
قال اإن الإ�ساءة لنحناح مت 
العتذار عليها، حمدادو�ش:

 حم�س لن تنجر
 اإىل �شراع هام�شي 

مــــــع الأفــــــــالن
ع�سو التن�سيقية الوطنية للحر�ش 

البلدي »حايد مهني« للو�سط:

العودة لالعت�شامات  
اأمر وارد كحل اأخري

با�سرته جهات اأمنية 

حتقيق حول �شهادات 
 ماجي�شتري مزورة

 يف 3 جامعات

�ش3

�ش3

�ش4

رئي�ش الفيدرالية اجلزائرية للم�ستهلكني زكي حريز لـ" الو�سط"

حتذيرات دولية وراء �شحب 16 دواء يف اجلزائر  

اأحياء كا�سنو�ش  و مالكوف و حممودي بتيزي وزو

ثالث اإ�شابات يف ا�شتباكات بني اأ�شحاب احلظائر الع�شوائية 
�ش3

�ش3
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وزير الداخلية يوؤكد من �سعيدة

الأولـــــوية لـــــمرافقة 
خريجــي الــــــــجامعات 
�ش4لتجـ�شيد مــــ�شاريعهم
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حتذيرات من تكرار �سيناريو احلراك الجتماعي 2013

ملف الت�شغيل بورقلة 
يتحول اإىل  قنبلة موقوتة 

راهن على الإنتاج املحلي، بوعزغي :

ا�شترياد بذور البطاطا 
تراجع بـ 50 باملائة

�سيدي بلعبا�ش

انتحار اأم لـ03 اأطفال مبرين 
معهد با�ستور يحذر و يعلن

ت�شجيل ظهور بعو�س 
النمر باأربع وليات

فرع نقابة الكنا�ش بب�سار

جتاوزات قانونية طبعت ت�شكيل 
جلنة اخلدمات الجتماعية  �ش4

�ش6

روابح يهدد مبق�سلة الت�سريح

زوخ يتعّهد مل�شوؤويل 
�شباب بلوزداد بتجاوز 

امل�شاكل املالية

ريا�سة

   .        لبد من حظر الأغذية املركبة جتنبا لف�شاد اأ�شاحي العيد
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تيزي وزو

وفاة عامل يف �صونلغاز ب�صعقة 
كهربائية 

لقي ظهرية �أول �أم�س عامل تابع مل�سالح موؤ�س�سة �سونلغاز، م�رصعه �إثر 

تعر�سه ل�سعقة كهربائية، مبنطقة �يت عريف ببلدية ترمتني و ح�سب تاأكيد 

�حلماية �ملدنية، فاإن �حلادثة وقعت حو�يل �ل�ساعة �لو�حدة و خم�سون 

دقيقة �سباحا، على م�ستوى منطقة �يت عريف حيث كان �ل�سحية �لبالغ من 

�لعمر 36 �سنة و هو �أحد عمال فرع �لنقل و �لكهرباء �لتابع ل�رصكة �سونلغاز، 

يقوم بعمله يف �سيانة �أحد �أعمدة نقل �لتيار �لكهربائي ذ�ت �لتيار �لعايل، 

حيث �أ�سيب ب�سعقة كهربائية، �أدت �إىل وفاته يف عني �ملكان و قد مت نقل 

جثته �لهامدة من قبل م�سالح �حلماية �ملدنية لذر�ع بن خدة �إىل م�ست�سفى 
حممد ندير بتيزي وزو.

ح- �س 
بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية باجلزائر.

ور�صة كتابة �صيناريو الفيلم 
ال�صينمائي 

تنظم حمافظة مهرجان وهر�ن �لدويل للفيلم �لعربي ور�سة خا�سة 

للمحرتفني و �لهو�ة يف كتابة �سيناريو �لفيلم �ل�سينمائي ياأطرها 

�لكاتب و �ل�سيناري�ست �لأمريكي    Irving Belateche من 26 �إىل 

30 جويلية 2018، و تاأتي هذه �لور�سة بالتعاون مع �سفارة �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية و �سي�سفيد �أكرث من 25 �سابا من �سهادة خا�سة يف 

كتابة �ل�سيناريو.تتناول هذه �لور�سة  �إعد�د �لهيكلة �لتقنية و �لفنية 

ل�سيناريو �لفيلم �ل�سينمائي ، وجتهيزه للت�سوير من حيث  �ملعاجلة 

، و�حلو�ر�ت ، و�خليار�ت  �لفنية لل�سيناري�ست، جتدر �لإ�سارة �إىل 

فعاليات �ملهرجان تقام يف �لفرتة �ملمتدة من 25 �ىل 21 جويلية 

2018  مب�ساركة 38 فيلما يف �مل�سابقة �لر�سمية.

خبر في 
صورة

» اإميان طاو�صي« مفخرة 
دار ال�صيوخ باجللفة 

م�صاكل الفاف تهّرب 
حليلوزيت�ش ورونار

بها  متر  �لتي  �مل�ساكل  �أّثرت 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
مع  مفاو�ساتها  يف  �لقدم 
�أجل �لتفاق مع  �ملدربني من 
�لفنية  �لعار�سة  لتويل  �أحدهم 
�ساغرة  تتو�جد  �لتي  �لوطنية 
�ل�سابق  �لناخب  �إقالة  بعد 
ر�بح ماجر، حيث جاء عزوف 
حليلوزيت�س  وحيد  �ملدربني 
وهريف رونار عن قبول عر�س 
�ملهمة  تويل  �أجل  من  �لفاف 
�إىل �مل�ساكل �لتي يعرفها بيت 

�خل�رص.

مهرجان الأغنية الوهرانية 
يكرم احمد وهبي

�لأغنية  مهرجان  منظمو  يكرم 
خالل  تنظيمه  �ملزمع  �لوهر�نية 
�لفرتة �ملمتدة ما بني 5 �إىل 9 �أوت 
�لد�خل �لفنان �لر�حل �أحمد وهبي 
�لفتتاحي  �حلفل  خالل  وذلك 
�لتكرمي  يعود  حيث  للتظاهرة، 
�لفني  �ل�سجل  �إىل  �لقدير  �لفنان 
�لتي تركه خلفه و�ملوروث �لغنائي 
تاأ�سي�س  من  �إثره  على  متكن  �لذي 
�لع�رصية،  �لوهر�نية  �لأغنية 
وح�سب �ملنظمني ينتظر �أن يعرف 
�لفنانالقدير  ح�سور  �لتكرمي  حفل 

ر�بح دريا�سة.

�إميان   « �لتلميذة  ��سم  بات 
�ل�سيء  يعني   « طاو�سي 
د�ر  مدينة  ل�سكان  �لكثري 
ومر�دف   ، باجللفة  �ل�سيوخ 
لكل معاين �لفخر و�لعتز�ز 
و�ل�سموخ ، كيف ل ؟! وهذه 
�سبيل  �سّقت  �لتي  �ملبدعة 
�ل�سالح و�لنور بثقة عمالقة 
ترف�س  ثابتة  وخطو�ت 
�لنجاحات  �لتوقف عن نيل 
�لباهرة و�لت�رصيفات �لنبيلة 
، فبعد م�سو�ر در��سي مذهل 
�لبتد�ئي  مرحلتي  يف 
�ساحبة  هي  ها  و�لأ�سا�سي 

جمدد�  تربز  �سنة   18
بتتويجها �مل�ستحق ب�سهادة 
 17.97 مبعدل  �لبكالوريا 
�لتجريبية  �لعلوم  �سعبة 
من  وكل   ، �لنور  بثانوية 
�لتلميذة  هذه  باأّن  يعلم 
ر�سيدها  برث�ء  �ملتميزة 
و�لأخالقي  �لفكري 
�لقر�ّنية  �ملدر�سة  خريجة 
يذوب تعجبه من �سطوعها 
�لالفت يف �حلقل �لدر��سي 
، فكتاب  �لعائلي  و�ملحيط 
�هلل �لعظيم �أنار لها �لدروب 
�مل�ساعب  عنها  وز�ل 

كيانها  وزرع يف  و�ملعّوقات 
 ، و�لنبوغ  و�لب�سرية  �لقوة 
�لدو�م  على  ت�سعر  وهي 
كاملة  وثقة  مطلق  باإميان 
�لكثري  فعل  ت�ستطيع  �أنها 
من �لأ�سياء �جلليلة وحتمل 
 ، بالكامل  م�سوؤولياتها 
�عتز�زها  على  موؤكدة 
م�سو�رها  يف  حمطة  بكل 
�جناز�تها  وبكل  �لتعليمي 
�إىل  �إ�سافة  تعترب  �لتي 
�لعامر  �حلياتي  ر�سيدها 

بالعمل و�لت�سحية .
ع.ذ

اجلزائريون على موعد مع اخل�صوف اجلمعة املقبل
من �ملنتظر �أن ت�سهد �جلز�ئر و�لدول �لعربية 
حد  على  �ملقبلة،  �جلمعة  �لقمر  خ�سوف 
باأم  و�لفلك  للعلوم  �لهيثم  �بن  جمعية  تو�سيح 
�لبوزجان،  �لفكية  �لعلمية  و�جلمعية  �لبو�قي 
كلي  �لأوىل خ�سوف  بذ�هرتني:  �لأمر  ويتو�سح 

للقمر وهو �لأطول يف �لقرن 21، و�سيظهر يف 
و�لثانية  �لدموي”،  بـ”�لقمر  يعرف  ما  �ل�سماء 
دنـو كوكب �ملريخ لأقرب نقطة له من �لأر�س 
منذ 2003.�أما جمالت روؤيته فت�سمل م�ساحات 
�آ�سيا،  �أوروبا،  ذلك  يف  مبا  �لعامل  من  و��سعة 

�ل�رصق  �جلنوبية،  �أمريكا  �إفريقيا،  �أ�سرت�ليا، 
حتى  �لكلي  �خل�سوف  و�سي�ستمر  �لأو�سط، 
تاما،  ويخلق ظالما  �لقمر  �لأر�س  يغطي ظل 
 6 مر�حله  مبختلف  �خل�سوف  هذ�  ويدوم 

�ساعات و13 دقيقة.

�صائعات حول وفاة فل�صطينيني يف اجلزائر
�أثارت حادثة وفاة طالبني فل�سطينيني د�خل 
بيتهما باجلز�ئر �لعا�سمة حر�كا كبري� على 
م�ستوى مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، حيث 

�لوفاة  باأن  �ملدونني  من  �لعديد  �أو�سح 
بفعل فاعل متهمني  لي�ست عادية وحدثت 
ما  �رصعان  فر�سية  ذلك،  بفعل  �ملو�ساد 

موؤكدة  باجلز�ئر  فل�سطني  �سفارة  فندتها 
�أي  �أو  للمو�ساد  ولي�س  عادية  �لوفاة  باأن 

جهة �أخرى عالقة بها.

دائرة تقزيرت بتيزي وزو

�صكان اآيت �صعيد يوا�صلون الحتجاج
و��سل لليوم �لثالث �سكان قرية 
تقزيرت  بد�ئرة  �سعيد  �يت 
�حتاجاهم  وزو  تيزي  يف 
و  ميزر�نة  بلدية  مقر   �أمام 
دخول  من  �ملوظفني  منع 
خمتلف  غلق  مع  مكاتبهم 
مقر  �إىل  �ملوؤدية  �لطرقات 

وزو  تيزي  و  تقزيرت  د�ئرة 
�لطرقات  بتعبيد  للمطالبة 
�لبلدية  جتار  دخل  وقت  يف 
للمطالبة  عام  �إ�رص�ب  يف  
بالتنمية �ملحلية ل�سكان قرية 
يعانون من  �لدين  �سعيد  �آيت 
غياب  منها  عديدة  م�ساكل  

م�ستوى  على  خا�سة  �لتهيئة 
قرية  بني  �لر�بط  �لطريق 
�آيت  بقرية  مرور�  �عطو�س 
�مل�ساكل  بع�س  حل  و  �سعيد 
رغم  �سنو�ت  مند  �لعالقة 

�لوعود �ملقدمة لهم
ح-�س

ا�صتقبال ربراب لل�صفري 
الأمريكي يثري ال�صتغراب
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  تناقلت 
فيديو م�سجل لرجل �لأعمال �جلز�ئري 
�ل�سفري  ي�ستقبل  وهو  ربر�ب  ي�سعد 
�لأمريكي باجلز�ئر بطريقة غري عادية، 
وعدة  �لأحمر  �لب�ساط  له  �فرت�س  �أين 
ل  بروتوكالت  وفق  وهذ�  �أخرى،  �أمور 
بلد  رئي�س  ��ستقبال  حالة  �إل يف  حتدث 
من  �لعديد  جعل  ما  �أخر  بلد  لرئي�س 

�ملدونني ي�ستغربون.
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قال اإن االإ�ساءة لنحناح مت االعتذار عليها، حمدادو�ش:

حم�س لن تنجر اإىل �سراع هام�سي مع الأفالن
عبا�ش وولد  مقري  حمادثة  �سمن  �ستكون  •       الرئا�سيات 

اأو�سح القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم »نا�سر حمدادو�ش«، باأن حم�ش لن تنجر اإىل خلق �سراع هام�سي مع حزب جبهة التحرير الوطني بعد الت�سريحات 
االأخرية لولد عبا�ش حول االأب الروحي للحركة الراحل حمفوظ نحناح، موؤكدا باأن اللقاء الذي �سيجمع احلزبني �سيكون حول مبادرة التوافق الوطني التي دعا 

اإليها احلزب االإ�سالمي اإذ �سيعمل على اإقناع االأفالن بها.

علي عزازقة

خالل  املتحدث  ذات  واأكد 
يوم  الو�سط  به  خ�ص  ت�رصيح 
على  �ستعمل  حم�ص  ب�أن  اأم�ص، 
لالأحزاب  مب�درته�  روؤية  تو�سيح 
عن  حتيد  ولن  ب�جلزائر  الن�سطة 
هذا اخلط، م�سيف� اأن لق�ء مقري 
امل�ستقبل  خالل  عب��ص  وولد 
مب�درة  طرح  اإىل  ي�سبو  القريب 
اإىل  ينجر  ولن  الوطني  التوافق 
الرجل  ت�رصيح�ت  عن  احلديث 
حول  العتيد  احلزب  يف  الأول 
الراحل حمفوظ نحن�ح، مو�سح�:« 

مع�رك  اإىل  ننجر  ل  نحن  ل.. 
الأ�سل  على  �سرنكز  ه�م�سية.. 
بخ�سو�ص  اأم�  املب�درة..  وهو 
ذلك فقد اعتذروا واأ�سدروا بي�ن� 
يف ذلك وهذا يكفي ب�لن�سبة لن�«.  
ويف �سي�ق اآخر تطرق حمدادو�ص 
الذي  اللق�ء  يف  يكون  قد  م�  اإىل 
اأين  عب��ص،  بولد  مقري  �سيجمع 
اللق�ء  هذا  من  يهم  ب�أن  م�  اأبرز 
توافقية  ثن�ئية  روؤية  تقدمي  هو 
الرئ��سي�ت  تعني  ل  والتي  �س�ملة 
احلدث  تعد  اأنه�  رغم  فقط، 
الأبرز الذي ينتظر اجلزائر خالل 
الع�م املقبل، وراح ذات امل�سدر 

ق�ل:«تبقى  ذلك مل�  اأكرث من  اإىل 
املعنيني  جميع  بني  التف��سيل 
بهذا التوافق الذي يجب اأن ي�سمل 
ال�سلطة واملع�ر�سة اإل من اأبى«.

جبهة  حلزب  الع�م  الأمني  وك�ن 
ولد  جم�ل  الوطني،  التحرير 
اجتم�عه  اأكد  ب�أن  قد  عب��ص، 
جمتمع  حركة  برئي�ص  املنتظر 
ال�سلم عبد الرزاق مقري يف اإط�ر 
يجريه�  التي  اللق�ءات  �سل�سة 
الأخري بخ�سو�ص مب�درة التوافق 
الأ�سبوع  خالل  مربمج  الوطني، 
�سيتطرق  ب�أنه  مو�سح�  اجل�ري، 
التوافق  ملف  اإىل  مقري،   رفقة 

الرئ��سي  وال�ستحق�ق  الوطني 
والق�س�ي�  امللف�ت  وك�فة  الق�دم، 
الع�م  الراأي  ت�سغل  التي  الراهنة 
الوطني، ك��سف� ب�أنه �سيعقد ندوة 

�سحفية لعر�ص حو�سلة اللق�ء.
عب��ص  ولد  بني  اللق�ء  وي�أتي 
ومقري، بعد اأ�سبوع �سهد �سج�لت 
الأمني  ميزه انتق�د  احلزبني،  بني 
ولد عب��ص،  لالأفالن جم�ل  الع�م 
حلم�ص،  ال�سي��سية  املب�درة 
حيث  معنى،  بال  اإي�ه�  معتربا 
ظل  يف  ت�سيري  البالد  ب�أن  اأكد 
دولة  كر�سته�  التي  الدميقراطية 

املوؤ�س�س�ت.

 اإجراءات الت�سجيل و التوجيه
 للفائزين بالبكالوريا

الإعالن عن نتائج التوجيهات  
يوم 07 اأوت 2018 

رابح  اجلزائر3،  ج�معة  رئي�ص  اأكد 
�رصيط، اأم�ص  الثنني ب�أن موؤ�س�س�ته 
ال�ستعداد  اأمت  على  اجل�معية 
�سه�دة   يف  الن�جحني  ل�ستقب�ل 
البك�لوري� 2018 من اأجل م�س�عدتهم 
ت�سجيالتهم  لإجراء  وتوجيههم 
لل�سح�فة  ت�رصيح  ويف  ب�جل�معة 
ع�سية تنظيم الأبواب املفتوحة على 
الع�يل  التعليم   موؤ�س�س�ت  م�ستوى 
من   30 غ�ية  اإىل  �ستدوم  التي  و 
الطلبة   �رصيط  طم�أن  ال�سهر،  هذا 
البك�لوري�  �سه�دة  على  املتح�سلني 
ال�ستعداد  اأمت  على  »نحن  ق�ئال: 
حيث  اجلدد،  الطلبة  ل�ستقب�ل  
اإداري وبيداغوجي  هيئن� لهم ط�قم 
والإج�بة   بهم  للتكفل  متخ�س�ص 
على كل ت�س�وؤلتهم«، م�سريا اإىل اأنه 
وم�س�عدة  توجيه  مهمة  اإ�سن�د  مت 
اأ�س�تذة  اإىل  اختي�راتهم  يف   الطلبة 

متخ�س�سني.
اجل�مع�ت  ع�رصنة  اأن  واأو�سح 
تخفيف  يف  كبري  دور  له�  �سيكون 
املوؤ�س�س�ت  على   �سواء  ال�سغط 
موؤكدا  الطلبة،  على  اأو  اجل�معية 
للط�لب  اأي�س�  اإعط�ء  �سيتم  اأنه 
فروع  حول  املعلوم�ت  خمتلف  
التكوين والتخ�س�س�ت امل�سمونة يف 

املوؤ�س�س�ت اجل�معية.
 3 اجلزائر  ج�معة  تتكون  لالإ�س�رة، 
وعلوم  القت�س�دية  العلوم  كلية  من 
ال�سي��سية  العلوم  كلية  و  الت�سيري 
العلوم  كلية  و  الدولية،  والعالق�ت 
الرتبية  ومعهد  والت�س�ل   الإعالم 
طلبة  بتعداد  والري��سية،  البدنية 
منهم   ط�لب  األف   50 من  اأكرث  قدره 
اللي�س�ن�ص  طوري  يف  األف   46
ج�معة  �سهدت  كم�  وامل��سرت 
 12 تخرج  ال�سنة  هذه   3 اجلزائر 
األف يف �سه�دة   9 األف ط�لب منهم 
لي�س�ن�ص و 3 اآلف يف �سه�دة امل��سرت 
امتح�ن  يف  الن�جحني  ف�إن  للتذكري، 
ح�سولهم  وبعد  البك�لوري�  �سه�دة 
الث�نوية  من  اخل��ص  رقمهم   على 
مديري  من  اأو  به�  يدر�سون  التي 
لالأحرار،  ب�لن�سبة   لوليتهم  الرتبية 
انطالق  مع  موعد  على  �سيكونون 
من  الأولية  اجل�معية  الت�سجيالت 
ويكون  اجل�ري  جويلية    28 اإىل   26

اآخر اأجل للت�سجيالت النه�ئية يف 16 
�سبتمرب.

يف  الأولية  الت�سجيالت  ت�أكيد  ويتم 
 30 اإىل   29 بني  م�  املمتدة  الفرتة 
اجلدد  للطلبة  ي�سمح  كم�   جويلية، 
بتعديل  الفرتة  هذه  خالل  اأي�س� 
بحيث   ال�س�بقة،  رغب�تهم  بط�قة 
بط�قة  ح�سب  الط�لب  توجيه  يتم 
عن  الإعالن  ليتم  الث�نية،  الرغب�ت 
نت�ئج التوجيه�ت  على اخلط يوم 07 
اأوت 2018 م�س�ءا وذلك بعد مع�جلة 
الرغب�ت يف الفرتة املمتدة  م� بني 

31 جويلية و 07 اأوت.
اأم� املرحلة الث�نية من الت�سجيالت 
واإجراء  التوجيه  واإع�دة  الأولية 
ب�لن�سبة  واملق�بالت  الختب�رات  
للفروع املعنية تكون من 08 اإىل 12 
الذين  ب�لطلبة  الأمر   ويتعلق  اأوت، 
وتقني�ت  علوم  لفرع  توجيههم  مت 
�سه�دة   تقدمي  عليهم  يتوجب  الذين 
توجيههم  مت  التي  للموؤ�س�سة  طبية 
يف  �سفوي  لق�ء  اإجراء  وكذا  فيه�، 
هذه  اإحدى  اإىل   توجيههم  ح�لة 
املوؤ�س�س�ت، ويتعلق الأمر ب�ملدار�ص 
وعلوم   مع�هد  او  لالأ�س�تذة  العلي� 
بع�ص  و  التطبيقية  التكنولوجي�ت 
دورات اللي�س�ن�ص و لي�س�ن�ص الإم�مة 
الث�نية  املع�جلة  وتتم  والإر�س�د. 
الختب�رات  يف  الر�سوب  حل�لت 
واملق�بالت وطلب�ت اإع�دة التوجيه، 
 16 و   13 بني  م�  املمتدة  الفرتة  يف 
اأوت املقبل، اأم� الإعالن عن  نت�ئج 

التوجيه�ت فيكون يف 16 اأوت.
وحدد ت�ريخ فتح البوابة املخ�س�سة 
بني  م�  املمتدة  الفرتة  يف  لالإيواء 
ليتم  املقبل،  اغ�سط�ص    15 اىل   08
النه�ئية  الت�سجيالت  عن  الإعالن 
اجل�معية  اخلدم�ت   ملف�ت  وكذا 
من 02 اىل 06 �سبتمرب وهي مرحلة 

الت�سجيالت النه�ئية.
احل�لت  مع�جلة  مرحلة  و�ستكون 
موؤ�س�س�ت  طرف  من  ال�ستثن�ئية 
البوابة  فتح  واإع�دة  الع�يل  التعليم 
املخ�س�سة لالإيواء واملنحة والنقل، 
بحيث   �سبتمرب   16 اىل   02 من 
اأجل  ك�آخر  �سبتمرب   16 ت�ريخ  حدد 
ال�سنة  بعنوان  النه�ئية  للت�سجيالت 

اجل�معية  2019-2018  ). 

�سحته م�ستقرة حاليا

نقل الرئي�س اليامني زروال اإىل م�ست�سفى عني النعجة 

تبعا ل�سل�سة التغيريات التي يجريها لهبريي يف ال�سلك

نحو تنحية رئي�سي اأمن ولية �سيدي بلعبا�س وم�ستغامن

مقري يلتقي  ولد عبا�س اليوم

اإىل غاية جوان 2018   

الت�سخم ي�سل اإىل 4،6 باملائة على اأ�سا�س �سنوي 

ع�سو التن�سيقية الوطنية للحر�ش البلدي »حايد مهني« للو�سط:

العودة لالعت�سامات  اأمر وارد كحل اأخري

نقل الرئي�ص ال�س�بق الي�مني زروال 
بعني  الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل 
ال�رصعة،عقب  جن�ح  على  النعجة 

بيته  يف  كلب،  ع�سة  اإىل  تعر�سه 
وق�لت  ب�تنة  ولية  يف  ب�إيزورارن، 
الرئي�ص  اإن   ، اإخب�رية   م�س�در 

ال�س�بق يف �سحة جيدة ول خوف 
يف  وهو  زروال  الي�مني  عليه  
العمر،  من  وال�سبعني  اخل�م�سة 

حكم اجلزائر من 16 نوفمرب 1995  
اإىل 27 اأفريل 1999.

م.�ش

لالأمن  الع�م  املدير  ي�ستمر  
اإجراء  الوطني  م�سطفى لهبريي يف 
اأمن  روؤ�س�ء  م�ستوى  على  التغيريات 
رئي�سي  تغيري  �سيتم  الولي�ت،حيث 

،ورئي�ص  بلعب��ص  �سيدي  ولية  اأمن 
�سل�سلة  بعد  وهذا  م�ستغ�من  اأمن 
يف  مب��رصته�  متت  التي  التغيريات 
من  كل  تغيري  وي�أتي  ال�سلك،  هذا 

ورئي�ص  بلعب��ص  �سيدي  اأمن  رئي�ص 
من  كل  تغيري  م�ستغ�من،بعد  اأمن 
اأمن  الع��سمة،ورئي�ص  امن  رئي�ص 
وهران.  اأمن  رئي�ص  كذلك  تيب�زة،و 

اإ�س�فة اإىل التغيري الأخري الذي م�ص 
جياليل  ال�رصطة  خم�برات  مدير 

بودالية.  
ع�سام بوربيع

يلتقي عبد الرزاق مقري رئي�ص حركة حم�ص 
ب�لأمني الع�م لالأفالن جم�ل ولد عب��ص، وهو 
من  والذي  الأفالن  مبقر  �سيتم  الذي  اللق�ء 
الأو�س�ع  الطرف�ن  فيه  يتب�حث  اأن  املنتظر 

بعد  هذا  ي�أتي  كم�  القت�س�دية  و  ال�سي��سية 
يتعلق  فيم�  ل�سيم�  الت�رصيح�ت،  �سب�بية 
عملية  يف  للم�س�همة  اجلي�ص  مقري  بدعوة 

النتق�ل الدميقراطي

 وهي الت�رصيح�ت التي رد عليه� ولد عب��ص 
يبدو  و  ال�سي��سة،  يف  يتدخل  ل  اجلي�ص  ب�أن 
اإعط�ء  اأجل  من  احلزبني  اأميني  لق�ء  اأن 
وفدا  اأم�ص  مقري  ا�ستقبل  كم�  تو�سيح�ت 

و  علي  يقوده  ال�سرتاكية   القوى  جبهة  عن 
اأطلقته�  التي  املب�درة  تف��سيل  اللق�ء  تن�ول 

حم�ص حول الرئ��سي�ت الق�دمة
  ع�سام بوربيع

عند  الأ�سع�ر  تطور  وترية  بلغت 
 4،6 �سنوي  اأ�س��ص  على  ال�ستهالك 
 ،2018 جوان  �سهر  غ�ية  اإىل  امل�ئة  يف 
ح�سبم� علمته واأج لدى الديوان الوطني 
الأ�سع�ر  تطور  ويعترب  لالإح�س�ئي�ت 
�سنوي  اأ�س��ص  على  ال�ستهالك  لدى 
معدل  مبث�بة  جوان2018  غ�ية  اإىل 
احت�س�به  يتم  الذي  ال�سنوي  الت�سخم 
خالل 12 �سهرا ابتداء من جويلية 2017 
مق�رنة   2018 جوان  �سهر  غ�ية  اإىل 
 2016 جويلية  بني   م�  املمتدة  ب�لفرتة 

ب�لن�سبة  اأم�   2017 جوان  غ�ية  اإىل 
عند  الأ�سع�ر  ملوؤ�رص  ال�سهري  للتطور 
اخل�م  املوؤ�رص  يعد  الذي  ال�ستهالك، 
لالأ�سع�ر عند ال�ستهالك يف �سهر يونيو 
2018 مق�رنة ب�سهر م�ي 2018  فقد بلغ 

1،1 يف امل�ئة. 
وبخ�سو�ص املتغري ال�سهري بح�سب فئة 
املنتج�ت، عرفت اأ�سع�ر ال�سلع الغذائية 
ارتف�ع�  بن�سبة 2 ب�مل�ئة يف �سهر جوان 

مق�رنة ي�سهر م�ي 2018.
وعلى �سبيل املث�ل �سجلت اأ�سع�ر املواد 

 3،2 بن�سبة  ارتف�ع�  الط�زجة  الفالحية 
ارتف�ع�  الأ�سع�ر  ب�مل�ئة، حيث �سهدت 
للخ�رص )+6،6 ب�مل�ئة(  ب�لن�سبة  خ��سة 
واللحوم  ب�مل�ئة(   22،6+  ( والبط�ط� 
بينم�  ب�مل�ئة(     9،6+( البي�س�ء 
اأ�سع�ر املواد الغذائية  انخف�ست بع�ص 
 14،4-( البي�ص  خ�سو�س�  الط�زجة 
اأم�  ب�مل�ئة(   15،1-( وال�سمك  ب�مل�ئة( 
امل�سنعة،  الغذائية  املنتج�ت  اأ�سع�ر 
فقد ارتفعت بن�سبة 0،8 ب�مل�ئة، ح�سب 
وفيم�  لالإح�س�ئي�ت  الوطني  الديوان 

عرفت  الأخرى،  ال�سلع  فئ�ت  يخ�ص 
طفيف�  ارتف�ع�  امل�سنعة  املواد  اأ�سع�ر 
بن�سبة 0،4 ب�مل�ئة يف حني عرفت اأ�سع�ر 
يتعلق  الركود، وفيم�  نوع من  اخلدم�ت 
واخلدم�ت،عرفت  ال�سلع  مبجموع�ت 
اأ�سع�ر الألب�سة والأحذية ارتف�ع�  �سهري� 
قدره 1،6 ب�مل�ئة اأم� ب�قي اأ�سع�ر ب�قي 
تغريات  �سهدت  فقد  الأخرى  املواد 
اأن  امل�سدريذكر  ذات  ح�سب  طفيفة، 
ن�سبة  توقع   2018 ل�سنة  امل�لية  ق�نون 

ت�سخم بـ 5،5 ب�مل�ئة.

و�سف ح�يد مهني املن�سوي حتت جن�ح 
التن�سيقية الوطنية للحر�ص البلدي الت�بعة 
وعود وزارة الداخلية لفئة احلر�ص البلدي 
�سنة 2011 ح�سبه، يف  منذ   ،« بـ«النظرية 
الفئة  هذه  تعتمد  اأن  ي�ستبعد  مل  حني 
القريب  امل�ستقبل  يف  العت�س�م�ت  على 
الداخلية  وزارة  وا�سلت  م�  اإذا  ح�ل  يف 

تهمي�سهم على حد تعبريه.
ربطه  ات�س�ل  يف  امل�سدر  ذات  وق�ل 
التي  الوعود  ب�أن  اأم�ص،  يوم  ب�لو�سط 
اأ�سبحت  بدوي  م�س�لح  قبل  من  يتلقوه� 
جت�سد  مل  لأنه�  ورق  على  حرب  جمرد 
البلدي  احلر�ص  واأن  �سيم�  ميداني�، 
نق�ئ�ص  من  يع�ين  لزال  اأطي�فه  بجميع 

اإب�ن  قدمه�  التي  الت�سحي�ت  رغم  عديد 
الع�رصية ال�سوداء التي مرت به� اجلزائر، 
م�سيف�:« نحن ط�لبن� ب�أجر التق�عد ي�سل 
وعدتن�  الداخلية  لكن  دج،   45000 اإىل 
من  زي�دات  بعد  فيم�  لنجد  ب50000، 
دون  مت�بع�:«  4000دج«،  اإىل  دج   3000
حت�سى  ل  التي  الأخرى  امل�س�كل  ن�سي�ن 
ول تعد، والتي دائم� م� تن��سته� الداخلية 
ول  وا�سحة  �رصعية  مط�لب  اأنه�  رغم 

ت�سوبه� �س�ئبة«.
مهني  ح�يد  دع�   اأخر،  ج�نب  ومن 
م�سوؤوليته�  حتمل  اإىل  الداخلية   »وزارة 
بعد ف�سل كل لغة احلوار بعد الوعود غري 
املج�سدة التي اأطلقته� الو�س�ية يف حل 

كل امل�س�كل التي ب�تت تهدد فئة احلر�ص 
البلدي عرب خمتلف ولي�ت الوطن ،كم� 
بع�ص  البلدي  احلر�ص  تن�سيقية  اتهمت 
يف  ب�مل�كرة  و�سفته�  التي  الأطراف 
ا�ستغالل ق�سيتهم واملت�جرة به� مل�س�لح 
و�سفته� ب�ل�سيقة«، موؤكدا ب�أن العودة اإىل 
واأن  خ��سة  جدا  وارد  العت�س�م  لغة 
الفئة  لهذه  تقدم  ل  اأ�سبحت  الو�س�ية 
املع�سولة  والوعود  »الأك�ذيب«  �سوى 
التي ل ت�سمن ول تغني من جوع حركته� 
الحتج�جية �سيكون بعد منحه� الفر�سة 
امل�س�كل  كل  حلل  لل�سلط�ت  الأخرية 
التي اأ�سبحوا يتخبطون فيه� ». ويط�لب 
اأفراد احلر�ص البلدي من وزارة الداخلية 

البلدي،  احلر�ص  اأعوان  م�س�كل  »حل 
واحلقوقيني  امل�سطوبني  اإدم�ج  واإع�دة 
�سهري  راتب  منح  مع   ، �رصط  بدون 
ك�يف جلميع الأعوان امل�سطوبني ح�سب 
�سنوات العمل واملتق�عدين واملعطوبني 
املزمنة،  الأمرا�ص  وذوي  والأرامل 
ال�سري  لت�سهيل  خ��سة  بط�ق�ت  منح  مع 
العمومية  امل�ست�سفي�ت  داخل  وامله�م 
البلدي  احلر�ص  مه�م  كون  والع�سكرية 
ال�سوداء  الع�رصية  يف  ع�سكرية  مهمة 
الأعوان  بت�سحي�ت  والعرتاف 
وال�ستف�دة من ح�ستهم مثل املق�ومني 

الذين قدموا الكثري ».
 علي عزازقة



ا�ستغرب زكي حريز  يف ت�رصيح خ�ص 
يف  الو�ساية  متاطل  من  »الو�سط«  به 
حلوم  اإخ�رصار  �سبب  عن  الك�سف 
اأنه  كا�سفا  املا�سي،  الأ�سحى  عيد 
هو  الإخ�رصار  �سبب  يكون  اأن  ميكن 
املكمل الغذائي ويف هذا ال�سدد، دعا 
الو�ساية اإىل �رصورة اإبالغ الراأي العام 
املا�سي،  العام  اأجريت  التي  حتاليل 
خالل  من  البيطرية  الرقابة  وتكثيف 
من  اخلوا�ص  البياطرة  مع  التعاون 
اأجل تاأطري املربني وفر�ص منع البيع 
احلر لالأدوية البيطرية اإل بو�سفة من 
،بالإ�سافة  املتابع  البيطري  الطبيب 
و  الرتبية  اأماكن  نظافة  فر�ص  اإىل 
اإجراء  و  املركبة  الأغذية  ح�رص  كذا 
الأغذية  اأ�سناف  التحاليل على جميع 
للحيوانات  املقدمة  املياه  كذا  و 
بتقدمي  امل�سمنني  و  املربني  ،واإلزام 
اأجل  من  الزبائن  اإىل  ال�رصاء  و�سل 
اإخ�رصار  حالة  م�سوؤولياتهم يف  حتمل 

اللحم و ف�ساده .
الفيدرالية  قدمت  اأخرى،  جهة  من 
للمربني  التو�سيات  من  جملة  
لتفادي  التو�سيات  من  وامل�سمنني 
تكرار �سيناريو اإخ�رصار اللحوم ال�سنة 
املا�سية، من خالل الإلتزام بتو�سيات 
البيطري  وتوجيهات  وتعليمات 
املتابع و الإبتعاد عن التداوي الذاتي 
للحيوانات بدون اإ�ست�سارة هذا الأخري 
لالإ�سطبالت  اجليد  التنظيف  ،و 
دوريا  احليوانات  عي�ص  واأماكن 
للحيوانات  الب�سيطة  التغذية  ،تف�سيل 
وعدم اللجوء اإىل الأغذية املركبة اإل 
ف�سالت  مزج  عدم  ،وكذلك  لل�رصورة 
بالإ�سافة  احليوانات  باأغذية  الدجاج 
امل�ستوردين  و  املنتجني  مطالبة  اإىل 
ب�سهادات املطابقة ،تقدمي مياه نقية 
خالية من امليكروبات اىل احليوانات 

واإجراء حتاليل دورية عليها .
امل�سحني،  للم�ستهلكني  بالن�سبة  اأما 
اجلزائرية  الفيدرالية  دعتهم 
�رصاء  عن  الإمتناع  اىل  للم�ستهلكني 
وتف�سيل  الو�سطاء  لدى  الأ�ساحي 
وامل�سمنني،  املربني  لدى  �رصاءها 
اإتباع تعليمات ال�سلخ اجليد لالأ�سحية 
الغ�ساء  على  احلفاظ  خالل  من 
اللحم  مل�ص  وعدم  للهيكل  اخلارجي 
امللوثة  اليد  اأو  بال�سكني  الداخلي 
بالبكترييا، وعدم ترك هيكل الأ�سحية 
ال�سم�ص  اأ�سعة  حتت  �ساخن  مكان  يف 

احلارقة.  
 16 �سحب  بق�سية  يتعلف  فيما  اأمل    
نوع من الأدوية من ال�سيدليات ب�سبب 
اإحتواءها على مواد م�رصطنة، اأو�سح 
املتحدث اأن اجلزائر تلقت حتذيرات 
الأمريكية  الوكالة  قبل  من  دولية 
بعدما  والأدوية  الأغذية  ملراقبة 
هذه  اأن  اكت�سفت  بدرا�سات  قيامها 

الأدوية حتتوي على مواد م�رصطنة.
ويف هذا الإطار قامت وزارة ال�سحة، 
باإعطاء  العامل،  دول  بقية  مثل 
لل�سحة  الولئيني  للمديرين  اأوامر 
وكذا  امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
للم�ست�سفيات  املركزية  لل�سيدلية 
وامل�سنعني املحليني املعنيني اإ�سافة 
التوزيع  ومتعاملي  ال�سيدليات  اإىل 
تخ�ص  حل�س�ص  الفوري  “بال�سحب 

بهذا  معنيا  �سيدلنيا  اخت�سا�سا   16
العيب”.

