
ال�سفري الفرن�سي باجلزائر

 �القت�صاد �أوىل 
من �لذ�كرة

الطاهر حجار يك�سف :

 �لطـــــالب �جلـــامعي
  يكــــلف �لــــــخزينـــــــة 
70 مليونا يف �ل�صنة

مفت�سية العمل لوالية اجلزائر

�إ�صر�ب تقنيي �صيانة 
�لطائر�ت باجلوية 

�جلز�ئرية غري �صرعي

�ص3

�ص3

�ص3

للنظر يف هام�ص ربح اخلبازين 

ملف �أ�صعار �خلبز  على مكتب �أويحيى 

ال�سفري الرتكي يوؤكد:

حذرنا �جلز�ئر من جماعتني �إرهابيتني على �أر��صيها 
�ص3

�ص3
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نقابة عمال �سونلغاز

ميكــن تقليـــــ�ص 
�الأ�صعار بن�صبة

�ص4 70 بـــــــاملــــائة 
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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وزير الداخلية نورالدين بدوي

 �جلز�ئر يف قلب حملة ت�صويه
 عرب ملف �ملهاجرين �الأفارقة
الرئي�ص املدير العام ملجمع �سونلغاز حممد عرقاب

�إن�صاء حمطة »كاب جنات«  لتوليد 
�لكهرباء بطاقة 1200 ميغاو�ط

تيزي وزو

ت�صجيل حالتي �عتد�ء جن�صي  على �الأطفال 
اأغلقوا مقر البلدية

 �لعط�ص يخرج  �صكان �أث
 من�صور  بالبويرة �إىل �ل�صارع

 مدير ال�سباب والريا�سة بورقلة 
بوبكر �ستحونة يك�سف ليومية »الو�سط« 

 تدعمنا بقطب ريا�صي ي�صم ثانوية
�ص4 04 مالعب بلدية و 11م�صبحا

�ص3

الديوك يحطمون اأحالم الكروات

منتخب فرن�صا يتوج بلقب 
كاأ�ص �لعامل رو�صيا 2018

ريا�سة



عين

العهدة  دعوات  بتقييم  اخلا�ص  مقري  ت�رصيح  اأثار 
وربطه  ال�صائفة  ببداية  مقارنة  بالرتاجع  اخلام�صة 
للأمر بحملة القالت الأخرية موجة من النقا�صات، 
بني خمتل فالأو�صاط، خا�صة باإرفاق نف�ص الت�رصيح 
بدعوة نائب وزيد الدفاع بالتدخل، وهو ما يفتح عدة 
�صيناريوهات جديدة متعلقة مبا �صبق واأن مت التكهن 

حوله من �صيف �صاخن قبيل رئا�صيات 2019 ..
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حداد يزور منزل معطوب
زار رئي�ص منتدى املوؤ�ص�صات ورجل الأعمال علي حداد منزل 

الفنان الراحل معطوب الونا�ص بقرية تاوريرت بولية تيزي وزو، 

حيث قام بزيارة والدة و�صقيقة الفنان الراحل وتنقل اإىل املقربة 

اأين مت دفن جثمان الفنان من اأجل و�صع اإكليل من الزهور عليه.

اأدرار

الإرهابي«اأبوزو �سيدي
 عمر ي�سلم نف�سه 

�ّصلم اإرهابي نف�صه، اأم�ص الأحد 15 جويلية ، لل�صلطات الع�صكرية 

باأدرار بالناحية الع�صكرية الثالثة، بح�صب بيان لوزارة الدفاع الوطني. 

ويتعلق الأمر بامل�صمى “اأبوزو �صيدي عمر”، الذي التحق باجلماعات 

الإرهابية �صنة 2017، الإرهابي كان بحوزته ر�صا�ص )01( من نوع 

ديكتاريوف و�رصيطي )02( ذخرية بالإ�صافة اإىل كمية من الذخرية.

مفارز للجي�ش الوطني ال�شعبي

حجز بندقية �سيد و �سيارتني 
�سياحيتني

اأوقفت مفارز م�صرتكة للجي�ص الوطني ال�صعبي، خلل عمليات 

متفرقة بكل من البويرة/ن.ع.1 والأغواط/ن.ع.4، )04( اأ�صخا�ص 

وحجزت بندقية )01( �صيد و)312( وحدة من خمتلف امل�رصوبات 
ومركبتني )02( �صياحيتني.

ماجر و�سليماين يلحقان حمرز مبان�س�سرت

ت�سريح مقري ي�سنع احلدث 

خبر في 
صورة

اإىل غاية 22 من ال�شهر احلايل

بعثة اأوروبية تناق�ش يف اجلزائر 
ق�سايا الهجرة والإرهاب

تيزي وزو

ت�سجيل حالتني اعتداء 
جن�سيا على الأطفال 

تيزي  لولية  الرتبية  مديرية  �صجلت 
ل�صنة  الدرا�صي   امل�صوار  خلل  وزو 
على  جن�صيا  اعتداء  حالتني   2018
الرتبوية  املدار�ص  مبختلف  الأطفال 
الأوىل  احلالة  فان  م�صدرنا  ح�صب  و 
بدائرة  افرحونان  مبنطقة  �صجلت 
عني احلمام حيث اعتدى �صخ�ص على 
احلالة  اأما  البتدائية  يف  متمدر�ص 
ذراع  مبنطقة  �صجلت  فقد  الثانية 

امليزان حيث اأن املتهم الذي مت توقفيه من قبل م�صالح الأمن على خلفية 
اعتداءات  اإىل  اجلن�صني  كل  من  اأبناءهم  بتعر�ص  تفيد  التلميذ  ويل  �صكوي 
دون  اإىل منطقة معزولة  ال�صحية  باقتياد  قام  اإ�صتاده حيث  قبل  جن�صية من 
لفت اآية جهة و ميار�ص عليه الفعل املخل احلياء و على الفور و بعد التاأكد 

من �صحة املعلومة مت توقيف املتهم
ح-�ش

حمكمة احلرا�ش

�سيدة تهاجر نحو اأملانيا وترتك 
زوجها و اأبنائها اخلم�ش

يف واقعة تعك�ص حالة العديد من 
تتخبط  التي  اجلزائرية  الأ�رص 
الأ�رصي  التفكك  و  الإهمال  يف 
نحو  الهجرة  على  �صيدة  اأقدمت 
و  زوجها  تاركتا  اأملانيا  دولة 
بعدما  خلفها  اخلم�صة  اأبنائها 
اأنها  حياتها  �رصيك  اأمام  اإدعت 
�صتتوجه لهناك يف عطلة ق�صرية 

الأمد ق�صد زيارة �صقيقتها ، ليجد الزوج بعد اإنق�صاء مدة طويلة من 
الزوجة غيابيا  اإنتهت مبتابعة  البحث م�صطرا لرفع �صكوى ق�صائية 
وكيل  لها   ويطالب   ، احلرا�ص  اأمام حمكمة  العائلي  الإهمال  بتهمة 
وغرامة  نافذا  حب�صا  عام  عقوبة  بتوقيع  الزوج  بح�صور  اجلمهورية 

بقيمة 20 األف دج .

الدويل  اللعب  توقيع  مير  مل 
حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
�صيتي  مان�ص�صرت  فريق  مع 
الجنليزي وح�صوره عملية توقيع 

النادي  جلماهري  اأوتوغرفات 
دون اأن حتدث بع�ص الطرائف 
اجلزائريني  من  عدد  مع 
وقاموا  حا�رصين  كانوا  الذين 

املنتخب  زميلهفي  عن  ب�صوؤاله 
�صليماين  اإ�صلم  الوطني 
رفقته  با�صتقدامه  وطالبوه 
اإىل  �صيتي  املان  ل�صفوف 

جانب ا�صتف�صارهم عن الناخب 
ماجر  رابح  ال�صابق  الوطني 
حمرز  جعل  الذي  ال�صوؤال  وهو 

ينفجر بال�صحك.

ال�رصق  يومية  ذكرت 
نقل  اللندنية  الأو�صط 
مب�صدر  و�صفته  عما 
اأن   جزائري   حكومي 
ال�صوؤون  جلنة  من  وفدا 
الربملان  يف  اخلارجية 
اإىل  زيارة  بداأ  الأوروبي 
اجلزائر، ت�صتمر اإىل غاية 
احلايل،  ال�صهر  من   22
يبحث خللها مع عدد من 
امل�صوؤولني املحليني ملف 
وترحيل  ال�رصية  الهجرة 
املتحدرين  املهاجرين 
ال�صحراء،  جنوب  من 

ال�صاحل  مبنطقة  والأمن 
اإ�صافة  الأفريقي، 
رئا�صيات  مو�صوع  اإىل 
ال�رصاكة  واتفاق   ،2019
ب�صبب  املتعرث  الثنائي 
ا�صترياد  اجلزائر  وقف 
بع�ص  من  عدة  منتجات 

بلدان الحتاد الأوروبي.
امل�صدر  ذات  وقال 
الربملانية  البعثة  اإن 
اأكرث  »مهتمة  الأوروبية 
بالهجرة ال�رصية، وبالدور 
الذي توؤديه اجلزائر ملنع 
الو�صول  من  املهاجرين 

من  ال�صمالية  ال�صفة  اإىل 
حو�ص املتو�صط«،وكانت 
اجلزائرية  احلكومة 
من  طلباً  رف�صت  قد 
الحتاد  دول  بع�ص 
اإيواء  »مراكز  باإقامة 
فوق  للمهاجرين«  موؤقتة 
لوقف  كو�صيلة  اأرا�صيها، 
اأوروبا؛  اإىل  رحلتهم 
اإىل  لإعادتهم  متهيداً 
بلدانهم الأ�صلية. وعدت 
مبثابة  ذلك  اجلزائر 
»اأداء دور دركي يف �صمال 

اأفريقيا لفائدة اأوروبا«.

»الفنادق اجلزائرية ا�ستقطبت 10 اآلف عائلة«
اأكد وزير ال�صياحة وال�صناعات 
بن  عبدالقادر  التقليدية 
عملية  ،اأن  ،اأم�ص  م�صعود 
ت�صري  امل�صطافني  ا�صتقبال 
بوترية جيدة، م�صريا اإىل اأن 10 

للفنادق  توافدت  عائلة  اآلف 
الإ�صطياف  مو�صم  خلل 
خلل  م�صعود،  بن  وك�صف 
ال�صياحي  للمركب  زيارته 
ا�صتفادة  عن   ، بزرالدة، 

للإحتاد  املنت�صبني  العمال 
اجلزائريني  للعمال  العام 
 50 اإىل  ت�صل  تخفي�صات  من 
املطبق  ال�صعر  على  باملائة 
حاليا من املجمع واأ�صاف اأن 

اأزيد من 10 عائلة مقيمة حاليا 
مو�صم  مبنا�صبة  الفنادق  يف 
للإتفاقية  تتويجا  الإ�صطياف 

املوقعة موؤخرا
ف.ن�شرين



اأو�ضح وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
للجامعة  الدولة  دعم  اأن  حّجار  الطاهر 
اجلامعي  الطالب  اأن  مفيدا   ، يتوقف  لن 

يف  مليون   70 العمومية  اخلزينة  يكلف 
ماليني   5 من  اأكرث  يعادل  ما  اأي  ال�ضنة، 
يف ال�ضهر الواحد ،وك�ضف حجار الأم�س  

الدورة  فعاليات  اإطالق  خالل  مب�ضتغامن 
تطوير  لدرا�ضة  الدولية  للجنة  ال�ضبعني 
اأميزور بولية  اأن كلية  تعليم الريا�ضيات، 

للريا�ضيات  عايل  معهد  �ضتكون  بجاية 
ابتداء من الدخول اجلامعي املقبل.

اإميان لوا�س
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وزير الداخلية نورالدين بدوي

اجلزائر يف قلب حملة ت�سويه عرب ملف املهاجرين الأفارقة
.       الت�شدي للهجرة غري ال�شرعية للحد من تداعياتها

رف�س وزير الداخلية و اجلماعات املحلية نور الدين بدوي الإنتقادات التي وجهت للجزائر حول معاملة املهاجرين الأفارقة ،موؤكدا اأن اجلزائر تتعر�س حلملة 
ت�شويه من خالل ا�شتغالل ملف املهاجرين الأفارقة .

اإميان لوا�س 

نفى نور الدين بدوي الأم�س  خالل 
الثنائية  اللجنة  اأ�ضغال  انطالق 
اجلزائرية  احلدودية  ال�ضاد�ضة 
النيجريية من نظريه النيجري ماوجه 
ارتكابها  ب�ضاأن  تهم  من  لل�ضلطات 
للمهاجرين  ترحليها  اأثناء  جتاوزات 
الأفارقة ،م�ضريا اأن الإنتقادات التي 
اأ�ضا�س  ل  و  كاذبة  للجزائر  وجهت 
اجلزائر  اأن  ،موؤكدا  ال�ضحة  من  لها 
بالعك�س بذلت كل جمهوداتها لتقدمي 
املهاجرين   و  لالجئني  العون  يد 

الأفارقة .
بدوي  رف�س  ال�ضدد،  ذات  ويف 

اجلزائرية  العالقات  يف  الت�ضكيك 
هذه  خلفية  على  النيجرية 
اإ�ضتفحال  من  الق�ضية،حمذرا 
ظاهرة الهجرة الغري ال�رشعية ،داعيا 
بني  الثنائي  التعاون  اإلزامية   اىل 
الهجرة غري  اأجل جتنب  البلدين من 
بالب�رش  الجتار  ومكافحة  ال�رشعية 
الكثري  تهدد  ظاهرة  اأ�ضبح  الذي 
حماربة  مع  الإفريقية  الدول  من 
للحد  العنيف  والتطرف  الراديكالية 
هذا  عنها،  املنجرة  املخاطر  من 
ب�رشورة   بدوي  الدين   نور  وطالب 
اإعطاء الأولية للمناطق  احلدودية يف 
جتنب  اأجل  من  القت�ضادية  التنمية 
الإختاللت الإقليمية واإعادة التوازن 

غري  الهجرة  لظاهرة  للت�ضدي  لها  
ال�رشعية.

�رشورة  على  الداخلية  وزير  و�ضدد  
حتول  التي  ال�ضعوبات  كل  درا�ضة 
�ضنة  عليه  املتفق  تطبيق  دون 
احلدودية  املناطق  ولة  بني   2016
طريق  عن  والنيجر  للجزائر 
املجال  هذا  يف  باخلرباء  ال�ضتعانة 
احلدودية  املنطقة  تنمية  اأجل  من 
تعاين  احلدودية  املناطق  امل�ضرتكة 
ويف  التنمية  ديناميكية  تاأخر  من 
�ضياق اأخر،اأبرز  نور الدين بدوي اأن 
تاأخر  من  تعاين  احلدودية  املناطق 
ديناميكية التنمية،مفيدا اأن تدفقات 
الهجرة نحو املدن �ضببت اختاللت 

بني الأقاليم، كا�ضفا اأنه �ضيتم توجيه 
لأنها  احلدودية،  للمناطق  كبري  دعم 
الإقليم  تهيئة  اإ�ضكالية  على  تنطوي 
التنمية  تاأخر  ،اأن  املتحدث  واأو�ضح 
ونق�س القواعد الإنتاجية واخلدمات 
املدن  نحو  الهجرة  تدفقات  يزيد 
اأنه  م�ضريا  ال�ضمالية،  واملناطق 
التنمية  اإىل  الدعم  توجيه  من  لبد 
احلدودية  للمناطق  القت�ضادية 
والق�ضاء  الداخلية  التنمية  نحو 
تعرفها،مفيدا  التي  العراقيل  على  
و�ضع  اإىل  ت�ضعى  التي  احلكومة  اأن 
وحت�ضني  لتنميتها  عمل  برنامج 
ظروف معي�ضة �ضكانها ويحر�س على 
ويف  الإقليمية  الإختاللت  معاجلة 

الداخلية  ،ك�ضف وزير  �ضياق مت�ضل  
فريق  ت�ضكيل  عن  بدوي  الدين  نور 
مهمتهم  تكون  حيث  اخلرباء  من  
حتول  التي  ال�ضعوبات  كل  درا�ضة 
للمناطق  �ضاملة  تنمية  حتقيق  عن 
اجلزائر  مابني  الفا�ضلة  احلدودية 

احلفاظ  اإطار  يف  اأنه  والنيجر،معلنا 
و�ضع  �ضيتم  البلديني   اأمن  تعزيز  و 
املناطق  تنمية  بغية  عمل  خمطط 
�ضيكون  امل�ضرتكة،بحيث  احلدودية 
فعلي   لتعاون  وحتول  فا�ضلة  نقطة 

والتزام م�ضرتك لتحقيق التنمية .

على م�شتوى مطار هواري بومدين وميناء العا�شمة

جلنة برملانية تعاين ظروف 
ا�ستقبال اجلالية

للنظر يف هام�س ربح اخلبازين 

 ملف اأ�سعار اخلرب 
على مكتب اأويحيى 

اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  عاينت 
ال�ضعبي  باملجل�س  واجلالية  والتعاون 
اأفراد  ا�ضتقبال  ظروف   ، الوطني 
اجلالية الوطنية املقيمة باخلارج على 
م�ضتوى مطار اجلزائر الدويل هواري 
العا�ضمة  اجلزائر  وميناء  بومدين 
لأفراد  كبريا  توافدا  ي�ضهدان  اللذان 
يف  ال�ضيف  عطلة  لق�ضاء  اجلالية 

اأر�س الوطن.
بزيارة  اللجنة  هذه  اأع�ضاء  قام  وقد 
مطار  م�ضالح  ملختلف  ا�ضتطالعية 
من  اجلزائر  وميناء  بومدين  هواري 
مع  وحتدثوا  وجمارك  حدود  �رشطة 
خمتلف  من  الوافدين  اجلالية  اأفراد 
واإجراءات  ظروف  عن  البلدان 
اللجنة  رئي�س  عرب  وقد  ال�ضتقبال. 
ت�رشيح  يف  عفيف  �ضي  احلميد  عبد 
اللجنة   »ارتياح  عن  لل�ضحافة 

وفرتها  التي  والرتتيبات  للظروف 
العاملة  والهيئات  امل�ضالح  خمتلف 
اأفراد  ل�ضتقبال  وامليناء  باملطار 
لق�ضاء  باملهجر  الوطنية  اجلالية 
تنفيذا  باجلزائر  ال�ضيف  عطلة 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
اأن  اىل  م�ضريا  بوتفليقة«،  العزيز 
ظروف ا�ضتقبال اأفراد اجلالية »ت�ضجل 
وجود  رغم  لأخرى  �ضنة  من  حت�ضنا 
�ضتدر�ضها  التي  الختاللت  بع�س 
اللجنة بغر�س ايجاد حلول لها«،بدوره 
اأو�ضح مدير موؤ�ض�ضة ت�ضيري مطارات 
»كل  اأن  عال�س  الطاهر  اجلزائر 
واملادية جمندة  الب�رشية  الإمكانيات 
راحة  ل�ضمان  املطار  م�ضتوى  على 
مربزا   « اجلزائرية  اجلالية  اأفراد 
الدولية  املعايري  وفق  العمل  »يتم  اأنه 

املعمول به يف املطارات العاملية«.

الوطنية  الحتادية  رئي�س  اأكد 
يو�ضف  اجلزائريني،  للخبازين 
قلفاط، اأنه مت رفع ملفهم ملكتب 
يف  للنظر  وذلك  الأوىل،  الوزارة 
على  مدة  منذ  العالقة  امللفات 
مو�ضحا  الربح،  هام�س  راأ�ضها 
اأنهم عمدوا لتجميد اإ�رشابهم اإىل 
درا�ضة  من  احلكومة  انتهاء  غاية 
الحتادية  رئي�س  قال  ملفهم. 
اجلزائريني  للخبازين  الوطنية 
يو�ضف قلفاط، اأنه مت رفع ملفهم 
بعد  الأول  الوزير  مكتب  اإىل 
والرد،  الأخذ  من  مراحل  عدة 
التي  الكبرية  التجاذبات  وبعد 
من  كبرية  مراحل  وبلغت  عرفها 
بالدخول  اخلا�ضة  التهديدات 
ب�ضل  الوعيد  اآخرها  اإ�رشاب  يف 
اأن  قبل  الفطر  عيد  بعد  املخابز 
املطالب  مع  التدارك لحقا،  يتم 
املتعلقة بالتلويح عدة مرات برفع 

�ضعر اخلبزة.

واأ�ضار قلفاط اإىل اأن وزير التجارة 
وعد  قد  كان  جالب،  ال�ضعيد 
اخلبازين ب�ضمان هام�س ربح، من 
بالو�ضاطة  احلكومة  تكفل  خالل 
ق�ضد  واملطاحن،  اخلبازين  بني 
ب�ضعر  الفرينة  �رشاء  من  متكينهم 
خمفف، موؤكدا اأنه  �ضيتم حتديده 
احلكومة  ت�ضعه  خا�س  �ضلم  وفق 
ال�ضياق،  ويف  التجاري.   لن�ضاط 
مادة  اإن  املتحدث،  ذات  قال 
ي�ضن  كما  مدعمة  غري  اخلرب 
مادة  بل  املواطنني،  من  الكثري 
املدعمة،  هي  وحدها  الفرينة 
املواد  من  العديد  تبقى  حني  يف 
مدعمة  غري  �ضناعته  يف  الداخلة 
وحم�ضنات  الزيت  كاخلمرية، 
ا�ضتفادة  مللف  عائدا  اخلرب، 
ال�رشيع  والأكل  احللويات  �ضانعي 
غري  بطرق  املدعمة  الفرينة  من 

م�رشوعة. 
�شارة بومعزة

الطاهر حجار يك�شف :

الطالب اجلامعي يكلف اخلزينة 70 مليون يف ال�سنة

ال�شفري الرتكي يوؤكد:

حذرنا اجلزائر من وجود جماعتني اإرهابيتني على اأرا�سيها 

ال�شفري الفرن�شي باجلزائر

الإقت�ساد اأوىل من الذاكرة

مفت�شية العمل لولية اجلزائر

اإ�سراب تقنيي �سيانة الطائرات باجلوية اجلزائرية غري �سرعي

باجلزائر  الرتكي  ال�ضفري  ك�ضف 
حممد بوروي اأن ال�ضلطات الرتكية 
اجلزائرية  نظريتها  اأخطرت 
اإرهابيتني  جمموعتني  بوجود 
قال  و  اجلزائرية،  الأرا�ضي  على 
حممد  باجلزائر  الرتكي  ال�ضفري 
ال�ضحفية  الندوة  خالل  بوروي، 
التي نظمها اأم�س  مبقر ال�ضفارة 

الرتكية  ال�ضلطات  اأن  بالعا�ضمة، 
اجلزائرية  نظريتها  حذرت 
جمموعتني  وجود  بخ�ضو�س 
باجلزائر،  تن�ضطان  اإرهابيتني 
دون تو�ضيح الكثري من التفا�ضيل، 
يتعلق  الأمر  اأن  بذكر  مكتفيا 
وهو  ومنظمة،  خا�ضة  مبدر�ضة 
فتح  مبجموعة  ربطها  يعني  ما 

من  الكثري  اأ�ض�س  الذي  غولن  اهلل 
مبدار�س  تتعلق  التي  ال�ضبكات 

خا�ضة وم�ضت�ضفيات وما �ضابه.
وعمد ال�ضفري الرتكي خالل الندوة 
النقالب  لذكرى  خ�ض�ضت  التي 
اأن  التاأكيد  اإىل   ،2015 الع�ضكري 
احلركة النقالبية جتاوزتها تركيا 
بفعل تفاعل ال�ضعب الرتكي، موؤكدا 

غولن،  اهلل  فتح  حلركة  ح�ضارهم 
واأن ال�ضلطات الرتكية قامت بو�ضع 
كل ن�ضاط النقالبيني حتت رقابة 
باخلارج،  فروعها  منها  الدولة 
املوؤ�ض�ضات  بع�س  وجود  ظل  يف 
ال�رشعية  خارج  تعمل  كانت  التي 

بح�ضبه.
�شارة بومعزة

كزايف  الفرن�ضي  ال�ضفري  عمد 
دريانكور اإىل حماولة القفز على 
بيان  اأكد  حيث  الذاكرة،  ملف 
»الو�ضط«  تلقت  الذي  ال�ضفارة 
ن�ضيان  ميكن  ل  اأنه  منه،  ن�ضخة 
البلدين  بني  امل�ضرتك  املا�ضي 
اإل اأنه ينبغي الرتكيز حول كيفية 

جعله نقطة قوة من خالل تفعيل 
التاريخ امل�ضرتك ولي�س العك�س، 
عائدا بال�ضورة اإىل زيارة الرئي�س 
ماكرون  اميانويل  الفرن�ضي 
ر�ضالة  مثلت  اأنها  قال  التي 
البلدين، وعرّب  للعالقة بني  قوية 
�ضعادته  عن  الفرن�ضي  ال�ضفري 

اجلزائر،حيث  يف  لالإحتفال، 
هذا  يف  راأيه  يغري  لن  “اأنه  قال 
البلد،لقد وجدت ذلك البلد الذي 

اأحببته”.
ل�رشورة  اأ�ضار  ثانية  جهة  من 
وجود تبادل ثقايف، وحواري بني 
فرن�ضا واجلزائر، من خالل تنفيذ 

غرار،  على  ملمو�ضة،  م�ضاريع 
واأو�ضح  بوهران.  بيجو  م�ضنع 
دريانكور، اأن العالقة بني فرن�ضا 
وتتجاوز  لها،  مثيل  ل  واجلزائر 
كل الأ�ضئلة والتوترات التاريخية، 

وهي عالقة ل تتزعزع.
�س.ب

لولية  العمل  مفت�ضية  قالت 
العا�ضمة اأن الإ�رشاب املفرت�س 
الذي دعت اإليه النقابة الوطنية 
لتقنيي �ضيانة الطائرات باجلوية 
ال�رشعية  اإىل  يفتقد  اجلزائرية 
ب�ضبب عدم الأخذ بعني العتبار 
اجلماعية  التفاقات  مل�ضمون 
يف العمل،و كرد فعل نقل موقع 
قيادة  اأن  الإلكرتوين  بر�س  �ضبق 
مرا�ضالت  ويف  املعنية  النقابة 
لولية  العمل  مفت�ضية  بني 

اجلزائر، ونقابة التقنيني، حتوز 
منها،   ن�ضخ  على  بر�س”  “�ضبق 
التقنيني  العمل  مفت�ضية  دعت 
الذي  اإىل تعليق قرار الإ�رشاب 
اإ�ضعار مت  اأعلنو عنه من خالل 
تقدميه لإدارة ال�رشكة ومفت�ضية 
قرار  اأن  اعتبار  على  العمل، 
ال�رشاب مت وفق اإجراءات غري 

قانونية.
ويف ردها على املرا�ضلة، قدمت 
النقابة امل�ضتقلة لتقنيي �ضيانة 

كرونولوجيا  عر�ضا  الطائرات، 
اتخاذ  �ضبقت  التي  لالأحداث 
اإىل  اإ�ضافة  ال�رشاب،  قرار 
�ضبقته،  التي  الجراءات  جملة 
الدارة  مع  احلوار  و�ضول  منها 
اأ�ضهر،  منذ  م�ضدود  طريق  اإىل 
ملفت�ضية  املتكررة  ومرا�ضالتها 
جل�ضة  وعقد  للتدخل  العمل 
يتم ح�ضبها(،  ما مل  )وهو  �ضلح 
اجلمعية  ا�ضتدعاء  اإىل  و�ضول 
 2 يوم  العادية  غري  العامة 

بح�ضور ممثلي  اجلاري  جويلية 
الدارة والت�ضويت باأزيد من 92 
اإىل  العودة  خيار  على  باملائة 

ال�رشابات.
عربت  تكميلية،  مرا�ضلة  ويف 
لتعليق  ا�ضتعدادها  عن  النقابة 
ال�رشط  هو  كان  غذا  ال�رشاب 
الوحيد من قبل املفت�ضية للقيام 
ال�ضلح  جل�ضة  وعقد  بعملها، 
اجلوية  واإدراة  النقابة  بني 

اجلزائرية.



عملية  �إجناز م�شاريع 
�لكهرباء و�لغاز 

م�شتمرة  �إىل غاية 2020
 

 اأكد الرئي�س املدير العام ملجمع 
�سونلغاز حممد عرقاب اأن الهدف 
يف  لنا  يتمثل  الأ�سا�سي  بالن�سبة 
بوا�سطة  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 
نعمل  التي  الكربى  الإجنازات 
على  حتقيقها  اأجل  من  جاهدين 
عن  هذا  الواقع  وياأتي  اأر�س 
امل�ساريع  اإجنازات  درا�سة  طريق 
والتي  والغاز  بالكهرباء  املتعلقة 
اإىل  اإجنازها  عملية  �ست�ستمر 
ال�سبكة  2020  من  ناحية  غاية 
العايل،  موؤكدا  والتوتر  الكهربائية 
الكهرباء  جمال  يف  �سونلغاز  اأن 
واملتو�سط  املنخف�س  والتوتر 
اخلطوط  من  كلم  األف   350 اأجنز 
 ، الوطني  امل�ستوى  على  التوتر 
م�سيدا بهذا الإجناز العظيم ح�سبه 
والذي جاء بف�سل  جمهودات عمال 
باملئة  مئة  اأن  �سونلغاز، مو�سحا 
من  املنجزة  الأعمال  حجم  من 
بالعتماد  اأجنزت  �سونلغاز  طرف 
واخلربات  الأيادي  على  الكلي 
عرب  املجال  هذا  يف  اجلزائرية 
واآليات  واملخططات  الدرا�سات 
 5000 لديها  ف�سونلغاز  التفكري 
�سنقوم  اأننا  متعهد  حيث  األف 
لإجناز  الطرق  اأجنع  با�ستخدام 
العايل  التوتر  م�ساريعنا  يف 
عالية  وبجودة  �رسيعة  بطريقة 

وبتكلفة قليلة .
 

�إن�شاء حمطة »كاب 
جنات«  لتوليد �لكهرباء 

بطاقة 1200 ميغاو�ط
 

�سونلغاز  اأن  املتحدث  ذات  اأ�سار 
على  الكهرباء  اإنتاج  يف  حققت 
األف   18.000 الوطني  امل�ستوى 
العمل  اإ�سافة  اإىل  ميغاواط 
حمطة  كربى  اإن�ساء  على 
وجديدة  لتوليد الكهرباء واملتمثلة 
كاب جنات«  الواقعة   « يف حمطة 
 1200 بطاقة  �رسق بومردا�س 
بتجهيزات  ميغاواط  والتي  تعمل 
على  �ستقوم  متطورة  والتي  جد 
وليات  ثالث  يف  الكهرباء  امداد 
م�سطفى«  »�سي  واملتمثلة  يف 
بولية  ، و«اأقبو«  بومردا�س  بولية 
البليدة  بولية  بجاية  و«العفرون« 
بال�سبكة  بتحويلها  تقوم  والتي 
الوطنية لكهرباء لت�سل اإىل تغطية 
الوطن  �سمال  كامل  يف  �ساملة 

عرقاب  باجلهود  ،  م�سيدا 
الكبرية  لل�رسكة اجلزائرية لت�سيري 
توجد  حيث  الكهرباء  نقل  �سبكة 
العالية  اخلطوط  كلم  من   29242
ذلك  4079  يف  مبا  العالية  واجلد 
كلم  يف 400 كيلو فولط ولديها 328 
الكهربائية  املحولت  حمطات 
فرعية  حمطة   17 ذلك  يف  مبا 
بالإ�سافة اإىل ذلك ، يخطط مدير 
تطوير  الكهرباء  اإىل  نقل  �سبكة 
خالل  2027  من  بحلول  جهازه 
اخلطوط  كلم  من   24506 حتقيق 
اجلديدة  و 420 حمطة �ستخ�س�س 
كمحولت كهربائية اإ�سافية وعليه 
فاليوم تتطور �سبكة النقل الوطنية 
ب�رسعة 1500 كلم يف ال�سنة  فلقد 
قدر رقم اأعمال �رسكة �سونلغاز يف 
2017 ، 49669 مليار دينار وو�سلت 
قيمة الأرباح غلى 5086 مليار دينار 

يف العام املا�سي .
 

نطمح للو�شول �إىل 
15.700 ميغاو�ط  خالل 

ف�شل �ل�شيف
 

دعا  �سلة   ذي  �سياق  ويف 
العمل  عرقاب  اإىل  حممد 
فيما  ناجحة  جتربة  على  حتقيق 
العايل  التوتر  يخ�س  خطوط 
قدرات  حيث  بلغت  العايل  واجلد 
ال�سنة  1500  يف  احلالية  الإنتاج 
كلم  وياأتي هذا  يف اإطار ال�رساكة 
واملوؤ�س�سات  بني  �سونلغاز 
وال�رسكات اجلزائرية اخلا�سة عن 
من  جنب  اإىل  جنبا  طريق  العمل 

اأجل حتقيق24.000 كلم يف 2028 
،  فيما مل يخف ذات املتحدث عن 
تاأخر يف اإجناز اخلطوط وال�سبكات 
العمل  الأ�سا�س ف�سيتم  وعلى هذا 
�سبكة  بخلق  العملية  ت�رسيع  على 
ففي  الكهرباء  انتاج  لتغطية 
اإىل  14.300  و�سلنا   2017 �سنة 
جلنة  تتوقع  حني  ميغاوط  يف 
يف  زيادته  اإىل  الكهرباء  �سبط 
واأوت  جويلية  املمتدة  بني  الفرتة 
من ف�سل ال�سيف 2018 لي�سل اإىل 

15.700 ميغاواط .
 

�العتماد على �لكفاء�ت 
�جلز�ئرية يف �ال�شتثمار 

�خلارجي ل�شونلغاز
 

ا�ستثمار  عن  عرقاب  ك�سف  كما 
�سونلغاز اخلارجي بالعتماد على 
الو�سائل  و  اجلزائرية  الكفاءات 
نقوم  والتي  اجلزائرية  واملعدات 
اإ�سافة  للدرا�سة  حمليا  بت�سنيعها 
�سيتم  للخطوط  حيث  البحثية 
ال�ستثمار يف دول ال�ساحل يف املدى 
هذا  والبعيد  وياأتي  املتو�سط 
واملغرب  حيث  تون�س  من  بطلب 
ة  د يا لز     معهما     ق تفا ل ا     مت
هذين  يف  الكهرباء  اإنتاج  كميات 
اإ�سافة لت�سعيد  البلدين ال�سقيقني 
التبادلت بينهما حيث توقع الزيادة 
ال�رسيك  مع  حجم  التبادل  يف 
يف  وكانت  البداية  التون�سي  ، 
مت�س  جمال  ليبيا  عملية  مع  اأول 
�سيانة  يف  واملتمثلة  اخلدمات 
من  وهذا  الكهرباء  حمطات 

ليبيا يف  يف  اخلطوط  اأجل  تقوية 
التبادلت  من  اأن هذه  حني اعترب 
للجزائر  بالفائدة  تعود  ان  �ساأنها 
�ست�ساهم  اقت�ساديا  لكونها 
اإىل  ال�سعبة  العملة  اإدخال  يف 

اجلزائر.
 

