعيد  جوالت  هناك 
ولكن  القادمة  للمرحلة  االأقرب 
فاجلبهة  تطول  اأن  لها  ميكن  ال 
م�صتعلة،  زالت  ال  ال�صمالية 
غزة  مع  التهدئة  يحتاج  والكيان 

نظرا لعدم جدوى احلرب".
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وال�صيانة  الت�صغيل  م�رشف  وقال 
يف حمطة قطار مدينة امللك عبد 
اهلل االقت�صادية )تبعد عن جدة 80 
بخ�ش،  اأمني  حممد  �صليم  كم(، 
القطار  م�رشوع  اإن  لل�صحفيني، 
واملدينة  مكة  هي  اأربع حمطات 
اهلل،  عبد  امللك  ومدينة  وجدة 
و�صتتم اإ�صافة حمطة مطار امللك 
عبد العزيز اإىل امل�رشوع واأو�صح 
اأن م�رشوع قطار احلرمني ال�رشيع 
ال�رشق  يف  امل�صاريع  اأكرب  من 
القطار  م�صار  وطول  االأو�صط، 
ي�صل 460 كيلومرتا، و�صيخدم 60 
واملحطتان  �صنويا،  راكب  مليون 
مكة  �صتكونان  للقطار  النهائيتان 

واملدينة.
امل�رشوع  تكلفة  اأن  اإىل  واأ�صار 
حمطة  واأن  دوالر،  ملياري  ت�صل 
 6 �صت�صم  اهلل  عبد  امللك  مدينة 
 ،8 جدة  وحمطة  ركاب،  اأر�صفة 
وحمطة مكة 10، وحمطة املدينة 

قال  املحطات،  ت�صميم  وعن   6
اإنه م�صتوحى من الثقافة والرتاث 
املحليني، حيث ا�صتوحي ت�صميم 
التقليدية،  اخليمة  من  املحطات 
من  حمطة  كل  على  ويغلب 
اإذ  معني،  لون  القطار  حمطات 
اختري اللون االأ�صفر ملحطة مكة، 
والرمادي  للمدينة،  واالأخ�رش 
با�صني  مهند  قال  بدوره،  جلدة 
اأحد امل�صوؤولني عن امل�رشوع، اإن 
مبواقف  مزودة  القطار  حمطات 
ال�صيارات،  من  كبري  لعدد  تت�صع 
حيث تت�صع مواقف حمطة قطار 
وجدة  �صيارة،  اآالف  خلم�صة  مكة 
ل�صتة اآالف �صيارة، وحمطة مدينة 
امللك عبد اهلل الألف و400 �صيارة، 
املنورة  املدينة  قطار  وحمطة 
الركاب  اأن  واأو�صح  �صيارة  الألف 
اخلارجية  ال�صاحة  من  �صينتقلون 
ج�رش  عرب  املحطة  داخل  اإىل 

خم�صو�ش لهذا الغر�ش.
اآخر  توظيف  مت  اأنه  واأ�صاف 
التكنولوجيا  اإليه  تو�صلت  ما 
ت�صميماته،  ويف  امل�رشوع،  يف 

التقنيات  اأحدث  وا�صتخدام 
اأق�صامه،  جميع  يف  واملعدات 
املحطات  جميع  اإ�صاءة  وتتم 
ال�صم�صية  الطاقة  با�صتخدام 
القطار  حمطات  اأن  اإىل  واأ�صار 
ت�صم متاجر ومطاعم متد الركاب 
وبخ�صو�ش  احتياجاتهم  بجميع 
كامل  ب�صكل  االنتهاء  موعد 
حركة  وتد�صني  امل�رشوع،  من 
حمطاته،  جميع  يف  القطارات 
مو�صم  بعد  �صيتم  اإنه  با�صني  قال 
احلج دون اأن يذكر تاريخا حمددا 
لقطار  جتريبية  رحالت  وبداأت 
يف  واملدينة  مكة  بني  احلرمني 
فرباير املا�صي، واأ�صيفت حمطة 
مدينة امللك عبد اهلل االقت�صادية 
للمحطات يف 28 جوان املا�صي، 
حيث تنطلق رحالت جتريبية من 
واملدينة،  مكة  اإىل  املحطة  تلك 
كل  من  واجلمعة  اخلمي�ش  يومي 

اأ�صبوع.
يعمل  الذي  القطار  ويقطع 
كيلومرتا   460 م�صافة  بالكهرباء 
و20  �صاعة  واملدينة يف  بني مكة 

 300 �رشعته  تبلغ  حيث  دقيقة، 
وت�صتغرق  ال�صاعة،  يف  كيلومرت 
�صاعات   4 حوايل  امل�صافة  تلك 
القطار  و�صيخت�رش  بال�صيارة 
امل�صافة بني مكة املكرمة وجدة 

مقارنة  �صاعة،  ن�صف  من  الأقل 
احلافالت  عرب  ون�صف  ب�صاعة 
عرب  امل�صافرين  اأعداد  وترتفع 
لقدوم  نظرا  )غرب(،  مطار جدة 
املطار  اإىل  واملعتمرين  احلجاج 

القريب من االأماكن املقد�صة يف 
احلجاج  عدد  وبلغ  املكرمة  مكة 
العام املا�صي 2.35 مليون حاج، 
ماليني   6.75 املعتمرين  وعدد 

معتمر. 

اإىل مرحلته االأخرية، و�ضل م�ضروع قطار احلرمني ال�ضريع الهادف اإىل ت�ضهيل وت�ضريع حركة احلجاج واملعتمرين، وتخفيف ال�ضغط واالزدحام 
بني مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة وقدم امل�ضوؤولون يف وزارة النقل ال�ضعودية معلومات عن تطور العمل يف م�ضروع القطار ملجموعة من 

ال�ضحفيني من دول العامل االإ�ضالمي، متت دعوتهم اإىل اململكة الإطالعهم على التح�ضريات ال�ضتقبال مو�ضم احلج.

يقطع 460 كم يف �ضاعة و20 دقيقة

م٫�س 

قطار احلرمني ال�صريع ي�صل مرحلته الأخرية

خالل زيارة االأخرية لنيويورك

ترامب طلب 8 مرات لقاء الرئي�س الإيراين بدون جدوى

من خالب باب املغاربة

331 م�صتوطنا و14 �صرطيا بلبا�س مدين يقتحمون الأق�صى

رئي�ش  واعظي  حممود  اأ�صار 
اأن  اإىل  اجلمهورية  رئا�صة  مكتب 
الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب 
مع  لقاء  مرات عقد  ثماين  طلب 
خالل  روحاين  االإيراين  الرئي�ش 
اأن  اإال  لنيويورك  االأخرية  زيارة 

طلبه جوبه بالرف�ش.
ت�رشيحات  يف  واعظي  واأو�صح 
اجتماع  هام�ش  على  للمرا�صلني 
االأربعاء،  اأم�ش  الوزراء،  جمل�ش 
الرئي�ش  يحاول  حني  انه  اىل 
ال�صعب  م�صري  تقرير  االأمريكي 
الذي  هو  ال�صعب  فان  االإيراين 

هذه  على  ويرد  قراره  �صيتخذ 
التخر�صات وقال ، اأنهم يزعمون 
مع  للتفاو�ش  ت�صعى  ايران  بان 
االأمور  باأن  اأقول  واأنا  اأمريكا، 
االآن وخري  بعك�ش ذلك حلد  هي 
زيارة  خالل  انه  ذلك  على  دليل 
طلب  لنيويورك  روحاين  الرئي�ش 
مرات  ثماين  االأمريكي  الرئي�ش 
اأن  اإال  روحاين  الرئي�ش  مقابلة 
قبل  من  بالرف�ش  جوبه  طلبه 

رئي�ش اجلمهورية.
تن�صيط  ب�صان  �صوؤال  على  وردا 
الوزراء  بع�ش  وتغيري  احلكومة 

االأع�صاء  اأن   : قال  القدامى 
الوزراء  ملجل�ش  املحرتمني 
اجلديدة  الظروف  اإىل  ونظرا 
التي ت�صهدها البالد بعد ان�صحاب 
النووي يجب  اأمريكا من االتفاق 
جيدة  برامج  لديهم  تكون  اأن 
احلكومة  طماأنة  اإىل  ونظرا 
االإ�صالمية  الثورة  قائد  قبل  من 
والذي �صكل �صندا قويا لها، فان 
جميع هذه االأمور تتطلب باأن يتم 
احلكومة  اأع�صاء  من  عدد  تغيري 
روحاين  الرئي�ش  يعكف  حيث 
حاليا على درا�صة هذا املو�صوع 

عند  لتنفيذه  ب�صاأنه  والتفكري 
احلاجة.

وريف معر�ش جوابه على م�صمونه 
خطط  اأي  احلكومة  لدى  هل 
حمتملة خلروج من الو�صع الراهن 
جمموعة  ت�صكيل  مت  لقد   : قال 
التخطيط  منظمة  مبحورية 
وامليزانية باأمر مبا�رش من رئي�ش 
اآليات  ثالث  لو�صع  اجلمهورية 
اأن  قبل  الراهن  الوا�صع  لتخطي 
يعلن ترامب ان�صحابه من االتفاق 
و�صيجري  ر�صمي،  ب�صكل  النووي 

االإعالن عنها تدريجيا.

وقالت دائرة االأوقاف االإ�صالمية 
ت�رشيح  يف  القد�ش،  مدينة  يف 
و14  م�صتوطنا   331 اإن  مقت�صب 
اقتحموا  مدين  بلبا�ش  �رشطيا 
اأم�ش  �صباح  االأق�صى  امل�صجد 
االأربعاء. ويُتوقع قيام املزيد من 
امل�صتوطنني باقتحام امل�صجد يف 
فرتة ما بعد �صالة الظهر، ولكن 
لي�ش بذات الوترية املرتفعة التي 
متت يف �صاعات ال�صباح واقتحم 
امل�صتوطنون امل�صجد من خالب 
باب املغاربة، يف اجلدار الغربي 
الذي ت�صيطر  للم�صجد االأق�صى، 
منذ  االإ�رشائيلية  ال�رشطة  عليه 
االقتحامات  وتتم   1967 العام 
من  املتكررة  املطالبات  رغم 
االإ�صالمية،  االأوقاف  دائرة  قبل 

بوقفها  االإ�رشائيلية  لل�صلطات 
امل�صتوطنني  اأن  ولوحظ 

خالل  معهم  ا�صطحبوا 
ال�صغار  اأطفالهم  االقتحامات 

امل�صتوطنني  ع�رشات  ويقوم 
باقتحام امل�صجد االأق�صى يوميا، 
مرتفعة  كانت  االأعداد  اأن  اإال 
ب�صكل ملحوظ اليوم، ب�صبب قرب 
هدم  تاريخ  انه  اليهود  يقول  ما 
يزعم  الذي  )املعبد  "الهيكل" 
اأن امل�صجد االأق�صى بنى  اليهود 
اأعداد  وترتفع  اأنقا�صه(  على 
امل�صتوطنني املقتحمني للم�صجد 
من  اليهودية.  االأعياد  حلول  مع 
دائرة  قالت  فقد  ثانية،  جهة 
ال�رشطة  اإن  االإ�صالمية  االأوقاف 
يف  احلار�صة  اأبعدت  االإ�رشائيلية 
امل�صجد االأق�صى "بيان ال�صيخ"، 
بعد  امل�صجد  عن  اأيام   3 ملدة 
توجيه  دون  ولكن  معها  التحقيق 

اتهامات حمددة.

فرن�ضا

توقيف 4 اأ�صخا�س بتهمة "تقدمي 
امل�صاعدة لطالبي اللجوء"

 رئي�س بوليفيا...
 ترامب عدو للب�صرية

الفرن�صية  ال�صلطات  اأوقفت 
بتقدميهم  ي�صتبه  اأ�صخا�ش   4
اللجوء  لطالبي  امل�صاعدة 
ب�صكل  البالد  اإىل  الدخول  يف 
غري قانوين واأ�صافت �صحيفة 
ن�رشته  تقرير  يف  "لوفيغارو" 
الفرن�صية  ال�صلطات  اأن  اليوم، 
بريانكون  مدينة  يف  اأوقفت 
اإيطاليا  مع  احلدود  على 
اأ�صخا�ش   4 �رشق(،  )جنوب 
لطالبي  امل�صاعدة  لتقدميهم 
اأن  التقرير  واأ�صار  اللجوء 
مت  االأربعة  االأ�صخا�ش 
التحقيقات  اإطار  توقيفهم يف 
التي  باملظاهرات  املتعلقة 
مع  احلدود  منطقة  �صهدتها 
اإيطاليا يف 22 اأفريل املا�صي، 
من  اأفراد  فيها  �صارك  والتي 
احتجاًجا  اللجوء،  طالبي 

التي  ال�صيئة  الظروف  على 
يعانون منها ونظم اأع�صاء يف 
االإن�صانية،  اجلمعيات  بع�ش 
اأمام  احتجاجية  وقفة  اليوم، 
يف  الدرك  قوات  قيادة  مقر 
توقيف  معتربين  بريانكون، 
يتعار�ش  االأربعة  االأ�صخا�ش 
مع قرار املحكمة الد�صتورية. 
الد�صتورية  املحكمة  وكانت 
يف فرن�صا، قررت قبل حوايل 
مقا�صاة  جواز  بعدم  اأيام،   10
�صيدريك  الفرن�صي  املزارع 
يف  عليه  حكم  الذي  هريو، 
اأ�صهر   4 بال�صجن  �صابق  وقت 
بتهمة م�صاعدة طالبي اللجوء 
بطريقة  البالد  اإىل  بالدخول 
احلدود،   عرب  م�رشوعة  غري 
تتعار�ش مع مبداأ "الت�صامن" 

االإن�صاين.

اإيفو  بوليفيا،  رئي�ش  و�صف 
االأربعاء،  اأم�ش  مورالي�ش، 
الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب 
باأنه "عدو للب�رشية"ونقلت اإذاعة 
" الكولومبية عن   W Radio "
يف  به  اأدىل  مورالي�ش  ت�رشيح 
منتدى "�صان باولو" يف كوبا، قال 
الزمن  هذا  يف  العدو  "اإن  فيه: 

دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  هو 
للب�رشية،  عدو  اإنه  ترامب، 
ولكوكب االأر�ش"واأ�صار مورالي�ش 
ا اإىل اأن "االأفكار املناه�صة  اأي�صً
يعلنها  كان  التي  لالإمربيالية 
فيدل  الراحل  الكوبي  الزعيم 
اأهمية  اأكرث  اليوم  تعد  كا�صرتو، 

مما كانت عليه �صابقا".
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ركزت ال�صحف الإيطالية، ال�صادرة 
�صباح اأم�س الأربعاء، على م�صتقبل 
حار�س  باكري،  األي�صون  الربازيلي 
من  اقرتابه  ظل  يف  روما،  مرمى 
الرحيل للدوري الإجنليزي املمتاز 
ديللو  كوريري  �صحيفة  وعنونت 
دي  باآنخيل  �صعيد  »نابويل  �صبورت 
ماريا.. خطوات اأن�صيلوتي ومكاملة 
جريمان،  �صان  باري�س  موهبة 
»هيجواين  احللم«واأ�صافت  انتقال 
بيبيتا  ميالن..   اإىل  موراتا  ير�صل 
املهاجم  يحرر  قد  ت�صيل�صي  اإىل 
الإ�صباين«. وتابعت ال�صحيفة »قنبلة 

الآن..  اأغنى  يوفنتو�س  رونالدو، 
اأ�صهم البيانكونريي تزداد بن�صبة 30 
باملئة يف الأيام الأخرية املا�صية«.

واأردفت »األي�صون يذهب.. ليفربول 
يعر�س 70 مليون يورو.. روما ينتظر 
عر�س منا�صب من ت�صيل�صي.. وكيل 
اأن  املتوقع  من  احلار�س،  اأعمال 
اليوم«ونوهت  العا�صمة  يف  يكون 
غياب  اإمكانية  اإىل  ال�صحيفة 
اأ، مع  ال�صرييا  بارما عن مناف�صات 

طموحات بالريمو يف التاأهل.
�صبورت  توتو  �صحيفة  وخرجت 
ال�صوق..  يف  رونالدو  »تاأثري  بعنوان 

هنا  اليويف..  ينادي  بوجبا 
كري�صتيانو، بطل العامل يريد العودة 
»جماهري  واأ�صافت  تورينو«  اإىل 
نابويل حتلم بقدوم كافاين، وبنزميا 
ودي ماريا يعودان اإىل رادار النادي 
اإىل  ال�صحيفة،  الإيطايل«ونوهت 
ل�صم  الإجنليزي،  ليفربول  عر�س 
األي�صون باكري، حار�س روما، مقابل 
70 مليون يورو و�صلطت ال�صحيفة، 
بارما،  نادي  ق�صية  على  ال�صوء 
مناف�صات  من  ال�صتبعاد  وخطر 
خلفية  على  الإيطايل،  الدوري 

التالعب بالنتائج.

�ضحف اإيطاليا تن�ضغل مب�ضري األي�ضون وفوائد �ضفقة رونالدو

مي�ضي 
»اجلديد« 

و�ضفقة كورتوا 
الأبرز يف �ضحف 

اإ�ضبانيا
تناولت ال�صحف الإ�صبانية، 

ال�صادرة �صباح اأم�س، عدة اأخبار 
اأبرزها  اقرتاب ريال مدريد 

من ح�صم �صفقة البلجيكي تيبو 
كورتوا، حار�س مرمى ت�صيل�صي 

وكتبت �صحيفة »ماركا« على 
غالفها »الت�صارع من اأجل 

كورتوا«.
واأ�صافت »عر�س ليفربول ل�صم 

األي�صون قد يكون العائق اأمام 
ت�صيل�صي للموافقة على رحيل 

كورتوا، ولكن ريال مدريد يعتمد 
على رغبة احلار�س يف العودة 

ملدريد، لإكمال ال�صفقة«وتابعت 
ال�صحيفة ر�صد اأ�صداء ما بعد 

انتهاء املونديال، حيث حتدثت 
عن تاألق الفرن�صي كيليان مبابي 

وو�صفته بقائد جيل الألفية 
ون�رشت  �صحيفة »موندو 

ديبورتيفو« �صورا لليونيل مي�صي 
وهو يق�صي عطلته وجاء العنوان 

»مي�صي اجلديد«.
وعلقت »بعد خيبة الأمل يف 

املونديال الرو�صي، النجم 
الأرجنتيني ي�صتغل اإجازته يف 
اإبيزا من اأجل ا�صرتجاع قوته 

من جديد، والعودة للم�صاركة مع 
بر�صلونة يف اأف�صل حال«ونقلت 

ت�رشيحات لآرثر ميلو، لعب 
بر�صلونة اجلديد الذي قال 
اإنه ل يخاف من املقارنات 

التي يتحدث عنها البع�س بينه 
وبني اآندري�س اإنيي�صتا، جنم 
البار�صا ال�صابق ويف الأ�صفل 

اأبرزت اتفاق ريال مدريد مع 
ت�صيل�صي بخ�صو�س �صفقة 

كورتوا مقابل 35 مليون يورو 
وعلى غالف �صحيفة »�صبورت« 
جاء العنوان »مي�صي �صعيد ويف 
كامل جاهزيته«ووا�صلت »جنم 

البلوغرانا ي�صتمتع مع عائلته يف 
اإبيزا بعد الف�صل يف املونديال، 

كما اأنه لي�س من امل�صتبعد 
ان�صمامه للتدريبات قبل املوعد 

النهائي لعودته«.
فيما اأ�صارت لبدء لوي�س اإنريكي 

عمله كمدير فني جديد ملنتخب 
اإ�صبانيا، بعد زيارته اأم�س للمدينة 

الريا�صية اخلا�صة باحتاد الكرة.
ويف الأعلى نقلت ت�رشيحات 

لآرثر »نيمار هو من دفعني 
للتوقيع مع البار�صا«وركزت 

ال�صفحة الأوىل من �صحيفة 
»�صوبر ديبورتي«، على مهمة 

فالن�صيا يف اإمتام التعاقد 
النهائي مع جونكالو جيدي�س، 

وعنونت »اجلميع من اأجل 
جيدي�س«واأ�صارت ال�صحيفة اإىل 
اأن كل من مالك النادي بيرت ليم، 

والرئي�س اأنيل مورثي، واملدير 
الريا�صي ماتيو األيماين، �صافروا 

اإىل باري�س من اأجل اإقناع 
باري�س �صان جريمان باملوافقة 
على العر�س املطروح واأكملت 
»الالعب الربتغايل اأخرب ناديه 

برغبته يف ا�صتكمال م�صريته يف 
فالن�صيا«ويف الأ�صفل حتدثت عن 

الأنباء التي تداولتها ال�صحف 
بالأم�س، عن اإمكانية تعيني زين 
الدين زيدان كم�صت�صار للرئي�س 

يف يوفنتو�س.

