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الزحف »العمراين« يهدد طبيعة »دل�س«
يبدو اأن مدينة دل�س ال�ضاحلية اأ�ضبحت مهددة اأكرث من اأي وقت م�ضى من قبل الزحف العمراين الذي 
بات ياأتي على الأخ�رض والياب�س، حيث اأ�ضبحت املدينة قبلة للعمارات والفيالت التي تبنى بطريقة 
ع�ضوائية يف الكثري من اأحياء البلدية، التي كانت من قبل �ضاحات خ�رضاء تختزل املئات من الأ�ضجار 
تزايد  على  زيادة  مغلقا  �ضورا  املدينة  من  جعل  اأنه  »الدلل�ضة«  يراه  زحف  املثمرة،  وغري  املثمرة 
البلديات  الوليات الأخرى وحتى  الكبري على املدينة من مواطني  ال�ضكانية، ب�ضبب القبال  الكثافة 
تاريخية  واأن دل�س تعد مدينة  الأوان، خا�ضة  التحرك قبل فوات  ال�ضلطات  يلزم على  املجاورة، ما 

بامتياز دون ن�ضيان جمالها الطبيعي الذي جعل منها اأهم مدينة �ضاحلية يف ولية بومردا�س.

وفد ت�ضامني من البويرة يزور نهال

جمايل  يف  بريطانيا  و  اجلزائر  بني  تعاون 
التكوين و التطوير الرقمي  

يف  اإرادتهما  عن  اخلمي�س  اأم�س  اأول  بريطانيا  و  اجلزائر  اأعربت  يف   الرقمي  والتطوير  التكوين  جمايل  يف  »اأكرث«  تعاونهما  التعاون خ�س به وزير الت�ضال  جمال كعوان  �ضفري بريطانيا باجلزائر  البيان اأن هذه الإرادة مت الإعراب عنها مبنا�ضبة ال�ضتقبال الذي قطاع الإعالم و الت�ضال، ح�ضب بيان لوزارة الت�ضال. و اأو�ضح تطوير  جوانب  »ا�ضتعرا�س  خالله  مت  الذي  و  نوبل   ثمارها اأندريو  اأعطت  اأن  و  �ضبق  التي  و  اأكرث  تطويرها  ميكن  بني عالقات التعاون اجلزائرية-الربيطانية اأكرث يف جمال الت�ضال الت�ضال«و اأ�ضاف البيان اأن املحادثات تناولت »فر�س تعميق ل�ضيما يف جمال التكوين و التطوير الرقمي بقطاع الإعالم و التي  القائمة  املمتازة  ال�ضيا�ضية  العالقات  ا�ضتغالل   خالل  اللتزامات املتفق عليها نقطة »رئي�ضية« يف برامج تكوين املهنيني يف اهتمام الطرفني خالل تبادلهما بحيث من املقرر اأن ي�ضكل ح�ضب البلدين«. ويف هذا الإطار، كان التكوين يف اللغة الإجنليزية حمل من 
الإعالم و الت�ضال. 

للبليدة  الربية  املحطة  اأ�ضبحت 
ب�ضبب  وكارثيا،  فو�ضويا  مكانا 
الفو�ضويني  التجار  عدد  تكاثر 
ي�ضعب  ما  هنالك،  املتواجدين 
يف  احلافالت  ماأمورية  من 
دون  املكان،  �ضيق  مع  التعامل 
اأغرقت  التي  النفايات  ن�ضيان 
م�ضبوقة،  غري  بطريقة  املكان 
اأحد  ت�ضببت فيها ح�ضب  فو�ضى 

ال�ضلطات  هنالك  املواطنني 
اأهمية  اأي  تعر  التي مل  املحلية، 
حتى  اأن  علمهم  مع  للمكان، 
املاأكولت اخلفيفة اأ�ضبحت تباع 
احلارقة،  ال�ضم�س  اأ�ضعة  حتت 
لقواعد  احرتام  اأي  بدون 
�ضحة  حتى  ول  الغذائي  الأمن 
يقبل  اأي�ضا  الذي  هو  امل�ضتهلك 

عليها. 

الفو�ضى يف املحطة الربية 
للبليدة

بزيارة  البويرة  بولية  اجلمعوي  الإحتاد  من  وفد  اأم�س  قام 
ت�ضامنية اإىل منزل الطفلة املري�ضة نهال بالعا�ضمة التي ل تزال 
ت�ضارع املر�س الذي يتطلب عملية جراحية م�ضتعجلة برتكيا 
بتكلفة مالية تقدر ب 3 ماليري �ضنتيم ، وهي احلالة الإن�ضانية 
التي حركت اجلمعيات اخلريية عرب العا�ضمة وامل�ضيلة والبويرة 
من اأجل جمع التربعات لإ�ضتكمال هذا املبلغ يف اأقرب الآجال 
، ويف ال�ضياق اأ�رض وفد اجلمعيات البويرية ال�ضالم و�ضعلة الغد 
وجزائر اخلري والأيادي املمدودة وفرحة القلوب على التكثيف 
من احلملة الت�ضامنية التي اإنطلقت الأ�ضبوع الفارط وكلهم اأمل 
ل  الذين  والرب  اخلري  اأهل  مب�ضاهمة  املبتغى  لتحقيق  وتفاوؤل 
يتاأخرون يف مثل هذه احلالت الإن�ضانية ، واأكد  اأع�ضاء الوفد 
 « ليومية  والهدايا يف ت�رضيحات  الذي حمل معه امل�ضاعدات 
التي  نهال  الربيئة  ت�ضفى  بال حتى  لهم  يهداأ  لن  اأنه   « الو�ضط 
قابلتهم بكلمات موؤثرة » اأحلم مبوا�ضلة درا�ضتي لأ�ضبح طبيبة 
واأعالج املر�ضى مثلي ، وعندما تعدون املرة القادمة �ضتجدوين 

األعب مع اأ�ضدقائي .
اأح�سن مرزوق

قبل نهاية 2017 

تقدمي اإجراءات قانونية » لدعم 

الالمركزية« بالواليات املنتدبة 
اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 

العمرانية نور الدين بدوي بالولية املنتدبة لعني �ضالح اأن 

دائرته الوزارية �ضتقدم للحكومة قبل نهاية ال�ضنة اجلارية  

عديد من الإجراءات » القانونية » بهدف » اعتماد 

لمركزية حقيقية يف اتخاذ القرارات » على م�ضتوى 

الوليات املنتدبة. وقال بدوي خالل اجتماع جمعه 

باملنتخبني املحلني لهذه الولية املنتدبة بح�ضور وايل 

مترنا�ضت وعدد من الأمناء العامني لبع�س الدوائر الوزارية 

اأن دائرته الوزارية » �ضتقدم للحكومة قبل نهاية ال�ضنة 

اجلارية 2017 عدد من الإجراءات القانونية التي تهدف 

لعتماد الالمركزية احلقيقية يف اتخاذ القرارات بالن�ضبة 

للوليات املنتدبة » التي مت ا�ضتحداثها يف 2014 .

وبعد اأن اأو�ضح ان قرار رئي�س اجلمهورية با�ضتحداث 

وليات منتدبة باجلنوب » كان قرار �ضائبا » بدليل--كما 

قال --« حت�ضن الإطار املعي�ضي للمواطن وكذا حت�ضن 

جمالت التنمية » بهذه املناطق ، اأ�ضار اإىل اأن » هناك 

العديد من العراقيل التي تعرت�س هذه الوليات ، وترتبط 

اأ�ضا�ضا با�ضتمرار ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها » .

»الكبا�س« 

تبعد اجلزائريني عن 

ال�ضاحة ال�ضيا�ضية
ال�ضيا�ضية  الن�ضغالت  حملة  خ�ضم  يف    

التزامن  حاليا،  اجلزائريون  يتابعها  التي 

بالتزامن  نارية  تعليمات  عن  واحلديث 

الأ�ضحى  عيد  اأن  اإل  احلكومة،  وعطلة 

جو  اىل  التنقل  من  اجلزائريني  مكن 

اآخر بعيد عن ال�ضيا�ضة حلد ما، حيث 

تو�ضعت ال�ضفحات الفاي�ضبوكية اإىل 

مواقع  تداول  وهو  جديد  ميدان 

والنقا�س  والأ�ضعار  الكبا�س  بيع 

يحول  ما  وهو  الرتويج،  وحتى 

بعد  يوما  الفرتا�ضي  العامل 

اآخر اإىل عامل موازي متاما 

لذلك احلقيقي.

دفاع تاجنانت .... مدربان يف حت�ضريات املو�ضم اجلديد

االلتزامات تقطع ُعطل الوزراء

تاجنانت  دفاع  نادي  اإدارة  اأن  يبدو    

اجلديد  املدرب  ايجاد  نت  تتمكن  مل 

الفنية  العار�ضة  دفة  يتوىل  �ضوف  الذي 

على  مر  اأين  اجلديد،  املو�ضم  خالل 

خالل  واحدة  دفعة  مدربان  »الديارتي« 

فرتة التح�ضريات بعدما كانت البداية مع 

مدرب املو�ضم الفارط مزيان ايغيل الذي 

اأن رحل وحّل مكانه عبد الرحمان مهداوي  قبل  �ضاعة   48 �ضوى  ميكث  مل  الذي 

يحزم احلقائب ويغادر هو الآخر.

  يبدو اأن اللتزامات الواقعة على عاتق 
الوزير  يرتاأ�ضها  التي  احلكومة  اأع�ضاء 
بالوزراء  تدفع  تبون  املجيد  عبد  الأول 
لالبتعاد  نالوها  التي  العطل  قطع  اإىل 
جمددا  للعودة  تدفعهم  ال�ضغط  عن 
القطاعات  على  والإ�رضاف 
ال�ضيناريو  وهو  لهم  التابعة 
التجارة  وزير  عاي�ضه  الذي 
اأحمد عبد احلفيظ �ضا�ضي 
وعاد  عطلته  اوقف  الذي 

تقم  التي مل  احلاويات  ق�ضية  ب�ضبب  ال�ضهر على قطاعه  اإىل 
اإدارتي اجلمارك والبنوك بتنفيذ تعليمات رئي�س اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بتوطني ال�ضلع املحجوزة قبل 

منح رخ�س ال�ضترياد.

حتطم طائرة عمودية

امكانية تذبذب التموين بالكهرباء يف الدويرة  
نتيجة حلادث حتطم طائرة عمودية  الدويرة،  ببلدية  ال�ضكانية  التجمعات  بالكهرباء على  م�ضتوى  التموين  تذبذب يف  ي�ضجل  ان  ميكن 

تابعة لطا�ضيلي للعمل اجلوي )فرع �رضكة طا�ضيلي للطريان( وقع اأول اأم�س اخلمي�س بالقرب من خط لل�ضغط العايل )220 كيلوفولط( بني 

بوفاريك واولد فايت، ح�ضبما افادت به موؤ�ض�ضة توزيع الكهرباء والغاز  للجزائر)SDA(  يف بيان لها. ولهذا الغر�س ، توؤكد موؤ�ض�ضة توزيع 

الكهرباء والغاز  للجزائر اأن فرقها م�ضخرة يف حال حدوث اأي تذبذب يف التموين بالكهرباء.

للتذكري، �ضقطت طائرة عمودية تابعة ل�رضكة طا�ضيلي للعمل اجلوي ) فرع �رضكة طا�ضيلي للطريان( �ضبيحة اليوم اخلمي�س  وعلى متنها 

اربعة )4(  اأ�ضخا�س توفوا جميعا ال�ضخ�س الرابع املتويف هو قائد الطائرة، وم�ضورين اثنني ومكلف )1( بدرا�ضات اإعداد اخلرائط.  

24 �ضاعة

حا�سي الدلعة بالأغواط  

القب�س على ثالثة �ضبان �ضرقو منزل طبيبة 
الوطني  الدرك  م�ضالح  متكنت 
جنوب  الدلعة  حا�ضي  ببلدية 
الأغواط،من  الولية  عا�ضمة 
ترتواح  اأ�ضخا�س  ثالثة  توقيف 
اىل25  بني18  ما  اأعمارهم 
التي  وال�رضقة  ال�ضطو  �ضنة،بتهمة 
طالت م�ضكنا وظيفيا يعود  لطبيبة 
الطبية هناك،حيث  بالعيادة  تعمل 
بع�س  ال�رضقة  عملية  م�ضت 

الثمينة. اللكرتونية  الأجهزة 
يف  املتورطون  اعرتف  وقد 
قبل  عليهم  املن�ضوب  اجلرم 
يف  امل�رضوقات،ليتم  ا�ضرتجاع 
ق�ضائي  ملف  حترير  الأخري 
�ضدهم عن ق�ضية تكوين جمعية 
املو�ضوفة  ال�رضقة  مع  اأ�رضار 

والك�رض.
ع.ق



اأكد مقري اأن جملة من املخاطر 
والذي  الراهن،  الواقع  تطبع  التي 
يف  الأزمة  مفاقمة  �شاأنه  من 
القريب، بح�شب مقري  امل�شتقبل 
حللول  العمد  عدة  حالة  قي 
يف  الإ�رساع  اإىل  داعيا  وا�شحة، 
الذي  ال�شيء  الو�شع  هذا  اإنهاء 
»اجلزائر  اأن  معلقا  فيه،  نحن 
املهازل  من  بكثري  اأكرث  ت�شتحق 
اأكرث  فيه  تغرق  الذي  والتبهديل 
عرب  امل�شاكل  حلل  داعيا  فاأكرث«، 

التدافع ال�شلمي احلقيقي.
مقرين  اقرتح  احللول  جهة  من 
العودة  يف  يكمن  الأول  حلني: 
فيه  يكون  الذي  الواحد  للحزب 
كبار  وقادة  �شا�شة  بني  تدافع 
واجتاهات فكرية حقيقية كما كان 
الواحد يف  احلزب  زمن  ن�شبيا يف 
اأو كما هو احلال  بع�ض املراحل، 

ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  يف 
من  نخرج  اأن  اأو  الأقل.  على 
دميقراطية الواجهة التي ير�شخها 
الفرق  ليظهر  النتخابي  التزوير 

والطفيليني،  الكبار  ال�شا�شة  بني 
واأ�شاف  والأفكار.  الربامج  وبني 
مقري اأنه يقول لكل �شخ�ض يريد 
ومينع  هو،  كما  الو�شع  ا�شتمرار 

الت�شحيح العاجل، هو خائن للوطن 
ولعهد ال�شهداء ومل�شتقبل الأجيال 
اأو  ويتعمد  يعلم  حيث  من  �شواء 
ب�شبب ف�شاده وم�شاحله اأو غفلته.

من�شور  عي�شى  الفالحي  اخلبري  توقع 
اأ�شعار الأ�شاحي هذه ال�شنة  اأن تكون 
اجلفاف  لكون  املواطنني،  متناول  يف 
العديد  الفارطة  ال�شنة  بقوة  �رسب 
الوطني،  الرتاب  عرب  املناطق  من 
عن  الدعم  رفع  خطوة  ن�شيان  دون 
دج،   6000 يعادل  ا�شبح  الذي  ال�شعري 
ح�شب  اأخرى  عوامل  هنالك  اأن  رغم 
على  �شلبا  توؤثر  قد  اخلبري  ذات 
يف  تتقدمهم  والتي  الأ�شاحي  اأ�شعار 
على  يهيمنون  الذين  الو�شطاء  تعدد 
يف  اخلبري  ذات  وقال  املا�شية.  �شوق 
ت�رسيح خ�ض به »الو�شط«، اأن اأ�شعار 
املفرو�ض  من  ال�شنة  هذه  الأ�شاحي 
ب�شبب  وذلك  معقولة،  تكون  اأن 
اأنحاء  خمتلف  �رسب  الذي  اجلفاف 
والتي  منها  ال�رسقية  خا�شة  و  الوطن 
الطبيعية  املراعي  على  �شلبا  تنعك�ض 
التي عادة ما يتخذها املوالون مالذا 
لأجل تغذية موا�شيهم، متابعا :« ولكن 
يف غياب هذه املراعي جراء النق�ض 
ت�شبح  الأمطار  ت�شاقط  يف  الكبري 

تغذية املا�شية عبئا ثقيال على املوال 
لأنه جمرب اأن يقني لها من الأ�شواق ما 
حتتاجه«، وحتدث عي�شى من�شور عن 
والتي  ال�شعري  عن  الدعم  رفع  ق�شية 
اأ�شعار  انخفا�ض  يف  �شببا  تكون  قد 
قال:«  حيث  ال�شنة،  هذه  الأ�شاحي 
رفع  مت  الذي  ال�شعري  نن�شى  اأن  دون 
الدعم عنه يف بداية املو�شم، و اأ�شبح 
حدود  يف  املوازية  ال�شوق  يف  �شعره 
واأمام  الواحد،  للقنطار  دينار  األف   6
جمربون  املوالون  فان  املع�شلة  هذه 
للتخل�ض  موا�شيهم  من  عدد  بيع  على 
يكرث  بالتايل  و  الغذائية  اأعبائها  من 
من  يخف�ض  مما  ال�شوق  يف  العر�ض 
اأ�شعارها«، ويف ذات ال�شياق عاد عي�شى 
املا�شية  اأ�شعار  اأن  ليوؤكد  من�شور 
الأمور،  بهذه  ح�رسيا  مرتبطة  لي�شت 
تعدد  يف  يكمن  الكبري  امل�شكل  لأن 
�شوق  على  يهيمنون  الذين  الو�شطاء 
عيد  اقرتاب  مع  خ�شو�شا  املا�شية 
انخفا�ض  ان  �شدد:«   لهذا  الأ�شحى، 
مرتبط  الأ�شاحي  اأ�شعار  ا�شتقرار  و 

اأ�شا�شا بالتخل�ض من هوؤلء الو�شطاء، 
اإن نقاط البيع التي تعتمدها ال�شلطات 
اذا  اإل  بثمارها  تاأتي  لن  العمومية 
و  واملربني  املوالون  منها  ا�شتفاد 
بذلك يقومون ببيع الأ�شاحي مبا�رسة 

للم�شتهلك .
عن  اخلبري  حتدث  اأخر،  �شياق  ويف 
ال�شنة  هذه  امل�شجل  الكبري  الفائ�ض 
الفالحية،  املنتجات  من  الكثري  يف 
للفالح  حدث  ما  م�شوؤولية  حمل  اأين 
وال�شلطات كذلك، بقوله:« اإن م�شوؤولية 
املنتوجات  من  للعديد  حاليا  يقع  ما 
الفالحية يتقا�شمها الفالح وال�شلطات 
امل�شالح  باإدارة  ممثلة  العمومية 
من  مبثال  حديثه  معززا  الفالحية«، 
الواقع حيث اأو�شح:« فاإن اأخذنا مثال 
م�شكل الطماطم ال�شناعية التي ترمى 
اأن  للفالحني  كيف  املزابل،  يف  حاليا 
يتهافتوا عن اإنتاج مادة �شناعية توجه 
غياب  يف  التحويل  لأجل  خ�شي�شا 
وحدات التحويل يف مناطقهم«، موؤكدا 
اأنه يجب على الفالحني التعامل بذكاء 

مع مثل هكذا اأمور، لأنه يجب اأن ينتج 
عي�شى  ح�شب  التفكري  وعليه  بذكاء 
قبل  مواده  ت�شويق  كيفية  يف  من�شور 
كذلك  منتقدا  اإنتاجها،  يف  ي�رسع  ان 
عنها  قال  الذي  العمومية  ال�شلطات 
لدعم  خا�شا  اهتماما  تويل  مل  اأنها 
الإنتاج  بعد  ما  العمليات  �شل�شة 
رفع  الفالح  من  تطلب  ما  غالبا  فهي 
توفر  اأن  دون  النتاج  بزيادة  التحدي 
هياكل  ول  للت�شويق  اجلملة  اأ�شواق 
للتخزين ول حتى وحدات للتحويل اأن 
عدم التوا�شل والتن�شيق بني املنتجني 
اإدارة امل�شالح الفالحية  الفالحيني و 
و  امل�شاكل  من  النوع  هذا  عنه  ينتج 
يحدث فو�شى يف النتاج ح�شبه، ومن  
اخلبري  ذات  ي�شيف  املفرو�ض   من 
مبن  علم  على  تكون  الدارة  هذه  اأن 
اأن  اجزم  اأكاد   »: متبعا  ؟  ماذا  ينتج 
خمتلف  يف  الفالحية  امل�شالح  ادارة 
جتهل  و  فالحيها  جتهل  الوليات 

منتجاتهم«.
علي عزازقة

متطابقة  م�شادر  اأف�شحت 
الأول  الأمني  تقدمي  ل«لو�شط« عن 
بو�شافة  املالك  عبد  لالأفافا�ض، 
والهيئة  يومني،  قبل  لإ�شتقالته 
ذات  ح�شب  للحزب  الرئا�شية 
ول  بال�شلب  ل  ترد  مل  امل�شادر 
بالإيجاب على طلبه، واأكد امل�شدر 
اخلرجة  هو  الإ�شتقالة  �شبب  اأن 
الأخرية للجنة الن�شباط التي ردت 
بال�شلب على قرار بو�شافة ب�رسورة 

 4 يف  احلزب  من  كوادر   4 ف�شل 
مت�شدر  جعل  الذي  وهذا  وليات، 
قائمة احلزب يف الت�رسيعيات يقرر 
من  والن�شحاب  املن�شفة  رمي 

احلزب.
الهيئة  اإن  امل�شادر،  ذات  وقالت 
طلب  يف  بعد  تف�شل  مل  الرئا�شية 
اأن  رغم  بو�شافة،  املالك  عبد 
عن  اإعالمية حتدثت  و�شائل  بع�ض 
وجود نية للهيئة بتعيني حممد حاج 

لفيديرالية  الّول  المني  جيالين، 
عني الدفلى و مت�شّدر قائمة الولية 
خرجة  املا�شية،  الت�رسيعيات  يف 
م�شدر  ح�شب  جاءت  بو�شافة 
بعزل  قوبل طلبه  اأن  بعد  »الو�شط« 
وف�شل كوادر مت اتهامها بالتقاع�ض 
بالرف�ض  الت�رسيعيات  خالل 
الن�شباط  جلنة  قبل  من  املبا�رس، 
جعل  الذي  وهذا  للحزب،  التابعة 
يف  يفكر  حمدثنا  ح�شب  بو�شافة 

تكن  ومل  املن�شفة  ورمي  ال�شتقالة 
حتدثت  اإذ  فقط  الأ�شباب  هذه 
عبد  اأّن  اأخرى   اإعالمية  م�شادر 
املالك بو�شافة ا�شتقال من من�شبه 
خالف  بعد  املا�شي  الأ�شبوع  بحر 
اجتماع  يف  الرئا�شية  الهيئة  مع 
كل  الإجتماع  ح�رس  حيث  معها، 
من ع�شوا الهيئة، علي الع�شكري و 

عزيز بالول.
علي عزازقة

جبهة  حلزب  العام  الأمني  خرج   
بعد  �شمته،  عن  الوطني  التحرير 
لي�شت  ملدة  الكالم  عن  �شام  اأن 
بالق�شرية، وهذا ليعلق عن الت�رسيبات 
الوطنية  القنوات  اإحدى  نقلتها  التي 
باإ�شم الرئي�ض، الذي دافع من خاللها 
بها  الأعمال خماطبا  فئة رجال  على 
الوزير الأول عبد املجيد تبون، وقال 
ولد عبا�ض اأنه عندما يتحدث الرئي�ض 

ينتهي كل �شيء.
ورغم اأنه مل يتحدث يف الق�شية التي 
الداخلي  العام  العام  الراأي  اأ�شغلت 
اأن ولد عبا�ض اختزل  اإل  واخلارجي، 
خلرجة  العتيد  احلزب  نظر  وجهة 
وحيد،  جملة  يف  بوتفليقة  الرئي�ض 
�شور  فوق  يعلو  �شوت  ل  قال  اأين 
بوتفليقة  يتحدث  اإن  الرئي�ض،  وما 
ينتهي كل �شيء، اأين كان كل هذا خالل 
لأبناء  الوطنية  املنظمة  ممثلي  لقاه 
ال�شهداء مبقر اجلهاز اأم�ض، وحتدث 
خالل اللقاء مطول عن رهان احلزب 

املقبلة،  املحلية  النتخابات  يف 
الثاين  الرجل  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
على  �شيعمل  حزبه  باأن  الأفالن  يف 
حتقيق نتائج تليق مبقامه حفاظا على 
ال�شيا�شية، م�شريا  ال�شاحة  الريادة يف 
اإىل اأن »كل التح�شريات اخلا�شة بهذا 
خا�شة  منها،  النتهاء  مت  احلدث 
الولئية  اللجان  بتن�شيب  تعلق  ما 
املكلفة بالتح�شري لهذا املوعد«، كما 
اأمناء املحافظات  اأن »كل  �شدد على 
هذه   ،12 التعليمة  بتطبيق  ملزمون 
تلقى  اأنها  لحظنا  التي  الأخرية 
املنا�شلني  لأن  لديهم  اإيجابيا  �شدى 
اأح�شوا ب�رسورة حماربة كل امل�شالح 
التي  التعيينات  ورف�ض  ال�شخ�شية 
موؤكدا على  تاأتي من خارج احلزب«، 
اأن اختيار املر�شحني يكون من خالل 
اأو  العام  لالأمني  ميكن  ول  القواعد 
التدخل يف  ال�شيا�شي  اأع�شاء املكتب 

الأمر«.
ع.ع

موثوقة  م�شادر  من  »الو�شط«  علمت 
وهران حلزب جبهة  فيديرالية  داخل 
�شيتم  اأنه  على  ال�شرتاكية،  القوى 
جديد   فيدرايل  من�شق  تعيني  اليوم 
اأقحناي  �شافع  ال�شابق  للمن�شق  خلفا 
الذي ف�شل الن�شحاب من امل�شوؤولية 
ح�شب  الن�شالية  القاعدة  اإىل  ليعود 
اأن  امل�شدر  ذات  وقال  م�شادرنا 
ب�شافع  واملدعو  املن�شحب  املن�شق 
ون�شيط  دائم  عمله  كان  اأقنحناي، 
لالأفافا�ض،  وهران  فيديرالية  داخل 
منذ  احلزب  يف  منا�شل  واأنه  خا�شة 
داخل  كمن�شق  وعمل   1990 �شنة 

وقال   ،2012 �شنة  منذ  الفيدرالية 
ال�شابق  املن�شق  اأن  امل�شدر  ذات 
الن�شحاب  ف�شل  اأنه  ملقربيه  ك�شف 
الن�شايل  للعمل  يعود  اأن  يرغب  لكونه 
اأن  يرى  وهو  القاعدي،  والن�شاط 
م�شوؤولية الن�شال اأكرب بكثري من العمل 
على هيئة من�شق على حد تعبريه، وفق 
الرواية التي و�شلتنا،  ويف ذات ال�شياق 
وفيما يخ�ض ماهية املن�شق اجلديد، 
داخل  املنا�شلني  اأن  م�شادرنا  قالت 
الفيديرالية مل يتفقوا بعد على ا�شمه، 

واليوم �شيتم اختياره.
علي عزازقة

انخف�شت اأ�شعار النفط اأم�ض اجلمعة 
متاأثرة با�شتمرار املخاوف من تخمة 
خمزونات  انخفا�ض  رغم  املعرو�ض 
اخلام الأمريكية باأكرث من  املتوقع، 
تاأثري  كثب  امل�شتثمرون عن  ويراقب 
املتحدة  الوليات  بني  التوترات 
ال�شوق عموما  على  ال�شمالية  وكوريا 
وبلغ خام القيا�ض العاملي مزيج برنت 
بانخفا�ض 28  للربميل  51.62 دولر 
الإغالق  عن  باملائة  54ر0  اأو  �شنتا 
تك�شا�ض  غرب  خام  وتراجع  ال�شابق 
الو�شيط الأمريكي ب2 �شنتا اأو 66ر0 
للربميل  دولر   48.27 اإىل  باملائة 
 26 منذ  م�شتوياته  اأدنى  م�شجال 
اأعلى  اأ�شعار النفط  جويلية ولم�شت 
م�شتوياتها يف �شهرين ون�شف ال�شهر 
لتغلق  تراجعت  لكنها  اخلمي�ض  يوم 
ونزلت  باملائة   5ر1  بنحو  منخف�شة 
اأ�شعار اخلام الأمريكي عن 50 دولرا 
املخاوف  ا�شتمرار  و�شط  للربميل 
و�شعد  املعرو�ض.  بتخمة  املرتبطة 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
من حدة لهجته جتاه كوريا ال�شمالية 

جمددا يوم اخلمي�ض قائال اإن تهديده 
»بالنار  بيونغيانغ  مبواجهة  ال�شابق 
رمبا  هجوما  �شنت  اإذا  والغ�شب« 
واأظهرت  يكفي  مبا  �شارما  يكن  مل 
اخلام  خمزونات  اأن  ر�شمية  بيانات 
يف الوليات املتحدة  اأكرب م�شتهلك 
مبقدار  هبطت  العامل   يف  للنفط 
الأ�شبوع  يف  برميل  مليون   6.5
اأغ�شط�ض   من  الرابع  يف  املنتهي 
امل�شايف  ت�شغيل  ارتفاع معدلت  مع 
عام   12 يف  م�شتوياتها  اأعلى  اإىل 
منظمة  وك�شفت  الطلب.  قوة  ب�شبب 
)اأوبك(  للبرتول  امل�شدرة  البلدان 
جديدة  زيادة  عن  اخلمي�ض  يوم 
م�شتوى  من  رفعها  مع  اإنتاجها  يف 
يف  النفط  على  للطلب  توقعاتها 
زاد  اإنتاجها  اإن  اأوبك  2018،وقالت 
173 األف برميل يوميا يف جويلية  اإىل 
ونقلت  يوميا  برميل  مليون   32.87
�شحيفة ال�رسق الأو�شط يوم اجلمعة 
خالد  ال�شعودي  الطاقة  وزير  عن 
ت�شتبعد  ل  اململكة  اإن  قوله  الفالح 

خف�شا اإ�شافيا لإنتاج النفط. 

حذر الرئي�س ال�شابق حلركة جمتمع ال�شلم عبد الرزاق مقري، يف من�شور له على موقع 
التوا�شل االجتماعي »فاي�شبوك«، من ا�شتمرار الو�شع احلايل على ال�شاحة ال�شيا�شية، 
قائال اأن من يتعمد ا�شتمرار الو�شع الراهن يعد خائنا الأمانة ال�شهداء، داعيا ملقرتحني 

اإما العودة للحزب الواحد اأو اخلروج الآفاق الدميقراطية احلقيقية بح�شبه.

قال اأن الو�شع الراهن ال ير�شاه املخل�شون للوطن

ب�شبب اجلفاف ورفع الدعم عن ال�شعري، عي�شى من�شور:

الهيئة الرئا�شية للحزب مل تف�شل بعد يف القرار:

االأ�شعار رفع  يف  يوؤثر  قد  الو�شطاء  ·        تعدد 

�شارة بومعزة

مقري: اإما اأن نعود للحزب الواحد اأو نفعل الدميقراطية

اأ�سعار الأ�ساحي �ستكون يف متناول املواطنني

بو�سافة يرمي املن�سفة و ي�ستقيل من من�سب الأمني الأّول للأفافا�س

ولد عبا�س

بعد ان�شحاب »اأقنحناي« من م�شوؤوليته 
كمن�شق يف وهران:

اأمام حتديات جديدة اجلزائر 

 ل �سوت يعلو فوق
 �سوت الرئي�س

تعيني من�سق جديد 
لكونفيدرالية الأفافا�س اليوم

النفط يرتاجع مع ا�ستمرار 
املخاوف من تخمة املعرو�س
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كا�ضفا اأنه مت القب�ض على بع�ضهم 
امللف  وهو  املن�رصمة،  ال�ضنة 
اإليه رئي�ض  واأن ملحت  الذي �ضبق 
�ضعيدة  اجلزائري  الأحمر  الهالل 
على  تو�ضيحاتها  يف  حبيل�ض  بن 
غري  املهارجني  بع�ض  ترحيل 
العملية  مت  والذين  ال�رصعيني، 
النيجريية  ال�ضلطات  مع  بالتن�ضيق 
الطرف  ك�ضف  حيث  اآنذاك، 
�ضبكات  وجود  اأن  النيجريي 
امليدان  يف  تن�ضط  اجرامية 

ل�ضتغالل املعنيني.
عازمة  ال�ضلطات  اأن  بدوي  واأكد 
الجراءات  كافة  اتخاذ  على 
القانونية التي تتوافق مع املواثيق 
على  احلفاظ  بهدف  الدولية  
وحدودها،  البالد  وا�ضتقرار  امن 
مطمئنا اجلهات املعنية من جهة، 
اخلارجية  للجهات  كر�ضالة  وكذا 
امللف،  مع  التعاطي  طريقة  حول 
الوطنية   اللجنة  اأن  م�ضيفا 
»اتخذت  امللف  بهذا  املكلفة 

الق�ضاء  بهدف  �ضارمة  اجراءات 
التي  الجرامية   ال�ضبكات  على 
الن�ضاء  وت�ضتعمل  وت�ضتغل  تتاجر 
»�ضنوا�ضل  م�ضيفا  والطفال«، 
اأجل  من  �رصامة«،  باأكرث  ذلك 
الظاهرة   هذه  على  الق�ضاء 
واحلفاظ على الأمن واال�ضتقرار، 
وبرق قانونية بالتن�ضيق بني وزارة  
من  ونظرياتها  اخلارجية  ال�ضوؤون 
النيجر ومايل وعدة بلدان افريقية 

اأخرى.
الزيارة  وخالل  ثانية  جهة  من 
التي قادته لعني �ضالح، وبالتزامن 
�ضهدتها  التي  والفي�ضانات 
ال�ضلطات  اأكد  موؤخرا،  املنطقة 
بح�ضب  املت�رصرين،  �ضرتافق 
تعليمة رئي�ض اجلمهورية، وبذلك 
من  املت�رصرين  من  تتو�ضع 
الطبيعية،  الكوارث  اإىل  احلرائق 
التي  والأمطار  الخرية 

اجلنوب، موؤكدا  وليات  م�ضت 
ومنتخبي  بح�ضور اإطارات 
�ضالح   لعني  املنتدبة  الولية 
وعدة  مترنا�ضت  وايل  بح�ضور 
وزارية  لدوائر  عامني  امناء 
»�ضرتافق   الدولة  اأن  خمتلفة، 
املت�رصرين  املواطنني  كل 
تنفيذا  الطبيعية  الكوارث  من 
اجلمهورية«،  رئي�ض  لتعليمات 
بكل  التكفل  »�ضيتم  انه  موؤكدا 
من  ت�رصرت  التي  احلالت 
املو�ضمية   والمطار  احلرائق 
الخرية التي م�ضت بع�ض وليات 
الأمطار  خلفت  حيث  اجلنوب«، 
بع�ض  م�ضت  التي  املو�ضمية 
»اأ�رصارا  اجلنوب خلفت  مناطق 
مادية وب�رصية« مقدما باملنا�ضبة 
عائالت  اىل  احلكومة  تعازي 
ال�ضحايا، مدرجا ذلك يف نطاق 
اأن  قال  التي  الجتماعية  الدولة 
مبادئ  عن  ترتاجع  لن  اجلزائر 
والتي  الجتماعية  الدولة  وقيم 
على  اجلمهورية  رئي�ض  يحر�ض 

التاأكيد عليها يف كل منا�ضبة.

املواقع  اليوم،  من  بداية  تفتتح 
للكبا�ض،  املبا�رص  بالبيع  اخلا�ضة 
الفالحة  وزارة  حددتها  والتي 
البحري  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 

بـ23 موقعا، لتفادي امل�ضاربة.
مواقعا  الفالحة  وزارة  فتحت 
عدة  عرب  الأ�ضاحي  لبيع  مبا�رصة 
وليات، انطالقا من اليوم،  مت اإقامة 
املبا�رص  للبيع  خم�ض�ضا  موقع   23
عقب  القرار  جاء  حيث  لكبا�ض، 
الأ�ضحى  لعيد  حت�ضريي  اجتماع 
تراأ�ضه وزير الفالحة بوعزقي، عبد 
القادر، مع اإطارات القطاع وممثلي 
والحتاد  للفالحة  الوطنية  الغرفة 
اجلزائريني  للفالحني  الوطني 
للمربني،  الوطنية  والفيدرالية 
عرب 4  املبا�رصة  املواقع  وت�ضمنت 
وعنابة  كربى:  اجلزائر  وليات 
 5 لها  ي�ضاف  ووهران،  وق�ضنطينة 

للعا�ضمة  تكميلية  اإ�ضافية  مواقع 
توزع عرب 4 وليات جماوزة لها.