اأين هي نتائج التحقيقات 
ال�سابقة

من جهة اأخرى، ك�سف رئي�ص جمعية 
زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك    حماية 
تي  اللحوم  واخ�رصار  تعفن  �سبب  اأن 
الأ�سحى  عيد  اجلزائريون  عا�سها 
املا�سي هو املكمل الغذائي م�ستغربا 
ملطلب  الو�ساية  وتكتم  جتاهل  من 
اللحوم  التحليل  نتائج  عن  الك�سف 
املتعفنة، داعيا ال�سلطات املعنية اإىل 
عن  والإعالن  م�سرتك  حتقيق  فتح 

هذا املكمل الغذائي 
تاأ�سف م�سطفى زبدي الأم�ص يف من 
التجاوزات امل�سجلة يف ق�سية التعفن 
اأنه رغم  العيد، م�سريا  اأ�سحية  حلوم 
فتح حتقيق من قبل م�سالح املخابر 
الأن  اأنه حلد  اإل  �سنتني  منذ  الأمنية 
مل يتم حتديد املكمل الغذائي الذي 
اأدى اإىل هذه التعفنات، مت�سائال » مل 
نفهم متاطل الو�ساية يف الك�سف عن 
اللحوم  تعفن  وراء  احلقيقة  الأ�سباب 
الختفاء  عدم  اإىل  اإياها  داعيا   ،«
الرطوبة.  و  احلرارة  عامل  وراء 
جمعية  رئي�ص  نفى  اأخر،  �سياق  يف 
حماية امل�ستهلك م�سطفى زبدي اأن 

لقانون  خا�سعة  العيد  ت�سعرية  تكون 
�رصورة  اىل  داعيا  والطلب،  العر�ص 
اإن�ساء الأ�سواق اجلوارية للق�ساء على 
امل�ساربني »والبزنا�سني » املو�سمني.
�رصورة  على  زبدي  م�سطفى  واأكد 
يف  املتعدة  اجلوارية  الأ�سواق  اإناء 
املواليني  ت�سجيع  مع  املناطق  جميع 
والغذاء  امل�ساحات  وتوفري  النقل  يف 
امل�ساربني  على  للق�ساء  احليواين 
فر�سة  ي�ستغلون  الذي  املو�سمني 
املواطن،  جيب  ل�رصب  العيد  حلول 
امل�سكل  اأن  ال�سدد  ذات  يف  م�سريا 
يف  اإمنا  املنتوج  وفرة  يف  يكمن  ل 
ت�سويقه يف نقاط متعددة، وذلك من 
ملحاربة  جوارية  اأ�سواق  خلق  خالل 
نريد  :«نحن  م�سيفا   التجار،  ج�سع 
املوال  م�سدرها  متعددة  بيع  نقاط 

مبا�رصة ».
و  الن�سائح  بع�ص  زبدي   وقدم  هذا 
املربيني  و  للم�ستهلكني  الإر�سادات 
الأ�سحية،  مع  التعامل  كيفية  حول 
اأن  املربي  على  يجب  اأن  قال  حيث 
يتفادى جميع الأعالف امل�سكلة على 
الأقل �سهر قبل عيد الأ�سحى، وكذا 
تفادي منح املوا�سي علف الدواجن، 
ال  التلقيح  اإىل  اللجوء  يجب  ل  و 
اقتناء  عند  انه  قال  و  لل�رصورة، 
املعاملة  �سند  منح  يجب  الأ�سحية 
حتى  لل�ساري  املوال  من  التجارية 
يتعرف من قام ب�رصاء الأ�سحية على 
من باعها اإياه يف حال ما حدث تعفن 
ويف  بالتعوي�ص،  مطالبته  و  للحمها 
هذا ال�سياق دعا بدي اجلهات املعنية 
الإجراءات  هذه  تكون  اأن  ب�رصورة 
البيع  نقاط  م�ستوى  على  الإلزامية 
امل�ستهلك  زبدي  دعا  كما  النظامية. 
اإىل �رصورة اأن يتخدد الإجراءات هو 
الآخر من جانبه خ�سو�سا وان حرارة 
اأوت عالية، حيث يجب اأن تكون عملية 
الذبح وال�سلخ والتجفيف �رصيعة ومن 

قبل متمر�ص. 

ملعهد  املخت�سة  امل�سالح  �سجلت 
النمر  بعو�ص  ظهور  اجلزائر  با�ستور 
باأربع وليات من الوطن خالل ال�سنوات 
وجيجل  وزو  تيزي  وهي  الأخرية 
ظهوره  منذ  وذلك  والعا�سمة  ووهران 

لأول مرة باجلزائر منذ 8 �سنوات.
من  با�ستور  معهد  خرباء  ويحذر 
انت�سار بعو�سة النمر بوليات ال�ساحل 
كما  الرطبة  واملناطق  اجلزائري 
ي�ساهم �سلوك ال�سكان يف منو الريقات 
واإطارات  والأواين  احلاويات  خا�سة 
النمر  بعو�سة  تعترب  حيث  م�ستعملة، 
التي تعي�ص ا�سال مبناطق جنوب �رصق 
اآ�سيا وتنت�رص باملناطق احل�رصية حيث 
احليوية  البيئات  مع  ب�سهولة  تتكيف 
على  بالقدرة  بي�سه  ويتمّيز  املختلفة 

مقاومة اجلفاف لفرتة طويلة ويتجاوب 
-ح�سب  احل�رصات  من  النوع  هذا 
مع  فريو�ص  البيئة-  يف  املخت�سني 
�سيكونغونيا و حمى ال�سنك و زيكا التي 
تنت�رص على اخل�سو�ص مبناطق جنوب 
�رصق اآ�سيا وقد مت الإبالغ عن ت�سجيل 
حالت �سيكونغونيا يف اإيطاليا وفرن�سا 
يف  الأ�سلية  ال�سنك  حمى  حالت  و 

م�رص العام املا�سي.
ظهور  �سجل  فقد  امل�سدر  وبح�سب 
باجلزائر  مرة  لأول  البعو�سة  هذه 
تيزي  بولية  اإيراثن  ناث  بالأربعاء 
وزو يف جوان 2010 بعد التقاط معهد 
فقط،  منها  واحدة  لعّينة  با�ستور 
�سكاوي  عدة  ت�سجيل  ذلك  بعد  ليتم 
ملواطني وليات اأخرى ل �سيما جيجل 

والعا�سمة ووهران
ففي �سهر دي�سمرب 2015 وبعد تقدمي 
�سكان عني الرتك بولية وهران �سكوى 
خالل  البعو�ص  عن  الناجم  ت�رّصرهم 
احل�رصات  خرباء  اأّكد  ال�سيف  ف�سل 
هذا  دخول  اجلزائر  با�ستور  معهد  يف 

النوع من البعو�ص اإىل هذه املنطقة.
�سكان  اأبلغ   2016 جويلية  �سهر  ويف 
حي زونكا املتواجد ما بني بئر خادم 
وعني النعجة بولية اجلزائر عن ت�رّصر 
�سديد من نوع من البعو�ص يل�سع ب�سكل 
الباكر  ال�سباح  ويف  الليل  اأثناء  خا�ص 
.وقد اأّكد معهد با�ستور وجود بعو�سة 
النمر يف جميع مراحل تطورها )البي�ص 
وقد  البالغة(  احل�رصات  و  والريقات 
حملة  املخت�سة  امل�سالح  عليه  �سنت 

املبيدات  ا�ستعمال  خالل  من  وا�سعة 
اإىل غاية الق�ساء عليه متاما.

وخالل �سهر اأوت من �سنة 2017 و بعد 
القدمية  القبة  ل�سكان  �سكاوى  عّدة 
ماألوفة  غري  لدغات  من  )اجلزائر( 
للح�رصات  م�سح  اإجراء  للبعو�ص  مّت 
احل�رصة  حيث  نوع  حتديد  اأجل  من 
بعو�سة  وجود  العّينات  التقاط  اأظهر 
النمر مع كثافة عالية يف جميع مراحل 

تطورها.
التي  املجهودات  كل  من  وبالرغم 
احل�رصات  مكافحة  م�سالح  بذلتها 
باأماكن  النمر  بعو�سة  انت�رصت  فقد 
و  �سحاولة  هي  و  العا�سمة  من  اأخرى 

خراي�سية و ح�سني داي.
ف.ن�سرين

ذكر موقع اجلزائرية لالأخبار اأم�ص 
اأم جهات اأمنية تقوم بالتحقيق يف 
�سهادات  بوجود  تفيد  معلومات 
ماج�ستري مزورة �سادرة عن مركز 

جامعي وجامعتني باجلنوب ، را�ص 
اخليط يف التحقيق هو ال�ستباه يف 
ا�ستعمال مدير اإحدى املوؤ�س�سات 
العمومية حيث مت اكت�ساف عيوب 

تقنية يف موؤهله اجلامعي ،و ت�سري 
التزوير  عمليات  اأن  املعلومات 
يف  وقعت  التحقيق  فيها  يتم  التي 
غرداية و اجللفة وولية اخرى مل 

ما  انتظار  يف  عنها  الك�سف  يتم 
التحقيق  عرب  عنه  الك�سف  �سيتم 

الأمني.
م.�س

رئي�س الفيدرالية اجلزائرية للم�ستهلكني زكي حريز

معهد با�ستور يحذر و يعلن

با�سرته جهات اأمنية 

 من اإعداد: اإميان لوا�س

حتذيرات دولية وراء �سحب 16 دواء يف اجلزائر  

ت�سجيل ظهور بعو�ض النمر باأربع واليات

حتقيق حول �سهادات ماجي�ستري مزورة يف 3 جامعات
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.        البد من حظر االأغذية املركبة جتنبا لف�ساد اأ�ساحي العيد

راهن على الإنتاج املحلي، بوعزغي :

ا�سترياد بذور البطاطا 
تراجع بـ 50 باملائة

.      اجلزائر اأنتجت 50 مليون 
قنطار من البطاطا  يف 2017

وزير الداخلية يوؤكد من �سعيدة

االأولوية ملرافقة خريجي اجلامعات 
لتج�سيد م�ساريعهم

فرع نقابة الكنا�س بب�سار

جتاوزات قانونية طبعت ت�سكيل 
جلنة اخلدمات االجتماعية 

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
القادر  عبد  البحري،  وال�سيد  
قفزة  حققت  اجلزائر  اأن  بوعزغي 
التي  البطاطا  منتوج  اإنتاج  يف  نوعية 
ال�سوق  يف  اجلزائريون  عليها  يرتكز 
املحلّية باإنتاج قدره 50 مليون قنطار 
بـ26 مليون  خالل عام 2017، مقارنة 
قدرها  مبردودية   ،2009 لعام  قنطار 

310 قنطار يف الهكتار الواحد.
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  ثمن 
وال�سيد البحري عبد القادر بوعزقي 
الأم�ص على هام�ص للقاء الذي نظمه 
امل�سرتك  املهني  الوطني  املجل�ص 
الذي  الكبري  التقدم  البطاطا   ل�سعبة 
البطاطا  منتوج  يف  اجلزائر  اأحرزته 
اأن  م�سريا   ، الوطني  امل�ستوى  على 
التقنية  التدابري  نتيجة  التقّدم  هذا 
ا�ستقرارا  حقق  الذي  املنتج  لهذا 
تو�سيع  خالل  من  الوطنية،  بال�سوق 
بذور  لزراعة  املخ�س�سة  امل�ساحات 
البطاطا بتخ�سي�ص 2340 األف هكتار 
�سمح  مما  الوطني،  امل�ستوى  على 
هذا  يف  عمل  من�سب  األف   60 بخلق 
يف  الأول  امل�سوؤول  واأفاد  املجال 
القطاع اإن ا�سترياد بذور البطاط قد 
تراجع  بـ 50 باملائة حيث انخف�ست 
املا�سية  ال�سنة  قنطار  مليون   72 من 

هذه  خالل  قنطار  مليون   26 اإىل 
تطوير  �رصورة  على   م�سددا  ال�سنة، 
مع  التاألق  اأجل  من  الري  طرق 

التغريات املناخية
ال�سوق  ا�ستقرار  اأن  الوزير  واأو�سح 
اإىل  راجع  املنتوج  هذا  يف  الوطنية 
لزرع  املخ�س�سة  امل�ساحات  تو�سيع 
البطاط التي و�سلت 2340 األف هكتار 
واإدخال  الوطني،  الرتاب  كامل  يف 
اجلديدة،  التقنية  التدابري  من  الكثري 
اأما يف ما يخ�ص الإمكانيات الب�رصية 
يعادل   ما  هناك  اأن  بوعزغي  فاأكد 
اإنتاج  األف من�سب عمل يف جمال   60
اأ�سار   ، اأخر  �سياق  ،ويف  البطاطا 
اجلزائري  املواطن  اأّن  املتحدث 
البطاطا  مادة  من  كغ،   111 ي�ستهلك 
�سنويا،  كغ   31 يعادل  ما  اأي  �سنويا، 
طن   817 ت�سدر   اجلزائر   اأن  مربزا 
دول  نحو   2017 �سنة  البطاطا  من 

اخلليج و اإ�سبانيا.
تطوير  �رصورة  على  الوزير  واأكد 
ميكن  ل  التي  التحويلية  ال�سناعات 
جهة،  من  دونها  من  الفالحة  تطوير 
الفائ�ص  من  ال�ستفادة  �ستتيح  والتي 
ويف  املو�سمية  املنتوجات  بع�ص  يف 

مقدمتها الطماطم.
اإميان لوا�س

بدوي   نورالدين  الداخلية  وزير  قال 
كل  اأن  �سعيدة  ولية  من  اأم�ص 
مقاربة  تعتمد  الوزارية  القطاعات 
خريجي  الطلبة  مرافقة  يف  موحدة 
وكذا  م�ساريعهم   لجناز  اجلامعات 

توفري منا�سب ال�سغل .
ن�ساط  انطالق   اإ�سارة  منح   الوزير 
حرائق  ملكافحة  املتنقل  الرتل 
الزراعية  واملحا�سيل  الغابات 
اأن  يوب  ببلدية  »بربور«   مبنطقة 
تقدر  ل  ثروة  الغابية  »امل�ساحات 
باأكمله   املجتمع  على  يجب  بثمن 
عن  وذلك  عليها  للمحافظة  التجند 
اجلواري  التح�سي�سي  العمل  طريق 
بدوي  األح  املواطنني«و  اجتاه   يف 
الو�سط  يف  »ال�ستثمار  �رصورة  على 
الغابي« واأعطى  تعليمات  مل�سئويل 
حمافظة الغابات بفتح م�سالك غابية 
ونقاط مائية باملناطق الغابية ومنح  
�سمن  تدخل  التي  امل�ساريع  هذه 
الربنامج الإ�ستعجايل الذي ا�ستفادت 
الوطنية  ال�رصكة  اإىل   الولية  منه 
يف  املتخ�س�سة  الريفية  للهند�سة 

املجال وذلك عن طريق الرتا�سي.
و ي�سكل الرتل املتنقل التابع للحماية 
على  ويتوفر  عونا   50 من  املدنية 
والو�سائل  التجهيزات  خمتلف  

للتدخل  ملكافحة حرائق الغابات.
الداخلية  وزير  ا�رصف  كما 
البلدية  بذات  املحلية  واجلماعات 
 60 ل  يت�سع  م�ست�سفي   تد�سني  على 
مليار   1 قدرها  بتكلفة  اأجنز  �رصيرا 
ال�سحية   املوؤ�س�سة  هذه  وتوفر  دج. 
على  الطبية  التخ�س�سات  خمتلف 
غرار الطب العام واجلراحة والأمومة 
والطفل وم�سلحة  الأمرا�ص العقلية 

وغريها.
من  جمموعة  ان�سغال  عن  رده  ويف 
تد�سني  عقب  بهم  التقى  ال�سباب 
هذه املوؤ�س�سة ال�سحية   حول توفري 
على«  الوزير  اكد  العمل،  منا�سب 
اجلماعات   داخل  ال�ستثمار  �رصورة 
املحلية من اجل خلق الرثوة« داعيا 
ان�ساء  اىل  امل�ساريع  حاملي  ال�سباب 
اأجهزة  �سمن  م�سغرة  موؤ�س�سات  

ت�سغيل ال�سباب التي توفرها الدولة.

 طالب املجل�ص املحلي لأ�ساتذة التعليم العايل 
لب�سار جلنة اخلدمات الجتماعية اجلدد بعد 
الأع�ساء  طالبوا  الهيئة  هذه  لت�سيري  تعيينهم 
القيادة،  على  التناف�ص  انعكا�سات  بتجاوز 
اخلدمات  مبعنى  اللتزام  على  والرتكيز 
والتكافل  التاآزر  وحتقيق  والجتماعي  املادي 
اجلامعية،  الأ�رصة  مكّونات  خمتلف  بني 
املكونني  الأع�ساء  على  يتعني  اأنه  مو�سحني 
للمكتب املنبثق عن النتخابات الأخرية جتاوز 
انعكا�سات التناف�ص على قيادة هذه الهيئة، وما 
�ساحبه من جتاذبات وتدّخل بع�ص الأطراف، 
موحد  فريق  �سمن  الن�سجام  وتكري�ص 
وتطلعاتهم،  والأ�ساتذة   العمال  اآمال  لتج�سيد 
والعمل على حتقيق ال�سفافية والعدالة وتكافوؤ 
عن  املجل�ص  ك�سف  ثانية  جهة  من  الفر�ص. 
جمموعة جتاوزات اكتنفت العملية، متداركني 
الأ�ساتذة  يهنئ  املجل�ص  فاإن  ذلك  رغم  اأنه 
اإجناح  يف  امل�ساهمة  على  والإدارة  والعمال 

عموما،  مقبولة  ظروف  يف  و�سريها  العملية 
حمددا نقاط حتفظه يف بع�ص الأمور القانونية 
العملية  به  اأديرْت  الذي  بال�سكل  تتعلق  التي 
واملدة  الرت�سح،  مدة  )تقلي�ص  النتخابية 
عملية  واإجراء  الرت�سيحات  غلق  بني  الفا�سلة 
الت�سويت( وكذا الظرف الزمني الذي اأجريت 
ال�سيفية(،   العطلة  من  يوم  العملية)قبل  فيه 
اآنذاك  بذلك  الت�رصيح  اأنهم جتنبوا  مو�سحني 
للعملية  احل�سن  ال�سري  على  التاأثري  لتفادي 
وتقدميا للم�سلحة العامة. يف �سياق اآخر �سجل 
نقاطا اإيجابية خا�سة بجامعة ب�سار، بداية من 
ترقيتهم  بع�ص الأ�ساتذة اإىل رتبة »الأ�ستاذية«، 
تعزز  اإ�سافية  لبنة  ميثل  كاإجناز  اأنه  معتربين 
تتبّواأ مكانة  اأْن  م�ستوى جامعتهم ومتكنها من 
اإىل  متوجهني  الوطن،  جامعات  بني  حمرتمة 
نقابتهم  و�سع  انفراج  باأّن  الن�سالية  القاعدة 

على امل�ستوى الوطني بات و�سيكا.
 �سارة بومعزة 

طالب رئي�س الفيدرالية اجلزائرية للم�ستهلكني زكي حريز الو�ساية ب�سرورة الك�سف نتائج التحاليل 
والتحقيقات التي قامت بها   الو�ساية ملعرفة اأ�سباب اإخ�سرار حلوم عيد الأ�سحى املا�سي، داعيا جميع الأطراف 

املعنية اإىل اأخذ كل التدابري الالزمة لتجنب التدابري الالزمة من اأجل عدم تكرار ال�سنتني املا�سيتني والذي 
كبد األف العائالت اجلزائرية خ�سائر مادية ومعنوية معتربة.
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 اأحياء كا�سنو�ص 

و مالكوف و حممودي

ثالثة اإ�سابات يف ا�ستباكات 
عنيفة بني اأ�سحاب احلظائر 

الع�سوائية 
�أم�س  �أول  م�ساء  وزو  بتيزي  �لأمن  م�سالح  �أوقفت 
ثالثة �أ�سخا�س بعد �ندلع ��ستباكات بني �سبان من 
�أ�سحاب �حلظائر �لع�سو�ئية بحي كو�سيد�ر بالقرب 
من م�ست�سفى حممودي باملدينة �جلديدة يف تيزي 
وزو ��ستعملت فيها �حلجارة و �لأ�سلحة �لبي�ساء و 
�ل�سيوف و �خلناجر  قبل �أن تتدخل م�سالح �لأمن 
�أزيد  ي�سم  �لذي  �حلي  هذ�  ويعد  تفريقهم  �أجل 
�ل�سكينة  �لأحياء  �أكرب  من  �سكنية  وحدة  �ألفي  من 
�لأ�سهر  يف  ��ستقبل  قد  باملدينة،وكان  �جلديدة 
هذ�  يعرف  مل  حني  يف  �جلدد  �ملرحلني  �لأخرية 
مرحلني  ��ستقطبت  �لتي  �لأحياء  من  كغريه  �حلي 
�سبان  بني  ��ستباكات  تندلع  �لهدوء،بحيث  جدد 
�أحياء  �سكان  وكان  لآخر  لأ�سباب خمتلفة من حني 
�سابق  وقت  يف  طالبو�  �لتجار  و  بلقا�سم  كرمي 
�أ�سبحت  �لتي  �لع�سو�ئية  �حلظائر  على  بالق�ساء 
باأحياء  خا�سة  �أولدهم  حياة  و  حياتهم  تهدد 
�لبقاء  ورف�سو�  حممودي  و  مالكوف  و  كا�سنو�س 
�أبنائهم  بني  ��ستباكات  �ندلع  بعد  �لأحياء  يف هذه 
و�سبان �آخرين من ��ستولو� على �لطرقات �لعمومية 
�أمنية  تعزيز�ت  طلبت  قد  �ل�رشطة  م�سالح  وكانت 
من  م�سدر  وح�سب  �ل�ستباكات  هذه  لفك  كبرية 
فيه  �أ��ستعملت  وقع  �لذي  �ل�ستباك  فاإن  حملي 
�حلجارة و �ل�سيوف بعد ن�سوب خالفات بني �سبان 
�لأمن  �أن م�سالح  �إىل  �مل�سدر  نف�س  و�أ�سار  �حلي، 
تدخلت لفك �ل�ستباك حيث مل تتمكن من توقفي 
�لأمنية  �لتعزيز�ت  رغم  �ل�ساعة  حد  �إىل  �لفاعلني 

لتوقيف �سبان من مثريي �ل�سغب.
ح- كرمي

 كان بحوزته 17 قارورة
 من نوع » برية«

احلب�س  ل�سيخ م�سن ين�سط 
يف جمال بيع امل�سروبات 

الكحولية الفاخرة
 6 عقوبة  بالعا�سمة  ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة  وقعت 
�أ�سهر حب�سا نافذ� يف حق   �سيخ يف �لعقد �ل�ساد�س 
من �لعمر ب�سبب تورطه  يف نقل و  بيع �مل�رشوبات 
قارورة   17 وبحوزته  متلب�سا  توقيفه  بعد  �لكحولية 

خمر من نوع » �لبرية« .
هذ� وقد جرى توقيف �ملتهم من قبل م�سالح �لأمن 
م�ستوى  على  لها  روتينية  دورة  خالل  بالعا�سمة 
�ملتهم على منت  كان  �أين   ، �أمني بنب عكنون  حاجز 
قارورة   17 د�خلها على  تفتي�سها عرث  بعج  و  �سيارته 
خمر من نوع » برية« ويتم بذلك حتويله مبا�رشة على 
بالعا�سمة وفقا  ر�ي  ببئر مر�د  �لخت�سا�س  حمكمة 
�حلب�س  رهن  و�سعه  بعد  �لفوري  �ملثول  لإجر�ء�ت 
بيع  باحلر��س عن جرم  �لعقابية  باملوؤ�س�سة  �ملوؤقت 
فند من جهته وخالل  ، حيث  �لكحولية  �مل�رشوبات 
مو�جهته لهيئة �ملحكمة ما ن�سب له من جرم و �أكد 
تخ�س  ل  بحوزته  �مل�سبوطة  �خلمر  قارور�ت  باأن 
�ل�ستهالك  بهدف  �أنها  و  ترويج  �أو  بيع  ن�ساط  �أي 
ل  و  �سابا  كان  �أن  منذ  كحول  مدن  كونه  �ل�سخ�سي 
ميكنه �لتوقف عن تعاطيها رغم حماولته �ملتكررة و 
رغم حالته �ل�سحية �جلد متدهورة ، ليطالب باإفادته 
 ، �ل�سحية  حلالته  نظر�  �لتخفيف  ظروف  باأق�سى 
ويلتم�س له ممثل �حلق �لعام ويف ظل ما �سلف ذكره 

بتوقيع عقوبة 6 �أ�سهر حب�سا نافذ� وغر�مة مالية.
ل/منرية

�لعامة  �لتجهيز�ت  �رشكة  م�سري  مثل 
�سادرة يف حقه 7 �أو�مر بالقب�س ب�سبب 
تورطه باإ�سد�ر جمموعة �سيكات بدون 
�أمام   ، �سحايا  عدة  ل�سالح  ر�سيد 
بالعا�سمة  ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة 
بعد  �لإحتيال  و  �لن�سب  بتهمة   ، �أم�س 
 3،6 مبلغ  يف  �ل�سحايا  باأحد  �إيقاعه 
تخ�سي�س  عقد  منحه  و  �سنتيم  مليار 
عن �سقق مبنطقة ولدي عي�س ببليدة 
كجزء من �لدين �لذي بقي يف ذمته و 
وهونف�سه  �سنتيم  مليار  ب2،2  �ملقدر 

و  �آخرين  ل�سحايا  منحه  �لذي  �لعقد 
�إدعى �أمامهم �أنه قام بت�سييعه .

�رشده  خالل  �ل�سحية  دفاع  �أكد  حيث 
للوقائع �أن �ملتهم �ملوقوف ل�سبب �أخر 
 1،4 بقيمة  �سيكا  موكله  مبنح  قام  قد 
مليار �سنتيم و بقي يف ذمته مبلغ 2،2 
�لذي  �لدين  جممل  من  �سنتيم  مليار 
جمعهما  و�ملقدر ب3،6 مليار �سنتيم 
تخ�سي�س  عقد  منحه  عليه  فاإقرتح   ،
ببليدة  عي�س  �سيدي  مبنطقة  ل�سقق 
ر�ح  وملا   ، �لدين   بقية  عن  ك�سمان 
تفاجئ  �لعقد  �سحة  من  يتاأكد  موكله 
عن  عقود  ميلكون  �أخرين  باأ�سخا�س 
قام  �لتي  �لعقود  وهي  �ل�سقق  نف�س 

وقت  يف  موثق  من  باإ�سد�رها  �ملتهم 
دون  �سحايا  لعدة  منحها  و  و�حد 
�إجر�ء�ت  مبا�رشتهم  بعد  و  ت�سجيها  
باأنها  �أمامهم  �إدعى  �مللكية  نقل 
توزيعها  من  ليتمكن  لل�سياع  تعر�ست 
بذلك  يتهرب  و  �آخرين  �أ�سخا�س  على 
ذمته  يف  �لتي  ديونهم  ت�سديد  عن 
و�ملقدرة ب10 ماليري �سنتيم ، لت�سدر 
 7 و  غيابية  �أحكاما  �ملحكمة  يف حقه 
و  ن�سب  ق�سايا  عن  بالقب�س  �أو�مر 
 ، ر�سيد  دون  �سيك  �إ�سد�ر  و  �إحتيال 
حلني �لقب�س عليه موؤخر� وو�سعه 
رهن �حلب�س �ملوؤقت باملوؤ�س�سة 
حتويله  ،مع  باحلر��س  �لعقابية 

حماكم  و  �حلال  حمكمة  على 
جهته  من  �أنكر  حيث   ، �أخرى 
حمكمة  لهيئة  مو�جهته  خالل 
�حلال وفقا لإجر�ء�ت �ل�ستدعاء 
و  من جرم  له  ن�سب  ما  �ملبا�رش 
�أكد باأنه �أ�ساع �لعقود نافيا بذلك 
  ، �ل�سحية  على  �لن�سب  و�قعة 
�حلق  ممثل  جهته  من  ليطالب 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  �لعام 
حب�سا  4�سنو�ت  عقوبة  توقيع 
مع  �ل�سك  بقيمة  وغر�مة  نافذ� 
�أمر بالإيد�ع من �جلل�سة  �إ�سد�ر 
يف حق �ملتهم ، مع تاأجيل �لنطق 

باحلكم جلل�سات لحقة . 

ل/منرية

من  بالعا�سمة  �لأمن  م�سالح  متكنت 
توقيف عامل مبوؤ�س�سة عمومية بولد 
عدة  باإرتكاب  تورطه   ب�سبب  فايت 
�رشقات طالت  هو�تف طالبات د�خل 
�ملتهم  ليمثل   ، �لطلبة  نقل  حافلة 
�ملوؤقت  �حلب�س  رهن  �ملتو�جد 
�أمام   ، �لعقابية باحلر��س  باملوؤ�س�سة 
هيئة �لغرفة �جلز�ئية مبجل�س ق�ساء 
 ، �ل�رشقة  جرم  ملو�جهة  �لعا�سمة 

�سكاوى  لعدة  جمرياته  تعود  �لتي 
تقدمت به عدد من �لطالبات تعر�سن 
حافلة  د�خل  �لنقال  هاتفهن  ل�رشقة 
�لتحريات  تو�سيع  ، وبعد  �لطلبة  نقل 
ب�سدد  وبهو  �ملتهم  على  �لقب�س  مت 
�لفتيات  �أحد  هاتف  �رشقة  حماولة 
وبعد مو�جهة   ، �حلافلة  نف�س  د�خل 
تعرفت  ب�سورته  �ل�سحايا  �إحدى 
نف�س  باأنه  و�رشحت  مالحمه  على 

 ، هاتفها  بن�سل  قام  �لذي  �ل�سخ�س 
لتن�سب له بذلك باقي ملفات �ل�رشقة 
وي�رشح   ، جمهول  �سد  طويت  �لتي 
�أن  �ملحكمة  لهيئة  مو�جهته  خالل 
�سورته  على  �ل�سحية  تعرف  �سبب 
�أنه متعود على �لتنقل بحافلة �لطلبة 
بحكم وظيفته ، فيما �أ�سار دفاعه �أن 
موكله كان متو�جد� د�خل مقر عمله 
�أُثناء �رتكاب و�قعة �ل�رشقة وي�سري �أن 

خالل  من  حاولت  قد  �لأمن  م�سالح 
ت�رشفها طي ملفات �ل�رشقة ون�سبها 
عناء  تفادي  بالتايل  و  �حلايل  للمتهم 
فيما   ، �ل�سارق  هوية  عن  �لبحث 
�لعام  �حلق  ممثل  جهته  من  �إلتم�س 
ويف ظل ما �سلف ذكره توقيع عقوبة  
تاأجيل  مع   ، نافذ�  حب�سا  �سنو�ت   3

�لنطق باحلكم جلل�سات لحقة .
ل/منرية

�ل�سيار  بالطريق  وقع  مرور  حادث  خلف 
بلدية  مقطع  م�ستوى  على  غرب  �رشق- 
ت�سعة  بومرد��س  ولية  غرب  �لأربعطا�س 
جرحى، ح�سبما �أفاد به �أم�س �لثنني م�سدر 

من �حلماية �ملدنية .
�أحمد« �ملكلف  قا�سي  »�أيت  �لنقيب  و�أو�سح 
�أن  بخلية �لإعالم للحماية �ملدنية بالولية  
�ل�ساد�سة  �ل�ساعة  حدود  يف  وقع  �حلادث 
�إ�سطد�م خم�سة  �إثر  �لأحد  �أم�س  م�ساء  من 
و  �لب�سائع  لنقل  �سيارة  و  نفعية  �سيار�ت 
�ساحنة �سبه مقطورة فيما بينهم بالقرب من 

�ل�سيار  بالطريق  �لدفع  مركز  �إجناز  م�رشوع 
�لأربعطا�س  بلدية  م�ستوى  على  غرب  �رشق 
نحو  �لبالد  �رشق  من  �ملوؤدي  �لرو�ق  يف 

�جلز�ئر �لعا�سمة .
وبعد تدخل م�سالح �حلماية �ملدنية مت نقل 
�جلرحي )ما بني 12 �سنة و 47 �سنة، خم�سة 
�لباقي  و  نف�سية  ب�سدمات  �أ�سيبو�  منهم 
بجروح متفاوتة(، وفقا لذ�ت �ملتحدث، �إىل 
كل من م�ست�سفي �لرويبة باجلز�ئر �لعا�سمة 
و �ملركز �ل�سحي لبلدية خمي�س �خل�سنة �أين 
مت �لتكفل بهم �سحيا و �ل�سماح لهم باملغادرة 

حتديد  حاليا  ويجري  ذلك   بعد  مبا�رشة 
�أ�سباب وقوع هذ� �حلادث بهذ� �ملقطع من 
�لطريق �ل�سيار �رشق غرب �لذي عرف بد�ية 
خلفا  �إثنني  حادثني  وقوع  �ملا�سي  �لأ�سبوع 

قتيلني و�سبعة جرحى.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن م�سالح �لدرك �لوطني 
بالولية �سجلت يف �ل�سد��سي �لأول من هذه 
للولية من  �لعابر  �ل�سنة على م�ستوى �جلزء 
بطول  غرب  �رشق-  �ل�سيار  �لوطني  �لطريق 
ي�سل �إىل 21 كلم 54 حادث مرور خلفت 82 
مرور  حادث   42 مقابل  قتيال   14 و  جريحا 

خلفت 82 جريحا و 19 قتيال يف نف�س �لفرتة 
عرب  �مل�سالح  نف�س  �سجلت  كما    2017 من 
نف�س  يف  �لوطنية  و  �لولئية  �لطرق  خمتلف 
 161 �جلارية  �ل�سنة  من  �لأول  �ل�سد��سي 
�مل�سجل  �لعدد  عن  بانخفا�س  مرور  حادث 
يف نف�س �لفرتة  من 2017 حيث جتاوز عددها 
يف  �ملذكورة  �حلو�دث  وخلفت  حادث   180
قتيل   39 �ل�سنة  لهذه  �لأول  �ل�سد��سي  نف�س 
مقابل 38 قتيل �ل�سنة �ملا�سية و 253 جريح 
مقابل 276 جريح يف نف�س �لفرتة من �ل�سنة 

�ملا�سية.