الك�ضف عن الدور التحفيزي لبوجبا داخل كتيبة الديوك

جنم  بوجبا،  بول  الفرن�صي  ن�صب 
قائًدا  نف�صه  يونايتد،  مان�ص�صرت 
ملنتخب الديوك، وذلك قبل مبارياتهم 
يف بطولة كاأ�س العامل، التي اأقيمت يف 
ميديا  �صبورت  �صبكة  وذكرت  رو�صيا 
حتفيز  يف  جنح  بوجبا  اأن  اإي�صت، 
خو�س  قبل  بالده،  منتخب  لعبي 
نهائي املونديال اأمام كرواتيا، وكذلك 
قبل مواجهة دور الـ 16 اأمام الأرجنتني 
ونوهت ال�صبكة، اأن بوجبا قال لزمالئه 
الأرجنتني  مباراة  قبل  املنتخب  يف 
يف  املحاربني  بع�س  نرى  اأن  »نريد 

املنزل،  اإىل  العودة  اأريد  ل  امليدان، 
�صنكون  الفندق،  هذا  يف  نقيم  زلنا  ل 
�صعداء«. وتابع بوجبا »اأريد اأن احتفل، 
نحن  امليدان،  يف  منوت  اأن  علينا 
غري  اأو  مي�صي  اأمام  �صنقاتل  جميعا 
بكاأ�س  نفوز  اأن  يهمني  ما  كل  مي�صي، 
املونديال،  نهائي  قبل  العامل«اأما 
اأن  اأريد  حفز بوجبا، رفاقه بقوله »ل 
نحن،  اأين  نعرف  كلنا  كثريا،  اأحتدث 
الطريق  نعرف  نريد،  ما  نعرف  كلنا 
الذي �صلكناه، لدينا فقط 90 دقيقة، ل 
اأعرف كم مباراة خ�صناها يف حياتنا، 

ولكن هنا �صيتغري كل �صيء«.
خ�رشنا  تتغري،  �صوف  »الق�صة  واأردف 
زال  ولكن ل  اليورو،  نهائية يف  مباراة 
لدينا نهائي اآخر، اليوم نحن ننظر اإىل 
بع�صنا البع�س ول ن�صمح لفريق اآخر، 
دقيقة   90 لدينا  لنا،  هو  ما  ياأخذ  اأن 
دعونا  الأبد،  اإىل  التاريخ  لدخول 
نذهب اإىل امليدان كمحاربني، ثم اأريد 
اأن اأرى دموع الفرحة« وتوج املنتخب 
عقب  العامل  كاأ�س  ببطولة  الفرن�صي، 
 ،2-4 بنتيجة  كرواتيا،  على  الفوز 

الأحد املا�صي، يف املباراة النهائية.

بوجبا يرغب يف الرحيل ويحدد وجهته املقبلة

ريال مدريد يتفق على �ضفقة كورتوا

والد نيمار يح�ضم ق�ضية 
رحيله عن �ضان جريمان

ك�صفت تقارير �صحفية، عن اأن بول بوغبا جنم مان�ص�صرت يونايتد 
الإجنليزي، يريد الرحيل، وحدد الوجهة التي يرغب يف اللتحاق 
بها. وذكرت �صحيفة توتو �صبورت، اأن الفائز بلقب بطولة العامل، 
بول بوغبا، ي�صعر بالتعب من التدرب حتت اإمرة جوزيه مورينيو، 
اليونايتد  عن  للرحيل  م�صتعد  واأنه  لل�صياطني،  الفني  املدير 
الربتغايل  و�صول  اأن  واأ�صافت  يوفنتو�س  ال�صابق  ناديه  �صوب 
كري�صتيانو رونالدو، اإىل البيانكونريي، �صيلعب دوًرا كبرًيا يف �صم 
جنوم اآخرين، خا�صة بعدما بات اليويف من بني اأبرز املر�صحني 
مان�ص�صرت  اإىل  بوغبا  وانتقل  اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  للفوز 

يونايتد قبل عامني، يف �صفقة بلغت قيمتها 105 ماليني يورو.

تو�صلت اإدارة ريال مدريد الإ�صباين، مع 
اإىل  الإجنليزي،  ت�صيل�صي  نظريتها يف 
اتفاق ب�صاأن رحيل احلار�س البلجيكي 
الفريق  �صفوف  اإىل  كورتوا،  تيبو 
امللكي، هذا ال�صيف واأكدت �صحيفة 
اإدارة  اأن  الإ�صبانية،  ديبورتيفو  موندو 
يق�صي  لتفاق،  تو�صلت  مدريد  ريال 
مليون  اأو 40   35 كورتوا، مقابل  ب�صم 
املرمى.  مركز حرا�صة  لرتميم  يورو، 
الفائز  كورتوا،  اأن  ال�صحيفة،  وذكرت 
مونديال  يف  الذهبي  القفاز  بجائزة 
رو�صيا، كان يريد العودة لإ�صبانيا مرة 
اأخرى، لأ�صباب �صخ�صية، حيث يعي�س 

مدريد  العا�صمة  يف  وزوجته  اأولده 
على  ال�صفقة  اأن  ال�صحيفة،  ونوهت 
ينتظر  ت�صيل�صي  لكن  النتهاء،  و�صك 
لال�صتغناء  املنا�صب،  البديل  اإيجاد 
ياأتي  حيث  الأ�صا�صي،  حار�صه  عن 
الربازيلي األي�صون باكري، حار�س روما، 

على قائمة اهتمامات البلوز.
خو�س  له  �صبق  كورتوا،  اأن  يذكر 
طريق  عن  الليجا،  يف  مميزة  جتربة 
معاًرا  له  لعب  الذي  مدريد،  اأتلتيكو 
الروخي  مع  وجنح  ت�صيل�صي،  من 
الدوري  لقب  اقتنا�س  يف  بالنكو�س، 

الإ�صباين.

اأم�س  �صحفية،  تقارير  ك�صفت 
الأربعاء، عن تفا�صيل جديدة يف بقاء 
باري�س  فريقه  مع  نيمار،  الربازيلي 
املو�صم  يف  الفرن�صي،  �صان جريمان 
�صحيفة  ن�رشته  ما  وبح�صب  املقبل 
بعيد  نيمار  فاإن  الإ�صبانية،  البايي�س 
يف  مدريد  لريال  الرحيل  عن  متاًما 
والده،  تاأكيد  بعد  اجلاري،  ال�صيف 
با�صتمراره  جريمان،  �صان  لباري�س 
املقبل  املو�صم  خالل  الفريق  مع 
نيمار  والد  اأن  ال�صحيفة،  ونوهت 

اأخرب �صان جريمان، باأن جنله م�صتمر 
الفريق، ول يوجد نقا�صات حول  مع 
ال�صامبا،  اأن جنم  على  م�صدًدا  ذلك، 
يتمتع  لعب  اأكرث  يكون  اأن  يريد 

بالهتمام يف حديقة الأمراء.
وكان ريال مدريد الإ�صباين، قد نفى 
اهتمام  اأي  ر�صمي،  بيان  يف  مرتني 
ال�صيف  يف  نيمار،  مع  بالتعاقد 
الربتغايل  رحيل  لتعوي�س  اجلاري، 
يوفنتو�س  اإىل  رونالدو  كري�صتيانو 

الإيطايل.

غوارديول و�ضيميوين املر�ضحني 
لقيادة املنتخب الأرجنتيني

اأرجنتينية  �صحفية  تقارير  اأكدت 
خلالفة  الأ�صماء  من  عدد  طرح 
للمنتخب  ال�صابق  الفني  املدير 
والذي  �صامباويل،  خورخي  الأول، 
الحتاد  مع  بالرتا�صي  اإقالته  متت 
وت�صدر  القدم  لكرة  الأرجنتيني 
الأرجنتيني  املر�صحني  قائمة 
الإ�صباين،  مدريد  اأتلتيكو  ومدرب 
دييغو �صيميوين، بالإ�صافة لريكاردو 
ال�صابق  الفني  املدير  جاريكا 
جاياردو  ومار�صيلو  البريو،  ملنتخب 
بليت  ريفر  لنادي  الفني  املدير 
بوكيتينو  وماوري�صيو  الأرجنتيني، 

توتنهام  لنادي  الفني  املدير 
لالإ�صباين  بالإ�صافة  الإجنليزي، 
الفني  املدير  غوارديول،  بيب 
الإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  لنادي 
»اأوليه«  �صحيفة  اأجرت  جهتها  من 
حول  للراأي  ا�صتطالعا  الأرجنتينية 
لقيادة  املف�صلني  املدربني  اأكرث 
ا�صتطالعات  وبح�صب  التانغو. 
الأ�صوات  �صيميوين  ت�صدر  القراء 
بن�صبة  جاياردو  يليه  املئة،  يف  بـ33 
29 يف املئة، ثم جاريكا بن�صبة 13 يف 
املائة وبوكيتينو بن�صبة 11 يف املئة 

واأمليدا بن�صبة 7 يف املئة.
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»كوريري  �صحيفة  و�أكدت 
�لإيطايل  �أن  �صبورت«  ديلو 
�لفني  �ملدير  �أن�صيلوتي،  كارلو 
ماريا  دي  مع  تو��صل  لنابويل، 
فريقه  ل�صفوف  �لنتقال  حول 
ي�صعى  �أن�صيلوتي  �أن  و�أو�صحت 
�لفوز  على  قادر  فريق  لتكوين 
ومناف�صة  �لدوري  ببطولة 
�لعديد  �أبرم  �لذي  يوفنتو�س، 

�ملريكاتو  �ل�صفقات خالل  من 
هناك  �أن  وذكرت  �حلايل 
بدي  �أن�صيلوتي  جمعت  مكاملة 
ماريا �لبالغ من �لعمر 30 عاًما 
�صفوف  �إىل  بالنتقال  لإقناعه 

نابويل.
�ملدرب  �أن  �إىل  و�أ�صارت 
فنًيا  مديًر�  لي�س  �لإيطايل 
ريا�صي  »مدير  بل  فقط 

من  �لعديد  مع  للتعاقد  ي�صعى 
�أن�صيلوتي  �أن  �ل�صفقات«يذكر 
كان مدرًبا لالعب �لأرجنتيني، 
فيما  مدريد  ريال  �صفوف  يف 
ديللو  لجازيتا  �صحيفة  نقلت 
�صبورت، ت�رصيح بليز ماتويدي، 
قال  حيث  يوفنتو�س،  لعب 
هذ�  على  �لأقوى  لدينا  »�لآن، 
�ل�صحيفة  �لكوكب«وتابعت 

عر�س  باكري..  �ألي�صون  »ذهب 
 70 بـ  يقدر  ليفربول  من  مميز 
مليون يورو«و�صلطت �ل�صحيفة، 
�لتالعب  ق�صية  على  �ل�صوء 
»بالن�صبة  وقالت  بالنتائج، 
نقطة،   15 خ�صم  لكييفو، 
�أ،  �ل�صرييا  يف  �صيبقى  كروتوين 
 6 خ�صم  �أو  �صعود،  ل  بالريمو 

نقاط يف �لدوري �لإيطايل«.

�أن�ضيلوتي يحاول �إقناع دي ماريا مب�ضروع نابويل
ت�سعى اإدارة نابويل للتعاقد مع االأرجنتيني الدويل اأنخيل دي ماريا، جنم باري�س �سان جريمان، خالل فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية اجلارية.

مرحلة جديدة ملبابي بعد 
�لتتويج بكاأ�س �لعامل

رئي�س ر�بطة �لليغا 
يك�ضف �ضبب رحيل 

كري�ضتيانو

بلقب  �لتتويج  �أن  مبابي  ور�أى 
�ملونديال بعد 20 عاماً من �إحر�ز 
فرن�صا لقبها �لأول �صكل »فخر�ً ل 
فريد�ً، حلم طفل  �صعور�ً  يو�صف، 
له«وتاأتي  ثمن  ل  و�صيئاً  يتحقق 
مبثابة  �لثانية  �لفرن�صية  �لنجمة 
�ملوهوب  لل�صاب  جديدة  مرحلة 
�لدوري  يف  لقبني  ح�صد  �لذي 

�ملحلي يف �ل�صنتني �لأخريتني.
 »1 �أف  »تي  لقناة  مبابي  وقال 
�لأمر  يل  »بالن�صبة  �لفرن�صية 
تقريباً  تتغري  حياتي  لآن  خمتلف، 
مرحلة  هذه  �أ�صهر.  �صتة  كل 
لكنها لن تغري  جديدة من حياتي، 

كثري�ً طريقة عي�صي«.
بعد  �ل�صابق  موناكو  لعب  وتابع 
باري�س  �إىل  »�لزرق«  عودة منتخب 
متوجاً باللقب �لعاملي يف مو�صكو 
لأننا  �صتتغري،  �خلارج  من  »رمبا 
�أعتقد  ل  لكن  �لعناوين،  نت�صدر 
�أننا �صنبدل طرق عي�صنا، لأن هذ� 

ما �أو�صلنا �إىل مكانتنا �لر�هنة«.
يف  �لحتفالت  �أجو�ء  وعن 
فرن�صي  �ألف   300 ونزول  فرن�صا 
�صانزيليزيه  جادة  يف  ل�صتقبالهم 

�لكثري  ترى  كثري�ً.  ذلك  تدرك  »ل 
تعتقد  �ل�صعد�ء،  �لأ�صخا�س  من 
�رصعته  حلماً«وعن  تعي�س  �أنك 
�لأرجنتني  مبار�ة  يف  �خلارقة 
حيث و�صلت �رصعته �إىل 37 كلم/

�صاعة، ما �أجرب دفاع �خل�صم على 
�جلز�ء،  منطقة  د�خل  �إ�صقاطه 
بو�صعك  كان  »�إذ�  مبابي  �أ�صاف 
�لذين  �لنا�س  لدى  �أثر�ً  ترتك  �أن 
فهذ�  قلياًل  �لقدم  كرة  يعرفون 
�لنا�س  �صيذكر  رمبا  جيد...  �أمر 
�لت�صارع حتى 37 كلم/�صاعة، لكن 
بالتاأكيد �صيذكرون �أن فرن�صا بطلة 
عاماً(   19( مبابي  وقورن  للعامل«. 
نظر�ً  بيليه  �لرب�زيلي  بالأ�صطورة 
ثاين  �أ�صبح  �أن  بعد  �صنه  ل�صغر 
يف  هدفاً  ي�صجل  لعب  �أ�صغر 
�ملبار�ة �لنهائية بعد بيليه بالذ�ت، 
يف  و�حدة  مبار�ة  يف  ومرتني 
�ملبار�ة  يف  �لعامل  كاأ�س  نهائيات 

�صد �لأرجنتني يف ثمن �لنهائي.
نا�صئ  لعب  �أف�صل  جائزة  ونال 
يف �لبطولة، و�كد هدفه �لر�بع يف 
»�لديوك«  منتخب  تفوق  �لنهائي 

على �ملفاجاأة �لكرو�تية.

رئي�س  تيبا�س،  خافيري  حتدث 
�نتقال  �أ�صباب  عن  �لليغا،  ر�بطة 
ريال  جنم  رونالدو،  كري�صتيانو 
يوفنتو�س،  �إىل  �ل�صابق،  مدريد 
وتاأثري رحيله على �لقيمة �لت�صويقية 
�أن  �إىل  تيبا�س  و�أ�صار  للم�صابقة 
يعود  �لربتغايل  �لدون  �صبب رحيل 
�ل�رص�ئب  م�صلحة  مع  لـ«م�صاكله 

يف مدريد«.
�لليجا يف ت�رصيحات  رئي�س  وقال 
�أبرزتها �صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
�لإ�صبانية »رونالدو رحل عن ريال 
مع  �ملالية  م�صكلته  ب�صبب  مدريد 
�ل�رص�ئب، يف �إيطاليا �صيتمكن من 

�حل�صول على �صايف ر�تب �أكرب من 
�جلديدة  �لقو�نني  ب�صبب  �إ�صبانيا، 

هناك«.
�صعوبة  و�جه  مدريد  »ريال  وتابع 
�لأمر،  هذ�  مع  �لتعامل  يف  كبرية 
وهناك �أ�صباب كثرية لذلك، ناأ�صف 
لرحيل لعب كبري مثل كري�صتيانو 
ل  �لليجا  م�صابقة  ولكن  رونالدو، 
�ملا�صي  »يف  ر�ئدة«و�ختتم  تز�ل 
من  �أكرث  رحيل  من  قلقا  كنت 
ت�صعة  بن�صبة  و�حد  �آن  يف  لعب 
من ع�رصة، �لآن بعد �رتفاع �لقيمة 
بالقلق  �أ�صعر  لليجا،  �لتجارية 

بن�صبة �أربعة من ع�رصة«.

وفاق �ضطيف يقتن�س فوز� 
قاتال من �لدفاع �حل�ضني

حقق فريق وفاق �صطيف ، �أول فوز له بدوري �أبطال 

�أمام  بهدف  تاأخره  قلب  بعدما  �ملو�صم،  هذ�  �أوروبا 

 1 ـ   2 فوز  �إىل  �ملغربي  �جلديدي  �حل�صني  �لدفاع 

للدفاع �حل�صني �جلديدي  وتقدم حممد علي مبعمر 

لوفاق  بوقلمونة  �حلبيب  وتعادل  �لر�بعة،  �لدقيقة  يف 

�لدين  ح�صام  �أ�صاف  ثم   ،21 �لدقيقة  يف  �صطيف 

غا�صة هدف �لفوز لوفاق �صطيف �لدقيقة 89 وح�صد 

وفاق �صطيف �أول 3 نقاط له ليقفز للمركز �لثالث يف 

�جلديدي  �حل�صني  �لدفاع  ر�صيد  وتوقف  جمموعته، 
عند نقطة و�حدة يف �ملركز �لر�بع.

 مولودية �جلز�ئر ي�ضقط
 �أمام مازميبي بهدف قاتل

�صقط  عندما  �لتعادل،  نقطة  يف  �جلز�ئر  مولودية  فرط 
�لتي  �ملبار�ة  يف  �لأخرية  �للحظات  يف  قاتل  بهدف 
مباريات  �فتتاح  �لكونغويل، يف  مازميبي  جمعته مب�صيفه 
بدوري  �لثانية  �ملجموعة  مباريات  من  �لثالثة  �ملرحلة 
�أبطال �إفريقيا و�صجل �لبديل مي�صاك �إليا، �لهدف �لوحيد 
فريد  مع  و��صح  �نفر�د  بعد   ،88 �لدقيقة  يف  للمبار�ة 
مازميبي  موقع  ليعزز  �جلز�ئر  مولودية  حار�س  �صعال، 
ر�صيد  توقف  بينما  نقاط،   9 بر�صيد  �لأول  �ملركز  يف 
ويلتقي  �لثاين  �ملركز  يف  نقاط   4 عند  �جلز�ئر  مولودية 
وفاق �صطيف �جلز�ئري �ملتذيل بر�صيد خال من �لنقاط، 
مع �صيفه �لدفاع �حل�صني �جلديدي، م�صاء �ليوم، يف ختام 

مباريات �ملرحلة �لثالثة.