 وتتوزع تلك املناطق بالعا�ضمة عرب 
ال�ضنوبر البحري وباب الزوار وعني 
توتة   وبئر  ورويبة  واحلميز  بنيان 
زيادة عن املواقع اخلم�ض التدعيمية 
وبومردا�ض  وزو  تيزي  من  كل  يف 
بالن�ضبة  وتيبازة، اأما  والبليدة 
من  فتوزع  مبناطق كل  لق�ضنطينة 
زياد،  رحمون  وبن  واأولد  اخلروب 
الأربعة  املواقع  فتتواجد  ووهران 
من  كل  يف  للولية  املخ�ض�ضة 
ال�ضانية والكرمة وم�رصغني، وعنابة  
البوين  يف  الثالث  املواقع  تتواجد 

واحلجار.
احتمالية  الفالحة  وزارة  واأبقت 
تو�ضيع عملية البيع املبا�رص لكبا�ض 
الأ�ضحية اإىل وليات اأخرى، يف حني 
مل يفوت بوعزقي الرتكيز على اأمن 

مواقع البيع وال�ضلع والأ�ضخا�ض كما 
للتغطية  اآلية  باإقامة  اوامر  اأعطى 
امل�ضالح  بها  تتكفل  ال�ضحية 
تكليف  وكذا  للقطاع،  البيطرية 
الأنعام  لتغذية  الوطني  الديوان 
�ضمن  الأعالف  وفرة  ب�ضمان 
مواقع البيع، واإتباعها بحملة اإر�ضاد 
وحت�ضي�ض من خالل و�ضائل الإعالم 

.
وفيما تعلق باجلانب ال�ضحي األزمت 
امل�ضالح البيطرية الوليات املوردة 
الوليات  منها  خا�ضة  للموا�ضي 
ال�ضهادة  با�ضتخراج  ال�ضهبية 
املوا�ضي  مرافقة  قبل  ال�ضحية  
على  التاأكيد  خالل  نقلهم. وكذل 
يوم  الذبح  موؤ�ض�ضات  فتح  كل 
الرتاب  م�ضتوى  على  الأ�ضحى، 
اأجل  من  املواطنني  اأمام  الوطني 
حثهم على ذبح موا�ضيهم يف ف�ضاء 

فيه. ومتحكم  للمعايري  مطابق 
مداومات  �ضمان  اي�ضا  �ضيتم  كما 
على  للولية  البيطرية   للم�ضالح 
الذبح   واأماكن  البلديات  م�ضتوى 
مداومات  توفري  �ضيتم  حني  يف 
وتقنيني  بياطرة  من  مكونة  متنقلة 
عرب  تفقدية  بجولت  �ضيقومون 
فيها  �ضتتم  التي  النقاط  خمتلف 
املناطق  يف  خا�ضة  الذبح  عمليات 
وتلبية  املراقبة  اأجل  من  الريفية 

احتياجات ومطالب املواطنني.
النظافة  اىل  الر�ضاد  مت  كما 
اأ�ضدرت  حيث  العمومية،  وال�ضحة 
الولئية  الطرق  مل�ضالح  تعليمات 
والأع�ضاء  اجلثث  »با�ضرتداد 
و  )اجللود  والقمامة  امل�ضبوطة 
ملدافن  ونقلها  واحلوافر(  القرون 

النفايات حلرقها.
�س.ب/ وكاالت

بني  املمتدة  الفرتة  خالل  �ضجل 
يقل  ل  ما  اجلاري  اأوت   9 و   3
اتت  للغابات  حريقا   383 عن 
قدرت  اجمالية  م�ضاحة  على 
ب17400  هكتار  ح�ضبما جاء يف 
و  للغابات  العامة  للمديرية  بيان 
اأو�ضحت ذات املديرية ان 10704 
هكتار من الغابات و 3466 هكتار 
من الأحرا�ض و  3230 هكتار من 
النريان  عليها  اأتت  قد  الأدغال 
اليوم  يف  حريقا   55 مبعدل  اي 

للحريق  هكتار   45 م�ضاحة  و 
الواحد.

و اأ�ضاف امل�ضدر ذاته اأن الوليات 
الغابات  الأكرث ت�رصرا من حرائق 
و  هكتار  ب5477  بجاية  هي 
متبوعة  حريقا   184 مبجموع 
 5368 �ضجلت  التي  قاملة  بولية 
ثم  حريقا   38 جمموع  و  هكتار 
�ضكيكدة ب4783 حريقا و جمموع 

152 حريقا و تيزي وزو ب2722 
هكتار و مبجموع 241 حريقا.

الوليات  قائمة  تت�ضمن  كما 
الع�رص )10( املت�رصرة من حرائق 
كل  الفرتة  نف�ض  خالل  الغابات 
و  الطارف  و  عنابة  وليات  من 
املدية و جيجل و �ضطيف و عني 
العامة  املديرية  اأ�ضارت  و  الدفلة 
اأن  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  للغابات 
جهاز الوقاية و املكافحة الذي مت 
الفاحت من �ضهر جوان  و�ضعه منذ 
2017 �ضيبقى �ضاريا اإىل غاية نهاية 
احلملة املحددة يف 31 اأكتوبر من 

هذه ال�ضنة و خل�ض امل�ضدر ذاته 
بنف�ض  مقارنة  انه  اإىل  الأخري  يف 
الفرتة املمتدة من 03 اإىل 09 اأوت 
ت�ضجيل  مت  فقد   2016 �ضنة  من 
م�ضاحة  على  اأتت  حريقا   1925
هكتار  ب30033  تقدر  اإجمالية 
و  الغابات  منها 15104 هكتار من 
7553 هكتار من الأحرا�ض و 7376 
مبعدل  اأي  الأدغال  من  هكتار 
 16 م�ضاحة  و  اليوم  28 حريقا يف 

هكتار للحريق.

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 
اأي  يوجد  »ل  انه  بتمرنا�ضت  بدوي 
جتميد«  للربامج التنموية التي »تعني 
والن�ضغالت  بامل�ضالح  وترتبط 
بدوي  وقال  للمواطن«.  اليومية 
خالل لقاء جمعه باإطارات ومنتخبني 

وفعاليات املجتمع املدين 
الأمناء  وبح�ضور  مترنا�ضت  لولية 
العامون لعدد من الدوائر الوزارية انه 
اجلمهورية  رئي�ض  لتعليمات  تنفيذا   «
للربامج  جتميد  اأي  يوجد  ل  فانه 
التنموية التي تخ�ض وتعني بامل�ضالح 
 « للمواطن  اليومية  والن�ضغالت 
الوزير  --ح�ضب  المر  ويتعلق   ،
بكل  الوطنية  الرتبية  بقطاعات   --
التعليم  قطاع  اىل  بالإ�ضافة  اأطوارها 
التكوين  وكذا  العلمي  والبحث  العايل 
اىل  بال�ضافة  املهنني  والتعليم 

قطاعي ال�ضحة وال�ضكن والعمران .
اأ�ضباب   « اأن  ذاته  امل�ضوؤول  واأبرز 

التنموية  امل�ضاريع  بع�ض  تاأخر« 
اأ�ضباب   « اإىل  يعود  مترنا�ضت  بولية 
بعدم  متعلقة  واأخرى  بريوقراطية 
امليدان  اإىل  النزول  وعدم  اجلدية 
�ضري  مبتابعة  املكلفني  طرف  من   «
بدوي  ذكر  اأن  وبعد  امل�ضاريع   هذه 
وعني  مترنا�ضت  لولية  زيارته  اأن 
تنفيذ  متابعة  اإطار   يف  تاأتي  �ضالح 
بان�ضغالت  والتكفل  التنموية  الربامج 
املواطن جدد التاأكيد على اأن  الدولة 
» وتنفيذا لتعليمات رئي�ض اجلمهورية 
املت�رصرين  بكل  اجتماعيا  �ضتتكفل 
/ )حرائق  الطبيعية  الكوارث  من 
ان�ضغالت  على  وردا  في�ضانات(  
وعد  الولية  بهذه  بالتنمية  املتعلقة 
وزارية  جلنة  بت�ضكيل   « بدوي  ال�ضيد 
وتتكون   « للم�ضاريع  الدائمة  للمتابعة 
هذه اللجنة ح�ضب املتحدث ذاته من 
الداخلية  لوزارات  العامون  الأمناء   «
واجلماعات املحلية ، النقل والأ�ضغال 

العمومية ، ال�ضحة ال�ضكن والبيئة« .

ت�ضاهم الإجنازات الراقية التي حققها 
جمال  يف  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 
القتايل يف متتني  والتح�ضري  التدريب 
ثم  ومن  الع�ضكرية  القدرات  دعائم 
ا�ضتنها�ض اأداتها الرادعة ح�ضبما جاء 
يف افتتاحية جملة اجلي�ض يف عددها 
املجلة  واعتربت    2017 اأوت  ل�ضهر 
الدفاع  وزير  نائب  كلمة  اإىل  ا�ضتنادا 
الوطني  اأركان اجلي�ض  الوطني رئي�ض 
اأن  اأحمد قايد �ضالح  ال�ضعبي الفريق 

هذه الإجنازات مبثابة اخلطوات 
قطعها  التي  والعمالقة«  »املديدة 
�ضبيل  يف  ال�ضعبي  الوطني  اجلي�ض 
اكت�ضاب مقومات القوة موؤكدا يف ذات 
على  اإ�رصارا  �ضتزيده   « اأنها  الوقت 
اأ�ضواط مديدة  اأجل قطع  اإ�رصار من 
اأخرى تفتح اأمامه اأبواب تبوء املراتب 
التي تليق بجي�ض �رصفه اهلل عز وجل 
اإ�ضمه  بالدفاع عن حيا�ض بلد عظيم 

اجلزائر«.
جهة  من  املجلة  افتتاحية   واأ�ضارت 

املناورات  جت�ضد  اأن  اإىل  اأخرى 
طيلة  املنفذة  التكتيكية  والتمارين 
التح�ضري  برنامج  التدريبية  ال�ضنة 
من  وذلك  وبنجاح  ميدانيا  القتايل 
حيث تقييم العمل املتوا�ضل والدوؤوب 
الذي تقوم به الوحدات املختلفة كما 
قدر  اأكرب  اإيجاد  يف  النجاح  يرتجم 
بني  والن�ضجام  التوافق  من  ممكن 
ومتطور  ع�رصي  عتاد  حيازة  م�ضعى 
وبني تكوين وحت�ضري العن�رص الب�رصي 
ا�ضتخدام  يتقن  الذي  والكفوؤ  املاهر 
وا�ضتعمال هذه الأ�ضلحة بكيفية فعالة 
و�ضحيحة وهو ما اأكد الفريق يف كلمة 
بها  قام  التي  الزيارة  خالل  األقاها 
الرابعة مذكرا  الع�ضكرية  الناحية  اإىل 
حت�ضني  وحتمية  التكوين  ب«اأهمية 
م�ضتواه و التح�ضري القتايل« مبا يكفل 
للقوات امل�ضلحة بكافة مكوناتها بلوغ 
الأ�ضالف  بتاريخ  تليق  التي  املراتب 
التحرير  جي�ض  اأبناء  من  ال�ضناديد 

الوطني. 

ك�صف وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية نور �لدين بدوي، �أول �أم�س، خالل زيارة قادته لعني �صالح، 
عن ت�صجيل �صبكات �إجر�مية تتاجر وت�صتغل �لن�صاء و�الأطفال �ملهاجرين غري �ل�صرعيني الأغر��س 

�إجر�مية، باحلدود �جلنوبية عرب �لنيجر ومايل و�أنهم يتعاملون مع جز�ئريني ين�صطون يف �ملجال

�حلكومة تو�صع �لتعوي�صات لت�صمل �صحايا �لفيا�صانات

عرب 4 واليات رئي�صية و4 تكميلية

خالل �أ�صبوع  فقط

�صارة بومعزة 

بدوي يك�صف: ع�صابات تتاجر باملهاجرين 
لأغرا�ض اإجرامية باجلزائر

وزارة الفالحة تفتح 23 موقعا مبا�صرا لبيع الكبا�ض اليوم

احلرائق تلتهم م�صاحة تقدر ب17400 هكتار 

وزير �لد�خلية من مترن��صت

جملة �جلي�س يف عددها �الأخريل�صهر �أوت

ل يوجد اأي جتميد« للربامج التنموية 

التدريب والتح�صري القتايل �صاهم يف 
متتني القدرات الع�صكرية للجي�ض 

24 �صاعة�جلمعة 11  �ل�صبت 12  �أوت 2017  �ملو�فـق  لـ 14 ذو �لقعدة  1438هـ 4

الوطني  للجي�ض  مفرزة  متكنت 
قنابل  ثالث  تدمري  من  ال�ضعبي، 
فيما  باجللفة،  ال�ضنع  تقليدية 
خمباأ   على  اأخرى  مفرزة  عرثت 
لالإرهابيني يحوي اأغرا�ضا خمتلفة 
بيان  اأورده  ما  ح�ضب  بجيجل، 
لوزارة  الدفاع الوطني واأو�ضح ذات 
مكافحة  اإطار  »يف  اأنه  امل�ضدر 
ال�ضتغالل  وبف�ضل  الإرهاب 
اجليد  للمعلومات، دمرت مفرزة 
يوم  ال�ضعبي،  الوطني  للجي�ض 
ن.ع.1،  باجللفة/    2017 اأوت   09
ثالث )03( قنابل تقليدية ال�ضنع، 
على  اأخرى  مفرزة  عرثت  فيما 
اأغرا�ضا  يحوي  لالإرهابيني  خمباأ 

خمتلفة بجيجل/ن.ع.5«.
ويف اإطار تاأمني احلدود وحماربة 
املنظمة،  واجلرمية  التهريب 

بتلم�ضان  احلدود  حرا�ض  �ضبط 
الكيف  من  كلغ   93« /ن.ع.2، 
مهلو�ض،  قر�ض  و9560  املعالج 
وحدة   1092 حجز  مت  حني  يف 
و12  امل�رصوبات  خمتلف  من 
من  بكل  التبغ  مادة  من  قنطارا 

مع�ضكر/ن.ع.2 
اأخرى،  جهة  والوادي/ن.ع.4«من 
الوطني  للجي�ض  مفارز  اأوقفت 
مهربني   )03( »ثالثة  ال�ضعبي 
الدفع  رباعية  مركبة  وحجزت 
املعادن  عن  ك�ضف  جهاز  و13 
اأوقفت  فيما  بتمرنا�ضت/ن.ع.6، 
الدرك  وعنا�رص  اأخرى  مفارز 
�رصعي  غري  مهاجرا   53 الوطني 
من   بكل  خمتلفة  جن�ضيات  من 
اأمينا�ض/ وعني  اأدرار/ن.ع.3 

ن.ع.4«.

باجللفة و جيجل

تدمري ثالث قنابل تقليدية ال�صنع 
والعثور على خمباأ لالإرهابيني 
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ليمثل املتهم البالغ من العمر 50 
احلال  حمكمة  هيئة  اأمام  �سنة 
يف  ال�سادرة  الأحكام  ملعار�سة 
لأجلها  اأدين  والتي  غيابيا  حقه 
من  عدد  بها  تقدم  �سكاوى  اإثر 
الأ�سغال  ال�رشكات  اأ�سحاب 
اأمام  املقاولتية  و  العمومية 
احلال   حمكمة  حتقيق  قا�سي 
تقدميهم  اأثناء  اكت�سافهم  بعد 
للمخال�سة  ال�سيكات  ملجموعة 
اأنها  اأمام بنك » �سو�ستي جرنال« 
بدون ر�سيد و اأن �ساحب التوقيع 
و  �سيك  اأي  لإ�سدار  خمول  غري 
جمعتهم  التي  ال�رشكة  ن�ساط  اأن 
من  بكامل  حتويله  مت  قد  معه 
حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �رشكة 
للعمل  اأ�سهم  ذات  �رشكة  اإىل 
والبناء كما  نزعت منه �سالحيات 
مبا  اأخر  مل�سري  لتمنح  الت�سيري 
فيها حق توقيع ال�سيكات و منحها 
التي  ال�سيكات  وهي  للمتعاملني 
تراوحت قيمتها ما بني 1,5 مليار 

اإىل 3 ماليري �سنتيم بقيمة اإجمالية 
والتي  �سنتيم  قدرت ب10 ماليري 
كانت قد حررت ب�سبب معامالت 
اآلت  بتاأجري  تتعلق  جتارية 
واآلت  ورافعات  الرمال  ت�سفية 
كمية  اقتناء  اإىل  بالإ�سافة  حفر 
خ�سم  من  وتبني   , احل�سى  من 
ق�سية  يف  املتهم  اأن  التحريات 
احلال قد جلاأ لهاته احليلة بهدف 
الن�سب على ال�سحايا لعلمه التام 
مبنعه من اإ�سدار ال�سيكات و عدم 
اأن املتهم  �سالحيته لذلك , غري 
فند خالل مثوله للمحاكمة بعد اأن 
األقي القب�ض عليه بعد عام كامل 
الغيابية  الأحكام  تلك  �سدور  من 
يف حقه ما ن�سب له من جرم و اأكد 
باأنه مل يهدف من خالل ت�رشفه 
قدم  اأنه  و  ال�سحايا  على  الن�سب 
ال�سمان  من  كنوع  ال�سكوك  تلك 
على  املرتاكمة  الدبون  لت�سديد 
عاتقه غري اأنه مل يتمكن من اإيفاء 
قيمة ال�سكوك بعد تعر�سه لأزمة 
نف�سية جعلته يتنازل عن ح�س�سه 
ل�سالح �سقيقه و يقوم هذا الأخري 

اأخرى للم�سري احلايل  ببيعها مرة 
بالتاأ�س�ض  جهته  من  قام  الذي 
احلال  ق�سية  يف  مدين  كطرف 
�سبعة  على  تق�سيمها  جرى  التي 
دفاع  اأكد  كما   , ق�سائية  ملفات 
املتهم خالل مرافعته اأمن موكله 
القانونية  الطرق  جلميع  جلاأ  قد 
اأن  قبل  ال�سحايا  ديون  ل�سداد 
الذي  �سقيقه  بت�رشف  يتفاجاأ 
وعن   , الإتهام  مركز  يف  و�سعه 
تغيري ن�ساط ال�رشكة فاأكد الدفاع 
له  جلاأ  حم�ض  جتاري  اأمر  باأنه 
ال�رشكة  عن  تنحيته  قبل  املتهم 
ربح  ق�سد  بنف�سه  اأ�س�سها  التي 

ال�سائقة  من  اخلروج  و  الأموال 
املالية التي كان يتخبط بها و اأن 
الأمر طبيعي جدا و معمول به يف 
من خالله  يهدف  مل  املال  �سوق 
يف  ويطالب  اإحتيايل  غر�ض  لأي 
بالرباءة  باإفادته  مرافعته  نهاية 
, ويطالب من جهته ممثل  التامة 
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره 
 3 بني  تراوحت  عقوبات  بت�سليط 
كل  عن  نافذا  حب�سا  �سنوات   5 و 
ملف من امللفات ال�سبعة املتابع 
بها املتهم , قبل اأن يقرر قا�سي 
باحلكم  النطق  تاأجيل  اجلل�سة 

جلل�سات لحقة .

تابعت حمكمة بئر مراد راي�ض م�سري �سركة خمت�سة يف البناء �سادرة يف حقه 7اأوامر بالقب�ض اجل�سدي عن اأحكام 
غيابية اأدانته بعقوبات و�سلت ل5 �سنوات حب�سا ب�سبب تورطه باإ�سدار جمموعة �سيكات بقيمة 10 ماليري �سنتيم 

ل�سالح  �سركات اأ�سغال عمومية و مقاولني يف الفرتة الالحقة عن حتويل ن�ساط �سركته و منعه من اإ�سدار اأي �سيكات .

مثل ملعار�سة الأحكام الأوامر بالقب�ض ال�سبعة  ال�سادرة يف حقه

ل/منرية

�ساحب �سركة ي�سدر �سكوكا بدون ر�سيد بقيمة 10ماليري 

اإىل   01 من  الفرتة  يف  �سجلت 
اجلارية,  ال�سنة  من  اأوت   07
233 حادث مرور ج�سماين على 
احل�رشية,  املناطق  م�ستوى 
�سخ�ض   22 وفاة  اإىل  اأف�سى 

وجرح 269 اآخرين. 
بتلك  مقارنة  احل�سيلة  هذه 
الأ�سبوع  خالل  امل�سجلة 
عدد  اأن  تظهر  املا�سي, 
ارتفاع  عرف  املرور  حوادث 
قــدر بـ )31( حادث, كمــا ارتفع 
و  حالة   )21( بـ  اجلرحى  عدد 
حالت   )10( بـ  الوفيات  عدد 
قامت  التي  الدرا�سات  وح�سب 
لالأمن  املخت�سة  امل�سالح  بها 
فاإن  �سبب وقوع هذه  الوطني, 
الأوىل  بالدرجة  يعود  احلوادث 
اإىل العن�رش الب�رشي بن�سبة اأكرث 
العوامل  اإىل  اإ�سافة   ,%  90 من 

باملركبة  املرتبطة  الأخرى 
والطريق وعليه, جتدد املديرية 
دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة 
اللتزام  الطريق,  مل�ستعملي 
ال�سالمة  بقواعد  والتقيد 
من  مبزيد  والتحلي  املرورية 
ال�سياقة  عند  واليقظة  احلذر 
العامة  املديرية  ت�سع  كما 
ت�رشف  حتت  الوطني  لالأمن 
 1548 الأخ�رش  الرقم  املواطن 

لتلقي البالغات 24�سا/24�سا.

الوطني  الت�سامن  وزيرة  اأكدت 
املراأة,غنية  ق�سايا  و  والأ�رشة 
العا�سمة  باجلزائر   , الدالية 
من  باملائة   60 ن�سبة  جناح 
املقيمني  الأطفال  جمموع 
املتخ�س�سة  باملوؤ�س�سات 
اجتازوا  الذين  للقطاع  التابعة 
الر�سمية  النهائية  المتحانات 
الثالث  التعليمية  الأطوار  يف 
ثانوي(  و  متو�سط  و  )ابتدائي 
لدى  الدالية  ال�سيدة  واأو�سحت 
الأطفال  تكرمي  على  اإ�رشافها 
عدد  اأن  املتفوقني  الناجحني 
الأطفال املتمدر�سني املقيمني 
املراكز  و  باملوؤ�س�سات 
لقطاع  التابعة  املتخ�س�سة 
املو�سم  يف  الوطني  الت�سامن 
بلغ    2017-2016 الدرا�سي 
طفل   98 بينهم  من  طفال   543
اجتازوا المتحانات النهائية يف 
الأطوار التعليمية الثالث, حيث 
باملائة   60 جناح  ت�سجيل  مت 
الأطفال  هوؤلء  جمموع  من 

املمتحنني.
و يف هذا ال�ساأن اأ�سارت الوزيرة 
الدولة  تبذلها  التي  اجلهود  اىل 
بالأطفال  التكفل  جمال  يف 
و  وتعليميا  تربويا  واملراهقني 
ادماجهم  ت�سهيل  بغية  تكوينيا 
وعلى  واملهني  الجتماعي 
ال�سيدة  اأ�سارت  اآخر  �سعيد 
طفال   6.109 اأن  اإىل  الدالية 
مناطق  من  ولية   28 من 
اجلنوب الكبري واله�ساب العليا 
ا�ستفادوا  الداخلية  املدن  و 

لق�ساء  ت�سامنية  اقامات  من 
مو�سم  خالل  ال�سيفية  العطلة 
بادرت  التي   2017 ال�سطياف 
الت�سامن  وزارة  بتنظيمها 
واملوؤ�س�سات  باملراكز  الوطني 
عرب  لها  التابعة  املتخ�س�سة 
غرار  على  ال�ساحلية  الوليات 
البيداغوجي  النف�سي  املركز 
بعني  »الزرزورية«  للمعاقني 

طاية )اجلزائر العا�سمة(.
اأبرزت  ال�سياق  هذا  ويف 
يتعلق  الأمر  اأن  الدالية  ال�سيدة 
حمدودة  اأ�رش  من  بالأطفال 
بالبلديات  والقاطنني  الدخل 
جانب  اىل  النائية  والقرى 
املقيمني  الأطفال  من  عدد 
الطفولة  حماية  مراكز  ببع�ض 
وموؤ�س�سات الطفولة امل�سعفة و 

كذا من احلركة اجلمعوية.
هذه  تنظيم  اأن  الوزيرة  واأكدت 
لق�ساء  الت�سامنية  الإقامات 
هوؤلء  لفائدة  ال�سيفية  العطل 
»جت�سيد  اإىل  يهدف  الأطفال  
لتمكني  الفر�ض«  تكافوؤ  مبداأ 
عطلة  ق�ساء  من  الأطفال 
املرافقة  و  الرعاية  كنف  يف 
و  البيداغوجي  التاطري  و 
قدراتهم  يجدد  النف�سي 
يعدهم  و  البدنية  و  الفكرية 
املدر�سي  الدخول  خلو�ض 
و  راحة  وبعد  ثقة  بكل  اجلديد 
ا�ستجمام, بحيث �سملت برامج 
ن�ساطات  ال�سيفية  العطل  هذه 
خرجات  و  وريا�سية  ترفيهية 

ا�ستك�سافية.

من 01 اإىل 07 اأوت من ال�سنة اجلارية

من جمموع اأطفال املوؤ�س�سات املتخ�س�سة 
بالت�سامن الوطني

الأمن الوطني ي�سجل 233 حادث 
مرور ج�سماين خالل اأ�سبوع  

جناح  60 باملائة بالمتحانات 
النهائية 

نهاية  احلرا�ض  حمكمة  اأجلت 
الأ�سبوع الفارط الف�سل يف ق�سية 
راح  التي  الحتيال  و  الن�سب 
�سحيتها 14 �سخ�سا من م�ستفيدي 
ال�سباب  وت�سغيل  دعم  اإعانات 
»اأون�ساج », بعدما قام اأحد ال�سباب 
البالغ من العمر 34 �سنة بتجريدهم 
�ساحنات  و  النفعية  مركباتهم  من 
موثقة   تاأجري  عقود  عن  تربيد 
اأبرمها معهم ل�سالح  �رشكة وهمية 
نظري مبالغ مالية تراوحت بني 7 و 
10 ماليني �سنتيم لل�سهر الواحد , 
قبل اأن يقوم بتفكيكها و اإ�ستغاللها 
اأخرى  مركبات  يف  غيار  كقطع 
وت�سليح  لتفكيك  حمالت   داخل 
بولية  اجلزار  مبنطقة  املركبات 
ل�رشيكيه  ملكيتها  تعود  التي  باتنة 
يف اجلرمية وهما املتهمان الثاين 

و الثالث  .
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 

من  عدد  بها  تقدم  ل�سكوى 
ال�سحايا اأمام م�سالح الأمن تفيد 
تعر�سهم لعملية ن�سب على يد اأحد 
اأ�سحاب �رشكة متويل الذي رف�ض 
�سلموها  التي  مركباتهم  اإرجاع 
 3 مدتها  تاأجري  عقود  مبوجب  له 
اأ�سهر وهي العقود املوثقة ,وهذا 
حول  معلومات  وردتهم  اأن  بعد 
التحريات  لتنطلق   , �سمعته  �سوء 
وجود  اكت�سفت  التي  الأمنية 
بت�سليمه  قاموا  اآخرين  �سحايا 
ا�ستفادوا  التي  النفعية  مركباتهم 
اأون�ساج«   « وكالة  طريق  عن  منها 
بعد  لهم  اإرجاعها  رف�ض  بعدما 
اإنتهاء مدة العقد وحاول ابتزازهم 
اأموال منهم وهو  عن طريق طلب 
على  الذي  ال�سحايا  اأحد  حال 
مل  ماليا  مبلغا  منحه  من  الرغم 
من  مركبته  ا�سرتجاع  من  يتمكن 
التحريات  ك�سفت  كما   , املتهم 

اأي  ميلك  ل  املتهم  اأن  املنجزة 
وهمي  كيان  جمرد  اأنه  و  �رشكة 
بال�سحايا عن  الإياقع  بغية  اأ�س�سه 
عن  و   , وهمية  �سفقات  طريق 
فك�سفت  املركبات  تلك  م�سري 
كان  احلايل  املتهم  اأن  التحريات 
يقوم بنقلها لأحد حمالت تركيب 
اأين  ببتانة  ال�ساحنات  ت�سليح  و 
و  بتفكيكها  �رشيكاه  هناك  يقوم 
 , اأخرى  �ساحنات  يف  اإ�ستعمالها 
توقيف  الأ�سا�ض  هذا  على  ويتم 
�ض,   « و   « وليد  ب,   « املتهمني 
عمه  ابن  بقي  فيما   « ا�سماعيل 
فرار,  حالة  يف   « كمال  �ض,   «
احلرا�ض   حمكمة  على  واإحالتهم 
الن�سب  تهمة  لهم  وجهت  بعدما 
ومثل  الأمانة  وخيانة  والحتيال 
اأم�ض  اأول  املوقوفان  املتهمان 
ملواجهة  احلرا�ض  حمكمة  اأمام 
اإليهما , بحيث  الوقائع املن�سوبة 

فعال  انه  الرئي�سي  املتهم  �رشح 
اأجر املركبات من عند ال�سحايا 
واأخطرهم  اإيجار  عقود  مبوجب 
ثانية  مرة   بتاأجريها  �سيقوم  اأنه 
مالية  مقابل  اآخرين   لأ�سخا�ض 
بذلك  ال�سحايا  علم  وملا  كبرية 
ما  وهو  �سده  �سكاوي  رفعوا 
اأن  �رشح  كما   , ال�سحايا  نفاه 
بحوزة  موجودة  املركبات  كل 
جهته  ومن   , الآخران  املتهمان 
اأكد   « ا�سماعيل  �ض,   « املتهم 
انه تعرف على املتهم الأول قبل 
ليتم�ض  الواقعة  من  اأ�سهر  ثالثة 
العام  احلق  ممثل  جهته  من 
توقيع   ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
و  نافذا  حب�سا  �سنوات   5 عقوبة 
, يف  مالية  دينار غرامة  األف   20
با�سرتجاع  ال�سحايا  وقت  طالب 

مركباتهم مع تعوي�سات مالية 
ل/منرية

اأوهمهم على تاأجريها منهم عن طريق �سركة وهمية

ن�ساب يجرد مواطنني من �ساحنات » اأون�ساج » و يحولها لقطع غيار بباتنة  

الأمن  مل�سالح  بيان  اأكد 
بالأغواط حول ح�سيلة تدخالتها 
ال�سنة  من  اأ�سهر  ال�سبعة  خالل 
اجلارية,والذي ا�سفر عن ت�سجيل 
باجلنايات  تتعلق  ق�سية   417
واجلنح �سد الأموال واملمتلكات.
اىل  احل�سيلة  تلك  اأ�سارت  حيث 
 63 منهم  �سخ�ض   245 تورط 
احلب�ض  رهن  و�سعوا  �سخ�سا 
ا�ستفاد 60 �سخ�ض  املوؤقت.فيما 
املبا�رشة,و21  ال�ستدعاءات  من 

اإلفراج  من  ا�ستفاد  �سخ�ض 
اأ�سخا�ض   10 جانب  املوؤقت,اىل 
الق�سائية. الرقابة  حتت  و�سعو 
اأما فيما يخ�ض اجلنايات واجلنح 
ت�سجيل  مت  فقد  الأ�سخا�ض  �سد 
383 ق�سية, وقد اأ�سفرت الق�سايا 
املعاجلة عن تورط 433 �سخ�ض.
رهن  و�سعوا  �سخ�سا   48 منهم 
�سخ�سا  املوؤقت.و53  احلب�ض 
ا�ستدعاءات  من  ا�ستفادوا 
�سخ�سا   26 يوجد  مبا�رشة.فيما 

موؤقت.و06  اإفراج  من  ا�ستفادوا 
الرقابة  حتت  و�سعوا  اأ�سخا�ض 
ق�سايا  بذالك  الق�سائية.لت�سجل 
ال�سيء  �سد  واجلنح  اجلنايات 
اأ�سفرت  ق�سية,وقد   33 العمومي 
 124 تورط  عن  الق�سايا  هذه 
اإثرها  على  مت  �سخ�ض.حيث 
املوؤقت  احلب�ض  19�سخ�ض  و�سع 
من  ا�ستفادوا  اأ�سخا�ض  و05 
مبا�رشة.بال�سافة  ا�ستدعاءات 
من  ا�ستفادوا  �سخ�سا   97 اىل 

�سجلت  موؤقت.كما  اإفراج 
ن�ساطات امل�سلحة الولئية لالأمن 
 81 املرور  حوادث  يف  العمومي 
حادث ج�سماين اأدى اإىل جرح 99 
�سخ�ض منهم 69 ذكور مع ت�سجيل  
ذالك  خلفية  وعلى  وفيات   04
�سجلت فرقة املرور حترير 3864 
غرامة جزافية و 374 تخ�ض جنح 
خملفة   372 ت�سجيل  مع  املــــرور 

التن�سيق .

الأغواط

اإح�ساء ما يفوق 800 ق�سية يف خمتلف اجلنح واجلنايات 

ع.ق
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�صحفي  ت�رصيح  يف  الوزير  و�صدد 
على  اإ�رصافه  عقب  به  اأدىل 
لل�صناعة  الرابع  ال�صالون  افتتاح  
الغرفة  تنظمه  الذي  التقليدية 
ال�صناعة التقليدية لوالية اجلزائر 
وتدعيم  »ت�صجيع  اأهمية  على 
ببذل  وذلك  التقليدية  ال�صناعة 
هذا  لرتقية  جبارة  جمهودات 
عن   يعرب  الذي  التقليدي  املنتوج 
الثقافية  ورموزها  االمة  ذاكرة 

واحل�صارية والتاريخية«.
وذكر يف نف�س الوقت بكل »اجلهود 
ال�صلطات  تبذلها  فتئت  ما  التي 
م�صتوى  من  للرفع  العمومية 
واحلرف  التقليدية  ال�صناعة 
»1553حريف  اأن  اإىل  »م�صريا 
جمال  يف  تكوين  من  ا�صتفادوا 
جودة  لرتقية  والت�صاميم  الت�صيري 
متطلبات  مع  وتكييفه  املنتوج 

الزبائن ».
كما مت  ي�صيف مرمور« توزيع 741 
حمل على احلرفيني عل امل�صتوى 
الوطني لت�صهيل مهمة بيع وت�صويق 

احلرفية«  املنتوجات  و�صنع 
بامل�صاكل  الوقت  نف�س  يف  مذكرا 
جمال   يف  احلرفيون  يواجه  التي 
هذا  ويف  االن«   حلد  الت�صويق 
م�صاركة   على  الوزير  الح  االطار 
املعار�س  خمتلف  يف  احلرفيني 
الدولية والوطنية لت�صويق والرتويج 
انه  اىل  م�صريا  احلريف«  للمنتوج 

يتم حاليا التفكري يف 
خا�صة  اأ�صواق  قريبا  »ان�صاء   
املنتوجات  هذه  ببيع 
اختيار  احلرفية«وبخ�صو�س 
ق�صاء  اجلزائريني  من  الكثري 
الوزير  قال  الوطن  خارج  عطلهم 
»اأن كل مواطن له احلق يف اختيار 
ينوي  الذي  ال�صياحي  املق�صد 
انه  ال�صيفية به«.اال  ق�صاء عطلته 
الكثري  باأن  الوقت  نف�س  يف  اأكد 
وال�صواطئ  الوطنية  الفنادق  من 

اجلزائرية 
خالل  عرفت  ال�صاحلية  بالواليات 
له  المثيل  اكتظاظا  املو�صم  هذا 
وجود  عدم  رغم  امل�صطافني  من 
تكافوؤ بني الطلب والعر�س ب�صبب 
نق�س مراكز االيواء«   وبخ�صو�س 

ال�صياحة ال�صحراوية اأعلن مرموري 
اأنه مت تن�صيب جلنة قطاعية على 
وال�صناعة  ال�صياحة  وزارة  م�صتوى 
لهذا  اجليد  للتح�صري  التقليدية 
املو�صم الذي مييل اإليه الكثري من 

ال�صياح ال�صيما االأجانب منهم .
ال�صياحة  مدير  كان  جهته  من 
نور  من�صوري  اجلزائر  بوالية 
مف�صال  عر�صا  قدم  قد  الدين 

تتوفر  التي  االمكانيات  حول 
عليها العا�صمة يف جمال ال�صياحة 
يف  مذكرا  التقليدية,  وال�صناعة 
التي  امل�صاريع  بكل  الوقت  نف�س 
ال�صيما  االجناز  طور  يف  هي 

بخ�صو�س تهيئة 
فنادق  بناء  اأو  العمومية  الفنادق 
الفندقية  احلظرية  لدعم  جديدة 

على م�صتوى الوالية .

�صيتم فتح ما ال يقل عن 10.186 
بر�صم  جديد  تكوين  من�صب 
املهني  للتكوين  املقبلة  الدورة 
ورقلة    بوالية   )2017 )�صبتمرب 
اخلمي�س  اليوم  ا�صتفيد  ح�صبما  
التكوين  مديرية  م�صوؤويل  من 
االأمر  ويتعلق  املهنيني  والتعليم 
اأمناط  يف  من�صب   2.475 ب 
والتمهني  االإقامي    التكوين 
التاأهيلي  والتكوين   )3.416(
�صمنها  من  من�صب   2.970(
لفائدة  موجه  من�صب   2.330
املراأة املاكثة يف البيت(   ف�صال 
 )200( املعابر  عرب  التكوين  عن 
   )235( امل�صائية  والدرو�س 
اخلا�صة  التكوينية  واملوؤ�ص�صات 
تو�صيحات  وفق  من�صب(    800(
م�صوؤول م�صلحة متابعة موؤ�ص�صات 

حممد  القطاع  مبديرية  التكوين 
عبد القادر بلعامل .

التكويني  الدخول  و�صيتميز 
جديد  تخ�ص�س  بفتح  القادم 
يف  النوعية  ب«مراقبة  يتعلق 
الغذائية«  الزراعية  ال�صناعة 
خمتلف  اإىل  ي�صاف  والذي 
ال�صعب والتخ�ص�صات ذات ال�صلة 
بالتنمية االإجتماعية االإقت�صادية 
التكوين    مدونة  يف  املدرجة 

ي�صيف ذات املتحدث.
التي  الت�صجيالت  وتتوا�صل 
املا�صي  يوليو  �صهر  يف  اأطلقت 
حت�صبا لهذه الدورة اإىل غاية 16 
�صبتمرب املقبل  علما باأن عملية 
انتقاء وتوجيه املرتب�صني اجلدد 
من   19 اإىل   17 بني  ما  �صتكون 

نف�س ال�صهر  مثلما اأ�صري اإليه .

