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 حتيني املنظومة القانونية ذات ال�سلة
 مبكافحة الأمرا�س املتنقلة

وزير الداخلية ي�ضدد على دور مكاتب 
النظافة وال�ضحة بالبلديات

مت ت�سجيل 53.481 مرت�سحا والت�سجيالت ل تزال مفتوحة 

 حجار: “6200 من�ضب 
مفتوح يف الدكتوراه 

�س3

�س3

احتاد اجلزائر يق�سى من كاأ�س الكاف وخيبة كبرية لالأن�سار

�س4 

�س6

�س 16

مطالب بتبني املطالب الجتماعية  اأو ت�سعيد الحتجاج

متقاعدو اجلي�ش يعودون اإىل تنظيم االحتجاجات
4700 مليار �سنتيم املر�سودة مل�سروع القرن يف مهب الريح 

 في�ضانات ال�ضرف ال�ضحي حتا�ضر
 �ضكان حي بوغفالة ببلدية ورقلة

ال�ساعرة رحمة بن مدربل يف حوار مثري وح�سري  مع »الو�سط« 

»هم�ش بني غيمتني« ر�ضائل �ضعرية 
تخاطب اأعماق وذات االإن�ضان

اللقب القاري يتبّخر 
ويتاأجل اإىل موعد الحق



عين

اخلارجي  اللقب  اأن  يبدو 
فريق  يريد  ال  به  املعرتف 
اأق�صي  بعدما  العا�صمة،  احتاد 

الفريق العا�صمي 
البور  النادي امل�رصي  يد  على 
 8 املرتبة  يحتل  الذي  �صعيدي 
االحتاد  امل�رصية،  البطولة  يف 
على  اأن�صاره  يعول  كان  الذي 
نظرا  االإفريقي  االحتاد  كاأ�س 
وجدوا  املتو�صط  مل�صتواها 
اأنف�صهم يعي�صون نف�س �صيناريو 
ودعوا  ملا  الفارط  املو�صم 
على  االأوىل  القارية  املناف�صة 

يد الوداد البي�صاوي.
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بو�صو�صة تتح�صل على جائزة 
�أجنبية  ممثلة  كاأح�صن   IARA

حت�سلت املمثلة اجلزائرية، اأمل 
بو�سو�سة، بجائزة IARA العاملية، 
كاأف�سل ممثلة اأجنبية عن دورها 

بخما�سية اأهل الغرام “ياجارة الوادي” 
للمخرج الليث حجو.

واأعربت اأمل بو�سو�سة، عن �سعادتها 
باجلائزة، حيث دونت على ح�سابتها 

عرب الفاي�سبوك “فوزي باجلائزة 
العاملية كاأف�سل ممثلة اأجنبية، �سرف 

كبري يل”. واأرجعت خريجة �ستار 
اأكادميي بن�سخته العربية، الف�سل 
للمخرج الليث حجو الذي اأعطاها 

الفر�سة لتقدمي �سخ�سية �سام.
و�سكرت اأمل بو�سو�سة، اجلمهور يف 
اجلزائر، والعامل العربي والغربي، 

على الثقة التي منحوها اإياها وعلى 
الت�سويت عليها، واعدة اإياهم مبزيد 

من الأعمال املميزة.

�لطرق �ملغلقة و�ل�صبب م�صرية ملعطوبي �جلي�ش

حلم �لنجمة �لإفريقية يتبخر يف �صطيف

خبر في 
صورة

�لرعب تثري   Air Algerie

��صتحد�ث جائزة جمال عالم
مت ا�ستحداث 
جائزة الفنان 

الراحل 
جمال عالم 

املتعلقة 
بالطبعة 

املقبلة من 
مهرجان 

عنابة للفيلم 
املتو�سطي 

والذي يجري 
العام املقبل، 

وذلك تكرميا لروحه، اإىل جانب تكرميه من خالل 
عر�ض اأعماله الفنية بح�سور عدد من اأ�سدقائه 

من الو�سط الفني وخارجه.

�حلماية �ملدنية بتب�صة تنقذ 
4 روؤو�ش من �ملا�صية

 
متكنت فرق 

التدخل العاملة 
بالوحدة 
الثانوية 

للحماية املدنية 
بال�سريعة ولية 

تب�سة من اإنقاذ 
ثالث نعاج 

وخروف، كانت 
عالقة ببئر جاف، وح�سب بيان للحماية  فاإن 

احليوانات كانت عالقة داخل بئر جاف يبلغ من 
العمر حوايل 20 مرت وقطره حوايل مرتين.

للعا�صمة  الطرق املوؤدية  حتولت 
الدم  �صغط  ملر�س  بوؤر  اإىل 
ال�صكتات  وحتى  وال�صكري 

حد  على  والقلبية،  الدماغية 
املواطنني،  من  الكثري  تعبريات 
بعد اأن مت اإغالقها من قبل قوات 

ملعطوبي  م�صرية  ب�صبب  االأمن 
الدخول  ينوون  الذين  اجلي�س 
اإي�صال  اأجل  من  البلد  لعا�صمة 

العديد من  واقع جعل  مطالبهم، 
اأ�صغالهم  ي�صيعون  املواطنني 

ويوؤخرون اأعمالهم.

عاد �سيناريو اخلوف 
ليثري الرعب اأو�ساط 

امل�سافرين املتنقلني 
عرب اخلطوط اجلوية 

اجلزائرية بعدما 
رف�سوا اإقالع الطائرة 
التي كانت تقلهم اأول 

اأم�ض من مطار هواري 
بومدين الدويل اإىل 
باتنة، وذلك ب�سبب 
خلل تقني حدث يف 
الطائرة، اأين اأ�سروا 

على النزول منها وعدم 
املخاطرة بحياتهم يف 

ظل حماولت قائد 
الطائرة على طماأنتهم.

جمعية �لأمل تطلق حملتها �لعا�صرة �صد �صرطان �لثدي 
االأمل  جمعية  اأطلقت 
�صد  العا�رصة  حملتها 
مو�صحة  الثدي،  �رصطان 

من  ميكننا  ذلك  اأن 
احلالة  هذه  على  التغلب 
اأن  من  ومنعها  املر�صية 

دعت  حيث  مميتة،  تكون 
اإقامة  اإىل  خاللها  من 
اإعالمية  وتغطية  حمالت 

رائعة  وهذا لت�صكل دعًما 
قوًيا وهاًما  يف امل�صاركة 

الفعالة  .
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حم�س والأر�سيدي يتفقان على احتمالية العودة للتن�سيق

مقري يعرتف بتمييع التن�سيق بني معار�سة مزافران 
هاجم رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري حزب جيل جديد جلياليل �سفيان بالتلميح  قائال : »  اأحزاب ل حوا�سن اجتماعية لها ول قدرة لها على 

امل�ساهمة الفاعلة، �سوى اجلراأة يف الكالم وامل�سارعة للخ�سومة«، مفيدا اأن حم�س قد اتفقت مع الأر�سيدي على اأن املعار�سة قابلة لاللتقاء من جديد رغم 
افرتاقها عن ندوة مزفران ب�سبب النتخابات«.

اإميان لوا�س
 

ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  ك�سف 
عبد الرزاق مقري يف بيان �سحفي له 
عرب موقعه »الفاي�سبوك« عقب لقائه 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  رئي�س  مع 
باأن  بلعبا�س  حم�سن  والدميقراطية 
كال الطرفني قد اأكدا على اال�ستفادة 
ما  خ�سو�سا  املا�سي،  اأخطاء  من 
القوى  بني  التن�سيق  بتمييع  يتعلق 

املعار�سة.
بيان  خالل  من  مقري  وقال 
 24 االإثنني  اليوم   »اجتمع  احلركة 
برئا�سة  احلركة  وفد   2018 �سبتمرب 
بقيادة  مقري  الرزاق  عبد  الدكتور 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب 

يف  االأخري  مبقر  والدميقراطية 
التوافق  مبادرة  و�رشح  عر�س  اإطار 
اللقاء  هذا  يف  ركزنا  الوطني، ولقد 
التوافق  مبادرة  بني  امل�سرتك  على 
واأكدنا  مازفران،  ووثيقة  الوطني 
مر�سح  عن  تتحدث  ال  املبادرة  باأن 
الروؤية  على  االتفاق  بعد  اإال  توافقي 
هو  كما  وال�سيا�سية،  االقت�سادية 
التي تن�س  احلال يف وثيقة مازفران 
الذهاب  على  املثال،  �سبيل  على 
بعد  وطنية  وحدة  حكومة  اإىل 
االإ�سالحات  اإجراءات  على  االتفاق 
تركيزنا  اأ�سباب  ال�سيا�سية، و�رشحنا 
على البعد االقت�سادي باعتباره نتيجة 
واأن  اأ�سلها،  ولي�س  ال�سيا�سية  االأزمة 
عدم معاجلة االختالالت االقت�سادية 

اإىل  �سيوؤدي  التوافقية  الروؤية  �سمن 
للبلد  بل  فقط  لل�سيا�سة  لي�س  انهيار 
باأن املبادرة تدعو  باأكمله، وو�سحنا 
ال�سيا�سية  االإ�سالحات  تزامن  اإىل 
واالقت�سادية، ومن اأهم بنود االإ�سالح 
ال�سيا�سي يف مبادرتنا اللجنة الوطنية 
كما  االنتخابات  لتنظيم  امل�ستقلة 

ندعو له جمتمعني.
افرتاق  �سبب  اأن  مقري  واأكد 
امل�ساركة  كانت  مازفران  جمموعة 
يف االنتخابات الت�رشيعية ولي�س �سيء 
اآخر واأن احلركة كانت اآخر االأحزاب 
ال�سيا�سية املهمة يف املعار�سة التي 
اأعلنت دخولها املعرتك االنتخابي مع 
العالقة  باأن  الوقت  نف�س  التاأكيد يف 
بني اأحزاب املعار�سة ال تزال جيدة 

وقوية وهي قابلة لاللتقاء من جديد 
مع تاأكيد الطرفني على اال�ستفادة من 
يتعلق  ما  خ�سو�سا  املا�سي  اأخطاء 
بتمييع التن�سيق بني القوى املعار�سة 
باأحزاب ال حوا�سن اجتماعية لها وال 
الفاعلة  امل�ساهمة  على  لها  قدرة 
وامل�سارعة  الكالم  يف  اجلراأة  �سوى 

للخ�سومة، بح�سبه.
اأنهم  املح�سلة  »يف  البيان  اأ�ساف  و 
الوطني  التوافق  مبادرة  باأن  بّينوا 
وثيقة  فل�سفة  عن  بعيدة  لي�ست 
على  عملت  احلركة  ولكن  مازفران 
تطوير االآليات وتعديل امل�سطلحات 
ال�سلطة  من  قبوال  اأكرث  يجعلها  مبا 
اجلزائر  باأن  واملعار�سة، قائلني 
الوطني  التوافق  مع  موعد  على 

الرئا�سية  االنتخابات  مبنا�سبة  �سواء 
نغرق يف  اأن ال  اأرادوا  اإذا  بعدها،  اأو 
�سامل  انفالت  نحو  نتجه  اأو  اأزماتنا 
فر�سة  ويعطي  ال�سيادة  ي�سعف 
ظل  لال�ستمرار يف  ال�سيا�سي  للنظام 

االإرهاب  مكافحة  وبحجة  االأزمات 
له  خ�سبة  االأر�سية  �ستكون  الذي 
بفواعل  اأو  تلقائي  ب�سكل  م�ستقبال 
تدبره لت�ستغله بغر�س ال�سيطرة على 

البلد«، بح�سب ن�س مقري.

وفد خرباء رو�س يف اجلزائر 

م�سروع اتفاقية لت�سليم 
املجرمني بني اجلزائر ورو�سيا  

مت ت�سجيل 53.481 مرت�سحا والت�سجيالت ل تزال مفتوحة 

حجار: “6200 من�سب 
مفتوح يف الدكتوراه 

وزارة الداخلية تكذب خرب 
فتح حتقيق مع املدير العام 

ال�سابق للأمن الوطني

من  العدل  وزارة  خرباء  من  وفد  قام 
فيدرالية رو�سيا بزيارة للجزائر من 17 
اىل 19 �سبتمرب احلايل مت خاللها اجراء 
اجلزائريني  نظرائهم  مع  حمادثات 
»م�رشوع االتفاقية الق�سائية يف جمال 
ت�سليم املجرمني«، ح�سب ما اأفاد به 

بيان لوزارة العدل اأم�س.
هذه  فان  امل�سدر  ذات  وح�سب 
االإتفاق  اطار  يف  »تاأتي  املحادثات 

الذي يربط البلدين بعدما مت التوقيع 
املجال  يف  الق�سائية  االتفاقية  على 
البلدين يف  اجلزائي بني وزيري عدل 

اأكتوبر2017 » .
كما اأ�سار بيان وزارة العدل انه �سيتم 
امل�ستقبل  يف  االإطار  هذا  ا�ستكمال 
بالتعاون  املتعلقة  االتفاقية  ب«اإبرام 
الق�سائي يف املجال املدين و التجاري 

و كذا يف املجال املوؤ�س�ساتي«.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  ك�سف 
اأزيد  فتح  عن  حجار  الطاهر  العلمي، 
بيداغوجي يف طور   مقعد  الف   62 من 
خالل  الوطني  امل�ستوى  على  الدكتوراه 
اأو�سح  و  اجلارية.  اجلامعية  ال�سنة 
حول  اأم�س  قدمه  عر�س  خالل  الوزير 
والتعليم  الرتبية  جلنة  اأمام  القطاع 
وال�سوؤون  العلمي  والبحث   العايل 
اأن  الوطني،  ال�سعبي  للمجل�س  الدينية 
 تخ�س�س  احت�ساب  دون  املفتوح  العدد 
ت�سجيل  مت  اأنه  حجار   وك�سف  الطب«. 
االأحد �سجل 53.481 مرت�سح  اإىل غاية 
بداية  منذ  وذلك  الدكتوراه  مل�سابقة 
�سبتمرب   16 الت�سجيالت يف  اأر�سية  فتح 
االلتحاق  م�سابقة  وبخ�سو�س  اجلاري 

بطور املا�سرت، اأعلن حجار عن موا�سلة 
عملية درا�سة امللفات عرب كل موؤ�س�سات 
يف  بع�سها  �رشوع  مربزا  العايل،  التعليم 
يف  امل�سابقة،  هذه  نتائج  عن  االإعالن 
النتائج  الباقي  عن  االإعالن  �سيتم  حني 
يف اأقرب االآجال، مذكرا باأن مت ت�سجيل 
عدد  ان  وقال  مرت�سحا   308.710
و  مليون  اىل  و�سل  ال�سنة  هذه  الطالب 
733 الف طالب جامعي بزيادة 7%مقارنة 
بال�سنة املا�سية. من جهة اخرى ك�سف 
وزير التعليم العايل توظيف 3000 اأ�ستاذ 
احلالية،  اجلامعية  ال�سنة  خالل  جديد 
من  باحثا  اأ�ستاذا   59.897 اإىل  ي�سافون 

كل الرتب.
ف.ن�سرين 

و  الداخلية  وزارة  كذبت 
اخلرب  املحلية  اجلماعات 
املواقع  بع�س  تداولته  الذي 
مع  حتقيق  حول  االإلكرتونية 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير 

الوطني عبد الغاين هامل .
خالل  من  الداخلية  وزارة  نفت 
لها فتح حتقيق مع املدير  بيان 
العام ال�سابق لالأمن الوطني عبد 

للمعلومات  تبعا  هام  ،  الغاين 
بع�س  تناولتها  التي  املغلوطة 
املواقع االلكرتونية حول ت�سكيل 
جلنة على م�ستوى وزارة الداخلية 
للتحقيق  املحلية  واجلماعات 
لالأمن  ال�سابق  العام  املدير  مع 
الوزارة نفيا قاطعا  الوطن تنفي 

هاته املعلومات .
اإميان لوا�س 

حتيني املنظومة القانونية ذات ال�سلة مبكافحة الأمرا�س املتنقلة

وزير الداخلية ي�سدد على دور مكاتب النظافة وال�سحة على م�ستوى البلديات

قال اإن البحث عن �سوق خارجية �سروري، مهمام بوزيان:

»من واجب الديبلوما�سية التحرك لنه�سة االقت�ساد الوطني«
          .    ال�سناعات الغذائية الفالحية مهمة بالن�سبة للجزائر

          .  ربط الكولريا باملنتوج الفالحي كارثة

الداخلية   وزير  �سدد 
املحلية  واجلماعات 
والتهيئة العمرانية عن الدور 
املحوري الذي تلعبه مكاتب 
على  وال�سحة  النظافة 
موؤكدا  البلديات،  م�ستوى 
بكل  تدعيمها  �رشورة  على 
والب�رشية  املادية  الو�سائل 
التجهيزات  وخمتلف 
احلديثة  ال�سيما  ال�رشورية 
منها مبا ي�سمح لها بالتدخل 
الدور  واأداء  فعالية  بكل 
مع  بالتن�سيق  بها  املنوط 
القطاعية  امل�سالح  خمتلف 

على امل�ستوى املحلي
الداخلية   وزير  اأكد 
واجلماعات املحلية والتهيئة 
بدوي  الدين  نور  العمرانية، 
عمل   اجتماع  خالل  االأم�س 
ملكافحة  الوطنية  للجنة 
عن  املتنقلة  االأمرا�س 

خمتلف  على  املياه،  طريق 
املتخذة  العملية  االجراءات 
من طرف خمتلف القطاعات 
�رشورة  على  واأكّد  املعنية، 
دقيق  عمل  خمطط  �سبط 
يتم اإعداده من طرف خرباء، 
خمت�سني  باحثني  وباإ�رشاك 

يف هذا املجال
وح�رش هذا االجتماع االأمناء 
الداخلية  لقطاعات  العامون 
واجلماعات املحلية والتهيئة 
وال�سكان  ال�سحة  العمرانية، 
امل�ست�سفيات،  واإ�سالح 
والنقل،  العمومية  االأ�سغال 
الرتبية،  املائية،  املوارد 
التعليم  واملناجم،  ال�سناعة 
العلمي،  والبحث  العايل 
والعمران،  ال�سكن  التجارة، 
الريفية،  والتنمية  الفالحة 
والطاقات  البيئة  االت�سال، 
الدينية  ال�سوؤون  املتجددة، 

واالأوقاف، 
االأمناء  خاللها  عر�س  حيث 
الوزارية  للقطاعات  العامون 
خمتلف  امل�ساركة،   13
التدابري املتخذة واملندرجة 
التحكم  �سمان  اإطار  يف 
االأمثل يف مكافحة االأمرا�س 
املياه  طريق  عن  املتنقلة 
التاأكيد  مت  حيث  واحليوان، 
على �رشورة تعزيز العمل ما 
بني القطاعات وفق خمطط 
ي�سمح  مندمج  �سنوي  عمل 
بتن�سيق ميكانيزمات مكافحة 

هذه املخاطر واالوبئة.
خمتلف  على  بدوي  واأثنى 
املتخذة  العملية  االجراءات 
من طرف خمتلف القطاعات 
�رشورة  على  واأكّد  املعنية، 
دقيق  عمل  خمطط  �سبط 
يتم اإعداده من طرف خرباء، 
خمت�سني  باحثني  وباإ�رشاك 

منهج  وفق  املجال،  هذا  يف 
ت�ساركية  ومقاربة  علمي 
عمل  خارطة  �سبط  ق�سد 
بجميع  اأمثل  بتكفل  ت�سمح 
بتهيئة  املرتبطة  اجلوانب 
جماري الوديان وت�سيري مياه 
ومكافحة  ال�سحي  ال�رشف 

مظاهر التلوث البيئي.
وزير  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
الداخلية على �رشورة حتيني 
ذات  القانونية  املنظومة 
االأمرا�س  مبكافحة  ال�سلة 
اخت�سا�س  ح�سب  املتنقلة 
مبا  القطاعات  خمتلف 
الواقع  مع  بتكييفها  ي�سمح 
التحلي  و�رشورة  احلايل، 
التنظيم  بتطبيق  بال�رشامة 
بهما مبا  املعمول  والت�رشيع 
يكفل حماية �سحة املواطن 

التي هي فوق كل اعتبار.
اإميان لوا�س

بوزيان  االقت�سادي  اخلبري  اأعاب 
مهماه عمل ال�سفارات اجلزائرية 
باخلارج بعد اأن و�سف ن�ساطاتها 
بال�ساكنة والتي ال تقدم اأي �سيء 
حاجة  رغم  الوطني،  لالقت�ساد 
الديبلوما�سية  لدور  اجلزائر 
اأن  موؤكدا  الراهن،  الوقت  يف 
يف  التجارية  االأ�سواق  ا�ستك�ساف 
القارات اخلم�س اأ�سحى �رشوريا 

للنه�سة باالقت�ساد الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر خالل ات�سال 
باأن هناك نقطة  بالو�سط،  ربطه 
الديبلوما�سية  بدور  تتعلق  هامة 
باخلارج،  ل�سفاراتنا  االقت�سادية 
حيث اأو�سح هذه النقطة:« اعتقد 
اأنه حان الوقت كي تقوم �سفاراتنا 

واالإ�سرتاتيجية  الهامة  باأدوارها 
االأ�سواق  با�ستك�ساف  املرتبطة 
االقت�سادية«، وهذا  با�ست�رشافها 
االأ�سواق  يف  االأ�سعار  ومتابعة 
املناف�سني  وو�سعية  اخلارجية 
اإمداد اجلهاز  واال�ستثمارات، مع 
بحقائق  التنفيذي  احلكومي 
اخلارجية  واالأ�سواق  االقت�ساد 
املجموعة  جهد  يدعم  مبا 
ال�سادرات  ترقية  يف  الوطنية 

خارج املحروقات.
ذات  �سدد  اأخر  جانب  ومن 
ال�سناعات  ملف  على  امل�سدر 
اأنه  اأكد  اأين  الفالحية،  الغذائية 
الو�سية  اجلهات  على  يتوجب 
حاجة  ظل  يف  عليه  الرتكيز 

ت�ساعد  اأخرى  خليارات  اجلزائر 
خللق  املحروقات  قطاعات 
الوطني،  لالقت�ساد  ديناميكية 
حيث اأو�سح:« يجب ن�رش وتطوير 
الفالحية،  الغذائية  ال�سناعات 
لتطوير  الرئي�سي  املفتاح  الأنها 
والزراعي  الفالحي  القطاع 

باجلزائر
اإىل  مهماه  عاد  اأخر  جانب  ومن 
مت  الذي  الكولريا  وباء  مو�سوع 
الفالحية  باملواد  مبا�رشة  ربطه 
باملياه  تُ�سقى  اأنها  قيل  التي 
اجلزم  اأن  اأكد  حيث  القذرة، 
املدعي  على  يوجب  االأمر  بهذا 
وعدم  املعلومة  من  التدقيق 
كافية  حجج  دون  فيها  اخلو�س 

كل  من  املت�رشر  واأن  خا�سة، 
هذا هو املنتوج الوطني، واأ�ساف 
ذات امل�سدر:« كان على اجلميع 
التهويل دون ربط املعلومة  عدم 
وان  �سيما  وا�سحة،  مبعطيات 
على  عملت  اجلهات  بع�س 
الأ�سباب  الكولريا  ق�سية  ت�سيي�س 

جمهولة«.
ويف االأخري اأفاد ذات امل�سدر باأنه 
حان الوقت من اأجل تدخل الدولة 
لكي ت�سبط ال�سوق الداخلية وهذا 
منحها  وعدم  الفالح  مبرافقة 
التكوين  واأن  �سيما  احلرية  كامل 
الرئي�س  املرافق  يكون  اأن  يجب 

له يف عمله.
علي عزازقة



رئي�س  تكرمي  مت  املنا�سبة  وبهذه 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
�سبيل  يف  بذلها  التي  اجلهود  »نظري 
اتفاق  واإبرام  م�ستقرة  نفطية  �سوق 
ارتفاع  ت�سجيل  من  مكن  الذي   2016
اآنذاك اىل  يف االأ�سعار من 20 دوالرا 
وخل�ست  حاليا«.  دوالر   80 حوايل 
ملتابعة  امل�سرتكة  الوزارية  اللجنة 
يف  االأع�ساء  وغري  االأع�ساء  البلدان 
الذي  االجتماع  هذا  خالل  االأوبك, 
ال�سكوك  رغم  اأنه  واحدا,  يوما  دام 
�سوق  قواعد  بخ�سو�س  املت�ساعدة 
املنتجة  البلدانال25  فاإن  النفط, 
توا�سل البحث عن �سوق نفط عاملي 

»متوازن« و«م�ستقر«.
اأوبك-خارج  دول  وزراء  اأجمع  وقد 
اأوبك  خالل م�ساركتهم يف االجتماع 
احلوار  على  االبقاء  �رضورة  على 
امل�ستهلكة,  الدول  وبني  بينهم 
معتربين اأن ذلك �سي�سمح ببلوغ اأ�سعار 
كلمته  ويف  الطرفني.  اقت�ساد  تخدم 
دعا  االجتماع,  الأ�سغال  االفتتاحية 
قيطوين,  م�سطفى  الطاقة,  وزير 
النفطية  وال�سناعة  املنتجة  الدول  
وكذا امل�ستهلكني اإىل توحيد جهودهم 
مرن  انتقال  �سمان  مع  االيجابية 
لل�سوق  احلايل  التوازن  على  للحفاظ 

النفطية«.

الوزارية  للجنة  فاإن  الوزير  وح�سب 
خف�س  اتفاق  ملتابعة  امل�سرتكة 
االنتاج النفطي الأع�ساء منظمة الدول 
و�رضكاءها  »اوبك«  للنفط  امل�سدرة 
من الدول املنتجة خارج اأوبك تعك�س 
لل�سوق  يعطي  الذي   الرا�سد  احلكم 
الروؤية الالزمة واملزيد من ال�سفافية 
خا�سة على م�ستوى العر�س ال�سهري 

ِقعا«. اخلا�س ب25 بلدا ُمَوّ
وذكر امل�سوؤول االول عن قطاع الطاقة 
االوىل  االأ�سهر  اأنه خالل  اجلزائر  يف 
اأوبك- التعاون  اإعالن  تطبيق  من 
املوافقة  متت  الذي  اأوبك  خارج 
عليه من طرف 25 بلدا منتجا للنفط 
»اأّثرت بع�س ال�سكوك غري املربرة يف 
قدرتهم اجلماعية على العمل بنجاعة  
املخزون  فائ�س  من  للتخل�س 

وا�ستعادة توازن ال�سوق النفطية«.
ووزير  اأوبك  رئي�س  �رضح  جهته  من 
االإمارات  لدولة  وال�سناعة  الطاقة 
حممد  �سهيل  املتحدة,  عربية 
منظمة  لي�ست  »اأوبك  اأن  املزروعي 
باالأحرى  يتعلق  ودورها  �سيا�سية 
يف  النفطي«.و  ال�سوق  توزان  بتحقيق 
ت�رضيح لل�سحافة على هام�س اأ�سغال 
اأن  اإىل  املزروعي  اأ�سار  االجتماع 
لي�ست منظمة �سيا�سية وهي  »االأوبك 
ال�سيا�سية«,  بال�سغوطات  معنية  غري 
االأخرية  املن�سورات  اإىل  ملمحا 
ترامب  دونالد  االأمريكي  للرئي�س 
عرب التويرت, والتي طلب فيها من دول 
االأوبك رفع انتاجها واتهمها ب »الدفع 

نحو رفع م�ستمر الأ�سعار النفط ».
ويف هذا ال�ساأن, حدد الوزير االماراتي 

اىل  بالدفع  مكلفة  غري   « االأوبك  اأن 
واإمنا  النفط   اأ�سعار  خف�س  اأو  رفع 
ال�سوق«. ومن  توازن  اأجل حتقيق  من 
ال�سعودي,  الطاقة  وزير  اأكد  جانبه, 
اأن  من  واثق  باأنه  الفالح,  خالد 
البرتول  املعرو�س �سيبقى متوفرا يف 
كاف  ب�سكل  العاملية  النفطية  ال�سوق 
»االجراءات  اتخاذ  خالل  من  وذلك 

املالئمة« على املدى البعيد.
واأو�سح الفالح يف ت�رضيحات �سحفية 
باأن  االجتماع  اأ�سغال  هام�س  على 
على  توؤثر  »ال  ال�سعودية  اململكة 
يوجد  »ال  باأنه  م�سيفا  االأ�سعار«, 
حاليا«.   البرتول  انتاج  لرفع  اتفاق 
اأن  اإىل  ال�سعودي  الوزير  اأ�سار  كما 
اأ�سواق  حاليا  تعرفه  الذي  اال�ستقرار 
اال�سعار  بلوغ  مع  العاملية  النفط  
للمنتجني  م�ستوى 80 دوالر, »مر�سي 

وامل�ستهلكني« على حد  �سواء.
من جانبه, دعا وزير الطاقة الرو�سي, 
التعاون  تو�سيع  اإىل  نوفاك  األك�سندر 
بني الدول املنتجة للنفط يف منظمة 
ا�ستقرار  لتحقيق  وخارجها  اوبك 
العاملي. ال�سوق  يف  املدى  بعيد 

يف  األقاها  كلمة  يف  نوفاك  واأو�سح 
باأنه  االجتماع  اأ�سغال  افتتاح  جل�سة 
»مع اقرتاب نهاية 2018 )تاريخ انتهاء 
ال�رضوري  من  االنتاج(  خف�س  اتفاق 
�رضاكتنا  تو�سيع  يف  مليا  نفكر  اأن 
التي  اجلديدة  التحديات  ملواجهة 

نواجهها اليوم وم�ستقبال«.

دعت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
حقوق االإن�سان اإىل �رضورة فتح باب 
ق�سية  يخ�س  فيما  والتعقل  احلوار 
اإىل  اللجوء  معطوبي اجلي�س, وعدم 
اأن  خا�سة  الردعية  والطرق  العنف 
املحتجني من املعطوبني يف مرحلة 
التي  ال�سوداء  الع�رضية  احلرب 

عا�ستها اجلزائر.
اجلزائرية  الرابطة  رئي�س  طالب 
هواري  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
اجلي�س  متقاعدي  من  قدور 

املحتجني التعقل وعدم التهور كون 
اأن تبني طريقة العنف �سيوؤجج الو�سع 
ولن ياأتي باحللول, داعيا اإىل �رضورة 
الق�سية  مبعاجلة  احلوار  لغة  تبني 
املواجهات  �سلمية  وعو�س  بطرق 
وعدم  حقه  حق  ذي  كل  واإعطاء 
خا�سة  الردعية  الطرق  اإىل  اللجوء 
واأن معظم املحتجني من املعطوبني 
التي  ال�سوداء  الع�رضية  مرحلة  يف 
الرابطة  وذكرت  اجلزائر  عا�ستها 
ومعطوبي  متقاعدي  مبطالب 

 6 حوايل  عددهم  البالغ  اجلي�س 
اآالف �سخ�س, حيث اأن مطالبهم من 
اإجتماعية  مطالب  اأغلبها  احلكومة 
املعا�س  يف  النظر  اإعادة  بينها  من 
العجز, تعديل  منحة  وتوحيد 
املعا�سات  قانون  من   76 املادة 
يت�سنى  حتى  وتكييفها  الع�سكرية 
من  اال�ستفادة  املتقاعدين  لكل 
التعوي�سات عن االأمرا�س املوروثة, 
االإرهاب  مكافحة  منحة  ي�ستحداث 
احلرب  يف  �ساركوا  للذين  بالن�سبة 

من  اال�ستفادة  االإرهاب, وكذا  �سد 
كل املزايا والتحفيزات التي ي�ستفيد 
منها املحارب, باالإ�سافة اإىل مطلب 

احلق يف ال�سكن .
للدفاع  الرابطة اجلزائرية  اأفادت  و 
عن  تتابع  اأنها  االإن�سان  حقوق  عن 
االعت�سامات  حدة  ت�ساعد  قرب 
اأن  م�سرية  معها,  التعاطي  وطريقة 
التوا�سل  يف  املتداولة  الفيديوهات 
ت�ساعدت  العملية  االإجتماعي  باأن 

حلد االإ�ستباكات.

