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بعد العمل الرهابي يف منطقة 
حدودية مع تون�س

 نــــور الديــــن
  بــــدوي اليوم   

  يف الــــطارف
مديرمكتب الديوان ال�صياحي 

التون�صي يف اجلزائر

طـرد اجلـــزائريني 
من فنادق تون�سية 
�ســـائعات �ســخيفة
وفق جريدة لوموند الفرن�صية

ترحيل متهم بتفجريات 
ميرتو باري�س نحو 

اجلزائر قريبا الرئي�س املدير العام ملجمع �صونلغاز حممد عرقاب

 300 مليار دينار 
لإجناز البنى التحتية 

نهاية مار�س 2018

تراجع احتياطات ال�سرف 
اإىل 53ر94 مليار دولر 

للوقوف على تداعيات الإحتقان بـ 25 بلدية 

 جلنة حتقيق وزارية
 لـ 07 وليات جنوبية 

وهران

�سبط قنطار من الكيف
يف اأطروحة دكتوراه بجامعة عنابة

حممود دروي�س وحكايات 
اجلرح الفل�سطيني

�س4
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رئي�س بلدية �صطاوال توفيق 
حراق لـ"              ":

نراهن على ا�ستحداث
 3  مواقف �سيارات 

حملي

اأدب

    .       12 بلدية معنية بالعملية

�س3

�س4

�س4



عين

اأكد وزير ال�ش�ؤون اخلارجية اجلزائري 
عبد القادر م�شاهل اأّن اجلزائر بحكم 
عالقاتها املتميزة مع ال�شني ودورها 
املح�ري يف العامل العربي تُعّد »فاعال 
ال�شيني  التعاون  لتحفيز  اأ�شا�شيا 

ح�ار  يف  م�شاهل  واأو�شح  العربي«. 
له مع وكالة الأنباء ال�شينية »�شينخ�ا« 
ال�شينية  اجلزائرية  العالقات  باأن 
املا�شية  ال�شن�ات  خالل  عرفت 
حمافظة  يف  جتلى  مت�شارعا  من�ا 

التجاري  ال�رشيك  مرتبة  على  ال�شني 
ال�اردات  اإجمايل  من  للجزائر   الأول 
م�شاريع  عدة  واإجناز  اجلزائرية 
خمتلفة  مناطق  يف  التحتية  للبنى 
باجله�د  ال�زير  نّ�ه  كما  اجلزائر  من 

عل�م  جمال  يف  املبذولة  امل�شرتكة 
والتي  الف�شاء  وتطبيقات  وتكن�ل�جيا 
�شناعي  قمر  لأول  الناجح  بالإطالق  ت�جت 
جزائري لالت�شالت )Alcomsat1( انطالقا 

من الأرا�شي ال�شينية ال�شنة املا�شية.
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انطالقا من والية اجلزائر اليوم

 برنامج  متابعة مدمج 
و من�سق للدالفني واحلوت 

لل��شاية  املياه  اخلا�شعة   اإطالق عملية حتليق  ج�ي على   �شيتم 

اتفاق  اإطار   اجلزائر يف  ولية  من  انطالقا  اخلمي�س  الي�م  ال�طنية 

حماية احليتان يف البحر الأ�ش�د والبحر الأبي�س املت��شط واملنطقة 

الأطل�شية املحادية  )اك�بام�س( , ح�شبما افاد به بيان وزارة  الفالحة 

و التنمية الريفية و ال�شيد . واأو�شح البيان اأن هذا امل�رشوع الإقليمي , 

 Accobams  ( »الأول من ن�عه  امل�شمى »اك�بام�س  مبادرة ا�شتطالع

Survey Initiative ( , يهدف اىل و�شع برنامج  متابعة مدمج و 

من�شق للحيتان )الدلفني واحل�ت ... (  و الذي �شي�شاهم  يف احلفاظ   

ت�شاهم  كما  م�طنها,  و  البحرية   الثديات  هذه  على  اف�شل  ب�شكل 

املت��شط  الأبي�س  البحر  م�شت�ى  على  الأوىل  وهي  املبادرة   هذه 

يف  حتقيق الهدف  14 للتنمية امل�شتدامة  لالأمم املتحدة  املتعلق 

باملحيطات و اأي�شا  اخلطة  الإ�شرتاتيجية  »ا ي�شي«  لالتفاقية  ح�ل 

التن�ع البي�ل�جي, و لهذه الغاية,  ي�شيف نف�س امل�شدر, �شيتم اإطالق 

بغية   املت��شط  الأبي�س  البحر  يف   بحرية   و  ج�ية  متابعة   حملة  

الت��شل اىل تقدير معمق للكثافة  ووفرة وت�زيع  احليتان وال�شالحف 

تعترب  التي   البال�شتيكية  الأكيا�س  وكذلك  البحرية  والطي�ر  البحرية 
تهديدا حقيقيا للبيئة البحرية.

ب�شبب غرق طفلة 

حالة هلع يف منتزه ال�سابالت 
�شهد منتزه ال�شابالت ليلة اأم�س حالة رعب وهلع كبرية ب�شبب وفاة طفلة 

ال�شاعة احلادية  ال�شاطئ يف حدود  العمر �شتة �شن�ات غرقا يف  تبلغ من 
ع�رشة ليال.

 »حمرز »يتفوق  على 
امل�سري "حممد �سالح "

اأثار خرب ان�شمام الالعب اجلزائري الدويل ريا�س حمرز 
لنادي مان�ش�شرت �شيتي �شجة كبرية بالن�شبة لل�شارع امل�رشي 
الذي مل يه�شم اخلرب ب�شبب املبلغ ال�شخم الذي دفعه النادي 
واملقدر ب70 ملي�ن اأورو و جعله  يتف�ق  على حممد �شالح 
الذي كان يت�شدر اأغلى الالعبني العرب مببلغ 43 ملي�ن اأورو.

 اإحباط هجرة غري
 �سرعية ل 16 حراقا

اأحبط حرا�س ال�ش�احل بعني مت��شنت/ن.ع.2, حماولة هجرة غري 
�رشعية لـ )16( �شخ�شا كان�ا على منت قارب تقليدي ال�شنع, فيما 

مت ت�قيف )06( مهاجرين غري �رشعيني بالطارف/ن.ع.5.

م�شاهل يف حوار له مع وكالة االأنباء ال�شينية

التعاون العربي ال�سيني حتّركه اجلزائر

خبر في 
صورة

ب�شبب ف�شله من عمله  االأ�شلي

�سليمان بودالية يقرر اعت�ساما 
مفتوحا اأمام والية تيارت

 املان �سيتي يطلق
 م�سابقة با�سم حمرز

م�شابقة  باإطالق  اأم�س  اأول  الجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  فريق  اإدارة  اأقدمت 
الفر�شة  منحت  اأين  حمرز,  ريا�س  اجلزائري  الدويل  اجلديد  لعبها  با�شم 
من  م�قع  الجنليزي  النادي  مع  الالعب  بقمي�س  الف�ز  اأجل  من  للجماهري 
على  للتعرف  والنتظار  الفريق  م�قع  يف  الت�شجيل  طريق  عن  وذلك  طرفه 
حفزت  التي  اخلط�ة  وهي  املقبل,  ج�يلية   29 يف  املقررة  القرعة  نتائج 

اجلزائريني للم�شاركة بق�ة من اأجل احل�ش�ل على قمي�س لالعب.

اإدارة حداد تخف�ض اأ�سعار القم�سان

النادي  قم�شان  اأ�شعار  على  تخفي�شات  اجلزائر  احتاد  فريق  اإدارة  اأعلنت 
الريا�شية  الألب�شة  �رشكة  �شناعة  من  يعترب  والذي  اجلزائر  يف  املعتمد 
حيث  للنادي,  الريا�شية  بالل�ازم  للتكفل  الإدارة  مع  املتعاقدة  »ج�ما« 
�شجعت اإدارة مالك الفريق علي حداد الأن�شار على اقتناء قمي�س الفريق 
الأ�شلي  ال�شعر  كان  بعدما  دينار   3000 مبلغ  اإىل  ال�شعر  لتخفي�س  الأ�شلي 
والتي  الفريق  لتاأ�شي�س   81 بالذكرى  الحتفال  وذلك مبنا�شبة  دينار,   3400
اأم�س  كانت يف اخلام�س ج�يلية املن�رشم حيث انطلقت التخفي�شات منذ 

على املحل ال�اقع مبلعب عمر حمادي بب�ل�غني.

�شليمان  الإعالمي  ك�شف 
تيارت  ب�لية  املقيم  ب�دالية 
اعت�شام  يف  الدخ�ل  قرر  اأنه 
وايل  دي�ان  مقر  اأمام  مفت�ح 
القرار  ب�شبب  تيارت  ولية 
و  ال�لية  وايل  عن  ال�شادر 
عمله  من  بت�قيفه  القا�شي 
التعليم  قطاع  يف  الأ�شلي 
ل�ظيفة  ممار�شته  بدع�ى 
اأخرى ,يف حني ميار�س املئات 
من املنت�شبني لقطاع التعليم و 
التعاون  القطاعات  من  غريه 
مع عدد من املنابر الإعالمية 

ب�شكل عادي و حتى يف ولية 
ذلك  ي�شبب  اأن  بدون  نف�شها 
اأي م�شكل بالن�شبة لل�لة  على 
�شليمان  ال�طني,  امل�شت�ى 
ب�دالية الذي يتعاون مع ي�مية 
الكفاءات  من  ال�رشوق  قناة  و 
تدري�س  يف  لها  امل�شه�د 
ل�شن�ات  الإجنليزية  مادة 
كاإعالمي  تعامل  و  ط�يلة 
و  ال�شابقني  تيارت  ولة  مع 
اإل  احلايل  ال�ايل  مع  حتى 
امل�ش�ؤوم  القرار  �شدور  غاية 
يف  القان�ن  تطبيق  بدع�ى 

حني تتحدث م�شادر اأن الأمر 
مت بناء على تقارير كيدية من 
بع�س الأطراف و قال املعني 
عرب  مقت�شبة  تدوينة  يف  اأم 
»تبًعا  الأنرتنت  على  م�قعه 
متابعي  من  كثري  لإ�رشار 
معي  املت�شامنني  و  �شفحتي 
من امل�اطنني والزمالء قررت 
احتجاجية  وقفة  يف  ال�رشوع 
خمتلف  من  مكثف  بح�ش�ر 
ولية  مقر  اأمام  ال�ليات 
من�شب  اإىل  لإعادتي  تيارت 

عملي

وهران

�سبط قنطار من الكيف

الوادي

حجز 12408 وحدة 
من خمتلف امل�سروبات

يف  ال�ش�احل  حر�س  �شبط 
ج�يلية   10 ي�م  البحر,  عر�س 
كمية  ب�هران/ن.ع.2,   ,2018

املعالج  الكيف  من  معتربة 
 101( قنطار  من  باأكرث  تقدر 

كيل�غرام(.

ال�طني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
مهربا  بال�ادي/ن.ع.4  ال�شعبي 
وحدة   )12408( وحجزت   )01(
م�جهة  امل�رشوبات  خمتلف  من 

مفرزة  �شبطت  حني  يف  للتهريب, 
ال�شعبي  ال�طني  للجي�س  اأخرى 
الغذائية  امل�اد  من  طن   )7.8(

بتمرنا�شت/ن.ع.6.



عبد  اخلارجية  وزيرال�ش�ؤون  اأكد 
ال�رشاكة  اأن  ببكني  م�شاهل  القادر 
العربية  العالقات  و  الإ�شرتاتيجية 
ناجحا«   »من�ذجا  ت�شكل  ال�شينية 
»نح�  تتجه  و  جن�ب-جن�ب  للتعاون 
حتقيق تكامل حقيقي« يف العديد من 

املجالت.
وخالل مداخلته يف اأ�شغال الجتماع 
التعاون  ملنتدى  ال8  ال�زاري 
احت�شنته  الذي  العربي  ال�شيني- 
م�شاهل  ال�شيد  اأكد  بكني,  العا�شمة 
العربية  ال�شرتاتيجية   ال�رشاكة  اأن 

تنفيذ  اإطار  يف  عرفت  ال�شينية 
 2018-2016 لعامي  املنتدى  برنامج 
املجالت,   جميع  يف  معتربا  تقّدما  
العربية-ال�شينية  بالعالقات  م�شيدا 
نح�  ثابتة  بخطى   »تتجه  التي 
املجالت  يف  حقيقي  تكامل  حتقيق 

وتعزيز   والثقافية  والعلمية  التقنية 
التحتية  البنى  م�شاريع  يف  ال�شتثمار 
عّدة  يف  الإنتاجية  القدرات  وتدعيم 
بلدان  عربية واجلمع بني املتعاملني 
يف  وال�شينيني  العرب  القت�شاديني 

م�شاريع مثمرة«.

 يتنقل وزير الداخلية ن�ر الدين بدوي, 
الطارف  ولية  اإىل  الي�م  النتقال 
تفقد  اأجل  من  ت�ن�س,  مع  احلدودية 

وتد�شني  ال�لية  يف  التنمية  واقع 
ر�شائل  ت�جيه  مع  حملية,  م�شاريع 
درجة  رفع  ب�رشورة  تق�شي  �شيا�شية 

اجلزائر  بني  الأمني  والتن�شيق  اليقظة 
الغادرة  الإرهابية  العملية  اإثر  وت�ن�س 
التي خلفت 6 قتلى من احلر�س ال�طني 

الت�ن�شي قرب اأقرب نقطة من احلدود 
اجلزائرية الت�ن�شية.

 م.�س 
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 ليطمئن اأمناء املحافظات والق�سمات مادمت يف من�سبي
.    منظمات غري حكومية تتالعب مبلف املهاجرين الأفارقة        .  �شفراء اأفارقة: نعرتف بجهود اجلزائر يف حماية كرامة الأفارقة

كذب الأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س الت�شريحات الأخرية لبع�س املنظمات حول اأن اجلزائر ت�شيء  معاملة املهاجرين الأفارقة ، 
متهما منظمات غري حكومية مبحاولة ت�شويه �شورة اجلزائر با�شتغالل ملف املهاجرين الأفارقة .

اإميان لوا�س

الأم�س  عبا�س  ولد  جمال  عرب 
عن�ان  حتت  �شحفية  ندوة  يف 
من  �شنة   60 واإفريقيا  ب�تفليقة 
والت�شامن  والتعاون  ال�شداقة 
التي  التقارير  من   تفاجئه  عن 
احلك�مية  املنظمات غري  تعدها 
ح�ل اجلزائر, م�شريا اأنها تقارير  
اأنها  اعتبار  على  مزعجة  غري 
نفي  نافيا  معينة,  اآجندات  تخدم 
ب�شاأن  تُهم  لل�شلطات من  ُوّجه  ما 
اأثناء ترحيلها  ارتكابها لتجاوزات 

ملهاجرين اأفارقة بالق�ة .
الأمني  ,طماأن  اأخرى  جهة  من 
املحافظات  اأمناء  لالأفالن  العام 
واحد   »: قائال  والق�شمات, 
هنا«هذا  مدمنا  ميم�شكم  

عبا�س  ولد  جمال  وا�شتقبل 
من  العديد  الندوة   هام�س  على 
,الذين  الإفريقية  الدول  �شفراء 
كذب�ا بدورهم هذه  الت�رشيحات 
الالجئني  تهني  اجلزائر  اأن  ح�ل 
بطريقة  تعاملهم  و  الأفارقة 
بحمالت  والقيام  اإن�شانية  غري 
الأ�شلية  بلدانهم  اإىل  لتهجريهم 
بدور  معرتفني  و  �شاهدين   ,
اجلزائريف حماية كرامة الأفارقة 
حق  عن  الدفاع  على  و�شعيها 
م�شريها  تقرير  يف  ال�شع�ب 
التهامات  هذه  اأن  ,م�ؤكدين 
اأدنى  دون  من  تهدف  اخلطرية 
ب�ش�رتها  امل�شا�س  اإىل  �شك 
يف  جريانها  مع  وبعالقاتها 
اجلن�ب » ويف �شياق مت�شل ,ثمن 
ولد عبا�س جه�د اجلزائر  جمال 

الأفارقة  الالجئني  حماية  يف 
يف  ال�شعب  حق   على  الدفاع  و 
اأن  ,معتربا   امل�شري  تقرري 
اإتهام  ح�ل  الأخرية  الت�رشيحات 
طرد  عمليات  بالقيام  اجلزائر 
املهاجرين  من  لالآلف  جماعي 
خ�ش�عهم  دون  من  الأفارقة 
من  واحتجازهم  فردي,  لتقييم 
دون اإبالغهم باأ�شباب احتجازهم 
كاذبة و ل اأ�شا�س لها من ال�شحة 
,م�شريا اأن الهدف وراء اإ�شدارها 
ه� حماولة ت�ش�يه �ش�رة اجلزائر 
الدول  مع  بعالقتها  امل�شا�س  و 

الإفريقية .
عبا�س  ولد  نّ�ه  اأخرى,  جهة  من 
الرئي�س  لعبه  الذي  بالدور 
بني  عالقات  بناء  يف  ب�تفليقة 
مربزا  قارتها,  وبلدان  اجلزائر 

يف   23 �شن  يف  جنح  ب�تفليقة  اأن 
ق�ية  دبل�ما�شية  عالقات  بناء 
�شاهم  واإفريقيا كما  بني اجلزائر 
وبني  بينها  العالقة  ت�طيد  يف 
جمال  واأكد   الإفريقية  الدول 
اجلزائر  عالقة  اأّن  عبا�س  ولد 
بالدول الإفريقية جيدة وم�شتمرة 
الث�رة  اأن  اإىل  الزمن, م�شريا  عرب 
باإفريقيا  عالقة  لها  اجلزائرية 
الرئي�س  كان  ملا   1960 �شنة  منذ 
 23 عمره  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
الرئي�س  باأن  :«مفيدا  قائال  �شنة, 
اإىل  �شافر  �شنة  بعمر 23  كان  ملا 
ثم   , غاو  اإىل  وبالتحديد  مايل 
ثم  و�شيك�ت�  باماك�  اإىل  اإنتقل 
العالقة  ت�طيد  اأجل  من  غينيا, 
بني اجلزائر ودول اإفريقية وكافة 

الدول اجل�ار«

ا�شتكمال للمرحلة الأوىل من العملية رقم 24 

ترحيل 480 عائلة اإىل �سكنات 
جديدة بالعا�سمة اليوم

.       12 بلدية معنية بالعملية

عملية  اخلمي�س  الي�م  �شت�شتكمل 
الرتحيل واإعادة  الإ�شكان التي حتمل 
التي  الأوىل  مرحلتها  يف   24 رقم 
العا�شمة   اجلزائر  ولية  بها  تق�م 
و�شت�شمل هذه العملية ح�شب ما جاء 
يف بيان ل�لية اجلزائر العا�شمة الذي 
حت�شلت ي�مية »ال��شط« على ن�شخة 
م�اقع  بينها  من  م�اقع  عدة  منه  
باملقاطعة  الق�شديرية   الأحياء 
�شيتم  اأين  داي  حل�شني  الإدارية 
بال�عاء  املقيمة  العائالت  ترحيل 
م�شكن    286 اإجناز  مل�رشوع  العقاري 
للت�فري  ال�طني  ال�شندوق  بلدية 
و�شتم�س  القبة  ببلدية  و«الحتياط« 
املقيمة  العائالت  العملية  هذه 
مب�رشوع  اخلا�س  العقاري  بال�عاء 
املقرية  ببلدية  اأو�شايح  وادي  تهيئة 
يف  واملتمثلة  ق�شديرية   واأحياء 
احلي الق�شديري �شيخ الكمال واحلي 
الرازي  بدرج  ال�اقع  الق�شديري 
حلالوي  م�شع�د  الق�شديري  واحلي 
حميدي  علي  الق�شديرية  والأحياء 
ببلدية  حماوي  الرحمان  وعبد  1و2 
ترحيل  �شيتم  حيث  بل�زداد  حممد 
اأزيد من 80 عائلة اإىل م�شاكن جديدة  
وتخ�س هذه العملية العائالت املحتلة 
واملقيمة  البيداغ�جية  للف�شاءات 
بال�شكنات  ال�ظيفية املت�اجدة ف�ق 
يف  املت�اجدة   الدرا�شة    حجرات 
وتتمثل  العا�شمة  باجلزائر  بلدية   12
هذه امل�اقع يف كل من بلدية �شيدي 
واحلرا�س  ال�ادي  وباب  اأحممد 
وح�شني داي وبئرمرادراي�س ودرارية 
و�رشاقة  وب�زريعة  وبراقي  وزرالدة 
اإىل  اإ�شافة  والرويبة   البي�شاء  والدار 
اأزيد من 270 عائلة مت قب�ل  ترحيل 
الطع�ن  جلنة  طرف  من  طع�نها 
املذك�رة  البلديات  بهذه  ال�لئية 
حيث �شيتم ترحيل اأزيد من 50 عائلة 
وترحيل 80 عائلة م�شتفيدة من �شيغة 
ببلدية  الإيجاري  العم�مي   ال�شكن 

الدويرة .
فلقد عرفت العملية  رقم  23  ل�لية 
األف   44 يقارب  ما  اإ�شكان  اجلزائر 
�شهر  يف  العملية  انطالق  منذ  عائلة 

ج�ان 2014, بالإ�شافة اإىل  ا�شتفادة 
برامج  �شمن  اأخرى  عائلة  األف   13
ال�شكن الجتماعي الت�شاهمي وبالتايل 
فلقد بلغت عدد العائالت امل�شتفيدة  
من عمليات الإ�شكان و ح�ايل 57 األف 
عائلة, وه� ما يعادل 285 األف ن�شمة 
والعمران  ال�شكن  وزارة  قامت  فلقد 
رم�شان   �شهر  خالل  واملدينة  
املن�رشم  بالقيام باأكرب عملية ترحيل 
مت   اأين  ال�شتقالل  منذ  ال�طن  يف 
ي�م  يف  �شكنية  وحدة  األف   50 ت�زيع 
واحد,  وتت�شمن عملية الرتحيل رقم  
ال�شكن  األف وحدة �شكنية ب�شيغة   24
من  املائة  من   48 بن�شبة  اأي  الريفي 
الأخرى  باملائة  و52  األفا,   50 ح�شة 
�شكنات  بني  مق�شمة  وهي  وزعت 
والرتق�ي  الإيجاري  والعم�مي  عدل 
الت�شاهمي  ال�شكن  وكذا  العم�مي 
ن�شف  ت�شليم   مت  اأين  الجتماعي  
ثاين  ويف  ج�يلية    04 يف  ال�شكنات  
الإ�شكان  واإعادة  ترحيل  عملية  اأكرب 
على م�شت�ى ولية اجلزائر العا�شمة 
العملية  و�شمن  واحد,  �شهر  خالل 
 8000 اإ�شكان  برنامج  ت�شمن    24 الــ 
عائلة, من بينها6 اآلف عائلة يف اإطار 
واألفني  اليجاري  العم�مي  ال�شكن 
الجتماعي  ال�شكن  �شيغة  يف  عائلة 
ثمانية  العملية  و�شملت  الت�شاهمي, 
بلديات  ثالث  عرب  ق�شديرية  اأحياء 
الكيفان,  برج  من   كل  يف  واملتمثلة 
اإ�شافة  املرجة  وت�شالة  املحمدية 
عائلة   1000 ترحيل  عملية  اإىل  
عمليات  من  الأول  ال�شطر  �شمن 
عائلة   575 �شملت  والتي  الرتحيل 
املقاطعة  باإقليم  عائلة   456 منها    ,
باإقليم   119 و  البي�شاء  للدار  الإدارية 
ولقد  الت�تة  لبئر  الإدارية  املقاطعة 
ل�لية  املحلية  ال�شلطات  قررت 
واإعادة  ترحيل  العا�شمة  اجلزائر 
ا�شكان العائالت277 عائلة التي حتتل 
وال�شكنات  البيداغ�جية  امل�شاحات 
امل�ؤ�ش�شات  داخل  ال�اقعة  ال�ظيفية 
الرتب�ية عرب كل املقاطعات الإدارية 

لل�لية.
 حكيم مالك

الجتماع الوزاري ال8 ملنتدى التعاون ال�شيني- العربي

وزيرال�سوؤون اخلارجية عبد القادر م�ساهل ببكني

بعد العمل الرهابي يف منطقة حدودية مع تون�س

نور الدين بدوي اليوم يف الطارف

با�شرها اجلي�س اجلزائري بعيد عملية عني �شلطان يف تون�س

عمليات مت�سيط احرتازية عرب �سوق اأهرا�س وادي �سوف و تب�سة

ال�شبت القادم مب�شت�شفى م�شطفى با�شا

الأطباء املقيمون يعودون لالحتجاج 

مت�شيط  عمليات  اأم�س  ت�ا�شلت 
تق�م  التي  �شلطان”   “عني  مبنطقة 
اجلي�س  و  لالأمن  ق�ات م�شرتكة  بها 
احلدود  من  بالقرب  الت�ن�شيني 
اجلبانة  العملية  عقب  اجلزائرية 
جمم�عة  من   عنا�رش  نفذها  التي 
عقبة  نف�شها  على  تطلق  اإرهابية 
�ش�ابق  على  تت�فر  التي  و  نافع  بن 
الإرهابية  الن�شاطات  من  كثرية 
خا�شة  ,و  الت�ن�س  الرتاب  على 
هذا  ,يف  اجلزائرية  احلدود  قرب 
با�شم  الر�شمي  الناطق  قال  ال�شياق 

اجلبابلي,  ح�شام  ال�طني,  احلر�س 
اإنه مت ت�قيف عدد   , اأم�س الأربعاء 
منابر  تناقلت  قد  الأ�شخا�س,و  من 
الق�شاء  خرب  اأم�س  م�شاء  اإعالمية 
جمم�عة  عنا�رش  من  عدد  على 
اإرهابية غري بعيد عن مكان العملية 
اآخر  عدد  حما�رشة  ,و  الإرهابيني 
تاأكيد من م�شادر  لكن اخلرب مل يتم 
وحدات  �رشعت  جهتها  من  اأمنية 
يف  اجلزائري  اجلي�س  من  قتالية 
عرب  احرتازية  مت�شيط  عمليات 
وليات �ش�ق اأهرا�س و وادي �ش�ف و 

تب�شة وذكرت م�شادر اأن “قرابة األفي 
الثنني  ليلة  منذ  ي�شارك�ن  ع�شكري 
مع  تزامنا  كبرية  مت�شيط  عملية  يف 
اجلهة  على  الت�ن�شي  للجي�س  عملية 
املقابلة من احلدود بهدف اأّل يك�ن 
للعنا�رش  مالذا  اجلزائري  الرتاب 

الإرهابية”.
اإعالمية نقال عن  واأو�شحت تقارير 
“العملية  اأن  جزائرية  اأمنية  م�شادر 
الأمن  ق�ى  اإنهاء  لغاية  �شتت�ا�شل 
املجم�عة  مطاردة  الت�ن�شية 
هج�م  وراء  تقف  التي  الإرهابية 

الت�ن�شية  جندوبة  ولية  يف  الأحد 
واأ�شار  اجلزائر”,  مع  احلدود  قرب 
وراء  تقف  التي  “املجم�عة  اأن  اإىل 
اجلزائر  من  تت�شلل  مل  الهج�م 
بني  م�شرتك  اإنذار  نظام  وهناك 
ي�شتغل  البلدين  من  الأمنية  اجلهات 
من  اإرهابي  عمل  اأي  بعد  مبا�رشة 
اأجل التاأكد من عدم وق�ع الت�شلل”.

وت�ن�س  اجلزائر  اأن  اإىل  ي�شار 
تت�فران على اتفاقية تعاون م�شرتك 

يف املجال الأمني.
حممد �شامل

لالأطباء  امل�شتقلة  التن�شيقية  قررت 
الحتجاج  اإىل  الع�دة  اأم�س  املقيمني 
هذا عرب  و   , �شباحا  ال�شبت  غد  بعد 
و�شف�ه  ملا  نتيجة  جه�ي   اعت�شام 
با�شتمرار التهديدو الرتهيب من طرف  
عدد من روؤ�شاء امل�شالح ال�شت�شفائية 
والع�دة  الإ�رشاب  تعليق  قرار  منذ 

دون  اأ�شب�عني  عليه  مير  الذي  للعمل 
اأي ردة فعل من ال�زارة ال��شاية ح�شب 
ما ي�ؤكده البيان. و قالت التن�شيقية اأن 
الت�ا�شل مع ال�زارة عرب الحتجاجات 
هي اللغة ال�حيدة التي قد تدف اجلهة 
م�شي15  بعد  التحرك  نح�  ال��شية 

ي�ما من قرار تعليق ال�رشاب 

و جاء يف البيان  “العت�شام ه� تاأكيد 
�شيبق�ن  املقيمني  الأطباء  اأن  على 
دائما واقفني يف �شبيل حتقيق مطالبهم 
ال�رشعية”. كما ندد الأطباء املقيم�ن 
على  ترتبت  التي  ال�شغ�طات  بعديد 
من  بداية  الإ�رشاب,  جتميد  قرار 
لر�شائل  ال��شاية  ا�شتجابة  عدم 

للح�ار.  الع�دة  بخ�ش��س  التن�شيقية 
�شد  القان�نية  غري  املمار�شات  اإىل 
امل�شت�شفيات,  م�شت�ى  على  الأطباء 
الظروف  و  ال�شغ�طات  اإىل  اإ�شافة 
اجتياز  �شمنها  مت  التي  العادية  غري 
من  لعدد  التخ�ش�س  نهاية  امتحانات 

الأطباء املقيمني.



�أكرب  من  �سونلغاز  �أن   م�سري�   
منطقة   يف  �ملتو�جدة  �ل�رشكات 
�لبحر �لأبي�ض �ملتو�سط  و�ملنطقة 
�لإفريقية  وهذ� ر�جع للإجناز�ت 
�لكربى �لتي حققتها  هذه �لأخرية  
وبالتايل فلقد بلغ  ر�أ�سمال �ل�رشكة 
،  393 مليار  �إىل غاية �سنة 2017 
�ل�رشكة   بلغت ديون  دينار يف حني 
�إىل  �ل�سنة �حلالية 2018  يف 2018 

57 مليار دينار.

تغطية الكهرباء بن�سبة 
امل�ستوى  على  باملائة   99

الوطني

كما �أ�سار ذ�ت �ملتحدث �أن  �رشكة 
عمومية   خدمة  توؤدي  �سونلغاز  
ب�سفة  و�لغاز  �لكهرباء  توفري  يف  
�لوطن  �أنحاء  كل  يف  منتظمة 
و8  مبا�رش�  فرعا   24 وجود    مع 
مع  �ل�رش�كة  �إطار  يف  �رشكات 
�سونلغاز  حيث يتم تغطية �لكهرباء 
�مل�ستوى  على  باملائة   99 بن�سبة 
ن�سبة  فاق  �لغاز  وتغطية  �لوطني 
�إنتاج  �ليوم حجم  ويبلغ  باملئة   60
�لوطن  18  �لكهرباء على م�ستوى 
�ل�رشكة  طرف  من  ميغاو�ط  �ألف 
�لوطنية لإنتاج �لكهرباء �لتابعة مئة 
باملائة  ل�رشكة �سونلغاز و�رشكات 
�لكهربائية  �ل�سبكة  �سمن  �أخرى 
�لكهرباء  نقل  يف  وتعتمد  �لوطنية 
وجد  �لعايل  �لتوتر  خطوط  على  
عايل من 60 كيلو فولط  �إىل 220 

كيلو فولط  و400 كيلو فولط توجد 
لنقل  عالية  كاأبر�ج  كلم   30 يف  
�لوطن   مناطق  كل  يف  �لكهرباء 
و�لتي حتتاج خطوط للكهرباء لتتم 
بلغ  فلقد  وعليه  توزيعها  عملية 
عدد �ملحولت  400 مركز لتحويل 
�لكهرباء  منت�رش� يف �جلز�ئر  مع 
لتوزيع  كلم   �ألف    320 تخ�سي�ض 
�لكهرباء ، �أما بالن�سبة للغاز �لذي 
يتم  نقل �لغاز عرب �لقنو�ت وتبلغ 
 20 من  �أكرث  �لنقل  طول  �سبكة 
�ألف كلم  من �لأنبوب �لكبري لنقل 
وعليه  �سوناطر�ك  من  �ملو�رد 
عرب  �لغاز  توزيع  �سبكة  فتبلغ 
وحاليا  كلم   �ألف    160 �لقنو�ت  
�سونلغاز يوجد فيها  98�ألف و700 
يف  خدمات  يقدم  تقني  عامل 
جمال �إنتاج ونقل وتوزيع �لكهرباء  

و�لغاز.

الدعوة لعقلنة وتر�سيد 
ا�ستهالك الطاقة وطنيا

�لعام  �ملدير  �لرئي�ض  ودعا   
عقلنة  �إىل  �سونلغاز  ملجمع 
عرب  �لطاقة  ��ستهلك    وتر�سيد 
فلبد   لذ�   �لأمور  بع�ض  تد�رك 
مع  �لتعامل  �ملو�طنني   من  
باعتبارهما  و�لغاز  �لكهرباء  وفرة 
مثلى   بطريقة  حيويتني   طاقتني 
�لكهرباء  ��ستهلك   يف  وح�سنة  
�لوفرة  هذه   �أن  موؤكد�  و�لغاز  
و�لتي جاءت عرب �لو�سائل �ل�سخمة 
هذه  لتحقيق  �لدولة  وفرتها  �لتي 
�رشورة  مع  �لإيجابية  �لنتيجة 
��ستهلكهما بطريقة �سليمة لتبقى 
كل  خدمة  يف  و  د�ئما  متوفرة 
توقع  فلقد  جز�ئريني،  �ملو�طنني 
عرقاب  �أن يبلغ ��ستهلك �لطاقة 
15700 ميغاو�ط يف ف�سل �ل�سيف 
وفرة  علة  �لرتكيز  فلقد مت  وعليه 
�لكهرباء يف هذ� �ملو�سم لأنه يعد 
وعليه  �ل�رشكة  �أولويات  بني  من 
��ستهلك  يكون  �أن  �لو�جب  فمن 

�لطاقة معتدل يف �لفرتة �ل�سيفية 
يف   �ملتكررة  للنقطاعات  جتنبا 
مناطق  توفري�لكهرباء يف خمتلف 

�لوطن.

من  8000 ميغاواط 
الكهرباء يف طور 

الإجناز حاليا

فيما ك�سف �لنقاب  حممد عرقاب  
لإعد�د  �لتح�سري  بد�ية  عن 
�لطاقة  لتوفري  ذكية  منظومة 
عرب  �عتماد �رشكة �سونلغاز على  
 ، �لتح�سي�سية    �حلملت  �سيا�سة 
�مل�ساريع  عن  �ل�سوء  م�سلطا 
�لكربى لدى  �رشكة �سونلغاز و�لتي 
حتدد �سمن برنامج يتم �إجنازه يف 
�لإجناز  طور  يف  هي  �سنو�تك   10
من  برنامج  عن  كا�سفا   ، حاليا 
2018 �إىل 2028  حيث يتم  �إجنازه 
عرب در��سة كل �لأمور مع �لدر�ية 
من  �لطلب   تطور�ت  لكل  �لتامة  
 ، �لقطاعات  جو�نب  خمتلف 
�لتي  بالإجناز�ت  ذلك  يف  م�سيد� 
مكنها  و�لذي  �سونلغاز   حققتها 
و�لذي  �لطلب   يف  �لتطور  من 
يف  م�ستمر�  تز�يد�  يعرف  �أ�سبح 
كل �سنة برقمني فمن  �سنة 2016 
بـ   �لطلب  �رتفاع يف  و2017   مت  
10.5 باملائة و يرجع  هذ�  ح�سب 
�سهدته   �لتي  �لتطور  ،�إىل  عرقاب 
وعلى  �ملجالت  كل  يف  �جلز�ئر 
هذ� �لأ�سا�ض فمن و�جب �سونلغاز 
مو�كبته ، كا�سفا �أن  �رشكة �سونلغاز 
لديها 8000 ميغاو�ط من �لكهرباء 

يف طور �لإجناز حاليا .

