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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE
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Ecole  Avenir succès

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

www.investplus-dz.com
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قال  الرئي�ص ليحتاج حلملة 
اإنتخابية، جمال ولد عبا�ص :

مر�ضحنا �لوحيد 
للرئا�ضيات هو عبد 

�لعزيز بوتفليقة
رئي�ص حركة جمتمع ال�شلم 

عبدالرزاق مقري

نــــــــ�ضـــــــارك فــــــــــي 
�لرئا�ضيات يف حالة 
�لـــــــتو�فق �لوطــــــــني

الأطباء املقيمون يحتجون مب�شت�شفى  
م�شطفي با�شا وي�شرحون 

قــوبــــــلنا بحـــــملة 
�نتقامــية  و �أبو�ب 
�حلو�ر مـ�ضدودة وزيرة الرتبية نورية بن غربيط

�لإ�ضالحات لن تتجاهل 
�للغات �لأجنبية

درا�شة حديثة ل�شندوق النقد الدويل

 �لقــــــــــتــ�ضاد غـــــــري �لر�ضــــــمي 
يف �جلز�ئر بلغ 86ر30 باملائة

ب�شكرة

�أولد جالل بني جفاف �مل�ضاريع 
وت�ضحر �جلز�ئرية للمياه
بعد اإح�شاء 17 حالة للحمى القالعية

�لو�يل يعلن ولية �لبويرة منطقة موبوءة
الربملاين عبد احلميد جزار يك�شف :

نـطالب بتــــــحويل �لتـــــجزئات 
�لجتماعية �إىل �لنمط �لريفي 
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 نهائي املونديال

 �ضــــــالح كـــــــرو�تــــــيا
 �خلفي يهدد فرن�ضا

ريا�شة
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     .        8750 �ضخ�س بلغو� �ل�ضو�طئ �لأوروبية



عين

�ضبطت مفرزة  للجي�ش الوطني 
 ،2018 جويلية    13 يوم  ال�ضعبي 
بب�ضار/ن ع 3، )32،2( كيلوغرام 
من الكيف املعالج، فيما قامت 

عمليات  خالل  اأخرى  مفارز 
مترنا�ضت،  من  بكل  متفرقة 
قزام/  وعني  خمتار  باجي  برج 
�ضخ�ش   )27( بتوقيف   ،6 ع  ن 

وحجزت  خمتلفة  جن�ضيات  من 
 )05( كهربائية،  مولدات   )06(
اأجهزة ك�ضف عن املعادن، )09( 
مطارق �ضاغطة، )05( �ضيارات 

من  اأطنان   )05(، الدفع  رباعية 
هواتف  و)03(  الغذائية  املواد 
الأقمار  عرب  لالإت�ضال  نقالة 

ال�ضناعية. 

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
الرقم  بخ�ضارة  ريا�ش حمرز مهددا 
عربي  لعب  كاأول  ميلكه  الذي 
امل�ضغرة  القائمة  يف  املركز  يحتل 
الكرة  اإحراز  على  للمتناف�ضني 
الذهبية والتي ت�ضم �ضبعة لعبني اأين 
تواجد فهيا عام 2016 عقب تتويجه 

رفقة  الجنليزي  الدوري  بلقب 
ويف  �ضيتي،  لي�ضرت  ال�ضابق  فريقه 
الربيطاين  الإعالم  فاإن  ال�ضدد  هذا 
�ضمن  امل�رصي  الدويل  تواجد  اأكد 
رقم  لتحقيق  مر�ضح  وهو  القائمة 
اأف�ضل من ذلك الذي حققه متو�ضط 

ميدان الت�ضكيلة الوطنية.
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بني 12  اإىل 14 جويلية 2018

05 حوادث دموية ت�سببت 
يف وفاة 05 اأ�سخا�ص

خالل الفرتة املمتدة بني 12  اإىل 14 جويلية 2018 اإىل غاية �ضبيحة 

اأم�ش على ال�ضاعة الثامنة  �ضجلت وحدات احلماية املدنية 5600 

تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات 

ال�ضتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه التدخالت �ضملت خمتلف 

جمالت اأن�ضطة احلماية املدنية �ضواء املتعلقة بحوادث املرور، 

احلوادث املنزلية، الإجالء ال�ضحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة 

الأمنية...الخ . علـى هذا النحو �ضجلت عدة حوادث مرور منها  05 

الأكرث دموية ت�ضببت يف وفاة 05 اأ�ضخا�ش يف مكان احلوادث و اإ�ضابة 

20 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة مت اإ�ضعافهم يف عني املكان ثم 

نقلهم اإىل خمتلف امل�ضالح الإ�ضت�ضفائية من طرف م�ضالح احلماية 

املدنية. اأثقل ح�ضيلة �ضجلت بولية باتنة بوفاة 03 ا�ضخا�ش و اإ�ضابة 

04 اأخر بجروح على اإثر ا�ضطدام �ضيارتني من الوزن اخلفيف على 
الطريق الوطني رقم 78 ببلدية بطام دائرة بريكة  . 

بكل من تيارت وتلم�شان

 حجز 10509 وحدة 
من امل�سروبات الكحولية

حجز عنا�رص الدرك الوطني  بكل من تيارت وتلم�ضان/ن.ع.2، 

)10509( وحدة من امل�رصوبات الكحولية من جهة اأخرى و يف اإطار 

حماربة الهجرة الغري �رصعية، اأوقف عنا�رص حر�ش احلدود بكل من 

تلم�ضان و النعامة/ن ع 2، )21( مهاجرا غري �رصعي من جن�ضيات 
خمتلفة.

�شعيدة 

ندوة تاريخية حول اأهم حمطات الثورة التحريرية

ب�شار

�سبط32.2 كلغ من الكيف

�سالح يهدد حمرز

خبر في 
صورة

اأدرار

وفاة طفل وجناة الأب واإخوته 
تاهوا يف �سحراء ترنكوك 

اأدرار

 مري بلدية تام�ست ينجو 
من �سقوط �سقف مكتبه 

انهار �ضباح اأم�ش �ضقف مكتب رئي�ش 
لبلدية    البلدي  ال�ضعبي  املجل�ش 
راأ�ضه  على  ال�ضديق  بولل  تام�ضت 
وهو يزاول عمله بولية ادرار وحل�ضن 
باأي �رصر ج�ضماين  ي�ضيب  احلظ مل 
حلقت  التي  املادية  الإ�رصار  ماعدا 
الغ�ش  عمل  عن  ناجت  وهذا  باملكتب 
البلدية  رئي�ش  �ضكل  كما  البناء  يف 
جلنة حتقيق تقنية بغية الوقوف على 
من  ككل  البلدية  مقر  البناء يف  حالة 
لإ�ضالح  اإجراءات عملية  اتخاذ  اجل 
الإعطاب واخللل املوجود يف البناية 
�ضوؤال  من  اأكرث  الواقعة طرحت  هذه 

يف حميط البلدية
ب.ب

اليمني املتطرف يجّدد

 

 عن�سريته �سد اجلزائريني
جّدد اليمني املتطرف عن�رصيته �ضد كل ما هو جزائري ومغاربي من خالل التغريدة 
التي اأطلقها ال�ضحايف الفرن�ضي جوليان اودول املعروف بانتمائه اإىل احلزب الذي 
تقوده ماريان لوبان على موقع »تويرت« عندما �ضدد اأنه غري مرحب بتواجد الرايات 
»الإيليزيه« خالل الحتفال  �ضاحة  والفل�ضطينية يف  التون�ضية  اجلزائرية، املغربية، 
بانت�ضارات املنتخب الفرن�ضي خالل م�ضاركته يف نهائيات كاأ�ش العامل اجلارية يف 

رو�ضيا.

موجة حر ما بني الوليات 
اجلنوبية اإىل ال�سرقية

حّذرت م�ضالح الأر�ضاد اجلوية، من موجة حر �ضديدة تتعدى الـ 47 درجة 
حيث تتو�ضع لت�ضمل لي�ش فقط الوليات اجلنوبية بل ت�ضمل الوليات ال�رصقية، 
حيث اأو�ضحت خريطة باأن درجات احلرارة �ضتتعدى الـ 47 درجة يف وليات: 
ب�ضكرة، اأدرار وتندوف، اأما باملناطق ال�رصقية فتتعدى درجة احلرارة الـ 40 

يف وليات: ميلة، ق�ضنطينة، اأم البواقي، �ضوق اأهرا�ش وتب�ضة.

يف ر�شالة اإىل ماكرون

بوتفليقة ينّوه بعالقات

 

 التعاون مع فرن�سا
اأر�ضل  رئي�ش اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة لنظريه الفرن�ضي اإميانويل 
ماكرون مبنا�ضبة اليوم الوطني للجمهورية الفرن�ضية الذي ي�ضادف 14 جويلية من كل 
�ضنة، موؤكدا من خاللها اأن متتني التعاون بني اجلزائر وفرن�ضا جدير باأن ي�ضبح قدوة 

يحتذى بها يف املنطقة ويف العالقات الأوروبية املتو�ضطة

بالذكرى  الحتفال  �ضمن 
الإ�ضتقالل  لعيدي   56 املزدوجة 
الولئي  املكتب  نظم  ال�ضباب  و 
و  لل�ضحفيني  الوطني  لالإحتاد 
مبلحقة  اجلزائريني  الإعالميني 
ندوة  ب�ضعيدة  املجاهد  متحف 
م�ضرية  حول  متحورت  تاريخية 
ال�ضعب و ن�ضاله من اأجل احلرية 

و التي حملت �ضعار »كفاح مرير 
من اأجل احلرية« حيث اأطر هاته 
الأ�ضاتذة  من  جمموعة  الندوة 
جماهدين  و  الإعالميني  و 
�ضدد  اأين  احلدث  عا�ضوا  ممن 
على  املتدخلون  و  الباحثون 
من  الفاحت  قيم  تر�ضيخ  �رصورة 
امل�ضتقبلية  الأجيال  يف  نوفمرب 

الذي  اجلزائري  ال�ضباب  عند  و 
اأجداده  بكفاح  يفتخر  اأن  عليه 
ال�ضتقالل  على  يحافظ  اأن  و 
حيث  الوطن  و  لالأمة  كمك�ضب 
الت�ضحيات  عرب  اإل  ياأتي  مل  اأنه 
الأجداد  قدمها  التي  اجل�ضام 
اأعناق  يف  اأمانة  اجلزائر  اأن  و 
بع�ش  دور  جاء  بعدها  اأبناءها 

املجاهدين الذي عاي�ضوا الثورة 
التحريرية لتقدمي �ضهادات حية و 
�رصد ما عاناه ال�ضعب من ويالت 
الدور  لياأتي  الغا�ضم  امل�ضتعمر 
الإعالن  حلظة  اإ�ضرتجاع  على 
خروج  و  اجلزائر  ا�ضتقالل  عن 

ال�ضعب تعبريا عن فرحته.
 خ.ع

اأم�ش  اأول   م�ضاء  تويف 
يو�ضف  طالبي  الطفل 
يف  �ضنة   11 عمره 
بولية   ترنكوك  �ضحراء 
رفقة  تاه  بعدما  اأدرار 
يف  الثنني  واأخويه  اأبوه 
التي  املنطقة  �ضحراء 
�ضكناهم  مقر  عن  تبعد 
كلم   30 ب  الدباغ  بزاوية 
ال�ضباح  توجهوا  حيث 
نوع  من  ب�ضيارتهم  الباكر 
املعونة  اأخذ  مع  هلك�ش 

للقيام  كالعادة  الغذائية  
العلف  ح�ضد  بعملية 
باملنطقة  املعروف 
باملوا�ضي  اخلا�ش  الرين 
اأين تعر�ضوا لعا�ضفة رياح 
قوية رملية حجبت عليهم 
الروؤية وتاهوا ومل يتمكنوا 
ال�ضيارة  من معرفة مكان 
بالرمال  الطفل  تاأثر  اأين 
بعد  عليه  وعرث  والعط�ش 
ميتا  وا�ضعة  بحث  عملية 
رفقة  الأب  جني  فيما 

من  الآخرين  الأخوين 
املوت املحقق وكان هذا 
العائلة  اأفراد  مب�ضاعدة 
واجلريان بعدما انقطعت 
نقل  مت  حيث  اإخبارهم 
مل�ضت�ضفي  الطفل  جثة 
وو�ضع  ترنكوك  مدينة 
وبقية اأفراد العائلة  حتت 
فيما  الطبية  املراقبة 
الدرك  عنا�رص  فتحت 

الوطني حتقيقا امنيا
ب.ب



التوا�صل  و�صائل  ت�صنع  اأخرى  مرة 
تعديل  حول  جديدة  �صجة  االجتماعي 
تغيري  عن  حديث  وكذلك  مرتقب  حكومي 
منتظرا  وكان  مرتقب   ، اجلمهورية  والة 
املرة  هذه  لكن   ، الفارط  االأ�صبوع  نهاية 
عن  باأكملها  قائمة  ن�رش  اإىل  احلد  و�صل 
حكومة جديدة ورئي�س حكومة جديد ، اإال 
 ، تكهنات  تبقى جمرد  الت�رشيبات  هذه  اأن 
مادام قرار رئي�س اجلمهورية مل يف�صل يف 

االأمر .
اإ�صاعات  املا�صي  االأ�صبوع  نهاية  انت�رشت 
والة  تغري  و  مرتقب  حكومي  تغيري 

 ، اله�صيم  يف  كالنار  انت�رشت   ، اجلمهورية 
لدرجة اأنه مت ت�رشيب قائمة كاملة للطاقم 
مت  ما  ح�صب  والذي   ، اجلديد  احلكومي 
ن�رشه يف هذه القائمة يحل نورالدين بدوي 
لوزير  تغيري  وكذلك   ، اأويحيى  اأحمد  حمل 
اإال  بلعيز،  الطيب  لينوبه  لوح  الطيب  العدل 
اأنه �رشعان ما قامت بع�س امل�صادر بنفي 
الكبري يف  االإحلاح  رغم   ، تعديل ممكن  اأي 
ال�صاحة ال�صيا�صية حول وجود تغيري مرتقب 

، ال�صيما ما تعلق بالوالة .
املتطابقة  امل�صادر  من  العديد  اأن  ورغم 
حكومي  تغيري  وجود  على  جزمت  التي  و 

نهاية  الوالة  يف  تغيري  وكذلك   ، جزئي 
االأ�صبوع الفارط ، اإال اأنه حلد ال�صاعة يبقى 
كل �صيء جمرد حرب على ورق مادام قرار 

رئي�س اجلمهورية مل يف�صل يف االأمر .
بوجود  اأوال  امل�صادر  من  العديد  وجزمت 
لكن   ، حاليا  معد  هو   ، الوالة  يف  تغيري 
معلوم  غري  فاالأمر  عنه  االإعالن  يتم  متى 
، فيما نفت باملقابل عدة م�صادر تو�صف 
حلد  حكومي  تغيري  اأي  وجود  باملقربة 
مواقع  ترويجه عرب  يتم  ما  اأن  و   ، ال�صاعة 
التوا�صل االجتماعي يبقى جمرد اإ�صاعات ، 

اأو ترويج يقوم به اأ�صحاب امل�صالح .