جمموعه  ما  التحاق  وينتظر 
مبوؤ�ص�صات  مرتب�س   17.958
املهني  الدخول  بر�صم  التكوين 
امل�صوؤول  ذكر  كما  القادم   
االإ�صتجابة  وبغر�س  ذاته  
واالإجتماعي  االإقت�صادي  للطلب 
الب�رصية    املوارد  بخ�صو�س 
اأف�صل  مهني  اندماج  و�صمان 
لل�صباب حاملي ال�صهادات   تعمل 
مديرية التكوين والتعليم املهنيني 
بورقلة على ت�صجيع التكوين عن 
منط  باعتباره  التمهني  طريق 
واالأكرث  تكلفة«    االأقل   « تكوين 
مالئمة ملتطلبات �صوق الت�صغيل 

املحلية   مثلما اأو�صح بلعامل.
بح�صة  التمهني  منط  وي�صتحوذ 
االأ�صد من جمموع �صيغ التكوين 
القطاع  خ�ص�س  حيث  االأخرى  

لذات النمط ما جمموعه 3.416 
من�صب تكوين لفائدة املرتب�صني 
اجلدد   مثلما متت االإ�صارة اإليه  
والتعليم  التكوين  قطاع  وي�صم 
�صبكة  ورقلة  بوالية  املهنيني 
 17 يف  تتمثل  املوؤ�ص�صات  من 
والتمهني  املهني  للتكوين  مركز 
يف  متخ�ص�س  وطني  معهد  و15 
موؤ�ص�صة  و19  املهني    التكوين 
يف  متخ�ص�صة  معتمدة  تكوينية 
جهوي  ومركز  املهني   التكوين 
تاأطري  وطاقم  بعد   عن  للتعليم 
مكون   536 تعداده  اإجمايل 
ويح�صي اأي�صا 14 داخلية بطاقة 
نظرية )1.440 �رصير(   ون�صف 
داخلية تقدم نحو 2.300 وجبة/ 
معطيات  اإىل  اإ�صتنادا  يوميا 

مديرية القطاع .

امل�صدرة  الدول  منظمة  قالت  
موقعها  )اأوبك(على  للنفط 
االلكرتوين  اأن �صعر �صلة خاماتها 
االربعاء9  يوم  و�صل    13 ال 
للربميل  دوالر  47ر50  اإىل  اأوت 
قبله  الذي  ب�صعراليوم  مقارنة 

الذيو�صل49ر50  دوالر. 
التي  )اأوبك(  خامات  �صلة  وت�صم 
�صيا�صة  م�صتوى  يف  مرجعا  تعد 
القطري   البحري  اخلام  االإنتاج 
واخلام العربي اخلفيف ال�صعودي  
وخام  الكويتي   الت�صدير  وخام 
مربان االإماراتي  وخام �صحارى 
الثقيل   واالإيراين  اجلزائري  
العراقي   اخلفيف  والب�رصة 
بوين  وخام  الليبي   ال�صدر  وخام 
الفنزويلي  واخلام  النيجريي  
االأنغويل   وجريا�صول  مرياي  
وربيع اخلفيف الغابوين  واأورينت 

االإكوادوري.
 11 و  االوبك  منظمة  اأن  يذكر  و 
التزمت  رو�صيا  منها  اآخر  بلدا 
اجلارية  ال�صنة  مطلع  منذ 

من  الذي  اإنتاجها  بتخفي�س 
غاية  اإىل  ي�صتمر  اأن  املفرو�س 
تقلي�س  بهدف   2018 مار�س 
الفائ�س يف العر�س ويقدر حجم 
برميل  مليون  ب1,8  اخلف�س 
برميل  مليون   1,2 منها  يوميا 
و600  اوبك  دول  على  موزعة 
الف برميل موزعة على 11 دولة 

منتجة اخرى.
عقب  الأوبك   بيان  يف  وجاء   
اجتماع   اللجنة الفنية التي  ت�صم 
املنظمة  يف  اأع�صاء   منتجني 
واخرين م�صتقلني باأبوظبي يومي 
ال�صابع)7( والثامن)8(من اأوت » اأن 
كل من  االإمارات العربية املتحدة 
وماليزيا  وقازاخ�صتان  والعراق 
الآلية  الكامل  دعمهم  اأبدوا 
وا�صتعدادها  القائمة  املراقبة 
الفنية  اللجنة  مع  التام  للتعاون 
يف  الوزارية  واللجنة  امل�صرتكة 
الهدف  لتحقيق  املقبلة  االأ�صهر 
املتمثل يف الو�صول اإىل االمتثال 

الكامل«. 

اأكد وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية ح�سن مرموري باجلزائر العا�سمة انه مت توزيع 790 مليون 
دج من ل�سندوق الدعم املبا�سر لفائدة احلرفيني وذلك لرتقية وحت�سني ال�سناعة التقليدية التي 

ت�ساهم يف خلق منا�سب ال�سغل وحتقيق التنمية االقت�سادية  .

وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية ح�سن مرموري

الدورة القادمة للتكوين املهني بورقلة

م،�س

توزيع  790 مليون دج لفائدة احلرفيني 

اأكرث من 10.180 من�سب جديد 

مبا فيها خام �سحاري اجلزائر

اأ�سعار خامات اأوبك حتافظ على ارتفاعها 
اإىل اأكرث من 50دوالر للربميل

جيجل

ا�ستئناف »قريب« الأ�سغال اإجناز ميناء 
ال�سيد والنزهة بالعوانة 

�صيتم »قريبا« ال�رصوع يف ا�صتئناف 
اأ�صغال اإجناز ميناء ال�صيد والنزهة 
ببلدية العوانة بوالية جيجل والذي 
توقفت اأ�صغاله منذ عدة �صنوات  

ام�س  اأول  به  اأفادت  ح�صبما 
نادية  ال�صيد   مديرة  اخلمي�س 
املديرة  ذات  واأو�صحت  رم�صان 
والقيود  العراقيل  »جميع  باأن 
هذا  اإجناز  اأعاقت  التي  املالية 
الف�صاء لل�صيد والنزهة مت رفعها« 
التي  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  م�صرية 
�صت�صتكمل اإجناز هذا امل�رصوع مت 
تعيينها واأن الور�صة حاليا يف مرحلة 
االإدارية  االإجراءات  من  االإنتهاء 
امل�رصوع   هذا  ا�صتالم  و�صيتم 
جديدة  اآفاق  بفتح  �صي�صمح  الذي 
وال�صياحة   ال�صيد  قطاعي  لتنمية 
العام 2018«  وفق ما  »يف غ�صون 
اأ�صارت اإليه ذات امل�صوؤولة  موؤكدة 
الالزمة  الرتتيبات  جميع  باأن 
من  اتخاذها  مت  قد  وال�رصورية 
»يف  االأ�صغال  باقي  ا�صتكمال  اأجل 

االآجال املنا�صبة« .
الذي  امل�رصوع   هذا  �صاأن  ومن 
طرف  من   2008 مايو  يف  انطلق 
وزاكوب«  غيتيارز  »اأندراد  جممع 
بغالف مايل بقيمة 5,16 مليار د.ج 

بعد عملية التقييم ويف اآجال ب38 
�صهرا  اأن ي�صمح بتخفيف ال�صغط 
مينائي  يعرفه حاليا كل من  الذي 
مثلما  من�صورية   وزيامة  بودي�س 
مو�صحة  ال�صيد   مديرة  �رصحت 
التزود  �صبكات  اإجناز  ح�صة  باأن 
باملياه ال�صاحلة لل�رصب والتطهري 

قد مت ا�صتكمالها.
هذه  ا�صتقبال  طاقة  وتقدر 
على  الواقعة  ال�صيدية   املن�صاآة 
الوالية   بعد 20 كلم غرب عا�صمة 
و15  �صفن   5( و  �صيد  قارب  ب70 
اأخرى  و50  ال�رصدين  ل�صيد  قارب 
حلرف �صغرية و140 وحدة للت�صلية 
والنزهة(  ح�صبما ورد يف البطاقة 
و�صي�صمح  امل�رصوع  لهذا  التقنية 
الهدف  ببلوغ  امليناء  هذا 
ال�صيد  وتطوير  لتنمية  املزدوج 
وترقية القطاع ال�صياحي مع اآفاق 
ال�صغل    منا�صب  عديد  ا�صتحداث 
و�صيزود  اإليه  االإ�صارة  متت  كما 
بعديد  للعوانة  ال�صيد  ميناء 
امل�صممة  واملرافق  الهياكل 
حياة«  »مركز  املرفق  هذا  جلعل 
االقت�صادية  لالأن�صطة  خم�ص�صة 
ختمت  باملنطقة   وال�صياحية 

ال�صيدة رم�صان. 

 1 من  اأزيد  بتلم�صان  اإنتاج  مت 
من  قنطار  األف  و800  مليون 
اأنواعها  مبختلف  احلبوب 
والدر�س  احل�صاد  حملة  خالل 
للمو�صم الفالحي  اجلاري التي 
بلغت ن�صبة تقدمها 95 باملائة  
املديرية  لدى  علم  ح�صبما 
الفالحية  للم�صالح  الوالئية 
وقد مت يف هذا االإطار حتقيق 
القمح  من  قنطار   594.000

ال�صلب و 166.800 قنطار من 
قنطار  و998.400  اللني  القمح 
من ال�صعري اإىل جانب 48.500 
واأ�صاف  اخلرطال  من  قنطار 
امل�صاحة  اأن  امل�صدر  ذات 
باحلبوب  املزروعة  االإجمالية 
لهذا املو�صم تقدر ب 172.500 
هكتار موزعة بني ال�صعري ب 86 
ال�صلب  القمح  و  هكتار  األف 
و  هكتار  األف   51 من  باأزيد 

األف   30 باأزيد من  اللني  القمح 
من  هكتار  اأالف   5 و  هكتار 
اخلرطال وقد مت توجيه ن�صف 
ملخازن  االإنتاج  من  الكمية 
تعاونية احلبوب والبقول اجلافة 

على م�صتوى والية تلم�صان.
للتذكري  خ�ص�صت الإجناح حملة 
احل�صاد والدر�س لهذا املو�صم 
ب  مدعومة  ح�صاد  اآلة   306
120اآلة مماثلة اأخرى من واليتي 

عني متو�صنت و �صيدي بلعبا�س 
�صجلت  اأخرى  جهة  ومن 
لتلم�صان  الفالحية  امل�صالح 
ن�صوب بع�س احلرائق التي اأتت 
على م�صاحة 107 هكتار م�صت 
و  ال�صلب  القمح  78 هكتار من 
15 هكتار من القمح اللني و14 
هكتار من ال�صعري حيث ت�صببت 
الكهربائية  ال�رصارات  فيها 
الآالت احل�صاد  كما اأ�صري اإليه. 

تلم�سان

اإنتاج اأزيد من 1مليون و800 األف قنطار من احلبوب 
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مرفوقا  كان  الذي  بدوي  واأو�ضح 
املدنية   للحماية  العام  باملدير 
تنقل  الذي  و   - لهبريي  م�ضطفى 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  من  باأمر 
وزو   تيزي  اإىل  بوتفليقة  العزيز 
من  املت�رضرة  الواليات  اأحد 
و  الو�ضعية  على  للوقوف  احلرائق 
اأن  اتخاذها-  الواجب  االإجراءات 
يتكفل  الطبيعية  الكوارث  �ضندوق 
بتعوي�س املت�رضرين عن اخل�ضائر 

املادية التي حلقت بهم.
لفائدة  ت�ضجيل  �ضيتم  اأنه  واأ�ضاف 
خا�س  برنامج  املعنية  املناطق 
لغر�س النباتات واالأ�ضجار املثمرة 
االأ�ضناف  و  الزيتون  منها  �ضيما 
وطماأن  احلرائق.  م�ضتها  التي 
تن�ضيب  مت  اأنه  املت�رضرين  بدوي 
من  والية   17 م�ضتوى  على  جلان 
الوايل  يراأ�ضها  مت�رضرة  الوطن 
حلقت  التي  اخل�ضائر  الإح�ضاء 
بقطيع االأغنام و االأ�ضجار املثمرة 
اإىل  رفعها  و  غريها  و  ال�ضكان  و 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة 
بغية  االإقليم  وتهيئة  املحلية 
ال�رضوع اعتبارا من االأ�ضبوع القادم 

يف اإجراءات التعوي�س.
التي  اخل�ضائر  حل�ضيلة  وا�ضتنادا 
التي  الغابات  حرائق  عن  جنمت 
الوطني   امل�ضتوى  على  �ضبت 
اأعدتها وزارة الداخلية  فان األ�ضنة 
يونيو  الفاحت  منذ  التهمت  النريان 
ما  يوليو   16 غاية  اإىل  و  الفارط 
جمموعه 1.328 هكتار من القمح 

ال�ضلب و 1.118 هكتار من ال�ضعري 
و 104.324 حزمة تنب و 48.737 
اأما  �ضجرة مثمرة و 1.759 نخلة. 
بها  �ضجل  التي  وزو  تيزي  بوالية 
وفاة �ضخ�ضا متاأثر بحروقه البليغة  
يوليو  الفاحت  منذ  اإح�ضاء  مت  فقد 
 50.147 اإتالف  اأم�س  غاية  اإىل  و 
دجاجة   500 و  مثمرة  �ضجرة 
و  االأغنام  روؤو�س  من  وع�رضات 
املئات من خاليا النخل و اأرانب و 
بكاملهااإىل جانب  اأحرقت  م�ضاكن 
اإتالف اأكرث من 2.122 هكتار من 

الغطاء النباتي.

تدعيم و�سائل التدخل 
التابع ملديرية احلماية 

املدنية  
 

�ضندوق  اأموال  جتنيد  �ضيتم  كما 
املحلية  للجماعات  الت�ضامن 
املدى  القريبة  بان�ضغاالت  للتكفل 
و  املعنية  القطاعات  رفعتها  التي 

كذا ال�ضكان.
الواليات  بتدعيم  االأمر  ويتعلق 
و  الطارف  غرار  على  املعنية 
متنقلة  باأرتال  جيجل  و  البليدة 
رتل  القتناء  عملية  »�ضن�ضجل 
بهذه  معنية  والية  لكل  متحرك 
تيزي  لوالية  بالن�ضبة  و  الو�ضعية  
بتزويدها  قرار  اتخاذ  مت  وزو 
برتلني اثنني متنقلني لتدعيم الرتل 
اأن  بدوي   وذكر  حاليا«.   العملي 
برنامج  للحكومة  �ضيقرتح  قطاعه 
للحماية  متقدما  مركزا   11 اجناز 
املدنية م�ضجل لفائدة والية تيزي 

اجلواري  العمل  تدعيم  بغية  وزو 
لهذا القطاع االأمني. كما اأعلن عن 
اجلبلية  الواليات  لفائدة  ت�ضجيل 
بينها  من  احلرائق  م�ضتها  التي 
و  لفتح  خا�س  برنامج  وزو  تيزي 
اإعادة اعتبار العديد من امل�ضالك 
كـ«اأولوية«  واعتبارها  الفالحية 
اأجل  و ذلك من  باملناطق اجلبلية 
ت�ضهيل عملية التدخل وجعلها اأكرث 

فعالية.
ال�ضكان  بان�ضغاالت  يتعلق  وفيما 
باملياه  كالتموين  املحليني 
ال�رضوب التي اأثارها هوؤالء للوزير 
اأعطى  للوالية   تنقله  مبنا�ضبة 
ال�ضيد بدوي تعليمات لوايل الوالية 
باإر�ضال  تق�ضي  بودربايل  حممد 
لرفعها  الالزمة  التقنية  البطاقات 
و  بها  للتكفل  للحكومة  ثمة  من 
م�ضكل  حدة  من  التقلي�س  بالتايل 
هذه  وخالل  ال�رضوب.    املياه 

اإىل  بدوي  ال�ضيد  تنقل  الزيارة 
رحومن  اآث  بقرية  تاريقت  مرتفع 
باأيت يحي مو�ضى حيث قدم تعازي 
الذي  ال�ضحية  لعائلة  احلكومة 
تويف متاأثرا بحروقه البليغة »رابح 
اآث  اإىل  تنقل  كما  �ضنة  كروان« 64 
التقى  حيث  البلدية  بذات  و�ضيف 
جراء  منزلها  فقدت  التي  بالعائلة 

احلرائق االأخرية.
جلميع  �ضكره  عن  اأعرب  كما 
الإطفاء  جندت  التي  القطاعات 
احلماية  غرار  على  احلرائق  هذه 
و  الغابات  وحمافظة  املدنية 
الوطني  اجلي�س  و  الوطني  الدرك 
الذين  ال�ضكان  كذات  و  ال�ضعبي 
ملجابهة  بجهودهم  يبخلوا  مل 
التي  اال�ضتثنائية  الو�ضعية  هذه 
�ضنوات  منذ  املنطقة  ت�ضهدها  مل 
املا�ضي   القرن  من  االأربعينات 

جلهودهم يف اإنقاذ حياة ال�ضكان.

ا�ضتثماري  م�رضوع   113 حظي 
املجاالتبموافقة  خمتلف  يف 
ببومردا�س  املعنية  امل�ضالح 
�ضناعي  عقار  يف  التوطني  على 
من اأ�ضل نحو 490ملف اأدوع لدى 
نهاية  غاية  اإىل  املعنية  امل�ضالح 
به  اأفاد  ح�ضبما  بالوالية   2016

مدير ال�ضناعة واملناجم .
يف  غنام  ال�ضالم  عبد  اأو�ضح  و 
ت�رضيح على هام�س اأ�ضغال الدورة 
الوالئي  ال�ضعبي  للمجل�س  العادية 
االإ�ضتثمارية  امل�ضاريع  باأن   -
املذكورة التي  �ضي�رضع اأ�ضحابها 
ح�ضبما  االإجناز  عملية  يف 
خمتلف  اإمتام  بعد  متوقع  هو 
االإدارية  و  القانونية  االإجراءات 
يف  توطينها  مت  حاليا   اجلارية 
واأن  60 هكتار  األ  تقارب  م�ضاحة 
جديدة  مناطق  بداخل  غالبيتها 
قيد  اأخرى  و  قدمية  للن�ضاطات 

خارج  امل�ضاريع  باقي  و  االإن�ضاء 
مناطق الن�ضاطات.

امل�ضاريع  هذه  �ضاأن  ومن    
عملية  �ضتكلف  التي  و  املوطنة 
  34 يتجاوز  مايل  غالف  اإجنازها 
مليار دج خلق نحو 6000 من�ضب 
 - مبا�رض  غري  و  مبا�رض  �ضغل 
تقرير  يف  ورد  ما  اإىل  ا�ضتنادا 
 2016 �ضنة  الوالية  اإجنازات  حول 
املجل�س  اأ�ضغال  �ضمن  عر�س 
 . املذكورة  الوالئي  ال�ضعبي 
املودعة  امللفات  جممل  بينما 
التي   ) ملف   490 )نحو  املذكورة 
يرتقب  التي  قيدالدرا�ضة  تزال  ال 
نحو  اإىل  املالية  كلفتها  ت�ضل  اأن 
177 مليار دج فمن �ضاأنها -ح�ضب 
يقل  ال  ما  اإن�ضاء  التقرير-   نف�س 
و  مبا�رض  �ضغل  من�ضب   43.700

غري مبا�رض.
عبد  الوالية  وايل  اأن  يذكر    

�رضح  كان  فواتيح  مدين  الرحمن 
ل/ واأج �ضهر فرباير املا�ضي باأن 
املودعة  اال�ضتثمار  ملفات  عدد 
يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية لدى 
التي  بالوالية  املعنية  امل�ضالح 
التوطني  على  املوافقة  تنتظر 
مناطق  اأو خارج  بداخل  يف عقار 
األ  عددها  جتاوز  الن�ضاطات 
العمل  باأن  موؤكدا  ملف   3000
يف  والتدقيق«  »درا�ضة  ل  جار 
حيث  املودعة  امللفات  خمتلف 
بالطلبات  التكفل  و  توطني  �ضيتم 
اأهمية  و  »جدية  ح�ضب  املذكورة 

كل ملف.«
للطلبات  اال�ضتجابة  بغر�س  و 
املتزايدة على العقار اال�ضتثماري 
امل�ضجل  »«ال�ضح«  مع  متا�ضيا  و 
باأن عملية  الوايل  اأكد  يف املجال 
على  املوزع  العقار  »تطهري« 
امل�ضتثمرين »جارية« حيث ت�ضعى 

ا�ضتنادا   - االإطار  الوالية يف هذا 
خلق  اإىل   - االأول  م�ضوؤولها  اإىل 
وبعث » مناطق و اأقطاب ا�ضتثمار 
اقت�ضادية  ن�ضاطات  يف  كربى« 
كل  عرب  »متخ�ض�ضة«  و�ضناعية 
و  وا�ضحة  »منهجية  وفق  الوالية 
»تثمني  اإىل  ترمي  ا�ضت�رضافية« 
منطقة  كل  قدرات«  و  خ�ضو�ضية 

من الوالية.
اجلديد  امل�ضعى  هذا  ويعد    
--ي�ضيف الوايل-- يف »املتناول« 
ا�ضتثمارية  اإمكانيات  لتوفر  نظرا 
يف  االآن  حلد  م�ضتغلة  غري  هامة 
ال�ضناعات  و  كالفالحة  جماالت 
غريها  و  والتقليدية  الغذائية 
التوجه  هذا  جت�ضيد  يجري  حيث 
بخطوات ثابتة و يف اأقرب االآجال 
البداية  �ضتكون  حيث  املمكنة 
و  كالفالحة  معينة  مبيادين 

ال�ضياحة و ال�ضناعة التقليدية.

مل�رضوع  درا�ضة  اإعداد  يجري 
علي  ملدينة  جديد  مدخل  اإجناز 
يقطنها  التي  )ق�ضنطينة(  منجلي 
�ضاكن  األف   300 من  اأزيد  حاليا 
م�ضوؤويل  من  علم  ما  ح�ضب 

الوالية.
باأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح    
الذي  بهذا  املتعلقة  الدرا�ضة 
ل�ضمان  ملحة«  »�رضورة  اأ�ضبح 
اأ�ضندت  قد  الوالية  هذه  تنمية 
العمومي  الدرا�ضات  مكتب  اإىل 
»اأورباكو« الذي يعكف حاليا على 
امل�رضوع  هذا  خمطط  ت�ضميم 
الذي ميثل اأهمية بالن�ضبة لتح�ضني 
ا�ضتنادا  و  ال�ضكان.  تنقل  ظروف 
الدرا�ضات  مكتب  مل�ضوؤويل 
»اأورباكو« فاإن اإجناز هذا الطريق 
يعد اأحد تدابري املرافقة املزمعة 
لتعزيز  االإقليم  تهيئة  اإطار  يف 
اإ�ضفاء ديناميكية على  و  احلركية 
هذه املدينة املر�ضحة الحت�ضان 
األف  اأزيد من 500  اآفاق 2020  يف 

�ضاكن.
  و�ضياأخذ م�ضار هذه الطريق يف 

التو�ضعة  عمليات  جميع  االعتبار 
خمتلف  فياإطار  حاليا  اجلارية 
امل�ضاريع املتعلقة ببناء ال�ضكنات 
املرافقة  العمومية  والتجهيزات 
م�ضوؤولو  اأكده  ما  ح�ضب  االأخرى 
اأ�ضغال  باأن  مو�ضحني  »اأورباكو« 
اجلديد  املدخل  هذا  اإجناز 
�ضي�رضع فيها باملوازاة مع اأ�ضغال 
ترامواي  لتو�ضعة  االأول  اخلط 
علي  مدينة  باجتاه  ق�ضنطينة 

منجلي. 
م�ضالح  اأكدت  اأخرى  جهة  من 
املتعلقة  الدرا�ضة  باأن  الوالية 
مدينة  مدخل  تعديل  و  بتو�ضعة 
علي منجلي عرب جامعة ق�ضنطينة 
3 قد مت اإجنازها من طرف م�ضالح 
مديرية االأ�ضغال العمومية على اأن 
اأقرب  »يف  جت�ضيدها  يف  ي�رضع 
هذا  يف  االأمر  ويتعلق  االآجال«. 
ال�ضياق »ببع�س احللول« املقرتحة 
ملرافقة العملية التنموية الوا�ضعة 
تعد  التي  منجلي  علي  ملدينة 
ق�ضنطينة  ملدينة  طبيعيا  امتدادا 

وفقا لذات امل�ضدر.

اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية و تهيئة الإقليم  نور الدين بدوي  من تيزي وزو عن 
تخ�سي�ص كل من �سندوقي الكوارث الطبيعية و الت�سامن للجماعات املحلية للتكفل بخ�سائر 

احلرائق ال�ستثنائية التي �سبت عرب 17 ولية من الوطن.

عرب 17 ولية مت�سررة

بومردا�ص: 113

م،�ص

تخ�ضي�ص �ضندوقي الكوارث الطبيعية والت�ضامن 
للجماعات املحلية للتكفل بخ�ضائر احلرائق 

م�ضروع اإ�ضتثمار يحظى باملوافقة على التوطني يف عقار �ضناعي

  ق�سنطينة : 

 م�ضروع الإجناز مدخل جديد 
ملدينة علي منجلي 

بوبنيدر  �ضالح  جامعة  فتحت 
للدخول  حت�ضبا   )3 )ق�ضنطينة 
اجلامعي 2017-2018 تخ�ض�ضا مهنيا 
جديدا يف ت�ضيري النفايات بال�رضاكة 
مع جامعة رو�ضتوك االأملانية ح�ضب 
ما علم اأم�س من رئي�س هذه اجلامعة 

حممد بورا�س.
ت�رضيح  يف  امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح 
هذا  �ضمن  من�ضبا   20 فتح  اأن 
بالتعاون  نوعه  من  االأول  التخ�ض�س 
الدويل  للتعاون  االأملانية  الوكالة  مع 
للنفايات  الوطنية  الوكالة  و  »جيز« 
و  للبيئة  الوالئيتان  املديريتان  و 
وجه  على  ي�ضتهدف  املائية  املوارد 
جامعة  طلبة  اإطالع  اخل�ضو�س 
الت�ضيري  طرق  على   3 ق�ضنطينة 
من  و  ور�ضكلتها  للنفايات  امل�ضتدام 
عقب  اأمامهم  الفر�ضة  اإتاحة  ثمة 
م�ضغرة  موؤ�ض�ضات  الإن�ضاء  التخرج 
تن�ضط يف هذا املجال و ذلك �ضمن 
خمتلف اأجهزة دعم ت�ضغيل ال�ضباب و 

كذا املحافظة على البيئة.
تاأطري  عملية  اأن  اإىل  اأ�ضار  اأن  وبعد 
هوؤالء الطلبة �ضي�رضف عليها اأ�ضاتذة 
من جامعتي �ضالح بوبندير و رو�ضتوك 
و خرباء من اجلزائر و اأملانيا اأ�ضاف 
اإدارة  باأن  رئي�س جامعة ق�ضنطينة 3 
ذات اجلامعة تعتزم«م�ضتقبال« اأي�ضا 
اإطالق تخ�ض�ضي التغريات املناخية 
ذات  مع  بال�رضاكة  املياه  وت�ضيري 
مت  باأنه  م�ضيفا  االأملانية  اجلامعة 
اأكادمييا  تخ�ض�ضا   23 اإطالق  اأي�ضا 
حت�ضبا  املا�ضرت  طور  يف  جديدا 
للدخول اجلامعي املقبل.كما اأو�ضح 
يف  املفتوحة  املنا�ضب  عدد  باأن 
جميع  عرب  االأكادميي  املا�ضرت  طور 
ي�ضل  بوبنيدر  �ضالح  جامعة  كليات 
اأنه مت  اإىل  اإىل 1300 من�ضب م�ضريا 
الدكتوراه  فتح 37 من�ضبا جديدا يف 

ب�ضتة تخ�ض�ضات موزعة على 3 فروع 
يف  فرع  و  املعمارية  الهند�ضة  يف 
ت�ضيري التقنيات احل�رضية و اآخر يف 
العلوم ال�ضيا�ضية و كذا علوم االإعالم 

و االت�ضال.
مبادرة  عن  للحديث  بورا�س  وعرج 
جلميع  املا�ضرت  طور  يف  الت�ضجيل 
االإلكرتوين  املوقع  التخ�ض�ضات عرب 
خالل  فيها  �رضع  التي  للجامعة 
اإىل  �ضت�ضتمر  و  املن�رضم  االأ�ضبوع 
اأو�ضح  حيث  اجلاري  يوليو   26 غاية 
 700 ت�ضجيل  ال�ضاعة  حلد  مت  باأنه 
�ضالح  منهم من جامعة   500( طالب 

بوبنيدر.(
اإجناز  م�رضوع  عن  اأي�ضا  وحتدث 
حاليا  اجلاري  للمقاوالتية  دار 
الوطنية  الوكالة  مع  باال�ضرتاك 
املوؤ�ض�ضات  ع�رضنة  و  لتطوير 
الدار  هي  و  املتو�ضطة  و  ال�ضغرية 
مبرافقة  -ح�ضبه-  �ضتتكفل  التي 
الطلبة منذ التحاقهم باجلامعة اإىل 
غاية تخرجهم منها واإطالعهم على 
مبادئ اإن�ضاء اأي م�رضوع من خالل 
االجتماعي  حميطهم  من  تقريبهم 
واالقت�ضادي على وجه اخل�ضو�س.
جامعة  مبادرات  باأهم  ذكر  كما 
الطلبة  لتمكني  الرامية   3 ق�ضنطينة 
من االنفتاح و االندماج يف حميطهم 
االجتماعي و االقت�ضادي مبا يخدم 
االتفاقية  اآخرها  الوطنية  التنمية 
التي اأبرمتها موؤخرا مع الكنفدرالية 
و  اجلزائرية  للموؤ�ض�ضات  العامة 
التي �ضتتيح للطلبة فر�ضة التدريب 
امليداين داخل املوؤ�ض�ضات و اإثبات 
اأجل  من  موؤهالتهم  و  قدراتهم 
م�ضتقبال  �ضغل  مبن�ضب  الظفر 
االأ�ضاتذة  متكني  على  عالوة 
تخدم  بحوث  اإجراء  من  والباحثني 

املوؤ�ض�ضات اجلزائرية.

جامعة �سالح بوبنيدر ق�سنطينة: 

ما�ضرت يف ت�ضيري النفايات ب�ضراكة 
اأملانية خالل الدخول املقبل 
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هل تعود »اإ�سرائيل« اإىل اأفريقيا من بوابة توغو؟
اإَنّ احلديث عن عودة »اإ�سرائيل« جمّدداً اإىل اإعادة االعتبار لعالقاتها التاريخية مع دول القارة ال�سمراء وتعزيزها، واإيجاد موطئ قدم ونفوذ �سيا�سي 
واأمني وا�ستخباراتي واقت�سادي مع حكوماتها، مل يعد �سّراً اأو خافيًا، بل بات مك�سوفًا، فـ«اإ�سرائيل« مل تعد تخ�سى من اإذاعة »اأ�سرار« عالقاتها حّتى مع 

بع�ض الدول العربية التي ت�سّميها »�سنية« و«معتدلة« و«عاقلة«!

الإ�رسائيلية  احلكومة  رئي�س  يعبرّ 
»بنيامني نتنياهو« يف اأكرث من منا�سبة 
عن �سعيه من اأجل التقارب مع القارة 
التلقائي  التاأييد  ك�رس  بهدف  ال�سوداء 
الدولية  املوؤ�س�سات  يف  للفل�سطينيني 
بدعم  الفل�سطينيون  فيها  التي يحظى 
املا�سية،  القليلة  الأ�سهر  ففي  وا�سع؛ 
الدول  من  عدد  بزيارة  »نتنياهو«  قام 
الأفريقية، بينها اأوغندا وكينيا واإثيوبيا 

وجنوب ال�سودان.
ة  قَمرّ ح�سور  من  »نتنياهو«  ن  ومتكرّ
غرب  لدول  القت�سادية  املجموعة 
اإفريقيا “ايكوا�س”، التي عقدت �سهر 
متوز )يونيو( يف ليبرييا غرب اأفريقيا، 
وكان ح�سوره موؤ�رساً قوياً على تعزيز 
واملنظمة  »اإ�رسائيل«  بني  العالقات 

الإفريقية.
ويف يوم اأم�س ا�ستقبل »نتنياهو« رئي�س 
دولة توغو »فاورا غنا�سينغبي«، يف مقررّ 
الناطق  بيان  �سمي، وح�سب  الررّ اإقامته 
فاإَنرّ  الإ�رسائيلية،  احلكومة  با�سم 
الزوار:  �سجل  يف  )كتب(  توغو  رئي�س 
اإفريقيا،  اإىل  اإ�رسائيل  بعودة  »اأحلم 

وبعودة اإفريقيا اإىل اإ�رسائيل«!

قّمة اإ�سرائيلية- اإفريقية 

احللم الذي يتمنرّى حتقيقه رئي�س دولة 
توغو هو العودة املتبادلة بني »اإ�رسائيل« 
ال�سمراء، رئي�س توغو هو  القارة  وبني 
الرئي�س احلايل للمجموعة القت�سادية 
التي  )ايكوا�س(،  اإفريقيا  غرب  لدول 
يف  اآنفاً  املذكور  اجتماعها  ح�رس 
عربي  زعيم  اأيرّ  غياب  ظل  يف  ليبرييا 

اأو ح�سور عربي فاعل وموؤثر.
رئي�س  يراود  الذي  احللم  منطلق  لعلرّ 
ال�سحافة  اأ�سا�سه  ك�سفت  قد  توغو، 

العبية، خالل اليومني املا�سيني، من 
خالل حديثها عن الإعداد لعقد القمة 
مدينة  يف  الأفريقية«  ـ  »الإ�رسائيلية 
نهاية  توغو،  دولة  عا�سمة  »لومي« 

اأكتوبر/ت�رسين الأول املقبل. 
توغو  دولة  اأنرّ  ال�سحف  تلك  وذكرت 
اإفريقية  دولة   54 اإىل  دعوات  ه  �ستوجرّ
من  التي  ة،  القمرّ هذه  يف  للم�ساركة 
متوقعة  اأيام،   4 ت�ستمر  اأن  ر  املقررّ
م�ساركة ما بني 20 ـ 30 رئي�س دولة يف 
ق حلم رئي�س توغو؟! ة؛ فهل يتحقرّ القَمرّ

اأ�سداء حول القّمة
اأو حتررّك عربي  ردرّ  اأيرّ  يف ظل غياب 
ة،  القَمرّ هذه  عقد  �سد  اإ�سالمي  اأو 
دت اأو�ساط و�سخ�سيات وموؤ�س�سات  ندرّ
وعربية،  فل�سطينية  و�سعبية  اإعالمية 
من  رت  وحذرّ ة،  القمرّ هذه  بعقد 
خماطرها واأهدافها امل�سبوهة، واأَكرّدت 
احلقيقية  الأفريقية  الأمم  م�سالح  اأَنرّ 
وم�ساعيها للتنمية امل�ستدامة وتدعيم 
الزدهار والتطوير؛ ل تلتقي مع نظام 
يف  العن�رسي  ال�ستعماري  الحتالل 
والإرهابي  العدواين  ب�سجِلرّه  فل�سطني 
احلافل، وفق بيان �سادر عن املوؤمتر 

ال�سعبي لفل�سطينيي اخلارج.

»الإ�رسائيلية«  ال�سحف  بع�س  وذكرت 
وجنوب  واملغرب  الفل�سطينيني،  اأَنرّ 
ة يف توغو،  اأفريقيا م�ستاوؤون من القَمرّ
فيها  الوزراء  رئي�س  �سي�سعى  التي 
الدبلوما�سية  العالقات  تعزيز  اإىل 
والقت�سادية، واأو�سحت تلك امل�سادر 
اأهمية  من  تقلل  »اإ�رسائيل«  اأَنرّ 
القمة  لعرقلة  الفل�سطينية  املبادرات 

الإفريقية القادمة، ح�سب تعبريها.

اأّي دور عربي واإ�سالمّي!