يونعامة  اجليالين  جامعة  طلبة  دعا 
بخمي�س مليانة الو�ساية اإىل �رضورة 
عام  حتقيق  فتح  اأجل  من  التدخل 
مل  التي   2017 ميزانية  بخ�سو�س 
رغم  �سيء  اأي  ورائها  من  يُنجز 
طريقة  نددوا  حني  يف  �سخامتها, 
بعدما  معهم  اجلامعة  اإدارة  تعامل 
وراحت  معهم  احلوار  اأبواب  اأغلقت 
العديد منهم عن طريق تهم  تق�سي 

ال اأ�سا�س لها, بح�سبهم.
حتوز  االأحرار  للطلبة  بيان  واأو�سح 
»الو�سط« على ن�سخة منه, باأنه بات 
ميزانية  يف  حتقيق  فتح  �رضوريا 
مليار   200 الـ  جتاوزت  التي   2017
يتغري  مل  اجلامعة  حني  يف  �سنتيم 
امل�سدر  قال  حيث  �سيء,  اأي  فيها 
ذاته:« اجلامعة اليوم تفتقد الأب�سط 

مياه  دورات  م�سلى,  غياب  االأ�سياء 
وقاعات  كرا�سي  �ساحلة,  غري 
�سيارات  حظرية  غياب  مهرتئة, 
اخلرجات  انعدام  ن�سيان  ودون 
ذات  ويف  التق�سف«,  بحجة  العلمية 
االأحرار  الطلبة  طالب  ال�سياق 
ب�رضورة التحقيق يف م�رضوع ترميم 
هذه  اأن  اخلا�سة  اللغات  ملحقات 
االأخرية تفتقد الأدنى �رضوط احلياة, 
وحتى  واالأمن  التدفئة  غياب  ب�سبب 
املطعم, رغم توفري ميزانية �سخمة 

لهذا امل�رضوع.
الطلبة  بيان  اأكد  اآخر  �سياق  ويف 
تعر�سوا  الطلبة  بع�س  اأن  االأحرار 
اإدارة  قبل  من  جائرة  لقرارات 
تلك  اإلغاء  يوجب  ما  اجلامعة, 
بالظاملة,  ُو�سفت  التي  القرارات 

بانعدام  ذات  الوقت  يف  منددين 
النظافة يف اجلامعة وم�سكل دخول 
الغرباء وقطاع الطرق لالعتداء على 
الطلبة والطالبات بتواطئ من اأعوان 
حد  بو�سع  مطالبني  اجلامعة  اأمن 

ملثل هكذا ظاهرة.
باالعتداء  الطلبة  ندد  ذاته  امل�سدر 
الطلبة  على  اجلامعة  اأمن  اأعوان 
رئي�س  من  بتحري�س  املحتجني 
اجلامعة ح�سب قولهم – اأعوان اأمن 
للطلبة  كبرية  اإهانة  يف  اجلامعة- 
حيث اأ�ساف البيان:« رغم اأن الدولة 
لغة  اإىل  تدعو  ما  دائما  اجلزائرية 
احلوار اإال اأن رئا�سة اجلامعة ف�سلت 
يتوجب  لهذا  هذا,  على  العنف 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  على 
الق�سية  يف  حتقيق  فتح  العلمي 

مع  الالزمة«,  االإجراءات  واتخاذ 
نيابة  بح�سيلة  خا�س  حتقيق  فتح 
مديرية اجلامعة املكلفة بالعالقات 
ال  ن�ساطاتها  حجم  حيث  اخلارجية 
واالأدبي  املايل  التقرير  مع  يتنا�سب 

وامل�رضح به يف جمل�س االإدارة.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن طلبة جامعة 
مليانة  بخمي�س  بونعامة  اجلياليل 
كان  ملا  م�سابه  اإ�رضاب  يف  دخلوا 
الفارطة,  ال�سنوات  خالل  يحدث 
اأبواب  اإدارة اجلامعة  اأن غلقت  بعد 
الراغبني يف  اأمام كل الطلبة  احلوار 
التي  امليزانية  يخ�س  حتقيق  فتح 
كانت  واأنها  �سيما  منها  ا�ستفادت 
منها  يرجى  كان  مل�ساريع  موجهة 

خلق متنف�س لها.
علي عزازقة  

اجتماع اأوبك-خارج اأوبك باجلزائر: 

رابطة حق�ق الإن�سان ت�ؤكد:

و�سط غياب تام مل�ساريع التهيئة:

م٫�س

جتديد التاأكيد على اإرادة �ضمان 
ا�ضتقرار �ضوق النفط 

البد من فتح اأبواب احلوار مع متقاعدي اجلي�ش 

طلبة اجلياليل بونعامة ينتف�ضون �ضد »الف�ضاد«
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 مطالب بتبني املطالب الجتماعية

 اأو ت�سعيد الحتجاج

متقاعدو اجلي�ش يعودون اإىل تنظيم 
امل�ضريات واالحتجاجات

 الربنت بـ 80 دولرا ه� �سعر 
منا�سب، ولد قدور:

 االجتماع العا�ضر لدول االأوبك 
�ضاهم يف ا�ضتقرار اأ�ضعار النفط 

تنظيم  اإىل  اجلي�س  متقاعدو  عاد 
ال�سمت  اإىل  تنديدا  امل�سريات 
والتجاهل من قبل امل�سالح املعنية يف 
االجتماعية  املطالب  اإىل  االإ�ستجابة 
خرق  من  حيث متكنوا  املرفوعة, 
حو�س  يف  عليهم  املفرو�س  احل�سار 
املخفي منذ اأيام وتنظيم م�سرية على 

م�ستوى الطريق املوؤدي للعا�سمة.
املتقاعدين  الع�سكريني  خرج املئات 
مطالبني  م�سريات  يف  اجلي�س  من 
االإجتماعية,  مطالبهم  تبني  ب�رضورة 
وت�سببت امل�سرية املنظمة من قبلهم 
خ�سو�سا عرب  الطرق  معظم  غلق  يف 
من  واأي�سا  براقي,  بودواو  حمور 
زرالدة,  باجتاه  العا�سمة  اجلزائر 
احل�سار  خرق  من  متكنوا  ما  بعد 
املخفي  حو�س  يف  عليهم  املفرو�س 
يف  املرور  حركة  وتاأثرت  اأيام,  منذ 
وجد  حيث  وغربها,  العا�سمة  و�سط 
داخل  حمتجزين  اأنف�سهم  ال�سائقون 
الطريق  من  نقاط  �سياراتهم يف عدة 
االإجراءات  ب�سب  عكنون  بنب  ال�رضيع 
ت�سلل  امل�سددة ملنع عمليات  االأمنية 

للمحتجني.
متقاعدي  مطالب  اأغلب  وتتمثل 
املعا�س  يف  النظر  اإعادة  يف  اجلي�س 
العجز, تعديل  منحة  وتوحيد 
املعا�سات  قانون  من   76 املادة 
يت�سنى  حتى  وتكييفها  الع�سكرية 
من  اال�ستفادة  املتقاعدين  لكل 
املوروثة,  االأمرا�س  عن  التعوي�سات 
االإرهاب  مكافحة  منحة  اإ�ستحداث 

احلرب  يف  �ساركوا  للذين  بالن�سبة 
من  اال�ستفادة  االإرهاب, وكذا  �سد 
ي�ستفيد  التي  والتحفيزات  كل املزايا 
منها املحارب, باالإ�سافة اإىل مطلب 

احلق يف ال�سكن.
 

اجلمعية ال�طنية 
ملتقاعدي اجلي�س تدع� 

للتعقل 

من جهته دعا رئي�س اجلمعية الوطنية 
ال�سعبي,  الوطني  اجلي�س  ملتقاعدي 
تامر غ�سبان, اليوم االثنني, املحتجني 
باجلزائر  بالرغاية  املعت�سمني 
العا�سمة اإىل تغليب العقل ولغة احلوار 

حلل م�ساكلهم وان�سغاالتهم.
انه  لواأج  ت�رضيح  يف  غ�سبان  وقال 
»حتكيم  املحتجني  هوؤالء  على  يتعني 
»فتح  اىل  داعيا  احلوار«,  ولغة  العقل 
مع  دائمة  وتوا�سل  حوار  قنوات 
حوايل  منذ  �رضعت  التي  الفئة«  هذه 
وبعد  احتجاجية.  حركة  يف  اأ�سبوع 
املحتجني  بني  من  اأن  اإىل  لفت  اأن 
اجلي�س  من  »م�سطوبني  هناك 
الوطني ال�سعبي« اأعرب عن ا�ستعداد 
املنظمة لالإ�سهام يف حل م�ساكل هذه 
الفئة, الفتا اىل اأن اأغلبية املتقاعدين 
مغالطات  بفعل  »خرجوا  املحتجني 
يف  تفيدهم  لن  املنظمة  اأن  فحواها 

�سيء«.
اإميان ل�ا�س 

الوطنية  لل�رضكة  العام  اعترب املدير 
قدور  ولد  املوؤمن  عبد  للمحروقات 
كان  االأوبك  لدول  العا�رض  اجتماع  اأن 
اأ�سعار  ا�ستقرار  يف  و�ساهم  ناجحا 
االأهم اأال  حقق  اأنه  م�سريا  النفط, 

وهو التوازن يف ال�سوق النفطية.
ملجمع  العام  املدير  الرئي�س  اأفاد 
قدور  ولد  املومن  عبد  �سونطراك 
جممع  �سحفية  مبقر  ندوة  خالل 
االأوبك  اجتماع  اأن  البرتولية  ال�رضكة 
االأمور  �سيجعل  باجلزائر  اأم�س 

�سعر  اأن  معتربا  الدول,  بني  م�ستقرة 
من  منا�سب  للربميل   70-80 دوالر 

اأجل الق�ستثمار  بالن�سبة للجميع,
مو�سحا اأنه ملا انخف�س ال�سعر �سابقا 
بع�س  دخلت  دوالر   40 مادون  اإىل 
الدول يف اأزمات اقت�سادية ب�سبب بناء 
ميزانيتها على اأ�سعار مرتفعة للبرتول, 
م�سريا يف ذات ال�سدد اأن هذا ال�سعر 
�سي�سمح بو�سع خمطط ا�ستثمار على 

مدى 10 �سنوات م�ستقبال
اإميان ل�ا�س 

�سكل الجتماع العا�سر للجنة ال�زارية امل�سرتكة ملتابعة اتفاق خف�س النتاج النفطي لأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط 
»اوبك« و�سركاءها من الدول املنتجة خارج اأوبك الذي اختتم اأم�س الأحد فر�سة لتجدد التاأكيد على اإرادة املجم�عتني يف 

�سمان ا�ستقرار �س�ق اخلام خدمة لالقت�ساد العاملي.
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اأوهماه مب�ساعفة املبلغ عن طريق 

حتويله للعملة ال�سعبة

�إفريقيان ين�سبان على 
عامل بور�سة بناء مببلغ 

90 مليون �سنتيم
لعملية  العا�صمة  اإبراهيم غرب  بدايل  بناء  بور�صة  تعر�ض عامل 
اإحتيالية يف مبلغ 90 مليون �صنتيم على يد عاملني معه يف ذات 
املبلغ  م�صاعفة  على  اأوهماه  اإفريقيان  رعيتان  وهما  الور�صة 

�صالف الذكر بعد حتويله لعملة الأورو .
ليمثل الرعيتان اأمام هيئة حمكمة بئر مراد راي�ض بالعا�صمة بناءا 
على ال�صكوى التي قيدها  ال�صحية اأمام م�صالح الأمن، والتي جاء 
يف فحواها اأنه تعرف على املتهمني بحكم عمله بور�صة البناء اأين 
توطدت العالقة بينهم خالل �صاعات العمل وعر�صا عليه �صفقة 
ال�صعبة  للعملة  الوطنية  بالعملة  مايل  مبلغ  حتويل  وهي  مغرية 
بهما  ثقته  و  وبحكم طمعه  جهد  اأدنى  دون  م�صاعفته  وبالتايل 
على  بع�ض  زيادة  مدخراته  من  �صنتيم  مليون   90 مبلغ  منحهما 
النقود التي اقرت�صها من بع�ض معارفه، وبعد مرور بع�ض الوقت 
وحلول اأجل اإ�صتالمه لالأموال وب�صبب متاطل املتهمني يف تنفيذ 
ال�صكوك،  فتوجه  بع�ض  لأمرهما  وراودته  اإرتاب  وعودهما 
ملركز الأمن وقام ب�رسد الوقائع وبعد خطة حمكمة ر�صمتها لهما 
متلب�صان  عليهما  القب�ض  اإلقاء  ال�صحية مت  الأمن مبعية  م�صالح 
مع  للتزوير  مهيئة  ورقية  ق�صا�صات  و  غريبة  م�صاحيق  بحيازة 
مت  التزوير والإحتيال  عمليات  يف  امل�صتعملة  املعدات  بع�ض 
من  اإذن  على  بناءا  تفتي�صه  بعد  منزلهما  داخل  عليها  العثور 
وكيل اجلمهورية، ليتم بذلك حتويلهما على حمكمة احلال بجرم 
غري  والقامة  النقود  لتزوير  مواد  وحيازة  والحتيال  الن�صب 
ال�رسعية، حيث نفيا خالل مواجهتهما لهيئة املحكمة ما ن�صب 
لهما من وقائع و ك�صفا على ل�صان املرتجم اأنهما مل ين�صبا على 
والدليل على ذلك غيابه  واأن ت�رسيحاته حم�ض افرتاء  ال�صحية 

عن جل�صة املحاكمة.
 من جهته اأحد املتهمن اعرتف باقامتهما داخل الوطن بطريقة 
لالأرا�صي  ت�صلل  باأنه  واأكد  الوطني  الرتاب  على  �رسعية  غري 
الوطنية عرب احلدود الربية اجلنوبية للبحث عن العمل والأمان، 
ليطالب بذلك من جهته ممثل احلق العام توقيع عقوبة عام حب�صا 

نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 األف دج .
ل/منرية

بعدة واليات

حجز �أزيد من 4 كلغ 
من �لكيف و�أكرث من 

2000 قر�س مهلو�س 
املعالج   الكيف  من  غرام  و85  كيلو   4 من حجز  ال�رسطة  قوات  متكنت 
حجز  وكذا  العا�صمة  واجلزائر  البواقي  واأم  بلعبا�ض  �صيدي  من  بكل 
2116 قر�ض مهلو�ض بوليتي وهران واأم البواقي مع توقيف 8 اأ�صخا�ض 
اأفاد به  م�صتبه فيهم وذلك اطار مكافحة الجتار باملخدرات، ح�صبما 
قوات  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح  الوطني.  لالأمن  العامة   للمديرية  بيان 
غرام  و709  كلغ   3 حجز  من  متكنت  بلعبا�ض  �صيدي  بولية  ال�رسطة 
م�صتبه  �صخ�صني  توقيف  مع  للرتويج  موجهة  كانت  املعالج  الكيف  من 
م�صالح  اىل  وردت  موؤكدة  معلومات  اإثر  العملية  هذه  متت  حيث  فيما 
الأمن  قوات  العا�صمة متكنت  واجلزائر  البواقي  اأم  وبوليتي  ال�رسطة. 
املعالج خالل  الكيف  من  و376 غرام  مهلو�ض  قر�ض    1562 من حجز 
اليومني املا�صيني وتوقيف 4 ا�صخا�ض م�صتبه فيهم وتقدميهم اأمام وكيل 
اجلمهورية. اأما بولية وهران فقد حجز قوات ال�رسطة 554 قر�ض من 
املوؤثرات العقلية وكمية من الكيف املعالج مع توقيف �صخ�صني م�صتبه 

فيهما يف حالة تلب�ض.

اإحباط حماولة تهريبهم 

�لقب�س على �سينيني ي�سطادون 
�لقردة بني �لبويرة وتيزي وزو

ولية  يف  ووا�صيف  تيكجدة  منطقة  �صكان  اأم�ض  اأول  فجر  كلل   
رعايا �صينيون  كان  قردة،  تهريب  اإحباط حماولة  وزو من  تيزي 
ال�رسيط  عرب  وقتلها  ا�صطيادها  مت  اأن  بعد  تهريبها  ب�صدد 
بتوقيف  الكمني  كلل  وقد  والبويرة  وزو  تيزي  بني  احلدودي 
املعنيني وحجز القردة من خمتلف الأنواع ومن اجلن�صني والتي 
تعي�ض يف غابات  تيزي وزو والبويرة كانت حمملة على منت �صيارة 
وذلك مبدخل مدينة وا�صيف وقد �صارعت اأجهزة الأمن اإىل فتح 
حتقيق معمق، مع حجز القردة، وال�صيارة امل�صتعملة، يف انتظار 

مثول املعنيني اأمام ال�صلطة الق�صائية املخت�صة اإقليميا.
ح- كرمي 

رئي�ض جمعية  اأم�ض  اأكد 
والتبادل  الت�صامن  املهاجرين 
»ام�صاد«  التنمية  اأجل  من 
خ�صه  حوار  يف  كاب�ض  جياليل 
اأح�صت  جمعيته  »اأن  لـ«الو�صط 
من  معظمهم  مهاجرا   250
فرن�صا يرغبون يف ال�صتثمار يف 
اجلزائر و بالتحديد ولية تيزي 
وزو واأنهم يبحثون على الفر�ض 
مب�صقط  اأموالهم  ل�صتثمار 

راأ�صهم.
العدد  هذا  اأن  واأكد  املتحدث 
رغم انه قليل لكنه ميثل املغرتبني 
حال  يف  لرتفاع  مر�صح  وهو 

هده  حيث  الت�صالت  جتديد 
الالزمة  الإمكانيات  لهم  الفئة 
منها  املادية  خا�صة  لال�صتثمار 
لتج�صيد  اخل�صائ�ض   كل  لهم  و 
التي  الهامة  امل�صاريع  خمتلف 
منا�صب  بخلق  بح�صبه  ت�صتمح 
ال�صباب  لفئة  باجلزائر  عمل 
وجود  اإىل  م�صريا  البطال 
العديد من امل�صاريع التي تنظر 
الواقع  ار�ض  على  التج�صيد 
مع  التن�صيق  �صوى  تنتظر  ل  و 
لتتعاون  العمومية  ال�صلطات 
ان  معتربا  الفئة  هذه  مع  اأكرث 
فرن�صا  للمهاجرين  من  فر�صة 
ت�صمح  روابط  خلق  اجل  من 
جاوؤوا  التي  امل�صاريع  بتحقيق 

بها من اجل فر�ض قواعد عمل 
بني  للتعاون  ج�رس  ببناء  ت�صمح 
و  الأ�صلي،  الوطن  و  املغربني 
معه  حمل  انه  املتحدث  ك�صف 
يف  خا�صة  امل�صاريع  من  عددا 
م�رسوع  مثل  البيئي  املجال 
اإعادة حتويل اأو ر�صكلة النفايات 
احد  به  جاء  الذي  املنزلية 
اإطارا  و�صع  الذي  و  املغرتبني 
من  ينطلق  للم�رسوع،  نظريا 
الداعية  التح�صي�صية  احلمالت 
ب�رسورة اعتماد �صيغة الفرز يف 
اأوعية  وو�صع  املنزلية  النفايات 
اإن�صاء  كذلك  و  لذلك  مالئمة 
النفايات،  لتحويل هذه  موؤ�ص�صة 
اإ�رساك  ينتظر  و هذا امل�رسوع 

امل�صوؤولني املحليني و املتابعة 
على  اجل جت�صيده  من  الالزمة 
قاله  ما  ح�صب  الواقع،  ار�ض 
يهدف  و  امل�رسوع،  �صاحب 
العديد  جمع  الذي  اللقاء  هذا 
و  الإدارة  من  الفاعلني  من 
الآليات  بحث  اىل  اجلمعيات، 
جمال  يف  الدولة  و�صعتها  التي 
امل�صغرة  املوؤ�ص�صات  خلق 
القنوات  اإحدى  تعترب  التي  و 
ت�صجيع  اجل  من  الفعالة 
جتدر  و  املغرتبني،  ا�صتثمارات 
الإ�صارة ان ولية تيزي وزو تعترب 
ن�صبة  لها  التي  الوليات  من بني 
يف  خا�صة  املغرتبني  من  كبرية 

فرن�صا.

ح- كرمي

حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
اأم�ض بتوقيع  بئر مراد راي�ض بالعا�صمة 
بقيمة  نافذا وغرامة  عقوبة عام حب�صا 
األف دج يف حق فتاة حامل تبلغ من   50
العمر 19 �صنة بعد توقيفها وهي متلب�صة 
من  كمية  وبحوزتها  احلافالت  مبحطة 
مبجرد  ابتالعها  حاولت  املخدرات 
الأخذ  دون  الأمن  مل�صالح  م�صاهدتها 
للجنني  ال�صحية  احلالة  الإعتبار  بعني 

باأح�صائها .

هذا وقد جرى توقيف املتهمة امل�صبوقة 
بعدة ق�صايا من بينها ال�رسقة التي اأدينت 
نافذا  حب�صا  �صهرا   18 بعقوبة  لأجلها 
الأمن  الفارط، حني مرت م�صالح  العام 
ولحظت  عكنون  بن  منطقة  ب�صواحي 
هناك  احلافالت  حمطة  م�صتوى  على 
حركة غريبة لفتاة حتاول اإبتالع �صيء ما 
ومبجرد  الأمن  ل�صيارة  م�صاهدتها  لدى 
اليدوية  حقيبتها  وانتزاع  منها  اقرتابها 
ب�صعوبة �صديدة مت العثور على كمية من 

وهي  باإحكام  كانت خمباأة  املخدرات 
لتفادي  ابتالعها  حاولت  التي  الكمية 
مركز  على  حتويلها  ومبجرد  توقيفها، 
اأنها  ك�صفت  التحريات  الأمن ل�صتكمال 
حامل يف �صهرها الأول وي�صتحيل عليها 
املخدرات  وبالأخ�ض  مادة  اأي  اإبتالع 
الت�رسيحات  وهي  امل�صابهة،  والأدوية 
التي مت�صكت بها خالل مواجهتها لهيئة 
املوؤقت،  احلب�ض  رهن  املحكمة وهي 
امل�صبوطة  الكمية  اأن  �رسحت  حيث 

بحوزتها تخ�ض �صقيقتها التي تعاين من 
با�صتحالة  مت�صكت  كما  نف�صي،  مر�ض 
اأنها  بحكم  املواد  لتلك  ا�صتهالكها 
م�صموح  وغري  الأوىل  ال�صهور  يف  حامل 
وتطالب  الأدوية،  من  نوع  اأي  تناول  لها 
بالرباءة  باإفادتها  ت�رسيحاتها  نهاية  يف 
�صوابقها  ل�صحيفة  النظر  دون  التامة 
املحكمة  تقرر  اأن  قبل  احلافلة  العدلية 

تاأجيل النطق باحلكم جلل�صات لحقة .
ل/منرية

احلديدية  ال�صكة  خط  م�رسوع  ا�صتالم  يرتقب 
امل�رسية  ومدينة  البي�ض  ولية  بني  الرابط 
عنه،  ك�صف  ح�صبما   2020 اآفاق  يف  )النعامة( 
والنقل  العمومية  الأ�صغال  وزير  بالبي�ض  اأم�ض، 
زيارة  خالل  زعالن  واأبرز  زعالن.  الغني  عبد 
ا�صرتاتيجية  اأن  البي�ض  ولية  اإىل  تفقدية 
النقل  و�صائل  تنويع  تعمل على  الوزارية  دائرته 
للنهو�ض  الوطن  وليات  خمتلف  بني  والربط 
خط  م�رسوع  اأن  مربزا  القطاعات،  مبختلف 
ال�صكة احلديدية الرابط بني البي�ض وامل�رسية 
على طول 130 كلم ذو اأهمية »بالغة«، علما اأن 
ال�صطر الأكرب منه مير عرب تراب ولية البي�ض 

واملقدر ب95 كلم.
اأهمية  يكت�صي  اخلط  هذا  اأن  الوزير  واأ�صاف 
كبرية فهو يربط ولية البي�ض بوليات ال�صمال 
واجلنوب عرب حمطة امل�رسية التي مير عربها 
ووفقا  ب�صار.   - وهران  احلديدية  ال�صكة  خط 

للمجمع امل�رسف على امل�رسوع واملتكون من 
تقدم  ن�صبة   بلغت  فقد  عمومية  �رسكات  �صبع 
الأ�صغال 55 باملائة حيث مت النتهاء من اإجناز 
21 من�صاأة فنية )ج�صور( لتبقى 6 من�صاآت اأخرى 
مايل  له غالف  ر�صد  الذي  امل�رسوع  هذا  من 
اأ�رسفت  قدر ب46 مليار دج قيد الإجناز. كما 
احلديدية  ال�صكة  م�صار  اأر�صية  ت�صطيح  عملية 
على النتهاء لتنطلق بعدها عملية و�صع ال�صكة 
ال�صوئية.  الإ�صارات  وكذا  امل�صار  طول  عرب 
على  القائمني  باملنا�صبة  الوزير  دعا  وقد 
عملية  يف  النطالق  يف  الإ�رساع  اإىل  امل�رسوع 
اإجناز حمطتي القطار بكل من مدينتي البي�ض 
ا�صتالم  فور  جاهزتني  تكونا  حتى  وتو�صمولني 
النطالق يف  ك�صف زعالن عن  كما  امل�رسوع. 
ال�صكة  اخلا�صة مب�رسوع خط  الدرا�صة  اأ�صغال 
احلديدية الرابط بني البي�ض و�صعيدة وكذا خط 
البي�ض-اجللفة مرورا مبدينة اأفلو التابعة لولية 

ق�صوى«.  »اأهمية  يكت�صيان  واللذين  الأغواط 
حتويل  اأن  اإىل  الوزير  اأ�صار  اأخرى  جهة  ومن 
بلديتي  بني  الرابط   6 رقم  الوطني  الطريق 
 6 رقم  الوطني  الطريق  وكذا  واخليرث  بوقطب 
 150 حوايل  طول  على  وبوقطب  البي�ض  بني  اأ 
كلم اىل طريق مزدوج يعد من اأولويات القطاع 
�صيتم  حيث  املحور  هذا  اأهمية  اإىل  بالنظر 
مراحل  عرب  الطريق  هذا  اإجناز  يف  النطالق 
وذلك ح�صب الو�صعية املالية للبالد. ويف نف�ض 
مايل  مبلغ  تخ�صي�ض  عن  الوزير  اأعلن  ال�صياق 
وتهيئة  ل�صيانة  دج  مليون   400 يقدر ب  اإ�صايف 
�صبكة الطرقات املهرتئة بولية البي�ض ي�صاف 
اإىل 1مليار دج الذي مت ر�صده هذه ال�صنة للولية 
على  زعالن  اأ�رسف  كما  الطرقات.  ل�صيانة 
تد�صني اأ�صغال تو�صعة مدرج مطار البي�ض على 
طول 600 مرت بالإ�صمنت امل�صلّح علما اأن طول 
ي�صمن  املطار  اأن  كما  ب3كلم،  يقدر  املدرج 

حاليا رحلة واحدة تابعة ل�رسكة طا�صيلي تربط 
الوزير  وقام  العا�صمة.  واجلزائر  البي�ض  بني 
اأي�صا بتد�صني ثالث من�صاآت فنية مبنطقة وادي 
الوديان )بلدية بوعالم( عرب الطريق الوطني 47 
هذه  اأن  علما  الأغواط،  و  البي�ض  بني  الرابط 
املن�صاآت تكت�صي اأهمية بالغة وفقا لل�رسوحات 
املقدمة للوزير كونها تقطع ثالثة اأودية طاملا 
يف  خا�صة  املواطنني  تنقل  اأمام  عائقا  �صكلت 
البلدي  الطريق  تد�صني  مت  كما  ال�صتاء.  ف�صل 
دير  وقرية  طيفور  �صيدي  بلدية  بني  الرابط 
عن  العزلة  لفك  كلم   8 طول  على  احل�صيان 
العمومية  الأ�صغال  وزير  ويوا�صل  القرية.  هذه 
�صيعاين  حيث  البي�ض  ولية  اإىل  زيارته  والنقل 
الذي  اجلديد  الطريق  م�رسوع  امل�صاء  يف  
التابعة   تاجرونة  ببلدية  طيفور  �صيدي  يربط 
لولية الأغواط، بالإ�صافة اإىل تد�صني عدد من 

املن�صاآت الفنية.)

م�سبوقة بعدة ق�سايا اآخرها ال�سرقة يف2017

وزير النقل يوؤكد:

�سيدة حامل حتاول �بتالع �ملخدر�ت خمافة توقيفها 

��ستالم م�سروع خط �ل�سكة �حلديدية �لبي�س-�مل�سرية �آفاق 2020 

رئي�س جمعية »اأم�ساد« للو�سط:

250 مهاجر� �أبدو� ��ستعد�دهم لال�ستثمار يف منطقة �لقبائل
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حي  قاطني  من  الع�رشات  دق 
يف  ورقلة  مدينة  بو�سط  بوغفالة 
»الو�سط«  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
ا�ستمرار  ب�سبب  اخلطر  ناقو�س 
املياه  �سعود  ظاهرة  مع�سلة 
زاد  ومما  الأر�س،  على  القذرة 
الديوان  عجز  ح�سبهم  بلة  الطني 
حما�رشة  يف  للتطهر  الوطني 
امل�سكلة القائم وهو ما بات يهدد 
بال�ساكنة  �سحية  اأ�رشار  باإحلاق 
اجللدي  الطفح  غرار  على 
�سدد  حيث  اجللدية،  والل�سامنيا 
�رشورة  على  املتحدثني  ذات 
على  الأول  امل�سوؤول  تدخل 
اأجل  بالولية من  التنفيذية  الهيئة 
ا�ستثنائي  عمل  خمطط  �سبط 
الوقت  نف�س  يف  وا�ستعجايل 
تقدمي  وتفادي  الو�سع  لإحتواء 
يف  موؤكدين   ، ال�سحايا  من  قافلة 
الرتقيعية  احللول  اأن  ال�سدد  ذات 
غزارة  عن  نفعا  جتدي  تعد  مل 
حتا�رش  اأ�سبحت  التي  املياه 
احلي  �سوارع  وخمارج  مداخل 

ال�سعبي ال�سالف الذكر .
من جهة ثانية فقد طالب �سكان 
العليا  ال�سلطات  املذكور  احلي 
بالبالد وعلى راأ�سها الوزير الأول 
املائية  واملوارد  الري  ووزير 

واجلماعات  الداخلية  ووزير 
جلنة  اإيفاد  ب�رشورة  املحلية 
حتقيق يف القريب العاجل للوقوف 
على حجم التجاوزات واخلروقات 
املقرتفة يف حق الإن�سانية ب�سبب 
التلوث املتوا�سل للمحيط البيئي 
اخل�سو�س  وجه  على  باحلي 

وعا�سمة الولية عموما .
طالبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل  
احتجاجية  وعرائ�س  �سكاوى 
موقعة من طرف عديد اجلمعيات 

البيئي  بال�ساأن  املهتمة  املحلية 
فتح  ب�رشورة  بالولية،  وال�سحي 
م�سري  لك�سف  م�ستعجل  حتقيق 
�سنتيم  مليار   4700 من  اأكرث 
الأخرية  ال�سنوات  يف  املر�سودة 
ال�رشف  �سبكات  تاأهيل  لإعادة 
مع  والرئي�سية  الفرعية  ال�سحي 
ال�سوداء  النقاط  على  الق�ساء 
على  خطر  ت�سكل  اأ�سبحت  التي 

يوميات ال�ساكنة .
بالولية  الأول  الرجل  اأن  ومعلوم 

ت�رشيحات  يف  اأعلن  قد  كان 
بامل�سكل  التكفل  اأن  له،  �سابقة 
على  الق�ساء  يف  املتمثل  القائم 
امل�ستعملة  املياه  �سعود  ظاهرة 
عمله  اأولويات  بني  من  يعترب 
دوائر  جميع  مع  بالتن�سيق  وذلك 
خالل  من  املعنية  الخت�سا�س 
ومتابعة  عمل  جلان  ت�سكيل 
باإعادة  املعنية  النقاط  لتحديد 
من  املزيد  تفعيل  مع  التاأهيل 

اأدوات الرقابة واملتابعة .

الريا�سة  م�سلحة  رئي�س  اأ�سبح 
والريا�سة  ال�سباب  قطاع  مبديرية 
على  كبريا  عبئا  ي�سكل   ، بورقلة 
الو�سية  الوزارة  عمل  ا�سرتاتيجة 
ب�سبب  الولية  وايل  وتوجيهات 
مع  املر�سية  بالعطل  الدائم  حتججه 
ناهيك عن  ريا�سي،  مو�سم  كل  بداية 
على  بالت�سوي�س  تتهمه  �سكاوى  ورود 

منهجية عمل املديرية املذكورة .
ك�سفت م�سادر مطلعة ليومية »الو�سط 
» اأن رئي�س م�سلحة الريا�سة مبديرية 
يعترب  بورقلة  والريا�سة  ال�سباب 
احللقة املفقودة  يف معادلة و�سع اليد 
الذي  القطاع  بواقع  للنهو�س  اليد  يف 
يئن حتت وطاأة ت�رشيب �سائعات عادة 
وعلى  القطاع  اإطارات  ت�ستهدف  ما 
وهو  للقطاع،  الولئي  املدير  راأ�سهم 
الأمر الذي ل يتما�سى مع ا�سرتاتيجة 
عمل الوزارة الو�سية وتوجيهات وايل 
جالوي  القادر  عبد  بورقلة  الولية 
جهود  تكاتف  �رشورة  اإىل  الرامية 
الريا�سية  املن�ساآت  لتج�سيد  اجلميع 
الجناز  املوجودة يف طور  وال�سبانية 
بهدف التكفل التام باإن�سغالت الأ�رشة 

الريا�سية و ال�سبانية .
من جهة ثانية اتهمت �سكاوى وعرائ�س 
ال�سباب  لوزير  مرفوعة  احتجاجية 
بالت�سوي�س  امل�سوؤول  ذات  والريا�سة 
بطريقة مبا�رشة اأو باأخرى على مدير 
الرتويج  من خالل  والريا�سة  ال�سباب 
مواقع  تناقلتها  ما  عادة  ل�سائعات  

التوا�سل الجتماعي.
ذات  طالبت  فقد  مت�سل   �سياق  ويف 
تو�سيحات  تقدمي  ب�رشورة  ال�سكاوى 

الريا�سة   م�سلحة  رئي�س  حول متادي 
اأن  رغم  املر�سية  العطل  اأخذ  يف 
ل�سنة  اجلديد  الريا�سي  املو�سم 
2019/2018 مل مير على دخوله �سوى 

اأ�سبوعني فقط .
الريا�سة  م�سلحة  رئي�س  اأن  ومعلوم 
املتابعة  يف  الأ�سا�سي  دوره  يتمحور 
الفرق  احتياجات  تلبية  على  وال�سهر 
ال�سغرى  للفئات  كان  كما   ، الريا�سية 
اأن  حيث   التهمي�س،  هذا  من  احليز 
تلعب  ل  ال�سغرى  الفئات  بطولت 
برزنامة  املدر�سية  العطل  يف  اإل 
ميلك  املعني  ان  رغم  مرتاكمة، 
هذا  مباريات  لربجمة  احللول  كافة  
مواعيدها  يف  املباريات  من  النوع 
وباتت  الأهم  ترك  حيث  الر�سمية، 
الدكتوراه  ل�سهادة  بامتالكه  يتحجج 

يف الريا�سة.
اإىل جانب ذلك قامت يومية »الو�سط » 
بزيارة ملقر مديرية ال�سباب والريا�سة 
الريا�سة  رئي�س م�سلحة  راأي  ملعرفة 
باأنه  اإبالغنا  مت  اإلاأنه  املو�سوع  يف 
لأخذ  منا  و�سعيا   ، مر�سية  يف عطلة 
هاتفيا  باملعني  الإت�سال  راأيه حاولنا 
كلها  الينا  امل�سلمة  اأرقامه  اأن  اإل 
خارج نطاق التغطية .  جدير بالذكر 
بورقلة  والريا�سة  ال�سباب  مدير  ان 
بوبكر �ستحونة ، عادة ما يجد نف�سه 
اخلربة  باأ�سحاب  لالإ�ستنجاد  م�سطر 
والتجربة لتنويره يف هذا الخت�سا�س 
ي�سعب  فراغ  بفرتة  مير  اأ�سبح  الذي 
الظن  اأغلب  املرجح  بنتائجها  التنبوؤ 

اأن تكون وخيمة .
اأحمد باحلاج 

ببلدية  اجلزائر  بريد  زبائن  يتخبط  
الطيبات بورقلة، يف جملة من امل�ساكل 
يف  الكبري  التاأخر  ب�سبب  التقليدية 
الربيد  مركز  اجناز  اأ�سغال  ا�ستكمال 
وهو ما يتنافى مع التفاقية املربمة 
املكلفة  املقاولتية  املوؤ�س�سة  بني 

بالجناز وال�سلطات املعنية .
بدائرة  اجلزائر  بريد  زبائن  طالب 
الطيبات الواقعة على بعد حوايل 200 
كلم عن مقر ولية ورقلة، يف ت�رشيح 
وايل ولية   ،« »الو�سط  يومية  لهم مع 
واملدير  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
اأجل  من  الربيد  لوحدة  الولئي 

التدخل العاجل لت�رشيع اأ�سغال ترميم 
مركز الربيد وانهاء معاناتهم مع �سيق 
موؤقت  ب�سكل  امل�ستغلة  امل�ساحة 
عمليات  اإجراء  من  الزبائن  لتمكني 
ال�سحب   ، الأر�سدة  على  الطالع 
نفو�س  يف  يحز  ومما   ، اأي�سا  والدفع 
املقاولتية  املوؤ�س�سة  اأن  حمدثينا 
املكلفة برتميم ذات املركز امل�رشيف 
ا�ستكمال  يف  كبري  ب�سكل  متاطلت 
الأ�سغال، وهو الأمر الذي يتنافى مع 
الرامية  الو�سايا  وتعليمة  توجيهات 

لحرتام املعايري واآجال الت�سليم  .
اأحمد باحلاج 

م�سالح  الأخريين  اليومني  يف  متكنت 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  الأمن 
غري  والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
املتنقلة  القليمية  بالكتيبة  ال�رشعية 
الع�سل  اأم  ببلدية  الوطني  للدرك 
بتيندوف  من توقيف واعتقال 18 رعية 
خمتلفة،  جن�سيات  يحملون  اإفريقي 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  اقتيادهم  ليتم 
التحقيق معهم واإعداد ملفات ق�سائية 
�سدهم مت مبوجبها تقدميهم اأمام وكيل 

اجلمهورية لدى حمكمة تيندوف بنف�س 
اأين �سدر يف حقهم  الولية احلدودية، 
�سنة �سجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي كل 
جزائري  دينار  األف  بـ28  منهم  واحد 
للمعرب  ترحيلهم  عملية  ا�ستكمال  قبل 
مترنا�ست  بولية  قزام  بعني  احلدودي 
بتهمة  الأ�سلية  بلدانهم  نحو  لرتحيلهم 
الإقامة غري ال�رشعية بالرتاب الوطني 

بطريقة غري �رشعية .
�سيخ مدقن  

اأ�سبحت املئات من العائالت القاطنة بحي بوغفالة ببلدية  ورقلة، مهددة بكارثة وبائية ب�سبب عجز 
ال�سلطات املحلية يف و�سع حد مل�سكل تفاقم ظاهرة �سعود املياه امل�ستعملة على وجه الأر�ض .