التغيري  هذا  عن  املتحدثني  اآخر  وكان 
عبا�س  ولد  جمال  لالأفالن  العام  االأمني 
تعديل  اأي  يوؤكد وجود  و مل  ينفي  الذي مل 
، مرجعا االأمر اإىل رئي�س اجلمهورية الذي 
بيده القرار وهو من يعلن عن اأي تغيريات 
االأخرية  التغيريات  وكانت   . �صاحلة  يراها 
يف العديد من املنا�صب ال�صامية يف الدولة 
، �صببا وراء ت�رشيب العديد من االأخبار حول 
اإمكانية اإجراء تعديل يف احلكومة ، وكذلك 
الوالة ، رغم اأن قائمة الوالة ح�صب العديد 

من امل�صادر هي االأقرب اإىل التغيري .
ع�صام بوربيع 

24 �ساعةالأحد 15  جويلية  2018  املوافـق  لـ 30 �صوال 1439هـ 3
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ن�سارك يف الرئا�سيات يف حالة التوافق الوطني
.       ق�صية كمال البو�صي لها اأبعاد دولية           .           5 �صنوات كافية خلروج اجلزائر من اأزمتها

اعترب رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقرب اأن حظوظ العهدة اخلام�صة تراجعت ب�صبب بروز ثقل املوؤ�ص�صة الع�صكرية،م�صريا اإىل اإمكانية م�صاركة احلركة 
يف الرئا�صيات املقبلة  اإذا مل يكن التوافق الوطني، نافيا اأن تكون احلركة خادمة مل�صالح اأ�صخا�س اأو جهات، مرحبا باأي قوة تريد م�صلحة البالد

اإميان لوا�س

�صحفية  ندوة  خالل  مقري  اأفاد 
عقدها مبقر احلزب يف العا�صمة، 
متغريات  »حتليل  عنوان  حتت 
ال�صيا�صي  امل�صهد  وتطورات 
اجلزائري«، باأن واقع البلد حاليا 
يت�صم بحالة من الرتقب وال�صك و 
ال يعرب اأننا يف بلد متطور ، م�صريا 
اأ�صهر من  �صتة  قبيل  تكهنات  باأن 
الروؤية  ات�صاح  تتوقع  كانت  االآن، 
الرئا�صيات،  موعد  اقرتب  كلما 
لكن الو�صع زاد تعقيدا وغمو�صا، 
املوؤ�ص�صة  برزت  اأن  بعد  �صيما 
ال�صاحة،  يف  بثقلها  الع�صكرية 
اجلذرية  التغيريات  خالل  من 
التي حدثت واالإقاالت والرتقيات 

والتحليالت التي رافقتها، كل هذا 
الرئي�س   تر�صح  احتمال  ا�صتبعد 

لعهدة خام�صة .
يف  النظام  اأن  مقري  واأ�صار 
ح�صب  ب�صفتني  يت�صم   اجلزائر 
راأيه  هما ال�رشاع اخلفي و النظام 
املغلق، داعيا اإىل حماربة الف�صاد 
ت�صمح  معدالت  اإىل  الرجوع  و 
بنظام �صيا�صي له روؤية اقت�صادية  
ويف رده على �صوؤال حول اإمكانية 
نائب  �صالح،  قايد  الفريق  تر�صح 
لرئا�صة  الوطني  الدفاع  وزير 
اجلزائر، قال مقري » نتمنى باأن 
يف  من�صبه  اعتبار  على  ي�صاهم 
�صيا�صيا  للجزائر  االآمن  االنتقال 
واقت�صاديا، واملوؤ�ص�صة الع�صكرية 
كان لها جتارب �صابقة ناجحة يف 

ذلك على ال�صعيد الدويل، و�صباط 
اأمام  اجلزائر  اأن  يعلمون  اجلي�س 
ونحن  للبلد،  ت�صيري  �صوء  حال 
احلل،  يف  طرف  يكون  اأن  نطلب 
القوى  احتقار  ميكن  ال  وباأنه 
احلل«،  اإيجاد  عملية  يف  الوطنية 
اأن االجتاه  ال�صدد  مربزا يف ذات 

اأ�صبح نحو املوؤ�ص�صة الع�صكرية 
املنادية  االأبواق  على  رده  ويف 
للعهدة اخلام�صة، قائال »االأحزاب 
اخلام�صة  العهدة  اإىل  دعت  التي 
قبل اأن يعلن بوتفليقة عن تر�صيحه 

هم اإما م�صتفيدين اأو ماأمورين«.
حلركة  الر�صمي  التعليق  ويف  
حجز  ق�صية  على  حم�س 
مفيدا  وهران،  مبيناء  الكوكايني 
وم�صتوى  خطورتها  »رغم  باأنها 

من  مظهر  اأنها  اإال  املتورط 
متعددة  واالأزمة  االأزمة،  مظاهر 
اأخرى  خمدرات  تهريب  �صملت 
ويجب  والتزوير،  الذهب  ومعدن 
الوطن،  م�صلحة  اإطار  يف  حلها 
احل�صابات،  ت�صفية  �صمن  ولي�س 
وال يجب حتويل جرمية الكوكايني 
اإىل ق�صية تزوير العقار فقط اأما 
يف  االقت�صادي  الو�صع  بخ�صو�س 
باأن  املتحدث  اعرتف  اجلزائر،  
اجلزائر تعاين من اأزمة اقت�صادية 
اقت�صادي  انكما�س  وحالة  حادة 
الت�صخم،   م�صكل  اليها  اأ�صيف 
موؤكدا اأن املديونية م�صاألة حتمية 
خا�صة يف ظل العجز و الت�صخم و 

االنكما�س االقت�صادي
هناك  اأن  املتحدث  ذات  واأ�صار 

احلكومة،  ت�رشيحات  يف  تناق�س 
وزير  بني  موؤخرا  حدث  ما  اأبرز 
حول  االأول  الوزير  و  املالية 

�صيا�صة الدعم.
اقرتح املتحدث  اآخر،  �صياق  ويف 
خلروج  كافية  فرتة  �صنوات   5 اأن 
معرجا  اأزمتها،  من  اجلزائر 

ال�صياحة  قطاعات  اأهمية  على 
الرقي  قابلية  وحتى  والفالحة 
م�صت�صهدا  املحلية،  بال�صناعة 
بدول  املنتهجة  باال�صرتاتيجيات 
على  �صيوعية،  واأخرى  اإ�صالمية 
والربزايل  وتركيا  ماليزيا  غرار 

والفيتنام.

 الأطباء املقيمون يحتجون مب�صت�صفى
 م�صطفي با�صا وي�صرحون 

 قوبلنا بحملة انتقامية
 و اأبواب احلوار م�سدودة

االأطباء  ع�رشات   تظاهر، 
�صاحة    يف  اأم�س  املقيمني 
م�صطفى  اجلامعي  امل�صت�صفى 
العا�صمة  باجلزائر  با�صا، 
يتلقونها  التي  تنديدا بامل�صاكل 
رئي�س  العمل  ا�صتئنافهم  بعد 
قوبلنا  طيلب  حممد  التن�صيقية 
حممد  �رشح  انتقامية  بحملة 
طيلب رئي�س التن�صيقية الوطنية 
اأن  للو�صط  املقيمني  لالأطباء 
تنظيم الوقفة االحتجاجية جاء 
ترتبت  التي  بعد  ال�صغوطات 
االإ�رشاب،  جتميد  قرار  على 
ا�صتجابة  عدم  من  بداية 
التن�صيقية  لر�صائل  الو�صاية 
اإىل  للحوار.  العودة  بخ�صو�س 
القانونية  غري  املمار�صات 
م�صتوى  على  االأطباء  �صد 
العديد  قبل  من  امل�صت�صفيات 
ما  عك�س  امل�صالح  روؤ�صاء  من 
من  ح�صبالوي  خمتار  قدمه 
تكون  ال  بان  تطمينات  و  وعود 
يف  عراقيل  اأو  �صغوط  هنالك 
لكننا  االإ�رشاب  توقيف  حالة 
حقنا  يف  بتجاوزات  �صدمنا 
االأطباء  من  عدد  وتعر�س 
عقابية  اإجراءات  اإىل  املقيمني 
م�صالح  اإىل  بع�صهم  كتحويل 
اأخرى كم�صلحة االأر�صيف و ذلك 

ب�صبب م�صاركتهم يف االإ�رشاب

بوعازيد اإ�صكندر 
...اأبواب احلوار 

م�صدودة 

ممثل  اإ�صكندر  بوعازيد  وقال    
لالأطباء  الوطنية  التن�صيقية 
تعليق  قرار  اأن  املقيمني 
اأ�صبوعه  دخل  االإ�رشاب 
من  فعل  ردة  اأي  دون  الثالث  

اأن  اأو�صح  و  الو�صاية  ،  الوزارة 
التجمعات واالعت�صامات جاءت 
بعد نفاذ �صرب االأطباء املقيمني 
تعليق  قرار  يعي�صون منذ  الذين 
االإ�رشاب حالة من الرتقب الأي 
ردة فعل من الوزارة التي تلتزم 
ال�صمت، دون حتديد اأي برنامج 
للعودة جلل�صات احلوار التي كان 
�رشيطة  الوزير  بها  وعد  قد 
ا�صتهجن  و  االإ�رشاب  جتميد 
لالإعالم  الو�صاية  ت�رشيحات 
مفتوحة  احلوار  اأبواب  بان 

موؤكدا انها م�صدودة متاما 
  

املكلف بالإعالم حمزة 
بوطالب ..مل تدفع 
رواتبنا رغم قرار 

التجميد 

املكلف  ندد  اأخرى  جهة  ومن 
التن�صيقية  لدى  باالإعالم 
رف�صت  التي  االإدارة  بت�رشفات 
من  بالرغم  الرواتب  دفع 
جوان   26 يوم  العمل  ا�صتئناف 
اإىل  الظروف  اإ�صافة  املا�صي 
�صمنها  مت  التي  العادية  غري 
نهاية  امتحانات  اجتياز 
االأطباء  من  لعدد  التخ�ص�س 
الكارثية  النقاط  و  املقيمني 
االأ�صاتذة  بع�س  قبل  من 
اال�صت�صفائيني منها منح عالمة 
اإ�صافة  االأطباء  الأغلبية  ال�صفر 
مل  التي  الكارثية  العالمات  اإىل 
ت�صهدها الكلية من قبل بالرغم 
من عدم وجود دورة ا�صتدراكية  
وجدد ممثلو االأطباء ا�صتعدادهم 
التام ملوا�صلة احلوار مع وزارتي 
ال�صحة والتعليم العايل من اأجل 

اإيجاد حلول للم�صاكل العالقة. 
ف.ن�صرين

الإ�صاعات ا�صتدت كالنار يف اله�صيم

حكومة جديدة على الفاي�سبوك يف انتظار قرار الرئي�س

قال  الرئي�س ليحتاج حلملة اإنتخابية، جمال ولد عبا�س :

مر�سحنا الوحيد للرئا�سيات هو عبد العزيز بوتفليقة
.       القرار النهائي لالإ�صتمرارية يعود لرئي�س اجلمهورية

لبد من اإنقاد احلركة عرب خارطة طريق، حممد حديبي :

ذويبي مترد على عمل احلركة واأجه�س قرارتها
.      �صرورة اإحالته على جلنة التاأديب لتفكيكيه للحركة

جبهة  حلزب  العام  االأمني  جدد 
التحرير الوطني جمال ولد عبا�س 
عبد  للرئي�س  وتر�صيحه   دعمه 
ربيع  لرئا�صيات  بوتفليقة  العزيز 
االأفالن  موقف  اأن  موؤكدا   ،2019
مر�ّصحه  اأن  حيث  ووا�صح  ثابت 
الوحيد هو رئي�س اجلمهورية عبد 
عبا�س  ولد  واأكد  بوتفليقة  العزيز 
ندوة �صحفية على هام�س  خالل 
اللقاء اجلهوي مع اإطارات احلزب، 
للرئا�صيات  الوحيد  مر�ّصحه  باأّن 
املقبلة هو رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة، م�صريا ان حزب 
ي�صانده  “االأفالن   حزب  االأفالن 

و هم جمّندون له«، نافيا اأن يكون 
احلزب  العتيد ب�صدد القيام بحملة 
 « مت�صائال  لبوتفليقة،  اإنتخابية 
بوتفليقة يحتاج  لكن �رشاحة هل 
�صياق  ويف   .“ اإنتخابية؟  حلملة 
العام  االأمني  اأو�صح   مت�صل، 
اأن  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
القرار النهائي لالإ�صتمرارية يعود 
اأن  مفيدا  اجلمهورية،  لرئي�س 
نف�صه خطاب  خطاب احلزب هو 
االأرندي  وتاج، ومنظمات طالبية 

ملجتمع مدين.
وثمن املتحدث اإجنازات الرئي�س 
البالد  قائال:«اإن  قوله،  حد  على 

 ،1999 يف  كارثية  حالة  يف  كانت 
ولكن تدريجيا ملا بوتفليقة اأ�صبح 
مت  اأين  االأو�صاع،  حت�صنت  رئي�س 
الق�صاء على املديونية اخلارجية 
وتوفري العمل وال�صكن، موؤكدا اأنه 
توزع  العامل  دولة يف  اأي  توجد  ال 
56 األف وحدة �صكنية يف يوم واحد 
وقال ولد عبا�س »االأفالن ياأمل اأن 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  يوا�صل 
بعد  ما  املهمة  بوتفليقة،  العزيز 
2019«، معلنا انه مع الرئي�س لعهدة 
وال�صابعة.  وال�صاد�صة  خام�صة 
العام  االأمني  عبا�س  ولد  واأ�صار 
 ، الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 

اأن االأفالن حارب االإ�صتعمار وهو 
الن�صيان،  ثقافة  يحارب   اليوم 
املنطقة،  �صهداء  عن   متحدثا 
والية  �صهداء  تاريخ   اأن  قائال 
املجاورة  واملناطق  الدفلى  عني 
نظري  ذهب  من  كتب  من  تاريخ 
التحرير  للثورة  خدمة  قدمته  ما 
عبا�س  ولد  وعاد  للوطن.  ونداءا 
رجال  به  قام  ما  على  للحديث 
موؤ�ص�ص�س  وبخا�صة  املقاومة 
االأمري  احلديثة  اجلزائرية  الدولة 
عبد القادر وعلي لبوانت وح�صيبة 

بن بوعلي.
 اإميان لوا�س

حممد  النه�صة  حركة  يف  القيادي  اإتهم 
وعمل  اأدبيات  ب�رشب  ذويبي  حديبي 
موؤ�ص�صاتها  على  مترد  واعالنه  احلركة 
�رشورة  على  موؤكدا  قراراتها،  واجها�س 
باإحالة  احلركة عرب خاطرة طريق  انقاد 
اقدم  ما  على  التاأديب  جلنة  على  دويبي 

عليه يف تفكيك احلركة
خ�س  ت�رشيح  يف  حديبي  حممد  ندد 
من  دويبي  به  يقوم  ميا  »الو�صط«   به 