�لوطني  بالديو�ن  �حلج  ن�ساط  مدير  �رّشح 
�ألف   32 �أّن  مقدور�أم�س،  �إبر�هيم  للحج، 
�لبقاع  �إىل  �ل�سفر  تاأ�سرية  من  ��ستفادو�  حاج 
�سفر  �إجر�ء�ت  ��ستكمال  مّت  فيما  �ملقد�سة 
لرئي�س  �لإ�سافية  بالكوطة  1000حاج �خلا�سة 

�لعام  �ملدير  �رشح  جانبه  من   . �جلمهورية 
للديو�ن �لوطني للحج و�لعمرة يو�سف عّزوزة، 
�أم�س ، �أن حو�ل 100 حاج مل يدفعو� تكاليف 
وذكر  �سنتيم  مليون   40.35 بـ  �ملقدرة  �حلج 
بق�رش  عقدها  مت  �لتي  �لندوة  خالل  عزوزة 

�أن  بالعا�سمة،  �لبحري  �ل�سنوبر  �ملعار�س 
عملّية بيع تذ�كر �لطري�ن �ملخ�س�سة لرحالت 
هذ�  باملائة   85 من  باأكرث  تقدمت  �حلج 
�لتجاري  �أخرى، قال �ملدير  ،من جهة  �لعام  
�أن  للخطوط �جلوية �جلز�ئرية، زهري هو�وي 

من  �قتناوؤها  مّت  تذكرة حج  �ألف   35 من  �أكرث 
باأن  �أكد  فيما  �حلايل.  للمو�سم  �حلجاج  قبل 
على  توؤثر  لن  �ل�رشكة  تهدد  �لتي  �ل�رش�بات 

رحالت �حلج.
ف.ن�سرين

بعد اأن تعرفت اإحدى ال�سحايا على مالحمه

منطقة الأربعطا�ص ببومردا�ص 

مدير ن�ساط احلج بالديوان الوطني للحج

توقيف موظف مبوؤ�س�سة عمومية قام ب�سرقة هواتف يف حافلة 

ت�سعة جرحى يف حادث مرور بالطريق ال�سيار �سرق- غرب 

32الف حاج ح�سلوا على تاأ�سريات ال�سفر للبقاع املقد�سة

�سدرت يف حقه 7 اأوامر بالقب�ص 

م�سري �سركة ي�سدر عقود تخ�سي�س غري م�سهرة  ل�سقق بالبليدة 
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حملية  جمعيات  حذرت 
بوالية  ال�شغل  مبلف  مهتمة 
جميع  على  ال�شلطات   ، ورقلة 
امل�شتويات حمليا ، والئيا وحتى 
الداخلية  ووزارة  االأوىل  الوزارة 
الوزارة  و  املحلية  واجلماعات 
االأوىل  من مغبة تكرار �شيناريو 
 ،2013 االإجتماعي  احلراك 
الو�شايا  اإلتفاف  ب�شبب  وذلك 
على ما و�شفوه ب�رشعية مطالب 
البطالني والتي تاأتي يف مقدمتها 
لفتح  العاجل  التدخل  �رشورة 
معمق  وق�شائي  اأمني  حتقيق 
التوظيف  ظاهرة  تف�شي  حول 
خارج  من  لبطالني  املبا�رش 
النفطية  بال�رشكات  الوالية 
حا�شي  دائرة  باإقليم  العاملة 
مت�شك  ن�شيان  دون   ، م�شعود 
التطبيق  ب�رشورة  املحتجني 
االأول  الوزير  لتعليمة  ال�شارم 
�شالل  املالك  عبد  االأ�شبق 
التوظيف   اأولوية  ملنح  الرامية 
بال�رشكات  املنطقة  لبطايل 
الوطنية  �شواء  النفطية 
التزايد  الإمت�شا�ص  واالأجنبية 
البطالة  معدالت  يف  امللحوظ 

ح�شب قولهم .
من�شق  دعا  ثانية  جهة  من 
مار�ص   14 �شباب  منظمة 

احلقوقي  النا�شط  بورقلة 
يف  الداوي  خالد  واجلمعوي 
به  خ�ص  �شحفي  ت�رشيح 
على  ،اأن  »الو�شط«  يومية 
التدخل  املركزية  ال�شلطات 
العاجل من اأجل التجاوب اجلاد 
و�شفوها  التي  املطالب  مع 
للبطالني  بالن�شبة  بامل�رشوعة 
اإنذار  ال�شدد  ، موجها يف ذات 
ال�شغل  اللهجة مل�شوؤويل  �شديد 
تبعات  م�شوؤولية  حملهم  بعدما 
قد  التي  الوخيمة  العواقب 
ل�شيا�شة  انتهاجهم  عن  تنجر 

واالإلتفاف  االأمام  اإىل  الهروب 
جانب  اإىل    . مطالبهم    على 
عن  اأمنية  تقارير  ت�شري  ذلك 
ت�شجيل بوؤر توتر بحي بني ثور 
من طرف البطالني على خلفية 
لطعنة  ال�شباب  اأحد  تعر�ص 
و  غليان  اأجج  ما  وهو   ، �شكني 
دعوا  الذين  البطالني  احتقان 
م�شرية  اخلروج يف  اإىل �رشورة 
مبا  للمطالبة  حا�شدة  �شلمية 
و�شفوه بحقهم امله�شوم ح�شب 

قولهم .
ويف مو�شوع مت�شل فقد اأكدت 

م�شادر مطلعة اأن تقارير �شوداء 
العمل  وزير  مل�شالح  رفعت 
والت�شغيل وال�شمان االإجتماعي 
تطالبه بتقدمي تو�شيحات حول 
املفارقة العجيبة التي توؤكد اأن 
على  الطلب  من  اأكرث  العر�ص 
دار  لكن  النفطية  ال�رشكات 
ويف   . حالها  على  بقيت  لقمان 
طرف  من  جاد  تدخل  اإنتظار 
يبقى  بالبالد  القرار  �شناع 
لزاما على البطالني املحتقنني 
الأجل  املتاأزم  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى .

املواطنني  من  العديد   يعي�ص 
من  خمتلفة  القاطنني  مبناطق 
�شمال وجنوب الوالية ادرار خا�شة 
غرار  على  منها  النائية  املناطق 
وزاوية  وترنكوك  �رشوين  بلديات 
،  معاناة  الوالية  جنوب  كنتة 
ب�شبب  وذلك  منتهية  غري  حقيقية 
عرب  النقل  و�شائل  ونق�ص  قلة 
اخلطوط التي تربط هذه الق�شور 
التي تقع مبحاذاة الطريق الوطني 
رقم  الوطني  والطريق   06 رقم 
الوالئية  وعلى  الطرق  وبع�ص   51
م�شافات خمتلفة  تزيد احيانا عن 

ال10كلم .
خالل  املواطنني  يعاين 
اأو  البلديات  مقرات  تنقلهم  اإىل 
الوالية  بعا�شمة  اأخرى  وجهات 
احتياجاتهم  ق�شاء  ق�شد   ، اأدرار 
اليومية  ب�شبب  التنقل م�شيا ذهابا 
امل�شافات  اإيابا على طول هذه  و 
الطرق  اىل  الو�شول  غاية  اىل 
الرئي�شية املارة بالقرب من اأماكن 
منهم  يتطلب  ما  وهو  اأقاماتهم 
طويال  ونف�شا  كبريا  بدنيا  جهدا 
الطبيعية  الظروف  طائلة  حتت 
فرتات  خالل  خا�شة  القا�شية 

ارتفاع درجات احلرارة التي تتميز 
تعنت  اىل  ،  باالإ�شافة  الوالية  بها 
اأو  اأ�شحاب احلافالت  العديد من 
مركبات النقل اجلماعي التي تعمل 
خمتلفة  كرقان  على  خطوط 
ادرار و�شايل ادرار وغريها ،  حيث 
هوؤالء  نقل  منهم  العديد  يرف�ص 
املواطنني  بحجج كثرية وخمتلفة 
رغم �شكاوي املواطنني املختلفة 
وم�شالح  لدى  م�شالح  البلديات 
العمل  وغريها  ب�رشورة  النقل 
خطوط  وفتح  تخ�شي�ص  على 
املواطنني  بنقل  اخرى  تعمل 
ي�شطر  التي  الق�شور  هذه  اإىل 
طريق  بالتنقل  عن  قاطنوها 
ال�شلطات  ال�شيارات    منا�شدين 
االلتفاتة  اليهم يف ا�رشع  املحلية 
معاناتهم  اإنهاء  ممكن  بغية  وقت 

اليومية املتكررة.
 جدير بالذكر اأن دورات املجل�ص 
عاجلت  باأدرار  الوالئي  ال�شعبي 
م�شكل  املنا�شبات  من  العديد  يف 
النقل  لو�شائل  الفادح  النق�ص 
االأدوات  تفاوت  لكن  العمومية 

الرقابية حال دون جت�شيد ذلك  .
�شيخ  مدقن 

ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
الوادي  والية  باأمن  الق�شائية 
حجز  من  االأ�شبوع  هذا  خالل 
 662 حتمل  �شياحية  �شيارة 
قارورة خمر من خمتلف االأنواع و 
االأحجام ،وذلك اأثناء قيام  قوات 
ال�رشطة بدوريات راكبة يف اإقليم 
اإنتباههم  لفت  االإخت�شا�ص،اأين 
جمهول  م�شبوهة  �شيارة  تواجد 
�شوارع  باإحدى  مركونة  �شاحبها 
الـواليـة،وبعد  عا�شمـة  اأحياء 
العثور  مت  املركبة  تفتي�ص  عملية 
قارورة   662 قدره  ما  بداخلها 
و  االأحجام  خمتلف  من  خمر 

االأنواع معدة للرتويج.
احلد  اإطار  يف  تدخل  العملية 

امل�رشوبات  مروجي  ن�شاط  من 
�شالمة  على  حفاظا  الكحولية  
جراء  املمتلكات  و  االأ�شخا�ص 
متعاطي  ي�شكلها  التي  املخاطر 
ال�شيما  الكحولية  امل�رشوبات 
احلاالت  من  كثري  يف  ت�شببهم  يف 
يف االعتداءات و حوادث املرور  
اأثناء �شياقتهم يف حالة �شكر،هذا 
الوادي  �رشطة  م�شالح  وتبقى 
تن�شط عرب كامل اإقليم اإخت�شا�شها 
منابع  جتفيف  اأجل  24/24من 
ومد  اأنواعها  ب�شتى  اجلرمية 
وتلبية  للمواطن  امل�شاعدة  يد 
االأخ�رش  اخلط  عرب  نداءاتهم 

15-48 و خط النجدة 17.
�شيخ مدقن 

ف�شيلة   ، اأم�ص  اأول  ليلة  متكنت 
باملجموعة  والتحري  البحث 
االإقليمية للدرك الوطني بالطريق 
حا�شي  مدينتي  بني  الرابط 
م�شعود ورقلة على م�شافة 80 كلم 
وبالتحديد يف النقطة الكيلومرتية 
تربيد  �شاحنة  توقيف  من   ،25
عرث  تفتي�شها  اأثناء  و  مغطاة 
ا�شتهالكية  مواد  على  بداخلها 
التلف كما �شبط معها ما  �رشيعة 
قارورة خمر  من  يزيد عن 6100 
خمتلف االأنواع و االأ�شكال تبني من 

غري  اأنها  االأولية  التحريات  خالل 
مرخ�شة ليتم م�شادرتها وحتويلها 
يف اليوم املوايل مل�شالح مندوبية 
م�شعود  بحا�شي  الدولة  اأمالك 
اأمام  املوقوف  تقدمي  مت  فيما 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة نف�ص 
باإيداع  اأمر  بدوره  الذي  الدائرة  
يف  املوؤقت  احلب�ص  رهن  اجلاين 
ترويج  بتهمة  حماكمته  انتظار 
الكحولية  امل�رشوبات  وحيازة 

بطريقة غري �رشعية .
اأحمد باحلاج 

.     خالد الداوي : على ال�شلطات اإحرتام مطلب البطالني قبل اإنفجار الو�شع 

حتذيرات من مغبة تكرار �شيناريو احلراك الإجتماعي 2013

اأحمد باحلاج 

ملف الت�شغيل بورقلة يتحول لقنبلة موقوتة 

بدائرة  العالية  بلدية  �شكان  يعاين 
احلجرية الواقعة 100 كلم عن مقر 
يف  كبري  �شعف  من   ، ورقلة  والية 
زاد  ما  و  الكهربائي  بالتيار  التزود 
االإرتفاع  الكبرية  معاناتهم  من 
املرعب يف معدالت درجة احلرارة 
درجة  الـ51  عتبة  جتاوزت  التي 
قاطني  نا�شد   . الظل  مئوية حتت 
بلدية العالية بدائرة التابعة لوالية 
يومية  مع  لهم  ت�رشيح  ،يف  ورقلة 
»الو�شط«  مديرية التوزيع للكهرباء 
ب�رشورة  بورقلة  و�شط  والغاز 
باالإن�شغال  للتكفل  العاجل  التدخل 
الكبري  ال�شعف  يف  املتمثل  القائم 
يف التيار الكهربائي الذي يكرث عليه 
املفرط  االإ�شتغالل  ب�شبب  الطلب 

للمكيفات الهوائية والثالجات التي 
يكرث عليها الطلب ملواجهة موجة 
معظم  جتتاح  التي  ال�شديدة  احلر 
واليات الرتاب الوطني ، ويف  �شياق 
مت�شل فقد ت�شاءل ذات املتحدثني 
التي  ال�شخمة  االأموال  م�شري  عن 
تر�شد �شنويا للتكفل مب�شكل نق�ص 
اإنتظار  ويف   . الكهرباء  اإنقطاع  اأو 
للتكفل  الو�شايا  من  جاد  تدخل 
على  لزاما  يبقى  القائم  بامل�شكل 
واملناطق  والقرى  االأحياء  قاطني 
النائية ببلدية العالية بورقلة معاي�شة 
الو�شع املزري الأجل غري م�شمى . 
ومعلوم اأن مديرية الكهرباء والغاز 
اإ�شتمرار  اأرجعت  ورقلة  بوالية 
التموين  يف  التذبذبات  مع�شلة  

من  بكل  الكهربائية  بالطاقة 
م�شعود  حا�شي  و   ورقلة  بلديات 
واحلجرية والعالية اإىل االإعتداءات 
املتكررة على ال�شبكات الكهربائية 
املقاوالتية  ال�رشكات  طرف  من 
من  بالقرب  باالأ�شغال  القيام  اأثناء 
، حيث �شجلت  الطاقوية  من�شاءت 
ما  باملديرية  التقنية  امل�شالح 
بداية  منذ  اإعتداءات   10 يفوق 
والتي   ، اجلاري  ال�شيف  ف�شل 
تنعك�ص  اأخرى  اأعطاب  عنه  ينجر 
التموين  ا�شتمرارية  على  �شلبا 
ولالإ�شارة   ، ونوعيته  بالكهرباء 
�شجلت  قد  كانت  املديرية  فاإن 
منذ مطلع �شنة 2018 ما يزيد عن 
200 اإعتداء على خمتلف ال�شبكات 

ومنخف�شة  متو�شطة  الكهربائية 
كما   ، واالأر�شية  الهوائية  التوتر 
اأثرت العوامل املناخية والطبيعية 
االأونة  يف  املنطقة  �شهدتها  التي 
لدرجات  اإرتفاع  من  االأخرية 
درجة   49 فاقت  التي   ، احلرارة 
العا�شفة   عن  ف�شال   ، مئوية 
الرملية التي اأجاحتها يومي االأحد 
االأن  من  اأ�شبوعني  قبل  واالأثنني 
على مردودية ال�شبكات الكهربائية 
االأعمدة  بع�ص  �شقوط  يف  ت�شببت 
 ، بالوالية  الكهربائية  وكوابل 
الإ�شالحها  تدخلت  ما  �رشعان 
قيا�شية  اأوقات  يف  التقنية  فرقنا 

الإعادة متوين الزبائن بالكهرباء .
اأحمد باحلاج 

حا�شي  مواطني  اأم�ص   اأول  ليلة  عرث 
املنيعة  االإدارية  باملقاطعة  الفحل 
الوالدة  حديث  ر�شيع  على  بغرداية 

ملفوف بكي�ص اأبي�ص بجوار مقهى �شعبي 
باملدينة  الطبي  للم�شتو�شف  نقله  ليتم 
والتحري  البحث  خلية  اخطار  مع   ،

لفتح  الوطني  للدرك  االقليمية  بالكتيبة 
حتقيقا معمقا يف مالب�شات احلادثة ،و 
اإن كانت املعلومات االأولية املتوفرة ال 

ت�شتبعد اأن يكون الر�شيع ناجت عن عالقة 
غري �رشعية وفق ما اأوردته م�شادرنا .

�شيخ مدقن 

درجات احلرارة  تتجاوزعتبة 51 حتت الظل 

حا�شي الفحل بغرداية 

�شونلغاز :تذبذب التموين راجع للإعتداءات املتكررة على ال�شبكات 

العثور على جثة ر�شيع غري �شرعي 

امل�شكل القائم زاد من عناء التنقل 
وم�شقة ال�شفر 

ال�شرطة الق�شائية بالوادي 

حا�شي م�شعود بورقلة 

غياب النقل يوؤرق �شكان 
املناطق النائية  باأدرار 

حجز �شيارة حتمل اأزيد من 
600 قارورة خمر

حجز 6100 قارورة 
خمر غري مرخ�شة 

حتول يف اليومني الأخريين وب�شرعة الربق ملف الت�شغيل بوليات ورقلة لقنبلة موقوتة ، ب�شبب مت�شك 
البطالني بخيار موا�شلة الت�شعيد من لهجة خطابهم للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات الوطنية 

والأجنبية العاملة يف ال�شناعة النفطية .
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بدائل �صادمة:

ملاذا ُتخفق الدميقراطية يف حتقيق النمّو االقت�صادّي؟
�ض الدميقراطية لأزمة وجودية قد تع�صف مبا  تكاد ُتمع الأدبيات املن�صورة خالل الأ�صهر اخلم�صة الأوىل من عام 2018 على تعُرّ
حققته على مدار العقدين املا�صيني عقب انهيار الحتاد ال�صوفيتي، وت�صدع النظم املركزية واإعالن "نهاية التاريخ" بانت�صار كامل 

للراأ�صمالية والليربالية الغربية، وفًقا لكتابات فران�صي�ض فوكوياما وتابعيه.

عر�ض: حممد عبداهلل يون�ض/
مركز امل�صتقبل لالأبحاث و 

الدرا�صات املتقدمة

فلقد هيمنت على الكتابات املن�شورة 
اأن  مفادها  قناعٌة   2018 عام  خالل 
"الدميقراطية حتت�رض"، واأنها مل تعد 
من  الأدنى  احلد  حتقيق  على  قادرة 
واقت�شادًيّا  �شيا�شًيّا  ال�شعوب  تطلعات 
اجتماعية جديدة  واأن عقوًدا  واأمنًيّا، 
واأطروحات  ال�شياغة،  قيد  باتت  قد 
بقوة  نف�شها  طرحت  قد  بديلة  لنظم 
�شمن موجة ارتداد عن الدميقراطية، 
و�شعود لالأوتوقراطيات ونظم احلكم 
و�رضق  ورو�شيا  ال�شني  يف  املركزية 

اأوروبا.
ويف هذا الإطار، ياأتي كتاب "دامبي�شا 
الفو�شى: ملاذا  "حافة  بعنوان  مويو" 
النمو  الدميقراطية يف حتقيق  تُخفق 
اإ�شالحها؟"  ميكن  وكيف  القت�شادي 
املحتدم حول  اجلدل  يف خ�شم هذا 
"م�شري الدميقراطية"، اإذ تطرح مويو 
هيكلة"  "اإعادة  حول  راديكالية  روؤى 
اآراء  وترجيح  الغربية،  الدميقراطية 
يف  امل�شتنرية"  "النخب  وتف�شيالت 
مواجهة اجلماهري الأقل تاأهياًل على 
-وفًقا  واملعريف  ال�شيا�شي  امل�شتوى 
جديد  نظام  خالل  من  مويو-  لروؤية 

للت�شويت ُمرجح بالأوزان.

احت�صار الدميقراطية:

يتزامن طرح كتاب "دامبي�شا مويو" مع 
"الفورين  ملجلة  اجلديد  العدد  ن�رض 
يونيو"  "مايو-  �شهري  عن  اأفريز" 
رئي�شًيّا  عنواًنا  يحمل  الذي   2018
حتت�رض  "هل  وهو  الغالف  ر  ت�شَدّ
�شمن  ومو�شوعات  الدميقراطية؟"، 
"التحول  على  تركز  الرئي�شي  امللف 
الدميقراطية  �شلت  كيف  الكبري: 
الأمريكية طريقها للنجاح؟"، و"ع�رض 
انعدام الأمن: هل تتمكن الدميقراطية 
القرن  و"نهاية  نف�شها"،  اإنقاذ  من 
الأوتوقراطية  اأ�شول  الدميقراطي: 

العاملية".
كما �شهدت الأ�شهُر ال�شابقة على طرح 
كتاب "مويو" ن�رَض عدة موؤلفات حتمل 
الغربي  القارئ  يعهدها  مل  عناوين 
الدميقراطية؟"  متوت  "كيف  مثل: 
تنتهي  و"كيف  ليفيت�شكي،  ل�شتيفن 
رون�شيمان،  لديفيد  الدميقراطية؟" 
الدميقراطية"  مواجهة  يف  و"ال�شعب 
ليا�ش�شا مونيك، وغريها من املوؤلفات 
الغربية  الدميقراطية  اأن  توؤكد  التي 

متر مبوجة انح�شار حادة.
منذ  مويو  دامبي�شا  اعتادت  ولقد 
اأن   2009 عام  التاأليف  عامل  دخولها 
تطرح زوايا غري متوقعة و�شادمة يف 
م�شتفيدة  بن�رضها،  تقوم  التي  الكتب 
عامل  يف  تلقتها  التي  الدرو�س  من 
املال وموؤ�ش�شة جولدمان �شاك�س التي 
عملت بها كخبرية اقت�شادية ل�شنوات، 
على  امل�شتثمرين  كبار  حت�س  والتي 
ال�شائد،  للتيار  العمدية  املخالفة 
والبحث عن امل�شارات غري املطروقة 
وغري املمهدة بحًثا وراء "فر�س بدون 

مناف�شة".
كتاب  كان  امُلنطلق  هذا  ومن 
بعنوان   2009 عام  يف  الأول  مويو 
تُهدر  ملاذا  امليتة:  "امل�شاعدات 
امل�شاعدات وما هو الطريق الأف�شل 
مويو  اأطروحة  وكانت  لإفريقيا؟"، 
احلني  ذلك  متوقعة يف  وغري  �شادمة 

بدعوتها اإىل اإنهاء برامج امل�شاعدات 
الرغم  على  الإفريقية  للدول  الدولية 
ذلك  واأثار  الإفريقية،  اأ�شولها  من 
مايكرو�شوفت  �رضكة  موؤ�ش�س  حتفظ 
جزًءا  يخ�ش�س  الذي  غيت�س"  "بيل 
اخلريية  لالأعمال  ثروته  من  كبرًيا 
و�شف  اإذ  الإن�شانية،  وامل�شاعدات 
"لأفكار  يروج  باأنه  مويو  كتاب 

�رضيرة". 

اأما كتابها الأخري فيتمحور حول مقولة 
عادًة  "الدميقراطية  اأن  وهي  واحدة، 
القت�شادي".  النمو  حتقيق  تعوق  ما 
وتعاود مويو نهجها يف خمالفة ال�شائد 
يف تاأكيد اأهمية "النمو القت�شادي" يف 
حتقيق التنمية باملخالفة لالأطروحات 
البحث  موؤخًرا حول �رضورة  ال�شائدة 
عن مقايي�س جديدة للتنمية تركز على 
الفقر  وحماربة  الجتماعية  الأبعاد 
املقايي�س  عن  بعيًدا  امل�شاواة  وعدم 
"الناجت  مثل  القت�شادي  للنمو  الكلية 
الكاتبة  توؤكد  اإذ  الإجمايل"،  املحلي 
ا  مهًمّ يزال  ل  القت�شادي  "النمو  اأن 
لعامة املواطنني قبل احلكومات، لأنه 
املحك الأ�شا�شي للحراك الجتماعي 
والرتقاء  القت�شادية  والفر�س 

مب�شتويات املعي�شة".

مع�صلة "املدى البعيد":

ثقة  تاآكل  اأن  مويو  دامبي�شا  ترى 
املواطنني يف نظم احلكم الدميقراطية 
هذه  عجز  اإىل  يرجع  الغربية  بالدول 
النظم عن تلبية تطلعاتهم الجتماعية 
القت�شادية  التحديات  ومواجهة 
القت�شاد"  "اإنه  الأمد".  "طويلة 
بني  تربط  التي  مويو  تعبري  حد  على 
واليمينية  ال�شعبوية  التيارات  �شعود 
لليربالية  العداء  وموجات  املتطرفة 
القت�شاديات  اأداء  وتردي  الغربية 
الغربية  والدول  املتحدة  الوليات  يف 
النمو  ملقايي�س  وفًقا  ممتدة  لعقود 
الت�شخم  معدلت  وتزايد  القت�شادي 

والبطالة.
الدميقراطية  عرقلة  "مويو"  وتف�رض 
بعدة  لروؤيتها  وفًقا  القت�شادي  للنمو 

اأ�شباب تتمثل فيما يلي:
يُركز  الق�شري":  "الأمد  �شيا�شات   -1
الدميقراطية  النظم  يف  ال�شيا�شيون 
على اإعادة النتخاب، وهو ما يُعزز من 
Short-( "الق�شري "الأمد  اجتاهات 
ال�شيا�شات  �شياغة  يف   )Termism
يف  امل�شئولون  ويتجنب  العامة، 
تبني  والتنفيذية  الت�رضيعية  ال�شلطة 
�شيا�شات تتطلب فرتة اأطول من مدة 
امل�رضوعات  مثل  لإجنازها،  وليتهم 
ال�شخمة لإعادة هيكلة البنية التحتية 
اأمد  ويكون  التعليم،  نظم  اإ�شالح  اأو 
للغاية،  ق�شرًيا  ال�شيا�شات  تطبيق 
�رضيًعا  ملمو�شة  ثماًرا  يوؤتي  بحيث 
على  مدمرة  التداعيات  كانت  مهما 
فاإن  ذلك  مع  وباملقارنة  القت�شاد، 
لديها  واملركزية  ال�شلطوية  النظم 
تبني  وميكنها  للحركة  اأكرب  م�شاحة 

اإ�شالحات اقت�شادية ممتدة.
يُعزز  الق�شرية:  النتخاب  دورات   -2
اأن  الق�شري"  "الأمد  اجتاهات  من 
الغربية  الدول  يف  النتخاب  دورات 
 Short Electoral( للغاية  ق�شرية 
ولية  ففرتة  للكاتبة،  وفًقا   )Cycles
اأربع  تتجاوز  ل  الأمريكي  الرئي�س 
�شنوات، يف حني يوؤدي نظام التجديد 
الأمريكي  الكوجنر�س  يف  الن�شفي 

ال�شلطة  اأع�شاء  ولية  مدة  لتقلي�س 
ما  وهو  اأكرب  ب�شورة  الت�رضيعية 
النظر  "ق�رض  ظاهرة  حدة  من  يزيد 
 ،)Political Myopia( ال�شيا�شي" 
وا�شتبعاد ال�شيا�شات طويلة الأمد من 

دوائر اهتمام ال�شيا�شيني امُلنتخبني.
ل  الناخبني:  جمهور  ا�شرت�شاء   -3
ي�شغل اهتمام امل�شئولني املنتََخبني يف 
الدول الدميقراطية -وفًقا للكتاب- اإل 
تاأييدهم،  الناخبني و�شمان  ا�شرت�شاء 
ذات  �شيا�شات  لتبني  يدفعهم  ما  وهو 
بع�س  يف  ُمدمرة  اقت�شادية  تاأثريات 
املخ�ش�شات  زيادة  مثل:  الأحيان، 
للقطاع  واملعا�شات  للرواتب  املالية 
مالية  موارد  وجود  دون  احلكومي 
اأو جتنب  الزيادة،  لتغطية هذه  كافية 
الهيكلية،  القت�شادية  الإ�شالحات 
لزيادة  مقرتحات  اأية  وا�شتبعاد 
احتجاجات  من  خوًفا  ال�رضائب 
املواطنني، وهو ما تعتربه مويو حتدًيا 

جوهرًيّا للنظم الدميقراطية.
4- �شغوط جماعات امل�شالح: توؤدي 
يف  مركزًيّا  دوًرا  امل�شالح  جماعات 
قيامها  ب�شبب  الدميقراطية  النظم 
وهو  النتخابية،  احلمالت  بتمويل 
العامة  ال�شيا�شات  يوؤدي لنحراف  ما 
والقت�شار  العام،  ال�شالح  عن حتقيق 
على الوفاء مبديونية ممويل احلمالت 
�شيا�شات  اتباع  عرب  النتخابية 
و�شل  اإذ  ال�شيقة،  م�شاحلهم  حتقق 
النتخابية  احلمالت  متويل  حجم 
الن�شفي  التجديد  انتخابات  خالل 
يف  املتحدة  بالوليات  للكوجنر�س 
مليارات   3.15 اإىل حوايل   2016 عام 
يف  اإنفاقه  مت  ما  �شعف  وهو  دولر 
الرئا�شية  النتخابات  اأما   ،2000 عام 
حجم  اإجمايل  و�شل  فقد  الأمريكية 
على  وموؤيديهم  املر�شحني  اإنفاق 
 6.8 حوايل  اإىل  النتخابية  احلمالت 
مليارات دولر يف �شابقة مل ي�شهدها 

التاريخ الأمريكي من قبل.

تفكيك "الدميقراطية":

اأثارت "خارطة الطريق" التي اقرتحتها 
املوؤلفة يف هذا الكتاب �شدمة وا�شعة 
النطاق يف اأو�شاط النخب ال�شيا�شية يف 
البع�س  واعتربها  املتحدة،  الوليات 
ُمتعمد  �شيا�شي"  "ا�شتفزاز  مبثابة 
لتحفيز   )Policy Provocation(
التقليدية ملواجهة فرتة  الأفكار غري 
النح�شار التي متر بها الدميقراطية، 
لهدم  بروؤية  اآخرون  و�شفها  بينما 
اإنتاج  "اإعادة  واأنها  الدميقراطية 
�شقط  التي  التاريخية  للحظة  عك�شي 
انح�شار  معلًنا  برلني  حائط  فيها 

النظم املركزية وال�شلطوية".
مويو"  "م�رضوع  دعائم  اأهم  ومتثلت 

لإ�شالح الدميقراطية فيما ياأتي:
1- ترجيح اأ�شوات الناخبني بالأوزان: 
لرتجيح  نظام  و�شع  املوؤلفة  تقرتح 
 Weighted( بالأوزان  الأ�شوات 
تق�شيم  عرب   )Voting System
منهم  لكٍلّ  فئات  ثالث  اإىل  الناخبني 
الت�شويتية:  العملية  يف  خمتلف  وزن 
للت�شويت،  موؤهلني  غري  ناخبون 
وناخبون موؤهلون قيا�شيون، وناخبون 
هذا  وي�شتند  مرتفع.  تاأهيل  ذوو 
املواطنني  معرفة  مدى  اإىل  التمييز 
ال�شيا�شية  والعملية  ال�شيا�شي  بالنظام 
وقدرتهم على التمييز بني املر�شحني 

وموؤهالتهم العلمية والوظيفية.
وتقرتح مويو اأن يتم اإخ�شاع الناخبني 

املوطنة  اأ�ش�س  يف  لختبارات 
بالنظام  واملعرفة   )Civics Test(
تاأهيلهم  مدى  لتحديد  ال�شيا�شي 
وموقعهم  الت�شويت  حق  ملمار�شة 
التي  الأ�شوات"  "هرياركية  �شمن 

تطرحها.
تطالب  للمر�شحني:  معايري  و�شع   -2
املعايري  من  اأدنى  حد  بو�شع  مويو 
املر�شحني  يف  توافرها  ينبغي  التي 
والتنفيذية،  الت�رضيعية  للمنا�شب 
للعمل  منهم  املوؤهلني  غري  وا�شتبعاد 
رئي�شيني  معيارين  مويو  وت�شع  العام، 
اخلربة يف  هما  املر�شحني  انتقاء  يف 
الواقعية  واخلربة  ال�شيا�شية  املعرفة 
 )Real World Experience(
الوظيفي  بالتاريخ  ترتبط  التي 
واملهني للمر�شحني، و�شغلهم منا�شب 
واخلا�س  العام  القطاعني  يف  قيادية 

قبل تر�شحهم للمنا�شب القيادية.
ترى  الت�رضيعات:  تعديل  منع   -3
ال�شلطة  يف  امل�شئولني  اأن  الكاتبة 
األ  ينبغي  والتنفيذية  الت�رضيعية 
تعديل  يف  املطلقة  ال�شلطة  ميتلكوا 
�شابقوهم  و�شعها  التي  الت�رضيعات 
عملية  "اإرباك"  يف  تت�شبب  والتي 
وتنفيذ  العامة  ال�شيا�شات  تنفيذ 
امل�رضوعات، ومتتد هذه القيود ملنع 
املوؤ�ش�شات من عرقلة تنفيذ قرارات 
اإقرارها وت�شديقها من نظرائهم،  مت 
مبعنى �شحب حق املوؤ�ش�شة الرئا�شية 
يف  الكوجنر�س  قرارات  جتميد  يف 
يف  الت�رضيعية  اخت�شا�شهم  جمالت 
ال�شالحيات  الرئي�س  منح  مقابل 

املطلقة يف اإدارة ال�شلطة التنفيذية.
اإىل  املقرتح  هذا  من  مويو  وتهدف 
احلِدّ من ال�شبابية والغمو�س الذي 
وحتجيم  ال�شيا�شات،  تنفيذ  يكتنف 
وتعزيز  ال�شلطة،  تداول  تاأثريات 
التعاقدية  العالقات  اعتمادية 
اخلا�س،  والقطاع  احلكومات  بني 
اإلزامية  فر�س  اإىل  بالإ�شافة 
النظر  بغ�س  احلكومية  التعهدات 
التي  ال�شيا�شية  القوى  تغري  عن 
الت�رضيعية  املوؤ�ش�شات  ت�شغل 

والتنفيذية.
4- تقييد التمويل ال�شيا�شي: يوؤدي 
ترجيح  اإىل  ال�شيا�شي  التمويل 
الأكرث  القت�شادية  النخب  م�شالح 
العام،  ال�شالح  ح�شاب  على  ثراء 
وهو ما يزيد من اأهمية فر�س قيود 
النتخابية  احلمالت  متويل  على 
من جانب القطاع اخلا�س، وتفكيك 
التي  ال�شخمة  التمويل  جلان 
املر�شحني  حمالت  على  تهيمن 
اإىل  بالإ�شافة  النتخابات،  يف 
على  الإنفاق  على  قيود  فر�س 
لإنهاء  النتخابية  احلمالت 
وال�شرت�شاء"  "ال�شتدانة  عالقات 
مبمويل  ال�شيا�شيني  تربط  التي 

احلمالت.
5- اإ�شالح نظم رواتب ال�شيا�شيني: 
ال�شخمة بني  الفجوة  اأن  ترى مويو 
امُلنتخبني  امل�شئولون  يتقا�شاه  ما 
وقادة ال�رضكات الكربى يف القطاع 
اخلا�س توؤثر على اأداء ال�شيا�شيني، 
وتدفعهم للرتكيز على تاأمني دخول 
بعد  التقاعد  فرتات  يف  م�شتدامة 
ويزيد  ال�شيا�شي،  عملهم  نهاية 
تكوين  على  حر�شهم  من  ذلك 
عالقات وطيدة مع القطاع اخلا�س 
بحًثا  منا�شبهم  توليهم  فرتة  خالل 
يف  م�شتقبلية  عمل  فر�س  عن 
الدوار"  "الباب  اجتاهات  اإطار 

وقد   ،)Revolving Door(
ممار�شات  لرتكاب  ذلك  يدفعهم 

ف�شاد.
منوذج  تبني  اإىل  الكاتبة  وتدعو 
رواتب  حتديد  يف  اخلا�س  القطاع 
وو�شع  املنتََخبني،  امل�شئولني 
على  والتحفيز  لالإثابة  مالية  نظم 
النظام  وهو  العمل،  اأداء  التميز يف 
املتبع يف �شنغافورة، حيث يتقا�شى 
القطاع  تُ�شاهي  رواتب  امل�شئولون 
حوافز  اإىل  بالإ�شافة  اخلا�س، 
مالية على التميز الإداري وحت�شني 

الأداء القت�شادي.
6- اإطالة اأمد "الولية النتخابية": 
زيادة  اإىل  مويو  دامبي�شا  دعت 
املنتخبني  ال�شيا�شيني  تويل  مدة 
تبني  من  يتمكنوا  كي  ملنا�شبهم 
وم�رضوعات  و�شيا�شات  برامج 
طويلة الأمد، ووفًقا لبحوث املكتب 
يف  القت�شادية  للبحوث  الوطني 
متو�شط  فاإن  املتحدة  الوليات 
متتد  التي  القت�شادية"  "الدورات 
والتعايف  النح�شار  مراحل  بني 
القت�شادي خالل الفرتة بني عامي 
 6 حوايل  اإىل  متتد  و2009   1945
�شنوات، وهي الفرتة التي تقرتحها 
املوؤلفة لتكون مدة ولية ال�شيا�شيني 

املنتخبني.
الإجباري":  "الت�شويت  فر�س   -7
الناخبني عن  اأن عزوف  مويو  ترى 
خالل  النتخابات  يف  الت�شويت 
الأعوام املا�شية يُعد تهديًدا لبقاء 
فر�س  يزيد  كونه  الدميقراطية، 
للو�شول  موؤهلني  غري  مر�شحني 
الكتل  تاأثري  من  ويعزز  لل�شلطة، 
الت�شويتية الكربى التي ت�شغط على 

م�شاحلهم.  لتحقيق  املر�شحني 
عقوبات  فر�س  الكاتبة  وتقرتح 
تبداأ  الت�شويت  عن  العزوف  على 
بالغرامات املالية وت�شل اإىل جتميد 

احلق يف الت�شويت لفرتة عقابية.
لتجربة  املوؤلفة  وا�شتندت 
من  املواطنني  حترم  التي  بلجيكا 
يف  �شنوات  ع�رض  ملدة  الت�شويت 
يف  بالت�شويت  قيامهم  عدم  حالة 
خالل  متتالية  انتخابية  دورات   4
يتم  �شنغافورة  ويف  عاًما،   15
حذف الناخبني من قوائم القرتاع 
وينبغي  ت�شويتهم،  عدم  حال  يف 
اأ�شمائهم  ت�شجيل  اإعادة  عليهم 
وتف�شري  النتخابية،  القوائم  يف 
اأ�شباب اإحجامهم عن الت�شويت يف 

النتخابات املا�شية.
التحفظات  الرغم من  ختاًما، على 
والنتقادات وا�شعة النطاق من قبل 
دامبي�شا  لكتاب  واملتابعني  النقاد 
الراديكايل  وم�رضوعها  مويو 
اأًيّا  اأن  اإل  الدميقراطية،  لإ�شالح 
الت�شخي�س  �شحة  يُنكر  مل  منهم 
الأوىل  الف�شول  يف  اأوردته  الذي 
اخللل  مكامن  حول  الكتاب  من 
والتكلفة  الدميقراطية،  النظم  يف 
"الأمد  ل�شيا�شات  القت�شادية 
تُعرقل امل�رضوعات  التي  الق�شري" 
املمتدة،  والإ�شالحات  الكربى 
قدرة  برتاجع  الإقرار  عن  ف�شاًل 
الدميقراطية على متثيل امل�شالح 
ال�شيا�شي"  "املال  هيمنة  ظل  يف 
القرار وعالقات  على عملية �شنع 
واملنافع  ال�شيا�شية"  "الزبائنية 
والنخب  ال�شيا�شيني  بني  املتبادلة 

القت�شادية.
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اإ�صرائيل اأخطر كيان اإرهابي واإ�صتعماري وعن�صري على كوكب الأر�ض  
الإرهاب هو ا�ستخدام العنف بهدف التخويف واإمالء ال�سروط وك�سر الإرادات، وهو ال�ستخدام غري امل�سروع للقوة اأو التهديد با�ستخدامها، لإحلاق 

فه بع�ص الفال�سفة باأنه ا�ستخدام و�سائل القهر والقوة والتهديد با�ستخدامها لإحلاق الأذى بالأ�سخا�ص واملمتلكات من  الأذى وال�سرر بالآخرين. ويعِرّ
اأجل حتقيق اأهداف غري قانونية اأو مرفو�سة اجتماعيًا.

