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اآلي�ت مك�فحة الف�ص�د 
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ال�سفري الفرن�سي باجلزائر كزافييه دريانكور

ال يوجد خف�س يف منح الت�أ�صريات  للجزائريني
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 النائب الربملاين عن »تاج« 
عبد الغني وي�سر للو�سط
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ال�سفري الرو�سي يف اجلزائر اإيغور بيالف

 هــــذه حــــ�لة بوتـــفليقة
 وهذا م� يفـعله ب�نــــتظ�م

 دفعات مدار�ص اأ�سبال الأمة لكل 
من �سطيف، وهران ، البليدة

12 �صبال يح�صلون على �صه�دة 
البك�لوري� بتقدير »امتي�ز«

تيزي وزو 

�صك�ن ايت �صعيد بتقزيرت يقطعون الطريق 
�سيدي بلعبا�ص

 07 حرائق تق�صي 
على 09 هكت�رات 

�سر�سال بتيبازة

اإنق�ذ ع�صرة 10 اأ�صخ��س من بني 
13 مر�صح� للهجرة غري ال�صرعية �ص24

�ص2

 حار�ص بوري�سيا دورمتوند
 حرمه من هدف عاملي

حمرز ٌيقنع يف 
اأول ظهور رفقة 
م�ن�ص�صرت �صيتي

ريا�سة

.        �صي��صة خ��صة يف جم�ل النقل واللوج�صتيك ل�صم�ن ت�صدير اجلزائر اإىل اإفريقي�
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جبهة التحرير الوطني

 �إعالن وفاة رئي�س جلنة 
�الن�ضباط عمر �لوز�ين

 

اللجنة  ع�ضو  الوزاين  عمر  املجاهد  وفاة  الوطني  التحرير  جبهة  اأعلنت 

املركزية ورئي�س جلنة الن�ضباط يف الأفالن، كما اأعلن احلزب اأن اجلنازة 

�ضتقام بعد �ضالة الع�رص مبقربة البليدة، وكتب احلزب يف من�ضور له على 

الفي�ضبوك »مبزيد من احلزن وال�ضى تلقينا نباأ وفاة املجاهد عمر الوزاين 

التحرير  جبهة  بحزب  الن�ضباط  جلنة  رئي�س  و  املركزية  اللجنة  ع�ضو 

الوطني . وعلى اثر هذا امل�ضاب اجللل يتقدم المني العام الدكتور جمال 

عبارات  با�ضمى  احلزب،  ومنا�ضلي  منا�ضالت  كافة  با�ضم  عبا�س،  ولد 

ان يرحمه  الفقيد راجيا من اهلل عز وجل  التعازي اىل عائلة  و  املوا�ضاة 

كنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان. انا هلل و انا اليه 
وي�ض

راجعون«
 

املركز النف�سي البيداغوجي للأطفال 
املعوقني ذهنيا بتدمايت

 ��ضتقبال 100 طفل من �لبليدة 
لالأطفال  البيداغوجي  النف�ضي  باملركز  الت�ضامنية  بالإقامة  قبلت 

ا�ضت

املعوقني ذهنيا بتدمايت بولية تيزي وزو  100 طفل مـــــن وليـــة البليــدة 

من  الطبي  الفح�س  عملية  انطلقت  حيث  الراحة  من  وقت  بعد  هدا  و 

تيزي  لولية  والت�ضامن  الجتماعي  الن�ضاط  عامة ملديرية  طبيبة  طرف 

وزو وكذا الأطاء العامني للخاليا اجلوارية والت�ضامن » الأطفال من ذوي 

�ضت�ضمح  حيث  املعوزين  الأطفال  من  واآخرين  ذهنيا«  الإعاقة  متخلفني 

لالأطفال امل�ضتفيدين من هــذه العملية الت�ضامنية من اكت�ضاف ما حتتويه 

ولية تيزي وزو من املناظر الطبيعية اخلالبة، ال�ضواطئ، وخمتلف املواقع 

التاريخية والأثرية و كذا التعرف على خمتلف العادات وتقاليد املنطقة

ح-�س 

خبر في 
صورة

ال�سفري الرو�سي يف اجلزائر اإيغور بيلف

 هــــذه حــــالة بوتـــفليقة
 وهذ� ما يفـعله بانــــتظام

م�ضاهل و �ألي�ضرت يتباحث ما �ألي�ضرت
اأّكد وزير ال�ضوؤون اخلارجية عبد القادر م�ضاهل اأم�س اأنه حتادث مع رئي�س 
جلنة ال�ضوؤون اخلارجية بالربملان الأوروبي دافيد ماك األي�ضرت يف عدة ق�ضايا 
و اأ�ضاف م�ضاهل يف تغريدة له عرب تويرت اأنه تناول رفقة األي�ضرت �ضبل تعزيز 

التعاون بني اجلزائر و الإحتاد الأوروبي خا�ضة يف املجال الربملاين.

�أكرب ناجح يف �لبكالوريا عمره 53 
�ضنة بالبويرة

الإفراج  خالل  احلدث  �ضنة   53 العمر  من  البالغ  ر�ضيد  مزيتي  ال�ضيد  �ضنع 
عن نتائج �ضهادة البكالوريا دورة 2018 ، كونه يعترب اأكرب ناجح مبعدل 10،85 
�ضعبة اآداب وفل�ضفة ، ويف حديث مقت�ضب جمعه بجريدة » الو�ضط » اأكد لنا 
عمي الطاهر كما يناديه اجلميع مبنطقة تيزا التابعة لبلدية اهل الق�رص ان 
الكرمية  الآية  اأن  ال�ضنني م�ضريا  الدرا�ضة مل يفارقه رغم انف  حلم موا�ضلة 
التي تقول » اقراأ » هزت كيانه وجعلته يثابر ويجتهد من اجل حتقيق املبتغى 
ودخول اجلامعة من او�ضع البواب ، كا�ضفا عن رغبته امللحة يف الت�ضجيل يف 
تخ�ض�س ال�رصيعة ال�ضنة املقبلة ، ولالإ�ضارة ف‘ن عمي الطاهر متزوج واأب ل 

6 بنات ومتقاعد من جهاز الدرك الوطني الذي اإلتحق به �ضنة 1986 .
 اأ.م

»لوفيغارو« ترّوج لل�ضياحة بالعا�ضمة
من  باجلزائر،  لل�ضياحة  الرتويج  اإىل  الفرن�ضية  لوفيغارو  جملة  عمدت   
يف  العا�ضمة«،  اجلزائر  اىل  »العودة  بعهوان  لروبوتاج  تخ�ضي�ضها  خالل 
عددها الأخري، حيث جاء �ضمن 10 �ضفحات حتت توقيع ال�ضحفي قيوم 

ديولوفان وت�ضوير لإيريك مارتني.
ترتبع  العا�ضمة  اأحياء  خمتلف  مع  الأمريالية  �ضاحل  الروبورتاج  وي�ضم 
التجارب  حلديقة  و�ضول  ال�ضعبية،  باملو�ضيقى  مرورا  الق�ضبة،  عليها 

واملتاحف ..

�خل�ضوف يزور �لعامل يف ن�ضخته 
�الأطول خالل �لقرن �حلايل

من  م�ضاهدته  يتيح  والذي  القرن،  يف  قمري  خ�ضوف  اأطول  العامل  �ضهد 
معظم اأنحاء اأوروبا واآ�ضيا واأ�ضرتاليا واإفريقيا وجزء من اأمريكا اجلنوبية. 
ويعد هذا اخل�ضوف الثاين يف 2018 حيث وقع الأول يوم 31 جانفي املا�ضي 
وا�ضتمر ملدة 3 �ضاعات و23 دقيقة، بينما كانت الفرتة الزمنية التي حدث 

فيها اخل�ضوف الكلي، �ضاعة و16 دقيقة.

ك�سف ال�سفري الرو�سي 
يف اجلزائر اإيغور 

بيلف، عن تفا�سيل 
لقائه بالرئي�س 

اجلزائري عبد العزيز 
بو تفليقة مطلع العام 

.2018
وقال ال�سفري الرو�سي، 

اإن الرئي�س اجلزائري 
عبد العزيز بوتفليقة 

ي�ستقبل ال�سيوف 
الأجانب الكبار بانتظام 

ويرتاأ�س اجتماعات 
احلكومة، بح�سب 

احلوار الذي ن�سره 
موقع “�سبوتنيك” 

الرو�سي وتطرق 
املتحدث للحديث عن 

اللقاء الذي جمعه 
بالرئي�س اجلزائري، 

نهاية جانفي، عندما 
ا�ستقبل بوتفليقة وفدا 

من رو�سيا يراأ�سه اأمني 
جمل�س الأمن الرو�سي 

نيكولي باترو�سيف” 
وقال بيلف: “ح�سرُت 

لقاء الرئي�س اجلزائري 
ورئي�س الوفد الرو�سي 
الذي دام نحو ال�ساعة 

وتناول مناق�سة الو�سع 
الإقليمي والعلقات 

الثنائية. وات�سم اللقاء 
باملودة، واختتمه 

الرئي�س اجلزائري 
م�سافحا اأيدينا 

بحرارة”.

»فان مارفك« قريب من 
تدريب �ملنتخب �لوطني

حمرز ثالث �أف�ضل �ضفقات 
مركاتو �لربميرليغ

ثالثيني ي�ضرق در�جتني ناريتني  !!عّطال مل ين�س فريقه �ل�ضابق

الحتادية  بو�ضلة  حتولت 
نحو  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
مارفك«  »فان  الهولندي  املدرب 
مع  التعاقد  يف  ف�ضلت  اأن  بعد 
»رونار« وحتى »حليلوزت�س«، خالل 
حتدثت  حيث  املا�ضية،  الأيام 
خط  وجود  عن  امل�ضادر  بع�س 
ر�ضا »رفيع« بني اجلهتني، وح�ضب 
ذات اجلهة فاإن الناخب الهولندي 

مع  بالفرن�ضية  احلديث  يح�ضن 
وكان  اأخرى،  لغات   3 اإتقانه 
املنتخب  درب  قد  مارفك«  »فان 
نهائي  اإىل  معه  وو�ضل  الهولندي 
تاأهيله  مع   2010 العامل  كاأ�س 
لنهائيات  ال�ضعودي  املنتخب 
كا�س العامل، زيادة على لعبه كاأ�س 
املنتخب  مع  ال�ضنة  لهذه  العامل 

الأ�ضرتايل.

الدويل  الالعب  اختري 
ثالث  ريا�س حمرز  اجلزائري 
املركاتو  يف  ال�ضفقات  اأف�ضل 
الجنليزي  للدوري  ال�ضيفي 
اختار  حيث  املمتاز، 
ال�ضتفتاء  يف  امل�ضاركون 
الذي اأطلقه احل�ضاب الر�ضمي 
ملوقع »�ضكاي �ضبورت�س« على 

الجتماعي  التوا�ضل  موقع 
املركز  يف  حمرز  »تويرت« 
مت  التي  الأ�ضماء  من  الثالث 
تر�ضيحها لأف�ضل �ضفقة والتي 
ليفربول  حار�س  ت�ضدرها 
الربازيلي الي�ضون يليه مواطنه 
حديثا  املتعاقد  جورجينيو 

رفقة ت�ضيل�ضي. 

اجلزائري  الدويل  الالعب  قام 
اإىل  ال�ضكر  بتوجيه  عطال  يو�ضف 
البلجيكي  كورتري  ال�ضابق  فريقه 
بعدما غادر �ضفوفه ال�ضيف احلايل 
الفرن�ضي،  ني�س  نادي  اإىل  وانتقل 
بارادو  اكادميية  ن�رص خريج  حيث 
»تويرت«  يف  ح�ضابه  عرب  تغريدة 
ناديه  حميط  جميع  خاللها  �ضكر 
التي  امل�ضاعدة  على  ال�ضابق 
على  التعود  اأجل  من  له  قدموها 
الأجواء يف الفريق الذي ان�ضم له 
يف  وامل�ضاهمة  الفارط  املو�ضم 

حت�ضني اأداءه والرتقية مب�ضتواه.

بحيدرة  اأعمال  رجل  تعر�س 
على  ناريتني  دراجتني  ل�رصقة 
لفيالته  بالت�ضلل  قام  ثالثيني  يد 
مفتوحا   الباب  �ضاهد  بعدما 
ا�ضتيالئه على امل�رصوقات  وبعد 
 2000 مقابل  بيعهما  باإعادة  قام 
ي�ضل  قد  �ضعرهما  اأم  رغم  دج 
 ، �ضنتيم  مليون   100 يقارب  ملا 
الفاعل  توقيف  ال�ضكوى  اإثر  ليتم 
الذي �رصح بعد �ضماعه اأنه بيوم 
الواقعة �ضاهد باب الفيال مفتوحا 
اأنها  فظن  داخلها  الدراجتني  و 

خردوات فقام باأخذها .
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النائب الربملاين عن »تاج« عبد الغني وي�سر للو�سط

نرف�ض التداخل بني ال�سيا�سة و امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
.        نرحب مببادرة التوافق الوطني ظل احرتام الد�ستور و موؤ�س�سات الدولة

رف�ش النائب الربملاين عن حزب جتمع اجلزائر »تاج« عبد الغني وي�سر التداخل بني ال�سيا�سة و اجلي�ش ، داعيا اإىل �سرورة ترك املوؤ�س�سة الع�سكرية توؤدي 
مهامها الد�ستورية ،موؤكدا اأن موقف تاج من رئا�سيات ربيع 2019 وا�سح فهو مع تر�سح بوتفليقة للعهدة اخلام�سة ،مرحبا مببادرة التوافق الوطني يف ظل 

احرتام الد�ستور و موؤ�س�سات الدولة.  

حاورته :اإميان لوا�ش

ما راأيكم يف املبادرة التي 
اأطلقتها حركة حم�ش حول 

التوافق الوطني .... هل 
ترحبون بهذه املبادرة؟

تفيد  مبادرة  �أو  عملية  �أي  طبعا 
�لأطر�ف  للكل  �لوطني  �لتو�فق 
�إطار  �إ�ستقر�ر �لبالد يف  وت�ساهم يف 
ظل  يف  بها،  مرحب  فهي  �لقانون 
�حرت�م �لد�ستور وموؤ�س�سات �لدولة .

ما هو موقف  »تاج« من 
الرئا�سيات املقبلة لربيع 2019 ؟

موقف �حلزب من �لرئا�سيات و��سح،  
وهو  مع تر�سح عبد �لعزيز بوتفليقة 
كان  تاج  ،فحزب  �خلام�سة  للعهدة 
ولز�ل من مدعمي رئي�س �جلمهورية 
يف  وي�ساهم  ي�سانده  وليز�ل 
برناجمه  تنفيذ  يف  ت�سب  مقرتحات 
تاج  حزب  فاإن  ،ولالإ�سارة  تطويره  و 
�ساند �لرئي�س حتى يف  فرتة مر�سه 
،لذلك  عنه  �لتخلي  �لبع�س  �أر�د  ملا 
فاإن موقف حزب جتمع �أمل �جلز�ئر  

و��سح،   2019 ربيع  رئا�سيات  من 
ونحن قد طلبنا من �لرئي�س �لرت�سح 
يحتاج  ل  �أنه  خا�سة  خام�سة  لعهدة 
تتحدث  فاإجناز�ته  �نتخابية  حلملة 

عنه.

ما ردك على الأبواق املنادية 
لتدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية 
يف النتقال الدميقراطي يف 

اجلزائر؟

نحن ر�ف�سون للتد�خل بني �ل�سيا�سة 
و �جلي�س، فالبد من ترك �ملوؤ�س�سة 
�لد�ستورية،  مهامها  توؤدي  �لع�سكرية 
مبا  �لدولة  موؤ�س�سات  كل  هلل  �حلمد 
�لتحرير  جي�س  �سليل  �جلي�س  فيها 
و�عية بامل�سوؤولية وو�عية مبا يحاك 
�سد �جلز�ئر، لذ� �أرى �أن ل رد على 
عليها  �لرد  لن  �لآر�ء  هذه  �أ�سحاب 
لها  قيمة  ل  �أر�ء  فهي  قيمة  يعطيها 
مطلبا  لي�س  �ملطلب  هذ�  �أ�سال   ،

دميقر�طي .

فيما يخ�ش ق�سية حجز 7 
قناطري من الكوكايني يف ميناء 
وهران، ما تعليقكم على هذه 

الق�سية التي اأثارت �سجة على 

امل�ستوى الوطني و الدويل؟
 

هذه �لق�سية ت�سكل تهديد� للجز�ئر، 
�لدولة  نرجو من  �ملنطلق  ومن هذ� 
�لق�سية   هذه  يف  �لتحقيق  ��ستكمال 
لتكن  و   ، وم�سوؤولية  �سفافية  بكل 
قلعه  و  �لف�ساد  مكافحة  يف  �لبد�ية 

من جذوره .

األ تظن اأن اخللط بني املال 
وال�سيا�سة اأ�سبح يهدد تكامل 

الدولة اجلزائرية؟

�ملال  خلط  يخ�س  فيما  �أما   
�ملال  خلط  �سد  فنخن  بال�سيا�سة 
يف�سد  لأنه  بال�سيا�سة،  �لفا�سد 
�ل�سيا�سة  �أما  و�ل�سيا�سيني،  �ل�سيا�سة 
�لر�سيدة �لتي تتخذ من �ملال �حلالل 
دعما لها فهذ� عادي بل ل ي�ستطيع 
غريه  �أو  �سيا�سي  �سو�ء  و�حد  �أي 

�لتحرك بدون مال

ما تعليقك على احلركة 
و التغيريات التي قام بها 

الرئي�ش، بداية من اإقالة اللواء 
الهامل؟

تدخل  �لرئي�س  بها  قام  �لتي  �حلركة 
يتخذ  �أن  وله  �سالحياته،  �إطار   يف 
ما ير�ه منا�سبا لت�سيري �سوؤون �لدولة، 
ونحن ن�سانده يف هذ� ما د�م �لق�سد 
حت�سني دور �ملوؤ�س�سات خا�سة �لتي 
على  ومنه  لل�سعب  خدمات  تقدم 
�لوطن  فامن  �لأمن،  �خل�سو�س 
و�ملو�طن �أولوية يف برنامج فخامته

ما تعليقك على الو�سع يف 
اجلزائر اإ�سرابات يف قطاعات 

ح�سا�سة اأزمة اقت�سادية 
خانقة؟

 
�لعمال مع  �لإ�رض�ب حق من حقوق 
حلت  د�ئما  ت�سعى  �لدولة  �أن  �لعلم 
�سهدنا  وقد  باحلو�ر،  �لإ�سكالت 
قطاعات  يف  و  كثرية  �إ�رض�بات 
�ل�سحة  و  �لتعليم  منها  ح�سا�سة 
�لإ�رض�بات  هذه  غالبية  هلل  و�حلمد 
حلول  �إىل  �حلو�ر  طريق  عن  و�سلت 
وقد  عليه،  �مل�سوؤولة  �جلهات  مع 
�إىل  دعوت �سخ�سيا يف قبة �لربملان 
فتح �حلو�ر خا�سة ملا �أغلقت �أبو�ب 
�حلو�ر  �أمام ملف �لأطباء �ملقيمني، 
�لقت�سادية  بالأزمة  يتعلق  فيما  �أما 
علينا  ويتوجب  عاملية  �أزمة  فهي  

ت�سيريها ب�سكل عقالين ل ي�رض جيب 
�ملو�طن.

اجلزائر اتهمت ب�سوء معاملة 
الأفارقة، األ تظن اأن هناك 
حملة ت�سويه تطال اجلزائر 

با�ستغالل ملف املهاجرين 
الأفارقة خا�سة اأن اجلزائر 

مقبلة على ا�ستحقاق مهم و هو 
رئا�سيات ربيع2019؟

�ملهاجرين  ترحيل  لق�سية  بالن�سبة 
تطال  ت�سويه  حملة  هناك  �لأفارقة، 
�ملهاجرين  ملف  �جلز�ئر من خالل 
لها  تفطنت  و�جلز�ئر  �لأفارقة 

�سخ�سيا  ،و�أنا  �لتدبري  �أح�سنت  و 
�أعدتها  �لتي  �لتقارير  من  تفاجاأت 
فيها  تتهم  حكومية  غري  منظمات 
طرد  عمليات  بالقيام  �جلز�ئر 
�ملهاجرين  من  لالآلف  جماعي 
لتقييم  خ�سوعهم  دون  من  �لأفارقة 
فردي، و�حتجازهم من دون �إبالغهم 
نثمن  جهود  ونحن   ، بذلك  باأ�سباب 
�جلز�ئر يف حماية �لالجئني �لأفارقة 
و �لدفاع على حق  �ل�سعب يف تقرير 
�لت�رضيحات  هذه  نكذب  و  �مل�سري 
�ل�سحة  من  لها  �أ�سا�س  ل  �لتي 
�سورة  ت�سويه  حماولة  منها  ،�لهدف 
مع  بعالقتها  �مل�سا�س  و  �جلز�ئر 

�لدول �لإفريقية.

معظم الق�سايا املفجرة كانت عن طريق الق�ساء الدويل اأو الإعالم

حك�مة اأويحيى مطالبة بتطبيق اآليات 
مكافحة الف�ساد وحماية املبلغني

دعت ر�بطة حقوق �لإن�سان لوح باللتز�م 
بت�رضيحاته بخ�سو�س تفعيل �آلية �لرقابة، 
متهمة �حلكومة بعدم تطبيق مو�د �لقانون 
�ل�سهود  بحماية  �ملتعلقة  خا�سة   01-06
�ملبلغون  ليجد  �لف�ساد،  عن  و�ملبلغني 
�أنف�سهم حمل متابعات، موؤكدة �أن معظم 
كانت  و�إمنا  �لهيئة  عنها  تبلغ  �لق�سايا مل 
�لإعالم  �أو  �لدويل  �لق�ساء  طريق  عن 
�جلز�ئري  �أو �لر�بطة �لتي غالبا ما تدفع 

�لثمن حتقيقاتها.
للدفاع  �جلز�ئرية  �لر�بطة  طالبت 
بتطبيق  �حلكومة  �لإن�سان،  حقوق  عن 
للف�ساد،  حماربتها  يف  فعلية  �إجر�ء�ت 
وزير  بت�رضيحات  �لتقيد  ر�أ�سها  على 
�لعدل �لأخرية حول تفعيل �آليات �لوقاية، 
يف  �لغرق  يف  �ل�ستمر�ر  من  حمذرة 
و�سفها،  حد  على  �جلوفاء  �لت�رضيحات 
و��سفة نظرة �لعامل للجز�ئر باأنها تلميذ 
غري جنيب يف جمال مكافحة �لف�ساد على 
�لتفاقية  على  �جلز�ئر  توقيع  من  �لرغم 
�لأممية ملحاربة �لف�ساد، وهو ما يقت�سي 
�إىل  ذلك  يف  م�ستندة  �ملرة،  هذه  �حلزم 
�لدولية،  �لت�سنيفات  يف  �جلز�ئر  ترتيب 
�لتقارير  تلك  بح�سب  �جلز�ئر  �أن  قائلة 
�لعامل،  يف  ف�ساد�  �لأكرث  �لدول  �سمن 
�لذي  �لف�ساد،  مدركات  موؤ�رض  فح�سب 
�لدولية و�أ�سدرته  �ل�سفافية  تعده منظمة 
يف يوم  21  فيفري 2018 ، حيث �حتلت 
دولة،    180 بني  من   112 �ملرتبة  �جلز�ئر 

بينما كانت حتتل �ملرتبة 86 �سنة 2016.
وطالبت وزير �لعدل حافظ �لأختام �لطيب 
�ألقاها  �لتي  بت�رضيحاته  باللتز�م  لوح 
�جلديد  �لعام  �لنائب  تن�سيب  مبنا�سبة 
فيها  جاء  �لتي  تيبازة  ق�ساء  ملجل�س 
�لوقاية  �آليات  تفعيل  �لو�جب  من  ‘’بات 
�لتي هي من م�سوؤولية جميع  �لقطاعات 
من  تعترب  �لتي  و  عامة  ب�سفة  و�ملجتمع 
 ،’‘ �جلرمية  مكافحة   يف  �لو�سائل  �أجنع 
قائلة �أن �لت�رضيح بد�ية يدفعهم لالرتياح 
كونها خطوة كثري� ما طالبو� بها، يف ظل 
�سيوع �لف�ساد �ملايل �لذي قالت �أنه ماز�ل 
�لعي�س  فر�س  ويفوت  �ملجتمع  ينخر 

�لكرمي على �أفر�ده، ويهز كيان �لقت�ساد 
�حلياة  مناحي  جميع  م�س  �لذي  �لوطني 
�لتهرب  كالر�سوة،  عديدة  �أ�سكال  و�تخذ 
�لأمو�ل،  غ�سيل  عمليات  �ل�رضيبي، 
�ختال�س �ملال �لعام، �ل�سفقات �لعمومية 
�لف�ساد  �أ�سكال  من  وغريها  �مل�سبوهة 
�آثار� وخيمة  �لتي خلفت  �ملايل �لأخرى، 
�خلزينة  وكّبدت  �لوطني،  لقت�ساد  على 
�جلز�ئري  و�ملجتمع  للدولة  �لعمومية 
عجز  مع  خا�سة  فادحة  خ�سائر  ككل 
�ملعتمدة من طرف  و�لآليات  �لإجر�ء�ت 
هذه  جماح  لكبح  �جلز�ئرية  �لدولة 

�لظاهرة و�حلد من تو�سعها و�نت�سارها.
كما قالت �لر�بطة �أن معظم مو�د �لقانون 
�ل�سهود  بحماية  �ملتعلقة  خا�سة   01-06
مطبقة،  غري  �لف�ساد،  عن  و�ملبلغني 
حمل  �أنف�سهم  يجدون  �ملبلّغني  فمعظم 
معظم  �أن  �إىل  �إ�سافة  ق�سائية  متابعة 
�لق�سايا �لتي عاجلتها �لعد�لة �جلز�ئرية 
مل تبلغ عنها �لهيئة و�إمنا كانت عن طريق 
�جلز�ئري   �لإعالم  �أو  �لدويل  �لق�ساء 
�لثمن  تدفع  ما  غالبا  �لتي  �لر�بطة  �أو 
�لعمل  �حلكومة  �أن  مو�سحة  حتقيقاتها، 
�ملو�طن،  مع  �لثقة  بناء  �إعادة  �أر�دت  �إن 
جدية  ومر��سيم   قو�نني  �إقر�ر  فاإن 
�خلطوة  هو  �لو�ساطة  وجترمي  للنز�هة 
وهو  �حلا�سلة،  �لهوة  لتقلي�س  �لأ�سا�سية 
�أول،  �ل�سيا�سية  �لإر�دة  لتوفر  يحتاج  ما 
ما  �سيما  �ملعاجلة  �لق�سايا  �أن  معتربة 
و�خلو�س�سة  �لدولية  بال�سفقات  تعلق 
�حليوية  بالقطاعات  تتعلق  �لتي  و�لعقود 
�لطاقة،  كقطاع  �لكربى  و�ملن�ساآت 
و�ل�سكك  �ل�رضيع  و�لطريق  و�لبنوك 
و�لقرو�س  و�لتعمري  و�لبناء  �حلديدية 
�لكربى وغري ذلك، كلها تربز مدى زعزعة 
�إمرب�طوريات  وبروز  �لقت�ساد  �أ�س�س 
�لقطاع  �أمو�ل  ت�ستنزف  مالية  مافيا 
�مل�رضيف يف �لبالد، حمملة ذلك م�سوؤولية 
�نهيار �لقطاع �لعام �ل�سامن جلزء معترب 
�خلدمات  وتوفري  �ل�سغل  منا�سب  من 

�لأ�سا�سية للمو�طنني.
�سارة بومعزة

 خالل اجلل�سة الطارئة لالإحتاد الربملاين العربي

اجلزائر تدع� الأمم املتحدة اإىل حماية ال�سعب الفل�سطيني

�سيدي �سعيد يرد على �سندوق النقد الدويل:

تقريركم مغل�ط ول يحمل اأي م�سداقية ب�ساأن اجلزائر

لتغيري 3 منتخبني من الأفافا�ش باآخرين:

حاج جيالين يرا�سل رئي�ض املجل�ض ال�سعبي ال�لئي  للعا�سمة  
ال�سكرتري الأول خطوة  من  احلزب م�ستاوؤون  •       منا�سلو 

�لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س  دعا 
بتحمل  �ملتحدة  �لأمم  بوحجة  �ل�سعيد 
�ل�سعب  وحماية  �لتاريخية  م�سوؤولياتها 
ي�ستخدم  كيان  من  �لأعزل  �لفل�سطيني 
�إرهاب �لدولة ويلجاأ �إىل كل �أ�سكال �لإبادة 
�جلماعية و�جلر�ئم �سد �لإن�سانية ويهدد 

ووجد�نه  حياته  يف  �لفل�سطيني  �لإن�سان 
�أم�س  بوحجة،  و�أكد  وهويته.  وكر�مته 
�لطارئة  �جلل�سة  خالل   ، �لقاهرة  من 
لالحتاد   28 �لـ  �ل�ستثنائية  �لدورة  يف 
�ملخ�س�سة  بالقاهرة  �لعربي  �لربملاين 
�أن  �لفل�سطيني   �ل�سعب  معاناة  ملناق�سة 

�لفل�سطيني  �ل�سعب  �ل�سهيوين �سد  �لقمع 
ي�سكل ممار�سة ثابتة يف �سيا�سته �لعدو�نية 
�لأخالق  حترتم  ل  �لتي  و�لإجر�مية 
�لإن�سانية ول �ملبادئ �لدينية �ل�سمحة ول 
�لإن�ساين،و�أ�ساف  �لدويل  �لقانون  قو�عد 
بوحجة �أن �ملجزرة �لرهيبة �لتي �رتكبها 

حق  يف  �لإ�رض�ئيلي  �لحتالل  جي�س 
بقطاع غزة  فل�سطينيني عزل  متظاهرين 
ومو��سلة  �ل�سهيونية  �لهمجية  على  دليل 
�سد  �لعدو�نية  ممار�ساته  �لحتالل 

�ملدنيني �لفل�سطينيني
 ف.ن�سرين 

�ل�سعيد،  �سيدي  �ملجيد  عبد  �أكد 
لل�سندوق  �لأ�سود  �لتقرير  باأن 
�جلز�ئر  ل  عن  �لدويل  �لنقد 
يف  م�سد�قية،  �أي  على  يرتكز 
يف  �سيدة  �جلز�ئر  �أن  �أو�سح  حني 
�لقت�سادية  و�إ�سرت�تيجيتها  موقفها 
تدخل  �أي  تقبل  ول  و�لجتماعية 
�سيا�ستها  يف  كانت  جهة  �أي  من 
�لد�خلية. رد، �لأمني �لعام لالحتاد 
عبد  �جلز�ئريني،  للعمال  �لعام 
�أم�س  يوم  �ل�سعيد،  �سيدي  �ملجيد 

�لأخري  �لتقرير  ت�سمنه  ما  على 
و�لذي  �لدويل،  �لنقد  ل�سندوق 
لالقت�ساد  �أ�سود�  م�ستقبال  ر�سم 
�ل�سعيد،  �سيدي  وقال،  �لوطني، 
خالل لقاء جمعه بقياديي �لحتاد، 
ووطنية،  جمهورية  كمنظمة  »�إننا 
�لدويل  �لنقد  �سندوق  باأن  نوؤكد 
لي�ست لديه �أي م�سد�قية ول �سلطة 
فيما يخ�س �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 
و�أ�ساف،  للجز�ئر«،  و�لجتماعية 
�لأخرية،  هذه  �أن  �ملتحدث،  ذ�ت 

�لرئي�س  لديها �مل�سوؤول عنها، وهو 
عبد �لعزيز بوتفليقة. وكان �سندوق 
�لنقد �لدويل قد حذر �جلز�ئر خالل 
طباعة  خماطر  من  �لأخري  تقريره 
�لأزمة  من  للخروج  كحل  �لنقود 
�لبالد  تعرفها  �لتي  �لقت�سادية 
منذ منت�سف عام 2014، ووفقا ملا 
�ليوم  �ل�سادر  ت�سمنه ذ�ت �مل�سدر 
�لتمويل  فاإن  جويلية،   16 �لثنني 
نهاية  بحلول  �سيمثل  �لتقليدي  غري 
2018 ما يعادل 23 باملئة من �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل لعام 2017، موؤكد� 
�أنه بنك �جلز�ئر ومن �أجل ��ستيعاب 
�سخها  مت  �لتي  �ل�سيولة  من  جزء 
عن طريق �لتمويل �لنقدي، رفع من 
معدل �لحتياطات �لإجبارية من 4 
جانفي،  يف  باملائة،   8 �إىل  باملائة 
عن  �مت�سا�س  عمليات  و��ستاأنف 
يف  �مل�رضفية  �لود�ئع  �أخذ  طريق 
�سبعة �أيام. كما يت�سور زيادة معتدلة 

يف �سعر �لفائدة �لرئي�سي.
علي عزازقة

مطلعة  م�سادر  من  »�لو�سط«  علمت 
�ل�سرت�كية  �لقوى  جبهة  حزب  د�خل 
»حممد  للحزب  �لأول  �ل�سكرتري  باأن 
رئي�س  مبر��سلة  قام  �جليالين«  حاج 
للعا�سمة  �لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
�ملنتخبني  من  ثالث  تغيري  �أجل  من 

�لتابعني للحزب بثالث �أخرين.
ت�رضيح  خالل  �مل�سدر  ذ�ت  وك�سف 
�لتي  �أ�سماء  عن  »�لو�سط«  به  خ�س 
�ملجل�س  من  بتغيريها  �حلزب  يرغب 
�لتو�يل  على  وهما  �لولئي،  �ل�سعبي 

تعد  �لتي  �سورية«  لوز  »�لدكتورة 
�لرئي�س يف �ملجل�س مع »حكيم  نائب 
نائب  يعد  كذلك  هو  �لذي  كريدي« 
رئي�س �ملجل�س، مع »عثمان بالف�سيل« 
�مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح   ، جلنة  رئي�س 
مبا�رضة  تغيريهم  جاءت  رغبة  باأن 
�لذي  �ل�ستثنائي  �حلزب  موؤمتر  بعد 
مت يف 20 �أفريل �ملا�سي. وبخ�سو�س 
�أ�سماء �ملنا�سلني �لذين ترغب �لقيادة 
جميد  من  كل  فنجد  بها  ��ستخالفهم 
بالإد�رة و�ملالية  ملد�ين وهو �ملكلف 

 5 ر�سيده  يف  يحمل  و�يل  �حلزب  يف 
�لولئي،  �ل�سعبي  عهد�ت يف �ملجل�س 
»ليماين  �إىل  زيادة  �سافع  جمال  مع 
باأنهم  �مل�سدر  �أكد  حيث  �سالح«، 
حم�سوبون على ع�سو �لهيئة �لرئا�سية 

علي �لع�سكري.
ويف ذ�ت �ل�سياق فاإن منا�سلي �حلزب 
هذه  من  م�ستاوؤون  م�سدرنا  ي�سيف 
»�حلاج حممد  بها  �لتي عمل  �خلطوة 
�ملنتخبني  و�أن  خا�سة  �جليالين« 
يف  �لفافا�س  ميثلون  �لذين  �ملحليني 

�إىل  و�سلو�  �لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س 
قبل  من  تزكيتهم  طريق  عن  هنالك 
�لقيادة  من  تعيينهم  يتم  ومل  �ل�سعب 
�إىل  �لإ�سارة  وجتدر  تعبريه،  حد  على 
�أن عدد �ملنتخبني �لذين ميثلون جبهة 
�لقوى �ل�سرت�كية يف �ملجل�س �ل�سعبي 
 ،10 عددهم  يبلغ  للعا�سمة  �لولئي 
على  �لفافا�س  و�لفالن  �سيطرة  مع 
�ملجل�س بعد �لتحالف �حلا�سل بينهما 

بعيد �لنتخابات �ملحلية �ملا�سية.
علي عزازقة



�أرجع  فلقد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
و�مل�ست�سار  �ل�سادر�ت  يف  �خلبري 
�ملكون يف مهن �ال�ستثمار م�سكل 
غياب  �جلز�ئر  يف  �ل�سادر�ت 
للت�سدير  �حلقيقية  �ال�سرت�تيجية 
�مل�ساكل  عن  متاما   بعيد  وهو 
�لعملياتية  وهذ� ما جعل �حلكومة 
�ملو�سوع  هذ�  تاأخذ  �جلز�ئرية  
�العتبار   وبعني  �جلد  حممل  على 
و�سع   تقرر  جعلها  ما  وهذ�  
لتطوير  و��سرت�تيجية  خمطط  
�ملحروقات  خارج  �ل�سادر�ت 
هذه  تكون  �أن  البد  �أنه  م�سيفا 
�أ�سئلة   على   مبنية  �الأخرية 
وحماور البد منا معرفتها  من قبل 
و�ملتمثلة يف  ماذ� ن�سدر ؟  وملن 
و  �الأ�سو�ق  نقتحم  وكيف  ؟  ن�سدر 
�إىل  يوؤدي  و�لذي  ؟   ن�سدر  كيف 
تنويع �الإنتاج �القت�سادي  بطريقة 
منظمة عن طريق  حتديد �لطلب 
�لقطاعات  �ملعنية  عرب  �ختيار  
بالت�سدير وما �ستقدمه من قدر�ت 
�لو�سول  بو��سطتها   ن�سمن  و�لتي 
�إىل  نتيجة �إيجابية  للجز�ئر وعلى 
وز�رة  كلفت  فلقد  �الأ�سا�س  هذ� 
��سرت�تيجية  و�سع  مبهمة  �لتجارة 
عملية  لكون  �ل�سادر�ت  لتطوير 
�لت�سدير غري متوقفة بل م�ستمرة 
، يف حني دعا ع�سو جمل�س �إد�رة 
يف  لالعتماد  �لوطنية  �ملوؤ�س�سة 
هذه  تن�سيق  �إىل   �ل�سدد  هذ� 
�ملعنية  �لقطاعات  مع  �الأخرية 
كوز�رة  �جلز�ئر  يف  باالإنتاج  
عن  �لفالحة  ووز�رة  �ل�سناعة   

�لتي  �إمكانيات  معرفة  طريق 
يت�سمنها كل قطاع منتج ملا ينتجه  
معياري  على  �العتماد  طريق  عن 
للمنتوج �مل�سدر  و�لنوعية  �جلودة 
للخارج و�ل�سعر مع �رضورة  �حرت�م 
�ملنتوج  لت�سليم  �ملحددة  �الآجال 
�سمن  تدخل  و�لتي  �خلارج  �إىل 
�ملتعامل  مع  �ملوقعة  �التفاقية  

�القت�سادي �الأجنبي .