خمطط  وتنفيذ  للقواعد  مغالطات 
خارجية  جلهات  انتقاما  احلركة  لتدمري 
�صانعة  احلركة  تكون  اأن  يعجبها  مل 
ال�صاحة  تر�صيد  يف  �صيا�صية  حمطات 
الوطنية ومللمة التيار االإ�صالمي املعتدل 
ذويبي  اأن  م�صريا  ال�صيا�صي،  العمل  وفق 
خ�رشاء  جزائر  تكتل  م�رشوع  اأجه�س 
وم�رشوع االحتاد النه�صة والعدالة والبناء 
وقام باإعالن مترد على موؤ�ص�صات احلركة 

ال�صورية وتفريغ موؤ�ص�صة املكتب الوطني 
للحركة من خالل دفعهم لال�صتقالة منه 
ما  وهو  باحلركة  للعبث  اجلو  له  ليخلو 

ح�صل االن على حد قوله
»اأن   املتحدث  اأبرز   ، ال�صدد  ذات  ويف 
وقاطعت  تراجعت  الواليات  من  الكثري 
حت�صري  جلنة  �صمي  ما  لتن�صيب  دعوته 
التمثيل  اإ�صكالية  يف  ووقع  املوؤمتر 
ثالث  ا�صند  حيث  املزعومة  للجان 

التنظيم  بفقه  له  جلان الأ�صخا�س ال علم 
يجد  ومل  ت�صيريية،  خربة  وال  وال�صيا�صة 
ما ميلئ به جلنتني  على راأ�صها ، ناهيك 
دون  لالجتهاد  اللجان  هذه  تطعيم  ترك 
مراعاة قيم ومعايري تنظيمية حيث كلف 
كل �صخ�س بتطعيم جلنته من خالل بحث 
يف  احلركة  تع�صه  مامل  وهو  اأفراد  عن 

اأ�صوا مراحلها«
 اإميان لوا�س 



للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  قيمت 
عمليات  الإن�سان  حقوق  عن 
بالرتاجع،  ال�رشعية  غري  الهجرة 
ما  الإح�ساءات  مقارنة   اأن  قائلة 
 2017 من  الأول  ال�سدا�سي  بني 
وال�سنة اجلارية يك�سف عن تراجع 
على  املقبلني  عدد  يف  ملحوظ 
اأن  حيث  ال�رشعية،  غري  الهجرة 
اإح�سائيات قيادة حر�س ال�سواحل 
اإحباط  اأ�سهر مت   حيث خالل 06 
لـ   �رشعية  غري  هجرة  حماولت 
ال�ستة  مع  ومقارنة  مهاجرا،   460
املا�سية  لل�سنة  الأوىل  الأ�سهر 
التي مت اإحباط  616 مهاجرا غري 
بـ156  انخفا�سا  يعني   ، �رشعي 
اإىل  الرابطة  عادت  حيث  حراق، 
التقارير اخلا�سة بال�سنة املا�سية 
ك�سنة    2017 �سنة  اعتربت  بعدما 
عن  جديدا  قيا�سيا  رقما  حققت 
جزائري  حراقا    3109 من  اأزيد 
و840  ن�ساء   186 بينهم  من   ،
اجلزائر  هجرة  حاولوا  قا�رشا، 
الأخرى  ال�سفة  اإىل  �سواحل   عرب 
جعلها  مما  املتو�سط   البحر  من 
ردت  التي  احلكومة  توؤرق  ظاهرة 
التي  الزوارق  رفع عدد  من خالل 
ت�ستعمل يف مالحقة قوارب املوت 

يف عر�س البحر .
احلراقة  عدد  تراجع  اإطار  ويف 
اكت�ساف  اإىل  الرابطة  اأ�سارت 
الإقليمية  املجموعة  وحدات 
جانفي  عنابة  يف  الوطني  للدرك 
ل�سناعة  �رشية  ور�سة  الفارط 
غابة  و�سط  اخل�سبية  القوارب 
�سيدي عكا�سة الكثيفة والبعيدة يف 
ت�ستعملها  كانت  �سطايبي،  بلدية 

ع�سابات تهريب الب�رش.

بلغوا  �شخ�ص   8750
ال�شواطئ الأوروبية

الأمني  جنان  حممود  جهته   من   
الوطني املكلف باجلالية والعالقة 
اجلزائرية  للرابطة  اخلارجية  
اعترب  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
ال�سواحل  حر�س  اإح�سائيات  اأن 
يعك�س  ل  البحرية  للقوات  التابعة 
اأن  معتربا  احلقيقي،  العدد 
غري  للمهاجرين  احلقيقي  العدد 
يفوق   ، “احلراڤة”  ال�رشعيني 
 8750 من  اأكرث  اأ�سهر   06 خالل 
الهجرة  يف  جنحوا  الذين  �سخ�س 
الإ�سبانية  ال�سواطئ  اإىل  وو�سلوا 
نحو  منها  توزعوا  ثم  واليطالية 
كما  الأوروبي،  الدول  خمتلف 
هناك  ع�رشات املفقودين غرقوا 
حتدد  مل  حني  يف   ، البحر  يف 
اجلزائريني  للحراڤة  دقيقا  رقما 
جتميع  مراكز  يف  املوقوفني 
الحتاد  الدول  يف  املهاجرين  
املعلومات  لنق�س  نظرا  الأوروبي 
من طرف الدول الأوروبية وغياب 
القن�سليات  طرف  من  املتابعة 
بح�سبهم،  اخلارج  يف  اجلزائرية 
اأن ما ي�سلهم هي معلومات  قائلة 
عمليات  طريق  عن  وذلك  جزئية 
جمعها  يتم  والتدقيق  احل�رش 
املعتقلني،تقارير  عائالت  من 
، حيث  احلكومية  املنظمات غري 

يقدر بقرابة 6000 �سخ�س.
تعر�س  ت�سجيل  الرابطة  واأكدت 
طرف  من  ي�ستغلون  قا�رش   500
يف  املخدرات  مافيا  زعماء 
ي�ستغل  التي  التجارة  هذه  اأوروبا، 
يراعي  ل  ب�سكل  الأطفال  فيها 
مو�سحة  الن�سان،  حقوق  اأب�سط 

عدة  من  املعلومة   م�سدر  اأن 
حني  يف  حكومية  غري  منظمات 
مكتملة  غري  معلومة  تبقى  اأنها 

على حد تو�سيحهم.
رئي�س   قدور  هواري  جهته  من 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
احلكومة  دعا  الإن�سان  حقوق 
اأجل  من  منظمتهم   مع  للتعاون 
احللول  واإيجاد  �رشاكة  اإقامة 
الظاهرة  ال�رشورية ملحاربة هذه 
وما  امليداين  عملهم  من  انطالقا 
يف  بح�سبه،  خربة  من  اكت�سبوه 
التعامل  وكيفية  ودرا�سة  حتليل 
ال�رشعيني  غري  املهاجرين  مع 
عائلتهم  مع  املعامل   وكيفية 
عن  بحث  كيفية  وطرق  نف�سانيا 
املقاربة  اأن  اأكدوا  .كما  ذويهم 
احلد  عن  عاجزة  باتت  الأمنية 
ال�رشعية  الهجرة غري  من ظاهرة 
ولبد من اإ�سرتاتيجية وطنية تاأخذ 
العميقة  الأ�سباب  احل�سبان  يف 
ف�سل  يف  واملتمثلة  للظاهرة 
املنظومة  وانهيار  التنمية  منوال 
وروؤية  م�رشوع  وغياب  التعليمية 

وتعطي  حافزا  ت�سكل  وطنية 
يف  لالنخراط  لل�سباب  دافعية 
امل�ستدامة،  التنمية  حركة  تفعيل 
مت�سكها  عن  الرابطة  تعرب   كما 
التفاقيات  مراجعة  ب�رشورة 
الأوروبي  الحتاد  مع  الالمتكافئة 

ومنها اتفاق ال�رشاكة.
بح�سب  الرابطة  وحذرت 
من  املقربني  عرب  م�سادرها 
املفو�س الأوروبي ل�سوؤون الهجرة 
باأن  افرامابولو�س،  دميرتي�س 
اإن�ساء  يريد  الأوروبي  الحتاد 
على  للمهاجرين  »غوانتنامو« 
هذا  اإل  اأفريقيا،  �سمال  �سواطئ 
ومراكز  من�سات  اإن�ساء  املقرتح 
ا�ستقبال اأولية لالجئني  يف �سمال 
طرف  من  الرف�س  وجد  اإفريقيا، 
ال�سلطات اجلزائرية، وهو ما كلف 
على  م�سددة  قيودا  اجلزائريني 
 ، “�سنغن”  بف�ساء  اخلا�سة  الفيزا 
م�ستاوؤون  اجلزائريني  من  كثري  و 
من هذه القيود و يرون اأنها تطبق 
الهجرة  ب�سكل مبالغ فيه و ت�سجع 

غري ال�رشعية. 

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  ردت   
الأخري  اجلدل  على  غربيط،  بن 
الغاء  احتمالية  بخ�سو�س  احلا�سل 
موؤكدة  البكالوريا،  من  الأجنبية  اللغات 
ل  الدرا�سية  املناهج  م�سوؤويل  اأن 
مو�سحة  الأجنبية  اللغات  يتجاهلون 
املعريف  الإطالع  و�سائل  اإحدى  اأنها 
احل�سارات،  وتوا�سل  املعارف  وتبادل 
اإجراءات  اإتخذت  الوزارة  اأن  م�سيفة 
عديدة من اأجل رفع امل�ستوى التعليمي 
م�سيفة  الوطن،  عرب  للتالميذ  بالن�سبة 

تندرج  اإتباعها  يتم  التي  الإجراءات  اأن 
اللغات  جمال  اآداء  حت�سني  اإطار  يف 

الأجنبية وكيفية معاجلة الأخطاء.
هام�س  على  الرتبية  وزيرة  وعمدت 
القراءة  حتدي  م�رشوع  اختتامها 
العربي، اإىل الإعالن عن اإعادة تن�سيط 
والعلمية  الأدبية  النوادي  خمتلف 
الأدبي  املوروث  ن�رش  يت�سنى  حتى 
الوزارية  دائرتها  اأن  كا�سفة  اجلزائري، 
الثقافة  وزارة  مع  �رشاكة  بعقد  قامت 
الوطنية  املكاتب  تزويد  اأجل  من 

بالكتب الأدبية اجلزائرية، مو�سحة اأن 
10 موؤ�س�سات من كل الوليات ا�ستفادت 
بعد  وهذا  ومعرفية   علمية  كتب  من 
النتائج املح�سل عليها خالل امل�سوار 
الدرا�سي. وبالعودة اإىل مو�سوع  حتدي 
م�رشوع  من  الهدف  اأن  اأكدت  القراءة 
من  التلميذ  تنمية  هو  القراءة  حتدي 
وتر�سيخ  القرائية،  موهبته  �سقل 
من  التالميذ،  لدى  اجلزائري  الأدب 
الوطنيتني  باللغتني  كتب  اإ�سدار  خالل 
واللغة الأجنبية الأوىل، مع الرهان على 

الطبعات  يف  اأخرى  لغات  اإىل  تو�سيعها 
اللغة  حول  اأما  للم�رشوع.  القادمة 
الر�سمية  اللغة  اأنها  فاأكدت  العربية 
اللغة  اإقرار  مع  باملوازاة  اجلزائر  يف 
الأمازيغية تدري�سا ومنهاجا يف القطاع. 
املكتبات  اأن  �رشحت  ال�سياق  ويف 
املوؤلفات  بعديد  تعززت  الوطنية 
من  كهبات  عدة   جمالت  يف  والكتب 
امل�رشفني على م�رشوع حتدي القراءة 

العربي.
�ص.ب

6000 »حراق« مبراكز جتميع املهاجرين

وزيرة الرتبية نورية بن غربيط

.       اإعادة تن�شيط النوادي الأدبية والعلمية

�شارة بومعزة 

مافيا اأوروبية ت�صتغل 500 قا�صر جزائري 

الإ�صالحات لن تتجاهل اللغات الأجنبية
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التقرير ال�شنوي ملناخ ال�شتثمار فـي الدول 

العربية لعام 2018

»ال�صني اأول م�صتثمر يف اجلزائر«
 . 3.539   مليون دولر بـ 10 م�شاريع  و5 �شركات
.  فرن�شا يف املركز ال�شابع بـ 330 مليون دولر

ال�سنوي  التقرير  حديثا  �سدر 
ال�ستثمار  ملناخ  والثالثني  الثالث 
 ،2018 لعام  العربية  الدول  فـي 
ل�سمان  العربية  املوؤ�س�سة  عن 
ال�سادرات  وائتمان  ال�ستثمار 
»الو�سط«  يومية  حت�سلت  والذي 
على ن�سخة منه و �سمل هذاالتقرير 
امل�ستثمرة  الأجنبية  البلدان  اأهم 
يف املنطقة املغاربية املتمثلة يف 
واملغرب  وتون�س  اجلزائر  من  كل 
وعليه  ليبيا  با�ستثناء  وموريتانيا 
فلقد ركز هذا التقرير على قيمة 
ح�سب  وامل�ساريع  ال�ستثمارات، 
 2013 جانفي  بني  القطاعات 

ودي�سمرب 2017.

�شنغافورة يف املرتبة 
الثانية

ال�سني  اأن  التقرير  هذا  اأكد  ولقد 
اجلزائر  يف  م�ستثمر  اأول  هي 
اإىل  ت�سل  ا�ستثمارات  بقيمة 
3.539 مليون دولر بـ 10 م�ساريع  
�سنغافورة،  لتليها   �رشكات،  و5 
بقيمة ا�ستثمارات ت�سل اإىل 3.151 
اإ�سبانيا  تاأتي   ثم  دولر،  مليون 
 2.565 اإىل  ت�سل  با�ستثمارات 
هذا  ذكر  حني  يف  دولر   مليون 
ال�ستثمارات  قيمة  باأن  التقرير 
الرتكية يف اجلزائر بلغت  2.313 
م�ساريع  باأربعة  دولر،  مليون 
ل  با�ستثمارات  اأملانيا  ثم  فقط، 
وهذه  دولر  مليون   380 تتجاوز 
تعد اأهم 5 دول اأجنبية و 5 �رشكات 
يف  لتاأتي  اجلزائر  يف  م�ستثمرة 
اإفريقيا  جنوب  ال�ساد�سة  املرتبة 
مب�رشوع  دولر  مليون   350 بـ 
وب�رشكة واحدة   املركز ال�سابع بـ 
330 مليون دولر وتاأتي فرن�سا يف 
املركز ال�سابع بـ 330 مليون دولر 
م�ساريعها  يف  بلغت  عدد   حيث 
اجلزائر بـ 12 م�رشوعا و10 �رشكات  
لتليها �سوي�رشا بـ 330 مليون دولر 
م�ستثمرة  �رشكات  و4  م�ساريع  و4 
يف اجلزائر  وهذا ما جعلها حتتل  
بالن�سبة  اأما   ، الثامنة  املرتبة 
املركز  ح�سدت  فلقد   لإيطاليا 
حتديد   مت  و  الرتتيب   يف  التا�سع 
دولر  مليون   232 بـ   تكلفتها 
واحدة    وب�رشكة  واحد  مب�رشوع  
لتحل بعدها اململكة املتحدة يف 
املركز العا�رش بتكلفة 212 مليون 
دولر  وم�رشوعني و�رشكتني فيما 
بالن�سبة  امل�ساريع  تكلفة  بلغت 
مليون   892 بـ  الأخرى  للدول 
�رشكة  و28  م�رشوعا  و28  دولر 