�أوردت جملة �جلي�ض يف عدد �لأخري 
من  متكنت  �لقتالية  �لوحد�ت  �أن 
�لتخل�ض من خطر 117 �إرهابيا خلل 
2018 بحيث متكنت وحد�ت �جلي�ض 
من �لق�ساء على 20 �إرهابيا، وتوقيف 
18 �آخرين، يف حني �سلم 66 �إرهابيا 
�أنف�سهم لل�سلطات �لع�سكرية، كما مت 
تعود لإرهابيني  �لعثور على 3 جثث 

من  �أفر�د   10 �سلم  كما  �جلبال،  يف 
كما  �أنف�سهم،  �لإرهابيني  عائلت 
لقو�ت  �ملختلفة  �لعمليات  مكنت 
عن�رش�   57 توقيف  من  �جلي�ض 
يقدمون �لدعم و�لإ�سناد للجماعات 
مت  �أنه  �ملجلة  ذكرت  ،و  �لإرهابية 
ف�سل  �لإرهابيني،  ع�رش�ت  حتييد 
كميات  على  حجز  �لتمكنمن  عن 

منها  �حلربية،  �لأ�سلحة  من  هائلة 
و14  كل�سينكوف،  �آلية  بندقية   133
و314  �لأنو�ع،  خمتلفة  ر�سا�سات 
قاذف  و14  �لأنو�ع،  خمتلفة  بنادق 
خمتلفة  م�سد�سات  و17  �ساروخي، 
�لأنو�ع، و61 لغم و318 قنبلة تقليدية 
من  معتربة  كميات  �إىل  �إ�سافة 
و125  �ساروخ،   19 بينها  �لذخرية، 

�ساعق، و345 قذيفة، و31273 طلقة 
�ملخدر�ت  مكافحة  بخ�سو�ض  ،و 
�جلي�ض  قو�ت  �أن  �ملجلة   قالت 
خمدر�ت،  تاجر   366 لـ  �أوقفت 
�لكيف  من  كلغ   14075 وحجزت 
�ملعالج، �إىل جانب ق�سية حجز 701 

كلغ من �لكوكايني .
م.�سامل

يف  تر�جعا  �جلز�ئر  �سجلت 
�حتياطاتها من �ل�رشف �إىل 529ر94 
مليار دولر يف نهاية �لثلثي �لأول 
لدى  �سنة 2018 ح�سب ما علم  من 

بنك �جلز�ئر.
�ل�رشف  �حتياطات  تقدر  كانت  و 
مليار  33ر97  ب  �لذهب(  )بدون 

من  دي�سمرب  �سهر   نهاية  يف  دولر 
�لنخفا�ض  يقدر  حيث   2017 �سنة 
�لفرتة  خلل  دولر  مليار  8ر2  ب 
من  دي�سمرب  �سهر  من  �ملمتدة  
مار�ض   نهاية  �إىل  �ملا�سية  �ل�سنة 
2018، و يعد هذ� �لرت�جع - ح�سب 
�أثار  نتيجة   " �مل�سدر-  ذ�ت 

متقاطعة خلل ذ�ت �لفرتة  لر�سيد 
�سامل �سلبي مليز�ن �ملدفوعات و 
تثمني �يجابي ملدخر�ت �حتياطات 

�ل�رشف ب  55ر1 مليار دولر"  
عبد  �ملالية  وزير  كان  للتذكري 
�أن  �رشح  قد  ر�وية  �لرحمان 
�إىل  ت�سل  قد   �ل�رشف  �حتياطات 

2ر85 مليار دولر يف نهاية 2018 )ما 
�لو�رد�ت(  من  �سهر  8ر18  ي�ساوي 
 2019 دولر يف  مليار  7ر79  �إىل  و  
�أن  قبل  �لو�رد�ت(  من  �سهر  )4ر18 
ت�سل قيمتها �إىل  2ر76 مليار دولر 
)�أي ما يعادل 8ر17  �آفاق 2020  يف 

�سهر من �لو�رد�ت(.

الرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز حممد عرقاب

جملة اجلي�س تك�سف يف عددها الأخري

نهاية مار�س 2018

حكيم مالك

300 مليار دينار لإجناز البنى التحتية لتوفري الطاقة 

الق�ضاء على 20 اإرهابيا، وتوقيف 18 اآخرين

تراجع احتياطات ال�ضرف اإىل 53ر94 مليار دولر 
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 .         15700 ميغاواط ن�ضبة ا�ضتهالك الطاقة يف ف�ضل ال�ضيف 
.         57 مليار دينار قيمة ديون �ضركة �ضونلغاز يف 2018

مديرمكتب الديوان ال�سياحي التون�سي يف اجلزائر

طرد اجلزائريني من فنادق 
تون�ضية �ضائعات �ضخيفة

وزارة الرتبية

ت�ضهيل عملية ت�ضجيل التالميذ

موجة حر ت�ضل اإىل 49 
درجة اليوم اخلمي�س 

وفق جريدة لوموند الفرن�سية

ترحيل متهم بتفجريات ميرتو 
باري�س نحو اجلزائر قريبا

�لوطني  �لديو�ن  نفى مدير مكتب 
لل�سياحة �لتون�سية يف �جلز�ئر، فوؤ�د 
�إعلمية  و�سائل  تد�ولته  ما  �لو�د 
جز�ئرية 2018، حول طرد عائلت 
جز�ئرية من فنادق تون�سية، موؤّكد� 
عدم تلقي م�ساحله �أي �سكوى من 
�لـ17  �ل�سياح �جلز�ئريني عرب  قبل 

منطقة �سياحية يف تون�ض.
مع  حو�ر  يف  �ملتحدث  وقال 
عن  �سيئ  »كل  �لإخباري  �ملوقع 

�جلز�ئري  �ل�سائح  �أّن  �جلز�ئر« 
وز�رة  حتر�ض  بامتياز�ت   يتمّتع 
تقدميها،  على  �لتون�سية  �ل�سياحة 
�ل�سياح  �إقبال  ن�سبة  �رتفاع  موؤّكد� 
 18 بن�سبة  تون�ض  �جلز�ئريني على 
�لأول  �ل�سد��سي  خلل  باملائة 
�لفرتة  بنف�ض  مقارنة   2018 من 
ز�ر  حيث  �ملا�سية،  �ل�سنة  من 
�أكرث من 900 �ألف �سائح تون�ض يف 

�ل�سد��سي �لأول. 

قررت وز�رة �لرتبية �عتماد �عتماد 
ترتيبات جديدة ت�ساهم يف ت�سهيل 
،وح�سب  �لتلميذ  ت�سجيل  عملية 
�لأربعاء،  �أم�ض  ن�رش  للوز�رة،  بيان 
مطالبني  غري  �لأمور  �أولياء  فاإن 
�خلا�سة  �مليلد  �سهادة  بتقدمي 
و  �لت�سجيل،  ملف  مع  باأبنائهم 

�رشط  من  �لأولياء  �لوز�رة  �أعفت 
�لد�خلي  �لقانون  على  �مل�سادقة 
م�ستوى  على  �لرتبوية  للموؤ�س�سة 
حيث  �ملدنية،  �حلالة  م�سالح 
عليه  بالتوقيع  �لأولياء  �سيكتفي 
وفقط ح�سب ما ذكره موقع �سبق 

بر�ض.

�لديو�ن  جديدة   ن�رشية  نبهت 
�أم�ض  �جلوية،  للأر�ساد  �لوطني 
ت�سجيل  ��ستمر�ر  من  �لأربعاء 
درجات حر�رة مرتفعة  عرب مناطق 
يف جنوب �لبلد خلل �لـ 72 �ساعة 
�ملقبلة، وح�سب �لن�رشية �خلا�سة، 
�لتي بثها ، فاإن موجة حر ت�سل �إىل 
49 درجة �ست�سهدها كل من “�أدر�ر 

وعني �سالح”، خلل �ليوم �خلمي�ض 
وغد� �جلمعة،  وعليه دعت، ذ�ت 
�مل�سالح �ملو�طنني �إىل �حلذر من 
ذلك  وتاأثري  �ل�سم�سية  �ل�رشبات 
على �ملر�سى و كبار �ل�سن وجتنب 
�لتعر�ض �ملبا�رش لأ�سعة �ل�سم�ض، 
خا�سة بالن�سبة للأطفال و�مل�سنني 

و�ملر�سى.

�أم�ض  ن�رشته  �إعلمي  تقرير  ذكر 
�أن  �لفرن�سية  لوموند  جريدة 
يف  �رشعت  �لفرن�سية  �ل�سلطات 
�ملدعو  ترحيل  عملية  ترتيب 
جمال بغال   بعد  مغادرته لل�سجن 
�ملعني   كان  و  �لقادم  �لأ�سبوع 
بع�رش  �سجنه  مدة  ��ستهلك  قد 
�جلن�سية  منه  �سحبت  و  �سنو�ت 
بالتورط  �تهامه  ب�سبب  �لفرن�سية 
مع �ملجموعة �لتي رتبت و نفذت 

�سنة،   23 باري�ض  ميرتو  تفجري�ت 
"�جليا"  تنظيم  تبناه حينها  و�لذي 
�لتي  �لق�سية  وهي  �لرهابي، 
�آخر  متهم  �إد�نة  �أي�سا  عرفت 
�يت  ��سم �سماعني  باملوؤبد يحمل 
�ل�سلطات  �أن  علي . لوموند قالت 
�ت�سالت  بعد  و�فقت  �جلز�ئرية 
على  �لفن�سية  نظريتها  مع  مطولة 

��ستقبال �ملعني
 حممد �سامل

اأكد الرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز حممد عرقاب  لدى حلوله �سيفا على القناة الإذاعية الأوىل اأن �سركة 
�سونلغاز حققت وفرة يف اإنتاج الكهرباء بتوزيعها ونقلها فلقد خ�س�ست الدولة دعما ماليا قدر بـ  300 مليار دينار 
�سنويا لإجناز البنى التحتية لتوفري الطاقة  والتي �ساهمت يف وفرة مالية  ل�سونلغاز مما مكن من تلبية حاجيات 

البالد وللمواطن وال�ستعمال املنزيل يف الكهرباء والغاز اإ�سافة اإىل احرتام هذه الطاقة لتلبية احلاجيات 
القت�سادية  يف جمال ال�سناعة والزراعة  واملوارد املائية  ويدخل كل هذا �سمن اإ�سرتاتيجية �سونلغاز.
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 بعدما رف�شت االرتباط

 باأحد املتهمني 

�سجار ال�سيوف باأحد 
البيوت الق�سديرية ببئر 

خادم  ب�سبب فتاة !!
راي�س،  ملف  بئر مراد  ،اأم�س،  حمكمة اجلنح لدى  فتحت 
�شجار عنيف بال�شيوف و ال�شكاكني ن�شب بني �شابني  داخل 
وقائع   ، فتاة  ب�شبب  خادم  ببئر  الق�شديرية  الأحياء  اأحد 
ا�شتفاق  حني   2018 جوان   23 لتاريخ  تعود  احلالية  الق�شية 
الرابعة  ال�شاعة  حدود  يف  خادم  ببئر  بيطايف  حي  �شكان 
البي�شاء  بني عائلتني  �شباحا على �شجار عنيف  بالأ�شلحة 
باإحدى البيوت الق�شديرية اأين تعر�شت حينها ثالثة �شيدات  
و�شابني جلروح خطرية ،وبعد اإخطار م�شالح الأمن بالواقعة 
و  ال�شجار  اأطراف  ا�شتجواب  و  املكان  لعني  بالتنقل  قامت 
جارته  ملنزل  يومها  توجه  اأنه  الأول  املتهم  خاللها  �رصح 
ق�شد مطالبتها بالكف عن القيام بالت�رصفات الغري اأخالقية 
التي ت�شوه �شورة احلي مبا فيها ظهروها رفقة �شقيقتها �شبه 
عاريات باحلي والتنقل بكل حرية دون مراعاة ل�شمعة احلي 
بالإ�شافة قيامها رفقة خطيبها بت�رصفات غري اأخالقية فوق 
ليتدخل  الأفعال  هاته  مبثل  ال�شكان  واإزعاج  العمارة  �شطح 
حينها هذا الأخري ويقوم بطعنه بوا�شطة �شكني الأمر الذي 
جعله يحاول الدفاع عن نف�شه  و يدخل  معه يف �شجار عنيف 
اإ�شابة كليهما بجروح خطرية على مناطق خمتلفة  اإىل  اأدى 
من ج�شديهما قدرها الطبيب ال�رصعي مبدة عجز 21 يوما 
جميع  فند  ت�رصيحاته  وخالل  الثاين  املتهم  جهته  من   ،
ت�رصيحات املتهم الأول و جاء برواية مغايرة متاما مفادها 
اأنه تفاجئ بيوم الوقائع و بينما كان رفقة خطيبته ب�شدد   ،
يتهجم  الأول  باملتهم  الزفاف  حفل  تخ�س  باأمور  التحدث 
على منزل خطيبته وبيده �شيف �شخم   وبعد اقتحامه  قام 
ب�رصبها بوا�شطته  على م�شتوى الظهر و الذراع م�شببا لها 
جروحا خطرية قدرها الطبيب ال�رصعي مبدة عجز 30 يوما 
، فيما تعر�س هو ل�رصبة على م�شتوى الوجه بوا�شطة �شفرة 
حالقة من قبل املتهم لدى تدخله حلماية خطيبته ، موؤكدا 
خالل �رصده للوقائع اأن �شبب ت�رصف املتهم اإجتاه خطيبته 
هو رف�شها الرتباط بهذا الأخري  وتف�شيلها الزواج به وهو 
القرار الذي اأثار خلق �شغينه يف نف�س املتهم اجتاه خطيبته 
روايات  يختلق  جعله  و  اأخرى  جهة  من  اجتاهه  و  جهة  من 
ال�شحة  من  لها  اأ�شا�س  ل  التي  الأخالقية  الغري  الت�رصفات 
وكذا حماولته يف كل منا�شبة العتداء على خطيبته ،  ليتم 
بذلك توقيف املتهمني الأول و الثاين واإحالتهما على حمكمة 

الخت�شا�س .
ل/منرية

 مقابل مبلغ 80 مليون
 �شنتيم لكل �شخ�س

حماكمة بحار بباخرة طارق 
بن زياد متهم بتهريب 

الب�سر نحو اأوروبا
جمل�س  لدى  الإ�شتئنافية  اجلنايات  حمكمة  اأم�س  فتحت 
جمعية  تكوين  بجناية  متهم  بحار  ملف  العا�شمة  ق�شاء 
اأ�رصار لغر�س تهريب املهاجرين وجنحة التزوير التي تورط 
اجلزائر  مبيناء  �رصطة  منهم  اأخرين  اأ�شخا�س   8 رفقة  بها 
و�رصطي مكلف بتفتي�س نقطة املراقبة ،على خلفية تورطهم 
بن  طارق  بباخرة  مر�شيليا  ميناء  نحو  �شباب  ثالثة  بتهريب 

زياد مقابل 80 مليون �شنتيم لل�شخ�س الواحد . 
وقائع الق�شية احلالية تعود لتاريخ 24 اكتوبر 2010 حني مت 
اإحباط حماولة هروب �رصية لثالث اأ�شخا�س و املتعلق بكل 
يعمل  الخري  هذا  اأمني«  و«د.  »و.خالد«  و  ر�شيد«  »م.  من 
املتهم  مع  عالقة  على  كان  مريمار  بحي  ميكانيك  بور�شة 
احلايل وهو بحار بباخرة طارق بن زياد  املدعو » ل ،�شفيان 
» الذي عر�س عليه م�شاعدته للهجرة مقابل 6000 اأورو ما 
يعادل 80 مليون �شنتيم وهذا على منت باخرة طارق بن زياد 
م�شاهدة  بعد  بامليناء  غريبة  حركة  �شوهدت  بعدما  ،وهذا 
للعمل يف مراقبة مدخل امليناء  بامليناء كان معني  �رصطي 
يدخل ويخرج وبدت حتركاته غريبة ، وقد ا�شتبه ال�رصطي 
ال�شخ�س  باأن  رد   « ال�شادق  »م،  املفت�س  اأن  غري  الأمر  يف 
لتفتي�شه  داعيا  ل  وبالتايل  ب�شحبته  كان  دخل  الذي  الول 
الأمر   ويتعلق  بامليناء  اللتقاء  على  الأطراف  اتفق  حيث 
بكل من »�شفيان« رفقة بحري اآخر »ك.نور الدين« حيث قام 
با�شت�شدار دفرت املالحة البحرية من اجل متكينه من ولوج 

امليناء دون لفت انتباه الأعوان املراقبني . 
ل/منرية 

ما هي جماالت اال�شتثمار التي ميكن 
اأن تركز عليها بلدية �شطاوايل؟

اإىل  يحتاج  ال�شتثمار،  عن  نتحدث  عندما 
�شالحيات  منلك  ل  العقار  وهنا  عقار، 
لكن  اأ�شتثمر؟،  كيف  ذلك  ومن  ت�شيريه، 
باملقابل هناك اأمالك البلدية التي �شنثمنها، 
فقد هياأنا الكثري منها بغية ا�شتغاللها وكذا 
تر�شيد النفقات، مثال امللعب البلدي، الذي 
�شيتم ا�شتغالله مقابل عائدات يف التدريبات 
يف  ذلك  ح�رصنا  وقد  املختلفة،  والدورات 
اإطار املداولت ونف�س الأمر بالن�شبة مللعب 
كرة ال�شلة، فمن يريدون ا�شتغاللها يدفعون، 
وي�شهدون  اخلوا�س،  به  يقوم  ما  غرار  على 
بالن�شبة  ذلك  يكون  ل  فلما  وا�شعا  اإقبال 

لأمالك البلدية.
واملحالت  امل�شاكن  بكراء  تعلق  ما  كذلك 
 40000 اخلوا�س  مقابل  لل�شهر،  دج   4000
الأ�شعار  لتحيني  �شتعمد  ومنه  لل�شهر،  دج 
الإيرادات  وتوفري  البلدية،  لتح�شني مداخيل 
ترميم  من  ن�شاطنا  اأداء  من  �شتمكننا  التي 
وكذا  البلدية،  حتتاجه  مما  وغريها  طرق 

اأجور العمال كلها نقاط حتتاج لل�شيولة.
وبالعودة لال�شتثمار وال�شاحيات، هنا نتوجه 
تو�شيع جمال �شالحيات  اأجل  لل�شلطات من 
م�شتوى  على  ال�شتثمار  لتفعيل  الأميار 
من  الكثري  لأن  حقيقي،  ب�شكل  بلدياتهم 
امل�شتثمرين يقبلون علينا، فقبل مدة ق�شرية 
م�رصوعا  وقدم  اجلنوب  من  م�شتثمر  زارنا 
مقبول، يف حني طلب مني تخ�شي�س قطعة  
�شدم  باملقابل  امل�رصوع  لحت�شان  اأر�س 
ومنه  ال�شالحيات.  اأملك  ل  كوين  بردي 
نقطة  يف  جديا  تفكر  واأن  لبد  ال�شلطات 

ال�شالحيات.

حتدثتم عن بع�س امل�شاريع التي 
تنوون بعثها على م�شتوى �شطاوايل، 
هل ميكن اإعطاء تفا�شيل اأو�شع من 
امل�شاريع التي تراهنون عليها خالل 

عهدتهم احلالية؟

موقف  لبناء  امليزانية  من  حيزا  خ�ش�شت 
ال�شيارات، يف ظل كرثة الزوار وال�شواح، فمن 
اأولوياتنا على الأقل توفري 3 مواقف �شيارات 
خ�ش�شنا  �شيارة،   1000 اإىل   800 من  �شعتهم 
غالفا ماليا، عن قريب اإطالق �شفقة ملوقف 
بحظرية  �شيارة   1200 اإىل  ي�شل  ا�شتيعابه 
ال�شيارات، و�شيعلن عن ال�شفقة فور النتهاء 
من حت�شري دفرت ال�رصوط، �شيوفر مداخيل 
الفو�شى  تقلي�س  �شغل،  منا�شب  اإ�شافية، 

احلا�شلة من ركن ال�شيارات،  والزدحام. 
يف  انطلقت  التي  الأطفال  رو�شة  كذلك 
2009، ومل يتم اإكمالها عقب العهدة ال�شابقة، 
وكذلك قاعة ال�شينما املتوقفة منذ �شنوات، 
امل�شبح  لها  ي�شاف  تاأهيلها،  لإعادة  �شنعمد 

و�شوق بلدي اأي�شا.

املنطقة �شياحية ومق�شودة من طرف 
اجلميع، اإال اأنها تعاين من الفو�شى 
خا�شة يف مو�شم اال�شطياف، هل 

فكرمت يف احللول التي تب�شط االأمور 
اأمام املقبل عليها؟

بال�شهل،  لي�س  نهائية  حلول  عن  احلديث 
بداية من  لكن هناك عدة نقاط اجتهادات، 
مواقف ال�شيارات التي حتدثنا عنها، وكذلك 
وتخ�شي�شه  الكبري  املمر  العمل على حتويل 
مبحطة  ال�شيارات  وركن  فقط،  للراجلني 
على  لطرحه  خمططا  وو�شعنا  احلافالت، 
ال�رصكة الولئية التي ت�شري املحطات الربية 
تلك  م�شتوى  على  ال�شيارات  بركن  لل�شماح 
مع  ناق�شناها  النقطة  ونف�س  املحطات. 
الأمن من اأجل زيادة الأعوان ال�شاهرين على 

تنظيم املرور.

ما هي االإ�شكاالت التي تواجهونها كل 
مو�شم ا�شطياف؟

املوؤ�ش�شة  اأن  وا�شحة،  التعليمة  كبلدية  نحن 
منحت  ال�شواطئ  بت�شيري  اخلا�شة 
الولية فهي املكلفة  ال�شالحيات من طرف 
الإ�شكاليات  تبقى  لكن  ال�شواطئ،  بت�شيري 
يتوجه  اجلميع  اأن  حيث  البلدية،  تواجه 
من  ننطلق  وهنا  الأوىل،  اخللية  كونها  لها 
اجلزم   ميكن  ل  ال�شواطئ،  جمانية  اإ�شكالية 
من  لبد  باملقابل  لكن  التام  بالتطبيق 
اأن  خا�شة  حت�شنت،  الأو�شاع  اأن  العرتاف 
تطبيق  على  ي�شهرون  والدرك  الأمن  اأعوان 
الكثري  نواجه  كنا  بال�شابق  مقارنة  التعليمة، 
التوجه  على  اعتادوا  من  مع  الإ�شكالت  من 
لل�شواطئ واحتاللها دون وجه حق وال�شيطرة 
عليها وفر�س الأمر الواقع على امل�شطافني، 
اإ�شكاليات  لتبقى  حاليا،  تناق�س  ما  وهو 
اأجل  من  حاليا  عليها  نراهن  التي  النظافة 

اإعطاء �شطاوايل وجهها احلقيقي.

اأين هي بلدية �شطاوايل من ملف 
ال�شكن؟

كوطة  اأي  اأتلق  مل  لليوم،  �رصاحة  بكل 
ترقوي  اجتماعي،  �شواء  بالبلدية،  خا�شة 
لليوم  كوطة  اأي  لنا  توجه  مل  ت�شاهمي،  اأو 
من  مينعنا  مل  هذا  لكن  الباقني،  غرار  على 
الجتهاد وحت�شري امللفات والتوجه للم�شاكن 
جاهزية  على  نكون  لكي  التحقيق  وعمليات 
تامة يف حالة حتويل اأي �شيغة اأو كوطة لنا. 
متلك  ل  حيث  العقار،  اإ�شكالية  اأ�شيف  كما 
البلدية اأي عقار وهو ما �شيخلف اإ�شكاليات 

كبرية يف وقت لحق.

هل �شبق واأن ا�شتفادت البلدية من 
بع�س ال�شيغ، يف اإطار حماربة البناء 

اله�س وال�شكنات الفو�شوية؟

يف 2007، ا�شتفادت من 3 اأماكن، ولكن تبقى 

9 اأماكن تعاين من ال�شكن اله�س، و�شبق واأن 
را�شلت وايل العا�شمة حول ذلك، ففي 2007 
كانت اأزيد من 2000 �شكن ه�س، واليوم اأكيد 
النمو  ظل  يف  �شنة،   11 بعد  تزايد  هناك 
كانت  اآنذاك  الرتحيل  مت  فلو  الدميغرايف، 
تزايد  يف  امللفات  الآن  لكن  اأقل،  الأمور 

وامل�شكل تتعقد اأكرث.

يف املجال ال�شحي، الكثري من البلديات 
تعاين من عجز يف هذا املجال، ما هي 

و�شعية �شطاوايل؟

لي�س  فهو  م�شت�شفى  عن  نتحدث  عندما 
الوايل،  حتى  ول  البلدية،  �شالحيات  من 
م�شتو�شف،  اأو  عالج  بقاعة  نخت�س  نحن 
وخالل احلملة النتخابية حتدثنا عن اإجناز 
ما  وهو  بلديتنا،  م�شتوى  على  م�شتو�شفات 
لتوفري  النخيل،  حي  م�شتوى  على  له  ن�شعى 
اإقبال  الأولية كون املنطقة ذات  الإ�شعافات 
وا�شع، وكذا على م�شتوى �شيدي فرج خلف�س 
ال�شغط على العيادة متعددة اخلدمات مبركز 

�شطاوايل.

هل من برنامج خا�س بربنامج 
ال�شيف؟

ال�شيفي  باملو�شم  خا�شا  برناجما  و�شعنا   
�شتحيي  التي  الفرق  بع�س  خالله:  �شيكون 
والثقافة،  الفنون  مع  اتفاقنا  بعد  ال�شهرات 
عرب  العمومية  ال�شاحة  يف  ا�شتثمرنا  كما 
الفنون  مديرية  تنظيم  الع�شاء  وبعد  اخليم، 

والثقافة احلفالت.
حراق،  توفيق  �شطاوايل  بلدية  رئي�س  ك�شف 
يف احلوار الذي جمعه بـ«الو�شط«، عن جملة 
من امل�شاريع التي ينوون بعثها على م�شتوى 
فرج  �شيدي  م�شتو�شفي  من  بداية  البلدية 
وحي النخيل، و�شول اإىل مواقف ال�شيارات، 
باأ�شعار  البلدية  وحمالت  م�شاكن  وا�شتغالل 
رهان  ال�شطياف  مو�شم  ليبقى  جديدة، 

البلدية ال�شاحلية الأول. 
حتدث رئي�س بلدية �شطاوايل توفيق حراق، 
من منطلق جتربته الوا�شعة ب�شطاوايل، حيث 
�شبق واأن كان منا�شل الأرندي على راأ�شها يف 
2007، وقبلها نائبا، لت�شمح له مبعرفة مكامن 
جمموعة  و�شجل  البلدية،  حاجات  ونقاط 
واإن  رهانهم،  منها  جعل  التي  امل�شاريع  من 
باإ�شكالية  منها  العديد  ا�شطدام  عن  ك�شف 
ال�شالحيات املنقو�شة بحق الأميار وهو ما 
يعيق ال�شتثمار ويجعلهم يتحركون يف نطاق 
�شيق وفقه،، يف حني اأو�شح جمموعة نقاط 
يف حواره معنا، حول م�شكل ال�شكن والذي مل 
حتز البلدية اأي كوطة منه حلد ال�شاعة لتبقى 

9 بوؤر تعاين و�شط البناء اله�س.

مرت الذكرى 56 لعيدي ال�شباب 
واال�شتقالل، حدثنا حول طريقة 

احتفالكم بها ؟

الذي  الوحيد  املكان  هي  �شطاوايل،  بلدية 

الفرن�شي يف 1930، وعرف  ال�شتعمار  دخله 
كان  �شهيد  اأول  �شقوط  ومنه  مقاومات  عدة 
ويف  ثورية  اأ�رصة  من  وكوننا  املنطقة،  بهذه 
علينا  يوجب  اأمر  فهو  امل�شوؤولية  من�شب 
الطابع  نعطيه  ومنه  الذكرى،  هذه  اإحياء 
بني  ما  تتنوع  التظاهرات  وهذه  به،  اخلا�س 
لت�شب  وال�شتعرا�شية  والريا�شية  التاريخية 
واإي�شال  التح�شي�شية  احلملة  اإطار  يف  كلها 
ال�شورة  واإعادة  ال�شاعد  للجيل  الر�شالة 
والت�شحيات  اجلزائر  لأبطال  التاريخية 

الكبرية التي متت من اأجل حترير الوطن.
ومن اأجل ذلك �شطرنا برناجمنا الذي متثل 
يف اإحيائها على مدار 5 اأيام بداية من 3 اإىل 
رفع  مع  النطالقة  كانت  حيث  جويلية،   6
الأنا�شيد الوطنية بداية من ال�شاعة 08.30 مع 
تنظيم معر�س لل�شور وعر�س كتب تاريخية 
تاريخية  حما�رصة  مع  للمطويات  وتوزيع 
الريا�شي  اجلانب  ليتخللها  بالذكرى،  خا�شة 
عرب دورة �شباق للدراجات الهوائية وانطالق 
دورة كرة القدم وكذا الكرة احلديدية وال�شلة 
العمل  وتدعيم  ن�شاء،  و�شنف  رجال  �شنف 
م�شاء عرب امل�رصح حول التمدر�س من طرف 
�شطاوايل  فرع  للمعاقني  الوطني  الحتاد 
وعر�س  الوطنية  لالأنا�شيد  الك�شافة  وتقدمي 
حول  وثائقي  فيلم  وكذا  تاريخية  م�رصحية 
وتوالت  الأول.  اليوم  �شهرة  اختتم  احلدث 
العرو�س يف يوم الأربعاء 4 جويلية، بالإ�شافة 
ال�شباب  دور  تنظيم  من  جدارية  ر�شوم  اإىل 

وعرو�س للفنون القتالية.
الفارط  اخلمي�س  الذكرى  يوم  �شبيحة  اأما 
على  �شباحا   7 اليوم  �شبيحة  اللقاء  فكان 
الوطنية  الأنا�شيد  مع  البلدية  مقر  م�شتوى 
ثم التوجه اإىل املعلم التذكاري ب�شيدي فرج 
باقة  وو�شع  العلم  لرفع  احلافلة  طريق  عن 
زهور وقراءة الفاحتة على اأرواح ال�شهداء من 
اإمام، وتلتها تقدمي تكرميات لالأ�رصة  طرف 
الوفود  ا�شتقبال  اإىل  النتقال  قبل  الثورية، 
�شاحة  اإىل  والتوجه  البلدية  مبقر  الر�شمية 

ال�شهداء لرفع العلم.
كما مت تد�شني م�رصوع 458 م�شكن بخايطي 
بت�شمية ال�شهيد مهني الطيب والتوجه لل�شاحة 
ال�شتعرا�شية  امل�شرية  مل�شاهدة  العمومية 
التعليم  يف  املتفوقني  على  اجلوائز  وتوزيع 
احلدث  يوم  واختتام  والأ�شا�شي.  البتدائي 
ب�شهرة فنية من طرف مديرية فنون وثقافة.

انطالقة مع  يوم الختتام اجلمعة فكان  اأما 
�شباق املراطون مع تنظيم كروي من طرف 
جمعية جنوم و�شباب وتوزيع امليداليات على 

الريا�شيني امل�شاركني.

 ما الذي تطمحون له وتريدون 
حتقيقه من م�شاريع بالبلدية؟

اأوىل  كانت  ال�شالحيات  اأملك  لو  ب�رصاحة 
على  امل�شانع  واإن�شاء  ال�شتثمار  اخلطوات 
اأي  كبريا  ا�شتثمارا  اأريد  البلدية،  م�شتوى 
باملعنى الكلي لها، ويف كل املجالت، توفري 
لكن  ال�شياحة،  وا�شتغالل  ال�شغل  منا�شب 

نبقى حاليا جنتهد وفقا لإمكاناتنا.

حاورته: �شارة بومعزة

رئي�س بلدية �شطاوال توفيق حراق لـ«الو�شط«:

نراهن على ا�ستحداث 3 مواقف �سيارات و�سنعر�ض حمالت البلدية باأ�سعار حمّينة
.           نق�ض �سالحيات االأميار تقف يف وجه اال�ستثمار
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املطلعة  امل�صادر  ذات  اأكدت  و   
احلكومة  ق�رص  ن�صاط  على  
جلنة  اأن   ، العا�صمة  باجلزائر 
ت�صم  م�صرتكة  وزارية  حتقيق 
الداخلية  وزارات  عن  ممثلني 
وال�صكن  املحلية  واجلماعات 
ان  املقرر  من  الطاقة  و  وال�صغل 
حتل مع نهاية ال�صهر اجلاري بـ 07 
دوائر  بها  �صجلت  جنوبية  واليات 
 25 من  اأكرث  االأمنية  االخت�صا�ص 
بوؤرة توتر على غرار واليات ب�صار 
، اأدرار وغرداية اإ�صافة للمقاطعة 
االإدارية جانت بوالية اإيليزي  التي 
اجلاري  االأ�صبوع  خالل  عرفت 
عدة  ي�صم  اجتماعي  حراك 
مطالب و تاأتي يف مقدمتها �رصورة 
التدخل اجلاد من ال�صلطات العليا 
القوائم  على  لالإفراج  بالبالد 
قطع  من  للم�صتفيدين  االأ�صمية  
االأرا�صي ال�صاحلة للبناء احل�رصي 
ناهيك   ، االجتماعي   وال�صكن 
الكبريين  والت�صنج  االحتقان  عن 
الو�صية  ال�صلطات  متل�ص  ب�صبب 
اليد  مبلف  املكلفة  امل�صالح  و 
العاملة املحلية من الدور املنوط 
بها ومما زاد الطني بلة هو تف�صي 

مظاهر التوظيف املبا�رص لبطالني 
من خارج تلك الواليات �صف اليهم 
دون  االأغواط  و  ورقلة  واليتي 
املحلية  الوكاالت  على  املرور 
للت�صغيل . وح�صبما علم من نف�ص 
اجلمعيات  عديد  فاإن  امل�صادر 
اأر�صلت  قد  الفاعلة  املحلية 
تقارير �صوداء لل�صلطات املركزية 
لفتح  العاجل  التدخل  اأجل  من 
يف  معمق  اإداري  و  اأمني  حتقيق 

احلقيقية  االأ�صباب  مالب�صات 
التي تقف خلف عرقلة  لالأطراف 
للتكفل  الرامية  احلكومة  تعليمات 

بان�صغاالت قاطني اجلهة .
�صكان  حذر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
من  بكل  االإدارية  املقاطعات  
باجي  وبرج  ،متيميون  �صالح  عني 
خمتار وجانت بالواليات اجلنوبية 
اجلوار  لدول  املتاخمة  احلدودية 
مغبة  من   ، االإفريقي  وال�صاحل 

النقائ�ص  على  �صربهم  اختبار 
يف  اأ�صا�صا  املتمثلة  و  املتتالية 
االنقطاعات  مع�صلة  ا�صتمرار 
و  الكهربائي  للتيار  املتكررة 
التذبذب احلا�صل يف توفري املياه 
بلة  الطني  زاد  ومما  باحلنافيات 
يف  املقلق  االرتفاع  هو  ح�صبهم 
جتاوزت  التي  احلرارة  درجات 
حتت  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 

الظل .

