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من 17 اإىل 23 جويلية

310 حادث مرور 
وم�صرع 16 �صخ�صا 

تُخطر خلية االت�سال وال�سحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، عن ت�سجيل 310 
املمتدة  الفرتة  خلل  احل�رضية،  املناطق  م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  حادث   
وجرح  �سخ�ص   16 وفاة  عن  اأ�سفرت  اجلارية،   ال�سنة  من  جويلية   23 اإىل   17 من 
378 اآخرين. مقارنة باالإح�سائيات امل�سجلة يف االأ�سبوع املا�سي، يتبني اأن ح�سيلة 
بـ  اجلرحى  وعدد  حادث،   )31( بـ  قدر  حم�سو�ًسا  ارتفاعا  عرفت  املرور  حوادث 
قامت  التي  التحاليل  وتُفيد  حالة.    )07( بـ  الوفيات  عدد  ارتفع  كما  جريح،   )15(
بها امل�سالح املخت�سة للأمن الوطني اأن  �سبب وقوع هذه احلوادث يعود بالدرجة 
االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�سافة   ،%  96 من  اأزيد  بن�سبة  الب�رضي  العن�رض  اإىل  االأوىل 
االإطار وحفاظا على �سلمة اجلميع جتدد  املرتبطة باملركبة واملحيط يف هذا 
املديرية العامة للأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة 
واحلذر اأثناء ال�سياقة مع احرتام قانون املرور وعدم جتاوز ال�رضعة املحددة، دون 
م�ستعملي  و�سلمة  االأرواح  على  حفاظا  للمركبة،  الدورية  املراقبة  عن  التغا�سي 
الطريق العام. كما ت�سع املديرية العامة للأمن الوطني، حتت ت�رضف املواطنني 

الرقم االأخ�رض 1548  وخط النجدة 17، لتلقي البلغات 24 �سا/ 24 �سا. 

345 األف امراأة مدخنة باجلزائر
اأف�سح موقع توباكو اأطل�ص عن وجود 345 األف امراأة مدخنة 
باجلزائر حيث جاءت يف املرتبة االأوىل مقارنة بدول مغاربية 
اأخرى، اإح�سائية مت ك�سفها بعد درا�سة قام بها ذات امل�سدر 
مع ن�ساء تفوق اأعمارهن 15 �سنة يف كل من اجلزائر ، تون�ص، 

املغرب ، ليبيا وموريتانيا.

خبر في 
صورة

مقري يف ندوة تكرميية

نحناح رمز من رموز اجلزائر الوطنية

الإعالميون يعانون يف مهرجان وهران

نّدد االإعلميون اجلزائريون املكلفون بتغطية مهرجان وهران للفيلم 
العربي يف طبعته 11 ب�سوء االإطعام الذي و�سعته لهم االإدارة املكلّفة 
بتنظيم التظاهرة، حيث مت ن�رض �سورا عرب موقع التوا�سل االجتماعي 
عرب  لهم  تقدميه  يتم  الذي  للطعام  النوعية  �سوء  ت�سم  »فاي�سبوك« 
من  بينما مت حرمانهم  الع�ساء  وجبة  واملتمثل يف  بل�ستيكية  اأكيا�ص 

وجبة الغذاء بحجة التقلي�ص يف امليزانية اخلا�سة باملهرجان.

بودبوز يتلقى هدية ممّيزة

جاءته  مميزة  هدية  بودبوز  ريا�ص  اجلزائري  الدويل  اللعب  تلقى 
من طرف زميله يف نادي ريال بيتي�ص اال�سباين غواردادو الذي منحه 
القمي�ص الذي �سارك به يف نهائيات كاأ�ص العامل التي جرت موؤخرا 
حيث   ،18 الرقم  يحمل  والذي  املك�سيك  بلده  منتخب  مع  برو�سيا 
القمي�ص على ح�سابه يف موقع  ن�رض متو�سط ميدان اخل�رض �سورة 

التوا�سل االجتماعي »تويرت«.

و�سف عبد الرزاق 
مقري، رئي�س حركة 

جمتمع ال�سلم، 
ال�سيخ حمفوظ 

نحناح موؤ�س�س 
حركة ال�سلم بالقائد 

الفذ ورمز من رموز 
اجلزائر الوطنية 

وخالل اإحتفال 
اأقيم مبنا�سبة 

مرور 15 �سنة على 
وفاته، حتدث 
مقري باإ�سهاب 

حول ال�سيخ نحناح 

وا�سفا اإياه بالرجل  
املوجه واملعلم 

لأبناء احلركة، 
قائال، اإن ال�سيخ 

حمفوظ نحناح كان 
يوجه العمل داخل 

احلركة بالت�ساور 
والنية احل�سنة 

وهذا خدمة للبالد 
والعباد، واأ�ساف اأنه 

كان ميكن ال�سباب 
بالطرق املبا�سرة 

وغري مبا�سرة ملا فيه 
�سالحهم.

ويف ال�سياق قال 
رئي�س حركة 

جمتمع ال�سلم، اإن 
القيادة احلالية 

م�ستمرة  يف الن�سال 
على نهج موؤ�س�سها 

الراحل، وهم اإمتداد 
لأفكاره ومناهجه 

خدمة للجزائر، 
متمنني العي�س 

يف اجلزائر كبلد 
قائد يطبعه الأمن 

وال�ستقرار.
ع.ع

بن بادي�س ب�سيدي 
بلعبا�س

العثور على جثة 
�صاب متعفنة يف 
عرثت اأم�ص ن م�سالح احلماية 

املدنية ب�سيدي بلعبا�ص على جثة 
�ساب يدعى »ر،ع« 35 �سنة جثة 
متعفنة داخل مراآب عمارة يف 

بلدية بن بادي�ص غرب والية �سيدي 
بلعبا�ص،حيث مت نقله اإىل م�سلحة 

حفظ اجلثث يف وقت فتحت 
م�سالح االأمن حتقيقا ملعرفة 

اأ�سباب هذه الوفاة الغام�سة 
�س.�سهيب

تب�سة

توقيف عن�صر دعم 
لالرهابيني

اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�ص 
الوطني ال�سعبي، يوم 26 جويلية 

2018، عن�رض دعم للجماعات 
االإرهابية بتب�سة/ن.ع.5.

اأحمد بودوح واليا  فوق العادة

بطا�ش ...مالكما

اكت�صاف �صجرتني للقنب الهندي بباتنة

اإحباط تهريب وقود

اأوفد وزير الداخلية نورالدين بدوي اأحمد 
بودوح الوايل املنتدب ملقاطعة رويبة اإىل 
اجللفة   راأ�سه  م�سقط  كون  اجللفة  والية 
الداخلية  وزير  زيارة  مرا�سيم  لتح�سري 
والوفد احلكومي املرافق على غرار وزير 

املائية   املوارد  ووزير  بوعزقي  الفلحة 
بلق�سري  الدرك  قائد  وكذا  ن�سيب  ح�سني 
يذكر  �سنوية  اإجازة  يف  اجللفة  وايل  كون 
ب�سبب  �سديدا  غ�سبا  عرفت  اجللفة  اأن 
غياب ال�سلطات الر�سمية يف جنازة العقيد 

تداركه  اأرادت  ما  وهو  �رضيف  بن  اأحمد 
ال�سباب  ما جعل  الوزاري  الوفد  اأم�ص يف 
يطالب برحيل الوايل قنفاف حمنة  الذي 
كان متواجد يف اجللفة ومل يح�رض لت�سيع 

اجلنازة.

اجلزائر  بلدية  رئي�ص  عمد 
بطا�ص  احلكيم  عبد  و�سط 
اإحدى  تعر�ص  اإثر  التدخل  اإىل 
بالربيد  للتحر�ص  الفتيات 

اأحد  اأجرب  بعدما  املركزي، 
منحه  على  فتاة  ال�سباب 
هاتفها، يف حني تدخل بطا�ص، 
معتربا اأن اخلطوة ت�سيء لوجه 

تعرف  اأنها  خا�سة  البلدية 
حراكا وا�سعا، قائل اأن من�سبه 
ال يعني عدم الت�رضف برجولة 

الفرد اجلزائري ..

لوالية  االأمن  م�سالح  اكت�سفت 
الهندي  للقنب  �سجرتني  باتنة 
مغرو�ستني  املخدرات  اأو 
العمومية  احلرية  �ساحة  يف 

اأوىل  �سابقة  يف  وهذا  بباتنة، 
من نوعها خا�سة واأنهما ُزرعتا 
يف مكان مومي، ما يوجب على 
واالأمنية  املحلية  ال�سلطات 

على  والعمل  احلذر  توخي 
حماربة هذه الظاهرة الدخيلة 
اأكده  ما  ح�سب  املجتمع  على 

متابعون للحدث.

للجي�ص  مفارز  اأحبطت 
خلل  ال�سعبي  الوطني 
بكل  متفرقة  عمليات 
وتب�سة  اأهرا�ص  �سوق  من 

والطارف/ن.ع.5، حماوالت 
الوقود  من  كميات  تهريب 
فيما  لرت،  بـ)11791(  تُقدر 
ال�سواحل  حرا�ص  اأحبط 

هجرة  حماوالت  بعنابة، 
�سخ�سا  لـ)30(  �رضعية  غري 
قوارب  منت  على  كانوا 

تقليدية ال�سنع. 
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الفريق اأحمد ڤايد �سالح ندد مبناوراتهم

اجلي�ش ي�سع اخلطوط احلمراء اأمام ال�سيا�سيني
اأكد نائب وزير الدفاع اأحمد قايد �سالح، اأنه ال و�ساية الأحد على اجلي�س، موؤكدا االلتزام بتوجيهات رئي�س اجلمهورية يف مو�سعني من اخلطاب مع التاأكيد 

على الوقوف يف وجه من يعلون امل�سالح ال�سخ�سية على م�سلحة الوطن، قائال اأن اإقحام اجلي�س يف ال�سيا�سة يف كل مرة اأ�سبح غري مقبول.

 �سارة بومعزة

خالل  �صالح،  قايد  الفريق  و�صعد 
تراأ�صه ملرا�صم حفل تكرمي اأ�صبال الأمة 
اأول  البكالوريا،  �صهادة  يف  املتفوقني 
اإقحام  اأم�ص، من حد خطابه بخ�صو�ص 
وا�صفا عن  الأخري،  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
حميدة،  غري  �صنة  اإىل  حتول  باأنه  ذلك 
على  للمو�صوع  التطرق  كرثة  اإىل  م�صريا 
جديد  جيل  رئي�ص  ت�رصيحات  غرار 
الرئا�صيات،  قبيل   2014 �صفيان  جياليل 
الأمني  ت�رصيحات  اأثارته  ما  وحتى 
�صعيداين  عمار  لالأفالن  ال�صابق  العام 
بخ�صو�ص الدولة املدنية، واأ�صاف نائب 
مقبول  غري  اأ�صبح  ذلك  اأن  الدفاع  وزير 
املعقول،  وغري  الغريب  من  اأ�صبح  »بل 
اقرتاب  مع  اأنه  املقبول،  غري  وحتى  بل 
بالن�صبة  �صواء  انتخابي،  ا�صتحقاق  كل 
املجال�ص  اأو  الوطني،  ال�صعبي  للمجل�ص 
يتعلق  فيما  اأو  والولئية،  البلدية 
كان  اأنه  قائال  الرئا�صية«،  بالنتخابات 
ال�صيا�صية  املنا�صبات  يجدر يف عز هذه 
ثقة  ك�صب  على  بالعمل  الهتمام  يتم  اأن 

الهتمام  خالل  من  اجلزائري  ال�صعب 
بان�صغالته امللحة، قائال اأنه عو�ص ذلك 
ترى بع�ص الأ�صخا�ص، وبع�ص الأطراف 
احلنكة  �صلب  عن  البتعاد  »يتعمدون« 
ال�صيا�صية، على حد و�صفه، داعيا اإياهم 
ملمار�صة ال�صيا�صة التي تعني القدرة على 
»والقدرة  الواقع،  مقت�صيات  مع  التكيف 
مقت�صيات  مع  التعامل  ح�صن  تعني  هنا 
حتقيقها،  ومتطلبات  الوطنية  امل�صلحة 
راقي  بال�رصورة م�صتوى  ي�صتوجب  وهذا 
الأحوال  جميع  يف  ال�صيا�صي  الأداء  من 

والظروف«.
واأكد القايد يف اخلطاب الذي وجه عرب 
ال�صت،  الع�صكرية  النواحي  وحدات  كافة 
عن طريق تقنية التحا�رص املرئي عن بعد 
اأنه �صبق واأن اأ�صار واأو�صح وباإحلاح �صديد 
يف العديد من املنا�صبات على اأن اجلي�ص 
الوطني ال�صعبي، هو جي�ص يعرف حدود، 
اأنه  الد�صتورية، موؤكدا  بل ونطاق مهامه 
اإقحامه  الأحوال  من  حال  باأي  ميكن  ل 
والزج  وال�صيا�صية،  يف املتاهات احلزبية 
له  ناقة  باأنه ل  به يف �رصاعات، و�صفها 

فيها ول جمل.
�صمحت  باأنها  الأطراف  تلك  و�صف  كما 

على  و�صيا  نف�صها  تن�صب  باأن  لنف�صها 
وناطقا  بل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ص 
اجلي�ص  اأن  حني  يف  با�صمه،  ر�صميا 
ال�صعب  جي�ص  هو  ال�صعبي  الوطني 
اأنه  اجلميع،  »فليعلم  موؤكدا  اجلزائري، 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  على  و�صاية  ل 
�صـليل جي�ص التحرير الوطني«،واأكد على 
يف  اجلمهورية  رئي�ص  بتعليمات  اللتزام 
مو�صعني من البيان، »فهو يتلقى توجيهاته 
ال�صامية من لدن املجاهد فخامة ال�صيد 
رئي�ص اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
الدفاع الوطني، وي�صهر،  امل�صلحة، وزير 
اأخرى،  مرة  ذلك  واأعيد  تنام،  ل  بعيون 
تنام،  ل  ومتحفزة  يقظة  بعيون  قلت، 
ال�صوابط  وفق  �صديدة  مبثابرة  ويعمل 
اجلمهورية،  قوانني  له  متنحها  التي 
ويخوله له م�صمون الد�صتور اجلزائري«، 
وكذلك »جي�ص حمرتم يف م�صلكه و�صلوكه 
تفكريه،  وطريقة  اأدائه  يف  وحمرتف 
يعمل بتوجيهات املجاهد فخامة ال�صيد 
رئي�ص اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة، وزير الدفاع الوطني، ويحر�ص 
هذه  تطبيق  عن  يحيد  ل  اأن  على  كثريا 
قوانني  �صوابط  وعن  التوجيهات، 

والوظيفية  املهنية  واحلدود  اجلمهورية 
التي يحددها الد�صتور«، لرياهن على اأنه 
قد  اأي جتاوز  مع  يت�صامح  ولن  ل  جي�ص 
يوؤدي اإىل الفو�صى مرتني كذلك، التي قد 
»يفكر يف زرعها بع�ص الأطراف الذين هم 
للخطر  اجلزائر  لتعري�ص  ا�صتعداد  على 
اأو حتقيق  اأو املحافظة  اأجل �صيانة  من 
ال�صيقة«، وتبعها »  ال�صخ�صية  م�صاحلهم 
باأن اجلزائر هي بني اأيادي اأمينة، اأيادي 
حق  للعهد  وترعى  حقها  لالأمانة  تعرف 
اللتزام وح�صن الرعاية، اأيادي �صتت�صدى 
بكل قوة و�رصامة،  لكل من ي�صمح لنف�صه 
بتعري�ص وطن ال�صهداء، للفو�صى وملكر 
»اإن  م�صيفا  الالعبني«،  ولعب  املاكرين 
اجلزائر لي�صت حـلـبـة �رصاع و�صباق ملن 
هب ودب من اأجل �صيد الغنائم واقتنا�ص 

امل�صالح ال�صخ�صية والذاتية ال�صيقة«.
املهام  اإن  �صالح  قايد  الفريق  واأو�صح 
هي  ال�صعبي  الوطني  باجلي�ص  املنوطة 
داعيا  الأهمية،  وعالية  جليلة  مهام 
املدين  واملجتمع  ال�صيا�صية  الأطياف 
اأن يوفوها حقها، واأن يقدروا ما يبذله 
اإىل  متطرقا  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ص 
الإجنازات التي حققها اجلي�ص الوطني 

ال�صعبي يف �صتى املجالت وعلى جميع 
الأ�صعدة واجلهود امل�صنية التي يبذلها 
الدائم  وا�صتعدادهم  نهار  ليل  اأفراده 
واأمنها  اجلزائر  �صيادة  عن  للدفاع 
عن  لالبتعاد  داعيا  وا�صتقرارها، 
وبع�ص  التدخالت  ببع�ص  كاهله  اإرهاق 

ل  التي  املال�صنات،  وبع�ص  التعليقات 
اأن  موؤكدا  جوع،  من  تغني  ول  ت�صمن 
اجلي�ص لي�ص �صماعة ي�صع عليها بع�ص 
التي  ال�صجرة  ولي�ص  ف�صلهم،  الفا�صلني 
يريد البع�ص اأن يحجب بها غابة عجزه 

وق�صوره.

القيادي يف حم�س اأحمد �سادوق:

متدين العمل ال�سيا�سي 
غايتنا والقايد مل يق�سدنا

جمل�س �سورى حم�س

حم�ش اأظهرت اأن التدخل 
الع�سكري جرمية 

�صدد القيادي يف حركة جمتمع ال�صلم، 
ت�رصيحات  باأن  �صادوق«،  »اأحمد 
ال�صعبي  اأركان اجلي�ص الوطني  رئي�ص 
تدخل  عدم  ب�صاأن  �صالح«  »القايد 
موجها  يكن  مل  ال�صيا�صة  يف  اجلي�ص 
تعلن  مل  الأخرية  هذه  لكون  للحركة، 
يف  باإ�صمه،  الر�صمي  الناطق  باأنه 
مبثل  رحبت  حم�ص  باأن  اأكد  حني 
نا�صلت  واأنها  خا�صة  خرجة  هكذا 
العمل  متدين  يتم  لكي  �صنوات  منذ 

ال�صيا�صي باجلزائر.
نائب وزير  باأن  واأو�صح ذات امل�صدر 
برده  حم�ص  يق�صد  يكن  مل  الدفاع 
اجلي�ص  اإطالقا  تدعو  مل  لكونها 
للتدخل و مل تدعي يوما باأنها الناطق 

م�صيفا:«  باإ�صمه،  الر�صمي  الناطق 
ب�صبب  احلركة مل تدخل يف مناكفات 
وردت  التي  امل�صطلحات  وهي  ذلك 
اأكرث  اإىل  �صادوق  وراح  ترى«،  كما 
قيادة حم�ص  باأن  اأو�صح  من ذلك ملا 
�رصرت كثريا بهذا املوقف الذي �صدر 
الوطني  اجلي�ص  الثاين يف  الرجل  من 
ما  دائما  حم�ص  واأن  �صيما  ال�صعبي 
احلكم،  متدين  يف  ن�صالها  متحور 
الرد  هذا  يرُتجم  باأن  نتمى  م�صيفا:« 
يف امليدان و ينتبه من يزايدون دائما 
با�صم اجلي�ص باأن هذه املوؤ�ص�صة هي 
ال�صعب اجلزائري مبختلف  لكل  ملك 

اأطيافه ال�صيا�صية«.
علي عزازقة

جدد رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم عبد 
بخ�صو�ص  تاأكيداته  مقري،  الرزاق 
له،  �صالح  القايد  ا�صتهداف  عدم 
حيث اأو�صح باأن هناك جهات ا�صتغلت 
لرتد  اجلي�ص  با�صم  وحتدثت  الو�صع 
كثرية  اأحزاب  وجود  ظل  يف  علينا، 
�صدد  حني  يف  اجلي�ص،  با�صم  حتدثت 
اإىل هدفها ملا  اأن احلركة و�صل  على 
العمل  يف  الع�صكري  التدخل  اأن  بينت 

ال�صيا�صي جرمية وعار.
اإفتتاحه  خالل  امل�صدر  ذات  وعاد 
الدورة العادية الأوىل ملجل�ص ال�صورى 
اأم�ص،  يوم  حم�ص  حلركة  الوطني 
اجلي�ص  اأركان  قائد  لبيان  اأخرى  مرة 
الوطني ال�صعبي القايد �صالح، اأين اأكد 
وزير  نائب  ت�رصيحات  يخ�صى  ل  باأنه 
الدفاع لكونه رجل �صيا�صي يعمل وفق 
مقري  وراح  غري،  ل  ال�صيا�صة  مبادئ 
اإىل اأكرث من ذلك ملا قال:« اأ�صال من 
يتكلم  كان  قايد  الفريق  اأن  لكم  قال 
على حم�ص، الأمور الآن غري مفهومة، 

من  العديد  هناك  باأنه  نعرف  ونحن 
اجلي�ص«،  باإ�صم  تكلموا  الأ�صخا�ص 
باإ�صم  تكلمنا  مرة  ول  نحن  متابعا:« 
اإ�صتغلت  جماعة  هناك  لكن  اجلي�ص، 
الو�صع وتكلموا علينا اأننا نريد تدخل 
قايد  الفريق  من  الرد  فكان  اجلي�ص 
�صالح«. الرجل الأول يف حركة جمتمع 
باأن  اخلرجة  ذات  خالل  اأكد  ال�صلم، 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  عن  احلديث 
و�صلت  احلركة  اأن  مو�صحا  انتهى، 
اإىل هدفها،  م�صددا على اأن احلديث 
انتهى،  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على 
تبليغ  وهو  لهدفنا  و�صلنا  م�صيفا:« 
الع�صكري  التدخل  باأن  العام  الراأي 
وعار«،  جرمية  ال�صيا�صي  العمل  يف 
موقفه  مقري  جدد  اأخر  �صياق  ويف 
اأكد  من مبادرة التوافق الوطني حيث 
وهذا  فيها  قدما  �صت�صري  الأمور  باأن 
ال�صيا�صية  الأطياف  جميع  مع  بالعمل 

دون ا�صتثناء.
علي عزازقة

 االأمني العام لالأفالن جمال ولد عبا�س:

دور اجلي�ش وا�سح ويحدده الد�ستور 

فوؤاد �سبوتة

قائد الأركان مل يق�سد الأفالن 

مقري

 الفريق رّد على من ن�سبوا اأنف�سهم اأو�سياء على اجلي�ش

جبهة  حلزب  العام  الأمني  �صارع 
التحرير الوطني، جمال ولد عبا�ص، 
اإىل تاأييد ت�رصيح نائب وزير الدفاع 
املوؤ�ص�صة  اقحام  بعدم  اخلا�ص 
الع�صكرية يف ال�صيا�صة، حيث اأو�صح 
اأم�ص، على هام�ص  اأول  ولد عبا�ص، 

للرابطة  ال�صيفية  للجامعة  افتتاحه 
اأن  اجلزائريني،  للطلبة  الوطنية 
الد�صتور   يف  مكتوب  اجلي�ص  دور 
اجلمهورية،  رئي�ص  لأوامر  ويخ�صع 
للقوات  الأعلى  القائد  الدفاع  وزير 

امل�صلحة.

اجلزائر  اأن  عبا�ص   ولد  واأ�صاف 
خرجت من ويالت الع�رصية ال�صوداء 
بف�صل حنكة وخربة اجلي�ص ال�صعبي 
والنفي�ص  الغايل  قدم  الّذي  الوطني 
يف الق�صاء على فلول الإرهاب، كما 
ويتعلق  وا�صح  اجلي�ص  دور  اأن  قال 

والعباد يف كل حدود  البالد  بحماية 
التي  املخدرات  �صموم  من  الوطن 
غري  رهيبة  بكميات  اجلزائر  تدخل 
حال  اجلي�ص  وذكاء  وقوة  فطنة  اأن 

دون رواجها يف الرتاب الوطني.
 �س.ب

يف  بالإعالم  املكلف   اأو�صح   
الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
اأركان  رئي�ص  باأن  �صبوتة،  فوؤاد 
مل  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ص 
تدخل  بعدم  بر�صالته  يق�صد 
الأفالن  ال�صيا�صة  يف  اجلي�ص 
اإىل  موجهة  كانت  بل  اإطالقا، 
التي  ال�صيا�صية  الت�صكيالت  بع�ص 
اإقحام اجلي�ص  اإىل  دعت �رصاحة 

حركة  بينها  من  و  ال�صيا�صة  يف 
جمتمع ال�صلم.

و�صدد ذات امل�صدر اأن كل ما جاء 
يف ر�صالة الفريق هو قناعة را�صخة 
التنازل  ميكن  ول  الفالن  يف 
اجلي�ص  اإقحام  عدم  وهي  عنها 
وقال  ال�صيا�صية،  املتاهات  يف 
املوؤ�ص�صة  باأن  اإجابة  يف  �صبوتة 
د�صتورية  مهمة  لها  الع�صكرية 

ويجب اأن نبقيها يف مهامها، واإذا 
منا  حتتاج  موؤ�ص�صة  هناك  كان 
املوؤ�ص�صة  فهي  واحد  رجل  وقفة 
حتديات  تواجه  لأنها  الع�صكرية 
كبرية النظر اإىل ما هو جاري على 
بالأفالن  القيادي  ويرى  حدودنا، 
وزير  نائب  بر�صالة  املق�صود  اأن 
الأطراف  هم   الوطني،  الدفاع 
يف  اجلي�ص  اإقحام  تريد  التي 

الت�صكيالت  وبع�ص  ال�صيا�صة 
ال�صيا�صية التي دعت �رصاحة اإىل 
ال�صيا�صة و من  اإقحام اجلي�ص يف 
وقد  ال�صلم،  جمتمع  حركة  بينها 
تلك  عن  م�صبقا  الأفالن  اأجابت 
املوؤ�ص�صة  اأن  بقولها  الأطراف 
بعيدة  تبقى  اأن  يجب  الع�صكرية 

عن ال�صيا�صية.
علي عزازقة 

جمتمع  حركة  رئي�ص  اأعلن 
يف  مقري،  الرزاق  عبد  ال�صلم 
ت�رصيح  على  ردا  للحركة  بيان 
بخ�صو�ص  �صالح  قايد  الفريق 
يف  اجلي�ص  يدخلون  الذين 
املناكفات ال�صيا�صية واحلزبية، 
البيان، م�صاندته  تعبري  بح�صب 
الدفاع،  وزير  نائب  لت�رصيح 
بالتوجه احل�صاري  اإياه  وا�صفا 
الذي يحقق امل�صلحة الوطنية، 
نهائية  يكون قطيعة  لأن  داعيا 
مراحل  ممار�صات  مع  عملية 
فيها  التدخل  كان  �صابقة 
وا�صحا ومعلوما يعرف اجلميع 
عالنية  به  و�رّصح  تفا�صيله، 
املوالة  اأحزاب  قادة  بع�ص 
مرات ومرات باأ�صكال ل اأو�صح 

منها، على حد تعبريه.
لي�صت  احلركة  اأن  مقري  وقال 
معنية برد القايد �صالح لأنها مل 
تدع لتدخل اجلي�ص بل حتدثت 
يف �صياق عر�ص املبادرة وردا 
حول  ملقري  وجه  �صوؤال  على 
هذه  يف  الأركان  قيادة  دور 
اجلواب:  كان  حيث  املبادرة 
اأن دور املوؤ�ص�صة الع�صكرية يف 
التوافق الوطني هو امل�صاهمة 
اإذا  التوافق  حماية  �صمان  يف 
وهو  اجلزائريني،  بني  ح�صل 
احلركة  �صّمنته  الذي  التوجه 
من  العديد  يف  وروحا  ن�صا 
ال�صابقة  ال�صيا�صية  املبادرات 
اجتماع  ب�رصورة  �صعرت  كلما 
منذ  اجلزائريني  وتوافق 

ن�صاأتها.
واأ�صاف اأن ما اأدنه  الفريق هو 
املناكفات  يف  اجلي�ص  اإدخال 
حني  يف  وال�صيا�صية،  احلزبية 
مقري  بح�صب  احلركة  اأن 
اأي  مع  مناكفة  يف  تدخل  مل 
اجلي�ص،  دور  بخ�صو�ص  حزب 
املتفاعلني  بع�ص  متهما 
مع  وال�صيا�صيني  احلزبيني 
يف  دخلوا  الذين  هم  ت�رصيحه 
ق�صية  حول  احلزبية  املناكفة 
القايد  اأن  متابعا  اجلي�ص،  دور 
بوا اأنف�صهم  �صالح توجه ملن ن�صّ
ناطقا ر�صميا با�صم اجلي�ص من 
اأنه  حني  يف  اأنف�صهم،  تلقاء 
اأي  من  ت�رصيح  اأي  يوجد  ل 
باأنه  يفهم  احلركة  يف  م�صوؤول 

و�صع نف�صه ناطقا ر�صميا با�صم 
دعا  ثانية  جهة  من  اجلي�ص. 
املزايدات  تتوقف  لأن  مقري 
الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  با�صم 
يف  فعال  اجلي�ص  يُقحم  ل  واأن 
ال�صيا�صية  املناكفات  خطاب 
وال�صخ�صيات،  الأحزاب  بني 
ال�صاحة  يف  اأحد  ي�صع  ل  واأن 
نف�صه  والإعالمية  ال�صيا�صية 
اأن  موؤكدا  با�صمه،  ناطقا 
هو  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص 
جي�ص كل اجلزائريني واأن قوته 
ومنعته هي قوة ومنعة اجلزائر 
واللتفاف حوله يف  واأن دعمه 
واجب  هو  الد�صتورية  مهامه 

كل اجلزائريني.
 �س.ب



على  امل�صادقة  وعقب 
الدورة  هذه  اأعمال  جدول 
للمادة  وفقا  املعرو�ض، 
الداخلي  النظام  من   45
واملت�صمن  للمجل�ض 
بامل�صار  املتعلقة  امل�صائل 
در�صت  للق�صاة،  املهني 
عدد  على  الهيئة  و�صادقت 
يف  املتمثلة  النقاط  من 
تعيني  على  »امل�صادقة 
للمادة  وفقا  قا�صيا   181
الأ�صا�صي  القانون  من   03
اأي�صا  متت  للق�صاء«كما 
القائمة  على  »امل�صادقة 
 1882 ترقية  املت�صمنة 
 100 ا�صتفادة  منهم  قا�صيا 
التحفيزات  اإطار  قا�صيا يف 
للعاملني  املخ�ص�صة 

جانب  اإىل  اجلنوب،  يف 
ترقيات  من  ق�صاة  ا�صتفادة 
على  اعتمادا  الوظائف  يف 
عليها  املن�صو�ض  املعايري 
الأ�صا�صي  القانون  يف 
ت�صمنت  للق�صاء«كما 
»امل�صادقة  اأي�صا  الدورة 
الق�صاة  على م�رشوع حركة 

املكتب  قبل  من  املقدم 
للأحكام  وفقا  الدائم 
يف  الواردة  واملعايري 
للق�صاء  الأ�صا�صي  القانون 
واإثراء  مراجعة  وكذا 
مدونة  تعديل  م�رشوع 
الق�صاة  مهنة  اأخلقيات 
املن�صو�ض عليها يف املادة 

الع�صوي  القانون  من   34
املجل�ض  بت�صكيل  املتعلق 
و  وعمله  للق�صاء  الأعلى 
�صلحياته«ويف ذات الإطار، 
يف  وف�صل  املجل�ض  در�ض 
م�صائل خمتلفة اأخرى تتعلق 

بامل�صار املهني للق�صاة.
»نوه  اأ�صغاله،  ختام  يف  و 
للق�صاء  الأعلى  املجل�ض 
بالدور املحوري والأ�صا�صي 
للق�صاء يف بناء دولة القانون 
و�صلطانه،  هيبته  وب�صط 
املخولة  لل�صلحيات  وفقا 
له د�صتوريا«كما قدم �صكره 
»كل  على  للق�صاة  وعرفانه 
املجهودات املبذولة خلل 
ال�صنة الق�صائية املن�رشمة، 
يف اإطار مهامهم الد�صتورية، 
يف  التوفيق  لهم  متمنيا 
خدمة  النبيلة  مهامهم 

للق�صاء والوطن«.

