
فيما نوه باملبادرات ال�سيا�سية  
اخلا�سة باملعار�سة:

طـــــــالئع الـــــــــحريات 
ير�سم �سورة �سوداء 
عــــــــــن الأو�ســــــــــــــاع

 ي�سرف عليها 
وزيرا داخلية البلدين

افـــــــتتاح الــــــمعــــــرب 
الــــــــحـدودي بـــــــني 
اجلزائر و موريتانيا

 تعتمد اإجراءات
 جديدة لأمن ال�سفن 

جلنة وطنية لـــــالأمن 
البحــــــري وامليــــنائي

�ص3

�ص3

�ص3

كخطوة لإجناح الدخول املدر�سي  

�ساليهات داخل املدار�س لتفادي الكتظاظ

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى من مكة املكرمة

النتقال من »حج الكرامة« اإىل »حج الرفاه« يف 2019
�ص4

�ص4
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جدد مت�سكه مبطلب ال�ستمرارية ،ولد عبا�ص :

 اخلونة هم من
  باعوا ال�سهيد
�ص3 زيغود يو�سف 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
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Documentation 
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص5

بعد موجة النتقادات التي طالته موؤخرا

ميهوبي يــــــــجري جـــــملة من 
التغيريات يف وزارة الثقافة

خمت�سون يو�سحون 

 فرحة عيد الأ�سحى »تت�سادم« 
مع انهيار القدرة ال�سرائية

�ص4

�ص3

مقاربات

اأبو القا�سم �سعد 
الـــــــله وقـــــــ�سايا 
الإبــداع الأدبـــــي

�ص7 

�ص7

�ص7

األهبوا اأ�سواق البويرة

 ال�سما�سرة يحـــــــرمون
 الأ�سر من كب�س العيد

اجللفة 

 اإنقاذ 4 اأ�سخا�س كانوا 
عالقني داخل �سيارة 

بومردا�ص 
حترير فتاة خمتطفة من قب�سة 

ع�سابة اإجرامية بزموري 
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توقيف 6 منقبني عن الذهب

�أوت 2018، بربج  يوم 17  �ل�شعبي،  �لوطني  للجي�ش  �أوقفت مفرزة 
باجي خمتار/ن.ع.6، �شتة )06( منقبني عن �لذهب، وحجزت )26( 
يف  �إت�شال،  �أجهزة  و)03(  �شاغطة  مطرقة   )23( كهربائي،  مولد 
�لغذ�ئية  �ملو�د  �أطنان من   )06( �شتة  �أخرى  مفرزة  حني �شبطت 

و)400( لرت من مادة زيت �ملائدة بعني قز�م /ن.ع.6. 

ال�شرطة حتيي ذكرى 20 اأوت
قامت �ملديرية �لعامة للأمن �لوطني بو�شع برنامج ثري لإحتفال 
�إقامة  يت�شمن   ،1956/1955 �أوت   20 لـ  �ملزدوجة  بالذكرى 
نخبة  عليها  ي�رشف  للذكرى،  خملدة  معار�ش  تاريخية،  ندو�ت 
�ل�رشطة،  و�إطار�ت من جهاز  و�أ�شاتذة خمت�شني  من �ملجاهدين 
هذ� و�شيحت�شن منتدى �لأمن �لوطني ندوة تاريخية يوم �لأحد 19 
�أوت 2018، ين�شطها �لدكتور جمال يحياوي، مدير �ملركز �لوطني 
�ملزدوجة  للذكرى  و�لدولية  �ملحلية  �لأبعاد  فيها  يتناول  للكتاب، 

20 �أوت 1956/1955.

خبر في 
صورة

عقيد متقاعد يرت�شح 
لرئا�شيات 2019

املوالون ينفون �شائعة 
مر�ض الأ�شاحي

�لكبا�ش  مر�ش  �شائعة  �شعيدة  ب�شوق  �ملو�لني  من  عدد  �أم�ش  نفى 
�لتو��شل  مو�قع  من  �لعديد  �شفحات  وعرب  �ملو�طنني  بني  �ملنت�رشة 
�لقنو�ت  �أحد  بثته  فيديو  خلل  �ملو�لني  �أكد  حيث   ، �لجتماعي 
�خلا�شة �أن �شائعة �ملر�ش ما هي �إل حيلة لتخفي�ش �شعر �لأ�شاحي 
و �إنز�لها لأقل من ن�شف �ل�شعر ، و�جلدير بالذكر �أن �أ�شعار �لكبا�ش 
خلل هذ� �لعام بلغت �أثمانا باه�شة تر�وحت ما بني 5 و  10 مليني 

�شنتيم  .

بني 16 اإىل 18 اأوت 2018

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح 23 �شخ�شا

�شبيحة  غاية  �إىل   2018 �أوت   18 �إىل   16 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خلل 
�لثامنة �شباحا،�شجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية  �ل�شاعة  �أم�ش على 
5006  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من �لوطن وهذ� على �إثر تلقي 
�شملت  �لتدخلت  �ملو�طنني، هذه  من  طرف  �ل�شتغـاثة  مكاملات 
بحو�دث  �ملتعلقة  �شو�ء  �ملدنية  �حلماية  �أن�شطة  جمالت  خمتلف 
و  �حلر�ئق  �إخمــاد  �ل�شحي  �لإجلء  �ملنزلية،  �حلو�دث  �ملرور، 

�لأجهزة �لأمنية...�لخ .
دموية  �لأكرث   14 منها   �لنحو �شجلت عدة حو�دث مرور  علـى هذ� 
�آخرين   39 �إ�شابة  و  �حلو�دث  �شخ�ش يف مكان   23 وفاة  ت�شببت يف 
 06 وفاة  �إليزي  وليات  م�شتوى  على  كانت  ح�شيلة  ،�أثقل  بجروح 
و  �أ�شخا�ش   04 وفاة  �لدفلى  ولية عني   ، �أخر   01 و جرح  �أ�شخا�ش 
جرح 08 �آخرين ، ولية غرد�ية وفاة 03 �أ�شخا�ش وجرح 02 �آخرين ،  

ولية �جللفة  وفاة 03 �أ�شخا�ش و جرح 04 �آخرين   

ك�شف العقيد 
املتقاعد �شليم 

لطر�ش عن 
اعتزامه تقدمي 

تر�شحه للرئا�شيات 
القادمة ،و تقول 

املعلومات املتوفرة 
اأن املعني ابن 

مدينة متليلي 
ال�شعانبة و قال 

مدر�شة اأ�شبال 
الثورة اأن نية 

تر�شحه جاءت 
حر�شا منه على 

و�شايا ال�شهداء، 
واملخل�شني لهذا 

الوطن، ووفاء 
منه ل�شهداء 

الواجب الوطني، 
الذين كان بع�شهم 

رفقاء ال�شالح 
له. كما ياأتي هذا 

امل�شعى لتقلد مهام 
القا�شي الأول 

للبالد اأي�شا، اإ�شهاما 
منه يف الت�شيري، 

وتعبريا عن 
طموحه لإجنازات 

تعك�ش الإمكانات 
احلقيقية لهذا 

الوطن، وتثمينا 
منه واإميانه 

بالطاقات الب�شرية 
اخلالقة لهذا 

الوطن املعطاء – 
على حد تعبريه -.

�شكان ‘‘مالتة‘‘ بازفون 

احتجاج و غلق الطريق رقم 24  

وفاة �شائحة جزائرية مبدينة األعاب تركية

حجز5 طائرات بدون طائرات

�شكان  من  �لع�رش�ت  �أم�ش  �شن 
�زفون  لبلدية  �لتابعة  ملتة  قرية 
من  �حتجاجية  حركة  وزو  بتيزي 
رقم  �ألولئي  للطريق  غلقهم  خلل 
و  وزو  تيزي  مدينتي  بني  �لر�بط   24
فاإن  �زفون  وح�شب م�شادر حملية  
هذه �حلركة �لحتجاجية �لتي نظمها 
�شكان هذه �لقرية �لتي ل تبعد كثري� 
تنديد�  �زفون جاءت  بلدية  عن مقر 
�لتي  و�مل�شاكل  �ملزرية  بالأو�شاع 
غياب  ظل  يف  �ل�شكان  فيها  يتخبط 
بهذه  �ل�رشورية  �لتنموية  �مل�شاريع 
و�لتهمي�ش  �لعزلة  تعي�ش  �لتي  �لقرية 
�ن�شغالت  �آخر  �أ�شبحت  �أن  بعد 

�ملحلية،  و�ل�شلطات  �مل�شوؤولني 
تعد  مل  �لتي  �لو�شعية  هذه  و�أمام 
و�شيلة  من  �ل�شكان  يجد  مل  حتتمل 
�شوى  �لولئية  �ل�شلطات  �نتباه  ل�شد 

لإخر�ج  �لحتجاجات  طريق  �تخاذ 
طالب  حيث  �لعزلة  من  قريتهم 
�ملحتجون بالكهرباء و �ملياه و�إجناز 
قنو�ت �رشف �ملياه �ل�شحية و�إجناز 

�ملنطقة  بهذه  �ل�رشورية  �ملر�فق 
�لتغطية  جمال  خارج  �أ�شبحت  �لتي 
عن  �ملحتجون  عرب  وقد  �لتنموية 
موقف  �أمام  و��شتيائهم  تذمرهم 
�ل�شمت وعدم �ملبالة �لذي �تخذته 
م�شاكل  جتاه  �لولئية  �ل�شلطات 
جعلهم  مما  و�ن�شغالتهم  �ل�شكان 
على  ويقدمون  ويغ�شبون  يثورون 
�حلجارة  با�شتعمال  �لطريق  غلق 
وجذوع �لأ�شجار و�إ�رش�م �لنري�ن يف 
حركة  لعرقلة  �ملطاطية  �لعجلت 
على  �مل�شوؤولني  و�إرغام  �ملرور 
لت�شوية  و�لعاجل  �ل�رشيع  �لتدخل 

�لأو�شاع

�لتو��شل  مو�قع  عرب  �إنت�رشت 
حادثة  يوثق  فيديو  �لجتماعي  
�شائحة  لها  تعر�شت  موؤملة  وفاة 

�لألعاب  مدن  باأحد  جز�ئرية 
برتكيا بعدما �شقطت �ل�شحية من 
مبا  ر�أ�شها  �إرتطم  و  �لأرجوحة  

�أدى لوفاتها مبا�رشة ، وعلى ح�شب 
�لإعلم  مو�قع  بع�ش  نقلته  ما 
ناجت  �لوفاة  �شبب  فاإن  �جلز�ئرية 

مبدينة  �لأمن  �أعو�ن  �إهمال  عن 
�لألعاب وعدم قيامهم بربط حز�م 

�لأمان لل�شيدة .

م�شرتكة  مفرزة  �أوقفت 
�ل�شعبي،   �لوطني  للجي�ش 

�شخ�شا  بق�شنطينة/ن.ع.5، 
بدون  طائر�ت   )05( بحوزته 

توقيف  مت  حني  يف  طيار، 
)06( مهاجرين غري �رشعيني 

من جن�شيات خمتلفة بكل من 
�لأغو�ط وعني قز�م.

ح- ك
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اخلونة هم من باعوا ال�سهيد زيغود يو�سف 
ثمن الأمني العام للحزب العتيد »الأفالن« جمال ولد عبا�س جهود الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة يف اإعادة الإعتبار للمجاهدين وال�سهداء املهم�سني يف التاريخ، 

م�سريا باأن الرئي�س اأن بوتفليقة تكفل بكافة املن�سيني واملق�سيني من هاتني الفئتني.

اإميان لوا�س 

�شدد الأمني العام حلزب جبهة 
ولد  جمال  الوطني  التحرير 
اإ�رشافه  خالل  الأم�س  عبا�س 
على للقاء مبنا�شبة اإحياء ذكرى 
الق�شنطيني  ال�شمال  هجمات 
باأن  بق�شنطينة  اأوت 1955،   20
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
احلكم  توليه  ومنذ  بوتفليقة، 
اإعادة  ب�رشورة  اأوامر  اأعطى 
الإعتبار للمجاهدين وال�شهداء 
وكذا  التاريخ،  يف  املهم�شني 

التي  التاريخية  الأحداث 
اإبان  خا�شة  اجلزائر  �شهدتها 

الثورة التحريرية.
ببطولت  عبا�س،  ولد  وذّكر 
املجاهدين اجلزائريني، وعلى 
يو�شف  زيغود  ال�شهيد  راأ�شهم 
الذي كان العقل املدبر لهجمات 
الق�شنطينياأحلقت  ال�شمال 
يف  وفادحة  كبرية  خ�شائر 
اأن  م�شريا  العدو،  �شفوف 
هذه الهجومات جنحت بف�شل 
حنكة ال�شهيد العمالق والبطل 

زيغود يو�شف.

ولد  قال  ال�شدد،  ذات  ويف 
هم  واحلركى  اخلونة   « عبا�س 
زيغود  ال�شهيد  البطل  باعوا 
ال�شتعمار  خلدمة  يو�شف 
على  اخلا�شم،  الفرن�شي 
هم  التحريرية،  الثورة  ح�شاب 
ا�شت�شهاد  وراء  يقفون  الذين 
كمني  خالل  من  يو�شف  زيغود 
،داعيا   »1956 �شبتمرب   08 يوم 
حزبه  منت�شبي  املتحدث 
ومكانة  بتاريخ  الفتخار  اإىل 
لقرون  �شيبقى  الذي  الأفالن 

وقرون قادمة

ولد  جدد  اأخرى،  جهة  من 
العتيد  احلزب  مت�شك  عبا�س 
مبطلب العهد اخلام�شة ودعمه 
خليار الإ�شتمرارية، م�شريا اأنه 
الرئي�س  ر�شمي  طلب  رفع 
واأرفقه  لال�شتمراية  بوتفليقة 
الأحزاب  عدد  يحمل  مبلف 
لرئا�شيات  لرت�شحه  املنادية 
باأنه  على  موؤكدا   ،2019 ربيع 
العمل رفقة �رشكائه  �شيوا�شل 
بوتفليقة  الرئي�س  يرد  اأن  اإىل 
�شيطبق  ووقتها  طلبه  على 

اأوامر الرئي�س  

 فيما نوه باملبادرات ال�سيا�سية
 اخلا�سة باملعار�سة:

طالئع احلريات ير�سم �سورة 
�سوداء عن الأو�ساع

تعتمد اإجراءات جديدة لأمن ال�سفن 

جلنة وطنية لالأمن البحري واملينائي

ر�شم حزب علي بن فلي�س واقعا كارثيا عن 
القطاعات،  كافة  على  باجلزائر  الأو�شاع 
موؤكدا باأن احللول التي تقدمه املعار�شة 
من اأجل اخلروج من الأزمة التي متر بها 
اإىل  الهروب  اإ�شرتاتيجية  تثبطها  البالد 
نوه  حني  يف  ال�شلطة،  تبنتها  التي  الأمام 
ال�شيا�شية  باملبادرات  احلريات  طالئع 
واأنها  �شيما  املعار�شة  بها  تقدمت  التي 

ترتكز على احلوار.
اجتماع  اثر  احلريات  طالئع  وانتقد 
اأم�س  يوم  للحزب  ال�شيا�شي  املكتب 
التي  ال�شيا�شة  فلي�س،  بن  علي  برئا�شة 
تعمل  باأنها  واأكد  حاليا  ال�شلطة  تعتمدها 
مظلمة  دهاليز  يف  ال�شري  موا�شلتها  على 
�شيا�شي،  ان�شداد  بوجود  اعرتافها  دون 
القرتاحات  كل  ترف�س  واأنها  خا�شة 
وت�شدد  املعار�شة  اأحزاب  تقدمها  التي 
الأمام دون  اإىل  الهروب  ا�شرتاتيجية  على 
املعا�س،  الواقع  يعو�س  بديل  اأي  تقدمي 
وراح  بذلك  يكتفي  مل  فلي�س  بن  حزب 
قدمتها  التي  ال�شيا�شية  باملبادرات  ينوه 
املبادرات  على  حر�شه  رغم  املعار�شة، 
اجلماعية، مو�شحا اأنها غنية بلغة احلوار 
اإيجابي  تاأثري  لها  �شيكون  التي  والبدائل 
مت  ما  اإذا  للبالد  ال�شيا�شي  الواقع  على 
ترغب  ل  التي  ال�شلطة  قبل  من  تبنيها 
حال  على  اإيجابي  موؤثر  غريها  يكون  اأن 

اجلزائر.
احلريات  طالئع  نوه  الأمني  ال�شاأن  ويف 
باملجهودات املبذولة من قبل اللموؤ�ش�شة 
الوطني  اجلي�س  واأن  خا�س  الع�شكرية، 
ال�شعبي لزال ي�رش على اجتثاث هذه الآفة 

الإجرامية من اجلزائر ب�شفة نهائية، لكي 
ي�شمن الأمن وال�شكينة للمواطن، املكتب 
اإىل  تطرق  فلي�س  بن  حلزب  ال�شيا�شي 
كارثية  باأنها  واأكد  القت�شادية  الأو�شاع 
ويف تدهور م�شتمر اأي قال البيان:« نتعجب 
بقناعتها  املتم�شكة  احلكومة،  عناد  من 
مقابل  دون  النقود  طبع  اإىل  اللجوء  باأن 
لأ�شعار  واملرحلي  الن�شبي  والنتعا�س 
النفط، ي�شكالن حال لالأزمة القت�شادية«، 
ب�شكل  اأن احلكومة جتاهلت  م�شددا على 
اجلزائريني  اخلرباء  لتحذيرات  وا�شح 
الدولية حول ه�شا�شة القت�شاد  والهيئات 
الوطني والآفاق املقلقة بالن�شبة لل�شنوات 
والبتعاد عن اخلو�س يف  املقبلة  الثالث 
الإ�شالحات الهيكلية ال�رشورية حلل دائم 

لالأزمة القت�شادية.
باأن  احلريات  طالئع  اأبرز  الأخري  ويف 
املواطن الب�شيط اأ�شحى �شحية لالرتفاع 
وهذا  الغذائية،  املواد  لأ�شعار  املذهل 
وعدم  الو�شية  اجلهات  �شمت  ظل  يف 
القدرة  تدهور  مواجهة  على  قدرتها 
ذلك  بتربير  واكتفائها  للمواطن  ال�رشائية 
عو�س  والطلب،  العر�س  قانون  بفعل 
ي�شيطر  التي  التوزيع  �شبكات  تنظيم 
عليها امل�شاربني، فيما دعا احلكومة اإىل 
�رشورة خلق التنمية يف الوليات اجلنوبية 
املعي�شية  للحالة  املذهل  التدهور  ب�شبب 
هنالك على كافة الأ�شعدة، وهذا بعد اأن 
للمواطنني  ال�شلمية  املظاهرات  اأن  اأكد 
له  يروج  مثلما  البلد  ا�شتقرار  ت�رشب  لن 

البع�س.
علي عزازقة

العمومية  ال�شلطات  اأقرت 
جديدة  اإجراءات  �شل�شلة 
و  البحري  بالأمن  تتعلق 
املينائي ت�شهر على تطبيقها 
البحري  لالأمن  وطنية  جلنة 
و�شاية  حتت  واملينائي، 
بالبحرية  املكلف  الوزير 
وتتمثل  واملوانئ،  التجارية 
اخل�شو�س،  على  مهامها 
امل�شائل  يف  الراأي  اإبداء  يف 
البحري  بالأمن  املتعلقة 
عنا�رش  اقرتاح  واملينائي، 

جمال  يف  الوطنية  ال�شيا�شة 
واملينائي  البحري  الأمن 
على الوزير املكلف بالبحرية 
اإعداد  واملوانئ،  التجارية 
برنامج وطني لالأمن البحري 
املينائية  للمن�شاآت  واملينائي 
الوطنية،  الراية  ذات  وال�شفن 
ت�شمح  اإجراءات  واقرتاح 
ال�شفن  اأمن  وتعزيز  ب�شمان 
على  املينائية  واملن�شاآت 
بالبحرية  املكلف  الوزير 

التجارية واملوانئ.

بعد موجة النتقادات التي طالته موؤخرا

ميهوبي يجري جملة من التغيريات يف وزارة الثقافة

كخطوة لإجناح الدخول املدر�سي  

�ساليهات داخل املدار�س لتفادي الكتظاظ

ي�سرف عليها وزيرا داخلية البلدين

افتتاح املعرب احلدودي بني اجلزائر و موريتانيا

 قام وزير الثقافة عزالدين ميهوبي  
بجملة من التغيريات الوا�شعة  التي 
�شملت مديرين للثقافة واملتاحف 
واملكتبة  وال�شينما  وامل�شارح  
للكتاب  الوطني  واملركز  الوطنية  
العايل  للتكوين  الوطني  واملعهد  
ما  ح�شب  هذا   وياأتي  للمو�شيقى 
جاء يف  املر�شوم الرئا�شي املوؤرخ 
يف  ال�شادر  جوان2018    10 يف 
الر�شمية   اجلريدة  من   44 العدد 
مفت�شة  مهام  اإنهاء  فيه  مت  الذي 
تعيني وجوه  ومت  الثقافة   بوازرة 
قطاع  م�شتوى  على  جديدة 
ديناميكية  اإعطاء  بهدف  الثقافة  
يف  الثقافية   للحركة  جديدة  
وعلى  الإبداع،   جمالت  خمتلف  
هذه  فلقد  جاءت   الأ�شا�س  هذا 
بعد  ميهوبي  طرف  من  اخلطوة 
طالته  التي  النتقادات  موجة  

موؤخرا  .
 

اإنهاء مهام  مدير املركز 
الوطني للبحوث يف 

ع�سور ما قبل التاريخ 
 

اجلريدة  من   44 العدد  وتخلل 
الر�شمية اإنهاء مهام مفت�شة بوزارة 
وت�شمن  عبديل،  حليمة  الثقافة  

اإنهاء  الرئا�شي    املر�شوم  هذا 
مهام  كل من  مدير املركز الوطني 
التاريخ  للبحوث يف ع�شور ما قبل 
�شليمان  والتاريخ  الإن�شان  علم  يف 
مدير  �شميان  وليا�س  حا�شي 
وعبد  لل�شينما   اجلزائري  املركز 
الأورك�شرتا  مدير  بوعزارة  القادر 
مت  الذي  الوطنية  ال�شيمفونية 
تكليفه مبهام اأخرى  واأنهيت مهام 
الوطنية  للمكتبة  العامة  الأمينة 
بن  الزهراء  فاطمة  اجلزائرية 
حميدة وكلفت مبهام اأخرى، وبناء 
على طلب مدير احلظرية الثقافية 
مت  فلقد  عوايل   اأحمد  الأهقار 
مت  يف حني   ، ر�شميا   مهامه  اإنهاء 
اإنهاء مهام حممد زتيلي  الذي كان 
مديرا للم�رشح اجلهوي بق�شنطينة 
رغال  لعومر  مهتم  لإنهاء  اإ�شافة 
من�شب  �شابقا  يتوىل   كان  الذي 
مدير للثقافة بولية املدية والذي 
مت تكليفه من طرف ميهوبي  مبهام 

اأخرى .
 

عبد القادر بوعزارة 
مديرا للمعهد الوطني 

للتكوين العايل 
للمو�سيقى

 
عبد  اختيار  مت  ال�شياق   ذات  ويف 
للمعهد  مديرا  بوعزارة  القادر 
للمو�شيقى  العايل  للتكوين  الوطني 
للمركز  مديرا  يحياوي  وجمال 
الوطني للكتاب  و فاطمة الزهراء 
ابن حميدة مديرة للدرا�شات فيما 
مت تعيني وهيبة بربا�س نائبة مدير 
التقييم ور�شيد بوثلجة نائب مديرا 
بوزارة  الثقافية  املمتلكات  لتاأمني 
الثقافة ،  كما عينت  �شمية مهدية 
للتبادل  مدير   نائبة  مهيدي   نوي 
بوزارة  الثنائي  الثقايف   والتعاون 

الثقافة. 
 

تعيني عومر رغال مديرا 
للثقافة ببجاية ونبيلة 

قومزيان بتيزي وزو
 

 ويف املقابل فلقد اأجرى  ميهوبي 
تعيينات جديدة  ملديرين  الثقافة   
مديرا  رغال  اختيار عومر  اأين مت 
وعينت   بجاية  ولية  يف  للثقافة 
يف  للثقافة  مديرة  قومزيان   نبيلة 
ولية تيزي وزو  ولقد عينت �شهيناز 
الوطني  للمركز  مديرة  حممدي  
، ومت اختيار عز  ال�شينما   لتطوير 
الدين خمالدي اأمينا عاما للمكتبة 

بالن�شبة  اأما  اجلزائرية  الوطنية 
النوي  جمال  عني  فلقد  للم�رشح 

مديرا للم�رشح اجلهوي بباتنة.
 

تعيينات جديدة على 
راأ�س املتاحف

 
هي  املتاحف  عرفت    ولقد 
الأخرى  تعيينات جديدة  ح�شب 
ما ت�شمنه به املر�شوم الرئا�شي 
  2018 جوان   10 يف  املوؤرخ 
�شمري  تعيني  ت�شمن   والذي 
دندان مديرا  للمتحف العمومي  
واملنمنمات  للزخرفة   الوطني 
عقلو�س  ون�شرية  اخلط  وفن 
العمومي  للمتحف  مديرة  
الوطني للفن احلديث واملعا�رش 
للمتحف  مديرة  مقراين  واأمال 
يف  البحري  الوطني  العمومي 
حري�شان  زهري  اختيار  مت  حني 
مديرا للمتحف العمومي الوطني 
»باردو« ومت تعيني جنوى عطيف، 
مديرة للمتحف العمومي الوطني 
الدين  ون�رش   ) )تيبازة  ب�رش�شال 
العمومي  للمتحف  مديرا  توام 
الوطني  للفنون والتعابري الثقافية 

التقليدية بق�شنطينة .
حكيم مالك

اأكدت وزيرة الرتبية نورية بن غربيط 
داخل  بال�شاليهات  ال�شتنجاد  باأن 
لفرتة  ا�شتثنائي  حل  هو  املدار�س 
املوؤ�ش�شات  ا�شتالم  غاية  اإىل  موؤقتة 
الكتظاظ  لتفادي  اجلديدة  الرتبوية 
و�شمان توفري املقاعد البيداغوجية 
بن  نورية  الرتبية  وزيرة  اأ�رشفت 

غربيط، على تفقد بع�س املوؤ�ش�شات 
العا�شمة،  غرب  بالدويرة  الرتبوية 
اأين وقفت على العمليات التح�شريية 
اجلديد  الدرا�شي  املو�شم  لنطالق 
2018/2019، التي عرفت ا�شتحداث 
لتفادي  املدار�س  داخل  �شاليهات 
اأكدت  ال�شدد،  ذات  ويف  الكتظاظ  

عرب  تلميذ  “كل  باأن  اأن  الوزيرة 
)اإبتدائي-متو�شط- الثالثة  الأطوار 

القطاع  يف  مكانه  �شيجد  ثانوي( 
القادم”،  املدر�شي  الدخول  خالل 
�شاليهات  ا�شتحداث  اأن  معتربة 
ا�شتثمارا  تطلب  املدار�س  داخل 
و�شفته  ما  الوزيرة،  وثمنت  معتربا 

بالوعي الذي مت ت�شجيله على جميع 
الدخول  اإجناح  �شبيل  يف  امل�شتويات 
لالأطوار  بالن�شبة  خا�شة  املدر�شي 
خالل  من  ظهر  ما  وهو  الإجبارية، 
وزارة  اتخذتها  التي  الإجراءات 

الداخلية موؤخرا.
اإميان لوا�س

وزير  الأحد  اليوم  يتنقل 
اإىل  الدين  نور  الداخلية 
على  لالإ�رشاف  تندوف 

احلدودي  املعرب  افتتاح 
�شيمثلها  التي  موريتانيا  مع 
وزير  الفتتاح  مرا�شيم  يف 

اأحمد  املوريتاين  الداخلية 
ولد عبد اهلل ،و من املاأمول 
تداعيات  للقرار  يكون  اأن 

اإيجابية على �شيولة الب�شائع 
تنقل  كذا  و  البلدين  بني 

الأ�شخا�س.

.       الرئي�س اأعاد العتبار للمجاهدين املهم�سني 



»جميع  ب�أن  عي�سى  حممد  و�أكد 
هذه  لنعي�ش  مهي�أة  �لظروف 
يوم  من  �حلج�ج  ويخرج  �لأجو�ء 
عرفة وقد ��ستجيب دع�وؤهم وذلك 
و�ملر�سدين  �لأئمة  قي�دة  حتت 
وليخرجو�  �سيوجهونهم  �لذين 
كذلك ب�سحنة �إ�س�فية من �لع�طفة 
�ست�سمح  �لتي  و�لإمي�نية«  �لوطنية 
ب�قي  مبو��سلة  ق�ل-  -كم�  لهم 

�ملن��سك يف مزدلفة ومنى .
عرف�ت  وقفة  ب�أن  �لوزير  و�أكد 
»ظروف  يف  �ستكون  �ل�سنة  لهذه 
و�أن خميم�ت  جيدة جد�« ل�سيم� 
لي�ست  بعرف�ت  �جلز�ئريني 
كم�  رثة  ول  قم��سية  خميم�ت 
هي  بل  قبل  من  عليه  �حل�ل  ك�ن 
ومكيفة  وث�بتة  متطورة  خميم�ت 
وموؤثثة ب�أفر�سة حتمي �جلز�ئريني 
وحتفظ  �لأر�ش  �فرت��ش  من 

كر�متهم.
وب�ملو�ز�ة مع ذلك ذكر عي�سى �أن 
ح�سة �جلز�ئر من �حلج�ج �رتفعت 
 1000 ح�ج  بـ2000  �ملو�سم  هذ� 
منهم متكفل بهم من طرف رئي�ش 
بوتفليقة,  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 

�إ�س�فة �إىل ��ستف�دة �لب�قني )1000 
�ملج�ملة,  ت�أ�سرية  من  �آخر(  ح�ج 
من  بقر�ر  �حلق  لهم  �أ�سبح  حيث 
يدفعو�  ب�أن  �لوز�ري  �ملجل�ش 
�جلز�ئري  �لبنك  يف  م�ستحق�تهم 
�لديو�ن  خدم�ت  من  وي�ستفيدو� 

�لوطني للحج و�لعمرة.
وبلغ �إجم�يل �حلج�ج لهذ� �ملو�سم 
ب�لتجربة  »ولكن  ح�ج  �ألف   38
�ألف ح�ج وح�جة  �إىل 42  �سريتفع 
لأن كثري من �جلز�ئريني �سيحجون 
حيث  �ملهجر  �أر�ش  من  �نطالق� 

�س�دفن� يف 
�سو�رع مكة �ملكرمة حج�ج قدمو� 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لولي�ت  من 

�مل�رشق  ودول  و�أوروب�  وكند� 
�لذي  للوزير  �لعربي«,��ستن�د� 
�لعدد  بهذ�  �لتكفل  ب�أن  �أ�س�ف 
�له�ئل من �حلج�ج يتق��سمه كل من 
�لديو�ن �لوطني للحج و�لعمرة و42 

وك�لة �سي�حية عمومية وخ��سة.
جن�ح  مل�ست  »لقد  �لوزير:  وق�ل 
يف  �سو�ء  ب�حلج�ج  �لتكفل  خطة 
�ملج�ل �ل�سحي �أو �لنقل و�لإطع�م 
»تنفيذ�  ب�أنه  م�سيف�  و�لإ�سك�ن«, 
عبد  رئي�ش  مع  �لوز�رة  للتز�م 
برن�مج  بتج�سيد  بوتفليقة  �لعزيز 
�لذي  �لكر�مة«  بـ«حج  ي�سمى  م� 
�سينتهي �إىل »حج �لرف�ه« يف �آف�ق 
�ملو�سم  هذ�  طيلة  »عملن�   2019

و�لبحث  �لأد�ء  حت�سني  �أجل  من 
تكفال  توفر  �لتي  �لآلي�ت  عن 

حقيقي� ب�حل�ج �جلز�ئري«.
�لطبية  �لبعثة  ب�أن  �أي�س�  و�أ�س�ف 
�إىل  �ل�سنة  هذه  و�سلت  �جلز�ئرية 
»مرموق«,  �سحي  تكفل  م�ستوى 
تر�جع  �لفحو�س�ت  عدد  �أن  حيث 
ب�ملو�سم  مق�رنة  ب�مل�ئة  بـ31 
�ل�سحية  �لثق�فة  جر�ء  �مل��سي 
�لتي �أ�سبحت ن�مية و�سط �حلج�ج 
�لذين ي�أتون من �جلز�ئر مزودين 

ب�أدويتهم وبتوجيه�ت �سحية ت�سمح 
يتعر�سو�  ل  ب�أن  ق�ل-  -كم�  لهم 
توفر  �إىل  وكذ�  �سحية  لوعك�ت 
�أ�سبحت  �سحية  غذ�ئية  وجب�ت 
�أجل  من  وقو�هم  �سحتهم  حتفظ 
�أد�ء �ملن��سكول�سم�ن مر�قبة �أجنع 
مل�ستوى �خلدم�ت مت هذ� �ملو�سم 

تن�سيب مر�قب ع�م مب�س�عدة 9 
�لوز�رة  من  رئي�سيني  مفت�سني 
�لو�سية يقومون ب�لتحقيق و ر�سد 
�ملح��رش  وت�سميم  �ملعلومة 
لإد�نة  �لأدلة  وجمع  �ل�سور  و�أخذ 
هذ� �لطرف �أو ذ�ك من �لوك�لت 
عمله�  و�سف  �لتي  �ل�سي�حية 

ب�لعمل �لتج�ري.