و�صع �صيا�صة خا�صة 
يف جمال النقل 

واللوج�صتيك  ل�صمان 
ت�صدير اجلزائر اإىل 

اإفريقيا
 

الملا�س  حتدث  �ملقابل  يف 

ملنتجاتها  �جلز�ئر  ت�سدير  عن  
لالأ�سو�ق �الإفريقية كالنيجر، ومايل 
وكوديفو�ر وبوروندي،نافيا لوجود 
�سعبة  �سوق  �أو  �سهلة  �سوق  �أي 
موؤكد� �أن جدية يف �لعمل هي �لتي 
تتدخل يف عملية  �لت�سدير ،وهذ� 
يف ظل غياب  �أي ف�ساء �قت�سادي  
ميزة  وجود  عدم  مع  للجز�ئر 
غياب  ظل  يف  للجز�ئر  تناف�سية 
�ملمنوحة  �ل�رضيبية  �لت�سهيالت 
طرف  من  �الأوربية  �لدول  لباقي 
�لعاملية  وباقي  �لتجارة   منظمة 
وعلى   ، �الأخرى  �ملنظمات 
�ملحلل  طالب  �الأ�سا�س  هذ� 
تطبيق  بوجوب  �القت�سادي  
عن  �جلز�ئر  مع  �ل�سيء  نف�س 
تناف�سية  ميزة  منحها  طريق 
فهذ�  �لعامل   دول  باقي  مثل 

ن�ساطها  مز�ولة  يف  �سي�ساعدها 
على �أكمل وجه مع و�سع  �جلز�ئر 
�لنقل  جمال  يف  خا�سة  ل�سيا�سة 
ت�سدير  ل�سمان  و�للوج�ستيك  
�جلز�ئر  ملنتجاتها �ملتنوعة �إىل 
لرغبة  تلبية  �الإفريقية   �الأ�سو�ق 
وياأتي  �جلز�ئريني    �مل�سدريني 
هذ� عن طريق �العتماد على �أر�ء 
وتفعيلها  �القت�ساديني  �خلرب�ء 
�العتماد  مع  �لو�قع  �أر�س  على 
على �سيا�سة �ملر�فقة  مع �لبنوك 
وعن طريق �للجوء �إىل �الإمكانيات 
�إطار�ت  تكوين  مع   �حلقيقية 
جديدة  و�العتماد على �خلرب�ت  
لدى  �القت�ساد   يف  �جلز�ئرية 
�لو�سول   �أجل  من  �لتجارة   وز�رة 
خارج  �قت�سادي جديد  نظام  �إىل 

�ملحروقات . 

فرن�سا  �سفري  ك�سف 
كز�فييه  �جلز�ئر،  يف 
ال  �أّنه   ، �م�س  دريانكورت، 
خا�سة،  تعليمات  �أي  توجد 
تاأ�سرية فرن�سا  خلف�س منح 

للجز�ئريني.
�لفرن�سي،  �ل�سفري  ت�رضيح 
جاء على خلفية �ل�سعوبات، 
�جلز�ئريني  تعرت�س  �لتي 
على  للح�سول  موؤخر�، 
�لكثري  و�أّن  خا�سة  تاأ�سرية، 
�لتاأ�سرية،  طالبي  من 
بالرغم  بالرف�س،  ُقوبلو� 
يف  عليها  ح�سولهعم  من 

�ل�سفري  ونفى  م�سى،  وقت 
�لفرن�سي، عالقة �ل�سعوبات 
�جلز�ئريني  تعرت�س  �لتي 
تاأ�سرية،  على  �حل�سول  يف 
للو�رد�ت،  �جلز�ئر  بخف�س 
ل�سحيفة  به،  �أدىل  ما   وفق 
 Le Quotidien

.d’Oran
�لفرن�سي،  �ل�سفري  و�رّضح 
حد  على  �أحد  “ال  قائال 
تقليل  منا  يطلب  علمي، 
فعل  كرد  �لتاأ�سري�ت،  عدد 
�لو�رد�ت  من  �حلد  على 

�لفرن�سية،

�أننا ال  لك  �أوؤكد  �أن  ميكنني 
�لتعليمات،  هذه  مثل  منلك 
�أن تكون و��سًحا  لذ�، يجب 
�ل�ساأن”،  هذ�  يف  جًد� 
�أّن  درينكور،  و�أ�ساف 
�ل�سادرة  �لتاأ�سري�ت  عدد 
�سنويا،  �ألف   400 بـ  تقدر 
ت�ساعف  �لذي  �لرقم  وهو 
و�إذ�   ،2012 ب�سنة  مقارنة 
�الأخرى  �ل�سفار�ت  �أُ�سيفت 
فاإن ��سبانيا تقدم 100 �ألف 
و�إيطاليا  �سنويا،  تاأ�سرية 
تاأ�سرية،يف  �ألف   50 نحو 
مليون  ن�سف  جمموع 

�لدول  �أ�سدرتها  تاأ�سرية 
يعتربه  ما  وهو  �لثالثة، 
على  رد�  �لفرن�سي،  �ل�سفري 
بني  �سلة  وجود  يدعي  من 
�جلز�ئر  وقر�ر  �لتاأ�سري�ت 
و�عترب  �لو�رد�ت،  �حلد من 
�سفري فرن�سا باجلزز�ئر، �أّن 
حتديد  يف  �ملتعامل  تغيري 
��س  �ل  تي  من  �ملو�عيد، 
كونتاكت �إىل vfs،�لذي �أخذ 
هو  �لتاأقلم،  �أجل  من  وقتا 
طلبات  يف  �سغطا  خلق  ما 
�أفريل،  �أ�سهر  يف  �لتاأ�سرية 

ماي وجو�ن.

املحلل االقت�صادي اإ�صماعيل الملا�س

ال�صفري الفرن�صي باجلزائر كزافييه دريانكور

حكيم مالك  

م�صكل ال�صادرات يف اجلزائر راجع 
لغياب اإ�صرتاتيجية حقيقية 

ال يوجد خف�ض يف منح التاأ�صريات  للجزائريني
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.        و�صع �صيا�صة خا�صة يف جمال النقل واللوج�صتيك ل�صمان ت�صدير اجلزائر اإىل اإفريقيا

احتل املرتبة االأوىل وطنيا يف �صعبة تقني 
ريا�صي مبعدل 18.64

�صامي جبلي .....التلميذ الذي اأدخل 
مدينة اأحمر العني تاريخ البكالوريا 

.     حلمه الدخول اإىل املدر�صة العليا 
للهند�صة املعمارية باحلرا�س 

�أدخل �لتلميذ �سامي جبلي مدينة �أحمر 
بابه  من  �لتاريخ  تيبازة  بوالية  �لعني 
وطنيا  �الأوىل  �ملرتبة  باحتالله  �لو��سع 
�لهند�سة  فرع  ريا�سي  تقني  �سعبة  يف 
�ملدنية يف نتائج �لبكالوريا �ملعلن عنها 
معدل  على  �الأخري  هذ�  حت�سل  حيث 
�لتلميذ  مع  �لتقت  �لو�سط   .  18.64
�لظروف  معرفة  �جل  من  وعائلته 
�لتاألق �لنجاح  و�الأ�سباب �لتي مكنته من 
يف م�ساره �لدر��سي ومتثيل بلدية �حمر 
�لعني يف حفل �لتكرمي �لرئا�سي �خلا�س 
منذ  مرة  الأول  �لبكالوريا  بالناجحني يف 
�لزغاريد  �سمعنا  حيث   ، �ال�ستقالل 
تتعاىل من بيت �لعائلة فور و�سولنا  كما 
بادية  و�ل�رضور  �لفرحة  عالمات  كانت 
�أن  �سامي  ك�سف  ،حيث  وجوههم  على 
�أهم �الأ�سباب �لتي �ساعدته على �لنجاح  
�ملر�جعة  يف  وقته   تنظيم  �إىل  يعود 
و�لدر��سة وخا�سة قبل فرتة �المتحانات 
مع �لتخل�س من �ل�سغط يف �المتحانات 
و  �لدر��سة  يف  بجد  و�لعمل  و�ملثابرة   ،
�النرتنت  �سبكة  يف  �لبحث  �إىل  �لتوجه 
و�لعودة �ىل �لدرو�س �الإ�سافية �لتدعيمية 
�لتي لعبت دور� يف �إثر�ء معارفه يف هاته 
�ل�سعبة ، �إ�سافة �إىل �لتمر�س و�ملد�ومة 

على حل �لتمارين .

العائلة وفرت يل كل 
الظروف واجلو املنا�صب 

للدرا�صة 

�لف�سل  له  كان  �لعائلة  �أن  �سامي  قال 
وفرت  حيث  و�لتاألق  �لنجاح  يف  �الأكرب 
�ملادية  �ملنا�سبة  و�لظروف  �جلو  له 
 ، �لدر��سة  يف  للرتكيز  و�ملعنوية  منها 
يقدم  �لتي  �لفعالة  �لطريقة   �أن  م�سيفا 
بها �الأ�ساتذة �لدرو�س يف �لثانوية جعلته 
�إىل  �إ�سافة  ب�رضعة  �لدرو�س  ي�ستوعب 
�لقاعدة �ل�سلبة �لذي �كت�سبها يف �لطور 

�ملتو�سط �أي�سا. 

حلمي الدخول اإىل املدر�صة 
العليا باحلرا�س 

�لر�سم  فن  يع�سق  �نه  �سامي  ك�سف 
وهذ�  �ل�سغر  منذ  �لهند�سي  و�لت�سميم 
�ملدنية  �لهند�سة  يختار  جعله  ما 
هذ�  �لتاألق يف  �جل  من  �لتحدي  ويرفع 

�لتي  �ل�سعبة  �لبد�ية  رغم  �لتخ�س�س 
�أ�ستاذ  غياب  ب�سبب  �لثانوية  عرفتها 
للهند�سة �ملدنية �إال �أن �لتكوين �لع�سامي 
�ساعده على �لتاألق و�لنجاح ، كما ك�سف 
�سامي عن حلمه بدخول �ملدر�سة �لعليا 
باحلر��س  و�لعمر�ن  �ملعمارية  للهند�سة 
�لذي  �لكبري  �لعلمي  للم�ستوى  نظر� 
من  �سيمكنه  و�لذي  �لدر��سة  به  تتميز 
�ملجال  يف  ومعارفه  مهار�ته  تطوير 
در��سات  مكتب  بفتح  �سامي  يحلم  كما 
مع  �ملعمارية  �لهند�سة  يف  متخ�س�س 
�إجر�ء ترب�س وتكوين خا�س يف �لت�سويق 
�إبر�ز  على  ي�ساعده  �لذي  و�ملاركوتينغ 
خدماته  وعر�س  �مل�ستقبلة  ن�ساطاته 
وطنيا ودوليا كما يحلم �سامي بالعمل يف 
�خلارج ومو��سلة تكوينه �لعايل �إىل غاية 
ح�سوله على درجة �لدكتور�ه �إذ� مل تتاح 
له �لفر�سة د�خل �لوطن . و�أ�ساف �سامي 
�الآيل  �لعالم  يف  �أي�سا  متخ�س�س  �أنه 
�لفوتوغر�يف  و�لت�سوير  و�لربجميات 
وميلك حاليا موقع �لكرتوين ويتعامل مع 
موؤ�س�سات و�سخ�سيات وطنية و�أجنبية يف 
و�لالفتات  و�لبو�ستار  �الألبومات  ت�سميم 

�ال�سهارية .
 والد �صامي 

 كنت متاأكد من جناح ابني لكن مل 
اأتوقع هاته النتيجة 

و�لد   « جبلي  �لدين  خري   « قال  جهته  من 
�بنه  بتحقيق  �لكبرية  فرحته  �أن  �لتلميذ  
من  و�ثقا  كان  �أنه  موؤكد�  �لنتيجة  لهاته 
�أنه  غري  �لبكالوريا  �متحانات  يف  جناحه 
  »18.64  « �لنتيجة  هاته  يتوقع  يكن  مل 
حيث قال »هاته �لنتيجة مل ت�رضف �لعائلة 
و�لوالية  �لبلدية  �أبناء  كل  بل �رضفت  فقط 
كل  وفرت   « �ل�سياق   ذ�ت  يف  م�سيفا   «
من  البني  و�ملعنوية  �ملادية  �الإمكانيات 
�لدر��سة يف ظروف مريحة من جهة  �جل 
مع �ملر�قبة �لدورية ومتابعته طول �ل�سنة 
�أن  �لدين  خري  �أكد  كما   « �أخرى  جهة  من 
�سامي  به  يتمتع  �لذي  و�لذكاء  �لهو�يات 
جعلته يتوقع جناحه م�ستقبال �إذ� �أتيحت له 
�لفر�س �ملنا�سبة و�لظروف �ملو�تية للتاألق 
و�إبر�ز �لقدر�ت �لذهنية م�ستقبال ، منوها 
قدمها  �لتي  باملجهود�ت  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
على  �لدر��سي  �ملو�سم  طيلة  �الأ�ساتذة 
�لدرو�س  على  و�لقائمني  �لثانوية  م�ستوى 

�لتدعيمية .
ك.ل

ن�صط املحلل االقت�صادي اإ�صماعيل الملا�س رئي�س جمعية اجلزائر ا�صت�صارات للت�صدير  حما�صرة مو�صوعاتية حول اإ�صرتاتيجية 
تنويع ال�صادرات خارج املحروقات يف مواجهة مع�صلة االقت�صاد الريعي باأكادميية الغد للبحث واال�صت�صراف باجلزائر  حيث 
اعترب هذا االأخري  اأن  اجلزائر ال ميكنها اال�صتمرار يف هذا النظام االقت�صادي املبني على الريع البرتويل والتبعية له  منذ  

اال�صتقالل ل�صعر البرتول والبد من اللجوء اإىل تنويع ال�صادرات  وتطويره خارج املحروقات يف حني اجلزائر ت�صدر 800 مليون  
دوالر  خارج املحروقات وخارج م�صتقاتها موؤكدا اأن هذا الرقم جد �صعيف مقارنة بحجم اجلزائر  وباالأرقام  املتعلقة بالت�صدير 

التي تقوم بها البلدان ال�صقيقة كتون�س  التي ت�صدر حوايل اأكرث من  مليار دوالر يف زيت الزيتون .

�صدي بلعبا�س

ح�صني ينجح يف البكالوريا 
ويتحدى االإعاقة 

متكن �لتلميذ فهيم حل�سن من نيل 
�سهادة �لبكالوريا يف �سعبة �الآد�ب 
عالل  برياح  بثانوية  و�لفل�سفة 
مر  �لتي  و�لظروف  �ملر�س  رغم 
حتدى  ،حيث  حياته  طيلة  بها 
�ملتو�جدة  �الإعاقة  �الأخرية  هذ� 
كان  ما  ونال  يديه  م�ستوى  على 
بعد   10.96 مبعدل  به  يحلم 
�حل�سول  �أجل  من  طويلة  معاناة 
كما  ،ح�سني  �ل�سهادة  هذه  على 
يلقبه �لكثريون �جتاز �المتحانات 

و�أمله كبرية يف نيل �لبكالوريا رغم 
،�أين  �سنة   15 منذ  منه  عانى  ما 
�أجرى عملية جر�حية مب�ست�سفى 
بالعا�سمة  ب�سبب  م�سطفى با�سا 
من  مينعه  مل  �لذي  �لدم  فقر 
مو��سلة �لدر��سة وكذ� �لتنقل بني 
�إجر�ء  �جل  من  و�الأخرى  �لفينة 
،لكنه يف  �لتحاليل و�حلقن هناك 
كل  متحديا  حلمه  حقق  �الأخري 

�لظروف �لتي مر بها 
�س.�صهيب
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عن طريق املعلومات التي يحوزونها

اأقارب و جريان وراء عمليات  ال�سطو على املنازل يف اجلزائر
تتعر�ص  اليوم الأ�صر اجلزائرية وبالأخ�ص املي�صورة احلال ، خلطر ال�صرقات و عمليات  ال�صطو على يد الع�صابات التي تقوم باإ�صطيادهم بعناية تامة 

و يكنون على اإطالع تام بحالتهم املالية و م�صتواهم املعي�صي �صواءا باإعتبارهم من جريانهم اأو اأقاربهم اأو عن طريق جمعهم لتلك  املعلومات بتجنيد 
املقربني لهم مقابل اأموال مينحوهم لهم ، فعمليات ال�صرقة اليوم ومن خالل ما يدور بجل�صات املحاكمة تتم يف اأغلب احلالت من قبل املقربني لل�صحايا و 

ما علينا اليوم �صوى �صرد عدد منها للوقوف على خطر الظاهرة ...
ل/منرية

فتاة على راأ�ص ع�صابة  
�صرقة منزل خالها 

الرثي 

ا�شهارية  وكالة  م�شرية  تورطت 
باحلميز وهي خريجة كلية حقوق 
يف التخطيط وتنفيذ عملية �رسقة 
قامت  بعدما  الرثي  قريبها  منزل 
بينهم  من  �شبان  ثالثة  بتحري�ض 
على  البكالوريا  ل�شهادة  مر�شح 
املخطط  وفق  العملية  تنفيذ 
من  وكان  و�شعته  الذي  اجلهنمي 
قريبتها  واحتجاز  تكبيل  �شمنه 
العجوز وطفلة �شغرية ، لتمثل بذلك 
الثالث  �رسكائها  رفقة  املتهمة 
االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  امام 
جرم  ومواجهة  البي�شاء  بالدار 
جناية تكوين جمعية ا�رسار بغر�ض 
االعداد جلناية ال�رسقة وا�شتعمال 
،والتي  مركبة  وا�شتح�شار  العنف 
تعود وقائعه وعلى ح�شب ما �رسده 
احد املتهمني لعام 2016 حني كان 
البكالوريا  �شهادة  الجتياز  يتاأهب 
وكان مير ب�شائقة مالية ابن تعرف 
حينها على املتهمة وهي �شاحبة 
والدته  فيها  تعمل  التي  الوكالة 
جلني  طريقة  عليه  ،وعر�شت 
�شطو  عملية  تنفيذ  وهي  النقود 
الكائن  الرثي  خالها  منزل  على 
منه  وطلبت  الكيفان  برج  مبنطقة 
ي�شاعدانه  ايجاد �شخ�شان اخران 
اعلمها  ان  ،وبعد  ذلك  على 
بزيارة  قامت  للعر�ض  بقبوله 
املفاتيح  ل�رسقة  ال�شحية  منزل 
وبعد  عنهم،  ن�شخة  وا�شتخراج 
اثناء  العملية  لتاريخ  حتديدها 
لوالية  وتوجهه  خالها  غياب  فرتة 
بهم  ات�شلت  عائلته  رفقة  �شطيف 
لتنفيذ  التح�شري  منهم  وطلبت 
انها  اخطرتهم  بعدما  العملية 
لوالية  بتوجهها  عائلتها  �شتوهم 
عنها  ال�شبهات  ابعاد  ق�شد  عنابة 
بهم  االت�شال  عاودت  انها  ،غري 
يكون  لن  املنزل  بان  واعلمتهم 
فارغا لوجود عجوز وطفلة �شغرية 

اقتناء  منهم  وطلبت  احلار�ض  مع 
وبع�ض  ال�شقة  وا�رسطة  �شكاكني 
ال�شتعمالها  احلم�شية  املحاليل 
يف  والطف  العجوز  تهديد  يف 
ا�شدار  او  املقاومة  حاوال  حال 
،وبيوم  العملية  تف�شد  قد  �شجة 
منطقة  يف  بهم  التقت  الوقائع 
للمنزل  باي�شالهم  وقامت  روي�شو 
اين  هناك  ،وتركتهم  امل�شتهدف 
قاموا من جهتهم باقاحتام امل�شكن 
والفتاة  العجوز  حاولت  ان  وبعد 
عليهم  باالعتداء  قاموا  ال�رساخ 
افواههم  وغلق  باحلبال  وربطهم 
،ومن مت با�رسوا عملية البحث عن 
عليها  التيعرثوا  و  القيمة  اال�شياء 
داخل غرفة ال�شحية وكانت عبارة 
جموهرات  عدة  حتوي  علبة  عن 
بها  وفروا  باأخذها  ،قاموا  قيمة 
لت�شليمها للمتهمة التي منحت كل 
بالباقي  واحتفظت  ح�شته  واحد 
من  امرهم  ك�شف  مت  ان  ،حلني 
قبل م�شالح االأمن ،حيث اأكد ذات 
املتهم خالل �رسده بهاته الوقائع 
انه ا�شطر لفعل ذلك بحكم حاجته 
للنقود كونه كان على ابواب اجتياز 
باإفادته  ليطالب  البكالوريا  �شهادة 
من   ، التخفيف  ظروف  باأق�شى 
جهتها املتهمة الرئي�شية تراجعت 
واكدت  ت�رسيحاتها  �شابق  عن 
ال�رسقة  على  حتر�شهم  مل  بانها 
من  بتنفيذها  قاموا  من  وانهم 
يومها  التقتهم  وانها  نف�شهم  تلقاء 
املتهمني  احد  ان  بحكم  �شدفة 
بانها  و�رسحت  عاملتها  ابن  هو 
لها  وال ميكن  كلية حقوق  خريجة 

التورط مبثل هاته االفعال .

�صاب يخطط وينفذ 
عملية �صطو على منزل 

جارته 

ملف  اآخر لع�شابة من 4 اأ�شخا�ض 
قاموا بتنفيذ عملية �شطو خطرية  
الذي  ال�شحية  جار  من  بتخطيط 
اجلرمية  مل�رسح  رفقتهم  توجه 
مبالغ  على  باال�شتيالء  وقاموا  
وكذا  �شنتيم  مليار  قاربت  مالية 

مر�شعة  �شاعات  و  جموهرات 
قيمتها  ت�شل  الكرمية  باالأحجار 
�شنتيم  مليون   200 يفوق  ملا 
من  باأقل  جديد  من  بيعها  الإعادة 
10 ماليني �شنتيم ، وقائع الق�شية 
�شبتمرب   4 لتاريخ  تعود  احلالية 
2017 حني تقدمت اأحد ال�شيدات 
املمتلكات  حماية  ف�شيلة  اأمام 
،ب�شكوى  اجلزائر  والية  الأمن 
الكائن  منزلها  ل�رسقة  تعر�شها 
اخلليل  اإقامة  مبنطقة  مقره 
�شبتمرب   2 بتاريخ  حمدين  ب�شعيد 
عيد  من  الثاين  لليوم  امل�شادف 
فحوى  يف  جاء  حيث   ، االأ�شحى 
�شكواها اأنها توجهت يومها لزيارة 
عائلتها مبنطقة با�ض جراح وبعد 
باأغرا�ض  تفاجاأت  م�شاءا  عودتها 
لالأغرا�ض  تفقدها  بعد  و  منزلها 
املقدرة  نقودها  اختفاء  اكت�شفت 
ب700 مليون �شنتيم مع جموهرات  
�شنتيم   مليون   200 قيمتها  فاقت 
مليون   80 بقيمة  قالدة  منها 
�شنتيم و�شاعة من املعدن االأ�شفر  
ناهيك  كرمية  باأحجار  مر�شعة  
اأخرى و نظارات من  عن �شاعات 
ماركات عاملية ، وبعد تاأكدها من 
بنافذة  تفاجاأت  االأ�شفل  الطابق 
ولوج  مكان  وهي  حمطمة  املنزل 
التحريات  لتنطلق   ، ال�شارقني 
االأمنية بتنقل م�شالح االأمن مل�رسح 
التي  الب�شمات  رفع  و  اجلرمية 
اأحد  توقيف  اأ�شا�شها  على  متت 
املتهمني املدعو » �ض ،�شيد علي« 
مطابقة  ب�شمات  على  العثور  بعد 
لب�شماته من م�رسح اجلرمية و مت 
اأغرا�ض  اأحد  بحوزته على  العثور 
من  قيمة  �شاعة  وهي  ال�شحية 
اإعرتف  والذي   ، عاملية  ماركة 
حقيقة  قام  باأنه  �شماعه  خالل 
على  بناءا  ال�شحية  منزل  ب�رسقة 
جارال�شحية  وهو  �شديقه  طلب 
الذي يقيم بالطابق االأخري للعمارة 
كان  والذي  ، حممد«  ح   « املدعو 
وطلب  الوقائع  بيوم  به  اإت�شل  قد 
منزل  �رسقة  عملية  تنفيذ  منه 
اأحد ال�شيدات وبعد اأن قبل عر�شه 
وطلبوا  ثالث  ب�شخ�ض  اإت�شلوا 

و  العملية  لتنفيذ  مرافقتهم  منه 
اأتو�ض«   « نوع  من  �شيارة  اإح�شار 
بعد  و  متنها  على  توجهوا  التي 
بقي  ال�شحية   حلي  و�شلوهم 
ال�شيارة  منت  على  الثالث  املتهم 
ملراقبة االأو�شاع ، فيما توجه هو 
التي  لل�شقة  الثاين  �رسيكه  رفقة 
متكنا من الولوج لها  عرب  النافذة 
بعد الو�شول لها بالقفز من   �شطح 
بعملية  قاما  مت  ومن   ، العمارة  
التي  القيمة  االأ�شياء  عن  البحث 
ثمينة  كانت عبارة عن جموهرات 
ومبالغ مالية معتربة ، وبعد حوايل 
وتوجهوا  ال�شقة  غادرا  دقيقة   20
الإقت�شام  املركبة  نف�ض  منت  على 
واحد  كل  ن�شيب  كان  اأين  النقود 
قاموا  فيما   ، �شنتيم  مليون   140
بييع املجوهرات بقيمة 10 ماليني 
�شنتيم  للمتهم الرابع وكان ن�شيب 
�شنتيم  ماليني    3 منهم  واحد  كل 
بف�شل  لهم  التو�شل  يتم  اأن  قبل   ،

جمهودات م�شالح االأمن .

خياط و اآخرين ي�صطوان 
على منزل جارهم بدايل 

اإبراهيم  

تعر�ض تاجر من دايل اإبراهيم يف 
هذا ال�شيف لعملية �شطو خطرية 
ع�شابة  يد  على  منزله  اإ�شتهدفت 
من 3 �شبان تراوحت اأعمارهم بني 
19 و 20 �شنة اإثنان منهما يقطنان 
اأحدهم  ملنزله  املقابلة  بالعمارة 
ليال  ملنزله  بالت�شلل  قاموا  خياط 
عائلته  رفقة  توجهه  م�شتغلني 
اإ�شتلوا  و  ال�شيف  عطلة  لق�شاء 
مبا  الثمينة  االأغرا�ض  كل  على 
بالزما  تلفزيون  �شا�شات   4 فيها 
�شخمة و مفاتيح �شيارة من نوع » 
من  االإنتهاء  بعد  قاموا  و  تيقوان« 

و  �شالونه  اأثاث  بتمزيق  مهمتهم 
يتمكنوا  التي مل  االأ�شياء  كل  ك�رس 
اأكد  ،حيث  عليها  االإ�شتيالء  من 
ال�شحية مبثوله للمحاكمة اأن وقائع 
ملنت�شف  تعود  احلالية  الق�شية 
رفقة  توجه  حني  اجلاري  ال�شهر 
و  ال�شيف  عطلة  لق�شاء  عائلته 
باإت�شال  واحدة  ليلة  بعد  تفاجئ 
هاتفي من �شهره يخطره بتعر�شه 
بعدما  جمهولني  يد  على  لل�رسقة 
مروره  االأخريلدى  هذا  �شاهد 
م�شعلة  املنزل  باأنوار  املنزل  من 
باإ�شتعمال  للمنزل  تفقده  لدى  و 
�شقيقته  بحوزته  تركتها  مفاتيح 
بزريبة  �شبيه  وهو  به  تفاجئ 
اأغرا�ض  كل  ر�شد  حيث  حيوانات 
ممزقا  باأثاثه  و  مبعرثة  املنزل 
جهته  من  ليقوم  الإخطاره  ف�شارع 
ملنزله  التوجه  و  عطلته  بقطع 
اأغرا�ض  عدة  اإختفاء  اإكت�شف  اأين 
تلفزيون  �شا�شات   4 منها  ثمينة 
و  املتو�شط  احلجم  من  بالزما 
الكبري و جهاز »اأيباد« به معلومات 
جد مهمة تخ�ض عمله مع اإختفاء 
مفاتيح �شيارته من نوع » تيقوان« 
و اأغرا�ض اأخرى اإلكرتونية تخ�ض 
االأغرا�ض  عن  ناهيك  اأبنائه 
الفاعلني  حطمها  التي  االأخرى 
التي  االإ�شتقبال  قاعة  اأثاث  منها 
مبا�رسة  ليتوجه  بالكامل  متزقت 
يقوم  و  الوطني  الدرك  مل�شالح 
اأين  جمهولني  �شد  �شكوى  بتقييد 
ك�شف  من  امل�شالح  ذات  متكنت 
رفع  خالل  من  الفاعلني  هوية 
اأحد  مع  تطابقت  التي  الب�شمات 
اأبناء احلي و الذي بتوقيفه ك�شف 
اإبن  اأحدهم  �رسكائه  هوية  عن 
االأخر  و  ال�شحية  حي  اإبن  و  حيه 
توقيف  ليتم  املجاور  احلي  من 
يف  ظل  الذي  الثاين  دون  االأول 

له  التو�شل  يتم  مل  و  فرار  حالة 
املتهمان  اأكد  حيث  ال�شاعة  حلد 
االأمن  مركز  على  حتويلهما  بعد 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب 
اأنهما قاما باإقرتاف جرم ال�رسقة 
الذي  الفار  املتهم  من  بتحري�ض 
اإقرتح عليهما ال�رسقة و قدم لهما 
يوافقان  جعلتهما  مهلو�شة  حبوب 
رفقته  يتوجهان  و  اإقرتاحه  على 
بيع  مت  ومن  املنزل  على  لل�شطو 

امل�رسوقات وتقا�شم اإيرادتها .

راأي 

خالل  من  القانون  رجال  اإتفق 
 « جريدة  مع  جمعهم  حديث 
قد  ال�رسقة  ظاهرة  اأن  الو�شط« 
االآونة  يف  كبريا  اإرتفاعا  عرفت 
التي  امللفات  باالأخ�ض  و  االأخرية 
معارف  و  اأقارب  وراوؤها  تكون 
اأن  يرجع  ال�شبب  و  ال�شحايا 
ملعلومات  حتتاج  ال�شطو  عمليات 
تعد  مل  اليوم  فالع�شابات  دقيقة 
جتازف بالقيام بعمليات قد تنتهي 
بكل  تعلم  اأن  دون  ال�شجن  يف  بهم 
تواجد  مكان  باالأخ�ض  و  تفا�شيل 
غياب  اأوقات  و  امل�رسوقات 
التفا�شيل  وهي  املنازل  اأ�شحاب 
اأقارب و جريان  التي جتدها عند 
هوؤالء  يكن  مل  اإن  و  هذا  ال�شحايا 
فالطمع  العمليات  تلك  وراء  من 
اليوم وحب املال قد غطى على كل 
القيم و عاد االأ�شخا�ض ي�شعون لربح 
غري  اأو  م�رسوعة  طريقة  باأي  املال 
م�رسوعة ، ومن جهة اأخرى  القانون 
ال يجعل اأقارب و جريان ال�شحايا من 
ال  ذلك  اأن  غري  امل�شددة  الظروف 
مينع القا�شي من ت�شديد العقوبة يف 
التي منحها  التقديرية  ال�شلطة  اإطار 

له القانون .   
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رئي�س  زعطوط  م�صطفى  �أكد 
�ملجل�س �ل�صعبي �لوالئي بورقلة ، 
يف ت�رصيح خ�س به يومية »�لو�صط 
�لدورة  �أ�صغال  ختام  يف  �أن   ،  «
�ل�صعبي  للمجل�س  �لثانية  �لعادية 
�مل�صادقة  مت  بورقلة  �لوالئي 
باالأغلبية �ملطلقة على  �مليز�نية 
�الإ�صافية ،وتقريري جلنتي �لرتبية 
و �لتعليم �لعايل ، وهذ� �إن دل على 
�لتن�صيق  على  يدل  فاإمنا  �صيء 
�أع�صاء  بني  �ملوجود  و�الن�صجام 
و�لهيئة  �لوالئي  �ل�صعبي  �ملجل�س 
موؤ�رص�ت  كلها  وهي   ، �لتنفيذية 
�إيجابية �أكد ب�صاأنها زعطوط باأنها 
�جلهود  لتكاتف  كفيلة  �صتكون 
جت�صيد  و  �لتحدي  رفع  ملو��صلة 
�الإمنائية  �لعمليات  خمتلف 
بتلك  تعلق  ما  خا�صة  �مل�صجلة 
�ملو�طن  بيوميات  �صلة  لها  �لتي 
م�صاريع  غر�ر  على   ، �لورقلي 
�ل�رصف  �صبكات  تاأهيل  �إعادة 
م�صكل  على  للق�صاء  �ل�صحي 
 ، �لقذرة  �ملياه  �صعود  ظاهرة 
�صبكات  تاأهيل  �إعادة  عن  ناهيك 
�لطرقات ، �لقنو�ت �لناقلة للمياه 
�ل�صاحلة لل�رصب وترميم �لطرقات 

من  �ملزيد  تفعيل  �ىل  �إ�صافة   ،
الإجناز  و�ملتابعة  �لرقابة  �أدو�ت 
لقطاع  �لتابعة  �مل�صاريع  خمتلف 
ديو�ن �خلدمات  و  �لعايل  لتعليم   �

�جلامعية .
رئي�س  �أكد  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
بورقلة  �لوالئي  �ل�صعبي  �ملجل�س 
�أن   ، معنا  حديثه  خ�صم  يف 
�رصورة  على  �صددو�  �ملنتخبون 
م�صاريع  جت�صيد  يف  �الإ�رص�ع 

�ملوؤ�ص�صات  وترميم  تاأهيل  �عادة 
�ملدر�صية  �ملطاعم  و  �لرتبوية 
�حتياجات  مع  يتما�صى  ب�صكل   ،
دخول  ل�صمان  �لرتبوية  �الأ�رصة 
�طار  يف  وذلك   ، جيد  مدر�صي 
�ل�صلطات  عمل  ��صرت�تيجية 
�المكانيات  كافة  لتوفري  �ملحلية 
للتح�صني  و�لب�رصية  �ملادية 
�لعلمي  �لتح�صيل  م�صتوى  من 
للتالميذ و �لرفع من ن�صب �لنجاح 

�لتعليم  �صهادة  �متحانات  يف 
�البتد�ئي  .

�الأول  �لرجل  �صدد  �الأخري  ويف 
باملجل�س �ل�صعبي �لوالئي ، على 
و�ل�صهر  �لعمل  م�صاعفة  �رصورة 
�مل�صاريع  خمتلف  جت�صيد  على 
بتلك  تعلق  ما  خا�صة  �لتنموية 
�لتطبيق  �إطار  يف  �ملدرجة 
�ل�صارم لربنامج رئي�س �جلمهورية 

عبد �لعزيز بوتفليقة .