4700 مليار �سنتيم املر�سودة مل�سروع القرن يف مهب الريح 

 .        "ال�سركة الأجنبية اأجنزت امل�سروع بدون �سجل جتاري "

اأحمد باحلاج 

في�صانات مياه ال�صرف ال�صحي حتا�صر 
�صكان حي بوغفالة ببلدية ورقلة

املرتددين  من  جمموعة  نا�سد 
ولية  بني  الرابط  الطريق  على 
احلدودية،  قزام  وعني  مترنا�ست 
العاجل  بالتدخل  املعنية  اجلهات 
 1200 تهيئة  اإعادة  خالل  من 
 420 م�سافة  على  �سوداء  نقطة 
الطرقات  اإرهاب  من  للتقليل  كلم 
الأرواح  من  عدد  ح�سد  الذي 
بجروح  اآخرين  اإ�سابة  يف  وت�سبب 
خطرية، حيث حتول ذات الطريق 
يالحق  حقيقي  كابو�س  اإىل 

من  عدد  اأبدى  ال�سائقني.  هوؤلء 
الرابط  الطريق  على  املرتددين 
قزام،  وعني  مترنا�ست  ولية  بني 
»الو�سط  بيومية   جمعهم  لقاء  يف 
نتيجة  ال�سديد  امتعا�سهم  عن    «
للو�سع  املعنية  اجلهات  جتاهل 
ب�سبب  الطريق  لذات  املزري 
وقوع  يف  ت�سبب  مما  اهرتائه، 
جعل  و�سعا  مميتة،  مرور  حوادث 
هوؤلء يطالبون باإعادة تهيئة 1200 
 420 م�سافة  على  �سوداء  نقطة 

اأح�ستها امل�سالح  كانت قد   ، كلم 
التقنية يف وقت �سابق وذلك بهدف 
املرور  حوادث  خطر  من  التقليل 
يوؤرقهم وكذا  اأ�سبح هاج�سا  الذي 

كابو�س حقيقي يالحقهم.
ال�سائقني  من  جمموعة  وجه  وقد 
ال�سكاوى  من  عدد  الولية،  بذات 
الوقوف  بهدف  املعنية  للجهات 
املذكور  الطريق  حالة  على 
ت�سكل  اأ�سحت  التي  املهرتئة 
ارتفاع  ب�سبب  هوؤلء  على  خطرا 

معدل ال�سحايا،  ناهيك عن و�سع 
حد للم�سكل الذي و�سفوه بالكارثي 
حقيقي  كابو�س  اإىل  حتول  والذي 
�سجلت  حيث  يالحقهم،  بات 
الطرقات  اأمن  �رشايا  م�سالح 
للدرك  الإقليمية  باملجموعة 
الوطني بذات الولية خالل ال�سنة 
احلالية 38 حادث مرور خلف وفاة 
اآخرين   80 واإ�سابة  �سخ�سا   14

بجروح خطرية. 
�سيخ مدقن 

�سعبي  غ�سب  موجة  اجتاحت   
بلديات  من  عدد  �سكان  عارم 
الرتفاع  ب�سبب  ورقلة   ولية 
الكهرباء، وهو  فواتري  الكبري يف 
القطاع  على  بالقائمني  دفع  ما 
الزبائن  على  التيار  لقطع 
املتخلفني يف ت�سوية و�سعياتهم 

املالية .

زبائن  من  الع�رشات  طالب 
ببلديات  التجارية  الوكالت 
ورقلة، اأنقو�سة، حا�سي م�سعود، 
الربمة والطيبات يف حديثهم مع 
يومية »الو�سط«  املديرية العامة 
ل�رشكة �سونلغاز ب�رشورة التدخل 
اأجل  العاجل لدى م�ساحلها من 
م�ستحقات  يف  النظر  اعادة 

ا�ستغالل الكهرباء التي جتاوزت 
 1.5 الـ  عتبة  منهم  البع�س  لدى 
مليون �سنتيم، ب�سبب ال�ستغالل  
املتزايد لالأجهزة الكهرومنزلية 
هوائية  ومكيفات  ثالجات  من 
ال�سديدة  احلر  موجة  ملجابهة 
والتي  الولية  جتتاح  التي 
درجة   49 الـ  عتبة  جتاوزت 

مئوية حتت الظل ، ومما يحز يف 
امل�سكل  من  املت�رشرين  نفو�س 
القائم هو اقدام م�سالح مديرية 
لقطع  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
الزبائن  على  الكهربائي  التيار 
املتخلفني يف ت�سوية و�سعياتهم 

املالية العالقة .
اأحمد باحلاج 

ب�سبب اهرتائه وتزايد معدل الوفيات

الو�سايا جلاأت لقطع التيار لتح�سيل ديونها 

طريق مترنا�صت وعني قزام يتحول اإىل كابو�س

زبائن �صونلغاز �صاخطون من االرتفاع يف فواتري الكهرباء  بورقلة

حتججه الدائم بالعطل املر�سية اأدخل 
القطاع يف نفق مظلم 

و�سط مطالب بتدخل  الوايل ومدير الوحدة الولئية لإنهاء معاناتهم

تيندوف 

رئي�س م�صلحة الريا�صة متهم بالت�صوي�س 
على قطاع ال�صباب والريا�صة بورقلة 

تاأخر ا�صتكمال ترميم مركز بريد 
الطيبات بورقلة يوؤرق الزبائن

ترحيل 18 رعية اإفريقي بتهمة 
االإقامة غري ال�صرعية



مراكز   3 ا�ستالم  بقاملة   �سيتم 
"نهاية  مع  املهني  للتكوين  جديدة 
ال�سنة اجلارية اأو مطلع 2019  لتعزيز 
بقطاع  البيداغوجية  الهياكل  خريطة 
بهذه  املهنيني  والتعليم  التكوين 
الأم�س  به  اأفاد  ما  ح�سب  الولية، 

مدير القطاع عبد الكرمي دري�س.
هام�س  على  امل�سوؤول  نف�س  واأكد 
 2018 �سبتمرب  لدورة  املهني  الدخول 
والتمهني  املهني  التكوين  مبركز 
هيليوبولي�س  ببلدية  علي"  "�سمودي 
باأنه �سيتم �سهر اأكتوبر املقبل ا�ستالم 
ببلدية  جديد  مهني  تكوين  مركز 
�سمال  كلم   35  ( حممود  بوعاتي 
باأن  املتحدث  قاملة.  واأو�سح  غرب 
"�سبه  ب�سكل  ا�ستكملت  قد  الأ�سغال 
الذي  الهيكل  هذا  م�ستوى  على  تام" 
ت�سل قدرة ا�ستيعابه النظرية اإىل 250 
مقعدا بيداغوجي و�سي�رشع لحقا يف 
عملية جتهيزه مربزا باأن املركز �سيتم 

يف  كبرية  بن�سبة  اخلدمة  حيز  و�سعه 
الراغبني  فرباير 2019 لفائدة  دورة 
يف التكوين القاطنني ببلديات بوعاتي 

والفجوج وهيليوبولي�س.
بداية  �سيتم  امل�سدر،  نف�س  ح�سب  و 
بومهرة  مركز  من  كل  ا�ستالم   2019
اأحمد )6 كلم �رشق قاملة( بطاقة 250 
مركز  غرار  على  بيداغوجي  من�سب 
قاملة(  �رشق  كلم   45( النبائل  حمام 
 300 طاقته  تفوق  الذي  الهيكل  وهو 
مقعد و�سيكون بديال ملركز براهمية 
ب�سفائح   1985 �سنة  املن�ساأ  م�سعود 
من "املئونة ". و بر�سم دورة �سبتمرب 
2018 مت ا�ستالم داخلية جديدة تت�سع 
املهني  التكوين  مبركز  �رشيرا   60 لـ 
مدينة  بو�سط  علي  �سابة  والتمهني 
البناء  الأ�سغال  قاملة، و جتري حاليا 
م�ستوى  على  جديد  وطني  معهد 
اجلنوبي  الأرا�سي  �سغل  خمطط 

بذات البلدية تقدمت 40باملائة .
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هام�س  على  امل�سوؤول  ذات  اأو�سح  و 
من   2018 �سبتمرب  دورة  افتتاح  حفل 
ال�سنة التكوينية مبركز التكوين املهني 
والتمهني ملني قا�سمي ببلدية ال�رشيعة 
طرحوا  قد  امل�ستثمرين  من  عدد  اأن 
�سابقا لل�سلطات املحلية ان�سغال يتعلق 
واملكونة  املوؤهلة  العاملة  اليد  بنق�س 
غرار  على  التخ�س�سات  من  عدد  يف 
تركيب الآلت وعتاد الفالحة و تركيب 
الأبقار  تربية  و  املياه  حمطة ملعاجلة 

احللوب والدواجن وغريها.
ودعا مولتي املرتب�سني واملتمهنني اإىل 
التكوين  من  الهدف"  "ت�سويب  �رشورة 
على  احل�سول  نحو  والتمهني  املهني 

املهارة التقنية والتاأهيل املهني متكنهم 
ا�ستثمارية  قرو�س  على  احل�سول  من 
احل�سول على جمرد  اإىل  الطموح  بدل 
�سهادة. وذكر الوايل مبجهودات الدولة 
واهتمامها بهذا القطاع املحوري بغية 
خلق فر�س تكوينية لل�سباب يف خمتلف 
التخ�س�سات واملجالت بهدف اقتحام 
الب�رشية  املوارد  وتوفري  ال�سغل  �سوق 
املوؤهلة و متا�سيا مع متطلبات الع�رش. 
املحلي  املدير  اأو�سح  جهته  من 
للتكوين والتعليم املهنيني لزهر بوذراع 
اأن قطاعه الذي ي�سم 4 معاهد وطنية 
متخ�س�سة يف التكوين والتعليم املهنيني 
و 18 مركز يف التكوين والتعليم املهنيني 
بينهم  من  متمهن  األف   12 حاليا  يكون 
حل�ساب  جديد  متمهن  اآلف   6 حوايل 
 129 يف  ذلك  و   2018 �سبتمرب  دورة 

ي�سهر،  تكوينية  �سعبة   20 و  تخ�س�سا 
على تكوينهم 368 موؤطرا. و اأفاد ذات 
"عما  �سيتعزز  القطاع  اأن  املتحدث 
قريب" بـ 3 مراكز تكوينية جديدة بكل 

من مر�سط و املريج ونقرين ف�سال عن 
ال�رشيعة  ببلدية  املهني  للتعليم  معهد 
تكويني  من�سب   1800 �سي�سمن  مبا 

اإ�سايف.

ي�سجل بوالية تب�سة عجز يف اليد العاملة املوؤهلة واملكونة يف عدد من التخ�س�سات التقنية واملتعلقة خا�سة 
بقطاعات ال�سناعة والفالحة واخلدمات، ح�سب ما اأفاد به اليوم االأم�س  الوايل عطا اهلل موالتي.

والية تب�سة:

حاوره م .اأمني .

ت�صجيل عجز يف اليد العاملة امل�ؤهلة يف عدد من التخ�ص�صات

والية اجللفة:

والية تندوف:

رئي�س جمعية "ام�ساد" للو�سط''

والية عنابة:

والية عني متو�سنت:

  خمطط للتح�صي�س وال�قاية من الغرق وخمتلف املخاطر

جمع وت�ص�يق 1000 لرت ي�ميا من حليب الن�ق ب�حدة اإنتاج احلليب 

250 مهاجر ابدوا ا�صتعدادهم الكامل لال�صتثمار يف منطقة القبائل

�صيانة املعدات الطبية والنظافة وفرز 
النفايات تخ�ص�صات جديدة يف التمهني

تفكيك �صبكتني خمت�صتني يف تنظيم 
رحالت الهجرة ال�صرية 

 مت فتح تخ�س�سات جديدة يف التمهني 
يف �سيانة املعدات الطبية و النظافة 
ح�سب  عنابة،  بولية  النفايات  وفرز 
مرا�سم  هام�س  على  الأم�س  علم  ما 
اجلديدة  التكوينية  ال�سنة  افتتاح 

. 2019-2018
و مت فتح هذين التخ�س�سني ا�ستجابة 
اليد  من  العمل  �سوق  لحتياجات 
�سيانة  ن�ساطات  يف  املوؤهلة  العاملة 
وكذا  الطبي  والعتاد  التجهيزات 
ومعاجلة  بفرز  املرتبطة  الأن�سطة 
متت  كما  عنابة،  بولية  النفايات 

الإ�سارة اإليه.
اجلديدة  التكوينية  وت�سجل  ال�سنة 
التخ�س�سات  لل�سباب على  اإقبال كبري 
املرتبطة بن�ساطات ال�سيانة ال�سناعية 
العتاد  وكذا  املتحرك  العتاد  و�سيانة 
التخ�س�سات  اإىل  بالإ�سافة  الطبي 
و  الري  باأ�سغال  اخلا�سة  املهنية 
وت�سيري  البناء  اأ�سغال  عتاد  �سيانة 

الور�سات، كما اأو�سح م�سوؤولون بقطاع 
التكوين و التعليم املهنيني .

و مت بر�سم الدخول التكويني اجلديد 
فتح 2700 من�سب للتمهني من اإجمايل 
5 اآلف م�سجل جديد مبختلف مراكز 

ومعاهد التكوين لولية عنابة.
و اإىل جانب الدرو�س النظرية ي�ستفيد 
املمتهنون من التدريب امليداين على 
م�ستوى ور�سات العديد من املوؤ�س�سات 
�سيدار  ور�سات  بينها  من  القت�سادية 
اإىل  فرتيال  و  وفريو�سيات  احلجار 
جانب وحدات اقت�سادية خا�سة وذلك 
املوؤ�س�سات  تربط  اتفاقيات  اإطار  يف 
والتعليم  التكوين  بقطاع  القت�سادية 

املهنيني .
والتعليم  التكوين  قطاع  ي�ستقبل  و 
 14 جمموعه  ما  بعنابة  املهنيني 
عرب  ذلك  و  ومتمهن  مرتب�س  األف 
معاهد  وثالثة  تكوينية  موؤ�س�سة   13

للتكوين والتعليم املهنيني.

 متكنت م�سالح الدرك الوطني لولية 
تفكيك  من  موؤخرا  متو�سنت  عني 
تنظيم رحالت  �سبكتني خمت�ستني يف 
مع  البحر  طريق  عن  ال�رشية  الهجرة 
علم  ح�سبما  اأ�سخا�س،  ت�سعة  توقيف 
الإقليمية  املجموعة  لدى  الأم�س 

لذات ال�سلك
الأمني.

من  الأوىل  ال�سبكة  تفكيك  مت  قد  و 
طرف الفرقة الإقليمية لبلدية بوزجار 
ع�سابة  على  بالتعرف  �سمحت  والتي 
بني  �سنهم  يرتاوح  اأ�سخا�س   7 ت�سم 
بلديتي  من  ينحدرون  �سنة  و34   22
توقيف 6  العامرية وبوزجار حيث مت 
من عنا�رشها ليبقى �سخ�س واحد من 
الع�سابة يف حالة فرار وجاري البحث 

عنه، ح�سبما اأو�سحه نف�س امل�سدر.
كما �سمحت حتريات الفرقة الإقليمية 

من  العامرية  ببلدية  الوطني  للدرك 
 3 من  م�سكلة  ثانية  �سبكة  تفكيك 
 25 بني  ما  �سنهم  يرتاوح  اأ�سخا�س 
وهران  ولية  من  ينحدرون  �سنة  و36 
مثلما  كلهم  توقيفهم  مت  والذين 

اأ�سافته م�سالح الدرك الوطني.
العمليتان بحجز قاربني  وقد �سمحت 
وحمركني و600 لرت من مادة البنزين، 
كما اأ�سري اإليه.وكانت هاتني ال�سبكتني 
تنظيم  يف  خمت�ستان  الإجراميتني 
طريق  عن  ال�رشية  الهجرة  رحالت 
البحر وتهريب الأ�سخا�س انطالقا من 
�سواطئ ولية عني متو�سنت و حتديدا 
من اإقليم بلدية بوزجار نحو ال�سواحل 
اإليه. الإ�سارة  متت  ح�سبما  الإ�سبانية 

و�سيتم تقدمي املوقوفون الت�سعة اأمام 
اإقليميا،  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 

ح�سبما ذكره نف�س امل�سدر.
اإن�ساء  اجللفة  بولية  الأم�س   مت 
عمل  ومنظومة  ت�ساركي  خمطط 
و  التح�سي�سية  الآليات  تعزيز  بهدف 
املخاطر  خمتلف  اإيزاء  الوقائية  كذا 
داخل  الغرق  حالت  منها  ل�سيما 
الربك واملجمعات املائية وكذا خطر 
الفي�سانات و�سيول الأمطار يف م�سعى 

حلماية الأفراد.
جاء  ما  وفق  املخطط  هذا  ويرتكز 
التنفيذية  للهيئة  مو�سع  اجتماع  يف 
حمنة  الولية  وايل  عليه  اأ�رشف 

قنفاف، على تفعيل اإجراءات ميدانية 
املخاطر  خمتلف  مبجابهة  كفيلة 
التي  ل�سيما  باملواطنني  املحدقة 
مت�س الأطفال من خالل تكثيف �سبل 
التاأكيد  مت  و  والتوعوية.  التح�سي�س 
على  املطروح  العمل  خمطط  يف 
من  التوعوية  يف  الأئمة  دور  تعزيز 
خماطر ال�سباحة يف الأماكن اخلطرة 
ال�ستخفاف  وجمابهة  ظاهرة 
حواف  منها  وبخا�سة  الأمكنة  بهذه 
املياه.و  جمرى  ومناطق  الوديان 

املخطط  هذا  ا�ستحداث  اأمر  جاء 
اأطفال غرقا  اأربعة  يف اعقاب هالك 
اليومني  خالل  متفرقني  حادثني  يف 
روؤ�ساء  الولية  وايل  وحث  املا�سيني. 
امل�سوؤولني  وكل  املحلية  اجلماعات 
ميدانيا  اخلروج  على  املحليني 
حماية  اأجل  من  جهدهم  كل  و�سب 
مع  اخلطرة  الأماكن  من  املواطنني 
�رشورة تفعيل اجلانب الوقائي وتنقية 
الوديان وال�سهر على التقرب اأكرث من 
بالتن�سيق  املجتمع  �رشائح  خمتلف 

قدر  اأكرب  ل�ستهداف  اجلمعيات  مع 
التوعية.  عملية  يف  املواطنني  من 
الأول  التنفيذي  امل�سوؤول  ي�ستثن  ومل 
بالولية اأيا من ال�رشكاء داعيا م�سوؤويل 
قطاعي الثقافة والرتبية على برجمة 
فقرات ترفيهية من م�رشحيات هادفة 
النا�سئة  نفو�س  من  تقرتب  واأعمال 
تقدم لهم ويف قوالب ترفيهية ر�سائل 
املخاطر  خمتلف  حول  حت�سي�سية 
ويف  الربك  يف  ال�سباحة  منها  ل�سيما 

مناطق جتمع املياه.

معدله  وت�سويق  ما  جمع   يتم 
النوق  1000 لرت يوميا من حليب 
لإنتاج  وحدة  اأول  ن�ساط  �سمن 
بولية  ا�ستحدثت  التي  احلليب 
لدى  الأم�س  ح�سبما  تندوف، 
الوطنية  الوكالة  فرع  م�سوؤويل 

لتطوير الإ�ستثمار بالولية.
من  معترب  عدد  ا�ستجاب  قد  و 
لدعوة  الولية  بهذه  املربني 
م�سوؤويل هذه املوؤ�س�سة الإنتاجية 
الن�ساط  حيز  دخلت  التي 

اإنتاج  يف  املا�سية  ال�سنة  منذ 
وبع�س  املدعم  الأكيا�س  حليب 
م�ستقات احلليب الأخرى، حيث 
والتي  معهم  اإتفاقيات  اأبرمت 
النوق  حليب  جمع  مبوجبها  يتم 
وت�سويقه على امل�ستوى الوطني، 
اأي�سا  الوحدة  ذات  تطمح  كما 
نحو  م�ستقبال  الإنتاج  لت�سويق 
دول اجلوار بعد تغطية احلاجيات 
مدير  اأو�سح  ح�سبما  الوطنية، 
من  و  بوعام.  خالد  الوكالة  فرع 

اأن  الإ�ستثمار املحلي  �ساأن هذا 
توفري  يف  ''كبري''  ب�سكل  ي�ساهم 
احليوية  الغذائية  املادة  هذه 
بنوعيه  احلليب  اإنتاج  جانب  اإىل 
تخ�سع  حيث  واملب�سرت،  الطازج 
عملية اإنتاج وت�سويق حليب النوق 
اإىل مراقبة دائمة واآنية اإنطالقا 
املادة املجمعة من  ا�ستالم  من 
اإجراء  و  معاينتها  ثم  املربي 
و  تعليبها  اإىل  و�سول  التحاليل 
ح�سب  امل�ستهلك،  اإىل  توجيهها 

ذات امل�سوؤول.
اإنتاج  وحدة  م�رشوع  اأعطى  و 
لوترية  جديدا  دفعا  احلليب 
ال�سنوات  خالل  الإ�ستثمار 
ما  وهو  تندوف  بولية  الأخرية 
ومرافقة  ت�سجيع  اأهمية  يوؤكد 
امل�ساريع  من  النوع  هذا  مثل 
الرثوة  توفر  التي  الإنتاجية 
ي�ساهم  مبا  ال�سغل  ومنا�سب 
كما  املحلية،  التنمية  تطوير  يف 

اأ�سري اإليه.

املهاجرين  رئي�س جمعية  اأم�س  اأكد 
التنمية  اجل  من  التبادل  و  الت�سامن 
حوار  يف  كاب�س  جياليل  "ام�ساد" 
اأح�ست  جمعيته  "ان  ل"الو�سط  خ�سه 
فرن�سا  من  معظمهم  مهاجر   250
اجلزائر  يف  ال�ستثمار  يف  يرغبون 
اأنهم  و  وزو  تيزي  ولية  بالتحديد  و 
لهم  ال�ساحمة   على الفر�س  يبحثون 
يف  معارفهم  و  اأموالهم  با�ستثمار 
اأن  راأ�سهم و اكد  املتحدث  م�سقط 
ميثل  لكنه  قليل  انه  رغم  العدد  هذا 
املغرتبني وهو مر�سح لرتفاع يف حال 
جتديد الت�سالت حيث هده الفئة لهم 

خا�سة  لال�ستثمار  الالزمة  الإمكانيات 
اخل�سائ�س   كل  لهم  و  منها  املادية 
لتج�سيد خمتلف امل�ساريع الهامة التي 
عمل  منا�سب  بخلق  بح�سبه  ت�ستمح 
م�سريا  البطال  ال�سباب  لفئة  باجلزائر 
التي  امل�ساريع  من  العديد  وجود  اإىل 
و  الواقع  ار�س  على  التج�سيد  تنظر 
ال�سلطات  مع  التن�سيق  �سوى  تنتظر  ل 
الفئة  هذه  مع  اأكرث  لتتعاون  العمومية 
للمهاجرين  من  فر�سة  ان  معتربا 
ت�سمح  روابط  خلق  اجل  من  فرن�سا 
من  بها  جاوؤوا  التي  امل�ساريع  بتحقيق 
ببناء  ت�سمح  عمل  قواعد  فر�س  اجل 

الوطن  و  املغربني  بني  للتعاون  ج�رش 
حمل  انه  املتحدث  ك�سف  و  الأ�سلي، 
يف  خا�سة  امل�ساريع  من  عددا  معه 
اإعادة  م�رشوع  مثل  البيئي  املجال 
املنزلية  النفايات  ر�سكلة  اأو  حتويل 
الذي  و  املغرتبني  احد  به  جاء  الذي 
ينطلق  للم�رشوع،  نظريا  اإطارا  و�سع 
الداعية  التح�سي�سية  احلمالت  من 
يف  الفرز  �سيغة  اعتماد  ب�رشورة 
النفايات املنزلية وو�سع اأوعية مالئمة 
لتحويل  موؤ�س�سة  اإن�ساء  كذلك  و  لذلك 
هذه النفايات، و هذا امل�رشوع ينتظر 
اإ�رشاك امل�سوؤولني املحليني و املتابعة 

ار�س  على  جت�سيده  اجل  من  الالزمة 
الواقع، ح�سب ما قاله �ساحب امل�رشوع، 
و يهدف هذا اللقاء الذي جمع العديد 
و اجلمعيات،  الإدارة  الفاعلني من  من 
اىل بحث الآليات التي و�سعتها الدولة 
يف جمال خلق املوؤ�س�سات امل�سغرة و 
الفعالة من  القنوات  اإحدى  تعترب  التي 
و  املغرتبني،  ا�ستثمارات  ت�سجيع  اجل 
جتدر الإ�سارة ان ولية تيزي وزو تعترب 
كبرية  ن�سبة  لها  التي  الوليات  بني  من 

من املغرتبني خا�سة يف فرن�سا.
ح- كرمي

والية قاملة:

ا�صتالم 3 مراكز جديدة 
للتك�ين املهني جديدة قريبا
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�صفقة �لقرن و�أوهام �أبو مازن
اأحمد اأبو زهري

يف الوقت الذي يتدافع فيه اأطراف 
من  للنيل  ودولية،  اإقليمية  وجهات 
�شعبنا،  وحقوق  وت�شحيات  �شمود 
وفى ظل اأكرب جرمية دولية فر�شت 
مطبق،  ح�شار  عرب  �شعبنا،  على 
�شعبنا  اأ�شابت  التي  االآالم  وحجم 
بظروفه  اأملت  التي  واملاأ�شاة 
االإن�شانية من جراء هذه اجلرمية، 
خ�شو�شا  كارثية  اآثاراً  خلفت  التي 
واجلرائم  االعتداءات  ت�شاعد  مع 

التي يرتكبها الكيان ال�شهيوين.
الفل�شطينية  املقاومة  تقف  مل 
تلك  اإزاء  االأيدي  مكتوفة 
على  عملت  فقد  االعتداءات، 
ال�شهيوين  للإجرام  الت�شدي 
احلربية  االآلة  وجه  يف  والوقوف 
�شعبنا  عن  والدفاع  ال�شهيونية، 
باإمكاناتها املتوا�شعة، علوة على 
ملحاولة  املقاومة  الف�شائل  �شعي 
احل�شار،  حلقات  اإحدى  ك�رس 
االأوان  فوات  قبل  �شعبنا  واإنقاذ 

وجتنيبه الويلت واحلروب.
يتعر�ض قطاع غزة لهجمة �رس�شة 
القيادات  طالت  وممنهجة، 

راأ�شها  وعلى  غزة،  يف  ال�شيا�شية 
�شفقة  بتنفيذ  واتهامها  حما�ض، 
القرن، يف �شعيها لتح�شني الظروف 
االإن�شانية، واللفت اأن من يت�شّدر 
وفريقه  ال�شلطة،  رئي�ض  لذلك 
تنفيذية  اأع�شاء  ا  خ�شو�شً العامل 

منظمة التحرير.
لعلنا ال نن�شى اأن املنّظر االأول لهذه 
ال�شفقة هو رئي�ض ال�شلطة، والذى 
�شار يف ركبها وعا�شت يف اأح�شانه 
وناق�شها  عاما،   40 من  اأكرث  منذ 
لقاءاته  كل  يف  م�شتفي�ض  ب�شكل 
ومفاو�شاته مع ال�شهاينة واأطراف 
عدة، يف منا�شبات عدة، كثري منها 
بعيداً  الكوالي�ض،  يجرى خلف  كان 
مازن  اأبو  االإعلمي.  ال�شخب  عن 
لها  ح�رس  ال  بويلت  ت�شبب  الذى 
تفّرده  وراء  من  ب�شعبنا،  اأمّلت 
وحماولة  الفل�شطيني،  بالقرار 
اإىل  والذهاب  احلية،  قواه  تغييب 
والذل،  التهاون  يف  مدى  اأبعد 
واملقامرة مب�شالح وحقوق �شعبنا، 
مب�شاحات  ال�شهاينة  فاو�ض  لقد 
باالً  يلَق  مل  حدود،  ودون  مفتوحة 
اأ�شابت  التي  املوؤامرة  خلطورة 
فاإنه  الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق 

من يهن ي�شهل الهوان عليه!!
بال�شعب  ي�شتخف  يزال  وال  كان 
ومكوناته  قواه  وبكل  الفل�شطيني، 
احلية، وما يثري ال�شخرية اأنه اأعلن 
وعدم  االأمريكية،  االإدارة  مقاطعة 
ا�شتقبال مبعوثيها، ووقف التن�شيق 
القرن،  ل�شفقة  والت�شدي  االأمني، 
الر�شمي،  اإعلمه  له  وفق ما يروج 
لتنزل اللعنات على �شعبنا خ�شو�شاً 
اأوالها  كان  غزة،  قطاع  يف  اأهلنا 
بعقوبات  اأتبعها  التي  التهديدات 
كافة مناحي احلياة،  قا�شية طالت 
ونقلت حياة الغزيني اإىل حالة يرثى 
اإن�شانياً يحاكى  لها، و�شنعت واقعاً 
يكتِف  مل  االأركان،  مكتملة  كارثة 
بذلك فح�شب بل مار�ض مزيداً من 
التي  االأطراف  كل  على  ال�شغوط 
عنيت بتح�شني الظروف االإن�شانية 
هو  املكوكية  فجوالته  غزة.  يف 
وفريقه، مل يكونوا حمامة الرحمة 
بنذير  ت�شيح  غرباناً  كانوا  بل 
تخدع  ملاذا  والدمار،  اخلراب 
تر�شل  واأنت  مازن  اأبا  يا  �شعبك 
والعلن  ال�رس  يف  خمابراتك  رئي�ض 
للقاء نظرائه االأمنيني وحتى بع�ض 
ال�شيا�شيني لدى االإدارة االأمريكية، 

جهات  مع  اأمنية  م�شاورات  وتعقد 
االأجهزة  وقادة  اأنت  �شهيونية 
املقاومة،  مللحقة  ال�شفة  يف 
ثورة  اأي  وت�شفية  اأظفارها  وتقليم 
راف�شة  بدت  والتي  مهدها،  يف 
من  اأجهزتك  و�شلوك  لعملك 
خلل التن�شيق االأمني، الذى جلب 
�شفحات  لكل  ميكن  ال  عاراً  لك 
تاريخك  يف  تتجاوزه  اأن  التاريخ 
اأنت ومن معك؟ توقف يا اأبا مازن 
للحظة و�شارح �شعبك، فقد �شئمنا 
االأكاذيب، ف�شعبنا يدرك حقيقة ما 
اأعدت  القرن  �شفقة  فاإن  يجرى، 
بتوقيع قلمك فور احرتافك لعملك 
اأجزاء  تنفيذ  وجرى  ال�شيا�شي، 
من  بدءاً  اإ�رسافك،  حتت  منها 
على  القد�ض  تكون  باأن  �شماحك 
واحلدود،  املفاو�شات،  طاولة 
ولي�ض  العودة،  وحق  واال�شتيطان، 
انتهاًء بتنازلك عن حقك ال�شخ�شي 
يف العودة ملوطنك )مدينة �شفد(، 
والذى كان طعنة خائنة وموؤملة يف 

ظهر كل اللجئني.
وت�شابقوا  تواتروا  الذين  كل  اإن 
�شواء  التحرير  منظمة  اأع�شاء  من 
جلنتها  اأو  املركزي  مبجل�شها 

االتهامات  توجيه  نحو  التنفيذية، 
هم  غزة،  يف  ال�شيا�شية  للقوى 
اأن  فحاول  باجلرم  تلّب�ض  كالذي 
فاألب�شها  نف�شه  عن  العار  مي�شح 
فاأنتم  لبا�شنا،  هذا  يكن  مل  لغريه، 
فر�ض  ا�شتطاعت  غزة  اأن  تعلمون 
يف  وندّية،  بقوة  واجللو�ض  نف�شها، 
و�رسبت  والكرامة،  العزة  جمال�ض 
واأعوانهم،  ال�شهاينة  اأمام  الطاولة 
حدودهم  عند  ويقفوا  ليفيقوا 
وي�شتجيبوا حتت لغة البارود والنار، 
يف �شمود منقطع النظري ومترت�ض 
يا  اأقول  ماذا  �شلب حول احلقوق، 
غيبكم  اأن  بعد  املنظمة،  اأع�شاء 
ال�شن  كرب  وغيبكم  تارة،  مازن  اأبو 
اأين  اأخرى،  تارة  ال�شيا�شي  والتيه 
هذه املنظمة؟ اجلامعة التي تاأبى 
اأن جتمع اأبناءها!! لقد جرفها اأبو 
يجرى  وحالًيّا  �شنني،  منذ  مازن 
رمزيتها  ال�شتغلل  هيكلها  اإنعا�ض 
�شعبنا،  �شمود  من  النيل  يف 
والت�شاوق مع اأ�رس�ض �شفقة دولية 
واأنتم  الوطنية،  ق�شيتنا  من  تنال 
اللم�شات  رئي�شكم  مع  فيها  ترتبون 
البقاء  لكم  ي�شمن  فهذا  االأخرية، 
وما  املقاطعة  يف  االآمنة  واالإقامة 

اخل�رساء،  املنطقة  يف  حولها 
ذات اجلدران العالية، التي حتجب 

اأنظاركم، عن تطلعات �شعبكم.
رئي�ض  ارتكبها  التي  اجلرمية 
على  موافقته  خلل  من  ال�شلطة 
�شعبه،  وراء  من  القرن  �شفقة 
اآثارها اليوم ون�شاهد �شياع  نلم�ض 
امل�شتوطنات  وابتلع  القد�ض، 
العودة،  حق  واإنكار  الأر�شنا، 
التعوي�ض،  اأو  للتوطني،  وال�شعي 
�شعبنا،  ومعاقبة  االأمني،  والتن�شيق 
هي عمل اإجرامي يندى له اجلبني، 
ميكن  ال  ووطني  �شيا�شي  و�شقوط 
فغزة  الراهن،  الوقت  يف  معاجلته 
زور  �شاهد  تكون  اأن  ميكنها  ال 
عليك  وعار  فل�شطني،  �شياع  على 
وهنا  معك،  ومن  اأنت  فعلت  ما 
�شيء  جعبتك  يف  بقى  هل  اأت�شاءل 
اأنك تنوى �شب مزيد من  اأم  اآخر، 
ت�شعى  ورمبا  غزة؟  على  الغ�شب 
لقطع الهواء عنها، الأنها وقفت لك 
يف احللق، غزة التي تقف لوحدها 
التي  القرن  �شفقة  الإ�شقاط  وبقوة 
االأمريكيني  مع  مازن  اأبو  ر�شمها 
واالإ�رسائيليني ويحاول خداع �شعبنا 

عرب ت�رسيحاته الراف�شة لها.  