 تعالت االأ�صوات املطالبة ب�رصورة 
تدخل جاد من طرف �صناع القرار 
التي  الرتاكمات  ملعاجلة  بورقلة 
يتخبط فيها مرتادي مكتب الربيد 
مع  موازاة   ، البي�صاء  عني  ببلدية 
من  املت�رصرين  هدد  فقد  ذلك 
من  بالت�صعيد  القائمة  امل�صاكل 
لهجة خطابهم يف حالة مامل جتد 
مطالبهم امل�رصوعة ح�صب قولهم 
. نا�صد الع�رصات من �صكان بلدية 
مرفوعة  �صكوى  يف  البي�صاء  عني 
عبد  ورقلة  والية  وايل  من  لكل 
الوحدة  مدير  و  جالوي  القادر 
 ، بورقلة  اجلزائر  لربيد  الوالئية 
»الو�صط  يومية  ت�صلمت  قد  كانت 
التدخل  ب�رصورة   ، منها  ن�صخة   «
التي  النقائ�ص  لتدارك  العاجل 
يتخبط فيها املركز الربيدي  بذات 
مقدمتها  يف  تاأتي  والتي  البلدية 
ايجاد حلول جذرية لنق�ص العمال 
قيد  واحد  �صباك  يوجد  حيث 
اأن  املفرت�ص  من  حيث  العمل 
االأقل  على   �صبابيك  اأربع  يكون 
املرفق  جعل  الذي  الو�صع  وهو 
حتت  يرزح  املذكور  اخلدماتي 
املنتهية  غري  الطوابري  اأخطبوط 
، ومما زاد الطني بلة ح�صب نف�ص 
ال�رصاف  ماكينة  انعدام  ال�صكوى 
االأيل اخلا�ص بالبطاقة الذهبية  ، 
ويف �صياق مت�صل فقد اأبدى زبائن 
يف  البي�صاء  بعني  اجلزائر  بريد 

ت�رصيحات لهم معنا عن ا�صتيائهم 
انعدام  من  ال�صديدين  وتذمرهم 
اىل  ا�صافة  بالهيكل  النظافة  
لبع�ص  املهنية  اخلربة  انعدام 
العمال مما يت�صبب يف بطئ وترية 
العمل . من جهة ثانية فقد عرف 
البي�صاء    عني  ببلدية  الربيد  مركز 
م�صتوى  على  م�صبوق  غر  اختناقا 
الزبائن  توافد  ب�صبب  �صبابيكها 
الباكر  ال�صباح  منذ  ائلة  باأعداد 
بدون  لكن  الدوام  نا  غاة  واإىل 
،مما  ال�صيولة  وجود  لعدم  جدوى 
ي�صطر الزبائن للتنقل جماعيا اىل 
التي  املدنة  بو�صط  الكرب  املركز 
ام ، باعتباره  وجة لكرث  تعاين ذه االأ
من الزبائن من كل البلدية والقرى 
مر الذي جنم عن  املجاورة لها ، االأ
طوابر طلة �صاعات الوم وتوّترات 
ب�صجارات  حان  االأ غالب  يف  تنتي 
الّعمال،  مع  اأو  الزبائن  بن  ما 
املتّكرر  التعّطل  بلّة  الطن  ومازاد 

لكرتوين  . الت ال�صحب االإ الآل
وعلى �صعيد اأخر فقد املت�رصرين 
التي  التقليدية  امل�صاكل  من 
ببلدية  الربيد  مركز  فيها  يتخبط 
عني البي�صاء بدائرة �صيدي خويلد 
التابعة لوالية ورقلة ، بالت�صعيد من 
ما  حالة  يف  وذلك  خطابهم  لهجة 
مل حترك ال�صلطات املعنية �صاكنا 

للتكفل باالإن�صغاالت القائمة .
اأحمد باحلاج 

وقع  على  ورقلة  والية  تعي�ص 
ا�صتمرار  ب�صبب  �صاخن  �صفيح 
املتكررة  االإنقطاعات  مع�صلة 
زاد  ومما  الكهربائي  التيار  يف 
يف  املقلق  االإرتفاع  بلة  الطني 
قول  ح�صب  احلرارة  درجات 
القائم  امل�صكل  من  املت�رصرين 

.
�صكان  من  الع�رصات  اأعرب 
والتجمعات  ال�صعبية  االأحياء 
ال�صكنية احلديثة الن�صاأة ببلديات 
العالية   ، احلجرية   ، ورقلة 
ت�رصيح  يف  م�صعود  وحا�صي 
عن   ، »الو�صط«  يومية  مع  لهم 
امتعا�صهم ال�صديد من ا�صتمرار 
املتكررة  االإنقطاعات  مع�صلة 
يف التيار الكهربائي التي ت�صببت 
ج�صيمة  اأ�رصار  اإحلاق  يف 
ومما  منزلية  الكهرو  باأجهزتهم 
 ، قولهم  ح�صب  بلة  الطني  زاد 
املزرية  الو�صعية  هذه  اأن  هو 
تفاقمت  مع االإرتفاع املقلق يف 
جتاوزت  التي  احلرارة  درجات 

حتت  مئوية  درجة   49 الـ  عتبة 
الظل .

تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ممثلي  طرف  من  االأ�صوات 
اجلمعيات املحلية الفاعلة ، من 
اأجل التدخل اجلاد لفتح حتقيق 
اأمني و اإداري معمق يف مالب�صات 
�رصف  يف   امللتوية  الطرق 
املر�صودة  املاليري  من  املئات 
على  للق�صاء  �صونلغاز  لقطاع 
النقائ�ص و دعم االأحياء ال�صعبية 
ذات الكثافة ال�صكانية مبحوالت 
على  للق�صاء  جديدة  كهربائية 
املتكررة  االنقطاعات  م�صكل 

يف الكهرباء .
هددت  فقد  ثانية  جهة  من   
الع�رصات من العائالت املت�رصرة 
من املع�صلة امل�صتمرة باخلروج 
لهجة  من  والت�صعيد  لل�صارع 
تاأخذ  مل  ما  حالة  يف  خطابهم 
مطالبهم  املحلية  ال�صلطات 

امل�رصوعة بعني االإعتبار .
اأحمد باحلاج 

.       مطالب مبحا�سبة املتورطني يف عرقلة التعليمات احلكومية امل�ستعجلة 

للوقوف على تداعيات الإحتقان بـ 25 بلدية 

اأحمد باحلاج 

جلنة حتقيق وزارية لـ 07 واليات جنوبية 

بدائرة  ال�صقة  قرية  �صكان  طالب 
من   ، ورقلة  لوالية  التابعة  احلجرية 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
التدخل  ب�رصورة  بدوي  الدين  نور 
ومن  لبلدية  منطقتهم  لرتقية  العاجل 
ثم متكينهم من اال�صتفادة من خمتلف 

املرافق اخلدماتية واالإدارية .
نا�صد �صكان قرية ال�صقة ببلدية العالية 
بعد  على  الواقعة  احلجرية  بدائرة 
حوايل 100 كلم ، يف مرا�صلة مرفوعة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  لوزير 
بدوي  الدين  نور  االإقليم  وتهيئة 
 « »الو�صط  يومية  ت�صلمت  قد  كانت 
ن�صخة منها ،من اأجل التدخل العاجل 

لبلدية  منطقتهم  لرتقية  وال�صخ�صي 
وذلك يف اطار متابعة التنمية الريفية 
اجلمهورية  رئي�ص  لربنامج  وجت�صيدا 
ياأتي  حيث   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
مع   تزامنا  القرية  �صكان  مطلب 
اىل  الرامية  احلكومية  التعليمات 
خمطط  تنفيذ  يف  اال�رصاع  �رصورة 
املزمع  واالإقليمي  االإداري  التق�صيم 
اجلمهورية  رئي�ص  تعهد  كما  ئه  اإجرا 
من  االإدارة  تقريب  بهدف  وذلك   ،
واملناطق  القرى  خا�صة  املواطن 
التي عادة ما ي�صطر قاطنيها  النائية 
اأجل  من  بعيدة  م�صافات  لقطع 
وعلى   ، االإدارية  وثائقهم  ا�صتخراج 

�صبيل املثال ال احل�رص احل�رص قرية 
ال�صقة التي تبعد عن مقر البلدية االأم 
، دون  اإيابا  و  بـ 60 كلم ذهابا  العالية 
ن�صيان اأنها تعترب كاأخر نقطة مبحيط 
الوالية ال�صمايل بـ 140 كلم واملتاخمة 
وتتو�صط  جماورة  واليات   04 لـ 

جتمعات بدوية .
ال�صقة  قرية  تعترب  ذلك  جانب  اإىل 
اإمكانيات  باإمتالكها  فالحيا  قطبا 
م�صتقبال  بلدية  تكون  الأن  توؤهلها 
وكثافة  م�صاحتها  �صا�صعة  غرار  على 
القرية  اأن  كما   ، الزراعية  ارا�صيها 
هائلة  رعوية  مناطق  بها  املذكورة 
التاريخي  جتذرها  عن  ناهيك 

ومعاملها ال�صياحية .
من  اأكرث  قال  اأخر  �صعيد  وعلى 
اأن ترقية قرية  متحدث يف املو�صوع 
من  �صيمكنها  بلدية  مل�صاف  ال�صقة 
هامة  م�صاريع  عدة  على  احل�صول 
وم�صت�صفى  وثانوية  كمتو�صطة 
االإمنائية   العمليات  ملختلف  اإ�صافة 
مل�صاريع  االإعتبار  الإعادة  الهادفة 
�صبكات  تاأهيل  كاإعادة  التحتية  البنية 
ال�رصف  وقنوات  الفرعية  الطرقات 
لل�رصب  ال�صاحلة  واملياه  ال�صحي 
ناهيك عن اإعادة ترميم �صبكة االإنارة 

العمومية .
اأحمد باحلاج 

 03 اأم�ص  اأول  ليلة   لقي 
يف  م�رصعهم  اأ�صخا�ص 
بالطريق  اليم  مرور  حادث 
و  رقان  بلديتي  بني  الرابط 
املقاطعة االدارية برج باجي 
باأدرار وبالتحديد يف  خمتار 
 250 الكيلومرتية  احلجرة  
مركبة  انقالب  اثر  وذلك 

ال�صحايا يف  نقل  ليتم  نفعية 
مل�صلحة  خا�صتني  �صيارتني 
باملوؤ�ص�صة  اجلثث  حفظ 
اجلوارية  لل�صحة  العمومية 
، فيما فتحت م�صالح �رصايا 
بالكتيبة  الطرقات  اأمن 
الوطني  للدرك   االقليمية 
حتقيقا  خمتار  باجي  بربج 

ت�صري  حيث  معمقا  اأمنيا 
املتوفرة  االأولية  املعطيات 
، اأن من بني اأ�صباب احلادث 
ال�رصعة  االليم  املروري 
اخلطري  والتجاوز  املفرطة 
التطبيق  عدم  عن  ناهيك 
املرور  لقوانني  ال�صارم 

بو�صع حزام االأمان .

املذكور  الطريق  اأن  ومعلوم 
اجلارية  ال�صنة  خالل  �صجل 
اأودى  األيم  مرور  حادث   11
اإ�صابة  و  �صخ�ص   17 بحياة 
متفاوتة  بجروح  اأخريني   22
اأوردته  ما  وفق  اخلطورة 

م�صادرنا .
�شيخ مدقن  

باإعتبارها منطقة فالحية ورعوية باإمتياز 

اأدرار 

مطالبات برتقية قرية ال�سقة  بورقلة اإىل  بلدية 

حادث مرور اليم يودي بـ 03 اأ�سخا�ص 

ال�شكان هددوا باخلروج لل�شارع 
والت�شعيد من لهجة خطابهم 

تزامنا مع الإرتفاع
 املقلق لدرجات احلرارة 

حتذيرات من ا�ستخراج �سهادة وفاة 
ملكتب الربيد بعني البي�ساء بورقلة 

توا�سل م�سل�سل اإنقطاعات التيار 
الكهربائي يوؤجج االحتقان بورقلة 

ك�شفت م�شادر عليمة ليومية »الو�شط«،  اأن حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي تتابع 
باإهتمام كبري موجة الحتجاجات العارمة امل�شجلة بوليات ب�شار ، غرداية و اأدرار ، ناهيك 

عن الحتقان امل�شجلة بباقي الوليات اجلنوبية الأخرى ، ب�شبب متاطل ال�شلطات املحلية 
يف معاجلة الرتكمات بخم�س قطاعات لها �شلة بيومية املواطن املحلي .



خمت�سر�ت �أمنية من مع�سكر 
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هذه  �إىل  �لو�صول  يريدون  �لذين 
�إليها  ي�صلو�  �أن  ميكنهم  �حلانة 
لأنها  فقط،  �ل�صم  حا�صة  عرب 
تفوح بر�ئحة هي خليط من رو�ئح 
من  و�حدة  �إنها  �حل�صي�ش  لفائف 
يوم  كل  ت�صت�صيف  �لتي  �حلانات 
�لع�رش�ت من �لعاطلني، بينهم عدد 
من قطاع �ملنحرفني وعدد منهم 
�أ�صحاب �صو�بق ومن بني �أ�صحاب 
�إىل  ياأتي  يز�ل  ل  من  �ل�صو�بق 
هذه �حلانة كنوع من �للجوء هربا 
يف  ي�صل  يكاد  ل  �لذي  �لأمن  من 
من  �لكثري  خدة   بن  ذر�ع  منطقة 
�صيدت  �لتي  �ملقاهي  و  �حلانات 
�أف�صل  تعترب  �رشعية   غري  بطرق 
�أحد  ويقول  �لطرق  لقطاع  ملجاأ 
�صكان "�خلويني  " �لذي تعب من 
 " �جلهات  خمتلف  لدى  �ل�صكوى 
�أن  �أن قو�ت �لأمن قررت يوما  لو 
تقوم بحملة حقيقية فاإنها �صتجد 
من  �لع�رش�ت  �حلانات  هذه  يف 
ق�صائيا،و�صيتم  عنهم  �ملبحوث 
هاج�ش  من  �ل�صكان  تخلي�ش 
كل  ير�فقهم  �لذي  �لعتد�ء�ت 
خروجهم  وخالل  م�صاء  و  �صباح 
من بيوتهم �أو خالل عودتهم �إليها 
ليال يف نف�ش �ملنطقة، �أي حتدث 
ب�صكل  �لعتد�ء�ت  من  �لكثري 

يومي، وفق ما يقوله �ل�صكان 
�إعتد�ء�ت بالأ�صلحة

قبل ب�صعة �أ�صابيع فقط لقي �صاب 
طرف  من  ب�صيوف  طعنات  عدة 
تدخل  حينما  �أ�رش�ر  جمموعة 
طريق  قاطع  يد  من  فتاة  لإنقاذ 
�جل  من  �صبيلها  يعرت�صون  كانو� 
حينما  جن�صيا  عليها  �لعتد�ء 
كانت متوجهة �إىل عملها �عرت��ش 
�أ�صبح  �لعامالت  �لفتيات  �صبيل 
�ملنطقة،  هذه  يف  �صائعة  مو�صة 
وهي منطقة متتد على عدة �أحياء 
فتاة  وتقول  �أ�صماء خمتلفة  حتمل 
ما  �إن  �لبلدية  مقر  يف   ت�صتغل 
�أو  �لعمل  م�صاكل  لي�ش  يوؤرقها 
�لأ�رشية،بل  م�صاكلها  �أو  �لتنقل 
مكان  �إىل  ت�صل  �أن  فقط  تريد 
�إىل  ذلك  بعد  وتعود  �آمنة  عملها 
ل  ذلك  عد�  وما  �آمنة،  منزلها 
يهمها �أي �صيء �آخر ويبدو �أن هذه 
�لقائلة  �لنظرية  غريت  �لعاملة 
�أ�صا�صية  �أول"�إىل نظرية  ب"�خلبز 

�أخرى هي "�لأمن �أول" 
�أر��ش �أخذت بالقوة وو�صع �ليد

و�قنون بها قرى تدل على طبيعتها 
فهناك حي �كت�صحه عدد من �صكان 
�ل�صفيح بد�ية �لت�صعينيات و�أخذوه 
بالقوة  فكانت تلك منا�صبة �صانحة 
و�قنون  يف  �ل�صكان  يغزو  لكي 
و�أغلبهم مهاجرون من مدن وقرى 
لهم،  حتلو  �لتي  �لأر��صي  بعيدة، 
و�صموها  �ملنطقة  هذه  فاأخذو� 

ت�صري  با�صم �ملافيا يف هذ� �حلي 
�لأو�صاع �لأمنية ب�صكل مت�صابه مع 
�جلانب  على  منها  �لقريبة  �لقرى 
�لآخر بال�صبط يف منطقة �ل�رشق 
�صيدت  �أين  �جل�رش  من  �لقريبة 
�أعني  �أمام  ق�صديرية  بيوت  عدة 
هناك  و�لأمنية  �ملحلية  �جلهات 
نقاط  وهي  كثرية  �صود�ء  نقاط 
�ملارة  �صبيل  باعرت��ش  �صهرية 
�صهرة  �لأكرث  �ل�صود�ء  �لنقطة 
تلك  فوق �جل�رش"،يف  "طريق  هي 
قطاع  ع�صابات  تن�صط  �ملنطقة 
�لأمن  مقر  بعيد عن  لي�ش  �لطرق 
وقبل ب�صعة �أيام، هاجمت ع�صابة 
�أمن  �ملنطقة،عون  بتلك  تن�صط 
معمري  مولود  بجامعة  ي�صتغل 
مايل  مبلغ  منه   و�رشق  وزو  تيزي 
هددته  �أن  بعد  نقالني،  وهاتفني 
�لهجوم  �لأبي�ش  �ل�صالح  بو��صطة 
على �ل�صحية مت قبل حلول �لظالم 
�إيد�ع  بدل  �ل�صكوت  ف�صل  وقد 
�ل�صائدة  لالأو�صاع  نظر�  �صكوى 
�ملارة  �أنظار  �أمام   ، �ملنطقة  يف 
�لذين مل ي�صدقو� ما يحدث  وقال 
يطيق  يعد  �أنه مل  �ملو�طنني  �أحد 
ما يرى كل �صباح و ف�صل �لهروب 
كانت  طالبة  قائال  �لتدخل  بدل 
�صتكون  كانت  منزلها،  �إىل  عائدة 
لول  �لع�صابة،  لهذه  ثانية  �صحية 
بعدما  �لهروب،  يف  جنحت  �أنها 
�لتي  و�ل�صيدة  رجل  على  �نق�صو� 
وقع  �لذي  �ملكان  برفقته  كانت 
رئي�صيا  ممر�  يعترب  �حلادث،  فيه 
�أكرث  تعر�صو�  �لذين  للطلبة، 
يف  خ�صو�صا  لل�رشقة،  مرة  من 

�مل�صاء.

�إنارة عمومية غائبة 
منذ 3 ��سهر

�لعمومية  �لإنارة  م�صكل  ب�صبب 
من  لأزيد  تعطلت  �لتي  باملنطقة 
فهي  ذلك،  من  و�أكرث  �أ�صهر  ثالثة 
ملئات  �لوحيدة  �لطريق  تعترب 
�إىل  يتوجهن  �للو�تي  �لعامالت 
منهن  وكثري�ت  يوم،  كل  عملهن 
يتوجهن �إىل �ملعامل يف �ل�صاعات 
قبل  حتى  �أي  �ل�صباح،  من  �لأوىل 
من  خ�صو�صا  �ل�صم�ش،  �رشوق 

و  م�صانع  يف  ي�صتغلن  �للو�تي 
بوجيمة  بلدية  �إىل  �ملتجهات 
على  تتوفر  ل  عثمان  تال  �أو 
فيتحولن  �لعمال،  لنقل  �صيار�ت 
�لتي  �ل�صبكات،  لهذه  فري�صة  �إىل 
ت�صم يف �صفوفها �لكثري من �لذين 
�ل�رشية  بالهجرة  يحلمون  كانو� 
�أنهم  غري  ق�صائيا  �مل�صبوقني  �و 
�إىل  فتحولو�  ذلك  يف  يتوقفو�  مل 
�أخرى،  ��صود  �صارع  طرق  قطاع 
من  �صاكنوها  ه  وَجّ و�أن  �صبق 
�أمنيني  م�صوؤولني  �إىل  ر�صالة  قبل 
�لرتدي  �أوجه  بع�ش  تبني  �صابقني 
�لأمني يف منطقتهم. ويقول �صكان 
ب�صاكيتنا  تقدمنا  �خلويني  قرية 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  ملتم�صني 
مدة،  منذ  �إنه،  �لالزمة،حيث 
من  للكثري  و�أبناوؤنا  نحن  نتعر�ش 
وباأرو�حنا  بنا  �ملحدقة  �ملخاطر 
وممتلكاتنا، ب�صبب �عرت��ش �صبيلنا 
�ل�صغار  �أبنائنا  وتهديد  وتهديدنا 
من  �لبي�صاء  و�لأ�صلحة  بال�صيوف 
خطرية  �إجر�مية  ع�صابة  طرف 
�إحدى  يف  �لإ�صاءة  �نعد�م  ت�صتغل 
�حد  بقر�نا"وي�صيف  �ملناطق 
�لر�صالة  معه  حامال  �ملتحدثني 
من  �ملكونة  �لع�صابة  هذه  �إن   "
بالأ�صلحة  مدججني  �أفر�د  عدة 
بالهجوم  تقوم  و�ل�صيوف،  �لبي�صاء 
تعرت�ش  حيث  �ملو�طنني  على 
من  خروجهم  عند  �أبنائنا  �صبيل 
ويعتدون  ويهددونهم  �ملد�ر�ش 
كل  وي�صلبونهم  بال�رشب  عليهم 
منكم  نلتم�ش  لأجله  ميلكون.  ما 
حتقيق  فتح  و  �صكايتنا  يف  �لنظر 
حل  �إيجاد  ق�صد  �ملو�صوع  يف 
هذه  لن�صاط  حد  لو�صع  عاجل 
ت�صكل  �لتي  �لإجر�مية  �لع�صابة 
وعلى  حياتنا  على  كبري�  خطر� 
�أفر�د  حت�صي�ش  و  �أ�رشنا،  �أمن 
�لأمن لكي يتعاملو� مع �ملو�طنني 
�حلالية  بالطريقة  ولي�ش  باحرت�م، 
حيث يتعر�ش �مل�صتكون لالزدر�ء 
�ل�صحايا  ويطلبون من  و�لحتقار، 
�أفر�د  عن  و�لبحث  �لن�رش�ف 
عنهم  يبحث  �أن  عو�ش  �لع�صابة، 
على  و�قنون،  ويف  �لأمن"  �أفر�د 
�ل�صوق  بني  �لر�بطة  �لطريق 
�لتجاري و �لقرى �ملجاورة تامدة 
و تال عثمان  تن�صط �صبكات �أخرى 

�ملنطقة  هذه  يف  �لأمن  و�ألقى 
من  �لع�صابات  بع�ش  �لقب�ش،على 
�ملنحرفني  من  عدد  وعلى  قبل 
�صبكات  و�أع�صاء  �لطرق  وقطاع 
�إجر�مية ظلت تروع �ل�صكان ملدة 
طويلة ومتكن �أعو�ن �لآمن بتعاون 
مع �ل�صكان، من �إلقاء �لقب�ش على 
�لإجر�مية  �لع�صابة  من  �صخ�صني 
و�ملنطقة  �لقرى  روعت  �لتي 
على  �لقب�ش  �إلقاء  مع  �ملجاورة، 
جمرم خطري" موح ل�صكرو " �لذين 
حمكمة  طرف  من  موؤخر�  �أدين 
�جلنايات مبجل�ش ق�صاء تيزي وزو 
ب 10 �صنو�ت �صجنا نافذ�  و�لذي 
لدى  �أي�صا  �صاكيات  مو�صوع  كان 
تبدل  تز�ل  ل  �لتي  �لد�ئرة  �أمن 

جمهود�ت كبرية 

ع�سابات تتحرك يف 
و�سح �لنهار

عرفت  و�قتون  منطقة  كانت 
معدلت  يف  ملحوظا  �رتفاعا 
�لأخرية  �لآونة  يف  �جلرمية 
�رتكاب  وترية  وت�صاعد 
على  و�ل�صطو  �ل�رشقة  جر�ئم 
من  �ملو�طنني  ممتلكات 
�أن  غري  �لع�صابة  هذه  طرف 
منحرفني  على  �لقب�ش  �إلقاء 
�أمنية  مر�قبة  عملية  تتلوه  ل 
مما  ومتو��صلة،  م�صتمرة 
�أخرى  ع�صابات  بظهور  يعجل 
تن�صط يف �ملنطقة وقبل ب�صعة 
�لأو�صاع  جمدد�  عادت  �أيام، 
�ملنطقة  �إىل  �ملرتدية  �لأمنية 
عدد  ين�صط  حيث  خ�صو�صا 
�لطرق،  من �ملنحرفني وقطاع 
�لوليات  خمتلف  من  �لقادمني 
و�لذين ي�صتغلون �صعف �لتغطية 
كثري  يف  يتحركو�  لكي  �لأمنية 
�لنهار  و��صحة  يف  �لأحيان  من 
�أ�صبحو�  �إنهم  �ل�صكان  ويقول 
نقاط  يف  �ملرور  من  يتخوفون 
نقاط  مبثابة  �أ�صبحت  معينة، 
�لد�ئرة و  �صود�ء، فيما ل تز�ل 
�ل�صلطات عاجزة عن و�صع حد 
يف  معروفني  �أ�صخا�ش  لتحرك 
�أن  �ل�صكان  وي�صيف  �ملنطقة، 
يف   �ملرتدية  �لأمنية  �لأو�صاع 
عثمان  تال  �ل�صناعية  �ملنطقة 
على  �صلبي  ب�صكل  تنعك�ش 
�ليومية،  و�أن�صطتهم  حياتهم 
يف  �لأمنية  �لأجهزة  ونا�صدو� 
كما  �رشيعا  بالتدخل  �ملدينة 
بقلب  �لأمن  م�صالح  فعلته 
مدينة تيزي وزو و ذلك من �أجل 
�جلرمية  �صبكات  ن�صاط  وقف 
�لق�صاء على  يف �ملنطقة وكذ� 
�لبيوت �لق�صديرية و �ملحالت 
غري  بطريقة  �صيدت  �لتي 
�لتي ولدت مثل هذه  قانونية و 

�لع�صابات �خلطرية 

ع�سابات تتحرك يف و�سح �لنهاروتتحدى �جلميع

ح-�س

على  ال�ضوء  "          " ت�ضلط 
اأقوى بوؤر االإجرام يف تيزي وزو 

حملة حت�ضي�ضية لفائدة 
م�ضتعملي الدراجات 
النارية مبدينة �ضيق

ولية  �أمن  م�صالح  �أم�ش  نظمت 
مع�صكر  حملة حت�صي�صية ميد�نية 
م�صتعملي  لفائدة  �صيق  مبدينة 
مرفوقة  �لنارية،  �لدر�جات 
ن�صاطات  حول  معر�ش  بتنظيم 
�مل�صلحة �لولئية لالأمن �لعمومي 
مب�صاركة م�صالح �حلماية �ملدنية 
�جلز�ئرية  �لإ�صالمية  ،�لك�صافة 
جمال  يف  �لنا�صطة  �جلمعيات  و 
�أ�رشف  حيث   ، �ملرورية  �لوقاية 
�ل�صيد/ و�يل �لولية رفقة  رئي�ش 
هذ�  فعاليات  على  �لولية  �من 
عدد  بتوزيع  �لتح�صي�صي  �لن�صاط 
م�صتعملي  لفائدة  �خلوذ�ت  من 
طاف  �أن  بعد  �لنارية  �لدر�جات 
�ملنظم  �ملعر�ش  �أجنحة  عرب 
�ملبادرة  هذه  ،مثمنا  باملنا�صبة 
�لولية  �أمن  طرف  من  �ملنظمة 
تفعيل  �صياق  يف  تدخل  و�لتي 
لرت�صيخ  �لتح�صي�صي  �جلانب 
لدى  �ملرورية  �لوقاية  ثقافة 
�لطريق  م�صتعملي  �رش�ئح  جميع 
�لعملية  من  �مل�صتفدين  حاثا   ،
م�صتعملي  باقي  خاللهم  ومن 
�حرت�م  على  �لنارية  �لدر�جات 
�حلو�دث  للحد من  �ملرور  قانون 
لي�رشع بعدها عنا�رش   ، �ملرورية 
من  �آخر  عدد  توزيع  يف  �ل�رشطة 
�لطرق  مفرتقات  عرب  �خلوذ�ت 
�لعدد  و�صل  ،حيث  �صيق  مبدينة 
خوذة   150 �إىل  �ملوزع  �لإجمايل 
من  كبري  ��صتح�صان  و�صط   ،
وخا�صة  �ملدينة  مو�طني  طرف 
م�صتعملي �لدر�جات �لنارية �لذين 
�إىل  �لهادفة  �ملبادرة  هذه  ثمنو� 
تر�صيخ ثقافة �لوقاية حفاظا على 

�صالمتهم  �جل�صدية.

15 حادث مرور ج�سماين 
خا�س مب�ستعملي �لدر�جات 

�لنارية 

عمليات  موؤخر�  �أ�صفرت 
نفذتها  �لتي  �مليد�نية  �ملر�قبة 
بامل�صلحة  �ملرور  فرق  عنا�رش 
باأمن  �لعمومي  لالأمن  �لولئية  
م�صتعملي  لفائدة  مع�صكر  ولية 
 733 �إيد�ع  عن  �لنارية  �لدر�جات 
�لبلدي  باملح�رش  نارية  در�جة 
 2018 �لأول  �ل�صد��صي  خالل 
عدم  نتيجة  خمالفة   145 منها 
در�جة  �رتد�ء �خلوذة مقابل 635 
نارية مت و�صعها باملح�رش �لبلدي 
خالل نف�ش �لفرتة من �صنة 2017 
بعدم  متعلقة  خمالفة   183 منها 
�أح�صت  كما   ، �خلوذة  �رتد�ء 
�لأول  �ل�صد��صي  خالل  �مل�صلحة 
يف  متثلت  خمالفات  عدة   2018
بانعد�م  متعلقة  خمالفة   139
خمالفة   119  – �لتاأمني  �صهاد 

�لتاأهيل  �صهادة  بانعد�م  متعلقة 
– 94 خمالفة متعلقة بعدم تقدمي 
بـ  �أخرى خمتلفة  �لوثائق وحالت 
182 خمالفة على غر�ر نزع كامت 
�صكر  حالة  �ل�صياقة يف  و  �ل�صوت 
�أن  �إىل  �لإ�صارة  جتدر  حيث   ،
م�صالح �أمن ولية مع�صكر �أح�صت 
عرب قطاع �خت�صا�صها 15 حادث 
مرور ج�صماين  خا�ش مب�صتعملي 
�لدر�جات �لنارية خالل �ل�صد��صي 
حادث   11 مقابل    2018 �لأول 
مرور ج�صماين خالل نف�ش �لفرتة 

من �صنة 2017 .

توقيف 289 �سخ�سا تورطو� 
يف  275 ق�سية 

 
لل�رشطة  �لولئية  �مل�صلحة  عاجلت 
 275 مع�صكر  ولية  باأمن  �لق�صائية 
�لفارط  جو�ن  �صهر  خالل  ق�صية 
�أ�صكال  خمتلف  حماربة  �إطار  يف 
�حل�رشي،  �لقطاع  عرب  �جلرمية 
�صخ�صا،من   289 ب�صاأنها  �أوقف 
�صمنهم 14 �إمر�أة و 03 ق�رش ،حيث  
 ، �حلب�ش  �صخ�صا   34 منهم  �أودع 
�صهر  عوجلت  ق�صية   250 مقابل 
 314 ب�صاأنها  و�أوقف  �ملا�صي  ماي 
�مل�صلحة  عاجلت  فقد  �صخ�صا. 
خالل �صهر جو�ن 131 ق�صية متعلقة 
فيها  تورط  بالأ�صخا�ش   بامل�صا�ش 
136 �صخ�صا ،حيث عاجلت �مل�صلحة 
�صد  بالعنف  متعلقة  ق�صية   51
،منها 03 ق�صايا متعلقة  �ل�صخا�ش 
�إىل  �إ�صافة   ، �لأ�صول  �صد  بالعنف 
28 ق�صية تهديد و29 ق�صية متعلقة 
بال�صب، �إىل جانب 07 ق�صايا متعلقة 
�لعامة  و�لآد�ب  بالأ�رشة  بامل�صا�ش 
�ملا�صة  �لق�صايا  جمال  يف  �أما   .
�مل�صلحة  فعاجلت  باملمتلكات 
�صخ�صا   84 فيها  تورط   ، ق�صية   81
ومتثلت �أهم �لق�صايا �ملعاجلة يف 33 
�لب�صيطة  بال�رشقات  متعلقة  ق�صية 
بال�رشقات  متعلقة  ق�صايا   17 و 
�ملو�صوفة ، �إىل جانب ق�صايا �أخرى 
ملك  تخريب  غر�ر  على  خمتلفة 

�لغري بـ 19 ق�صايا  .
�أما يف جمال مكافحة �ملخدر�ت 
�ملخت�صة  �لفرقة  متكنت  فقد 
لل�رشطة  �لولئية  بامل�صلحة 
�صخ�صا   36 توقيف  من  �لق�صائية 
بعد   ،2018 جو�ن  �صهر  خالل 
متعلقة  ق�صية   31 يف  تورطهم 
�ملخدر�ت  و��صتهالك  باملتاجرة 
قر�ش   367 حجز  عن  �أ�صفرت 
مهلو�ش و 01 كلغ و 121 غر�م من 
�لكيف �ملعالج ، حيث �أودع منهم 
16  �صخ�صا �حلب�ش �ملوؤقت ،بعد 
��صتفاد  و  �لعد�لة  �أمام  تقدميهم 

�لبقية من �صيغ �لإفر�ج . 
طالبي فاطمة

�ملنطقة ��سمها و�قنون �لكل ي�سمع بها فهي منطقة �سناعية معروفة وتبعد حو�يل 11 كلم عن مقر �لوالية تيزي وزو و�ملكان 
حانة غري �سرعية تقع على م�ستوى خمرج �ملنطقة بالطريق �لوالئي رقم 128 يف زقاق يبدو مهمال و مهجور� عدد �ل�سكان يف 

هذ� �ل�سارع قليل، الأن �أغلب �أفر�ده مهاجرون �أو فالحون من �لذين ال يعودون �إىل بيوتهم �إال يف �ساعة متاأخرة من �لليل 
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الطغيان الأمريكي .. ا�ستذئاب لال�ستحواذ
ح�شن العا�شي

كاتب وباحث فل�شطيني 
مقيم يف الدامنرك

مع انتهاء احلرب الباردة التي كانت قائمة بني 
املع�سكر  العامل،  يف  الرئي�سيني  املع�سكرين 
الوليات املتحدة الأمريكية  الغربي بزعامة 
وقوتهم ال�ساربة »حلف الناتو« من جهة، وبني 
املع�سكر ال�رشقي بقيادة الحتاد ال�سوفييتي 
وار�سو«  »حلف  الع�سكري  وجناحهم  ال�سابق 
من جهة ثانية، يف بداية الت�سعينات من القرن 
املا�سي، بانهيار الحتاد ال�سوفييتي وح�سول 
دوله على ا�ستقاللها، اإذ اأ�سبحت دولً بذاتها 
اأن كانت جزء من امرباطورية ا�ستمرت  بعد 
و�سع  اإىل  اأف�ست  احلرب هذه  نهاية  عقوداً. 
اجلديد  ال�سكل  معامل  معه  تت�سكل  بداأت 
بالراأ�س  املتمثل  الواحد  القطب  ذو  للعامل 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  وهو  الكبري 
اقت�سادياً  الأكرب  العظمى  القوة  باعتبارها 

وع�سكرياً .