دينار حجم  58 مليار 
�لديون على �مل�شتوى 

�لوطني و42 باملائة 
للبلديات

املايل  للعجز  بالن�سبة  اأما 
الرئي�س  اأو�سح  للموؤ�س�سة،  
�سونلغاز  ملجمع  العام  املدير 
قدمت  اجلزائرية  الدولة  اأن 
املدى  طويلة  قرو�سا  ل�سونلغاز 
املالية  �سد  احلاجيات  اأجل  من 
وعليه فلقد قمنا باإعطاء الأولوية 
بالكهرباء  املتعلقة  للم�ساريع 
اأن حجم ديون  اأ�سار  والغاز ، فيما 
 58 بلغ  الوطني  امل�ستوى  على 
مليار دينار والتي �سملت البلديات 
حني  يف  واملوؤ�س�سات  والإدارات 
 42 بـ   بلغت  ديون  البلديات 

باملائة.
 

 مل ن�شجل �أي 
�نقطاعات كربى للكهرباء 

يف �جلنوب �جلز�ئري
 

الكهربائية  النقطاعات  وعن 
املتكررة يف ف�سل ال�سيف اأكد  حممد 
الكاملة  لفرق  اجلاهزية  عرقاب  عن 
يف  ال�رسيع  للتدخل  �سونلغاز  �رسكة 
كهربائي  انقطاع  اأي  ت�سجيل  حالة 
اأننا  الوطني  قائال  امل�ستوى  على 
ف�سل  يف  احلرارة  درجة  ان  لحظنا 
اأنه  غلى  درجة   48 فاقت  ال�سيف 
يف  انقطاعات  كربى  اأي  ن�سجل  مل 

مناطق اجلنوب اجلزائري .
 

تن�شيب �خلطوط ذ�ت 
�لتوتر �لعايل يف �الأحياء 

�ل�شكنية مدرو�س تقنيا
 

اخلطوط  تن�سيب  يتعلق  فيما   اأما 
الأحياء  يف  العايل  التوتر  ذات 
ال�سكنية ،قال عرقاب اأن هذه العملية 
على  فيها  اعتمدنا  تقنيا  مدرو�سة 
ل�سمان  عاملية  ومقايي�س  معايري 
عن  ك�سف  فيما   ، املواطنني  حماية 
بالتعاون  ال�سلطات  املحلية  حر�س 
على  اأجل  الق�ساء  من  �سونلغاز  مع 
الكهربائية  الكوابل  �رسقة  ظاهرة 

وطنيا .  

�لرئي�س �ملدير �لعام ملجمع �شونلغاز حممد عرقاب

حكيم مالك  

�إن�شاء حمطة »كاب جنات«  لتوليد 
�لكهرباء بطاقة 1200 ميغاو�ط
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.           نطمح للو�شول �إىل 15.700 ميغاو�ط  خالل ف�شل �ل�شيف
.        58 مليار دينار حجم �لديون على �مل�شتوى �لوطني و42 باملائة للبلديات

نقابة عمال �شونلغاز

ميكن تقلي�ص �لأ�شعار 
بن�شبة 70 باملائة 

.     حت�شري الطالق حملة حملة »لندفع 
فاتورة كهربائية �أقل« قريبا 

�سونلغاز،  عمال  نقابة  اأعلنت 
»معا  حملة  اإطالق  عن 
كهربائية  فاتورة  لندفع 
التعريف  خالل  من  اأقل«، 
الكهربائية  التعريفات  باأنواع 
رئي�س  داعني  املوجودة، 
اجلمهورية للتدخل بدل ترك 
العمال يف مواجهة املواطنني 
ت�سهده  الذي  الرتفاع  بعد 
النقابة  عادت  الفواتري. 
الكهرباء  لعمال  امل�ستقلة 
فتح ملف  اإىل  موؤخرا  والغاز، 
تغرق  اأنها جتاوزات  توؤكد  ما 
ح�ساب  على  الإدارة  و�سطها 
العمال، معتربين اأن ا�ستمرار 
اإقناع  اجتاه  يف  ي�سري  الو�سع 
هذه  بخ�سخ�سة  العام  الراأي 
الرمزي  بالدينار  ال�رسكات 
هذا  حماربة  اأجل  من 
الف�ساد، م�ست�سهدين باعتماد 
وجود  عن  النقابة  واأكدت 
معتمدة  خمتلفة  تعريفات 
الكهرباء  �سبط  �سلطة  من 
والغاز �سينخف�س من خاللها 
الكهربائية  فاتورته  ثمن 
 ،2016 منذ  رفعها  مت  بعدما 
املعتمدة  ال�سيا�سة  بدل 
الدعوة  على  واملقت�رسة 
ال�ستهالك،  يف  للتق�سف 
نظام  تغيري  عرب  وذلك 
تعريفتهم، حيث �سي�ستفيدون 
من تخفي�سات مهمة جدا قد 
ت�سل اإىل 70 باملائة تخفي�س 

يف فاتورتهم الكهربائية .
العمال  ترك  انتقدوا  كما 
مع  م�ستمرة  مواجهة  يف 
املواطنني ب�سبب ارتفاع ثمن 
بحيث  الكهربائية  الفاتورة 
منبوذا  الكهرباء  رجل  اأ�سبح 
ب�سبب  املواطنني  طرف  من 
�سوء التوا�سل وحتول م�سريي 
للخدمة  م�سري  من  ال�رسكة 
اأجل  من  م�سري  اإىل  العمومية 
مرتفعة  مالية  ت�سيري  منحة 

عك�س ما كان عليه امل�سريين 
حد  على  ال�سبعينات،  �سنوات 

و�سفهم.
القيام  يف  املطالب  وحددوا 
للمواطنني  تو�سيح  بحمالت 
الطاقوية  التعريفات  حول 
للمواطن   والفوائد  ومزاياها 
بدل  التعريفات  تغيري  طرق 
يعترب  زبون  اإقناع  حماولة 
م�ستهلك كبري للكهرباء بحكم 
اإ�ستهالكه  برت�سيد  عمله، 
توجيه  م�سفني  للطاقة، 
الطلب ل�سلطة �سبط الكهرباء 
والفعال  اجلدي  للعمل  والغاز 
ال�رسكة  مراقبة  اأجل  من 
وتوزيع  لنتاج  الوحيدة 
على  واحلر�س  الكهرباء 
م�سعدين  للقانون،  تطبيقها 
اجلمهورية  لرئي�س  مطالبهم 
املوؤ�س�سة  هذه  هيكلة  لإعادة 
م�سوؤولني  تن�سيب  و  الرقابية 
من  يتقلدوا  مل  راأ�سها  على 
�رسكة  يف  م�سوؤوليات  قبل 
من  ذلك  اأن  قائلني  �سونلغاز، 
مل�سوؤول  ميكن  »فكيف  باب 
يراقب  اأن  بال�رسكة  �سابق 
م�سوؤوله  اأو  �سديقه  اأو  زميله 
ال�سابق يف نف�س ال�رسكة ؟؟«. 
حتر�س    اأنها  اأ�سافت  كما 
وك�سف  املواطن  اإر�ساد  على 
واأنها  هي،  كما  احلقيقة 
حتر�س على حت�سني اخلدمة 
اأنها  قالت  التي  العمومية، 
الرداءة،  باجتاه  اأكرث  تنجر 
حملة  اإطالق  عن  معلنني 
معا   « �سعار  حتت  وطنية 
كهربائية  فاتورة  �سندفع 
للتو�سيح  �ستخ�س�س   « اأقل 
التعريفات  اأنواع  للمواطنني 
الكهربائية املوجودة، الفائدة 
يقوم  من  منها  �سيتفيد  التي 
بتغيري تعريفته وكيفيات تغيري 

التعريفات.
�شارة بومعزة 

مت �أم�س جتميع �شركات �لتوزيع ل�شركة �شونلغاز يف موؤ�ش�شة �لتكوين يف جمال �لكهرباء و�لغاز بنب عكنون باجلز�ئر 
�لعا�شمة  �أين متت مناق�شة مو�شوع  حول خطوط �لتوتر �لعايل و�جلد عايل  يف �إطار �ل�شر�كة ر�بح ـ ر�بح بح�شور �لرئي�س 

�ملدير �لعام ملجمع �شونلغاز حممد عرقاب ،ور�ي�س عبد �حلميد �ملدير �لعام لل�شركة �جلز�ئرية لتوزيع �لكهرباء و�لغاز
     . GRTE  لكهرباء� نقل  �شبكة  لت�شيري  SDC و�ل�شركة �جلز�ئرية 
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وهران

�سكان عني الرتك يحتجون 
على تو�سع البناءات فو�سوية 
بنايات  هدم  قرارات  لتنفيذ  انتظار  من  �سنوات   5 بعد 
لدولة  تابعة  عقارات  فوق  �سيدت  قانونية  غري  فو�سوية 
خ�س�ست لإن�ساء م�ساحات خ�رضاء،و اأخرى ملك للخوا�ص 
، اإحتج �سباح اأم�ص �سكان بلدية عني الرتك �سد ممطالة 
امل�سوؤلني املحليني من تاأدية مهامهم،و تهربهم من تطبيق 
ت�سييد  ومنع  العقار  مافيا  مبحاربة  القا�سية  القوانني 
اأثار  من  يرتتب عنها  نظرا ملا  فو�سوية،و هدمها  بنايات 
�سلبية وخيمة تولد اأوكارا للمجرمني و امت�سا�سا للعقارات 

و ه�سما حلق املحتاجني فعال ل�سكنات اجتماعية.
فبح�سب ما �رضح به املحتجون ل » الو�سط« : » ال�سكنات 
فو�سوية تخنقنا و تنغ�ص علينا حياتنا برغم من اأن رئي�ص 
بلدية عني الرتك ال�سابق ال�سيد طباق �رضيف اأ�سدر قرارت 
هدم ل�سكنات فو�سوية �سيدها جمموعة من جمرمني فوق 
اأرا�سي تابعة لدولة مبنطقة امل�سماة حي 50 م�سكن وراء 
�سمباك الواقعة بعني الرتك،و لكن القرار بقي حربا على 
ورق منذ اإ�سداره �سنة 2014 باأ�سبوع واحد من ت�سييد تلك 
�سكنات فو�سوية اإىل غاية اليوم الأمر الذي �ساعف عدد 
�سكنات ب�سبب متاجرة مافيا عقار بها،فمن غري معقول اأن 
تظل تلك القرارت املطابقة للقوانني خم�ص �سنوات دون 

اأن تنفذ بدون حجة مقنعة ».
وجهها  التي  ال�سارمة  الولئية  التعليمات  من  برغم  و 
وايل ولية وهران ال�سيد مولود �رضيفي جلميع م�سوؤلني و 
بناء  من  �سخ�ص  اأي  مبنع  حملية  بلديات  و  دوائر  روؤ�ساء 
اأن  �سيدت حديثا، معتربا  التي  تلك  �سيما  �سكن فو�سوي، 
الظاهرة،مهما  هذه  على  للق�ساء  تهدف  الدولة  �سيا�سة 
ت�سهد  التي  ال�ساحلية  ببلديات  الظروف،خا�سة  كانت 
الفو�سوية تت�سدرها بلدية عني  ال�سكنات  تو�سعا كبريا يف 
ملح  يف  بني  فو�سوي  �سكن  األف   3000 يفوق  مبا  الرتك 
الب�رض دون تدخل من قبل م�سوؤولني حمليني،حيث و�سلت 
الأمور حلد بناء فيالت فاخرة من طوابق متعددة وبنمط 
وثائق،  اأي  على  يحوزون  ل  اأ�سحابها  ع�رضي  عمراين 
ومن بني املفارقات اأنها �سكنات مت ربطها ب�سبكتي املاء 
والكهرباء،�سيدت فوق �سواطئ و اأرا�سي فالحية وعقارات 
يعد  املواطنني،مما  اأرا�سي  على  بتعدي  وحتى  عمومية 

خطرا حقيقيا.
الأمر  وهران،  بولية  ل�سلطات  العقار  بارونات  حتدي  و 
الذي �سوه العمران و اأفقد املنطقة طابعها ال�سياحي التي 
�سعت ال�سلطات اإىل جعلها قطبا اإ�سرتاتيجيا جللب ال�سياح 
تزامنا مع مو�سم الإ�سطياف ل�سنة 2018 بولية وهران التي 
تعرف توافدا قيا�سيا ل�سياح من داخل و خارج الوطن ، لكن 
فو�سوية  للبناءات  ا�سبحت مملكة  اأنها  هو  املرير  الواقع 
الإطار  ذات  يف  العقار،و  لـمافيا  مربحة  جتارة  باإمتياز،و 
زعالن  الغني  عبد  لوهران  ال�سابق  الوايل  �رضح  اأن  �سبق 
بوجود تواطوؤ وا�سع من قبل م�سوؤويل البلديات �ساعد على 
تنامي الظاهرة التي اأخذت اأبعادا خطرية بوهران،خا�سة 
مع تاأكد �سكان املواقع الفو�سوية اأنه �سيتم ترحيلهم بعد 
اأن ركزت ال�سلطات الولئية على ملف الق�ساء على ال�سكن 

الفو�سوي.
لي�ستغل �سكان مرحلون الو�سع و يحّولون بيوتهم لأقاربهم 
القادمني من وليات اأخرى ب�سبب عدم تهدمي هذه ال�سكنات 
توزيع  ليبقى  مرة  كل  ال�سيناريو يف  نف�ص  بتكرار  وال�سماح 
هذه  على  يق�سي  ل  بوهران  الإجتماعية  ال�سكنات  اآلف 
روؤ�ساء  جهود  تت�سافر  مل  متوا�سلة،ما  دامت  ما  الظاهرة 
البلديات لكونهم هم امل�سوؤولون ب�سكل مبا�رضعلى التدخل 
وهدم البنايات الفو�سوية، فالقانون مينح لهم اأحقية هدم 
اأيام، وعرجت امل�سادر  اأي �سكن غري مرخ�ص يف اأجل 8 
ذاتها على ما ورد يف اجلريدة الر�سمية رقم 51 املوؤرخة يف 
15 اأوت 2004، حيث اأن املادة 6 التي جاءت معدلة للمادة 
املجل�ص  رئي�ص  باأن  توؤكد   ،29/90 رقم  القانون  من   73
البلدي والأعوان املوؤهلني قانونا يتوجب عليهم زيارة كل 
البنايات يف طور الإجناز والقيام مبعاينات، وطلب الوثائق 
التقنية اخلا�سة بالبناء والإطالع عليها يف اأي وقت يف حني 
ن�ست املادة 11 املت�سمنة للمادة 76 مكرر 3 اأن املخالفة 
اأو  املنجز  البناء  مطابقة  اإما  احلالة  ح�سب  عليها  يرتتب 
 76 للمادة  املت�سمنة   12 املادة  وذهبت  بهدمه،  القيام 
يتعني  دون رخ�سة،  ينجز  البناء عندما  باأن  لتبني   4 مكرر 
على العون املوؤهل قانونا حترير حم�رض اإثبات املخالفة 
واإر�ساله اإىل رئي�ص املجل�ص البلدي والوايل املخت�سني يف 
اجلزائية،  للمتابعات  ومراعاة  �ساعة،   72 يتعدى  ل  اأجل 
ي�سدر رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي املخت�ص قرار هدم 
حم�رض  اإ�ستالم  تاريخ  من  اإبتداء  اأيام   8 اأجل  يف  البناية 
رئي�ص  تق�سري  حال  ويف  املهلة  اإنق�ساء  وعند  املخالفة، 
البناية  بهدم  قرارا  الوايل  ي�سدر  املعني  البلدي  املجل�ص 
يف اأجل ل يتعدى 30 يوما فهل يطبق قانون بدولة القانون 
و ي�ستجاب ملطالب حمتجني بعد اإنتظار تنفيذ 5 �سنوات 

بدل من اإنتظار 30 يوما.
ي.ي

حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
توقيع  اأم�ص   بالعا�سمة  راي�ص  مراد  بئر 
حق  يف  نافذا  حب�سا  �سهرا   18 عقوبة 
�ص،   « فاي�سبوكي  مدون  و  جامعي  طالب 
ن�رض  و  �سحفي  �سفة  انتحل  �ساملي«  
من  وجه  من�سورا  ال�سخ�سية  �سفحته  عرب 
النهار »   « اتهامات خطرية ملجمع  خالله 

الكوكايني  يتهمهم فيها بال�سلوع يف ق�سية 
،وهي  البو�سي«  ق�سية   « با�سم  املعروفة 
انتحال  بتهمة  لأجلها  توبع  التي  الوقائع 
قانونا  الغري وممار�سة مهنة منظمة  هوية 
بطريقة غري �رضعية و القذف بعد و�سعه 
العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�ص  رهن 

باحلرا�ص .
من جهته مل ينكر املتهم ما ن�سب اليه غري 
انه نفد  نيته يف انتحال �سفة �سحفي وانه 
قانون  ا�ستعمل حق قانوين �رضعه وكر�سه 
ا�ستخدام  يف   2012 يف  ال�سادر  الإعالم 

فكرته  لإي�سال  كمنرب  اللكرتونية  املواقع 
الإعالم  يف  طالب  انه  املتهم  وك�سف 
وهو  املا�سرت  ل�سهادة  التح�سري  وب�سدد 
ما كان ي�رضح به ملتابعي �سفحته معتربا 
اأن ما قام به جمرد انتقاد ملهنة ال�سحافة 
يف  تواطوؤها  واتهم   بها  العمل  وطريقة 
يت�رضف  ل  واأنه  العام   الراأي  ت�سليل 
من  اأكرث  تكتل   باملقابل  اإليها  بالنت�ساب 
من  الوليات  خمتلف  من  حمامني  ت�سعة 
بينهم نقابة البليدة واملدية والعا�سمة وكذا 
ق�سنطينة للدفاع عن املتهم اأم�ص وطالبوا 

به   قام  ما  اأن  واعتربوا  بالرباءة  جميعهم 
منهم  اجلزائريني  اأغلب  اأن  عادي  اأمر 
�سفحاتهم  ا�ستخدموا  عادين  مواطنني 

لن�رض اأرائهم .
اأن  ك�سف  ال�سحية  دفاع  مرافعة  وخالل 
جراء  كبري  لأ�رضار  تعر�ص  الأخري  هذا 
املتهم  قبل  من  طالته  التي  املن�سورات 
العام  الراأي  لدى  كبريا  اأثرا  وخلفت 
واملوطنني بذليل حجم الت�سالت اليومية 
التي كانت تردهم لال�ستف�سار حول �سحة 

املعلومات املن�سورة . 

ل/منرية

بالعا�سمة  راي�ص  مراد  بئر  تابعت حمكمة 
بتهمة  �سابق  دبلوما�سي  جنل   اأم�ص 
امل�ساركة يف �رضقة  هاتف نقال من طفل 
م�سبوق  و  خمدرات  مدمن  مع  بتواطئ 
بعدما  �سنة    25 العمر  من  يبلغ  ق�سائي  
وهو  ال�سارع  من  الأخري  هذا  ا�ستدرجه 

ب�سدد اللعب رفقة اأ�سدقائه .
الق�سائية  الرقابة  حتت  وهو  الأول  ليمثل 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  الثاين  و�سع  فيما 
باملوؤ�س�سة العقابية باحلرا�ص اأمام حمكمة 

احلال و يقومان ب�رضد الوقائع حيث ك�سف 
امل�سادف  الوقائع  بيوم  اأنه  الثاين  املتهم 
متواجدا  كان  وبينما  الفارط  لالأ�سبوع 
وبحوزته  �سغري  طفل  �ساهد  بال�سارع 
لقتناء  للمال  حاجته  ول�سدة  نقال  هاتف 
فناداه    �رضقته   فكرة  راودته  املهلو�سات 
وبعد  منه  بالقرب  اجللو�ص  منه  طلب  و 
جماراته باحلديث طلب منه منحه هاتفه 
ل�ستخراج  �رضيحته  بو�سع  ليقوم  النقال 
وفر  مبا�رضة  فباغته  منها  الأرقام  بع�ص 

لت�سليح  �سديقه  ملحل  وتوجه  بالهاتف 
املتهم  هناك  ف�سادف  النقالة  الهواتف 
الأول الذي كان ب�سدد ممار�سة هوايته يف 
ت�سليح الهواتف فطلب منه ت�سليح الهاتف 
عليه  فعر�ص  ذلك  رف�ص  اأنه  غري  جمانا  
اقتنائه مقابل مبلغ 1200 دج ليقبل املتهم 
الثاين العر�ص و يدفع ثمنه مبا�رضة ، وبعد 
بناءا  توقيفه  مت  ذلك  من  �ساعتني  حوايل 
ال�سحية  والدة  بها  تقدمت  �سكوى  على 
بجرم  املتابع  الثاين  املتهم  جهته  من   ،

اأنكر علمه مب�سدر  امل�ساركة يف ال�رضقة  
الهاتف و اأكد اأن حالته املي�سورة كونه اإبن 
دبلوما�سي �سابق و اإطار يف �رضكة عمومية 
تابعة لوزارة ال�سناعة ، جتعله يف غنى عن 
 ، البخ�ص  املبلغ  بهذا  نقال  هاتف  اقتناء 
ويف  العام  احلق  ممثل  جهته  من  ليطالب 
عامني  عقوبة  بتوقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل 
حب�سا نافذا يف حق املتهم الثاين و تطبيق 

القانون يف حق الثاين .
 ل/منرية

العقد  يف  �سابني  احلرا�ص  حمكمة  تابعت 
جامعي  طالب  اأحدهما  العمر  من  الثاين 
بتهمة ال�رضقة بالعنف على خلفية الإ�ستباه 
العقد  يف  فتاة  هاتف   ب�رضقة  بتورطهما 
الثاين من العمر وهما على منت دراجة نارية 
بعدما باغتها من اخللف و اأ�سقطاها اأر�سا 
مبا �سبب لها اأزمة نف�سية حادة دخلت على 
ال�سحية  اأكدت  حيث   . للم�ست�سفى  اإثرها 
الق�سية  وقائع  اأن  للمحاكمة  مثولها  خالل 

الفارط  جوان   20 لتاريخ  تعود  احلالية 
حني كانت متواجدة مبحطة ترامواي على 
حدود  يف  اخلم�ص  الديار  منطقة  م�ستوى 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءا و تفاجاأت ب�سخ�سني 
مبباغتتها  يقومان  نارية   دراجة  منت  على 
و  مركبتهما  بوا�سطة  وده�سها  اخللف  من 
على  بالإ�سيتالء  قاما  اأر�سا  اإ�سقاطها  بعد 
ويفرا  النقال  هاتفها  �رضقة  و  حقيبتها 
لوجهة جمهولة  و ل�سدة فزعها اأغمي عليها 

اأين  للم�ست�سفى  املواطنني  يد  على  ونقلت 
، وبعد ا�ستفاقتها  ليلة واحدة  قبعت هناك 
تقدمت ب�سكوى عن احلادثة �سد جمهولني 
 ، بهما  امل�ستبه  موا�سفات  كافة  مقدمة 
تقدم  ال�سكوى  تقييد  من  اأيام  خم�ص  وبعد 
و  ب�سياع  ت�رضيح  بطلب  جامعي  طالب 
موا�سفات  مع  موا�سفاته  حينها  تطابقت 
امل�ستبه به ليتم بذلك توقيفه رفقة �سديقه 
و حتويله على حمكمة احلال باجلرم �سالف 

 ، الفوري  املثول  لإجراءات  وفقا  الذكر 
اأمام  جديد  من  مثولها  وخالل   ، ال�سحية 
هيئة املحكمة تراجعت عن �سابق اإفادتها و 
نفت باأن يكون املتهمان من قاما بالعتداء 
احلق  ممثل  جهته  من  ليطالب   ، عليها 
العام ويف ظل ما �سلف ذكره توقيع عقوبة 
 100 بقيمة  نافذا وغرامة  �سنوات حب�سا   3

األف دج .
ل/منرية

ك�سف مدير وكالة مفت�سية العمل لولية 
تقريره يف  موؤخرا خالل عر�ص  اأدرار 
اأن  الولئي  ال�سعبي  املجل�ص  دورة 
م�ساحلة املخت�سة يف التفتي�ص قامت 
كبري  بعمل  اجلارية  ال�سنة  بداية  منذ 
ال�رضكات  خمتلف  اإىل  الو�سول  بغية 
التي تن�سط عرب اإقليم الولية ال�سا�سع 
نق�ص  من  الوكالة  معاناة  من  بالرغم 

خا�سة  التنقل  �سيارات  يف  وا�سح 
جل  اأ�سفرت  حيث  الدفع  الرباعية 
التدخالت امليدانية من ت�سجيل 3800 
املنظمة  والقوانني  تتنايف  خمالفة 
لعالقات العمل والتي نتج على �سوئها 
حم�رض  و1758  اإعذار   2042 حترير 
خمالفات  اأي�سا  ت�سجيل  مع  خمالفة 
تتعلق بت�سغيل يد عاملة اأجنبية بتعداد 

289 خمالفة �رضب فيها القانون عر�ص 
احلائط با�ستعمال حيل واأ�ساف التقرير 
باأنه مت و�سع 566 حم�رض خمالفة على 
منها  فيها  للنظر  الق�سائية  اجلهات 
ال�ساغرة  باملنا�سب  الت�رضيح  عدم 
اأكد مدير  اأين  وغريها من املخالفات 
الوكالة باأنه بات من ال�رضوري التن�سيق 
مع جل ال�رضكاء املهتمني ب�سوق العمل  

و�رضب  التجاوزات  من  احلد  بهدف 
القانون عر�ص احلائط مما يوؤثر على 
�سريورة تطبيق الأحكام والقوانني التي 
ت�سهب  والتي  العمل  عالقات  تنظم 
وت�سغيل  البطالة  من  احلد  يف  بدورها 
طالبي العمل باأ�س�ص �سليمة حتفظ لهم 

حقوقهم املهنية.
بو�شريفي بلقا�شم 

حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�شمة

ل�شرقة هاتفها النقال

مدير مفت�شية وكالة العمل لولية ادرار يك�شف

اإبن دبلوما�سي �سابق يتورط يف �سرقة هاتف ب�سعر 1200 دج

فتاة تتعر�س لإعتداء وح�سي مبحطة ترامواي الديار اخلم�س

واإحالة 566 خمالفة على العدالة

بعد اإنتحاله ل�شفة �شحفي

حماكمة مدون فاي�سبوكي اإتهم جممع النهار بال�سلوع يف ق�سية » البو�سي«
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�سي�ستفيدون  بالوالية  طفل   3700
من املخيمات ال�سيفية هذا العام 
بوبكر �ستحونة يف ت�رصيح  اأكد 
يومية  به  خ�ص  �سحفي 
عن  احلديث  اأن   ، »الو�سط« 
يقت�سي  القطاع  اأفاق  و  واقع 
املحققة  املكا�سب  تثمني  منا 
مقدمتها   يف  تاأتي  والتي   ،
م�ساريع  بعدة  القطاع  تدعيم  
�سواء تعلق االأمر بتلك املمولة 
اأو  القطاعية  الدولة  ميزانية 
اجلنوب  مناطق  تنمية  برامج 
وحتى تلك التي تدعمها ميزانية 
اإ�ستفادة  غرار  على   ، الوالية 
القطب  من  الوالية  عا�سمة 
 3000 قاعة  يت�سمن  الريا�سي 
بلغت  مت�سارعة  بوترية  مقعد 
باملائة   95 االإجناز  ن�سبة  بها 
نهاية  مع  ا�ستالمها  اأمل  على 
كما   ، اجلاري  جويلية  �سهر 
يحتوي ذات القطب على ثانوية 
تعرف  كذلك  التي  ريا�سية 
وترية متقدمة يف االإجناز حيث 
للريا�سة  قاعتني   بها  يتواجد 
وكذلك  واجلماعية   الفردية 
اال�سطناعي  بالع�سب  ملعب 
جميع  �سيكون  مل�سمار  اإ�سافة 
ت�رصف  حتت  املرافق  هذه 
الريا�سية  لثانوية  املنتمني 

مبجرد دخولها حيز اخلدمة .
اأو�سح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بوبكر  والريا�سة  ال�سباب  مدير 
تدعم  قطاعه  اأن  �ستحونة  
�رصير   50 ال�سباب  ببيت  اأي�سا 
الذي مت غلق عمليته يف اإنتظار 
اخلارجية  التهيئة  ا�ستكمال 

 98 االإجناز  ن�سبة  بذلك  لتبلغ 
حجر  لو�سع  ،اإ�سافة  باملائة 
االأ�سا�ص مل�سبحني 25 مرت بكل 
تقرت  االإدارية  املقاطعة  من 
من  ورقلة  الوالية  وعا�سمة 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  طرف 
�سياق  ،ويف  حطاب   حممد 
مت�سل فقد ذهب الرجل االأول 
والريا�سة  ال�سباب  قطاع  على 
ذلك  من  اأبعد  اىل  بالوالية 
عندما اأكد باأن الوالية تدعمت 
 03 بينها  من  مالعب   04 بـ 
مالعب بلغت بها ن�سبة االجناز 
دخولها  اأمل  على  باملائة   85
حيز اخلدمة مع بداية املو�سم 

الكروي اجلديد 2019/2018 .
املرافق  بخ�سو�ص  اأما 
ذات  ك�سف  فقد  الرتفيهية 
الوالية  بلديات  باأن  امل�سوؤول 
اجلنوب  بعا�سمة  املعروفة 
ال�رصقي قد تدعمت بـ11 م�سبح 

جواري  ملعب   80 لـ  اإ�سافة 
و  اأجنز  اإ�سطناعيا  مع�سو�سب 
يف  موجودة  جواري  ملعب   32
طور االإجناز ، كل هذه امل�ساريع 
اأكد ب�ساأنها �ستحونة �ستمكن من 
لقطاع  متميزة  اإ�سافة  اإعطاء 
ال�سباب والريا�سة بورقلة وذلك 
يف اإطار جمهودات الدولة التي 
جميع  الإجناز  جاهدة  ت�سعى 
على  ت�ساعد  التي  املرافق 

اأريحية ال�سباب .
اأفاد  فقد  اأخر  �سعيد  وعلى 
ال�سباب  مدير  �ستحونة  بوبكر 
برامج  اإطار  يف  اأنه  والريا�سية 
مبو�سم  اخلا�سة  القطاع 
االإ�سطياف 3700 مقعد لفائدة 
املخيمات  من  الوالية  اطفال 
الواليات  مبختلف  ال�سيفية 
ت�سطري  عن  ناهيك  ال�ساحلية 
الدورات  الإجناح  ثرية  برامج 
ال�سيفية التي عادة ما حتت�سنها 

املالعب اجلوارية عرب خمتلف 
بلدية  فيها  مبا  الوالية  بلديات 

الربمة احلدودية .
الكثيف  الربنامج   اإىل  اإ�سافة 
يف املجال الريا�سي من خالل 
عرب  ريا�سية  دورات  تنظيم 
االأحياء  بني  بالوالية  بلدية   21
بالو�سائل  التام  التكفل  مع 
البيداغوجية واملرافقة الكاملة 

لهذه االأخرية .
وجه  اأنه  املدير  اأكد  كما 
ملختلف  �سارمة  تعليمات 
ب�سيا�سة  لالإلتزام  م�ساحله 
على  واالفتتاح  االإ�سغاء 
والتن�سيق  اخلارجي  املحيط 
مع كل الفاعلني خا�سة ما تعلق 
الريا�سية   ، اجلمعوية  باحلركة 
وال�سبانية وكذا كل املوؤ�س�سات 
من  القطاع  و�رصكاء  االعالمية 
اأجل النهو�ص وترقية املنظومة 

الريا�سية والتكوينية .