يف حني حددت التكلفة الإجمالية 
يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع  جلميع 
دولر  مليون   14.293 اجلزائر  
فلقد بلغ عدد امل�ساريع 82   اأما 
الأجنبية  ال�رشكات  لعدد  بالن�سبة 
امل�ستثمرة يف اجلزائر التي و�سلت 

اإىل  69 �رشكة.
ولقد ذكر التقرير ال�سنوي 33 ملناخ 
ال�ستثمار فـي الدول العربية لعام 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  اأهم   2018
يف  اجلزائر  اإىل  الواردة  اجلديدة 
مليون   1.390 بلغت  والتي   2017
امل�ساريع  هذه   اأبرز  ومن  دولر 
بني  ما  الفرتة  خالل  ال�ستثمارية 

جانفي 2013 ودي�سمرب 2017 
املركز  يف   التخزين  قطاع 
 3.300 بلغت  با�ستثمارات  الأول 
 10 اأهم  اجلزائر   دولريف  مليون 
قطاع  فيه   ح�سد  اأين  قطاعات 
التخزين على  املركز الأول بقيمة 
مليون   3.300 بلغت  ا�ستثمارات 
الثاين  املركز  يف  وجاءت  دولر 
اإىل  ت�سل  با�ستثمارات  املعادن، 
3.150 مليون دولر، ثم العقارات 
البناء   و  دولر  مليون  بـ1.730 
ومواد البناء 1.467 واملن�سوجات 
والفحم   747 ال�سيارات    928
و   300 الطبيعي  والغاز  والنفط 

ال�سيدلة 244  والت�سالت 234 .
العربية  املوؤ�س�سة  تقرير  ويهدف 
وائتمان  ال�ستثمار  ل�سمان 
تعزيز  اإىل   2018 لعام  ال�سادرات 
دور املوؤ�س�سة فـي دعم التدفقات 
الأجنبية  والراأ�سمالية  التجارية 
العربية   املنطقة  يف  والبينية 
عر�سا  الأخري  هذا  ويت�سمن 
واملوؤ�رشات  للبيانات  وحتليال 
الدول  جمموعات  باأداء  املتعلقة 
ا�ستقطاب  حيث  من  العربية 
ال�ستثمارية اخلارجية،  التدفقات 
جاذبيتها  على  بالرتكيز  وذلك 
جمموعة  وفق  التدفقات  لتلك 
للتباين  املف�رشة  املتغريات  من 
مت  ولقد  العامل  دول  خمتلف  بني 
ال�ستثمار  مناخ  تطورات  ر�سد 
فـي 109 دول منها 16 دولة عربية 
من خالل »موؤ�رش �سمان جلاذبية 
تقرير  الذي جاء يف  ال�ستثمار«،  
متثل  والتي   2018 احلالية   ال�سنة 
يف جمموعها نحو 97% من اإجمايل 
اأر�سدة ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش 
 %96 ونحو  العامل  دول  لكل  الوارد 
ال�ستثمار  اأر�سدة  اإجمايل  من 
للمنطقة  الوارد  املبا�رش  الأجنبي 

العربية بنهاية عام 2017.
 حكيم مالك

ك�شفت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�شان، عن ت�شجيل تعر�ص 500 قا�شر ي�شتغلون من طرف زعماء مافيا املخدرات يف اأوروبا، 
مو�شحة اأن م�شدر املعلومة  من عدة منظمات غري حكومية يف حني اأنها تبقى معلومة غري مكتملة على حد تو�شيحهم، حمذرة مما ينوي 

الحتاد الأوربي ان�شاءه »غوانتامو« على �شواطئ ال�شمال الإفريقي، يف حني حددت رقم 8750 حراقا خالل الـ6 اأ�شهر الأوىل من 2018 جنحوا 
يف بلوغ ال�شفة ال�شمالية من املتو�شط، ورجحت عدد  املوقوفني يف مراكز جتميع املهاجرين بقرابة 6000 �شخ�ص.

الربملاين عبد احلميد جزار يك�شف :

نطالب بتحويل 
التجزئات الجتماعية 

اإىل النمط الريفي 

اأكد النائب الربملاين عبد 
احلميد جزار، اأن معظم 
الجتماعية  التجزئات 
ولية  بها  تدعمت  التي 
املدعمة  غري  و   ورقلة 
مناطق  غالبية  اأن  ومبا 
اىل  بتحويلها  ريفية 
لتمكني  الريفي  النمط 
ال�ستفادة  من  اأ�سحابها 

ك�سف   ، البناء  اإعانة  من 
باملجل�س  ال�سعب  ممثل 
عبد  ال�سعبي  الوطني 
احلميد جزار يف حديثه 
»الو�سط«،   يومية  مع 
احلكومة  على  اأن 
والأخذ  عاجال  التحرك 
مبقرتحاته بعني العتبار 
الطلب  من  للتخفيف 

ال�سكن  على  املتزايد 
من  وذلك  الجتماعي 
التجزئات  خالل  حتويل 
امل�سجل  الجتماعية 
النمط  يف  غالبيتها 
اىل  بتحويلها  الريفي 
الريفي  ال�سكن  �سيغة 
اأ�سحابها  ومن ثم متكني 
من  ال�ستفادة  من 

متكنهم  مالية  اعانات 
وهو   ، اجنازها  من 
ميكن  اأن  �ساأنه  من  ما 
العجز  امت�سا�س  من 
ميدان  يف  امل�سجل 
الإجتماعي  ال�سكن 
العمومي  الإيجاري 
عا�سمة  بحجم  بولية 

اجلنوب ال�رشقي  .

من جهة ثانية فقد طالب 
خ�سم  يف  الربملاين  ذات 
حديثه معنا ، بزيادة ح�سة 
ورقلة  الولية  عا�سمة 
الجتماعية  بالتجزئات 
عدد  مع  يتما�سى  ب�سكل 
دوائر  لدى  الطلبات 
 ، املعنية  الخت�سا�س 
طالب  اأخر  �سعيد  وعلى 

مبنح  املتحدث  ذات 
ح�سة اإ�سافية من ال�سكن 
الريفي بعدما �سجل هذا 
 ، كبرية  جناعة  الأخري 
بال�سكان  تعلق  خا�سة ما 
ملفاتهم  اأودعوا  الذين 
الإدارية  بامل�سالح 

بعا�سمة الواحات .
اأحمد باحلاج 
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ب�شكرة

اأوالد جالل بني جفاف امل�صاريع وت�صحر اجلزائرية للمياه
ا�شتب�شر اأهل املق�طعة الإدارية اأولد جالل خريا مل�شتقبل الري يف املنطقة، و هذا على اإثر اإعالن الوزير الأول اأحمد اأويحيى و ب�أمر من رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة �شهر اأكتوبر امل��شي �شنة2017، عن رفع التجميد على امل�ش�ريع املجمدة يف القط�ع�ت)ال�شحة، الرتبية، املوارد امل�ئية و امل�لية( موجه� حينه� اأمرا 

لولة جميع اجلمهورية تعليمة مف�ده� اإعداد قوائم امل�ش�ريع التي يتعني اأن يط�له� قرار رفع التجميد على م�شتوى ولي�تهم،

اأولد جالل:  اآمنة �شم�تي

 م�ؤكدا على التدقيق يف تقاريرهم 
الأوىل  ال�زارة  مل�صالح  ال�صاملة 
كذا  و  م�رشوع،  كل  م�ا�صفات 
اخت�ص  قد  فيما  وم�قعه،  كلفته، 
ب�صبكات  املائية  امل�ارد  قطاع 
التزويد باملاء ال�رشوب و التطهري 
و حفر الآبار...كان هذا منذ اأزيد 
ما  لكن  تقريبا،  ا�صهر  ثمان  من 
ي�ص�ر  ال�اقع  اأر�ص  على  يح�صل 
كبريين  تراجع  و  تقهقر  حالة  لنا 
ب�صكرة  ولية  يف  املا�صي  عن 
عم�ما و املقاطعة الإدارية »اأولد 
جالل« خ�ص��صا، فمع حل�ل ف�صل 
احلرارة  درجة  ارتفاع  و  ال�صيف 
الذي يف�ق 50درجة مئ�ية تزايدت 
امل�صاكل يف قطاع امل�ارد املائية 
احل�رشي،  و  الفالحي  ب�صقيه 
جالل  اأولد  بلدية  اأحياء  فكل 
بع�صها  يف  تاما  انقطاعا  ت�صهد 
الآخر،  البع�ص  يف  تام  �صبه  و 
لالأحياء  الت�زيع  �ص�ء  مع  هذا 
هناك  لي�ص  اإذ  املاء،  ي�صلها  التي 
طرف  من  معلنة  وا�صحة  برامج 
للمياه،  اجلزائرية  ال�رشكة  اإدارة 
البلدية  من  ال�رشقي  اجلانب  ففي 

يعاين �صكان اأحياء من انقطاع كلي 
اأزيد من ع�رشين ي�ما،  للماء منذ 
الف�اتري  مل�صتحقات  دفعهم  رغم 
اخلا�صة باملاء و التي ت�صل لأكرث 
من ملي�ن �صنتيم دون وج�د عداد 
اأثار  ما  هذا  املنازل،  يف  للماء 
اإن  امل�اطنني  من  الكثري  حفيظة 

مل اأقل الكل.

اجلف�ف يهدد ب�لك�رثة

اأ�صبح التهديد و ال�عيد بت�رشفات 
و  العت�صامات  بينها  من  كثرية 
ب�صبب  منهم  املتكررة  ال�قفات 
ل  و  يعي�ص�نه  الذي  اجلفاف 
يف  يل�ح  وا�صح  حل  اأي  يرون 
املحلي  امل�ص�ؤول  من  ل  الأفق 
له  ي�صتك�ن  الذي  ال�رشكة  لهذه 
قال�ا،  كما  اهتمام  يعريهم  ل  و 
ول�  حت�صن  يف  امل  هناك  ولي�ص  
و قد  ب�صيط يف حالتهم، كيف ل 
ب�ادر  اأي  يرون  ومل  التجميد  فك 
�صلمنا  ان  هذا  الن،  حلد  للتقدم 
رفع  ل�  املجمدة  امل�صاريع  بان 
امل�صاكل  �صتحل  التجميد  عنها 
املطروحة الن، او التي �صتتزايد 
و تتفاقم م�صتقبال، فبعد ت�ا�صلنا 

القطاع  من  املهند�صني  بع�ص  مع 
الفالحي  الري  وجدنا ان م�صاريع 
متابعة  و  درا�صة  و هي:  املجمدة 
�صاقية  و  البياين  منقب  اجناز  و 
يف منطقة )في�ص احلبال(، اجناز 
مت��صطة  مناقب  ط�يل  5000مرت 
ب�صكرة،  تراب  كامل  عرب  العمق 
ا�صمنتية  �صاقية  اجناز  و  درا�صة 
على م�صافة 700مرت ط�يل مبنطقة 
الع�صل باأولد جالل، اجناز �صبكات 
1000مرت  م�صافة  على  ال�صقي 
ط�يل ببلدية اأولد جالل، كل هذه 
كافية  بانها  �صلمنا  ان  امل�صاريع 
التجميد حلد  عنها  يرفع  فهي مل 
الن، زد على ذلك امل�رشوع الذي 
اأولد  واحة  انقاذ  اطار  انطلق يف 
املتمثل يف  و  العط�ص،  من  جالل 
الثالث املناقب امل�جهة لل�صقي، 
تزال  ل  بهم  ال�صغال  منها  اثنان 
اأما  الرتاب+الع�صل(  )كاف  جارية 
الأ�صغال  اكتملت  فقد  ال�ص�اقي 
اإل اأن امل�رشوع مل يكمل ب�ص�اقي 

لي�صتفيد منه الفالح�ن بعد

اأكرث من مليون هكت�ر 
مهددة

لأرا�صي  الإجمالية  امل�صاحة   
تقدر  الإدارية  املقاطعة 
منها  1.126.080هكتار 
اأرا�ص  849.984هكتار 
ي�صل  ما  اأي  منتجة  فالحية 
الأرا�صي  من  75.48باملئة  اإىل 
الإجمالية للمقاطعة كلها فالحية، 
املتن�ع،  اإنتاجها  عن  ناهيك 
 1.096.043 اإىل  ي�صل  الذي  و 
منتجات  من  اأكرث  و  قنطار 
احلب�ب و اخل�رشوات و حما�صيل 
وج�د  كذا  و  اأخرى،  متن�عة 
منتجة  ن�ر  دقلة  454.240نخلة 
380.970.00قنطار فما ف�ق، زد 
عليها جمم�ع نخيل متن�ع املنتج 
منتجة  602.103نخلة  اإىل  ي�صل 
500.250.00قنطار،  من   لأزيد 
نتيجة  بالزوال  مهدد  هذا  كل 
الفالحة  ت�صري  اأين  فاإىل  العط�ص، 
هذا  و�صط  الإدارية  املقاطعة  يف 
الكم الهائل من الإنتاج و ما يقابله 
من م�صتقبل ا�ص�د من العط�ص... 
اأن  اأكدوا  املجال  يف  اخلرباء  كل 
ت�صاعف  مل  اأن  جدا  �صيء  الأمر 
طبيعة  مع  خا�صة  امل�صاريع 
بداأ  قد  و  جدا،  احلارة  املنطقة 
اإن  فما  جليا،  الظه�ر  يف  هذا 

منر على منطقة خ�رشاء فالحية 
عليها  قد ظهر  النخيل  نرى  و  اإل 
العط�ص و �صارفت على امل�ت... 
احل�رشي  الري  اإىل  نع�د  هنا  من 
الت�تر  من  حالة  يعي�ص  الذي  و 

ال�صديد، 

وعود امل�شوؤولني يف 
مواجهة احتج�ج�ت 

املواطنني

اأولد  لبلدية  احلايل  احلجم  مع 
�صبق  كما  تتزايد  امل�صاكل  جالل 
يف  ت�صل  النقطاعات  ذكرنا،  و 
اإن  و  �صبق  ال�صه�ر،  اإىل  اإحياء 
وردية  وع�دا  امل�اطن�ن  اأخذ 
اجلزائرية  ال�رشكة  افتتاح  اإبان 
ال�صلطات  طالبت  قد  و  للمياه، 
خا�صة  البداية  يف  معها  التعاون 
مع م��ص�ع ف�اتري املاء التي ت�صل 
اإىل منازل دون اأن ي�صلها املاء، و 
النا�ص  ه�ؤلء  يتعاون  مل  اإن  حتى 
ترتاكم  الف�اتري  تلك  يدفع�ا  مل  و 
عليهم و حت�ل اإىل العدالة، فكيف 
منزله  اإىل  املاء  ي�صله  ل  مل�اطن 
للعدالة و  اأو ي�جه  و يدفع فات�رة 
ه� بالأ�صا�ص ل ميلك عدادا للماء، 

على اأي اأ�صا�ص ت�صري هذه ال�رشكة 
عملها  يف  م�صتقبلها  ه�  ما  و 
امل�ؤ�ص�ص على تنظيم ت�زيع املياه 
ي�صري  بل  ينظم  مل  الذي  لالأحياء 
انق�صاء  رغم  اأ�ص�ء  اإىل  �صيء  من 
من  �صن�ات  ثمان  عن  تزيد  مدة 
ماأج�ر  م�صكل  هي  هل  افتتاحها، 
وان  حتى  لهم؟  ال�صعب  باأم�ال 
مدة  رهينة  امل�صاكل،  هذه  كانت 
زمنية وحتل، فالأمر م�صتقبال اأكرث 
الآبار  لأن  نظرا  وتعقيد  �صع�بة 
الفرتة  منذ  املنطقة  الألبيانية يف 
ال�صتعمارية مل يلم�صها اأي ترميم 
هي  كما  املدينة  بقيت  اأن  للي�م، 
بالتزايد  بالك  فما  خطري،  الأمر 
ال�صكاين امل�صتمر وال�رشيع وانتقال 
ولية  اإىل  بلدي  و�صع  من  البلدية 
الكبري  العمراين  والت��صع  منتدبة، 
جديدة  �صكنية  اأقطابا  �صامال 
كاملدينة اجلديدة وت�زيع اأزيد من 
2000قطعة ار�ص �صتنجز ل حمال 
ك�نها م�صاريع منتظرة لفرتة تف�ق 
الع�رش �صن�ات، اجلزائرية اإىل اأين؟ 
اأين ه� رفع التجميد؟ هل  ال�لية 
كثريا؟  وامل�اطن  الفالح  �صينتظر 
ول  ال�صاحة  تدور يف  كثرية  اأ�صئلة 

اإجابة وا�صحة ت�صل لل�صعب.

