
بني راف�سني للخيار ومدافعني ميهوبي اأمام امل�ساءلة

ديبارديو يحدث جدال وا�سعا بثوب "الداي ح�سني"

وزيرة البيئة  والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي لـ"الو�سط "

را�سلنا �سوناطراك للتخل�ص من خملفات التنقيب حلماية االإبل بورقلة
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القمة الـ3 ملنتدى بكني 

 خ�سية من ا�ستفراد 
قوى قــــدمية واأخرى 
�ساعـــدة باجلزائـــــــر

�ص3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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�ص13

تقارير اتهمتهم بعرقلة التنمية والدخول يف �سراعات مع الأعيان 

احتقــــان بـ06 قطــــــاعات قد يـــــــعجل 
برحيل والة تــمرنا�ست ،اأدرار وب�سار 

التن�سيقية الوطنية امل�ستقلة للأطباء املقيمني

 وقفة احتجاجية جديدة 
�سد »�سمت« وزارة ال�سحة
�ص3

�ص6

م�ساركة عبد اللوي اأمام غامبيا مهددة

 االإ�سابات تواجه بلما�سي 
يف اأول ترب�ساته مع اخل�سر

�ص6 

�ص7

�ص7

جامعة البويرة
البحث عن التعاقد مع 116 

اأ�ستاذ اللغة االأمازيغية
م�ستجدات ق�سية ذبح احلمري بورقلة

تقدمي 9 اأفارقة اأمام وكيل اجلمهورية
التقني الفلحي حمة بوعلم  من م�ستغامن "للو�سط "

 امل�سالح الفالحية مب�ستغامن مل
 ت�سجل اأي حالة �سقي باملياه القذرة

       .       اأيوب عمري�ص: يجب ح�سر النقا�ص يف املجال الفني دون ال�سخ�سي
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تيزى وزو

غلق حانة وحجز �أكرث 
من 3 �ألف قارورة خمر

وا�سيف  دائرة  يف  تا�سفت  لإقليم  الوطني  الدرك  فرقة  متكنت   

تن�سط  حانة  لن�ساط  حد  و�سع  من  اأم�س  اول  ليلة  وزو  بتيزي 

 11 رقم  األولئي  الطريق  م�ستوى  على  هذا  �رشعية  غري  بطريق 

�سعادة  ايت  قرية  اإىل  املوؤدي  الطريق  يف  الأحد  �سوق  مبنطقة 

ببلدية ايعطافن و قد مت خالل هذه العملية من توقيف �ساحب 

املحل م�سبوق ق�سائيا و اثنني من �رشكائه كما مت  3344 حجز 

قارورة خمر من خمتلف الأنواع .و قد مت تقدمي املتهمني اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة وا�سيف بتهمة اإن�ساء و ت�سيري حانة 

بطريقة غري قانونية و مت اإيداع اجلميع رهن احلب�س الحتياطي

ح- كرمي

عنابة

�إف�شال هجرة غري 
�شرعية ل 11 �شخ�شا

بعنابة/ن.ع.5  حماولة هجرة غري  ال�سواحل  اأحبط حر�س 

قارب مطاطي، يف  كانوا على منت  �سخ�سا   )11( لـ  �رشعية 

جن�سيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   )26( توقيف  مت  حني 
خمتلفة بكل من تلم�سان وغرداية.

خبر في 
صورة

جمعية البوزجاين لعلوم الفلك  باملدية

�لثالثاء 11�شبتمرب�جلاري غرة حمرم  1440هـ

�ل�شناوة ينتقدون �جلميع

عبرّ اأن�سار فريق مولودية اجلزائر عن عدم ر�ساهم لبداية الفريق يف 
املو�سم الكروي اجلديد، بعدما ا�ستغلوا فر�سة املباراة التي خا�سها 
النادي العا�سمي امام وفاق �سطيف حل�ساب البطولة الوطنية وقاموا 
كلكم  الفريق  قدماء  لعبني  »اإدارة  فيها:  جاء  عمالقتني  راتني  برفع 
تدعون حبها لكن ل ترتددون يف حتطيمها، مل نعد نرغب بروؤيتكم قرب 

النادي بعد الآن، اأتركوا املولودية
ل�سعبها«.

 حمرز ر�بع �شفقة مهمة
 يف �ملركاتو �لأوروبي

الفرن�سية  الأنباء  وكالة  و�سعت 
الالعب الدويل اجلزائري ريا�س 
مهمة خالل  �سفقة  رابع  حمرز 
على  ال�سيفية  التحويالت  فرتة 
الأوروبية،  الدوريات  م�ستوى 
اإىل  اخل�رش  لعب  انتقل  حيث 
�سيتي  مان�س�سرت  نادي  �سفوف 
لي�سرت  من  قادما  الجنليزي 
بلغت  مالية  ب�سفقة  �سيتي 
اأورو، وهي  قيمتها 67.8 مليون 
املركاتو  يف  �سفقة  اكب  رابع 
من  كل  بعد  املنق�سي  ال�سيفي 

اإىل كل  ليمار املنتقلون  والالعب  كيبا  رونالدو، احلار�س  كري�ستيانو 
من جوفنتو�س، ت�سيل�سي واأتلتيكو مدريد على التوايل.

يرتقب العديد من امل�سلمني عب 
العامل غرة حمرم املوافق لبداية 
بذكرى  لرتباطه  الهجري  العام 
عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  هجرة 
و�سلم وبداية عام هجري جديد 
وفق التقومي القمري الذي يتعلق 
التي  الأر�س  حول  القمر  بدورة 
ون�سف  ب29يوما  فلكيا  تقدر 
من  ذلك  يت�سمنه  ما  مع  تقريبا، 
لذا  واجتماعية.  دينية  منا�سبات 
تكون مدة ال�سهر القمري اإما 29 
احلديث  يف  جاء  كما  يوما  اأو30 

النبوي ال�رشيف.
الفلكي  القرتان  يحدث 
ال�سم�س  بني  اجليومركزي، 
هذا  م�ساء  اهلل،  بحول  والقمر 
 1439 احلجة   ذي   29 الأحد 

وهو  ـ  �سبتمب2018  ل9  املوافق 
لتحري  املخ�س�س  اليوم  نف�س 
جل  يف  العام  لهذا  حمرم  هالل 
ـ  والإ�سالمية  العربية  الدول 
ودقيقة  ال�ساد�سة  ال�ساعة  على 
)18:01(بالتوقيت  واحدة 
حيث  )اجلزائر:+1�سا(،  العاملي 
مدينتي  يف  ال�سم�س  �ستغرب 
العا�سمة  واجلزائر  املديـة 
م�ساء  ال�سابعة  ال�ساعة  حوايل 
قيت  لتو با )1 9 : 0 7 ( ئق قا 7د و
القمر  يغرب  بينما  املحلي، 
اأي  تقريبا  ب10دقائق  بعدها 
و17دقيقة  ال�سابعة  ال�ساعة  على 
)19:17( وعمره 6دقائق فقط اإذا 
املركزية  الإحداثيات  اعتبنا 
الإحداثيات  اعتمدنا  اذا  .اأما 

ف�سيحدث  لالأر�س،  ال�سطحية 
غروب  بعد  الفلكي  القرتان  
ال�سابعة  ال�ساعة  على  ال�سم�س 
املحلي،  بالتوقيت   )19:52( و52 
غري  الهالل  روؤية  يجعل  مما 
املجردة  بالعني  متاما  ممكنة 

وحتى با�ستعمال التل�سكوب.
اأما يف مكة املكرمة، فاإن ال�سم�س 
ال�ساعة  على  يومها  �ستغرب 
و31دقيقة)18:31(  ال�ساد�سة 
للمملكة  املحلي  بالتوقيت 
بينما  ع:+3�سا(  )ت  ال�سعودية 
يغرب القمر حلظات بعد غروب 
روؤيته  يجعل  مما  ال�سم�س، 
م�ستحيلة متاما يف  كافة اململكة 
و دول اجلزيرة العربية و حتى يف 
والإ�سالمية  العربية  الدول  باقي 

حتى  و  اإفريقيا  و  اآ�سيا  قارة  و 
اأوروبا واأمريكا ال�سمالية ..

وبناء على ما�سبق ذكره ، فاإن يوم 
الثنني 30�سيكون تتمة ل�سهر ذي 
فاإن  وبالتايل   . اجلاري  احلجة 
11�سبتمباجلاري  الثالثاء  يوم 
حمرم   غرة  فلكياـ  �سيعتبـ 
العاملني  دول  كل  يف  1440هـ 
العربي وال�سالمي �سواء بالن�سبة 
للدول التي بداأت �سهر ذي احلجة 
انها  كما  الثنني.  اأو  الحد  يوم 
ل�رشورة  عام  كل  تتكرر  فر�سة 
الفلكية  احل�سابات  اعتماد 
الرزنامات  ل�سبط  الدقيقة 
احلياة  لت�سهيل  م�سبقا  ال�سنوية 
وحتى  والقت�سادية  الجتماعية 

الدينية للنا�س  .

ورقلة

�لتمر �ملبكر ب100 دينار للكلغ

برج باجي خمتار و عني قزام و املدية

�لعثور على �أ�شلحة وقنائبل تقليدية �ل�شنع

تلم�سان

حجز قنطار من �لكيف �ملعالج

)التمر  الرطب  جتارة  بلغت 
عليه  يطلق  والذي  املبكر( 
اأوجها  ><املنقر<<  حمليا 
اخل�رش  باأ�سواق  الأيام  هذه 

والفواكه عب بلديات ولية 

ورقلة ، كما لوحظ ويعر�س باعة 
على  املو�سمية  الفاكهة  هذه 
امل�ستهلكني والتي يتم جلبها من 
خمتلف ب�ساتني وواحات النخيل 
وادي  منطقتي  عب  املنت�رشة 

ميه )ورقلة( ووادي ريغ ) تقرت( 
 150 و   100 بني  ترتاوح  باأ�سعار 
ويتم  الواحد،   للكيلوغرام  دج 
التمور  من  ال�سنف  هذا  جني 
اأو  الأ�سفر  بلونه  يتميز  الذي 

احلم�سي  ومبذاقه  البتقايل 
الكامل  ن�سجه  قبل  والع�سلي 
خالل  وذلك  الباكر  ال�سباح  يف 
يوليو  بني  ما  املمتدة  الفرتة 

ومنت�سف �سبتمب.

الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�س  مفارز  �سبطت 
 2018 �سبتمب   01 يوم  ال�سعبي، 

وعني  خمتار  باجي  برج  من  بكل 
 )02( بندقيتني  قزام/ن.ع.6، 
�سيمونوف  نوع  من  اآليتني  ن�سف 

اآيل و)07( كيلوغرام من  وم�سد�س 
من  وكمية   )TNT( املتفجرات 
ودمرت  ك�سفت  الذخرية، يف حني 

قنابل    )07( �سبعة  اأخرى  مفرزة 
بحث  عملية  اإثر  ال�سنع  تقليدية 

ومت�سيط باملدية/ن.ع.1.

للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  اأوقفت 
بتلم�سان/ ال�سعبي  الوطني 
خمدرات  تاجري  ن.ع.2، 
من  كيلوغرام   )100( بحوزتهما 
اأوقفت  املعالج، يف حني  الكيف 
مفارز اأخرى مهربا كان على منت 

من  لرت  بـ)1040(  ملة  �ساحنة حمحُ
الوقود بتندوف/ن.ع.3، واأوقفت 
الذهب  عن  منقبني   )06( �ستة 
بحوزتهم )03( مولدات كهربائية 
و)06( مطارق �سغط ببج باجي 

خمتار/ن.ع.6.
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القمة الـ3 ملنتدى بكني 

 خ�سية من ا�ستفراد قوى قدمية واأخرى �ساعدة باجلزائر

.       ال�سني �ستفر�ض معادالت اإقليمية و جيوا�سراتيجية

�سارة بومعزة

يف  مهماه  بوزيان  االقت�صادي  اخلبري  قراأ 
الـ3 ملنتدى  القمة  لـ«الو�صط«، يف  ت�رصيح 
بكني، اأنها تندرج حتت عنوان » قمة بكني 
2018 ملنتدى التعاون ال�صينى – االأفريقي 
تقدم  التي  املتفوقة  التنمية  مناذج  ووهم 
لنا«، مو�صحا اأن قمة بكني للتعاون ال�صينى 
خا�صة،  ظروف  يف  تاأتي  االإفريقى   -
التي  هذه  »الاليقني«  حالة  اأهمها  لعل 
ب�صبب  العاملي،  االإقت�صاد  م�صتقبل  تطبع 
الواليات  بني  امل�صتعرة  التجارية  احلرب 
املتحدة االأمريكية وال�صني وت�صاعد حّدة 
بينهما،  املتبادلة  التجارية  االختالفات 
ال�صيني  االإقت�صاد  تقييم  اأن  اإىل  اإ�صافة 
-2007( االأخرية  �صنوات   10 الـ  خالل 
منو  يف  تباطوؤ  وجود  عن  يك�صف   )2017
الن�صف،  مبقدار  االإجماىل  املحلى  الناجت 
كما انتقلت ال�صني من كونها دولة �صاحبة 
ديون  اإىل �صاحبة  للدين  م�صتوى منخف�ض 
اجلانب  هذا  يف  اأ�صبحت  بل  مرتفعة، 
اأن  كما  املتحدة،  الواليات  من  اأ�صواأ حتى 
�صمحت  قد  ال�صينية  املركزية  احلكومة 
خالل  مهولة  مل�صتويات  بالرتاكم  للديون 

الع�رص �صنوات هذه.
وبناء على الو�صع دعا حمدثنا اإىل �رصورة 
االأفريقى بحذر،  ال�صينى -  التعاون  تقييم 
العمالقة  امل�صاريع  كل  رغم  اأنه  قائال 
تباعا،  اإفريقيا  يف  اإطالقها  يتم  التي 
التي  ال�صخمة  ال�صينية  واالإ�صتثمارات 

االأر�صيات  لو�صع  اإفريقيا  يف  �صخها  يتم 
الإطالق  ومواينء  من�صاآت  من  االإقت�صادية 
الذي  اخلط  هذا  اجلديد،  احلرير  خط 
للمنافع  �رصيعة  نواقل  �صكل  على  �صيبنى 
املتبادلة، خا�صة واأن ال�صني تقوم بخطط 
جريئة للو�صول املبا�رص اإىل منابع الطاقة 
باأن  التذكري  ينبغي  اأنه  حتى  اإفريقيا،  يف 
فيها  ت�صببت  ميامنار  يف  الروهينغا  اأزمة 
ال�صني اأ�صا�صا، حيث تبنت م�رصوعا الإن�صاء 
اللذين ي�صالن  النفط والغاز،  لنقل  اأنابيب 
ال�رصق  منطقتي  من  بحرا  ميامنار  اإىل 
الوقت  من  يقل�ض  ما  واإفريقيا،  االأو�صط 
وقتها  من   %  30 نحو  الإمتامها  املطلوب 
القدمي  النقل  طريق  الإ�صتبدال  االأ�صلي، 
بني  ملقا  خليج  اإىل  جنوبا  التحرك  عرب 
زاوية  عن  مدافعا  و�صنغافورة،  ماليزيا 
املو�صوع  اأتناول  اأن  اأريد  هنا  »اأنا  حتليله 
متداول  هو  ما  بخالف  الزاوية  هذه  من 
لتعزيز  االإقت�صادية  اجلدوى  حول  بكرثة 
التعاون مع ال�صني، خا�صة واأن اإ�صتثمارتنا 

يف اإفريقيا �صعيفة«.
ورافع بوزيان مهماه من اأجل ولوج االإنتاج 
اجلزائري االأ�صواق االإفريقية  وذلك بداية 
من حماية عمقنا االإفريقي بداية، وتثمني 
املداخل املعززة لهذا العمق االإ�صرتاتيجي 
�رص�صة  اإفريقيا  يف  املناف�صة  كون  لنا، 
وح�صور القوى االإقت�صادية املتعددة متمكن 
بها، كما اأن الع�رص ال�صيني باإفريقيا وا�صح 
ال�صائبة حتتم  الروؤية  لكن  والربوز،  البزوغ 
)التعاون  الكبري  التكتل  �صوء  يف  اأنه  علينا 
ال�صينى - االأفريقى(، يتعني على اجلزائر 

لدينا،  التي  القوة  اأر�صدة  على  االرتكاز 
فاجلزائر متلك مفاتيح �صرب اأغوار ال�صوق 
للولوج  عديدة  مداخل  ولديها  االإفريقية 
ومن  اقت�صاديا،  اإفريقيا  القتحام  و  اإليها 
الروحية«  »القوة  اأي  الناعمة«  »القوة  بينها 
االإ�صالم  �صورة  تربز  التي  القوة  تلك 
مع  يتما�صى  الذي  واملت�صامح  املنفتح 
قناعات وم�صاعي اجلزائر احلثيثة الإر�صاء 
الناعمة  القوة  هذه  اأي  اإفريقيا،  ال�صلم يف 
)االإ�صالم  الدينية  الدبلوما�صية  يف  تتمثل 
ال�صويف( الذي ينطلق من م�صيخة الطريقة 
ويتجاوز  اجلزائرية  ال�صحراء  قلب  يف 
اإىل  و�صوال  الكربى،  ال�صحراء  اأقا�صي 
راأ�ض الرجاء ال�صالح، م�صيفا اأن اهتمامات 
اجلزائر ودعمها ل�صبكة »الطرق ال�صوفية« 
التي حتظى باالحرتام والتبجيل يف خمتلف 
اأرجاء اإفريقيا �صيوطد م�صاعي اجلزائر يف 
القارة،  عموم  يف  وامل�صاحلة  ال�صلم  ن�رص 
يف  الدين  انت�صار  اإىل  بال�صورة  عائدا 
اإفريقيا من خالل حركة التجارة، ومن هذا 
ال�صوفية«  »الطرق  �صبكة  باإمكان  املنظور 
جد  اقت�صادية  دبلوما�صية  يف  تُ�ْصتثمر  اأن 
وتُّدِعم  ال�صل�صة  املداخل  تُّوفر  ن�صيطة، 
االأعمال  رجال  متوقع  ا�صرتاتيجية 
واأهمية  تاأثري  ذوي  كفاعلني  اجلزائريني 

بالقارة االإفريقية، بح�صبه.
م�صافة  قيمة  توجد  ال  اأنه  اأ�صاف  كما 
اأقدمها اإن مت اإبقاء الطرح �صمن املنظور 
االأفريقى   - ال�صينى  التعاون  يربز  الذي 
الفائدة تكمن  لنا، لكن  باأنه املالذ االأخري 
التعاون  لهذا  املظلمة  اجلوانب  تناول  يف 

اإقت�صادنا من خالل  حماية لفر�ض تطوير 
تر�صيخ م�صعى التنويع )التنويع يف ال�رصكاء 
طرق  ويف  املوارد،  ويف  االأ�صواق،  ويف 
عن  مدافعا  االإ�صتثمار(،  واأمناط  التمويل 
منظور تطوير حماور التعاون االإ�صرتاتيجي 
)الواليات  قائمة  قوى  بنا  ت�صتفرد  ال  حتى 
املتحدة االأمريكية اأو االإحتاد االأوروبي( اأو 
قوى �صاعدة )ال�صني اأو الهند اأو رو�صيا اأو 
تركيا(، داعيا ملواجهة ذلك عرب بناء حمور 
بكني،  مو�صكو،  طهران،  اأنقرة،  »اجلزائر، 

كواالملبور«.
 

اأويحيى ميثل الرئي�س يف القمة  

 ي�صارك بداية من اليوم كل من الوزير االأول 
عبد  اخلارجية  وزير  رفقة  اأويحيى  اأحمد 
ملنتدى  الثالثة  القمة  يف  م�صاهل  القادر 
حيث  ببكني،  االإفريقي  ال�صيني  التعاون 
�صيمثل الوزير االأول رئي�ض اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة على مدار يومني.
اأويحيى  اأن  االأوىل  الوزارة  بيان  اأبرز  كما 
اخلارجية  ال�صوؤون  بوزير  مرفوقا  �صيكون 
عبد القادر م�صاهل و�صتنعقد هذه الطبعة 
االفريقي  ال�صيني  التعاون  ملنتدى  الـ3 
و طبعة  بكني 2016  بعد طبعة  تاأتي  والتي 
 ،2015 يف  افريقي(  )جنوب  جوهان�صبورغ 
نحو   «  : ال�صني-افريقيا   «  : عنوان  حتت 
خالل  من  م�صرتك  وم�صري  اأقوى  جمتمع 
بخ�صو�ض  للجميع«اأما  املربح  التعاون 
رئي�ض  م�صاركة  ف�صتعرف  امل�صاركني 
العام  واالأمني  االإفريقي  االحتاد  مفو�صية 

ملنظمة االأمم املتحدة و اأزيد من ع�رصين 
منظمة دولية و افريقية،عالوة على روؤ�صاء 

دول و حكومات افريقية و كذا ال�صني. 
و�صوف تتم اال�صتفادة من هذا املوعد من 
كبري على  بقدر  تراهن  التي  ال�صني  طرف 
هذه املنتدى و من طرف القادة االأفارقة 
هذه  من  االيجابية  لالآثار  يرتقبون  الذين 
ال�رصاكة خا�صة يف القطاعات حيث تزخر 
دول القارة االفريقية بقدرات هائلة والتي 
يف  �صيما  ال  مر�صي  غري  ا�صتغاللها  يظل 
يتعلق  وعليه  وال�صناعة.  الزراعة  ميداين 
مبادرة  اإطار  يف  اجلهود  بتن�صيق  االأمر 
ال�صني  اقرتحتها  التي  والطريق(  )احلزام 

�صمن اأجندة 2063 لالحتاد االفريقي التي 
ت�صمل برنامج التنمية امل�صتدامة يف اآفاق 
وكذا  املتحدة  االأمم  �صطرته  الذي   2030

خمططات التنمية للدول االإفريقية.
بكني  لقاء  فاإن  الثنائي،  ال�صعيد  وعلى 
فر�صة  وال�صينيني  اجلزائريني  للقادة  يتيح 
نطاق  وتو�صيع  التقليدي  تعاونهما  لتوطيد 
عقب  جاءت  التي  ال�صاملة   اال�صرتاتيجية 
الرئي�صان  اتخذه  قد  كان  م�صرتك  قرار 
بينغ،  جني  �صي  و  بوتفليقة  العزيز  عبد 
و�صع خمطط خما�صي  اعتزام  مع  خا�صة 
ال�رصاكة  عليها  تبنى  التي   ،2023-2019

اال�صرتاتيجية التي تربط البلدين.  

دعا اخلبري القت�سادي بوزيان مهماه اجلزائر لتقييم التعاون ال�سيني الإفريقي بحذر وا�ستغالل قدرتها على املناف�سة يف ال�سوق الإفريقية بداية من ا�ستغالل 
القوة الناعمة التي متكنها من املناف�سة عرب القارة التي باتت حمط مناف�سات كبرية بني القوى الكربى، مركزا على األ تقع اجلزائر رهينة ا�ستفراد جهة بها 

�سواء من القوى القدمية اأو ال�ساعدة، حمددا اأن تلك ال�ستقاللية تكمن عرب بناء حمور »اجلزائر، اأنقرة، طهران، مو�سكو، بكني، كوالملبور«.

ا�ستالم جامع اجلزائر نهاية 2018 اأو بداية 2019

الرتاجع عن فكرة ال�سجاد االإيراين ب�سبب تكلفته الباهظة
وزير القطاع ينفي اأية عالقة لكمال البو�سي بالأئمة

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى

جلنة رقابية ترفع تقريرا للوزير االأول حول مو�سم احلج
.       200 حاج ا�ستفادوا من حج الرفاه

ك�صف وزير ال�صوؤون الدينية واالوقاف، حممد 
عي�صى، اأم�ض االحد، اأن موعد ا�صتالم جامع 
اجلزائر �صيكون مع نهاية �صنة 2018 اأو بداية 
تقدير«وقال  »اأق�صى  على  املقبلة  ال�صنة 
الوزير خالل نزوله �صيفا على منتدى يومية 
املجاهد اأن »نهاية �صهر دي�صمرب املقبل هو 
موعد ا�صتالم جامع اجلزائر بكل مرافقه واإن 
تعذر االأمر، ف�صيكون ا�صتالمه مع بداية �صنة 
2019 على اأق�صى تقدير، و�صيتم االإعالن عن 
اإمام امل�صجد الذي �صيعني مبر�صوم رئا�صي 

خالل حفل التد�صني«.  

الذي  ال�صجاد  اأن  عي�صى  حممد  واأو�صح 
وطني  �صنع  »من  �صيكون  باجلامع  �صيو�صع 
اخل�صو�ض  بهذا  مذكرا  جزائرية«،  وبلم�صة 
االيراين  ال�صجاد  فكرة  عن  الرتاجع  »مت  انه 
ب�صبب تكلفته الباهظة حيث تبلغ قيمة املرت 
املربع الواحد منه 2500 دوالر«.ويف مو�صوع 
يف  اإمام  اأي  �صلوع  القطاع  وزير  نفى  اآخر، 
معتربا  البو�صي«،  »كمال  ي�صمى  ما  ق�صية 
لها  اأ�صا�ض  ال  واإ�صاعات  »افرتاء  االأمر  هذا 

من ال�صحة«.
واأكد اأنه »ال ميكن الأي اإمام جمع تربعات يف 

الوايل«، م�صريا  ترخي�ض من  دون  امل�صاجد 
اإىل اأن العملية »تنظم منذ عدة �صنوات بطرق 
قانونية وتنظيمية حمكمة«،واأ�صاف يف نف�ض 
ال�صياق اأن قيمة اأموال �صندوق الزكاة انتقلت 
من »18 مليار �صنتيم  يف 2003 اىل 145 مليار 

�صنتيم �صنة 2017«.
الدينية  املذاهب  بع�ض  ظهور  وبخ�صو�ض 
جدد  اجلزائري،  املجتمع  على  الدخيلة 
»تعمل  م�صاحله  اأن  على  التاأكيد  الوزير 
من  والرفع  االئمة  وتكوين  حت�صني  على 
بقوانينها  »الدولة  اأن  مربزا  م�صتواهم«، 

امل�صا�ض  يحاول  اأو  ي�صئ  من  لكل  ترت�صد 
باملرجعية الدينية الوطنية«.

من  فقط  باملائة   17« اأن  اإىل  واأ�صار 
امل�صلني  قبل  من  االأئمة  على  االعتداءات 
االيديولوجي  البعد  على  االعرتا�ض  �صببها 
والباقي هي خالفات �صخ�صية«ولدى تطرقه 
اإىل ظاهرة الت�صول التي انت�رصت يف ال�صنوات 
االأخرية اأمام امل�صاجد، ك�صف وزير ال�صوؤون 
مع  بالتن�صيق  ور�صة،  فتح  �صيتم  اأنه  الدينية 
اآلية  اإيجاد  بغية  الوطني،  الت�صامن  وزارة 

للتكفل بهوؤالء االأ�صخا�ض.

حممد  واالوقاف  الدينية  ال�صوؤون  وزير  اأكد 
مو�صم  اأن  باجلزائر،  االحد  اأم�ض  عي�صى، 
التنظيم  حيث  من  االأح�صن  هو   2018 احلج 
 200 مرة  الأول  ا�صتفاد  كما   2014 منذ 

جزائري من خدمات »حج الرفاه«.
واعترب عي�صى، لدى نزوله �صيفا على منتدى 
اأن »وزارة  اأن التقرير االأويل يبني  املجاهد، 
حج  مو�صم  اأح�صن  نظمت  الدينية  ال�صوؤون 
م�صيفا   «  2014 يف  االإ�صالحات  بداية  منذ 
الذي  الرفاه  حج  تنظيم  مرة  الأول  مت  اأنه 
الذي  النظام  وهو  حاج   200 منه  ا�صتفاد 
كان من املقرر بدء العمل به خالل املو�صم 
املقبل واأ�صاف يف نف�ض االإطار اأن ما ال يقل 
عن 1050 جزائري ا�صتفاد من احلج املميز 

التي  املح�صنة  اخلدمات  من  اآخر  و200 
تقدمها الوكاالت ال�صياحية املعتمدة مقابل 

مبالغ اإ�صافية.
واأ�صار الوزير اإىل اأن التقرير الذي �صريفع اإىل 
الوزير االأول بخ�صو�ض مو�صم احلج يت�صمن 
والت�صجيالت  بال�صور  تقريرا  ال�صنة  هذه 
ا�صتحداثها  مت  التي  الرقابة  جلنة  �صتعده 
لر�صد االنزالقات م�صيفا اأن معظم احلجاج 
اخلدمات  م�صتوى  من  ارتياحهم  عن  عربوا 

�صيما التي يقدمها اأع�صاء البعثة.
عدد  اأن  اأي�صا  االأويل  التقرير  من  تبني  كما 
احلجاج  من  الطبية  للعيادات  املرتادين 
بن�صبة  »تراجع  املو�صم  هذا  يف  اجلزائريني 
31 باملائة« بف�صل حت�صن اخلدمات �صيما من 

ناحية االإطعام وبخ�صو�ض الوكالة ال�صياحية 
احلجاج  من  عددا  ابتزت  التي  ميلة  بوالية 
املجاملة،  تاأ�صريات  بتوفري  لهم  بوعودها 
اأيدي  بني  االآن  هو  امللف  اأن  عي�صى  اأكد 
اأن املمثلية الدبلوما�صية  العدالة م�صريا اإىل 
تاأ�صريات  متنح  »ال  باجلزائر  ال�صعودية 
لل�صخ�صيات  بل  ال�صياحية  للوكاالت  جماملة 

الوطنية من تقديرها بكل �صيادة«.
واأو�صح يف هذه امل�صاألة اأن البعثة اجلزائرية 
تاأ�صرية  على  حت�صل  حاج  ب420  تكفلت 
واالإ�صكان  االإطعام  حيث  من  جماملة، 
وكالة  اأي�صا  الوزارة  اأح�صت  كما  والنقل. 
واحدة نظمت مو�صم احلج دون رخ�صة على 
اأن يعر�ض ملفها على وزارة ال�صياحة ب�صفتها 

القانونية  االإجراءات  اجلهة املخولة التخاذ 
 42 اعتماد  مت  العام  هذا  اأن  مذكرا  �صدها 

وكالة منها 2 عموميتني لتنظيم احلج.
ال�صوؤون  وزير  اأكد  �صلة،  ذي  مو�صوع  ويف 
الدينية اأنه »ال يوجد اأي حاج جزائري يبقى 
يف اململكة بعد اأداء منا�صك احلج وان االأمر 
باملنا�صبة  م�صريا  باملر�صى«  فقط  يتعلق 
اىل اأن »بع�ض من اجلزائريني يف�صلون، بعد 
البقاء  رم�صان،  �صهر  العمرة  منا�صك  اأداء 
باململكة ال�صعودية الأداء احلج«،وذكر الوزير 
بالبقاع املقد�صة  اأن عدد احلجاج املتوفني 
بلغ 20 اإ�صافة اإىل ت�صجيل حالة والدة م�صريا 
اإىل اأن �صيتم م�صتقبال اإخ�صاع كل امراأة اىل 

فح�ض طبي قبل التوجه اىل احلج.

التن�سيقية الوطنية امل�ستقلة لالأطباء املقيمني

وقفة احتجاجية جديدة 
�سد »�سمت« وزارة ال�سحة

الوطنية  التن�صيقية  ممثلو  نظم   
)كامرا(  املقيمني  لالأطباء  امل�صتقلة 
اأمام  احتجاجية  وقفة  االأحد  اأم�ض 
مقر وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح 
اأبواب  بفتح  للمطالبة  امل�صت�صفيات 
احلوار مع الوزارة الو�صية بخ�صو�ض 
تطبيق ما مت االتفاق عليه يف حم�رص 
�صهر  خالل  الطرفني  بني  االجتماع 

اأبريل املن�رصم.
مرمي  اأو�صحت  ال�صدد،  هذا  ويف 
التن�صيقية،  مكتب  ع�صو  حاجب، 
للمطالبة  جاءت  الوقفة  هذه  اأن 
بالوزارة،  العام  املفت�ض  مبقابلة 
ب�صفته املكلف مبتابعة ملف االأطباء 
املقيمني وا�صتئناف احلوار مع الوزارة 
الو�صية وتطبيق ما مت االتفاق عليه، 
بع�ض  »معاجلة  �رصورة  اإىل  م�صرية 
امل�صاكل كتلك املتعلقة بال�صغوطات 
االأطباء  بع�ض  لها  يتعر�ض  التي 
املقيمني بعد ا�صتئنافهم العمل وكذا 
امتحان  يف  منهم  كبري  عدد  ر�صوب 
�صهادة التخ�ص�ض«، داعية اإىل تنظيم 

دورة ا�صتدراكية بهذا اخل�صو�ض.
اآخر  يف  عربت  قد  التن�صيقية  وكانت 
بيان لها عن »ا�صتيائها للطريقة التي 
�صهادة  امتحانات  اإجراء  بها  متت 
وزارة  داعية  الطبي،  التخ�ص�ض 

اإىل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
عن  بعيدا  امل�صاألة  هذه  يف  »التفكري 
للخدمة  احل�صابات«وبالن�صبة  كل 
وزارة  بني  االتفاق  قتم  كان  املدنية، 
املقيمني  االأطباء  وتن�صيقية  ال�صحة 
على حتديد مدة هذه اخلدمة من 3 
اإىل 4 �صنوات بالن�صبة للمدن ال�صمالية 
لبقية  بالن�صبة  �صنتني  اإىل  �صنة  ومن 
مت  كما  اجلنوبية  فيها  مبا  املدن 
اخلدمة،  هذه  اإطار  يف  االتفاق، 
على توفري �صكن الئق موؤثث بالن�صبة 
واجلنوب  العليا  اله�صاب  لواليات 
وتلك التي تبعد ب 100 كلم عن مقر 

اإقامة الطبيب.
يتعني  توفريها،  �صعوبة  حالة  ويف 
على مدير املوؤ�ص�صة اال�صت�صفائية اأن 
ي�صمن هذا ال�صكن الوظيفي باللجوء 
كذلك  املح�رص  وت�صمن  الكراء،  اإىل 
املنحة املرتبطة باملنطقة يف اإطار 
التجمع  اىل  باالإ�صافة  اخلدمة،  هذه 
العائلي بالن�صبة لالأزواج االأطباء وكذا 
العمل  ت�صمن  تقنية  م�صالح  توفري 
هذه  اإىل  املوفد  للطبيب  الالئق 
املقيمني  االأطباء  اأن  يذكر  املناطق 
قد ا�صتاأنفوا ن�صاطاتهم البيداغوجية 
 2018 جوان   24 يوم  واال�صت�صفائية 

بعد 8 اأ�صهر من االإ�رصاب املفتوح.

خالل الأ�سهر ال�سبعة الأوىل من 2018   

انخفا�ض العجز التجاري 
للجزائر باأكرث من 53 %

 تراجع العجز التجاري للجزائر 
خالل  باملائة   53 من  باأكرث 
من  االأوىل  ال�صبعة  االأ�صهر 
2018 منتقال اىل 252ر3 مليار 
دوالر مقابل 992ر6 مليار دوالر 
 ،2017 من  الفرتة  نف�ض  خالل 

ح�صب ما علم لدى اجلمارك.

بني  ما  ال�صادرات  ارتفعت  و 
اىل   2018 جويلية   و  جانفي  
مقابل   دوالر  مليار  656ر23 
خالل  دوالر  مليار  205ر20 
اأي   2017 من  الفرتة  نف�ض 
مليار  45ر3  قدره  بارتفاع 
باملائة(،  )+08ر17  دوالر 

املركز  معطيات  ح�صب 
نظام  و  لالإر�صال  الوطني 
للجمارك  التابع   املعلومات 
اأما الواردات، فرتاجعت ب�صكل 
طفيف اإىل 908ر26 مليار دوالر 
دوالر  مليار  197ر27  مقابل 
ما  املقارنة،  فرتتي  خالل 

مليون  ب289  انخفا�صا  ميثل 
قد  و  باملائة(  )-06ر1  دوالر 
ال�صادرات  تغطية  ن�صبة  بلغت 
خالل  باملائة   88 للواردات 
االأ�صهر ال�صبعة االأوىل من 2018 
نف�ض  باملائة خالل   74 مقابل 
الفرتة من العام املا�صي.         