غواية اال�شتبداد

ولية  نهاية  وحتى  الفرتة  هذه  متيزت 
الرئي�س الأمريكي ال�سابق جورج بو�س البن، 
بالغطر�سة الأمريكية والعربدة، كقوة انفلتت 
يف  املتحدة  الوليات  وظهرت  عقالها،  من 
على  انت�رشت  التي  الزاهية  الدولة  �سورة 
الظالم، وبدا رئي�سها ك�سيد لهذا العامل، يريد 
الأمريكيتني،  والقيم  الثقافة  وتعميم  ن�رش 
كونها  اإىل  اإ�سافة  اأي�ساً  الفرتة  ومتيزت 
مبداأ  غياب  يف  القطب،  اأحادية  اأ�سحت 
اأن  ب�سبب  هذا  والدول،  ال�سعوب  بني  احلوار 
�سيدة العامل -الوليات املتحدة- ت�ستطيع اأن 
الآخرين  على  وال�رشوط  الإمالءات  تفر�س 
دون حوار لأنهم ل ميلكون القوة التي متكنهم 
من مقاومة النموذج الأمريكي، وبالتايل فاإن 
الوليات املتحدة مل تكن تلجاأ اإىل احلوار اإل 
عندما تواجه �سعوبات يف ت�سكيل العامل كما 

تبتغي. 
مفر  ل  وكاأنه  بدا  قدر  على  العامل  ا�ستيقظ 
�سواء عرب  العامل  اأمركة  وبداأت مرحلة  منه، 
اإما عرب  العنف.  بوا�سطة  او  الإغراء  و�سائل 
اإىل  الأمريكية  واملنتجات  ال�سلع  ت�سدير 
الأ�سواق  على  ال�ستحواذ  وبالتايل  العامل، 
العاملية وخا�سة النا�سئة منها، ون�رش الثقافة 
الأمريكية واإظهار النموذج الأمريكي الأف�سل 
ال�سيطرة  ب�سط  وبالتايل  الرغيد،  للعي�س 
و�سعوب  متعددة،  مناطق  على  الفكرية 
الع�سكرية،  والقوة  اأو عرب الحتالل  متنوعة، 
هو  الأمريكية  الإدارة  لدى  مهم  هو  فما 
التدخل  عرب  كان  لو  حتى  النتائج،  حتقيق 

الوقح يف �سوؤون الآخرين، 
 

عربدة الت�شعينيات

يف  الأمريكية  الع�سكرية  القوة  كانت  لقد 
الت�سعينات غرب م�سبوقة، فالإنفاق الع�سكري 
ع�رشين  اإنفاق  عن  يزيد  كان  الأمريكي 
البحث  على  اأنفقته  وما  متطورة،  دولة 

القوة  وهي  كله،  العامل  اإنفاق  يعادل  العلمي 
تراجع  رغم  العامل،  يف  الأكرب  القت�سادية 
ن�سيبها يف التجارة الدولية عّما كان عليه يف 

اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�سي .
الوليات  ف�سلت  القوة  هذه  كل  من  وبالرغم 
على  املطلقة  اإرادتها  فر�س  يف  املتحدة 
تنجح يف حتويل عامل  الت�سعينات، ومل  عامل 
القطب  اإرادة  اإىل  ين�ساع  الواحد  القطب 
الواحد، ب�سبب رف�س العامل حتكم قوة واحدة 
يف �سوؤونه، اأي�ساً لأن مقيا�س التحكم والقيادة 
مل يعد ينح�رش بالأ�ساطيل، بل يف م�سداقية 
بني  امل�سرتكة  بالقيم  واللتزام  ال�سيا�سة 
�سعوب العامل. فقد خرجت الوليات املتحدة 
من فرتة احلرب الباردة مت�سلحة باأيديولوجية 
الدميقراطية وحقوق الإن�سان، لكنها يف ذات 
املربر  غري  ح�سارها  يف  ا�ستمرت  الوقت 

لكوبا، وتنكر وا�سح للحقوق الفل�سطينية.
نهاية  يف  وليته  كلينتون  ختم  اأن  وما   
العوملة  �سيا�سة  كانت  حتى  الت�سعينات، 
القت�سادية غري العادلة التي قادها، قد اأدت 
اإىل انهيار القت�ساد الندوني�سي، واإىل تراجع 
وجنوب  �رشق  دول  اقت�ساديات  يف  خطري 
�رشق اآ�سيا، واإىل اإفال�س الأرجنتني، وتراجع 
اأمريكا  دول  جميع  اقت�ساد  يف  مت�سارع 

الالتينية .
من  ن�سبياً  تتاأثر  مل  التي  الوحيدة  املناطق 
دكتاتورية العوملة الأمريكية هي دول اأوروبا 
الغربية، وال�سني التي مل تكن قد ان�سمت اإىل 
عمالق  واليابان  العاملية،  التجارة  منظمة 
من  مرحلة  اإىل  هوت  املرعب  الثمانينات 

عدم التوازن القت�سادي .
اأمريكي  ف�سل  اأي�ساً  معها  حملت  الت�سعينات 
النفجارات  املثال،  �سبيل  على  عليه  تدلّل 
و�سمود  البلقان،  منطقة  يف  ح�سلت  التي 
الأمريكي،  احل�سار  ا�ستمرار  وجه  يف  كوبا 
يف  بها  ي�ستهان  ل  قوة  اإىل  ال�سني  وحتول 
ال�سمالية  كوريا  ا�ستمرار  العاملي،  القت�ساد 
يف برنامج الت�سلح واإطالقها �ساروخ جتريبي 
فوق اليابان، وانهيار اتفاق اأو�سلو ومعه انهار 
وهُم تغيري وجه ال�رشق الأو�سط الذي اأطلقه 

الرئي�س الأمريكي كلينتون .

تطرف املحافظني اجلدد

بو�س  جورج  الأمريكي  الرئي�س  و�سول  ومع 
البن اإىل البيت الأبي�س يف بداية عام 2001، 
مل يكن اأحد من اأفراد طاقم الرئا�سة يختلف 
حول �سعف املوقف الأمريكي، لكنهم كانوا 
منق�سمني يف املوقف حول الآليات التي يجب 

اتخاذها يف معاجلة هذا ال�سعف .
الإدارة  داخل  من  قوي  �سوت  ظهر  فقد 
الأمريكية يدعو اإىل ان�سحاب اأمريكي حمدود 
من ال�ساأن الدويل، و�رشف النظر عن م�رشوع 
الأمريكية  امل�سالح  عن  والدفاع  العوملة، 
العاملي،  الإجماع  مواجهة  يف  القت�سادية 
ال�سرتاتيجية  الع�سكرية  القدرات  وتعزيز 

ملواجهة التحديات املحتملة .
-�سبتمرب-  من  ع�رش  احلادي  هجمات  لكن 
خيار  الثاين،  اخليار  اأن�سار  نفوذ  عززت 
العامل،  يف  الإمربيايل  الأمريكي  النت�سار 
وفر�س الإرادة الأمريكية بالقوة املجردة اإن 

اقت�سى الأمر.

وما ح�سل اأن �سيا�سة بو�س اخلارجية كانت يف 
الأ�سواأ  اإىل اجتماع اجلوانب  انتهت  احلقيقة 
يف اخليارين، فاأعلنت احلرب على اأفغان�ستان 
بذريعة   ،2003 عام  العراق  وعلى   2001 عام 
الوليات  وا�ستمرت  الإرهاب،  مكافحة 
املجتمع  باإرادة  ال�ستهتار  يف  املتحدة 
الدويل يف موا�سيع كثرية، منها ق�سايا البيئة، 
احلد  اتفاقات  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
يتعلق  فيما  وحتى  الكيمائية،  الأ�سلحة  من 
قواعدها  �ساغت  التي  العاملية  بالتجارة 
حترتمها،  مل  الأ�سل  يف  املتحدة  الوليات 
ملحوظاً  ا�ستهتاراً  الأمريكية  الإدارة  واأبدت 
الدويل،  القرار  و�رشعية  املتحدة  بالأمم 
بتطوير  العاملية  القوى  ا�ستفزاز  يف  وم�ست 
املدى،  بعيدة  البال�ستية  ال�سواريخ  حائط 
ون�رشت ع�رشات الآلف من قواتها يف اأماكن 
العراق  باحتالل  وقامت  العامل،  من  متعددة 
يف  وحتكمت  ح�سني،  �سدام  نظام  واإ�سقاط 

م�سادر العراق النفطية .
الرئي�س  عهد  يف  ال�سيا�سة  هذه  حاولت 
جورج بو�س حتقيق ما عجزت اإدارة الرئي�س 
الت�سعينات،  كلينتون عن حتقيقه خالل عقد 
وقد ظهرت مع و�سول بو�س البن اإىل البيت 
ال�سيا�سة  توجهات  يف  حتولت  الأبي�س 
اإدارته  يف  اعتمد  باأن  الأمريكية،  اخلارجية 
على جمموعة من املفكرين الذين ل ينتمون 
اإىل اأي حزب لكنهم ميثلون مراكز الدرا�سات 
ال�سرتاتيجية، فكانت حقبة بو�س البن هي 
اأفكار  الذي احت�سن  املرتع واملناخ املالئم 
ا�ستطاعوا  الذين  اجلدد-  املحافظني   -
ال�سيطرة على الرئي�س الأمريكي طوال فرتة 
ع�رش  احلادي  اأحداث  وا�ستغلوا  رئا�سته، 
القومي  الأمن  لنظرية  للرتويج  اأيلول  من 
للقوة  املفرط  ال�ستخدام  على  تعتمد  التي 
الع�سكرية، وفر�س توجهاتهم املتطرفة على 
الأمريكية،  اخلارجية  ال�سيا�سة  خمططي 
املت�سددة  ال�سيا�سة  هذه  اأهم مالمح  وكانت 
اإعالن احلرب على الإرهاب كاأولوية لل�سيا�سة 
ابتدعه  مبداأ  وظهر  الأمريكية،  اخلارجية 
املحافظني اجلدد با�سم »احلرب ال�ستباقية 
على  احلرب  اإعالن  فتم  حمتمل«  عدو  �سد 
حركة  على  للق�ساء   2001 عام  اأفغان�ستان 
طالبان، ومت احتالل العراق عام 2003 بذريعة 
�سامل،  دمار  لأ�سلحة  ح�سني  �سدام  امتالك 
ومت ت�سجيع اإ�رشائيل ل�سن عدوانها على لبنان 
ثم  ومن  اهلل،  حزب  على  للق�ساء   2006 عام 
الع�سكرية  قواتها  املتحدة  الوليات  اأر�سلت 
اإىل ال�سومال عام 2005 لدعم اأمراء احلرب 
 2008 عام  ويف  الإ�سالمية،  املحاكم  �سد 
�سعت الإدارة الأمريكية اإىل حماولة بناء درع 
الأوروبية  الدول  بع�س  يف  �ساروخي  دفاع 
املحاذية لرو�سيا، واأدت اإىل ا�ستباكات دموية 
بني رو�سيا وجورجيا ب�ساأن اأبخازيا واأو�ستيا، 
القوة  املتحدة  الوليات  وا�ستخدمت 
تفعيل  وحاولت  متعددة،  اأماكن  يف  املفرطة 
بلدان  اأنظمة حكم يف  �سد  املوؤامرة  نظرية 
معادية  دول  اأنها  بو�س  اإدارة  ادعت  اأخرى 
وكوريا  والعراق  و�سورية  اإيران  مثل  لأمريكا 
ومن  الدول،  من  وغريها  وفنزويال  ال�سمالية 
الوليات  تكبدت  ال�سيا�سة  هذه  حتقيق  اأجل 
اآثار  اأعباء مالية �سخمة، واأدت اإىل  املتحدة 

�سلبية مت اإحلاقها بالقت�ساد الأمريكي.

بيت الطاعة االأمريكي

اإىل  الأمريكية  النظرة  من  ينطلق  هذا  كل 
العامل على اأنه عبارة عن اأقاليم متمردة يجب 
الإدارة  واتبعت  الطاعة،  بيت  اإىل  اإعادتها 
الأمريكية الفاو�ستية روحها ال�سيطانية لتغيري 
العامل كما ت�ساء، وكان لبد من وجود الآخر 
الذي على خطاأ متاماً، ليوحي للقطب الأوحد 
بجدوى وجوده، وت�رشفت الوليات املتحدة 
يف  املتالحقة  الأحداث  خ�سم  يف  كع�سابة 
اأنها  اإذ  كدولة،  ولي�س  بو�س،  الرئي�س  فرتة 
انفلتت من عقالها واأ�سبحت خارج اأي قانون، 
فبدلً من اجلهد اجلماعي العاملي واملنظم 
اأمريكا  انفردت  واأ�سبابه،  الإرهاب  ملكافحة 
قد  اأعداء  على  حلروب  وخو�سها  باإعالنها 
للعامل  حقيقيني  اأعداء  بال�رشورة  يكونون  ل 
يدعو  والذي  هنا  املهم  ال�سوؤال   . باأ�رشه 
التايل: ما الذي جعل  ال�سوؤال  التاأمل هو  اإىل 
الوليات املتحدة تفقد عقلها على اأثر انهيار 
برجي نيويورك ؟ هل ب�سبب �سقوط �سحايا 

اأم اأنه خد�س هيبة ال�ستبداد؟
مما ل �سك فيه اأن الوليات املتحدة ل تهتم 
ب�سقوط اآلف ال�سحايا، اإذ اأن القيم ل تتجزاأ، 
الآلف  ع�رشات  قتل  الذي  النظام  ذات  فهو 
وت�سيلي  وغواتيمال  واأفغان�ستان  العراق  يف 
وفيتنام وبنما وجرينادا. اإن دولة كهذه لي�ست 
معنية بال�سحايا الذين �سقطوا ب�سقوط برجي 
التجارة، اإمنا ما يعني هذه الدولة هو امل�س 
بهيبتها وغطر�ستها، وما ميثله هذا ال�سقوط 
هذان  يعنيها  التي  الرمزية  على  اعتداء  من 

الربجان من جنون العظمة الأمريكية .
كان  الذي  بو�س  دبليو  جورج  مرحلة  انتهت 
اأكرث الروؤ�ساء الأمريكيني تطرفاً و�سلفاً على 
العامل  واأو�سل  اخلارجية،  ال�سيا�سة  �سعيد 
غري  والحتقان  التوتر  درجات  اأق�سى  اإىل 
احلرب  اأعقبت  التي  الفرتة  خالل  م�سبوقة 
العليائية  ال�سيا�سات  ب�سبب  الثانية،  العاملية 
اإذ مل  الدولية،  للقوانني  والعدوانية املخالفة 
�سيا�سياً  ونفاقاً  كذباً  والعامل  اأمريكا  تعرف 
الذي  بو�س  الرئي�س  عهد  يف  عرفته  كما 
يف  اأوباما  الرئي�س  بفوز  الأبي�س  البيت  ودع 
وقع  على   2008 عام  الأمريكية  النتخابات 

الأزمة القت�سادية الكربى .

االإدارة الهزيلة

رئا�سة  فرتة  من  الأوىل  ال�سنوات  خالل 
اأوباما كان يحاول اأن يحقق اأهداف �سيا�سته 
على  كبرية  بدرجة  باعتماده  اخلارجية 
عامل  باأهمية  و�سعوره  ال�سخ�سية،  مبادراته 
الوقت، اإذ قام باإعداد جدولً زمنياً لن�سحاب 
بع�س  وحدد  العراق،  من  الأمريكية  القوات 
يف  ال�ستنزاف  حرب  لإنهاء  ال�سيا�سات 
يت�سارك  اأن  اأوباما  وحاول  اأفغان�ستان، 
الرئا�سيتني،  فرتتيه  خالل  اأفكاره  مع  العامل 
لديها  الدول  كافة  اأن  اكت�سف  اأنه  يبدو  لكنه 
اأفكارها وخططها اخلا�سة، وحاول اأن يقدم 
يف  وخمتلفة  جديدة  �سيا�سات  ك�سانع  نف�سه 
العربي  العامل  مع  املتحدة  الوليات  عالقة 
اأ�سود  اأمريكي  رئي�س  بقدوم  ا�ستب�رش  الذي 
ومن اأ�سول م�سلمة ومن بيئة خمتلفة عن بيئة 
�سلفه بو�س، اأوباما كان عاجز عن تقدمي اأية 

نيته فتح �سفحة جديدة  دلئل للربهنة على 
العربي  بال�رشاع  يتعلق  وفيما  العرب،  مع 
-الإ�رشائيلي مازالت الإدارة الأمريكية تتبنى 
اأ�سكال  كافة  لها  وتقدم  ال�سهيونية  الرواية 

الدعم ال�سيا�سي والع�سكري بال حدود .
خمتلف  اأوباما  الرئي�س  واجهه  الذي  العامل 
داخل  حني  كان  قبله  الذي  ذلك  عن  كثرياً 
هذا  كل  فبعد  اآخر.  �سيد  الأبي�س  البيت 
الرتدد والغمو�س والرتباك يف �سيا�سة اأوباما 
قد  الأحداث  جمريات  اأن  بدا  اخلارجية، 
خرجت عن �سيطرته، فالرئي�س اأوباما الذي 
روؤية خا�سة  حاول خالل فرتة رئا�سته و�سع 
ذلك  وقارب  وخارجية،  داخلية  ل�سيا�سة  به 
عامل  يواجه  واخلطابة،  التوا�سل  مبهارات 
فقد عقله وحروب يف اأكرث من مكان، ويواجه 
يف  وحللفائها  الأمريكية  للم�سالح  تهديدات 
الأمريكي  ال�سعب  اأي�ساً  ويواجه  املنطقة، 
الذي مَلّ احلروب ونفذ �سربه من التدخالت 
الع�سكرية الأمريكية يف �سوؤون العامل، ورمبا 
احلرب  منذ  اأنه  عنوانها  حالة  اأمام  اأننا 
العاملة الثانية يظهر �سعار اأن على الوليات 
املتحدة الأمريكية ورئي�سها قيادة العامل غري 

حقيقي ل �سيما يف الوقت الراهن .
الوليات املتحدة يف عهد اأوباما مل حتقق اأية 
اخرتاقات يف امللفات ال�ساخنة يف ال�سيا�سة 
ول  الأو�سط  ال�رشق  اخلارجية ل يف منطقة 
يف  ول  الفل�سطينية،  بالق�سية  يتعلق  فيما 
الأمن  اإعادة  النووي، وف�سلت يف  اإيران  ملف 
ان�سحاب قواتها،  العرق بعد  اإىل  وال�ستقرار 
املوقف  عدم  موقف  يف  ذريع  ف�سل  وكذلك 
يف  حت�سل  التي  املت�سارعة  املتغريات  من 
العامل العربي، كما اأن خطة اخلروج املنظم 
من اأفغان�ستان ترتنح مكانها، و�سارفت رو�سيا 
على  اأوباما  يجروؤ  ومل  اأوكرانيا  غزو  على 

منعها.

غطر�شة اأمريكية ونفاق

اأيدي  على  الأمريكي  ال�سحفي  ذبح  جاء 
العام  منت�سف  يف  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم 
2014، والذي جرى ت�سويره وتناقلته و�سائل 
الإعالم والتوا�سل الجتماعي، و�سكل �سدمة 
مروعة لل�سعب الأمريكي وللعامل، نقول جاء 
الوليات  لقوة  حتدياً  لي�سكل  احلدث  هذا 
ونفوذها،  لهيبتها  قوية  و�سفعة  املتحدة 
املتحدة  الوليات  حتركت  فقط  حينها 
من  طاقمها  الأمريكية  الإدارة  وا�ستنفرت 
تنظيم  ملحاربة  وا�سع  حتالف  ح�سد  اأجل 
الدولة الإ�سالمية والق�ساء عليها، اأف�ست يف 
النهاية اإىل ت�سكيل ما �سمي بالتحالف الدويل 
دولة من �سمنهم  اأربعني  اأكرث من  الذي �سم 
ثمانية دول عربية، هذا التحالف الذي با�رش 
يومية  غارات  ب�سن طائراته  احلربية  اأعماله 
وجبهة  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  مواقع  على 

الن�رشة يف العراق و�سورية .
بقامته  يوم  كل  علينا  يطل  اأوباما  واأ�سبح 
يهدد  الذي  الإرهاب  عن  ر  لينِظّ الفارعة 
الغربي  والعامل  املتحدة  الوليات  م�سالح 
واحللفاء الإقليميني، هذا الإرهاب الذي لبد 
لن  املتحدة  الوليات  لكن  عليه  الق�ساء  من 
تر�سل قوات تقاتل عن اأحد، اإذ اأن املطلوب 
قيام م�ساركة اجلميع يف دفع تكاليف فاتورة 

ال�سلف والعهر الأمريكي .
الكيان  قيام  ت�ساهد  مل  واإدارته  اأوباما  لكن 
جبني  لها  يندى  جماز  بارتكاب  ال�سهيوين 
اآلف  وقتل  املحتلة،  فل�سطني  يف  الإن�سانية 
الأطفال  مئات  بينهم  ومن  الفل�سطينيني 

والن�ساء.
 

�شيد ال�شفقات

الأبي�س،  للبيت  اجلديد  ال�سيد  و�سل  اأخرياً 
ت�سويق  يف  يرغب  الذي  العقاري  امللياردير 
الفل�سطينيني  ح�ساب  على  القرن  �سفقة 
اإدارة  اإن  العربي.  القومي  الأمن  وم�سالح 
ترامب«  »رونالد  اجلديد  الأمريكي  الرئي�س 
تتخبط  زالت  ما  املالية  الأ�سواق  القادم من 
ال�ساخنة حول  امللفات  من  كثري  معاجلة  يف 
مربكة  �سيا�سة  يتبع  نف�سه  وترامب  العامل، 
الغطر�سة  من  خطابها  ت�ستمد  اأي�ساً  لكنها 
يفوت  ل  اأنه  وبرغم  الأمريكيني،  وال�سلف 
اأنه  اإل  اأوباما،  �سلفه  �سيا�سة  لنتقاد  فر�سة 

يرتكب نف�س الأخطاء.

يف االأزمات احلالية

تعود  احلقيقية  الإ�سكالية  اأن  اجلميع  ين�سى 
جذورها اإىل اأن من يبيع روحه لل�سيطان ياأكله 
وح�ساً  يربي  من  واأن  النهاية،  يف  ال�سيطان 
ما  يوماً  الوح�س  هذا  يرتد  �سوف  نه،  وي�سِمّ
نحو �ساحبه لياأكله بعدما ياأكل جميع اخلراف 

ول يعود هناك حمالن �سغرية للطعام.
اأبرزها،  لعل  كثرية  اأمثلة   هذا ما ح�سل مع 
املدلل  الطفل  نورييغا  بنما  جرنال  حتول 
اإىل مطلوب  الأمريكية  املركزية  للمخابرات 
مقاتلو  حتول  حني  ح�سل  ما  وهذا  للعدالة، 
واأ�سامة بن لدن من  القاعدة  تنظيم  طالبان 
مقاتلني من اأجل احلرية حني كان هذا القتال 
الأمريكية،  ال�سرتاتيجية  امل�سالح  يخدم 
مطاردين  واأ�سخا�س  اإرهابيني  جمرد  اإىل 
ومطلوبني للعدالة الدولية بعد اأن انتهى زواج 

امل�سلحة معهم
و�سط  اأيلول،  من  احلادي ع�رش  اأحداث  بعد 
احلربية  والبوارج  الطائرات  حامالت 
الأمريكية املتجهة اإىل ال�رشق، مل يكن اأحد 
اأكرث  اأجل معاجلة  اأن يتوقف قلياًل من  يريد 
حكمة وعدلً، لقد فقد العامل ال�سيطرة على 
لالإرادة  الكامل  الن�سياع  مل�سلحة  توازنه 

الأمريكية.
والعراق  فل�سطني  يف  احلايل  امل�سهد  يف 
قيادة  يف  الأمريكي،  ال�سلف  يتكرر  و�سورية 
اأمريكا  لأن  الهاوية،  نحو  اأخرى  مرة  العامل 
بال�سلطة  متثلها  يف  القيادة  هذه  اأن  تعتقد 
اإىل  تتحول  لكنها  داخلياً،  اأمناً  متنحها 
النوع  وهذا  بتفوقها،  ت�سعر  حني  ال�ستبداد 
ال�سلطة  حدود  اإىل  ينزع  نراه  الأنظمة  من 
جانبه  اإىل  القوة  اأن  مقتنع  لأنه  املطلقة، 
اأي  يف  بالن�رش  يكتفي  ول  احلق،  وكذلك 
الذي  الآخر  يكون  اأن  من  لبد  بل  حرب، 
ما  متاماً  هذا  �رشيراً،  جمرماً  عليه  انت�رش 
الوليات املتحدة مع جميع خ�سومها  فعلته 
اأماكن  يف  الآن  تفعله  ما  وهذا  املفرت�سني، 
و�سورية  فل�سطني  يف  العامل  حول  متعددة 

والعراق وبقاع اأخرى.
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حم�ولة لطم�أنة 
الإ�شرائيليني

ال�ش�أن  يف  والب�حث  املحلل 
الإ�رسائيلي اأمين الرف�تي اأكد ب�أن 
تقرير  ن�رس  من  هدف  الحتالل 
البحري  الكوم�ندوز  عن  مو�شع 
الداخلية  اجلبهة  تطمني  للق�ش�م 
والأجهزة  اجلي�ش  مبعرفة  لديه 
خطر  ملواجهة  وجتهزهم  الأمنية 

ال�شف�دع الب�رسية.
الآن"  "فل�شطني  لـ  الرف�تي  واأ�ش�ر 
اإىل اأن الحتالل يعمل على توجيه 
خطر  اإىل  الإ�رسائيلي  املجتمع 
لهجم�ت  يتعر�ش  قد  جديد 
يخفف  م�  وهو  م�شتقبال  كبرية 
امل�شتوي�ت  على  املف�جئة  �شغط 
ال�شي��شية والع�شكرية، عالوة على 
الحتالل  جي�ش  اأن  اعترب  ذلك، 
وجه  ب�أنه  روايته  تثبيت  يح�ول 
حم��ش  لقدرات  كبرية  �رسب�ت 
القدرات  وخ��شة  الإ�شرتاتيجية 
خم�وف  وترتكز  البحرية، 
الكوم�ندوز  اأن  على  الحتالل 
تلو  يوم�ً  ب�لتطور  اآخذ  الق�ش�مي 
الآخر، مع تزويده مبعدات بحرية 
ال�رسك�ت  اأبرز  من  للقط�ع  جلبه� 
املج�ل،  هذا  يف  التخ�ش�ش  ذات 
الدخول  على  ق�دراً  �شيكون  مم� 
وتنفيذ  الإ�رسائيلية  ال�شواطئ  اإىل 

عملي�ت.

اخرتاق من ال�ش�طئ

اأعلن  م�  التخوف،  ذلك  يوؤكد  وم� 
عنه الحتالل موؤخراً ب�أن الف�شيل 
"دبور"،  �شفن  ي�شغل  الذي   ،916
ي�شتعد  و"ت�رساعوت"،  و"�شلداغ"، 
"حم��ش"  حت�ول  اأن  لحتم�ل 
ن�ش�ط  خالل  من  هجم�ت  تنفيذ 
الرف�تي  واأكد  مف�جئ،  بحري 
منطقة  اأن  من  قلق  الحتالل  اأن 
ميكن  ول  رخوة  لديه  ال�ش�طئ 
ت�أمينه� مهم� ك�ن ول ميكن اإق�مة 
مواقع فيه� �شد الكوم�ندوز الت�بع 
للمق�ومة ويدلل على ذلك برتجيح 
ال�شت�شه�ديني  اأن 2 من  الحتالل 
عن  اأبيب  تل  ي�شلوا  اأن  ميكنهم 

طريق البحر دون اأن يتم ك�شفهم.

بث الإحب�ط لدى 
للمق�ومة

ال�شك  زرع  الحتالل  ويح�ول 
املق�ومة،  اأو�ش�ط  يف  والريبة 
الحتالل  ف�إن  الرف�تي،  وح�شب 
يبعث بر�ش�لة حلم��ش ب�أن القدرات 
جن�حه�  لدى  الع�شكري  والتطوير 
�شيء  كل  واأن  الع�شكري مك�شوف 
مبين�ً  طرفه،  من  ومت�بع  مراقب 
اأنه يهدف لبث ح�لة من الحب�ط 

لدى ق�دة وعن��رس هذه الوحدة.
تقرير  ب�أن  الرف�تي  الب�حث  وراأى 
اإىل  لالإيح�ء  يهدف  الحتالل 
جي�شه  لدى  ال�شتخب�رية  احل�لة 
متمكنة  واأنه�  املج�ل  هذا  يف 
ن�جحة  اخرتاق  عملي�ت  وحتقق 
ت�شكيل  منه  الهدف  اأي�ش�  وهذا 
ح�لة من الإحب�ط لدى املق�ومة.

ال�ش�أن  يف  اخلبري  اأكد  جهته،  من 
ع�مر  اأبو  عدن�ن  الإ�رسائيلي 
قدرات  من  ي�شخم  الحتالل  اأن 
خ��شة  املتوا�شعة  املق�ومة 

اأبو  وق�ل  البحري  الكوم�ندوز 
ب�أن  القول  ذلك ل مينع  اإن  ع�مر 
تلك  تن�مي  من  قلق  الحتالل 
ا�شتهدافه�  القدرات ويخ�شى من 
ال�شعيفة، ح�شب قوله،  خلوا�رسه 
الكوم�ندوز  وحدات  وك�نت 
نفذت  الق�ش�م  لكت�ئب  الت�بعة 
زيكيم  ملوقع  اقتح�م  عملية 
مدينة  �ش�طئ  على  الع�شكري 
معركة  خالل  املحتلة  ع�شقالن 
بعد   2014 ع�م  امل�أكول  الع�شف 
خالله�  مت  البحر  عرب  الت�شلل 
اإ�رسائيلية  مريك�ف�ة  دب�بة  تفجري 
جنود  مع  وا�شتبكوا  ن��شفة  بعبوة 
الحتالل ارتقى خالله� املنفذين 
الأربعة وهم الق�ش�مي ب�ش�ر زي�د 
حممد  ح�شن  والق�ش�مي  ع�بد 
جميل  حممد  والق�ش�مي  الهندي 
طالل  خ�لد  والق�ش�مي  دية  اأبو 

احللو.

مع ت�ش�عد خم�وف جي�س الحتالل الإ�شرائيلي من تن�مي قدرات املق�ومة يف قط�ع غزة، تربز وحدات "الكوم�ندوز" 
البحرية الق�ش�مية ك�أحد  اأهم املع�شالت التي تهدد الحتالل يف اأية مواجهة مقبلة ورغم ذلك يح�ول الحتالل 

طم�أنة اجلبهة الداخلية لديه ب�أنه يعمل ج�هداً لإف�ش�ل اأية حم�ولت لكوم�ندوز املق�ومة للت�شلل عرب البحر، 
خ��شة بعد الخرتاق التي اأحدثته الوحدة بعملية موقع "زيكيم" على �ش�طئ بحر ع�شقالن خالل احلرب امل��شية 

ع�م 2014، وادعى الحتالل ب�أنه ق�شف موؤخراً بنية حتتية متثلت يف نفق ح�شب زعمه ومواقع تدريب ت�بعة 
للكوم�ندوز البحري الت�بع لكت�ئب الق�ش�م على �ش�طئ �شم�ل قط�ع غزة.

عملية "زيكيم" خري �ش�هد

خا�ضرة االحتالل ال�ضعيفة يف متناول "الكوماندوز"

احلرب اأقرب من احلل

لهذه االأ�ضباب قرر نتنياهو ت�ضديد ح�ضار غزة
اأو�شحت تق�رير اإعالمية، اأن قرار 
رئي�ش حكومة الحتالل ال�شهيونية 
بني�مني نتني�هو، اإغالق معرب "كرم 
وت�شديد  التج�ري،  �ش�مل"  اأبو 
ي�أتي  غزة،  قط�ع  على  احل�ش�ر 
كمح�ولة ل�شتع�دة املب�درة من يد 

"حم��ش".
ن�رسته   الذي  التقرير  واأو�شح 
اأن  العربية،  "مع�ريف"  �شحيفة 
كرم  ملعرب  اجلزئي  الإغالق  قرار 
من  الب�ش�ئع  عبور  وجه  يف  �ش�مل 
واإىل قط�ع غزة، وتغيري ال�شي��شة ، 
اتخذ بعد مداولت جرت يف قي�دة 
اأرك�ن اجلي�ش الإ�رسائيلي يف  هيئة 
من  يوم   100 بعد  الأخرية،  الفرتة 
ا�شتمرار م�شريات العودة، وانطالق� 
من قرار اجلي�ش عدم ت�شديد الرد 

يف هذه املرحلة".
الأمنية  الأجهزة  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 
"الإ�رسائيلية" تعي اأن "حل اأو وقف 
الط�ئرات الورقية ل يلوح يف الأفق، 
الكفيلة  اخل�ش�رة  ثمن  يكون  حني 
ب�أن تلحق بحم��ش يف هذه املرحلة 
عمله�،  طريقة  لتغري  يدفعه�  ل 
معرب  ب�لتوازي  يكون  حني  وذلك 

رفح مفتوح�".

عن  ميتنع  "اجلي�ش  اأن  رام  وزعم 
اأهداف حلم��ش يف عمق  مه�جمة 
اإطالق  ا�شتمرار  على  ردا  القط�ع 
اإىل  واإ�ش�فة  الورقية،  الط�ئرات 
هي  الدف�عية  احللول  ف�إن  ذلك، 
اأن  اإىل  لفت�  تت�أخر"،  الأخرى 
اأنن�  الأمن؛  جه�ز  يف  الآن  "الفهم 
لي�ش  م�شدودة،  طريق  اإىل  و�شلن� 
فيه� عملي� اأي �شغط حقيقي على 
حم��ش ي�شعه� اأم�م مع�شلة التوقف 

عن اإطالق الط�ئرات الورقية".
ونوه ب�أن م�شريات العودة والط�ئرات 
الورقية، "قيد القي�دة ال�شي��شية يف 
اإ�رسائيل، ورفع مرة اأخرى مو�شوع 
الع�ملي"،  الأعم�ل  جلدول  غزة 
"يعرب  احل�يل،  الو�شع  اأن  معتربا 
ك�نت  املب�درة  اأن  عن  كبري  بقدر 
ك�نت  فيم�  بيد حم��ش،  الآن  حتى 
�شوء  يف  ترد  ب�لأ�ش��ش  اإ�رسائيل 

الو�شع الآخذ يف الت�شعيد".
الأخرية،  الأ�شهر  "يف  واأ�ش�ف: 
يف  املواجهة  واقرتبت  ات�شعت 
�شغرية،  بخطى  ولكن  غزة،  قط�ع 
ب�أنه  للطرفني  وا�شح�  ك�ن  فيم� 
للو�شع،  اأكرب  مغزى  ذي  حل  دون 
م�ش�ألة  هي  غزة  يف  املواجهة  ف�إن 

"حم��ش  اأن  موؤكدا  فقط"،  وقت 
واإ�رسائيل ت�شتعدان للمواجهة".