يوفنتو�س يحدد وظيفة زيد�ن �ملقبلة
�إيطالية،  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
زين  �لفرن�صي  توىل  حقيقة  عن 
مدريد  ريال  مدرب  زيد�ن،  �لدين 
�لريا�صي  �ملدير  من�صب  �ل�صابق، 
يف يوفنتو�س خالل �ملو�صم �ملقبل 

�صبورت«  »توتو  �صحيفة  ونفت 
من  مقربة  م�صادر  من  �لإيطالية، 
يف  �ملنت�رصة  �لأخبار  يوفنتو�س 
�لدين  زين  �قرت�ب  حول  �إ�صبانيا 
زيد�ن من �لتعاقد مع �لبيانكونريي 

وكان  �ملقبل  �أكتوبر  �صهر  من  بدًء� 
�أيام  بعد  مدريد  ريال  غادر  زيد�ن 
�أبطال  دوري  بلقب  فوزه  من  قليلة 
�لتو�يل  على  �لثالث  للمو�صم  �أوروبا 
 Libertad« تدعى  �صبكة  وكانت 

عن  نقاًل   ، ذكرت،   »Digital
�إنييلي،  �أندريا  من  مقربة  م�صادر 
رئي�س يوفنتو�س، �أن زيد�ن �صيتوىل 
من�صب �ملدير �لريا�صي يف �ل�صيدة 

�لعجوز خالل �ملو�صم �ملقبل.



 ت�سريحات ريا�ض حمرز تثري �سخط
جماهري لي�سرت �سيتي

�أثارت ت�رصيحات �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز �ملنتقل حديثا �إىل نادي 
مان�س�سرت �سيتي، �سخط جماهري ناديه �ل�سابق لي�سرت �سيتي وقال حمرز للموقع �لر�سمي 

لـ«�سكاي بلوز« :«مع كامل �حرت�مي للي�سرت، فاإن مان�س�سرت �سيتي فريق كبري، وميتلك 
العبني كبار� جد�«و�عترب حمبو نادي لي�سرت باأن من قادهم للفوز بـ«�لربميريليغ« مو�سم 

2016، قلل مبا�رصة من �ساأن فريقهم لثاين مرة خالل فرتة وجيزة«و�أعلن مان�س�سرت �سيتي 
حامل لقب �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، موؤخر�، تعاقده مع �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز 

مقابل 60 مليون جنيه �إ�سرتليني.

 م�ست�سار يك�سف للم�سرين
 ما يعانيه حممد �سالح

ك�سف م�سوؤول يف �ل�سحة �لنف�سية يف �لق�رص �لرئا�سي �مل�رصي، �أن �لالعب �لدويل، 
حممد �سالح، يتعر�ض ل�سغط �سديد عندما ياأتي مل�رص، ويطلبون منه �أ�سياء كثرية تفوق 

طاقته.
وتوقع �لدكتور �أحمد عكا�سة، م�ست�سار رئي�ض �جلمهورية لل�سحة �لنف�سية، خالل حو�ره 

بربنامج » يحدث يف م�رص«، �ملذ�ع على ف�سائية »mbc م�رص«، توقع �أن تقل زيار�ت 
�سالح مل�رص خالل �ملرحلة �ملقبلة، مو�سحا �أن »طريقة تعامل �مل�رصيني معه جتهده 
نف�سيا، الأنه يفقد خ�سو�سيته«و�أ�ساف �أن �سالح قام بزيارته �الأخرية مل�رص برتتيب من 
�أحد �أ�سدقائه، وهذ� �أدى للتجمهر يف �مل�ست�سفى لروؤيته، الأنه  »�سخ�ض حمبوب«و�أ�سار 

عكا�سة �إىل �أن »�مل�رصيني لي�ض لديهم �كتئاب، ولكنهم م�سابون بانخفا�ض يف �لروح 
�ملعنوية«، موؤكد� �أن »�سقف توقعات �مل�رصيني كان �أكرب من قدر�تهم« �سو�ء يف كرة 

�لقدم �أو غريها.

القيمة ال�سوقية لنجوم ال�ساحرة امل�ستديرة 
بعد مونديال رو�سيا

ن�رص موقع 78 �لريا�سي �لرو�سي ك�سفا باأ�سعار �أغلب جنوم كاأ�ض �لعامل لكرة �لقدم 2018، 
وذلك بعد �نتهاء �ملونديال �لرو�سي وحقق �لنجم �لفرن�سي �ل�ساعد كيليان مبابي �أعلى 

�رتفاع قيمة �سوقية بعد �ملونديال بـ30 مليون يورو حيث بلغت قيمته �جلديدة 150 
مليونا.

وهناك العبان �ثنان فقط �أعلى قيمة من مبابي هما �الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم 
بر�سلونة �الإ�سباين و�لرب�زيلي نيمار جنم باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي بـ180 مليون لكل 

منهما.
وبح�سب �ملوقع �لرو�سي فاإنه ب�سعر مبابي �ليوم ميكن �رص�ء �لثالثي، هد�ف كاأ�ض 

�لعامل 2018 �الإجنليزي هاري كني بـ6 �أهد�ف، و�لنجم �لبلجيكي كيفني دي بروين العب 
مان�س�سرت �سيتي �الإجنليزي، و�مل�رصي حممد �سالح جنم ليفربول �الإجنليزي، جمتمعني 

و�للذين مل تتغري قيمتهما بعد �ملونديال وهناك 3 العبني �أي�سا ز�دت قيمتهم بني 10 و20 
مليون يورو، وبلغت قيمتهم 120 مليون يورو، هم، �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان و�لرب�زيلي 

فيليب كوتينيو و�لبلجيكي �إيدين هاز�رد.
وعند مرتبة �لـ110 ماليني يورو ياأتي �الأرجنتيني باولو ديباال، يليه بـ100 مليون يورو كل 

من �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو و�الإجنليزي ديلي �آيل و�لبلجيكي روميلو لوكاكو �لذي 
ز�د �سعره 10 ماليني يورو بعد �لبطولة وبالن�سبة للمنتخب �لرو�سي فاإن 13 العبا �زد�دت 

قيمتهم �ل�سوقية، وحافظ 5 على قيمتهم، بينما �نخف�ض �سعر 5 �آخرين
 - و�أغلى العبي �ملنتخب �لرو�سي هو �ألك�سندر غولوفني �ساحب �لـ22 عاما حيث �زد�دت 

قيمته �ل�سوقية 7 مليون يورو بعد �ملونديال لت�سل �إىل 25 مليونا، وتاألق غولوفني خالل 
�لبطولة و�سجل هدفا جميال مبرمى �ل�سعودية يف مبار�ة �الفتتاح باالإ�سافة لتمريرتني 

حا�سمتني خالل �ملباريات �خلم�ض �لتي �سارك فيها، و�أظهر �لعديد من �الأندية �الأوروبية 
�لكبرية �هتمامها ب�سمه منها يوفنتو�ض وت�سيل�سي وموناكو و�أر�سنال وبر�سلونة.

- وياأتي ماريو فرينانديز �ساحب �لـ27 عاما )ذو �الأ�سول �لرب�زيلية( يف �ملركز �لثاين 
بـ20 مليون يورو بزيادة قدرها 4 ماليني يورو بعد �الأد�ء �لالفت �لذي ظهر فيه مع �لدب 

�لرو�سي يف �ملونديال و�سجل �أحد �أجمل �أهد�ف �لبطولة بر�أ�سية متقنة قبل 5 دقائق 
من نهاية �ل�سوط �الإ�سايف �لثاين من �ملبار�ة �أمام كرو�تيا يف �لدور ربع �لنهائي ليعدل 

�لنتيجة 2-2، قبل �أن تخ�رص رو�سيا بركالت �جلز�ء.  - يف �ملركز �لر�بع و�خلام�ض فيودر 
�سمولوف و�أليك�سي مري�نت�سوك بـ14 مليون دوالر.

 حترير والدة اأحد العبي منتخب
 »ال�سامبا« بعد خطفها بيوم واحد

حررت �ل�رصطة �لرب�زيلية و�لدة تاي�سون جناح منتخب �لرب�زيل لكرة �لقدم، �لتي خطفتها ع�سابة يف جنوب �لبالد 
وقال رفائيل لوبيز، �ل�سابط �لذي قاد �لتحقيقات، �إن رو�ساجنيال بار�سيلو�ض فريد� )58 عاما( �ختطفت يوم �الثنني 

من قبل ع�سابة، تظاهر �أفر�دها بت�سليم زهور لها قبل �أن يجربوها على ركوب �سيارة.
بلدة �سغرية  بونيتو، وهي  تاي�سون حتى خمبئها يف مونت  و�لدة  بتعقب  �سارعت  �لتي  �ل�رصطة  �سهود عيان  و�أبلغ 
بالقرب من حدود �لرب�زيل مع �الأوروغو�ي ود�همت �ل�رصطة �ملكان ووجدت فريد� مقيدة يف كر�سي. و�عتقلت 
ثالثة رجال و�سيدة من بينهم م�سلح و�حد و�أ�ساف لوبيز يف �إ�سارة �إىل تاي�سون �لذي عاد للمدينة بعد �سهر ق�ساه مع 
�ملنتخب �لرب�زيلي يف نهائيات كاأ�ض �لعامل 2018 لكرة �لقدم �لتي ��ست�سافتها رو�سيا: »كانو� يعلمون من هي ولهذ� 
خطفوها، حاول �أحدهم �أن ي�سحب م�سد�سه لكني �أعتقد �أنه كان يرغب يف �لفر�ر. كانو� جميعا هادئني ومل يحدث 

�أي عنف �أو حماولة طلب فدية«.
و�جلناح �الأي�رص تاي�سون )30 عاما(، �لذي بد�أ م�سريته �لكروية يف نادي �إنرتنا�سيونال مبدينة بورتو �ليغري، ويلعب 
�أ�رصته  �أفر�د  �أحد  يتعر�ض  �لذي  �لوحيد  �لرب�زيلي  �لالعب  لي�ض  �الأوكر�ين،  دونيت�سك  �ساختار  �سفوف  حاليا يف 
للخطف فقد �ختطفت و�لدة روبينيو جناح ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي �ل�سابق، و�حتجزت لعدة �أ�سابيع يف عام 
2004 ويبدو �حلادث مبثابة تقليد جلر�ئم خطف �أمهات �لعديد من �لالعبني �الآخرين، ومن بينهم لوي�ض فابيانو 

مهاجم بورتو �ل�سابق و�ملهاجم �لرب�زيلي جر�فيتي.

حمكمة  لدى  مبر�جعة  �لتقدم  �الإيطايل،  ميالن  نادي  �أعلن 
�لتحكيم �لريا�سية »كا�ض«، يف �ساأن قر�ر منعه من �مل�ساركة 
يف م�سابقة �لدوري �الأوروبي �ملو�سم �ملقبل، ملخالفته قو�عد 
�للعب �لنظيف وقال ناطق با�سم »كا�ض« �إن حمامني وممثلني 
�إىل ممثلني عن �الحتاد �الأوروبي لكرة  �لنادي �الإيطايل،  عن 
�ل�ساعة 9،30  لوز�ن  �إىل مقرها يف  �لقدم )ويفا( �سيح�رصون 
�لناطق  وتوقع  غرينيت�ض(  بتوقيت   7.30( �ملحلي  بالتوقيت 
�ملر�جعة يف غ�سون  �ساأن  �لقر�ر يف  �ملحكمة �سدور  با�سم 

24 �ساعة من تاريخ �نعقاد �جلل�سة �الأوىل.
وكانت هيئة �لرقابة �ملالية على �لنو�دي يف �الحتاد �الأوروبي، 
عن  �الإيطايل  �لفريق  ��ستبعاد  �ملا�سي  يونيو   27 يف  قررت 

قر�رها  ،وجاء يف  �ملقبل  للمو�سم  �الأوروبي  �لدوري  م�سابقة 
�أن نادي ميالن: »��ستبعد من �أي م�سابقة �أوروبية يتاأهل �إليها 
يف �ملو�سمني �ملقبلني«، مو�سحا �أن �ال�ستبعاد »من م�سابقة 
ملخالفته   ،»2020-  2019 �أو   2019-  2018 يف  �سو�ء  و�حدة 
�ل�سهري  �لنادي  ملكية  و�نتقلت  �لنظيف  �ملايل  �للعب  قو�عد 
�إىل  برل�سكوين  �سيلفيو  �ل�سابق  �الإيطايل  �لوزر�ء  رئي�ض  من 
م�ستثمرين �سينيني يف 13 �أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو 
�إيليوت  �أن �سندوق  �إال  يونغ هونغ  �لغام�ض يل  �لرجل  بقيادة 
�الأمريكي �أعلن يف 11 يوليو �سيطرته على �لنادي و�سخ مبلغ 

50 مليون يورو لتاأمني »��ستقر�ر مايل«.
�أنه يتوىل �ل�سيطرة  ويف بيان وزعه، ذكر �ل�سندوق �الأمريكي 
يف  هونغ  يونغ  يل  �ل�سيني  �مل�ستثمر  ف�سل  بعد  �لنادي  على 
ت�سديد �لديون �مل�ستحقة ،وكانت لدى �ملالك �ل�سيني مهلة 
�نتهت �جلمعة 6 جويلية لت�سديد مبلغ 32 مليون يورو م�ستحقة 
لل�سندوق �الأمريكي �لذي �أقر�سه �ملال ل�رص�ء �لنادي وحتدثت 
و�سائل �الإعالم �الإيطالية عن �نعقاد جل�سة جلمعية عمومية 
�ل�سندوق  �إىل  �نتقاله  الإقر�ر  جويلية،   21 يف  بالنادي  خا�سة 
�أبطال  �لفائز مب�سابقة دوري  �الأمريكي وخ�رص نادي ميالن، 
�أوروبا 7 مر�ت، ع�رص�ت �ملاليني من �ليورو �سنويا منذ نحو 
�ملالية  �الإد�رة  معايري  تلبية  عن  جد�  بعيد  وهو  �أعو�م،   10
و�حتل  �لنظيف  �ملايل  �للعب  قو�عد  يف  عليها  �ملن�سو�ض 
ميالن �ملركز �ل�ساد�ض يف دوري �ملو�سم �ملن�رصم �لذي توج 

فيه يوفنتو�ض باللقب.

ميالن يراجع »كا�ض« ب�ساأن تعليق م�ساركته اأوروبيا
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بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�شرتك

اأعلن الفنان واملو�سيقي اللبناين زياد الرحباين م�ساء اأم�س اجلمعة، 
عن عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة فريوز بعد 
قطيعة دامت �سنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز العام القادم.

وقال الرحباين اإنه يتوا�سل يومياً مع فريوز بعد �سوء تفاهم وقع 
بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�سيا�سي. واعترب اأن ما وقع 

مع فريوز هو جمرد �سوء تفاهم ا�ستفاد منه اأنا�س كثريون.
وكان زياد الرحباين قد اأعلن قبل ثالث �سنوات اأن والدته معجبة 
بالأمني العام مليلي�سيا »حزب اهلل« اللبنانية ح�سن ن�رص اهلل، الأمر 

الذي اأغ�سب فريوز و�سقيقته املخرجة رميا.

�شامح ح�شني يطرح املل�شق الدعائي 
لفيلمه اجلديد »الرجل الأخطر«

طرح املمثل امل�رصي �سامح ح�سني املل�سق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل الأخطر«، عرب �سفحته الر�سمية مبوقع في�س بوك.

ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل الأخطر« بدور العر�س 
ال�سينمائي يف مو�سم ال�سيف 2018. ويدور فيلم« الرجل الأخطر« 

يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�سويقي. فيلم »الرجل الأخطر« بطولة 
�سامح ح�سني، هالة فاخر، اإدوارد، رحمة ح�سن، وتاأليف جوزيف 

فوزي، ومن اإخراج مرق�س عادل.

 اعتقال �شوزان �شاراندون
 ملعار�شتها �شيا�شة ترامب
األقت قوات الأمن الأمريكية القب�س على املمثلة، �سوزان 

�ساراندون، يف وا�سنطن خالل مظاهرة احتجاج �سد �سيا�سة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب.   

ون�رصت �سحيفة »The Guardian« ما كتبته املمثلة �ساراندون، 
البالغة من العمر 71 عاما، عرب ح�سابها اخلا�س على تويرت، 

حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا اأقوياء. وا�سلوا الكفاح«.  
واأوقفت ال�سلطات اأكرث من 500 امراأة، يوم اخلمي�س 28 جوان  

اجلاري، خالل م�ساركتهن يف م�سرية احتجاج على �سيا�سة الرئي�س 
ترامب جتاه املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�سل الآلف من اأفراد 

الأ�رص عن بع�سهم على احلدود مع املك�سيك.

اأول ت�شريح للفنان ف�شل �شاكر عقب تربئته!

اللوفر اأبو ظبي: عر�ض اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�شي يف ال�شرق الأو�شط

علق املطرب اللبناين ف�سل �ساكر على احلكم الأخري ال�سادر عن الق�ساء اللبناين، والذي بّراأه من التهم املن�سوبة اإليه، 
خا�سة فيما يتعلق بت�سكيل ع�سابات م�سلحة.

ووجه �ساكر ر�سالة �سوتية لالإعالمي 
عرب  الإبرا�سي،  وائل  امل�رصي، 
ف�سائية »درمي« امل�رصية، يوم الأحد 
15 جويلية اجلاري، تقدم فيها بال�سكر 
له على اإميانه برباءته، بعدما انت�رصت 
ارتكابه  عن  كاذبة  اإعالمية  اأخبار 

اجلرائم.
كما تقدم ف�سل �ساكر بال�سكر للق�ساة 
»هذا  قائال:  برباءته،  حكموا  الذين 
لبنان،  تاريخ  يف  ي�سجل  �سوف  الأمر 
العمل  يف  يرغبون  ق�ساة  هناك  اأن 
ما،  لأحد  يخ�سعون  ل  واأنهم  مبهنية 
الع�سكرية  املحكمة  براأتني  بعدما 
من  جنود  وقتل  الإرهاب  ملف  من 
قائال:  النجم،  اللبناين«وتابع  اجلي�س 
اليوم  اجلزائية  املحكمة  »اأ�سدرت 
التي  التهمة  من  بتربئتي  قرارا 
املحكمة  اأمام  غيابيا  بها  حوكمت 
اجلنايات  ارتكاب  واأق�سد  الع�سكرية، 
�ساء  واإن  م�سلحة،  ع�سابة  وت�سكيل 
بداأت  التي  العامة  براءتي  تثبت  اهلل 

ن�رص  قد  �ساكر  ف�سل  بالظهور«وكان 
فيها  عر�س  اإن�ستغرام،  على  �سورة 
اإليه،  املوجهة  التهم  من  براءته  حكم 

دون اأن يرفقها باأي تعليق يذكر.