املتكونة  دريدي  عائلة  تواجه 
والقاطنة  اأفراد   خم�سة  من 
بحي غربوز ببلدية ورقلة ، خطر 
غياب  ظل  يف  ال�سارع  يف  الت�رصد 
ال�سلطات  من  حقيقية  اإرادة 
خماطر  من  الإنت�سالها  املحلية 
ب�سبب  بها  املحدقة  املوت 
للم�سكن  املتدهورة  الو�سعية 
الق�سديري الذي تقطنه .  تعالت 
حي  قاطني  طرف  من  االأ�سوات 
اأجل  من   ، ورقلة  ببلدية  غربوز 
جاد  تدخل  ب�رصورة  املطالبة 
الوالية  وايل  من  كل  طرف  من 
عبد القادر جالوي ، رئي�ص دائرة 
رئي�ص  و  بو�سا�سي  اإبراهيم  ورقلة 
ببلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
الإنت�سال   ، عزي  بوبكر  ورقلة 
من  املتكونة  دريدي  عائلة 
املوت  خطر  من  اأفراد  خم�سة 
هذه  م�ساجع  يق�سي  بات  الذي 
التي  الت�سدعات  ب�سبب  االأ�رصة 
املنزل  اأ�سقف  و  جدران  طالت 
الق�سديري الذي ياأويهم ملدة 17 
ذهب  فقد  ثانية  جهة  من   ، �سنة 
امل�سكن  اأن  دريدي  االأ�رصة  رب 
رغم  باإ�ستجاره  قام  يقطنه  الذي 
حالته املهرتئة ، اأماال يف اأن تاأخذ 
�سكن  منحه  يف  مطلبه  ال�سلطات 
بعدما  االإعتبار  بعني  اإجتماعي 
ال�سكن  طلب  ملف  باإيداع  قام 
الدائرة   م�سالح  لدى  االجتماعي 
اإىل جانب ذلك   . منذ �سنة 2012 

فقد قامت يومية »الو�سط« بزيارة 
ترزح  التي  االأ�رصة  لهذه  ميدانية 
حتت خط نار الفقر ووقفت على 
يكابدوها  التي  املعاناة  حجم 
بحجم  بوالية  االأ�رصة  هذه  اأفراد 
والية  اأغنى  و  النفط  عا�سمة 
لنا  تاأكد  حيث   ، اإفريقيا  ب�سمال 
ال  قدرا  والعوز  الفقر  اأن  جليا 

مقدور على عائلة دريدي  .
احلماية  م�سالح  اأن  ومعلوما 
امل�سكن  مبعاينة  قامت  املدنية 
الذي تقطنه عائلة دريدي قبل رفع 
تقرير لدوائر االخت�سا�ص املعنية 
لتفادي  العاجل  التحرك  اأجل  من 
من   . ال�سحايا  من  قافلة  تقدمي 
جهتنا حاولنا االت�سال بال�سلطات 
املحلية ملعرفة راأيه يف مثل هكذا 
حالة اجتماعية مزرية االإ اأنه تعذر 
علينا ذلك،  بعدما مت ابالغنا باأن 
رئي�ص الدائرة لديه ارتباطات تتعلق 
باإ�ستعدادت ال�سلطات الوالئية حت�سبا 
لالأفراج على قوائم ال�سكن االإجتماعي 
اأوت   20 يوم  العمومي  االيجاري 
االأول  الرجل  ذلك  اأكد  مثلما  املقبل 
دريدي  اأ�سم  �سيكون  فهل   ، بالوالية 
امل�ستفيدين  قائمة  �سمن  الدين  نور 
خا�سة اذا علمنا باأن هناك تعليمات 
مبداأ ح�سب  بتطبيق  تق�سي  حكومية 
املتاحة  واالمكانات  االأولويات 
قوائم  �سبط  عمليات  بخ�سو�ص 

امل�ستفيدين  .
اأحمد باحلاج 

ال�رصطة  م�سالح  عاجلت 
جوان  �سهر  خالل  الق�سائية 
املنق�سي ،07  ق�سايا تورط فيها   
ق�سايا     03 منها   ، �سخ�ص    13
ا�رصار  جمعية  بتكوين  تتعلق 
تورط فيها  08 اأ�سخا�ص  قدموا 
�سدر  الق�سائية  اجلهات  امام 
ايداع  امر  ا�سخا�ص   05 حق  يف 
حتت  ا�سخا�ص    03 و�سع   فيما 
03ق�سايا   ، الق�سائية   الرقابة 
تتعلق باالإقامة غري �رصعية تورط 
امام  قدموا  ا�سخا�ص    04 فيها  
اجلهات الق�سائية اين ا�ستفاد 02 
�سخ�سني من افراج موؤقت   فيما 
و�سع �سخ�سني 02  حتت الرقابة 
تتعلق  واحدة   ، ق�سية  الق�سائية 
بحمل �سالح حمظور تورط فيها 
امام  قدم  واحد   �سخ�ص   01
يف  �سدر  اين  الق�سائية  اجلهات 

حقه  اأمر ايداع .
م�سالح  عاجلت  جهتها  من 
جوان  �سهر  الق�سائية  ال�رصطة 
مت  حيث   ، ق�سية   22  ،  2018
توقيف و تقدمي 26�سخ�ص  منها  
21  ق�سية تتعلق بال�رصقة تورط 

امام  قدموا  �سخ�سا   23 فيها 
احكام  هم  �سد  �سدر  العدالة 
ق�سايا   03  ، خمتلفة   ق�سائية 
الغريتورط  ملك  بتحطيم  تتعلق 
يف  �سدر  ا�سخا�ص  ثالث   فيها 

حقهم ا�ستدعاء مبا�رص .
م�سالح  ذلك  عاجلت  اإىل جانب 
والية  باأمن  الق�سائية  ال�رصطة 
املن�رصم  ال�سهر  خالل  ورقلة 
39ق�سية  تورط فيها 31�سخ�ص، 
بال�رصب  تتعلق  ق�سية   20 منها 
فيها    تورط  العمدي  اجلرح  و 
اجلهات  اأمام  قدموا  20�سخ�سا  
 05 ا�ستفاد  حيث  الق�سائية  
و  موؤقت  افراج  من  ا�سخا�ص 
الرقابة  و�سعا حتت   �سخ�سني   
البقية   ا�ستفاد  فيما   ، الق�سائية 
 19 املبا�رص،   اال�ستدعاء  من 
فيها  تورط  اخرى  ق�سية 
حق   يف  �سدر  حيث  12�سخ�سا  
 04 و  ايداع   امر  04ا�سخا�ص 
االفراج  من  ا�ستفادوا  اأ�سخا�ص  
املوؤقت، فيما  ا�ستفاد  البقية من 

اال�ستدعاء املبا�رص   . 
اأحمد باحلاج   

ك�شف مدير ال�شباب والريا�شة بوبكر �شتحونة ، اأن قطاعه عرف خالل ال�شنوات الأخرية نقلة 
نوعية بعدما تدعم بعديد امل�شاريع ال�شبانية والريا�شية التي تندرج يف اإطار التطبيق ال�شارم 

لتعليمات وتوجيهات كل من وزير ال�شباب والريا�شة و وايل ولية ورقلة .

مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة بوبكر �شتحونة يك�شف ليومية »الو�شط« 

اأحمد باحلاج 

 تدعمنا بقطب ريا�ضي ي�ضم ثانوية
 04 مالعب بلدية و 11م�ضبح 

جالوي  القادر  عبد  تراأ�ص 
االأ�سبوع  نهاية  مع  الوالية  وايل 
جل�سة عمل ح�رصها  املن�رصم  
كل من  الوايل املنتدب للمقاطعة 
 ، زيدان  خل�رص  تقرت  االإدارية 
 ، التنفيذية  القطاعات  مدراء 
املجال�ص  وروؤ�ساء  دوائر  روؤ�ساء 
الوالية  ببلديات  البلدية  ال�سعبية 
اجلل�سة  هذه  ُخ�س�ست  ،حيث  
ال�سكنات  برنامج  لدرا�سة 
املربجمة  ال�سيغ  مبختلف 
املجاهد  يوم  ذكرى  يف  للتوزيع 
20 اأوت املقبل ومدى جاهزيتها 

.

خالل  ورقلة  والية  وايل  وجه 
التنفيذي  لالإجتماع  تراأ�سه 
ما  على  للوقوف  املخ�س�ص 
والرتتيبات  التح�سريات  مدى 
االإدارية التي ت�سبق عملية توزيع 
�سارمة  تعليمات   ، ال�سكنات 
الإمتام  املعنية  امل�سالح  ملدراء 
كافة اأ�سغال التهيئة لل�سكنات مع 
التاأكيد على عدم توزيع ال�سكنات 
عمليات  ت�ستكمل  مل  التي 
 ( التو�سيالت  مبختلف  الربط 
 – ال�رصوب  املاء  كالكهرباء- 
كما   ،  ).... ال�سحي  ال�رصف 
�سدد الرجل االأول  على االإ�رصاع 

يف �سبط قوائم امل�ستفيدين .
النقطة الثانية من جدول اأعمال 
ومتابعة  لدرا�سة  كانت  اجلل�سة 
املوؤ�س�سات  اإجناز  م�ساريع 
املدار�ص  اإ�سالح  الرتبوية، 
اخلا�سة  الرتميمات  اإجناز  و 
املدر�سية  باملطاعم  و  بها 
املدر�سي  للدخول  حت�سرياً 
وّجه  ، حيث  املقبل2018/2019 
الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
للم�سوؤولني  تعليماته  التنفيذية  
الت�رصيع  ق�سد  بامللف  املعنيني 
تدعيم  و  االأ�سغال  وترية  يف 
الور�سات و احلر�ص على اإ�ستالم 

بالن�سبة  اآجالها  يف  امل�ساريع 
لالأطوار الثالث .

وايل  �سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
قطاع  م�سوؤويل  على  الوالية 
الرتبية بالوالية وروؤ�ساء البلديات 
معايل  لتعليمات  التام  بالتنفيذ 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير 
العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
القا�سية باإلزامية تقدمي الوجبات 
ال�ساخنة لتالميذ املدار�ص بداية 
الدرا�سي  املو�سم  اإنطالق  من 
كافة  يف   2018/2019 القادم 

املطاعم املدر�سية .
اأحمد باحلاج 

حت�شبا لتوزيع ال�شكنات والوقوف على مدى وترية م�شاريع الرتبية 

وايل ورقلة يرتاأ�س اإجتماعا تنفيذيا بح�ضور امل�ضالح امل�ضرتكة 

ت�شكن بكوخ يتنافى مع مقولة »الولية 
تعي�ش يف بحبوحة مالية »

خالل جوان املن�شرم

عائلة دريدي املتكونة من 05 اأفراد 
بحي غربوز بورقلة مهددة بالت�ضرد 

م�ضالح ال�ضرطة الق�ضائية 
بورقلة تعالج 70 ق�ضية 



حرائق  مكافحة  حملة  اإطار  يف 
الغابات واملحا�صيل الزراعية تكثف 
لوالية  املدنية  احلماية  مديرية 
الوقائية  اإجراءاتها  من  مع�صكر 
خطر  من  املحا�صيل  حلماية 
الفالحني من  احلرائق  وحت�صي�س 
للمحا�صيل  بالن�صبة  احلريق  خطر 
اإجراءات  تبيان  و  الزراعية 
املنتج  حلماية  والوقاية  ال�صالمة 
ظروف  يف  تخزينه  و  الفالحي 
مطويات  توزيع  مع  واآمنة  جيدة 
�صياق  ويف  للفالحني.  ار�صادية 
املديرية  ذات  جندت  �صلة   ذي 
اأعوانها ملرافقة الفالح اثناء وبعد 
�رشوحات  وتقدمي  احلرث.  عملية 
و�صائل  ا�صتعمال  كيفية  عن  وافية 
هذا  املتنقلة  وال�صهاريج  االطفاء 
ومت تق�صيم وحدات الرتل املتنقل 

عرب  �صاحنات  �صبعة  يف  واملتمثلة 
اأثناء  الفالح  الوالية، ملواكبة  ربوع 
�صجلت  لالإ�صارة  احل�صاد.  عملية 
احلماية  م�صالح  املن�رشمة  ال�صنة 
وع�رشين  لت�صعة  حريق  املدنية 
يعود  ال�صبب  و  تنب،  ربطة  األف 
ذات  من  مطلعة  م�صادر  ح�صب 
الفالح  التزام  عدم  اإىل  املديرية 
املقدمة  واالر�صادات  بالن�صائح 
التوعوية  احلمالت  خالل  لهم 
تنظيمها  يتم  التي  والتح�صي�صية 
ال�صيف  قبيل حلول ف�صل  لفائدته 
تعر�س  لتفادي  �صنة.  كل  من 
خ�صو�صا  الزراعية  املحا�صيل 
التي  النريان  خطر  اإىل  احلبوب 
وارتفاع  تزامنا  مو�صم  كل  تهددها 

درجات احلرارة.
طالبي فاطمة
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من  العديد  م�صاركة  عرفت   
واخلوا�س  العموميني  املتعاملني 
قطاعات  وممثلي  واالعالميني 
املحلي  امل�صتوى  على  هامة 
موؤكدا اأن تعزيز االت�صال باملواطن 
العمومية  اخلدمات  وحت�صني 
الوطني  ال�صندوق  م�صتوى  على 
اولوية  ي�صكل  مب�صتغامن  للتقاعد 
الوزارة  لتعلميات  تنفيذا  ق�صوى 
التي  العامة  واملديرية  الو�صية 
تتابع باهتمام بالغ ن�صاط خمتلف 
عدد  اأن  املدير  واأعلن  ال�صناديق 
مب�صتغامن  ال�صندوق  منت�صبي 

جتاوز  66 األف منت�صب

كيف ترون اأهمية 
ن�شاط �شندوق 

التقاعد على 
امل�شتوى املحلي ؟

يف البداية اأ�صكر منربكم على هذه 
النافذة االت�صالية واالإعالمية التي 
الوطني  لل�صندوق  كمدير  تتيح يل 
عن  التحدث  مب�صتغامن  للتقاعد 
وال�صندوق  واهتماماته  ن�صاطاته 
االبواب  و�صمن  ترون  كما 
موؤخرا  نظمت  التي  املفتوحة 
الب�رشية  االإمكانيات  كل  �صخر 
واالإدارية لتفعيل اخلدمة العمومية 
املنت�صبني  لدى  الطلب  وتلبية 
ترون  كما  تعدادهم  يرتفع  الذين 
فال�صندوق  �صوؤالكم  على  واإجابة 
يبقى  مب�صتغامن  للتقاعد  الوطني 
لفئة  موجه  كونه  هاما  ن�صاطه 
وهي  املجتمع  هامة يف  و�رشيحة 

نالحظ  واأننا  املتقاعدين   فئة 
املواطنني  تفاعل  و�صوح  وبكل 
اخلدمات  ونوعية  م�صتوى  مع 
�صواء  ال�صندوق  يقدمها  التي 
باالن�صغاالت  التكفل  م�صتوى  على 
يف   االإدارية  امللفات  معاجلة  اأو 
ان  كما  جيدة  تنظيمية  ظروف 
الوزارة  اتخذتها  التي  التدابري 
وزارة  م�صكورة  وهي  الو�صية 
التي  االجتماعي  وال�صمان  العمل 
وتكوين  اخلدمات  ع�رشنة  تخ�س 
يف  املوظفة  الب�رشية  املوارد 
يف  ال�صندوق  م�صالح  خمتلف 
يف  نتائج  حتقيق  اأثمرت  الواليات 
اخلدمة  جمال  يف  االأهمية  غاية 
بالزبائن  واالت�صال  العمومية 

وتوفري املعلومات للجمهور

وكيف ترون اأهمية 
الأبواب املفتوحة 

التي نظمها ال�شندوق 
موؤخرا مب�شتغامن ؟

املفتوحة  لالأبواب  بالن�صبة  
الوطني  ال�صندوق  نظمها  التي 
عرفت  والتي  مب�صتغامن  للتقاعد 
من  العديد  م�صاركة  الحظتم  كما 
لقطاعات  الوالية ممثلني  اطارات 
فقد  اإعالميون  وح�رش  هامة 
بتعريف  اعتقادي  يف  �صمحت 
اخلدمات  مبختلف  اجلمهور 
والن�صاطات التي قدمها ال�صندوق 
اإطار  يف  خا�صة  للمواطنني 
االإجراءات االأخرية الت�صهيلية التي 
املتقاعد  ملفات  مبعاجلة  ت�صمح 
واأرى  يوما   15 يتجاوز  ال  وقت  يف 
وات�صايل  اإعالمي  ن�صاط  اأي  اأن 
لديه  الذي  ال�صندوق  ينظمه 
يبقى  ن�صاطه  يعنيه  وا�صع  جمهور 
ممثلة  االإعالمية  واالأ�رشة  هاما 
يف  وفعال  اأ�صا�صي  �رشيك  فيكم 

ن�صاطنا اليومي.

هل ي�شارك 
املتعاملون يف مرافقة 

ان�شطة ال�شندوق 
والتعاون معه ؟

املتعاملني  مع  تعاملنا  لقد 
اأبواب  يف  واخلوا�س  العموميني 
على  نظمت  عديدة  مفتوحة 
اأنوه  واأنا  املحلي  امل�صتوى 
بكفاءة  االإعالمي  منربكم  من 
اإطارات ال�صندوق الذين اأجدهم 
املطلوب  امل�صتوى  يف  دوما 
لعالقات  ال�صندوق  اأ�ص�س  ،وقد 
العديد  وبني  بينه  مثمرة  تعاون 
من املوؤ�ص�صات ون�صعى اإىل ن�رش 
اأو�صاط  يف  فعالة  ات�صال  ثقافة 
يحرتمون  جتعلهم  املتعاملني 
الدولة  قوانني  �صيء  كل  قبل 
العمل  تخ�س  التي  اجلزائرية 
للمتقاعد  حمرتم  حق  و�صمان 
يف  املهني  م�صاره  يفني  الذي 
اأي  يف  واملجتمع  الوطن  خدمة 
هذه  اأن  واأعتقد  كانت  وظيفة 
ترت�صخ يف  بداأت  الهامة  الثقافة 

اأو�صاط املتعاملني   

اعترب مدير ال�شندوق الوطني للتقاعد بولية م�شتغامن مراد مالكي اأن نظام الع�شرنة والتكنولوجيا احلديثة لالت�شال التي 
مت ا�شتحداثها عرب خمتلف م�شالح ال�شندوق الإدارية �شاعد على ت�شريع علمية معاجلة طالبي التقاعد  ودرا�شة امللفات يف 

م�شتغامن. لولية  الثقافة  بدار  تنظيمها  مت  التي  املفتوحة  الأبواب  ظرف وجيز و�شار مدير ال�شندوق "للو�شط " اأن 

مدير ال�شندوق الوطني للتقاعد مب�شتغامن مراد مالكي للو�شط 

حاوره م .اأمني .

نظام الع�سرنة �ساعد على معاجلة ملفات املتقاعدين يف وقت وجيز

�شعيدة

تيزي وزو

بوادر اأزمة تلوح بجامعة الدكتور موالي طاهر

االنقطاعات املتكررة للمياه 
توؤرق �سكان بني دوالة

ال�رشب  مياه  نق�س  م�صكل  يعترب 
بني  يبلدية  يف  بويحي  اآيت  بقرية 
حدة  يقل  ال  اآخر  م�صكل  دوالة 
العائالت  كاهل  اأرهق  �صابقه  عن 
حجم  يف  وزاد  باملنطقة  القاطنة 
االنقطاعات  يف  متثل  معاناتهم، 
املتكررة للمياه والتي تزداد حدتها 
يف ف�صل ال�صيف، لتبداأ بذلك رحلة 
املجاورة  املناطق  اإىل  التنقل 
واالأماكن العمومية بقطع م�صافات 
احليوية  املادة  هذه  جللب  بعيدة 
ومنهم  اليومية،  حاجتهم  و�صد 
من يلجاأ اإىل �رشاء �صهاريج مائية 

باأثمان باهظة.
غياب  م�صكلة  اإىل  باالإ�صافة 
معاناة  ي�صكل  االأخري  هذا  الغاز 
يف  ال�صيما  ال�صكان  لدى  حقيقية 
املو�صم ال�صتوي اأين يزداد الطلب 
اأن  باعتبار  ''البوتان''،  غاز  على 
�صديدة  برودة  ت�صهد  املنطقة 
ال�صكان ال  ال�صتاء، وم�صاكل  خالل 
فانت�صار  احلد  هذا  عند  تتوقف 
م�صتوى  على  والنفايات  االأو�صاخ 
اأزقة و�صوارع املنطقة والتي تكون 
اآخر  ومتناثرة حينا  مرتاكمة حينا 

�صايقت ال�صكان ب�صكل كبري، حيث 
اأبدى ال�صكان يف هذا ال�صدد قلقهم 
وانزعاجهم من هذه الو�صعية التي 
القرية  مميزات  اأهم  من  اأ�صبحت 
ناهيك عن انت�صار الروائح الكريهة 
اأ�صبحت  التي  ال�صالة  واحليوانات 
م�صدر اإزعاج لهوؤالء م�صكلة انت�صار 
القرية،  و�صوارع  باأزقة  النفايات 
اإىل  بهم  ودفعت  ال�صكان  �صايقت 
مفرغة  بتوفري  ال�صلطات  مطالبة 
عمومية متكنهم من رمي نفايتهم 
املنزلية بطريقة منظمة اأو بتوفري 
ال�صكنية،  جتمعاتهم  اأمام  حاويات 
اأعوان  توفري  اإىل  باالإ�صافة 
املنطقة  تتمكن  حتى  النظافة 
اجلمايل  وجهها  ا�صرتجاع  من 
خلت.  �صنوات  منذ  فقدته  الذي 
ونظرا لهذه امل�صاكل الكبرية التي 
يتخبط فيها �صكان ''القرية ينا�صد 
هوؤالء ال�صلطات البلدية و الوالئية 
الربنامج  يف  املنطقة  هذه  اإدراج 
حت�صني  �صاأنه  من  الذي  التنموي 
العزلة  وفك  املعي�صي  م�صتواهم 

التي يعي�صونها منذ �صنوات طويلة
 ح-�س

بجامعة  االأيام  هاته  تع�صف 
ب�صعيدة   طاهر  موالي  الدكتور 
للقب�صة  نتيجة  م�صبوقة  اأزمة غري 
اجلامعة  مدير  بني  احلديدية 
االأ�صاتذة  نقابة  فروع  و  جهة  من 
اجلامعيني و العمال التابعة لنقابة 
اجلزائريني  للعمال  العام  االإحتاد 
جتديد  اأن  حيث  اأخرى  جهة  من 
و  لالأ�صاتذة  النقابيني  الفرعني 
عرف  االأخرية  االآونة  يف  العمال 
العمال  قبل  من  قيا�صية  م�صاركة 
و االأ�صاتذة اأين كان االإقبال وا�صعا 

على عملية االقرتاع.
اأ�صدرتهما  التي  البيانات  و ح�صب 
التي  و  االأ�صاتذة  و  العمال  نقابة 
 ، منهم  ن�صخ  على  الو�صط  حتوز  
باب  يفتح  مل  اجلامعة  مدير  فاإن 
املقدمة  الطلبات  رغم  احلوار 
لعقد جل�صات ملعاجلة االإختالالت 
الت�صيري  م�صتوى  على  املوجودة  
البيداغوجي و االإداري للجامعة، و 
كان اأبرز ما ت�صمنته البيانات �صوء 

البيداغوجي  و  االإداري  الت�صيري 
ت�صيريها من  يتم  ، حيث  للجامعة 
على  يح�صبون  اأ�صخا�س  طرف 
عائلة املدير مما هم�س الكفاءات 
و الطاقات التي تزخر بها اجلامعة 
اأموال  �رشف  اإىل  باالإ�صافة   ،
خارج  درا�صية  اأيام  يف  اجلامعة 
اجلامعة دون علم االأ�صاتذة خا�صة 
اإقامته  الذي متت  الدرا�صي  اليوم 

كما  بلعبا�س  ب�صيدي  اإيدن  بفندق 
و  التجاوزات  البيانات  ت�صمنت 
�صالحيات  و  مهام  على  التعدي 
البيداغوجية  و  العلمية  املجال�س 
االأ�صاتذة  حرمان  على  زيادة 
و  العلمية  العطل  يف  حقهم  من 
وجهات  تغيري  اأمام  عراقيل  خلق 
الرتب�س و ما زاد الطني بلة املنع 
عرو�س  اقرتاح  يف  املربر  غري 

على  �صلبا  اإنعك�س  مما  التكوين 
البيداغوجي  و  العلمي  االأداء 
�صعيدة  جامعة  مكانة  تراجع  و 
اأمام مراكز جامعية جماورة  حتى 

ا�صتحدثت يف ال�صنوات االأخرية .
اأبرز مظاهر االإن�صداد  اأن  و يذكر 
اجلامعية  ال�صنة  اختتام  يوم  كان 
االأ�رشة  مكونات  قاطعت  حيث 
و  عمال   ، اأ�صاتذة  من  اجلامعية 
الذي  االحتفال  طالبية  تنظيمات 
ح�صبما  فارغ  مدرج  يف  جرى 
مدير  مبا�رشة  لين�صحب  الحظناه 
وقع  على  املدرج  من  اجلامعة 
�صيحات و هتافات مطالبة برحيله 
�صماطي  ل�صان  على  جاء  كما 
الوالئي  املكتب  رئي�س  نورالدين 
للت�صامن الوطني الطالبي و الذي 
احلوار  اأبواب  اأن  للو�صط  �رشح 
يعد  و مل  اجلميع  وجوه  �صدت يف 
و  االإدارة  رحيل  �صوى  حل  هناك 

على راأ�صها املدير. 
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ترامب اإىل هل�سنكي مهزوما وان�سحابه من �سوريا حتمي
املهند�س : مي�شيل كالغا�شي

دونالد  �أم�ضاهما  كامالن  عامان 
تر�مب �ملر�ضح والحقا , �لرئي�س, 
من  �أثبت  �لعاملية  �الأ�ضو�ء  حتت 
�لرئا�ضية  �لن�ضخة  �أنه  خاللهما 
�لتي  �ل�ضعبة  للمرحلة  �ملنا�ضبة 
متر بها بالده وعليه ُعقدت �الأمال 
للحفاظ على هيبتها و�ضمعتها ويف 
�لدولة  بعتبة  للتم�ضك  حماولتها 
�لقطب وعدم �لرت�جع �إىل ما دونها 
يف عامٍل جديٍد نا�ضٍئ ب�شرّ بتعددية 
�لع�ضكرية  بالقوة  تعرتف  قطبية ال 
لنفوذ   , , حمدد�  عامال   , منفردة 
�لدول و�أحجامها ومكانتها �لدولية, 
هما  �لدولية  و�لتجارة  فاالإقت�ضاد 
من ير�ضما حدود �ل�ضالم و�حلروب 

�لعاملية.
�لد�خلي  �الإقت�ضادي  �لف�ضل  �إن 
و�خلارجي وحجم �لديون وح�ضيلة 
�ل�ضيا�ضية  �الأمريكية  �لهز�ئم 
ن�ضف  عن  �لناجمة  و�لع�ضكرية 
و�لتفاهمات  و�لعهود  �الإتفاقيات 
و�لرت�جع  وتركيا  �لناتو  حلف  مع 
و�أوكر�نيا  �ضوريا  يف  رو�ضيا  �أمام 
وكوريا �ل�ضمالية , و�لف�ضل يف تعديل 
و�لتو�جد  �الإير�ين  �لنووي  �مللف 
�أموٌر   .. �جلنوبي  �ل�ضني  بحر  يف 
�لواليات  �ضيا�ضة  باإ�ضابة  ت�ضببت 
�ملتحدة ب�شٍخ كبري بعالقاتها مع 
لالعتماد  �أوروبا  ودفعت   , �جلميع 
على نف�ضها و�لبحث عن م�ضتقبلها 
,عن  بعيد�  وم�ضريها  وم�ضاحلها 
مع  بالتز�من   , �الأمريكي  �شيكها 
�لرو�ضي  للحليف  �لقوية  �لعودة 
�لعدو  ورمبا  و�ملناف�س  �ل�ضابق 
�ل�ضينيون  و�أ�ضدقاوؤه  �حلايل 
يف  �لدول  وعديد  و�لكوريون 
 , و�ضنغهاي  �لربيك�س  منظمتي 
و�لتي باتت �ألغاز� , �أمريكية حتتاج 
�ضتتبدد  و�إالرّ   , �شيعة   , حلوال 
 , �مل�ضاريع  وت�ضقط  �الأحالم 

�ل�ضهرة  حديث  �الأمريكان  وي�ضري 
و�لفرجنة و�لطليان.

وعلى �لرغم مما قيل عن قلة خربته 
�ل�ضيا�ضية  مقارنة , مبا ميتلكه يف 
و�ل�ضفقات  و�ملقاي�ضة  �لتجارة 
تر�مب  فعله  ما  هو  �الأهم  يبقى   ,
وجتدر   , �ملا�ضية  �لفرتة  خالل 
�أطلقها  �لتي  مو�قفه  مقارنة 
ما  ومقد�ر  �لفوز  قبل  ما  كمر�ضح 
حدود  ير�ضم  مبا  تنفيذه  ��ضتطاع 
وو�ثق  خبري  �إقت�ضاد  كرجل  حكمه 
و�شيح , وي�ضعه يف عد�د �الأقوياء 
�لواليات  رئا�ضة  يف  �ضبقوه  ممن 
�ملتحدة �الأمريكية , تلك �ملو�قف 
�أن  �أعلن عنها �ش�حة , منذ  �لتي 
قال  فقد   , �الإنتخابية  حملته  بد�أ 
حائطا,  و�ضاأبني  �لعامل  :«�ضاأحمي 
�الأطل�ضي  �أفكك  وقد   , مك�ضيكيا 
و�أطيح بالنووي و�ضاأحمي من يدفع« 
»من �خلطاأ حماربة  �أنه  و�إعترب   ..
دم�ضق �لتي حتارب د�ع�س ورحيل 
�الأ�ضد جنون« .. فقد بد� �ضادقا , 
�لفعل  �لقول ورمبا  �أخرق   , خميفا 
وك�ضب  �لتوقعات  قلب  و��ضتطاع 

�خل�ضومات و�لعد�و�ت.
لدول  �إبتز�زه  ب�شعة  �أنهى  لقد 
�لزيارة  بني  وما  �لعربي  �خلليج 
و�لعقود  و�لهد�يا  و�لدعابة 
�ل�شيحة  و�الأتاو�ت  �لع�ضكرية 
ح�ضل على �ملليار�ت مقابل حماية 
فتح  �إعادة  وحاول   , �لعرو�س  تلك 
�مللف �لنووي �الإير�ين و��ضتخد�مه 
و�لت�ضييق  ملحا�شتها   , �ضالحا 
عليها ومنعها من بيع نفطها حلني 
ر�ضوخها – كما يعتقد- , لكنه بذلك 
�أرعج و�أرعب �الأوروبيني ومل يحرتم 
�الإير�نية  �لدولة  مع  م�ضاحلهم 
و�ضد�قتهم  وطاعتهم  و�ش�كتهم 
�إبتز�زهم  حاول  فقد   , لبالده 
و�أجربهم   , �الأخرى  تلو   , دولة 
�ملو�جهة  بني  ما  �الإختيار  على 
و�لغطر�ضة  للهيمنة  و�الإ�ضت�ضالم 

�الأمريكية , و�ختار �أن يدق �لر�أ�س 
�لكبرية يف �أملانيا و�تهمها باخليانة 
ل�شكائها وحلفائها يف �لناتو وباأنها 
متلئ �خلز�ئن �لرو�ضية باملليار�ت 
وجنى  مبتغاه  على  ح�ضل  لقد   ,
حلفائه  على  وفر�س  �ملال  بع�س 
 , نوعا  �لغربي  �الأوروبي  �لعامل  يف 
جديد� , من �لعالقات �الإقت�ضادية 
- �الإ�ضرت�تيجية على �أ�ض�س جديدة 
تليق باإحجامهم �ل�ضيا�ضية �حلقيقية 
– �حلالية – , مبا ي�ضكل �إنقالبا , 
على �ش�كتهم �لقائمة منذ �ضبعون 
�حلرب  �إنتهاء  بعد  وما   , عاما 
عام  وب�ضكل  �لثانية..  �لعاملية 
�الأوروبي  �الإحتاد  دول  �أربك  فقد 
 , خارجه  من  �ملغردة  وبريطانيا 
وو�ضعو�  كثري  مباٍل  ر�هنو�  بعدما 
نفوذهم يف كفة �لتحالف مع �إد�رة 
�الإرهاب,  يف  و�الإ�ضتثمار  �أوباما 
�ملفرج  �الإير�ين  باملال  و�هتمو� 
لكنهم  �لنووي,  �الإتفاق  بعد  عنه 
يف ع�ش تر�مب �أخذو� يتح�ض�ضون 
خ�ضائرهم ونزيف نفوذهم وهيبتهم 

و�إقت�ضادهم.
ر�أ�ضا  �لعامل  قلب  �أنه  �لو��ضح  من 
كافة  خلفه  وو�ضع   , عقب  على 
تابعة  و�أنظمة  دول  من  �أدو�ته 
و�خنزل   , �إرهابية  وتنظيمات 
فريقه ب�ضخ�ضه ليجل�س على طاولة 
فاليدميري  �لرئي�س  مع  �لتفاو�س 
غٍد  بعد  �ملرتقب  �للقاء  يف  بوتني 
وبح�ضب   .. هل�ضنكي  يف  �الإثنني 
ي�ضعى  لن  تر�مب  فاإن  �ملوؤ�ش�ت 
�ضيعر�س  لكنه  �ملعارك  لوقف 
حتويلها من �لع�ضكرة �إىل �الإقت�ضاد 
نزيف  من  �حلد  بغية  و�لتجارة  
ر�أ�ضهم  وعلى  �لكثريين  نفوذ 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية , وقد 
يعترب �ل�ش�كة مع رو�ضيا نوعا , من 
لذلك  �ملوؤقت,  �لقطبي  �الإحتو�ء 
بوتني  �لرئي�س  �إذ�  فيما  يحدد  مل 
وعلى  يوؤكد  لكنه   , �أم عدو  �ضديق 

جميع �الأحو�ل �أنه مناف�س قوي.

ترامب يذهب اإىل 
هل�سنكي مهزوما 

�لثقل  جمموع  �أن  �لو��ضح  من 
قبيل  تر�مب  تاأبطه  �لذي  �لنوعي 
لقاء �لرئي�س بوتني , لن يجعل منه 
فتحديد   , �للقاء  يف   , قويا   , ند� 
�إير�ن  و  و�ضوريا  �أوكر�نيا  ملفات 
مو�د� , للبحث توؤكد حجم معاناته 
�أي فوز  �إنتز�ع  و�ضارّلة حظوظه يف 
�إنتهاء �ملونديال يف  بعد  تعادل  �أو 

رو�ضيا.
 , وحتديد�  �الأوكر�ين  �مللف  ففي 
�ملو�ضوع  يبدو   , بالقرم  يتعلق  ما 
حم�ضوما , وقانونيا , ومن �ل�ضعوبة 
مبكان �إقناع بوتني بوقف مد ودعم 
خطوط �ل�ضيل �ل�ضمايل نحو �أوروبا 
جناح  على  �لتعويل  ميكن  وال   ,
بوتني  �لرئي�س  �إبتز�ز  يف  تر�مب 
بالعقوبات  �الإ�ضتمر�ر  بو�بة  من 
نحو  نفطها  خطوط  ومبحا�شة 
�أو  �ملعتادين  زبائنها  و  �أ�ضو�قها 

�ملحتملني.
�أما �مللف �الإير�ين .. فيبدو معقد� 
, للغاية , وال ميكن ت�ضور مدى قوة 
بقبول  �لد�خلي  �الإير�ين  �لقر�ر 
�لرئي�س  مو�قف  جلهة  بالتحدي, 
�لثورة  ومر�ضد  روحاين  ح�ضن 
ور�ئهم  ومن  �لثوري  و�حلر�س 
�الإير�ين  �ل�ضعب  وحدة  تتجلى 
حتويل  ويبقى   ... لقياد�ته  ودعمه 
�إير�ن  الإركاع  �لع�ضكرية  �ملعارك 
عليها  �الأمريكية  �ل�شوط  وفر�س 
من بو�بة �إعادة فتح �مللف �لنووي 
�إقت�ضادية  معارك  �إىل  وتعديله, 
من  �إير�ن  تتمثل مبنع  جتارية,    –
�أ�ضعار  وبخف�س  نفطها  ت�ضدير 
�لتو�طوؤ  على  باالإعتماد  �لنفط 

 , خطري�   , �أمر�  يعترب  �ل�ضعودي 
هرمز  م�ضيق  باإغالق  يُقابل  قد 
 , ذلك  و��ضحة  �الإير�نية  و�لردود 
�إىل  �لعامل  بجر  يهدد  �لذي  �الأمر 
خماطر وحروب ال حتمد عقباها.