دولة توغو، من اأ�سغر الدول الأفريقية 
عدد  يتجاوز  ول  امل�ساحة،  حيث  من 
دولة  هي  ن�سمة،  ماليني   8 �سكانها 
الإ�سالمي،  التعاون  منظمة  يف  ع�سو 
التي  املنظمة  هذه  1997م،  عام  منذ 
�ست يف العا�سمة املغربية بتاريخ  تاأ�سرّ
ا على جرمية  25 من �سبتمب 1969م، رًدرّ
القد�س  يف  الأق�سى  امل�سجد  اإحراق 
املنظمة،  تعريف  وح�سب  املحتلة، 
للعامل  اجلماعي  ال�سوت  ثل  متمُ فاإنَرّها 
م�ساحله  حلماية  وت�سعى  الإ�سالمي، 
فل�سطني  ل  وت�سكرّ عنه،  والتعبري 
والقد�س ال�رسيف اأبرز املجالت ذات 
ك  تتحررّ فهل  بها،  تعنى  التي  الأولوية 

منظمة التعاون الإ�سالمي، باعتبارها 
كياناً جامعاً لأكرث من 25 دولة اأفريقية 
بعدم  الأع�ساء  الدول  واإقناع  لل�سغط 
 – الأفريقية  ة  القَمرّ يف  امل�ساركة 
ل  �سامتة  �ستبقى  اأم  الإ�رسائيلية، 
ك �ساكناً يف بحٍر ت�سعى »اإ�رسائيل«  حتررّ
ته وك�سب مغامنه ال�سيا�سية  لقتحام جلرّ
الو�سع  بذلك  م�ستغلة  والقت�سادية، 
العربي والإ�سالمي املتاأزم، واملواقف 
الفل�سطينية  الق�سية  جتاه  املتخاذلة 
تها! اأم للمنظمة راأي اآخر من�سجم  برمرّ
لها،  امل�ست�سيف  البلد  تطلرّعات  مع 
الدافع  اأي  الررّ م�سلحة  ي�سبرّ يف  ا  ربرّ
»اإ�رسائيل«،  مع  العالقات  تطبيع  نحو 
�سفو  لتعكري  منا�سب  الوقت غري  واأَنرّ 

ه! هذا التوجرّ

واإىل جانب منظمة التعاون الإٍ�سالمي، 
العربية  للدول  اآخر ميكن  كيان  هناك 
املن�سوية حتته اأن تعلب دوراً يف قطع 
الطريق على »اإ�رسائيل« من اإمتام عقد 
الإفريقي،  الحتاد  وهو  القمة،  هذه 
اأفريقية، واأق�سد  الذي ي�سمرّ 55 دولة 
واملغرب،  اجلزائر  من  كلرّ  بذلك 
الدولتان اللتان لهما ثقلهما وتاأثريهما 
للدولتني  وميكن  ال�سمراء،  القارة  يف 
ة،  لعب دور كبري يف منع عقد هذه القمرّ
اأو التقليل من عدد الدول امل�ساركة، 
»اإ�رسائيل«،  على  اخلناق  وت�سديد 
نفوذها  وتعزيز  لها  توغرّ ِجماح  وكبح 
والقت�سادي  وال�ستخباراتي  الأمني 
يف القارة ال�سمراء، فهل تفعل؟ ننتظر 

لرنى!

مربوك الهاين

جمتمع املعرفة و�سبابنا العربي يف ظل الأزمات الراهنة
اإعداد/فــادي حممد 

الدحدوح ماج�ستري القيادة 
ومتخ�س�ض يف البحث العلمي 

والدرا�سات العليا

الع�رس  �سمات  اأهم  من  لعل 
يف  املت�سارع  التغري  الراهن،  
اأن  اإل  احلياة.  جمالت  كل 
الت�سارع الذي طال جمال اإنتاج 
الإن�سانية والتطبيقات  املعرفة 
عنها،  املرتتبة  التكنولوجية 
بحيث  اأحد  عن  خافيا  يعد  مل 
اإىل  املعارف  اإنتاج  تنامي  اأدى 
بـالنفجار  يعرف  اأ�سبح  ما 

املعريف.
خطورة،  امل�ساألة  يزيد  ومما 
اأن املعرفة املنتجة �رسيعا ما 
تتقادم لتحل مكانها معرفة من 
بع�س  اأن  ذلك  من  اأرقى،  نوع 

ت�سبح  التكنولوجية  البتكارات 
بلوغها طور  قبل  متخلفة حتى 
اإىل  يوؤدي  وهذا  ال�ستخدام، 
اإىل  املجتمعات  حاجة  تزايد 
املخرتعني واملنتجني للمعرفة، 
ملواكبة  اخليال  خ�سوبة  واإىل 
الراهن،  املعريف  التطور  اإيقاع 
ذلك لأن املعلومات واملهارات 
اأ�سبحت  والكفايات،  والقدرات 
اليوم اأكرث �رسورة لبقاء الأمم. 
�سوق  يبق  مل  العاملي  فال�سوق 
بل  فقط،  واخلدمات  املنافع 
�سوق الأفكار اأي�سا، تلك الأفكار 
التي �رسعان ما يتجاوزها الزمن 

ويتحتم جتديدها با�ستمرار.

الراهنة  الأزمات  ظل  ويف 
العربية  بالأمة  العا�سفة 
على  يتحتم  والإ�سالمية 

العامة  القيادية  موؤ�س�ساتنا 
القرار  و�سناع  واخلا�سة، 
ال�سباب  رعاية  اإىل  الفاعلني 
رعاية تامة وبناء جمتمع معريف 
تام لهم يف ظل ثورة من الأفكار 
اأطياف  بكل  تع�سف  التي 

املجتمعات العربية.
     اإن النمو والتطور والبتكار 
ل يتم اإل بناًء علي فل�سفة ت�سع 
والقيم  والأولويات  املحددات 
القول  ميكننا  اخللفية   بهذه   .
اأن  جمتمع املعرفة هو جمتمع 
يعرف   والذي   . يعرفون  الذين 
يعرف  الذي  الرا�سد  ذلكم  هو 
ي�سل  كيف  ويعرف  يريد  ماذا 
يريد  ما  اأو يحقق  يريد  ما  ايل 
ويعرف كيف يوؤمن بعد ذلك ما 

حقق مما يريد . 
فالذي يعرف ما يريد هو الذي 

واأهدافاً  وفل�سفة  فكرة  ميلك 
مبينة ي�سعي لتحقيقها بناًء علي 
وهذا  والفل�سفة  الفكرة  هذه 
واخلطط  بالأهداف  يعرف  ما 
الإ�سرتاتيجية . اأما الذي يعرف 
ذاك  هو  يريد  ما  يحقق  كيف 
ومهارات  تقانات  ميلك  الذي 
والقرار  الأكفاأ  لالإنتاج  ودوافع 
يعرف  الذي  اأن  ثم   . الأمثل 
ذاك  فهو  يريد  ما  يوؤمن  كيف 
الذي ميلك من القيم الإن�سانية 
الأمن  ت�سمن  التي  الفا�سلة 
وتاج  واملجتمع  والأ�رسة  للفرد 
كما هو معلوم من  القيم  جميع 
نعني  و  العدل  هو  جدل  غري 
العدل   ال�سامل  بفهومه  العدل 
يف  ال�سلوك  ال�سخ�سي  والعدل  
يف  التعامل مع  الآخرين والعدل 
يف توزيع الرثوة والعدل  بالر�سا 

عن احلكم ال�سيا�سي والعدل يف 
الق�ساء بني النا�س.

تكوين  �رسورة  اإن  اأخرياً: 
اأجيال من املبتكرين املنتجني 
ذات  الرتبية  يجعل  للمعارف 
واإن  التعليم،  على  اأولوية 

لي�ست  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
احالماً واآمالً بل هي تقديرات 
علمية تبني علي بيانات واقعية 
واأولويات فكريه وفل�سفية فلي�س 
الميان بالتحلي ول بالتمني كما 

ورد يف احلديث.
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هناك  يكون  �أن  يتوقع  �أنه  م�ضيفا 
�ململكة  قبل  من  �إيجابي  تفاعل 
بهذ� �ل�ضدد كون �لأجو�ء �ل�ضيا�ضية 
بني  كبري  تقارب  وهناك  منا�ضبة 
للنفط  �لكبريين  �ملنتجني  �لبلدين 
يف منظمة �لبلد�ن �مل�ضدرة للبرتول 
ذ�تها. �ل�ضحيفة  بح�ضب  )�أوبك(، 

�ل�ضابق  �لعر�قي  �لنفط  وزير  و�ضدد 
على �أن �خلط �لناقل للنفط �لعر�قي 
�لأحمر  �لبحر  �إىل  �ململكة  عرب 
�أن�ضئ باأمو�ل عر�قية بدء� من منابع 
مو�نئ  �إىل  و�ضول  �لعر�قية  �لنفط 
�لأحمر،  �لبحر  على  �ل�ضعودية  ينبع 
عمالقة  خز�نات  �إن�ضاء  �إىل  �إ�ضافة 
على �مليناء هي �أي�ضا عائدة للعر�ق 
�لإن�ضاء  مبالغ  �ضد�د  و�ضولت  وفق 
و�أو�ضح بحر �لعلوم �أن �خلط توقف 
بقر�ر  �لثانية  �خلليج  حرب  بعد 

�ضعودي.
�لعر�قي يف  ومل ينقل خط �لأنابيب 
�ل�ضعودية �لنفط �لعر�قي منذ �أن غز� 
�لكويت يف عام 1990  �ضد�م ح�ضني 
جدير بالذكر �أن �ململكة ��ضتخدمت 

خط �لأنابيب �لعر�قي عرب �لأر��ضي 
حمطات  �إىل  �لغاز  لنقل  �ل�ضعودية، 
لأعو�م،  �لبالد  غرب  يف  �لكهرباء 
 2012 عام  يف  فتحه  تخترب  �أن  قبل 
لت�ضدير  جمال  �لريا�ض  مينح  مبا 
�ملزيد من نفطها �إذ� حاولت �إير�ن 

�إغالق م�ضيق هرمز.
�إىل ذلك، يقوم وزير �لنفط �لعر�قي 
ر�ضمية  بزيارة  �للعيبي  جبار  �حلايل 
�إىل �ل�ضعودية حاليا، ومن �ملقرر �أن 
ثنائية  حمادثات  �خلمي�ض،  يجري، 
خالد  �ل�ضعودي  �لطاقة  وزير  مع 

�لفالح.
�للعيبي يف بيان قبيل مغادرته  وقال 
رفيع  وفد�  يرت�أ�ض  �إنه  بغد�د، 
�مل�ضتوى ي�ضم عدد� من �مل�ضوؤولني 
نظريه  لدعوة  تلبية  وز�رته،  يف 
�ضبل  لبحث  �لفالح  خالد  �ل�ضعودي 
تعزيز وتطوير �لعالقات �لثنائية بني 
�لنفط  جمال  يف  خ�ضو�ضا  �لبلدين، 

و�لغاز.
�لطاقة  وزير  �أفاد  جهته،  من 
�ل�ضعودي خالد �لفالح، يوم �خلمي�ض، 
�لنفط  وزير  مع  �ملباحثات  باأن 
تعزيز  �رضورة  على  �أكدت  �لعر�قي 

�لذي  بالتفاق  �للتز�م  م�ضتوى 
�مل�ضدرة  �لبلد�ن  منظمة  تقوده 
�إمد�د�ت  لتقلي�ض  )�أوبك(  للبرتول 

�خلام.
وقال �لفالح يف بيان �إن �ملباحثات 
بني  �لروؤى  يف  باتفاق  خرجت 
��ضتقر�ر  �ضمان  �إىل  يرمي  �لبلدين 
وتعزيز  �لعاملية  �لنفط  �أ�ضو�ق 
يف  فيها  حتققت  �لتي  �ملكا�ضب 

�لفرتة �لأخرية.

�لعالقات  �أن  �لفالح،  وبني 
�ضت�ضهد  �لبلدين  بني  �لقت�ضادية 
ن�ضاطا �أكرث وتعاونا �أكرب وخا�ضة يف 
جمال فتح �ل�ضتثمار�ت �مل�ضرتكة 
وذكر  �لأعمال  ولرجال  لل�رضكات 
�لبيان �لذي �أ�ضدرته وز�رة �لطاقة 
�لعر�قي  �لنفط  وزير  �أن  �ل�ضعودية 
�لعهد  بويل  �لتقى  �للعيبي  جبار 
خالل  �ضلمان  بن  حممد  �لأمري 
زيارته للمملكة �لتي بد�أت �لثالثاء.

"كومري�ضانت"،  �ضحيفة  ك�ضفت 
قد  �ملتحدة  �لوليات  �أن  عن 
�لقن�ضليات  �إحدى  باإغالق  تاأمر 
�أر��ضيها،  على  �لعامة  �لرو�ضية 
من   755 مو�ضكو  �إبعاد  على  رد� 
و��ضنطن  متادي  بعد  دبلوما�ضييها، 
وكتبت  �ضدها  عقوبات  بفر�ض 
قد  �أنه  �جلمعة،  �أم�ض  �ل�ضحيفة، 
يف  �لقر�ر  هذ�  عن  �لإعالن  يتم 
عن  ونقلت  �ملقبل.  �ضبتمرب  مطلع 
"قد  قولها:  دبلوما�ضية،  م�ضادر 
من  �لأمريكية  �ل�ضلطات  تطلب 
رو�ضيا �إغالق و�حدة من �لقن�ضليات 
�لرو�ضية يف �لوليات �ملتحدة، رد� 

ق�ضت  �لتي  مو�ضكو  عقوبات  على 
ملوظفي  جذري  تقلي�ض  باإجر�ء 
�ل�ضفارة �لأمريكية يف رو�ضيا وحظر 

��ضتخد�م عدد من �لعقار�ت".
للوليات  �أن  �إىل  �لإ�ضارة  جتدر 
 3 �لر�هن  �لوقت  يف  �ملتحدة 
�لأر��ضي  على  عامة  قن�ضليات 
بطر�ضبورغ  �ضان  يف  �لرو�ضية، 
وفالديفو�ضتوك.  ويكاترينبورغ 
قن�ضليات   4 رو�ضيا  لدى  بينما 
�لأمريكية،  �لأر��ضي  على  عامة 
فر�ن�ضي�ضكو  و�ضان  نيويورك  يف 
حتدد  ومل  وهيو�ضنت.  و�ضياتل 
هذه  من  �أي  �ل�ضحيفة،  م�ضادر 

�إغالقها  �لقن�ضليات �لرو�ضية �ضيتم 
رد� على �لرد �لرو�ضي على �لعقوبات 

�لأمريكية.
فالدميري  �لرو�ضي  �لرئي�ض  و�أمر 
يكون  باأن  �ضابق  وقت  يف  بوتني 
�لدبلوما�ضية  �لبعثة  موظفي  عدد 
لعدد  م�ضاويا  رو�ضيا  يف  �لأمريكية 
يف  �لرو�ضية  �ل�ضفارة  موظفي 
�لوليات �ملتحدة، �أي 455 �ضخ�ضا 
فاإن على  له،  من كل جانب. ووفقا 
755 من موظفي �ل�ضفارة �لأمريكية 
وقف عملهم على �لأر��ضي �لرو�ضية 
ومغادرتها. ومنحت وز�رة �خلارجية 
�لرو�ضية، يوم 28 جويلية  �ملا�ضي، 

�لوليات �ملتحدة مهلة حتى مطلع 
موظفيها  ل�ضحب  �ملقبل  �ضبتمرب 
�لفائ�ضني من �ضفارتها بالإ�ضافة �إىل 
ذلك، حظرت رو�ضيا، �عتبار� من 1 
�لأمريكية  �ل�ضفارة  ��ضتخد�م  �أوت، 
يف  تخزين  م�ضتودعات  رو�ضيا  يف 
�ضيفية  ��ضتجمام  ومنازل  مو�ضكو، 

يف �ضو�حي مو�ضكو.  
�لرو�ضية،  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
على  رد�  �تخذت  �لتد�بري  هذه  �إن 
�ملناه�ضة  �لأمريكية  �ل�ضيا�ضة 
لرو�ضيا و�لعقوبات �جلديدة �ضدها 
�لأمريكي  �لكونغر�ض  تبناها  �لتي 

�ل�ضهر �ملا�ضي.

�لأمريكي جيم�ض  �لدفاع  وزير  قال 
ل  �ملتحدة  �لوليات  �إن  ماتي�ض 
كوريا  �أزمة  حل  يف  تاأمل  ز�لت 
من  �أيام  وبعد  دبلوما�ضيا  �ل�ضمالية 
�لوليات  بني  �للهجة  يف  ت�ضعيد 
قال  �ل�ضمالية،  وكوريا  �ملتحدة 
ماتي�ض �إن �حلرب �ضتكون "كارثية"، 

حترز  �لدبلوما�ضية  �جلهود  و�إن 
�خلمي�ض  بيونغيانغ  و�أعلنت  نتائج 
�أنها تخطط لإطالق �أربعة �ضو�ريخ 
�لأمريكية  بالقرب من جزيرة غو�م 

يف �ملحيط �لهادئ.
�لرئي�ض  حذر  �ضابق  وقت  ويف 
كوريا  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي، 

جد�  تقلق  "�أن  عليها  باأن  �ل�ضمالية 
فعلت  �إذ�  بها  �ضيلحق  مما  جد�" 
�لوليات �ملتحدة و�ضدد  �ضيئا �ضد 
تر�مب على �لقول �إن تهديده لكوريا 
رمبا  و�لنار"  "�لغ�ضب  بـ  �ل�ضمالية 

"مل يكن �ضديد� مبا فيه �لكفاية".
وقد ت�ضاعدت �لتوتر�ت بني �لبلدين 

يف �لأ�ضابيع �لأخرية بعد قيام كوريا 
�ضاروخ  �إطالق  باختبار  �ل�ضمالية 
جويلية  يف  للقار�ت  عابر  بال�ضتي 
�لأمم �ملتحدة  �أقرت  �ملا�ضي وقد 
موؤخر� جمموعة عقوبات �قت�ضادية 
جديدة �ضد بيونغيانغ جر�ء برنامج 

�أ�ضلحتها �لنووية و�ل�ضاروخية.

دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�ض  �دعى 
�لكثري  �أنفقت  رو�ضيا  �أن  تر�مب، 
وذلك  حماربته،  على  �لأمو�ل  من 
تاأييد  يف معر�ض رّده على مز�عم 
مو�ضكو له خالل �ل�ضباق �إىل �لبيت 
و�أدىل  �ملا�ضي  �لعام  �لأبي�ض 
�لتعليق،  بهذ�  �لأمريكي  �لرئي�ض 
يف  �لتحقيق  حول  �ضوؤ�ل  على  رد� 
�لرو�ضي" يف �لنتخابات  "�لتدخل 
�ملحقق  يجريه  �لذي  �لرئا�ضية، 
وقال خالل  مولر  روبرت  �خلا�ض 
نعمل  "نحن  �ل�ضحفيني:  حو�ر مع 
غري  لدينا  �لو�ضع  )مولر(  معه 
رو�ضيا  وبني  للغاية..بيننا  عادي 
يف  تو�طوؤ  �أي  هناك  يكن  مل 
�إذ  �لعك�ض متاما،  �لو�قع، بل على 
�أنفقت مو�ضكو �لكثري من �لأمو�ل 

ملكافحتي وحماربتي".

�لأمريكي  �لكونغر�ض  ويجري 
�لتدخل  يف  م�ضتقال  حتقيقا 
�لنتخابات  يف  �ملزعوم  �لرو�ضي 
بها  �لتي فاز  �لأمريكية،  �لرئا�ضية 
يحقق  مو�ز،  خط  وعلى  تر�مب. 
مولر،  روبرت  �خلا�ض،  �ملدعي 
يف �ت�ضالت م�ضاعدي تر�مب مع 
�لرو�ضية  �ل�ضلطات  ونفت  رو�ضيا 
مر�ر� وتكر�ر� هذه �ملز�عم. و�أكد 
�ملتحدث با�ضم �لرئي�ض �لرو�ضي، 
�أ�ضا�ض  "ل  �أن  بي�ضكوف  دميرتي 
�خلارجية  وزير  ورد  متاما"..  لها 
على  لفروف  �ضريغي  �لرو�ضي 
يف  رو�ضيا  بتدخل  �لدعاء�ت 
�ملتحدة  �لوليات  يف  �لنتخابات 
ل  �أنه  بتاأكيد  و�أملانيا  وفرن�ضا 
توجد �أية وقائع �أو �أدلة تدعم هذه 

�لأقاويل.

�ضحيفة  ن�رضته  تقرير  �أفاد 
باأن  �لأمريكية  بو�ضت"  "و��ضنطن 
ت�ضمد  "�ل�ضغرية"  قطر  دولة 
�لدول  من   4 مقاطعة  �أمام  بثبات 
عميقة  �أزمة  يف  لها،  �ملجاورة 
قطر  �أ�ضحت  باملنطقة،  ع�ضفت 

فيها تلعب دور �لهجوم.
ووفقا لل�ضحيفة، فقد ��ضتخدمت 
بالطاقة،  �لغنية  �خلليجية،  �لدولة 
حملة  على  �ضهرين  مرور  بعد 
�ملقاطعة، �ملليار�ت �لتي متلكها، 
من �أجل تقوية �قت�ضادها و�أمنها، 
من  جملة  �أعلنت  �لدوحة  �أن  كما 
عالقاتها  زت  وعَزّ �لإ�ضالحات، 
قد  �لذي  �لأمر  و�إير�ن،  تركيا  مع 
بو�ضت"  "و��ضنطن  بح�ضب  يعيد 
�ملنطقة  يف  �لتحالفات  ت�ضكيل 
جهود  �أن  �إيل  م�ضرية  ل�ضنو�ت. 
يف  ف�ضلت  �ملتحدة  �لوليات 
�ملقربني،  حلفائها  بني  �لتو�ضط 
�لأزمة بحدة  تد�ر  ذلك  وبدل من 

يف حمافل دبلوما�ضية وقانونية.
يف  �لقطرية  �لإجر�ء�ت  وعن 

نتجت  �لتي  �لتحديات  مو�جهة 
من  جمموعة  مع  �لأزمة  عن 
قطر  باأن  �لتقرير  �أفاد  جري�نها، 
ب�ضدة  �ملقاطعة  مبو�جهة  قامت 
من خالل تقدمي �ضكاوى ملجل�ض 
�لتجارة  ومنظمة  �لدويل  �لأمن 
�لطري�ن  منظمة  ودعت  �لعاملية، 
لالأمم  �لتابعة  �لدويل،  �ملدين 
كانت  �إذ�  ما  لبحث  �ملتحدة، 
�نتهكت  قد  وحليفاتها  �ل�ضعودية 
جو�  �ل�ضفر  معاهد�ت  من  �أيَّا 
�أمام  �جلوية  جمالتها  غلق  بعد 

�لرحالت �جلوية �لقطرية.
مع  عالقاتها  قطر  عززت  كما 
حلفائها  خ�ضارة  لتعوي�ض  �لغرب 
�خلليجيني �ل�ضابقني. ففي �لأ�ضبوع 
�ملا�ضي �أعلنت قطر �رض�ء 7 �ضفن 
مليار�ت   6 بقيمة  �إيطالية  حربية 
�لوليات  من  و��ضرتت  دولر، 
�ملتحدة طائر�ت مقاتلة من طر�ز 
"�إف 15" بقيمة 12 مليار دولر يف 

جو�ن �ملا�ضي.

نقلت �سحيفة "احلياة" ال�سعودية، عن اإبراهيم بحر العلوم، وزير النفط العراقي ال�سابق، قوله اإنه من 
ال�سروري ا�ستعادة خط اأنابيب قدمي كان ي�ستخدم لت�سدير النفط العراقي عرب ال�سعودية وقال بحر 

العلوم، وزير النفط العراقي ال�سابق، رئي�س جلنة النفط والطاقة الربملانية، "�سبق وناق�سُت هذا املو�سوع مع 
اجلانب ال�سعودي"

وزير الدفاع الأمريكي جيم�س ماتي�س

ق.د

العراق يريد ا�ستعادة اأنبوب �سدام من ال�سعودية

كومري�سانت

كيف �سرتد وا�سنطن على مو�سكو؟

احلرب �ستكون كارثية واجلهود الدبلوما�سية ب�ساأن كوريا ال�سمالية 

ترامب

وا�سنطن بو�ست

رو�سيا اأنفقت الكثري من املال 
ملحاربتي

بعد �سهرين على املقاطعة قطر 
تتحول من الدفاع اإىل الهجوم

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  قال 
تر�مب لل�ضحفيني، �إن �إد�رته "قريبة 
جد�" من تبني ��ضرت�تيجية جديدة 
خا�ضة باأفغان�ضتان ونقلت "رويرتز" 
قريبون..  "نحن  قوله:  تر�مب  عن 
�لقر�ر(.  �تخاذ  )من  جد�  قريبون 
�إيل.  بالن�ضبة  جد�  كبري  قر�ر  �إنه 
ن�ضعى  ونحن  �لفو�ضى،  ورثت  �إنني 
ملمو�ض"ويتو�جد  ب�ضكل  لتقليلها 
يف �أفغان�ضتان حاليا نحو 8.4 �ألف 
ع�ضكري �أمريكي يخو�ضون عمليات 
قو�ت  ويدربون  �لإرهاب  ملكافحة 

�لأمن �لأفغانية.
منذ  �ملتحدة،  �لوليات  وتخو�ض 
2001، عمليات �ضد م�ضلحي حركة 
�ضد  وكذلك  �ملت�ضددة  "طالبان" 
�لإرهابي  "د�ع�ض"  تنظيم  عنا�رض 
)ظهرو� يف �ل�ضنو�ت �لأخرية( وعلى 
�لرغم من جهود و��ضنطن وحلفائها 
�لع�ضكرية  �ملو�جهات  تز�ل  ل 
وثمة  بل  م�ضتمرة،  �أفغان�ضتان  يف 
تقدير�ت تفيد باأن حركة "طالبان" 
على  �ضيطرتها  ب�ضط  من  متكنت 

نحو ن�ضف �أر��ضي �لبالد.

ترامب
نحن قريبون جدا من اتخاذ قرار 

ا�سرتاتيجي ب�ساأن اأفغان�ستان

يف  �ملوريتانية،  �ل�رضطة  قب�ضت 
�خلمي�ض/ ليل  من  متاأخر  وقت 

غده،  ولد  حممد  على  �جلمعة، 
�ملعار�ض،  �ل�ضيوخ  جمل�ض  ع�ضو 
مبغادرة  له  �ل�ضماح  رف�ضها  بعد 

�لبالد قبل �ضاعات من ذلك.
ومت منع ولد غده، �خلمي�ض 10 �أوت 
من مغادرة �لبالد عرب معرب رو�ضو، 

جنوبي  تر�رزه،  ولية  عا�ضمة 
و�أبلغته  �ل�ضنغال،  باجتاه  �لبالد، 
من  �لأو�مر  تنتظر  باأنها  �ل�رضطة 
جمل�ض  ع�ضو  وكان  نو�ك�ضوط 
نيته  عن  �أعلن  �ملعار�ض  �ل�ضيوخ 
من  للعالج  فرن�ضا،  �إىل  �ملغادرة 
بع�ض �لإ�ضابات �لتي تعر�ض لها �إثر 
�رضب �ل�رضطة له، بعد م�ضاركته يف 

�لد�ضتور،  لتعديل  تظاهرة مناه�ضة 
قرب كرفور مدريد.

�أحيانا من  �إنه يعاين  وقال ولد غده 
�إ�ضابات يف  �لتنف�ض، ومن  �ضيق يف 
�لبطن، ويف مناطق �أخرى يف ج�ضمه 
وق�ضت حمكمة موريتانية، يف وقت 
 6 بال�ضجن  غده  ولد  على  �ضابق، 
�أ�ضهر مع وقف �لتنفيذ، على خلفية 

عن  �أ�ضفر  ب�ضيارته  ده�ض  حادث 
مقتل 3 �أ�ضخا�ض عن طريق �خلطاأ 
جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن ��ضتفتاء �ضعبيا 
�ل�ضهر  من  �خلام�ض  يف  �أجري، 
�ألغى جمل�ض �ل�ضيوخ �لذي  �جلاري، 
يدخل يف ع�ضويته ولد غده، وين�ضط 
�ل�ضيوخ  من  �ضمن جمموعة  �لأخري 

�ملناوئني لال�ضتفتاء.

اإعتقال ع�سو معار�س مبجل�س ال�سيوخ املوريتاين

�سحيف احلياة ال�سعودية
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 وذلك �إذ� و�فق �لزعيم كيم جونغ �أون 
على �خلطة ورف�شت كوريا �ل�شمالية 
تهديد�ت �لرئي�س �لأمريكي، دونالد 
بـ"�لنار  فيها  توعد  �لتي  تر�مب، 
"بعيد  �إن تر�مب  و�لغ�شب"، وقالت 
عن �لر�شد"وحذرت و��شنطن كوريا 
�ل�شمالية من �أن حتركاتها قد توؤدي 
فيها"  �حلاكم  �لنظام  "نهاية  �إىل 
هايز،  وينغفيلد  روبرت  ويقول، 
�إن  غو�م،  يف  �شي  بي  بي  مر��شل 
تهديد  باأن  عام  �إح�شا�س  هناك 
تهديد  جمرد  �ل�شمالية  كوريا 
�لنا�س يف �جلزيرة  كالمي، ومعظم 
بيونغيانغ  �شنت  �إذ�  باأنه  ي�شعرون 
�شيكون  فاإنه  بال�شو�ريخ،  هجوما 

خطوة �نتحارية لنظامها �حلاكم.

ماذا تخطط كوريا ال�سمالية؟

�لأربعاء  �ل�شمالية  كوريا  �أعلنت 
�شاروخي  لهجوم  تخطط  �أنها 
ي�شتهدف جزيرة غو�م، وهي جزيرة 
لقو�عد  ومقر  �لهادئ  باملحيط 
قنابل  وقاذفات  �أمريكية  ع�شكرية 
��شرت�تيجية، ويقطن فيها نحو 163 
�أعلنته  �آخر  بيان  ويف  �شخ�س  �ألف 
قالت  �حلكومية،  �لإعالم  و�شائل 
من  "�شينتهي  �جلي�س  �إن  بيونغيانغ 
و�شع �خلطة متاما" بحلول منت�شف 
�أوت �جلاري، ثم ير�شلها للزعيم كيم 

جونغ �أون للمو�فقة عليها.
يف  �لر�شمية  �لأنباء  وكالة  ونقلت 
�جلي�س،  قائد  عن  �ل�شمالية  كوريا 
قوله:  غيوم،  ر�ك  كيم  �جلرن�ل 
�لكوري  �ل�شعب  جي�س  "�شيطلق 
�شو�ريخ هو��شونغ 12، لتعرب �لأجو�ء 
�شيمان وهريو�شيما  فوق مقاطعات 

وكوت�شي �ليابانية".
�ل�شو�ريخ  "�شتحلق  و�أ�شاف: 
كيلومرت� ملدة 1065  مل�شافة 3356 
ثانية، لت�شقط يف �ملياه على م�شافة 
كيلومرت� من جزيرة غو�م"   40  :30
و�شو�ريخ هو��شونغ 12 هي �شو�ريخ 
م�شنعة  �ملدى،  وطويلة  متو�شطة 
هي  ما  �ل�شمالية  كوريا  يف  حمليا 

ردود �لفعل �لإقليمية؟
بيان  على  غو�م  جزيرة  حاكم  علق 

وقال  �خلمي�س،  �ل�شمالية  كوريا 
حتب  ما  عادة  �ل�شمالية  كوريا  �إن 
متوقعة،  غري  ت�رصفاتها  تكون  �أن 
�شو�ريخ على  �ملا�شي  و�أطلقت يف 
�إيدي  �حلاكم  و�أ�شاف  نحو مفاجئ 
عن  يك�شفون  �لآن  "�إنهم  كالفو: 
يريدون  ل  �أنهم  يعني  ما  نو�ياهم، 
�أي �شوء فهم. �عتقد �أنها حالة من 
و�شف  ذلك،  غ�شون  يف  �خلوف" 
�ليابانية،  با�شم �حلكومة  �ملتحدث 
كوريا  ت�رصفات  �شوغا،  يو�شيهايد 
للمنطقة،  "م�شتفزة  باأنها  �ل�شمالية 
مبا فيها �ليابان وكذلك �أي�شا لأمن 
�ملجتمع �لدويل"و�أ�شاف: "ل ميكن 
�أن نت�شامح مع ذلك �أبد�"وقال وزير 
�لدفاع �لياباين، �إت�شونوري �أونودير�، 
�أمام �لربملان �إن بالده قد تعرت�س 
يف  �شمالية  كورية  �شو�ريخ  �أية 
غو�م،  جزيرة  �إىل  موجهة  �أجو�ئها 
ذلك،  يف  �لقانوين  �حلق  ولديها 
وجود  تهدد  �خلطوة  هذه  مثل  لأن 
�ليابان كدولة و�شدر ت�رصيع برملاين 
عن  �لدفاع  لليابان  يجيز  موؤخر�، 
�آخرين  وحلفاء  �ملتحدة  �لوليات 
�شد �أي هجوم. وكان موقف �ليابان 
يف �ملا�شي هو �عرت��س �ل�شو�ريخ 
فقط  �أر��شيها  �شد  �ملوجهة 
�لكوري  �جلي�س  �أعلن  جانبه،  من 
للتحرك  م�شتعد  �أنه  �جلنوبي 
هيئة  با�شم  متحدث  وقال  �ل�رصيع 
�لكوري  باجلي�س  �مل�شرتكة  �لأركان 
"�إذ�  ت�شيون:  جاي-  روه  �جلنوبي، 
��شتفز�ز  �أي  �ل�شمالية  كوريا  نفذت 
�لع�شكري،  حتذيرنا  متحدية 
وحا�شم،  قوي  فعل  برد  �شتو�جه 
من جانب جي�شنا و�لتحالف �لكوري 

�جلنوبي �لأمريكي".

ماذا يقول اجلانبان؟

و�شفت و�شائل �لإعالم �حلكومية يف 
دونالد  ت�رصيحات  �ل�شمالية  كوريا 
بيونغيانغ  فيها  هدد  �لتي  تر�مب 
"�لنار  �شتو�جه  باأنها  �لثالثاء 
بالده،  هددت  ما  �إذ�  و�لغ�شب" 
�لهر�ء"وو�شط  من  "�شحنة  باأنها 
�أ�شدر  مت�شاعد،  �إعالمي  خطاب 
�شديد  بيانا  �لأمريكي  �لدفاع  وزير 
�للهجة �لأربعاء، دعا فيه بيونغيانغ 
للت�شلح  برناجمها  وقف  �إىل 
وز�رة  تبذل  "بينما  ماتي�س:  وقال 
من  جهدها،  ق�شارى  خارجيتنا 
�لعاملي  �لتهديد  م�شكلة  حل  �أجل 
�لو�شائل  عرب  �ل�شمالية  لكوريا 
�أن  مالحظة  يجب  �لدبلوما�شية، 
�جليو�س �مل�شرتكة للتحالف متتلك 
�لآن �لقدر�ت �لدفاعية و�لهجومية، 
�لأكرث دقة وقوة وتدريبا على كوكب 
ح�شابه  عرب  تر�مب،  �لأر�س"وغرد 
من  �لأربعاء  تويرت  موقع  على 
عطلته،  يق�شي  حيث  نيوجري�شي، 
من  �لأمريكية  �لرت�شانة  �إن  قائال 
�لأ�شلحة �لنووية "�أقوى من �أي وقت 

م�شى".
جزيرة �شغرية لكنها ��شرت�تيجية

يف  �لربكانية  غو�م  جزيرة  تقع 
�لفلبني  بني  �لهادئ  �ملحيط 
نحو  م�شاحتها  وتبلغ  وهاو�ي، 
�إقليم  هي  مربعا  كيلومرت�   541
�شكانها  عدد  ويبلغ  �أمريكي، 
يعني  وهذ�  ن�شمة  �ألف   163 نحو 
يف  يولدو�  �لذين  �لأ�شخا�س  �أن 
�أمريكيون،  مو�طنون  �جلزيرة 
ولهم حاكم منتخب وجمل�س نو�ب، 
�لت�شويت  يف  �حلق  لهم  لي�س  لكن 

ت�شغل  �لأمريكي  �لرئي�س  لنتخاب 
نحو  �لأمريكية  �لع�شكرية  �لقو�عد 
ربع م�شاحة �جلزيرة، وينت�رص فيها 
نحو 6 �آلف جندي، وهناك خطط 
�جلزيرة  كانت  �آخرين  �آلف  بن�رص 
رئي�شية  �أمريكية  ع�شكرية  قاعدة 
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  خالل 
حيوية  �نطالق  نقطة  تز�ل  ول 
للعمليات �لأمريكية، وتوفر �إمكانية 
�لو�شول �إىل بوؤر توتر حمتملة، مثل 
و�لكوريتني  �جلنوبي  �ل�شني  بحر 

و�مل�شايق �لتايو�نية.
هل �لأمر مقلق؟

�لأمريكي،  �خلارجية  وزير  �شعى 
طماأنة  �إىل  تيلر�شون،  ريك�س 
�ل�شمالية  كوريا  باأن  �لأمريكيني 
وقال  و�شيكا  خطر�  متثل  ل 
غو�م  يف  توقف  �لذي  تيلر�شون، 
رحلة  بعد  بالوقود  طائرته  لتزويد 
ياأمل  �أنه  �آ�شيا،  �رصق  جنوب  �إىل 
�أن توؤدي "حملة �ل�شغوط" �لدولية، 
و�ل�شني،  رو�شيا  فيها  ت�شارك  �لتي 
�إىل حو�ر جديد مع بيونغيانغ "عن 
تيلر�شون  جديد"و�أ�شاف  م�شتقبل 
ب�شورة كبرية  يتغري  �أن �ملوقف مل 
و�أنه  �ملا�شية،  �لقليلة  �لأيام  يف 
ينعمو�  "�أن  لالأمريكيني  ميكن 
�لكوري  �جلي�س  هادئ"وقال  بنوم 
�أي حترك غري  ير  �إنه مل  �جلنوبي 
يثري  �ل�شمالية، قد  معتاد يف كوريا 

��شتفز�ز�.
من جانبها، حثت �ل�شني �لأطر�ف 
على �لتز�م �لهدوء، وو�شفت �ملوقف 
باأنه "معقد وح�شا�س"وعلى �لرغم 
�لأمم  فر�شتها  �لتي  �لعقوبات  من 
�إل  �ل�شمالية،  كوريا  بحق  �ملتحدة 
�أن �لأخرية نفذت جتربتني نوويتني 
�لعام �ملا�شي، و�ختبارين ل�شو�ريخ 
بالي�شتية عابرة للقار�ت يف جويلية 
تقارير  عدة  و�أ�شارت  �ملا�شي 
�ل�شمالية  كوريا  �أن  �إىل  موؤخر� 
باإنتاج  هدفها،  حتقيق  من  متكنت 
تكفي  بدرجة  �شغرية  نووية  ر�أ�س 
لكن  �شو�ريخها  د�خل  لتحميلها 
موؤكدة،  غري  تظل  �لتقارير  هذه 
وي�شكك �أغلب �ملحللني يف �إمكانية 
�أن ت�شن بيونغ يانغ هجوما ��شتباقيا 

على �لوليات �ملتحدة.