�ستكون من��سبة عيد �لأ�سحى لهذه 
�جلز�ئريني,  على  �سعبة  �ل�سنة 
ب�سبب �نهي�ر �لقدرة �ل�رش�ئية وعدم 
�لو�سية  و�جله�ت  �حلكومة  قدرة 
على ت�سيري قط�ع �لفالحة �لتحكم 
يف �ل�سوق �خل��سة لبيع �لأ�س�حي, 
رغم �لتطمين�ت �لعديدة �لتي د�ئم� 
دينية  من��سبة  �أي  دخول  ت�سبق  م� 
على �جلز�ئريني, م� جعل �ملو�طن 
�لب�سيط يتح�رش على و�قع ك�ن يف 
قيمة  و�أن  �سيم�  �لقريب,  �مل��سي 
ل  �أ�سحى  و�لر�تب  ت�آكلت  �لدين�ر 

يكفي م�س�ريف �ل�سهر.
�ملنظمة  رئي�ش  �ل�سدد  هذ�  ويف 
�مل�ستهلك,  حلم�ية  �جلز�ئرية 
�أو�سح يف ت�رشيح  زبدي  م�سطفى 
�نهي�ر  ب�أن  »�لو�سط«  به  خ�ش 
�ملو�سم  لهذ�  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
و�أهمه�  عدة  من��سب�ت  مع  تز�من 
�أن  �إىل  م�سري�  �لأ�سحى,  عيد 
�لته�ب�ت  حبي�ش  �أ�سبح  �ملو�طن 

م�  عدة  قط�ع�ت  م�ستوى  على 
�ل�سحية  �لب�سيط  �ملو�طن  يجعل 
ور�ح  يح�سل,  م�  كل  من  �لوحيد 
�إىل  �حلكومة  يدعو  �مل�سدر  ذ�ت 
�رشورة فتح ور�سة كبرية جتمع كل 
�لقط�ع�ت من �أجل در��سة �لو�سع 
�لتج�رة  وزير  و�أن  �سيم�  �لق�ئم, 
-ح�سبه- �سعيد جالب قد �سدد يف 
�لتنظيم  �سوء  �أن  على  �س�بق  وقت 
هو �لذي �أدى �إىل خلق هوى كبرية 
بني �لأ�سع�ر ور�تب �ملو�طن �لذي 
لز�ل ينه�ر مق�رنة مب� هو معرو�ش 

يف �ل�سوق.
م�سطفى  ه�جم  �ل�سي�ق  ذ�ت  ويف 
ب�أنهم  و�أبرز  �مل�س�ربني  زبدي 
وتو�سعو�  �لتنظيم  �سوء  ��ستغلو� 
�لذي  وهذ�  �أكرث,  ن�س�ط�تهم  يف 
مق�رنة  �لأ�سع�ر  زي�دة يف  �إىل  �أدى 
�ل�سهري,  �جلز�ئري  مبدخول 
تك�لب �مل�س�ربني  �أن  م�سدد� على 
موؤخر�  �زد�د  �لقط�ع�ت  كل  على 

�لق�س�ء  فر�سية  جعل  �لذي  وهذ� 
�ملوؤثرة  ت�رشف�تهم  وعلى  عليهم 
ت�أثري� �سلبي� على �لقدرة �ل�رش�ئية 

تتن�ق�ش.
ومن ج�نب �أخر ق�ل رئي�ش �ملنظمة 
�مل�ستهلك  حلم�ية  �جلز�ئرية 
يتحمل  جهته  من  �مل�ستهلك  ب�أن 
ي�س�رك  لأنه  �مل�سوؤولية  بع�ش 
�أن  بعد  �لو�قع  هذ�  ��ستمر�ر  يف 
تن��سى �إ�سرت�تيجية �ملق�طعة �لتي 
�أتت �أكله� يف بع�ش �حل�لت, فيم� 
�سدد على �أن �جله�ت �لرق�بية �سبه 
غ�ئبة كذلك ول تقوم بعمله� لعدة 
م�  ب�ن  �لأخري  يف  موؤكد�  �أ�سب�ب, 
يح�سل للمو�طن �لب�سيط م�سوؤولية 
�جلميع و�نخف��ش �لقدرة �ل�رش�ئية 
و�نهي�ره� �مل�ستمر ي�ستلزم تك�تف 

�جلهود من �أجل �لق�س�ء عليه.

عمار جيدل: ميكن 
االقرتا�ض من اأجل �شراء 

اأ�شحية العيد

�أم� �أ�ست�ذ �لعلوم �لإ�سالمية بج�معة 
جيدل  عم�ر  �لدكتور   1 �جلز�ئر 
ب�أن  ب�لو�سط  ربطه  �ت�س�ل  �أكد يف 
�قرت��ش �ملو�طن �لب�سيط من �أجل 
�لعديد  لأن  ج�ئز  �لأ�سحية  �رش�ء 
من �لفقه�ء �أقرو� بذلك, م�سيف�:« 
بال  �لقر�ش  رد  �إمك�ن  �سمن  �إذ� 
ذلك«  لأجل  �لقرت��ش  ج�ز  ع�رش 
:«ميكن  �لنقطة  هذه  يف  مت�بع� 
�لفقهية  �لقو�نني  كت�ب  مر�جعة 
لبن حزب �لغرن�طي«, ومن ج�نب 
�أخر علق ذ�ت �مل�سدر عن �نهي�ر 
ب�أن �جلميع  و�أكد  �ل�رش�ئية  �لقدرة 
لأنه�  ذلك  يف  �مل�سوؤولية  يتحمل 
ع�د  لكنه  �لع�مة,  ب�حلي�ة  مرتبطة 
لي�سدد:« �كرب من يتحمله� �لت�سيري 
و�لق�ئمة عل  �لأمة  �لأرعن ملو�رد 

ذلك يتحملون �أكرب �لوزر«.
 علي عزازقة

وزير ال�ش�ؤون الدينية حممد عي�شى من مكة املكرمة

خمت�ش�ن ي��شح�ن 

االأ�شحية ل�شراء  االقرتا�ض  يجيز  ال�شرع  ·       جيدل: 

ور�شات درا�شة وعلينا فتح  تنظيمي  امل�شكل  ·       زبدي: 

م٫�ض

االنتقال من »حج الكرامة« 
اإىل »حج الرفاه« يف 2019

فرحة عيد االأ�شحى »تت�شادم« مع انهيار القدرة ال�شرائية
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 اإعرتف ب�ج�د جتاوزات

 يف اإن�شاء ال�شكنات، طمار:

معاقبة كل من ت�شبب يف 
تاأخري م�شاريع ال�شكن

 .    جلنة حتقيق لر�شد
 الغ�ض يف اإجناز ال�شكنات

اإيليزي

2600 مليون دج 
لتنمية املناطق النائية

�أعلن وزير �ل�سكن و�لعمر�ن عبد �لوحيد 
مت�ر عن �إن�س�ء جلنة حتقيق لر�سد �لغ�ش 
مع�قبة  �أنه  �ل�سكن�ت,م�سدد�  �إجن�ز  يف 
كل من له عالقة ب�لتج�وز�ت �مل�سجلة 

يف �مل�س�ريع �ل�سكنية �حلكومة.
�عرتف وزير �ل�سكن و�لعمر�ن و�ملدينة, 
عبد �لوحيد مت�ر �لأم�ش خالل �إ�رش�فه 
على توزيع900 �سكن بولية تيب�زة وجود 
�إجن�ز  يف  و�لغ�ش  �لتج�وز�ت  بع�ش 
�أنه  مفيد�  �ل�سكنية,  �مل�س�ريع  بع�ش 
يف  حتقيق  جل�ن  ب�أن �لوز�رة �أر�سلت 
�لتج�وز�ت  على  �لوقوف  �مليد�ن بعد 
مت  ب�أنهقد  �ل�سكن�ت,موؤكد�  �إجن�ز  يف 
�إتخ�ذ �إجر�ء�ت �س�رمة متثلت يف ف�سخ 
�لتي  �ل�رشك�ت �لع�جزة  بع�ش  عقود 

ت�أخرت يف �إجن�ز �ل�سكن�ت.
عن  �ملتحدث  ك�سف  �ل�سدد,  ذ�ت  يف 
 25 �رشكة مبجموع   477 عقود  ف�سخ 
�لتج�وز�ت,  ب�سب  �سكنية  وحدة  �ألف 
على  ق�درة  مبق�ولت  و��ستبد�له� 

�لإجن�ز و�لإلتز�م ب�ملو�عيد.
طم�ر�أن هن�ك  �لوحيد  عبد  �أ�س�ر  كم� 
�ملقيمة  �جلز�ئرية  �جل�لية  مع  لق�ء�ت 
�سبتمرب  يف  وكند�  �سم�لية  �أمريك�  يف 
�للق�ء�ت  هذه  �أن  مو�سح�  �ملقبل, 
بح�سول  �لتعريف  �أجل  من  �ستكون 
 Lpp �لعمومي  �لرتقوي  �سكن�ت  على 
�ملخ�س�سة لهذه �لفئة, م�سري� �أن �لوز�رة 
تلقت 16 �ألف طلب من �جل�لية �ملقيمة 
ب�خل�رج للح�سول على �سكن لغ�ية �لآن.  
و�أف�د �مل�سوؤول �لأول يف �لقط�ع �أن 185 
�ألف وحدة �سكنية منجزة مل توزع ب�سبب 
�خل�رجية,  �لتهيئة  �أ�سغ�ل  �كتم�ل  عدم 
و�أكد �لوزير �أم�ش �ل�سبت خالل تو�جده 
م�  ثم تخ�سي�ش  �أنه  تيب�زة,  مبدينة 

�أ�سغ�ل  لإجن�ز  دين�ر  ملي�ر   33 قيمته 
�لتهيئة.

�أم�ش  طم�ر,  �ل�سكن  وزير  ك�سف  كم� 
بتيب�زة عن توزيع 138 �ألف وحدة �سكنية 
�أ�سهر  من خمتلف �ل�سيغ خالل �لثالثة 
هذ� عرب  و  �جل�رية  �ل�سنة  من  �لأخرية 

جميع ولي�ت �لوطن.
�إ�رش�فه  ه�م�ش  على  طم�ر  و�أ�س�ف 
على حفل توزيع قر�ر�ت �ل�ستف�دة من 
�لعمومي  �سيغة  من  �سكنية  وحدة   500
�لإيج�ري و كذ� مقرر�ت �ل�ستف�دة من 
�أن  م�ستحقيه�  على  �لريفية  �لإع�ن�ت 
�ل�سيغ  �ل�سكن�ت مبختلف  توزيع  عملية 
�ستتو��سل �إىل غ�ية نه�ية �ل�سنة, بحيث 
 32 �جل�ري  �ل�سهر  خالل  توزيع  �سيتم 
خمتلف  من   �أخرى  �سكنية  وحدة  �ألف 

�ل�سيغ.
�أن »عملية  �لوزير  �أكد  �ل�سدد  ويف هذ� 
توزيع �ل�سكن�ت تتم يف ظل �مل�سد�قية و 
�ل�سف�فية �لت�مة«, موؤكد� �أن »كل ط�لب 
�ملطلوبة  �ل�رشوط  فيه  تتوفر  لل�سكن 
�سيتح�سل على �ل�سكن وهو �لأمر �لذي 
يوؤكد عليه رئي�ش �جلمهورية عبد �لعزيز 
بوتفليقة �لذي �سكل قط�ع �ل�سكن �أبرز 
�أولوي�ته.«  ويف هذ� �ل�سي�ق ك�سف عبد 
للم�سوؤولني  مر��سلته  عن  طم�ر  �لوحيد 
�لعق�رية  �لأوعية  لتخ�سي�ش   �ملحليني 
�ل�سكنية  �مل�س�ريع  �ستحت�سن  �لتي 
�رشك�ت   لنتق�ء  متهيد�  �ملربجمة 
�أ�سغ�ل  على  �ست�رشف  �لتي  �لإجن�ز 
م�رشوع  غر�ر  على  هذ�  و  �إجن�زه� 
�سيغة  من  �سكنية  وحدة    2000 �إجن�ز 

�لبيع ب�لإيج�ر بولية تيب�زة. 
اإميان ل�ا�ض 

تخ�سي�ش  مت  �إيليزي  ولية  حت�سلت 
 2644 بقيمة  �إجم�يل  م�يل  غالف 
�لعملي�ت  عديد  لتج�سيد  دج  مليون 
�ملعي�سي  �لإط�ر  ترقية  �إىل  �لر�مية 
�إيليزي,  ولية  بلدي�ت  خمتلف  عرب 
ح�سبم� ��ستفيد لدى م�س�لح �لولية.

موؤخر�  �مل�يل  �ملبلغ  هذ�  ومنحت 
�ملحلية  و�جلم�ع�ت  �لد�خلية  وز�رة 
�سندوق  �سمن  �لعمر�نية  و�لتهيئة 
�جلم�ع�ت  مع  و�ل�سم�ن  �لت�س�من 
عديد  جت�سيد  �أجل  من  �ملحلية 
منه�  �سيم�  �لتنموية,  �لعملي�ت 
و�لتح�سني  �لتهيئة  ب�أ�سغ�ل  �خل��سة 
وربط  عمومية  �إن�رة  من  �حل�رشي 
كل  عرب  وغريه�  �ل�سبك�ت  مبختلف 
�لتجمع�ت  فيه�  مب�  �لولية  بلدي�ت 
ذ�ت  ح�سب  �لن�ئية,  �ل�سك�نية 

�مل�سدر .
قيمته  م�  ر�سد  �لإط�ر  هذ�  ويف 
ع��سمة  لبلدية  دج  مليون   1.400
�لتهيئة  عملي�ت  لتج�سيد  �لولية 
�لأولوية  �ستكون  حيث  �حل�رشية, 
�لن�ئية  �ل�سبه  �ل�سك�نية  للتجمع�ت 
وتني  بو�سالح  و�سيدي  تورهة  )تني 
منري وغريه�(, وكذ� �لأحي�ء �لعتيقة 
�أ�سري  كم�  �لو�سط,  حي  غر�ر  على 

�إليه .  
دج  مليون   688 بقيمة  مبلغ  ووجه 
للولية �ملنتدبة ج�نت , و�آخر بقيمة 
225 مليون دج لد�ئرة �إن �أمين��ش �لتي 

ت�سم ثالثة بلدي�ت )برج عمر �إدري�ش 
�أجل  ومن  �أمين��ش(  و�إن  و�لدبد�ب 
�ل�سك�نية  �لتجمع�ت  ب�سك�ن  �لتكفل 
م�يل  غالف  تخ�سي�ش  مت  �لن�ئية 
�أنظمة  لقتن�ء  دج  مليون   131 قدره 
من  بكل  �لفردية  �ل�سم�سية  �لط�قة 
�لتجمع�ت �ل�سك�نية �لن�ئية » �أهرهر« 
�إ�س�فة  و »تيني« و »تكزير« وغريه�, 
�إىل �إجن�ز 20 ملعب� جو�ري� مع�سو�سب 
�إ�سطن�عي� عرب ك�فة بلدي�ت �لولية.

خالل  �سدد  قد  �لولية  و�يل  وك�ن 
على  موؤخر�  عقد  تقييمي  �جتم�ع 
�رشورة �لإ�رش�ع يف �إجن�ز �لبط�ق�ت 
يف  لل�رشوع  �لعملي�ت  لتلك  �لتقنية 
�لنوعية  �لأ�سغ�ل مع �رشورة مر�ع�ة 
مهيئة  ف�س�ء�ت  وتوفري  �لإجن�ز  يف 
ب�سكل ت�م من �س�أنه� �أن تعطي ج�نب 
جم�يل ملختلف �لبلدي�ت, مع �لرتكيز 
على �مل�س�ح�ت �خل�رش�ء و�لأر�سفة 
�ل�سو�رع  ملختلف  �لك�ملة  �لتهيئة  و 

�لرئي�سية للمدن.
على  ب�ملن��سبة  بوحلية  عي�سى  و�أكد 
من  ب�مل�ئة   20 تخ�سي�ش  �أهمية 
�ملوؤ�س�س�ت  لف�ئدة  �مل�س�ريع  تلك 
�إط�ر  يف  ��ستحدثت  �لتي  �مل�سغرة 
وت�سغيل  لدعم  �لوطنية  �لوك�لة 
ت�سجيع  �أجل  من  وذلك  �ل�سب�ب 
جم�ل  يف  قدم�  للم�سي  �لفئة  هذه 
�ل�سغل  من��سب  وتوفري  �ملق�ولتية 

من �س�أنه� تقليل �لبط�لة ب�ملنطقة.

ك�شف وزير ال�ش�ؤون الدينية واالأوقاف، حممد عي�شى، اأم�ض ال�شبت مبكة املكرمة )اململكة العربية ال�شع�دية( باأن خطبة ي�م عرفة 
مبخيمات اجلزائريني والتي تتزامن هذا امل��شم مع اإحياء اجلزائر لي�م املجاهد )الذكرى املزدوجة النعقاد م�ؤمتر ال�ش�مام وهجمات 
ال�شمال الق�شنطيني 20 اأوت 1956-1955( �شتتناول جهاد اجلزائريني وال�شهداء من اأجل ا�شرتجاع ال�شيادة ال�طنية واأو�شح ال�زير 

يف ت�شريح باأن »اأئمة اجلزائر �شيتقا�شم�ن خطبة واحدة �شتك�ن مليئة مبا جاءت به ال�شنة النب�ية ال�شريفة من تذكري النا�ض 
بقد�شية املقام وباأعمال احلج ال�اجبة والتي �شتك�ن يف االأيام امل�الية.«  »و�شرتبط خطبة ي�م عرفة اجلهاد الذي يعي�شه احلجاج 
حاليا والذي قال عنه الر�ش�ل )�شلى اهلل عليه و�شلم( اأنه +جهاد بدون قتال+ بجهاد القتال الذي خا�شه اآباوؤنا واأجدادنا من اأجل 

اال�شتقالل ال�طني وا�شرتجاع �شيادة اجلزائر امل�شل�بة من طرف اال�شتعمار الفرن�شي«، يق�ل ال�زير.
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بعد احت�ضانها للعديد من حوادث القتل و العتداءات

�سواطئ العا�سمة تتحول م�سارح موت يف موا�سم ال�سيف
تتداول  و�ضائل الإعالم اجلزائرية خالل الأيام القليلة املا�ضية ، العديد من حوادث وجرائم القتل التي حتدث ب�ضواطئ اجلزائر على غرار ال�ضاب 

الذي لقي حتفه موؤخرا ب�ضاطئ بومردا�س و �ضاب اأخر لقي 15 طعنة اأخرى بنف�س املكان وهي احلوادث التي ل تعترب الأوىل من نوعها ف�ضواطئ 
العا�ضمة وبالأخ�س املتواجدة بال�ضرق باتت اليوم ودون اأدنى مبالغة م�ضرحا للموت و اأخطر الأماكن ب�ضبب قلة اأو اإنعدام الرقابة الأمنية وحماكم 

اجلزائر  اليوم اأكرب دليل على ذلك بعد فتحها لعدد ل ي�ضتهان به من حوادث القتل التي حدثت داخل الواجهات البحرية  ...

ل/منرية

مت�ضرد يزهق روح بائعة هوى 
ب�ضاطئ ال�ضابالت  

الق�ضائية  امللفات  اأهم  بني  من 
اجلنايات  حمكمة  عر�ضتها  التي 
التي  القتل ال�ضنعاء  هي  جرمية 
يف   « »ال�ضابالت  حدثت  ب�ضاطئ 
�ضيف 2014 و التي راحت �ضحيتها 
�ضنة   35 العمر  من  تبلغ  �ضيدة 
اأ�ضم  �ضاب  وهو  اجلاين  بعدما  قام 
غليزان  والية  من  ينحدر  مت�رشد 
اأن  قبل  ب�ضكني  طعنها  و  بخنقها 
وهي يف  ال�ضاطئ  عمال  عليها  يعرث 
حالة تعفن خلف �ضخور ال�ضاطئ و 
خالل  من  االأمن  م�ضالح  له  تتو�ضل 
املتواجدة  ال�ضحية  هاتف  �رشيحة 
الثان  ، جمريات  املتهم  بحوزة 
اجلرمية ال�ضنعاء تعود لتاريخ 7 اأوت 
امل�ضا�س  م�ضالح  تلقت  حني   2014
اجلنائية  للفرقة  باالأ�ضخا�س 
بالغ  باجلزائر  الو�ضطى  باملقاطعة 
ل�ضيدة  متعفنة  جثة  اإكت�ضاف  عن 
»ال�ضابالت«  �ضاطئ  م�ضتوى  على 
وفور التنقل اإىل عني املكان الإجراء 
املعاينة مت بالفعل العثور على هاته 
اأ�ضود  بحجاب  مغطاة  وهي  اجلثة 
خلف  ظهرها  على  ملقاة  اللون 
ملفوف  و  تعفن  حالة  ال�ضخور  يف 
مع  اللون  وردي  �ضال  عنقها  على 
اأثار لبع�س الكدمات عرب عدة اأنحاء 
من ج�ضدها و كذا  جرح ظاهر على 
م�ضتوى البطن غري اأنه مل يتم ك�ضف 
وجود  لعدم  املتوفاة  هوية  ال�ضيدة 
اأي وثيقة بعني املكان تخ�س هويتها 
التي  الورقية  الق�ضا�ضات  اأحد  عدا 
ر�ضدت  ملقية بعني املكان و مدون 
اإ�ضتغالله  مت  هاتف  رقم  عليها 
لل�ضحية  الع�رشية  الب�ضمات  رفقة 
املدعوة« ت  للتو�ضل  لهويتها وهي 
�ضيدة  اأحالم«وهي   « املكناة  ،باية« 
مت�رشدة متار�س الدعارة تنحدر من 
العمر  من  البالغة  والية  املدية  و 
35 �ضنة م�ضبوقة ق�ضائيا يف ق�ضايا 
وموا�ضلة  باحلياء  املخلة  االأفعال 
�ضديقتها  اإ�ضتدعاء  مت  للتحريات 

رفقتها  يف  الدعارة  التي  متار�س 
تعرفت  »ال�ضابالت«   والتي  �ضاطئ 
اأكدت  و  ال�ضحية  اأغرا�س  على 
 2014 اأوت   1 يوم  �ضاهدتها  باأنها 
حتويل  مت  ،وعليه  املالب�س  بتلك 
اأكد  اأين  الت�رشيح  مل�ضلحة  اجلثة 
تعر�س  على  هناك  املنجز  التقرير 
م�ضتوى  على  �ضكني  لطعنة  ال�ضحية 
العنق  م�ضتوى  على  و خد�س  البطن 
هو  للوفاة  املبا�رش  ال�ضبب  اأن  و 
تعر�س ال�ضحية  للخنق ، و بتكثيف 
تتبع  خالل  االأمنية  من  التحريات 
التو�ضل  مت  ال�ضحية  هاتف  رقم 
مت�رشد  اأخر�س  �ضاب  وهو  للجاين 
اأكد  »غليزان«  منطقة  من  ينحدر 
بحوزته  ر�ضد  الذي  الثاين  املتهم 
من  باأنه  ال�ضحية  هاتف  �رشيحة 
بع�س  رفقة  الرقم  هذا  �ضلم  له 
الذي  و   ، عليها  اأغرا�س   املجني 
اإعرتف بعد حتويله على االإ�ضتجواب 
خالل  لروحها  وك�ضف  باإزهاقه 
�ضماعه عن تفا�ضيل جرميته ال�ضنعاء 
التي تعود وعلى حد ت�رشيحه  ليوم 
على  جل�ضا  كان  حني   2014 اأوت   1
و  اخلمر  تناول  ب�ضدد  ال�ضاطئ 
يكن  مل  التي  ال�ضحية  منه  تقدمت 
يعرفها من قبل و طلبت منه �ضيجارة 
حاولت  اإعطائها  رف�س  بعدما  و 
و  بدفعها  فقام  �رشبه  بال�ضكني 
ال�ضخور  فرتكها  فوق  �ضقطت 
باأنها قد  اأن يعلم  هناك وغادر دون 
فارقت احلياة حلني عودته ليال اأين 
تاأكد من االأمر و قام بتغطيت جثتها 
اأن  حلني  هناك  تركها  و  بحجاب 
اأ�ضبوع  بعد  ال�ضابالت  عمال  ك�ضفها 
موؤكدا  ال�ضلطات  يبلغ  اأن  دون  كامل 
باأنها كانت برفقة �ضخ�س اأخر تبني 
باأنه كان يرافقها يف م�ضاوير عملها 
مبالغ  مقابل  بحرا�ضتها  يتكفل  و 
كما  املقابل  يف  له  تقدمها  مالية 
ينحدر  باأنه  املتحدث  ذات  ك�ضف 
و  ماأوى  من والية غليزان و الميلك 
ال مقر �ضكن قار يف العا�ضمة حيث 
اإتخذ اأحد اجل�ضور كماأوى له ، وهي 
تقارير  فندتها  التي  الت�رشيحات 
كلها  �ضبت  بعدما  ال�رشعي  الطبيب 
يعود  ال  ال�ضحية  وفاة  �ضبب  اأن  يف 

�ضكني  طعنة  و  خلنق  بل  ل�ضقطة 
االأخر�س  املتهم  بذلك حتويل  ،ليتم 
حمكمة  على  الثاين  املتهم  و 
تهمة  لالأول  ن�ضبت  بعدما  اجلنايات 
و  االإ�رشار  �ضبق  مع  القتل العمدي 
اإخفاء  للثاين تهمة  الرت�ضد و ن�ضبت 
اأ�ضياء متخ�ضل عليها من جناية مع 

العلم بذلك

�ضاطئ العرو�س بربج الكيفان 
يحت�ضن �ضجار عنيف ينتهي 

بجرمية حماولة قتل

ناق�ضتها  حمكمة  اأخرى  جرمية 
بالدار  االإبتدائية  اجلنايات 
لطعنات  تعر�س  البي�ضاء  ل�ضاب 
مبدة  بحياته  تودي  اأن  قاتلة  كادت 
ال�رشعي  الطبيب  قدرها  عجز 
جمموعة  يد  ، على  يوما  ب60 
بينهم  ن�ضب  اإثر �ضجار عنيف  �ضبان 
العرو�س  �ضاطئ  م�ضتوى  على 
الق�ضية  وقائع  الكيفان  ،  بربج 
احلالية وعلى ح�ضب ما دار بجل�ضة 
مار�س   4 لتاريخ  تعود  املحاكمة 
االأمن  م�ضالح  تلقت  حني   2017
منت�ضف  حدود  يف  العا�ضمة  ب�رشق 
عنيف  �ضجار  بوقوع  لبالغ  الليل 
م�ضتوى  على  بالواجهة البحرية 
بني  الكيفان  بربج  العرو�س  ال�ضاطئ 
جمموعة اأ�ضخا�س ، لتتنقل م�ضالح 
وتعرث  اجلرمية  مل�رشح  االأمن 
وهو  اأر�ضا  ملقيا  ال�ضبان  اأحد  على 
على  بنقله  وتقوم  دمائه  يف  غارق 
م�ضطفى  مل�ضت�ضفى  ال�رشعة  جناح 
لعدة  زمرييل باحلرا�س بعد تعر�ضه 
اأنحاء  خمتلف  قاتلة على  طعنات 
ج�ضده وبعد فح�ضه من قبل الطبيب 
ال�رشعي اأكد يف تقريره اأن ال�ضحية 
تلك  جراء  من  باأعجوبة  جنى  قد 
�ضهادة  طبية  له  حررت  و  الطعنات 
مبدة عجز 6° يوما ، وبعد اإ�ضتفاقته 
اأحد  وهو  الفاعل  هوية  ك�ضف 
االأخري  هذا  توقيف  وبعد  معارفه 
باأنه من  قام  �ضماعه  اإعرتف خالل 
اأكد حول تفا�ضيل  بطعن ال�ضحية و 
ل�ضاطئ  يومها  توجه  ،  باأنه  الواقعة 
اأين   ، تناول  البيتزا  ق�ضد  العرو�س 

وبعد  هناك  متواجدا  ال�ضحية  كان 
م�ضادات كالمية بينهما ب�ضبب خالف 
قدمي قام ال�ضحية باإ�ضهار �ضكني يف 
وجهه وحاول طعنه به ليقوم بالدفاع 
كرة  طريق  حمل  عن  نف�ضه  عن 
م�ضتوى  بها  على  و�رشبها  حديدية 
و  ي�ضقط  ال�ضكني  الإبعاد  الراأ�س 
جعله  مبا  اإثرها  اأر�ضا  ال�ضحية 
مر  االأثناء  تلك  ويف  مبا�رشة  ،  يفر 
�ضيارتني على متنها اأ�ضدقائه اإنهالوا 
على ال�ضحية بال�رشب وطعنوه عدة 
مرات ، ليتم بذلك توقيف املتهمني 
على  االأول  رفقة  وحتويلهم  الثالثة 
حماولة  بجناية  احلال  حمكمة 
االإ�رشار  �ضبق  مع  القتل العمدي 
االأول  املتهم  ليرتاجع   ، الرت�ضد  و 
اأمام هيئة  خالل �ضماعه من جديد 
و  ت�رشيحاته  �ضابق  عن  املحكمة 
يوؤكد باأنه توجه يومها ملكان تواجد 
اأثناء  و  البيتزا  تناول  ال�ضحية ق�ضد 
ذلك تلقى اإت�ضال من اأحد اأ�ضدقائه 
الذي طلب منه اإنتظاره هناك حلني 
تفاجاأ  الفرتة  تلك  ويف  به  حلاقه 
ويحاول قتله  عليه  يتهجم  بال�ضحية 
اللذين  املتهمني  باقي  ليتدخل 
وقاموا  لالأماكن  مبا�رشة  ح�رشوا 
باإبعاد ال�ضحية عنه ، ويطالب بذلك 

باإفادته بالرباءة .

م�ضبوق يخنق غنيمه وينهي 
حياته ب�ضاطئ برج الكيفان

جرمية قتل �ضنعاء متت على م�ضتوى 
اأين  الكيفان  بربج  اأحد  ال�ضواطىء 
خمدرات  وهو  مروج  اجلاين  قام 
وم�ضبوق ق�ضائيا بعدة جرائم �رشقة 
بلف رقبة ال�ضحية ب�ضلك كهربائي و 
طعنه ب8 طعنات قاتلة ب�ضبب �ضجار 
ترويج  و  بيع  ن�ضاط  حول  جمعهما 
املخدرات  . وقائع الق�ضية احلالية 
تعود لعام 2014 حني توجه ال�ضحية 
املتهم  ملحادثة  املرات  باأحد 
للمخدرات  برتويجه  املعروف 
منه  وطلب  املنحرف  ب�ضلوكه  و 
هاته  بيع  عن  الكف  ودية  بطريقة 
اإبعادا  �ضقيقته  م�ضكن  اأمام  ال�ضموم 
بينهما  ،فحدثت  عنها  لل�ضبهات 

لعراك  كالمية  تطورت  مناو�ضات 
قام خاللها  اجلريان بالتدخل و  فكه 
فاإن�رشف   ، جلرمية  يتطور  اأن  قبل 
على  اأ�رش  املتهم  اأن  غري  الطرفان 
 ، لنف�ضه  االإنتقام  و  ال�ضحية  معاقبة 
فقام باأحد االأيام بتتبعه لدى توجهه 
قام  و  الكيفان  برج  �ضواطئ  الأحد 
مبباغتته هناك عن طريق لف رقبته 
من اخللف ب�ضلك كهربائي و بعد اأن 
بطعنات  عليه  اإنهال  اأر�ضا  اأ�ضقطه 
عرب  طعنات   8 بلغت  التي  ال�ضكني 
ملقيا  تركه  و  ج�ضده  اأنحاء  كافة 
هناك و قام فوق ذلك بتهديد كافة 
تقدمي  بعدم  يومها  احلا�رشين 
اإ�ضعافه عن طريق  اأو  له  امل�ضاعدة 
حامله  كان  الذي  االأبي�س  ال�ضالح 
ومبجرد  ال�ضهود  بع�س  اأن  غري   ،
بحمل  ال�ضحية  قاموا  املتهم  فرار 
ال�رشبات  متاأثرا من  كان جد  الذي 
على م�ضتوى ال�ضدر و القلب ونقوله 
اأخر  لفظ  اأنه  غري  للم�ضت�ضفى 
اأنفا�ضه مبجرد حلاقه الأيدي االأطبة 
، ليتم اإثر التحريات التي بو�رشت يف 
قام  الذي  للفاعل  بالتو�ضل  الق�ضية 
خاله بت�ضليمه مل�ضالح الدرك وتوبع 
بتهمة  الوقائع  هاته  اأ�ضا�س  على 
االإ�رشار  �ضبق  مع  القتل العمدي 
متابعة  جرت  فيما  الرت�ضد  و 
و  يومها  االأ�ضخا�س  احل�ضارين 
ال�ضحيو  باإ�ضعاف  يقوموا  مل  الذين 
عدم  جنحة  بجرم  بوفاته  وت�ضببوا 
يف  كان  ل�ضخ�س  امل�ضاعدة  تقدمي 

حالة خطر .

رعية �ضوري يتعر�س لإعتداء 
مميت على يد جمموعة قطاع 

طرق بربج الكيفان

حادثة اإعتداء اأخرى تعر�س لها  رعية 
بكافة  �ضيارته  �رشقة  بغر�س  �ضوري 
النقال  بربج  هاتفه  و  وثائقها 
قطاع  جمموعة  يد  الكيفان  على 
 3 من  بال�ضكاكني  مدججني  طرق 
هوية  اأحدهم  اأ�ضخا�س  اإنتحل 
كاد  الدي  االإعتداء  لتنفيد  �رشطي 
�ضلوك  جلرمية قتل  لوال  يتحول  اأن 
ال�ضحية امل�ضامل ،لتن�ضب لهم و لباقي 

االإخفاء  بجرم  املتابعان  املتهان 
تهمة ال�رشقة ببال�ضالح االأبي�س ، يف 
وعلى  جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية 
ح�ضب ما دار بجل�ضة املحاكمة لتاريخ 
3 فيفري 2013 ح، حني قام ال�ضحية 
و اأثناء مروره بالر�ضيف املطل على 
�ضاطئ برج الكيفان يف حدود ال�ضاعة 
الإجراء  �ضيارته  بركن  ليال  العا�رشة 
مكاملة  هاتفية ،اأين تفاجئ ب�ضخ�س 
و  ال�ضيارة  زجاج  عليه  يدق  غريب 
يطلب منه الوثائق بحجة اأنه �رشطي 
و  اخللف  من  يباغته  ثاين  وب�ضخ�س 
�ضكني  وبيده  ال�ضيارة  زجاج  يحطم 
منها  الرتجل  منه  يطلب  و  �ضخم 
وا�ضعا ال�ضكني على بطنه مهددا اإياه 
بالقتل يف حال اإبداء اأي مقاومة مبا 
�ضيارته  يرتك  و  لهما  ير�ضخ  جعله 
و هاتفه  الوثائق  بحوزتهما مبا فيها 
ليفر   ، »اأيفون4|«  نوع  من  النقال 
بعدها الفاعالن على منت �ضيارة من 
�ضخ�س  متنها  وعلى  »بيكانتو«  نوع 
فقام   ، اإنتظارهما  ب�ضدد  كان  ثالث 
بالتوجه  مغادرتهم  بعد  ال�ضحية 
لتقدمي  البي�ضاء  الدار  اأمن  ملركز 
�ضكوى عن الواقعة التي على اأ�ضا�ضها 
،اإ�ضتهلت  مطولة  حتريات  فتح  مت 
لهاتف  الت�ضل�ضلي  الرقم  بتتبع 
اأحد  مبنزل  ر�ضد  الدي  ال�ضحية 
االأخر  هو  �رشح  الدي  و  املتهمني 
مبلغ  الثاين  املتهم  من  اإقتناه  باأنه 
500 دج بعد عجزه عن فك �ضيفرته 
بعد اأن �ضلمه له املتهم الثالث الدي 
اإ�ضتنادا  و  االأخر  هو  توقيفه  مت 
التو�ضل  مت  مكلماته  ك�ضف  على 
املتهم  عدا  الع�ضابة  اأع�ضاء  لكافة 
 ، فرار  حالة  يف  املتواجد  اخلام�س 
االأربعة  املتهمني  حتويل  بدلك  ليتم 
على حمكمة اجلنايات باجلرم �ضالف 
مبواجهتهم  اأنكروه  والدي   ، الدكر 
نفى  جميع  اأين  اجلنايات  لقا�ضي 
املتهمني قيامهم باالإعتداء اأو �رشقة 
خالل  عليهم  تعرفه  رغم  ال�ضحية 
النائب  لهم  ،ليطالب  به  مواجهتهم 
نافدا  �ضجنا  �ضنة   20 عقوبة  العام 
يف حق  املتهمني املتابعني بال�رشقة 
باقي  و عقوبة عامني حب�ضا يف حق 
املتهمان املتابعان بجرم االإخفاء . 