....يبدو  �ضوريا  عن  �حلديث  ويف 
�حلكم  ي�ضتعجلو�  مل  �ل�ضوريون  �أن 
على  ير�هنون  ومل  و�لتوقعات, 
يعتقد  �إذ   , وحده  تر�مب  �ضخ�س 
�لرئي�س �الأ�ضد :«�أن �الأمر ال يتعلق 
بقوى  تر�مب فقط ولكن  بالرئي�س 
خمتلفة د�خل �الإد�رة«, لكن تر�مب 
كالم  عهده  بد�ية  يف  يتلقف  مل 
وقتها   – �أكد  �لذي  �الأ�ضد  �لرئي�س 
�أن تتعاون مع  �أن دم�ضق ميكنها   -
تر�مب »�إن كان �ضيحارب �الإرهاب« 
وبذلك متنحه فر�ضة �حلفاظ على 
�أ�ضاع  تر�مب  لكن   , وجهه  ماء 
عدد  زيادة  ور�ء  �لفر�ضة ومترت�س 
وباملر�هنة  �الأمريكية  �لقو�عد 
على �الأتر�ك و�الأكر�د و�جلماعات 
 , »د�ع�س«  وخ�ضو�ضا  �الإرهابية 
حقيقي  حمتل  �إىل  باأفعاله  فتحول 
�لت�ضنيف  هذ�  تبعات  و��ضتحق 
بح�ضب �ل�ضوريني , و�ضيتم �لتعامل 
�لع�ضكرية  �ملو�جهة  عرب  معه 
�ملقاومة  عمليات  وعرب  �ملبا�شة 
�الأولويات  �ضلم  ووفق  �ل�ضعبية 

�ل�ضوري.
وما يدفع تر�مب يف لقاء هل�ضنكي 
�لتو�جد  عن  تخليه  لعر�س 
�لع�ضكري �الأمريكي ليقينه بفقد�ن 
على  قدرتها  �الإرهابية  �ملجاميع 
وعدم  كبري,  ع�ضكري  فعل  �أي 
مبناطق  �الإحتفاظ  على  قدرتها 
تر�مب  �ضي�ضعى  لذلك   , �ضيطرتها 
الإ�ضتبد�ل ملفاته �لع�ضكرية باأخرى 
�ضاغطة  �إقت�ضادية    – �ضيا�ضية 
بو�بة  من  �ل�ضورية  �حلكومة  على 
لالإن�ضحاب  �الأمريكية  »�ل�شوط« 
�ضالح  ي�ضب يف  ومبا   , �ضوريا  من 
ومبا   , �لقرن«  »�ضفقة  ي�ضمى  ما 

�جلوالن  �ضم  مبخطط  يتعلق 
بالدولة  باالإعرت�ف  و  �ملحتل 
�لقد�س  وعا�ضمتها  �ليهودية 
مبد�أ  عليه  �أطلقو�  ما  خالل  من 
 , �الأر��ضي«  �أ�ضتبد�ل  �أو  »نبادل 
�ملوجودين  �لفل�ضطينيني  وبتوطني 
لتعوي�س  ي�ضعى  ...وقد  �ضوريا  يف 
�لثالثة  زيار�ته  يف  نتنياهو  خيبات 
�الأخرية �إىل مو�ضكو ويطرح تو�فقا 
�أممي  �أمريكيا - رو�ضيا على قر�ر 
�الأمني  �حلز�م  لف�ضل  كبديل  يكون 
�الإرهابي �أو منطقة معزولة �ل�ضالح 
على غر�ر �لقر�ر 1701 يف �الأر��ضي 
�لكيان  قادة  روع  لتهدئة  �للبنانية, 
يُخطىء    .. باخت�ضار  �لغا�ضب. 
باإمكانية  �عتقد  �إن  تر�مب  دونالد 
�ضوريا  من  �إن�ضحابه   مقاي�ضة 
�أو  �ضيا�ضية  بح�ضوله على مكا�ضب 
, فما عجز  �إقت�ضادية  �أو  ع�ضكرية 
لن  �حلرب  يف  عليه  باحل�ضول 

يح�ضل عليه �ضلما �أو �إتفاقا.
عن  �لرو�ضي  �حلديث  بدء  ومع 
موعد حترير �إدلب يف مطلع �يلول 
مكونات  بني  �حلو�ر  ن�ضج  ومع   ,
و�حلكومة  للبالد  �ل�شقي  �ل�ضمال 
ت�ضليم  عن  �أ�ضفر  و�لذي  �ل�ضورية 
للعديد  قو�ت �ضورية �لدميقر�طية 
مدينة  يف  �ضيطرتها  مناطق  من 
لت�ضليم  و��ضتعد�دها  �حل�ضكة 
�ل�شيط �حلدودي مع تركيا  كامل 
بدء  توؤكد  معلومات  وو�ضط   ..
ريف  من  �لرتكية  �لقو�ت  �إن�ضحاب 
�إدلب نتيجة ن�ضج �حلو�ر �ملار�توين 
�لرو�ضي– �لرتكي , ال ميلك تر�مب 
قو�ته  �إن�ضحاب  يعر�س  �أن  �ضوى 
�إير�ن  �ن�ضحاب  مقابل  �ضوريا  من 
وحزب �هلل منها دون �أن ينتظر �لرد 
, فبقاء �لقو�ت و�لقو�عد �الأمريكية 
ويف  ل�ضوريا  �ل�شقي  �ل�ضمال  يف 
يعر�س  وقد  مفيد�,  يعد  �لتنف مل 
يحمد  ال  ملا  �الأمريكني  �جلنود 

عقباه.    
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ر�شائل حما�س

حمللون �سيا�سيون وخرباء اأجمعوا 
لـ"املركز  منف�سلة  اأحاديٍث  يف 
معادلة  اأّن  لالإعالم"  الفل�سطيني 
اأربكت  الفل�سطينية  املقاومة 
وجتعله  االحتالل  ح�سابات 
يتخبط يف كيف التعاطي مع هذه 
باإجماع  حتظى  التي  املعادلة 
اأّن  موؤّكدين  مقاوم،  فل�سطيني 
وجاهزة  م�ستعدة  املقاومة 
املعركة. تذهب  حيث  للذهاب 
العربية،   "14" القناة  قالت  فقد 
عدة  اأر�سلت  "حما�س"  حركة  اإن 
"االإ�رسائيلية"،  للحكومة  ر�سائل 
على  املقاومة  رد  خالل  من 
مواقع  ا�ستهدف  الذي  الق�سف 
واأرا�ٍس فل�سطينية يف قطاع غزة، 
واأ�سافت  ال�سبت   اأم�س  اأول  فجر 
اأن   ، لها  تقرير  العربية، يف  القناة 
غزة  غالف  يف  القا�سية  "الليلة 
لرفع  م�ستعدة  حما�س  اأن  تثبت 
درجة املخاطرة"الكاتب واملحلل 
اأّن  اأّكد  اأبو عواد،  ال�سيا�سي عماد 
والتي  بالق�سف  الق�سف  معادلة 
فر�ستها املقاومة، ال تنبع اأهميتها 
من توازي قّوة الردع مع االحتالل 
ع�رس  اأّن  توؤكد  باتت  بل  فقط، 
الهدوء  مل�سار  االحتالل  حتديد 

والت�سعيد منفرداً قد انتهى.
املقاومة،  "اإ�سرتاتيجية  واأ�ساف: 
ا�ستطاعت اأن تك�سف وهن و�سعف 
االحتالل، الذي ركز على امتالك 
واملادية،  التكنولوجية  القّوة 
ولكّنه  �سك،  بال  مهمة  هي  والتي 
وهو  اأال  االأهم،  امل�سار  يف  ف�سل 
انتماء  وعقيدة  قتالية،  روح  بناء 
يخ�سى  بات  الذي  اجلندي،  لدى 

املواجهة".

اإ�شرتاتيجية املعادلة

املحلل الع�سكري رامي اأبو زبيدة، 
اأّكد اأّن معادلة "الق�سف بالق�سف 
معادلة  هي  بالدم"،  والدم 
املقاومة  اأثبتتها  اإ�سرتاتيجية 
على  عملياً  واقعاً  الفل�سطينية 
االأر�س بعد  كل حماولة ي�سن فيها 
"االإ�رسائيلي"  االحتالل  جي�س 
غارات على قطاع غزة، ال �سيما يف 
ظل تزايد التهديدات "االإ�رسائيلية" 
ب�سن عدوان جديد على غزة حال 
اإطالق  الفل�سطينيني  ا�ستمرار 
احلارقة  والبالونات  الطائرات 

على م�ستوطنات غالف غزة.
اأّن  اإىل  زبيدة،  اأبو  واأ�سار 

من  مزيدا  متار�س  "اإ�رسائيل" 
واالإن�ساين  االقت�سادي  ال�سغط 
ف�سلها  اإثر  على  غزة  قطاع  على 
العودة  م�سريات  مبواجهة 
ي�سود  جدل  اأّن  مبيناً  واأدواتها، 
حول  االحتالل  حكومة  داخل 
الطائرات  ظاهرة  مواجهة  �سبل 
التي  احلارقة  والباللني  الورقية 
فتارة  االحتالل  دولة  توؤرق  باتت 
االقت�سادية  الو�سائل  ت�ستخدم 
و�سائل  ت�ستخدم  وتارة  العقابية 
حال  يف  باملزيد  وتهدد  ع�سكرية 

ا�ستمرارها.
اأّن  الع�سكري،  املحلل  ويعتقد 
رد  م�ستوى  يف  ارتفاعاً  هناك 
على  الفل�سطينية  املقاومة 
"االإ�رسائيلية"  االإ�ستهدافات 

الردود  تلك  اأّن  اإىل  الفتاً  للقطاع، 
حتمل ر�سائل وا�سحة بوجود قرار 
املقاومة  قبل  جدي وحقيقي من 
بتغيري  لالحتالل  ال�سماح  بعدم 

قواعد اال�ستباك.
املقاومة  "جهوزية  وي�سيف: 
املن�ّسق  الفوري  وردها  العالية 
دليٍل  خري  لهو  الكبري  وان�سباطها 
اإذا قالت  اأن مقاومتنا احلرة  على 

فعلت".

م�شريات العودة

م�سريات  اأن  يوؤكد  �سبق  ما  "كل 
ا�ستطاعت  ومفاعيلها  العودة 
اال�ستنزاف  من  حالة  تخلق  اأن 
غري  "االإ�رسائيلي"  لالحتالل 
ارتباك  حالة  يف  وت�سعه  م�سبوقة 
يف�سل  جتعله  وميداين  �سيا�سي 
االقت�سادية  احللول  نحو  الذهاب 
والتخفيف من احل�سار املفرو�س 
على غزة" يقول املحلل ال�سيا�سي 
وي�سري  �سويرجو  الفقار  ذو 
ي�سعى  اأّن االحتالل  اإىل  �سويرجو، 
لتلك اخلطوات من خالل اأ�سدقاءه 
يفتح  اأن  يريد  حيث  املنطقة،  يف 
االحتواء  �سيا�سة  اأمام  املجال 
الوقت  اأي مقابل �سيا�سي يف  دون 
احلايل على ا�ستمرار ال�سغط دون 
نحو  الذهاب  لالنفجار،  الو�سول 
املخاطر  من  كثري  يحمل  �ساملة 
مبا يتعلق بحجم اخل�سائر املتوقع 
عن  ناهيك  االأطراف  كل  لدى 
للخطر،  املنطقة  اأمن  تعري�س 
مع  ي�ستوي  ال  هذا  اأّن  مو�سحاً 
وحلفاءها  االأمريكي  احلراك 
اخلطة  واأن  خا�سة  املنطقة  يف 
بالتنفيذ باملعنى  بداأت  االأمريكية 

العملي.

مل مي�ِس دقائق معدودة على ا�شتهداف الطائرات احلربية "الإ�شرائيلية" مواقع املقاومة 
الفل�شطينية ب�شل�شلة من الغارات فجر اليوم ال�شبت، حتى ردت املقاومة باإطالق ر�شقات 

�شاروخية �شوب مغت�شبات "غالف غزة"،ف�شائل املقاومة الفل�شطينية اأ�شدرت يف نهاية ماي 
املن�شرم عقب ت�شعيٍد �شهيوين ورٍد فل�شطيني عليه، بيانًا م�شرتكًا اأّكدت فيه اأّنه "م�شى الوقت 

الذي يحدد فيه العدو قواعد املواجهة ومعادلت ال�شراع منفرداً، فالق�شف بالق�شف"، حمذرًة 
العدو من مغبة اإ�شراره على ك�شر املعادلت مع املقاومة اأو العدوان على �شعبنا واأهلنا.

غزة

االحتالل يربك  املعادلة  ثبات  بالق�صف"..  "الق�صف 

املوظفون والرواتب وال�شالح..

ماذا دار بني املخابرات امل�صرية ووفد "حما�س"؟
كوالي�س  اإعالمية،  م�سادر  ك�سفت 
بني  جرت  التي  املحادثات 
حركة  ووفد  امل�رسية  املخابرات 
"حما�س" الذي زار موؤخراً القاهرة، 
موؤكدة اأنه مت التو�سل اإىل تفاهمات 
و�سالح  املوظفني  ملفات  يف 
الف�سائل ومتكني احلكومة، وبح�سب 
ما ن�رسته �سحيفة احلياة اللندنية يف 
فاإن  االأحد،  اأم�س  ال�سادر،  عددها 
مع  تو�سلت  امل�رسية  املخابرات 
جديد  اتفاق  اإىل  "حما�س"  حركة 
وقالت  الوطني،  االنق�سام  الإنهاء 
امل�رسية  املخابرات  اإن  ال�سحيفة 
من  جملة  "حما�س"  لوفد  قدمت 
وافق  احلركة  وفد  واأن  احللول، 
موظفي  من  األفاً   20 "اعتماد  على 
�سيتقا�سون  ال�سابقة،  حكومتها 
فيما  ال�سلطة،  موظفي  مع  رواتبهم 

اآخرون �سيتم دجمهم  األفاً  يتبقى 22 
من  لرواتبهم  متويل  توافر  حال  يف 
وعربية"واأو�سحت  اأوروبية  دول 
اإعادة  على  �ست�رسف  "م�رس  اأن 
يف  وتاأهيلها  االأمنية  املوؤ�س�سة  بناء 

القطاع".
واأ�سارت اإىل اأن "املخابرات وحما�س 
التمكني  م�سطلح  اإنهاء  على  اتفقتا 
وحدة  حكومة  ت�سكيل  خالل  من 
اهلل،  احلمد  رامي  حكومة  من  بدالً 
على اأن ت�رسف حكومة الوحدة على 
والت�رسيعية  الرئا�سية  االنتخابات 
اإىل  اإ�سافة  زمني"،  جدول  وفق 
"الف�سل  على  احلركة  موافقة 
وموظفي  الع�سكرية  ذراعها  بني 
والع�سكرية  االأمنية  املوؤ�س�سة 
ملن  يحق  ال  بحيث  وال�رسطية، 
يعمل يف الذراع الع�سكرية العمل يف 

ال�سلطة، واإبقاء ال�سالح يف يد كتائب 
الق�سام، �رسط تنظيمه والتن�سيق بني 
موؤ�س�سات ال�سلطة والكتائب واالأذرع 
ال�سلم  وقت  يف  االأخرى  الع�سكرية 

والت�سعيد".
وقالت اإن احللول ت�سمل "بدء العمل 
الفوري، بعد ت�سكيل حكومة الوحدة، 
ليكونا  وخانيون�س،  غزة  ميناء  يف 
التي  الب�سائع  ال�ستقبال  �ساحلني 
العري�س  ميناء  اإىل  منهما  �ستُنقل 
حال  يف  وبالعك�س  امل�رسي، 
مقابل  يف  والت�سدير،  اال�سترياد 
متاماً،  احلدودية  االأنفاق  اإغالق 
بني  جتاري  تبادل  منطقة  واإقامة 
حكومة  باإ�رساف  وفل�سطني  م�رس 
رفح  معرب  فتح  وا�ستمرار  الوحدة 
وكل  االأفراد  ملرور  دائمة  ب�سورة 
اإىل  واملحروقات  الب�سائع  انواع 

"اإعادة  االتفاق  القطاع"،ويت�سمن 
الدويل  عرفات  مطار  وتاأهيل  بناء 
حكومة  ت�سكيل  بعد  غزة  جنوب 
كل  "وقف  على  عالوة  الوحدة"، 
اأنواع االإجراءات على القطاع واإعادة 

الرواتب كاملة ملوظفي ال�سلطة".
املخابرات  اأن  اإىل  امل�سادر  ولفتت 
االتفاق  هذا  �ستعر�س  امل�رسية 
على وفد حركة "فتح" الذي �سي�سل 
برئا�سة نائب رئي�س احلركة حممود 
وتعهدت  القاهرة،  اإىل  العالول 
رئي�س  "اإقناع  امل�رسية  املخابرات 
بت�رسيح  عبا�س  حممود  ال�سلطة 
حكومة  وت�سكيل  اهلل  احلمد  حكومة 
"دوراً  الوحدة"، فيما �ستلعب رو�سيا 
بت�سكيلها  عبا�س  اقناع  يف  مهماً" 
و�سم "حما�س" واجلهاد اإىل املجل�س 

الوطني الفل�سطيني.

غالف يديعوت وغالف 
غزة.. ما الق�صة؟

مناورات ع�صكرية "اإ�صرائيلية" 
حتاكي "احتالل غزة"

"يديعوت  �سحيفة  اأثارت 
اأم�س  �سباح  العربية  اأحرونوت" 
"االإ�رسائيلي"  العام  الراأي  االأحد 
غالفها  �سورة  ت�سميم  خالل  من 
مبواعيد انطالق �سفارات االإنذار 
ال�سبت،  اأم�س  غزة  غالف  يف 
ومتيزت �سفحة الغالف لل�سحيفة 
هذا اليوم باإبراز عالمة �سفارات 
االإنذار، مع ذكر �ساعات انطالقها 

واملكان الذي انطلقت منه.
وو�سفت ال�سحيفة بعبارة "عندما 
وذكرت  باالأحمر"،  احلياة  ت�سبح 
تدوي  كانت  االإنذار  �سافرات  اأن 
اليوم  مدار  على  دقائق   5 كل 
الفل�سطينية  املقاومة  ونفذت 
ر�سقات  عدة  ال�سبت  اأم�س 
م�ستوطنات  جتاه  �ساروخية 

االحتالل  واأقر  غزة،  غالف 
ال�سواريخ  ع�رسات  ب�سقوط 
ف�سلت  غالبيتها  الهاون،  وقذائف 
اإ�سقاطها،  يف  احلديدية  القبة 
م�ستوطنني   4 الإ�سابة  واأدت 
تنفيذ  على  ردا  ذلك  جاء  بجروح 
الطريان احلربي االإ�رسائيلي اأكرث 
من 80 غارة على اأهداف متفرقة 
يف قطاع غزة، كان اأب�سعها ق�سف 
الكتيبة  يف  العامة  املكتبة  مبنى 
اأدى  ما  لها،  املال�سق  واملنتزه 
 25 واإ�سابة  طفلني  ا�ست�سهاد  اإىل 
عن  ف�سال  بجروح،  اآخر  مواطًنا 
الدمار الوا�سع يف م�سجد الكتيبة، 
لوزارة  التابع  االإ�سعاف  ومركز 
من  والعديد  باملنطقة،  ال�سحة 

املن�ساآت.

يبداأ جي�س االحتالل االإ�رسائيلي 
مناورات  االأحد،  اأم�س  �سباح 
يف  اأ�سبوعا  ت�ستمر  ع�سكرية 
اأنحاء فل�سطني املحتلة،  جميع 
ملواجهة  ا�ستعدادا  وذلك 
ع�سكرية على جبهتي قطاع غزة 
و�سورية، على اأن تكون تدريبات 

حتاكي احتالل قطاع غزة.
رغم  املناورات  هذه  وتاأتي 
التو�سل  مت  التي  "التهدئة" 
برعاية  ال�سبت،  م�ساء  اإليها، 
العدوان  عقب  م�رسية 
على  االإ�رسائيلي  الع�سكري 
قطاع غزة، حيث اأدى الت�سعيد 
واإ�سابة  طفلني  ا�ست�سهاد  اإىل 
االأقل،  على  �سخ�سا   25
وح�سب بيان �سادر عن اجلي�س 
املناورات  فاإن  االإ�رسائيلي، 
�سباح  من  �ستبداأ  الع�سكرية 
اأ�سبوعا،  اأن ت�ستمر  االأحد على 
كبرية  حركة  �سيالحظ  حيث 
والطائرات  واملركبات  للجي�س 
ونقلت  اجلميع  بها  �سي�سعر 

االإ�رسائيلية  االإعالم  و�سائل 
"االإعالن  اإن  قوله  اجلي�س  عن 
فعندما  مفاجئ،  التدريب  عن 
التاأكيد على  ما يف  دولة  ترغب 
للتحرك  م�ستعدة  قواتها  اأن 
التحركات  لدعم  الع�سكري 
عن  تعلن  فاإنها  ال�سيا�سية، 

تدريبات ع�سكرية مفاجئة".
وقال اجلي�س يف بيانه اإنه ر�سد 
وقذيفة  �ساروخ   200 اإطالق 
باجتاه  غزة  قطاع  من  هاون 
البلدات االإ�رسائيلية يف "غالف 
يوم  فجر  �ساعات  منذ   ،" غزة 
التا�سعة  ال�ساعة  وحتى  ال�سبت، 
اعرت�ست  كما  اليوم،  م�ساء  من 
 40 احلديدية  القبة  منظومة 
 80 �سقط  حني  يف  �ساروخا 
مبناطق  وقذيفة  �ساروخا 
مفتوحة، والبقية مبناطق اأخرى 
�سقطت  �سواريخ   3 بينها  من 
داخل مدينة �سديروت وت�سببت 
باإ�سابة 4 اإ�رسائيليني بجراح ما 

بني طفيفة اإىل متو�سطة.
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م�شلحة �شينية

يف هذ� �ل�سياق، قال �ألطاي �أطلي، وهو 
با�سطنبول،  كوت�ش  جامعة  يف  حما�رض 
دعم  يف  تتمثل  �ل�سني  "م�سلحة  �إن   ،
ت�سهد  �لتي  �لأو�سط،  �ل�رضق  دول 
�حلروب  ب�سبب  م�ستمرة  تقلبات 
"�ل�سني  �أن  "�أطلي"  و�لإرهاب"و�أ�ساف 
�لنفط  من  �حتياجاتها  ن�سف  تنتج 
�أكرث من  �لطلب  فاإن  ذلك،  و�لغاز، ومع 
ن�سف  �ل�سني  ت�سرتي  لذلك،  �لالزم" 
�حتياجاتها من �لنفط و�لغاز من �ل�رضق 
�لأو�سط، ومن هنا تبذل جهود� من �أجل 
�أن تكون لها كلمة يف جمريات �لأحد�ث 
�أن �ل�سني كانت  �إىل  باملنطقة". و�أ�سار 
�جلو�نب  �ملا�سي، فقط على  تركز يف 
�ل�رضق  جتاه  �سيا�ستها  يف  �لقت�سادية 
بعد  �لأمور  تغريت  "لكن   ، �لأو�سط 
�لربيع �لعربي عام 2011، حيث وجدت 
�ل�سني نف�سها معزولة عن �ملنطقة من 
حيث �لقت�ساد و�أ�ساف: "�ل�سني تو��سل 
للمنطقة  و��ستثمار�تها  م�ساعد�تها 
�قت�سادية  تقلبات  ت�سهد  فرتة  خالل 
هناك.. وبينما تفعل ذلك، فاإنها ترغب 
بالن�سمام �إىل عملية �لتاأثري �ل�سيا�سي، 
�ل�سيا�سة  يف  �لر�أي  �إبد�ء  خالل  من 
و�لذي  �لأو�سط،  بال�رضق  و�لقت�ساد 

�سيعاد ت�سكيله مرة �أخرى".

احلزام والطريق

مل  "�ل�سني  �لرتكي:  �ملحا�رض  وز�د 
تر�سل قو�ت �أو مقاتالت �إىل �ملنطقة، 
رو�سيا..  طريقة  بنف�ش  تفكر  �أنها  رغم 

يف  وجودها  على  �حلفاظ  �ل�سني  تريد 
فهي  و�لطريق،  �حلز�م  م�رضوع  نطاق 
من  بدل  �لقت�سادي  �لوجود  ت�ستخدم 
�لرئي�ش  و�أطلق  �لع�سكري".  �لتدخل 
"�حلز�م  مبادرة  بينغ  �ل�سيني �سي جني 
"طريق  �أي�سا  وت�سمى  و�لطريق"، 
�حلرير" عام 2013، و�نخرط فيها �إىل 
�ليوم �أكرث من 100 بلد ومنظمة دولية 
دعم  �إىل  �ملبادرة  ،وتهدف  و�إقليمية 
يف  و�لتعاون  و�ل�رض�كة  �ل�ستثمار�ت 
�ل�رضق و�لغرب،  خمتلف �ملجالت بني 
تبادل  على  تقوم  مقاربة  �إطار  يف 
�مل�سالح �مل�سرتكة وتتطلع �ل�سني، من 
دولة   65 �إ�رض�ك  �إىل  �مل�رضوع،  خالل 
حت�سي 5.4 مليار�ت ن�سمة )70 باملائة 
من �سكان �لعامل(، وت�ستاثر بـ55 باملائة 

من �لناجت �خلام يف �لعامل.

ال�شرق الأو�شط

�ملوؤمتر  �ل�سينية  �ل�سحافة  غطت 
�مل�سار �إليه �أعاله، ب�سكل مو�سع، حيث 
�ل�سني  تعهد�ت  �أن  �خلرب�ء  بع�ش  ر�أى 
"قد  باملنطقة  لدول  قرو�ش  بتقدمي 
�أ�سار  �ملنطقة"كما  يف  بكني  دور  تعزز 
�أنه يجب �لنظر  �خلرب�ء �ل�سينيون، �إىل 
طبيعية  �أنها  على  �خلطوة  هذه  �إىل 
م�سلمون  بها  �ل�سني  �أن  �إىل  بالنظر 
ويقول  ن�سمة  مليون   20 عددهم  يبلغ 
�إقامة  منطلق  من  �إنه  �سينيون،  خرب�ء 
دول  ت�سع  مع  وثيقة  عالقات  �ل�سني 
و�لطريق"،  �حلز�م  "مبادرة  عرب  عربية 
للم�ساكل  "عملية"  �ل�سني طرقا  �ستجد 
�حلالية يف �ملنطقة و�سدد �خلرب�ء على 
�أن  يجب  و�ل�سالمة،  �لأمن  �سمان  �أن 
تعاين  �لتي  �ملنطقة،  �لأولوية يف  يكون 
من �لنز�عات و�حلروب �لأهلية وحذرو� 
قد  لل�سني،  �لوطنية  �مل�سالح  �أن  من 

تتعر�ش للخطر �إذ� ما مت قطع م�سادر 
يقول  فجاأة،  �لتجارة  طرق  �أو  �لنفط 
جو�ست هيلرتمان، مدير برنامج �ل�رضق 
�لأو�سط و�سمال �إفريقيا يف �ملجموعة 
��سطلعت  �ل�سني  �إن  لالأزمات،  �لدولية 
بدور مايل و�قت�سادي يف �ملنطقة، مع 
�لبتعاد عن �لق�سايا �ل�سيا�سية و�أ�ساف: 
�مل�سالح  ي�سع  �لأمني  �لو�سع  كان  "�إذ� 
يف  �ل�سينية  و�ل�ستثمار�ت  �لتجارية 
يكون  لن  �لنهاية،  يف  بكني،  فاإن  خطر، 
لها خيار �آخر �سوى �لتدخل �لع�سكري.. 
و�ستكون هذه فرتة ع�سيبة �ستتخذ فيها 
�ل�سعبة"وتابع:  �لقر�ر�ت  بع�ش  بكني 
لل�سني  �ستجعل  �لقر�ر�ت  تلك  "مثل 
�أي�سا  �ست�سنع  لكنها  �لأ�سدقاء،  بع�ش 

بع�ش �لأعد�ء".

ا�شتثمارات

ممثلو  به  �سارك  �لذي  �ملوؤمتر  خالل 
بتقدمي  بكني  تعهدت  عربية،  دولة   22
من  �إن�سانية،  وم�ساعد�ت  قرو�ش 
�إر�سالها  �سيتم  دولر  مليون   91 بينها 
وفل�سطني  و�لأردن  و�ليمن  �سوريا  �إىل 

ولبنان.
على  "يتعني  �ل�سيني:  �لرئي�ش  وقال 
بكني و�لدول �لعربية، خلق �لت�سافر يف 
تقدمية،  ��سرت�تيجيات  لإظهار  �جلهود 
�سيتم  �أنه  �إىل  م�سري�  للتحديث"،  �سعيا 
�لتعهد مببلغ منف�سل قدره 151 مليون 
�أكد  كما  �مل�ساعد�ت  مل�ساريع  دولر 
زيادة  �إىل  ت�سعى  بكني  �أن  على  "�سي" 
�لتعاون، يف جمالت مثل م�سادر �لطاقة 
وقال:  و�لهيدروكربونات  �ملتجددة 
�لدول  �إىل  �لن�سمام  "�ل�سني ترغب يف 
�لعربية، بهدف دعم �لتنمية �مل�سرتكة، 
و�ل�ستقر�ر،  لل�سالم  د�عما  باعتبارها 
و�لعد�لة"ونظر�  �مل�ساو�ة  �إىل  وتدعو 

�لتي  لالحتياطيات �ل�سخمة من �لنفط 
�لأو�سط،  �ل�رضق  يف  دول  بها  تتمتع 
للموردين  مغناطي�سا  �ملنطقة  �أ�سبحت 
�لتحولت  تدفع  ومل  لل�سني  �لرئي�سيني 
�جليو�سيا�سية،  �لطاقة  ديناميات  يف 
يف  وجودهم  زيادة  �إىل  �ل�سني  حكام 
�ملنتجون  �سعى  لكن  فقط،  �ملنطقة 
لال�ستفادة  �أي�سا  تدريجيا  �خلليجيون 

من �لقوة �لعاملية �ملتز�يدة لل�سني.

النفط

�لنفط  على  �ل�سني  �عتماد  تز�يد  ومع 
�إذ تعد �أكرب م�ستهلك له، تغري �أي�سا مع 
مرور �لوقت �لدور �لبعيد و�ل�سلبي �لذي 
�سابقا  �ملنطقة  يف  بكني  به  �حتفظت 

لحتياجاتها،  �لنفط  تاأمني  وبخالف 
فاإن �ل�سني لديها �أ�سباب متعددة لتعزيز 
من  بدء�  �لأو�سط،  �ل�رضق  يف  موقفها 
�لأ�سلحة  ونقل  �لتجارة  معدلت  زيادة 
�جليو�سيا�سية  �لفو�ئد  �إىل  و�سول 
،ورغم  �لنقدية  �ملز�يا  من  وغريها 
�أكرب  من  و�حد�  �ل�سني  �متالك 
�حتياطيات �لنفط يف �آ�سيا، فاإن �لإنتاج 
�لزيادة  كافيا ملو�جهة  يكن  �ملحلي مل 
�ملفاجئة يف �لطلب، ومن ثم جاء حو�يل 
من  �ل�سينية  �لنفط  �إمد�د�ت  ثلثي 
�ل�سعودية  ذلك  �لأو�سط مبا يف  �ل�رضق 
و�إير�ن و�لعر�ق ،وتعززت �لعالقات بني 
�ل�سعودية و�ل�سني منذ 2001 بعد هجوم 
11 �سبتمرب وبف�سل رغبة �ل�سعودية يف 
تنويع حتالفاتها �لعاملية، ز�دت �لتجارة 

بني �لطرفني مبقد�ر ع�رضة �أ�سعاف يف 
�لفرتة من 2002 �إىل 2012 لت�سل �إىل 
�لرغم  وعلى  �أمريكا.  دولر�  مليار   74
من تردد �ل�رضكات �لنفطية �ل�سينية، يف 
�سد  �لتي مت�سي  بامل�ساريع  �ل�ستثمار 
�لتيار �لعام يف �ملنطقة، لكن بدعم من 
�لعقود  عدد  �زد�د  �لدولة،  موؤ�س�سات 
�ملوقعة يف �لعر�ق و�إير�ن لتطوير حقول 
�لنفط �لكبرية ،و�أ�سبحت �رضكة �لنفط 
�لوطنية �ل�سينية �أحد �أكرب �مل�ستثمرين 
يف  �حلرب  بعد  �لنفط  �سناعة  يف 
�لعر�ق. ومتلك �رضكات �لنفط �ل�سينية 
�أكرث من 20 باملائة من م�ساريع قطاع 
�لعر�ق؛  )�ملنبع( يف  �لإنتاج  �لنفط قبل 
ويف 2013 وقعت �ل�سني و�لعر�ق عقد� 

مل�ساعفة ت�سدير �لنفط �خلام.

فتح تعهد الرئي�ض ال�شيني، �شي جني بينغ، يوم الثالثاء )10 اأفريل(، بتقدمي قرو�ض وم�شاعدات اإن�شانية بقيمة 23 مليار دولر لدول عربية، ت�شاوؤلت ب�شاأن الأهداف ال�شيا�شية اأو القت�شادية 
لها "�شي"، قال اأمام موؤمتر �شارك به ممثلو 22 دولة عربية، يف العا�شمة ال�شينية بكني، اإن القرو�ض �شتخ�ش�ض لـ"م�شاريع �شتوفر فر�ض عمل جيدة و�شيكون لها تاأثري اجتماعي اإيجابي يف دول 

عربيةم لديها حاجات لإعادة الإعمار"حمللون �شيا�شيون، ف�شروا هذا التعهد ب�شخ املليارات، باأنه خطوة تهدف لزيادة وتعزيز النفوذ ال�شيني يف املنطقة.