الثقايف  لل�شاأن  املتابع   وحدد 
من  جملة  مزغي�ش  العلي  عبد 
عن  م�شائال  اخليار،  على  املاآخذ 
وعن   ،« باي  اأحمد   « فيلم  ميزانية 
ونف�ش  الفرن�شي،  املمثل  اأجرة 
املخرج  بالن�شبة لأجرة  الأمر 
مبدى  الوزير  مواجها  الإيراين، 
حول  ال�شابقة  بت�رصيحاته  التزامه 
املحلي  والفنان  للفن  م�شاندتهم 
تاأخذ  اأن  رف�شه  وتاأكيده  ندعمه، 
والأجنبية  العربية  الفنية  الأ�شماء 
اأموال هي من حق الفنان اجلزائري، 
انتماءات ديربديو، »هل  اإىل  منتهيا 
اأن الذي بجواره  يعلم وزير الثقافة 
وللكيان  ل�رصائيل  الداعمني  من 
ال�شهيوين ؟...اأن كنت ل تدري فتلك 
م�شيبة... اأو كنت تدري فامل�شيبة 
املو�شوع  نف�ش  وحول  اأعظم«، 
من  اأنه  مغازي،  علي  الكاتب  قال 
النا�ش  حرية  يحرتم  املبداأ،  حيث 
)اإ�رصائيل(،  ب�شاأن  اآرائهم  اإبداء  يف 
جتعل  التي  الدوافع  ا�شتغرب  لكنه 
الثقافة تتم�شك بالتعامل مع  وزارة 
الذي  ديبارديو(،  )جريارد  املمثل 
غالبية  لدى  ح�شا�شية  ي�شبب  قد 
من املجتمع اجلزائري، لي�ش لكونه 
الأكرث  بل  فح�شب،  اإ�رصائيل  يوؤيد 
حلقات  اأحد  ميثل  اأنه  ذلك  من 
م�شل�شل العتداءات اجلن�شية الذي 

اجتاح العامل موؤخرا.
بينما  اليوم،  بالدنا  يف  موجود  اإنه 
فرن�شا  يف  حاليا  التحقيق  يتوا�شل 
تتعلق  له،  موجهة  تهمة  ب�شاأن 
فرن�شية  وراق�شة  ممثلة  باغت�شاب 
�شابة تبلغ من العمر 22 عاما، ووقد 
العام  املدعي  اإىل  الق�شية  احيلت 
احلكم  يتم  لحقا  ورمبا  بباري�ش، 
بت�شليمه  فرن�شا  وتطالبنا  باإدانته، 
ملعاقبته، وحينها �شنقول لها: »هل 
حتى  الوقت  بع�ش  انتظارنا  ميكن 

ننهي الفيلم«!؟..
حول نف�ش ال�شخ�شية وما يثار حول 
بالق�شم  ال�شحفي  نقل  �شخ�شها 
حممد  اخلرب  بجريدة  الثقايف 
منا�شبا  جاء  العر�ش  عالل، اأن 
مطاردة  حاليا و�شط  لديبارديو 
ف�شيحة  يف  له  الفرن�شى  الق�شاء 

بالغ  على  بناء  اجلن�شي  التحر�ش 
ممثلة  به  تقدمت  لل�رصطة  ر�شمي 
 22 العمر  من  تبلغ  �شابة  فرن�شية 
عاما، مو�شحا اأنه جاء اإىل اجلزائر 
اجلزائرية  املنتجة  من  بتمويل 
�شمرية حاج جيالين و فيلم » اأحمد 
للم�شاركة يف جت�شيد  ذلك  و  باي«، 
الفيلم  يف  الرئي�شة  الأدوار  اأحد 

التاريخي اجلزائري احمد باي.
اأ�شوات  برزت  ثانية  جهة  من 
عدم  وراء  ال�شبب  حول  م�شائلة، 
نظرا  تركية  �شخ�شية  ا�شتدعاء 
لتمثيل الدور، نظرا لأ�شول الداي، 
اإىل  باملو�شوع  تو�شع  ما  وهو 

طروحات اأيديولوجية.
 

�أيوب عمري�ش: يجب 
ح�صر �لنقا�ش يف �ملجال 

�لفني دون �ل�صخ�صي
 

اأيوب  ال�شينمائي  الفنان  اأما 
النقا�ش  حل�رص  فدعا  عمري�ش، 
اأن  معتربا  الفني،  املجال  يف 
النتقادات التي تراوحت بني لذعة 
للمو�شوعّية  تخ�شع  ل  وراف�شة 

بقدر ما هي جمّرد كالم خ�شو�شا، 
اأمر متابعته من طرف  اأثارت  حني 
العدالة الفرن�شّية يف ق�شّية حتّر�ش 
اأو اغت�شاب وربطت م�شاألة تواجده 
بالهروب  اجلزائرية  الأرا�شي  على 
حني  يف  الأنظار،  عن  والإختفاء 
اأن  هي  رمّبا  واب  ال�شّ عني  اأن  قال 
ميكن  التي  الإ�شافة  حول  نت�شاءل 
فنّيا  العمل  قيمة  من  ترفع  اأن 
ووقعا  �شدى  لها  ويكون  واإخراجّيا 
اإيجابّيا يعود بالفائدة على ال�شينما 
رغبة  عن  اأبانت  التي  اجلزائرّية 
خربات  اإىل  اجلغرافيا  اخرتاق  يف 
اأّن  حيث  خمتلفة  ومدار�ش  اأجنبّية 
ال�شينمائّية  الأعمال  من  العديد 
امل�رصحّية  وحّتى  بل  والّتلفزيونّية 
تقنّية  وفرقا  خمرجني  عرفت 
خري  الّرم�شانّية  والّرزنامة  اأجنبّية 
املتابعني  واآراء  ذلك  على  دليل 
العري�ش  واجلمهور  ني  واملخت�شّ
�شكال  امل�شتوى  بتح�ّشن  يقّر 
ارتباط  ق�شّية  اأّن  اإّل  وم�شمونا 
هيوين  ال�شّ بالكيان  املمّثل  هذا 
تنقل  الّتي  ادمة  ال�شّ والوثائق 
الوطيدة  وعالقته  منا�رصته  مدى 
الإجرامي  الإمربيايل  الكيان  بهذا 

اجلهات  تتوّلها  ق�شّية  تلك 
وحّتى  والإ�شتخباراتّية  الأمنّية 
الديبلوما�شّية قبل منح الّتاأ�شرية له 
ومن  امل�شتقدمة  اجلهة  من  بطلب 
حّق اجلزائرّيني الّت�شاوؤل حول هذا 

ال�ّشاأن املثري للجدل حّقا. 
كما اأو�شح اأن امل�شاألة الأهّم والّتي 
توؤّرق الفنان اجلزائرّي وتهّدد كيانه 
الإنتاج  �شّح  هو  بح�شبه،  ووجوده 
الّتي  الّطرق  ثّم  الأوىل  بالّدرجة 
الإنتاج  �رصكات  معظم  تعتمدها 
من خالل الّنظرة الّدونّية للّطاقات 
كيفّية  يف  متار�شها  والّتي  املحلّية 
اأثناء  املهينة  الّتعامل  واأ�شاليب 
بت�شّكيها  احلقوق  حول  الّتفاو�ش 
املوارد  وقلّة  امليزانية  بعجز 
حتايل  كلّها  امل�شاهمني  وانعدام 
وغريه  املمثل  حقوق  لتخفي�ش 
اإىل اأدنى م�شتوياتها مّما يو�ّشع من 
لهوؤلء على  والفائدة  الّربح  هام�ش 
كّل  اأمرهم  على  املغلوبني  ح�شاب 

ح�شب ظروفه.
عبد  حميد  والكاتب  ال�شحفي 
القادر، فعرّب عن اندها�شه، قائال 
اأن الأمر ك�شف عن حجم التحامل 
�شينمائية  منتجة  خيار  على 
جتنب  كثرية  لعتبارات  جزائرية 
ممثال  اأن  معتربا  فيها،  اخلو�ش 
مترغ  »ديربديو«  مثل  عظيما 
ال�شلة  فقد  ل  بلد  يف  الوحل  يف 
تقريبا،  ع�رصيتني  منذ  بال�شينما 
ميلك  ديربديو  كان  اإن  مت�شائال 
مالمح كري�شتوف كولومب عندما 
اختاره ريديل �شكوت لتمثيل الدور، 
لكنه ج�شد الدور باقتدار، و�شاهد 
ماليني  ثالثة  من  اأكرث  الفيلم 
الأدوار  جمموعة  �شاردا  م�شاهد، 
ل  ملمثلني  العاملية  لل�شخ�شيات 
عالقة لهم بها، داعيا من اأ�شماهم 
بالدخالء على ال�شينما، ونقاد ربع 
ال�شاعة الأخري اأن عليهم اأن يرتكوا 
ممثال عظيما مثل ديربديو و�شاأنه، 
حتى ل يقال اأنه جاء اإىل اجلزائر 
ورمى نف�شه للدجاج، دجاج »النقد 
اأن�شار  من  اجلديد  ال�شينمائي« 
واخلرب�شة  ال�شخ�شية،  احل�شابات 
نقد،  يعتربونها  التي  ال�شينمائية 
جت�شيد  على  قادر  اأنه  موؤكدا 
تقدم  التي  التاريخية  ال�شخ�شية 

له، لأنه ممثل بارع.

اأكلي حمند   « ك�شف مدير جامعة 
اأوحلاج » بالبويرة عن نق�ش فادح 
يف تاأطري اأ�شاتذة اللغة المازيغية  
اللغة والثقافة  على م�شتوى معهد 
بالقطب  الواقع  المازيغية 
ال�شياق  ذات   ويف   ، اجلامعي 

عر�ش  خالل  املتحدث  اأو�شح 
الإ�شتعدادات النهائية قبل الدخول 
املجل�ش  يف  املقبل  اجلامعي 
الأ�شبوع  نهاية  املنعقد  الولئي 
اأم�شى  اأنه  الولية   وايل  برئا�شة 
اإتفاقية مع مديرية الرتبية بالولية 

من اجل منح رخ�ش ل�شاتذة اللغة 
المازيغية على م�شتوى املوؤ�ش�شات 
الرتبوية لتدري�ش �شاعات اإ�شافية 
مع  التعاقد  جانب  اىل  باجلامعة 
حاملي  اجلامعات  خريجي  بع�ش 
�شهادات ما�شرت يف ذات التخ�ش�ش 

البويرة  جامعة  تعاين  ولالإ�شارة   .
من هذا الإ�شكال يف كافة الكليات 
دوما  ي�شتدعي  ما  والتخ�ش�شات 
مع  التعاقد  ل�شيا�شة  اللجوء 

الأ�شاتذة .
�أح�صن مرزوق

بني ر�ف�صني للخيار ومد�فعني ميهوبي �أمام �مل�صاءلة

جامعة �لبويرة

�صارة بومعزة

ديربديو يحدث جدال وا�سعا 
بثوب »الداي ح�سني«

البحث عن التعاقد مع 116 اأ�ستاذ اللغة االمازيغية
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م�صتجد�ت ق�صية ذبح �حلمري بورقلة

تقدمي 9 اأفارقة اأمام وكيل اجلمهورية

 �لتقني �لفالحي حمة بوعالم
 من م�صتغامن »للو�صط »

»امل�سالح الفالحية مب�ستغامن مل 
ت�سجل اأي حالة �سقي باملياه القذرة«

اأمني  م�شدر  اأم�ش  ك�شف 
جلريدة الو�شط ، اأن 09 اأفارقة 
لوكيل  اأم�ش  تقدميهم  مت  قد 
ورقلة  حمكمة  لدى  اجلمهوية 
غري  بطريقة  حمري  ذبح  بتهمة 
�رصعية وكذا ا�شتهالك وترويج 
املنتظر  من  اإذ   ، حلومها 
احلب�ش   هوؤلء  اإيداع  يتم  اأن 
بالتهم  ملحاكمتهم  متهيدا 
ق�شية  عرفت  اإليهم.  املن�شوبة 
يف  للحمري   « ال�رصي  املذبح   «
عقب  جديدة  تطورات  ورقلة 
اأفارقة مت   9 لـ  اتهامات  توجيه 
تقدميهم م�شاء ام�ش اىل وكيل 
ورقلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
جلريدة  اأمني  م�شدر  وقال   ،
يف  التحقيقات  اأن   ، »الو�شط« 
تقلي�ش  عن  اأ�شفرت   ، الق�شية 

متمها   20 من  املتهمني  عدد 
باأفارقة  الأمر  ويتعلق   09 اإىل 
عنا�رص  من طرف  �شبطهم  مت 
ور�شة  داخل  الوطني  الدرك 
مكلفة  �شينية  ل�رصكة  تابعة 
يقومون  عدل  م�شاكن  باجناز 
بطرق  و�شلخها  احلمري  بذبح 
امل�شدر  نف�ش  وح�شب  ب�شعة. 
براأ  املعمق  التحقيق  فان   ،
من  �شينيون  وعمال  م�شوؤولني 
�شبهة ان�شاء مذبح �رصي للحمري 
اإىل  ال�شتماع  اأن  اإىل  م�شريا   ،
 ، التحقيق  هوؤلء كان يف �شياق 
وهي ال�شهادات التي ورطت اأفارقة 
ميثلوا  اأن  املنتظر  ومن  توقيفهم  مت 
بالتهم  لحق  وقت  يف  العدالة  اأمام 

املوجهة اإليهم .
�أحمد باحلاج 

القطاعات  لدى  الآراء  ت�شارب   بعد 
ومعهد  ال�شحة  كوزارة  املعنية 
احلقيقية  الأ�شباب  حول  با�شتور 
املت�شببة يف انت�شار وباء الكولريا يف 
ملياه  البع�ش  اأرجعه  والتي  اجلزائر 
والبع�ش  املياه  ومنابع  احلنفيات  
اخل�رص  تلوث  اإىل  الآخر  يرجعها 
والبطيخ  الدلع  اأهمها  والفواكه 
التهام  عرب  توجيه  وهذا  والعنب  
�شقي  طريق  عن  للفالحني  املبا�رص 
باملياه  الفالحية  املنتجات  هذه 
القذرة وهذا الأمر الذي نفته وزارة 
اخل�رص  ا�شتهالك  باأن  الفالحة 
والفواكه �شالح لال�شتهالك ول ي�شكل 
اأي خطر على �شحة املواطنني وعلى 
هذا الأ�شا�ش ارتاأت  يومية »الو�شط« 
حمة  الفالحي  التقني  من  بالتقرب  
بوعالم  من ولية م�شتغامن  لتقدمي 
روؤيته ال�شاملة  حيال  هذا املو�شوع 
املتعلق  »بالكولريا » الذي اأثار �شجة 
حذر  النطاق  فلقد  وا�شعة  اإعالمية 
هذا الأخري بع�ش الفالحني والتجار 
ا�شتعمال مواد  الفالحية  من  للمواد 
من املغطيات الغذائية للفواكه التي 
هرمونات  تعد  عليها   والتي  يعتمد 
من  العديد  يف  م�شتعملة  حيوية 
على  خطرا  ت�شكل  والتي  اخل�رص 
�شحة املواطن اجلزائري  والتي قد 

ت�شبب يف  اأمرا�ش �رصطانية.
املنتج  ا�شتبعد  ال�شياق  ذات      ويف 
باإذاعة  الفالحة  حول  للربامج 
قيام  فالحي  ولية  م�شتغامن  
م�شتغامن  ب�شقي حما�شيلهم 
القذرة   لكون  باملياه  الزراعية  
بالولية  الفالحية  امل�شالح 
موؤكدا   ، الأمر  هذا  على  ت�شهر 
ت�شجل  مل  الأخرية   هذه  اأن  حمة 
القذرة  باملياه  �شقي  حالة  اأي 
احلالة  م�شتغامن  ماعدا  يف ولية 
 3 قبل  وقعت  ال�شتثنائية  التي 
�شقي  مت  م�شتغامن اأين  يف  �شنوات 
والقذرة  امللوثة  باملياه  الطماطم 
تفطنت ال�شلطات  ما  �رصعان  ولكن 
امل�شالح  مع  املحلية بالتن�شيق 
حيث  لالأمر  الفالحية  مب�شتغامن  

التدابري  كل  اإثرها  على   اتخذت 
الطماطم   باإتالف  الالزمة  بالقيام 
التي مل تدخل مرحلة الإنتاج اآنذاك.

  يف حني نفى ذات املتحدث  اأن تكون 
املنتجات  يف  املغذيات امل�شتعملة 
�شببا  والفواكه  كاخل�رص  الفالحية 
رئي�شيا يف انت�شار فريو�ش اأو جرثومة 
م�شريا    ، اجلزائر   يف  »الكولريا« 
حم�شورة  حالت  توجد  اأنه  بالقول 
الزراعية   املحا�شيل  بع�ش  ب�شقي 
باملياه القذرة ح�شب ما ذكره بع�ش 
املخت�شني ،  فلقد اأكد  البع�ش الآخر 
املواد  اأن  الفالحيني  من  اخلرباء 
املحطات  بع�ش  يف   امل�شتعملة 
ميكن  ل  الفالحية  املنتجات  ل�شقي 
املواد  بع�ش  يف  اإل  ا�شتعمالها 
كبرية  بكمية  تتغطى  التي  وخا�شة 
الدلع.     ومن  املياه  ماعدا  من 
الفالحي  جملة  التقني  جهته  قدم  
الوقائية  التدابري  و  الن�شائح  من 
،  داعيا  الأوىل  بالدرجة  للفالح 
العتماد  �رصورة  اإىل  حمة   بوعالم 
ال�شالمة  بها  ل�شمان  والعمل  عليها 
ومنع  اجلزائري  للم�شتهلك  ال�شحية 
بفريو�ش  نف�شه  من  الإ�شابة 
»الكولريا« الذي يوؤدي اإىل املوت 
احلتمي وياأتي هذا عن طريق اأخذ 
احليطة واحلذر من ا�شتعمال مياه 
بع�ش  فيها  تتواجد  التي  ال�شدود 
مت  التي  امليتة  احليوانات  بقايا 
رميها من طرف بع�ش الأ�شخا�ش 
املياه   تلوث  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا 
مما ي�شبب اأمرا�شا خطرية ،حيث 
اجلزائري   املواطن  على  وجب 
حلالت  و مالحظته   روؤيته  لدى 
لل�شلطات  الفوري  الإبالغ  مماثلة 
اجلزائرية  من  وكل  املحلية 
املائية  التي  للمياه  واملوارد 
ال�شاحلة  املياه  على  ت�رصف 
 ، م�شتغامن  مبنطقة  لل�رصب 
التي   املعدنية  املياه  اأن  م�شريا 
املواطنني  اأغلب  ي�شتهلكها  
مائة  �شحية  لي�شت  اجلزائريني 

باملئة.
 حكيم مالك 

�أثار ��صتدعاء �ملمثل �لفرن�صي جري�ر ديربديو لتمثيل دور �لد�ي ح�صني يف فيلم �أحمد باي، جدل و��صعا، 
بني ر�ف�صني �إ�صناد �لدور له من عدة تربير�ت بجاية بال�صبه بينه وبني �لد�ي ح�صني، و�صول لالعتبار�ت 

�ل�صخ�صية بخ�صو�ش ما يثار حول �صخ�صه من �إعتد�ء جن�صي موؤخر� و�لأهم دعمه لل�صهيونية وذلك ما يثري 
حفيظة �جلز�ئريني، مقابل دعو�ت �آخرين لأن يبقى �لنقا�ش يف �إطار ما ميكنه تقدميه كاإ�صافة للفيلم، يف 

حني �صّعد حميد عبد �لقادر �صد من �أ�صماهم مبنتقدي �حل�صابات �ل�صخ�صية.
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 يف ق�سية �سياقة �سيارة

 يف حالة �سكر

توقيف  �سرطي طلب 
ر�سوة بقيمة 20 مليون 

�سنتيم بنب عكنون
بئر  حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
مراد راي�س بالعا�صمة ،اأم�س ، توقيع عقوبة 
األف   100 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�صا  عام 
دج ،يف حق �رشطي مبركز اأمن بن عكنون ، 
ب�صبب تورطه بطلب ر�صوة بقيمة 20 مليون 
 ، بجاية  بوالية  �رشطية   زوج  من  �صنتيم 
املحررة  املخالفة  حم�رش  �صحب  مقابل 
له واملتعلقة بق�صية �صياقة �صيارة يف حالة 

�صكر مبنطقة بن عكنون .
دار  ما  الق�صية احلالية وعلى ح�صب  وقائع 
توقيف  لتاريخ  ،تعود  املحاكمة  بجل�صة 
قيادته  ب�صبب  عكنون  بن  مبنطقة  ال�صحية 
التي  زوجته  فقامت   ، �صكر  بحالة  ل�صيارته 
مبركز  باالت�صال  ال�رشطة  �صلك  يف  تعمل 
االأمن احل�رشي بنب عكنون ،لطلب و�صاطة 
اإت�صالها املتهم  اأنها زميلة فرد على  بحكم 
وبعد حمادثات طويلة طلب من زوجها ر�صوة 
بقيمة 20 مليون �صنتيم مقابل حفظ امللف 
الزوج على املحاكمة بعدما  و عدم حتويل 
اإلتقى به داخل مكتبه ، ليقوم من جهته هذا 
االأخري باإخطار م�صالح االأمن ببجاية وا�صعا 
ال�صوتية  املكاملات  ك�صف  ت�رشفهم  حتت 
دارت  التي  االإلكرتونية   الر�صائل  ون�صو�س 
امل�صالح  ذات  لتقوم   ، املتهم  وبني  بينه 
و  اجلزائر،  لوالية  االخت�صا�س  بتمديد 
على  وحتويله  ال�رشطي  توقيف  بالتايل 
حمكمة االخت�صا�س بعد و�صعه رهن احلب�س 
املوؤقت باملوؤ�ص�صة العقابية باحلرا�س بجرم  
غري  مزية  وطلب  الوظيفة  ا�صتعمال  اإ�صاءة 
وخالل  االأخري  هذا  جهته  من   ، م�صتحقة 
اأنكر ما ن�صب له من جرم  مثوله للمحاكمة 
، و�رشح باأن زوجة ال�صحية ات�صلت حقيقة 
ق�صد  عكنون  بنب  احل�رشي  االأمن  مبركز 
�صياقة  رخ�صة  الإرجاع  لها  التو�صط  طلب 
من  تاأكده  بعد  و  زميلة  اأنها  بحكم  زوجها 
اإت�صاله  اأرجع الرخ�صة ل�صاحبها بعد  االأمر 
ذلك  فوق  ،وقام  هناك  العاملني  بزمالئه 
باإر�صال الرخ�صة لل�صحية عن طريق �صهره 
املقيم هناك ، غري اأنه بقي على ات�صال مع 
�صداقة  معهما  جمعته  و  وزوجته  ال�صحية 
اأخرى  خدمة  بطلب  ال�صحية  خاللها  قام 
متخ�ص�س  كونه  النقال  هاتفه  ت�صليح  وهي 
عر�س  زمنية  مدة  ،وبعد  االآيل  االإعالم  يف 
اإ�صالحه  ال�صتحالة  الهاتف  ذات  بيعه  عليه 
وهو  الثمن  على  معه  اأتفق  و  عر�صه  فقبل 
ذاته املبلغ الذي اإدعى ال�صحية باأنه ر�صوة 
كيدية  �صكوى  جمرد  الق�صية  اأن  موؤكدا   ،
تهديده  و  ابتزازه  حاول  الذي  ال�صحية  من 
و  خا�صة  املح�رش  �صحب  رف�س  حال  يف 
قد  الق�صية  كون  االأمر  بادئ  يف  رف�س  اأنه 
يكن  مل  و  العدالة  على  حولت  و  برجمت 
با�صتطاعته التدخل يف اأي حال من االأحوال 
املقدمة  الت�صجيالت  �صحة  بذلك  نافيا 
م�صطنعة   و  مزيفة  كونها  املحكمة  لهيئة 
،ويطالب بذلك باإفادته بالرباءة التامة اأمام 
قيام  على  و  اأقواله  على  ال�صحية  اإً�رشار 
التهمة يف حق ال�رشطي الذي حاول جتريده 
ب�صيطة  مبلغ مايل معترب مقابل خدمة  من 
النطق  تاأجيل  لتقرر املحكمة من جهتها   ،

باحلكم جلل�صات الحقة .
ل/منرية

املدراء الذين يرف�سون 
تقدمي املعلومة لل�سحفيني 

غري مرغوب فيهم 

اأكدت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة 
اأن   ، زرواطي  الزهراء  فاطمة 
م�صالح دائرتها الوزيرة قد را�صلت 
ل�صوناطراك  العامة  املديرية 
البيئة  ومعايري  ب�رشوط  لالإلتزام 
خالل التنقيب على النفط حلماية 
الرثوة احليوانية »االإبل« من الهالك 

.
والطاقات  البيئة  وزيرة  ك�صف 
املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي 
، على هام�س زيارة العمل والتفقد 

�صحفي  ت�رشيح  يف  ورقلة  لوالية 
اأن   ، »الو�صط«  يومية  به  خ�صت 
اجلهات  مع  وبالتن�صيق  م�صاحلها 
املديرية  را�صلت  قد  امل�صرتكة 
العمالق  النفطي  للمجمع  العامة 
كافة  اتخاذ  بهدف  �صوناطراك 
القانونية  واالإجراءات  التدابري 
على  للمحافظة  بها  املعمول 
خالل  من  وذلك  البيئة  �صالمة 
االإدارية  باالإجراءات  التقييد 
امل�صادق  التنفيذية  واملرا�صيم 
عليها حكوميا لردم جميع خملفات 
التنقيب يف احلقول النفطية لو�صع 
حد للخ�صائر الكبرية التي يتكبدها 
املوالني الذين تعر�صوا يف ال�صنوات 
االأخرية لهالك كم هائل من حيوان 

االإبل .

اإىل جانب ذلك فقد �صددت وزيرة 
التطبيق  �رشورة  على   ، القطاع 
اجلمهورية  لقوانني  ال�صارم 
الرمي  ظاهرة  من  للحد  الردعية 
ينجر  وما   ، للنفايات  الع�صوائي 
�صالمة  عن  تبعات  من  ذلك  عن 
وو�صع  واحليوان  لالإن�صان  ال�صحة 
ملعدالت  املرعب  لالنت�صار  حد 
اال�صابة باالأمرا�س الوبائية خا�صة 
ويف   ، باملعدية  منها  تعلق  ما 
�صياق مت�صل فقد وجهت زرواطي  
تعليمة �صارمة  مل�صوؤويل قطاعها 
 ، البيئة  دار  غرار   على  بالوالية  
،و  النفايات  ر�صكلة  مراقبة  خمرب 
ل�صمان  للبيئة   اجلهوية  املفت�صية 
ناهيك   ، فعاليتها   ا�صتمرارية 
ال�صارم  بالتطبيق  التم�صك  عن 

الهادفة  الوزارة  الإ�صرتاتيجية عمل 
لال�صتثمار يف العن�رش الب�رشي مع 
اإ�رشاك فعلي للموؤ�ص�صات امل�صنفة  

.
وزيرة  األزمت  فقد  ثانية  جهة  من 
بوالية  الرتبية  مديرية  القطاع 
قنوات  فتح  ب�رشورة   ، ورقلة 
وتدعيمهم  ال�صحفيني  مع  احلوار 
باعتبارهم  املعلومات  بكافة 
املواطن  بني  ربط  وحلقة  �رشيك 
اأن تذهب  قبل   ، اإداراتها  وم�صالح 
القطاع  على  االأوىل  امل�صوؤولة 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اىل  بالبالد 
اأن املدراء  اأكدت وب�رشيح العبارة 
االأ�رشة  مع  ين�صقون  ال  الذين 
الوطن  االإعالمية مبختلف واليات 

غري مرغوب فيهم . 

اأحمد باحلاج 

باجلزائر  ال�صابالت  منتزه  ي�صتقطب 
كلم  5ر4  م�صافة  على  املمتد  العا�صمة 
قادمني  زائر  األف   200 من  اأزيد  يوميا 
لهذا  ياأتون  البالد  واليات  خمتلف  من 
و  للرتفيه  عائالتهم  رفقة  املتنف�س 
خمتلف  من  واال�صتفادة  اال�صتجمام 
علم  ح�صبما  يقدمها  التي  اخلدمات 
اأم�س االأحد من ديوان حظائر الريا�صات 

و الت�صلية لوالية اجلزائر.
حظائر  لديوان  العام   املدير  قال  و 
اجلزائر  لوالية  الت�صلية  و  الريا�صات 
منتزه  اأن«  ت�رشيح  يف  قمقاين  اإليا�س 
يوميا  ي�صتقطب  للعا�صمة  ال�صابالت 
اأزيد من 200 األف زائر من جميع فئات 
املتنوعة  اخلدمات  بف�صل  املجتمع 
م�صاحات  م�صتوى  على  يقدمها  التي 

اأجل  من  للرتفيه  ومرافق  خ�رشاء 
للمواطنني«  واال�صتجمام  الراحة  توفري 
متكث  اأن  العائالت  باإمكان  اأنه  م�صيفا 
لغاية  بخدماته  اال�صتمتاع  و  باملنتزه 
اأنه  خا�صة  و  �صباحا  الثالثة  ال�صاعة 
ي�صهد توافدا كبريا للمواطنني يف الفرتة 
الليلية . و بعد اأن اأكد اأن »الولوج ملنتزه 
ال�صابالت يتم ب�صفة جمانية«، اأبرز اأنه 
باإمكان جميع فئات املجتمع اال�صتمتاع 
مبتنف�س ال�صابالت حتى و اأن كانت من 
توفري  مت  حيث  ال�صعيف  الدخل  ذوي 
جميع اخلدمات باأ�صعار مالئمة و ي�صم 
�رشيط  اأو  �صاطئ  على  عالوة  املنتزه 
من  عددا  البحر  يف  بال�صباحة  خا�س 
حمامات ال�صباحة حيث« بلغ عدد الزوار 
لهذه احلمامات خالل �صهري جويلية و 

اأوت اأزيد من 60  األف  �صخ�س«، يقول 
حظائر  بخ�صو�س  قال  و  امل�صوؤول. 
�صعتها  اأن  باملنتزه  املتوفرة  ال�صيارات 
»املنتزه  اأن  موؤكدا  مكان   2400 بلغت 
�صيارة«و   8000 حوايل  يوميا  ي�صتقبل 
»املنتزه  اأن  االإطار  ذات  يف  اأ�صاف 
�صيارات جديدة  قريبا حظرية  �صي�صتلم 
تت�صع حلوايل 1000 �صيارة«،وي�صّم منتزه 
اإىل  باالإ�صافة  مطاعم  عدة  ال�صابالت 
حماالت االأكل ال�رشيع و كذا م�رشح على 
للباعة  املجال  فتح  كما  الطلق.  هواء 
ال�صاي  و  االأطفال  الألعاب  املتجولني 
التقليدية على  االأكالت  و  االألب�صة  حتى 
بالتقرب  البوراك«و  و  »املحاجب  غرار 
املنتزه،  م�صتوى  على  العائالت  من 
اأن هذا املكان هو فعال متنف�صا  اأكدت 

و رئة للعا�صمة م�صيفة اأنها تتمتع يوميا 
الهواء املنع�س  العليل و  الريح  بن�صمات 
كنف  يف  البحر  �صاطئ  من  بالقرب 
اأمنية  وحدات  من خالل  اأمنية  حرا�صة 

متنقلة ووحدة للحماية املدنية.
اجللو�س  العائالت  هذه  باإمكان  حيث 
و  اخل�رشاء  امل�صاحات  و  الع�صب  على 
ال�صباحة  و  ال�صم�س  باأ�صعة  اال�صتمتاع 
اإح�صار  باإمكانهم  حتى  جمانية  ب�صفة 
تعد  حيث  اخلا�صة،  ماأكوالتهم 
و  االأطعمة  اأ�صهى  بيوتها  يف  العائالت 
احل�صائر  تفرت�س  اأين  للمنتزه  حتملها 
موائد  على  اأو  اخل�رشاء  امل�صاحة  يف  
وحماطة  االأر�س  على  مثبتة  خ�صبية 
املنتزه  يف  امل�صوؤولون  وفرها  بكرا�صي 

للعائالت. 

لباب  احل�رشي  االأمن  م�صالح  متكنت 
العقد  القب�س على فتاة يف  الزوار من 
حمل  �رشقة  حاولت  العمر  من  الثالث 
بعدما  املنطقة  �صواحي  يف  جتاري 
يف  متلب�صة  املحل  �صاحب  �صاهدها 
حماولة ك�رش الباب ، ليتم بذلك حتويل 

البي�صاء  الدار  حمكمة  على  الفتاة 
ال�رشقة  العا�صمة بتهمة حماولة  �رشق 
املوؤقت  احلب�س  رهن  و�صعها  بعد 
وتبني   ، باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�ص�صة 
من خالل ما دار بجل�صة املحاكمة اأنه 
بيوم الوقائع �صاهد ال�صحية من نافذة 

التجاري  حمله  على  املطلة   منزله 
�صيدة غريبة حتوم اأمام منزله ، وتقوم 
الباب  ك�رش  مبحاولة  مبا�رشة  متوجه 
و  عليها  بالقب�س  وقام  لها  ،فتوجه 
حاولت  اأين   ، االأمن  ملركز  اقتيادها 
باأنها مل  االإدعاء  و  فعلتها  التن�صل من 

الوقائع  بيوم  وكانت  ال�رشقة  حتاول 
مارة من اأمام املحل ، و اأمام ما �صلف 
توقيع  العام  احلق  ممثل  طالب  ذكره 
عقوبة 3 �صنوات حب�صا نافذا وغرامة 

بقيمة 100األف دج .
 ل/منرية

العا�سمة

حمكمة الدار البي�ساء

200 األف زائر يوميا ملنتزه ال�سابالت 

توقيف فتاة حاولت ال�سطو على حمل جتاري بباب الزوار

وزيرة البيئة  والطاقات املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي لـ"الو�سط "

را�سلنا �سوناطراك للتخل�ص من خملفات التنقيب حلماية ثروة الإبل بورقلة
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ك�سفت م�سادر رفيعة امل�ستوى ليومية 
»الو�سط » اأن تقارير �سوداء عبارة عن 
رفعت  احتجاجية  وعرائ�ض  �سكوى 
وم�سالح  اجلمهورية  رئا�سة  لديوان 
التدخل  ب�رضورة  تطالب  الأول  الوزير 
مترنا�ست  ولة  مهام  لإنهاء  العاجل 
جتاوزتهم  بعدما  وب�سار  ،اأدرار 
حلحلة  يف  عجزهم  ب�سبب  الأحداث 
�سابقيهم  عن  ورثوها  التي  الرتاكمات 
ال�ساخنة  امللفات  مقدمة  يف  وتاأتي   ،
موجات  لهيب  ا�سعال  وراء  كانت  التي 
الوليات  بتلك  العارمة  الحتجاجات 
وال�ساحل  اجلوار  دول  مع  احلدودية 
الذي  ال�سغل  ملف   ، الفريقي 
الت�سيري  �سوء  اأخطبوط  حتت  يرزح 
التي  اخلروقات  و  والتجاوزات 
املبا�رض  التوظيف  عمليات  �ساحبت 
لبطالني من وليات اأخرى دون املرور 
على الوكالت املحلية للت�سغيل ، رغم 
عبد  الأ�سبق  الأول  الوزير  تعليمة  ان 
املالك �سالل حتث على �رضورة منح 
اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة ،  
ومما يحز يف نفو�ض ممثلي اجلمعيات 

الهيئة  م�سوؤويل  اأن   ، املهتمة  املحلية 
ف�سل  املذكورة  بالوليات  التنفيذية 
بع�سهم »�رضب النح » ، عو�ض ت�سكيل 
كاأداة  للت�سغيل  قطاعية  ولئية  جلان 
ال�سائك،  امللف  هذا  ملراقبة  فعالة 
ولية  من  منتدب  وايل  ا�سم  ورد  فيما 
مترنا�ست �سمن قائمة الولة املتهمني 
قوانني  خلرق  ال�سلطة  با�ستعمال 
التوظيف ح�سب املعلومات املتاحة .

 نف�ض ال�سيء بالن�سبة لقطاع ال�سكن ، 
م�سري  يكتنف  الغمو�ض  يزال  ل  حيث 
على  الإفراج  يف  املربر  غري  التاأخر 
من  للم�ستفيدين  الأ�سمية  القوائم 
باأمناط  املتعلقة  ال�سييغ  خمتلف 
الأرا�سي  وقطع  الريفي   ، الجتماعي 
اأما   ، احل�رضي  للبناء  ال�ساحلة 
فقد  الفالحي  القطاع  بخ�سو�ض 
تعالت الأ�سوات املطالبة بفتح حتقيق 
ملدراء  العرجاء  الت�سيري  �سيا�سة  يف 
الأمر  وهو  الوليات  بهذه  الفالحة 
احلكومة  توجيهات  مع  يتنافى   الذي 
عن  احلقيقي  البديل  لت�سجيع  الرامية 
قطاع املحروقات الذي تهاوت اأ�سعاره 

يف البور�سات العاملية .
اإىل  جانب ذلك فقد حملت جمعيات 

مترنا�ست  بوليات  فاعلة  حملية 
تبعات  اجلمهورية  ولة  وب�سار  اأدرار 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
حتقيق  فتح  يف  الت�سويف  �سيا�سة 
يف  م�ستعجل  اإداري  و  وق�سائي  اأمني 
فيها  تتخبط  التي  الكارثية  الو�سعية 
وال�سباب  ال�سحة   ، الرتبية  قطاعات 
امل�سجلة  النقائ�ض  ب�سبب  والريا�سة 
تلك  مدراء  وحتجج  النائية  باملناطق 
التق�سف  القطاعات بالإلتزام ب�سيا�سة 

املنتهجة من طرف احلكومة .
اخلا�سة  م�سادرنا  من  علم  وح�سبما 
الولة  �سلك  يف  التغيري  حركة  فاإن 
الولة  الأول  بالدرجة  مت�ض  والتي 
الوايل  جانب  اإىل  الذكر  ال�سالفني 
عني  الإدارية  باملقاطعة  املنتدب 
خالل  تنفيذها  ي�ستبعد  ل  �سالح 
ال�سهر اجلاري لإحتواء غليان اجلبهة 
احلدودية  باملناطق  الجتماعية 

الأهلة بال�سكان .