�لتمويه �ملق�صود ...يف تالعبات كمال د�وود
بقلم :جمال ن�سراهلل

امل�شا�ض  ظاهرة  اأ�شبحت 
تركبها  موجة  باملقد�شات 
تبحث  التي  االأقلم  من  الكثري 
ال�شم�ض...،  حتت  مكانة  عن 
ال�شهرة   وراء  اجلري  اأم�شى  وقد 
واملخت�شني  العلماء  باإجماع 
حالة نف�شية مر�شية.قوامها عدم 
على  والدو�ض  املراحل  احرتام 
واخلطوط  احلواجز  من  كثري 

الوطن  اأن  احلمراء،،واالأكيد 
من  النوع  بهذا  ميتلأ  العربي 
النماذج التي �شعارها اأوال واأخريا 
نحو  والو�شول  املراحل  حرق 
الفواتري؟ا   كلفت  مهما  االأ�شواء 
م�شتوى  على  فقط  لي�ض  وهذا 
م�شتوى  على  ...بل  الكتابة  عامل 
واألوانه. فروعه  مبختلف  الفن 
وامل�رسح   واالأدب  الفكر  وكذلك 

و�شوال اإىل الريا�شة،
منوذجا  اجلزائر  يف  هنا  معنا 

فيها  يزدري  مل  رواية  حيا..كتب 
الذات  �شّخ�ض  فقط.بل  االأديان 
هرم  بعجوز  و�شبهها  االإلهية 
والذي  مفهوم  غري  كلما  يهذي 
لقراآن  باأنه)اآيات  بعد  فيما  يتبني 
هذا   كل  من  واالأبغ�ض  الكرمي( 
ي�شتهزىء.. وهو  حكيما  بدا  اأنه 

الكتب  اآخر  يحتقر  نقول  ال  حتى 
يف  حدث  هذا  .كل  ال�شماوية.  
باح  الرواية..وقد  هذه  مفا�شل 
هارون..لكن  واملدعو  بطلها  بها 

غري املنطقي.. هو اأن يّطلع علينا 
ال�شا�شات)  اأمام  ويقول  الكاتب 
ال�شخ�شي.. راأيي  لي�ض  ...هذا 

اأو  مقال  يف  ذلك  اأكتب  مل  الأنني 
بل  قناعاتي..  عن  تعبريا  درا�شة 
هو راأي البطل الذي ابتكرته من 
باأ�شياء  يتحدث  حقا  خيال.وهو 
اجلزائري.. ال�شارع  يف  موجودة 

�شباح  مواطن  اأي  بها  يتلفظ 
راأي  نحرتم  ال  ما  م�شاء(..وقدر 
املتحذلق؟ا..نود  الكاتب  هذا 

يا  بهذا  قال  من  ن�شاأله  اأن  فقط 
حالة  هو  ..ولرمبا  ترى.ومتى 
�شاذة كنت ت�شتمع اإليها اأنت ..ومل 
تهزك الغرية على دين يزداد يوما 
واالنت�شار  االت�شاع  يف  يوم  عن 
يعتنقه2.8مليار..واأولئك  بل 
فقط  لي�ض  ت�شنيفهم  ميكن  ممن 
جمعاء..               االإ�شلمية  االأمة  اأعداء 
ي�شمى  كتاب  وجود  يرف�شون  بل 

القراآن من اأ�شله؟ا
وحينما �شمعتها اأنت اأيها الكاتب 

يف  رغبت  االأحد.ملاذا  هذا  من 
توظيفه داخل عمل اأدبي مكتوب 
وُمرقن .ثم تترباأ باأنه لي�ض براأيك 
ال�شخ�شي؟ا ـ بل قناعات البطل ـ 
فمن يقود هذا البطل ومن �شنعه 
ويوجهه..األي�ض  فيه  يتحكم  ومن 
احلقيقة  ؟ا..اإن  بالقلم  املا�شك 
مترير  اأردت  اأنك  هي  النا�شعة 
بطن  )حتت  اإال  اأفكارك..لي�ض 
ظهرها(  فوق  ولي�ض  ال�شلحفاة 

كما تقول احلكمة...



و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية والئية

مبقت�صى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف �صفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  وبناء على حم�رض اجلمعية العامة 
التاأ�صي�صية املوؤرخ يف 18- 11- 2017       مت ت�صليم هذا اليوم  19 

�صبتمرب 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رضيح بتاأ�صي�س جمعية والئية 
م�صماة »الرابطة الوالئية للأيكيدو » الكائن مقرها : دار الرابطات 

اجلديدة بحي 70 م�صكن البويرة 
رئي�صة اجلمعية املنتخبة خلل اجلمعية العامة التاأ�صي�صية : ال�صيد 

بوليل مو�صى ابن ارزقي. تاريخ ومكان امليلد : 09-05- 1974 بحيزر 
ال�صاكن ب حي  56 تعاونية بناء رقم 27 بالبويرة . االأهداف : حتديد 

وتطبيق املخطط اال�صت�رضايف لتطوير وترقية ريا�صة االيكيدو - 
تنظيم وتن�صيط وتطوير ومراقبة ريا�صة االيكيدو والنظم املماثلة 

الكندو اليادو والكيودو التي تت�صمن وجوبا احكام تعاقب على افعال 
تعاطي املن�صطات والعنف يف املن�صاأت الريا�صية - ممار�صة ال�صلطة 
التاأديببية على النوادي الريا�صية املنظمة اإليها - الوقاية من العنف 
واالفات االجتماعية ومكافحتها بالعلقة مع ال�صلطات العمومية - 

حت�صري وت�صيري مع النوادي لتمثيل الرابطة بكفاءة يف اطار م�صاركتها 
يف املناف�صات الوطنية والدولية . ملحظة: هذا الو�صل ال يخول 

للجمعية احلق يف ممار�صة اي ن�صاط جتاري

و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

  مبقت�صى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 
1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

       مت هذا اليوم  17-09- 2018  ت�صليم و�صل 
ت�صجيل الت�رضيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية

امل�صماة :جمعية امل�صابني بالداء ال�صكري » افوذ 
اومو�صني »  املقيمة :بال�رضفة مركز

رئي�س اجلمعية  : خلل عز الدين
تاريخ ومكان امليلد 10-02-1961 بال�رضفة

العنوان : ال�رضفة مركزالبويرة
امللحظة: ين�رض هذا الو�صل خلل ثلثني 30 يوما 
على االأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية وطنية 
اإعلمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

ANEP N°: 828447 الو�شط:2018/09/25
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مقاال  "التاميز"  �صحيفة  ن�رشت 
ملرا�صلها ل�ص�ؤون ال�رشق االأو�صط 
اأن  فيه  يق�ل  �صبن�رش،  ريت�صارد 
ال�اليات املتحدة ت�رش علناً على 
بالنظام  االإطاحة  حتاول  ال  اأنها 
ال  االأم�ر  واأن  االإيراين،  الديني 
تزال اأقل من خ��ض حرب معها. 
ويرى �صبن�رش يف مقاله، اأنه مهما 
بهج�م  املتعلقة  احلقيقة  كانت 
ا�صتعرا�ض  على  ال�صبت  ي�م 
لعبة  فاإن  االأح�از،  يف  ع�صكري 
الرهانات عالية املخاطر جتري 
ويق�ل  جميعها،  االأطراف  على 
اأن  تعتقد  طهران  اإن  الكاتب 
هناك خطا مبا�رشا ميكن ر�صمه 
اأرا�صيها  على  االإرهاب  بني 
واأعدائها يف اخلليج، حيث هدد 
االأمري  ال�صع�دي  العهد  ويل 
حممد بن �صلمان اإيران مبا�رشة، 
عندما قال اإنه �صينقل احلرب اإىل 
اإىل  تاأتي  اأن  من  بدال  اأرا�صيها، 
�صبن�رش  وي�صري  اخلليج،  منطقة 
اإىل ال�صع�دية، التي تعد احلليف 
ال�اليات  عنه  ت�صتغني  ال  الذي 
باالإ�صافة  اخلليج،  يف  املتحدة 

ترامب،  اإدارة  يف  ال�صق�ر  اإىل 
الق�مي  االأمن  م�صت�صار  خا�صة 
عن  حتدث  الذي  ب�لت�ن،  ج�ن 

تغيري النظام يف اإيران. 
عدة  عن  نقال  الكاتب   وي�رد 
ج�رج  اإدارة  اإن  ق�لها  تقارير، 
ال�ص�ء  منحت  ب��ض  دبلي� 

االأخ�رش ودعما تكتيكيا جلماعة 
اإيرانية اأخرى ا�صمها "جند اهلل"، 
الدعم  خ�رشت  اأنها  اإىل  م�صريا 
بعد  لها  قدم  الذي  االأمريكي 
قائدها  واإعدام  دم�ية  حملة 
واعتربها   ،2008 عام  اإيران  يف 
منظمة  اأوباما  باراك  الرئي�ض 

كال  اأن  �صبن�رش  ويبني  اإرهابية، 
ت�صريان  والريا�ض  وا�صنطن  من 
الذي  االإيراين،  النظام  نفاق  اإىل 
العنف  جماعات  بدعم  يق�م 
مبن  كله،  االأو�صط  ال�رشق  يف 
اليمن،  يف  احل�ثي  جماعة  فيها 
ال�ص�اريخ  باإطالق  تق�م  التي 
على  ردا  ال�صع�دية؛  املدن  على 
تق�دها  التي  الع�صكرية  احلملة 

الريا�ض �صدهم يف اليمن. 
"باراك  اإن  قائال  الكاتب   ويعلق 
اأوباما �صاهد هذا كله، لكنه كان 
يريد اأن يظل بعيدا، ويركز على 
امل�رشوع  ب�صاأن  اتفاقية  ت�قيع 
الرئي�ض  وخرج  االإيراين،  الن�وي 
االتفاقية،  من  ترامب  دونالد 
اإال  االنعزالية،  نزعاته  ورغم 
يف  اأمريكية  بق�ات  احتفظ  اأنه 
اإيران  تاأثري  من  للحد  �ص�ريا 
ويختم  هناك"،  وطم�حاتها 
"�ص�اء  بالق�ل:  مقاله  �صبن�رش 
كانت وا�صنطن تريد نقل احلرب 
ت�جد  ال  فاإنه  ال،  اأم  اإيران  اإىل 
ل�صبط  حماوالت  اإىل  اإ�صارة 
فاإن  ذلك  تفعل  وحتى  حلفائها، 
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ويف كلمة خالل حفل ع�صاء نظمه 
ني�ي�رك  مبدينة  "ت�ركن"  وقف 
�صاء  "اإن  الرتكي:  الرئي�ض  قال 
املقبلة  الفرتة  يف  �صنزيد  اهلل 
�ص�ريا  يف  االآمنة  املناطق  عدد 
متابعا:  الفرات"،  �رشق  لت�صم 
"مل نرتك املدنيني يف اإدلب حتت 
ومنعنا  ال�ص�ري  النظام  رحمة 
املدينة"،  تلك  يف  جمازر  وق�ع 
مثل  منظمات  اأن  على  و�صدد 
التزمت  الدويل  االأمن  جمل�ض 
يف  يحدث  ما  اإزاء  ال�صمت 
�صابًقا  فعلت  كما  وذلك  �ص�ريا، 
ورواندا  وك��ص�ف�  الب��صنة  يف 
اأن  اإىل  الفتا  وفل�صطني،  واليمن 
لالإخ�ة  امل�صاعدة  "قدمت  بالده 
اإليها  جلاأوا  الذين  ال�ص�ريني 
وفتحت اأب�ابها لهم، بالتزامن مع 
بذلتها  التي  الدبل�ما�صية  اجله�د 

ل��صع حد للحرب".
اختالفات  وج�د  "رغم  واأ�صاف: 
العملية  اأن  اإال  الراأي،  يف  جدية 
واإيران  رو�صيا  مع  بداأناها  التي 
التخفيف  اأ�صتانا، �صاعدت يف  يف 
واأخ�اتنا  اإخ�اننا  م�صاكل  من 
املدنيني  نرتك  مل  ال�ص�ريني. 
نظام  رحمة  حتت  ال�ص�ريني 
بالق�صية  يتعلق  ما  ويف  االأ�صد"، 
اأن  اأردوغان  اأّكد  الفل�صطينية، 
مدينة  القد�ض  ترتك  "لن  بالده 
�صحية  االأوىل،  وقبلتنا  ال�صالم 
اإرهاب  ميار�ص�ن  الذين  للغزاة 
الفل�صطينيني"،  بحق  الدول 
فاإّن  معتقدنا،  "ح�صب  وتابع: 
ذاته؛  بحد  ظلم  الظلم،  قب�ل 
على  اأرواحنا  ن�صع  فاإننا  وعليه، 
لت�صميد  االأمر  ا�صتلزم  اإن  اأكفنا 
اأن  على  م�صددا  نازفة"،  جراح 

تت�صدق  التي  البلدان  "العديد من 
بالدميقراطية ال تنب�ض ببنت �صفة 

للمدنيني  ال�ح�صي  القتل  اإزاء 
الفل�صطينيني".

ك�سف الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، يوم اأم�س اأن بالده تعتزم "اتخاذ خطوة مهمة جتاه 
مناطق �سرقي الفرات يف �سمال �سوريا"، ملوحا بفر�س منطقة اآمنة على غرار ما يعرف بـ"مناطق 

درع الفرات وغ�سن الزيتون".

�أردوغان: �شنفر�ض منطقة �آمنة �شرقي 
�لفر�ت ولن نرتك �لقد�ض

نائب قائد �حلر�ض �لثوري يتوعد �أمريكا و�لكيان �ل�شهيوين برد "مدمر"

�لتاميز: هل بد�أ حلفاء �أمريكا بت�شعيد حرب �لوكالة �شد �إير�ن؟

االإيراين،  الث�ري  احلر�ض  قائد  نائب  ت�عد 
املتحدة  ال�اليات  زعماء  اأم�ض،  ي�م 
"مدمر"  برد  ال�صهي�ين  والكيان  االأمريكية 
على خلفية الهج�م امل�صلح الذي ا�صتهدف 
جن�ب  االأح�از  مدينة  يف  ع�صكريا  عر�صا 

غرب اإيران.
يف  القائد  عن  الر�صمي  التلفزي�ن  ونقل 
زعماء  على  اإن  ق�له  الث�ري  احلر�ض 
"مدمر"،  اإيراين  رد  ت�قع  واإ�رشائيل  اأمريكا 
عرب  املتطرف  اأعلن  الدولة  تنظيم  وكان 
ح�صابات م�الية له عن تبنيه لهج�م االأح�از 
اأ�صب�ع  مبنا�صبة  ع�صكري  عر�ض  خالل 
والذي  االأح�از  مبنطقة  املقد�ض"  "الدفاع 
اأ�صفر عن �صق�ط 24 قتيال واإ�صابة اأكرث من 

اأعلنت  ذاته  ال�قت  ويف  بجروح،  اآخرين   60
االأح�از  لتحرير  العربي  الن�صال  حركة 
اأدلة  تقدم  لكنها مل  الهج�م  م�ص�ؤوليتها عن 

اأو تفا�صيل ت�صري مل�ص�ؤوليتها عنه.
اال�صتخبارات  وزير  قال  اأخر  جهة  ومن 
مت  اإنه  اأم�ض،  ي�م  عل�ي،  حمم�د  االإيراين 
القب�ض على �صبكة "كبرية" من امل�صتبه بهم 
يف  ع�صكري  عر�ض  على  بالهج�م  ل�صلتهم 
مدينة االأح�از، ال�صبت املا�صي، اأ�صقط ما 
ال يقل عن 25 قتيال، ونقلت وكالة "ميزان" 
عل�ي  عن  الق�صائية  للهيئة  التابعة  لالأنباء 
ل�صحايا  جنازة  يف  م�صاركته  اأثناء  ق�له 
االإرهابيني  جميع  اإىل  "�صن�صل  الهج�م: 
القب�ض  مت  الهج�م،  بهذا  �صلة  لهم  الذين 

بالفعل على عدد كبري من هذه ال�صبكة".
احلادث  هذا  يف  "املت�رطني  اأن  واأ�صاف 
ال�صعب  اأبناء  اأن  يدرك�ا  اأن  يجب  املروع 
هذه  عن  ي�صكت�ا  لن  امل�صلم  االإيراين 
اجلرائم، فقتل اأطفال �صغار، واإطالق النار 
اأن  ميكن  اأمرا  لي�ض  واالأطفال  الن�صاء  على 
والع�صكرية  االأمنية  االأجهزة  تتجاهله 
عل�ي:  وتابع  البالد"،  يف  واملخابراتية 
�صتالحق  والع�صكرية  االأمنية  "االأجهزة 
جميع االإرهابيني املت�رطني يف هذا الهج�م 
و�صتبعث  بهم،  العقاب  وتنزل  االإرهابي 
مكانا  لي�صت  اإيران  باأن  العامل  اإىل  ر�صالة 

للقيام مبثل هذه االأعمال االإرهابية".
يف  االثنني،  االأ�صخا�ض،  اآالف  وجتمع 

وقع  الذي  الهج�م  �صحايا  لت�صييع  االأه�از 
ال�صبت يف هذه املدينة بجن�ب غرب اإيران، 
التلفزي�ن  ومت ت�صييع 12 من ال�صحايا وفق 
الر�صمي، وت�عد نائب قائد احلر�ض الث�ري 
املنرب  من  �صالمي  ح�صني  العميد  االإيراين 
اأعدائنا،  من  فظيعا  ثاأرا  "�صنثاأر  قائال: 
ورفعت  جيدا"،  ذلك  يعرف�ن  وجميعهم 
كتب على  والفتات  اإيرانية  اأعالما  احل�ص�د 
النهاية"،  حتى  واقفني  "�صنبقى  اإحداها 
االنف�صاليني  من  جمم�عة  اإيران  واتهمت 
وال�اليات  خليجية  دول  اإىل  اإ�صافة  العرب، 
الهج�م  بال�ق�ف خلف  واإ�رشائيل  املتحدة 
"حترير  وحركة  الدولة،  تنظيم  تبناه  الذي 

االأح�از".

قا�شم �شليماين �إىل 
 كرد�شتان �لعر�ق 

يف مهمة جديدة

متى و�أين �شيدفن جون ماكني؟

ي�م  اإعالم  و�صائل  ك�صفت 
فيلق  قائد  اأن  اأم�ض  االثنني، 
�صليماين  قا�صم  االإيراين  القد�ض 
كرد�صتان  اإقليم  اإىل  �صي�صل 

العراق يف مهمة جديدة.
وقالت امل�صادر التي طلبت عدم 
قا�صم  "الل�اء  اإن  ه�يتها  ك�صف 
كرد�صتان  اإقليم  �صي�صل  �صليماين 
تفاو�صات  بج�لة  للبدء  الي�م، 
وال�صيما  الكردية  االأحزاب  مع 
الدميقراطي  الرئي�صيني  احلزب 
اأزمة  الإنهاء  ال�طني،  واالحتاد 
من�صب رئي�ض العراق"، واأ�صافت 
دفع  اإىل  يهدف  "�صليماين  اأن 
لالتفاق  الكردية  االأحزاب 
جل�صة  قبل  وحيد،  مر�صح  على 
املخ�ص�صة  الن�اب  جمل�ض 
العراقي،  الرئي�ض  النتخاب 
مل  التي  االنق�صام  حالة  واإنهاء 
تعهدها الق�ى الكردية من قبل"، 
التي  الكردية  ال�صخ�صية  وح�ل 
انتخابها،  باجتاه  �صليماين  يدفع 
"يك�ن  اأن  امل�صادر  رجحت 
ذلك،  اإىل  االأقرب  �صالح  برهم 
االحتاد  اإىل  ينتمي  االأخري  ك�ن 
الدميقراطي الكرد�صتاين )حزب 
تاريخيا  املعروف  الطالباين( 

بقربه من اإيران".
"�صليماين  اأن  امل�صادر  واأكدت 
الكردية  االأطراف  يدفع  رمبا 
ملف  الإنهاء  تنازالت  لتقدمي 
يك�ن  كاأن  الرئي�ض،  انتخاب 
من  كرك�ك  حمافظ  من�صب 
الدميقراطي،  احلزب  ح�صة 
ف�ؤاد  مر�صحهم  �صحب  مقابل 
على  التناف�ض  �صباق  من  ح�صني 
اجلمه�رية"،  رئي�ض  من�صب 
اأكدت م�صادر  ذاته،  ال�صياق  ويف 
جمل�ض  "جل�صة  اأن  برملانية 
تت�صمن  ال   ، الي�م  الن�اب، 
الرئي�ض  انتخاب  اأعمالها  جدول 

"رفع  اأن  واأ�صافت  العراقي"، 
العراقي  الرئي�ض  انتخاب  فقرة 
من جدول اأعمال جل�صة الثالثاء، 
الق�ى  بني  بتن�صيق  جاء  رمبا 
ال�صيا�صية، الإعطاء مهلة لالأكراد 
للت��صل اإىل مر�صح واحد"، واأعلن 
احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين 
برئا�صة م�صع�د البارزاين، االأحد، 
تر�صيح رئي�ض دي�ان رئا�صة اإقليم 
ملن�صب  ح�صني  ف�ؤاد  كرد�صتان 

رئي�ض جمه�رية العراق.
اأم�ض  ح�صني،  تر�صيح  وياأتي 
لتقدمي  م�عد  اآخر  يف  االأحد، 
لرئا�صة  املر�صحني  اأ�صماء 
مل  حيث  العراق،  جمه�رية 
الكرد�صتانية  االأطراف  تت��صل 
ل�صغل  م�صرتك  مر�صح  اإىل 
احلزب  مر�صح  ويعد  املن�صب، 
الكرد�صتاين،  الدميقراطي 
االحتاد  ملر�صح  ق�يا  مناف�صا 
"حزب  الكرد�صتاين  ال�طني 
حيث  �صالح،  برهم  الطالباين"، 
اأن من�صب رئي�ض  ي�ؤكد اجلانبان 
ح�صته،  من  العراق  جمه�رية 
وجاء اإعالن تر�صيح ح�صني، بعد 
نيجريفان  اأجراها  عدة  لقاءات 
البارزاين يف بغداد، م�صاء ال�صبت، 
مع رئي�ض ال�زراء حيدر العبادي، 
املالكي  ن�ري  الرئي�ض  ونائبي 
اإىل هادي  اإ�صافة  واإياد عالوي، 
وفالح  احلكيم  وعمار  العامري 
النجف  يف  واآخرها  الفيا�ض، 
اإىل  ي�صار  ال�صدر،  مقتدى  مع 
الكرد�صتاين  ال�طني  االحتاد  اأن 
يحتفظ مبن�صب رئي�ض جمه�رية 
حيث   ،2005 عام  منذ  العراق 
الراحل جالل  كان زعيم احلزب 
الطالباين رئي�صا للعراق حتى عام 
الرئي�ض  بعده  جاء  ثم   ،2014
احلايل ف�ؤاد مع�ص�م القيادي يف 

احلزب ذاته.

املقبل،  االأحد  ي�م  حتديد  مت 
ع�ص�  لدفن  م�عدا  �صبتمرب،   2
ج�ن  االأمريكي،  ال�صي�خ  جمل�ض 
من  يعترب"بطال"  الذي  ماكني، 
اأ�رش  التي  فيتنام  حرب  خملفات 
يف  بالده  فيها  وهزمت  خاللها 
واأفاد  املا�صي  القرن  �صبعينات 
باأن  الراحل  ال�صينات�ر  مكتب 
االأحد  �صتقام  جنازته  مرا�صم 
اأناب�لي�ض،  مدينة  يف  املقبل 
عا�صمة والية ماريالند، اإذ تقع يف 
البحرية  االأكادميية  املدينة  هذه 
االأمريكية، التي تخرج منها ماكني 
التي  بالده،  بق�ات  التحاقه  قبل 

ووق�عه  فيتنام  يف  حتارب  كانت 
اإ�صقاط  عقب  هناك  االأ�رش،  يف 
الفيتنامية  اجل�ية  الدفاعات 
عملية  تنفيذها  اأثناء  طائرته 
ال�داع  نظرة  والإلقاء  ج�ي  ق�صف 
االأخرية عليه، �صيتم عر�ض النع�ض 
الذي يحت�صن جثمان ماكني ي�م 29 
اأوت يف مبنى امل�رشعني يف والية 
اأريزونا، ويف 30 اأوت، يف الكني�صة 
املعمدانية يف فينيك�ض )اأريزونا(، 
الكابيت�ل  مبنى  يف  اأوت،  ويف31 
يف  �صبتمرب   1 ويف  ب�ا�صنطن، 
العا�صمة  يف  ال�طنية  الكاتدرائية 

االأمريكية.  
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�أن  �لو��ضح  »من  �أنه   و�أ�ضاف يف مقال 
��ضرت�تيجيا  كنز�  لنف�ضه  �دخر  نتنياهو 
لدى �لرو�س، فقد ن�ضاأت بني �لزعيمني 
تق�ضي  �أ�ضا�ضية  لكنها  تفاهمات �رسية، 
مي�س  لن  �ل�ضهيوين  �لكيان  بالتايل: 
ب�رسب  لها  ي�ضمح  وبوتني  بالأ�ضد، 
�لإير�نيني، لكن حادثة �إ�ضقاط �لطائرة 
هذه  �ضمود  قويا ملدى  �ختبار�  �ضكلت 
�لعالقة، لأنها ت�ضببت باإحد�ث حالة من 
�لقلق و�لتوتر لدى نتنياهو«، و�أو�ضح �أن 
»�أحد �لكنوز �ل�ضرت�تيجية �لتي ح�ضلت 
�ل�ضنو�ت  يف  �ل�ضهيوين  �لكيان  عليها 
�لأخرية تتعر�س لهز�ت موؤملة يف �لأيام 
�أن  نتنياهو  باإمكان  كان  فقد  �ملا�ضية، 
و�بتهاجا  ترحيبا  �لع�رسة  �أ�ضابعه  يرفع 
م�ضرتك  وتعاون  تن�ضيق  من  حققه  مبا 
�ليوم بعد ثالث �ضنو�ت  مع بوتني، لكن 
�لع�ضكري  �لتن�ضيق  جهاز  �إقامة  من 

هو  فها  �ل�ضهيوين  �لرو�ضي  �لعملياتي 
لختبار  �لأخرية  �لأيام  يف  يتعر�س 

�ضديد، و�ضديد جد�«.
و�أ�ضار �أن »�ل�ضهاينة حاولو� بد�ية �لأمر 
خالل  من  �حلادثة  �أهمية  من  �لتقليل 
�لو��ضح  من  لكن  �ملعلومات،  يف  �ل�ضح 
و�لليايل  �لأيام  يق�ضي  نتنياهو  �أن 
�لتن�ضيق  هذ�  �إنقاذ  �أجل  من  �ملا�ضية 
من �لتدهور«، ولفت �لكاتب �إىل �أنه »من 
�لطبيعي �أن من ير�ضل �لوفد �إىل مو�ضكو 
�لذين  �ل�ضوريون  هم  �لأمر  ل�ضتي�ضاح 
�لرو�ضية، ولي�س قائد  �لطائرة  �أ�ضقطو� 
�ل�ضهيوين �جلرن�ل عميكام  �ضالح �جلو 
لتقدمي  مو�ضكو  �إىل  طار  �لذي  نوركني، 
ما ي�ضبه ك�ضف ح�ضاب �إىل �لرو�س على 
ما قام به جنوده، وكاأنهم هم من قتلو� 

�لطيارين �لرو�س«.
و�أكد �أن »�ل�ضهاينة يعلمون �أن �حلقيقة 
�ل�ضيا�ضة  يف  �أهمية  �لأقل  �ل�ضيء  هي 
باتت فيه رو�ضيا  لأنه يف عامل  �لدولية، 
�ملركزي،  �لالعب  هي  بوتني  بزعامة 

لتثبيت  �حلقائق  تلعب  �أن  فيجب 
لن  �لأ�ضد وجنوده  فاإن  لذلك  �مل�ضالح، 
يدفعو� ثمن ما �رتكبوه من حماقات، يف 
�ملزيد  يبدون  وجي�ضه  نتنياهو  �أن  حني 
»تل  �أن  و�أو�ضح  و�لتوتر«،  لقلق  من 
�أبيب لديها رغبة با�ضتمر�ر �لرق�س مع 
مو�ضكو على �ضبكة �مل�ضالح �ملتبادلة، 
�ملت�ضاوية  �مل�ضالح  ذ�ت  ولديهما 
�ل�ضفقة  ن�ضاأت  ومبوجبها  �ضوريا،  يف 
تتعر�س لختبار  �ليوم  بينهما، وها هي 

�ضديد و�متحان قا�ضي«.
وختم بالقول �إن »�إ�ضقاط �لطائرة ح�ضل 
�لد�خلية  �ل�ضورية  �حلرب  �أن  ظل  يف 
�لدويل  و�ملجتمع  نهايتها،  على  تو�ضك 
�ل�ضلطة،  يف  �لأ�ضد  ببقاء  ي�ضلم  بات 
يف  �ل�رسعية  من  �لقليل  هناك  و�ضيبدو 
حال �أر�دت �إ�رس�ئيل �مل�س بالأ�ضد، وما 
ز�ل �أمامنا �ملزيد من �لأ�ضابيع لنعرف 
�مل�ضكلة  لهذه  �ملتوقعة  �حللول  ماآلت 
�لطائرة  �إ�ضقاط  بها  ت�ضببت  �لتي 

�لرو�ضية«.

قال اأريئيل كهانا الكاتب ب�سحيفة عربية اإن »حادثة اإ�سقاط الطائرة الرو�سية يف اأجواء �سوريا يف الأيام الأخرية ك�سفت اأن عالقات الثقة املتبادلة 
بني رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو والرئي�س الرو�سي فالدمري بوتني تبني اأنها �سامنة لأمن الكيان ال�سهيوين، رغم اأن الكثريين حاولوا ال�سخرية من 

كرثة ال�سفريات املتكررة لنتنياهو اإىل الكرملني«.

ع�سرات امل�ستوطنني اليهود 
يقتحمون امل�سجد الأق�سى

�ليهود  �مل�ضتوطنني  ع�رس�ت  �إن  فل�ضطينية  �إعالم  و�ضائل  قالت 
�ملبارك من جهة  �لأق�ضى  �مل�ضجد  باحات  �أم�س  يوم  �قتحمو� 

باب �ملغاربة حتت حماية �رسطة �لحتالل �ضهيونية.
 ونقلت وكالة �ل�ضحافة �لفل�ضطينية )�ضفا( عن مر��ضلها قوله �إن 
» نحو 100 متطرف يهودي �قتحمو� �مل�ضجد �لأق�ضى �ملبارك 
�لقطانني  �ضوق  �لحتالل  �أغلق  فيما  �ملحتلة  �لقد�س  مبدينة 
و�ضمح لعدد كبري من �ملتطرفني �ليهود بالدخول �إليه و�ضول حتى 
باب �لقطانني«، ولفتت �لوكالة �إىل �أن »هوؤلء �ملتطرفني جتولو� 
باحتجاز هويات  قام  �خلارج، يف حني  �مل�ضجد من  �أبو�ب  على 

�لن�ضاء و�ل�ضباب على �لأبو�ب ومنعهم دخول �مل�ضجد«.
و�نتهاكاتهم  �قتحاماتهم  من  موؤخر�ً  �ليهود  و�ضعد �مل�ضتوطنون 
وحماية  للنفري  ند�ء�ت  و�ضط  �ملبارك،  �لأق�ضى  �مل�ضجد  بحق 

�مل�ضجد �أطلقتها هيئات مقد�ضية دعت �إىل تكثيف �لرباط.