النظم  طبيعة  من  الإرهاب  ين�شاأ 
والدكتاتورية،  والعن�رصية  ال�شتعمارية 
مار�شتها  التي  الظواهر  اأخطر  وهو 
ومتار�شها مثل هذه الدول بحق �شعوبها 

و�شعوب العامل والإن�شانية جمعاء. 
اإىل  الإ�رصائيلي  الإرهاب  ينابيع  تعود 
يف  مغرقة  واإيديولوجية  دينية  مرجعية 
التي  التعاليم  اإىل  ترجع  حيث  القدم، 
وتبنتها  والتلمود،  التوراة  كتبة  ر�شّخها 
والدولة  ال�شهيونية  اليديولوجية 
الأمنية  وموؤ�ش�شاتها  الإ�رصائيلية 
واحلاخامات  والع�شكرية  وال�شيا�شية 
وحتى  واملنظمات  الأحزاب  وقادة 

ال�شعب الإ�رصائيلي نف�شه.

اأقدم اأنواع الإرهاب يف التاريخ 
الب�سري

وبالتايل فالإرهاب ال�شهيوين اأقدم اأنواع 
واأخطرها  الب�رصي  التاريخ  يف  الإرهاب 
لأن  وح�شية،  واأكرثها  الإطالق  على 
اإىل  دفعوه  واإ�رصائيل  العاملية  اليهودية 
يف  وجت�ّشد  الدينية،  القدا�شة  مرتبة 
اأقرتها  التي  واملخططات  املقررات 
والعلنية  ال�رصية  ال�شهيونية،  املوؤمترات 
�شهيون.  حكماء  بروتوكولت  ومنها 
فالن�شو�ص الدينية )التوراتية( والأدبيات 
لن�شل  يهود  تتحدث عن وعد  ال�شهيونية 
النيل  من  العربية  الأر�ص  يف  اإبراهيم 
املختار،  اهلل  �شعب  وعن  الفرات،  اإىل 
القد�ص،  وعا�شمتها  اليهود  مملكة  وعن 
واإبادتهم  العرب  ترحيل  وجوب  وعن 
بحقهم  الإرهاب  اأ�شكال  كل  وممار�شة 
ويعلنون  فل�شطني.  وطنهم  من  لرتحيلهم 
القد�ص  فيها  مبا  الغربية  ال�شفة  اأن 
لتربير  حمتلة  ولي�شت  حمررة  اأرا�ص 
تيودور  ر�ّشخ  والإرهاب.  ال�شتعمار 
ال�شهيونية  احلركة  موؤ�ش�ص  هرت�شل، 
واإبادة  والعن�رصية  الإرهاب  العاملية 
الإيديولوجية  يف  وترحيلهم  العرب 
ال�شهيونية لإقامة دولة اليهود الإرهابية 
فل�شطني  يف  وال�شتعمارية  والعن�رصية 
وو�شع القوة فوق احلق وا�شتخدام القوة 
والإرهاب لل�شيطرة على العامل، وبالتايل 
نف�ص  على  ال�شهاينة  املوؤ�ش�شون  �شار 
ومنهم  هرت�شل،  ر�شمه  الذي  الطريق 
و�شامري  وبيغن  وتروت�شكي  جابوتن�شكي 
اإ�رصائيل  قادة  وجميع  وبري�ص  و�شارون 

واحلركة ال�شهيونية. 

مفاهيم يجب اأن تدرك

والإرهاب هو النهج العنيف الذي ميار�ص 
القانون  مبادئ  وينتهك  الإن�شانية،  �شد 
الدويل وجميع العهود واملواثيق الدولية، 
وي�شكل الن�شالخ احلقيقي عن الإن�شانية 
والعدالة.  احلق  قيم  عن  والبتعاد 
فل�شطني  يف  الأقوياء  وي�شتخدمه 
على  لل�شيطرة  والعراق  واأفغان�شتان 
ثرواتها.  وعلى  امل�شت�شعفة  ال�شعوب 
اأموالها  على  ال�شعوب  اإخافة  وي�شتهدف 
اإرادتها  وك�رص  واأرواحها  وممتلكاتها 
والر�شوخ اإىل مطالبها التع�شفية ولرتويع 

املدنيني.
اأ�شا�ص  على  اإمرباطوريات  وقامت 
ولكنها  والإرهاب  القوة  ا�شتخدام 
كالإن�شان  الإمرباطوريات  لأن  زالت 
تندثر.وو�شع  ثم  وتهرم  وت�شيخ  ت�شب 
احلق  فوق  القوة  ال�شهاينة  املوؤ�ش�شون 

واإ�شتخدام القوة لإغت�شاب فل�شطني.
على  ال�شهيونية  الإيديولوجية  اعتمدت 
واملفاهيم  الدينية  التعاليم  ا�شتغالل 
ن�شاط احلركات  واملبالغة يف  العن�رصية 
الال �شالمية وا�شتغالل النازية وجرائمها 
والإبادة  الإرهاب  ممار�شة  لتربير 
للكيان  ر�شمية  ك�شيا�شة  والعن�رصية 

ال�شهيوين.
الإرهاب  اأدخل  َمْن  اأول  اليهود  وكان 
والغتيالت  رة  املتفِجّ والطرود  املنظم 
الربيطانيني  وال�شباط  للوزراء  ال�شيا�شية 
موين  )اللورد  امل�شتعمرات  وزير  ومنهم 
ومنهم  الدوليني  واملبعوثني  القاهرة(  يف 
القد�ص(،  يف  )برنادوت  الدولة  الو�شيط 
ال�شيارات  بتفجري  قاموا  من  واأول 
وال�شاحنات املفخخة يف اأ�شواق اخل�شار 
واملتاجر العربية يف حيفا ويافا والقد�ص 
القرن  من  والأربعينات  الثالثينات  يف 

الع�رصين.
ع�شية  ذروته  ال�شهيوين  الإرهاب  وبلغ 
الإرهابية  اليهودية  الع�شابات  اغت�شاب 
العربية  فل�شطني  من  جلزء  امل�شلحة 
احلروب  وارتكاب  »اإ�رصائيل«  وتاأ�شي�ص 
اجلماعية  املجازر  ومئات  العدوانية 
ومنها دير يا�شني وكفر قا�شم واأبو زعبل 

و�شربا و�شاتيال وقانا وغريها.

من العقيدة الدينية اإىل 
الإيديولوجية

العقيدة  من  ال�شهيوين  الإرهاب  انطلق 
والأدب  الإيديولوجية  اإىل  الدينية 
والأحزاب  املنظمات  واإىل  ال�شهيوين، 
اجلي�ص  اإىل  ثم  اإ�رصائيل،  واإىل  اليهودية 
واملجتمع  وال�رصطة  واملخابرات 

الإ�رصائيلي.
الأ�شاليب  الإ�رصائيلي  اجلي�ص  وورث 
الهاغاناه  لع�شابات  الإرهابية  والتجارب 
واأ�شبح  الإرهابية.  و�شترين  والأرغون 
روؤ�شاء  الإرهابية  الع�شابات  قادة 
وزارات ووزراء وقادة يف الدولة واجلي�ص 

واملجتمع الإ�رصائيلي. 
ارتكاب  الإ�رصائيلي  الإرهاب  وي�شمل 
احلروب  واإ�شعال  اجلماعية،  املجازر 
الكهرباء  حمطات  وتدمري  العدوانية، 
واملوؤ�ش�شات  واجل�شور  النفط  وم�شايف 
ال�شناعية والزراعية والعمرانية، وتدمري 
بطائرات  قاطنيها  روؤو�ص  على  املنازل 
ال�شواريخ  واإلقاء   ،16 وفانتوم  الأبات�شي 
والكوادر  القيادات  وعلى  املنازل  على 
ممثلي  من  العديد  واغتيال  لغتيالهم، 
منظمة التحرير الفل�شطينية يف العوا�شم 
اجلماعية  العقوبات  وفر�ص  الأوروبية، 
واملدن  والقرى  املخيمات  على 

الفل�شطينية.
احلرب  جمرمي  اأن  بجالء  وظهر 
و�شامري  وبيغن  �شارون  الإ�رصائيليني: 
ورابني وباراك وبري�ص ونتنياهو اأ�شواأ من 
جمرمي احلرب النازيني واأ�شواأ القتلة يف 

تاريخ الب�رصية.
الدويل  والإرهاب  الدولة  اإرهاب  د  يج�ِشّ
الإ�رصائيلية  الإ�شرتاتيجيتني  جوهر 
والإدارة  اإ�رصائيل  وتقود  والأمريكية 
والإرهاب  الدولة  اإرهاب  الأمريكية 
وال�شتباقية  الوقائية  واحلروب  الدويل 
ال�رصق  »منطقة  بلدان  على  للهيمنة 
والرثوات  النفط  ونهب  الكبري«  الأو�شط 
اإرادات  وك�رص  الإ�شالم  وحماربة  فيها 
وتدجينهم  العرب  احلكام  من  العديد 
ح�شني  املخلوع  الرئي�ص  مع  فعلوا  كما 

مبارك.

تاأييد اأمريكي غري م�سروط

لإرهاب  الأمريكية  الإدارة  تاأييد  ويعترب 

بحق  اإ�رصائيل  متار�شه  الذي  الدولة 
ال�شعب الفل�شطيني ذروة الإرهاب الدويل 
وذروة العداء الأمريكي للعرب وامل�شلمني 

وملدينة القد�ص ب�شطريها املحتلني.
والحتالل  الإرهاب  مقاومة  اإن 
مع  يتما�شى  م�رصوع  عمل  الإ�رصائيلي 
الأمم  وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ 
ال�شعوب الأوروبية  املتحدة ومع جتارب 
النازي، واملقاومة  يف حماربة الحتالل 
الرازحة  لل�شعوب  وطبيعي  م�رصوع  حق 
من  انطالقاً  والحتالل  الإرهاب  حتت 
الو�شعية  والقوانني  ال�شماوية  ال�رصائع 
الإرهاب  بني  التفريق  يجب  لذلك 
ودعم  لالإرهاب  والت�شدي  واملقاومة 

املقاومة وتاأييدها.
العنف  جذور  على  الق�شاء  اأجل  ومن 
يجب احرتام املعايري القانونية امللزمة 

التالية:
واإلزام  العدوانية  احلروب  حترمي 
بدفع  والأمريكي  الإ�رصائيلي  املعتدي 

التعوي�شات.
وال�شتعمار  الحتالل  على  الق�شاء 
والكيانات  وامل�شتعمرات  ال�شتيطاين 

ال�شتيطانية.
وجدت  اأينما  العن�رصية  على  الق�شاء 

وعلى عن�رصية ال�شهيونية واإ�رصائيل.
للمحكمة  ال�شهيوين  الكيان  قادة  تقدمي 
كمجرمي  ملحاكمتهم  الدولية  اجلنائية 

حرب.
اإرجاع الأر�ص واحلقوق واملياه      وتنفيذ 

حق العودة لالجئني الفل�شطينيني.
التهديد  اأو  القوة  ا�شتخدام  عن  التخلي 

با�شتخدامها العالقات الدولية.
وال�شلم  والعدالة  احلق  مبادئ  احرتام 

والأمن الدوليني.
اإىل  يعود  املعايري  هذه  احرتام  اإن 
الغد  عامل  من  الإرهاب  جذور  اجتثاث 
ال�شتعمار  نظام  وزوال  املنطقة  يف 
الوحيد  العن�رصي  والنظام  ال�شتيطاين 
العربية  فل�شطني  من  العامل  يف  املتبقي 
وهو كيان ال�شتعمار ال�شتيطاين اليهودي 

يف فل�شطني العربية.
اإ�رصائيل يف 2014/12/7عدواناً  ارتكبت 
اإرهابيَّاً على حرمة و�شيادة �شورية بقيام 
الدميا�ص  بق�شف  احلربية  طائراتها 
تزال  .ول  املدين  دم�شق  ومطار 

اعتداءاتها تتكرر حتى اليوم.
وجاء هذا العدوان  يف �شياق خمططات 

التنظيمات  لدعم  اإ�رصائيلية  و�شيا�شات 
الإرهابية امل�شلَّحة يف �شورية ..ودعمت 
الإرهابية  املجموعات  اإ�رصائيل 
ومعاجلة  والعتاد  بال�شالح  التكفريّية 
ودرعا  القنيطرة  ريف  يف  جرحاهم 
م�شت�شفياتها  ويف  املحتل  اجلولن  يف 
اىل  اجلنوبية  املنطقة  من  نقلهم  وحتى 
الردن.وك�شفت تقارير الأمم املّتحدة اأَنّ 
59لقاًء قد مَتّ بني متزعمي املجموعات 
الإرهابيَّة )املعار�شة املعتدلة( و�شباط 
وني�شان  اآذار  يف  ال�شهيوين  العدو  جي�ص 

واأيار من العام احلايل .
املا�شي  اآذار  يف  العدو  قّوات  وقامت 
ال�شوري  اجلي�ص  مواقع  على  بالعتداء 
يف حمافظة القنيطرة،  وق�شف الطريان 
البحوث  اآيَّار2013مركز  يف  الإ�رصائيلي 
م�شياف  يف  واآخر  جمرايا  يف  العلمية 
العتداءات  2018.اإَنّ  متوز  اواخر  يف 
وال�شتمرار  �شورية  على  الإ�رصائيلّية  
عام1967ونهب  منذ  اجلولن  باحتالل 
مواقع  على  اجلوّية  والغارات  مياهه، 
بجالء  تظهر  ال�شوري  العربي  اجلي�ص 
دعم  يف  النخاع  حتى  اإ�رصائيل  توّرط 
املجموعات التكفريية لإ�شعاف اجلي�ص 
والدولة ال�شورية لت�شفية ق�شية فل�شطني 
واإقامة التحالف بني الإمربيالية الأمريكيَّة 
العربيَّة  والرجعّية  العامليَّة  وال�شهيونيَّة 
لتمرير  ونهيان  وثاين  �شعود  باآل  ممّثلًة 
العربي  ال�رصاع  ولإنهاء  القرن  �شفقة 
ال�شهيوين وتفتيت البلدان العربية واإعادة 
ومذهبيَّة  طائفيَّة  اأ�ش�ص  على  تركيبها 
العظمى  اإ�رصاثيل  لإقامة  وعرقيَّة 
ال�رصق  م�رصوع  خالل  من  القت�شاديَّة 
يف  اإ�رصائيل  وتنتهك   . اجلديد  الأو�شط 
اعتداءاتها على فل�شطني ولبنان و�شوريَّة 
الأمم  وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ 
املّتحدة وبقّية العهود واملواثيق الدوليَّة 
اجلماعيَّة  واملجازر  احلروب  وتوؤَكّد   .
ومت�ّشكها  الإ�رصائيلّية  والعتداءات 
باحتالل القد�ص واجلولن  ومزارع �شبعا 
وتالل كفر �شوبا وقتل واإغتيال املدنيني 
وقانون  القوانني  وعن�رصية  واإ�شتعمار 
كيان  اأخطر  اإ�رصائيل  اأّن  القومية  الدولة 
اإرهابي وا�شتعماري وعن�رصي يف العامل، 
ولميكن التعاي�ص معها والقبول بوجودها 
ج�شد  يف  خبيثة  �رصطانّية  غدة  لأّنها 
وم�شريها  تزول  ان  يجب  العربية  الأمة 

اإىل الزوال .        
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ومنذ نهاية ماي املا�شي، ي�شهد 
من  متكررة  جوالت  غزة  قطاع 
االإ�رسائيلي،  الع�شكرية  الت�شعيد 
وفق  "حما�س"  حركة  عليه  ترّد 
والدم  بالق�شف  "الق�شف  قاعدة 
بالدم" وعقب كل ت�شعيد، يتو�شل 
الطرفان اأي "حما�س واإ�رسائيل" 
نار  اإطالق  وقف  تفاهمات  اإىل 
غزة،  قطاع  اإىل  الهدوء  تعيد 
بو�شاطات اإقليمية ودولية وحتاول 
 ،" واإ�رسائيل  "حما�س"  من  كل 
املعادلة  فر�س  املحللني،  وفق 
اخل�شم  مع  لعالقتها  الناظمة 
معامل  ور�شم  روؤيتها  ح�شب 

اال�شتباك بنف�شها". 
الت�شعيد  جوالت  رغم  لكن 
�شتُف�شي  كانت  والتي  املتكررة، 
املا�شي،  اجلمعة  يوم  حرب  اإىل 
وفق  اال�شتباك،  معادلة  اأن  اإال 
املحللني، "ال زالت �شبه متكافئة 
بحيث  الطرفني،  بني  ومتوازنة 
االآخر،  على  طرف  ينت�رس  مل 
معامل  حتديد  اأحد  ي�شتطع  ومل 
بح�شب  بنف�شه"،  اال�شتباك 
املحللني واجلمعة، اأعلنت حركة 
لتهدئة  التو�شل  عن  حما�س، 
غزة،  قطاع  يف  "اإ�رسائيل"،  مع 
بعد  اأممية،  م�رسية  بجهود 
عن  اأ�شفرت  الت�شعيد،  من  جولة 
ومقتل  فل�شطينيني،   4 ا�شت�شهاد 

جندي "اإ�رسائيلي". 
لالأمم  العام  االأمني  واأعرب 
غوتريي�س،  اأنطونيو  املتحدة 
حيال  البالغ  "قلقه  عن  ال�شبت، 
غزة  للعنف يف  اخلطري  الت�شعيد 
واجب  من  اإ�رسائيل،  وجنوب 
تتفادى  اأن  االأطراف  جميع 
باإحلاح خطر نزاع جديد مدمر" 
حوارات  يف  املحللون،  ويقول 
"االأنا�شول"  لوكالة  منف�شلة 
خالل  من  حتاول  اإ�رسائيل  اإن 
�شد  الع�شكري  الت�شعيد  جوالت 
وحالة  "الو�شع  اإبقاء  غزة  قطاع 
ما  على  القطاع،  على  احل�شار 
عن  احلديث  ظل  يف  عليه"؛  هو 
مبادرات دولية لتح�شني االأو�شاع 

االإن�شانية بالقطاع. 
اإ�رسائيل  اأن  املحللون  ويعتقد 
غزة،  من  كامل  "ا�شت�شالم  تريد 
)م�شريات  �شعبية  مقاومة  دون 
حل  مقابل  م�شلّحة،  اأو  العودة( 
فيها"ويجمع  االإن�شانية  االأزمة 
الطرفنينْ  كال  اأن  على  املحللون 
بحرب  الدخول  يف  يرغبان  ال 
�شاملة،  ع�شكرية  مواجهة  اأو 
الداخلية  الظروف  واأن  خا�شة 
االإقليمية  والظروف  للطرفنينْ 

غري م�شتقّرة. 

جوالت ت�صعيد جديدة 

حمي�شن،  تي�شري  ي�شتبعد  ال 
ال�شيا�شي،  واملحلل  الكاتب 
"حما�س"  حركة  من  كل  خو�س 
من  جديدة  جوالت  واإ�رسائيل، 
الت�شعيد الع�شكري، خالل الفرتة 

املقبلة، من اأجل اإرغام كل طرف 
على اخل�شوع ملعادلته يف قواعد 
حمي�شن،:"  ويقول  اال�شتباك 
االأجواء قابلة حلدوث ت�شعيدات 
من  متخوف  طرف  كل  متكررة، 
االآخر ومرتقب لالآخر، ويريد اأن 
وحري�س  امليدان،  ذاته يف  يثبت 
امل�شيطرة  كلمته  تكون  اأن 
اال�شتباك  حالة  يف  واملتحكمة 
اجلي�س  ورفع  احلا�شلة" 
معادلة  يف  �شقفه  "االإ�رسائيلي" 
الت�شعيد  جولة  خالل  اال�شتباك، 
موقعاً  ا�شتهدف  حينما  االأخرية، 
بداخلها  يتواجد  للمقاومة 
حمي�شن  بح�شب  فل�شطينيني، 
)مل  فل�شطينية  جهة  رّدت  فيما 
الق�شف  على  نف�شها(  عن  تعلن 
كانت  التي  تلك  اأعلى عن  بوترية 
الفل�شطينية،  الف�شائل  بها  ترّد 
اإ�رسائيلي  جندي  بقن�س  وذلك 
ت�شبب  على حدود قطاع غزة ما 

مبقتله، وفق حمي�شن. 
اتبعته  الذي  ال�شلوك  وذلك 
الف�شائل الفل�شطينية بغزة مل يكن 
دارجاً من قبل، اإمنا جاء كردة فعل 
بقتل  االإ�رسائيلي  ال�شلوك  على 
حمي�شن:"  وتابع  الفل�شطينيني 
اأو�شلت  الفل�شطينية  الف�شائل 
الإ�رسائيل ر�شالة من خالل قن�س 
باإمكانها  اأنها  اجلمعة،  اجلندي، 
قتل  فاإن  وبالتايل  اجلنود،  قن�س 
الفل�شطينيني غري م�شموح، وهذا 
املواجهات  من  رئي�شي  مك�شب 

املا�شية". 

مكا�صب اأُخرى 

ويعتقد حمي�شن اأن كال الطرفني 
تكن  مل  واإن  حّتى  مكا�شب  جنيا 
ب�شكل  حتققت  فقد  كاملة، 
جزئي من خالل جوالت الت�شعيد 

املتكررة. 
على  اإنه  حمي�شن،  ويقول 
حققت  فقد  اإ�رسائيل  �شعيد 

�شّحت  اإن  ذلك  اإيجابية،  نتائج 
"وقف  اأن  تتحدث  التي  االأخبار 
ي�شمل  بغزة  االأخري  النار  اإطالق 
احلارقة"  والبالونات  الطائرات 
وكان م�شوؤول اإ�رسائيلي، قد اأعلن 
النار  اإطالق  وقف  اأن  ال�شبت، 
الطائرات  وقف  ي�شمل  االأخري 

الورقية والبالونات احلارقة. 
عدم  مف�شاًل  امل�شوؤول،  وقال 
اأر�شلت  بيان  يف  ا�شمه،  ن�رس 
احلكومة "االإ�رسائيلية": "تكبدت 
�رسبة  )اجلمعة(  اأم�س  حما�س 
الطرف  خالل  من  وطلبت  قوية 
النار،  اإطالق  وقف  امل�رسي 
عن  بالكف  مبوجبه  والتزمت 
اإرهاب احلرائق وتنفيذ العمليات 
احلدودي"لكن  ال�شياج  على 
اأم�س  اأطلقوا  فل�شطينيني  �شبان 
باجتاه  حارقة  بالونات  االأحد 
االإ�رسائيلية  امل�شتوطنات 

املحاذية لقطاع غزة. 
الربغوثي،  خلدون  يقول  بدوره 
خالل  من  ت�شعى  "اإ�رسائيل"  اإن 
املتكررة  الت�شعيد  جوالت 
احلايل  الو�شع  على  "للمحافظة 
حما�س  حركة  حتقيق  دون  بغزة 
اأو  احل�شار  رفع  مكا�شب؛  الأي 
احلديث  ظل  يف  منه"،  التخفيف 
لتح�شني  الدولية  املبادرات  عن 

االأو�شاع االإن�شانية بالقطاع. 
وفق  اإ�رسائيل،  حتاول  كما 
بني  "فجوة  خلق  الربغوثي، 
وحركة  الفل�شطينيني  املواطنني 
االأمر  �شلطة  كونها  حما�س، 
اإ�رسائيل  ت�شميها  كما  الواقع 
تزيد  "اإ�رسائيل"  ويتابع:"  بغزة" 
من االأزمة االإن�شانية بغزة وحتّمل 
اإليه  وي�شار  امل�شوؤولية،  حما�س 
اأفيخاي  يبّثها  التي  الر�شائل 
اجلي�س  با�شم  املتحدث  اأدرعي، 
ر�شائله  يوجه  حيث  االإ�رسائيلي، 
حتميل  بهدف  للفل�شطينيني 
االزمة  عن  امل�شوؤولية  حما�س 

االإن�شانية بالقطاع". 

اإ�رسائيل  ال�شياق،  ذات  يف 
من  الربغوثي،  بح�شب  حتاول، 
على  الت�شعيد  جوالت  خالل 
من  كم  اأكرب  "مراكمة  غزة، 
حل  على  للم�شاومة  االإجنازات 
مقابل  بغزة  االإن�شانية  االأزمة 
حتقيق تنازالت من حما�س تتعلق 
ووقف  لديها،  واجلثث  باالأ�رسى 
ا�شتهداف اإ�رسائيل" يتفق معهما، 
يقول جهاد حرب الكاتب واملحلل 
ال�شيا�شي اإن اإ�رسائيل تهدف من 
الت�شعيد املتكررة  خالل جوالت 
"الو�شع  الإبقاء  غزة،  قطاع  على 
هو  ما  على  ح�شار  من  احلايل 

عليه، وبدون م�شائلة دولية". 
يف  حالياً  اإ�رسائيل  وتن�شغل 
ولبنان(  )�شوريا  ال�شمالية  اجلبهة 
ما يتطلب تربيد جبهة قطاع غزة 
والتخفيف من حّدة التوترات فيها، 
القبول  على  اإ�رسائيل  يرغم  ما 
تلت  التي  "التهدئة"،  بتفاهمات 
،لكن  املتكررة  الت�شعيد  جوالت 
ال  بـ"التهدئة"،  اإ�رسائيل  قبول 
اأن االأمور  "حرب"،  يعني بح�شب 
اآخذة باالنفراج بغزة، بل �شتبقى 
حل�شارها  حمكمة  اإ�رسائيل 
اليد  لها  يكون  اأن  تريد  اأنها  كما 
القطاع  مع  التعامل  يف  الُعليا 
ما  وهذا  الع�شكرية؛  الناحية  من 
،من  الت�شعيد   من  جنيه  حتاول 
جانب اآخر، يقول حرب:" جوالت 
اأو�شاع قطاع غزة  الت�شعيد تعيد 
الدويل،  املجتمع  طاولة  على 
االقت�شادي  الو�شع  واأن  خا�شة 
يو�شك  القطاع  يف  واالجتماعي 

على التفّجر". 

الرغبة يف "التهدئة" 

املحللون  يرى  اآخر،  جانب  من 
الثالثة اأن قبول كل من "حما�س" 
تفاهمات  يف  للدخول  واإ�رسائيل 
للتهدئة  تُف�شي  نار  اإطالق  وقف 
كال  اأن  اإىل  ي�شري  يف قطاع غزة، 
الطرفني غري راغبني يف الدخول 
مبعركة ع�شكرية جديدة وبح�شب 
"حما�س"  فاإن  اأمنية،  تقديرات 
الداخلية  ظروفهما  واإ�رسائيل 
للدخول  م�شتعدة  اأو  جاهزة  غري 
ومفتوحة،  وا�شعة  مواجهة  يف 
اإ�رسائيل،  اأن  كما  املحللني  وفق 
خالل  ترّكز  املحللني،  بح�شب 
امللف  على  احلالية  الفرتة 
ال�شمالية  جبتها  وعلى  االإيراين 
)ال�شورية واللبنانية(، وال تريد اأن 
تفتح جبهة اأخرى يف قطاع غزة، 
تعاطيها  عدم  يعني  ال  ذلك  لكن 
مع خمرجات اأو تهديدات القطاع 

االآنية. 
ويف حال جناح التفاهم االأمريكي 
بال�شاحة  يتعلق  فيما  الرو�شي 
اأن  �شاأنه  من  والذي  ال�شورية، 
)�شوريا  ال�شمالية  احلدود  يوؤّمن 
يعتقد   ، الإ�رسائيل،  ولبنان( 
اإ�رسائيل قد تدخل  اأن  املحللون 

يف معركة بغزة .

يرى حمللون �صيا�صيون فل�صطينيون اأن كاًل من حركة املقاومة االإ�صالمية "حما�س" يف قطاع غزة 
واإ�صرائيل، حتاوالن جني مكا�صب من وراء حالة الت�صعيد الع�صكرية "املحدودة" التي يعي�صانها، 

والتي ُيطلق عليها "�صيا�صيًا" ا�صم "حافة الهاوية" ،و�صيا�صة "حافة الهاوية"، هي �صيا�صة ُيق�صد بها 
حتقيق مكا�صب معينة عن طريق ت�صعيد اأزمة ما، ودفعها باجتاه احلرب. 

تقدير موقف

هل من مكا�سب لإ�سرائيل "وحما�س" من �سيا�سة "حافة الهاوية"؟ 
م�صوؤول يف اأوقاف القد�س

 نحقق يف �سقوط حجر من حائط الرباق

تفا�سيل وفاة فل�سطينيني 
ب�سقة �سكنية يف اجلزائر

االأوقاف  دائرة  يف  م�شوؤول  قال 
اأم�س  القد�س،  يف  االإ�شالمية 
االإثنني، اإنه جار التدقيق يف حادثة 
الرباق  حائط  من  حجر  �شقوط 
الغربي  اجلدار  من  جزء  وهو 

للم�شجد االأق�شى.
عدم  مف�شال   ، امل�شوؤول  واأ�شاف 
"�شاهدنا  ا�شمه،  عن  الك�شف 
�شقوط  يظهر  فيديو  �رسيط 
وجار  الرباق  حائط  من  حجر 
خالل  من  جرى  ما  يف  التدقيق 
واملخت�شني"وتابع  املهند�شني 
االأوقاف  دائرة  يف  امل�شوؤول 
ناجم  احلجر  �شقوط  اأن  "نعتقد 
حفر  اأعمال  عن  االأرجح  على 
جتري يف املنطقة"وتداول ن�شطاء 

االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
�رسيط فيديو ق�شري يظهر �شقوط 
وحائط  الرباق  حائط  من  حجر 
الرباق هو جزء من اجلدار الغربي 
للم�شجد االأق�شى ت�شميه اإ�رسائيل 
اليهود  ويوؤدي  املبكى"  "حائط 

عنده ال�شلوات.
حائط  اأن  على  الدائرة  وت�رس 
االأوقاف  من  جزء  هو  الرباق 
االإ�شالمية واحتجت الدائرة مرارا 
رف�س  على  املا�شية  ال�شنوات  يف 
ال�شماح  االإ�رسائيلية  احلكومة 
االأمم  منظمة  اأو  ملهند�شيها 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
ما  على  باالإطالع  "اليون�شكو" 

يجري من حفريات يف املنطقة.

ظروف  يف  فل�شطينيان،  تويف 
غام�شة خالل وجودهما يف �شقة 
�شكنية باجلزائر واأبلغت ال�شفارة 
عائلة  اجلزائر  يف  الفل�شطينية 
قطاع  جنوب  خانيون�س  الفرا يف 
�شليمان  الفل�شطينيني  بوفاة  غزة 
عاما(   33( الفرا  كرمي  حممد 
من  البنا  حميد  حممد  والطبيب 
يف  االأول  �شقة  داخل  غزة  قطاع 
"�شهاب"،  وكالة  ونقلت  اجلزائر 
اأن  تاأكيده  الفرا  �شقيق  عن 
اجلزائر  الفل�شطينية يف  ال�شفارة 
االأحد  ام�س  اأول  م�شاء  اأبلغته 
و�شديقه  �شليمان  �شقيقه  بوفاة 
واأن  االأول،  �شقة  داخل  حممد 
ترجح  اجلزائرية  ال�شلطات 
اأو  اإما اختناقا من الغاز  وفاتهما 

نتيجة ما�س كهربائي.
اأكمل  �شقيقه  اأن  الفّرا  واأ�شاف 
اأ�شبوعني درا�شة املاج�شتري  قبل 
تخ�ش�س  ال�شيا�شية  العلوم  يف 
عالقات دولية، وقد زاره �شديقه 
اأيام   4 قبل  البنا  حممد  الطبيب 
بلجيكا  يف  وعائلته  ميكث  حيث 

منذ �شنوات وتابع اأن �شقيقه كان 
غزة  قطاع  اإىل  للقدوم  ي�شتعد 
عقد  حيث  زفافه  حفل  الإقامة 
قرانه قبل اأربعة اأ�شهر على فتاة 

من قطاع غزة.
نتائج  بانتظار  اأنهم  واأو�شح 
�شبب  حول  اجلزائري  امل�شفى 
ال�شفارة  اأن  اإىل  م�شرًيا  الوفاة، 
اأبدت  اجلزائر  يف  الفل�شطينية 
العائلة  مع  للتعاون  ا�شتعدادها 
قطاع  اإىل  جنلها  جثمان  لنقل 
فتح،  حلركة  بيان  ووفق  غزة، 
اإقليم جلزائر؛ فاإن �شليمان الفرا 
)رئي�س املكتب احلركي الطالبي 
والطبيب  باجلزائر(،  املركزي 
خنقا  توفيا  البنا  حميد  حممد 
بالغاز )ت�رسب غاز داخل ال�شقة( 
االأنباء  وكاالت  البيان  ودعا 
يف  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
اختناق  "فال�شبب  الوفاة،  �شبب 
ال�رسطة  حتقيقات  ح�شب  بالغاز 
اأخرى  العلمية وال �شحة القاويل 
الفتنة"،  روح  بث  منها  والغر�س 

وفق البيان. 



دويلالثالثاء 24  جويلية  2018  املوافـق  لـ 06 دو القعدة 1439هـ 11

تفا�ؤال  ت�رصيحاتهما  �حملت 
�إذ  ��ل�سود�ن،  بالتقارب بني م�رص 
�لربط  على  �التفاق  عن  حتدثا 
�كذلك  �جلارتني،  بني  �لكهرباء 
�لت�سديد  مع  �حلديدية،  �ل�سكك 
بني  �لتاريخية  �لعالقة  على 
�ل�سيا�سي  �الأمني  �قال  �جلارتني 
�حلاكم  �لوطني  �ملوؤمتر  حلزب 
يف �ل�سود�ن، عبد �لرحمن خ�رص، 
"نتطلع  �سحفية:  ت�رصيحات  يف 
��قت�سادية  �سيا�سية  ل�رص�كة 
�ملاثلة  �ملع�سالت  تتجا�ز 
�تقودنا �إىل تكامل بني د�ل �لقرن 

�الإفريقي )�رصقي �إفريقيا(".

التغا�ضي عن 
اخلالفات

كلمات �لب�سري ��ل�سي�سي خلت من 
يف  �لكربى  �لعقدة  �إيل  �إ�سارة  �أي 
مثلث  �هو  �لبلدين،  بني  �لعالقة 
عليه  �لتنازع  �حلد�دي  حاليب 
�الإثيوبي  �لنه�سة  ��سد  بينهما، 
تخ�سى  �لذي  �الإن�ساء(،  )حتت 
تدفق  على  �سلبا  يوؤثر  �أن  م�رص 
�لنيل،  نهر  من  �ل�سنوية  ح�ستها 

م�سدر �ملياه �لرئي�سي مل�رص.
�إىل  �سيا�سيني  خرب�ء  ذلك  �دفع 

لي�ست  �لزيارة  �أهد�ف  �إن  �لقول 
��ستناد�  عنه،  �الإعالن  مت  ما 
عن  �جلانبني  ت�رصيحات  �إىل 
�قت�سادي  �تفاق  منها  �إيجابيات، 
�لوقت  يف  �تغا�سيهما  �جتاري، 
�أن  كما  �خلالفات  عن  نف�سه 
ل  �لق�سايا �خلالفية ال ميكن �أن حتحُ
يف زيارة ق�سرية، �الإجناح �أي عمل 
�قت�سادي م�سرتك يجب �أن ي�سبقه 
ميهد  �لبلدين  بني  �سيا�سي  �تفاق 
جتاري  �تفاق  �أي  ال�ستمر�رية 
�حتت  خرب�ء  بح�سب  ��قت�سادي، 
زيارة  يف  به  "�مل�سنون  عنو�ن 
�حتاد  رئي�س  كتب  �ل�سي�سي..!"، 
مقرب  �ل�سود�نيني،  �ل�سحفيني 
�لرزيقي،  �ل�سادق  �حلكومة،  من 
�لنظر  �إمعان  �ل�رص�ري  "من  �أنه 
�حلقيقية  �الأجندة  عن  ��لبحث 
للزيارة �لتي كان ��أ�سح من �سكلها 
�ترتيبها ��الإعد�د لها: �إن �ملخبوء 
�ملن�سال  غري  هو  �الأل�سن  حتت 
رئي�س  �لرزيقي،  منها"��أ�ساف 
�أن  "�النتباهة"،  �سحيفة  حترير 
�لبلدين،  بني  �لعالقة  "�مللفات 
مثل ق�سية حاليب )نز�ع حد�دي( 
تف�سيلها،  مت  �أمنية،  �مو�سوعات 
�أعلى  م�ستوى  على  �ح�رصها 
 )...( حولها  للتجادل  ��أ�سيق 
�لر�أي  قنو�ت  يف  حل�سا�سيتها 

�لعام".