تتقا�صمها  باجلملة  م�صاكل 
 400 بحي  �لقاطنة  �لعائالت 
�إد�ريا  �لتابع  ن�صو  بو�د  م�صكن 
ب�صبب  وذلك   ، غرد�ية  لبلدية 
�إفتقارهم الأدنى �رصوريات �لعي�س 
�إر�دة  غياب  عن  ناهيك   ، �لكرمي 
�ملحلية  �ل�صلطات  من  حقيقية 
�لتي  �لتقليدية  بامل�صاكل  للتكفل 

يتخبطون فيها منذ ن�صاأة �حلي .
�ملو�طنني  من  �لع�رص�ت  عرب 
بو�د  م�صكن   400 بحي  �لقاطنني 
و  غ�صبهم  عن  بغرد�ية  ن�صو 
غرق  جر�ء  �ل�صديد  �إ�صتيائهم 
حيهم يف جملة من �لنقائ�س �لتي 
�أنغ�صت عي�صتهم ، باإعتبارها تعترب 
يجب  �لتي  �الأولويات  �صمن  من 
تعزيزها يف �أي منطقة عمر�نية �أو 
�صكانية  كثافة  تقطنه  �صكني  حي 
معتربة ، و ذلك يف �صبيل م�صاعدة 
حاجياتهم  ق�صاء  على  �ملو�طنني 
كبري�  دور�  يلعب  �أن  لذلك  كما   ،
 ، �لعزلة  يف  �ملو�طنني  �إخر�ج  يف 
�الأماكن  من  ذلك  يف  باالأخ�س  و 
موؤخر�  �صجلت  �لتي  و  �لنائية 
كما  متاما   ، الإ�صكانها  م�صاريع 
بو�د  �لكائن  �حلي  مع  �حلال  هو 
ن�صو �ل�صالف ذكره ، و �لذي �صاهم 
حتما يف و�صع حد ملعاناة �لعديد 
من �ملو�طنني بخ�صو�س �ل�صكن ، 
م�صكن  على  �حل�صول  �صل  بعدما 
حلم �لوحيد ، غري �أن �إق�صاء �حلي 

�لتنموية  �مل�صاريع  من  �جلديد 
معاناة  م�صدر  �الآخر  هو  يبقى   ،

�ل�صكان .
�صكان  طالب   ، ذ�ته  �ل�صياق  يف  و 
يف  ممثليهم  ل�صان  على  و  �حلي 
»�لو�صط«  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
باالإنارة  �حلي  تعزيز  ب�رصورة   ،
�لذي فر�س يف ظل  و   ، �لعمومية 
حلول  عند  جتول  حظر  غيابها 
�لظالم ، مع خطورة �أن يوؤدي ذلك 
�إىل �لتحري�س على ��صتهد�فه من 
�ملافيا و �ل�صباب �ملنحرف �لذين 
ي�صتغلون �لظالم �لد�م�س من �أجل 
يف  و   ، �الإجر�مية  �أعمالهم  تنفيذ 
ذ�ت �ل�صاأن ، ال يز�ل �حلي بحاجة 
�لتي  و  �لنقاط  من  �لعديد  �إىل 
 ، �لعمر�نية  �لتهيئة   �صمن  تندرج 
ما يو�صح جليا �لغياب �لتام للتنمية 
�ملحلي باحلي ، �الأمر �لذي يبعث 
�لعديد من �لت�صاوؤالت حول م�صري 
�أمو�ل �لدولة �ملر�صودة �أ�صا�صا يف 
يتم  �أين   ، �لتنموي  �لنهو�س  �صبيل 
�رصفها على جميع �أحياء و مناطق 
بالعدل  �أن يتم ذلك  �لوالية ، على 
ليبقى   ، �ملنطقة  حاجة  ح�صب 
�لدين  عز   ( �لوالية  و�يل  تدخل 
م�رصي ( من �صمن مطالب �ل�صكان 
، لو�صع حد ملعاناتهم �لعالقة منذ 
فرتة ، و �لتي �صبق » للو�صط  » و �أن 

تطرقت لها يف �أعد�ها �ل�صابقة .
�شيخ مدقن  

�صهدت ظاهرة ترويج �ملخدر�ت 
و�مل�رصوبات �لكحولية  بحي 324 
��صتفحاال  ورقلة،  ببلدية  م�صكن 
غ�صب  حالة  ولد  مما  خطري�، 
�ل�صكان  مبمثلي  دفع  �صعبي، 
ب�صن  �الأمنية    مبطالبة �مل�صالح 
�لناحية  لتنظيف  تطهري  حملة 

�ملذكورة من �لدخالء .
طالب �لعديد من  �صكان حي 324 
ت�رصيح  يف  ورقلة،  ببلدية  م�صكن 

لهم مع يومية«�لو�صط«
�ملتخ�ص�صة  �الأمنية  �مل�صالح   ،  
�ملنظمة،  �جلرمية  مكافحة  يف 
�حلي  تطهري  �أجل  من  �لتدخل 
و �مل�صبوقني ق�صائيا  �لغرباء  من 
للمنحرفني  ملجاأ  حولوه  �لذين 
�مل�رصوبات  متعاطي  فئة  من 
�لكيف  وم�صتهلكي  �لكحولية 
�ملهلو�صة،  و�الأقر��س  �ملعالج 
�لغليان  من  حالة  ولد  ما  وهو 
�ل�صكان،  لدى  �لكبريين  و�ل�صخط 
من  بالت�صعيد  توعدو�  �لذين 
لل�صغط  �الحتجاجات  لهجة 
�أجل  من  �ملعنية  �ل�صلطات  على 
�لرئي�صي  مطلبهم  مع  �لتجاوب 
من  �حلي  تطهري  يف   �ملتمثل 
�لرعب  زرعو�  �لذين  �ملنحرفني، 
�أو�صاط  يف  و�خلوف  و�لهلع 

ّبلة،  �لطني  ز�د  مما  و  �ل�صكان 
بعا�صمة  م�صكن   324 حي  �فتقار 
�لو�حات، لالإنارة �لعمومية، �الأمر 
�لظالم  يف  يغرق  جعله  �لذي 
�ل�صم�س،  �لد�م�س مبجرد غروب 
من  لتكثيف  باجلناة  دفع  ما  وهو 

ن�صاطاتهم خالل تلك �لفرتة  .
م�صالح  عاجلت  جهتها،  من 
�لق�صائية  �الإقليمية  �ل�رصطة 
�ل�صنة  خالل  �ملتنقلة، 
تتعلق  ق�صية  �جلارية176  
بامل�رصوبات  و�ملتاجرة  باحليازة 
بطريقة  و�ملخدر�ت  �لكحولية 
غري �رصعية، حيث مت توقيف278 
 9000 و��صرتجاع  وحجز  �صخ�صا 
قارورة خمر من خمتلف �الأ�صكال 
باالإ�صافة  رخ�صة،  بدون  و�الأنو�ع 
�ملعالج،  �لكيف  من  كلغ   15.8 لـ 
ليتم  مهلو�س،  قر�س  �ألف   45 و 
وت�صليمها  �ملحجوز�ت  م�صادرة 
وبعد  �ملخت�صة  للم�صالح 
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  ��صتكمال 
مع �ملوقوفني، مت تقدميهم �أمام 
�أمرت  �لتي  �لق�صائية  �جلهات 
�حلب�س  رهن  �جلميع  باإيد�ع 
حماكمتهم  �نتظار  يف  �ملوؤقت 

بتهمة �الإخالل بالنظام �لعام  .
اأحمد باحلاج 

.      ح�سة الأ�سد وجهت لرتميم املدار�س الإبتدائية قبل الدخول املدر�سي اجلديد 

رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي بورقلة م�شطفى زعطوط يك�شف لـ«الو�شط« 

اأحمد باحلاج 

 امل�سادقة على  امليزانية الإ�سافية
  لقطاع الرتبية والتعليم العايل 

كل من  �لذي جمع  �للقاء  نتج عن 
رئي�س �لد�ئرة ورئي�س �لبلدية  بعني 
وممثل  طيبي  �لقادر  عبد  �صالح 
 28 ��صتحد�ث  ،�رصورة  �لبطالني 
عني  بطايل  لفائدة  �صغل  من�صب 
حالة  �حتو�ء  بهدف  وذلك  �صالح 
حماوالت  خلفية  على  �الحتقان 
توظيف مبا�رصة لبطالني من خارج 

�لوالية بال�رصكة �ملذكورة .
عني  من  مطلعة  م�صادر  �أكدت 
ليومية  مترن��صت  بوالية  �صالح 
جمع  �لذي  �للقاء  �أن   ، »�لو�صط« 
�ل�صلطات �ملحلية مبمثل �لبطالني 
 ، �صالح  عني  �الإد�رية  باملقاطعة 
تاأتي  قر�ر�ت  عدة  عنه  متخ�س 
يف مقدمتها منح 10 منا�صب �صغل 
من  بد�ية  �ملنطقة  بطايل  لفائدة 
عن  ناهيك   ، �ل�صبت  �أم�س  يوم  
��صتحد�ث 18 من�صب عمل جديد 
�ملخت�صة  قروب  فيجل  ب�رصكة 
�لفاحت  من  بد�ية  �حلر��صة  يف 
�إحتو�ء  بهدف  ،وذلك  �لقادم  �أوت 

من  �ملحتقنني  �لبطالني  غليان 
�ملبا�رص  �لتوظيف  مظاهر  تف�صي 
و�الأجنبية  �لوطنية  بال�رصكات 
دون  �لغاز  عا�صمة  برت�ب  �لعاملة 
�ملحلية  �لوكاالت  على  �ملرور 

للت�صغيل .
عدد  وجه  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�نتقد�ت   �لعمل  عن  �لعاطلني  من 
مبا�رصة للو�يل �ملنتدب باملقاطعة 
يف  بالتدخل  �صالح  عني  �الإد�رية 
عرجاء  بطريقة  �لت�صغيل  ملف 

�ملنتدب  �ملدير  ن�صيان  دون   ،
من  ن�صيبه  نال  �لذي  للت�صغيل 
�لتالعب  يف  بالتورط  �التهامات 
بطرق  �صلته  و  �لعمل  بعرو�س 
من  لبطالني  �ملبا�رص  �لتوظيف 
على  �ملرور  دون  �أخرى    واليات 
وهو   ، �ملحلية  �لت�صغيل  وكالة  
توجيهات  مع  يتنافى  �لذي  �الأمر 
�الأ�صبق  �الأول  �لوزير  وتعليمة 
ملنح  �لر�مية  �صالل  �ملالك  عبد 
�لبطالني  لفائدة  �لتوظيف  �أولوية 

لتكر�ر  تفاديا  وذلك  �ملحليني 
�الجتماعي  �حلر�ك  �صيناريو 
�لكبري  �لبالد  بجنوب  �مل�صجل 
وقد   ،2013 �صنة  من  مار�س  �صهر 
مغبة  من  �ملتحدثني  ذ�ت  حذر 
تنجر  قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب 
على �رصعية مطلبهم  �لتفاف  عن 
يف �حلق بالعمل وما  تبع ذلك من 
م�صكوت  ظل  وخروقات  جتاوز�ت 
�لعام  يجهلها  الأ�صباب  عنها 
فقد  ثانية  جهة  من    . و�خلا�س 
�لعاملة  �ليد  �أعلن �ملتبعون مللف 
�صالح  بعني  �لبطالني  و  �ملحلية 
عن دعمهم �ملطلق و�لالم�رصوط 
�لبلدي  �ل�صعبي  �ملجل�س  لرئي�س 
 ، طيبي  �لقادر  عبد  �صالح  بعني 
�لوالئية  �ل�صلطات  من  مطالبني 
�ملعنية  �لوز�ر�ت  وخمتلف 
�حلماية  له  وتوفري  معه  بالتن�صيق 
�أف�صده  ما  ��صالح  من  لتمكينه 

�لدهر ب�صوق �ل�صغل .
اأحمد باحلاج 

على خلفية حماولت توظيف مبا�شرة لبطالني من خارج الولية 

.         رئي�س البلدية بعني �شالح عبد القادر طيبي ي�شنع احلدث

28 من�سب �سغل ب�سركة احلرا�سة لبطايل عني �سالح 

غرداية

�شكان حي 324م�شكن بورقلة 

قاطنوا حي 400 م�سكن بواد ن�سو 
يطالبون بحقهم يف التنمية 

تف�سي ظاهرة ترويج 
املمنوعات  

قال رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي بورقلة م�شطفى  زعطوط، اأن اختتام الدورة 
العادية الثانية للمجل�س ال�شعبي الولئي متخ�س عنها امل�شادقة بالأغلبية على 

تقارير امليزانية الإ�شافية ، قطاعي الرتبية والتعليم العايل .
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وذلك بعد اقتطاع 81 عّينة  ،يف حني 
بلغت قيمة احلجز 751.27500 دج 
،حيث  متثل ن�شاط مديرية التجارة 
يف التكفل مبلف الأمرا�ض املتنقلة 
و  مراقبة  خالل  من  املياه  عرب 
للحد  احل�شا�شة  املواد  كل  تاأطري 
اأو جتنب اخلطر الغذائي بالإ�شافة 
مطابقة  و  جودة  متابعة  اإىل 
املنتوجات ال�شناعية التي ت�شتعمل 
يف  و  الغذائية  املواد  معاجلة  يف 
كو�شيلة  التنظيف  مواد  مقدمتها 
قطاع  كذا  و  التعقيم  و  للتطهري 
اخلدمات ملا يعرفه من اإقبال كبري 
من طرف الزبائن بغية ال�شتهالك 
بلعبا�ض  ،خا�شة واأن  ولية �شيدي 
من  مكون  جتاري  بن�شيج  تتميز  
جمموعة الن�شاطات التجارية التي 
لها عالقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة 
مبلفات حماربة الأمرا�ض املتنقلة 
عرب املياه و كذا ملف الوقاية من 

الأمرا�ض امل�شرتكة ما بني الإن�شان 
كما   ZOONOSES.واحليوان
تتعلق  امل�شجلة  املخالفات  اأن 
اأ�شا�شا بجانب عدم احرتام اإلزامية 
النظافة و النظافة ال�شحية للمواد 
اإلزامية  خمالفة  كذا  و  الغذائية 
على  احليازة  و  املنتوج  مطابقة 
مواد غري �شاحلة لال�شتهالك ،ويف 
الأمرا�ض  اأن  ومبا  ال�شياق  هذا 
امل�شرتكة ما بني الإن�شان و احليوان 
)Zoonoses(  تعتربمن الأخطار 
التي تهدد �شحة امل�شتهلك ب�شفة 
انت�شار   خالل  من  هذا  و  وا�شحة 
دور  فاإن  لذا،  الأوبئة.  بع�ض 
املديرية الولئية للتجارة يف التكفل 
الولئية  اللجنة  �شمن  امللف  بهذا 
املوؤهلة، يلزمها بالتن�شيق مع كافة 
مقدمتها   يف  و  الباقية  املديريات 
�شمن  الفالحية  امل�شالح  مديرية 
برنامج  بتج�شيد  خمتلطة،  جلان 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  ميداين يهدف 
ذات  املنتوجات  مراقبة  تفعيل 

يف  �شجلت  احليواين،اإذ  امل�شدر 
و201   تدخال     1534 ال�شياق  هذا 
خمالفة ،ناهيك عن  191  حم�رش 
املواد  كمية  بلغت   حني  ،يف 
قدرت  طن    1.5295 املحجوزة 
 1.274.271.9 ب  املالية  قيمتها 
دج بعد  اقتطاع  18 عّينة وتوقيف 
ويكمن  حمالت   لثماين  الن�شاط 
التجارة  مديرية  م�شالح  تدخل 
امل�شرتكة  اللجان  بتاأطري  املكلفة 
جت�شيد  يف  فالحة(   – )جتارة 

الن�شاطات  مي�ض  خا�ض  برنامج 
بو�شع  مبا�رشة  عالقة  لها  التي 
ذات  للمنتوجات  ال�شتهالك  رهن 
امل�شدر احليواين، و �شجلت  ذات 
املختلطة  اللجنة  �شمن  امل�شالح 
تدخل   221 بيطرة(   )جتارة- 
اأف�شت اإىل حترير 32 خمالفة و31 
حم�رش ،يف وقت بلغت كمية املواد 
بقيمة  طن   1.00366 املحجوزة 
مالية 612.402.10  اأدت كلها اإىل 

توقيف ن�شاط حملني.

�سجلت مديرة التجارة بولية �سيدي بلعبا�ض يف ح�سيلتها لل�سدا�سي الأول يف اإطار حماربة الأمرا�ض 
املتنقلة عرب املياه 5279 تدخال ،كما �سجلت 513 خمالفة يف وقت متت متابعة 475 �سخ�سا ق�سائيا  

ومت غلق وتوقيف ن�ساط 58 تاجر.

�سيدي بلعبا�ض

 �ض.�سهيب

متابعات ق�سائية �سد اأكرث من 475 تاجر خالل ال�سدا�سي االأول

خمت�سرات اأمنية من مع�سكر

لأجل الق�ساء على بوؤر الإجرام  ب�سعيدة

بني وليتي �سعيدة و تيارت

منطقة حمام ملوان بالبليدة

تفكيك جمموعة اأ�سرار خمت�سة يف ال�سرقة داخل املنازل 

عملية مداهمة م�سرتكة بني ال�سرطة و الدرك

حادث مرور خطري يوؤدي اإىل احرتاق �سيارتني

ا�ستجمام و اأجواء عائلية مميزة
ملوان  حمام  منطقة  جتلب 
ال�شياحية ) �رشق ولية  البليدة( 
مو�شم  حلول  منذ  و  يوميا 
ال�شطياف مئات العائالت التي 
الهادئة  اجلبلية  الطبيعة   تف�شل 
�شواطئ  �شخب  و  زحمة  على 
على  فتغلب  ال�شاحلية،  املدن 
اجواء  الوادي  �شفاف  طول 
احيانا  عكرتها  لو  حتى  مميزة، 
 '' امل�شوؤولة  غري  الت�رشفات   ''

لبع�ض  زوار املنطقة.
اجلبلية  الت�شاري�ض  متنح 
لقا�شدي حمام ملوان و حتى قبل 
ال�شتجمام  مكان   اإىل  الو�شول 
اىل  و�شول  و  الوادي   ( املن�شود 
فر�شة  الأزرق(  املقطع  منطقة 
ال�شتمتاع  بلوحة طبيعية حتب�ض 
التي  اجلبال  فقمم   ، الأنفا�ض 
كاأنها  و  تبدو  ال�شحاب  تعانق 
تفتح  ذراعيها للزوار ترحيبا بهم 
يف مكان يجلب اإليه يوميا الآلف 
ازدحام  و   �شخب  عن  بعيدا 

املدن و ال�شواطئ .
و تُن�شي اللوحة الطبيعية اجلبلية 
عرثة  زائريها  ملوان  حلمام 
الطريق املوؤدية  اإىل هذا الف�شاء 
بنايات  جتاوز  فبعد   ، ال�شياحي 
املهرتئة   بطرقها  ببوينان  عدل 
 ، الأ�شغال  قيد  مازالت  كونها 
العمراين  التو�شع  مناظر  تنح�رش 
تدريجيا فا�شحة املجال  لنظرة 
�شيدي  مرتفعات  على  �شاملة 
القادم  و   ، تباينات  و  �رشحان 
من  اأو   الولية  عا�شمة  من 
جنوب  كلم   40  ( اجلزائر  ولية 
العا�شمة( ميكنه ان يتمتع بعدها 
بجمالية اأفق  مرتفعات الأطل�ض 
اىل  الو�شول  انتظار  يف  البليدي 
حمام   "وادي  النهائية  الوجهة 
ملوان اأو موا�شلة ال�شري اإىل غاية 

املقطع الأزرق".
وح�شب عديد من رواد املنطقة 
الذين حتدثت اليهم فان تغيريات 
ملوان  بحمام  �شجلت   عدة 
اأوىل  كوجهة  يف�شلونها  جعلتهم 
 ، ال�شطياف  مو�شم  خالل  لهم 
ال�شباب  يحر�ض  ع�رشات  حيث 
كراء  عقود  من  ا�شتفادوا  الذين 
اخليم و م�شاحات ركن املركبات 
على  نظافة حميط الوادي بجمع 
خملفات الزوار طيلة اليوم ، كما 
يعمل هوؤلء على مرافقة  ال�رش 
ترغب  التي  الماكن  اختيار  يف 
مبياه  لال�شتمتاع  "حجزها"  يف 

الوادي العذبة.
رئي�ض  اأكده  الذي  الأمر  هو  و 
البلدي ، مدي  ال�شعبي  املجل�ض 

عمر، الذي اأو�شح اأنه مت  حت�شبا 
ملو�شم ال�شطياف لهذه ال�شنة ، 
اأبناء  منح لنحو ثمانني �شابا من 
خميمات  كراء  مهام  املنطقة  
وادي  �شفاف  على  ن�شبها  مت 
ال�شياحة  لنعا�ض  لزرق  مقطع 
باملنطقة  من جهة و ا�شتحداث 
لفائدة  مو�شمية  �شغل  منا�شب 
هوؤلء ال�شباب. و اأ�شاف اأن هذه 
من  كبريا  اقبال  تلقى  الأخرية 
وجدت  التي  العائالت،  طرف 
حرمته  و  املكان  جمال   يف 
مالذا لق�شاء اأوقات ا�شتجمامية 

رائعة.
الطريق  حافة  كذلك  تعرف  و   
 " الوادي  ل�شفاف  املوؤدي 
و   التقليدي  اجلنب  باعة  انت�شار 
الفواكه  عديد  و  املطلوع  خبز 
هوؤلء  غالبية  و   ، املو�شمية" 
مراهقون  و   اأطفال  الباعة 
من  عدد  اأكرب  جللب  ي�شعون 
يف  يجدون  الذين  امل�شرتين 
املنتج  لذة    " املنتجات  تلك 
بهم  يعود  الذي  الأ�شيل  اجلبلي 
يقول  كما   ، م�شت"  �شنوات  اىل 
الذي  و  البليدة  من  .م   احمد 
اخلبز  باقتناء  ي�شرتجع  اأنه  اأكد 
من   التقليدي  الفرن  يف  املطهو 
ذكرى  ملوان  حمام  �شيدات  قبل 
كانت  التي  و  املتوفية  والدته 

ت�شنع لهم خبزا م�شابها.
بطريقة  امل�شنوع  اجلنبنْ  اأما 
كل  مذاق  فيناف�ض  تقليدية 
اأكرب   يف  املعرو�شة  الجبان 
--ح�شب  التجارية  امل�شاحات 
ملوان  بحمام  يباع  و  حمبيه-- 
الكمية   ح�شب  تختلف  باأثمان 
كما   ، الزبون  يريدها  التي 
املحاذية  املحالت  احتفظت 
الوادي   للطريق املوؤدي ل�شفاف 
باملكان  القدمي  احلمام  و 
ب�شهرتها يف بيع الأداة اليقاعية 
باأحجام  الدربوكة'' و    '' القدمية 
بني  ما  �شعرها  ليرتاوح  خمتلفة 

250 دج لي�شل اىل 800 دج.
مبيعات  اأكرب  الآلة  هذه  متثل  و 
جانب  اإىل  املحالت  اأ�شحاب 
جم�شم " الديك" و الذي  يعر�ض 
باألوان و اأحجام خمتلفة كرمزية 
للمنطقة، التي عرفت يف �شنوات 
الدواجن  ذبح  بتقاليد   ما�شي 
على �شفاف الوادي يف طقو�ض و 
عادات ياأمل منها الزوار ال�شفاء 
من  خمتلف الأمرا�ض ، قبل اأن 
و  تدريجيا  العادة  هذه  تختفي 
تعر�ض   جم�شمات  يف  تنح�رش 

للبيع باأ�شعار خمتلفة. 

فرقة  عنا�رش  اأم�ض  متكنت 
بالأمن  الق�شائية  ال�رشطة 
مع�شكر  مبدينة  الرابع  احل�رشي 
جمموعة  لن�شاط  حد  و�شع  من 
اأ�رشار متكونة من �شخ�شني يبلغان 
تورطهما  بعد  �شنة   36 العمر  من 
بالك�رشمن  ال�رشقة  جرمية  يف 
تقدم  �شكوى  اإثر   ، م�شكن  داخل 
الفرقة  عنا�رش  اأمام  ال�شحية  بها 
املن�رشم  اأفريل  �شهر  اأواخر 
ال�رشقة من  حول تعر�شه جلرمية 
طرف  من  العائلي  م�شكنه  داخل 
عن  غيابه  ا�شتغلوا   ، جمهولني 
على  وا�شتولوا  العائلي  امل�شكن 
 400 بــ  ال�شحية  قدره  مايل  مبلغ 
مليون �شنتيم ، با�رش اإثرها عنا�رش 

الق�شية  يف  التحقيق  الفرقة 
لك�شف مالبا�شاتها لتكلل اأبحاثهم 
وحترياتهم وبعد ا�شتغالل خمتلف 
التقنيات العلمية من حتديد هوية 
ثم   ، وتوقيفهما  فيهما  امل�شتبه 
و  ق�شائي  اإجراء  �شدهما  اأجنز 
اأمرت  التي  العدالة  اأمام  قدما 

بو�شعهما رهن احلب�ض.  

اإيداع 336 دراجة 
نارية باملح�سر 

البلدي 

اأوقفت  غ�شون �شهر جوان الفارط  
بامل�شلحة  املرور  فرق  عنا�رش 

باأمنولية  العمومي  لالأمن  الولئية  
،حيث  نارية  دراجة   336 مع�شكر 
و  الت�شال  خلية   رئي�ض  اأكد 
اأمن  م�شالح  اأن  العامة  العالقات 
خالل  من  جاهدة  تعمل  الولية 
التي  امليدانية  املراقبة  عمليات 
ملحاربة  ال�رشطة  قوات  تنفذها 
ال�شلوكات ال�شلبية ومظاهر الإزعاج 
و املناورات اخلطرية التي يقوم بها 
بع�ض م�شتعملي الدراجات النارية ، 
حيث �شجلت امل�شلحة 03 حوادث 
�شهر  خالل  ج�شمانية  مرورية 
مب�شتعملي  خا�شة  املن�رشم  جوان 
هذه  خالل  من  و   . الو�شيلة  هذه 
عنا�رش  اأوقف  فقد  الإجراءات 
الولئية  بامل�شلحة  املرور  فرق 

نارية  دراجة   336 العمومي  لالأمن 
ملخالفات  اأ�شحابها  ارتكاب  بعد 
 35 �شمنها  من  خمتلفة  مرورية 
اخلوذة  ارتداء  بعدم  تتعلق  حالة 
�شهادة  انعدام  ب�شبب  حالة   58  -
عدم  ب�شبب  حالة   25  - التاأمني 
بالدراجة،  اخلا�شة  الوثائق  تقدمي 
انعدام  ب�شبب  حالة   50 اإىل  اإ�شافة 
�شهادة التاأهيل و كذا حالت اأخرى 
 ، ال�شوت  كامت  نزع  غرار  على 
 ، املفعول  تاأمني غري�شارية  �شهادة 
اإثر  ،متعلى  �شكر  حالة  يف  ال�شياقة 
و�شعها  واملخالفات  اجلنح  هذه 
باملح�رشالبلدي، زيادة على حترير  
ملفات ق�شائية وحتويلها للعدالة . 

طالبي فاطمة

ولية  اأمن  م�شالح  اأم�ض  يوم  نظمت 
الوطني  الدرك  مع  بالتن�شيق  �شعيدة 
الولية عملية �رشطة م�شرتكة  لذات 
ب�رشي  تعداد  لها  �شخر  فجائية 
اأحياء  اأربعة  م�شت  معترب  ومادي 
مو�شى  داودي  وهي  الولية  بعا�شمة 
املجدوب  والرائد  قا�شم  و�شيدي 
تعد  العملية  اأن  حيث  جويلية   05 و 

خاللها  من  وجه  نوعها  من  الأوىل 
تعليمات  الدرك  و  الأمن  اإطارات 
اإحرتام  ب�رشورة  امل�شاركني  لالأفراد 
حقوق الإن�شان والرتكيز على الفئات 
تعرف  التي  الأماكن  و  امل�شبوهة 
باأنها اأوكار للمجرمني ، هذه العملية 
مكافحة  اىل  الأوىل  بالدرجة  تهدف 
وم�شايقة  اجلرمية  اأ�شكال  كل 

والأ�شخا�ض  الجرامية  ال�شبكات 
امل�شبوهني الذين يحاولون الإعتداء 
على املواطنني وو�شع حد ملروجي 
الكحولية  وامل�رشوبات  املخدرات 
عديد  توقيف  من  مكنتهم  اأين 
الأ�شخا�ض بجرم حمل اأ�شلحة بي�شاء 
حمظورة و حيازة خمدرات واآخرين 
كانوا مطلوبني من طرف العدالة ،يف 

حني اأنها لقت اإ�شتح�شان املواطنني 
لكونها مكنت العائالت بولية �شعيدة 
خا�شة  جيدة  ظروف  يف  التنقل  من 
اأين  ال�شيف  ف�شل  ت�شادف  واأنها 
الهاتفية  بالأرقام  لالإت�شال  دعتهم 
التبليغ عن خمتلف  لغر�ض  املوجهة 

اجلرائم.
خلدون.ع 

للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
اأول  �شباح  اإبراهيم  لأولد  املدنية 
اأم�ض من اأجل حادث مرور جنم عن 
ا�شطدام بني �شيارتني ب�شبب التجاوز 

اخلطري على م�شتوى الطريق الوطني 
رقم 94 الرابط بني وليتي �شعيدة و 
تيارت و بالتحديد عند خمرج بلدية 
اأولد ابراهيم ال�شيارة الأوىل طاك�شي 

جماعي من نوع بيجو 504 والأخرى  
�شياحية من نوع قريتوال حتمل ترقيم 
عائلة  متنها  على  كان  �شعيدة  ولية 
متكونة من 4 اأفراد 3 ن�شاء وال�شائق 

ا�شيبوا  بحالة �شدمة واإختناق حيث 
اإحرتاق  متثلت اخل�شائر املادية  يف 

كلي لل�شيارتني .
خلدون.ع

تيزي وزو
  وفاة �ساب غرقا بتيغزيرت

 بعد �سقوطه من زورق  
اأم�ض  اأول  غرقا  حتفه  �شاب  لقي 
زورق  من   �شقوطه  بعد  اجلمعة 
�شاطئ  م�شتوى  على  )كاياك( 
لل�شباحة(  )امل�شموح  ت�شال�شت 
بتيغزيرت على بعد 45  كلم �شمال 
تيزي وزو، ح�شبما علم من احلماية 
اأو�شح  ال�شدد،  هذا  يف  املدنية 
ال�شلك  بهذا  بالإعالم  املكلف 
بو�شاقور،  كمال  النقيب  النظامي 
البحر  عر�ض  يف  كان  الزورق  اأن 
بعيدا عن منطقة ال�شباحة عندما 
 27 العمر  من   يبلغ  �شاب  �شقط 

�شنة من الزورق وغرق.
وخل�ض ذات امل�شدر ان غطا�شي 

احلماية املدنية قد قاموا باإخراج 
اإىل  الدعوة  مع   ال�شاب،  جثمان 
تفادي  اجل  من  باليقظة  التحلي 
اأربع  خلفت  التي  املاآ�شي  هذه 
جويلية  �شهر  بداية  منذ   �شحايا 
من بينهم رجل �شيخ يبلغ من العمر 
75 �شنة  الذي قام بال�شباحة على 
م�شتوى �شاطئ و�شط اآزفون حيث 
مرفوعة  الربتقالية   الراية  كانت 
من  يبلغان  �شابني  غرق  فيما 
العمر 18 �شنة يف �شواطئ ممنوعة 
لل�شباحة الأول  يف اآزفون و الآخر 
�شحية  على  عالوة  تيغزيرت  يف 

يوم اجلمعة املن�رشم .
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�أنقذو� غزة و�أجريو� �أهلها
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

على  الن�صاُل  تك�رست  غزة  يف 
على  الرماُح  و�صقطت  الن�صاِل، 
يف  لل�صهاِم  عاد  وما  الرماِح، 
الأر�ض  يف  ول  مو�صٌع،  الأج�صاِد 
فقد  مت�صٌع،  ال�صهداء  من  ملزيٍد 
القبوُر،  ونُِب�َصت  اجلروُح  ُجرَحت 
ومتزقت،  الأج�صاُد  واهرتاأت 
وبكت  وجفت،  العروُق  وتقطعت 
ُم  امُلهَدّ وُهِدَم  وابي�صت،  العيوُن 
القعيُد  وُقتَل  املك�رس،  َم  وُه�ِصّ
وا�صتنزف  امل�صاُب،  وا�صتُهدَف 
اجلريُح، وما جنا الطفُل ول اأخطاأ 
املوُت  جتاوز  ول  املراأَة،  املنوُن 
ول  الكبري،  عن  �صكت  ول  ال�صغرَي 
وع�صكري،  مدين  بني  العدو  ميز 
بيوُت  وبقيت  وثائٍر،  مقاوٍم  وبني 
احلزن  واأ�رسعُة  مفتوحة،  العزاء 
م�صكونة،  الأ�صى  واآهاُت  مرفوعة، 
ف�صهيُد  مكتومة،  الفقد  وغ�صُة 
اليوم قد قدَم بالأم�ض العزاء، وغداً 

�صهيٌد اآخر.
ي�صتاأنفون  غزة  قطاع  اأبناء  هم  ها 
نزيفهم،  ويوا�صلون  اأوجاعهم، 

مقاومتهم  موا�صلة  على  وي�رسون 
ومي�صون  مواقفهم،  على  والثبات 
وحدهم،  كانوا  ولو  طريقهم  يف 
وقد حفظوا الطريق اإىل مقابرهم، 
خامتتهم،  املحنة  ل�صدة  وعرفوا 
بهم،  يحيط  العدو  اأن  واأدركوا 
وهنوا  فما  عنهم،  يتخلى  والقريب 
و�صعفوا، ول ا�صتكانوا وخنعوا، ول 
لهم  انحنت  ول  راية  لهم  �صقطت 
خبت  ول  �صوتهم  خفت  ول  قامة، 
عقر  ول  �صيفهم  نبا  وما  نارهم، 
�صهوة  عن  �صقط  ول  ح�صانهم، 
عن  تخلى  ول  فر�صانهم،  اجلياد 
البندقية اأبطالهم، فهم على دربهم 
وطنهم  حرية  ا�صتعادة  اأجل  من 
كرامتهم  �صبيل  ويف  ما�صون، 
تدفع  العرب  اأيها  غزة  ي�صحون. 
باهظاً،  �رسيبًة كبرية، وتوؤذي ثمناً 
ت�صتطيع،  مما  باأكرث  وت�صحي 
ف�صبابها  متلك،  ما  باأعظم  وجتود 
ي�صابون  واأبناوؤها  ي�صت�صهدون، 
يُقَعدون  منهم  وكثرٌي  ويجرحون، 
ويُ�َصلُّون، وم�صتقبلهم ي�صيُع ويُهدد، 
وت�صتد  وت�صعب،  ت�صيق  وحياتهم 
يزيد،  فيهم  واحلرمان  وتخ�صن، 

تزداد،  واحلاجة  يق�صو  واحل�صار 
والعدو عن قتالهم ل يتوقف، وعن 
العتداء عليهم ل يكف، فهو يرى 
قد  بهم  وي�صعر  �صعفاء،  العرب 
الفل�صطينية  الق�صية  وعن  تخلوا، 
قد ابتعدوا، بل يلم�ض منهم موافقة 
ومباركة، ور�صا وقبول، فلهذا م�صى 
ومتادى، واأوغل واأوجع، وا�صتدعى 
وطلب  كه،  وحَرّ الأمريكي  حليفه 
تطرفه  من  وا�صتفاد  ووجهه،  منه 
فقد  ذلك  ورغم  ب�صيا�صته،  وانتفه 
وقاوموه  ومنعوه،  يون  الغَزّ �صده 
واأف�صلوا  جي�صه  وعطلوا  وقاتلوه، 
اليوم  يُ�صتفرُد  غزة  لكن  خططه. 
لها  ويخطُط  �رساً  بها  ويراد  بها، 
الأعداء  عليها  اجتمع  وقد  اأمراً، 
اخل�صوم  عليها  وتكالب  والفرقاء، 
عليها  واأغلقوا  الآفاق،  و�صذاذ 
املنافذ والأبواب، فغدت كالفري�صة 
ينق�صون  وال�صواري  الوحو�ض  بني 
وميزقون  حلمها  وينه�صون  عليها، 
اأو�صالها، ول من ينت�رس لها اأو يهب 
ول  يق�صفها  العدو  لنجدتها، فهذا 
ول  ال�صقيق  عليها  ويتاآمر  يبايل، 
من  ن�رستها  عن  ويتخلى  يداري، 

انت�صبت اإليهم عروبًة ومن ا�صرتكت 
معهم ديناً، وهي التي كانت درتهم 
التي  الغراء  و�صامتهم  الع�صماء، 

يفتخرون بها ويتيهون.
عدواً  تواجه  ل  العرب  اأيها  غزة 
وقوًة  يقتلها،  وحمتاًل  يق�صفها، 
وتعتدي،  عليه  تغري  غا�صمًة 
ويغت�صب  ي�صتفزها  وا�صتيطاناً 
عظمى  قوًة  تتحدى  ول  حقها، 
ت�صفيتها  وتريد  عليها  تتاآمر 
تواجه ح�صاراً  بل  عليها،  والق�صاء 
واأكرث ق�صوًة، وتعاين من  لوؤماً  اأ�صد 
وحدٍة  من  وت�صكو  وغربٍة،  جفوٍة 
اأن  يوماً  اعتادت  ما  اإذ  وعزلٍة، 
عدوها  تواجه  واأن  وحدها،  تكون 
مبفردها، بل كانت معها اأمتها واإىل 
�صكت  لو  فكيف  �صعوبها،  جانبها 
على  وتاآمر  اإخواٌن،  العدوان  عن 
الق�صِف جرياٌن، فهذا اأمٌر يحزنها 
اإح�صا�صها  ويعمق  اأملها،  ويزيد 
يعتقد  ل  اإذ  والقلق،  باخلوف 
وم�صلماً  غيوراً  عربياً  اأن  اأبناوؤها 
مل�صريها،  نهباً  يرتكها  �صادقاً 

ويتخلى عنها ل�صالح عدوها.
هي  غزة  اأن  العرب  اأيها  اعلموا 

�صدكم  وهي  الن�رس،  اإىل  بوابتكم 
من  وجبهتكم  ال�صيل،  مواجهة  يف 
التي  ع�صاكم  وهي  ال�صمود،  اأجل 
وتنهرون  عدوكم،  بها  ته�صون 
�صالحكم  وهي  خ�صومكم،  بها 
التي  وقوتكم  تنت�رسون،  به  الذي 
التي  ح�صنكم  وهي  تلجاأون،  اإليها 
حتميكم من الهزمية، وقلعتكم التي 
فكونوا  احلاجة،  عند  بها  حتتمون 
معها اليوم لتكون معكم ولكم غداً، 
واحموها من الغدر لتنجو باأنف�صكم 
اأن غزة  من مكائد العدو، واعلموا 
اأبوابكم  تغلقوا  فال  حاجتكم  يف 
ول  اأهلها،  عن  تتخلوا  ول  دونها، 
اأبنائها، وثقوا  تنهروا ال�صائلني من 
على  واعتمدوا  وبرجالها،  بها 
اأبطالها ومقاومتها، فقد واهلل اآذت 
واأقلقته،  واأربكته  واأجعته،  العدو 
من  اأمنه  على  وخاف  منها  و�صكا 
من  الهواج�ض  وانتابته  �صالحها، 
التي  غزة  العرب  اأيها  قدراتها. 
ورفعت  لكم،  بالأم�ض  انت�رست 
وجعلت  راياتكم،  واأعلت  راأ�صكم، 
ا�صماً،  لكم  وحفرت  ذكراً،  لكم 
عنكم،  نيابًة  تقاتل  اليوم  اإنها 

اأمامكم،  الأول  اخلندق  يف  وهي 
دونكم،  العدو  وت�صد  تدافع عنكم، 
وت�صون  ثغوركم،  بدمائها  وحتمي 
مبهج  وتذود  اأر�صكم،  باأرواحها 
اليوم  ولكنها  اأوطانكم،  عن  اأبنائها 
وحدها تُذبح، واأمام عيونكم تُقتل، 
يذلها،  واجلوع  يخنقها،  واحل�صار 
جتد  ول  عي�صها،  تنغ�ض  واحلاجة 
معت�صماً  ول  يحميها،  ُعمِريَّاً  من 
يلبيها. غزة اأيها العرب ت�صت�رسخكم 
وت�صتغيثكم  �رسختها،  فا�صمعوا 
فا�صتجيبوا لها، وت�صتجري بكم فال 
الن�رسة  منكم  وتطلب  تطردوها، 
فال  معها،  وقفوا  لها  فانت�رسوا 
ترتكوها وحدها، ول تتخلوا عنها، 
ول ت�صمحوا للعدو اأن يتفرد بها، اأو 
اأن ي�صتقوي ب�صعفكم عليها، فاإنها 
واهلل �رسفكم، وتاج وقاركم، وعنوان 
عزكم، فال تتخلوا عنها فتعروا، ول 
تبتعدوا عنها فت�صقوا، ول تختلفوا 
عليها  تتاآمروا  ول  فت�صلوا،  عليها 
وينقلب  فتندمون،  دوركم  فياأتي 
وي�صعر  فتخ�رسون،  العدو  عليكم 
فال  وبهوانكم  فتُذلون،  ب�صعفكم 

تُرحمون.