تقدير حالة

م٫�ض 

ال�صني تنخرط �صيا�صيا يف ال�صرق االأو�صط حفاظا على م�صاحلها االقت�صادية 

من امل�شتبعد اأن تتطور اإىل انتفا�شة �شعبية وا�شعة

االحتجاجات العراقية.. دالالتها وتداعياتها 
بد�ية  على  كامل  �أ�سبوع 
جنوبي  مناطق  يف  �لحتجاجات 
�لعر�ق دون مبادر�ت حكومية جادة 
من  �ملحتجني،  ملطالب  ت�ستجيب 
و��سع  �أمني  �نفالت  تفادي  �أجل 
�ل�سيطرة،  خارج  حتما  �سيكون 
عن  عاجزة  �لدولة  تز�ل  ل  طاملا 
�ل�سيعية  �ملجموعات  �أ�سلحة  نزع 
�ل�سعبي  �مل�سلحة يف هيئة �حل�سد 

وخارجها.
من  �سخمة  تر�سانة  �إىل  �إ�سافة 
و�لثقيلة،  �ملتو�سطة  �لأ�سلحة 
ما  كثري�  �جلنوب  ع�سائر  حتوزها 
��ستخدمت يف �لنز�عات �لع�سائرية 
�لقو�ت �لأمنية،  �أو �ملو�جهات مع 
وتعك�ش مطالب �ملحتجني بطابعها 
حالة  من  كبرية  م�ساحة  �خلدمي، 
تدين م�ستوى �لأد�ء �حلكومي طو�ل 
�سنو�ت ما بعد �لحتالل، لظروف 
�لأحيان  بع�ش  مو�سوعية يف  بدت 
�ل�ستقر�ر  عدم  حالة  نتيجة 
�لأمني، يف �ملقابل، تف�سي ظاهرة 
�لف�ساد �ملايل و�لإد�ري على نطاق 
جذرية  حلول  و�سع  دون  و��سع 
�إلغاء  �لأقل  على  وهي  ملكافحته، 

�ملحا�س�سة �ل�سيا�سية �لتي تفر�ش 
على رئي�ش �لوزر�ء تعيني مر�سحي 
منا�سب  يف  �ل�سيا�سية  �لكتل 
�لكفاءة  �لنظر عن  �سيادية ب�رضف 
�أمام  �سغري  هام�ش  مع  و�خلربة، 
�أكرث  بني  لالختيار  �لوزر�ء  رئي�ش 

من مر�سح.
وياأتي حل �أزمة �لكهرباء على ر�أ�ش 
�لب�رضة،  يف  �ملحتجني  �أولويات 
�جلنوبية،  �ملحافظات  وعموم 
يف  م�ساريع  �إقامة  �إىل  �إ�سافة 
وتوفري  �ملياه،  لتحلية  �ملحافظة 
نقل  وت�رضيع  �لكهربائية،  �لطاقة 
�لنفط،  لتكرير  �لب�رضة  م�سفاة 
فر�ش  لإيجاد  �أخرى  وم�ساريع 
عمل جديدة حتد من �رتفاع ن�سبة 

�لبطالة.
�ت�سع نطاق جغر�فية �لحتجاجات 
�لر�هنة لي�سمل حمافظات �لعمارة 
حا�رض  �لتي  و�لنا�رضية  و�ل�سماوة 
�ملحافظ،  �إقامة  مقر  حمتجون 
وكربالء و�لنجف �أي�سا �لتي �سهدت 
�قتحام مطار �ملدينة من حمتجني 
من  �لأوىل  �ل�ساعات  يف  غا�سبني 
وتعطيل  جويلية،   13 �جلمعة  ليل 

حركة �ملالحة �جلوية يف �ملطار، 
�ن�سحاب  بعد  ��ستوؤنفت  و�لتي 
مطالب  وتت�سابه  �ملحتجني، 
مطالب  مع  �لب�رضة  يف  �ملحتجني 
�لنا�رضية  حمافظات  يف  قرنائهم 
�لب�رضة  لكن  و�لعمارة،  و�لكوت 
�حلكومة  مطالبة  يف  �نفردت 
بتوظيف �أبنائها يف �رضكات �لنفط 
�أن  كما  �ملحافظة.  يف  �لعاملة 
باقي  عن  تنفرد  �لب�رضة  حمافظة 
من  و��سعة  بحزمة  �ملحافظات 
خطو�ت  دون  �ملرت�كمة  �لأزمات 
حكومية جادة حللها، كنق�ش �ملياه 
ن�سبة  و�رتفاع  لل�رضب،  �ل�ساحلة 
�لزر�عية،  �لأر��سي  يف  �مللوحة 
وزيادة  �لكهرباء،  �نقطاع  وتكر�ر 
و�إعادة  �لإ�سكان،  و�أزمة  �لبطالة، 
ملحافظة  �لتحتية  �لبنى  تاأهيل 
هي من بني �أكرث �ملحافظات �لتي 
من  �ملزيد  �لدولة  مليز�نية  توفر 
�لإير�د�ت من حقول �لنفط و�لغاز 

و�ملو�نئ و�لزر�عة وغريها.
�ملحتجني  مئات  قطع  �أعطى 
ومعرب  �لب�رضة  بني  �لربي  للطريق 
�إير�ن  مع  �حلدود  على  �ل�سالجمة 

لدور  �إ�سار�ت  جويلية،   12 يف 
�لتي  �لأحد�ث  يف  مفرت�ش  �إير�ين 
�لثنني  منذ  �ملحافظة  ت�سهدها 
�إيقاف  �إير�ن  و�أدى قر�ر  9 جويلية 
بالطاقة  �لب�رضة  حمافظة  �إمد�د 
�حتجاجات  �إىل  �لكهربائية، 
�ساعات  عدد  لزيادة  "مطلبية" 
�لتغذية بالكهرباء. ركز �ملحتجون 
�أكرب  ب�سكل  �لنفطي  �لقطاع  على 
�ملن�ساآت  ��ستهد�ف  خالل  من 
�رضكة  مكاتب  باقتحام  �لنفطية 
نفط �جلنوب يف �لب�رضة و�ل�سيطرة 
�ملوؤدية  �لطرق  و�إغالق  عليها، 
�خليام  ون�سب  �لنفط،  �إىل م�سايف 
تعبري�  �لنفط  حقول  من  بالقرب 
��ستفادة  عدم  على  �لحتجاج  عن 
�لرثو�ت  من  �ملحافظة  مو�طني 
�لد�ستور  �إقر�ر  مع  �لنفطية، 
�ملحافظات  بح�سة  �لعر�قي 

�ملنتجة للنفط من �لإير�د�ت.
�جلو�ر  دول  قلق  �لأزمة  و�أثارت 
تتخوف  �لكويت  فدولة  �خلليجي، 
حدودها  على  �لأزمة  تفاقم  من 
من  �ملزيد  و��ستقد�م  �ل�سمالية، 
�مل�سلحة  �ل�سيعية  �ملجموعات 

قلق  يثري  ما  وهو  لإير�ن،  �حلليفة 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية �أي�سا.

بروك�سل  �إىل  مغادرته  قبيل 
�لدويل  �لتحالف  موؤمتر  حل�سور 
�أوفد  د�ع�ش،  تنظيم  ملكافحة 
يف  �لعبادي  حيدر  �لوزر�ء  رئي�ش 
وزر�ء  من خم�سة  11 جويلية جلنة 
�إىل  لال�ستماع  �لب�رضة،  مدينة  �إىل 
حلول  و�إيجاد  �ملحتجني  مطالب 
من  �ملحافظة،  لأزمات  �رضيعة 
�لجتماعات  من  �سل�سلة  خالل 
�ملحلية  �حلكومة  م�سوؤويل  مع 
عن  وممثلني  ع�سائريني  وقادة 
�للجنة  بعدها  �أعلنت  �ملحتجني، 
خططا مل�ساريع خدمية م�ستقبلية 
وتعزيز  �خلدمات،  م�ستوى  لرفع 
و�لزر�عي.  �ل�سناعي  �لقطاعني 
و�أعلنت �للجنة تخ�سي�ش 10 �آلف 
�ملحافظة،  ل�سكان  عمل  فر�سة 
وتقدمي ملياري دولر ب�سكل عاجل 
لتطوير قطاع مياه �ل�رضب، وزيادة 
�لطاقة  �إمد�د�ت  �ساعات  عدد 
�لقادمة،  �لأيام  خالل  �لكهربائية 
بعد �إجر�ء �ت�سالت مع �إير�ن �لتي 
حاجة  معظم  �لعر�ق  منها  ي�سرتي 

�ملحافظة من �لطاقة �لكهربائية.
�للجنة  طرحتها  �لتي  �حللول 
�ل�ستجابة  عك�ست  �لوز�رية 
لكن  �ملحتجني،  ملطالب  �ل�رضيعة 
تعي�سها  �لتي  �ملرت�كمة  �لأزمات 
منها  �خلروج  ميكن  ل  �ملحافظة 
معاجلة  دون  "ترقيعية"،  بحلول 
خطة  و�سع  يف  �حلقيقية  جذورها 
�لأجل  طويلة  م�ستد�مة  تنمية 
�ساملة لكل �لعر�ق، بعد حزمة من 
�جلذرية  �ل�سيا�سية  �لإ�سالحات 
�ملتمثلة يف �جتثاث �لف�ساد �ملايل 
�لفا�سدين  ومكافحة  و�لإد�ري، 
يز�لون خارج  و�لذين ل  �ملتنفذين 

�سلطة �لقانون.
تتطور  �أن  �مل�ستبعد  من 
ت�سهدها  �لتي  �لحتجاجات 
�ملحافظات �جلنوبية �إىل �نتفا�سة 
نهاية  يف  توؤدي  و��سعة،  �سعبية 
"�لبيت  �أركان  �ملطاف �إىل زعزعة 
�ل�سلطة  على  �ملهيمن  �ل�سيعي" 
توجد  ل  كما  �لعر�ق،  يف  و�ملو�رد 
موؤ�رض�ت على �نتقال �لحتجاجات 
�حتجاجات  �إىل  "مطلبية"  من 

�سيا�سية ر�ف�سة للنظام �لقائم. 
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البلجيكي  املنتخب  حطم   -
يف  فرن�سا  منتخبي  اأهداف  عدد 
بكاأ�س  واإيطاليا   1982 مونديال 
هدًفا   11 بت�سجيله   ،2006 العامل 

يف العر�س العاملي الرو�سي. 
- خا�س ثيو كورتوا مباراته الدولية 
ماري  جان  رقم  متخطًيا   65 رقم 
فاف، حار�س املنتخب ال�سابق 64 
ا  مباراة، لي�سبح اأكرث حار�س خو�سً

للمباريات يف تاريخ بلجيكا. 
يف  مونيري  توما�س  هدف   -
هو  ثانية  و37  الثالثة  الدقيقة 
كاأ�س  نهائيات  لبلجيكا يف  الأ�رسع 

العامل. 
خا�س  الإجنليزي  املنتخب   -
الأ�سغر  هي  بت�سكيلة  املونديال 
 25 الالعبني  اأعمار  معدل  يف 
عاًما و174 يوًما.  - اإيدين هازارد 

اآخر  �ساهم مبجموع 25 هدًفا يف 
 12 �سجل  بلجيكا  مع  مباراة   25

هدًفا و13 �سناعة هدف. 
اأول  مارتينيز  روبريتو  الإ�سباين   -
ي�سل  بلجيكا  تاريخ  يف  مدرب 

للمركز الثالث يف كاأ�س العامل. 
- بلجيكا تنتزع امليدالية الربونزية 
الأوىل  للمرة  العامل  كاأ�س  لبطولة 

يف التاريخ. 

7 اأرقام يف مباراة بلجيكا واإجنلرتا باملونديال
�شهدت مباراة بلجيكا واإجنلرتا، اليوم ال�شبت التي انتهت بفوز الأول بهدفني دون رد 
يف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم يف رو�شيا، 

اأرقام، والتي جاءت على النحو التايل: 

بوتني و14 زعيًما 
ح�ضروا نهائي 

املونديال
كاأ�س  للبطولة  النهائية  املباراة  جرت 
»لوجنيكي«  ملعب  على  اأم�س  العامل 
اأعلن  حيث  مو�سكو،  الرو�سية  بالعا�سمة 
روؤ�ساء  من   14 اأن  اأم�س  اول  الكرملني 
وغريهم من امل�سوؤولني الكبار �سيح�رسون 
لكرة  العامل  لبطولة  النهائية  املباراة 
كرواتيا  منتخبي  جمعت  التي  القدم، 
وفرن�سا، وقال بيان الكرملني: »من املقرر 
اأن يح�رس املباراة النهائية رئي�س اأبخازيا، 
رئي�س  بيالرو�سيا،  رئي�س  اأرمينيا،  رئي�س 
دولة  اأمري  الغابون،  رئي�س  املجر،  وزراء 
رئي�س  قريغيز�ستان،  وزراء  رئي�س  قطر، 
مولدوفا، رئي�س دولة فل�سطني، رئي�س �سان 
تومي وبرين�سيبي، رئي�س ال�سودان، رئي�س 
رئي�سة كرواتيا، ورئي�س جمهورية  فرن�سا، 
»يوم  البيان:  واأ�ساف  اجلنوبية«.  اأو�سيتيا 
فالدميري  الرئي�س  �سيح�رس  جويلية   15
واأ�سار  وكرواتيا«،  فرن�سا  منتخبي  بني 
البيان اإىل اأن فالدميري بوتني �سي�سارك يف 

مرا�سم تتويج املنتخب الفائز بالبطولة.

الريال يقرتب من 
ا�ضتقدام كورتوا

من  اأقرب  الإ�سباين  مدريد  ريال  بات 
ت�سيل�سي  جنم  �سم  من  م�سى  وقت  اأي 
اإعالمية  لتقارير  وفقا  بلجيكا،  ومنتخب 
ل�سحيفة  ووفقا  اأم�س،  �سادرة  متعددة 
البلجيكية، فاإن ريال  نيوز«  »هيت لت�ستي 
مدريد على اأعتاب �سم كورتوا مقابل 35 
اإىل  ال�سحيفة ذاتها  واأ�سارت  مليون يورو، 
اأن العقد �سيكون خلم�سة اأعوام، و�سيح�سل 
كورتوا مبقت�ساه على 11 مليون يورو �سنويا. 
»ماركا«  �سحيفة  اأو�سحت  جانبها  ومن 
الإ�سبانية، اأن كورتوا �سينتقل للريال بطل 
اأوروبا مقابل 35 مليون يورو، مع تبقي عام 
واحد يف عقده مع ت�سيل�سي، وقال كورتوا 
بعد فوز منتخب بلجيكا باملركز الثالث يف 
كل  وكيلي  مع  »�ساأبحث  رو�سيا:  مونديال 
تبقى  اخليارات  وكل  املتاحة  الحتمالت 
اأ�ستمر  »رمبا  واأ�ساف:  اأمامي«،  مفتوحة 
مع ت�سيل�سي، اأ�سعر بالراحة يف لندن، لكن 
�ساأناق�س كل العرو�س واختيار الأف�سل يل 
اأنهم  يف النهاية«، وختم بالقول »ل اأعتقد 
�سي�سعون لعبا مثلي على مقاعد البدلء، 

حتى واإن مل اأوقع على العقد اجلديد«.

اأومتيتي رف�ض الكامريون من 
اأجل فرن�ضا

جنم  اأومتيتي  �سامويل  الفرن�سي  رف�س 
وذلك  الكامريون  منتخب  متثيل  بر�سلونة 
واأكدت  الديوك،  قمي�س  ارتداء  اأجل  من 
روجيه  اأن  الإ�سبانية  »ماركا«  �سحيفة 
طلب  الكامريونية،  الكرة  اأ�سطورة  ميال 
من اأومتيتي متثيل منتخب بالده قبل ذلك 
اأن ميال،  واأو�سحت  الالعب رف�س،  ولكن 
اأوميتيتي بالن�سمام ملنتخب  اإقناع  حاول 
املنا�سبات،  من  العديد  يف  الكامريون 
البار�سا  مدافع  لكن  ليون  يف  به  والتقى 
اأ�رس على موقفه، وقال اأومتيتي يف العي�س 
فرن�سا  األوان  عن  الدفاع  اأردت  هناك، 
منطقي  »اإنه  واأ�ساف:  البداية«،  منذ 
ن�ساأت  لقد  لفرن�سا،  األعب  اأن  وطبيعي 
هنا، وتدربت ولعبت مع الديوك يف جميع 
الفئات ال�سنية«، واختتم: »�ستكون املباراة 
مباراة  �سنخو�س  للغاية،  �سعبة  النهائية 
ونرغب فقط يف  م�سريتنا،  الأهم يف  هي 

الفوز بالبطولة«.

مان�ض�ضرت يونايتد ي�ضتهدف بريي�ضيت�ض

ظهور خميب لبوفون مع البي ا�ض جي

عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
يونايتد  مان�س�سرت  نادي  رغبة 
لعب  مع  التعاقد  يف  الإجنليزي، 
خالل  الإيطايل  ميالن  اإنرت  فريق 
ووفًقا  ال�سيفية،  النتقالت  فرتة 
ملا ورد يف موقع »كالت�سيو نيوز«، 
خدمات  يفقد  قد  اإنرت  فاإن 
جناح  بريي�سيت�س  اإيفان  الكرواتي 

امل�ستمرة  الرغبة  الفريق، يف ظل 
التعاقد  يف  يونايتد  مان�س�سرت  من 
ياأمل  اليونايتد  اأن  واأ�ساف  معه، 
برتك  النرياتزوري  اإقناع  يف 
عر�س  تقدمي  خالل  من  الالعب 
كبري، بالإ�سافة اإىل ان�سمام ماتيو 
اإىل  م�سريا  الإنرت،  اإىل  دارميان 
ي�سمح  قد  الإيطايل  النادي  اأن 

يونايتد  ك�رس  اإذا  الالعب،  برحيل 
باأن  وختم  يورو،  مليون   60 حاجز 
دي  اأنخيل  حدد  النرياتزوري 
جريمان  �سان  باري�س  جناح  ماريا 
لعب  كييزا  وفيدريكو  الفرن�سي، 
حال  حمتملة،  كبدائل  فيورنتينا 
عن  الرحيل  بريي�سيت�س  قرر 

الفريق.

املخ�رسم  الإيطايل  احلار�س  بداأ 
جيانلويجي بوفون م�سواره مع باري�س 
خميب،  ب�سيناريو  جريمان،  �سان 
الودية  املباراة  يف  بوفون  و�سارك 
الأوىل لبي اإ�س جي اأمام فريق �سامبلي 
اأحد اأندية الدرجة الأوىل، حيث خ�رس 

 ،4-2 بنتيجة  الباري�سي  العمالق 
ولعب بوفون ملدة �سوط واحد، حيث 
اهتزت �سباكه بهدفني اأولهما من ركلة 
الإيطايل،  احلار�س  بها  ت�سبب  جزاء 
لهذا  جي  اإ�س  بي  ت�سكيلة  و�سهدت 
بع�س  م�ساركة  الودي  المتحان 

والإ�سباين  رابيو  اأدريان  مثل  النجوم 
رحلة  من  العائد  رودريغيز  خي�سي 
كما  الإجنليزي،  �سيتي  ل�ستوك  اإعارة 
جريوم  ال�ساب  الالعب  اأي�سا  �سارك 
وايا، و�سجل هديف العمالق الباري�سي 

الثنائي الواعد داجبا وبو�ستولت�سي.

والد خامي�ض: ريال مدريد  يف القلب

قطر تت�ضّلم ا�ضت�ضافة مونديال 2022

 رئي�ض نابويل يك�ضف 
رف�ضه �ضم رونالدو

ك�سف خوان كارلو�س ري�سرتيبو والد الكولومبي خامي�س 
عودة  من  موقفه  ميونخ،  بايرن  نادي  جنم  رودريغيز 
املقبلة،  الفرتة  خالل  مدريد  ريال  ل�سفوف  الالعب 
�سري«  »كادينا  لإذاعة  ت�رسيحاته  ري�سرتيبو، خالل  وقال 
الإ�سبانية: »لقد حظي خامي�س مبعاملة جيدة يف بايرن، 
بعقده مع  ملتزم  اأنه  واأعتقد  وقدم معه مو�سًما ممتاًزا، 
اللحظة  اآخر يف  قرار  يكن هناك  ما مل  الأملاين  النادي 
الأخرية«، واأ�ساف: »ريال مدريد يف قلب رودريغيز منذ 
اإذا  ال�سديد  بالطمئنان  �سي�سعر  اأنه  واأت�سور  الطفولة، 
حدثت  »لقد  وتابع:  ا�ستعادته«،  يف  مدريد  ريال  رغب 

لوبيتيغي،  وو�سول  رونالدو  برحيل  التغيريات  من  الكثري 
اأ�سحاب  الالعبني  يفيد  املدرب  اأ�سلوب  اأن  واأعتقد 
»طريقة  واأو�سح:  خامي�س«.  مثل  اخلا�سة  املهارات 
اأن  واأعتقد  خلامي�س،  منا�سبة  تكن  مل  زيدان  لعب 
املزيد  على  و�سيح�سل  الالعب،  لعودة  لوبيتيغي خطط 
لوبيتيغي  مع  »التوا�سل  واأمت:  الفريق«،  مع  الدقائق  من 
اأعرف اأن هناك حواًرا ق�سرًيا دار بينه وبني خامي�س قبل 
حوايل 20 اأو 15 يوًما«، وقدم الالعب الدويل الكولومبي 
م�ستويات جيدة مع  متكن من اإحراز 8 اأهداف و�سنع 14 

اآخرين يف مو�سمه الأول مع البافاري.

مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة  يف  مّتت 
متيم  ال�سيخ  �سمو  ت�سليم  مرا�سم 
قطر  دولة  اأمري  ثاين  اآل  حمد  بن 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ا�ست�سافة 
قطر 2022، هناأ اأمري دولة قطر �سمو 
ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين الرئي�س 
جناح  على  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
 ،2018 العامل  كاأ�س  تنظيم  يف  بالده 
جاين  الدويل  الحتاد  رئي�س  وهناأ 
اإنفانتينو على جناح الحتاد يف رعاية 
احلدث العاملي ووّجه اأمري دولة قطر 
العامل  كاأ�س  حل�سور  للجميع  الدعوة 

القدم  بكرة  وال�ستمتاع  بقطر   2022
الأو�سط  ال�رسق  يف  الأوىل  للمرة 
اأنها بطولة كل العرب، وفازت  موؤكداً 
قطر ب�رسف ا�ست�سافة املونديال يف 
عام 2010 وجتري ال�ستعدادات الآن 
املباريات  و�ساق لحت�سان  على قدم 
�ستتوافد  التي  اجلماهري  وا�ستقبال 
العامل،  اأ�سقاع  كل  من  البالد  على 
ن�سخة  تقدمي  يف  رو�سيا  وجنحت 
ويتوقع  الأ�سعدة  جميع  على  ناجحة 
اجلميع جناحاً واإبهاراً غري م�سبوق يف 

الن�سخة القادمة بقطر عام 2022.

رئي�س  لورينتي�س  دي  اأوريليو  اأكد 
كري�ستيانو  اأن  الإيطايل  نابويل  نادي 
اإىل  حديًثا  املن�سم  رونالدو 
طريق  عن  عليه  ُعر�س  جوفنتو�س، 
لورينتي�س  دي  وقال  اأعماله،  وكيل 
فوتبول  موقع  اأبرزها  ت�رسيحات  يف 
على  رونالدو  عر�س  »مت  اإيطاليا: 
مينديز،  خورخي  طريق  عن  نابويل 
لتقدمي  نخطط  كنا  هاتفني  لقد 
لكري�ستيانو،  �سندفع  وكنا  عر�س 

من  �ستاأتي  التي  الأموال  خالل  من 
دفعنا  لو   « واأ�ساف:  و�سوله«،  وراء 
رواتبه،  املت�سمنة  يورو  مليون   350
يف  جوفنتو�س  �سي�ستثمرها  والتي 
النادي  بدفع  �سنخاطر  كنا  ال�سفقة، 
اإىل  رونالدو  وان�سم  الإفال�س«.  نحو 
يورو،  مليون   100 مقابل  جوفنتو�س 
بالإ�سافة اإىل 12 مليون اآخرى كر�سوم 
و�سيح�سل على 30 مليون يورو كراتب 

�سنوي.

الديوك يحطمون اأحالم الكروات

منتخب فرن�ضا يتوج بلقب كاأ�ض 
العامل رو�ضيا 2018

بطولة  الفرن�سي  املنتخب  توج 
رقم  بن�سختها   ،2018 العامل  كاأ�س 
فوز  بعد  رو�سيا،  يف  املقامة   ،21
يف  الكرواتي  مناف�سه  على   ،2/4
التتويج  وهذا  النهائية.  املباراة 
اأن  بعد  الفرن�سية  للديوك  الثاين 
العام 1998، يف حني  اللقب  اأحرزوا 
ف�سل املنتخب الكرواتي يف التتويج 
للنهائي.  �سعود  اأول  يف  باللقب 
بالهدف  ماندزوكيت�س  ماريو  وتقدم 
الأول لكن يف مرمى فريقه، بعد اأن 
هدف  اإىل  لفرن�سا  ثابتة  ركلة  حّول 
يف الدقيقة 18. وجاء هدف التعادل 
يف  بري�سيت�س  اإيفان  عرب  لكرواتيا 
على  رائعة  بت�سديدة   ،28 الدقيقة 
ي�سار حار�س فرن�سا هوغو لوري�س.  
لفرن�سا  غريزمان  اأنطوان  وتقدم 
ركلة  من   39 الدقيقة  يف  جمدًدا 
جزاء، بعد مل�سة يد على بري�سيت�س.  
الثاين �سجل بول بوغبا  ال�سوط  ويف 
بت�سديدة  لفرن�سا  الثالث  الهدف 
مذهلة يف الدقيقة 59، بعدما ا�ستغل 
متريرة من غريزمان.  وق�سى كيليان 
مبابي على اأحالم كرواتيا يف العودة 
بعدما �سجل الهدف الرابع بت�سديدة 
قوية يف الدقيقة 66. وق�سى كيليان 
يف  كرواتيا  اأحالم  على  مبابي 
الرابع  الهدف  �سجل  بعدما  العودة 
   .66 الدقيقة  يف  قوية  بت�سديدة 
فرن�سا  ملنتخب  الثاين  اللقب  وهذا 
يف كاأ�س العامل، ليتعادل مع منتخب 
اأوروغواي الذي اأحرز اللقب مرتني 
اأول  وهذه  و1950   ،1930 عامي 
خ�سارة لكرواتيا يف الن�سخة احلالية، 
يف حني مل يخ�رس منتخب فرن�سا اأي 
مباراة )فاز 6 وتعادل 1(.  و�سيح�سل 
مليون   38 على  الفرن�سي  املنتخب 
دولر  مليون   28 مقابل  دولر، 
لكرواتيا.  وكان لقب هداف البطولة 
بـ  كني  هاري  الإجنليزي  ن�سيب  من 

6 اأهداف. 
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عي�شة ق.

كثريا  زط�شي  ينتظر  لن  حيث 
اجلديد  املدرب  هوية  لإعالن 
وهو  ال�شحراء  حماربي  لكتيبة 
�شابق  وقت  يف  ك�شف  الذي 
يفا�شل  انه  املن�رصم  الأ�شبوع 
بني ثالثة مدربني �شمن القائمة 
و�شوف  املقرتحة  امل�شغرة 
نهائيات  بعد  هويته  عن  يعلن 
اختتمت  التي  العامل  كاأ�س 
يجعل  ما  وهو  برو�شيا،  اأم�س 
الأمر منتظرا حدوثه قبل نهاية 
اأمامه  يكون  حتى  الأ�شبوع  هذا 
الوقت الكايف من اأجل التح�شري 
لل�رصوع يف ال�شتعداد ل�شتئناف 
الت�شفيات املوؤهلة اإىل نهائيات 
�شيف  املقررة  اإفريقيا  كاأ�س 

العام املقبل بالكامريون.
فاإن  املغربي  الإعالم  وح�شب 

املغرب  يف  متواجد  رونارد 
م�شتقبله  اإىل  اتلطرق  اأجل  من 
امللكية  اجلامعة  رئي�س  رفقة 
حيث  لقجع  فوزي  املغربية 
الرجالن على  اأن يجتمع  ينتظر 
يف  احل�شم  اأجل  من  الطاولة 
بقائه اأو رحيله، و�شيكون ا�شبوع 
اأجل  من  تقدير  اق�شى  على 
احل�شم يف املو�شوع، خا�شة وان 
زط�شي ينتظر ف�شخ رونار العقد 
اأجل  من  املغربي  الحتاد  مع 

اإعالنه مدربا جديدا للخ�رص.

بلما�شي لن يدرب 
املنتخب الوطني

اأكد م�شدر من داخل بيت الفاف 
ان املدرب خري الدين بلما�شي لن 
يكون املدرب اجلديد للمنتخب 

اأخبار  انت�رصت  بعدما  الوطني 
اأن  توؤكد  املا�شية  الفرتة  خالل 
على  ي�رصف  �شوف  بلما�شي 
براهيمي  يا�شني  الالعب  رفقاء 
خا�شة بعد ف�شخ العقد مع اإدارة 
وهي  القطري  الدحيل  ناديه 
الأخبار  جعلت  التي  الإ�شارة 
تدريب  من  اقرتابه  ب�شاأن  تروج 
ينفي  اأن  قبل  بالده،  منتخب 
الأخبار  تلك  »الو�شط«  م�شدر 
الرئي�س زط�شي  اأن  اأ�رص  والذي 
مل يت�شل باملدرب بلما�شي ومل 
ي�شعه �شمن قائمة خياراته من 
راأ�س  على  ماجر  خالفة  اأجل 

العار�شة الفنية الوطنية.

كوبر يلّمح لرغبته 
يف الإ�شراف على 

اخل�شر

اإىل  الأرجنتيني  املدرب  مّلح 
على  بالإ�رصاف  اهتمامه 
التي  الوطنية  الفنية  العار�شة 
تبقى �شاغرة منذ اإقالة الناخب 
ماجر،  رابح  الأ�شبق  الوطني 
اإعالمية  تقارير  اأو�شحت  حيث 
املنتخب  مدرب  اأن  م�رصية 
امل�رصي منح تقريرا اإىل الحتاد 
امل�رصي للعبة والذي اأكد خالله 
اأن اإ�رصافه على تدريب ت�شكيلة 
وقوفه  مع  تزامن  »الفراعنة« 
كافة  من  يعاين  منتخب  على 
من  بنائه  اأعاد  والذي  اجلوانب 
من  متكن  اأنه  مو�شحا  جديد، 
به  قام  الذي  التحدي  خالل 
من قيادة امل�رصيني اإىل التاأهل 
العاملي  الكروي  العر�س  اإىل 
عاما   28 عنه ملدة  الغياب  بعد 

كامال.

زط�شي ينتظر ف�شخه العقد مع اجلامعة املغربية لإعالن ال�شفقة

رونار الأقرب على تدريب اخل�ضر
يبدو اأن الحتادية اجلزائرية لكرة القدم تقرتب من الك�شف عن املدرب اجلديد الذي �شوف ي�شرف على العار�شة 

الفنية الوطنية والذي �شيكون اأجنبيا من اأجل خالفة الناخب الوطني ال�شابق رابح ماجر، ويف هذا ال�شدد ك�شفت وكالة 
الأنباء الأملانية اأن املدرب الفرن�شي هرييف رونارد الأقرب من اجل تويل املهمة بعدما منح موافقته على عر�س رئي�س 

الفاف خري الدين زط�شي الذي تفاو�س معه ب�شفة ر�شمية 

 تايدر يوا�شل التاألق ويقود 
اأمباكت مونرتيال اإىل الفوز

 بودبوز يطيح بقديورة 
و�ضوداين يف مباراة ودية

 الإدارة تفا�شل بني التح�شري 
باأر�س الوطن اأو اإيفران

 �ضليماين الأقرب
 اإىل تدريب �ضباب بلوزداد

التحقا اأول اأم�س ب�شفوف فريقهما اجلديد

 بلقروي ودوخة يندجمان 
يف تدريبات الرائد

الدويل  الالعب  قاد 
بودبوز  ريا�س  اجلزائري 
بيتي�س  ريال  فريقه 
لالإطاحة  ال�شباين 
نوثينغهام  مبناف�شه 
الجنليزي  فوري�شت 
جمعت  ودية  مباراة  يف 
والتي  اأم�س  اول  الفريقني 
حيث  ا�شبانيا،  يف  جرت 
دون  بهدف  اللقاء  انتهى 
املقابلة  و�شهدت  رد، 
لعبني  اأربعة  م�شاركة 
الأمر  ويتعلق  جزائريني 
بثنائي ريال بيتي�س بودبوز 
وثنائي  ماندي  وعي�شى 
نوثينغهام فوري�شت عدلن 
�شوداين،  والعربي  قديورة 
يف  �شاهم  بودبوز  وكان 
منح الفوز اإىل زمالئه بعد 
توقيعه للهدف الوحيد يف 
الهدف  �شجل  اأين  الودية 
على  دقائق  ثماين  قبل 
املقابل،  يف  اللقاء.  نهاية 

وا�شل الدويل الآخر �شفري 
األوان  حتت  التاألق  تايدر 
مونرتيال  اأمباكت  ناديه 
اإىل  قاده  حيث  الكندي، 
فوز  �شاد�س  حتقيق 
الدوري  يف  التوايل  على 
الإطاحة  بعد  الأمريكي 
خو�شي  �شان  بال�شيف 
هدفني  بنتيجة  اإرثكوي�س 
تايدر  �شجل  اأين  رد،  دون 
املقابلة  يف  قوية  بداية 
هدفا  �شجل  الذي  وهو 
الت�شجيل  افتتح عربه باب 
دقائق  �شبع  مرور  بعد 
على انطالق اللقاء، وقّدم 
مباراة كبرية متكن خاللها 
كرات  عدة  ا�شرتجاع  من 
يف و�شط امليدان �شاهمت 
اإحداها يف ت�شجيل الهدف 
بياتي  زميله  عرب  الثاين 
يف  النتيجة  �شاعف  الذي 

الدقيقة 74 من املقابلة.
عي�شة ق.

�شباب  فريق  من  م�شادر  ك�شفت 
بلوزداد اأن الإدارة اتفقت مع املدرب 
�شيد اأحمد �شليماين من اأجل الإ�رصاف 
على العار�شة الفنية للفريق التي تبقى 
�شاغرة بعدما غادرها كل من عز الدين 
اليامني  وا�شتقالة  املقال  جودي  اآيت 
من  اأقل  بعد  ان�شحب  الذي  بوغرارة 
اأ�شبوع من تعيينه اأين رف�س البقاء يف 
ي�شارع  التي  امل�شاكل  ب�شبب  الفريق 
عليها النادي البلوزدادي وعدم ات�شاح 
بتهديدات  يتعلق  فيما  خا�شة  الأمور 
عدم  ب�شبب  العقود  ف�شخ  الالعبني 
بوحف�س  حممد  الرئي�س  اإيفاء 
العقد،  ف�شخ  وقرر  اأموالهم  منحهم 
الغر�س فاإن م�شادر من داخل  ولهذا 
بوحف�س  اأن  اأو�شحت  ال�شباب  بيت 
تويل  �شليماين على  اتفق مع املدرب 

وهو  »العقيبة«  اأبناء  ت�شكيلة  تدريب 
الذي يتواجد دون فريق بعد ا�شتقالته 
من اأوملبي املدية مبا�رصة بعد نهاية 

املو�شم املنق�شي.
الثنائي  اندمج  اأخرى،  جهة  من 
�شاملي واملايل �شومايال �شيديبي يف 
يقودها  التي  الت�شكيلة  مع  التدريبات 
وذلك  ماروك،  ديدين  الدرب  موؤقتا 
اأجل  من  بدايتها  عن  غيابهما  بعد 
التح�شري للمو�شم الكروي اجلديد، ومل 
يتعلق  فيما  الفريق  وجهة  بعد  تت�شح 
حت�شريا  التح�شريي  الرتب�س  مبكان 
للمو�شم اجلديد، حيث تدر�س الإدارة 
البلوزدادية عدة خيارات لهذا الغر�س 
على غرار مركز الباز يف �شطيف، عني 

تيمو�شنت ومنطقة اإيفران املغربية.
عي�شة ق.