منذ  مرة  "لأول  اأنه  التقرير  وذكر 
"اإ�رسائيل"  حت�ول  الأحداث،  بدء 
حم��ش"،  اأم�م  املب�درة  ا�شتع�دة 
املب�درة  اختي�ر  بني  ب�أنه  منوه� 
يف  ك�لهجم�ت  ع�شكرية  بعملي�ت 
مركز  )اغتي�ل(  واإحب�ط  القط�ع، 
اأو �رسب اخلالي�  لكب�ر امل�شوؤولني 
تخت�ر  الب�لون�ت،  تطلق  التي 
تفعيل  املرحلة  هذه  يف  اإ�رسائيل 
الو�شول  دون  القت�ش�دي،  ال�شغط 

ملواجهة ع�شكرية".
"من ال�شعب توقع م�ذا  اأنه  واعترب 
لكن  اخلطوة،  نت�ئج   عليه  �شتكون 
عندم�  ب�أنه  تفيد  امل��شي  جتربة 
م�ش�بهة،  �شي��شة  اإ�رسائيل  اتخذت 
واأغلقت املع�بر ردا على ال�شواريخ، 

ف�ن هذا مل يوؤد اإىل وقفه�".
"اإ�رسائيل" ي�أخذون ب�حل�شب�ن  ويف 
ب�أن  "كفيلة  اخلطوة  هذه  ب�أن 
الزاحف  الت�شعيد  �شي�ق�ت  ت�رسع 
وفق  القط�ع"،  يف  املواجهة  قبيل 
يف  "اجلي�ش  اأن  بني  الذي  رام 
ملواجهة  ي�شتعد  الأخرية  الأ�ش�بيع 
حمتملة، مب� يف ذلك على امل�شتوى 

منظومة  ن�رست  حيث  الدف�عي، 
"ت�أخر  احلديدية"،وت�بع:  القبة 
ميكن  ل  اأنه  فهم  يف  اجلي�ش 
موا�شلة الو�شع احل�يل يف اجلنوب، 
كفيل  الو�شع  الأحول، هذا  كل  ويف 
ب�أن يوؤدي ملواجهة على اأي ح�ل"، 
الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأن  اإىل  لفت� 
الأولية  املراحل  بحزم يف  لو عمل 
لتمكن  الورقية،  الط�ئرات  لإطالق 

من وقفه� يف مراحل مبكرة اأكرث.
اأم� الآن، فقد "ب�ت اأ�شعب وقفه�، 
الط�ئرات  ف�إن  الأحوال  كل  ويف 
الورقية هي فقط اأداة وو�شيلة، ويف 
اأخرى"،  اأداة  �شت�أتي  غي�به�  ح�ل 
اأن  اأو�شح  الذي  الك�تب  بح�شب 
"عمل اإ�رسائيل الآن ي�شتهدف وقف 
للتوقف  حم��ش  ودفع  الجنراف، 

والتفكري".
اأن  اإىل  وخل�ش رام يف نه�ية مق�له 
وا�شح�  يكون  قد  املنطق  "هذا 
لي�ش  ولكن  الإ�رسائيليني،  عيون  يف 
به�  خ��ش  طريق  اأي  حلم��ش 
هذه  "يف  م�شيف�:  الأمور"،  لتحليل 
اللحظة على الأقل يبدو اأنن� اأقرب 
اآخر  حل  من  الت�لية  العنف  جلولة 

�شي��شي ل يلوح يف الأفق".

بعد ت�شييق اخلن�ق على عمالئه..

العدو ال�ضهيوين ي�ضتخدم و�ضائل 
جديدة يف الر�ضد والتعقب

الأخرية حرب يف  الأ�شهر  �شهدت 
الفل�شطينية  املق�ومة  بني  اخلف�ء 
ميكن  والتي  ال�شهيوين،  والعدو 
املعلوم�ت"،  بـ"حرب  ت�شميته� 
من  ال�شهيوين  العدو  ي�شعى  التي 
قدر  اأكرب  جلمع  ج�هداً  خالله� 
املق�ومة  عن  املعلوم�ت  من 
الع�شكرية  واأن�شطته�  الفل�شطينية 
اأمن  اأجهزة  لت�شييق  ونظراً 
اخلن�ق  الفل�شطينية  املق�ومة 
ال�شهيوين،  الحتالل  عمالء  على 
ا�شتخدام  اإىل  موؤخراً  العدو  جل�أ 
يف  جديدة  وو�ش�ئل  اأ�ش�ليب 
املق�ومة  عن��رس  وتعقب  ر�شد 

الفل�شطينية ومن�ش�آته� الع�شكرية.

الط�ئرات امل�شرية

الع�شكرية  الط�ئرات  تعترب 
يطلق  م�  اأو  اخلفيفة  ال�شهيونية 
بدون  امل�شرية"  "الط�ئرة  عليه� 
التي  الو�ش�ئل  اأبرز  من  طي�ر 
يف  ال�شهيوين  العدو  ا�شتخدمه� 
الط�ئرات  ،هذه  الأخرية  الأ�شهر 
اجلي�ش  ح�لي�ً  ي�شتخدمه� 
الغربية  ال�شفة  يف  ال�شهيوين 
وتتبعهم  املطلوبني  ملالحقة 
اجلبلية  املن�طق  يف  خ��شة 
والوعرة، كم� ا�شتخدمه� يف ر�شد 
بع�ش املن�ش�آت واملواقع الع�شكرية 
يف  احلدودية  املن�طق  القريبة 
ا�شتخدمه�  وكذلك  غزة،  قط�ع 
يف ر�شد الأنف�ق احلدودية خ��شة 
احلدود  وعلى  غزة  قط�ع  جنوب 

مع م�رس.

لي�س املق�ومة وحده�

الأمنية  الإ�ش�رات  هن�ك عدد من 
العدو  ا�شتخدام  اأن  اأف�دت 
ال�شهيوين لتلك الط�ئرات امل�شرية 
املتظ�هرين  ور�شد  تتبع  يف 
ورا�شقي احلج�رة على حدود قط�ع 
ا�شتخدمه� يف  العدو  اأن  كم�  غزة 
ر�شد وتتبع املتظ�هرين ورا�شقي 
وهو  الغربية،  ال�شفة  يف  احلج�رة 
م� ك�شفته بع�ش الفيديوه�ت التي 
حيث  العربي،  الإعالم  ن�رسه� 
مت  التي  الفيديو  لقط�ت  ركزت 
الط�ئرات  خالل  من  ت�شويره� 
امل�شرية على التق�ط �شور لوجوه 
حم�ولة  يف  املتظ�هرين،  بع�ش 
امل�ش�ركة  عن  وثنيهم  لإره�بهم 
اأو  التظ�هرات ورجم احلج�رة  يف 
التعرف عليهم لعتق�لهم يف وقت 

لحق .

اأبرز مه�مه�

اأن  يتحدث  العربي  الإعالم 
للجندي  توفر  امل�شرية  الط�ئرات 
يف امليدان �شورة املنطقة لري�شم 
وت�ش�عد  مهمته،  لتنفيذ  �شين�ريو 
اجلنود على الأر�ش يف الدخول اإىل 
احل�رات  يف  والدخول  املخيم�ت 
ال�شيقة وفتح الطريق اأم�م اجلنود 
على  للتعرف  هي  احلقيقة  لكن 
تتواجد  اأن  يحتمل  التي  البيئ�ت 
خوف�ً  للمق�ومة  اأن�شطة  فيه� 
حت�رسه�  التي  املف�جئ�ت  من 
املق�ومة، حيث ي�شود بني اجلنود 
لكم�ئن  حت�رس  املق�ومة  اأن 

ومف�ج�آت �شتقلب املوازين.

مميزاته� و�شلبي�ته�

ووزنه�  ال�شغري،  بحجمه�  تتميز 
و�شهولة  تكلفته�،  وقلة  اخلفيف، 
امليدان،  يف  وحمله�  ا�شتخدمه� 
كم� اأن مدى بع�ش هذه الط�ئرات 
مرت،  كيلو   10 اإىل  ي�شل  ال�شغرية 
الأمت�ر  مئ�ت  اإىل  علوه�  وي�شل 
من  ف�إنه  الوقت  نف�ش  يف  لكنه� 
معه�  والتع�مل  ا�ش�قطه�  ال�شهل 
فوراً ب�لطرق التي تراه� املق�ومة 

ب�ل�شكل املن��شب.

الدافع خلف ا�شتخدامه�

يف  اأمنه�  واأجهزة  املق�ومة  قدرة 
الت�شدي لظ�هرة العمالء وت�شكيل 
تطور  اإىل  ب�لإ�ش�فة  لهم،  رادع 
الو�ش�ئل لدى اأجهزة اأمن املق�ومة 
اكت�ش�ف  يف  ت�ش�عده�  التي 
املق�ومة  �شبط  وكذلك  العمالء، 
الفل�شطينية حلدود قط�ع غزة م� 
التوا�شل  يف  العمالء  عمل  اأع�ق 
اأو  مب��رس،  ب�شكل  �شب�طهم  مع 

التحرك والتنقل عرب احلدود.
العدو  قلق  ف�إن  ولذلك 
تطوير  ا�شتمرار  من  ال�شهيوين 
واإمك�ني�ته�  خلططه�  املق�ومة 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  وا�شرتاتيجيته�، 
يجلبه�  التي  املعلوم�ت  �شح�لة 
من عمالئه، جعله يفكر يف اللجوء 
ك��شتخدام  بديلة  خطوات  اإىل 
وتكثيف  امل�شرية  الط�ئرات 
الفل�شطينيني  على  التوا�شل 
اأي  ملنع  الأ�ش�ليب  من  وغريه� 

مف�جئ�ت قد يقع فيه� جنوده.



دويلاخلمي�س 12  جويلية  2018  املوافـق  لـ 27 �شوال 1439هـ 11

الأمريكي:  الرئي�س  وتابع 
اأن نحميكم، يف حني  »علينا 
املليارات  متنحون  اأنتم 
اأ�سرية  اأملانيا  لرو�سيا، 
لرو�سيا، ونحن بالتاأكيد يجب 
امل�ساألة«،  بهذه  نهتم  اأن 
بلد  اأملانيا  اأن  اإىل  م�سريا 
با�ستطاعتها  لذلك  غني، 
الدفاع  على  الإنفاق  زيادة 

ب�سكل فوري.

لرتهيب  وا�سنطن  وت�سعى 
الدول الأوروبية من م�رشوع 
»ال�سيل ال�سمايل2«، الهادف 
رو�سيا  من  الغاز  ل�سخ 
بحر  قاع  عرب  اأملانيا  اإىل 
امل�رشوع  اأن  رغم  البلطيق، 
الحتاد  م�سلحة  يف  ي�سب 
بعد  ذلك  وياأتي  الأوروبي، 
الأمريكي يف  الغاز  اأن ف�سل 
يف  الرو�سي  الغاز  مناف�سة 
ال�سوق الأوروبية، التي توفر 
احتياجاتها  ثلث  رو�سيا 

وكانت  الأزرق،  الوقود  من 
 2017 يف  �سدرت  رو�سيا 
اإىل الأ�سواق الأجنبية قرابة 
مكعب  مرت  مليار   192.2
 53.44 منها  الغاز،  من 
ما  اأملانيا،  اإىل  مرت  مليار 
اإجمايل  من   28% ي�سكل 
ال�سادرات.وح�سل امل�رشوع 
واملوافقات  الرخ�س  على 
الالزمة من فنلندا وال�سويد 
واأملانيا، الع�سو يف »الناتو«، 
كذلك يلقى دعما من النم�سا 

تعار�سه  فيما  واإيطاليا، 
الوليات املتحدة وحلفاوؤها 

يف �رشق اأوروبا.
مدى  على  رو�سيا  وعززت 
موقفها  املا�سية  العقود 
هذا  ويف  موثوق،  كمورد 
اأنبوب  ملد  ت�سعى  الإطار 
يتفادى  مبا�رش  جديد  غاز 
ترانزيت  بدول  املرور 
م�ستقرة  اإمدادات  ل�سمان 
اأبرز  اأوروبا،  اإىل  واآمنة 

اأ�سواقها للغاز.

انتقد الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب ب�شكل حاد دول اأع�شاء يف »الناتو« اأعطت ال�شوء الأخ�شر ملد خط اأنابيب الغاز 
الرو�شي »ال�شيل ال�شمايل2«، يف حماولة ل�شتمالتها ل�شراء الغاز الأمريكي، وقال ترامب لل�شحفيني، اليوم الأربعاء، قبيل 

لقائه الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي يف بروك�شل: »اإن اأملانيا م�شيطر عليها بالكامل من قبل رو�شيا. وبعد بناء خط 
الأنابيب اجلديد )ال�شيل ال�شمايل2( فاإن رو�شيا �شتورد اأكرث من 70% من الغاز الطبيعي«.

الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب

ق .د

رو�سيا تتحكم باأملانيا بوا�سطة اإمدادات الغاز

ليبيا

ال�سراج ي�سع ح�سابات امل�سرف املركزي اأمام جمل�س الأمن

اجلي�س ال�سوري ي�سبط م�سادات فرن�سية للدروع 

�شاحل العاج

مقتل جندي فرن�سي واإ�سابة اآخر بتحطم مروحية 

بـ 740 مليون دولر

البنتاغون يوافق على بيع �سواريخ لربيطانيا والدمنارك

الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  طلب 
ليبيا  يف  الوطني  الوفاق  حلكومة 
الأمن  جمل�س  من  ال�رشاج  فائز 
عاجل  ب�سكل  فنية  جلنة  ت�سكيل 
ح�سابات  كافة  مراجعة  تتوىل 
ليبيا املركزيني  وتعامالت م�رشيف 
واأبلغ  والبي�ساء  بطرابل�س 
ر�سالة  يف  الأمن  جمل�س  ال�رشاج 
املطلب  هذا  باأن  باخل�سو�س، 
احلا�سل  التطور  خلفية  على  ياأتي 
وما  النفطي،  الهالل  منطقة  يف 

ت�سدير  اأوقفت  »تداعيات  من  تاله 
النفط من تلك املنطقة، ما عر�س 
يف  واملالية  القت�سادية  احلالة 

البالد لالنهيار«.
الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  وو�سف 
الليبي املوقف باأنه بالغ اخلطورة، 
ولذلك طالب »ب�سكل عاجل ت�سكيل 
الأمم  باإ�رشاف  فنية  دولية  جلنة 
باملنظمات  وبال�ستعانة  املتحدة 
والقت�سادية  املالية  الدولية 
للقيام مبراجعة كافة  املتخ�س�سة، 

وتعامالت  وامل�رشوفات  اإيرادات 
م�رشف ليبيا املركزي يف طرابل�س، 

وامل�رشف املركزي يف البي�ساء«.
ورد امل�رشف املركزي يف البي�ساء 
بهذه  ترحيبه  فيه  اأعلن  ببيان 
امل�رشف  اتخذها  التي  اخلطوة 
اأ�سار  اأنه  اإل  املناف�س،  املركزي 
الذي  الوقت  يف  اإدارته  اأن  اإىل 
ترحيبا  الدعوة  بهذه  »ترحب 
اأنها مل ت�ستلم اأي  كامال، تلفت اإىل 
تنفذ  ومل  نفطية  وعوائد  اإيرادات 

هذا  م�ستندية«،ويف  اعتمادات  اأي 
املركزي  امل�رشف  دفع  ال�سياق، 
اأن  اأهمها  يف البي�ساء بعدة �رشوط 
عمل  »حتت  اخلطوة  هذه  جتري 
ليبيا  اإدارة موحد مل�رشف  جمل�س 
ال�سكري  حممد  برئا�سة  املركزي 
امل�رشف  حمافظ  من�سب  )يتوىل 
ومبتابعة  البي�ساء(،  يف  املركزي 
ال�سلطة  النواب،  جمل�س  واإ�رشاف 
اإىل  اإ�سافة  ليبيا«،  يف  الت�رشيعية 

�رشوط فنية اأخرى.

 Defense Blog موقع  ذكر 
اإعالم  و�سائل  الدفاعي نقال عن 
�سورية، اأن اجلي�س ال�سوري �سبط 
عدة اأنظمة م�سادة للدبابات من 
يف  الفرن�سية  »اأبيال�س«  طراز 

البالد  جنوبي  درعا  حمافظة 
اأن امل�سادات  اإىل  املوقع  واأ�سار 
التي مت �سبطها �سنعت يف �رشكة 
لالأ�سلحة  الفرن�سية   Nexter
ويتميز  الع�سكرية،  واملعدات 

نظام »اأبيال�س« امل�ساد للدبابات 
ويبلغ  الرمي  يف  بدقته  والدروع، 
اخرتاقه  وقدرة  مم   112 عياره 
مم  و2000  ال�سلب  يف  مم   720
طول  يبلغ  فيما  اخلر�سانة  يف 

كغ،   9 ووزنه  1.26م،  ال�ساروخ 
قدرة  مع  ليلي  مبنظار  ومزود 
ثالث  حتى  الأهداف  تكبري  على 
حتى  املوؤثر  مداه  وي�سل  مرات، 

600 مرت.

عن  بر�س«،  »فران�س  وكالة  نقلت 
اأحد  اأن  فرن�سي،  ع�سكري  م�سدر 
اجلنود الفرن�سيني قتل، واأ�سيب اآخر 
بجروح خطرة ، اإثر حتطم مروحية 
ع�سكرية فرن�سية يف �ساحل العاج. 
من  مروحية  اإن  امل�سدر،  وقال 
طراز »غازيل« حتطمت يف حوايل 
الظهر،  بعد  اخلام�سة  ال�ساعة 

بالتوقيت املحلي، على بعد 10 كلم 
جلمهورية  التجارية  العا�سمة  من 
اأبيدجان  مدينة  العاج   �ساحل 
الأطل�سي  املحيط  على  املطلة 
عدم  طلب  الذي  امل�سدر،  وذكر 
ذكر ا�سمه، اأن املروحية املنكوبة 
�ساحل  يف  الفرن�سية  للقوة  تتبع 
العاج )اأف اأف �سي اإي( التي لديها 

قاعدة ع�سكرية كبرية قرب مطار 
اأ�سباب  بعد  تت�سح  ومل  اأبيدجان. 
 ،2017 اأكتوبر   14 ويف  احلادث 
نقل م�ستاأجرة من  �سقطت طائرة 
الفرن�سي قرب مطار  قبل اجلي�س 
كل  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  اأبيدجان، 
الذين على متنها. وت�سم قوة »اأف 
اأف �سي اإي« حوايل 950 ع�سكريا، 

الع�سكرية  القاعدة  وتعترب 
�ساحل  على  الرئي�سية  الفرن�سية 
املحيط  على  املطل  اإفريقيا 
هذه  باري�س  وت�ستخدم  الأطل�سي. 
القاعدة خ�سو�سا لإ�سناد جنودها 
»برخان«  مهمة  اإطار  يف  العاملني 
ال�ساحل  ملكافحة »اجلهاديني« يف 

الإفريقي.

الأمريكية  الدفاع  وزارة  وافقت 
»بنتاغون« على بيع �سواريخ »جو جو« 
 »120 »اإمي  طراز  من  املدى  متو�سطة 
لكل من بريطانيا والدمنارك، جاء ذلك 
والدفاع  لالأمن  التعاون  لوكالة  بيان  يف 
قيمة  اأن  الوكالة  واأفادت  الأمريكية 
�سفقة ال�سواريخ تبلغ 650 مليون دولر 

تبلغ  حني  يف  بريطانيا،  اإىل  بالن�سبة 
وبح�سب  للدمنارك،  دولر  مليون   90
الربيطانية  احلكومة  فاإن  ذاته،  البيان 
جو«  »جو  �ساروخ   200 �رشاء  طلبت 
 120 »اإمي  طراز  من  املدى  متو�سط 
بيع  بريطانيا  ال�سفقة مع  دي«،وت�سمل 
نظام  ومعدات  ال�سواريخ،  حاويات 

الأ�سلحة والختبار، وقطع غيار، وكذا 
توفري التدريب للموظفني، اأما بالن�سبة 
»البنتاغون«  وافق  فقد  الدمنارك،  اإىل 
على بيع 28 �ساروخا من الطراز نف�سه 
حاويات  بيع  اأي�سا  ال�سفقة  وت�سمل 
الأ�سلحة  نظام  ومعدات  ال�سواريخ، 
والختبار، وقطع غيار، وتوفري التدريب 

اإىل تقدمي بع�س  للموظفني، بالإ�سافة 
اخلدمات اللوج�ستية.

ن�سخة  هي   »120 »اإمي  و�سواريخ 
التي  »اأرام«  �سواريخ  من  متقدمة 
الظروف  خمتلف  يف  لت�ستغل  �سنعت 
�رشكة  قبل  من  ت�سنيعها  ومت  اجلوية، 

»رايثيون« الأمريكية«.

ترامب ي�سف قانونا اأمريكيا              
بالأكرث غباء يف العامل!

انتقد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مرة اأخرى القانون 
الأمريكي يف جمال الهجرة، وا�سفا اإياه باأنه "الأكرث غباء 

يف العامل"وكتب ترامب اأم�س ال�سبت على �سفحته يف تويرت: 
"عندما ي�سل اأنا�س اإىل دولتنا ب�سكل غري �رشعي، يجب اأن 
نطردهم فورا دون ق�ساء �سنوات لتنفيذ اإجراءات قانونية. 

اإن قوانيننا هي الأكرث غباء يف العامل"،كما قال ترامب اأن 
الدميقراطيني الأمريكيني الذين يوؤيدون احلدود املفتوحة، 

يظهرون �سعف هذه احلدود اأمام املجرمني، يف حني ي�سعى 
اجلمهوريون اإىل تعزيز احلدود ومنع دخول املجرمني".

واندلعت يف الوليات املتحدة موؤخرا ف�سيحة تتعلق ب�سيا�سة 
"عدم الت�سامح التام" جتاه خمالفي قانون الهجرة، التي اأعلنتها 

وزارة العدل الأمريكية يف اأفريل املا�سي. وجرت يف عدد من 
املدن الأمريكية مظاهرات جماهريية احتجاجا على ت�سديد 

�سيا�سة الهجرة التي متار�سها اإدارة ترامب.

وزير الدفاع الرو�شي �شريغي �شويغو

  دم�سق مل تطلب منا حتى 
الآن �سواريخ اإ�س-300

الرو�سي  الدفاع  وزير  اأكد 
مو�سكو  اأن  �سويغو  �سريغي 
تزويد  م�ساألة  لبحث  م�ستعدة 
اإ�س-300،  ب�سواريخ  �سوريا 
الآن  حتى  تتلق  مل  لكنها 
بهذا  دم�سق  من  طلب  اأي 
�سويغو  وقال  اخل�سو�س 
»اإل  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
اأم�س  الإيطالية  جورناله« 
تقدمي  »قرار  اإن  الأربعاء، 
لأي  الأ�سلحة  من  النوع  هذا 
بناء على  اأجنبي يتخذ  جي�س 
مل  ما  وهو  ر�سمي،  طلب 
من  فاإنه  وبالتايل،  بعد  يردنا 
عن  احلديث  لأوانه  ال�سابق 

ذلك الآن«.
مو�سكو  اأن  �سويغو  واأ�ساف 
توريد هذه  تراجعت عن  واإن 
بطلب من  لدم�سق  ال�سواريخ 
الدول  من  وعدد  اإ�رشائيل 

اأنها  اإل  �سنوات،  قبل  الغربية 
هذه  اإىل  للعودة  م�ستعدة 
»يف  وقال:  اليوم،  الفكرة 
عدوان  وبعد  الراهن،  الوقت 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات 
برزت  �سوريا،  على  وفرن�سا 
دم�سق  امتالك  �رشورة 
حديثة،  جوي  دفاع  و�سائل 
اإىل  للعودة  م�ستعدون  ونحن 

بحث هذه امل�ساألة«.
ع�سكريون  وحتدث 
عقب  رو�س  ودبلوما�سيون 
�سوريا  على  الثالثي  العدوان 
�رشورة  عن  اأبريل،   14 يف 
حديثة  جوية  دفاعات  توريد 
اجلانب  وتدريب  لدم�سق، 
ا�ستخدامها،  على  ال�سوري 
لكنهم اأ�ساروا اإىل عدم وجود 
بهذا  حمددة  قرارات  اأي 

ال�سدد.
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�إىل  �لفرن�سي  �ملنتخب  عرب 
نهائي كاأ�س �لعامل بعد تغلبه على 
رد  دون  بهدف  �لبلجيكي  نظريه 
و�سجل  �لبطولة،  نهائي  بن�سف 
�أومتيتي  �سامويل  فرن�سا  هدف 
�للقاء،  زمن  من   51 �لدقيقة  يف 
�لفرن�سية  �لديوك  و�سيو�جه 
�إجنلرت�  مبار�ة  من  �لفائز 
�جلاري  جويلية   15 يف  وكرو�تيا 
يف �ملبار�ة �لنهائية، بد�أ �ملنتخب 
جيدة  ب�سورة  �ملبار�ة  �لبلجيكي 
من  �لكرة  على  بال�سيطرة  للغاية 
�لأ�سبقية،  هدف  ت�سجيل  �أجل 
نظريه  من  دفاعي  حتفظ  و�سط 
�لهجمات  على  ولعب  �لفرن�سي 
كورتو�  تيبو  ومنع  �ملرتدة، 
حار�س بلجيكا، كيليان مبابي من 
بوغبا  بول  �حل�سول على متريرة 
يف  �ملد�فعني،  ظهر  يف  �لر�ئعة 
هجمة مرتدة منظمة للديوك يف 
وجاءت  �للقاء،  من   12 �لدقيقة 
للمنتخب  خطرية  فر�سة  �أول 

جناح  ��ستلم  عندما  �لبلجيكي 
على  هاز�رد  �إيدين  ت�سيل�سي، 
ظل  يف  �لكرة،  �لي�رسى  �جلبهة 
لكنه �سدد  غياب دفاعي فرن�سي 
هوغو  �حلار�س  قائم  بجو�ر 
وباغت   ،15 �لدقيقة  يف  لوري�س 
ميد�ن  متو�سط  ماتويدي  بليز 
بت�سديدة  كورتو�  تيبو  جوفنتو�س 
�جلز�ء  منطقة  خارج  من  قوية 
حار�س  لكن   ،17 �لدقيقة  يف 
ب�سهولة، وكاد  لها  بلجيكا ت�سدى 
�إيدين هاز�رد �أن يفتتح �لت�سجيل 
بعدما   18 �لدقيقة  يف  لبلجيكا 
�لي�رسى  �جلبهة  من  بافارد  رو�غ 
قام  فار�ن  ر�فاييل  لكن  و�سدد، 
بدور لوري�س بتحويل �لكرة لركلة 

ركنية بر�أ�سية.
�لبلجيكي  �ملنتخب  وو��سل 
و�فتتح  �لكرة  على  �ل�سيطرة 
من  بر�أ�سية  �لثاين  �ل�سوط 
فيت�سل،  من  عر�سية  بعد  لوكاكو 
مهاجم  من  دقيقة  تكن  مل  لكنها 

��ستمر  بينما  يونايتد،  مان�س�سرت 
�ملنتخب �لفرن�سي يف �للعب على 
�لهجمات و�رسعات مبابي وجريو 
وغريزمان، و��ستلم جريو متريرة 
ر�ئعة من ماتويدي يف �لدقيقة 50 
د�خل منطقة �جلز�ء لكن كومباين 
منعه من �لت�سديد، و�سجل هدف 
يف  �أومتيتي  �سامويل  فرن�سا 
من  �للقاء  زمن  من   51 �لدقيقة 
�لعمالق  �سبق  بعدما  ر�أ�سية 
�لبلجيكي مرو�ن فياليني، و�أهدر 
�لهدف  ت�سجيل  فر�سة  جريو 
�لثاين بعدما متريرة ر�ئعة بالكعب 
�سدد  بعدما  مبابي،  كيليان  من 
�ملنتخب  دفاع  يف  �سيئة  ب�سورة 
وتاألق   ،54 �لدقيقة  يف  �لبلجيكي 
لت�سديدة  �لت�سدي  يف  كورتو� 
�أنطو�ن غريزمان يف �لدقيقة 93، 
للتاألق  �أخرى  مرة  �حلار�س  وعاد 
يف  تولي�سو  لنفر�د  �لت�سدي  يف 
بفوز  �للقاء  لينتهي   96 �لدقيقة 

فرن�سا بهدف دون رد.

راأ�ضية اأومتيتي تقود الديوك اإىل نهائي املونديال

االحتفاالت يف 
فرن�ضا واخليبة 

ببلجيكا
عّمت �لفرحة فرن�سا بعد 
فوز منتخبها �لوطني يف 

ن�سف �لنهائي على بلجيكا 
بهدف نظيف وتاأهله �إىل 

نهائي كاأ�س �لعامل يف رو�سيا 
حيث ينتظر �لفائز من 

مو�جهة �إجنلرت� وكرو�تيا 
�لتي جرت �أم�س، و�حت�سد 

�لفرن�سيون يف �ل�سانزيليزيه 
�ل�سهرية يف �لعا�سمة باري�س 
وجابو� �لطرقات يف م�سهد 

يعيد �إىل �لأذهان يوم توجت 
فرن�سا باملونديال �لذي 
��ست�سافته على ح�ساب 
�لرب�زيل بقيادة �ملدرب 

�حلايل ديدييه دي�سان وكوكبة 
من �لنجوم على ر�أ�سهم زين 

�لدين زيد�ن وتيريي هرني.، 
وعلى هام�س �لحتفالت 
�أ�سيب 30 �سخ�سا بجروح 

طفيفة يف مدينة ني�س 
بجنوب فرن�سا ب�سبب 

�لتد�فع، و�أو�سحت م�سادر 
�أنه قبيل حلظات من �سافرة 

نهاية �ملبار�ة �لتي �أقيمت 
يف مدينة �سان بطر�سبورغ 

�لرو�سية، مت رمي مفرقعات 
نارية عند طريف �سارع �ساليا 
�ملكتظ يف �ملدينة �لقدمية 

يف ني�س، ما ت�سبب بتد�فع 
بني ع�رس�ت �لأ�سخا�س 

�ملتو�جدين يف �ملقاهي 
و�حلانات ملتابعة �ملبار�ة، 

وت�سبب �لتد�فع وحالة 
�لهلع باإ�سابة �لعديد من 

�ل�سخا�س جر�ء �سقوطهم 
على �لأر�س، بينما �أ�سيب 

�آخرون بجروح مبا�رسة.
يف �ملقابل، خيم �حلزن 

و�خليبة يف بلجيكا مع 
ف�سل »�جليل �لذهبي« 

ببلوغ نهائي كاأ�س �لعامل، 
بخ�سارته �أمام �ملنتخب 
�لفرن�سي، وغرد رئي�س 
�لوزر�ء �لبلجيكي �سارل 

مي�سال عرب تويرت: »�أهنئكم 
على �أد�ئكم و�حلما�س 

�لذي �أثرمتوه فينا حتى 
ن�سف �لنهائي«، وف�سلت 
بلجيكا يف بلوغ �لنهائي 

للمرة �لأوىل يف تاريخها، 
علماً �إنها خ�رست �أي�ساً يف 

ن�سف نهائي مونديال 1986 
�أمام �لأرجنتني، وبدت خيبة 

�لأمل و��سحة على وجوه 
�مل�سجعني �لبلجيكيني يف 

�ملقاهي و�ل�ساحات يف 
بروك�سل ومدن �أخرى يف 

�ململكة، ل�سيما و�أن �جليل 
�حلايل للمنتخب بقيادة �إدين 
هاز�ر وروميلو لوكاكو وكيفن 
دي بروين هو �لأف�سل �لذي 

عرفته �لكرة �لبلجيكية يف 
تاريخها.

بلجيكا ..... نهاية جيل وبناء لغد اأف�ضل

كورتوا: فرن�ضا مل تتفوق علينا

�إل  �لتاألق  مع  موعد  لبلجيكا  كان 
�لذهبي  �جليل  �ساعت،  �لفر�سة  �أن 
يح�سد  مو�هب  ي�سم  �لذي  �لبلجيكي 
�نهار  عليها،  �ململكة  �أبجمعه  �لعامل 
حلمه بنهائي مونديايل �أول يف تاريخه، 
بخ�سارته �أمام فرن�سا يف ن�سف �لنهائي، 
�سامويل  للمد�فع  �لر�أ�سي  �لهدف  كان 
�أومتيتي كافياً ليوؤهل فرن�سا �ىل �ملبار�ة 
بلجيكا  ويحرم  �لثالثة،  للمرة  �لنهائية 
�لنهائي للمرة �لأوىل:  من �ختبار معنى 
�أعو�م  خم�سة  �أو  �أربعة  بوجود  »�أعتقد 
�إ�سافية جيدة. يعتمد ذلك على �لرغبة 
ما،  مرحلة  يف  لعبينا،  لدى  و�لإر�دة 
�أن نكون متهالكني بعد كل دورة  ميكننا 
هل �أ�ستمر �أم ل، ل �أعرف ماذ� �سيدور 
�ملدرب  قالها  �لبع�س«،  روؤو�س  يف 
�ل�سابق للمنتخب مارك فيلموت�س �لذي 
�إىل  �حلمر«  »�ل�سياطني  قيادة  يف  ف�سل 
�لألقاب، قبل �أن يخلفه �لإ�سباين روبرتو 

مارتينيز.
عاماً   32 كومباين  فن�سان  مثل  لعبون 
ومرو�ن  عاماً   31 فريتونغن  ويان 
فاليني 30 عاما، تخطو� عتبة �لثالثني 
مع  م�سريتهم  �إنهاء  من  و�قرتبو�  عاماً 
�ملنتخب، تعر�سو� لإخفاق جديد، على 
رغم �أن ما حققه �ملنتخب يف مونديال 
مونديال  خيبتي  من  �أف�سل  كان  رو�سيا 
 2016 �أوروبا  وكاأ�س  �لرب�زيل  يف   2014
حاجز  عند  �سقطو�  حيث  فرن�سا،  يف 

�لدور ربع �لنهائي.
 تيبو كورتو�، دي بروين، هاز�ر، در�ي�س 
ت�سعى  لعبون  لوكاكو  روميلو  مرتنز، 
�لأوروبية،  �لنو�دي  �أف�سل  خلفهم 
�ل  �ملجاورة.،  �لبلد�ن  �إليهم  وتتطلع 
�لأول  �لدور  �إنهاء بلجيكا  مارتينيز بعد 
�ملو�هب  كل  »نعرف  �لكاملة  بالعالمة 
�لتي نتمتع بها، جيل ميكننا �أن نفخر به 
ب�سكل كبري«، م�سيفاً: »يف بالد تعد�دها 

�ل�سكاين 11 مليون �سخ�س، ظهر �أفر�د 
�ملو�هب  �سقطت  �ملاألوف«،  خارج 
�لبلجيكية يف ن�سف �لنهائي �أمام فرن�سا 
�لأوىل  كانت  خ�سارة  دي�سان،  ديدييه 
لل�سياطني �حلمر بعد خم�سة �نت�سار�ت 

يف �ملونديال.
�ململكة �ل�سغرية �لو�قعة بني �لعمالقني 
�أن  ت�ستطيع  وفرن�سا،  �أملانيا  �لكرويني 
جيلها  وجهود  جهوده  تتويج  يف  تاأمل 
بلجيكا  عادت   ،2020 �أوروبا  كاأ�س  يف 
�لبطولت  يف  �أ�سا�سيا  لعبا  لتكون 
�لفرتة  يف  عنها  غابت  بعدما  �لكربى 
�ملمتدة بني 2002 و2014، بذل �لحتاد 
بناء  لإعادة  كبرية  جهود�ً  �لبلجيكي 
�إحر�ز  على  يقدر  �لالعبني  من  جيل 
�لألقاب، كان �لأمل كبري�ً باجليل �حلايل 
بلد  �أي  ي�سعب على  مو�هب  �لذي �سم 
جمعها يف فريق و�حد خالل فرتة زمنية 

و�حدة.