بيال ت�شاو.. غزة !
د. اأ�سامة الأ�سقر

لالإن�صان  حق  وتراثه  الإن�صان  جتارب 
ويُدايِن  ظروَفه  ي�صابه  الذي  الآخر 
من  ال�صادر  الإن�صان  وغناء  حياته، 
اأعمق  هو  بحروقه  املنّغم  جوفه 
ا�صتطاعت  التي  الإن�صان  جتارب 
معربة  واإيقاعات  اأ�صوات  يف  التج�ّصد 
عن حالها؛ وكذا اأغنّيات الثائرين على 
والإهانة  الثقيل  والذل  الأحمر  الظلم 

امل�صتدمية.
كانت  الإيطايل  الفا�صي  احلكم  اإّبان 

الأحرار  للثائرين  الفدائية  العمليات 
املظلومني  عروق  يف  حاراً  دماً  ت�صّخ 
خالدة  باأحلان  حناجرهم  فتنطلق 
لها  ينت�صي  عميق،  �صدى  ذات 
ال�صوارع  يف  فيخرجون  النا�ض 
ال�صادقة  الق�صرية  لكلماتها  مرددين 
اأ�صبحت  العذبة، لقد  القوية  واأحلانها 
الظلم  يتحدى  رمزاً  الأغنية  هذه 
لي�ض  ودودة  حتية  »ت�صاو«  والحتالل. 
املعرفة  ت�صتلزم  ول  ر�صميات،  فيها 
ال�صتقبال  عند  يقولونها  امل�صبقة، 
اأكرث  الوداع  يف  وهي  الوداع،  ويف 

تعبري  من  ا�صتّقوها   ، ال�صالمة«  »مع 
ذوي  البندقية  لأهل  ُماِمل  مهذب 
وتعني  العريقة،  الدبلوما�صية  اخلربة 
اأمرك...   وحتت  خّدامك  اأنا  عندهم 
 Bella بيا ت�صاو .s-ciao، s-ciavo
كلماتها  كاتب  يُعرف  ل  اأغنية   ciao
على  انت�رست  لكنها  ملّحنها،  ول 
ال�صعوب  وا�صتن�صخت  العامل،  امتداد 
معزوفتها  وطّوروا  واأحلانها،  معناها 
الإيقاعية،  ثقافاتهم  مع  لتتنا�صب 
حتمل  ظلت  لكنها  كلماتها  وغريوا 
يف  العايل  ومنطها  الثوري  مو�صوعها 

يوم  قوتها  تكون  ما  واأقوى  الإيقاع، 
يتغنى بها النا�ض جماعياً. هذه الأغنية 
يف الأ�صل كانت احتجاجاً ناعماً على 
ال�صتغالل يتغنى به الن�صاء العامالت 
كرهاً يف حقول الأرز يف مدينة اإميول 
-باأجر  الإيطالية  بولونيا  مقاطعة  يف 
�صعبة-  وظروف  مت�صل  وقهر  هزيل 
وارتكب  الفا�صيني،  اجلنود  لإطعام 
اإ�رسابهّن  بعد  بحقهّن  مزرة  هوؤلء 
بعد  عاد  العمل  اأن  ومع  العمل،  عن 
كان  الثورة  وقود  اأن  اإل  املجزرة 
يتحرك بالنار عرب هذه الأغنية، التي 

منهّن  واحدة  معه  لياأخذ  الثائر  تدعو 
اأطيب  فاإن املوت يف اجلبال  للجبهة، 
من املوت ذلً يف حقول ال�صت�صعاف 
من  ال�صتدعاء  ويكون  القاهر... 
احلبيب ملحبوبته، وهي رموز عا�صقة 
القرتان  اإعالن  خالل  من  للموت 

باحلب امللتاع بالفراق.
فوجدت  �صباح  ذات    )ا�صتيقظت 
معك،  خذين  املنا�صل  اأيها  املحتل، 
اأن  واإن قّدر يل  اأرى نف�صي ميتاً،  لأين 
اأموت، فقد اخرتت اأن اأموت مقاوماً، 
اجلبال  اأعايل  يف  هناك  قربي  وليكن 

حتت ظل زهرة جميلة(.
اأغنية  اإىل  تتحول  اليوم  الأغنية  هذه 
الثائرين  اأغنية  واإىل  فل�صطينية، 
يف  فل�صطني  عيون  اإىل  الناظرين 
العديد  تراثنا  ويف  امل�صّورة!  احلقول 
اخللود  ت�صتحق  التي  الأعمال  من 
ل�صعف  يحملها  من  جتد  مل  لكنها 
والفن  بالثقافة  القرار  ذوي  عناية 
ودورها يف �صناعة التحرير...! �صالم 
على فل�صطني... و�صالم على القد�ض 
ال�صهداء  لغزة  و�صالم  اخلالدين...  يف 

ال�صاخمة!



تهنئة بكالوريا
مبنا�سبة اجتيازه المتحان 

�سهادة البكالوريا بنجاح، وما 
اأدخله على العائلة من فرحة 
تتقدم عائلة بومعزة للطالب 

بومعزة حممد باأحر التهاين 
على افتكاكه لل�سهادة بنجاح، 

متمني له املوا�سلة على الدرب 
يف م�سواره الدرا�سي.

األف مبارك ولعقوبة 
للدكتوراه

تهنئة جناح
 مبنا�سبة نيل الطالب " دامو حممد ياني�س" 

�سهادة البكالوريا عن جدارة واإ�ستحقاق مبعدل 
15,78 تقدير جيد, تتقدم له العائلة الكرمية 

باأحر التهاين واجمل التماين بهذا النجاح الباهر 
, متمنيني  له حتقيق مزيد النجاحات يف م�سواره 

الدرا�سي باجلامعة واحل�سول على ال�سهادات 
العليا وولوج احلياة العملية من اأو�سع االبواب اإن 

�ساء اهلل . األف األف مربوك حممد ياني�س

تهنئة جناح
اإفتك التلميذ النجيب " خدي�س اأمني الوايف " عن جدارة 
واإ�ستحقاق النجاح يف �سهادة البكالوريا وبهذه املنا�سبة 
باأحر  واأخواته   الكرمية  الوالدة  له  تتقدم  ال�سعيدة  
التهاين واجمل التماين بهذا النجاح الباهر , متمنيني  له 
الدرا�سي باجلامعة  النجاحات يف م�سواره  حتقيق مزيد 
العملية  احلياة  وولوج  العليا  ال�سهادات  على  واحل�سول 
امني  يا  مربوك  مليار   . اهلل  �ساء  اإن  االبواب  اأو�سع  من 

الوايف .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة ال�سباب و الريا�سة

والية ورقلة 
مديرية ال�سباب و الريا�سة

من ال�سيد بوبكر �ستحونة 
مدير ال�سباب والريا�سة لوالية ورقلة 

اإىل اأبنائي الناجحني يف �سهادة البكالوريا 2018

تهنئة 
والريا�سة  ال�سباب  قطاع  عمال  و  اإطارات  كل  عن  نيابة  و  نف�سي  عن  اأ�سالة 
الطالبات  الطلبةعزيزاتي  اأعزائي  لكم  اأتقدم  اأن  يل  يطيب   ، ورقلة  لوالية 
لنجاحكم  االأمنيات  اأطيب  و  التهاين  باأحر   ، الوالية  اأبناء  وكل  القطاع  اأبناء  من 
الباهر يف �سهادة البكالوريا ، راجيا من العزيز القدير لكم التوفيق و ال�سداد يف 
م�ساركم الدرا�سي اجلامعي القادم ، من اأجل امل�ساهمة يف تنمية الوالية ورقيها 
مدير  �ستحونة  بوبكر  م�ستقبال   الوالية  �سباب  مع�سر  اأنتم  منكم  االإ�ستفادة  و 

ال�سباب والريا�سة لوالية ورقلة

تهنئة بكالوريا
مبنا�سبة اجتيازه المتحان 

�سهادة البكالوريا بنجاح، وما 
اأدخله على العائلة من فرحة 
تتقدم عائلة بومعزة للطالب 

بومعزة يحيى باأحر التهاين 
على افتكاكه لل�سهادة بنجاح، 

متمني له املوا�سلة على الدرب 
يف م�سواره الدرا�سي.

األف مبارك ولعقوبة 
للدكتوراه

تهنئة بكالوريا
مبنا�سبة اجتيازه المتحان 

�سهادة البكالوريا بنجاح، وما 
اأدخله على العائلة من فرحة 
تتقدم عائلة عزازقة للطالب 
عزازاقة اأني�س باأحر التهاين 

على افتكاكه لل�سهادة بنجاح، 
متمني له املوا�سلة على الدرب 

يف م�سواره الدرا�سي.

األف مبارك ولعقوبة 
للدكتوراه
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عن  معاريف  �صحيفة  نقلت  فقد 
وزير احلرب ال�صابق مو�صيه يعلون 
اإحراق  على  الرد  "عدم  اإن  قوله 
احلقول الزراعية الإ�رسائيلية بفعل 
من  امل�صتعلة  الورقية  الطائرات 
الت�صعيد،  من  �صيوؤدي ملزيد  غزة 
فيه  نرد  ل  الذي  الوقت  يف  لأننا 
فاإنهم  الفل�صطينيني يف غزة،  على 

يتجروؤون اأكرث �صدنا".
اإحدى  له على  واأ�صاف يف مقابلة 
ثالثة  "قبل  اأننا  املتلفزة  القنوات 
اأ�صهر من اندلع هذه املظاهرات 
حافظنا  الفل�صطينية،  ال�صعبية 
عقب  حتقق  الذي  الردع  على 
اجلرف ال�صامد يف 2014، وبالتايل 
فما ح�صل يف هذه ال�صهور الثالثة 
الفح�ص  ي�صتوجب  الأخرية 
والتحقيق، لأن البقاء يف حالة عدم 
الرد على احلرائق خ�صية الت�صعيد 
الذي  بال�صبط  هو  الع�صكري، 

�صيوؤدي لهذا الت�صعيد".
و�صائل  توفر  "رغم  اأنه  واأو�صح 
ملواجهة  اإ�رسائيلية  تكنولوجية 
يجب  لكنه  الورقية،  الطائرات 
الثاين  الطرف  من  اأثمان  جباية 
تقوم  ل  وحني  يطلقها،  الذي 
تدحرج  فاإنها  بذلك  اإ�رسائيل 
يتطلب  مما  احلرب،  نحو  الأمور 
غزة  مع  ن�صتخدم  اأن  �رسورة 
وهناك  واجلزرة،  الع�صا  �صيا�صة 
الكثري من الأمور التي ميكن القيام 
بها". وقال: "اأعلم منذ البداية اأن 
ميكن  التي  اجلهة  لي�صت  حما�ص 
معها،  �صيا�صية  مفاو�صات  اإجراء 
لي�صت  فقط  واحدة  �رسبة  واأن 
كفيلة باإنهاء ال�رساع معها، ولذلك 
الدول  نن�صق جهودنا مع  اأن  يجب 
معنا  للتعاون  امل�صتعدة  العربية 
اأرى  زلت  ما  لأين  غزة،  لإعمار 
حما�ص هي التي حتكم غزة، واأبو 

مازن لن يحل بديال عنها، ولذلك 
اإلقاء امل�صوؤولية عليها، ويف  يجب 
للخطر،  فيها  نتعر�ص  مرة  كل 

تتلقى على راأ�صها". 
الع�صكري  اخلبري  ي�صاي  بن  رون 
"يديعوت  �صحيفة  يف  الإ�رسائيلي 
اأن  زعم  العربية،  اأحرونوت" 
"فر�ص وقف اإطالق النار تنخف�ص 
يف  لأنه  �صابقتها،  عن  مرة  كل  يف 
الوقت الذي ل ترغب فيه القيادة 
ال�صيا�صية حلما�ص بدخول اجلي�ص 
فاإن  غزة،  لقطاع  الإ�رسائيلي 
جناحها الع�صكري يف�صل الدخول 
رغم  ميداين،  ت�صعيد  مرحلة  يف 
علم احلركة اأن اأي عملية ع�صكرية 
كبرية للجي�ص الإ�رسائيلي، �صتكون 
مدمرة وفتاكة اأكرث من �صابقاتها". 
واأ�صاف يف حتليل ع�صكري مطول 
يقول  حما�ص  لدى  "التقدير  اأن 
مع  كبرية  ع�صكرية  مواجهة  اإن 
اإ�رسائيل كفيلة بخلط كل الأوراق، 
على اأمل اأن حت�صل على ترتيبات 

فاإن  ولذلك  �صاحلها،  يف  �صيا�صية 
جناحها الع�صكري ي�صتخدم اأدوات 
وبع�صها  تقليدية،  بع�صها  وو�صائل 
عنها  بالك�صف  ي�صمح  ل  الآخر 
حدود  طول  على  اأعماله  خالل 
جولة  يف  ي�صتخدمها  وقد  غزة، 
املواجهة القادمة، مما حدا بوزير 
لإ�صدار  ليربمان  اأفيغدور  احلرب 
�صباحا،  حما�ص  �صد  تهديداته 
عمليات  يف  م�صاء  ترجمتها  ومت 

الق�صف لأهدافها ومواقعها".
واأو�صح بن ي�صاي، وهو وثيق ال�صلة 
باملوؤ�ص�صة الع�صكرية الإ�رسائيلية، 
مع  الع�صكري  "الت�صعيد  اأن 
حما�ص  فيه  ترى  قد  اإ�رسائيل 
الدويل،  املجتمع  لتداعي  فر�صة 
ما  على  حت�صل  اأن  اأمل  على 
ذلك  يف  مبا  لتحقيقه،  ت�صعى 
دون  لغزة،  الإن�صانية  امل�صاعدات 
لكن  تنازلت،  لتقدمي  احلاجة 
اإ�رسائيل تعلم ذلك جيدا، وتدرك 
العملية  لهذه  بحاجة  لي�صت  اأنها 

للنقطة  �صتعود  لأنها  الوا�صعة، 
قد  اأو  منها،  انطلقت  التي  ذاتها 

تتورط يف غزة ب�صعة اأ�صهر".
واأكد اأن "هذه القناعة الإ�رسائيلية 
جتعلها حتافظ على �صبط النف�ص 
ب�صورة ن�صبية، رغم اأنه ي�رس كثريا 
�صحيح  الذي حتقق،  الردع  بحالة 
ل  حلما�ص  الع�صكري  اجلناح  اأن 
يريد للجي�ص الإ�رسائيلي اأن يجتاح 
قطاع غزة، لكنه م�صتعد ملواجهة 
ع�صكرية وا�صعة وكبرية دون تقدمي 

تنازلت ذات معنى".
املعطيات  "هذه  اأن  بالقول  وختم 
اجلي�ص  يبادر  باأن  تعجل  قد 
الإ�رسائيلي لتنفيذ عملية ع�صكرية 
علمه  رغم  القطاع،  داخل  كبرية 
تدمريا  اأكرث  �صتكون  اأنها  اليقني 
ال�صابقة،  اجلولت  كل  من  وفتكا 
تبداأ  لن  فهي  احلالة  هذه  ويف 
وهناك،  هنا  متقطع  بق�صف 
واإمنا ب�رسبة �صاحقة من اللحظة 

الأوىل!".

�سيطر التوتر الأمني يف قطاع غزة، والت�سعيد الع�سكري ال�سهيوين، على متابعات و�سائل الإعالم 
العربية، بني من راأى فيها تطبيقا لتهديدات �سابقة �سد حما�س، واآخرون اعتربوها اأنها لن تفت 

يف ع�سد احلركة.

تقديرات اإ�سرائيلية..

جناح "حما�س" الع�سكري جنح يف اإم�ساك زمام املبادرة

ارتفاع اأعداد الأ�سرى املحك�مني بامل�ؤبد اىل 513
فل�صطني  اأ�رسى  مركز  اأكد 
الأ�رسى  اأعداد  باأن  للدرا�صات 
املحكومني  الفل�صطينيني 
الحتالل  �صجون  يف  باملوؤبدات 
اأ�صري،   )513( اإىل  لت�صل  ارتفعت 
حماكم  اأ�صدرت  اأن  بعد  وذلك 
باملوؤبد  جديدة  اأحكام  الحتالل 
الباحث  واأو�صح   ، اأ�صريين  بحق 
الناطق  الأ�صقر"  "ريا�ص 
الإعالمي للمركز باأن حمكمة اللد 
حكماً  اليوم  اأ�صدرت  الع�صكرية 
 " الأ�صريين  بحق  املوؤبد  بال�صجن 
حممد يو�صف ابو الرب " 20عام، 
كميل"  خالد  ويو�صف  والأ�صري" 
21 عام وهما من بلدة قباطية يف 
حمافظة جنني، وذلك بعد اإدانتهم 
بامل�صئولية عن مقتل م�صتوطن فى 
كفر قا�صم داخل الأرا�صي املحتلة 

عام 1948 .
قوات  اأن  اإىل  "الأ�صقر"  واأ�صار 
الحتالل اعتقلت ال�صابني " كميل، 
 ،2017/10/6 بتاريخ  وابوالرب" 
بعد  اخلا�صة  للقوات  كمني  خالل 

اإطالق النار عليهما دون اإ�صابتهم، 
واإ�صابة فتى كان قريباً من املكان 
اأخلت  اأن  بعد  وذلك  بالر�صا�ص، 
اأجهزة اأمن ال�صلطة �صبيلهما بوقت 
الزيتون  �صاحية  من  بالقرب  قليل 
يف حي ال�صويطات، وكان ال�صابني 
المنية  لالأجهزة  نف�صيهما  �صلما 
احلماية  طلب  اأجل  من  جنني  يف 
انك�صف  اأن  بعد  املالحقة  وعدم 

اأمرهما.
�صلطات  باأن  "الأ�صقر"  وبني 
الأ�صري  منزل  هدمت  الحتالل 
اأقدمت  بينما  ابوالرب"  حممد   "
منزل  يف  غرفتني  اغالق  على 
الأ�صري "يو�صف كميل" بعد تك�صري 
ب�صكب  الغرف  اإحدى  واجهة 
الباطون داخلهما بالكامل، ا�صافة 
اىل تغرميهم مببلغ كبري جداً بقيمه 

258 الف �صيكل لكل منهما .
واأ�صار "الأ�صقر" باأن حكم املوؤبد 
منذ  الثالث  يعترب  الأ�صريين  بحق 
بداية العام احلايل وكانت اأ�صدرت 
حمكمة عوفر الع�صكرية فى فرباير 
املوؤبد  بال�صجن  حكما  املا�صي 
بحق الأ�صري " حممد �صامي العزة" 
22عام، من مدينة بيت حلم وذلك 
ال�صهيد  بامل�صاركة مع  ادانته  بعد 
بزرع  �رسور"  اأبو  احلميد  "عبد 
عبوة نا�صفة يف حافلة للم�صتوطنني 
بالقد�ص يف �صهر ني�صان عام 2016 
والتي ادت اىل اإ�صابة 20 م�صتوطنا 
اإىل  الأ�صقر  وبني  خمتلفة  بجروح 
ان حكم املوؤبد هو حكم بال�صجن 
مدى احلياة ويحدده الحتالل ب 
99 عام )موؤبد ع�صكري(، ويفر�صه 
الأمنيني  الأ�رسى  على  الحتالل 
اإ�رسائيليني  بقتل  يتهمهم  الذين 
جنود،  اأو  م�صتوطنني  كانوا  �صواء 
وكذلك على امل�صئولني عن توجيه 
اأدت  التي  ال�صت�صهادية  العمليات 

اإىل قتل يهود .

اغتال ما ل يقل عن 3000 �سخ�س

 تعرف على اأخطاء 
 وجرائم امل��ساد التي

 ي�سعى الحتالل لإخفائها

قال اخلبري واملوؤلف ال�صهيوين 
جهاز  اأن  بريجمان  رونني 
ال�صهيوين  ال�صتخبارات 
"املو�صاد" اغتال ما ل يقل عن 

3 اآلف �صخ�ص.
�صبيغل  دير  جملة  ونقلت 
قوله:  بريجمان  عن  الأملانية 
نتحدث  نحن  اإجمايل  "ب�صكل 
 3000 عن  يقل  ل  ما  عن 
فقط  بينهم  يكن  مل  �صخ�ص، 
بل  امل�صتهدفون  الأ�صخا�ص 
الذين  الأبرياء  من  العديد 
اخلطاأ  الوقت  يف  تواجدوا 
اأن  اخلطاأ"يذكر  املكان  يف 
الظل،  "حرب  بريجمان  كتاب 
القتل  وعمليات  اإ�رسائيل 
ال�صهيوين"  للمو�صاد  ال�رسية 
�صيتم  "�صبيغل"،  ت�صدره  الذي 
من  اعتباراً  الأ�صواق  طرحه يف 
واأو�صح  املقبل،  الثنني  يوم 
اأبحاثه  اأنه حتدث يف  بريجمان 
بينهم  �صخ�ص،   1000 نحو  مع 
ال�صابقني  الروؤ�صاء  من  �صتة 
ال�صهيوين"  "املو�صاد  لـ 
احلكومات  روؤ�صاء  من  و�صتة 
باراك  اإيهود  مثل  ال�صهيونية 
مع  وكذلك  اأوملرت  واإيهود 
رئي�ص الوزراء الحتالل احلايل 

بنيامني نتنياهو.

اأخطاء وجرائم املو�ساد

املوؤلف  ي�صعى  ما  وبخالف 
كتابه  يف  ترويجه  بريجمان 
املو�صاد  جهاز  فاإن  اجلديد 
من  الكثري  ارتكب  ال�صهيوين 
على  حربه  اأثناء  الأخطاء 
الفل�صطينيني، حيث اأن املو�صاد 
�صهراً  ع�رس  اأربعة  خالل  نفذ 
التي �صبقت وتلت عملية فردان 
يف ليلة 10 ابريل 1973 اأكرث من 
خم�صني عملية اأمنية، ا�صتهدفت 
قادة العمل الوطني الفل�صطيني 
اغتيال  وحماولة  اغتيال  من 
عن  اإل  يعلن  ومل  وت�صفية، 
خم�ص وع�رسون عملية، وهناك 
والأبرياء  ال�صهداء  من  الكثري 
العمليات  تلك  يف  ق�صوا  الذين 
ومل يعرف حتى الآن اأنهم كانوا 
من  اإجرامية  لعمليات  �صحايا 

قبل املو�صاد.
اأحمد  اغتيال  جرائمه  ومن 
اأ�صل  من  نادل  وهو  بو�صيقي، 
املو�صاد  عمالء  اغتاله  مغربي 
لدى  احلامل  زوجته  اأمام 
دور  اإحدى  من  معاً  خروجهما 
 1973 جويلية   21 يف  ال�صينما 
عن  بالرنويج  ليلهامر  مبدينة 
اإن�صانية،  روح  لأي  مراعاة  دون 
علي  القائد  الهدف  كان  حيث 
اأنه  يعتقد  الذي  �صالمة  ح�صن 
املدبر الأول لعملية ميونخ عام 

.1972
جهاز  عن  املعروف  ومن 
بجانب  ي�صكن  اأنه  املو�صاد 
قبل  امل�صتهدف  ال�صخ�ص 
من  الأقل  على  اأ�صهر  �صتة 
بر�صد  فيقوم  جرميته،  تنفيذ 
من  العديد  واأخذ  ال�صحية 
وزواره،  ولعائلته  له  ال�صور 
ل�صقته،  جم�صم  ير�صم  اأنه  كما 
باأن  قادته  يعلموه  ذلك  ورغم 
كل �صيء مباح من قتل اأو �رسر 
بالهدف  باملحيطني  يلحق  قد 
الرعب  �صمعة  زيادة  �صبيل  يف 
�صمعة  ي�صع  ما  اجلهاز.  لهذا 
هذا اجلهاز على املحك، حيث 
ل يوجد احرتاف اأو مهنية تربر 
تواجدهم  مبجرد  الأبرياء  قتل 

يف م�رسح الهدف.
فاإن  �صبق  ما  اإىل  بالإ�صافة 
من  العديد  ارتكب  املو�صاد 
بقتل  ت�صببت  التي  اجلرائم 
يف  املتواجدين  املدنيني 
التي  الغتيال  عمليات  حميط 
للعلماء  قتله  كذلك  ينفذها، 
الأبرياء  من  وغريهم  العرب 
بهدف حماولة اإرهاب واإخ�صاع 
بع�ص الدول. ومن اجلرائم التي 
كتابه  يف  الكاتب  يذكرها  مل 
�صناعة  يف  تورطه  اجلديد 
والدعارة،  احل�صي�ص  وترويج 
املنحرفة  اجلماعات  وتغذية 
بالأفكار امللوثة وال�صالح لإثارة 
بالإ�صافة  والفنت،  النعرات 
العرب  الطالب  لإ�صقاط 
على  كجوا�صي�ص  وجتنيدهم 
بلدانهم و�صناعاتهم ومقدراتهم 
وت�صهيل  العربية  البالد  لإنهاك 

ال�صيطرة عليها.
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عامي  بني  خيرب  التحالف  وحكم 
الفرتة  خالل  وكان  و2007،   2002
نف�سها ثاين اأكرب �رشيك يف احلكم 
لقب  واقتن�ص  بلو�س�ستان  يف 
حزب  هزمية  مع  املعار�سة  قائد 
املعار�ص  الباك�ستاين  ال�سعب 
التحالف  ويتاألف  اآنذاك  الرئي�سي 
الإ�سالمية،  اجلماعة  من: 
جمعية  الإ�سالم،  علماء  جمعية 
العلماء  جمعية  احلديت،  اأهل 

الباك�ستانية واحلركة الإ�سالمية.
مرحلة  موؤخرا،  التحالف،  ودخل 
العام  اأوائل  حتى  عميق  �سبات 
بني  اختالفات  ظل  يف  احلايل، 
وهما:  له،  الرئي�سيني  املكونني 
وجمعية  الإ�سالمية  اجلماعة 
الف�سيالن  الإ�سالم وخا�ص  علماء 
 ،2013 عام  الأخرية،  النتخابات 
الأ�سوات  وبلغت  منفرد  ب�سكل 
عليها  ح�سل  التي  املجتمعة 
 21 حويل   ،2013 عام  التحالف، 
باملائة   20 مع  مقارنة  باملائة 
"حركة  حزب  عليها  ح�سل 
بطل  بقيادة  منفردا،  الإن�ساف" 
خان،  عمران  ال�سابق،  الكريكيت 

يف خيرب بختونخوا.
احلزبان  تناف�ص  اأن  ومنذ 
وجمعية  الإ�سالمية  )اجلماعة 

منف�سل،  ب�سكل  الإ�سالم(  علماء 
الإن�ساف"  "حركة  حزب  حتالف 
وحكما  الإ�سالمية،  اجلماعة  مع 
التالية  اخلم�ص  لل�سنوات  الإقليم 
وفقا  ال�سعيف،  الأداء  واأجرب 
الدينيني  احلزبني  للمحللني، 
خالفاتهما  جتنب  على  البارزين 

واإعادة تن�سيط التحالف.

انتخابات 2002

بالن�سبة  الأمور  اأن  كثريون  يعتقد 
املتحد"  العمل  "جمل�ص  لتحالف 
يف  كانت  كما  �سل�سة  لي�ست 
ح�سل  حني   ،2002 انتخابات 
وقال  لفتة  �سيا�سية  قوة  على 
حملل  يو�سفزاي،  اهلل  رحيم 
"التحالف  بي�ساور:  من  �سيا�سي 
متاما  جديد  �سيناريو  �سيواجه 
يف النتخابات املقبلة، ولن يكون 
اأداء  تكرار  على  املرة  هذه  قادرا 
 2002 "يف  وتابع:   "."2002 عام 
يف  للبالد  ال�سعبية  القيادة  كانت 
املنفى، وكانت امل�ساعر املعادية 
ب�سبب  مرتفعة  املتحدة  للوليات 
لأفغان�ستان  الأمريكي  الغزو 
اأ�سوات  اأمام  يكن  ومل   ،)2001(
�سوى  اآخر  خيار  اليميني  اجلناح 
لكن هذا  العمل املتحد..  جمل�ص 
لي�ص هو احلال هذه املرة"،واأ�سار 

رئي�سّي  اإىل  حديثه  يف  يو�سفزاي 
�رشيف  نواز  ال�سابقني،  الوزراء 
يف  ظال  اللذان  بوتو،  وبينظري 
ت�سعينيات  اأواخر  منذ  املنفى 
 2007 وحتى  املا�سي  القرن 
البالد  الع�سكري يف  احلكم  ب�سبب 
لنحو  باك�ستان  اجلي�ص  وحكم 
ال�ستقالل  بعد  تاريخها  ن�سف 
اتهامات  عام 1947، وينفي �سحة 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  بالتدخل  له 
"يوجد  اأنه  يو�سفزاي  واأ�ساف 
م�سدر تهديد رئي�سي اآخر بالن�سبة 
للتحالف، وهو ظهور حزب حركة 
�سعبيته  يف  تفوق  الذي  الإن�ساف، 
بني  ل�سيما  اليميني،  اجلناح  على 

ال�سباب".
على  املتناف�سني  "اأكرب  باأن  وزاد 
اأ�سوات اجلناح اليميني، وهو حزب 
الباك�ستانية-  الإ�سالمية  الرابطة 
ويتناف�ص  موجود  نواز،  جناح 
الدعم  م�ساحة  يقل�ص  ما  بالفعل، 
الديني"و�سدد  التحالف  اأمام 
يو�سفزاي على اأن التحالف الديني 
خيرب  يف  مهما  فاعال  يزال  ل 
واأردف  وبلو�س�ستان  بختونخوا 
اأكرب  ثاين  �سيكون  "التحالف  اأن 
بختونخوا  خيرب  يف  املتناف�سني 
على  القدرة  فلديه  وبلو�س�ستان، 
خيرب  يف  ائتالفية  حكومة  ت�سكيل 
يكون  لن  بالتاأكيد  لكن  بختونخوا، 

بهذه ال�سهولة".

حزبان دينيان 
جديدان

علي،  اخلالق  عبد  يرى  بدوره، 
كرات�سي،  يف  �سيا�سي  حملل  وهو 
تراجًعا يف اأ�سوات "جمل�ص العمل 
املتحد"، خا�سة يف اإقليم البنجاب 
)�رشق(، اأكرب اأقاليم البالد وقاعدة 

ظهور  ب�سبب  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 
ويق�سد  جديدين  دينيني  حزبني 
"لبيك  حركة   ، حديثه  يف  علي، 
امللة  و"رابطة  اهلل"  ر�سول  يا 
ال�سيا�سي  اجلناح  الإ�سالمية"، 

جلماعة الدعوة.
وراأى اأن احلركة والرابطة اأظهرتا 
انتخابات  يف  مده�سا  "اأداء 
باإقليم  موؤخرا  جرت  تكميلية 
اعتقاده  عن  البنجاب"واأعرب 
اهلل  ر�سول  يا  "بيك  "حركة  باأن 

يف  الناخبني  على  توؤثر  اأن  ميكن 
خيرب  اأجزاء  وبع�ص  كرات�سي 
اأن  يتوقع  ذلك،  بختونخوا"ومع 
اأمام  ن�سبيا  �سل�سة  الأمور  "تكون 
املتحد  العمل  جمل�ص  حتالف 
واأجزاء  بلو�س�ستان  �سمال  يف 
خيرب  و�سمال  جنوب  من  خمتلفة 
بختنخوا"وختم باأن "هذا التحالف 
هو الطرف الوحيد الذي ميكن اأن 
يف  الإن�ساف  حركة  يناف�ص حزب 

خيرب بختنخوا". 