الوفاق  فريق  رئي�ض  اأبدى 
بتمرنا�ست  الأهقار  الريا�سي 
الق�سم  حلظرية  املنتمي 
ورقلة  لرابطة  الأول  اجلهوي 
احلليم  عبد   ، القدم  لكرة 
من  الكبري  قلقه   ، مرزوقي 
مبلغ  توفري  عن  اداراته  عجز 
كحقوق  �سنتيم  مليون   80
الكروي  املو�سم  يف  امل�ساركة 
وذلك   2018/2019 اجلديد 

ب�سبب غياب و�سائل الدعم 
الريا�سي   الوفاق  رئي�ض   اأكد  
بتمرنا�ست WRH عبد احلليم 
�سحفي  ت�رضيح  يف  مرزوقي 
»الو�سط«،   يومية  به  خ�ض 
للفريق  امل�سري  املكتب  اأن 
من  الزمن  مع  دخل يف �رضاع 
اأجل البحث عن حلول جذرية 
متكنه من حت�سيل م�ستحقات 
املو�سم  بطولة  يف  امل�ساركة 
الكروي اجلديد 2018/2019 
واملقدرة بـ80 مليون �سنتيم ، 
ومما زاد الطني بلة ح�سبه فاإن 
القدم  لكرة  اجلهوية  الرابطة 
�سوؤون  بت�سيري  املكلفة  بورقلة 
رف�ست   الأول  اجلهوي  الق�سم 
 ، الفريق  من  �سكوك  ا�ستالم 
وهو الأمر الذي دفع مبحدثنا 
ببيت  الطوارئ  حالة  لإعالن 
م�سدر  عن  بحثا  الفريق 
حددته  الذي  املبلغ  لتح�سيل 

الرابطة .
اإىل جانب ذلك فقد نا�سد عبد 
معر�ض  يف  مرزوقي  احلليم 
املوؤ�س�سات  معنا،  حديثه 

برتاب  النا�سطة  القت�سادية 
التحرك  �رضورة  اىل  الولية 
الدعم  لهم  لتوفري  العاجل 
املايل حتى يت�سنى لهم ت�سديد 
مع  امل�ساركة  م�ستحقات 
امل�سجلة  النقائ�ض  تدارك 
التي لطاملا كانت �سببا مبا�رضا 
يف  الفريق  اأهداف  ح�رض  يف 
 ، ال�سقوط  تفادي  على  اللعب 
الولية  اأن  تاأكيد حمدثنا  رغم 
قادرة  كروية  خامات  متلك 
تناف�سي  فريق  تكوين  على 
للعب على الألقاب، ويف �سياق 
مت�سل فقد ذهب رئي�ض الوفاق 
الريا�سي بتمرنا�ست املعروف 
بالورا�ض عبد احلليم مرزوقي 
اأكد  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
اأن   ، نف�سه  من  الواثق  بلغة 
م�سادر الدخل خلزينة الفريق 
ال�سعبي  املجل�ض  جهة  من 
ومديرية  البلدية   ، الولئي 
اأ�سبحت  والريا�سة  ال�سباب 
مع  تتما�سى  ول  �سحيحة 

طموحات و اأهداف الأندية .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
مترنا�ست  ولية  وايل  طرف 
ب�سفته  اجلياليل  دومي 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
�سح  مع�سلة  لرفع  التنفيذية 
يعاين  التي  املالية  ال�سيولة 
الق�سم  يف  الولية  ممثل  منها 
ورقلة  لرابطة  الأول  اجلهوي 
لقمان  دار  تبقى  القدم  لكرة 

على حالها .
�سيخ مدقن 

اجلاري    الأ�سبوع  بحر  لقى   
و  م�رضعهم  اأ�سخا�ض   03
حادث  اآخرين يف   04 اأ�سيب  
الرابط  بالطريق  مروع  مرور 
الوادي  و  ب�سكرة  وليتي  بني 
ا�سطدام  اإثر  وقع  احلادث   ،
اأثناء  �سيارتني  بني  عنيف 
ال�سيارتني  �سائقي  حماولة 
حيث   ، بع�سهما  جتاوز 
احلماية  م�سالح  �سارعت 
املدنية لنقل جثث املوتى اإىل 

م�سلحة الطب ال�رضعي ، فيما 
مت نقل امل�سابني اإىل م�سلحة 
مب�ست�سفى  ال�ستعجالت 
اإخ�ساعهم  مت  اأين   ، املدينة 
انتظار  يف  الطبية  للرقابة 
حت�سن حالتهم ال�سحية ، بينما 
اأمن  �رضايا  م�سالح  �سارعت 
الطرقات باملجموعة الولئية  
للدرك الوطني اإىل فتح حتقيق 

ملعرفة مالب�سات احلادث . 
�سيخ مدقن 

.        "عجز كبري عن تروي�ض م�شوؤويل ال�شغل ومدراء ال�شركات النفطية "

تقارير اإتهمتهم بعرقلة التنمية املحلية والدخول يف �سراعات مع الأعيان 

اأحمد باحلاج 

اإحتقان بـ06 قطاعات قد يعجل 
برحيل والة مترنا�شت ،اأدرار وب�شار 

بولية  املعاقني   فئة  تئن  
ورقلة حتت وطاأة   التهمي�ض 
املوؤجلة،  واحللول  والغنب 
ال�سلطات  التزام  ب�سبب عدم 
القانونية  باملادة  املحلية 
 1 ن�سبة  على  تن�ض  التي 
العمل  عرو�ض  من  باملائة 
من  ال�رضيحة  هذه  لفائدة 

املجتمع املحلي .
طالبت جمموعة من املعاقني 
حركيا وذهنيا يف ت�رضيح لها 
من   ،  « »الو�سط  يومية  مع 

بورقلة  املعنية  ال�سلطات 
الولية  وايل  راأ�سها  وعلى 
عبد القادر جالوي ، ب�رضورة 
التدخل �سخ�سيا للتجاوب مع 
–ح�سبها- مطلبها امل�رضوع 
التدخل  اأ�سا�سا يف  واملتمثل 
على  امل�سوؤولة  اجلهات  لدى 
اأجل  من  العاملة  اليد  ملف 
1 باملائة  مطالبتها مبنحهم 
التوظيف  ح�س�ض  من 
بجميع املوؤ�س�سات العمومية 
والقت�سادية مثلما ين�ض على 

لتمكينهم من   ، القانون  ذلك 
املعي�سية   ظروفهم  حت�سني 
مع  معاناتهم  من  والتخفيف 
اختلفت  وان  التي  الإعاقة 
ت�سب  اأنها  الإ  ا�سكالها 
وعاء  يف  اأ�سحابها  مطالب 
فقد  ثانية  جهة  من  واحد   
طالبت هذه الفئة اله�سة من 
خ�سم  يف  املحلي  املجتمع 
ال�سلطات  معنا  حديثها 
ب�رضورة  والولئية  املحلية 
ال�سعي  و  قنوات احلوار  فتح 

اجلدي  ال�ستماع  خلف 
لالإن�سغالتهم ومن ثم البحث 
عن حلول جذرية لها بتطبيق 
الأولويات  ح�سب  مبداأ 

والإمكانات املتاحة .
ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
حمدثنا  من  الأخر  البع�ض 
موؤكدين  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
يف  يعي�سون  اأ�سبحوا  باأنهم 
اأنف�سهم  يلفظ   بات  زمنا 

ح�سب قولهم .
اأحمد باحلاج 

القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  اأكد 
وزيرة  تواجد  ا�ستغل  اأنه   ، جالوي 
فاطمة  املتجددة  والطاقات  البيئة 
عمل  زيارة  يف  زرواطي  الزهراء 
اأجل مطالبتها  من   ، لوليته  وتفقد 
لتهيئة  مالية  تركيبة  بتخ�سي�ض 
بحرية  و  اخلفجي  حديقة  وتاأهيل 
حا�سي بن عبد اهلل .  قال وايل ولية 
ورقلة عبد القادر جالوي يف ت�رضيح 
"الو�سط"  يومية  به  خ�ض  �سحفي 
البيئة  وزيرة  على  اقرتح  ،اأنه 

قامت  التي  املتجددة  والطاقات 
خالل اليومني الأخريين بزيارة عمل 
مطلب   ، بالولية  لقطاعها  وتفقد 
تركيبة  تخ�سي�ض  امكانية  درا�سة 
مالية لفائدة تاأهيل واإعادة العتبار 
املعروف  الن�رض  بحي  للحديقة  
عبد  بن  حا�سي  بحرية  و  باخلفجي 
امل�سوؤول  ذات  و�سفها  التي  اهلل 
التي  ال�سياحية  املنتجعات  بني  من 
امل�ستثمرين  لأحد  اإ�سنادها  ميكن 
اخلوا�ض لت�سجيع ال�سياحة املحلية 

تتمتع  التي  اخلالبة  للمناظر  نظرا 
يف  الكبرية  امل�ساهمة  مع   ، بها 
التخفيف من معاناة العائالت التي 
وت�سلية  ترفيه  مرافق  عن  تبحث 
اجلنوب  عا�سمة  بحجم  بولية 
فقد  ذلك  جانب  اإىل    . ال�رضقي 
اأكد عبد القادر جالوي اأنه ي�سهر 
جاهد لتقدمي كافة و�سائل الدعم 
القطاع  مل�سوؤويل  والت�سهيالت 
من  لتمكينهم  بالولية  البيئي 
وامل�ساهمة  براجمهم   جت�سيد 

ثقافة  غر�ض  يف  كبري  ب�سكل 
البيئي  املحيط  على  املحافظة 
الإمكانيات  ت�سخري  خالل  من 
ل�سمان  والب�رضية   املادية 
التي  النظافة  حمالت  ا�ستمرارية 
امل�سوؤول  متابعتها  على  ي�رضف 
اإطار  يف  وذلك  بالولية  الأول 
وزيرة  لتعليمات  ال�سارم  التنفيذ 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 

وتهيئة الإقليم .
 اأحمد باحلاج  

طالبوا ال�سلطات الولئية بفتح قنوات احلوار للإ�ستماع لإن�سغالتهم  

وايل ورقلة عبد القادر جلوي يك�سف لـ"الو�سط "

فئة املعاقني يطالبون بح�شتهم من منا�شب ال�شغل بورقلة 

طلبنا بتخ�شي�ض تركيبة مالية لتهيئة حديقة اخلفجي وبحرية حا�شي بن عبد اهلل

رئي�س فريق الوفاق الريا�سي الأهقار 
بتمرنا�ست مرزوقي عبد احلليم لـ«الو�سط«

بالطريق الرابط بني ب�سكرة والوادي

عجزنا عن دفع 80مـــــــــليون 
�شنتيم للق�شم اجلهوي االأول 
والـــــرابطة ال تقـبل ال�شكوك 

هالك 03 اأ�شخا�ض و اإ�شابة 
04 اآخرين يف حادث مرور

تتجه احلكومة  لدرا�سة امكانية رفع طلب اإ�ستعجايل لرئا�سة اجلمهورية ،بهدف الإ�سراع يف اإجراء 
حركة تغيري يف �سلك الولة مفاجئة وم�ستعجلة وذلك على خلفية الحتقان وموجة الحتجاجات 

العارمة امل�سجلة بوليات مترنا�ست ، اأدرار وب�سار ح�سب املعلومات املتاحة .

 .      "املوؤ�ش�شات االإقت�شادية تلعب دور 
املتفرج عو�ض البحث عن حلول لنا "
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الزيبانية  العائالت  من  فالكثري 
باأفراد الأ�رسة  التي تكون مرفقة 
الكبرية اأحيانا تتوافد منذ الفرتة 
امل�ضائية على اأرجاء هذا الف�ضاء 
ق�ضط  اأخذ  بغر�ض  املفتوح 
من  اأجواء  كنف  يف  الراحة  من 
البتعاد  ذلك  وفوق  الطماأنينة 
عن ال�ضغط الذي تفر�ضه و�ضعية 
الطق�ض التي يطبعها ارتفاع درجة 
اخلم�ضني  تقارب  التي  احلرارة 
اأمواج  م�ضاهدة  وبالإمكان  درجة 
خمتلف  من  متدفقة  ب�رسية 

الأحياء التي اإتفقت بعفوية على 
يف  مبا  املوقع  بهذا  التواجد 
الذي  الأ�ضخا�ض  عديد  ذلك 
على  املنت�رسة  املقاعد  احتلوا 
بينما  الوادي  �ضفتي  امتداد 
يف  اجللو�ض  العائالت  تف�ضل 
يك�ضوها  مهياأة  م�ضاحات  خانة 
يتواجد  الطبيعي يف حني  الع�ضب 
الأر�ضفة  على  اآخرون  مواطنون 
الوادي.  جمرى  على  املطلة 
الف�ضيف�ضاء  هذه  خ�ضم  ويف 
والطبيعة  الإن�ضان  بني  املتناغمة 
لقراءة  املطالعة  هواة  يعمد 
اأنا�ض  ويجتمع  واجلرائد  الكتب 
والأوراق  الدومينو  للعب  اآخرون 
يف  الأطفال  بع�ض  يتواين  ول 
ممار�ضة األعابهم امل�ضلية و ركوب 
فئة  وتنغم�ض  الهوائية  دراجاتهم 
من املراهقني وال�ضباب يف ت�ضفح 
يف  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
حني ي�ضتغل هواة الأناقة والر�ضاقة 
ريا�ضة  ممار�ضة  يف  املكان  هذا 
اأو امل�ضي يف الهواء الطلق  العدو 
ال�ضورة  لهذه  مكمل  م�ضهد  ويف 
يف  الزيبانيني  ليوميات  اجلميلة 
ع�ضاق  يتاأخر  ل  ال�ضيف  ف�ضل 
بالنخراط  امل�ضتديرة  ال�ضاحرة 
الأحياء  بني  مباريات  تن�ضيط  يف 
التي  اللعب  �ضاحة  م�ضتوى  على 
متت تهيئتها من طرف متطوعني 

اجلنوبية  بال�ضفة  الغر�ض  لهذا 
انطباعات  تعك�ضه  ومثلما  للوادي 
املكان  هذا  ملرتادي  متطابقة 
املتعة  يف  الرغبة  فاإن  بها  اأدلوا 
والفرجة دفعتهم للح�ضور بكثافة 
احلما�ضية  الأجواء  ملعاي�ضة 

للمتناف�ضني.

بروز خدمات 
جتارية �سغرية 

باملكان

املتوا�ضل من  الإقبال  اأن  يبدو  و 
خمتلف  من  املواطنني  جانب 
�ضفاف  على  الجتماعية  الفئات 
اأخذ  الذي  زرزور  �ضيدي  وادي 
علماء  اأحد  اإىل  ن�ضبة  ت�ضميته 
هذا  قلب  يف  املدفون  املنطقة 
خدمات  ميالد  اأفرزت  الوادي 
بيع  ذلك  من  متنوعة  جتارية 
ال�ضاي والفول ال�ضوداين والف�ضتق 
وامل�رسوبات  واملثلجات  والتبغ 

الغازية واملياه املعدنية.
اأحد  حممود  ال�ضاب  وبراأي 
تواجده  فاإن  املتجولني  الباعة 
ميكنه  باملكان  يومي  ب�ضكل 
الذين  الزبائن  طلبات  تلبية  من 

بحيث  بهم  عالقته  توطدت 
ال�ضلع  على  خا�ض  ب�ضكل  يقبلون 
م�رسوب  ل�ضيما  يعر�ضها  التي 
حت�ضريه  يف  يتفنن  الذي  ال�ضاي 
لفتا   , للزبون  تقدميه  وطريقة 
اىل اأن تواجده باملكان ميكنه من 
تقا�ضم اأجواء ف�ضل ال�ضيف معهم 
من  قليل  على  احل�ضول  وكذا 
اليومية.  احتياجاته  لتلبية  املال 
رب  وهو  عالوة  لل�ضيد  وبالن�ضبة 
العالية  حي  �ضكان  واأحد  عائلة 
فاإن  ب�ضكرة  مبدينة  ال�ضعبي 
حمدودية  رغم  الوادي  �ضفاف 
اخلدمات بها توفر مالذا مقبول 
احلرارة  مو�ضم  يف  للمواطنني 
املغادرة  عليهم  يتعذر  الذين 
ال�ضيفية  العطلة  من  جزء  لق�ضاء 
وال�ضاحلية  ال�ضمالية  باملدن 
اإليها  ي�ضاف  العليا  واله�ضاب 
وجود ف�ضاءات وا�ضعة يف متناول 

الأطفال و لركن ال�ضيارات.

اأ�سغال تهيئة 
متعددة على �سفاف 

الوادي

التنمية املتعلق  و طبقا ملخطط 

باملدينة فاإن عديد الأجزاء غري 
املوؤهلة على �ضفاف وادي �ضيدي 
عمليات  من  ا�ضتفادت  قد  زرزور 
اإطالقها  مت  التي  متعددة  تهيئة 
الذكرى  تخليد  مبنا�ضبة  موؤخرا 
ال�ضتقالل  لعيدي  املزدوجة 
وال�ضباب من ذلك تبليط الأر�ضفة 
النفايات  وتخ�ضي�ض نقاط لو�ضع 
بناء  و  العمومية  الإنارة  وتعميم 
ف�ضال  اخلدمات  متعددة  اأك�ضاك 
جل�رس  اخلدمة  حيز  دخول  عن 
رابع يربط بني �ضفتي الوادي دون 
ت�ضتهدف  اإغفال حمالت جوارية 
النباتات  من  اأروقة  غرا�ضة 
الع�ضب  م�ضاحات  وتو�ضيع  التزيينية 
للت�ضجري  مبادرات  وجت�ضيد  الطبيعي 
لتكثيف الغطاء النباتي و قد اأ�ضبحت 
تعد  التي  زرزور  �ضيدي  وادي  �ضفاف 
مبثابة رئة يتنف�ض منها قاطنو عا�ضمة  
ال�ضحراوي  �ضبه  املناخ  ذات  الزيبان 
فرتة  لتغيري  بامتياز  مف�ضلة  وجهة 
الزيباين  املواطن  يوميات  من  زمنية 
خالل  من  متكررة  اأ�ضبحت  التي 
ومناق�ضة  احلديث  اأطراف  تبادل 
على  والعاملية  املحلية  امل�ضتجدات 
اأمل  على  النوم  اإىل  اجلميع  يخلد  اأن 
يف  املكان  هذا  مع  العهد  جتديد 

الليلة املوالية. 

ا�ستقطبت �سفاف وادي �سيدي زرزور الذي مير عرب اأجزاء وا�سعة من و�سط مدينة ب�سكرة اأعدادا 
متزايدة من املواطنني لأجل الرتفيه عن النف�س والفرار من احلرارة املرتفعة داخل الأن�سجة 

العمرانية وذلك طيلة مو�سم ال�سيف.

ب�سكرة

حاوره م .اأمني .

�صفاف وادي �صيدي زرزور قبلة مواطني الزيبان يف ال�صيف

الوادي

ق�سنطينة 

�سطيف

املدية 

11 هيكال بيداغوجيا و6 مطاعم مدر�صية جديدة 

جمع اأكرث من 280 
طنا من النفايات 

 تفكيك جمموعة خمت�صة يف 
تزوير االأوراق النقدية 

اإتالف 30 هكتارا من املحا�صيل 
امل�صقية باملياه القذرة

النفايات  من  طنا   283 جمع  مت 
واحد  يوم  يف  ال�ضلبة  و  املنزلية 
وا�ضعة  حملة  اإطار  يف  بق�ضنطينة 
اخلمي�ض  ا�ضتهلت  للتنظيف 
الوطني  امل�ضتوى  على  املا�ضي 
من طرف وزارة البيئة و الطاقات 
املتجددة, ح�ضب ما اأفاد به رئي�ض 
دائرة ق�ضنطينة عز الدين عنرتي.

هذه  اأن  امل�ضوؤول  ذات  واأكد 
طرف  من  تنظم  التي  العملية 
م�ضالح الولية بالتعاون مع م�ضالح 
الدائرة و املجل�ض ال�ضعبي البلدي 
 198 منها جمع  واحد  يوم  مت ويف 
طنا من النفايات ال�ضلبة و 85 طنا 
من النفايات املنزلية و مكنت هذه 
احلملة التي ا�ضتهدفت العديد من 
احل�رسي  للقطاع  التابعة  الأحياء 
القما�ض على غرار اأحياء الريا�ض 
�رسكينة  و  بومرزوق  و  املنى  و 
 2,8 طالء  ا�ضتئناف  من   3-  2-1
و  الطرقات  حواف  من  كيلومرت 
اإزالة الأع�ضاب الياب�ضة بحجم  10 
امل�ضاحات  من  مكعب  مرت  اآلف 

�ضجرة   125 تقليم  و  اخل�رساء 
ح�ضب ما اأ�ضافه ذات امل�ضدر .

واأ�ضار عنرتي اأنه مت ت�ضخري ما ل 
يقل عن 780 عونا من املوؤ�ض�ضات 
ال�ضناعي و  الطابع  العمومية ذات 
التجاري و موؤ�ض�ضات عمومية عرب 
و  العملية  هذه  �ضاركت يف  الولية 
بخ�ضو�ض الإمكانات املادية فقد 
مت ت�ضخري  60 اآلية منها �ضاحنات 
ل�ضمان  رافعات   و  جرارات  و 
ال�ضري احل�ضن لهذه العملية ح�ضب 
واأ�ضار  امل�ضدر   ذات  اأو�ضحه  ما 
حملة  هذه  اأن  اإىل  الدائرة  رئي�ض 
�ضبت  يوم  كل  �ضتتوا�ضل  التنظيف 
لت�ضتهدف  املقبلة  الأ�ضهر  يف 
التابعة  ال�ضكانية  التجمعات  جميع 
الأخرى  احل�رسية  للقطاعات 
بامل�ضاركة  الدائرة  رئي�ض  واأ�ضاد 
هذه  يف  الأحياء  للجان  "الفعالة" 
-ح�ضبه-  تهدف  والتي  العملية 
ملدينة  جذابة  �ضورة  لإعادة 
اأ�ضكال  جميع  وحماربة  ق�ضنطينة 

التلوث.

املجموعة  عنا�رس  متكن 
الإقليمية للدرك الوطني ب�ضطيف 
من تفكيك جمموعة اأ�رسار مكونة 
تزوير  يف  خمت�ضة  اأفراد   4 من 
الأوراق النقدية و حجز 99 ورقة 
اأورو, ح�ضب   100 فئة  من  مزورة 
ذات  من  ال�ضبت  اليوم  علم  ما 

الهيئة النظامية.
و اأو�ضح نف�ض امل�ضدر اأن ف�ضيلة 
الأبحاث للدرك الوطني ب�ضطيف 
اإليها  و بناء على معلومات وردت 
اإجرامية  ع�ضابة  بوجود  تفيد 
الرتويج  و  التزوير  يف  خمت�ضة 
)اأورو(  املزورة  الأجنبية  للعملة 
�ضطيف  و  بجاية  بوليتي  تن�ضط 

حمكمة  خطة  بو�ضع  قامت 
للقب�ض 

الع�ضابة مت مبوجبها  اأفراد  على 
و  فيهم  امل�ضتبه  من   4 توقيف 
حجز 99 ورقة نقدية من فئة 100 
اأورو مزورة و �ضيارتني �ضياحيتني 
و طابعة اأوراق و وحدتني مركزتني 
و 3 هواتف نقالة و 81 ورقة نقدية 
و عتاد متنوع  بالية مزورة  اأخرى 
ي�ضتعمل يف تقليد الأوراق النقدية 
و اأ�ضاف امل�ضدر اأنه �ضيتم تقدمي 
اأمام  الق�ضية  املتورطني يف هذه 
الق�ضائية املخت�ضة فور  اجلهات 
القانونية  الإجراءات  ا�ضتكمال 

الالزمة. 

هكتارا   30 من  اأكرث  اإتالف  مت 
التي  اخل�رس  حما�ضيل  من 
طريق  عن  �ضقيها  يف  ي�ضتبه 
عدة  يف  ال�ضحي  ال�رسف  مياه 
اإطار  يف  املدية  بولية  بلديات 
عن  املتنقلة  الأمرا�ض  مكافحة 
طريق املياه, ح�ضبما اأفاد مدير 
واأ�ضاف  الفالحية.  امل�ضالح 
نذير عربو�ض يف اجتماع خ�ض�ض 
لدرا�ضة ملف الأمرا�ض املتنقلة 
اإجراء  مت  اأنه  املياه  طريق  عن 
الفرتة  الإتالف هذه يف  عمليات 
اأوت   28 و   26 بني  ما  املمتدة 
الفارط, حيث م�ضت امل�ضتثمرات 
الفالحية الواقعة ببلديات كل من 

والربواقية  ال�ضواقي  و  العمارية 
واملدية و �ضيدي نعمان. وكانت 
التي  تلك  اأهمية  الأكرث  العملية 
بلدية  م�ضتوى  على  نظمت 
بعد  على  الواقعة  العمارية, 
مت  حيث  املدية,  �رسق  كم   40
اإتالف على الفور ما ل يقل عن 
امل�ضقية  الكو�ضة  من  هكتار   25
مدير  ي�ضيف  القذرة,   باملياه 
بالولية,  الفالحية  امل�ضالح 
و�ضع  مت  اأنه  اإىل  اأ�ضار  الذي 
املحيطات  منتوجات  اأيام  منذ 
زراعة  الفالحية املتخ�ض�ضة يف 
و  )البطيخ  القرعيات  و  اخل�رس 

الدلع( حتت مراقبة منتظمة.

بولية  الرتبية  قطاع  تدعم 
من�ضاأة   11 عن  يقل  ل  الوادي مبا 
خمتلف  يف  جديدة  بيداغوجية 
مطاعم  و6  التعليمية  الأطوار 

مدر�ضية التي 
بر�ضم  الإ�ضتغالل  حيز  �ضتدخل 
الدخول املدر�ضي املقبل 2018/ 
2019  مبا ي�ضاهم يف حت�ضني �رسوط 
علم  , ح�ضبما  للتالميذ  التمدر�ض 
الولية  م�ضالح  من  الأحد  اليوم 
ويتعلق الأمر بثمانية )8( جممعات 
اإىل  البتدائي  بالطور  مدر�ضية 
,حيث  وثانوية  متو�ضطتني  جانب 
الرتبوية  املنجزات  هذه  تتوزع 
عرب خمتلف اأنحاء الولية, ح�ضب 

ذات امل�ضدر. 
 )6( ب�ضتة  القطاع  �ضيتدعم  كما 

مطاعم مدر�ضية بالطور البتدائي 
وثماين )8( اأن�ضاف داخلية موزعة 
املتو�ضط  الطورين  بني  بالت�ضاوي 
الربنامج  اإطار  يف  وذلك  والثانوي 
خدمات  لتعميم  امل�ضطر  الوطني 

لفائدة  املدر�ضي  الإطعام 
للمو�ضم  وحت�ضبا  املتمدر�ضني 
اأطلقت  فقد  اجلديد  الدرا�ضي 
لعديد  العتبار  اإعادة  اأ�ضغال 
الهياكل الرتبوية بالولية , بغر�ض 

حت�ضني �رسوط التمدر�ض للتالميذ 
كما   , التعليمية  الأطوار  ملختلف 

ا�ضارت م�ضالح الولية.
التعليمية  املرافق  من  ويتوخى 
امل�ضجل  النق�ض  تدارك  اجلديدة 
املناطق  ببع�ض  املجال  هذا  يف 
من  الرتبوية  املن�ضاآت  وتقريب 
النائية  باملناطق  �ضيما  التالميذ 
ظاهرة  من   التخفيف  واأي�ضا 
جتدر  بالأق�ضام   الكتظاظ 
الإ�ضارة اأن برنامج اإعادة العتبار 
يزال  ل  الرتبوية  للموؤ�ض�ضات 
املدار�ض  كل  لي�ضمل  متوا�ضال 
لهياكلها  تدهور  من  تعاين  التي 
م�ضجلة  م�ضاريع  اإىل  بالإ�ضافة 
لإجناز هياكل تربوية جديدة , كما 

ذكرت م�ضالح الولية.
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عن�سرية ال�سهيونية والعن�سرية »اال�سرائيلية«
د .غازي ح�سني

الدول  و  ال�صهيونية  احلركة  اأقامت 
ن�صف  بعد  اليهود  دولة  اال�صتعمارية 
من  جزء  على  تاأ�صي�صها  من  قرن 
اأر�ض فل�صطني العربية وجنحت خالل 
الن�صف الثاين من القرن الع�رشين بعد 
واأو�صلو  ديفيد  كامب  اتفاقات  توقيع 
قوة  اإىل  حتويلها  يف   , عربة  ووادي 
اليهودية  جنحت  كما  عظمى  اإقليمية 
قرار  اإلغاء  يف   1991 عام  يف  العاملية 
الذي   /3379/ رقم  املتحدة  االأمم 
�صاوى ال�صهيونية بالعن�رشية , دون اأن 
املزاعم  وعن  عن�رشيتها  عن  تتخلى 
وال  اليهودية,  واالأكاذيب  واخلرافات 
يزال الكيان ال�صهيوين يتم�صك بجميع 

املرتكزات االأ�صا�صية لل�صهيونية .
يف  العامل  يهود  جتميع  على  ويعمل 
اأمام  يبقى  وبالتايل  امليعاد«  »اأر�ض 
امل�رشوع  ا�صتكمال  وجوب  ال�صهيونية 
العامل  يهود  معظم  بعودة  ال�صهيوين 
العربية  املناطق  وبع�ض  فل�صطني  اإىل 
االأخرى املجاورة لها وفر�ض ال�صيادة 
»ار�ض  ي�صمى  ما  على  االإ�رشائيلية 
ال�صالم  وحتقيق  التاريخية«  اإ�رشائيل 
املتحدة  الواليات  برعاية  االإ�رشائيلي 
واالمالءات  وبال�رشوط  االأمريكية 

االإ�رشائيلية . 

اأيديولوجية الغالبية العظمى 
من يهود العامل

اإن ال�صهيونية هي اأيديولوجية الغالبية 
العظمى من يهود العامل داخل اإ�رشائيل 
م�صالح  وتخدم  خدمت   . وخارجها 
والدول  العاملية  اليهودية  االحتكارات 
اال�صتعمارية , حيث �صاهم رجال املال 
واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا  يف  اليهود 
واأمريكا يف بلورتها ودعم من بريطانيا 
النازية  واأملانيا  وفرن�صا  وامريكا 
وجميع  واالإ�صالم  للعروبة  ومعادية 
اليهودية ومبادئ  واالأمم غري  ال�صعوب 
العام  الدويل  والقانون  والعدالة  احلق 
واملواثيق  العهود  وجميع  واالإن�صاين 

الدولية.
االأمر  بادئ  يف  ال�صهوينة  تعاونت 
اال�صتعمار  ثم  القي�رشية  اأملانيا  مع 
كلية  وارمتت  الفرن�صي  و  الربيطاين 
منذ احلرب العاملية الثانية يف اأح�صان 
واأ�ص�صت   . االأمريكي  اال�صتعمار 
املنظمات اليهودية املختلفة يف جميع 
على  �صيطرتها  لفر�ض  العامل  بلدان 
احلكومات وممار�صة ال�صغط واالبتزاز 
على رجال ال�صيا�صة و املال واالإعالم 

لتنفيذ املخططات ال�صهيونية . 
من  ال�صهيونية  عن�رشية  تنطلق 
املرتكزات  ومن  اليهودية  عن�رشية 
يف  العن�رشية  للنظريات  االأ�صا�صية 
اإيديولوجية  فال�صهيونية   , اأوروبا 

عن�رشية كولونيالية اإ حاللية اإجالئية, 
اليهودية   لعن�رشية  جت�صيد  وهي 
ويقوم  ال�صهيوين,  والكيان  وال�صهيونية 
الكيان ال�صهيوين على اأ�صا�ض عن�رشية  
وا�صتعمارا ليهودية وال�صهيونية والدول 
وانت�رشت  ال�صهيونية  ظهرت  الغربية. 
اأوروبا  يف  اليهودية  االأو�صاط  يف 
ال�رشقية وب�صكل خا�ض بولندا ورو�صيا 
عوامل  اإىل  ن�صوئها  اأ�صباب  وتعود   .
دينية و�صيا�صية واقت�صادية وكولونيالية 
اليهودية  تعاليم  من  بع�صها  وينبع   .
والرثوات  االأر�ض  يف  اليهود  واأطماع 
العربية والبع�ض االخر من املجتمعات 
التي  والتغريات  فيها  يعي�صون  التي 
ال�صهيونية  تنت�رش  ومل   . فيها  حدثت 
حركات  ب�صب  الغربية  اأوروبا  يف 
االإ�صالح الديني وامل�صاواة و الت�صامح 

واالندماج . 

القومية اليهودية

اأن  اأ�صا�ض  على  ال�صهيونية  تقوم 
اليهودية لي�صت جمرد ديانة , واإما هي 
نظر  يف  اليهودية  القومية  و   . قومية 
الديانة  عن  منف�صلة  غري  ال�صهاينة 
اليهودية . واليهودية هي الوجه الديني 
التج�صيد  هي  »واإ�رشائيل«  لل�صهيونية 
الديني  وللوجهني   , لل�صهونية  العملي 
جميع  ودولة   , لليهودية  وال�صيا�صي 

اليهود يف العامل . 
وتعترب مقولة »�صعب اهلل املختار« التي 
االأ�صا�صي  املرتكز  التوراة  يف  وردت 
للعن�رشية اليهودية , فالتوراة والتلمود 
ممار�صة  على  اليهود  حتر�صان 
اليهود  غري  واالإرهاب جتاه  العن�رشية 
�صلوكا  ي�صلكون  اليهود  يجعل  مما   ,
ماألوفة  غري  بعادات  ويتحلون  �صاذا 
وغري اإن�صانية بحيث يبدون فوق الب�رش 
ومتتلئ  الب�رش.  �صفوة  وحدهم  وهم   ,
االختيار  بعبارت  التلمود  و  التوراة 
االإبادة  وبق�ص�ض  والنقاء  التفوق  و 
والعدوان  واالنتقام  والثاأر  اجلماعية 
واال�صتعالء  اخليانة  و  والغدر  والكذب 

و العزلة .  
�رشيعة  يف  تنت�رش  العن�رشية  واأخذت 
مو�صى عندما خل�ض جماعته من الذل 
و العبودية يف م�رش . فاأخذ كردة فعل 
على العبودية وال�صعور بالدونية يغذي 

فيهم قيم التفوق والتميز واالختيار . 
اليهودي  الدين  اإىل  مو�صى  نظر 
قوة   , اله  انه  التوراة على  ح�صب قول 
من  االأعظم  ال�صواد  تخ�صع   , قاهرة 
على  قادرا  فيكون   , مل�صيئته  العامة 
من  فكان   , وا�صتخدامهم  ت�صخريهم 
مو�صى  ت�رشيعات  تنطلق  ان  الطبيعي 
من مفهوم القبيلة , وتنح�رش يف ربط 
قتالية  فئة  يف  ببع�ض  بع�صهم  اليهود 
غري قابلة لالندماج مع االآخرين.  من 
هنا جاءت ت�رشيعات مو�صى عن�رشية 

,�صيقة, منغلقة , تدور يف دائرة القبيلة 
غريها  اإىل  تتعداها  ال   , اال�رشائيلية 
اليهودي  تنهي  ال�صعوب فهي مثال  من 
اليهودي  قتل  عن  اليهودي  قتل  عن 
اأن  كيف  التوراة  تروي   . به   والغدر   ,
الرب وطلب منه ان ينتقم  مو�صى كلم 
وقتلوا  املديانيني  من  اإ�رشائيل  لبني 
مديان   يف  الذكور  جميع  اإ�رشائيل  بنو 
ونهبوا  واأطفالهم  ن�صائهم  و�صبوا 
واملوا�صي  والبهائم  ممتلكاتهم  جميع 
وعندما   . مدنهم  جميع  واحرقوا   ,
خرج مو�صى ال�صتقبال جماعته اأمرهم 
امراأة  وكل  االأطفال  من  ذكر  كل  بقتل 
و�صعت  وبالتايل   . رجال  عا�رشت 
االأ�ص�ض  اليهودية  لالأجيال  التوراة 
اجلماعية  املجازر  الرتكاب  الدينية 
هذا  على  اليهودية  االأجيال  ,و�صارت 
الفر�صة  لها  �صنحت  كلما  املنوال 
االإبادة اجلماعية  , وال تزال  املالئمة 
�صيا�صة ر�صمية ترتكبها دولة اليهود يف 
كاملني  وتاأييد  بدعم  العربية  املنطقة 

من اليهودية العاملية .
�صعب اهلل املختار

التثنية  �صفر  يف  التوراة  وتت�صمن 
يقبل  ال  يهوه  االإله  اأن   )20 )اال�صحاح 
اهلل  �صعب  مع  ال�صعوب  تت�صاوى  بان 
اليهود على  التوراة  . وحت�ض  املختار 
االأخرى  ال�صعوب  من  الزواج  عدم 
يوؤكد  , مما  املختلط  الزواج  فرتف�ض 
و  واالنغالق  االإبادة  �صيا�صة  على 
اليهودية  علها  ت�صري  التي  العن�رشية 
فقط  لليهود  التوراة  و�صايا  وجاءت   .
م�صبعة  اليهود(  غري  على  تطبق  )وال 
والبغ�ض  التميز  و  التفوق  و  باالنعزال 
و كراهية ال�صعوب واحتقارها واحل�ض 
والتلمود  التوراة  اإن    . اإبادتها  على 
العن�رشية  باملنطلقات  تعجان 
اليهود  غري  الب�رش  جميع  وكراهية 
�صيطرة  وفر�ض  الإبادتهم  والدعوة 
اليهود على ال�صعوب الكنعانية بالقوة , 
تعاليمهم  لليهود بح�صب  اإذ ال خال�ض 
ال�صعوب  جميع  با�صتئ�صال  اإال  الدينية 
التي  املنطقة  من  اليهودية  غري 
تزاحمهم وتناف�صهم على م�صادر املاء 
والكالأ و النفوذ ال�صيا�صي والع�صكري . 
وتك�صف التوراة والتلمود طبيعة اليهود 
ياأمرهم  »يهوه«  ,فربهم  وحقيقتهم 
وقتل  اجلماعية  املجازر  بارتكاب 
واالأطفال  والن�صاء  والعجزة  ال�صيوخ 
وتخريب  االأ�صجار  وقطع  والبهائم 
فيها  مبا  واملدن  القرى  وحرق  الزرع 
الكيان  يفعل  كما  متاما   , مدنيني  من 

ال�صهيوين يف فل�صطني .
عن  به  جماعته  مو�صى  ربط  لقد 
م�صاحلهم  خلدمة  »يهوه«  االإله  طريق 
وبينهم  يهوه  بني  العالقة  وارتبطت 
وكانوا   , امل�صرتكة  امل�صالح  خلدمة 
واملجازر  الدماء  �صفك  يحبون 
واالنتقام  بالثاأر  واالأخذ  اجلماعية 

 , حرقها  واملدن  القرى  وتدمري 
مو�صى  بجانب  دائما  يقف  يهوه  وكان 
على  االإغارة  على  يحثهم  وجماعته 
وقتل  وتدمريها  الكنعانية  املدن 
و�صيوخ  واأطفال  رجال  من  �صكانها 

ون�صاء وحتى احليوانات .
ن�صارى  اليمن  يهود  غزا  وعندما 
ال�صاد�ض  القرن  مطلع  يف  جنران 
ما  اليهود  جمع  وهزموهم  امليالدي 
اأن  بعد  االأحياء  امل�صيحيني  من  تبقى 
ثم  النار  فيها  واأوقدوا  خندقا  حفروا 
وهم  ليحرتقوا  بالن�صارى  اإليها  القوا 
اليهود  حقد  اأن   . احلياة  قيد  على 
منهم  االنتقام  وحب  ال�صعوب  على 
 , حيوانات  واعتبارهم  واحتقارهم 
اليهودي,  غري  اإنقاذ  اليهودي  وحترمي 
اأجنبيا  يقتل  الذي  اليهودي  ومكافاأة 
باخللود يف اجلنة , وان ال�رشقة جائزة 
من غري اليهودي , وانه يجوز لليهودي 
خطورة  بجالء  يظهر  زورا  ي�صهد  اأن 
على  والتلمودية  التوراتية  التعاليم 

الب�رشية جمعاء .
عن  اليهود  اأرواح  متيز  اليهودية  اأن 
العزة  من  جزء  باأنها  االأرواح  �صائر 
عزيزة  اليهود  اأرواح  وان   , االإلهية 
اليهودية  االأرواح غري  بينما   , اهلل  عند 
اليهودي  وان   , اأرواح احليوانات  ت�صبه 
وين�ض   , املالئكة  من  اأكرث  يهوه  عند 
االأجنبي  خلق  اهلل  »اأن  على  التلمود 
الئقا  ليكون   , فقط  اإن�صان  هيئة  على 
خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من 
اجلهم . وي�صف التلمود »اأن غرياليهود 
حيوانات يف �صورة اإن�صان ,وهم حمري 
, الأنه  اأف�صل منهم  الكالب  وكالب بل 
يطعم  اأن  االأعياد  يف  لليهودي  م�رشح 
يطعم  اأن  له  م�رشحا  ,ولي�ض  الكلب 

االأجنبي« . 