ملفات اإقليمية

�ل�سي�سي  زيارة  �أن  متابعون  يرى 
�أحد  كان  للخرطوم  �ملتعجلة 
�الإريرتي-  �لتقارب  هو  د��فعها 
�جلارتان  �أنهت  �إذ  �الإثيوبي، 
منذ  عقدين  د�مت  بينهما  قطعية 
�ل�سحفي  �قال   1998 عام  حرب 
�ملنعم  عبد  �ل�سيا�سي،  ��ملحلل 
بني  "�لتقارب  �إن  �إدري�س،  �أبو 
يتجا�ز عالقتهما  ��إريرتيا  �إثيوبيا 
�الأحمر  �لبحر  �أمن  �إىل  �لثنائية 
�أحاديث  بعد  �خا�سة  عام،  ب�سكل 
ميناء  ��ستخد�مها  عن  �إثيوبيا 
�الإريرتين"�ذكرت  �م�سوع  ع�سب 
��سائل �إعالم �إثيوبية حكومية، يف 
3 جو�ن �ملا�سي، �أن �إثيوبيا، �لتي 
تعتزم  بحرية،  �سو�حل  متلك  ال 
�إ�سالحات  �سمن  بحرية  قوة  بناء 
�إمكانية  فقدت  �أن  بعد  ع�سكرية، 
�الأحمر،  �لبحر  �إىل  �لو�سول 
عندما  عاما،  ثالثني  نحو  قبل 
كل  �ميتلك  �إريرتيا  عنها  ��ستقلت 
على  �سو�حل  �م�رص  �ل�سود�ن  من 
�لبحر �الأحمر. ��أ�ساف �أبو �إدري�س 
�أن "زيارة �لرئي�س �مل�رصي جاءت 
�أ�سا�سية:  ق�سايا  جل  من  �إجماال 
ملفات �أمنية، �ق�سية �ملياه، ��سد 

�لنه�سة".
�تابع: "�هو ما �ت�سح يف �إ�سار�ت 
�لرئي�س  جانب  من  مقت�سبة 

كنت  فقد  �جلمعة،  يوم  �ل�سي�سي، 
حا�رص� لقاء �ل�سي�سي باالإعالميني، 
�حتدث عن �تفاق �ل�سود�ن �م�رص 
على �لتعا�ن �ملائي ��الأمني"�ر�أى 
�خلرطوم  قبل  تهتم  "�لقاهرة  �أن 
مت�سارعة  من حتوالت  يجري  مبا 
خا�سة  �الإقليم  يف  �متالحقة 
�لقرن �الإفريقي، �ال�سيما �لتقارب 
قو�عد  �تبدل  �الإريرتي  �الإثيوبي 

�للعبة �تغري �لالعبني".
"مع  �أنه  على  �لزريقي  ��سدد 
�ل�سيا�سية  لكيمياء  �ملركبات  هذه 
�أن تتعامل �لقاهرة  �الإقليمة، البد 
�لع�سوي  الرتباطها  �تركيز  بعناية 
�م�ساحلها  �لقومي  باأمنها 
�خلتامي  �لبيان  �حليوية"يف 
�ل�سود�ن  �أعلن  ملباحثاتهما، 
�م�رص، �جلمعة، "�رص�رة �لت�سا�ر 
منطقة  حول  �مل�ستمر  ��لتن�سيق 
�لنز�عات  �الأحمر"��أدت  �لبحر 
تدخالت  �إىل  �الإفريقي  �لقرن  يف 
�لباب  فتحت  �د�لية  �إقليمية 
ع�سكرية  قو�عد  الإن�ساء  ���سًعا 
�ي�سهد  �بحرية.  برية  خارجية 
من  �ملوؤلف  �الإفريقي،  �لقرن 
جيبوتي  �إثيوبيا،  �ل�سومال، 
��رص�عات  ��سطر�بات  ��إريرتيا، 
تغذيها  د�له،  بني  ��أخرى  د�خلية، 
�د�لية،  �إقليمية  �أطر�ف  تدخالت 

ح�سب تقارير �سحفية. 

ظهور باهت حلاليب

م�رصية  �تهامات  �ل�سود�ن  يو�جه 
ملف  يف  �إثيوبيا  موقف  بدعم 
عليه  ترد  ما  �هو  �لنه�سة،  �سد 
عن  تبحث  باأنها  �خلرطوم 
�الإ�رص�ر  يف  رغبة  د�ن  م�ساحلها 
كان  �كما  �الآخرين  مب�سالح 
�لب�سري  تنا�ل  عدم  م�ستغربا 
��ل�سي�سي لق�سية �سد �لنه�سة كان 
م�ستغربا �أي�سا عدم تطرقهما �إىل 
�ملتنازع  �حلد�دي  حاليب  مثلث 
نز�ع  �رغم  �لبلدين  بني  عليه 
منذ  �ملثلث،  هذ�  على  �جلارتني 
 ،1956 عام  �ل�سود�ن  ��ستقالل 
حركة  �أمام  مفتوحا  كان  �أنه  �إال 
�لبلدين د�ن  �لتجارة ��الأفر�د من 
دخله  حني   ،1995 عام  حتى  قيود 

�جلي�س �مل�رصي، ��أحكم �سيطرته 
خارجية  �زير  �أن  �إال  عليه   
�ل�سود�ن، �لدرديري حممد �أحمد، 
به  �ذكر  �إال  مير  �الأمر  يرتك  مل 
�جلمعة  قال  حيث  طريقته،  على 
�خلرطوم  بني  مت  �تفاقا  �إن" 
�لنز�ع  يكون  �أال  على  ��لقاهرة 
�حلد�دي حول مثلث حاليب �سببا 

يف توتر �لعالقات بني �لبلدين".
عليه  درج  ما  يخالف  حديث  �هو 
�ل�سابق،  �ل�سود�ين  �زير �خلارجية 
�أفريل  �إبر�هيم غند�ر، �ملقال يف 
�أ�ت  يف  غند�ر،  �قال  �ملا�سي. 
�ملا�سي، �إن "مت�سري مثلث حاليب 
لن يعني �أنها �أر��ٍس م�رصية"، ��إذ� 
"�ستظل  �لق�سية  هذه  ل  حتحُ مل 
خمرية عكننة للعالقات �لتاريخية 

بني �لبلدين".

َحَلّ الرئي�س امل�ضري، عبد الفتاح ال�ضي�ضي، باخلرطوم، يومي اخلمي�س واجلمعة املا�ضيني، يف زيارة بدت مبكرة، اإذ كان مقررا اأن يزور العا�ضمة ال�ضودانية يف 
اأكتوبر املقبل الزيارة اقت�ضرت، وفق املعلن، على ملفات اقت�ضادية وجتارية، وتباينت اآراء خرباء ب�ضاأن ح�ضيلتها للبلدين، يف ظل ملفات خالفية طويلة الأمد، 

ف�ضال عن تطورات اإقليمية لفتة اتفق ال�ضي�ضي مع نظريه ال�ضوداين، عمر الب�ضري، على تعزيز التعاون يف املجالت القت�ضادية والتجارية، ودعم وت�ضجيع 
ال�ضتثمارات امل�ضرتكة، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، وزيادة التبادل وت�ضهيل حركة التجارة بني البلدين.

زيارة ال�ضي�ضي للخرطوم

م٫�س 

�أحاديث �القت�شاد حتجب ملفات �شيا�شية و�أمنية �شائكة 

�لنفط يرت�جع و�شط خماوف من تخمة �ملعرو�ض و�حلرب �لتجارية

وزر�ء مالية "�لع�شرين" ينا�شدون �أويل �الأمر تفادي �حلروب �لتجارية

فى  �لنفط  �أ�سعار  �نخف�ست 
�الإثنني،  �أم�س  تد��الت  بد�ية 
�ملعر��س  تخمة  خما�ف  بفعل 
�لتجاري  ��خلالف  �خلام،  من 
�ملتحدة  �لواليات  بني  �مل�ستمر 
للنفط  م�ستهلكني  �أكرب  ��ل�سني، 

�ل�ساعة  �بحلول  �لعامل.  يف 
�لعقود  �نخف�ست  تغ(،   13:21(
�الآجلة خلام برنت �لقيا�سي ت�سليم 
�أ�  باملائة   0.14 بن�سبة  �سبتمرب 
 72.97 �إىل  �سنتا   10 يعادل  ما 
�لعقود  �نزلت  للربميل  د�الر� 

ناميك�س  �الأمريكي  للخام  �الآجلة 
باملائة   0.21 بن�سبة  �أ�ت  ت�سليم 
 68.12 �إىل  �سنتا   14 مايعادل  �أ� 
�ل�سوق  �تو�جه  للربميل  د�الر� 
خما�ف ب�ساأن �لتوتر�ت �مل�ستمرة 
��ل�سني،  �ملتحدة  �لواليات  بني 

�قت�ساد�تهما،  على  يوؤثر  قد  ما 
�ل�سلع �الأ�لية ��فق  �طلبهما على 
�لواليات  ت�ستحوذ  ر�سمية،  بيانات 
حجم  م�س  خحُ نحو  على  �ملتحدة 
�لطلب على �لنفط يف 2017، بينما 

ت�ستهلك �ل�سني نحو 13 باملائة.

�لد�ل  مالية  �زر�ء  دعا 
"جمموعة  يف  �الأع�ساء 
�جتماعهم  عقب  �لع�رصين" 
منع  �إىل  �آير�س،  بوين�س  يف 
�لتجارة  �لتناق�سات يف  تاأجيج 
�حلر�ب  الإثارة  تفاديا  �لبينية 
يف  �لوزر�ء  ��أ�سار  �لتجارية 
بيان �سدر عن �جتماعهم �إىل 
�أن "ت�ساعد �لتوتر يف �لتجارة 
يهدد  �جليو�سيا�سي"  ��ملجال 
�لعاملي  �القت�سادي  �لنمو 
ب�سكل خطري كما �سدد�� على 
��لعمل  �حلو�ر  "بدء  �رص�رة 
�ملخاطر  من  �حلد  على 
�لثقة"��عترب  �تعزيز  �لكامنة 
�الأرجنتيني  �القت�ساد  �زير 
ال  �أنه  د�خوفني،  نيكوال�س 
يجوز �أن تتاأثر G20 باخلالفات 

بني �لد�ل �الأع�ساء فيها.

حل  �رص�رة  على  ��سدد 
على  �لد�ل  بني  �خلالفات 
�إطار  يف  �أ�  ثنائي  �أ�سا�س 
�لعاملية،  �لتجارة  منظمة 
�إنكار  يعني  ال  "هذ�  �قال: 
�لكنه  �لتناق�سات،  �جود 
نحا�ل  �أن  علينا  يجب 
�الآر�ء،  يف  تو�فق  �إىل  �لتو�سل 
�حلفاظ  باأهمية  نقر  الأننا 
��الن�سجام  �حليوية  على 
�ملجموعة"�تاأججت  د�خل 
موؤخر�  �لتجارية  �خلالفات 
من  �ملتحدة  �لواليات  بني 
�الحتاد  �د�ل  ��ل�سني  جهة، 
�الأ�ر�بي من جهة، بعد فر�س 
جمركية  ر�سوما  ���سنطن 
�بع�س  �لفوالذ  على  عالية 
�مل�ستوردة  �الأخرى  �ملنتجات 

من هذه �لد�ل. 

تر�مب يجدد نفي تدخل رو�شيا يف 
�نتخابات بالده بعد �أن �أكده

خل�س �لرئي�س �الأمريكي د�نالد 
ي�ساع عن  ما  كل  �أن  �إىل  تر�مب 
�النتخابات  يف  ر��سيا  تدخل 
خمتلقة،  �دعاء�ت  �الأمريكية 
منع  �لذي  �ل�سبب  عن  �ت�ساءل 
ثنيها  من  �أ�باما  بار�ك  �سلفه 
�لتدخل. �كتب تر�مب على  عن 
"هذ�  �ل�سدد:  بهذ�  "تويرت" 
علم  على  كان  �أ�باما  �أن  يعني 
ما  ��ل�سوؤ�ل:  ر��سيا،  بن�ساط 
�ساكن،  حتريك  من  منعه  �لذي 
�إبالغ  عن  منعه  �لذي  �ما 
�الأمر  بذلك؟  �النتخابية  حملتنا 

هذ�  عن  ي�ساع  ما  �أن  فيه،  �ما 
�لتدخل، لي�س �إال �ختالقا كبري�، 
�هنا يكمن �الأمر، �يف �أن �أ�باما 
�عتقد �أن �لفوز �سيكون لهيالري 
لرت�مب  �لنز�هة"��سبق  عدمية 
�ل�سحفي  �ملوؤمتر  خالل  ��أكد 
�لر��سي  نظريه  مع  عقده  �لذي 
هل�سنكي  يف  قمتهما  عقب 
م�سّوغ  �أي  يرى  ال  �أنه  موؤخر�، 
�نتخابات  يف  �لر��سي  للتدخل 
يف  عاد  لكنه  �الأمريكية،   2016
�أنه كان  �قت الحق لي�سدد على 

يعني عك�س ما قاله متاما.
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عي�شة ق.

املو�سم  النطالق  حت�سبا 
يح�رض  اأين  اجلديد  الكروي 
الالعبون لتحقيق بداية اإيجابية 
التي  ال�سعبة  الفرتات  وجتاوز 
املوا�سم  يف  بها  ميرون  كانوا 
من  داما�س  ومتكن  الفارطة، 
اأ�سباله بعد خو�س ثالث  تقييم 
مباريات ودية حيث و�سع بن�سبة 
التي  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  كبرية 
انطالق  عند  عليها  يعتمد 
و�سهدت  الوطنية.  البطولة 
هام  �سي  اأف  اأمام  املقابلة 
للوافد  االأول  الظهور  بنفيكا 

»الكناري«  لت�سكيلة  اجلديد 
اأمري باليلي الذي لعب املباراة 
ح�سم  نحو  ويتوجه  اأ�سا�سيا 
وخالفة  اأ�سا�سيا  من�سبه 
الذي  ر�سواين  ال�سابق  املدافع 
اإىل  �سطيف،  وفاق  اإىل  انتقل 
بن  مهدي  الالعب  تاألق  جانب 
بوخن�سو�س  واإليا�س  علجية 
اللذان قدما مباراة يف امل�ستوى 
يثق  واجلميع  بالكثري  ويعدان 
فيهما ل�سنع مو�سم مميز وقيادة 
االأف�سل  حتقيق  نحو  ال�سبيبة 
واأنهما  املو�سم املقبل، خا�سة 
اأحد االأ�سماء القليلة التي بقيت 
الفارط  املو�سم  تعداد  عن 

الذي �سهد رحيل عدد كبري من 
الرئي�س  اإدارة  العبيه، واأقدمت 
�رضيف مالل على اإعادة ت�سكيل 
جمموعة جديدة حت�سبا للمو�سم 
عليجة  بن  ولفت  املقبل. 
يعد  واأنه  خا�سة  غليه  االأنظار 
خالل  ال�ساربة  القوة  يكون  اأن 
بعدما  وذلك  املقبل،  املو�سم 
الفريق  هداف  نف�سه  ن�سب 
التح�سريية  املباريات  خالل 
يف  اأهداف  اأربعة  �سجل  اأين 
وت�سع  ودية،  مواجهات  ثالث 
عليه  الثقة  »الكناري«  جماهري 
نحو  فريقها  قيادة  اجل  من 

حتقيق مو�سم يف امل�ستوى.

�لكناري يتفوقون وديا �أمام بنفيكا وبن علجية يتاألقباليلي ي�شجل الظهور الأول مع فريقه اجلديد
�شّجل فريق �شبيبة القبائل فوزا جديدا يف اإطار الرتب�ص التح�شريي الذي يخو�شه يف 
اأملانيا ا�شتعداد للمو�شم الكروي املقبل، حيث متّكنت الت�شكيلة من حتقيق فوزا مفيدا 

من الناحية املعنوية بعد النت�شار الذي �شجلوه م�شاء اأول اأم�ص اأمام نادي اأف �شي 
هام بنفيكا من لوك�شمبورغ بنتيجة هدفني دون رد وهي املقابلة الودية الثالثة �شمن 
برنامج حت�شريات النادي القبائلي باأملانيا، حيث كانت امتحانا مفيدا للمدرب الفرن�شي 

فرانك داما�ص من اأجل الوقوف على جاهزية لعبيه 

اجلزائر ترفع 
ر�شيدها اإىل 20 
ذهبية بالألعاب 

الإفريقية لل�شباب

�ل�ضباحة 
و�ملبارزة 
�جلز�ئرية 

ت�ضيف �أربع 
ذهبيات

اجلزائريان  املنتخبان  افتك 
لل�سباحة واملبارزة اأربع ميداليات 
اخلام�س  اليوم  خالل  ذهبية 
التي   لل�سباب  االفريقية  لالألعاب 
 28 اىل   18 من  بالدنا  حتت�سنها 
الر�سيد  ليعززا  املقبل  جويلية 
من  ميدالية   20 بر�سيد  الوطني 
اليوم  وعرف  النفي�س،  املعدن 
اخلام�س نيل املنتخب اجلزائري  
اأربع  واإناث،  ذكور  للجمباز  
وف�سيتان  ذهبيتان  ميداليات  
الفرق  ح�سب  م�سابقات  يف 
وعقب  والتامبلينغ،  للرتمبويلني  
اجلمباز  ملناف�سات  الرابع  اليوم 
 23 جمموع  اجلزائر  جمعت 
ميدالية منها 12 منها يف اجلمباز 
و  ف�سيات   3 ذهبيات،   3 الفني 
االإيروبيك  �سبعة  برونزيات   6
وبرونزية  ف�سيات   4 ذهبيتان، 
واأربعة يف الرتمبولني والتامبلينغ.

ثماين  اجلزائر   مبارزو  وافتك 
بني  من  ذهبيتني  منها  ميداليات 
اليوم  مناف�سات  ممكنة خالل   12
لالأ�سلحة  فردي  للمبارزة  االأول 
الثالثة �سيف، �سي�س، ح�سام التي 
جرت اأول اأم�س بالقاعة الريا�سية 
بنب  الن�سوي   الريا�سي  للمركز 
باملعدن  وتوجت  عكنون، 
يف  �سونيا  زبوج  من  كل  النفي�س 
ر�سا  ليا  ومالك  ال�سي�س  �سالح 
بقية  ال�سيف يف حني حققت  يف  
برونزية  ميداليات  �ست  العنا�رض 
نزار  االأمر بكل من  دكار  ويتعلق 
وبونا�رض بل�سم يف احل�سام ذكور، 
نهال ومباركي مرمي  قمار �سيماء 
اإىل  باالإ�سافة  اإناث  ال�سي�س  يف 
زبوج ي�رضى وقهام مروة يف �سالح 
املركب  ومب�سبح  اإناث  ال�سيف 
ح�سد  بو�سياف  حممد  االوملبي 
»اخل�رض« اأربع ميداليات 2 ذهبية، 
و�سعتهم يف  برونزية  و1  1 ف�سية 
وخطف  موؤقتا،  االأوىل  املرتبة 
بلمان  من�سف  ال�ساعد  ال�سباح 
م   100 �سباق  نهائي  يف  االأ�سواء 
باللقب  بتتويجه  ال�سدر  على  
بزمن 1 د 03 ثا 77 ج متفوقا على 
الناميبي رونان وانتينار 1 د 05 ثا 
12 ج وامل�رضي حممد �سمي�س 1 
بلمان  كما حّطم   ج،   32 ثا   06 د 
لالألعاب  القيا�سي  الرقم  17 عاما 
عبد  وافتك  التخ�س�س،  هذا  يف 
ذهبية  بقوة  العائد  عرجون  اهلل 
 57 بتوقيت  الظهر  على  م   100
مواطنه  على  متفوقا  ج   41 ثا 
ومناف�سه الدائم ريا�س بوحميدي 
الذي حت�سل على  الف�سية 58 ثا 
الثالثة  بينما عادت املرتبة  22 ج 
والربونزية للتون�سي حممد  عزيز 
اأ�ساف  كما  ج،   58 ثا   58 غفاري 
بوحميدي،  بلمان،  الرباعي 
للمنتخب  ويو�سفي  اإيخنازن 
الوطني برونزية �سباق التتابع اأربع 
مرات 100 م �سباحة حرة بتوقيت 
3 د 41 ثا 02 ج وراء م�رض املتوجة  

بالذهب وتون�س بالف�سة.
ع.ق./وكالت

الت�شكيلة تعاين يف من�شب قلب الهجوم وعمل كبري ينتظر دزيري

�لن�ضرية تنهزم وديا �أمام �حتاد بلعبا�س

داي  ح�سني  ن�رض  فريق  انهزم 
جمعته  التي  الودية  املباراة  يف 
وذلك  بلعبا�س  �سيدي  باحتاد 
التح�سريي  الرتب�س  خالل 
الفريقان يف تون�س  الذي يجريه 
الكروي  للمو�سم  ا�ستعداد 
املقبل، ويف هذا ال�سدد �سقطت 
الن�رضية يف فخ الهزمية يف ثاين 
والتي  الفريقني  بني  ودية  مباراة 
للن�رضية  مفيدا  امتحانا  كانت 
بقيادة  الفني  الطاقم  وقف  اأين 
على  دزيري  بالل  املدرب 

من  منها  تعاين  التي  النقائ�س 
ت�سحيحها  على  العمل  اأجل 
املقبل،  الفرتة  خالل  وجتاوزها 
اأين عانت الن�رضية على م�ستوى 
الهجوم خا�سة واأن الفريق متكن 
على  عديدة  فر�سا  خلق  من 
اأنها  اإال  االأمامي  اخلط  م�ستوى 
ميلك  الذي  املهاجم  جتد  مل 
اللم�سة االأخرية ويقوم بالت�سجيل، 
دزيري  و�سعه  الذي  االأمر  وهو 
واأن  خا�سة  االعتبار  عني  يف 
ت�سكيلته تعاين على م�ستوى قلب 

بالعمل  ملزما  و�سيكون  الهجوم 
احللول  عن  بالبحث  القيام  على 
املن�سب  القنا�س  اأجل  من 
بالعقم  يتعلق  فيما  احلل  الإيجاد 
مهمة  اأن  واالأكيد  الهجومي. 
من  �سعبة  تكون  �سوف  دزيري 
يتعلق  فيما  احللول  اإيجاد  اأجل 
ت�سكيلته  تعانيها  التي  بالنقائ�س 
اأجل  انتظاره من  وعمل كبري يف 
انطالق  قبل  منها  التخل�س 

املو�سم الكروي اجلديد.
ع.ق.

اجلزائر تكتفي بالتناف�ص على امليدالية 
الربونزية

�لكرة �لطائرة ذكور و�إناث تق�ضى 
من ن�ضف �لنهائي

اأق�سيت الكرة الطائرة ذكور واإناث 
االألعاب  دورة  نهائي  ن�سف  من 
خرج  بعدما  لل�سباب  االإفريقية 
عقب  ذكور  الوطني  املنتخب  
بنتيجة  نيجرييا  اأمام  خ�سارته 
 ،25  -18 رد   دون  اأ�سواط  ثالثة 
24-26، 14-25 يف ن�سف النهائي 
 ، الرويبة  بقاعة  جرى  الذي 
نهائي   يف  النيجرييون  ويواجه 
بالقاعة  اليوم  املقررة  امل�سابقة 
طاية  بعني  الريا�سات  متعددة 
فازوا  الذين  امل�رضيني  نظرائهم 
اأ�سواط  على  التون�سيني بنتيجة 3 
دون رد  25-21، 25-20 و22-25، 
من جهتها، تلعب اجلزائر املباراة 
امليدالية  اجل  من  الرتتيبية 

الربونزية امام تون�س.
الوطنية  الت�سكيلة  العبات  وحذت 
الذكور  حذو  نف�س  الن�سوية 
الدور  نف�س  من  اخلروج  عقب 
نظرياتهن  اأمام  خ�سارتهن  عقب 
ا�سواط دون  بنتيجة 3  امل�رضيات 
رد 11-25، 22-25، 19-25 بالقاعة  
طاية،  بعني  الريا�سات  متعددة 
النهائي  يف  م�رض  اأم�س  وواجهت 
الكونغو  هزمت  التي   الكامريون 
-25 النتيجة  بنف�س  الدميقراطية 

لعبت  بينما   ،14-25  ،18-25  ،02
الرتتيب  مباراة  الوطنية  العنا�رض 
امام  الربونزية  من اجل امليدالية 

الكونغو الدميقراطية.
وكالت 

نقا�ص ي�شابق الزمن ليكون جاهزا 
والكونغوليون منتظرون اليوم باأر�ص الوطن

21 �ألف تذكرة لأن�ضار �لعميد 
حت�ضبا للقاء مازميبي

األف   21 جمموع  تخ�سي�س  تقرر 
تذكرة لفائدة اأن�سار فريق مولودية 
اأجل ح�سور املقابلة  اجلزائر من 
تي  اأمام  فريقهم  يخو�سها  التي 
املقررة  الكونغويل  مازميبي  بي 
ملعب  على  املقبل  جويلية   28 يف 
ابتداء  بالبليدة  ت�ساكر  م�سطفى 
والتي  م�ساء  الثامنة  ال�ساعة  من 
من  الرابعة  اجلولة  �سمن  تندرج 
اأبطال  رابطة  جمموعات  جور 
تخ�سي�س  �سيتم  حيث  اإفريقيا، 
يف  للجلو�س  التذاكر  من  العدد 
املدرجات املك�سوفة وذلك بقيمة 
300 دينار للتذكرة الواحدة، بينما 
لفائدة  تذكرة  اآالف   4 �سيتم و�سع 
املدرجات  يف  للجلو�س  اجلمهور 
املغطاة، وح�سب االجتماع التقني 
بني  اأم�س  اأول  اأم�سية  جرى  الذي 
م�سوؤويل امللعب وممثل عن النادي 
العا�سمي وم�سوؤويل االأمن يف والية 
التذاكر  بيع  عملية  فاإن  البليدة 
على  وجتري  غدا  تنطلق  �سوف 
مدار يومي االأربعاء واخلمي�س من 
باحل�سول  لالأن�سار  ال�سماح  اأجل 
على الوقت الكايف القتناء التذاكر، 
اإىل  التذاكر  بيع  عملية  وتتوا�سل 
يف  املقبل  ال�سبت  املباراة  اليوم 
حال عدم نفاذ التذاكر من اأك�ساك 

امللعب. 

اليوم  يحل  اأن  ينتظر  املقابل  يف 
باأر�س  مازميبي  بي  تي  فريق 
ممثل  اأمام  للقاء  ا�ستعداد  الوطن 
القارية،  املناف�سة  يف  اجلزائر 
حيث ينتظر اأن ي�ستفيد الفريق من 
ثالث ح�س�س تدريبية قبل موعد 
اأن  امل�ستبعد  غري  ومن  املقابلة، 
مبلحق  اكلونغويل  الفريق  يتدرب 
املع�سو�سب  جويلية   5 ملعب 
ح�سة  على  احل�سول  قبل  طبيعيا 
مثلما  ت�ساكر  ملعب  على  تدريبية 
االحتادية  قوانني  عليه  تن�س 
اأجل  من  القدم  لكرة  الدولية 

التدرب عليه ليلة املقابلة.
الالعب  ي�سابق  اأخرى،  جهة  من 
يكون  حتى  الزمن  نقا�س  ه�سام 
جاهزا ملوعد مباراة مازميبي من 
اأجل التواجد حتت ت�رضف الطاقم 
الفرن�سي  املدرب  بقيادة  الفني 
اللعب  اأجل  من  كازوين  برنارد 
وم�ساعدة الفريق من اجل حتقيق 
نتيجة ايجابية، حيث تلقى الالعب 
الع�سالت  م�ستوى  على  اإ�سابة 
الطاقم  ومنحه  التدريبات  خالل 
الطبي ثالثة ايام راحة ويعمل من 
اجل تكثيف العمل لي�ستعيد اياقته 
�سمن  ويندمج  والفنية  البدنية 

املجموعة من اأجل اللعب.
عي�شة ق.
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الذي  الرهيب  الرتاجع  بعد  وذلك 
خالل  يقدمه  الذي  اللعب  عرفه 
مع  خا�ضها  التي  الودية  املباريات 
التح�ضريية  الفرتة  خالل  الفريق 
املو�ضم  النطالق  حت�ضبا  احلالية 

املدرب  وتلقى  املقبل.  الكروي 
متوقعة  غري  �ضدمة  الكبري  الرتكي 
بعد الرتاجع يف اداء متو�ضط ميدان 
املنتخب الوطني والذي كان ينتظر 
منه الكثري خالل الفرتة التح�ضريية 
خا�ضة بعد الوجه الطيب الذي اأبانه 
من  �ضاهم  والذي  املا�ضي  املو�ضم 

خالله يف قيادة فريقه غاالتا�رساي 
التتويج  اإىل  الت�ضكيلة  يف  وزمالئه 

بلقب الدوري الرتكي.
غرونبول  نادي  خريج  ويدرك 
الت�ضكيلة  يف  من�ضبه  اأن  الفرن�ضي 
بعد  مهددا  اأ�ضبح  االأ�ضا�ضية 
الذي  االأمر  مدربه  حتذيرات 

من  اجلهود  ببذل  مطالبا  يجعله 
والعودة  امكانياته  ا�ضرتجاع  اجل 
الفرتة  خالل  بقوة  الظهور  اإىل 
املقبلة، خا�ضة واأن خطر االنتقال 
البدالء بهدده مع مدرب  اإىل مقعد 
وعدمك  بال�رسامة  ومعروف  حازم 

الت�ضامح على اأر�ضية امليدان.

تلقى حتذيرا من تريمي ب�شرورة حت�شني الأداء والعودة اإىل م�شتواه

فيغويل مهدد بخ�ضارة مكانته االأ�ضا�ضية مع غاالتا�ضراي
وّجه مدرب نادي غالتا�شراي الرتكي فاحت تريمي حتذيرات بلهجة �شديدة اإىل الالعب الدويل اجلزائري �شفيان فيغويل 
من اجل حت�شني م�شتواه والرتكيز على العمل حتى ي�شرتجع اإمكانياته املعروف بها، ويف هذا ال�شدد ك�شفت اأم�س تقارير 
اإعالمية تركية اأن املدرب تريمي اجتمع بالالعب فيغويل على انفراد خالل اليومني الفارطني وحتدث معه بحزم �شديد 

من اأجل حت�شني الأداء الذي يقدمه

الت�شكيلة تواجه احتاد البليدة وديا وروابح 
يهدد مبق�شلة الت�شريح

زوخ يتعّهد مل�ضوؤويل �ضباب بلوزداد 
بتجاوز امل�ضاكل املالية

�ضالح وكا�ضيا�س 
ي�ضاندان كاريو�س

القادر  عبد  العا�ضمة  وايل  تعّهد 
بلوزداد  �ضباب  فريق  مب�ضاعدة  زوخ 
يتواجد  التي  االأزمة  من  للخروج 
التي  االأموال  غياب  ب�ضبب  عليها 
املمولني  غياب  غلى  �ضببها  يعود 
اإىل  التقدم  النادي والعزوف عن  عن 
االإدارة من اأجل �رساء ال�ضهم خا�ضة 
يف ظل رف�ض املعنية يف كل مرة فتح 
طرف  من  �رسائها  اأجل  من  االأ�ضهم 
ال�ضناعية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضتثمرين 
من  اخلروج  يف  الفريق  مل�ضاعدة 
فيها  يتخبط  التي  املالية  االأزمة 
اأغلب العبي  والتي ت�ضببت يف رحيل 
املا�ضي  املو�ضم  عن  الت�ضكيلة 
ب�ضبب  للتدريبات  متذبذبة  وبداية 
مل�ضتحقاتهم  الالعبني  ا�ضتالم  عدم 
الذين  منهم  اجلدد  خا�ضة  املالية 
ال�ضيفي  املركاتو  خالل  وقعوا 
حممد  الرئي�ض  واأخلف  احلايل 
امل�ضتحقات  مبنح  الوعود  بوحف�ض 
املالية التي متثل الت�ضبيق عن ثالثة 
اإىل  منهم  عددا  دفع  �ضهرية،  اأجور 
بف�ضخ  والتهديد  التدريبات  مقاطعة 

العقود مع النادي.
من  كل  مكتبه  يف  زوخ  وا�ضتقبل 
البلوزدادي  الهاوي  النادي  ع�ضوي 
اللذان  رابحي  ومهدي  �ضتوف  كرمي 
فيها  يتخبط  التي  امل�ضاكل  له  نقال 
اجل  من  التدخل  منه  وطلبا  النادي 
من  ال�ضباب  اإخراج  يف  امل�ضاعدة 
ما  وهو  منها،  يعاين  التي  االأزمة 
املعنيني  على  يقرتح  زوخ  جعل 
اأجل  من  املمولني  من  عددا 

امل�ضاهمة يف م�ضاعدة النادي.
اإدارة  برجمت  اأخرى،  جهة  من 
ودية  مباراة  بلوزداد  �ضباب 
اأمام  اليوم  اأم�ضية  جتري  للفريق 
اأوت   20 ملعب  على  البليدة  احتاد 

التح�ضريي  الربنامج  وهي االأوىل يف 
للت�ضكيلة التي يقودها املدرب توفيق 
روابح بعدما مت اإلغاء الودية التي كان 
جمعية  اأم�ض  اأول  خو�ضها  مربجما 
ال�ضلف ومت تاأجيلها اإىل اإ�ضعار اآخر، 
اأين �ضتكون الفر�ضة مواتية من اجل 
عن  لالعبيه  روابح  املدرب  تقييم 
اأدائهم  يف  نهائيا  الف�ضل  قبل  قرب 
االقتناع  عدم  حول  احلديث  ظل  يف 
يتواجدون  والذين  البع�ض  مبردود 

حتت كائل ف�ضخ العقود معهم. 
من جهته، يوا�ضل الالعب امل�ضتقدم 
هذا ال�ضيف ريا�ض كني�ض غيابه عن 
احتجاجا  الت�ضكيلة  رفقة  التدريبات 
املالية  م�ضتحقاته  ت�ضوية  على عدم 
بعدما مل يف الرئي�ض بوحف�ض بوعده 

منح ت�ضبيقا بثالثة اأجور �ضهرية.
»العقيبة«  اأبناء  يتوجه  املقابل،  يف 
يف  التح�ضريي  الرتب�ض  خو�ض  نحو 
كبرية  وبن�ضبة  حيث  الوطن،  ار�ض 
ا�ضتعداد  يجري  الذي  الرتب�ض  فاإن 
للمو�ضم الكروي اجلديد �ضوف يجري 

يف فندق دار ال�ضياف ببو�ضاوي.

جلنة املنازعات ت�شرح 
زنا�شني

جلنة  منحت  اأخرى،  جهة  من 
الالعب  ت�رسيح  اأوراق  املنازعات 
حميدة زنا�ضني الذي اأ�ضبح حرا من 
البلوزدادية  الت�ضكيلة  مع  التزام  اأي 
التي  ال�ضكوى  يف  االإدارة  ربح  بعدما 
اأمواله  ا�ضتالمه  عدم  ب�ضبب  رفعها 
العالقة على عاتق االإدارة، اأين ا�ضبح 
فريق  غلى  االنتقال  اأجل  من  حرا 

واالن�ضمام اإىل �ضفوفه.
عي�شة ق.

�ضالح  حممد  امل�رسي  وقف 
واالأ�ضطورة اإيكر كا�ضيا�ض حار�ض 
ومنتخب  احلايل  الربتغايل  بورتو 
يف  ال�ضابق  مدريد  وريال  اإ�ضبانيا 
وجه الهجوم على االأملاين لوري�ض 
على  الهجوم  وا�ضتمر  كاريو�ض، 
بعد  كاريو�ض  ليفربول  حار�ض 
مباراة فريقه الودية اأمام بورو�ضيا 
حتمله  اإثر  ام�ض  اأول  دورمتوند 
الثالث  الهدف  جزءاً من م�ضوؤولية 
علماً اأّن الريدز خ�رس 3-1، و�ضاند 
ليفربول  اأبرز جنوم  حممد �ضالح 
ر�ضالة  بتوجيه  كاريو�ض  زميله 
»عليك  فيها:  جاء  له  مقت�ضبة 
مطالباً  كاريو�ض«،  قوياً  البقاء 
وموؤكداً  الكارهني  بتجاهل  اإياه 
اأف�ضل  مع  حتدث  امل�ضاكل  اأّن 
كا�ضيا�ض يف  غّرد  بينما  الالعبني، 
عرب  تويرت  على  الر�ضمي  ح�ضابه 
الهجوم  �ضينتهي  »هل  االإنرتنت: 
»هناك  م�ضيفاً:  كاريو�ض«،  على 

العامل،  يف  امل�ضاكل  من  الكثري 
اتركوا الولد و�ضاأنه«.