يبدو اأن الأمور لي�ست مواتية للتحالف الديني خما�سي الأحزاب، امل�سمى "جمل�س العمل املتحد"، يف النتخابات الربملانية الباك�ستانية يوم 25 جويلية اجلاري، مقارنة باأيام جمده يف انتخابات 
عام 2002. لكن حمللون يعتقدون اأن التحالف، وهو عبارة عن تكتل من املذهبني ال�سني وال�سيعي يف البلد الآ�سيوي، �سيظل من الأطراف الفاعلة يف معادلة النتخابات ورغم اأن التحالف 

دفع مبر�سحني يف جميع اأقاليم باك�ستان الأربعة، فاإن تركيزه الأ�سا�سي ين�سب على اإقليمي خيرب )�سمال غرب( وبلو�س�ستان )جنوب غرب(، حيث يحظى فيهما بكتلة ت�سويتية قوية كما يتوقع 
التحالف نتائج م�سجعة يف كرات�سي، العا�سمة التجارية للبلد، واملناطق القبلية اخلا�سعة للإدارة الفيدرالية.

باك�ستان

م٫�س 

حتديات عديدة اأمام حتالف الأحزاب الدينية يف انتخابات 25 جويلية

وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتي�س يف ر�سالة للكونغر�س

اإذا حرمتنا تركيا من قطع غيار اإف 35 �سيتوقف اإنتاجها
قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم 
للكونغر�ص،  ر�سالة  يف  ماتي�ص 
تركيا  على  عقوبات  فر�ص  اإن 
�رشاء  على  اإ�رشارها  حال  يف 
الرو�سية  الدفاع اجلوي  منظومة 
اإ�ص 400، �سيوؤدي خل�سارة كبرية 
ل�سناعة طائرات اإف 35 واأو�سح 
تركيا  ت�سليم  وقف  اأن  ماتي�ص 
تزويد  ومنع   35 اإف  مقاتالت 
بقطع  مارتن  لوكهيد  �رشكة 
اإنتاج  توقف  اإىل  �سيوؤدي  الغيار، 
ماتي�ص  وكتب  احلربية،   35 اإف 
اأنه  الكونغر�ص  اإىل  ر�سالته  يف 
من  تركيا  ا�سم  اإزالة  "يعار�ص 
لأن  املقاتالت،  �رشاء  برنامج 
ذلك �سيوؤدي اإىل حدوث خلل يف 
امل�ستوى  على  الإمداد  �سل�سلة 

اإىل  يوؤدي  اأن  �ساأنه  من  الدويل 
وتاأخري  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع 
ت�سليم املقاتالت". وذّكر ماتي�ص 
امل�سلحة  القوات  جلنة  اأع�ساء 
الأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�ص  يف 
ال�رشكاء  بني  من  تركيا  باأن 
الأ�سليني  الثمانية  الدوليني 
على  تعتمد  التي   ،35-F لطائرة 
اإىل  بالإ�سافة  الدولية  املبيعات 
تركيا   واأن  الأمريكية،  املبيعات 
يف  دولر  مليار   1.25 ا�ستثمرت 
وقال  الطائرة  تطوير  مرحلة 
"اإذا  ر�سالته:  يف  اأي�سا  ماتي�ص 
الرتكية  التوريد  �سل�سلة  توقفت 
اإىل  ذلك  يوؤدي  ف�سوف  اليوم، 
وتاأخري  الطائرات،  اإنتاج  توقف 
طائرة،   75-50 بني   ما  ت�سليم 

 18 بني  ما  الأمر  و�سي�ستغرق 
توريد  لإعادة  تقريبًا  �سهًرا  و24 
ال�رشكات  ت�سنعها  التي  الأجزاء 

الرتكية".
الإدارة  اأن  ماتي�ص  واأ�ساف 
تركيا  على  ت�سغط  الأمريكية 
الإن�سان  حقوق  ق�سايا  ب�ساأن 
اإىل  بالإ�سافة  القانون  و�سيادة 
الدفاع  منظومة  على  ح�سولها 
بداية  ويف  اإ�ص-40   الرو�سية 
جلنة  مررت  اجلاري،  ال�سهر 
جمل�ص  يف  امل�سلحة  القوات 
ن�سخة  البنتاغون  اإىل  ال�سيوخ 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  ميزانية 
التي ين�ص اأحد بنودها على منع 
تركيا من �رشاء مقاتالت اإف-35 
تعديال  لكن  ال�سنع،  الأمريكية 

امليزانية  قانون  على  اأُدخل 
من  تركيا  ا�سم  اإزالة  على  ين�ص 
ب�سبب  املقاتالت  �رشاء  برنامج 
اأندرو  الأمريكي  الق�ص  �سجنها 
الذي  القانون،  وي�سري  برون�سون. 
اإىل  املجل�ص،  موافقة  ينتظر 
لإبرامها  تركيا  معاقبة  �رشورة 
اأنظمة  ل�رشاء  رو�سيا  مع  �سفقة 
املتطورة  اإ�ص-400  �سواريخ 
�رشكات  ع�رش  وت�ساهم 
لل�سناعات الدفاعية يف تركيا مع 
�رشكة لوكهيد مارتن ب�سكل كبري 
ومكونات  غيار  قطع  اإنتاج  يف 
املقاتالت، مثل �سا�سات العر�ص 
الغالف  واإنتاج  القيادة،  يف قمرة 
الذخرية  ق�سم  واأبواب  اخلارجي 

والقنوات الهوائية.

اليمني الإ�سباين ينتخب رئي�سا جديدا له خلفا لراخوي
الإ�سباين  ال�سعبي  احلزب  انتخب 
بني  له  جديدا  رئي�سا  اليميني 
�سينز  اأثريا  هما  اثنني  مر�سحني 
دي �سانتاماريا التي كانت م�ساعدة 
كا�سادو  وبابلو  راخوي،  ملاريانو 
واعتزل  املت�سدد  اليميني  ال�ساب 
منذ  احلزب  تزعم  الذي  راخوي 

2004 ورئ�ص احلكومة منذ 2011، 
دون  يونيو  مطلع  ال�سيا�سي  العمل 
اأن يختار �سلفا له، وبعد اأيام على 
الت�سويت على مذكرة حجب الثقة 
عنه على اإثر اإدانة حزبه يف ق�سية 

ف�ساد وا�سعة.
الف�سيحة  هذه  و�سمحت 

�سان�سيز  بيدرو  لال�سرتاكي 
الثقة،  حجب  مذكرة  بتمرير 
بدعم  احلكومة  رئا�سة  وتويل 
املمثل  الراديكايل  الي�سار  من 
وال�ستقالليني  بودميو�ص  بحزب 
البا�سك  والقوميني  الكاتالونيني 
وتوؤكد دي �سانتاماريا اأنها الوحيدة 

بيدرو  على  التفوق  على  القادرة 
�سان�سيز يف النتخابات الت�رشيعية 
عقيدة  �سياغة  اإعادة  اأن  وترى 
كا�سادو  اأما  جمدية  غري  احلزب 
اإىل  فيدعو  احلقوق،  در�ص  الذي 
يف  اأكرب  وحزم  ال�رشائب  خف�ص 
مواجهة النف�ساليني الكاتالونيني.

حمكمة كندية ترف�س جت�س�س 
ا�ستخباراتها يف اخلارج

رف�ست حمكمة فدرالية كندية، 
لال�ستخبارات  ال�سماح  طلب 
معلومات  بجمع  الوطنية، 
مل  ما  اخلارج،   يف  جت�س�سية 
مهددا  القومي  الأمن  يكن 
فران�ص  وكالة  ونقلت  فعال. 
ديوان  عن  اجلمعة  بر�ص، 
جهاز  اأن  اأوتاوا،  يف  املحكمة 
طلب  الكندي،  ال�ستخبارات 
ي�سمح  الق�ساء  من  تفوي�سا 
جت�س�سية  معلومات  بجمع  له 
حول دولة اأجنبية، مل حتددها 
القانون  وي�سمح  املحكمة 
لال�ستخبارات  الوطني، 
التج�س�سية  املعلومات  بجمع 
فقط،  كندا  داخل  الأجنبية 
تفوي�ص  على  احل�سول  ويجب 
يف  الن�ساط  هذا  ملمار�سة 
منح  القا�سي  ورف�ص  اخلارج، 
التفوي�ص، رغم تاأييد املدعي 
للطلب،  الفدرايل  العام 
من  املو�سوع  اأن  على  و�سدد 

�سالحيات الربملان.
بعدم  رف�سه،  القا�سي  وبرر 
الربملان  من  تخويل  وجود 

بذلك، وقال القا�سي يف قراره، 
و�سع احلدود  "الهدف من  اإن 
اجلغرافية هو، منع اجلهاز من 
للجدل،  مثرية  باأن�سطة  القيام 
على غرار وكالة ال�ستخبارات 
الأمريكية"واأ�ساف  املركزية 
املعلومات  جمع  اأن  القا�سي، 
التج�س�سية عرب احلدود، ي�سيء 

اىل �سمعة كندا الدولية.
 وقالت املتحدثة با�سم جهاز 
مفتي،  طاهرة  ال�ستخبارات، 
اإن  بر�ص،  فران�ص  لوكالة 
الكندي  ال�ستخبارات  "جهاز 
بتقييم  يقومان  كندا  وحكومة 
جميع  ودرا�سة  القرار  تاأثري 
بعناية"وردا  الحتمالت 
مفتي  رف�ست  �سوؤال  على 
الأجنبية  الدولة  ا�سم  حتديد 
"لأ�سباب تتعلق بالأمن القومي 
اإحدى  هي  وال�رشية"وكندا 
دول حتالف "العيون اخلم�ص" 
اىل  ال�ستخبارات  لأجهزة 
املتحدة  الوليات  جانب 
واأ�سرتاليا  وبريطانيا 

ونيوزيلندا.
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 ووجد يف انتظاره مبطار هواري 
بومدين الدويل ممثلني عن النادي 
وح�سب  ومناجريه،  القبائلي 
ال�سبيبة  بيت  داخل  من  م�سادر 
حال  ويف  الكناري  اإدارة  فاإن 
من  القادم  الالعب  مع  اتفاقها 
والتعاقد  العراقي  الزوراء  نادي 
معه �سوف تقدم على ف�سخ العقد 
نوفور  النيجريي  الالعب  مع 
ت�سكيلة  مع  املتواجد  اأو�سي 
تخو�ض  حيث  باأملانيا  »الكناري« 
للمو�سم  التح�سريي  ترب�سها 

نهاية  والتحق  املقبل،  الكروي 
يتابع  حيث  املنق�سي  الأ�سبوع 
رفقة  خا�ض  حت�سريات  برنامج 
تاأخره  ظل  يف  البدين  املح�رض 
البدنية وهو  ناحية اجلاهزية  من 
رفقة  اأملانيا  اإىل  �سافر  الذي 
حل  بعدما  باليلي  اأمري  الالعب 
الأخري م�سكلته املتعلقة باخلدمة 

الع�سكرية.
تتوا�سل  منف�سل،  مو�سوع  يف 
ميدان  ب�ساط  جتديد  عملية 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب 
التهيئة  اأ�سغال  يف  يتواجد  الذي 
الكروي  املو�سم  لنهاية  ا�ستغالل 

اجلديد، اأ�سن تعمل اإدارة امللعب 
جديد  ب�ساط  و�سع  اإعادة  على 
الع�سب ال�سطناعي،  للملعب من 
حيث يتم نزع الع�سب القدمي من 
لو�سع  الأر�سية  تهيئة  اإعادة  اجل 
يكون  الب�ساط اجلديد عليه حتى 
عند  عليه  لال�ستقبال  جاهزا 
اجلديد  الكروي  املو�سم  انطالق 
خا�سة واأن رفقاء الالعب احلار�ض 
عبد القادر �ساحلي �سيكونون على 
اجلولة  يف  ال�ستقبال  مع  موعد 
ال�ساورة،  �سبيبة  اأمام  الفتتاحية 
اجلديدة  الأر�سية  �ستكون  حيث 

من ب�ساط اجليل اخلام�ض.

البورندي في�ضتون يلتحق واأو�ضي مهدد بف�ضخ العقد مع الكناريعملية جتديد ب�شاط ملعب اأول نوفمرب تتوا�شل
التحق الالعب البورندي عبد الرزاق في�شتون �شهرة اأول اأم�ض باأر�ض الوطن من اأجل 

الن�شمام اإىل �شفوف فريق �شبيبة القبائل التي اأر�شلت له الدعوة من اأجل القدوم اإىل 
اجلزائر والوقوف على اإمكانياته متهيدا من اجل التعاقد معه خالل املركاتو ال�شيفي 

احلايل، حيث جاء الالعب قادما من العا�شمة العراقية بغداد عرب مطار ا�شطنبول 
الرتكية قبل التوجه اإىل ار�ض الوطن حيث و�شل يف ال�شهرة مرفوقا بزوجته

الألعاب الإفريقية 
لل�شباب اجلارية ببالدنا

12 ميدالية 
ح�ضيلة اجلزائر 

بعد يومني من 
املناف�ضة

 
 12 جمموع  اجلزائر  ح�سدت 
ذهبيات  ثالث  بينها  من  ميدالية 
مناف�سات  خمتلف  خالل  اأم�ض  اول 
اليوم الثالث للدورة الثالثة  لالألعاب 
باأر�ض  اجلارية  لل�سباب  الإفريقية 
تتويج  مع  كانت  البداية  الوطن، 
للجيدو  املختلط  الوطني  املنتخب 
فوزه  بعد  الفرق،   ح�سب  باللقب 
 2-6 بنتيجة  النيجريي  نظريه  على 
يف املنازلة النهائية التي  احت�سنتها 
هذا  وبف�سل  ح�سان،  حر�سة  قاعة 
الفوز، يختم امل�سارعون اجلزائريون 
يف   اجلزائر  األعاب  يف  م�ساركتهم 
ح�سب  العام  للرتتيب  الأول  املركز 
 4 منها  ميداليات   8 بر�سيد  الفرق 
ذهبية، ف�سية واحدة و3 برونزيات، 
املنتخب  حت�سل  اجلمباز،  ويف 
والإيقاعي  الفني  للجمباز  الوطني 
ذهبيتني،  ميداليات  �سبع   على 
بالقاعة  برونزيات   3 و  ف�سيتني 
حممد   الأوملبي  للمركب  البي�ساوية 
بو�سياف، وجاءت الذهبية الأوىل يف 
ح�سب  الإيقاعي  اجلمباز  مناف�سة 
يا�سمني  الرباعي  بف�سل  الفرق، 
ملوكة  �سماح  منديل،  منال  ي�سعد، 
و�سيد احمد تاراكلي، متفوقني على 
امل�رضيني الف�سية والفريق البينيني 
الفردي  مناف�سات  ةويف  الربونزية، 
يف اجلمباز الفني 3 اأعمدة  للذكور 
الوطني  الفريق  افتك   لالإناث،   2 و 
ن�سيب  من  ذهبية  ميداليات  �ست 
�سهام حميدي، 2 ف�سية و3 برونزية 
وراء امل�رضيني الذين �سيطروا على 
ميداليات   8 بح�سدهم  امل�سابقة 
منها 4 ذهبية، 2 ف�سية  و2 برونزية. 
لرفع  الوطني  املنتخب  واأ�ساف 
برونزية  ميداليات  ثالث  الأثقال 
نهاد  الرباعة  بف�سل   حل�سيلته، 
املتعددة  بالقاعة  كغ   53 بلوني�ض 
ومتكنت  الكيفان  برج  الريا�سات 
بلوني�ض 15 �سنة وهي اأ�سغر ريا�سية 
رفع  من  امل�ساركني  اخلم�سة  من 
حيث  اخلطف،  حركة  يف  كغ    57
من  واحد  كيلوغرام  بفارق  ف�سلت 
حركة   يف  كلغ   72 و  الف�سية،  نيل 
كغ.   129 جمموع  لتحمل  النرث 
الفتيات  اأفتكت  الدراجات،  ويف 
يف  برونزية  ميدالية  اجلزائريات 
الفرق،  ح�سب  ال�ساعة  �سد  �سباق 
الرويبة  بلديتي  بني  جرى  والذي 
الإثيوببات  توجت  وقد   والرغاية 
التايكدواندو،  ويف  ال�سباق،  بهذا 
اإق�ساء  عقب  كبرية  اخليبة  كانت 
كغ   55 من  اأقل  �سواليلي  ن�رضين 
كغ   63 من  اأقل  بودراع  واأ�سواق 
يف  النهائي،  ربع  الدور  من  مبكرا 
من  اأقل  عداد  اهلل  عبد  ف�سل  حني 
63 يف جتاوز عقبة الدور الأول، ويف 
الكرة الطائرة، تفوق الفريق الوطني 
البوت�سواين 0-3  لالإناث على نظريه 
بعني  الريا�سات  املتعددة  بالقاعة 
اأمام  الذكور  خ�رض  بينما  طاية، 
لقاء  يف   3-0 امل�رضي  املنتخب 
للرويبة.  البلدية  القاعة  احت�سنته 
الريغبي، عجز املنتخب  واأخريا يف 
ن�سف   الدور  بلوغ  يف  الوطني 
النهائي، عقب خ�سارته �سد بوركينا 
مناف�سات  ختام   يف   17-10 فا�سو 
اجلولة الثانية للمجموعة الأوىل من 

دورة الريغبي ب�سبعة  لعبني.
ع.ق./وكالت

الإدارة تهدد كني�ض بف�شخ العقد والالعب ي�شر على املقاطعة

�ضباب بلوزداد يالقي اليوم جمعية ال�ضلف وديا

م�ساء  بلوزداد  �سباب  فريق  يخو�ض 
اليوم مباراة ودية اأمام جمعية ال�سلف 
 20 ملعب  على  جتري  �سوف  والتي 
ال�ساعة  من  ابتداء  بالعا�سمة  اأوت 
اأن  ينتظر  حيث  م�ساء،  اخلام�سة 
لالعبني  حت�سريية  حمطة  تكون 
ا�ستعداداتهم  على  الوقوف  اأجل  من 
الكروي  املو�سم  لنطالق  حت�سبا 
اجلديد، خا�سة واأن اللقاء يعترب اأول 
توفيق  املدرب  لكتيبة  ودي  اختبار 
املن�رضم  الأ�سبوع  وقع  الذي  روابح 
الت�سكيلة  لقيادة  الفريق  مع  العقد 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  البلوزدادية 
املقبل، والذي �سوف ي�ستغل الفر�سة 
من اأجل الوقوف على اأ�سباله ومعاينة 
الالعبني  ميلكها  التي  المكانيات 

امل�ستوى  حول  فكرة  اأخذ  اأجل  من 
انطالق  منذ  التعداد  و�سله  الذي 
والتي  اجلديد  للمو�سم  التح�سريات 
انطلقت متاأخرة حتت قيادة املدرب 

امل�ساعد ديدين ماروك.
ريا�ض  الالعب  يتواجد  املقابل،  يف 
بف�سخ  التهديد  طائل  حتت  كني�ض 
الأ�سابيع  خالل  معه  املربم  العقد 
املعني  غياب  ب�سبب  وذلك  الفارطة 
العودة  ورف�سه  التدريبات  عن 
الالعبني  زمالئه  رفقة  لالندماج 
املقبل  الكروي  للمو�سم  والتح�سري 
م�ستحقاته  ت�سوية  بعد  الأمر  مربرا 
املدير  مع  عليها  املتفق  املالية 
توقيع  خالل  جعفر  اأحمد  العام 
حممد  الرئي�ض  اإخالل  ب�سبب  العقد 

املتمثلة  الأموال  بت�سوية  بوحف�ض 
�سهرية،  اأجور  ثالثة  ت�سبيق  يف 
بالالعب  دفع  الذي  الأمر  وهو 
مقاطعة  اإىل  �سطيف  لوفاق  ال�سابق 
جمددا  الندماج  ورف�ض  التدريبات 
ل  بينما  اأمواله،  تلقيه  حال  يف  اإل 
ي�ستبعد اأن تتو�سل اإدارة اأبناء العقيبة 
اإىل اتفاق رفقة لعبها ح�سني �ساملي 
واإقناعه  و�سعيته  ت�سوية  بخ�سو�ض 
بعدما  الفريق  اإىل  جمددا  بالعودة 
قاطعه وانت�سار احلديث حول رحيله 
نهائيا عن �سفوفه، لكن امل�ستجدات 
عودته  منتظرة  �ساملي  اأن  توؤكد 
يف  عادية  ب�سورة  والندماج  اليوم 

التدريبات.
عي�شة ق.

تواجه اأهلي الربج الأربعاء املقبل

الن�ضرية تخو�ض ثاين ودياتها 
اليوم اأمام احتاد بلعبا�ض

داي  ح�سني  ن�رض  فريق  يوا�سل 
باملو�سم  املتعلقة  التح�سريات 
يتواجد  حيث  اجلديد،  الكروي 
الإدارة  اختارت  اأين  تون�ض  يف 
املو�سمي  الرتب�ض  اإقامة 
على  �سيكون  الذي  لفريقها 
عدة  على  التناف�ض  مع  موعد 
القارية  املناف�سة  ولعب  جبهات 
من خالل الندماج العام املقبل 
ولهذا  الكاف،  كاأ�ض  مناف�سة  يف 
الفني  الطالقم  يوا�سل  الغر�ض 
دزيري  بالل  املدرب  بقيادة 
التح�سريي  الربنامج  تطبيق 
الذي �سطره حت�سبا للرتب�ض ويف 

هذا ال�سدد يخو�ض اليوم رفقاء 
مبارياتهم  ثاين  خا�سف  الالعب 
مواجهة  عرب  تون�ض  يف  الودية 
بلعبا�ض يف مواجهة  نادي احتاد 
اأجل  من  الفني  للطاقم  مهمة 
التح�سريات  تقدم  على  الوقوف 
وا�ستعداد الالعبني، فيما يجري 
الودية  مبارياتهم  ثالث  الن�رضية 
برج  اأهلي  اأمام  املقبل  الأربعاء 
هو  يرتب�ض  الذي  بوعريريج 
دوري  غلى  وعاد  بتون�ض  الآخر 
الأ�سواء بعدما حقق ال�سعود اإىل 

الرابطة املحرتفة الأوىل.
ع.ق.

الألعاب الإفريقية لل�شباب كرة القدم

بداية موفقة للخ�ضر 
يف انتظار التاأكيد

انتزع املنتخب الوطني لكرة القدم 
اأمام  �سعبا  فوزا  �سنة   15 من  لأقل 
نظريه من غينيا بي�ساو بنتيجة 1-2 
بامللعب   0-2 انتهى  الأول  ال�سوط 
حل�ساب  مو�سى  ل�سيدي  البلدي 
الثانية  املجموعة  عن  الأول  اليوم 
الإفريقية  لالألعاب  الثالثة  للطبعة 
يكون  وبهذا  باجلزائر،  لل�سباب 
ح�سني  الوطني  الناخب  اأ�سبال 
حتقيق  من  متكنوا  قد  العزيز  عبد 
عنيد  مناف�ض  اأمام  موفقة  بداية 
خالل  ل�سيما  احل�سن  البالء  اأبلى 
بداية  ومرت  الثانية،  املرحلة 
من  النب�ض  ج�ض  مبرحلة  املقابلة 
يف  اللعب  ركن  حيث  الطرفني،  كال 
لزمالء  طفيفة  �سيطرة  مع  الو�سط 
مرور  ومع  ح�سام،  زوراغي  القائد 
الدقائق، بداأ الفريق الوطني ي�سيطر 
�سيئا ف�سيئا على اللعب، لينال مراده 
يف الدقيقة 28 عن طريق املهاجم 
قا�سم حممد ريان الذي افتتح باب 
مرة  يتاألق  الالعب  نف�ض  التهديف، 

اأخرى، حيث اقتن�ض الكرة بطريقة 
للجزائر  الثاين  الهدف  ووقع  رائعة 
املرحلة  لتنتهي   39 الدقيقة  يف 
بثنائية  »اخل�رض«  بتفوق  الوىل 
نظيفة، ومع اإعطاء �سافرة انطالق 
الغينيون  يلبث  مل  الثانية،  املرحلة 
�سوى دقيقة واحدة، ليقل�سوا الفارق 
عن طريق قلب الهجوم جالو تال اإثر 

خطاأ يف املراقبة.
مباراة  الوطني  املنتخب  وتنتظر 
�سمن  امللعب  بنف�ض  غدا  التاأكيد 
»الأ�سود«  اأمام  الثالثة  اجلولة 
الكامرونية املعفية من هذه اجلولة، 
باملقابل يركن »اخل�رض« اإىل الراحة 
اأم�ض  الثانية املقررة  خالل اجلولة 
بي�ساو  غينيا  مالقاة  �سهدت  والتي 
املجموعة  وحل�ساب  الكامريون، 
الأوىل، فازت نيجرييا على املغرب 
جرى  الذي  اللقاء  يف   2-3 بنتيجة 
بالدار  املدنية  احلماية  مبلعب 

البي�ساء.
وكالت
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عي�شة ق.

وذلك بعدما و�شع زط�شي املدرب 
ومنحه  مفكرته  �شمن  الهولندي 
الوطنية  الت�شكيلة  تدريب  اأولوية 
ف�شل  اإثر  املقبلة،  الفرتة  خالل 
خطة التعاقد مع الفرانكو بو�شني 
يعود  لن  الذي  حليلوزيت�ش  وحيد 
جمددا  اخل�رض  تدريب  اإىل 
الذي  رونارد  هريف  والفرن�شي 

اأطلق ت�رضيحات بعدم تدريب اي 
منتخب اإفريقي احرتاما للمنتخب 

املغربي واملغاربة.
املدرب  اأن  يبدو  الغر�ش  ولهذا 
الهولندي  للمنتخب  ال�شابق 
ومن�شط نهائي كاأ�ش العامل 2010 
خ�رضها  التي  اإفريقيا  بجنوب 
يبدو  اال�شباين  املنتخب  اأمام 
تدريب  تويل  اأجل  من  االأقرب 
اللغة  يتقن  واأنه  خا�شة  اخل�رض 

يف  يجيد  الذي  وهو  الفرن�شية 
الذي  االأمر  لغات  اأربع  املجموع 
االإ�رضاف  يف  مهمته  من  ي�شهل 
على قيادة رفقاء الالعب نبيل نب 
طالب خا�شة واأن زط�شي �شبق ان 
املنق�شي  االأ�شبوع  نهاية  �رضح 
للخ�رض  اجلديد  املدرب  اأن 
بال�رضوري  ولي�ش  الفرن�شية  يتقن 
يفاو�ش  وهو  فرن�شيا  يكون  ان 

مدربني اأوروبيني.

يف املقابل، خرج املدرب ال�شابق 
واالأ�شرتايل  ال�شعودي  للمنتخبني 
اإ�رضافه  نفى خاللها  بت�رضيحات 
الوطني،  املنتخب  تدريب  على 
حيث ك�شف يف ت�رضيحات ن�رضها 
ن�شخته  يف  العاملي  »غول«  موقع 
يتم  التي  االأخبار  اأن  الفرن�شية 
ترويجها بخ�شو�ش توقيعه العقد 
واأخبار  �شحيح  غري  الفاف  مع 

اإ�شاعة ال غري 

املدرب الهولندي ينفي الأخبار

زط�ضي يفاو�ض فان مارفيك لتدريب اخل�ضر
يتواجد رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي يف مفاو�شات متقدمة مع اأحد املدربني الذين ر�شحهم من 

اأجل قيادة العار�شة الفنية الوطنية حت�شبا خلالفة الناخب الوطني املقال رابح ماجر والعمل على اإعادة بناء املنتخب عرب اأخذ 
مقاليد قيادة دكة الحتياط، ويف هذا ال�شياق علمت »الو�شط« من م�شادرها املقربة من ملف الناخب الوطني اجلديد اأن زط�شي 

يفاو�س املدرب الهولندي فان مارفيك عرب اأحد مناجرته وهو جزائري مقيم بالغربة

�شّدد على �شرورة تاأهل اجلزائر اإىل مونديال 2022

حطاب: الفاف تتواجد يف مفاو�ضات 
متقدمة مع اأحد املدربني

 حار�س بوري�شيا دورمتوند
 حرمه من هدف عاملي

حمرز ٌيقنع يف اأول ظهور 
رفقة مان�ض�ضرت �ضيتي

والريا�شة  ال�شباب  وزير  ك�شف 
االحتادية  اأن  حطاب  حممد 
تتواجد  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اأحد  مع  متقدمة  ات�شاالت  يف 
على  تعيينه  اأجل  من  املدربني 
الوطنية  الفنية  العار�شة  راأ�ش 
خلفا للمدرب املقال من املن�شب 
رابح ماجر، حيث اأ�شار اأن الفاف 
من متلك �شالحية اختيار املدرب 
والهيئة  الوطنية  للت�شكيلة  االأن�شب 
�شوؤونها،  يف  تتدخل  ال  الو�شية 
ت�رضيحات  يف  الوزير  واأو�شح 
الرئي�ش  هيئة  اأن  اأم�ش  �شحافية 
مطالبة  زط�شي  الدين  خري 
بالتعامل بحكمة مع ملف املدرب 
اجلديد للمنتخب الوطني من اجل 
اأخطاء  نف�ش  يف  الوقوع  تفادي 
جمددا،  تكرارها  وعدم  املا�شي 

ويف هذا ال�شدد اأ�شاف اأن اختيار 
يجب  اجلديد  الوطني  الناخب 
اأي  ترك  ودون  بعقالنية  يكون  اأن 
اخليار  يكون  للعاطفة حتى  جمال 
اإعادة ترتيب بيت  �شحيحا وتكون 

املنتخب على قواعد �شليمة.
االأول على قطاع  و�شّدد امل�شوؤول 
الريا�شة ببالدنا اأن �رضورة اختيار 
مدرب جيد للمنتخب الوطني كفيل 
لبناء  �شلبة  قاعدة  من  باالنطالق 
ت�رضيف  على  قادر  قوي  منتخب 
االأعوام  يف  الوطنية  االألوان 
املقبلة، مو�شحا اأن اخل�رض يجب 
كاأ�ش  نهائيات  اإىل  يتاأهلوا  اأن 
العامل وتكون اجلزائر حا�رضة يف 
واملقرر  املقبل  املونديال  موعد 

عام 2022 بقطر.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �شجل 
ريا�ش حمرز ظهورا موفقا يف اأول 
فريقه اجلديد  بقمي�ش  له  خرجة 
الذي  االجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
لي�شرت  من  قادما  ب�شفوفه  التحق 
متو�شط  �شارك  حيث  �شيتي، 
يف  الوطني  املنتخب  ميدان 
يف  خا�شها  التي  الودية  املباراة 
حامل  اأم�ش  من  الباكر  ال�شباح 
املمتاز  االجنليزي  الدوري  لقب 
بوري�شيا  اأمام  املنق�شي  املو�شم 
لدورة  حت�شبا  االأملاين  دورمتوند 
وخا�ش  الدولية،  االأبطال  كاأ�ش 
اأظهر  اأين  اأ�شا�شيا  املواجهة 
يف  مباراة  وقدم  كبرية  اإمكانيات 
االإ�شادة  اإثرها  على  نال  امل�شتوى 
االجنليزي  االإعالم  طرف  من 
غوارديوال  بيب  اال�شباين  ومدربه 
ورغم  باأدائه،  كثريا  اأ�شاد  الذي 
ت�شجيل  من  يتمكن  مل  حمرز  اأن 
يف  كان  انه  اإال  اللقاء  يف  هدف 
�شحرية  وترك مل�شات  املك�شتوى 
�شيكاغو،  ملعب  ار�شية  على 
اأ�شا�شيا ولعب  حيث دخل الالعب 
اأف�شل  خالله  قدم  امين  جناحا 
يف  وكان  اإمكانيات  من  ميلكه  ما 
فيه  و�شعها  التي  الثقة  م�شتوى 
�شيتي  املان  وم�شوؤولو  غوارديوال 
ا�شتقدامه  نظري  دفع  الذين 
اأغلى  وهي  اأورو  مليون   70 قيمة 
للفريق.  التاريخية  ال�شفقات 
لها  تعر�شت  التي  الهزمية  ورغم 
ت�شكيلة »ال�شبريتز« بهدف دون رد 
ركلة  عرب  غوتزه  ماريو  توقيع  من 
لوهافر  نادي  خريج  اأن  اإال  جزاء 
 74 خالل  عليه  ما  قدم  الفرن�شي 
دقيقة التي لعبها خا�شة واأنه كان 
على و�شك ت�شجيل اأوىل االأهداف 
حار�ش  ت�شدي  لوال  فريقه  رفقة 
للركلة  برباعة  االأملاين  النادي 

احلرة التي �شددها.

حمرز: مرتاح لأدائي 
اأمام بوري�شيا والأهم 

اأن جنهز لت�شيل�شي

بامل�شتوى  ر�شاه  عن  حمرز  عرّب 
املباريات  اأوىل  يف  به  ظهر  الذي 
�شيتي  املان  رفقة  خا�شها  التي 
حت�شبا  التح�شريية  الفرتة  خالل 
للمو�شم الكروي املقبل، وقال ابن 
مدينة تلم�شان يف ت�رضيحات نقلها 
مواجهة  اأن  االجنليزي  االإعالم 
فر�شة  كانت  دورمتوند  بوري�شيا 
جاهزيتهم حت�شبا  تقييم  اأجل  من 
للمواعيد التي تنتظرهم من خالل 
انطالق املناف�شة الر�شمية، م�شريا 
مناف�شا  كان  االأملاين  النادي  ان 
باجلاهزية  لهم  وي�شمح  قويا 
للمباراة الثانية التي تنتظرهم اأمام 
اأن  االجنليزي، م�شتطرد  ت�شيل�شي 
متفائال  يجعله  قدمه  الذي  االأداء 
والتطور  م�شتواه  حت�شن  اأجل  من 
مثل  يكون  حتى  الف�شل  نحو 
الذي تتواجد عليه بقية  امل�شتوى 

املجموعة.
عي�شة ق.

 هيغواين يقرتب
 من الرحيل عن جوفنتو�ض

جوفنتو�ش،  فريق  اإىل  رونالدو  كري�شتيانو  انتقال  اأَنّ  يبدو 

الفريق  خارج  العجوز«  »ال�شيدة  العبي  ببع�ش  يطيح  قد 

الربيطانية،  �شتار«  »ديلي  �شحيفة  وذكرت  الكبري،  االإيطايل 

اأَنّ تعاقد جوفنتو�ش االإيطايل مع رونالدو، قد يُعجل برحيل 

مهاجم »ال�شيدة العجوز« جونزالو هيغواين عن بطل اإيطاليا، 

اإعالم  و�شائل  من  ا�شتقتها  معلومات  على  بناء  واأو�شحت 

مفاو�شات  يف  فعال  دخال  وت�شيل�شي  جوفنتو�ش  اأن  اإيطالية 

للبلوز، م�شيفة  االأرجنتيني  املهاجم  انتقال  اأجل  بينهما، من 

اأنه يُتوقع رحيل هيغواين يف فرتة االنتقاالت ال�شيفية.

�شاري  ماوري�شيو  االإيطايل  املدرب  اإ�رضاف  اأن  اإىل  واأ�شارت 

على تدريب ت�شيل�شي، رمبا يُ�شهل من مهمة انتقال هيغواين 

للفريق اللندين، حيث �شبق ل�شاري وهيغواين اأن عمال مًعا يف 

نابويل، الذي تاألق فيه النجم االأرجنتيني ب�شكل كبري، وفاز معه 

بجائزة هداف الدوري االإيطايل، واأ�شاف نف�ش امل�شدر، اأن 

اإىل فريق  رونالدو،  كري�شتيانو  ا�شتغالل قدوم  يُريد  ت�شيل�شي 

الفريق  اإىل  باالنتقال  هيغواين  اإقناع  اأجل  من  جوفنتو�ش، 

اللندين، ال�شيما واأن النجم الربتغايل يلعب يف الفرتة االأخرية 

مركز  يف  كبري  ب�شكل  �شابقا  تاألق  بعدما  املهاجم،  مركز  يف 

اجلناح.ي ُ�شار اإىل اأن هيغواين انتقل اإىل يوفنتو�ش قادما من 

فريق نابويل، الذي ق�شى معه فرتة ناجحة، بينما تبلغ قيمة 

الدويل االأرجنتيني املالية حاليا حوايل 55 مليون يورو بح�شب 
ما اأو�شح موقع »تران�شفري ماركت«.