قال تيبو كورتو� حار�س مرمى �ملنتخب 
�لبلجيكي �إن فريقه خ�رس ن�سف نهائي 
�لفريق  تفوق  عدم  رغم  �ملونديال، 
�لتي  �ملبار�ة  يف  عليه،  �لفرن�سي 
مدينة  يف  �م�س  �أول  بينهما  جرت 
كورتو�:  و�أ�ساف  بطر�سربغ،  �سان 
كان  �أنه  �أعتقد  ل  فريق  �أمام  »خ�رسنا 
لال�ستحو�ذ  ن�سعى  نحن  منا،  �أف�سل 
كان  �لفرن�سي  و�ملنتخب  �لكرة،  على 
�لعامني  يف  مبارياتنا  �أ�سعب  �أن  يعلم 
�ملا�سيني كانت �أمام فرق تد�فع ب11 

�إىل  �إذ� نظرت  »�أحيانا،  و�أ�سار  لعبا«، 
�أو  جريو  مثل  لعبني  ترى  �ملبار�ة، 
غريزمان يقفون على بعد 35 مرت� من 
يف  �حلق  له  فريق  كل  ولكن  مرماهم، 
ورغم  تنا�سبه«،  �لتي  بالطريقة  �للعب 
�أد�ء  �نتقاد  يف  كورتو�  يرتدد  مل  هذ�، 
قدمنا  �أننا  �أعتقد  »ل  قائال:  فريقه 
�أف�سل م�ستوياتنا يف �ملبار�ة، ف�سلنا يف 
بت�سجيل  لهم  �سمحنا  �لأخرية،  �للم�سة 

هدف �إثر ركلة ركنية«.
وكانت �لفر�سة �سانحة بقوة �أمام هذ� 

�جليل �لذهبي للمنتخب �لبلجيكي، �لذي 
ي�سم �إىل جو�ر كورتو� كل من كيفن دي 
لوكاكو  وروميلو  هاز�رد  و�إيدين  بروين 
لإحر�ز �أول لقب يف �لبطولت �لكبرية، 
�أعرب كورتو� عن �عتقاده  ورغم هذ�، 
باأن كل فريق يف �ملربع �لذهبي يرى �أنه 
ي�ستطيع �لتتويج باللقب، وقال كورتو�: 
�لذهبي  �ملربع  يف  خ�رس  فريق  »كل 
فريق  �أمام  تخ�رس  عندما  هذ�،  يرى 
كان �أف�سل منك فاإنك تهنئه، ولكنني مل 

�أ�سعر بهذ� يف مبار�ة فرن�سا«.

مبابي: الكرة الذهبية ال تهمني 
اأريد كاأ�س العامل

 زيدان يهنئ فرن�ضا بعد
 تخطي عقبة بلجيكا

جريو واثق من الت�ضجيل يف النهائي

�إن  مبابي  كيليان  �لفرن�سي  قال 
رفقة  �لعامل  كاأ�س  لنهائي  �لتاأهل 
ي�سدق  ل  �أمر  بالده  منتخب 
بلجيكا  على  �لفوز  بعد  وذلك 
مبابي  و�أ�ساف  نظيف،  بهدف 
»�إنه  �للقاء:  بعد  ت�رسيحات  يف 
�حلياة،  حلم  �إنه  ي�سدق،  ل  �أمر 
لدي  لي�ست  ي�سدق،  ل  �سيء  كل 
كلمات لأقولها يف هذه �للحظات«، 

و�أ�ساف: »حتى يف �أحالمي مل �أكن 
ما  كثرًي�،  �أحلم  كنت  ذلك،  �أتخيل 
كل  �أمامنا،  خطوة  هناك  ز�لت 
�لفرن�سيني �سيكونون هناك، عندما 
تعمل بجد بدون غ�س حت�سل على 
م�ساعدة  �أحاول  �سوف  �ملكافاأة، 
�أهتم  ل  �لآن  �أنا  د�ئًما،  �لفريق 
كاأ�س  فقط  �أريد  �لذهبية،  بالكرة 

�لعامل«.

زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�سي  قدم 
بالده،  ملنتخب  �لتهنئة  �أم�س 
مونديال  نهائي  �إىل  بالو�سول 
بلجيكا،  ح�ساب  على  رو�سيا، 
ون�رس زيد�ن عرب ح�سابه �لر�سمي 
�لجتماعي  �لتو��سل  موقع  على 
لأيادي  �أيقونات   3 �إن�ستغر�م 
�لفرن�سي  �لعلم  بجو�ر  ت�سفق 
تاأهله  بعد  بالده  منتخب  لتحية 
�ملدرب  وكان  �ملونديال،  لنهائي 
�أبرز  من  مدريد،  لريال  �ل�سابق 

جنوم منتخب فرن�سا �لفائز بلقب 
عاما،   20 قبل   1998 مونديال 
ملنتخب  �جلديد  �جليل  وو�سل 
غريزمان  �أنطو�ن  بقيادة  �لديوك 
وكليان مبابي �إىل نهائي �ملونديال 
بلجيكا،  على  تغلبه  بعد  �لرو�سي، 
�لأحد  �لفرن�سي  �ملنتخب  ويلتقي 
مع  �ملونديال  نهائي  يف  �ملقبل، 
للدور  �لثانية  �ملبار�ة  من  �لفائز 
قبل �لنهائي و�لتي جمعت �لبارحة 

بني كرو�تيا و�إجنلرت�.

مهاجم  جريو  �أوليفيه  و�سف 
بالده  تاأهل  فرن�سا  منتخب 
بالأمر  �لعامل  كاأ�س  نهائي  �إىل 
كان  �أنه  موؤكد�  �ل�ستثنائي، 
وقال  له،  بالن�سبة  �لطفولة  حلم 
يف  �لإجنليزي  ت�سيل�سي  لعب 
�لفوز  بعد  �سحفية  ت�رسيحات 
»�إنه  نظيف:  بهدف  بلجيكا  على 
لقد  ب�رس�حة  ��ستثنائي،  �أمر 
و�أردف:  �لطفولة«،  حلم  هذ�  كان 
»نحن فخورون جد� مل�ساركة هذ� 
�لأمر مع عائالتنا و�أ�سدقائنا وكل 
يكن  »مل  و�أ�ساف:  �لفرن�سيني«، 
�لأمر �سهال حتى نهاية هذ� �ليوم، 
�حل�سول  �أجل  من  ذ�هبون  ولكننا 
و�حدة  مبار�ة  هناك  �للقب،  على 

�أكرث«،  ورمبا  دقيقة   90 متبقية 
وتابع: »لدينا ذكريات ل تن�سى يف 
ر�أ�سية زيزو  �أتذكر  �نت�سار 1998، 
و�آمل �أن تتاح لنا �لفر�سة مل�ساركة 
ما  لكن  �لفرن�سيني،  مع  فرحتنا 
�سن�ستمتع  مبار�ة،  هناك  تز�ل 
�لعودة  قبل  �ليوم  �لعائالت  مع 
ملبار�ة  و�ل�ستعد�د  للتدريبات 
ت�سجيله  قلة  وعن  �لأحد«،  يوم 
كاأ�س  مباريات  يف  لالأهد�ف 
�أمامي  يقف  »�أحيانا  قال:  �لعامل، 
�أحد �ملد�فعني، كنت �أود م�ساعدة 
�لفريق �لليلة ولكن مل يفلح �لأمر«، 
وو��سل: »ما زلت و�ثًقا يف فر�سي 
وم�ساعدة  بالنهائي،  �لت�سجيل  يف 

�لفريق على �لعودة بالكاأ�س«.
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عي�شة ق.

يف  �سيتي  مان�س�سرت  اإدارة  وجنحت 
ثالث  يف  خدمات  على  احل�سول 
التعاقد  اأجل  املتتالية من  حماوالتها 
�سيف  حماولتيها  ف�سلت  بعدما  معه 
2017 ومطلع عام 2018/ قبل اأن تكون 
كلفت  اأين  ناجحة،  الثالثة  املحاولة 
اإدارة »ال�سبريتز« قيمة 70 مليون اأورو 
مليون   10.8 قدرها  �سنوية  واأجرة 
ميدان  متو�سط  طموح  لي�سبح  اأورو، 
من  االآن  بعد  اأكرب  الوطنية  الت�سكيلة 
اأجل اإحراز خمتلف البطوالت باللعب 
املا�سي  املو�سم  اجنلرتا  بطل  رفقة 
وخو�ض مناف�سة رابطة اأبطال اأوروبا 
خام�ض  اأ�سبح  اأين  املقبل،  املو�سم 
�سيتي  املان  �سفوف  يف  يلعب  العب 
بن  علي  من  كل  غليه  �سبقه  بعدما 
عربية، جمال بلما�سي، كركار وجمال 

عبدون

اأغلى �شفقة عربيا اإفريقيا 
والأكرب يف تاريخ املان �شيتي

جزائرية،  �سفقة  اأغلى  حمرز  اأ�سبح 
اإىل �سفوف  بانتقاله  واإفريقية  عربية 
مليون   70 قيمة  مقابل  �سيتي  املان 
انتقال  �سفقة  جتاوز  حيث  اأورو، 
حممد  امل�رصي  الدويل  الالعب 
�سالح الذي كلفت �سفقة انتقاله من 
روما االيطايل اإىل لفربول االجنليزي 
كان  بينما  اأورو،  مليون   48 قيمة 
�سبورتينغ  من  تنقل  �سليماين  اإ�سالم 
�سيتي  لي�سرت  اإىل  الربتغايل  ل�سبونة 
اأورو،  مليون   35 مقابل  االجنليزي 
عربيا  االأغلى  اأ�سحى حمرز  وبالتايل 
وقاريا على مر التاريخ، واأغلى �سفقة 
اأي�سا،  �سيتي  مان�س�سرت  �سفوف  يف 
النادي  يف  دخال  الالعبني  اأكرث  وثاين 
اأغويرو  االأرجنتيني  خلف  ال�سماوي 

الذي يتقا�سى 11 مليون اأورو �سنويا.

حمرز:حققت حلمي للتتويج 
بالألقاب ومت�شوق للعمل مع 

غوراديول

�سعادته  عن  اجلزائري  الدويل  عربرّ 
مان�س�سرت  اإىل  انتقاله  عملية  بنجاح 
اأجل  من  جاهز  اأنه  اأو�سح  اأين  �سيتي 
�سمن  اأ�سا�سية  مكانة  على  التناف�ض 
ت�سكيلة املدرب بيب غوراديوال والعمل 
اال�سباين  املدرب  ثقة  ك�سب  اأجل  من 
كان  الذي  وهو  ح�ساباته  يف  للدخول 
الكتالوين  املدرب  من  رئي�سيا  مطلبا 
م�سريا  معه،  التعاقد  على  األحرّ  الذي 
اأنه يدرك �سعوبة املهمة التي تنتظره 
املناف�سة  ان  يعلم م�سبقا  واأنه  خا�سة 
تتواجد يف جميع فرق كرة القدم، وهو 
االأمر الذي �سوف يجعله يبذل ق�سارى 
واعترب  ذلك.  حتقيق  اأجل  من  جهده 
اأن التحاقه باملان  ابن مدينة تلم�سان 
�سيتي جاء بناء على معرفته امل�سبقة 
انه الفريق الذي �سوف ي�سمن له اللعب 

على  والتناف�ض  العايل  امل�ستوى  يف 
خمتلف البطوالت املحلية واالأوروبية، 
خا�سة واأن التعاقد معه جاء بناء على 
يريد  التي  باالألقاب  التتويج  يف  رغبته 
وعرب  ال�سماوي،  النادي  مع  حتقيقها 
باللعب مع العبني  افتخاره  حمرز عن 
بيب  قيادة املدرب  والعمل حتت  كبار 
كثري  مت�سوق  اأنه  مو�سحا  غوارديوال 
للعمل معه. لالإ�سارة �رصع اأم�ض خريج 
االأمور  يف  الفرن�سي  لوهافر  نادي 
�رصيعا،  اجلديد  فريقه  مع  اجلدية 
التدريبية  احل�سة  يف  خا�ض  بعدما 
املدرب  اإ�رصاف  حتت  ال�سباحية 
غوراديوال، وهي احل�سة التي جرت يف 
الذي  اجلزائري  لالعب  مميزة  اأجواء 
مميرّز،  مو�سم  بتقدمي  متفائال  ظهر 
اأين ال ي�ستبعد اأن يحمل قمي�ض املان 
جاهزيته  حال  يف  مرة  الأول  �سيتي 
اأمام  الودية املقررة  مبنا�سبة املباراة 
بوري�سيا دورمتوند االأملاين بتاريخ 27 

جويلية املقبل.

خا�س اأم�س اأول ح�شة تدريبية رفقة مان�ش�شرت �شيتي

حمرز يحطم جميع الأرقام ويرتبع العر�ش الإفريقي

انتهى م�شل�شل الالعب الدويل ريا�س حمرز اأخريا، بعدما مت الإعالن ر�شميا عن انتقاله اإىل �شفوف فريق مان�ش�شرت �شيتي 
الجنليزي وذلك خالل اأم�شية اأول اأم�س بعد مفاو�شات مراطونية مع اإدارة فريقه لي�شرت �شيتي الذي عمل امل�شتحيل من اأجل 
ا�شتغالل رغبة املان �شيتي للتعاقد مع الالعب حتى يحرز اأكرب قيمة مالية من وراء ال�شفقة، ومتكن حمرز من حتقيق احللم 

الذي ك�شف عنه يف ت�شريحاته ال�شابقة من خالل اإعالنه عن رغبته يف اللعب مع اأحد كبار الدوريات الأوروبية

 اإدارة »الكناري« غري قادرة على 
دفع 5 مليون اأورو مقابل التحويل

لوهافر يعرقل انتقال 
فرحات اإىل نانت

 بن �ضيخة يقرتب 
من تدريب الحتاد الليبي

بطولة العامل لألعاب القوى اأقل من 20 �شنة

عابد وقا�ضي يحتالن 
املركزين 10 و17 عامليا

يواجه الالعب الدويل اجلزائري زين 
الدين فرحات عراقيل من اإدارة ناديه 
لوهافر الفرن�سي من اأجل االنتقال اإىل 
فريق جديد واللعب يف دوري الدرجة 
االأوىل الفرن�سية، حيث ك�سف االإعالم 
يف  يرغب  نانت  فريق  اأن  الفرن�سي 
معه  والتعاقد  الالعب  عقد  �رصاء 
ال�سيفية  التحويالت  مرحلة  خالل 
املالية  املطالب  ان  اإال  احلالية 
الكبرية لفريق لوهافر تعقد الو�سعية 
ت�سكيلة  اإىل  انتقاله  على  توؤثر  وقد 

»الكناري«.
لوهافر  اإدارة  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 

ت�سكيلتها  �سفوف  يف  ين�سط  التي 
الوطني  املنتخب  ميدان  متو�سط 
مليون   5 مبلغ  على  احل�سول  تطالب 
اإىل  العبها  على  التنازل  مقابل  اأورو 
خدماته،  يف  يرغب  الذي  الفريق 
فاإن  فوتبول«  »فران�ض  جملة  وح�سب 
م�سوؤويل نانت يتواجدون يف مفاو�سات 
رفقة فرحات وي�رصون على �سمه اإىل 
الكروي  املو�سم  من  ابتداء  التعداد 
املقبل، لكنها طالبت نظريتها لوهافر 
اأجل  من  املالية  مطالبها  بتخفي�ض 

التمكن من اإنهاء التحويل.
ع.ق. 

يقرتب املدرب عبد احلق بن �سيخة 
من خو�ض جتربة جديدة يف البطولة 
الليبية لكرة القدم بعدما ارتبط ا�سمه 
بتدريب نادي االحتاد الليبي وفق موقع 
بن  اأن  اأكد  حيث  العربي،  »كووورة« 
�سيخة يتواجد يف مفاو�سات متقدمة 
الكثري  يبق  ومل  االحتاد  م�سوؤويل  مع 
الفريق  مع  التعاقد  تر�سيم  اأجل  من 
الفنية  العار�سة  راأ�ض  على  وتعيينه 
خلفا للمدرب الفرن�سي غرازيتو الذي 
مترّت اإقالته من املن�سب بعد ف�سله يف 
ال�سحيحة  ال�سكة  اإىل  النادي  اإعادة 
حيث  ال�سلبية،  النتائج  حتقيق  وتوايل 
نهاية  قبل  عن خدماته  اال�ستغناء  مت 

وبن�سبة  املنق�سي.  الكروي  املو�سم 
تعلن  �سوف  االحتاد  اإدارة  فاإن  كبرية 
عن تر�سيم تعاقدها مع بن �سيخة عن 
طريق توقيع العقد الذي ميتد مو�سما 
باخلربة  واال�ستعانة  للتجديد،  قابل 
وهو  التدريب  جمال  يف  ميلكها  التي 
البطولتني  يف  التدريب  له  �سبق  الذي 
املو�سم  وكان  والتون�سية،  املغربية 
وفاق  تدريب  على  اأ�رصف  املا�سي 
من�سبه  من  ي�ستقيل  اأن  قبل  �سيف 
قبل نهايته بعد اخل�سارة الثقيلة اأمام 
نادي بارادو على ملعب عمر حمادي 

ببولوغني �سمن البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

�سابر  اجلزائريان  ال�سباقان  ح�سل 
عابد وحممد قا�سي  بو�ساكور تواليا 
على املرتبة 10 و 17 يف نهائي 10 اآالف 
مرت من بطولة العامل لفئة اأقل من 20 
اأول  جرى  الذي  ال�سباق  وهو  �سنة  
اأم�ض مبدينة تامبريي بفنلندا، وحقق 
عابد اأح�سن توقيت له خالل املو�سم 
بعيدا  ج.  و82  ثا  د14   30 واملقدر 
روناك�ض  الكيني  بال�سباق  الفائز  عن  
حطم  الذي  ج   08 1ثا  27د  كيربيتو 
الرقم  القيا�سي ملونديال هذه الفئة، 
لالأوغندي  الف�سية  امليدالية  وعادت 
جاكوب  كيبليمو 27د 40ثا 36 ج بينما 
نال االثيوبي بريحي اريغاوي 27 د 48 
ثا 41 ج امليدالية الربونزية. من جهته 
قطع العداء قا�سي بو �ساكور م�سافة 
و  ثا    59 30د  توقيت  يف  م  اآالف   10

67 ج، وت�سارك اجلزائر يف الطبعة 17 
ملونديال اأقل من 20 �سنة مبجموع 11 
االأمر بكل من حممد  ريا�سيا ويتعلق 
موال  �سليمان  100م،  زكراوي  مهدي 
م،  و1500  800م  �رصاد  اأ�سامة  400م، 
 10 عابد  �سابر  1500م،  دليبة  ربيع 
 10 بو�ساكور  قا�سي  م، حممد   اآالف 
3000م  درابي  اأمني  حممد  م،  اآالف 
موانع،  3000م  با�سي  اأ�سامة  حواجز، 
�سعاد  موانع،  400م  حاجة  بن  لبنى 
عزي 10 اآالف م م�سي وعثمان �سيباين 
الريا�سيان  ودخل  م�سي،  م  اآالف   10
بن  ولبنى  موال  �سليمان  اجلزائريان 
على  اأم�ض  �سباح  امل�سابقة  حاجة 
400م  و  م   400 �سباق  يف  التوايل  

حواجز 
ق.ر. 

بن حمودة التحق برتب�س احتاد اجلزائر يف نريوبي

 الكونغويل اإيبارا خ�ضع اأم�ش للفحو�ضات

 الطبية ويكون وقع العقد
قام الالعب الكونغويل اإيبارا �سباح اأم�ض باخل�سوع اإىل الفحو�سات قبل توقيع العقد رفقة فريق احتاد اجلزائر الذي اأر�سل له الدعوة من اأجل التعاقد معه هذا املركاتو 

ال�سيفي، حيث التحق الالعب م�ساء اأول اأم�ض اإىل ار�ض الوطن ووجد ممثلني من اإدارة النادي العا�سمي يف ا�ستقباله مبطار هواري بومدين الدويل مت على اإثرها نقله اإىل مقر 

اإقامته يف فندق دار ال�سياف، قبل اآن يتوجه �سباح اليوم اإىل ملعب عمر حمادي ببولوغني من اأجل اإجراء الفحو�سات الطبية من خالل املرور على خمتلف الفحو�سات للتاأكد 

من �سالمة الالعب �سحيا قبل التعاقد معه، اأين يكون الالعب ال�سابق للنادي البنزرتي التون�سي والوكرة القطري قد وقع العقد �سهرة البارحة اأو �سباح اليوم على اأق�سى تقدير، 

وينتظر على اإثرها اأن يلتحق بزمالئه اجلدد يف مدينة نريوبي الكينية حيث يخو�ض رفقاء الالعب حممد بن خما�سة ترب�سهم التح�سريي الذي ميتد اإىل منت�سف االأ�سبوع 

املقبل قبل التنقل اإىل رواندا من اجل خو�ض مباراة كاأ�ض الكاف. يف املقابل، التحق الالعب ال�ساب بالل بن حمودة بزمالئه من ت�سكيلة »�سو�سطارة« اأول اأم�ض، حيث متت 

ترقيته اإىل فئة االأكابر، واندمج مبا�رصة يف التدريبات بعدما خا�ض احل�سة التدريبية التي جرت يف نف�ض االأم�سية.

عي�شة ق.

.           خام�ش لعب جزائري يحمل األوان املان �ضيتي

الكناري ي�شتاأنفون اليوم التدريبات وال�شفر الأحد املقبل

وفد �ضبيبة القبائل تنقل ل�ضفارة اأملانيا من اأجل التاأ�ضريات
�سبيبة  فريق  وفد  اأم�ض  اأول  تنقل 
من  اأملانيا  �سفارة  اإىل  القبائل 
املتعلقة  باالإجراءات  القيام  اأجل 
ت�سمح  التي  التاأ�سرية  باحل�سول على 
من  االأملانية  االأرا�سي  بدخول  لهم 

التح�سريي  الرتب�ض  خو�ض  اأجل 
الكروي  املو�سم  النطالق  ا�ستعداد 
النادي  اإدارة  قررت  حيث  املقبل، 
وتكفل  اأملانيا  يف  الرتب�ض  برجمة 
الرئي�ض �رصيف مالل باحلجز هناك 

للت�سكيلة  اجليد  التح�سري  اأجل  من 
حتت قيادة املدرب الفرن�سي دومان، 
ولهذا الغر�ض فاإن الالعبني وخمتلف 
والطبية  الفنية  الطواقم  اأع�ساء 
اأعايل  يف  ال�سفارة  مقر  اإىل  توجهوا 

العا�سمة وقاموا باالإجراءات الالزمة 
من اأجل احل�سول على التاأ�سرية.

ت�سكيلة  ت�ستاأنف  اأخرى،  جهة  من 
بعد  التدريبات  اليوم  »الكناري« 
احل�سول على يومني راحة اإثر نهاية 

الرتب�ض التح�سريي الذي اأجروه منذ 
االأ�سبوع املن�رصم على م�ستوى مركز 
البنيان،  عني  يف  واالإطعام  الفندقة 
اأين يعود الالعبون اليوم اإىل املرحلة 
اأول  مبلعب  يتدربون  حيث  اجلدية 

يكونون  و�سوف  وزو  بتيزي  نوفمرب 
على موعد مع ال�سفر االأحد املقبل 
يف  االنطالق  اأجل  من  اأملانيا  اإىل 

الرتب�ض التح�سريي.
ع.ق.



مودجي يطالب جوفنتو�س تغيري �أ�سلوب 
�للعب

حتدث لوت�سيانو مودجي املدير الريا�سي ال�سابق لنادي جوفنتو�س عن ان�سمام كري�ستيانو 
رونالدو، هداف ريال مدريد اإىل �سفوف البيانكونريي خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية، 

واأعلن جوفنتو�س تعاقده الر�سمي مع رونالدو يف �سفقة بلغت قيمتها الكلية 105 ماليني 
يورو وبعقد ميتد حتى 4 �سنوات مقبلة، وقال مودجي وفًقا ملوقع كالت�سيو مريكاتو: 

»اأمر جيد، لقد كانت �سفقة مكتملة منذ حوايل 20 يوًما، اإنه بطل عظيم، لكننا �سرنى ما 
�سيقدمه اإىل جوفنتو�س يف اأر�س امللعب«، واأ�ساف »يف كاأ�س العامل، قدم رونالدو مباراتني 
رائعتني، لكنه مل يلم�س الكرة بعد ذلك يف املباراتني االأخريني، من الناحية االقت�سادية اإنه 

اأمر رائع لليويف، وللدوري االإيطايل ككل«.

ريال مدريد يجهز �حتفالية توديع رونالدو
ت�سعى اإدارة ريال مدريد لتنظيم حفلة وداعية للربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم الفريق 

ال�سابق، والذي انتقل اإىل �سفوف فريق جوفنتو�س االإيطايل خالل فرتة االنتقاالت 
ال�سيفية اجلارية، واأكدت �سحيفة »ماركا« االإ�سبانية اأن يف مدريد ي�سعرون باحلزن بعد 

رحيل اأيقونة الفريق، الذي �ساهم يف الفوز باأربع بطوالت دوري اأبطال اأوروبا، واأو�سحت  
ي�ستبعد حتى االآن حتى بعد اإعالن رحيله نهائًيا عن الفريق، وقال كري�ستيانو يف وداعيته: 

»هذه ال�سنوات يف الريال ويف هذه املدينة الرائعة رمبا كانت اأ�سعد اأيام حياتي، لي�س لدي 
�سوى م�ساعر االمتنان العظيمة لهذا النادي ولهذه اجلماهري ولهذه املدينة، ال ي�سعني اإال 

اأن اأ�سكرهم جميًعا على احلب والعاطفة التي ح�سلت عليها منهم«.

بر�سلونة يتحرك ر�سميا ل�سم ر�بيو
ك�سفت تقارير �سحيفة عن اتخاذ بر�سلونة اأوىل خطواته للتعاقد مع جنم باري�س �سان 

جريمان، لتدعيم الفريق قبل املو�سم اجلديد، وذكرت �سحيفة »ماركا« اأن بيب �سيجورا 
املدير العام لرب�سلونة واإيريك اأبيدال ال�سكرتري الفني غادرا اإىل باري�س، للتفاو�س مع 

اإدارة باري�س �سان جريمان على �سم العب الو�سط، اأدريان رابيو، واأ�سارت ال�سحيفة اأن 
الالعب ذو 23 عاما يرغب يف الرحيل عن النادي الباري�سي واالن�سمام لرب�سلونة.

بالوتيلي يخرج من ح�سابات مدرب دورمتوند
بداأ لو�سيان فافر املدير الفني اجلديد لفريق بورو�سيا دورمتوند عمله مع الفريق وقاد 
اأول ح�سة تدريبية اأول اأم�س، وبح�سب �سحيفة »�سبورت بيلد« االأملانية، فاإن فافر يود 

تطبيق اأ�سلوبه مع الفريق باأن ي�ستحوذ الالعبون على الكرة والرتكيز على ال�سغط ب�سكل 
اأكرب، حيث يرى اأن الفريق الذي ال يهاجم لي�س فريقا كبرًيا، واأ�سارت ال�سحيفة اأن فافر 

يريد اأن يكون مهاجم دورمتوند قادر على ال�سغط على املدافعني وقطع الكرة وا�ستغالل 
االأخطاء، ولهذا ال�سبب خرج ماريو بالوتيلي مهاجم ني�س الفرن�سي من ح�ساباته، ورغم  

للفريق، حيث يُعد ماك�سيمليان فيليب اأو اأندريه �سورله االأجدر بهذا املركز يف الفرتة 
املقبلة اإذا مل يتم التعاقد مع مهاجم جديد.

مار�دونا: مل �أتوقع من �لأرجنتني �سيئا يف 
�ملونديال

اأكد النجم االأرجنتيني ال�سابق دييغو اأرماندو مارادونا اأنه مل يكن يحدوه اأي اأمل فيما 
يخ�س منتخب بالده قبل بطولة كاأ�س العامل 2018، ب�سبب امل�سكالت الداخلية التي يعاين  

فنزويال: »رمبا مل نر الكثري من املهارات الفردية يف هذا املونديال، ولكننا راأينا بع�س 
الفرق التي رغبت يف اإثبات اأنها متلك هذه املهارات«، واأ�ساف: »مل اأتوقع من االأرجنتني 

تقدمي اأي �سيء يف كاأ�س العامل، ب�سبب ما مل�سته اأنا �سخ�سيا داخل املع�سكر«، واأ�سار 
مارادونا اإىل اأبرز الالعبني من اأ�سحاب املهارات الفردية الكبرية يف املونديال، وجاء 

على راأ�س اختياراته الفرن�سي كيليان مبابي، يليه مواطنه اأنطوان غريزمان ثم اإيدين 
هازارد وروميلو لوكاكو، واأكمل مارادونا: »مبابي يروق يل كثريا اأعتقد اأنه اأبرز جنوم 

املونديال، اأعتقد نف�س ال�سيء بالن�سبة لغريزمان، وهناك اأي�سا هازارد ولوكاكو«.

طموح رونالدو يتحدى هدوء �أليغري

رحل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو عن فريق ريال مدريد االإ�سباين لالن�سمام اإىل �سفوف جوفنتو�س االإيطايل بعد اأن 
�سجل 451 هدفا يف 438 مباراة، وهو عدد اأكرب من االأهداف التي �سجلها اأ�سطورة ريال مدريد األفريدو دي �ستيفانو الذي �سلمه 
قمي�سه اجلديد يف اليوم الذي مت تقدميه فيه ر�سميا يف جويلية 2009، وان�سم رونالدو اإىل ريال مدريد من مان�س�سرت يونايتد 
مقابل 69 مليون يورو حيث كانت وقتها اأغلى �سفقة يف تاريخ كرة القدم، وكان منتظرا حدوث اأ�سياء عظيمة مقابل هذا املبلغ 
ال�سخم، ولكن عدد قليل من املتفرجني الذين جتمعوا يف ملعب �سانتياغو برنابيو لتقدمي الالعب، كانوا يتخيلون اأنه �سيتفوق 
على دي �ستيفانو، و�سجل دي �ستيفانو الرئي�س الفخري لريال مدريد 308 اأهداف يف 396 مباراة، كما متكن رونالدو اأي�سا من 
التفوق على رقم راوؤول، الذي �سجل 323 هدفا يف 741 مباراة ليرتك النادي كاأف�سل هداف مر على تاريخ النادي، ويبقى ال�سوؤال 
حول ما اإذا كان الالعب �سريحل كاأعظم العب يف تاريخ النادي من عدمه، بع�س امل�سجعني لن ينظروا اأبدا بعد دي �ستيفانو، 

الذي فاز بالكاأ�س االأوروبية 5 مرات. وعادل رونالدو هذا الرقم ولكن اإحدى هذه البطوالت كان مع فريق مان�س�سرت يونايتد.
التتويج باللقب مرتني فقط، وباالإ�سافة لفوز  وفاز دي �ستيفانو بلقب الدوري االإ�سباين 8 مرات، يف حني متكن رونالدو من 
رونالدو بلقبي الدوري و4 األقاب لدوري اأبطال اأوروبا فاز اأي�سا بلقبني لكاأ�س اإ�سبانيا، ولقبني لكاأ�س ال�سوبر االإ�سباين ولقبني 

لكاأ�س ال�سوبر االأوروبي و3 األقاب لكاأ�س العامل لالأندية و3 األقاب احلذاء الذهبية و4 األقاب للكرة الذهبية يف النادي.
واأثنت ال�سحافة االإ�سبانية على الالعب رغم اأن »ماركا« و�سعت عنوانها الرئي�سي: »ال اأحد فوق مدريد«، واأو�سحت: »اأنه يرغب 
يف الرحيل ومدريد قرر اأنه الوقت املنا�سب لل�سماح لالعب �سيبلغ 34 عاما يف فيفري املقبل بالرحيل«، عندما اأقيل مورينيو 
وتوىل كارلو اأن�سيلوتي تدريب الفريق، ظهرت هيمنة رونالدو يف دوري االأبطال ب�سكل حقيقي، وفاز بها يف 2014 م�سجال هدفا 
يف املباراة النهائي، وبعد ذلك فاز بها 3 مرات متتالية حتت قيادة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان بداية من 2016 ، وبعد 

�سفقة هذا االأ�سبوع، �ستكت�سف كرة القدم ما اإذا كان الطموح الكبري لرونالدو �سيتوافق مع الهادئ األيغري اأم ال. 

قال �سندوق التحوط االأمريكي اإليوت اإنه ا�ستحوذ على نادي 
يورو  مليون   50 و�سي�سخ  بالديون  املثقل  االإيطايل  ميالن 
نقال  رويرتز  وذكرت  املالية،  اأموره  ا�ستقرار  يف  للم�ساعدة 
قد  قانونية  اإجراءات  اتخذ  اإليوت  اأن  ام�س  اأول  م�سدر  عن 
ال�سهري،  النادي  يف  اأغلبية  ح�سة  املطاف  نهاية  يف  متنحه 

وا�سرتى رجل االأعمال ال�سيني يل يوجنهوجن النادي االإيطايل 
العام املا�سي من �سيلفيو برل�سكوين رئي�س الوزراء االإيطايل 
اإىل  اإ�سافية  اأمواال  اإليوت  واأقر�س  اإليوت،  ال�سابق مب�ساعدة 
النادي  ديون  وت�سديد  العبني  �رشاء  متويل  اأجل  من  ميالن، 
لدى البنوك، لكن يل ف�سل يف الوفاء بديونه اإىل اإليوت، ليمهد 
ا�ستحواذ �سندوق  ي�سفر عن  قد  قانوين  اإجراء  اأمام  الطريق 

التحوط االأمريكي بالكامل على النادي االإيطايل.
عن  اأ�سهر  عدة  منذ  يبحث  ال�سيني  االأعمال  رجل  وكان 
الذي  للنادي  العبء املايل  تقا�سم  اأجل  م�ستثمرين جدد من 
يحقق خ�سائر، والذي مت اإيقافه ال�سهر املا�سي عن امل�ساركة 
ب�سبب م�ساكله املالية،  االأوروبي املو�سم املقبل  الدوري  يف 
اإليوت، الذي يخطط ل�سخ املزيد من املال يف الفرتة  وقال 
القادمة، اإنه يهدف الإدارة منوذج م�ستدام يحرتم لوائح االحتاد 
االأوروبي لكرة القدم، ومن املتوقع اأن يكون ميالن بطل اأوروبا 
7 مرات اأنهى ال�سنة املالية يف نهاية جوان بخ�سائر تبلغ 75 

مليون يورو.