بذور ال�ستعالء والتفوق

قد  اليهودية  تعاليم  تكون  وبالتايل 
والتفوق  اال�صتعالء  بذور  و�صعت 
 , ال�صعوب  �صائر  على  اليهود  و�صيادة 
مما يجعل اليهود ينظرون اإىل ال�صعوب 
االأخرى نظرة مليئة باحلقد والكراهية 
يجب  وانه  االنتقام,  وحب  واالزدراء 
خلقت  النها  ال�صعوب  جميع  ا�صتغالل 

خلدمة اليهود وتنفيذ اأغرا�صهم . 
حر�ض اليهود منذ ظهور االإ�صالم على 
تيار  وقف  وامل�صلمني  لالإ�صالم  الكيد 
. ور�صموا اخلطط  االإ�صالمية  الدعوة 
بع�صهم  تظاهر  حيث  ذلك  لتنفيذ 
يهوديتهم  على  وبقوا  االإ�صالم  بدخول 
النبي  اغتيال  وحاولوا   . الباطن  يف 
وحاربوه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد 
اأنهم ذهبوا  , حيث  اإىل دعته  وت�صدوا 
اإىل مكة لتحري�ض امل�رشكني فيها على 
حماربة ر�صول اهلل يف املدينة املنورة 

.

بلورة  يف  اأ�صا�صيا  دورا  الكهنة  ولعب 
ال�صخ�صية اليهودية وحتليها بال�صفات 
عزل  ويف  والتلمود  التوراة  يف  الواردة 
اليهودي عن حميطه , وتلقينه االأفكار 
العن�رشية , واالحتفال باالأعياد الدينية 
الذي  املجتمع  عن  بانف�صاله  لتذكريه 
بان  االعتقاد  فيه  وبثوا   , فيه  يعي�ض 
ال�صعوب  اأبناء  بقية  من  اختاره  يهوه 
على  الت�صلط  حق  وخزله  االأخرى 
املوؤرخ  ويوؤكد   . وثرواتها  ال�صعوب 
كل  يف  االأول  الغيتو  قيام  اأن  »�صاخر« 
من ا�صبانيا و�صقلية يف الفرتة املبكرة 
على  بناء  كان  الو�صطى  القرون  من 
طلب اليهود اأنف�صهم , واأعلن احلاخام 
»اإن  بريغر  املر  االأمريكي  اليهودي 
اغلب  يف  اليهودية  التجمعات  ممثلي 
ال�صلطات  من  يلتم�صون  كانوا  الدول 

احلاكمة اإن�صاء غيتو لهم« . 
وظهرت يف العديد من الدول االأوروبية 
غيتوات جديدة نتيجة للرتبية اليهودية 
وانعزال اليهود ومقاومتهم لالندماج . 
وطرحت ال�صهيونية اإقامة غيتو واحد 
جلميع يهود العامل يف فل�صطني ,وركزت 
والتفوق  واالنعزال  االنغالق  على 
االآباء  ار�ض  ت�صميه  ما  اإىل  والهجرة 
فل�صطني  �صكان  وترحيل  واالأجداد 

االأ�صليني واأ�صحابها ال�رشعيني .
تدفع  املختار«  اهلل  مقولة«�صعب  اأن 
باليهود اإىل االعتقاد بتفوقهم ومتيزهم 
فكرة  وتقود   , االأخرى  ال�صعوب  عن 
اإىل عرقلة االندماج  العن�رشي  التفوق 
االعتقاد  ودفع   , االنعزال  وحتقيق 
اليهودية  تعاليم  من  انطالقا  بالتفوق 
االأفكار  تبني  اإىل  اليهود  باملفكرين 

العن�رشية والرتويج لها .
لقد تاأثر موزي�ض هي�ض بفل�صفة نيت�صه 
اندماج  عدم  حول  �صبن�رش  وهربرت 
تيودور  واخذ   . املختلفة  االأ�صناف 
متجيده  نيت�صه  فل�صفة  من  هرتزل 
اآحاد عام مقولة  للقوة بينما اخذ منه 
باالآري  اليهودي  وا�صتبدال  »التفوق« 
فان  وبالتايل   . العن�رشية  نظريته  يف 
عن�رشية اليهودي �صبقت العن�رشية يف 
تعود  جذورها  الن  قرون  بعدة  اأوروبا 
العن�رشية  اأن    . والتلمود  التوراة  اإىل 
اأو  ال�صعوب  من  �صعب  اعتقاد  هي 
على  يتفوق  باأنه  االأعراق  من  عرق 
ب�صبب  االأعراق  اأو  ال�صعوب  من  غريه 
 . الدين  اأو  اللون  اأو  اجلن�ض  اأو  العرق 
�صعب  لدى  بالتفوق  االعتقاد  ويقود 
على  والتعايل  التمييز  اإىل  عرق  اأو 
فينظر   , االأعراق  اأو  ال�صعوب  بقية 
 . وازدراء  ا�صتعالء ومتييز  اإليها نظرة 
وتقود العقيدة العن�رشية اىل ا�صتعمال 
احلروب  و  واالبادة  واالرهاب  العنف 
االخرين  على  وهيمنتها  العدوانية 
واطرها  ال�صيا�صية  نظمها  وتقييم 
على  العملية  وممار�صاتها  القانونية 

ا�صا�ض التمييز العن�رشي .

تثري العن�رشية الكراهية و البغ�صاء بني 
ال�صعب املتفوق وغريها من ال�صعوب . 
الواحد متاما  ال�صعب  اأبناء  بني  وحتى 
كالنازية يف اأملانيا واالأبارتايد يف جنوب 
فل�صطني.  يف  ال�صهيونية  و  اإفريقيا 
اليهود  اأذهان  يف  ال�صهيونية  ور�صخت 
انطالقا من التوراة التلمود اأنهم �صعب 
واأذكاها  االأعراق  واأنقى  املختار  اهلل 
فالديانة   . الب�رش  بني  بني  والنخبة 
قامت  الذي  االأ�صا�ض  هي  اليهودية 

عليه االإيديولوجية ال�صهيونية.
من  عن�رشيتها  ال�صهيونية  وت�صتمد 
اوروبا  يف  العن�رشية  ومن  اليهودية 
بها  ال�صهاينة  املوؤ�ص�صون  تاأثر  حيث 
وب�صكل خا�ض موزي�ض هي�ض وهرت�صل 
واآحاد عام . وكان اأهم رواد العن�رشية 
فون   , فيت�صه   : االأملان  اأوروبا من  يف 
ولذلك   , نيت�صه  ري�ض  وفريد  ترت�صكة 
لي�ض من امل�صتغرب اأن يكون اأهم رواد 
االملان  اليهود  من  ال�صهيونية  احلركة 
العديد  و  عام  واآحاد  هرت�صل  تاأثر   .
من اليهود بفل�صفة نيت�صه واخذوا منه 
اندماج  وعدم  التفوق  و  القوة  متجيد 
اآحاد  وعلق   . املختلفة  االأ�صناف 
تقييم  اعادة  نيت�صه  كتاب  على  عام 
احت�صنت  اليهودية  ان  وقال:«  القيم 
لكونه املانيا  نيت�صه  , ولكن  النيت�صوية 
االرية  ال�صفات  التفوق من خالل  راى 
.... اإن اليهودية �صبقت النيت�صوية بعدة 
قرون بفكرة الرجل اليهودي املتفوق , 
الرجل النقي , الذي هو غاية  يف حد 

ذاته و الذي خلق العامل من اجله » .
باأن  اوروبا  يف  العن�رشيون  نادى 
اليهودي عن�رش غريب ب�صبب  العن�رش 
الوحيد  فاخلال�ض   , ال�صامي  اأ�صله 
 , لهم  بديل  اإيجاد وطن  يكمن يف  لهم 
وطالبوا بعدم االندماج معهم و�رشورة 
وانطلق  .د  فل�صطني  اإىل  هجرتهم 
ان  من  �صبنغلر  االأملاين  العن�رشي 
ال�صيادة   البع�ض  على  يفر�ض  القدر 
اخل�صوع  االآخرين  وعلى   , والتفوق 
من  ال�صهيونية  وتنطلق   . والت�صليم 
واختيار  االإلهية  »اإ�رشائيل«  ر�صالة 
يف  وقدرته  العامل  لقيادة  �صعبها 
ال�صيطرة على كل ما حوله من ال�صعوب 
 . الت�صليم  و  عليها اخل�صوع  كتب  التي 
بالعن�رشية  هرت�صل  تاأثر  وو�صل 
ماهو  كل  ان  فيه  قال  حدا  االأوروبية 
ويجب  يدمر  �صوف  البقاء  عن  عاجز 
ان يدمر . وان القوة تتقدم على احلق 
, وكل ما يخ�ض العالقات بني االأمم هو 
على  ال�صهيونية  وقامت   . قوة  م�صاألة 
واالأ�صاطري  اخلرافات  من  جمموعة 
خرافة    : منها  اليهودية  واملزاعم 
غريه  على  وتفوقه  املختار  اهلل  �صعب 
التفوق  و  العرقي  بالنقاء  ال�صعوب  من 

واالختيار .
ولي�صت  قومية  اليهودية  بان  الزعم 

ديانة فقط . اأبدية معاداة ال�صامية .
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ذكرى و ترحم
 مبنا�سبة مرور �سنة علي لوفاة 

املغفور لها  املرحومة عيادي 
خ�سرة  زوجة خريفةيتقدم 

ابنها م�سطفي،خريفة وكل 
العائلة باأحر التعازي راجني 

من املويل عز وجل اأن نتغمدها 
برحمته الوا�سعة واأن ي�سكنها 

 ف�سيح جنانه
 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

الو�سط:2018/09/03
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الذي  اجلديد  كتابه  ويف   
يف  الأ�سواق  يف  �سيطرح 
ال�سهراجلاري،  من  الرابع 
“مل  نتنياهو:  عن  كريي  قال 
راأيته  مثلما  وجباناً  خائفاً  اأره 
اإ�سارة  يف  اللحظة”.  هذه  يف 
على  الإ�رسائيلي  العدوان  اإىل 
واأطلق   ،2014 عام  غزة  قطاع 
علها الحتالل عملية “اجلرف 
يف  كريي  واأو�سح  ال�سامد”. 
نتنياهو مرات  التقى  اأنه  كتابه 
حقيبة  توليه  خالل  عديدة 
الفرتة  الأمريكية يف  اخلارجية 
وحتدث   .2016-2013 من 
جمعه  لقاء  اآخر  عن  كريي 
 ،2014 حرب  خالل  بنتنياهو 
حيث قررت الوليات املتحدة 
اإىل  الطريان  رحالت  وقف 
ق�سفت  بعدما  "اإ�رسائيل"، 
مطار  الفل�سطينية  املقاومة 
اأبيب،  تل  قرب  غوريون،  بن 
نتنياهو  حالة  كريي  وو�سف 
الزعيم  “روؤية  قائاًل:  اآنذاك 
احل�سار  حتت  الإ�رسائيلي 
فقد  قلبي،  م�ّس  ال�سكل  بهذا 
مل  كما  جريحاً  نتنياهو  راأيت 
واأ�ساف  قبل”  من  ُمطلقاً  اأره 
حدثت  ثقة  اأزمة  اأن  كريي 
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  بني 
باراك اأوباما وحكومة نتنياهو، 
بت�رسيب  نتنياهو  رئي�س  متهماً 
بني  النار  اإطالق  وقف  خطة 
اإ�رسائيل وحما�س خالل حرب 
اإن  نتنياهو  قال  حيث  غزة، 
عبارة  هي  التفاق  “م�سودة 
عن مطالب حما�س″. وحتدث 

الأمريكي  اخلارجية  وزير 
“خيبة  عن  كتابه  يف  ال�سابق 
والرئي�س  نتنياهو  من  اأمله 
عبا�س،  حممود  الفل�سطيني 
تقدم  اأي  ح�سول  عدم  ب�سبب 
وقال  ال�سالم”.  حمادثات  يف 
كريي: "نتنياهو اأكد يل اأنه اإذا 
�رسوطه  على  املوافقة  متت 
فاإنه م�ستعد  ال�سالم،  اأجل  من 
ملحادثات  قدماً  للم�سي 
حتى  الفل�سطينيني  مع  �سالم 
لو عّر�س ذلك ائتالف نتنياهو 
حل  اأو  للخطر  احلكومي 
"اأقوال  متابعاً:  احلكومة"، 
نتنياهو يل جعلتني اأقنع اأوباما 
الو�ساطة  يف  قدماً  للم�سي 
والفل�سطينيني  "اإ�رسائيل"  بني 
حمادثات  ا�ستئناف  اأجل  من 

و�سع  اأجل  ومن  ال�سالم، 
اأمام  نتنياهو  ت�رسيحات 
يف  كريي  وك�سف  امتحان". 
نتنياهو  رف�س  اأي�ساً،  كتابه 
اجلرنال  من  املقرتحة  اخلطة 
لوزير  األني  جون  الأمريكي 
مو�سيه  الإ�رسائيلي  الدفاع 
يعلون، التي تن�س على ان�سحاب 
الغربية،  ال�سفة  من  اإ�رسائيل 
املتحدة  الوليات  تن�رس  فيما 
قواتها على احلدود بني الدولة 
فيما  امل�ستقبلية،  الفل�سطينية 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  يعزز 
مع  احلدود  على  ح�سوره  من 
ال�سماح له بالرد على اأي تهديد 
اأمني من اجلانب الفل�سطيني.

"نتنياهو  كريي:  وي�سيف 
اجلي�س  يبقى  اأن  على  اأ�رس 

الإ�رسائيلي لفرتة طويلة الأمد 
يكون  واأن  الغربية  ال�سفة  يف 
اجلي�س  ان�سحاب  مو�سوع 

قراراً اإ�رسائيلياً فقط".
لنا  وا�سحاً  كان  "هنا  وتابع 
معني  غري  نتنياهو  اأن  جميعا 
تت�سمن  اأمنية  خطة  باأي 
اإ�رسائيلياً.  ع�سكرياً  ان�سحاباً 
نتنياهو  اأقوال  اأن  اأدركت 
قلت  بالأمن.  لها  عالقة  ل 
اأف�سل  هي  هذه  اإن  لنتنياهو 
اأيدي  على  و�سعها  ومت  خطة 
الع�سكريني  اخلرباء  اأف�سل 
ف�سيكون  رف�سها  مت  ما  واإذا 
ا�ستئناف  اأمام  حاجزاً  ذلك 
نتنياهو  ال�سالم.  حمادثات 
يومها نظر اإيل بابت�سامة وقال 

انتهت املناق�سات اليوم".

ك�سف وزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق، جون كريي، عن اأزمة ثقة بني الإدارة الأمريكية 
وحكومة نتنياهو خالل حرب غزة "الع�سف املاأكول" عام 2014،  م�سرياً اإىل اأن رئي�س وزراء 

الحتالل "الإ�سرائيلي" كان خائفًا وجبانًا يف تلك اللحظات.

جون كريي يف كتابه اجلديد

نتني�هو ك�ن خ�ئفً� خالل "الع�صف امل�أكول"

ح�سب م�ست�سار وزارة الدفاع الإيرانية، حممد اأحدي

طهران تعتزم تعزيز قدراته� ال�ص�روخية 
الدفاع  بوزارة  م�سوؤول  قال 
تعزيز  تعتزم  بالده  اإن  الإيرانية 
البال�ستية  ال�ساروخية  قدراتها 
اجليل  من  مقاتالت  وامتالك 
ل�سان  على  ذلك  جاء  اجلديد 
م�ست�سار وزارة الدفاع يف ال�سوؤون 
ال�سرتاتيجية، حممد اأحدي، وفق 
الإيرانية  الأنباء  وكالة  نقلته  ما 
"اإرنا" )ر�سمية( واأو�سح اأحدي اأن 
ال�ساروخية  بالقدرات  "الرتقاء 
البال�ستية والو�سول اإىل مقاتالت 
ثقيلة  و�سفن  اجلديد  اجليل  من 
وبعيدة  �سطحية  وحتت  �سطحية 
املدى هي من امل�ساريع اجلديدة 
طهران  اإن  وقال  الوزارة".  لهذه 
الالزمة  التحتية  البني  "متتلك 
يف جمال ال�سناعة الدفاعية وان 

تطوير  هو  به  نقوم  اأن  يجب  ما 
وارتقاء هذه ال�سناعة من ناحيه 
نعتمد  لأننا  معا  والتحديث  الكم 
العالية  العلمية  الطاقات  على 
الآلف  وع�رسات  للبالد  جدا 
الفروع  خمتلف  خريجي  من 
اأحدي  الهند�سية"وو�سف  الفنية 
ودول  طهران  بني  العالقات 
قائاًل  بالـ"وطيدة"،  املنطقة 
ت�سكل  اجلريان  مع  "التعاون 
تعاون  ولدينا  لإيران،  الأولوية 
على  جرياننا  مع  واأمني  دفاعي 
والغربية  ال�رسقية  حدودنا 
على  الدول  وبع�س  وال�سمالية 
واأ�ساف  اجلنوبية".  حدودنا 
"لدينا عالقات جيدة مع العديد 
والإفريقية  ال�سيوية  الدول  من 

لتطوير  عائق  لدينا  ولي�س 
مع  الدفاعي  والتعاون  العالقات 
الدول  وعلى  الأوروبية،  الدول 
اأن تتعاون مع ب�سعها البع�س من 
الدوليني،  والأمن  ال�سالم  لتوفري 
التدخل  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  دون 
يف  اأنه  الآخرين"ي�سار  �سوون  يف 
الرئي�س  اأعلن  املا�سي،  ماي   8
ترامب  دونالد  الأمريكي 
الن�سحاب من التفاق النووي مع 
واإعادة   ،2015 عام  املربم  اإيران 
القت�سادية  بالعقوبات  العمل 
باأن  قراره  مربًرا  طهران،  على 
عيوًبا  ويحوي  �سيئ  "التفاق 
دعت  ولحًقا،  عديدة".   
مع  جديد  اتفاق  اإىل  وا�سنطن 
جوانب  جميع  "يتناول  طهران 

املزعزع  الإيراين  ال�سلوك 
لال�ستقرار، مبا يف ذلك يف اليمن 
و�سوريا"، وو�سعت �رسوًطا عدة 
لذلك من اأبرزها ك�سف طهران 
عن  النووية  الطاقة  ملنظمة 
بالكامل،  النووي  برناجمها 
اليورانيوم،  تخ�سيب  ووقف 
املياه  مفاعالت  كل  واإغالق 
ال�رسوط  ت�سمنت  كما  الثقيلة 
الأ�سلحة  تطوير  اإيران  وقف 
البالي�ستية، والمتناع عن تقدمي 
لبنان  يف  اهلل"  لـ"حزب  الدعم 
و�سحب  باليمن،  واحلوثيني 
قواتها من �سوريا، والتوقف عن 
التهديد بالق�ساء على اإ�رسائيل 
البحرية  املمرات  وتهديد 

والهجمات الإلكرتونية.

مع اقرتاب الأعياد اليهودية..

�صين�ريو جديد وخم�وف 
 اإ�صرائيلية من ت�صعيد 

مع "حم��س"
الإ�رسائيلية  النقا�سات  زالت  ما   
مباحثات  م�ستقبل  ب�ساأن  تتوا�سل 
املواقف  تباين  ظل  يف  التهدئة، 
منها،  والفل�سطينية  الإ�رسائيلية 
الدرا�سي  العام  مو�سم  واقرتاب 
اليهودية،  والأعياد  "الإ�رسائيلي" 
ت�ستغل  اأن  الإ�رسائيلية  واخل�سية 
املنا�سبة  هذه  الفل�سطينية  الف�سائل 
لل�سغط على احلكومة "الإ�رسائيلية". 
الإ�رسائيلي  الع�سكري  اخلبري  وقال 
دافيد  بن  األون  معاريف  ب�سحيفة 
يف  "الإ�رسائيلية"  "ال�سيا�سة  اإن 
من  �سنوات  اأربع  اأنتجت  غزة  قطاع 
عام  يف  الأخرية  احلرب  بعد  الهدوء 
ال�سيا�سة  هذه  جنحت  وقد   ،2014
اجلدار  مظاهرات  ا�ستيعاب  يف 
الورقية  والطائرات  احلدودي 
حجم  من  دافيد  بن  امل�ستعلة"وقلل 
عن  الناجتة  الزراعية  الأ�رسار 
الطائرات احلارقة، قائاًل اإنها "بلغت 
تكلفة  ي�ساوي  مبا  �سيكل،  مليون   12
من  لطائرة  واحدة  جوية  هجمة 
اإنني  بقوله  م�ستدركاً  اإف15"،  طراز 
الو�سع  لكن  خطورتها،  من  اأقلل  "ل 
بعك�س ما ي�ساع يف الإعالم، فالغالف 

مل يحرتق كليا".
واأو�سح بن دافيد وهو حملل ال�سوؤون 
اأنه  العا�رسة،  القناة  يف  الع�سكرية 
جتري  "اإ�رسائيل"  اأن  �رساً  يعد  "مل 
خالل  من  حما�س  مع  مفاو�سات 
ال�ساباك،  العام  الأمن  جهاز  رئي�س 
هي  حما�س  وباتت  احلرب،  ووزير 
معها  جتري  التي  املالئمة  اجلهة 

"اإ�رسائيل" مفاو�سات حول غزة".
لهذه  الأولية  "النتائج  اأن  واأكد 
مع  تخرج  باتت  املفاو�سات 
يعود،  بداأ  فالهدوء  الوقت؛  مرور 
لدى  غزة  غالف  اإىل  احلياة  وكذلك 
امل�ستوطنني، لكن غزة ما زالت تعاين 
من انقطاع املياه والكهرباء، ولذلك 
ينبغي  اليهودية  الأعياد  اقرتاب  فاإن 
مع  ح�ساب  لإجراء  فر�سة  تكون  اأن 

كليا  غزة  ف�سل  نوا�سل  هل  النف�س، 
ونذهب  الفل�سطينية،  ال�سلطة  عن 
باجتاه العرتاف بالدولة احلما�سية؟ 
�سعارات  عن  احلديث  نوا�سل  اأو 

جوفاء حول معركة الالخيار؟".
امللعب  يف  "الكرة  اإن  بالقول  وختم 
الهدوء  وهذا  "الإ�رسائيلي"، 
اأن يعفينا  املتحقق يف غزة ل يجب 
النف�س،  مع  ح�ساب  اإجراء  عدم  من 
يواجهنا  الذي  التهديد  طبيعة  حول 
داخلي  تهديد  وهو  ب�سورة حقيقية، 
التي  الأمنية  ال�سيا�سة  ب�سبب 
الع�سكري  اخلبري  باتباعها".  نقوم 
الإ�رسائيلي يف موقع والال الإخباري 
"اجلي�س  اإن  قال  بوخبوط  اأمري 
ي�ستعد لإطالق القذائف ال�ساروخية 
الدرا�سة  ال�سنة  افتتاح  مع  غزة  من 
يف حال ف�سلت ترتيبات التهدئة، ويف 
بحما�س  حتيط  التي  التوترات  ظل 
يف غزة من وراء الكوالي�س". واأ�ساف 
�سيناريوهات  جملة  "هناك  اأن 
تخرج  اأن  بينها  يدر�سها اجلي�س من 
غزة  يف  �سغرية  م�سلحة  جمموعات 
باجتاه  �ساروخية  قذائف  لإطالق 
الأيام  يف  الإ�رسائيلية  املدا�س 
الذي   الدرا�سي  العام  لفتتاح  الأوىل 
املنطقة  قيادة  يف  الكبار  ال�سباط 
الأركان  هيئة  "رئي�س  اأن  اجلنوبية 
عدة  من  منظومة  تفعيل  على  عمل 
حرب  اندلع  ملنع  اأ�سا�سية  اأركان 
زلنا  ما  ولذلك  غزة،  يف  جديدة 
اجلرف  تفاهمات  على  نحافظ 
ال�سامد 2014". واأو�سح اأن "حما�س 
ل يبدو اأنها ت�سارع اإىل ك�رس قواعد 
اللعبة حتى الآن، والردع ما زال قائما 
حتى اللحظة، ول اأحد يعلم ما الذي 
قرر  اإن  التايل  اليوم  يف  �سيح�سل 
التي  ال�سجرة  عن  النزول  مازن  اأبو 
الأحوال  كل  على  لكن  اإليها،  �سعد 
�سيناريو  لكل  متاأهب  اجلي�س  فاإن 
حمتمل، مبا يف ذلك اخلطرية منها"، 

بح�سب تعبريه. 
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الأنباء  وكالة  بح�سب  وقال، 
احلفاظ  "اإن  "برتا":  الر�سمية 
حق  احرتام  يعني  الأونروا  على 
الالجئني يف العي�ش بكرامة، وحق 
اأكرث من 500 األف طفل لجىء من 
الذهاب اإىل املدار�ش، اإ�سافة اإىل 
العودة  يف  حقهم  َعلى  تاأكيد  اأنه 
والتعوي�ش وفق قرارات ال�رشعية 
من  ال�سفدي  الدولية"وحذر 
"النعكا�سات اخلطرية لعدم تلبية 
احتياجات الوكالة، وعدم متكينها 
الأو�ساع  على  دورها،  اأداء  من 
الأمن  وعلى  لالجئني،  الإن�سانية 
"حرمان  اأن  وال�ستقرار"واأو�سح 
الوكالة  خدمات  من  الالجئني 
�سيعمق م�ساعر الياأ�ش واحلرمان، 
و�سيجعل من زيادة التوتر وتفجر 
حقيقًيا"و�سدد  خطًرا  الأو�ساع 
"ملف  اأن  على  الأردين  الوزير 
من  هو  الفل�سطينيني  الالجئني 
ق�سايا الو�سع النهائي، حتل على 
اأ�سا�ش قرارات ال�رشعية الدولية، 
ويفيِ مقدمهاالقرار 194، ومبادرة 

ال�سالم العربية".

دعت  اململكة  اأن  اإىل  ولفت 
اخلارجية  لوزراء  جل�سة  لعقد 
الأونروا،  دعم  لبحث  العرب، 
اجلاري،  �سبتمرب/اأيلول   11 يف 
ال�سويد  بالتعاون مع  �ستنظم  كما 
واليابان والحتاد الأوروبي وتركيا 
اجتماعات  هام�ش  على  موؤمتًرا 
املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
ال�سهر اجلاري، لبحث �سبل توفري 
وتاأكيد  للوكالة  الالزم  التمويل 

الدعم ال�سيا�سي لدورها.
الوكالة  دعم  جهود  اأن  اإىل  ونوه 
اجلاري  العام  بداية  منذ  اأدت 
اإىل جمع نحو 200 مليون دولر، 
العجز  خف�ش  اإ�سايف،  كتمويل 
مليون   417 نحو  من  العام  لهذا 
بدوره،  مليوًنا   217 اإىل  دولر 
اأعرب املتحدث با�سم اخلارجية 
يف  زيد،  اأبو  اأحمد  امل�رشية، 
اإزاء  البالغ  البيان، عن قلق بالده 
لالجئني  الإن�سانية  الأو�ساع 
تزايد  مع  ل�سيما  الفل�سطينيني، 
الأونروا،  وكالة  على  الت�سييق 
ال�سطالع  من  متكينها  وعدم 

بدورها الهام.
"القرار  اأن  اإىل  زيد،  اأبو  واأ�سار 
توقيت  الأخري جاء يف  الأمريكي 

حرج، تت�سافر فيه اجلهود الدولية 
وترية  على  احلفاظ  اأجل  من 
اأكد  للوكالة"كما  الإن�ساين  العمل 
دعم  جتاه  الرا�سخ  م�رش  موقف 
عام،  ب�سكل  الفل�سطينية  الق�سية 
الفل�سطينيني  الالجئني  وحقوق 

ب�سكل خا�ش.
كل  "حري�سة  القاهرة  اإن  وقال 
كافة  مع  التوا�سل  على  احلر�ش 
الفرتة  خالل  الدولية،  الأطراف 
واتخاذ  الأونروا،  لدعم  املقبلة، 
للحفاظ  �رشوري  هو  ما  كل 
الإن�ساين  العمل  وترية  على 
ا، قال  للوكالة الأممية واليوم اأي�سً
اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير 
عرب  قرقا�ش،  اأنور  الإماراتي، 
الأمريكي  "القرار  اإن  تويرت، 
موؤ�سف،  الأونروا  متويل  بوقف 
ال�سائك،  الالجئني  ملف  ويعقد 

ببعديه الإن�ساين وال�سيا�سي".
اإل  ي�سعنا  "ل  قرقا�ش  وتابع 
الإمارات  اإلتزام  اأن  نوؤكد  اأن 
الأونروا،  بدعم  التاريخي 
م�ستمر"وم�ساء  الإن�ساين  وعملها 
وا�سنطن  اأعلنت  اجلمعة،  اأم�ش 
من  املزيد  تقدمي  وقف  قرارها 
م�سريًة  لـ"لأونروا"،  امل�ساهمات 

اإىل حتذيرها �سابًقا من اأنها "لن 
هذا  من  الكبري  الق�سم  تتحمل 
العبء مبفردها"، بعد م�ساهمتها 
مليون   60 من  باأكرث  الأخرية، 
دولر، يف جانفي املا�سي.  وقال 
با�سم  املتحدث  غوني�ش،  كري�ش 
الوكالة، يف �سل�سلة تغريدات عرب 

اإن  القرار،  �سدور  اإثر  "تويرت"، 
"الأونروا تعرب عن اأ�سفها ال�سديد 
اخلطوة،  اإزاء  اأملها"  وخيبة 
الأمريكي  الدعم  من  عقود  بعد 
واأ�ساف:  ومالًيا  �سيا�سًيا  القوي؛ 
اأكرب  باإ�رشار  الأونروا  "�ستوا�سل 
ال�رشكاء  مع  بالتعاون  ن�ساطها 

احلاليني واجلدد"، دون تفا�سيل.
اأكرب  من  الأممية  الوكالة  وتعاين 
اأزمة مالية يف تاريخها، بعد قرار 
بتقلي�ش  اأ�سهر،  قبل  اأمريكي، 
خالل  لها  املقدمة  امل�ساهمة 
اإىل نحو 65 مليون دولر،   ،2018

مقارنة بـ365 مليوًنا يف 2017.

انتقدت دول عربية، قرار الوليات املتحدة وقف متويل وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني "اأونروا"، واأكدت التزامها بدعمها واأعرب وزير اخلارجية الأردين، اأمين ال�سفدي، يف 
ت�سريح �سحفي، عن اأ�سف بالده للقرار الأمريكي، واأكد ا�ستمرار بذل عّمان "كل جهد ممكن" حل�سد التاأييد الدويل وال�سيا�سي واملالية للوكالة الأممية.

الق�سية الفل�سطينية

م٫�س 

دول عربية تنتقد القرار الأمريكي وت�ؤكد التزامهما بدعم اأونروا

البنتاغون

 اإحراز تقدم يف املحادثات مع طالبان اأفغان�ستان
الدفاع  وزارة  ك�سف امل�ست�سار يف 
ل�سوؤون  )البنتاغون(  الأمريكية 
الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  يف  الأمن 
ت�سجيل  عن  �رشيفري،  راندال 
حركة  مع  املحادثات  يف  تقدٍم 
يف  ذلك  جاء  اأفغان�ستان  طالبان 
كلمة األقاها "�رشيفري" ، مبوؤ�س�سة 
كارنيغي لل�سالم الدويل بالعا�سمة 

الأمريكية وا�سنطن.
واأ�سار �رشيفري، اإىل اأنهم احتاجوا 

م�ساعدة باك�ستان من اأجل اإح�سار 
املفاو�سات،  طاولة  اإىل  طالبان 
احتجنا  باأننا  �سك  "ل  قائاًل: 
اأجل  من  باك�ستان  م�ساعدة 
للجلو�ش  وجلبها  طالبان  اإقناع 
وكذلك  املفاو�سات،  طاولة  على 

ممار�سة ال�سغط عليها".
حديثه  خ�سم  يف  �رشيفري  وقال 
واحلكومة  طالبان  حركة  عن 
عدة،  دللت  "نرى  الأفغانية: 

ت�سري اإىل حدوث تقدم يف العملية 
ال�سيا�سية".