بعد اإح�ش�ء 17 ح�لة للحمى القالعية

الوايل يعلن والية البويرة منطقة موبوءة
 « الب�يرة  وايل  اأم�ص  اأعلن 
الب�يرة  ولية   « ليماين  م�صطفى 
اإثر النت�صار  منطقة م�ب�ءة على 
احلمى  لداء  واملقلق  الرهيب 
حيث   ، الأبقار  و�صط  القالعية 
ارتفع عدد احلالت امل�صجلة اإىل 
يف  حالة   17 اإىل  اأم�ص  ي�م  غاية 
ال�احد  الأ�صب�ع  يتعدى  ل  ظرف 

جديدة  حالت   5 بظه�ر  ،وذلك 
مبنطقة تاقرب��صت التابعة لبلدية 
اإىل  ال�لية  �رشق  اأق�صى  اغبال� 
ببلدية  اأخرى  حالت   7 جانب 
ويف   ، الغربية  باجلهة  ب�صام  عني 
امل�ص�ؤول  اإتخذ  ال�صياق  ذات 
اإجراءات  ال�لية عدة  الأول على 
وخروج  دخ�ل  منع  اأهمها  من 

بهذا  التاأثر  ال�رشيعة  احلي�انات 
للذبح  ال�جهة  تلك  عدا  ما  الداء 
م�صى  مبح�رش  مرفقة  وتك�ن 
البيطرية  املفت�صية  طرف  من 
بالتلقيح  العمل  ت�قيف  مع 
انت�صار  لتجنب  ال�صطناعي 
 « ي�مية  ووقفت  هذا   ، العدوى 
اأم�ص  قادتنا  ج�لة  »عرب  ال��صط 

واملدا�رش  البلديات  خمتلف  اإىل 
التي  والهلع  الرعب  حالة  على 
اجتاه  واملربني  الفالحني  انتابت 
التي  الع�صيبة  ال��صعية  هذه 
ثروتهم  فادحة يف  بخ�صائر  تهدد 
الأمر  يف  والغريب  احلي�انية 
عدم  لنا  ك�صف  من  هناك  اأن 
ما  الداء  هذا  اأعرا�ص  معرفتهم 

خالل  احل�صيلة  بارتفاع  ينبئ 
دقت  جهتها  ومن   ، الأيام  قادم 
ناق��ص  الفالحة  مديرية  م�صالح 
اخلطر وا�صتنفرت جميع البياطرة 
من  الداء  هذا  انت�صار  لتط�يق 
خالل ت�عية وحت�صي�ص الفالحني 
من  الالزمة  الإجراءات  لتخاذ 
احلي�انية  ثروتهم  حماية  اجل 

�صنة  �صيناري�  تكرار  وجتنب 
ت�صتبعد م�صادر  ، هذا ومل   2014
» ال��صط » عن حل�ل جلنة حتقيق 
القادمة  ال�صاعات  خالل  وزارية 
لتق�صى احلقائق ح�ل انت�صار هذا 
الداء خا�صة بعد اإعالن ال�صلطات 

على ان ال�لية م�ب�ءة .
اأح�شن مرزوق
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الفالحية  الغرفة  رئي�س  ك�شف 
بوزيان  �شكري  ورقلة عقبة  لوالية 
يف ت�رصيح �شحفي خ�س به يومية 
اللقاء  فر�شة  اغتنم  اأنه  »الو�شط« 
الوطني الذي جمع  وزير الفالحة 
البحري  وال�شيد  الريفية  والتنمية 
ال�شيد عبد القادر بوعزقي بروؤ�شاء 
واليات  بجميع  الفالحية  الغرفة 
الوطن وذلك بح�شور االأمني العام 
حممد  للفالحني  العام  لالإحتاد 
بالئحة  ابالغه  اأجل  من   ، عليوي 
اأر�شية املطالب التي وجب ح�شبه 
حتويل  اأجل  من  معها  التجاوب 
والية ورقلة كقطب فالحي ورعوي 
تلك  مقدمة  يف  وتاأتي   ، باإمتياز  
املطالب �رصورة دعم املحيطات 
و  القدمية  والب�شاتني  الفالحية 
بالكهرباء  اجلديدة  امل�شتثمرة 
وامل�شالك الفالحية للتخفيف من 
امل�شتثمرين  و  الفالحني  معاناة 
على  التغلب  يف  وم�شاعدتهم 
امل�شاهمة  ثم  ومن  النقائ�س 
الوطني  االقت�شاد  بناء  يف  الفعلية 
من جهة و حتقيق االإكتفاء الذاتي 
الزراعية  املحا�شيل  ناحية  من 
جهة  من  املو�شمية  واملنتوجات 

اأخرى . 
رئي�س  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 

الغرفة الفالحية بورقلة ، اأنه رفع 
مطالب  من  جملة  القطاع  لوزير 
املنتمني  الفالحيني  وان�شغاالت  
من  بها  وما  احلبوب  ل�شعبة 
م�شاكل وتليها اخل�رصوات والتمور 
تربية  وكذا  واالغنام  االبل  وتربية 
تربية  �شعبة  ادرج  وكذا  الدواجن 
املاعز احللوب يف برنامج ال�شعري 
ال�شعب  العلفي ،وكيفية تطوير كل 
تواكب  مل  مازالت  التي  االخرى 
اعطائها  وكيفية  القطاع  تطور 
تربية  را�شها  وعلى  االولوية 
مطوال  والوقوف  واالرانب  النحل 
الفالحية  الغرفة  �شالحيات  عند 
يف  االجبارية  اال�شت�شارة  ووجوب 
والفالحني  الفالحة  يخ�س  ما  كل 
امل�شاركة  وعدم  التهمي�س  وعدم 
لالخوة  امل�شريية  القرارات  يف 
الفالحني وعلى را�شها اال�شت�شارة 
االرا�شي  منح  عند  االجبارية 
االول  باعتيارها املمثل  الفالحية 
للمهنة وامليدان ومرورا اىل عقود 
توقف  وكذا  املعطلة  االمتياز 
الفالحية  االرا�شي  توزيع  عملية 
على طالبيها وكانت الوقفة مطولة 
الفالحي  الدعم  ق�شية  عند 
رئي�س  املربمج من طرف فخامة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
يف �شنة 2009و�شبب تاخر تطبيقه 

يف والية ورقلة .

عقبة  اأو�شح  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اإلتما�س   لرفع  بوزيان  �شكري 
يف  النظر  الإعادة   لوزيرالفالحة  
الفالحية  الغرف  هيكلة  اعادة 
لل�شادة  كربى  �شالحيات  واعطاء 
ليكونوا  الفالحية  الغرف  روؤ�شاء 
بذلك  من ا�شحاب القرار يف هذا 
القطاع وكذا مرعاة رواتب واجور 
ورفع  الفالحية  الغرف  موظفي 
يتقا�شونها  التي  الزهيدة  االجور 
باقي  يتقا�شها  التي  بتلك  مقارنة 
موظفي القطاع وذلك حتى يت�شنى 
بجميع  الفالحية  الغرف  لروؤ�شاء 
لتوظيف اخلربات  الوطن   واليات 
من مهند�شني واملخت�شني ومن ثم 
على  بهم   املنوط  بالدور  القيام 

اأكمل وجه .
اأمتدت  فقد  اأخر  �شعيد  وعلى 
الفالحية  الغرفة  رئي�س  مرافعة 

بورقلة اإىل تقدمي  عدة اقرتاحات 
الوطنية  للغرفة  العامة  للجمعية 
�شبكة  اإن�شاء  �رصورة  واولها 
ربطا  الواليات  كل  بني  م�شرتكة 
تطوير  وكذا  الوطنية  بالغرفة 
يطاقة الفالح اىل بطاقة بيومرتية 
حقيقة حتمل �رصيحة مدون عليها 
كل معلومات الفالح وهذا لت�شهيل 
ا�شتخراج  واولها  االجراءات  كل 
 - الهوية   - امل�شتثمرة  يطاقة 
ال�شعري  مادة  توزيع  بعملية  مرورا 
املدعم للمربني والدعم الطاقوي 

للفالحني . 
االأول  امل�شوؤول  ذات  طالب  كما 
بان  بورقلة  الفالحية  الغرفة  على 
الهوية  بطاقة  ا�شتخراج  يكون 
ان  داع  وال  البئر  لرئي�س  فقط 
اال ملن  الفالحني  لكافة  ت�شتخرج 

ارادها .

االإدارية  املقاطعة  �شكان  يعي�س 
مقر  عن  كلم   420 قزام  عني 
عن  عزلة  يف   ، مترنا�شت  والية 
ا�شتمرار  ب�شبب  اخلارجي  العامل 
املتكررة  االإنقطاعات  مع�شلتي 
و�شبكة  الكهربائي  التيار  يف 
القاطنني  نا�شد   . االأنرتنت 
ببلدية عني قزام احلدودية بوالية 
مترنا�شت يف ت�رصيح لهم مع يومية 
»الو�شط« ،ال�شلطات العليا بالبالد 
وايفاد  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
للوقوف  وزارية  حتقيق  جلنة 
االإحتقان  تاأجيج  تداعيات  على 
توا�شل  عن  الناجم  املحلي 
املتكررة  االإنقطاعات  م�شل�شل 
يف التيار الكهربائي يف عز ف�شل 
ال�شيف احلار الذي جتاوزت فيه 
درجة   50 الـ  عتبة  احلرارة  درجة 

زاد  ومما  الظل،  حتت  مئوية 
القائم  امل�شكل   اأن  بلة  الطني 
الكهرو  باأجهزتهم  اأ�رصار  اأحلق 
واملكيفات  كالثالجات  منزلية 
الطلب  عليها  يكرث  التي  الهوائية 

ملواجهة ق�شاوة املناخ .
اأبدى  فقد  ثانية  جهة  من   
ات�شاالت  زبائن  من  الع�رصات 
قزام  عني  مبدينة  اجلزائر 
 ، معنا  حديثهم  معر�س  يف 
ا�شتمرار  من  ال�شديد  اإمتعا�شهم 
م�شكلة التذبذب �شبكة النت التي 
الوحيد  واملتنف�س  الف�شاء  تعترب 
حقيقي  كبديال  اإليه  يلجاأ  الذي 
اإنعدام  ب�شبب  القاتل  الفراغ  ل�شد 
والريا�شية  الرتفيهية  املرافق 

باملنطقة املذكورة .
اأحمد باحلاج 

يف  الوارد  للمقال  تو�شيحا 
 2018/07/12 يوم  جريدتكم 
توا�شل   « عنوان  حتت   ،
التيار  انقطاعات  م�شل�شل 
االإحتقان  يوؤجج  الكهربائي 
بورقلة » ، ويف اإطار ممار�شة 
قانونا  املكفول  الرد  حق 
الن�س  ن�رص  منكم  ،نلتم�س 
و  ال�شفحة  نف�س  يف  التايل 
تو�شح   . املقال  مكان  نف�س 
مديرية الكهرباء والغاز بوالية 
يف  التذبذبات  اأن  اإىل  ورقلة 
الكهربائية  بالطاقة  التموين 
و   ورقلة  بلديات  من  بكل 
واحلجرية  م�شعود  حا�شي 
يف  وارد  هو  كما  والعالية 
مقالكم ال�شادر اأعاله ، تعود 
االإعتداءات  اإىل  باالأ�شا�س 
ال�شبكات  على  املتكررة 
طرف  من  الكهربائية 
اأثناء  املقاوالتية  ال�رصكات 
من  بالقرب  باالأ�شغال  القيام 
حيث   ، الطاقوية  من�شاءت 
التقنية  امل�شالح  �شجلت 
 10 يفوق  ما  باملديرية 
ف�شل  بداية  منذ  اإعتداءات 
ال�شيف اجلاري ، والتي ينجر 
تنعك�س  اأخرى  اأعطاب  عنه 
�شلبا على ا�شتمرارية التموين 
بالكهرباء ونوعيته ، ولالإ�شارة 
قد  كانت  املديرية  فاإن 
�شجلت منذ مطلع �شنة 2018 
ما يزيد عن 200 اإعتداء على 

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

الزبائن بالكهرباء .
املديرية  جندت  وقد  هذا 
�شنوات  الثالثة  خالل 
الطاقات  كل  الفارطة 
ما  الإجناز  واملادية  الب�رصية 
كهربائي  حمول   270 يفوق 
اخلدمات  لنوعية  حت�شينا   ،
مبختلف  لزبائنها  املقدمة 
غرار  على  الوالية  بلديات 
بلدية ورقلة وحا�شي م�شعود 
واحلجرية والعالية ، وتدعيما 
املوا�شم  خالل  لل�شبكات 
اإجناز  اإىل  اإ�شافة   ، ال�شيفية 
ال�شبكات  من  كيلومرت   453
منخف�شة  الكهربائية 

ومتو�شطة التوتر . 