م٫�س 

خماوف �سهيونية على التفاهمات مع مو�سكو بعد حادث الطائرة

ت�ساعد »احلرب التجارية« بعد تبادل اتهامات بني وا�سنطن وبكني

تقرير فرن�سي ير�سد ظاهرة »ت�ساعد الإ�سالميني« يف اأوروبا

بني  �لتجارية  �حلرب   ت�ضاعدت 
مع  و�ل�ضني  �ملتحدة  �لوليات 
�أمريكية  جمركية  ر�ضوم  دخول 
�أم�س،  يوم  �لتنفيذ،  جديدة حيز 
م�ضتوردة،  �ضينية  ب�ضائع  على 
�ل�ضني  عليها  ترد  �أن  يتوقع 
ب�ضائع  ي�ضتهدف  مماثل  باإجر�ء 
�أمريكية، ما يزيد �ملخاطر على 
�ل�ضني،  و�أكدت  �لعاملي.  �لنمو 
�لوليات �ملتحدة  �أن  �أم�س،  يوم 
ب�ضاأن  كاذبة«  »�تهامات  توجه 
�لدول  »ترهيب«  بهدف  �لتجارة 
و��ضنطن  فر�س  بعيد  �لأخرى، 
جديدة  م�ضددة  جمركية  ر�ضوما 
دولر  مليار   200 قيمته  ما  على 
وقالت  �ل�ضينية،  �لب�ضائع  من 

�حلكومة يف وثيقة تتناول �لتوتر 
�لقت�ضادي و�لتجاري �حلايل مع 
�ملتحدة  �لوليات  �إن  و��ضنطن 
�لتهامات  من  �ضل�ضلة  »وجهت 
زيادة  و��ضتخدمت  �لكاذبة 
من  وغريها  �جلمركية  �لر�ضوم 
�لقت�ضادي  �لرتهيب  تد�بري 
�خلا�ضة  م�ضاحلها  لفر�س 
ممار�ضة  خالل  من  �ل�ضني  على 
وفر�ضت  ق�ضوى«،  �ضغوط 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة 
�ل�ضاعة  من  �عتبار�  تر�مب 
�ل�ضاعة 00:01 )4:01 ت غ( �أم�س 
بن�ضبة  م�ضددة  جمركية  ر�ضوما 
مليار   200 قيمته  ما  على   %10
�ل�ضينية.  �ملنتجات  من  دولر 

على  بكني  ترد  �أن  �ملتوقع  ومن 
جمركية  ر�ضوم  بتطبيق  �لفور 
و�رد�ت  على   %10 �أو   5 بن�ضبة 
�لأمريكية  �ملنتجات  من  �ضنوية 
بقيمة 60 مليار دولر، يف ت�ضعيد 
�لقوتني  بني   �لتجارية  للحرب 
�لقت�ضاديتني �لأوليني يف �لعامل، 
�أ�ضهر  منذ  تر�مب  ويطالب 
ملمار�ضات  حد  بو�ضع  �ل�ضني 
جتارية ي�ضفها باأنها غري نزيهة، 
�إرغام  خا�ضة  ب�ضورة  وينتقد 
�لر�غبة  �لأمريكية  �ل�رسكات 
�ل�ضينية  �ل�ضوق  �إىل  �لدخول  يف 
على تقا�ضم مهار�تها �لتقنية مع 
�ل�ضني  متهما  حمليني،  �رسكاء 
بـ«�رسقة« �مللكية �لفكرية، وقال 

مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزير 
»فوك�س  ل�ضبكة  �لأحد  بومبيو 
�لتي  �لتجارية  »�حلرب  �إن  نيوز« 
�لوليات  �ضد  �ل�ضني  تخو�ضها 
�ملتحدة م�ضتمرة منذ �ضنو�ت«.
ترغم  نتيجة  »�ضنحقق  وتابع: 
بال�ضكل  �لت�رسف  على  �ل�ضني 
�لذي نتوقعه من قوة، قوة عاملية« 
ودولة  »�ل�ضفافية  ي�ضمن  مبا 
�لقانون. ل ميكن �رسقة �مللكية 
�لفكرية«، وتفر�س و��ضنطن منذ 
م�ضددة  جمركية  ر�ضوما  مار�س 
و�لأملنيوم  �ل�ضلب  و�رد�ت  على 
�لتو�يل،  على  و%10   %25 بن�ضبة 
بدو�عي  �لإجر�ء  هذ�  مربرة 

»�لأمن �لقومي«.

�ملر�كز  تقاليد  يف  يتو�تر  مل 
�إفر�د  فرن�ضا  يف  �لبحثية 
لبحث  خم�ضو�ضة  تقارير 
�ل�ضيا�ضي،   �لإ�ضالم  ظاهرة 
تر�ضد �خلارطة �لإيديولوجية 
�ختالف  على  لالإ�ضالميني 
بنيتهم  وكذ�  مكوناتهم، 
�لتنظيمية، وعالقتهم بال�ضلطة 
طويلة  مدة  فمنذ  و�لغرب. 
بني  �لعالقة  يحكم  و�جلفاء 
فرن�ضا  يف  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضلطة 
�لأكادميي،  �ملجتمع  وبني 
لالأ�ضاتذة  دعم  �أي  م  يُقَدّ فال 
�مل�ضت�رسقني  �أو  �لباحثني 
�لبحث  مر�كز  يف  �مل�ضتغلني 
�ملعنية بدر��ضة ق�ضايا �ل�رسق 
�إفريقيا  و�ضمال  �لأو�ضط 
�لدميقر�طية  و�لتحولت 
�جلارية يف �ملنطقة، و�ضلوكات 
ودورهم  �ل�ضيا�ضيني،  �لفاعلني 
فعد�  �ل�ضيا�ضي،  �مل�ضهد  يف 

لبع�س  �لفردية  �جلهود 
يف  �ملتخ�ض�ضني  �لباحثني 
�ل�ضيا�ضي،  �لإ�ضالم  ظاهرة 
وكذ� بع�س �لبحوث �لأكادميية 
�لبحث  دو�ئر  من  تخرج  �لتي 
مل  �لنظامي،  �جلامعي 
�لفرن�ضية  �ل�ضلطة  ت�ضتطع 
�لأمريكية  �لتجربة  ت�ضاير  �أن 
حتى  ول  و�لربيطانية، 
�لعالقة  جت�ضري  يف  �لأملانية 
بني حاجيات موؤ�ض�ضات �لدولة 
و�لدبلوما�ضية  �ل�ضيا�ضية 
�ملجتمع  وبني  و�لأمنية 

�لأكادميي.
»�ضناعة  تقرير  لكن 
�أ�ضدره  �لذي   �لإ�ضالميني« 
 »la montaigne »معهد
�أعطى   ،2018 �ضبتمرب  يف 
عن  مغايرة  �أخرى  �ضورة 
�لتي  �ل�ضت�ضار�ت  �ضكل 
�لفرن�ضية،  �لدولة  تطلبها 

ظاهرة  لفهم  فقط  لي�س 
ولكن  �ل�ضيا�ضي،  �لإ�ضالم 
لإنتاج خيار�ت ��ضرت�تيجية يف 
�أوروبا  وحفز  معها،  �لتعاطي 
و�ضيا�ضتها يف  لتقا�ضم خربتها 
�ملعهد  �أن  ومع  �لجتاه،  هذ� 
م نف�ضه باعتباره م�ضتودعا  يُقِدّ
تاأ�ضي�ضه  )مت  للتفكري  م�ضتقال 
لإطالق  ومن�ضة   ،)2000 �ضنة 
ق�ضية  حول  عمومي  نقا�س 
�لفرن�ضيني  باهتمام  ت�ضتاأثر 
�إل  �ل�ضو�ء،   على  و�لأوربيني 
�أن  �رتباطات موؤ�ض�ضه )حميد 
�أن  ي�ضبق  مل  �لذي  �لقروي 
يف  بحثية  خلفية  له  كانت 
�لإ�ضالمية،  �حلركات  در��ضة 
�لأول  �لوزير  ديو�ن  ��ضتغل يف 
�ضنة 2002، وتربطه  �لفرن�ضي 
عالقات وطيدة مبر�كز �لقر�ر 
خا�س  وب�ضكل  فرن�ضا  يف 
ماكرون(،  �لفرن�ضي  بالرئي�س 

�خلا�ضة  �ملو�ضوعات  وكذ� 
�لتي خ�ض�ضها للتقارير �لثالث 
هذ�  )جاء  �أ�ضدرها،  �لتي 
�لتقرير بعد تقريرين �ضابقني، 
خ�ض�س �لأول �لذي �ضدر �ضنة 
فرن�ضا،  يف  لالإ�ضالم   2016
 2017 �ضنة  �ل�ضادر  و�لثاين 
لفرن�ضا(،  �لعربية  لل�ضيا�ضة 
ونوع �لتو�ضيات �لتي خرج بها 
يعطي  ذلك  كل  �لتقرير،  هذ� 
�لو��ضح  �لرتباط  عن  �ضورة 
م�ضالح  وبني  �ملعهد  بني 
عن  ف�ضال  �لفرن�ضية  �لدولة 
�ل�ضخمة �ملر�ضودة  �مليز�نية 
بـ)4.5  و�ملقدرة  �ضنويا   له 

مليون �أورو �ضنويا(.

حماولة للفهم

�أن  مقدمته  يف  �لتقرير  �لتزم 
دفعته  �لتي  �لدو�عي  يب�ضط 

�لإ�ضالميني«  »�ضناعة  ليجعل 
من  فذكر  له،   مو�ضوعا 
�لذي  �لنقا�س  حجم  ذلك 
يف  �ملو�ضوع  هذ�  به  ي�ضتاأثر 
و�لفرن�ضي،  �لأوربي  �ل�ضياق 
وحاجة �جلمهور - كما �ضناع 
�لظاهرة  هذه  لفهم   - �لقر�ر 
و�لقرت�ب منها، وفهم �أبعادها 
ومفاهيمها  و�أيديولوجيتها 
ورهاناتها ومتددها �لتنظيمي، 
وكيفية �ضناعتها، وكيف تتبلور 
�إيديولوجيتها، وما هي �لأ�ضئلة 
�لتي تطرحها، ونوع  �لفل�ضفية 
و�ل�ضبكات  و�لو�ضائل  �لآليات 
لن�رس  بها  ت�ضتعني  �لتي 

�إيديولوجيتها؟
يف  ي�ضرتط  كما   فالتقرير، 
طبيعته  من   لي�س  مقدمته، 
ف�ضل  �أو  �ضعود  �أ�ضباب  بحث 
�لإ�ضالميني، بقدر ما �أن مهمته 
تتلخ�س يف و�ضف دينامياتهم 

روؤيتهم  وتعريف  �لإيديولوجية 
تنبعث  �لتي  و�لأماكن  للعامل، 
منها �إيديولوجيتهم، وبالتحديد 
فيها  تنتع�س  �لتي  �ملجالت 
�لأيديولوجية يف فرن�ضا،  هذه 
كما ��ضرتط  �أن يقارب ظاهرة 
�لإ�ضالم �ل�ضيا�ضي يف عالقتها 
طموحها  وير�ضد  بالغرب، 
�إنتاجه  و�أنظمة  �لإيديولوجي، 
�لتي  و�مل�ضادر  و�ملنابع  لها، 
ز�د  وقد  �أوروبا.  يف  ت�ضدرها 
يف  �ملنهجية  م�ضرتطاته  �إىل 
تعريفا   �قرتح  �أنه  �ملقدمة، 
لالإ�ضالميني  حاول �عتماده يف 
�لتقرير، �إذ ق�ضد  �لتقرير بهذ� 
�لإ�ضالميني  كل  �ل�ضطالح 
ير�ضحون  مكوناتهم  باختالف 
�أن ي�ضطلع �لدين بثالث �أدو�ر 
للعامل،  روؤية  وبلورة  )ر�ضم 
تدبري  �ملجتمع،   تنظيم 

�ل�ضلطة(.
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عي�سة ق.

خّيب العبو ت�سكيلة »�سو�سطارة« �لظن �إىل 
20 �ألف منا�رص من ع�ساق �للونني �الأحمر 
مدينة  �إىل  بقوة  تنقلو�  و�لذين  و�الأ�سود 
�سمن  مبار�ته  �لفريق  خا�ض  �أين  �سطيف 
�لكاف  كاأ�ض  من  �لنهائي  ربع  �لدور  �إياب 
على ملعب �لثامن ماي ب�سبب عدم تاأهيل 
ملعبي  وغلق  قاريا  حمادي  عمر  ملعبهم 
�أين  بالبليدة،  ت�ساكر  وم�سطفى  جويلية   5
�مليد�ن  �أر�سية  على  فاتر�  �للعب  ظهر 
�لقتايل  و�للعب  �ملجموعة  روح  تكن  ومل 
ما  عك�ض  �مليد�ن  �أر�سية  على  حا�رصين 
كان عليه �الأمر يف مقابلة �لذهاب مبدينة 
فر�ض  �لالعبون يف  ف�سل  بور�سعيد، حيث 
طريقة لعبهم �ملعتادين عليها، و��ست�سلمو� 
�إىل �أ�سلوب لعب �مل�رصيني �لذين جنحو� يف 
��ستغالل فرتة �لفر�غ �لتي كان عليها رفقاء 
كل  بعيد�  كان  و�لذي  مفتاح  ربيع  �لالعب 
�لكبري  ليخيبو� �جلمهور  �لبعد عن م�ستو�ه 
�لفرق  �أن�سار  �لذي تنقل بقوة رفقة بع�ض 
و�لوقوف  م�ساندتهم  �جل  من  �الأخرى 

بجانبهم.
�لفر�سة  �جلز�ئر  �حتاد  العبو  و�سّيع 

قاري  لقب  �ول  معانقة  �أجل  من  جمدد� 
لهم  �سبق  و�أنهم  خا�سة  �لنادي  تاريخ  يف 
منا�سبتني  خالل  م�سابه  �سيناريو  معاي�سة 
نهائي  عندما خ�رصو�  �الأخرية  �الأعو�م  يف 
تي  �أمام   2015 عام  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة 
�أمام   2017 �لنهائي  ون�سف  مازميبي  بي 
�أ�سبح  حيث  �ملغربي،  �لبي�ساوي  �لود�د 
�أجل  من  جمدد�  باالنتظار  ملزم  �لفريق 
�للقب  �إحر�ز  �إمكانية  يف  باآماله  �لتم�سك 
�لقاري �الأول وهو ما يجرب �لفريق على لعب 
�الأدو�ر �الأوىل من �لبطولة �لوطنية للمو�سم 
يف  مقعد  �سمان  �أجل  من  �حلايل  �لكروي 
�أن  باعتبار   ،2020 عام  �لقارية  �ملناف�سة 
�لعام  باملناف�سة  معنيا  يكون  لن  �لفريق 

�ملقبل.
فروجي  تيريي  �لفرن�سي  �ملدرب  وف�سل 
الأ�سباله  ثاين  نف�ض  منح  �أجل  من  �لفر�سة 
�ملقابلة،  من  �لثاين  �ل�سوط  يف  خا�سة 
وهو �لذي مل تكن خيار�ته ناجعة رغم �أنه 
مع  تاألقت  �لتي  �لعنا�رص  باأف�سل  ��ستعان 
خا�سة  �ملا�سية  �للقاء�ت  خالل  �الحتاد 
يف ظل �لوجه �ل�ساحب �لذي ظهر به عدد 
من �لالعبني على غر�ر مفتاح، بن مو�سى 
�إىل  �لظن  خيبو�  �لذين  وبودربال  يحي  بن 

جانب عدم جناعة �لتغيري�ت �لتي �أحدثها 
�ملدرب �لفرن�سي يف �ل�سوط �لثاين.

بن يحي: هزميتنا قا�سية 
وعلينا طي ال�سفحة 
والتفكري يف امل�ستقبل

عرّب �لالعب حممد بن يحي -�لوحيد �لذي 
�إعالمية يف مقاطعة بقية  منح ت�رصيحات 
�لذي  �الإق�ساء  عقب  �أ�سفه  عن  زمالئه- 
�لقارية  �ملناف�سة  من  �لفريق  له  تعر�ض 
�للقب  مناف�سة  على  �ملو��سلة  يف  وف�سله 
هزمية  �إىل  تعر�سو�  �أنهم  و�أو�سح  �لقاري، 
جعلتهم  و�لتي  �لقو�عد  د�خل  قا�سية 
�أهد�فهم  �أول  حتقيق  فر�سة  ي�سيعون 
�لقاري،  باللقب  و�لتتويج  �ملو�سم  هذ� 
كبري� يف  دور�  له  كان  �حلظ  �أن  و��ستطرد 
�ملقابلة و�ختار منح �لتاأهل غلى �ملناف�ض 
حاليا  �لالعبني  �أن  م�سدد�  �مل�رصي، 
يف  و�لتفكري  عاليا  �لر�أ�ض  برفع  ملزمون 
�مل�ستقبل من خالل �للعب يف �ملو�جهات 

�ملقبلة.
ع.ق.

�للقب �لقاري يتبّخر ويتاأجل �إىل موعد الحقاحتاد اجلزائر يق�سى من كاأ�س الكاف وخيبة كبرية لالأن�سار
فّوت فريق احتاد اجلزائر فر�سة كبرية من اأجل موا�سلة احللم نحو التتويج القاري الأّول يف تاريخه 
وذلك عقب ال�سقوط املفاجئ اأول اأم�س اأمام النادي امل�سري البور�سعيدي الذي جنح يف حتقيق الفوز 
ذهابا واإيابا على لعبي الحتاد و�سّيع عليهم املوا�سلة يف التناف�س على لقب كاأ�س الكاف والتي خرج 

منها من الدور ربع النهائي يف �سيناريو خميب على طول اخلط مل يكن ينتظره اأكرب املت�سائمني

ح�ضام ح�ضن: و�جهنا 
 خ�ضما عنيد� لكن 

تاأهلنا م�ضتحق
�لبور�سعيدي  �مل�رصي  �لنادي  مدرب  �أكد 
��سباله  حققه  �لذي  �لتاأهل  �أن  ح�سن  ح�سام 
كان م�ستحقا وعن جد�رةن حيث �و�سح �أنهم 
�حلظ  عند ح�سن  وكان  كبرية  مبار�ة  قدمو� 
كان  �لذي  �لظن  يخيبو�  مل  و�أنهم  خا�سة 
خارج  من  �لتاأهل  وحققو�  عليهم  مو�سوعا 
يف  �مل�رصي  �ملدرب  و�عرتف  �لقو�عد، 
نهاية  عقب  عقدها  �لتي  �ل�سحافية  �لندوة 
�ملو�جهة �أن فريقه و�جه مناف�سا قويا ممثال 
يف �حتاد �جلز�ئر و�لذي كانت �ملبار�ة �أ�سعب 
�للقاء�ت �لتي خا�سها يف م�سو�ره �لتدريبي، 
م�سري� �أن �لنادي �لعا�سمي فريق قوي وكان 
يف  حتى  �أمامهم  �سعبا  وند�  قويا  خ�سما 
مقابلة �لذهاب مب�رص، لكن �الأهم �ن �لنادي 

�لبور�سعيدي حقق �لتاأهل ح�سبه.
و��ستغل ح�سام ح�سن �لفر�سة �أين �أ�ساد كثري� 
بلما�سي،  جمال  �لوطني  �لناخب  بكفاءة 
و�أو�سح �أنه مدرب ذو م�ستوى عايل وجنح يف 
�إقبال �لوطن  �إمكانياته يف ظل  �لربهنة على 
�الأجنبية  بالكفاءة  �ال�ستنجاد  على  �لعربي 
ح�سبه،  �ملحلية  على  �الأولوية  متنحها  �لتي 
مع  �سابق  دويل  العب  ملا�سي  �نب  م�سيفا 
قوية  �سخ�سية  وميلكط  �لوطني  �ملنتخب 
�لهيبة  �إعادة  قادر من خاللها �مل�ساهمة يف 

�إىل �خل�رص.

 فروجي: 

�لدفاع  ال يتحمل 
م�ضوؤولية �الإق�ضاء

تيريي  �جلز�ئر  �حتاد  فريق  مدرب  رف�ض 
م�سوؤولية  �لدفاع  خط  حتميل  فروجي 
�أن  �أكد  �أين  �لكاف،  كاأ�ض  من  �الإق�ساء 
�لقارية  �ملناف�سة  من  �خلروج  م�سوؤولية 
على م�سوؤولية جميع عنا�رص �لفريق، خا�سة 
�الأهد�ف  من  �لكثري  تتبقى  ال  �لت�سكيلة  و�أن 
و�سباكها ال تهتز يف جميع �ملباريات �ساربا 
�ملثال بلقاء جمعية عني مليلة �لتي فازو� بها 

بثالثية نظيفة ومل تزر �لكرة �سباكهم.
و�أو�سح فروجي خالل �لندوة �ل�سحافية �لتي 
�مل�رصي  �أمام  �للقاء  نهاية  عقب  عقدها 
�لبور�سعيدي �أن �لطاقم �لفني مطالب باإيجاد 
لكون  و�لهجوم  �لدفاع  خطي  بني  �لتو�زن 
�خلط �خللفي تلقى جمموع 11 هدفا يف 13 

مبار�ة بينما �لهجوم �سجل 18 هدفا.
ع.ق.

اأ�سحت حتتل املركز 734

�إيبو تخ�ضر 88 مركز� يف �لرتتيب �لعاملي للتن�س

�جلز�ئرية  �لتن�ض  العبة  تر�جعت 
�إينا�ض �يبو ب88 مركز� يف �لرتتيب 
�لعاملي �جلديد لل�سيد�ت و�أ�سحت 
حتتل �ملرتبة 734 عامليا، ح�سب 
�لذي  �جلديد  �لعاملي  �لت�سنيف 
بطلة  وكانت  �أم�ض،  عنه  ك�سف 
�سحية  �أو��سط  �فريقيا-2015 
�إ�سابة تعر�ست لها عند م�ساركتها 

يف دورة بتون�ض وهي �لو�سعية �لتي 
ذلك  منذ  �ملناف�سة  من  حرمتها 
�حلني، حيث �ن غيابها �ملتو��سل 
�لت�سنيف  يف  تر�جعها  يف  ت�سبب 
�لعاملي ومل جتمع �ي نقطة على 
مد�ر ثمانية �أ�سابيع �ملا�سية. ويف 
�لرتتيب �لعاملي لل�سيد�ت، ماز�لت 
هاليب  �سيمونا  �لرومانية  �لنجمة 

�سد�رة  يف  موقعها  على  حتافظ 
�لت�سنيف �لعاملي لالعبات �لتن�ض 
�ملركز  يف  متبوعة  للمحرتفات 
كارولني  بالدمناركية  �لثاين 
ثم  �لثاين  �ملركز  يف  فوزنياكي 
�الأملانية �جنبيك كريبر يف �ل�سف 

�لثالث .  
ق.ر.

يف ظل امل�ساكل التي يعانيها فرع 
كرة اليد ملولودية وهران

جمعية عامة قبل 
نهاية �ضبتمرب الإنقاذ 

�لفريق من �حلل

�ل�سباب  مديرية  ت�ستعد 
و�لريا�سة لوهر�ن للدعوة 
للنادي  عامة  جمعية  �إىل 
�لهاوي للمولودية �ملحلية 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  قبل 
عدم  حال  يف  �جلاري 
�ليد  كرة  فريق  �أزمة  حل 
قبل هذ� �ملوعد، و�رصح 
و�لريا�سة  �ل�سباب  مدير 
�لدين غربي:  بدر  للوالية 
نية  �أية  لدينا  »لي�ست 
�ل�سوؤون  يف  �لتدخل  يف 
للجمعيات  �لد�خلية 
ال  ولكننا  �لريا�سية، 
�لوقت  نف�ض  يف  ميكننا 
�الأيدي  مكتويف  �لبقاء 
�أمام �خلطر �لذي يو�جهه 
قد  �لذي  �ليد  كرة  فريق 
�حلل«.  غاية  �إىل  ي�سل 
بطولة  �إىل  نزولها  وبعد 
يف  �الأول  �لوطني  �لق�سم 
نهاية �ملو�سم �لفارط، مل 
يف  بعد  �ملولودية  ت�رصع 
�لتح�سري للمو�سم �جلديد 
خالل  �سينطلق  �لذي 
�ملقبلة،  �لقليلة  �الأ�سابيع 
وذلك على خلفية مطالبة 
عدة  بت�سوية  �لالعبني 

�أجور متاأخرة.
»ب�سفتنا  غربي:  و�أ�ساف 
�الأوىل  �مل�سوؤولة  �لهيئة 
على  �لريا�سة  على 
نلتزم  �ملحلي،  �ل�سعيد 
وهر�ن  مولودية  مب�ساركة 
و�سنعمل  �لبطولة  يف 
من  �الأمر  يتطلبه  ما  كل 
بالدعوة  بدء�  ذلك،  �أجل 
مثلما  عامة،  جمعية  �إىل 
يخوله لنا �لقانون يف ظل 
�لتو��سل  عدم جناحنا يف 
�لهاوي  �لنادي  رئي�ض  مع 
وعدم  حمياوي  �لطيب 
هذه  لعقد  �الأخري  مبادرة 
وت�سوية  �لعامة  �جلمعية 
وتابع  فريقه«،  م�ساكل 
بالتاأكيد  �مل�سوؤول  نف�ض 
�لتز�مه  على  �أي�سا 
�سخ�سيا باإعادة �لروح �إىل 
�ليد من خالل  فريق كرة 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة 
لالعبيه  ت�سمح  �لتي 
�لتدريبات  با�ستئناف 
�لبطولة،  يف  و�مل�ساركة 
�سنجعل  ذلك،  من  و�أكرث 
�لق�سم  �إىل  �ل�سعود  من 
له«  �الأول  �لهدف  �ملمتاز 

على حد قوله.
وهر�ن،  مولودية  وعرفت 
�ملا�سي  يف  كانت  �لتي 
�لكرة  مفخرة  �لقريب 
�لوهر�نية  �ل�سغرية 
و�جلز�ئرية، م�ساكل كثرية 
�ملا�سية  �ملو��سم  خالل 
�ملو�سم  ذروتها  و�سلت 
�أ�رصب  عندما  �ل�سابق 
�لتدريبات  عن  العبوها 
وقاطعو�  مر�ت  عدة 
للمطالبة  ر�سمية  مبار�ة 
م�ستحقاتهم  بت�سوية 
يف  ت�سبب  ما  �ملالية، 
�الأخري يف �سقوط �لفريق 
وهو  �الأول،  �لق�سم  �إىل 
�أن  كاد  �لذي  �مل�سري 
يعرفه يف �ملو�سم ما قبل 

�ملن�رصم لوال
قر�ر �الحتادية �جلز�ئرية 
باإلغاء  �آنذ�ك  للعبة 
�لنزول. وتاأ�سف �مل�سوؤول 
�الأول عن مديرية �ل�سباب 
و�لريا�سة �أي�سا ملا و�سفه 
�ملكتب  �أع�ساء  بتجاهل 
�لهاوي  للنادي  �مل�سري 
مل�سري  وهر�ن  ملولودية 
رغم  �ليد،  كرة  فريق 
بالفرع  يتعلق  �الأمر  �أن 
يز�ل  ال  �لذي  �لوحيد 
بعد  �لنادي  يف  ين�سط 
�الأخرى  �لفروع  كل  حل 
�إىل  �لقدم  كرة  فرع  و�سم 
و�أ�سار  �ملحرتف.  �لنادي 
هذ�  يف  �ملتحدث  ذ�ت 
�ملولودية  �أن  �إىل  �ل�سياق 
من  مالية  �إعانة  �سيعت 
مديريته بقيمة 16 مليون 
تقدمي  عدم  ب�سبب  دج 
رئي�سها حل�سيلتيه �ملالية 
و�الأدبية ملدة مو�سمني.  
ق.ر.
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عي�سة ق.

و�أو�ضح بلما�ضي يف ت�رصيحات 
�لفرن�ضية  »لوباريزيان«  جلريدة 
�أم�س  عدد  يف  ن�رصتها  �لتي 
من  لعدد  �لدعوة  توجيه  �أن 
�لالعبني �ضمن قائمة �ملنتخب 
عن  �ال�ضتغناء  بال�رصورة  يعني 
�لذي  �الأمر  وهو  �أخرى،  �أ�ضماء 
�أن  و�أردف  دي�ضان،  به  قام 
كبرية  الأ�ضماء  دي�ضان  ��ضتبعاد 
وعاملية كان قر�ر� �ضجاعا لكن 

نحو  �لفرن�ضي  للمنتخب  قيادته 
جعله  �ملونديال  بلقب  �لتتويج 
�نتقاد  ميكن  وال  قوة  موقع  يف 

قر�ر�ته.
و�ضدد �لقائد �ل�ضابق للخ�رص �نه 
تعلم �لكثري من �لتجربة �لتدريبية 
من  وذلك  »�لديوك«  ملدرب 
موؤمتر  فعاليات  ح�ضوره  خالل 
�أم�س  �أول  عقدته  �لذي  �لفيفا 
لندن،  �لربيطانية  بالعا�ضمة 
كان  دي�ضان  تدخل  �ن  مو�ضحا 
مو�تية  كانت  و�لفر�ضة  موفقا 

درو�س  �أخذ  �جل  من  �أمامه 
�ملدرب  �ن  م�ضيفا  �إ�ضافية، 
لكن  �الأمور  من  �لكثري  يعرف 
يتعلمها  �أخرى  �أمور�  توجد 

مبرور �لوقت.
بني  �ملقارنة  بلما�ضي  ورف�س 
ديدييه  �لفرن�ضيني  �ملدربني 
زيد�ن،  �لدين  وزين  دي�ضان 
ميكن  ال  �نه  �أو�ضح  عندما 
خالل  بينهما  �الأف�ضل  �ختيار 
�أن  مو�ضحا  �لر�هن،  �لوقت 
�لثنائي قدم مو�ضما ر�ئعا بعدما 

توج �الأول بلقب كاأ�س �لعامل مع 
نال  بينما  �لفرن�ضي  �ملنتخب 
زيد�ن لقب ر�بطة �أبطال �أوروبا 
فريقه  مع  �لتو�يل  على  �لثالث 
�ال�ضباين،  مدريد  ريال  �ل�ضابق 
�لتاألق  �أن  يربهن  ما  وهو 
لديه  �لقدم  كرة  يف  و�لتتويج 
�ل�ضابقني  العبيها  مع  ن�ضيب 
�لتي  �خلربة  �أن  م�ضيفا  �أي�ضا، 
ممار�ضة  عند  يكت�ضبونها 
يف  تفيدهم  �مل�ضتديرة  �لكرة 

م�ضو�رهم �لتدريبي.

اأكد �سعوبة اختيار الأف�سل بني مدرب الديوك وزيدان

بلما�ضي يلّمح اإىل االقتداء بتجربة دي�ضان
ملّح الناخب الوطني جمال بلما�سي اإىل اإمكانية القتداء بتجربة مدرب املنتخب الفرن�سي ديدييه دي�سان والقيام 

با�ستبعاد بع�ض النجوم من املنتخب الوطني من اأجل تر�سيخ جديدة يف الت�سكيلة الوطنية، حيث اأو�سح ان اأكرث ما لفت 
انتباهه يف املنتخب الفرن�سي الطريقة التي يعتمدها دي�سان يف ت�سيري املجموعة، خا�سة يف ظل القرارات ال�سجاعة التي 

يعتمدها والتي ل ميكن انتقادها او مناق�ستها بعد توج بطال للعام يف مونديال رو�سيا

حمار: كنت واثقا من 
اإق�ضاء الوداد البي�ضاوي

اأكد اأن الوزير حطاب رف�ض احلديث اإليه

زرواطي: زط�ضي يهدف اإىل 
حتطيم ال�ضاورة واإ�ضقاطنا

اإ�ضابة كارفخال تثري 
القلق يف النادي امللكي

�ضطيف  وفاق  نادي  رئي�س  �أكد 
من  متيقنا  كان  �أنه  حمار،  ح�ضان 
تاأهل فريقه �إىل �لدور ن�ضف �لنهائي 
من دوري �أبطال �أفريقيا، و�قتن�س 
�إىل  �لعبور  بطاقة  �الأ�ضود  �لن�رص 
ذهابا  فوزه  بعد  �لذهبي،  �ملربع 
وتعادله   0-1 �ملغربي  �لود�د  على 
�إيابا بالد�ر �لبي�ضاء، حيث �ضيو�جه 
�الأهلي،  �مل�رصية  �لكرة  عمالق 
وقال حمار يف ت�رصيحات �إعالمية: 
�إىل  �ضفرنا  قبل  للجميع  »�أكدت 

من  �ضطيف هو  وفاق  �أن  �ملغرب، 
�لنهائي لدوري  �إىل ن�ضف  �ضيتاأهل 
يف  فوزنا  بعد  �أفريقيا،  �أبطال 
و�أ�ضاف:  نظيف«،  بهدف  �لذهاب 
يف  فني  وطاقم  ثري  تعد�د  »لدينا 
�مل�ضتوى، ما جعلنا نوؤمن بقدر�تنا، 
قدموه  ما  على  �أ�ضكرهم  وبالتايل 
�أمام �لود�د«، وتابع »�ضنتحدث عن 
لقاء  بعد  �مل�رصي  �الأهلي  مبار�ة 

�ضبيبة �لقبائل«.
ق.ر.

�ل�ضاورة  �ضبيبة  فريق  رئي�س  �أطلق 
رئي�س  على  �لنار  زرو�طي  حممد 
�الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم خري 
�لدين زط�ضي، متهما �إياه بال�ضلوع يف 
�لهزمية  عقب  فريقه  تك�ضري  مهمة 
�لفارطة  �جلولة  يف  لها  تعر�س  �لتي 
يف  �أو�ضح  حيث  تاجنانت،  دفاع  �أمام 
�لذي  �حلكم  �أن  �إعالمية  ت�رصيحات 
جاء  تاجنانت  �مام  ناديه  مبار�ة  �أد�ر 
من  باأو�مر  �ل�ضبيبة  هزمية  مبهمة 
يتحكم  �لذي  و�ضقيقه  �لفاف  رئي�س 
يف �ضلك �لتحكيم �لتابع للهيئة �لكروية 
�ل�ضاورة  �أن  متاأكد  �أنه  ح�ضبه، م�ضري� 
�أخرى  �ضاعة   24 �للعب  و��ضلت  لو 
و�أن  خا�ضة  باملقابلة،  لتفوز  تكن  مل 
�ضقيق زط�ضي من يتحكم يف �لتحكيم 
�لت�رصيحات  وفق  يديرهم  �لذي  وهو 
�أن  م�ضتطرد�  �ملعني،  �أدالها  �لتي 
�أ�ضخا�ضا ال يحبون فريقه وال يريدون 

�لوطنية  �لبطولة  يف  يتحكم  روؤيته 
وهدفهم حتطيمه على ر�أ�ضهم رئي�س 

�لفاف.
على  هجومه  زرو�طي  وو��ضل 
�لكروية  �لهيئة  على  �الأول  �مل�ضوؤول 
بنهب  قام  �أنه  قال  عندما  ببالدنا، 
م�ضاريع مدينة ب�ضار ويقوم بالت�ضدير 
خارج �لوطن بالعملة �ل�ضعبة، وهدفه 
�ملمثل  �إ�ضقاط  على  �لعمل  �ملقبل 
�إىل  �جلز�ئري  للجنوب  �لوحيد 
�ملتحدث  وتطرق  �ل�ضفلى.  �لدرجة 
�ل�ضباب  وزير  عن  �حلديث  �إىل 
عندما  حطاب  حممد  و�لريا�ضة 
�لقلب  يف  يحمله  ال  �الأخري  �أن  �أ�ضار 
به  �لتقى  �أنه  �الأمر  مربر�  يحبه،  وال 
يف �إحدى �ملنا�ضبات ورف�س �حلديث 
معه وهو �الأمر �لذي مل�ضه من خالل 

�لنظر �إليه وفق نف�س �ملتحدث.
ع.ق.