الأفغاين  الرئي�ش  اأّن  اإىل  ولفت 
�سبل  عن  يبحث  غني،  اأ�رشف 
جديد  اإعالن  اأجل  من  جديدة 
لوقف اإطالق النار، قائاًل: "�سرنى 
باإعالن  �ستلتزم  طالبان  كانت  اإن 
وقف اإطالق النار اأم ل"ويف وقفة 
اجلاري(،  اأوت   20( عرفات  يوم 
النار  لإطالق  وقفا  "غني"،  اأعلن 

ثالثة  ملدة  طالبان،  حركة  مع 
اأ�سهر، �رشط التزام احلركة بقرار 
الهدنة، غري اأن الأخرية مل ت�سدر 

اأي تعليق ب�ساأن مقرتح الهدنة.
وبالتزامن مع عيد الفطر املا�سي، 
كابل  اأعلنت  املن�رشم،  جوان  يف 
الأوىل  كانت  طالبان،  مع  هدنة 
وقف  احلركة  فيها  تعلن  التي 
الأمريكي  الغزو  منذ  هجماتها، 
حكم  واإ�سقاط  لأفغان�ستان، 

ثانية  طالبان، عام 2001 من جهة 
وفيما يتعلق ب�رشاء الهند منظومة 
"اإ�ش- ال�ساروخي  اجلوي  الدفاع 

امل�سوؤول  لوح  رو�سيا،  من   "400
ت�ستبعد  ل  بالده  باأن  الأمريكي، 
نيودلهي  على  عقوبات  فر�ش 
قلقني  "�سنكون  �رشيفري:  وقال 
اإذا �سعت الهند من اأجل احل�سول 
كبرية  جديدة  ت�سلح  اأنظمة  على 
من رو�سيا" واأفاد اأنه لي�ش بو�سعه 

التاأكيد باأن الهند �سيتم ا�ستثناوؤها 
ت�رشيحات  وتاأتي  العقوبات  من 
من  اأيام  قبل  الأمريكي،  امل�سوؤول 
الدفاع واخلارجية  اجتماع وزيري 
الأمريكيني بنظرييهما الهنديني يف 
نيودلهي وال�سهر املا�سي �رشحت 
ناريندرا  الهندية  الدفاع  وزيرة 
مع  بالدها  حمادثات  باأن  مودي، 
منظومة  �رشاء  اأجل  من  رو�سيا 

اإ�ش-400 ما زالت م�ستمرة.

تون�س 

احلك�مة ترفع اأ�سعار املحروقات للمرة الرابعة هذا العام
ليبيا

بدء هدنة بطرابل�س اإثر 
ا�ستباكات اأودت بـ38 قتيل

اأعلنت وزارة الطاقة واملناجم 
التون�سية، م�ساء ال�سبت، رفع 
بداية  املحروقات  اأ�سعار 
زيادة هي  الأحد يف  يوم  من 
خالل  نوعها  من  الرابعة 
wوعزت  اجلاري.  العام 
الوزارة، الزيادة اجلديدة اإىل 
لأ�سعار  املتوا�سل  "الرتفاع 
النفط وم�ستقاته يف الأ�سواق 
�سعر  جتاوز  حيث  العاملية؛ 
الفرتة  خالل  اخلام  النفط 
الأخرية من هذه ال�سنة عتبة 
الـ75 دولرا للربميل"و�سملت 
البنزين  اأ�سعار  رفع  الزيادة 
الر�سا�ش  من  اخلايل 

)الرفيع(، بـ60 مليما )الدينار 
التون�سي ي�ساوي 1000 مليم(؛ 
دينار   1.985 �سعره  لي�سبح 

للرت الواحد )0.72 دولر(.
الغازوال  �سعر  زاد  كما 
كربيت  بدون  )ال�سولر( 
الآخر  هو  مليما   60 )رفيع(، 
للرت  دينار   1.745 اإىل  لي�سل 
طالت  فيما  دولر(،   0.63(
مليماً   75 قدرها  زيادة 
لي�سبح  العادي  الغازوال 
للرت  دينار   1.480 �سعره 
هذه  وتعترب  دولر(،   0.54(
الزيادة الرابعة التي ت�سهدها 
تون�ش يف اأ�سعار املحروقات 

منذ بداية العام احلايل؛ حيث 
كانت اأخر زيادة يف 22 جوان 
مليما   75 بقيمة  املا�سي، 
على جميع مواد املحروقات 
ي�سار اإىل اأن هذه الزيادات يف 
اأ�سعار املحروقات تندرج يف 
الدوري  التعديل  اآلية  اإطار 
)كل  املحروقات  لأ�سعار 
بها  التزمت  التي  اأ�سهر(   3
مع  لتفاقها  تنفيذا  تون�ش 

�سندوق النقد الدويل.
�سندوق  دعا  واجلمعة، 
ال�سلطات  بيان،  عرب  النقد، 
اإ�سالح  اإيالء  اإىل  التون�سية 
الطاقي  الدعم  منظومة 

مع  خا�سة  كربى  اأهمية 
الرتفاع املتوا�سل لالأ�سعار 
العاملية للنفط كان "املعهد 
الوطني لالإح�ساء" يف تون�ش 
يف  العجز  قدر  )حكومي(، 
يف  بالالد  الطاقة  ميزان 
من  الأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة 
دينار  مليار  بـ2.054   2018
دولر(؛  مليون   786 )حوايل 
املائة  يف   31 ميثل  ما  اأي 
من اإجمايل العجز التجاري، 
دينار  مليار   1.526 مقابل 
دولر(  مليون   586 )حوايل 
عام  من  نف�سها  الفرتة  يف 

 .2017

بحكومة  الداخلية  وزير  اأعلن 
الوفاق الوطني الليبية املعرتف 
عا�سور،  عبدال�سالم  دوليا،  بها 
م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة  يف 
هدنة  �رشيان  بدء  اجلمعة، 
بالعا�سمة  النار  لإطالق  ووقف 
طرابل�ش، اإثر ا�ستباكات م�سلحة 
بـ38  واأودت  اأيام،   5 ا�ستمرت 

قتيال. 
ت�رشيح  يف  عا�سور  واأ�ساف 
نقلته ال�سفحة الر�سمية للوزارة 
ووقف  الهدنة  اأن  "في�سبوك" 
جهود  بعد  "تاأتي  النار  اإطالق 
امل�ساحلة  جلان  من  حثيثة 
املتحدة  الأمم  وبعثة  الوطنية 

تفا�سيل  دون  ليبيا"،  يف  للدعم 
بدء  موعد  الوزير  يو�سح  ،ومل 
�رشيان الهدنة بال�سبط، غري اأن 
الت�رشيح ن�رش يف ال�ساعة 21.20 
تغ ،وت�سهد العا�سمة الليبية منذ 
بني  م�سلحة  ا�ستباكات  اأيام   5
لوزارة  التابع  ال�سابع"  "اللواء 
بالكانيات  واملعروف  الدفاع، 
)كثري من عنا�رشه ينتمون لعائلة 
القريبة  ترهونة  مبدينة  الكاين 
وبني  جهة،  من  طرابل�ش(  من 
بقيادة  طرابل�ش"  "ثوار  كتيبة 
من  بدعم  التاجوري،  هيثم 
التابعتني  النوا�سي"،  "كتيبة 
لوزارة الداخلية من جهة ثانية. 
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عي�سة ق.

تريي  الفرن�سي  املدرب  يجد  مل 
اأجل  من  كثرية  خيارات  فروجي 
ظل  يف  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  و�سع 
�سهدها  التي  الكثرية  الغيابات 
ويف  اللقاء،  بلعب  املعني  التعداد 
اأمني  والقائد  احلار�س  مقدمتهم 
من  كل  جانب  اإىل  زمامو�س، 
ومزيان،  بن غيث  كودري،  مفتاح، 
كثريا  اأّثرت  التي  الغيابات  وهي 
على الت�سكيلة خا�سة واأن الغيابات 
مفتاح  يعتربون  بالعبني  تتعلق 

فروجي  للمدرب  بالن�سبة  اللعب 
خا�سة زمامو�س وبن غيث، خا�سة 
وان التعداد كان بعيدا عن م�ستواه 
اإ�سماعيل  احلار�س  مقدمتهم  ويف 
من�سوري الذي خلف زمامو�س يف 
الظن  خّيب  اأين  املرمى،  حرا�سة 
الذي كان ملقى عليه وتلقت �سباكه 
ثالثة اأهداف كاملة يف اأول مباراة 

يخو�سها اأ�سا�سيا هذا املو�سم.
ت�سكيلة  على  ظهر  املقابل،  يف 
اللياقة  يف  م�ساكل  »�سو�سطارة« 
الالعبني  واأن  خا�سة  البدنية 
املاراطونية  بالرحالت  تاأثروا 

التي يقومون بها يف اأدغال اإفريقيا 
مناف�سة  يف  م�ساركتهم  خالل  من 
العربية  والبطولة  الكاف  كاأ�س 
الفني  الطاقم  و�سيكون  لالأندية، 
باإعادة  ملزما  فروجي  بقيادة 
حت�سبا  لعبيه  بطارية  �سحن 
للمقابلة املتاأخرة التي يخو�سونها 
بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام  غدا 
البطولة  الثالثة من  للجولة  حت�سبا 
الفريق  �سيكون  والتي  الوطنية، 
الفوز  اأجل  من  ثمينة  فر�سة  اأمام 
�سدارة  واعتالء  الثالث  بنقاطها 

جدول الرتتيب على انفراد. 

الغيابات توؤثر على احتاد اجلزائر ومن�ضوري يف فم املدفعفروجي ي�سرع يف التح�سري للق�ء املت�أخر وعينه على ال�سدارة
�سجل فريق احت�د اجلزائر �سقوط� مدوي� يف البطولة الوطنية بعد الهزمية الثقيلة التي �سجله� اأم�م 

�سبيبة ال�س�ورة يف املب�راة التي جمعت الفريقني اأول اأم�س مبلعب 20 اأوت بب�س�ر حل�س�ب اجلولة 
الرابعة من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث انهزم الن�دي الع��سمي بثالثية نظيفة يف مب�راة مّر خالله� 

الالعبون ج�نب� ومل يكونوا يف يومهم، حيث بدا عليهم الت�أثر من كث�فة الرزن�مة من خالل خو�سهم 
من�ف�ستني خ�رجيتني وت�سجيل عدة غي�ب�ت يف �سفوف الت�سكيلة لأ�سب�ب خمتلفة

قرعي�س مط�لب 
ب�لبحث عن مدرب 

جديد قبل لق�ء 
الك�ب�

الدو ي�ضتقيل 
من تدريب 

دفاع تاجنانت

التون�سي  املدرب  ا�ستقال 
تدريب  من  الدو  حمادي 
بعد  تاجنانت  دفاع  فريق 
الهزمية التي �سجلها النادي 
اأول اأم�س اأمام �سباب بلوزداد 
من  الرابعة  اجلولة  �سمن 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
على  الرابعة  الهزمية  وهي 
يتذيل  الذي  للفريق  التوايل 
جدول الرتتيب دون فوز منذ 
الكروي  املو�سم  انطالق 
عجل  الذي  الأمر  اجلاري 
التون�سي  املدرب  برحيل 
املو�سم  التحق  الذي 
الفنية  بالعار�سة  املن�رصم 
لت�سكيلة »الديارتي« واأنقذها 
الرابطة  اإىل  ال�سقوط  من 
جولت  اآخر  يف  الثانية 
بداية  بينما حتقق  املو�سم، 

�سعبة يف املو�سم اجلديد.
ت�رصيحات  الدو  واأطلق 
مقابلة  نهاية  بعد  مبا�رصة 
بلوزداد  �سباب  امام  فريقه 
التي جرت مبلعب 20 اأوت يف 
خاللها  من  ك�سف  العا�سمة 
الدفاع  رئي�س  مع  اتفاقه 
بالرتا�س  طالق  اجل  من 
والرحيل عن العار�سة الفنية 
تقدمي  يف  ف�سله  ب�سبب 
الفريق  واإخراج  الإ�سافة 
ال�سلبية،  النتائج  دوامة  من 
اأف�سل  رحيله  اأن  مو�سحا 
اأجل  من  له  بالن�سبة  قرار 
الديكليك  عن  النادي  بحث 
مع مدرب اآخر والعودة معه 

اإىل �سكة النت�سارات.
الطاهر  الرئي�س  و�سيكون 
بالبحث  مطالبا  قرعي�س 
اأجل  من  جديد  مدرب  عن 
العار�سة  راأ�س  على  تعيينه 
الفنية وال�رصوع يف التح�سري 
املقبلة  اجلولة  ملباراة 
�سبتمرب  العا�رص  املقررة يف 
مع  يلتقي  عندما  املقبل 
ال�سيف اأهلي برج بوعريريج 

حل�ساب اجلولة اخلام�سة.
ع.ق.

انتقد التحكيم وحمله م�سوؤولية ت�ستيت تركيز لعبيه

دزيري: �ضيعنا الفوز بالربج وملزمون باال�ضتفاقة يف الهجوم

البطولة الإفريقية للك�راتي دو بكيغ�يل

4 ميداليات منها ذهبيتني للجزائر باليوم االأول

داي  ح�سني  ن�رص  فريق  مدرب  عرّب 
بالل دزيري عن اأ�سفه لت�سييع اأ�سباله 
فوزا كان يف املتناول خالل املقابلة 
اأمام  القواعد  خارج  خا�سوها  التي 
ال�ساعد اجلديد اأهلي برج بوعريريج، 
حيث اأكد يف ت�رصيحات اإعالمية بعد 
الذي جرى يف ملعب 20  اللقاء  نهاية 
الن�رصية  اأن لعبي  بالربج  اأوت 1956 
بفوز  اللقاء  اإنهاء  مبقدروهم  كان 

اأهداف  خم�سة  وت�سجيل  عري�س 
اأنهم  اإل  الأر�س  اأ�سحاب  مرمى  يف 
اأثرت كثريا  �سيعوا عدة فر�س ثمينة 
عليهم  وفّوتت  املقابلة،  نتيجة  على 
العودة بالزاد كامال، بعد ف�سل لعبي 
الفر�س  ترجمة  يف  الأمامي  اخلط 
اأن لعبي  اأهداف. و�سدد دزيري  اإىل 
املناف�س  الأف�سل من  كانوا  الن�رصية 
اأر�سية امليدان لول �سوء احلظ  على 

اأمام  الفعالية  حول  يالحقهم  الذي 
جاهزيتهم  اكتمال  وعدم  املرمى 
يف  مباريات  ثالث  خو�س  بعد  البدنية 
الن�رصية  وانتقد مدرب  الوطنية،  البطولة 
ت�ستيت  م�سوؤولية  حمله  الذي  التحكيم 
تركيز لعبيه ب�سبب اإعالن الت�سلل يف كل 
ركلة  من  لهم وحرمانهم  الكرة  تكون  مرة 

جزاء �رصعية.
ع.ق.

للكاراتي  الوطني  املنتخب  تاألق 
البطولة  الأول من  اليوم  دو خالل 
اجلمعة  انطلقت  التي  الإفريقية 
الرواندية،  بكيغايل  املن�رصم 
ذهبية  ميداليات  اأربع  بح�سد 
وبرونزية  ف�سية  ذهبيتني،  منها 
الفردي  يف  الكاتا  مناف�سات  يف 
الذهبيتني  اأوىل  الفرق،  وح�سب 
الكاتا  فريقي  ن�سيب  من  كانت 

اللذين تفوقا  ال�سيدات،  للرجال و 
لدى  امل�رصي  املنتخب  على 
الفردي،  الكاتا  ويف  اجلن�سني، 
حت�سل �سامي تا�س على امليدالية 
الف�سية عند الرجال، بينما اكتفت 
لدى  بالربونزية  بلعبا�س  �سونيا 
من  بلدا   22 ويح�رص  ال�سيدات.  
بينهم اجلزائر بالعا�سمة الرواندية 
البطولة  يف  للم�ساركة  كيغايل، 

اأوا�سط  دو،  للكاراتي  الإفريقية 
واأكابر رجال و�سيدات،واملتوا�سلة 
لغاية 2 �سبتمرب، وت�سارك اجلزائر 
وم�سارعة،  م�سارعا   20 مبجموع 
الفني  الطاقم  اإ�رصاف  حتت 
املتكون من اإيدير ر�سوان كوميتي 
رجال، يو�سف جاب اهلل كاتا رجال، 
�سيدات  كوميتي  زقاوة  فايزة 

واإميان لغويل كاتا �سيدات.

وف�ق عني احلجل

االإدارة تعني عمر مدربا للفريق

احلجل  عني  وفاق  رئي�س  ل  ف�سّ
الثاين  اجلهوي  الق�سم  النا�سط يف 
بخدمات  ال�ستعانة  باتنة  لرابطة 
الاّلعب ال�سابق حممد عمور جنم 
الثمانينات  وفاق امل�سيلة ل�سنوات 
اأين  الفريق  تدريب  مهّمة  لتويّل 
الأّول  امل�رصف  من�سب  �سيتوىل 
اأن  على  الفّنية،  العار�سة  على 
 ، �سحراوي  املهّمة  يف  ي�ساعده 
وهو الختيار الذي يحّقق الإجماع 
اأن  بحّجة  الأن�سار  طرف  من 
الوفاق يف اأم�س احلاجة اإىل طاقم 
الكافية  املوؤّهالت  ميلك  فّني 

لقيادة الوفاق  اإىل بّر الأمان. 
ح�سب م�سادر »الو�سط« فاإن ادارة 
الوفاق ا�سطّرت اإىل تعيني الالعب 

ال�سابق لحتاد عني احلجل ل�سنوات 
حممد  عمور  املربي  عديدة 
اّتفاق  اإىل  لها  تو�سّ بعد  مدّربا 
نهائي مع املدّرب ، وب�ساأن عملية 
ال�ستقدامات اأبدى الرئي�س نقبيل 
ا�ستقدام  يف  امُللّحة  رغبته  علي 
الولية  خارج  من  لعبني  ثالثة 
وحار�س  مبهاجم  الأمر  ويتعلق 
يجعل  قد  مما  ميدان  ومتو�سط 
خالل  حمرتما  فريقا  الوفاق  من 
بطولة املو�سم املقبل بغر�س بلوغ 
يو�سك  حيث  امل�سّطرة  الأهداف 
املعني على اإنهاء املفاو�سات مع 
موافقتهم  اأعطوا  الذين  الاّلعبني 

حلمل األوان الوفاق 
  خل�سر بن يو�سف

راد بول ك�ر ب�رك دريفت

معزوز يتوج ويتاأهل 
اإىل نهائي املونديال

توج ال�سائق اجلزائري نعيم معزوز 
بالطبعة  باجلزائر  ام�س  اول 
دريفت  كار  بول  لراد  الثانية 
تاأ�سرية  افتك  وبالتايل  اجلزائر، 
املونديال  نهائي  اإىل  التاأهل 
املقرر يف 23 �سبتمرب بالعا�سمة 
هذه  عرفت  بريوت،  اللبنانية 
نظمت  التي  الريا�سية  التظاهرة 
بالتن�سيق مع الحتادية اجلزائرية 
م�ساركة  امليكانيكية،  للريا�سات 
جمهور  اأمام  تناف�سوا  �سائقا   12
غفري ح�رص ملتابعة ال�سباق الذي 
وبعد  البحري،  بال�سنوبر  جرى 
احلكام  جلنة  اختارت  حماولتني، 
اللبناين  ال�سائق  تراأ�سها  التي 
عبدو فغايل، �ساحب رقم قيا�سي 
وبطل  »دريفت«  اأطول  يف  �سابق 
اأربعة  الأح�سن  الرايل  يف  لبنان 
الذي  النهائي  خلو�س  �سائقني 
بطاقة  مقتطعا  معزوز،  به  فاز 
العاملي،  النهائي  يف  م�ساركته 
الأنباء  لوكالة  معزوز  و�رصح 
اجلزائرية قائال : »كانت مناف�سة 
ال�سائقني  اأح�سن  اأمام  �سعبة 
�سعيد  جد  اأنا  اجلزائريني. 
اأين  املونديال،  اإىل  التاأهل  بهذا 
باأح�سن  اجلزائر  متثيل  �ساأحاول 

�سورة«.
الت�سويق  مدير  هناأ  جانبه  من 

جناح  �ساري  م�سطفى  بول  لراد 
»كار  من  الثانية  الطبعة  هذه 
بارك دريفت«، م�سريا اإىل التطور 
اجلزائريني  لل�سائقني  امللحوظ 
مقارنة  التقنية  الناحية  من 
جرت  التي  الأوىل  بالن�سخة 
واأ�ساف  2017\ن  �سنة  بالبليدة 
الحتادية  مع  بالتن�سيق  »نعمل 
اجلزائرية للريا�سات امليكانيكية، 
اجلزائر،  يف  اللعبة  هذه  لتطوير 
يف  اأخرى  �سباقات  تنظيم  عرب 
يتطلب  الوطني.  الرتاب  كامل 
املمار�سة  من  الكثري  الدريفت 

للرفع من م�ستوى ال�سائقني«
.ويتجول راد بول كار دريفت يف 12 
الأو�سط  ال�رصق  بلدا من منطقة 
يف  تتمثل  اإفريقيا  �سمال  وكذا 
اجلزائر، املغرب، تون�س، م�رص، 
الكويت،  الأردن،  موري�س،  تركيا، 
قطر، الإمارات العربية املتحدة، 
ريا�سة  ولبنان.وظهرت  عمان 
�سنوات  يف  اليابان  يف  »دريفت« 
من  الو�سول  هو  وهدفها   ،1960
اأقل  النقطة ب، يف  اإىل  اأ  النقطة 
جتاوز  مع  ممكن،  زمني  وقت 
ال�سباق، عرب  �سيارات  قوة  حدود 
يف  بها  يُتحكم  بانزلقات  القيام 

كل منعطف.
وك�لت
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املحوري  املدافع  تلقى  حيث 
اإ�صابة  اجلزائر  الحتاد  ال�صابق 
الذي  اأف �صي �صيون  ناديه  رفقة 
البطولة  �صمن  اأم�س  اأول  خا�صه 
جولتها  اأجرت  التي  ال�صوي�رسية 
الفريق  موقع  وح�صب  ال�صاد�صة، 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 
تلقى  الالوي  عبد  فاإن  »تويرت« 
اأر�صية  مغادرة  اإىل  دفعته  اإ�صابة 
امليدان يف الدقيقة 71 من اللقاء 
تاركا مكانه الأحد زمالئه، ورغم 
تك�صف  مل  �صيون  نادي  اإدارة  ان 
منها  يعاين  التي  االإ�صابة  حجم 
اإال  اجلزائري  الدويل  الالعب 
اأول  يف  الالوي  عبد  م�صاركة  اأن 

اخل�رس  مع  لبلما�صي  خرجة 
املعني  ويتواجد  مهددة،  تبقى 
عن  الغياب  طائل  حتجت 
للت�صكيلة  التح�صريي  الرتب�س 
االأمر  االإ�صابة،  ب�صبب  الوطنية 
الذي يجعل امل�صوؤول االأول على 
مدبر  الوطنية  الفنية  العار�صة 
اآخر  لالعب  الدعوة  توجيه  على 
اأن  ي�صتبعد  تعوي�صه وال  اأجل  من 
البطولة  العبي  باأحد  ي�صتنجد 
بن�صبة  �صيكون  والذي  الوطنية 
كبرية العب احتاد اجلزائر فاروق 

�صافعي.
قائمة  فاإن  مت�صل،  �صياق  يف 
االإ�صابة  يعانون  الذين  الالعبني 
خا�صة  االرتفاع،  نحو  تتوجه 
عدالن  الثنائي  ان  علمنا  اإذا 

يعانيان  �صوداين  والعربي  قديورة 
و�صجال  االإ�صابة  بدورهما 
خا�صه  الذي  اللقاء  عن  غيابهما 
فريقهما نوثينغهام فوري�صت اأول 
ام�س �صمن دوري الدرجة االأوىل 
االجنليزية اأين يتابعان العالج يف 
وقد  لفريقهما،  الطبية  العيادة 
ثالثة  اإىل  الغيابات  قائمة  تت�صع 
يف�صلنا  يبق  مل  وقت  يف  العبني 
�صوى �صتة اأيام عن موعد املباراة 

املقررة ال�صبت املقبل.

باليلي وزمامو�ش 
غا�سبان لغيابهما عن 

القائمة

ك�صفت م�صادر »الو�صط« املقربة 
من بيت اخل�رس اأن الثنائي يو�صف 
التون�صي  الرتجي  العب  باليلي 
واحلار�س اأمني زمامو�س غا�صبان 
لعدم منحهما الفر�صة من طرف 
والدفاع  بلما�صي  جمال  املدرب 
بعد  وذلك  الوطنية،  االألوان  عن 
قائمة  يف  ا�صميهما  ورود  عدم 
بخو�س  املعنيني  الالعبني 
غامبيا،  امام  املقررة  املواجهة 
لعدم  الثنائي  تاأ�صف  حيث 
وجودهما �صمن خيارات املدرب 
تواجدهما  رغم  للخ�رس  اجلديد 
على  وقدرتهما  العطاء  اأوج  يف 
املنتخب  اإىل  االإ�صافة  منح 
اإعادته  يف  وامل�صاهمة  الوطني 

اإىل ال�صكة ال�صحيحة.

م�ساركة عبد الالوي اأمام غامبيا مهددة قديورة و�سوداين يعانيان

الإ�ضابات تواجه بلما�ضي يف اأول ترب�ضاته مع اخل�ضر
يواجه الناخب الوطني جمال بلما�سي اأوىل العراقيل يف مهامه اجلديدة على راأ�ش العار�سة الفنية الوطنية 

وتعرت�سه اأوىل املتاعب خالل حت�سريه للخرجة الأوىل التي يقود خاللها املنتخب الوطني اأمام منتخب غامبيا 
حت�سبا للمباراة التي تنتظر املنتخبني يف الثامن �سبتمرب املقبل �سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ش اإفريقيا لالأمم 
2019 بالكامريون، حيث بداأت الإ�سابات تالحق لعبي اخل�سر امل�ستدعني خلو�ش املواجهة ال�سالف ذكرها ويف 

مقدمتهم الالعب اأيوب عبد الالوي الذي يخو�ش اأوىل موا�سمه يف الحرتاف باأوروبا

 الأن�سار اأحدثوا ثورة 
يف املدرجات و�ستموا اجلميع

مولودية اجلزائر ت�ضقط جمددا اأمام 
الوفاق وتدخل النفق املظلم

 بعد تهمي�سه و�سقوط غالت
ا�سراي برباعية نظيفة

فيغويل مر�ضح للعودة اإىل 
ح�ضابات املدرب تريمي

مولودية  فريق  دخل 
املظلم  النفق  اجلزائر 
على  الثانية  اخل�صارة  بعد 
التوايل امام وفاق �صطيف 
والذي كان اأق�صاه االأ�صبوع 
املن�رسم يف م�صابقة رابطة 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
اجلديدة  الهزمية  جاءت 
يف البطولة الوطنية وداخل 
القواعد، والتي توؤثر كثريا 
الالعبني  معنويات  على 
م�صوار  لباقي  حت�صبا 
احلايل  الكروي  املو�صم 
يلعب  الفريق  واأن  خا�صة 
يف  تتمثل  خارجية  جبهة 
باالإ�صافة  العربية  البطولة 
البطولة  يف  التناف�س  اإىل 
يتوا�صل  اأين  الوطنية، 
للفريق  احلر  ال�صقوط 
العا�صمي يف النتائج والتي 
على  كبري  ب�صكل  اأثرت 

الهيكلة االإدارية للنادي.
املجددة  الهزمية  واأثرت 
لرفقاء الالعب عبد الغني 
االأن�صار  على  كثريا  دمو 
 5 ملعب  اإىل  تنقلوا  الذين 
جويلية من اأجل ت�صجيعهم 
لل�صكة  العودة  على 
ال�صحيحة اإال اأن االأمر مل 
وابال  تلقوا  حيث  يحدث، 
ال�صتائم وال�صب، وكان  من 
املعر�صني  االأطراف  اأكرث 
الريا�صي  املدير  لل�صتم 
ال�صعيد الذي  كمال قا�صي 
مل ينجو من غ�صب االأن�صار 
وهو الذي متت اإقالته من 
رئي�س  طرف  من  من�صبه 
جمل�س االإدارة حري�س قبل 

املدير  الرئي�س  يقرر  ان 
�صوناطراك  ل�رسكة  العام 
قا�صي  اإعادة  قدور  ولد 
ال�صعيد اإىل من�صبه ورف�س 
جمل�س  رئي�س  ا�صتقالة 

االإدارة للفريق حري�س.

ما�سوي ينفي 
القرتاب من 

تدريب العميد

الدين  خري  املدرب  نفى 
التي  االأحاديث  ما�صوي 
جمددا  بالعودة  ربطته 
وتدريب  الوطن  ار�س  اإىل 
اجلزائر  مولودية  فريق 
عار�صته  تتواجد  الذي 
اإقالة  بعد  �صاغرة  الفنية 
برنارد  الفرن�صي  املدرب 
كازوين عقب اخل�صارة اأمام 
واالإق�صاء  �صطيف  وفاق 
اأبطال  من مناف�صة رابطة 
ال�صدد  هذا  ويف  اإفريقيا، 
ك�صف ما�صوي اأنه ال يفكر 
احلايل  فريقه  مغادرة  يف 
امل�رسي  اال�صماعيلي 
التي  ال�صلبية  النتائج  رغم 
ت�صكيلة  العبو  يحققها 
يف  واأو�صح  »الدراوي�س«، 
موقع  معه  ت�رسيحات 
�صوف  اأنه  �صبورت«  »يورو 
ب�صفة  مهامه  يوا�صل 
احلايل  ناديه  مع  عادية 
اأمام  االأخري  التعرث  رغم 
فريق النجوم، ولن ي�صتقيل 
احلايل  الظرف  هذا  يف 

ح�صبه.
عي�سة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
ا�صتعادة  نحو  فيغويل  �صفيان 
مكانته االأ�صا�صية يف �صفوف فريقه 
معاناته  بعد  الرتكي  غاالتا�رساي 
من التهمي�س من طرف مدربه فاحت 
تريمي الذي ا�صتبعده عن الت�صكيلة 
مع بداية املو�صم الكروي اجلديد 
بعد عدم اقتناعه من االأداء الذي 
الذي  الكبري  االأداء  بعد  يقدمه 
قدمه املو�صم املن�رسم مع النادي 
بلقب  التتويج  اإىل  بقيادته  ترجمه 
اأداء  تراجع  لكن  الرتكي،  الدوري 
التح�صريات  مرحلة  يف  فيغويل 
الرحيل  ورف�صه  اجلديد  للمو�صم 
الكبري  الراتب  ب�صبب  النادي  عن 

الثمن  يدفع  جعله  يتقا�صاه  الذي 
بالتهمي�س من طرف املدرب.

التي  ال�صلبية  النتائج  وت�صري 
املو�صم  اللقب  حامل  ي�صجلها 
الثقيلة  الهزمية  اآخرها  املنق�صي 
�صبور  طرابزون  اأمام  اأم�س  اأول 
خاللها  �صارك  نظيفة  برباعية 
الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط 
نحو  منها  دقائق  ع�رس  اآخر  يف 
القيام بثورة كبرية داخل الت�صكيلة 
نادي  خريج  منها  ي�صتفيد  قد 
جمددا  ويعود  الفرن�صي  غرونوبل 
االأ�صطورة  املدرب  ح�صابات  اإىل 

الرتكي تريمي.
ع.ق.

نافا�س بني جائزة الأف�ضل 
وخيبة لوبيتيغي

ريال  مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور  الكو�صتاريكي  عا�س 

بعدما  امللكي،  اإىل  قدومه  منذ  االأغرب  ليلته  مدريد، 

اأم�س،  غاب عن ت�صكيلة الفريق يف مباراة ليغاني�س اول 

ا�صتثنائية  االأكرث  الليلة  اأن  »ماركا«  �صحيفة  واأو�صحت 

غرابة  االأكرث  كانت  الفريق  مرمى  حار�س  كورتوا  لتيبو 

اأول مباراتني يف الليغا  اأن خا�س  لنافا�س، وقالت: »بعد 

مدربه  من  وبثقة  كاأ�صا�صي،  االأوروبي  ال�صوبر  وكاأ�س 

قرر لوبيتيغي اأول اأم�س اأن يدفع بكورتوا للمرة االأوىل«، 

اأر�س  اإىل  البلجيكي  املرمى  حار�س  نزول  اأن  واأ�صافت 

ملعب �صانتياغو برنابيو خلو�س مباراته االأوىل مع ريال 

امل�صجعني  مع  نافا�س  احتفال  ليلة  يف  جاء  مدريد، 
بجائزة اأف�صل حار�س مرمى يف اأوروبا.

واأ�صارت اإىل اأن اأف�صل حار�س مرمى يف اأوروبا كان يجب 

الأف�صل  مباراة  اأول  البدالء  مقاعد  من  ي�صاهد  اأن  عليه 

حار�س يف كاأ�س العامل، الأن ريال مدريد ميتلك اثنني من 

اأف�صل حرا�س املرمى، وكما اأ�رس لوبيتيغي من قبل فهي 

لي�صت م�صكلة، وذكرت اأنه منذ اأن غادر اإيكر كا�صيا�س، 

ال  الذي  مدريد،  ريال  مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور  كان 

حني  وجهه  واأن  اأم�س  انتهى  االأمر  وهذا  اجلدال  يقبل 

كان يقدم اجلائزة للجماهري قال كل �صيء، كان �صعيدا 

باجلائزة وحزينا على و�صعه، واأمتت باأنه منذ اأوت 2015 

على  مروا  الذين  املدربني  جميع  بثقة  نافا�س  حظي 

مقاعد البدالء، ولكن االآن مع لوبيتيغي و�صم كورتوا تغري 
و�صعه متاما.

وكالت  

 مت اختياره اأ�سواأ لعبي
 املان �سيتي اأمام نيوكا�سل

حمرز مهدد بفقدان 
ثقة غوارديول

طائل  حتت  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  �صيتي االجنليزي يتواجد  ثقة مدربه يف مان�ص�صرت  ب�صاأن فقدان  منذ التهديد  النادي  مع  كبريا  اأداء  يقدم  مل  الذي  وهو  غوارديوال  حيث بيب  املنق�صية،  ال�صيفية  التحويالت  خالل  ب�صفوفه  اأن غوارديوال ال ي�صتبعد التحاقه  اأم�س تقارير غعالمية بريطانية  اإىل املرمى ب�صكل الفت املو�صم الفارط قبل ا؟ن يرتاجع اأداءه بداية املو�صم تراجع م�صتواهم وتكرار �صيناريو الالعب لريوي �صاين الذي تاألق حتويل حمرز اأو اأحد جنوم فريقه خارج قائمة املباريات يف حال ك�صفت  الو�صول  اأر�صية امليدان، واأكد عوارديوال يف ت�رسيحات خالل ندوة متريرة حا�صمة رغم ان يطبق تعليمات املدرب اال�صباين حرفيا والت�صجيل بقمي�س املان �صيتي يف املباريات الر�صمية ومل مينح اجلديد، وف�صل متو�صط ميدان اخل�رس يف  الهجوم مهددون مبعاي�صة على  اآخرين يف  اأم�س العبني  اأول  �صتة العبني يف اخلط �صحافية  واأنه ميلك  �صاين خا�صة  الالعب  �صيلفا �صيناريو  دافيد  اأغويرو،  زمالئه  احد  اأو  حمرز  �صورة  يف  االأمامي 
باأدائه، اأمام نيوكا�صل، بعدما منحته عالمة 5.5 وهي العالمة التي توؤكد العب يف �صفوف ناديه املان �صيتي خالل املباراة التي خا�صوها يف املقابل، اختارت �صحيفة »الدايل ميل« الربيطانية حمرز اأ�صواأ ورحيم �صرتلينغ. اإقناع ابن مدينة تلم�صان للنقاد واالإعالم الربيطاين  م�صتواه ومل يجد نف�صه بعد مع فريقه اجلديد ويحتاج اإىل ت�صجيل حيث ذكر التقرير الذي ن�رسه امل�صدر اأن حمرز الزال بعيدا عن عدم 

هدف واحد من اأجل التحرر.
عي�سة ق.



فوز عري�ض للملكي و�سقوط �أتلتيكو
حقق ريال مدريد فوزاً عري�ضاً على �ضيفه ليغاني�س 4-1 يف املرحلة الثالثة من الدوري 
الإ�ضباين، وعلى الرغم من �ضوط اأول متو�ضط انتهى بالتعادل 1-1 اإل اأن الأمور كانت اأ�ضهل 
على فريق املدرب جولني لوبيتيغي يف ال�ضوط الثاين، و�ضجل لريال مدريد الفرن�ضي كرمي 
بن زمية ثنائية والويلزي غاريث بايل و�ضريخيو رامو�س من ركلة جزاء، يف حني وقع على 
هدف ليغاني�س الوحيد كاريو من ركلة جزاء، الفريق امللكي اأحكم قب�ضته على ال�ضدارة 

بر�ضيد 9 من اأ�ضل 9 نقاط متحملة مقابل ا�ضتمرار ر�ضيد ليغاني�س عند نقطة واحدة.
ثنائيته  ل�ضلتا فيغو  اأمام امل�ضت�ضيف �ضلتا فيغو، و�ضجل  اأتلتيكو مدريد 2-0  بينما �ضقط 
لعب  52.وتعر�س  اأ�ضبا�س  اإياغو  الدويل  والنجم   46 غوميز  ماك�ضيميليانو  الأوروغوياين 
الدقيقة 70، و�ضار ر�ضيد فريق املدرب  للطرد يف  �ضافيت�س  �ضتيفان  الروخي بالنكو�س 
نقاط، مقابل جتمد ر�ضيد فريق املدرب   7 اأنطونيو حممد  الأ�ضل  ال�ضوري  الأرجنتيني 

دييغو �ضيميوين عند النقطة 4.