.         م�ضاركة الغرفة الفالحية يف القرارت امل�ضريية �ضرورة حتمية 

رئي�س الغرفة الولئية للفالحة بورقلة �شكري بوزيان عقبة  لـ«الو�شط« 

اأحمد باحلاج 

 ان�ضغاالت الفالحني موجودة على
 طاولة الوزير و�ضيتم التكفل بها  

لرباح  عقلة  قرية  قاطني  يتخبط 
لوالية  التابعة  انقو�شة  ببلدية 
امل�شاكل  من  جملة  يف   ، ورقلة 
يومياتهم  اأرقت  التي  التقليدية 
حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ومما   ،
الطريق  يعرفون  ال  املنتخبني  اأن 
اإقرتاب  مع  �شوى  قريتهم  اإىل 
لهم  لتقدمي  االنتخابية  املواعيد 
تتبخر  ما  �رصعان  ع�شلية  وعود 
ال�شلطة  لكر�شي  و�شولهم  مبجرد 
لرباح  عقلة  قرية  �شكان  طالب   .
الواقعة  اأنقو�شة  ببلدية  النائية 
على بعد حوايل 25 كلم عن مقر 
االأول  امل�شوؤول   ، ورقلة  والية 
على الهيئة التنفيذية بورقلة عبد 
برجمة  ب�رصورة  جالوي  القادر 
على  للوقوف  لهم  ميدانية  زيارة 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم 

املحلية  ال�شلطات  متاطل  جراء 
حالت  التي  النقائ�س  معاجلة  يف 
على  احل�شول  من  متكينهم  دون 
وتاأتي   ، كرمية  ع�شية  ظروف 
امل�رصوعة  مطالبهم  مقدمة  يف 
لدى  العاجل  التدخل  �رصورة  
من  ال�شكان  و  ال�شحة  م�شالح  
تاأهيل  اإعادة  يف  االإ�رصاع  اأجل 
قاعة العالج و دعمهم باأطقم طبية 
اإعادة فتحها  و�شبه طبية ومن ثم 
االإ�شتفادة  من  املر�شى  لتمكني 
اإنهاء  بهدف  وذلك  خدماتها  من 
معاناتهم مع عناء التنقل وتكاليف 
عن  للبحث  الباه�شة  ال�شفر 
ال�شحية  بالهياكل  العالج  �شبل 
املجاورة.  باملناطق  املتواجدة 
املوارد  قطاع  بخ�شو�س  اأما 
ذات  قاطني  ا�شتكى  فقد  املائية 

ال�شالح  املاء  غياب  من  الناحية 
املنطقة  ، حيث الزالت  لل�رصوب 
العمومية  احلنافيات  رحمة  حتت 
امل�شابني  ي�شطر  وقت  يف 
الإقتناء  امل�شتع�شية  باالأمرا�س 
لتفادي  املعدنية  املياه  قارورات 
 . �شحية  مل�شاعفات  تعر�شهم 
اإىل جانب ذلك  فقد ندد ال�شباب 
تام  اإنعدام  من  اجلهة  بذات 
والريا�شية  الرتفيهية  للمرافق 
من  متكينهم  دون  حال  ما  وهو 
منا�شدين   ، مكبوتاتهم  تفجري 
ال�شباب  مدير  ال�شياق  ذات  يف 
�شتحونة  بوبكر  بورقلة  والريا�شة 
اأجل  من  التحرك  ب�رصورة 
تخ�شي�س لهم م�شاريع  م�شتعجلة 
وقاعة  جواري  مبلعب  لدعمهم 
متعددة الريا�شات ليذهب بعدها 

ابعد من ذلك موؤكدين  هوؤالء اىل 
باأن مطلب دعمهم مب�شبح جواري 
ويق�شي  يراودهم  حلما  يبقى 
م�شاجعهم . ومعلوم اأن وايل والية 
كان  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
توزيعه  هام�س  على  هدد   قد 
لالإعتمادات املالية على روؤ�شاء 
املنتخبني  بف�شح   ، البلديات 
مل  ما  حالة  يف  ال�شعب  اأمام 
يف  املر�شودة  االأموال  يلم�س 
التنمية  م�شاريع  جت�شيد  اإطار 
اإنتظار  ويف  الواقع.  اأر�س  على 
اجلهات  من   عاجل  تدخل  
عقلة  �شاكنة  يبقى   الو�شية  
لرباح يعي�شون يف زمنا بات يلفظ 
ينتمون  اأنهم  رغم   ، اأمثالهم  

لوالية تنام على املاليري .
اأحمد باحلاج

قاعة عالج مغلقة ، غياب مياه ال�شرب وانعدام املرافق ال�شبانية 

.      الوايل مطالب بالتدخل ومدير ال�شباب ملزم برفع التحدي 

قرية عقلة لرباح ببلدية اأنقو�ضة بورقلة ... هنا تنتهي احلياة 

 ب�شبب ا�شتمرار انقطاع الكهرباء 
و �شبكة الأنرتنت 

املو�شوع: حق الرد

بلدية عني قزام بتمرنا�ضت ت�ضكو 
العزلة عن العامل اخلارجي 

 املرجع :جريدة الو�ضط
  بتاريخ 12 جويلية 

2018 يف ال�ضفحة 06

اأكد رئي�س الغرفة الفالحية بورقلة عقبة �شكري بوزيان ، اأن اللقاء الذي جمع وزير الفالحة بروؤ�شاء الغرفة الفالحية عرب 
خمتلف وليات الرتاب الوطني كان مثمرا وناجحا ، يف اإنتظار جت�شيد الوعود على اأر�س الواقع خا�شة ما تعلق باإن�شغالت 

الفالحني و املربني واملوالني  بولية ورقلة املعروفة بعا�شمة اجلنوب ال�شرقي .
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اأوراق �شائح:

عنابة..مالمح ثقافية و �سياحية من بونة اجلميلة
تقرتح مدينة عنابة الكثري من املحطات ال�شياحية لزوارها، لق�شاء حلظات ال�شتمتاع والفرح والرتفيه بني اأح�شاء ال�شواطئ  و الغابات الكثرية، اأو داخل حديقة 

الت�شلية ،  وغريها من الأماكن اجلميلة ال�شاحرة التي متنح ال�شائح  كل ما يحتاجهللراحة و الرتفيه ال�شيفي.كما اأن تراثها واإنتاجاها الفني و الثقايف يقرتح 
الكثري من املالمح التي ت�شكل هوية املنطقة.

وليد بوعديلة

 اأهال بكم يف مدينة 
بونة

قدمي  )ا�سم  بونة  مدينة  فزائر  
اجلزائري  ال�رشق  لعنابة(جوهرة 
ال�سواطئ  نحو  التوجه  يختار  قد 
ال�ساحل  ي�سمها  التي  الكثرية 
من  القريبة  تلك  �سواء  العنابي، 
و�سط املدينة مثل �سابي و�سانكلو 
اإىل  اأو  ع�سري،  وعني  طو�ش  و 
جوانو  مثل   املدينة  �رشق  جهة 
غربا  التوجه  اأو  �سامل  �سيدي  و 
و  �رشايدي  �سواطئ  اإىل   بعيدا 
اللقاء الكبري بني  �سطايبي ، حيث 
لك  تكن  مل  واإذا  والبحر،  الغابات 
�سيارة خا�سة ، فاأنت �ستنتقل عرب 
�سيارات الأجرة اأو حافالت النقل 
البلديات  نحو  احل�رشي.للتوجه 
�سيدي  مثل  للولية  الكثرية 

عمار،برحال، احلجار، البوين.
النزل  من  جمموعة  عنابة  ويف   
و  املتو�سطة  و  ،الكبرية  والفنادق 
ال�سغرية يف اأماكن خمتلفة وتتباين 
اخلدمات  بح�سب  اأ�سعارها، 
و   ، فيها  املوجودة  املنطقة  و 
كل  مثل  تعاين  العنابية  ال�سواطئ 
ال�سواطئ اجلزائرية من ممار�سات 
املتطفلني على حظائر ال�سيارات 
و اأ�سحاب الكرا�سي و ال�سم�سيات 
من  حمرتم  جهد  ت�سجيل  مع   ،
ال�سواطئ  ملراقبة  ال�سلطات 
ال�سلبية  املمار�سات  ومواجهة 
ال�سياحي)  املو�سم  جناح  و�سمان 
�سيدي  �ساطئ  يف  مثال  وقع  كما 

�سامل يف 10 جويلية(.
وال�سيوف   ال�سياح  عنابة  ت�سقطب 
قاملة  و  اهرا�ش  و�سوق  تب�سة  من 
واأم البواقي على وجه اخل�سو�ش، 
كثرية  وليات  زوار  اإىل  بالإ�سافة 
واملغرتبني و الأجانب العاملني يف 
يف  اقت�سادية  وموؤ�س�سات  �رشكات 

اجلزائر.

ونعلم الزائر اأن بونة حتتوي حمطة 
 ، الوليات  بني  للحافالت  كبرية 
من  الكثري  وت�سم  موؤخرا  د�سنت 
امل�سافر،  يحتاجها  التي  املرافق 
وهي متواجدة بالقرب من الطريق 
املدينة  خمرج  يف  الوطني)44(  

نحو �سكيكدة وق�سنطينة.
�ساحة  ال�سائح  يزور  اأن  بد  ل  و 
املثلجات  اأك�ساك  وفيها  الثورة، 
حتت  املختلفة،  وامل�رشوبات 
ن�سائم الهواء الذي تظلله الأ�سجار 
امل�رشح  منها  وبالقرب  املعمرة، 
وله  جموبي،  الدين  عز  اجلهوي 
تاريخ حافل يف الن�ساط امل�رشحي 
اجلزائري  للم�رشح  قدم  وقد 
طريق  يف  و  الفنانني،  من  الكثري 
على  املرور  بعد  و  امل�رشح 
الو�سول  قبل  و  الق�ساء  جمل�ش 
ال�سائح  �سيتجه   الولية  مقر  اإىل 
حممد  الثقافة  ق�رش  نحو  ي�سارا 
بو�سياف، وهو يقرتح على كل زائر 
خمتلفة  ثقافية  ن�ساطات  للمدينة 
وال�سناعات  الكتب  معار�ش  مثل 
ال�سعرية  والأما�سي  التقليدية 

والغنائية....

عن ذاكرة وفن بونة

كثري  توجد   املدينة  و�سط  ويف 
من  املراكز و املحالت التجارية 
يريد،  ما  كل  لل�سائح  تقدم  التي 
بخا�سة ب�سارع قومبيطا ومبنطقة 
حركة  تكرث  حيث  احلطاب، 
املدينة  يف  وجند  املواطنني.و  
امل�ساجد  دارم(  القدمية)بال�ش 
العتيقة التي تعود للعهد العثماين ، 
واإذا بحثت عن ال�سحافة اخلا�سة 
اجلزائري،  ال�رشق  و  باملدينة 
ال�رشيح  جرائد  ب�رشاء  فنن�سحك 
،اآخر �ساعة، اأخبار ال�رشق، ال�سقر، 
حملية  �سحف  نيوز...فهي  اإيدوغ 

فيها الكثري من اأخبار الولية.
ومما يوؤ�سف له من مالمح املدينة 
باعة  اختفاء  احلطاب،  �سارع  يف 
كانوا  فقد   ، القدمية  الكتب 

يقدمون ل�سنوات اخلدمات الكبرية 
والباحثني  الأ�ساتذة  و  للطلبة 
باجي  جامعة  كانت  وقد  بخا�سة 
من  الكثري  ت�ستقبل  بعنابة  خمتار 
الطلبة من وليات خمتلفة، وفيها 
تخ�س�سات كثرية ، اأبرزها اللغة و 
الأجنبية،  اللغات  العربي،  الأدب 
وعلوم  القت�سادية  العلوم 
الأر�ش  علوم  احلقوق،  الت�سيري، 

واملناجم،الطب، الهند�سة...
على  احلري�سة  اجلمعيات  ومن 
اإحياء الرتاث الثقايف العنابي جند 
ح�سان  وتالميذ  اأحباب  جمعية 
للتعريف  ت�سعى  التي  العنابي، 
ومتمماتها  الأندل�سية  باملو�سيقى 
من حوزي  و عروبي وزجل ومديح 
ال�سعبية  وكذلكاملو�سيقى  ديني، 
رئي�سها   �سعى  وقد  وال�سوفية، 
الأ�ستاذ حممد خل�رش بوبكر ومعه 
لتحقيق  دحماين   �سعيد  الدكتور 
ال�سيخاحمد  كتاب  وتعليق  و�رشح 
"الدرة امل�سونة  البوين:  قا�سم  بن 
)ن�رش  بونة"  �سلحاء  و  علماء   يف 
العربي  الو�سام  ودار  عنابة  بلدية 
ثقافية  جمعيات  وتوجد   ،)2011-
و�سياحية اخرى ن�سطة يف خمتلف 

الفنون و الآداب...

هنا املكان والإبداع..

من  بالكثري  بونة  ا�ستهرت 
الدبية  وامللتقيات  املهرجانات 
ملتقى  مثل   ، ال�سيف  الفنية يف  و 
الكتاب  لحتاد  البداع  و  املدينة 
الوطني  ومهرجان  اجلزائريني، 
الأ�سماء  ومن  ال�سعبية،   للثقافة 
يف  نذكر  ال�رشق  الفنيةجلوهرة 
جمال املالوف الفنان حمدي بناين 
املمثل   ، مبار ك  العيا�سي،  ،ديب 
امل�رشحي وال�سينمائي عبد احلق 
دول  لطفي  الفنان  معروف،  بن 
اأ�سمائها  ومن  الراب،  يف  كانون 
الباحثني  نذكر  الثقافية  العلمية- 
حنون،  املجيد  عبد  الأكادمييني 
رواينية،  الطاهر  بعلي،  حفناوي 
كراكبي،  حممد  بوحو�ش،  رابح 

حممد حاب�ش،مقران ف�سيح...
ويح�رش يف م�سهدها الثقايف اأ�سماء 
والإعالمي   الكاتب  مثل:  حمرتمة 
خفيف،الأديب  علي  الدكتور 
والأكادميي ميلود قيدوم، ال�ساعرة 
يو�سف  نوا�رش،الكاتب  نادية 

�سقرة،ال�ساعر اإبراهيم بادي.
يكت�سف  اأن  بونة  لزائر  وميكن 
قراءة  عند  البداعية  ن�سو�سها 
�سكتة  امللوك  �سيف  ال�ساعر 
اجلمعوي  احلقل  يف  )نا�سط 
الإبداعي  اجليل  من  الثقايف، 
ال�ساعرة  املدينة(،  يف  اجلديد 
ملي�ش  �سلوى  الإعالمية  و 
الت�سكيلي  والفنان  م�سعي،الأديب 
عبد  بو�ساحة،ال�ساعر  ح�سن 
جزائري  �سكيل)�ساعر  احلميد 
ب�سعره  عربية،يتميز  ب�سهرة 
بونة  عن  كثريا  كتب  ال�سويف، 

مقام  املاء،  ن�سو�سه"مرايا  مثل 
ع�سق  يف  "احلالت  بونة"،2005، 
بونة"،2008،  بونة"،2006،"كتاب 
فوغايل)مدير  جمال  ،الكاتب 
الكتاب يف وزارة الثقافة،له كتابات 
املبنى  متميزة  رمزية  �رشدية 
الأبجدية"- "اأنثى  واملعنى،منها 

2004( ،ال�ساعر ح�سني زبرطعي.
الكاتب  واآثار  كتابات  نن�سى  ول 
من  اأحمد)ناقد  �رشيبط  الراحل 
املعا�رشة  الأدبية  كتبه"احلركة 
يف عنابة"( ،و الأديب  و الإعالمي 
اأبرز  بو�سموخة)من  عمر  الراحل 
الباحثني و الإعالميني املو�سيقيني 
اجلزائريني يف الطرب العربي( ،و 
الدكتور حممد عيالن ، وهو باحث 
يف الدرا�سات ال�سعبية عن عنابة و 
ال�رشق اجلزائري وقد كّون الكثري 
من املخت�سني يف هذا املجال،من 
كتبه"حما�رشات يف الأدب ال�سعبي 
نحوية  "معامل  اجلزائري"،و 
ال�سعبية  الأمثال  يف  واأ�سلوبية 
تتذكره  اأن  نتمنى  اجلزائرية"، 
لتاريخه  وتكّرمه  عنابة  ولية 
العلمي- الثقايف الزاخر يف خدمة 