 

 متفائل دوما باإمكانية
 الن�شمام اإىل فريق اكرب

فرحات ينهي م�ضل�ضل املقاطعة 
ويعود اإىل تدريبات لوهافر

يف انتهى م�شل�شل الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات مع فريقه  زمالئه  مع  التدريبات  جو  اإىل  املعني  بعودة  الفرن�شي  اأعرب موؤوليه اأندية الدرجة االأوىل الفرن�شية خا�شة واأن فرحات ميلك عرو�شا من الفرن�شية باالعرتا�ش على املوافقة لت�رضيحه من اأجل اللعب مع اأحد مبقاطعة التدريبات ب�شبب تعنت اإدارة فريقه النا�شط يف الدرجة الثانية الت�شكيلة ا�شتعدادا للمو�شم الكروي املقبل وذلك عقب قيام املعني لوهافر  الذي  ايتيان  �شانت  »الليغ1« يف �شورة  تن�شط يف  فرحات عن رغبتهم يف �شمان تواجده يف تعدادهم خالل املركاتو ال�شيفي فرق  اأزمة  اأن  تان�شو  اأوزفالدو  لوهافر  مدرب  وك�شف  االإ�رضار احلايل،  راأيه بخ�شو�ش  وتغيري  الالعب  بعد عودة  باالإيجاب  اإ�رضاره على على رف�ش التدرب رفقة زمالئه اإىل حني موافقة اإدارة الفريق على انتهت  الراغبة يف خدماته يف ظل  اإحدى الفرق  اإىل  ت�رضيحه 
مبوقفه الرحيل وتغيري االأجواء من اأجل اللعب يف م�شتوى اأكرب. مت�شك  حال  يف  االأكرب  اخلا�رض  �شيكون  اأنه  فرحات  العبي وراأى  رفقة  العمل  يف  واالنطالق  التدريبات  اإىل  العودة  اللعب على ال�شعود يف لوهافر الذين يرف�ش م�شريوه التفريط يف خدمات اأف�شل املمررين الراف�ش  اأجل  الثانية من  واأن احلا�شمني يف تاريخ الدرجة  خا�شة  هدفه  حتقيق  يف  التفاوؤل  ميلك  حيث  اجلديد،  ع.ق.فرتة االنتقاالت الزال مفتوحا ويتوا�شل اإىل نهاية �شهر اأوت الداخل.املو�شم 

تواجد �شمن قائمة الفريق املعنية بودية �شارل لوروا

عطال �ضجل اأول ظهور رفقة ني�ض اأم�ض
�شّجل الالعب الدويل اجلزائري 
االأول  الظهور  عّطال  يو�شف 
ني�ش  اجلديد  فريقه  باألوان 
الفرن�شي م�شاء البارحة عندما 
فريق  اأمام  ودية  مباراة  خا�ش 
حيث  البلجيكي،  لوروا  �شارل 
ا�شتدعى مدرب الفريق باتريك 

فيريا املدافع االأمين اجلزائري 
الذين  الالعبني  قائمة  �شمن 
الذي  وهو  اللقاء  خا�شوا 
االأ�شبوع  الفريق  مع  تعاقد 
فريقه  من  قادما  املقبل 
البلجيكي،  كورتوري  ال�شابق 
لفت  على  عطال  يعمل  حيث 

واملتوج  ال�شابق  الدويل  انتباه 
رفقة   1998 العامل  كاأ�ش  بلقب 
اأجل  من  الفرن�شي  املنتخب 
اإقناعه باإمكانياته والعمل على 
خياراته  �شمن  التواجد  �شمان 
للمو�شم  حت�شبا  االأ�شا�شية 
الكروي املقبل، اأين تعترب هذه 

الوديات اختبارا حقيقيا خلريج 
اأكادميية بارادو من اأجل ك�شب 
�شمن  والتواجد  فيريا  ثقة 
خمططاته التكتيكية وهو الذي 
ميلك م�شتويات معتربة م�شهود 

له بها.
ع.ق.



اخلليفي ي�شيد مببابي ويدعم نيمار
قال نا�رص اخلليفي رئي�س نادي باري�س �سان جريمان اإن الفرن�سي كيليان مبابي كان رائعا 

خالل م�ساركته مع منتخب بالده يف مونديال رو�سيا، واأ�ساف اأن الربازيلي نيمار قدم اأق�سى 
ما بو�سعه يف هذه البطولة بعد الإ�سابة التي تعر�س لها يف املو�سم املا�سي، وقال اخلليفي 

يف ت�رصيحات لإذاعة »فوك�س �سبورت« الربازيلية الليلة املا�سية: »جنوم النادي الفرن�سي 
قدموا اأداء جيدا يف مونديال رو�سيا«، وتابع: »ال�سغط كان هائال على الربازيل بينما قدمت  
الربازيل، حيث �سارك الليلة املا�سية يف مزاد خريي نظمه »معهد نيمار« مل�ساعدة الأطفال 

املعر�سني ملخاطر، واأ�ساد اخلليفي بالعمل الذي يقوم به نيمار وعائلته من خالل املعهد 
الكائن يف �ساو باولو. من جانب اآخر قال الالعب الدويل ال�سابق ماك�سويل �ست�سرير، الذي 

يعمل ك�سفري للنادي الفرن�سي اإنه من ال�رصوري عدم اإ�سغال عقل نيمار، واأبرز الالعب 
ال�سابق يف باري�س �سان جريمان ن�سج مبابي يف بطولة �سعبة مثل املونديال، مو�سحا اأنهم 

كانوا على وعي بروعة الالعب �ساحب 19 عاما.

دورمتوند يحبط املان �شيتي يف افتتاح كاأ�س 
الأبطال

متكن بورو�سيا دورمتوند الأملاين من الفوز على مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي بهدف نظيف، 
يف افتتاح كاأ�س الأبطال الودية الدولية على ملعب �سوجلر فيلد بالوليات املتحدة الأمريكية 

�سباح اأم�س، اأحرز هدف اللقاء الوحيد الأملاين ماريو غوتزه من ركلة جزاء يف الدقيقة 28 
من زمن املباراة، واأجرى بيب غوارديول ولو�سيان فافر، مدربا مان�س�سرت �سيتي ودورمتوند  

بداية املو�سم اجلديد. من جانبه اأعرب فافر عن �سعادته بعد حتقيق النت�سار، وقال 
خالل ت�رصيحاته عقب املباراة: »لقد كان اختباًرا جيًدا، حيث كانت لدينا بع�س التوليفات 
اجليدة«، ي�سار اإىل اأن دورمتوند �سيواجه ليفربول اليوم يف اإطار نف�س البطولة، كما يلتقي 

ا يوم اخلمي�س املقبل. مان�س�سرت �سيتي نظريه الريدز اأي�سً

روبيالي�س: بينيتيز مل يكن مر�شحا لتدريب 
املاتادور

نفى رئي�س الحتاد الإ�سباين لوي�س روبيالي�س التفاو�س مع مدرب نيوكا�سل الإجنليزي 
رافائيل بينيتيز، لقيادة املنتخب الأول، م�سريا اإىل اأن املدرب اجلديد، لوي�س اإنريكي كان 

اخليار الوحيد لهذا املن�سب، وخالل تقدميه كتاب »100 عام من كرة القدم الأندل�سية« يف 
اإ�سبيلية، قال روبيالي�س لل�سحفيني اإنه مل يتوا�سل مطلقا مع بينيتيز مدرب ريال مدريد 

ال�سابق لقيادة املاتادور، ليعار�س ما ن�رصته و�سائل اإعالم اإجنليزية يف هذا ال�ساأن، وكان 
اإنريكي مدرب بر�سلونة ال�سابق، قد مت تقدميه ر�سميا اأول اأم�س كمدرب جديد لإ�سبانيا، 

التي ودعت املونديال من ثمن النهائي بخ�سارتها اأمام رو�سيا �ساحبة الأر�س بركالت 
الرتجيح.

كاهيل يغلق الباب اأمام العودة اإىل اأ�شرتاليا
قال تيم كاهيل هداف اأ�سرتاليا التاريخي اإنه كان يعلم اأن بطولة كاأ�س العامل هي الوقت 
املنا�سب لإنهاء م�سريته مع املنتخب، لكنه اأ�سار اإىل اأنه �سيوا�سل اللعب على م�ستوى  

م�ساركته للمرة الرابعة يف كاأ�س العامل، واأبلغ موؤمترا �سحفيا اليوم اجلمعة: »بالن�سبة يل   20 
عاما بدوري الدرجة الثانية الإجنليزي، و�سارك كاهيل يف ع�رص مباريات فقط مع ميلوول 
واأ�سار اأنه وا�سل العمل على لياقته البدنية والإعداد الذهني من اأجل كاأ�س العامل، وقال: 

»مع اقرتاب كاأ�س العامل فرتة ال�ستة اأ�سهر ال�سابقة له كانت من اأجل بالدي، والتاأكد من اأنني 
م�ستعد من الناحيتني البدنية والذهنية«، واأردف: »عندما تكون بعمر 38 عاما و�ساركت يف 3 

ن�سخ لكاأ�س العامل ولعبت يف كل هذه البطولت الكبرية فهناك اأمر واحد تعلمته هو اأنني كنت 
هنا من اأجل بالدي وزمالئي«.

ومل يلعب كاهيل يف النهائيات يف رو�سيا �سوى كبديل يف ال�سوط الثاين يف هزمية اأ�سرتاليا 2- 
0 اأمام بريو يف اآخر مباراة يف املجموعة لكنه اأ�سار اإىل اأنه مل ي�سعر بالغ�سب لعدم م�ساركته 

لفرتة اأطول، وقال: »كنت اأعلم اأنني �ساألعب وحدث ذلك �سد بريو، مت ا�ستخدام كلمة الغ�سب 
لأن اجلماهري اأرادت م�ساهدتي لفرتة اأطول لكن بالن�سبة يل فامل�ساركة للمرة الرابعة يف 

كاأ�س العامل كانت اأمرا مذهال«، ووا�سل: »كل لعب بحاجة للتفكري فيما هو اأكرب من موقفه 
ال�سخ�سي«.واأ�سار كاهيل الذي �سبق له اللعب يف اإيفرتون الإجنليزي بالإ�سافة اإىل فرتات يف 

الوليات املتحدة وال�سني اإىل اأنه يريد موا�سلة م�سريته على م�ستوى الأندية لكنه ا�ستبعد 
عودته اإىل اأ�سرتاليا.   

رومينيغه يفتح النار على الحتاد الأملاين

و�سف الرئي�س التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الأملاين كارل-هاينت�س رومينيغه م�سوؤويل الحتاد الأملاين لكرة القدم، بالهواة 
على خلفية تعاطيهم مع النتائج التي حققها املنتخب يف مونديال 2018 وخروجه من الدور الأول، وقال النجم الأملاين ال�سابق 
الذي يتوىل اإدارة العمالق البافاري: »بالن�سبة ايل، بدا وا�سحا وجود نق�س يف التعاطي املحرتف عند وقوع اأزمة«، واأ�ساف 
»يف الوقت عينه ل�ست متفاجئا من ذلك، لأن الحتاد الأملاين لكرة القدم مليء بالهواة« من دون اأن يطالب با�ستقالة رئي�سه 

راينهارد غريندل.
يف املقابل، اأ�ساد الدويل ال�سابق مبدرب املنتخب يواكيم لوف منوها مبا حققه مع املنتخب منذ توليه الإ�رصاف عليه خلفا 
ملواطنه يورغن كلين�سمان بعد نهائيات كاأ�س العامل 2006 التي ا�ست�سافتها اأملانيا، وتناول رومينيغه م�سرية لوف: »قام بعمل 
رائع خالل 12 �سنة اإذ و�سل املنتخب بقيادته �ست مرات اإىل ن�سف النهائي يف امل�سابقات الكربى بطولة اوروبا 2008 و2012 
اأكرث من  اأحرز كاأ�س العامل 2014 واتبعها بكاأ�س القارات 2017، ونحن  و2016، ومونديال 2010 و2014، وكاأ�س القارات، كما 

جمربين على اأن نكون ممتنني ل�سخ�س مثله«.
كما دافع عن لعب و�سط نادي ار�سنال م�سعود اأوزيل الذي تعر�س لنتقادات �سديدة قبل املونديال على خلفية ظهوره يف 
�سورة وزميله اإيلكاي غوندوغان مع الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان يف لندن يف ماي املا�سي، وت�سليمه قمي�سني موقعني 
اإىل اوزيل  اأ�سوله الرتكية، وقد ت�ساعفت النتقادات املوجهة  اإىل  اإ�سارة  منهما وكتابة اوزيل على قمي�سه »اإىل رئي�سي«، يف 
بعد خروج اأملانيا من الدور الأول، وجاء اأبرزها من غريندل ومدير املنتخب الالعب الدويل ال�سابق اوليفر بريهوف، وقال 
رومينيغه »من الوا�سح اأن ق�سة ال�سورة مع اردوغان مل تدار ب�سكل جيد، وقد مت التعاطي معها من باب جعل اوزيل كب�س فداء 

ح�رصي، وكان ذلك اأمر مبالغ فيه اإىل حد كبري«.

الدويل  احلار�س  الفرن�سي  مر�سيليا  لنادي  الريا�سي  املدير  اأعلن 
الإ�سباين ال�سابق اأندوين زوبيزاريتا ا�ستمرار م�ساعي النادي للتو�سل 
اإىل اتفاق مع مواطنه ني�س يف �ساأن انتقال املهاجم الإيطايل ماريو 
اأوروبا،  يف  ال�سيفية  النتقالت  فرتة  اأثناء  �سفوفهم  اإىل  بالوتيلي 
مت  واإذا  امللف،  بهذا  اخلا�سة  الحتمالت  كل  »و�سعنا  واأو�سح: 
الأمر، تكون الحتمالت قد جنحت، اأما يف حال الإخفاق، ف�سن�سل 
بع�س  وهناك  اأخرى،  خطوات  اإتباع  عرب  تناف�سية  ت�سكيلة  اإىل 
القرارات التي ل تعود اإلينا يف النهاية«، وجاء كالم احلار�س ال�سابق 
ال�سهري اأثناء تقدمي املدافع الكرواتي دويي ت�ساليتا-�سار الذي بلغ 
مع منتخب بالده املباراة النهائية ملونديال رو�سيا، وهو يف طليعة 
الالعب  وكان  املتو�سطي،  الفريق  �سفوف  اإىل  املنتقلني  الالعبني 
الإيطايل دخل يف مفاو�سات مع مر�سيليا منذ �سهر بعدما حدد ني�س 
انتهاء عقده،  قبل عام من  اأجل حتريره  يورو من  10 ماليني  مبلغ 
واأ�سارت بع�س امل�سادر املقربة من ني�س اإىل اأن هذا البند ل ميكن 

تنفيذه اإل يف حال انتقل بالوتيلي اإىل خارج حدود فرن�سا، وبخالف 
ذلك يطالب ناديه احلايل مببلغ اأكرب بكثري.

برحيل  ي�سمح  خمرج  لإيجاد  العمل  املقابل  يف  زوبيزاريتا  واأكد 
تناوله  النادي، ورغم عدم  الزائد عن 32 عقدا احرتافيا يف  العدد 
والتون�سي  �سريتيت�س  غريغوري  املدافعني  اأن  اإل  حمددة،  اأ�سماء 
اأمين عبد النور والربازيلي دوريا العائد من اإعارة اإىل مالطية �سبور 
الكرواتي  �سم  اجناز  بعد  خ�سو�سا  بكالمه  معنيني  بدوا  الرتكي، 
ت�ساليتا-�سار، وعلى رغم عدم اإطالق الوعود ببقاء املهاجم الدويل 
توفان،  فلوريان  العامل  بكاأ�س  بالده  منتخب  مع  املتوج  الفرن�سي 
فقد كرر زوبيزاريتا القول: »اإن الفكرة هي اإبقاء فريقنا خارج �سوق 
النتقالت، اإل يف حال وجود عرو�س ا�ستثنائية« واأكد زوبيزاريتا اأن 
نادي مر�سيليا غري جمرب على بيع عدد من لعبيه من اأجل اللتزام 
الأوروبي،  الحتاد  من  املفرو�سة  النظيف  املايل  اللعب  بقواعد 

م�سريا اإىل عدم وقوع ناديه حتت هذه ال�سغوط.

ل ل�شّم بالوتيلي زوبيزاريتا: مر�شيليا يحاول التو�شّ
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بر�شلونة يتخذ قراًرا ب�شاأن �شفقة رابيو
اأدريان رابيو من باري�س �سان جريمان، يف فرتة النتقالت  اإمكانية التعاقد مع الفرن�سي  اتخذ بر�سلونة قراًرا جديًدا ب�ساأن 
ر عدم النتظار حتى اليوم الأخري من املريكاتو يف 31  ال�سيفية، وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية اإَنّ بر�سلونة قَرّ
اأوت املقبل حل�سم �سفقة رابيو، واأ�سارت اإىل اأَنّ البار�سا يرغب يف معرفة قرار �سان جريمان النهائي قبل ذلك لإيجاد بديل 

حال مت�سك بطل الدوري الفرن�سي بالالعب.
 ،2019 انتهاء عقده يف جوان  اقرتاب  مع  اجلاري،  ال�سيف  بر�سلونة يف  ل�سفوف  النتقال  يريد  رابيو  اأَنّ  ال�سحيفة  واأ�سافت 
و�سددت ال�سحيفة اأَنّ اإدارة بر�سلونة ترغب يف معرفة قرار نا�رص اخلليفي رئي�س النادي، يف الأيام القليلة املقبلة لتقدمي عر�س 
ر�سمي ل�سم رابيو اأو البحث عن بديل اآخر، وختمت ال�سحيفة باأن اإرن�ستو فالفريدي مدرب بر�سلونة يريد لعب و�سط جوكر، 

وذي قدرات بدنية يف ال�سيف اجلاري بعد رحيل الربازيلي باولينيو.
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�صرار حممد الأمني يك�صف للو�صط خ�صو�صيات التجربة

كتابة ن�ص روائي من طرف ثالثة م�ؤلفني ..اقرتاب من جتربة فريدة
حاوره / اأ . خل�صر . بن يو�صف  

كيف ميكن اأن 
تعرف مبجموعتكم 

؟
�رسار حممد الأمني 24 �سنة طالب 
 22 احلفيظ  عبد  علي  حاج  طب 
لريبي  معماري  مهند�س  �سنة 
علوم  طالب  �سنة   26 النا�رس 
يخ�س  فيما  اأما  تكنولوجيا  و 
يجمعنا  اأن  قبل  فنحن  املجموعة 
العمل جمعنا احلي وال�سداقة التي 
اأردنا تنميتها من خالل هذا العمل 

املوحد

كيف تبنيتم الفكرة 
وكيف كان املنطلق 
الأ�صا�س ، ومن هو 

�صاحب الفكرة ؟
بارزا عند  كان  الأدبي  اجلانب  اإن 
التي  الفكرة  لكن   ، املجموعة  كل 
الأمني  حممد  �رسار  عر�سها 
املجموعة  بقية  ا�ستح�سان  لقت 
يكتب  واقع  اإىل  الأفكار  وحتولت 
مبجموعة  الفكرة  �ساحب  فجاء 
ناق�سناها  والأفكار  الأحداث  من 
كمجموعة و ا�ستغلينا قدرات حاج 
يف  برز  الذي  احلفيظ  عبد  علي 
املجال الأدبي منذ نعومة اأظافره 

و
ت�سوير  جمالية  يف  قدرته  جتلت 
امل�سهد و مع الأفكار اجلمالية  و 
القالب  هو  العمل  ينق�س  كان  ما 
الواقعي و هذا ما جتلى يف �سخ�س 

لريبي نا�رس

هل لك اأن حتدثنا 
عن ا�صداركم ؟

هي رواية حتمل يف ثناياها اأحداث 
م�سوقة يف قالب اجتماعي ميزته 
رومن�سية  بني  املوؤثرة  امل�ساهد 
واأخالقية ومعاجلة لبع�س العادات 
الثالثية  وان  ال�سيئة  والتقاليد 
ال�سحرية وامليزات الفردية مكنتنا 
من جت�سيد درجات احلب الحدى 
الثانية  بالدرجة  والتعريف  ع�رس 
 ، التاريخ   يذكرها  مل  التي  ع�رس 
اأطلقنا حتديا للقراء و الذي جتلي 
للحب  الأخرية  الدرجة  ايجاد  يف 
بدرجات  التعريف  هدفنا  فكان 
املوجودة  ع�رس  الحدى  احلب 
اأ�سال و�سول لدرجة احلب الثانية 
ع�رس التي �سيكت�سفها القارئ بعد 

انتهاءه من قراءة الرواية.....

ماهي اأهم املوا�صيع 
التي تطرقتم لها ؟

التطرق  حاولنا  هذه  روايتنا  يف 
اجلزائري  ال�سباب  معاناة  اإىل 
والكفاءات  الإمكانيات  واأ�سحاب 
عك�س   ، وتقزميهم  العظيمة 
اأن  لنوؤكد  اخلارج  يف  جناحهم 
ملقارعة  �سيء  ينق�سه  ل  �سبابنا 
الكفاءة اخلارجية كما عرجنا على 
اعاقات  تولد  التي  التنمر  ظاهرة 
الفرد  �سخ�سية  على  توؤثر  نف�سية 

وحتد من امكانياته
كما عاجلنا عواقب بع�س العادات 
الفرد  على  ال�سيئة  والتقاليد 
على  الرتكيز  حماولني  واملجتمع، 
اأهمية ال�سداقة ودورها الإيجابي 

وال�سلبي على �سخ�سية الن�سان
الق�سايا  هذه  كل  تلحيم  وجربنا 
يعالج  ملفت  رومن�سي  قالب  يف 
م�ساكل الزواج وكيفية التعامل مع 

الفر�س الثانية

هل واجهتكم 
عراقيل يف ن�صر 

اأعمالكم ؟
ح�سب خربتنا املتوا�سعة وجتربتنا 
هذا  يف  الدعم  نق�س  لحظنا 
اللوج�ستي  اجلانب  من  املجال 
و�سول اإىل اجلانب املعنوي ، فقد 
خانتنا حتى كلمات الت�سجيع اأحيانا 
فرتات  ببع�س  مرورنا  اإىل  اإ�سافة 
لهويتنا  فيها  افتقدنا  التي  الفراغ 
الأدبية، وما اأ�سواأه من �سعور حني 
تخونك كلماتك فتعجز عن التعبري 
ب�سيط  م�سهد  ت�سوير  يف  وحتى 
�سعور  داخلك  يف  فيتنمى  تفلح  ل 
هذا  امتام  من  والياأ�س  الف�سل 
فقري  تكون  عندما  خا�سة  العمل 
التجربة ، لكننا مل ننحني وحاولنا 
اأمتمنا  اأن  اإىل  األف  املرة  بدل 
كتابتها كما اأ�رس على التطرق اإىل 
مو�سوع امل�ساعدة املادية للكتاب 
امام  يقف عائقا  الذي قد  اجلدد 

حلم الكثريين

كيف وجدمت 
احلركة الثقافية 

يف اجلزائر من 
خالل ن�صر اأعمالكم 

والتفاعل معها 
بال�صلب اأو الإيجاب 

؟

ل اأخفي عنك اأننا تعر�سنا ملوجة 
بل  الفكرة  تقبل  وعدم  ا�ستهزاء 
بالف�سل  عليها  للحكم  راحت حتى 
بعد �سدورها  لكن  قبل �سدورها، 
ايجابي  �سدى  لقت  الآن  وحتى 
اللحظة  تلك  رائعة  هي  فكم   ،
التي يردك فيها ات�سال من قارئ 

يخربك بفرحته وتاأثره بروايتك

كتابة الرواية 
جماعيا يتطلب 
جهدا ، وهو اأمر 

�صعب للغاية 
ويحتاج للدقة 

والأمانة ، حدثنا 
عن طريقتكم يف 
حتليل الأحداث 

ونقدها وعالجها ؟

لكنه  و  ال�سعوبة  غاية  يف  هو  نعم 
و جتلى هذا يف  بامل�ستحيل  لي�س 
تقدير  على  حت�سل  الذي  عملنا 

جيد جدا بلغ 8.5 على 10
فقد  الأحداث  يخ�س  فيما  اأما 
خ�سم  يف  ولكن  م�سبقا  و�سعناها 
و  حتذف  و  بع�سها  تغري  الكتابة 
ت�سيف ،هنا كنا نعتمد على الراأي 
كوننا  و  للو�سعية  منا�سبة  الأكرث 
هذا  يخلق  مل  مرتابطة  جمموعة 

اأي خالف اأو �رسخ يف املجموعة

ماهي طموحاتكم 
وهل من م�صاريع 

م�صتقبلية ؟

يف  تتجلى  امل�ستقبلية  طموحاتنا  اإن 
اجلماعي  العمل  ظل  حتت  البقاء 
اأما  الرئي�سية  ميزتنا  نعتربه  الذي 

على ال�سعيد الآخر نرجو ونطمح اإىل 
موا�سلة اجلهود من اأجل كتابة روايات 
اإعدادها  ب�سدد  بالفعل  نحن  اأخرى 
املدى  على  اأهداف  ت�سطري  مت  كما 
املتو�سط باأن نكون من الأف�سل على 
البعيد  الوطني و على املدى  ال�سعيد 
بالو�سول باأفكارنا و كتاباتنا اإىل خارج 
الوطن اآملني يف اكت�ساب جمهور عربي 

اإن �ساء اهلل

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

نهدي حتياتنا اإىل كل قراء جريدة 
الو�سط و نهدي هذا العمل اإىل كل 
اأن  ،اآملني  ال�ساد  بلغة  متيم  قارئ 
نكون عند ح�سن ظنهم وراجني اأن 
كما  اعجابهم،  املولود  هذا  ينال 
اإىل كل  اأوجه ر�سالتي  اأن  اأن�سى  ل 
اإىل  اإياهم  داعني  اجلدد  الكتاب 
اجلد والعمل وحماولة التغلب على 

ال�سعاب و�سكرا.

هم جمموعة من ال�صباب الطموح لزرع ثقافة القراءة يف الو�صط الجتماعي توؤمن باملقولة التي حمتواها �صعب يقراأ �صعب ل 
ي�صتعمر ول ي�صتعبد ، قامت بكتابة هذه الرواية ك�صابقة يف العمل الروائي الذي يراه البع�س جمال لإبراز القدرات الفردية

عندما يبتعد 
 للعُدُوّ  الذي ي�رسُب ال�ساَي 
يف كوخنا َفَر�ٌس يف الدَخاِن
وبنٌْت لها حاجباِن كثيفاِن ،

َكلَيِْل  طويٌل  و�َسَعُر   ، بُنيتان  عيناِن 
الأغاين على الكِتْفنِي .

ُكلَّما جاءنا يطلُُب  و�سوَرتُها ل تفارُقُه 
ال�ساي 

لكنَُّه ل يَُحَدثُنا عن م�ساغلها يف امل�ساء 
ة  قَمّ على  الأَغاين  تََرَكتُْه  َفَر�ٍس  وَعْن   ،

التَِلّ ..../
من  الَعُدُوّ  ي�سرتيُح  كوخنا  يف   ...*

البُندقّية ، 
مثلما يفَعُل ال�سيُف . يغفو قلياًل على 
َفْرِو  على  ويحنُو   ، اخَليُْزراِن  مقعد 

قْطتنا ، ويقوُل لنا دائماً : 
ل تلوموا ال�سحيَّة َ! 
ن�ساأَلُُه : م�سْن هَي ؟ 

ُفُه الليُل .../  فيقوُل : َدٌم ل يَُجِفّ
* ... تلمُع اأَزراُر �ُسرْتَِتِه عندما يبتعْد 

ِعْم م�ساًء ! و�َسِلّْم على بئرنا 
وعلى ِجَهِة التني . وام�ِس الُهَويْنَى على 
على  و�َسِلّْم   . ال�سعري  حقول  يف  ظلَّنا 

ابَة  بََوّ تَنْ�َس  ول   . الأَعايل  يف  �رَسْونا 
البيِت مفتوحًة يف الليايل .

من  احل�سان  َخْوَف  تَنْ�َس  ول   
الطائراِت 

الوقُت  اتَّ�سَع  اإِذا  ُهنَاَك   ، علينا  و�َسِلّْم 
/...

نا  هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدّ
جِيّداً  يَ�ْسَمُعُه   ... الباب  على  نَقوَل  اأَن 

َجِيّداً ،
عال ال�رسيع  ويَُخِبّئُُه يف ال�ُسّ

ويُلْقي به جانباً 
فلماذا يزور ال�سحيَّة ُكَلّ م�ساٍء ؟

ويحَفُظ اأَمثالنا ِمثْلَنا ، 
ويُعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها ، 

املكان  يف  ذاتها  مواعيدنا  عن 
�ِس ؟  امُلَقَدّ

لول امل�سد�ُس 
لختلَط الناُي يف الناِي .../ 

*... لن تنتهي احلرُب ما دامت الأر�ُس 
َطِيّبني  ! فلنَُكْن  فينا تدوُر على نف�سها 

اإِذا كان ي�ساألُنا اأَن نكوَن هنا َطِيّبنَي .
ويقراأُ �ِسعراً لطّيار » ييتْ�س« : اأَنا ل 

اأَنني ل  اأُدافُع عنُهم ، كما  اأُحُبّ الذيَن 
اأُعادي الَذيَن اأُحاربُهْم ...

ثم يخرُج من كوخنا اخل�سبِيّ ، 
ومي�سي ثماننَي مرتاً اإىل 

َطَرِف  على  هناك  احلجرِيّ  بيتنا 
ْهِل .../ ال�َسّ

* �َسِلّْم على بيتنا يا غريُب .
 ، حالها  على  تزال  ل  قهوتنا  فناجنُي 

هل تَ�ُسُمّ اأَ�سابَعنَا فوقها ؟
اجلديلِة  ذات  لبنتك  تقوُل  هل 
�ساحباً  لها  اإَِنّ  الكثيفنِي  واحلاجبنِي 

غائباً ، 
يتمنَّى زياَرتَها ، ل ِل�سْيٍء ...

هُ :  ولكْن ليدخل ِمْراآتَها ويرى �رَسّ
كيف كانت تُتَبَُع من بعده ُعْمَرهُ 

بدلً ِمنه ؟ �َسِلّْم عليها 
َع الوقُت .../ اإِذا ات�َسّ

*هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدِنّا 

حممود دروي�س
احل�صان  تركت  »ملاذا  ديوان  )من 
وحيدا« 1995(

اأ�سمُعُه.. اأ�سمُعُه !
عرَب فيايف القحط، يف 

جماهِل الأدغال
يهدُر، يَْدوي، ي�ست�سيط

فا�ستيقظوا يا اأيها 
النيام..

ولْنبنِت ال�سدود قبل 
دهمة الزلزال

تنبهوا.. بهذه اجلدران
تنزل فينا من جديد 

نكبة الطوفان !
***

ملن تَُزّينونَها.. حبيبتي 
العذراء !

ملن ترّبجونها ؟
اأحلى �سبايا قريتي.. 

حبيبتي العذراء !
ح�سناوؤنا.. ملن تَُزّف ؟
يا ويلكم، حبيبتي ملن 

تَُزّف
ِللّطْمِي، للطحلب، 

دف ؟ لالأ�سماك، لل�سّ

نقتلها، نُْحَرُمها، و بعد 
عام

تنزل فينا من جديٍد 
نكبُة الطوفان

و يومها لن ي�سفع 
القربان

يا ويلكم، اأحلى �سبايا 
قريتي قربان

و نحن ن�ستطيع اأن 
نبتنَي ال�سدود

من قبل اأن يداهwمنا 
الطوفان !

***
بَداِر.. با�سم اهلل و 

الن�سان
فاإنني اأ�سمُعُه.. اأ�سمُعُه 

:
و يل اأنا.. حبيبتي 

العذراء !!

�صميح القا�صم

�صفحات من كتاب عرو�ص النيل
ال�صيف وال�صتاء 

1 - حمامة 
و�ساْء  حني �رَسَْت يف ال�سارِع ال�سَّ
ائْق  واندَفَعْت �سيارةٌ جَمنونُة ال�َسّ

تطلُق �سوَت بُوِقها الزاعْق 
يف كبِد الأَ�سياْء: 

َعْت حمامٌة بي�ساْء  تََفَزّ
)كانت على متثاِل نه�سِة م�رْس.. 

لُُم يف ا�سرِتخاْء(  حَتْ
ْت فوَق ُقبَِّة اجلامعِة النُّحا�ْس  طارْت، وحَطّ

لهثًة، تلتقط الأَنفا�ْس 
وفجاأًة: دندنِت ال�ساعه ودقِت الأجرا�ْس 

فحلَّقْت يف الأُْفِق.. ُمرتاعْه! 
ْت  اأيتُها احلمامُة التي ا�ستقَرّ

فوَق راأ�ِس اجل�رْس 
)وعندما اأداَر �رُسطُيّ املروِر يََدهُ.. 

رْي  ظنتُه ناطوراً.. ي�سُدّ الَطّ
فامتاَلأْت رعباً!( 

هذه  ِقباِب  على  ُدوري  التَّعبى:   احلمامُة  اأيتها 
فيها..  للموِت  واأن�ِسدي  احلزينْه   املدينِة 

عْر  والأ�سى.. والُذّ
حتى نرى عنَد ُقدوِم الفجْر  جناَحِك امُللقى.. 

على قاعدِة الّتمثاِل يف املدينْه 
كينْه! .. وتعرفني راحَة ال�َسّ

 اأمل دنقل
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اليمني الأوروبي املتع�صب 
و�صو�صيولوجيا التطرف ..

بالرغم من النخفا�ض ال�صديد يف اأعداد املهاجرين والالجئني الذين ي�صلون اإىل اإحدى بلدان الحتاد 
الأوروبي خالل ال�صهور الأخرية، حيث بلغت ن�صبة الرتاجع 94 يف املائة عما كان احلال عليه يف الأعوام 

املا�صية وخا�صة العام 2015 حني دخل حوايل مليونني لجئ اإىل دول الحتاد كما �صرح امل�صوؤولني يف 
الربملان الأوروبي، اإل اأن ال�صجة التي تثار حول ملف الالجئني واملهاجرين ل ت�صتكني، بل حتولت اإىل 

ق�صية جتاذب �صيا�صية بني خمتلف الأحزاب الأوروبية ميينها وي�صارها، و�صلت اإىل حد حتولها اإىل اأزمة 
باتت تهدد الوحدة الأوروبية ذاتها.

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

هل تعود الفا�صية؟

فر�ضت  الأوروبية  الدول  اإن  مع 
و�ضول  من  للحد  مت�ضددة  قيوداً 
اأرا�ضيها بطرق غري  الالجئني اإىل 
�رشعية، حيث تعترب هذه الإجراءات 
هي الأ�ضد والأكرث ق�ضوة يف تاريخ 
لهذه  الأوروبي  الحتاد  معاجلة 
حتول  امللف  هذا  لكن  الق�ضية، 
الإعالم  لو�ضائل  مثرية  مادة  اإىل 
الأحزاب  فيه  ووجدت  املختلفة. 
التي  الذريعة  املتطرفة  اليمينية 
تنتظرها كي تو�ضع نفوذها و�ضط 
يف  ومتعددة  جديدة  �رشائح 
لأهداف  الأوروبية،  املجتمعات 
الربملانات،  اإىل  للو�ضول  انتخابية 
من خالل ن�رش ثقافة اخلوف بني 
ل�رشقة  القادمني  من  الأوروبيني 
من  الوافدون  هوؤلء  وظائفهم، 
خمتلفة  واإثنية  عرقية  خلفيات 
الجتماعي  الن�ضيج  يهدد  ما  وهو 
الأوروبية  الثقافية  الهوية  وي�ضوه 
ت�ضوير  يف  واملغالة  يدعون،  كما 
عرب  امل�ضلمني  من  القادم  اخلطر 
�ضوفيني  عن�رشي  خطاب  توجيه 
اليمينية  الأحزاب  قادة  قبل  من 
وهولندا  فرن�ضا  يف  املتطرفة 
واإيطاليا، واليونان واملجر وبولندا 
وبلغاريا وبلجيكا، وب�ضورة اقل يف 

اأملانيا وال�ضويد والدامنرك.
حزب الرابطة الإيطايل العن�رشي 
مليون  ن�ضف  طرد  اإىل  يدعو 
اإيطاليا،  من  �رشعي  غري  مهاجر 
ويرفع �ضعارات »لن ت�ضبح اإيطاليا 
باأوروبا«  اخلا�ص  الالجئني  خميم 
»�ضالفيني«  احلزب  زعيم  وقال 
وزير  من�ضب  حالياً  ي�ضغل  الذي 
اإىل  كالمه  اإيطاليا موجهاً  داخلية 
املدين  املجتمع  منظمات  �ضفن 
املنت�رشة يف املتو�ضط والتي تقوم 
باإنقاذ املهاجرين يف عر�ص البحر 
يروا  »لن  املهاجرين  هوؤلء  اأن 
اإيطاليا اإل يف البطاقات ال�ضياحية« 
اأوروبية  رابطة  ت�ضكيل  اإىل  ودعا 
اليمينية  الأحزاب  جتمع  موحدة 
عن  للدفاع  اأوروبا  يف  العن�رشية 
كما  وحدودها«  اأوروبا  »�ضعوب 
قال. وبالرغم من النتقادات التي 
وجهت له ول�ضيا�ضاته حول الهجرة 

اأكد اأنه لن يرتاجع عنها.