اجلامعية  الت�صجيلت   تختتم 
اأن  على  ال�صبت،  اليوم  الأولية، 
للت�صجيلت  اأجل  اآخر  يكون 
ويتم  �صبتمرب،   16 الـ  يف  النهائية 
يف  الأولية  الت�صجيلت  تاأكيد 
اإىل   29 الـ  بني  ما  املمتدة  الفرتة 
للطلبة  ي�صمح  كما  30 جويلية،  الـ 
الفرتة  هذه  خلل  اأي�صا  اجلدد 
ال�صابقة،  رغباتهم  بطاقة  بتعديل 
ح�صب  الطالب  توجيه  يتم  بحيث 
ليتم  الثانية،  الرغبات  بطاقة 
التوجيهات  نتائج  عن  الإعلن 
اأوت 2018  الـ 07  على اخلط يوم 
م�صاء وذلك بعد معاجلة الرغبات 

 31 الـ  بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف 
الثانية  اأما املرحلة  اأوت  الـ 07  و 
واإعادة  الأولية  الت�صجيلت  من 
الختبارات  واإجراء  التوجيه 
للفروع  بالن�صبة  واملقابلت 
املعنية تكون من الـ 08 اإىل الـ 12 

اأوت.
مت  الذين  بالطلبة  الأمر   ويتعلق 
وتقنيات  علوم  لفرع  توجيههم 
تقدمي  عليهم  يتوجب  الذين 
مت  التي  للموؤ�ص�صة  طبية  �صهادة 
لقاء  اإجراء  وكذا  فيها،  توجيههم 
اإىل   توجيههم  حالة  يف  �صفوي 
املوؤ�ص�صات ويتعلق  هذه  اإحدى 

للأ�صاتذة  العليا  باملدار�ض  الأمر 
التكنولوجيات  وعلوم   معاهد  او 
دورات  وبع�ض  التطبيقية 
الإمامة  ولي�صان�ض  اللي�صان�ض 
الثانية  املعاجلة  وتتم  والإر�صاد. 
الختبارات  يف  الر�صوب  حلالت 
اإعادة  وطلبات  واملقابلت 
ما  املمتدة  الفرتة  يف  التوجيه، 
بني الـ 13 و الـ 16 اأوت املقبل، اأما 
التوجيهات  نتائج  عن   الإعلن 
فيكون يف الـ 16 اأوت وحدد تاريخ 
فتح البوابة املخ�ص�صة للإيواء يف 
اىل   08 الـ  بني  ما  املمتدة  الفرتة 
الإعلن  ليتم  املقبل،  اأوت   15 الـ 

وكذا  النهائية  الت�صجيلت  عن 
ملفات اخلدمات  اجلامعية من الـ 
02 اإىل الـ 06 �صبتمرب وهي مرحلة 

الت�صجيلت النهائية.
و�صتكون مرحلة معاجلة احلالت 
موؤ�ص�صات  طرف  من  ال�صتثنائية 
التعليم العايل واإعادة فتح البوابة 
واملنحة  للإيواء  املخ�ص�صة 
 16 الـ  اىل   02 الـ  من  والنقل، 
 16 الـ  تاريخ  بحيث حدد  �صبتمرب 
للت�صجيلت  اأجل  كاآخر  �صبتمرب 
اجلامعية   ال�صنة  بعنوان  النهائية 

. 2019-2018
�س.ب

القادر  عبد  اخلارجية،  وزير  ذكر 
م�صاهل، وا�صنطن بالتاريخ الن�صاين 
اجلزائر،  به  تزخر  الذي  املتنوع 
للإ�صلم،  اأر�صا  اأنها  من  بالرغم 
�صنة،  اآلف  وهذا على مدى ثلثة 
يف رد على تقارير اأمريكية حتدثت 
عدة  يف  امل�صطهدة  الأقليات  عن 
التي  الكلمة  ويف  العامل  عرب  دول 
حول  الوزارية  الندوة  يف  األقاها 
اأول  بوا�صنطن،  الدينية  احلريات 
اإّن  م�صاهل  قال  اخلمي�ض،  اأم�ض 
اأجنبت  الإ�صلم،  اأر�ض  اجلزائر، 
واأعطت  اأوغ�صطني  القدي�ض 

واأروع  اأبرز  اأحد  للم�صيحية 
اجلزائري  اأن  وذكر  الدين،  علماء 
اجلمهورية،  رئي�ض  من  مببادرة 
يف  نظمت  عندما  ذاكرتها  كرمت 
مدينته  من  بالقرب  بعنابة   2001
الأ�صلية تاغ�صت، ندوة دولية كبرية 
اإثراء  يف   وم�صاهمته  عمله  حول 
ويف  امل�صيحية،  العقيدة  و  الفكر 
امل�صدر  ذات  اأ�صاف  ال�صياق  ذات 
كذلك  اأعطت  قد  اجلزائر  باأن 
القادر   عبد  الأمري  للإن�صانية 
األف  حياة  زمنه  يف  اأنقذ  الذي 
امل�صيحيني خلل منفاه يف دم�صق، 

وكان اأول من و�صع  قواعد القانون 
�صهادة  ح�صب  الإن�صاين  الدويل 
الدولية  اللجنة  احلايل  الرئي�ض 
لأعدائه  وكتب  الأحمر،  لل�صليب 
يف 1845 جلرنالت فرن�صيني خلل 
مواجهة  يف  قادها  التي  املقاومة 
جنودهم  مو�صوع  حول  املحتل 
املعتقلني، »اأر�صلوا ق�صا اإىل املخيم 
على  و�صاأحر�ض  �صيء  ينق�صه  ولن 
ينبغي،  كما  ويحرتموا  يكرموا  اأن 
املعتقلني  مع  يوم  كل  �صي�صلي 
عائلتهم«،  و�صريا�صل  و�صيوا�صيهم 
كان  اأنه  كذلك  التاريخ  و�صيحفظ 

معرتفا به كفاعل �صلم ديني.
على  م�صاهل  �صدد  الأخري  ويف 
لها  الإ�صلم  اأر�ض  اجلزائر  اأن 
اليهودية   فيها  وجدت  حيث  تاريخ 
ال�صكان  منهم  �صواء  ومعتنقوها 
الهاربون،  اللجئون  اأو  الأ�صليون 
ل �صيما من ال�صطهاد كما ي�صهد 
بذلك قرب و�رشيح اأحد احلاخامات 
واملوجود  العامل،  يف  �صهرة  الأكرث 
تتم  واللذان  باجلزائر  بتلم�صان 
بانتظام من طرف رعايا  زيارتهما 

اأجانب يهود.
 ع.ع

املجل�س الأعلى للق�ضاء

اآخر اأجل للت�ضجيالت النهائية يف 16 �ضبتمرب

بعد اأن حتدثت وا�ضنطن عن الأقليات امل�ضطهدة، م�ضاهل

م.�س

تعيني 181 قا�ضيا وترقية 
�أزيد من 1800 �آخرين

�ختتام �لت�ضجيالت �جلامعية �لأولية �ليوم

�حلريات  مكفولة لكل �ملو�طنني و �ملقيمني 
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بني الفاحت جوان اإىل غاية 25 جويلية 2018

 �إتالف 1079 هكتار 
من �مل�ضاحات �لغابية

م�ضعود عمراوي مهاجما اإ�ضالحات بن غربيط

�إلغاء مو�د �لهوية من �ملناهج 
�لرتبوية و�رد م�ضتقبال

وزارة الدفاع الوطني

�إنهاء مهام �للو�ء بوجمعة 
بودو�ورو�للو�ء بن بي�ضة

ت�صببت حرائق الغابات يف اإتلف 
م�صاحة بلغت 1.079هكتار وذلك 
الفاحت  بني  املمتدة  الفرتة  يف 
جوان اإىل غاية 25 جويلية 2018، 
اخلمي�ض  يوم  به  اأفاد  ح�صبما 
و  للغابات  العامة  للمديرية  بيان 
انه خلل  امل�صدر،  ذات  اأو�صح 
الفرتة املمتدة بني الفاحت جوان 
و 25 جويلية مت ت�صجيل 207 بوؤرة 
�صملت م�صاحة اإجمالية تقدر ب 
 706 بني  موزعة  هكتار   1.079
هكتار من الغابات و 103هكتارا 
من الأحرا�ض و 270 هكتارا من 
حريق   3،5 مبعدل  اأي  الأدغال، 
يوميا و م�صاحة  5،2 هكتار لكل 

حريق يحدد نف�ض امل�صدر.
و ح�صب ح�صيلة املديرية العامة 
الأكرث  املنطقة  فاإن  للغابات 
هي  الغابات  حرائق  من  ت�رشرا 
هكتارا  ب925  ال�رشق   منطقة 
بالو�صط  متبوعة  حريقا   65 و 
ثم  حريقا  و85  هكتار   85 ب 
الغرب )69 هكتارا و 57 حريقا( 
ت�صجيل  مت   ، اأخرى  جهة  من 
 19 بني  املمتد  الأ�صبوع  خلل 

حريقا   71 لوحده  يوليو   25 و 
تقدر  اإجمالية  م�صاحة  �صمل 
 378 من  مكونة  هكتارا  ب618 
الغابات و 51 هكتارا  هكتار من 
من  هكتار  و189  الأحرا�ض  من 
حرائق   10 مبعدل  اأي  الأدغال، 
/ هكتار  م�صاحة8،7  و  يوميا 

احلريق.
،اأن  املديرية  ذات  اأ�صافت  و 
جهاز الوقاية و مكافحة حرائق 
الغابات الذي مت و�صعه منذ الفاحت 
جوان 2018 �صيتم ال�صتمرار فيه 
اإىل غاية نهاية احلملة املرتقبة 
وب�صبب  املقبل  اأكتوبر   31 يف 
هذا  خلل  امل�صتمرة  الأخطار 
نداء  املديرية  وجهت  الف�صل 
اجلوار  �صكان  �صيما  للموطنني 
اليقظة  من  مبزيد  بالتحلي 
الإنذار  خمطط  يف  وامل�صاهمة 
نف�ض  مع  وباملقارنة  والوقاية 
الفرتة من �صنة 2017 ي ك�صفت 
 1.028 ت�صجيل  عن  املديرية 
اجمالية  م�صاحة  اأتلف  حريق 
منها  هكتار    7.701 ب  قدرت 

2.423 هكتار من الغابات.

عمراوي  م�صعود  النائب  �صّن 
ت�رشيحات  �صد  لذعا  هجوما 
التي  غربيط  بن  الرتبية  وزيرة 
قالت قبل اأيام اأن دائرته الوزارية 
على  اإ�صلحات  اإدخال  ب�صدد 

نظام البكالوريا.
على  “لزاما  كان  النائب   قال  و 
الوزارة قبل الإقدام على العملية، 
منها،  املتوخى  الهدف  اإبراز 
املعنية  املواد  عن  والإف�صاح 
بالإلغاء يف و�صوح و�صفافية تامتني 
ال�رشية  عن  وبعيدا  تكتّم  دون 
الق�صايا  معاجلة  يف  املعهودة 
على �رشورة  اأكد  كما  الرتبوية”. 
الإجتماعيني  ال�رشكاء  اإ�رشاك 
ذكر  و  الإ�صلحات،  هذه  يف 
املتحدث يف من�صور عرب �صفحته 
العودة  »ملاذا  الفاي�صبوك  على 
مرة اأخرى للبطاقة الرتكيبية بعد 
ما  اإذا  و  ل�صنوات؟،  عنها  التخلي 
كان الهدف من تلك الإ�صلحات 
مواد  اإلغاء  اأم  النجاح،  ن�صب  رفع 

وعلوم  وتاريخ  لغة  من  الهوية 
عمراوي،  ت�صاءل  كما  اإ�صلمية؟ 
خريجي  اإق�صاء  �صبب  عن 
رغم  للأ�صاتذة  العليا  املدار�ض 

تفوقهم؟.
م.�س

اجلريدة  من  اجلديد  العدد  ك�صف 
اللواء  مهام  اإنهاء  قرار  الر�صمية 
امل�صالح  مدير  بودواور،  بوجمعة 
يف  الوطني،  الدفاع  بوزارة  املالية 
فرحاح  مهنى  اللواء  تعيني  مت  حني 
يف ذات املن�صب، بح�صب ما ت�صمنه 
العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية، 
حممـد  اللواء  تنحية  اأي�صا  متت  و 

مديرا  ب�صفته  بي�صه،  بن  ال�صالح 
الـدفـاع  بـوزارة  الوطنية  للخدمة 
اللواء بن  الوطني، يف حني مت تعيني 
عي�صى حمادي يف ذات املن�صب ومت 
الرئا�صيني  املر�صومني  على  التوقيع 
وبداأ  اجلاري  جويلية   3 بتاريخ 

�رشيانهما بداية من 5 جويلية .
 ق.و

�ضادق املجل�س الأعلى للق�ضاء، املجتمع اأول اأم�س اخلمي�س يف دورته العادية الأوىل، على تعيني 
181 قا�ضيا وترقية 1882 اآخرين، ح�ضب ما اأفاد به بيان للمجل�س  وياأتي هذا الجتماع الذي جرى 

حتت رئا�ضة الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء، عمال 
باأحكام الد�ضتور وطبقا للقانون الع�ضوي املت�ضمن القانون الأ�ضا�ضي للق�ضاء والقانون الع�ضوي 

املتعلق بت�ضكيل املجل�س الأعلى للق�ضاء.
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دعوة نقابة تقنيي ال�سيانة 
للجوية اجلزائرية للإ�سراب

وزير القطاعي يبقي 
اأبواب احلوار مفتوحة  

الغني  عبد  النقل،  و  العمومية  الأ�شغال  وزير  اأكد 
احلوار  اأبواب  كل  اأن  العا�شمة،  باجلزائر  زعالن، 
مفتوحة مع نقابة تقنيي ال�شيانة ملوؤ�ش�شة اخلطوط 
اجلوية اجلزائرية التي دعت لإ�رضاب مفتوح لتحقيق 
مطالب مهنية واُبدى الوزير تفاوؤله للنتائج املتوخاة 
من جل�شات احلوار التي جتري حاليا مع ممثلي عمال 

املوؤ�ش�شة داعيا اإياهم اإىل مزيد من التعقل.
وقال زعالن، على هام�ش زيارة عمل قادته لعدد من 
بولية  اجلزائري بخ�شو�ش دعوة  م�شاريع  قطاعه 
اإ�رضاب  اإىل  اجلزائرية  للجوية  ال�شيانة  تقنيي  نقابة 
مفتوح  بدءا من 31 من يوليو اجلاري بغر�ش حتقيق 
مع  مفتوحة  احلوار   اأبواب  »كل  اأن  مهنية،  مطالب 
تعمل  الوزارية  دائرته  اأن  اأ�شاف  العمال«و  ممثلي 
وجهات   لتقريب  املتوا�شل  احلوار  اىل  تدعو  و 
توازنات  على  احلفاظ  بغر�ش  املتعاملني  مع  النظر 
املوؤ�ش�شة  موؤكدا اأن »العمل يف  جمال النقل اجلوي 
وقت  اأي  يف  معر�ش  و  كبري  ربح  هام�ش  ميثل  ل 
لتفادي  الوزير،   فح�شب  متوقعة«.  غري  لهتزازات 
خالل  من  تزيد  التي  و  الهتزازات-  هذه  مثل 
حلد  املفاو�شات  زالت  ل  الحتجاجية-  احلركات 
ال�شاعة جارية مع ممثلي العمايل موؤكدا اأن  »وطنية » 
هوؤلء و ح�شهم املهني �شيكون مبثابة ال�شمان ل�شري 
البقاع  نحو  املتوجهة  ل�شيما  اجلوية-  الرحالت 
الأربعاء-   اأم�ش  يوم  اأولها  كانت  التي  و  املقد�شة 
الأول  امل�شوؤول  وحتدث  جيدة.  ظروف  يف  ت�شتمر 
عن القطاع اأن اإدارة اخلطوط اجلوية اجلزائرية- و 
ل�شمان  طائرات   3 بتاأجري  �شنة  كل  تقوم  كانت  التي 
رحالت مو�شم احلج و عودة املغرتبني اإىل اجلزائر يف 
ف�شل ال�شيف- مل تقم هذه ال�شنة بتاأجري اأي طائرة 
اإ�شافية و ذلك بعد م�شاورات مع عمالها، حيث تقرر 
املوجود  الطلب  ملواجهة  احلايل  بالأ�شطول  العمل 

والعتماد على الإمكانيات املتوفرة حاليا . 
واأ�شاف زعالن اأن املو�شم و هو يف ذروته ي�شري حاليا 
لعمال  دعوته  الوقت  نف�ش  يف  جمددا  جيدي  ب�شكل 
قد  خ�شارة  اي  لتفادي  التعقل  اجل  من  املوؤ�ش�شة 
تتعر�ش لها اجلوية  اجلزائرية وهي خ�شارة للمواطن 

و للبالد يف نف�ش الوقت.

مدير ال�سباب والريا�سة 
مب�ستغامن بن لولو رم�سان 

 مرافق الرتفيه ت�ستقبل 
املئات من اأطفال اجلنوب 

وال�سرق اجلزائري
بحي  مقر  الكائن  والرتفيه  العطل  ق�شاء  مركز  فتح 
طفل   300 لقرابة  اأبوابه  م�شتغامن  ببلدية  �شالمندر 
برنامج  اإطار  يف  وذالك  والبي�ش  مترنا�شت  وليتي  من 
التخييم ال�شيفي لأبناء اجلنوب بالوليات اأكد اأن برنامج 
ال�شتقبال تتابعه باهتمام بالغ ووزارة ال�شباب والريا�شة 
مدير ال�شباب والريا�شة لولية م�شتغامن بن ولولو رم�شان 
ل�شتقبال  �شتخريها  مت  التي  ال�شبانية  القطاع   مدير 
التجهيزات  بكافة  دعمها  املرافق مت  اأن  من    ال�شباب 
اأن  القطاع  مدير  واأ�شار  الو�شية  الوزارة  لتوجيهات  تبعا 
التاأطري البيداغوجي والإداري ملراكز الرتفية ب�شالمندر 
بامل�شتوى  متوفر  ال�شغري  وامليناء  اإبراهيم  وعني 
املطلوب موؤكدا باأنه يعاين مبعية مفت�شني على م�شتوى 
اجلنوب  لأطفال  وال�شتقبال  الإقامة  و�شعية  املديرية 
باحلركية  ال�شياق  ذات  يف  منوها  اجلزائري  وال�رضق 
بها  تعززت  التي  الرتفيهية  املرافق  هذه  ت�شهدها  التي 
ولية م�شتغامن والتي �شمحت ح�شبه بالرفع من قدرات 
ال�شغري  بامليناء  الرتفيه  مركز  ا�شتقبل  اإذ  ال�شتيعاب 
تعداد  ال�رضق وهو  195 طفال من  �شيدي خل�رض  ببلدية 
�شريتفع م�شتقبال بعد ا�شتكمال اأ�شغال عدد من املرافق 

ال�شبانية اجلديدة         
م.اأمني

مواطني  اأم�ش  اأول  ليلة  نظم 
بجواري  احتجاجية  وقفة  ورقلة 
م�رضح الهواء الطلق بحي الن�رض 
للمطالبة   ، باخلفجي  املعروف 
من  املنظم  الفني  احلفل  باإلغاء 
كاديراجلابوين  الفنان  طرف 
ال�شلطات  له  ا�شتجابت  ما  وهو 

املعنية .
يف مبادرة فريدة من نوعها قرر 
خمتلف  مواطني  من  العديد 
وقفة  تنظيم  بورقلة  الأحياء 
الرتويج  مت  �شلمية  احتجاجية 
مواقع  �شفحات  عرب  لها 
اإقامة  مع  الجتماعي  التوا�شل 

تنديدا   ، جماعة  الع�شاء  �شالة 
ال�شلطات  بقرار  وا�شتنكارا 
القا�شي ب�رضورة تنظيم  املعنية 
حفل فني للفنان كاديراجلابوين، 
امل�رضوع  ال�شعبي  املطلب  وهو 
ال�شلطات  له  ا�شتجابت  الذي 
ت�شجيل  لتفادي  فوري  ب�شكل 
لالحتقان  تاأجيج  حماولت  اأي 
ذلك  جانب  اإىل    ، املحلي 
يف  متحدث  من  اأكرث  اأكد  فقد 
لل�شارع  خروجهم  باأن  املو�شوع 
جاء على خلفية عديد احلمالت 
مت  التي  والتوعوية  التح�شي�شية 
هذه  �شلمية  ل�شمان  لها  الرتويج 
الوقفة الحتجاجية  حتت �شعار 
اأثنى  التي   ،  « »خليه يغني وحده 
بتعميمها  مطالبني  الكثري  عليها 

عرب خمتلف وليات جنوب البالد 
الكبري .

من جهة ثانية فقد �شدد متابعون 
مللف التنمية املحلية بورقلة،اأنه 
جميع  ا�شتغالل  ال�رضوري  من 
ورقلة  لولية  املر�شودة  الأموال 
، خا�شة ما تعلق بتلك املر�شودة 
اطار  يف  والفنانني  للحفالت 
الطرقات  كتهيئة  العامة  املنفعة 
ال�رضف  ل�شبكة  العتبار  واإعادة 
رفع  عن  ناهيك   ، ال�شحي 
املتبقية  الأ�شطر  عن  التجميد 
ورقلة  ترامواي  م�رضوع  من 
مع   ، اجلامعي  وامل�شت�شفى 
�رضورة اإعادة النظر يف التكاليف 
،دون  الكهرباء  لفواتري  الباه�شة 
يف  املنطقة  اأبناء  اأحقية  ن�شيان 

و  الوطنية  بال�رضكات  التوظيف 
ال�شناعة  يف  العاملة  الأجنبية 

النفطية .
اجلمعيات  عديد  اأن  ومعلوم 
كانت   ، بورقلة  الفاعلة  املحلية 
املطلق  دعم  عن  اأعلنت  قد 
�شاكني  ملطالب  والالم�رضوط 
غاية  اإىل  وذلك  الولية  و�شاكنة 
بحقوقهم  و�شفوه  ما  اإ�شرتجاع 
هكذا  مثل  ،لتبقى  امله�شومة 
�رضيحة  ر�شالة  مبثابة  مبادرات 
مفادها  بالبالد  العليا  لل�شلطات 
املعروفة  ورقلة  قاطني  باأن 
باأنهم  ال�رضقي  اجلنوب  بعا�شمة 
ما  والن�شج  الوعي  من  بلغوا 
اأجل  من  املرافعة  من  ميكنهم 

ا�شرتداد حقوقهم امل�رضوعة .

اأحمد باحلاج 

تعر�ش منزل مغرتب ب�شواحي منطقة 
طالت  خطرية  �شطو  لعملية  خادم  بئر 
ومبالغ  �شنتيم  مليون   120 بقيمة  اثاث 
مالية معتربة بالعملة ال�شعبة والوطنية 
ا�شخا�ش  اربعة  من  يد ع�شابة  على   ،
على راأ�شهم جار ال�شحية الذي خطط 
من  ايام  قبل  املنزل  وراقب  للعملية 
التي  احلالية  الق�شية  وقائع  تنفيذها. 
مراد  بئر  حمكمة  ف�شولها  احت�شنت 
اثر  اجلاري  ال�شهر  لبداية  تعود  راي�ش 
�شكوى تقدم بها مغرتب بدولة اجنلرتا 
على  �شطو  لعملية  منزله  تعر�ش  حول 

يد جمهولني اأين مت �رضقة اثاث ومبالغ 
وهو  والوطنية  ال�شعبة  بالعملة  مالية 
ان  بعد  �شقيقه  اكت�شفه  الذي  المر 
الأغرا�ش  و�شاهد  املنزل  يتفقد  راح 
الأثاث  من  عدد  اختفاء  مع  مبعرثة 
من �شا�شات التلفزيون وبع�ش اغرا�ش 
، وبعد انطالق التحريات من  املطبخ 
من  لعدد  تو�شلت  الأمن  م�شالح  قبل 
تلك الأثاث معرو�شة على البيع مبوقع 
ل�شلوع جار  اأي�شا  وتو�شلت  كني�ش  واد 
املدعو  ق�شائي  م�شبوق  وهو  ال�شحية 
وراقب  للعملية  خطط  الذي   « زينو   «

عملية  تنفيذ  قبل  اأيام  لعدة  املنزل 
اأ�شحاب  مغادرة  مبجرد  وقام  ال�شطو 
الذين توجهوا  باإخطار �رضكائه  ال�شقة 
الأغرا�ش  ب�رضقة  وقاموا  للمنزل 
الأثاث  بقي من  ما  والأموال وحطموا 
،وعر�شوا امل�رضوقات للبيع على موقع 
واد كني�ش ومن مت اقت�شموا الإيرادات 
وحتويلهم  توقيفهم  حلني  بينهم  فيما 
على حمكمة احلال ، حيث اعرتف اثنان 
نفذوا  باأنهم  واأكدوا  بالوقائع  منهما 
عر�ش  الذي  الرئي�شي  املتهم  طلب 
مبلغ  تلقيهم  مقابل  العملية  عليهم 

9000 دج ،وبعد اأن �شلموه امل�رضوقات 
جتاري  ملحل  بنقلها  جهته  من  قام 
مبنطقة الرغاية حلني اإيجاد زبائن لها 
، من جهته دفاع الطرف املدين طالب 
مليون   120 بدفع  املتهمني  بالزام 
�شنتيم لل�شحية مع تعوي�ش مايل بقيمة 
100 مليون �شنتيم ،واأمام ما �شلف ذكره 
طالب ممثل احلق العام توقيع عقوبة 5 
املتهمني  نافذا يف حق  �شنوات حب�شا 
 4 بعقوبة  املحكمة  تدينهم  اأن  قبل   ،

�شنوات حب�شا نافذا.
ل/منرية

بالعا�شمة  احلرا�ش  حمكمة  وقعت  
عام  عقوبة  القانونية  املداولة  بعد 
بقيمة  مالية  وغرامة  نافذا  حب�شا 
العقد  �شاب يف  دج يف حق  األف   20
الثاين من العمر لأجل تورطه بتهمة 
ال�شاد�ش  ال�شنف  من  اأ�شلحة  بيع 
املهلو�شات  وترويج  رخ�شة  بدون 
كمية  على  بحوزته  العثور  بعد 
نوع  من  املهلو�شة  الأقرا�ش  من 
تازير   « كهربائي  �شالح   ، ريفوتريل 

» وقارورة غاز م�شيل للدموع.
هذا وقد جرى توقيف املتهم بناءا 
م�شالح  لدى  وردت  معلومات  على 
ن�شاطه  بخ�شو�ش  للحرا�ش  الأمن 
النارية  الأ�شلحة  بيع  جمال  يف 
احلرا�ش  منطقة  يف  واملخدرات 
امل�شالح  ذات  ،لتقوم  و�شواحيها 
بو�شع املبلغ عنه حتت اأعني م�شالح 
والتي  حتركاته  وتر�شد  الأمن 
اأ�شفرت عن توقيفه الأ�شبوع الفارط 

وهو باحلي وبحوزته قطعة خمدرات 
واأقرا�ش مهلو�شة من نوع ريفوتريل 
بالإ�شافة ل�شالح غاز م�شيل للدموع 
،ليتم بذلك حتويله على مركز الأمن 
�شالف  باجلرم  ومنه على املحاكمة 
الذكر ،والذي اأنكر من جهته وقائعه 
اأكد  بعدما  للمحاكمة  مثوله  خالل 
ما  بحوزته  امل�شبوط  ال�شالح  بان 
هو اإل لعب اأطفال كان ب�شدد بيعها 
واأنها لي�شت من النوعية اجليدة التي 

ميكن اأن ت�شتعملها م�شالح الأمن او 
الع�شابات الإجرامية ،اأما بخ�شو�ش 
باأنها  فك�شف  العقلية  املوؤثرات 
موجهة ل�شتهالكه ال�شخ�شي ولي�ش 
من  له  ،ليطالب  البيع  اأو  للرتويج 
العام ويف ظل ما  جهته ممثل احلق 
�شنوات   3 عقوبة  توقيع  ذكره  �شلف 
حب�شا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 

الف دج .
ل/منرية

ا�ستولوا على اأموال بالعملة ال�سعبة واأثاث بقيمة 120 مليون �سنتيم 

اثر معلومات وردت بخ�سو�سه لدى م�سالح الأمن 

منزل مغرتب ببئر خادم يتعر�ض لعملية �سطو على يد جاره و�سركائه 

احلب�ض ل�ساب يبيع اأ�سلحة كهربائية وقارورات  م�سيلة للدموع كلعب اأطفال 

ب�سبب احلفل الفني لكادير اجلابوين

مواطنو ورقلة يف وقفة احتجاجية بحي الن�سر 
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�أن  �جلهات  نف�س  و�أ�ضافت 
وز�ر�ت �ل�ضحة ، �لرتبية ، �ل�ضكن 
�ملائية  و�ملو�رد  �لري   ، ،�لطاقة 
�الجتماعي  و�لن�ضاط  �لفالحة    ،
تنوي يف �لفرتة �ملمتدة من �ل�ضهر 
�لدخول  ع�ضية  غاية  �إىل  �ملقبل 
�الجتماعي ، �إجر�ء حركة �لتغيري 
و�يل  مل�ضالح  �لتنفيذية  �لهيئة  يف 
عجزهم  ب�ضبب   ، ورقلة  والية 
للملفات  جذرية  حلول  �يجاد  يف 
يف  دخولهم  عن  ناهيك  �ل�ضائكة 
�ملوظفني  مع  مبا�رشة  �رش�عات 
وكذ� �ملتعاملني �خلو��س مع تلك 
فبقطاع   ، �ملذكورة  �ملديريات 
�الأخري  هذ�  يز�ل  ال  �ل�ضحة 
ب�ضبب  يحت�رش  �لو�حات  بعا�ضمة 
غياب �إر�دة حقيقية من �ل�ضلطات 
لتج�ضيد  �لقطاع  على  �مل�ضوؤولة 
�لهادفة  �لو�ضية  �لوز�رة  تعليمة 
�ملو�طن،  من  �ل�ضحة  لتقريب 
لقطاع  بالن�ضبة  �ل�ضيء  نف�س 
�الأمو�ل  ترتجم  مل  �لذي  �لرتبية 
�ل�ضخمة �ملر�ضودة  له على �أر�س 
هاج�س  ��ضتمر�ر  ب�ضبب  �لو�قع 
�لتدري�س  بحجرة  �الكتظاظ 
توفري  يف  �لتذبذب  ومع�ضلة 
بخ�ضو�س  �أما   . �ملدر�ضي  �لنقل 
�أجمعت  فقد  �ل�ضكن  قطاع 
على  �ملوجودة  �ل�ضود�ء  �لتقارير 

�رشورة  على  �الأول  �لوزير  طاولة 
�الإ�ضتنجاد باإطار�ت �ضابة الإخر�ج 
خا�ضة  �ل�ضكنية  �ل�ضييغ  خمتلف 
�الجتماعية  باالأمناط  تعلق  ما 
و  و�لريفي  �لعمومية  �اليجارية 
للبناء  �ل�ضاحلة  �الأر��ضي  قطع 
�إىل   . �لنفق �ملظلم  �حل�رشي من 
جانب ذلك فتتجه م�ضالح �لطاقة 
�ىل �جر�ء حركة تغيري يف مديرية 
�لتوزيع للكهرباء و�لغاز وذلك على 
ببلديات  �ملحلي  �الحتقان  خلفية 
ب�ضبب  و�حل�رشية  �لنائية  �لوالية 

�النقطاعات  مع�ضلة  ��ضتمر�ر 
يف  �لكهرباء  �لتيار  يف  �ملتكررة 
عز ف�ضل �ل�ضيف �حلار وهو نف�س 
توجه م�ضالح وز�رة �لري و�ملو�رد 
�أبدت ح�ضب م�ضادر  �لتي  �ملائية 
كبري  �متعا�س  �لوزير  من  مقربة 
�لوالئيتني  �ملديريتني  عجز  من 
يف  للمياه  �جلز�ئرية  و  للري 
لظاهرة  م�ضتعجلة  حلول  �إيجاد 
�ل�ضحي  �ل�رشف  مياه  �ضعود 
توفري  يف  �لتذبذب  مع�ضلة  وكذ� 
وقت  يف  لل�رشب  �ل�ضاحلة  �ملياه 

 54 عتبة  �حلر�رة  درجة  جتاوزت 
ح�ضب  �لظل  حتت  مئوية  درجة 
م�ضادر غري ر�ضمية  و �أفادت نف�س 
�مل�ضادر �ملطلعة على تقرير رفع 
�لد�خلية  من طرف م�ضالح وز�رة 
م�ضالح  �إىل  �ملحلية  و�جلماعات 
�لد�ئرة �لوز�رية للوزير �الأول �أحمد 
�أويحي ، ب�رشورة وجوب �ضخ دماء 
�لتنفيذية مل�ضالح  بالهيئة  جديدة 
و�يل �لوالية من �أجل رفع �لتحدي 
�لقطاعات  لتطهري  ثورة  و�إحد�ث 

�ل�ضالفة �لذكر من �لركود 

حممد  طاهري  جامعة  �أنهت 
الإ�ضتقبال  ��ضتعد�دتها  بب�ضار 
�إطار  يف  طالب   2000 حو�يل 
�ملو�ضم  لهذ�  �الأولية  �لت�ضجيالت 
توزيعهم  �ضيتم  حيث  �لدر��ضي، 
�لتخ�ض�ضات  خمتلف  على 
�جلديدة ح�ضب معدل كل طالب، 
�لدليل  يف  مقرر  هو  ما  ووفق 
�أقرته  �لتي  بالت�ضجيالت  �خلا�س 

�لوز�رة �لو�ضية.
وكانت جامعة ب�ضار  با�رشت منذ 
و�إعالمية  حت�ضي�ضية  حملة  مدة 
�جلدد،  بالطلبة  خا�ضة  مو�ضعة 
�لطلبة  مئات  ��ضتح�ضنه  ما  وهو 
�ملعلومات  من  ��ضتفادو�  �لذين 
بالت�ضجيالت  �خلا�ضة  �لهامة 
و�ل�رشوط �خلا�ضة بها، �إىل جانب 
�لتخ�ض�ضات �ملتاحة يف �جلامعة، 
�مليادين  على  �لتعرف  من خالل 

و�ل�ضعب و�لتخ�ض�ضات.
كل  جتنيد  مت  �الإطار  هذ�  ويف 
من  و�لب�رشية  �ملادية  �لو�ضائل 
�إىل  وتقنيني  �إد�ريني  و  �أ�ضاتذة 
�لتكنولوجية  �لو�ضائل  كل  جانب 
مر�حل  بجميع  خا�ضة  �حلديثة، 
هذ�  ويف  �جلامعية،  �لت�ضجيالت 
�جلامعة  �إد�رة  بادرت  �ل�ضدد 

�إد�ري  و  تدري�س  طاقم  باإختيار 
حت�ضي�س  �أجل  من  متخ�ض�س 
�لطلبة �جلدد ومر�فقتهم و�لتكفل 

�الأح�ضن بهم. 
من جانب �آخر مت جتهيز قاعات 
عمليات  الإجر�ء  ومكيفة  و��ضعة 
�لت�ضجيل �الأويل �إىل جانب توفري 
للمرت�ضحني،  �ل�رشوب  �ملاء 
كمبادرة للرفع من معنويات �لطلبة 
�ملرتفعة  للحر�رة  نظر�  �جلدد 
هذه  ب�ضار  والية  ت�ضهدها  �لتي 
�الأيام، وهو ما يعك�س جانبا  من 
�جلامعة يف جمال حت�ضني  جهود 

�خلدمة �لعمومية.
�جلدير بالذكر �أن �لوز�رة �لو�ضية 
م�ضتوى  حت�ضني  �ضبيل  ويف 
ولغر�س  �لعمومية،  �خلدمة 
�لت�ضجيل،  �إجر�ء�ت  ت�ضهيل 
قرّرت �لتقلي�س من حجم �لوثائق 
�جلامعية،  بالت�ضجيالت  �خلا�ضة 
لدى  �لطلبة  ��ضتح�ضنه  ما  وهو 
يف  �لت�ضهيالت  بهذه  معرفتهم 
و�الإعالمية  �لتح�ضي�ضية  �حلملة 
�لتي با�رشتها �إد�رة �جلامعة منذ 
مدة وهي م�ضتمرة �إىل غاية �نتهاء 

�لت�ضجيالت �جلامعية.
�أحمد باحلاج 

ببلدية  �ملخادمة  حي  يفتقر 
�ملتطلبات  الأدنى  ورقلة 
على  �مل�ضاعدة  �ل�رشورية 
�لعي�س �لكرمي ، يف ظل غياب 
�ل�ضلطات  من  حقيقية  �إر�دة 
�ليومية  باالن�ضغاالت  للتكفل 
�الأولويات  ح�ضب  للمو�طنني 

و�الإمكانات �ملتاحة  .
نا�ضد �لع�رش�ت من �لقاطنني 
والية  و�يل  �ملخادمة  بحي 
جالوي  ،  �لقادر  عبد  ورقلة 
بالتدخل  مطالبته  �أجل  من 
لهم  توفري  بهدف  �لعاجل 
�لكرمي  �لعي�س  متطلبات 
�لطرقات  ل�ضبكة  تهيئة  من 
وكذ�  �ملهرتئة  �لد�خلية 
�لتي  �ل�ضحي  �ل�رشف  قنو�ت 
يومي  تدخل  ت�ضتدعي  باتت 
لفك  �لتطهري  ديو�ن  مل�ضالح 
ما  وهو  �لبالوعات  �ن�ضد�د 
يوميات  يوؤرق  هاج�س  بات 
، كما �ضدد  �ملو�طن �ملحلي 
حمدثينا على �رشورة �لتكفل 
مب�ضكل �الر�ضفة �ملهرتئة يف 
�أخرى  و �ملنعدمة يف  �ضو�رع 
�لوقت  نف�س  يف  متوعدين   ،
عن  للتعبري  لل�ضارع  باخلروج 
�ل�ضمت  من  غ�ضبهم  جام 
�ل�ضلطات  من طرف  �ملطبق 
حملوها  �لتي   �ملحلية 
م�ضوؤولية تبعيات تعفن �لو�ضع 

�لتنموي ، ويف �نتظار  تدخل 
ورئي�س  �لوالية  و�يل  م�ضالح 
�لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
حي  �ضكان  على   لز�ما  يبقى 
�لو�ضع   معاي�ضة  �ملخادمة 

�ملزري الأجل غري م�ضمى .
ت�ضاأل   ، �أخر  �ضعيد  وعلى 
�لذكر  �ضالف  �حلي  �ضكان  
من  �إق�ضائهم  �رش  عن 
�لهادفة  �المنائية  �مل�ضاريع 
خمتلف  منها  ��ضتفادت  �لتي 
تطور  تعي�س  �لتي  �الحياء 
يف  م�ضبوق   غري  تنموي   
�ملخادمة  فيه  ترزح  وقت 
�لتنموي  �لتخلف  م�ضتنقع  يف 
مثلما  �ال�ضتقالل  فجر  منذ 
�ل�ضكاوى  عديد  ذلك  توؤكد 
جمعيات  من  �ملرفوعة 

�الحياء للم�ضالح �ملعنية .
م�ضوؤولية  �ل�ضكان  حمل   كما 
�ملحتقن  �لو�ضع  تبعيات 
لل�ضلطات �ملحلية ، مرجعني 
لتفاوت  ذلك  يف  �ل�ضبب 
وتقاع�س   ، �لرقابية  �الدو�ت 
�ملكلفة  �لتقنية  �مل�ضالح 
�لدولة  م�ضاريع  مبتابعة 
�لتطبيق  �طار  يف  �المنائية 
فخامة  لربنامج  �ل�ضارم 
رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 

بوتفليقة  .
اأحمد باحلاج 

اأفادت م�سادر مطلعة ليومية »الو�سط« عن نية الطاقم احلكومي يف اإجراء تغيري وا�سعة النطاق 
يف �سلك املدراء التنفيذيني �ستم�س بالدرجة الأوىل جميع امل�سوؤولني الذين مت ذكر اأ�سمائهم يف 

التقارير ال�سوداء املرفوعة لل�سلطات املركزية .