عن  تك�سف   FX
املو�سم الرابع 

مل�سل�سل اجلرمية 
»Fargo«

الأمريكية،   FX قنوات  �سبكة  قررت 
الدراما  مل�سل�سل  رابع  مو�سم  طرح 
النجاح  بعد   ،Fargo واجلرمية  
الثالثة  املوا�سم  حققته  الذى  الكبري 
املقرر  ومن  ال�سبكة،  عرب  الأوىل 

طرحه فى منت�سف العام املقبل.
واأكد املنتج املنفذ لل�سل�سلة، اأن موؤلف 
فيلم  اإخراج  على  يعمل  امل�سل�سل  

Pale Blue Dot فى الوقت احلاىل، 
املو�سم  حلقات  كتابة  و�سي�ستكمل 
بح�سب  القادم،  اأكتوبر  فى  الرابع 
 ،Deadline ملوقع  ت�رصيحاته 
وجرمية  دراما  هو   Fargo م�سل�سل 
نوح  وكتابة  تاأليف  من  اأمريكية، 
هاوىل، وم�ستوحى من فيلم اأنتج عام 
تاأليف  من  ال�سم  نف�س  يحمل   1996
الأخوين كوين الذين يعمالن كمنتجني 
تنفيذيني فى هذا امل�سل�سل، وهو من 
واألي�سون  ثورنتون  بوب  بيلى  بطولة 
اإىل  بالإ�سافة  هانك�س  وكولن  توملان 

مارتن فرميان.
رجل  حول  امل�سل�سل  اأحداث  تدور 
جوال يدعى )لورن مالفو(، الذى يحط 
ال�سغرية  البلدات  اإحدى  فى  بركابه 
فى )ميني�سوتا(، و�سيًئا ف�سىء يتنامى 
ب�سبب  البلدة  على  الرجل  هذا  تاأثري 
)ل�سرت  هوؤلء  ومن  وخبثه،  ف�ساده 
نايجارد( م�سوؤول املبيعات فى اإحدى 

�رصكات التاأمني.

مفاجاأة »3 اأ�شهر«: بعد 3 اأ�شابيع يف اأمريكا اأحمد ال�شقا مل يبداأ الت�شوير

اأبو  اللوفر  متحف  اإدارة  اأعلنت 
اأول لوحة  نيتها عر�س  ظبي عن 

لـ »ليوناردو دافينت�سي« يف ال�رصق 
التي  التحفة  وهي  الأو�سط، 

بيعت باأغلى �سعر يف تاريخ الفن 
مليون   450 اإىل  و�سل  العاملي، 

املتحف  وقال  اأمريكي.   دولر 
 »Salvator Mundi« اإن لوحة
عام،   500 عمرها  يتجاوز  التي 
ال�رصق  يف  مرة  لأول  �ستعر�س 
�سبتمرب  �سهر  بحلول  الأو�سط، 

.2018
بتاريخها  اللوحة  تتميز  كما 
وكذلك  القيا�سي،  و�سعرها 
عمالقة  اأهم  يعد  الذي  فنانها 
ت�سور  وهي  العاملي،  الفن 
عن  وعرب  امل�سيح.  جمازيا 
ظبي  اأبو  مديرية  رئي�س  احلدث 
للثقافة وال�سياحة، حممد خليفة 
جت�سد  »اللوحة  قائال:  املبارك، 
ظبي  اأبو  اللوفر  ومهمة  توجه 
وبعد  والنفتاح..  الت�سامح  يف 
اللوحة مبهمة ملدة طويلة،  بقاء 
للعامل  هدية  اليوم  نقدمها 
اأنحائه  ونرحب بالزوار من كافة 
التحفة  هذه  جمال  لي�ساهدوا 

الفنية«.

فجر م�سدر من اأ�رصة فيلم »3 �سهور« بطولة اأحمد 
ال�سقا مفاجاأة باإعالنه اأن الأخري مل يُ�سور بعد اأي 

م�سهد من الفيلم اجلديد »3 �سهور« يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، رغم وجوده هناك منذ اأكرث 

من 3 اأ�سابيع.
وقال امل�سدر لـ24، اإنه ل �سحة ملا اأثري عن قرب 

انتهاء ال�سقا من ت�سوير م�ساهد الفيلم، اإذ من 
املقرر اأن يبداأ الت�سوير يوم ال�سبت املقبل، بعد 

انتهاء املخرج حممد �سامي من حت�سري امل�ساهد 
املراد ت�سويرها، م�سيفاً اأن من املنتظر عر�س 
الفيلم يف مو�سم عيد الأ�سحي ح�سب ما حددت 

اجلهة املنتجة للفيلم.
وي�سارك يف بطولة »3 �سهور« منى زكي، وخالد 
ال�ساوي، وروجينا، وانت�سار، من تاأليف واإخراج 

حممد �سامي.

افتتاح م�شرح �شخم 
جديد بالقرب من 

الكرملني يف مو�شكو

التلفزيون  يبث  اأن  املقرر  من 
م�رصح  افتتاح  مرا�سم  الرو�سي 
متنزه  يف  الواقع  »زارياديه« 
الكرملني  من  بالقرب  زارياديه 
وقال  العامل  حول  بلد   100 اإىل 
وتطوير  اإن�ساء  على  امل�رصف 
الأ�سا�سي  والقائد  امل�رصح 

مل�رصح  الفني  واملدير 
بطر�سبورغ،  يف  »ماريين�سكي« 
مرا�سم  اإن  غرغييف،  فالريي 
افتتاح امل�رصح ال�سخم اجلديد 
�سبتمرب  و9   8 يف  �ستقام، 
اأن  غرغييف  واأ�ساف  املقبل 
كبرية  قاعتني:  يت�سمن  امل�رصح 

للفنانني،  غرفة  و12  و�سغرية 
اأ�سا�سية  مواقف   4 عن  ناهيك 
لل�سيارات  وموقفني  لل�سيارات 
فناء  اأن  واأو�سح  الأر�س.  حتت 
وفقا  تغيريه  ميكن  امل�رصح 
تقام  التي  الفعاليات  لنوعية 
القاعة  تت�سع  حيث  هناك، 

الكربى للحفالت لـ 1600 مقعد، 
لذوي  مقاعد  ذلك  يف  مبا 
بينما  اخلا�سة،  الحتياجات 
لـ400  ال�سغرى  القاعة  تت�سع 
مقعد. يذكر اأن متنزه »زارياديه« 
املا�سي،  �سبتمرب   9 يف  افتتح، 
مبنا�سبة الحتفال بذكرى مرور 

مدينة  تاأ�سي�س  على  عاما   870
مو�سكو، ويتيح املتنزه لل�سيوف 
اأو  معلق،  ج�رص  على  التجول 
والتنويري  العلمي  زيارة املركز 
الإعالمي،  واملركز  واملعر�س 
بداية  موؤخرا  املتنزه  �سهد  كما 

ت�سغيل الكهف اجلليدي. 
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التدري�س اجلامعي لتخ�ص�صات 
الإعالم ومقت�صيات التكوين

يحتاج التكوين اجلامعي يف االإعالم واالت�سال لركائز نظرية واأكادميية بحثية ومل�سارات 
مهنية حمرتمة لالأ�ستاذ املكون الذي ال ميكنه اأن يتحدث اإىل الطلبة من فراغ وقد ابانت 

جتارب عديدة يف كليات ال�سحافة يف امل�سرق العربي عن اعتماد جل اجلامعات وكليات االإعالم 
املعروفة والعريقة على الطاقات املهنية وال�سحفية التي متلك يف املقابل م�ستوى علمي 

وجامعي حمرتم يوؤهلها اإىل اأن تكون �سمن الطواقم البيداوغوجية للن�ساط اجلامعي

بقلم االأ�ستاذ واالإعالمي حممد مرواين

وخا�صة منه التدري�س يف اجلامعة 
وقد اأ�صحى من ال�رضوري و�صمن 
بنظام  ي�صمى  ما  مقت�صيات 
التكوين اجلامعي اجلديد » املدي 
» االنفتاح اأكرث من اأي وقت م�صى 
املهنية  االإعالمية  الطاقات  على 
»ال�صمعي  مثال  �صوؤون  يف  اخلبرية 
التحرير  فنيات   ’ الب�رضي 
االأخرى  االأعمال   , ال�صحفي 
يف  ال�صحفي  بالعمل  امللحقة 
من  وغريها  والتلفزيون  االإذاعة 
االإعالمي  الطابع  ذات  االأن�صطة 
التي يجب ان يتمكن منها الطالب 
االإعالم  تخ�ص�صات  يف  اجلامعي 
واالت�صال خالل م�صواره اجلامعي 

الذي ال يتجاوز اخلم�س �صنوات .

ولعل ما تقوم به جامعة م�صتغامن 
عرب ق�صم علوم االإعالم واالت�صال 
معهودة  غري  وحركية  ن�صاط  من 
وال موجودة بباقي كليات االإعالم 
على  ومكثف  وا�صح  اعتماد  من 
يف  اخلبرية  االإعالمية  الطاقات 
جمال االإعالم املكتوب وامل�صموع 
اإىل  اال�صتناد  اإىل  يحيلنا  واملرئي 
هذه التجربة النموذجية والفريدة 
بالفعل  فتحت  والتي  نوعها  من 
االت�صال  علوم  لطلبة  بالن�صبة 
ومهنية  علمية  اأفاقا  واالإعالم 
بامل�صاركة  لهم  �صمحت  واعدة 
يف  هامة  توظيف  م�صابقات  يف 
االإعالمية  املوؤ�ص�صات  من  عدد 
وهم  الطلبة  بع�س  والتحق  بل 
بالعمل  اجلامعي  م�صوارهم  يف 
االإعالمية  املوؤ�ص�صات  يف  املهني 

واأهمية  مواهبهم  اكت�صاف  بعد 
التكوين الذي حازوه بهذه اجلامعة 
التي ت�صتحق فعال معهدا لل�صحافة 
اأ�صحى  لقد   . االأخبار  وعلوم 
االإعالم  وقطاع  ال�رضوري  من 
من  اأكرث  وعلى  م�صتمر  تطور  يف 
م�صتوى اجتاه وزارة التعليم العايل 
االت�صال  ووزارة  العلمي  والبحث 
يف  نوعية  �رضاكة  تاأ�صي�س  اإىل 
جمال التكوين االإعالمي وال ميكن 
االإعالم  طلبة  بعدد  اال�صتهانة 
من  يتخرجون  الذين  واالت�صال 
يجدون  وال  خمتلفة  جامعات 
اأمامهم  وا�صحة  مهنية  اأفاق 
اجلامعات  بع�س  يف  يعانون  وهم 
ومهني  ميداين  تكوين  غياب  من 
املقايي�س  وطبيعة  يتما�صى  نوعي 
املعتمدة  واملناهج  املدر�صة 

التي  االإعالمي  العمل  وطرائق 
بع�رض  ي�صمى  ما  �صوء  يف  تغريت 

امليديا اجلديدة .
لل�صمعي  خمابر  اجناز  اأ�صبح  لقد 
املكتوبة  وال�صحافة  الب�رضي 
املجال  هذا  يف  وا�صتوديوهات 
التكوين  ثقافة  متليه  بل  �رضوريا 
اجلديد  نظامه  يف  اجلامعي 
مع  التوا�صل  على  يعتمد  الذي 
االقت�صادية  التنمية  مقت�صيات 
وغياب  املوؤ�ص�صاتي  واحلراك 
يف  املدياين  للتكوين  ف�صاءات 
واالإعالم  ال�صحافة  تخ�ص�صات 
النظري  التكوين  من  يجعل  ال  قد 
فعاال  اهميته  على  االأكادميي 

وامليداين  العلمي  التكوين  اأن  بل 
خطان  واالت�صال  االإعالم  يف 
يف  الطالب  يحتاجها  متوازيان 
اجلامعي  م�صواره  خالل  االإعالم 
طاقات  على  االعتماد  اأن  وكما   .
وال�صحف  االإذاعة  يف  اإعالمية 
للممار�صة  التلفزيونية  والقنوات 
اجلامعة  داخل  تدري�صية  اأن�صطة 
الكثري من  تقليدا عريقا يف  يعترب 
غري  واجلامعات  االإعالم  معاهد 
هو  ال�صياق  هذا  يف  املطلوب  اأن 
املهنية  الطاقات  على  االعتماد 
التكوين  الحتاج  ت�صتجيب  التي 
ي�صمى  ما  جتاوز  وعدم  اجلامعي 
اجلامعة  يف  التدري�س  مق�صتيات 

االأ�صتاذ  يحوز  اأن  تتطلب  كوظيفة 
اأو  عالية  اأكادميية  �صهادة  املتكون 
يكون  من  تفوق  �صهادة  االأقل  على 
ال�صهادات  �صلم  �صمن  طلبة  من 
تعتمد  وحني   . املعتمد  اجلامعية 
اجلامعة  يف  االإعالم  كليات 
اجلزائرية على الطاقات االإعالمية 
التكوين  م�صارات  يف  املهنية 
القول  ميكن  فانه  للطلبة  اجلامعي 
على  اجلامعي  التكوين  نظام  اأن 
تخ�ص�صات  من  تخ�ص�س  يف  االأقل 
الهام  مفعوله  وحقق  اجلامعة جنح 
وهو تكوين طالب وم�رضوع موظف 
للنا�س  يتحدث  واإعالمي  و�صحفي 

من م�صار علمي ومهني .

در�س من كاما �صوطرا 
ع بالالزورِد  بكاأ�س ال�رضاب املر�صَّ

انتظْرها ,
على بركة املاء حول امل�صاء وَزْهر الُكولُونيا انتظْرها ,

بَذْوِق االأمري الرفيع البديع 
انتظْرها ,

ٍة بال�صحاِب اخلفيِف  �ُصَوّ ب�صبِع و�صائَد َمْ
انتْظرها ,

بنار البَُخور الن�صاِئّي ملَء املكاِن 
انتْظرها ,

نَْدِل الَّذَكريَِّة حول ُظُهور اخليوِل برائحة ال�صَّ
انتْظرها ,

ْل , فاإن اأقبلَْت بعد موعدها  وال تتعَجّ
فانتْظرها , 

واإن اأقبلْت قبل موعدها 
فانتْظرها , 

وال جُتِفل الطرَي فوق جدائلها 
وانتْظرها , 

لتجل�س مرتاحًة كاحلديقة يف اأَْوِج ِزينَِتها 
واأَنتْظرها , 

�َس هذا الهواء الغريَب على قلبها  لكي تتنَفّ
وانتْظرها , لرتفع عن �صاقها ثَْوبَها غيمٌة غيمٌة 

وانتْظرها ,
وُخْذها اإىل �رضفة لرتى قمراً غارقاً يف احلليِب

 انتْظرها ,
دْم لها املاَء , قبل النبيِذ , وال  وَقّ

لْع اإىل تَْواأَْمي َحَجٍل نائمنْي على �صدرها  تتَطّ
وانتْظرها , 

وُم�َسّ على َمَهل يََدها عندما 
ُع الكاأ�َس فوق الرخام  تَ�صَ
كاأنََّك حتمُل عنها الندى 

وانتْظرها , 
ُث ناٌي  دْث اإليها كما يتحَدّ حَتّ

اإىل َوتَِر خائٍف يف الكماِن 
كاأنكما �صاهداِن على ما يُِعُدّ َغٌد لكما 

وانتْظرها , 
ومَلِّع لها لَيْلَها خامتاً خامتاً 

وانتْظرها ,
اإىل اأَن يقوَل لََك الليُل : 

مل يَبَْق غرُيُكما يف الوجوِد 
فُخْذها , ِبِرْفٍق , اإىل موتَك امُل�صتَْهى 

وانتْظرها ! ... *

عن �سن 75 عاما

 املخرج املغربي عبد الرحمان 
ملني يغادر اإىل دار البقاء

بالرباط,  اهلل,  عفو  اإىل  انتقل 
عبد  التلفزيوين  املغربي  املخرج 
الرحمان ملني, عن �صن 75 عاما, 
وذلك بعد معاناة مع املر�س, كما 
علم لدى عائلة الفقيد وقد كانت 
وهو  ملني,  الرحمان  عبد  للراحل 
بالعا�صمة   1943 �صنة  مواليد  من 
من  االأول  الرعيل  اإىل  وينتمي 
املخرجني املغاربة, ومن جمايلي 
الراحلني  املغاربة  املخرجني 
الركاب  وممد  الزياين  ممد 
اإ�صهامات فنية,  واأبو الوقار, عدة 
لدار«  دار  »من  �صل�صلة  اأ�صهرها 
وا�صعة  متابعة  مط  كانت  التي 

من طرف اجلمهور املغربي.
الراحل,  املخرج  تكرمي  مت  وقد 
واإبراز  اإظهار  يف  �صاهم  الذي 
واملمثلني  الفنانني  من  جمموعة 
ومن  االأول  اجليل  من  املغاربة 
يف  النا�صئة,  ال�صابة  املواهب 
نظمته  حفل  يف   2014 فرباير 
املغربية  اجلمعية  بالرباط 
واملعاهد  اجلامعات  خلريجي 
والغرفة  )�صابقا(  ال�صوفياتية 
التلفزيون  ملخرجي  املغربية 
بني  ومن  الفتح  رباط  وجمعية 
الراحل  اأخرجها  التي  االأعمال 
الفيلمان  ملني  الرحمان  عبد 
خالدة«  »�صفحات  التلفزيونيان 
القرن  �صبعينيات  اأواخر  يف 
بداية  طلقة« يف  و«اآخر  املا�صي, 
�رضيط  عن  ف�صال  الثمانينيات, 
�صينمائي �صنة 2000 عنوانه »نداء 

من  لفرتة  يوؤرخ  الذي  التحرير«, 
لالحتالل  املغربية  املقاومة 
الراحل  امللك  نفي  من  الفرن�صي 
ممد اخلام�س ثم احل�صول على 
و«الغريق«   ,1956 عام  اال�صتقالل 
كتب  كما  االأ�صفار«,  و«رجل 
يحمل  �صينمائي  �رضيط  �صيناريو 

عنوان »بن يو�صف اإىل عر�صه«.
عمل  االأفالم,  هذه  عن  وف�صال 
االإذاعة  يف  ملني  الرحمان  عبد 
مبا�رضة  املغربية,  والتلفزيون 
االحتاد  يف  درا�صته  اإنهاء  بعد 
ا�صتمرت  التي  ال�صابق  ال�صوفياتي 
االإخراج  ق�صم  يف  �صنوات  �صبع 
واأخرج  ال�صينمائي,  والت�صخي�س 
والربامج  امل�صل�صالت  من  عددا 
�صل�صلة  بينها  من  التلفزيونية, 
»من دار لدار« التي تتناول و�صعية 

خادمات البيوت يف املغرب.
ملني  الرحمان  عبد  والراحل 
معهد  من  اخلريجني  اأوائل  من 
يد  على  در�س  مبو�صكو,  ال�صينما 
من  ال�صوفياتية  ال�صينما  عمالقة 
وا�صتغل,  روم,  ميخائيل  عيار 
ال�صوفياتي  باالحتاد  التحاقه  قبل 
الهواة,  م�رضح  �صمن  �صابقا, 
اأيدي  على  تداريب  واأجرى 
الفرن�صيني  الفنانني  من  جمموعة 
اأحمد  الراحل  اأيدي  على  ثم  اأوال 
اهلل  عبد  والفنانني  لعلج  الطيب 
ال�صديقي  والطيب  �صقرون 
يتعلم  اأن  قبل  عفيفي,  وممد 

اأ�صول م�رضح امليم.