�ملهاجرين  ع�رص�ت  مهربون  �أجرب 
�لأفارقة على �لقفز �إىل �لبحر قبالة 
�شو�حل �ليمن، يف حادث هو �لثاين 
بح�شب  يومني،  خالل  نوعه  من 
و�أو�شحت  �لدولية  �لهجرة  منظمة 
جثامني،   5 على  عرث  �أنه  �ملنظمة 
ول يز�ل قر�بة 50 �شخ�شا مفقودين 
�لأول، قالت �ملنظمة  ويف �حلادث 
�إنها عرثت على جثامني 29 مهاجر� 
�لقفز  على  �أي�شا  مهربون  �أجربهم 
�إىل �ملياه عندما ر�أو� دورية تقرتب 

 120 بني  من  �ل�شحايا  وكان  منهم. 
فاإن  للمنظمة،  ووفقا  مهاجر� 
متو�شط �أعمار �لركاب، �لذين كانو� 
�ل�شومالية  �جلن�شيتني  يحملون 

و�لإثيوبية، 16 عاما.
يف  �ملهاجرون  هوؤلء  ياأمل  وكان 
�لعي�س يف دول �خلليج �لغنية بالنفط 
عرب �ليمن �لتي متزقها �حلرب وقال 
�ليمن،  يف  �ملنظمة  بعثة  رئي�س 
�أخربو�  "�لناجون  بويك:  دي  لور�ن 
�ملهرب  �أن  �ل�شاطئ  على  زمالءنا 

�لبحر"  �إىل  �لقفز  على  �أجربهم 
عندما ��شتبه يف وجود دورية قرب 
�أن �ملهرب عاد  و�أ�شافو�  �ل�شاطئ 
مزيد  جللب  �ل�شومال  �إىل  بالفعل 
عرب  �ليمن  �إىل  �ملهاجرين  من 

نف�س �مل�شار.
مرّوع  �أمر  "هذ�  بويك:  دي  وقال 
وغري �إن�شاين... معاناة �ملهاجرين 
للغاية.  �شديدة  �لطريق  هذ�  عرب 
يدفعون  �ل�شباب  من  �لكثري 
)�لأمو�ل( للمهربني على �أمل كاذب 

يف م�شتقبل �أف�شل."  وعلى �لرغم 
�ملتفاقم  �لإن�شاين  �لو�شع  من 
من  كثري  يز�ل  ل  �حلرب،  وحالة 
�لأفارقة ينظرون �إىل �ليمن كبو�بة 
�أوروبا  �أو  �لغنية  �خلليج  دول  �إىل 
�إن  �لدولية  �لهجرة  منظمة  وتقول 
نحو 55 �ألف مهاجر غادرو� �لقرن 
�لآن،  حتى  �ليمن  �إىل  �لأفريقي 
ن�شفهم  من  �أكرث  �أن  �إىل  م�شرية 
من  و"جلهم"  عاما   18 دون  كانو� 

�لن�شاء.

اأعلنت كوريا ال�سمالية اأن خططها التي قد تت�سمن اإطالق �سواريخ بالقرب من جزيرة غوام الأمريكية يف املحيط 
الهادئ �ستكون جاهزة قريبا، وذلك يف وقت ت�ساعدت فيه احلرب الكالمية بني بيونغيانغ ووا�سنطن وقالت و�سائل 

اإعالم حكومية يف كوريا ال�سمالية اإن �سواريخ من طراز هوا�سونغ-12 �ستطلق لتعرب من فوق اأرا�سي اليابان وت�سقط 
يف مياه البحر على بعد 30 كيلومرتا من جزيرة غوام

كوريا ال�سمالية

ق.د

خطط �لهجوم على جزيرة غو�م �لأمريكية �ستكون جاهزة خالل �أيام

منظمة الهجرة الدولية

غرق ع�سر�ت �ملهاجرين "بعد �إجبارهم على �لقفز �إىل �لبحر"

لن يتم تخفيف الأزمة الإن�سانية عن غزة

هاآرت�س: �نهيار �لبنية �لتحتية يف 
غزة �سيقود حما�س للحرب

�لحتالل  جي�س  يعترب 
�لتهديد  �أن  "�لإ�رص�ئيلي" 
�حلقيقي على �ل�شتقر�ر �ملهتز 
عند جبهة �إ�رص�ئيل – قطاع غزة 
�ملدنية  �لتحتية  بالبنية  مرتبط 
�ل�شياق،  هذ�  ويف  �لقطاع  يف 
��شتعر�شت �أجهزة �ل�شتخبار�ت 
مد�ولت  يف  "�لإ�رص�ئيلية" 
ُعقدت خالل �ل�شنة �لأخرية يف 
مكتب رئي�س �حلكومة، بنيامني 
نتنياهو، "توقعات قامتة" حيال 
�لأو�شاع �لتي �شت�شود يف قطاع 
غزة بحلول �لعام 2020 و�أ�شارت 
كامل  �نهيار  �إىل  �لتوقعات  هذه 
�شعوبات  �ل�شحي،  لل�رصف 
لل�رصب  �ملياه  تزويد  يف  كبرية 
�لكهرباء،  ل�شبكة  جزئي  و�أد�ء 
وذلك �إىل جانب ��شتمر�ر �رتفاع 
�أ�شال  �ملرتفعة  �لبطالة  ن�شبة 

وبالتايل �رتفاع ن�شب �لفقر.    
�ملحلل  ن�رصه  لتقرير  ووفقا 
�شحيفة  يف  �لع�شكري 
هرئيل،  عامو�س  "هاآرت�س"، 
جي�س  فاإن  �جلمعة،  �أم�س 
ممثال  "�لإ�رص�ئيلي"،  �لحتالل 
يف  �حلكومة  �أعمال  "من�شق  بـ 
و�شعبة  )�ملحتلة(:  �ملناطق 
�ل�شتخبار�ت �لع�شكرية )�أمان(، 
�أكرث،  قامتة  توقعات  ��شتعر�س 

موؤخر�.
�لتوقعات  هذه  ومبوجب 
��شتعر�شت  �لتي  �جلديدة، 
فاإن  �حلايل،  �ل�شيف  خالل 
�لتحتية  �لبنية  �نهيار  وترية 
�أ�رصع  �لقطاع  يف  �ملدنية 
�ل�شابقة،  �لتوقعات  من  و�أخطر 
و�أن �لتوقعات حيال �لعام 2020 
�أن  �جلي�س  ور�أى  �لآن  حتققت 
�لتحتية  �لبنية  يف  �لنهيار  هذ� 
هو �لذي �شيوؤثر ب�شكل �أ�شا�شي 
حما�س  حركة  �عتبار�ت  على 
يحيى  �لقطاع،  يف  وزعيمها 
�شاأنه  من  �لذي  �لأمر  �ل�شنو�ر، 
�لقر�ر  �لأمر  نهاية  مُيلي يف  �أن 
باملبادرة �إىل جولة قتال جديدة 
�أنه  هرئيل  "�إ�رص�ئيل"وذكر  مع 
قبل �لعدو�ن "�لإ�رص�ئيلي" على 
 ،2014 �لعام  �شيف  يف  غزة، 
�لقت�شادية  �لظروف  وكانت 
يف �لقطاع �أقل ق�شوة حينذ�ك، 
عن  نتنياهو  حكومة  �متنعت 
�إقر�ر خطو�ت من �أجل تخفيف 
وبعد  �لقطاع.  يف  �ل�شائقة 
حركة  حجم  �زد�د  �لعدو�ن، 
�أبو  كرم  معرب  عرب  �لب�شائع 
عدد  وبلغ  مر�ت،  خم�س  �شامل 

�لقطاع  �إىل  �لد�خل  �ل�شاحنات 
و�خلارجة منه حمملة بالب�شائع 
يوميا  �شاحنة  �ألف  قر�بة 
ترف�س  "�إ�رص�ئيل"  لكن  �أحيانا 
ترمي  خطو�ت  تنفيذ  �لآن 
�لإن�شانية  �لأزمة  تخفيف  �إىل 
�ملتفاقمة يف �لقطاع. وبح�شب 
هرئيل، فاإنه يوجد خالف حول 
�جلي�س  وزير  موقف  بني  ذلك 
"�لإ�رص�ئيلي"، �أفيغدور ليربمان، 

وقيادة �جلي�س �خلا�شعة له.
وقيادة  ليربمان  بني  و�خلالف 
باخلطط  �أي�شا  يتعلق  �جلي�س 
و�أكد  �لقطاع.  �شد  �لع�شكرية 
طو�ل  يحث  ليربمان  �أن  هرئيل 
خطو�ت  �إعد�د  على  �لوقت 
"وثمة  �لقطاع،  �شد  �شديدة 
مقتنعا  كان  �إذ�  ما  يف  �شك 
يعتقد  �لذي  �جلي�س،  باأفكار 
)م�شلحة(  مو�جهة  حال  يف  �أنه 
�أ�شد  �رصبة  توجيه  بالإمكان 
�لع�شكري  حما�س  لذر�ع  بكثري 
�حلكم  �إبقاء  نف�شه  �لوقت  يف 
�ملدين للحركة على حاله"وكان 
�لأمن  ملجل�س  �ل�شابق  �لرئي�س 
قد  عميدرور،  يعقوب  �لقومي، 
ليربمان  بني  �خلالف  �إىل  �أملح 
وقيادة �جلي�س مبقال ن�رصه يف 
يف  هيوم"،  "ي�رص�ئيل  �شحيفة 
وقال  �ملا�شي،  �ل�شهر  نهاية 
�أنه  �إىل  �لتطلع  ينبغي  �إنه  فيه 
يف �أي عدو�ن �آخر �شد �لقطاع 
�شعيفة  حما�س  تبقى  �أن  يجب 
�حلكم  على  قدرة  ذ�ت  ولكن 
وفيما يتعلق بهذ� �خلالف، كتب 
بني  �لع�شل"  "�شهر  �أن  هرئيل 
رمبا  �جلي�س،  وقيادة  ليربمان 
�خلالف  ب�شبب  قريبا  تنتهي 
�لتوتر  ب�شبب  و�أي�شا  غزة  حول 
بني �جلانبني حول �لطلب �لذي 
�إليئور  �لقاتل،  �جلندي  قدمه 
جي�س  �أركان  رئي�س  �إىل  �أز�ريا، 
غادي  "�لإ�رص�ئيلي"،  �لحتالل 

�آيزنكوت.
�ملت�شاعد  �لتطرف  �إطار  ويف 
�أن  هرئيل  ر�أى  "�إ�رص�ئيل"،  يف 
نتنياهو  �لتحقيقات �شد  "تقدم 
�إىل  �ل�شيا�شية  �ملوؤ�ش�شة  �أدخل 
�أي�شاً  هي  توؤثر  �أن  ميكن  هزة، 
�تخاذ  يف  �لر�أي  ترجيح  على 
هو  وما  �لأمنية.  �لقر�ر�ت 
قد  لليربمان،  بالن�شبة  �شحيح 
يكون �شحيحاً بالن�شبة لنتنياهو 
�لآن  حتى  �تخذ  �لذي  �أي�شا، 
ما  بكل  توجها حمافظا وحذر� 
يتعلق بتفعيل �لقوة �لع�شكرية".



الالعبون  يدخل  �سوف  اأين 
الأخرية  التح�سريية  املحطة 
جولت  اأوىل  خو�ض  قبل 
املربجمة  اجلديد  املو�سم 
ويف  داي.  ح�سني  ن�رص  اأمام 
عمراين  برمج  ال�سدد  هذا 

يخو�سهما  وديتني  مباراتني 
يف  التواجد  خالل  اأ�سباله 
اللقاء  �سيكون  حيث  البليدة 
الأول يف مواجهة نادي بارادو 
الرابطة  اإىل  اجلديد  ال�ساعد 
املقررة  الأوىل  املحرتفة 

ان  قبل  بالعا�سمة،  اليوم 
يالقوا بعد يومني نادي احتاد 
خالل  من  يختتمون  البليدة 
عا�سمة  يف  ترب�سهم  الودية 
بعدها  والعودة  الورود  مدينة 
ملوا�سلة  ق�سنطينة   اإىل 

للخرجة  اجلدي  ال�ستعداد 
ال�سهيد  ملعبهم  على  الأول 

حمالوي واأمام اأن�سارهم.
العمل  برنامج  �سياق  ويف 
الطاقم  طرف  من  امل�سطر 
عمراين  املدرب  فاإن  الفني 
اخرية  ودية  مباراة  برمج 
بق�سنطينة  جتري  لالعبيه 
الالعب  رفقاء  �سيواجه  اأين 
عني  جمعية  نادي  بلعمريي 
الرابطة  اإىل  ال�ساعد  مليلة 
املحرتف الثانية يف 18 اأو 19 
اأوت وهو الذي �سيكون امتحان 
ت�سكيلة  تعداد  امام  حقيقي 

اللقاء  ان  باعتبار  »ال�سيا�سي« 
عمراين  فر�سة  يكون  �سوف 
الت�سكيلة  �سبط  اأجل  من 
تبداأ  �سوف  التي  الأ�سا�سية 
يف  والوقوف  اجلديد  املو�سم 
جاهزية  على  الوقت  نف�ض 
قوية،  بداية  لتحقيق  الفريق 
املباريات  هذه  وان  خا�سة 
برنامج  يف  املتبقية  الثالث 
فر�سة  التح�سريي  الفريق 
اأجل  من  الهجومي  اخلط 
ا�ستفاقته بعدما �رصب  تاأكيد 
العلمة  مولودية  ودية  بقوة يف 
كاملة،  اأهداف  اأربعة  و�سجل 

مقابل تاألق اخلط الدفاعي. 
يوا�سل  اخرى،  جهة  من 
وبالتن�سيق  البدين  املح�رص 
لل�سباب  الطبي  الطاقم  رفقة 
الثنائي  جتهيز  على  العمل 
من  يعاين  الذي  وبلخري  دهار 
مولودية  اأمام  تلقياها  ا�سابة 
ل  انهما  تبني  حيث  العلمة 
وكل  معقدة  اإ�سابة  يعانيان 
ع�سلي  ت�سنج  الأمر  يف  مات 
عافيتهما  ي�ستعيدا  اأن  ينتظر 
ب�رصعة من اأجل امل�ساركة يف 
ت�سبق  التي  الأخرية  الوديات 

انطالق املو�سم اجلديد.
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وعمل مكثف ال�ستعادة دهار وبلخري

 �ضباب ق�ضنطينة يرتب�ص بالبليدة ويواجه 
بارادو واحتاد البليدة وديا

يوا�سل مدرب �سباب ق�سنطينة  عبد القادر عمراين حت�سري اأ�سباله 
بطريقة جدية حت�سبا النطالق املو�سم الكروي اجلديد اأين تتوا�سل 

التدريبات املكثفة وال�ساقة حتى يكون التعداد يف اف�سل جاهزية 
عند انطالق املو�سم الكروي اجلاري املحدد بتاريخ 25 اأوت املقبل، ويف 

هذا ال�سدد يخو�ض نادي عا�سمة ال�سرق اجلزائري ثالث ترب�ساته 
التح�سريية منذ ا�ستئناف التدريبات بعدما خا�ض ترب�سني يف 

ق�سنطينة وتون�ض برمج الطاقم الفني ترب�سا ثالثا مبدينة البليدة 
.    عي�سة ق.

اجلدية  القبة حت�سرياتها  رائد  ت�سكيلة  توا�سل 
حت�سبا لنطالق املو�سم الكروي اجلديد املقرر 
النادي  خا�ض  حيث  املقبل،  اأوت   25 بتاريخ 
العا�سمي مباراة ودية م�ساء اأول ام�ض اأمام نادي 
اأمل حيدرة من خالل الرتب�ض التح�سريي الذي 
يجريه اأ�سبال املدرب الروماين دان اأجنلي�سكو، 
خالل  قويا  بروزا  القبة  رائد  ي�سجل  اين 
املباريات الودية التح�سريية بعدما �سجل رابع 
فوز يف رابع مقابلة ودية يخو�سها منذ انطالقه 
بقوة  الرائد  ت�سكيلة  و�رصبت  التح�سريات،  يف 
اأهداف  بثالثة  حيدرة  امل  على  فازت  بعدما 
معنويات  يرفع  مقنعا  فوزا  حمققة  رد،  دون 
جماهري الرائد من اجل حتقيق الالعبني بداية 
الأهداف  وكانت  اجلديد،  املو�سم  يف  قوية 
الثالثة قد تداول عليها كل من املدافع فرحات 
الأول،  ال�سوط  يف  الت�سجيل  باب  افتتح  الذي 
النتيجة  مرتف  ح�سني  القائد  يعمق  ان  قبل 

بت�سجيل هدف ثالث جاء عرب ركلة جزاء، فيما 
ا�ساف املهاجم فار�ض بوعمران الهدف الثالث 
رائد  فريق  وقّدم  الأهداف.  مهرجان  خمتتما 
القبة مباراة مقبولة اأين كان الأداء يف امل�ستوى 
حيث تاألق النادي خا�سة يف ال�سوط الثاين وهو 
اللقاء الذي منح الطاقم الفني بن�سبة كبرية روؤية 
عن الت�سكيلة الأ�سا�سية التي �سوف يخو�ض بها 
امل  كانت مقابلة  اأين  النادي املو�سم اجلديد، 
حيدرة فر�سة املدرب الروماين من اأجل �سبط 
الثقة  مينحه  �سوف  الذي  الأ�سا�سي  التعداد 
بعدما اقدم على منح الفر�سة اإىل 23 لعبا من 
جاهزية  على  خالله  وقف  اللقاء  خو�ض  اجل 
ال�سوط  خا�ست  التي  الت�سكيلة  لكن  الالعبني، 
الثاين �سوف تكون بن�سبة كبرية التعداد الأ�سا�سي 
الذي �سوف يبداأ املو�سم الذي يف�سلنا اأ�سبوعني 

على رفع ال�ستار.                عي�سة ق.

ترب�ض  يف  بجاية  مولودية  فريق  اأم�ض  �رصع 
النادي  اإدارة  اأين برجمت  بالعا�سمة  حت�سريي 
ترب�سها التح�سريي مبدينة الدار البي�ساء حيث 
�سوف تتدرب ت�سكيلة املدرب م�سطفى ب�سكري 
البي�ساء،  بالدار  املدنية  احلماية  ملعب  على 
وياأتي ترب�ض العا�سمة حمطة حت�سريية ثانية 
للفريق بعدما كان اختتم ترب�ض تون�ض والذي 
يف  جنح  بعدما  بالناجح  الفني  الطاقم  و�سفه 
تطبيق برنامج العمل الذي كان �سطره وخو�ض 
برجمت  حيث  الودية،  املباريات  من  عدد 
الإدارة وبالتن�سيق رفقة الطاقم الفني عددا من 

املباريات الودية حتى يتمكن الفريق من خو�ض 
اأكرب عدد منها من اأجل التن�سيق بني اخلطوط 

الثالثة وتعويد الالعبني على املناف�سة.
نادي  اأمام  فازت  قد  »املوب«  ت�سكيلة  وكانت 
احتاد اأميزور النا�سط يف البطولة الهاوية خالل 
اأم�ض  اول  م�ساء  التي خا�ستها  الودية  املباراة 
ب�سكري  جعلت  نظيفة  بربعية  بنتيجة  وانتهت 
يطمئن على ال�سق الهجومي لفريقه، وهي رابع 
بعدما  البجاوي  النادي  يخو�سها  ودية  مقابلة 

كان لعب ثالثة يف ترب�ض حمام بورقيبة.
ع.ق.

اإدارة قرعي�ض تف�سخ عقد مهداوي بعد 48 
�ساعة من تعيينه

برية مدربا جديدا لدفاع تاجنانت 
وبو�ضعادة حم�ضرا بدنيا

 حل�ساب بطولة العامل
 الألعاب القوى

بطي�ص تق�ضى من 
الدور الت�ضفوي ل�ضباق 

3000م موانع
اق�سيت العداءة اجلزائرية اأمينة بطي�ض يف 
الدور ن�سف  النهائي �سباق 3000م موانع 

�سيدات بعد احتاللها املركز العا�رص لل�سباق 
الذي جرى م�ساء الربعاء املن�رصم حل�ساب 
بطولة العامل لألعاب القوى اجلارية بلندن، 

و�سجلت العداءة بطي�ض توقيتا قدره 9د 53 ثا 
و06ج يف املجموعة الثانية لل�سباق الذي فازت 
به الكينية بياتري�ض  �س�سبكوي�ض بتوقيت قدره 
9د 19 ثا 03 متقدمة البحرينية روث جيبات 9د 
19ثا 52ج والأمريكية كورتناي فريريت�ض 9د 25 

ثا و14ج، وتتاأهل لل�سباق النهائي الذي جرى 
اأم�ض العداءات الثالثة لكل جمموعة، ت�ساف 
اإليهن اأح�سن �ستة اأوقات للمجموعات الثالثة، 
للتذكري مل يوفق العداء اجلزائري بالل ثابتي 

يف نهائي 3000م موانع رجال الذي جرى �سهرة 
يوم الثالثاء املا�سي حيث اق�سي من ال�سباق 

ب�سبب خطاأ فني .
وكاالت

رائد القبة يوا�سل التاألق يف املباريات الودية

 دان اجنلي�ضكو ي�ضبط الت�ضكيلة 
الأ�ضا�ضية حت�ضبا للمو�ضم اجلديد

الت�سكيلة فازت برباعية يف ودية احتاد اأميزور

مولودية بجاية ت�ضرع يف ترب�ص العا�ضمة

لت اإدارة نادي دفاع تاجنانت  تو�سّ
عبد  املدرب  مع  التفاق  اإىل 
الكرمي برية من اأجل تويل العار�سة 
من  املقال  للمدرب  خلفا  الفنية 
مهداوي  الرحمان  عبد  من�سبه 
الرئي�ض  مفاو�سات  تكلّلت  حيث 
قرعي�ض بالنجاح بعدما متكن من 
خالل  الفريق  تدريب  برية  اإقناع 
برية  التحق  اأين  املقبل،  املو�سم 
بالرئي�ض  مرفوقا  بتون�ض  ام�ض 
ترب�ض  يف  الفريق  يتواجد  اأين 
لنطالق  ا�ستعداد  حت�سريي 
املو�سم الكروي اجلديد، ويف هذا 
ال�سدد يكون املدرب برية قد ر�ّسم 
التحاقه بالعار�سة الفنية وهو الذي 
املح�رص  جانبه  اإىل  يعمل  �سوف 
بو�سعادة  الوهاب  عبد  البدين 
اأجل  من  تون�ض  اإىل  رافقه  الذي 
ان  وينتظر  بدوره،  العقد  توقيع 
فنيا  مديرا  كان  الذي  برية  ي�رصع 
قبل  اجلزائر  احتاد  �سفوف  يف 

عمله  يف  من�سبه  من  ي�ستقيل  اأن 
ابتداء  »الديارتي«  ت�سكيلة  مع 
�سوف  التي  التدريبية  احل�سة  من 
جتري اليوم اأين �سيتم تقدميه اإىل 
الالعبني وال�رصوع بعدها مبا�رصة 
يف العمل اجلدي وتطبيق برنامج 
العمل الذي اتفق عليه مع الرئي�ض 
كانت  اأخرى،  جهة  من  قرعي�ض. 
فاجاأت  قد  تاجنانت  دفاع  اإدارة 
اأن�سار الفريق باإقالة املدرب عبد 
مهداوي  الرحمان  عبد  احلرمان 
على  تن�سيبه  من  �ساعة   48 بعد 
راأ�ض الفريق خلفا للمدرب مزيان 
من  ا�ستقال  كان  الذي  اإيغيل 
املن�سب وف�سخ العقد مع الإدارة 
عن  ال�ستغناء  وياأتي  بالرتا�سي، 
مهداوي ب�سبب عدم اقتناع الإدارة 
وهو  عليها  طرحه  الذي  بربنامج 
ترب�ض  مقر  مبغادرته  عّجل  ما 

الفريق يف تون�ض.
ع.ق.

اإدارة احتاد البليدة تعني بوجعران مدربا
البليدة  احتاد  فريق  اإدارة  عّينت 
راأ�ض  على  بوجعران  �سمري  املدرب 
العار�سة الفنية للفريق خلفا للمدرب 
امل�ستقيل فريد زميتي الذي كان قام 
برمي املن�سفة ورف�ض موا�سلة العمل 

التح�سريية  املرحلة  منت�سف  يف 
ب�سبب  املقبل  الكروي  للمو�سم 
الفريق  ت�رصب  كانت  التي  امل�ساكل 
خالل الفرتة املا�سية، وكان الرئي�ض 
اجلديد للنادي ا�سماعيل برداوي قد 

مع  العمل  على  بوجعران  مع  اتفق 
الفريق وقيادته خالل املو�سم املقبل 
املن�رصم  املو�سم  حقق  الذي  وهو 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود 
الطرفني  بني  التفاق  اأين مت  الأوىل، 

مدينة  اأبناء  ت�سكيلة  حتقيق  على 
دوري  اإىل  جمددا  العائدة  الورود 

الأ�سواء البقاء.
لحتاد  امل�ساهمني  جمل�ض  وكان 
البليدة قد عني برداوي ا�سغر رئي�ض 

يف البطولة املحرتفة والبالغ 28 عاما 
رئي�سا جديدا للنادي املحرتف بعدما 
النادي  رئي�ض  من�سب  ي�سغل  كان 
امل�ستقيل  للرئي�ض  خلفا  الهاوي 
بومعوة الذي ف�سل الن�سحاب ب�سبب 

خالل  الفريق  ميزت  التي  امل�ساكل 
الأ�سابيع املن�رصمة وتهديد الالعبني 
بال�رصاب عن التدريبات ب�سبب عدم 

ت�سوية م�ستحقاتهم املالية.
ع.ق.
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حمليو اخل�ضر ي�ضتهدفون فوزا مطمئنا قبل الإياب
ي�سرب املنتخب الوطني املحلي �سهرة اليوم موعدا مع خو�ض مقابلته اأمام نزيره الليبي والتي تدخل �سمن ذهاب الدور الت�سفوي املوؤهل اإىل بطولة 

اإفريقيا للمحليني املقررة مطلع العام املقبل بكينيا، حيث جتري املواجهة ابتداء من التا�سعة اإل ربع ليال على اأر�سية ميدان ال�سهيد حمالوي 
بق�سنطينة، والتي �سوف تكون مواجهة ب�ست نقاط للت�سكيلة الوطنية حتت قيادة الناخب الوطني لوكا�ض األكاراز

يدخل العبو املنتخب الوطني املباراة 
التي  املهمة  �صعوبة  يدركون  وهم 
تنتظرهم خا�صة واأن درب التاأهل اإىل 
عنها  يف�صلهم  املقبلة  "ال�صان"  دورة 
180 دقيقة ن�صفها االأول يجري اليوم 
مقابلة  خو�ض  قبل  الوطن  باأر�ض 
�صفاق�ض  مبدينة  اأ�صبوع  بعد  االإياب 
اجلزائر  غياب  وبعد  التون�صية، حيث 
عن الن�صخة الفارطة عقب ان�صحابها 
عن خو�ض الدور الت�صفوي امام نف�ض 
اجلزائرية  االحتادية  فاإن  املنتخب 
لكرة القدم ت�صتهدف عودة املنتخب 

الكروي  امل�صهد  اإىل  املحلي جمددا 
القاري وهو الذي ميثل العبي البطولة 

الوطنية.
امام  اخل�رض  حمليو  يكون  و�صوف 
مهمة البحث عن الو�صول اإىل �صباك 
رفقاء  ان  باعتبار  الليبي  املنتخب 
املهاجم عكا�صة حمزاوي ال ميلكون 
بنتيجة  فوز  �صوى حتقيق  اآخر  خيارا 
الليبيني  �صباك  دك  عرب  مطمئنة 
اإىل  االنتقال  اأجل  من  باالأهداف 
اجلنوب التون�صي مطمئنني، ويتواجد 
اف�صل  يف  الوطنية  الت�صكيلة  العبو 

حاالتهم املعنوية وهم الذين انطلقوا 
لهذه  واال�صتعداد  التح�صري  يف 
املقابلة منذ ما يقارب ا�صبوعني من 
اأح�صن جاهزية من  اتلواجد يف  اأجل 
على  الرتكيز  مت  اين  النواحي  جميع 

اجلانبني البدين والتكتيكي.
و�صوف تكون مباراة اليوم اول خرجة 
ر�صمية للمدرب اال�صباين مع منتخب 
قيادة  له  �صبق  بعدما  املحليني 
يف  الطوغو  اأمام  االأول  املنتخب 
بالكامريون وفاز  ت�صفيات كان 2019 
يعول على املوا�صلة  بنتيجتها، حيث 

وقيادة  الديناميكية  نف�ض  على 
العنا�رض الوطنية اإىل فوز جديد.

وتتفق العنا�رض الوطنية على �رضورة 
والنتيجة  باالأداء  مريح  بفوز  اخلروج 
الكثرية  اجلماهري  اقناع  اأجل  من 
ال�صهيد  مدرجات  متال  اأن  املنتظر 
الالعب  ان  والتاأكيد  حمالوي، 
نظريه  امكانيات عن  يقل  ال  املحلي 
يف  اإ�صعادها  على  وقادر  املحرتف 
التي  واملباريات  املناف�صات  خمتلف 

يخو�صها.
عي�سة ق.

وا�ضت هام وواتفورد مهتمان بالتعاقد مع تايدر

وواتفورد  هام  وا�صت  فريقا  اأعرب 
يف  اهتمامهما  االجنليزيان 

ا�صتقدام الالعب الدويل اجلزائري 
فريقهما  �صفوف  اإىل  تايدر  �صفري 

احلايل،  ال�صيفي  املركاتو  خالل 
حيث ك�صفت ام�ض تقارير اإعالمية 
فريق  اإدارة  تلقي  عن  ايطالية 
بولونيا االيطايل ات�صاال من ممثلي 
النب�ض  ج�ض  اأجل  من  الفريقني 
االيطايل  النادي  ا�صتعداد  حول 
متو�صط  خدمات  يف  التفريط  يف 
�صوق  غلق  قبل  اجلزائري  ميدانه 
نهاية  املقرر  ال�صيفية  التحويالت 
اأحاديث  اأوت اجلاري، وتدور  �صهر 
االأخرية  االأ�صابيع  خالل  كثرية 
الدوري  عن  بالرحيل  تايدر  تربط 
خو�ض  من  واقرتابه  االيطايل 
قد  كبرية  بن�صبة  جديدة  جتربة 

تكون الدوري االجنليزي.
نادي  مدرب  عربرّ  املقابل  يف 
بيويل  �صتيفانو  االيطايل  فيورنتينا 
عن رغبته يف تعاقد اإدارة "الفيوال" 
ميالن  الأنتري  ال�صابق  الالعب  مع 
اجليدة  ملعرفته  وذلك  االيطايل 
دربه يف  بعدما  الالعب  بامكانيات 
 2011 بني  ما  الفرتة  خالل  بولونيا 
و2013، اإال اأن �صفقة انتقال تايدر 
ب�صبب  املاء  بفيورنتينا �صقطت يف 
 8 قيمة  دفع  فيورنتينا  اإدارة  رف�ض 
من  بولونيا  ا�صرتطتها  اأورو  مليون 

اأجل التنازل عن خدماته.
ع.ق.

اأ�ساد باإمكانيات متو�سط ميدان اخل�سر وفتح 
باب التعاقد معه م�ستقبال

فينغر: منلك لعبني مبوا�ضفات حمرز 
ولن جنلب لعبا ل يقدم الإ�ضافة

االجنليزي  اأر�صنال  نادي  مدرب  نفى 
اأر�صني فينغر تقدمي اإدارة فريقه عر�صا 
اجلزائري  الدويل  الالعب  اإىل  ر�صميا 
ريا�ض حمرز من اأجل ا�صتقدامه خالل 
احلالية  ال�صيفية  التحويالت  مرحلة 
وذلك بعدما ارتبط ا�صمه كثريا بالنادي 
االلتحاق  من  واالقرتاب  االجنليزي 
وقال  احلايل،  ال�صيف  خالل  ب�صفوفه 
نقلتها  ت�رضيحات  خالل  اأم�ض  فينغر 
معجب  اأنه  الربيطانية  "ميرتو"  جريدة 
ميدان  متو�صط  بامكانيات  كثريا 
الذي  االأداء  ويعجبه  الوطني  املنتخب 
ت�صكيلة  اإىل  ا�صتقدامه  امر  لكن  يقدمه 
�صمن  يدخل  ال  حاليا  "املدفعجية" 
الفرن�صي  املدرب  وبرر  اهتماماته، 
حمرز  ال�صتقدام  طلب  تقدميه  عدم 
فريقه  ت�صكيلة  كون  اإىل  املركاتو  هذا 
ت�صم العبني يقومون بنف�ض الدور الذي 

يقدمه على اأر�صية امليدان يف �صورة كل 
من م�صعود اأوزيل، جاك ويل�صري العائد 
اأنه  م�صيفا  اأيوبي،  واليك�ض  اإعارة  من 
يرف�ض جلب العب ال يقدم اإ�صافة اإىل 
ار�صنال  ان  املتحدث  واأو�صح  الفريق. 
ي�صل  الالعبني  من  كبريا  عددا  ميلك 
عددهم 33 العبا وهو ما يجعله يعاين من 
النادي  التخمة يف عدد الالعبني داخل 
املجموعة  يف  التحكم  من  وي�صعب 
االأمر الذي يجعله يغلق باب االإنتدابات 
فينغر  وا�صتطرد  احلالية،  الفرتة  خالل 
اأن امكانية جلب حمرز م�صتقبال قائمة، 
لالإ�صارة جرت اأم�ض اجلولة االفتتاحية 
والتي  املمتاز  االجنليزي  الدوري  من 
لي�صرت  وفريقه  حمرز  مواجهة  �صهدت 
االأخري  ملعب  على  الأر�صنال  �صيتي 

"االإمارات".
عي�سة ق.

30 األف تذكرة مطروحة للبيع اليوم مبلعبي حمالوي وبن عبد املالك
باملباراة  اخلا�صة  التذاكر  بيع  اليوم عملية   جتري 
اأمام  للمحليني  الوطني  منتخبنا  جتمع  �صوف  التي 
"ال�صان"  دورة  لت�صفيات  حت�صبا  الليبي  نظريه 
ال�صباب  مديرية  طرحت  ال�صدد  هذا  ويف  املقبلة، 
تذكرة  األف   30 جمموع  ق�صنطينة  لوالية  والريا�صة 
اأجل  من  بقوة  التنقل  يف  الراغب  اجلمهور  لفائدة 
قرب  عن  وم�صاندته  الوطني  املنتخب  ت�صجيع 
ل�صكان  مواتية  فر�صة  واأنها  خا�صة  املدرجات  من 
اأجل متابعة مباريات  للوطن من  ال�رضقية  الواليات 
م�صوؤولو  داب  بعدما  قرب  عن  الوطني  املنتخب 

االحتادية اجلزائرية لكرة القدم يف االأعوام الفارطة 
بالبليدة  ت�صاكر  م�صطفى  مبلعب  اال�صتقبال  على 

دون غريه.
م�صتوى  على  التذاكر  بيع  عملية  جتري  و�صوف 
املالك  عبد  بن  ورم�صان  حمالوي  ال�صهيد  ملعبي 
 300 مبقابل  الواحدة  التذكرة  �صعر  حتديد  مت  اأين 
دينار جزائري، حيث ينتظر اأن ت�صهد العملية اإقباال 
كبريا للجماهري من اأجل اقتنائها ومتابعة املقابلة 

من املدرجات.
ع.ق.

الت�سكيلة تواجه حمام �سو�سة اليوم وديا

رباعي �ضباب بلوزداد يلتحق برتب�ص �ضو�ضة ويريح توردوف
ت�صوية  اإىل  بلوزداد  �صباب  اإدارة  لت  تو�صرّ
عن  املتخلفني  االأربعة  العبيها  و�صعية 
ترب�ض الفريق الذي يجريه يف تون�ض، حيث 
التحق �صباح ام�ض الرباعي خذير، حامية، 
�صو�صة  يف  الرتب�ض  مبقر  ودراوي  تاريكات 
بعدما غابوا عن بدايته ب�صبب عدم ت�صوية 
ملزمني  كانوا  اين  الع�صكرية،  التزاماتهم 
مبغادرة الرتاب الوطني بعد احل�صول على 
ما  وهو  الع�صكرية  امل�صلحة  من  ترخي�ض 
للرباعي  و�صمح  املطاف  اآخر  يف  حدث 
ال�صالف ذكره بااللتحاق بزمالئه واالندماج 

كانوا  بعدما  التدريبات  يف  طبيعية  ب�صورة 
لهم  تركه  خا�ض  عمل  برنامج  يتابعون 
تون�ض،  نحو  املغادرة  قبل  الفني  الطاقم 
بداية  املتخلف عن  الرباعي  التحاق  وجاء 
توردوف  ال�رضبي  املدرب  لرييح  الرتب�ض 
الذي كان ا�صتكى عدم اكتمال التعداد االأمر 
برناجمه  بتطبيق  له  ي�صمح  �صوف  الذي 
جميع  تواجد  يف  الظروف  اف�صل  يف 
امل�صتقدم  عدا  ما  ت�رضفه  حتت  الالعبني 
الذي  دوالة حميدة  بني  احتاد  من  اجلديد 
الرتب�ض  يف  امل�صاركة  مبقدوره  يكون  لن 

ب�صبب و�صعيته غري القانونية جتاه اخلدمة 
الع�صكرية.