�إليوت يعلن �ل�ستحو�ذ على ميالن
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»فوتوكوبي«  امل�رصي  الفيلم  فاز 
يف  طويل  فيلم  اأف�ضل  بجائزة 
مهرجان فاتن حمامة ال�ضينمائي 
دورته  على  ال�ضتار  اأ�ضدل  الذي 
االثنني  اأم�س  م�ضاء  الرابعة 
بطولة  من  والفيلم  بالقاهرة. 
ر�ضا،  و�ضريين  حميدة  حممود 
واإخراج  دبور  هيثم  تاأليف  ومن 
تامر ع�رصي. و�ضمت جلنة حتكيم 
ال�ضني  هاين  املخرج  املهرجان 
حفظي  حممد  وال�ضيناري�ضت 
واملخرج  نورهان  واملمثلة 
غادة  واالأكادميية  ال�رصيف  اأدهم 
جبارة، ع�ضو جمل�س نقابة املهن 

م�ضابقة  و�ضملت  ال�ضينمائية. 
من  فيلما  ع�رصين  املهرجان 
م�رص و�ضوريا والواليات املتحدة 
واإ�ضبانيا  الت�ضيك  وجمهورية 
التحكيم  جلنة  ومنحت  واإيطاليا. 
جائزتها اخلا�ضة للفيلم امل�رصي 
»االأ�ضليني« من بطولة منة �ضلبي 
ال�ضاوي  وخالد  الكدواين  وماجد 
وفاز  حامد.  مروان  واإخراج 
الفيلم االإ�ضباين »اإثارة اأم مفاجاأة« 
بجائزة  دانيال برينال  اإخراج  من 
نوهت  كما  ق�ضري،  فيلم  اأف�ضل 
»عطر  بفيلم  التحكيم  جلنة 
روؤى  االأردنية  للمخرجة  بغداد« 

املخرجة  وقالت  الغمراوي. 
موؤ�ض�ضة  اأنور  ماجي  واملنتجة 
حفل  عقب  املهرجان  ورئي�ضة 
ب�ضينما  اجلوائز  وتوزيع  اخلتام 
االأوبرا؛  �ضاحة  يف  احل�ضارة 
الدورة  قدمته  مبا  جدا  »�ضعيدة 
هدفنا  للمهرجان...  الرابعة 
الراحلة  الفنانة  ا�ضم  تخليد 
املواهب  ودعم  حمامة  فاتن 
ال�ضينمائية  وامل�ضاريع  ال�ضابة 

امل�ضتقلة«.
اأي  مثل  »بالطبع  واأ�ضافت 
مهرجان م�ضتقل نواجه �ضعوبات 
مع  اجلمهور  تفاعل  لكن  كثرية، 

املهرجان وم�ضاركته يف الندوات 
نحو  يدفعان  العمل  وور�س 

اال�ضتمرار بكل قوة«.
يف  عمل  ور�س  املهرجان   ونظم 
الت�ضويرية  واملو�ضيقى  الديكور 
وتوزيع  وت�ضويق  واملونتاج 

االأفالم.
وكّرم املهرجان يف دورته الرابعة 
واملنتج  داود  راجح  املو�ضيقار 
نادية  واملمثلة  العدل  حممد 
خريي واملمثل نبيل عي�ضى وا�ضم 
يا�ضني،  اإ�ضماعيل  الراحل  الفنان 
�ضاهني  اإلهام  املمثلة  اإىل  اإ�ضافة 

التي ح�ضلت على درع التميز.

حممد رم�سان: كليبي رقم واحد على زهراء غندور اأف�سل ممثلة يف بينايل ال�سينما العربية بباري�س
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

»فوتوكوبي« يفوز مبهرجان فاتن حمامة ال�سينمائي

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�سارليز ثريون

اأُ�شدل ال�شتار اأول اأم�س على بينايل ال�شينما العربية، الذي اأقيم يف باري�س من 28 جوان اإىل 8  
جويلية وذلك بعد توقف دام 12 عامًا، يف دورة فتحت اأبوابًا وا�شعة لإبداعات وجتارب ال�شينمائيني 

العرب على اختالف مدار�شهم وانتماءاتهم.
واأف�ضح املهرجان املجال مُلخرجني 
بلداً   12 من  وخم�رصمني،  �ضباب 
ال�ضينمائية  اأفالمهم  لعر�س  عربياً 
منها  الروائية  والق�ضرية،  الطويلة، 
بينها  والوثائقية، ت�ضمنت 62 فيلماً، 
اأول،  عاملي  عر�س  يف  اأفالم   3
يف  االأوىل  للمرة  ُعر�ضا  وفيلمان 
مرة  الأول  ُعر�س  فيلماً  و11  اأوروبا، 
يف فرن�ضا، 4 اأفالم عر�ضت الأول مرة 

يف باري�س.
احلائز  »كفرناحوم«  فيلم  وافتتح 
يف  التحكيم  جلنة  جائزة  على 
املهرجان  افتتح  كان،  مهرجان 
بح�ضور املخرجة نادين لبكي. فيما 
�ضمن  العمل  وور�س  الندوات  القت 
باهراً  جناحاً  املهرجان،  فعاليات 
لقاءاته  يف  املهرجان  برنامج  وركز 
الفل�ضطينية  ال�ضينما  �ضناعة  على 
مطالعة  وبعد   ،2018 اإىل   1948 من 
دعا  الفل�ضطيني،  الفيلم  اإنتاج  واقع 
اإنتاج  بناء  �رصورة  اإىل  امُل�ضاركون 

حملي مناف�س.
و�ضاهدت جلنة التحكيم التي تراأ�ضها 
فوزي بن ال�ضعيدي، وع�ضوية فاطمة 
بوحافه،  اأمني  بيدو،  جاك  البنوي، 
ك�ضيو�س،  �ضليم  حفظي،  حممد 
امل�ضابقة  اأفالم  النغ،  وفريونيك 
اأفالم  التي توزعت بني 10  الروائية، 

طويلة و 24 فيلماً ق�ضرياً.
العربي،  العامل  معهد  بجائزة  وفاز 
كل  منا�ضفة  الق�ضري  الروائي  للفيلم 
نادر،  من  اأحمد  اإخراج  »ون�س«  من 
االآباء  اأر�س  و   2017 واإنتاج  م�رص، 

العراق  من  �ضليم،  عالوي  اإخراج 
معهد  بجائزة  وفاز   .2017 واإنتاج 
العامل العربي الأف�ضل ممثلة يف فيلم 
روائي طويل، املمثلة العراقية زهراء 
»الرحلة«  غندور عن دورها يف فيلم 
الدراجي،  جبارة  حممد  اإخراج 
اأوروبي  عربي  اإنتاج  من  والفيلم 
اجلائزة  كذلك  ح�ضد  م�ضرتك 
الكربى ملعهد العامل العربي. وقررت 
معهد  جائزة  منح  التحكيم  جلنة 
العامل العربي، الأف�ضل ممثل يف فيلم 
روائي طويل، جماعياً جلميع ممثلي 
اإخراج  العيد،  غداء  فيلم،  وممثالت 
ومن  لبنان  من  بورجيلي،  لو�ضيان 
على  كذلك  الفيلم  وحاز   2017 اإنتاج 

جائزة جلنة التحكيم اخلا�ضة.

العربي  العامل  معهد  بجائزة  وفاز 
الروائي  الفيلم   TV5MONDE
�ضارة  التون�ضية  اإخراج  من  »بنزين« 

العبيدي، من اإنتاج 2017.
لالأفالم  التحكيم  جلنة  و�ضاهدت 
لو  �ضريج  تراأ�ضها  التي  الوثائقية، 
اهلل،  عبد  �ضمري  وع�ضوية  بريون، 
مونزان،  جوزي  ماري  فالح،  ه�ضام 
امل�ضابقة  اأفالم  نعو�س،  ونادين 
الت�ضجيلية، وعددها 13 فيلماً طوياًل 

و10 اأفالم ق�ضرية.
العربي يف  العامل  رئي�س معهد  وقال 
يُعترب  املعهد  اإن  النغ،  باري�س جاك 
جهة متميزة للرتويج لل�ضينما العربية 
وعر�ضها ون�رصها يف فرن�ضا واأوروبا، 
اإذ ي�ضع املعهد الفن ال�ضابع يف قلب 

برجمته، من خالل ا�ضتعادة العالقة 
بدورة  العربية  ال�ضينما  بينايل  مع 
وخُمرجني  جديدة،  ووعود  جديدة 
ُمعظمهم �ضباب ومنهم من مل يتجاوز 
عمره 25 عاماً من م�رص، واجلزائر، 
و�ضوريا، ولبنان، والعراق، وفل�ضطني، 
وال�ضعودية،  واالإمارات،  وتون�س، 
وال�ضودان،  واالأردن،  واملغرب، 
خلف  الوقوف  اختاروا  الذين  من 
عاملهم  عن  ليتحدثوا  الكامريا 
يعمل  والذي  املحموم  العربي، 
تقدمي  على  عام،  بعد  عاماً  املعهد 

مواهبه اجلديدة.

اإن  رم�ضان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
االأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�س  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ال يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رص  يف  مطرب 
لن�رص كليباته وقت كاأ�س العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  االإنرتنت 
العامل  كاأ�س  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�ضان  واأ�ضاف  نف�ضها. 
اأ�ضامة  االإعالمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�س  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�ضاء“
ح�ضول  وخا�ضة  باالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �ضارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �ضورته  ت�ضويه 
امل�ضاهدة  ن�ضب  ب�رصاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�ضعبية.   االأكرث  الفنان  ليظل 
رم�ضان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�س  بال�ضارع  معه  وتفاعلهم 
ن�ضب  على  احل�ضول  فقط 

م�ضاهدة عالية.
م�ضيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  االأحالم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  االآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�ضوؤال عن خطته 

للم�ضتقبل.

وت�ضتمر  تنجح  �ضيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�ضينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�ضلة  االأمريكية  ال�ضحفية 
اأف�ضل  فئة  من  االأو�ضكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �ضيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �ضينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�ضن  املخرج  مع 
م�رصوع  خالل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�ضج  يوؤكد  �ضينمائي 
اجلنوب اأفريقية االأ�ضل �ضارليز 

ثريون.
تلعب ثريون بطولة هذا العمل، 
و�ضبق  الدراما،  نوعية  من  وهو 
لها التعاون من قبل مع الثنائي 
»الرا�ضدون  يف  وكودي  ريتمان 
للتعاون  تعود  واليوم  ال�ضغار«، 
متاما  خمتلف  دور  يف  معهما 
ال�ضقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
املنطلقة املرحة اجلذابة التي 
خالل  عليها  اجلمهور  اعتاد 

م�ضوارها الفني.
جت�ضد  متاما،  النقي�س  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�ضقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثالثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الوالدة،  حديث  ر�ضيع  اأحدهم 

ق�ضوة  مدى  مارلو  وت�ضت�ضعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الواليات  يف  الو�ضطى 

االأمريكية.
بتفا�ضيله  الفيلم  اإيقاع  مي�ضي 
على الوترية املعتادة نف�ضها يف 
اأ�ضلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�ضية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقالت  دون  ال�ضخ�ضيات، 
ت�ضل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  االأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة الالعودة.
وهذه املرة اأي�ضا، تبدو االأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �ضابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�ضني  الزوجني  مع  تعي�س 

حتت �ضقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  االآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  االإ�ضادة  من 
م�ضوارها  ثريون خالل  ومتتلك 
ال�ضينمائي ر�ضيدا مهما، ف�ضال 
االبتعاد  على  حر�ضها  عن 
وامليل  النمطية،  االأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�ضخ�ضيات 
القا�ضية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�ضعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�ضخ�ضيتها احلقيقية يف الواقع.

اأنغام وحممد عبده يك�سفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�ضيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  االأول  الغنائي  حفلها 
 ، االأربعاء  اليوم  �ضوياً  �ضيجمعها 
اإقامته على م�رصح دار  واملقرر 

االأوبرا امل�رصية.
و�ضي�ضهد احلفل عدة مفاجئات، 
خالل  اأنغام  ك�ضفت  حيث 
املوؤمتر ال�ضحفي عن جزء منها 
وهي غنائها الأغنية للفنانة جناة، 
املو�ضيقار  لها  قدمها  والتي 
طالل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  باالإ�ضافة  قبل،  من 
م�رصية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

مع اأغانيها يف االألبوم االأخري.
حممد  العرب  فنان  �ضيقدم  كما 
عبده خالل احلفل، اأغنية اأخرى 

على  اأنغام  بالفنانة  �ضتجمعه 
حتى  اأنه  اإال  �ضوياً،  امل�رصح 
من  اأي  الك�ضف عن  يتم  االآن مل 
تفا�ضيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �ضعادتها بامل�ضاركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�ضنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�ضرية  االأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�ضتاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�ضوتها، وحول اختياره 
الأنغام حتديداً مل�ضاركته يف هذا 
تظاهرة  �ضي�ضكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �ضوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�ضوت  خري  وهي  الكال�ضيكي، 

ميثل م�رص من وجهة نظره«
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كتاب �أمريكي يك�سف ف�ساد حكم 
»تر�مب« و�أزمة �لليرب�لية

على مدار عدة عقود، تر�شخ اإجماع بني علماء ال�شيا�شة املعا�شرين 
باأن الدميقراطية عامليًا متر باأزمة حادة، وبرغم االختالف 

اجلوهري بني اأزمتها يف اأوروبا والواليات املتحدة، وتلك يف دول 
العامل الثالث؛ فاإن الالفت للنظر هو ت�شاعدها يف العامل الغربي 

باعتباره من�شاأ الدميقراطية.
ديفيد فروم /عر�س وفاء ريحان 

ال�شيا�شية العلوم  يف  – باحثة 
مركز امل�شتقبل لالأبحاث و 

الدرا�شات املتقدمة

وقد ارتبطت اأزمة الدميقراطية 
امل�ساواة  عدم  بظاهرة  الغربية 
اإليه  اأ�سار  ما  وهو  االقت�سادية، 
»توما�س  الفرن�سي  االقت�سادي 
اأن  من  حذر  حيث  بيكتي«؛ 
اإىل  الدميقراطي  النظام  يتحول 
عدم  نتيجة  اأوليجاركي  نظام 
اأن  اأي  املتنامية،  امل�ساواة 
االأموال  روؤو�س  اأ�سحاب  يتحول 
اإىل مالكني للرثوة وال�سلطة مًعا، 
الدميقراطية  نهاية  يعني  مبا 
البع�س  ويعترب  �سيا�سي.  كنظام 
اأنه ب�سعود »دونالد ترامب« اإىل 
املتحدة؛  الواليات  يف  الرئا�سة 
اأزمة  حول  كبري  قلق  يتنامى 
ويف  الغربية.  الدميقراطية 
بعنوان:  كتاب  االإطار، جاء  هذا 
)ترامبوقراطي(:  ترامب  »حكم 
االأمريكية«  اجلمهورية  ف�ساد 
اأحد  للكاتب »ديفيد فروم« وهو 
وكان  االأمريكيني،  ال�سيا�سيني 
»جورج  للرئي�س  خطابات  كاتب 
�ساحب  وهو  بو�س«،  دبليو 
التي  ال�رش«  »حمور  مقولة 
اأحد خطابات  اأثارت اجلدل يف 
واملو�سوع  »بو�س«.  الرئي�س 
الذي  الكتاب  لهذا  الرئي�سي 
يف  الكاتب  مقاالت  على  يعتمد 
جملة »االأطل�سي«، هو تناول امل 
�ساكل الهيكلية العميقة للواليات 
وطبيعتها  عام،  ب�سكل  املتحدة 
والتي  خا�س،  ب�سكل  املحافظة 
يف  »ترامب«  وجود  اأنتجت 

ال�سلطة.

فل�شفة حكم ترامب

موؤ�س�سي  اأن  »فروم«  يذكر 
اجلمهورية االأمريكية قد تاأثروا 
باأحد اأهم املفكرين ال�سيا�سيني 
فيل�سوف  »مونت�سكيو«،  وهو 
ف�سل  نظرية  و�ساحب  فرن�سي 
ال�سلطات، الذي راأى اأن املجتمع 
اأن يتم حمايته لي�س  احلر يجب 
فقط �سد اجلرائم التي يرتكبها 
االإهمال  ا من  اأي�سً ولكن  القادة، 

ذلك  على  واملثال  واالأخطاء، 
املرتتب  الف�ساد  معاقبة  يتم  اأن 
على جتاهل القانون ولي�س فقط 

خمالفته.
رئا�سة  من  اخلوف  فاإن  لذا 
فقط  متعلًقا  لي�س  »ترامب« 
بالقانون،  ال�رشيحة  باالإطاحة 
للحكم.  اخلفي  بالركود  واإمنا 
واإمنا  القانون،  بتحدي  لي�س  اأي 
والقواعد  املعايري  باإف�ساد 
ال�سنوات.  مدار  على  املرتاكمة 
ا�ستخدامه  اأن  »فروم«  ويو�سح 
 Trumpocracy م�سطلح 
حكم  لدرا�سة  ي�سعى  اأنه  يعني 
ولي�س  »ترامب«  الرئي�س 
حيث  ذاتها،  حد  يف  �سخ�سيته 
�سلطة  هو  درا�سته  مو�سوع  اإن 
الرئي�س »ترامب«، كيف اكت�سبها؟ 
مل  وملاذا  ي�ستخدمها؟  وكيف 

تُ�ستخدم ب�سكل فعال؟.
يعترب الكاتب اأن »ترامب« متّكن 
من فهم نقاط ال�سعف يف النظام 
ال�سيا�سي االأمريكي، ويف الثقافة 
ا، وقد  اأي�سً ال�سيا�سية االأمريكية 
الال  ب�سبب  فقط  لي�س  ف�سل 
مباالة وعدم الكفاءة، ولكن الأنه 
خدمة  من  حتول  البداية  منذ 
م�سلحته  تعظيم  اإىل  العامة 
وم�سلحة اأ�رشته املمتدة، ولهذا 
هو  »ترامب«  حكم  جوهر  فاإن 
تُدير  كنت  كما  البلد  تُدير  اأن 
بك،  اخلا�سة  العائلية  االأعمال 
فتقوم بتعيني النا�س الذين لديك 
قوية  �سخ�سية  عالقات  معهم 

واالأقارب وغريهم.

انت�شار الف�شاد 

التي  الفو�سى  اأن  »فروم«  يذكر 
»ترامب«  حملة  بها  متيزت 
ال�سمة  هي  اأ�سبحت  االنتخابية 
حُمذًرا  رئا�سته،  لفرتة  املميزة 
مُيثلها  التي  التهديدات  من 
للواليات املتحدة وللدميقراطية 
اأن  ويعترب  واأوروبا.  الليربالية 
بو�س«  دبليو  »جورج  اإدارة 
مبا�رش  غري  ب�سكل  �ساعدت 
ل�سعود  املجال  اإف�ساح  على 
هناك  كانت  فقد  »ترامب«، 
�سحايا  بني  ملحوظة  عالقة 

الواليات  التي خا�ستها  احلروب 
»بو�س«  عهد  يف  املتحدة 
»ترامب«.  دعم  وبني  االبن 
اأ�سار  اأكرث و�سوًحا فقد  وب�سكل 
جامعة  من  لكريرن«  »دوغال�س 
اإك�س  و«فران�سي�س  بو�سطن 
اإىل  مين�سوتا،  جامعة  من  �سني« 
اأن كاًلّ من واليات: وي�سكون�سن، 
وبن�سلفانيا، ومي�سيجان؛ كان من 
»كلينتون«  بها  تفوز  اأن  املمكن 
الواليات  هذه  خ�سائر  كانت  اإذا 

يف احلرب اأقل.
الذي  الف�ساد  اأن  »فروم«  ويعترب 
ظهر مع جميء »ترامب« للحكم 
يف  اأو�سع  ف�ساد  نتاج  هو  اإمنا 
االأمريكية.  احلاكمة  الطبقة 
من  عدًدا  ذلك  على  وي�رشب 
بيل  جعل  ما  منها  االأمثلة، 
االأثرياء  من  كلينتون  وهيالري 
ما  ومنها  العام،  عملهم  جراء 
ومي�سيل  باراك  بقيام  يتعلق 
�سفقة  على  بالتفاو�س  اأوباما 
تبلغ ٦٥ مليون دوالر مقابل ن�رش 

كتاب عن �سريتهم الذاتية.
انزعاجه  عن  »فروم«  ويُعرب 
ظهرت  التي  »ترامب«  ملحاباة 
تعيينات  �سملت  عندما  جلًيّا 
البيت  ملوظفي  »ترامب« 
»كيث  ال�سابق  حار�سه  االأبي�س 
جعل  عندما  ا  واأي�سً �سيلر«، 
جتل�س  ترامب«  »اإيفانكا  ابنته 
جمموعة  اجتماع  يف  مقعده  يف 
وزوجها  هي  ومنحها  ال�سبعة، 
وهو  البالد،  يف  قيادية  منا�سب 
الدولة  باأن  انطباًعا  اأعطى  ما 
اإىل  انحدرت  العامل  يف  الكربى 

م�ستوى ممتلكات االأ�رشة.
ما  على  الكاتب  ويبني 
»ترامب«  باأن  حكمه  �سبق 
املتحدة  بالواليات  يذهب 
الكليبتوقراطية  حكم  نحو 
من  نوع  وهو   ،Kleptocracy
فا�سدين  قادة  يتكون من  احلكم 
ي�ستخدمون  )كليبتوكرات�س( 
ال�سعب  ال�ستغالل  �سلطتهم 
اأرا�سيهم  يف  الطبيعية  واملوارد 
ثرواتهم  تو�سيع  اأجل  من 
ال�سيا�سية.  وقوتهم  ال�سخ�سية 
وي�ستدل على ذلك بحكم قانوين 
البيت  باأن  »ترامب«  ح�سل عليه 

القوانني  نطاق  خارج  االأبي�س 
املحاباة،  ملكافحة  االحتادية 
احلكومة  بتعطيل عمل  قام  كما 
مما  الف�ساد،  �سد  الفيدرالية 
اأن  بفكرة  ا�ستخفافه  عن  يُعرب 
معزواًل  يكون  اأن  يجب  القانون 

عن ال�سيا�سة.
ويدين »فروم« اجلمهوريني الأنهم 
االأدلة  جتاهلوا  يعتقد-  -كما 
رو�سيا  اأن  تُثبت  التي  ال�سخمة 
»ترامب«  اأجل  من  تدخلت  قد 
اعترب  كما   .201٦ انتخابات  يف 
الكاتب اأن ذلك التدخل الرو�سي 
يُعترب اأجنح حماولة جت�س�س �سد 
تاريخها،  يف  املتحدة  الواليات 
جيًدا،  احلزب  يُدركه  ما  وهو 
الرئي�س  حماية  على  يعمل  لذا 
والعواقب  التحقيق  من  ونف�سه 

املرتتبة على ذلك.
االإ�سارة  بالذكر  اجلدير  ومن 
عن  ين�سلخ  مل  »فروم«  اأن  اإىل 
يزال  ال  فهو  اأيديولوجيته، 
يف  �سّوت  ولكنه  حمافًظا، 
انتخابات 201٦ ل�سالح »هيالري 
من  خماوفه  ب�سبب  كلينتون« 
له  فوفًقا  »ترامب«،  �سخ�سية 
على  طبع  قد  »ترامب«  فاإن 
حزبه حتيزاته اخلا�سة والف�ساد 
ثمنه  �سيدفع  ما  وهو  واجلهل، 
على  اجلمهوريون  املر�سحون 
عقود  ورمبا  �سنوات  مدار 

مقبلة.

ا�شتغالل نقاط ال�شعف 

اأن حملة »ترامب«  الكاتب  يوؤكد 
كانت  كلينتون«  »هيالري  �سد 
منوذًجا لكيفية تعطيل احلمالت 
من  انتقل  فقد  االنتخابية، 
يتناول  ومل  اأزمة،  اإىل  اأزمة 
و�سيا�سات  برامج  عن  احلديث 
ما  يفهم  اأن  وا�ستطاع  مف�سلة، 
ت�سعى  التي  »كلينتون«  مُتثله 
حكم  بني  التوازن  حتقيق  اإىل 

اأي  والبلوتوقراطية،  اجلدارة 
اأحد  حكم  بني  التوازن  حتقيق 
تُ�سند  الذي  واحلكم  االأثرياء 
فيه التكليفات وامل�سئوليات اإىل 
االأفراد على اأ�سا�س ا�ستحقاقهم 
و�سهاداتهم  ذكائهم  على  القائم 

ودرجة تعليمهم.
اأن  »ترامب«  حكم  اأو�سح  وقد 
�سعًفا  تُعاين  املتحدة  الواليات 
اأب�ستمولوجًيّا اإىل جانب ال�سعف 
اخلط  اإن  حيث  االقت�سادي، 
والباطل  احلقيقة  بني  الفا�سل 
اأ�سبح غري وا�سح ب�سكل خطري، 
كما اأن نخبة املعرفة االأمريكية 

هي امل�سئولة جزئًيّا عن هذا.
فاإن  م�سبًقا  االإ�سارة  متت  وكما 
اكت�ساف  ا�ستطاع  »ترامب« 
يف  ال�سعف  نقاط  وا�ستغالل 
وخا�سة  االأمريكي،  املجتمع 
التي  البي�ساء  العاملة  الطبقة 
من  حالًيّا  تُعاين  اأ�سبحت 

م�سكلتني اأ�سا�سيتني، هما:
برفاهها  متعلقة  االأوىل- 
تلك  �سهدت  حيث  االقت�سادي، 
ال�سنوات  خالل  املجموعة 
اخلم�سينيات  يف  الذهبية 
وال�ستينيات ازدهاًرا، ثم اأ�سبحت 
كما  اأو  الركود،  من  حالًيّا  تُعاين 
و�سفه »فروم« اأ�سبحت قطاعات 
كبرية منها تواجه نف�س االأمرا�س 
بالن�سبة  ماألوفة  كانت  التي 
املنازل  من  ال�سود  لالأمريكان 
املخدرات  واإدمان  ال�سيئة 
والفتور واملوت املبكر. الثاين- 
فمع  النف�سي،  برفاهها  متعلقة 
االقت�سادي،  و�سعهم  تراجع 
وجدوا اأنف�سهم -خا�سة الرجال 
منهم-  عالًيا  تعليًما  واملتعلمني 

م�ستائني مما يحدث.
واعترب »فروم« اأن ما �سبق مُيثل 
الناخبني  دفعت  التي  االأ�سباب 
البي�ساء  العاملة  الطبقة  من 
للت�سويت بكثافة يف االنتخابات 
حيث  لـ«ترامب«،  املا�سية 

من   ٪4٥ حوايل  ن�سبتهم  بلغت 
اأن�سار  ويُعد  الناخبني،  اإجمايل 
هذه الطبقة قلب وروح القاعدة 
اجلمهورية، وفًقا لتعبري الكاتب.
ا يريد  ويت�ساءل الكاتب: هل حًقّ
هذه  اأن�سار  م�ساعدة  »ترامب« 
البيت  يف  و�سعته  التي  الطبقة 
بالنفي،  كانت  االإجابة  االأبي�س؟ 
ويُدلل على ذلك باأن التخفي�سات 
ال�رشيبية التي اأقرها الرئي�س من 
م�ستويات  من  تو�سع  اأن  �ساأنها 
ولي�س  البالد  يف  امل�ساواة  عدم 
قدم  اأن  بعد  وختاًما،  العك�س. 
اًل ملا يعتربه  الكاتب و�سًفا مف�سّ
للموؤ�س�سات  »ترامب«  تقوي�س 
االأمريكية، مبا يف ذلك موؤ�س�سة 
عن  ف�ساًل  نف�سها،  الرئا�سة 
االأخالق  قواعد  اإهماله 
واالن�سباط التي حكمت التجربة 
االأمريكية على مدار قرنني من 
القراء  »فروم«  يحث  الزمان، 
اأعمق  مواطنة  اإىل  التطلع  على 
من  يطلب  كما  اأو�سع،  ووالءات 
بينهم-  من  -وهو  املحافظني 

تبني اأيديولوجيا اأكرث اعتدااًل.
التي  العاجلة  املهمة  اأن  ويوؤكد 
االأمريكية  اجلمهورية  تواجه 
االأ�رشار  من  احلد  هي  حالًيّا 
التي ميكن اأن ي�سببها »ترامب«. 
�سحيح اأن ال�سوابط والتوازنات 
كان  الذي  الدور  هنا  تلعب 
ولكن  املوؤ�س�سون،  ي�ستهدفه 
نقاط  على  الق�ساء  هو  املهم 
الرتامبية  اأنتجت  التي  ال�سعف 
كظاهرة،   Trumpism
يخ�سى  ما  هي  النقاط  وهذه 
اأ�سبحت  الأنها  الكاتب  منها 
املجتمع  يف  ومتجذرة  كثرية 
عليها  اأدل  ولي�س  االأمريكي، 
العاملة  الطبقة  خما�س  من 
تك�سف  اأ�سبحت  التي  البي�ساء 
تتمثل  اأكرب  م�سكلة  عن  النقاب 
الرثوة يف نطاق �سيق  تركيز  يف 

من ال�سناعات وال�رشكات. 
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يف اأطروحة دكتوراه بجامعة عنابة

حممود دروي�ش وحكايات 
اجلرح الفل�سطيني

ناق�شت الباحثة اجلامعية ن�شيمة �شا�شي �شي�شطة اأطروحة دكتوراه يف الأدب 
العربي احلديث و املعا�شر  بق�شم اللغة والأدب العربي بجامعة باجي خمتار –عنابة، 

مو�شومة ب« املحكي ال�شعري يف ديوان مديح الظل العايل ملحمود دروي�س«. يوم 10 
جويلية2018، على م�شتوى الق�شم ب�شدي عا�شور.     باإ�شراف مبا�شر لرئي�س الق�شم 

الدكتور يو�شف من�شر و بت�شيري و تنظيم من نائبه املكلف بالدرا�شات العليا والبحث 
العلمي الدكتور عبد الكرمي �شلبي.

عر�س:وليد بوعديلة
يف م�ضمون الأطروحة

من  لناق�ضة  جلنة  ت�ضكلت  وقد 
�ضكيل  احلميد  عبد  الدكاترة 
الطاهر  عنابة-رئي�ضا(،  )جمعة 
ومقررا(،وليد  )م�رشفا  رواينية 
�ضكيكدة(،  جامعة  بوعديلة) 
تب�ضة(،بهاء  حممد عرو�س)جامعة 

بن نوار(جامعة �ضوق اهرا�س(.
وق�ضمت الباحثة �ضا�ضي �ضي�ضطة 
حاول  ف�ضول،  اأربعة  اإىل  ر�ضالتها 
ال�ضعري  مفاهيم   حتديد  الأول 
وعند  اأر�ضطو  عند  وال�رشدي) 
ال�رشد  درا�ضة  و�ضائل  العرب 
الن�ضية(،و  املتعاليات  و  والعتبة 
التاريخي  ح�ضور  الثاين  تناول 
الديوان)من  يف  الأ�ضطوري  و 
ح�ضار  حمكي  يف  البحث  خالل 
منها،  املقاتلني  وخروج  بريوت 
تاريخية  حكايات  من  فيهما  وما 

دروي�س(،  ا�ضتدعاها  واأ�ضطورية 
ا�ضتغال  يف  الثالث  الف�ضل  وبحث 
ال�رشد امل�ضهدي والأداء الدرامي 
الف�ضل  اأما  ال�ضعري،  املحكي  يف 
الرابع فدر�س اآليات ح�ضور ال�ضعر 
يف ال�رشد )الإيقاع،اللغة و ال�رشد، 
اللغة  و  ال�ضعرية  اللغة  تعالق 

ال�ضوفية(.
و  ال�ضعر،دروي�س  عن  اأوراق 

فل�ضطني
الطالبة  مع  الباحثون  وناق�س 
امل�ضائل  من  الكثري  املرت�ضحة 
تهم  التي  والعلمية  املنهجية  
الذاكرة الفل�ضطينية وح�ضورها عند 
فالدكتور  دروي�س.  حممود  ال�ضاعر 
النقاط  بع�س  تناول  عرو�س  حممد 
املقدمة،  و  العنوان  يف  املنهجية 
الأحكام  بع�س  ح�ضور  رف�س  كما 
وناق�س  الدرا�ضة  يف  امل�ضبقة 
ابن  عند  ال�ضعر  مفهوم  عن  اأمورا 

ر�ضيق،مفهوم ال�ضعرية،اأهمية الربط 
للجن�س  النظرية  التحولت  بني 
وحتدث  الأدبية،  واملدار�س  الأدبي 
دروي�س  خ�ضو�ضيات  بع�س  عن 
وغياب  فل�ضطني،  �ضعراء  وغريه من 
اأما  املهمة....  املراجع  بع�س 
الدكتور بهاء بن نوار فناق�ضت م�ضاألة 
بدايات احلكي ال�ضعري عند اأر�ضطو 
و يف الرتاث العربي، ودعت الباحثة 
ملنهجية،  النقاط  بع�س  لت�ضحيح 
ومالمح  الرتاجيديا  عند  وتوقفت 
ودللتها،  اليونان  اأ�ضاطري  اآلهة 
مثل الإله ديو نيزو�ضن كما حتاورت 
يف  احلبكة  اأهمية  حول  الطالبة  مع 
امللحق  تخ�ضي�س  و�رشورة  ال�رشد 
امل�ضطلحات  ببع�س  للتعريف 
عبد  الدكتور  وتوقف  النقدية... 
البحث  �رشوط  عند  �ضكيل  احلميد 
واملنهج  اللغة  وهي  الناجح  العلمي 
–ح�ضبه-  وهي  املعرفية،  والقيمة 

ن�ضيمة  الباحثة  اأطروحة  متوفرة يف 
�ضا�ضي �ضي�ضطة، ودرا�ضتها مغامرة 
اجلوانب  بع�س  يف  يف  جنحت 
اإىل  ودعا  اأخرى،  يف  واأخفقت 
التنظريي  اجلانب  و�ضوح  اأهمية 
واملمار�ضة الإجرائية لدى الباحثني 
منذ بداية البحث، واأعاب على نقد 
التو�ضع  عدم  الأطروحة  يف  ال�ضعر 
اليقاع،  مبحث  مثل  القراءة  يف 
ال�رشديات  حول  املرت�ضحة  وناق�س 
وحول  الهولوك�ضت،  وحول  اليهودية 
درا�ضة  ودورها يف  املحاكاة  مفهوم 
الن�س ال�ضعري احلكائي الدروي�ضي، 
و  جاكب�ضون  الناقدين  اأفكار  وحول 

تودوروف،

بوعديلة  وليد  الأ�ضتاذ  وناق�س 
امل�ضائل  بع�س  حول  الباحثة 
املنهجية واملعرفية)اأدبية، تاريخية، 

�ضيا�ضية...(.
الأ�ضتاذ  دور  لياأتي  اخلتام  يف  و 
رواينية  الطاهر  امل�رشف  الدكتور 
وي�ضيء  الباحثة  عن  ليدافع 
يف  العلمية  امل�ضائل  بع�س 
الف�ضول  ترتيب  مثل:  الأطروحة، 
دروي�س  الدرا�ضة،مزاوجة  يف 
مفاهيم  وال�رشدي،  ال�ضعري  بني 
ال�ضكالين،م�ضطلح  النقد  يف  ال�رشد 
املحكي ال�ضعري، الأجنا�س الأدبية 
الثقايف،املنفى  وحدودها،النقد 
مع  �ضعيد.    واإدوارد  دروي�س  بني 

لبع�س  �رشيف   ح�ضور  ت�ضجيل 
عنابة  بجامعة  الأدب  ق�ضم  اأ�ضاتذة 
حنون،  املجيد  عبد  الدكاترة  مثل 
�ضامية  ف�ضيح،  اإبرير،مقران  ب�ضري 
من  املرت�ضحة  وزمالء  عليوي... 
لحظ  قد  و   ، �ضكيكدة  جامعة 
احل�ضور  احلوار وال�ضجال املعريف  
على  املر�ضحة  واأبانت  القاعة،  يف 
املو�ضوع  يف  وحتكم  معريف  اقتدار 
ودافعت عن عملها يف اإطار الحرتام 
وبعد  العلمية،  والأخالق  املتبادل 
ال�رشية  واملداولة  العلنية  املناق�ضة 
ن�ضيمة  الطالبة  اللجنة  منحت 
الدكتوراه  درجة  �ضي�ضطة  �ضا�ضي 
بتقدير م�رشف جدا وتهنئة اللجنة.