ثالثية �سهلة لبايرن ميونيخ �أمام �ستوتغارت
تخطى بايرن ميونيخ حامل اللقب يف املوا�ضم ال�ضتة الأخرية م�ضيفه �ضتوتغارت ب�ضهولة 
3-0 حمققا فوزه الثاين تواليا يف املرحلة الثانية من الدوري الأملاين، وتابع باير ليفركوزن 
فيما  ميونيخ،  بايرن  اأمام  الفتتاحية  خ�ضارته  �رسيعا  هوفنهامي  وعو�س  املخيبة  بدايته 
�ضقط اأينرتاخت فرانكفورت حامل لقب الكاأ�س يف الوقت القاتل، وبعد فوزه ال�ضعب على 
هوفنهامي يف املرحلة الأوىل، رفع بايرن ر�ضيده اإىل 6 نقاط من مباراتني بفارق الأهداف 
املدرب  ودفع   ،1-3 ليفركوزن  باير  م�ضيف  على  ثمينا  فوزا  حقق  الذي  فولف�ضبورغ  عن 
الكرواتي نيكو كوفات�س بالعب الو�ضط الدويل ليون غوريت�ضكا يف ت�ضكيلته الأ�ضا�ضية، فكان 
عند ح�ضن ظنه وافتتح الت�ضجيل م�ضتلما متريرة على حافة املنطقة لعبها اأر�ضية حمكمة 
يف الزاوية الي�رسى للحار�س م�ضجال هدفه الأول مع الفريق البافاريلينهي بايرن ال�ضوط 
روبرت  البولندي  الهداف  الثاين، عزز  الوا�ضحة، ويف  �ضيطرته  بعد  بهدف  الأول متقدما 
املنطقة،  حافة  من  قوية  اأر�ضية  ي�ضارة  ت�ضديدية  من  ثان  بهدف  النتيحة  ليفاندوف�ضكي 
واأ�ضاف بايرن الثالث عن طريق املهاجم الدويل توما�س مولر بي�رساه من داخل املنطقة 
بورو�ضيا  اأمام  الفتتاحية  خ�ضارته  وبعد  ليفاندوف�ضكي  من  بالكعب  جميلة  متريرة  بعد 
مون�ضنغالباخ بهدفني خارج ملعبه، �ضقط باير ليفركوزن و�ضيف الدوري خم�س مرات اأمام 
طريقه  عن  الت�ضجيل  ليفركوزن  افتتح  اأرينا«  »باي  ملعب  على   ،3-1 فولف�ضبورغ  م�ضيفه 
اجلامايكي ال�ضاب ليون بايلي قبل اأن يرد ال�ضيوف بثالثية حملت توقيع احلار�س النم�ضوي 
واجلناح  فيغهور�ضت  فاوت  الهولندي  املهاجم  فريقه،  مرمى  يف  خطاأ  اأوزكان  رم�ضان 
له  اأول ثالث مباريات  يتيمة من  نقطة  ليفركوزن ح�ضد  وكان  �ضتيفن،  ريناتو  ال�ضوي�رسي 
يف املو�ضم املا�ضي، بيد اأنه عو�س واأنهى مو�ضمه يف املركز اخلام�س. وبعد خ�ضارته يف 
الدقائق الأخرية افتتاحا اأمام م�ضيفه بايرن ميونيخ، عو�س هوفنهامي بفوز اأول على اأر�ضه 
�ضد فرايبورغ 3-1، �ضجل للفائز املهاجم املجري اآدم ت�ضالي ثنائية واأندري كراماريت�س 

ولفرايبورغ دومينيك هاينت�س.

�لبي �أ�ض جي يطيح بنيم ب�سعوبة
تخطى باري�س �ضان جريمان حامل اللقب م�ضت�ضيفه نيم 4-2 بعد مباراة �ضعبة يف املرحلة 
الرابعة من الدوري الفرن�ضي، و�ضجل لباري�س �ضان جريمان؛ الربازيلي نيمار والأرجنتيني 
ويجي  بوبي�ضون  اأنتونان  نيم  ثنائية  �ضجل  فيما  كافاين،  والأوروغوياين  ومبابي  ماريا  دي 
�ضافانييه من كلة جزاء، وطرد مبابي يف اللحظات الأخرية بعد عرقلة من �ضافانييه فنه�س 
ودفعه بقوة ليطردهما احلكم، و�ضار ر�ضيد فريق عا�ضمة الأنوار 12 من 12 نقطة ممكنة 
فيما توقف ر�ضيد نيم عند النقطة 6، ويف تفا�ضيل اللقاء �ضجل املهاجم الربازيلي نيمار 
للمباراة الرابعة على التوايل رافعاً ر�ضيده اإىل اأربعة اأهداف على غرار زميله مبابي، وجنح 
نيمار يف افتتاح الت�ضجيل بعد ا�ضتالمه عر�ضية قريبة من اجلهة اليمنى للظهري البلجيكي 

توما مونييه تابعها زاحفا من م�ضافة قريبة.
ركنية مبا�رسة  توقيع دي ماريا من  الأجمل وحمل  كان  ل�ضان جريمان  الثاين  الهدف  لكن 
بقدمه الي�رسى، واأ�ضبح دي ماريا اأول لعب ي�ضجل من �رسبة ركنية مبا�رسة يف الدوري 
الفرن�ضي منذ اجلزائري ر�ضيد غزال مل�ضلحة ليون �ضد اأجاك�ضيو يف اأفريل 2016، ويف وقت 
كان �ضان جريمان مرتاحاً بالنتيجة، قل�س »التما�ضيح« الفارق بهدف رائع من حافة املنطقة 
للبديل اأنتونان بوبي�ضون بيمناه يف الزاوية الت�ضعني ملرمى اأريول، وا�ضتعلت املدرجات بعد 
ح�ضول نيم على �رسبة جزاء مب�ضاعدة من تقنية م�ضاعدة التحكيم بالفيديو بعد عرقلة من 
قائد دفاع �ضان جريمان الربازيلي تياغو �ضيلفا ترجمها تيجي �ضافانييه، وكان نيم قادرا 
على التقدم للمرة الأوىل يف املباراة، لكن ت�ضديدة املدافع املغربي الأ�ضل �ضفيان العكو�س 
ارتطمت بالعار�ضة، واأنقذ مبابي، اأحد جنوم مونديال رو�ضيا مع فرن�ضا بطلة العامل، فريقه 
رو�ضها  كيمبيمبي  بري�ضنيل  ال�ضاب  الدويل  للمدافع  ممتازة  طويلة  متريرة  من  م�ضتفيدا 
واأطلقها �ضاروخية يف ال�ضباك، ويف الوقت بدل ال�ضائع قتل الأوروغوياين ادين�ضون كافاين 

اآمال نيم بادراك التعادل من كرة تركها له مبابي و�ضجلها منفرداً يف ال�ضباك.

�ليويف يتجاوز عقبة بارما ب�سعوبة
فوًزا  جوفنتو�س  نادي  حقق 
بارما  م�ضت�ضيفه  على  �ضعبًا 
اليوم   1-2 بنتيجة  اأم�س  اأول 
اجلولة  مناف�ضات  �ضمن 
الإيطايل،  الدوري  من  الثالثة 
جوفنتو�س  هديف  واأحرز 
وبليز  ماندزوكيت�س  ماريو 
 2 الدقيقتني  يف  ماتويدي 
بينما  الرتتيب،  على  و57 
�ضجل جريفينهو هدف بارما، 
ارتفع  وبذلك،   ،32 بالدقيقة 
 9 اإىل  البيانكونريي  ر�ضيد 
الرتتيب،  �ضدارة  يف  نقاط، 
بينما توقف بارما عند نقطة 
وافتتح   ،14 باملركز  واحدة، 
اللقاء  اأهداف  ماندزوكيت�س 
بعد  الثانية،  الدقيقة  يف 

اأمام الكرواتي الذي و�ضعها يف املرمى  اليمنى وتغطية �ضيئة من ياكوبوين مدافع بارما، لت�ضقط الكرة  الناحية  عر�ضية من 
بهدوء، وكاد بارما اأن يتعادل يف الدقيقة 8، بعدما راوغ جريفينهو مدافعي اليويف، ومرر اإىل دي جاوديو قبل اأن يبعد كوادرادو 
الكرة اإىل ركنية يف اللحظة الأخرية، وكاد رونالدو اأن ي�ضجل هدفه الأول بقمي�س البيانكونريي بالدقيقة 26، عندما وجه �رسبة 
راأ�ضية مرت مبحاذاة القائم الأي�رس لبارما. ومتكن جريفينهو يف الدقيقة 32 من ت�ضجيل هدف التعادل لبارما بعد عر�ضية من 
اجلهة الي�رسى مررها اإجنلي�ضي براأ�ضه من فوق ت�ضيزين لت�ضل اإىل �ضاحب الهدف و�ضط غياب الرقابة الدفاعية، ومن خطاأ 
بالدقيقة 44.،  لكن احلار�س ت�ضدى  لليويف  اأن يخطف هدًفا  كاد بريناردي�ضكي  �ضيبي،  م�ضرتك بني جايلولو وحار�س فريقه 
ووا�ضل رونالدو اإهدار الفر�س، عندما ف�ضل يف الو�ضول اإىل الكرة، قبل حار�س بارما، ومتكن بليز ماتويدي، من ت�ضجيل الهدف 

الثاين جلوفنتو�س بالدقيقة 57 بعد متريرة رائعة من ماندزوكيت�س.
بينما حقق انرت ميالن اول فوز له هذا املو�ضم بتغلبه على م�ضيفه بولونيا بثالثية نظيفة، و�ضجل البلجيكي راديا ناينغولن يف 
مباراته الر�ضمية الأوىل، الهدف الأول لفريقه يف الدقيقة 66 لي�ضع فريقه على �ضكة الفوز، قبل ان ي�ضيف الدويل اليطايل 

انطونيو كاندريفا والكرواتي ايفان بريي�ضيت�س الهدفني الثاين والثالث يف الدقيقتني 82 و85.

الفني  املدير  اإنريكي  لوي�س  عن  كتالونية  �ضحيفة  دافعت 
ب�ضبب  له،  ُوجهت  التي  التهامات  بعد  اإ�ضبانيا  ملنتخب 
املاتادور،  قائمة  من  بر�ضلونة  ظهري  األبا  جوردي  ا�ضتبعاده 

ونفت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« اأن يكون ا�ضتبعاد األبا نابًعا 
من ت�رسيحات �ضابقة لالأخري التي اأبدى فيها �ضعادته برحيل 
اإحدى  بال�ضحيفة خالل  ون�رس  البار�ضا،  تدريب  عن  اإنريكي 
املقالت: »اإذا كان اإنريكي حاقًدا على األبا، فلماذا ا�ضتدعى 
التكتيكي  النهج  انتقد  الأخري  اأن  رغم  بو�ضكيت�س  �ضريجيو 
املباراة  �ضان جريمان، يف  باري�س  اأمام  املدرب  اتبعه  الذي 
و�ضائل  عرب  نظيفة  برباعية  الكتالوين  الفريق  خ�رسها  التي 

الإعالم؟«.
بهذه  اإذا فكر  بو�ضكيت�س،  �ضيتجاهل  كان  »اإنريكي  واأ�ضافت: 
الطريقة جتاه األبا«، وتابعت: »حتى يف روما، اأثني دي رو�ضي 
وتوتي اأ�ضاطري الفريق هناك على �ضخ�ضية اإنريكي«، واأمتت: 
لديه  األبا  اإ�ضالحه،  ميكن  ل  �ضيء  يوجد  ل  القدم  كرة  »يف 
اإذ  للمنتخب،  الختيارات  دائرة  داخل  تبقيه  التي  املقومات 
هذه  ولكن  كاملعتاد،  وي�ضكا  �ضد  رائعة  مباراة  تقدمي  عليه 

املرة عليه اأن يعلم باأن اجلميع يراقبه«.  

بو�سكيت�ض دليل بر�ءة �إنريكي من �التهامات
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مبابي: �ساأمتثل للتحقيق و�أد�فع عن نف�سي
اأبدى كيليان مبابي مهاجم باري�س �ضان جريمان اأ�ضفه بعدما ح�ضل على بطاقة حمراء خالل املباراة التي انتهت بفوز 

ر مبابي، تهوره �ضد لعب نيم خالل ت�رسيحات  فريقه على اأوملبيك نيم 4-2 باجلولة الرابعة من الدوري الفرن�ضي، وبَرّ
اأبرزها موقع »paristeam« بقوله: »ما حدث جمرد تراكمات، اإنه اأمر وارد يف كرة القدم«، واأو�ضح »عندما تلعب يف 

ناٍد كبري مثل �ضان جريمان يجب األ تنزعج كثرًيا اأو تتاأثر بال�ضتفزازات بل جتاوزها، واإل �ضتتعر�س للطرد يف كل جولة، 
واأعتقد اأنني لن اأفعل ذلك جمدًدا«.

واأ�ضاف املهاجم الفرن�ضي ال�ضاب: »كما راأى اجلميع، فلم تكن هناك نية للعب كرة القدم من قبل لعب نيم، حيث اأنه 
قام بتدخل عنيف جًدا، واإذا تكرر املوقف �ضاأكرر ما فعلته ثم اأعتذر للجماهري؛ لأنني لن اأحتمل ما حدث«، واأمت كيليان 

مبابي: »ل يهم، �ضاأمتثل للتحقيق اأمام اللجنة، و�ضاأدافع عن نف�ضي«، ومن املنتظر اأن جتتمع جلنة الن�ضباط برابطة 
الأندية الفرن�ضية يوم الأربعاء املقبل، لإقرار العقوبة النهائية �ضد مبابي، علًما باأنه ح�ضل على بطاقة حمراء مبا�رسة، 

وتاأكد غيابه عن مواجهة �ضانت اإيتيان يوم 14 �ضبتمرب املقبل يف اجلولة اخلام�ضة من الدوري.
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10 مهرجانات م�صرية مهددة بالتوقف 
قيمة  تخفي�ض  قرارات  بعد 
للمهرجانات  املخ�ص�ض  الدعم 
ت�صمل  والتي  م�رص  يف  الفنية 
واأخرى  �صينمائية  مهرجانات 
مو�صيقية،  وثالثة  م�رصحية 
مهرجانات  عدة  �صتواجه 
�صيكون  وبع�صها  كثرية  م�صاكل 
يبحث  مل  اإذا  بالتوقف  مهددا 
لتمويله  اأخرى   م�صادر  عن 
بتغطية  يقومون  رعاة  واإيجاد 

اجلانب الأكرب من امليزانية .
الأخرية  القرارات  قبل 
اخلا�صة  العليا  اللجنة  وت�صكيل 
اأهم  من  والتي  باملهرجانات 
الوزارات  مع  التن�صيق  مهامها 
وتب�صيط  لت�صهيل  املختلفة 
املهرجانات  كانت  الإجراءات 
بع�صها يح�صل  الفنية  امل�رصية 
على دعم كامل من الدولة، مثل 
ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان 

الدويل ومهرجان القاهرة الدويل 
ومهرجان  التجريبي  للم�رصح 
ال�صينمائي  الإ�صكندرية 
الإ�صماعيلية  ومهرجان 
�صماع  ومهرجاين  ال�صينمائي 
وطبول وغريها من املهرجانات 
املعروفة والتي تدعمها الدولة 
اأي�صا  وهناك   . كامل  كدعم 
الأخري  املهرجانات  بع�ض 
 %  80 علي  حت�صل  كانت  التي 
من الدعم اأو اأكرث مثل مهرجان 
والبع�ض  املراأة  ل�صينما  اأ�صوان 
قيمة  علي  يح�صل  كان  الآخر 
الأق�رص  مهرجان  مثل   %  70
لل�صينما الأفريقية، وهو الوحيد 
من  ميزانيته  ي�صتكمل  الذي 
لو  ولكن  الرعاة  بع�ض  خالل 
بتخفي�ض  الأخري  القرار  طبق 
الدعم بدءا من هذا العام �صوف 
املهرجانات  من  الكثري  تواجه 

يخرج  لن  ورمبا  كثرية  اأزمات 
للنور الكثري منها . بع�ض اأع�صاء 
اللجنة العليا للمهرجانات والتي 
على  الكبريين  املخرجني  ت�صم 
ال�صيد،  عبد  وداود  خان  بدر 
حممد  للمنتج  بالإ�صافة 
خليل  هالة  واملخرجة  العدل 
واملخرج عمرو �صالمة والفنان 
احلديني  حممود  القدير 
ع�صام  امل�رصحي  واملخرج 
الديكور  ومهند�ض  ال�صيد 
طارق  والناقد  العوامري  فوزي 
بع�صهم  اعرت�ض  ال�صناوي  
تخفي�ض  على  اجتماع  اول  يف 
ـ و�صيتم خالل  الدعم اإىل 40 % 
ملناق�صة  قادم  اآخر  اجتماع 
من  بدءا  القرار  هذا  تطبيق 
العام القادم ولي�ض احلايل، حتى 
من  املهرجانات  بع�ض  تتمكن 
عن  والبحث  اأو�صاعها  توفيق 

لبع�ض  الوقت  �صيق  لأن  رعاة 
من  ميكنها  لن  املهرجانات 
ايجاد م�صادر اأخرى للدعم غري 
اللجنة  اأن  يذكر   . الدولة  دعم 
اأ�صماء  ت�صم  للمهرجانات  العليا 
اأخرى يف جمالت متعددة منهم 
طارق الكومى وناير ناجى واأمني 

للثقافة،  الأعلى  املجل�ض  عام 
لق�صور  العامة  الهيئة  ورئي�ض 
عوا�ض   اأحمد  املخرج  الثقافة 
الإنتاج  �صئون  قطاع  ورئي�ض 
جالل  خالد  املخرج  الثقافى 
لل�صينما  القومى  املركز  ورئي�ض 
الدكتور خالد عبد اجلليل بجانب 

ممثلني عن الأمانة العامة ملجل�ض 
اخلارجية،  وزارات  وعن  الوزراء 
ال�صياحة،  املالية،  الداخلية، 
ال�صباب  املدنى  الطريان  الآثار، 
املحلية  التنمية  والريا�صة، 
وروؤ�صاء النقابات الفنية والأدبية 

ب�صفتهم. 

ف�صل ذريع لفيلم جديد لكيفن 
�صباي�صي ب�صبب »التحر�ش«

فيه  ميثل  جديد  فيلم  مني 
املتهم  �صباي�صي  كيفن 
انتهاكات  �صل�صلة  بارتكاب 
ذريع  جتاري  بف�صل  جن�صية، 
الأ�صبوع  نهاية  عطلة  خالل 
انطالقة  م�صجال  املا�صي 
التذاكر  �صباك  على  كارثية 
الأمريكية  ال�صينما  �صالت  يف 
ن�رصتها  اأرقام  اأظهرت  فقد 
ريبورتر«  هوليوود  »ذي  جملة 
»بيلونري  فيلم  اأن  املتخ�ص�صة 
يف  يعر�ض  الذي  كلوب«  بويز 
11 �صالة فقط يف �صائر اأنحاء 
يح�صد  املتحدة، مل  الوليات 
الأيام  يف  دولرا   618 �صوى 
يف  الأخذ  ومع  لعر�صه  الأوىل 
العتبار متو�صط �صعر بطاقة 
الوليات  يف  حاليا  ال�صينما 
املتحدة والبالغ 9،27 دولرات، 
فاإن هذه النتيجة تعني اأن �صتة 
فقط  املعدل  يف  اأ�صخا�ض 
توجهوا مل�صاهدة الفيلم يف كل 
قاعة عر�ض، بح�صب املجلة.

فيه  ي�صارك  الذي  الفيلم  هذا 
جانب  اإىل  �صباي�صي  كيفن 
اأن�صيل اإلغورت وتارون اإيغرتون، 
الفيديو  خدمة  عرب  موجود 
على الطلب منذ جويلية. غري 
اأن هذا الأمر ل يكفي لتف�صري 
الكارثية  النطالقة  هذه 

وكانت  ال�صينما  �صالت  يف 
�رصكة »فرتيكال اإنرتتاينمنت« 
املوزعة للفيلم قالت يف مطلع 
باأن  »ناأمل  احلايل:  ال�صيف 
التي  املريعة  التهامات  هذه 
مل  وهي  معينا،  فردا  تتناول 
تكن معروفة عند اإجناز الفيلم 
قبل �صنتني ون�صف ال�صنة كما 
تطال �صخ�صا يوؤدي دورا ثانويا 
كلوب(،  بويز  )بيليونريز  يف 
انطالق  على  �صلبا  توؤثر  لن 
كيفن  م�صرية  ومنيت  الفيلم«. 
جائزتي  احلائز  �صباي�صي 
فيلمي  يف  دوره  عن  اأو�صكار 
 )1995( �صا�صبكت�ض«  »يوجوال 
 ،)1999( بيوتي«  و«اأمرييكن 
اتهامه  منذ  قا�صمة  ب�رصبة 
بانتهاكات جن�صية يف حق اأكرث 
الوليات  يف  رجال  ع�رصة  من 

املتحدة وبريطانيا.
التهامات،  هذه  وبفعل 
»نتفليك�ض«  خدمة  ا�صتغنت 
املمثل  عن  التدفقي  للبث 
يف  عاما   59 البالغ  الأمريكي 
كاردز«  اأوف  »هاو�ض  م�صل�صل 
ا�صتبداله على  الناجح كما مت 
يف  بالمر  بكري�صتوفر  عجل 
ذي  اإن  ماين  ذي  »اأول  فيلم 
بدء  قبيل  دي�صمرب  يف  وورلد« 

عر�صه.

الدورة الـ75 من مهرجان البندقية .. هذه هي الأفالم العربية امل�صاركة

زياد الرحباين يك�صف عن اأغنيات باإم�صائه �صتغنيها والدته فريوز  

مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« للمو�صيقى الع�صكرية الرو�صية 

تنطلق الأربعاء الدورة اخلام�صة 
وال�صبعني من مهرجان البندقية 
هذا  ي�صهد  الذي  ال�صينمائي، 
امل�صابقة  داخل  عرو�صا  العام 
تكرمي  اإىل  اإ�صافة  وخارجها، 
يف  �صاهمت  �صخ�صيات  عدة 

العمل ال�صينمائي حول العامل.
العربية  ال�صينمائية  امل�صاركة 
زاوية  يف  تتواجد  العام  هذا 
اأ�صعت  »يوم  فيلم  »اآفاق«، عرب 
�صوؤدد كعدان،  للمخرجة  ظلي« 
�صيدة  ق�صة  يحكي  الذي 
يف  عالقة  نف�صها  جتد  رو�صية 
منطقة حما�رصة ب�صوريا خالل 
النا�ض  اأن  وتكت�صف  احلرب، 

»يفقدون ظاللهم يف احلرب«.
الأخرى  العربية  الأفالم  ومن 
فيلم  الق�صم  هذا  امل�صاركة يف 
»تل اأبيب ع نار« للمخرج �صامح 
ق�صة  يحكي  والذي  زعبي، 
�صمن  يعمل  �صاب  وهو  �صالم، 
فل�صطيني،  م�صل�صل  فريق 
جندي  اأفكار  من  ي�صتفيد 
اأحد  على  يلتقيه  اإ�رصائيلي 
للح�صول  حماولة  يف  احلواجز 
الختالف  ولكن  ترقية،  على 
كيف  لتحديد  يتزايد  بينهما 

ينتهي امل�صل�صل.
الأخرية  »الن�صخة  ق�صم  يف  اأما 
الق�صم  وهو  املهرجان«،  يف 

الذي يقدم الدعم لإنتاج اأفالم 
من دول اأفريقية، ومن العراق، 
ولبنان،  و�صوريا،  والأردن، 
فتم  الفل�صطينية،  والأرا�صي 
اختيار 6 م�رصوعات هي »بعلم 
امل�رصي  للمخرج  الو�صول« 
»�صارع  وفيلم  �صقر،  ه�صام 
مهند  العراقي  للمخرج  حيفا« 
اأموت.  اأنا  »اأمي  وفيلم  حيال، 
للمخرج  عنك«  فيلم  اآخر  هذا 
ليموهانغ جريامايا مو�صي�ض، و 
فيلم »حركة« للمخرج املغربي 
»غري  وفيلم  بوحمو�ض،  نادر 
مرو�ض« للمخرج �صاميون وود، 
وفيلم »مقعد النتظار« للمخرج 

�صهيب غازملباري.
ناق�صت  الأخرى  الأفالم  بع�ض 
مثل  باملنطقة،  متعلقة  ق�صايا 
 ISIS، Tomorrow. فيلم 
 The Lost Souls of
اأ�صهرا  يتتبع  الذي   ،Mosul
عيون  خالل  من  احلرب  من 
ليتحولوا  تدريبهم  مت  اأطفال 

اإىل انتحاريني.
ويفتتح املهرجان بعر�ض فيلم 
داميان  للمخرج   First Man
كما  العام،  هذا  دورة  �صازيل 
فاني�صا  املمثلة  تكرمي  �صيتم 
اأعمالها  جممل  عن  ريدغريف 

ال�صينمائية.

زياد  الكبري  الفنان  ك�صف 
اأن  احتمال  عن  الرحباين، 
فريوز،  ال�صيدة  والدته  تغني 
حلن  التي  الأغنيات  من  عددا 
كلماتها،  واألف  مو�صيقاها 
وقال اإنه �صيزورها قريبا لبحث 

املو�صوع معها بكل تفا�صيله.
واملو�صيقي  الكاتب  واأعلن 
يف  الرحباين،  زياد  وامل�رصحي 
حديث عرب اإذاعة »روتانا دلتا« 
ا�صتمعت  فريوز  ال�صيدة  اأن 
التي  الأغنيات  من  العديد  اإىل 

»ولكن  زياد،  اإم�صاء  حتمل 
املوقف،  �صّيد  كان  التاأجيل 
اآماًل اأن تعود وتدخل ال�صتوديو 
لكّنه  الأغنيات«.  هذه  وت�صّجل 
تزال  »ل  والدته  اأّن  اإىل  لفت 
�صوتها  يف  لتمرينات  تخ�صع 

و�صيزورها قريباً جدا للبحث يف 
اأمور عّدة«وك�صف الرحباين عن 
املحطات  كل  تتابع  والدته  اأّن 
ب�صكل  وال�صحف  التلفزيونية 
اإىل  ت�صتمع  اأنها  حتى  ممتاز 

جممل الإذاعات.

انطلق مهرجان »�صبا�صكايا با�صنيا« 
يف  الرو�صية  الع�صكرية  للمو�صيقى 

والذي  مبو�صكو  احلمراء  ال�صاحة 
ي�صارك فيه اأكرث من ع�رصين فرقة 

خمتلف  من  ع�صكرية  مو�صيقية 
فعاليات  و�صت�صتمر  العامل  اأنحاء 

اليوم  اىل  مو�صكو  يف  املهرجان 
الثاين من ال�صهر املقبل.



ثقافةالإثنني 03   �سبتمرب  2018  املوافـق  ل23 ذو احلجة 1439هـ 16
روؤى

�شاعر الثورة مفدي 
زكرياء وظلم اجلزائر

 عندما يتجدد الحتفال بلحظات هامة من الذاكرة اجلزائرية على اجلزائريني اأن يتاأملوا واقعهم واأحوالهم يف جميع امليادين، 
لأجل قراءة واعية للمتغريات التاريخية و التحولت الجتماعية، ق�سد التقييم والتقومي والبحث يف الأهداف النوفمربية 

اجلليلة وطبيعة التعامل معها الآن وغدا. وهنا نتذكر �ساعر الثورة مفدي زكريا، فماذا  لو عاد هذا  الأ�سبوع؟لو جاءنا ال�ساعر 
و�ساأل عن اآثاره ال�سعرية والنرثية؟، فبماذا جنيب؟ اإذا بحثنا يف املكتبات فلن جند فيها دواوين �ساعرنا، و طلبتنا يف الآداب اإذا 

�ساألوا عن ديوان” اللهب املقد�س” اأو الإلياذة فقد يجيدون ن�سخة اأو ن�سختني يف كربى اجلامعات، ورمبا لن يجدوا ، ول داعي 
للبحث عن ديواين “حتت ظالل الزيتون و”من وحي الأطل�س” فهما غائبان ورمبا الكثري من الباحثني يف الأدب اجلزائري ل 

يعلمون بان ال�ساعر الثوري قد كتبهما اأ�ساًل، وهما ي�سمان ال�سعر الذي كتبه يف تون�س واملغرب بعد ال�ستقالل.وهنا نعتذر ملفدي 
لأننا ل نعلم �سبب اختياره العي�س- اأثناء ال�ستقالل- بتون�س واملغرب، بعيدا عن الوطن الذي تغنى به....

د. وليد بوعديلة

العالقة بني مفدي و 
بومدين؟؟

الكبري  اجلزائري  ال�شاعر  اإن 
للح�شن  مديحا  كتب  قد  مفدي  
الثاين وبورقيبة ومل ميدح بومدين، 
تبحث  التي  الأ�رسار  من  وهدا 
تلك  عا�ش  من  لدى  اأجوبة  عن 
مفدي  بني  الختالف  من  الفرتة 
الدين  حمي  يقدم  وقد  وبومدين، 
)ابن  ال�شيخ  �شليمان  اأو  عميمور 
طالب  احمد  اأو  مفدي(  ال�شاعر 
جوابا  غريهم  اأو  الإبراهيمي 
لالأجيال ال�شابة عن اأ�شباب ابتعاد 
مع  واختالفه  وطنه  عن  ال�شاعر 

النظام البومديني؟.  
يجد  فلن  مفدي  عاد  واإذا 
تقدره  التي  الكثرية  الدرا�شات 
الدولة  لن  ومنا�شاًل،  �شاعراً 
واأهملته،  عنه  ان�شغلت  اجلزائرية 
عن  مفدي-  –يا  ن�شمع  فلم 
ولية  يف  عنك  ثقايف  مهرجان 
اإعادة  عن  ن�شمع  ومل  غرداية؟ 
اإننا  بل  ال�شعرية؟  دواوينك  لطبع 
بالعامية،  �شعراً  لك  اأن  نعرف  ل 
لأنه مل ين�رس اإطالقاً؟؟، فعذراً لك 
اأيها ال�شاعر الثائر.ومل ت�شع وزارة 
الثقافة لن�رس الدرا�شات اجلامعية 

كما  مفدي،  �شعر  در�شت  التي 
البحث  خمابر  يف  اأن  الباحثني 
الأكادميية قد بحثوا يف �شعره، من 
ال�رسق اإىل الغرب  ومن ال�شمال اإىل 
الأعمال،  ن�رس  دون  لكن  اجلنوب 
والهيئات  الن�رس  دور  مهمة  وهي 

املكلفة بالثقافة ولئياً...
من  الكثري  اجلزائر  اأ�شاعت  وقد 
الثقافية  واملنا�شبات  ال�شنوات 
اجلهوي  الطابع  وذات  الكبرية 
لن�رس  اللتفات  دون  والدويل 
اخلا�شة  اجلامعية  الأطروحات 
وجدت  لو  وحتى  زكريا،  مبفدي 
�شيق  نطاق  على  توزع  فهي 
ا�شرتايجية  وجود  عدم  ظل  يف 
القافية  املهمة  ،وكان  للتوزيع 
اخذ  و  الكتاب  بطبع  تنتهي 
دون  من  العمومية  اخلزينة  اأموال 
تخطيط لالنت�شار الوطني اأو حتى 

اجلهوي. 

اأين الكتب حول 
�ساعرنا؟؟

زكريا  تناولت مفدي  التي  والكتب 
هي  ظلت  بعيدة  �شنوات  من 
جدية،  طبعات  دون  من  الأخرى 
ويحي  نا�رس  حممد  كتب  مثل 
ال�شيخ �شالح وحوا�ش بري وبلحيا 

الطاهر…

اأو الندوات  والكثري من امللتقيات 
عنك يا مفدي كانت مواعيد موؤقتة 
وغري موؤ�ش�شة على بعد النظر، فهي 
جتمع الدار�شني وتنفق الأموال من 
الدرا�شات  لطباعة  ال�شعي  دون 
وتوزيعها، وهي تنتهي عندما تبداأ، 
اأو لنقل عندما تن�رسف ال�شلطات 
ح�رست  التي  والع�شكرية  املدنية 
افتتاح الن�شاط القايف حتت مظلة 
الوطنية  الحتفال  باملنا�شبات 

وجتديد العهد مع ذاكرة الأمة.
للذاكرة  خيانة  اإنها  واحلقيقة 
وف�شاد  العام  للمال  وتبذير 
بالوطنية  مغلف  واإداري  �شيا�شي 
الراحلني  وتكرمي  الرتاث  واإحياء 
من الرجال) اأق�شد معنى الرجولة 

ولي�ش الذكورة(؟. 
لأن  الثورة  �شاعر  يا  واعذرنا 
عجزت  قد  امل�شتقلة  اجلزائر 
م�شل�شل  اأو  �شناعة  عن  تعجز  و 
عن م�شارك الن�شايل كما عجزت 
مع  بومدين  نف�شه  الفعل  عن 
ومالك بن نبي و زيغود يو�شف و 
وغريهم  البراهي  الب�شري  ال�شيخ 
من  ال�شخ�شيات الفكرية والثورية 

وال�شيا�شية..؟؟
الذي  الدرامي  الفني  العمل  وهو 
رجاهم  عن  امل�رسيون  اأجنزه 
عبد  وجمال  ح�شني  طه  مثل 
اإذا عاد  النا�رس وال�شادات و…و 

خانت  اجلزائر  ف�شيجد  مفدي 
عهد ال�شهداء و البع�ش من الذين 
مبادئ  ن�شوا  قد  فرن�شا  اخرجوا 
اإىل  وحتولوا  النوفمربية،  الثورة 
املنا�شب  يف  �شيا�شيني  طماعني 
م�شعل  ي�شلموا  ومل  واملكا�شب 
القيادة لل�شباب، حتى اأ�شبح هذا 
ووطنه،  لتاريخه  كارها  ال�شباب 
ول يرى يف الآباء املجاهدين اإل 
متاجرين بالتاريخ و الثورة)حا�شا 

الرجال الوطنيني(.

يا مفدي ...ا؟

لواقع  عاد-  مفدي-اإذا  �شيحزن 
املوؤ�ش�شات  يف  العربية  اللغة 
فاللغة  ال�شوارع،  ويف  الر�شمية 
اأثر  ول  عو�شتها،  الفرن�شية 
لالمازيغية، لأن  اجلزائر ت�شاحلت 
مع فرن�شا  وتفاعلت مع الكثري من 
امل�شائل الهامة معها بخا�شة يف 
الرتبية و الثقافة والقت�شاد بعيدا 
وقنابله  التاريخ  جراحات  عن 
ال�شتعمار  وجمازر  ال�شيا�شية 
واجلماجم  الر�شيف  و�رسقته 
و.... و�شيكت�شف اأننا  قد جعلناه 
واملكتبات  للمدار�ش  ا�شما 
خطاه  على  ال�شري  دون  من 
ومتجيد  للوطن  الإخال�ش  يف 

وتقدي�ش”ق�شما”،  التاريخ 
يكتفي  كيف  بعيد  من  و�شي�شهد 
اإىل  البلدية  من  امل�شوؤلون 
ال�شلطوي بن�شاط  الهرم  قمة 
-من  زمن  متكرر  برتوكلي 
منا�شبة  كل  يف  ال�شتينات- 
وطنية، ثم الن�رساف لتوزيع ريع 
الغالبى واأرا�شي  واأموال  الدولة 
املايل  الف�شاد  وممار�شة  الوطن، 

وال�شيا�شي و…
قد  الأمم  �شيجد  مفدي  عاد  اإذا 
الإن�شان  كثريا يف حقوق  تقدمت 
والدميقراطية  التعبري  وحرية 
كل  العلمية  يف  الكفاءة  وت�شجيع 
لكن  خا�ش،  اأو  عمومي  قطاع 
�شيجد وطنه حما�رسا بال�رسعية 
وهو   ، العرو�شي  الفكر  و  الثورية 
الدول  من  كثري  عن  متخلف 
التعبري  حرية  يف  الإفريقية 
الت�شال،  و�شيالحظ  وتقنيات 
املنجزات  يف  التطور  من  الكثري 
الروح  لكن  والبنايات  والهياكل 
فيها  وتتحكم  ت�شريها  التي 
الأمم  ركب  عن  متاأخرة  مازالت 
اأننا  مفدي  �شيجد  احل�شاري. 
�شيء،  كل  يف  فرن�شا  اإىل  نلجاأ 
ال�شائدة  ومر�شانا  هي  فلغتها 
من  واأجيال  عندها،  يعاجلون 
اجلزائريني ا�شتقرت فيها اأو هي 

بكل  اإليها  الهروب  فر�شة  تنتظر 
الر�شمية  فرن�شا  اإن  بل  و�شيلة، 
ومل  للجزائر،  ا�شتعمارها  جمد 
ال�شهداء  وطن  برملان  يتحرك 
ال�شتعمار،  يجرم  قانون  لجناز 
ئر  ا جلز ا ) ؟ ؟ ( ل جا ر يبقى   و
جترميها  يف  ويحلمون  يفكرون 
فاأي  ور�شمية،  قانونية  بطريقة 

ذل هذا يا �شاعر الثورة؟  

اأخرياً:

يجد  فلن  مفدي  عاد  اإذا 
يجدها  ولن  كلياً  بي�شاء  اجلزائر 
قد  اأنه  الأكيد  لكن  كلياً،  �شوداء 
يفكر  وقد  العودة،  على  يندم 
الوطني  �شعره  كل  اإحراق  يف 
التي  املعجزات  جزائر  عن 
املبكيات  جزائر  اإىل  حتولت 
�شيختفي  عاد  امل�شحكات، واإذا 
يف  يتحركون  الذين  من  الكثري 
امل�شهد الوطني �شيا�شياً و مالياً، 
خوفاً من قنابله ال�شعرية، و�شرتاً 
ليت  فيا  وخياناتهم،  لف�شائحهم 
الأمري  ليت  يا  يعودون،  الرجال 
زيغود  ليت  يا  ياأتينا،  القادر  عبد 
ال�شهداء  كل  ليت  يا  اإلينا،  يعود 
يقومون حلمايتنا من الذين خانوا 

العهد النوفمربي.