من بينهم 07 دخلوا يف �سراعات مبا�سرة 

اأحمد باحلاج 

حركة تغيري وا�سعة يف �سلك 
املدراء التنفيذيني بورقلة 

�ل�ضكان  من  �لع�رش�ت  ي�ضتكي 
�لتي   ، قز�م  بعني  �لقاطنني 
كلم   420 حو�يل  بعد  على  تقع 
من  مترن��ضت  �الأم  �لوالية  عن 
ت�ضهدها  �لتي  �حلادة  �لندرة 
بقارور�ت  �لتزود  يف  �ملنطقة 
�أنغ�س  �لذي  و   ، �لبوتان  غاز 
يعجلون  جعلهم  و  عي�ضتهم 
بتعبئتها من �الأحياء �ملجاورة ، 
متحملني بذلك لوحدهم م�ضقة 
�أن  خا�ضة  و   ، عليها  �حل�ضول 
�أغلبهم يقوم بالبحث عن �أماكن 
تعبئة قارور�تهم جر� باالأقد�م ، 
و ذلك �أمام �إفتقارهم ملركبات 
�أغلبهم  �أن  باإعتبار   ، خا�ضة 

�لدخل  حمدودة  عائالت  من 
�لذي  هو  و  معدومة  �أخرى  و 

�ضعب من �لعملية .
�أكد عدد من �ملو�طنني ببلدية 
عني قز�م �حلدودية بتمرن��ضت 
لهم  متفرقة  ت�رشيحات  يف 
باأن معاناتهم   « »�لو�ضط  يومية 
ف�ضل  حلول  مع  �أكرث  �ضتزد�د 
يف�ضلنا  يعد  مل  �لذي  �ل�ضتاء 
�أين يكرث   ، �إال ب�ضع �ضهور  عنه 
قارور�ت  �إ�ضتغالل  �لطلب على 
تتعدى  �لتي  و  �لبوتان  غاز 
دورها  من  �ل�ضتاء  ف�ضل  يف 
يف  دورها  �إىل   ، �لطهي  يف 
ل�ضتى  �ملاء  ت�ضخني  و  �لتدفئة 

يحول  ما  هو  و   ، �الإ�ضتعماالت 
�حلياة �إىل �ضبه م�ضتحيلة �ضتاء� 
بعني قز�م ، كما ذكر �لبع�س من 
�ل�ضكان �ملت�رشرين و �لناقمني 
�حلالة  باأن  �لعالق  �لو�ضع  من 
�إىل  تدفعهم  �أن  و  �ضاأنها  من 
�أن  لكون   ، لالإحتطاب  �للجوء 
�حل�ضول  �ضهل  �حلطب  مادة 
عن  �حلديث  دون  عليها 
جمانيتها ، فيما ت�ضائل �لعديد 
�مليز�نية  �ملنطقة  ح�ضة  عن 
يف  للوالية  �ملر�ضودة  �ل�ضخمة 
�لتنموية  �مل�ضاريع  دعم   �ضبيل 
يف  تنمويا  بالوالية  �لنهو�س  و 
من  دو�ئرها  و  بلدياتها  جميع 

نظر�   ، �إق�ضاء  و  �إ�ضتثناء  دون 
ينكر  ال  �مل�ضاريع  تلك  �أن  و 
مو�طن مدى �أهميتها يف تي�ضري 
ظروف حياتهم �لقا�ضية ، و كذ� 
و  حتا�رشهم  �لتي  �لعزلة  فك 
�جلنوبية  �ملناطق  يف  خا�ضة 
من �لوطن على قر�ر عني قز�م 
منا�ضدين   ، مترن��ضت  بوالية 
و�ضع  �مل�ضوؤولة  �جلهات  من 
رقابة  فر�س  و  ميكانيزمات 
�إجناح  �أجل  من  �ضارمة 
�مل�ضاريع �لتي تر�ضدها �لدولة 
، و �لتي بقيت يف �أغلبها حبي�ضة 
�الأدر�ج تاركة �ملو�طن يتخبط 

يف �ملعاناة .
اأحمد باحلاج 

متكنت م�ضالح �الأمن �ملتخ�ض�ضة 
�ملنظمة   �جلرمية  مكافحة  يف 
باملقاطعة  �لوطني  بالدرك 
بتمرن��ضت  ،   قز�م  عني  �الإد�رية 
يف �ليومني �الأخريين ، من توقيف  

كانت   ، نوع جيبيا�س  من  �ضاحنة  
لرت    1400 عن   يزيد  مبا  حمملة 
من �لوقود  كانت يف طريقها ملدن 
ليبيا  ، ليتم م�ضادرة �ملحجوز�ت 
�ضعة  حديدية  بر�ميل    07 يف  

مت  فيما  لرت،   200 منها   �لو�حد 
حتويل  �ملعني للم�ضلحة �ملخت�ضة 
معه  �لتحقيقات   ��ضتكمال  وبعد 
وكيل  �ل�ضيد  �أمام  تقدميه  مت 
�جلمهورية لدى حمكمة عني قز�م 

�أين   ، �لنيجر  دولة  مع  �حلدودية 
�أمر بايد�عه رهن �حلب�س �ملوؤقت 
يف �نتظار حماكمته بتهمة �لتهريب 

و�الإ�رش�ر باالقت�ضاد �لوطني .
اأحمد باحلاج 

يف ظل غياب البديل عنه

�سبطت بحوزة مهربان   من جن�سية ليبية  

قارورات غاز البوتان مطلب الع�سرات من �سكان عني قزام 

حجز  1400  لرت من الوقود بعني قزام بتمرنا�ست 

 يف اإطار الت�سجيالت الأولية
 للمو�سم اجلامعي اجلديد

 ب�سبب تفاوت الأدوات الرقابية 
على امل�ساريع التنموية 

جامعة طهاري حممد بب�سار ت�ستعد 
ال�ستقبال 2000 طالب

�سكان حي املخادمة ببلدية ورقلة 
يطالبون  انت�سالهم من العزلة   
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م�ست�سفى عا�سور زيان باملقاطعة االإدارية "اأوالد جالل"

هيكل قا�صر عن �أد�ء مهمته و �أعباء تتنامى
وجود م�ست�سفيات يف اأي منطقة �سرورة ال نقا�س فيها، حتى واإن كانت ن�سبة االأمرا�س قليلة، فعلى االأقل ق�سم الوالدات هو اأمر ال ي�ستغني عنه اأي جمع من النا�س، 

كيف ال والتقدم الزمني يحتم زيادة دميغرافية �سريعة، فكيف لهذه االأخرية اأن تكون بوترية ح�سنة يف غياب م�ست�سفى به قابلة وطبيبة وممر�سات !!!! من 
هذا املنطق كانت نقطة بدايتنا يف املقاطعة االإدارية اأوالد جالل، حيث كرثت �سكاوى املواطنني من اخلدمات مما اأثار عدة اأ�سئلة حول �سبب هذا ال�سخط، وقررنا 

االقرتاب من اأهم هيكل لهذا القطاع ومن القائمني عليه من مدير وموظفني.

حتقيق: اآمنة �سماتي

زيان  عا�شور  م�شت�شفى  ميثل 
باملقاطعة �الإد�رية "�أوالد جالل" 
�ل�شحة  قطاع  يف  هيكل  �أهم 
كذلك  �ملنطقة  وخارج  للمنطقة، 
و�د  واليات;  �أربع  من  ي�شتقبل  �إذ 
�شوف، ب�شكرة، خن�شلة، م�شيلة، زد 
على ذلك �أنه �مل�شت�شفى �ملوجود 
�ل�شمال  بني  ر�بطة  مبنطقة 
�لطريق  خالل  من  و�جلنوب 
يرجح  �لذي  هذ�  �لوطني"46" 
�حتمال ��شتقباله للحو�دث �ملرور 
�لكثرية، لكن لن نتعمق يف �حلديث 
ونكتفي  �ملر�شى،  من  �لو�فد  عن 
�حلدود  يف  باملوجودين  فقط 
و�ملوجود  للمقاطعة  �جلغر�فية 
عا�شور  م�شت�شفى  �مل�شت�شفى،  يف 
تز�يدت  ب�شعة   ،1983 �شنة  �فتتح 
�رسير،   151 �ىل  لت�شل  �لوقت  مع 
�ملركزة،  �لرعاية  باأق�شام; 
جر�حة �لعظام، جر�حة �الأطفال، 
�النف  جر�حة  �لن�شاء،  جر�حة 
ق�شم  نن�شى  ال  و�حلنجرة.  و�الذن 
�الأكرب  و�لق�شم  �ال�شتعجاالت، 
ي�شتقبل  �لذي  �لكلى"  "ت�شفية 
�أكرث من 100مري�ض. هذ� كله غري 
�جلر�حية  �لطبية  �الأيام  مبادر�ت 
للجر�حة  �لطبية  )�الأيام  �ملختلفة 
�لعامة يف طبعتها21، �الأيام �لطبية 
�لطبية  �الأيام  �لعيون،  جلر�حة 
�لطبية  �الأيام  �لعظام،  جلر�حة 
جلر�حة �مل�شالك �لكلى و�مل�شالك 
�لبولية( وكل هذه �ملبادر�ت ي�شتفاد 
�لوالية.  خارج  من  حتى  منها 
فيها  يزيد  جالل"  "�أوالد  بلدية 
متو�شط عدد �ل�شكان عن 763 72، 
656 30�شاكن،  من  �أزيد  و�لدو�شن 
365 15�شاكن،  من  �أكرث  �ل�شعيبة 

من  فاأكرث  خالد  �شيدي  بلدية  �ما 
841 49 �شاكن، ال نن�شى �لب�شبا�ض 
و�شوال  12381�شاكن،  حتوي  �لتي 
على  �حلاوية  �مليعاد  ر��ض  �إىل 
�أكرث  نتعمق  وال  266 25�شاكن، 
بلديات  بقية  من  �لقدوم  لنذكر 
وليوة،  وب�شكرة  كطولقة،  �لوالية 
خن�شلة  مثل  �أخرى  وواليات 
و�لقنطرة، و�د �شوف، بن �رسور... 
كل هذ� لالأ�شف فيم�شت�شفى منتهي 
�ل�شالحية كبناء منذ 2005، �أي �نه 
لال�شتعمال  �شالح  وهو غري  يعمل 
منذ �زيد من ع�رس �شنو�ت. فكيف 

يتقبل  لباب  �و  منطق  و�أي  هذ�، 
يتالءم  �لهيكل  هذ�  هل  هذ�؟ 
�لبلديات  �ل�شكان يف �حدى  وعدد 

فقط !!

30م�ساعد ممر�س 
مقابل 4 ممر�سني 

موؤهلني

�خلا�شة  �ملد�ر�ض  �شهدت 
بالتكوين �ل�شبه �لطبي تغيري� مهما 
يف ��شتقبال �لطلبة، �ذ علّت معدل 

فوق  ما  �إىل  �إليها  للدخول  �لقبول 
14.00، مما خلف عجز� و��شحا يف 
وجود �ملمر�ض �ملوؤهل، �ذ �أ�شبح 
ي�شبه  �مل�شت�شفى  هذ�  يف  وجوده 
كرثة  و�شط  �لعربي،  �ل�شهر  هالل 
�لتمري�ض،  م�شاعدي  من  �لنجوم 
ممر�ض  30م�شاعد  يعادل  ما  �أي 
مقابل 4 ممر�شني موؤهلني، و�لكل 
يعلم �شالحيات م�شاعد �ملمر�ض 
�أين تنح�رس، و�ن �أدى وظيفة زيادة 
يكون �جتهاد ي�شنف خارج �لقانون 
وال يحمد عقباه �ن �شار يف منحى 
�شلبي، حتى و �ن �شد هذ� �لعجز 
ب�شكرة،  من  )قابالت(  مبمر�شات 
يطلن  لن  �أنهن  يقول  فاملنطق 
�شكنهم  عن  بعيد  مكان  يف  �لبقاء 
حياتهم �خلا�شة، �إذ يقمن بالتكوين 
�إىل جانب  �أتو�،  و يعدن من حيث 
�أمر �آخر مهم، فقد �شبق و ذكرت 
�أنهم  قلت  و  �ل�شابقة  �لبلديات 
عا�شور  م�شت�شفى  نحو  يتوجهون 
زيان، علما �أن لهم عياد�ت فقط، 
باب  فتح  و  تق�شيم  يكون  فكيف 
مل�شت�شفى  م�شاو  فيهم  �لتوظيف 
بحجم م�شت�شفى �أوالد جالل، هنا 
م�شاو�ة تخل مبيز�ن �لعدل متاما، 
ناهيك عن م�شالة �لتقاعد �لكبرية 
خم�شني  من  �زيد  �شملت  �لتي 
منا�شبهم  تعو�ض  مل  عامال 
�لتوليد  ق�شم  يف  وجود  ببد�ئل، 
طبيبة خمت�شة و�حدة، يف م�شلحة 
�لطب �لد�خلي �ربع �أطباء فقط، و 
م�شلحة �ال�شعة لي�ض هناك طبيب 
جديدة  �أجهزة  وجود  مع  �أ�شال، 
�لعلم  مع  ذ�تي،  بجهد  �قتنيت  و 
�ال�شعة  طبيب  عمل  �أ�شلوب  �ن 
بقية  عمل  �أ�شلوب  عن  يختلف 
تزيد  ال  عمله  �شاعات  �ذ  �الأطباء 
عن �شبع �شاعات، فكيف هو عمل 

طبيب !!ناهيك  دون  بكامله  ق�شم 
�شبه  �الجتماعية  �خلدمات  عن 
لالأطباء  �لر�حة  و�شبل  �ملنعدمة 
�أكرث  مبجهود�ت  يقومون  �لذين 
و�جباتهم،هذ�  عليهم  حتتمه  مما 
ممكن  لل�شفر  �ملري�ض  �شي�شطر 
�جل  من  فقط  100كلم  من  �أزيد 
عمل ��شعة، رمبا ن�شبة �لوفاة تزيد 
تدري�ض  يف  �ل�شفر !!فهل  خالل 
م�شاوة؟  �و  عدل  طبي  �ل�شبه 
تالئم  �ملنا�شب  تق�شيم  يف  وهل 

و�ال�شتيعاب �ل�شكاين؟ 

اأحداث ي�سهدها 
املجتمع !!

�شنة  عمره  طفل  دخل  �شنتني  منذ 
تقريبا يعاين من �الم حادة، بعد �خذ 
�حلياة  فارق  ثم  يتح�شن،  مل  �الدوية 
بعد مدة ق�شرية، كان �لو�لد غا�شب 
للطبيب  �مل�شوؤولية  ويحمل  جد� 
�ملعالج، لكن غياب �لطبيب �ملخت�ض 
عدم  يف  هاما  �شببا  كان  �ال�شعة  يف 
فاإىل  ووفاته،  �لطفل،  مر�ض  معرفة 
متى ميوت �الأطفال و�ل�شباب و�لن�شاء 
و�ل�شيوخ ق�رس� دون �ن يعلم �أحد �ن 
بوجود  يتد�رك  �ن  ميكن  �لعجز 
وهو  لالأطباء  عمل  منا�شب  ثالث 
ي�شتوعب  م�شت�شفى  يف  عادي  حق 
�أطباء  هم  �ين  �رسير،   151 من  �زيد 
�الخت�شا�ض؟ وكرثت �حلو�دث، ومنذ 
�قل من �شهر حادثة �لولد من بلدية 
لغرو�ض و�لذي تعر�ض حلادث مميت 
�أدى �ىل ك�رس رجله ك�رس� كان حل كل 
�الأطباء برتها، و قد رف�ض ��شتقباله 
من م�شت�شفى ب�شكرة)عا�شمة �لوالية 
�الم(، ثم تكرر �لرف�ض من م�شت�شفى 
طولقة، كلها ب�شبب عدم وجود طبيب 

خمت�ض، و ��شتقبل يف م�شت�شفى �أوالد 
جالل و رغم �المل �ل�شعيف جد� يف 
جناة رجله من �لبرت �ال �ن �لطبيب قرر 
�ملغامرة و مبحاولة �نقاذها و �جر�ء 
م�شت�شفى  مع  تو��شل  و  له،  �لعملية 
بينهما  �لتو�أمة  �طار  يف  عكنون  بن 
لنقله هناك حني ت�شبح حالته ت�شمح، 
ن�رس�  كان  عالجه  به  قوبل  ما  لكن 
لفيديو لدودة من �لطبيعي �ن تظهر 
ح�شب ت�رسيح �الأطباء �ملتابعني كون 
ت�رسر �لعظم و �للحم ككل، و قيل �نه 
�همال من �مل�شت�شفى، و حني �رسح 
�لولد ذ�تيا �نه بخري و يلقى �لرعاية 
�لالزمة �نتهى �ملو�شوع و ن�شي، دون 
�ملتمثلة  و  جوهرية،  �أ�شئلة  طرح 
يجوب  كاإ�شابته  باإ�شابة  لولد  فكيف 
بلديات �لوالية و يجابه بالرف�ض رغم 
�لعجز يف  �شعوبة حالته؟ ملاذ� هذ� 
�الأطباء يدور يف م�شاحة مثل ب�شكرة 
يرى  �ملو�طن  �شيبقى  ككل !!!هل 
و  �ملمر�ض  و  �لطبيب  من  �خللل 
يقومون  هم  بينما  �مل�شت�شفى  مدير 
�لعجز  بعملهم وال يظهر هذ� ب�شبب 

يف �أماكن �أخرى؟ 

 رفع التجميد
 اين هو؟ 

ب�شنو�ت  تقدر  وجيزة  فرتة  منذ 
جالل  �أوالد  بلدية  منحت  قليلة 
م�شت�شفى جديد ب�شعة 200�رسير، 
كل  تنتظره  حلم  مبثابة  كان 
من  �لعدد  هذ�  مع  و  �ملنطقة، 
�كرث  �ت�شاع  �شيكون  �ال�رسة 
�لتي  لالخت�شا�شات  و  للن�شاطات 
�ل�شحي  �ل�رسح  هذ�  يغطيها 
ق�شرية  مدة  بعد  لكن  �جلديد، 
يف  م�شت�شفى  �ىل  �مل�رسوع  تغري 
�خر يف  م�شت�شفى  و  �أوالد جالل، 
�أي  �قل  ب�شعة  لكن  خالد  �شيدي 
ما يقارب 100 �رسير يف كل منها، 
ي�شتفيد  و  جلل،  �مر  كذلك  لكنه 
�لبد�  قبل  و  كثري�،  �ملو�طن  منه 
يف تنفيذ �مل�رسوع جمد مثله مثل 
�لكثري من �مل�شاريع ب�شبب �الزمة 
�لتي م�شت و قانون �لتق�شف �لذي 
�ىل  برهة  �حللم  فتوقف  فر�ض، 
 ،2017 �أكتوبر  من  ع�رس  �حلادي 
من  باأمر  �لتجميد  فك  ظهر  �ين 
طرف رئي�ض �جلمهورية على بع�ض 
�لقطاعات من بينها قطاع �ل�شحة 
�الأول  �لوزير  من  بت�رسيح  هذ�  و 
�حمد �ويحيى، �ين �مر بدر��شات 
�لقطاعات  يف  للم�شاريع  �شاملة 
من  �لتجميد  فك  �شملها  �لتي 
�مل�شاريع  هذه  لتفعيل  �لوالة  طرف 
من  ب�شكرة  والية  فاين  جديد،  من 
بادر  �أي  يظهر  ال  وملا  �لتفعيل؟  هذ� 
لعودة هذه �مل�شاريع �ىل �ر�ض �لو�قع؟ 
�نه ال يز�ل  هل فعال فك �لتجميد �م 
يف  �ملو�طن  �و  �ملري�ض  هل  يطالنا، 
رهن  يز�ل  ال  و�شو�حيها  جالل  �أوالد 

�لتجميد �م �نه ال مير�ض !!!   
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تزامنا مع الأبواب املفتوحة على اجلامعةللطلبة اجلدد

الطريق اىل اجلامعة من خالل معادلة النجاح
د. ر�سوان �سافو /جامعة الوادي

كل  يتلقاها  الدرا�سة  من  �سنوات  بعد 
طالب يف حياته منذ التحاقه بال�سف 
نهاية  غاية   اىل  االبتدائي   االأول 
ذهنه  يف  �سري�سم  الثانوية،  املرحلة 
م�سارا  البداية  منذ  عفوية  وبطريقة 
هذا  ويت�سح  امل�ستقبلية،  حلياته 
امل�سار امل�ستقبلي كلما تقدمالطالب 
يتغري  حيث  درا�سته،  مراحل  يف 
خالل  من  وقناعته  واأفكاره  فكره 
علي  الدرو�س  من  العديد  تلقيه 
خالل  من  اأو  واأ�ساتذه،  معلميه  يدي 
املعارف  ملختلف  وك�سبه  مطالعته 
مع  توا�سله  خالل  من  اأو  العلمية، 
على  كان  فاإذا  االجتماعي،  حميطيه 
البكالوريا  �سهادة  امتحان  م�سارف 
اجل  من  يه  وحتِدّ اإ�رصاره  يزداد 
مفتاحالوظيفة  و�سمان  حتقيقالنجاح 
من  ،وكافح  فيها  رغب  لطاملا  التي 
وهنا  الدرا�سي،  م�سواره  طيلة  اجلها 
�سيكافئ ويفرح الطالب بالنجاح ح�سب 
قدرة اجتهاده من خالل املعدل الذي 
حت�سل عليه، والذي عن طريقه ميكنه 

حتديد م�ساره املهني.
يف  الطالب  حققه  الذي  النجاح  بعد 
تبني  عليه  �سيكون  البكالوريا  �سهادة 
اأهدافه  تعزز  جديدة،  جناح  معادلة 
وحتقق  ال�سغر  منذ  ر�سمها  التي 
بالتخ�س�س  ارتبطت  التي  طموحاته 
قد  كان  املعادلة  اختاره،وهذه  الذي 
�سويدان  طارق  الدكتور  اليها  اأ�سار 

اأ�سبوعيا  يعده   كان  برنامج  يف 
)�سناعة  با�سم  الر�سالة  قناة  على 
النجاح  معادلة  ح�رص  النجاح(،حيث 
الرغبة  وهما:  اأ�سا�سيني  عن�رصين  يف 
حالة  يف  االأخريين  وهاذين  واالإرادة، 
اأي ان�سان، فحتما  ما اذا توفرتا عند 
وك�رص  النجاح  حتقيق  اىل  �سيوؤديان 

حواجز امل�ستحيل.
بالن�سبة يل وبخ�سو�س احلياة اجلامعية 
للطالب اجلديد املقبل على مدرجات 
ثالث  عن�رص  ا�سيف  فاإنني  اجلامعة، 
للمعادلة ال�سالفة الذكر وهو »الطموح«  
)الرغبة+  كاالتي:  املعادلة  لت�سبح 
النجاح(،وح�سب  الطموح=  االإرادة+ 
ق�سموا  فقد  الب�رصية  التنمية  علماء 
اأفكار وهي  اىل  الطموح  كلمة  حروف 
ْر،م:َمَهاَر )ا:اإ�ْستَِّعْد،ل:ِللنََّجاْح،ط:َطِوّ
منطلق  ْه،ح:َحيَاِتَك(،ومن  ِتَك،و:َوَوِجّ
طالب  اأي  ي�ستطيع  املعادلة  هذه 
جامعي ان يحقق اهدافه امل�ستقبلية 

يف التح�سيل العلمي واملعريف.
الطالب  تالزم  التي  الفرحة  وبقدر 
البكالوريا،  �سهادة  الناجح يف  اجلديد 
تواجهها  قد  الفرحة  تلك  ان  اال 
اجلامعية  احلياة  يف  جديدة  حتديات 
من  الثانوي  الطالب  يعهدها  مل  التي 
الفردية  احلرية  ظل  يف  خا�سة  قبل، 
اجلامعة  يف  الطالب  ميتلكها  التي 
الثانوية،  املرحلة  يف  يفتقدها  ،وكان 

والتي ميكن ح�رصها فيمايلي:

التحدي الأول

التخ�س�س  اختيار  ح�سن  يف  النجاح 
نف�سية  جتاذبات  يف  �سيقع  لكونه   ،
حيث  من  بذاته  مرتبطة  واجتماعية 
من  يريده  الذي  التخ�س�س  يف  رغبته 
عائلته  ورغبات  وبني طموحات  جهة، 
خميالها  يف  ر�سمت  قد  تكون  التي 
على  ولو  هي  تريدها  التي  الوظيفة 
جهة  من  الطالب  ابنها  رغبة  ح�ساب 
املعدل  اىل  باالإ�سافة  هذا  ثانية، 
والذي  الطالب  عليه  حت�سل  الذي 
كان  ولو  حتى   ، اختياراته  �سريهن 
املعدل جيدا، فهذا ال يعني بانك يف 
االختيار  عليك  �سي�سهل  ح�سن  و�سع 
فالتجارب  املطلوبة،  الرغبة  وفق 
باأن  التخ�س�سات  بع�س  يف  اثبت  قد 
�ساحب املعدل اجليد او القريب من 
مع  نف�سه  يجد   )15.99 اجليد)12- 
 )11.99-10( مقبول  املعدل  �ساحب 
قاعة  نف�س  ويف  التخ�س�س  نف�س  يف 
على  �سيتوجب  وعليه  الدرا�سة.، 
الطالب ان يختار تخ�س�سه لي�س على 
االجتماعية  واملكانة  ال�سهرة  ح�ساب 
العلمية  امكانياته  بينما  للتخ�س�س 
اختياره  وامنا  بذلك،  له  ت�سمح  ال 
الرغبة  ح�ساب  على  يكون  ان  وجب 
والتي  املعرفية  قدراته  مراعاة  مع 
خطوة  النجاح  حتقيق  على  ت�ساعده 

مرحلة مبرحلة.

التحدي الثاين

ت�ستوجب  العلم  طلب  يف  ة  الِهَمّ ُعلُْو 
بامل�سوؤولية  االإح�سا�س  الطالب  على 
امللقاة على عاتقه، الأنه يف امل�ستقبل 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  موظفا  �سيكون 
و�سع  عليه  اجلزائرية،وبالتايل 
التح�سيل  يف  حمددة  ا�سرتاتيجية 
الدائم  احل�سور  على  مبنيَّة  العلمي 
املوجهة  واالعمال  للدرو�س 
مواقيت  يف  واالن�سباط  والتطبيقية، 
الدرو�س،  قاعات  اإىل  احل�سور 
وامللتقيات  الندوات  من  واال�ستفادة 
املطالعة  وكذا  العلمية،  والور�سات 
اليومي  الت�سفح  خالل  من  امل�ستمرة 
بتخ�س�سه،  عالقة  ذات  للكتب 
يف  االإبداعية  مهارته  وا�ستخدام 
ا�ستخدام  و�سائط تكنولوجية املعرفة 

من اجل التعلم الب�رصي وال�سمعي.

التحدي الثالث

تعزيز الثقة بالنف�س واثبات الذات عن 
ن من مفاتيح التخ�س�س،  التمُكّ طريق 
وربط  باملطالعة،  اإال  ذلك  يتاأتى  ولن 
عالقات علمية مع اأ�ساتذة التخ�س�س، 
له  اجلامعة  يف  املطالعة  فا�ستغالل 
فوائد جمة يف تطور املعارف العلمية 
فهي  الطالب،وبالتايل  لدى  والفكرية 
لتنوير عقل الطالب اجلامعي يف  اأداة 
التي  الق�سايا  من  الكثري  مع  تعامله 
فه  وتعِرّ الدرا�سية  حياته  يف  تواجهه 
�ستى  يُفيده يف  ما  كل جديد يف  على 
ما  اأن  غري  التخ�س�س،  جماالت 

اأن  اجلامعي  الطالب  عند  اليوم  نراه 
اهتماماته  اآخر  هي  عنده  املطالعة 
جتد  اأولوياته،فحينما  من  ولي�ست 
ينزوي  مكتبة،اأو  يف  كتابا  يقراأ  طالبا 
يف ركن من اأركان اجلامعة،فاعلم باأنه 
بحوث  ظالل  يف  قراءته  على  جمرب 
االأعمال  خالل  له  تقدم  التي  ال�سفية 
يف  جتربتي  منطلق  ومن  املوجهة، 
التدري�س اجلامعي يف تخ�س�س التاريخ 
احلديث واملعا�رص،واحتكاكي بالطلبة 
املطالعة  ثقافة  اأن  وجدت  فقد 
اأفكار  اأن  لكون  متاما،وذلك  غائبة 
ما�سية  ل�سنوات  حبي�سة  تظل  الطلبة 
خمتلف  يف  جتديدا  تعرف  وال  خلت 
عرب  تلقاء  التي  التاريخية  املعلومات 
مراحل م�ساره الدرا�سي،وهذا مقارنة 
باالإ�سدارات اجلديدة،زيادة على ذلك 
مناق�سة  على  قادر  غري  الطالب  جتد 
التي  االإ�سكاليات  خمتلف  وحتليل 

تطرح داخل قاعة الدر�س.
العلمية  العالقة  تعزيز  بخ�سو�س  اأما 
مع االأ�ساتذة لال�ستفادة من معارفهم، 
وتبعث  اخلوف  هاج�س  تك�رص  فاإنها 
خالل  من  الطالب  نف�س  يف  الثقة 
تدفع  التي  وا�سئلته  ا�ستف�ساراته 
املرافقة  اطار  يف  اجلاد  باالأ�ستاذ 
البيداغوجية لالإ�سغاء واال�ستماع لكل 
للطالب،وهذه  العلمية  االن�سغاالت 
�ستوؤدي  النهاية  يف  العلمية  العالقة 
مهارات  امتالك  اإىل  بالطالب  حتما 
الراأي  اإبداء  يف  والنقا�س  التحليل 
على  وثبات،زيادة  ثقة  بكل  ال�سديد 

يبلغ  النقد،التي  مللكة  امتالكه  ذلك 
التفكري  من  راقي  م�ستوى  بف�سلها 
للغو�س  موؤهال  بذلك  العلمي،وي�سبح 
يف بحور خمتلف الق�سايا واالإ�سكاليات 
تلقي  خالل  الطالب  تعرت�س  التي 

حما�رصاته من طرف اأ�ستاذه.

التحدي الرابع

جتديد الطموح العلمي مع نهاية كل 
�سدا�سي او كل نهاية �سنة درا�سية، 
نتائجه  ومراجعة  تتبع  خالل  من 
ا�ستحقاقات  الدرا�سية،وح�سور 
حفالت  اثناء  املتفوقني  الطلبة 
وابداعات  اإجنازات  التخرج،وتتبع 
واجلوائز  واملفكرين،  العلماء 
يتح�سلون  التي  العاملية  العلمية 
عليها، فمن خاللها يتجدد امله يف 
ان يحتل مكانهم يوما ما، وتنبعث 
النجاح،  لتحقيق  ال�سعادة  فيه 
من  امل�ستحيل  لقهر  وتدفعه 
والياأ�س  واالإحباط  الف�سل  عقبات 
فكما  درا�سته،  اثناء  تالزمه  التي 
يقال » باأن ال�سخ�س الطموح يت�سم 
مب�ستواه  اأو  بالعمل  ير�سى  ال  بانه 
على  دائما  يعمل  بل  الراهن 
اأو  املغامرة  به، اليخ�سى  النهو�س 
الف�سل، اليجزع ان مل تظهر النتائج 
ال�سعاب  يتحمل  �رصيعا  املرجوة 
يقال  وكما  الأهدافه«  للو�سول 
اأوالً،  يطمحون  فالناجحون  اأي�سا« 

ثم بعد ذلك ينجحون«.

بقلم :جمال ن�سر اهلل

االأ�ستاذ الذي يدخل ق�سمه باأية ثانوية 
قناعاته  يف  يحمل  متو�سطة.وال  اأو 
تلوى  الدقائق  متر  اأن  كيفية  �سوى 
مباِل  غرب  تالمذته  يودع  ثم  االأخرى 
مبا تركه من اآثار �سلبية يف نف�سياتهم، 
الذي كان قد حادثهم مب�سائل ال  وهو 
عالقة لها بالدر�س املقرر، هذا النوع 
من املربني ال ميكن اأبدا اإعطائه �سفة 
مثل  ح�سا�س  لقطاع  االنتماء  و�رصف 
ومعاقبته  حما�سبته  وجب  بل   ، هذا 
ب�ستى الطرق؟ا  ومِل ال ف�سله وتوجيهه 

نحو مهن حرة اأخرى تليق مبقامه؟ا .
نعي  ونحن  املقام  هذا  يف  نتحدث 
التالميذ  من  ال�سنف  هذا  حتى  باأنه 
اأردنا  املتعددة.لكننا  اأخطائهم  لهم 
نحقق  ..كي  معاك�سة  زاوية  من  النظر 

...ولكل  التحليلية  التوازنات  من  �سيئا 
مثل  فحادثة  يقال  كما  مقال   مقام 
بلديات  اإحدى  يف  فعال  وقعت  هذه 
هذا الوطن ال�سا�سع)يوم بقوا ي�سمعون 
واأحوال  الزواج  عن  حكايات  منهم 
حتى  تكررت  اأنها  االأ�سح  بل  الن�ساء( 
االأخري   روتينيا،ويف  �سلوكا  اأ�سحت 
واجتاز  االأخري  الف�سل  انتهى  حينما 
امل�سريي  امتحانهم  التالميذ  هوؤالء 
واأخفق.. اأغلبهم  ر�سب  الباك  يف 
بعدها راحوا يطلقون العنان الأل�سنتهم 
هذا  من  حلقهم  ما  باأن  معرتفني 
الرئي�سية؟ا  االأ�سباب  اأحد  هو  االأ�ستاذ 
ـ )لكن لالأ�سف هو ندم جاء بعد فوات 
اأردنا  االأوان( وهذه عينة واحدة فقط 
لتناول  نتخذها عمادا  اأن   من خاللها 
موجودة  �سك  بال  مو�سوعنا..الأنها 
مغايرة،ويعترب  واأ�سكال  وباألوان  بكرثة 

نقول  ال  حتى  والرتاخي  التهاون  هذا 
بريئة..من  اأجيال  حق  يف  االإجرام 
التي  املو�سوعية  االأ�سباب  اأهم  بني 
ال�سنوات  يف  خا�سة  نف�سها  فر�ست 
البع�س من  اأن  �سوى  ل�سيء  االأخرية ال 
يف  اأنف�سهم  ح�رصوا  االأ�ساتذة  هوؤالء 
منهم  االأغلب  عنوة..بل  التعليم  مهنة 
االأكرث  املهنة  فيها  وراأى  ا�ست�سهلها 
مثل  مثلها  ما؟ا  ماآرب  لتحقيق  و�سوال 
ال  التي  البدنية  الرتبية  مادة  تدري�س 
هنا  ونحن  ع�سلية؟ا  جلهود  اإال  حتتاج 
ال نعمم كي ال نظلم ال�سادقني يف هذا 
هو  تركيزنا  واملوؤهلني،فقط  القطاع 
متثل  اأ�سبحت  التي  الفئات  تلك  على 
كل  بعيدة  وهي  واملربي  املعلم  �سفة 
البعد عن م�سامينها وجوهرها،وكانت 
النتيجة التي جناها اجلميع هي �سياع 
اأفواج تعد بالع�رصات من تالميذ اأبرياء 

العلمي  التح�سيل  هدف  الأجل  دخلوا 
فوجدوا اأنف�سهم يتعاركون مع �سلوكات 
مهمات  اإليهم  اأوكلت  من  وت�رصفات 
واالإعداد..والتي  والتكوين  االإ�رصاف 
التيه  خانة  يف  اإال  ت�سنيفها  ميكن  ال 
والطي�س ؟ا مع الت�سليم باأن هذا النوع 
اخلا�سة  ظروفهم  لهم  االأ�ساتذة  من 
التي  االإ�رصابات  تلك  .وما  املختلفة 
بتنا ن�سمع بوقعها هنا وهناك اإال دليال 
قاطعا لرتدي بع�س االأو�ساع املعي�سية 
اأن  مبكان  لي�س  الفئة...ولكن  لهذه 
اإىل  ولواحقها  العقبات  هذه  تنتقل 
قاعات التدري�س..فقد كان من االأجدر 
عك�سية  حاالت  حتدث  اأال  وال�سواب 
اأو قل تنطلي  انتقامية ت�سب بحدتها  
ب�سمومها على ذهنية الطالب والتلميذ 
واآخر  االأ�سعف  احللقة  يُعترب  الأنه 
التي  املعادالت  هذه  �سلم  يف  حمطة 

ظلت تتكرر ون�سمع بن�سوبها من ف�سل 
ارتفاع  با�سم  كله  ذلك  الآخر،ويحدث 

وزيادة االأجور لي�س اإال ؟ا 
االأول  الهاج�س  حجم  يبني  وهذا 
النقابات  يف  وجدوا  الأ�ساتذة  واالأخري 
همومهم  لرتجمة  مرتعا  امل�ستقلة 
له  ما  بكل  م�سحني  وهواج�سهم 
هاته  والتعليم.و�سارت  بالرتبية  عالقة 
قطاع  �سبه  قو�سني  قاب  النقابات 
مواِز..حتى ال نقول دولة موازية؟ا ويف 
نف�سه  الثمن  ويرتجم  يتج�سد  النهاية  
يف التح�سيل العلمي ال�سيئ املهرتىء؟ا 
فبعد اأن و�سلت االأمور اإىل حوادث مثل 
اخلروج  تلميذه  من  االأ�ستاذ  يطلب  اأن 
علبة  حيازة  اأو    . له  �سيجارة  و�رصاء 
كاملة ، من اأجل الظفر بنقاط اإ�سافية 
من  الذاكرة  تخّنا  مل  اإن  وهناك  ؟ا 
يدخن داخل الق�سم..ويطلب هبات من 

االأولياء بطرق غري مبا�رصة .وكذلك من 
يطرح العديد من االأ�سئلة التي ال تُ�سمع 
اإال يف ال�سارع،فاإن كان كل هذا يحدث 
فعلى  ملمو�سا  واقعا  وي�سبح  وغريه 
هاهو  بل  يقال؟ا   كما  ال�سالم  الدنيا 
وباأيادي  علنية  يُنتهك  التعليم  �رصف 
مل  وممثليه...بحيث  عليه  القائمني 
يعد املعلم اأو االأ�ستاذ �سبيها بالر�سول 
قم  ال�سعراء)  اأمري  بذلك  و�سفه  كما 
اأن  املعلم  كاد  ـ  التبجيال  وِفِه  للمعلم 
نتيجة  كله  هذا  ويحدث  ر�سوال(  يكون 
غياب ال�سمري املهني احلي الذي �سار 
اآمنا  مالذ  املادية  املغريات  يف  يرى 
فلياأتي على اجلميع  قبله  اأو  بعده  ،اأما 
الطوفان ؟ا ال�سمري املهني هذا ال يباع 
يف االأ�سواق وال هو يُدّر�س يف املعاهد 
باالأخالق  عالقة  له  بل  البيداغوجية 

العامة وقوة ال�سخ�سية اإذا توفرت. 