اأخبار اجلنوبالأحد 19  اأوت  2018  املوافـق  لـ7 ذو احلجة 1439هـ 6

الوالئي  املكتب  رئي�س  ك�شف 
ال�شباب  لرتقية  الوطنية  للمنظمة 
عني  االإدارية  باملقاطعة  وال�شغل 
�شالح بتمرنا�شت اإ�شماعيل بابراهيم 
يومية  به  يف ت�رصيح �شحفي خ�س 
»الو�شط« ،اأن اأبواب املكتب الوالئي 
�شتكون حتت ت�رصف �شباب بلديات 
�شالح  بعني  االإدارية  املقاطعة 
اينغر  و  الزاوى  فقارة  غرار  على  
وال�شعي  الإن�شغاالتهم  للإ�شتماع 
خلف املرافعة من اأجل اال�شتجابة 
املعنية  ال�شلطات  طرف  من  لها 
املنظمة  باأن  علمنا  اإذا  خا�شة   ،
وزارة  طرف  من  معتمدة  املذكورة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
العمل  وزارة  الر�شمي مع  وال�رصيك 

والت�شغيل وال�شمان االجتماعي .
ا�شماعيل  اكد  فقد  ذلك  اإىل جانب 
رفقة  يتوانى  لن  باأنه  بابراهيم 
البلدية  واخلليا  مكتبه  اأع�شاء 
على  الوقوف  يف  تن�شيبها  مت  التي 
ال�شهادات  حاملي  ال�شباب  م�شاكل 
وتطوير  اإ�شلح  مع  فيها  والبحث 
بال�شباب  اخلا�شة  الت�شغيل  اآليات 
عن  ناهيك   ، ال�شهادات  حاملي 

ال�شارم  التطبيق  على  ال�شهر 
تاأتي  الهداف هاته املنظمة والتي 
االإ�شرتاتيجيات  يف مقدمتها  و�شع 
ل�شمان  املدى  طويلة  واخلطط 
م�شتقبل اأح�شن لل�شباب، ناهيك عن  
ميكانيزمات  اإيجاد  يف  امل�شاركة 
و   البطالة  من  للتخفيف  جديدة 
وتوفري  حلول  اإيجاد  على  العمل 

فر�س عمل للخريجني، وكذا العمل 
وتوفري  حلول  اإيجاد  على  اأي�شا 
و  اجلامعات  فر�س عمل خلريجني 
املعاهد و كذا الذي لي�س لديهم اأي 

م�شتوى علمي .
نا�شد   فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف   
لرتقية  الوالئي  املكتب  رئي�س 
�شالح   بعني  وال�شغل  ال�شباب 

ا�شماعيل بابراهيم يف خ�شم حديثه 
يف  ممثلة  املحلية  ال�شلطات  معنا 
املجل�س  ،رئي�س  املنتدب  الوايل 
املنتدب  واملدير  البلدي  ال�شعبي 
الوكالة  لرئي�س  اإ�شافة  للت�شغيل 
كافة  لهم  لتقدمي  للت�شغيل  املحلية 
القيام  لهم  يت�شنى  الت�شهيلت حتى 

بواجبهم على اأكمل وجه .

مطلبا   ، ورقلة  والية  �شكان  رفع 
اأجل  من  الوالية   لوايل  �شفوي  
مدير  لدى  بالتدخل  مطالبته 
واإ�شلح  وال�شكان  ال�شحة 
بتوجيه   بهدف  امل�شت�شفيات 
للموؤ�ش�شات  ر�شمية  تعليمة 
ال�شحية  العمومية  و  اال�شت�شفائية 
املتعددة  والعيادات  اجلوارية 
من  اإرغامها  بهدف   ، اخلدمات 
اأيام  الطبية  املناوبة  توفري  اأجل 
العيد . حمل �شكان بلديات حا�شي 
م�شعود وتقرت والربمة و الطيبات 
واحلجرية  وعا�شمة الوالية ورقلة 
، مدير ال�شحة بالوالية ، م�شوؤولية 
بجميع  الطبية  املناوبة  توفري 
املرافق ال�شحية خلل يومي عيد 
االأ�شحى املبارك ، ورف�س حمدثو 
اأخطاء  تكرار   « »الو�شط  يومية 
منا�شبة ال�شنة الفارطة بعدما اأكدوا 
اأنهم مل يعرثوا على اي اثر للأطباء   
بعد  ال�شحية  املرافق  جميع  يف 
ما  حرجة  �شحية  حاالت  ت�شجيل 
االأم  اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  عاد 
دفع  ما  وهو   ، بو�شياف  حممد 

للم�شابني  تلقائي  بتحويل  وقتها 
او  بغرداية  الواحات  مل�شت�شفى 
هو  الذي  بتقرت  �شليمان عمريات 
االأخر ي�شكو من تردي يف اخلدمات  
املغلوب  العائلت  ا�شطرت  ،فيما 
باالع�شاب  التداوي  اأمرها  على 
يقول  املحتوم  القدر  وانتظر 
حا�شي  بحي  القاطن  ب   حممد 
يف  اأكد  الذي    ، بورقلة  الب�شتان 
نف�س الوقت اأنه ملا تعر�شت والدته 
 ، لوعكة �شحية  ال�شن  الطاعنة يف 
يف عيد ال�شنة الفارطة وجد نف�شه 
م�شطر لنقلها مل�شت�شفى بو�شياف 
الوالئي ، الذي بدوره وجهه للمركز 
ال�شحي املتطور بغرداية مما كلفه 
07  مليني �شنتيم كتكاليف للعلج 
اأ�رصت جهات م�شوؤولة من  .  وقد 
الوزير  لقطاع  الوالئية  املديرية 
69من  اأن  ح�شبلوي   خمتار 
قاعات  من  ال�شحية  املرافق 
اخلدمات   متعددة  وعيادات  علج 
للمعايري  تخ�شع    ال  و�شحية 

القانونية املعمول بها .
احمد باحلاج 

اأ�شبحت الطوابري الب�رصية 
القا�شم  منتهية  الغري 
املراكز  بني  امل�شرتك  
بلديات  الربيدية  مبختلف 
واليات اجلنوب ال�رصقي  ، 
وذلك اثر تهافت املواطنني 
على �شحب اأموالهم من اأجل 
�رصاء اأ�شحية عيد االأ�شحى 
املبارك . اأعرب الع�رصات 
اجلزائر  بريد  زبائن  من 
ال�رصقي  اجلنوب  بواليات 
ورقلة ، غرداية  ، االأغواط 
ووالية  ايليزي  ب�شكرة   ،
مترنا�شت  ، يف ت�رصيح لهم 
عن   « »الو�شط  يومية  مع 
اأزمة  توا�شل  تخوفهم  من 
اأمام  الب�رصية  الطوابري 
وهو   ، الربيدية   املكاتب 
ما قد يحرمهم من �شحب 
اأر�شدتهم  من  اأموالهم 
من  اقل  بعد  الربيدية  
عيد  حلول  عن  �شاعة    48
اال�شحى املبارك ، ح�شبما 
حمدثونا  ل�شان  على  جاء 
خ�شم  يف  طالبوا  الذين 
اجلهات  من  معنا  حديثهم 
متديد  ب�رصورة  الو�شية 
�شاعات العمل لرفع اخلناق 
املكاتب  على  املفرو�س 
التي ت�شكو غالبيتها  الربيد 
�شبكة  توفري  يف  التذبذب 
عن  احلديث  دون    ، النت 

اليومي  ال�شحب  ت�شقيف 
بالفروع الربيدية بقيمة 20  
فيما  جزائري  دينار  األف 
الربيد  م�شالح  حددت  
�شنتيم  مليون   20 املركزي 
لل�شحب  �شقف  كاأعلى 
طريقة  وهي  اليومي 
من  تهدف  التي  العمل 
خللها   ال�شلطات املعنية 
املالية  ال�شيولة  للتحكم يف 
من  االأدنى  احلد   وتوفري 
للتكفل  العمومية   اخلدمة 
ح�شب   الزبائن  بان�شغاالت 
االإمكانات  و  االأولويات 
املتاحة . و طالب حمدثونا 
العامة  املديرية  من 
ب�رصورة  اجلزائر  لربيد 
لتق�شي  وطنية  جلنة  اإيفاد 
و  التجاوزات  حقيقة حجم 
ال�شبابيك  اأمام  اخلروقات 
اأبرز  ومتحورت   ، الربيدية 
الكثري  اأ�شالت  التي  النقاط 
�رصورة  يف  احلرب  من 
�شعف  من  التخل�س 
بت�شيري  للمكلفني  التاأطري 
اأجهزة احلا�شوب مع فر�س 
على  االإدارية  الرقابة 
مواقيت  باحرتام  ن�شاطهم 
توفري  �رصورة  مع   ، العمل 
املالية  وال�شيولة  ال�شبكة 
باآلة ال�شحب املغناط�شية .

 اأحمد باحلاج 

اأكد رئي�س املكتب الولئي  للمنظمة الوطنية لرتقية ال�صباب وال�صغل باملقاطعة الإدارية عني �صالح 
بتمرنا�صت اإ�صماعيل بابراهيم ، اأن الهدف من فتح مكتب باملنطقة  هو مل ال�صمل ورفع ان�صغالت 

�صباب املنطقة لل�صلطات وعلى جميع امل�صتويات .

رئي�س املكتب الولئي لرتقية ال�صباب وال�صغل بعني �صالح  ا�صماعيل بابراهيم لـ"الو�صط"

اأحمد باحلاج 

ن�شعى للم ال�شمل ورفع االن�شغاالت  
لل�شلطات  املحلية واملركزية 

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
والية  باأمن  ال�رصطة  م�شالح 
اأجل مكافحة اجلرمية  ورقلة  من 
على  املحافظة   ، اأنواعها  ب�شتى 
تزامنا  و  املمتلكات  و  االأ�شخا�س 
املبارك،  االأ�شحى  عيد  حلول  مع 
جمموعة  ورقلة  والية  اأمن  اأعد 
التدابري  و  االأمنية  االإجراءات  من 
و  ال�شري  حركة  لت�شهيل  الوقائية 
الوقاية من حوادث املرور ل�شمان 
ممتلكاتهم  و  املواطنني   �شلمة 
نظرا للحركية و االزدحام يف حركة 
لثلثة  الوالية  تعرفه  الذي  املرور 

اأيام قبل العيد.
اإىل وجود كثافة مرورية   و نظرا  
خمتلف  اإىل  االأ�شخا�س  لتنقل 

املنا�شبة  هذه  لق�شاء  االجتاهات 
ال�رصطة  عنا�رص  ت�شهر  لذلك 
و  املرونة  توفري  اإىل  بالوالية 
من  ال�شري  حركة  يف  االن�شيابية 
خلل زيادة تواجد و انت�شار اأعوان 
الطرق  م�شتوى  على  ال�رصطة 
الرئي�شية و الفرعية و بع�س النقاط 
التي تعرف كثافة مرورية  ال�شوداء 
االأماكن  هذه  �شتتعزز  كما  عالية،  
ال�شاحات  جانب  اإىل  احل�شا�شة 
يرتدد  التي  االأماكن  و  العمومية 
املا�شية  كاأ�شواق  املواطنني  عليها 
االأيام  خلل  التجارية  املحلت   ،
تعرف  التي  و  العيد،  ت�شبق  التي 
للتح�شري  للمواطن  الكبري  االإقبال 
وهذا عرب  املبارك  االأ�شحى  لعيد 

تكثيف الدوريات الراجلة و املتنقلة  
و التي ت�شمح بالتدخل ال�رصيع ملنع 
وقوع اأي اعتداء من �شاأنه اأن يوؤثر 
العام  و معاجلة  الو�شع  �شلبا على 
ف�شل  املرورية،   االختناقات 
من  احلد  مببداأ  عمل  و  ذلك  عن 
توظيف  مت  فاإنه  اجلرمية  انت�شار 
م�شتوى  على  ال�رصطية  الطواقم 
حمطة امل�شافرين الرئي�شية و كذا 

املحطات الفرعية.
امل�شالح   ذات  من  علم  وح�شبما 
االإجراءات  هذه  من  الغاية  اإن 
ال�شماح  و  ال�شلمة  توفري  هو 
مبرونة  التنقل  من  للمواطنني 
على  ال�شهر  و  العيد  يومي  خا�شة 
من  ممتلكاتهم  حماية  و  اأمنهم 

خلل تواجد عنا�رص ال�رصطة عرب 
التاأكيد  مع  االخت�شا�س  اإقليم  كل 
و  امل�شاجد  املقابر،  تاأمني  على 
�شتعرف  التي  االأماكن  من  غريها 
ت�شع  كما  للمواطنني.   كبري  توافد 
م�شالح االأمن الوطني حتت ت�رصف 
 1548 االأخ�رص  الرقم  املواطنني 
اخلدمة  يف   17 النجدة  و�رصطة 
ما  كل  عن  للإبلغ  �شا   24/24
ميكن اأن يوؤثر على ال�شلمة العامة 
االت�شاالت  هذه  يتلقى  للمواطن، 
اأعوان �رصطة موؤهلني على م�شتوى 
بتوجيه  يقومون  حيث  الوالية  اأمن 
الفرق العاملة يف امليدان من اأجل 

التدخل ل�شالح املت�شل.
 اأحمد باحلاج  

لفعاليات  اجلهوي  املن�شق  فند   
باجلنوب  املدين  املجتمع 
يتم  ما   ، عيوة  بن  علي  ال�رصقي 
باأن  ت�رصيحه  حول  له  الرتويج 
البطالة ال توجد بورقلة ، حمملني 
يف نف�س ال�شياق احلملة امل�شعورة 
اخلفية  باالأطراف  و�شفها  ملن 
ح�شب  الهدوء  يخدمها  ال  التي 

اجلهوي  املن�شق  حمل   . قوله 
باجلنوب  املدين  للمجتمع 
ال�رصقي علي بن عيوة يف ت�رصيح 
�شحفي خ�س به يومية »الو�شط« 
، اطراف خفية ت�شعى للإ�شطياد 
يف املياه العكرة ، وال�شعي خلف 
ركوب موجة احلراك االجتماعي 
اخللفي  املقعد  من  بالوالية 

التي  ال�رص�شة  احلملة  م�شوؤولية 
يتعر�س لها بتلفيق له تهم واهية 
اأ�شا�شا  واملتمثلة  نوايها  يجهل 
عدم  حول  ت�رصيح  له  اإن�شاب  يف 
وجود البطالة بورقلة وهو ما نفاه 

حمدثنا .
بن  اأو�شح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأنه  معنا  حديثه  خ�شم  يف  عيوة 

ان�شغاالت  لنقل  جاهدا  ي�شعى 
ال�شكن  مبلفي  اخلا�شة  ال�شباب 
يف  الو�شية  لل�شلطات  وال�شغل 
اإ�شارة وا�شحة منه باأنه يلعب دور 
جميع  وعلى  املعاق  املنتخبني 
والوالئية  املحلية  املجال�س 

وحتى الوطنية ح�شب قوله .
�صيخ مدقن 

ت�صهيل حركة املرور وتاأمني املمتلكات العمومية واخلا�صة 

املن�صق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب ال�صرقي علي بن عيوة لـ«الو�صط« 

اإجراءات اأمنية وتدابري وقائية لتاأمني اأيام عيد االأ�شحى بورقلة 

اأفند ما يتم الرتويج له حول ت�شريحي باأن البطالة ال توجد بورقلة 

للتكفل باحلالت ال�صحية احلرجة 
وتفادي تقدمي قافلة من ال�صحايا 

قبل يومني  عن حلول عيد ال�صحى املبارك 

�شكان ورقلة يطالبون بتوفري املناوبة 
الطبية اأيام  العيد بامل�شت�شفيات 

زبائن بريد اجلزائر باجلنوب 
ال�شرقي يعانون االأمرين 
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الأعوان  تدخالت  �ضمن  مت  وكما 
اليقظة  درجة  رفع   ظل  يف    --
عرب كامل الوحدات العملية وو�ضع 
حالة النذار جلميع و�ضائل التدخل 
اجلوية   الو�ضعية  اجتياز  غاية  اإىل 
ووليات  اجللفة  ولية  بها  املعنية 
اأخرى من الوطن --  اخراج قطيع 
من الأغنام  حا�رصتها مياه الوادي  
على م�ضتوى الطريق البلدي رقم ( 
14 ( ببلدية في�ض البطمة ،و�ضجلت  
ذات امل�ضالح   جراء هذه التقلبات 
"مالح  وادي  مياه  من�ضوب  ارتفاع 
"  اللذان يعربان  "احلديد  "ووادي 
مدينة اجللفة  وكذا وادي قرية "بن 
للمدينة  اجلنوبي  باملخرج  نيلي" 
مما اأ�ضتوجب  و�ضع اأجهزة حمائية 
واملراقبة  لال�ضتطالع  متنقلة 
بعدم  املواطنني  على حث  والعمل 
التدخالت   وبهذا   . منها  التقرب 
اجلوية  الن�رصة  �ضالحية  واإنتهاء 

احلماية  م�ضالح  تكون  اخلا�ضة 
اأي  ت�ضجل  مل  للولية   املدنية 
خ�ضائر ب�رصية اأو مادية تذكر جراء 
املعنية  اجلوية   التقلبات  هذه 
من  عدد  غرار  على  اجللفة  بها 
من  بداية  الوطن  ربوع  وليات 

نهار  وحتى  اخلمي�ض  اأم�ض  م�ضاء 
امل�ضالح  ذات  وجتدد  اجلمعة، 
عدم  ب�رصورة   للمواطنني  ندائها 
املجازفة بقطع الوديان حتى ،وان 
الأطفال  منع  وكذا   جافة  كانت 
الأعمدة  من  والتقرب  اللعب  من 

تفادي  عن   ناهيك  الكهربائية  
و   الق�ضوى  لل�رصورة  اإل  ال�ضفر 
عرب  اجلوية  الو�ضعيات  متابعة 
والأهم  الإعالمية  املنابر  خمتلف 
وعدم  بحذر  ال�ضياقة  ذلك   من 

القيام باملناورات اخلطري.

متكن اأعوان احلماية املدنية لولية  اجللفة من اإنقاذ  اأربعة اأ�سخا�ص كانوا عالقني داخل �سيارة على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم واحد  جراء تقلبات الطق�ص ح�سب ما اأفادت به خلية الإعالم لذات ال�سلك  

وا�ستنادا لذات امل�سدر فاإنه مت خالل التدخالت التي  و�سفت بــ " العادية" جراء تقلبات الطق�ص  اإنقاذ  )04( 
اأ�سخا�ص كانوا عالقني داخل �سيارة على م�ستوى الطريق الوطني رقم واحد يف �سطره الرابط بني اجللفة 

والأغواط وبالتحديد باملكان امل�سمى قرية " بن نيلي" حا�سرتهم املياه .

اجللفة 

حاوره م .اأمني .

اإنقاذ 4 اأ�سخا�ص كانوا عالقني داخل �سيارة 

بومردا�ص 

األهبوا اأ�سواق البويرة

نظام حتويل مياه ال�سط الغربي 

حترير فتاة خمتطفة من قب�سة ع�سابة اإجرامية بزموري 

ال�سما�سرة يحرمون االأ�سر من كب�ص العيد

16 بلدية بواليات النعامة 
وتلم�سان و�سيدي بلعبا�ص 

ت�ستفيد من امل�سروع
لتلبية حاجيات �ضكان 16 بلدية 
وتلم�ضان  النعامة  وليات  من 
املاء  من  بلعبا�ض  و�ضيدي 
مياه  حتويل  �ضيتم  ال�رصوب، 
"ال�ضط  الهيدروغرايف  احلو�ض 
ولية  من  انطالقا  الغربي" 
النعامة، مما �ضي�ضمح بتزويدها 
احليوي  العن�رص  بهذا  املنظم 
على مدار ال�ضاعة مع فتح اآفاقا 
جديدة لبعث م�ضاريع ا�ضتثمارية 
الذي و�ضع  النظام   ويوفر هذا 
�ضهر  منت�ضف  قبل  اخلدمة  يف 

ماي املا�ضي من طرف وزير 
املوارد املائية ، ح�ضني ن�ضيب، 
اأو  يوميا  مكعب  مرت  اآلف   110
مليون مرت مكعب   40 يعادل  ما 
بن  مكمن  لبلديات  �ضنويا  
عبد  وقرية  الق�ضدير  و  عمار 
�ضبدو  و  النعامة(  )ولية  املوىل 
و   جياليل  �ضيدي  و  والعري�ضة 
القور و �ضبدو والبويهي  )جنوب 
املاء  را�ض  و  تلم�ضان(  ولية 
و  ال�ضبع  وواد  دمو�ض  رجم  و 
�ضلي�ضن  و  واحلقيبة  حلمام  بئر 
)جنوب  بادي�ض  بن  و  �ضتوان  و 
بلعبا�ض(،  �ضيدي  ولية  غرب 
قطاع  على  للقائمني  ا�ضتنادا 

املوارد املائية بالولية.
اإمداد  يف  ال�رصوع  مت  وقد 
البلديات املعنية بولية النعامة 
ماي  �ضهر  منذ  ال�رصوب  باملاء 
حاليا  يجري  فيما  املا�ضي 
املياه  اإي�ضال  جتارب  اإجراء 
بالبلديات املعنية بولية تلم�ضان 
من  "قريبا"  �ضت�ضتفيد  التي 
ال�رصوب  باملاء  املنظم  التزود 
اأ�ضري  كما  ال�ضاعة،  مدار  على 
اإجناز نظام  اأ�ضغال  وتوجد  اإليه 
حتويل مياه ال�ضط الغربي حاليا 
 " لل�رصوع  النهائية  مراحلها  يف 
قريبا " يف ا�ضتغالل كلي لالآبار 
حقول  عرب  املنجزة  العميقة 
ب"حا�ضي  واملتواجدة  التنقيب 
و  حلن�ض"  "مكمن  و  تركني" 
طويل"   "حا�ضي  و  "الرا�ضيدية" 
بدائرة  املغبورة"  "عقلة  و 
غرب  )�ضمال  عمار  بن  مكمن 
ولية النعامة( وا�ضتكمال عملية 
الطاقوي  الربط  و  التجهيز 
لو�ضع حمطات ال�ضخ و خزانات 
املياه على طول م�ضار وخطوط 
التموين  �ضبكات  و  اجلر  قنوات 
عليها  ي�ضتمل  التي  باملياه 
 ، الإ�ضتغالل  حيز  امل�رصوع 
ح�ضب تو�ضيحات مديرية الري 

بالولية.
مياه  حتويل  م�رصوع  وت�ضمن 
اأكرث  كلف  الذي  الغربي  ال�ضط 
من 43 مليار دينار  حفر 60 بئرا 
عميقا و  و�ضبكة لتحويل املياه 
الأنابيب  من  كلم   154 طولها 

 187 طولها  املياه  جلر  وقناة 
كلم اإىل جانب 9 حمطات لل�ضخ 
اإىل  اإ�ضافة  مائي  خزان   28 و 
عن  املراقبة  و  للت�ضيري  مركز 

بعد، وفق ذات امل�ضدر.
ومن جهته ، ذكر املدير الولئي 
 " للمياه  اجلزائرية   " ل�رصكة 
 " اأن  حممد  علواين  بالنعامة 
يوفرها  التي  املياه  كمية  حجم 
لل�ضط  املياه  حتويل  نظام 
هي  لل�ضخ  واجلاهزة  الغربي 
احلاجات  وتفوق  "كافية  كمية 
اليومية لل�ضكان من هذا العن�رص 
اآفاقا  �ضيفتح  مما  احليوي" 
اإ�ضتثمارية   اأخرى لبعث م�ضاريع 
جمال  يف  وخ�ضو�ضا  باملنطقة 
ال�ضناعات  و  الرعوية  الفالحة  
الغذائية و غريها و اأبرز  نف�ض 
تاأمني   حاليا  يتم  اأنه  امل�ضدر 
 24 منتظمة  وب�ضفة  تزويد 

�ضاعة على 24 
ولية  بلديات  ل�ضكان  �ضاعة  
ودون  ال�رصوب  باملاء  النعامة  
وباملوازاة  تذبذب  اأو  انقطاع 
اإعادة  عمليات  جترى  ذلك  مع 
و  القدمية  املياه  �ضبكات  تهيئة 
املياه  ت�رصب  ظاهرة  مكافحة 

للحفاظ على هذه الرثوة.

�سقي زهاء 6150 
هكتارا  

مياه  حتويل  نظام  و�ضيمكن 
تعبئة  من  اأي�ضا  الغربي  ال�ضط 
زهاء  ل�ضقي  الكافية  الكميات 
املحيطات  من  هكتارا    6150
يتواجد  اأوىل  كمرحلة  الفالحية 
النعامة،  ولية  برتاب  اأغلبها 
املورد  مدير  نف�ض  ح�ضب 
هذه   توؤدي  اأن  وينتظر  املائية 
ن�ضاطات  بعث عدة  اإىل  العملية 
جمال  يف  �ضيما  ا�ضتثمارية  
وامل�ضاحات  الكربى  الزراعات 
و  ع�رصنة  و  للحبوب  امل�ضقية 
تطوير ن�ضاط الرتبية احليوانية و 
الإ�ضتجابة لأحد اأهم التحديات 
التي تواجه مربي املوا�ضي بهذه 
املتعلقة  و  ال�ضهبية  املناطق 
للري  نقاط  تكثيف  و  بتوفري 

الرعوي وتو�ضيع م�ضاحات 
الكالأ  لتوفري  الأعالاف  زراعة 
وقد  اإليه  اأ�ضري  ،كما  للقطعان 
 " مياه  حتويل  نظام   �ضاهم 
فرتة  خالل    " الغربي  ال�ضط 
من�ضب    3510 بتوفري  الجناز 
منا�ضب  و�ضيوفر  موؤقت  عمل 
م�ضار  طول  على  دائمة  �ضغل 
على  ميتد  الذي  الأنابيب  خط 
م�ضافة مئات الكيلومرتات ، كما 

اأ�ضري اإليه .  

ولية  اأمن  م�ضالح  متكنت 
ع�ضابة  تفكيك  من  بومردا�ض 
اإجرامية  متكونة من �ضخ�ضني 
فتاة  حترير  و  �ضنة(   29 و   28(
اأفاد  ح�ضبما  بقب�ضتهما،  كانت 

به م�ضدر من اأمن الولية.
تواتي  الأول  املالزم  اأو�ضح  و 
الإعالم  خلية  رئي�ض  كرميو 
باأن   الولية   باأمن  الإت�ضال  و 
م�ضالح الأمن احل�رصي لزموري 
وراء  كانت  الولية   مقر  �رصق 
حترير الفتاة املخطوفة البالغة 

بولية  و املقيمة   26 العمر  من 
البويرة التي تعر�ضت لالختطاف 
ثم الغت�ضاب ح�ضب التحريات 
الأويل للتحقيق و تعود  حيثيات 
نف�ض  اإىل  اإ�ضتنادا  الق�ضية، 
اأوقفت  عندما  امل�ضدر، 
م�ضتوى  على  ال�رصطة  عنا�رص 
زموري  ببلدية  اأمني  حاجز 
منت  على  فيه  م�ضتبه  �ضاب 
ال�ضاعة  نفعية يف حدود  مركبة 
اكت�ضاف  ليال حيث مت  الواحدة 
خالل عملية التفتي�ض لل�ضندوق 

اخللفي لهذه ال�ضيارة عن وجود 
رفقة  لها  يرثى  حالة  يف  فتاة 
حالة  فيه يف  م�ضتبه  اأخر  �ضاب 

�ضكر.
و بعد حتويل املوقفني اإىل مقر 
الأمن احل�رصي بزموري تبني من 
نف�ض  ح�ضب  التحريات،  خالل 
)الفتاة(  ال�ضحية  باأن  امل�ضدر، 
من طرف  لالختطاف  تعر�ضت 
ليقوما  املوقوفني  املجرمني 
م�ضكن  اإىل  بتحويلها  ذلك  بعد 
مهجور ب�ضواحي املدينة وقاما 

وبعدها  بالعنف  باغت�ضابها 
مركبة  منت  على  بنقلها  قاما 
لطم�ض  جمهولة  وجهة  اإىل 
جرميتهما و اإثر �ضماع املتهمان 
املنحدران من وليتي البويرة و 
بومردا�ض على حما�رص ر�ضمية 
املن�ضوب  باجلرم  اعرتافهما  و 
اأمام  تقدميهما  مت  اإليهما 
اأمرت  التي  الق�ضائية  اجلهات 
باإيداعهما رهن احلب�ض املوؤقت 
"الختطاف متبوع بهتك  بتهمة 

عر�ض". 

البويرية  العائالت  عجزت عديد 
الأ�ضحى  عيد  كب�ض  اإقتناء  من 
من  قليلة  �ضاعات  قبل  املبارك 
 ، العظيمة  املنا�ضبة  هذه  حلول 
وهذا ح�ضب ما ا�ضتقته جريدة " 
الو�ضط " خالل اجلولة امليدانية 
اإىل  ال�ضبت  اأم�ض  قادتنا  التي 
خمتلف اأ�ضواق املا�ضية املنت�رصة 
وقفنا  حيث   ، الولية  اإقليم  عرب 
لأ�ضعار  الفاح�ض  الإلتهاب  على 
بال�ضنوات  مقارنة  الكبا�ض 
ت�رصيحات  ح�ضب  الفارطة 
ق�ضفوا  الذين  املواطنني 
واتهموهم  بالثقيل  ال�ضما�رصة 
بفعل  ال�ضنة  اأداء  من  بحرمانهم 
و�ضيا�ضة  ال�ضيطانية  احليل 
منذ  انتهجوها  التي  امل�ضاربة 
الربح  لتحقيق  الأ�ضواق  فتح 

الغالبى  ح�ضاب  على  ال�رصيع 
بنربة  اأحدهم  وقال  الزوالية  من 
ذبحونا  لقد   " عالية  �ضخط 
بنريان الأ�ضعار وحرموا املواطن 
اإدخال الفرحة على  الب�ضيط من 

عليهم  حرام  العيد  بكب�ض  اأولده 
" قبل اأن ي�ضيف اآخر " ي�ضتحيل 
اأن اأقتني كب�ض ب 6 اأو 7 ماليني 
والدخول املدر�ضي على الأبواب 
اأطفال متمدر�ضني   4 اأملك  كوين 

هذه  ربع  تكفي  ل  و�ضهريتي 
وا�ضتغل  هذا   " امل�ضاريف 
تواجدنا  املواطنني  بع�ض 
اإىل  عتاب  ر�ضالة  ليوجهوا  بينهم 
التي  ال�ضلطات واجلهات املعنية 
امل�ضتهلك  حماية  واجبها  من 
على  الرقابة  اأدوات  وفر�ض 
الأ�ضواق للوقوف باملر�ضاد اأمام 
انتهزوا  الذين  ال�ضما�رصة  هوؤلء 
على  منطقهم  لفر�ض  الفر�ضة 
رقيب  ول  ح�ضيب  دون  اجلميع 
الع�ضيبة  الو�ضعية  هذه  واأمام   ،
من  اللحوم  لإقتناء  البع�ض  جلاأ 
ما  تنظيم  جانب  اإىل  الق�ضابات 
الوزيعة  اأي   " "تيم�رصاط  ي�ضمى 
امل�ضهورة مبدا�رص وقرى البويرة 

ومنطقة القبائل ب�ضفة عامة .
اأح�سن مرزوق
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اجتماعات رام اهلل والقاهرة و�شبح العدوان
د.اأحمد ال�شقاقي

الفل�سطينية  الأجندة  تزدحم 
والنقا�سات  باللقاءات 
الواقع  ويعي�ش  ال�سيا�سية، 
�سي�سكل  �سيا�سي  خما�ش  يف 
لكن  املقبلة،  املرحلة  معامل 
ال�سيا�سي  الن�ساط  حمددات 
يف  كالعادة  ت�سري  الفل�سطيني 
اأبو مازن  اجتاهات ل تلتقي. 
يجمع فريقه اخلا�ش يف جل�سة 
م�سرية  ليوا�سل  املركزي 
دوائر  بني  والقفز  التنقل 
التحرير غري املمثلة  منظمة 
للقوى الفل�سطينية، يف عربدة 
ول  م�سبوقة،  غري  �سيا�سية 
ميكن ت�سور اأن هناك من يثق 
بهذه الجتماعات التي تخرج 
ج�سم  من  لتنقلها  بتو�سيات 
اأو  اآخر،  اإطار  اإىل  �سيا�سي 
من جمل�ش اإىل جلنة، وهكذا، 
لهذه  تطبيًقا  ن�سهد  اأن  دون 
ي�سنع  من  وكاأن  التو�سيات، 
اأنها  يدرك  القرارات  هذه 
ال�سياع  م�سارات  يف  �ست�سري 
بعيًدا عن التطبيق اأو التفعيل، 
التن�سيق  ملف  يف  جرى  وما 
الحتالل  كيان  مع  الأمني 

اأو�سح مثال على ذلك.
باجتاه  اهلل  رام  فريق  يذهب 
يفقد  وهو  املركزي  جل�سة 
ال�سيا�سية  القوى  من  مزيًدا 
حتى  منه  جزًءا  كانت  التي 
من  والأخطر  قريب،  وقت 
ذلك اأن هذه اخل�سارة تعني اأن 
حالة التفرد مبنظمة التحرير 
اأكرث  ويف  مك�سوفة،  باتت 
من  لكل  ا�ستفزاًزا  حالتها 
ال�سيا�سي  بالواقع  باله  ي�سغل 
اأ�سواًتا  اإن  بل  الفل�سطيني، 
داخلية من التنظيم ال�سيا�سي 
منظمة  على  هيمنة  الأكرث 
منزعجة  اأ�سبحت  التحرير 
توجهات  من  معلن  ب�سكل 

زعيمها وفريقه اخلا�ش.
�رشعية  مبداأ  يف  احلديث  اإن 

يدفع  املركزي  جل�سة  عقد 
وال�سيا�سي  والوطني  القانوين 
عدم  حجم  من  التعجب  اإىل 
الالمبالة لدى �سانع ال�سيا�سة 
الذي  الفل�سطينية،  الر�سمية 
اخلا�ش  م�ساره  على  ي�سمم 
فيما يخ�ش حتقيق امل�ساحلة 
ذهبت  ما  وين�سف  الوطنية، 
يف  بريوت  حت�سريية  اإليه 
جمل�ش  عقد  اإىل  الذهاب 
الكل  يجمع  وحدوي  وطني 
وت�سكله انتخابات حرة، وكاأن 
امل�ساحلة الفل�سطينية حتقق 
التمكني للجهاز احلكومي من 
قطاع  على  �سيطرته  ب�سط 
املطلوب  اأن  حني  يف  غزة، 
الربنامج  الفرقاء، وبناء  جمع 
كن اجلميع  ال�سيا�سي الذي ميمُ
من مواجهة الحتالل وقانون 

قوميته وترامب و�سفقته.
اإىل  املركزي  جل�سة  تذهب 
مراكمة املزيد من التعقيدات 
التي تت�سبب يف النف�سال عن 
ولي�ش  الوطني،  امل�رشوع 
�ساحة  ل�سنا يف  لأننا  العك�ش، 
لنا  ت�سمح  �سيا�سي  ترف 
من  النتقال  عن  باحلديث 
على  دولة  اإىل  واهية  �سلطة 
الورق؛ ما تعي�ش فيه املدينة 
اجلغرايف  والواقع  املقد�سة 
بال�سفة  ال�ستيطاين  والتمدد 
والعدوان  واحل�سار  املحتلة 
اأننا  يوؤكد  غزة  يف  امل�ستمر 
حماولت  من  نعاين  زلنا  ما 
امل�ستمرة  املفاهيم  خلط 
ال�سابة،  اأجيالنا  اأذهان  يف 
فعن اأي دولة تتحدثون ونحن 
التحرر  معركة  يف  نزال  ل 
اأن  العجب  من  امل�ستمرة؟!، 
ل  ونحن  الوزارة  ن�ستعجل 
منلك ال�سيادة، من املهانة اأن 
نتمرت�ش خلف التمكني ونحن 
جي�ش  ب�ساطري  حتت  نعي�ش 

الحتالل، ح�سب قولهم.
يف املقابل اإن قوى فل�سطينية 
وجتتمع  القاهرة  اإىل  خرجت 

داخل  م�سبقة  نقا�سات  بعد 
من  مزيًدا  تناق�ش  القطاع، 
بالتهدئة  املتعلقة  التفا�سيل 
ح�سب  وامل�ساحلة  واحل�سار 
اأعمالها،  يف  ي�سارك  من 
تفا�سيل  يتابع  من  ويدرك 
والأممي  امل�رشي  اجلهد 
اأن  الإطار  هذا  يف  املبذول 
لتحقيق  حثيثة  حماولت 
من  جوانب  ومعاجلة  تهدئة 
على  املفرو�ش  احل�سار 
اأدنى  اأو  قو�سني  قاب  القطاع 

من اخلروج اإىل العلن.
ما  امل�ستمرة  النقا�سات  هذه 
اأكرب عدد  اأنها جتمع  مييزها 
الفل�سطينية  القوى  ممكن من 
حقيقية  هموًما  وتناق�ش 
اإىل  يدفع  ما  لكن  للواقع، 
ي�سارك  من  جميع  اأن  احلذر 
يف هذا ال�سياق يعلم اأن حالة 
بني  املبا�رشة  غري  التفاو�ش 
اأن  ميكن  والحتالل  حما�ش 
وجبهة  ت�سعيد  اإىل  تنزلق 
خا�سة  حلظة،  اأي  يف  حرب 
لالنفجار،  مهياأة  الأجواء  اأن 
رجالها  قبل  غزة  واأطفال 
هذا  اأن  يدركون  ومقاومتها 
وقد  وغادر  جبان  العدو 
قبل  الت�سعيد  باجتاه  يذهب 
املرور باملحطة النهائية لأي 
على  لذلك  متوقعة،  تهدئة 
لالأطراف  ي�ستجيب  من  كل 
اأن  يدرك  اأن  الو�سيطة 
اإىل  اأ�سافت  العودة  م�سريات 
الفل�سطينية  املقاومة  حزمة 
وهامة،  نوعية  اأبعاًدا 
على  املراهنة  ميكن  ول 
غري  وعود  مقابل  خ�سارتها 
ال�سيا�سية  واحلنكة  حقيقية، 
تقت�سي املحافظة على هذا 
الت�سحيات  وتقدير  اخليار 
امل�سرية  هذه  ذهبت يف  التي 
حتى  الت�سميم  وموا�سلة 
بها  نادت  التي  العودة  حتقيق 
امل�سرية، وهو ما يعني عملًيّا 

زوال الحتالل.