عندما يبتعد 
ي�سرُب  الذي  للعُدُوّ    

ال�ساَي 
يف  َفَر�ٌس  كوخنا  يف 

الدَخاِن
حاجباِن  لها  وبْنٌت 

كثيفاِن ،
عيناِن ُبنيتان ، و�َسَعُر 
الأغاين  َكَلْيِل  طويٌل 

على الكِتْفنِي .
تفارُقُه  ل  و�سوَرُتها 
يطُلُب  جاءنا  ُكَلّما 

ال�ساي 
عن  ُيَحَدُثنا  ل  ُه  لكَنّ
 ، امل�ساء  يف  م�ساغلها 
َتَرَكْتُه  َفَر�ٍس  وَعْن 
ة  قَمّ على  الأَغاين 

الَتِلّ ..../
كوخنا  يف   ...*

من  الَعُدُوّ  ي�سرتيُح 
الُبندقّية ، 

مثلما يفَعُل ال�سيُف . 
يغفو قلياًل على مقعد 
ويحُنو   ، اخَلْيُزراِن 
 ، قْطتنا  َفْرِو  على 

ويقوُل لنا دائمًا : 
ة!  ل تلوموا ال�سحَيّ
ن�ساأَُلُه : م�سْن هَي ؟ 

ُفُه  فيقوُل : َدٌم ل ُيَجِفّ
الليُل .../ 

اأَزراُر  تلمُع   ...  *
ِتِه عندما يبتعْد  �ُسرْتَ
ِعْم م�ساًء ! و�َسِلّْم على 

بئرنا 
 . التني  ِجَهِة  وعلى 

وام�ِس الُهَوْيَنى على 
حقول  يف  ظَلّنا 

على  و�َسِلّْم   . ال�سعري 
 . الأَعايل  يف  �َسْرونا 
ابَة البيِت  ول َتْن�َس َبَوّ

مفتوحًة يف الليايل .
َخْوَف  َتْن�َس  ول   
من  احل�سان 

الطائراِت 
ُهَناَك   ، علينا  و�َسِلّْم 

�سَع الوقُت .../ اإِذا اَتّ
هذا الكالُم الذي كان 

نا  يف ُوِدّ
الباب  على  َنقوَل  اأَن 
داً  جِيّ َمُعُه  َي�سْ  ...

داً ، َجِيّ
عال  ال�سُّ يف  ُئُه  وُيَخِبّ

ال�سريع 
وُيْلقي به جانبًا 

ة  فلماذا يزور ال�سحَيّ

ُكَلّ م�ساٍء ؟
ِمْثَلنا  اأَمثالنا  ويحَفُظ 

 ،
وُيعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها 

 ،
ذاتها  مواعيدنا  عن 

�ِس ؟  يف املكان املَُقَدّ
لول امل�سد�ُس 

يف  الناُي  لختلَط 
الناِي .../ 

تنتهي  لن   ...*
دامت  ما  احلرُب 
تدوُر  فينا  الأر�ُس 
فلَنُكْن   ! نف�سها  على 
بني اإِذا كان ي�ساأُلنا  َطِيّ
بنَي  َطِيّ هنا  نكوَن  اأَن 

.
 « لطّيار  عراً  �سِ ويقراأُ 

ييْت�س« : اأَنا ل 
اأُدافُع  الذيَن  اأُحُبّ 
اأَنني  كما   ، عنُهم 
اَلذيَن  اأُعادي  ل 

اأُحارُبهْم ...
كوخنا  من  يخرُج  ثم 

اخل�سبِيّ ، 
مرتاً  ثماننَي  ومي�سي 

اإىل 
هناك  احلجرِيّ  بيتنا 
ْهِل  ال�َسّ َطَرِف  على 

/...
يا  بيتنا  على  �َسِلّْم   *

غريُب .
ل  قهوتنا  فناجنُي 
تزال على حالها ، هل 
ُمّ اأَ�سابَعَنا فوقها ؟ َت�سُ

هل تقوُل لبنتك ذات 

واحلاجبنِي  اجلديلِة 
لها  اإَِنّ  الكثيفنِي 

�ساحبًا غائبًا ، 
ل   ، زياَرَتها  يتمَنّى 

ِل�سْيٍء ...
ِمْراآَتها  ليدخل  ولكْن 

ُه :  ويرى �سَرّ
من  ُتَتَبُع  كانت  كيف 

بعده ُعْمَرُه 
بدًل ِمنه ؟ �َسِلّْم عليها  

َع الوقُت .../ اإِذا ات�َسّ
الذي  الكالُم  *هذا 

ا  كان يف ُوِدِنّ

حممود دروي�س
)من ديوان »ملاذا تركت 
احل�سان وحيدا« 1995(
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احلرب بو�سائل اأخرى:

م�صتقبل الأداة »اجليو-اقت�صادية« 
يف ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية
رغم تباهي الوليات املتحدة الأمريكية باأنها اأقوى اقت�ساد يف العامل، اإل اأنها اأهملت املكون 

القت�سادي كاأداة مهمة لل�سيا�سة اخلارجية، مع اأنها جنحت من خالله يف احلفاظ على م�ساحلها 
ا يف املا�سي. ويف املقابل كانت الأولوية للقوة الع�سكرية، لن�سهد خالل ال�سنوات املا�سية  خارجًيّ
»ع�سكرة« لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، يف الوقت الذي تعتمد فيه القوى الدولية ال�ساعدة، 

ل �سيما رو�سيا وال�سني، على القوة القت�سادية كمحدد اأ�سا�سي لل�سعود، وحتدي الهيمنة 
الأمريكية على النظام الدويل.

تاأليف : روبرت بالكويل وجينيفر هاري�س
اإعداد: مروة �صبحي منت�رص/مركز 

امل�صتقبل لالأبحاث و الدرا�صات 
املتقدمة

االنتخابات  على  اأ�صهر  �صبعة  وقبل 
يف  لها  املقرر  االأمريكية  الرئا�صية 
�صدر  املقبل،  نوفمرب  من  الثامن 
موؤلف بعنوان »احلرب بو�صائل اأخرى: 
اإدارة  وفن  االقت�صادية  اجلغرافيا 
)روبرت  موؤلفاه  فيه  يدعو  الدولة«، 
بالكويل، وجينيفر هاري�س( اإىل اإعطاء 
االقت�صادية  للقوة  جمدًدا  االأولوية 
اجليو�صيا�صية  امل�صالح  لتحقيق 
بعد  خا�صة  املتحدة،  للواليات 
الع�صكرية  للقوة  املتتالية  االإخفاقات 
االأمريكية  امل�صالح  حماية  يف 

خارجًيّا.
الواليات  اأن  املوؤلفان  يو�صح  بدايًة 
تغافلت  قد  االأمريكية  املتحدة 

عليه،  تاأ�ص�صت  الذي  التقليد  عن 
االأدوات  ا�صتخدام  على  يقوم  والذي 
اأهداف  لتحقيق  االقت�صادية 
جيو�صيا�صية، والتي يعرب عنها املوؤلفان 
بها  ويق�صد  بـ«اجليو-اقت�صادية«، 
»ا�صتخدام االأدوات االقت�صادية لتعزيز 
الدفاع عن امل�صالح الوطنية، وحتقيق 
نتائج جيو�صيا�صية مفيدة، وا�صتك�صاف 
للدول  االقت�صادية  ال�صيا�صات  اآثار 
اجليو�صيا�صية  االأهداف  على  االأخرى 
االأمريكية«.  املتحدة  للواليات 
اجليو-اقت�صادية  ال�صيا�صات  وتت�صمن 
على �صبيل املثال: ال�صيا�صة التجارية، 
االقت�صادية،  العقوبات  اال�صتثمار، 
النقدية،  ال�صيا�صة  امل�صاعدات، 

�صيا�صات الطاقة.

ال�سيا�سات اجليو-اقت�سادية 
ا: تاريخًيّ

يبداأ الكتاب بتحليل ال�صيا�صات اجليو-
اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  اقت�صادية 
حيث  تاريخي،  منظور  من  االأمريكية 
يوؤكد تراجع اعتماد ال�صيا�صة اخلارجية 
على ال�صيا�صات اجليو-اقت�صادية على 
بعد  وخا�صة  االأمريكي،  التاريخ  مر 
اأ�صبحت  التي  الباردة  احلرب  انتهاء 
نقطة حتول عن ا�صتخدام ال�صيا�صات 
اجليو-اقت�صادية، والرتكيز يف املقابل 
على البعد الع�صكري يف حتقيق اأهداف 

ال�صيا�صة اخلارجية االأمريكية. 
املتحدة  الواليات  اعتماد  تاريخ  وعن 
اجليو-اقت�صادية  ال�صيا�صات  على 
اأ�صار  االأمريكية،  امل�صلحة  لتحقيق 
املائتي  مدار  على  اأنه  اإىل  املوؤلفان 
�صناع  اعتمد  عمرها  من  االأوىل  عام 
على  بانتظام  االأمريكي  القرار 
الو�صائل االقت�صادية لتحقيق امل�صالح 
اأن  اإىل  الكتاب  في�صري  اال�صرتاتيجية. 
املتحدة  للواليات  املوؤ�ص�صني  االآباء 
االقت�صادية  االأدوات  ا�صتخدموا 
ال�صنوات  ويف  بالدهم.  وحدة  لتعزيز 
اأن  اأيقنوا  االأمريكية،  للثورة  التالية 
حتقق  اأن  ميكن  ال  املتحدة  الواليات 
اأ�صبحت  اإذا  اإال  احلقيقي  اال�صتقالل 
و�صائل  حيازتهم  لعدم  ذاتًيّا،  مكتفية 
االأوروبية  القوى  ملواجهة  اأخرى 
الو�صيلة  اأن  راأوا  ولذا  اال�صتعمارية، 
الوحيدة  الو�صيلة  هي  االقت�صادية 

حلماية بلدهم النا�صئ.
اال�صتخدام  تاريخ  لعر�س  وا�صتمراًرا 
اجليو- لل�صيا�صات  االأمريكي 

اأنه مع  اإىل  اأ�صار املوؤلفان  اقت�صادية، 
بداية احلرب العاملية االأوىل مت�صكت 
جتارًيّا،  باحلياد  املتحدة  الواليات 
عام  احلرب  دخلت  عندما  ولكنها 
1917 تبنت وا�صنطن وحلفاوؤها ح�صاًرا 
غذائًيّا على اأملانيا، ثم حظرت جميع 
االإ�صكندنافية  الدول  اإىل  ال�صادرات 

وهولندا حتى يلتزموا احلياد. 
ال�صابق  االأ�صبق  الرئي�س  اعتمد  كما 
»وودرو ويل�صون« على االأدوات اجليو-

اقت�صادية من اأجل اإنهاء احلرب وتاأمني 
ال�صالم؛ حيث اأقنع »ع�صبة االأمم« باأن 
االقت�صادية  املقاطعة  هو  اأف�صل حل 
للدول املعتدية، باالإ�صافة اإىل تاأكيده 
القوة.  كذلك على احلاجة ال�صتخدام 
الواليات املتحدة  اأن  الكتاب  وي�صيف 
يف  ا�صتثماراتها  زيادة  اإىل  �صعت 
 1945-1934 عامي  فبني  اخلارج، 
للتبادل  اتفاقية   29 وا�صنطن  وّقعت 
اأمريكا  بلدان  خمتلف  مع  التجاري 
اآ�صيا، حاولت وا�صنطن  الالتينية. ويف 
�صعود  تقوي�س  اقت�صادية  بو�صائل 

اليابان. 

تراجع الهتمام بال�سيا�سات 
اجليو-اقت�سادية:

االهتمام  لرتاجع  املوؤلفان  يوؤرخ 
اجليو- بال�صيا�صات  االأمريكي 

اقت�صادية مع بداية احلرب الباردة بني 
الواليات املتحدة واالحتاد ال�صوفيتي 
احلرب  مرحلة  فخالل  ال�صابق، 
االأمريكية  ال�صيا�صة  قامت  الباردة 
للقوة  الع�صكري  االحتواء  على 
�صناع  نظر  مع  �صيما  ال  ال�صوفيتية، 
االقت�صاد على  اإىل  االأمريكيني  القرار 
م�صالح  كافية حلماية  و�صيلة غري  اأنه 
الدولة اخلارجية. وي�صيفان اأنه خالل 
مرحلة االنفراج االأمريكي مع االحتاد 
االنفراج  اأن  وا�صنطن  راأت  ال�صوفيتي 
هي عملية جيو�صيا�صية اإىل حد كبري، 

ا. وذات م�صمون اقت�صادي �صئيل جًدّ
االقت�صاد  اإدارة  فن  اأن  الكتاب  ويوؤكد 
الواليات  لدى  مفقوًدا  فًنّا  اأ�صبح 
املتحدة االأمريكية بعد انهيار االحتاد 
بها  رحب  اخلطوة  وهذه  ال�صوفيتي، 
ال�صني  ا�صتخدمت  حيث  خ�صومها؛ 
االأدوات  االأول  املقام  يف  ورو�صيا 
تقوي�س  اأجل  من  اجليو-اقت�صادية 
تراجع  اأ�صعف  كما  وا�صنطن،  نفوذ 
عن  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اجليو- ال�صيا�صات  على  االعتماد 

اآ�صيا  يف  حلفائها  ثقة  اقت�صادية 
ال�صغط  على  ال�صني  و�صجع  واأوروبا، 
العنان  اأطلق  كما  اجلوار،  دول  على 
واأمريكا  اإفريقيا  يف  ال�صيني  للنفوذ 
الالتينية، كما �صمح لرو�صيا بال�صيطرة 
جمدًدا على الف�صاء ال�صوفيتي ال�صابق، 
وقلل من النفوذ االأمريكي يف عدد من 

العوا�صم العربية ال�صديقة.
احلادي  اأحداث  اأن  املوؤلفان  ويرى 
اإىل  دفعت   2001 �صبتمرب  من  ع�رص 
يف  الع�صكرية  للقوة  الغلبة  تكون  اأن 
فعلى  االأمريكية،  اخلارجية  ال�صيا�صة 
»جورج  الرئي�س  اإدارة  اأن  من  الرغم 
متويل  من  احلد  حاولت  بو�س«  دبليو 
االإرهاب، اإال اأن احلرب على االإرهاب 
والطائرات  الربية،  القوات  خا�صتها 
طيار.  بدون  والطائرات  املقاتلة، 
ويوؤكدان اأن هذه النتائج تاأتي بتكاليف 
وعلى  االأمريكي  الداخل  على  باهظة 
امل�صلحة االأمريكية؛ حيث ترتاكم -مع 
مرور الوقت- تلك التكاليف مع و�صع 
دويل غري مواٍت جتد فيه وا�صنطن من 
ثم  ومن  ت�صحيحه.  مبكان  ال�صعوبة 
يوؤكد الكتاب �رصورة ا�صتعادة الواليات 
اجليو- دورها  االأمريكية  املتحدة 

مكا�صب  لها  حقق  الذي  اقت�صادي 
كثرية يف املا�صي.

ال�سيا�سات »اجليو-
اقت�سادية للمناف�سني:

اأن  كيف  حتليل  يف  املوؤلفان  يف�صل 

يوظفون  املتحدة  الواليات  مناف�صي 
�صالح  يف  اجليو-اقت�صادية  االأدوات 
حيث  اخلارجية؛  �صيا�صاتهم  اأجندة 
تتفق بكني ومو�صكو على مبداأ املكافاأة 
والعقاب االقت�صادي، فتواجه اأي دولة 
تقاوم م�صاحلهما بعقوبات اقت�صادية. 
ويف هذا ال�صاأن يطرح املوؤلفان اأمثلة 
ا�صتخدام  يف  الدولتني  لنجاح  عديدة 
»اجليو-اقت�صادية«  ال�صيا�صات 
عالقة  ومنها  م�صاحلهما،  لتحقيق 
الكتاب  يطرح  حيث  بتايوان،  ال�صني 
للجنة  ال�صيا�صي  املكتب  اأن  كيف 
اأغدق  ال�صيوعي  للحزب  املركزية 
مربحة  جتارية  بفر�س  تايوان  على 
ال�صيا�صية بعيًدا  بالت�صويات  لكي تقبل 
ال�صني  عن اال�صتقالل. فقد اعتقدت 
اأن قوتها ال�صيا�صية على تايوان �صتزيد 
قوتها  تزيد  عندما  جنب  اإىل  جنبًا 
بكني،  نظر  وجهة  ومن  االقت�صادية. 
االقت�صادي  االعتماد  زاد  كلما  فاإنه 
املتبادل بني البلدين، كلما قل احتمال 
طلب تايوان لال�صتقالل. كما ت�صتثمر 
اأنها االأكرث  ال�صني يف باك�صتان، وتعلم 
لوا�صنطن.  م�صاكل  �صنع  يف  مهارة 
على  لل�صني  الكبري  النفوذ  وميثل 
اإ�صالم اأباد م�صدًرا غري مبا�رص لنفوذ 

�صيني يف مواجهة وا�صنطن.
واأو�صح املوؤلفان كيف يوازن الرئي�س 
بني  بوتني«  »فالدميري  الرو�صي 
خالل  من  الرو�صية  القوة  ا�صتخدام 
النووية  التكنولوجيا  مثل  االإغراءات 
اجليو- املمار�صات  وبني  الرو�صية 
وال�صني  رو�صيا  اأن  ويريان  اقت�صادية، 
اللتني  الوحيدتني  الدولتني  لي�صتا 
ت�صتخدمان االأدوات اجليو-اقت�صادية، 

ولكنهما االأخطر يف هذا ال�صاأن.

ن�سائح لالإدارة اجلديدة

جديدة  اأمريكية  اإدارة  قدوم  مع 
من  الع�رصين  يف  القيادة  �صتتوىل 
�رصورة  املوؤلفان  يوؤكد  القادم،  يناير 
اجليو-اقت�صادية  ال�صيا�صات  عودة 
�صئون  اإدارة  مداخل  اأحد  لتكون 
فيه  تواجه  وقت  يف  االأمريكية  االأمة 
الواليات املتحدة العديد من االأزمات 
وحاجة  خارجًيّا،  واالإخفاقات 
اأدوات  التفكري يف  اإىل  اال�صرتاتيجيني 

جديدة الإدارة الدولة.
االأمريكي  التاريخ  قراءة  اأن  ويوؤكدان 
توفر بال �صك نظرة ثاقبة حول الدور 
ال�صحيح لل�صيا�صات اجليو-اقت�صادية. 
ولكن مع تغري العامل ي�صعب على �صناع 
القدمية.  االأدوات  ا�صتخدام  القرار 
االأدوات  على  االعتماد  عليهم  ولذا 
خا�صة  اجلديدة،  اجليو-اقت�صادية 
�صيا�صات الطاقة، ال �صيما مع الطفرة 
الذي  ال�صخري  النفط  االأمريكية من 

اأعاد ت�صكيل الواقع اجليو�صيا�صي عرب 
العامل.

املتحدة  الواليات  اختيار  قبل  ولكن 
على  االقت�صادي،  لثقلها  االأمريكية 
ذلك  يكون  كيف  تقرر  اأن  وا�صنطن 
اأن  املوؤلفان  يرى  حيث  لها،  منا�صبًا 
تلك املهمة لي�صت �صهلة، الأن العديد 
اجليو-اقت�صادية  املقاربات  من 
املقاربات  مع  للمفا�صلة  تخ�صع 
�صناع  يعطيها  التي  اجليو-�صيا�صية 
�صياغة  عند  االأكرب  الوزن  القرار 

ال�صيا�صات. 
اجلديدة  االأمريكية  االإدارة  ويدعوان 
الإدماج  الدوؤوب  العمل  �رصورة  اإىل 
اجليو-اقت�صادية  اال�صرتاتيجيات 
وكحد  اخلارجية.  �صيا�صاتها  يف 
القادة  من  ذلك  �صيتطلب  اأدنى، 
للراأي  بالتف�صيل  ال�رصح  االأمريكيني 
يف  املتحدة  الواليات  وحلفاء  العام 
اإ�صرتاتيجيتها  عنا�رص  ماهية  اخلارج 
يجتمع  وعندما  اجليو-اقت�صادية. 
مع  االأمريكيون  الدبلوما�صيون 
عليهم  ينبغي  االأجانب،  نظرائهم 
تكري�س وقت ل�صياغة تفاهم م�صرتك 
حول الدور املنا�صب للقوة االقت�صادية 
و�صيحتاج  الكربى،  االإ�صرتاتيجية  يف 
والعقاب  باالإكراه  التلويح  اإىل  القادة 
اجليو-اقت�صادي ،واأخرًيا على �صانعي 
هامة  اأ�صئلة  مع  التعامل  ال�صيا�صات 
املوارد  تخ�صي�س  كيفية  قبيل:  من 
يف جمال ال�صيا�صة اخلارجية، وكذلك 
االأمريكي  الع�صكري  االإنفاق  حجم 
ع�رص  احلادي  اأحداث  بعد  املتزايد 
روؤية  من  الرغم  وعلى  �صبتمرب.  من 
تزال  ال  الع�صكرية  القوة  اأن  املوؤلفني 
اأنهما يدعوان الكوجنر�س  اإال  حيوية، 
اإىل حتويل بع�س موارد وزارة الدفاع 
تطبيق  جتاه  )البنتاغون(  االأمريكية 
لتعزيز امل�صالح  االقت�صادية  االأدوات 
الوطنية للواليات املتحدة االأمريكية، 
وت�صجيع  اخلارجية،  وامل�صاعدات 

اال�صتثمار يف اخلارج. 
والإجناز تلك التحوالت، حتتاج الواليات 
كممثل  مكانتها  ت�صتعيد  اأن  املتحدة 
ال�صاحة  على  قوي  جيو-اقت�صادي 
القدرة  لك�صب  وحتتاج  العاملية، 
االقت�صادي  االإكراه  مواجهة  على 
احلكومات  متار�صه  الذي  املتنامي 
�صد  واأوروبا  اآ�صيا  يف  اال�صتبدادية 
جريانهم وخارجهما. و�صيتطلب تبني 
ذلك حتوال جوهرًيّا يف كيفية اعتماد 
وا�صنطن �صيا�صة التحول الفكري التي 
اأن تاأتي فقط عن طريق تاأييد  ميكن 
واأًيّا  والكونغر�س.  الرئا�صية  القيادة 
كانت االإدارة االأمريكية القادمة، فاإن 
عليها االهتمام بال�صيا�صات واالأدوات 
اجليو-اقت�صادية لتكون اإحدى اأولويات 

االإ�صرتاتيجية االأمريكية الكربى.
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ال�صكري من النوع الثاين يزيد خطر الإ�صابة مبر�ض باركن�صون
�أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�ل�سكري  مبر�ض  �لإ�سابة 
من  تزيد  �لثاين  �لنوع  من 
�ل�سلل  مبر�ض  �لإ�سابة  خطر 
با�سم  �ملعروف  �لرعا�ض 
مر�ض باركن�سون، بن�سبة �لثلث 

تقريبا.
جامعة  يف  باحثون  و�عتمد 
نتائج  على  لندن  كوليدج 
عاما   12 خالل  �إليها  تو�سلو� 
من �إح�سائيات قو�عد �لبيانات 
يف �مل�ست�سفيات بجميع �أنحاء 

�إجنلرت�.
�لبيانات  يف  �لباحثون  ونظر 
�لتي تك�سف �أن هناك �أكرث من 
مليوين �سخ�ض مت �إدخالهم �إىل 
�إ�سابتهم  ب�سبب  �مل�ست�سفى 
مبر�ض �ل�سكري من �لنوع �لثاين 
مقارنتها  ومتت  مرة،  لأول 
�سخ�ض  ماليني  �ستة  ببيانات 
�إل  بال�سكري،  م�سابني  غري 
من  جمموعة  �أجرو�  �أنهم 
و�جلر�حية  �لطبية  �لعمليات 
�لدو�يل  عروق  مثل  �لب�سيطة 
�لدودية  �لز�ئدة  و��ستئ�سال 

و��ستبد�ل مف�سل �لفخذ.
مليوين  من  �أكرث  بني  ومن 
�سخ�ض م�ساب بد�ء �ل�سكري، 
ت�سخي�سا   14252 هناك  كان 

وقت  يف  باركن�سون  ملر�ض 
لحق من دخولهم �مل�ست�سفى، 
بني  من   20878 مع  مقارنة 
�سخ�ض  ماليني   6 من  �أكرث 
مت  �ل�سكري،  مر�ض  دون 
ت�سخي�سهم يف وقت لحق من 
دخولهم �مل�ست�سفى، مع مر�ض 
�لباحثون  وخل�ض  باركن�سون. 
مر�ض  من  �ملعاناة  �أن  �إىل 
�ل�سكري من �لنوع �لثاين توؤدي 
�لإ�سابة  خماطر  زيادة  �إىل 
مبر�ض باركن�سون بن�سبة %32، 
عو�مل  �لعتبار  يف  �لأخذ  مع 
و�جلن�ض،  �لعمر  مثل  �أخرى 
قدمت  �لتي  �لدر��سة  ووجدت 
�إىل �لأكادميية �لأمريكية لطب 
قد  �خلطر  �أن  �لأع�ساب، 
�لأ�سخا�ض  لدى  �أعلى  يكون 
�لأ�سغر �سنا و�لذين يعانون من 

م�ساعفات مر�ض �ل�سكري.
�لدكتور  �لدر��سة  موؤلف  وقال 
جامعة  من  و�رنر،  توما�ض 
�لرغم  على  �إنه  لندن،  كوليدج 
يبدو�ن  �ملر�سني  �أن  من 
نتائج  �أن  �إل  متعار�سني 
�إليها  تو�سل  �لتي  �لدر��سة 
�سلة  بوجود  توحي  فريقه 
�لثاين  �لنوع  من  �ل�سكري  بني 
ومر�ض �ل�سلل �لرعا�ض، حيث 

�لرتباط  باأن  �لباحثون  يعتقد 
ور�ثي  ��ستعد�د  �إىل  يرجع 
و�أن  للحالتني، خا�سة  م�سرتك 
در��سة �سابقة ك�سفت عن وجود 
�أكرث من 400 جني مرتبط بكل 
ومر�ض  �ل�سكري  مر�ض  من 

باركن�سون.
قد  �لذي  �لدور  عن  وف�سال 
بني  �لربط  يف  �جلينات  تلعبه 
�لباحثون  يعتقد  �ملر�سني، 
مر�ض  تطور  يف  �ل�سبب  باأن 
�ل�سكري  تاأثري  هو  باركن�سون 
يف  �لإن�سولني  �إ�سار�ت  على 
�جل�سم  يقاوم  حيث  �لدماغ، 
لتحويل  �ل�رضوري  �لإن�سولني 
طاقة،  �إىل  �ل�سكر  �أو  �لغلوكوز 
تعتمد  �لدماغ  خاليا  �أن  ومبا 

يف  �ل�سكر  على  خا�ض  ب�سكل 
�لطاقة، فاإن هذ� �ل�سبب ميكن 
�أن يربط بني �ملر�سني ب�سكل 

و��سح.
وتابع و�رنر قائال: »ميكننا �لآن 
�أن نقول ب�سكل �أكرث تاأكيد� �أن 
هناك �سلة بني مر�ض �ل�سكري 
بحاجة  لكننا  باركن�سون،  ود�ء 
�إىل �إجر�ء �ملزيد من �لأبحاث 
ذلك  كان  �سو�ء  �لعالقة،  لفهم 
مر�ض  تاأثري  �أو  �لور�ثة  ب�سبب 
�ل�سكري على �لدماغ �أو كليهما، 
بني  �لر�بط  فهم  يكون  وقد 
�ملفتاح  هو  �ملر�سني  هذين 
تبطئ م�سار  لتطوير عالجات 
باركن�سون، وهو ما تعجز عنه 

�لعالجات �حلالية«.

علماء يحذرون من بكترييا ثالثية الأخطار!

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ض قاتل!

من  �أمريكيون  علماء  ك�سف 
�مل�ساد�ت  مقاومة  مركز 
موؤمتر  يف  �إميوري،  �حليوية 
لعلم  �لأمريكية  �جلمعية 
ميكروب  عن  �لدقيقة،  �لأحياء 
 Klebsiella« من  جديد 
�مل�سبب   »pneumoniae 

ملر�ض �لتهاب �لرئوي.
هذه  �أن  �إىل  �لعلماء  و�أ�سار 
�لبكترييا  من  �جلديدة  �ل�ساللة 
تعد تهديد� ثالثيا على �لب�رضية 
�أ�سا�سيني  لنوعني  مقاومة  لأنها 
وعلى  �حليوية،  �مل�ساد�ت  من 
�مل�ساد�ت  كل  �خل�سو�ض  وجه 
�حليوية من جمموعة كاربابينيم، 
و�رضيعة  للغاية  قوية  ولأنها 
�آخر.  �إىل  �سخ�ض  من  �لنتقال 
�سابق عن  وقت  �لك�سف يف  ومت 

�نت�سار هذه �ل�ساللة �مليكروبية 
م�ست�سفيات  �أحد  يف  �خلطرية 
وكتبت   ،2016 عام  �ل�سني 
 Lancet« جملة  �آنذ�ك  عنها 

.»Infectious Diseases
�لذي  �ملر�ض  در��سة  �أن  ومع 
هذه  ب�سبب  �أمريكية  �أ�ساب 
�أن  �إل  م�ستمرة،  �مليكروبات 
عن  ر��سني  لي�سو�  �لعلماء 
�لبيانات �لتي تو�سلو� �إليها ب�ساأن 
ب�سبب  �جلديد،  �مليكروب  هذ� 
�لنت�سار  على  �ملذهلة  قدرته 
�أي�سا  �لعلماء  وحذر  �ل�رضيع، 
�لرئوية  �لأمر��ض  �زدياد  من 
زمالءهم  ودعو�  �مل�ستقبل  يف 
�ملجال  هذ�  يف  �لباحثني 
عن  �جلديدة  �لبكترييا  ملر�قبة 

كثب ون�رض كل جديد عنها.

طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« �أد�ة جديدة 
على �لإنرتنت مل�ساعدة �آلف �لن�ساء على فهم �ملخاطر �ملوروثة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض.
وتطرح هذه �لأد�ة على �لن�ساء �سل�سلة من �لأ�سئلة حول �سحتهن 

وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�ستوى �خلطر لديهن. وقالت �جلمعية 
�إن �أكرث من �ألف �مر�أة �سنويا ي�سنب ب�رضطان �ملبي�ض ب�سبب 

�جلينات �ملوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت �سابق يف حال ُعرفت 
خماطره.

وميكن ��ستخد�م �أد�ة �ملخاطر �لور�ثية عرب �لإنرتنت على 
هذ� �لر�بط، حيث يتم �سوؤ�ل �مل�ستخدمني حول ما �إذ� كان 

لدى �أي �سخ�ض يف �لعائلة فح�ض �إيجابي للطفرة �جلينية 
 Lynch( أو متالزمة �ل�رضطان �لور�ثية� BRCA2 أو� BRCA1

.)syndrome
وتعد �لن�ساء �مل�سابات بطفر�ت جني BRCA �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض، ولديهن �أي�سا خطر �أعلى لالإ�سابة 
ب�رضطان �لثدي. وتعاين �لن�ساء �حلامالت لطفرة BRCA2 من 

خطر �لإ�سابة ب�رضطان �ملبي�ض بن�سبة 20%، بينما تو�جه من 
لديها BRCA1 خماطر بن�سبة 40%، ح�سب �جلمعية �خلريية.

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ �جلميع يلغي �لعتقاد�ت �ل�سابقة حول 
�لتاأثري�ت �لإيجابية على �لقلب �لتي حتملها حبوب زيت 

�ل�سمك و�لتي ت�ستخدم من قبل �ملاليني، ويجب �أن توؤخذ 
نتيجة هذ� �لبحث على حممل �جلد.

وجدت �لدر��سة �أن مكمالت زيت �ل�سمك �لغذ�ئية �لغنية 
بالأوميغا 3 �لتي يتناولها �ملاليني من �لنا�ض يف جميع �أنحاء 

�لعامل للحفاظ على �سحة �لقلب و�لدماغ:
لن ت�ساعد على �لعي�ض لفرتة �أطول.

قد تخف�ض م�ستويات �لكولي�سرتول �لوقائي.
حتدث »فرق �سئيل« �أو »ل فرق« يف حالت �لوفاة �ملبكرة.

مل يكن لدى �لتقرير �أدلة كافية للنظر يف ما �إذ� كانت �لأ�سماك 
�لزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون �أوميغا 3 �لتي حتتوي عليها 
و�لتي توؤخذ كمكمل غذ�ئي مثل زيت كبد �سمك �لقد مل تكن 

لها فو�ئد.
يبدو �أن �لأوميغا 3 �لتي تكون من م�سدر نباتي و�لتي توجد يف 
زيوت �لبذور و�ملك�رض�ت مثل بذور �للفت �أو �جلوز لها فو�ئد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم �نتظام �رضبات �لقلب.
يف حني �أن هذه �لدهون �ساعدت يف تقليل بع�ض �لدهون يف 
�لدم �إل �أنه مت �إلغاء فو�ئد تخفي�ض �لدهون �لثالثية �ل�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني �لدهني �لعايل �لكثافة �لنافع 
.)HDL(

يجب �أن توؤخذ �لنتائج على حممل �جلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع �لفيتامينات، حيث كان لتناول �ملكمالت �لغذ�ئية 

ب�سكل ز�ئد ملحاكاة تاأثري �لنظام �لغذ�ئي �سحي �آثار �سارة يف 
�ل�سحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ستخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�سائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل:
دخل �لأ�رضة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رضب �لكحول

مل يكن من �ل�سهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�ستخدمو� هو�تفهم با�ستمر�ر 
لديهم قو�عد �سارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�سجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ساط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�سائل 
�لرقمية �لأخرى ب�سبب �إمكانية �لتو��سل �مل�ستمر و�مل�ساركة 

�مل�ستمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ساكل يف �ل�سرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�سبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ستمر. بالإ�سافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �سيء و�حد فقط.
��ستملت �لدر��سة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�سخ�سني با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�ساط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��ستبيانات كل �ستة �أ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن �أي �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�ساط.
وجدت �لدر��سة �أنه لكل ن�ساط رقمي �إ�سايف ميار�سه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�سابة باأعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�سخي�ض ��سطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�سكالت �لأطفال تعك�ض م�سكالت �أخرى 

غري ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�سبب �لن�سغال باجلهاز.
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�سوء الظن باهلل يعد من اأعظم الذنوب وح�سن 
الظن به �سبحانه من اأجل القربات واأجمل 

ال�سفات التي يت�سف بها اأولياءه .
* وقد توعد اهلل من يظن به ظن ال�سوء  بقوله 

ُنَاِفَقاِت  ُنَاِفِقنَي َوالمْ َب المْ تعاىل : ] َويَُعِذّ
ِ َظَنّ  اِنّنَي ِباهلَلّ َكاِت الَظّ ِ ُ�شمْ ِكنَي َوالمْ ِ ُ�شمْ َوالمْ

ُ َعلَيمِْهممْ  َب اهلَلّ ومِْء ، َوَغ�سِ ومِْء ، َعلَيمِْهممْ َداِئَرةُ ال�َسّ ال�َسّ
رًيا [  َولََعنَُهممْ َواأََعَدّ لَُهممْ َجَهنََّم  َو�َساَءتمْ َم�سِ

�سورة الفتح ) 6 ( . *  و قال تعاىل :
] َوَذِلُكممْ َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنمْتُممْ ِبَرِبُّكممْ اأَرمَْداُكممْ 

يَن [ . �سورة ف�سلت  ا�ِشِ َ تُممْ ِمَن المْ بَحمْ َفاأَ�سمْ
) 23 (  لي�س ثمة اأ�ش على العبد من �سوء 

الظن باهلل ومن �سوء الظن اأن تظن اأنه غري 
مطلع على اأعمالك واأنه �سيرتك اللق دون اأن 

يجازيهم على اأعمالهم قال تعاىل :
] اأفح�سبتم اأمنا خلقناكم عبثاً واأنكم اإلينا ال 

ترجعون [ �سورة الوؤمنون ) 115 ( .
* واإن  ح�سن الظن باهلل اأعظم ما يعقد عليه 

الرء قلبه وهو من اأجل اأعمال القلوب .
* و  من ح�سن الظن باهلل اأن ترى الف�سل له 

على عباده يف جميع ما يق�سيه ويقدره عليهم 
واإن بدا ظاهره مراً قا�سياً ، فرب نقمة يف 

طياتها نعمة . * و من ح�سن الظن باهلل اأن تعلم 
اأن ما ي�سيبك من مِرّ الق�ساء اإمنا هو رفعة 
درجات لك اأو عقوبة على ذنب وقعت فيه . 