ما هي حكاية اليمني

اأثناء الثورة الفرن�ضية يف العام 1789 
اجلمعية  اجتماعات  اإحدى  ويف 

ا�ضتبدال  مت  الفرن�ضية،  الوطنية 
ت�رشيعي،  مبجل�ص  اجلمعية 
للتجديد  الراف�ضني  فجل�ص 
للملك واملدافعني عن  واملوؤيدين 
جل�ص  بينما  ميينه،  على  الد�ضتور 
الثورة  موؤيدو  الي�رشى  على اجلهة 
اليمني  واملجددون. لكن م�ضطلح 
والي�ضار مبفهومه الأيديولوجي مل 
يظهر اإل يف بداية القرن الع�رشين، 
ال�ضيا�ضية  املفاهيم  تبلورت  حيث 
واأ�ضبحت ت�ضاغ بطريقة ممنهجة، 
ي�ضفون  الي�ضاريني  فاأ�ضبح 
»جمهوريني«  اأنهم  على  اأنف�ضهم 
حالهم  ي�ضفون  اليمينيني  و�ضار 
احلرب  خالل  »حمافظني«. 
يف  بداأت  التي  الأوىل  العاملية 
القوى  اأ�ضبحت جميع  العام 1914 
والأحزاب ال�ضرتاكية واجلمهورية 
باجلهة  اجللو�ص  يف  والراديكالية 
الت�رشيعي  للمجل�ص  الي�رشى 

الفرن�ضي.
اخلطاب  عادة  اليمني  يتبنى 
اإ�ضالح  اإىل  الذي يدعو  املحافظ 
كل  على  املحافظة  مع  متدرج، 
ويوؤمن  موروثة،  عنا�رش  هو  ما 
اليمني اأن هناك فروقات �ضخ�ضية 
ويعتنق  الب�رش،  بني  واجتماعية 
وترفع  التجدد،  حتارب  اأفكار 
والتجارة  الأ�ضواق  حرية  �ضعارات 

وامللكية الفردية.
بينما الي�ضار يوؤمن مبفهوم العدالة 
يعرتف  وامل�ضاواة،  الجتماعية 
ينا�ضل  لكنه  الطبقي  بالتق�ضيم 
التغيري  اإىل  يدعو  اإلغائه،  لأجل 
�ضوابط  و�ضع  واإىل  والتجدد، 

حلركة الأ�ضواق والتجارة.
مييناً  جميعه  لي�ص  اليمني 
ميني  اإىل  اليمني  جند  من�ضجماً، 
الو�ضط واليمني املتطرف. يعرف 
لبع�ص  تبنيه  الو�ضط  ميني  عن 
وانفتاح  الجتماعية،  ال�ضيا�ضات 
حمدود للتغيري يف حدود �ضيقة، اإذ 
بالكامل.  حمافظاً  مييناً  لي�ص  اأنه 
املتطرف  باليمني  يتعلق  فيما 
فاإنه يغايل يف خطابه الذي يعتمد 
اليمني  مبادئ  على  الأ�ضا�ص  يف 

املحافظ.
هناك  ت�ضنيفات،  للي�ضار  اأي�ضاً 
بع�ص  يتبنى  الذي  الو�ضط  ي�ضار 
والي�ضار  الليربالية،  ال�ضيا�ضات 
بال�رشاع  يوؤمن  الذي  الراديكايل 
الطبقي و�رشورة التغيري اجلذري.
يعتمد  الغربيني  املفكرين  بع�ص 
اإىل  الأوروبية  الأحزاب  ت�ضنيف 
خ�رشاء،  ا�ضرتاكية،  �ضيوعية،   «
م�ضيحية،  دميقراطية  ليربالية، 
حمافظة، ميني متطرف« ارتباطاً 
و�ضائل  ملكية  من  باملوقف 

الأو�ضاع  من  واملوقف  الإنتاج، 
اأ�ضا�ضيني.  كمقيا�ضني  الجتماعية 
تق�ضم  معايري  يعتمد  من  وهناك 
من  موقفها  على  بناء  الأحزاب 
الفرد اأو اجلماعة، مثل » الليربالية 
الفو�ضوية واليمني امل�ضيحي«، اإل 
هي  �ضيوعاً  التق�ضيمات  اأكرث  اأن 
اليمني  ت�ضنيف  على  تعتمد  التي 

والي�ضار والتفرعات بينهما.
تو�ضف  ما  هو  املتطرف،  اليمني 
التي  الأوروبية  الأحزاب  بع�ص  به 
نقاط  بينها يف عدة  فيما  تتقاطع 
للمهاجرين،  العداء  اإظهار  اأهمها 
الدول  اإىل  الهجرة  لوقف  و�ضعيها 
اأن هذه الأحزاب  الأوروبية، حيث 
تعترب ان هوؤلء املهاجرين يهددون 
وهذا   – الأوروبية  القومية  الهوية 
املوقف يتعلق بروؤية هذه الأحزاب 
ل  الذين  وامل�ضلمني  لالإ�ضالم 
املجتمعات  بعلمانية  يوؤمنون 
هذا  يتهم  وكذلك  الأوروبية- 
ال�ضبب  اأنهم  املهاجرين  اليمني 
معدلت  ارتفاع  وراء  الرئي�ضي 
واأنهم  وانت�ضار اجلرمية،  اجلرمية 
الرفاه الجتماعي  ي�ضتغلون مزايا 
دون  الأوروبية  الدول  يف  املتوفر 

اأن يقدمون املقابل.
فيما  الأحزاب  هذه  وت�ضرتك 
بينها برف�ضها ل�ضيا�ضات الندماج 
ت�رشيع  وتعار�ص  الأوروبية، 
القوانني الدميقراطية الجتماعية 
تخفي�ص  اإىل  وتدعوا  املدنية، 
العقوبات  يف  والت�ضدد  ال�رشائب، 
ل  وهي  اجلرمية،  مواجهة  يف 
البيئة،  بق�ضايا  اهتماماً  تبدي 
ولديها موقف عدائي من الأقليات 

والأعراق الأخرى.

اأهم الأحزاب الأوروبية 
اليمينية املتطرفة

 حزب اجلبهة الوطنية الفرن�ضي:
بزعامة »مارين لوبان« ابنة موؤ�ض�ص 
احلزب »جان ماري لوبان«. احلزب 
يف  وحقق   ،1972 العام  تاأ�ض�ص 
النتخابات املحلية الأخرية العام 
باملائة   25 ن�ضبته  ما  على   2017

من الأ�ضوات.

حزب من اأجل احلرية 
الهولندي:

اأ�ض�ضه املتطرف »جريت فيلدرز« 
العام 2006 الذي اأنتج فيلم »فتنة« 
احلزب  ح�ضل  لالإ�ضالم.  امل�ضيء 
على 24 مقعداً برملانياً من اأ�ضل 
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مقاعد يف الربملان الأوروبي.

 احلزب الوطني 
الدميقراطي الأملاين:

تاأ�ض�ص يف العام 1964، وين�ضط يف 
الوليات ال�رشقية، ويف العام 2013 
مت تاأ�ضي�ص حزب »البديل من اأجل 
اأملانيا« الذي ح�ضد �ضبعة مقاعد 
يف الربملان الأوروبي العام 2014. 
»بيجيدا« حمت�رش  حركة  وظهرت 
ل�ضم اأوروبيني وطنيني �ضد اأ�ضلمة 

الغرب.

 حزب ال�صتقالل 
الربيطاين:

لالحتاد  مناه�ص  كحزب  تاأ�ض�ص 
الأوروبي العام 1993 وهو معروف 
با�ضم »يوكيب«. وح�ضل على مقعد 
العام  يف  الربيطاين  الربملان  يف 

2014 ويتزعمه »نايجل فاراج«.

حزب رابطة ال�صمال 
الإيطالية:

يتطلع  اإيطايل،  �ضيا�ضي  حزب 
ب�ضمايل  بادانيا  منطقة  ف�ضل  اإىل 
اإيطاليا، معروف بنزعته العن�رشية، 
تاأ�ض�ص  للمهاجرين.  وعداوته 
معروف   .1989 العام  يف  احلزب 

بعدائه ال�ضديد للم�ضلمني.

الفجر الذهبي يف 
اليونان:

ا�ض�ضه  متطرف،  يوناين  حزب 
ميخالولياكو�ص«  نيكولو�ص   «
تنظيما  بداأ   ،1980 العام  يف 
له  �ضيا�ضيا  حزبا  وانتهى  نازيا 
الأزمة  �ضكلت  وموؤيدون.  �ضعبية 
البالد  �رشبت  التي  القت�ضادية 
�ضن  وقد  �ضعوده.  اأ�ضباب  اأحد 
اأع�ضاوؤه ومنا�رشوه مئات الهجمات 

على الأجانب يف اليونان.

حزب احلرية 
النم�صاوي:

ما�ضي  له   ،1956 العام  تاأ�ض�ص يف 

»هاينز  الفا�ضي  يتزعمه  نازي، 
امل�ضهور  �ضرتاهي«  كري�ضتيان 
بعدائه لالإ�ضالم وامل�ضلمني، ويتبنى 

خطاباً نارياً �ضد املهاجرين.

 حزب اأتاكا يف بلغاريا:

اأ�ض�ضه »فولن �ضيديروف« يف العام 
2005. وهو حزب مييني متطرف، 
يف  العرقية  الأقليات  اأن  يعترب 
الرومز،  الأتراك،   – بلغاريا 
م�ضاواتهم  ي�ضتحقون  ل  الغجر- 
ويعار�ص  البلغار،  املواطنني  مع 
حللف  بلغاريا  ان�ضمام  احلزب 
الكني�ضة  بعودة  وينادي  الناتو، 
احلياة  يف  اأكرب  دور  لها  ليكون 
معادية  �ضيا�ضة  لديه  العامة. 

للمهاجرين.

حركة يوبيك يف املجر:

متطرفة  ميينية  جماعية  وهي 
يف   2015 العام  يف  ت�ضكلت 
عن�رشياً  خطاباً  تتبنى  بوداي�ضت. 
الهجرة  �ضد  �رشيحاً  مت�ضدداً 
احلزب  يعادي  الالجئني،  و�ضد 
كاًل من العرب والأفارقة والغجر، 
ويقول اأحد زعماء احلزب »بال�ص 
جمتمعنا  ياأتي  اأن  يجب   « ل�ضلو« 

العرقي اأولَ، ل توجد م�ضاواة«.

حزب امل�صلحة 
الفالندرية يف بلجيكا:

ويطالب   1979 العام  يف  تاأ�ض�ص 
يف  »فالندريا«  اإقليم  انف�ضال  يف 
بلجيكا، يتمدد ويحقق جناحات يف 
النتخابات البلدية. احلزب مييني 
الالجئني  يعادي  متع�ضب،  قومي 

ومعادي لالإ�ضالم وامل�ضلمني.

وحزب اليمني اجلديد 
يف بولندا:

تاأ�ض�ص  حزب مييني قومي عرقي 
بولندا  ويطالب   ،2016 العام 
الأوروبي،  الحتاد  من  باخلروج 
الإعدام،  عقوبة  لإعادة  يدعو 
وا�ضحة  عن�رشية  لفتات  يرفع 
»الدماء  و  البي�ضاء«  »اأوروبا  مثل 
للمهاجرين  النقية«. حزب معادي 

ولالأقليات.

حزب الأحرار يف 
النم�صا:

حزب  اأولً«.  »النم�ضا  �ضعار  يرفع 
مييني قومي عن�رشي متطرف، ». 
يتبنى احلزب  العام 1956،  تاأ�ض�ص 
للمهاجرين  معادية  ايديولوجية 

ولالإ�ضالم.

حزب ال�صعب 
ال�صلوفاكي:

احلركة  با�ضم   1991 العام  تاأ�ض�ص 
�ضلوفاكيا،  لأجل  الدميقراطية 
ا�ضمه  اأ�ضبح   2014 العام  ويف 
حزب ال�ضعب. حزب قومي مييني 
للمهاجرين  معادي  متطرف 
الإ�ضالم  يعادي  والالجئني، 
الوليات  يعادي  وامل�ضلمني، 
املتحدة الأمريكية واليهود، يرفع 
واحد  لجئ  »حتى  �ضهري  �ضعار 
ي�ضفه  الناتو  حلف  كثري«.  فهو 

باملنظمة الإجرامية.

حزب الدميقراطيون 
ال�صويديون:

 .1988 العام  يف  احلزب  تاأ�ض�ص 
اجتماعي  قومي  مييني  حزب 
من  جمموعة  اأ�ض�ضه  حمافظ، 
ت�ضاعد  املتطرفني.  اليمينيني 
ال�ضنوات  خالل  العن�رشي  خطابه 
الهجرة  ل�ضيا�ضة  معادي  الأخرية. 
فلتبقى   « �ضعار  يرفع  واللجوء. 

ال�ضويد �ضويدية«.

حزب الفنلنديون 
احلقيقيون

 ،1995 العام  يف  تاأ�ض�ص  احلزب 
وهو حزب مييني قومي حمافظ، 
ينتقد �ضيا�ضات الحتاد الأوروبي، 
يف  الرفاه  دولة  اإقامة  اإىل  يدعو 
�ضارمة  �ضيا�ضة  ويتبنى  فنلندا، 
اأن  رغم  الالجئني.  اأعداد  لتقييد 
�ضعاراته تبدو ي�ضارية يف اجلوانب 
�ضيا�ضاً حزب  اأنه  اإل  الجتماعية، 
من  مواقفه  بع�ص  تخلو  ل  قومي 

العن�رشية. 
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حزب ال�شعب الدمناركي:

 .1995 العام  يف  احلزب  تاأ�س�س 
العام  انتخابات  من  وبدًءا 
اأكرب  ثالث  احلزب  اأ�سبح   2005
الدامنركية. هو حزب  الأحزاب 
ت�ستند  حمافظ،  مييني  قومي 
جمتمع  رف�س  على  �سيا�سته 
ول  الدامنرك،  يف  مهاجر 
كي  قابلة  الدامنرك  اأن  يرى 
مثل  متعدد  جمتمع  اإىل  تتحول 
الأمريكية.  املتحدة  الوليات 
واملهاجرين،  الالجئني  يعادي 
وامل�سلمني،  لالإ�سالم  ومعادي 
�سوفينياً  خطاباً  يعتمد  ل  لكنه 
اليمينية  الأحزاب  بع�س  مثل 
يعار�س  الأخرى.  الأوروبية 
الأوروبي  الحتاد  �سيا�سة 

ويتم�سك بالعملة الوطنية.

 
العوامل التي اأدت اإىل 

ات�شاع نفوذ اليمني 
املتطرف

انتهاء  تلت  التي  الفرتة  �سهدت 
املع�سكرين  بني  الباردة  احلرب 
فراغاً  والغربي،  ال�رشقي 
اأمام  الطريق  عّبد  اأيديولوجياً 
انتعا�س اأحزاب اليمني الأوروبية 
التي دعت بقوة اإىل اخل�سو�سية 
ومثلت  الأوروبية،  القومية 
الذي  للغ�سب  الراديكايل  اخلط 
وا�سعة  قطاعات  و�سط  �ساد 
من  الأوروبيني،  املواطنني  من 
امل�ساكل  حل  حكوماتهم  عجر 
الف�ساد  ومعاجلة  القت�سادية، 
ال�رشعية،  غري  والهجرة 
ي�سوتون  النا�س  بداأ  لذلك 
خالل  اليمينية  الأحزاب  لهذه 
والربملانية،  البلدية  النتخابات 
لأنها كانت ترفع �سعارات تعك�س 
واجهت  ثم  النا�س.  �سخط 
الأزمة  الأوروبية  احلكومات 
 2008 العام  يف  العاملية  املالية 
�سيا�سات  اتباع  اإىل  لأدى  بعجز 
جميع  طالت  اقت�سادية  تق�سف 
الدول  مرافق احلياة، وتراجعت 
من  كثري  متويل  عن  الأوروبية 
الجتماعية،  اخلدمات  برامج 
وت�رشيح عدد كبري من املوظفني 
النفقات  وتقلي�س  العموميني، 
وال�سحة.  التعليم  قطاعي  يف 
انخف�ست  الأزمة  وبنتيجة 
الدول  هذه  يف  النمو  م�ستويات 
وارتفعت  م�ستوياتها،  اأدنى  اإىل 
بع�س  البطالة وو�سلت يف  ن�سبة 
مثل  خطرية  م�ستويات  البلدان 
وبطالة  املئة  يف   24 ا�سبانيا 
 26 و�سلت  بن�سبة  اليونان  يف 

نتج عنه  الذي  الأمر  املائة،  يف 
التفريط بحقوق العمالة الوافدة 
اإىل بلدان مثل ا�سبانيا واإيطاليا، 
اأعداد الالجئني ب�سورة  وازدياد 
الأوروبية  القارة  تعهدها  مل 
الأزمات  ب�سبب  قبل  من 
الأخر من  اجلانب  امل�ستعلة يف 
يف  اأخرى  ومناطق  املتو�سط، 
البطالة،  م�سكلة  تعمقت  العامل، 
امل�ساريف  قيمة  وارتفعت 
احلكومات  هذه  لدى  العامة 
والنظر  الالجئني،  تدفق  ب�سبب 
لهم باعتبارهم عمالة بديلة اقل 
الأوروبيني،  العمال  من  تكلفة 
من  عامة  حالة  �سكل  وهذا 
ال�سخط والتذمر لدى قطاعات 

وا�سعة من الأوروبيني.
يف  الأهم  ال�سبب  ان  ظني  يف 
اليمينية  الأحزاب  �سعبية  ات�ساع 
اإىل  يعود  الأوروبية  املتطرفة 
تهويلياً  خطاباً  ا�ستخدامها 
يف  الأخطر  اجلانب  مي�س 
اجلانب  وهو  الأوروبية،  العقلية 
توظيفه  حت�سن  الذي  الثقايف 
وا�سعة  قطاعات  ل�ستقطاب 
الأوروبي،  ال�سارع  من  ومتزايدة 
ملفاهيم  الرتويج  خالل  من 
»اأ�سلمة  و  الإ�سالمي«  »اخلطر 
و  الأبي�س«  »العرق  و  اأوروبا« 
الكثري  اإىل  لالأوروبيني«  »اأوروبا 
ت�ستخدمها  التي  ال�سعارات  من 
وخطر  كفزاعة  الأحزاب  هذه 
وخ�سو�سيتها  اأوروبا  يهدد 
يهدد  التي  والثقافية،  العرقية 
والفكر  امل�سلمني  وجودها 
للمراأة،  املعادي  الإ�سالمي 
وي�سكل حا�سنة للفكر املتطرف 
للثقافة  بالعداء  يجاهر  الذي 
الأوروبية العلمانية. هكذا ينت�رش 
من  »الإ�سالموفوبيا«  فريو�س 
مدينة اإىل اأخرى وتنتقل العدوى 
الحتاد  يف  اأخرى  اإىل  دولة  من 
ج�سداً  لها  وجتد  الأوروبي، 
متثله  املر�س  لحت�سان  قاباًل 
»بريطانيا،  ال�ستعمارية  الدول 
الأكرث  اإيطاليا«  اأملانيا،  فرن�سا، 
وللدين  والأفارقة  للعرب  بغ�ساً 
يف  متجذر  عداء  الإ�سالمي، 
احلروب  منذ  الغربي  التاريخ 

ال�سليبية.

هل خماوف الغرب 
م�شروعة؟

معظم  ينتمي  احلال  واقع  ويف 
املهاجرون امل�سلمون يف اأوروبا 
اإىل �رشائح اجتماعية فقرية يف 
بلدانها الأ�سلية، ومتدنية التعليم 
من  الأول  اجليل  خا�سة  ن�سبياً 
املهاجرين، هذا ت�سبب يف عدم 

وغاب  �سيا�سياً،  وعياً  امتالكهم 
اأنف�سهم  تنظيم  اأهمية  عنهم 
يف  ونقابية  �سيا�سية  اأطر  يف 
اأن  ثم  اجلديدة.  جمتمعاتهم 
وامل�سلمني  العرب  املهاجرين 
هم اأكرث اجلاليات منواً يف عدد 
الدين  ويعترب  املواليد،  زيادة 
الأكرث  الدين  هو  الإ�سالمي 
وهناك  الغرب،  يف  انت�ساراً 
عامل اآخر يتمثل يف الت�رشفات 
لبع�س  املتطرفة  واملفاهيم 
كل هذه  والالجئني،  املهاجرين 
�سهولة  يف  �ساهمت  العوامل 
العن�رشي  اخلطاب  ترويج 
لالأحزاب اليمينية الأوروبية التي 
والفكر  املهاجرين  اأن  ت�سور 
التهديد  م�سدر  هما  الإ�سالمي 
الأوروبية  للقيم  احلقيقي 

العلمانية الثقافية والقومية.
يف  اليمينية  الأحزاب  ت�ستغل 
القت�سادية  الأو�ساع  اأوروبا 
العداء  نار  يف  للنفخ  ال�سعبة 
هذا  وت�ستخدم  للمهاجرين، 
امللف يف ال�سغط على الحتاد 
الأوروبي لإ�سدار ت�رشيعات حتد 
من الهجرة، وتعترب هذه الق�سية 
اأو�ساعها  لتعزيز  فر�ستها 
النتخابية على ح�ساب الأحزاب 
التقليدية. هو ما دفع امل�ست�سار 
 « اإن  للقول  »مريكل«  الأملانية 
ون�رش  وت�سخيمه  الهجرة  ملف 
ي�سكل  اأ�سبح  منه  اخلوف 
الأوروبية  القارة  لقيم  حتدياً 

ومتا�سكها«.
عدم  اإىل  اأملانيا  وتدعو 

يف  الأمنية  الأحادية  املقاربات 
اإغالق  عرب  امل�سكلة  معاجلة 
حلول  اإجاد  و�رشورة  احلدود، 
اقرتاحات  تقدمي  جماعية. ومت 
اإىل  اأوروبا  لرتحيل امل�سكلة من 
دول العبور يف ال�سمال الفريقي 
تون�س،  م�رش،  ليبيا،  املغرب،   «
الدول  هذه  اأن  اإل  ال�سودان« 
مع�سكرات  اإقامة  ترف�س 

ا�ستقبال الالجئني يف اأرا�سيها.
نعم لأوروبا خماوفها امل�رشوعة 
اإليها،  من الهجرة غري ال�رشعية 
احللول  جلميع  ميكن  ل  لكن 
تعالج  اأن  والآنية  ال�رشيعة 
من  بد  ل  احلجم.  بهذا  م�سكلة 
اإىل  تف�سي  مقاربات  اإجراء 
معاجلة جذور امل�سكلة، واإطفاء 
من  اأكرث  يف  امل�ستعلة  احلرائق 
القارة  حول  العامل  يف  مكان 
الدول  لهذه  بد  ول  العجوز، 
الأوروبية من حتمل م�سوؤولياتها 
يف  م�ستعمرة  كدول  التاريخية 
القيام مببادرات جدية يف مناطق 
هذه  مل�ساعدة  والفقر  الكوارث 
ال�سعوب على نهو�س يغنيها عن 
لأجل  اأبناءها  باأرواح  املغامرة 

الو�سول للقارة البي�ساء.

رمبا لن جند ميينًا ول 
ي�شاراً

اإن ما يثري املخاوف اأن الأحزاب 
والي�سارية  اليمينية  الو�سطية 
جانب  اإىل  انحيازها  تعلن  قد 
اإذا  اليمينية املت�سددة  الأحزاب 

توا�سل  واإن  �سعودها،  ا�ستمر 
تو�سع  حتقيق  يف  جناحها 
انتخابية  �رشائح  وا�ستقطاب 
ي�سري  احلايل  الواقع  جديدة. 
اأحزاب ميينية  ب�سعة  وجود  اإىل 
واحلد  احتوائها  ميكن  �سعبوية 
املت�سدد  خطابها  تداعيات  من 
عرب ت�سويات �سيا�سية عادة تكون 
الو�سط  اأحزاب  ل�سالح  -لالآن- 
التي ت�سكل  التقليدية  والأحزاب 
لو  ماذا  لكن  احلاكمة.  الأغلبية 
ال�سارع  التطرف يف  زادت ن�سبة 
الأوروبي، فاإن ذلك �سوف مييل 
املتطرفة،  الأحزاب  مل�سلحة 
التي كلما حققت جناحاً فاإن هذا 
لالأحزاب  تراجعاً  يعني  �سوف 
�سيكون  وهكذا  التقليدية، 
عن  نعلم  ل  منحى  يف  احلال 
اإىل  يوؤدي  ورمبا  �سي�سفر.  ماذا 
بني  التقليدي  الت�سنيف  �سقوط 
الكثريين  اأن  ذلك  وميني،  ي�سار 
يف  اأولوياتهم  �سياغة  يعيدون 
املت�سارعة  التطورات  �سوء 
والجتماعية  القت�سادية 
ربع  يف  اأوروبا  �سهدتها  التي 
يف  الفاعلني  اإن  الأخري.  القرن 
يف  الأوروبي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
القوى  هم  الأخرية  ال�سنوات 
التي  والأحزاب  والأطراف 
توؤمن اأكرث فاأكرث باأفكار القومية 
والنغالق  باملا�سي  والعتزاز 
والتع�سب على ح�ساب العلمانية 
حنني  اإنه  والت�سامح.  والنفتاح 
اإىل املا�سي املثايل »نو�ستاجليا 
اأوروبا.  تكت�سح  �سيا�سية« 
احلا�رش  امل�سهد  ي�سنع  فمن 
الأوروبي هم من الغا�سبني على 
واحلانقني  ال�سيئة،  الأو�ساع 
احلاكمة  ال�سيا�سية  النخب  على 
هذا  من  بالرعب  اأ�سيبت  التي 
اأو  بلدية  انتخابات  وكل  القادم، 
نيابية قادمة يف اأي دولة من دول 
تكون  �سوف  الأوروبي  الحتاد 
منا�سبة لقيا�س درجة خطر هذه 
الفا�سية  العن�رشية  الأحزاب 
اأجرته  البغي�سة. يف نتائج م�سح 
العام  يف  »يوغوف«  موؤ�س�سة 
املجتمعات  مناعة  حول   2016
و�سمل  التطرف،  �سد  الأوروبية 
على  نالحظ  اأوروبية،  دولة   12
�سعيفة  مناعة  املثال  �سبيل 
اأظهر  حيث  الفرن�سيني  لدى 
يف   63 ن�سبته  ما  ال�ستطالع 
يوؤيدون  الفرن�سيني  من  املئة 
اأفكار اليمني املتطرف. يف حني 
كانت الن�سبة يف بريطانيا 48 يف 
املائة، اأما يف هولندا فاملناعة 
بلغت  حيث  اأي�ساً،  بخري  لي�ست 
ن�سبة من يدعم الأفكار اليمينية 

55 يف املائة.

 اأ�شئلة مربرة

القت�سادية  الأزمات  كانت 
لها  تعر�ست  التي  الطاحنة 
اأوروبا على اإثر احلرب العاملية 
وراء  الرئي�سي  ال�سبب  الأوىل 
اليمينية  الأحزاب  و�سول 
والنازية  والفا�سية  املتطرفة 
اإىل �سدة ال�سلطة، وات�سم حكمها 
النعرات  ازدياد  مع  بال�سمولية 
اإذ  اأوروبان  يف  والإثنية  القومية 
الإيطايل  الفا�سي  احلزب  و�سل 
نتيجة   1922 العام  ال�سلطة  اإىل 
الإيطايل  القت�ساد  ا�ستنزاف 
احلرب  يف  م�ساركتها  خالل 
احلزب  وو�سل  الأوىل،  العاملية 
اأملانيا  يف  للحكم  النازي 
اأزمتها  ب�سبب   ،1933 العام 
حيث  واملالية،  القت�سادية 
تعوي�سات  بدفع  مطالبة  كانت 
كبرية للدول التي ربحت احلرب 
العاملية الأوىل. ترافقت الأزمة 
القت�سادية يف اأوروبا بعد انتهاء 
احلرب العاملية الأوىل، مع عدم 
وحاجة  قوية،  اأحزاب  وجود 
النا�س اإىل انتخاب اأحزاب تعيد 
العتبار للعرق الآري يف اأملانيا 
ولعظمة اإيطاليا، وهما الفكرتان 
اإليهما  ا�ستند  اللتان  الرئي�سيتان 
احلزبان النازي والفا�سي. متاماً 
تدهور  من  اليوم  ن�سهد  كما 
اقت�سادي يف العديد من البلدان 
معدلت  وانخفا�س  الأوروبية، 
البطالة،  معدلت  ارتفاع  النمو، 
احلاكمة  الأحزاب  اأداء  �سعف 
الو�سط،  واليمني  الي�سارية 
التعدد  ي�سببها  التي  امل�سكالت 
زيادة  والإثني،  والعرقي  الثقايف 
غري م�سبوقة يف اأعداد الالجئني، 
على  النا�س  وحر�س  الإرهاب 
العداء  تنامي  جمتمعهم،  اأمن 
الإ�سالمي.  وللفكر  للم�سلمني 
على  مقبلون  اأننا  هذا  يعني  األ 
مرحلة جديدة من مراحل حكم 
العن�رشي  املتطرف  اليمني 
كما  متاماً  والنازي،  والفا�سي 
العاملية  احلرب  عقب  ح�سل 
ال�ستباك  حالة  اإن  الأوىل؟ 
حول  اأوروبا  يف  حالياً  القائمة 
ملف الهجرة ل تخدم �سوى منو 
اليمينية  واحلركات  الأحزاب 
وات�ساع  املتطرفة،  العن�رشية 
عامة  و�سط  وتاأثريها  رقعتها 
خطابها  وا�ستداد  الأوروبيني، 
املعادي للمهاجرين والالجئني، 
حدوث  عدم  ي�سمن  فمن 

ا�سطفاف م�ساد؟ .
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

يتخل�ص اجل�صم من ن�صف النيك�تني بعد �صاعتني
ت�صتطيع الفحو�صات الطبية قيا�ض ن�صبة 
اأو  البول  من خالل  اجل�صم  النيكوتني يف 
الأظافر.  اأو  ال�صعر  اأو  الدم،  اأو  اللعاب 
وعند تدخني منتجات التبغ مثل ال�صجائر 
والنارجيلة وال�صجائر الإلكرتونية ميت�ض 
الذي  النيكوتني  من  باملائة   90 اجل�صم 
اجل�صم،  داخل  منه  بع�ض  ويبقى  يدخله، 
النيكوتني  من  التخل�ض  ميكن  هل  لكن 
كم  ب�رسعة؟  اجل�صم  يف  املوجود 
ت�صتمر  اجل�صم؟  داخل  النيكوتني  يبقى 
اإىل  يومني  من  الن�صحابية  الأعرا�ض 
متتد  قد  للبع�ض  وبالن�صبة  اأ�صبوعني، 
اأ�صابيع، لكنها تقل  بع�ض الأعرا�ض عدة 
بعد  الإقالع  �صاعة من   16 بعد  تدريجياً 
مرور �صاعتني من التدخني يتمّكن اجل�صم 
النيكوتني  كمية  ن�صف  من  التخل�ض  من 
التي دخلته، ويعني ذلك اأن ن�صف تاأثريه 
يجعل  ما  وهو  �صاعتني،  مبرور  ينتهي 
التدخني  اإىل  باحلاجة  ي�صعر  املدّخن 
مّرة اأخرى، لكن يحدث انخفا�ض كبري يف 
ن�صبته باجل�صم بعد مرور 16 �صاعة. لكن 
اإىل 20 مادة  النيكوتني ينق�صم  اأن  الأهم، 
ويوؤدي  اجل�صم  اإىل  دخوله  بعد  فرعية 

وي�صتغرق  وجوده،  من  اإطالة  اإىل  ذلك 
للتخلّ�ض  كاملني  اأ�صبوعني  حوايل  الدم 
اآثار النيكوتني يف اجل�صم، بينما  من اآخر 
تظل اآثار النيكوتني يف ال�صعر فرتة اأطول 
من ذلك! معدل التدخني. ي�صتغرق الأمر 
اآثار  من  للتخل�ض  قلياًل  اأكرث  اأو  يوماً 
اأو  �صجائر   5 تدّخن  كنت  اإذا  النيكوتني 
التدخني  معّدل  زاد  وكلما  اليوم،  اأقل يف 
كلما ا�صتدت حدة الأعرا�ض الن�صحابية، 
النوم،  و�صعوبات  والكتئاب،  القلق،  مثل 
وعم  والنزعاج  الرتكيز،  و�صعوبات 
ال�صهية.  وزيادة  بالراحة،  الإح�صا�ض 
من  الن�صحابية  الأعرا�ض  وت�صتمر 
للبع�ض  وبالن�صبة  اأ�صبوعني،  اإىل  يومني 
قد ت�صتمر بع�ض الأعرا�ض عدة اأ�صابيع، 
ب�صكل تدريجي بعد مرور 16  لكنها تقل 
�صاعة على الإقالع عن التدخني. وب�صكل 
عام، ت�صاعد التمارين الريا�صية وامل�صي 
اجل�صم  تخل�ض  ت�رسيع  على  واحلركة 
اأطعمة  ت�صاعد  بينما  النيكوتني،  من 
فيتامني »�صي« مثل احلم�صيات واملاجنو 
تخفيف  على  البابوجن  و�صاي  واجلوافة، 

الأعرا�ض الن�صحابية.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اكت�صاف �صبب جديد لقدرة ال�صرطان على مقاومة العالج

اأخطر املنتجات الغذائية على ال�صحة

كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  اكت�صف 
فيما  حتدد  جزيئية،  اآلية  دييغو  �صان  يف 
اإذا كان الورم اخلبيث �صي�صتجيب للعالج 

املناعي اأم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
املر�صى  بع�ض  ا�صتجابة  عدم  �صبب 
خا�ض  بروتني  وجود  اإىل  يعود  للعالج، 
لديهم  ال�رسطانية  اخلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�صف اجلهاز املناعي اخلاليا 
تطور  ت�صبب  اأن  ميكن  التي  اخلبيثة 
خاليا  مب�صاعدة  ويحطمها  املر�ض 
�صطحها  على  حتمل  التي  املناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم اخلاليا ال�رسطانية 
اآخر  بروتني  باإنتاج  الأحيان  بع�ض  يف 
خاليا  خلداع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

املناعة. وقد ثبت اأن الأدوية التي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  اإىل 
اأنها ل  فعالة يف مكافحة ال�رسطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�ض املر�صى.
كما ات�صح للعلماء اأن بع�ض اأنواع اخلاليا 
PD- اأغ�صيتها  على  حتمل  ال�رسطانية 

هذين  اأن  يعني  ما  اأي�صا،   1-PDو  L1
ما  بع�صهما،  مع  يتفاعالن  الربوتينني 
يحفز  الذي  الربوتني  ن�صاط  كبح  ي�صبب 
املر�صى  ي�صتجيب  ل  لهذا   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�صتوى  يتمتعون  الذين 
للعالج.  ال�رسطانية  اخلاليا  يف   1-PD
الأورام  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات اجلهاز املناعي.