للنقا�ش

 اأ�ضاتذة بال �ضمائر حية ؟
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La famille BEHLOUL de
 Tazmalt et de Boumerdes  
félicite leurs fils ADAM 
BEHLOUL pour l'obtention du 
bac cette année et lui souhaite 
bonne continuation pour les 
études supérieures et à d'autres 
horizons.
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ال�سني يف قلب اخلليج ملناف�سة الواليات املتحدة 
ثمة م�سرتكات �سينية عربية خليجية فيما يتعلق بال�سراكة التجارية يف جماالت الطاقة والتنمية االقت�سادية �سراكة هامة ت�سع ال�سني يف موقع 

البديل املحتمل للواليات املتحدة يف جمال التعاون االقت�سادي على االأقل ي�ساف اإىل ذلك، التواجد الع�سكري ال�سيني يف جيبوتي ملكافحة القر�سنة 
البحرية؛ حيث اأ�س�ست بكني، العام املا�سي، اأول قاعدة ع�سكرية لها خارج اأرا�سيها، يف هذا الدولة الع�سو بجامعة الدول العربية.

�سراكة يقودها 
النفط

�رشيك  �أكرب  ثاين  �ل�صني،  تعد 
تزود  �لتي  �لعربية،  للدول  جتاري 
�حتياجاتها  مبعظم  بكني  بدروها 
�إذ  �لطبيعي  و�لغاز  �لنفط  من 
�لعربية  �لبينية  �لتجارة  حجم  بلغ 
�ل�صينية �أكرث من 190 مليار دوالر 
يف 2017 �صمن �آليات متو�زنة �إىل 
و�ل�صادر�ت  �لو�رد�ت  يف  ما  حد 

بني �جلانبني �ل�صيني و�لعربي.
�لعربية  �لدول  �إير�ن، ومعها  وتعد 
يف �خلليج، بالن�صبة لل�صني م�صدر� 
�حل�صول  م�صادر  من  �أ�صا�صيا 
متاحا  وجماال  �لطاقة،  على 
�لتي  �ل�صينية،  لال�صتثمار�ت 
مت�صاعد�،  منو�  �قت�صادها  ي�صهد 
بثقة  �أقد�مها  و�صع  من  ميكنها 
لعموم  �القت�صادية  �لن�صاطات  يف 

�لدول �لعربية، و�لدول �خلليجية.
�إىل  بحاجة  �ل�صني  تز�ل  وال 
دول  من  و�لغاز  �لنفط  �إمد�د�ت 
�صخمة  بكميات  �لعربية  �خلليج 
من  باملائة   60 نحو  تغطي 
�أفريل  يف  وبلغت  �حتياجاتها، 
برميل  ماليني   9.6 نحو  �ملا�صي 
قدر�ت  �زد�دت  حني  يف  يوميا، 
حتقيق  على  �ملتحدة  �لواليات 
حاجتها  من  �لذ�تي  �الكتفاء 
الإمد�د�ت �لطاقة وحثت �لواليات 
وقف  على  �لعامل  دول  �ملتحدة 
�رش�ء �لنفط �الإير�ين؛ �عتبار� من 
4 نوفمرب �ملقبل دون ��صتثناء الأي 
عدم  تتوقع  و��صنطن  لكن  دولة؛ 
�لتز�م بكني بالعقوبات �ملفرو�صة 

على طهر�ن بعد �رشيانها.

مبادرة "احلزام 
والطريق"

حمور  و�لطريق"  "�حلز�م  مبادرة 

�ل�صينية  �لعربية  لل�رش�كة  �آخر 
طموحة  خطة  تتبنى  فال�صني 
و�لطريق"،  "�حلز�م  مبادرة  �صمن 
�الإجمالية  خم�ص�صاتها  تبلغ  �لتي 
�ملبادرة  وتهدف  دوالر  تريليون 
�إىل �إحياء "طريق �حلرير" �لقدمي 
�ملو�نئ  من  عاملية  �صبكة  عرب 
و�لطرق �لربية و�ل�صكك �حلديدية 
�مل�صمولة  �لدول  ع�رش�ت  يف 
�ملوقع  �أ�صا�س  على  باملبادرة 
بع�س  ي�صمل  �لذي  �جلغر�يف، 
قلب  يف  �لو�قعة  �لعربية  �لدول 
للربط  �لقدمي،  �حلرير"  "طريق 
و�رشق  �لو�صطى  �آ�صيا  دول  بني 
�إفريقيا، و�ملحيط �لهندي بالبحر 
�ملتو�صط ومنذ 2014، �ن�صمت 9 
"�حلز�م  مبادرة  �إىل  عربية  دول 

و�لطريق".
عربية،  دول   7 �ن�صمت  فيما 

�الآ�صيوي  "�لبنك  �إىل   ،2016 منذ 
�لتحتية"  �لبنية  يف  لال�صتثمار 
)AIIB( كاأع�صاء موؤ�ص�صني وهذ� 
�لبنك �أ�ص�صته بكني كموؤ�ص�صة مالية 
توفري  هدفها  �الأطر�ف،  متعددة 
�لتمويل مل�رشوعات �لبنية �لتحتية 
�لبع�س  ويعتربه  �آ�صيا،  منطقة  يف 
�لدويل  �لنقد  ل�صندوق  مناف�س 
تهيمن  �للذين  �لدويل،  و�لبنك 

عليها �لواليات �ملتحدة.

انفتاح �سيني على 
املنطقة العربية

يف  �ل�صني،  رئا�صة  توليه  منذ 
جني  �صي  �لرئي�س  يبذل   ،2013
�النفتاح  يف  كبرية  جهود�  بينغ 
و�إفريقيا،  �الأو�صط  �ل�رشق  على 
وجه  على  �لعربية  و�ملنطقة 

نفوذ  �أ�ص�س  لبناء  �خل�صو�س؛ 
�صيني يف جماالت �صتى �قت�صادية 
تلك  و�صملت  و�صيا�صية  وع�صكرية 
عربية،  دول  �إىل  زيار�ت  �جلهود 
ولقاء�ت هامة مع م�صوؤولني عرب 
و�تفاقيات  �رش�كات  عقد  �صهدت 
حمطة  كانت  فاالإمار�ت  هام  
جويلية   19 يف  �ل�صيني،  للرئي�س 

�جلاري.
�الأوىل  تعد  �لتي  �لزيارة،  وخالل 
عاما،   29 منذ  �صيني  لرئي�س 
�تفاقهما  وبكني  �أبوظبي  �أعلنت 
��صرت�تيجية  �رش�كة  تاأ�صي�س  على 
بينها  حماور   8 يف  �صاملة 
�صددت،  كما  وع�صكرية  �صيا�صية 
على  �لبلدين،  بني  �ملباحثات 
وتبادل  �لتعاون  تعزيز  �أهمية 
مو�جهة  يف  و�خلرب�ت  �ملعلومات 
�النت�صار  ومو�جهة  �الإرهاب، 
تعزيز  زيادة  جانب  �إىل  �لنووي؛ 
�ملتبادلة  و�ال�صتثمار�ت  �لتعاون 
�ملتجددة،  �لطاقة  جماالت  يف 
و�لغازوتعد  و�لنفط  و�ملياه، 
�لتجاري �الأول لالإمار�ت  �ل�رشيك 
بنحو 53.3 مليار دوالر �صنويا من 

�لتجارة غري �لنفطية.
مركز  �أكرب  لبناء  �لبلد�ن  ويخطط 
مقره  �الأو�صط  �ل�رشق  يف  �صيني 
�صادر�تها  بلغت  �لتي  �الإمار�ت، 
�ل�صني، خالل 2017،  �إىل  �لنفطية 
�لكويت  �أكرث من 4 مليار�ت دوالر 
لتنامي  هامة  حمطة  �أي�صا 

�لعالقات �لعربية �ل�صينية.
�لتجاري  �ل�رشيك  �ل�صني  تعد  �إذ 
تبادل  بحجم  للكويت  �لرئي�صي 
 12 �لـ  تعدى  �لبلدين  بني  جتاري 
يف  وتعمل   2017 يف  دوالر  مليار 
�صينية  �رشكة   40 قر�بة  �لكويت 
يف قطاعات �لنفط و�لبناء و�لبنى 
دولة  �أول  هي  و�لكويت  �لتحتية 
�ل�صندوق  يف  ��صتثمرت  عربية 
�ل�صيادي �ل�صيني مببلغ 10 مليار�ت 
من  �أي�صا  وهي  2005؛  منذ  دوالر 
مبادرة  �ملوقعة على  �لدول  �أو�ئل 

"�حلز�م و�لطريق" مع �ل�صني.
خالل  �ل�صني  �إىل  زيارته  وخالل 
�حلايل،  و10 جويلية   7 بني  �لفرتة 
�أجرى �أمري �لكويت، �صباح �الأحمد 
مع  حمادثات  �ل�صباح،  �جلابر 
�لرو�بط  لتعزيز  �ل�صيني  �لرئي�س 
�رش�كة  و�إقامة  �القت�صادية، 
ووفقا  �لبلدين  بني  ��صرت�تيجية 
نهاية  يف  �صدر  م�صرتك  لبيان 
على  �لبلد�ن  �صيعمل  �لزيارة، 
و�لطريق"  "�حلز�م  مبادرة  توحيد 
�ل�صينية مع "روؤية �لكويت 2035"، 
منطقة  بناء  ت�صجيع  على  و�لعمل 
ودول  �ل�صني  بني  حرة  جتارة 
جمل�س �لتعاون �خلليجي يف �أقرب 

وقت.
لل�صني،  �لكويت  �أمري  زيارة  و�أثناء 
�جتماعات  بكني  ��صت�صافت 
�لتعاون  لـ"منتدى  �لثامنة  �لدورة 
�مل�صتوى  على   " �لعربي  �ل�صيني 
�جلاري  جويلية   9 يف  �لوز�ري، 
ح�رشه  -�لذي  �ملنتدي  وناق�س 
�أي�صا ممثلون عن 21 دولة عربية، 
�لعربية،  �لدول  و�أمني عام جامعة 
تعزيز  �صبل   - �لغيط  �أبو  �أحمد 
�لتعاون �ل�صامل بني �ل�صني و�لدول 
"�حلز�م  مبادرة  �إطار  يف  �لعربية، 
و�لطريق" �ملعنية �أ�صا�صا بتوظيف 
�ملن�صات  ل�صتى  �لبناء  �لدور 
�الإقليمية  و�صبه  �الإقليمية  �ملعنية 
على  �لو�قعة  �لدول  تنظمها  �لتي 

طول "�حلز�م و�لطريق".
�ل�صيني، خالل  �لرئي�س  كما تعهد 
قيمتها  قرو�س  بتقدمي  �الجتماع، 
�لعربية،  للدول  دوالر  مليار   20
�لتنمية  جماالت  يف  لتوظيفها 
�إطار  يف  وذلك  �القت�صادية، 
مناف�س  نفوذ  لبناء  بكني  م�صاعي 
�ل�رشق  يف  �لكربى  �لدول  لنفوذ 

�الأو�صط و�إفريقيا.
�لتناف�س  �صياق  - ويف  �إذن  �ل�صني 
تعمق   - �ملتحدة  �لواليات  مع 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  وجودها 
ذ�ت  �أن�صطتها  تو�صيع  وتعمل على 

عرب  هناك،  �القت�صادي  �لطابع 
جلذب  كلفة،  �أقل  خدمات  تقدمي 
وفتح  �ل�صفقات،  من  �ملزيد 
�الأ�صو�ق �أمام �ل�صلع و�ال�صتثمار�ت 

�ل�صينية.
�لثانية  �لرئا�صية  �لفرتة  وخالل 
بار�ك  �ل�صابق،  �الأمريكي  للرئي�س 
�لواليات  تر�جع  �صكل  �أوباما، 
�ملنطقة  يف  دورها  عن  �ملتحدة 
ودول  و�ل�صني  لرو�صيا  فر�صة 
فاعل  ح�صور  لت�صجيل  �أخرى 
متعدد �الأبعاد؛ �قت�صادي و�صيا�صي 
وع�صكري وتركز �لواليات �ملتحدة 
�الإقليمية  م�صاحلها  تعزيز  على 
�لتعاون  جمل�س  دول  منظومة  يف 
مكافحة  يف  م�صرتكة  جهود  عرب 
�لبحرية،  و�لقر�صنة  �الإرهاب، 
و�لتهديد�ت  للنفوذ  و�لت�صدي 
وتعتقد  باملنطقة  �الإير�نية 
�أهم  من  �ل�صني  �أن  و��صنطن 
�ملناف�صني �ال�صرت�تيجيني لها على 
عالقات  وتو�جه  �لبعيد،  �ملدى 
�لبلدين �أزمات متكررة وم�صكالت 

عدة مرت�كمة.
حتدي  �أمام  بكني  تكون  ورمبا 
و��صع،  دويل  حتالف  قيادة 
�الأمريكي  �لنفوذ  ملو�جهة 
�ملتحدة  �لواليات  و��صلت  �إذ� 
ورو�صيا بناء عالقات �أكرث قوة 
�الأمريكي،  �لرئي�س  لقاء  بعد 
دونالد تر�مب ونظريه �لرو�صي، 
هام�س  على  بوتني،  فالدميري 
و�ن�صحاب  هل�صنكي،  قمة 
رو�صيا من �ملو�جهة �لتي ظلت 
طيلة  خلفها  تختبئ  �ل�صني 
يف  لرو�صيا  د�عمة  كقوة  عقود 
مو�جهة �لنفوذ �لغربي عموما، 
�ملتحدة  �لواليات  ونفوذ 
مبا  �ل�صني  وتهتم  خ�صو�صا 
مع  �مل�صرتكة  بامللفات  يتعلق 
�إيجاد  يف  �ملتحدة  �لواليات 
�التفاق  باإنقاذ  كفيلة  �آليات 
و�إ�صاعة  �الإير�ين،  �لنووي 
�الأمن و�ال�صتقر�ر و�ل�صالم يف 
وو�صع  �لكورية،  �جلزيرة  �صبه 
مقاربات للمو�زنة بني عالقاتها 
�ملتحدة  �لواليات  من  كل  مع 
تطور  م�صتجد�ت  بعد  ورو�صيا 
�لبلدين  بني  �لعالقة  يف  الفت 
كل  عالقة  من  �أوثق  ب�صكل 

منهما مع �ل�صني.
ورغم  حال،  �أي  على  لكن 
�لكبرية  �ل�صينية  �جلهود 
و�رش�كتها  تو�جدها  لتعزيز 
يبدو  ال  �لعربية،  �ملنطقة  مع 
�لقريب  �ملدى  يف  و��صحا 
�ل�صيني  �لنفوذ  �أن  �ملنظور، 
طاغيا  �صيكون  �ملنطقة  يف 
ال  �إذ  �الأمريكي  �لنفوذ  على 
�حلليفة،  �لعربية  �لدول  تز�ل 
�خلليجية،  �لكتلة  ومنها 
�حلماية  مظلة  �إىل  بحاجة 
�الأمنية �الأمريكية من �الأخطار 
وهذ�  �خلارجية،  و�لتهديد�ت 
يف  حا�صما  عامال  ي�صكل 
�لواليات  مع  �لعالقات  م�صار 

�ملتحدة.
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البلدين،  اأطماع  حولها  حتوم  كعكة 
فرج  الليبي،  والباحث  الأكادميي  وفق 
اأن   ، اعترب، يف حديث  والذي  دردور؛ 
لئحة  جعبته  يف  يحمل  طرف  "كل 
التي  اخلا�صة  الأ�صباب  من  تنتهي  ل 
امللف  اإدارة  يف  حقه  بها  ي�رشعن 
معامل  بو�صوح  تتجلى  الليبي"وبذلك، 
اأحيانا  مالحمه  تغيب  حمموم  �صباق 
حتت م�صّميات واأقنعة خمتلفة، لتعود 
الأطماع،  وطاأة  ت�صتد  حني  وتظهر 
وتختنق اخليارات حتت ثقل حتركات 

املناف�س.

فرن�س� ت�ستثمر الت�أييد 
الدويل

اأيام، قالت البعثة  يف بيان ن�رشته قبل 
الأمن  جمل�س  اإن  ليبيا،  يف  الأممية 
حلل  الفرن�صية  الروؤية  تبنى  الدويل، 
خمرجات  على  واأكد  الليبية،  الأزمة 
اإجراء  راأ�صها  وعلى  باري�س،  موؤمتر 
 10 يف  وبرملانية  رئا�صية  انتخابات 

دي�صمرب_ 2018.
موؤمتر باري�س، الذي عقد يف 29 ماي 
الفرقاء  الأوىل  للمرة  املا�صي، وجمع 
يف  تاأثريا  الأكرث  الأربعة  الليبيني 
حاول  والع�صكري،  ال�صيا�صي  امل�صهد 
من خالله الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 
ب�صباك  هدف  ت�صجيل  ماكرون، 
اجلمود  ك�رش  عنوان  حتت  روما، 
النق�صام  لإنهاء  بو�صع خارطة طريق 

ال�صيا�صي يف ليبيا.
نزار  التون�صي،  ال�صيا�صي  املحلل 
التي  باري�س  اأن  راأى  اجلليدي، 
اإيطاليا  اأن  من  تامة  ثقة  على  كانت 
املبادرة  بالغ،  وبقلق  كثب  عن  ترقب 
الفرن�صية التي تعتربها روما "انتهاكا" 
�صارعت  بليبيا،  "التاريخي"  لنفوذها 
لوجهة  دعما  �صكل  بيان  با�صتثمار 
يف  وت�صكك  روما  ترف�صها  نظر 
 ، حديث  يف  اأقر،  اجلليدي،  جدواها 
باأن باري�س �صجلت نقطة ل�صاحلها يف 

هذا ال�صباق، ولذلك مل تتاأخر كثريا يف 
وزير  طار  حيث  ذلك،  من  ال�صتفادة 
الفرن�صي،  اخلارجية  وال�صوؤون  اأوروبا 
املا�صي،  الأحد  لودريان،  اإيف  جون 
راأ�صها  ليبحث ملفات على  تون�س  اإىل 

الو�صع يف ليبيا.
لتون�س،  زيارته  من  واحد  يوم  وبعد 
التقى  ليبيا، حيث  اإىل  لودريان،  توجه 
الت�صوية  عملية  يف  الفاعلني  اأبرز 
بتعهدات  لاللتزام  ودفعهم  ال�صيا�صية، 
اإعالن باري�س، يف �صغط بدا وا�صحا 
الفرن�صية  املبادرة  تفاهمات  لإنقاذ 
لودريان،  اجتمع  طرابل�س،  ففي 
حلكومة  الرئا�صي  املجل�س  برئي�س 
لقاء  ال�رشاج، يف  فائز  الليبية،  الوفاق 
"�رشورة  على  الأخري  تاأكيد  تخلله 
اإ�صارة  )يف  الأخرى  الأطراف  التزام 
حفرت(  وخليفة  النواب  جمل�س  اإىل 
واإعداد  النتخابي،  بال�صتحقاق 
الإطار الد�صتوري لإجرائها يف املوعد 
ترمي  وحمادثات  املقرر"لقاءات 
اإىل دعم ح�صورها  باري�س من ورائها 
الليبي،  اجلنوب  وم�صاحلها يف  القوي 
تعتربه  الذي  "فزان"  باإقليم  وحتديدا 
من  احتلته  الذي  التاريخي"  "اإرثها 
 1951 يف  ليبيا  ا�صتقالل  حتى   1943
على  م�صارها  يف  باري�س  وتعتمد 
حتركات توؤمنها �صفارتها بليبيا )يوجد 
مقرها يف تون�س موؤقتا(، اأو عرب قوى 
وقبائل تتمتع بدعم كامل من الإليزيه، 
مد  اإىل  نف�صه،  الآن  يف  ترنو،  لكنها 
وال�رشق،  الغرب  نحو  �صمال،  نفوذها 

وهذا ما يثري حفيظة روما.

م�سراتة يف مرمى 
الأطم�ع

عن  حتدثت  ليبية  اإعالمية  تقارير 
قوة  لن�رش  فرن�صية  م�صاعي  وجود 
مبدينة  وحتديدا  البالد،  غربي  لها 
طرابل�س(،  �رشق  كلم   200( م�رشاتة 
حيث تتمركز قوات اإيطالية ت�رش روما 
على نفي تواجدها، وهو ما �صبق واأن 

فنده جمل�س النواب الليبي يف طربق.
م�صت�صفى  تقيم  اإيطاليا  اأن  رغم 

 200 واأر�صلت  م�رشاتة،  يف  ع�صكري 
عن�رش اإىل املدينة ن�صفهم ع�صكريني، 
البنيان املر�صو�س التي  خالل عملية 
ماي  بني  ما  الوفاق  حكومة  اأطقلتها 
ودي�صمرب 2016، لتحرير مدينة �رشت 
ففي  الإرهابي  "داع�س"  تنظيم  من 
الر�صمي  املوقع  ن�رشه  مقت�صب  بيان 
جانفي   18 يف  الليبية،  الأنباء  لوكالة 
الليبي  النواب  جمل�س  ا�صتنكر   ،2018
قبل  يوما  الإيطايل،  الربملان  ت�صويت 
الإيطالية  القوات  "زيادة  على  ذلك، 

املتواجدة حاليا مب�رشاتة".
اأن  اجلليدي،  يرى  ذلك،  على  وبناء 
امل�صاعي الفرن�صية لن�رش قوة ع�صكرية 
ياأتي يف خطوة لدعم  اإمنا  باملنطقة، 
ما تعتربه باري�س "جناحا" ملبادرتها، 

عرب متركز لقواتها على الأر�س.
اإعالمية  تقارير  اأكدتها  م�صاع 
لقاء  على  وافق  ال�رشاج،  اإن  بقولها 
ببع�س   ، لودريان  اأن  املفرت�س  من 
للمجل�س  التابعة  الع�صكرية  القيادات 
بالقاعدة  الوفاق،  حلكومة  للرئا�صي 
بطرابل�س  �صتة"  "اأبو  البحرية 
وح�صب الت�رشيبات، �صم اللقاء رئي�س 
الأركان بحكومة الوفاق عبد الرحمن 
الطويل، وروؤ�صاء اأركان القوات اجلوية 
والبحرية والربية، رفقة قادة املناطق 
واأ�صامة  احلداد،  حممد  الع�صكرية: 

اجلويلي، وعبد البا�صط مروان.
ولئن مل يتم تاأكيد الأمر ر�صميا، اإل اأن 
الليبي  للدولة  الأعلى  املجل�س  ع�صو 
الرحمن  عبد  ا�صت�صاري(،  )نيابي 
التقارير  اأوردته  ما  ا�صتبق  ال�صاطر، 
اجلمعة  ن�رشها  بتغريدة  الإعالمية، 
بيوم،  "تويرت"وقبلها  عرب  املا�صي، 
لقاء جرى  اأي�صا عن  ال�صاطر،  حتدث 
"بني الفرن�صيني وع�صكريني  يف تون�س 
واأ�صاف،  تفا�صيل  دون  م�رشاتة"  من 
اإن�صاء  "الهدف املعلن  اأن  تغريدة،  يف 

تواجد ملحاربة الإرهاب".
وتابع: "�صلم الفرن�صيون مواقع لتواجد 
يوافق  ومل  الغربية،  باملنطقة  داع�س 
تواجد  فكرة  على  امل�رشاتي  الوفد 

ع�صكري فرن�صي".
الفرن�صي،  الع�صكري  التواجد  اأن  غري 
يف ال�رشق الليبي اأبرز، رغم اأن حجمه 

نعى  عندما  ذلك  وجتلى  حمدد،  غري 
فران�صو  ال�صابق  الفرن�صي  الرئي�س 
 3 اأولند، يف 20 جويلية 2016، مقتل 
ع�صكريني فرن�صيني يف اإ�صقاط طائرة 
بنغازي  مدينة  من  بالقرب  مروحية 
جانب  اإىل  يقاتلون  كانوا  )�رشق(، 
قوات حفرت لذلك فالتواجد الع�صكري 
موؤكد  الليبي  ال�رشق  يف  الفرن�صي 
ت�رشيحات  ففي  جدل،  حمل  ولي�س 
الفرن�صية  احلكومة  با�صم  للمتحدث 
فيها:  قال   ،2016 يف  لوفول،  �صتيفان 
"بالتاأكيد يوجد هناك )يف ليبيا( قوات 
خا�صة لنا للم�صاعدة.. فرن�صا تتواجد 

يف كل مكان ملكافحة الإرهاب".

اإيط�لي�.. اأهداف 
اإ�سرتاتيجية تهدده� 

فرن�س�

ال�رشاع  اأجج  املنفرد  باري�س  حراك 
واأثار  بليبيا،  الفرن�صي  الإيطايل 
غ�صب روما التي تعترب نف�صها الالعب 
لإبداء  ودفعها  بامللف،  املحوري 
ملوؤمتر  التام  ورف�صها  انزعاجها 
غياب  م�صوؤولوها  انتقد  كما  باري�س 
"عراب"  وهي  امل�صهد،  عن  بالدهم 
وهذا  ليبيا،  يف  الدبلوما�صية  اجلهود 
وقررت  تغفره،  مل  روما  اأن  يبدو  ما 
رئي�س  باري�س  �صد  الهجوم  عك�س 
الوزراء الإيطايل، جوزيبه كونته، اأعلن 
تنظيم  معار�صته  املا�صي،  اخلمي�س 
الزمني  اجلدول  وفق  بليبيا  انتخابات 
ذلك،  قبل  باري�س  مبوؤمتر  املحدد 
وحتديدا يف 12 جويلية اجلاري، اأعلن 
موؤمترا  �صتنظم  حكومته  اأن  كونته، 

دوليا حول ليبيا يف"اخلريف القادم".
قطع  روما  خاللها  من  اأرادت  �رشبة 
التي  وهي  باري�س،  على  الطريق 
ومعار�صتها  امتعا�صها  اأبدت  لطاملا 
للمبادرة الفرن�صية حتى قبل انعقادها 
كتب  واحد،  بيوم  املوؤمتر  عقد  فقبل 
طرابل�س،  لدى  الإيطايل  ال�صفري 
عرب  تغريدة  يف  بريوين،  جيوزبي 
"تويرت"، يقول: "انق�صامات ومبادرات 
غري منظمة �صت�صاهم يف عودة قوارب 

"الهدف  اأن  )…("واعترب  املوت 
تنفيذ  بل  اللتزامات،  زيادة  لي�س 
يف  ليبيا"،  حول  عليه  اللتزام  مت  ما 
يف  املوقع  ال�صيا�صي  لالتفاق  اإ�صارة 
ويف   2015 عام  املغربية  ال�صخريات 
الواقع، فاإن اأكرث ما تخ�صاه اإيطاليا هو 
ول�صيا�صتها  مل�صاحلها  فرن�صا  �رشب 
يف ليبيا، والقائمة ب�صكل اأ�صا�صي على 
موقف  على  واحلفاظ  ال�رشاج،  دعم 
دويل موحد ب�صاأن التو�صل اإىل ت�صوية 
�صارعت  ولذلك،  لالأزمة.  �صلمية 
دبلوما�صيتها،  تن�صيط  اإىل  بدورها 
البلد  اإىل  م�صوؤوليها  زيارات  وحتريك 
الإفريقي، حيث و�صلت وزيرة دفاعها، 
اإىل ليبيا قادمة من  اإليزابيتا ترينتا، ، 
لـ"بحث  ر�صمية  زيارة  يف  تون�س، 
والتعاون  والإرهاب  الهجرة  ق�صايا 
وزير  ثالث  هي  وترينتا،  الدفاعي". 
يزور  اجلديدة  الإيطالية  احلكومة  يف 
ليبيا خالل �صهر، بعد وزير اخلارجية 
مطلع  ميالنيزي،  موافريو  اإنزو 
ماتيو  الداخلية  ووزير  اجلاري،  يوليو 

�صالفيني يف 25 جوان املا�صي.
من  تاأمل  الزيارات  من  �صل�صلة 
خاللها روما تاأكيد دورها احليوي يف 
اإ�صارات  وبعث  ال�صابقة،  م�صتعمرتها 
للمجتمع الدويل، وملناف�صتها فرن�صا 

لن  ليبيا  يف  نفوذها  باأن  حتديدا، 
واأن  باري�س،  موؤمتر  خمرجات  تبرته 
الأزمة  حل  مل�صار  الزمنية  الأجندة 
اإيطاليا  لكن  اأبدا.  فرن�صيا  يكون  لن 
العا�صمة  يف  بخطوة  فرن�صا  ت�صبق 
اأن روما فتحت  اإذ  ال�صيا�صية الليبية، 
طرابل�س،  يف  اأوروبية  �صفارة  اأول 
تقارير  ح�صب  جندي،  باألف  واأمنتها 
ح�صورها  يجعلها  مما  اإعالمية، 
يف  اأقوى  والع�صكري  الدبلوما�صي 
"اإيني"  �رشكة  اأن  كما  الليبي  الغرب 
يف  واحد  رقم  تعترب  الإيطالية، 
التنقيب وا�صتخراج وت�صدير النفطي 
يف  احتياطي  اأكرب  يعد  الذي  الليبي، 
النفوذ  تزايد  �صاأن  ومن  اإفريقيا، 
اإىل  يوؤدي  اأن  ليبيا  يف  الفرن�صي 
الفرن�صية،  "توتال"  �رشكة  مزاحمة 
البلد  النفطية يف  الرثوة  على  لإيني، 

العربي.
تتقاذفه  بلدا  يطوق  م�صتعر  �رشاع 
لو�صع  ال�صاعية  الدولية  الأطماع 
ليفتح  النفطية،  ثرواته  على  يدها 
امل�صهد  يف  جديدا  ف�صال  بذلك 
اأمواج عاتية ل  تتقاذفه  الذي  الليبي 
يبدو اأنها �صتمنحه فر�س الر�صو على 
�صاطئ �صالم، لي�س يف القريب العاجل 

على الأقل، كما يقول اجلليدي.

اخلالف�ت الفرن�سية الإيط�لية حول امللف الليبي تتج�وز كونه� جمرد متظهر لتب�ين وجه�ت النظر بني الطرفني، واإمن� جت�سد ت�ريخ� ملتهب� من ال�سراع على النفوذ ب�لبلد النفطي ف�إيط�لي� ترى 
يف نف�سه� الأقرب لإدارة امللف بحكم قربه� من ال�سواحل الليبية، وم��سيه� ال�ستعم�ري، اإ�س�فة اإىل مع�سلة الهجرة غري ال�سرعية التي تثقل ك�هله� اأم� ب�ري�س، فتعول على عالق�ته� الت�ريخية 

مع بع�س الأطراف الليبية، خ�سو�س� جنوبي البلد الأخري، والذي يعترب بوابة الهجرة الق�دمة من جنوب ال�سحراء الإفريقية، ومنطقة التم��س مع من�طق نفوذه� يف النيجر وم�يل، اللتني 
تخو�س فيهم� حرب مع تنظيم�ت اإره�بية يف ال�سحراء الكربى، التي تتخذ من اجلنوب الغربي الليبي ق�عدة خلفية للهجوم على القوات الفرن�سية وحلف�ئه� يف البلدين.

تب�ين وجه�ت النظر و ت�ريخ ملتهب من ال�سراع على النفوذ

م٫�س 

ال�سراع الإيطايل الفرن�سي يعمق جراح الليبيني 

وزيرة دف�ع اإيط�لي�

 مهمة ا�ستطالعية يف اجلنوب الليبي قريبا
الإيطالية  الدفاع  وزيرة  قالت 
"�صنحاول   ، ترينتا  اإليزابيتا 
تنظيم  ممكن  وقت  اأقرب  يف 
اجلنوب  يف  ا�صتطالعية"  مهمة 
روما  اأن  اإىل  ولفتت  قريبا  الليبي 
ولن  الليبيني،  من  قريبة  "�صتكون 
ت�رشيحات  ذلك يف  تقودهم"،جاء 
للوزيرة  التلفزيون احلكومي  نقلها 
ليبيا،  اإىل  واحد  ليوم  زيارة  غداة 
توليها  منذ  البالد  اإىل  الأوىل  هي 
املا�صي،  جوان  يف  من�صبها  مهام 

املجل�س  رئي�س  خاللها  التقت 
"الوفاق  حلكومة  الرئا�صي 
وزارت  ال�رشاج،  فائز  الوطني" 
الإيطايل  الع�صكري  امل�صت�صفى 
يف مدينة م�رشاتة )200 كلم �رشق 
اأن  ترينتا  واأ�صافت  طرابل�س( 
"اإيطاليا �صتكون قريبة من الليبيني 
اإىل  ن�صعى  و�صوف  تقودهم،  ولن 
م�صاعدتهم على األ يكونوا �صحايا 

للتدخالت اخلارجية".
اإجراء  مقرتح  اإىل  اإ�صارة  ويف 
املقبل،  دي�صمرب  يف  النتخابات 

ل  "ال�صتعجال  اأن  على  �صددت 
يوؤدي اأبدا اإىل ال�صتقرار"واأ�صارت 
العملية  اإجراء  "ت�رشيع  اأن  اإىل 
الأمن  ا�صتعادة  دون  النتخابية 
والتعاون ال�صيا�صي، ميكن اأن ياأتي 
بنتائج عك�صية"وبحثت الوزيرة مع 
"الوفاق  حكومة  يف  امل�صوؤولني 
الوطني" الليبية املعرتف بها دوليا، 
ال�رشعية،  غري  الهجرة  ق�صايا 
والتعاون  الإرهاب،  ومكافحة 

الدفاعي والأمني امل�صرتك.
طلب  الليبي  "اجلانب  وزادت: 

اجلنوبية،  احلدود  على  تعاوننا 
مطلقة،  اأهمية  ذو  ملف  وهو 
املو�صوع،  هذا  حول  حتدثنا  لقد 
ممكن  وقت  اأقرب  يف  و�صنحاول 
يف  ا�صتطالعية  مهمة  تنظيم 
دون  الغر�س"،  لهذا  املنطقة 
"من  وتابعت:  اإ�صافية  تفا�صيل 
يف  ال�صتمرار  ليبيا  يف  ال�رشوري 
تبني عملية �صاملة تر�صمها الأمم 
�صيكون  ال�صبب  ولهذا  املتحدة، 
جميع  مع  التحدث  املهم  من 
ذلك  يف  مبا  الليبيني،  املحاورين 

حفرت"وم�صت  خليفة  اجلرنال 
بالقول،  الإيطالية  الدفاع  وزيرة 
املن�صبطة  غري  "الهجرة  اإن 
واحدة.  لعملة  وجهان  والإرهاب 
الليبيون يقولون ذلك، ونحن نوافق 
اأن  نعلم  "كما  ذلك"واأردفت:  على 
واإن كانت �صئيلة  هناك خماطرة، 
من  الإرهابيون  ي�صل  باأن  للغاية، 
لأن  ال�رشعية،  غري  الهجرة  خالل 
اإهماله  ميكن  ل  اجلهادي  اخلطر 
"الوفاق  حكومة  ليبيا"وتتلقى  يف 
من  م�صاعدات  الليبية  الوطني" 

�صيما  ل  ودوله  الأوروبي  الحتاد 
مكافحة  جهود  �صمن  اإيطاليا، 

الهجرة ال�رشعية.
غري  الهجرة  خطر  وت�صاعد 
مع  بالتزامن  ليبيا  عرب  ال�رشعية 
وال�صلطة  ال�رشعية  على  �رشاع 
بني قوتني �صيا�صيتني هما: حكومة 
املدعومة  الوطني"  "الوفاق 
طرابل�س،  العا�صمة  يف  دوليا 
والقوات التي يقودها خليفة حفرت 
النواب  جمل�س  من  املدعومة 

بطربق )�رشق(.
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ولهذا الغر�ض فاإن املدرب كازوين 
يعول على حتفيز اأ�شباله من اأجل 
واخلروج  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
بنقاط  الفوز  خالل  من  بالأهم 
املواجهة وتدارك الهزمية املّرة 
لومومبات�شي  من  بها  عادوا  التي 
رغم تقدميهم مباراة يف امل�شتوى 
الدقائق  يف  هدفا  يتلقوا  اأن  قبل 
ولهذا  املواجهة،  من  الأخرية 
»العميد«  ت�شكيلة  فاإن  الغر�ض 
وحتقيق  التدارك  على   تعول 

التاأهل  نحو  قدما  به  ت�شع  فوز 
اإىل الدور املقبل والذي لن يتاأتى 
اليوم  �شهرة  الفوز  بت�شجيل  �شوى 
بالو�شافة  النفراد  اأجل  من 
اأن  باعتبار  الثانية،  للمجموعة 
حميط املولودية يدرك اأن التعرث 
الثاين  مركزها  يهدد  �شوف  اليوم 
اأم�ض  مقابلة  انتهت  حال  يف 
اجلديدي  احل�شني  الدفاع  بني 
بفوز  �شطيف  ووفاق  املغربي 

اأحدهما.
كافة  الفرن�شي  املدرب  وميلك 
�شتكون  اأين  اأيديه،  بني  الأوراق 
بح�شور  مكتملة  �شبه  الت�شكيلة 

غياب  عدا  ما  الالعبني  اأغلب 
يعاين  الذي  نقا�ض  ه�شام  الثنائي 
من الإ�شابة ومل يتماثل اإىل ال�شفاء 
اجلديد  امل�شتقدم  جانب  اإىل 
يوؤهل  مل  الذي  حا�شي  فار�ض 
ب�شبب  القارية  املناف�شة  للعب 
ال�شابق  فريقه  مع  اإجازة  حيازته 
اإفريقي،  اجلنوب  داونز  �شان 
وبالتايل يعمل الطاقم الفني على 
بني  التي  الأوراق  ا�شتغالل جميع 
اأيديه من اأجل حتقيق الفوز حتت 
تنقلهم  املنتظر  الأن�شار  اأنظار 
بقوة اإىل امللعب من اأجل ت�شجيع 

الفريق عن قرب.