عن الهيئة امل�سرية للكتاب

�صدور كتاب بعنوان »ابن ر�صد بني ال�صريعة 
واحلكمة«، للدكتور في�صل بدير عون

على  املوؤلف  حر�س  لقد 
يف  ر�صد  ابن  ي�صع  اأن 
�صوء  على  التاريخي  اإطاره 
املغرب  فى  الفل�صفة  حالة 
�صوء  وعلى  االإ�صالمى 
التى  ال�صيا�صية  احلالة 
دولتى  طوال  عليها  كان 
الأن  واملوحدين  املرابطني 
العامل  م�رضق  بني  ال�صلة 
مل  ومغربه  االإ�صالمى 
تنقطع �صواء فى املا�صى اأو 
لن  اأنها  واأح�صب  احلا�رض, 
وقد  امل�صتقبل,  فى  تنقطع 
فى  الدرا�صة  هذه  جاءت 
خم�صة ف�صول الف�صل االأول 
الفل�صفية  جتربتى  بعنوان 
الثانى  والف�صل  ر�صد,  وابن 

ابن  عند  الفل�صفي  املنهج 
الثالث  والف�صل  ر�صد, 
االإن�صان,  ر�صد  ابن  يتناول 
االألوهية  الرابع  والف�صل 
واأخرًيا  ر�صد,  ابن  عند 
الف�صل اخلام�س العامل عند 

ابن ر�صد.
خالل  من  املوؤلف  وحاول 
اأن  يبني  اأن  الف�صول  هذه 
ابن ر�صد جمع بني ال�رضيعة 
واحد  �صعيد  على  واحلكمة 
للدين  عدًوا  يكن  مل  واأنه 
على  االإ�صالمية  للفرق  وال 
طول اخلط الأنه اأفاد منهم, 
حينا  وافقهم  ونقدهم, 
واختلف معهم اأحياًنا اأخرى, 
يوؤكد  اأن  املوؤلف  كما حاول 

اأن ابن ر�صد مل يكن علمانًيا 
اأن  حيث  تنويرًيا  كان  واإمنا 
التنوير لديه له معنى ومغزى 
حيث  الغربى  معناه  عن 
الدين  بني  الكامل  الف�صل 
ر�صد  ابن  وجتربة  والدنيا, 
واأعمق  اأقوى  كانت  الدينية 
من  البع�س  يت�صوره  مما 
خالل قراءة �صطحية عاجلة 
وهناك  موؤلفاته  لبع�س 
الباحثني  من  كبريا  فريقا 
مل  حني  االأمر  عليه  التب�س 
بني  فا�صلة  خطوًطا  ي�صع 
ابن ر�صد ال�صارح وابن ر�صد 
الفيل�صوف االإ�صالمى, وهذا 
هذه  ال�صوء  عليه  تلقى  ما 

الدرا�صة.
حممود دروي�س

من ديوان »�سرير الغريبة« 1999
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كتاب “الّن�ساء والإرهاب – درا�سة جندرّية ” لآمال قرامي ومنية العرفاوي
�صدر الكتاب يف طبعته الأوىل اأواخر 2017 عن دار م�صكيلياين للّن�صر والّتوزيع-تون�س .وهو ي�صّم 540 �صفحة من احلجم الكبري. واأنا اأقراأ مقّدمة اآمال قرامي 
للكتاب فاأ�صمعها تذكر كيف يعيب عليها “بع�صهم” خو�صها يف مباحث �صّتى ل متّت لخت�صا�صها : الّدرا�صات احل�صارّية والفكر الإ�صالمّي تذّكرت اأّيام اجلامعة 

ّف الأّول من الّتنظيمات  مطلع ال�ّصبعينات وكيف كان طلبة العربّية يو�صمون بالتخّلف والّرجعية وكيف اكت�صفنا ونحن بال�ّصجون اأّن طلبة العربّية يقفون يف ال�صّ
�صك يا اأبي ويف اأّي ميدان تخّرجت ؟و�صمعتني اأجيبها : اأنا خّريج جامعة برج  املقموعة ومن تعبريات احلداثة. ثّم �صمعت ابنتي �صغرية ت�صاألني ما مهنتك وما تخ�صّ

الّرومي واحلياة األزمتني باأن اأتعّلم مهنا خمتلفة كثرية.

ادق بن مهني  بقلم ال�صّ
 

�أنطلق  �أن  وبدل  �أتعثرّ  �أنرّني  ها 
م �نطباعاتي عن �لكتاب  �أقدرّ
ي�صتع�صي  “�أناي”  �إىل  �أنقاد 

عليرّ �لتخلرّ�ص منه.
قر�أت جلرّ �لكتاب.وح�رضت 
من  وبع�صا  تقدميه 
كاتبته  وعرفت   . مناق�صاته 
تلفزيرّة  لها  الت  تدخرّ من 
حف . وتكورّنت يل  وعلى �ل�صرّ
�صورة عنها غلب عليها لون 
�لنرّ�صال و�ملكابدة . �لنرّ�صال 
بالفكر  بالفكر.  و�ملكابدة 
ومتطلرّعا  وحد�ثيا   � حررّ
ة  حقرّ �لإن�صان  �إن�صانية  �إىل 

وكاملة .
على فكرة : �أنا �أعتقد �أنرّ �آمال 

عاي�صت  كانت  لو  قر�مي 
�لقرن  �صبعينات  �صباب 
�أي�صا  هي  لكانت  �ملا�صي 
تخررّجت من جامعة برج… 
بق�رض  فرعها  �أق�صد  عفو� 
وحترّى   . مبنرّوبة  �لأمري�ت 
“�صارق  �إنرّ  قال  من  �أ�صند 
ار�ت  “نظرّ و   ” ماطم  �لطرّ
�إىل  هاب  �لذرّ يحبرّبان   ” ي  �أمرّ
�أنرّ  �أح�صرّ  �إنرّ  �أقول  جن  �ل�صرّ
ل  فكر  قر�مي  �آمال  فكر 
جن ولذ� فهي �آيلة  يخاف �ل�صرّ
ت  جن �إذ� ما ��صتمررّ �إىل �ل�صرّ
�لقرون  �إىل  تتدحرج  بالدنا 

�خلو�يل.
ما ي�صدرّ يف �لكتاب �أكث من 
مو�صوعة  جاء  �أنرّه  �صيء  �أيرّ 
يترّ�صل  فيما  مو�صوعة  هو   ،

 . �جلندريرّة  ر��صات  بالدرّ
ا  تها �جلامعات رمبرّ هكذ� �صمرّ
�لأمر  يختلط  �أن  من  خوفا 
يت  �صمرّ لو  “بع�صهم”  على 
مو�صوعة  وهو  “جن�صيرّة” 
�لإرهاب:  يخ�صرّ  فيما 
وف�صله”  و”�أ�صله  تعريفه 
ح  و�ل�رضرّ ر�ص  بالدرّ وتناوله 
و�ملقارنة و�لترّعليل و�لترّدليل 
يهمرّ  فيما  مو�صوعة  وهو 
�ملر�أة  �ندماج  خ�صو�صيات 
فكرة  وعلى   (. �لإرهاب  يف 
�لو�و  ��صتبد�ل  �أنرّ  يل  يبدو 
يكون  قد  �لعنو�ن  يف  بفي 
يف  مو�صوعة  وهو  �أن�صب.(  
ذ�ت  و�ملر�جع  �مل�صادر 
مبختلف  مبو�صوعه  لة  �ل�صرّ
�خل�صو�ص  ويف   . عاته  تفررّ
ني ل �أكون عادل �إذ� مل  �أح�صرّ
�أ�رض �إىل �عتماد �آمال قر�مي 
تكنولوجيات  على  �ملتميرّز 
ما  و�إىل  �جلديدة  �لترّ�صال 

تطلرّبه منها ذلك 

ول بدرّ من جهد و�صخاء.
متيرّز  مو�صوعة  �أنرّه  و�إىل 
بالترّو��صع  ك  بتم�صرّ �لكتاب 
�لعلماء.تو��صع  .تو��صع 
.تو��صع  �ملو�صوعيرّني 
�لف�صل  عن  بعد  و�  كفرّ من 
�ملجالت  بني  �ملق�صليرّ 
و�لفروع �ملعرفيرّة . فالكتاب 
طرح  �صيء  كلرّ  قبل  هو 
فهو  �لأجوبة  ا  .�أمرّ لأ�صئلة 
مها  ب منها يقدرّ و�إن مل يتهررّ
د يف  بحذر وحتفرّظ ول يرتدرّ
ت�صتثريه  ما  ور�ء  �لن�صياق 
كلرّ  و�إىل  �أخرى  �أ�صئلة  من 
عند  �لكتاب  يقف  مل  ذلك 
�أو   ” �ملكتبيرّة   ” ر��صات  �لدرّ
وحو�صلة  ��صتعر��ص  عند 
�لآخرين  بحوث  مقارنة  �أو 
قدر  مي�صي  �أن  حاول  بل 
مقاربة  يف  ��صتطاع  ما 
يف  �نخرطن  ن�صاء  حالت 
باأخرى. �أو  ب�صفة  �لإرهاب 
تعلرّقت  ما  وهذ� 
حفيرّة  �ل�صرّ ة  همرّ به 
�لعرفاوي. منية 

حاولت  قد  وهي 
�عتماد  جهدها 
�ل�صتق�صاء �لفعليرّ 
ومنهجا  �صبيال 
ذلك  ��صتع�صى  و�إذ 
يديها  تنف�ص  مل 
�صعت  بل  وت�صلرّم 
مالمح  ر�صم  �إىل 
يف  �نخرطن  ن�صاء 
تون�صيات  �لإرهاب 
ا  ممرّ تون�صيرّات  وغري 
�أفلحت يف جمعه من 

ات. مر�جع وملفرّ
�إذن  و  �لكتاب  هذ� 
ومنهج  مقاربة 
عي  لل�صرّ و��صتثارة 
�لإدر�ك.  �إىل 
هديرّة  وهو 
للباحثني  ثمينة 

على  لبة.وعالمة  و�لطرّ
اهرة  �لظرّ تفاقم  فهم  درب 
يتعنيرّ  .ودر�ص  باتها  وت�صعرّ
على �ملح�صوبني خرب�ء فيه 
لو� فيه وكمتابع غري  �أن يتاأمرّ
�أن  �أودرّ  �لعامرّ  اأن  لل�صرّ خمت�صرّ 
�لكاتبتني  ت�صاوؤلت  �أزيد 
بع�ص ت�صاوؤلت : – �أمل يحن 
ب�رضورة  لالعرت�ف  �لأو�ن 
 : �حلامي  وؤ�ل  �ل�صرّ طرح 
��صتتباعا  �لإرهاب  �ألي�ص 
ين  مو�صوعيا ول مفررّ منه للدرّ
ره �لفقهاء وكما يبثرّه  كما �صطرّ
رونه  ي�صخرّ عليه  تهافتو�  من 
نياويرّة �لرّتي ل  لأغر��صهم �لدرّ

؟ الح �لعامرّ �صاأن لها بال�صرّ
�ملنا�صب  من  يكون  �أل   –
فيما يخ�صرّ �حلال يف بالدنا 
ق �أكث يف  �أن من�صي يف �لتعمرّ
م لربوز  �لترّف�صري�ت �لرّتي تقدرّ
جوع  اهرة وتطورّرها بالررّ �لظرّ
�لرّذي  �لقدمي  �لترّاريخ  �إىل 
نز�عات  بالدنا  فيه  عرفت 
��صطبغت  �صترّى  و�ن�صقاقات 
ين و�إىل �لتاريخ �لو�صيط  بالدرّ
دماء  خالله  �صالت  �لرّذي 
مذهب  لفر�ص  كالأنهار 
�أو  مذهب  �صوكة  ك�رض  �أو 

��صئ�صال مذهب؟ 
– و�ألي�ص من �ملتعنيرّ علينا 
ل  تاأ�صرّ حقيقة  ل  نتاأمرّ �أن 
وننظر  فينا  لم  لل�صرّ �جلنوح 
اما  حكرّ بالعنف  عالقتنا  يف 

و�صعبا و�أ�رض� و�أفر�د�؟
�ملعطيات  نتناول  ونحن   –
ونرغب  بالإرهاب  �ملتعلرّقة 
بني  ��صت�رض�ئه  فهم  يف 
يلزمنا  �أل  و�لنرّ�صاء  باب  �ل�صرّ
ظو�هر  يف  ق  نتعمرّ �أن 
مو�زية  �أو  �صلة  ذ�ت  �أخرى 
ك”�حلرقة”  متز�منة  �أو 
�لعديد  رف�ص  �أو  وكف�صل 
يف  �لندماج  مهاجرينا  من 

جمتمعات مهاجرهم؟

ى  نتوقرّ �أن  ميكن  هل   –
نقاومه  �أو  �لإرهاب  من 
يتغريرّ  ل  �صيئا  �أنرّ  و�حلال 
ة �لنرّا�ص ؟ ودون  لفائدة عامرّ
ونقاوم  �حللم  نزرع  �أن 
�جلدر�ن  ون�صقط  �لإحباط 
هل   – �لإبد�ع؟  تكبرّل  �لرّتي 
نو�جه  �أن  ميكننا  �صحيح 
يا�صيرّة  �ل�صرّ بطبقتنا  �لإرهاب 
�ئجة  �لرّررّ وبجد�لتنا  �حلاليرّة 
وبرف�ص  وب�صف�صطتنا 
كون �إىل �لترّو�فق  د وبالررّ �لترّعدرّ
اهريرّ و�ملخادعة وبنبذ  �لظرّ
 – و”حقرته”؟  باب  �ل�صرّ
�لإرهاب  مقاومة  �ألي�صت 
�لف�صاد  مبقاومة  مرتهنة 
بدل  �أ�صنافه  مبختلف 
من  فينا  هل  ؟ولكن  تاأبيده 
يقدر على ذلك بل هل فينا 

ا؟ من يرغب يف ذلك حقرّ
كنرّا  وؤ�ل  �ل�صرّ هذ�  و�أخري� 
عبد  فقيدنا  تطارحناه 
زكري  �حلاج  بن  �ق  �لرزرّ
يني  ورفيقة دربه ر��صية �لوزرّ
جربة  بني  �صفرة  ذ�ت  و�أنا 
مدى  �أيرّ  �إىل   – وتون�ص: 
ا  حقرّ تون�ص  ن�صاء  ��صتفادت 
�أعطاها  �لرّتي  �حلقوق  من 
يح�صل  و�أمل  �لقانون؟  �إيرّاها 
كثري�ت  لوعي  �أو  وعي  يف 
�ء  جررّ �أكرب  بغنب  �إح�صا�ص 
معاملتهنرّ  من  حرمانهنرّ 
�لب�رضو�حلال  كجميع  كب�رض 
للقانون  خمالف  ذلك  �أنرّ 
و�أنرّ �أجهزة �لنرّظام مل تنفكرّ 
�لع�رضيات  �متد�د  على 
و�قعا  ر  ت�صورّ �آذ�ننا  ت�صمرّ 
فيه  ح�صل  و�إن  �لو�قع  غري 
و�ألي�ص  ل؟  تبدرّ من  �صيء 
بع�ص  تكون  �أن  �ملمكن  من 
ن�صاءنا جتد يف �نخر�طها يف 
ين  ة بالدرّ �لترّنظيمات �ملت�صرترّ
ر و�مل�صاو�ة  �لتحررّ �صيئا من 

ولو �رض�با؟

كتاب »مرياث النك�صة« لهيثم الغيتاوي

هزمية جوان67 بروؤية معا�سرة 
عن د�ر �أمل للن�رض و�لتوزيع 
�لطبعة  �صدرت  بالقاهرة، 
»مري�ث  كتاب  من  �لأوىل 
�ل�صحفي  للكاتب  �لنك�صة« 
�لغيتاوي،  هيثم  �مل�رضي 
�خلم�صني  �لذكرى  مبنا�صبة 
لهزمية جو�ن 1967، لتحليل 
هذه  ونتائج  مقدمات 
معا�رضة؛  بروؤية  �ملعركة 
�إد�رة  �أ�صلوب  ت�صتخل�ص 

�حلاكم  �ل�صيا�صي  �لنظام 
لالأزمة  �لدولة  وموؤ�ص�صات 
ور�صد  قرن،  ن�صف  قبل 
و�لختالف  �لت�صابه  نقاط 
�أ�صاليب  بني  وجدت-  �إن   –
�إد�رة  يف  �حلاكمة  �لأنظمة 
على  و�لعباد  �لبالد  �صوؤون 
�خلم�صني  �ل�صنو�ت  مد�ر 

�لتالية.
قال  كتابه،  مقدمة  ويف 

�رضد�ً  يقدم  ل  �إنه  �ملوؤلف 
ينف�صل  لالأحد�ث  تاريخياً 
عن و�قعنا �مل�رضي و�لعربي 
بعد ن�صف قرن على �لزلز�ل 
�أحدثته  �لذي  �جليو�صيا�صي 
�أن  حاول  و�إمنا  �لهزمية، 
يرى �لتاريخ بعيون �حلا�رض، 
على  لي�ص  �أحياناً،  و�لعك�ص 
�لع�صكرية  �ل�صوؤون  م�صتوى 
و�إمنا  فح�صب،  و�ل�صيا�صية 

حمور�  لثالثني  تناوله  يف 
�لإعالم  »لعنة  �صملت 
ه« ونك�صات �لقت�صاد  �ملوجرّ
�لدينية  و�ملز�يد�ت 
عبد�لنا�رض  و�عرت�فات 
�لتعليم  جمانية  بخ�صو�ص 
وحق  �لقر�ر  �صناعة  و�آلية 
و«ت�صيي�ص«  �لتظاهر 
�ل�صباب  ومنظمات  �لق�صاء 
وجدوى �لأحز�ب و�لربملان 

وع�صو�ئية �لعالقات �لعربية 
ق�صية  وم�صري  و�لدولية 
�ل�صالم و�لأو�صاع يف �صيناء، 
يف  �ملحاور  من  وغريها 

�أكث من 330 �صفحة.
وقدم �لغيتاوي كتابه بعنو�ن 
دماغ م�رض  »كتالوج  فرعي: 
�إىل:  و�أهد�ه  �صنة«،   50 يف 
�لنك�صة  ثمن  دفعو�  )َمن 
يف  �صحايا  �أعماِرهم،  ِمن 

�لكا�ِصف«،  »يونيو  معركة 
رب  »�ل�صَ معركة  يف  و�أبطالً 
« على مدى 7 �صنو�ت،  �مُلررّ
و�إىل  �أبد�ً(،  ِعجاًفا  تُكن  مل 
قائد�ً  ريا�ص..  )عبد�ملنعم 
»�لروح  جبهة  على  و�صهيد�ً 
وُم�صتعيد�  �جلديدة«، 
�مل�رضية  �لع�صكرية  ل�رَضَف 
�عات(،  َخدرّ �صنو�ٍت  بعد 
و�إىل و�لده و40 �صنة ق�صاها 

يف �صفوف قو�تنا �مل�صلحة، 
عبد�لنا�رض  �صور  و�إىل 
�صكن  غرفته يف  زيرّنت  �لتي 
�لعائلة  ومنزل  �جلامعة 
�إىل  و�أخري�ً  ل�صنو�ت، 
�أحمد  �لر�حل  )�ل�صاعر 
على  وُقدرته  جنم،  فوؤ�د 
َعَمل  عبد�لنا�رض:  تلخي�ص 
وحاَجات  ُمعِجزة/  حاجات 

كتري خابت(.
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الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ص من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ص الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ص الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ص النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ص الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ص وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ص العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ص الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ص وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ص 

لأكرث من خم�ص �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ص 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ص وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ص. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ص ال�رسطان تثبت العك�ص، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ص لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ص من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

7 موؤ�صرات غري متوقعة على نق�ض احلديد يف الدم
اإن الدور الأ�سا�سي للحديد هو 

حمل الأك�سجني يف الدم اإىل كل 
خلية يف اجل�سم، وهو عن�رس هام 
من مكونات الهيموجلوبني، وهو 
الربوتني املوجود يف خاليا الدم 

احلمراء التي تنقل الأوك�سجني من 
الرئتني اإىل جميع اأنحاء اجل�سم. 