اأبناء  ت�صكيلة  تخو�ض  اخرى،  جهة  من 
نادي  اأمام  ودية  مباراة  اليوم  "العقيبة" 
الثانية  الودية  املقابلة  وهي  �صو�صة  حمام 
التون�صي،  ال�صاحلي  النجم  مقابلة  بعد 
�صمن  هامة  مباراة  تكون  �صوف  حيث 
جدولة املباريات الودية املقررة للفريق يف 
اأجل الوقوف على درجة  ترب�ض تون�ض من 
ا�صتعداد الالعبني النطالق املو�صم الكروي 

ع.ق.اجلديد.

اإدارة النادي ال�سباين دونت 35 مليون اأورو 
مقابل التنازل عن خدماته

بودبوز ثاين اأعلى لعبي ريال بيتي�ص 
يف ال�ضرط اجلزائي

عت اإدارة نادي ريال بيتي�ض اال�صباين على عقد الالعب الدويل اجلزائري  وقرّ
ريا�ض بودبوز ملدة اربعة اأعوام مقابل و�صع بند ال�رضط اجلزائي الذي مت 
حتديده بقيمة 35 مليون اورو لالأندية الراغبة يف انتداب الالعب م�صتقبال 
اأو يف حال رغبة بودبوز الرحيل من اأجل دفعه مقابل احل�صول على وثائق 
ت�رضيحه، حيث يعترب بودبوز ثاين العب من حيث االأعلى يف قيمة ال�رضط 
اجلزائي اين يتواجد زميله الالعب ال�صيلي فيليبي غوتريي�ض الذي دورّنت 

اإدارة النادي اال�صباين �رضطه اجلزائي بقيمة 40 مليون اورو، يف املقابل فاإن 
مواطنه وزميله يف الفريق عي�صى ماندي ياأتي يف املركز الثالث بقيمة 30 

مليون اأورو لف�صخ العقد، وهو الذي كان التحق بالدوري اال�صباين �صيف العام 
املا�صي موقعا على عقد ميتد خم�صة موا�صم، و�صوف يحمل الالعب القادم 
من مونبلييه الفرن�صي القمي�ض برقم 24. وكانت اإدارة ريال بيتي�ض قد اأعلنت 

االربعاء املن�رضم عن التعاقد مع متو�صط ميدان اخل�رض بعقد ميتد اإىل �صيف 
2021 مقابل 8 مليون اأورو مع احتفاظ اإدارة مونبلييه على ن�صبة 20% من 

ع.ق.�صفقة انتقال بودبوز اإىل فريق اآخر. 



ب�صورة  الظهور  اإىل  اللقب  حامل  موناكو  ي�صعى 
غدا  يحل  عندما  الأوىل  مباراته  عن  خمتلفة 
من  الثانية  املرحلة  يف  ديجون  على  �صيفاً 
باري�س  و�صيفه  ياأمل  بينما  الفرن�صي،  الدوري 
�صان جريمان يف تاأكيد بدايته القوية �صد م�صيفه 
يف  الأرجح  على  �صيخو�صها  مباراة  يف  غانغان 
بطاقة  املنتظر  نيمار  اجلديد  جنمه  غياب 
اأداء اأف�صل من  انتقاله، وياأمل موناكو يف تقدمي 
مباراته الأوىل على اأر�صه �صد تولوز حني عانى 
خاللها  تخلف  مباراة  يف   2-3 فائزاً  للخروج 
البولندي  الدويل  املدافع  مينحه  اأن  قبل  مرتني 
والأخرية،  الأوىل  للمّرة  التقدم  غليك  كميل 
غرار  على  مقنعاً  اأداء  المارة  فريق  يقدم  ومل 

فوزين  حقق  حينما  اجلديد  للمو�صم  حت�صرياته 
فقط يف �صبع مباريات، وكانت اخل�صارة الأخرية، 
الأبطال« بني  »كاأ�س  اأمام �صان جريمان 1-2 يف 
خ�صارته  جانب  واإىل  والكاأ�س،  الدوري  بطلي 
�صيلفا  برناردو  الربتغايل  مثل  موؤثرة  عنا�رص 
وقائده  باكايوكو  وتييموي  مندي  وبنجامان 
تاأثر موناكو  املغربي نبيل درار وفالري جربمان، 
مبابي  كيليان  لنجمه  ن�صبياً  املتوا�صع  بالأداء 

الذي ل يزال يرتدد اأنه قد يغادر.
املرحلة  يف  جريمان  �صان  اأظهر  جهته،  من   
توج  الذي  اللقب  ل�صتعادة  ا�صتعداده  الفتتاحية 
به اأربعة موا�صم متتالية قبل موناكو، بالفوز على 
الدويل  يتمكن  ومل   ،0-2 اأميان  اجلديد  الوافد 

الربازيلي من امل�صاركة يف مباراة ال�صبت ب�صبب 
ومن  الإ�صباين،  بر�صلونة  انتقاله من  اأوراق  تاأخر 
املر�صح اأن يغيب اأي�صاً عن لقاء  الغد �صد غانغان 
رئي�س  واأ�صار  امل�صاألة،  هذه  حل  عدم  ظل  يف 
الرابطة الفرن�صية ديدييه كيو ال�صبت ل�صبكة »بي 
�صبعة  الإ�صباين  الحتاد  اأمام  اأن  �صبورت�س«  اإن 
اأيام لال�صتجابة، واإذا مل ير�صل الحتاد الإ�صباين 
اأيام، فحينها، �صيتوىل  البطاقة يف غ�صون �صبعة 

الحتاد الدويل لكرة القدم هذا امللف«.
جدياً  مناف�صاً  نف�صه  فر�س  اإىل  ليون  وي�صعى 
رين،  على  �صيًفا  اليوم  يحل  عندما  البداية  منذ 
ل�صيما بعد الأداء املميز الذي قدمه يف املرحلة 
بف�صل   0-4 �صرتازبورغ  العائد  �صد  الفتتاحية 

القادم  دياز  ماريانو  الدومينيكي  اجلديد  الوافد 
فقري  نبيل  والقائد  الإ�صباين،  مدريد  ريال  من 
ني�س  ياأمل  الأهداف. من جهته،  اللذين تقا�صما 
ثالث املو�صم املا�صي، يف تعوي�س بدايته املتعرثة 
�صد �صانت اإتيان 0-1 من خالل الفوز ام�س على 
تروا يف افتتاح املرحلة با�صتمرار غياب مهاجمه 
مر�صيليا  اأما  امل�صاب،  بالوتيلي  ماريو  الإيطايل 
الفائز افتتاحاً على ديجون بثالثية نظيفة، فياأمل 
يف تاأكيد بدايته القوية على ح�صاب م�صيفه نانت 
الأوىل  مباراته  املا�صي  الأ�صبوع  خ�رص  الذي 
بقيادة مدربه اجلديد الإيطايل كالوديو رانيريي 
الأرجنتيني  اأي�صاً  ليل 0-3 ومدربه اجلديد  اأمام 

مار�صيلو بييل�صا.

دي ماريا وكارا�سكو بديلني لدميبلي
 حدد نادي بر�صلونة الإ�صباين خيارين يف حال ف�صل التعاقد مع 

الفرن�صي عثمان دميبلي جناح بورو�صيا دورمتوند الأملاين خلالفة 
الربازيلي نيمار، وذكرت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�صبانية، اأن 

دميبلي مازال اخليار املف�صل لرب�صلونة، لكن النادي يحاول ال�صتعداد 
بالبديل املنا�صب حت�صبًا لف�صل املفاو�صات، واأو�صحت اأن الأرجنتيني 
اأنخيل دي ماريا لعب باري�س �صان جريمان الفرن�صي �صيكون اخليار 

الأول للبلوغرانا، واإن كان من ال�صعب العودة للجلو�س على طاولة 
املفاو�صات مع النادي الباري�صي بعد دفعه لقيمة ال�رصط اجلزائي 

اخلا�س بنيمار. واأ�صارت ال�صحيفة اأن البلجيكي يانيك كارا�صكو لعب 
اأتلتيكو مدريد الإ�صباين البديل الثاين، واإن كان »الروخيبالنكو�س« 

قد يرف�س التخلي عنه ب�صبب حرمانه من التعاقدات خالل ال�صيف 
اجلاري، ونوهت »موندو ديبورتيفو« اأن قيمة ف�صخ عقد كارا�صكو 

ت�صل اإىل 100 مليون يورو، وقد يلجاأ البار�صا لدفع ال�رصط اجلزائي 
واحل�صول على الالعب يف حال موافقته على ارتداء قمي�س البلوغرانا. 

وغاب دميبلي عن تدريبات بورو�صيا دورمتوند �صباح اأول اأم�س دون 
اأعذار، ما ت�صبب يف معاقبته واإبعاده عن مباراة الكاأ�س املقبلة.

الريال يح�سن اإي�سكو ب�سرط جزائي 
قيمته 700 مليون اأورو

ك�صفت تقارير اإخبارية ام�س اأن اإي�صكو جدد عقده مع ريال مدريد 
الإ�صباين بعدما تاألق يف كاأ�س ال�صوبر الأوروبي اأمام مان�ص�صرت يونايتد 

الإجنليزي، واأ�صارت �صحيفة اآ�س نقال عن م�صدر داخل النادي امللكي، 
اأن اإي�صكو وقع عقدا جديدا ملدة 4 موا�صم مع اإمكانية متديده لعام 

خام�صمقابل 6 ماليني يورو �صنويا، واأ�صافت ال�صحيفة اأن ال�رصط 
اجلزائي يف العقد اجلديد تبلغ قيمته 700 مليون يورو، اإذ ي�صعى الفريق 
امللكي ملنع تكرار �صيناريو نيمار مع بر�صلونة، وقال امل�صدر: »ل يقل 

ال�رصط اجلزائي يف عقد اأي لعب يف الفريق الأول عن 500 مليون 
يورو، ويف الفريق الرديف هناك لعبون ترتفع قيمة ال�رصط اجلزائي 

اإىل 300 مليون يورو«، و�صيتم الإعالن ر�صميا عن جتديد العقد يف 
غ�صون الأيام املقبلة وحتديدا بعد كاأ�س ال�صوبر الإ�صباين.

ورغم ذلك، فاإن الفريق امللكي ل ي�صتبعد الإعالن عن جتديد عقد 
الالعب قبل ذلك املوعد عرب موقعه على النرتنت، اإزاء حماولت 
اأندية اأخرى للتعاقد مع اإي�صكو من بينها بر�صلونة ومان�ص�صرت �صيتي 

وبايرن ميونيخ، ووقع اإي�صكو عقده اجلديد قبل اجلولة الأمريكية يف 
العا�رص جويلية املا�صي، ولكن اتفق الطرفان على عدم اإعالن الأمر 

حتى اأوت اجلاري.

زيدان ُيعطل ان�سمام مبابي اإىل ريال 
مدريد

تتزايد ال�صائعات حول قرب الفرن�صي كيليان مبابي جوهرة موناكو، من 
الرحيل ل�صفوف ريال مدريد الإ�صباين خالل فرتة النتقالت اجلاري، 

لكن زين الدين زيدان املدير الفني للفريق امللكي قرر عدم التعاقد 
مع �صفقات جديدة، معتمًدا على العنا�رص التي �صمها خالل الفرتة 

املا�صية، ذكرت �صحيفة »ماركا«، اأن زيدان يثق يف قدرة الت�صكيل 
احلايل على حتقيق ال�صدا�صية يف املو�صم املقبل وح�صد جميع 

البطولت املمكنة، ويرى زيدان اأن بورخا مايورال واأ�رصف حكيمي 
وداين �صيبايو�س، قادرين على تعوي�س رحيل الإ�صباين األفارو موراتا 
والكولومبي خامي�س رودريغيز ودانيلو. واأ�صارت ال�صحيفة اأن زيدان 
اأخرب فلورنتينو برييز رئي�س امللكي بقدرته على تكرار هذا الإجناز 

بالت�صكيل احلايل، رغم معرفته برحيل بيبي وعالقته ال�صيئة مع خامي�س 
روديغيز والتكهنات مبغادرة موراتا، واأو�صحت ال�صحيفة اأّن زيدان 

معجب مببابي كما ي�صتمتع بالأرجنتيني باولو ديبال لعب جوفنتو�س 
الإيطايل والفرن�صي عثمان دميبلي جناح بورو�صيا دورمتوند، لكنه واثق 

اأن البدلء احلاليني قادرين على ت�صجيل اأكرث من 30 هدًفا، واأكدت 
ال�صحيفة اأن مبابي لن ين�صم لريال مدريد

موناكو والبي اأ�س جي ي�ستهدفان موا�سلة ح�سد النقاط

مهاجم  موراتا  األفارو  الإ�صباين  اعرتف 
ت�صيل�صي الإجنليزي، باأنه �صيواجه حتديات 
م�صتعد  واأنه  البلوز  مع  للغاية  �صعبة 
مع  حوار  يف  موراتا،  وقال  ملجابهتها، 
وقًتا  »احتاج  الإ�صبانية:  »ماركا«  �صحيفة 
و�صيبداأ  الإجنليزي،  الدوري  يف  للتاأقلم 
الأمر بفهم املدرب كونتي ومعرفة اأ�صلوبه 
وطريقة لعبه، فاأنا قطعت رحلة طويلة من 
ثم  لندن  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

واأحاول  البلوز،  مع  التوقيع  بعد  �صنغافورة 
ظن  ح�صن  عند  لأبقى  جيدا  التدرب 
اجلمهور بي«، وتابع: »اأعلم مقدار التحدي 
مباراتني  �صوى  األعب  مل  اأنني  فرغم  هنا، 
الدرع  �صاعة يف  ربع  اإىل  بالإ�صافة  وديتني، 
اخلريية،واأهدرت ركلة جزاء اأ�صبح اجلميع 
هذا  ب�صبب  ويهاجمني  قتلي  يف  يرغب 
اأ�صتحق  ل  باأنني  يتهمني  والبع�س  الأمر، 
تغيري  على  �صاأعمل  ولكني  يورو،  مليون   80

وجهة النظر هذه«.
عدد  يهمني  »ل  بقوله:  موراتا  واختتم   
ي�صغل  ما  كل  �صاأ�صجلها،  التي  الأهداف 
بايل حتقيق النت�صارات وح�صد البطولت، 
فاملو�صم املا�صي �صجلت 20 هدًفا وفزت 
اأوروبا،  اأبطال  ودوري  الإ�صباين  بالدوري 
هدًفا   35 من  اأكرث  �صجلوا  لعبون  وهناك 
م�صاعدة  دائًما  الأهم  �صيًئا،  يحققوا  ومل 

ت�صيل�صي على الفوز بالألقاب«.

القدم  لكرة  الوروبية  الندية  رابطة  اأعلنت 
رومينيغه  هاينت�س  كارل  الملاين  رئي�صها  ان 
لن يتقدم يف �صبتمرب املقبل برت�صيحه لولية 
منذ  يتوله  من�صب  وهو  راأ�صها  على  جديدة 
تاأ�صي�صها، واأو�صحت الرابطة التي ت�صم اأبرز 
اأندية يف القارة العجوز ان رومينيغيه الرئي�س 
اأبلغ  الملاين  ميونيخ  بايرن  لنادي  التنفيذي 
الندية  رابطة  اإدارة  جمل�س  يف  زمالءه 
اجتماعهم  خالل  القرار  بهذا  الأوروبية 
 61 رومينيغه  وتوىل  مدري،  يف  اخلمي�س 
منذ  وليات  لثالث  الرابطة  رئا�صة  عاماً 
من  الرابطة  وتتخذ   ،2008 عام  تاأ�صي�صها 
مدينة نيون ال�صوي�رصية مقرا لها، ونقل بيان 
الرابطة عن الملاين قوله: »بعد اأعوام مكثفة 
وناجحة، اأعتقد ان الوقت قد حان لإيالء ثقة 
امل�صوؤولية اىل �صخ�س اآخر«، م�صيفا: »اآمنت 
�صوى  توليها  ان  ميكن  ل  الرئا�صة  ان  دائما 
 2008 يف  الرابطة  واأ�ص�صت  حمددة«،  لفرتة 
»جي  الأوروبية  الأندية  منظمة  تو�صيع  بعد 

14« التي كانت تقت�رص على 14 ناديا الأغنى 
الرابطة  وت�صم  اأوروبا،  يف  نفوذا  والأكرث 
املعرتف بها من الحتادين الوروبي والدويل 
220 نادياً اأوروبياً، ومهمتها ال�صا�صية الدفاع 

عن حقوق اأع�صائها.
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  رئي�س  واأبدى 
اأ�صفه  بيان  يف  انفانتينو  جاين  ال�صوي�رصي 
و�صدقه،  بوفائه  منوهاً  رومينيغيه،  لقرار 
من�صب  �صابقاً  �صغل  الذي  انفانتينو  اأ�صاف 
واثق  »اأنا  الأوروبي:  لالحتاد  العام  الأمني 
من انه �صيوا�صل اأداء دور مهم يف تنمية كرة 
القدم«، ومن املقرر ان تقام انتخابات رئا�صة 
الرابطة يف اخلام�س �صبتمرب يف جنيف، علما 
رفعته  مطلب  حتقيق  اجنازاتها  اأبرز  من  ان 
�صابقاً »جي 14«  دفع تعوي�صات لالأندية التي 
يف  الوطنية  منتخباتهم  مع  لعبوها  ي�صارك 

كاأ�س العامل اأو كاأ�س اأوروبا.

موراتا: اجلميع يريد قتلي بعد ركلة اجلزاء

رومينيغه يتخلى عن من�سب رئا�سة رابطة الأندية الأوروبية
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القب�ض على املغني 
ال�شعودي عبداهلل ال�شهراين 

لت�أديته رق�شة »الداب«
األقت ال�سلطات ال�سعودية القب�ض على املغني 

عبد اهلل ال�سهراين ب�سبب تاأديته لرق�سة »الداب« 
املعروفة خالل حفل غنائي يف جنوب غرب البالد 

وكان املغني واملمثل ومقدم الربامج قام بتاأدية 
الرق�سة، التي حتظرها ال�سلطات ال�سعودية 

باعتبارها رمًزا لتعاطي املخدرات، يف مهرجان 
الطائف وانت�سر مقطع م�سور له على و�سائل 

التوا�سل االإجتماعي تداوله اآالف امل�ستخدمني.

�صفحته  على  ال�صهراين  واعتذر 
على تويرت عن »احلركة العفوية« 

التي قام بها خالل املهرجان.
يف  ظهرت  الرق�صة  اأن  ويعتقد 
اتالنتا بولية جورجيا الأمريكية 
من  كجزء  وانت�رشت   1970 عام 
الوليات  يف  هوب  الهيب  ثقافة 
ب�صورة  انت�رشت  لكنها  املتحدة 
بعد  الأخرية  الفرتة  يف  وا�صعة 
وريا�صيون  فنانون  بها  قام  اأن 
و�صيا�صيون مبا يف ذلك هيالري 
وكانت  ريان  وبول  كلينتون 
ملكافحة  الوطنية  اللجنة 
للداخلية  التابعة  املخدرات 
الرق�صة،  حظرت  ال�صعودية 

وحذرت من اأن من يوؤديها �صيقع 
اإن  وقالت  القانون  طائلة  حتت 
املخدرات  ومدمني  مروجي 
»ا�صتن�صاق  بق�صد  ي�صتخدمونها 
ت�صيب  التي  املاريغوانا  اأبخرة 
متعاطيها بالهالو�س والإدمان«.

يحذر  تنبيها  الوزارة  ون�رشت 
باعتبارها  احلركة  تقليد  من 
تعاطي  على  »حتري�صا 
اأثر  لذلك من  املخدرات«، وما 

على الفرد واملجتمع«.
الإجراءات  اأن  واأ�صافت 
من  جتاه  »�صتتخذ  القانونية 
م�صاهري  �صواء  بتطبيقها  يقوم 

اأو غريهم«.

قرا�شنة يط�لبون بفدية مق�بل عدم ت�شريب 
معلوم�ت عن م�شل�شل »لعبة العرو�ض«

طالب قرا�صنة �رشقوا �صيناريو 
وبيانات خا�صة مب�صل�صل »لعبة 
املنتجة  ال�رشكة  العرو�س« 
»اإت�س بي اأو« بدفع فدية نقدية 
ون�رش  الت�رشيبات  وقف  مقابل 
احللقة  �صيناريو  القرا�صنة 
اخلام�صة التي مل تُعر�س حتى 
من  احلايل  املو�صم  من  الآن 
وثائق  ن�رشوا  كما  امل�صل�صل، 
وحلقات  بال�رشكة  خا�صة 
تنتجها  اأخرى  لربامج  فيديو 

»اإت�س بي اأو«.
بحوزتهم  اأن  القرا�صنة  وزعم 
م�صاحتها  ت�صل  بيانات 
بايت،  تريا  اإىل 1.5  التخزينية 
اأو«  بي  »اإت�س  �رشكة  اأن  غري 
نظام  اأن  تعتقد  ل  اإنها  قالت 
تعر�س  الإلكرتوين  بريدها 
»وايرد«  موقع  وذكر  لالخرتاق 
امل�رشبة  الوثائق  اأن  الإخباري 
بي  »اإت�س  عبارة  حتمل  حديثا 
الت�رشيبات  واأن  ت�صقط«،  اأو 
قانونية  معلومات  ت�صمنت 
اأخرى  وعقود توظيف وملفات 
اإ�صعار  وظهر  ال�رشكة  تخ�س 
مقطع  يف  بالفدية  املطالبة 
ر�صالة  على  يحتوي  فيديو 
املدير  اإىل  موجهة  مكتوبة 

ريت�صارد  لل�رشكة  التنفيذي 
القرا�صنة  ي�رشح  ومل  بليرب 
التي  الفدية  بقدر  علنا 
عليها  احل�صول  يف  يرغبون 
املتاحة  الن�صخة  يف  وجاء 
»مطلبنا  املطالبة  اإ�صعار  من 
للتفاو�س،  قابل  وغري  وا�صح 
مقابل  دولر   )....( يف  نرغب 

التي  البيانات  ت�رشيب  وقف 
القرا�صنة  بحوزتنا«واأ�صاف 
 12 تنفق  اأو  بي  اإت�س  »�رشكة 
مليون دولر على بحوث ال�صوق 
و5 ماليني دولر على الدعاية 
لذا  العرو�س(.  لعبة  )مل�صل�صل 
العتبار  يف  بو�صعنا  نطالب 
للدعاية  اأخرى  ميزانية  �صمن 

توقيع  الإ�صعار  لكم«وحمل 
الرغم  �صميث«وعلى  »ال�صيد 
اأي  يحمل  ل  الإ�صعار  اأن  من 
مهلة  يحدد  اأنه  اإل  تاريخ، 
قوامها ثالثة اأيام لل�رشكة لدفع 

املبلغ.
اإنها  املنتجة  ال�رشكة  وقالت 

توا�صل التحقيق يف احلادث.

فن�ن كويتي ينفي �ش�ئع�ت وف�ة 
عبد احل�شني عبد الر�ش�

ع�صو  العلي،  طارق  الفنان  اأكد 
نقابة الفنانني الكويتيني، ا�صتقرار 
القدير،  للفنان  ال�صحية  احلالة 
عبد احل�صني عبد الر�صا، بعد اأن 
اأحد  يف  املكثفة  العناية  اإىل  نُقل 

م�صت�صفيات لندن.
وذكر العلي اأنه توا�صل مع املرافق 
الذي  الر�صا،  لعبد  ال�صخ�صي 
التوا�صل  مواقع  تناقلته  ما  نفى 
وفاته،  اإ�صاعات  الجتماعي حول 
موؤكدا له ا�صتقرار احلالة ال�صحية 
للفنان الكبري، ومتاثله لل�صفاء عما 
قريب ون�رش الفنان الكويتي مقطع 
ال�صخ�صي  ح�صابه  عرب  فيديو 
فيه  يو�صح  اإن�صتغرام،  على 
التوا�صل  مواقع  ورواد  لالإعالم 

احل�صني  عبد  حالة  الجتماعي، 
احلالية،  ال�صحية  الر�صا  عبد 
بال�صفاء  له  للدعاء  اجلميع  داعيا 
حبيب  الإماراتي،  الفنان  وقال 
الر�صا  عبد  احل�صني  »عبد  غلوم: 
فهو  اخلليجية،  الدراما  اأ�صطورة 
من  فاأمتنى  ومعلمنا،  اأ�صتاذنا 
اجلميع الدعاء لبو عدنان بال�صحة 
والعافية اإثر دخوله يف غيبوبة بعد 

اإجراء عملية ق�صطرة يف القلب«.
اجل�صمي،  اأحمد  الفنان  اأكد  فيما 
ال�صحية،  الفنان  حالة  ا�صتقرار 
بعد الطمئنان عليه. وقال: »حالة 
عبد احل�صني عبد الر�صا م�صتقرة، 
التامة  للراحة  حاليا  يحتاج  وهو 

والرعاية الطبية«.

ت�شوير فيلم املغ�مرات »عالء 
الدين«، يف اأوت اجل�ري بلندن

املخرج  يبداأ  اأن  املزمع  من 
ت�صوير  ريت�صي،  غاي  الربيطاين، 
الدين«،  »عالء  املغامرات  فيلم 
حقق  بلندن  اجلاري  اأوت  يف 
اأخرجه  الذي  »�صنات�س«  فيلم 
اأرباحا   2000 عام  ريت�صي  غاي 
 10 تكلفته  بلغت  بينما  هائلة، 
عامليا  وحقق  دولر،  ماليني 
بحق  لي�صبح  دولر،  مليون   83.6
اجلرمية  �صينما  عالمات  اأحد 
ت�صمن  الربيطانية.  الكوميدية 
الفيلم لغة �صينمائية جديدة مثرية 
ح�صور،  اأثبتت  للغاية،  ومده�صة 
احلركة.  لأفالم  كمخرج  ريت�صي، 
من  عددا  ذلك  بعد  اأخرج  كما 
»امل�صد�س«  بينها:  من  الأفالم 
 ،2009 و«�صريلوك هوملز«   ،2005
ال�صيف«  اأ�صطورة  اآرثر:  و«امللك 

.2017
لالإنتاج  ديزين  والت  �رشكة  وقعت 
 ،2016 اأكتوبر  يف  ال�صينمائي، 
فيلم  لإخراج  ريت�صي  مع  عقدا 
ن�صخة  يعد  الذي  الدين«  »عالء 
روائية من فيلم الر�صوم املتحركة 
والذي  نف�صه،  ال�صم  يحمل  الذي 

اأنتجته ال�رشكة عام 1992.

عالء  ق�صة  من  ماأخوذ  الفيلم 
الدين الواردة يف حكايات األف ليلة 
وليلة، حيث تعيد كتابة ال�صيناريو، 
فاني�صا تايلور )كاتبة �صيناريو لعبة 
العرو�س(، ويكتب الأغاين اجلديدة 
للموؤلفني  مينكني،  األن  للفيلم 
املو�صيقيني با�صيك وبول )موؤلفي 

مو�صيقى فيلم ل ل لند(.
يف  اجلديد  الفيلم  اأحداث  تدور 
»اأغربا« - مدينة خيالية، م�صتوحاة 
املوجودة  والثقافات  الأماكن  من 
والهند، حيث  الأو�صط  ال�رشق  يف 
يلعب الأدوار يف الفيلم اجلديد كل 
امل�رشي  الكندي  املمثلني:  من 
الدين(،  عالء  )دور  م�صعود  مينا 
الهولندي التون�صي مروان كنزاري 
الربيطانية  جعفر(،  الوزير  )دور 

ناعومي �صكوت )دور يا�صمني(.
كذلك �صوف تلعب مقدمة برنامج 
املمثلة  مبا�رش«  ال�صبت  »ليلة 
دورا  بيدراد،  ن�صيم  الكوميدية 
ال�صيناريو،  لها يف  اأوجد خ�صي�صا 
�صديقة  »مارا«  �صخ�صية  وهو 
بدور  تقوم  التي  يا�صمني،  البطلة 
كوميدي م�صاعد. ومن املتوقع اأن 
اأغ�صط�س  يف  الفيلم  ت�صوير  يبداأ 

اجلاري مبدينة لندن.
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للميارديرات  اخلفي  التاريخ  املظلم..  “املال 
وراء �صعود اليمني املتطرف”

ملاذا تعي�ض الواليات املتحدة يف ع�سر من عدم امل�ساواة االقت�سادية العميقة؟ وعلى الرغم من احلاجة املا�سة 
ملعاجلة تغري املناخ، ملاذا هزمت اجلهود البيئية، حتى املتوا�سعة منها، مرارا وتكرارا؟ ملاذا مت الق�ساء على 

�سبل حماية املوظفني؟ ملاذا يدفع املليارديرات ن�سبة �سريبية اأقل بكثري من عمال الطبقة املتو�سطة؟ اجلواب 
التقليدي هو اأن انتفا�سة �سعبية �سد “احلكومة الكبرية” اأدت اإىل �سعود حركة حمافظة وا�سعة القاعدة. لكن 

جاين ماير يف هذا الكتاب تك�سف اللثام عن �سبكة من االأثرياء الذين ميتلكون روؤى حتررية متطرفة متول 
خطة منهجية وتدريجية لتغيري النظام ال�سيا�سي االأمريكي ب�سكل جوهري، وهي �سبكة ت�سم بع�ض اأغنى 

اأغنياء الب�سر على ظهر هذا الكوكب.

امل�سكلة اأخبث مما تعتقد!

ب�إخال�ص  يتم�سكون 
�أن  �لأ�س��سية:  مبعتقد�تهم 
�ل�رض�ئب هي �سكل من �أ�سك�ل 
�حلكومية  و�لرق�بة  �ل�ستبد�د، 
�لتج�رية  �لأعم�ل  على 
�حلرية.  على  �عتد�ء  هي 
�أي�س�  �ملعتقد�ت  هذه  لكن 
�ل�سخ�سية  م�س�حلهم  تفيد 
�أن  من  �لرغم  وعلى  و�لتج�رية 
ت�سجيله�  ميكن  ذ�ته�  �مل�آخذ 
�سد طريف �لطيف �ل�سي��سي يف 
هذ�  يركز  �ملتحدة،  �لولي�ت 
ي�سمى  م�  ت�أثري  على  �لكت�ب 

“�ليمني �ملتطرف”.

عائلة كوخ

يف  �لرئي�سيت�ن  �ل�سخ�سيت�ن 
ت�س�رلز  هم:  �ل�سبكة  هذه 
جنى  �لذي  كوخ،  وديفيد 
و�لدهم� ثروته جزئي� من خالل 
رو�سي�  يف  �لنفط  م�س�يف  بن�ء 
�ست�لني و�أمل�ني� هتلر، ويرتبع�ن 
“فورب�ص  ق�ئمة  ر�أ�ص  على 
يف  ثر�ء  �لأكرث  لالأ�سخ��ص 
�لأخوين  �أعم�ل  تغطي  �لع�مل 
�لقط�ع�ت،  من  �لعديد  كوخ 
�لنفط  �أن�بيب  خطوط  مثل: 
�لبن�ء  مو�د  وت�سنيع  و�مل�س�يف 
�لورقية  و�لكوؤو�ص  و�ملن��سف 
وعلى �ل�سعيد �ل�سي��سي، �أنفق� 
م� يو�زي 2.5 مليون دولر يف 
�لتمهيدي  �جلمهوري  �ل�سب�ق 
�لأخرية،  �لرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 
يكون  �أن  �إًذ�  غرَو  فال   ،
�لكت�ب  يف  �لرئي�سي  �ملو�سوع 
ب�عتب�ره�  كوخ،  ع�ئلة  هو 
على  �لأثري�ء  ل�سيطرة  منوذًج� 
�لأجندة �ل�سي��سية يف �لولي�ت 

�ملتحدة.

فل�سفة �سيا�سية

�لأخو�ن فل�سفة �سي��سية  يتبنى 
�لوحيد  �لدور  �أن  على  توؤكد 

�لأمن  توفري  هو:  للحكومة 
لكن  �مللكية.  حقوق  و�إنف�ذ 
عندم� ثبت �أن �لأفك�ر �لتحررية 
لدى  كبرية  ب�سعبية  حتظى  ل 
كوخ  �لأخو�ن  �خت�ر  �لن�خبني، 
وحلف�وؤهم طريق� �آخر.  فكرو� 
مو�ردهم  جمعو�  �إذ�  �أنهم  يف 
ب�إمك�نهم  �سيكون  �ل�سخمة، 
من  مت�س�بكة  جمموعة  متويل 
�ملنظم�ت �لتي ميكن �أن تعمل 
على  للت�أثري  جنب  �إىل  جنب� 
�لأك�دميية ومر�كز  �ملوؤ�س�س�ت 
و�لكونغر�ص،  و�ملح�كم  �لفكر 
�لنه�ية  ي�سلو� يف  �أن  �أمل  على 
هوؤلء  من  �لرئ��سة  �إىل 
ريت�س�رد  �ليهودي  �مللي�ردير 
�لرثو�ت  وريث  �سك�ييف، 
�لذي  و�لنفطية،  �مل�رضفية 
مف�ده�  مت�ألقة  روؤية  ميتلك 
�ل�سي��سية  �أن�سطتهم  معظم  �أن 
“خريية”  �عتب�ره�  ميكن 
للخ�سم  ق�بلة  ت�سبح  وب�لت�يل 

من �ل�رض�ئب.

�سبكات وظيفية

خم�ص  م�ير  ج�ين  ق�ست 
مئ�ت  �إجر�ء  يف  �سنو�ت 
عدة  ذلك  يف  مب�  �ملق�بالت- 
م�س�در د�خل �ل�سبكة- وج�بت 
�لع�مة  �ل�سجالت  �أروقة 
و�إجر�ء�ت  �خل��سة  و�لأور�ق 
�ملح�كم لتخرج يف �لنه�ية بهذ� 
�لكت�ب �لذي يتتبع ملي�ر�ت من 
�لدولر�ت �لتي تنفقه� �ل�سبكة، 
لل�سخ�سي�ت  حية  �سور  ويوفر 
�لطبقة  ور�ء  ب�حلي�ة  �لن�ب�سة 
�لأمريكية  �لأوليج�ر�سية 
�ملو�سوع�ت  وهي  �جلديدة، 
مب�ستقبل  �ل�سلة  وثيقة 
�لأمريكية.  �لدميقر�طية 
�لذين  �ل�سي��سيون  �لن�سط�ء 
يتمتعون  �ل�سبكة  توظفهم 
و�أحي�ن�  و�لذك�ء  ب�لن�سب�ط 
“م�ير”  توثق  يرحمون.  ل 
ق�م  ح�لت  �لكت�ب  هذ�  يف 
لهذه  ت�بعون  �أ�سخ��ص  فيه� 
حمققني  بتوظيف  �جلم�ع�ت 
�ملبلغني  لتكذيب  خ��سني 
و�ل�سحفيني  �ملخ�لف�ت  عن 
�حلكوميني.  �ملحققني  وحتى 
ب�سكل  ن�جحة  وك�نت جهودهم 
ب�س�أن  �لتحررية  �لآر�ء  ملحوظ 

�ل�رض�ئب و�لتنظيم، �لتي ك�نت 
خ�رج نط�ق �لتي�ر �لرئي�سي وم� 
ز�لت مرفو�سة من قبل معظم 
�سعوًد�  ت�سهد  �لأمريكيني، 
�لولي�ت  حكوم�ت  غ�لبية  يف 
و�لكوجنر�ص،  �لعلي�  و�ملحكمة 
�لإ�سالح�ت  عرقلة  مبو�ز�ة 
و�مل�لية  و�لعم�لية  �لبيئية 

و�ل�رضيبية �له�مة.
هذه  ُمِنَحت  �خلد�ع،  ليكتمل 
�ملنظم�ت �أ�سم�ء لطيفة، مثل: 
�لزده�ر،  �أجل  من  �أمريكيون 
متويله�  م�س�در  و�أخفيت 
هذه  قدمت  ذلك.  �أمكن  كلم� 
دعًم� حلزب  وغريه�  �ملنظمة 
فر�ص  �إىل  يدعو  �لذي  �ل�س�ي 
�لإنف�ق  وخف�ص  �أقل،  �رض�ئب 
تدخل  وتر�جع  �حلكومي، 

�حلكومة �لحت�دية.