العميد ي�ضعى اإىل الفوز للبقاء يف �ضباق التاأهلمولودية اجلزائر / تي بي مازميبي اليوم على ال�ساعة 20:00
يخو�ض فريق مولودية اجلزائر �سهرة اليوم مباراته اأمام تي بي مازميبي والتي تندرج 
�سمن اجلولة الرابعة من دور جمموعات مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا التي يحت�سنها 

ملعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة، حيث يدخل ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية 
اأر�سية امليدان وهو ال يفكر �سوى يف الفوز فح�سب، خا�سة واأنه يدرك اأن التعرث يهدد 

حظوظه يف البقاء ب�سباق التاأهل اإىل الدور ربع النهائي

م�سوؤول ليبي ينفي 
طلب مواجهة 
ال�سبيبة وديا

الكناري يختتم 
ترب�ص اأملانيا 
بفوز عري�ص 

وتاألق اأوت�ضي
القبائل  �شبيبة  فريق  �شّجل 
فوزا عري�شا يف اآخر املباريات 
�شياق  يف  خا�شها  التي  الودية 
الذي  التح�شريي  الرتب�ض 
ا�شتعداد  اأملانيا  يف  يجريه 
اجلديد،  الكروي  للمو�شم 
على  ال�شبيبة  انت�رصت  حيث 
ليباخ  جي  اأ�ض  نادي  ح�شاب 
اخلام�شة  الدرجة  يف  النا�شط 
ب�شباعية  الأملاين  الدوري  من 
الالعب  خاللها  تاألق  نظيفة، 
هذا  اجلديد  امل�شتقدم 
النيجريي  ال�شيفي  املركاتو 
�شجل  الذي  نوفور  اأوت�شي 
ثالثة اأهداف يف املباراة بينما 
الأخرى  الأهداف  على  تداول 
كل من عبد اهلل املوؤذن، �شتي، 
كان  اأين  وبلقا�شمي،  رناي 
الفني  للطاقم  مفيدا  اللقاء 
الفرن�شي  يقوده املدرب  الذي 
اأخذ  الذي  دوما�ض  باتريك 
اإمكانيات  على  وا�شحة  فكرة 
اللقاء  واأن  خا�شة  التعداد، 
لالعبي  وا�شحا  تاألقا  �شهد 
يعدون  الذين  امليدان  و�شط 
اجلديد  املو�شم  يف  بالكثري 
املوؤذن،  خليفة،  بن  يتقدم 
اأوقا�شي واملغرتب بن يو�شف.

املنتخب  داخل  م�شوؤول  نفى 
الأخبار  القدم  لكرة  الليبي 
اليومني  خالل  راجت  التي 
مباراة  برجمة  املا�شيني حول 
الأول  املنتخب  جتمع  ودية 
التي  القبائل،  �شبيبة  اأمام 
حت�شريي  ترب�ض  يف  تتواجد 
لنطالق  حت�شبا  باأملانيا 
اجلديد  الكروي  املو�شم 
اأنه  �شدد  حيث   ،2019/2018
مع  ات�شالت  اأي  يوجد  ل 
القبائلي  النادي  يف  م�شوؤولني 
ودية  مباراة  برجمة  اأجل  من 
بني الفريقني وكل الأخبار التي 
ل  ال�شاأن  بهذا  ترويجها  مت 

اأ�شا�ض لها من ال�شحة ح�شبه.
من جهة اأخرى، تتوا�شل عملية 
و�شع الب�شاط اجلديد لأر�شية 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول  ملعب 
اجل  من  اإعادتها  يتم  والتي 
اجلديد  املو�شم  يف  النطالق 
بحلة جديدة خا�شة واأن الفريق 
القبائلي �شيكون على موعد مع 
اجلولت  اأوىل  يف  ال�شتقبال 
على  الوطنية  البطولة  من 
و�شيف  يالقي  عندما  ميدانه 
املو�شم الفارط �شبيبة ال�شاورة 
يتم  �شوف  حيث  جمهور،  دون 
من  ا�شطناعي  ع�شب  و�شع 
اجليل اخلام�ض وذو جودة، يف 
الكناري  اإدارة  اأطلقت  املقابل 
بالن�شبة  ال�شرتاكات  قيمة 
متابعة  يف  الراغبني  لالأن�شار 
الفريق حت�شبا للمو�شم القادم، 
اأين مت حتديد قيمة 10 مليون 
�شنتيم للمن�شة الر�شمية، بينما 
تبلغ قيمة اجللو�ض يف املن�شة 
ال�رصفية قيمة 3 مليون �شنتيم، 
العادية قيمتها  اأما املدرجات 

6 اآلف �شنتيم.
عي�سة ق.

االألعاب االإفريقية لل�سباب �سباحة

املنتخب امل�ضري يفر�ص هيمنته على القارة ال�ضمراء

على  امل�رصية  ال�شباحة  حافظت 
التي حتتلها يف  املرموقة  املكانة 
ب�شيطرتها  وذلك  ال�شمراء  القارة 
لدى  ال�شباحة  مناف�شات  على 
ميدالية   27 مبجموع  اجلن�شني 
9برونزية  و  ف�شية   5 ذهبية،   13
لالألعاب  الثالثة  الدورة  �شمن  
باجلزائر،  لل�شباب  الإفريقية 
امل�رصي  املنتخب  مدرب  واعترب 
اأ�شباله   تتويج  الد�شوقي  حممد 
كانت  »البداية  وقال:  بامل�شتحق، 
مبيدالية  اكتفينا  حيث  �شعبة، 
واحدة يف اليوم الأول ب�شبب  التعب 
الذي نال منا يف ال�شفر، اإثر تاأخر 
وهو  �شاعات  اأربع  ملدة  الطائرة 
بالن�شبة  التاأقلم  عملية  عطل   ما 
»لكن  وا�شتطرد:  للريا�شيني«، 
ي�شم   الذي  الطبي  الطاقم  بف�شل 
نف�شاين،  ومعالج  ا�شت�شفاء  خبري 

ا�شتعاد ال�شباحون قدراتهم وهو ما 
جت�شد بداية من  اليوم الثاين الذي 
البطولة  على  ال�شيطرة  فيه  بداأنا 
اإىل غاية التتويج باللقب بجدارة«، 
واعرتف التقني امل�رصي ب�شعوبة 
املاأمورية لدى الذكور نظرا لتاألق 
بقيادة  اجلزائريني  ال�شباحني  
ملناف�شة  »تعر�شنا  بلمان:  من�شف 
اجلزائري  املنتخب  من  �رص�شة 
عليه  تفوقنا  حيث  الذكور،  عند  
ب�شعوبة بنيلنا 6 ذهبيات واجلزائر 
5 ذهبيات، ولهذا  تتويجنا مل يكن 
عن  را�ض  »اأنا  م�شيفا:  ب�شهولة«، 
امل�شاركة امل�رصية، �شيما بالنظر 
للمناف�شة  القوي  امل�شتوى  اإىل  
الأرقام  عديد  حتطيم  بدليل 
جنوب   منتخب  فغياب  القيا�شية، 
اإفريقيا مل يوؤثر كما يدعي البع�ض، 
فمنتخبات �شمال اإفريقيا يف تطور 

على  الد�شوقي  و�شدد  م�شتمر«ـ 
ال�شمراء:  القارة  يف  اللعبة  تطور 
هو  لالنتباه  الالفت  »الأمر 
ال�شباحة  يف  جديدة  بلدان  بروز 
الإفريقية مثل بوت�شوانا كينيا غانا 
وهو  الذهب  على  حت�شلوا  الذين 
قاعدة  ات�شاع  وبالتايل  جديد  اأمر 
فر�شت  بدورها  قاريا«.  التناف�ض 
منطقها،  التون�شية  ال�شباحة 
الرتتيب  يف  الثاين  ال�شف  باعتالء 
 ( ميدالية   25 بلغ  بر�شيد  العام  
برونزية،   5 و  ف�شية   13 ذهبية،   7
و�شاهم الثنائي اأحمد اأيوب حفناوي 
كبرية  بن�شبة  غفاري  عزيز  وحممد 
يف الجناز  التون�شي، للتذكري، اأنهى 
ذكور  لل�شباحة  الوطني  املنتخب 
بر�شيد  الثاين  ال�شف  يف  املناف�شة 

13 ميدالية 5 ذهبيات.
ق.ر.

 كني�ض التحق عمرو�ض م�ساعدا 
واقرتاح مزوار مديرا عاما

�ضباب بلوزداد ي�ضرع 
يف ترب�ص تلم�ضان

�شباب  فريق  اأم�ض  اأول  با�رص 
الذي  التح�شريي  ترب�شه  بلوزداد 
تلم�شان  مدينة  يف  اإقامته  اختار 
للمو�شم  ال�شتعداد  اأجل  من 
تنقل  حيث  اجلديد،  الكروي 
ويقيم  احلافلة  عرب  برا  الفريق 
 12 ملدة  روني�شون�ض  فندق  يف 
يوما، اأين وجدوا املدرب اجلديد 
يف  الوزاين  �رصيف  الطاهر  �شي 
انتظارهم وهو الذي اتفق ر�شميا 
مع الرئي�ض حممد بوحف�ض لتعيينه 
على  والإ�رصاف  للفريق  مدربا 
للمو�شم  حت�شبا  الفنية  العار�شة 
اجلديد اأين اأ�شبح رابع املدربني 
الذين يتعاقدون مع النادي خالل 
احلايل  ال�شيفي  املركاتو  فرتة 
جودي  اآيت  عن  ال�شتغناء  بعد 
و�شهد  وروابح.  بوغرارة  ومغادرة 
الالعب  التحاق  تلم�شان  ترب�ض 
اأب �شفيان بالغ من مدينة وهران 
العائلة،  رفقة  يتواجد  كان  اأين 
حول  املعطيات  تغرّيت  بينما 
الذي  كني�ض  ريا�ض  الالعب 
والتحق  الفريق  اإىل  جمددا  عاد 
بعدما  تلم�شان  برتب�ض  مبفرده 
بقية  رفقة  الرحلة  عن  غاب 
بالنادي  ا�شتمراره  ليوؤكد  زمالئه 
وتاأكيدا عن تراجع اإدارة بوحف�ض 

ب�شبب  معه  العقد  ف�شخ  عن 
يف  بزمالئه  اللتحاق  عن  غيابه 
التدريبات ومقاطعته لعدم ت�شوية 
م�شتحقاته املالية التي كان اتفق 
عليها مع الرئي�ض بوحف�ض تتعلق 
حت�شل  حيث  املايل،  بالت�شبيق 
اأمواله والتحق ب�شفة عادية  على 
باملجموعة يف تلم�شان، و�شهدت 
تواجد  البلوزدادي  الوفد  �شفرية 
الذي  فيفيان  الكامريوين  الالعب 
الفريق  مع  التوقيع  من  يقرتب 
�رصيف  املدرب  اقنع  حال  يف 
عنّي  اأخرى،  جهة  من  الوزاين. 
الرئي�ض بوحف�ض الالعب ال�شابق 
لطفي عمرو�ض م�شاعدا للمدرب 
التحق  حيث  الوزاين  �رصيف 
من  الزيانيني  بعا�شمة  املعني 
اأجل الن�شمام اإىل الطاقم الفني 
الأول  امل�شاعد  �شيكون  حيث 
ماروك  ديدين  يوا�شل  بينما 
وحم�رص  ثانيا  م�شاعدا  العمل 
الرئي�ض  ر�شح  فيما  بدين، 
اأبناء  لت�شكيلة  ال�شابق  الالعب 
العقيبة عرفات مزوار يف من�شب 
املدير العام ملجل�ض الإدارة بعد 
ان�شحاب احمد جعفر ر�شميا من 

املن�شب.
عي�سة ق.

كازوين مدرب مولودية اجلزائر

 ندرك �ضعوبة اللقاء لكننا
 لن نتنازل عن النقاط الثالث

مولودية  فريق  مدرب  �شّدد 
على  كازوين  برنار  اجلزائر 
خالل  غري  ل  الفوز  �رصورة 
فريقه  جتمع  التي  املقابلة 
�شهرة اليوم اأمام تي بي مازميبي 
املواجهة  يلعبون  واأنهم  خا�شة 
اأمامهم  على قواعدهم ول عذر 
واأ�شار  التعرث،  فخ  يف  لل�شقوط 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  كازوين 
يدرك  اأنه  اللقاء  موعد  قبل 
تنتظر  التي  املهمة  �شعوبة 

الكونغويل  الفريق  اأمام  اأ�شباله 
خا�شة بعدما اأبانت امكانيات يف 
امل�شتوى خالل لقاء الذهاب اأين 
خلقوا لهم �شعوبات كبرية، لكنه 
جدد التاأكيد اأن قوة املناف�ض ل 
تهمه خا�شة واأنه ل بديل لأ�شباله 
عن اخلروج بالنقاط الثالث من 
الحتفاظ  اأجل  من  امللعب 
التاأهل  بحظوظ البقاء يف �شباق 

اإىل الدور املقبل.
ع.ق.
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عي�سة ق.

التعرف  انه ينتظر ب�شغف  م�شيفا 
على هوية الناخب الوطني اجلديد 
الذي يخلف املدرب املقال رابح 
يف  التواجد  ان  واأ�شار  ماجر، 
الأف�شل  وتقدمي  الأحوال  اأف�شل 
بالعمل  مطالبا  يجعله  للخ�رض 
رفقة  اجلهود  وم�شاعفة  اأكرث 
�شياق  يف  اليطايل.  اإمبويل  ناديه 

منف�شل، اأو�شح بنا�رض اأن مواجهة 
مباراة  يف  رونالدو  كري�شتيانو 
فريقه اإمبويل وجوفنتو�س املو�شم 
املقبل �شمن الدوري اليطايل ل 
تخيفه، و�شدد اأن الالعب الربتغايل 
يف  الالعبني  واأف�شل  اقوى  اأحد 
العامل لكنه �شخ�شا عاديا ول يفكر 
كثريا يف املناف�شني عندما يح�رض 
تركيزه  على  يبقي  لأنه  للمباريات 
فح�شب  امليدان  اأر�شية  على 

للمناف�س،  الأهمية  منح  دون 
ال�شعوبات  يدرك  اأنه  م�شتطردا 
التي �شيالقونها عند مواجهته يف 
الالعب  واعرتف  اليويف.  مباراة 
الجنليزي  ار�شنال  لنادي  ال�شابق 
اأذنه تلقى ر�شائل كثرية من طرف 
جماهري فريق غالتا�رضاي الرتكي 
اللتحاق  على  ت�شجيعه  اأجل  من 
من  ابتداء  معه  واللعب  بفريقهم 
يتابع  مل  اأنه  واأ�شار  ال�شيف،  هذا 

باهتمام  الرتكي  النادي  عر�س 
باعتبار اأنه كان ح�شم الأمر بالبقاء 
�شاهم  الذي  اإمبويل  ناديه  مع 
الأوىل  الدرجة  اإىل  �شعوده  يف 
اللعب  طعم  توق  واأراد  اليطالية 
يف  اأعرب  لكنه  »الكاللت�شيو«،  يف 
بتم�شك  افتخاره  الوقت عن  نف�س 
الدوري  لقب  حامل  جماهري 
الرتكي املو�شم املن�رضم ورغبتهم 

يف روؤيته حامال األوان ناديه.

اأكد اأن مواجهة كري�ستيانو ال تخيفه وفخور بدعم جماهري غاالتا�سراي

بنا�ضر: املنتخب هام بالن�ضبة يل وننتظر خليفة ماجر
اأكد الالعب الدويل اجلزائري اإ�سماعيل بن نا�سر اأهمية املنتخب الوطني بالن�سبة له من خالل االإ�سارة اإىل اأنه يبدي 

االهتمام اخلا�ص ملنتخب بالده خا�سة واأنه الزال �سغري ال�سن وقادر على العطاء اأكرث معه خالل االأعوام املقبلة، 
وقال يف ت�سريحات جلريدة »اإيلتريينو« االيطالية اأن رغبته تكون كبرية عندما يتلقى الدعوة حل�سور الرتب�سات 

التح�سريية مع الت�سكيلة الوطنية وجتعله متحم�سا للتواجد باأر�ص الوطن مثلما حدث يف الرتب�ص االأخري

 حتدث اإليه وك�سف له نيته 
يف االعتماد عليه املو�سم املقبل

اأنت�ضيلوتي مقتنع باأونا�س 
ويقرر االحتفاظ به

نيمار ُيعرقل �ضفقة 

 

انتقال رابيو للبار�ضا

قّررت اإدارة فريق نابويل اليطايل 
الحتفاظ بخدمات لعبها الدويل 
اجلزائري اآدم اأونا�س �شمن �شفوف 
املو�شم  بخو�س  املعني  التعداد 
الكروي املقبلن حيث ك�شفت اأم�س 
و�شائل الإعالم اليطايل اأن اأونا�س 
مدرب  لدى  اإيجابية  نقاطا  ك�شب 
والذي  انت�شيلوتي  كارلو  فريقه 
الفرتة  امكانياته خالل  على  وقف 
النادي  يجريها  التي  التح�شريية 
اجلديد  الكروي  للمو�شم  حت�شبا 
واأكد اإعجابه مبوؤهالته الفنية طالبا 
من الإدارة الحتفاظ بخدماته يف 
الت�شكيلة املو�شم املقبل،  �شفوف 
املدرب  من خاللها  رّد  يف خطوة 
ال�شباين  مدريد  لريال  ال�شابق 
الوطني  املنتخب  لالعب  العتبار 
من  الفارط  املو�شم  تهمي�شه  بعد 
�شاري  ماوري�شيو  املدرب  طرف 
وو�شعه  عليه  يعتمد  ل  كان  الذي 

خارج ح�شاباته التكتيكية.

اأونا�س  اإىل  اأنت�شيلوتي  وحتدث 
على هام�س احل�شة التدريبية لأول 
الريا�شي  املدير  بح�شور  اأم�س 
لنابويل جينتويل اأين تطرق اجلميع 
�شفوف  يف  الالعب  م�شتقبل  اإىل 
واأو�شح  الإيطايل،  اجلنوب  نادي 
الحتفاظ  يف  رغبته  اأنت�شيلوتي 
بعدما  الفريق  �شمن  بالالعب 
مع  قدمه  الذي  بالعمل  اأقنعه 
الفرتة  انطالق  منذ  الت�شكيلة 

التح�شريية للمو�شم اجلديد.
اأوريليو  نابويل  لرئي�س  و�شبق   
وقت  يف  ك�شف  اأن  ديالورانتي�س 
الحتفاظ  اإدارته  قرار  �شابق 
العام  �شائفة  امل�شتقدم  بالالعب 
الفرن�شي  بوردو  من  املا�شي 
عندما اأكد يف ت�رضيحات اإعالمية 
�شحة الأخبار الرائجة حول ح�شم 
يف  بالالعب  بالحتفاظ  الأمور 

التعداد.
عي�سة ق.

اأَنّ  ام�س  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
�شيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  النجم 
للتعاقد  بر�شلونة  خطة  يُعرقل 
باري�س  فريق  جنوم  اأحد  مع 
فريق  ويُوا�شل  جريمان،  �شان 
لتدعيم  بر�شلونة م�شاعيه احلثيثة 
النجم  �شفوفه بالعب يحل مكان 
غادر  الذي  اإنيي�شتا،  اأندري�س 
الكتالوين بعد حقبة ذهبية  النادي 
متكن فيها »البلوغرانا« من ب�شط 
اإ�شبانيا  داخل  الكروية  �شيطرته 
من  العديد  ويوجد  وخارجها، 
بر�شلونة  اأجندة  على  الالعبني 
بيد  امليدان،  و�شط  مركز  ل�شغل 
ب�شكل  يُركز  الكتالوين  النادي  اأن 
�شان  باري�س  لعب  على  كبري 
جلب  الذي  رابيو  اأدريان  جريمان 
كبرية،  كروية  اأندية  عدة  اهتمام 
اإَنّ مهمة  »اإك�شربي�س«  وقال موقع 
خدمات  على  للح�شول  بر�شلونة 
تكون  لن  الفرن�شي  الو�شط  لعب 
املوقع  واأ�شار  بالورود.  مفرو�شة 
باري�س  جنم  اأَنّ  اإىل  الربيطاين 
�شيلفا،  دا  نيمار  جريمان  �شان 

يف  الرئي�شي  ال�شبب  يكون  قد 
واأو�شح  ال�شفقة،  هذه  عرقلة 
عالقة  اأن  »اإك�شربي�س«،  موقع 
مع  متوترة  بر�شلونة لزالت  فريق 
انتقال  خلفية  على  جريمان  �شان 
الأمراء  حديقة  ملعب  اإىل  نيمار 
 222 بقيمة  املا�شي  ال�شيف 
اإيريك  اأن  واأ�شاف  يورو،  مليون 
لنادي  الريا�شي  ال�شكرتري  اأبيدال 
بر�شلونة، �شافر بداية هذا ال�شهر 
اإىل العا�شمة باري�س بهدف حت�شني 
وبح�شب  الناديني.  بني  العالقة 
نف�س امل�شدر رمبا �شيتحتم على 
�شنة  انتظار  الكتالوين  النادي 
رابيو  اأدريان  �شم  اأجل  من  كاملة 
البالغ 23 عاًما، واأردف اأن مدرب 
و�شع  فالفريدي  اإرن�شتو  بر�شلونة 
ف�شل  حال  بديلة  خطط  عدة 
اأَنّ  يذكر  الفرن�شي،  مع  التعاقد 
مع  عقًدا  ميتلك  رابيو،  اأدريان 
 ،2019 حتى  ميتد  جريمان،  �شان 
الفرن�شي  الدويل  قيمة  تبلغ  فيما 

املالية حوايل 50 مليون يورو.
وكاالت   

العب اخل�سر وجد معامله اأف�سل من 
مركزه كجناح

غوارديوال يغري مركز حمرز 
ويحوله اإىل و�ضط امليدان

الالعب  على  كثريا  الجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  يعتمد 

منح  يف  امل�شاهمة  اأجل  من  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 

اإىل لعب الأدوار الأوىل املو�شم املقبل  للفريق وقيادته  الإ�شافة 

اهتمامه  ال�شباين  املدرب  اأبان  حيث  اجلبهات،  خمتلف  وعرب 

بالعتماد على متو�شط ميدان املنتخب الوطني من خالل اللقاء 

كاأ�س  �شمن  الجنليزي  بليفربول  اأم�س  اأول  جمعه  الذي  الودي 

الأبطال الدولية اجلارية فعالياتها باأمريكا وذلك من خالل جتريبه 

اأن الالعب  يف من�شب جديد اين حوله غلى و�شط امليدان رغم 

ال�شابق  املدرب  اإ�رضار  لكن  الأمين،  اجلناح  يف  باللعب  معروف 

من�شب  تغيري  على  الأملاين  ميونيخ  وبايرن  ال�شباين  لرب�شلونة 

الإ�شافة  منح  منه  الغر�س  امليدان  و�شط  اإىل  وحتويله  حمرز 

للفريق والبحث عن احللول الهجومية من خالل دعم لعب اخلط 

الأمامي عرب امل�شاهمة يف التن�شيط الهجومي، وعدم اقت�شار دوره 

على اللعب يف الرواق الأمين فح�شب، وهو املن�شب الذي �شاعد 

ابن مدينة تلم�شان خا�شة واأنه �شاهم كثريا يف خلق اخلطورة على 

التي  والتمريرات  البعيدة  انطالقاته  من خالل  »الريدز«  ت�شكيلة 
يقدمها اإىل زمالئه.

ع.ق.

 حت�سريا للنقاط التي يتم درا�ستها 
يف اجتماع املكتب الفدرايل

 مدوار يجتمع غدا 
مبجل�س الرابطة

الرابطتني املحرتفتني لكرة القدم خا�شة املحرتفة للعبة  درا�شة عددا من النقاط التي انتهى عليها الجتماع الكروية، بينما ينتظر اأن ي�شهد اجتماع مدوار باأع�شاء جمل�س الرابطة من اأجل التواجد فيه وح�شوره بعد انتخابه موؤخرا على راأ�س الهيئة والذي �شيكون الأول من نوعه بالن�شبة للرئي�س اجلديد للرابطة مدوار الجتماع ليلة اجتماع اأع�شاء املكتب الفدرايل املقرر الإثنني املقبل املندرجة حت�شبا لنطالق املو�شم الكروي اجلديد، حيث ياأتي موعد باأع�شاء املجل�س الإداري وذلك بهدف درا�شة عدة نقاط تتعلق بالأمور يجتمع غدا رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار  والتي متنعها من الذي مت عقده مع روؤ�شاء  الأندية  بالديون املرتتبة على عدد من  تعلق  واأن عدة ا�شتخراج الإجازة لالعبيها اجلدد امل�شتقدمني خالل فرتة املركاتو فيما  الكروي اجلديد، خا�شة  للمو�شم  وتاأهيلهم حت�شبا  ع.ق.اأودعوا �شكوى على م�شتوى جلنة املنازعات التي ف�شلت ل�شاحلهم.اندية متلك ديونا بقيمة مالية كبرية اجتاه لعبيها ال�شابقني والذين ال�شيفي 

اإدارة رين م�ضتعدة للتخلي عن �ضبعيني هذا املركاتو
اإدارة  ا�شتعداد  ليتونغ  اأوليفييه  الفرن�شي  رين  ملعب  فريق  رئي�س  اأبدى 
ناديه يف التخلي عن خدمات لعبها الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني 
التعاقد خالل مرحلة التحويالت ال�شيفية  الراغبة يف  اأحد الأندية  اإىل 
احلالية، حيث اأو�شح املعني خالل تن�شيطه اأول اأم�س ندوة �شحافية اأن 
حال  يف  الوطنية  للت�شكيلة  املحوري  املدافع  رحيل  تعار�س  لن  اإدارته 
التعاقد معه، لكن يف  الراغبة يف  اأحد الأندية  و�شلهم عر�شا مهما من 
حال عدم التقدم بعر�س ر�شمي فاإن الالعب البالغ 23 عاما �شوف يتم 
الحتفاظ به �شمن التعداد املعني باملناف�شة مع رين املو�شم املقبل، 
وكان خريج اأكادميية بارادو حمل اهتمام عددا من الفرق التي تريد �شمه 
اإىل �شفوفها يف �شورة �شتوتغارت الأملاين، فيرنبات�شي الرتكي واإيفرتون 
الجنليزي، وهو الذي لزال مرتبطا بعقد مع ملعب رين اإىل غاية �شائفة 

.2020
ع.ق.



بر�صلونة يك�صف تفا�صيل عقد مالكوم
ك�صف جوردي مي�صرتي نائب رئي�س بر�صلونة عن تفا�صيل عقد الالعب اجلديد مالكوم دي اأوليفريا، 
املن�صم موؤخرا من نادي بوردو الفرن�صي، واأ�صار مي�صرتي خالل موؤمتر تقدمي الالعب الربازيلي يف 
الوليات املتحدة الأمريكية، اإىل اأن ال�صفقة كلفت خزائن البلوغرانا مبلغ 41 مليون يورو بجانب 
مليون يورو كمتغريات، وقال مي�صرتي يف ت�رصيحات اأبرزتها �صحيفة موندو ديبورتيفو: »اإنه مكان 
غري ماألوف لتقدمي مالكوم، لقد اأكملنا ان�صمامه للفريق مقابل 41 مليون يورو بجانب مليون واحد 
يورو«،  مليون   180 بقيمة  يقدر  جزائي  �رصط  وبه  مقبلة  �صنوات   5 اإىل  ميتد  والعقد  كمتغريات، 
الفنية لديها توقعات غري عادية ملا �صيقدمه الالعب خالل املو�صم املقبل«،  »الإدارة  واأ�صاف: 
وبخ�صو�س اتفاق روما مع بوردو، علق مي�صرتي: »نحن هادئون ونتابع الالعب منذ عام 2014، ولكن 

حان الوقت لتخاذ الإجراءات الالزمة ل�صمه، اأنا اأفهم موقف مون�صي ولذلك اأتاأ�صف لروما«.

رونالدو ي�صتهل �مل�صو�ر �أمام كييفو فريونا
كييفو  اأمام  الإيطايل  اجلديد جوفنتو�س  فريقه  مع  م�صواره  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  ي�صتهل 
اجلديد،  املو�صم  رزنامة  عن  اأم�س  اأعلن  الذي  الإيطايل  الدوري  من  الأوىل  املرحلة  يف  فريونا 
ال�صبعة املا�صية �صيفاً على كييفو فريونا يف املرحلة  وينزل جوفنتو�س حامل اللقب يف الأعوام 
الأوىل يوم 19 اأوت القادم، قبل اأن ي�صتقبل لزيو روما يف املرحلة الثانية، حيث �صتكون املواجهة 
اأول م�صافحة مباراة لرونالدو اأمام جماهري ملعب جوفنتو�س، واأ�صفرت القرعة اأي�صاً عن مواجهة 
واعدة بني لزيو ونابويل يف املرحلة الأوىل، حيث �صتكون اأول مباراة للمدرب اجلديد لنابويل كارلو 

اأن�صيلوتي.

 ليوناردو: بونوت�صي 
يريد �لعودة �إىل جوفنتو�س

اأكد الربازيلي ليوناردو املدير الريا�صي اجلديد لنادي ميالن اأن املدافع الدويل ليوناردو بونوت�صي 
يريد العودة اإىل ناديه ال�صابق جوفنتو�س، وقال الربازيلي يف اأول موؤمتر �صحايف بعد تعيينه الأربعاء 
ال�صحافة  اأوردتها  ت�رصيبات  موؤكدا  جوفنتو�س«  ومنها  اأندية  عدة  مع  التقيت  »لقد  املن�رصم: 
املحلية، واأ�صاف »الرغبة باحلديث مع جوفنتو�س اأتت من جانبه واإذا ما توفرت ال�رصوط �صنحاول 
القيام بذلك«، وكان ميالن ا�صرتى ال�صيف املا�صي بونوت�صي من يوفنتو�س مقابل 42 مليون يورو 
ح�صب تقديرات ال�صحافة، وتطرق الربازيلي اإىل خيار الحتفاظ باملدرب جنارو غاتوزو وقال »يف 
النادي نحن متفقون. غاتوزو هو اأول �صخ�س �صيثبت يف من�صبه، اإنه مدرب يتطور با�صتمرار، اإنه 

من اأبناء ميالن، وبه �صنبداأ امل�صوار«.

تعيني �صكوالري مدربًا لباملري��س
فيليبي �صكولري مديراً  لويز  ال�صابق  ال�صيلي�صاو  تعيني مدرب  الربازيلي  نادي باملريا�س  اأعلن 
فنياً لفريقه خلفاً ملواطنه روجر ما�صادو املقال من من�صبه يف اليوم ذاته غداة اخل�صارة اأمام 
فلوميننزي يف  اأمام  اخل�صارة  ذاته غداة  اليوم  من�صبه يف  ما�صادو من  واأقيل   ،1-0 فلوميننزي 
اأن �صكولري 69 عاما وقع عقداً  بيان  باملريا�س يف  واأعلن  الدوري املحلي،  املرحلة 15 من 
ا�صارة  الفريق، يف  فيها املدرب  يقود  التي  الثالثة  املرة  و�صتكون   ،2020 النادي حتى عام  مع 
ان  النادي  واأو�صح  و2012،  ثم بني 2010  و2000  الفريق بني 1998  �صكولري على  اإ�رصاف  اإىل 
اإىل  التوجه  اأجل  الأخرية من  التفا�صيل  بت�صوية  الربتغال �صيقوم  �صكولري املتواجد حاليا يف 
الربازيل و�صيكون يف �صاو باولو الأ�صبوع املقبل، وجنح باملريا�س بقيادة �صكولري يف احراز كاأ�س 
ليربتادوري�س عام 1999، وكاأ�س الربازيل عامي 1998 و2012 وكاأ�س مريكو�صور »�صودامرييكانا 
حاليا« يف 1998. وكان �صكولري ا�رصف على تدريب املنتخب الربازيلي بني 2001 و2002 قاده 
خاللها اإىل اللقب العاملي اخلام�س يف كوريا اجلنوبية واليابان، ثم يف مونديال 2014 عندما خرج 
ال�صيلي�صاو بخ�صارة تاريخية على اأر�صه اأمام اأملانيا يف ن�صف النهائي 1-7 قبل اأن ينهي العر�س 
العاملي بخ�صارة مذلة اأمام هولندا 0-3 يف مباراة املركز الثالث، درب �صكولري اأي�صا املنتخب 
الربتغايل من 2003 اىل 2008، وقاده اإىل املباراة النهائية لكاأ�س اأوروبا على اأر�صه عندما خ�رص 

اأمام اليونان 1-0.
وكما الحتاد الأملاين رف�س غريندل التهامات العن�رصية التي وجهها اإليه م�صعود اأوزيل يف بيانه 
ال�صحفي املطّول الأحد املا�صي، كما اأنه مل يتقدم بالعتذار لالعب خط الو�صط املوجود يف 
�صنغافورة مع فريقه اأر�صنال، وكان اأوزيل 29 عاماً، �صاحب 23 هدفاً مع املنتخب الأملاين يف 
اأملاين عندما نفوز، لكني مهاجر عندما  اأنا  92 مباراة دولية قال: »يف نظر غريندل واأن�صاره 
نخ�رص«، وت�صببت هذه الت�رصيحات يف جدل وا�صع النطاق يف اأملانيا وتفاقم الأمر ب�صبب دعم 
اأردوغان لأوزيل، من جانبه، بّرر اأوزيل اجتماعه مع رئي�س الدولة الرتكي ب�صبب جذوره العائلية 
والثقافية، ولطاملا قّدم اأوزيل مثالً للتكامل بني الريا�صة يف اأملانيا، وقد التقى الزعيم الرتكي 

عدة مرات يف املا�صي دون اأن ي�صبب اأي حترك.
يبدو غريندل يف و�صع غري مريح مع دخول كل من  بال�صتقالة،  ويف مواجهته دعوات طالبته 
اأملانيا وتركيا طرفني متناف�صني ل�صت�صافة بطولة اأوروبا 2024، املقرر منحها من قبل الحتاد 
الأوروبي لكرة القدم »اليويفا« يف 27 �صبتمرب املقبل، وتبدو اأملانيا اأوفر حظاً من تركيا للفوز 

ب�رصف التنظيم، لكنها اأ�صبحت يف موقف حرج بعد اتهام اأوزيل الحتاد الأملاين بالعن�رصية. 