بكاريو�ض  االنتقادات  واأحاطت 
ليفربول  بتلقي  ت�ضببه  عقب 
اأبطال  دوري  نهائي  يف  لهدفني 
يف  مدريد  ريال  اأمام  اأوروبا 
املباراة التي انتهت ل�ضالح الفريق 
حتدث  واأن  و�ضبق   ،1-3 االإ�ضباين 
اأخطاء  عن  ليفربول  مدرب  كلوب 
اأوروبا  اأبطال  نهائي  يف  كاريو�ض 
ب�ضكل  ي�ضري  �ضيء  »كّل  قائاًل: 
الذي  الوحيد  ال�ضيء  طبيعي، 
كاريو�ض  اإن  هو  اأقوله  اأن  باإمكاين 
الدماغ«،  يف  الرجتاج  تعّر�ض 
االأحاديث  من  الكثري  ودارت 
ب�ضاأن معاناة كاريو�ض من ارجتاج 
ب�ضريجيو  احتكاكه  عقب  بالدماغ 
وذلك  مدريد  ريال  قائد  رامو�ض 
كلّفت  التي  لالأخطاء  ارتكابه  قبل 
فريقه خ�ضارة لقب اأبطال اأوروبا.
ق.ر.

قدم اأداء طيبا اأراح كون�شي�شاو

براهيمي يفوز وديا 
اأمام اإيفرتون

الودية  املباراة  يف  براهيمي  يا�ضني  اجلزائري  الدويل  الالعب  فاز 

التي خا�ضها رفقة ناديه بورتو الربتغايل �ضهرة اأول اأم�ض اأمام نادي 

بنتيجة  الربتغايل  النادي  بفوز  اللقاء  انتهى  اأين  االجنليزي  اإيفرتون 

الت�ضكيلة  لرفقاء متو�ضط ميدان  ايجابي  هدف دون رد، يف امتحان 

الوطنية، والذي �ضارك اأ�ضا�ضيا وقدم م�ضتويات طيبة وتوؤكد جاهزيته 

لتقدمي اأداء موفقا خالل املو�ضم املقبل خا�ضة واأن فريقه �ضيدافع 

املو�ضم  خالل  الربتغايل  الدوري  لقب  حامل  باعتباره  تاجه  عن 

املقبل و�ضيكون على موعد مع خو�ض م�ضابقة رابطة اأبطال اأوروبا 

يف  لالنتباه  الفت  ب�ضكل  تاألق  براهيمي  وكان  اجلديد،  املو�ضم  يف 

تواجده  يوؤكد  طيبا  م�ضتوى  قدم  حيث  املقابلة  من  االأول  ال�ضوط 

اأين  اأف�ضل حت�ضري بدين وفني حت�ضبا النطالق املو�ضم اجلديد،  يف 

كون�ضي�ضاو  »الدراغاو«  ت�ضكيلة  مدربه يف  اأراح  مركز  نف�ضه يف  و�ضع 

من اأجل االعتماد عليه عن�رسا اأ�ضا�ضيا وهو الذي يتوجه نحو البقاء 

يف الت�ضكيلة املو�ضم املقبل، حيث توؤكد تقارير اإعالمية برتغالية اأن 

�ضائفة  ينتهي يف  والذي  معه  العقد  نحو متديد  بورتو حت�رس  اإدارة 
العام املقبل جوان 2019.

عي�شة ق.

 اإمكانية جاهزيته لنطالق
 الدوري الأملاين قائمة

بلفو�ضيل ي�ضاب يف ع�ضالت البطن 
ويبتعد عن التدريبات

ناديه تعّر�ض الالعب الدويل اجلزائري اإ�ضحاق بلفو�ضيل اإىل االإ�ضابة على  رفقة  خا�ضها  التي  التدريبات  خالل  البطن  ع�ضالت  الراحة من هوفنهامي االأملاين، حيث ك�ضفت تقارير اإعالمية اأملانية اأن االإ�ضابة م�ضتوى  اإىل  الركون  بلفو�ضيل �ضوف جتربه على  لها  تعر�ض  املقررة التي  الكروي  املو�ضم  النطالق  حت�ضبا  اإمكانياته  ا�ضتعادة  خا�ضة اأن نف�ض امل�ضادر اأكدت اأن بلفو�ضيل �ضوف ي�ضتعيد عافيته ويندمج والفرتة التح�ضريية لرفقائه مع هوفنهامي خالل الفرتة املقبلة رغم بدايته �ضهر اأوت الداخل، حيث �ضيكون بلفو�ضيل بعيدا عن التدريبات اأجل  اجلديد،  املو�ضم  انطالق  قبل  التدريبات  يف  طبيعية  عندما يواجه العمالق بايرن ميونيخ املتوج بلقب »البوند�ضليغا« خالل واأنه تنتظه مباراة قوية خالل اجلولة االفتتاحية من الدوري االأملاين ب�ضورة 
ع.ق.املو�ضم املن�رسم.

ويليان يطلب الرحيل اإىل بر�ضلونة
اأبلغ جناح ت�ضيل�ضي االإجنليزي اإدارة ناديه برغبته يف الرحيل 
�ضوب عمالق اإ�ضباين خالل فرتة االنتقاالت اجلارية حاليا، 
والتي تنتهي يف اإجنلرتا خالل اأقل من 20 يوما وبالتحديد 

يف 9 اأوت املقبل، وقالت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« 
الكتالونية، اإن وكالء الالعب الربازيلي ويليان، على 

ات�ضال دائم مع بر�ضلونة يف الفرتة املا�ضية حول انتقال 
موكلهم للفريق يف ال�ضيف اجلاري، واأ�ضافت ال�ضحيفة 

اأن وكالء ويليان اأكدوا الإدارة بر�ضلونة اأن ال�ضفقة اأ�ضبحت 
ممكنة، واأن الالعب اأبلغ اإدارة ت�ضيل�ضي برغبته يف الرحيل 

نحو البار�ضا، واأبرزت ال�ضحيفة يف نهاية تقريرها باأن ويليان 
يوا�ضل ق�ضاء عطلته ال�ضيفية، وينتظر حتقيق رغبته يف الرحيل 

عن البلوز لرب�ضلونة.
ق.ر.



بر�صلونة يحدد قيمة 35 مليون ل�صفقة ويليان
ك�شفت تقارير �شحفية �إ�شبانية �أم�ض عن حقيقة عرو�ض بر�شلونة للتعاقد مع 

�لرب�زيلي ويليان من ت�شيل�شي، يف فرتة �النتقاالت �ل�شيفية �جلارية، وذكرت �شحيفة 
»موندو ديبورتيفو« �لكتالونية �أن بر�شلونة مل يقدم عر�شا باأكرث من 60 مليون يورو 

للتعاقد مع ويليان مثلما قالت �لتقارير �الإجنليزية، و�أو�شحت: »�لبار�شا لن يدفع 
تلك �الأمو�ل يف العب يبلغ من �لعمر 29 عاما«، و�شددت �ل�شحيفة على �أن بر�شلونة 

ي�شع �شقفا ماليا ل�شفقة ويليان قيمته 35 مليون يورو، وهو �الأمر �لذي يفهمه 
�إرن�شتو فالفريدي مدرب �لفريق �ملتم�شك ب�شم �لرب�زيلي، وتابعت �ل�شحيفة �أن 

و�شول �ألك�شندر جولوفني �إىل ت�شيل�شي من �ش�شكا مو�شكو، قد ي�شهل رحيل ويليان 
عن �لبلوز يف �ل�شيف �جلاري.

اإنرت ميالن يتحرك للتعاقد مع فيدال
ذكرت تقارير �شحفية �إيطالية �أن نادي �إنرت ميالن تقدم بعر�ض لتعزيز �شفوفه من بايرن 
ميونخ �الأملاين خالل فرتة �النتقاالت �ل�شيفية �جلارية، وبح�شب �شحيفة »كوريريي ديللو 

�شبورت« �الإيطالية، فاإن �إنرت ميالن تقدم بعر�ض بقيمة 20 مليون يورو ل�شم �لالعب 
�لت�شيلي �أرتورو فيد�ل.

من جانبها قالت �شحيفة »بيلد« �الأملانية: »فيد�ل قبل �لعودة �إىل �إيطاليا، ولكن بايرن 
ميونخ يريد �حل�شول على 30 مليون يورو وهو ما يعني �أن على �إنرت ميالن، رفع عر�شه 

مبقد�ر 10 ماليني يورو �إ�شافية الإبر�م �ل�شفقة«، و�ن�شم فيد�ل ل�شفوف �لفريق �لبافاري 
عام 2015، قادًما من جوفنتو�ض �الإيطايل مقابل 37.5 مليون يورو وينتهي عقده يف �شيف 

.2019

خطوة و تف�صل كورتوا عن ريال مدريد
�أكدت تقارير �إ�شبانية، �قرت�ب ريال مدريد من �لتعاقد مع �لبلجيكي تيبو كورتو� حار�ض 

ت�شيل�شي يف فرتة �النتقاالت �ل�شيفية �جلارية، وقالت �شحيفة »ماركا« �إن ريال مدريد 
ينتظر خطوة تعاقد ت�شيل�شي مع خليفة لكورتو�، �شو�ء بيرت ت�شيك �أو كا�شرب �شمايكل �أو 

حار�ض �آخر من �أجل �إمتام �شفقة �لبلجيكي، وتابعت �ل�شحيفة �أن كورتو� يو�جه �أ�شبوعا 
حا�شما يف م�شتقبله، بعدما �أبدى رغبته يف �لقدوم لريال مدريد و�لعي�ض بالقرب من �بنتيه 
يف �لعا�شمة �الإ�شبانية، و�شددت �ل�شحيفة على �أن �إد�رة ريال مدريد تاأمل يف تقدمي كورتو� 

قبل �شفر �لفريق �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية خلو�ض بطولة �لكاأ�ض �لدولية.

رونالدو يرف�ض زيارة مقر تدريبات الريال
قالت تقارير �شحفية �إن �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو �ملن�شم حديًثا ل�شفوف 

جوفنتو�ض عاد �إىل �إ�شبانيا بعد رحلته يف �ل�شني الأ�شباب تتعلق بالرعاية، ووفًقا 
ملا ورد عن �شبكة »برمييوم �شبورت«، فاإن رونالدو لن يذهب للمدينة �لريا�شية يف 
»فالديبيبا�ض« لتحية زمالئه �ل�شابقني بريال مدريد، و�أو�شحت �أن رونالدو لي�شت 
لديه �أي م�شاكل مع العبي ريال مدريد، م�شرية �إىل �أن �ل�شبب ور�ء ذلك هو رغبة 

�لربتغايل يف عدم مقابلة فلورنتينو برييز رئي�ض �مللكي. و�أ�شارت �إىل �أن رونالدو ال 
يرغب يف روؤية برييز، يف ظل �قتناعه باأن �الأخري مل يد�فع عنه يف �مل�شكالت �لتي 

و�جهها يف �إ�شبانيا بالفرتة �الأخرية، و�ختتمت �ل�شبكة باأن رونالدو �شيدفع خالل 
�الأيام �جلارية �جلزء �لثاين من �لغر�مة �لتي وقعت عليه ب�شبب �أزمة �ل�رض�ئب يف 

�إ�شبانيا.

دورمتوند ي�صجل فوزه الثاين يف كاأ�ض الأبطال
قّدم �لدويل �الأمرييكي كري�شتيان بولي�شيت�ض مردود�ً مميز�ً �أ�شفعه بهدفني ومتريرة حا�شمة 

ليمنح ناديه بورو�شيا دورمتوند �الأملاين نقاط �لفوز على ح�شاب ليفربول �الإجنليزي 1-3 
�أول �أم�ض  �شمن مناف�شات كاأ�ض �الأبطال �لدولية، على ملعب »بانك �أوف �أمريكا« يف 

ت�شارلوت بوالية نورث كاروالينا، بادر ليفربول بافتتاح �لنتيجة عرب ر�أ�شية من مد�فعه 
�لهولندي فريجيل فان د�يك يف �لدقيقة 25 قبل �أن ي�شّجل دورمتوند ثورة على م�شتوى 

�لنتيجة بف�شل تاألق جنمه بولي�شيت�ض، �لذي وقع هدفني يف �لدقيقة 66 من ركلة جز�ء و89، 
يف حني تكفل زميله جاكوب برون الر�شني بت�شجيل �لهدف �لثالث يف �لوقت �ل�شائع، وحقق 

دورمتوند فوزه �لثاين يف كاأ�ض �الأبطال �لدولية عقب �الأول �أمام مان�ش�شرت �شيتي.

اأوزيل يعلن اعتزاله اللعب دوليا

�أعلن م�شعود �أوزيل العب منتخب �أملانيا يف ح�شابه على تويرت �عتز�له �للعب دولياً �شيما بعد �لهجمة �لتي تعر�ض لها ب�شبب 
�شورة �لتقطها مع رئي�ض تركيا، ون�رض �شانع �ألعاب منتخب �أملانيا بياناً على ح�شابه على تويرت يرد فيه كل على منتقديه ب�شبب 
�شورة �لتقطها مع �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان هو ومو�طنه وزميله يف �ملنتخب غوندوغان، وقال �وزيل 29 عاما يف 
ح�شابه على تويرت »بقلب مفعم باالأ�شى، وبعد �لكثري من �لتفكري ب�شبب �الأحد�ث �الأخرية، لن �أعود الألعب على �مل�شتوى �لدويل 
�لرئي�ض  تركية مع  ��شول  �لالعب من  �لتقطها  �لتي  �ل�شورة  وكانت  �لعن�رضية وعدم �الحرت�م جتاهي«.  بهذ�  �أ�شعر  ما دمت 
�لرتكي، �أثارت جدالً كبري�ً يف �أملانيا ب�شاأن والئه ملنتخب �ملان�شافت قبيل �نطالق مونديال رو�شيا 2018، و�أو�شح �أوزيل �أن 
�ل�شورة �لتي ت�شببت له يف �نتقاد�ت �شديدة يف �ل�شحف �الأملانية و�تهمته بالكذب و �خلد�ع، ال حتمل �أّي نو�يا �شيا�شية، و�ألقى 
�أوزيل باللوم على �الحتاد �الأملاين لكرة �لقدم ب�شبب ف�شله يف �لدفاع عنه �شد �أبرز منتقديه، وقال: »ميكن �لقول �إن �لق�شية 
�ل�شهرين �ملا�شيني كانت �شوء �ملعاملة من جانب �الحتاد، وعلى وجه �خل�شو�ض رئي�ض �الحتاد  �أكرث خالل  �أحبطتني  �لتي 
�الأملاين رينهارد غريندل«. و�أ�شاف �أن غريندل ومدرب �ملنتخب �الأملاين يو�كيم لوف طلبا منه تقدمي بيان م�شرتك الإنهاء 
كل �حلديث وو�شع �الأمور يف ن�شابها بخ�شو�ض �ل�شورة مع �أردوغان، وتابع »وبينما حاولت �أن �أ�رضح لغريندل تر�ثي و�أ�شلي 
وجذوري، وبالتايل �ملنطق ور�ء �ل�شورة، كان �أكرث �هتماما باحلديث عن �آر�ئه �ل�شيا�شية �خلا�شة و�ال�شتخفاف بر�أيي«، وقال 
�أوزيل �إنه تلقى �للوم ب�شكل غري عادل يف �أملانيا ب�شبب خروج �ملنتخب من �لدور �الأول يف كاأ�ض �لعامل، وقال: »لن �أكون بعد 
�الآن كب�ض فد�ء لغريندل ب�شبب عدم كفاءته وعدم قدرته على �لقيام بعمله ب�شكل �شحيح«، وخا�ض �وزيل 92 مبار�ة دولية مع 
�أملانيا �شجل خاللها 23 هدفا و�شاهم يف تتويجه باللقب �لعاملي عام 2014 يف �لرب�زيل بعد �ملركز �لثالث يف مونديال 2010 

يف جنوب �فريقيا.

�شن �أويل هوني�ض رئي�ض بايرن ميونخ هجوًما �شارًيا على م�شعود 
�عتز�له  �الأخري  �أعلن  بعدما  �الإجنليزي،  �أر�شنال  جنم  �أوزيل 
�أملانيا  قمي�ض  �ألو�ن  عن  �لدفاع  عدم  �أوزيل  وقرر  �لدويل، 

جمدًد� ب�شبب ما و�شفه بالعن�رضية �لتي و�جهها، عقب �شورته 
مع �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب �أردوغان و�لتي �أثارت �للغط يف 
بيلد«  »�شبورت  ل�شحيفة  ت�رضيحات  هوني�ض، يف  وقال  �أملانيا، 
�الأملانية: »�أنا م�رضور الأن هذ� �لكابو�ض �نتهى، �أوزيل كان خارج 
�أوزيل،  بها  فاز  مبارزة  »�آخر  و�أ�شاف:  �شنو�ت«،  منذ  �خلدمة 
�لبغي�ض  و�أد�ءه  نف�شه  يخفي  و�الآن   ،2014 مونديال  قبل  كانت 
خلف �شورته مع �أردوغان«، وتابع: »كلما لعبنا �شد �آر�شنال، كنا 
ن�شتغل وجوده، الأننا كنا نعرف �أنه ثغرة ونقطة �شعف يف خطة 
�ملناف�ض«، وو��شل: »ال �أحد يت�شاءل عن �شبب ظهوره �لباهت يف 
بالتاأكيد  و�لذين  مليوًنا   35 �لبالغ عددهم  �لعامل، معجبيه  كاأ�ض 
ينتمون للعامل �الفرت��شي، يعتربون �أنه لعب ب�شكل ممتاز عندما 
ي�شنع كرة الأحد زمالئه«، و�أمت: »على �مل�شتوى �لريا�شي، �أوزيل 

مل يقدم �أي �شيء يذكر للمنتخب �لوطني منذ �شنو�ت«.

هوني�ض: اأوزيل خارج اخلدمة وثغرة اأر�صنال
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كانتي على راأ�ض املطلوبني يف البي اأ�ض جي
ي�شعى توما�ض توخيل �ملدير �لفني لباري�ض �شان جريمان ل�شد �لعجز يف بع�ض �ملر�كز قبل �نطالق �ملو�شم �جلديد، ويف هذ� �ل�شدد 
ن�رضت �شحيفة »لو باريزيان« تقرير� مطوال، تك�شف فيه 6 �أ�شماء مر�شحة لدعم �لفريق �لباري�شي، و�أو�شحت �أن �عتماد توخيل على 

خطة 3-5-2، لن يجعله يكتفي باملد�فعني �لثالثة بري�شنيل كيمبيمبي وتياغو �شيلفا وماركينيو�ض، بخالف عدم �قتناعه بقدر�ت ليفني 
كورز�و� و�إ�شابة د�ين �ألفي�ض، وتاأخر �لبلجيكي توما�ض مونييه يف �لعودة �إىل �لتدريبات للر�حة بعد ح�شوله على �مليد�لية �لربونزية 
ملونديال 2018 بقمي�ض منتخب بلجيكا، وك�شفت �ل�شحيفة �أن �أجندة �شفقات �ملدرب �الأملاين خلط �لدفاع ت�شم كل من مو�طنه 

�أنطونيو رودريجر مد�فع ت�شيل�شي، �لذي ميتد تعاقده 4 مو��شم مقبلة و�لبلجيكي يان فريتوجنني مد�فع توتنهام �لذي يتبقى عام و�حد 
يف عقده، حيث يجيد �لثنائي �للعب يف قلبي �لدفاع وعلى �الأطر�ف. وذكرت �أي�شا �أن �لقائمة ت�شم ر�فائيل جوريرو العب منتخب 
�لربتغال وفريق بورو�شيا دورمتوند، �ملرتبط بعالقة قوية مع توخيل �لذي كان ور�ء �شمه للنادي �الأملاين، �أما على م�شتوى خط 

�لو�شط، فاإن توما�ض توخيل و�إد�رة باري�ض �شان جريمان ي�شعون نغولو كانتي على ر�أ�ض �الأولويات، مع حتديد بد�ئل �أخرى حت�شبا 
لتعرث �ملفاو�شات مع ت�شيل�شي، �أبرزها العب �لو�شط �لبلجيكي �أك�شيل فيت�شل جنم تياجنني �ل�شيني، كما ك�شفت »لو باريزيان« �أن 

�أنتريو هرنيكي �ملدير �لريا�شي لبي �إ�ض جي، حتدث مع مو�طنه �لربتغايل ريناتو �شان�شيز العب و�شط بايرن ميونخ قبل وبعد �ملبار�ة 
�لودية بني �لفريقني، يف بطولة كاأ�ض �الأبطال �لودية، الإقناعه باالنتقال �إىل حديقة �الأمر�ء يف �ملو�شم �جلديد.
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م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

دواين جون�سون ي�ستعيد اأجماد »داي هارد« بهوليود

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

اأ�ضبح يف حكم املوؤكد اأن وجود جنم امل�ضارعة العاملي دواين جون�ضون )ال�ضخرة( على راأ�س فريق عمل فيلم ما يعد �ضمانا للمرح والرتفيه، 
بعد اأن جنح باأ�ضلوبه الب�ضيط املميز واأدائه االحرتايف املكت�ضب من خرباته يف العمل مع كبار النجوم واملخرجني.

 ونظرا لطبيعة مظهره وتاريخه الريا�ضي، 
الأك�ضن،  اأعمال  يف  جون�ضون  تخ�ض�ص 
مثل اأدواره يف �ضل�ضلة ال�رسعة وال�ضيارات 

»فا�ضت اآند فوريو�ص« و«جي اآي جو«.
ولكنه قدم اأعمال كوميدية و�ضارك بالأداء 
اأي�ضا  متحركة  ر�ضوم  اأفالم  يف  ال�ضوتي 
مثل »موانا«، كما قدم اأفالم خيال علمي 

كان اآخرها »رمبيج«.
فيلم  الآن  روك«  اأو«ذي  ال�ضخرة  يقدم 
ال�ضحاب«،  »ناطحة  والإثارة  الأك�ضن 
موهبته  مقايي�ضها  تنا�ضب  مغامرة  وهي 
يج�ضد  حيث  اجل�ضمانية،  وموا�ضفاته 
ال�ضابق  العميل  �ضواير،  ويل  �ضخ�ضية 
اآي(،  بي  )اإف  الفيدرالية  بال�ضتخبارات 
اأ�رسته  مع  العمل  اعتزال  بعد  ويعي�ص 
تاأمينا  واأكرثها  �ضحاب  ناطحة  اأعلى  يف 
عليها  يطلق  كونغ،  بهونغ  وحرا�ضة 
�ضواير  ويتوىل  بريل«.  »ل  اأو  »اللوؤلوؤة« 
املبنى  بهذا  والتاأمني  احلرا�ضة  م�ضوؤولية 

ال�ضخم.
من  العليا  الأدوار  مهمة  �رسكة  وت�ضغل 
املبنى، ويوؤكد امل�ضوؤولون بها اأنها حم�ضنة 
متاما ول ميكن اقتحامها. ومع ذلك تتغري 

الأمور متاما عندما تقوم جماعة اإرهابية 
م�ضلحة باقتحام ناطحة ال�ضحاب وتت�ضبب 
يف حريق بالأدوار العليا مما يعر�ص حياة 

�ضواير واأ�رسته للخطر.

ا�ضتلهام برو�س ويلي�س

ولإ�ضفاء مزيد من الدراما على �ضخ�ضية 
منذ  متقاعد  اأنه  جند  ال�ضابق،  العميل 
ع�رس �ضنوات، نظرا لإ�ضابة �ضابقة حلقت 
ب�ضاقه جراء تفجري، مما ا�ضطره لرتكيب 
�ضاق �ضناعية، وهو ما ي�ضفي بعدا اإن�ضانيا 
على الأحداث، خا�ضة يف م�ضاهد الأك�ضن 
حينما ترتفع وترية احلما�ص واللعب على 
املعاق  الأب  ال�ضينما:  كعادة  امل�ضاعر 
التهديد  �ضد  اأ�رسته  عن  ب�ضجاعة  يدافع 
يف  متاما  م�ضتهلكة  تيمة  وهي  الإرهابي، 
هوليود التي ل تكل ول متل من تكرارها 
لتتحول بالتاأكيد اإىل قيمة اأمريكية اأ�ضيلة.

م.  راو�ضن  املخرج  توقيع  الفيلم  يحمل 
كامبل،  نيف  عودة  امل�ضوق  ومن  ثربر، 
جنمة �ضل�ضلة اأفالم الرعب يف الت�ضعينيات 
حيث  اأعمالها،  يف  املقلة  »ال�رسخة« 

�ضبع  خالل  فيلمني  يف  �ضوى  ت�ضارك  مل 
�ضنوات، وهي جت�ضد دور زوجة �ضواير.

هو  هذا  اأن  يوؤكد  لل�ضخرة،  بالن�ضبة 
من  عمل  لتقدمي  املنا�ضب  التوقيت 
بني  الكبري  الت�ضابه  مدركا  النوعية،  هذه 
ال�ضحاب« واأحداث �ضل�ضلة »داي  »ناطحة 
كان  الذي  ويلي�ص،  برو�ص  بطولة  هارد«، 
مبثابة طفرة يف م�ضرية النجم املخ�رسم 
اأولها  كان  اأجزاء،  اأربعة  منها  قدم  الذي 
�رسكة  ت�ضم  �ضحاب،  ناطحة  يف  يدور 

�ضخمة تعر�ضت اأي�ضا لهجوم اإرهابي.
تزامن  العر�ص  توقيت  لأن  نظرا  ولكن 
التقليدي  العدو  كان  الباردة،  احلرب  مع 
اآنذاك املع�ضكر ال�رسقي، وهو ما اأظهرته 
ي�ضارية  جماعات  خالل  من  ال�ضينما 
اأر�ص  ا�ضتقرار  تهديد  حتاول  متطرفة 
واحد  �رسطي  لهم  فيت�ضدى  الأحالم، 
خمططاتهم،  ويقو�ص  عليهم  يق�ضي 
لتاأكيد �ضورة الوليات املتحدة »ك�رسطي 
ا�ضتعادته  للعامل«، وهو ما حتاول هوليود 
الآن يف عهد اإدارة ترامب التي ترفع �ضعار 

»اأمريكا اأول«.

جنم ن�ضط

فيه  ي�ضتعر�ص  �ضيفي  مو�ضم  خ�ضم  »يف 
عامل  من  اخلارجون  اخلارقون  الأبطال 
العر�ص،  دور  يف  ع�ضالتهم  »مارفيل« 
اأعمال  تقدمي  على  تركز  هوليود  تعد  مل 
كهذه«، يوؤكد النجم ذو 46 عاما، مو�ضحا 
تكرمي  مبثابة  يعد  فيلم  تقدمي  »اأردت 
لأعمال احلركة )الأك�ضن( الكال�ضيكية التي 
اأجيال بالكامل«،  األهمتني واألهبت حما�ص 
»برج  يربز  اأي�ضا  الأعمال  هذه  بني  ومن 
اجلحيم« من بطولة �ضتيف ماكوين )1974(، 
و«الهارب« بطولة هاري�ضون فورد )1993(.

النجوم،  اأن�ضط  يعترب دواين جون�ضون من 
و�ضفه،  ح�ضب  العمل،  على  مدمن  وهو 
فقد قدم هذا العام فيلمني، ول يزال لديه 
حاليا  يقوم  حيث  امل�ضاريع،  من  العديد 
كروز«،  »غابة  اأفالمه  اأحدث  بت�ضوير 
احلركة،  اأفالم  نوعية  اإىل  اأي�ضا  وينتمي 
اأعلى  حققت  التي  الرواية  عن  وماأخوذ 
املبيعات »اأر�ص املغامرات«، ومن اإخراج 
وت�ضاركه  �ضريا،  كوليت  جوام  الإ�ضباين 
البطولة الربيطانية ال�ضهباء اإميلي بلونت.

كما اأنتج موؤخرا فيلما وثائقيا عن اإحدى 
للمحرتفات،  احلرة  امل�ضارعة  بطالت 
اخللفية  عن  تخليه  عدم  اإىل  اإ�ضارة  يف 
ويظهر  ال�ضينما،  اإىل عامل  منها  اأتى  التي 
يف  العنيفة التي حتظى ب�ضعبية كبرية يف 
الوليات املتحدة. ويتوقع �ضناع الفيلم اأن 
يحظى »ناطحة ال�ضحاب« با�ضتجابة طيبة 
من جانب اجلمهور يف دور العر�ص. ووفقا 

ملوقع »بوك�ص اأوفي�ص موجو« من املنتظر 
 44 بنحو  تقدر  اإيرادات  الفيلم  يحقق  اأن 
مليون دولر خالل اأول عطلة نهاية اأ�ضبوع 
من عر�ضه، وقد ت�ضل اإىل 128 مليونا يف 
لي�ضبح واحدا  الوليات املتحدة وحدها، 
خالل  عر�ضت  التي  الأعمال  اأف�ضل  من 
ي�ضاف  جديد  واإجناز  املو�ضم،  هذا 

مل�ضرية جون�ضون ال�ضخرة على ال�ضا�ضة.

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

مهرجان القاهرة يكرم »ه�سام نزيه«  بجائزة التميز

�ضوين  ا�ضتوديوهات  طرحت 
الأمريكية، يوم اأم�ص الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

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

ق�ض�ص عامل مارفل. ودفع الإعالن 
توم  لكلمات  بال�ضافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�ضخ�ضية  �ضيج�ضد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فينوم« طوال 
التى  ال�رسيرة  ال�ضخ�ضيات  اإحدى 
�ضل�ضلة  فى  »�ضبايدرمان«  واجهها 
مب�ضاهدة  اأنه  اإل  الأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  الإعالن 
املا�ضي،  فيفري  �ضهر  �ضوين 
اإل  يكن  مل  هاردي  اأن  �ضيالحظ 
نهاية  يف  ليتحول  عادياً،  اإن�ضاناً 
اأثار  اإىل »فينوم«، وهو ما  الأحداث 

ف�ضول العديد من امل�ضاهدين.
هوليوود  ذا  موقع  تقرير  وبح�ضب 
التحول  بدايات  فاإن  ريبورتر، 

تعود  هاردي  ل�ضخ�ضية  املفاجئ 
دكتور  مع  له  عنيفة  مواجهة  اإىل 
يج�ضدها  والتي  دريك  كارلتون 
�ضقته  اإىل  يعود  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�ضعر  »ل  ويقول: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حتوله  لبداية  الأوىل 

�ضخ�ضية »Venom« ال�رسيرة.
اأفالم  �ضل�ضة  من  جزء  هو  الفيلم 
فلي�رس،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
توم  جانب  اإىل  بطولته  يف  وي�ضارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�ضيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�ضكوت  �ضليت،  وجيني 
�ضالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�ضينما يوم 5 اأكتوبر القادم.

القاهرة  مهرجان  ك�ضف   
�ضيكرم  اأنه  الدويل  ال�ضينمائي 
املوؤلف  الأربعني  دورته  يف 
نزيه  ه�ضام  امل�رسي  املو�ضيقي 
حمامة«  فاتن  »جائزة  مبنحه 
 20 من  الفرتة  يف  وذلك  للتميز، 

اإىل 30 نوفمرب املقبل.
برئا�ضة  املهرجان  اإدارة  وقالت 
حممد  وال�ضيناري�ضت  املنتج 
حفظي يف بيان اأم�ص الثنني اإن 

تكرمي نزيه ياأتي »تقديرا لعطائه 
امل�ضيئة  ال�ضينمائية  وم�ضريته 
الأعمال  من  بالكثري  واحلافلة 
التاأليف  جمال  يف  البارزة 
املو�ضيقى  وو�ضع  املو�ضيقي 

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

وهو ما ي�ضكل حالة خمتلفة«.
وو�ضع   ،1972 عام  نزيه  وولد 
واأحلان  الت�ضويرية  املو�ضيقى 
جمموعة كبرية من الأفالم، منها 
والثعبان«،  و«ال�ضلم  »ال�ضاحر«، 
و«�ضهر الليايل«، و«الفيل الأزرق«، 
و«هيبتا«،  القمر«،  و«اأ�ضوار 

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

جليلي  مهمة  ر�ضالة  اجلائزة 
على  وحمفزة  اأخرى،  ولأجيال 
واحللم  امل�ضوار  ا�ضتكمال 
والطموح واملحاولة، فالعرتاف 
تاأثريه  له  وتتويجه  باملجهود 

الكبري«.
الفخر،  منتهى  يف  »اأنا  واأ�ضاف 
لأنني  )اجلائزة(  بها  و�ضعادتي 
باتوا  ال�ضينمائيني  باأن  �ضعرت 

عائلتي واأنهم فتحوا يل بيتهم«.

يوا�ضل الفنان امل�رسي ه�ضام اإ�ضماعيل 
ت�ضوير دوره يف م�ضل�ضل »ر�ضايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�ضه يف رم�ضان 

املقبل.
اإ�ضماعيل، ف�ضيج�ضد �ضخ�ضية  دور  وعن 
الأكرب  ال�ضقيق  وهو  »ه�ضام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�ضدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�ضاء 

ا�ضطحاب زوجته واأولده توفرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �ضخ�ص  اأنه  ويت�ضح 
�ضقيقته  زوج  مع  عديدة  �ضدامات 
ال�ضغري، الذي يلعب دوره الفنان �ضليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�ضلح 

بينهما، وتتوايل الأحداث.
وي�ضارك يف بطولة »ر�ضايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �ضليم  وخالد  اأبوزهرة 

مغربي و�ضمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�ضق تنني بخيا�ضيم 
طريقه داخل املاء، يف م�ضهد يحدث يف 
وهو  املائية،  الدمى  م�رسح  مهد  فيتنام 
ا�ضتقطاباً  الثقافية  الأن�ضطة  اأكرث  من 
الذي  المتعا�ص  رغم  البالد  يف  لل�ضياح 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�ضيادين  اخلا�ضة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احلو�ص  لدخول  الكوالي�ص 
�ضتار  وخلف  برمتها،  امل�رسح  م�ضاحة 
اأنظار  يقيهم  الأخ�رس  اخليزران  من 
باأيديهم  هوؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  املو�ضوعة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�ضكل  طويلة.  خ�ضبية  ع�ضي 
عرو�ص  �ضعيد  على  مرجعاً  امل�رسح 
ا�ضت�ضافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ض�ضة لهذا الن�ضاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �ضياحية 
اإىل فيتنام، ودر�ص الفنانون العاملون فيه 
يف  وال�ضينما  امل�رسح  كلية  يف  الفن  هذا 
هانوي التي ت�ضم ق�ضماً لتحريك الدمى.

منط ق�ض�ضي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ض�ص  وتلتزم 
يف  اخلو�ص  عليها  القائمون  ويتجنب 
الواحد  احلزب  نظام  ت�ضتفز  موا�ضيع 
بعر�ص  مكتفني  البالد،  يف  ال�ضيوعي 
القروية  احلياة  من  م�ضتوحاة  م�ضاهد 
�ضبيل  على  بينها  املحلية  والأ�ضاطري 
يتغلب  ملك  �ضرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�ضينيني.  الغزاة  على 
اخل�ضبية  الدمى  �ضكل  على  طراأ  طفيفا 
مع الوقت اذ اأنها متثل قرويني و�ضيادين 
وحيوانات، كلها ملونة بالذهبي والأحمر 
والأخ�رس اللّماع ح�ضب مدير م�رسح ثانغ 
لوونغ:  ت�ضو  ويو�ضح  لوونغ.  ت�ضو  لونغ، 
م�ضلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  يف  حجرية 
م�ضلة  اإىل  اإ�ضارة  يف  �ضنة«،  األف  حواىل 
�ضونغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رس، والتي عرث عليها يف معبد بوذي يف 
�ضتح�رس  »عندما  ويقول:  البالد.  �ضمال 
�ضريونه  العر�ص،  هذا  املقبلة  الأجيال 

كما كان بن�ضخته الأ�ضلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�ضنيع  يوا�ضل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�ضيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�ضباب 
�ضهدته  تطور مماثل ملا  الع�رس، يف  مع 
الأوبرا ال�ضينية التي انح�رس الهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رس على الف�ضوليني. 
ُمدر�ضني  الذي عمل مع  ويو�ضح احلريف 
الدمى  م�رسح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأنواع جديدة من العرو�ص  املائية: »ثمة 
واأي�ضاً النرتنت، وهو ما ي�ضعب الت�ضدي 
يف  التنية  العلوم  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هانوي 
مع  ال�ضياح،  اإىل  اإ�ضافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  الهواء  يف  للدمى  م�رسح 
مقاعده  ملء  يف  �ضعوبة  يواجه  اأنه 
راأ�ص  مثل  التقليدية  الحتفالت  خارج 
النوع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�ضنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�ص  الفني 
لباج  روبري  الكندي  امل�رسحي  املخرج 
با�ضتلهامه  �ضنوات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�ضه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغور  الرو�ضي  للموؤلف  لق�ضة  امل�رسحي 
�ضرتافين�ضكي، مل يتوا خالله عن حتويل 
للدمى  حو�ص  اإىل  الأورك�ضرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وهو  املائية، 

اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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جلان ماري غو�ستاف لوكليزيو

»موندو وحكايات �أخرى«: 
حماولة لفهم جوهر �حلياة
يقتحم جان ماري غو�ستاف لوكليزيو يف »موندو وحكايات اأخرى« العامل الهام�سي 

للمجتمع املعا�سر لتكون مثااًل عن الروح التي تفر نحو الفطرة وتبحث عن الهوية يف 
ظل ال�سياع الذي اأحدثته احلداثة التي �سحقت الروابط االجتماعية واالإن�سانية 

يف مقابل االأنانية وامل�سلحة الذاتية نقل الكتاب اإىل العربية املرتجم »عماد موعد«، 
ون�سرته الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام 2016.