واإذا كان ج�سمك ل يحتوي 
على كمية كافية من احلديد، 
فال ميكنه اإنتاج ما يكفي من 

خاليا الدم احلمراء التي حتمل 
الأك�سجني، وميكن اأن ي�سبب 

نق�ص احلديد فقر الدم، مما 
يعني اأن لديك كمية قليلة جًدا 
من الهيموجلوبني. وفيما يلي، 
جمموعة من املوؤ�رسات غري 

املتوقعة على نق�ص احلديد يف 
اجل�سم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية:
1- التعب ال�سديد والإرهاق من 

اأكرث عالمات نق�ص احلديد 
�سيوعا لأنها تعني اأن ج�سمك 

يعاين من م�سكلة يف حمل 
الأك�سجني اإىل خالياك حتى يوؤثر 

على م�ستويات الطاقة لديك. 
فالأ�سخا�ص الذين يفتقرون اإىل 

ما يكفي من احلديد يف الدم، 
غالبا ما ي�سعرون بالبطء وال�سعف 

وعدم القدرة على الرتكيز. 
2- يلعب احلديد دوًرا رئي�سًيا 
يف نظام املناعة ال�سحي، لذا 

فاإن امل�ستويات املنخف�سة من 
املعدن ميكن اأن جتعل املري�ص 

اأكرث عر�سة لالإ�سابة بالعدوى، 
فخاليا الدم احلمراء ت�ساعد 

يف نقل الأك�سجني اإىل الطحال، 
واإىل الغدد الليمفاوية، التي ت�سم 

خاليا الدم البي�ساء املقاومة 
للعدوى. 3- مينح الهيموجلوبني 
الب�رسة لونها الوردي، لذلك فاإن 

امل�ستويات املنخف�سة جتعل 
اجللد يبدو �ساحباً، وعندما 

ت�سبح تركيز احلديد منخف�ساً يف 
خاليا الدم احلمراء، ت�سبح اأ�سغر 

حجماً وت�سبح الب�رسة �ساحبة ، 
وبغ�ص النظر عن لون ب�رستك، 
اإذا كانت املنطقة داخل جفنك 

ال�سفلي اأكرث �سحوباً من الطبيعي، 
قد يكون هذا موؤ�رساً على نق�ص 

احلديد. 4- الل�سان املتورم ميكن 
اأن دلياًل اأي�ساً على نق�ص احلديد، 

وال�سقوق على جانبي الفم هي 
اأي�ساً �سائعة بني النا�ص الذين 

يعانون من نق�ص احلديد.
5- يعاين بع�ص الأ�سخا�ص الذين 

لديهم نق�ص يف احلديد من 

متالزمة متلمل ال�ساقني، وهي 
ا�سطراب ي�سبب للمري�ص رغبة 
قوية يف حتريك �ساقيه، وت�سبب 

له �سعوبة يف النوم. 6- قد يرغب 
الأ�سخا�ص الذين يعانون من 

نق�ص احلديد يف تناول املواد 
غري الغذائية، مثل الطني اأو 

الأو�ساخ اأو الطبا�سري. 

7- عندما يتطور نق�ص احلديد 
اإىل فقر دم، ميكن اأن ي�سبب 

ت�ساقط ال�سعر، فعندما ل حت�سل 
جريبات ال�سعر على كمية كافية 
من الأك�سجني، فاإنها تدخل يف 

مرحلة الراحة، ويبداأ ال�سعر 
بالت�ساقط دون اأن ينمو مرة اأخرى 

حتى يتم عالج فقر الدم.

اأمرا�ض ال�صيف الأكرث انت�صاًرا

التدخني ال�صلبي �صبب �صخري الأطفال اأثناء النوم

الأمرا�س التنف�سية

الدرا�سات  اأو�سحت   
درجة  ارتفاع  اأن  والح�سائيات 
العديد  باأرواح  تودي  احلرارة 
كبار  وخا�سًة  الأ�سخا�ص  من 
حبوب  انتقال  اإن  حيث  ال�سن، 
على  تعمل  والفريو�سات  اللقاح 
زيادة المرا�ص التنف�سية والربو 
الربد  ونزلت  واحل�سا�سية 

والإنفلونزا.
بال�سيف  املرتبط  الإ�سهال 
بهذا  ي�ساب  والدو�سنتاريا: 

النوع من الأمرا�ص الأطفال يف 
اأعمارهم،  من  الأوىل  الأعوام 
هو  الرئي�ص  ال�سبب  ويكون 
بينت  وقد  املعوية  اللتهابات 
من   %50 اأن  الح�سائيات 
الوفيات بني الأطفال يف عامهم 
النزلت  ب�سبب  تكون  الول 

املعوية احلادة.

الأمرا�س اجللدية

واحلروق  الدمامل  تنت�رس   
اجللدية؛  واللتهابات  وال�رسى 

ب�سبب الرتفاع ال�سديد للحرارة 
فتزيد  التعرق،  ن�سبة  وزيادة 
احلاجة اإىل احلك وظهور البقع 

البي�ساء على اجللد.

ح�سا�سية الأنف

باحل�سا�سية  النف  ي�ساب   
ب�سبب تعر�سه للتهاب املجاري 
التنف�سية؛ وذلك لأ�سباب عديدة 
وحبوب  والأتربة  الغبار  منها 
اللقاح وخمالطة احليوانات التي 
تلك  وت�ستمر  الفراء  تك�سوها 

ومن  طويلة  لفرتات  احل�سا�سية 
املالحظ اأن يرافقها ارتفاع يف 

درجات احلرارة.

اأمرا�س العيون

تلك  يف  الربيعي  الرمد  يظهر   
اأكرث  من  وهو  العام  من  الفرتة 
حيث  انت�ساًرا،  العيون  اأمرا�ص 
على  قادر  غري  امل�ساب  ي�سبح 
يقوم  كما  الإ�ساءة،  احتمال 
ونزول  العني  وفرك  باحلك 

الدمع واإفرازات لزجة منها.

قالت نتائج درا�سة جديدة اإن التدخني ال�سلبي الذي يتعّر�ص له الأطفال 
يزيد احتمال ال�سخري لديهم اأثناء النوم بن�سبة 45 باملائة. وحّذرت 

الدرا�سة من اأن ال�سخري لي�ص اأمراً غري موؤثر على ال�سحة، لأنه يعترب 
اخلطوة الأوىل لتطور م�سكلة توقف التنف�ص اأثناء النوم يف فرتة لحقة 

من الُعمر. الأطفال الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت  
املدخنات اإىل 90 باملائة واأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة ولية 

جورجيا، ونُ�رست يف جملة »اإبدميولوجي«، ووجدت نتائجها اأن الأطفال 
الذين يولدون لآباء مدخنني تزداد احتمالت ال�سخري اأثناء النوم لديهم 

بن�سبة 45 باملائة، بينما ترتفع الن�سبة لدى اأمهاتهم غري املدخنات 
اإىل 90 باملائة نتيجة تدخني الزوج واعتمدت الدرا�سة على البيانات 

ال�سحية لـ 88 األف �سخ�ص مت جمعها �سمن 24 درا�سة �سابقة عن اآثار 
التدخني والتدخني ال�سلبي ودعت تو�سيات الدرا�سة الآباء املدخنني 

اإىل اتخاذ خطوات فّعالة لالإقالع عن التدخني حماية ل�سحتهم، ول�سحة 
الأبناء واأفراد العائلة.

اأ�صباب انت�صار اأمرا�ض ال�صيف
تظهر العديد من الأ�سباب التي 
الأمرا�ص يف  انت�سار  اإىل  توؤدي 

هذه الفرتة من ال�سنة ومنها:
احلرارة  درجات  ارتفاع 
التي  اللقاح  حبوب  والرطوبة. 
الأزهار  الرياح من  بفعل  تنتقل 
املنت�رسة  الأتربة  والأ�سجار. 

تنمو  التي  البكترييا  اجلو.  يف 
بفعل  الأغذية  يف  وتتكاثر 
من�سوب  وارتفاع  اخلانق  اجلو 
النظافة  اإهمال  الرطوبة. 
ال�ستحمام  مثل  ال�سخ�سية 
ال�سوائل  �رسب  اليدين.  وغ�سل 

الباردة دفعة واحدة.
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خ�صو�صيات املذهب على م�صتوى اأ�صول الفقه
ميتاز املذهب املالكي على م�صتوى اأ�صول الفقه بعدة 

مزايا وخ�صو�صيات من اأهمها:
اأوال: وفرة م�صادره و كرثة اأ�صوله املتمثلة يف الكتاب 
و ال�صنة و اإجماع االأمة وعمل اأهل املدينة والقيا�س 
و ال�صتح�صان واال�صتقراء وقول ال�صحابي و�رشع من 

قبلنا واال�صت�صحاب وامل�صالح املر�صلة و�صد الذرائع 
والعرف واالأخذ باالأحوط ومراعاة اخلالف. باالإ�صافة 
اإىل القواعد العامة املتفرعة عنها والتي اأنهاها بع�س 

املالكية اإىل األف و مائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب 
الفقه وجماالته.

هذه الكرثة اأغنت الفقه املالكي و اأعطته قوة وحيوية 
و و�صعت بني اأيدي علمائه من و�صائل االجتهاد واأدوات 
اال�صتنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة االجتهاد وميكنهم من 

ممار�صته وي�صهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�س املذاهب �صاركت املذهب املالكي 

يف بع�س هذه االأ�صول فاإن ميزة الفقه املالكي تكمن 
يف االأخذ بجميع هذه االأ�صول بينما غريه مل ياأخذ اإال 

ببع�صها ورد الباقي. ثانيا: تنوع هذه االأ�صول وامل�صادر 
فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�صحيح امل�صتمد 

من ال�رشع وامل�صتند اإليه كالقيا�س. هذا التنوع يف 
االأ�صول وامل�صادر واملزاوجة بني العقل والنقل واالأثر 

والنظر وعدم اجلمود على النقل اأو االن�صياق وراء العقل 
هي امليزة التي ميزت املذهب املالكي عن مدر�صة 

املحدثني ومدر�صة اأهل الراأي وهي �رش و�صطيته 
وانت�صاره واالإقبال ال�صديد عليه و�رشب اأكباد االإبل اإىل 

اإمامه يف اأيام حياته.   

�صدانة الكعبة
يخ�ّس  ما  بكّل  القيام  باأّنها  الكعبة  �صدانة  تعترب 
تاريخ  ويعود  بها،  يتعلّق  ما  وكّل  امل�رّشفة  الكعبة 
ال�صالم  عليه  اإ�صماعيل  �صّيدنا  عهد  منذ  ال�صدانة 
عليه  اإبراهيم  اأبيه  مع  القواعد  برفع  قام  الذي 
ال�صالم، وعرفت �صدانة الكعبة اأي�صاً قبل االإ�صالم، 
واأول من اأوكل اإليه �صدانة الكعبة حينها هو ق�صي 
الكعبة  �صدانة  مهنة  زالت  وما  كالب،وكانت  بن 

تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها
ال�صادن  على  يجب  والتي  الوظائف  من  العديد 
الكعبة  الوظائف�صدانة  اأهّم هذه  بها ومن  يقوم  اأن 

ت�صمل
حال  يف  واإ�صالحها  امل�رّشفة  الكعبة  ،ك�صوة 

متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�صلها
ا�صتقبال زوار الكعبة امل�رّشفةاالإ�رشاف على فتح 

بابها واإغالقه
الكعبة  ك�صوة  تغيري  وظيفة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
ويف  اأّنه  اإاّل  ال�صادن  بها  يقوم  اأن  يجب  امل�رشفة 
م�صنع  وهو  خا�صة  جهة  بها  تقوم  احلايل  الوقت 
الكعبة اجلديدة  ك�صوة  اإنزال  اأن  اإال  الكعبة،  ك�صوة 
ال يتم اإال بوجود ال�صادن، و�صدانة الكعبة يف الوقت 
احلايل بيد اآل ال�صيبي وال ميكن اأن يكون اإاّل لهم، 
كما اأراد نبّي اهلل حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك 
مفتاح  بت�صليم  وقام  لها  فاحتاً  مكة  دخل  عندما 
طلحة  اأبي  بن  عثمان  بن  ل�صيبة  امل�رشفة  الكعبة 
وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: »خذوها يا 
بني طلحة خالدة تالدة ال ينزعها منكم اإاّل ظامل«، 
وبذلك ال ميكن اأن يُنزع من اآل �صيبي �صدانة الكعبة 

امل�رشفة
 وحتمل عائلة اآل �صيبي اأي�صاً مفتاح الكعبة امل�رشفة 
وال يجروؤ اأحد اأن يدخل الكعبة امل�رشفة اإال باإذنهم 
ال  امل�رشفة  الكعبة  �صادن  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
ويعود  الداخل  من  بت�صويرها  يقوم  اأن  يجوز 
خ�صو�صية  حفظ  �رشورة  يف  ال�صائد  للعرف  ذلك 
الكعبة و�رشيتها من الداخل،باالإ�صافة اإىل احرتام 
قد�صية الكعبة امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة 
امل�رشفة غري م�صاءة من الداخل حتى مل يو�صل 
اإليها الكهرباء، اإال اأنه يوجد فيها فواني�س معلقة، 
ويتم فتح بابها من قبل ال�صادن يف منا�صبتني، عند 
غ�صلها مباء زمزم يف �صهر �صعبان، وعند تعطريها 

بعطر العود
يف الوقت احلا�رش يتم ك�صوة الكعبة امل�رشفة يف 
عام،  كل  من  احلجة  ذي  �صهر  من  التا�صع  اليوم 
ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
بح�صور  ذلك  ويكون  والت�صليم،  االإ�صتالم  على 
وامل�صجد  احلرام  امل�صجد  ل�صوؤون  العام  الرئي�س 
اإىل كبري �صدنة الكعبة امل�رشفة  النبوي باالإ�صافة 

وهو ال�صيخ عبد العزيز ال�صيبي

التدرج يف الرتبية 
ثمارها  االإ�صالمية  الرتبية  تاأتي  حّتى 
ف�صيئاً،  �صيئاً  التوجيه  يف  تتدرج  فاإّنها 
حتول  عملية  هناك  يكون  اأن  بدون 
طبيعة  اأّن  ذلك  ال�صلوك،  يف  مفاجئ 
التقدمي  اإىل  حتتاج  الب�رشية  النف�س 
والتقريب، كما اأّنها حتتاج اإىل التجريب 
االأمثلة  ومن  التغيري،  على  واحلث 
االإ�صالمية  للرتبية  اخلا�صية  هذه  على 
فقد  اخلمر،  حترمي  م�صاألة  القراآنية 

كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�صالة 
ويحبونها،  اخلمر  ي�رشبون  وال�صالم 
بد  ال  كان  الكرمي  النبي  بعث  اأن  وبعد 
لها مفا�صد  التي  االآفة  من حترمي هذه 
كثرية، ولكن ال�رشيعة االإ�صالمية راعت 
بها،  النفو�س  تعلق  اخلمر  حترمي  عند 
واحدة،  مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم 
تتدرج  مراحل  ثالثة  على  كان  واإّنا 
االآيات  فبداأت  النا�س يف حترميها،  مع 

اخلمر  منافع  عن  باحلديث  الكرمية 
واإثمها، مبينة اأّن اآثامها اأكرب من نفعها، 
امل�صلمني  االإ�صالمية  ال�رشيعة  نهت  ثّم 
اأن يقربوا ال�صالة وهم �صكارى، ثّم جاء 
يف  للخمر  واحلا�صم  النهائي  التحرمي 
َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قوله 
َوااْلأَْزاَلُم  اُب  َوااْلأَنْ�صَ َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ
َفاْجتَِنبُوهُ  يَْطاِن  ال�َصّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس 

لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

اأين تقع اأر�ض املح�صر
 �صئل النبي حممد �صلى اهلل عليه و�صلم عن اأر�س املح�رش، 
يا ر�صول اهلل اأخربنا عن اأر�س املح�رش فقال »اإنها كالف�صة 

امُلذابة، بي�صاء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�س 
م�صتوية ال يوجد بها نتوء، وال منخف�صات، فتذهب اجلبال 

باأمر اهلل وت�صتوى املنخف�صات، هذه �صفات االأر�س التي 
�صوف يح�رش بها جميع النا�س املوؤمن والكافر، ال�صالح 
والطالح، الرا�صد والفا�صد ، كٌل ينتظر احل�صاب على ما 

فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم 
باأن الوحو�س حُت�رش اأي�صاً يف هذا اليوم

جميع الروايات توؤكد باأن اأر�س املح�رش هي اأر�س 
بالد ال�صام؛ وفل�صطني ب�صكٍل خا�س، لكونها املنطقة التي يتواجد 

�صّد بها املوؤمنني حتت راية االإ�صالم التي يحملها النبي عي�صى عليه ال�صالم 
ي�صيبهم يف جيو�س امل�صيح الدجال وياأجوج وماأجوج ، فبعد اأن ير�صل اهلل على الكفار مر�س 

رقابهم فيموتون كموتة نف�ٍس واحدة وتغطي جثثهم االأر�س، يطلب النبي عي�صى من ربه اأن يخل�س االأر�س من هذه 
اجلثث، فري�صل اهلل �صبحانه وتعاىل طيور حتملها وترميها يف مكاٍن ال يعلمه اإال اهلل، وبعد ذلك تنزل االأمطار بغزارة 

لتطهر االأر�س من النجا�صات التي اأ�صابتها فتعود االأر�س طاهرًة نظيفًة

الو�صول اإىل حمبة اهلل تعاىل 
من و�صائل الو�صول اإىل حمبة اهلل تعاىل ما ياأتي:  اتباع الهدي النبوي، وجتنب خمالفة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم. 

تقوى اهلل تعاىل، وهي تعني اخلوف من النار، فيجعل بينه وبني النار وقاية بفعل االأوامر واجتناب النواهي، كما اأّن 
.) ال�صدقة اخلفّية �صبيل حلب اهلل، حلديث: )اإَنّ اهللَ تعاىل يُِحُبّ العبَد التَِّقَيّ الَغِنَيّ اخَلِفَيّ

 االإح�صان، وهو منزل عظيمة جليلة، وهي �صبيل للو�صول اإىل كمال عبودية اهلل تعاىل، واالإح�صان اأعلى مرتبة من االإميان 
واالإ�صالم. التوبة والتطهر، فاهلل يحب امل�صتغفرين التوابني، ويحب عباده املتجنبني للفواح�س واالأقذار. ال�صرب والتوكل 
على اهلل، واحلكم بالعدل، اأي باتخاذ القراآن الكرمي وال�صنة النبوية اأ�صاًل للحكم بني النا�س. اجلهاد يف �صبيل اهلل تعاىل. 