و�شل الالعبان الدوليان اجلزائريان 
ه�شام بلقروي وعز الدين دوخة اأول 
اأم�س اإىل ال�شعودية من اأجل اللتحاق 
الرائد  اجلديد  فريقهما  بتدريبات 
فرتة  خالل  �شفوفه  يف  وقعا  الذي 
احلايل، حيث مت  ال�شيفي  املركاتو 
ا�شتقبالهما من طرف ممثلي الفريق 
الأمري  مطار  اإىل  و�شولهما  عند 
ع�شو  يتقدمهم  بالق�شيم  نايف 
النا�رص، حيث  تامر  الإدارة  جمل�س 
نف�س  يف  التحقا  بعدما  �شويا  كانا 
احلرا�س  مبدرب  مرفقان  الطائرة 
اإ�شماعيل،  م�شعود  اجلزائري 

اجلدد  زمالئه  مع  الثنائي  واندمج 
املجموعة  مع  التدريبات  وخا�شا 
املقبل،  الكروي  للمو�شم  ا�شتعداد 
من  بالكثري  يعدان  واأنهما  خا�شة 
اجلديد،  ناديهما  مع  تقدميه  اجل 
دوخة  احلار�س  معرفة  ظل  يف 
جيدا لأجواء الدوري ال�شعودي وهو 
املو�شم  لفتة  ب�شورة  تاألق  الذي 
احد  ال�شابق  فريقه  مع  املنق�شي 
البقاء،  ال�شعودي وقاده غلى �شمان 
بينما التحق بلقروي قادما من نادي 

موريرن�شي الربتغايل.
ع.ق.

البطولة العربية املفتوحة لل�شباحة

ر�ضيد اجلزائر يرتفع اإىل 12 
ميدالية باليوم الثاين

 

منها  ميداليات  اأربع  لل�شباحة  الوطني  املنتخب  اأ�شاف 

ذهبيتان وف�شيتني ليبلغ ر�شيده 12 ميدالية ت�شعه موؤقتا يف 

املرتبة الثانية، عقب ختام ال�شباقات النهائية لليوم الثاين من 

مناف�شات البطولة العربية املفتوحة رجال و�شيدات اجلارية 

يف  لراد�س  الأوملبي  بامل�شبح  اجلاري  جويلية  و15   12 بني 

العا�شمة تون�س، وتوج البطل اجلزائري اأ�شامة �شحنون بلقب 

50 م فرا�شة عرب حتقيق توقيت قدره 24 ثا و41 ج م�شيفا 

اخلمي�س  �شهرة  نالها  التي  بعد  البطولة،  يف  الثانية  ذهبيته 

يف �شباق 100 م فرا�شة بتوقيت 53 ثا و50 ج، حمطما الرقم 

القيا�شي العربي والوطني الذي كان بحوزته 53 ثا 56، ويف 

نف�س نهائي 50 م فرا�شة دخل مواطنه حمي الدين قالدام 

يف ال�شف اخلام�س 25 ثا 70 ج، الذهبية اجلزائرية الثانية 

كانت من ن�شيب املتاألقة رانيا نف�شي يف �شباق 400 م اأربع 

م   200 بعد  الثاين  لقبها  م�شيفة  ج   75 ثا   00 د   5 �شباحات 

اأربع �شباحات 2 د 22 ثا 55 ج، و يف نف�س نهائي 400م اأربع 

�شباحات دخلت ال�شباحة الواعدة اإميان زيتوين 14 �شنة يف 
املرتبة الرابعة بتوقيت 5 د 10 ثا 10 ج.

اكتفت  التي  ن�رصين  جماهد  ن�شيب  من  كانتا  الف�شيتان 

باملركز الثاين يف 50 م فرا�شة 28 ثا 87ج وعبد الرزاق �شيار 

يف 50 م على ال�شدر 29 ثا 03 ج، يف حني دخل زميله اأمين بن 

عبيد يف املرتبة ال�شابعة 31 د 48 ج. وبعيدا عن التتويجات، 

 200 نهائي  ح�شنا يف  زمنا  خالدي   مرمي  ال�شباحة  حققت 

املركز  باحتالل  لها  �شمح  ج   67 ثا   15 د   2 �شباحة حرة  م 

رانيا  دخول  ال�شدر  على  م   50 نهائي  عرف  كما  ال�شاد�س، 

نف�شي خام�شة 34 ثا 70 ج وزميلتها خن�شاء بلقا�شمي �شابعة 
36 ثا 46 ج.

وكالت

كاأ�س اجلزائر للجيدو ح�شب الفرق

املجمع البرتويل يتوج باللقب 
رجال و�ضيدات

البرتوليون من فريق مركز حت�شري للجيدو ح�شب الفرق يف ختام النهائيات التي جرت اأول اأم�س بقاعة توج م�شارعو املجمع البرتويل عند الرجال وال�شيدات، بكاأ�س اجلزائر  ثاأر  الرجال،  الأ�شبوع حر�شة ح�شان، لدى  �شده  خ�رصوا  الذين  الع�شكرية  الوطنية  املنتخبات  0-2، قبل اأن يعودوا للتعديل 2-2 ليمنح م�شارع الوزن الثقيل جنيب الفارط يف نهائي البطولة، وتاأخر عنا�رص املجمع البرتويل يف النتيجة وجتمع 
لتنال عند ال�شيدات، اأكدت فتيات املجمع البرتويل هيمنتهن املطلقة، اإثر متار اللقب للمجمع خالل املنازلة الأخرية.  2-3 بواقع  ح�شن  بابا  ديناميكية  ح�شاب  على  باللقب  مدربة فوزهن  واعتربت  الفرق،  ح�شب  والبطولة  الكاأ�س  ثنائية  اأمتنى اأن تكون الربجمة اأح�شن يف امل�شتقبل، حتى يتفادى الريا�شيون ونيل اللقب، خ�شنا مو�شما طويال و�شاقا، قطعته الألعاب املتو�شطية، نهائي الكاأ�س والبطولة، لكن م�شارعاتنا عرفن كيفية ت�شيري الو�شعية �شعبا نوعا ما بني فريقني يتعارفان جيدا، بعد عديد املواجهات يف البرتوليات �شليمة �شواكري اأن تتويج فريقها بامل�شتحق:  »النهائي كان البرتوليات 

اأمل الأربعاء عند وعرف اليوم الثاين من املناف�شة، تتويج �شبليات احتاد اجلزائر على الإ�شابات وي�شتعدون للمناف�شات يف اأح�شن الظروف«.  اجلمعة نادي وهران يف حني تفوقت �شبيبة احلرا�س على  جرى  الذى  املناف�شة  من  الأول  اليوم   �شهد  وقد  فئة الذكور،  يف  اإناث  م�شباح  اآيت  ونادي  ذكور  اجلزائر  احتاد  فوز  الأوا�شط، بينما حت�شل نادي برج الكيفان على اللقب عند اجلن�شني الفارط 
يف فئة الأ�شاغر.

ق.ر



هاري كاين: ن�سعى للحفاظ على م�ستوانا
رو�سيا  بالده يف  منتخب  �إليه  و�سل  �لذي  �مل�ستوى  �أن  كاين  �إجنلرت� هاري  منتخب  �أكد جنم 
�لثالث  باملركز  �لفوز  فر�سة  رغم خ�سارة  وذلك   ،2020 يورو  لبطولة  عليه يف  �حلفاظ  يجب 
مل�سلحة بلجيكا، وقال كاين عن بعد �خل�سارة من بلجيكا 2-0: »يف �ل�سوط �لثاين، لعبنا ب�سكل 
جيد حقا، وفر�سنا �سيطرتنا عليهم خالل �لن�سف �ساعة �لأوىل، �سعنا، وبالتاأكيد �أن هدفهم 
�لثاين قتلنا«، وتابع مقيماً �مل�ساركة �لإجنليزية: »كانت بطولة �سعبة، و�جهنا مناف�سني جيدين 
جد�ً كان من �ل�سعب علينا خو�ض مبار�ة ملدة 120 دقيقة ونح�سل بعدها على يومني فقط 
ل�ستعادة �للياقة«،  : »ن�سعر بخيبة �أمل لعدم حتقيقنا �لفوز، ولكنها و�سيلة للتعلم، هناك جمال 
للتقدم، �سنحاول �أي�ساً �لو�سول �إىل �لدور ن�سف �لنهائي و�لنهائي يف كاأ�ض �أوروبا وهذ� م�ستوى 

ن�سعى للحفاظ عليه«.

هازارد يلمح القرتاب الرحيل عن ت�سيل�سي
�أطلق �لبلجيكي �إدين هاز�ر ت�رصيحاً نارياً ب�ساأن م�ستقبله مع ت�سيل�سي �لإجنليزي و�سط �سائعات 
�نتقاله �إىل ريال مدريد �أو بر�سلونة، وخرج هاز�ر �أف�سل لعب يف مبار�ة بلجيكا و�إجنلرت� �لتي 
�نتهت ل�سالح �ل�سياطني �حلمر 2-0 عن �سمته فيما يتعلّق باإمكانية رحيله عن ت�سيل�سي، وقال 
هاز�ر �لذي حّقق برونزية كاأ�ض �لعامل مع بلجيكا: »بعد �ست �سنو�ت ر�ئعة مع ت�سيل�سي �أعتقد 
باأّن �لوقت قد حان لكت�ساف �أ�سياء خمتلفة«، و�أ�ساف �ساحب �لـ27 عاماً: »بالتاأكيد بعد كاأ�ض 
�لعامل �أ�ستطيع �أن �أقرر �إذ� كنت �أريد �لبقاء �أو �لذهاب، لكن ت�سيل�سي هو من �سيتخذ �لقر�ر 

�لنهائي«، م�سدد�ً �أّن ت�سيل�سي هو �ساحب �لقر�ر و�أّن وجهته �ملف�سلة �أ�سبحت معروفة.
ويحاول ريال مدريد جاهد�ً �لتعاقد مع هاز�ر وفقاً للعديد من �ل�سحف �ملخت�سة عقب رحيل 
�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو �إىل جوفنتو�ض �لإيطايل، وذكرت بع�ض �لتقارير �أّن بر�سلونة بطل 
�لدوري �لإ�سباين دخل يف �سفقة هاز�ر حماولً خطف �لالعب من بطل دوري �أبطال �أوروبا، 
وف�سل ت�سيل�سي يف �لتاأهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا عقب �حتالله �ملركز �خلام�ض يف �لدوري 
��ستعانته  و�أعلن  كونتي  �لإيطايل  مدربه  �جلمعة  ت�سيل�سي  و�أقال  �ملن�رصم،  �ملو�سم  �ملمتاز 

مبدرب نابويل �ل�سابق �ساري.

القفاز الذهبي بني لوري�ش و�سوبا�سيت�ش
�لنهائية  �ملبار�ة  توهجهما خالل  قمة  يكونا يف  لأن  وفرن�سا  كرو�تيا  منتخبي  يتطلع حار�سا 
ملونديال رو�سيا يف �للقاء �لذي خا�ساه �أم�ض على ملعب لوجنيكي يف مو�سكو، ولعب �حلار�ض 
�لكرو�تي د�نييل �سوبا�سيت�ض ونظريه �لفرن�سي هوغو لوري�ض، دور� حموريا مع و�سول �لفريقني 
يف  حار�ض  لأف�سل  �لذهبي  �لقفاز  جائزة  لنيل  �ملر�سحني  �أبرز  هما  وبالتايل  �لنهائي،  �إىل 
رو�سيا، ولعب لوري�ض �ساحب �خلربة �لهائلة، دور� موؤثر� كقائد للفريق �لفرن�سي �لذي يغلب 
�لرتجيحية  ب�سكل لفت خالل �رصبات �جلز�ء  �سوبا�سيت�ض  تاألق  بينما  �ل�سباب،  عليه عن�رص 
خالل م�سو�ر كرو�تيا يف �ملونديال، وتخطى �سوبا�سيت�ض، خطاأ فادحا �رتكبه يف بد�ية مبار�ة 
ثمن  �لت�سديات ل�رصبات �جلز�ء يف تاريخ �ملونديال، كما ت�سدى ل�رصبة جز�ء يف مبار�ة دور 
�لثمانية �أمام رو�سيا، ويقت�سم �سوبا�سيت�ض �لرقم �لقيا�سي لعدد �لت�سديات يف �رصبات �جلز�ء 
يف تاريخ �ملونديال بر�سيد 4 ت�سديات، وقدم حار�ض موناكو �لذي �أ�سبح �حلار�ض �لأ�سا�سي 
�أد�ء �سلبا خالل  باإجمايل 34 مبار�ة دولية،  بليتيكو�سا يف 2014  لكرو�تيا منذ �عتز�ل �ستيب 
�ملبار�ة �أمام �إجنلرت� يف �ملربع �لذهبي، لي�ساهم يف �سعود بالده �إىل نهائي �ملونديال للمرة 

�لأوىل يف �لتاريخ.

رئي�ش اليويفا: كرواتيا حققت معجزة
قال �ألك�سندر ت�سيفرين رئي�ض �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم �إن بلوغ كرو�تيا نهائي كاأ�ض �لعامل 
�أمام فرن�سا ميثل معجزة، ويعك�ض جهود �لحتاد يف تطوير �للعبة على م�ستوى �لقارة، ومع بلوغ 
تعد�د �سكانها 4.2 مليون ن�سمة وفقا لإح�ساء�ت 2016 فكرو�تيا �أ�سغر دولة ت�سعد للنهائي 
�أوروغو�ي يف 1950، و�أبدى ت�سيفرين �سعادته بت�سليط �ل�سوء على �لدول �ل�سغرية على  منذ 
و�سول  �لأوروبي  �لحتاد  جهود  ويثبت  جيد،  �سيء  هذ�  »بالتاأكيد  وقال:  �لعاملي،  �مل�ستوى 
�أربعة ماليني ن�سمة �إىل نهائي كاأ�ض �لعامل معجزة، لعب �لفريق بروح  بلد يبلغ تعد�د �سكانه 

وبحما�ض كبري ورغبة يف �لقتال، ول �أ�ستطيع �لقول �إنه لن ميكنه �لفوز«.
ت�سيفرين مبفاجاأة  ي�سعر  �أوروبية، ول  دول  �ست  �لن�سخة �حلالية  �لثمانية يف  دور  �إىل  وو�سل 
و�سويل  بعد  ولي�ض  جيد،  بعمل  يقوم  �لقدم  لكرة  �لأوروبي  »�لحتاد  و�أ�ساف  ذلك،  حيال 
ب�سكل  �لقدم  كرة  تطوير  على  نعمل  لأننا  بل  �ملن�سب،  هذ�  يف  وجودي  ب�سبب  �أو  لرئا�سته، 
بطولتنا   من  �لأمو�ل  من  �لكثري  »نك�سب  وتابع:  ويت�سع«،  يت�سع  فالفارق  لذ�  قليال،  خمتلف 
�سابقني مل�ساعدة �لحتاد�ت �لوطنية، نعمل من �أجل �إد�رة ر�سيدة �أف�سل«، و�أردف ت�سيفرين: 
�أنها  نعتقد  �لقدم،  كرة  يف  �لفني  �جلانب  وتطوير  �لأ�سا�سية،  �لبنية  م�رصوعات  يف  »ن�ستثمر 

�لطريقة �ملنا�سبة للنجاح وتطوير �للعبة«. 

بلجيكا تتوج بربونزية املونديال

ح�سد منتخب بلجيكا �مليد�لية �لربونزية يف كاأ�ض �لعامل، بعد فوزه بهدفني دون رد �أول �م�ض على نظريه �لإجنليزي يف �إطار 
مبار�ة حتديد �ملركزين �لثالث باملونديال، و حملت ثنائية بلجيكا توقيع توما�ض مونييه يف �لدقيقة �لر�بعة، و�إيدين هاز�رد يف 
�لدقيقة 82، وكانت �أف�سل م�ساركة للمنتخب �لبلجيكي قبل �لبطولة �حلالية تلك �لتي حّل فيها باملركز �لر�بع بنهائيات كاأ�ض 
�لتي  �لأ�سا�سية  ت�سكيلته  تعديلني على  روبرتو مارتينيز  �لبلجيكي  و�أجرى مدرب �ملنتخب  ن�سخة 1986 يف �ملك�سيك،  �لعامل 
�أمام فرن�سا يف ن�سف �لنهائي، وعاد �جلناح �لأمين توما�ض مونييه بعدما غاب عن �ملبار�ة �لأخرية لالإيقاف،  خ�رصت 1-0 
قام مدرب  �ملقابلة،  ومو�سى دميبلي، يف �جلهة  �لت�سكيلة مرو�ن فياليني  �لو�سط، وغاب عن  تيليمانز يف خط  يوري  ولعب 
�ملنتخب �لإجنليزي غاريث �ساوثجيت بخم�ض تغيري�ت على ت�سكيلته �لأ�سا�سية، �لتي خ�رصت يف ن�سف �لنهائي �أمام كرو�تيا، 
ولعب لوفتو�ض ت�سيك ود�ين روز وفيل جونز وفابيان ديلف و�إيريك د�ير، بدًل من جي�سي لينجارد و�آ�سلي يوجن وكايل و�لكر وديلي 

�آيل وجورد�ن هندر�سون.
�إثرها �ملهاجم روميلو لوكاكو، كرة عر�سية �إىل  �إثر هجمة �رصيعة مّرر على  و�فتتحت بلجيكا �لت�سجيل يف �لدقيقة �لر�بعة، 
نا�رص �ل�ساذيل �لذي �أر�سلها �أمام �ملرمى �إىل مونييه لي�سعها �لأخري من مل�سة و�حدة يف �ل�سباك، وكاد كيفن دي بروين �أن 
جنم  و�أهدر  �ملرتدة،  لت�سديدته  ت�سدى  بيكفورد  جورد�ن  �لإجنليزي  �حلار�ض  �أن  �إل   ،12 �لدقيقة  يف  بالده  تقّدم  ي�ساعف 
�ملنتخب �لإجنليزي هاري كني، فر�سة ل تعّو�ض يف �لدقيقة 23، عندما و�سع رحيم �سرتلينغ �لكرة �أمامه، �إل �أّنه �سّدد بدون 

تركيز بجانب �ملرمى.
 

�ملنتخب  �أن  مارتينيز  روبرتو  �لإ�سباين  بلجيكا  مدرب  �أكد 
يغادر  �إجنلرت�   ح�ساب  على  �لثالث  �ملركز  �أحرز  �لذي 
حتديد  مبار�ة  بعد  مارتينيز  وقال  �لفوز،  مب�ساعر  رو�سيا 
�ملركز �لثالث: »�إنها مبار�ة مهمة جد�ً لأنها تنقل م�ساعرك 
برونزية  ومبيد�لية  �لفوز  ب�سعور  نغادر  ذلك،  بعد  بلدك  �إىل 

تاريخية �سترتك ب�سمة يف كرة �لقدم �لبلجيكية«،  و�أكد مدرب 
تخ�رص  »عندما  جد�ً:  �سعب  كان  �لأمر  �أن  بلجيكا  منتخب 
�لرتكيز  �إعادة  �ل�سعب  بهام�ض �سغري، من  �لنهائي  ن�سف  يف 
على �ملبار�ة �لتالية، لكننا قمنا بذلك ب�سكل جيد جد�ً، جنح 
�لفريق بالفعل يف �عتبار كل مبار�ة كفر�سة، وهذ� هو �ل�سبب 
�إجنلرت�  �أمام  �سباكنا  نظافة  على  �حلفاظ  من  مكننا  �لذي 

و�لفوز باملركز �لثالث«. 
»كانت  قال:  رو�سيا  يف  �لبلجيكية  بامل�ساركة  يتعلق  وفيما 
بطولة �سعبة جد�ً، مل تكن هناك مبار�ة �سهلة. �ن يكون لديك 
بهدفني  تاأخرك  قلب  يف  تنجح  و�أن  خمتلفني،  هد�فني   10
ي�ستحقه  ما  هذ�  بالرب�زيل،  تطيح  ثم  فوز،  �إىل  �ليابان  �أمام 
وختم  �مل�ساعر«،  تقا�سم  هو  �ملهم  �لأمر  �سيكون  �لالعبون، 
حديثه بالقول: »�آمل يف �أن يلهم ذلك �لأجيال �ل�سابة، ويو�سح 
لهم �أننا ن�ستطيع �لنجاح يف �حلياة �إذ� عملنا بجد، نتطلع �إىل 
مقابلة �مللك، و�لتو�جد يف �ل�سارع مع �مل�سجعني لالحتفال 

بكاأ�ض �لعامل هذه �لتي ل تن�سى«.

مارتينيز: نغادر ب�سعور الفوز
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اإجنلرتا خارج املناف�سة حتى �سبتمرب
ملعب  �إ�سبانيا على  منتخب  فيه  �سي�ستقبل  �ملقبل، حيث  �سبتمرب   8 ر�سمية حتى  مبار�ة  �أي  �لإجنليزي  �ملنتخب  يخو�ض  لن 
وميبلي، يف �أوىل جولت بطولة دوري �لأمم �لأوروبية، وعقب �نتهاء رحلة كتيبة �ملدرب �ل�ساب غاريث �ساوثجيت يف �لأر��سي 
�لرو�سية، �سيكون �ملوعد �لر�سمي �ملقبل لها �أمام �ملاتادور �لذي غادر هو �لآخر �لبطولة، ولكن من مرحلة مبكرة يف ثمن 
�لنهائي على يد �أ�سحاب �لأر�ض، و�ستقام �ملبار�ة �سمن �ملجموعة �لر�بعة فيما ي�سمى »�لدوري �أ«، �ملكون من 4 جمموعات 
ت�سم كل منها ثالثة منتخبات، متثل �لفرق �لأقوى على م�ستوى �أوروبا وهم �ملر�سحون للفوز باللقب يف هذه �ملناف�سة �جلديدة 
�لتي �أن�ساأها �لحتاد �لأوروبي، وت�سم �ملجموعة �أي�سا �ملنتخب �لكرو�تي �لذي خا�ض �ملبار�ة �لأهم يف تاريخه �أم�ض �أمام 

فرن�سا يف نهائي �ملونديال، و�لذي �سيلتقي مع »ل روخا« يف �جلولة �لثانية يف 11 �سبتمرب �ملقبل.
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�أ�سخم تريو غنائي عربي يتجاوز 7 ماليني م�ساهدة خالل �أ�سابيع
اأطلق جنوم الفن العربي، را�شد 
املاجد، وماجد املهند�س، ووليد 
ال�شامي، فيديو كليب اأغنية، »اأنا 
اأنا«، من كلمات، تركي اآل ال�شيخ 
واإخراج  ال�شامي،  وليد  واأحلان 
لـ24،  الرتك  وقال  الرتك  ب�شام 
بطريقة  مت  »ت�شويرالأغنية  اإن 
الفيديو كليب، ب�شورة راقية تليق 
بعمالقة الفن، والأ�شماء الكبرية 
واأ�شاف،  العمل«،  يف  امل�شاركة 
»ا�شتغرق ت�شوير الكليب يومني، 
يف دانة العامل، دبي، وحتديداً يف 
دبي«ويج�شد  »فرزات�شي«  فندق 
حفل  �شمن  الفنانني  الكليب 
التي  العمل  فكرة  بح�شب  فخم، 
اأكد خمرجها الرتك اأنُه »تتوقف 
عمالقة  بوجود  الأفكار  جميع 
كال�شاعر تركي اآل ال�شيخ، ورا�شد 
املهند�س،  وماجد  املاجد، 

اأن  اإىل  م�شرياً  ال�شامي«،  ووليد 
عن  يغني  الأ�شماء  هذه  »وجود 
اأي  من  واأقوى  اأخرى،  فكرة  اأي 
نكون  اأن  ونتمنى  تقدم،  �شورة 
قد اأظهرنا العمل بال�شكل الذي 

يليق به«.
القبعة  »اأرفع  الرتك:  وقال 
هذه  واأمام  العمل  هذا  لوجود 
واأ�شاف  الراقية«  الكلمات 
الأربعة  الأهرام  هذه  »وجود 
اأقوى  وغناء،  وحلن،  �شعر،  من 
باأي  تقنية  واأي  فكرة  اأي  من 
عمل كان«ومتنى اأن يكون العمل 
به  تليق  التي  بال�شورة  قدم  قد 
وبامل�شتوى  وللمعنني  للجمهور 
موؤكداً  للعمل،  املطلوب  الفني 
اأن فكرة الكليب اإظهار الأغنية، 
ولي�س  والفنانني،  ومعناها 
�شلباً  يوؤثر  مما  الدرامي  ال�شكل 

واعترب  الغنائي،  العمل  على 
خطوة  ي�شكل  العمل  هذا  اأن 
مهمة، ونقطة حتول يف م�شريته 

املهنية.
جتدر الإ�شارة اأن الفيديو تخطى 
حاجز 7 ماليني م�شاهده خالل 
على  ن�رشه  من  الأوىل  الأ�شابيع 
موقع اليوتيوب كما ُعر�َس على 
مثل  العربية  املحطات  اأبرز 
وونا�شة  روتانا،  وقناة   MBC
زيد  توزيع  الأغنية من  اأن  يذكر 
وما�شرتينع،  وميك�س  ندمي، 
جا�شم حممد، واإيقاعات �شمري 
من  كليب  والفيديو  القطان 
وت�شوير  كرم،  �شمري  ت�شوير 
عمرعلي،  النجوم  فوتوغرايف 
العمل  تنفيذ  على  واأ�رشف 
 A2B MEDIA �رشكة  

PRODUCTION

م�سرح »�لدمى �ملائية« �لفيتنامي 
يكافح �لغرق بف�سل �ل�سو�ح

ه�سام �إ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

�لرتيلر �لثاين لفيلم Venom يثري ف�سول �مل�ساهدين

مهرجان �لقاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة �لتميز

�شوين  ا�شتوديوهات  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�س الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله توم هاردي 
»الفينوم«،  جمموعة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  الأ�رشار  اأ�شهر  وهم 

ق�ش�س عامل مارفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلمات  بال�شافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�شخ�شية  �شيج�شد  اأنه  لالعتقاد 
الفيلم، وهي  اأحداث  »فينوم« طوال 
التى  ال�رشيرة  ال�شخ�شيات  اإحدى 
�شل�شلة  فى  »�شبايدرمان«  واجهها 
مب�شاهدة  اأنه  اإل  الأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  الإعالن 
املا�شي،  فيفري  �شهر  �شوين 
اإل  يكن  مل  هاردي  اأن  �شيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�شاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  الأحداث 

ف�شول العديد من امل�شاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�شب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�شخ�شية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�شدها  والتي  دريك  كارلتون 
�شقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�شعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�شخ�شية »Venom« ال�رشيرة.
اأفالم  �شل�شة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رش،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�شارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�شيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�شكوت  �شليت،  وجيني 
�شالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�شينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

القاهرة  مهرجان  ك�شف   
�شيكرم  اأنه  الدويل  ال�شينمائي 
املوؤلف  الأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�شام  امل�رشي  املو�شيقي 
حمامة«  فاتن  »جائزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئا�شة  املهرجان  اإدارة  وقالت 
حممد  وال�شيناري�شت  املنتج 
حفظي يف بيان اأم�س الثنني اإن 

تكرمي نزيه ياأتي »تقديرا لعطائه 
امل�شيئة  ال�شينمائية  وم�شريته 
الأعمال  من  بالكثري  واحلافلة 
التاأليف  جمال  يف  البارزة 
املو�شيقى  وو�شع  املو�شيقي 

الت�شويرية«.
ونقل البيان عن حفظي قوله اإن 
نزيه »له ر�شيد كبري من الأعمال 
غري التقليدية واملتميزة التي نال 
وعاملية،  حملية  جوائز  بع�شها 

وهو ما ي�شكل حالة خمتلفة«.
وو�شع   ،1972 عام  نزيه  وولد 
واأحلان  الت�شويرية  املو�شيقى 
جمموعة كبرية من الأفالم، منها 
والثعبان«،  و«ال�شلم  »ال�شاحر«، 
و«�شهر الليايل«، و«الفيل الأزرق«، 
و«هيبتا«،  القمر«،  و«اأ�شوار 

و«الأ�شليني«، و«الكنز«.
جائزة  منحه  على  نزيه  وعلق 
»هذه  قائال  للتميز  حمامة  فاتن 

جليلي  مهمة  ر�شالة  اجلائزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  ولأجيال 
واحللم  امل�شوار  ا�شتكمال 
والطموح واملحاولة، فالعرتاف 
تاأثريه  له  وتتويجه  باملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأنا  واأ�شاف 
لأنني  )اجلائزة(  بها  و�شعادتي 
باتوا  ال�شينمائيني  باأن  �شعرت 

عائلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

اإ�شماعيل  الفنان امل�رشي ه�شام  يوا�شل 
ت�شوير دوره يف م�شل�شل »ر�شايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�شه يف رم�شان 

املقبل.
�شخ�شية  ف�شيج�شد  اإ�شماعيل،  دور  وعن 
الأكرب  ال�شقيق  وهو  »ه�شام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�شدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�شاء 

ا�شطحاب زوجته واأولده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �شخ�س  اأنه  ويت�شح 
�شقيقته  زوج  مع  عديدة  �شدامات 
ال�شغري، الذي يلعب دوره الفنان �شليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�شلح 

بينهما، وتتوايل الأحداث.
وي�شارك يف بطولة »ر�شايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �شليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�شمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�شق تنني بخيا�شيم 
طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رشح  مهد  فيتنام 
ا�شتقطاباً  الثقافية  الأن�شطة  اأكرث  من 
الذي  المتعا�س  رغم  البالد  يف  لل�شياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�شيادين  اخلا�شة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�س  لدخول  الكوالي�س 
�شتار  وخلف  برمتها،  امل�رشح  م�شاحة 
اأنظار  يقيهم  الأخ�رش  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�شوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�شكل  طويلة.  خ�شبية  ع�شي 
عرو�س  �شعيد  على  مرجعاً  امل�رشح 
ا�شت�شافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �شياحية 
اإىل فيتنام، ودر�س الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�شينما  امل�رشح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ش�شي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ش�س  وتلتزم 
يف  اخلو�س  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�شتفز  موا�شيع 
بعر�س  مكتفني  البالد،  يف  ال�شيوعي 
القروية  احلياة  من  م�شتوحاة  م�شاهد 
�شبيل  على  بينها  املحلية  والأ�شاطري 
يتغلب  ملك  �شرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�شينيني.  الغزاة  على 
اخل�شبية  الدمى  �شكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�شيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي والأحمر 
والأخ�رش اللّماع ح�شب مدير م�رشح ثانغ 
لوونغ:  ت�شو  ويو�شح  لوونغ.  ت�شو  لونغ، 
م�شلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  يف  �شنة«،  األف  حواىل 
�شونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رش، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�شتح�رش  »عندما  ويقول:  البالد.  �شمال 
�شريونه  العر�س،  هذا  املقبلة  الأجيال 

كما كان بن�شخته الأ�شلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�شنيع  يوا�شل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�شيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�شباب 
�شهدته  تطور مماثل ملا  الع�رش، يف  مع 
الأوبرا ال�شينية التي انح�رش الهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رش على الف�شوليني. 
ُمدر�شني  الذي عمل مع  ويو�شح احلريف 
الدمى  م�رشح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�س  املائية: »ثمة 
واأي�شاً النرتنت، وهو ما ي�شعب الت�شدي 
يف  التنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�شياح،  اإىل  اإ�شافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رشح 
مقاعده  ملء  يف  �شعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�س  مثل  التقليدية  الحتفالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�شنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�س  الفني 
لباج  روبري  الكندي  امل�رشحي  املخرج 
با�شتلهامه  �شنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�شه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�شي  للموؤلف  لق�شة  امل�رشحي 
�شرتافين�شكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�س  اإىل  الأورك�شرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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حمافظ املهرجان الوطني مل�شرح الهواة مب�شتغامن حممد نواري لـ"الو�شط "

نراهن على تكوين مواهب 
الفرق امل�شرحية ال�شابة 

اعترب حممد نواري حمافظ املهرجان الوطني مل�شرح الهواة الذي ينظم  �شنويا مب�شتغامن اأن 
جناح طبعات املهرجان  الوطني مل�شرح الهواة املتتالية راجع لتعاون طاقم �شاب وطموح من 

اأع�شاء املحافظة ووقوف ال�شطات املحلية ممثلة يف وايل الولية اإىل جانب التظاهرة الثقافية 
الفنية التي تعك�س خ�شو�شية م�شتغامن الثقافية واأ�شار حمافظ املهرجان الوطني مل�شرح الهواة 

اإىل عدد من الأعمال امل�شرحية النموذجية التي ت�شارك يف طبعة هذه ال�شنة التي تعرف 
تنظيم ور�شات تكوينية يف امل�شرح والت�شال الثقايف

حاوره م.اأمني

كيف تقيمون كمحافظ 
طبعة املهرجان الوطني 

مل�شرح الهواة هذه ال�شنة ؟

تنفرد طبعة هذه ال�سنة  للمهرجان 
مبيزات  الهواة  مل�رسح  الوطني 
مع  تنظم  اأنها  اأهمها  عديدة 
منا�سبات تاريخية ووطنية وعاملية 
ق�سية  نرى  بان  فخورين  كنا  وقد 
فل�سطني العادلة حا�رسة فنيا على 
ركح امل�رسح يف اأداء �سيكون فعال  

امل�رسحية  للفرقة  وفنيا  جذابا 
الفني  العمل  هذا  �ستخرج  التي 
وفنيا  ن�ساليا  بعدا  يحمل  الذي 
اأ�سيال كما اأن ميز طبعة هذه ال�سنة 
نظمناه  الذي  االفتتاح  جناح حفل 
ب�ساحة البلدية مب�ساركة ال�سلطات 
واالأ�رسة  والع�سكرية  املحلية 
واجلمعوية  والفنية  االإعالمية 
وقد اجتهدنا كمحافظة يف تنظيم 
م�ستغامن  يليق مبقام  افتتاح  حفل 

وتاريخها الفني يف امل�رسح 

ما هو برنامج  التظاهرة 

والأن�شطة املنظمة من 
قبل حمافظة املهرجان ؟

اأن  االإعالم  والأ�رسة  لكم  اأوؤكد 
طبعته  يف  املهرجان  برنامج 
وثري  متنوع  واخل�سمون  الواحدة 
م�رسحية  عرو�ض  فهناك  ومتنوع 
مل�ستغامن  اجلهوي  امل�رسح  يف 
فرق  تتناف�ض  كما  الثقافة  ودار 
جوائز  على  عديدة  م�رسحية 
جلنة  اأما  متكامل   عمل  اأح�سن 
خرية  من  ترون  فكما  التحكيم 
امل�رسحيني  واملخرجني  الفنانني 

منهم  واالأكادمييني  واملبدعني 
حمراز  الغايل  التون�سي  املخرج 
واجلياليل بوجمعة فنان وم�رسحي 
دحمان  والدكتور  م�ستغامن  من 
من  الوهاب  عبد  واالأ�ستاذ  احلاج 
ويتميز  معروف  فريق  وهو  قاملة 

باالحرتافية واملهنية العالية  

كيف ترون م�شاهمة 
الفنانني مب�شتغامن يف 

التظاهرة ؟

وامل�رسحية  الفنية  االأ�رسة 
تتعاون  مب�ستغامن  واجلمعوية  
واحلمد هلل معنا وهي �رسيك هام 
لنا يف خمتلف طبعات املهرجان 
الذي  الهواة  مل�رسح  الوطني 
يبقى مهرجانا له تاريخه ووزنه 
وطنيا وعربيا واأنا �رساحة افتح 
ال�سبانية  للطاقات  املجال  كل 
املبدعة يف امل�رسح وكل الفنون 
للم�ساهمة معنا يف اإجناح طبعة 
باأداء  انوه  كما  ال�سنة  هذه 
يف  والوطني  اجلواري  االإعالم 

التظاهرة  تفا�سيل  نقل خمتلف 
التي ننظم فيها ور�سات تكوينية 
وحما�رسات  امل�رسح  يف 
مع  �سحفية  ولقاءات  اأكادميية 
على  والفنانني  االإعالم  اأ�رسة 
وم�ساهمة  املحلي  امل�ستوى 
الثقافة  ودار  الثقافة  مدير 
نوعية  اأي�سا  اجلهوي  وامل�رسح 
اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  ونحن 
لكل الهيئات وال�سلطات املحلية 
مهرجان  بجانب  وقفت  التي 

م�رسح الهواة منذ انطالقه  

 الدار امل�شرية اللبنانية
 للن�شر والتوزيع

برلني" رواية  فى  "حدث 
جديدة لـ ه�شام اخل�شن 

     
طرحت الدار امل�رسية اللبنانية للن�رس والتوزيع 

باملكتبات منذ اأيام رواية "حدث فى برلني" للروائى 
ه�سام اخل�سن، والتى تعد العمل الروائى ال�ساد�ض له.