بحر من الدوالرات

�لأمريكون  �لأثري�ء  ي�سعى 
�لكبرية  ثرو�تهم  على  للحف�ظ 
من  �ل�سيطرة  زم�م  و�متالك 
�لتدخل  على  �لق�س�ء  خالل 
�ملاليني  ينفقون  �حلكومي. 
�ل�رض�ئب،  خلف�ص  حم�ولة  يف 

�ل�سن�عية،  �للو�ئح  و�إلغ�ء 
�لحرت�ر  علم  وتقوي�ص 
وك�لة  على  و�لق�س�ء  �لع�ملي، 
�لأمريكية  �لبيئة  حم�ية 
�لإير�د�ت  ود�ئرة   USEPA
على  و�لهجوم   ،IRS �لد�خلية 
و�ل�سم�ن  ميديكري، وميديكيد، 
�لجتم�عي. تقول ج�ين م�ير: 
“لي�ص �رض� �أن �سي��ستن� تغو�ص 
�لأمو�ل.  من  متالطم  بحر  يف 
�ل�سي��سي  �لعمل  جل�ن  وفرت 
�لدولر�ت  من  �ملاليني  مئ�ت 
يف  �ملر�سحني  لأ�سعف  حتى 
ر:  )فَكّ �لتمهيدية  �لنتخ�ب�ت 
�ل�سوء  ورغم  روبيو(.  بو�ص، 
هذ�  عليه  يكون  قد  �لذي 
�للج�ن  هذه  فلي�ست  �لو�سع، 
�سوى قمة جبل �جلليد كثري من 
�ل�سخمة  �ل�سي��سية  �لتربع�ت 
�أعني  عن  بعيًد�  ِخفية  متر 
قو�مه�  تنظيم�ت  �لر�د�ر. 
تهدف  �لرث�ء  ف�ح�سو  م�نحون 
�سي��سية،  �أجندة  تعزيز  �إىل 
م�س�حلهم  يخدم  منه�  كثري 
�مل�ل  هذ�  �أهد�ف  �خل��سة. 
�ملمولني  وطبيعة  �ملظلم 
�لكت�ب  مو�سوع  هي  �ل�رضية 

�لذي ين �أيدين�.

تعليمية الن�ض القراآين

 يف اإطار التكوين اجلامعي املتخ�ص�ص
 يف اللغة العربية واآدابها

 ملخ�ض اأطروحة 
دكتوراه د. يحيى 

بن �سالح بوتردين /
اأ�ستاذ باملركز اجلامعي 

لغرداية

�سمن  �لأطروحة  هذه  مو�سوع  يدخل 
وتعليمية  �لتطبيقية  �لل�س�ني�ت  �إط�ر 
حل  يف  �لإ�سه�م  �إىل  ويهدف  �للغ�ت، 
يف  �خلّريجني  م�ستوى  �سعف  م�سكلة 
�سو�ء  و�آد�به�  �لعربية  �للغة  �أق�س�م 
يف  �لعربي،  �لع�مل  يف  �أو  �جلز�ئر  يف 
�لقر�آين  �لن�ص  �إىل  للعودة  حم�ولة 
بعيد�  ف�سيئ�  �سيئ�  يزحزح  ظل  �لذي 
�أجل  من  �لعربية  تعليم  مقّرر�ت  عن 
�عتم�ده من جديد حلل هذه �مل�سكلة، 
�لن�سّية  �ملرجعي�ت  �إحدى  ب�عتب�ره 

�له�مة للغة �لعربية.
و�نطالق� من خ�س�ئ�ص �لن�ص �لقر�آين 
للب�حث  جتّمع  وم�  جهة،  من  �للغوية 
منهجّية  و�أ�س�ص  علمية  معطي�ت  من 
تعليمية من جهة �أخرى، ف�إّن �لأطروحة 
حت�ول �لت�أ�سي�ص لروؤية منهجية �أ�سيلة 
�لو�قع  �لعربية، تنطلق من  يف تعليمية 
ع�ملية  علمية  قو�عد  �إىل  وت�ستند 

متع�رف عليه�. 
�أ�سب�ب �ختي�ر �ملو�سوع و �إ�سك�ليته:

ت�أت فكرة هذ� �ملو�سوع من فر�غ  مل 
�أو تقليد لق�لب ج�هز �أو معت�د، و�إمّن� 
و�لعو�مل  �لظروف  من  جملة  فر�سته 
ك�نت مبث�بة �لدو�فع ملط�رحته، نذكر 

منه�:
وذ�  ب�به  يف  جديد�  �ملو�سوع  كون   *
تعليمية  ن�حّيتني؛  من  خ�سو�سية 
ت�أّخر  مب�سكلة  تعنى  )ديد�كتيكية( 
تعليم �لعربية ب�عتم�د �ملنهج �لعلمي، 
)�سو�سيول�س�نية(  �جتم�عية  ول�س�نية 
تعني مب�سكلة �نح�س�ر �لعربية يف ظل 
�ل�رض�ع �للغوي لدى كثري من �ل�سعوب 

�لإ�سالمية. 
م�ستوى  �سعف  م�سكلة  يتن�ول  كونه   *
�لطور  يف  �لعربية  �للغة  يف  �لتكوين 
�ص  تخ�سّ جم�ل  يعد  �لذي  �جل�معي 
من  �نطالق�  حلله�  ويوؤ�ّس�ص  وتعّمق. 
�أهّمه�  من  و�لتي  �أ�سب�به�،  مع�جلة 

�سعف �لعن�ية ب�ملحتوى �لتعليمي. 
�إثر�ء  يف  لالإ�سه�م  حم�ولة  كونه   *
تتن�ول  بدر��سة  �لعربية،  �ملكتبة 
�خت�س��سية  ز�وية  من  �ملو�سوع 
علمية، جتمع بني �سلة �لعربية ب�لقر�آن 
�لتعليمية  و�ل�رضوط  جهة،  من  �لكرمي 
جهة  من  ع�ملي�  عليه�  �ملتع�رف 
ميثل  �لقر�آين  �لن�ص  كون   * �أخرى.  
�أهّم �ملرجعي�ت �لن�سية يف تعليم �للغة 
و�أكرثه�  �عتب�ر�.  و�أوله�  �لعربية، 
��ستج�بة مليول �ملتعلّمني و�جت�ه�تهم. 

وترجمة لأهد�ف �لتكوين وغ�ي�ته. 
�لذي  و�لع�رضين  �لو�حد  �لقرن  * كون 
�لتكوين  حتيني  ي�ستدعي  فيه،  نعي�ص 
�لعربية  �للغة  وتعليم  ع�ّمة،  ب�سفة 
�أو  �سكله  يف  �سو�ء  ة،  خ��سّ ب�سفة 
لتحدّي�ت  ي�ستجيب  كي  م�س�مينه، 
جهة  من  �ل�سوق  و�قت�س�د  �لعوملة 
جهة  من  �للغ�ت  تعليمية  و�رضوط 
�أخرى.  * كون �لب�حث مييل �إىل مثل 
تقوم  �لتي  �لدر��س�ت  من  �لنوع  هذ� 
�سّيم�  ول  �لتقليد،  ونبذ  �لت�أ�سيل  على 
و�أّن �ملعطي�ت �لعلمية و�لو�قعية تعّزز 
فكرة  ف�إّن  وذ�ك  هذ�  ومع  موقفه.  
عديدة)1(،  �سنني  �إىل  تعود  �ملو�سوع 
�لت�س�وؤلت  من  جملة  خالله�  تكّونت 
�لعربية  تعليم  ر�هن  حول  �ملختلفة 
�لذي  �لتعرّث  �أو  �لتخلّف  و�أ�سب�ب 
ت�س�وؤل  حول  كلّه�  متحورت  به،  ُمِني 
جوهري لإ�سك�لية �لدر��سة، مف�ده: م� 
م�ستوى  لتديّن  �حلقيقية  �لأ�سب�ب  هي 
مدى  �أّي  و�إىل  �لعربية؟  يف  �لتكوين 
�لقر�آين  �لّن�ص  ي�سهم �عتم�د  �أن  ميكن 

يف حت�سني هذ� �لتكوين؟
ولقد دعت هذه �لإ�سك�لية �لب�حث �إىل 
يتعلّق  م�  منه�  للحل،  فر�سي�ت  و�سع 
ية  �لن�سّ �ملرجعي�ت  تنويع  ب�رضورة 
يف  �ختب�ره�  بهدف  �لتكوين،  يف 
ب�ل�رضوط  عالقته�  يف  و�لنظر  �لو�قع 

عليه�.  �ملتع�رف  �لتعليمية  �لعلمية 
�لقوّي  �لفرت��ص  �أّن  �إىل  �هتدى  حتى 
�لعودة  يف  يكمن  �مل�سكلة  هذه  حلل 
�لأوىل،  ب�لدرجة  �لقر�آين  �لن�ص  �إىل 
للعربية  يحفظ  �لذي  �لن�ص  ب�عتب�ره 
كونه  عن  ف�سال  قّوته�،  درج�ت  �أعلى 

ميّثل �أ�س�لته� و�رّض بق�ئه�. 
ومقّرر�ت  من�هج  ر�هن  �إىل  وب�لرجوع 
�لعربية،  �للغة  يف  �جل�معي  �لتكوين 
�لعربي  �لع�مل  م�ستوى  على  �سو�ء 
ب�سفة ع�مة، �أو على م�ستوى �جل�معة 
ة، تبنّي �أّن �لذي  �جلز�ئرية ب�سفة خ��سّ
يغلب عليه� ع�مة هو �لط�بع �لرت�كمي 
للمعرفة �للغوية من جّر�ء �لرتكيز على 
ة، مم�  �ملرجعية �لن�سّية �لأدبية خ��سّ
�أّدى �إىل غي�ب �سبه كلّي للن�ص �لقر�آين 
�لوظيفية  �للغوية  �لن�سو�ص  وغريه من 
�سمن  تدخل  �لتي  �لأخرى،  �لعلمية 
�لعربية. مم�  للغة  �لن�سّية  �ملرجعي�ت 
�ملنهجية  غي�ب  �إىل  يبدو  فيم�  يعود 
�لأمر  �ملقّرر�ت،  بن�ء  يف  �ل�س�رمة 
م�سكلة  �أم�م  �لب�حث  يجعل  �لذي 
ت�ستدعي  تطبيقية(  )ل�س�نية  تعليمية 
�لدر��سة و�لنقد �ملو�سوعيني، و�لبحث 

عن �حللول �لالزمة له�. 
�لذي  �جلوهري  �ل�سوؤ�ل  على  وبن�ء 
و�لفر�سي�ت  �لإ�سك�لية،  عليه  بنيت 
من  جملة  ت�سّور  ميكن  �ملذكورة، 
�لّت�س�وؤلت �جلزئية �مل�س�عدة للو�سول 

�إىل �حلل، نذكر منه�:

 ال�سوؤال عن جدوى 
معاجلة هذا املو�سوع، 

وما اأهمّيته، وهل 
ميّثل خ�سو�سّية ما؟

  ال�سوؤال عن اأ�سول 
العالقة بني الن�ض 

القراآين وتعليم اللغة 
العربية، معرفيا 
وتاريخيا ودينيا؟

 ال�سوؤال عن مدى 
ا�ستجابة الن�ض 
القراآين لالأ�س�ض 

املنهجية يف اختيار 
املحتوى، وماذا ميكن 

اأن ي�سيفه لراهن 
التكوين يف العربية 

واآدابها؟

هذه  من  �سوؤ�ل  كّل  عن  �لإج�بة  �أّم� 
�لب�حث  من  ��ستلزمت  فقد  �لأ�سئلة 
بن�ء خّطة للبحث تقوم على �لعديد من 
�لف�سول و�ملب�حث و�ملط�لب. بحيث 
وحّل  �ملو�سوع،  من�ق�سة  خالله�  يتم 
م�سكالته، وتعزيز ذلك مب� توّفر له من 
معطي�ت علمية وم� �تخذه من �أدو�ت 
بحثية �إجر�ئية و�أ�س�ص علمية منهجية.  
مع�جلته  يف  �لبحث  �نطلق  ولقد 
م�  �أّنه  مف�ده�  م�سلّمة  من  لالإ�سك�لية 
ب�لل�س�ن  �أُنزل  قد  �لكرمي  �لقر�آن  د�م 
بق�ء هذه  �سبب� يف  ذلك  وك�ن  �لعربي، 
يقوم  �أن  ر  يُت�سَوّ فال  �ليوم،  �إىل  �للغة 
تعليم للعربية �إّل �إذ� �رتبط يف �لأ�س��ص 
تعّززه�  حقيقة  وهي  �لقر�آين.  ب�لن�ص 
�لعلمية  و�لأدلّة  �لت�ريخية  �لوق�ئع 
�أخرى  جهة  من  وتعّزز  و�ملنطقّية. 
�إّنه  �إذ  وتقّويه�.  �ملطروحة  �لفر�سية 
ب�عتم�د �لن�ص �لقر�آين يف تعليم �لعربية 
�أن  ميكن  فيه�،  �سني  �ملتخ�سّ وتكوين 
لو�  ويتح�سّ �خلّريجني  م�ستوى  يتح�ّسن 
�س� رفيع �مل�ستوى. ومع  تكوين� متخ�سّ
ذلك فقد ح�ول �لبحث �أن يخ�سع هذه 
من  �لعلمي،  �لختب�ر  �إىل  �لفر�سّية 

خالل �أدو�ت بحثية خمتلفة. 
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تعريف بامل�ؤلَفي

عنوان الكتاب ينبئ بالكثري لأول وهلة، 
ا التعريف باملوؤلَفينْ  لكن من املفيد اأي�ضً

قبل ا�ضتعرا�ض املحتوى:
– د. جيم�ض ميت�ضل؛ حا�ضل على درجة 
النف�ض ال�رسيري من  الدكتوراه يف علم 
 22 فلوريدا. خدم ملدة  جامعة جنوب 
عاما يف �ضالح اجلو الأمريكي، وتقاعد 
اأغ�ضط�ض  من  الفرتة  يف  مقدم.  برتبة 
د.  �ضارك   ،2009 يناير  اإىل   2002
“ميت�ضل” يف تطوير برنامج ال�ضتجواب 
املعزز يف وكالة ال�ضتخبارات املركزية 
منذ  حمققيه  كاأحد  وعمل   ،CIA
اأمر  مبوجب  اأغلق  اأن  اإىل  اإن�ضائه 
بيل   –  .2009 جانفي   22 يف  تنفيذي 
ومتخ�ض�ض يف  وم�ضت�ضار  كاتب  هارلو؛ 
العالقات العامة يتمتع باأكرث من ثالثي 
�ضنوات  �ضبع  اأم�ضى  اخلربة.  من  عاما 
ال�ضتخبارات  وكالة  با�ضم  كمتحدث 
البيت  فى  اأعوام  واأربعة  املركزية، 
الإعالم  ق�ضايا  مع  يتعامل  البي�ض 
يف  و�ضارك  رئي�ضي.  عهد  يف  القومى 
مبيعا  الكتب  اأف�ضل  من  ثالثة  تاأليف 

بح�ضب قائمة نيويورك تاميز.

ك�شف ح�شاب مبا�شر

املوؤلفان  بها  ميتع  التي  اخلربة  طبيعة 
ك�ضِف  مبثابة  العمل  هذا  جتعل 
ال�ضتجواب  لربنامج  مبا�رٍس  ح�ضاٍب 
وكالة  اتبعته  الذي  للجدل  املثري 

على  وا�ضتمل  املركزية،  ال�ضتخبارات 
لكنه  بالغرق  الإيهام  اأ�ضهرها  تقنياٍت 
�ضخ�ٍض  نظر  وجهة  من  ح�ضاٍب  ك�ضف 
حيال  بالرتياح  ي�ضعر  ميت�ضل(  )د. 
برنامج  ت�ضمنها  التي  املمار�ضات 
مع  للتعامل  وا�ضتُخَدَمت  ال�ضتجواب 
ال�ضجون  يف  بهم  امل�ضتبه  الإرهابيي 
ال�ضتخبارات  لوكالة  التابعة  ال�رسية 
يرى  ناحيٍة،  من  اخلارج.  يف  املركزية 
تهدف  كانت  اجلهود  هذه  اأن  الرجل 
اإىل منع املزيد من الهجمات الكارثية، 
من  فاإنه  ذلك  من  الرغم  على  لكن 
اأخرى ل يتفق بال�رسورة مع كل  ناحية 
اأي�ضا:  �ضملت  التي  املمار�ضات،  هذه 
احلرمان من النوم، والأو�ضاع املجهدة، 

وال�ضو�ضاء العالية.

روؤية حتاول اأن تك�ن مت�ازنة

مع  “ميت�ضل”  يتفق  ل  الكتاب،  يف هذا 
“الأ�ضخا�ض الذين ل يفهمون ما فعلناه، 
الذين  فعلناه”،  ملاذا  اأو  فعلناه،  وكيف 
يقولون اإن اأعمال الربنامج تتعار�ض مع 

املبادئ الأمريكية”.
على الرغم منذلك، هو يعتقد بحدوث 
النقطة  وهي  ا�ضتخدامها،  يف  اإفراط 
هذا  عرب   باإ�ضهاب  ي�ضتعر�ضها  التي 
التي  الطريقة  ينتقد  ومثلما  الكتاب. 
ا  اأي�ضً ينتقد  فاإنه  الربنامج،  بها  ر  ِوّ �ضُ
بع�ض  يف  بها  تنفيذه  مت  التي  الطريقة 
يرغبون  من  فاإن  وبالتايل  احلالت 
�ضامل  نقد  اأو  كا�ضح  دفاع  قراءة  يف 
اآخر،  مكان  يف  البحث  عليهم  للربنامج 
ذا  يف  هري�ض  �ضتيف  ن�ضيحة  ح�ضب 
�ضيفر بريف؛ م�ضرًيا اإىل اأن الكتاب لي�ض 
الإ�ضالموفوبيا  م�ضتخل�ض  يف  منقوًعا 
)واإن كان العنوان يوحي بغري ذلك لأول 
اأعمى  ًعا  ُم�َضِجّ لي�ض  اأنه  كما  وهلة( 

لربنامج ال�ضتجواب.

معل�مات من الداخل

داخل  “ميت�ضل”  القراء  يتبع  �ضوف 

 CIA )�ضجون  ال�ضوداء”  “املواقع 
وخاليا  املتحدة(  الوليات  خارج 
الإرهابيي وامل�ضتبه فيهم حيث قام هو 
ال�ضتجواب  تقنيات  بتطبيق  �ضخ�ضًيا 
 13 �ضخ�ضيا  ميت�ضل  ا�ضتجوب  املعزز 
العالية  القيمة  ذوي  املعتقلي  كبار  من 
املتحدة،  الوليات  لدى  املحتجزين 
مبن فيهم اأبو زبيدة زين العابدين حممد 
ح�ضي، وعبد الرحيم النا�رسي، اأمري اأو 
“قائد” عملية تفجري املدمرة “كول”، 
وراء  املدبر  العقل  �ضيخ حممد  وخالد 

هجمات 11 �ضبتمرب 2001.
نظر  وجهة  “ميت�ضل”  ر  يوِفّ وبالتايل 
قِيّمة  ومعلومات  نوعها،  من  فريدة 
ينبغي النظر فيها من قبل اأي �ضخ�ض- 
يختلفون  الذين  اأولئك  ذلك  يف  مبا 
الربنامج،  على هذا  احلكم  يريد  معه- 
قول  حد  على  الكتاب-  نهاية  يف  لكن 
القارئ  على  �ضيتعي  “هري�ض”- 
حول  اخلا�ض  ا�ضتنتاجه  اإىل  الو�ضول 
واأخالقياته  الربنامج  هذا  من  احلكمة 

وفائدته.

ما بي “اأوباما” و”ترامب”

يف  تنفيذيا  اأمرا  اأوباما  الرئي�ض  ع  وَقّ
اأ�ضاليب  ا�ضتخدام  مينع   2009 عام 
تتبعها  كانت  التي  القا�ضية  ال�ضتجواب 
“لأن  املركزية؛  ال�ضتخبارات  وكالة 
اإحدى اأدواتنا الأكرث فعالية يف مكافحة 
الإرهاب واحلفاظ على اأمن الأمريكيي 
ومبادئنا يف  مُلثُلنا  اأوفياء  نظل  اأن  هي 
الداخل واخلارج” وقال وزير اخلارجية 
اأوباما  جون كريي: “لقد طوى الرئي�ض 
توىل  حينما  ال�ضيا�ضات  هذه  �ضفحة 
الأول  الأ�ضبوع  ومنذ  الرئا�ضة،  من�ضب 
برنامج  واأنهى  التعذيب  ا�ضتخدام  منع 
من  وكان  وال�ضتجواب.  الحتجاز 
ل�ضبب  املمار�ضات  هذه  اإنهاء  ال�ضائب 
مع  تتناق�ض  اإنها  قوي:  ولكنه  ب�ضيط 
تدخل  ول  هويتنا،  ل متثل  اإنها  قيمنا. 
يف نطاق َمن وماذا نريد اأن نكون؛ لأنه 
لي�ض لزاًما على اأقوى دولة يف العامل اأن 

تختار بي حماية اأمننا والدعوة لقيمنا”. 
ح باإمكان  لكن الرئي�ض دونالد ترامب لَوّ
ا�ضتعادة “اأ�ضاليب ال�ضتجواب القا�ضية” 
لنتزاع  بالإغراق  الإيهام  ت�ضمل  التي 
الأعداء”،  “املقاتلي  من  اعرتافات 
د باأنه �ضوف يتبع ن�ضيحة فريق  واإن تعَهّ

الأمن القومي الذي يعار�ضها.
وبالفعل قال م�ضوؤولون اأمريكيون لوكالة رويرتز 
اأمر  م�ضودة  عن  تراجعت  ترامب  اإدارة  اإن 

كان  اإذا  ما  مراجعة  اإىل  �ضيدعو  كان  تنفيذي 
يتعي على الوليات املتحدة اإعادة فتح �ضجون 

ا�ضتجواب  اأ�ضاليب  فيها  ت�ضتخدم  اخلارج  يف 
غالبا ما تدان بو�ضفها تعذيبا.
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وا�شيني الأعرج
الطرف  نحو  ينقلبون  النا�ض  بع�ض 
النقي�ض يف عالقاتهم الع�ضقية، بدون 
الكبري،  احلب  من  ظاهرة،  م�ضبقات 
ال�ضغينة..  حتى  ورمبا  الكراهية  اإىل 
يلب  الطرفي مل  اأحد  العمق  لأنه يف 
رغبته الكامنة كما يجب.. رمبا انطبق 
الكبري،  التنويري  الكاتب  على  هذا 

�ضالمة مو�ضى.
لهذا يحتاج اأمره اإىل توقف اأطول من 
هذه الإثارة.. الرجل كان يكن احرتاما 
وباخل�ضو�ض  زيادة،  لعائلة  بال حدود 
عقله  باتقاد  معجبة  كانت  التي  مي، 
لتغيري  املعرفية  وجهوده  وذكائه 

املجتمع امل�رسي.
ما الذي غريه من حبها اإىل كراهيتها؟ 
موتها  بعد  النقالب  حدث  كيف 
منا�ضبة  اأي  ي�ضتغل  اأ�ضبح  اأنه  لدرجة 
معلن..  ب�ضكل  اإليها  لالإ�ضاءة  كبرية 
من  وجيه  افرتا�ض  وهذا  رمبا، 
�ضالمة  يح�ضل  مل  النف�ضية،  الناحية 
على  مي،  من  قربه  طوال  مو�ضى 
النف�ضية  الدرا�ضات  تعلمنا  مبتغاه. 
الكبري  احلب  اأن  حتديًدا،  فرود  عند 
الكبري  للحقد  قاعدة  يكون  اأن  ميكن 

يف حالة الإخفاق.
من  عودته  بعد  مي  على  تعرف  فقد 
�ضمع  قد  كان  مميًزا..  �ضحفًيا  لندن 
عليها..  التعرف  ومتنى  كثرًيا  عنها 
اللقاء الأول بها كان حا�ضًما.. ال�ضورة 
اأقل  كانت  زيادة  مي  عن  امل�ضنوعة 
�ضدة  الفعلي.. من  قوة من ح�ضورها 

يف  بها  الأول  لقاءه  و�ضف  اإعجابه، 
اأمكث  »مل   :191٤ امل�ضتقبل  جملة 
طويال يف غرفة ال�ضتقبال من �ضكنها 
اأمعن  واأنا  املغربي  �ضارع  يف  الرحب 
التي  البديعة،  ال�ضور  النظر يف جملة 
العيني،  دعجاء  احليطان...  تزين 
يتاألق الذكاء من بريقهما.. على الرغم 
من �ضعة اطالعها وا�ضتنارتها، ل تزال 
اأبعد الن�ضاء عن ال�ضرتجال واأ�ضدهن 
وال�ضتكانة.«  التوا�ضع  كثرية  اأنوثة.. 
اأخرى  �ضورة  مو�ضى  �ضالمة  اكت�ضف 
املدللة  الفتاة  �ضورة  غري  ملي.. 
ذهنه..  يف  ارت�ضمت  التي  والدلوعة، 
عن  ومدافعة  وجريئة  ذكية  امراأة 
متينة..  �ضخ�ضية  ولها  و�ضلبة،  راأيها، 
هذا ما ذكره هو نف�ضه يف جملة اآخر 
 1952 جوان   9 يف   92٤ عدد  �ضاعة.. 
يف  كبرية  اإطرائية  مقالة  عنها  وكتب 
اإعجابه  �ضدة  ومن  الهالل.  جملة 
به،  واإعجابها  ومنجزة،  بح�ضورها 
تعيينه كم�رسف على جريدة  فقد مت 
انهيار  بعد   191٤ يف  املحرو�ضة 
بها،  يعمل  كان  التي  امل�ضتقبل  جملة 
بينهما  لقت  املحرو�ضة  واإفال�ضها.. 
يف  لها  اأظهر  عالقتهما.  وعمقت 
الكثري من اللحظات حبه لها واإعجابه 
والثقة  اجلميلة  ال�ضداقة  هذه  بها. 
بي  ت�ضع  اأن  اإىل  بها  دفعت  الكبرية، 
الذي  واجلزر  املد  بي  كتابها:  يديه 
يقول  لها.  ليقدمه   192٤ يف  �ضدر 
عنها: مي تكتب لل�رسق بعقلها وللغرب 
مكان يف قلبها. فهي توؤمن باحل�ضارة 
الغربيي،  عي�ضة  تعي�ض  الأوربية. 

وتتزين بزيهم، وتفكر تفكريهم. ولكن 
�رسقي  و�ضط  يف  توجد  اأن  لها  قدر 
اأما  الو�ضط...  هذا  بلغة  تكتب  فهي 
اأديبًا  عرف  فل�ضت  نف�ضها  ترقية  عن 
فهي  عنايتها.  مبقدار  بذلك  يعني 
وجتيد  اأجنبية،  لغات  خم�ض  تعرف 
ميدحها  وظل  اثنتي..  يف  الكتابة 
فيها  ويرى  وفاتها،  حتى  اأعمالها  يف 
والتاأمل  الكتابة  يف  متميًزا  منوذًجا 
الهتمامات:  متعددة  فهي  والفكر.. 
�ضاعرة  واحدة.  يف  �ضخ�ضيات  ثالث 
مرتجمة  والعربية،  الفرن�ضية  باللغة 
وكاتبة  والفرن�ضية،  الأملانية  من 

اجتماعية ومتابعة للحركة الن�ضوية.
ولكنها  عادية  بينهما  العالقة  تكن  مل 
ثقافية متطورة.. ل اأعتقد اأنها ذهبت 
امل�ضتوى  على  ذلك  من  اأبعد  اإىل 

العاطفي.
الثوابت  من  بالعديد  حمكومة  ظلت 
يف  تلقتها  التي  الدينية،  الثقافية 
كما حدث يف عالقتها مع  عينطورة، 
العقاد، الذي ظل يوؤاخذها على هذا 
النوع من الثقافة املكبلة. من ال�ضعب 
على �ضالمة مو�ضى، املادي واملتحرر 
نحو  ا  اأي�ضً تذهب  ل  بعالقة  يقبل  اأن 
والعواطف..  اجل�ضد  حترر  عالقة 
كان يريدها كمثقفة وكامراأة. مل نعرث 
على ر�ضالة واحدة توؤكد هذه العالقة 
الكثريون..  بها  قال  التي  املحتملة، 
لي�ض دفاًعا عن مي، فاحلب ل يُداَفع 
عنه اإذا كان حقيقة، فهو حق اإن�ضاين 
اليوم  املتوفرة  الدلئل  كل  فرد.  لكل 
طرف  من  عالقة  افرتا�ض  اإىل  تقود 

كاإهانة  له  رف�ضها  حمل  فقد  واحد. 
وفاتها  بعد  م�ضت�ضاغة.  غري  داخلية 
فتغري  فر�ضته.  وجد  قليل،  بزمن 
اتهمها  اأن  لدرجة  عقب  على  راأ�ًضا 
واأنها  جهودها  بكل  ا�ضتخف  اأنه 
كتبت  اأنها  ون�ضي  بالعلوم.  تهتم  ل 
وفل�ضفة  الربغ�ضوين،  احلد�ض  عن 
نيت�ضه، وكوبرينيك، وفولتري يف جملة 
مي  معها  تعاونت  التي  املقتطف، 
كثرًيا. مل يرحمها حتى يف موتها. كل 
الوثائق الطبية املتوفرة، تربط موتها 
التي  احلادة،  النف�ضية  الأزمة  بحالة 
حتولت اإىل انهيار ع�ضبي كانت وراءه 

اأيامها يف الع�ضفوية وعائلتها.
اأيامها  ي�ضف  مو�ضى  �ضالمة  يقول 
وثائق  لأن  �ضحيح  ب�ضكل  الأخرية 
فيه،  ماتت  الذي  املعادي  م�ضت�ضفى 
مقالته،  يف  يقول  اآخر.  �ضيًئا  تقول 
اأحد  يف  »راأيتها  مي:  عن  ذكريات 
وهي  �ضاذة  رثاثة،  يف  مبتذلة  الأيام 
نحو  بها  ت�ضري  كبرية  كرنبة  حتمل 
اأيامها  يف  الطعام  عن  �ضامت  بيتها. 

الأخرية.
فكانت تبول وتتربز يف اأنحاء امل�ضكن، 
وعلى الفرا�ض، و�ضائر الأثاث. وماتت 
جوًعا واإن مل حت�ض اأنها ماتت جائعة.. 

ل اأحد غريه قال بهذا.

 ن�شر يف جريدة املدينة 
ال�شع�دية ي�م 10/ 

اأوت/2017

�سالمة مو�سى.. �لنقالب �لعاطفي �ملجنون

كيف تخطط لكتابة �لعمل �لرو�ئي؟ 
وما �لذي يلهمك للبدء به؟

تاأتي فكرة العمل الروائي 
فجاأة، اتكاء على هاج�ض 
الروائي،  ثقافة  ت�ضكله 
اليومية  وم�ضاهداته 
فحي  للعامل.  وروؤيته 
بكل  الفكرة  تداهمني 
�ضطوتها، ل اأعهد لكتابتها 
اأتركها  بل  مبا�رسة، 
البال،  ف�ضاء  يف  تختمر 
�ضخو�ض  تاأخذ  حيث 
العمل الروائي املفرت�ض 
انقطاع،  دون  مبرافقتي 
مالحمها  بكل  فاأراها 
وانتماءاتها،  ووعيها 
واأرى  واأمزجتها، 
وزمانها  الرواية  اأمكنة 
وطق�ضها، واأن�ضت لبع�ض 

اأحاديثها.
ي�ضبه  يل  يحدث  ما 
ملهند�ض  يحدث  ما 
قطعة  يف  يقف  معماري 
وياأخذ  بور،  اأر�ض 
نف�ضه،  حول  بالدوران 
مطاًل عرب عي املخيلة 
يف  �ضيكون  بناء  على 
اإن  الأر�ض اخلالية،  هذه 
ا�ضتطاع روؤيته، فقد جنح 
يف بنائه، واإن مل ي�ضتطع 
الفكرة.  عن  اأقلع  فقد 

الكتابة،  حلظة  عن  اأما 
اأي�ضاً مباغتة،  فهي تاأتي 
تخربين  املخيلة  كاأن 
احلكاية  رغيف  اأن 
اإىل  ليعرب  اأوانه  اآن  قد 
اأجيب على  الفرن،حينها 
)هل  الأ�ضئلة  من  عدد 
جديد  �ضيء  من  هنالك 
لغة  باأية  �ضتكتبه؟  فيما 
ما  روايتك؟  �ضتكتب 
اأ�ضلوبك  يف  اجلديد 
وبنائك للرواية؟ هل تقوى 
على األ تكون الفكرة اأكرب 
من بيت الرواية فيحدث 
على  تقوى  هل  اخللل؟ 
لغة  بي  التوازن  اإحداث 
قادماً  كونك  الرواية 
لغة  وبي  ال�ضعر،  من 
ت�ضتطيع  هل  احلكاية؟ 
�ضخ�ضيات  تق�ضي  اأن 
ول  ال�ضابقة  اأعمالك 
جتعلها تت�ضلل اإىل عملك 
اجلديد؟(اإن ا�ضتطعت اأن 
اأجيب على هذه الأ�ضئلة، 
الباب  اأغلق  فحينها 

واأعلن عزلتي للكتابة.

الأردين/ الروائي 
جالل برج�ض
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م�صببات وخماطر 
ال�صرطان

ي�سبب التدخني 30 % حاالت وفيات و87% من حاالت �سرطان 
الرئة، وال يقت�سر تاأثريها على الرئتني فقط بل من املمكن 

اأن توؤّدي الكلى، والبنكريا�س، وعنق الرحم، و�سرطان املعدة، 
والدم، والنخاع ال�سوكي، واحلل االأمثل االإقالع عن التدخني  

مكان وجدنا العديد من الب�سر يف اأفواههم ال�سجائر مبختلف 
اأنواعها، وال يعلمون اأنهم يقومون بقتل اأنف�سهم و�سياعها وال 
يدركون حجم ال�سواد يف رئتهم، اأّن الدخان هو امل�سبب االأول 
يف ال�سرطانات وامل�سبب الرئي�سي يف �سياع اأهم ع�سو يف ج�سم 

االإن�سان.

عدم ممار�شة الن�شاط البدين
 30 الريا�شية  التمارين  ممار�شة 
اليوم  خالل  الأقل  على  دقيقة 
طوال الأ�شبوع وذلك يقلل كثرياً 
بال�رسطان،  الإ�شابة  خطر  من 
والتمارين  اليوغا  ممار�شة 
الريا�شية واجلري، كل ذلك يقلل 
اأي�شاً من ال�شمنة والتي هي عامل 

موؤثر على مر�ض ال�رسطان.
الوراثة للوراثة دور كبري يف تطور 
�رسطان  مثل  ال�رسطان  مر�ض 
عني  يف  ت�شع  اأن  فيجب  الثدي، 
من  العائلي  التاريخ  العتبار 
مر�ض ال�رسطان لكي تتمكن من 
للم�شببات  اأخذ احليطة واحلذر 

واملخاطر. عوامل بيئية

 هناك بعد املعادن املوجودة يف 
ال�شناعية  والإ�شكان  البناء  مواد 
التي قد ت�شبب جمموعة متنوعة 
وقد  الطبية،  امل�شاكل  من 
اأي�شاً  الدرا�شات  بع�ض  اأظهرت 
يتعر�شون  الذين  الأ�شخا�ض  اأّن 
اأكرث  هم  كبرية  بكميات  للبنزين 

عر�شة لالإ�شابة بال�رسطان.

الإت�شال اجلن�شي الغري اآمن مّما 
يزيد من خطر الإ�شابة ب�رسطان 
ال�رسج  و�رسطان  الرحم  عنق 
املبا�رس  التعر�ض  واملهبل. 
لالأ�شعة  التعر�ض  اإّن  لل�شم�ض 
من  املبا�رسة  البنف�شجية  فوق 
ال�شم�ض يت�شبب ب�رسطان اجللد، 
هي  والتان  ال�شم�ض  فحروق 

التي  اخلاليا  تلف  عن  عبارة 
دائماً  عليك  ال�شم�ض،  ت�شببها 
عند  ال�شم�ض  واقي  ت�شتعمل  اأن 
التعر�ض  عدم  وحاول  اخلروج 
ال�شاعة  فرتة  ال�شم�ض  لأ�شعة 
10 �شباحا حتى 2 �شباحا فهي 
احلروق  ت�شبب  وقد  جدا  قوية 
الذي  التلّوث  اإّن  القارئ  عزيزي 

زال  ما  اجلوي  غالفنا  يف  زاد 
يوؤثر علينا، ول �شّيما اأّن الدخان 
بالعامل  مكان  كل  يف  املت�شاعد 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  ن�شبة  يزيد 
ول  علينا  يوؤّثر  وهذا  اجلو  يف 
نحرت�ض  اأن  علينا  اأّننا  �شّيما 
على �شحتنا اأكرث واأن ننتبه على 

اأرواحنا. 

 طرق عالج �رسطان الرحم تتعّدد كما ذكرنا �شابقًا:  •القيام بعمليات جراحية ل�شتئ�شال الأورام ال�رسطانية املنت�رسة يف الرحم وتخلي�شه منها طرق عالج �صرطان الرحم
الذي يقوم الكثريون بعالج الن�شاء احلامالت للخاليا ال�رسطانية باأرحامهن عن طريقه. •هناك طريقة لعالج �رسطان الرحم عن طريق اأخذ الأدوية الكيميائية التي تعمل على قتل تلك الأورام والتخل�ض منها  •هناك العالج الإ�شعاعي 

6اأ�صباب ت�ؤدي ملر�ض ال�صرطان 
معظم النا�ض ل يدركون باأّن هناك طرق كثرية للوقاية من الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان، يتوجب عليك اأولً اأن تعرف ما هي م�شبباته لتتمكن 

من جتنب العديد منها وبالتايل التقليل من اإحتمالية الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان، ويتوجب عليك اأي�شاً اأن تدرك ماذا نعني مبر�ض ال�رسطان 

وخطورته وماذا �شيوؤّدي واآلمه عليك اأن ت�شتوعب انك تقوم مبمار�شات خاطئة وخطرية جداً توؤدي اإىل وفاتك ولي�ض هذا فح�شب �شتعي�ض يف 

نهاية اأيامك، مراحل �شعبة وغري جيدة اأبداً، لذلك يتوجب عليك اأي�شا اأن تقراأ هذه امل�شببات بعناية فائه وجيدة واأن تدرك خطورتها. 