حب االأن�صار وحب �صورة االإخال�س. املحافظة على النوافل. كيف ير�صي العبد رّبه

اأخطر �صيء اأن ينقلب الدين اإىل تراث نزهو به:
اأنت حينما تقراأ قول اهلل عز وجل: ﴿ َواأَْوَحيْنَا اإِىَل اأُِمّ ُمو�َصى 

لِْقيِه يِف الْيَِمّ َوال تََخايِف َوال  ِعيِه َفاإَِذا ِخْفِت َعلَيِْه َفاأَ اأَْن اأَْر�صِ
وهُ اإِلَيِْك َوَجاِعلُوهُ ِمْن امْلُْر�َصِلنَي ﴿ ) �صورة  َزِن اإِنَّا َراُدّ حَتْ

الق�ص�س (. يعني معقول اأن االأم اإذا خافت على ابنها 
تلقيه يف اليم ؟ ماذا ي�صتنبط ؟ اأن هذا ال�صندوق يف البحر 
بيد من ؟ بيد اهلل عز وجل، من يحركه ؟ اهلل عز وجل، من 

�صاقه اإىل �صاطئ الق�رش ؟ اهلل عز وجل، من جعل هذا 

ال�صندوق يقف اأمام عود من فروع �صجرة على �صاطئ 
النهر ؟ اهلل عز وجل، من األهم امراأة فرعون اأن تاأتي اإىل 
ال�صاطئ ؟ اهلل عز وجل، من األقى حمبته يف قلبها ؟ اهلل 

عز وجل، اأنت حينما تفهم اأن يد اهلل تعمل وحدها تكون 
قد قراأت هذه الق�صة على اأنها توجيه معا�رش، توجيه لك 

اأيها املوؤمن يف اأي ع�رش، اأخطر �صيء اأن ينقلب الدين 
عندك اإىل تراث، �صيء قدمي نزهو به، نفتخر به، توجيه 

يومي، توجيه معا�رش. ورد يف بع�س االآثار:  )) ال يحزن 
قارئ القراآن ((  ] اجلامع ال�صغري عن اأن�س ب�صند فيه 

مقال [. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يقراأ قوله 
ُلّ َواَل يَ�ْصَقى ﴿ ) �صورة  تعاىل:  ﴿ َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفاَل يَ�صِ

طه (، ﴿ َفَمن تَِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعلَيِْهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن 
﴿  ) �صورة البقرة ( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو 

يتلو قوله تعاىل:  ﴿ اإَِنّ ِعبَاِدي لَيْ�َس لََك َعلَيِْهْم �ُصلَْطاٌن ﴿  ) 

�صورة احلجر االآية: 42 (. كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي 
احِلاً ِمْن َذَكٍر اأَْو اأُنْثَى  وهو يتلو قوله تعاىل: ﴿ َمْن َعِمَل �صَ

َوُهَو ُموؤِْمٌن َفلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطِيّبًَة ﴿ ) �صورة النحل االآية: 97 
( كيف يحزن قارئ القراآن الكرمي وهو يتلو قوله تعاىل:  ﴿ 

ُ لَنَا ُهَو َمْواَلنَا ﴿ ) �صورة التوبة  يبَنَا اإِاَلّ َما َكتََب اهلَلّ ُقْل لَْن يُ�صِ
اُغوُت يُْخِرُجونَُهْم  االآية:  النُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروا اأَْوِليَاوؤُُهُم الَطّ

لَُماِت ﴿  ) �صورة البقرة االآية: 257 (. ِمَن النُّوِر اإِىَل الُظّ
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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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�إىل  مقدمة  وثائق  �أظهرت 
�لأمريكية  �ملحاكم  �إحدى 
�ل�سيار�ت  مو�فقة �رشكة �سناعة 
 299 دفع  على  فورد  �لأمريكية 
دعوى  لت�سوية  دولر  مليون 
�لو�سائد  ب�سبب  �سدها  ق�سائية 
�مل�ستخدمة يف  �ملعيبة  �لهو�ئية 
�رشكة  من  و�ملوردة  �سيار�تها 
�سناعة �لو�سائد �لهو�ئية �ليابانية 

"تاكاتا".
�إىل  مقدمة  وثيقة  وبح�سب 
فلوريد�  ولية  يف  �ملحكمة 
فورد،  �رشكة  فاإن  �لأمريكية 

�سيار�ت  منتج  �أكرب  ثاين  وهي 
�ستدفع  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
دعاوى  لت�سوية  �لأمو�ل  هذه 
�لعمالء  �أقامها  �لتي  �لتعوي�سات 
�لقت�سادية  �لأ�رش�ر  ب�سبب 
هذه  وحتتاج  لها.  تعر�سو�  �لتي 
�ملحكمة  مو�فقة  �إىل  �لت�سوية 

حتى ت�سبح �سارية �ملفعول.
و"بي. "تويوتا"  �رشكات  كانت 
و"�سوبارو"  و"مازد�"  �إم.دبليو" 
تو�سلت  قد  �ل�سيار�ت  ل�سناعة 
مع  �تفاق  �إىل  �ملا�سي  �لعام  يف 
�ملت�رشرين لت�سوية دعاوى مماثلة 

دولر،  مليون   553 �سد�د  مقابل 
ودفعت "تويوتا" �جلزء �لأكرب من 
مبلغ �لت�سوية وكان 5ر278 مليون 
ودفعت  "بي.�إم.دبليو"  ثم  �سيارة 
ت�سوية  ويف  دولر.  مليون   131
على  "ني�سان"  و�فقت  منف�سلة 
وماز�لت  دولر.  مليون   98 دفع 
هناك دعاوى قائمة �سد �رشكات 
"جرن�ل  مثل  �لأخرى  �ل�سيار�ت 
كر�ي�سلر"  و"فيات  موتورز" 

و"فولك�سفاجن" و"د�ميلر".
"تاكاتا" �ملعيبة  �أن و�سائد  يذكر 
يف  �نتفاخها  عند  تنفجر  كانت 

�سظايا  فتن�رش  �لت�سادم  حال 
بجر�ح  �لركاب  ت�سيب  معدنية 
قد توؤدي �إىل �لوفاة. ومت تر�سد 
مرتبطة  وفاة  حالة   20 من  �أكرث 
هذه  ت�سمل  ول  �حلو�دث.  بهذه 
�ملتعلقة  �لتعوي�سات  �لت�سويات 
بحالت �لإ�سابة �أو �لوفاة نتيجة 

عيوب �لو�سائد �لهو�ئية.
عيوب  بوجود  "تاكاتا"  و�عرتفت 
دفع  على  وو�فقت  منتجاتها  يف 
غر�مة ت�سل �إىل مليار دولر، مما 
�أدى �إىل �إ�سهار �إفال�سها يف �لعام 

�ملا�سي.

تويوتا تطلق "Supra" اجلديدة

S90 موديل طويل من فولفو

   
ك�سفت �رشكة فولفو مودياًل طوياًل من �سيارة �ل�سالون S90 �لفاخرة، 

يتمتع مبزيد من �لهيبة و�لفخامة.
 S90L Excellence و�أو�سحت �ل�رشكة �ل�سويدية �أن �ملوديل �لطويل
يزيد طوله عن �ملوديل �لقيا�سي بـ 12 �سم، ويزخر بتجهيز�ت فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف �خللف مع وظائف �لتهوية و�لتدليك وطاولت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�ساءة وحامل م�رشوبات قابل ل�سبط 

درجة �حلر�رة.
ومن �لتجهيز�ت �لأخرى مكيف هو�ئي �أوتوماتيكي رباعي �ملناطق 

ونظام �سوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإ�سافة �إىل عزل 
�ل�سو�ساء وتعتمد �ل�سيارة S90L Excellence �لفارهة على �سو�عد 

�ملحرك T8 بقوة 288 كيلوو�ت/390 ح�سان، وتتوفر ب�سعر يبد�أ من 
108 �ألف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
الأول مرة اأثناء اختبارها

�أول بوجاتي �سريون خرجت من م�سنع مول�سيم �لفرن�سي لل�سوبركارز 
مر عليها عامني، ويف مايو �ملا�سي �سلّمت �ل�رشكة �لنموذج 100 منها.

لذ�، عندما نرى منوذجني منها يتم �ختبارهما على حلبة نوربورجرينج، 
فهذ� ب�سكل طبيعي يثري �لت�ساوؤل.

كل من منوذجي �سريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي �لتريبو 16 
�سلندر بقوة 1،500 ح�سان و1،600 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، لكن ما 

�ل�رش خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ��ستناد� على �لتقارير �لتي �طلعنا 
عليها، �لأول �أن ما نر�ه هنا هو موديل �سوبر�سبورت يتم �ختباره، و�لذي 

�سيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�ض �أن يك�رش حاجز �أ�رشع 
�سيارة يف �لعامل، �أما �لحتمال �لثاين فهو �أن هذه هي �سريون �سبورت 

حتديث �سريون �لتي مت �طالقها يف معر�ض جنيف لل�سيار�ت 2018 
ومتر مبرحلة �لختبار�ت �لنهائية.

على كل حال، بوجاتي بال �سك تخطط ل�سيء ما، وبالرغم من �أننا ل 
نعرف ما هو بعد لكن �لغالب �أنها �سريون �سوبر�سبورت، �إل �أن �إطالقها 

بالأ�سو�ق لن يكون باأي وقت قريب.

�أكدت م�سادر مقربة من تويوتا 
عزم �ل�رشكة �إطالق منوذج 

 "Supra" جديد من �سيار�ت
�لريا�سية قريبا ومن �ملفرت�ض 
�أن تاأتي هذه �ملركبة مبحرك 

توربيني ب�ست �أ�سطو�نات، 
قادر على توليد عزم 450 

ح�سانا، وزيادة �لت�سارع من 
0 �إىل 100 كلم/ �ساعة يف 3 

ثو�ن فقط، بالإ�سافة �إىل 
علبة �رشعات �أوتوماتيكية بـ 

8 مر�حل، ونظام دفع رباعي 

ريا�سي.
�أما هيكل �ل�سيارة ف�سياأتي 

�ن�سيابيا بطول 4.38 م، 
وبعر�ض 1.85 م، وم�سافة بني 
قاعدتي �لعجالت تبلغ 2.47 

م.كما �ستزود هذه �ل�سيارة 
باأنظمة فر�مل خا�سة، تدخل 

يف تركيبها �ألياف �لكربون، 
بالإ�سافة �إىل �أنظمة تعليق 

وعجالت ريا�سية مميزة تزيد 
من ثباتها على �ملنعطفات 

وعند �ل�سري ب�رشعات عالية.

ني�سان ليف 2019 تظهر الأول مرة مع بطارية كبرية
ر�سدت ني�سان ليف 2019 �لن�سخة ذ�ت 

بطارية 60 كيلوو�ط لأول مرة و�لتي 
كان يطالب بها �لعمالء منذ �سنو�ت 

عندما �نطلقت ليف 2018 �جليل �لثاين 
بالعام �ملا�سي، كانت �سانعة �ل�سيار�ت 

�ليابانية ل تز�ل تطّور ن�سختها ذ�ت 
�لبطارية �لكبرية، لذ� قررت تاأجيلها 
�إىل موديل 2019 وهو ما كان قر�ر� 

�سائبا حيث �أنها تدعم �ل�سحن �ل�رشيع.
�سورة ليف 2019 �ملتوفرة لدينا هنا 
قد ن�رشت بو��سطة �سانعة حمطات 
�ل�سحن �ل�سوي�رشية EVTEC وكان 

يتم �سحنها مبعدل 102 كيلوو�ط، 
�أي �سعف ما يقدمه موديل 2018، 

وح�سب تقرير ياباين، �ستكون �ل�سيارة 
قوتها 215 ح�سان وتاأتي مع �ساحن 22 

كيلوو�ط وبطارية توفر مدى 

�سحن قد يكفي قطع 500 كيلومرت، ما 
�سي�ساهم بكل تاأكيد يف �لإقبال عليها 

و�لنتقال �إىل �لطر�ز�ت �لكهربائية.
يذكر �أنه ومنذ �إطالق ني�سان ليف 

2018 �جلديدة كليا بالأ�سو�ق، �سهدت 

�ل�سيارة �لكهربائية طلبا مرتفعا حول 
�لعامل لدرجة �سانعة �ل�سيار�ت �ليابانية 

مل تكن قادرة على تلبية �لطلب حيث 
كانت تبيع ن�سخة منها كل 12 دقيقة يف 

�أوروبا وحدها.

فرياري تطلق اأ�سرع �سيارة كهربائية يف العامل
نيتها  عن  فري�ري  �رشكة  �أعلنت 
كهربائية،  ريا�سية  �سيارة  �إطالق 
نوعها يف  من  �لأ�رشع  ت�سبح  قد 
ت�سبح  �أن  �ملفرت�ض  ومن  �لعامل 
معدل  �جلديدة منوذجا  �ل�سيارة 
 "Pininfarina" �سيار�ت  عن 
و�ستزود  �ل�سهرية،  �لريا�سية 
�ألياف  من  خفيف  بهيكل 

كما  و�خلفيفة  �ملتينة  �لكربون 
هذه  تاأتي  �أن  �ملفرت�ض  من 
جبار  كهربائي  مبحرك  �ل�سيارة 
من  �لت�سارع  زيادة  من  �سيمكنها 
�أقل  يف  �ساعة  كلم/   100 �إىل   0
من ثانيتني، وي�سل بها �إىل �رشعة 
ق�سوى تبلغ 402 كلم/ �ساعة. �أما 
ف�ستاأتي  �ل�سيارة  هذه  بطاريات 

ف�سحنها  �ل�رشيع،  �ل�سحن  مبيزة 
دقيقة   15 �سي�ستغرق  بالكامل 
فقط، و�ل�سحنة �لو�حدة �ستمكن 
 500 مل�سافة  �ل�سري  من  �ملركبة 

كلم.
معدل  �إن  �ملفو�سية  وقالت 
ومع   .%80 بلغ  �لآن  �لإ�سالح 
 %36 من  �لن�سبة  تختلف  ذلك 

�أملانيا،  يف   %96 �إىل  رومانيا  يف 
�لأوروبي  �لعدل  مفو�سة  بح�سب 
�ملفو�سية  و�أ�سارت  يوروفا  فري� 
قالت  حيث  �لق�سور،  بع�ض  �إىل 
�إن �ل�رشكة مل توفر �سمانا كامال 
ب�سبب  م�ساكل  حدوث  حال  يف 
�لإ�سالح، كما �أن �رشوط �لإدر�ج 

يف خطة �لإ�سالح �سعبة.
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11.4.1 iOS مف�ج�أة �سيئة من �أبل يف حتديث

ت�أتي ن�سخة »�آي �أي �إ�س 11.4.1« 
لأجهزة  ب�سيطة  �إ�سالح�ت  مع 
�أم�ن  �إىل ميزة  �إ�س�فة  �أبل  هو�تف 
�لهو�تف  �قتح�م  ملنع  جديدة 
وزي�دة �لأم�ن، لكن ظهرت م�سكلة 
ذ�ته  �لوقت  يف  وحمبطة  جوهرية 
تتمثل بعدم قدرة عدد متز�يد من 
�للوحية  ب�د  و�آي  فون  �آي  م�لكي 
من  تطبيق�ت  �أي  حتديث  على 
�إىل  �لرتقية  بعد  �ستور  �آب  متجر 

.11.4.1 iOS
تويرت  م�ستخدمي  �أحد  ويلخ�س 

�مل�سكلة ق�ئاًل: »بعد �لتحديث �إىل 
11.4.1 يبدو �أن هن�ك م�سكلة يف 
حتديث�ت �لتطبيق، �إذ يعر�س متجر 
�لتطبيق�ت  من  �لعديد  �لتطبيق�ت 
�ل�سغط  عند  ولكن  حتديثه�،  ليتم 
�لكل«،  �أو »حتديث  على »حتديث« 

لن يتم حتديث �لتطبيق�ت«.
�لعديد  مع  �ل�سين�ريو  هذ�  ويتكرر 
من �مل�ستخدمني �لآخرين، وتو�سح 
ردود �لدعم �لفني لدى �رشكة �أبل 
لهذ�  حمددة  حلول  وجود  عدم 
ح�س�ب  يطلب  حيث  �ملو�سوع، 

�مل�ستخدمني  من  �لفني  �لدعم 
تبديل �ت�س�ل �لنرتنت و��ستخد�م 
�سبكة ل�سلكية خمتلفة عن �حل�لية، 
و�إجر�ء  �أبل،  معرف  من  و�لتحقق 
��ستع�دة  ح�لة  من  �لتحقق  عملية 
�لحتي�طي،  �لن�سخ  من  كالود  �آي 
يف  �لتطبيق�ت  جميع  وحتديث 

وقت و�حد.
وتوؤكد ردود �مل�ستخدمني �أن جميع 
هذه �حللول مل توؤتي ثم�ره�، حيث 
�أن �حلل �لوحيد �لذي �كت�سفه �أحد 
�مل�ستخدمني يعتمد على ��ستخد�م 

 VPN خ��سة  �فرت��سية  �سبكة 
هذ�  حتى  ولكن  �لعملية،  لإمت�م 
�حلل مل ينفع جميع �مل�ستخدمني، 
ق�باًل  حاًل  لي�س  �أنه  �لو��سح  ومن 
للحي�ة على �ملدى �لطويل، ونظر�ً 
�لتطبيق�ت  حتديث  عملية  �أن  �إىل 
لال�ستمت�ع  �أ�س��سي�ً  �أمر�ً  تعترب 
و�آي  فون  �آي  �أجهزة  ب��ستخد�م 
ل  �أبل  �أن  �لو��سح  من  ف�إنه  ب�د، 
متتلك خي�ر�ً �سوى �إ�سد�ر �لن�سخة 
�لت�سغيلي  نظ�مه�  من   11.4.2

ب�سكل �رشيع حلل هذه �مل�س�كل.

و�ت�س �آب ُيحظر على �مل�ستخدمني 
دون 16 ع�م� يف �أوروب�

بدو �أن ��ستخد�م و�ت�س �آب �سيُحظر على �مل�ستخدمني دون �سن 16 ع�م� يف جميع 
�أنح�ء �أوروب�، وذلك للم�س�عدة على �للتز�م بقو�عد حم�ية �لبي�ن�ت �جلديدة 

و�سيُطلب من �مل�ستخدمني �لت�أكيد على �أن �أعم�رهم ل تقل عن 16 ع�م�، و�ملو�فقة 
على بنود �خلدمة �جلديدة وقو�عد �خل�سو�سية يف �لأ�س�بيع �لقليلة �ملقبلة. ولكن 

لي�س من �لو��سح كيف �سيتم تنفيذ هذ� �لإجر�ء فعلي�، نظر� لأن و�ت�س �آب جتمع 
بي�ن�ت حمدودة جد� عن م�ستخدميه� ويف �لوقت نف�سه، يتخذ موقع في�سبوك، �لذي 
يتبع �سي��سة منف�سلة للبي�ن�ت، مق�ربة خمتلفة للم�ستخدمني �لذين ترت�وح �أعم�رهم 
بني 13 و15 ع�م�، من �أجل �لمتث�ل لق�نون تنظيم حم�ية �لبي�ن�ت �لع�مة �لأوروبية 

)GDRP(
�أول حتديث و�ت�س �آب بعد ف�سيحة في�سبوك يحمل »تعديالت مثرية«�أول حتديث 

و�ت�س �آب بعد ف�سيحة في�سبوك يحمل  تعديالت مثرية
ويطلب عمالق �ملو�قع �لجتم�عية معلوم�ت عن �أحد �لو�لدين �أو �لو�سي، لإعط�ء 
�لإذن للم�ستخدمني �ل�سغ�ر من �أجل تب�دل �ملعلوم�ت على �ملن�سة لكن و�ت�س �آب 

�لتي حققت �أكرث من 1.5 ملي�ر م�ستخدم يف �سهر ين�ير، وفق� ملوقع في�سبوك، ق�لت 
يف بي�ن �إنه� ل تطلب �أي حقوق جديدة جلمع �ملعلوم�ت �ل�سخ�سية يف �لتف�قية 

�لتي �أن�س�أته� لالحت�د �لأوروبي و�أو�سحت �ل�رشكة �أن �لهدف يتمثل يف تو�سيح كيفية 
��ستخد�م وحم�ية �ملعلوم�ت �ملحدودة �ملتوفرة لدى و�ت�س �آب

وتتعر�س و�ت�س �آب �لتي ت�أ�س�ست ع�م 2009، ل�سغط من بع�س �حلكوم�ت �لأوروبية 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، ب�سبب نظ�م �ملر��سلة �مل�سفرة وخطة م�س�ركة �ملزيد 

من �لبي�ن�ت مع �ل�رشكة �لأم، في�سبوك وجتدر �لإ�س�رة �إىل �أن �حلد �لأدنى ل�سن 
��ستخد�م و�ت�س �آب �سيظل 13 ع�م� يف بقية �أنح�ء �لع�مل، مب� يتم��سى مع �سي��سة 

في�سبوك

�أدوبي ُتطلق تطبيق �مل�س�دقة �لثن�ئية 
حل�س�ب�ته�  Adobe Authenticator

�لرت��سل  تطبيق�ت  معظم 
لديه�  �لإجتم�عية  و�لتو��سل 
)عملية  �لثن�ئية  �مل�س�دقة  ع�مل 
�لتحقق بخطوتني( يف �لإعد�د�ت 
ب�سكل �فرت��سي، وكذلك خمتلف 
هن�ك  ب�ملق�بل  قوقل،  خدم�ت 
هذ�  يف  م�س�عدة  تطبيق�ت 
�رشكة  �سجع  م�  وهذ�  �ملج�ل. 
ت�أمني  جم�ل  يف  لتدخل  �أدوبي 
وذلك  �لفكرة،  بنف�س  �حل�س�ب�ت 
�جلديد  لتطبيقه�  �إطالقه�  عرب 
 Adobe Authenticator