الثقافة ال�سعبية...
ب�سيدي  الت�سلية  حديقة  نحو 

عا�سور
يف  املوظفني  ال�سباب  �سيتكفل  
ون�سح  الزوار  بتوجيه  احلديقة  
ك�سك  عرب  العائالت  اأرباب 
خمتلف  وتقدمي  التذاكر،  بيع 
على  املقرتحة  المتيازات 
�سادفنا  وقد  والعائالت،  الأطفال 
�سيفية  اأم�سية   يف  ح�سورنا  عند 
الربعاء11جويلية2018  )يوم 
�سابا  زوال(  الثالثة  ال�ساعة  يف 
كل  بتقدمي  تكّفل  ن�سطا  و  موؤدبا 
تدل  ت�سويقية  املعلومات بطريقة 
التوا�سل  وح�سن  الكفاءة  على 
للتعريف  بخا�سة  ال�ستقبال،  و 
بالتذكرة العائلية التي تقرتح على 
بثالثة  لعبة   ع�رشين  الأطفال  
اآلف دينار جزائري ، وهي تخدم 

كثري  بعدد  حت�رش  التي  العائالت 
مع  �ساأين  هو  ،كما  الأطفال  من 
رائد،  الثالثة)خالد،  اأطفايل 
ا�سرتي  اأن  قررت  �ساجد(،فقد 
تطبيقا  العائلية،  البطاقة  هذه 
من  ال�سعبي"تهنىالفرطا�ش  للمثل 
يزعجني  ل  حتى  الرا�ش"  حّكان 
 . تذكرة  ب�رشاء  مرة  كل  الأطفال 
الكرمية  الزوجة  �ساندته  ما  وهو 

ب�رشور.
لقد لحظنا ت�سيريا احرتافيا على 
الطريقة الأوربية، فهناك ا�ستثمار 
وا�سح يف املوارد الب�رشية الت�سيري 
هو  الأولياء  يهم  وما  التجهيز،  و 
بالقرب  اإعالمية  لفتات  وجود 
طبيعة  لالأولياء  تبنّي  لعبة  كل  من 
وكل  لها،  املنا�سب  وال�سن  اللعبة 
لعبة يتكفل بها �ساب ين�سح الزوار 
ويوجههم، لكن لحظنا  اأن الأغاين 
تن�سجم  ل  لالألعاب  املرافقة 
اأحيانا مع عامل الطفولة ملا فيها 

من ال�سخب وال�سو�ساء.
من  الألعاب  اأ�سعار  وتبداأ 
اإىل400دج  لت�سل  مبلغ120دج، 
)اأطفال  وال�سن  النوعية  بح�سب 
على  احلديقة  وتتوفر  –�سباب(، 
ول�سنا  لعبة،  ع�رشين  من  اأكرث 
تخفي�سات  هناك  كانت  اإذا  ندري 
باليتامى  اخلا�سة  للجمعيات 
يف  واملنخرطني  والك�سافة 
اأن  نتمنى  و   ، اجلوارية  املركبات 
تكون هناك اتفاقيات مع مديريات 
الرتبية لتخ�سي�ش زيارات جمانية 
للمتفوقني يف املوؤ�س�سات الرتبوية 

يف عنابة والوليات املجاورة.
احلديقة  اإدارة  على  نقرتح 
وال�سبت  تخ�سي�ش  يومي اجلمعة 
املتنقلة  املكتبة  حافلة  لزيارة 
املطالعة  مكتبة  مع  بالتفاق 
م�ساحة  وتخ�سي�ش  العمومية، 
لبيع ال�سناعات التقليدية للمهنيني 
تكتفي  لو  واحلرفيني،وحبذا 
احلديقة ببث الأنغام و املو�سيقى 
اخلا�سة بتاريخ وثقافة بونة فقط 

 ، ة و لعي�سا ا ، ل�سعبي ا ، ف لو ملا ا (
الرتاثية،...(،  املدائح  و  الإن�ساد 
و  ال�سياحة  مديريتي  مع  والتفاق 
خا�ش- ركن  لتخ�سي�ش  الثقافة 

و  الربيعية  و  ال�ستوية  العطل  يف 
عنابة  تاريخ  كتب  ببيع  ال�سيفية- 
الرتاث  اجلزائري،كتب  وال�رشق 
ال�سعبية،  الأمثال  كتب  ال�سعبي، 
كتب اأدباء ومثقفي عنابة، ...وهده 
يف  للتج�سيد  قابلة  املقرتحات 
عرب  الت�سلية  حدائق  خمتلف 

الوطن.
يف  اجلميلة  امل�ساهد  ومن 
فهو  امل�سلى،  م�سهد  احلديقة 
بهند�سة معمارية اإ�سالمية جميلة، 
وقد �سادف وجودنا �سالة الع�رش، 
وجمعنا  لوقتها  ال�سالة  ف�سلينا 
الدنيا و الدين ، ف�سكرا للم�سوؤلني 
مبادرة  هي  و   ، البناية  هذه  على 
من  كثري  يف  جندها  ل  لالأ�سف 
اجلزائرية؟  ال�سياحية  مرافقنا 
بع�ش  امل�سليات يف   ل جند  كما 

املطارات اجلزائرية؟ 
قاعات  على  احلديقة  تتوفر  كما   
املرحا�ش  واملثلجات،  ال�ساي 
من�سة  فيها  �ساحة  العمومي،  
الفني،... والرتفيه  للحفالت 

امل�ساحات  تهيئة  اأعجبتنا  كما 
امل�ساحات  ونظافة  اخل�رشاء 
للعائالت  فيمكن  احلديقة،  داخل 
بالهواء  وال�ستمتاع  الجتماع 

النقي واجلل�سات حتت الأ�سجار.
املحلية  ال�سلطات  من  ونتمنى 
كل  تقدمي  عنابة  بلدية  و  لولية 
للم�رشفني  الت�سهيالت  و  العون 
ال�ستمرار يف   ، مع  على احلديقة 
وت�سجيع   ، لها  احل�سن  الت�سيري 
فيها)اأغلب  الب�رشية  املوارد 
العاملني من ال�سباب وهم يرتدون 
اأخ�رش(  بلون  موّحدة  اأقم�سة 
العائلي  البعد  على  واحلفاظ 
للم�سهد  جيدة  �سورة  لها،لتقدمي 
ال�سياحي يف بونة، يف ظل التناف�ش 

الكبري مع الوجهة التون�سية.    
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�لرب�ءة لقاتِل �لدو�ب�صة عدٌل و�إن�صاٌف
بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

هذه  يرتقبون  الفل�سطينيون  كان 
وكانوا  ويتوقعونها،  اللحظة 
من  يقنٍي  وعلى  عليها  يراهنون 
مهما  اأنها  ويعرفون  قدومها، 
تعرقلت  ومهما  ف�ستاأتي،  تاأخرت 
العقبات،  اأمامها  من  ف�ستذلل 
ال�سعاب،  طريقها  من  و�ستزول 
عن  املدافعون  �سينت�رص  وحينها 
الظلم، و�سي�سكت املراهنون على 
العدل، و�سيخيب فاأُل امل�ستب�رصين 
بالق�ساء، ولكن الفل�سطينيني كانوا 
فتجاربهم  يخدعوا،  ومل  يقظني 
كثرية، وخربتهم كبرية، ومعرفتهم 
بعدالته  وثقتهم  عميقة،  بعدوهم 
بنزاهة  واعتقادهم  معدومة، 
ق�سائه غري موجودة، و�سواهدهم 

على اأحكامه الظاملة عديدة.
مل يكن قرار املحكمة الإ�رصائيلية 
�سادماً  يكن  كما مل  اأبداً،  مفاجئاً 
وعادياً  طبيعياً  كان  بل  غريباً،  اأو 
اإىل  الوهم  ت�رصب  ما  اإذ  ومتوقعاً، 
ول  يوماً،  الفل�سطينيني  نفو�س 
عيونهم  يف  العدو  �سورة  اهتزت 
لهم  �سينتقم  اأنه  ظنوا  وما  اأبداً، 
فهم  اأجلهم،  من  �سيغ�سب  اأو 
واأخربهم  بعدوهم  النا�س  اأدرى 

قرار  اأن  يدركون  كانوا  وقد  به، 
وحارق  اأبنائهم  قاتل  عن  الإفراج 
حمالة،  ل  قادٌم  وبيوتهم  اأ�رصهم 
ومهزلة  املحكمة  م�رصحية  رغم 

الق�ساء املعلن.
كان  ال�سهيونية  املحكمة  تربير 
واهياً �سعيفاً، ل ينطلي على اأحد، 
ي�سدقه  واإمنا  عاقل،  به  يقبل  ول 
الظاملون،  به  وير�سى  اجلهلة، 
به  ويعتد  املعتدون،  له  ويروج 
الواهمون، فقد كانت حجة الق�ساء 
براأ  الذي  امل�سي�س  العن�رصي 
اعرتافاته  اأن  عنه،  واأفرج  القاتل 
تعر�س  واأنه  بالقوة،  منه  نزعت 
واجل�سدي،  النف�سي  للتعذيب 
وخ�سع لظروٍف قاهرٍة، الأمر الذي 
ويعتربها  الأوىل  اعرتافاته  يبطل 
بحكم العدم، كما اأكدت املحكمة 
التربئة،  لقرار  بيانها  معر�س  يف 
اإليه،  للتهم املوجهة  وخالل ردها 
اأنه ل اأدلة تدينه، ول �سهود عليه، 
�سيقت  التي  والقرائن  وال�سواهد 
عامة،  معنوية  هي  اإمنا  لإدانته 
ولي�ست مادية حم�سو�سة، ول ترقى 

لأن تتحول اإىل اأفعاٍل واأعماٍل.
ال�سهاينة  الإ�رصائيليون  هوؤلء هم 
يراهن  كان  يعرفهم، وملن  ملن ل 
ول  يعدلون  اأنهم  ويعتقد  عليهم 

ولو  وين�سفون  وي�ساوون  يظلمون، 
واأنهم دميقراطيون  اأنف�سهم،  على 
متمدنون،  اإن�سانيون  ح�ساريون، 
قاتٍل،  يفرجون عن جمرٍم  هم  ها 
جرميته  على  كله  العامل  �سهد 
وح�سيته  على  ووقف  النكراء، 
وموؤ�س�سات  والإعالم  الق�ساء 
بيتاً  حرق  فقد  الإن�سان،  حقوق 
من  على  النار  واأ�رصم  بليٍل،  اآمناً 
اأباً  فقتل  اأحياء،  وحرقهم  فيه 
واأماً وطفاًل ر�سيعاً، وت�سبب لآخر 
�ساهدة  زالت  ما  بالغة  بحروٍق 
بعدوانيته،  وتنطق  جرميته،  على 
ال�رصيح،  بالتهام  اإليه  وت�سري 
رغم  الكاملة.  باجلرمية  وتدمغه 
�سهيونية  حمكمٌة  ترى  ذلك 
التي فر�ست  العقوبة  اإلغاء  وجوب 
حمب�سه،  من  عنه  والإفراج  عليه، 
والكتفاء بفر�س اإقامٍة جربية عليه 
يف حيه ومنطقة �سكنه، بحجة اأن 
الأدلة غري كافية، واأن العرتافات 
بالقوة،  منه  نزعت  بها  اأدىل  التي 
اتهم  عندما  قا�رصاً  كان  واأنه 
اأن  العدل  بالعتداء، ون�سي ق�ساة 
فرحوا  الإ�رصائيليني  امل�ستوطنني 
به،  واحتفوا  القاتل  بجرمية 
لالإ�سادة  كثرية  احتفالٍت  ونظموا 
جرميته،  متثيل  واأعادوا  به، 

و�سجلت عد�سات الإعالم فرحتهم 
بقتل  عن�رصيٍة  �سيحاٍت  وقع  على 
وحرق  اأطفالهم  وذبح  العرب 
فرحون  امل�ستوطنون  بيوتهم. 
للمرة الثانية، فقد فرحوا ورق�سوا 
وابتهجوا عندما اأقدم املجرم على 
فعلته، وها هم اليوم يرق�سون على 
من  وي�سمتون  عنه،  الإفراج  وقع 
على  راهنوا  الذين  الفل�سطينيني 
جابت  حيث  الإ�رصائيلي،  الق�ساء 
جمموعاٌت من غالة امل�ستوطنني 
حمافظة  قرى  يف  املتطرفني 
نابل�س، وكتبت على جدران بيوتها 
وتهديداٍت  م�ستفزة،  عباراٍت 
بالعن�رصية  ت�سي  واأخرى  قذرة، 
والتهكم  ال�سماتة  املقيتة، وحتمل 
الفل�سطينيني، كما قاموا  بال�سكان 
بحرق  فرحهم  عن  التعبري  خالل 

�سيارات بع�س املواطنني.
للكيان  احلقيقية  ال�سورة  اإنها 
املحتل،  الغا�سب  ال�سهيوين 
الباغي،  الظامل  املعتدي،  القاتل 
امل�ستبد املتغطر�س، هي ال�سورة 
للقيم  املناق�سة  القامتة،  ال�سوداء 
عن  البعيدة  للُمثُل،  واملخالفة 
ال�سورة  للحق،  واملجافية  العدل 
معها  ت�سلح  ل  التي  احلقيقية 
ول  والتجميل،  التزيني  حماولت 

م�ساعي التح�سني والتعديل، مهما 
وبراعة  امل�ساحيق  جودة  بلغت 
وا�سحة  فحقيقتهم  املزينني، 
جلية، وطبيعتهم مك�سوفة معروفة، 
وتاريخهم حافل، و�سجلهم بالظلم 
عامر، وغري ذلك زيٌف ل ن�سدقه، 
وباطٌل ل نوؤمن به، بل ل نريده ول 
الإميان  اخلطاأ  من  اإذ  به،  نقبل 
بعدالة العدو، اأو العتقاد بنزاهته، 
للمظلومني،  باإن�سافه  الإميان  اأو 
م�ستوطنيه  من  وق�سا�سه 
وهٌم  العتقاد  فهذا  الظاملني، 
يخل  واأحالٌم،  وخياٌل  و�رصاٌب 
الوعي  اأ�سا�س  وي�رصب  بالقاعدة، 
لدينا.  املوروث  ويناق�س  عندنا، 
انت�رص الإ�رصائيليون لنا، وانحازوا 
اإلينا، واأيدوا وجهة نظرنا، واأثبتوا 
واأن  �سحيحة،  فيهم  نظريتنا  اأن 
واأننا  خاطئ،  غري  لهم  تقديرنا 
ول  عليهم،  نفرتي  ول  نظلمهم  ل 
ندعي  ول  نبهتهم،  ول  نتهمهم 
منهم،  ول  فيهم  لي�س  مبا  عليهم 
الذي  ال�سهيوين  للق�ساء  ف�سكراً 
والإن�ساف،  النزاهة  يدعي 
يرتدد  ل  واأنه  والعدل،  وال�سفافية 
اأو  الكيان  روؤ�ساء  على  احلكم  يف 
روؤ�ساء حكومته وغريهم من قادته 
ورموزه، اأنه مل يخيب نظرتنا فيه، 

هو  فها  عليه،  حكمنا  يبطل  ومل 
املعايري  ازدواجية  للجميع  يوؤكد 
عنده،  القوانني  وتعدد  لديه، 

واختالف احلق يف ميزانه.
اأوروبا  ودول  احلر  العامل  لعل 
الذي  الكيان  هذا  حقيقة  تدرك 
ويدعو  بنف�سه،  الإرهاب  ميار�س 
ويعلن  ممار�سته،  اإىل  م�ستوطنيه 
التي  الأ�سباب  تفهمه  م�سبقاً  
عنهم  العفو  وعزمه  اإليه،  تدفعهم 
ف�سيحة  ولعل  اإدانتهم،  وعدم 
هو  لي�س  الدواب�سة  عائلة  قاتل 
كيانهم  قيام  على  الوحيد  ال�ساهد 
ق�سائهم  وانحياز  الباطل،  على 
قد  ال�رصيف  فقاتل  الظلم،  اإىل 
جرميته،  من  وبُرئ  عنه  عفي 
الطفل  بحرق  املتهمني  وبراأوا 
اإىل  واعتذروا  خ�سري،  اأبو  حممد 
له  اأ�سفهم  واأبدوا  ليفنغر  احلاخام 
لأنهم اأ�ساوؤوا اإليه و�سمحوا بت�سويه 
�رصاح  اأطلقوا  قبل  ومن  �سمعته، 
املجرم الذي فجر �سيارات روؤ�ساء 
البلديات العربية، وجتاوزوا له عن 
جرميته، وغري ذلك كثري مما يثبت 
اأننا ل نظلمهم  لنا ولهم ولغريهم، 
الذين  هم  اإذ  عليهم،  نفرتي  ول 
الذين  وهم  �سورتهم،  ير�سمون 

يفر�سون علينا قناعتنا فيهم.