يرف�ش  اأن  املهم  من  كذلك 
يقاي�ش  اأن  الفل�سطيني 
و�سالحه،  بثوابته  احتياجاته 
وميكن القول اإن الثقة باجلهة 
املنظمة مل�سرية العودة تدفع 
اأن الت�سحيات  اإىل الطمئنان 
وبالعك�ش  �سدى،  تذهب  لن 
املقاوم  الفل�سطيني  �سيتمكن 
ال�سيا�سي  الواقع  ك�رش  من 
فر�سه  الحتالل  حاول  الذي 
قبل 30 اآذار املا�سي، مبعنى 
اأهداًفا  حققت  امل�سرية  اأن 
ور�سمت  بها،  نادت  مهمة 
غري  فل�سطينًيّا  توافًقا 
من  اللوحة  وهذه  م�سبوق، 
التوافق والوحدة الوطنية هي 
املطلوبة ملواجهة الحتالل.
خال�سة القول: تذهب رام اهلل 
اإىل جل�سة املركزي، وت�ستقبل 
الف�سائل،  وفود  القاهرة 
ومئات  التكهنات،  وع�رشات 
يف  بلبلة  تخلق  الت�رشيحات 
يف  ثقته  يفقد  الذي  ال�سارع 
حالة  لكن  تدريًجا،  قيادته 
اأن �سوت  اليقني لدى اجلميع 
غزة  اأجواء  يف  وهمية  غارة 
التفكري  اإيقاع  ب�سبط  كفيل 
على  يرتقب  العدو  اأن  باجتاه 
الفر�سة  ويقتن�ش  احلدود، 
املقاوم،  املرابط  ل�رشب 
انتظار  اإىل  يدفعنا  وهذا 
م�سرية  بر�سم  م�ساحلة 

العودة.

غزة تت�شدر مبكًرا 
الدعاية النتخابية 

الإ�شرائيلية

الأحزاب  ت�ستعد  فيما 
خلو�ش  الإ�رشائيلية 
الربملانية  النتخابات 
القادم  العام  اأواخر  للكني�ست 
مقرر،  هو  ملا  وفقا   2019
احلزبية  الإ�سكاليات  فاإن 
بق�سية  اخلا�سة  الداخلية 

اجلي�ش  يف  احلريدمي  جتنيد 
»الإ�رشائيلي«، وبروز خالفات 
احلكومي  الئتالف  داخل 
عقده،  بانفراط  ت�رشع  قد 
بحيث تتم الدعوة لنتخابات 

ت�رشيعية مبكرة.
وبدا وا�سحا اأن غزة والو�سع 
فيها، تهدئة اأو ت�سعيدا، بات 
احلزبية  املزاودات  يت�سدر 
�رشكاء  فيها  مبا  الداخلية، 
احلكومة، ل �سيما من طرف 
حزب البيت اليهودي من جهة، 
وي�رشائيل  الليكود  وحزبي 

بيتنا من جهة اأخرى.
الت�رشيحات  يف  ذلك  جتلى 
الأخرية  الأيام  خرجت  التي 
التهدئة  ملباحثات  الراف�سة 
بداأها  حما�ش،  مع  اجلارية 
التعليم  وزير  بينيت  نفتايل 
اليهودي  البيت  حزب  وزعيم 
اآيليت  الق�ساء  ووزيرة 
هجوما  �سنا  اللذان  �ساكيد، 
احلكومة  رئي�ش  على  لذعا 
بنيامني نتنياهو ووزير احلرب 
ما  باعتبار  ليربمان،  اأفيغدور 
اإليه مع حما�ش،  التو�سل  يتم 
عند  ونزول  لها،  خ�سوعا 

�رشوطها.
ذلك،  عند  الأمر  يتوقف  مل 
ال�ستخبارات  وزير  اإن  بل 
من  وهو  كات�ش،  ي�رشائيل 
رموز حزب الليكود، مل يتوان 
مباحثات  على  التهكم  عن 
التهدئة، غامزا بقناة ليربمان، 
مقرتحه  بقوة  عار�ش  الذي 
مائية  باإن�ساء جزيرة  اخلا�ش 
لقطاع غزة متهيدا لالنف�سال 

عنه نهائيا.
املزاودة  ميدان  يتوقف  مل 
الكوادر  على  وال�ستقطاب 
بل  وال�سيا�سية،  احلزبية 
الإعالم  و�سائل  اإىل  تعداه 
التي  التحليلية  والأو�ساط 
وا�سعة  �سفحات  اأف�سحت 
بث  و�ساعات  �سحفها،  من 
طويلة من قنواتها التلفزيونية 

للتهكم  الإذاعية،  وبراجمها 
على اأداء احلكومة، وما تعتربه 
وخوفا  مواقفها،  يف  تراجعا 
مع  مواجهة  نحو  ذهابها  من 

حما�ش يف غزة.
الأرانب  فيديو  �سكل  رمبا 
وهو  ق�سوة  الأكرث  النموذج 
ي�سبه وزراء املجل�ش الوزاري 
امل�سغر بهم، باعتبارهم جبناء 
املواجهة،  على  قادرين  غري 
ليربمان  ت�سبيه  اإىل  و�سول 
كان  حني  التفاح«  »وزير  باأنه 
�سديروت،  اأ�سواق  يف  يتجول 
و�سف  اإطالق  عن  ف�سال 
من  بدل  ميكروفون«  »م�سرت 
»م�سرت بيتخون«، ويعني بذلك 
اأنه حتول من �سيد الأمن اإىل 
التلفزيونية  ال�سا�سات  �سيد 

واملوؤمترات ال�سحفية.
هكذا حتولت غزة مادة دعائية 
الأو�ساط  يف  مبكرة  انتخابية 
لتبادل  »الإ�رشائيلية«، 
واملزاودة  تارة،  التهامات 
النقاط  وت�سجيل  اأخرى،  تارة 
تارة  البع�ش  بع�سهم  على 
ثالثة، وكلما اقرتب الوقت من 
املبكرة،  النتخابات  اإعالن 
املقرر  موعدها  يف  اأو 
تكون  اأن  املتوقع  فمن  لها، 
ال�سحفية  الأحاديث  جوهر 
يف  احلزبية  واملوؤمترات 

املرحلة املقبلة.
مداولت  تنته  مل  اأخرًيا.. 
بني  ويفرت�ش  بعد،  التهدئة 
الإعالن  يتم  اأن  واآخر،  حني 
كل  �سي�ستل  حينها  عنها، 
على  وينق�ش  �سيفه،  حزبي 
رئي�ش احلكومة ووزير حربه، 
الردع  قوة  �رشبا  باعتبارهما 
الإ�رشائيلية يف مقتل، ومنحا 
التقاط  فر�سة  حما�ش 
ب�سور  م�ستعينني  اأنفا�سها، 
هروب م�ستوطني غالف غزة 
خالل جولة الت�سعيد الأخرية 
ر�سقات  اإطالق  مت  حني 

قذائف املقاومة باجتاهها.
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يابانية  داخلية  وثائق  وتورد 
تعك�س  للرقابة،  �صارمة  تعليمات 
من  اخلارجية  وزارة  جزع  اأي�صا 
اال�صتخبارات  اخرتاق  مدى 
،فعلى  اليابان  الأمن  ال�صوفيتية 
تعليمات  �صدرت  املثال،  �صبيل 
اإعالن  وعدم  حذف  ب�رضورة 
املن�صب الرفيع الذي كان ي�صغله 
ال�صيوعي الياباين كينكازو �صايوجن 
يف  زورغي  جمموعة  اأفراد  اأحد 
وزارة اخلارجية اليابانية، وهناك 
اأي�صا تو�صية "بحذف �صفة )هام 
زورغي  ملف  ت�صنيف  يف  جدا( 
وقد  للغاية".  �رّضية  كم�صاألة 
ناجتة  االحتياطات  هذه  تكون 
عن حقيقة اأن �صايوجن كان حفيد 
م�صت�صاري  اأحد  �صايوجن  كيموثي 
�صغل  الذي  الع�رضة،  االإمرباطور 
ويف  البالد  وزراء  رئي�س  من�صب 
 17 يف  ن�رضت  التي  التقارير 
و   Minity �صحيفتي  يف  مايو 
هذه  جميع  تنفيذ  مت   ،Asahi
مما  بحذافريها،  التعليمات 
�صارمة  رقابة  فر�س  اإىل  ي�صري 
ذلك  يف  االإعالم  و�صائل  على 
اال�صتخبارات  عميل  ولد  الوقت 
ريت�صارد  االأ�صطوري  ال�صوفيتية 
زورغي يف باكو عا�صمة اأذربيجان 
تطّوع   ،1914 1895.ويف  عام 
يف  و�صارك  االأملاين  اجلي�س  يف 

احلرب العاملية االأوىل.
احلزب  اإىل  ان�صم   1919 ويف 
عام  ويف  االأملاين،  ال�صيوعي 
وح�صل  مو�صكو  اإىل  غادر   1924
و�صنة  ال�صوفيتية  اجلن�صية  على 
قبل  من  جتنيده  مت   ،1929
الع�صكرية  اال�صتخبارات  رئي�س 
لتنفيذ  برزين،  اإيان  ال�صوفيتية 

وعمل  اخلارج  يف  اأمنية  مهام 
ك�صابط ا�صتخبارات حتت اأ�صماء 
اإيكا  منها،  عديدة،  م�صتعارة 
رامزي،  زونرت،  ريهاردوفيت�س 
اإن�صون وغريها من اأ�صماء حركية 
ال�صني  يف  بنجاح  عمل  كما 
حيث  و1932،   1930 عامي  بني 
تنقل  ا�صتخباراتية  �صبكة  اأن�صاأ 

اال�صتعمار  عن  قّيمة  معلومات 
الياباين هناك.  وبعد عودته من 
زورغي  اأقام  اأملانيا،  اإىل  ال�صني 
جهازي  مع  ناجحة  ات�صاالت 
والغ�صتابو  الع�صكرية  املخابرات 
حزب  اإىل  وان�صم  االأملانيني، 
يف  اال�صرتاكي  الوطني  العمال 
و�صاهم   )NSDLP( اأملانيا 
اإ�صهاما كبريا  زورغي وجمموعته 
بني  احلرب  اندالع  تاأخري  يف 
اليابان واالحتاد ال�صوفييتي وقدم 
ملو�صكو حتذيرات عن احلرب يف 
من  اأ�صهر  اأربعة  فقبل  اأوروبا.  
االحتاد  على  االأملاين  الهجوم 
ال�صوفياتي، اأبلغ زورغي احلكومة 
اندالع احلرب  بتاريخ  ال�صوفييتية 
)احلرب  العظمى  الوطنية 
اأكتوبر   18 ويف  الثانية(  العاملية 
1941، اعتقلت ال�صلطات اليابانية 
وم�صاعديه  زورغي  ريت�صارد 
اإعدامه  1944، مت  نوفمرب   7 ويف 
اليابانيني  ال�صيوعيني  رفاقه  مع 
وتاأخرت  طوكيو  يف  �صجن  يف 
عام  حتى  ال�صوفيتية  ال�صلطات 
1964 يف منح ا�صم ريت�صارد زورغي 
ال�صوفيتي،  االحتاد  بطل  لقب 
تقديرا له على اخلدمات اجلليلة 
التي قدمها مع رفاقه ال�صيوعيني 
لالحتاد  واالأملان  اليابانيني 

ال�صوفيتي ولل�صلم العاملي.

ك�سف النقاب عن �سعي �سلطات اليابان، بكل قواها خالل احلرب العاملية الثانية للتعتيم على 
ف�سيحة العميل ال�سوفيتي الأ�سطوري ريت�سارد زورغي يف و�سائل الإعالم، حتى ل ينك�سف 
مدى اخرتاقه لليابان فوفقا لوثائق من�سورة تعود اإىل تايجوزو اأوتا، الذي كان يراأ�س اآنذاك 

الدائرة اجلنائية ال�ساد�سة يف وزارة العدل اليابانية، ومّت ت�سليمها من قبل اأقاربه ملكتبة الربملان 
احلكومية، اعتقلت ال�سلطات اليابانية العميل ال�سوفيتي زورغي وجمموعته يف اأكتوبر 1941، 

ولكنها مل تبلغ وزارة العدل بوجود هذه الق�سية اإل يف 16 ماي 1942 للمرة الأوىل.

اليابان 

 ك�سف وثائق جديدة عن العميل ال�سوفيتي
 الأ�سطوري ريت�سارد زورغي

ال�سني

 تقرير البنتاغون تكهنات م�سللة
ال�صينية  الدفاع  وزارة  اأ�صدرت 
على  فيه  احتجت  اجلمعة  بيانا 
تقرير ن�رضه البنتاغون اخلمي�س، 
وقال فيه اإن بكني ت�صتعد ل�رضب 
وا�صنطن وحلفائها، معتربة اأن ما 
جاء يف التقرير تكهنات م�صللة، 
تقرير  اأن  الوزارة  واعتربت 
البنتاغون اأ�صاء تف�صري نوايا بكني 

اال�صرتاتيجية و�صّخم "ما ي�صمى 
ال�صيني"،  الع�صكري  بالتهديد 
موؤكدة اأن "اجلي�س ال�صيني يبدي 
الطرح  التام على هذا  اعرتا�صه 
للجانب  قوية  احتجاجات  وقدم 

االأمريكي".
تقوم  ال�صني  اأن  واأكدت 
وتنتهج  جلي�صها  �صلمية  بتنمية 

دفاعية،  وطنية  ا�صرتاتيجية 
ال�صالم  يف  دائم  ب�صكل  ت�صاهم 
الوارد  "االنتقاد  واأن  العاملي، 
حم�س  االأمريكي  التقرير  يف 
اأن  اإىل  م�صللة"،ولفتت  تكهنات 
"حتديث اجلي�س ال�صيني يهدف 
واأمنها  البالد  �صيادة  حماية  اإىل 
باالإ�صافة  التنموية  وم�صاحلها 

اإىل ال�صالم واال�صتقرار واالزدهار 
العاملي".

ال�صنوي  البنتاغون تقريره  ون�رض 
اجلي�س  اإن  فيه  وقال  موؤخرا، 
ال�صنوات  خالل  و�صع  ال�صيني 
التي  عملياته  املا�صية  القليلة 
�رضب"  على  "تدريب  اأنها  يبدو 

لوا�صنطن وحلفائها.

�سبية اإيزيدية

 "قابلت خاطفي من 
داع�ش يف �سارع باأملانيا"

قالت �صبية اأيزيدية اختطفها 
الدولة  تنظيم  م�صلحو 
�صمن  وباعوها  االإ�صالمية 
اإنها  نخا�صة  �صوق  يف  رقيق 
لوجه  وجها  بخاطفها  التقت 
التي جلاأت  باأملانيا  يف �صارع 
 14 بعمر  اأ�صواق  وكانت  اإليها 
م�صلحو  �صيطر  عندما  عاما 
التنظيم على مناطق يف �صمال 
العراق من بينها املنطقة التي 
ي�صكنها االإيزيديون وقد �صبوا 
وا�صتخدموهن  الن�صاء  اآالف 
جن�صيا،  وا�صتعبدوهن  كاإماء 
اإذ  بينهن  من  اأ�صواق  وكانت 
بيعت ب�صعر مئة دوالر لرجل 
يدعى اأبو همام وتقول اأ�صواق 
قبل  و�رضبت،  اُغت�صبت  اإنها 
بعد  الهرب  من  تتمكن  اأن 
من  متكنت  ثم  اأ�صهر،  ثالثة 
رفقة  اأملانيا  اإىل  الو�صول 
وقبل  اأ�صقائها  واأحد  اأمها 
عدة اأ�صهر، �صمعت يف ال�صارع 
رجال  االأ�صواق  اأحد  خارج 
اأنه  لتكت�صف  با�صمها،  ينادي 
ابو همام، وتقول اإنها عرفت 
اأ�صواق  وقالت  �صكنه  مكان 
اعتقد  اأكن  "مل  �صي  بي  لبي 
�صيئا  �صاأواجه  اأنني  مطلقا 

مثل ذلك يف اأملانيا ".
"لقد تركت عائلتي  واأ�صافت 
اأملانيا  اإىل  وذهبت  وبالدي 
الذي  وال�رضب  االأمل  لن�صيان 
كنت  ما  اآخر  له.  تعر�صت 
من  اآ�رضي  لقاء  كان  اأتوقعه 
اأنه  اأجد  واأن  الدولة،  تنظيم 
عني"وتقول  �صيء  كل  يعرف 
االأملانية  الفيدرالية  النيابة 
ال�رضطة  اأبلغت  اأ�صواق  اإن 
باحلادثة بعد خم�صة اأيام من 

تاريخ وقوعها ح�صب قولها.
اأبلغت  اإنها  اأ�صواق  وتقول 
مبا  �صيء  بكل  املحققني 
املروعة  التجارب  ذلك  يف 
وقد  العراق  عا�صتها يف  التي 
ت�صويرا  ال�رضطة  ن�رضت 
على  بناء  به  امل�صتبه  لوجه 
منها  وطلبت  اأو�صافها 
له  روؤيتها  فور  بها  االت�صال 
اإنها  اأ�صواق  وتقول  ثانية  مرة 
مراجعة  ال�رضطة  من  طلبت 
ت�صجيالت كامريات املراقبة 
يف ال�صوق للتعرف عليهن لكن 
ذلك مل يتحقق واأ�صافت "لقد 
ومل  كامال"  �صهرا  انتظرت 

اأتلق اأي اأخبار.
ثانية،  خاطفها  لقاء  وخ�صية 
بااللتحاق  رغبتها  عن  ف�صال 
اللواتي  االأربع  ب�صقيقاتها 
تنظيم  قب�صة  من  اأُنقذن 
اإىل  اأ�صواق  عادت  الدولة، 
بلدة  تاركة  العراق  �صمال 
التي  االأملانية  موند  �صويب�س 
حياة  تبداأ  اأن  يف  تاأمل  كانت 
مل  "اإذا  وقالت  فيها  جديدة 

متر بالتجربة لن تعرف كيف 
قلبك  تخرتق  اإنها  كانت... 
تغت�صب  عندما  مبا�رضة... 
فتاة على اأيدي م�صلحي تنظيم 
الدولة، ال ميكنك تخيل كيف 
تلتقي  عندما  االأمر  �صيكون 

الفتاة مبغت�صبها".

لي�ست حالة منعزلة؟

با�صم  املتحدثة  وقالت 
االأملانية،  العليا  املحكمة 
ال�رضطة  اإن  كوله،  فراوكه 
جهدها  ق�صارى  بذلت 
همام  اأبو  موقع  لتحديد 
تقريبا  ت�صويرا  وا�صتخدمت 
�صهادة  يف  اأو�صافه  على  بناء 
لكنها  عليه،  للتعرف  اأ�صواق 
عندما  اإيجاده  من  تتمكن  مل 
حاولوا االت�صال باأ�صواق ثانية 
ملتابعة  العام  هذا  جوان  يف 
التحقيق اكت�صفوا اأنها غادرت 
البالد عائدة اإىل العراق ويقول 
اأ�صواق قد  اإن حالة  نا�صطون 
يف  الوحيد  احلالة  تكون  ال 
تيكال،  دوزان  وتقول  اأملانيا 
منظمة  وموؤ�ص�صة  النا�صطة 
عن  املدافعة  هيلب  هاوار 
ومقرها  االإيزيديني  حقوق 
عدة  �صمعت  اإنها  برلني،  يف 
تعرفت  م�صابهة  حاالت 
على  اإيزيديات  فتيات  فيها 
الدولة  تنظيم  من  م�صلحني 
اأ�صواق  وتقول  اأملانيا  يف 
بحاالت  �صمعت  اإنها  نف�صها 
اإيزيديات  ن�صاء  من  م�صابهة 
م�صلحي  من  هربن  اأخريات 
لي�س جميع  اأنه  على  التنظيم 
اإىل  رفعت  قد  احلاالت  هذه 

ال�صلطات املخت�صة.

اأملانيا  اإىل  اأعود  "لن 
ثانية"

اإقليم  اإىل  عودتها  وبعد 
العراق  �صمايل  يف  كرد�صتان 
مع�صكر  يف  تعي�س  حيث 
اإنها  اأ�صواق  لالإيزيدين، تقول 
ما زالت تريد اإكمال تعليمها، 
ترغب  نف�صه  الوقت  يف  لكن 
هي وعائلتها يف مغادرة البالد 
وقال والد اأ�صواق لبي بي �صي 
عنا�رض  من  نخاف  "نحن 
االإ�صالمية"بيد  الدولة  تنظيم 
اأملانيا  يف  اأ�صواق  جتربة  اأن 
عليها  االأثر  اأبلغ  لها  كان 
اأملانيا  اإىل  اأعود  "لن  وقالت 
العامل"وقد  حتطم  لو  حتى 
مثل  اأ�صواق،  عائلة  تقدمت 
االإيزيدية،  العوائل  من  كثري 
اأ�صرتاليا  يف  للعي�س  بطلب 
للن�صاء  خا�س  برنامج  �صمن 
تنظيم  اختطفهن  اللواتي 

الدولة االإ�صالمية. 

دم�سق 

م�ساعفة وجهات ت�سديرها رغم احلرب وعقوبات الغرب
�صناعة  غرفة  مكتب  ع�صو  ذكر 
جي،  قلعه  طالل  وريفها  دم�صق 
الغذائية  املواد  معامل  اأن 
ال�صورية، متكنت من زيادة عدد 
الدول التي ت�صدر اإليها ب�صائعها 
بواقع 1.5 مرة، قيا�صا بفرتة ما 

قبل احلرب.
واأ�صاف: "قبل احلرب كنا ن�صدر 
منتجات املعامل الغذائية اإىل 70 

االأخريين  العامني  ولكن يف  دولة 
لت�صل  القائمة  هذه  زادت  فقط 
جي  قلعه  دول"واأ�صار   110 اإىل 
ال�رضيك  هي  رو�صيا  اأن  اإىل 
للموؤ�ص�صات  الرئي�صي  التجاري 
وقال:  املحافظة،  يف  االإقليمية 
الرو�صية،  اخلام  املواد  "ن�صرتي 
الب�صائع  رو�صيا  اإىل  ون�صدر 
التقليدية ال�صورية كزيت الزيتون 

والفواكه  واخل�رضوات  والع�صري 
للتوريد  مبا�رضة  قنوات  واأطلقنا 
ال�رضكات  اأن  وال�صحن"واأ�صاف 
املنطقة  يف  حاليا  تعمل  التي 
واأن  العاملة  االأيدي  اإىل  حتتاج 
اأطلقت  ال�صورية،  "احلكومة 
النازحني  لتوظيف  برناجما 
العائدين  والالجئني  داخليا، 
يف  خدموا  الذين  والع�صكريني 

قلعه  ال�صوري"وذكر  اجلي�س 
جي، اأنه متت اإعادة ت�صغيل %80 
التي  ال�صناعية  املوؤ�ص�صات  من 
توقفت عن العمل خالل احلرب 
يف  وانتقد  دم�صق  �صواحي  يف 
الغربية  العقوبات  هذه املنا�صبة 
اإلغائها  اإىل  ودعا  بالده  �صد 
ب�صكل  ال�صورية  ال�صناعة  لتعايف 

اأ�رضع.
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ت�رصفات ترامب التي �شجعها 
القومي  للأمن  م�شت�شاره 
جون بولتون، اأعادت الواليات 
املواجهة  خط  اإىل  املتحدة 
جمددا مع طهران، ويف الوقت 
اأن  احتمال  من  زادت  نف�شه 
عقوبات  وا�شنطن  تفر�ض 
على احللفاء االأوروبيني الذين 
الذي  االتفاق  الإنقاذ  يعملون 
النووي  اإيران  برنامج  يقيد 
االقت�شادية،  الناحية  من 
واحد  جانب  من  ترامب  قام 
اإحدى  من  وا�شنطن  ب�شحب 
اأكرب اتفاقيات التجارة احلرة 
باإلغاء  وتعهد  العامل،  يف 
يكن  مل  اإذا  اأخرى  اتفاقية 
التفاو�ض  اإعادة  املمكن  من 
حجم  ترامب  وقل�ض  ب�شاأنها 
للأمم  االأمريكي  التمويل 
مليون   285 مببلغ  املتحدة 
الذي  الت�شويت  بعد  دوالر، 
اأدان اعرتافه من جانب واحد 
الإ�رصائيل،  عا�شمة  بالقد�ض 
بلده  ان�شحاب  اأعلن  كما 
االأمم  هيئات  من  اثنتني  من 

املتحدة الرئي�شية.
باالتفاقات  قائمة  يلي  وفيما 
الدولية الرئي�شية التي ان�شحب 
االأمريكي  الرئي�ض  منها 
منها،  باخلروج  هدد  اأن  بعد 
بذلك،  تاأثرت  التي  والبلدان 
للأمم  الرئي�شية  والهيئات 
ا�شتهجنتها  التي  املتحدة 

الواليات املتحدة.

اتفاقية ال�شراكة عرب 
املحيط الهادئ

اأعلن   ،2017 جانفي   23 يف 
من  بلده  ان�شحاب  ترامب 
عن  عبارة  وهي  االتفاقية، 
متعددة  حرة  جتارة  اتفاقية 
زيادة  اإىل  تهدف  االأطراف، 
حترر اقت�شادات منطقة اآ�شيا 
وتعهدت  الهادئ  واملحيط 
االأطراف  االأخرى  الدول 
دولة(   11( االتفاقية  تلك  يف 
دون  جديدة  اأخرى  باإبرام 
وت�رصرت  املتحدة  الواليات 
اخلطوة  تلك  من  دول  عدة 
هي: اليابان وماليزيا وفيتنام 
و�شنغافورة وبروناي واأ�شرتاليا 
واملك�شيك  وكندا  ونيوزيلندا 
وقت  وبعد  وبريو  وت�شيلي 
ترامب،  ان�شحاب  من  ق�شري 
اجلمهوري  ال�شيناتور  انتقد 
وو�شفه  القرار،  ماكني  جون 
لفك  مقلقة  "اإ�شارة  باأنه 

االرتباط االأمريكي يف منطقة 
يف  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا 
نتحمل  اأن  ن�شتطيع  ال  وقت 
اإن  ماكني  وقال  ذلك".  فيه 
باالن�شحاب  ترامب  "قرار 
كان  االتفاقية  من  ر�شميا 
له  و�شتكون  فادحا،  خطاأ 
اقت�شاد  على  دائمة  عواقب 
وموقفنا  املتحدة،  الواليات 
اال�شرتاتيجي يف منطقة اآ�شيا 

واملحيط الهادئ".

اتفاقية باري�س ب�شاأن 
املناخ:

املتحدة  الواليات  كانت 
االتفاقية  تلك  وقعت  قد 
ال�شابق  الرئي�ض  عهد  يف 
تغري  ملكافحة  اأوباما  باراك 
يت�شنى  يكن  ومل  املناخ، 
منها  االن�شحاب  لوا�شنطن 
مبوجب   2020 نوفمرب  حتى 
�رصوط االتفاقية. لكن ترامب 
ان�شحب منها بالفعل يف جوان 
ت�رصرت  وبالتايل   ،2017
تلك  من  العامل  بلدان  جميع 
وانتقد  ا�شتثناء.  بل  اخلطوة 
اإن  قائل  خلفه،  قرار  اأوباما 
"الدول التي ال تزال يف اإطار 
االتفاقية �شتجني الفوائد من 
الوظائف وال�شناعات التي مت 

اإن�شاوؤها".
ت�رصيحات  يف  واأو�شح 
غياب  يف  "حتى  �شابقة: 
وحتى  االأمريكية،  القيادة 
عندما تن�شم هذه االإدارة اإىل 
حفنة �شغرية من الدول التي 
واثق  اأنا  امل�شتقبل،  ترف�ض 
و�رصكاتنا  ومدننا  والياتنا  اأن 
هذا  يف  جهودها  �شتعزز 
حتى  املزيد  وتوؤدي  املجال 
يف  وت�شاهم  الطريق  تقود 
التي  القادمة  االأجيال  حماية 

تعي�ض على هذا الكوكب".

اتفاقية التجارة احلرة 
لأمريكا ال�شمالية )نافتا(

بني  احلرة  التجارة  اتفاقية 
وكندا  املتحدة  الواليات 
حيز  دخلت  واملك�شيك 
التنفيذ عام 1994، وقد هدد 
يكن  مل  اإذا  باإلغائها  ترامب 
التفاو�ض  اإعادة  املمكن  من 
ب�شاأنها، اإال اأن املحادثات ما 
زالت م�شتمرة مع رف�ض كندا 
اتفاقات  اإبرام  واملك�شيك 

منف�شلة مع وا�شنطن.
بذلك  املتاأثرة  والبلدان 
وبهذا  واملك�شيك  كندا  هي 
وزيرة  قالت  اخل�شو�ض، 

كري�شتيا  الكندية  اخلارجية 
ت�رصيحات  يف  فريلند 
توؤمن  "بلدها  اإن  �شابقة، 
"نافتا"  باتفاقية  ب�شدة 
ثلثي  اتفاقا  باعتبارها 
قائمة  ظلت  وقد  االأطراف، 
قرن"واأ�شافت  ربع  لقرابة 
للدول  �شمحت  "االتفاقية  اأن 
الثلث بدمج �شل�شل التجارة 
جميع  اأفاد  ب�شكل  والتوريد 

االأطراف املعنية".