لزيارة  ��ضتعد�د�ته  مدريد  ريال  بد�أ 
باجلولة  �الأربعاء  يوم  �إ�ضبيلية 
غياب  و�ضط  �لليغا،  من  �ل�ضاد�ضة 
من  يعاين  ماز�ل  �لذي  �لفريق  جنم 
�لتدريبات  عن  وغاب  �الإ�ضابة، 
يعاين  يز�ل  ال  �لذي  كارفاخال،  د�ين 
من  منعته  قد  كانت  م�ضكالت  من 
ويف  �إ�ضبانيول،  مبار�ة  يف  �مل�ضاركة 
مع  �لت�ضاوي  بعد  �ضعيدة  �أجو�ء 
�لدوري  ترتيب  �ضد�رة  يف  بر�ضلونة 
�لفريق  تعادل  بعد  نقطة   13 بر�ضيد 
�لكتالوين �أمام جريونا �أول �أم�س 2-2، 
مر�نه حيث  �ملدريدي  �لنادي  �أجرى 
خا�س �لالعبون �الأ�ضا�ضيون مبو�جهة 

�إ�ضبانيول تدريبات خفيفة.
و�لقلق �لوحيد �الآن لدى فريق جولني 
�لتي  كارفاخال  �إ�ضابة  هو  لوبيتيغي 

و�لتي  بعد،  �لنادي  عنها  يك�ضف  مل 
�إ�ضبانيول  �أمام  �للعب  من  حرمته 
�ليوم  �جلماعي  �ملر�ن  عن  وغيابه 
�إ�ضبيلية،  مو�جهة  من  يومني  قبل 
و�ضارك يف �ملر�ن العبو كا�ضتيا فر�ن 
�أبو،  جارثيا، ود�ين فرينانديز، و�أيوب 
و�ألربتو فرينانديز، ومارتني كالديرون 
و�أوجو�ضتو جالفان، وكذلك من �لفريق 
�الأول مار�ضيلو وتوين كرو�س وغاريث 
�إ�ضبانيو،  �أمام  ي�ضاركو�  مل  �لذين  بيل 
�لالعبني  قيام  �ملر�ن  .وت�ضمن 
من  و�ضل�ضلة  حلقات  يف  بتدريبات 
على  و�لتدرب  �لعالية  �ل�رصعات 
م�ضاحات  يف  ومباريات  �ال�ضتحو�ذ 
�ملوقع  ن�رصه  ملا  وفقا  م�ضغرة، 

�لر�ضمي للريال.
وكالت

 يناف�ض رفقة 3 لعبني 
على لقب اأف�سل لعب باأوروبا

حمرز: املحافظة 
على املعنويات 

�ضروري لتجاوز كل 
ال�ضيناريوهات

بت�رصيحات  حمرز  ريا�س  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  خرج 

من  قويا  يكون  �أن  مطالب  �لالعب  �أن  �كد  عندما  مثرية 

�لناحية �ملعنوية من �جل �لبقاء باأف�ضل حاالته عند �ملرور 

بد�ية م�ضو�ره مع  مبرحلة فر�غ �ضعبة مثلما حدث معه يف 

ميد�ن  متو�ضط  و�أو�ضح  �الجنليزي،  �ضيتي  مان�ض�ضرت  فريقه 

�لقدم  كرة  �أن  �الجنليزي  لالإعالم  ت�رصيحات  يف  �خل�رص 

�لالعب يف قمة �ملجد عندما  باالثارة وجتعل  و�ضط مليء 

عند  ترحمه  ال  لكنها  كبرية  مباريات  ويقد=م  �لفوز  يحقق 

كل  تدفع  �لعو�مل  هذه  �ن  م�ضتطرد�  و�ل�ضقوط،  �لهزمية 

�ملعنوية حتى  �لناحية  من  قويا  يكون  �أن  �لعمل  غلى  العب 

يثق كثري� يف قدر�ته وموؤهالته ويكون يف نف�س �ملردود طيلة 

لوهافر  نادي  خريج  يتناف�س  �ملقابل،  يف  �ملقابلة.  �أطو�ر 

�لفرن�ضي على لقب �أف�ضل العب يف �أوروبا هذ� �الأ�ضبوع بعد 

�ال�ضتفتاء �لذي و�ضعه ح�ضاب دوري �أبطال �أوروبا يف موقع 

�لتو��ضل �الجتماعي »تويرت« من �أجل �نتقاء �أف�ضل العب يف 

�ربعة  �ضمن  حمرز  ��ضم  تو�جد  وجاء  �الأوروبية،  �لدوريات 

نهاغية  �لعجوز  بالقارة  �لدوريات  خمتلف  يف  برزو�  العبني 

�الأ�ضبوع �ملن�رصم �إثر ت�ضجيله لثنائية رفقة مان�ض�ضرت �ضيتي 

�ضاهمت يف قيادته �إىل �لفوز يف �لدوري �الجنليزي �ملمتاز، 

ويناف�س حمرز كل من �لنجم �لكولومبي والعب بايرن ميونيخ 

و�إن�ضيني  �لفرن�ضي  ليون  العب  تر�وري  رودريغيز،  خامي�س 
العب نابويل �اليطايل. 

عي�سة ق.

 وفد الرفاع البحريني التحق
 اأم�ض باأر�ض الوطن

غريب يجتمع مب�ضوؤويل 
 �ضوناطراك وعودته
 اإىل العميد و�ضيكة

عن  �جلز�ئر  مولودية  فريق  بيت  من  مقربة  م�ضادر  �لوطنية جمدد� بعد فرتة �لفر�غ �لتي متر بها �ملولودية و�ل�ضقوط يف �قرت�ب عودة رئي�س �لفرع �ل�ضابق عمر غريب �إىل رئا�ضة �لنادي �أكدت  �لبطولة  من  لقاءين  �آخر  خالل  �ل�ضلبية  �لنتائج  د�خل وهر�ن، ويف هذ� �ل�ضدد فاإن �جتماعا جمع غريب �ضباح �أم�س بنتائج ثقيلة، ويتعلق �الأمر مبو�جهتي �ضبيبة �لقبائل ومولودية فخ  �الأ�ضهم  غالبية  �ضاحب  �ضوناطر�ك  �رصكة  �أبو�ب �لعودة �إىل �لنادي �إخر�ج �لنادي من �لنفق �ملظلم و�إعادته �إىل �ل�ضكة �ل�ضحيحة، �رصكة �ملولودية من �أجل �لو�ضول �إىل �حللول �لتي ت�ضاهم يف مب�ضوؤويل  قا�ضي ووفق م�ضادرنا فاإن غريب بات على  كمال  �لريا�ضي  باملدير  �لت�ضحية  من خالل  �الإد�رة يف �لعا�ضمي  �الإجماع د�خل جمل�س  �لذي بات ال يحقق  �ضوناطر�ك �لنادئ خا�ضة و�أنه �ضبق �ن متت �إقالته من طرف رئي�س مدل�س �ل�ضعيد  �إد�رة  رئي�س جمل�س  يقرر  �أن  قبل  �الإد�رة حري�س 
�أمام يف �ملقابل، و�ضلت �أم�س بعثة نادي �لرفاع �لبحريني �إىل �أر�س ولد قدور �لرت�جع عن �لقر�ر ويعيده �إىل من�ضبه. �ملقبلة  �جلمعة  تخو�ضها  �لتي  للمقابلة  ��ضتعد�د  ع�رص �لوطن  �ل�ضاد�س  �لدور  الإياب  حت�ضبا  �لعا�ضمي  �لنادي  5 ت�ضكيلة  ملعب  على  جتري  و�لتي  لالأندية  �لعرب  كاأ�س  مناف�ضة  منهم من  فرد�   31 �لبحريني جمموع  �لوفد  ت�ضمن  �إىل جويلية، حيث  �ملنامة  من  �ملرور  بعد  �لوطن  باأر�س  �لتحقو�  العبا  عادو� تركيا قبل �ضد �لرحال �إىل مطار هو�ري بومدين �لدويل، وميلك 21  �لذين  وهم  �لتاأهل  فر�ضة  نقا�س  ه�ضام  �لالعب  رفقاء 

بفوز ثمني من �لبحرين بنتيجة هدفني لو�حد.
عي�سة ق.



فوز خام�س لليويف وثالث اأهداف لرونالدو
وا�سل جوفنتو�س حامل اللقب �سل�سلة انت�ساراته بفوز �سعب على م�سيفه فرو�سينوين 0-2 
يف ختام املرحلة اخلام�سة من الدوري الإيطايل، على �ستاديو ماتوزا حقق جوفنتو�س الأهم 
م�ستوى م�سيفه  توا�سع  الأول على ح�ساب  ال�سوط  �سيطر على املجريات طوال  اأن  بعد 
العائد اإىل النخبة و�ساحب املركز قبل الأخري بنقطة واحدة دون اأن ي�سجل اأي هدف يف 
مبارياته اخلم�س، لكن دون ترجمة اأف�سليته وتفوقه امليداين املطلق اإىل نتيجة ملمو�سة، 
ودفع املدرب ما�سيميليانو اليغري من البداية بثالثي الهجوم املوؤلف من الكرواتي ماريو 
ماندزوكيت�س والأرجنتيني باولو ديبال والربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي جنح يف افتتاح 
الت�سجيل من م�سافة قريبة ودون مراقبة، ويف الوقت بدل ال�سائع، عزز جوفنتو�س بخربة 
لعبيه تقدمه بالهدف الثاين عرب فيديريكو برناردي�سكي، ورفع اليويف ر�سيده يف �سدارة 

الرتتيب اإىل 15 نقطة.
بينما عاد نابويل بانت�سار ثمني من اأر�س م�سيفه تورينيو 3-1، حقق نابويل و�سيف بطل 
ح�ساب  على  اأن�سيلوتي  كارلو  اجلديد  مدربه  اإ�رشاف  يف  الرابع  فوزه  املا�سي  املو�سم 
م�سيفه تورينو ووا�سل لزيو �سحوته حمققا فوزه الثالث بعد خ�سارتني، فيما تابع جاره 

روما خيباته.

باير ليفركوزن يحقق الفوز 
الأول هذا املو�سم

حقق باير ليفركوزن فوزه الأول هذا املو�سم على ح�ساب �سيفه ماينت�س عندما تغلب عليه 
ب�سعوبة 1-0 يف املرحلة الرابعة من الدوري الأملاين، و�سجل كاي هافريت�س الهدف يف 
الدقيقة 62 فمنح باير ليفركوزن الذي يناف�س عادة على املراكز الأوىل واعتاد اللعب يف 
امل�سابقات الأوروبية، اأول ثالث نقاط بعد اأن مني بثالث هزائم متتالية، وانتقل اىل املركز 
فيها  فاز  التي  املباراة  الثالثة يف  فريقه  اأهداف  من  �سجل هدفني  هافريت�س  وكان   ،15
اخلمي�س على م�سيفه لودوغوريت�س البلغاري 3-2 يف اجلولة الأوىل من الدوري الأوروبي.

�سبع  عند  ر�سيده  فوقف  وتعادل  فوزين  بعد  الأوىل  بخ�سارته  ماينت�س  مني  املقابل،  يف 
نقاط يف املركز ال�سابع، ويف املباراة الأخرية لهذه املرحلة، تعادل اينرتاخت فرانكفورت 
اميل  لل�سويدي  هدف  مقابل  فرناندي�س  جيل�سون  لل�سوي�رشي  بهدف  ليبزيغ  �سيفه  مع 

فور�سربغ من ركلة جزاء ف�سار ر�سيد الأول 4 نقاط مقابل 5 للثاين.

ليون يكت�سح مر�سيليا برباعية
اأوملبيك مر�سيليا 4-2 �سمن مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة  انت�رش ليون على ح�ساب �سيفه 
يف  داره  عقر  يف  خ�سارته  جراء  النازفة  �سيفه  جراح  ليون  وعمق  الفرن�سي  الدوري  من 
الدوري الأوروبي اأمام اينرتاخت فرانكفورت الأملاين بعد اأن تقدم �ساحب الأر�س بهدفه 
اأكمل  الذي  بالت�سجيل عرب اجلزائري ح�سام عوار  البادىء  ليون  الثالثة، وكان  الدقيقة  يف 
اإثر  التعادل  توفان  فلوريان  يدرك  اأن  قبل  ندومبيلي  تانغوي  من  و�سلته  كرة  ال�سباك  يف 
الثاين  بالهدف  ليون جمدداً  الثاين، تقدم  ال�سوط  باييت، ويف  القائد دمييرتي  متريرة من 
الذي  تراوريه  برتران  البوركيني  اإىل  ندومبيلي  من  وبتمريرة  لالأول  م�سابه  �سيناريو  عرب 
تابع الكرة يف ال�سباك بي�رشاه، واأ�ساف البوركيني الهدف الثاين له والثالث للفريق املحلي 
بعد متريرة من قائده نبيل فقري، وتدخلت تقنية الفيديو يف احت�ساب ركلة جزاء لليون بعد 

عرقلة الهولندي كيفن �سرتومتان لرتواريه نفذها فقري بنجاح.
وقل�س مر�سيليا الفارق مرة جديدة عرب الكامريوين كلينتون جني الذي تابع بنجاح كرة من 
باييت قبل دقيقة من طرد مدافعه الكرواتي دويي كاليتا-كار باحلمراء خل�سونة زائدة �سد 

املهاجم البوركيني، واخل�سارة هي الثانية حملياً ملر�سيليا.

رامو�س يعادل اإجناز اأ�سطورة بر�سلونة
ك�سفت تقارير �سحفية اإ�سبانية عن تواجد �سريجيو رامو�س، قائد ريال مدريد واملنتخب 
الإ�سبانية:  »ماركا«  التوايل، وقالت �سحيفة  الثامنة على  للمرة  العام  ت�سكيلة  الإ�سباين يف 
يف  ذلك  عن  الإعالن  و�سيتم   ،2018 يف  ت�سكيلة  اأف�سل  قائمة  �سمن  رامو�س  اختيار  »مت 
ومل  العام،  ت�سكيلة  يف  مرات   9 تواجد  »رامو�س  ال�سحيفة:  واأ�سافت  الليلة«،  لندن  حفل 
يورو  اإىل  بالإ�سافة  مدريد  ريال  مع  لقبًا   19 رامو�س  وحقق   ،»2011 عام  منذ  عنها  يغب 
2008 و2012 وكاأ�س العامل مع املنتخب الإ�سباين.و�سارك رامو�س، يف 571 مباراة مع ريال 
اأ�سا�سي مع مدربي الالروخا  مدريد، 158 مباراة بقمي�س اإ�سبانًيا، اإذ كان حا�رًشا ب�سكل 
بداية من لوي�س اأراجوني�س، مروًرا بدل بو�سكي، ولوبيتيغي وهيريو انتهاًء بلوي�س اإنريكي، 
ومع وجود رامو�س يف ت�سكيلة العام للمرة التا�سعة �سيت�ساوى مع اأندري�س اإنيي�ستا اأ�سطورة 

بر�سلونة ال�سابق.

ت�سيل�سي يهدي ليفربول ال�سدارة

منح ت�سيل�سي مناف�سه ليفربول فر�سة الت�سدر منفرداً عقب �سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي على اأر�س و�ست هام يونايتد حل�ساب 
املرحلة ال�ساد�سة من الدوري الإنكليزي املمتاز.يف قلعة »املطارق«، عجز جنوم البلوز عن حتقيق فوزهم ال�ساد�س توالياً منذ 
بداية الدوري، يف حني اأّكد و�ست هام عزمه على النهو�س جمدداً بعد ح�سده لنقطة ثمينة.وبرغم حماولت اإدين هازار وويليان 
واألفارو موراتا �سمد فريق املدرب مانويل بيليغريني الذي �سّجل بداية كارثية هذا املو�سم بهزميته يف املراحل الأربع الأوىل 
قبل اأن ينتع�س يف اجلولة املا�سية بعد عودته بفوز ثمني من اأر�س اإيفرتون )3-1(، وياأتي هذا التعادل اأمام املت�سدر ال�سابق 
ت�سيل�سي ليعزز ر�سيد الثقة نحو بداية متجددة للهامرز يف الربميريليغ.هذا التعادل جّمد ر�سيد ت�سيل�سي عند 16 نقطة واأ�سبح 
اأم�س على �سيفه �ساوثهمبتون )3-0( والو�سيف مان�س�سرت �سيتي بفارق  ثالثاً خلف املت�سدر ليفربول )18 نقطة( والذي فاز 

الأهداف والذي ا�ستعر�س اأمام م�سيفه كارديف )5-0(، اأّما و�ست هام فقد ظّل يف املركز ال�سابع ع�رش بر�سيد 4 نقاط.
ووا�سل ار�سنال �سحوته بفوزه على �سيفه ايفرتون 2-�سفر على ملعب المارات يف لندن.وهو الفوز الرابع تواليا لر�سنال يف 
الدوري بعد خ�سارته املباراتني الوليني اأمام مان�س�سرت �سيتي وجاره اللندين ت�سيل�سي فرفع ر�سيده اىل 12 نقطة ارتقى بها 
اىل املركز ال�ساد�س بفارق الأهداف خلف جاره الآخر توتنهام.وهو الفوز اخلام�س للنادي اللندين يف خمتلف امل�سابقات بعد 
تغلبه على فور�سكال بولتافا الوكراين 4-2 يف الدوري الوروبي.يف املقابل مني ايفرتون بخ�سارته الثانية تواليا بعد الوىل امام 

�سيفه و�ست هام يونايتد يف املرحلة املا�سية.
اآرون  الويلزي  تلقى كرة من  الذي  األك�سندر لكازيت  الفرن�سي  الت�سجيل عرب املهاجم  الثاين لفتتاح  ال�سوط  اأر�سنال  وانتظر 
رام�سي داخل املنطقة �سددها بيمينه قوية وبطريقة رائعة فاأ�سكنها الزاوية الي�رشى البعيدة للحار�س الدويل جوردان بيكفورد 
)56(.وعزز اأر�سنال تقدمه بعد ثالث دقائق عندما توغل الدويل الأملاين ال�سابق م�سعود اأوزيل من اجلهة اليمنى ومرر كرة 

عر�سية هياأها رام�سي بالكعب للغابوين بيار اميرييك اأوباميانغ الذي �سددها بيمينه من م�سافة قريبة على ي�سار بيكفورد.

وجه بول بوغبا جنم مان�س�سرت يونايتد انتقاًدا مبطًنا ملدربه جوزيه 
مورينيو ب�سبب �سيا�سته الدفاعية وذلك بعد ال�سقوط يف فخ التعادل 
الربمييريليغ،  مناف�سات  �سمن  ملثله  بهدف  وولفرهامبتون  اأمام 
نبداأ  »مل  اإندبندنت:  �سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف  بوجبا،  وقال 
ال�سوط  يف  اإيجابًيا،  كان  املبكر  تقدمنا  جيد،  ب�سكل  املباراة 
عن  لنتوقف  املرتدة  الهجمات  �سد  اأكرث  الدفاع  حاولنا  الثاين 
اللعب لالأمام، كما حدث يف ال�سوط الأول«، واأ�ساف »اأعرف اأنني 
عدة  اأخطاء  حدثت  ثم  وولفرهامبتون،  هدف  قبل  الكرة  خ�رشت 
بعد ذلك، مل يكن هناك الكثري من التحرك يف املقدمة، لأننا مل 

ن�سكل للخ�سم امل�ساعب«، وتابع: »كان علينا اأن نلعب ب�سكل اأف�سل 
ونحن على اأر�سنا، ينبغي اأن نهاجم كثرًيا، هذا اأولد ترافورد نحن 
هنا للهجوم«، ووا�سل »األيك�سي�س �سان�سيز عندما تلعب لفرتة طويلة 
اأ�سلوًبا خمتلًفا عن فريقك اجلديد، فعندها  اآخر ينتهج  مع فريق 

�سيكون اأمامك بع�س الوقت من اأجل التاأقلم«.
وتطرق الالعب، للتعليق عن ت�رشيحات مورينيو، التي انتقد فيها 
اأعرف رمبا  ق، ل  »نعم، رمبا مورينيو حمحُ اليونايتد، مو�سًحا  اأداء 
نلعب  لأننا  ب�سكل جيد،  نلعب  واأن  اأف�سل  ال�سلوك  يكون  اأن  ينبغي 

يف اأولد ترافورد«.

بوغبا ينتقد مورينيو 
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روما يعاقب لعبيه بعد ال�سقوط اأمام بولونيا
ك�سفت تقارير �سحفية عن قرار روما مبعاقبة لعبيه عقب الهزمية من بولونيا بهدفني دون مقابل، باجلولة اخلام�سة من 
الرتيجوريا  اإىل  مبا�رشة  وذهب  بولونيا  غادر  روما  فريق  اأن  �سبورت«،  ديللو  »كوريري  وذكرت �سحيفة  الإيطايل،  الدوري 
ملعب التدريبات اخلا�س بالفريق، مو�سحة اأن الالعبني �سيبقون هناك للتدريب لياًل ونهاًرا، ا�ستعداًدا للمباراتني املقبلتني 
بالكالت�سيو، واأ�ساف اأن روما قرر اإقامة مع�سكر مغلق للفريق قبل مواجهتي فرو�سينوين ولزيو روما، م�سريا اأن ذلك القرار 
هو قرار عقابي بعد الهزمية املحرجة اأمام بولونيا. ومن املقرر اأن يلتقي روما مع فرو�سينوين الأربعاء املقبل على اأن 

يواجه لزيو بديربي العا�سمة يوم ال�سبت.



فنيالثالثاء 25 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل15 حمرم 1440هـ 15

وفاة الكاتب امل�سرحي الأمريكي نيل �سيمون امللقب بـ«ملك الكوميديا«
الأمريكي  امل�رسحي  الكاتب  تويف 
عمر  عن  �سيمون،  نيل  ال�سهري، 
ناهز 91 عاما يف مدينة نيويورك، 
مر�ض  م�ساعفات  ب�سبب  وذلك 
اأعلن  ح�سبما  الرئوي،  اللتهاب 
�سهرة  �سيمون  ونال  عنه  ممثلون 
القرن  من  ال�ستينيات  يف  دولية 
الكوميدية  اأعماله  املا�سي، بف�سل 
واأبرزها  وال�سينما،  امل�رسح  يف 
و«بريفوت  كابل«  اأود  »ذا  رواية 
نال   ،1991 عام  بارك«ويف  ذا  اإن 
الدراما،  بوليتزر يف  �سيمون جائزة 
يونكرز«وقال  اإن  »لو�ست  رواية  عن 
فيلم  جنم  ريدفورد  روبرت  عنه 
»البع�ض  بارك«:  ذا  اإن  »بريفوت 
م�رسحي  كاتب  اأجنح  اأنه  يرون 
غزير  �سيمون  �سك�سبري«وكان  منذ 
الإنتاج، وكتب م�رسحية واحدة على 
حياته  اأغلب  عام، خالل  كل  الأقل 

م�رسحياته  اأجنح  ومن  املهنية، 
ت�ساريتي«وكانت  »�سويت  الغنائية 
زوجته اإيلني جوي�ض �سيمون برفقته 
يف فرا�ض املوت، اإىل جانب ابنتيه 
اإلني �سيمون، ونان�سي �سيمون، وذلك 
يف م�ست�سفى نيويورك بري�سبرتيان. 

»ملك الكوميديا«
الغنائي،  امل�رسح  جنمة  ونعت 
وكتبت  الراحل  املوؤلف  بيج،  اإلني 
يا  �سالم  يف  »ارقد  تقول:  تغريدة 
ملك  حقا  كان  لقد  �سيمون.  نيل 
الكوميديا يف م�سارح برودواي«كما 
نعاه اأي�سا املمثل جو�ض غاد، قائال: 
نيل �سيمون كان واحد  اإن  »لو قلت 
يف  تاأثريا  الأكرث  الأ�سخا�ض  من 
حياتي اخلا�سة واملهنية، فاإن ذلك 
عمله  �سكل  لقد  احلقيقة.  من  اأقل 
حياتي اخلا�سة واملهنية. ارقد يف 

�سالم اأيها الفقيد الأ�سطورة«.

الرابع  يف  �سيمون  نيل  وولد 
حي  يف   ،1927 عام  جويلية  من 
لأبيه  نيويورك،  مبدينة  برونك�ض 
يعمل  كان  الذي  �سيمون  اإيرفينغ 
بائع مالب�ض، واأمه مامي وانعك�ست 
يهودي  كطفل  �سيمون،  نيل  حياة 
اأعماله  على  نيويورك،  مدينة  يف 
وبداأ  وال�سينمائية  امل�رسحية 
للراديو  الكوميدية  كتاباته  �سيمون 
يف الأربعينيات من القرن املا�سي، 
قبل اأن يتحول اإىل الكتابة للتلفزيون، 
ثم امل�رسح وال�سينما فيما بعد ومن 
عليها  ح�سل  التي  اجلوائز،  بني 
كاتب  لأف�سل  توين  جائزة  �سيمون، 
اأود  »ذا  م�رسحية  عن  م�رسحي، 

كابل« عام 1965.

اإعتقال �سعد املجرد مرة اأخرى يف باري�س

اإيرادات اأفالم العيد يف م�سر

فيلم »البدلة«

يف  متواجدة  م�سادر  اأكدت 
العا�سمة باري�ض �سحة خرب 
الفنان  على  القب�ض  اإلقاء 
املغربي �سعد ملجرد ولكنها 
متهماً  �سعد  يكون  اأن  نفت 
بالغت�ساب جمدداً، واأ�سارت 
اإليه  املوجهة  التهمة  اأن  اإىل 
اإطالق  �رسوط  خمالفة  هي 
الأوىل  الق�سية  يف  �رساحه 
الفرن�سية  بالفتاة  اخلا�سة 

غادر  حيث  بريول،  لورا 
باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة 
تروبيه  �سانت  جزيرة  اإىل 
رخ�سة  على  احل�سول  دون 
اأكد  نف�سه  ق�سائية.امل�سدر 
ل�ستفزاز  تعر�ض  �سعد  اأن 
عن  الك�سف  يتم  مل  فتاة  من 
واعتدى  هويتها،  اأو  ا�سمها 
عليها بال�رسب، وعند حترير 
خالف  اأنه  تبني  املح�رس 

لإطالق  القانونية  القواعد 
�رساحه امل�رسوط، على ذمة 
ق�سية العتداء اجلن�سي على 
بريول،  لورا  الفرن�سية  الفتاة 
الفرن�سية  العا�سمة  وغادر 
على  احل�سول  دون  باري�ض 
ق�سائية.اأ�ساف:  رخ�سة 
�سعد  يعر�ض  اأن  املقرر  »من 
على جهة ق�سائية �سباح غد 
الثنني واملرجح اأن يتم اإلغاء 

يعود  واأن  �رساحه امل�رسوط، 
اإيل ال�سجن على ذمة الق�سية 
تتوا�سل  اأن  على  الأوىل، 
الق�سية  يف  التحقيقات 
ال�سلطات  اأن  لفتاً  الثانية، 
يف  الفرن�سية  الق�سائية 
مل  ولهذا   ، ر�سمية  عطلة 
ت�سدر بيانات ر�سمية لك�سف 
ملجرد  �سعد  موقف  حقيقة 

القانوين.

رجب  حممد  �سدمة 
وتامر  ال�رسيف  ويو�سف 
تكتم  مفاجاأةرغم  ح�سني 
التوزيع عن  اأغلب �رسكات 
الأرقام احلقيقية لإيرادات 
ملو�سم  الأول  اليوم  اأفالم 
املبارك،  الأ�سحى  عيد 
لرتتيب  النهائية  القائمة 
الأفالم،  تذاكر  مبيعات 

كربى  مفاجاآت  وت�سمنت 
»البدلة«  فيلم  ت�سدر  اأولها 
جنيه،  3 ماليني  من  باأكرث 
»بيكيا«  فيلم  وتراجع 
رجب«  »حممد  للنجم 
اأول  لي�سبح  القائمة  لذيل 
دور  ملغادرة  املر�سحني 

العر�ض ال�سينمائي.
تامر  للنجم  »البدلة«  فيلم 

والكوميديان  ح�سني 
والفنانة  ح�سني  اأكرم 
بداية  حقق  خليل،  اأمينة 
الوقفة  ليلة  متوا�سعة 
 250 تتجاوز  مل  باإيرادات 
األف جنيه وتبني لحقا ان 
توزع  مل  املنتجة  ال�رسكة 
املطلوبة  الن�سخ  عدد 
اكتمال  ومع  بالكامل، 

العر�ض  لقاعات  اإر�سالها 
ال�سينمائي بلغت الإيرادات 
األف جنيه  3 ماليني و126 
اأن  ويبدو  العيد،  اأيام  اأول 
اأزمة تامر ح�سني ال�سحية 
لدعمه  جمهوره  دفعت 
عرب �سباك التذاكر ليحقق 
مفاجاأة مل تخطر على بال 

�سناعه!!

اأنه  دوما  يوؤكد  رم�سان  حممد 
»منرب وان« ولكن فيلمه الديزل 
حل باملرتبة الثانية، باإيرادات 
بلغت 3 ماليني و80 األف جنيه 
ل�سدارة  الأول  املر�سح  وهو 
اأفالم  مو�سم  بنهاية  القائمة 
توجيه  الأ�سحى حتى مع  عيد 
التهام ل�سناعة ب�رسقة الفكرة 

من كاتب �ساب.
ا�ستقر  املا�ض«  »تراب  فيلم 
اأ�سبوع  بعد  الثالثة  املرتبة  يف 
كامل ت�سدر فيها قائمة الأعلى 

يف  وربح  لالإيرادات،  حتقيقا 
الأ�سحى  لعيد  الأول  اليوم 
فيلم  جنيه  األف  و300  مليون 
املرتبة  يف  جاء  »الكوي�سني« 
اإيرادات  حمققا  الرابعة 
األف جنيه،  بقيمة مليون و215 
من  املكثفة  الدعاية  رغم 
وح�سني  فهمي  اأحمد  جنومه 
واأ�سماء  ر�سا  و�سريين  فهمي 
فتحي  واأحمد  اليزيد  اأبو 
احتل  ال�رسيف  يو�سف  النجم 
»بني  بفيلم  اخلام�ض  املركز 

جنيه  األف   800 حمققا  اآدم« 
اإيرادات ومل ت�سفع له م�ساركة 
وهنا  ال�رسبيني  دينا  النجمتني 
ويبدو  الفيلم،  ببطولة  الزاهد 
اأن ال�رسكة املنتجة كانت على 
الفيلم  اإن  قالت  عندما  حق 
الأعياد،  ملوا�سم  منا�سب  غري 
انتهاء  حلني  النتظار  وطلبت 
اأنه  موؤكدة  احلايل،  املو�سم 

�سيحقق اإيرادات اأعلى.
للنجوم  اجلمعة«  »�سوق  فيلم 
واأحمد  اجلليل  عبد  عمرو 

الغفور  عبد  وريهام  فتحي 
املرتبة  احتل  اأمني  ون�رسين 
قبل الأخرية وحقق خالل اليوم 
جنيه  األف   197 اإيرادات  الأول 
للفنان  »بيكيا«  فيلم  فقط  
قائمة  تذيل  رجب،  حممد 
اأفالم عيد ال�سحى حمققا 97 
اأيام  األفا و380 جنيها، يف ثاين 
اإيرادات  اإجمايل  وبلغ  عر�سه 
جنيها،  و783  األفا   162 الفيلم 
عيد  اأفالم  قائمة  ليتذيل 

الأ�سحى.

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

اأ�سدل ليلة اجلمعة/ال�سبت ال�ستار على فعاليات الدورة الرابعة 
واخلم�سني من مهرجان قرطاج الدويل بعر�ض »24 عطر« 

للمو�سيقار وعازف البيانو التون�سي حممد علي كمون وانطلق 
املهرجان، الذي قدم 22 عر�سا بامل�رسح الروماين بقرطاج، 

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

الكم والكيف ،فلقد �سارك فيه اأكرث من 60 فنانا بني عازفني 
ومن�سدين من اأورك�سرتا واأ�سوات اأوبرا تون�ض بالإ�سافة اإىل 

راق�سني تون�سيني.
عر�ض ا�ستثنائي �سافر باجلمهور يف رحلة فنية متعددة 

املالمح جابت 24 حمافظة تون�سية لتقدم موروثا متنوعا 
من الذاكرة ال�سعبية للمو�سيقى التون�سية هذا العر�ض ،الذي 

ا�ستغرق حت�سريه نحو 3 �سنوات من البحث والكت�ساف ،قدم 
ف�سيف�ساء متنوعة من املوروث ال�سفاهي للجهات التون�سية 

بتوزيع مو�سيقي جديد وروؤية فنية متجددة جمع هذا العر�ض 
كل الألوان املو�سيقية التي �سكلت املدونة املو�سيقية 

التون�سية من مو�سيقى عربية واأندل�سية وبربرية واإفريقية.
وتاألف العر�ض من 24 قطعة مو�سيقية منق�سمة على 6 ف�سول 

، فكل ف�سل يحمل لونا مو�سيقيا مييز مناطق ال�سمال والو�سط 
واجلنوب عن غريها 24 عطر ك�رس احلواجز الثقافية بني 

اجلهات التون�سية ،فمحمد علي كمون مًل �سمل التون�سيني من 
جديد من خالل هذا العر�ض. يف عر�ض 24 عطر ل حتتاج 

لقطع تذكرة وال�سفر اإىل خمتلف مناطق اجلمهورية لكت�ساف 
املوروث الثقايف للجهات.

فبمجرد احل�سور لهذا احلفل ، ي�سافر املتفرج اإىل كامل 
البالد التون�سية لكت�ساف عطورها التي تفوح منها روائح 

املالوف الأندل�سي والأطل�ض ال�ساوي والعطور البدوية 
وال�سوفية والعطور العبا�سية التي متثل جزيرتي جربة 

وقرقنة يف عر�ض 24 عطر، ي�سرتجع اجلمهور املو�سيقى 
التقليدية التون�سية التي تعتمد على املزود والطبلة والزكرة (
اآلت مو�سيقية حملية(،بالإ�سافة اإىل الألوان املو�سيقية منها 

ال�سطمبايل والنوبة واحل�رسة التي متيز تون�ض.
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ال�ساعرة رحمة بن مدربل يف حوار مثري وح�سري  مع »الو�سط« 

»هم�س بني غيمتني« ر�شائل �شعرية 
تخاطب اأعماق وذات الإن�شان

العامل  اإىل  املبدع  �سوت  واإ�سماع  القراءة  ثقافة  ن�سر  على  دوما  اأعمل  	•
ق�سيدة  باأربعني  للقارئ  ا�سمي  �سيقدم   23 �سيال  الكتاب  معر�ض  	•

جمعاء والإن�سانية  نف�سه  اإىل  الإن�سان  ر�سائل  اإي�سال  هديف  	•
معينة اأمزجة  يف  تنتابني  جمنونة  حالة  الر�سم  	•

عربية م�سابقة  يف  بها  �ساركت  ق�سة  اأول  زوجي«  بيت  يف  »العان�ض  ق�سة  	•

حاورها: حكيم مالك

لنا  عن  وعليه فلقد  ك�شفت 
واملتمثل  اجلديد  مولودها 
بني  هم�س  ديوانها  يف 
عن  حديثا  ال�شادر  غيمتني 
يف  »ي�شطرون«   ن�رش  دار 
يف   العربية   م�رش  جمهورية 
، حيث  احلالية 2018   ال�شنة 
لأول  خالله  من  �شت�شارك 
مرة يف م�شوراها يف ال�شالون 
الدويل للكتاب باجلزائر �شيال 
بقرائها  �شتلتقي  اأين    23
�شيتعرفون  الذين  الأوفياء 
الر�شائل  م�شامني  على  
ال�شعرية العميقة التي تخاطب  
وذات  اأعماق   خاللها  من 
الإن�شان،  كما اأنهم �شيطلعون  
يف هذا اللقاء ال�شيق ،ال�شامل 
الذي تطرقنا فيه اإىل  بع�س 
اجلزئيات  الهامة من حياتها 
ق�شتها«  تتويج  وعن   الأدبية 
يف  زوجي  بيت  يف  العان�س 
امل�رشية  »هم�شة  م�شابقة 

لالآداب والفنون« يف 2017  .
 