وكاالت

رحالت  الكاتب  يقدم 
حول  تتمحور  ومغامرات 
احلياة  جوهر  فهم  حماولة 
نعي�شه،  الذي  العامل  وحقيقة 
احلقيقية  وواجباتنا  وحقوقنا 
قدرتنا  وعدم  الكون،  هذا  يف 
على حتقيق الذات وفهم ماهية 
وكيفية  احلقيقية،  احلرية 

الو�شول اإىل ال�شعادة.
لوكليزيو  الكاتب  وجد  ورمبا 
الطفولة  براءة  يف  مالذه 
بها  م�شتعيناً  لي�شور  ونقائها 
الب�رشية  النف�س  هواج�س 
الذي  الظلم  بحقيقة  العارفة 
واحل�شارة  احلداثة  ن�رشته 
الأ�شوات  نداءات  لنا  لينقل 
ويك�رش  اأحد  ي�شمعها  ل  التي 
ال�شمت الذي يحيط بها، والتي 
بالد  م�شدرها  يكون  ما  غالباً 
لعنة  مت�شها  مل  اأ�شخا�س  اأو 
فطرتها  على  وبقيت  احل�شارة 
بالنقاء  العي�س  ق�شاوة  تقاوم 
يف  لوكليزيو  وّظف  واملحبة. 
املعادل  لتكون  الطبيعة  كتابه 
بعيداً  والنقاء  لل�شدق  الوحيد 
عن املدن والتمدن واحل�شارة، 
الوحدة  يعانون  اأطفالً  واختار 
عليهم  ووزع  الآباء  وغياب 
اخليالية،  مغامراته  بطولت 
كائن  »الطفل  اأن  يرى  لأنه 
�شحري يحدق وحده اإىل جوهر 
خالل  من  وي�شري  الأ�شياء«، 
�شخ�شياته اإىل النف�س الب�رشية 
احلرة التي حتاول العي�س خارج 
وتدير  املفرو�شة  القواعد 

ظهرها للعامل املتح�رش.
مع  حكاياته  لوكليزيو  يبداأ 
ال�شعر  ذي  الطفل  »موندو« 
الع�رش  ال�شنوات  اإبن  الرمادي، 
يعرف  ل  حيث  من  جاء  الذي 

اأحد وعا�س يف مدينة ني�س.
موندو طفل يعاين تخبطاً يبدو 
وا�شحاً يف ق�شته وهو اخلوف 
الكبار  الرا�شدين  عامل  من 
يدفعه  الذي  بالوحدة  و�شعوره 
توقيف  اإىل  والآخر  احلني  بني 
املدينة  �شوارع  يف  املارة 
و�شوؤالهم من دون معرفة �شابقة 
اأن  تريد  »هل  وبينهم:  بينه 
يقرتب  دوما  اأنه  كما  تتبناين«. 
بعيد  من  ويراقبهم  النا�س  من 
مو�شوعات  يف  معهم  ويتحدث 

موعد  يرتك  اأن  دون  من  عدة 
ليختبئ  ويختفي  ثاٍن،  للقاء 
على �شاطئ البحر بني ال�شخور 
كي ل يجده اأحد ويقتحم عليه 
اختاره  الذي  اخلا�س  عامله 
�رشيكته  الطبيعة  من  وجعل 
اأقرب  اأن  حيث  فيه،  الوحيدة 
ال�شم�س  هم  موندو  اأ�شدقاء 

والبحر وال�شماء.

العنف  والدمار وعالقته 
بالروابط االإن�سانية

حكاية »موندو« تك�شف الدمار 
الإن�شانية،  بالروابط  الذي حّل 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�شوة 
�شماتها والياأ�س امل�شيطر على 
تك�شف  كما  الب�رشية.  النف�س 
ال�شعف  حجم  خامتتها  يف 
الذي  الب�رش  ي�شتملك  الذي 
ب�شكان  الكاتب  اإليهم  اأ�شار 
»موندو«  اأحبوا  الذين  املدينة 
ولطاملا اأرادوا روؤيته و�شحكوا 
وجوده.  واأفرحهم  م�شيته  من 
على  يتجراأ  مل  اأحداً  اأن  اإل 
له  الرعاية  وتقدمي  احت�شانه 
التي  ال�رشطة  من  حمايته  اأو 
نهاية  يف  عليه  القب�س  األقت 
�شال  ككلب  و�شاقته  املطاف 
اإىل ما ي�شمى بالرعاية العامة، 
ليهرب من ذلك املكان من دون 
بقيت  التي  املدينة  اإىل  العودة 
�شكانها  مع  ب�شمت  تنتظره 
عنه  بالبحث  ا�شتمروا  الذين 
دون  من  بخجل  الطرقات  يف 
حبهم  عن  الإف�شاح  عن  جراأة 
عجزوا  الذي  امل�رشد  للطفل 

عن م�شاعدته يوماً ما.

هواج�س املراهقني

كتابه  يف  لكليزيو  يركز 
يعانيها  التي  امل�شاكل  على 
العائلة  املراهقني جراء غياب 
يعي�شونها.  التي  والهواج�س 
تتحدث  »ليالبي«  فحكاية 
من  ا�شتفاقت  مراهقة  عن 
الذهاب  عدم  وقررت  النوم 
فكتبت  ثانية،  املدر�شة  اإىل 
طالبة  الغائب  لأبيها  ر�شالة 
الذي  املنبه  لأخذ  القدوم  منه 
اأهداه لها لأنها مل تعد بحاجة 
اإليه، وحزمت ما ا�شتطاعت من 

املنزل  من  وخرجت  اأغرا�س 
والدتها  ت�شتيقظ  اأن  قبل 
خارج  البحر  اإىل  واجتهت 

املدينة.
يظهر الأثر الكبري لغياب والدها 
للتعامل  وكرهها  حياتها  يف 
يف  واملدر�شني  املديرة  مع 
املدر�شة اإىل درجة اأنها باتت 
ت�شعر اأن اجلدران تطبق على 
فراحت  و�شتخنقها  �شدرها 

عن  بحثاً  الطبيعة  يف  تتنزه 
فـ«ليالبي«  والراحة،  احلرية 
لالآن�شة  القا�شي  الوجه  تخيلت 
لورتي فوق �شخرة كبرية ب�شكل 
ملتف  وظهرها  منحرف  �شبه 
معلم  تخليت  كما  البحر،  نحو 
الفيزياء يثني عليها لرباعتها يف 

اختيار الطريق بني ال�شخور.
الر�شائل  تكتب  »ليالبي«  كانت 
فرتة  طوال  والدها  اإىل 
تفا�شيل  باأدق  وتخربه  غيابه 
جميع  اأن  اإل  حتركاتها، 
من  معها  تبقى  كانت  الر�شائل 
مكان.  اأي  اإىل  تر�شلها  اأن  دون 
البحر  اإىل  و�شولها  اأثناء  حتى 
له  وكتبت  ال�شخور  بني  جل�شت 
اأحرقت  لكنها  مغامرتها،  عن 

جميع ر�شائلها يف حلظة مرح.
بتكرار  املراهقة  ا�شتمرت 
بدل  عدة  لأيام  مغامرتها 
اإىل املدر�شة من دون  الذهاب 
تكاد  التي  والدتها  ت�شعر  اأن 
احلبوب  تاأثري  من  ت�شتفيق  ل 
حتى  تتناولها،  التي  املهدئة 
»ليالبي«  بعودة  الأمر  انتهى 
بعد  باإرادتها  املدر�شة  اإىل 
البحر،  مع  اأياماً  اأم�شت  اأن 
املديرة  اإجبار  من  ومتكنت 
على عدم الكتابة لوالدها عما 
حدث، فقد اأ�شبحت حرة وقوية 

وتخل�شت من كل القيود.

البحث عن احلرية
 

احلي«  الإله  »جبل  ق�شة  ويف 
احلرية  عن  يبحث  اآخر  طفل 
في�شعد اإىل قمة اجلبل الربكاين 
�شوء  جذبه  اأن  بعد  ال�شاهق 
اأدنى خوف  اأعجبه دون  غريب 
م�شتك�شفا  املغامرة  هول  من 
احلرية  عن  وباحثاً  ماهيته 
اأي�شاً، كما فعل »دانييل« تلميذ 
يَر  مل  الذي  »ذلك  يف  الثانوية 
البحر.. قط«، والذي كان يحب 

»�شندباد«  كان  ا�شمه  ان  لو 
عنه  قراأ  الذي  البحر  وع�شق 
الأحمر  اجللد  ذي  الكتاب  يف 

القدمي.

حلمه  عن  يبحث  �شافر  دانييل 
املياه  حيث  البحر  يف  بالعي�س 
لها، هرب  نهاية  التي ل  احلرة 
املدينة  وهجر  مدر�شته  من 
ليذهب اإىل حيث ل �شيء �شوى 

البحر.
حكاية  يف  الكاتب  يعيدنا 
التي  النقطة  اإىل ذات  »دانييل« 
الق�شوة  »موندو«  يف  بداأها 
املقبولة  وغري  الالمربرة 
اأن  حيث  العملية،  احلياة  يف 
قفل  »دانييل«  اختفاء  حم�رش 
واملحققني  ال�رشطة  لدى 
واملدر�شني باأن »هناك ع�رشات 
يختفون  الأ�شخا�س  من  اآلف 
من  نف�شها،  بالطريقة  �شنة  كل 
ومن  اأثر،  اأي  يرتكوا  اأن  دون 
كان  البتة.  عليهم  يعرث  اأن  دون 
املدر�شون واملراقبون يرددون 
بهز  ال�شغرية،  العبارة  هذه 
ال�شيء  اأنه كان  لو  اأكتافهم كما 
وقد  العامل«.  يف  تفاهة  الأكرث 
من  فرتة  بعد  دانييل  ن�شوا 
الزمن ومل يعد اأحد يذكره �شوى 
اأ�شدقائه الذين مل يعرفوا عنه 
�شيئاً �شوى ع�شقه للبحر الذي ل 
بد اأنه ذهب يبحث عنه، لكنهم 
كتموا ال�رش عن اجلميع، كما لو 
اأنهم عاهدوه على ذلك يف ذلك 
فيه  ا�شتيقظوا  الذي  ال�شباح 
ونظروا اإىل �رشيره ومل يجدوه 

فيه.
ينقلنا الكاتب اإىل ق�شة »عجلة 
»جوبا«،  على  ليعرفنا  املاء« 
الطفل راعي البقر الذي اأخربه 
ا�شم  ذات  هو  ا�شمه  اأن  اأبوه 
كان يحكم  الذي  ال�شاب  امللك 
جوبا  يراها  التي  »يول«  مدينة 
خلف احلقول والتي حتولت اإىل 
مدينة ت�شكنها الأرواح بدلً من 

الب�رش.
الثريان  يحّر�س  الذي  جوبا 
املاء  عجلة  لتحريك  للدوران 
ودفع املاء يف ال�شاقية الذاهبة 
ت�رشب، حتول  كي  احلقول  اإىل 
يف خياله اإىل امللك جوبا الذي 
والذي  »يول«  مدينة  يحكم 
تهتف له اجلموع ويحبه �شعبه، 
وراح اأي�شاً يف خياله اإىل اإحياء 
املدينة الفا�شلة التي ل بد اأنه 
يف  عرفها  بل  عنها  ي�شمع  مل 
دوران  خالل  ذلك  وكل  خياله. 
التي  احلقول  وري  املاء  عجلة 
مع  ماء  قطرة  اآخر  ت�رشب 
اأطالل  وغياب  النهار  رحيل 
احلقول،  خلف  »يول«  مدينة 
وانتهاء حلم جوبا الطفل الذي 
وي�شتفيق  اليقظة  يف  يحلم 
ليكون هو جوبا راعي البقر يف 
واقعه، لكنه يف خياله هو جوبا 

ملك يول خلف احلقول.
حكاية  يف  الكاتب  يعود 
على  الرتكيز  اإىل  »هازاران« 
ق�شوة احلياة والب�رش من خالل 
»مارتان« بطل الق�شة الذي جاء 
الفرن�شيني«  »�شد  حميط  اإىل 
يف  امل�شتنقعات  قرب  وعا�س 
اإل  فيه  يعي�س  ل  قذر  مكان 
الفقراء الذين ل ميلكون مكاناً 
الكاتب  وي�شتعر�س  يوؤويهم. 
عالقة مارتان مع جريانه كيف 
يكلّم �شوى  اأنه منعزل عنهم ل 
الأطفال، ويرف�س مل�س النقود 
يتقا�شى  اإمنا  عمله  مقابل 
ويحاول  عنها.  بدلً  طعاماً 
الأطفال  م�شاعدة  مارتان 
اإىل  الدخول  من  الياأ�س  ومنع 
وي�شاب  يف�شل  اأنه  اإل  قلوبهم 
هو بالياأ�س. هنا يحاول الكاتب 
�شعوبة  على  اأكرث  يوؤكد  اأن 
مقاومة ق�شاوة احلياة وظلمها، 
التي  القذرة  الأكواخ  فحتى 
فيها  للعي�س  الفقراء  ارت�شاها 
باتت ممنوعة وقررت احلكومة 
تلك  من  النا�س  وطرد  اإزالتها 

املنطقة ليذهبوا اإىل املجهول، 
معظم حكايات الكاتب تتمحور 
حول البحث عن النور املتمثل 
»بيتيت  الطفلة  جند  باحلرية، 
وال�شكينة  الأمان  فقدت  كروا« 
العامل  حقيقة  �شدمتها  عندما 
كل  تتخيل  كانت  بعدما  حولها 
العامل  وبنت  حتب،  كما  �شيء 
طموحاتها  قيا�س  على  حولها 

واأمانيها.
وينتقل الكاتب من ق�شة »بيتيت 
كروا« يف حكاية »�شعب ال�شماء« 
يف  »غا�شبار«  الفتى  ق�شة  اإىل 
كيف  ليحكي  »الرعاة«،  حكاية 
الفتى  »غا�شبار«  القدر  �شاق 
ابن املدينة، الذي تاه يف الربية 
�شغار  اأطفال  اأربعة  والتقى 
الربية  احليوانات  مع  يعي�شون 
ول  »غا�شبار«  لغة  يعرفون  ل 
معهم  واأم�شى  لغتهم،  يعرف 
من  يتمكن  مل  كثرية  اأياماً 
اأ�رشار  خاللها  تعلم  اإح�شائها، 
الطبيعة واحليوانات وكل �شيء 
يتعلمه يف  اأن  ل ميكنه  فطري 
املدر�شة، ومل ت�شتطع املدينة 

تعريفه عليه.
هنا كانت لغة الالو�شوح اأو�شح 
واأنقى من كل �شيء لدى كل من 
العمياء  الطفلة  كروا«  »بيتيت 
مع  كالأبكم  الذي  و«غا�شبار« 
من ل يفهم لغتهم ول ي�شتطيع 
تعلّمها. ولكن كاًل منهما ا�شتطاع 
اكت�شاب معرفة خمتلفة عن كل 
املعارف التي ميكن اأن يتعلّمها 
حتت  يعي�س  طبيعي  اإن�شان  اأن 
فر�شته  الذي  الواقع  �شلطة 
�شوارع  يف  احل�شارية  احلياة 

املدن.
عن  حكاياته  الكاتب يف  يبحث 
يتمثل  الذي  احلقيقي  النور 
كانت  لذا  والنقاء،  بال�شدق 
من  منهم  اأطفالً  �شخ�شياته 
من  ومنهم  الرباري،  يف  يعي�س 
يهجر املدن ليلتجئ اإليها، اإىل 

البحر والطبيعة والنقاء. 
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اأ�صعب اأنواع الكتابة تلك 
املوجهة للأطفال

.           كيف تعريف بنف�صك للقراء ؟
مرمي دايل يو�سف ابنة جوهرة الغرب تلم�سان طالبة جامعية �سعبة اأدب 
عربي تخ�س�ص درا�سات اأدبية حتاول اأن ت�سنع ا�سما لها بال�ساحة الأدبية.

حاورها  / اأ . خل�سر  . بن يو�سف 

كيف كانت نقطة البداية ؟

اأجمل الأ�صياء واأ�صعبها هي البدايات 
الإبداعي  العامل  يف  البداية  نقطة   ،
للف�صاء  كان  حيث   ، »ال�صعر«  هي 
نادي  تلم�صان وخا�صة  الأدبي  الثقايف 
على  كبريا  اأثرا  مدين  ابي  �صيدي 
الأدبية  �صخ�صيتي  وعلى  اأول  لغتي 
وهو  اآخر  م�صارا  اأخذت  ..ثم  ثانيا 
بعنوان  ق�صتي  من خالل  الطفل  اأدب 
مفتوحا  ذهنك  وابق  عينيك  اأغم�ض 
التي  الأردن  املعتز  دار  عن  ال�صادرة 
تلقت اإعجابا كبريا من القراء وخا�صة 
، ثم  ال�صارقة الدويل للكتاب  مبعر�ض 
من  الروائية  الكتابة  جتربة  خ�صت 
اكت�صفت  حيث  بلقي�ض  روايتي  خالل 

اكتبه  كنت  عم  خمتلفا  جديدا  عاملا 
، ثم تلتها جتربتي الق�ص�صية »مرافئ 

الذاكرة
«

يف اأثناء رحلة خما�سك 
البداعي وولدة مواليد 

ابداعية جديرة بالقراءة 
والنقد ،هل تاأثرت ب�سخ�سيات 

ما لها باع يف الكتابة البداعية ؟

من  بها  تاأثرت  التي  �صخ�صية  اأول 
»جربان  هي  ملهمتي  لكونها  البداية 
بعمر  كنت  حيث   ..  « جربان  خليل 
كاملة  �صل�صلة  ا�صرتيت  �صنوات  ال�صت 
جلربان ، واأول رواية قراتها  الأجنحة 

املتك�رسة  »   » ..
ماهي ا�صدارتك ، وما جديدك وعلى 

ماذا ا�صتغلت يف اآخر عمل لك ؟

: ا�سداراتي 

مفتوحا  ذهنك  وابق  عينيك  اأغم�ض 
للن�رس  املعتز  دار  عن  ال�صادرة 

والتوزيع الأردن
دار  عن  ال�صادرة  بلقي�ض  رواية   -

املعتز للن�رس والتوزيع الأردن
بعنوان  وخواطر  ق�ص�صية  -جمموعة 
من�صورات  دار  عن  الذاكرة  مرافئ 

املثقف اجلزائر
- ماذا لو جمموعة خواطر بنكهة ق�صة 

عن دار من�صورات املثقف اجلزائر

ماذا لو جمموعة خواطر بنكهة ق�صة 
تاأويالت  بني  ولدت  حب  ق�صة  هي   ،
، ن�صجت من  فوا�صل  ل خمرج منها 
 ، احلنني  اأخذك  لو  »ماذا   : خمتلفة 
ماذا   ، عمدا   ، اجلنون  بنكهة  �صدفة 
مل  لو  ماذا   ، رحيل  ق�صة   ، التقينا  لو 
احلظ  لك  �صحك  لو  ،ماذا  اأجدك 
بروعة  النهايات  كانت  لو  ماذا   ، مرة 

البدايات ، وكاأن �صيئا مل يكن »
باأن  او�صلها  اأن  اأردت  التي  الفكرة 
الوحيد الذي ي�صتطيعاأن ينقذ �صخ�ض 

وي�صعده هو نف�صه فقط 
 

وقوفُا عند العتبات الأولية، 
ي�ستوقفنا العنوان ذو المتالء 
الدليل طبعًا، فنت�ساءل: ملاذا 

كلمة - ماذا لو -  بال�سبط ؟ 
وملاذا ال�سرار على ال�سوؤال وما 

الغر�ص منه  ؟

لأن   ، بالذات  العنوان  هذا  اخرتت 
هذا  حول  تتمحور  ككل  الفكرة 
الت�صاوؤل .. حيث    تولد ق�صة و تنتهي 

» ودوما ال�صوؤال يطرح نف�صه دائما 
ماذا لو ... »

كيف جاءت مرمي اإىل عامل 
الق�سة ؟ هل الأمر يتعلق ب�سكل 

من اأ�سكال التجريب الإبداعي 
بحثا عن الذات؟ اأم هو بداية 

الطالق مع عامل الرواية 
والنتقال لتجريب اأجنا�ص 

اأدبية اأخرى؟

ما  نوعا  تختلف  الق�صة  مع  جتربتي 
ل  حلم  بعنوان  كتبتها  ق�صة  فاأول   ،
الق�ص�ض  �صمن  قبولها  مت  قد  ينتهي 
املر�صحة للفوز لأح�صن ق�صة مبلتقى 
يل  دافعا  كان  الفوز  وذلك   ، وطني 
لكت�صايف ذاتي بالق�صة و خو�صي لهذه 
ولن  الرواية مل  و   ، املمتعة  املغامرة 
اأتخلى عنها لأن مرمي اكت�صفت نف�صها 
من خاللها وعا�صت عوامل كثرية اأخرى 

غري هذا العامل

ما راأيك يف التهم املوجهة اليوم 
لل�سباب باأنهم يبحثون عن 

ال�سهرة دون الرتيث ؟

كل  فلي�صوا   ، ظلم  ذاته  بحد  التعميم 
ال�صباب الكتاب �صوا�صية كما اأن الكتابة 
لي�صت حكرا على اأحد .. لكن اإذا كانت 
منها  واملبتغى  والهدف  الكتابة  غاية 
فلن  مادية  اأمور  اأو  �صهرة  هو حتقيق 
بل   ، مدى  اأبعد  اإىل  �صاحبها  ي�صل 
فالكاتب   .. »الزائف«  مبكانه  �صيبقى 
بنية  جن�صه  كان  اأيا  كتابا  يوؤلف  الذي 
حاول  مهما  لذلك  ي�صل  لن  ال�صهرة 
يكتب  الذي  هو  احلقيقي  والكاتب   ..

واقعية  جتاربا  يج�صد  و  وذاته  لنف�صه 
يوجهها  ور�صالة  ايجابية  بها  لي�صنع 
.. حتما �صت�صل اىل القلوب و�صيحقق 

بذلك نفعا معنويا .. 

  املوؤلف الناجح يبقى كتابه 
خالدا يذكره حتى بعد موته 

فال�سهرة ت�سنع بالتميز ل 
بالت�سرع 

روائية ثم قا�سة، هل تدينني 
لأحد بالف�سل؟

اأول ولأنها �صنعت مرمي  للكتابة  ادين 
حياة  اتخذتها  لأين  ملرمي  وحياة 
والذي  نعي�صه  الذي  للواقع  اأدين  يل 
الآلم  من  العطاء  على  دوما  يحفزنا 
و ال�صكاوى واخلذلن اأدين لل�صفحات 
اأفكاري  اأحيانا  ترف�ض  التي  البي�صاء 
ما  اأتبع  لأجدين  القتناع  عدم  بحجة 
ما  على  وت�صيطر  اأخطه  اأن  تريدين 

اأحاول كتابته  

ما الذي حتاولني و�سفة داخل 
ن�سو�سك ؟

اأحاول و�صف كل ما ل ن�صتطيع فهمه 
ما  ورمبا  مفاهيم  من   ، �صعور  من 
جنهله عن ذواتنا .. من حنني و �صوق و 
تعلقنا باملا�صي و قدرته اخلارقة على 
التحكم بنا .. احلرية التي ل�صنا واعيني 
ملفهومها احلقيقي ! عن احلب الذي 
التي  الأحالم  عن   .. �صورته  �صوهوا 

ترف�ض ال�صت�صالم للمجتمع وللواقع 

يف ظل الن�سغالت اليومية 
و�سعوبة الن�سر الورقي، هل 

اأ�سبح ال�سبيل الوحيد اأمام 
املبدع هو الن�سر الإلكرتوين؟

لتلك  �صعبا  لي�ض  الورقي  الن�رس 
كنت  رمبا  اأو  نتخيلها  التي  الدرجة 
جربت   .. �صابقا  �صخ�صيا  اأت�صورها 
الن�رس اللكرتوين يف البداية هو جتربة 
الكتاب  اأحبذ  كقارئة  لكن   ، ممتعة 
و  باأوراقه  يكمن  �صحره  لأن  الورقي 

طي �صفحاته وتقليبها 
و دور الن�رس واحلمد هلل مراعية جدا 
من  فتدعمه  لل�صعوبات  و  للكتاب 

جميع النواحي 

هل بلغت طموحك البداعي ؟

لي�ض بعد ، فخورة باإبداعي لي�ض كغرور 
واإمنا كحب و�صغف .. و البلوغ للهدف 
عن  والتوقف  فعال  للطموح  ك�رس  هو 
البداع والعطاء ! لذلك لزال الطريق 
 .. جدا  طويل  البداعي  وامل�صوار 

ولدي الكثري لأحققه 
هل من كلمة ختامية لهذا اللقاء 

للقراء واجلريدة ؟

اأول �صكرا جلريدتكم و �صكرا لك على 
كنت  قد  اأين  اآمل  الراقي  احلوار  هذا 
خفيفة عليكم ، و �صكر لأمي الغالية و 
اأبي الرائع اللذان كانا ولزال اأكرب داعم 
وم�صجع يل ولولهما ملا حققت �صيئا 
راأ�صهم  على  املثقف  ملن�صورات  و   ..
الأ�صتاذة �صمرية من�صوري ، و املبدع 
الأوفياء  قرائي  لكل  و   ، بالل  لوني�ض 
الذين �صنعوا و لزالوا ي�صنعون مرمي 
ح�صن  عند  اأكون  اأن  اآمل  و  وجناحها 

ظن اجلميع بي.

ن�صيم من القرب 
�سعر : بدر �ساكر ال�سياب

من  كالآهات  الليل  ن�صيم 
جيكور ياأتيني

فيبكيني
مبب نفثته اأمي فيه من وجد 

و اأ�صواق
عنها  املهجور  قربها  تنف�ض 

قربها الباقي
تراب  بي  يهم�ض  الأيام  على 

يف �رساييني
و  دمي  كان  حيث  ودوزد 

اأعراقي
و  العنكبوب  خيوط  من  هباء 

اأدمع املوتى
ظالم  يف  خطايا  ادكروا  اإذا 

املوت ترويني
م�صى اأبد و ما ملحتك عيني

ليت يل �صوتا
وقعه  ي�صمع  ال�صور  كنفح 

املوتى هو املر�ض

وانحنت  ج�صمي  منه  تفك 
�صاقي

فما اأم�صي و مل اأهجرك اإين 
اأع�صق املوتا

ما�صي  اأنت  بع�ض  منه  لأنك 
الذي مي�ض

اإذا ما اربدت الآفاق يف يومي 
فيهديني

قربك  يف  ال�صدى  رن  اأما 
املنهار من دهليز م�صت�صفى

غيبوبة  من  اأ�صيح  �صداي 
التخدير اأنتق�ض

حني  امل�صارط  وم�ض  على 
�صفت من دمي �صفا

ال�صدى  رن  اأما  و من حلمي 
يف قربك املنهار

�صهدي  اأيام  يف  ناديت  كم  و 

اأو ليلليه
اأيا اأمي تعايل فامل�صي �صاقي 

و ا�صفيني
يئن الثلج و الغربان تنعب من 

طوى فيه
حتى  املبتل  �رسيري  بني  و 

القاع بالأمطار
و قربك تهدر الأنهار

و ت�صطخب البحار اإىل القرار 
يخ�صها الإع�صار

عرب  الريح  اإليك  حملت  اأما 
�صكينة الليل

الطوى و  بكاء حفيدتيك من 
حفيدك اجلوعان

لقد جعنا و يف �صمت حملنا 
يهتك  و  احلرمان  و  اجلوع 
من  ينتحبون  الأطفال  �رسنا 
اآواك  الذي  الوطن  اأيف  ويل 
توؤرق  اأحزان  اأميا  ؟  جوع 

اأعني الأموات

ل ظلم و ل جور
عيونهما زجاج للنوافذ يخنق 

الألوان
منزل  ميت  لكل  هناك 

بال�صمت م�صتور
و لكنا هنا ع�صفت بنا الأقدار 

من ظل
اإىل  �صم�ض  من  و  ظل  اإىل 

�صم�ض يغيب النور
على �رسفات بيت �صاحكات 

ثم ي�رسق و هي اأطالل
اأم�ض  كركر  حيث  يخفق  و 

اأطفال
�رسير للجنادب هام�صات اإنه 

املقدور
و  منه  بابل  برج  ت�صدع 

انهدمت �صخور ال�صور
عرب  الريح  اإليك  حملت  اأما 
حفيدتيك  بكاء  الليل  �صكينة 

من الطوى يعلو من ال�صهل .

 كان بيتنا غاية يف ال�صفرار
ميوُت فيه امل�صاء

ينام على اأنني القطارات البعيدة
ويف و�صطه

ان املظلمُة  تنوح اأ�صجاُر الرَمّ
العارية

تتك�رَسّ ول تنتج اأزهاراً يف الربيع
حتى الع�صافري احلنونة

ل تغرد على �صبابيكنا
ول تقفز يف باحة الدار .

وكنت اأحبِك يا ليلى
اأكرث من اهلل وال�صوارع الطويلة

واأمتنى اأن اأغم�َض �صفتيك بالنبيذ
واألتهمك كتفاحٍة حمراء على 

من�صده .
. . .

َد بحرية ولكنني ل اأ�صتطيع اأن اأتنَهّ

اأن اأرفرَف بك فوق الظالم 
واحلرير

اإنهم يكرهونني يا حبيبة
ويت�رسبون اإىل قلبي كالأظافر

عندما اأريد اأن اأ�صهَر مع ق�صائدي 
يف احلانة

يريدونني اأن اأ�صهر الكلمة
اأمام الليل واجلباه ال�صوداء

اأن اأجلد حرويف بالقمِل والغبار 
واجلرحى

اإنني ل اأ�صتطيُع يا حبيبه
وفوؤادي ينب�ُض بالعيون ال�صهل

وبال�صهرات الطويلة قرب البحر
اأن اأبني لهم اإمرباطورية تر�صُح 

بال�صعاِل وامل�صانق
اأنا طائٌر من الريف

الكلمة عندي اأوزةٌ بي�صاء
والأغنيٌة ب�صتاٌن من الف�صتق 

الأخ�رس

الليل والأزهار 
�سعر : حممد املاغوط
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

ما هي امليالن�ما وما العالمات املبكرة لهذا ال�صرطان؟
كوان  اإيديث  جامعة  يف  علماء  طور 
�صمم  ثوريا،  دم  فح�ض  اأ�صرتاليا  يف 
جمال  يف  املتخ�ص�صني  مل�صاعدة 
ال�صحة على حتديد العالمات املبكرة 
للورم امليالنيني، وهو اأحد اأ�صد اأنواع 
الأورام اجللدية وقد اأثبت بحث العلماء 
 ،»Oncotarget« الذي ن�رس يف جملة
قادر  الفح�ض  اأن  يوليو،   18 الأربعاء 
على ت�صخي�ض ال�صابة بامليالنوما يف 
اأن  العلماء على  مرحلة مبكرة. و�صدد 
فح�ض الدم هذا يعد »�صابقة عاملية« 
الأرواح  من  الكثري  اإنقاذ  �صاأنها  من 
على  التعرف  ميكنه  حيث  الب�رسية، 
اخلاليا املناعية امل�صادة الذاتية التي 
ينتجها اجل�صم ملكافحة منو ال�رسطان 

يف مراحله املبكرة.
�رسطان  اأ�صكال  من  امليالنوما  تعد 
ت�صمى  خاليا  عرب  وتتطور  اجللد، 
امليالنية  واخلاليا  ال�صبغية.  اخلاليا 
هي خاليا جلدية تنتج امليالنني، وهو 
الب�رسة  لون  يف  يتحكم  الذي  ال�صباغ 
الأ�صعة  من  الب�رسة  امليالنني  ويحمي 
ال�صبب يف  هو  وهذا  البنف�صجية،  فوق 

الفاحتة  الب�رسة  ذوي  الأ�صخا�ض  اأن 
اأقل من امليالنني،  لديهم كمية  الذين 

اأكرث عر�صة حلروق ال�صم�ض.
اجللد  �رسطان  حالت  غالبية  وتنتج 
فوق  لالأ�صعة  املفرط  التعر�ض  من 
الوقت  من  الكثري  فق�صاء  البنف�صجية. 
ميكن  كافية  حماية  دون  ال�صم�ض  يف 
بورم  الإ�صابة  خطر  من  يزيد  اأن 
حمام  ا�صتخدام  اأن  كما  امليالنوما 
ال�صم�ض ال�صناعي اأو ما يعرف بجهاز 
بتطور  اأي�صا  يرتبط  الب�رسة،  ت�صمري 
اأن ينبعث  �رسطان اجللد، حيث ميكن 
منه اأ�صعة فوق بنف�صجية اأقوى من تلك 

التي تنبعث من اأ�صعة ال�صم�ض.
على  املعروفة  العالمات  اأكرث  ومن 
مالحظة  هي  للميالنوما  وا�صع  نطاق 
اأو  على ج�صمك،  �صامة جديدة  وجود 
اأن �صامة قدمية  اإذا كنت قد لحظت 
مقا�صها،  اأو  �صكلها  اأو  لونها  تغري  قد 
قرحة  اأو  حكة  ت�صبب  اأ�صبحت  اأو 
هيئة  وتقرتح  بالنزيف.  بداأت  اأو 
التحدث  الوطنية  ال�صحية  اخلدمات 
اإذا  اأقرب وقت ممكن  الطبيب يف  اإىل 

على  تغيريات  اأي  ما  �صخ�ض  لحظ 
ال�صامات على ج�صمه وميكن اأن تظهر 
ال�صامات يف اأي مكان من اجل�صم، على 
تظهر  اأن  املرجح  من  اأنه  من  الرغم 
لدى الرجال يف الظهر والأرجل، وفقا 
جلمعية ال�رسطان الأمريكية. ويف حني 
ال�صم�ض  من  املنبعث  »د«  فيتامني  اأن 
مفيد للغاية لل�صحة ب�صكل عام، اإل اأن 
اكت�صاب اجل�صم لونا اأ�صمر يعترب اأمرا 

رو�ض  الدكتور  قاله  ملا  وفقا  �صارا، 
الطبي  واملدير  العام  الطبيب  بريي، 

.»CosmedicsUK« ل�رسكة
»ل  اإنديبندنت:  ل�صحيفة  بريي  وقال 
ال�صم�ض،  �صمرة  ا�صمه  �صيء  يوجد 
فذلك اللون هو رد على ت�رسر احلم�ض 
النووي، �صواء من خالل ال�صتلقاء على 
كر�صي والتعر�ض لل�صم�ض، اأو من خالل 

ا�صتخدام جهاز ت�صمري الب�رسة«.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

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

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

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

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

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

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

بالرجفان الأذيني.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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من معاين احلكمة الورع 
ْكَمَة  ال زلنا يف الكمة:  ﴿َوَمْن يُ�ؤَْت اْلِ
البقرة  ]�س�رة  َكِثرياً﴿  َخرْياً  اأُوِتَي  َفَقْد 

االآية:269[
اأن يك�ن ورعاً, فقد  من معاين الكمة 
ورد اأن: )) ركعتان من ورع خرٌي من األف 
ركعة من خملط((  ] اجلامع ال�سغري عن 

اأن�س[
 ال�رع ه� الذي ي�سع هام�س بينه وبني 
عما  يبتعد  الذي  ه�  ال�رع  املعا�سي 
يدع  الذي  ه�  ال�رع  مع�سية,  اإىل  يجره 
الأن  املعا�سي؛  وبني  بينه  اأمان  هام�س 
ِ َفَل  الل عز وجل يق�ل:  ﴿ِتلَْك ُحُدوُد الَلهّ
تَْقَربُ�َها﴿  ]�س�رة البقرة االآية:187[  
يق�ل عليه ال�سلة وال�سلم يف الديث 
  )) , والرام بنِيهّ ال�سحيح:  ))اللَل بنِيهّ

النعمان  عن  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 
بن ب�سري[

حمرمة  اأ�سياء  الزنا  و  القتل  و  ال�رسقة 
ماالً  يغت�سب  كال�سم�س,  وا�سحة  وهي 
حرام,  النميمة  حرام,  الغيبة  حراماً, 
ال  واأكل  طبخ  حلل,  دخله  اإن�سان 
ي�ساألك؛ الأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل 
م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, وماله حلل, 

ا�سرتى طعاماً واأكل ه� واأوالده. 
اإن�ساناً  الدع�ة  تاريخ  يف  �سمعت  ما 
اأ�ستاذ طبخت فا�س�لياء, هل يف  يق�ل: 
العمل  الأن  ي�ساأل؛  اأحد  ال  �سيء؟  عملي 

حلل.
اإن�سان فتح حمًل جتارياً,  اإن�سان تزوج, 
يغ�س؛  مل  يكذب,  مل  غذائية,  م�اد  باع 

فالرام ال�رسف بني, واللل ال�رسف 
ولي�س  اثنان,  فيه  يختلف  وال  وا�سح, 
يف  امل�سكلة؟  اأين  م�سكلة,  اأية  هناك 
من  حلل  زاوية  من  �سيء  ال�سبهات, 
زاوية حرام, ال�رع يقت�سي اأن تدع هذا 

ال�سيء ورعاً.
, وبينها اأم�ر  , والرام بنِيهّ ))اللَل بنِيهّ
النا�س((   م�ستبهات, ال يعلمهن كثري من 
النعمان  عن  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 

بن ب�سري[
قال  حينما  االأمر,  عليه  ي�ستبه  االأغلبية 
يعلمهن  ال   (( وال�سلم:   ال�سلة  عليه 
كثري من النا�س((  اأي ذلك ال يعلمه اإال 
اأكرمهم  الذين  ه�ؤالء  النا�س,  من  قليل 

الل بالعلم.