.iOSعلى كٍل من �أندرويد و
لذلك �إن كنت ترغب يف �حل�سول 
يف  حل�س�بك  قوي  �أم�ن  على 
�أدوبي فتحقق من هذ� �لتطبيق، 

�لذكي  �سي�ستخدم ه�تفك  و�لذي 
مم�  هويتك،  من  �لتحقق  بهدف 
�أي  على  جًد�  �ل�سعب  من  يجعل 

�سخ�س �خرت�ق ح�س�بك.
�أن  �ملزعج  من  يكون  قد  وطبًع� 
مرة  كل  يف  معك  ه�تفك  يكون 
منتج  �إىل  �لدخول  ت�سجيل  تريد 
�لثمن  هو  هذ�  ولكن   ،Adobe
ح�س�ب  مق�بل  تدفعه  �لذي 
يدعم   � �أي�سً ن�حيته  من  �آمن، 
�ل�ستج�بة  رموز  م�سح  �لتطبيق 
�أندرويد  �س�عة  ودعم  �ل�رشيعة، 
 Adobe تطبيق  �أخرًي�  وير، 
متوّفر   Authenticator
لتحميله  جم�ين  ب�سكل  للتحميل 

 iOS على �أندرويد و

 ثغرة �أمنية جديدة 
يف �أجهزة �آبل �لذكية

�جله�ز  يقوم  دق�ئق،  غ�سون  ويف 
غرف  يفتح  رئي�سي«  »مفت�ح  ب�إن�س�ء 
�أن  هو  للقلق  يدعو  وم�  �لفن�دق. 
على  متوفرة  �ملطلوبة  �لأجهزة 
من  مئ�ت  ب�سع  مق�بل  �لإنرتنت 
من  �لب�حثون  ومتكن  �لدولر�ت 

�لقفل  لنظ�م  رئي�سي  مفت�ح  �إن�س�ء 
ل�سن�عة  �رشكة  �أكرب  ت�سنعه  �لذي 
  Assa Abloy �لع�مل،  يف  �لأقف�ل 
�لبحث  فريق  �أخطر  �ل�سدد،  وبهذ� 
�ل�رشكة ب�خللل، وتع�ون معه� لإ�سالح 
ل  �لب�حثني  �أن  حني  ويف  �مل�سكلة 

كيفية  عن  ك�ملة  تف��سيل  ين�رشون 
حذرو�  �أنهم  �إل  �لهجم�ت،  تنفيذ 
�لإق�مة  ب�س�أن  �حليطة  لأخذ  �لن��س 
ترك  عدم  ذلك  يف  مب�  �لفن�دق،  يف 
مقتني�ت ثمينة يف �لغرف، و��ستخد�م 
�سل�سلة �لأبو�ب �أثن�ء �لتو�جد د�خله�

في�سبوك تعرث على 1.9 مليون من�سور 
»�إره�بي« خالل ثالثة �أ�سهر فقط

خو�رزمية  في�سبوك  �رشكة  ��ستخدمت 
جديدة، يف �لك�سف عن 1.9 مليون من�سور 
لتنظيم �لق�عدة وتنظيم �لدولة �لإره�بيني، 
�جل�ري  �لع�م  بد�ية  منذ  ن�رشه�  مت 
جميع  �ألغت  ب�أنه�  في�سبوك  و�رشحت 
وكل  �ملتورطة  و�ملن�سور�ت  �حل�س�ب�ت 
كم�  �حلديث.  �أو  �لقدمي  �سو�ء  حمتو�ه�، 

�لإره�ب  مك�فحة  فريق  �ل�رشكة  و�سعت 
موظف،   200 �إىل   150 من  به�،  �خل��س 
خالل 6 �أ�سهر فقط، وذلك من �أجل تعزيز 
�لأن�سطة  مك�فحة  �إىل  �لر�مية  �جلهود 
على  �ملنت�رشة  �أو«�لإره�بية«  �مل�سبوهة 
وعممت  �لجتم�عي  �لتو��سل  و�س�ئل 
في�سبوك على موقعه� وعلى »تويرت« �أي�س�، 

�لذكية  للتكنولوجي�  �لرئي�سية  �ل�سم�ت 
�ملن�سور�ت  وتدمري  ر�سد  يف  �ملتبعة 
�لإلكرتونية �مل�سبوهة كم� �أ�س�رت �ل�رشكة 
بلغ  �ملن�سور�ت  معدل  �أن  �إىل  �لأمريكية 
كل  جديد  من�سور  قر�بة  مقلق�،  حد� 
دقيقة، �أي م� يع�دل 60 من�سور� »�إره�بي�« 

يف �ل�س�عة �لو�حدة

 »Word« فريو�س جديد يف ملف�ت
يهدد ماليني �حلو��سب

كم� يعتقد �خلرب�ء يف �لوك�لة �لوطنية 
�أن  بريط�ني�  يف  �جلرمية  ملك�فحة 
�ملوقع  ��ستغلو�  �لإنرتنت  »قر��سنة 
�إلكرتونية  هجم�ت  لتنفيذ  �ملذكور 
و�ملوؤ�س�س�ت  �لبنوك  من  �لعديد  على 
كبدت  و�لتي   ،2017 ع�م  �مل�لية 
ف�دحة  م�لية  خ�س�ئر  حينه�  �لبنوك 

�سب�ط  �أن  �إىل  �ملعلوم�ت  وت�سري 
�ألقو�  بريط�ني�  يف  �لق�نون  حم�ية 
ي�ستبه  �أ�سخ��س،   6 على  �لقب�س 
ب�نتم�ئهم �إىل جمموعة ت�ستغل �ملوقع 
�ملذكور لتنفيذ �لهجم�ت �لإلكرتونية، 
وي�ستفيدون من خدم�ت �ملوقع مق�بل 

»14.99« دولر فقط



بهذ� �ل�صدد، ومنذ بد�ية هذه �لعملية و �إىل 
غاية 30 يونيو 2018، �رتفع عدد �ملو�طنني 
�لرئا�صية  �لإجر�ء�ت  من  ��صتفادو�  �لذين 
�إىل مائتني و �أربعة و خم�صني �ألف و �صتمائة 
من  مو�طنا،   )254.622( وع�رشين  و�ثنان 
بينهم ثالثة �ألف و �صتمائة و ثالث و ثالثني  
نف�س  �إطار  ويف  باخلارج.  مقيما   )3.633(
هذه �لإجر�ء�ت ويف نف�س �لفرتة، مت ت�صوية 
و  �ألف  ثالثني  و  ثالثة  و  ثمامنائة  و�صعية 
 )833.453( خم�صني  و  ثالثة  و  �أربعمائة 
من   .2014 �صنة  قبل  �لدفعات  من  متاأخر� 

جهة �أخرى، تنهي وز�رة �لدفاع �لوطني �إىل 
علم �ملو�طنني باأن مر�كز �خلدمة �لوطنية، 
عرب كامل �لرت�ب �لوطني، تو��صل ��صتقبال 

�لأ�صخا�س �ملعنيني للتكفل بهم، بال�رشعة 
�ملطلوبة، وهذ� ب�رشف �لنظر عن جد�ول 

�ملرور �ملحددة م�صبقا.

م٫�س

املولودون �سنة 1984 وما قبل

 توا�سل عملية ت�سوية و�سعية املواطنني البالغني ثالثني �سنة فما فوق
تعلن وزارة الدفاع الوطني باأن ت�سوية الو�سعية جتاه اخلدمة الوطنية، املتعلقة باملواطنني 
البالغني ثالثني )30( �سنة فما فوق اإىل غاية 31 دي�سمرب 2014، اأي املولودين �سنة 1984 وما 

قبل، املقررة من طرف رئي�س اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وزير الدفاع الوطني، 
تتوا�سل يف ظروف جيدة .

اإ�سقاط ميهوبي 
و لعنة ال�سللية

من يقراأ تعليقات بع�س املثقفني على الفاي�سبوك 

الطرفني  اأن  يتخيل  الثقافة  وزارة  دور  حول 

يف  جتري  م�ستحكمة،  عداوة  طريف  على  يقفان 

الدم  ،ل يكاد مير يوم دون اأن جد اأحدهم ي�سن 

للفعل  الر�سمية  املنظومة  �سد  كا�سحا  هجوما 

بال�سمت جتاهل هذه  املوؤ�س�سة  الثقايف،و تكتفي 

امللف  حتويل  عدم  يف  منها  رغبة  رمبا  الهجمات 

من النرتنت اإىل م�ستوى الراأي العام  عناك نقد 

كبري لطريقة �سناعة و دعم الكتاب و ترويجه 

الكتب  من  باأطنان  مملوءة  تزال  ل  فاملخازن 

اإنتاجها خالل خمتلف التظاهرات مثل  التي مت 

تلم�سان و ق�سنطينة،و قبل اأيام تناولت جريدة 

ماليري  اأن  فيه  تقول  مثريا  ملفا  كبرية  وطنية 

اأن  دون  عناوين  ب�سعة  على  �سرفها  مت  كثرية 

يكون لها اأثر يف الواقع . من جهته وزير القطاع 

عزالدين ميهوبي نال ن�سيبه من النقد من طرف 

جمموعة ت�سعى منذ �سنوات لالطاحة به نتيجة 

ح�سابات �سخ�سية  ترتبط بفرتة رئا�سته لحتاد 

ينال  اأن  هنا  العيب  ،لي�س  اجلزائريني  الكتاب 

�سخ�سية  باعتباره  النقد  من  ن�سيبه  الوزير 

منطق  وفق  ذلك  يتم  اأن  العيب  لكن  عمومية 

ال�سللية و الع�سبيات ال�سيقة  فالغالبية العظمى 

قد  بعينها،و  ولية  اإىل  تنتمي  الأ�سوات  من 

اإ�سقاط ميهوبي  لنف�سها هدفا وحيدا هو  و�سعت 

من كر�سي الوزارة يف حني ل تزال الرياح جتري 

املواجهة  البداية كان  يف �سالح هذا الأخري. يف 

بقفازات  املالكمة  مبنطق  تتم  الطرفني  بني 

اأو  مادي  باأمل  اأحدهما  ي�سعر  ل  حيث  حرير  من 

معنوي ،غري اأن هذا املنطق مت ا�ستبداله مبنطق 

للمكانة  احرتاما  لتناوله  املجال  لي�س  اآخر 

اإىل  اجللو�س  الأوىل  األي�س  للطرفني.  الرمزية 

طاولة واحدة و احلديث ب�سراحة عن امل�سروع 

الثقايف الوطني ،و كيفية جت�سيده بدل ا�ستنزاف 
القدرات يف معارك وهمية.

موقف

ليفربول يعر�ض 
مبلغا »قيا�سيا« ل�سم 

حار�ض برازيلي 
�لإجنليزي و�صيف  ليفربول  نادي  قدم 
قيا�صيا  عر�صا  �أوروبا،  �أبطال  دوري 
حار�س  �صم  �أجل  من  �لإيطايل  لروما 
مرمى منتخب �لرب�زيل �ألي�صون باكري، 
�لإعالم  و�صائل  ذكرت  ما  بح�صب 

�لربيطانية  �م�صالأربعاء.
وذكرت �صبكة »بي بي �صي« �لربيطانية 
جنيه  مليون   62 عر�س  ليفربول  �أن 
�أمريكي(  دولر  مليون   80( �إ�صرتليني 
حمل  �لذي  �حلار�س  ل�صم  روما  على 
نهائي  ربع  حتى  بالده  منتخب  �ألو�ن 
�لقدم،  كرة  يف   2018 رو�صيا  مونديال 
فيما �أ�صارت »�لغارديان« �إىل �أن �لفريق 
مليون   66،9 �إىل  عر�صه  رفع  �لأحمر 

احلاججنيه �إ�صرتليني. # وداد 

مرتجمة ترامب مطالبة بك�سف 
اأ�سرار قمة هل�سنكي

الرابط بني الق�سر وواد غري ببجاية

توا�سل غلق الطريق الوطني رقم 12 

�سيدي بلعبا�س

�ساحنة تقتل �سخ�سا يف حادث مرور 

بالكونغر�س  ع�صو�ن  دعا 
مرتجمة  ملثول  �لأمريكي 
�أمام  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 
على  لتطلعهم  �مل�رشعني، 
حقيقة ما د�ر خالل �للقاء �لذي 
جمع تر�مب مع نظريه �لرو�صي 
يف  �لثنني  بوتني  فالدميري 

هل�صنكي.
وطالبت �ل�صناتورة جني �صاهني، 
عرب  �لدميقر�طي،  �حلزب  عن 
تغريدة  لها، با�صتدعاء �ملرتجمة 
ح�رشت  �لتي  غرو�س  مارينا 
�لإدلء  �أجل  من  �لجتماع، 

ب�صهادتها �أمام �لكونغر�س.

يعرف �لطريق �لوطني رقم �لر�بط 
�زدحام  بجاية  وزو  تيزي  بني 
مروري على م�صتوى مفرتق �لطرق 
�لولئي  �لطريق  نحو  بالق�رش 
�لطريق  و  �أميزور  و  �لق�رش  بني 
�لوطني و رقم 75 من �ميزور نحو 
�لطريق  غلق  ب�صبب  وذلك  بجاية 

طرف  من  غري  و�د  و  �لق�رش  بني 
حمتجني يطالبون مب�صاريع تنموية 
كبرية  معاناة  يف  �أي�صا  ت�صبب  مما 
�لطريق  وم�صتعملي  للمو�طنني 
و�ملر�صى  �مل�صافرين  خا�صة 

و�لعمال
ح-�س

من  �لبالغ  م،ب«   « �ملدعو  لقي 
�صبيحة  ،م�رشعه  �صنة   58 �لعمر 
�لطريق  م�صتوى  ،على  �أم�س 
ب�صيدي  �حلاج  م�صايل  �جلنوبي 
�صاحنة  ده�صته  بعدما  بلعبا�س 

نقلته  ،حيث  »هيوند�ي«  نوع  من 
�إىل  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
وقت  يف  �جلثث  حفظ  م�صلحة 
يف  حتقيقا  �لأمن  م�صالح  فتحت 

�أ�صباب �حلادث �س.�صهيب

 خطر حمدق بالبنية التحتية
 ل�سبكات الإنرتنت العاملية!

�أن  للقلق  مثرية  جديدة  در��صة  وجدت 
�أن  ميكن  �لبحر  �صطح  م�صتوى  �رتفاع 
يوؤدي �إىل كارثة مدمرة لآلف �لأميال من 
حتت  �ملوجودة  لالإنرتنت  �لتحتية  �لبنية 
�ملدن �ل�صاحلية �لكربى. ويقول �لباحثون 

�إن �ل�رشر �صيحدث على �لأرجح يف وقت 
�أقرب مما كان مقدر� �صابقا، حيث يتوقع 
�آلف ميل من  �أكرث من 4  �أن يكون هناك 
كابالت �لألياف �لب�رشية �ملعر�صة خلطر 

�لغرق يف غ�صون 15 عاما.

 راعية للجنة الأوملبية
 والريا�سية اجلزائرية

األيان�ض للتاأمينات 
 تدعم ا لألعاب 

الإفريقية لل�سباب 
2018

وفية ل�صمعتها كموؤ�ص�صة �صابة ديناميكية،و ل تدخر 
�أية و�صيلة من �أجل �مل�صاهمة يف تنمية �صباب بلدها 
على كل �لأ�صعدة، �أليان�س للتاأمينات، ر�عي �للجنة 
�لأوملبية و�لريا�صية �جلز�ئرية منذ 2013، ت�صعد 
بدعم �لطبعة �لثالثة لالألعاب �لإفريقية لل�صباب، 

فئة– 14( 18 �صنة )و �لتي تنظم لأول مرة يف �جلز�ئر 
من 17 �إىل 28 جويلية �جلاري، ح�صب �ملنظمني، 

ت�صجل هذه �لدورة �جلز�ئرية رقما قيا�صيا من حيث 
عدد �مل�صاركني و�لأ�صناف، حيث تنتظر �لدورة مال 
يقل عن 3000 م�صارك من 54 دولة متخ�ص�صني يف 30 

�صنف، من بينهم 432 جز�ئري.

ورقلة 

حملة حت�سي�سية حول 
الت�سمم العقربي  

يتم حاليا �لرتكيز بولية ورقلة على توعية 
وحت�صي�س �أكرب عدد ممكن من �ملو�طنني 

لتفادي ل�صعات �لعقارب، �لتي غالبا ما تزد�د 
خالل  فرتة �ل�صيف، ح�صبما علم �أم�س 

�لأربعاء من م�صوؤويل �ملديرية �ملحلية لل�صحة 
و�ل�صكان. ويتم حاليا تكاثف وتن�صيق �جلهود 
بني جميع �لفاعلني يف هذ� �ملجال كم�صالح 
�لولية و�لبلدية ومديريات �ل�صحة و�لبيئة 
و�جلمعيات �ملحلية �لنا�صطة و�ملوؤ�ص�صات 
�لعمومية وغريها من �أجل عملية توجيه 
و�إر�صاد �ملو�طن �لذي يعترب »�ل�رشيك 

�لأ�صا�صي« يف مكافحة هذه �حل�رشة �لقاتلة، 
كما �أكده �لدكتور طارق ه�صام مدين من 

م�صلحة �لوقاية لذ�ت �ملديرية.
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   PixX العرو�ض ال�سخمة  ملوبيلي�ض
يعلن موبيلي�س عن �إثر�ء عر�س PixX و 
جديدة  عرو�س  و  تعديالت  باإدخال  ذلك 
باإر�صاء  ،ت�صمح  جاذبية  ،�أكرث  عليه 

حاجيات �لزبائن �لأكرث طلباً. 
�لدفع  عر�س  زبائن  ،�صيتمكن  عليه  و 
�مل�صبق مبت�صم PixX  ،من �لإ�صتفادة من 
عرو�س �صخمة ذو مز�يا متعددة بت�صكيل 
�لالئحة  *600# �أو ب�رش�ء �لعر�س مبا�رشة 
 :  PixX  100 عر�س  �لبيع.  نقاط  لدى 
حمدودة  غري  ق�صرية  ر�صائل  و  مكاملات 
نحو �صبكة موبيلي�س  + 150 دج نحو جميع 
�ل�صبكات �لوطنية + Go 1،�صالح ملدة 24 

�صاعة.
ر�صائل  و  مكاملات   :  PixX  500 عر�س 
ق�صرية غري حمدودة نحو �صبكة موبيلي�س  
+ 750 دج نحو جميع �ل�صبكات �لوطنية + 

Go 5،�صالح ملدة 15 يوم.
عر�س PixX 1000 : مكاملات و ر�صائل 
ق�صرية غري حمدودة نحو �صبكة موبيلي�س  
+ 2000 دج نحو جميع �ل�صبكات �لوطنية + 

13Go  +  جماين، �صالح ملدة �صهر.
عر�س PixX 2000 : مكاملات و ر�صائل 
ق�صرية غري حمدودة نحو �صبكة موبيلي�س  
+ 4000 دج نحو جميع �ل�صبكات �لوطنية + 

Go 30 +  جماين، �صالح ملدة �صهر.
كذلك ،وحتى ي�صتفيد �أقاربكم من �لعرو�س 
من  موبيلي�س  مُيَِكنُكم   ،  PixX �ل�صخمة 
و�إهد�ئه  فيه  �ملرغوب  �لعر�س  �رش�ء 
عن  �صلكني  خدمة  با�صتعمال  ملر��صلكم 

طريق �لالئحة 665#*.
و  �ل�صخمة  ،�لعرو�س   PixX عرو�س 

�لد�ئمة !
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