التفاق النووي مع اإيران

جمموعة  اأبرمته  اتفاق  هو 
وهي   )1  +  5( بـ  يعرف  ما 
وفرن�شا  وال�شني  اأمريكا 
املتحدة  واململكة  ورو�شيا 
مع  اأملانيا،  اإىل  باالإ�شافة 
منح  وقد   ،2015 عام  اإيران 
الدوالرات  مليارات  طهران 
للعقوبات  تخفيف  �شكل  يف 
مكثف  تفتي�ض  نظام  مقابل 
لكن  النووي،  لربناجمها 

ترامب اأعلن ان�شحابه منه.
مبا�رصة  املت�رصرة  والبلدان 
واأملانيا  اإيران  هي  ذلك  من 
وفرن�شا  وال�شني  ورو�شيا 
واالحتاد  املتحدة  واململكة 
كذلك  وتاأثرت  االأوروبي، 

التجارة العاملية.
ترامب  اإدارة  وفر�شت 
اإيران،  على  جمددا  عقوبات 
االأوروبي  االحتاد  تعهد  فيما 
الذين  االأوروبيني  بحماية 
وقالت  طهران  مع  يتعاملون 
معر�ض  يف  االأوروبية  الكتلة 
اخلطوة،:  هذه  على  تعليقها 
حماية  على  م�شممون  "اإننا 
االقت�شادية  ال�رصكات 
االأوربية املنخرطة يف اأعمال 
وفقا  اإيران،  مع  م�رصوعة 
االأوروبي  االحتاد  لقانون 
الدويل  االأمن  جمل�ض  وقرار 

رقم 2231".

النفراجة يف العالقات 
مع كوبا

عهد  يف  بداأت  جهود  هي 
العلقات  ال�شتعادة  اأوباما 
الباردة،  احلرب  خ�شمي  بني 
اآنذاك  العلقات  و�شهدت 
اإال  بالفعل،  تاريخية  انفراجة 
اأن ترامب اأعاد الكّرة جمددا 
تلك  اإىل  ال�شفر  من  وحّد 
معها  التجارة  وقيد  الدولة 

اأي�شا.
هي  بذلك  املتاأثرة  والبلدان 

الواليات املتحدة وكوبا.

اخلطوات  تلك  وقوبلت 
من  بانتقاد  االأمريكية 
باتريك  االأمريكي  ال�شيناتور 
"ما  اإن هذا  الذي قال  ليهي، 
حكومة  من  املرء  يتوقعه 
بجنون  م�شابة  �شيطانية 
دميقراطية  ولي�شت  العظمة، 
ال�شيناتور  مثلنا"وقال 
اإن  بيان  يف  الدميقراطي 
يف  االأيديولوجيني  "نفاق 
اإنه  وا�شح،  االأبي�ض  البيت 
تعزيز  فبدال من  اأمر مذهل، 
فاإن  كوبا،  االإن�شان يف  حقوق 
اجلديدة  التحركات  هذه 
االأعمال  مببادرات  �شت�رص 
الكوبي  ال�شعب  الوليدة وبقية 
بعدم ت�شجيع االأمريكيني على 

ال�شفر اإىل هناك".

الن�شحاب من جمل�س 
حقوق الإن�شان الدويل

ان�شحاب  ترامب  اأعلن 
من  املتحدة  الواليات 
للأمم  التابع  املجل�ض 
يف  جنيف  ومقره  املتحدة 
ذلك  ويرجع  املا�شي،  جوان 
املجل�ض  انتقاد  اإىل  جزئيا 
خروج  وبعد  الإ�رصائيل 
حث  املتحدة،  الواليات 
املتحدة  للأمم  العام  االأمني 
ووزير  غوتريي�ض  اأنطونيو 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية 
املتحدة  الواليات  الفروف 
على العودة اإىل جمل�ض حقوق 

االإن�شان جمددا.
"بالطبع  غوتريي�ض:  وقال 
الواليات  تبقى  اأن  نف�شل 
حقوق  جمل�ض  يف  املتحدة 
هذه  اأن  واأعتقد  االإن�شان، 
اأداة رئي�شية  الهيئة احلقوقية 
اأجل  من  الراهن  الوقت  يف 

تعزيز وحماية حقوق االإن�شان 
يف جميع اأنحاء العامل".

ان�شحاب الوليات 
املتحدة من اليون�شكو

املتحدة  الواليات  اأعلنت 
منظمة  من  ان�شحابها 
للأمم  التابعة  "اليون�شكو" 
املتحدة يف اأكتوبر / ت�رصين 
م�شت�شهدة   ،2017 االأول 
�شد  مزعوم  بانحياز 

اإ�رصائيل.
العامة  املديرة  واأعربت 
بوكوفا  اإيرينا  لليون�شكو 
اإزاء  العميق"  "اأ�شفها  عن 
اإنه  قائلة  وا�شنطن،  حترك 
حجب  قرار  من  الرغم  على 
بني  العلقة  فاإن  التمويل، 
واليون�شكو  املتحدة  الواليات 
واأو�شحت  قوية  تزال  ما 
الذي  الوقت  "يف  بوكوفا: 
مكافحة  تكثيف  فيه  يتطلب 
ا�شتثمارا  العنيف  التطرف 
متجددا يف التعليم ويف حوار 
بني الثقافات ملنع الكراهية، 
اأن  للغاية  املوؤ�شف  من 
وكالة  من  وا�شنطن  تن�شحب 
تقود  التي  املتحدة  االأمم 

هذه الق�شايا".

متويل الأونروا

بخف�ض  ترامب  اإدارة  قامت 
التمويل لوكالة االأمم املتحدة 
اللجئني  وت�شغيل  لغوث 
يف  )اأونروا(  الفل�شطينيني 
تقدم  ومل  املا�شي،  جانفي 
من  دوالر  مليون   60 �شوى 
وقدره  له  املخطط  املبلغ 
وكذلك  دوالر  مليون   125
اإدارة  م�شوؤويل  كبار  يعمل 

الوكالة  تفكيك  على  ترامب 
ت�رصيعات  خلل  من  متاما 
ت�شق طريقها عرب الكونغر�ض 
رفيع  غربي  م�شوؤول  وحذر 
ت�رصيح  يف  موؤخرا  امل�شتوى 
عدم  طالبا  للأنا�شول، 
اأن  من  هويته،  عن  الك�شف 
"هناك ت�رصيعا يف الكونغر�ض 
الإلغاء عمل  يهدف  االأمريكي 
تلك املنظمة، ونقل اأن�شطتها 
ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  اإىل 
للأمم  التابعة  اللجئني 

املتحدة".
ويف اإ�شارة اإىل حق العودة يف 
فل�شطني، قال الدبلوما�شي اإن 
املف�شل  اخليار  اأو  "االأولوية 
بالن�شبة اإىل املفو�شية هو اأن 
ديارهم،  اإىل  اللجئون  يعود 
اأن  اأفرت�ض  الذي  االأمر 
اأع�شاء الكونغر�ض االأمريكيني 
التي  العودة  يريدونه..  ال 
وحلفاوؤها  اإ�رصائيل  ترف�شها 

يف وا�شنطن على الفور".
العودة"  "حق  وظهر م�شطلح 
حلت  التي  "النكبة"  عقب 
 ،1948 عام  بالفل�شطينيني 
بعد اأن اأ�شفرت �شل�شلة مذابح 
ارتكبتها الع�شابات ال�شهيونية 
واملدن  القرى  بحق ع�رصات 
نحو  نزوح  اإىل  الفل�شطينية، 

800 األف فل�شطيني.
يطالب  الوقت،  ذلك  ومنذ 
الفل�شطينيون  اللجئون 
نحو  حاليا  عددهم  البالغ 
بالعودة  �شخ�ض  مليني   5.9
 70 مرور  رغم  اأرا�شيهم،  اإىل 
وتن�ض  احلدث  على  عاما 
قرارات دولية اأ�شدرتها االأمم 
اللجئني  حق  على  املتحدة 
اأرا�شيهم، وهو  يف العودة اإىل 
حتى  ينفذ  مل  الذي  االأمر 

االآن.

مل يخِف الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �شخطه على النظام الدويل، وتعهد قبل توليه من�شبه بالن�شحاب من التفاقات متعددة الأطراف، واإعادة النظر يف 
م�شاركة بالده بالأمم املتحدة وجنح ترامب يف حتقيق واحد من اأهم وعوده النتخابية التي تدخل �شمن هذا الإطار، وهو الن�شحاب من التفاق النووي الذي 

اأبرمته قوى عاملية مع اإيران �شيف عام 2015، ما ت�شبب يف اإثارة غ�شب حلفاء الوليات املتحدة عرب املحيط الأطل�شي.

عقوبات على احللفاء و ال�شدقاء

م٫�س 

�سيا�سة ترامب العاملية تطيح بالتعهدات الأمريكية الدولية 
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كارثة فنية

فنية  كارثة  م�رص  منتخب  يعي�ش 
وا�سحة يف عام 2018 ب�سبب �سوء 
النتائج والأداء بدليل اأن املنتخب 
خا�ش 8 مباريات بني ودية ور�سمية 
خ�رص منها 6 لقاءات وتعادل مرتني 
اأي  الفراعنة يف ح�سد  ينجح  ومل 
مع  م�رص  منتخب  وعانى  فوز. 
الأرجنتيني  ال�سابق  الفني  مديره 
جمامالت  من  كوبر  هيكتور 
العتماد  بجانب  فنياً  فادحة 
جنم  �سالح  حممد  خطورة  على 
ميثل  والذي  الإجنليزي،  ليفربول 
غيابه اأزمة عنيفة للمنتخب ويعاين 
اأزمات فنية يف  منتخب م�رص من 
بع�ش املراكز خا�سة قلب الدفاع 
الأي�رص  والظهري  احلربة  وراأ�ش 
وعدم وجود بدائل مميزة يف مركز 

�سانع الألعاب.

ف�شل اإداري

على مدار ال�سهور املا�سية، عانى 
منتخب م�رص من ف�سل اإداري ذريع 
اأو  �سواء من جانب جهازه ال�سابق 
جلياً  الأمر  وظهر  الكرة،  احتاد 

العامل  كاأ�ش  لبطولة  الإعداد  يف 
من خالل امل�ساركة يف ودية غري 
اأمام  الدويل  الحتاد  من  معتمدة 
الراعية  لل�رصكة  اإر�ساًء  الكويت 
من  م�رص  معاقبة  يف  ت�سبب  مما 

جانب فيفا.
اإقامة  م�رص  منتخب  واختار 
ليقع  ال�سي�سان  يف  مع�سكره 
ال�سفر  م�سافات  لطول  �سحية 
بت�سوير  اخلا�سة  الأزمة  بجانب 
ال�سي�سان  حممد �سالح مع رئي�ش 
اأزمة  بخالف  قاديروف،  رم�سان 
التذاكر وعدم ال�سفافية من جانب 
التذاكر  اإعالن  يف  الكرة  احتاد 
اأع�ساء  بع�ش  بيع  بل  املطروحة 
جمل�ش الإدارة للتذاكر يف رو�سيا، 

يف اأمر انفرد »« بك�سفه.
وامتد الأمر اإىل اخرتاق الف�سائيات 
وت�سوير  م�رص،  منتخب  ملع�سكر 
لقناة  خا�سة  بكامريات  الالعبني 
وواقعة  مايل،  مبقابل  ف�سائية 
ورغم  �سمري  �سعد  بطلها  م�سيئة 
ت�سكيل  اأعلنت  الريا�سة  وزارة  اأن 
اأنها  اإل  احلقائق  لتق�سي  جلنة 
اكتفى  كما  نتائج،  اأي  تعلن  مل 
امل�سوؤولون عن الريا�سة مبا ي�سبه 
ال�سجب وفعل ذلك حممد  بيانات 
ال�سباب  جلنة  رئي�ش  عامر  فرج 

الذي  النواب،  مبجل�ش  والريا�سة 
كتب تعليقاً على تراجع الت�سنيف: 
»تراجع ترتيب م�رص كرويا للمركز 
العامل  على  وال�ستني  اخلام�ش 
ح�سب ت�سنيف الفيفا، وهذا اأ�سواأ 
اأن  بعد  م�رص  تاريخ  يف  ت�سنيف 
منذ  العامل  على  التا�سع  كانت 
اأعتقد  وقت قريب يف عام 2010، 
تاريخ  يف  ف�سل  اأكرب  هو  هذا  اأن 

الريا�سة امل�رصية«.

عالمات غري مب�شرة

ورغم كل هذا الف�سل اإل اأن احتاد 
الكرة مازال يوا�سل التخبط �سواء 
اجلديد  الفني  املدير  اختيار  يف 
رغم  اأجريي،  خافيري  املك�سيكي 
حتفظ بع�ش اأع�ساء الحتاد على 
الذي  اإمام  حازم  واأبرزهم  ذلك 
مدرب  عن  بالبحث  مكلفاً  كان 
التخبط  م�سل�سل  وا�ستمر  جديد 
مدربا  رمزي،  هاين  بتعيني 
الفني، رغم جتاربه غري  باجلهاز 
الناجحة مع املنتخبات من قبل، 
بجانب اأنه مل تكن له نتائج بارزة 
قادها  التي  الأندية  مع  بالدوري 

يف الفرتة املا�سية. 

ت�ضنيف الفيفا يف�ضح معاناة منتخب م�ضر
توا�شلت معاناة منتخب م�شر بعد امل�شاركة الكارثية يف بطولة كاأ�س العامل الأخرية يف رو�شيا، 

بعدما خرج من دور املجموعات بدون نقاط، وبـ 3 هزائم اأمام اأوروجواي ورو�شيا وال�شعودية 
وتراجع منتخب م�شر 20 مركزاً ليحتل املركز الـ 65 يف الت�شنيف ال�شهري لالحتاد الدويل لكرة 
القدم »فيفا« ليتواجد الفراعنة يف ثاين اأ�شواأ ترتيب لهم بعد اأن احتل منتخب م�شر املركز 75 

يف عام 2013 ومل يكن مفاجئًا هذا الرتاجع الكبري للمنتخب امل�شري بعد الهزائم الثالث يف 
بطولة كاأ�س العامل واحتالل املركز قبل الأخري يف مونديال رو�شيا.

حلم العب 
مان�ض�ضرت 

يونايتد يتحول 
اإىل �ضراب

اأبدى لعب مان�س�سرت 
يونايتد، رغبته يف خو�ش 
عدد اأكرب من املباريات 
برفقة فريقه، يف ظل 

ابتعاده عن امل�ساركة ب�سكل 
منتظم يف املو�سم املا�سي 

ففي ت�رصيحات نقلها 
موقع »كالت�سيو مريكاتو«، 

قال ماتيو دارميان، الظهري 
الأمين: »مان�س�سرت يونايتد 

واحد من اأكرب الأندية 
يف العامل، لكني بالطبع 

اأريد اللعب اأكرث، حتى لو 
كان ذلك يعني املغادرة، 
حيث اأحلم بالعودة اإىل 

اإيطاليا، يف ال�سرييا اأ، حيث 
ع�ست الكثري من حلظات 
الر�سا«وارتبط دارميان 
بالرحيل عن اليونايتد، 

خالل املريكاتو ال�سيفي 
احلايل، اإىل اإنرت ميالن اأو 
يوفنتو�ش اأو نابويل، اإل اأن 
فرتة النتقالت ال�سيفية، 
انتهت يف اإيطاليا، م�ساء 

اجلمعة.

مارلون 
�ضانتو�س يودع 

بر�ضلونة
حر�ش مارلون �سانتو�ش 
لعب �سا�سولو اجلديد، 
على توجيه ر�سالة اإىل 

بر�سلونة، عقب الرحيل عنه، 
والن�سمام للنادي الإيطايل، 

خالل فرتة النتقالت 
ال�سيفية احلالية وقال مارلون 

�سانتو�ش، عرب ح�سابه 
ال�سخ�سي مبوقع »اإن�ستغرام«: 
»ل توجد كلمات للتعبري عما 
مررت به يف ال�سنوات الأخرية 

من حياتي، حيث كنت 
قادرا على العي�ش مع هوؤلء 
الأ�سخا�ش املميزين، مع 

مناذج يف امللعب، اأ�سبحوا 
زمالئي خارجه«واأ�ساف 

»بر�سلونة، �ساأحملك دائًما 
يف قلبي، الآن، �ساأ�ستمر يف 
طريقي بحًثا عن اأهدايف يف 
منزيل اجلديد، واأنا واثق من 

اأين �ساأكون �سعيًدا«.
وان�سم �سانتو�ش اإىل �سا�سولو، 

يف �سفقة بلغت قيمتها 6 
ماليني يورو، و�سيحتفظ 

النادي الكتالوين، بحق اإعادة 
�رصاء الالعب يف امل�ستقبل.

ماركيزيو يتعهد بالوفاء ليوفنتو�س

اإيطالية،  �سحفية  تقارير  قالت 
الذي  ماركيزيو،  كالوديو  اأن 
موؤخرا،  يوفنتو�ش  عن  رحل 
للبيانكونريي،  بالوفاء  تعهد 
موقع  واأكد  النهاية.  حتى 
»كالت�سيو مريكاتو« اأن ماركيزيو، 
يف  ناد  لأي  اللعب  عدم  قرر 
الدوري الإيطايل، وذلك تقديًرا 
ال�سابق،  لفريقه  واحرتاًما 

 25 حوايل  لعب  الذي  يوفنتو�ش 
البالغ  الالعب  اأن  وذكرت  عاًما 
قرر  قد  عاًما،   32 العمر  من 
ال�سيدة  �سفوف  عن  الرحيل 
العالقة  تدهور  بعد  العجوز، 
بينه وبني ما�سيميليانو األيجري، 
منذ  للفريق،  الفني  املدير 
اأن  واأو�سحت  املا�سي  املو�سم 
ماركيزيو ما زال ي�سع يوفنتو�ش 

قمي�سه  ويعترب  �سيء،  كل  فوق 
يريد  ل  لذلك  الثاين،  جلده  هو 
اأن يرتدي قمي�ش اأي فريق اآخر 

يف بطولة الدوري الإيطايل.
وكان ماركيزيو قد قال يف وداعه 
للفريق: »اأنا اأحب هذا القمي�ش، 
اأنا  �سيء،  كل  رغم  اأنه  لدرجة 
للفريق  اأف�سل  هو  ما  اأن  مقتنع 

ياأتي اأوًل.. دائًما«.

لوتارو

 �ضعيد بال�ضراكة مع اإيكاردي.. 
وهذا هديف اال�ضا�ضي

تيتي يدفع االتهامات عن نيمار

لوتارو

 �ضعيد بال�ضراكة مع اإيكاردي.. 
وهذا هديف اال�ضا�ضي

مارتينيز،  لوتارو  الأرجنتيني  عرب 
�سعادته  عن  ميالن،  اإنرت  مهاجم 
ماورو  مواطنه  بجانب  باللعب 
ي�ستمتع  اأنه  مو�سًحا  اإيكاردي، 
منذ  الفريق،  قائد  مع  بعالقته 
ان�سمامه خالل الأ�سابيع املا�سية 
ت�رصيحات  يف  مارتينيز،  وقال 
نقلها موقع »فوتبول اإيطاليا«: »اأنا 
�سعيد جًدا، خ�سنا بع�ش اللقاءات 
اأمام بع�ش  ون�ستعد جيًدا  ال�سعبة 
يف  نواجهها  اأن  ميكن  التي  الفرق 
دوري اأبطال اأوروبا، نريد الو�سول 

�سكل  باأف�سل  املو�سم  بداية  اإىل 
ممكن«.

الأندية  من  العديد  »طلبت  وتابع: 
يف  كنُت  عندما  معي،  للتعاقد 
را�سينج كلوب، اأتلتيكو مدريد كان 
واحًدا منها، لكني �سعيد بوجودي 
»اَمل  ميالن«وختم:  اإنرت  يف  هنا 
بالطبع اأن يتم ا�ستدعائي للمنتخب 
الذي  الهدف  هو  هذا  الوطني، 
التاأقلم  باإمكاين  لنف�سي،  و�سعته 
بعمل جيد داخل  اأقوم  اأن  واأمتنى 

وخارج امللعب«.

اأدينور  الربازيل،  مدرب  دافع 
عن  »تيتي«،  بات�سي  ليوناردو 
النتقادات  اإزاء  نيمار،  املهاجم 
يف  م�ستواه  عن  له  وجهت  التي 
املدرب  وقال  رو�سيا  مونديال 
نيمار  »معنا،  �سحفي  موؤمتر  يف 
�سلوكه،  على  الإ�سادات  ي�ستحق 
بها  مر  التي  التعايف  عملية  وعن 
ان�سباطه. مل  وعن  الإ�سابة(  )من 
اأواجه اأي م�سكلة قط مع نيمار. من 
ال�سهل العمل معه«وتعر�ش مهاجم 
باري�ش �سان جريمان لنتقادات من 
وعدة لعبني  الربازيلية  ال�سحافة 
بعدما  املونديال،  �سابقني، خالل 
وال�ستقرار  الن�سج  بعدم  اتهموه 
ردود  يف  املبالغة  ب�سبب  النف�سي 
اأخطاء  على  ح�سوله  عند  اأفعاله 

اأمام مناف�سيه.
من  هو  يل  »بالن�سبة  تيتي  وقال 
كري�ستيانو  )بجانب  الكبار  الثالثة 
م�سريا  مي�سي(«،  وليونيل  رونالدو 
للغاية«  »ذكي  لعب  اأنه  اإىل 
يف  التطور  على  القدرة«  و«لديه 
عاما   26 »لديه  م�ستواه«واأ�ساف 
واإمكانية التطور كبرية. لديه مهارة 
وهو من الثالثة الكبار، اإنه مي�سي 
ال�سحيح«واأعلن  الطريق  على 
مع  عقده  جدد  الذي  املدرب 
اجلمعة،   ،2022 حتى  ال�سيلي�ساو 
الوليات  لوديتي  بـ24 لعبا  قائمة 
التي  وال�سلفادور،  املتحدة 
يف  الربازيل  منتخب  �سيخو�سها 
على  املقبلني،  �سبتبمرب  و11   7

الرتتيب.

عرب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، 
مهاجم اإنرت ميالن، عن �سعادته 
ماورو  مواطنه  بجانب  باللعب 
ي�ستمتع  اأنه  مو�سًحا  اإيكاردي، 
الفريق،  قائد  مع  بعالقته 
الأ�سابيع  خالل  ان�سمامه  منذ 
يف  مارتينيز،  وقال  املا�سية 
ت�رصيحات نقلها موقع »فوتبول 
اإيطاليا«: »اأنا �سعيد جًدا، خ�سنا 
ون�ستعد  ال�سعبة  اللقاءات  بع�ش 
التي  الفرق  بع�ش  اأمام  جيًدا 
دوري  يف  نواجهها  اأن  ميكن 
الو�سول  نريد  اأوروبا،  اأبطال 

باأف�سل �سكل  اإىل بداية املو�سم 
ممكن«.

من  العديد  »طلبت  وتابع: 
عندما  معي،  للتعاقد  الأندية 
اأتلتيكو  كلوب،  را�سينج  يف  كنُت 
لكني  منها،  واحًدا  كان  مدريد 
اإنرت  يف  هنا  بوجودي  �سعيد 
بالطبع  »اَمل  ميالن«وختم: 
للمنتخب  ا�ستدعائي  يتم  اأن 
الذي  الهدف  هو  هذا  الوطني، 
التاأقلم  باإمكاين  لنف�سي،  و�سعته 
واأمتنى اأن اأقوم بعمل جيد داخل 

وخارج امللعب«.

اأو�ضبينا ين�ضم لقائمة 
نابويل يف مواجهة الت�ضيو

قرر كارلو اأن�سيلوتي، املدير الفني 
دافيد  الكولومبي  �سم  لنابويل، 
اأو�سبينا، القادم موؤخًرا من اآر�سنال، 
لقائمة الفريق التي ت�ستعد خلو�ش 
اجلديد،  املو�سم  يف  مباراة  اأول 
اأمام لت�سيو، وذكر موقع »فوتبول 
�سافر  اأو�سبينا  اأن  اإيطاليا«، 
القطار  على  زمالئه،  باقي  مع 
ظل  يف  روما،  للعا�سمة  املتوجه 

ملعب  على  �ستقام  املباراة  اأن 
انتقاله  اأو�سبينا  واأكمل  الأوملبيكو 
قبل  الأخرية  الدقائق  يف  لنابويل، 
ال�سيفية  النتقالت  �سوق  اإغالق 
ر�سمًيا  لعبًا  لي�سبح  اإيطاليا،  يف 
�سبيل  على  مو�سم  ملدة  لنابويل، 
بنهاية  ال�رصاء  خيار  مع  الإعارة، 
يخو�ش  اأن  املتوقع  ومن  املو�سم 

اأو�سبينا املواجهة اأ�سا�سيا.
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الثنائي  تاأهيل  ر�سميا  تاأّكد 
للعب  وحمرون  اأمعو�ش  املغرتب 
القبائل  �سبيبة  فريق  �سفوف  يف 
املقبلة،  اجلولة  مباراة  ابتداء من 
الديربي  النادي  يخو�ش  اأين 
الأ�سواء  اإىل  يعود  الذي  القبائلي 
ال�ساعد  مواجهة  يف  جمددا 
املقررة  بجاية  مولودية  اجلديد 
هذا  ويف  احلايل،  ال�سبوع  نهاية 
ورقة  ال�سبيبة  اإدارة  تلقت  ال�سدد 
اخلروج لالعبني امل�ستقدمني هذا 
الحتادية  من  ال�سيفي  املركاتو 
الفرن�سية لكرة القدم وهما اللذان 
كانا حمرتفان يف الأق�سام ال�سفلى 
و�سعية  بقيت  بينما  بفرن�سا، 
الالعبني في�ستون و�سالمة غام�سة 
ومل يتم ت�سوية و�سعيتهما، اأين مل 
يتلقى الفريق ورقة خروجهما من 
والفرن�سية  العراقية  الحتاديتني 
يكونا  لن  وبالتايل  التوايل  على 

القبائلي  الديربي  بلعب  معنيني 
وتنتظر  الأ�سطر،  هذه  كتابة  حلد 
اإدارة الرئي�ش �رشيف مالل و�سول 
ورقة خروج الثنائي الأخري يف اأية 
حلظة. يف املقابل، عرفت ح�سة 
اأول  م�ساء  جرت  التي  ال�ستئناف 
الذي  التعداد  اأغلب  ح�سور  اأم�ش 
قيادة  حتت  حيثياتها  يف  �سارك 
الطاقم  على   الأول  امل�سوؤول 

داما�ش،  باتريك  الفرن�سي  الفني 
ومل تعرف �سوى غياب بوخن�سو�ش 
الذي يعاين من الإ�سابة واحلار�ش 
بن بوط الذي تلقى ال�سوء الأخ�رش 
احل�سة  جرت  فيما  للغياب، 
اول  ملعب  على  لأم�ش  التدريبية 
كانت  والتي  وزو  بتيزي  نوفمرب 

مفتوحة اأمام الأن�سار.
م٫�س

م٫�س

قبل  للت�سكيلة  املعنويات  ورفع 
اجل  من  املغرب  نحو  ال�سفر 
احل�سني  الدفاع  مقابلة  خو�ش 
اجلديدي حت�سبا لدور جمموعات 
ومل  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
يف  املولودية  لعبي  اأداء  يكن 
بعيدين  ظهروا  والذين  امل�ستوى 
منتظرا  كان  الذي  امل�ستوى  عن 
منهم باعتبار اأنهم مل يقدموا �سيئا 
هزيلة  لعبهم  طريقة  وكانت  يذكر 
ي�ستحقوا  ومل  امل�ستوى  ودون 
يعود  الذي  الو�سع  وهو  الفوز، 
يعاين  الذي  والإرهاق  التعب  اإىل 
م�ساركاته  ب�سبب  النادي  منه 
مباريات  اأربع  وخو�سه  اخلارجية 
وكاأ�ش  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  يف 
العرب لالأندية البطلة الأمر الذي 
الالعبني  بال�سلب على مردود  اثر 
وجعلهم  الأخ�رش  امل�ستطيل  فوق 

ل يتمكنون من اخلروج بالفوز.
النادي  وفد  اأمي  تنقل  لالإ�سارة 
العا�سمي اأم�ش اإىل مدينة اجلديدة 
ال�ستعداد  اأجل  من  املغربية 
احل�سني  الدفاع  اأمام  للمقابلة 
الطاقم  اليوم  ي�رشع  اأين  اجلديد، 

يف  كازوين  املدرب  بقيادة  الفني 
التح�سري اجلدي للموعد و�سيكون 
تدريبية  ح�س�ش  ثالثة  اأمامهم 
ال�سبت  للمقابلة املربجمة  حت�سبا 

املقبل. 

كازوين:

اجلزائر  مولودية  مدرب  اأعرب 
بالتعادل  برنارد كازوين عن ر�ساه 
املباراة  يف  اأ�سباله  حققه  الذي 
التي خا�سوها بالداربي العا�سمي 
املدرب  وبرر  بارادو،  نادي  اأمام 
ال�سلبية  بالعوامل  الأمر  الفرن�سي 
اجل  من  اأ�سباله  على  اأثرت  التي 
ظل  يف  اأف�سل،  نتيجة  حتقيق 
يعانون منه  الذي  التعب والإرهاق 
وخو�سهم  الربجمة  كثافة  ب�سبب 
املناف�سة  �سمن  مباريات 
انطالق  مع  بالتزامن  اخلارجية 
كازوين  واأ�ساف  الوطنية،  البطولة 
يف ت�رشيحات اإعالمية عقب نهاية 
املواجهة اأن عامل الغيابات الذي 
ال�ستفادة  بعدم  ت�سكيلته  �رشب 
ب�سبب  لعبني  اأربعة  خدمات  من 
واخلروج  الإ�سابة  معاناتهم 

ال�سطراري للقائد عبد الرحمان 
ح�سود يف ال�سوط الأول بعد تلقيه 
ال�سلبي  التاأثري  له  كان  الإ�سابة 
اأر�سية  فوق  الالعبني  اأداء  على 
اأجل  امليدان و�سعب مهمتهم من 
تطبيق طريقة اللعب التي اعتادوا 

اللعب بها.
التاأثر  اأن  املتحدث  واأو�سح 
يف�سلون  جعلهم  لالعبني  البدين 
الذي  الريتم  حول  الن�سياق  يف 
اللعب  يف  بارادو  لعبو  اعتمده 
هدفا،  ي�ستقبلون  جعلهم  ما  وهو 
مو�سحا اأن هذا الأمر ل يثري القلق 
بالن�سبة له لأنه ميلك الوقت الكايف 
واكت�ساب  احللول  اإيجاد  اأجل  من 
اإىل  تدريجيا  للعودة  الكايف  الوقت 

م�ستواهم مع مرور اجلولت.
كازوين  عرب  مت�سل،  مو�سوع  يف 
التعب  عاملي  تاأثري  من  تخوه  عن 
قبل  لعبيه  على  �سلبا  والإرهاق 
الدفاع احل�سني اجلديدي،  مباراة 
وهم الذين لعبوا مباريات قوية اأمام 
تي بي مازميبي والرفاع البحريني، 
م�ستطردا اأنه �سوف يقوم باختبار 
اأجل  الأكرث جاهزية من  الت�سكيلة 

لعب مباراة ال�سبت املقبل.

�لت�سكيلة غادرت �أم�س نحو �ملغرب للتح�سري للدفاع �حل�سني �جلديدي
الإرهاق والتعب يحرم مولودية اجلزائر من انطالقة قوية بالبطولة
�سجل فريق مولودية �جلز�ئر بد�ية متعرثة يف �لبطولة �لوطنية بعد �كتفائه بالتعادل �أمام نادي بار�دو 
حل�ساب �جلولة �لفتتاحية من �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم، �أين جنا �لنادي �لعا�سمي من �ل�سقوط يف 
فخ �لهزمية بعدما �أنقذه �لهد�ف وليد در�رجة بت�سجيل هدف �لتعادل عرب ركلة جز�ء، وهي �لنتيجة 

�لتي �أغ�سبت �لأن�سار �لذين تنقلو� بقوة �إىل ملعب 5 جويلية من �أجل �لوقوف �إىل جانب �لالعبني يف �أول 
خرجاتهم بالبطولة �لوطنية

عودة عبيد تريح 
عمر�ين و�إ�سابات لعمري 

تخلط �حل�سابات

ال�ضيا�ضي 
ينذر الكابا 

 بثنائية 
 يف ودية 

�ضباب ميلة
حقق فريق �سباب ق�سنطينة فوزا 
مفيدا من الناحية املعنوية خالل 
خا�سها  التي  الودية  املباراة 
نادي  اأمام  اأم�ش  اأول  اأم�سية 
حامية  ملعب  على  ميلة  �سباب 
املدرب  ا�ستغل  حيث  بوزيان، 
الفر�سة  عمراين  القادر  عبد 
جو  يف  اأ�سباله  اإبقاء  اأجل  من 
فازوا  كانوا  الذين  املناف�سة وهم 
يف اجلولة الفتتاحية من املو�سم 
الكروي اجلديد على ح�ساب ن�رش 
النت�سار  جاء  حيث  داي،  ح�سني 
بثنائية نظيفة على ح�ساب �سباب 
اأجل  من  اأوك�سجني  جرعة  ميلة 
الفارط  املو�سم  بطل  موا�سلة 
على  للمحافظة  القوية  انطالقته 
و�سهدت  الوطنية،  البطولة  لقب 
اأمني  الالعب  عودة  املواجهة 
بعدما  املناف�سة  اأجواء  اإىل  عبيد 
الن�رشية،  لقاء  عن  غاب  كان 
�سفحة  طوى  الالعب  اأن  ويبدو 
الحرتاف والرغبة يف اللعب لدى 
طلبت  التي  اخلليجية  الفرق  احد 
خدماته خالل املركاتو ال�سيفي، 
الطاقم  لرتيح  عودته  جاءت  اأين 
عمراين  املدرب  بقيادة  الفني 
الذي كان عرب عقب لقاء الن�رشية 
حربة  راأ�ش  غياب  من  قلقه  عن 
حقيقي بعد الفر�ش العديدة التي 
املن�رشم  اجلمعة  اأ�سباله  �سيعها 
مقنع  فوز  ت�سجيل  وتفويتهم 
ومريح. وكان عودة عبيد املوفقة 
قد اأثمرت بت�سجيله الهدف الثاين 
بن  زميله  افتتح  بعدما  لفريقه 
ال�سوط  يف  الت�سجيل  باب  عيادة 
الأول، بينما �ساعف لعب احتاد 
قبل  النتيجة  ال�سابق  احلرا�ش 
املقابلة  نهاية  على  دقائق  ع�رش 
ال�سوط  يف  �سيع  كان  الذي  وهو 
حار�ش  تاألق  جزاء  ركلة  الثاين 
املناف�ش يف الت�سدي لها برباعة، 
جيد  ا�ستعداد  عن  اأبان  حيث 
اأجل  من  وعاي�سي  جعبوط  رفقة 
اجلاهزية للخرجة التي تنتظرهم 
ملواجهة  الأ�سبوع  هذا  نهاية 
ال�ساعد اأهلي برج بوعريريج على 
الودية  الأخري، وتكون هذه  ملعب 

اإنذارا من ت�سكيلة 

»�ل�سيا�سي« للمناف�س 
�لرب�يجي حول ��ستعد�ده 

ملو��سلة حتقيق �لنتائج 
�ليجابية.