وقفة متاأنية :
ر�سي  اأو  عنه،  اهلل  -ر�سي  عمر  ابن  وعن   
عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  عنهما-،  اهلل 
العالني،  لرب  النا�س  ))يقوم  قال:  و�سلم- 
اأن�ساف  اإىل  بر�سحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �سدة  من  العرق،  هو  الر�سح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �سحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثرياً،  ولبََكيمْتممْ  قلياًل،  ِحكتم  ل�سَ اأعلُم 
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  اهلّل  ر�سول  اأ�سحاُب 

وجوههم، ولهم خنني((
ال�سحيح،  يف  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  النافقني،  اأحد  �سننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�سه  النبي  قمي�س  النافقني، طلب  رئي�س 
قبل اأن ميوت وهو على فرا�س الوت، اأعطاه 
قمي�سه  األب�سه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�سه،  النبي 
بنف�سه، فلما مات، قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�ستقر  ))االآن 
�سبعني خريفاً((  يقول عليه ال�سالة وال�سالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة، حتى يُ�ساأَل 
ِعلمِْمِه  وعن  اأفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  اأربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من اأين اكت�سبه وفيم 
]اأخرجه  اأباله؟((   فيما  ج�سمه  وعن  اأنفقه؟ 
من  واإياكم  وقانا  ال�سحيح[   يف  الرتمذي 

عذاب النار 

خزائن اهلل :
 تقتري االأمطار لي�س تقتري عجز

وجل  عز  اهلل  اأن  القد�سي  احلديث  يف  �سح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�سبح  يقول:  
ورحمته  اهلل  بف�سل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأّما من 
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�سلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال ميكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�ساأن الب�ش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�ساء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا الرب 
االأوروبية اأن مر�سد الف�ساء االأوروبي العامل 
باالأ�سعة حتت احلمراء ر�سد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  ميكن   ، الارجي  الف�ساء  يف 
حميطات االأر�س �ستني مرة يف اليوم الواحد 

بالياه العذبة.

من لوازم اإميان الإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة لا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�سان   
الوف:

نمْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة العارج  إِ ﴿اإَِنّ االمْ
َجُزوعاً،    ُّ ال�َشّ ُه  َم�َسّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�سورة العارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�سطلح 

مع اهلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فالوف،   

االإن�سان، اإال اأنه من لوازم اإميانه.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة بالئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ
يُن المَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لمِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيمَْها اَل تَبمِْديَل ِلَ َرَة اهلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطمْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقممْ َوجمْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب التوا�سعني، وحبي 
للغني التوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س التكربين، وبغ�سي للفقري التكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
لَُكِة )195( ﴿  )  مُْقوا ِباأَيمِْديُكممْ اإِىَل التَّهمْ ِ َواَل تُل يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنمِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستكون 
اأول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النموذج 

الختباري مموه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ساء ت�سميم افرتا�سي ملا 

�ستبدو عليه ال�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على ال�سبك 

الأمامي الذي على �سكل 
“ُعرف الديك”، امل�سابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، ارتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
اأما مولدات الطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على اأن تتوفر كل الن�سخ 

قيا�سياً بجري اأوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

اجلنوبية خالل نوفمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�سواق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�ستعد  ال�ستاء  كان 
اأبواب  تقرع  الربيع  ف�سل  ن�سمات 
املنازل يف مدينة "مالدا بولي�سالف" 
غابات  روائح  معها  حاملًة  الت�سيكية، 
اليافع  ال�ساب  فتح  حني  اللوز، 
الربيد  �سندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�س  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�سنع  �سعار  املر�سل  خانة  يف  عليه 
"�سيدل  الأملاين  الهوائية  الدراجات 
الفور  على  ال�ساب  عرف  وناومان".. 
رًدا على  اأنه �سيجد داخل املظروف 
بلغته  اإليه  كتبها  قد  كان  التي  ر�سالته 
اإ�سالح  طالبًا  الر�سينة  الت�سيكية 
املظروف  فتح  عندما  لكنه  دراجته، 
�سطر  عليها  ُخط  بي�ساء  ورقة  وجد 
كنت  "اإذا  يقول:  متعجرف  واحد 
ا�ستف�سارك،  على  الرد  يف  ترغب 
اأن  ميكننا  بلغة  مرا�سلتنا  فعليك 
نف�سه  يف  الرد  هذا  وقع  نفهمها"، 
وقع ال�سدمة واأغ�سبه كثرًيا، وكم من 
من  خرجت  العامل  هذا  يف  جناحات 
رحم الغ�سب، وقرر اأن يبداأ يف اإن�ساء 
الدرجات،  لإ�سالح  اخلا�سة  ور�سته 
على الرغم من عدم امتالكه اأية خربة 
يف هذا املجال، وافتتحها بالفعل عام 
1895 هو و"فاكالف لورين" الذي كان 

قريبة  مدينة  يف  للدراجات  �سانًعا 
التاريخ  هذا  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
بداأت اأوىل خطوات امل�سرية الطويلة 

ل�سناعة ال�سيارات الت�سيكية..

بداية حقيقية
ثالث �سنوات مرت بعد هذا التاريخ، 
حيث   ،1898 عام  ربيع  اإىل  لي�سال 
حديًثا،  املبني  م�سنعهما  اإىل  انتقال 
ا�سم  حتت  �رشكتهما  اأ�س�سا  اأن  بعد 
 Laurin &كليمنت اآند  "لورين 
Klement".. ويف اخلريف من نف�س 
الدراجة  ت�سميم  ب�رشاء  قاما  العام 
النارية امل�سمى "وارنر موتور�سايكليه 
 "  Warner motorcyclette
الفرن�سي  ِقبل امل�سنع  وامل�سنعة من 
 Warner Brothers وارنر برازرز"
والذي  الت�سميم،  هذا  اأن  غري   ،"
تثبيته  بوا�سطة حمرك مت  يعمل  كان 
العجلة  التحكم يف  اأذرع  مقدمة  على 
باملرة،  اآمن  غري  اأنه  اأثبت  الأمامية، 
خا�سًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  الأمامية..  �سّنته  نف�سه 
"روبرت  اإىل  كتبا  الأ�سنان،  من  مزيد 
املحركات  ت�سميم  متخ�س�س  بو�س" 

الأملاين، طلبًا مل�سورته لبتكار منوذج 
جديد اأكرث اأماًنا لدراجة نارية جديدة 
تكون خا�سة بهما، وبالفعل مت ابتكار 
الدراجة النارية خا�ستهما عام 1899، 

والتي اأطلقا عليها ا�سم "�سالفيا".

قرن جديد
الع�رشين عام 1900،  القرن  مع بداية 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�سدير  يف  ال�رشكة  بداأت  الإنتاجية، 
النارية  الدراجة  من  ن�سخة   150
"�سالفيا" اإىل �رشكة هيو�سنت يف لندن، 
قامت   -1905- اأعوام  خم�سة  وبعد 
اأوىل �سياراتها، واأطلقت عليها  باإنتاج 
 Laurin ا�سم "لورين اآند كليمنت اآيه
Klement A &"، والتي كانت تعمل 
�سبعة  وبقوة  اأ�سطوانتني  ذي  مبحرك 
اأح�سنة.. ويف عام 1907 مت الندماج 
بينها وبني �رشكة "�سكودا" التي كانت 
تعمل يف جمال ال�سلب، لتقدم لنا بعد 
هذا الندماج يف عام 1910 منوذجها 
اجلديد امل�سمى "ENS" والذي كان 
 50 اإىل  قوته  ت�سل  مبحرك  يعمل 
وتطوير  اإنتاج  يف  ولت�ستمر  ح�ساًنا، 
العاملية  احلرب  خالل  مناذجها 

الأوىل، وتقوم بتزويد دول مثل النم�سا 
�سيارات  من  حتتاجه  مبا  واملجر 
اآند  "لورين  ا�سم  حتت  احلرب  خالل 
كليمنت"، اإىل اأن مت و�سع حد لتواجد 
مع  ب�سنوات  احلرب  بعد  ال�سم  هذا 
نهاية عام 1926، حيث كان اآخر اإنتاج 
"لورين  النموذج  هو  ال�سم  بهذا  لها 
ع�رش  بداأ  وبعده   ،"360 كليمنت  اآند 
التجارية  العالمة  ع�رش  هو  جديد 

"�سكودا".

ك�ساد وحرب واأ�سياء 
اأخرى

التجارية  عالمتها  ت�سجيل  بعد 
جمنح  �سهم  �سكل  على  امل�سممة 
داخل دائرة، بداأت الأو�ساع ال�سيا�سية 
التدهور،  يف  اأوروبا  يف  والقت�سادية 
الكبري  العاملي  الك�ساد  من  فبدايًة 
القت�سادية  ال�رشكة  حالة  تاأثرت 
كثرًيا، ومع هبوب رياح احلرب العاملية 
الثالث  الرايخ  واحتالل  الثانية، 
لت�سيكو�سلوفاكيا، مت  النازية(  )اأملانيا 
�رشكة  ت�رشف  حتت  ال�رشكة  و�سع 
تعمل  كانت  والتي  "هريمان جورينج" 

الأملاين،  احلربي  املجهود  خلدمة 
اإل اأنه بعد احلرب عام 1945 مت بناء 
م�سنع ال�رشكة يف "مالدا بولي�سالف" 
 %70 بن�سبة  تهدم  قد  كان  –والذي 
احلرب-  اأثناء  الق�سف  جراء  من 
بعد  لها  طراز  اأول  اإنتاج  يف  ليبداأ 
 .."1101 وامل�سمى"�سكودا  احلرب 
ال�رشكة  انف�سال  من  الرغم  وعلى 
التطور،  يف  الغربية  التقنيات  عن 
يف  احلاكمة  احلكومات  كانت  حيث 
من  الأيام  تلك  يف  ت�سيكو�سلوفاكيا 
لالحتاد  التابع  ال�رشقي  املع�سكر 
ا�ستهرت  �سياراتها  اأن  اإل  ال�سوفيتي، 
والقوة،  باملتانة  العامل  اأنحاء  كل  يف 
بني  ا�سمها  حتفر  اأن  وا�ستطاعت 

�سانعي ال�سيارات الكبار.

التحولت الكبرية

على الرغم من انتماء ت�سميماتها اإىل 
ي�سعها  كان  مما  ال�ستينيات،  مرحلة 
من  كان  اأنه  اإل  ال�سخرية،  مو�سع  يف 
�سوارع  يف  ت�سري  روؤيتها  املاألوف 
اأوروبا الغربية خالل فرتة ال�سبعينيات 
تبلي  كانت  اأنها  خا�سًة  والثمانينيات، 
فعلى  مناف�سة،  كل  يف  ح�سًنا  بالًء 
رايل  مب�سابقات  فازت  املثال  �سبيل 
ال�سبعينيات  عقدي  خالل  "راك" 
التوايل،  على  عاًما   17 والثمانينيات 

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�سيارات  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6 
والتي �ستكون اأول �سياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س ال�سيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�ستكون اأول ن�سخة من النظامني 
العام  �سيف  يف  متاحة  الذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�سيارات  اأ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�سكل كامل 
واختياري فور اإ�سدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
اإ�سافات  �سمن  �ستكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�سغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
املعر�س  يف  ال�رشكة  با�سم 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك 
امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
املا�سي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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غوغل تطلق ت�صميم جي مايل ومزاياه اجلديدة للجميع 

الربيد  خدمة   ح�صلت 
على  مايل  جي  الإلكرتوين 
حتديث كبري اأ�صاف العديد من 
املزايا اجلديدة وحت�صينات يف 
الت�صميم والتكامل مع خدمات 
اإىل  اأف�صل  اأخرى لتقدم جتربة 

1.4 مليار م�صتخدم ن�صط.
اأبرز  عن  م�ؤخراً  حتدثنا 
امل�صتجدات يف ت�صميم ومزايا 
اأ�صبح  الي�م  لكن  مايل،  جي 
للجميع  تدريجياً  ر�صمياً  متاحاً 
من  ال�يب  عرب  ل�صتخدامه 

اأجهزة الكمبي�تر.
اجلانبية  القائمة  مع  لنبداأ 
تتيح  والتي  اجلديدة  اليمنى 
وال�صهل  ال�رسيع  ال��ص�ل 
مثل  الأخرى  ق�قل  خلدمات 
وحتى  واملالحظات  التق�مي 
لت�صجيل  للمهام  جديد  تطبيق 
احلاجة  بدون  فيها  املدخالت 

ملغادرة الربيد.
ال�صغط  ميكنك  الآن  واأي�صاً 
بدون  وفتحها  املرفقات  على 
احلاجة لفتح الر�صالة اأو البحث 

�صمن عدة ر�صائل متتابعة.
بزيادة  كثرياً  ق�قل  اهتمت 
بالتايل  امل�صتخدم  انتاجية 
ال�ظائف  من  العديد  وفرت 
التي كانت تظهر �صمن الر�صالة 

ال�صندوق  من  اإليها  لت�صل 
الأر�صفة  مثل  مبا�رسة  ال�ارد 
واحلذف اأو التحديد كمقروء. 
وهناك خا�صية جديدة وفرتها 
للر�صالة  غف�ة  لعمل  ق�قل 
لتختفي  الغف�ة  وقت  وحتديد 
وتع�د  ال�ارد  ال�صندوق  من 
م�عد  انتهاء  بعد  للظه�ر 
الغف�ة. وح�صل جي مايل على 
اإحدى اخل�صائ�ص الذكية التي 
وهي   Inbox يف  نراها  كنا 
ميكنك  بحيث  الذكية  الردود 
ر�صائل  على  تلقائياً  الرد 

ب�صغطة واحدة.
اجلديدة  املزايا  ومن 
ال�رسية  و�صع  هي  والهامة 
التي   confidential mode
اأي  اإجراء  املتلقي  على  متنع 
مثل  الر�صالة  يف  تعديالت 
ت�جيهها  اإعادة  اأو  ن�صخها 
وهي  طباعتها  اأو  تنزيلها  اأو 
اإر�صال  عند  جداً  مفيدة  ميزة 
الربيد  عرب  ح�صا�صة  معل�مات 

الإلكرتوين.
جديدة  ميزة  هناك  اأي�صاً 
تطبيقات  من  ق�قل  اأ�صافتها 
فرتة  حتديد  وهي  الدرد�صة 
خالل  من  الر�صالة  �صالحية 
اأيق�نة جديدة تظهر يف حمرر 

عليه  وبال�صغط  الر�صالة  اإن�صاء 
الذي  ال�قت  حتديد  ميكنك 
الر�صالة  �صالحية  فيه  تنتهي 
الإطالع  ميكن  لن  وبعدها 
اأن  غ�غل  وتعرف  عليها. 
الر�صائل  يرتك�ن  امل�صتخدمني 
لفرتات ط�يلة،  واأحياناً  رد  بال 
ت�صل  تنبيهات  الي�م  هناك  لذا 
الإر�صال وال�صتقبال  يف حالتي 
وتذكريك  والرد  للمتابعة 

بذلك.
التحذير  ت�صميم  ق�قل  ت  وغريرّ
ب�صكل  ليبدو  ال�صبام  ر�صائل  يف 
حذف  زر  مع  واأو�صح  اأكرب 
تطبيق  على  اأما  الر�صالة، 
اأ�صافت  فقد  الذكية  اله�اتف 
الذكاء  من  املزيد  ق�قل 

اأول�يات  لرتتيب  ال�صطناعي 
بالر�صائل  واإبالغك  التنبيهات 
الأهم اأولً، وكذلك اقرتاح اإلغاء 
الربيدية  بالن�رسات  ال�صرتاك 
اأنك مل تعد تهتم  عندما تت�قع 
ا�صتخدام  اأردت  ل�  اأخرياً  بها. 
اجلديدة  بحلرّته  مايل  جي 
م�صنن  على  ال�صغط  ميكنك 
 Try the“ الإعدادات واختيار
new Gmail” اإن ظهر لك اأو 
ال�قت  بع�ص  النتظار  عليك 

حتى ي�صلك الت�صميم اجلديد.
الع�دة  ميكنك  الأح�ال  وبكل 
للت�صميم واملزايا القدمية عرب 
 Go back to“ ال�صغط على 
م�صنن  من   ”classic Gmail

الإعدادات. 

اإ�صعارات في�صبوك تالحق م�صتخدمي 
اإن�صتغرام وتثري غ�صبهم!

ر�صد بع�ص امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام الأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صب�ك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ول�حظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ص�رة لرمز في�صب�ك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صب�ك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. وي�ؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صب�ك، ف�صتظهر ر�صالة تق�ل: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صب�ك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق امل�اقع الجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث ت�جه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل ت�يرت لي�صف�ا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صب�ك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صب�ك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
بالنزعاج من اأن في�صب�ك اأ�صافت الإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ص علي التحقق من في�صب�ك 
على الإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صب�ك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف ال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صن�ات الأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

الإنرتنت يف ال�ليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدم�ن في�صب�ك هذا العام. كما تت�قع �رسكة الأبحاث اأن 
يخ�رس م�قع في�صب�ك ملي�ين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير 
خرائط اآبل ب�صكل 

�صتق�م  اأنها  اآبل  �رسكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �ص�ر  لتقدم  الأ�صا�ص 
و�ص�حاً وبيانات اأكرث تف�صياًل، 
�صتبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�صكل  ال�ص�ارع  باإظهار 
ال�ص�ر  بع�ص  و�صت�صيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
وقالت ال�رسكة اأنها ا�صتطاعت 
يف  ال�ص�ارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  ال�ليات 
اخلا�صة  املركبات  ا�صط�ل 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�ص�ر  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�صناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط ق�قل 
كتطبيق  ت�صتخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�صمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�صبب �صعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�ص�ارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تق�م  مثلما  كثرية  تفا�صيل 

خرائط ق�قل.
باإطالق  ال�رسكة  و�صتق�م 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�صكل 
العام القادم ح�صب التقديرات، 
اخلرائط  ت�فري  على  و�صتعمل 
ب�صكل  ال�ليات  جلميع 
تدريجي يف ال�ليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �صمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�ص�ر 
ال�ص�ارع وكذلك  التي ت�صري يف 

الأقمار ال�صناعية.

الك�صف ر�صميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�صمياً اأول ام�ص عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة ني�ي�رك 
بن�صختني.  امل�صبق  للطلب  متاح  ه�  و 
الع�ص�ائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�صخة 
 8 اأو  التخزين  ل�صعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�ص�ائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�صعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رسيحتني  خيار  متنحك  �ص�ف  ن�صخة 
ال�رسيحة  ا�صتبدال  اإمكانية  مع  ات�صال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�صل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�صحن 

ال�رسيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�سميم

الأل�ان  الهاتف مت�فر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل الل�ن الأزرق و الأ�ص�د و 
النحا�صي و  الل�ن  البنف�صجي كما ي�جد 
ال�ص�ق  يك�ن مت�فر يف  لن  لالأ�صف  لكن 
ال�صع�دي و ال�صيء اجلميل اأنه �صيت�افق 

ل�ن الهاتف مع ل�ن القلم معادا الهاتف 
الأزرق �ص�ف ياأتي بل�ن مميز و ه� الل�ن 

الأ�صفر.
و ياأتي الهاتف ب�صماكة و وزن ملح�ظة 
�ص�ف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
ب�زن  و  ملم   8.8 ب�صمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�صكلة  لت�جد  و  جرام   201
�صعة  زيادة  مت  لأنه  ال�زن  و  ال�صمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�صبح  البطارية 
ال�صا�صة بدل ما كانت تاأتي مبقا�ص 6.3 
من  ذلك  و  ب��صة   6.4 اأ�صبحت  ب��صة 
امل�ج�د  الإطار  م�صاحة  تقلي�ص  خالل 
باأ�صفل �صا�صة الهاتف املحم�ل. كما اأنه 
اأ�صبح اقل عر�صا و ذلك ب�صبب الأنحاء 
املحم�ل  الهاتف  �صا�صة  يف  امل�ج�د 

اأ�صبحت اأقل.
ن�ع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وج�د اإطار من املعدن. 
و �ص�ف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي بالل�ن الأ�ص�د اأما الآن �ص�ف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  ل�ن  مفه�م  بنف�ص 
تاأتي  اأ�صفلها  و  عر�صي  ب�صكل  و�صعها 

تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية

�ص�ف يتم ت�صغيل الهاتف ب�ا�صطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
بع�ص  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �ص�ف يتم ت�صغيل اله�اتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رسكة بتط�ير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكرب�ن  ا�صتخدام  مت  حيث 
ال�صيليك�ن و ذلك لأبعاد احلرارة ب�صكل 
اأ�رسع.كما اأن امل�صتت اخلا�ص باحلرارة 
اأ�صبح اأكرب بثالثة اأ�صعاف من امل�صتت 
كثري  يف  امل�صتخدم  العادي  احلراري 
حر�صت  حيث  املحم�ل  اله�اتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بت�فري  �صام�ص�جن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�صاكل 

جتربة اأداء اأف�صل.

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
للقطع االليكرتونية  

الك�رية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  ت�قعها  عن  �صام�ص�نغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رسكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�ص�نغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بح�ايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�صي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
املا�صية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�صا 
من الت�قعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�صية. وللعلم فاإن ال�رسكة 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



مع�سكر  وحدة  للمياه  اجلزائرية  اأم�س  با�رشت   
�سيق  غرار  على  ال�سبعة  مراكزها  خمتلف  يف 
املحمدية مع�سكر بوحنيفية غري�س تغنيف ووادي 
الأبطال يف عملية غ�سل وتعقيم خزانات واأحوا�س 
مياه ال�رشب على م�ستوى مدار�س الولية ، وهدا  
للمياه  للجزائرية  العامة  املديرية  لتعليمة  تنفيذا 
الأربعاء  يوم  الوطن   الوحدات  اإىل  اأر�سلتها  التي 
الأول  التنفيذي  امل�سوؤول  تعليمة  وكذا  املن�رشم، 
موؤخرا   عقده  اجتماع  اأثناء  جاءت  والتي  للولية 
طريق  عن  املتنقلة  الأمرا�س  مبحاربة  اخلا�س 
املياه) MTH( . حيث العملية جتري على قدم 
واإطارات  رئي�س  ومراقبة  اإ�رشاف  حتت  و�ساق 
هدا  املراكز،  وروؤ�ساء  للوحدة  املركزي  املخرب 
يف  للمياه  للجزائرية  العامة  املديرية  و�سددت 
مع  بالتن�سيق  تكون  العملية  اأن  على  التعليمة 
ال�سحة  حفظ  ومكاتب  ال�سحة  مديرية  م�سالح 

للبلديات وكدا اإجراء عمليات الغ�سل والتعقيم وفق 
للمياه على  املقايي�س املعمول بها يف اجلزائرية 
قبل  اأي   2018 �سبتمرب   05 الأربعاء  يوم  تنتهي  اأن 
الدخول املدر�سي، وللعلم اأن بلدية مع�سكربرجمة 

فيها غ�سل وتعقيم 54 مدر�سة حيث كانت البداية 
وغالل  فتيحة  وعالل  الرحمان  عبد  زقارت  من  
زين العابدين بنني وبنات والعملية ل تزال متوا�سلة 

اإىل غاية �ساعات متاأخرة من كل يوم. 

طالبي فاطمة

اجلزائرية للمياه وحدة مع�سكر

غ�شل وتعقيم خزانات واأحوا�س مياه ال�شرب باملدار�س 

راأفت الهجان و 
ثورة اجلزائر

اأعدت  املا�سية  الثالثة  الأيام  خالل 

ال�سهرييف  امل�سري  امل�سل�سل  م�ساهدة 

بع�ض  و  الثاين  و  الأول  جزئيه 

تركيزي  كان  و  الثالث  اجلزء  حلقات 

فيها  ذكر  التي  املرات  جرد  حماولة 

ا�سم اجلزائر اأو ثورتها املجيدة وكنت 

اأعتقد اأن الأمر يتعلق مبرة اأو اثنتني 

،فوجدت حقيقة اأخرى مغايرة متاما 

مكثف  ب�سكل  اجلزائر  ذكر  يتوال   .

ابتداء من منت�سف اجلزء الثاين حيث 

يتكرر ال�سم اأكرث من مرة يف احللقة 

يف  مرات  اأربع  ذكر  قد  و  الواحدة 

احللقتني الأخريتني من اجلزء الأول 

�سبكات  تكوين  عمليات  تبداأ  حيث 

العميل  يجندهم  الذين  املتعاونني 

رقم313 وهو الرمز ال�سري مللف راأفت 

الهجان يف اأر�سيف املخابرات امل�سرية. 

ميكن اأن ت�سكل هذه املعطيات فر�سة 

لعادة النظر يف قراءة حمطة مهمة 

حيث  احلديث  اجلزائر  تاريخ  من 

كغريهم  امل�سريون  الأ�سقاء  �ساهم 

من العرب يف دعم ثورة اجلزائر عرب 

الأ�سلحة  �سحنات  الع�سكري   التكوين 

التي كانت ت�سل معاقل الثورة بطرق 

اأي�سا  فر�سة  هي  بحرا  و  برا  خمتلفة 

ميكنها  الفنية  الأعمال  اأن  للتاأكيد 

اإعادة  و  الذاكرة  ترميم  يف  امل�ساعدة 

يدع  ل  مبا  املعا�سر  التاريخ  �سياغة 

الفنت  اإثارة  و  الأ�سافني  لدق  جمال 
بني الأ�سقاء.

موقف

الأ�سغال العمومية 

مباحثات تعاون بني 
اجلزائر و ا�شبانيا

النقل  و  العمومية  الأ�سغال  وزير  تباحث 
ا�سبانيا  الغني زعالن مع �سفري مملكة  عبد 
الأحد  اأم�س  كابانا�س  �سانتياغو  باجلزائر 
باجلزائر �سبل دعم و تعزيز عالقات التعاون 
و  العمومية  الأ�سغال  جمال  يف  البلدين  بني 
النقل ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة ،و خالل 
اللقاء عرب  الطرفان عن ارتياحهما مل�ستوى 
و�سفت  التي  الثنائية  التعاون  عالقات 
جمال  يف  خا�سة   « املثمرة   و  اجليدة   « بـ 
ال�سغال العمومية والنقل كما دعا الطرفان 
اإىل تو�سيع و تعزيز و دعم التعاون اأكرث بني 
البلدين يف هذا القطاع احليوي ،من جانبه،  
لتو�سيع  ت�سعى  بالده  اأن  ا�سبانيا  �سفري  اأكد 
دعم  و  اجلزائر  مع  القت�سادية  العالقات 
التعاون و ال�رشاكة الثنائية يف ظل الهتمام 
ال�سوق  بولوج  لل�رشكات ال�سبانية  املتزايد  

احلاجاجلزائرية.  # وداد 

اأردوغان

 لن ن�شتاأذن اأحدا يف �شراء 

لأول مرة بغرب الوطن وهران 

 التح�شري لغر�س  
»ال�شعري ال�شماوي« 

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأكد 
�رشاء  على  بالده  عزم  اأردوغان 
الرو�سية  »اإ�س-400«  منظومات 
اأن  اإىل  م�سريا  اجلوي،  للدفاع 
ذلك،  يف  اأحدا  ت�ستاأذن  لن  اأنقرة 
وقال اأردوغان  خالل م�ساركته يف 
منتدى الأعمال الرتكي القرغيزي 
القرغيزية  العا�سمة  يف  املنعقد 
»البع�س  الأحد:  اأم�س  بي�سكيك 
التفاقية  من  بالنزعاج  ي�سعر 
ل�سنا  »اإ�س-400«(.  �رشاء  )ب�ساأن 
يف  كان  اأي  ا�ستئذان  وارد  يف 
اأو  اأنف�سنا  عن  الدفاع  م�ساألة 
يف  عليها  نقدم  التي  اخلطوات 

�سابق  وقت  اخل�سو�س«ويف  هذا 
تعتزم  بالده  باأن  اأردوغان  �رشح 
ا�ستالم منظومات »اإ�س-400« يف 
وتهديدات  �سغط  رغم  القريب، 

وا�سنطن.
و�سدد الرئي�س الرتكي على حر�س 
ا�ستقاللها  حتقيق  على  بالده 
الكامل يف القت�ساد، ول�سيما يف 
اإىل  م�سريا  الدفاعية،  ال�سناعات 
يف  الذاتي  تركيا  اكتفاء  ن�سبة  اأن 
 %65 بلغت  الدفاعية  ال�سناعات 
ا�ستالم  قبل   %20 كانت  اأن  بعد 
ال�سلطة  والتنمية«  »العدالة  حزبه 

يف البالد.

غر�س  يف  بوهران  قريبا  �سي�رشع 
لأول مرة على م�ستوى غرب الوطن 
»ال�سعري ال�سماوي« الذي يعترب من 
ح�سبما  اجلزائر  يف  احلبوب  اأندر 
لدى �ساحبة  الأحد  اأم�س  ا�ستفيد 
املبادرة.  و�ستنطلق هذه التجربة 
مطلع  مع  لها  التح�سري  يتم  التي 
على  بداية  القادم  اأكتوبر  �سهر 
مب�رشغني  خا�سة  مزرعة  م�ستوى 
 3 م�ساحة  على  وهران(  )غرب 
املزارعة  اأو�سحت  كما  هكتارات 

رئي�سة  تعد  التي  اأحمد  بابا  علو 
جمعية ترقية املراأة الريفية » اليد 
يف اليد« بوهران ، وقد مت ا�ستقدام 
بذور هذا ال�سنف من احلبوب من 
عند فالح من ولية �سوق اأهرا�س 
ح�سبما اأ�سارت ال�سيدة بابا اأحمد 
هذا   « اأن  ال�سياق  ذات  يف  مربزة 
م�ستوى  على  اأول  يعترب  املزارع 
الوطن من اأعاد اإحياء غر�س هذا 
يزرع  كان  الذي  ال�سعري  من  النوع 

يف القدم«.

م�ستغامن

 توافد 10 ماليني م�شطاف على ال�شواطئ 

املديرية العامة لالأمن الوطني

تغيريات على را�س خلية االت�شال

البويرة

االأ�شاتذة "خايفني " من الكولريا

على  م�سطاف  األف  و315  ماليني   10 توافد 
مو�سم  بداية  منذ  م�ستغامن  ولية  �سواطئ 
نهاية  واإىل غاية  الفاحت جوان  ال�سطياف يف 
اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما  املا�سيني  اأوت  �سهر  
الأحد من املديرية الولئية للحماية املدنية 
جمدد  العريف  بالإعالم  املكلف  واأو�سح 

املتوافدين  امل�سطافني  »عدد  اأن  ب�سري 
بولية  لل�سباحة  مفتوحا  �ساطئا   36 على 
م�ستغامن خالل �سهر يونيو املا�سي بلغ 510 
األف  و220  ماليني   4 مقابل  م�سطاف  األف 
و580  5 ماليني  و  �سهر جويلية  م�سطاف يف 

األف م�سطاف خالل �سهر اأوت«.

عينت اإدارة الت�سال وال�سحافة للمديرية 
ال�رشطة  حمافظ  الوطني  لالأمن  العامة 
راأ�س  على  و�سيم  بلقا�سم  نا�رش  اأحمد 
لأمن  العامة  والعالقات  الت�سال  خلية 
ال�رشطة  ملحافظ  خلفا  اجلزائر،  ولية 
كمال وايل وحمافظ ال�رشطة عريوة �سليم 
على راأ�س خلية الت�سال والعالقات العامة 

لأمن ولية وهران خلفا ملحافظ ال�رشطة 
عبد الرحمان رحماين.

كمال  ال�رشطة  حمافظ  فاإن  لالإ�سارة،   
مكلف  م�سف  اإىل  ترقيته  متت  وايل 
خلية  م�ستوى  على  والتحاليل  بالدرا�سات 
العامة  باملديرية  وال�سحافة  الت�سال 

لالأمن الوطني.

�سيالزم  الكولريا  وباء  �سبح  اأن  يبدو 
املثال  �سبيل  وعلى   ، طويال  اجلزائريني 
ر�سدت ام�س اأعني جريدة » الو�سط » عدد 
مدينة  م�ستوى  على  الأ�ساتذة  من  معترب 
قارورات  ايديهم  يف  ويحملون  البويرة 
املوؤ�س�سات  يلجون  وهم  املعدنية  املياه 
اىل  عودتهم  من  يوم  اول  يف  الرتبوية 
ورعبا  خوفا  وذلك  التدري�س  مقاعد 
واخلزانات  احلنفيات  ماء  �رشبهم  من 

املتوفرة رغم تطمينات امل�سالح املعنية 
وكذا  املياه  تلك  و�سالمة  �سالحية  حول 
الإجراءات الوقائية التي با�رشتها مديرية 
الرتبية موؤخرا ل�سمان عدم انتقال العدوى 
احلال  ول�سان   ، الرتبوية  املوؤ�س�سات  اىل 
يقول اإذا كان الأ�ستاذ قدوة التلميذ فكيف 
�سيكون يا ترى موقف التالميذ جراء هذه 

الق�سية ؟
اأ.م

تب�سة

مدير مدر�شة يدفع ثمن 
لقاء �شريح مع الوايل 

حت�سلت    2019/2018 املدر�سي  الدخول  مع  تزامنا 
ا�ستنفار  طلب   من  ن�سخة  على  اجلزائرية  الو�سط  يومية  
الطيب  بن  الرتبوية  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  النقائ�س  لرفع 
اأهم  ومن  تب�سة  بولية  الب�ساتني  بحي  عمار  بن  الطاهر 
الن�سغالت  التي ركز عليها مدير املوؤ�س�سة خموج حممد 
يف ما يتعلق بو�سعية م�رشوع اجناز مطعم مدر�سي  وعدم 
وجود �ساحة خم�س�سة للريا�سة و غياب املياه و دورة املياه 
الغري وظيفية  مع العلم اآن املوؤ�س�سة تظم 120 تلميذ  ب�سبب 
متاطل  وتع�سف  وانتقام  لك�سف حقائق موؤملة من مديرية 
الرتبية بالرد على مدير املوؤ�س�سة  بخ�سو�س و�سعية اإدارية 
والية عالقة رغم اإيداع ملف لدى مدير الرتبية �سخ�سيا  منذ 
�سبتمرب 2017ولكن الرد مل نوافى به اإىل غاية اليوم ح�سب 
تب�سة  اأن وايل ولية  لالإ�سارة   . به مدير املوؤ�س�سة  ما�رشح 
الرتبوية  للموؤ�س�سات  العتبار  واإعادة  التهيئة  م�رشوع  يتابع 
التي كانت يف وقت �سابق غري موؤهلة لتبليغ الر�سالة الرتبوية 
وقد كانت متابعة م�سوؤول اجلهاز التنفيذي عن بعد اإيجابية 

خالل فرتة وجيزة و�سمان دخول مدر�سي لئق.
ع/ ر�سيد

 ال�سندوق الوطني
 للتاأمني عن البطالة

ا�شتحداث اأزيد من 
1.640 موؤ�ش�شة م�شغرة 

�سمن  م�سغر  موؤ�س�سة   1.644 ا�ستحداث  تي�سم�سيلت  بولية  مت 
هذا  وكالة  اإن�ساء  منذ  البطالة  عن  للتاأمني  الوطني  ال�سندوق 
اجلهاز باملنطقة  �سنة 2004، ح�سبما علم اأم�س الأحد لدى هذه 
الهيئة وقد تركزت هذه املوؤ�س�سات التي مكنت من توفري 5.433 
بن�سبة  وامل�سافرين  الب�سائع  نقل  جمالت  يف  دائم  �سغل  من�سب 
كبرية لتليها اخلدمات ثم الفالحة ل�سيما يف الن�ساطات املرتبطة 
الكربى  واملحا�سيل  املثمرة  الأ�سجار  وزراعة  احليوانات  برتبية 
العمومية  والأ�سغال  الري  غرار  على  اأخرى  قطاعات  جانب  اإىل 
والبناء وال�سناعة والأن�سطة احلرفية ح�سبما اأو�سحه ذات امل�سدر  
�سيانة  غرار  على  الن�ساطات  عديد  على  يتوزع  مهنيا  حمال   50
والإطعام  واملحاماة  ال�سحي  والرت�سي�س  املعمارية  الكهرباء 
ومن  اللكرتونية  الأجهزة  و�سيانة  النرتنت  ومقاهي  واملقاهي 
جهة اأخرى ك�سف ذات امل�سدر باأن وكالة جهاز »كناك« قد مولت 
خالل الثمانية اأ�سهر الأوىل من ال�سنة اجلارية 14 م�رشوعا �سمح 

با�ستحداث 48 من�سب �سغل.
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املديرية العامة لالأمن الوطني

خمطط عملي لتاأمني الدخول املدر�شي و االجتماعي
الوطني،  الأمن  منتدى  يحت�سن 
 ،2018 �سبتمرب   04 الثالثاء  غدا 
على ال�ساعة التا�سعة �سباحا، ندوة 

�سحفية حول الإجراءات والتدابري 
الأمنية املتخذة من طرف املديرية 
مبنا�سبة  الوطني  لالأمن  العامة 

والجتماعي  املدر�سي  الدخول 
2018/2019 هذه الندوة �سين�سطها 
اإطارات من مديرية الأمن العمومي 

وال�رشطة الق�سائية، يتم من خاللها 
التطرق للمخطط الأمني الذي مت 

ت�سطريه باملنا�سبة.
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