الرواية تدور اأحداثها فى الفرتة ما بني نهاية 
اخلم�سينات وبداية ال�ستينات من القرن املا�سى، 

وتتمحور الفكرة الرئي�سة للرواية حول هروب فلول 
النازيني خالل هذه الفرتة من برلني وجلوئهم مل�رس، 

وال�رساع الهائل بينهم وبني املو�ساد االإ�رسائيلى، 
وعمليات االغتيال التى دبرها املو�ساد بحقهم، كذلك 

حياتهم مب�رس وعملهم مب�ساريع ال�سواريخ فى عهد 
الرئي�ض االأ�سبق جمال عبد النا�رس.

حدث فى برلني

فى "حدث فى برلني" ا�ستطاع اخل�سن باأ�سلوبه االأدبى اأن ميزج 
ب�سكل بديع بني االأحداث واحلقائق التاريخية واخليال، كما 
اأَنّ الرواية �سلَّطت ال�سوء ب�سكل كبري على اجلانب االإن�سانى 

ومعاناة النازيني بعد هزمية هتلر فى احلرب العاملية الثانية 
وانهيار اأملانيا. ومن اجلدير بالذكر اأَنّ ه�سام اخل�سن هو 

مهند�ض مدنى وروائى م�رسي، من مواليد القاهرة )1963(، 
بداأ م�سواره االأدبى عام )2010(، باملجموعة الق�س�سية 

"حكايات م�رسية جًدا"، ثَمّ روايتي "ما وراء االأبواب" و"7 اأيام 
فى التحرير" عام )2011(، كذلك رواية "اآدم امل�رسي" عام 
)2012(، واملجموعة الق�س�سية "دويتو"، عام )2013(، فيما 

�سدرت له رواية "جرافيت" عام )2014(، والتى و�سلت للقائمة 
الطويلة جلائزة الرواية العربية "البوكر"، ف�ساًل عن رواية 
"تالل االأكا�سيا" ال�سادرة عن الدار امل�رسية اللبنانية عام 

.)2015(
ق.ث/وكالت

�شدر حديثا 

 بنية ق�شة الطفل عند �شهيل عي�شاوي ، للأديب املغربي حممد داين

رو�شيا

اإيرانية ترتاأ�س جلنة حتكيم مهرجان �شينمائي دويل

الهدى  دار   . اأ  عن  حديثا  �سدر 
زحالقة  عبد  باإدارة  املغربية 
عند  الطفل  ق�سة  بنية   « كتاب 
للكاتب   « عي�ساوي  �سهيل 
 ، داين  حممد  املغربي  والباحث 
من  �سفحة   170 يف  الكتاب  يقع 
، لوحة الغالف  احلجم املتو�سط 
للفنانة فيتا تنئيل ، يهدي كتابه » 
كاتبا  عي�ساوي  �سهيل  املبدع  اإىل 
ومبدعا  .رائدا  االأطفال.  لق�سة 
بحث  عن  عبارة  الكتاب  فيها...« 
االأطفال  اكادميي هام يف ق�س�ض 
اإبراهيم عي�ساوي )  للكاتب �سهيل 
يارا تر�سم حلما ، احذر يا جدي ، 
جدي يع�سق اأر�سه ، االأمرية ميار 
وحبات اخلوخ ، ال�سياد والفانو�ض 
ثابت   ، اأبي  بجانب   ، ال�سحري 
العاتية ، يف �سيافة رجال  والريح 
 ، ال�سماء  يف  ع�سفور   ، الف�ساء 
توبة الثعلب ، امللك فهمان الزمان 
، طاهر يتعرث بال�سبكة العنكبوتية 
يف  داين  حممد  االديب  كتب   ،)
مقدمة الكتاب » اإن ق�س�ض �سهيل 

عي�ساوي تقدم للطفل الفل�سطيني 
عامة  العربي  والطفل  خا�سة 
وتنمية  ذاته،  معرفة  يف  م�ساعدة 
معرفته، وتزويد قامو�سه بكلمات 
تطويره،  على  والعمل  جديدة، 
واللغوي  املعريف  ر�سيده  وتنمية 
واملو�سوعي. كما تقدم له خربات 
ال�سخ�سية،  خرباته  تغني  اإن�سانية 
وتنمي فيه الطموح، واالأمل، وحب 
فيه  تنمي  كما  والتفاوؤل..  احلياة، 
وباحلياة،  بال�سعادة  االإح�سا�ض 
اجلميلة،  بال�سور  خميلته  وتغني 
وامللونة، وتو�سع اآفاقه ومداركه.. 
اللغوية،  وملكته  ذوقه  تطور  كما 
والتقييم  احلكم  ملكة  فيه  وتنمي 
فيه  تطور  والنقد.كما  والتثمني، 
اجلانب االجتماعي وت�سجعه على 
التعاون والت�سامن والتكافل، وحب 
اخلري واالإيثار.. وتعمل على تعديل 
خلقه  وتطوير  وتهذيبه،  �سلوكه 
وقيمه. كما يجعله قريبا من بيئته 
عليها  احلفاظ  ويتعلم  املادية، 
كائناتها.«  واحرتام  واحرتامها، 

يوجه  ملن   : الكتاب  موا�سيع  من 
�سهيل عي�ساوي خطابه الق�س�سي، 
ماذا تقدم ق�س�ض �سهيل عي�ساوي 
كتب  يف  يتوفر  ماذا  للطفل؟، 
عي�ساوي،  �سهيل  االأطفال  ق�س�ض 
وظيفة  االأطفال،  اأدب  ماهية  يف 
الن�ض الق�س�سي وتيماته، ال�سورة 
عي�ساوي  �سهيل  ق�س�ض  يف 
امل�سرتك  القا�سم  وخ�سو�سياتها، 
املالمح  كلها،  الق�س�ض  هذه  بني 
ق�س�سه  يف  واخل�سو�سية  اللغوية 
لالأطفال، القيم يف ق�س�سه. ي�سم 
ومراجع  عديدة  جداول  الكتاب 

بالعربية والفرن�سية .
 -     : �سدر للكاتب حممد داين 

اإ�ساءات يف �سعر �سهيل عي�ساوي
الرواية  يف  �سوؤال   -
احلداثة   - املغربية)م�سرتك(    
الرواية)مقهى  يف  والتجريب 
الرواية   - البيزنطي منوذجا(     
ال�سعر   - اأفيالل  علي  عند 
الدكتور  �سعر  يف  وال�ساعرية 

م�سطفى ال�سليح

املغربية  الق�سيدة   -
عبد  �سعر  يف  احلداثية)قراءة 

النا�رس لقاح(
الق�سرية جدا     -  الق�سة  - يف 
عند  جدا  الق�سرية  الق�سة  بنية 

كاملة بدرنة
جدا      الق�سرية  الق�سة  جمالية   -
الق�سرية  الق�سة  يف  حفريات   -
اني�ض  عند  الق�سة  كتابة   - جدا 
ال�رسدي  العامل  يف   - الرافعي    

ملحمد �سوف
يف  درا�سة   - االأطفال  اأدب   -
ق�س�ض االأطفال ل�سهيل عي�ساوي 

ل�سعر  ال�سعر)درا�سة  جتليات   -
بنية   - الرباوي(     علي  حممد 
 - املعا�رس  الفل�سطيني  ال�سعر 
ال�ساللة  مرثاة  ديوان  يف  درا�سة 
كناعنة  - جتليات  اأحمد  ،ل�سالح 
الرقمي     االبداع  يف  قراءة  ن�سية 
يف  درا�سة   - العربي  النحو   -
 - البحر  اأقوى من   - االخطاء    
رواية     - اأوراق نقدية  - الن�ض 

االأدبي يف املدر�سة االبتدائية 

االإيرانية،  املخرجة  تولت 
جلنة  رئا�سة  ميالين،  متينة 
الثامنة  الدورة  يف  التحكيم 
الدنيا"  "اآخر  ملهرجان 
مبدينة  الدويل  ال�سينمائي 
وقال  الرو�سية  �سخالني 
للمهرجان  ال�سحفي  املكتب 
�سينمائية  خمرجة  ميالين  اإن 

حازت  معروفة،  اإيرانية 
�سينمائية  مهرجانات  جوائز 
جانب  واإىل  كثرية  عاملية 
ت�سم  االإيرانية،  املخرجة 
جلنة التحكيم كاتبة ال�سيناريو 
جون-  اأو  اجلنوبية،  الكورية 
الرو�سية  واملمثلة  مي، 
�سوك�سينا،  ماريا  املعروفة، 

واملخرجني الرو�سيني األيك�سي 
واأليك�سي  االبن  غريمان 

بوبوغريب�سكي.
الثامنة  الدورة  اأن  يذكر 
الدنيا"  "اآخر  مهرجان  من 
�سوف  الدويل  ال�سينمائي 
تقام، يف الفرتة ما بني 24 و31 
دور   4 يف  املقبل،  اأغ�سط�ض 

لل�سينما بعا�سمة اإقليم �سخالني 
يوجنو�سخالين�سك.  الرو�سي، 
قبالة  �سخالني  جزيرة  وتقع 
ال�ساحل ال�رسقي ل�سيبرييا يف 
االحتاد  �رسقي  نقطة  اأق�سى 
 76 م�ساحتها  وتبلغ  الرو�سي، 
�سكانها  وعدد  مربع،  كم  األف 

حوايل 710 اأالف ن�سمة.
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الكاتبة اأماين عابد جلريدة الو�شط

عن طريق �لكتابة �أعي�ش 
�أكرث من حياة

.      كيف ميكن اأن تقدم اأماين عابد نف�شها للقراء ؟
اأماين عابد ، كاتبة طموحة ت�شعى اإىل حتقيق اأحالمها و اإثبات نف�شها ، تبلغ من العمر �شتة ع�شر ربيعا ، ترعرعت 
مك حتت القناع »  اأتكلم العربية ، الفرن�شية ،  يف جو عائلي �شجعها و دفع باأحالمها اإىل الأمام �شاحبة رواية » �شَ
الإجنليزية ، الرتكية و الإ�شبانية ، اأحب الكتابة و اأعّرفها على اأنها ملجاأ كل من فرحان و متاأمل ، مهتمة بالر�شم 
و اخلطوط العربية ، اأعزف البيانو ، اجليتار و الفلوت ،متح�شلة على حزام بني يف ريا�شة الكاراتيه ...مهتمة 

بت�شميم الأزياء 

حاورها / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

 
بداية بوحك مع القلم ، 
حدثينا عن هذا اللقاء 

املفتعل ، وكيف اكت�شفت 
موهبتك ومن كان ورائها ؟

منذ  �أنه  �إذ  يل  �لرحمن  هبة  �لكتابة 
بد�ية   ، �أكتب  �أنا  و  �لكتابة  تعلمت  �أن 
و�صفت  و  �ليومية  مذكر�تي  كتبت 
كتبت  ثم  �أح�صها  �لتي  م�صاعري  حالة 
�صيئا  تطورت  و  �لق�صرية  �لق�ص�ص 
�لكتابة  كانت  �ل�صغر  يف   ... ف�صيئا 

يختلج  مبا  بوح  جمرد  يل  بالن�صبة 
تلزم  م�صوؤولية  فهي  �لآن  �أما  �ل�صدر، 
�إىل  �لأفكار  �إي�صال  �أحاول  �أن  علّي 
لهم  ت�صمح  �صل�صة  بطريقة  �لقر�ء 
�لأول  �مل�صجع   .... تقبلها  و  بفهمها 
�لتي  �لعزيزة  و�لدتي  �لد�ئم يل هي  و 
منذ �صغري و هي حتفزين على قر�ءة 
�لكتب و تلخي�صها و ��صرتت يل �لكثري 
يل  وفرت  �أي  غريها  و  �ملجالت  من 
مهار�تي  لتطوير  �ملنا�صب   �جلو 
و  �لدعم  �صتبقى  و  لز�لت  و  �لكتابية 

�لعمد �لذي �أ�صتند عليه

هل هناك دوافع دفعتك 

حلمل القلم ، وملاذا ؟

�لدفينة  �ملوهبة  و  �لفطرة  هي  رمبا 
�إىل  به  تدفع  و  �لإن�صان  حترك  من 
�أنا  و   ، يريده  �لذي  بال�صيء  �لقيام 
كذلك د�ئما ، ما ي�رصخ �صيء بد�خلي 

و يحفزين على �لكتابة

عن ماذا تكتب اأماين اأو 
لنقل ماذا يقول هذا الهم�س 

واحلرف ؟

�أكتب عن كل ما يالم�ص �صغاف �لروح 
بع�ص  يف  �لغو�ص  �أحيانا  �أحاول   ،
�لق�صايا �لجتماعية و جعلها يف قالب 
كما   ، للقر�ء  �أقدمها  و  ي�صهل ه�صمه 
�أنا �لآن ب�صدد كتابة �صيناريو مل�صل�صل 
كتابة  يف  �لأوىل  جتربتي  هي  هذه  و 

�ل�صيناريو. 
�أكتب لأن �لكتابة �رصورة و حمل �لقلم 
حول  �لأعني  لفتح  �أحيانا   ، و�جب 
�لروتني  لك�رص  �أحيانا  و  ما  مو�صوع 
 ، �مل�صوقة  �لرو�يات  كتابة  ...�أحب 

�لق�ص�ص �لق�صرية و �خلو�طر ...

ك�شابة يف بداية خطواتك 
املتعرثة يف البداع ، اإىل 
ماذا تطمح اأماين وما هو 

هدفها يف احلياة ؟

حينما كنا �صغار كان ف�صاوؤنا ف�صيحا  
يلتقط كل �أمانينا ، كل و�حد منا كان 
هذه  تبد�أ  حلم  مئة  يقارب  ما  لديه 
و�حدة  �ل�صقوط  و  بالتال�صي  �لأحالم 
و  يلتقطها  بع�صنا   ، �لأخرى  تلوى 
للولدة  ت�صبح جاهزة  بها حتى  يعتني 
قرر  بع�صنا  و  �لو�قع  �إىل  �لولوج  و 
فقط �أن يغم�ص عينيه و �أن يعي�ص يف 
�أن �ل�صماء �صتمطر ذهبا  �لأوهام ظنا 
... و ماهي مبمطرته  ...كاأماين �أمتنى 
�أن �ألتقط هاته �لأمنيات و �أعتني بها 
�إب�صار  �لقدرة على  لديها  حتى ت�صبح 
�حلياة هي  و�قعي هديف يف هذه  نور 
يف  �لتاألق  و  �لو�لدين  و  �لرحمن  ر�صا 

�أي جمال �أكت�صحه ...

هناك م�شاكل ومعيقات 
جمة يعاين منها الكتاب 

ال�شباب املبدع اليوم ، اإىل 
ما يعود ذلك وماهي ال�شبل 

واحللول للخروج بنتائج 
للتخفيف من حدة هذه 

امل�شاكل ؟ 

فامل�صو�ر   ، بال�صرب  �لتحلي  علينا 
�أ�صبه  طويل و �لعقبات كثرية ، حياتنا 

�إلكرتوين  بلعبة �ملغامر�ت على جهاز 
ز�دت  م�صتوى  �إىل  �رتقيت  فكلما 
�أحيانا  رمبا  تو�جهها   �لتي  �لعقبات 
فيها  يفقد  فرتة  يف  بع�صنا  يدخل 
�لإلهام و �لرغبة يف �لكتابة �أو �لقر�ءة 
و هاته هي �أعظم �مل�صاكل ، لذ� �أن�صح 
�لكتابة  عن  فرتة  يبتعدو�  باأن  �لكتاب 
رمبا ل�صهر �أو �أكرث ثم يعودو� و باإذن �هلل 
يعود معهم �لإلهام ، يف �ل�صفة �لأخرى 
تو�جهنا م�صكلة �لطبع و دور �لن�رص ، 
فحني ينتهي �لكاتب من كتابة منتوجه 
�خلطوة  ماهي  حول  �لأرق  يعرتيه 
�ملو�لية و ماذ� �صيفعل ؟!  كل ما عليه 
جيدة  ن�رص  د�ر  عن  �لبحث  هو  فقط 
و  كذلك  جيدة  مطابع  مع  تتعامل  �أي 
عر�ص  و  ككاتب  حقوقه  بحفظ  عليه 
�أ�صاتذة لأنه �أحيانا  ما كتبه على عدة 
ب�صبب �لأخطاء �لكثرية ميل �لقارئ و 
ل يعطي �لهتمام �لالزم لذلك �لعمل  
�لثقة  و  بال�صرب  �ل�صباب  �أن�صح  لذ� 
�لتعاقد  قبل  جيد�  �لتفكري  و  بالنف�ص 

مع �أي د�ر ..

هل �شن�شهد لك جديدا 
كاإ�شدار رواية اأو ديوان 

�شعري ؟

و   ، جديدة  رو�ية  على  �لآن  �أعمل 

�أجل  من  �لالزم  �لوقت  �أخذ  �أحاول 
�أن يكون عمال ناجحا مبعنى �حلرف 

و �لكلمة

كيف ترين واقع الكتاب 
ال�شباب اليوم يف اجلزائر 
عامة ويف م�شقط راأ�شك 
�شطيف على اخل�شو�س ؟

�لطاقة  من  هائل  كم  لديها  �جلز�ئر 
�لأدبي  �ملجال  يف  �ملبدعة  �ل�صبابية 
و  كثري�  ن�صطو�  �أنهم  موؤخر�  �أرى  و   ،
�إيجابي  �صيء  حتقيق  �إىل  من�صي  �أننا 
من  �لكثري  يوجد  �ملجال   هذ�  يف 
مدينة  ر�أ�صي  م�صقط  يف  �ملو�هب 
�صطيف ، و قد ن�صطو� كذلك و نظمو� 
�لكتب  لتبادل  نذهب  حيث  تظاهرة  
�لتربع  و  لكتاب  توقيع  و ح�صور حفل 
بالكتب books  swap للم�صت�صفيات 

كذلك    
كلمة اأخري للقراء 

وللجريدة

�ملقابلة  هذه  على  �جلريدة  �أ�صكر 
يل  �آخر  حافز�  كانت  �لتي  و  �لر�ئعة 
لإكمال �مل�صو�ر و �لطريق �لذي كلما 

�أدركته لح �أفق �لطموح من بعيد

العب �لرند 
َمْن �أَنا لأقول لكْم

ما �أَقول لكْم ؟
َقلَتُْه �ملياهُ و�أَنا مل �أُكْن حجر�ً �صَ

فاأ�صبح وجهاً
باً ثَقبتُْه �لرياُح ول َق�صَ

فاأ�صبح ناياً ...

�أَنا لعب �لَنِْد ، 
�أَربح حيناً و�أَخ�رص حيناً

�أَنا مثلكْم
�أَو �أَقُلّ قلياًل ...

ُولدُت �إىل جانب �لبئِر
�لوحيد�ت  �لثالِث  و�ل�صجر�ِت 

كالر�هباْت
ُولدُت بال َزّفٍة وبال قابلْة
اَدَفًة يُت با�صمي ُم�صَ و�ُصِمّ

و�نتميُت �إىل عائلْة
م�صادَفًة ،

وَوِرثُْت مالحمها و�ل�صفاْت
و�أَمر��صها :

�أَولً - َخلاًَل يف �رص�يينها
و�صغَط دٍم مرتفْع

ثانياً - خجاًل يف خماطبة �لأِمّ و�لأَِب
ة - �ل�صجرةْ و�جلَدّ

ثالثاً - �أَماًل يف �ل�صفاء من �لنفلونز�
بفنجان بابوجن ٍ �صاخن ٍ

ر�بعاً - ك�صاًل يف �حلديث عن �لظبي 
ة  و�لُقرَبّ

خام�صاً - ملاًل يف ليايل �ل�صتاْء
�صاد�صاً - ف�صاًل فادحاً يف �لغناْء ...

لي�ص يل �أَُيّ دوٍر مبا كنُت
كانت م�صادفًة �أَن �أكوْن

َذَكر�ً ...
وم�صادفًة �أَن �أَرى قمر�ً

�ُص  يَتحَرّ ليمونة  مثل  �صاحباً 

بال�صاهر�ت
ومل �أَجتهد

كي �أَجْد
�أَ�صّد مو��صع ج�صمَي �رِصِّيًة  �صامًة يف 

!

كان ميكن �أن ل �أكوْن
كان ميكن �أن ل يكون �أَبي

ج �أُمي م�صادفًة قد تزَوّ
�أَو �أكوْن

مثل �أُختي �لتي �رصخت ثم ماتت
ومل تنتبه

�إىل �أَنها ُولدت �صاعًة و�حدةْ
ومل تعرف �لو�لدة ْ ...

َ �أَو : َكبَيْ�ص َحَماٍم تك�رَصّ
�لِكلْ�ِص  من  �حلمام  ِفر�خ  �نبالج  قبل 

/

كانت م�صادفة �أَن �أكون
�أنا �حلّي يف حادث �لبا�ِص

ْرُت عن رحلتي �ملدر�صّية ْ حيث تاأَخّ
لأين ن�صيُت �لوجود و�أَحو�له

َة ُحٍبّ عندما كنت �أَقر�أ يف �لليل ق�صَّ
ُت دور �ملوؤلف فيها �صْ تَقَمّ
ودوَر �حلبيب - �ل�صحيَّة ْ

فكنُت �صهيد �لهوى يف �لرو�يِة
و�حلَيّ يف حادث �ل�صرِي /

ل دور يل يف �ملز�ح مع �لبحِر
لكنني َولٌَد طائ�ٌص

من ُهو�ة �لت�صّكع يف جاذبّية ماٍء
ينادي : تعال �إيّلْ !

ول دور يل يف �لنجاة من �لبحِر
�أَنَْقَذين نور�ٌص �آدمٌيّ

ر�أى �ملوج ي�صطادين وي�صُلّ يدّيْ

كان ميكن �أَلَّ �أكون ُم�صاباً

بجِنّ �مُلَعلَّقة �جلاهلّيِة
�بة �لد�ر كانت �صمالّيًة لو �أَن بَوّ

ل تطُلّ على �لبحِر
لو �أَن دورّيَة �جلي�ص مل تر نار �لقرى

تخبز �لليَل
لو �أَن خم�صة ع�رص �صهيد�ً

�أَعادو� بناء �ملتاري�ِص
لو �أَن ذ�ك �ملكان �لزر�عَيّ مل ينك�رْص

ا �رصُت زيتونًة ُرمَبّ
�أو ُمَعِلّم جغر�فيا

�أو خبري�ً مبملكة �لنمل
�أو حار�صاً لل�صدى !

َمْن �أنا لأقول لكم
ما �أقول لكم 

عند باب �لكني�صْة
ول�صُت �صوى رمية �لند

ما بني ُمْفرَتِ�ص ٍ وفري�صْة
ربحت مزيد�ً من �ل�صحو

ل لأكون �صعيد�ً بليلتَي �ملقمرةْ
بل لكي �أَ�صهد �ملجزرةْ

من  �أَ�صغَر  ُكنُْت   : م�صادفًة  جنوُت 
َهَدف ع�صكرّي

زهور  بني  تتنقل  نحلة  من  و�أكرَب 
�ل�صياْج

وخفُت كثري�ً على �إخوتي و�أَبي
وخفُت على َزَمن ٍ من زجاْج

وخفُت على قطتي وعلى �أَرنبي
مئذنة  فوق  �صاحر  قمر  وعلى 

�مل�صجد �لعاليْة
وخفت على ِعنَِب �لد�ليْة

يتدىّل كاأثد�ء كلبتنا ...
وم�صى �خلوُف بي وم�صيت بِه

حافياً ، نا�صياً ذكرياتي �ل�صغرية عما 
�أُريُد

من �لغد - ل وقت للغد -

�أَم�صي / �أهروُل / �أرك�ُص / �أ�صعُد / 
�أنزُل / �أ�رصُخ / �أَنبُح / �أعوي / �أنادي 
�أُبطئ / �أهوي /  �أُ�رصُع /  / �أولوُل / 
�أخُفّ / �أجُفّ / �أ�صرُي / �أطرُي / �أرى 
�أخ�رُصّ  �أَ�صفُرّ /   / ُ �أتعرَثّ �أرى /  / ل 
/ �أزرُقّ / �أن�صُقّ / �أجه�ُص / �أعط�ُص 
�أنه�ُص  �أ�صقُط /  �أ�صَغُب /  �أتعُب /   /
�أرى  ل   / �أرى   / �أن�صى   / �أرك�ُص   /
�أهذي   / �أُب�رُص   / �أَ�صمُع   / ُر  �أتذَكّ  /
ل   / �أ�رصُخ   / �أهم�ُص   / �أَُهلِْو�ص   /
�صّل / �أقُلّ  �أ�صتطيع / �أَئُنّ / �أُجّن / �أَ
/ و�أكرثُ / �أ�صقط / �أعلو / و�أهبط / 

�أُْدَمى / ويغمى علّي /

�لذئاب �ختفت  �أن  ومن ح�صن حّظَي 
من هناك

ادفًة ، �أو هروباً من �جلي�صِ  /  ُم�صَ

ل دور يل يف حياتي
�صوى �أَنني ،

عندما َعـلَّمتني تر�تيلها ، 
قلُت : هل من مزيد ؟

و�أَوقدُت قنديلها
ثم حاولُت تعديلها ...

ًة  كان ميكن �أن ل �أكون �ُصنُونَُوّ
لو �أر�دت يِلَ �لريُح ذلك ،
و�لريح حُظّ �مل�صافِر ...
بُت �صماألُت ، �رَصّقُت ، َغَرّ

�أما �جلنوب فكان ق�صياً ع�صّياً علَيّ
لأن �جلنوب بالدي

فوق  لأحِلّق  ٍة  �ُصنُونَُوّ جماز  ف�رصُت 
حطامي 

ربيعاً خريفاً ..
ُد ري�صي بغيم �لبحريِة �أُعِمّ

ثم �أُطيل �صالمي

على �لنا�رصِيّ �لذي ل ميوُت
لأن به نََف�َص �هلل

و�هلل حُظّ �لنبّي ...

�لأُلوهِة  جاُر  �أَيَن  حّظَي  ح�صن  ومن 
...

من �صوء حّظَي �أَن �ل�صليب
هو �ل�ُصلَُّم �لأزيُلّ �إىل غدنا !

َمْن �أَنا لأقول لكم
ما �أقوُل لكم ،

َمْن �أنا ؟

كان ميكن �أن ل يحالفني �لوحُي
و�لوحي حُظّ �لوحيدين
»�إَنّ �لق�صيدة َرْميَُة نَْرٍد«

على ُرْقَعٍة من ظالْم
ت�صُعّ ، وقد ل ت�صُعّ

فيهوي �لكالْم
كري�ص على �لرمِل /

ل َدْوَر يل يف �لق�صيدة
غرُي �متثايل لإيقاعها :

ل ح�صاً حركاِت �لأحا�صي�ص ح�ّصاً يعِدّ
ُل معنى وَحْد�صاً يُنَِزّ

وغيبوبة يف �صدى �لكلمات
و�صورة نف�صي �لتي �نتقلت

من »�أَناَي« �إىل غريها
و�عتمادي على نََف�ِصي

وحنيني �إىل �لنبِع /
 ل دور يل يف �لق�صيدة �إلَّ

�إذ� �نقطع �لوحُي
و�لوحُي حُظّ �ملهارة �إذ جتتهْد

كان ميكن �ألَّ �أُحّب �لفتاة �لتي
�صاألتني : كِم �ل�صاعُة �لآَن ؟

لو مل �أَكن يف طريقي �إىل �ل�صينما ...

كان ميكن �ألَّ تكون خال�صّيًة مثلما
هي ، �أو خاطر�ً غامقاً مبهما ...

ُب قلبي هكذ� تولد �لكلماُت . �أُدِرّ
و�ل�صوَك  �لورد  يَ�َصَع  كي  �حلب  على 

...
يٌَّة رغباتي �صوفيٌَّة مفرد�تي . وح�ِصّ

ول�صُت �أنا َمْن �أنا �لآن �إلَّ
�إذ� �لتقِت �لثنتانِ  :

�أَنا ، و�أَنا �لأنثويَُّة
يا ُحّب ! ما �أَنت ؟ كم �أنَت �أنَت 

ول �أنَت . يا حّب ! ُهَبّ علينا 
ما  �إىل  ن�صري  كي  رعدّيًة  عو��صَف 

حتّب
لنا من حلول �ل�صماوِيّ يف �جل�صدّي .
وُذْب يف م�صّب يفي�ص من �جلانبني .
ُن -  فاأنت - و�إن كنت تظهر �أَو تَتَبَطّ

ل �صكل لك
ونحن نحبك حني نحُبّ م�صادفًة

�أَنت حّظ �مل�صاكني /

من �صوء حّظَي �أَين جنوت مر�ر�ً
من �ملوت حّباً

ومن ُح�ْصن حّظي �أيَن ما زلت ه�صاً
لأدخل يف �لتجربْة !

ُب يف �رِصّه : يقول �ملحُبّ �ملجِرّ
هو �حلُبّ كذبتنا �ل�صادقْة

فت�صمعه �لعا�صقْة
وتقول : هو �حلّب ، ياأتي ويذهُب

كالربق و�ل�صاعقة

للحياة �أقول : على مهلك ، �نتظريني 
�إىل �أن جتُفّ �لثَُمالَُة يف َقَدحي ...

يف �حلديقة ورٌد م�صاع ، ول ي�صتطيع 
�لهو�ءُ

�لفكاَك من �لوردِة /

�نتظريني لئاَلّ تفَرّ �لعنادُل ِمِنّي
فاُخطئ يف �للحِن /

�أوتار  ون  يَ�ُصُدّ �ملن�صدون  �ل�صاحة  يف 
�آلتهْم

َمْهِلِك  على   . �لود�ع  لن�صيد 
�خت�رصيني

لئاَلّ يطول �لن�صيد ، فينقطع �لنرُب بني 
�ملطالع ،

َوْهَي ثنائيٌَّة و�خلتاِم �لأُحادّي :
حتيا �حلياة !

تبعرثين  لئاَلّ  �حت�صنيني  ر�صلك  على 
�لريُح /

حتى على �لريح ، ل �أ�صتطيع �لفكاك
من �لأبجدية /

لول وقويف على َجبَل ٍ
�صوء  ل   : �لن�رص  ب�صومعة  لفرحُت 

�أَعلى !
بالذهب  ِج  �مُلتَوّ كهذ�  جمد�ً  ولكَنّ 

�لأزرق �لالنهائِيّ
هناك  �لوحيُد  يبقى   : �لزيارة  �صعُب 

وحيد�ً
ول ي�صتطيع �لنزول على قدميه

فال �لن�رص مي�صي
ول �لب�رصُيّ يطري

ة ت�صبه �لهاوية فيا لك من قَمّ
�أنت يا عزلة �جلبل �لعالية !

 لي�ص يل �أُيّ دور مبا ُكنُْت
�أو �صاأكوْن ...

هو �حلُظّ . و�حلظ ل ��صم لَُه
�َد �أَقد�رنا يه حَدّ قد نُ�َصِمّ

يه �صاعي بريد �ل�صماء �أو نُ�َصِمّ
ونع�ِص  �لوليد  تَْخِت  اَر  جَنّ يه  نُ�َصِمّ

�لفقيد
ن�صّميه خادم �آلهة يف �أ�صاطرَي

#حممود دروي�س
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طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب
جامعة  من  باحثون  اقرتح 
كاليفورنيا  يف  �ستانفورد 
اإ�سافة عامل جديد ميكن من 
باحتمال  املبكر  التنبوؤ  خالله 
قيا�س  وهو  القلب،  ف�سل 
املوجات  مرور  �سهولة  مدى 
الكهربائية الب�سيطة يف اأن�سجة 
حالة  وتو�سف  ال�ساق.  دهون 
ا�ستمرار  باأنها  القلب  ف�سل 
اأن  دون  اخلفقان  يف  القلب 
من  يكفي  ما  �سخ  على  يقدر 

الدم اإىل اأجزاء اجل�سم.
احلركة  وقلة  اجللو�س  كرثة 
القلب  ف�سل  اكت�ساف  توؤخر 
الأبحاث  نتائج  ونُ�رشت 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
ويتم  الأمريكية،  القلب 
اجل�سم  دهون  مقاومة  قيا�س 
عن  الكهربائية  للموجات 
ب�سيطة  موجات  مترير  طريق 
املاء  زاد  وكلما  ال�ساق،  يف 
كان  كلما  ال�ساق  يف  وال�سوائل 
�سهاًل،  الكهربي  التيار  مرور 
ي�سعف  الدهون  زيادة  وعند 
الكهربائية،  املوجات  مرور 

التنبوؤ  ميكن  ذلك  خالل  ومن 
القلب  ف�سل  باحتمال  املبكر 
عن  املبكر  الك�سف  وي�ساعد 
اإىل  القلب  تعّر�س  خماطر 
اإجراءات  اتخاذ  على  الف�سل 

وقائية حلمايته.
الطبية  التقارير  وبح�سب 

القلب  ف�سل  اأعرا�س  ترتاكم 
اأن  دون  الأحيان  من  كثري  يف 
نتيجة  بها،  امل�ساب  يعرف 
الذي  امل�ستقر  احلياة  منط 
معظم  الإن�سان  فيه  يجل�س 
هذه  من  النهار.  اأوقات 
ال�سوائل،  احتبا�س  الأعرا�س 

والتعب  النف�س،  وِق�رش 
الك�سف  طريقة  وت�ساعد 
ف�سل  احتمال  عن  املبكر 
ل  الذين  الأ�سخا�س  القلب 
الكثري  حياتهم  منط  يتطلب 
من احلركة، ويجل�سون لفرتات 

طويلة.