تلقي  الودية  املواجهة  و�سهدت 
اإ�سابة  لعمري  علي  �سيد  الالعب 
انطالق  على  �ساعة  ربع  بعد 
اأخلطت  والتي  الثاين  ال�سوط 
ورغم  حيث  عمراين،  ح�سابات 
اإل  خفيفة  بدت  الإ�سابة  اأن 
مغادرة  اإىل  ا�سطر  الالعب  اأن 
الفحو�سات  انتظار  يف  امليدان 
للتعرف  يخو�سها  التي  الطبية 
واإمكانية  الإ�سابة  نوعية  على 

غيابه عن مواجهة اأهلي الربج.
م٫�س

ح�سة �ل�ستئناف عرفت غياب بوخن�سو�س و�حلار�س بن بوط

اأمعو�ش وحمرون موؤهالن اأمام املوب �ضالمة وفي�ضتون ينتظران

جوفنتو�ش يوجه �ضفعة لريال مدريد

نادي  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ا من ريال  جوفنتو�ش رف�ش عر�سً
البيانكونريي  جنم  ل�سم  مدريد 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
»توتو  �سحيفة  وقالت  اجلارية، 
�سبورت« الإيطالية اأم�ش اإن نادي 
ا من ريال  جوفنتو�ش رف�ش عر�سً
البو�سني  الالعب  ل�سم  مدريد، 
 60 مقابل  بيانيت�ش  مرياليم 
مليون يورو، وذكرت ال�سحيفة اأن 
جوفنتو�ش وجه �سفعة قوية لريال 
عقد  جتديد  قرر  بعدما  مدريد 
الالعب البو�سني حتى عام 2021.

بجانب  بيانيت�ش  ا�سم  وطرح 
الكانتارا  تياغو  الإ�سباين 
بعد  مدريد،  لريال  لالن�سمام 
رحيل الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�ش 
ت�سيل�سي  اإىل  الأخري  �سفوف  عن 
الإعارة،  �سبيل  على  الإجنليزي 
بر�سلونة  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 

امللكي،  للنادي  التاريخي  الغرمي 
بيانيت�ش،  ل�سم  اأي�سا  ي�سعى  كان 
ال�سفقة  اإمتام  عن  تراجع  ولكنه 
بعد اأن طلب جوفنتو�ش احل�سول 
على 80 مليون يورو مقابل التخلي 

عن الالعب.
كرة  مع  م�سواره  بيانيت�ش  وبداأ 
القدم بني �سفوف قطاع النا�سئني 
�سعد  حتى  الفرن�سي  ميتز  بنادي 
مو�سم  يف  الأول  الفريق  اإىل 
احلني  ذلك  ومنذ   ،2008-2007
عن  البو�سني  الالعب  يتوقف  مل 
التطور فنيا حتى التحق ب�سفوف 
اأوملبيك ليون يف 2008 ثم روما يف 
اليويف  اإىل  ينتقل  اأن  قبل   ،2011
يف 2016، وفاز بيانيت�ش مع نادي 
ال�سيدة العجوز بلقبني يف الدوري 
اأي�سا يف بطولة  ولقبني  الإيطايل، 

الكاأ�ش املحلي.
م٫�س

حرمان 3 لعبني من لعب مبار�ة و�حدة

اإنذار للكابا قبل توقيع عقوبة 
احلرمان من اجلمهور

للرابطة  الن�سباط  جلنة  وجهت 
اإنذارا  القدم  لكرة  املحرتفة 
لفريق اأهلي برج بوعريريج ب�سبب 
النارية  لالألعاب  اأن�ساره  ا�ستعمال 
التي اأ�سعلوها خالل املقابلة التي 
الفارط  الأ�سبوع  نهاية  خا�سوها 
مولودية  اأمام  القواعد  خارج 
من  الأوىل  اجلولة  �سمن  وهران 
خرج  حيث  الوطنية،  البطولة 
اجتماع اأع�ساء اللجنة الذي جرى 
اأول اأم�ش بقرار توجيه اإنذار للكابا 
من  باحلرمان  العقوبة  توقيع  قبل 
نف�ش  تكرار  حال  يف  اجلمهور 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  ال�سيناريو 
احلذر  بتوخي  مطالبا  اجلمهور 
فريقهم  بلعب  عقوبة  اأي  لتفادي 

اأمام مدرجات �ساغرة.
ثالثة  معاقبة  متت  املقابل،  يف 
مباريات  خملفات  من  لعبني 
بعدم  املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية 
ويتعلق  واحدة  مباراة  يف  اللعب 
الأمر بكل من وليد عالتي و�سم�ش 
ح�سني  ن�رش  لعبا  حراق  الدين 
لعب  زواتري  الكرمي  وعبد  داي 
العقوبات  وهي  بلعبا�ش،  احتاد 
التقرير  ب�سبب  ت�سليطها  مت  التي 
باحتجاجهم  احلكام  و�سعه  الذي 
وهي  التحكيم،  قرارات  حول 
من  الثالثي  حترم  التي  العقوبة 
خو�ش مباريات اجلولة الثانية من 

البطولة الوطنية.
م٫�س



 �أن�صيلوتي �أمام حتد �صعب
 يف مهمته �جلديدة باإيطاليا
ي�ستعد نابويل، لتفتتاح م�سواره باملو�سم اجلديد للدوري الإيطايل، عندما يلتقي 

بنظريه لت�سيو، على ملعب الأوملبيكو، �سمن مناف�سات اجلولة الأوىل من امل�سابقة، 
اأم�س ال�سبت  نابويل �سيبداأ مناف�سات املو�سم اجلديد، برغبة يف اجتياز العديد من 

التحديات وال�سعوبات، بعدما ظهر الفريق ب�سكل جيد يف املو�سم املا�سي، والذي جنح 
فيه يف مناف�سة يوفنتو�س، حتى الأمتار الأخرية من البطولة على لقب ال�سكوديتو.

واأجرى فريق اجلنوب، بع�س التغيريات يف ال�سيف احلايل، مقارنة باملو�سم املا�سي، 
خا�سة بعد رحيل ماوري�سيو �ساري، املدير الفني ال�سابق، والذي انتقل لت�سيل�سي 

الإجنليزي، وتوىل كارلو اأن�سيلوتي، القيادة الفنية بدلً منه.

قيادة جديدة

عقب نهاية املو�سم املا�سي، �سهد الفريق العديد من التغيريات، بعدما قرر اأوريليو 
دي لورينتي�س، رئي�س نابويل، اإقالة ماوري�سيو �ساري، بالرغم من قيادة الأخرية للفريق 

ملناف�سة يوفنتو�س، على لقب ال�سكوديتو حتى الرمق الأخري وقرر دي لورينتي�س، تعيني 
كارلو اأن�سيلوتي، مديًرا فنًيا للفريق، لي�ستعد املدرب الإيطايل املخ�رضم، خلو�س حتد 
جديد، بعدما درب اأندية القمة يف م�سريته مثل )ريال مدريد، بايرن ميونخ، يوفنتو�س، 

ميالن، باري�س �سان جريمان وت�سيل�سي( وبالرغم من ال�سكل اجليد الذي ظهر عليه 
نابويل يف املو�سم املا�سي، اإل اأنه يف الفرتة التح�سريية، وحتت قيادة اأن�سيلوتي، ظهر 

الفريق مهلهاًل متاًما، وعانى من الكثري من امل�سكالت، خا�سة على م�ستوى الدفاع 
وحرا�سة املرمى وي�سعى اأن�سيلوتي للظهور ب�سكل جيد يف اأوىل مبارياته مع نابويل، يف 

املو�سم اجلديد.

مريكاتو �ضعيف

بالرغم من اأن نابويل، حافظ بن�سبة كبرية على قوام الفريق الأ�سا�سي، اإل اأنه افتقد 
اأحد اأهم العنا�رض بعد رحيل جورجينيو، لعب و�سط الفريق اإىل ت�سيل�سي، ورحيل بيبي 

رينا، حار�س الفريق الأ�سا�سي لنادي ميالن.
ومل يقم نابويل، ب�سوق انتقالت قوي، بالرغم من تعاقده مع جنم بولونيا، �سيموين 

فريدي، وفابيان رويز، من ريال بيتي�س وكيفن مالكويت، ظهري اأمين ليل الفرن�سي، اإل اأن 
الفريق اأمت تعاقدات �سعيفة على م�ستوى حرا�سة املرمى.

فتعاقده نابويل مع كارنيزي�س واأليك�س مرييت، حار�سا اأودينيزي، وخالل الفرتة 
التح�سريية، مل يظهر الأول بال�سكل املنتظر، بينما �سيغيب الثاين عن مباريات الفريق 
الأوىل لالإ�سابة، لي�سم النادي ديفيد اأو�سبينا، حار�س اآر�سنال، يف الدقائق الأخرية قبل 
نهاية فرتة النتقالت واإىل جانب حرا�سة املرمى، مل يقم النادي ب�سم عنا�رض للخط 
الدفاعي اأو الهجومي، واكتفى الفريق بالعنا�رض التي خا�ست املو�سم املا�سي، على 

عك�س الأندية الإيطالية الكربى، التي جنحت يف تدعيم دكة البدلء، ا�ستعداًدا ملو�سم 
قوي.

وخالل م�سوار اأن�سيلوتي مع اأندية اإيطاليا، يف اأوىل مبارياته بالدوري مع الأندية التي 
توىل تدريبها، متكن من حتقيق الفوز يف مباراتني وتعادل يف الثالثة، فحقق مع بارما 

فوًزا على نابويل )3-0(، ومع يوفنتو�س، فاز على بيات�سينزا )2-0(، وتعادل برفقة ميالن 
اأمام بيات�سينزا )0-0(.

واأمام اأن�سيلوتي، العديد من التحديات ال�سعبة التي �ستبداأ مع انطالق م�سوار الفريق، 
يف املو�سم اجلديد، اأبرزها البداية اجليدة خا�سة واأن مواجهة لت�سيو تعد ذات طابع 

خا�س، نظًرا لقوة الفريقني.

�صتوتغارت يفتح باب �لرحيل �أمام بطل 
�لعامل

فتح مايكل ري�سكه، املدير الريا�سي ل�ستوجتارت، باب الرحيل اأمام جنم الفريق، خالل 
من  اهتمام،  بوجود  �سابقة،  �سحفية  تقارير  واأفادت  اجلارية  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
قبل بايرن ميونخ بطل اأملانيا، بخدمات  الفرن�سي بنيامني بافارد وقال ري�سكه، خالل 
ت�رضيحات نقلها موقع »�سبورت 1« الأملاين: »نرغب بالتاأكيد يف بقاء بافارد معنا، ول 
اأراد  لبيعه«واأ�ساف: »بافارد هو لعب لالأندية الكبرية، واإذا  اأي دوافع اقت�سادية  توجد 
الرحيل واأ�رض على ذلك، وهو ما مل يحدث حتى الآن، �سوف نفكر يف الأمر حال تلقينا 
عر�سا مالًيا منا�سبا«وتاألق بافارد مع املنتخب الفرن�سي هذا ال�سيف يف نهائيات مونديال 

رو�سيا، و�ساهم يف ح�سد الديوك اللقب الثاين يف تاريخهم.

ي�ستعد  جديد،  مو�سم 
كري�ستيانو  الربتغايل 
هذه  لكن  خلو�سه،  رونالدو 
املرة بقمي�س خمتلف، عما 
الت�سع  املوا�سم  يف  ارتداه 
من  انتقل  بعدما  املا�سية، 
يوفنتو�س،  اإىل  مدريد  ريال 
وان�سم  احلايل  ال�سيف  يف 
يف  للبيانكونريي،  رونالدو 
 100 قيمتها  بلغت  �سفقة 
ميتد  وبعقد  يورو،  مليون 
مقبلة،  �سنوات   4 حتى 
�سيح�سل خاللها على راتب 
يف  يورو  مليون  بـ30  مقدر 
واأحدث  الواحد  املو�سم 
لليويف،  رونالدو  ان�سمام 
الأنظار  ولفت  كبرية،  �سجة 
ليبداأ  الكالت�سيو،  اإىل  اأكرث 
اأمام  مبارياته  اأوىل  الدون 
كييفو فريونا، و�سط متابعة 
للواجهة،  متوقعة،  كبرية 
ويواجه  اأم�س   تنطلق  التي 
من  العديد  كري�ستيانو، 
التحديات يف بداية م�سواره 
مع ال�سيدة العجوز، ير�سدها  

يف التقرير الآتي:

البداية املثالية

للظهور  رونالدو  يحتاج 
اأوىل  يف  مميز  ب�سكل 
يوفنتو�س،  مع  مبارياته 
مثلما فعل من قبل مع ريال 
مدريد، بعدما ان�سم للنادي 
يف �سيف 2009، ومتكن من 
يف  الأول  هدفه  ت�سجيل 
امللكي  مع  مبارياته  اأوىل 
ديبورتيفو  اأمام  بالدوري، 
التي  ال�سجة  ومع  لكورونيا 
اأحدثها رونالدو، بان�سمامه 
تنتظر  للبيانكونريي، 
الدون،  انفجار  اجلماهري 
بالقمي�س  مبارياته  اأوىل  يف 

الأبي�س والأ�سود.

لقب الهداف 
»كابوكانونريي«

التي  التحديات  اأهم  اأحد 
الربتغايل،  النجم  تواجه 
الدوري،  هداف  لقب  هي 
القوية  املناف�سة  ظل  يف 
الكالت�سيو،  ي�سهدها  التي 
من  كبري  عدد  لوجود  نظًرا 

املهاجمني البارعني.
املا�سية،  فاملوا�سم 
من  العديد  تتويج  �سهدت 
الهداف،  بلقب  املهاجمني 
�رض�سة  مناف�سة  عن  ف�سال 
ففي  لعب،  من  اأكرث  بني 
»اإنرت«،  اإيكاردي  ظل تواجد 
جونزالو  »روما«،  دجيكو 
اأندريا  »ميالن«،  هيجواين 
دراي�س  »تورينو«،  بيلوتي 
مريتينز »نابويل«، بالإ�سافة 
ال�رضاع  �سي�سبح  لرونالدو، 

ناريا يف املو�سم اجلديد.

اأبطال  دوري 
اأوروبا:

الكروي  املو�سم  بداية  مع 
يوفنتو�س،  يعي�س  اجلديد، 
الكبري،  الطموح  من  حالة 
اأبطال  بدوري  للظفر 
ان�سمام  اأوروبا، خا�سة بعد 
رونالدو، حيث ي�سعى النادي 
للفوز باللقب الذي يغيب عن 

النادي منذ 22 عاًما.
ان�سمام رونالدو، ليوفنتو�س، 
طموحات  �سقف  رفع 

ومديري  وجهاز  لعبي 
البيانكونريي، خا�سة يف ظل 
الهداف  هو  كري�ستيانو  اأن 
بر�سيد  للبطولة  التاريخي 

120 هدًفا.

لقب الدوري 
الإيطايل

رونالدو  اأن  املعروف  من 
املجد  عن  يبحث  ما  دائًما 
توج  اأن  فبعد  ال�سخ�سي، 
الإجنليزي  الدوري  بلقب 
ثم  يونايتد  مان�س�سرت  مع 
ريال  مع  الإ�سباين  الدوري 
هدًفا  اأمامه  اأ�سبح  مدريد، 
بالدوري  الفوز  وهو  اَخًرا 
الإيطايل، لي�سبح اأول لعب 
يفوز بهذه الدوريات الثالثة 
جمتمعة وبالإ�سافة لالإجناز 
يوفنتو�س،  يعول  ال�سخ�سي، 
يف  رونالدو  قدرات  على 
ملوا�سلة  الفريق  قيادة 
خالل  من  الرائع،  ال�سجل 
التتويج باللقب للمرة الثامنة 
على التوايل، وموا�سلة ك�رض 

الأرقام القيا�سية.
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لوبيتيغي ال يريد »حرق« العب ريال مدريد
مدريد،  لريال  الفني  املدير  لوبيتيغي،  غولني  يتجه 
يف  للفريق  املن�سم  النجم،  على  العتماد  عدم  اإىل 
ال�سيف اجلاري واأكدت �سحيفة »ماركا«، اأن املدرب 
الإ�سباين، ل ينوي ا�ستعجال الدفع باجلناح الربازيلي 
بذلك  القيام  يف�سل  بل  جونيور،  فيني�سيو�س  ال�ساب 
عدم  من  انده�سوا  الكثريين،  اأن  واأ�سافت  تدريجًيا 
م�ساركة فيني�سيو�س يف ال�سوبر الأوروبي، مو�سحة اأن 
املدرب يتابع عن كثب تطور الربازيلي، وهو �سعيد 
بعمله، لكنه يريد العناية به وعدم حتميله م�سوؤولية 
يريد  ل  لوبيتيجي  اأن  وتابعت  احلد  عن  زائدة 
الالعب  يتاأقلم  اأن  اإىل  ويتطلع  فيني�سيو�س،  »حرق« 
الأوروبي،  ال�سوبر  اأن  الإ�سباين  وراأى  ف�سيًئا،  �سيًئا 
النوع من  اأكرث خربة يف هذا  اآخرين  اأن�سب لالعبني 

املعارك.
واأمتت باأن هناك عالقة جيدة بني الالعب البالغ من 
اأن  الربازيلي  يعلم  حيث  واملدرب،  عاًما،   18 العمر 
متاما  ويوؤمن  ال�سباب،  من  العديد  مع  عمل  جولني 

بالإر�سادات التي ي�سعها له الإ�سباين.

»كابوكانونريي« و�الأبطال �أهم حتديات رونالدو مع يوفنتو�س
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»احلب والفقر وال�سخرية« 

ثالثية عرو�ض اأفالم عيد الأ�صحى مب�صر 
�أفالم عيد   ي�سهد �سباق مو�سم 
يف  �ل�سينما  بدور  �لأ�سحى 
ا لـ8 ق�س�ص، تدور  م�رص، عرو�سً
و�ل�سخرية  و�حلب  �لفقر  بني 
�سباًقا  �سنوًيا،  م�رص  وت�سهد 
بـ«كعكة«  للفوز  �لأعياد  قبيل 
�لتي  �لعر�ص،  بدور  �مل�ساهدة 
تلك  يف  �إقباًل  ت�سهد  ما  عادة 
مو�سم  يف  ويتناف�ص  �لفرت�ت 
�أفالم   8 �ملقبل،  �لأ�سحى  عيد 
�ملا�ص«  »تر�ب  وهي:  م�رصية، 
ومنة  يا�سني  �آ�رص  للفنانني 
وخالد  �لكدو�نى  وماجد  �سلبى 
بطولة  و«�لديزل«  �ل�ساوى، 
و«�لكوي�سني  رم�سان،  حممد 
)�جليدين(« بطولة �أحمد فهمي 
وح�سني فهمي ،وكذلك »�لبدلة« 
تامر  �ملطرب  وبطولة  ق�سة 
طارق  بطولة  و«122«  ح�سنى، 
قدمية  )�أ�سياء  و«بيكيا«  لطفي، 
بطولة  عنها(  �ل�ستغناء  ميكن 
حممد رجب، و«بنى �آدم« بطولة 
ويو�سف  �ل�رصبيني  دينا  �لفنانة 
�جلمعة«  و«�سوق  �ل�رصيف، 

بطولة عمرو عبد �جلليل. 

وجبة �سينمائية 
متنوعة 

تدور  �لتي  �لق�س�ص  وتنوعت 
�مل�رصية،  �لأفالم  حولها 
عدد  �أكرب  جذب  حتاول  �لتي 
ت�سويقية  بني  �جلمهور،  من 
�ملهم�سني  وحياة  وكوميدية 
ت�سويقي  �ملا�ص«  »تر�ب  ،ففيلم 
رو�ية حتمل  مبني على  غام�ص 
�ل�ساب  للكاتب  �ل�سم  نف�ص 
ت�سل  مر�د،  �أحمد  �ل�ساعد 
ذورة �أحد�ثها عقب جرمية قتل 
فيلم  �أما  �حلبكة  تلهب  غام�سة 
»�لديزل« فيدور يف �إطار �سعبي، 
بطل  حياة  على  �ل�سوء  يُ�سلط 
�لفيلم يف منطقة �سعبية وحبيبته 
وتطلعاتهما ،وحتكم �لإثارة فيلم 
�لأحد�ث  تدور  حيث   ،»122«
قتل  بجرمية  طبيب  �تهام  حول 
�إثبات  ويحاول  يرتكبها،  مل 

بر�ءته منها ب�ستى �لطرق. 
كتب  �لذي  »�لبدلة«،  فيلم  �أما 
ح�سنى  تامر  �ملطرب  ق�سته 
مفارقات  حول  �أحد�ثه  تدور 
�أثناء  �ل�رصطة  ل�سابط  �ساخرة 
عمله على �أحد �مللفات �لأمنية 
،فيما تدور �أحد�ث فيلم »بيكيا« 
يحاول  لباحث  ق�سة  حول 
بعد  �لذ�كرة  بفقد�ن  �لتظاهر 
تو�سل  خطري  علمي  �كت�ساف 
�إليه، حلني �إمتامه لتاليف موؤ�مرة 

عليه. 

�جلمعة«  »�سوق  فيلم  ويقتحم 
�ل�سوق  �لفقر�ء يف منطقة  عامل 
ويُ�سلط  �ملعروف،  �لأ�سبوعي 
�ملهم�سني  حياة  على  �ل�سوء 
وحياتهم  �ملناطق،  هذه  يف 
�ل�سخ�سية وتعامالت �لتجار مع 
�لعمالء ،�أما �ل�سخرية فحا�رصة 
ويدور  »�لكوي�سيني«،  فيلم  يف 
حول رجل يهتم جًد� ببيته، وبكل 
�أ�رصته،  مع  ويعي�ص  تفا�سيله 
فيما تدور ق�سة فيلم »بنى �آدم« 

يف �إطار بولي�سي مثري. 

تراجع وا�ستثناءات 

�مل�رصي،  �ل�سينمائي  �لناقد 
�أفالم  �أن  يرى  كمال،  حممد 
على  حتتوي  ل  �لأ�سحى  عيد 
حدود  جتاوز  له  يتوقع  فيلم 
�ستزيد  لكنها  �لإير�د�ت؛ 
قال   ، حديث  ،ويف  عام  ب�سكل 
�رتفاع  �ملرجح  من  �إنه  كمال، 
لأ�سباب  �لإير�د�ت،  م�ستوى 
من  �أكرث  عدد  تو�جد  بينها  من 
�لنجوم، خالًفا للمو�سم �ملا�سي 
�حلايل  �ملو�سم  �أن  ،و�أو�سح، 
�ل�رصيف،  يو�سف  عودة  ي�سهد 
وتامر ح�سنى، وحممد رم�سان، 
يا�سني  و�آ�رص  فهمى،  و�أحمد 
�لذى  �ملا�سى،  �لعام  عك�ص 

�قت�رص على �أحمد عز منفرًد�. 
تنح�رص  �أن  كمال،  وتوقع 
»بني  �أفالم  بني  �ملناف�سة 
يو�سف  عودة  ي�سهد  �لذى  �آدم«، 
�سنو�ت،  بعد  لل�سينما  �ل�رصيف 
على  يعتمد  �لذى  و«�لبدلة« 
جلمهور  حمببة  �ستكون  تركيبة 
ح�سني،  و�أكرم  ح�سنى  تامر 
�ملا�ص« معتمًد�  »تر�ب  و�لثالث 
على �لنجاح �لكبري �لذى حققته 
�لفيلم  عنها  �ملاأخوذ  �لرو�ية 

جناح  �أن  ،ورجح  مر�د  لأحمد 
�ملمثل حممد رم�سان، �ملو�سم 
�نتقاد�ت  �ستقيده  �حلايل، 
يتعر�ص لها على مو�قع �لتو��سل 
�أغنيتيه  ب�سبب  �لجتماعي 
�لتي  �مللك«،  و«�أنا  و�ن«،  »منرب 
»غروًر�  حتمل  �لبع�ص  �عتربها 
من جانبه«، وهو ما نفاه �لأخري 

مر�ًر�. 
�لوحيد يف  �ل�ستثناء  �أن  و�عترب 
 »122« فيلم  �حلايل،  �ملو�سم 

�لذي  �جلهيني  �سالح  ملوؤلفه 
�ملخرج  مع  جناحات  حقق 
طارق �لعريان من خالل فيلمي 
»�خللية« �إنتاج عام 2017، و«ولد 
،و�أو�سح   2015 عام  �إنتاج  رزق« 
فيلمه  يف  يعتمد  �جلهيني،  �أن 
�لبطولة  على   »122« �جلديد 
�جلماعية لأربعة ممثلني يحبهم 
لطفي  طارق  هم:  �جلمهور، 
و�أحمد �لفي�ساوي و�أحمد د�وود 

و�أمينة خليل.

 اختتام مهرجان قرطاج الدويل 
بعر�ض »24 عطر« الوطني

�أ�سدل ليلة �جلمعة/�ل�سبت �ل�ستار على فعاليات �لدورة �لر�بعة 
و�خلم�سني من مهرجان قرطاج �لدويل بعر�ص »24 عطر« 

للمو�سيقار وعازف �لبيانو �لتون�سي حممد علي كمون و�نطلق 
�ملهرجان، �لذي قدم 22 عر�سا بامل�رصح �لروماين بقرطاج، 

يوم 13 جويلية �ملن�رصم.
»24 عطر« يعترب عر�سا مو�سيقيا فرجويا �سخما من حيث 

�لكم و�لكيف ،فلقد �سارك فيه �أكرث من 60 فنانا بني عازفني 
ومن�سدين من �أورك�سرت� و�أ�سو�ت �أوبر� تون�ص بالإ�سافة �إىل 

ر�ق�سني تون�سيني.
عر�ص ��ستثنائي �سافر باجلمهور يف رحلة فنية متعددة 

�ملالمح جابت 24 حمافظة تون�سية لتقدم موروثا متنوعا 
من �لذ�كرة �ل�سعبية للمو�سيقى �لتون�سية هذ� �لعر�ص ،�لذي 

��ستغرق حت�سريه نحو 3 �سنو�ت من �لبحث و�لكت�ساف ،قدم 
ف�سيف�ساء متنوعة من �ملوروث �ل�سفاهي للجهات �لتون�سية 

بتوزيع مو�سيقي جديد وروؤية فنية متجددة جمع هذ� �لعر�ص 
كل �لألو�ن �ملو�سيقية �لتي �سكلت �ملدونة �ملو�سيقية 

�لتون�سية من مو�سيقى عربية و�أندل�سية وبربرية و�إفريقية.
وتاألف �لعر�ص من 24 قطعة مو�سيقية منق�سمة على 6 ف�سول 

، فكل ف�سل يحمل لونا مو�سيقيا مييز مناطق �ل�سمال و�لو�سط 
و�جلنوب عن غريها 24 عطر ك�رص �حلو�جز �لثقافية بني 

�جلهات �لتون�سية ،فمحمد علي كمون مًل �سمل �لتون�سيني من 
جديد من خالل هذ� �لعر�ص. يف عر�ص 24 عطر ل حتتاج 

لقطع تذكرة و�ل�سفر �إىل خمتلف مناطق �جلمهورية لكت�ساف 
�ملوروث �لثقايف للجهات.

فبمجرد �حل�سور لهذ� �حلفل ، ي�سافر �ملتفرج �إىل كامل 
�لبالد �لتون�سية لكت�ساف عطورها �لتي تفوح منها رو�ئح 

�ملالوف �لأندل�سي و�لأطل�ص �ل�ساوي و�لعطور �لبدوية 
و�ل�سوفية و�لعطور �لعبا�سية �لتي متثل جزيرتي جربة 

وقرقنة يف عر�ص 24 عطر، ي�سرتجع �جلمهور �ملو�سيقى 
�لتقليدية �لتون�سية �لتي تعتمد على �ملزود و�لطبلة و�لزكرة (
�آلت مو�سيقية حملية(،بالإ�سافة �إىل �لألو�ن �ملو�سيقية منها 

�ل�سطمبايل و�لنوبة و�حل�رصة �لتي متيز تون�ص.

كرمي،  نيللي  �مل�رصية  �ملمثلة  قالت 
من  م�ساهٍد  لت�سوير  عالقة  ل  �إنه 
يف  »�ختفاء«  �جلديد  م�سل�سلها 
هناك  �ملقررة  �لعامل  بكاأ�ص  رو�سيا، 
 ، نيللي  و�أ�سافت  �ملقبل.  �ل�سهر  يف 
�جلن�سية  رو�سية  »ن�سيمة«  و�لدة  �أن 
يلقي  كان  وو�لدها  �لأحد�ث،  ح�سب 
ما  رو�سية،  جامعة  يف  حما�رص�ت 
ت�ستلزم  �لأحد�ث  طبيعة  �أن  يعني 
قولها.  ح�سب  رو�سيا،  يف  �لت�سوير 
م�ستمرة  �أنها  كرمي  نيللي  و�أو�سحت 
من  �لأويل  �لأيام  حتى  �لت�سوير  يف 
�سهر رم�سان، لفتة �إىل �أنها م�ستمتعة 

�لذي  �لإرهاق  رغم  �لت�سوير  باأجو�ء 
يف  وي�سارك  لآخر.  حني  من  ينتابها 

بطولة »�ختفاء« ه�سام �سليم، وب�سمة، 
وحممد ممدوح، وحممد عالء، ور�نيا 

من�سور، وهو من تاأليف �أمين مدحت، 
و�إخر�ج �أحمد مدحت.

نيللي كرمي: ل عالقة لكاأ�ض العامل بت�صوير »اختفاء« يف رو�صيا

�لكاتب  ك�سف 
�مل�رصي  و�ل�سيناري�ست 
حذف  عن  �لعدل  مدحت 
�للبناين  �ملطرب  �سوت 
�سارة  من  �ساكر  ف�سل 
�أقو�ل  »لدينا  م�سل�سل 
�لفنانة  بطولة  من  �أخرى« 

ي�رص�.
على  رده  يف  �لعدل  وقال 
منابر  عدة  يف  �جلدل 
ي�سع  لن  �إنه  �إعالمية، 
م�سل�سل  �سارة  �أغنية 
�أخرى«  �أقو�ل  »لدينا 
ب�سوت ف�سل �ساكر، عقب 
تعر�سه ل�سغوط من لبنان، 
من  عدد�  تلقيه  موؤكد� 
�أر�سلتها  �ل�سهد�ء  �سور 

تلومه  لبنان،  يف  �أمهامت 
على ذلك.

مل  �أنه  �إىل  �أي�سا  و�أ�سار 
يكن يعرف �لو�سع �لقانوين 
لبنان،  يف  �ساكر  لف�سل 
معه،  �لتعاقد  مت  لذلك 
وعندما كان رد �لفعل غري 
ما كان متوقعا �تخذ قر�ر� 

بعدم �لتعامل معه.
�أنه تعامل مع  و�أكد �لعدل 
�أغنية �سارة �مل�سل�سل من 
وح�سب،  فنية  نظر  وجهة 
�لبحث  مهماته  من  ولي�ص 
لكل  �جلنائية  �خللفية  يف 
مطرب يتعامل معه. وكان 
ف�سل  �أزمة  باأن  يعتقد 
�ساكر �نتهت بعد �أن �أعلن 

العدل ي�صتبعد ف�صل �صاكر من م�صل�صل »ي�صرا«
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4رواي�ت عربية ت�أخذكم 
اإىل عوامل مل يعرفه� ب�شر

يبحث الناقد �صاكر عبد احلميد يف كتابه »اخليال من الكهف للواقع الفرتا�صي«، ال�صادر عن املكتب 
امل�صري للمن�صورات واملطبوعات، يف ماهية اخليال، ويدعو اأن يكون الُبعد اخليايل جزءاً من تعاملنا مع 

احلياة، ومن تربية الطفل، مو�صحًا يف كتابه اأن للخيال قيمة ل ميكن جتاهلها، ومفرقًا بني خيال العلماء 
الذي يقبل اأن يكون واقعًا فعليًا وخيال الفنان الذي يبقي �صورة جمردة، ولكنها يف الوقت نف�صه قادرة 

على فتح نوافذ جديدة لأفكار اأكرث اإبداعًا، موؤكداً اأن الفن بوابة العلم كما اأ�صار اإىل اآين�صتاين الذي متّنى 
اأن تعامل نظرياته العلمية كقطع املو�صيقى اأو مقاطع الروايات.

نقال عن موقع ر�صيف22

والعالقة بني اخليال والثقافة 
الأقدم  العالقة  هي  املكتوبة 
على الإطالق، فتذكرنا ملحمة 
للبحث  ورحلته  جلجام�ش 
الأعمال  باأبرز  اخللود  عن 
ترتبط  التي  اخليالية  الأدبية 
النماذج  عن  اأما  بالرحالت. 
فهي  الإ�سالمية  الع�سور  من 
حت�سى،  ول  تعّد  ل  كثرية، 
ور�سالة  الغفران  رحلتي  لعّل 
الزوابع والتوابع، وكتاب احلّي 
بن يقظان، من اأجمل اأمثلتها.

يبداأ  والزوابع«،  »التوابع  ففي 
اأبو عامر بن �سهيد الأندل�سي 
»عبقر«  وادي  اإىل  رحلة 
للفظة  ا�سمه  اأعطى  )الذي 
ا�ستثنائي  مبعنى  >عبقري< 
وهناك  وفطنته(،  ذكائه  يف 
ال�سعراء،  ب�سياطني  يلتقى 
له  اإعرتافهم  وينتزع  فينازلهم 
اخليال  عوامل  ومن  مبوهبته، 
واقعه  مع  �سهيد  ابن  تعامل 
انقلبت  حيث  ظروفه،  وعبث 
وغنى  عّز  بعد  من  حياته 
و�سجن.  ت�رشد  اإىل  وتقدير، 
لـ حكايات  ولنا اأن ن�سري اأي�ساً 
وعواملها  وليلة«،  ليلة  »األف 
من  �سخ�سيات  تقطنها  التي 

اجلن ومن عامل الأن�ش.
ويف ع�رشنا احلديث، وحتديداً 
املكتبة  زخرت  العام  هذا 
الروايات  من  بالعديد  العربية 
اخليال  على  ارتكزت  التي 
لها.  كمتنف�ش  والفانتزيا 

اخليال  ع�ساق  من  كنتم  فاإْن 
والفانتزيا، واإذا كنتم مللتم من 
الواقع وثقله ف�سنقدم لكم هنا 
اأربع روايات جديدة �ستاأخذكم 

اإىل عوامل مثرية.

الو�صفة رقم �صبعة: اأن 
تكون املختار يف اأر�ص 

الالبوريا..