رودريغيز ملزم بدفع 11 مليون يورو لل�صر�ئب �الإ�صبانية

يورو مل�صلحة  مليون   11.65 �صيدفع  رودريغيز  الكولومبي خامي�س  الدويل  الالعب  اأن  الإ�صبانية  موندو«  »اإل  اأكدت �صحيفة 
ال�رصائب ب�صبب تهربه ال�رصيبي عندما كان يدافع عن األوان ريال مدريد، ووفقاً لل�صحيفة يتوجب على خامي�س، املعار اإىل 
بايرن ميونيخ منذ املو�صم املا�صي دفع 35.6 ماليني يورو عن حقوق ال�صورة اإ�صافة اإىل غرامة مالية وفوائد، وكان الالعب 
باإقراره  تقدم  يورو،  مليون   80 مقابل   2014 منت�صف  الفرن�صي  موناكو  من  قادماً  امللكي  النادي  اإىل  انتقل  الذي  الكولومبي 
ال�رصيبي ب�صفته غري مقيم يف اإ�صبانيا، ولكن وفقاً لـ »اإل موندو« اعتربت ال�صلطات ال�رصيبية اأنه كان يتوجب عليه اأن يفعل ذلك 
كمقيم ما اعترب خرقاً للقوانني، ويف ات�صال مع وكالة فران�س بر�س، رف�صت م�صلحة ال�رصائب الإ�صبانية تاأكيد اخلرب، م�صرية 

يف الوقت ذاته اإىل اأنها ل تعتمد �صيا�صة الإف�صاح عن امللفات ال�رصيبية.
و�صارك خامي�س مع منتخب بالده يف مونديال رو�صيا 2018 رغم اأنه بداأه من دون اأن يتعافى ب�صكل كامل من اإ�صابة يف ربطة 
ال�صاق الأي�رص، و�صارك كبديل يف املباراة الأوىل �صد اليابان 1-2 يف املجموعة الثامنة واأ�صا�صي يف الثانية �صد بولندا 0-3، 
وخرج يف ال�صوط الأول يف الثالثة �صد ال�صنغال 1-0 ب�صبب الإ�صابة التي حرمته من خو�س الدور ثمن النهائي اأمام اإجنلرتا 

و�صاهد خ�صارة فريقه اأمام »الأ�صود الثالثة« بركالت الرتجيح 3-4 بعد تعادلهما 1-1 يف الوقتني الأ�صلي والإ�صايف.
وان�صم هداف مونديال الربازيل 2014 بر�صيد 6 اأهداف، اإىل لئحة طويلة من جنوم كرة القدم اتهموا بالتهرب  ال�رصيبي، 
وقد تو�صل البع�س منهم اإىل اإجراء اتفاق ر�صائي من اأجل اإيقاف املالحقات الق�صائية بحقهم واآخرهم الربتغايل كري�صتيانو 
رونالدو املنتقل موؤخراً من ريال مدريد اإىل جوفنتو�س الإيطايل والذي وافق على دفع مبلغ 8.18 مليون يورو وحكم بال�صجن 
ملدة عامني مع وقف التنفيذ، يف املقابل مثل جنم بر�صلونة الأرجنيتني ليونيل مي�صي اأمام الق�صاء بتهمة التهرب ال�رصيبي 
وحكم عليه عام 2016 بدفع مليوين يورو كغرامة وبال�صجن لفرتة 21 �صهراً مع وقف التنفيذ، وخفف احلكم لحقاً مقابل دفع 
بالتهرب من  اأعماله،  يدير  الذي  ووالده خورخي  مي�صي  اتهمت  الإ�صبانية  الق�صائية  ال�صلطات  وكانت  اإ�صافية،  مالية  غرامة 

ال�رصائب الإ�صبانية مببلغ 4 ماليني يورو بني 2007 و2009.

ك�صفت تقارير �صحفية عن اأَنّ ريال مدريد اأ�صند مهمة الإدارة 
التعاقد  يف  ف�صله  عقب  لوبيتيغي  جولني  لالإ�صباين  الفنية 
زين  خلالفة  كبدائل  برييز  فلورنتينو  و�صعهم  مدربني   4 مع 

اإَنّ  اأم�س  الكتالونية  »�صبورت«  �صحيفة  وقالت  زيدان،  الدين 
لوبيتيغي كان اآخر اخليارات يف قائمة فلورنتينو برييز رئي�س 
ريال مدريد لتعوي�س رحيل زيدان، واأو�صحت اأَنّ الأرجنتيني 
ت�صدر  هوت�صبري  لتوتنهام  الفني  املدير  بوكيتينو  ماوري�صيو 
اأن  التعاقد معه بعد  الريال، لكن كان من ال�صعب  اهتمامات 

جدد عقده مع ال�صبريز موؤخًرا.
ا �صمن قائمة  ودخل الإيطايل ما�صيمليانو األيغري مدرب اأي�صً
الفريق امللكي خلالفة زيدان، قبل اأن يف�صل اللتزام بعقده 
وال�صتمرار مع البيانكونريي يف املو�صم اجلديد، واأ�صارت اإىل 
اأن الإيطايل اأنطونيو كونتي املدرب ال�صابق ال�صابق لت�صيل�صي 
ا �صمن  والأملاين جوليان ناجل�صمان مدرب ليبزيج، كانا اأي�صً
برييز  اأن  واأكدت  للمرينغي،  الفنية  القيادة  لتوىل  الرت�صيحات 
اجته اإىل عر�س مهمة تدريب ريال مدريد على لوبيتيغي كاآخر 

اخليارات املتاحة حيث وافق املدرب الإ�صباين دون تردد.

4 مفاو�صات فا�صلة تقود لوبيتيغي للريال 
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غريندل يقّر باخلطاأ دون �العتذ�ر الأوزيل
يف خ�صم النتقادات التي يتعر�س لها على خلفية ق�صية الالعب م�صعود اأوزيل اأعرب رئي�س الحتاد الأملاين 
لكرة القدم راينهارد غريندل عن اأ�صفه لعدم الدفاع عن الالعب، تاأتي هذه احلملة الكبرية �صد اأوزيل والتي 
و�صفها الأخري بالعن�رصية اإثر التقاطه �صورة مع الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، وكان غريندل نف�صه 

عر�صة لنتقادات مبا�رصة من اأوزيل الرتكي الأ�صل، تخللها اإعالنه اعتزال اللعب دولياً مع املنتخب الأملاين 
ومندداً مبعاملته عن�رصياً من قبل الحتاد الأملاين، قائاًل اإنه قد مّت ا�صتغالله من قبل الحتاد يف لقائه املثري 

للجدل مع اأردوغان، واأعرب غريندل يف بيان عن اأ�صفه ال�صديد لعتماد خطاب عن�رصي يف مقاربة ق�صية 
اأوزيل مع اأردوغان، وكتب غريندل: »ب�صفتي رئي�صاً لالحتاد الأملاين، كان ينبغي علي القول دون غمو�س ما هو 
وا�صح بالن�صبة اإيل واإىل الحتاد باأكمله اأّن اأي �صكل من اأ�صكال التحر�س العن�رصي اأمر ل يطاق وغري مقبول، 

ول ميكن اأن نتحمله«.
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»�سي  �سبكة  قالت   
التلفزيونية  اإ�س«  بي 
وزراء  اإن  الأمريكية 
ال�سابقني  اخلارجية 
وهيالري  باول  كولن 
ومادلني  كلينتون 
�سي�ساركون  اأولربايت 
�رشفية  اأدوار  يف 
التلفزيوين  بامل�سل�سل 
»مدام  ال�سيا�سي 
خالل  �سكريرتي« 

اأكتوبر املقبل.
احللقة  الثالثة  و�سور 

يف  �ستذاع  التي 
اخلام�س  املو�سم 
ال�سابع  يف  يبداأ  الذي 
وقالت   ، اأكتوبر  من 
التنفيذية  املنتجة 
هال  باربرا  للم�سل�سل 
اأن  »ي�سعدنا  بيان  يف 
ونتحاور  اآراءهم  ن�سمع 
وخلف  اأمام  معهم 
ل  و يتنا و » ت ا مري لكا ا
�سخ�سية  امل�سل�سل 
اخلارجية  وزيرة 
مكورد،  اإليزابيث 

لتحقيق  وجهودها 
بني  ال�سعب  التوازن 
الدبلوما�سي  عملها 
ال�سخ�سية  و�سوؤونها 

والعائلية.
عام  يف  العر�س  وبداأ 
من  عام  بعد   2014
من�سبها  كلينتون  ترك 
يف وزارة اخلارجية بعد 
عام  ويف  اأعوام،  اأربعة 
عزمها  اأعلنت   2015
عن  للرئا�سة  الرت�سح 
احلزب الدميقراطي يف 

عام 2016 لكنها خ�رشت 
اأمام دونالد ترامب اأما 
فهي  اأولربايت  مادلني 
وزارة  تتوىل  امراأة  اأول 
الوليات  يف  اخلارجية 
عملت  وقد  املتحدة، 
بيل  رئا�سة  حتت 
كولن  وتوىل  كلينتون 
اخلارجية  وزارة  باول 
يف عهد الرئي�س جورج 
اأول  وكان  البن،  بو�س 
اأ�سود  خارجية  وزير 

ي�سغل ذلك املن�سب.

نيكوال�س  يدعى،  �أمريكي  هدد 
�ستيفنز، باري�س مايكل جاك�سون 
بها  �لتقى  عندما  وذلك  بالقتل، 
يف �أحد ��ستوديوهات �لت�سجيل، 
وجرت  �ملا�سي  يونيو  يف 
فيه  تعمل  ��ستوديو  يف  �حلادثة 
باري�س )20 عاما(، وفق ما جاء 
�لواليات  يف  �ملحكمة  وثائق  يف 

�بنة  منحت  و�لتي  �ملتحدة، 
�لنجم مايكل جاك�سون �أمر� يلزم 
مطاردها باالبتعاد عنها، �إىل �أن 
تعقد جل�سة �أخرى يف 24 جويلية 

�جلاري.
�لتقييدي  �لق�سائي  �الأمر  ويلزم 
م�سافة  على  باحلفاظ  �ستيفنز 
باري�س  90 مرت� عن  تقل عن  ال 

�لتو��سل  وعدم  جاك�سون، 
باري�س  �أن  يذكر  نهائيا.  معها 
ونا�سطة  ممثلة  جاك�سون 
�أنها  كما  �سهرية،  �جتماعية 
عار�سة �أزياء �أمريكية، وترتيبها 
�لبوب  مغني  �أبناء  بني  �لثاين 
من  جاك�سون،  مايكل  �لعاملي، 

زوجته ديبي رووي.

عر�ش اجلزء الأخري من »لعبة العرو�ش« يف 2019

هيالري واأولربايت وباول ي�ساركون مب�سل�سل تلفزيوين

هوم  �شبكة  يف  تنفيذي  م�شوؤول  قال 
بوك�ش اأوفي�ش »اإت�ش بي اأو« التلفزيونية 
من  الأخري  املو�شم  بث  تعتزم  اإنها 
ثرونز«  اأوف  »غيم  اخليال  م�شل�شل 
الأول  الن�شف  خالل  العرو�ش(  )لعبة 
بلويز  كا�شي  وامتنع  املقبل  العام  من 
بي  »اإت�ش  ب�شبكة  الربامج  رئي�ش 
جلمعية  لقاء  اأمام  حديثه  اأثناء  اأو« 
تقدمي  عن  الأمريكية  التلفزيون  نقاد 
تفا�شيل عن املو�شم الثامن الأخري من 
امل�شل�شل. كما مل يقدم موعدا حمددا 

لعر�ش اجلزء الأخري.
وامل�شل�شل احلائز على جوائز اإميي هو 
بي  »اإت�ش  ل�شبكة  الإطالق  على  الأكرب 

اأو«، اإذ يبلغ عدد م�شاهديه يف الوليات 
اإىل  اإ�شافة  مليونا،  ثالثني  املتحدة 
يف  املولعني  امل�شاهدين  من  جي�ش 
اأنحاء العامل وقال بلويز ردا على اأ�شئلة 
اإن ال�شبكة، وهي وحدة تابعة ل�رشكة »اإيه 
تي اآند تي« الأمريكية لالت�شالت، اإنها 
لفيلم  البحث عن خمرج وطاقم  ب�شدد 
ثرونز«.  اأوف  »غيم  مل�شل�شل  مكمل 
اجلزء  ت�شوير  يبداأ  باأن  ياأمل  اإنه  وقال 

التجريبي للفيلم العام القادم.
اأعلنت  اأو«  بي  »اإت�ش  �شبكة  وكانت 
للجزء  الإعداد  بداأت  اأنها  جوان  يف 
�شل�شلة  اإىل  �شيمتد  واأنه  التجريبي، 

اأفالم اإذا حالف النجاح اجلزء الأول.

تهديدات لبنة مايكل جاك�سون بالقتل!

فوك�ش تخو�ُش مغامرًة جديدًة معتمدة على 
Home Alone الفيلِم الأكرث �سعبيًة

فوك�ش تقرُر ال�شتفادة من واحد 
الكوميدية  اأفالمها  اأهِمّ  من 
يبدو  اإذ   ،”Home Alone“
اأَنّ فيلمها القادم �شيكوُن مزيًجا 
للموؤلّف  العائلي  الفيلم  روِح  بني 
جون هيوز، ورايان رينولدز جنم 
و�شيتوىّل   ،Deadpool فيلم 
عمليات  م�شوؤولية  رينولدز 
ف�شيكوُن  املخرج  ا  اأَمّ الإنتاج، 
اأوغ�شتني فريزل، وال�شيناريو من 
تاأليف كيفن بورو�ش ومات مايدر 
املرتقب  الفيلم  ا�شم  و�شيكوُن 
و�شيغلُب   ،Stoned Alone
الكوميديا  اأفالم  طابع  عليه 
الق�شُة  و�شتدوُر  الكال�شيكية، 
حوَل �شاب فا�شل يف الع�رشينيات 
لق�شاء  رحلته  يفّوت  عمره  من 
ومي�شي  امليالد،  اأعياد  عطلة 
ال�شاب حياته معتمًدا على  هذا 
وب�شبب  املخدرات،  تعاطي 
ذلك واأثناء ق�شائه عيد امليالد 
اأ�شوات  �شمع  اأنَّه  يظُن  وحيًدا 
منزله،  اقتحام  يحاولون  غرباء 
بالدفاع  الفوِر  على  وي�رشُع 
بتاأثري  مثقاًل  املنيع  منزله  عن 
التي  الأوهام  وحالة  املخدرات 

يتخيلها! ومن اجلدير بالذكر اأَنّ 
فريزل خمرجٌة كوميديٌة جديدةٌ، 
 Never Goin’ اإذ تولّت اإخراج
ل�شالح   Euphoriaو  ،Back

.HBO شبكة�
 Home فيلم  اإىل  وبالعودِة 
Alone، الذي ع�شقه الكثريون 
اأكرث من مرة،  و�شاهده معظمنا 
1990 يف  عام  الفيلُم  �شدَر  فقد 
�رشكُة  وَحاَْولَْت  الأعياد،  مو�شم 
Warner Bros احل�شوَل على 
املنتجني  لكَنّ  الإنتاج،  حقوق 
موؤلّفه  مع  اختلفوا  التنفيذيني 
مبلغ  ب�شاأن  هيوز  جون  ومنتجه 
مليوين دولر، فذهب اإنتاجه اإىل 
الفيلُم  وقد حّقق  فوك�ش،  �شبكِة 
كري�ش  املخرج  اأخرجه  الذي 
 467 قدرها  اأرباًحا  كولومب�ش 
ق�شَة  يروي  وهو  دولر،  مليون 
ق�شد  دومنا  اأهله  ن�شيه  طفل 
التاأقلم  حماوًل  العيد  ليم�شي 
ل�شان  بعدها  لياأتي  وحده، 
خاٍل،  اأنَّه  منهم  ظًنا  منزله  اإىل 
ذكيٍة  بُطُرٍق  الطفُل  فيحاوُل 
ب�شجاعة  لهم  الت�شدي  وطريفٍة 

بالغة.

تقتنية رقمية يف مارفل ترجع خ�سامويل 

جاك�سون 25 عاماً اإىل الوراء
   

ك�شف املدير التنفيذي ل�رشكة مارفل كيفن فيج، عن بع�ش 

بري  للنجمة  مارفل«  »كابنت  بفيلم  تتعلق  التي  التفا�شيل 

لر�شون، واملقرر طرحه يف �شالت العر�ش يوم 19 مار�ش 

�شامويل  املمثل  مارفل  كابنت  فيلم  اأحداث  و�شت�شم   2019

جاك�شون ) 69 عاما(، والذي يج�شد من خالله �شخ�شية »نيك 

فريي«، حيث يبدو اأ�شغر من عمره احلايل 25 عاماً، بالعتماد 

على تكنولوجيا متطورة، وذلك بح�شب ما تق�شيه طبيعة الفرتة 

الزمنية التي تدور اأحداث الفيلم خاللها يف ت�شعينات القرن 

املا�شي، وهي فرتة مل تتناولها �شينما مارفل من قبل. ويقول 

فيج: »�شيكون من املثري لالهتمام اأن نرى الهيئة التي �شيبدو 

عليها جاك�شون با�شتخدام هذه التقنية، ل�شيما واأنه �شيظهر 

يتطلب  الذي  الأمر  كلها،  الفيلم  اأحداث  خالل  العمر  بهذا 

تعترب  ول  التح�شري،  وجل�شات  املكثف  العمل  من  املزيد 

التقنيات  هذه  »مارفل«  فيها  تعتمد  التي  الأوىل  املرة  هذه 

لإزالة بع�ش مظاهر التقدم يف العمر، حيث قامت بتخ�شي�ش 

النملة  »الرجل  فيلم  يف  الرقمية  التكنولوجيا  تلك  ا�شتخدام 

يف  حالياً  ال�شينما  ب�شالت  يُعر�ش  والذي  الدبور«،  واملراأة 

�شالت ال�شينما، مع النجمة مي�شيل فايفر، كما مت اعتمادها 

يف اجلزء الأول مع النجم مايكل دوغال�ش، وكذلك مع املمثل 

روبرت داوين جونيور يف فيلم كابنت اأمريكا: احلرب الأهلية«، 

والذي �شدر عام 2016.



ثقافةاجلمعة27 ال�سبت28  جويلية  2018  املوافـق  لـ09  دو القعدة 1439هـ 16
رواية »الرميم« للأزهر عطية:

للكاتب مايكل ِغلب

عن جمازر اال�ستعمار 
و"ال�سوق" لل�سهيد 
من يقراأ رواية الأديب اجلزائري الأزهر عطية »الرميم«)دار الكتاب العربي، 

اجلزائر، 2014   (.�سيتذكر الكثري من اأخبار ال�سهداء اجلزائريني الذين اختفت 
جثهم، كما �سيتذكر جماجم ال�سهداء املوجودة يف املتاحف الفرن�سية، لأن 

الكاتب قد عاد يف ن�سه اإىل ذاكرة ال�سهداء وقدم حكاية رمزية، تقراأ الراهن 
بعني املا�سي وحتاول اأن تتبع وفاء اأو خيانة اجلزائريني لتاريخهم.

وكالت    
     

و هي حماولة فنية و فكرية للمزج 
رواية  يف  الراهن  و  التاريخ  بني 
اإعادة  حماوالت  عن  تتحدث 
ج�سده  لرميم  �سهيد  جمجمة 
اأن  بعد  وبعده،  اال�ستقالل  قبل 
املعارك  اإحدى  يف  ا�ست�سهد 
فما  الفرن�سي،  امل�ستعمر  �سد 
للرواية؟   الداللية  العوامل  هي 

وما ق�سة الرميم فيها؟...
تت�سكل الرواية من ثالثة ف�سول 
ق�سة  فيها  واحد  كل  يحمل 
لكن  اجلزائري  الثوري  املجد 
خمتلفة   وت�سورات  بتقنيات 
فاأرملة  بع�سها،  فيما  مرتبطة 
ال�سهيد »الكاملة« ال تتوقف عن 
بحثا  احلزين  املفجع  �سفرها 
ويف  ال�سهيد،  زوجها  راأ�س  عن 
البطويل  ال�رسدي  الف�ساء  هذا 
فالحية  م�ساهد  القارئ  يقراأ 
ورعوية كثرية، جتعل من اأ�سلوب 

الرواية رومان�سيا بامتياز.
الوقائع  ب�رسد  ال�سارد  يكتفي  ال 
واأخبار  للفالحني  اليومية 
فقط،  وتنقالتهم  املجاهدين 

واإمنا يقرتب 
امل�ستعمر  ممار�سات  من 

والتعذيب  البط�س  يف  وهمجيته 
جثث  وعر�س  القرى  وقنبلة 
كما  ال�ساحات،  يف  ال�سهداء 
اإىل  حني  من  الرواية  تلتفت 
،موؤكدة  ال�سعبية  للثقافة  اآخر 
عارف  عطية  االأزهر  اأن  على 
ال�سعبي   وباملوروث  بالعادات 
ذاكرة  بف�سل  اأدبيا  يتحرك  وهو 
الن�س،  ويف  ال�سياق  يف  �سعبية 
عرب  االإبداعي  عامله  وي�سكل 
احلدث  متزج   فنية  حلظة 
ال�سيا�سي  باحلدث  الرتاثي 
متعة  القارئ  لتمنح  والفكري، 
االنفتاح على رواية  تقدم ف�ساء 
متخيال فيه من القيم االأ�سيلة و 
ال�سيا�سة و الفكر و العاطفة...، 
الوعظية  يف  ال�سقوط  دون 

والتقريرية.
على  الزوجة  تتعرف  اأن  وبعد 
قطع  )رغم  ال�سهيد  زوجها  جثة 
ت�سعى  فرن�سية(  بقنابل  راأ�سه 
جللب اجلثة ودفنها حتت �سجرة 
الزيتون بالقرب من املنزل  من 
الفرن�سيون  يكت�سف  اأن  دون 
ال�سارد  يقدم  وهنا  االأمر، 
قد  ،و  لل�سهيد  �سوفيا  و�سفا 
مل  الروائي  اأن  القراءة  الحظت 
للثورة  التاأريخ  يف  بعيدا  يذهب 

التحريرية
وكاأنه   ، وبطوالتها  معاركها  و 
كان م�سغوال بفكرة ما اأو كاأنه ال 
كتبه غريه من  ما  يعيد  اأن  يريد 
الروائيني اجلزائريني وما قدمه 
من  امل�رسحيون  و  ال�سينمائيون 
م�ساهد ثورية واأعمال فدائية،اأو 
اأو  يقراأه  مبا  م�سدوما  كان  اأنه 
ي�سمعه من �رساع واتهام و تال�سن 
�سنوات  بني املجاهدين)�سهدت 
االتهامات  ظاهرة   2010 مابعد 
عرب  املجاهدين  بني  املتبادلة 
مبعنى  الف�سائيات(،  و  ال�سحف 
اأن الكاتب اأراد اجناز قراءة فنية 
الثوري   للحدث  مغايرة  داللية 
يخون  الذي  فالوطن  املجيد. 
�سو�سيو  منظور  من  ذاكرته- 
نقدي للن�س- يتحول اإىل رميم، 
و ال اأهمية من بقائه املادي يف 
و  الرمزي،  القيمي  �سياعه  ظل 
االإن�سان الذي يدو�س على قيم و 
عهد من منحه احلرية ال ي�ستحق 
ذليال مهانا يف  احلياة، و�سيكون 
اأو  رميم  هو  بل  االأمم،  حمفل 
اإن�سان م�سوه، منحط، تافه،  هو 
الزيف  مظاهر  رغم  معوق... 

املدين التي حتيط به؟؟
اجلثة  �سورة  تظل           

كامل  الراأ�س-عرب  مقطوعة 
االأرملة  الرواية- حترك وجدان 
وتتحكم  فكرها  وتخلخل 
الداللة  هي  فما  حياتها،  يف 
م�سهد  يحمل  اأال  والرمزية؟ 
دالالت  ال�سهيد  راأ�س  اختفاء 
واأحالمه  واأفكاره  قيمه  اختفاء 
يف اجلزائر امل�ستقلة؟ اأال حتمل 
له  راأ�س  ال  الذي  الرميم  �سورة 
راأ�س)مبادئ/فكر/ غياب  داللة 

وتراجع  الوطن  هذا  اأخالق( 
مل  لل�سهداء؟  الوفاء  عن  اأبنائه 
»الكاملة«   ا�سم  الكاتب  ي�سع 
الأرملة ال�سهيد اإال ليقول نق�سنا 
�سورة  حتمل  وهى  وهواننا، 
و  املجاهدة  اجلزائرية  املراأة 
كيف  التاريخ،و  عرب  املنا�سلة 
متنح  اأن  الكاملة«   « ترف�س  ال 
زوجها  رميم  اال�ستقالل-  –بعد 
ال�سهيد لل�سلطات املحلية ق�سد 
وهي  ال�سهداء   مقربة  يف  دفنه 
اجلزائريني-  كل  -مثل  ت�سمع 
عبث  الأماكن  مقابر حتولت  عن 

وجمون و�رسب للخمور ؟     
لهجرة  الروائي  يلتفت  كما 
ورف�سهم  الوطن  من  ال�سباب 

واالجتماعي،  ال�سيا�سي  للواقع 
اجلريحة  عواطفهم  مقدما 
الراف�سة  املتمردة  واأفكارهم 
فا�سلة،  �سيا�سية  ملمار�سات 
يقول الن�س«: كثرية هي االأوطان 
اأن  اأبنائها  على  تفر�س  التي 
ال�ساب  هاجر  ».فقد  يهجروها 
وطنه  ال�سهيد  ابن  اجلامعي 
ال�سيا�سيون   يحرتم   مل  اأن  بعد 
اأن  وبعد  علمه،  الفا�سدون  
الفا�سدين  اأفعال  من  ت�سايق 
الذين  ال�سيا�سي  املال  ومافيا 
تاأكد من  ال�سهداء و  خانوا عهد 
االقت�سادية يف  ال�سيا�سات  ف�سل 
 - االجتماعية  الرفاهية  حتقيق 

االقت�سادية والنمو احل�ساري.
من  ال�سهيد  جثة  انتقلت  وقد 
حتت  قرب  اإىل  القرية   �ساحة 
�سارت  اأن  بعد  ثم-  �سجرة، 
رميما- اإىل �سندوق يف املنزل...

قبل اأن ت�ستقر يف مقربة ال�سهداء 
الزوجة  الأن  الرواية،  اآخر  يف 
لتلحقه  الراأ�س  عن  تبحث  ظلت 
بالرميم من دون جدوى،متحدية 
ومقاومة  باجلهاد،  املتاجرين 
الوهمية  البطوالت  �سنعوا  من 

وحولوا الثورة اإىل �سجل جتاري.
و �سارت هذه التقنية - املتمثلة 
و  وتراثهم  للموتى  العودة  يف 
حكاياتهم وتاأثرياتهم يف يوميات 
ال�رسدية  يف  حا�رسة  االأحياء- 
بقوة،و  املعا�رسة  اجلزائرية 
�رسديات  عليها  نطلق  اأن  ميكن 

العودة اإىل املوتى/ املوت؟؟

يف اخلتام:

 حتيل الرواية يف عمقها اإىل اأن 
الذين �سنعوا املجد النوفمربي 
اخلالد مل يتمتعوا باال�ستقالل، 
عا�س  ومن  مات  من  فمنهم 
عن  ا  بعيد  �سمت  يف  عانى 
االأ�سواء و االمتيازات، وعانت 
اجلزائر التي ماتوا الأجلها من 
خيانة بع�س زمالئهم يف الكفاح 
اجلهاد  قيم  ينقلوا  مل  الأنهم 
ان�سغالهم  ب�سبب  التحرر  و 
والعقارات  واملال  بال�سلطة 
با�سم  الوطن  يف  التحكم  و 
ال�رسعية  ال  الثورية  ال�رسعية 

الد�ستورية و الدميقراطية؟ 

االإبداع عند الطلب: كيف نعزز �سعلة العبقرية؟
�سادر  كتاب  الطلب،  عند   االإبداع 
 .2016 العام  يف  اخليال  دار  عن 
الكتاب من تاأليف مايكل ِغلب. وقد 
حممد  د.  من  كل  للعربية  ترجمه 
اخلطيب.  ومنال  ح�سكي  يا�رس 
يتحدث الكتاب يف 240 �سفحة عن 
تعتمد  والتي  اإدارة خمتلفة حلياتنا 
منا  الكامنة  الطاقة  تنظيم  على 
الكون  من  ن�ستمدها  التي  تلك  اأو 
مكمونة  قدرات  ن�ستخرج  بحيث 
اأن جتعلنا خالقني  يف ذاتنا ميكنها 
اأكرث ومبدعني اأكرث يف اأي جمال من 
منلك  نكن  مل  واإن  احلياة  جماالت 
اأهمية  تكمن  هذا  ويف  املوهبة. 

الكتاب.
قدم  الذي  ثابت،  مناهل  د.  يقول 
عميد  نائب  وهو  العربية  الطبعة 
عن  بريطانيا،  يف  املوهوبني  كلية 
يف  »ظاهرة«  اأنه  الكتاب  موؤلف 
جمال الفكر واالأدب املعا�رس، واأن 
من  دافن�سية  بنكهة  يتميز  الكتاب 
�ساأنها اأن جتعل حياة الفرد اأف�سل. 
يف  اخليال  اأهمية  ي�رسح  فالكتاب 
اإنتاج االإبداع عند االأفراد، واالإبداع 
اأجل  التوظيف لهذا اخليال من  هو 
اإىل حياة  للو�سول  تطوير مقدراتنا 

ترجمته  ميكن  الذي  االأمر  اأف�سل، 
»الطاقة  اأو  احلياة«  »قوة  اأنه  على 
خالل  من  و�سنكت�سف  احليوية«. 
هي  العبقرية«  »�سعلة  اأن  الكتاب 
جمازية  ا�ستعارة  جمرد  من  اأكرث 
اأ�سكال الفطرة لدى  فهي �سكل من 
باأ�سباب  متده  التي  وهي  االإن�سان، 

البقاء حتى نهاية العمر.
بكتاب  تاأثره  مدى  الكاتب  ي�رسح 
ل�سبن�رس  ُجبنتي؟«  مكان  غريرّ  »من 
من  مده�س  كتاب  وهو  جون�سون. 
عملك  يف  التغيري  مع  التعامل  اأجل 
»اأنا  كتاب  تبعه  ثم  ومن  وحياتك. 
اأولئك  اإىل  جبنتك:  مكان  غريت 
يف  كفئران  العي�س  يرف�سون  الذين 
ديباك  لـلكاتبة  االأخرين«،  متاهة 
اإدارة  يف  الربوفي�سور  مالهوترا، 
كان  هارفرد.  جامعة  يف  االأعمال 
يف  االأثر  عظيم  الكتابني  لهذين 
اليوم.  يدينا  بني  املو�سوع  الكتاب 
يقدم  الكتاب  اإن  قوله  ومن اجلدير 
باإدارة  ممكناً  يكون  الذي  احلل 

الطاقة ال يف اإدارة الكون.
الكتابات  اإىل  كتابه  يف  غلب  يرجع 
التي كانت قبله حول الطاقة والقوة 
ماك  لني  ومنهم  الكون،  ال�رسية يف 

غارت اذ يرى يف تعبريه يف كتابه » 
البحث عن القوة ال�رسية يف الكون«، 
تفاعالت  ل�سنا  جوهرنا  يف  »اأننا 
الطاقة.  يف  �سحنة  بل  كيميائية، 
احلية  الكائنات  وجميع  الب�رس  واإن 
يف  الطاقة  اندماج  عن  عبارة  هم 
حي  كائن  بكل  مت�سل  طاقة  حقل 
يف العامل. اإن حقل الطاقة الناب�سة 
هذا، هو املحرك املركزي لكينونتنا 
خالله  من  ي�رسح  اأ�سا�س  ووعينا«. 
اإىل  الو�سول  يف  »ت�سي«  طاقة  دور 
بنقا�س  االأول  الف�سل  يبداأ  االإبداع. 
بنا  توؤثر  والتي  »ت�سي«  طاقة  حول 
الطازجة  التفاحة  رائحة  كتاأثري 
يف  ت�ستقطبنا،  اأن  ت�ستطيع  والتي 
الفا�سدة  التفاحة  رائحة  اأن  حني 
اإىل  للو�سول  ولكن  عنها.  تبعدنا 
مرحلة اال�ستقطاب ال بد من القيام 
لها  والتي  التمارين  من  مبجموعة 
والتي  واجل�سد  بالتنف�س  عالقة 
طاقة  ا�ستقطاب  من خاللها  ميكن 
»ت�سي«، والتي تعني »نار احلياة التي 
االحتفاظ  يجب  كما  لها«.  �سكل  ال 
واأن  ومبا�رسة،  نقية  الطاقة  بهذه 
معها،  مفتوحة  القنوات  نبقي 
يقوم  الذي  الهوائي  هو  واجل�سد 

بتحويلها  يقوم  ثم  ومن  بالتقاطها، 
مع  تتما�سى  اهتزازية  مناذج  اإىل 
الهدف االإبداعي االأكرب الذي يريد 

الفرد اأن يحققه.
ولتحقيق ذلك يجب معرفة النقاط 
اأن  ميكنها  التي  اجل�سد  يف  املهمة 
اأن  ميكنها  اأو  »ت�سي«  طاقة  متت�س 
اإىل  االأر�س  من  لت�سل  عربه  متر 
الكتاب  ي�رسحه  ما  وهذا  ال�سماء. 
يف�سل  خا�سة  متارين  خالل  من 
مع  االن�سجام  هذا  اأدائها.  كيفية 
من  ميكننا  الذي  هو  »ت�سي«  طاقة 
لنا  يبدو  كان  التي  امل�ساكل  حل 
وبطرق  احلل،  على  ع�سية  اأنها 
»ت�سي«  اأن طاقة  كما  متوقعة.  غري 
لكثري  احلل  تكون  اأن  ميكنها  هذه 
من االأمرا�س التي ن�ساب بها، وقد 
اأو�سى مبمار�سة متارينها عدد من 
الدكتور  مثل  امل�ساهري  االأطباء 

حممد اأوز.
ي�ستعمل  الكاتب  اأن  واحلقيقة 
اأ�سماء العديد من امل�ساهري الذين 
اأجل  من  التقنية  هذه  ي�ستخدمون 
حل م�ساكلهم اأو التطوير يف عملهم 
اأو احلفاظ على �سحتهم، مثل اأوبرا 
وينفري ووودي اآلن وغريهما. يقدم 

الطرق  الكتاب  من  الثاين  الق�سم 
يجب  التي  املنا�سبة  واخلطوات 
طريقة  »اإتقان  اأجل  من  اتباعها 
اأن قدم يف  بعد  االإبداعية«  التفكري 
الق�سم االأول »االإبداع عند الطلب«. 
طريقة  اعتناق  يتم  كيف  وي�رسح 

االإبداع.
يتعلق  اأمر  هو  االإبداع  اأن  �سحيح 
باملوهبة ولكن ما يريد الكاتب قوله 
هو اإنه ميكننا اأن نكون مبدعني اإذا 
اعتماد  خالل  من  ولكن  اأردنا، 
طريقة التفكري االإبداعية، فجميعنا 
دافن�سي  ليوناردوا  نكون  اأن  ميكننا 

اإذا اأردنا ذلك.
فطرية تفكرينا االعتيادية ت�سري اإىل 
حالة عاطفية اأو حالة ذهنية و�سعنا 
يف  خا�سة  مواقف  خالل  من  بها 
حالة  عن  تعربرّ  وهي  حياتنا. 
فاإن  ولذلك  طاقية«.  »ج�سدية- 
يزون بالتفكري االإبداعي هم  من يتمرّ
اأ�سخا�س لي�س لديهم طريقة تفكري 
تفكري  بطرق  يتمتعون  بل  ثابتة، 
والتزام  مرونة  اأكرث  واأهم  متطورة 
الكاتب  ويرى  احلياة.  مدى  بالتعلرّم 
غلب اأن من املفيد اأال يكون املرء 
اأن  قا�سياً على نف�سه بل حتى عليه 

يف  ي�سجعها  واأن  بها،  رحيماً  يكون 
مع  التعاطف  الأن  االإخفاق.  خالة 
االإبداعية،  االأ�سالة  ي�سهل  الذات 
احلوار  تغيري  مبداأ  من  ينبع  وهذا 
الداخلي من الرتكيز على نقد الذات 
اإىل التعاطف مع الذات والذي ينتج 

نقاطاً اأعلى يف اختبارات االإبداع.
املراحل  كما يف  املرحلة   يف هذه 
»ت�سي«  اتباع طريقة  ال�سابقة يجب 
خالل  من  الطاقة  توجيه  يف 
ي�سعها  التي  والو�سعيات  احلركات 
الكتاب، والتي يجب االطالع عليها 
ب�سكل مبا�رس وتعلرّمها وممار�ستها. 
ما  حتديد  وجوب  اإىل  االنتباه  مع 
مبا�رس  ب�سكل  فعله  املرء  يريد 
الو�سول  املرجو  الهدف  وحتديد 
با�ستعادة  االإبداع  يرتبط  اإليه. 
الطفولة والروح املرحة. فاملرح هو 
من اأهم �سمات املبدعني، وبالتايل 
الدعابة  وروع  اجليد  املزاج  تبنرّي 
اجلهاز  يقوي  فال�سحك  وال�سحك. 
وين�سط  املزاج  ن  ويح�سرّ املناعي 
ومن  االإن�سان.  لدى  »ت�سي«  طاقة 
اأمامك  الهدف  ت�سع  اأن  عليك  ثم 

لت�سل اإليه.
 وكالت     
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احلرب بو�سائل اأخرى:

م�صتقبل الأداة »اجليو-اقت�صادية« 
يف ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية
رغم تباهي الواليات املتحدة االأمريكية باأنها اأقوى اقت�ساد يف العامل، اإال اأنها اأهملت املكون 

االقت�سادي كاأداة مهمة لل�سيا�سة اخلارجية، مع اأنها جنحت من خالله يف احلفاظ على م�ساحلها 
ا يف املا�سي. ويف املقابل كانت االأولوية للقوة الع�سكرية، لن�سهد خالل ال�سنوات املا�سية  خارجًيّ
»ع�سكرة« لل�سيا�سة اخلارجية االأمريكية، يف الوقت الذي تعتمد فيه القوى الدولية ال�ساعدة، 

ال �سيما رو�سيا وال�سني، على القوة االقت�سادية كمحدد اأ�سا�سي لل�سعود، وحتدي الهيمنة 
االأمريكية على النظام الدويل.