  متى دخلت عامل 
الكتابة البداعية؟

�شن  منذ  العامل  هذا  دخلت 
باخلاطرة  بداية  �شغرية 
التي  ال�شغرية  والق�شائد 
حفالت  يف  ها  اأقراأ  كنت 
البتدائية، الإكمالية والثانوية 
ثم بع�س املحاولت يف ال�شعر 
التفعيلة  و�شعر  العمودي 
مرورا بق�شيدة النرث والق�شة 
وهكذا كان ذلك على مراحل 
اأو  العا�رشة  �شن  من  ابتداء 
اأقل قليال...اإىل الآن، يح�شل 
الكتابة قدرنا وهذا   اأن تكون 
من  نف�شي  يف  اأ�شت�شعره  ما 
دوما  اطمح  غرور...  دون 
اأقوى  و  اأف�شل  اأكون  اأن  اإىل 

اأدبياَ...

حدثينا عن م�سمون 
ديوانك اجلديد »هم�ض 
بني غيمتني« ال�سادر يف 

2018؟ 

هو  غيمتني«  بني  »هم�س 

على  يحتوي  �شعري  ديوان 
ق�شيدة  اأربعني  من  اأكرث 
القطع  من  �شفحة   150 يف 
املتو�شط، يحمل �شوت الأنا 
اجلمعي الذي ينبثق من ذات 
احلب  اإىل  يهفو  اإن�شان  كل 
يحاول  والذكريات،  والوطن 
الأ�شوات  اإي�شال  ب�شدق 
املتخفية  اخلفية  ال�شامتة 
له  واإلينا ويالم�س كل ما  منا 
املتاأ�شلة  بامل�شاعر  عالقة 
يف ذات الب�رشية ويكمن متيز 
قائدها اأن لها قراءات عديدة 
فرد  كل  وذاتية  نف�شية  تتبع 
�شخ�س  من  تختلف  م�شتقل 
القراءة...  عند  اآخر  اإىل 
هو  ما  كل  ومل�س  بالتوجه 
نف�شي  اجتماعي  عاطفي 
فل�شفية  ب�شيغة  وطني  وحتى 
من  تخلو  وبب�شاطة  عميقة 
هام�شة  كنت  ال�شت�شهال... 
من خالل  ال�ّشعر  غيمتّي  بني 
هديف  فكان  الديوان  هذا 
اإىل  الإن�شان  ر�شائل  اإي�شال 
العامل  اإىل  ثم  اأول  نف�شه 

والإن�شانية جمعاء...

كيف كان تعاملك مع 
دار الن�سر » ي�سطرون« 

امل�سرية؟

تعاملي  اإن  اأقول  اأن  اأ�شتطيع 
للطباعة  ي�شطرون   دار  مع 
امل�رشية   والتوزيع  والن�رش 
كان مقدرا بطريقة ما مميزة 
لدي  موجودا  الديوان  كان   ،
على �شكل خمطوط منذ 2015 
و كنت قد قررت ن�رشه يف دار 
تراجعت  بعدها  لناب  ن�رش 
ثم  به  احتفظت  و  الن�رش  عن 
عنوانه  و  حمتواه  يف  عدلت 
�شنتي  ،بني  جيدا  دققته  و 
جملة  كانت   2017/2016
يديرها  التي  م�رش«  »مبدعو 
الأ�شتاذ  عماد �شامل و الناقد 
اإبراهيم  امل�رشي  ال�شاعر  و 
من  تختار  النحا�س،  مو�شى  
في�س  املن�شورة يف  ق�شائدي 
ثم  لديها،  تن�رشها  و  بوك 
»مو�شوعة  اإىل  ا�شمي  �شموا 
»دار  بعدها  العرب«  ال�شعراء 
هي  التي  ي�شطرون«  الن�رش 
تابعة للمجلة اأو لنقل العك�س، 
اقرتحت علّى اأن ان�رش لديهم 

ديوان �شعري و بالفعل ار�شلت 
لهم املخطوط يف بداية عام 
2018 و مت اعتماده و ولد اول 
بني  »هم�س  يل  اأدبي  اإ�شدار 
غيمتني« باحتفاء كبري من دار 
يف«  مناق�شته  متت  و  الن�رش 
نادي ال�شف الأدبي« باجليزة 
من طرف جمموعة من النقاد 
يف  امل�رشيني  ال�شعراء  و 
ح�شوره و غيابي انا، كما اأنه 
الكتاب  معر�س  �شي�شارك يف 

الدويل للقاهرة باإذن اهلل...

ماهي الدللت التي 
حتملها ر�سمة غالف 
ديوانك »هم�ض بني 

غيمتني«؟

لوحة  كانت  الغالف  ر�شمة 
�شنة  اأواخر  ر�شمتها  يل 
و  البورتري  فن  2015مبزج 
بطريقتي  التجريد  الر�شم 
اأدر�س  مل  لأنني  اخلا�شة 
الر�شم اأو التقنيات و كنت دوما 
ع�شامية يف ر�شوماتي ب�شيغة 
فقط  عني  تعرب  متمردة 
مدر�شة  اي  اتبع  اأن  دون  من 
املحرك  هو  اح�شا�شي  كان 
الوحيد للر�شم بتلك الطريقة، 
الر�شمة كانت يف فرتة ما بعد 
للعالج  امل�شفى  من  خروجي 
و  حرجة،  �شحية  حالة  من 
فرا�س  يف  بداأتها  كنت  قد 
اأر�شم  كنت  لأنني  امل�شفى 
فيها  جتلى  كذلك...  هنالك 
الداخلي متمثال يف  الأمل  كل 
قوية  قا�شية  األوان  جمموعة 
حتيط بامراأة �شامتة تتحدث 
يف نف�شها مع ذاتها،  بال كالم 
و  املتناق�شة  الأفكار  اإن  بل 
كان  بداخلها  الكبري  ال�شخب 
يبدو م�شتتا حولها على �شكل 
واأ�شود  اأحمر  اأزرق،   : األوان 
الغيم  ت�شبه  رمادية  خلفية  و 
معلنة  اأخرى  األوان  بتجان�س 
مرة  اللوحة  داخل  خفية  و 
 : عنوانها  كان  لذلك  واحدة 
اللوحة  حتوي  الأنا  حديث 
يك�شفها  رموز  عدة  على 
و  معها  ركز  كلما  القارئ 
خليته  ح�شب  طبعا  يفهمها 

النف�شية و ال�شعورية.

واأنت ت�ساركني لأول 

مرة يف �سيال 23 هل اأنت 
متخوفة؟ وماذا ميثل 

لك هذا املعر�ض؟ وماذا 
تنتظرين منه؟

 23 �شيال  يف  م�شاركتي  طبعا 
كبرية  م�شوؤولية  العام  هذا 
مهم  ذاته  بحد  الن�رش  لأن 
اأنني  كما  تركيزا،  ويحتاج 
الذين  ال�شباب  من  ل�شت 
يت�رشعون يف الن�رش برغم اأن 
منذ  اأدبية  خمطوطات  لدّي 
تاأنيت  لكنني  طويلة  �شنوات 
املعر�س  ن�رشها... ميثل  يف 
انطالقة  يل  العام  لهذا 
اأوىل �شتعزز باملزيد  وخطوة 
اهلل  باإذن  النجاحات  من 
كتابي  لطرح  كذلك  وفر�شة 
والتعرف  والقراء  النقاد  اأمام 
على الكثري من الذين يقراأون 
هي  اأكتبه،  ما  ويتابعون  يل 
انتظر  جدا  جميلة  فر�شة 
منها الكثري والكثري باإذن اهلل.

�شيقدم  الكتاب  معر�س 
على  ويعرفه  للقارئ  ا�شمي 
كتابي الأول كذلك... كما اأنه 
�شيكون فر�شة لبع�س ال�شهرة 
�شتعطيني  التي  املحمودة 

دافعا لالإبداع اأكرث.

ملن تقراأ رحمة بن 
مدربل؟

ملن  حتديد  احلقيقة  يف 
اخليال  من  �رشبا  يبدو  اقرا 
ودوما  للكثريين  اقرا  لأنني 
بع�س  اذكر  قد  الوقت  وطول 
اأ�شتطيع  ل  لكنني  الأ�شماء 
ذكرها كلها لأنها بال حد: يف 
ال�شعر دروي�س، خل�رش بركة، 
لوكا، بابلو نريودا والكثريون.

يف الرواية: خو�شيه �رشاماغو. 
خلو�س،  عمارة  كافكا، 

هاروكي موراكامي وكثريون.
من  كل  ذكر  اأن  اأ�شتطيع  ل 
اأقراأ لهم وحتى عناوين لأنني 
اأقراأ  واأحيانا  �شيء  كل  اأقراأ 
خم�شة كتب كل �شهر وبالتايل 
ل ميكن ح�رش ذلك يف اأ�شماء 

وعناوين ثابتة.

كيف ا�ستطعت اأن 
تزاوجي بني الر�سم 

والكتابة؟

والكتابة  الر�شم  احلقيقة  يف 
منذ  يّف  تاأ�شلتا  موهبتان 
كنت  طفولتي  منذ  ال�شغر، 
اأر�شم كثريا ما اأكتب بالتوازي 
الآخر...  يكمل  ب�شكل 
الهوايات التي تبداأ منذ ال�شغر 
نتنف�س  الدي  كالهواء  ت�شري 
البيولوجية  وكاحلاجات 
ليوا�شل  لالإن�شان  ال�رشورية 
اأ�شعر جتاههما  احلياة هكذا 
مع اأنني اكتب اأكرث مما اأر�شم 
الكتابة  اإن  تقول  اأن  ت�شتطيع 
الر�شم  حتتل جل وقتي بينما 
يف  تنتابني  جمنونة  حالة 
الأخرى  دون  معينة  اأمزجة 
واأحيانا  به  احتكم  ل  يعني 
يغيب عني �شنوات كما ح�شل 
اإىل الر�شم بعد  موخرا عدت 

انقطاع دام ثالث �شنوات!

اأيهما اأقرب اإىل نف�سك 
الر�سم اأم الكتابة؟

متنف�س  ومازال  كان  الر�شم 
ويجعلني  التوتر  عني  يخفف 
يرهقني  ما  كل  عن  ابتعد 
حيث ا�شيع يف الر�شومات ول 
اأفكر يف �شيء �شوى الدرجات 
واأقالم  واخلطوط  اللونية 
الر�شا�س والألوان والأ�شكال 
نوع  الكتابة  اأر�شمها،  التي 
باحلروف  الر�شم  من  اآخر 
ينتابني كل حلظة فاأقول دوما 
انا اكتب كما اتنف�س. الكتابة 
ذاته  بحد  موازي  اآخر  عامل 
ا�شكنه وي�شكنني بال توقف كل 
ثانية! هي تعني يل الكثري ول 
ميكنني و�شف ذلك بالكلمات 
ال�رشاحة! مهما قلت �شيكون 

ذلك غري كاٍف.

هل لك اأن حتدثينا عن 
تتويج ق�ستك »العان�ض 

يف بيت زوجي« يف 
م�سابقة »هم�سة امل�سرية 

لالآداب والفنون« يف 

2017؟

بيت  يف  العان�س  »ق�شة  نعم 
زوجي« هي اأول ق�شة اأ�شارك 
كنت  عربية  م�شابقة  يف  بها 
كتبتها يف 2012 على ما اأذكر 
هم�شة  مهرجان  يف  وح�شلت 
املرتبة  على  والآداب  للفنون 
اعتمادها  مت  وقد  الرابعة 
م�شرتك  كتاب  يف  للن�رش 
الأوىل  ق�ش�س  الع�رش  �شم 

الرابحة.

ماذا مييز الأدب 
اجلزائري عن الأدب 

العربي؟

عن  يتميز  اجلزائري  الأدب 
اخل�شائ�س  بكل  العربي  الأدب 
من  اجلزائر  بها  متتاز  التي 
اللهجات  يف  وتعدد  ثقايف  تنوع 
توالت على هذا  التي  وال�شعوب 
ف�شيف�شاء  خلق  مما  الوطن 
تكتبه  ما  على  انعك�شت  جميلة 
ب�شمة  فرتك  املبدعة  الأقالم 
من  نقراه  ما  كل  يف  وا�شحة 
اإىل  اإ�شافة  اجلزائري  الأدب 
ال�شوداء  الع�رشية  يف  حدث  ما 
والتي ب�شكل من الأ�شكال خلقت 
من  كتابات  يف  خمتلفة  ميزة 

عا�رش ذلك الزمن.

هل �ساهم الإعالم 
يف اإمناء قدراتك 

الإبداعية يف جمال 
الكتابة؟

عن  حتدثنا  اأن  احلقيقة  يف 
تخ�ش�س  هو  الذي  الإعالم 
من  به  �شغوفة  فاأنا  در�شته 
�شاأقول  الأكادميية  الناحية 
طريقة  على  ما  نوعا  اأثر  اإنه 
اأو  ب�شكل  الأحداث  مع  تفاعلي 
اإذا  اأما  كتابتي،  وطريقة  باآخر 
التوا�شل  و�شائط  على  ركزنا 
الجتماعي كان لها دور يف اإبراز 
اإىل  اإبداعي  وو�شول  اأكتبه  ما 

العامل ككل.

انفردت يومية »الو�سط »بهذا احلوار مع ال�ساعرة املبدعة 
رحمة بن مدربل املعروفة بن�ساطها الأدبي والثقايف يف اجلزائر 
ف�سريتها حافلة بالإجنازات الهادفة   يف املجال الإعالمي فهي 
خريجة كلية الإعالم و الت�سال ويف عامل الكتابة  والر�سم  

فهي ر�سامة ع�سامية هاوية يف فِنّ البورتري و التجريد بلم�ستها 
اخلا�سة يف الإبداع كما اأنها معروفة مب�ساركتها يف امللتقيات 

الأدبية و ال�سعرية  املقامة يف ربوع الوطن  ،
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ب�سفتك ع�سوا يف احتاد 
الكتاب اجلزائريني فرع 
العا�سمة، كيف تقيمني 

ن�ساطاته؟

يف  منخرط  ع�ضو  ب�ضفتي 
العا�ضمة  الكتاب فرع  احتاد 
اأن  اأرى  العام،  قرابة  منذ 
قدر  الن�ضاط  يحاول  الفرع 
امل�ضتطاع وفقا ما هو متاح 
و  مادية  اإمكانيات  من  له 
نالحظ  اأننا  برغم  معنوية 
اأحيانا بع�ض الركود الذي ال 
االنتقا�ض  اأو  االنتهاء  يعني 
من  املبذولة  اجلهود  من 
طرف القائمني على ن�ضاطاته 
اأنا ك�ضاعرة �ضابة  االأدبية... 
اأن  اأحاول  جديدة  كاتبة  و 
كل  اإىل  جميلة  اإ�ضافة  اأكون 
جمعية اأو هيئة انت�ضب اإليها و 
اأحاول تفادي االأمور االأخرى 
اجلزئية و احل�ضا�ضيات التي 
و  مكان  اأي  يف  حتدث  قد 
طبيعي...  ب�ضكل  تنظيم  اأي 
جهة  لكل  النجاح  اأمتنى 
تطمح اإىل النهو�ض بالثقافة 
اإبراز  و  ال�ضعر  و  االأدب  و 
وطننا  يف  املوجود  االإبداع 

اجلزائر.

كلمة عن ال�ساعر 

ال�سوري اأحمد وليد 
تركماين؟

ثقافيا  نا�ضط  �ضاعر  هو 
كان  الدامنارك  يف  ومغرتب 
لنا تعاون اأدبي معا بتاأ�ضي�ض 
واالأدب  ال�ضعر  حمبي  جملة 
ت�ضم  التي  الدمنارك  يف 
لكتاب  خمتلفة  ن�ضو�ضا 

عرب من كل اأنحاء العامل.

هل لك اأن تعطينا ملحة 
عن النادي العلمي 
التطوعي »قراءة 

النه�سة«؟

»قراء النه�ضة« نادي �ضبابي 
تطوعي يهتم بالقراءة ون�رش 
ككل  املجتمع  يف  عدواها 
من  كبرية  جمموعة  ي�ضم 
الطموح  اجلامعي  ال�ضباب 
اكون  ان  ال�رشف  يل  وكان 
منظم،  وكذا  �رشيف  ع�ضو 
ال�ضارع  مكتبة  اأن�ضاأنا  حيث 
مبداأ  على  تعتمد  التي 
اال�ضتعارة » خذ كتابا واأترك 

اآخر« يف والية البليدة.

اأ�س�ست العديد من 
املواقع االلكرتونية 

واملجالت االأدبية، ففيم 

تتمثل اأهدافك منها؟ 

ن�رش  دوما  كان  منها  هديف 
واإي�ضال  القراءة  ثقافة 
العامل  اإىل  املبدع  �ضوت 
املبدعني  وم�ضاعدة  كله 
كما  والربوز،  الظهور  على 
�ضوت  موقع  يف:  احلال  هو 
وجملة  اأديره  الذي  القلم 
نادي االأ�ضدقاء التي اأ�رشف 
عليها وغريها من الن�ضاطات 
االأدبية املتنوعة. التي تعتمد 
كا�ضرتاتيجية  التنظيم  على 
اأكرب عدد من  اإىل  والو�ضول 

القراء.

ماذا عن الدور البارز 
للتجمع العاملي لل�سعراء 

واالأدباء العرب؟

لل�ضعراء  العاملي  التجمع 
واالأدباء العرب يعترب من اأكرب 
العربية  االأدبية  التجمعات 
اأ�ض�ضه  والذي  املهجر  يف 
طارق  ال�ضوري  ال�ضاعر 
والذي  احلمادي  حممد 
وكاتبة  ك�ضاعرة  فيه  كرمت 
بن�ضو�ضها  متيزت  جزائرية 
�ضفحة  �ضمن  املن�ضورة 
يكمن   .2017 �ضنة  التجمع 
دوره يف جمع جمموعة كبرية 

من الكتاب العرب والتوا�ضل 
يتم  بن�ضو�ض  بينهم  الراقي 

تكرميها وتثمينها كل مرة.

هل لك اأن تعرفينا عن 
املجل�س الوطني لالحتاد 

اجلزائري للملكية 
الفكرية؟

لالحتاد  الوطني  املجل�ض 
الفكرية  للملكية  اجلزائري 

هيئة مهيكلة ومنظمة هدفها 
واحلفاظ  التوثيق  حتقيق 
على امللكية الفكرية للمبدع 
واملوؤلف يف ظل ما يتعر�ض 
وما  اأدبية  �رشقات  من  له 
على  واحلفاظ  ذلك  �ضابه 
املعنوي  واملوروث  الرتاث 
كما  والتاريخي،  واملكتوب 
من  الكثري  �ضفوفه  اإىل  �ضم 
وال�ضعراء  واالأدباء  الكتاب 

اجلزائريني.

هل اأنت ب�سدد التح�سري 
ملوؤلفات اأدبية جديدة؟

تقريبا  اأنهيت  حاليا  نعم 
باإذن  ثانية  �ضعرية  جمموعة 
فرتة  منذ  اأنني  كما  اهلل 
ق�ض�ضية  جمموعة  اكتب 
الكثري  ذهني  على  ويرتاوح 
املتنوعة  امل�ضاريع  من 
الأنني كثرية الكتابة وذلك ما 
يالحظه علّي من يتابعونني 
الفي�ض  يف  �ضفحتي  على 
اأكتب كثريا فيها  بوك والتي 

وخارجها كذلك!
م�رشوع  هنالك  �ضيكون 
رواية لكن على مهل من دون 
من  الكثري  اإىل  ت�رشع حتتاج 
هذا  والرتكيز...  اال�ضتغال 
اأن  اإىل  قوله  اأ�ضتطيع  ما 
اأن  الواقع  اإىل  االأمور  تخرج 

�ضاء اهلل.

�ساركينا طموحاتك؟ 

طموحاتي كبرية جدا... لكن 
ذاتي يف  اأحقق  اأن  اأولها هو 
عامل االإعالم بال�ضكل الالئق 
بي ويف املكان املنا�ضب يل 
وقارة  وا�ضحة  وظيفة  ويف 
اأدبيا  نف�ضي  اأحقق  اأن  ثم 
حتمل  م�رشفة  ،باأعمال 
يف  وطني  وا�ضم  ا�ضمي 
ال...  ومل  الدولية  املحافل 
واهلل  الكثري  يف  اأطمح  اأنا 

املوفق.

كلمة اأخرية لقرائك 
وجلريدة »الو�سط«؟

جريدة  اأ�ضكر  االأخري  يف 
املحاورة  الو�ضط على هذه 
اأن  بحر�ض  واأمتنى  االأنيقة 
يحويه  وما  ديواين  ي�ضل 
ور�ضائل  وحمبة  عمق  من 
حمب  قارئ  كل  قلب  اإىل 
لل�ضعر، اأوجه حتية كبرية اإىل 
�ضاندين  من  كل  واإىل  القراء 
واأقول  االأدبي  م�ضواري  يف 
الأنف�ضكم  اأوفياء  كونوا  دوما 
ذاتكم  اعرفوا  �ضادقوها، 
العامل  اأحبوا  ثم  واأحبوها 
كل هذا الهم�ض مهدى اإليكم 

جميعا بكل ود.
حاورها: حكيم مالك

..... ال�ساعرة رحمة بن مدربل يف �سطور.....
من  �ضاعرة جزائرية  و  كاتبة  بن مدربل  رحمة 
مواليد 27 نوفمرب 1988 بح�ضني داي اجلزائر ، 
�ضدر لها هذا العام  جمموعة �ضعرية عنوانها : 
»هم�ض بني غيمتني » يف جمهورية م�رش العربية 
عن دار ن�رش »ي�ضطرون«  يف 2018  فهي خريجة 
كال�ضيكي:  لي�ضان�ض  االت�ضال،  و  االإعالم  كلية 
على  حا�ضلة  كذلك  و  عامة  تخ�ض�ض عالقات 
هي  التلفزيوين  و  اإذاعي  التقدمي  يف  �ضهادة 
فرع  اجلزائريني  الكتاب  احتاد  يف  ع�ضوة  
امللتقيات  من  العديد  يف  �ضاركت   ، العا�ضمة 
االأدبية و ال�ضعرية يف خمتلف اأنحاء الوطن وهي  
اجلزائري  االحتاد  يف  وطني  جمل�ض  ع�ضوة  
التجمع  �ضمن  وع�ضوة   الفكرية،   للملكية 
جمموعة  و  العرب،  واالأدباء  لل�ضعراء  العاملي 
االأدبية  واملنتديات  املجموعات  من  كبرية 
الثقايف  االلكرتوين  املوقع  موؤ�ض�ضة   ، العربي 

اإذاعته  �ضيطلق  والذي  القلم«  �ضوت   « االأدبي 
  ، االإلكرتونية  جملته  وكذا  قريباً  االلكرتونية 
 « الثقافية  االأدبية  االإلكرتونية  املجلة  موؤ�ض�ضة 
حمبي ال�ضعر و االأدب يف الدمنارك« باال�ضرتاك 
 ،«  ، تركماين  وليد  »اأحمد  ال�ضوري  ال�ضاعر  مع 
و  االإلكرتونية  املجلة  يف  م�ضوؤولة  و  ُم�رشفة 
االأدبية » نادي االأ�ضدقاء فكر و اأدب« اجلزائرية 
�ضعرية  اأم�ضيات  املبدعة  ال�ضابة  هذه  ط   تُن�ِضّ
ع�ضو  و  ثقافية  اإبداعية  نوادي  من  �ضِ اأدبية  و 
اإىل  ُمنت�ضبة  املدين،  املجتمع  يف  فاعل 
كذا فرق  و  »توا�ضل«  ال�ضباب  ن�ضاطات  جمعية 
ع�ضو   ،  « بو�ضماعيل  اخلري  نا�ض   « ُمتطَوّعة 
قراء   « التطوعي  العلمي  النادي  يف  موؤ�ض�ض 
تنظيم  و  القراءة  بن�رش عدوى  املهتم  النه�ضة« 
له  اجناز  اأول  و  القراءة  على  ت�ضجع  تظاهرات 
كان فاحت هذا ال�ضهر بتد�ضني اأول مكتبة �ضارع 

لت على  جمانية للجميع، يف والية البليدة ، حت�ضَّ
املرتبة الرابعة يف اأول م�ضاركة لها يف م�ضابقة 
الفنون« 2017 عن  و  لالآداب  »هم�ضة امل�رشية 
ق�ضتها املو�ضومة ب » العان�ض يف بيت زوجي » 
، نُ�رشت لها عدة ن�ضو�ض ) �ضعر حر، ق�ضيدة 
النرث، ق�ض�ض ق�ضرية، مقاالت يف جمالت اأدبية 
و  االلكرتونية  نوعيها  على  جزائرية  و  عربية 
الورقية، ت�ضتغل �ضحفية و حمررة �ضمن طاقم 
دزاير   « الثقايف  املوقع  و  االلكرتونية  املجلة 
�ضمن  اأدبية  برامج  مقدمة  و  ُمعّدة   ، توب« 
اأجيال  راديو   « ربحية  االإلكرتونية غري  االإذاعة 
اجلزائرية«: ح�ضة »اقراأ يل«  املخت�ضة يف اإذاعة 
الن�ضو�ض ال�ضعرية و مناق�ضتها »ق�ضة   و قراءة«  
املخت�ضة يف فن الق�ضة الق�ضرية و كذا حماورة 
متعددة    اأركان  اإىل  اإ�ضافة  اجلدد،  املبدعني 
واملتمثلة يف م�ضابقات الهايكو و الفنون االأدبية 

يف  االلكرتونية  االأدبية  املجلة  من  ــ  املختلفة 
الفي�ض بوك : » نادي االأ�ضدقاء فكر و اأدب  ، 
ال�ضعر،  بني  متنوعة  خمطوطات  لن�رش  حت�رش 
الق�ضة الق�ضرية و الرواية  ... كما اأن رحمة بن 
مدربل ر�ضامة ع�ضامية هاوية يف فِنّ البورتري و 
التجريد بلم�ضتها اخلا�ضة، �ضاركت يف معر�ضني 
�ضبابيني بوالية البليدة » فرحة االألوان » و » دار 
الفنانني  من  كبرية  جمموعة  مب�ضاركة   « الباي 
ال�ضباب . وبالن�ضبة مل�ضاركاتها االأدبية والفنية 
يف  عديدة  متنوعة  ملتقيات  يف  �ضاركت  فلقد 
لل�ضعر  البليدة  ملتقى  الوطن:  من  مدن  عدة 
اأم�ضيات  و  االأخرية  و  الثانية  بطبعتيه  الدويل 
�ضمت  التي  بوعريريج   برج  بوالية  الع�ضيات 
من  البارزة  ال�ضعرية  االأ�ضماء  من  جمموعة 
تن�ضيط الروائي واالإعالمي املتميز عبد الرزاق 
اأم  البوح االأدبي ال�ضعري بوالية  بو كبة وملتقى 

لالإبداع  حواء  واأيام  الثانية  طبعته  يف  البواقي 
يف والية قاملة مبنا�ضبة عيد املراأة لهذا العام 
يف  جدا  الق�ضرية  للق�ضة  الوطني  امللتقى  و 
التي ت�رشف  االإبداع  نادي  العا�ضمة من تنظيم 
مو�ضى  �ضلخي  نزيهة  الكاتبة  و  ال�ضاعرة  عليه 
اأيام الدو�ضن االأدبية العربية لالإبداع ال�ضعري يف 
طبعتها الرابعة من تنظيم جمعية ب�ضمة لل�ضاعر 
طارق خلف اهلل  و امللتقى الثاين الأدب املراأة 
بوالية الوادي من تنظيم فرع جمعية اجلاحظية 
الثانية   الكاتبة �ضمية مبارك يف طبعته  برئا�ضة 
ال�ضعر  بيت  جلمعية  اجلزائري  ال�ضعر  وراهن 
التي يراأ�ضها ال�ضاعر �ضليمان جوادي بالعا�ضمة 
الكتاب  احتاد  ن�ضاطات  وكل  االأوىل  طبعته  يف 
تقام  التي  واالأ�ضبوعية  واملو�ضمية  ال�ضهرية 
للر�ضامني  ت�ضكيليان  ومعر�ضان  العا�ضمة  بفرع 

الهواة والع�ضاميني بوالية البليدة.
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�سري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�سبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ما الفرق بني �صربة ال�صم�ض وال�صربة احلرارية؟
ال�شم�ض  �رضبة  تندرج 
�شمن  احلرارية  وال�رضبة 
خالل  ال�شائعة  املتاعب 
اأ�شعة  ب�شبب  ال�شيف  ف�شل 
وارتفاع  ال�شاطعة  ال�شم�ض 
والرطوبة  احلرارة  درجة 
بينهما  الفرق  فما  العالية، 
التعامل  ميكن  وكيف 

معهما؟
ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، 
الأملانية  الرابطة  قالت 
اجللدية  الأمرا�ض  لأطباء 
تن�شاأ  ال�شم�ض  �رضبة  اإن 
الراأ�ض  لتعر�ض  نتيجة 
املبا�رضة،  ال�شم�ض  لأ�شعة 
وتتمثل اأعرا�شها يف ال�شداع 
والدوار  العنق  موؤخرة  واآلم 
ينبغي  وهنا  والغثيان. 
ال�شم�ض  اأ�شعة  عن  البتعاد 

فورا وتربيد الراأ�ض بحذر.
اأما ال�رضبة احلرارية فتن�شاأ 
العالية  الرطوبة  ب�شبب 
هو  كما  ال�شديدة  واحلرارة 
مثال.  ال�شيارة  داخل  احلال 
على  ال�شتدلل  وميكن 
ال�رضبة احلرارية من خالل 
اجل�شم  و�شخونة  احمرار 
باأكمله، ولي�ض الراأ�ض فقط، 
بالإ�شافة اإىل احلمى والدوار 
والغثيان واأعرا�ض ال�شدمة.

ينبغي  احلالة  هذه  ويف 
فوراً،  ال�شيارة  من  اخلروج 
بوا�شطة  اجل�شم  تربيد  مع 
عن  بعيداً  رطبة  كمادات 
القلب، اأي اليدين والأقدام، 
�شيئاً  اجل�شم  بقية  تربيد  ثم 
عدم  مراعاة  مع  ف�شيئاً، 
تربيد اجلذع مبا�رضة. وعلى 

ا�شت�شارة  ينبغي  حال  اأية 
ال�شتباه  حال  يف  الإ�شعاف 
يف الإ�شابة ب�رضبة حرارية.

ب�رضبة  الإ�شابة  ولتجنب 
حرارية  �رضبة  اأو  �شم�ض 
ينبغي جتنب التعر�ض لأ�شعة 
خا�شة  املبا�رضة  ال�شم�ض 

مع  الظهرية،  فرتة  خالل 
غطاء  ارتداء  على  احلر�ض 
بالن�شبة  خا�شة  للراأ�ض، 
ال�شغار  والأطفال  للر�شع 
ال�شعر  ذوي  والأ�شخا�ض 
لديهم  الذين  اأو  اخلفيف 

�شلع.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�شداد الرئوي ال�شبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�شبح 

ال�شبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�شحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رض( ال�شبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�شدادي املزمن، فما اأعرا�شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�شداد الرئوي املزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب ان�شداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق التنف�ض

* ال�شعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�شي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان ت�شاعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�شه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

- التلقيح �شد الفريو�شات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية
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من معاين احلكمة الورع 
اً َكِثرياً﴾ ]�سورة البقرة  َمَة َفَقدرْ اأُوِتَي َخريرْ كرْ ِ ﴾َوَمنرْ يُوؤرَْت الرْ
الآية:269[  من معاين الكمة اأن يكون ورعاً, فقد ورد 
اأن: )) ركعتان من ورع خرٌي من األف ركعة من خملط((  ] 

اجلامع ال�سغري عن اأن�س[
 الورع هو الذي ي�سع هام�س بينه وبني املعا�سي الورع 

هو الذي يبتعد عما يجره اإىل مع�سية, الورع هو الذي يدع 
هام�س اأمان بينه وبني املعا�سي؛ لأن اهلل عز وجل يقول:  ﴾
َربُوَها﴾  ]�سورة البقرة الآية:187[   ِ َفَل تَقرْ ِتلرَْك ُحُدوُد اهلَلهّ
يقول عليه ال�سلة وال�سلم يف الديث ال�سحيح:  ))اللَل 

((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان  , والرام بنِيهّ بنِيهّ
بن ب�سري[ ال�رسقة و القتل و الزنا اأ�سياء حمرمة وهي 

وا�سحة كال�سم�س, يغت�سب مالً حراماً, الغيبة حرام, 
النميمة حرام, اإن�سان دخله حلل, طبخ واأكل ل ي�ساألك؛ 

لأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, 
وماله حلل, ا�سرتى طعاماً واأكل هو واأولده.  ما �سمعت يف 
تاريخ الدعوة اإن�ساناً يقول: اأ�ستاذ طبخت فا�سولياء, هل يف 
عملي �سيء؟ ل اأحد ي�ساأل؛ لأن العمل حلل. اإن�سان تزوج, 

اإن�سان فتح حمًل جتارياً, باع مواد غذائية, مل يكذب, مل 
يغ�س؛ فالرام ال�رسف بني, واللل ال�رسف وا�سح, ول 
يختلف فيه اثنان, ولي�س هناك اأية م�سكلة, اأين امل�سكلة؟ 
يف ال�سبهات, �سيء من زاوية حلل من زاوية حرام, الورع 

يقت�سي اأن تدع هذا ال�سيء ورعاً.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رسار 
امُلرتِتهّبة عليها, ومهما كان, فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه, ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
والكبائر, ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنرَْهورَْن  فقال: ﴾ اإِنرْ جَترْ
ِخلرُْكمرْ  ررْ َعنرُْكمرْ �َسِيهّئَاِتُكمرْ َونُدرْ َعنرُْه نَُكِفهّ
َخًل َكِرمًيا ﴾, فدَلهّ ِذكُرها على  ُمدرْ

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر, وُكلُهّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإلَهّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر,  هو اأكَبُ منُه, فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِسهّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رسار, واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

�شرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

كارثة التبول يف امل�شجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال الأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�س , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
ِريق  فاأُهرْ ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
الاجز  وال�ســلم  ال�سلة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه الالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�سياً 

اأن  لبد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رس الطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  الل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَهّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود , واهلل �ساحب الأ�سماء ال�سنى كلها , ُجمعت الأ�سماء ال�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ , اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء ال�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
, الكفر و الإلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴾ مَلرْ تَُكنرْ ِفترْنَتُُهمرْ اإَِلهّ اأَنرْ َقالُوا 
ِكنَي ﴾ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ انرُْظررْ َكيرَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنرُْف�ِسِهمرْ﴾ ]�سورة  ِ ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رسرْ َواهلَلهّ

الأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
لم-  لة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رسكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة الإخل�س, َمرُدهّ  قال امُلف�رِسهّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س, واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س, حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  لة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك, فاأَنزَل اهلَلهّ ِ �سلَهّى اهلَلهّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ امل�رِسكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلهّ
؛ لأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلهّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت اإَلهّ �سيوَرُث, واإَنهّ  َمُد: الَهِّذي مَلرْ يَِلدرْ َومَلرْ يُولَدرْ َمُد(, وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*اهلَلهّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلرْ يَُكنرْ لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلهّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه, فاأنزل اهلل  لة وال�سهّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة الإخل�س. , فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اهللُ عليرِْه و�سلَهَّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ فرْ لنا ربَهّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ
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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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ا�ضتعر�ضت بي اإم دبلي� م�ؤخرا 
�ضيارة  مناذج  لأحدث  جتاربها 
املنتظر  الريا�ضية،   "Z4"
طرحها العام املقبل واأو�ضحت 
من�ذج  اختبارات  اأن  ال�رشكة 
يف  جرت   "M40i  Z4"
 Autodrome de" حلبة 
فرن�ضا،  جن�بي   "Miramas
من  التحقق  خاللها  وجرى 
على  وثباتها  ال�ضيارة  ت�ضارع 
اإىل  بالإ�ضافة  املنعطفات 
الفرامل  منظ�مة  قدرات 
والعديد  التعليق،  ونظام 
امليكانيكية  خ�ضائ�ضها  من 

والإلكرتونية.
مت�يه  دبلي�  اإم  بي  وتعمدت 
هيكل ال�ضيارة اأثناء الختبارات 
بطالء خا�ص لإخفاء تفا�ضيله، 
املقربة  امل�ضادر  بع�ص  لكن 

اأنها �ضتاأتي �ضبيهة  منها اأكدت 
بنم�ذج "Z4" الذي ا�ضتعر�ضته 
بع�ص  مع  الفائت  العام 
�ضبك  �ضكل  على  التعديالت 

والأ�ض�اء  الأمامي  املربد 
ت�ضري  كما  واخللفية  الأمامية 
الت�رشيبات اإىل اأن هذه ال�ضيارة 
ت�ربيني  مبحرك  �ضتزود 

اأ�ضط�انات،  بثماين  جبار 
خا�ص  ريا�ضي  تعليق  ونظام 
عند  ال�ضدمات  لمت�ضا�ص 

ال�رشعات العالية.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�ضهرية

ن�ضائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�ضيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �ضيارات  ع�ضاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�ضخ مط�رة من �ضيارات 
التعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�ضبح اأكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  ان�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيارات 
ال�ضن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضيارة  مق�ض�رة 
اأو�ضع واأكرث ع�رشية بف�ضل اأنظمة 

وال�ضا�ضات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�ص، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  املق�د، 
الأ�ضرتالية  لل�ض�ق  املخ�ض�ضة 
مبحركات  والآ�ضي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�ضعة  اأ�ضط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�ضانا.