جمدي  اأحمد  للكاتب  �سدر 
همام ثالث روايات: »قاهري«، 
و«اأوجاع ابن اآوى«، و«عيا�ش«، 
جمموعة  اإىل  بالإ�سافة 
الق�سايا  يُف�سل  »اجلنتلمان 
على  احلا�سلة  اخلا�رشة«، 
املركز الأول للق�سة الق�سرية 
من موؤ�س�سة �ساوير�ش، اأعقبها 
بكتاب »م�سنع احلكايات« وهو 
ال�سحفية  للحوارات  جتميع 
متميز  عدد  مع  اأجراها  التي 

من الُكتاب العرب.
موؤخراً اأ�سدرت الدار امل�رشية 
رقم  »الو�سفة  رواية  اللبنانية 
تتمتع  رواية  وهي  �سبعة« 
لأدب  وتُن�سب  جامح،  بخيال 
كانت  واإن  اخليالية،  الرحالت 
عما  كلياً  خمتلفة  الرحلة 

�سبقها.
مليجي  عن  الرواية  حتكي 
عن  العاطل  ال�ساب  ال�سغري 
الأبحاث  يهوى  والذي  العمل 
العلمية، ويعي�ش يف ظل حكومة 
اأنواع املخدرات  منعت جميع 
بحث  عليه  ترتب  مما  متاماً 
فاإذ  بديلة  و�سائل  عن  ال�ساب 

له  يح�رش  علي  علي  ب�سديقه 
�سيجارة باجنو بعد جمهودات 
يعرث  وبامل�سادفة  خرافية، 
على  فيعمل  باجنو  بذرة  على 
بخلطة  وت�سميدها  زرعها 
اأزهار،  �سبع  فتطرح  عجيبة، 
من  �سيجارة  يلف  الفور  على 
النبات اجلديد وي�سحب نف�ش 
ليجد نف�سه ا�ستيقظ يف اأر�ش 
احلرا�سيد  اأر�ش  بوريا،  الال 

والعمالقة.
مده�سة  رحلة  تبداأ  وهكذا 
خملوقات  فيها  ي�سادف 
وكائنات  واأقزاماً  عمالقة 
مزاج  �ساحب  ونهر  مهجنة 
ناطق،  و�سفدع  متقلب 
بياأجوج  ومير  براقاً  وي�سرتي 
وماأجوج حتى ي�سل يف النهاية 
ليقابل  الكابوريا  لأر�ش 
ويغنى  زكي  اأحمد  املطرب 
يف  »اأنا  ال�سهرية  الأغنية  معه 

الال بوريا«.
يف  يكن  »مل  جمدي:  يقول 
دماغي خمطط للرواية، كنت 
لأعرف  اأكتب  الوحي،  اأتبع 
ولكن  العوامل،  هذه  واأكت�سف 
ال�ستمرار  على  �سجعني  ما 
كان حّبي للتنوع، فاأدب اخليال 
يخو�ش  اأن  املهم  ومن  مهم 

فيه الكاتب«.
الهيماليا:  واآلهة  جوجني 
وال�سند  الهند  بالد  عجائب 

بني اأيديكم
يوا�سل الكاتب النوبي »حجاج 
الروائي  م�رشوعه  اآدول« 
�سل�سلة  اإ�سداره  بعد  ال�سخم 

الو�سيم  الرحيم  عبد  حكايات 
احلكاية  فن  فيها  يعيد  والتي 
اخلرافية ملجدها عرب ملحمة 
تتكون من 14 رواية يجمع فيها 
بني �سحر األف ليلة وليلة وغنى 

وتنوع اأدب الرحلة.
الأحدث  روايته  تاأتي  ثم 
الهيماليا«،  واآلهة  »جوجني 
ال�سادرة حديثاً عن دار العني، 
مل�رشوعه  فيها  ير�سخ  والتي 
يواجه  حيث  اإليه  امل�سار 
مع  وحروب  جوجني حتديات 
اجلن والآلهة يف اأحداث �سيقة 

وبلغة �سل�سلة.
اأن للكاتب  من اجلدير بالذكر 
عملني يف املعر�ش بالإ�سافة 
وهما:  ال�سابقة،  للرواية 
و«حكاية  الأبله،  »انتقام 
يف  روايتني  ال�سياد«  �سمكة 
ال�رشوق،  دار  واحد عن  كتاب 
»ماأ�ساة امللك علوي« عن الدار 
جميعها  اللبنانية،  امل�رشية 
تت�سم باخليال امل�ستوحى من 

حكايات األف ليلة وليلة.

قطط العام الفائت: 
الثورة بنكهة 
امليتافيزيقا..

عبد  اإبراهيم  الكاتب  يعترب 
املجيد واحداً من رواد كتابة 
الفانتزيا من جيل ال�سيتينات، 
»برج  رواية  تكون  رمبا 
وقت  اأحدثت  التي  العذراء«، 
ومنعت  كبرية  �سجة  ظهورها 
على  دليل  اأبرز  الكويت  بدولة 
ذلك يف هذا العام خرج علينا 
»قطط  بروايته  املجيد  عبد 
عن  ال�سادرة  الفائت«  العام 

الدار امل�رشية اللبنانية.
والرواية تدور عن اأحداث ثورة 
خمتلف  مبنظور  ولكن  يناير، 
متاماً، يت�سم باخليال املفرط، 
اأن  باإمكانه  الذي  فاحلاكم 
قدرة  وله  الزمن  يف  يتحكم 
يف  النا�ش  اإلقاء  على  خا�سة 
الأزمنة التي يرغبها، ا�ستطاع 
اأن يحمل الثوار اإىل عام �سابق 

للثورة.
ليجدوا  الثوار  ا�ستيقظ  هكذا 
جمهولة  �سحراء  يف  اأنف�سهم 
ظهور  ولكن  بعام،  الثورة  قبل 
بح�سانها  ح�سني  �سعاد 
قلب  الأحداث  يف  املجنح 
عقب،  على  راأ�ساً  املوازين 
الثوار  مع  تعمل  بداأت  حيث 
�رشطته  ورئي�ش  احلاكم  �سد 
الآخر، قدرة  الذي ميتلك هو 
الثعابني  اإخراج  على  خارقة 

من اأ�سابعه.
مب�ساعدة �سعاد ح�سني يتحول 
كل  تخرتق  قطط  اإىل  الثوار 
يف  وتت�سبب  الأمنية  احلواجز 

فزع ال�سلطة احلاكمة.
الفانتزي  النوع  من  الرواية 
اأعقبها  وقد  للقارئ،  املحبب 
برواية جديدة  الكاتب موؤخراً 
اليا�سمني  دار  عن  �ست�سدر 
اأن�سى  اأن  »قبل  عنوان  حتت 
النوع  من  وهي  هنا«  كنت  اأين 
تتكلم  حيث  نف�سه  الروائي 

فيها الأ�سجار وتتحرك. 

مزاج حر: العامل كما 
يخلقه املبدع..

يفّرق الكاتب امل�رشي حممد 
اخليال  كتابة  بني  الفخراين، 

اأن  مو�سحاً  الفانتزيا،  وكتابة 
مرتابط  عامل  يحكمها  الأوىل 
كونه  رغم  ومعقول  وحمكم 
منطق  يحكمه  اأي  متخيل، 
ل  الثاين  بينما  احلكاية، 
اتفاق �سمني بني  يربطه غري 
املبدع والقارئ. بداأ الفخراين 
م�سواره الأدبي برواية واقعية، 
للده�سة«،  »فا�سل  بعنوان 
كتب  ثم  الّدار،  عن  �سادرت 
»ق�س�ش  جمموعة  بعدها 
الفائزة  العامل«  مع  تلعب 
الت�سجعية  الدولة  بجائزة 
م�رشوعه  يف  الأول  واحلجر 
رواية  جاءت  بعدها  الفانتزي 
»األف جناح للعامل«، لتمزج بني 
على  واتكائها  الواقع  تناولها 
املتخيل يف ن�ش متفرد متاماً 
روايته  الفخراين  ا�ستقبل 
عن  حر«  »مزاج  اجلديدة 
لي�ستكمل  اللبنانية  امل�رشية 
ما بداأه مع جمموعته امل�سار 
العامل،  رحلة عرب  اإليها، وهي 
العامل  اإنه  عامل؟  اأي  ولكن 
باملبدع من  املتخيل اخلا�ش 
قطعة  »اأخذت  الرواية  اأجواء 
�سغرية من ال�سحاب، غمزتها 
اأكلتها؟  و�رشبتها.  النهر  يف 
الكاتب  ي�ستهل  اأعرف«.  ل 
اأحد  كبري...  »حلم  بـ  روايته 
اأجتول  اأن  الكبرية  اأحالمي 
هذا  اأوؤجل  كنت  العامل،  يف 
رواية  بكتابة  لن�سغايل  احللم 
اأو ق�سة، اأقول لنف�سي »ح�سناً، 
اأنتظر  الكتاب«،  هذا  بعد 
املال  بع�ش  لدي  تتوافر  اأن 
اأين  اكت�سفت  لكنني  الكايف، 
لن اأنتهي اأبداً من الكتابة«. ثّم 
يقول يف مقطع اآخر، »ل�سُت يف 
حاجة ملا يُ�سمي >مال كاِف< 

ميكنني اأن اأتدبر اأمري«.
اأجل، باإمكان اخليال والإبداع 
العوامل  بل  العامل،  يجعال  اأن 
يف متناول اأيدينا دون احلاجة 
اأن  باإمكانها  فالقراءة،  للمال، 
ن�سجتها  عوامل  اإىل  تاأخذنا 
عوامل  املبدعني،  عقول 
اأو  لنعرفها  نكن  مل  �ساحرة، 

نفكر يف زيارتها دونهم.  
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اأبو القا�سم �سعد اهلل 
وق�سايا الإبداع الأدبي

لقد اأجنز الأ�ستاذ الدكتور حممد الأمني بلغيث عمال كبريا عندما جمع الكثري من 
املقالت والدرا�سات وال�سهادات حول �سيخ املوؤرخني الكاتب واملثقف الزاهد ابو القا�سم 

�سعد اهلل، و جعله مو�سوما ب«:رحيل �سيخ املوؤرخني اجلزائريني اأبو القا�سم �سعد اهلل 
باأقالم اأحبابه«-دار الب�سائر اجلديدة للن�سر والتوزيع2014-، وفيه م�ساهمة متوا�سعة 

لقلمنا عن الق�سايا الأدبية يف كتابات املوؤرخ، علما اأن ا�سمه يح�سر يف اأبحاث التاأريخ 
لبدايات ال�سعر احلر يف اجلزائر وق�سيدته طريقي )1955(.

د-وليد بوعديلة – 
جامعة �سكيكدة

والكاتب  امل�ؤرخ  يقرتب 
اهلل  �سعد  القا�سم  اأب�  الكبري 
يف  “جتارب  الهام  كتابه  يف  
بع�ض  من   ” والرحلة  الأدب 
والتاريخية  الأدبية  الق�سايا 
الأماكن  لبع�ض  رحالته  ويقدم 
املغرب   ( والعربية  اجلزائرية 
خنقة  و  العربية  واجلزيرة 
رحالت  وكذلك  ناجي(  �سيدي 
كما  ال�سخ�سيات،  من  غريه 
يت�سمن الكتاب بع�ض احل�ارات 
القا�سم  اأبي  مع  اأجنزت  التي 
�سعد اهلل. وقد ن�رشته امل�ؤ�س�سة 

ال�طنية للكتاب �سنة 1983.
تع�د  الكتاب  مقالت  اأغلب 
اخلم�سينات  �سن�ات  اإىل 
من  الكثري  وفيها  وال�ستينات، 
الأدبي  النقدي  التفكري  مالمح 
اأن  ميكن  حيث  املتميز، 
املمار�سة  تاريخ  عربها  نتتبع 
و�ستحاول  اجلزائرية.  النقدية 
من  القرتاب  ال�سط�ر  هذه 
وك�سف  النقدية  الق�سايا  بع�ض 

م�اقف املرح�م منها.

 الأدب اجلزائري 
واأ�سئلته

جنده يحر�ض على تفاعل الن�ض 
ال�سيا�سي  ال�سياق  مع  الأدبي 
فيه،  يتحرك  الذي  الجتماعي 
وا�سحة  احلاجة  “اإن  يق�ل: 
وتقييم  حتديد  اإىل  وملحة 
�س�ء  على  الأدبية  مفاهيمنا 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  تط�رنا 
نعرف  لكي  ال�ستقالل،  بعد 
وحا�رشنا  ما�سينا  بني  الفرق 
الأدبي ومدى ا�ستجابة اإنتاجنا 
التزامات  اإىل  والنرثي  ال�سعري 
روؤية  فهي  الع�رش”)�ض31(. 
�س�ي�ل�جية  مقاربة  على  حتيل 
مع  الن�ض  بتفاعل  حتتفي 
ال�سيا�سي،  الجتماعي  البعد 
الأدبي  النقد  اأهمية  تبني  كما 
وتقييمها  الن�س��ض  تط�ير  يف 
الإن�سان،  بق�سايا  وربطها 
التحليل  عملية  اجناز  اأن  كما 
ي�سعها  للن�س��ض  والتاأويل 
الأدبي،  التاريخي  �سياقها  يف 
اتفاقها  اأو  اختالفها  ويك�سف 

مع الن�س��ض ال�سابقة عنها. 
القا�سم  اأب�  الأ�ستاذ  وينجز 
وقفة متميزة عند ه�ية الأدب 
الثنائية  واإ�سكالية  اجلزائري 
الأدبي  التعبري  يف  اللغ�ية 

الأدب  معرفا  يق�ل  اجلزائري، 
النرثي  الإنتاج  اجلزائري”:اإنه 
كتبه  الذي  الفني  وال�سعري 
الق�مية،  بلغتهم  اجلزائري�ن 
كل  فاإن  الأ�سا�ض  هذا  وعلى 
دون  اجلزائر  اإىل  انت�سب  اأدب 
اأن يت�فر له هذا ال�رشط، يعترب 
اأدبا �ساذا غريبا اأو م�ل�دا غري 
�ساحبه  ماأ�ساة  ميثل  طبيعي، 
اأمته”)�ض32(،  ح�سارة  ولي�ض 
اهلل  �سعد  قدمها  فكرة  هي 
ندري  ول�سنا   ،1968 �سنة  يف 
بعد،  فيما  عنها  تراجع  هل 
البع�ض  فيها  ي�سانده  قد  و 
الآخر،  البع�ض  فيها  ويخالفه 
وجراأتها  ل�رشاحتها  بخا�سة 
جدا  مهمة  اإ�سكالية  تناول  يف 
ي�منا  اإىل  مطروحة  تزال  وما 
نختلف  ونحن  هذا.         
روايات  نعترب  فماذا  هنا،  معه 
؟  فرع�ن  وم�ل�د  ديب  حممد 
ومالك  يا�سني  كاتب  عن  وماذا 
الذين  من  وغريهما  حداد 
كتب�ا بالل�سان الفرن�سي؟ وماذا 
بل�سان  جزائرياً  اأدباً  قراأنا  ل� 
اأو يقرتح  اأوروبية  عربي وقيمه 
عن  من�سلخة  جزائرية  ه�ية 
القيم الإ�سالمية ؟ بل و متمردة 
على التاريخ اجلزائري وراف�سة 
التقليدية؟  الجتماعية  للقيم 
عن  دينية  روؤية  ننجز  ملاذا  ثم 
الأدب ؟وماذا عن الأدب باللغة 

المازيغية؟…. 
كبرية  اإ�سكالية  اأنها  الأكيد 
ولأبي  اجل�انب،  ومتعددة 
القا�سم �رشف التعبري عن راأيه 
ملن  ونرج�  معرفية،  ب�رشاحة 
لحقة  م�اقف  عن  فكرة  لديه 
امل�ساألة  هذه  يف  القا�سم  لأبي 
اأن  ح�اراته-  اأو  كتبه  –يف 
منها.  لال�ستفادة  يقدمها 
الأدب  لتيارات  بالن�سبة  اأما 
نهاية  غاية  اإىل  اجلزائري 
–ح�سبه-  فهي  ال�ستينات 
التقليدي  التيار  يف  حم�س�رة 
والتيار املتط�ر، وم��س�عاته” 
مرتبطة  اجتماعية  �سيا�سية 
للبالد،  البنائي  بالتط�ر 
ذاتية  عاطفية  كانت  وقلما 
داخلي  اإح�سا�ض  عن  تعرب 

لالأديب”)�ض32(.
يعرف  مل  عم�مه  يف  وه�  
اأو  الرتاث  اأ�س�ات اخلروج عن 
التمرد اجلمايل والفكري عليه، 
وقد اأ�سار �سعد اهلل اإىل ما اأ�سماه 
انتفا�سات  اأو  متردات  “غياب 
الآداب  يف  يحدث  كما  خالقة 
العاملية”، كما ل ميتلك الأديب 

و  الفرتة  تلك  -يف  اجلزائري 
“م�ستقلة  م�اقف  �سبقها-  ما 
هج�مية خارجة عن القان�ن”، 
عن  تعرب  فكرية  تعبريات  وهي 
ت�س�ر نقدي جتديدي ومغامر ، 
اأو لنقل عن فكر ل يت�قف عند 
و  وال�سائدة،  اجلاهزة  الق�اعد 
ب�سخ�سيته  اهلل  �سعد  ا�ستمر  ل� 
نقدي  �سان  ذا  لكان  النقدية 
ق�سايا  عن  التعبري  يف  كبري 
واملاأل�ف  املتداول  خرق 
الأدبية  جتلياته  بكل  والثابت 
وقد  ال�سيا�سية،  اأو  الفكرية  اأو 
وعدم  التملق  عدم  عنه  عرف 
اأو  ال�سخ�سية  النفاق يف احلياة 

الكتابة التاريخية.
وقد اأكد هذه الروؤية املغامرة: 
للخلق  �رشورة  التمرد  “اأن 
يك�ن  لكي  اأنه  ونعتقد  الفني، 
الأدب العربي اأدباً خالقاً، يجب 
م�ستقلني  اأ�سحابه  يك�ن  اأن 
اإن   ، واأحكامهم  م�اقفهم  يف 
اأ�س�اأ ما يتعر�ض له الأديب ه� 
واحتكار  الأعلى  من  الت�جيه 
كان  ال�سلطة،اأيا  من  اأفكاره 
الفكر  يف  نخلق  ن�عها،كيف 
نتمرد؟…”)�ض33(،  مل  اإذا 
زمن  الأفكار يف  هذه  يقراأ  من 
الآن  والدميقراطية  التعددية 
يراها تقدمية يف زمنها ، وهي 
اأفكار ارتفعت يف زمن الأحادية 
الأيدي�ل�جية  والقب�سة 
من  �سنعته  ما  و  ال�سرتاكية 
وم�سهد  واقعي  ا�سرتاكي  اأدب 

ثقايف اأحادي الروؤية الفكرية.

�سعد اهلل واأعالم 
الأدب يف اجلزائر

 ويدر�ض اأب� القا�سم حياة و�سعر 
حممد العيد اآل خليفة، ويعتربه 
كبري �سعراء اجلزائر واأمريهم، 
ويرجع اأ�سباب تف�قه على غريه 
جاء  -1اإنه  هي:  اأ�سباب  اإىل 
العربي  ال�سعر  ن�سج  اأن  بعد 
مدار�سه  وكرثت  امل�رشق  يف 
ومذاهبه واأ�سابه التجديد على 
واملتاأثرين  املهجر  �سعراء  يد 
بالغرب. -2 التجارب ال�سعرية 
من  م�ست�حاة  العيد  ملحمد 
ما  و  ال�سعبية  احلياة  �سميم 
و�سقاء  وهدوء  من �رشاع  فيها 
رك�د  بعد  -3جاء  واأمل. 
والأدبية  الفكرية  احلياة  يف 
من  م�اقف  ال�ستعمار  ب�سبب 
ويت�قف  الأدباء  بع�ض  ن�س��ض 
حمار  “مع  كتاب  عند  الكاتب 
باحثاً  ح�ح�،  لر�سا  احلكيم” 

و  اللغ�ية  خ�سائ�سه  بع�ض  يف 
تفاعل  وكا�سفاً  امل��س�عاتية، 
اأفكاره  بع�ض  يف  ح�ح�  ر�سا 
املازين  و  الرافعي  �سادق  مع 
التن�ع  على  يدل  مما  والعقاد، 
الثقايف الذي مييز الناقد)�سعد 
اهلل( مما اأهله ملعرفة التنا�سات 
ن�ض  يف  الفكرية  واحل�ارات 

املبدع)ح�ح�(. 
كما در�ض ن�س��سا اأدبية اأخرى 
كثرية ، ومنها م�رشحية م�رشع 
التي  الركيبي  اهلل  لعبد  الطغاة 
و   ،1959 �سنة  بت�ن�ض  ن�رشها 
يف  مقالً  عنها  كاتبنا  ن�رش  قد 
املجاهد  �سنة1967 يف جملة 
اأفكارها  وخل�ض  الثقايف، 
الت�سحية  وم�ساألة  الث�رية 
ال�طنية وامل�قف ال�ستعماري 
رمزيات  حلل  كما  الث�رة،  من 

ال�سخ�سيات وامل�اقف. 
مت�سمنة  امل�رشحية  واعترب 
تفيد  وفكرية  نف�سية  لظ�اهر 
اجلزائرية  بدرا�سة  مهتم  كل 
خ�س��سيات  و  الث�رة  ع�سية 
ذلك  يف  ومالحمه  املجتمع 
يعترب  فه�  ثمة  ومن  الزمن، 
تاريخية  وثيقة  الأدبي  الن�ض 
عن املرحلة التي ولد فيها،وه� 
فيلتفت  امل�ؤرخ،  الباحث  �ساأن 
اإىل  والناقد  الأديب  اهلل  �سعد 
�سعد  ه�  �سخ�سه  اآخر يف  بعد 
�سيفيده  ما  وه�  امل�ؤرخ،  اهلل 
كذلك(  اجلزائر  )ويفيد  كثريا 
لتاأليف م��س�عة تاريخ اجلزائر 
التاريخي  يلتقي  الثقايف، حيث 
اأ�ستاذ  كل  وي�سبح  بالثقايف، 
اجلزائر  تاريخ  ملادة  مدر�ض 
كتاب  باعتماد  ملزما  الثقايف 
زمن  يف  ونحن  اهلل.  �سعد 
تخ�س�ض التخ�س�ض يف اجلامعة 
ة  كبري  �سع�بة  اجلزائرية جند 
اأ�ستاذ يجمع التك�ين  اإيجاد  يف 
والفكري  والتاريخي  الأدبي 
�سادفته  ما  ه�  و  �سخ�سه،  يف 
عن  البحث  اأثناء  �سخ�سيا 
لهذه املادة يف املا�سرت  اأ�ستاذ 
الأدب  اأجنزته)ما�سرت  الذي 
�سكيكدة(  بجامعة  اجلزائري 
واملفكر  الباحث  اأنقذ  اأن  اإىل 
لعداي�سية  حميد  املحرتم 
تاريخ  مادة  ودر�ض   امل�قف 
ق�سم  لطلبة  الثقايف  اجلزائر 
يف  العربي  والأدب  اللغة 

اجلامعة.
يف  “جتارب  كتاب  يف  ونقراأ 
القا�سم  لأبي  الرحلة”  و  الأدب 
مقال عن م�رشحية الرتاب لأبي 
العيد دودو)1966( ، وه� عبار 

ة عن ر�سالة اإىل دودو يعرب فيها 
عن راأيه الذاتي يف امل�رشحية، 
معلنا اإنه قد ان�رشف عن الأدب 
الأحكام  وباأن  التاريخ،  اإىل 
النقدية اجليدة حتتاج اإىل تتبع 
ق�سايا النقد ومذاهبه لل��س�ل 
هذا  ومع  امل��س�عية،  اإىل 
للح�ار  حمرتماً  حتلياًل  نقراأ 
ويف  وامل�ساهد.  وال�سخ�سيات 
ق�س�ض”  يف  يبحث  اآخر  �سياق 
بحرية الزيت�ن” لدودو يف مقال 
�سنة  ال�سعب  بجريدة  ن�رشه 
م�ساألة  لنا  يذكر  وهنا   ،1968
هامة، يق�ل” طاملا قلت لدودو 
نادي  من  ان�سحبت  قد  اأنني 
التاريخ  اأ�رشة  ودخلت  الأدب 
ل  اأو  ذلك  يرف�ض  كان  ولكنه 
ي�سدقه، اإنني متاأكد اأن الق�سة 
من اأخ�ض فن�ن الأدب واأ�سعبها 
على التقييم والنقد امل��س�عي، 
وهي حتتاج اإىل ناقد متخ�س�ض 

ومتجرد”)�ض136(.
هامة  ق�سية  اإىل  نلتفت  وهنا 
فبالتاأكيد  الأدبي،  تاريخنا  يف 
بقيمة  عارفا  كان  دودو  اأن 
والذوقية،  النقدية  اهلل  �سعد 
اهلل  �سعد  باأن  عارف  اأنه  كما 
وينطلق  اأحكامه  يف  يجامل  ل 
على  م�ؤ�س�سة  روؤية حكيمة  من 
لذلك  وجمالية،  اأدبية  معرفة 
قد يك�ن طلب مرارا منه عدم 
الأدبي  النقد  عن  الن�رشاف 
مرا�سالت  هناك  تك�ن  وقد 

بينهما يف هذا ال�ساأن . 
يقف  اهلل  �سعد  اأن  املالحظ  و 
النف�سية  الأبعاد  عند  كثريا 
والثقافية  والجتماعية 
ك�سف  وا�ستطاع  للق�س�ض، 
والثقافية  الفنية  املرجعيات 
التعبريية  اأدواته  وتن�ع  لدودو 
تاأثري  حتت  الفكرية  مي�لته  و 
املتعددة.  الثقافية  القراءات 
التي  احل�ارات  ت�سمنت  وقد 
الكثري  اهلل  �سعد  مع  اأجريت 
والنقدية،  الأدبية  اأفكاره  من 
) القب�ض  جملة  يف  ح�ار  ففي 

عن  حتدث  مار�ض1969( 

املكت�ب  اجلزائري  الأدب 
اأدب  عنده  وه�  بالفرن�سة 
يخ�سع لتاأثريات ثقافية فرن�سية 
والتفكري الفرن�سي غالب عليه، 
كما يتحدث عن مفه�م اللتزام 
اإنه  قائال”  ويعرفه  الأدب  يف 
بها  يلزم  اأخالقية  اأداء  طريقة 
دون  بها  اقتناعا  نف�سه  الكاتب 
تاأثري خارجي… وميكن لكاتب 
يف  معني  مب�قف  يلتزم  اإن  ما 
مب�قف  يلتزم  ثم  معني  ظرف 
اأما  اآخر…  ظرف  يف  اآخر 
اأو  ما  بحزب  املقيد  اللتزام 
بخدمة  اأو  ما  ل�سخ�ض  ال�لء 
اقتناع  حرية  دون  ما  مذهب 
نظري  يف  فهذا  �سخ�سي، 
والإلزام  التزاما،  ولي�ض  اإلزام 
ا�سطهاد وكبت لطاقة الإن�سان 

اخلرية املنتجة”)�ض177(. 
وبالن�سبة لق�سية م�قف الأديب 
فقد  واحلداثة  الرتاث  من 
اأبي  مع  ح�ار  يف  م�قفه  قدم 
يف  ون�رش  اهلل  عبد  بن  القا�سم 
اجلي�ض)فيفري1972(،  جملة 
العربي  الأديب  يق�ل:”  حيث 
املعا�رش ل ي�ستطيع ان يتخلى 
عن مق�ماته الروحية والفكرية، 
وه� يف نف�ض ال�قت ل ي�ستطيع 
التط�رات  يبقى مبعزل عن  اأن 
املعا�رشة”)�ض198(  العاملية 
الق�سايا  بع�ض  هي  اخلامتة: 
الرحل  الدكت�ر  تناولها  التي 
القا�سم �سعد اهلل يف كتابه،  اأب� 
القيمة ح�ل  اأفكاره  تنقل  وهي 
والعربي،و  اجلزائري  الأدب 
ال�س��سي�ل�جية  نظرته  جت�سد 
بروؤية  الأدبي،  للن�ض  والثقافية 
واجلراأة  امل��س�عية  فيها 
النقدي،  التحليل  تقدمي  يف 
يف  ال�اردة  وح�اراته  ومقالته 
الكتاب تعرب عن مرحلة ما بعد 
الأدبية  مميزاتها  و  ال�ستقالل 
والفكرية، ه� كتاب مهم نتمنى 
اإعادة طبعه ملا فيه من مقالت 
وكذلك  هامة  اأدبية  نقدية 
ومقاربات  ورحالت  ر�سائل 

تاريخية.  
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درا�صة علمية جديدة حول امل�صاّر »املخيفة« لـ تدخني ال�صي�صة
�صدرت  �أمريكية  در��صة  ح�صب 
�أو  �ل�صي�صة  تدخني  ف�إن  حديث�ً 
جله�ز  كذلك  م�رض  �لرنجيلة 
مثل  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

تدخني �ل�صيج�رة.
بف�صل مذ�قه� ور�ئحته� �حلم�صية 
يغري  �مللب�س،  �أو  �لفو�كه  بطعم 
متز�يد�ً  عدد�ً  �ل�صي�صة  تدخني 
حيث  ل�صتهالكه�  �ل�صب�ب  من 
بديل  �أنه�  على  �إليه�  ينظرون 
�ل�صج�ئر.  تدخني  من  �أم�ن�ً  �أكرث 
�ملنتج  هذ�  ��صتهالك  �أن  غري 
�لعطرة  �لر�ئحة  ذي  �لتبغ  من 
مت�م�ً  �لقلب  ل�صحة  �ص�ر�ً  يعترب 
حّذر  وقد  �لتقليدي.  �لتبغ  مثل 
من  ك�ليفورني�  يف  �لب�حثون 
�صّمية  �أجنلو�س من  لو�س  ج�معة 
ونظ�م  �لقلب  على  �مل�ء  �أن�بيب 
�ملجلة  ويف  �لدموية.  �لدورة 
�لقلب  لأمر��س  �لأمريكية 
 The American Journal
يج�دل   of Cardiology
نف�س  لل�صي�صة  �إن  ب�لقول  �لعلم�ء 
�لقلب  على  �ل�ص�ّرة  �لت�أثري�ت 
�ملدى  على  �لدموية  و�لأوعية 
 30 تدخينه� ملدة  مثاًل  �لق�صري، 
دقيقة، كتلك �لتي يحدثه� تدخني 
�ل�صج�ئر �لأمر �لذي ي�صري �إىل �أن 
قد  �لبعيد  �ملخ�طر على �ملدى 

تكون ع�لية للغ�ية.
�لب�حثون  �تخذ  �لدر��صة  لإجر�ء 

من   48 �إز�ء  خمتلفة  �إجر�ء�ت 
قبل  �ل�صب�ب  �ل�صي�صة  مدخني 
 30 ملدة  تدخني  جل�صة  وبعد 
�ملوؤ�رض�ت  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رضب�ت  معدل  مثل  �ملختلفة 
يف  �لنيكوتني  وم�صتوى  �لقلب 
�لدم و�أح�دي �أك�صيد �لكربون قبل 

وبعد �جلل�صة.

ت�شلب ال�شرايني بعد 
تدخني  من  دقيقة   30

ال�شي�شة

بعد  �لتجربة:  نه�ية  يف  �لنتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 

�لرنجيلة �أعطت جميع �ملوؤ�رض�ت 
ز�د  لقد  �لقلق:  �إىل  تدعو  نت�ئج 
مبتو�صط  �لقلب  �رضب�ت  معدل 
�أَنّ  كم�  �لدقيقة.  يف  �رضبة   16
م�صتوى �لنيكوتني و�أح�دي �أك�صيد 
�لكربون �رتفع كذلك، �إ�ص�فة �إىل 
�رتفع  �ل�رضي�ين  �لدم  �صغط  �أَنّ 

�أي�ص�ً.
�لقلق  �صبب  �لذي  �لآخر  �لأمر 
مدخني  لدى  �ل�رض�يني  �أَنّ  هو 
نه�ية  يف  ت�صلب�ً  �أظهرت  �ل�صي�صة 
�لت�صلب  ولكن  �لتدخني.  جل�صة 
من  و�حًد�  �إل  هو  م�  �ل�رضي�ين 
للتدخني  �مل�رّضة  �لعديدة  �لآث�ر 
ب�صكل  حتديده  ومَتّ  �لقلب،  على 

و��صح على �أنه ع�مل خطر على 
كم�  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

ذكرت �صحيفة �لـ«ديلي ميل«.
ت�صري هذه �لنت�ئج �إىل �أن تدخني 
�أكرث  �صحي�ً  بدياًل  لي�س  �ل�صي�صة 
على  بل  �ل�صيج�رة  تدخني  من 
�لب�حثون  ويحذر  مت�م�ً.  �لعك�س 
مو��صلة  من  �ل�صي�صة  مدخني 
عملي�ً  دقيقة؛   30 ملدة  �لتدخني 
�إىل  �ل�صي�صة  مدخنو  مييل 
�ص�ع�ت.  لعدة  �لتبغ  ��صتن�ص�ق 
�خلرب�ء  قّدر   ،2015 ع�م  ويف 
�أَنّ  �لع�ملية  �ل�صحة  منظمة  من 
تع�دل  �لو�حدة  �ل�صي�صة  جل�صة 

تدخني 20 �إىل 30 �صيج�رة.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو د�ء ي�صيب �لإن�ص�ن، و�لأرق 
على  �لقدرة  عدم  عن  عب�رة 
�لنوم �أو تقّطعه وعدم ��صتمر�ره 
تدهور  ي�صبب  ،مم�  ُوجد  �إن 
و�جل�صدية،  �لنف�صية  �ل�صحة 
�ملري�س  ببيئة  مرتبط  و�لأرق 
�لتي  و�لعو�مل  وظروفه، 
�لأرق  �أ�صب�ب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�س  من  وعالج�ته 
�صعوبة  �لأ�صب�ب  هذه  ومن 
�ملتكرر  �ل�صتيق�ظ  و  �لنوم 
�أثن�ء �لليل و �ل�صتيق�ظ مبكر� 

�أنو�ع عدة  �ل�صب�ح، ولالأرق  يف 
�لأرق  وهو  �لع�بر  �لأرق  منه� 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�صتمر  �لذي 
�لث�ين  و�لنوع  �أ�ص�بيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �لأرق  هو 
�لأنو�ع  من  تعقيد�  �لأنو�ع 
�ملزمن  �لأرق  وينتج  �لأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�صمية  �لإ�صطر�ب�ت  منه� 
�لأ�صب�ب  ،و�أكرث  �لنف�صية  �أو 
لالأرق  �مل�صببة  �ل�ص�ئعة 

�ملزمن هي �لك�آبة

هل من �ملمكن �أن ي�صتغني مري�س �ل�صكري عن حقن �لأن�صولني و��صتبد�له� 
يف حبوب فموية؟ �إليك م� وجدته هذه �لدر��صة �لعلمية، ك�صفت نت�ئج در��صة 

ن�رضت يف �ملجلة �لعلمية )PNAS( �أنه من �ملمكن �أن يتم ��صتبد�ل حقن 
�لأن�صولني ملر�صى �ل�صكري من �لنوع �لأول، بحبوب فموية لذ�ت �لهدف، 

�لإ�ص�بة مبر�س �ل�صكري من �لنوع �لأول تعني �أن �جله�ز �ملن�عي يف �جل�صم 
يقوم مبه�جمة �خلالي� �لتي تقوم ب�إنت�ج هرمون �لأن�صولني يف �لبنكري��س، 

�مل�صوؤول عن تنظيم م�صتوي�ت �ل�صكر يف �لدم. جدير ب�لذكر �أن عدم �ل�صيطرة 
على �ملر�س و�إدر�ته من �ص�أنه �أن ت�صبب م�ص�عف�ت �صحية خطرية. ي�صتخدم 

مر�صى �ل�صكري من �لنوع �لأول حقن �لأن�صولني لل�صيطرة على م�صتوي�ت 
�ل�صكر يف �لدم، �إل �أن هذه �لطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذ� جل�أ 

�لب�حثون للبحث عن طريقة �أخرى غري �حلقن. ي�أمل �لب�حثون يف تطوير �أدوية 
فموية لالأن�صولني، �إل �أن �لع�ئق �أم�م هذ� يكمن يف تلف هرمون �لأن�صولني 

يف ح�ل تف�عله مع �أحم��س �ملعدة، لذ� يعملون �لآن على تطوير غط�ء لهذه 
�حلبوب �لفموية ت�ص�عد يف عدم ف�ص�ده�.