تاأليف : روبرت بالكويل 
وجينيفر هاري�س

اإعداد: مروة �سبحي منت�سر/
مركز امل�ستقبل لالأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

وقبل �شبعة اأ�شهر على االنتخابات 
الرئا�شية االأمريكية املقرر لها يف 
�شدر  املقبل،  نوفمرب  من  الثامن 
بو�شائل  »احلرب  بعنوان  موؤلف 
االقت�شادية  اجلغرافيا  اأخرى: 
فيه  يدعو  الدولة«،  اإدارة  وفن 
موؤلفاه )روبرت بالكويل، وجينيفر 
االأولوية  اإعطاء  اإىل  هاري�س( 
لتحقيق  االقت�شادية  للقوة  جمدًدا 
للواليات  اجليو�شيا�شية  امل�شالح 
االإخفاقات  بعد  خا�شة  املتحدة، 
املتتالية للقوة الع�شكرية يف حماية 

امل�شالح االأمريكية خارجًيّا.
بدايًة يو�شح املوؤلفان اأن الواليات 
املتحدة االأمريكية قد تغافلت عن 
التقليد الذي تاأ�ش�شت عليه، والذي 
االأدوات  ا�شتخدام  على  يقوم 
اأهداف  لتحقيق  االقت�شادية 
عنها  يعرب  والتي  جيو�شيا�شية، 
بـ«اجليو-اقت�شادية«،  املوؤلفان 
االأدوات  »ا�شتخدام  بها  ويق�شد 
عن  الدفاع  لتعزيز  االقت�شادية 
نتائج  وحتقيق  الوطنية،  امل�شالح 
وا�شتك�شاف  مفيدة،  جيو�شيا�شية 
االقت�شادية  ال�شيا�شات  اآثار 
االأهداف  على  االأخرى  للدول 
املتحدة  للواليات  اجليو�شيا�شية 
ال�شيا�شات  وتت�شمن  االأمريكية«. 
�شبيل  على  اجليو-اقت�شادية 
التجارية،  ال�شيا�شة  املثال: 
اال�شتثمار، العقوبات االقت�شادية، 
النقدية،  ال�شيا�شة  امل�شاعدات، 

�شيا�شات الطاقة.

ال�سيا�سات اجليو-
ا: اقت�سادية تاريخًيّ

ال�شيا�شات  بتحليل  الكتاب  يبداأ 
ال�شيا�شة  يف  اجليو-اقت�شادية 
منظور  من  االأمريكية  اخلارجية 
تاريخي، حيث يوؤكد تراجع اعتماد 
ال�شيا�شة اخلارجية على ال�شيا�شات 
التاريخ  مر  على  اجليو-اقت�شادية 
انتهاء  بعد  وخا�شة  االأمريكي، 
احلرب الباردة التي اأ�شبحت نقطة 
ال�شيا�شات  ا�شتخدام  عن  حتول 
يف  والرتكيز  اجليو-اقت�شادية، 
يف  الع�شكري  البعد  على  املقابل 
حتقيق اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية 

االأمريكية. 
الواليات  اعتماد  تاريخ  وعن 
اجليو- ال�شيا�شات  على  املتحدة 
امل�شلحة  لتحقيق  اقت�شادية 

اإىل  املوؤلفان  اأ�شار  االأمريكية، 
عام  املائتي  مدار  على  اأنه 
�شناع  اعتمد  عمرها  من  االأوىل 
على  بانتظام  االأمريكي  القرار 
لتحقيق  االقت�شادية  الو�شائل 
في�شري  اال�شرتاتيجية.  امل�شالح 
املوؤ�ش�شني  االآباء  اأن  اإىل  الكتاب 
ا�شتخدموا  املتحدة  للواليات 
لتعزيز  االقت�شادية  االأدوات 
ال�شنوات  ويف  بالدهم.  وحدة 
اأيقنوا  االأمريكية،  للثورة  التالية 
اأن  ال ميكن  املتحدة  الواليات  اأن 
اإال  احلقيقي  اال�شتقالل  حتقق 
لعدم  ذاتًيّا،  مكتفية  اأ�شبحت  اإذا 
ملواجهة  اأخرى  و�شائل  حيازتهم 
اال�شتعمارية،  االأوروبية  القوى 
االقت�شادية  الو�شيلة  اأن  راأوا  ولذا 
حلماية  الوحيدة  الو�شيلة  هي 

بلدهم النا�شئ.
تاريخ  لعر�س  وا�شتمراًرا 
لل�شيا�شات  االأمريكي  اال�شتخدام 
املوؤلفان  اأ�شار  اجليو-اقت�شادية، 
العاملية  بداية احلرب  اأنه مع  اإىل 
املتحدة  الواليات  االأوىل مت�شكت 
عندما  ولكنها  جتارًيّا،  باحلياد 
تبنت   1917 عام  احلرب  دخلت 
وا�شنطن وحلفاوؤها ح�شاًرا غذائًيّا 
جميع  حظرت  ثم  اأملانيا،  على 
ال�شادرات اإىل الدول االإ�شكندنافية 

وهولندا حتى يلتزموا احلياد. 
كما اعتمد الرئي�س االأ�شبق ال�شابق 
االأدوات  على  ويل�شون«  »وودرو 
اإنهاء  اأجل  من  اجليو-اقت�شادية 
احلرب وتاأمني ال�شالم؛ حيث اأقنع 
حل  اأف�شل  باأن  االأمم«  »ع�شبة 
للدول  االقت�شادية  املقاطعة  هو 
تاأكيده  اإىل  باالإ�شافة  املعتدية، 
ال�شتخدام  احلاجة  على  كذلك 
اأن  الكتاب  وي�شيف  القوة. 
الواليات املتحدة �شعت اإىل زيادة 
فبني  اخلارج،  يف  ا�شتثماراتها 
عامي 1934-1945 وّقعت وا�شنطن 
مع  التجاري  للتبادل  اتفاقية   29
الالتينية.  اأمريكا  بلدان  خمتلف 
وا�شنطن  حاولت  اآ�شيا،  ويف 
تقوي�س �شعود  اقت�شادية  بو�شائل 

اليابان. 

تراجع االهتمام 
بال�سيا�سات اجليو-

اقت�سادية:

االهتمام  لرتاجع  املوؤلفان  يوؤرخ 
اجليو- بال�شيا�شات  االأمريكي 
اقت�شادية مع بداية احلرب الباردة 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  بني 
فخالل  ال�شابق،  ال�شوفيتي 
قامت  الباردة  احلرب  مرحلة 

االحتواء  االأمريكية على  ال�شيا�شة 
ال  ال�شوفيتية،  للقوة  الع�شكري 
القرار  �شناع  نظر  مع  �شيما 
االأمريكيني اإىل االقت�شاد على اأنه 
م�شالح  حلماية  كافية  غري  و�شيلة 
اأنه  وي�شيفان  اخلارجية.  الدولة 
االأمريكي  االنفراج  مرحلة  خالل 
راأت  ال�شوفيتي  االحتاد  مع 
عملية  هي  االنفراج  اأن  وا�شنطن 
وذات  كبري،  حد  اإىل  جيو�شيا�شية 

ا. م�شمون اقت�شادي �شئيل جًدّ
اإدارة  فن  اأن  الكتاب  ويوؤكد 
لدى  مفقوًدا  فًنّا  اأ�شبح  االقت�شاد 
بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وهذه  ال�شوفيتي،  االحتاد  انهيار 
خ�شومها؛  بها  رحب  اخلطوة 
ورو�شيا  ال�شني  ا�شتخدمت  حيث 
اجليو- االأدوات  االأول  املقام  يف 
نفوذ  تقوي�س  اأجل  من  اقت�شادية 
تراجع  اأ�شعف  كما  وا�شنطن، 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ال�شيا�شات  على  االعتماد  عن 
يف  حلفائها  ثقة  اجليو-اقت�شادية 
على  ال�شني  و�شجع  واأوروبا،  اآ�شيا 
كما  اجلوار،  دول  على  ال�شغط 
يف  ال�شيني  للنفوذ  العنان  اأطلق 
كما  الالتينية،  واأمريكا  اإفريقيا 
جمدًدا  بال�شيطرة  لرو�شيا  �شمح 
ال�شابق،  ال�شوفيتي  الف�شاء  على 
وقلل من النفوذ االأمريكي يف عدد 

من العوا�شم العربية ال�شديقة.
ويرى املوؤلفان اأن اأحداث احلادي 
ع�رش من �شبتمرب 2001 دفعت اإىل 
الع�شكرية  للقوة  الغلبة  تكون  اأن 
االأمريكية،  ال�شيا�شة اخلارجية  يف 
الرئي�س  اإدارة  اأن  الرغم من  فعلى 
احلد  حاولت  بو�س«  دبليو  »جورج 
من متويل االإرهاب، اإال اأن احلرب 
القوات  خا�شتها  االإرهاب  على 
املقاتلة،  والطائرات  الربية، 
ويوؤكدان  طيار.  بدون  والطائرات 
بتكاليف  تاأتي  النتائج  هذه  اأن 
االأمريكي  الداخل  على  باهظة 
حيث  االأمريكية؛  امل�شلحة  وعلى 
تلك  الوقت-  مرور  -مع  ترتاكم 
التكاليف مع و�شع دويل غري مواٍت 
ال�شعوبة  من  وا�شنطن  فيه  جتد 
يوؤكد  ثم  ومن  ت�شحيحه.  مبكان 
الواليات  ا�شتعادة  �رشورة  الكتاب 
املتحدة االأمريكية دورها اجليو-
اقت�شادي الذي حقق لها مكا�شب 

كثرية يف املا�شي.

ال�سيا�سات »اجليو-
اقت�سادية للمناف�سني:

كيف  حتليل  يف  املوؤلفان  يف�شل 
املتحدة  الواليات  مناف�شي  اأن 

يوظفون االأدوات اجليو-اقت�شادية 
�شيا�شاتهم  اأجندة  �شالح  يف 
بكني  تتفق  حيث  اخلارجية؛ 
املكافاأة  مبداأ  على  ومو�شكو 
اأي  فتواجه  االقت�شادي،  والعقاب 
بعقوبات  م�شاحلهما  تقاوم  دولة 
ال�شاأن يطرح  اقت�شادية. ويف هذا 
لنجاح  عديدة  اأمثلة  املوؤلفان 
ال�شيا�شات  ا�شتخدام  يف  الدولتني 
لتحقيق  »اجليو-اقت�شادية« 
ال�شني  عالقة  ومنها  م�شاحلهما، 
الكتاب  يطرح  حيث  بتايوان، 
للجنة  ال�شيا�شي  املكتب  اأن  كيف 
ال�شيوعي  للحزب  املركزية 
بفر�س جتارية  تايوان  اأغدق على 
بالت�شويات  تقبل  لكي  مربحة 
اال�شتقالل.  عن  بعيًدا  ال�شيا�شية 
قوتها  اأن  ال�شني  اعتقدت  فقد 
�شتزيد  تايوان  على  ال�شيا�شية 
جنبًا اإىل جنب عندما تزيد قوتها 
االقت�شادية. ومن وجهة نظر بكني، 
فاإنه كلما زاد االعتماد االقت�شادي 
قل  كلما  البلدين،  بني  املتبادل 
لال�شتقالل.  تايوان  طلب  احتمال 
باك�شتان،  يف  ال�شني  ت�شتثمر  كما 
�شنع  يف  مهارة  االأكرث  اأنها  وتعلم 
النفوذ  وميثل  لوا�شنطن.  م�شاكل 
اأباد  اإ�شالم  على  لل�شني  الكبري 
�شيني  لنفوذ  مبا�رش  غري  م�شدًرا 

يف مواجهة وا�شنطن.
يوازن  كيف  املوؤلفان  واأو�شح 
الرئي�س الرو�شي »فالدميري بوتني« 
من  الرو�شية  القوة  ا�شتخدام  بني 
خالل االإغراءات مثل التكنولوجيا 
النووية الرو�شية وبني املمار�شات 
اجليو-اقت�شادية، ويريان اأن رو�شيا 
وال�شني لي�شتا الدولتني الوحيدتني 
اللتني ت�شتخدمان االأدوات اجليو-
يف  االأخطر  ولكنهما  اقت�شادية، 

هذا ال�شاأن.

ن�سائح لالإدارة اجلديدة

جديدة  اأمريكية  اإدارة  قدوم  مع 
من  الع�رشين  يف  القيادة  �شتتوىل 
املوؤلفان  يوؤكد  القادم،  يناير 
اجليو- ال�شيا�شات  عودة  �رشورة 
مداخل  اأحد  لتكون  اقت�شادية 
يف  االأمريكية  االأمة  �شئون  اإدارة 
وقت تواجه فيه الواليات املتحدة 
واالإخفاقات  االأزمات  من  العديد 
اال�شرتاتيجيني  وحاجة  خارجًيّا، 
جديدة  اأدوات  يف  التفكري  اإىل 

الإدارة الدولة.
التاريخ  قراءة  اأن  ويوؤكدان 
نظرة  �شك  بال  توفر  االأمريكي 
ال�شحيح  الدور  حول  ثاقبة 
لل�شيا�شات اجليو-اقت�شادية. ولكن 
مع تغري العامل ي�شعب على �شناع 

القرار ا�شتخدام االأدوات القدمية. 
ولذا عليهم االعتماد على االأدوات 
اجليو-اقت�شادية اجلديدة، خا�شة 
مع  �شيما  ال  الطاقة،  �شيا�شات 
النفط  من  االأمريكية  الطفرة 
ال�شخري الذي اأعاد ت�شكيل الواقع 

اجليو�شيا�شي عرب العامل.
ولكن قبل اختيار الواليات املتحدة 
االأمريكية لثقلها االقت�شادي، على 
وا�شنطن اأن تقرر كيف يكون ذلك 
املوؤلفان  يرى  حيث  لها،  منا�شبًا 
الأن  �شهلة،  لي�شت  املهمة  تلك  اأن 
اجليو- املقاربات  من  العديد 
مع  للمفا�شلة  تخ�شع  اقت�شادية 
التي  اجليو-�شيا�شية  املقاربات 
يعطيها �شناع القرار الوزن االأكرب 

عند �شياغة ال�شيا�شات. 
االأمريكية  االإدارة  ويدعوان 
العمل  �رشورة  اإىل  اجلديدة 
اال�شرتاتيجيات  الإدماج  الدوؤوب 
�شيا�شاتها  يف  اجليو-اقت�شادية 
اخلارجية. وكحد اأدنى، �شيتطلب 
ذلك من القادة االأمريكيني ال�رشح 
وحلفاء  العام  للراأي  بالتف�شيل 
اخلارج  يف  املتحدة  الواليات 
اإ�شرتاتيجيتها  عنا�رش  ماهية 
وعندما  اجليو-اقت�شادية. 
يجتمع الدبلوما�شيون االأمريكيون 
ينبغي  االأجانب،  نظرائهم  مع 
ل�شياغة  وقت  تكري�س  عليهم 
الدور  حول  م�شرتك  تفاهم 
يف  االقت�شادية  للقوة  املنا�شب 
و�شيحتاج  الكربى،  االإ�شرتاتيجية 
باالإكراه  التلويح  اإىل  القادة 
اجليو-اقت�شادي  والعقاب 
ال�شيا�شات  ،واأخرًيا على �شانعي 

من  هامة  اأ�شئلة  مع  التعامل 
املوارد  تخ�شي�س  كيفية  قبيل: 
اخلارجية،  ال�شيا�شة  جمال  يف 
الع�شكري  االإنفاق  حجم  وكذلك 
اأحداث  بعد  املتزايد  االأمريكي 
احلادي ع�رش من �شبتمرب. وعلى 
اأن  املوؤلفني  روؤية  من  الرغم 
حيوية،  تزال  ال  الع�شكرية  القوة 
الكوجنر�س  يدعوان  اأنهما  اإال 
وزارة  موارد  بع�س  حتويل  اإىل 
)البنتاغون(  االأمريكية  الدفاع 
جتاه تطبيق االأدوات االقت�شادية 
لتعزيز امل�شالح الوطنية للواليات 
املتحدة االأمريكية، وامل�شاعدات 
اخلارجية، وت�شجيع اال�شتثمار يف 

اخلارج. 
حتتاج  التحوالت،  تلك  والإجناز 
ت�شتعيد  اأن  املتحدة  الواليات 
جيو-اقت�شادي  كممثل  مكانتها 
العاملية،  ال�شاحة  على  قوي 
على  القدرة  لك�شب  وحتتاج 
االقت�شادي  االإكراه  مواجهة 
متار�شه  الذي  املتنامي 
يف  اال�شتبدادية  احلكومات 
جريانهم  �شد  واأوروبا  اآ�شيا 
وخارجهما. و�شيتطلب تبني ذلك 
اعتماد  كيفية  حتوال جوهرًيّا يف 
وا�شنطن �شيا�شة التحول الفكري 
عن  فقط  تاأتي  اأن  ميكن  التي 
الرئا�شية  القيادة  تاأييد  طريق 
االإدارة  كانت  واأًيّا  والكونغر�س. 
عليها  فاإن  القادمة،  االأمريكية 
واالأدوات  بال�شيا�شات  االهتمام 
اإحدى  لتكون  اجليو-اقت�شادية 
اأولويات االإ�شرتاتيجية االأمريكية 

الكربى.
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 الك�صف عن بروتني ي�صبب 
�صرطان الدم

ذكر موقع رابطة العلوم املتقدمة الأمريكية، اأن فريقا من الباحثني 
يف جامعة بو�سطن، اكت�سفوا اأن اأحد الربوتينات يت�سبب بتكاثر وحتّول 
فريو�س تي- اللمفاوي الب�رسي الذي ي�سبب ال�رسطان. ودر�س العلماء 

عينات من اأن�سجة مر�سى يعانون من هذا النوع من ال�رسطان واكت�سفوا 
 Ubiquitin-fusion(UFD1 وجود زيادة ملحوظة يف م�ستوى بروتني

degradation(. وقام الباحثون بتقلي�س م�سطنع لن�ساط وفعالية 
اجلينات امل�سوؤولة عن تخليق الربوتني املذكور وجنم عن ذلك خف�س  
الأن�سجة ال�سليمة. وذكر املوقع، اأن الفريو�س معروف بت�سببه يف اأحد 

اأنواع ال�رسطان اخلطرية وهو اأول فريو�س قهقري، ي�سيب الب�رس ومتكن 
العلماء من عزله وفرزه.

 التخلي عن تناول اللحوم 
مينع ثلث الوفيات املبكرة

اأعلن علماء جامعة هارفرد عن اإمكانية منع ثلث الوفيات املبكرة التي 
حتدث يف العامل، اإذا تخلى الب�رس عن اللحوم التي يتناولونها.

واأكد علماء جامعة هارفرد اأنه يف الوليات املتحدة فقط، باإمكان 
التغذية النباتية منع حدوث مليون حالة وفاة مبكرة. ومعظم النا�س ل 

يقيمون فائدة احلميات النباتية، مع اأن العلماء اأثبتوا �سابقا اأن التغذية 
النباتية تقل�س كثريا خطر الأمرا�س املزمنة، لأنها ل حتتوي على زيوت 
م�سبعة وكولي�سرتول، وهي مواد ت�سبب اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

كما اأن احلمية النباتية حتتوي على ن�سب عالية من العنا�رس الواقية 
من الأمرا�س مبا فيها فيتامينات C وE والألياف وحم�س الفوليك 

والبوتا�سيوم واملغني�سيوم ومركبات كيميائية مفيدة اأخرى.

ت�صعون يف املئة من الب�صر 
يتن�صقون هواء ملوثا

اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية، اليوم حتذيرا، من اأن اأكرث من 90 يف 
املئة من �سكان العامل، يتن�سقون هواء ملوثا، معلنة اأن التلوث م�سوؤول عن 

�سبعة ماليني حالة وفاة �سنويا. وقالت املنظمة، يف بيان، »يف ال�سنوات 
ال�ست الأخرية بقيت م�ستويات التلوث يف الهواء الطلق مرتفعة وم�ستقرة 
ن�سبيا مع تراجعها يف بع�س مناطق اأوروبا واأمريكا«،واأو�سحت املنظمة 

الأممية، اأن »9 اأ�سخا�س من كل 10 يف العامل يتن�سقون هواء يحوي 
م�ستويات عالية من امللوثات«، وهو الرقم نف�سه الذي ظهر يف التقرير 

الأخري ملنظمة ال�سحة العاملية قبل �سنتني. وتعتمد اإح�سائيات املنظمة 
على نوعية الهواء امل�سجلة يف اأكرث من 4300 مدينة يف 108 بلدان اأي 

اأكرث باألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخري.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�سعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�س اجللدية ك�سف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�سيتو، اأ�ستاذ الأمرا�س اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء املالب�س اجلديدة دون غ�سلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�سابة بالفطريات واأو�سح بيل�سيتو، 

اأن الثياب التي ن�سرتيها من املتجر معر�سة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �سخ�س اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�سابق، وميكن اأن يكون م�سابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�س 
اجللدية، ليند�سي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�سل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�ست�سيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�سحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�ستمرت 6 �ساعات.
ومل ي�ستبعد جراح الأع�ساب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�س املري�س 
وكان الورم يف مخ املري�س �سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �سنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�سعبة وب�سبب املر�س اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ما الفرق بني البي�س البني والأبي�س؟
يعترب بي�س الدجاج غذاء منوذجيا 
لالإن�سان، لأنه يحتوي على بروتني 
�سهل اله�سم وفيتامينات خمتلفة 
يحتاجها  كيميائية  وعنا�رس 
البي�س  نختار  ولكن كيف  اجل�سم 
الذي يجلب للج�سم اأق�سى فائدة 
ممكنة من دون اأ�رسار؟ لقد تعود 
على  البي�س  على متييز  الإن�سان 
يوؤكد  فالبع�س  اللون.  اأ�سا�س 
من  فائدة  اأكرث  البني  البي�س  اأن 
البع�س  يوؤكد  حني  يف  الأبي�س، 
اخلرباء  اأما  ذلك.  عك�س  الآخر 
البي�س  ق�رسة  لون  اإن  فيقولون 

يعتمد على نوع الدجاج.
فمثال، يعطينا الدجاج ذو الري�س 
بي�سا  اللون  فاحت  اأو  الأبي�س 
اأنواع  بقية  تنتج  حني  يف  اأبي�س، 
بنيا  بي�سا  ملون  بري�س  الدجاج 
بدرجات متفاوتة، اأما لون �سفار 

تاأكله  ما  على  فيعتمد  البي�س 
غذاوؤها  احتوى  فاإذا  الدجاجة، 
الكاروتني،  من  عالية  ن�سبة  على 
فاإن �سفار البي�س يكون قريبا من 

اللون الربتقايل.
ال�سوق،  من  البي�س  �رساء  وعند 
النتباه  �سيء  كل  قبل  يجب 
وال�سالحية  الإنتاج  تاريخ  اإىل 
الت�سققات  لأن  الق�رسة،  و�سالمة 
ما  للبكترييا،  مدخال  ت�سكل 
تاريخ  قبل  تلفها  اإىل  يوؤدي 
يجب  كما  �سالحيتها.  انتهاء 
بعيدا  الثالجة  يف  البي�س  حفظ 
ويف�سل  الأخرى،  املواد  عن 
للتخل�س  ال�ستخدام،  قبل  غ�سله 
مثل  املجهرية  الأحياء  من 
احلافظة  واملواد  ال�ساملونيال 
الق�رسة  �سطح  على  املوجودة 

اخلارجي.

فوائد غري متوقعة لرقائق البطاطا

ما عالقة معجون الأ�صنان مبر�س ال�صكري من النوع الثاين؟

الربيطانيون  التغذية  اأخ�سائيو  قدم 
قائمة بالأغذية التي ت�ساعد الإن�سان 
ون�رست  بالراحة  الإح�سا�س  على 
اخلرباء  قائمة  ميل  ديلي  �سحيفة 
ت�سمنت  والتي  ال�سحي،  للطعام 
واخل�رسوات  امل�سوية  الأ�سماك 
وال�سلطات، ورقائق البطاطا املحمرة 
وال�سوكولتة، التي منعها الأخ�سائيون 

ملر�ساهم لفرتة طويلة.
الأطعمة  اإىل  الأخ�سائيون  ونوه 
ا�ستهالكها  من  التقليل  يجب  التي 
مثل  املعاجلة  فائقة  كالأغذية 
وال�سمن  واخلبز  والنقانق  البيتزا 
مواد  على  لحتوائها  واملعلبات، 
ومع  �سالحيتها  مدة  تطيل  حافظة 
وفقا  املعلبة،  اخل�رسوات  فاإن  ذلك 
اأكرث  من  هي  الربيطانيني،  للعلماء 
لأنها  لل�سحة،  فائدة  املنتجات 
لأي  تعري�سها  دون  وخزنت  ختمت 

املنتجات  لقائمة  واأ�سيف  ت�سنيع. 
امل�سوي  ال�سمك  املفيدة  الغذائية 
وبع�س اأنواع ال�سل�سات وخبز النخالة 
وكذلك  اخلمرية  من  اخلايل  واخلبز 
املواد  قائمة  وت�سمنت  ال�سوكولتة. 
العادة،  غري  على  املفيدة،  الغذائية 
تباع يف  التي  املعلبة  البطاطا  رقائق 
خمتلف املتاجر، لأنها متد الإن�سان 
احلرارية  ال�سعرات  من  بحاجته 
اليومية. لكن اخلرباء ين�سحون بعدم 
بالدهون  لغناها  تناولها  يف  الإفراط 
اإخراجها  ي�سعب  التي  والأمالح 
الب�سكويت  ويبقى  اجل�سم.  من 
بف�سل  لل�سحة  الأف�سل  وال�سوكولتة 
بيتا  من  كبرية  كمية  على  احتوائهما 
اجل�سم،  ملناعة  املفيد  غلوكان 
الكولي�سرتول  يتحكم مب�ستوى  والذي 
املناعي  اجلهاز  وين�سط  الدم،  يف 

اأثناء املر�س. 

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن مادة كيميائية �سائعة حتول املواد 
الغذائية والأدوية ومعجون الأ�سنان والورق اإىل اللون الأبي�س، ميكن اأن 

ت�سبب م�ساعفات خطرية ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين.
وي�ستخدم ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف املواد الغذائية 
وم�ستح�رسات التجميل خل�سائ�سه البي�ساء، ولكن العلماء وجدوا اأنه 

ي�سكل بلورات يف البنكريا�س لدى مر�سى ال�سكري.
ويحتوي اجل�سم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رس 

املعدنية مثل ال�سوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد واملغني�سيوم، 
وكذلك كميات اأقل من العنا�رس املعدنية الأخرى مثل الكوبالت اأو 

املوليبدينوم ولكن لي�س من التيتانيوم.
وت�سري الدرا�سة التي اأجرتها جامعة تك�سا�س اإىل اأن الأ�سخا�س الذين 

ل يعانون من مر�س ال�سكري ل ميلكون هذه املادة الكيميائية يف 
اجل�سم، وهو ما ي�سري اإىل وجود �سلة بني احلالة والأ�سياء امل�ستخدمة 

يوميا وبداأ ا�ستخدام ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف منت�سف 
القرن الع�رسين ليحل مكان ال�سبغات ال�سامة القائمة على الر�سا�س يف 

الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�ستيك.
ويقول العلماء منذ �ستينيات القرن املا�سي، اإن اأربعة ماليني طن 

من هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام، ومنذ ال�سبعينيات، ت�ساعفت 
حالت ال�سكري من النوع الثاين مبعدل 4 مرات.

وقال اأحد اخلرباء، اإن »ا�ستخدام ال�سبغة البي�ساء، ميكن اأن ي�سكل 
عامال يف انت�سار مر�س ال�سكري من النوع الثاين«وي�ستخدم هذا 

املعدن لإ�سافة ال�سبغة اإىل العنا�رس ال�سائعة يف جميع اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك معجون الأ�سنان والبال�ستيك واملاكياج والورق والطالء 

واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�سا�س اإن جزيئات هذه املادة ت�سكل بلورات 
يف البنكريا�س، لدى امل�سابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ولكن لي�س 

لدى اأولئك الذين ل يعانون من املر�س.

ويقرتح العلماء اأن اجل�سيمات قد ت�رس بالبنكريا�س عن طريق اإثارة 
ا�ستجابة مناعية من خاليا الدم البي�ساء، ما ي�سبب اللتهاب ويقتل 

اخلاليا ال�سليمة يف الع�سو.
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من اأعظم اأبواب اخلري
كفالة اليتيم من اأعظم اأبواب اخلري التي حثت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية 
قال اهلل تعاىل: ) يَ�ْساأَلُونََك َماَذا يُنِْفُقوَن ُقْل َما اأَنَْفْقتُْم ِمْن َخرْيٍ َفِللَْواِلَديِْن 
 َ ِبيِل َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخرْيٍ َفاإَِنهّ اهلَلهّ َواْلأَْقَرِبنَي َوالْيَتَاَمى َواْلَ�َساِكنِي َوابِْن ال�َسهّ

ِبِه َعِليٌم ( �سورة البقرة الآية 215 .
ُكوا ِبِه �َسيًْئا َوِبالَْواِلَديِْن اإِْح�َساًنا َوِبِذي  َ َوَل تُ�رْشِ وقال تعاىل : ) َواْعبُُدوا اهلَلهّ
اِحِب  نُِب َوال�سَهّ اِر اْلُ اِر ِذي الُْقْربَى َواْلَ الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َواْلَ�َساِكنِي َواْلَ

تَاًل  َ َل يُِحُبهّ َمْن َكاَن ُمْ انُُكْم اإَِنهّ اهلَلهّ ِبيِل َوَما َملََكْت اأَْيَ نِْب َوابِْن ال�َسهّ ِباْلَ
َفُخوًرا( �سورة الن�ساء الآية 36 .

ووردت اأحاديث كثرية يف ف�سل كفالة اليتيم والإح�سان اإليه منها : عن 
�سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم : 

) اأنا وكافل اليتيم يف النة هكذا واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفرج بينهما 
( رواه البخاري قال احلافظ ابن حجر يف �رشح احلديث: ]قال ابن بطال 
: حق على من �سمع هذا احلديث اأن يعمل به ليكون رفيق النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم يف النة ول منزلة
يف الآخرة اأف�سل من ذلك[، ثم قال احلافظ ابن حجر: وفيه اإ�سارة 

اإىل اأن بني درجة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وكافل اليتيم قدر تفاوت ما 
بني ال�سبابة والو�سطى وهو نظري احلديث الآخر : ) بعثت اأناوال�ساعة 

كهاتني ( احلديث [.

 حديث العارفني
 ، الن�سيحة  �ساأله  و  باهلل  العارفني  باأحد  رجل  التقى 

فقال له عليك بخم�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
 : .قلت  : بل خم�س  .فقال  : هذه واحدة  . فقلت  اهلل 
كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و الثانية �رشح ، و الثالثة 
طرح ، و الرابعة امتحان و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و 

منح .
فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !

ما�سممت   ، الباب  لك  فتح  اأن  لول   : الأوىل   : فقال 
رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..

و الثانية : لول اأن �رشح �سدرك بالو�سال ، مادام لك 
الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك الأ�سغال 
اأن  لول   : الرابعة  و المال..و  الهيام  ، ما ذقت طعم 
جرحك و امتحنك بذكر زلتك ، لدخل لك ال�سيطان 

ِفيت من اآفاتك.. من باب العجب بوارداتك ، و لا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك اأبواباً من 
اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!فقال يل : لتتعجب 
يف  الذاكرين  من  ماُكتبَت   ، باخلم�س  حتظ  مل  فاإن 

الرم�س...اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

يف  احل�ضاري  الرقي  دور 
للإن�ضان  املال  حق  حفظ 

ولو كافرا
يف حق مال ال�سلم ورد قوله �سلى اهلل عليه و �سلم»كل 
ال�سلم على ال�سلم حرام دمه وماله وعر�سه« م�سند 
ُم�ْسِلٍم  امرٍئ  َحَقهّ  اْقتََطَع  »َمِن   : وقال  احمد.   الإمام 
نَهَّة”  اْلَ َعلَيِْه  َم  َوَحَرهّ النَهّاَر،  لَُه  اهلل  اأَْوَجَب  َفَقْد  ِبيَِميِنِه، 
ِ؟ َقاَل:  َفَقاَل لَُه َرُجٌل: َواإِْن َكاَن �َسيْئا يَ�ِسرياً، يَا َر�ُسوَل اهللهّ

َراٍك«. )رواه م�سلم(. يبا ِمْن اأَ “َواإِْن َق�سِ
اأُخذ  الذي  الال  اأن  ورد  ال�سلم   غري  مال  حق  ويف 
اأو غدرا حمرم ،)كما جاء يف ق�سة  الكفار �رشقة  من 
الغرية بن �سعبة( كان قد �سحب قوماً يف الاهلية، 
اأموالهم ، ثم جاء فاأ�سلم، فقال النبي :  فقتلهم واأخذ 
�سيء«  منه يف  فل�سُت  الال  واأما  اأقبُل،  الإ�سالم  »اأما 
رواه  البخاري ويف رواية اأبي داود: »اأما الإ�سالم فقد 
قبلنا، واأما الال فاإنه مال غدٍر ل حاجة لنا فيه«. وقد 
بحفظ  �سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  الكرمي  الر�سول  اأو�سي 
حقوق غري ال�سلم خا�سة العاهد والذمي فقال : »األ 
اأو كلفه فوق طاقته  اأو انتق�س حقه  من ظلم معاهدا 
يوم  فاأنا حجيجه  نف�س  بغري طيب  �سيئا  منه  اأخذ  اأو 

القيامة« )�سحيح �سنن اأبي داود 2626(.