ين�ضح  ال�ضع�بات  مل�اجهة 
 ADAC ال�ضيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�ص ال�اقية 
ال�ضيف،  لف�ضل  املخ�ض�ضة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ص 
اأو ك�ض�ر يف  ل�ضحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ص حلادث 
ما. واأ�ضار اخلرباء الأملان اإىل 
لل�جه  الكاملة  اخل�ذات  اأن 
ت�ضمن  اجليدة  الته�ية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ص  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفت�حة  اخل�ذة 
ويتعني على  ال�ضيف.  يف ف�ضل 
�ضاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�ضافات  القيادة  يف  الذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ضاء،  ال�ضباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ضاعتني،  اأو  �ضاعة 
لل�ضماح  ال�اقية  املالب�ص  خلع 
الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�ضم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن ال�جبات الد�ضمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ضتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تك�ن  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ضاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  امل�ديالت  مع 
ويراعى  باله�اء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند الت�قف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer ضيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عامني  خالل  كليا  جديد  ت�ضميم  على  حت�ضل  د�ت�ضون  “ني�ضان”: 

عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
اأيق�نتها  من  اجلديد  امل�ديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
امل�ديالت  من  املت��ضطة 
الأغرا�ص  متعددة  الريا�ضية 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .SUV
اجلديدة  �ضيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يت�فر 
الأ�ضط�انات �ضعة 5ر2 لرت وبق�ة 
193 ح�ضان و255 ني�تن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضط�انات
بق�ة 305 ح�ضان/365 ني�تن مرت. 
عجالت  اإىل  الق�ة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأت�ماتيكي 
جه�د  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 

الدفع  نظام  مع  املحركات 
الأمامي اأو الرباعي.

التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلم�لة،  من 
البان�رامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملق�د القابل للتدفئة 
والته�ية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
ب��ضة   8 قيا�ص  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
املت�افق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوت�. كما تقدم ال�ضيارة 
الال�ضلكي  اله�اتف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويت�فر لل�ضيارة 
�ضمن  ب��ضة   18 قيا�ص  عجالت 

باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  ب��ضة   21 قيا�ص 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 

 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ م�قعاً و�ضطاً بني امل�ديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

اإحياء عالمة  ني�ضان  اأعادت 
وقد   ،2014 يف  دات�ض�ن 
�ضهدت من�ا منذ ذلك احلني 
مر  اأنه  اأي  بالهند،  خا�ضة 
عليها 4 اأع�ام بال�ض�ق، وه� 
ال�ضيارات  �ضانعة  تراه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  اليابانية 
ت�ضاميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
األف�ن�ض�  ح�ضب  هذا  ياأتي 

ني�ضان  رئي�ص  نائب  األبايزا 
اأم�ص  للت�ضميم، حيث �رشح 
على  �ضتح�ضل  دات�ض�ن  باأن 
وتدخل  متط�رة  من�ضة 
جديدة  �ضيارات  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
اأن “ال�قت قد حان للم�ضي 
يف  التغيريات  �ضتبداأ  قدما” 
بتح�ضينات طفيفة يف   2018
املتاحة  �ضياراتها  خ�ا�ص 

اإ�ضافة  مثل  بال�ض�ق،  حاليا 
ونظام  ه�ائية  و�ضائد 
املدى  على   ABS املكابح 
دات�ض�ن  �ضتنتقل  الط�يل، 
 +CMF-A من�ضة  اإىل 
تقدمي  لها  �ضتتيح  والتي 
اقت�ضادية  اأوفر  كرو�ص 
التكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�ضادمات  عالية 
مثل �ضيارات ني�ضان، اجلدير 

ك�ضف  األبايزا  اأن  بالذكر 
�ضتح�ضل  ني�ضان  باأن  اأي�ضا 
جذرية  تغيريات  على 
املقبلة،  ال�ضن�ات  خالل 
الداخلية  ت�ضميم  يف  �ض�اًء 
التقنيات  اأو  اخلارجية  اأو 
وقد  واملحركات،  واملن�ضة 
امل�ضي  يف  بالفعل  بداأوا 
قدما باخلطة بتقدمي األتيما 

2019 اجلديدة كليا.

تد�بري مهمة عند �ل�ضفر بال�ضيارة
مع اقرتاب م��ضم ال�ضيف والإجازات اأ�ضارت منظمة الفح�ص الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�ضحاب ال�ضيارات م�اءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند النطالق بال�ضيارة 
املحملة بالكامل. واأو�ضحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ضاءة 
الك�ضافات، نظراً لأن حم�لة �ضندوق الأمتعة جتعل ال�ضيارة تنخف�ص من اخللف، وبالتايل 
قد تر�ضل الك�ضافات اإ�ضاءتها لأعلى، وه� ما ي�ؤدي اإىل خطر اإبهار ال�ضيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ضاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�ضيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ضتغرق وقتا اأط�ل، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�ضيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�ضياء  و�ضع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�ضفل  الثقيلة يف  الأ�ضياء  ب��ضع  ين�ضح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ص  ال�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�ضقف حتى  �ضندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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تقرير »مثري« عن غوغل يثري غ�سب م�ستخدمي �أندرويد

�أندرويد،  �لت�شغيل،  نظام  �أن  �إىل  غوغل  بيانات  جمع  حول  تقرير  تو�شل 
ير�شل معلومات �شخ�شية �أكرث بع�رش مر�ت، مبا يف ذلك بيانات �ملوقع، �إىل 

.iOS عمالق �لتكنولوجيا مقارنة بنظام �آبل
من  �شميدت،  �شي  دوغال�س  �لأ�شتاذ،  �أجر�ه  �لذي  �لبحث  فاإن  ذلك،  ومع 
جامعة Vanderbilt، يدعي �أن هذ� �لرقم هو جمرد »قمة جبل �جلليد«، 
لأنه ل ميثل �لن�شاط عندما يكون �جلهاز قيد �ل�شتخد�م. ومبجرد �أن يبد�أ 
�خلادم  �إىل  �ملر�شلة  �لبيانات  تزد�د  هو�تفهم،  با�شتعمال  �مل�شتخدمون 
»ب�شكل ملحوظ«و�أثار هذ� �لبحث غ�شب م�شتخدمي �أندرويد �لذين �تهمو� 

غوغل يف منا�شري على تويرت، باأنها »ت�شتفيد من جميع بياناتهم«.
حو�يل  �إر�شال  على  قادرة  �ملفعلة  غري  �أندرويد  �أجهزة  �أن  �لبحث  ووجد 
900 عينة بيانات �إىل غوغل، خالل 24 �شاعة فقط. وير�شل هاتف �أندرويد 
�خلامل )مع ن�شاط مت�شفح Chrome يف �خللفية(، معلومات �ملوقع �إىل 
غوغل 340 مرة خالل �ليوم، �أو مبعدل 14 عينة من �لبيانات يف �ل�شاعة ويف 

�ملقابل، تتلقى خو�دم �آبل بيانات �ملوقع مرة و�حدة يوميا، وو�شل حجم 
�أجهزة  عرب  غوغل  تتلقاه  مرة مما  بـ16  �أقل  �إىل  �ملجمعة  �ملوقع  بيانات 
و �أندرويد  من�شات  �أن  حقيقة  على  �ل�شوء  �لنتيجة  هذه  وت�شلط  �أندرويد 
Chrome، تلعب دور� مهما يف جمع بيانات غوغل، وفقا للورقة �لبحثية 

�لتي نُ�رشت �لأ�شبوع �ملا�شي.
بعد  قليلة،  �أيام  لل�رشكة يف غ�شون  ثانية  �لتقرير مبثابة �رشبة  ويعد هذ� 
�أن �تُهمت غوغل بتتبع حركات �مل�شتخدمني ب�شكل روتيني على �لرغم من 
مطالبتهم �ل�رشيحة بالتوقف عن ذلك وت�شتطيع غوغل �حل�شول على مثل 
هذه �لبيانات دون �أن يتفاعل �مل�شتخدم مع �جلهاز، عرب �أندرويد ومت�شفح 
�لنا�رش  �أدو�ت  عن  ف�شال  و�خلر�ئط،  يوتيوب  وتطبيقات   Chrome

.AdWordsو AdMobو Analytics و�لإعالنات، مثل
و�نتقدت غوغل ب�شدة هذ� �لبحث، حيث قال �ملتحدث با�شمها �إنه »يحتوي 

على معلومات م�شللة ب�شكل كبري«، ح�شبما ذكرت تقارير تلغر�ف.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

microSD/HC/« با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�س�ض ل�سماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها �لقادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  �أ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، و�لذي من �ملفرت�س �أن تك�شف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري �لعالمة �لتجارية
�إىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�شويقية  �لفيديوهات  فاإن  �لأمر 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار �لأمور.
قد  �ل�شابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�س  ب�شبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�س �ملنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�س �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �شام�شونغ قررت ��شتباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�س �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�شتخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�شري 
قر�ًر� بزيادة �شعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�شادرة  �ملعلومات  و�أو�شحت 
�لهاتف  ح�شول  �إمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�شمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  �مل�شتمر  �لفيديو 
�شعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هو�تفها 
حت�شًنا  ت�شكل  �أنها  كما  �ملختلفة، 
�لعام  كبرًي� بالن�شبة لبطارية جهاز 
 ،8  Galaxy Note �ملا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�شوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��شفات  �شياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�شل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  �لأ�شو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�شو�ئي  و�شول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�شة  ثنائية  �أ�شا�شية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�شا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�شحن �ل�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ض قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�شيكي  �شوز�ن  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �شناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��شتك�شف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�شيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�شها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  �لذي  �لر�شمي”  “غري  �مل�شدر 
بو��شطة موظفي يوتيوب.

�ل�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�شغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �شمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�شتالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�شفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  و�ل�شرت�كات،   Trendingو �لرئي�شية، 
�لرئي�شية و�ل�شتك�شاف  �ل�شفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�شرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�شاهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ش�شة  �لفيديو  تو�شيات 
بن�شاط �لعر�س �ل�شابق و�شلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�شاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



�إليا�س  �جلز�ئر  لوالية  و�لت�سلية  �لريا�سات 
عكنون  بن  غابة  �إن  قمقاين  وقال  قمقاين. 
�أ�سحت منذ  �ملمتدة على م�ساحة 12 هكتار 
�لقادمني  �ملو�طنني  من  للكثري  مالذ�    2017
من �لعا�سمة ومن خمتلف �لواليات لنيل ق�سط 
جو  يف  �حلياة  م�ساغل  عن  بعيد�  �لر�حة  من 
خالل  فاق  قد  �لزو�ر  عدد  �أن  م�سيفا  هادئ 
ز�ئر.   )600000( �لف  �ستمائة   2018 �سائفة 
يوميا  ت�ستقطب  عكنون  بن  غابة  �أن  و�أ�ساف 
�لعمرية ال�سيما  �لفئات  ز�ئر من جميع   5000
يف عطلة نهاية  �الأ�سبوع .وذكر م�سوؤول وحدة 
�سهر  �أن  بدوره  ك�ساد  ر�سيد  عكنون  بن  غابة 
رم�سان عرف كذلك تو�فد� قيا�سيا للعائالت 
كذ�  و  �الفطار  كانت جتتمع على مو�ئد  �لتي 
على مو�ئد �ل�سحور يف وقت متاأخر من �لليل 

�لع�سافري  بزقزقة  �ال�ستمتاع  مع  �لفجر  حتى 
�لتي متالأ غابة بن عكنون.

قد  �لف�ساء  بهذ�  �الأمن  �أعو�ن  عدد  �أن  وقال 
بلغ 22 عون يعملون بنظام �لدو�م ليال و نهار� 
�أن  م�سيفا   �لعائالت  و�أمن  �سالمة  ل�سمان 

�ليوم  به على مد�ر  �لغابة م�سموح  �إىل  �لولوج 
وذلك ب�سفة جمانية جلميع �ملو�طنني. و�أ�سار 
�إىل �أن �لغابة �أ�سبحت �ملكان« �ملف�سل« لعدد 
منها  �لريا�سيات  خمتلف   ممار�سي  من  كبري 

ريا�سة �مل�سي.

م٫�س

خالل �صائفة 2018

اأزيد من 600 األف زائر لغابة بن عكنون بالعا�صمة 
اأ�صبحت غابة بن عكنون بالعا�صمة ف�صاء »عائليا  ترفيهيا بامتياز« حيث فاق عدد زوارها  خالل 
الفرتة املمتدة من مايو اإىل اأوت 600 األف زائر، ح�صبما اأفاد به، اأم�س، املدير العام لديوان حظائر 

كانوا ي�صتهدفون الهواتف 
النقالة على وجه اخل�صو�س

القب�ض على ع�صابة 
خمت�صة يف ال�صرقة 

براأ�ض املاء 
 

�ملاء  ر�أ�س  د�ئرة  باأمن  �ل�رشطة  قو�ت  متكنت     

�أ�سخا�س  ثالثة  من  متكونة  ع�سابة  تفكيك  من 

ترت�وح �أعمارهم بني 25 و 35 �سنة تورطو� يف عدة 

ق�سايا متعلقة بال�رشقات عن طريق �لعنف، و�لتي 

��ستهدفت على وجه �خل�سو�س �لهو�تف �لنقالة من 

�أ�سخا�س  عدة  �سحيتهم  ر�ح  حيث  �لرفيع،  �لنوع 

قامو� ب�سلبهم هو�تفهم �لنقالة قبل �أن يتم توقيفهم 

من طرف قو�ت �ل�رشطة وتقدميهم �أمام �لنيابة �أين 

�سدر يف حقهم حكم بني �سنة و 03 �سنو�ت حب�س 

نافذة ، وغر�مة مالية بني 100 �ألف و 200 �ألف دينار 
لكل منهم .

   حيثيات �لق�سية تعود �إىل ت�سجيل قو�ت �ل�رشطة 

متعلقة  عمليات  لعدة  �ملاء  ر�أ�س  د�ئرة  باأمن 

على  ��ستهدفت  و�لتي  �لعنف  طريق  عن  بال�رشقة 

 ، �لرفيع  �لنوع  من  نقالة  هو�تف  �خل�سو�س  وجه 

لتبا�رش �مل�سلحة بفتح حتقيق على جناح �ل�رشعة 

تكثيف  بعد    ، �لق�سية  مالب�سات  للك�سف   عن 

�إىل  �لو�سول  من  �ل�رشطة  قو�ت  �لتحريات متكنت 

�أعمارهم بني 25 و 35  �أفر�د �لع�سابة �لتي ترت�وح 

�الآخر،  تلو  �لو�حد  تباعا  توقيفهم  مت  �لذين  �سنة 

ت�سليمها  مت  �لتي  �مل�رشوقات  ��سرتجاع  مت  كما 

الأ�سحابها ، �مل�سلحة �أجنزت �إجناز� ق�سائيا �سد 

�ل�سالفني �لذكر عن تهمة تكوين جمعية �أ�رش�ر مع 

�سدر  �أين  �لنيابة  �أمام  مبوجبه  قدمو�   ، �ل�رشقة 

�سدهم حكم بني 01 �سنة و 03 �سنو�ت حب�س نافذة، 

�ألف دينار لكل  �ألف و 200  وغر�مة مالية بني 100 
منهم.

 �س.�صهيب

5 مهربني بالغرب 

توقيف حراقة بعني 
تيمو�صنت و14 اآخرين 

بوهران وتلم�صان 
�أوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�س �لوطني �ل�سعبي، 
خمدر�ت  تاجر  بالنعامة/ن.ع.2،  �أم�س،  �أول 
بحوزته )47،5( كيلوغر�م من �لكيف �ملعالج، يف 
حني �أوقفت مفرزة �أخرى بالو�دي/ن.ع.4، مهربا 
ملة بـ)30( قناطري من  كان على منت �ساحنة محُ
مفرزة  �أوقفت  وبتمرن��ست/ن.ع.6،  �لتبغ.  ورق 
للجي�س �لوطني �ل�سعبي �سبعة  مهربني و�سبطت 
لرت  و)1800(  �لدفع  رباعيتي  ومركبتني  �ساحنة 
فيما  �لذهب،  �لتنقيب عن  ومعد�ت  �لوقود  من 
بحوزته  �سخ�سا  �لوطني  �لدرك  عنا�رش  �أوقف 
�أي�سا  و�أوقفو�  بباتنة/ن.ع.5،  �سيد  بنادق  �سبع 
خمتلف  من  وحدة  و)1659(  مهربني  خم�سة  

�مل�رشوبات بكل من تلم�سان ومع�سكر/ن.ع.2.
بعني  �ل�سو�حل  حر��س  �أحبط  �أخرى،  جهة  من 
متو�سنت/ن.ع.2، ماولة هجرة غري �رشعية لـ 
9 �أ�سخا�س كانو� على منت قارب تقليدي �ل�سنع، 
يف حني مت توقيف 14 مهاجر� غري �رشعي من 

جن�سيات خمتلفة بكل من وهر�ن وتلم�سان.

مدير جديد لرونو 
تروك�ض اجلزائر

برج بوعريريج 

 عجلة التنمية متوقفة بقرية 
» اأوالد بوناب« بعني تاغروت 

تباحثا حول تعزيز التعاون بني البلدين 

املدير العام للأمن الوطني 
ي�صتقبل �صفري  اليابان  باجلزائر

�لقانوين  �ملدير  هارماند،  �ستيفان  يتوىل 
 ،SAS تروك�س  رونو  ل�رشكة  �ل�سابق 
�جلز�ئر،  تروك�س  لرونو  �لعامة  �الإد�رة 
حيث �أو�سحت رونو يف بيان لها �أن �ملدير 
�جلديد خريج جامعة باري�س I - بانثيون 
�ل�سوربون يف قانون �الأعمال، �سغل �ستيفان 
منا�سب  عاًما   20 من  الأكرث  هارماند 
وبلد�ن  بفرن�سا  فولفو  جممع  يف  تنفيذية 
�ل�سنو�ت،  هذه  قام خالل  �أخرى.  عاملية 
بتطوير خربته يف �مليد�ن و�أظهر قدر�ته 
يف  و�إتقانه  �ملنا�سب  تر�أ�س  يف  �لقيادية 
ومر�فقة  �الأعمال  جمال  يف  �لتخطيط 
من�سب  قبل  من  �سغل  �ملجمع.  ن�ساطات 

تروك�س  رونو  ل�رشكة  �لقانوين  �ملدير 
رونو  ب�رشكة  يلتحق  �الآن  وهو   ،SAS

تروك�س �جلز�ئر كمدير عام.
�إىل جانب �أوليفييه دو �سانت ميليك، رئي�س 
�رشكة رونو تروك�س �لدولية، تتمثل مهمته 
�جلديدة  �الإ�سرت�تيجية  وتطبيق  تنمية  يف 
»خربته  �جلز�ئر،  يف  �ل�رشكة  لتطوير 
ت�سويق  يف  �لتجارية  وموؤهالته  �مليد�نية 
�الإد�رية،  مهار�ته  عن  ناهيك  �ملبيعات 
�ملت�سارع  للتطوير  ودعم  قدر�ت  كلها 
»يقول  �جلز�ئر.  يف  تروك�س  رونو  ل�رشكة 
�رشكة  رئي�س  ميليك،  �سانت  دو  �أوليفييه 

رونو تروك�س �لدولية.

قرية  �سكان  عليه  عربرّ  �سديد  ��ستياء 
لبلدية عني  �إد�ريا  �لتابعة  بوناب  �أوالد 
�ل�رشقي  باملدخل  �لو�قعة  تاغروت 
جتاهل  ب�سبب  بوعريريج،  برج  لوالية 
للو�سع  �ل�سكان،  �لقائمني على م�سالح 
�الإ�متاعي �ملزري �لذي يتخبطون فيه، 
�إز�ء غياب �رشوريات �حلياة على غر�ر 

�ملياه بالرغم من قرب �لقرية من �سد 
�إىل غياب �ملر�فق  �إ�سافة   . عني ز�دة 
حالة  وتدهور  و�ل�سحية  �لريا�سية 
�لتنمية  جعل  مما  �لد�خلية،  �لطرقات 
�ملاليري  رغم  �سنو�ت،  لعدة  متوقفة 

�لتي تدعمت بها بلدية عني تاغروت.
ر / بالل

لالأمن  �لعام  ��ملدير  ��ستقبل 
�لوطني، �لعقيد م�سطفى لهبريي، 
�ملديرية  مبقر  �أم�س،  �سبيحة 
�سعادة  �لوطني،  لالأمن  �لعامة 
كازويا  باجلز�ئر،  �ليابان  �سفري 
.)Kazuya OGAWA( �أوقاو�

تعزيز  �سبل  �لطرفان  تباحث 
ال  �لبلدين  �رشطة  بني  �لتعاون 
�سيما يف جمال �لتدريب �ل�رشطي 

�الأد�ء  وتطوير  �ملتخ�س�س 
�أ�سكال  كل  ملو�جهة  �لعملياتي 
�أهمية  على  موؤكدين  �جلرمية، 
�لتجارب و�خلرب�ت يف هذ�  تبادل 

�ملجال.
يف هذ� �ل�سدد، �أ�ساد �سفري �ليابان 
ومهنية  باحرت�فية  باجلز�ئر، 
�ل�سعيد  على  �جلز�ئرية  �ل�رشطة 

�الإقليمي و�لدويل. 

البويرة 

�صباب اأث معقا�صي يطالبون 
باملرافق الرتفيهية

بتيزي وزو

�صكان تقزيرت يغلقون مقر البلدية و الدائرة

النائب بالربملان عن حزب الأرندي بتيزي وزو يوؤكد:

غياب العقار ال�صناعي يعرقل 
اال�صتثمارات بالوالية 

�ال�سنام  ببلدية  معقا�سي  �ث  قرية  �سباب  يعي�س 
�لو�قعة على بعد 15 كلم �رشق والية �لبويرة  ركود� 
�لريا�سية  �ملر�فق  غياب  ب�سبب  ممال   وفر�غا 
�لتي  �لبطالة  مع  خا�سة  قريتهم،  يف  و�ل�سبانية 
من  و�لعديد  رهيب  ب�سكل  �أو�ساطهم  يف  ��ستفحلت 
وحولتها  حياتهم  نغ�ست  �لتي  �الجتماعية  �مل�ساكل 
�إىل جحيم حقيقي . وقد عرب هوؤالء يف ت�رشيحاتهم 
ليومية » �لو�سط » عن مدى ��ستيائهم ب�سبب �لتهمي�س 
�لذي يعي�سونه طيلة �ل�سنو�ت ب�سبب �النعد�م �لكلي 
للهياكل �لريا�سية و�ملر�فق �ل�سبانية �لتي توؤدي دور 
�ملربي خا�سة خالل �لعطل �لتي يكون فيها �ل�سباب 
و�ملر�هقون عر�سة لالنحر�ف و�الآفات �الجتماعية. 

وهو �الأمر �لذي يدفعهم يف كل مرة �لتنقل �إىل غاية 
كيلومرت�ت   5 تقارب  م�سافة  عرب  �لبلدية  مركز 
كما   . �لقدم  ككرة  �لريا�سية  �لن�ساطات  ملمار�سة 
�إىل  �ملر��سالت  من  �لعديد  رفعو�  �أنهم  هوؤالء  �أكد 
�جلهات �ملعنية من �أجل تلبية مطلبهم هذ� �ال �أنهم 
تاأ�سفو� من عدم ��ستفادة �لقرية من �أي م�رشوع يف 
�ن�سغالهم  �لقرية  هذه  �سباب  جدد  وعليه  �لقطاع، 
وطالبو� �ل�سلطات �ملعنية ب�رشورة �تخاذ �الجر�ء�ت 
�لالزمة من �أجل �ن�ساء �ملر�فق �حليوية النت�سالهم 
�لروتني  وحتطيم  يطاردهم  �لذي  �لبطالة  �سبح  من 

�ململ �لذي يعي�سونه يوميا.
 اأح�صن مرزوق 

وزو  تيزي  والية  يف  تقزيرت  بلدية  بلدية  �سهدت 
يوم �أم�س و يف �ساعات �ل�سباح �الأوىل �حتجاجات 
�عزيب  قرية  �سكان  من  �لع�رش�ت  �سنها  عارمة 
يف  خرج  حيث  �ملزرية  بلديتهم  باأو�ساع  للتنديد 
قامو�  �أين  �ل�سارع  �إىل  �ملو�طنون  هوؤالء  �ل�سباح 
بغلق �لعديد من �ملقر�ت �لعمومية على غر�ر مقر 
�لبلدية و�لد�ئرة و�الحتجاج �أمامها ومنع �ملوظفني 
و�ملنتخبني من �اللتحاق مبنا�سب عملهم مطالبني 

للو�سع  حل  و�إيجاد  معهم  للتحاور  �لو�يل  بح�سور 
�ملزري ملنطقتهم.

�لعمر�نية  للتهيئة  م�ساريع  �أي  بغياب  نددو�  كما   
لها،وقد  �ل�سحيح  باملفهوم  قر�هم  �أ�سبحت  �لتي 
��ستقبل م�سوؤولون باملنطقة ممثلني عن �ملحتجني 
بعد عر�سها  �مل�ساكل  لهذه  باإيجاد حل  ووعدوهم 

على �ل�سلطات �لوالئية.
ح- كرمي

حزب  عن  بالربملان  �لنائب  �أم�س  تاأ�سف 
وزو عن  تيزي  لوالية  �لطيب مقدم،   �الأرندي 
�لتي  �لبريوقر�طية  �لعر�قيل  كافة  �إز�لة  عدم 
�القت�ساديني  للمتعاملني  مانعا  �سد�  تبقى 
يف  ��ستثمارية  م�ساريع  �إجناز  يف  �لر�غبني 
خمتلف �لقطاعات بتيزي وزو و�لتي من �ساأنها 
�أكرب  فاإن  وح�سبه  �لبطالة،  حدة  من  �لتقليل 
غياب  هو  �لر�هن  �لوقت  يف  ي�سادف  عائق 
�لعقار �ل�سناعي على �لرغم من وجود �الإر�دة 
�لكبرية من قبل �ل�سناعيني و�لتي تقابلها عدم 
�جلدية من قبل �الإد�رة �ملحلية م�ستدال على 
�أقو�له بطلباته �لعديدة من �أجل �ال�ستفادة من 
قطع �أر�س ة على غر�ر �بودر�ر�ن  يطافن �يت 
ل�سوء  بقيت  و�لتي  خليلي  مو�سى  �آيت  يحي 

حظه ح�سبه جمرد طلبات دون رد.

 وقد �أكد  �لنائب يف ر�سالة وجهها �إىل �لوزير 
�الأول �حمد �أويحي �أنه توجب �تخاذ جمموعة 
من �لتد�بري ب�سفة ��ستعجالية فيما يخ�س ملف 
�إ�رش�ع  بالوالية مع �رشورة  و�ال�ستثمار  �لعقار 
�ل�سلطات �لعمومية يف تطبيق بع�س �لتو�سيات 
�خلا�سة بفتح �لعقار �أمام �ال�ستثمار �حلقيقي 
بالوالية مما �سيم�سح بح�سبه بفتح خلق �لرثوة 
�لو�سعية  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لعمل،  منا�سب  و 
“ح�رش”  عدم  �حلكومة  على  تفر�س  �حلالية 
�أو “�حتكار” قطاعات معينة م�سيفا �أن تطوير 
خمتلف �لقطاعات �القت�سادية يقت�سي حترير 
للخو��س، مبا  �ال�ستثمار  �ملبادر�ت وجماالت 
�أمام  م�ستغل  �لغري  �لعقار  فتح  ذلك جمال  يف 

�مل�ستثمرين.
ح- كرمي

احتجاجا على ت�صريح موظفني 
وتقلي�س خدماتها

اإ�صراب �صامل مبرافق 
االأونروا يف غزة 

وت�سغيل  لغوث  �ملتحدة  �الأمم  وكالة  مر�فق  �سامل  �إ�رش�ب  عم 
�حتجاجا  �أم�س،  غزة،  قطاع  يف  )�أونرو�(  �لفل�سطينيني  �لالجئني 
على قر�رها بت�رشيح موظفني وتقلي�س بر�جمها ب�سبب �لعجز يف 
مو�زنتها،ح�سبما ذكرته م�سادر �عالمية.  و�أو�سحت �مل�سادر �أنه 
مبوجب �الإ�رش�ب جرى وقف عمل كافة موؤ�س�سات �أونرو� �ل�سحية 
��ستجابة  وذلك  �لطو�رئ  خدمات  با�ستثناء  و�خلدمية  و�لتعليمية 
لدعوة �حتاد موظفي �لوكالة، م�سيفة �نه مت و�سع الفتات مكتوبة 
على بو�بة �ملقر�ت �لرئي�سة الأونرو� �سباح �ليوم جاء فيها »�إ�رش�ب 
�سامل �حتجاجا على ف�سل موظفني وتقلي�سات �أونرو�«.  وكان قد 
تظاهرة  خالل  �ملا�سي  �الأربعاء  يوم  �الإ�رش�ب  عن  �الإعالن  مت 
من موظفي �أونرو� يف غزة �حتجاجا على تقلي�س �لتمويل �لدويل 
للوكالة وخطر �إنهاء خدماتها.     ورفع �ملتظاهرون الفتات مكتوبة 
الأونرو�  �ملالية  دعمها  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  بوقف  تندد 
و�أخرى تندد ب«موؤ�مرة« ��ستهد�ف حقوق �لالجئني �لفل�سطينيني، 
خالل  �مل�سحال  �أمري  �أونرو�  موظفي  �حتاد  رئي�س  حذر  وحينه 
�لتظاهرة �إد�رة �أونرو� من �ال�ستمر�ر يف م�سل�سل تقلي�س خدماتها 
لالجئني �لفل�سطينيني و��ستهد�ف موظفي �لوكالة بالف�سل �أو �مل�س 
بحقوقهم.    وطالب �مل�سحال بتوفري �الأمان �لوظيفي �لكامل لنحو 
ثالثني �ألف موظف هم موظفي �أونرو� يف مناطق عملياتها �خلم�سة 

)قطاع غزة و�ل�سفة �لغربية و�الأردن و�سوريا ولبنان(.

البنك الدويل واالأمم 
 املتحدة يطلقان اآلية 

ملنع املجاعة يف العامل 
عمل  �آلية  �آخرون،  و�رشكاء  �ملتحدة  و�الأمم  �لدويل  �لبنك  �أطلق 
ح�سول  ملنع  مكر�سة  عاملية  مبادرة  �أول  وهي  �ملجاعة،  ب�ساأن 
هذه  �إن  م�سرتك  �سحفي  بيان  يف  �ملنظمتان  وقالت  �ملجاعات. 
ذلك  يف  مبا  عاملية،  تكنولوجية  �رشكات  من  بدعم  ت�سعى  �الآلية 
خدمات �سبكات ميكرو�سوفت وغوغل و�أمازون، �إىل تغيري �لو�سع 
�لوقاية من �ملجاعة  �لر�هن لال�ستجابة �ملتاأخرة و�لتحرك نحو 
�أن  و�أ�سافت  ب�ساأنها.   مبكرة  �إجر�ء�ت  و�تخاذ  لها  و�ال�ستعد�د 
�ملبادرة �سوف ت�ستخدم �لقدرة �لتنبوؤية للبيانات لتحريك �لتمويل 
�الأنظمة  مع  وثيق  ب�سكل  �ستعمل  كما  منا�سبة  متويل  �أدو�ت  عرب 
�لقائمة.  ولفتت �ملنظمتان �إىل �أن مثل هذ� �لنهج �ال�ستباقي ميكن 
�أن ينقذ ماليني �الأرو�ح ويقلل من �لتكاليف �الإن�سانية �لدولية بن�سبة 
ت�سل �إىل 30 باملائة.و�أفاد رئي�س �لبنك �لدويل، جيم يونغ كيم، يف 
حفل �الإطالق يف مقر �الأمم �ملتحدة يف نيويورك، �أن �ملجاعة هي 

ق�سية �أخالقية �أ�سا�سية، م�سيفا �أن »حقيقة �أنع�رش�ت 
�ملاليني من �لنا�س يو�جهون خطر �ملوت جوعا هو ماأ�ساة، ويف 
�أننا مل ننته من �ملجاعة هي ف�سل جماعي  �لقرن �لـ 21، حقيقة 

بن�سب م�سينة«.
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