مديح الظل العايل
من  يدنو  خريُفنا  اجلديِد.  لأيلوَل  بحٌر 

الأبواِب...
الق�ضيدَة  لبريوَت  هيَّاأنا   . املِرّ للن�ضيِد  بحٌر 

ُكلَّها.
بحٌر ملنت�ضِف النهاِر

ل�ضالحنا   ’ لظِلّنا  احلماِم،  لراياِت  بحٌر 
الفردِيّ

بحٌر’ للزماِن امل�ضتعاِر
ليديَك، كْم من موجٍة �رشقْت يديَك

من الإ�ضارِة وانتظاري
العوا�ضِف عند  ْع كي�َس  للبحِر. �ضَ ْع �ضكلنا  �ضَ

اأول �ضخرٍة
واحمْل فراَغَك...وانك�ضاري

حتيَّتُه  لنافذٍة  يرمي  اأن  القلُب  ....وا�ضتطاَع 
الأخريَة،

وا�ضتطاع القلُب اأن يعوي، واأن يَعَد الرباري
... بالبكاء احُلِرّ

بَْحٌر جاهٌز من اأجلنا
امُلِرّ  للخريِف  ق  ِفّ يُ�ضَ الدامي  ج�ضمك  َدْع 

اأجرا�ضاً.
�ضتتَّ�ضُع ال�ضحاري

ا قليٍل ، حني ينق�ُسّ الف�ضاء على خطاَك، عَمّ
الأحياء.  على  لهفي  ومن  �َضَغفي  من  فرغُت 

اأفرغُت انفجاري
من �ضحاياك ، ا�ضتندُت على جداٍر �ضاقٍط يف 

�ضارِع الزلزاِل ،
اأَْجَمُع �ضورتي من اأجل موتَك’

ح�رشة  يف  �ضاعداً  اتخذين  بقاياَك،  ُخْذ 
الأطالِل.ُخْذ قامو�َس

ناري
وانت�رْش

يف وردٍة تُرمى عليَك من الدموِع
ومن رغيٍف ياب�ٍس، حاٍف، وعاِر

وانت�رْش يف اآخر التاريِخ...
ل تاريَخ اإل ما يوؤِرّخه رحيلَُك يف انهياري

ملنت�ضِف  قلنا   ، ُكلَّها  الق�ضيدَة  لبريوت  ُقلنا 

النهاِر:
بريوت قلعتنا
بريوت دمعتُنا

ومفتاٌح لهذا البحر . ُكنَّا نقطة التكويِن ،
ى من جداِر كنا وردَة ال�ضور الطويل وما تبَقّ

ى منَك غرُي ق�ضيدِة الروِح املحِلِّق يف  ماذا تبَقّ
الدخان قيامًة

وقيامًة بعد القيامِة؟ ُخْذ نُثاري
ق قلبَك العاري ، ِزّ وانت�رْش يف ما ُيَ

ويجعلَك انت�ضاراً للبذاِر
قو�ضاً يَلُُمّ الأر�َس من اأطرافها..

اُن القيامِة من معانيَك. َجَر�ضاً ملا ين�ضاهُ �ُضَكّ
انت�رْش،

’ م�رشاَك الوحيُد  اإَنّ ال�ضليب جمالُك احليوُيّ
من احل�ضاِر اإىل

احل�ضاِر.
احلديِد  اإيقاُع  واأنَت  اجلديِد.  لأيلوَل  بحٌر 

ني �ُضُحباً على تَُدُقّ
ال�ضحراِء،

فلتمطْر
لأ�ضحَب هذه الأر�َس ال�ضغرية من اإ�ضاري

ل �ضيء يك�رشنا ،
اٍر ، وينك�رُش  وتنك�رش البالُد على اأ�ضابعنا كُفَخّ

�ُس من امل�ضِدّ
ِفَك. تلُهّ

د الراياِت والأمَم  انت�رْش ، هذا ال�ضباَح، ووِحّ
احلزينَة والف�ضوَل

بُكِلّ ما اأوتيَت من �ضبق احلياِة’
بطلقِة الطلقاِت

بالال�ضيء
دنا مبعجزٍة فل�ضطينِيٍّة.... وِحّ

تُنا بريوت ق�ضَّ
تنا بريوت غ�ضَّ

بناَك بناَك جَرّ وبريوت اختباُر اهللِ . جَرّ
اَك؟ من اأَعطاك هذا اللُّغز؟ من �َضَمّ

من اأَعالك فوق جراحنا لرياَك؟

فاظهْر مثل عنقاء الرماد من الدماِر !

َنْ يا حبيبي، �ضاعًة
البحار  عط�س  اإىل  الأوىل  اأحالمك  من  لنُمَرّ 

اإىل البحاِر.
َنْ �ضاعًة، َنْ يا حبيبي �ضاعًة

ويتَّ�ضَح  اأخرى’  مرًة  املجدلَّيُة  تتوب  حتى 
انتحاري

َنْ ، يا حبيبي ’ �ضاعًة
عن  ا�َس  احلَرّ نطرَد  حتى  الروُم،  يعود  حتى 

اأَ�ضوار قلعتنا،
وتنك�رش ال�ضواري.

َنْ �ضاعًة.ن يا حبيبي
ف  ق لغت�ضاب ن�ضائنا يف �ضارع ال�رَشّ كي ن�ضِفّ

الِتّجاري
َنْ يا حبيبي �ضاعًة، حتى منوْت

هَي �ضاعٌة لو�ضوحنا
هَي �ضاعٌة لغمو�ِس ميالِد النهاِر

الرغيَف-  لبريوَت  تُوِلْ  بريوت-ل  يف  اأمتوُت 
عليَك اأَن جتد

انتظاري
يف اأَنا�ضيِد التالميِذ ال�ضغاِر’ ويف فراري
من حديقتنا ال�ضغريِة يف اجتاه البحِر-

ترمي  اأن  عليك  النبيَذ-  لبريوَت  تُوِلْ  ل 
غباري

اأَِلَفْت يداك من  تَُدِثّرين مبا  اأن   . عن جبينَك 
احلجارِة،

اأن متوت كما يوت امليتوَن،
واأَن تناَم اإىل الأبْد

واإىل الأبْد...
هذا  يف  البحِر  مرايا  من  يطلُع  �ضيء  ل 

احل�ضاِر،
عليَك اأن جتَد اجل�ضْد

يف فكرة اأُخرى’ واأن جتد البلْد
يف ُجثٍَّة اأخرى، واأن جتد انفجاري

يف مكان النفجار...

اأينما َولَّيَْت وجهَك:
كُلّ �ضيء قابٌل لالنفجاِر،

الآن بحْر،
الآن بحٌر ُكلُُّه بحٌر’

لَْه َوَمْن ل بََرّ
ل بحَر لَْه

والبحر �ضورتُنا
فال تذهْب متاما

هي هجرةٌ اأخرى ، فال تذهْب متاما
ر  فَجّ ما  يف   ، الأر�ِس  ربيِع  من  ماتفتََّح  يف 

الطرياُن فينا
من ينابيٍع . ول تذهْب متاما

يف �ضظايانا لتبحث عن نبٍيّ فيَك ناما.
عرُف... هي هجرةٌ اأُخرى اإىل ما ل�ضُت اأَ

اأَلُف �َضْهٍم يك�رشنا
اهُ،  �َضَمّ  ، اهلل  ابَن  يا   ’ اهلل  جبني  اأَدمى  وَمْن 

واأَنزلُه كتاباً اأو غماما
ي، كْم ُكنَْت وحدك ، يا ابن اأُِمّ

يا ابَن اأكرث من اأٍب،
كم ُكنَْت وحدْك

القمُح ُمُرّ يف حقول الآخريْن
واملاءُ مالْح

والغيم فولٌذ.وهذا النجُم جارْح
وعليك اأن حتيا واأن حتيا

واأن تعطي مقابَل حبَِّة الزيتون ِجلَْدْك
َكْم ُكنَْت وحدْك

ل�ضيء يك�رشنا ’ فال تغرْق متاما
يف ما تبقى من دٍم فينا..

بال�ضابِه  املحا�رِش  الروِح  داخَل  ِلنَْذهْب 
واليتامى

الأوىل  اللفظِة  ابَن  يا  لِْب’  ال�ضَ الهواء  ابن  يا 
على اجلزر القديِة،

من  ابَن  يا   ’ البعيدِة  البحريات  �ضيدِة  ابَن  يا 
يحمي الُقدامى

خر برقاً  من خطيئتهم ، ويطبع فوَق وجِه ال�ضَّ
اأو حماما

ي حلمي على احليطان حلُمَك ’ يا ابَن اأُِمّ
َج�َضٌد لأ�رشِب الظالْل

وعليك اأن مت�ضي بال ُطُرٍق
وراًء، اأو اأماماً، اأو جنوباً اأو �ضماْل

َك اخلطواِت بامليزاِن وحتِرّ
حني ي�ضاءُ َمْن وهبوك قيَدْك

يرى  كي  املعار�س  اإىل  وياأخذوَك  ليزِيّنوك 
ار جمَدْك الُزِوّ

َكْم كنَت وحدْك !
هي هجرةٌ اأُخرى...

فال تكتتب و�ضيتَك الأخريَة وال�ضالما.
�َضَقَط ال�ضقوُط ، واأنت تعلو

فكرًة
ويداً

و...�ضاما!
ل بََرّ اإّل �ضاعداْك

ل بحَر اإّل الغام�ُس الكحلُيّ فيْك
�ِس الأ�ضياء خطوتَك احلراما فتقَمّ

العربِيّ  احلاكِم  بالِط  عن  ظاللَك  وا�ضحْب 
حتى ل يَُعِلّقها

و�ضاماً
اأو  ب�ضاطاً  وها  يُدّ كيال  ُكلَّها  ظاللك  واك�رْش 

ظالما.
ك�رشوَك ، كم ك�رشوَك كي يقفوا على �ضلقيك 

عر�ضا
واأن�ضاأوا  وخبَّاأوك  واأنكروك  وتقا�ضموك 

ليديَك جي�ضا
وك يف حجٍر... وقالوا: ل تُ�َضِلّْم حُطّ

ورموك يف بئٍر.. وقالوا : ل تُ�َضِلّْم
ي، واأََطلَْت حربََك ’ يا ابن اأُِمّ
األف عاٍم األف عاٍم يف النهاِر

اخلطابة  �ضوى  يعرفون  ل  لأنهم  فاأنكروَك 
والفراِر

هم ي�رشوقون الآن جلدْك
فاحذْر مالحمهم...وغمَدْك
ي، كم كنَت وحدَك ’ يا ابن اأُِمّ

يا ابن اأكرَث ِمْن اأٍَب،
َكْم ُكنَْت وحدْك !

عاٍل  ال�ضمُت  وهذا  �َضِيَّدةٌ،  والأ�ضياءُ  والآن 
كالذبابْه

مثلما  نَُغِنّي  هل  ؟  فينا  املجهول  ندرُك  هل 
كنا نَُغِنّي؟

�ضقطْت قالٌع قبَل هذا اليوِم، لكن الهواء الآن 
حام�ْس

وحدي اأدافع عن جداٍر لي�س يل
وحدي اأدافع عن هواًء لي�س يل

وحدي على �ضطح املدينة واقٌف...
وان�رشَف  العنقاءُ،  وماتِت  ماَت،  اأَيُّوُب 

حابَْه ال�ضَّ
اأن  فتاأبي  الثكلى  نف�ضَي  اأراود   . وحدي 

ت�ضاعدين على نف�ضي
ووحدي

كنُت وحدي
عندما قاومت وحدي
وحدَة الروِح الأخريهْ

اأَو..  ُفرادى  ماتوا  فقد  املوتى،  تَْذُكِر  ل 
عوا�ضْم

�ضاأراك يف قلبي غداً، �ضاأراك يف قلبي
ي باللَُغْه واأجه�ُس يا ابن اأُِمّ

لغٍة تَُفِتّ�ُس عن بينها، عن اأرا�ضيها وراويها
متوُت كُكل َمْن فيها وتُرمى يف املعاجْم

هي اآخُر النَّخل الهزيِل و�ضاعُة ال�ضحراِء،
اآخُر ما يَُدُلّ على البقايا
كانوا، ولكْن ُكنَْت وحدك

ومتُدّ  لق�ضيدتي،  تنتمي  وحدَك  كنَت  كم 
زندْك،

لها �َضالِلَ، اأو بالداً، اأو خوامْت كي حُتِوّ
َكم كنَت وحجَك يا ابن اأُمي

يا ابن اأَكرَث من اأٍَب
َكْم كنَت وحدْك!....

#حممود دروي�س
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�شليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �شنف ُمف�شَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�شُّ

ي  �شارم، بل هي ت�شتهدف نظام حياة �شِحّ
ق التغذية ال�شليمة من خالل  و�شليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �شباح، على اأن ت�شَمّ الن�شويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�شمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�شحَيّ

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

والتخفيف من ا�شتهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�شروي حتديد وقت يومّي للريا�شة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�شهر لوقت 
ر من الليل واال�شتيقاظ يف منت�شف  متاأِخّ

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

تقنية جديدة تق�صي على اأورام الدماغ املعقدة
جامعة  من  علماء  طور 
تقنيات  احلكومية  �صاراتوف 
جديدة لعالج فردي لأ�صد اأنواع 
عدوانية  الدبقية  الدماغ  اأورام 
الرو�صية  اجلامعة  علماء  وقال 
تت�صمن  اجلديدة  التقنية  اإن 
فتح احلاجز الدموي الدماغي، 
ل  حمكما  نظاما  يعد  الذي 
ي�صمح للمواد ال�صامة والكائنات 
الدماغ  اإىل  بالو�صول  الدقيقية 
اإىل  الدواء  لي�صل  الدم،  عرب 
)امل�صابة(  املطلوبة  املناطق 

يف الدماغ.
احلاجز  يف  »نافذة«  و�صتفتح 
الدموي الدماغي، ملدة �صاعدة 
العالج،  عملية  خالل  فقط 
وبعدها ي�صتعيد احلاجز الدموي 

الدماغي وظيفته العتيادية.
يتم  التح�صريية،  املرحلة  ويف 
)ت�صاهم  البلعمية  ف�صل اخلاليا 
املري�ض،  دم  من  املناعة(  يف 

التقاط  قادرة على  وهي خاليا 
امليتة  اخلاليا  وبقايا  البكترييا 
الغريبة،  املواد  من  وغريها 
ويتم حتميلها بج�صيمات الذهب 
تُفتح  ذلك،  وبعد  النانوية 
الدموي  احلاجز  »النافذة« عرب 
الليزر،  با�صتخدام  الدماغي 

اخلاليا  خاللها  من  وتدخل 
بج�صيمات  حمملة  البلعمية 
اأورام  اإىل  النانوية  الذهب 
نطاق  وحتدد  مبا�رسة  الدماغ 
واأبعاد الورم، واأ�صاف الباحثون 
اأن العالج الفعال لأورام الدماغ 
تعري�ض  طريق  عن  يتحقق 

النانوية  الذهب  ج�صيمات 
)حدود(  اأطراف  يف  املحقونة 
ليزرية بطول نحو  لأ�صعة  الورم 
800 نانومرت. وتعد هذه الطريقة 
الأجنح لقتل اخلاليا ال�رسطانية 
منع  اأو  متاما  انت�صارها  ووقف 

ظهورها من جديد.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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�جلمع بني �أ�صول �أهل �حلديث و�أ�صول �أهل �لر�أي  
 ومن اأبرز اخل�صائ�ص التي ميزت اأ�صول املذهب املالكي 
عن غريها من الأ�صول، اأنها جمعت بني اأ�صول مدر�صة اأهل 
الأثر، واأ�صول مدر�صة اأهل الراأي، ومنزلة الأثر عند مالك 
الراأي  واأما  املوطاأ،  من خالل  يظهر  كما  الأعلى،  باملحل 
فقد �رضب فيه بحظ وافر، واأ�صوله �صاهدة على ذلك، فاإنه 
ر�صي اهلل عنه مل يكتف يف الراأي بالقيا�ص، بل جتاوزه لي�صمل 
واإن  الذرائع،  بال�صتح�صان وامل�صالح املر�صلة و�صد  العمل 
الناظر اإىل ذلك ليكاد ي�صنف مالكا يف �صلك جمتهدي اأهل 
وتتجلى  “املعارف”.  كتابه  يف  قتيبة  ابن  �صنع  كما  الراأي، 
اأهمية املزاوجة بني منهج اأهل الراأي ومنهج اأهل احلديث 
يف ال�صتدلل للمذهب املالكي، يف كون هذا املنهج اأقوى 
واأقدر  املذهب،  يف  اخلالف  ملجال  واأ�صبط  الإقناع،  يف 
على اإحلاق املجهول باملعلوم عند امل�صاواة يف العلة، وهو 
جمال  يف  امل�صتجدة  الق�صايا  ا�صتيعاب  على  ي�صاعد  ما 

العالقات الإن�صانية مبفهومها الوا�صع.

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

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

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

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

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

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

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ص 

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

واجلدية بالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

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

الثانية �رضح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

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

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

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

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

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

�لتوبة و�ال�صتغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رض جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رض، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�صن �لظن وح�صن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�الأ�صول 

املالكية،  اأ�صول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�صول 
من  غريه  فيها  ي�صاركه 
التي  الأ�صول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�صد  املر�صلة،  وامل�صلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�صول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �صائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�صار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فهو 
حجة يجب الأخذ به، ول ي�صع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�ص، لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�صي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها، ون�صري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �صاركهم فيها 

بع�ص املذاهب، اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�صتناد  بكرثة  الأ�صول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
الإف�صاح  يف  املذاهب  اأج�رض 
بها  والبوح  الأ�صول  هذه  عن 
والحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�ص ي�رضق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�شن الظن يجب اأن ي�شاحبه ح�شن 
العمل فيحدد امل�شلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�شعي ويب�شر طريقه  وي�شري م�شتعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�شاعي للمجد �شيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �شاق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�شرب  فاإن اأ�شاب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�شاحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�شر موا�شع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�شحيح و�شلوك ال�شبل لها اإذا ق�شد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�شاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�شل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�شبة الف�شل اإىل غري اهلل عز وجل
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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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�أن  �أكدت �رشكة الد� يف بيان لها 
خارج  �سيار�تها  مبيعات  م�ؤ�رش 
مبعدل  �رتفع  �لرو�سية  �الأر��سي 
و�أو�سحت  �لعام  هذ�  ملح�ظ 
�إىل  و�سل  �مل�ؤ�رش  �أن  �ل�رشكة 

يف  �سيارة   16500 من  �أكرث 
�لعام �جلاري،  �الأول من  �لن�سف 
 %64 بن�سبة  �رتفاعا  يعني  ما 
�لعام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة 
�أنها  �إىل  الد�  و�أ�سارت  �ملا�سي 

�جلاري،  �لعام  ج��ن   باعت، يف 
ما  رو�سيا،  خارج  �سيار�ت   3508
يعني �أن �ملبيعات �رتفعت بن�سبة 
34% مقارنة بج��ن �لعام �لفائت، 
�الرتفاعات  تلك  �خلرب�ء  ويرجع 

طرح  �إىل  �ملبيعات  ن�سب  يف 
ومميزة  ع�رشية  ل�سيار�ت  الد� 
�أهمها  �الأخرية،  �ل�سن��ت  يف 
�أوفر،  �لكرو�س   "X-Ray"

و�سيار�ت "vesta" �ل�سهرية.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مط�رة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سن��ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �الأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�س�رة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �مل�لتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لت���سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �مل�ج�دة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملق�د، 
�الأ�سرت�لية  لل�س�ق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�الآ�سي�ية  و�الأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سط��نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أق�ى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سع�بات  مل��جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �الأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�س �ل��قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�س 
�أو ك�س�ر يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�س حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �الأملان �إىل 
لل�جه  �لكاملة  �خل�ذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لته�ية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�س  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفت�حة  �خل�ذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �ل��قية  �ملالب�س  خلع 
�الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�البتعاد عن �ل�جبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تك�ن  �أن  البد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �مل�ديالت  مع 
وير�عى  باله��ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لت�قف �أو 
�النتظار يف �الزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيق�نتها  من  �جلديد  �مل�ديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�مل�ديالت  من  �ملت��سطة 
�الأغر��س  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يت�فر 
�الأ�سط��نات �سعة 5ر2 لرت وبق�ة 
193 ح�سان و255 ني�تن مرت لعزم 

�إىل  باالإ�سافة  �الأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �الأ�سط��نات
بق�ة 305 ح�سان/365 ني�تن مرت. 
عجالت  �إىل  �لق�ة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أت�ماتيكي 
جه�د  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�الأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلم�لة،  من 
�لبان�ر�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملق�د �لقابل للتدفئة 
و�لته�ية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �الأمامية،  للمقاعد 
ب��سة   8 قيا�س  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملت��فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوت�. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �له��تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويت�فر لل�سيارة 
�سمن  ب��سة   18 قيا�س  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  ب��سة   21 قيا�س 
و�أعلنت  �الختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ م�قعاً و�سطاً بني �مل�ديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �الأ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب م��سم �ل�سيف و�الإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت م��ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �الإ�ساءة عند �النطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �الأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً الأن حم�لة �سندوق �الأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها الأعلى، وه� ما ي�ؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�الجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �الأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �الأخرى ت�ستغرق وقتا �أط�ل، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�الأ�سياء  و�سع  مع  �الإمكان،  قدر  �الأ�سفل  �لثقيلة يف  �الأ�سياء  ب��سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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 �سام�سونغ تفتتح

 اأكرب معمل يف العامل 
لإنتاج الهواتف!

الهندية  دلهي  مدينة  �شهدت 
تابع  جديد  م�شنع  افتتاح 
لإنتاج  الأكرب  هو  ل�شام�شونغ 
العامل  يف  الذكية  الهواتف 
و�شارك يف الفتتاح كل من رئي�س 
الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، 

اجلنوبي،  الكوري  والرئي�س 
من  عدد  بح�شور  اإن،  جيه  مون 
اجلنوبي  الكورية  ال�شخ�شيات 
وا�شع  اهتمام  و�شط  والهندية، 
من ال�شحافة املحلية والعاملية.

املعمل  اأن  اإىل  اخلرباء  وي�شري 

م�شنع  اأكرب  يعترب  الذي  اجلديد 
لإنتاج الهواتف الذكية يف العامل، 
زيادة  من  �شام�شونغ  �شيمكن 
اإىل  لي�شل  الهند  يف  اإنتاجها 
120 مليون جهاز ذكي يف ال�شنة، 
و�شي�شاعدها على اكت�شاح ال�شوق 

من  واحدة  تعترب  التي  الهندية 
يف  الهواتف  اأ�شواق  واأهم  اأكرب 
يتم  اأن  املنتظر  ومن  العامل 
اأق�شام  كافة  ت�شغيل  من  النتهاء 
طاقته  بكامل  ليعمل  امل�شنع 

الإنتاجية مع حلول عام 2020.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني 
عن  ف�شاًل  ا�شو�س  و  �شاومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�شابيع 
اجلديد  ال�شوق  هذا  دخول  ال�رصكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رصا�شة كما تقول 

التقارير .
�رصكة  فاإن  امل�شدر  وبح�شب 
هاتف خم�ش�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�شواق  
�شتعزز  القوي  العتاد  عن  ف�شاًل 
الهاتف  هذا  ح�شور  من  هواوي 
ت�شاعد على منح  ر�شمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�شتخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�شف  �شيتم  الهاتف  امللحقات 
�شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�شحبة  �شيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�شف عنه يف  �شيتم 

من ال�شنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

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

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

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

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

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

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

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

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

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

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

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

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

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رصكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رصكة اأن تن�رص اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

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

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

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

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

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

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

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

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

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

في�ص بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

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

الإنتاج ال�شناعي.

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

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



جد  خ�سائر  تكبدوا  واأن  لهم  �سبق  الذين 
الداء  هذا  ب�سبب  مو�سمني  قبل  فادحة 
الذين ينتقل ويتو�سع كاله�سيم يف النار بني 
الفرتة  هذه  واأن  خا�سة  احليوانية  الرثوة 
حت�سبا  املوا�سي  �سوق  بانتعا�ش  تتميز 
املبارك  الأ�سحى  عيد  منا�سبة  لإقرتاب 
وذلك بتنقل املوالني من خارج الولية اإىل 
خمتلف الأ�سواق ما ينبئ باإرتفاع ح�سيلة 
احلالت خالل الفرتة املقبلة .ومن جهتها 
تتواجد م�سالح مديرية الفالحة يف حالة 
ا�ستنفار ق�سوى حيث دعا امل�سوؤول الأول 
على القطاع بالولية »<جودي قنون » يف 
كافة   « »الو�سط  يومية  به  خ�ش  ت�رصيح 
املوالني لأخذ الإحتياطات الالزمة لتفادي 
انت�سار هذا الداء والت�سال بالبياطرة يف 

الداء على  اأعرا�ش  ال�سك يف ظهور  حال 
الأبقار واملوا�سي , كا�سفا يف ذات ال�سياق 
املكت�سفة  احلالت  من  عينة  اإر�سال  عن 

يف  خدة  بن  بذراع  اجلهوي  املخرب  اإىل 
التحاليل  نتائج  ملعرفة  وزو  تيزي  ولية 

خالل الأيام القادمة ح�سب حمدثنا .

�أح�سن مرزوق

بعد ظهور 5 حاالت 

احلمى القالعية تثري الرعب بالبويرة
�أثار ظهور 5 حاالت لد�ء �حلمى �لقالعية و�سط �الأبقار على م�ستوى بلدية عني ب�سام غرب عا�سمة والية �لبويرة هذ� 

�الأ�سبوع حالة من �لرعب و�لهلع بني �لفالحني و�ملو�لني...

الف�سل يف ت�سيري 
املال العام

خم�س�سات مالية كبرية لتنمية �جلنوب 

مت تعطيل �سرفها الأ�سباب كثرية ،يف 

حني تتو��سل معاناة �ملو�طنني و تتنامى 

�حتجاجات �ملو�طنني الأ�سباب ب�سيطة 

مثل �ملاء و �لكهرباء يف مقام ثان �ل�سكن 

و�أر��سي �لبناء �أهم �سبب ور�ء هذ� 

�حلال هو ف�سل بع�ض �لوالة يف ت�سيري 

�ل�ساأن �لعام و �سر�عات �ملنتخبني 

�ملحليني و غياب �لتوجيه و �ملتابعة 

�حلزبيني،و �لبريوقر�طية �لتي �سربن 

باأطنابها يف كل مكان .. �ملال �ملعطل 

يكفي الإحد�ث تنمية حقيقية تدل 

�الأمل لنفو�ض �ملو�طنني لكن ال حياة 
ملن تنادي

�لتقارير �لتي �أعدتها جهات �أمنية 

توؤكد �أن كل �لغالبية �لعظمى من 

�لفعاليات �الحتجاجية مرتبطة �أ�سا�سا 

بامللف �الجتماعي و مل تخرج عن 

هذ� �الإطار،حدث يف ب�سار �أن �ندلعت 

�حتجاجات كادت �أن توؤدي �إىل ماال 

يحمد عقباه لوال تدخل �لعقالء 

و فعاليات �ملجتمع �ملدين و �لتعامل 

�لعقالين �لذي تعاملت به م�سالح �الأمن 

مما �ساهم يف تهدئة �الأجو�ء لكن ما 

�لذي عطل  توزيع قو�ئم �مل�ستفيدين 

من �أر��سي �لبناء و�ل�سكنات مبخلف 

�ل�سيغ،و تكرر نف�ض �ل�سيناريو يف 
�أدر�ر.

هناك خلل كبري يف ت�سيري �ل�ساأن 

�لعام على �ل�سلطات �أن تنتبه �إليه و 

تعاجله،�حلل لي�ض م�ستحيال وهو يف 
متناول �ليد جتنبا لالأ�سو�أ

موقف

 عن من�سور�ت �سفاف
ومن�سور�ت �الختالف

�سدور رواية 
""الآدميون" 

لإبراهيم �سعدي 
�سدرت حديثا عن من�سورات 

�سفاف٬ ومن�سورات الختالف 
رواية »الآدميون« من تاأليف الروائي 

اجلزائري اإبراهيم �سعدي, وجاء 
علي ظهر الغالف اخللفي: »ع�ست 

دائما يف عزلة عن الب�رص٬ وحيدا يف 
مملكتي املرتامية الأطراف داخل 

دماغي. اأتردد علي مقهي مغلق الآن 
ب�سبب احلرب٬ جال�سا عند مدخله٬ 
اإيل نف�ش الطاولة دائما. حتي النادل 
ل اأكلمه٬ ي�سع فنجان القهوة املعتاد 
قدامي٬ اأدفع ثمنه يف احلني فيتناوله 
وين�رصف. منذ يوم األقي علي ال�سالم 
ومل اأرد عليه مل يعد يخاطبني٬ وهذا 

بال�سبط ما رميت اإليه. اأنا اأعي�ش 
وحيدا يف مملكتي منذ ن�ساأتها يف 

�حلاجقرون غابرة«.  # ود�د 
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عر�ض ترويجي« 
  »4G  Pack"

Ooredoo لـ

  هاتف ذكي 
4G مع ولوج جماين 

 لفاي�سبوك ملدة �سنة
و تعبئتني ماك�سي 

توا�سل Ooredoo, املوؤ�س�سة 
الرائدة يف التحول الرقمي يف 

اجلزائر, يف تقدمي الأف�سل 
لزبائنها فيما يخ�ش التكنولوجيا 

النقالة للتدفق العايل وباأ�سعار 
تناف�سية وتطلق عر�سها الرتويجي 

اجلديد »باك اجليل الرابع« 
)4G Pack( �سالح اإىل غاية 
07 اأوت 2018, والذي ي�سمح 

لهم ال�ستفادة من هاتف ذكي 
G4 من الطراز العايل مع ولوج 
جماين للفاي�سبوك ملدة �سنة, و 
كذا ر�سيد �سالح ملدة �سهرين 

مع العديد من املزايا لل�سوت و 
البيانات.

بـ 10٬990 دج فقط, ولكل ا�سرتاك 
يف هذا العر�ش الرتويجي اجلديد, 

ي�ستفيد زبون Ooredoo من 
عدة مزايا للمكاملات والنرتنت, 

 Lenovo B وهاتف ذكي من نوع
متطابق مع تقنية اجليل الرابع, 

ومن �رصيحة Haya! ومن تعبئتني   
MAXY Internet 1000«, كل 
واحدة منهما �ساحلة ملدة 30 يوم 
)الأوىل عند ال�سرتاك والثانية 30 

يوم بعد القتناء(. 

عرب تقنيةISOCELL Plus�جلديدة

�سام�سونغ تعزز حدة ودقة الألوان 
يف �سور هواتفها الذكية 

 بومار كومباين حتقق
 نتائج جيدة اأوروبيا

 تعمل تقنية عزل البيك�سل املح�سنة 
ودقة  ال�سوء  ح�سا�سية  تعزيز  على 
�سام�سونغ  �رصكة  ك�سفت  الألوان 
الرائدة  املحدودة,  لالإلكرتونيات 
عاملياً يف جمال التكنولوجيا وتطوير 
تقنية  عن  اليوم,  املو�سالت,  اأ�سباه 
»ISOCELL Plus« اجلديدة, التي 
CMOSاأو  تتيح حل�سا�سات ال�سورة 
ما يعرف بـ »�سبه مو�سل اأك�سيد الفلز 
املكمـِّل«, التقاط املزيد من ال�سوء, 
ال�سوء  ح�سا�سية  تعزيز  وبالتايل 
وميكن  كبري.  ب�سكل  الألوان  ودقة 
�سام�سونغ  هواتف  مل�ستخدمي 
اأكرث  ب�سور  ال�ستمتاع  الآن  الذكية 

ال�سوء  بيئات  يف  حتى  وو�سوح  دقة 
عالية  �سور  التقاط  وبهدف  اخلافت 
ال�سور ح�سا�سات  حتتاج  اجلودة, 
قدر  باأكرب  لالحتفاظ     CMOS
الفوتونات,   اأو  ال�سوء,  من  ممكن 
ال�سحيحة  اللون  معلومات  ونقل 
�سعت  وقد  ال�سوئي.  الثنائي  اإىل 
املتطلبات  هذه  تلبية  اإىل  �سام�سونغ 
 ISOCELL من خالل اإدخال تقنية
تقنية عر�ش  ,�سيتم   2013 عام  يف 
املوؤمتر  يف   ISOCELL Plus
 27 من  �سنغهاي  يف  للجوال  العاملي 

اإىل 29 يونيو.
 �سمرية.بوجلطي

كومباين  بومار  دفت  تاأ�سي�سا  منذ 
من  دوليا  ن�ساطا  نطاق  تو�سيع  اىل 
خالل عمليات الت�سدير اإىل اخلارج 
يف  بومار  �رصعت  لذلك  نتيجة   ,
,لتتمكن  منذ2007  منتجاتا  ت�سدير 
عمليات  يف  ال�ستقرار  بلوغ  من 
الت�سدير بداية من عام2015 خا�سة 
ت�سلمت  البيان  ح�سب  اليونان؛   يف 
وقعت  حيث  منه   ن�سخة  الو�سط 
توزيع  عقد   2016 عام  يف  بومار 
بقيمة  والربتغال  ا�سبانيا  اإىل  اإىل 
منتجاتا  لت�سدير  دولر  مليون   50

حتت العالمة  التجارية >< �سرتمي 
بومــــار  �رصكة«  اأبرمت  �سي�ستم<<؛ 
منتجاتا  توزيع  اتفاقية  كومباين« 
بقيمة 5٬2 مليون دولر  اإيطاليا  يف 
اإىل  الو�سول  ,و تدف  يف عام 2018 
 2019 عام  بحلول  دولر  ماليني   10
متثل  الإيطالية  ال�سوق  واأن  ,خا�سة 
اليوم فر�سة للنمو والتو�سع يف �سوق 
اإْذ   , البيان  ال�رصقية واأ�ساف  اأوروبا 
اأي  تلفزيون  بيع 5٬4 مليون  �سجلت 

ما يعادل 5٬1 مليار دولر.
�سمرية بوجلطي

عمارة805 بحي �لعنا�سر1

احتجاج املقيمني ب�سبب توقف امل�سعد
اإىل  وموجهة  امل�ستاأجرين  غالبية  طالب  
واملقيمني  والولئية  املحلية  ال�سلطات 
  1 العنا�رص  حي  وتقع يف   ,805 عمارة  من 
توقف  الذي  امل�سعد  مل�سكل  حل  باإيجاد 

يف �سهر فيفري املن�رصم,بدون اأن تتدخل 
الذي  با�سالحه,الأمر  املعنية  ال�رصكة 
اأحدث اأ�رصارا كبريا للمر�سى و كبار ال�سن 

و خ�سو�سا يف هذا الف�سل احلار.

�أدر�ر

وفاة امراأة مت�سردة بجوار حمطة نقل امل�سافرين  
امراأة  اأم�ش  اأول  نهار  توفيت 
مت�رصدة كانت بالقرب من حمطة 
الوليات  مابني  امل�سافرين  نقل 
كما  قلبية  ل�سكتة  تعر�سها  اإثر 

تاأثرت  اأنها  الإخبار  بع�ش  ترجح 
والتي  املرتفعة  باحلرارة  اأي�سا 
�سحتها  على  كبري  ب�سكل  اأثرت 
من  ميتة  وهي  عليها  عرث  حيث 

قبل مواطنون حيث ابلغوا م�سالح 
طرف  من  نقلها  مت  اأين  الأمن 
عنا�رص  وتدخل  املدنية  احلماية 
مل�سلحة  امل�ست�سفي  اإيل  الأمن 

حتليل  وبح�سب  اجلثث  حفظ 
باأنها  الوفاة  حالة  وت�سخي�ش 

تعر�ست ل�سكتة قلبية.
بو�سريفي بلقا�سم  
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