موؤخر�ً، متكن �لب�حثون من �لق�ئمون على   �حل�لية من تطوير حبوب فموية 
معقدة �لرتكيب، م�صممة لتحمي �لن�صولني من �لأحم��س �ملعوية و�لأنزمي�ت 

�ملتو�جدة يف �لأمع�ء �لدقيقة. هذ� �لدو�ء �لفموي �جلديد �صيقوم ب�لتحلل 
يف �لأمع�ء �لدقيقة فقط، حتى ي�صل �إىل جمرى �لدم. و�أف�د �لب�حثون �أن 

هذ� �لدو�ء �لفموي �صهل �لتح�صري و�صيكون �أكرث ف�علية من �لن�حية �مل�دية، 
ب�لإمك�ن تخزينه ملدة �صهرين تقريب�ً يف درجة حر�رة �لغرفة  و�أكد �لب�حثون 

�أن �خلطوة �لت�لية �لن هي �لقي�م بتج�رب علمية على �حليو�ن�ت للت�أكد من 
فع�لية وم�أمونية هذ� �لدو�ء. 

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي �ملر�أة �أن ف�كهة �جلريب فروت ت�ص�عد على 
خ�ص�رة �لوزن و�لتخل�س من �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�صم؟

� �أن من فو�ئد �جلريب فروت �لأكرث �أهمية هي �أنه  هل تعلمني �أي�صً
عالج قوي جد� وفع�ل ملر�صى �ل�رضط�ن؟ جميعن� نعلم �لفو�ئد 

�ل�صحية �لكثرية �لف�كهة �جلريب فروت ولكن من �أ�صهر فو�ئده هي 
خف�س �لوزن وحم�ربة �ل�رضط�ن وهذ� ح�صب م� �أثبتته �لدر��صة 

�لعلمية �حلديثة.
فمن �أهم �لدر��ص�ت �لتي �أجريت على ف�كهة ثم�ر �جلريب فروت 

هي در��صة �أمريكية �أجر�ه� عدد �لب�حثون يف ج�معة ك�ليفورني� يف 
�أمريك�، على جمموعة من فئر�ن �لتج�رب، و�أثبتو� �أن �جلريب فروت 

يعمل على �نق��س �لوزن و�لق�ص�ء على �ل�صمنة.
 حيث مت تق�صيم جمموعة �لفئر�ن �إىل جمموعتني، �لأوىل خ�صعت 

لنظ�م غذ�ئي ع�يل �لدهون و�لوجب�ت �لد�صمة وع�صري �جلريب 
فروت، بينم� �ملجموعة �لث�نية فخ�صعت �أي�ص� لنف�س �لنظ�م 

�لغذ�ئي �لذي يحتوي على ن�صبة ع�لية من �لدهون �مل�صبعة ولكن مع 
تن�ول �ملي�ه فقط، وظلت �لدر��صة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�صعت �لفئر�ن يف �ملجموعتني �إىل �لفح�س �لطبي و�لتح�ليل، 
وظهرت �لنت�ئج و�أثبتت �أن �لفئر�ن يف �ملجموعة �لأوىل �لتي تن�ولت 

�لطع�م �لد�صم مع ع�صري �جلريب فروت، نق�س وزنهم بن�صبة 18 % 
مق�رنة ب�لفئر�ن �لتى تن�ولت �لدهون مع �ملي�ه فقط. هذ� يدل على 
�أن �جلريب فروت من �أهم �لفو�كه �لطبيعية �لتي ت�ص�عد على حرق 

�لدهون ومتنع من ت�أثري �لكولي�صرتول على �لدم، وت�ص�عد على تنظيم 
م�صتوي�ت �ل�صكر يف �لدم. ذلك لأن �جلريب فروت يحتوى على �إنزمي 

حرق �لدهون، �لذي يعزز فقد�ن �لوزن �ل�رضيع.
 حر�س �لعلم�ء على �إجر�ء هذه �لدر��صة لكي يت�أكدو� �أنه ب�لفعل 
ثمرة �جلريب فروت ت�ص�عد على �نق��س �لوزن وذلك بعد �نت�ص�ر 
حمية �جلريب فروت �ل�صهرية جد� يف �أمريك� و�ملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هن�ك عدد كبري جد� من �لنجوم و�لنجم�ت يعتمدون 
على هذه �حلمية.

 كم� �أجريت در��صة علمية حديثة �أخرى، ولكن هذه �ملرة يف ج�معة 
�صيك�غو �لأمريكية حتت �إ�رض�ف جمموعة من �لعلم�ء و�لأطب�ء 

�لكب�ر و�أثبتو� �أن ثمرة �جلريب فروت تقوم مبح�ربة مر�س �ل�رضط�ن 
بجميع �أنو�عه، �صو�ء ك�ن �رضط�ن �لكبد �أو �رضط�ن �لثدي �أو �رضط�ن 

�لرئة.
ومت �كت�ص�ف ذلك عندم� ك�ن هن�ك �صيدة تع�ين من مر�س �رضط�ن 

�لكبد، وقد تطور لديه� �ملر�س و�نتقل من �لكبد �إىل �لعمود 
�لفقري و�لغدد �لليمف�وية و�لأطب�ء وقته� �أخربوه� �نه� لن تعي�س 

لأكرث من خم�س �صنو�ت �إذ� ح�لفه� �حلظ. ولكن بعد مرور �خلم�س 
�صنو�ت �كت�صف �لأطب�ء �أن �لأور�م �خلبيثة لدى �ملري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت �ملر�س وهي يف طريق �ل�صف�ء مت�ًم� من هذ� 
�ملر�س. 

وعندم� �ص�أله� �لأطب�ء عن �ل�رض يف ذلك، فق�لت �ل�صيدة �أنه� ك�نت 
تتع�طى �لدو�ء مع ع�صري �جلريب فروت، وهن� �أثبت �لب�حثون يف 

�صيك�غو �أن �جلريب فروت ي�ص�عد على زي�دة مفعول �لعق�ر د�خل 
ج�صم �لن�ص�ن ب�صكل كبري جد�، لذلك ك�ن هن�ك �أطب�ء يحذرون 

من تن�وله مع �لأدوية ولكن يف مر�س �ل�رضط�ن تثبت �لعك�س، 
لأنه ي�ص�عد على ت�أثري �لعق�ر د�خل �جل�صم لكي يح�رب �ل�رضط�ن 

و�لور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�صحوق �لكركم دوًر� كبري�ً جًد� يف عالج م�صكلة بحة �ل�صوت 
�لتي ت�ص�ب به� �ملر�أة، نتيجة �لتعر�س لل�رض�خ و�ل�صوت �لع�يل، 
�أو حتى �لإ�ص�بة ب�لإنفلونز� ونزلت �لربد �ل�صديدة. �لكركم غني 
ب�ملو�د و�ملركب�ت �لكيمي�ئية �لطبيعية �مل�ص�دة لاللته�ب �لذي 
ي�صيب �حلنجرة، وب�لت�يل فيقوم بدوره يف �لتخل�س من م�صكلة 

بحة �ل�صوت ب�صكل طبيعي، وب�أ�رضع وقت. جربي طريقة م�رضوب 
�لكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق �لكركم، مع كوب 

من �حلليب وملعقة من م�صحوق �لقرفة، وملعقة من �لزجنبيل 
�ملطحون. �خلطي جميع �ملكون�ت يف �خلالط �لكهرب�ئي و��رضبيه 

مرت�ن يومًي�.
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الرحمة خري من الإفراط يف العبادة
من وم�سات رحمته �سلى اهلل عليه و�سلم 

اأنه قال عن نف�سه: )) اإمنا اأنا رحمة 
مهداة ((

] اأخرجه احلاكم عن اأبي هريرة [  
وقد روى عن ربه يف احلديث القد�سي: 

)) اإن كنتم حتبون رحمتي فارحموا 
خلقي (( ]الديلمى عن اأبى بكر[  

وبني �سلى اهلل عليه و�سلم اأن الراحمني 
يرحمهم اهلل، واأر�سد املوؤمنني اإىل التزام 

الرحمة فقال لهم:
)) ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من 

يف ال�سماء ((  ]الرتمذي عن عبد اهلل بن 
عمرو[

 وبنينّ اأي�ساً اأن الرحمة خري من الإفراط 
يف العبادة، فقد خرج �سلى اهلل عليه 

و�سلم عام الفتح اإىل مكة يف رم�سان، 
حتى بلغ مو�سعاً يدعى كراع الغميم 

ف�سام، و�سام النا�ض، وملا راأى بع�ض 
النا�ض قد �سقنّ عليهم ال�سيام ب�سبب 

وعثاء ال�سفر دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر النا�ض اإليه، ثم �رشب، وملا 

قيل له: اإن بع�ض النا�ض ل يزال �سائماً، 

قال:  ))اأولئك الع�ساة((  ] م�سلم عن 
جابر[

 رجل ي�رشع اخلطا اإىل ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم، يغ�ساه الفرح الكبري، 

تغمره الفرحة العارمة ليبايع النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم على الهجرة معه، وعلى 

اجلهاد يف �سبيل اهلل حتت رايته، يقول له: 
» يا ر�سول اهلل جئت اأبايعك على الهجرة 

واجلهاد، وتركت اأبواي يبكيان » فيقول له 
عليه ال�سالة وال�سالم:

))ارجع اإليهما فاأ�سحكهما كما 
اأبكيتهما((  ] الن�سائي عن عبد اهلل بن 

عمرو[
 اإن ب�سمة تعلو �سفتي اأٍب حنون، وتك�سو 

در عند حممد  وجه اأٍم متلهفة، ل تقنّ
�سلى اهلل عليه و�سلم بثمن، حتى حينما 
يكون الثمن جهاداً يف �سبيل اهلل، يثبت 

دعوته، وين�رش يف الآفاق البعيدة رايته، 
وحينما تتم العبادة على ح�ساب رحمة 

الوالدين تتحول اإىل عقوق، والنبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم يركز على الرحمة تركيزاً 

�سديداً كلما ا�ستدت اإليها احلاجة.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �صلى اهلل 

عليه و �صلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة 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�رشاف 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.

توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلّب والود
النبي  توجيهات  من  الكرام،  الأخوة  اأيها   
والود:  احلب  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
تدخلوا  ل  بيده،  حممد  نف�ض  ))والذي 
اجلنة حتى توؤمنوا ول  هريرة[  ))اإذا 
اأَنَنُّه يُِحبُنُّه((  ]  َفلْيُْعِلْمُه  َخاهُ  اأَ اأََحُدُكْم  اأََحَبنّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�ساأله عن ا�سمه، وا�سم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�سل للمودة(( ]الرتمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�سبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإل  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�سلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه((  
  ] لَِمِينّ ال�ُسنّ ِخَرا�ٍض  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما األ تزال خما�سماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�ض [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�ساًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�سححه و�سعفه 
الذهبي عن  ))األ اأنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ل  الذين  قال:  اهلل  ر�سول  يا  بلى 
عرثًة ول يقبلون معذرة ول يغفرون ذنباً((  
]الطرباين عن ابن عبا�ض[  ))�سل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�سدوا،  اإذا  النا�ض 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�ض[

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�رشة 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 ِللِدنّ
يُن الَْقِينُّم )30(  ِ َذِلَك الِدنّ لِْق اهلَلنّ ِ الَنِّتي َفَطَر النَنّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلنّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدنّ

﴾

من ل ي�صتحي ل 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 التَنّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلنّ

�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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�أجمل  من  و�حدة  هي  باري�س 
جذباً  و�أكرثهم  �لعامل  مدن 
معامل  من  به  تتميز  ملا  لل�سياح 
�أيقونية، مثل برج �إيفل ومتحف 
�لأثرياء  باإمكان  و�لآن  �للوفر، 
�ملدينة  هذه  يف  �لتجول 
مايباخ  �إ�سد�ر  د�خل  �ل�ساحرة 
 V-Class ملر�سيد�س  خا�س 

فان.
خ�سي�ساً  م�سنوعة  فان  هي 

�أ�سطول  �سمن  لال�ستخد�م 
�لفرن�سية،   CLS Paris �رشكة 
و�لتي تعر�س خدمات �لليموزين 
و�لتنقالت  �ملطار�ت  ونقل 
�سك،  وبال  وغريها،  �ل�سياحية 
بت�سميم   V-Class �لـ  هذه 
�لأكرث  �ل�سيارة  هي  مايباخ 

فخامة لديهم حالياً.
مقاعد  على  ح�سلت  �لفان 
وطاولت  �ملميزة  مايباخ 

و�سطوح  �سخم  �سم�سي  و�سقف 
وثالجة �سغرية  متعددة  خ�سبية 
�سوت  ومكرب�ت  كبري  وتلفاز 
�ندماجك  ل�سمان  كذلك  كبرية 
�ل�سيارة  د�خل  كامل  ب�سكل 
�سو�ساء  عن  بعيد�  �لفاخرة 

�لعامل حولك.
معدلة  �إ�سد�ر�ت  �أن  ويُذكر 
تتوفر   V-Class ملر�سيد�س 
�إ�سد�ر  مثل  حالياً،  بالفعل 

�رشكة  من   Elegance
“�لبلور  �إ�سد�ر  �أو   ،OKCU
 Larte �رشكة  من  �لأ�سود” 
و��سعة  بتعديالت   Design
يف  �سك  ل  ولكن  �ملوديل،  على 
�أكرث  يبدو  مايباخ  �إ�سد�ر  �أن 
�لآخرين،  من  وفخامة  ر�حة 
�أو  �ملقاعد  هذه  بف�سل  رمبا 
�أمناط �لتخييط �ملميزة.. بغ�س 

�لنظر؛ هي �أذو�ق يف �لنهاية!

جيني�صي�س G90 موديل 
2019 �ملحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 �ملحّدثة �أثناء 

�ختبارها، و�لتي �ستكون 
�أول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم �ل�سيارة 

�لختبارية �إ�سين�سا.
�سحيح �أن �لنموذج 

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

على تغيري�ت �لفي�س ليفت 
و�إن�ساء ت�سميم �فرت��سي ملا 

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

�لأمامي �لذي على �سكل 
“ُعرف �لديك”، �مل�سابيح 

�لأمامية �ملزدوجة، 
�لت�سميم �جلديد بامل�سابيح 

�خللفية.
على ناحية �لأبعاد، ل يتوقع 

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

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

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

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

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

قيا�سياً بجري �أوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي �أو رباعي �ختياري.

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

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

لالأ�سو�ق �لعاملية نهاية 
مار�س من �لعام �لقادم.

بي �إم دبليو تك�صف عن كامل �أ�صعار �لفئة �لثامنة 2019 �جلديدة
�أ�سدرت بي �إم دبليو ر�سميا �أ�سعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �سوقها �ملحلي باأملانيا.

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

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

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

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

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 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

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

 S-Class لر�ئدة، �سي�سبح �سعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت 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�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذ� و�سيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�سو�ق �لعاملية خالل �لأ�سابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�ساحة ملناف�سة مر�سيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

�أفخم �صيارة دفع رباعي يف �لعامل "�صينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازد� ُتعلن عن مازد�6 �أول �صيارة تدعم كار بالي و�آندرويد �أوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رشكة يف �ملعر�س �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

�لك�صف عن مناذج ع�صكرية 
من �صيارة "نيفا" �لرو�صية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �لأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�لأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�س �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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ن�صخة جديدة من نظام اأندرويد جو للهواتف الرخي�صة

ن�سخة  عن  غوغل  ك�سفت 
�أندرويد  نظام  جديدة 
للهو�تف  �ملخ�س�ص  جو 
عادة  تاأتي  �لتي  �لرخي�سة 
يف  و�أ�سعار  متو��سع  بعتاد 
متناول �جلميع حيث ت�ساهم 
من  �ملخففة  �لن�سخة  هذه 
�أف�سل  توفري  يف  �لنظام 
لهذه  �ندرويد  جتربة 

�لأجهزة.

�لن�سخة �جلديدة مبنية على 
نظام  من  ن�سخة  �أحدث 
�سلفاً  و�ملعروفة  �أندرويد 
باإ�سم �أندرويد �لفطرية 9.0 
وحتمل جمموعة من �ملز�يا 
ف�ساًل عن �لتح�سينات �لكبرية 
 . �ل�ستجابة  لالأد�ء و�رسعة 
�أ�سغر  �أ�سبح  �لنظام  حجم 
بحجم  مقارنة   500MB بـ 
�لن�سخة �ل�سابقة وهذ� يعني 

�مل�ساحة  من  �ملزيد  توفري 
�إد�ة حل�ساب  �إ�سافة  كما مت 
�سمن  �لبيانات  ��ستهالك 
�لنظام. �لتطبيقات �ملخففة 
مثل   Go Edition ن�سخ 
 YouTube و Maps Go
�أي�ساً   Gmail Go و   Go
حت�سينات  على  ح�سلت 
كما  �أف�سل  �د�ء  لتقدم 
�ل�سوتي  �مل�ساعد  ح�سل 

�ي�ساً   Assistant Go
��سافة  مع  حت�سينات  على 
لغات جديدة مثل �لربتغالية 

و�لندوني�سية.
على  للنظام  ظهور  �أول 
�لأجهزة �ستكون يف �خلريف 
�أن  غوغل  وتقول  �لقادم 
�رسكة   100 من  �أكرث  هناك 
هو�تف  لإ�سد�ر  م�ستعدة 

بنظام �ندرويد قو.

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

ر�سد بع�ص �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�ص 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 �رسكة �لأبحاث �أن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

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

�ل�سناعية.
وقالت �ل�رسكة �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�رسكة  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 �صتك�صف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رسكة موتورول �ململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رسكة  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�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

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

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

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رسكة  �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�رسيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�صف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رسكة  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�ص  �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�رسيبات  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 .

�صام�صوجن ت�صبح اأكرب ُم�صِنع 
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�رسكة  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�رس 
�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�رسكة  �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.



الوقائية  التدابري  من  جملة  �ستتخذ  كما   
اأ�سكال  كافة  كبح  و  الردعية ملحاربــــــــــة  و 
التي  الع�سوائية  و  امل�رشوعة  غري  التجارة 
ال�رشيع  للربح  التجار  اأ�سباه  ي�ستغلها بع�ض 
لبيع  فو�سوية  لأ�سواق  اإن�سائهم  خالل  من 
املوا�سي التي غالبا ما تعكر و ت�سوه املنظر 
اجلمايل لالأحياء و ال�ساحات العمومية   كما 
ال�سدود  و  الدوريات  تدعيم  و  تعزيز  �سيتم 
ال�رشيعة  الطرق  عرب  اإ�سافية  بقوات 
بهدف  الثانوية  و  الرئي�سية  املحاور  اأو 
الفوري  التدخل  مع  مرورية  �سيولة  �سمان 
والعمل   ، القت�ساء  عند  الختناقات  لفك 
اأين  الوطني  الأمن  رفقة م�سالح  بال�رشاكة 
مت ت�سخري ت�سكيل يتنا�سب مع هذه املنا�سبة 
لتنفيذ هذا املخطط . و عليه املجموعة 
تتمنى  باجلزائر  الوطني  للدرك  الإقليمية 
و  املواطنني  جلميع  مبارك  اأ�سحى  عيد 
ال�سائقني  حتث  و  تنا�سد  الوقت  نف�ض  يف 

باأكرب قدر ممكن من احليطة  التحلي  على 
قانون  احرتام  مع  الطرقات  عرب  واحلذر 
ال�سياقة  قواعد  مبختلف  واللتزام  املرور 
ال�سليمة الكفيلة بحمايتهم، كما ت�سع حتت 
ت�رشف املواطنني الرقم الأخ�رش املجاين 

»55-10« الذي يبقى يف اخلدمة على مدار 
24/24 �ساعة  للتبليغ عن اأي طارئ لطلب 
موقع  اإىل  بالإ�سافة  التدخل  اأو  النجدة 
طريقي tarik.dz لطلب اأي معلومة حول 

�سبكة الطرقات .

م٫�س

درك العا�صمة 

ا�صتنفار الأفراد لتاأمني العا�صمة يومي العيد
بـمنا�صبة حلول عيد الأ�صحى املبارك �صطرت املجموعة الإقليمية للدرك الوطني 

باجلزائر خمططا اأمنيا حمكما  يهدف اأ�صا�صا اإىل ت�صخري كافة الو�صائل املادية و الب�صرية 
عرب الأماكن و كذا املحاور الرئي�صية الواقعة يف نطاق اخت�صا�صه الإقليمي من خالل 

م�صاعفة نقاط املراقبة والتفتي�س مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة بهدف زرع 
جو من الأمن و ال�صكينة خالل هذه املنا�صبة الدينية العظيمة. 

اأبوالقا�صم �صعداهلل..              
هل اأوفيناه حقه

يف م�صاهمته القيمة التي تن�صرها يومية 

و  الباحث  يطرق  العدد  هذا  يف  الو�صط 

جديدا  بابا  بوعديلة  وحيد  الدكتور 

املوؤرخني  لأب  الأدبية  ال�صهامات  حول 

اجلزائريني الراحل اأبو القا�صم �صعداهلل 

حيث تتطرق املقالة اإىل واحد من اقدم 

الأدب  يف  :جتارب  وهو  املرحوم  كتب 

بع�س  من   يقرتب  حيث  الرحلة«  و 

ويقدم  والتاريخية  الأدبية  الق�صايا 

اجلزائرية  الأماكن  لبع�س  رحالته 

العربية  واجلزيرة  املغرب   ( والعربية 

رحالت  وكذلك  ناجي(  �صيدي  خنقة  و 

يت�صمن  كما  ال�صخ�صيات،  من  غريه 

اأجنزت  التي  احلوارات  بع�س  الكتاب 

ن�صرته  وقد  اهلل.  �صعد  القا�صم  اأبي  مع 

املوؤ�ص�صة الوطنية للكتاب �صنة 1983.

مقالت  اأغلب  اأن  الكاتب  يقول  و 

اخلم�صينات  �صنوات  اإىل  تعود  الكتاب 

مالمح  من  الكثري  وفيها  وال�صتينات، 

حيث  املتميز،  الأدبي  النقدي  التفكري 

املمار�صة  تاريخ  عربها  نتتبع  اأن  ميكن 

النقدية اجلزائرية« ..اأبو القا�صم �صعد 

كتابة  يف  اجلليلة  اإ�صهاماته  ورغم  اهلل 

الذاكرة  حماية  و  الوطني  التاريخ 

اجلماعية للجزائريني مل ينل الرجل ما 

كثريون  له  تنكر  و  عرفان  من  ي�صتحق 

مراد  الباحثان  حوله  كتبه  ما  با�صتثناء 

جهد  هو  و  بلغيث  حممد  و  وزناجي 

غاية  يف  مراحل  وّثق  لأنه  م�صكور 
الأهمية من م�صرية الفقيد.

موقف

تيزي وزو 

حملة حت�صي�صية 
و�صع �صريط عامت 
لنوافذ ال�صيارات

يف اإطار احلمالت التح�سي�سية التي 
تنظمها املديرية العامة لالأمن 

الوطني، نظمت اأم�ض  م�سالح اأمن 
ولية تيزي وزو حملة حت�سي�سية 
نوعية خا�سة حول املخالفات 
املرتبطة بو�سع �رشيط ل�سق 

عامت لنوافذ ال�سيارات على 
م�ستوى احلواجز الأمنية والنقاط 
التي تعرف كثافة مرورية باإقليم 

اخت�سا�ض الأمن الوطني

احلاج ح- كرمي # وداد 

ركبتها فعليا على �صفنها

اإيران تخترب �صواريخ 
متطورة من �صنعها 

»لرف�صهما م�صافحة اجلن�س الآخر«

زوجان م�صلمان ُيحرمان 
من اجلن�صية ال�صوي�صرية 

عن  الإيرانية  البحرية  اأعلنت 
احلربية  �سفنها  اإحدى  تزويد 
دفاع  مبنظومة  الأوىل،  وللمرة 
حديثة  املدى  ق�سرية  �ساروخي 
وحملية ال�سنع وحملت املنظومة 
الإيرانية«  »كمند  ا�سم  اجلديدة 
وقدراتها  هيكلها  يف  ت�سبه  وهي 
الآيل  »فالنك�ض«  ر�سا�ض 
»رايثيون«  �رشكة  ت�سنعه  الذي 
ال�سفن  به  وتزود  الأمريكية 
لتدمري ال�سواريخ املعادية. واأكد 
الإيرانية  البحرية  القوات  قائد 
خانزادي  ح�سني  الأمريال 
»الختبارات  اأن  »ت�سنيم«  لوكالة 

اأجريت  التي  ال�ساحلية والبحرية 
متت  اجلديدة  املنظومة  على 
اإحدى  على  تركيبها  قبل  بنجاح، 
يتم  اأن  على  احلربية  ال�سفن 

تزويد �سفينة ثانية بها قريبا«.
الدفاع  منظومات  اأن  واأو�سح 
النار  تطلق  عموما  القريب 
اقرتابه  عند  هدف  اأي  على 
ويرتاوح  كيلومرتين،  مل�سافة 
عدد الطلقات التي تطلقها هذه 
املنظومات بني 4000 و7000 يف 
الدقيقة، م�سريا اإىل اأن »منظومة 
وتعمل  ال�سنع  اإيرانية  »كمند« 

بنف�ض الكفاءة«.

من  ُم�سلمان  زوجان  ُحرم 
اإثر  ال�سوي�رشية  اجلن�سية 
اأ�سخا�ض  م�سافحة  رف�سهما 
مقابلة  خالل  اآخر  جن�ض  من 
احل�سول على اجلن�سية، بح�سب 
واأكد  �سوي�رشيني   م�سوؤولني 
ام�ض  اأول  القرار  امل�سوؤولون 
اجلمعة، م�سريين اإىل اأن الزوجني 
باملجتمع  الندماج  يف  »ف�سال 
امل�ساواة  واحرتام  ال�سوي�رشي 

اأن  اجلن�سني«واأو�سحوا  بني 
الزوجني  مع  اأجريت  املقابلة 
يف  يعانيان  وكانا  �سهور  قبل 
عندما  الأ�سئلة  على  الإجابة 
جن�ض  من  حماور  من  تاأتي 
من  اأيام  بعد  ذلك  جاء  اآخر. 
ح�سول امراأة م�سلمة يف ال�سويد 
مقابلة  اإنهاء  عن  تعوي�ض  على 
رف�سها  اإثر  معها  للعمل  تقدم 

م�سافحة الرجل الذي قابلها.

املتحف املركزي للجي�س

اإحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد

وفاة كويف عنان 

59 مليارديرا �صيني يف تركيا لال�صتثمار

مع�صكر 

توزيع 1235 م�صكنا اجتماعيا عرب مراحل 

اأمن ولية اجلزائر

 حجز اأزيد من 700 قر�س مهلو�س  

املخلدة  الحتفالت  اإطار  يف 
ال�سمال  لهجومات  املزدوجة  للذكرى 
وموؤمتر   1955 اأوت   20 الق�سنطيني 
وتنفيذا   ،1956 اأوت   20 ال�سومام 
لتوجيهات القيادة العليا للجي�ض الوطني 
ال�سعبي فيما يخ�ض الهتمام بالتاريخ 

وتنفيذا  لالأجيال،  وتلقينه  الوطني 
 ،2018-2017 ل�سنة  الت�سال  ملخطط 
يوم  للجي�ض  املركزي  املتحف  اأحيى 
بـح�سور  الذكرى  هذه   2018 اأوت   18
ممثلي  جانب  اإىل  املجاهدين  من  ثلة 

جمعيات مدنية.

لالأمم  ال�سابق  العام  الأمني  عنان،  كويف  تويف 
عاما،   80 ناهز  عمر  عن  ال�سبت  املتحدة، 
ح�سبما  �سوي�رشا،  م�ست�سفيات  باإحدى  وذلك 
اأ�سود  اأفريقي  اأول  اأعلن م�ساعدوه وعنان هو 
يتوىل هذا املن�سب وقالت موؤ�س�سة عنان، يف 
بعد  ال�سبت،  ب�سالم  »رحل  اإنه  ر�سمي،  بيان 

فرتة ق�سرية من املر�ض ».

لالأمم  العام  الأمني  من�سب  عنان  وتوىل 
 ،2006 اإىل   1997 عام  من  لفرتتني،  املتحدة 
جهوده  نظري  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  وحاز 
من�سب  لحقاً  و�سغل  الإن�سانية  الأعمال  يف 
�سوريا،  اإىل  املتحدة  لالأمم  اخلا�ض  املبعوث 
�سلمي  حل  لإيجاد  الدولية  اجلهود  ليقود 

لل�رشاع.

رجل   59 باأن  تركية،  اإعالمية  م�سادر  اأفادت 
اأعمال �سيني وعلى راأ�سهم امللياردير ال�سيني 
»جاك ما« يتجهون نحو تركيا لإقامة �رشاكات 
والبحث عن فر�ض ا�ستثمارية جديدة ويعتزم 
رجال الأعمال ال�سينيون والتي ترتاوح ثرواتهم 
بني 15 و30 مليار، وفقا لو�سائل اإعالم تركية، 

لقاء م�سوؤولني كبار ورجال اأعمال اأتراك لبحث 
اإمكانية اإن�ساء م�ساريع م�سرتكة يف القطاعني 
العالقات  لتمتني  خطوة  يف  واخلا�ض،  العام 
حتتاجه  الذي  الأمر  البلدين،  بني  التجارية 
تركيا لدعم تراجع قيمة عملتها املحلية جراء 

العقوبات الأمريكية الأخرية.

يرتقب ت�سليم مفاتيح 1235 م�سكنا اجتماعيا 
بولية  منها  امل�ستفيدين  على  اإيجاريا 
وحتى  املقبل  الثنني  من  ابتداء  مع�سكر 
ح�سبما  اجلارية،  ال�سنة  من  دي�سمرب   11
الولية.  م�سالح  لدى  ال�سبت  اليوم  علم 
مع�سكر  ولية  اأن  امل�سدر  نف�ض  واأو�سح 

ال�سكنات  مفاتيح  لت�سليم  برناجما  و�سعت 
الجتماعية ينطلق بعد غد الثنني مبنا�سبة 
الحتفال باليوم الوطني لل�سهيد وينتهي يوم 
11 دي�سمرب مبنا�سبة اإحياء ذكرى مظاهرات 
11 دي�سمرب 1960 حيث ي�سمل 1.235 �سكنا 

عرب �سبع بلديات.

متكنت م�سالح اأمن ولية اجلزائر موؤخرا 
و  فيهم  م�ستبه  �سخ�سا   122 توقيف  من 
و  املعالج  الكيف  من  معتربة  كمية  حجز 
بحوزة  مهلو�ض  قر�ض   700 من  اأزيد  كذا 

اأ�سخا�ض متت مداهمتهم باأوكار انحراف 
ال�سعبية  الأحياء  من  عدد  عرب  متواجدة 
ال�سبت  اأم�ض  به  اأفاد  ح�سبما  بالعا�سمة، 

بيان ذات امل�سالح.
م�صتغامن 

توافد ثمانية ماليني 
م�صطاف على ال�صواطئ 

توافد ثمانية ماليني و140 األف م�سطاف على 
�سواطئ ولية م�ستغامن منذ بداية مو�سم ال�سطياف 
يف الفاحت من جوان املا�سي واإىل غاية منت�سف �سهر 
اأوت اجلاري ح�سبما اأفادت به اأم�ض ال�سبت مديرية 

احلماية املدنية. واأو�سح املكلف بالإعالم للمديرية، 
العون جمدد ب�سري اأن »عدد امل�سطافني املتوافدين 

على 36 �ساطئا مفتوحا لل�سباحة بولية م�ستغامن 
بلغ يف �سهر جوان املا�سي 510 األف م�سطاف يف 

مقابل 4 ماليني و220 األف م�سطاف خالل �سهر 
جويلية و 3 ماليني و410 األف م�سطاف يف الفرتة 
ما بني الفاحت و15 اأوت اجلاري« وقام جهاز حرا�سة 
ال�سواطئ خالل هذه الفرتة ب 2.486 تدخل مكن 

من اإنقاذ 1.422 م�سطاف من الغرق واإ�سعاف 733 
اآخرين يف عني املكان وحتويل 322 نحو املراكز 

ال�سحية واملوؤ�س�سات ال�ست�سفائية القريبة كما 
مت يف هذه الفرتة ت�سجيل ثماين حالت غرق �ست 
منها باملناطق غري املحرو�سة واخلطرية وحالة 

غرق واحدة بال�سواطئ املحرو�سة للتذكري �سخرت 
مديرية احلماية املدنية لولية م�ستغامن خالل مو�سم 
ال�سطياف احلايل اأزيد من 500 عون جلهاز حرا�سة 

ال�سواطئ من بينهم 105 منقذ مهني و10 غطا�سني 
حمرتفني و32 عون طبي و�سبه طبي و360 منقذ 

مو�سمي.
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