اأعرا�ض ال�صرطان

 هناك العديد من الأعرا�ض التي تظهر على من ي�شاب باإحدى 
اأنواع ال�رسطانات:  •ارتفاع �شديد يف درجات احلرارة من اإحدى 
من  تعد  للطعام  ال�شهية  •قلة  بال�رسطان.  الإ�شابة  اأعرا�ض 

الأعرا�ض الناجمة عن الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان.
•من ي�شاب مبر�ض ال�رسطان يخ�رس وزنه ب�شكل �رسيع جداً.

•مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً من اآلم احللق، والتي تت�شبب يف 
مقدرته على تناول الطعام نتيجة الإلتهابات يف احللق.

•بروز بع�ض الرتاكمات يف بع�ض اأنحاء ج�شم امل�شاب بال�رسطان، 
وتكون هذه الكتلة قا�شية جداً.

القوي  وال�شعال  الكحة اجلافة  ال�رسطان  •تالزم م�شاب مر�ض 
امل�شحوب بالدم، من اإحدى اأعرا�ض الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان. 
•اإّن الإ�شابة ببع�ض اجلروح اأو التقرحات و التي بدورها تت�شبب 
توقف  عليه  ي�شعب  ال�رسطان  مر�ض  م�شاب  الدم،  اإنزال  يف 
ال�رسطان  الإ�شابة مبر�ض  اأعرا�ض  •من  طويلة.  لفرتة  النزيف 
اأو  اأماكن متفرقة يف اجل�شم بال �شبب  للدم من  حدوث �شيالن 
جرح. •مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً من التعرق وهذا من اأحد 
الأعرا�ض الوا�شحة ملر�ض ال�رسطان. •من الأعرا�ض الوا�شحة 
اأي�شاً مل�شابي مر�ض ال�رسطان عدم املقدرة على التنف�ض ب�شكل 
مريح، بل هناك م�شاكل عديدة يف التنف�ض ت�شغط على الرئتني 
منها  يعاين  ال�شدر  •اآلم  �شعباً.  الهواء  من  ق�شطاً  اأخذ  وجتعل 

مري�ض ال�رسطان، فهي ل تدعه و �شاأنه.

ما ه� ال�صرطان

اأعرا�ض الإ�صابة ب�صرطان الرحم

عن  عبارة  هو  •ال�رسطان:   
اجل�شم  خاليا  ت�شيب  اأورام 
وتنمو وتنت�رس يف جميع اأنحاء 
اجل�شم ب�شكل م�شطرب وتعمل 
اجل�شم،  اأن�شجة  تدمري  على 
وهو من اأ�شد الأمرا�ض اإزهاقاً 
اأكرث  ومن  م�شابيه،  لأرواح 
اأيامنا  يف  انت�شاراً  الأمرا�ض 

من  ال�رسطان  ويعّد  هذه، 
ت�شيب  التي  الأمرا�ض  اأخطر 
الإن�شان. تتعّدد اأ�شكال واأنواع 
ال�رسطانات، وغالباً ما ترتبط 
بال�رسطانات،  الأورام  كلمة 
على  ال�رسطان  يكون  اإذا 
يف  تنت�رس  وكتل  اأورام  �شكل 
�رسطان  اإّل  الإن�شان،  ج�شد 

الدم  جريان  يف  فهو  الدم 
وكلما  ورماً،  ولي�ض  يكون 
ازداد التقدم يف عمر الإن�شان 
احتمالية  اأ�شبحت  كلما 
ب�شتى  بال�رسطانات  الإ�شابة 
املواد  اإّن  اأكرث.   اأنواعها 
من  ن�شبة  على  حتتوي  التي 
املواد امل�رسطنة الداخلة اإىل 

على  تعمل  التي  هي  اجل�شم، 
اإ�شابة �شاحبها بال�رسطانات، 
يف  يحتوي  الدخان  فمثاًل 
من  عالية  ن�شبة  على  تركيبه 
املواد امل�رسطنة، فمن خالل 
الإن�شان  ج�شم  يف  تكاثرها 
اأورام  اإىل  تعمل على حتويلها 

خبيثة تنت�رس يف خالياه. 

 •اإّن حدوث نزيف يف مهبل املراأة 
ملر�ض  تعر�ض  اأو  �شبب  دون  من 
يعّد من اأعرا�ض الإ�شابة ب�رسطان 

الرحم.
الإنتهاء  بعد  حاد  نزيف  •حدوث 
من الت�شال اجلن�شي من اأعرا�ض 

�رسطان الرحم 

تدل  املهبلية  الإفرازات  •كرثة 
على حدوث �رسطان الرحم 

اأثناء  �شديدة  باآلم  ال�شعور  •اإّن 
بالعملية اجلن�شية، وامتداد  القيام 
احلو�ض  منطقة  اإىل  لت�شل  الآلم 
الهامة ملر�ض  الأعرا�ض  من  تعد 

�رسطان الرحم.

•اإّن الآلم ال�شديدة التي تكون يف 
الإ�شابة  على  تدّل  البطن  اأ�شفل 

ب�رسطان الرحم.
اأعرا�ض  من  ال�شهية  •فقدان 

الإ�شابة ب�رسطان الرحم.
•اإّن زيادة �شمك جدار الرحم عند 
على  يدل  فجائي،  ب�شكل  املراأة 

الإ�شابة ب�رسطان الرحم.
اإىل  ال�شهرية  الدورة  •عودة 
يعد  اأي�شاً  متاأخر  عمر  يف  املراأة 
ب�رسطان  الإ�شابة  اأعرا�ض  من 

الرحم.
من  الطمث  عملية  يف  •التاأخر 

اأعرا�ض �رسطان الرحم.

باإدمان  املراأة  قيام  اإّن  اإذ  التدخني:  	•
التدخني يجعلها عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم، 
اإذ اإّن املراأة املدخنة تكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
فهو  املدخنة،  غري  من  اأكرث  الرحم  ب�رسطان 

يعمل على اإ�شابة اخلاليا الظهارية بال�رسطان.
واأمرا�ض  اللتهابات  بع�ض  حدوث  	•
الرحم  جتعل  التنا�شلية  املناطق  يف  عديدة 

عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم.

الفريو�شات  من  بالعديد  الإ�شابة  	•
توؤدي يف  الإت�شال اجلن�شي املحّرم  الناجتة عن 

اأغلب الأحيان بالإ�شابة ب�رسطان الرحم.
يف  كربن  الالتي  الن�شاء  اإن  العمر،  	•
العمر وجتاوزن �شن الـ 40 عاماً يكَنّ اأكرث عر�شة 
لالإ�شابة ب�رسطان الرحم من غريهن الالتي تقل 

اأعمارهن عن الـ 40 عاماً.
الوبائي  الكبد  بفريو�ض  الإ�شابة  	•

يجعل املراأة عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم 
املراأة  جتعل  احلمل  منع  حبوب  	•
فري�شة ل�رسطان الرحم اإن قامت بتناولها لفرتات 
ب�شكل  الوزن  يف  الزيادة  طويلة من الزمن. •	
كبري جداً ت�شبب الإ�شابة ب�رسطان الرحم بن�شبة 
وارتفاع  ال�شكري  باأمرا�ض  الإ�شابة  كبرية. •	
الدم  ب�رسطان  الإ�شابة  جتعل  الدم  �شغط 

موؤكدة.

�صرطان الرحمع�امل ت�صاعد على الإ�صابة ب�صرطان الرحم
 يعّد �رسطان الرحم من اأكرث ال�رسطانات انت�شاراً يف الآونة الأخرية بني 
الن�شاء، وهو ناجت عن الإ�شابة بفريو�ض معني، فاإذا دخل هذا الفريو�ض 
ي�شبب �رسطان   فاإّنه  الرحم  تدمري خاليا  على  وعمل  املراأة  ج�شم  اإىل 
يعّد �رسطان الرحم من الأمرا�ض ال�رسطانية التي ل ي�شاحبها اأي �شعور 
بعمليات  القيام  طريق  عن  الرحم  �رسطان  على  ال�شيطرة  وتتّم  بالأمل، 
جراحية يتم فيها العمل على الق�شاء على هذه الأورام من خالل نزعها 
من رحم املراأة، واإذا مل يتم ال�شفاء التام من �رسطان الرحم يقوم الطبيب 

با�شتئ�شال الرحم باأكمله. 
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ن�سبه �سلى �هلل عليه و�سلم

ف�إن  ومن�شئة  بلده  وكرم  ن�شبه  �رشف  �أم� 
�إىل  ينتهي  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  ن�شبه 
�إ�شم�عيل بن �إبر�هيم. ن�شب �رشيف و�آب�ء 
من  فهو  ط�هر�ت؛  و�أمه�ت  ط�هرون 
يف  �لأوىل  �لقدم  له�  �لتي  قري�ش  �شميم 

�ل�رشف وعلو �ملك�نة بني �لعرب.

لي�ش  كر�م�ً  �إل  �آب�ئه  �شل�شلة  ول جتد يف 
فيهم م�شرتذل بل كلهم �ش�دة ق�دة، وكذلك 
�أمه�ت �آب�ئه من �أرفع قب�ئلهن وكل �جتم�ع 
بح�شب  �رشعي�ً  ك�ن  و�أمه�ته  �آب�ئه  بني 
من  �شيء  ن�شبه  ينل  ومل  �لعربية  �لأ�شول 

�شف�ح �جل�هلية بل طهره �هلل من ذلك.

ق�ل:  �لأ�شقع  بن  و�ثلة  عن  م�شلم  روى 
يقول:  �شلم  و  عليه  �هلل  ر�شول  �شمعت 
�إ�شم�عيل  »�أن �هلل ��شطفى كن�نة من ولد 
و��شطفى قري�ش�ً من كن�نة و��شطفى من 
بني  من  و��شطف�ين  ه��شم  بني  قري�ش 

ه��شم«.

خوفه عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
وطاعته لربه تعاىل

 �أم� �شدة خوفه عليه �ل�شالة و�ل�شالم من �هلل 

�شدة ط�عته وعب�دته فعلى قدر علمه بربه 

ولذلك متدح ومدح نف�شه بقوله:« �أن� �أعلمكم 

ب�هلل و�أ�شدكم هلل خ�شية« معن�ه �أن� �أكرثكم علًم� 

ب�شف�ت �هلل تع�ىل ومعرفة ب�أمور �لتوحيد 

و�لتنزيه و�خل�شية هلل تب�رك وتع�ىل، وق�ل عليه 

�ل�شالة و�ل�شالم �أي�ش�ً »لو تعلمون م� �أعلم 

ل�شحكتم قلياًل ولبكيتم كثري�ً، �إين �أرى م�ل ترون 

ت �ل�شمو�ت وحق له� �أن  و�أ�شمع م�ل ت�شمعون �أَطّ

تئط م� فيه� مو�شع �أربع �أ�ش�بع �إل وفيه ملك 
�ش�جد«. 

ومعنى �أطت �شدر منه� �شوت من �حلمل �لذي 

عليه� ويف هذ� �حلديث دليل على �أن �ل�شم�ء 

م�شكن للمالئكة �لكر�م ولي�شت مك�ن�ً هلل تع�ىل 

كم� يظن �مل�شبهة تع�ىل �هلل عن ذلك. وروى 

�ملغرية بن �شعبة ق�ل: ق�م ر�شول �هلل عليه 

�ل�شالة و�ل�شالم حتى تورمت قدم�ه فقيل ي� 

ر�شول �هلل �ألي�ش قد غفر �هلل لك م� تقدم من 

ذنبك و م� ت�أخر؟ ق�ل: �أفال �أكون عبد�ً �شكور�ً«.

يخ�ف �لف�قة«.فق�ل: �أ�شلمو� ف�إن حممدً� يعطي عط�ء من ل ف�ش�أله، ف�أمر له بغنم بني جبلني، ف�أتى قومه �لإ�شالم �شيئً� قط �إل �أعط�ه، ف�أت�ه رجل م� �شئل ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم على وروى م�شلم عن �أن�ش ر�شي �هلل عنه ق�ل: جربيل �أجود ب�خلري من �لريح �ملر�شلة.و�أجود م� يكون يف رم�ش�ن. وك�ن �إذ� لقيه ك�ن عليه �ل�شالة و�ل�شالم �أجود �لن��ش ب�خلري �شيء فق�ل: ل، وق�ل �بن عب��ش ر�شي �هلل عنه: م� �شئل ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم عن بذلك كل من عرفه: ق�ل ج�بر ر�شي �هلل عنه: فقد ف�ق كل كرم�ء �لعرب و�لعجم وو�شفه خلقت معه منذ �أن ن�ش�أ عليه �ل�شالة و�ل�شالم،  �أم� �جلود و�لكرم و�ل�شخ�ء و�ل�شم�حة فقد جوده وكرمه �سلى �هلل عليه و�سلم

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه
�ل�رشيفة  و�لآد�ب  �حلميدة  �لأخالق  و�أم� 
�هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  خلق  ك�نت  فجميعه� 
ويكفيك  كم�له�  يف  �لنته�ء  على  و�شلم  عليه 
يقول)  �إذ  يف  �لع�ملني  رب  �شه�دة  ذلك  من 
عن  �لنبي  ،ويقول  عظيم(  خلق  لعلى  و�إنك 
نف�شه )�أدبني ربي ف�أح�شن ت�أديبي( ، ويف ذلك 
قول ع�ئ�شة �أم �ملوؤمنني ر�شي �هلل عنه� حني 
�شئلت: كيف ك�ن خلق ر�شول �هلل فق�لت«ك�ن 
خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�شلة خري يف �لقرء�ن 

هي يف ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم.
وق�لت ع�ئ�شة ر�شي �هلل عنه� يف و�شف خلقه 
�أي�ش�ً:«مل يكن ر�شول �هلل ف�ح�ش�ً ول متفح�ش�ً 
�ل�شيئة ولكن يعفو وي�شفح  �ل�شيئة  ول يجزي 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  �نتقم  م�  وق�لت: 

و�شلم لنف�شه �إل �أن تنتهك حرمة �هلل تع�ىل.

ويف حي�ئه يقول �أبو �شعيد �خلدري ر�شي �هلل 
عنه: ك�ن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم �أ�شد 
كره  �إذ�  وك�ن  خدره�  يف  �لعذر�ء  من  حي�ء 

�شيئ�ً عرفن�ه يف وجهه« رو�ه �لبخ�ري.
�أو�ش�فه  من  �ملقدرة  مع  و�لعفو  �حللم  وك�ن 
�شلى �هلل عليه و�شلم فقد �أمره ربه تع�ىل �أن 
تع�ىل  فق�ل  �لن��ش  �أخالق  من  �لعفو  ي�أخذ 
َعِن  َو�أَْعِر�ْش  ِب�لُْعْرِف  َو�أُْمْر  �لَْعْفَو  }ُخِذ 

�ِهِلنَي{ )�لأعر�ف/169(. �جْلَ
فم� من حليم �إل عرفت له زلة �أم� نبين� �لأعظم 
عليه �ل�شالة و�ل�شالم فك�ن ل يزيد مع كرثة 
�إل  �جل�هل  �إ�رش�ف  ومع  �شرب�ً،  �إل  �لإيذ�ء 
حلم�ً. ومم� يدل على ذلك قوله عليه �ل�شالة 
و�ل�شالم: »�للهم �هد قومي ف�إنهم ل يعلمون« 
بعدم� فعلو� به وب�أ�شح�به م� فعلو�. وكذلك 

قوله عليه �ل�شالة و�ل�شالم يف �لذين �أخرجوه 
عليه  وحر�شو�  وق�تلوه  بهم  ونكلو�  دي�ره  من 
قب�ئل �لعرب وغريهم »�ذهبو� ف�أنتم �لطلق�ء« 

وذلك يوم �لفتح. 
وروى �أن�ش بن م�لك ر�شي �هلل عنه ق�ل:«كنت 
برد  وعليه  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  مع 
غليظ �حل��شية فجذ به �أعر�بي برد�ئه جذبة 
�شفحة  يف  �لربد  ح��شية  �أثرت  حتى  �شديدة 
عنقه ثم ق�ل: ي� حممد �حمل يل على بعريي 
هذين من م�ل �هلل �لذي عندك ف�إنك ل حتمل 

يل من م�لك ول من م�ل �أبيك!!!
�ل�شالة و�ل�شالم ثم ق�ل: �مل�ل  ف�شكت عليه 
فهل  طلب،  م�  و�أعط�ه  عبده  و�أن�  �هلل  م�ل 
هن�ك يف �حللم و�لعفو يف مثله �شلى �هلل عليه 

و�شلم.

�سجاعته �سلى 
�هلل عليه 

و�سلم

وفَرّ  �ل�شعبة  �ملو�قف  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه  ح�رش  فقد  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �شج�عته  �أخب�ر  من  �أم�   
�ل�شجع�ن و �لأبط�ل عنه غري مرة وهو ث�بت ل يربح ومقبل ل يدبر ول يتزحزح وق�ل فيه بع�ش �ل�شح�بة: 
�إن� كن� �إذ� ��شتد �لب�أ�ش و�حمرت �حلدق �تقين� بر�شول �هلل �شلى عليه و�شلم فم� يكون �أحٌد �أقرب �إىل �لعدو 
منه، ولقد ر�أيتني يوم بدر ونحن نلوذ ب�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم وهو �أقربن� �إىل �لعدو وك�ن من �أ�شد �لن��ش 

يومئذ ب�أ�ش�ً.
وق�ل �بن عمر: م� ر�أيت �أ�شجع ول �أبحر ول �أجود ول �أر�شى من ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم.

زهده وتو��سعه عليه �ل�سالة و�ل�سالم
 وم� ج�ء يف زهده عليه �ل�شالة و�ل�شالم وتو��شعه 
و�ختي�ره �لد�ر �لآخرة فكثري منه� م� رو�ه �لبيهقي 
ق�ل:  �أنه  �هلل  عبد  عن  م�جه  و�بن  و�لرتمذي 
على ح�شري  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ��شطجع 
ف�أثر �حل�شري بجلده، فجعلت �أم�شحه و�أقول: ب�أبي 
�أنت و�أمي ي� ر�شول �هلل �أل �أذنتن� فنب�شط لك �شيئ�ً 
يقيك منه تن�م عليه فق�ل عليه �ل�شالة و�ل�شالم: 

و�لدني�  �أن�  �إمن�  و�لدني�،  �أن�  وم�  وللدني�،  »م�يل 
كر�كب ��شتظل حتت �شجرة ثم ر�ح وتركه�«.

�أنه  �ل�شالة و�ل�شالم  ومم� ي�شهد على زهده عليه 
ك�ن مير �ل�شهر و�ل�شهر�ن ول يوقد يف بيت ر�شول 
�لأ�شود�ن  ق�لو�:  طع�مكم  ك�ن  م�  فق�لو�:  ن�ر  �هلل 

�لتمر و�مل�ء.
عن  و�إعر��شه  �لدني�  من  تقلله  على  �ش�هد  و�أكرب 

ودرعه  و�ل�شالم  �ل�شالة  عليه  تويف  �أنه  زهرته� 
مت�ًع�  ول  ق�رش�ً  يرتك  ومل  يهودي  عند  مرهونة 
غ�ية  يف  ومت�عه  متو��شع�ً  بيته  ك�ن  بل  كثري�ً 
يو�شي برتك  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  وك�ن  �لتو��شع 
�لتنعم كم� يف �حلديث:« و�إي�ك و�لتنعم ف�إن عب�د 

�هلل لي�شو� ب�ملتنعمني«.
�ِب ، َق�َل : َق�َل َر�ُشوُل �هللِ �شلى  َطّ َعْن ُعَمَر بِْن �خْلَ

�َرى  �لنَّ�شَ �أَْطَرِت  َكَم�  تُْطُرويِن  ل   : و�شلم  عليه  �هلل 
� �أَنَ� َعبٌْد ، َفُقولُو� : َعبُْد �هللِ َوَر�ُشولُُه  َ �بَْن َمْرَيَ ، �إِمَنّ

.
ل   (  : قوله  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  تو��شعه  ومن 
بني  تف�شلو�  ل  و   ، متى  بن  يون�ش  على  تف�شلوين 
�لأنبي�ء ، و ل   على مو�شى . ( و ق�ل للذي ق�ل له 

: ي� خري �لربية : ذ�ك �إبر�هيم .
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�سان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�سب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�سرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

20 فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�سحيح 3 كغم

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�سد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�سر
48 ج�سم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 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

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

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
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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و اأكدت اأرملة عميار قائلة »نحن نحتج على القرار 
املتعلق بوقف اإ�ضدار اليومية و نعرب عن ت�ضامننا 
القانوين«  »غري  ب  الإجراء  وا�ضفة  العمال«   مع 
يف  �رشيك  كل  »ح�ض�ص  اإىل  قالت   كما  بالنظر  
هذه ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة«. و حجبت 
يومية »لتريبون« منذ اأول اأم�ص اخلمي�ص اثر قرار 
لدى  ا�ضتعجايل  طلب   بتقدمي  اثنني  م�ضاهمني 
امل�ضوؤولية  ذات  ال�رشكة  ن�ضاطات  لوقف  العدالة 
املحدودة و اأردفت تقول »ل بد اأن ي�ضتاأنف ن�ضاط 
عن  يتوقف  اأن  العنوان  لهذا  ينبغي  ل  و  ال�ضحيفة 
بالأغلبية«   يتمتعان  ل  �رشيكني  بقرار  ال�ضدور 
القريب  يف  �ضحفية  ندوة  عقد  »تنوي  اأنها  موؤكدة 
ذات  ال�رشكة  و�ضع  على  ال�ضوء  لت�ضليط  العاجل 

امل�ضوؤولية املحدودة«.
عميار  ورثة  عرب  اخلمي�ص  اإىل  الأربعاء  ليلة  ويف 
اإ�ضدار  وقف  »ده�ضتهم« خلرب  بيان عن  من خالل 
تيفاوي  اآخرين  م�ضاهمني  من  »بقرار  اليومية 
»املرجع  عن  مت�ضائلني  جمال«   جراد  و  �رشيف 
عميار  ورثة  اأعرب  و  القرار«.  هذا  ملثل  القانوين 
حممد  �ضيدي  حمكمة  »اإخطار  يف  نيتهم  عن 
عامة  جمعية  عقد  اأجل  من  املقبل  �ضبتمرب  يف 
ا�ضتثنائية للف�ضل يف م�ضتقبل اليومية و كذا اإطالق 
ذات  بال�رشكة  خا�ضة  ح�ضابات  تدقيق  عملية  
و  برا�ص«.   مغرب  »اأومنيوم  املحدودة  امل�ضوؤولية 
اأن  »امل�ضتحيل«  من  اأنه  تيفاوي  اعترب  جهته   من 
املايل  »الو�ضع  اإىل  بالنظر  اليومية  اإ�ضدار  ي�ضتمر 
لل�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة التي تعاين عجزا 
منذ 2002 هذا ف�ضال عن امل�ضاكل القانونية«.   يف 
بيان عرب عمال اليومية عن رف�ضهم لتوقيف ن�ضاط 
ال�ضحيفة  داعني امل�ضوؤولني على كافة امل�ضتويات 

للجريدة  ي�ضمح  حل  اإيجاد  اأجل  من  »التدخل  اإىل 
ناقل  و  اإعالم  كو�ضيلة  دورها  لعب  يف  بال�ضتمرار 

للمعلومة«. 

اأر�صدة جزافية جديدة 
لالنرتنت خلدمة 

التجوال

 Ooredooمع
ابقوا على ات�صال 

خالل عطلتكم 
بفرن�صا و تون�س

يُطلق Ooredooعر�ضا جديدا ي�ضمح 
لزبائنه بالتمتع خالل تنقالتهم وُعطلتهم 

فيفرن�ضا وفيتون�ضوالبقاء على ات�ضال 
بت�ضعريات تناف�ضية. هذا العر�ص اجلديد 

الدائم ُموجه لزبائن Ooredoo من 
اخلوا�ص واملهنيني وهو متوفر يف فرن�ضا 

)عرب املتعاملني SFRوFree( و يف 
 .)Ooredoo تون�ص )عرب املتعامل

لال�ضتفادة من هذه الأر�ضدة اجلزافية 
اجلديدةلالنرتنتلخدمةالتجوال، ما على 
الزبون �ضوى ت�ضكيل *160# على هاتفه 

النقال اأو زيارة choof.ooredoo.dzو 
اختيار من بني ال�ضيغ الأربعة املقرتحة: 

-ر�ضيد 100 ميغا اأوكتي)Mo( �ضالح 
ملدة يومني بـ 300 دج 

-ر�ضيد 200 ميغا اأوكتي)Mo( �ضالح 
ملدة خم�ضة اأيام بـ 500 دج 

-ر�ضيد 500 ميغا اأوكتي)Mo( �ضالح 
ملدة ع�رشة اأيام بـ 1000 دج 

-ر�ضيد 1 جيغااأوكتي)Go( �ضاحلة ملدة 
خم�ضة ع�رش يوما بـ 2000 دج

من خالل هذا العر�ص اجلديد، يوؤكد 
Ooredooاإرادته يف مرافقة زبائنه 
خالل تنقالتهم املهنية اأو ُعطلتهم و 
منحهم الأف�ضل يف النرتنت النقالة و 

بالأ�ضعار الأكرث تناف�ضية.

العدد : 4414/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1
www.elwassat.com

   اأح�صن مرزوق

اجلمعة 11  ال�سبت 12  اأوت 2017  املوافـق  لـ 14 ذو القعدة  1438هـ

24
 احلكومة اجلزائرية تعطي موافقتها

 على تعيني ال�صفرية اجلديدة لكندا 
 اأعطت احلكومة 

اجلزائرية موافقتها 
على تعيني 

باتري�ضيا ماكولغ 
ب�ضفتها �ضفريا 

مفو�ضا فوق العادة 
جلمهورية كندا لدى  
اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية ال�ضعبية، 
ح�ضب ما اأورده اأول 
اخلمي�ص بيان لوزارة 

ال�ضوؤون اخلارجية.

اأرملة خري الدين عميار

توقيف �صدور يومية التريبون اأمر »غري قانوين«
احتج ورثة عميار اأهم امل�صاهمني يف ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة »اأومنيوم مغرب برا�س« 

امل�صوؤولة عن اإ�صدار يومية »ال تريبون«  على قرار وقف اإ�صدار اليومية الذي اتخذه م�صاهمون 
اآخرون االأربعاء   املن�صرم ح�صبما  �صرحت به اأرملة خري الدين عميار.

�صرطة احلدود مبيناء اجلزائر
�صعبة الطماطم ال�صناعية بال�صلف

باتنة

م�صرع اأربعة من ركابها

ارتفاع امل�صاحة املزروعة اإىل 1076 هكتارحجز 31730 علبة �صجائر  

توقيف ثالثة عنا�صر دعم لالإرهابيني

�صقوط طائرة عمودية تابعة ل�صركة 
طا�صيلي للعمل اجلوي

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  توا�ضل 
جمال  يف  تن�ضط  التي  الردعية  حملتها 
حماربة تقليد مادة التبغ )ال�ضمة( وترويج 
يف  �رشعية،  غري  بطرق  ال�ضجائر  علب 
هذا ال�ضدد متكنت بحر الأ�ضبوع املا�ضي 
احلدود  ل�رشطة  الأوىل  الفرقة  م�ضالح 
عمليتني  خالل  اجلزائر  مليناء  البحرية 
خرطو�ضة    3173 حجز  من  متفرقتني، 
 25 و  ال�ضجائر  من  علبة   31730 مبجموع 
كي�ص من مادة ال�ضمة، مع توقيف امل�ضتبه 
املعاجلة  خالل  متت  العمليتني  فيهما 

نحو  املتجهة  البحرية  لرحلة  الروتينية 
تفتي�ص  عملية  بعد  الوروبية،  الدول 
ملركبة امل�ضتبه فيه والتي مت فيها حجز 
خرطو�ضة   3080 بـ  تقدر    معتربة  كمية 
من ال�ضجائر خمبئة باإحكام حتت كرا�ضي 
ال�ضيارة، اما العملية الثانية والتي مت فيها 
حجز 93 خرطو�ضة بالإ�ضافة اإىل 25 كي�ص 
من مادة ال�ضمة كانت خمباأة باإحكام داخل 
و�ضادة للجلو�ص الكمية املحجوزة �ضلمت 
ملف  اإجناز  مت  فيما  املخت�ضة،  للجهات 

جزائي �ضد امل�ضتبه فيهما.
هذا  بال�ضلف  ال�ضناعية  الطماطم  �ضعبة  �ضجلت 
املو�ضم طفرة يف الإنتاج وارتفاع مردودية الهكتار 
 900 اإىل   850 مقداره  ما  جني  مت  حيث  الواحد 
قنطار/هكتار كما ارتفعت امل�ضاحة املزروعة من 
600 هكتار اإىل 1076 هكتار يف حني تتوفر الولية  
طوابري  من  الفالحني  وا�ضتياء  املنتوج  ك�ضاد  اإىل 
النتظار وحجم اخل�ضائر امل�ضجلة. وت�ضعى مديرية 
الطماطم  �ضعبة  تطوير  اإىل  الفالحية  امل�ضالح 
بعث  مع  موازاة  املنطقة  فالحي  لدى  ال�ضناعية 

ال�ضناعة التحويلية والغذائية حيث يتوقع اإنتاج هذا 
مالءمة  ظل  يف  خا�ضة  قنطار   807.000 املو�ضم 
الهكتار ح�ضبما  وارتفاع مردود  املناخية  الظروف 
�رشح به مدير هذه الهيئة واعترب خمتار بلعيد اأن 
»اإيجابية«  تعترب  الآن  حلد  امل�ضجلة  الح�ضائيات 
بالن�ضبة جلانب الإنتاج يف حني تبقى م�ضاألة التحويل 
متعلقة بالإمكانيات ال�ضناعية للولية التي ل تتوفر 
اإل على م�ضنع وحيد والذي ي�ضتقبل اأي�ضا حما�ضيل 

وليتي عني الدفلى وغليزان.  

اأوقفت مفرزة للجي�ص  اإطار مكافحة الإرهاب،  يف 
الوطني ال�ضعبي، يوم 10 اأوت 2017 بباتنة/ن.ع.5، 
الإرهابية ويف  للجماعات  )03( عنا�رش دعم  ثالثة 
اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت 
مفارز للجي�ص الوطني ال�ضعبي، بكل من مترنا�ضت 
اأربعة )04(  وعني قزام وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، 
مهربني وحجزت اأربعة )04( �ضيارات رباعية الدفع 

وثالثة )03( درجات نارية و)1.175( طن من املواد 
اأوقف  فيما  الذهب.  عن  تنقيب  ومعدات  الغذائية 
عنا�رش الدرك الوطني )07( مهاجرين غري �رشعيني 

من جن�ضيات خمتلفة بكل من تلم�ضان والبي�ص .
احلدود  حر�ص  وحدات  اأحبطت  اأخرى،  جهة  من 
/ن.ع.5،  والطارف  وتب�ضة  اأهرا�ص  �ضوق  من  بكل 

حماولت تهريب )17666( لرت من الوقود.

�ضقطت طائرة عمودية تابعة ل�رشكة طا�ضيلي للعمل 
�ضبيحة  للطريان(  طا�ضيلي  �رشكة  فرع   ( اجلوي 
وعلى متنها اأربعة )4(  اأ�ضخا�ص تويف 3 منهم فيما 
قد تكون ال�ضحية الرابعة اأ�ضيبت بجروح  ح�ضبما 
للطريان  ب�رشكة  طا�ضيلي  بالت�ضال  املكلف  اأكده 
كرمي بحارد. و اأو�ضح ذات امل�ضوؤول اأن »املعلومات 
قد  حني  يف  اأ�ضخا�ص   3 هالك  اإىل  ت�ضري  الأولية 

اأنه  اأ�ضيبت بجروح  م�ضيفا  الرابعة  تكون ال�ضحية 
و  اأ�ضباب احلادث«.   متت مبا�رشة حتقيق ملعرفة 
العمودية من  اأن حادث حتطم الطائرة  اأكد بحارد 
نوع »بيل 206« وقع اأول اأم�ص اخلمي�ص على ال�ضاعة 
بالدويرة  دكاكنة  امل�ضمى  باملكان  دقيقة   45 و   10
)اجلزائر( م�ضريا اىل ان  قائد الطائرة   هني �ضعدي  

بحوزته اأزيد من 4.000 �ضاعة من الطريان. 

رحالت جوية من دون قائد طائرة 
بحلول عام 2025

دون  الركاب  طائرات  تطوير  اإن  جديد  بحث  قال 
طيار قد يخف�ص تكاليف الرحالت اجلوية مبقدار 
تكاليف  �ضيخف�ص  كما  �ضنويا،  دولر  مليار   35
واأ�ضار  ال�ضفر  تذاكر  واأ�ضعار  الطريان  �ضناعة 
اأن  اإىل  اإ�ص« لال�ضتثمار،  »يو بي  اأجراه بنك  حتليل 
طيار،  دون  والب�ضائع  الركاب  طائرات  تكنولوجيا 
اخلدمة  �ضتدخل  بعد،  عن  بها  التحكم  التي ميكن 

بحلول عام 2025.

واأ�ضاف تقرير البحث اأن حوايل ثالثة اأرباع الفوائد 
التي  الطريان  �رشكات  ل�ضالح  �ضتكون  القت�ضادية 
التقرير  وذكر  الطيارين  توظيف  تكلفة  من  �ضتقلل 
اأي�ضا اأنه �ضيتم تعزيز �ضالمة الركاب والب�ضائع حيث 
من املتوقع اأن تزول احتمالت حدوث اأي خطاأ اأو 
حتى مر�ص الطيارين ويف الوليات املتحدة، ميكن 
للركاب اأن ي�ضتفيدوا من انخفا�ص اأ�ضعار الرحالت 

اجلوية بن�ضب ت�ضل اإىل %11.

 تويوتا ومازدا تتحدان لت�صميم 
ال�صيارات الكهربائية

اليابان �رشكتي تويوتا ومازدا، يف �ضبيل توحيد طاقاتهما لدرا�ضة  بني التفاقية على 5% من اأ�ضهم �رشكة مازدا، بينما �ضتح�ضل مازدا على 0.25% من اأ�ضهم تويوتا.اأن قيمة هذا الئتالف تقدر مبا يعادل 450.5 مليون دولر، حيث �ضتح�ضل �رشكة تويوتا يف اإطار هذه اإمكانيات ت�ضنيع وحدات القدرة البديلة واأحدث تقنيات الت�ضال بني ال�ضيارات اأوردت جملة Autocar  جتمع �رشكة م�ضاهمة جديدة يف  الت�ضالت  جمال  يف  بحوث  لإجراء  الئتالف  يخطط  كهربائية،  �ضيارات  ت�ضميم  اإىل  ال�ضيارات والبنية التحتية اإىل جانب ت�ضميم اأحدث منظومات الأمن للمركبات.اإ�ضافة 

�صاعة اآبل الذكية املقبلة �صتقوم بجميع 
املهام دون احلاجة الآيفون

اأفادت تقارير جديدة باأن �رشكة اآبل تخطط لإطالق اجليل الثالث من �ضاعتها الذكية يف وقت 
لحق من هذا العام، و�ضتدعم اجليل الرابع من تقنية »LTE«وتعمل »اآبل ووت�ص« احلالية 

بالت�ضال مع جهاز اآيفون لإر�ضال الر�ضائل اأو ال�ضتماع اإىل املو�ضيقى وغريها من الوظائف، 
 Apple Watch« لكن ال�رشكة �ضتمكن   ذاتها التي تتيحها الهواتف الذكية عرب �ضاعة

Series 3«، دون احلاجة اإىل اآيفون، وفقا لوكالة بلومربغ، حيث �ضيدعم اجليل اجلديد من 
ال�ضاعة تقنية LTE عرب توفري منفذ ل�ضتخدام �رشيحة ات�ضالت �ضغرية، وهذا بعد التعاون 
مع �رشكة »Intel Corp« التي �ضتقوم بتوفري �رشائح الت�ضال الداخلية، بعد اأن كانت �رشكة 

»Qualcomm Inc« املزود الرئي�ص لأجهزة اآيفون وغريها من اأجهزة اآبل.

ال�صمام يقي من ال�صرطان واأمرا�س القلب وال�صرايني
 اأكد عدد من العلماء يف الوليات املتحدة اأن تناول ال�ضمام يقي من ال�رشطان واأمرا�ص القلب وال�ضكتات الدماغية واأو�ضح العلماء اأنهم تو�ضلوا اإىل 
اأدوية   اأف�ضل امل�ضادر الطبيعية ل�ضتخال�ص  النباتات الطبية والفواكه، لكت�ضاف  النتائج بعد �ضل�ضلة من التجارب التي �ضملت عددا كبريا من  تلك 
الأوعية الدموية وحتارب ال�ضكتات الدماغية، وبالإ�ضافة اإىل تلك املواد وجد اأن هذه الفاكهة حتوي كميات وفرية من عن�رش البوتا�ضيوم الذي يعمل 
على تخفي�ص �ضغط الدم كما تبني للعلماء اأن ال�ضمام يحتوي على ن�ضب مرتفعة من الكاروتينات التي تعترب من اأهم املواد التي حتارب ظهور ال�رشطان، 
وتوؤخر منو اخلاليا امل�ضابة، بالإ�ضافة لحتوائه على فيتامني A املعروف باأهميته للحفاظ على ن�ضارة الب�رشة و�ضحة اجللد وتقوية املناعة وحت�ضني 

النظر.
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