اأن  نتائجها  للقلب« درا�صة بينت  اأجرت »اجلمعية الأمريكية 
املادة الأكرث �رسرا جل�صم الإن�صان هي امل�رسوبات الغازية 
�رسورة  على  اخلرباء  ي�رس  لذلك  ال�صكر،  ببدائل  املحالة 

التخلي عن تناولها نهائيا.
والتي  ال�صكر،  ببدائل  املحالة  الغازية  امل�رسوبات  وتزيد 
تعترب م�رسوبات منا�صبة للحمية، من خطر الإ�صابة باجللطة 
الدماغية واخلرف، بح�صب خرباء اجلمعية الأمريكية للقلب، 
»تناول حتى علبة واحدة يف  اأن  ويوؤكد خرباء اجلمعية على 
اليوم من هذه امل�رسوب، التي يفرت�ض اأنها خالية من ال�صكر، 
الدموية  باجللطة  ال�صخ�ض  اإ�صابة  احتمال  خطر  من  يزيد 
مرة«،   2.9 بـ  باخلرف  الإ�صابة  ومن خطر  اأ�صعاف،  بثالثة 
ومن بني بدائل ال�صكر امل�صتخدمة يف حتلية هذه امل�رسوبات 
اأنها  لالأبحاث  الأولية  النتائج  اأظهرت  التي  اأ�صبارتام،  مادة 
تتحلل داخل ج�صم الإن�صان اإىل فينيل األنني )حم�ض اأميني( 

وحم�ض الأ�صبارتيك وامليثانول ال�صام للج�صم.
داخل  ترتاكم  كذلك  اأ�صبارتام  مادة  فاإن  ذلك،  على  عالوة 
يف  الع�صبية،  للخاليا  �صاذا  ن�صاطا  م�صببة  الإن�صان،  دماغ 
الوقت الذي ي�صّكل فيه الأ�صبارتام بال�صرتاك مع مواد اأخرى 
على  و�صاما  ثقيال  عبئا  املحالة  الغازية  املياه  يف  موجودة 

الكبد، وي�صاعد يف تراكم املواد ال�صامة يف الأمعاء.
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ثواب ال�صرب على املر�ض وامل�صيبة 
اإنهّ املر�ض اأو امل�صيبة ، اإبتالء من الَلهّ تعاىل 

يخترب به عباده فمن حمد الَلهّ و �صرب على 
ما اأ�صابه فقد فاز ، و من مل يحمد الَلهّ على 

ر فقد خ�رس و  ما اأ�صابه و �صخط و  ت�صجهّ
هو ناق�ض الإميان لأنهّ الر�صا بالق�صاء و 
ر و  ا الت�صجهّ القدر دليل كمال  الإميان اأمهّ
ر الَلهّ فهو دليل نق�ض  ال�صخط على ما قدهّ

ر الأجر الذي يناله  الإميان و يفقد املت�صجهّ
ا يلحقه الوزر . لو �صرب و ربهّ

قال ر�صول الَلهّ )عجباً لأَمِر امُلوؤِمِن ! اإَنهّ اأَمَرهُ 
ٌ – و لي�ض ذلَك لأحٍد اإلهّ للُموؤِمِن -  ُكلَهُّه َخيرْ
اءُ �َصَكَر فكاَن َخياً لَُه ، و اإنرْ  اإنرْ اأَ�صابَترُْه �رسهّ
رَبَ فَكاَن َخياً لَُه (حديث  اءُ �صَ اأَ�صابَتُه �رسهّ

�صحيح ، رواه م�صلم .
�ض لالإختبار بالعديد من  الن�صان معرهّ

ٍء  الإبتالءات قال تعاىل } ولَنَبرْلَُونَهُّكمرْ ِب�َصيرْ
َواِل  وِع َونَقرْ�ٍض ِمَن الأَمرْ ُ ورِْف َوالرْ َ ِمَن الرْ

اِبِريَن * الَهِّذيَن  ال�صَهّ ِ َوالأَنرُْف�ِض َوالثَهَّمَراِت َوبَ�رِسهّ
ِ َواإِنَهّا اإِلَيرِْه  يبٌَة َقالُوا اإِنَهّالِلَهّ ابَترُْهمرْ ُم�صِ اإَِذا اأَ�صَ

لََواٌت ِمنرْ َرِبهِّهمرْ  َراِجُعوَن * اأُولَِئَك َعلَيرِْهمرْ �صَ
تَُدوَن{ )البقرة :  ُهرْ َمٌة َواأُولَِئَك ُهُم املرْ َوَرحرْ

. )157 - 155
يخربنا الَلهّ تعاىل باأنهّه �صيختربنا ، هل ن�صرب 

على قليل من الوف و الوع ، و فقدان 
بع�ض الأموال و الأهل و نق�ض يف النباتات 

و الزروع و غيها من حوائج الإن�صان . 

فال�صابرون على هذا البالء لهم الأجر من 
الَلهّ . ثم يبني الَلهّ تعاىل من هم ال�صابرون } 
ِ َواإِنَهّا  يبٌَة َقالُوارْ اإِنَهّا لِلهّ �صِ ابَترُْهم ُمهّ الَهِّذيَن اإَِذا اأَ�صَ

اإِلَيرِْه َراِجعوَن{ اأي اإنهّا عبيد الَلهّ نر�صى ببالئه 
يف ال�رساء و ال�رساء ، و اإنهّا اإليه راجعون يف 
الآخرة ليجازينا .هوؤلء ال�صابرون يغفر لهم 
الَلهّ و يرحمهم و هم  املهتدون اإىل احلق و 

ال�صواب باأنهّهم اإ�صت�صلموا لق�صاء الَلهّ .
)ما من عبد ت�صيبه م�صيبة  قال ر�صول الَلهّ

فيقول اإنهّا لَلهّ و اإنهّا اإليه راجعون ،اللَهّهم 
اأوؤجرين يف م�صيبتي واخلف يل خيا منها 
اإلهّ اأَجَره الَلهّ يف م�صيبته و اأخلف له خياً 

منها (حديث �صحيح ، رواه م�صلم .

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

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

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

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

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

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

احل�صنة لميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�ض 

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

والدية بالإلتزام به .

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

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

الثانية �رسح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و الام�صة ر�صا و منح .

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

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

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

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

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

مرحلة التفريع
اأ�صله،  على  الفرع  بناء  به  ويق�صد   
وذلك  منه،  حكمه  وا�صتنباط 
املرحلة  املذهب.وهذه  داخل 
الإمام  اأتباع  فيها  ظهر  التي  هي 
بنهجه،  اآخذين  وتالمذته،  مالك 
احلوادث  يف  الإفتاء  وموؤ�ص�صني 

والوقائع بربطها باأ�صوله وقواعده.
تبتدئ هذه املرحلة من نهاية القرن 
الثاين الهجري وت�صتمر اإىل منت�صف 
نفوذ  تو�صع  وفيها  الثالث،  القرن 
اأخرى  جهات  اإىل  وامتد  املذهب، 

كالعراق وم�رس واإفريقية والأندل�ض 
الذين  مالك  الإمام  تالميذ  يد  على 
املدر�صة  اأيديهم  وعلى  بهم  تكونت 
يف  منظرون  لها  واأ�صبح  املالكية، 
املذهب، يفرعون امل�صائل الزئية 
الأحكام  يف  الإمام  اأ�صله  ما  على 
نطاق  على  التدوين  وبداأ  العملية، 

وا�صع.
برواية  الكربى  املدونة  وتعد 
�صحنون عن عبد الرحمن بن القا�صم 
ثم  التفريع،  ملرحلة  الأوىل  النواة 

الل  لعبد  »الوا�صحة«  بعدها  جاءت 
العتبية  ثم  الأندل�ض،  يف  حبيب  بن 
عبد  ابن  وخمت�رس  واملوازية 
ت�صمى  التي  احلكم وغيها... وهي 
املرحلة  هذه  و�صت�صهد  بالأمهات، 
التفريعات  وكرثة  امل�صائل،  ات�صاع 
الأقوال  يف  الختالف  وبروز 
والربط  الوقائع،  وتقدير  والطرق، 
الإجمالية،  الدلئل  وبني  بينها 
ال�صيء الذي ن�صاأت عنه مرحلة ثالثة 

بال�رسورة وهي:

مرحلة التطبيق

مرحلة اجلمع واالخت�صار

مرحلة التاأ�صي�ض
قواعد  تاأ�صيل  مرحلة  هي   
يد  على  املذهب  هذا 
�صاحبه مالك بن اأن�ض، الذي 
الطريق  متهيد  على  عمل 
وذلك  بعده،  جاء  ملن 
وتقعيد  الأ�صول  بتاأ�صيل 

القواعد، ور�صم املنهج العام 
الذي �صلكه اأتباعه من بعده، 
الفقه  ماآخذ  اإىل  فاإ�صاراته 
اتخذها  التي  هي  واأ�صوله، 
اأ�صحابه  من  الأ�صول  اأهل 
وقواعد  بها،  اهتدوا  معامل 

بنوا عليها.
اأ�صول املذهب  وهكذا، فاإن 
ملالحظة  تبعا  ا�صتقرائية، 
تالمذة الإمام مالك و طريقة 
اجتهاده، ول �صيما ما ورد يف 
واأحكام،  فتاوى  من  املوطاأ 

وما كان ينقل عنه من اأجوبة، 
فا�صتخل�صوا من كل ذلك ما 
ينبني املذهب عليه. ذلك اأن 
هذه  يحدد  مل  مالكا  الإمام 
الأ�صول بنف�صه بالكيفية التي 

يذكرها الأ�صوليون.

الفقهي  التفريع  دور  اأنتجه  فيما  النظر  مرحلة  وهي   
الوقائع  يف  املناط  حتقيق  يف  والإجتهاد  �صبق،  الذي 

امل�صتجدة.
ومما مييز هذه املرحلة كونها اهتمت بدرا�صة امل�صائل 
اأنتجتها مرحلة التفريع. التي �صمتها مدونات جامعة 
بني خمتلف  املوازنة  على  الع�رس  هذا  فقهاء  فانكب 
ملحقني  بالفروع،  الأ�صول  رابطني  امل�صائل،  تلك 
والإختالف  الإتفاق  مواقع  �صابطني  بال�صبيه،  ال�صبيه 
ال�صابقني. ويف  الفقهاء  املاأثورة عن  الأقوال  تلك  بني 
لي�ض  التي  امل�صائل  يف  يجتهدون  قد  الأحيان  بع�ض 
فيها حكم عن طريق القيا�ض، وذلك باإدراج ذلك احلكم 
حتت الكليات املقررة، والقواعد التي �صبطت. وبذلك 
دخلوا يف مرحلة املالءمة بني ما هو من�صو�ض، وبني 

بروز  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الديد.  الواقع  يتطلبه  ما 
اختالفات بني املتاأخرين واملتقدمني.

بقوله:  املرحلة  هذه  عا�صور  بن  الفا�صل  لنا  وي�صور 
هذبت  التي  التهاذيب  كتب  الدور  هذا  يف  »وظهرت 
ل�صت  التي  واملخت�رسات  القدمية،  الكتب  بها 
النظر يف  ودقق يف  بها،  التي �رسحت  وال�رسوح  فيها، 
�صور  تقر  والختالف،  التفاق  بيان  لأجل  امل�صائل 
النوازل والفتاوى التي ت�صتمل على الواقعات احلادثة، 
وعلى بيان ما يرى الفقهاء املتاأخرون من رجال دور 
التطبيق من انطباق اأو عدم انطباق لقول من الأقوال 
على  التفريع  دور  من  القدمية  امل�صادر  من  املاأثورة 
تلك الزئية الا�صة. وهذا ما اأكده اأي�صا ابن خلدون 

يف مقدمته..

وهذه املرحلة  جاءت بعد ا�ستقرار 
املناهج، والنظر يف الفروع الفقهية 
تخريجا وتطبيقا وتنقيحا، وما قام 

به اأعالم املذهب من اجتهادات. 
وهكذا ظهر خمت�سر بن �سا�س 

امل�سمى »اجلواهر الثمينة يف مذهب 
عامل املدينة«. وخمت�سر ابن 

احلاجب امل�سمى »بجامع الأمهات«. 
وجاء بعده »خمت�سر ال�سيخ خليل« 
.. وهكذا اأ�سبح املتاأخرون دائرين 

يف فلك املتقدمني، عاكفني على 
ما انتهى اإليهم من اأقاويل من 

تقدمهم، ل يتعدون دائرة ال�سرح 
والإخت�سار..

مرحلة التنقيح
 وهي مرحلة تنقيح اأقوال املذهب، واعتبار الدليل الأقوى منها رواية ودراية. واأهم تطور ي�صجل يف 
هذه املرحلة، ظهور حركة نقدية ان�صبت على اأقوال املتقدمني، بق�صد اإخ�صاعها للنقد والتمحي�ض 
بطريقة مغايرة ملا كان �صائدا يف ال�صابق، فجاء يف هذا بنهج جديد يف ميدان نقد الفقه.ومن اأبرز 
الفقهاء الذين تزعموا هذا التيار اللخمي، الذي كان له تاأثي وا�صح فيمن جاء بعده من اأمثال املازري 
وابن ب�صي وابن ر�صد الد وعيا�ض وغيهم ممن �صلك م�صلكه يف طريقة نقد الفقه، فنقحوا ما اأمكنهم 

تنقيحه من امل�صائل، واأولوا بع�ض الروايات حاكمني على �صحة بع�صها، و�صعف البع�ض الآخر..
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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.



كراي�سلر” “فيات 

 كراي�سلر 300 ودودج جورين 
وجراند كارفان يقرتبون من نهايتهم
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�سيارات
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اأثار غياب عالمات كراي�سلر ودودج 
عن فعاليات “اأ�سواق راأ�س املال” 
الكثري  كراي�سلر  لفيات  الر�سمية 
م�ستقبل  حول  الت�ساوؤالت  من 
ال�رشكتني.. وقد حاول رئي�س ق�سم 
كراي�سلر  لفيات  الركاب  �سيارات 
يف الواليات املتحدة االإجابة على 
اأخرية مع  االأ�سئلة يف مقابلة  هذه 

.Motor Trend
دودج  اأن  على  اأكد  بيم  �ستيف 
يف  عاما  دورا  يعلبان  وكراي�سلر 
حيث  كراي�سلر،  فيات  م�ستقبل 
من   %20 الركاب  �سيارات  متثل 

اأ�سار  كما  ال�رشكة،  عائد  جممل 
ت�سبح  باأن  التطلع  اأن  اإىل  بيم 
دودج “العالمة التجارية الريا�سية 

للواليات املتحدة”.
ولكن من املعروف اأن دودج ت�سنع 
وميني  اوفر  كرو�س  �سيارات  عدة 
الريا�سية،  ال�سيارات  بجانب  فان 
وجراند  وجورين  دوراجنو  مثل 
بيم  �ستيف  �رشح  وقد  كارفان، 
تنا�سب”  “ال  املوديالت  هذه  باأن 
�سيارات  على  اجلديد  الرتكيز 

االأداء لدودج.
وجراند  جورين  اأن  اإىل  اأ�سار  بيم 

كارفان باالأخ�س يف اأواخر رحلتهم 
االإنتاجية، بينما م�ستقبل دوراجنو 
يظل اآمنا اإىل حد ما، بف�سل اإ�سدار 
SRT الذي و�سفه بيم بـ “ال�سيارة 

املثرية لالإعجاب”.
�سريجيو  �رشحه  ما  على  اأكد  بيم 
موديل  باأن  قبل،  من  مارت�سيوين 
فايرب لي�س له م�ستقبل يف ال�رشكة، 
ت�سالنجر  اإ�سدارات  اإىل  ملح  واإن 
اإمكانية تقدمي  جديدة قادمة، مع 
موديالت  يف  الهيلكات  حمرك 

اإ�سافية بامل�ستقبل.

ماذا عن كراي�سلر؟ 

قتامة،  اأكرث  يبدو  كراي�سلر  و�سع 
موديل  اأن  بيم  �ستيف  اأكد  حيث 
روؤية  يتما�سى مع  300 ال  كراي�سلر 
التجارية،  للعالمة  كراي�سلر  فيات 
يف  كراي�سلر  فيات  رغبت  وبينما 
املا�سي يف تقدمي �سيارات كرو�س 
با�سيفيكا  مبنية على  اأوفر جديدة 
بيم  �رشح  كراي�سلر،  عالمة  �سمن 
بتغيريات  مرت  اخلطة  هذه  باأن 
يف  املوديالت  هذه  نرى  ال  وقد 

الواقع على االإطالق.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
االأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  واالآ�سيوية  واالأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�سيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  االأملاين 
النارية بارتداء املالب�س الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء االأملان اإىل 
اأن اخلوذات الكاملة للوجه ذات 
تربيد  ت�سمن  اجليدة  التهوية 
ظل  يف  حتى  الراأ�س  منطقة 
درجات احلرارة العالية، كما 
ميكن االعتماد على اخلوذة 
يف  لها  كبديل  املفتوحة 
على  ويتعني  ال�سيف.  ف�سل 
�ساعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�سافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ساء،  ال�سباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  اأو  �ساعة 
لل�سماح  الواقية  املالب�س  خلع 
االأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
واالبتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  البد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ساكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
االنتظار يف االزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

"Megane" رينو تطلق منوذجا ريا�سيا من �سيارات

ا�ستعر�ست رينو موؤخرا منوذجها 
�سيارات  من  املعدل  الريا�سي 
ال�سهرية   "Megane RS"
 "Megane RS" ومقارنة بنماذج
 "Trophy" اكت�سبت  ال�سابقة، 
�سدمات  ممت�سات  اجلديدة 
الأنظمة  ونواب�س   ،%25 بـ  اأقوى 
على  وثباتا   ،%30 بـ  اأقوى  التعليق 
املنعطفات والطرق الزلقة اأكرث بـ 

10% تقريبا.
بنمط  فبقي  ال�سيارة  هيكل  اأما 
مق�سورتها  لكن  هات�سباك، 
مقاعد  على  ح�سلت  الداخلية 
و�سا�سة  راحة،  اأكرث  ريا�سية 
باأنظمة  للتحكم  باللم�س  تعمل 
ومنظومات  املولتيميديا، 
احلالة  عن  للك�سف  اإلكرتونية 

الفنية جلميع اأجزاء املركبة.

على   "Trophy" وح�سلت 
لرت   1.8 ب�سعة  توربيني  حمرك 
على  قادر  ح�سان،   300 وعزم 
 100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 
ثانية   3.1 غ�سون  يف  كلم/�ساعة 
اإىل علبة �رشعة  فقط، باالإ�سافة 

اأوتوماتيكية بـ6 مراحل.
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غوغل حتذر.... 
�أندرويد لن يبقى جمانياً

غوغل  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  رد 
االحتاد  قرار  على  بيت�شاي،  �شوندار 
عمالقة  على  غرامة  بفر�س  االأوروبي 
البحث بقيمة 5 مليار دوالر عرب من�شور، 
توفري  من  غوغل  منع  اإن  فيه  يقول 
النظام  اإرباك  اإىل  �شيوؤدي  تطبيقاتها 
بيت�شاي  وملح  الأندرويد.  االإيكولوجي 

اإىل اأن القرار ير�شل اإ�شارة مقلقة ل�شالح 
االأنظمة  من  بدالً  االحتكارية  االأنظمة 
»لكي  يقول:  �شوندار  وكتب  املفتوحة. 
يجب  ناجحة،  مفتوحة  من�شات  تكون 
�شخ�س  كل  احتياجات  بني  توازن  اأن 
بدون  اأنه  التاريخ  ويظهر  ي�شتخدمها، 
فاإن  االأ�شا�شي،  التوافق  حول  قواعد 

امل�شدر،  مفتوحة  املن�شات  اأجزاء 
توؤذي امل�شتخدمني واملطورين و�شانعي 
الهواتف، وتتفادى قواعد توافق اأندرويد 
منتجاً  جعله  يف  وت�شاعد  االأمر،  هذا 
الطويل«.  املدى  على  للجميع  جذاباً 
�شهلة  التطبيقات  جميع  اأن  اإىل  واأ�شار 
تبعاً  اأنه  وقال  التثبيت،  واإلغاء  التثبيت 

فاإنه  اأندرويد،  يف  ال�رشكة  ال�شتثمار 
اأن تطلب غوغل من �شناع  من املعقول 
اإنه  تطبيقاتها،   بع�س  ت�شمني  الهواتف 
رف�شها،  لكنه  احلجج،  هذه  كل  �شمع 
يهدد  القرار  اإن  �شوندار  قال  ذلك،  ومع 
ولذلك  اأندرويد،  لنظام  املالية  االأ�ش�س 

تخطط ال�رشكة ملوا�شلة القتال.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر االأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دوالر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل االإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدالن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق واالبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
االتفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الواليات املتحدة التي 

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

كانت عنا�رش الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة االأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخلالف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثالث براءات اخرتاع الأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�أبرز مو��سفات 
 Mi« حا�سوب

 Notebook
�جلديد  »Pro

 »Xiaomi« �رشكة  ا�شتعر�شت 
 Mi« اجلديد  ال�شخ�شي  حا�شوبها 
مبوا�شفات   »Notebook Pro

مميزة و�شعر مناف�س.
يبلغ  الذي  احلا�شوب  هذا  ويوفر 
�شعره 750 دوالرا تقريبا موا�شفات 

جيدة اأهمها:
- �شا�شة مبقا�س 15.6 اإن�س، بدقة 

عر�س »1080/1920« بيك�شل.
 NVIDIA« ر�شوميات  معالج   -

.»GeForce MX150
- معالج رباعي النوى »Core i5 اأو 

.»Core i7«
 »DDR4« ذاكرة و�شول ع�شوائي -

حجمها 6/8 غيغابايت.
نوع  من  داخلي  تخزين  قر�س   -

»SSD« ب�شعة 256 غيغابايت.
من  م�شنوع  ونحيف  متني  هيكل   -

االألومينيوم.
مزود  كبري   »Touchpad«  -

مبا�شح لب�شمات اال�شابع.
 3.0  USB« مبدخلي  مزود   -

.»Type A
- الوزن: 1.95 كلغ.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج الأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

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

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رشاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

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

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

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

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

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

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

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�شتخدمني الحظوا اأنه عند ف�شل الكامريا اخللفية، 
تف�شل تقنية »في�س اآي دي« اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع االفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل االفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، باالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع االفرتا�شي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائر�ت م�سّية 

لتوفي �لإنرتنت

اأوقفت في�س بوك الربنامج الذي اأطلقته �شنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�شرّية  الطائرات  من  اأ�شطول  ت�شنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  االإنرتنت 
عن  ال�شاأن  هذا  يف  اأ�شدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�شلة تطوير االأجهزة الطائرة لتوفري االإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

االإنتاج ال�شناعي.

وتعتزم في�س بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�س  وتتعاون  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�س على تطوير طائرات �شم�شية بدون  مع  خ�شو�شاً 
طّيار ا�شمها »هاب�س«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل االإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�شرتاتو�شفري.



تعك�س  والنوعية  املمتازة  النتائج  هذه 
العليا  القيادة  توليها  التي  اجلهود اجلبارة 
اأ�شبال  ملدار�س  ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
الأمة، املحدثة طبقا لقرار فخامة ال�شيد 
للقوات  الأعلى  القائد  رئي�س اجلمهورية، 
امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي ما 
تعك�س  كما  الثمني،  بدعمه  حتظى  فتئت 
مدار�س  به  تتميز  الذي  الراقي  امل�شتوى 
اأ�شبال الأمة وكذا اجتهاد وتفاين الأ�شاتذة 
تفّوقهم،  على  ال�شاهرة  والإطارات 
واملادية  الب�رشية  والإمكانات  والو�شائل 
والبيداغوجية التي �شخرتها قيادة اجلي�س 

الوطني ال�شعبي لهذه املدار�س. 

الفريق،  ال�شيد  يتقدم  املنا�شبة،  وبهذه   
اأركان  رئي�س  الوطني  الدفاع  وزير  نائب 
ال�شعبي بتهانيه اخلال�شة  اجلي�س الوطني 

لكل الناجحني وللإطارات الذين �شاهموا 
متمنيا  امل�رشفة،  النتائج  يف حتقيق هذه 

للجميع املزيد من النجاح والتاألق.

م٫�س

دفعات مدار�س اأ�سبال الأمة لكل من �سطيف، وهران ، البليدة

12 �شبال يح�شلون على �شهادة البكالوريا بتقدير »امتياز«
�سجلت دفعات مدار�س اأ�سبال الأمة لكل من �سطيف، وهران ، البليدة، هذه ال�سنة نتائج 

ممتازة، حيث حقق اأ�سبال الأمة الــ )433( نتائج قيا�سية قدرت بن�سبة جناح %99.07، اأين 
حت�سل )12( �سبال على �سهادة البكالوريا بتقدير »امتياز«، و)179( �سبال بدرجة »جيد جدا«، 

و)136( �سبال بدرجة »جيد«، فيما حت�سل بقية الأ�سبال على درجة »قريب من اجليد«.

املخابرات 
ال�شهيونية و تون�س
املقاومة  متكنت  كيف  اجلميع  يذكر   

تورط  ك�سف  من  مدة  قبل  الفل�سطينية 

تنفيذ  يف  ال�سهيوين  املخابرات  جهاز 

حممد  املهند�س  ال�سهيد  اغتيال  عملية 

يجد  مل  تون�س،  يف  بيته  اأمام  الزواري 

م�ساركة  يف  عائق  اأو  حرج  اأي  اجلهاز  هذا 

اآخرين  �سخ�سًا  و14  املو�ساد  من  �سابطني 

يف العملية التي متت ال�ستعانة لتنفيذها 

لتمويه  ُمتعددة  اأوروبية  بجن�سيات 

الهوية احلقيقية للمنفذين"،مل تكن هذه 

العملية هي الأوىل من نوعها و لن تكون..

تراهم  من  كل  حتييد  يف  ما�سون  هوؤلء 

ال�سهيوين،  الكيان  على  خطرا  ي�سكلون 

اإعادة  اأو  الق�سيد  بيت  هنا  لي�س  رمبا 

يف  اخلطر  مكمن  املكت�سف،لكن  اكت�ساف 

الرتاب  على  اجلهاز  لهذا  امل�ستقبلي  الدور 

التون�سي يف ظل امل�سل�سل الطويل جدا من 

�سد  اجلهاز  نف�س  نفذها  التي  الغتيالت 

راأ�سهم  وعلى  التحرير  منظمة  قيادات  

الزعيم  اأبوجهاد و�سول اإىل الزواري

و  ب�سرية  قاعدة  ميتلك  املو�ساد  اأن  �سك  ل 

تقنية متكنه من ا�ستباحة الرتاب التون�سي 

اللوجي�ستي،و  الدعم  و  الغطاء  له  توفر  و 

بالتايل فتون�س ككيان م�ستهدفة لذاتها و 

ميكننا هنا  الربط بني ن�ساط هذا اجلهاز و 

حدثت   التي  الأمنية  القالقل  من  العديد 

التي  التحقيقات  ،فجل  التون�سي  العمق  يف 

فتحت مل تف�س اإىل نتيجة و بقيت حبي�سة 

ل  لغر�س  الأمنية  الأجهزة  قيادات  اأدراج 

يعلمه اإل اهلل و ال�سالعون و املطلعون..

تون�س كغريها يف قلب موجة من التوترات 

من  ،بتواطوؤ  �سديدة  بعناية  لها  املخطط 

من  اإيعاز  و  باإيحاء  و  عميلة  عربية  دول 

اأمد  منذ  ال�سيناريو  هذا  ن�سجت  اأطراف 

بعيد،...لكن �ستبقى تون�س رغم ال�سدائد  

اخلوف  و  الإرهاب  يبتلعها  اأن  من  اأكرب 

عليها فقط من عقوق اأبنائها..

موقف

 كرة بوتني 
حتت املجهر

اأجرى جهاز اخلدمة ال�رشية للرئا�شة 
الأمريكية فح�شا اأمنيا دقيقا على الكرة 
التي اأهداها الرئي�س الرو�شي فلدميري 
بوتني لنظريه الأمريكي دونالد ترامب، 
ح�شب وكالة »اأ�شو�شيتد بر�س«،ونقلت 

الوكالة عن م�شوؤولني يف اخلدمة ال�رشية 
امل�شوؤولة عن اأمن الرئي�س الأمريكي، اأن 
هذا الفح�س يعترب اإجراء روتينيا ي�شمل 
كل الهدايا التي يتلقاها الرئي�س، وخلل 
املوؤمتر ال�شحفي يف ختام قمتهما يف 
هل�شنكي يف 16 جويلية، اأهدى بوتني 
ترامب كرة قدم ر�شمية من مونديال 

مو�شكو، وقال ممازحا اإن الكرة باتت يف 
ملعب الرئي�س الأمريكي.

من جانبه، قال ترامب اإنه �شيهدي الكرة 
لبنه الأ�شغر بارون، وبادل بوتني بهدية 

على �شكل قمي�س للعب الهوكي الرو�شي 
امل�شهور األك�شندر اأوفيت�شكني، الذي 

احلاجيلعب يف نادي »وا�شنطن كابيتلز«. # وداد 

عني الربد ب�سيدي بلعبا�س

م�شرع �شائق دراجة نارية

برج باجي خمتار/ن.ع.6

�شبط 65 األف لرت من الوقود

مفارز اجلي�س الوطني ال�سعبي

توقيف مهرب و و 11 مهاجرا غري �شرعي

كاتب بريطاين

 اأ�شلحة الإرهابيني يف �شوريا كانت 
خم�ش�شة لل�شعودية

املدنية  احلماية  م�شالح  تدخلت 
منت�شف ليلة اأم�س من اأجل حادث 
انزلق  يف  يتمثل  مميت  مرور 
دراجة نارية من احلجم الكبري من  
ال�شيار  بالطريق  »�شوزوكي«  نوع 
�رشق- غرب بدائرة عني الربد ،ما 

اأدى اإىل وفاة �شائقها »ب،ع« البالغ 
من العمر 30 �شنة يف عني املكان 
،حيث مت نقل جثته اإىل امل�شت�شفى 
الدرك  م�شالح  فتحت  وقت  ،يف 

حتقيقا يف اأ�شباب احلادث 
�س.�سهيب

التهريب  حماربة  اإطار  يف 
�شبطت  املنظمة  واجلرمية 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة 
يوم 20 جويلية 2018، بربج باجي 
خمتار/ن.ع.6، اأربع )04( �شاحنات 
حمملة بـ)65.800( لرتا من الوقود 

الفرينة  مادة  من  طن  و)15،95( 
فيما  للتهريب،  موجهة  كانت 
للجي�س  م�شرتكة  مفارز  اأوقفت 
بوهران/ن.ع.2،  ال�شعبي  الوطني 
خمدرات  جتار   )03( ثلثة 

بحوزتهم )990( قر�س مهلو�س

للجي�س  اأخرى  مفرزة  �شبطت 
بب�شكرة/ن.ع.4  ال�شعبي  الوطني 
مهربا )01( وحجزت )353( وحدة 
امل�رشوبات، يف حني  من خمتلف 

 )11( ع�رش  اإحدى  توقيف  مت 
مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات 
تلم�شان/ن.ع.2  من  بكل  خمتلفة 

والطارف/ن.ع.5.

املخت�س  الربيطاين  الكاتب  اأكد 
الأو�شط روبرت  ال�رشق  �شوؤون  يف 
التي  الأ�شلحة  بني  اأن  في�شك، 
الإرهابيني  اأيدي  اإىل  و�شلت 
يف  �شنعت  اأ�شلحة  �شوريا،  يف 
البو�شنة و�رشبيا، وكانت خم�ش�شة 
مقال  يف  في�شك  وذكر  لل�شعودية 
»الإندبندنت«  �شحيفة  ن�رشته 
الربيطانية اأم�س اجلمعة، اأنه عرث 

ي�رشح  كتيب  على  عام  نحو  قبل 
من  الهاون  قاذفات  ا�شتخدام 
املواقع  اأحد  يف  مم،   120 عيار 
املدمرة والتي كانت حتت �شيطرة 
حلب،  �رشق  »الن�رشة«  اإرهابيي 
اأن  اإىل  ي�شري  الكتيب  اأن  واأو�شح 
م�شانع  اأحد  يف  �شنعت  الأ�شلحة 
با�شم  توقيعا  يحمل  وكان  البو�شنة 

كرينيت�س.

جمهول يقتل طبيب بو�س الأب

�سر�سال بتيبازة

اإنقاذ ع�شرة 10 اأ�شخا�س من بني 13 
مر�شحا للهجرة غري ال�شرعية

ات�سالت اجلزائر 

خدمة جديدة للح�شول على هاتف ثابت

طبيب  على  النار  باإطلق  جمهول  قام 
الأمريكي  الرئي�س  يعالج  الذي  القلب 
مدينة  يف  الأب  بو�س  جورج  الأ�شبق 
تك�شا�س،  ولية  يف  الأمريكية  هيو�شتون 
ووقع احلادث قرب مركز تك�شا�س الطبي 
وقال �شهود عيان، اإن القاتل قابل ال�شحية 
وهما على منت دراجتني هوائيتني وعندما 

ت�شاوت الدراجتان، اأطلق ر�شا�شتني على 
الطبيب مارك هوا�شنهت الذي تويف على 
احلادث  مكان  من  املجرم  وفر  الفور، 
وتقول ال�رشطة، اإنه رجل اأبي�س اأو اأمريكي 
لتيني يبلغ عمره 30 عاما وحليق الذقن، 
وكان يرتدي نظارة �شم�شية وقبعة بي�شبول 

و�شرتة و�رشوال ق�شريا.

بعد  على  واإنقاذ  بحث  عملية  اإثر 
�رشق  �شمال  بحرية  اأميال    )05( خم�شة 
ال�شواحل  حر�س  متكن  �رش�شال/ن.ع.1، 
بني  من  اأ�شخا�س   )10( ع�رشة  اإنقاذ  من 

بعد  ال�رشعية،  للهجرة غري  )13( مر�شحا 
اإنقلب قاربهم، حيث مت نقل الناجني اإىل 
م�شت�شفى �رش�شال، فيما تتوا�شل عمليات 

البحث عن املفقودين.

 اأطلقت ات�شالت اجلزائر خدمة جديدة 
ت�شمح بت�شجيل طلبات احل�شول على خط 
هاتفي ثابت عرب الأنرتنت وح�شب ما اأفاد 
به، ام�س بيان لذات املوؤ�ش�شة، فاإنه للقيام 
على  الدخول  الزبون  من  يتطلب  بذلك، 
املوقع اللكرتوين لت�شالت اجلزائر ق�شم 
الرابط:  على  ثابت”  هاتفي  خط  “طلب 
https://www.algerietelecom.
dz/fr/demande-na وملء ا�شتمارة 

ذلك  بعد  لـ”يتلقى  اخلدمة  يف  الت�شجيل 
جناح  له  توؤكد  الكرتونية  ر�شالة  الزبون 

عملية الت�شجيل”.
 – البيان  ي�شيف   – وبف�شل هذه اخلدمة 
ترفع ات�شالت اجلزائر عن زبائنها “عناء 
التنقل اإىل الوكالت التجارية لتقدمي طلب 
وكذا  ثابت”  هاتفي  خط  على  احل�شول 
اطلعهم على نتائج درا�شة اجلدوى عرب 

الربيد اللكرتوين.

تيزي وزو 

�شكان ايت �شعيد بتقزيرت 
يقطعون الطريق 

اآيت �شعيد الواقع بلدية  اأقدم اأم�س الع�رشات من �شكان دوار 
على  وزو   تيزي  الولية  عا�شمة  مقر  �شمال  كلم   35 تقزيرت 
وولية  تقزيرت  مدينة  بني  الرابط   71 األولئي  الطريق  غلق 
عند املخرج ال�شمايل مانعني امل�شافرين من املرور مت�شببني 
يف اإغماءات و�شط امل�شافرين وحالة من الفو�شى وقد طالب 
املحتجون بتمكني قريتهم من م�شاريع تنموية وح�شب م�شادر 
حملية فاإن ع�رشات املحتجني قاموا �شباح اأم�س بغلق الطريق 
املطاطية  العجلت  يف  النار  واإ�رشام  احلجارة   71 األولئي 
مت�شببني يف �شل حركة املرور على هذا الطريق حيث طالب 
معاناة  بعد  لل�رشب  ال�شاحلة  باملياه  لتزويدهم  املحتجون 
اإىل  احلار هذا �شف  الف�شل  املاء يف هدا  للبحث عن قطرة 
و  املنتخبون  تنقل  وقد  تنموية  م�شاريع  بعدة  املطالبة  دلك 
الغا�شبني  مع  حوارا  وفتحوا  الحتجاج  مكان  اإىل  امل�شوؤولون 
الذين مل يقبلوا ما وعد به هوؤلء مطالبني بتج�شيد الوعود يف 
اأر�س الواقع ويف اأقرب وقت وهو ما اأعتربه املنتخبون مطلبا 

تعجيزيا يف زمن التق�شف و�شد احلزام و�شح اخلزينة
ح-�س

�سيدي بلعبا�س

 07 حرائق تق�شي 
على 09 هكتارات 

�شبعة  بلعبا�س،  �شيدي  لولية  الغابات  اأح�شت حمافظة 
حرائق مبختلف اأقاليم الولية، منذ بداية حملة مكافحة 
حرائق الغابات بتاريخ الفاحت من �شهر جوان، اإىل غاية 
عن  اأ�شفرت  بحيث   ،2018 جويلية  �شهر  من   17 تاريخ 
اإتلف ما يقارب 9 هكتارات من احل�شائ�س و الأدغال و 
باقات من ال�شنوبر احللبي ، توزعت على 2 هكتار بغابة 
حا�شي دحو بتنرية، 2 هكتار منها بغابة القطارنية بعني 
اآذن بدائرة �شفيزف، هكتار واحد بغابة �شيدي �شعيب، 
الواقعة  مومن  زيد  بغابة  امل�شاحة  باقي  �شجلت  بينما 
مبولي  تاندمني  عني  غابة  و  مرين،  دائرة  ب�شواحي 
قد  ال�شاية.و  غابة  و  تلغ  غابة  اإىل  اإ�شافة  �شلي�شن، 
عرفت احل�شيلة امل�شجلة ال�شنة احلالية، تراجعا كبريا 
مقارنة بنف�س الفرتة من ال�شنة املن�رشمة، التي عرفت 
هكتار   298 قرابة  اإتلف  اإىل  اأف�شى  21 حريق  اإح�شاء 

من الرثوة الغابية
 �س.�سهيب
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