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

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي الل عنه 
يف الديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطل�بة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية الت�بة ال�سادقة من جميع الذن�ب ال�سالفة 

.3. نية اأن يك�ن هذا ال�سهر بداية انطلقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل االأبد باإذن الل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من ال�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف االأج�ر والث�اب .
5. نية ت�سحيح ال�سل�ك واخللق واملعاملة 

ال�سنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�س 

م�ستغًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني بالل و �ساأله الن�سيحة 

, فقال له عليك بخم�س :
ذكر الل , ثم ذكر الل , ثم ذكر الل , ثم ذكر الل 
, ثم ذكر الل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح , و 

الثانية �رسح , و الثالثة طرح , و الرابعة امتحان 
و جرح , و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : ل�ال اأن فتح لك الباب , ما�سممت 

رائحة الذكر , وال لنف�سك طاب..
و الثانية : ل�ال اأن �رسح �سدرك بال��سال , مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : ل�ال اأن طرح عنك 

االأ�سغال , ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : ل�ال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
, لدخل لك ال�سيطان من باب العجب ب�ارداتك , 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأب�اباً من اليقني فى ح�رسته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س , 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر الت�بة 

واال�ستغفار يف اآيات عديدة, و�س�ر 
خمتلفة, وبيان ف�سل الل - �سبحانه - يف 

َقب�ل ت�بة التائبني, ومغفرة ذن�ب 
امل�ستغفرين, ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأب� الب�رس جميًعا اآدم - عليه 
ال�سلم - فع�سى اأمر ربه, باإغ�اٍء 

من ال�سيطان الرجيم, ثم تاب واأناب, 
فاجتباه الل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا ه� �ساأن كل الب�رس, يذنب�ن �ساعة 
الغفلة والغ�اية, ثم يجدون باب رحمة 

الل اأمامهم مفت�ًحا لقب�ل ت�بتهم, 

في�ستغفرون ويت�ب�ن, فيَقبل الل - تعاىل 
- منهم تلك الت�بَة؛ ليكبت ال�سيطان, 

ويرحم االإن�سان.
ويف قب�ل الت�بة رحمٌة من الل - تعاىل - 
ت�سمل جم�َع التائبني ب�سدق واإخل�س, 
ول�الها لفَقَد االإن�سان االأمل يف رحمة 

الل, وا�ستمراأ الذن�ب, وظل �سائًرا 
يف غِيهّه وطغيانه, حتى ي�افيه االأجل 

املحت�م, وه� من رحمة الل حمروم, 
ويف ذلك قن�ط وياأ�ٌس من رحمة الل, 

ال ير�ساهم الل, ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة, وهي ق�له - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَهِّذيَن اأَ�رْسَُف�ا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنهّ الَلهّ اَل تَْقنَُط�ا ِمْن َرْحَمِة الَلهّ

ِحيُم  نُ�َب َجِميًعا اإِنَهُّه ُهَ� الَْغُف�ُر الَرهّ الُذهّ
﴿ ]الزمر: 53[, وكذلك اآيات الت�بة 

واال�ستغفار التي تهُبهّ منها ن�سمات 
رحمة الل بعباده املذنبني, فاحتًة باب 

االأمل يف قب�ل الت�بة, وغفران الذن�ب, 
بل واإبدال الذن�ب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف ت�بتهم؛ ﴿ اإِاَلهّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدهّ اِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَمًل �سَ
ُ َغُف�ًرا  ُ �َسِيهّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن الَلهّ الَلهّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

الل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْساأَ
الفرقان  ]�س�رة 
االآية:59[  وقال: ﴿
اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذهّ لُ�ا  َفا�ْساأَ
ُكنْتُْم اَل تَْعلَُم�َن﴿ ]�س�رة 

النحل االآية:43[
تعرف  اأن  اأردت  اإن   
يعرفه  ابحث عمن  الل 

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�سان  الل فابحث عن 
وجل,  عز  الل  يعرف 
ا�ساأله: ملاذا ي�س�ق الل 
امل�سائب للنا�س؟ ملاذا 
ملاذا  الزالزل؟  ت�جد 
متخلف�ن؟  امل�سلم�ن 
اأق�ياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�س؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ال ت�جد اأمطار؟ 
بالل  متعلق  �سيء  هذا 
عز وجل, العارف بالل 
اآتاه الكمة,  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�سية 
ق�سية  فقيهاً,  ا�ساأل 
ا�ساأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْساأَلُ�ا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذهّ اأَْهَل 
]�س�رة  تَْعلَُم�َن﴿   اَل 

النحل االآية:43[
تعلم  ال  كنت  اإن 

فا�ساأل.
يف  اأخ�اننا  اأحد  مرة 
جداً,  مالية  �سائقة 
يكاد  دي�ن,  وعليه 

عر�س  جاءه  ي�سحق, 
م�سحف,  بيت  األف 
والربح  جيد,  واملبلغ 
الأن  قال:  جداً,  جيد 
من  جاءه  العر�س 
حرام,  قال:  ن�رساين, 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �سخ�س غري م�سلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�سحف, 
ال�سيء مطل�ب-,  هذا 
ال ي�جد فيه اأي �سبهة 
من  االإن�سان  فاأحياناً 
اللل,  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  الرام, 
يقع�ن  النا�س  معظم 

يف ال�سبهات.

دخل ل�س ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى الل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا 

�س�ى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فل تخرج اإال ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا االأبريق .... وت��ساأ 
وادخل هذه الجرة و�سل ركعتني مل�الك عزوجل

لعل الل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سلة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى وم�الى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه 
من ف�سلك وث�ابك فلما فرغ من �سلته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نح� العبادة والقرب 
من الل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه ف�جدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب الل ك�رسى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطل�ب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

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

تقبلنى ؟؟!!
فن�ديت فى �رسها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

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

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

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

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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فيات  �أعلنت   – نت  �ملربع 
�ملا�ضي  �ل�ضبت  خالل  كر�ي�ضلر 
باأن �ضريجيو مارت�ضيوين �لبالغ من 
�لعمر 66 عاما، لن يعود �إىل �لعمل 
مفاجئة،  �ضحية  تعقيد�ت  ب�ضبب 
وبالإ�ضافة �إىل رئا�ضته �ملجموعة 
�لرجل  كان  �لأمريكية،  �لإيطالية 
ورئي�س  �لتنفيذي  فري�ري  رئي�س 
جمل�س �إد�رتها، كما �أنه كان رئي�س 
لل�ضاحنات  �ل�ضناعية   CNH

و�جلر�ر�ت.
وقد مت بالفعل ��ضتبد�ل مارت�ضيوين 
دعونا  لذ�  �ملختلفة،  مبنا�ضبه 
�لذ�تية  �ل�ضرية  على  نظرة  نلقي 

للروؤ�ضاء �جلدد.

رئي�س   – مانلي  مايك 
فيات كراي�سلر وجيب 

ورام

 54 عمره  �جلن�ضية  بريطاين  هو 
عام، ير�أ�س جيب منذ 2009، كما 

مت تعيينه برئا�ضة ر�م يف 2015.
�إىل  جيب  حتولت  قيادته،  حتت 
جنب  �إىل  وجنبا  عاملية،  عالمة 
 1.4 بيع  ��ضتطاعت  ر�م،  مع 
مليون �ضيارة خالل �لعام �ملا�ضي، 
مقارنة باأقل من 338،000 يف 2009 
مانلي عمل كرئي�س تطوير �ضبكات 
بريطانيا منذ  كر�ي�ضلر يف  د�ميلر 
2000، وقبلها كان قد عمل يف عدة 

وكالت حول �لبالد.
عملو�  �لذين  �ملوظفني  وح�ضب 
�ل�ضخ�س  فاإنه  منه،  بالقرب 
�ملثايل للمن�ضب، حيث �أنه يعرف 

يرفع  �ضارمة،  قر�ر�ته  يفعل،  ما 
مثل  يده  تلم�ضه  �ضيء  �أي  �ضاأن 
�لبع�س،  “�ل�ضاحر” على حد قول 
م�ضمون،  �لنجاح  عهده  يف  لذ� 
ورمبا حتى قد تكون هنالك فر�ضة 

لإعادة كر�ي�ضلر للمناف�ضة.

 – كاميلريي  لوي�س 
رئي�س فرياري

�جلديد  �لتنفيذي  فري�ري  رئي�س 
�إد�رة  مبجل�س  بالفعل  ع�ضو�  كان 
�لريا�ضية  �ل�ضيار�ت  �ضانعة 
�أنه  كما  تعيينه،  قبل  �لفاخرة 
�رشيكتها،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
“�ضانعة  �لعاملية  موري�س  فيليب 
كان  �أنه  �إىل  بالإ�ضافة  �ل�ضجائر”، 
بني  �لفرتة  يف  �لتنفيذي  رئي�ضها 

.2013-2008
ولد  كارميلي هو مالطي �جلن�ضية 
يف 1955 بجمهورية م�رش �لعربية 

و�لرجل  �لإ�ضكندرية،  مبحافظة 
عرف عنه طو�ل حياته مبهارته يف 
جمموعة  �إىل  �ن�ضم  حيث  �لإد�رة 
�ألرتيا �لتي تتحكم بفيليب موري�س 
�ملنا�ضب  يف  وترقى   ،1978 يف 
يف  �ملايل  مديرها  �أ�ضبح  حتى 
يف  �لتنفيذي  رئي�ضها  ثم   1996
 Kraft �إىل  �نتقل  بعدها   ،2002
Foods �لأمريكية ليكون رئي�ضها 
�لتنفيذي خالل 2002-2007 وهي 
بامتالكها  �جلميع  يعرفها  �رشكة 

كادبوري.

 – هيوود  �سوزان 
 CNH رئي�سة 

ال�سناعية

�ملعّينة  �لأ�ضل  بريطانية  �ل�ضيدة 
 CNH �إد�رة  جمل�س  برئا�ضة 
�ل�ضناعية، كانت ت�ضغل منذ 2016 
وهي   EXOR عام  مدير  من�ضب 

تتحكم  �لتي  �لقاب�ضة  �ل�رشكة 
بفيات  �أنييلي  عائلة  عربها 

كر�ي�ضلر.
هيوود �لبالغة من �لعمر 49 عاما، 
وز�رة  يف  �ملهنية  حياتها  بد�أت 
�نتقلت  ثم  �لربيطانية،  �خلز�نة 
�لعاملية  �لأمريكية  ماكينزي  �إىل 
وقدمت  �لإد�رية  لال�ضت�ضار�ت 
ت�ضميم  كيفية  يف  خدماتها  بها 
�ملوؤ�ض�ضات، حتى �أ�ضبحت �رشيك 
�أي�ضا ع�ضو  بال�رشكة. هي  رئي�ضي 
�لربيطانية  �ملجلة  �إد�رة  جمل�س 
The Economist �لتي متتلكها 
�ضغلها  �إىل  بالإ�ضافة   ،EXOR
�لأوبر�  بد�ر  نف�ضه  �ملن�ضب 

�مللكية.
ن�ضاأتها،  �أثناء  �أنه  بالذكر  �جلدير 
�أم�ضت هيوود 10 �أعو�م تبحر على 
منت يخت مع �أ�رشتها، وذلك تكر�ر� 
كوك  جيم�س  �لقبطان  لرحلة 
م�ضتك�ضفي  �أهم  �أحد  يعد  و�لذي 

�أوروبا يف �لقرن �ل�ضابع ع�رش.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �ضيار�ت  ع�ضاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�ضخ مطورة من �ضيار�ت 
�لتعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�ضبح �أكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  �ن�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيار�ت 
�ل�ضنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�ضبحت  �لتي  �ل�ضيارة  مق�ضورة 
�أو�ضع و�أكرث ع�رشية بف�ضل �أنظمة 

و�ل�ضا�ضات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  �ملقود، 
�لأ�ضرت�لية  لل�ضوق  �ملخ�ض�ضة 
مبحركات  و�لآ�ضيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�ضعة  �أ�ضطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�ضانا.

ين�ضح  �ل�ضعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�ضيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�س �لو�قية 
�ل�ضيف،  لف�ضل  �ملخ�ض�ضة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�س 
�أو ك�ضور يف  ل�ضحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�س حلادث 
ما. و�أ�ضار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�ضمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�س  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�ضيف.  يف ف�ضل 
�ضاعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�ضافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ضاء،  �ل�ضباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ضاعتني،  �أو  �ضاعة 
لل�ضماح  �لو�قية  �ملالب�س  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�ضم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�ضمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ضتبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ضاكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�
عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�ضطة 
�لأغر��س  متعددة  �لريا�ضية 
�ل�رشكة  و�أو�ضحت   .SUV
�جلديدة  �ضيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�ضطو�نات �ضعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�ضان و255 نيوتن مرت لعزم 
�إىل  بالإ�ضافة  �لأق�ضى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �ضد��ضي �لأ�ضطو�نات
بقوة 305 ح�ضان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 

�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 
�لأمامي �أو �لرباعي.

�لتي  �جلديدة،  �ل�ضيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�ضقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�ضال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�ضة   8 قيا�س  �للم�ضية  �ل�ضا�ضة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�ضة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�ضيارة 
�لال�ضلكي  �لهو�تف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�ضيارة 
�ضمن  بو�ضة   18 قيا�س  عجالت 

باقات �لتجهيز �لقيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  بو�ضة   21 قيا�س 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�ضيارة  �إطالق  عن  �ضيفروليه 

 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�ضطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�ضف بعد عن �لأ�ضعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�ضم �ل�ضيف و�لإجاز�ت �أ�ضارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�ضحاب �ل�ضيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ضاءة عند �لنطالق بال�ضيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�ضحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ضاءة 
�لك�ضافات، نظر�ً لأن حمولة �ضندوق �لأمتعة جتعل �ل�ضيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�ضل �لك�ضافات �إ�ضاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�ضيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ضاف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�ضيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ضتغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�ضيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�ضياء  و�ضع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�ضفل  �لثقيلة يف  �لأ�ضياء  بو�ضع  ين�ضح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�ضقف حتى  �ضندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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�سنغافورة

قر�صنة بيانات 1.5 
مليون �صخ�ص بينهم 

رئي�ص الوزراء

�رسقة  �سنغافورة  حكومة  �أعلنت 
ملليون  �ل�سخ�سية  �لبيانات 
بينهم  �سخ�ص  �ملليون  ون�سف 
رئي�ص �لوزر�ء يل ه�سني لوجن، يف 
هجوم �إلكرتوين كبري على قاعدة 

�لبيانات �ل�سحية �لتابعة لها.
�ل�سنغافورية  وو�سفت �حلكومة 

»�أخطر  باأنه  بيان  يف  �لهجوم 
�ل�سخ�سية«  للبيانات  �نتهاك 
�إن  قائلة  �لبالد،  ت�سهده 
»�لتحقيقات �لتي �أجرتها وكالة 
�لأمن �لإلكرتوين )�سي.�إ�ص.�إيه( 
�ل�سحية  �ملعلومات  ونظام 
)�آي.�إت�ص.�آي.�إ�ص(  �ملتكامل 

�إلكرتوين  هجوم  هذ�  �أن  �أكدت 
متعمد وموجه ومدبر بدقة«.

�لهجوم  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ�سار 
عمل  من  لي�ص  �لإلكرتوين 
ع�سابات  �أو  هو�ة  قر��سنة 
�جلهة  تذكر  مل  فيما  �إجر�مية، 
�لبيانات  ور�ء �رسقة  تقف  �لتي 

بيانات  �أن  �لوز�رة  و�أو�سحت 
 1.5 لنحو  طبية  غري  �سخ�سية 
�لعياد�ت  ز�رو�  مري�ص  مليون 
من  و�لر�بع   2015 مايو  بني 
�لو�سول  مت  �لعام،   هذ�  يوليو 
خمالف  ب�سكل  ون�سخها  �إليها 

للقانون.

اأبل و�صام�صونغ ت�صويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رسيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رس �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�صركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�ص�ص 
لاللعاب

يف ظل �لتطور �لكبري عند مناف�سني 
عن  ف�ساًل  ��سو�ص  و  �ساومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو �أن هاتف
قبل  هو�وي  �أطلقته  �لذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ��سابيع 
�جلديد  �ل�سوق  هذ�  دخول  �ل�رسكة 
بهاتف �أكرث قوة و�رس��سة كما تقول 

�لتقارير .
�رسكة  فاإن  �مل�سدر  وبح�سب 
هاتف خم�س�ص  على  تعمل  هو�وي 
مبتكرة  ومز�يا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهو�تف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون 

�لألعاب �ملوجودة حالياً يف �لأ�سو�ق  
�ستعزز  �لقوي  �لعتاد  عن  ف�ساًل 
�لهاتف  هذ�  ح�سور  من  هو�وي 
ت�ساعد على منح  ر�سمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  �مل�ستخدمني 
بالرتفية دون �لتلميح عن هوية هذه 
�لك�سف  �سيتم  �لهاتف  �مللحقات 
�سدقت  �ذ�  رمبا  �لعام  هذ�  عنه 
هاتف  ب�سحبة  �سيكون  �لتوقعات 
و�لذي   20 ميت  �ملنتظر  هو�وي 
�لأخري  �لربع  �لك�سف عنه يف  �سيتم 

من �ل�سنة كما جرت �لعادة.

قريبًا.. »حمادثات م�صّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ص  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رسية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رسة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ص« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ص �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رسية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رس�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رس�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رس  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رسية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رسكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رسياً  رو�ية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رسكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رسكة �أن تن�رس �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رسكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�صتبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص �آي دي« يف �آي فون �إك�ص، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�ص �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ص يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ص غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

كارثة تهدد هواتف 
»OnePlus«

 »OnePlus« �رسكة  حّذرت 
�لفئة  من  هو�تفها  م�ستخدمي 
�ل�ساد�سة، من حتميل بع�ص حتديثات 
يف  �خلرب�ء  و�أو�سح  �أندرويد  نظام 
�أنهم ل ين�سحون م�ستخدمي  �ل�رسكة 
بتحميل   »6  OnePlus« هو�تف 

ن�سخة  من  �لثالث  �لتجريبي  �لإ�سدر 
»Android P«، �لذي �أتاحته غوغل 
�لذكيةكما  �لأجهزة  لبع�ص  موؤخر� 
�لإ�سد�ر  �أن  �إىل  �خلرب�ء  �أ�سار 
�ملذكور ل يتو�فق مع بع�ص برجميات 
»OnePlus 6«، ومن �ملمكن �أن يوؤثر 

بعمل  ين�سح  لذ�  �لهاتف،  �أد�ء  على 
�جلهاز  ملحتويات  �حتياطية  ن�سخة 
�لن�سخة  �نتظار  �أو  حتميله،  قبل 
 Android« من  �لكاملة  �لر�سمية 
�لعام  �أو�خر  تطرح  �أن  �ملتوقع   »P

�جلاري.



كرم اأم�سية اأول اأم�س وايل والية ورقلة عبد 
مبدير  مرفوقا  كان  الذي  جالوي  القادر 
بقاعة  �ستحونة  بوبكر  والريا�سة  ال�سباب 
وقدماء  ال�سحفيني  من  جمموعة  الوالية 
املن�سويني  الوطني  باملنتخب  الالعبني 
لل�سحفيني  الوطنية  املنظمة  حتت 
الريا�سيني ، وتاأتي هاته املبادرة يف اإطار 
الزيارة التي تقوم بها جمموعة من الوجوه 
على   ، ورقلة  لوالية  املعروفة  االإعالمية 
غرار مراد بوطاجني ، ر�سا عبا�س ،كمال 
الع�سكري  املنتخب  اإ�سافة ملدرب  زايت 
�سابقا عبد الرحمان مهداوي ،اأين قامت 
زيارة  بينها  من  االأن�سطة  من  مبجموعة 
وال�سبانية   الريا�سية  املن�ساآت  بع�س 

مع  ا�ستعرا�سية  مباراة  اإجراء  اإىل  اإ�سافة 
قدماء الالعبني بوالية ورقلة .

اأ�رشفت   ، التكرميي  احلفل  هذا  وعقب 
اإعطاء  على  بورقلة  املحلية  ال�سلطات 
 200 لـ  الثالثة  الدفعة  انطالق  اإ�سارة 
املحلية  االإدارة  موظفي  اأبناء  من  طفل 
واملتوجهة نحو املخيمات ال�سيفية باإجتاه 

مدينة رويبة باجلزائر العا�سمة ،من جهة 
ثانية اأكد مدير ال�سباب والريا�سة بورقلة 
بوبكر �ستحونة يف ت�رشيح �سحفي خ�س 
ت�سهر  م�ساحله  اأن   « »الو�سط  يومية  به 
مبادرة  هكذا  مثل   ودعم  لتثمني  جاهدة 
كتلك املتعلقة بتكرمي القامات االإعالمية 

امل�سهورة وطنيا وحتى قاريا . 

�أحمد باحلاج  

مع �لإ�صر�ف على �نطالق دفعة 200 طفل نحو �ملخيمات �ل�صيفية

وايل ورقلة ومدير ال�ضباب يكرمان جمعية ال�ضحفيني الريا�ضيني
حظي وفد �جلمعية �لوطنية لل�صحفيني �لريا�صيني با�صتقبال ر�صمي من طرف �ل�صلطات �لولئية وعلى ر�أ�صها و�يل 

�لولية عبد �لقادر جالوي ومدير �ل�صباب و�لريا�صة بوبكر �صتحونة ، كما مت باملو�ز�ة مع ذلك �لإ�صر�ف ب�صاحة 
�لولية على �نطالق دفعة 200 طفل نحو �ملخيمات �ل�صيفية بالوليات �ل�صاحلية .

اللعب بالنار يف 
قطاع الرتبية

�أم�س  كتب  �لرتبية  قطاع  يف  متقاعد  يل  �صديق 

على جد�ره بالفاي�صبوك حانقا على �لو�صع "ما �صد 

فيه  يتحدث  يطرح  مو�صوع  كل  يف  �أن  هو  �إنتباهي 

هب  من  جتد  �لرتبية  فقط،�إل  �لخت�صا�س  �أهل 

تخت�صر  "رمبا  بدلوه  ويديل  ويحلل  يناق�س  ودب 

هذه �لكلمات �لقليلة �لأزمة �ملركبة �لتي تعاين منها 

��صتنزف  �مل�صتويات.  كل  على  �لرتبوية  �ملنظومة 

�لقطاع كثري� من �ملال و �لوقت و كثري� من �لطاقات 

نذيع  �صمري،فال  من  و�زع  ول  ر�دع  بال  �ملهدرة 

حتويل  يف  �جلاحمة  �لرغبة  �إى  ن�صري  عندما  �صر� 

�إىل  متعددة  �أطر�ف  يف  تتنازل  حبة  �إىل  �لقطاع 

�أكرث من �صنة  �لبي�صاء يف  �ل�صنة  درجة بروز �صبح 

�لبع�س يوؤيد �صيا�صات �لوزيرة بن غربيط و �لبع�س 

تطرف  بني  و  �جلاهزة   �لتهم  كل  بها  يل�صق  �لآخر 

�لأجو�ء  هذه  ..ذكرتني  �حلقيقة  ت�صيع  �لطرفني 

�لعربية  �إىل  مرتجم  بريطاين  كتاب  مب�صمون 

و  �إيدي  فيليب  حرره  رديّء  "تعليم  عنو�ن  يحمل 

و  �لدين  جمال  نادية  ترجمه  و  ديلون  جو�صتني 

يون�س عبد�لغني و هو من �إ�صد�ر�ت �ملركز �لقومي 

للرتجمة مب�صر،يحفل �لكتاب بامل�صائل �لرتبوية و 

�ملنهجية يف �لعمل �لرتبوي مثل  ت�صنيف �لتالميذ 

لكل  �ل�صاعي  �حلجم  و  قدر�تهم  وفق  �ملد�ر�س  يف 

عن  ف�صال  �لتدري�س  م�صاعدي  فاعلية  و  ف�صل 

عالقتها  طبيعة  و  �ملرجوة  �لإ�صالحات  من  �ملرجو 

�صبل  و  �أفق  �لكتاب  يلتم�س  ...�إجمال  بامل�صتقبل 

�ل�صت�صر�ف  على  بالرتكيز  �لنتائج  �أح�صن  حتقيق 

و حتديد �أهد�ف �إ�صرت�تيجية تركز على �ل�صتثمار 

برمتها  �لتعليمية  �لعملية  �أن  �لإن�صان،مبعنى  يف 

مو�طن  مالمح  ر�صم  يف  �جلميع  م�صاهمة  هي 

�لأهمية  من  كبري  قدر  على  �لكتاب  �مل�صتقبل... 

،ويف  �ملعنية  �جلهات  بني  �لنقا�س  تاأطري  ميكنه 

 . �لقطاع  بها  يزخر  �لتي  �لرتبوية  �لأطر  مقدمتها 

�ل�صرورة تقت�صي �أن يتجاوز �ملوؤيدون لنب غربيط 

و �لر�ف�صون لها جعل �ملنظمة رهن �أمزجتهم ،فهي 

هناك  �أن  يقول  �لوقع  �أن  ،غري  جميعا  منهم  �أكرب 

و  �لتطرف  و  �لتع�صب  نبذ  �صريطة  للجميع  مكانا 

خمابر  يف  �لعمل  رف�س  �أي�صا  و  �جلاهزة  �لأحكام 
�صرية ...

موقف

تيارت 

توقيف تاجري 
خمدرات

يف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، 
اأوقفت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي 
بالتن�سيق مع عنا�رش الدرك الوطني، 
يوم 22 جويلية 2018 بتيارت/ن.ع.2، 

تاجري )02( خمدرات وكمية من 
الكيف املعالج تُقدر بـ)03( كيلوغرام، 
يف حني اأحبطت مفرزة اأخرى للجي�س 

الوطني ال�سعبي بعني قزام/ن.ع.6، 
حماولة تهريب كمية من املواد 
الغذائية تُقدر بـ)3،515( اأطنان.

من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز للجي�س 
الوطني ال�سعبي خم�سة وع�رشون )25( 

مهاجرا غري �رشعي من جن�سيات 
خمتلفة بكل من غرداية وورقلة 

وتلم�سان والنعامة.
�حلاج # ود�د 

�صيدي بلعبا�س

اأم ل03 اأطفال تنتحر مبرين 

بنك �جلز�ئر 

رفع احلد الأق�ضى لتعوي�ض املودعني 

�صكاوى �مل�صطافني تتو��صل

غلء فاح�ض للأ�ضعار بولية جيجل 

م�صاركة يف �لألعاب �لإفريقية

وزير ال�ضباب يتكفل بعمرة  والدة 
حائزة على �ضهادة البكالوريا 

العمر  من  تبلغ  �سيدة  اأقدمت 
االإنتحار  على  �سنة   33 حوايل 
جافيل  �سائل  �رشب  بوا�سطة 
ببلدية مرين 60 كلم جنوب والية 
االأمر  ،ويتعلق  بلعبا�س  �سيدي 
باملدعوة »ع،اأ« وهي ام ل03 بنات 

ال�رشعة  جناح  على  نقلها  ،اإذ مت 
اإىل م�ست�سفى  تالغ لكنها لفظت 
فتحت  وقت  هناك،يف  اأنفا�سها 
يف  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح 

مالب�سات االإنتحار  
�س.�صهيب

اجلريدة  من  اجلديد  العدد  ت�سمن 
تعوي�س  اإجراءات  تفا�سيل  الر�سمية 
الودائع من طرف �سندوق �سمان الودائع 

امل�رشفية حيث كان القانون القدمي يحدد 
األف دينار بينما رفع التعديل  �سقف 600 

اجلديد القيمة اإىل 2 مليون دينار. 

ي�سن رواد املواقع االجتماعية 
غالء  �سد  �رش�سة  حملة 
وعدد  اال�ستهالكية  املواد 
باملناطق  اخلدمات  من 
ال�سياحية لوالية جيجل بعد ان 

ا�ستقطبت عدد كبري  من الزوار 
بال�سنوات  مقارنة  وامل�سطفني 
الع�رشية  وباالأخ�س  االأخرية 
احلملة  وان  خا�سة   ، ال�سوداء 

هاته تتكرر كل �سنة

 « والريا�سة  ال�سباب  وزير  قرر 
فتاة  »مكافئة  حطاب  حممد 
االإفريقية  االألعاب  يف  م�ساركة 
البكالوريا  ل�سهادة  نيلها  مبنا�سبة 
عمرة  م�ساريف  بكافة  التكفل 

والدتها نزوال على امنتيتها بعدما 
اعترب هذا الطلب مبثابة املوقف 
الذي يعك�س �سورة اجليل املثابر 
اال�ستثمار  ي�سكل  الذي  القادم 

احلقيقي يف الدولة.

انطلق جل�ضة العمل 
اجلزائرية-الربازيلية

العا�سمة  االثنني باجلزائر  اأم�س  انطلقت 
اجلزائري-الربازيلي  االجتماع  اأ�سغال 
التي تنعقد يف اإطار زيارة وزير العالقات 
فيلهو  فرييرا  نوني�س  األوي�سو  اخلارجية 
وزير  منا�سفة  يرتاأ�سها  التي  للجزائر،و 
ال�سوؤون  اخلارجية، عبد القادر م�ساهل و 

نظريه الربازيلي.
الربازيلية  الدبلوما�سية  رئي�س  حل  و 

باجلزائر يف زيارة عمل من اأجل امل�ساركة 
اجلزائرية-الربازيلية  العمل  جل�سة  يف 
انعقدت  قد  كانت  و  م�ساهل  من  بدعوة 
يف  اال�سرتاتيجي  احلوار  اجتماعات  اوىل 
مت  اأين  العا�سمة  باجلزائر    2015 اكتوبر 
الدورة  خالل  ان�سائه  اتفاق  على  التوقيع 
جرت  التي  و  املختلطة   للجنة  الرابعة 

بربازيليا يف 19 جويلية 2010.

باملناطق �حل�صرية خالل نهاية 
�لأ�صبوع

الأمن الوطني ي�ضجل 92 
حادث مرور ج�ضماين

مرور  حادث   92 الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  �سجلت 
 21 و   20 يومي  احل�رشية،  املناطق  م�ستوى  على  ج�سماين 
جويلية من ال�سنة اجلارية  )نهاية االأ�سبوع(،  اأ�سفرت عن وفاة 
07 اأ�سخا�س وجرح 112 اآخرين. وتفيد التحاليل التي قامت بها 
امل�سالح املخت�سة لالأمن الوطني اأن �سبب وقوع هذه احلوادث 
يعود بالدرجة االأوىل اإىل العن�رش الب�رشي، اإ�سافة اإىل العوامل 
االإطار وحفاًظا  االأخرى املرتبطة باملركبة واملحيط يف هذا 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جُتدد  اجلميع  �سالمة  على 
واحلذر  احليطة  توخي  اإىل  العام  الطريق  مل�ستعملي  دعوتها 
ال�رشعة  جتاوز  وعدم  املرور  قانون  احرتام  مع  ال�سياقة  اأثناء 
املحددة، دون التغا�سي عن املراقبة الدورية للمركبة، حفاظا 
على االأرواح و�سالمة م�ستعملي الطريق العام. كما ت�سع املديرية 
العامة لالأمن الوطني، حتت ت�رشف املواطنني الرقم االأخ�رش 

1548 وخط النجدة 17، لتلقي البالغات 24 �سا/ 24 �سا. 

قادمة من ميناء لفاليت مبالطا

ال�ضفينة ال�ضراعية املدر�ضة 
»امللح« تتوقف مبيناء وهران

التدريبية »�سيف-2018«  الرابعة من احلملة  اإطار املرحلة  يف 
توقفت �سباح اليوم 23 جويلية 2018 ال�سفينة ال�رشاعية املدر�سة 
ميناء  من  قادمة  وهران،  مبيناء   )938( املنت  رقم  »املالح« 
البحرية  الواجهة  قائد  ا�ستقبالها  كان يف  اأين  الفاليت مبالطا، 
ال�سفينة  طاقم  �سيقوم  التوقف،  هذا  خالل  الغربية/ن.ع.2. 
ال�رشاعية املدر�سة »املالح« التي تنفذ حملتها التدريبية االأوىل 
هذه ال�سنة خالل الفرتة املمتدة من 30 جوان اإىل 05 اأوت 2018، 
وال�سلطات  الثانية  الع�سكرية  الناحية  لقائد  جماملة  بزيارة 
ثقافية  �سياحية،  ن�ساطات  �ستنظم  كما  وهران.  لوالية  املحلية 

وريا�سية لفائدة الطلبة. 
التي   ،»2018 »�سيف-  التدريبية  احلملة  م�سار  فاإن  لالإ�سارة، 
ي�ستفيد منها  )99( طالبا �سابطا عامال �سنة اأوىل من التكوين 
 )35( �سيدوم  بتمنتفو�ست،  البحرية  العليا  باملدر�سة   »LMD«
االأبي�س  البحر  غرب  يف  مالحة  يوما   )20( بينها  من  يوما 
املتو�سط، مع توقفات يف عدة موانئ وطنية واأجنبية. و�ستمكن 
الطلبة من تطبيق معارفهم النظرية املكت�سبة يف املدر�سة يف 
التاأقلم مع  التكويني، وكذا اختبار قدرتهم على  اإطار م�سارهم 

الظروف املالحية احلقيقية.
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اإيران تبا�ضر يف اإنتاج �ضاروخ جديد 
امل�سلحة  القوات  واإ�سناد  الدفاع  وزير  د�ّسن 
االثنني،  اليوم  حامتي  اأمري  العميد  االإيرانية 
خطا الإنتاج �سواريخ »فكور« جو- جو متو�سطة 
وقال  التكنولوجيا  باأحدث  واملجهزة  املدى، 
اإن  التد�سني،  مرا�سم  هام�س  على  حامتي 
يف  والثوريني  امللتزمني  والعلماء  اخلرباء 
منظمة ال�سناعات اجلوف�سائية بوزارة الدفاع 
واإ�سناد القوات امل�سلحة متكنوا رغم احلظر، 

بعد  ال�ساروخ  هذا  اإنتاج  خط  تد�سني  من 
واالإطالق  والت�سنيع  الت�سميم  مراحل  اإجناز 
الناجحة يف العام املا�سي، واأ�سار اإىل اأن خطة 
الوزارة تكمن يف جعل اأ�سلحة ومعدات القوات 
�ساروخ  اأن  م�سيفا  الطابع،  ذكية  امل�سلحة 
»فكور« قد مت اإنتاجه بالتعاون مع القوة اجلوية 
للجي�س االإيراين ومن �ساأنه االرتقاء بالقدرات 

القتالية للقوة اجلوية.

اجلزائر ت�ضتذكر 
ف�ضائل طريق 

احلرير 

والفنون  للثقافة  اجلزائرية  زافريا  موؤ�س�سة  نظمت 
بالتعاون مع ال�سفارة االإيرانية يف اجلزائر تظاهرة 
احلرير،  طريق  دول  عن  ممثلني  جمعت  ثقافية 
املذاق  املتعددة  ال�ساي  اأكواب  ال�سفراء  وتبادل 
والذي كان يرمز اإىل تعاون دول طريق احلرير كقوة 

اقت�سادية يف العامل.

تعزية
ح�ضان  لملا�ض  اأو �ضانع ال�ضعادة.....

 عند كل خرب وفاة ن�سعر اأكرث به�سا�سة وجودنا . لكن اأحيانا  يدفع بنا اخلرب اإىل اأعماق اأنف�سنا الأن 
املرحوم  احتل مكانة خا�سة يف نفو�سنا و نفو�س العديد من النا�س.  و الأن ا�سمه اأ�سبح اأ�سطورة  
بحكم م�ساهمته  يف �سنع ال�سعادة  لعدد وا�سع جدا من مواطنيه  ... و هده حالة  ح�سان الملا�س. 

بعد اال�ستقالل بدا اجلزائريون يرتادون  املالعب باأعداد كبرية  و كان جمرد ح�سور الملا�س 
يكفي الإ�ساعة املتعة و ال�سعادة  يف النفو�س . و مع  بداية انت�سار التلفزة باجلزائر اأ�سبح ح�سان  
حا�رشا  مع  العديد من العائالت اجلزائرية. لقد عرفت ح�سان و قدرته اأح�سن تقدير ... ع�سو 

�ساب بالفريق الوطني اجلامعي اإىل جانب  اأ�سماء معروفة جدا منها قو�سيم و كا�سول و �رشيدي  و 
اآخرون...الخ. ثم مدربا لفريق جبهة التحرير الوطني،  بعد م�سار طويل  و حاف يف خدمة الكرة 

اجلزائرية  �ساندين بقوة  بعد اأكتوبر 1988  يف الدفع  اإىل االأمام  بعملية دمقرطة الريا�سة ،و 
تخفيف القيود البريوقراطية على النوادي  و اجلمعيان ...الخ.

لقد كان ح�سان العبا عبقريا ، من�سطا خمل�سا و رجال اأ�سطوريا، الهم  ب�سخ�سيته الفذة  طموح 
�سباب ع�رشه  و �سكل ظاهرة فريدة عا�سها ملعب 20 اأوت )حاليا(.

 و مثل ما كانت اجلزائر بكاملها ترافقه يف انت�ساراته ، فقد كان هو اأي�سا يقدم لها ال�سعادة  
الكربى .

 ال ميكننا ن�سيان �سخ�س بحجم الملا�س ... �سكرا ح�سان على املنا�سبات ال�سعيدة الكربى التي  
�سنعتها لنا و التي ال تن�سى ... نحن  نفتقدك مند االآن.

ال�رشيف رحماين
وزير �سابق
رئي�س جمعية �سحاري العامل
ع�سو املنظمة الدولية »قادة من اأجل ال�سالم«
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