الأرق

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش

هو داء ي�سيب الإن�سان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�س  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�س  من  وعالجاته 
�سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  الإ�سطرابات  منها 
الأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�سل اإىل دواء 
يعالج مر�س ال�سلل الرعا�س )باركن�سون( �سيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�سغط املرتفع 

ي�سّمى ا�رشاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العالجات تو�سف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�سيوم، والتي تعمل على تو�سعة ال�رشايني 
وبالتايل خف�س �سغط الدم.

وبح�سب الأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�سرتن ب�سيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رشاديبني تنخف�س لديهم خماطر الإ�سابة 
بال�سلل الرعا�س، وقد �سعت الأبحاث لفهم �رش 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رشت نتائج الدرا�سة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�ستيجي�سن«، واأظهرت اأن 
اخلاليا الع�سبية بالدماغ امل�سوؤولة عن حركة 

الع�سالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�سموم، ومع 
ارتفاع م�ستوى الكال�سيوم يف هذه اخلاليا ت�سمر 

ومتوت ب�سبب ال�سموم التي تنتجها بنف�سها ما 
يوؤثر على احلركة ب�سكل ن�سميه ال�سلل الرعا�س. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رشاديبني يف خف�س 
الكال�سيوم، وعدم ال�سماح برتاكم ال�سموم التي 

تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �سمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رش، ونظراً 

لعدم وجود اآثار جانبية لدواء ا�رشاديبني يتم 
اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالوليات 

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من الإعالن عن التو�سل لعالج لل�سلل 

الرعا�س.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

الأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج الأولية 
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب حقن مري�س 
ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العالج بطالء جدار الأمعاء لإعاقة امت�سا�س ال�سكر 

من اجلهاز اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم الأمعاء 
بامت�سا�س مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�سع �ساعات 
من ابتالعه.

وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�سيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�س ال�سكري 

تناول حبة الدواء قبل الأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ساعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى 

ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة الإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�سغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رشطان الثدي، �سيتجننب التعر�س للعالج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت الأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�س للعالجات الكيماوية التي ل تفيد 
كثرياً يف عالج املر�س.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، بالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام الأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�سى ال�رشطان، واأن تتحرر الآلف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
الأمريكية لأطباء الأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

الختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان 
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة والبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية الختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ل ي�ستفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر الأخ�سائي بالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
الختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�س للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر الإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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ملحة وجيزة عن مدار�س املذهب املالكي
1- مدر�سة احلجاز:

يف  الأثري  الإجتاه  ومثلت   , الأم  املدر�سة  وهي 
واملدنيون   , املدنيني  مالك  تالمذة  ومثلها  املذهب 
من  املدينة  يف  مالك  تالمذة  كبار  به  يق�سد  م�سطلح 
والأخوين   , كنانة)185هـ(  بن  عي�سى  بن  :عثمان  اأمثال 
بن  اهلل  عبد  بن  املاج�سون)212هـ(ومطرف  ابن   :
مطرف)220هـ( , عبد اهلل بن نافع بن ال�سائغ )186هـ( , 
حممد بن �سلمة)216هـ( , ونظرائهم )19(, وقد متيز هذا 
التيار بتقدمي الأحاديث النبوية على العمل واآثار ال�سحابة 
التيار من امل�رصيني ابن وهب  اأيد هذا  والتابعني.. وقد 

ومن الأندل�سيني ابن حبيب.

2-مدر�سة العراق:

كانت الب�رصة م�سحرا لبداية ظهور مذهب مالك يف اأر�ض 
بن مهدي  الرحمن  كعبد  بع�ض تالمذته  يد  ال�سواد على 
بن ح�سان العنربي )198هـ( وعبد اهلل بن م�سلمة بن قعنب 
لكن  بالراهب,  واأحمد بن املعذل امللقب  )222/221هـ( 
املذهب مل يظهر بقوة اإل يف الطبقة التالية اأيام ق�ساء اآل 
حماد بن زيد : وكان منهم القا�سي اإ�سماعيل اأحد الذين 
�ُسهد لهم بالإجتهاد بعد مالك, قال الباجي :)ومل حت�سل 

هذه الدرجة بعد مالك اإل لإ�سماعيل القا�سي( )20(.
وهذه املدر�سة متيل اإىل التحليل املنطقي لل�سور الفقهية 
, والإ�ستدلل الأ�سويل. ومن اأبرز رجالت هذه املدر�سة 
اإ�سماعيل  القا�سي   : وا�سح-  تاأثري  لهم  كان  –والذين 

والقا�سي   , )398هـ(  الق�سار  بن  احل�سن  اأبو  والقا�سي   ,
عبد الوهاب )422هـ( وعبد اهلل بن احل�سني )ابن اجلالب( 
)378هـ( وال�سيخ اأبو بكر الأبهري )375هـ(.. وقد انقطعت 
اأبو  الإمام  وفاة  �سنة  وهي  452هـ  بحدود  املدر�سة  هذه 

الف�سل بن عمرو�ض , اآخر فقهاء املالكية ببغداد.

3- املدر�سة امل�رصية:

احتلت مركز القيادة بني املدار�ض املالكية بزعامة ابن 
اعتمادا  والأندل�ض  اإفريقية  , واعتمدها مدر�سة  القا�سم 
كليا , كما كانت �سماعات ابن عبد احلكم ومروياته عن 
املدر�سة  عند  حظوة  ذات  القا�سم  وابن  وا�سهب  مالك 

العراقية �ساركتها فيها مدونة ابن القا�سم /�سحنون.
اإىل  العمل  اعتماد  منهج  رائدة  املدر�سة  وتعتربهذه 
جانب احلديث , خالفا للمنهج احلجازي , وهذا املنهج 
اأكرثية  وتبنته  املالكي  املذهب  �ساد  الذي  هو  امل�رصي 

مدار�ض املذهب.

4-املدر�سة املغربية :

كان املذهب ال�سائد يف املغرب وتون�ض , مذهب الإمام 
النعمان , اإىل اأن دخل علي بن زياد وابن ا�رص�ض..وبعدهما 
اأ�سد بن الفرات وغريه فبدا املذهب يف الإنت�سار اإىل اأن 

جاء �سحنون فغلب املذهب يف اأيامه..
امل�رصية  املدر�سة  تعاون  نتيجة  اإل  املدونة  وما 
ا�سد  مببادرة  القا�سم  ابن  اأمالها  فقد   , والقريوانية 

وتدقيق �سحنون وتولت املدر�سة التون�سية �سمان احلياة 
املدر�سة  هذه  مميزات  واأهم  وتدري�سها...  بن�رصها  لها 
الروايات  ت�سحيح  على  احلر�ض  –التون�سية/القريوانية- 
وبيان وجوه الإحتمالت و�سبط احلروف على ح�سب ما 
يقع يف ال�سماع وتتبع الآثار ..21 ورغم تاأخر ظهور هذا 
الفرع اإل انه �سي�سبح فيما بعد : املمثل للمذهب املالكي 
يف املغرب العربي عامة والأندل�ض خا�سة. وقد تعر�ض 
اأمامها ,  هذا اجلناح لهزات كبرية وعديدة , لكنه �سمد 

وهي يف غالبها هزات �سيا�سية..
اأبي  ابن   : املتاأخرين  ا�سطالح  يف  املغاربة  والعلماء 
خلف  بن  حممد  بن  علي  احل�سن  وابو   , القريواين  زيد 
بن  بكر حممد  وابو   , )403هـ(  القاب�سي(  )ابن  املعافري 
حممد بن و�ساح )ابن اللباد( )333هـ( , والباجي , واللخمي 
, واأبو القا�سم عبد الرحمن بن حمرز )450هـ(, وابن عبد 
الرب )463هـ( واأبوالوليد بن ر�سد اجلد )520هـ( , واأبو بكر 
بن العربي )543هـ( , والقا�سي �سند بن عنان بن اإبراهيم 

)اأبو علي( )541هـ(
5- مدر�سة الأندل�ض:

موؤ�س�سها زياد بن عبد الرحمن امللقب ب�سبطون )193هـ 
وقيل غريها( واأول من اأدخل املطاأ اإىل الأندل�ض , وكان 
له تلميذ كان له الف�سل يف تثبيت املذهب بالأنل�ض وهو 
بن  الرحمن  الأمري عبد  الليثي م�ست�سار  يخيى  بن  يحيى 
املغربية  واملدر�سة  املدر�سة  ول فرق بني هذه  احلكم. 
بل هي امتداد لها , خا�سة اأن عددا من علماء الأندل�ض 

هاجروا اإىل املغرب.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً, ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

انفراد املالكية بالقول باخلروج من اخلالف
امل�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  لزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«,  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رصة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل اإن�صان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة, قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها, الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

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

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً, و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�صتحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن, واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن, وال�سخاء ح�سن 

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

األزم ما يلزمه ال�سرب, والأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�سد, اأحب الطائعني, وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد, اأحب املتوا�سعني, وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�سد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�سي لثالث اأ�سد, 
اأبغ�ض الع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد, اأبغ�ض 

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ك�صفت تقارير �صحفية �أن �رشكة تاتا 
وتطوير  ل�صناعة  �لهندية  موتورز 
بوقف  قر�ًر�  �تخذت  �ل�صيار�ت، 
 "Tata Nano" �أيقونتها  �إنتاج 
�صيارة  �أرخ�ص  تعد  �لتي  هات�صباك 
�صنو�ت   10 بعد  وذلك  �لعامل،  يف 
�صحيفة  وقالت  �إنتاجها،  بدء  من 
�صعف  �إن  �لهندية   "dailyhunt"
بالرغم  �ل�صيارة  �رش�ء  على  �لإقبال 
�أجرب  �لقت�صادي،  �صعرها  من 
معدلت  تقلي�ص  على  �ل�رشكة 
�إنتاج  �إىل  �لت�صنيع ب�صكل حاد و�صل 

�ملا�صي  يونيو  خالل  و�حدة  �صيارة 
يف مقابل 275 �صيارة يف نف�ص �لفرتة 
من �لعام �ملا�صي وكانت تاتا �أعلنت 
��صتمر�ر  عن  �ملا�صي  �صبتمرب  يف 
�إنتاج "تاتا نانو" لبع�ص �لوقت، ذلك 
�لوحيدة  �لهات�صباك  �ل�صيارة  كونها 
�ملبتدئني،  فئة  �صمن  �ل�رشكة  لدى 
كما �أنها تناف�ص يف �لأ�صو�ق �لهندية 
نانو  باإ�صد�ر  �لأخرى  �لدول  وبع�ص 

.AMT
 "worldpronews" موقع  ويرى 
�ل�صوق �لهندي  �أن ف�صل بيع نانو يف 

�إىل  بالنظر  �صارًخا  ا  تناق�صً ميثل 
�لتي  �لنارية  �لدر�جات  مبيعات  منو 
و�ل�صيار�ت   %22 بن�صبة  �رتفعت 
 %42 بن�صبة  منت  �لتي  �لتجارية 

خالل يونيو �ملا�صي فقط.
نومور�  �رشكة  ملحللي  ووفقاً 
هولدجنز، فاإن �لتناف�صية يف �ل�صوق 
�ل�صلع  فيها  تتحكم  تعد  مل  �لهندي 
�جلاذبة باأ�صعارها �ملتدنية، �صاربني 
�لتي  �صوزوكي  مثاًل ب�رشكة ماروتي 
بد�أت يف �إنتاج �صيار�ت ذ�ت هام�ص 
طر�ز�ت  �أ�صبحت  حيث  �أعلى،  ربح 

 Brezza و   DZire و   Baleno
مزيج  من  كبرًي�  جزًء�  �لآن  متثل 
�ملبيعات �أكرث من �صيار�ت Alto و 

Wagon-R �لأ�صا�صية.
وقال �أحد ممثلي �ل�رشكة يف ت�رشيح 
�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �إن  ر�صمي، 
در��صة  بعد  �تخاذها  نانو مت  باإنتاج 
متغري�ت �ل�صوق و�لتناف�صية �لنا�صئة 
�أن  �إىل  م�صرًي�  �ملجال،  هذ�  يف 
�حلديث عن م�صري �ل�صيارة ل يجب 
�أن يتحدد من خالل معدلت �لإنتاج 

عن �صهر و�حد.

جيني�سي�ص G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�صي�ص
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �صتكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�صيل ت�صميم �ل�صيارة 

�لختبارية �إ�صين�صا.
�صحيح �أن �لنموذج 

�لختباري مموه، �إل �أن 
ذلك مل مينع �إلقاء نظرة 

على تغيري�ت �لفي�ص ليفت 
و�إن�صاء ت�صميم �فرت��صي ملا 

�صتبدو عليه �ل�صيارة، حيث 
يظهر ح�صولها على �ل�صبك 

�لأمامي �لذي على �صكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�صابيح 

�لأمامية �ملزدوجة، 
�لت�صميم �جلديد بامل�صابيح 

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

�إجر�ء تغيري حيث �صتُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�ص 1.915 مرت، �رتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
�أما مولد�ت �لطاقة، فقد 
يتم حت�صينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �صلندر بقوة 334 
ح�صان، تريبو 6 �صلندر بقوة 

370 ح�صان، كذلك 5 لرت 8 
�صلندر بقوة 425 ح�صان، 
على �أن تتوفر كل �لن�صخ 

قيا�صياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�صي �أو رباعي �ختياري.

 The Korean هذ� وح�صب
Car Blog، جيني�صي�ص 
G90 موديل 2019 �صيتم 
تد�صينها ر�صمياً يف كوريا 

�جلنوبية خالل نوفمرب 
�ملقبل، على �أن ت�صل 

لالأ�صو�ق �لعاملية نهاية 
مار�ص من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�صدرت بي �إم دبليو ر�صميا �أ�صعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �صوقها �ملحلي باأملانيا.

�صتتاح �ل�صيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�صعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ص 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �صلندر بقوة 315 ح�صان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�لنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �صلندر بقوة 523 ح�صان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�صافية بال�صيارة 

 S-Class لر�ئدة، �صي�صبح �صعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�صان.
تكلّف حزمة M �صبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�صاب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�صافته بال�صقف.
هذ� و�صيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�صو�ق �لعاملية خالل �لأ�صابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�صاحة ملناف�صة مر�صيد�ص 
بنز S-Class كوبيه وبور�ص 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��صتعر�صت �رشكة IAT Design �ل�صينية �صيارة "Karlmann King" �لتي �صنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�صب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ص�ص يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�صيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�صنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�صلب.

وي�صمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�صيارة حمرك قوي من 10 �أ�صطو�نات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�صان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�صوي ت�صل �إيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز �ل�صيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �صوت، بالإ�صافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ص�صة حلفظ �لكوؤو�ص �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�صيارة على خزينة قوية مزودة بو�صائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�صاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه �ل�صيارة فقط حول �لعامل ب�صعر ي�صل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رشكة ت�صنيع �ل�صيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �صيار�تها  �أول  �صتكون  و�لتي  مازد�6  �صيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص �ل�صيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�صخة  �أول  �صتكون 
يف �صيف �لعام �حلايل 2018، كما �صيكون �أ�صحاب 

�ل�صيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�صكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�صيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�صد�ر 
�صمن  �صتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�صتي 
�إ�صافات نظام �لت�صغيل �لذكي �ملوجود يف �صيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�صم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  �ملن�صتني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ص �لدويل لل�صيار�ت مل يتحدث 
��صتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�صتخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�صي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�صري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�صيارة يف �لأر��صي �لوعرة، و�ت�صح �أنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�صالم �لرو�صية �لبيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مطورة ك�صفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�صية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �صولنيت�صنوغور�صك يف �صو�حي ع�صكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�صة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �صلمت 4 �صيار�ت �مل�صافة بني قعرها و�لأر�ص مقارنة بالنماذج �ملدنية.��صتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�صا�ص "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن �أن ين�صب فيها قاذف قنابل �أو ر�صا�ص �إن "نيفا" �لع�صكرية �ملطورة خم�ص�صة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�صة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�صاعة يف �لأر��صي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�صتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �صيارة للتدخل مو�صكو.
ت�صتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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كيفية جتريب وظائف فايرفوك�س اجلديدة على الهواتف الذكية

ميكن  �أنه  موزيال  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�لوظائف  �ختبار  للم�ستخدم 
على  فايرفوك�س  ملت�سفح  �لتجريبية 
�للوحية  و�حلو��سيب  �لذكية  �لهو�تف 
�سطح  ن�سخة  يف  يتم  ما  غر�ر  على 

�ملكتب من �ملت�سفح �ل�سهري.

�أول  �أن  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�لهو�تف  على  جتريبها  ميكن  وظيفة 
ت�سغيل غوغل  بنظام  �ملزودة  �لذكية 
�ملالحظات،  با�سم  تعرف  �أندرويد 
ولكنها حتتاج �إىل ح�ساب فايرفوك�س 
 ،Sync فايرفوك�س  وح�ساب 

وحتديث  ��ستخد�م  يتم  ذلك  وبعد 
�ملالحظات على �لعديد من �لأجهزة 
ت�سفري  ت�سمن  �أنها  موزيال  و�أكدت 
�لنهاية  �إىل  �لنهاية  من  �لبيانات 
وحماية  �خل�سو�سية  على  للحفاظ 
�لبيانات، وهناك وظيفة �أخرى ميكن 

�جلو�لة  �أبل  �أجهزة  على  �ختبارها 
تعرف با�سم Lockbox، وهي عبارة 
و�أو�سحت  �ملرور،  لكلمة  تاأمني  عن 
�مليزة  هذه  �أن  �لأمريكية  �ل�رشكة 
�لبلد�ن  على  �لبد�ية  يف  �ستقت�رش 

�لناطقة باللغة �لإجنليزية فقط.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�س �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �لوليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 
�ستقوم  �أنها  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
من  خر�ئطها  بناء  باإعادة 
�أكرث  �سور  لتقدم  �لأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات �أكرث تف�سياًل، 
�ستبد�أ  �آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
كامل  ب�سكل  �ل�سو�رع  باإظهار 
�ل�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
و�لبيانات لها من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
وقالت �ل�رشكة �أنها ��ستطاعت 
يف  �ل�سو�رع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  �ملتحدة  �لوليات 
�خلا�سة  �ملركبات  ��سطول 
بجمع  قامت  �أنها  كما  بها، 
و�ل�سور  �لبيانات  من  �ملزيد 
عالية �لدقة من خالل �لأقمار 

�ل�سناعية.
كانت �آبل قد قدمت خر�ئطها 
يف 2012 كبديل خلر�ئط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  �لتي 
منتجات  �لر�سمي يف  �ملالحة 
�نتقاد�ت  و�جهت  لكنها  �آبل، 
ب�سبب �سعف خر�ئطها  لذعة 
و�لأخطاء �لكثرية يف �ل�سو�رع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها 

دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خر�ئط قوقل.
باإطالق  �ل�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلر�ئطها  �جلديد  �ل�سكل 
�لعام �لقادم ح�سب �لتقدير�ت، 
�خلر�ئط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  �لوليات  جلميع 
تدريجي يف �لوليات �ملتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
و�لبيانات من مركباتها  �ل�سور 
�ل�سو�رع وكذلك  �لتي ت�سري يف 

�لأقمار �ل�سناعية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



فان  املدنية  احلماية  مل�صالح  ا�صتنادا  و 
�صخ�ص   41 اإنقاذ  �صجلت  احلماية  وحدات 
من غرق حقيقي فيما تدخلت لإ�صعاف 73 
اأخر بعني املكان و الذين تعر�صوا  �صخ�ص 
فقد  ذلك  جانب  متفاوتة،اإىل  لإ�صابات 
�صخ�ص   17 املدنية  احلماية  فرق  حولت 
تلقيهم  بعد  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات  اإىل 
بالن�صبة  و  بال�صواطئ  الأولية  الإ�صعافات 
املمتدة  الفرتة  خالل  امل�صجلة  لل�صحايا 
اأي  اجلاري  ال�صهر  غاية  اإىل  �صهر   1 بني 
هالك  اإىل  م�صدرنا  اأ�صاف  و  جويلية   12
�صاب يبلغ من العمر 18 �صنة غرقا ب�صاطئ 
خا�ص هذا الأخري تعمد ال�صباحة بال�صاطئ 
املذكور متجاهال الراية احلمراء ما ت�صبب 
اأح�صت  اأخرى  جهة  ومن  غرقا  وفاته  يف 

مرور  حادث   67 املدنية  احلماية  وحدات 
اجلاري  ال�صهر  بداية  غاية  اىل  الفاحت  منذ 

بجروح  �صخ�ص   30 اإ�صابة  يف  ت�صببت  ،و 
متفاوتة اخلطورة فيما تويف 7 اأ�صخا�ص

ح-�س

تيزي وزو

احلماية املدنية تنقذ 41 �شخ�ص من الغرق 
تعرفت  �شواطئ والية تيزي وزو منذ بداية مو�شم اال�شطياف توافد اأكرث من اإلف م�شطف وذلك بكل من �شواطي ازفون 

وتقزيرت ال�شاحليتني اأي يف �شواطئها الثمانية امل�شموحة لل�شباحة.

�شروطنا 
للتطبيع مع فرن�شا

باجلزائر«كزافيي  الفرن�شي  ال�شفري  قال 

اإغفال  ميكن  ال  اأنه  اأم�س  دريانكو« 

م�شرتكة  ذاكرة  كونه  االأليم  املا�شي 

و�شع  عدم  اإىل  دعا  البلدين،لكنه  بني 

الو�شع  لتطبيع  كعقبة  الذاكرة  ملف 

التعاون  م�شتويات  ولزيادة  البلدين  بني 

اإىل  باري�س  تقهقرت  االقت�شادي،حيث 

املركز الرابع يف ترتيب الدول امل�شتثمرة 

الفرن�شي  الدبلوما�شي  يدرك  بالدنا  يف 

يتم  اأن  امل�شتحيل  من  اأنه  غريه  من  اأكرث 

اإزاحة ملف الذاكرة فهو ال يحتوي فقط 

الر�شمي،لكنه  االعتذار  ق�شية  على 

اقرتفها  التي  احلرب  جرائم  اإىل  يتجاوز 

االأول  العام  من  بداية  فرن�شا  جرناالت 

اآخر جندي فرن�شي  لالحتالل،اإىل جالء 

ما   . يف1962  اجلزائري  الرتاب  عن 

يف  يدون  اأن  به  حري  فرن�شا  اقرتفته 

قامو�س خا�س ،يحتوي على اآالف الكلمات 

ال�شهادات،امل�شاألة  و  ال�شور  و  االأماكن  و 

برمتها هي ق�شية كرامة و مبداأ ال ميكن 

التي  الوحيدة  عنها..احلالة  التغا�شي 

باري�س  مع  العالقات  فيها  تطبع  اأن  ميكن 

تتحمل  و  جرائمها  بكل  تعرتف  اأن  هو 

تبعات االعرتاف بذلك، و تعيد ما نهبته 

يف �شكل ديون غري م�شددة يف فرتة ما قبل 

للجزائريني  االعتبار  تعيد  االحتالل،و 

العاملية  احلربني  يف  عنها  دافعوا  الذين 

االأوىل و الثانية، و املجازر اجلماعية و ما 

اأكرثها ،لعلنا بعد كل هذا نفكر يف تطبيع 

االأو�شاع و التفكري يف امل�شتقبل.

موقف

اأغلقوا مقر البلدية

 العط�ص يخرج
 �شكان اأث من�شور 

بالبويرة اإىل ال�شارع
بلدية  �صكان  املئات من  اأم�ص  �صبيحة  �صن 
عا�صمة  �رشق  اأق�صى  الواقعة  من�صور  ىث 
عارمة  احتجاجية  حركة  البويرة  ولية 
البلدية  مقر  غلق  على  خاللها  اأقدموا 
ال�صال�صل والق�صبان احلديدية تنديدا منهم 
 « ليومية  ت�رشيحاتهم  يف  و�صفوه  ما  على 
ال�رشوب  ماء  اخلانقة يف  بالزمة   « الو�صط 
ال�صيف  ف�صل  حلول  منذ  منها  يعانون  التي 
بع�ص  ي�صل يف  ت�صهد حنفياتهم جفافا  اأين 
اإىل  حياتهم  ما حول  اأيام   10 الأحيان ملدة 
املزرية  الو�صعية  هذه  مع  حقيقي  جحيم 
غرار  على  ت�صهد  املنطقة  وان  خا�صة 
درجات  يف  قيا�صيا  ارتفاعا  الولية  مناطق 
واحلاجة  ال�صتعمال  عن  ناهيك  احلرارة 

ال�رشورية لهذه املادة احليوية.
احلاجاأح�شن مرزوق # وداد 

للم�شاركة يف االألعاب االأفريقية

البعثة الليبية ت�شل اجلزائر 

اأ�شتاذة بكلية االآداب بجامعة ال�شلف

احتاد الكتاب و املثقفني العرب 
يحتفي بدكتورة جزائرية

املحكمة العليا يف الهند

 اهدموا تاج حمل اأو ا�شتعيدوه!

يف  امل�صاركة  ليبيا  بعثة  و�صلت 
لل�صباب  الأفريقية  الألعاب  دورة 
اإىل  ال�صبت  الثالثة  ن�صختها  يف 
العا�صمة  ت�صتقبل  حيث  اجلزائر، 
ك�صفته  ملا  وفًقا  املناف�صات 
الليبية  الأوملبية  اللجنة  �صفحة 
للبعثة  اللجنة املرافقة  و�صم وفد 
الليبية رئي�ص الوفد اأحمد ح�صنني، 

والإداري العام للبعثة �صالح مهنا، 
ونائب رئي�ص الوفد لل�صوؤون الفنية 
وليد مبارك، واإداري البعثة ح�صني 
اللجنة  و�صت�صارك  بوعرقوب.  
التي  البطولة  يف  الليبية  الأوملبية 
الفرتة  يف  اجلزائر  �صتحت�صنها 
من 18 وحتى 28 من �صهر جويلية 

اجلاري باأربع ع�رشة لعبة.

م�صلم  ثابت  عالء  دكتور  �رشح 
لحتاد  الإعالمي  امل�صت�صار 
باأن  العرب  واملثقفني  الكتاب 
كامل  ح�صن  حممد  الربوفي�صور 
الكاتبة  بان�صمام  قرارا   اأ�صدر 
بن قرماز لحتاد  والأدبية ،طاطة 
ع�صو  العرب  واملثقفني  الكتاب 
جمل�ص اإدارة  التحرير ومن اجلدير 

تاريخها  الدكتورة  اأن  بالذكر 
الإنتاج   من  بالكثري  يرفل  الأدبي 
الثقافة والفكر   اإثراء  واأ�صهمت يف 
وهي اأ�صتاذة حما�رشة بق�صم اللّغة 
،جامعة  و  الآداب  كلية   / العربية 
ح�صيبة بن بوعلي بال�صلف اجلزائر  
متخ�ص�صة يف الدرا�صات الأ�صلوبية 

والبالغية.

الهند  يف  العليا  املحكمة  حذرت 
مهدد  البالد  معامل  اأبرز  اأن  من 
ا�صتمرت  اإذا  والإغالق  بالهدم 
احلكومة يف جتاهل الت�صدي للتغري 
املقلق لألوان »تاج حمل«وانتقدت 
املحكمة العليا احلكومة الفدرالية 
 ، بردي�ص،  اأُّتر  ولية  وحكومة 
تدهور  معاجلة  يف  ف�صلها  ب�صبب 
الذي  التذكاري  الن�صب  حالة 
الـ17،  القرن  اإىل  تاريخه  يعود 
»تاميز  �صحيفة  ذكرته  ما  ح�صب 
الرخام  بنية  اإنديا«وبداأت  اأوف 
الأ�صفر  اللون  اإىل  متيل  الأبي�ص 

ثم  م�صت،  عقود  منذ  كبري  ب�صكل 
البني  اللونني  اإىل  بالتحول  بداأت 

والأخ�رش.

الإعالمية القديرة نعمة عبا�ص تلتحق بيومية   
Le Chiffre d’Affaires

اأوكرانيا

عراك يف ال�شارع بني وزير ونائب

رئي�س »الفيفا«

 وقعنا جميعا يف حب رو�شيا 

 فرتة قليلة بعد خروجها
 للتقاعد التحقت

 االإعالمية القديرة
 نعمة عبا�س املديرة

 ال�شابقة ليومية املجاهد
 العريقة  بفريق يومية

  رقم االأعمال بالفرن�شية
Le Chiffre d’Affaires   
  و ال�شيدة نعمة عبا�س،

 �شت�شاهم مبقاالت
. حتليلية لل�شاأن اليومي

الأوكراين  الربملان  يف  النائب  بني  عراك  وقع 
�صريغي �صاخوف، ووزير الطاقة و�صناعة الفحم 
ال�صجار  وقع  نا�صاليك  اإيغور  البلد،  هذا  يف 
الوزير  و�صول  الوزارة حلظة  مقر  اأمام  مبا�رشة 
على  فيديو  �رشيط  ن�رش  مت  حيث  الأوكراين، 
�صفحة رئي�ص الحتاد امل�صتقل لعمال املناجم 

في�صبوك،  على  فولينت�ص  ميخائيل  اأوكرانيا  يف 
وبداأت الواقعة بتوقيف �صيارة نا�صاليك من قبل 
عدد من املتظاهرين، وبعدها خرج الوزير من 
املناجم،  عمال  اإىل  التحدث  وحاول  ال�صيارة 
ولكنه ت�صاجر مع �صاخوف، ما دفع رجال الأمن 

للتدخل.

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  رئي�ص  اعرتف 
قطر  ت�صليم  مرا�صيم  اأثناء  اإنفانتينو،  جياين 
اأنه   2022 مونديال  لتنظيم  الرمزية  ال�صارة 
وقع يف حب رو�صيا خالل ا�صت�صافة الأخرية 
رئي�ص  وقال  العامل  لكاأ�ص  احلالية  للن�صخة 
اإننا  القول  ميكنني  يل،  »بالن�صبة  »الفيفا«: 
جميعا وقعنا يف حب رو�صيا، واأنا متاأكد متاما 

حب  يف  �صنقع  �صنوات  اأربع  غ�صون  يف  اأنه 
كل  اأن  يف  ثقته  عن  اإنفانتينو  قطر«واأعرب 
الطاقة الإيجابية التي �صاهدها امل�صجعون 
يف رو�صيا، �صيكونون قادرين على م�صاهدتها 
اليوم  اأعوام يف قطر وتختتم   4 بعد  جمددا 
املباراة  باإجراء  رو�صيا  مونديال  مناف�صات 
النهائية بني املنتخبني الفرن�صي والكرواتي.

مل�شابقة االأ�شاتذة  2018 بورقلة

 1847 اأ�شتاذ على موعد
 مع المتحان ال�شفوي

�صيكون اليوم الثنني اأكرث من 1847 اأ�صتاذ ناجحني  يف 
المتحان الكتابي مل�صابقة الأ�صاتذة 2018 بولية ورقلة 
�صبطت   ، ال�صفوي  المتحان  اجتياز  مع  موعد  على 
م�صالح مديرية الرتبية بورقلة كافة الإمكانات والرتتيبات 
الالزمة ل�صمان اجناح المتحان ال�صفوي بالن�صبة لـ1847 
المتحان  خالل  الأ�صاتذة  م�صابقة  يف  ناجحني  اأ�صاتذ 
الكتابي ، وح�صبما علم من م�صادر مطلعة فاإن م�صالح 
و  تربويني  مفت�صيني  من  موؤطر   96 �صخرت  الرتبية 
المتحان  هذا  �صريورة  على  للوقوف  مكونني  اأ�صاتذة 
مل�صابقة  مركزين  تخ�صي�ص  اإىل  بالإ�صافة   ، ال�صفوي 
المتحان ال�صفوي . اأما بخ�صو�ص الناجحني يف م�صابقة 
التوظيف يف ال�صلك الإداري والبالغ عددهم 65 م�صت�صار 
توجيه و 527 م�رشف تربوي و 04 مقت�صديني و كذا 11 
نائب مقت�صد ، حيث جندت لهم ذات امل�صالح لإجناح 

امتحانهم ال�صفوي 35 موؤطر .
اأحمد باحلاج 

�شيعت جنازته اأم�س بباتنة

 املجاهد م�شطفى
 بن عبيد يف ذمة اهلل

عبيد  بن  م�صطفى  املجاهد،  اهلل،  رحمة  اإىل  انتقل 
ما  ،ح�صب  ال91  ناهز  م�صعود« عن عمر  »�صي  املدعو 
ذات  واأو�صح  املجاهدين  وزارة  من  الأحد  اأم�ص  علم 
ظهر  �صالة  عقب  �صيعت  املرحوم  جنازة  اأن  امل�صدر 

اأم�ص الأحد مبقربة بوزوران بباتنة.
الفقيد من مواليد 27 مار�ص 1927 و باأولد �صليح بباتنة، 
اأول  ثورة  نداء  لبوا  الذين  الأول  الرعيل  من  كان  حيث 
 ،  1955 فرباير   6 يوم  بها  التحق  اإذ   ، املجيدة  نوفمرب 
لي�صارك يف عديد املعارك والعمليات الع�صكرية من بينها 
،وقد ذاق املرحوم خالل م�صريته  اأمزدور  معركة جبل 
من  �صجن  حيث  ال�صتعمارية  ال�صجون  مرارة  الن�صالية 
�صهر اأوت اإىل �صبتمرب 1956 �صبتمرب ، ليكلف بعدها من 
طرف قيادة الولية الأوىل التاريخية مبهام �صيا�صية تنقل 

من خاللها بني العديد من النواحي واملناطق.
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اأمن والية �شطيف

 �شبط اأزيد من 80 األف كي�ص 
من ال�شمة املقّلدة

الأمن  قوات  بها  قامت  نوعية  عملية  اأ�صفرت 
ا�صرتجاع  عن  �صطيف  ولية  لأمن  التابعة  الوطني 

بـ 80.000  ال�صمة املقلدة قّدرت  كمية معتربة من 
كي�ص، مع توقيف امل�صتبه فيه يف الق�صية. 
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