ف�ضائل ال�ضلة على النبي
لل�سالة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ما  بع�س  ذلك  نذكر من  ف�سل عظيم.. 
النبوية  ثبت بالقراآن الكرمي والأحاديث 

ال�رشيفة:
النبي  على  ي�سلي  حني  العبد  اأن  اأول: 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوافق يف ذلك رب 
العزة �سبحانه وتعاىل الذي ي�سلي على 
اليقني  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اهلل  ف�سالة  متلفتان؛  ال�سالتني  اأن 
ثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  على 
وت�رشيف، اأما �سالتنا فهي دعاء و�سوؤال 

اإىل اهلل تعاىل اأن يعلي قدر نبينا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم ويعظم من �ساأنه.

الكرام  الالئكة  بخلق  التخلق  ثانيا: 
الذين ي�سلون على ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.
يف  الوارد  الإلهي  الأمر  اتباع  ثالثا: 
اإمام  على  وال�سالم  بال�سالة  القراآن 

التقني �سلى اهلل عليه و�سلم.
ر�سول  على  �سلى  من  يح�سل  رابعا: 
واحدة  مرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
تعاىل  اهلل  اأن  وهو  عظيم،  ف�سل  على 

ع�رش  يعطيه  باأن  العبد  هذا  على  ينعم 
اأ�سعاف ما فعل، مع اختالف عظيم األ 
اأن ذكر اهلل لعبده اأعظم واأجل من  وهو 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  العبد  ذكر 
والدليل على ذلك قول ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: “من �سلى علي واحدة 
بل ورد عن   . �سلى اهلل عليه ع�رشا” 1 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قوله: “من 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  �سلى 
واحدة �سلى اهلل عليه ومالئكته �سبعني 

مرة” 2 .

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�س ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها يينا و�سمال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني لولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�ساجدا ... فلما اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى الطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 

فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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�أثناء   SUV هيوند�ي  ظهرت 
�ل�صيفية  �الختبار�ت  �إجر�ءها 
ب�صحر�ء  �ملوت  و�دي  يف 
�أية  هنالك  لي�صت  كاليفورنيا 
�ل�صيارة  عن  ر�صمية  معلومات 
�أول ر�صد جت�ص�صي  حيث هذ� 
فاإنها  لنا  يبدو  مما  لكن  لها، 

�أ�صغر من كيا �صول �لتي تقف 
جو�نبها  �أن  كما  بجانبها، 
اكي كيا �صتونيك،  وخلفيتها تحُ
�الأمامية  و�جهتها  �أن  حني  يف 
لكنها  كونا،  من  م�صتوحاة 

�أ�صغر منهما باحلجم �أي�صا.
وبالفعل، ك�صفت �أحد �مل�صادر 

 SUV هيوند�ي  باأن  �ملطلعة 
كيا  على  ت�صتند  �ملر�صودة 
كونا،  وهيوند�ي  �صتونيك 
�أك�صنت  بديلة  �صتكون  وهي 
وهذ�  �ملتحدة..  بالواليات 
�تخاذه  �ل�رشكة  قررت  قر�ر 
بعد �لرت�جع �مل�صتمر مببيعات 

�ل�صيد�ن و�لهات�صباك، و�الإقبال 
 SUV �صيار�ت  �ملتز�يد على 

وكرو�س �أوفر.
بغ�س �لنظر عن �ال�صم �لنهائي 
لل�صيارة، فاإن هيوند�ي غالبا ما 
خالل  عنها  �ل�صتار  �صتك�صف 

�لعام �ملقبل كموديل 2020.

5 �سيارات اقت�سادية تغزو 
اأ�سواق العامل

 اجلي�ش االأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ن�رش خرب�ء �ل�صيار�ت موؤخر� 
قائمة مبركبات تتميز بقدر عال 

من �لعملية و�القت�صادية يف 
��صتهالك �لوقود.

:Toyota Yaris -

 "Yaris" بد�أت تويوتا يف �إنتاج
منذ �لعام 1999، و�كت�صبت هذه 

�ل�صيار�ت �صعبية و��صعة يف 
خمتلف بلد�ن �لعامل ب�صبب �أد�ئها 

�ملميز، وقلة ��صتهالكها للوقود.

 Hyundai -
:Elantra

حققت هذه �ل�صيارة مبيعات كبرية 
يف �ل�صنو�ت �الأخرية، و�أ�صبحت 

و�حدة من �أهم �صيار�ت �لفئة 
�ملتو�صطة.

:Honda Fit -

عرفت هذه �ل�صيارة مبحركها 
�ملميز و�القت�صادي ب�صعة 1.5 

لرت، و�لذي ي�صتهلك 5 لرت�ت فقط 
من �لوقود لكل 100 كلم.

:Toyota Camry -

تتل هذه �ل�صيارة �ملر�تب 
�الأوىل يف �ملبيعات �لعاملية يف 
�ل�صنو�ت �الأخرية، ملا تتميز به 

من قدر عال من كفاءة �الأد�ء 
و�لر�حة و�ل�صعر �ملناف�س.

 Mitsubishi -
:Mirage

تعرف يف �الأ�صو�ق �لعاملية با�صم 
"Mitsubishi Colt"، وتعترب 
من �أكرث �ل�صيار�ت �ل�صغرية قوة 
وعملية وتر�صيد� يف ��صتهالك 

�لوقود.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�صالح  �ل�صيار�ت  ت�صتخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�س 
وز�رة  بد�أت  �لع�صكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �الأمريكية  �لدفاع 
�ل�صيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�صولها الأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�صتكون 
تردد�ت  ي�صتخدم  خا�س  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�صار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�صيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�صيار�ت، �صيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�صال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�صيار�ت، ما �صيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�صاهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�صختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �صغري ميتد 
بو�صع  ي�صمح  ما  مرت،  خلم�صني 
�جلهاز يف �صندوق �صيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �صابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�صخة  هدف  و�صيكون 
�الأماكن  يف  �الأجهزة  و�صع  هو 
�لعامة �ملتعر�صة خلطر �لهجمات 

�الإرهابية لده�س �ملدنيني.
وقد ت�صبب هجوم �إرهابي ب�صيارة 
يف تورونتو بكند� �الأ�صبوع �ملا�صي 
و�إ�صابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�صا و�أملانيا وغريهما.

اأودي تطرح "Q3" اجلديدة

�سياراتها اأحدث  "jeep" تطلق 

S-Class الند روفر رود روفر قادمة ملناف�سة مر�سيد�ش

ن�رشت �رشكة �أودي مقطع فيديو 
تروجيا ل�صيارة "Q3" �لكرو�س 

�أوفر �جلديدة، �ملنتظر طرحها 
يف �الأ�صو�ق قريبا ومن �ملفرت�س 

�أن تطرح هذه �ل�صيارة بهيكل 

�أكرب بقليل من "Q3" �حلالية، مع 
تعديالت �صتطال �لو�جهة �الأمامية 

و�مل�صابيح �لتي �صتبدو �أكرث 
ع�رشية بت�صميمها �جلديد.

كما �صتظهر هذه �ل�صيارة بعدة 

 "MQB" ن�صخ، مبنية على من�صة
ومزودة مبحركات بنزين توربينية 

ب�صعة 3.0 و3.5 و4.0 لرت�ت، 
وعلب �رشعة �أوتوماتيكية بـ8 

مر�حل، �أما �لن�صخة �لريا�صية من 

هذه �ملركبة فمن �ملفرت�س �أن 
تاأتي مبحرك هجني وبطاريات 
تكفيها لقطع 150 كلم بال�صحنة 

�لو�حدة، وخز�ن وقود يكفيها لقطع 
م�صافة 400 كلم.

�رشبت �رشكة "jeep" �الأمريكية 
 "Renegade" معلومات عن �صيارة

�ملعدلة �لتي �صتظهر يف �الأ�صو�ق 
قريبا ومتيزت هذه �ل�صيارة عن 

 "Renegade" صابقاتها من �صل�صلة�
بهيكل �أكرث ع�رشية، وم�صابيح 

LED �أمامية وخلفية، وت�صميم 
يوحد �ألو�ن ممت�صات �ل�صدمات مع 

�ل�صقف ب�صورة يف غاية �الأناقة.
 "Renegade" كما ح�صلت قمرة

�جلديدة على �أحدث �أنظمة 
�ملولتيميديا، و�صا�صة متطورة 
بحجم 8.4 بو�صة، قادرة على 

 ،iosلتعامل مع نظامي �أندرويد و�
وزودت �لن�صخ �لعادية من هذه 

�ل�صيار�ت مبحركات ب�صعة 1.3 
لرت وعزم 120 ح�صانا، �أما �لن�صخ 

�لريا�صية فزودت مبحركات توربينة 
بنف�س �ل�صعة قادرة على توليد عزم 

150 و180 ح�صانا.

يبدو �أن الند روفر تعمل على موديل 
جاكو�ر  �صجلت  حيث  كليا،  جديد 
روفر  رود  ال�صم  ملكيتها  روفر  الند 
و�لعالمات  �الخرت�ع  بر�ء�ت  مبكتب 

�لتجارية.
�إك�صربي�س  �أوتو  تقرير  وح�صب 
يعود  �ال�صم  هذ�  فاإن  �لربيطانية، 
جاكو�ر  بد�أت  فاخرة،  �صيد�ن  �إىل 
الند روفر تطويرها بالفعل ملناف�صة 
مر�صيد�س بنز S-Class على ناحية 
مع  �ملتطورة  و�لتقنيات  �لفخامة 
بالعالمة  تليق  وعرة  طرق  قدر�ت 

�لتجارية.
�إذ�  عّما  معلومات  هنالك  لي�صت 

مبحرك  �صتتوفر  �ل�صيارة  كانت 
برتول �أو ديزل �أو هجني، لكن �ملجلة 
�صتتوفر  باأنها  �أكدت  �لربيطانية 
مبحركني  بالكامل  كهربائية  بن�صخة 
دفع  نظام  �إىل  �لطاقة  ير�صالن 
من  �النطالق  لها  يتيح  ما  رباعي، 
 5 من  �أقل  خالل  كم/�س   100-0
ذ�ت  �لبطارية  تكون  �أن  على  ثو�ن، 
مدى يكفي قطع 480 كم على �الأقل 

بال�صحنة �لو�حدة.
�جلدير بالذكر �أن رود روفر ال تز�ل 
فاإن  لذ�  �الأولية،  تطويرها  مبر�حل 
و�صولها لالأ�صو�ق �إن حدث لن يكون 

قبل مطلع �لعقد �ملقبل.
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غوغل تبداأ بيع مفاتيح الأمان 
»تيتان« للحماية من الخرتاق

جمال  يف  العمالقة  ال�رشكة  اأعلنت 
مفاتيح  بيع  بدء  عن  غوغل،  التكنولوجيا، 
ملنع  يف حماولة  بها،  خا�صة   »USB« اأمان 
ال�رشكة  وقالت  العمالء  ح�صابات  اخرتاق 
اإ�صدارين  يف  ياأتي  الذي  »تيتان«  مفتاح  اإن 
للبيع  متاحا  �صيكون  وبلوتوث،   »USB«
يف  الإنرتنت  على  غوغل  متجر  بوا�صطة 
غ�صون الأ�صهر القليلة املقبلة و�صيتم توفري 
 »USB« الإ�صدارين  من  حزمة  يف  املفتاح 
�صيتوفر  فيما  دولرا،   50 مقابل  وبلوتوث، 
املنتج ب�صكل فردي ب�صعر يرتاوح بني 20 و25 
دولرا، وفقا ملوقع »�صي نات« املتخ�ص�ص 

يف املجال التقني.
منتجات  مدير  براند،  كري�صتيان  وقال 
تام  يقني  على  »نحن  والأمن:  للهوية  غوغل 

من جودة الأمن«، ويتم توفري ن�صخة بلوتوث 
املحمولة  الأجهزة  اأمان  لدعم  »تيتان«  من 
بينما تدعم ن�صخة »USB« اأجهزة الكمبيوتر 

اخلا�صة بامل�صتخدمني.
وتاأتي هذه اخلطوة عقب اإعالن ال�رشكة اأنها 
متكنت من اإيقاف اخرتاق ح�صابات موظفيها 
با�صتخدام  مطالبتهم  خالل  من  بالكامل، 
مفاتيح الأمان »تيتان«ويف عام 2017، بداأت 
التكنولوجيا،  جمال  يف  العمالقة  ال�رشكة 
البالغ  موظفيها  جلميع  املفاتيح  بتقدمي 
ل�رشكة  وفقا  موظف،  األف   85 عددهم 
اأن  اأكدت  التي   ،»KrebsOnSecurity«
لعمليات  يتعر�صوا  مل  غوغل  موظفي  جميع 
لأجهزتهم  اخرتاق  اأو  حل�صاباتهم  قر�صنة 

بف�صل مفاتيح الأمان.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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.

»كوالكوم« ت�صتعر�ض اأحدث تقنيات 
اإنرتنت اجليل اخلام�ض

 »Qualcomm« ك�صفت 
فريدة  تقنية  عن  الأمريكية 
ل�صتقبال  �صت�صتخدم 
يف   »5G« �صبكات  اإ�صارات 
تقنية  وتعتمد  الذكية  الهواتف 
على  املبتكرة   »QTM052«
قادرة  �صغرية  هوائيات   4
املوجات  مع  التعامل  على 
 ،»mmWave« امليليمرتية 
جوانب  على  توزيعها  �صيتم 

الهاتف الأربعة.
مع  الهوائيات  هذه  و�صتعمل 

 Snapdragon X50« معالج 
5G« على زيادة �رشعة ا�صتقبال 
 »5G« �صبكات  من  البيانات 
غيغابايت/   1.4( اإىل  لت�صل 
ثانية(، مقارنة ب�رشعة ا�صتقبال 
ميغابايت/   700( تبلغ  حالية 
ثانية( يف هواتف »4G« احلالية 
 »Qualcomm« واأو�صحت 
التقنية  بتوريد هذه  بداأت  اأنها 
اإىل �رشكائها يف �صوق الأجهزة 
لظهور  ا�صتعدادا  الذكية، 

هواتف »5G« العام املقبل.

في�صبوك تطوير اأداة لإظهار مقدار 
الوقت الذي تهدره على التطبيق

اإىل  بالنظر  جمنونة  زمنية  فرتات  نق�صي 
هواتفنا الذكّية، وخا�صًة عند ت�صّفح تطبيقات 
اأن  يبدو  باملقابل  الجتماعي،  التوا�صل 
بهذا  متزايد  وعي  على  التكنولوجيا  �رشكات 
اأدوات  بتقدمي  الكثريون  بداأ  حيث  الأمر، 
للم�صاعدة يف تتبع واإدارة الوقت الذي ينفقه 

امل�صتخدم مع هذا التكنولوجيا.

وحالًيا  النهج،  هذا  على  ت�صري  في�صبوك  الآن 
ب�صدد �صياغة ميزة جديدة لإدارة الوقت يُطلق 
 ،”Your Time on Facebook“ عليها 
اإ�صدار من  اأحدث  ومت ر�صد هذه امليزة يف 
العمل عليها  اأن  ا  اأي�صً الوا�صح  التطبيق، ومن 

مل ينتهي بعد، لكن ُفتاِتها موجود.
�صتعر�ص  ال�صتخدام،  اإمكانية  يخ�ص  فيما 

مقدار  تت�صمن  بالأيام  قائمة  امليزة  هذه 
ف�صاًل عن  التطبيق،  مع  ق�صيته  الذي  الوقت 
اإىل  ت�صل  عندما  اإ�صعار  على  احل�صول  خيار 
حد يومي قمت بتحديده �صابًقا، ويف ال�صياق 
ملوقع  في�صبوك  با�صم  متحدث  اأكد  ذاته 
حالًيا  تُطّور  ال�رشكة  اأن   TechCrunch

هذه امليزة واأ�صار قائاًل:

كامربيدج اأناليتيكا ُتغلق 
اأبوابها بعد ف�صيحة في�صبوك

الأبحاث  �رشكة  على  القائمون  اأعلن 
 Cambridge« اأناليتيكا  كامربيدج 
ب�صكٍل  ال�رشكة  اإغالق  عن   »Analytica
تام بعد الف�صيحة التي �رشبتها مع في�صبوك 
امل�صتخدمني  بيانات  ا�صتخدام  ب�صبب 

بطريقة غري �رشعية.
جمموعة  اإعالن  مع  القرار  هذا  وياأتي 
SCL املالكة لل�رشكة عن اإيقاف خدماتها 
اإعالن  بعد  ال�رشكة  حلل  طلب  وتقدمي 

افال�صها ب�صبب الف�صيحة الأخرية. وبح�صب 
ويتدلند،  جوليان   SCL جمموعة  رئي�ص 
فاإن ال�رشكة �صتغلق اأبوابها ب�صبب امل�صاكل 
في�صبوك،  ف�صيحة  خلفتها  التي  الأخرية 
حدوث  منذ  تُعاين  كانت  ال�رشكة  اأن  حيث 
عن  اجلميع  بعزوف  ت�صبب  مما  امل�صكلة 
ال�صتفادة من خدماتها، وهو ما جعل اإعادة 
جتارية  عالمة  �صمن  خدماتها  تد�صني 
يف  ال�رشكة  وقالت  جداً.  �صعب  جديدة 

بيانها ال�صحفي »بعد التحقيقات الداخلية 
ملنحنى  و�صلنا  فاإننا  الأخرية،  للم�صاكل 
التام ملوظفي  بالأ�صى  ن�صعر  ونحن  ُمغلق، 
ال�رشكة الذين علموا بذلك اخلرب ، وهو ما 
�صيجعلهم بدون وظائف.« يُّذكر اأن ف�صيحة 
بخ�صائر  اأب�صا  ت�صببت  اأناليتيكا  كامربيدج 
الأ�صابيع  يف  في�صبوك  ل�رشكة  فادحة 
�صيا�صتها  تُغري  جعلها  ما  وهو  الأخرية، 

ب�صكل كامل بعدها.

هواتف اآيفون امل�صتقبلية �صتاأتي مبيزات جديدة
اخرتاع  براءة  موؤخرا  اآبل  �صجلت 
جديدة لكامريات خارجية �صغرية 
الذكي  بالهاتف  اإرفاقها  ميكن 
 ،AppleInsider ملوقع  ووفقا 
�صتثبت  اجلديدة  الكامريات  فاإن 
اخلارجي  الهاتف  �صطح  على 
بوا�صطة مغناطي�ص خا�ص �صيدمج 
و�صتتوافق  الأ�صا�صي،  بج�صمه 

حتديثات  بف�صل  اآيفون  عمل  مع 
اأنظمة  اآبل على  جديدة �صتدخلها 

.»IOS«
الكامريات  هذه  من  والهدف 
�صور  التقاط  هو  املميزة 
ت�صبه  الذكي  الهاتف  با�صتخدام 
بجودتها تلك التي تلتقط بوا�صطة 
والقدرة  الحرتافية،  الكامريات 

البعيدة  الأج�صام  روؤية  على 
كامريا  على  بالعتماد  وتوثيقها 
تظهر  اأن  املتوقع  ومن  الهاتف، 
اأجهزة  مع  الإك�ص�صوارات  هذه 
العام املقبل،  التي �صتطرح  اآيفون 
�صتكون  وبرجمياتها  هياكلها  كون 
م�صممة خ�صي�صا للتعامل مع هذه 

العد�صات.

هذا الرقم ال ي�سمل امل�ستخدمني 
الذين ال يقومون بت�سجيل الدخول

 1.9 مليار م�صتخدم
  ن�صط ي�صجلون دخولهم 

على يوتيوب �صهريًا
عن   VidCon اخلا�ص  موؤمترها  يف  يوتيوب  ك�صفت 
كبري  رقم  اإىل  �صهرياً  املن�صة  م�صتخدمي  عدد  و�صول 
ن�صط  م�صتخدم  مليار   1.9 نحو  هناك  اأن  حيث  جداً، 
الرقم  هذا  م�صتمر.  ب�صكل  للمن�صة  دخولهم  ي�صجلون 
الذي اأعلنت عنه ال�رشكة مُيثل عدد امل�صتخدمني الذين 
عن  بعيد  وذلك  �صهرياً،  املن�صة  اإىل  دخولهم  ي�صجلون 
عدد  وكذلك  املن�صة  على  الكامل  امل�صتخدمني  عدد 
الفيديوهات  مب�صاهدة  يقومون  الذين  امل�صتخدمني 
بدون  اأو  ح�صابات  امتالكهم  بدون  املن�صة  على 
ال�رشكة  اأن  يعني  الذي  الأمر  وهو  للدخول،  ت�صجيلهم 
فيه على جميع  تتفوق  للم�صتخدمني  متتلك عدد هائل 
املن�صات الأخرى. وقالت ال�رشكة اأنها توفر بيئة عمل 
لنحو 80 لغة خمتلفة حول العامل، وهي بذلك ترفع من 
م�صتوى الو�صول ليوتيوب خا�صة بارتفاع ن�صبة الو�صول 

اإىل النرتنت عاملياً وكذلك وجود الهواتف الذكية.
يف  املنتجات  مدير  كلمة  �صمن  الت�رشيح  هذا  وجاء 
ال�رشكة نيل موهان حول طرق الربح اجلديدة لأ�صحاب 
املزيد  على  احل�صول  من  �صيتمكنون  حيث  القنوات، 
من الدخل من خا�صية الع�صوية املدفوعة مل�صرتكيهم 
ب�صكل  يوتيوب  عرب  ملنتجاتهم  بيعهم  اإمكانية  وكذلك 

مبا�رش.



اجلديدة  امل�ساكن  اإىل  ترحيلهم  وموعد 
لن  بها  الو�سية  ال�سلطات  وعدتهم  التي 
يكون غدا ، لأن كل املعطيات واملوؤ�رشات 
توحي باأن م�سل�سل الأوجاع مازال فيه بقية 
من حلقات الأمل والنتظار ! فمن ق�ساوة 
ال�ستياء  ومن  ال�سيف  حرارة  اإىل  ال�ستاء 
اللفظي اإىل الحتجاجات امليدانية ، ويف 
ظل فقدان ماء ال�رشوب ، قنوات ال�رشف 
ال�سحي ، مدار�س للتعليم ، الغاز ، النظافة 
عائلة   2000 يوميات  مت�سي  هكذا   ..
الذين  والربط  احلل  اأ�سحاب  اأعني  اأمام 
اخلا�سة  لأ�سبابهم  الفرج  �ساعة  يوؤجلون 
حي  مباين  اأن  يعلم  اجللفة  يف  والكل   ،
م�سدر  ت�سكل  املعي�سية  وظروفه  الزريعة 

خا�سة  قاطنيها  �سالمة  يهدد  كبري  خطر 
اأنها �سّنفت من قبل اللجان التقنية للبناء 
�سمن اخلانة احلمراء ، فحالة ال�ستغراب 
جتتاح كل زائر لهذه املنطقة ال�سعبية من 
قيامها  عم  املعنيني  امل�سوؤولني  متاطل 

حّي  اأزمة  لإنهاء  الالزمة  بالإجراءات 
، ويت�سبب يف  باأهله  قدمي يرتب�س املوت 
ت�سويه املنظر العام لعا�سمة النوايل التي 
تخطو خطوات عمالقة يف جمال الن�سيج 

العمراين .

ع.ذ

حي الزريعة الفو�ضوي باجللفة

2000 عائلة .. تعي�ش اال�سطهاد االإن�ساين واالجتماعي ! 
يواجه �ضكان حي الزريعة ببلدية اجللفة خطرا حقيقيا يف ف�ضل ال�ضيف وهم الذين ورغم كل 
ال�ضرخات وال�ضكاوي والنداءات مازالوا يكابدون واقع الرداءة والتعفن ، نتيجة انعدام اأب�ضط 

�ضروريات احلياة الكرمية التي اأ�ضبحت حلما بعيد املنال بالن�ضبة لهم ، ماأ�ضاتهم الكربى تتوا�ضل 
مع ديارهم اله�ّضة التي حتا�ضرها القذارة والأمرا�ض من كل اجلهات ،

 يتم الكتاب 
يف اجلزائر

كم اأنتجت اجلزائر من كتاب يف 2018 

،�ضاورين هذا الت�ضاوؤل و اأنا اأطالع مقال 

يف  الأدبي  للمو�ضم  ال�ضتعدادات  عن 

فرن�ضا،ما هو موؤكد اأن ال�ضوؤال �ضيبقى 

حتى  اجلواب  جتد   لن  و  مطروحا 

�ضتكون  ،مباذا  الر�ضمية  اجلهات  عند 

الدويل  املعر�ض  يف  ممثلة  اجلزائر 

،وزارة  القادمة  طبعته  يف  للكتاب 

الثقافة �ضتقوم كعادتها باإعادة عر�ض 

تقدميها   األفت  التي  املحتويات  نف�ض 

منذ �ضنوات طويلة،ويف نف�ض املعر�ض 

و  املغربية  الثقافة  وزارتا  جند 

للقراء  جديدها  تقدم  وهي  امل�ضرية 

التي  الر�ضمية  الن�ضر  ف�ضاءات  عرب 
تعمل حتت و�ضايتها

و  القاهرة  يعل  الذي  ال�ضبب  هو  ما 

ن�ضر  يف  الن�ضاط  هذا  مبثل  الرباط 

هذا  يحدث  له  الرتويج  ،و  الكتاب 

يف حني تتوفر اجلزائر على ميزانية 

ما  جمموع  تعادل  للثقافة   �ضخمة 

خ�ض�ض لنف�ض القطاع يف دول كثرية 

على حافتي املتو�ضط و مع ذلك بقيت 
دار لقمان على حالها.

فتح  هو  الثقافة  وزارة  حتتاجه  ما 

يف  النظر  اإعادة  و  للمبادرات  املجال 

الأطراف ،و اجلهات املتدخلة يف  ن�ضر 

الكتاب ،و الرتويج له،و متلك الوزارة 

من الطاقات ما يوؤهلها ل�ضناعة احلدث 
و التميز حمليا و اإقليميا.

موقف

تيزي وزو 

الطبعة ال15 لعيد 
الف�سة ببني يني

انطلقت اأم�س ببلدية اآث يني يف 
تيزي وزو فعاليات الطبعة العا�رشة 

لعيد الف�سة الذي تنظمه جلنة 
احلفالت املحلية بالتن�سيق مع 
مديرية ال�سياحة وال�سناعات 

التقليدية بالولية، حيث اأعطيت 
الإ�سارة الر�سمية لنطالق هذا 
العيد ال�سنوي من طرف وايل 

الولية و رئي�س املجلي ال�سعبي 
الولئي باكمالية العربي مزاين الذي 
ا�ستقبل 100عار�سا يف خمتلف فروع 
ال�سناعات التقليدية قدموا من داخل 
وخارج الولية على غرار ورقلة، وادي 

�سوف، وولية وهران 
احلاجح- كرمي # وداد 

بوخنفي�ض يف �ضيدي بلعبا�ض

اإ�سابة 03 اأ�سخا�ش بحروق 
يف انفجار قارورة غاز 

اأطول خ�سوف قمري يف هذا القرن

 رونالدو يفلت من عقوبة
 ال�سجن ملدة عامني

انفجرت �سبيحة اأول اأم�س قارورة 
غاز »بوتان«  داخل مطبخ باملكان 
حممودي  حي   5 رقم  امل�سمى 
ولية  غرب  بوخنفي�س  ببلدية 
اأدى  ما  نوهو  بلعبا�س   �سيدي 
بحروق  اأ�سخا�س   03 اإ�سابة  اإىل 
ر�سيع  بينهم  اخلطورة  متفاوتة 
وانهيار  �سهرا   16 العمر  من  يبلغ 
من  اآخر  و�سقف  املطبخ  جدار 
املدنية  احلماية  الرقيق.  اخل�سب 
وهم  باحلروق   امل�سابني  نقلت 
الذي  �سنة   51 »ج،م«  التوايل  على 
الثانية   اأ�سيب بحروق من الدرجة 
يف الوجه والذراعني والظهر ،وكذا 
املدعوة »ج،ز« 47 �سنة التي اأ�سيبت 

بحروق متعددة من الدرجة الثانية 
 16 »ج،م«  الر�سيع  اأ�سيب  ،فيما 
الأوىل  الدرجة  من  بحروق  �سهرا 
وقت  يف  والذراعني  الوجه  يف 
حتقيقا  الأمنية  امل�سالح  فتحت 

يف اأ�سباب احلادث  �س.�سهيب

اخل�سوف  اجلمعة  اأم�س  ظهر 
اأوروبا  اأنحاء  معظم  يف  القمري 
وجزء  واإفريقيا  واأ�سرتاليا  واآ�سيا 
يتمكن  ولن  اجلنوبية،  اأمريكا  من 
من  اأمريكا  وو�سط  �سمال  �سكان 
�سمائهم،  يف  القمر  خ�سوف  روؤية 
اإل اأن الفلكيني اأمنو البث املبا�رش 
الظاهرة،  لهذه  الإنرتنت  عرب 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  بدءا 

املوحد  العاملي  بالتوقيت  م�ساء 
.»UTC«

و�سي�سبح هذا ثاين خ�سوف قمري 
كامل لعام 2018، حيث وقع الأول 
 3 ملدة  وا�ستمر  جانفي   31 يف 
كانت  بينما  دقيقة،  و23  �ساعات 
فيها  حدث  التي  الزمنية  الفرتة 
و16  �ساعة  الكلي،  اخل�سوف 

دقيقة.

كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  تو�سل 
�سلطات  مع  اتفاق  اإىل  رونالدو 
يف  الق�سائية  وال�سلطات  ال�رشائب 
يورو  مليون   19 �سداد  على  اإ�سبانيا 
من  اإعفائه  مقابل  اخلزانة،  لوزارة 
ق�ساء عقوبة ال�سجن لعامني ووافقت 

على  الإ�سبانية  ال�رشائب  م�سلحة 
واأو�سحت  رونالدو،  الدون  اقرتاح 
الالعب  اأن  ق�سائية،  م�سادر 
ال�سجن  عقوبة  يق�سي  لن  الربتغايل 
�سجل  وجود  لعدم  نظرا  لعامني 

اإجرامي لديه.

وزير الداخلية االأملاين 
يت�سامن مع اأوزيل

هور�ست  الأملاين،  الداخلية  عربوزير 
كرة  لعب  مع  ت�سامنه  عن  زيهوفر، 
القدم الأملاين م�سعود اأوزيل، الذي قرر 
املان�سافت،  منتخب  مع  دوليا  العتزال 
الالعب  اعتربها  انتقادات  ب�سبب 

ل�سحيفة  زيهوفر  وقال  عن�رشية،  باأنها 
ت�سايتونغ«  اأجليماينه  »فرانكفورتر 
اأم�س  �سدر  الذي  عددها  يف  الأملانية، 
لأملانيا،  بالطبع  ينتمي  »اأوزيل  اجلمعة: 

اإنه واحد منا«.

�ضرطة مع�ضكـر

 تلقى 1576 مكاملة عرب خطوطها 
املختلفة �سهر جوان املا�سي

ا�ستقبلت غ�سون �سهر جوان املن�رشم  م�سالح امن ولية 
مع�سكر 1576  مكاملة عرب خمتلف خطوطها  ح�سب ما اأفاد 
به رئي�س خلية الت�سال والعالقات العامة باأمنالولية ، م�سريا 
اإىل اأن العدد الهائل من املكاملات تاأتت نتيجة ثقة املواطن 
يف اأداء م�سالح ال�رشطة خا�سة يف الفرتات الليلية ،والتكفل 
بان�سغالته الأمر الذي ولد لديه وعيا اأمنيا. وت�سمنت هذه 
النداءات 358 طلب تدخل وجندة و 25 بالغا عن حوادث 
املرور و 63  طلب ا�ستف�سار و توجيه وكذا 1130  مكاملة 
تدخل يف اإطار ات�سالت خمتلفة وخدمات ، فمن اأ�سل 

1576  مكاملة مت ا�ستقبالها عرب خمتلف اخلطوط ، �سجل 
506  مكاملة ا�ستقبلت على اخلط الأخ�رش 15.48 ، منها 335  

مكاملة تتعلق بطلبات التدخل والنجدة ، 51  مكاملة تتعلق 
بطلبات ال�ستف�سار والتوجيه ، ثم ات�سالت خمتلفة بـــ  96 

مكاملة و اأخريا تبليغات عن حوادث املرور بــ 24 مكاملة، فيما 
مت ا�ستقبال 27 مكاملة خمتلفة عرب اخلط الأخ�رش 104 .  

 طالبي فاطمة

نحو اأربع دول اأوروبية

ت�سدير اأول �سحنة من 
 املجمع ال�سناعي اجلزائري

-الرتكي للن�سيج 
 مت اأول اأم�س اخلمي�س باملنطقة ال�سناعية �سيدي 
خطاب بولية غليزان ت�سدير اأول �سحنة من خيوط 

الن�سيج من املجمع ال�سناعي اجلزائري-الرتكي »طيال« 
نحو اأربع دول اأوروبية وذلك باإ�رشاف وزير ال�سناعة 
واملناجم يو�سف يو�سفي. وقال الوزير لدى اإ�رشافه 
على ت�سدير هذه ال�سحنة التي يبلغ حجمها 200 طن 

من خيوط الن�سيج )11حاوية( نحو تركيا وبلجيكا 
والربتغال وبولونيا اأن »لهذه اخلطوة الأوىل اأهمية كبرية 

يف تنويع ال�سادرات الوطنية والتقليل تدريجيا من 
التبعية للمحروقات.« واأكد يو�سفي اأن »هذا املركب 
ال�سناعي الذي باإمكانه اأن ي�سغل 10 األف عامل  يف 

�سنتني اأو ثالث �سنوات و25 األف عامل يف غ�سون 5 اأو 6 
�سنوات �سي�ساهم يف تو�سيع  قائمة املواد ال�سناعية التي 
ت�سدرها اجلزائر والتي ت�سم حاليا مواد البناء واملواد 

اللكرتونية والغذائية واحلديد وال�سلب.«
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مت اأول اأم�س اخلمي�س 26 جويلية 2018، 
لل�سدا�سي  املالية  النتائج  عن  الإعالن 
 Ooredoo لـ   2018 ل�سنة  الأول 
وا�سلت  الفرتة،  هذه  نهاية  مع  اجلزائر 
اجلزائري  الفرع  اجلزائر،   Ooredoo
ملجموعة Ooredoo، اداءاتها معززة 
بذلك مكانتها يف ال�سوق الوطنية للهاتف 

النقال.
الدينامية  نتيجة  هي  احل�سيلة  هذه 
 ،Ooredoo تبّنتها  التي  الت�سويقية 
للطلب  الإجابة  اىل  ترمي  والتي 
خالل  من  �سيما  ل  لزبائنها،  املتنامي 
املتوفرة   ،4  Gالتغطية �سبكة  حتديث 
مبيزات   4  Gوعرو�سها ولية،    48 يف 
ف�سال  مبتكرة،  واملكاملات  للبيانات 
ك�رشكة  املجتمع  داخل  اإ�سهامها  عن 

بلغت  بالأرقام،  وم�سوؤولة  مواطنة 
 44،2 )اجلزائر(   Ooredoo اإيرادات 
ال�سدا�سي  خالل  جزائري  دينار  مليار 

الأول ل�سنة 2018.
ُقدرت الإيرادات املحققة قبل احت�ساب 
وال�ستهالك  وال�رشائب  الفوائد 
مليار   17،5 بـ   )EBITDA( والإطفاء 
الأول  ال�سدا�سي  يف  جزائري  دينار 
ا�ستثمارات  بلغت  كما   ،2018 ل�سنة 
Ooredoo )اجلزائر( خالل ال�سدا�سي 
الأول من ال�سنة اجلارية  7،8 مليار دينار 
وتعزيز  حتديث  يف  ل�سيما  جزائري 
مقابل   والرابع،   الثالث  للجيل  �سبكتها 
3،5مليار دينار جزائري يف نف�س الفرتة 
من �سنة 2017 بلغت قاعدة الزبائن 13،6 

مليون م�سرتك اىل نهاية جوان 2018.

احل�ضيلة املالية لل�ضدا�ضي الأول ل�ضنة 2018 

ا�سرتاتيجية  بف�سل  اأداءاتها  تعّزز   Ooredoo
رقمية ُمبتكرة وتغطية وطنية باجليل الرابع

العائدات من  • 44،2  مليار دينار جزائري 
7،8   مليار دينار جزائري ارتفاع بقيمة  يف  • ا�ضتثمارات 

2018 جوان  اىل غاية  م�ضرتك  مليون    13،6 •
48 ولية يف   G4 خدمات  النقال يوفر  الهاتف  • اأول متعامل 
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