BDSدو�فع �لقلق �لإ�صر�ئيلي من �لـ
عدنان اأبو عامر

ل مي�سي يوم دون اأن يذكر الإعالم 
اأو  تقريًرا  اأو  خرًبا  الإ�رصائيلي 
املقاطعة  حركة  حول  ت�رصيًحا 
العاملية بي دي اأ�س، مما يف�رص اأنها 
ت�ساف جلبهات  باتت جبهة جديدة 
جهدا  منها  ت�ستنزف  التي  القتال 
املجالت:  مبختلف  كبريين  وفعال 
مرورا  والدعائية،  بالإعالمية  بدءاً 
و�سول  والدبلوما�سية،  بال�سيا�سية 
وانتهاء  والقت�سادية،  للمالية 

بالأمنية وال�ستخبارية.
لـ)اإ�رصائيل(  املقلقة  الأخبار  اآخر 
املقاطعة،  بحركة  املتعلقة 

جمل�س  اأجراه  الذي  الت�سويت 
ال�ساعات  يف  الإيرلندي  ال�سيوخ 
ين�س  قانون  م�رصوع  على  الأخرية 
منتجات  وبيع  ا�سترياد  منع  على 
امل�ستوطنات  وب�سائع  وخدمات 
الغربية،  ال�سفة  يف  الإ�رصائيلية 

متهيدا للم�سادقة عليه.
تبالغ  األ  م�رصوعا:  ال�سوؤال  يبدو 
من  خماوفها  اإبداء  يف  )اإ�رصائيل( 
ال�سلمية  وفعالياتها  احلركة  هذه 
باإمكانيات  تتمتع  دولة  اأمام  البحتة، 
مقلق  الأمر  اأن  اأم  هائلة،  وقدرات 
اأن�ساأت وزارة  اأنها  لدرجة  لها،  فعال 
وت�سن  الإ�سرتاتيجية،  ال�سئون 
والت�رصيعات،  القوانني  اأجلها  من 

املعلومات  ملكافحتها  وتتبادل 
اأجهزة  مع  وال�ستخبارية  الأمنية 

اأمنية حول العامل.
اأزعم، ولي�س كل الزعم اإثًما، اأن البي 
للتهديدات  ت�ساف  باتت  اأ�س،  دي 
اجلدية التي ت�سكل م�سدر قلق لدوائر 
كنا  ولئن  الإ�رصائيلي،  القرار  �سنع 
قد نختلف معهم حول مدى خطورة 
واإمكانياته،  وحجمه،  التهديد،  هذا 
اأنها حركة خطرة  لكن التفاق بيننا 
ومقلقة وم�ستفزة لـ)اإ�رصائيل(، لأكرث 

من �سبب وعامل.
فقد ظهرت حركة املقاطعة ب�سورة 
ح�سابات  اأربكت  متوقعة،  غري 
مواجهة  اأمام  وجعلتها  )اإ�رصائيل(، 

بدون  دامية  جديد،  نوع  من 
دماء،  بدون  وم�ستنزفة  ر�سا�س، 
والأدمغة،  العقول  فيها  تن�سط 
التلفاز  �سا�سات  وت�ستغل ملواجهتها 
والأ�سواق التجارية، فيما حتيد اأكرب 
املنطقة،  يف  ع�سكرية  وتر�سانة  اآلة 

لأنها اأ�سبحت معطلة وم�سلولة..
املقاطعة  حركة  جميء  اأن  كما 
مناطق  من  املتالحق  ون�ساطها 
القارتني  يف  ل�سيما  مفاجئة، 
اعتقدت  والأوروبية،  الأمريكية 
اخللفية،  حديقتها  اأنها  )اإ�رصائيل( 
اأو  اأ�سدقاءها،  تخ�رص  جتعلها 
حججهم  تراجع  ظل  يف  بع�سهم، 
املدافعة عن �سيا�ستها يف الأرا�سي 

املنطق  وتقوي  الفل�سطينية، 
املقاطعة  ن�سطاء  به  يت�سلح  الذي 
والأوروبيني  الفل�سطينيني  من 

والأمريكيني.
ميكن  املو�سوعية  من  ملزيد 
حلركة  املتزايد  الن�ساط  اإن  القول: 
غري  �سقه  يف  يرتكز  املقاطعة، 
وي�سل  والفردي،  والأهلي  احلكومي 
للربملانات  الأحيان  بع�س  يف 
ويف  املحلية،  واملجال�س  والبلديات 
احلكومات  لأو�ساط  قليلة  اأحايني 

والوزارات.
حني  )اإ�رصائيل(  تخطئ  اأخرًيا.. 
بكل  وت�ستنجد  اإمكانياتها،  كل  تنفق 
اأجهزتها  كل  وت�سغل  اأ�سدقائها، 

اأو  النا�سط  هذا  ملالحقة  الأمنية 
تلك،  اأو  الفعالية  هذه  ووقف  ذاك، 
فيما  املقاطعة،  حركة  تنظمه  مما 
لالأرا�سي  احتاللها  يف  ت�ستمر 
ح�سارها  وتفر�س  الفل�سطينية، 
على قطاع غزة، وتوا�سل ا�ستيطانها 
احلرم  وتدن�س  الغربية،  ال�سفة  يف 

القد�سي ال�رصيف..
توفر  وغريها  املمار�سات  هذه  كل 
حلركة املقاطعة ون�سطائها الذخرية 
احلية التي تطلقها على )اإ�رصائيل(، 
يف  اأخرى،  بعد  �رصبة  بها  فتطيح 
التي  والتجويع  القتل  م�ساهد  ظل 
يعانيها الفل�سطينيون بفعل ال�سيا�سة 

الإ�رصائيلية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 

الأ�شتاذة /حا�شور الزهراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر

 

حم�شر تبليغ امر اأداء عن طريق الن�شر يف جريدة يومية
املادة 308-412و309 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�ضتاذة/ حا�ضورالزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر
املوقعة ادناه الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :مراح رزيقة �ضاحبة حمل جتارة جتزئة للعقاقري و اخلردوات و الأدوات املنزلية و املهنية
الكائن ب :قطعة 136 حي �ضليبة واد ال�ضمار اجلزائر

بناء على احكام املواد :308-309-406-407-416 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية         بناءا على  اأمر اأداء ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ 
2018/04/01 حتت رقم 2018/0052.

- مبوجب حم�رض تبليغ اأمر اأداء مع تكليف بالوفاء املحرر بتاريخ 2018/04/12 املر�ضل عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 002565
- مبوجب حما�رض تبليغ اأمر اأداء مع تكليف بالوفاء عن طريق التعليق باملحكمة و البلدية .

بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ 2018/07/01 حتت رقم 2018/01928
اإىل / ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة مينو�ضي�س املمثلة من طرف م�ضريها 

الكائن ب : املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار رقم 02 جتزئة 34 اجلزائر 
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 

- دفع 589.678.00 دج ) خم�ضمائة و ت�ضعة و ثمانون األف و �ضتمائة و ثمانية و �ضبعون دينار ( الذي ميثل مبلغ الدين و م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض 
الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .

و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
ولكي ل يجهل ما تقدم 

و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون 
املح�رضة الق�ضائية 
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تقرير  يف  العربية،  القناة  واأ�ضاف 
ال�ضبت،  اأم�س  �ضباح  ن�رشته  لها 
اأن "الليلة القا�ضية يف غالف غزة 
لرفع  م�ضتعدة  حما�س  اأن  تثبت 
درجة املخاطرة"،وكانت املقاومة 
الفل�ضطينية، قد قامت بالرد على 
ق�ضف طائرات االحتالل لعدد من 
مواقعها واأرا�ٍس زراعية خالية يف 
قطاع غزة، عرب اإطالق العديد من 
القذائف ال�ضاروخية باجتاه مواقع 
اإ�رشائيلية  وم�ضتوطنات  ع�ضكرية 
القناة  وراأت  غزة".  "غالف  يف 
الليلة  حما�س  رد  "يظهر  العربية: 
اأن املنظمة يف غزة حتاول اإي�ضال 
ر�ضالة اإىل اجلي�س االإ�رشائيلي باأنه 
اإ�ضابة  على  الع�ضكري  الرد  حتى 
اإىل  �ضيوؤدي  اجلي�س  يف  �ضابط 
النظر  غزة"،ولفتت  من  عنيف  رد 
بحرية  ت�ضمح  لن  "حما�س  اأن  اإىل 
القطاع  فوق  ال�ضماء  يف  الت�رشف 
ي�ضهد  النهج  وهذا  ليلة،  بعد  ليلة 
 4 بعد  احلركة  موقف  تغيري  على 
�ضنوات من عملية اجلرف ال�ضامد 
 ،)2014 غزة  على  )العدوان 
وا�ضتعدادها لرفع مقدار املغامرة 
حرب  جولة  جتلب  اأن  ميكن  التي 

بالذكر،  اجلدير  جديدة"،ومن 
اإن  قالت  قد  "حما�س"  حركة  اأن 
مع  للمقاومة  الفوري  التعامل 
ت�ضعيد االحتالل والرد عليه بقوة 
والو�ضوح  الوعي  حالة  "يعك�س 
اإدارة  يف  الروؤية  يف  لديها  الكبري 
عرب  احلركة  ال�رشاع"،واأ�ضارت 

ت�رشيح �ضحفي للمتحدث با�ضمها، 
فوزي برهوم، �ضباح اليوم، اإىل اأن 
الر�ضالة  اإي�ضال  "تريد  املقاومة 
ردع  توازن  حالة  ت�ضكيل  و�ضمان 
االحتالل  الإجبار  وكافية  �رشيعة 
وعدم  الت�ضعيد  وقف  على 
وي�ضار  اال�ضتهداف".  يف  التمادي 

االأوىل  املرة  لي�ضت  هذه  اأن  اإىل 
غارات  على  املقاومة  ترد  التي 
يف  وذلك  وقوعها،  فور  االحتالل 
بالق�ضف"  "الق�ضف  معادلة  اإطار 
املقاومة  ف�ضائل  اأعلنتها  التي 
عرب  غزة،  قطاع  يف  الفل�ضطينية 

بيان �ضابق لها.

قالت القناة "14" العربية، اإن حركة "حما�س" اأر�شلت عدة ر�شائل للحكومة الإ�شرائيلية، من خالل رد 
املقاومة على الق�شف الذي ا�شتهدف مواقع واأرا�ٍس فل�شطينية يف قطاع غزة، فجر اأم�س ال�شبت.

قناة عربية

غارات اإ�سرائيلية على غزة واملقاومة ترّد بعد دقائق

كتائب ال�شهيد عز الدين الق�شام

مهند�سونا يعملون ليل نهار وما خفي اأعظم

حما�س

 رد املقاومة يعك�س حالة الوعي لوقف التمادي ال�سهيوين

احلربية  الطائرات  �ضنت 
االإ�رشائيلية، قبل فجر اأم�س ال�ضبت 
)14-7(، �ضل�ضلة غارات ا�ضتهدفت 
يف  الفل�ضطينية  للمقاومة  مواقع 
املقاومة  ردت  فيما  غزة،  قطاع 
ر�ضقات  باإطالق  الفل�ضطينية 
م�ضتوطنات  �ضوب  �ضاروخية 
و�ضط  مرا�ضلنا  "الغالف"واأفاد 
العدو  طائرات  اأن  القطاع 
ال�ضهيوين ق�ضفت بثالثة �ضواريخ 
على االأقل موقعاً للمقاومة ي�ضمى 

�رشق  البطران"،  عي�ضى  "موقع 
غزة  قطاع  و�ضط  الربيج  خميم 

دون وقوع اإ�ضابات.
ويف �ضمال القطاع ق�ضف الطريان 
موقعني  ال�ضهيوين  احلربي 
وقوع  عن  يبلغ  ومل  للمقاومة، 
من  عدد  ت�رشر  �ضوى  اإ�ضابات؛ 
من  القريبني  املواطنني  نوافذ 
مكان الق�ضف كما ق�ضفت طائرات 
ال�ضواريخ  من  بعدد  االحتالل 
"�ضوفا"  مبنطقة  زراعية  اأرا�ضاً 

جنوب  رفح،  �رشقي  �ضمايل 
القطاع ،وبعد دقائق على الق�ضف 
املقاومة  اأطلقت  ال�ضهيوين، 
�ضاروخية  ر�ضقات  الفل�ضطينية 
"غالف  يف  امل�ضتوطنات  �ضوب 
ب�ضقوط  العدو  واعرتف  غزة"، 
ال�ضاروخية  القذائف  من  عدد 
و�ضاحل  �ضديروت  مغت�ضبة  يف 

ع�ضقالن و�ضوفا وناحل عوز.
االإنذار  �ضافرات  دّوت  كما 
يف  الليل  طوال  املرات  ع�رشات 

غزة"  "غالف  م�ضتوطنات  جميع 
و�ضديروت  اأ�ضكول   " اأبرزها  كان 
وياد  وكي�ضوفيم  �ضامل  اأبو  وكرم 
و�ضاطئ  هع�رشا  ونتيف  مردخاي 

ع�ضقالن وناحل عوز ".
املقاومة  ف�ضائل  اأّن  يذكر 
�ضابق  وقت  اأكدت يف  الفل�ضطينية 
لن  واأنها  بالق�ضف،  الق�ضف  اأن 
ت�ضمح للعدو بفر�س معادالته على 
جلراحات  وفّيًة  و�ضتبقى  �ضعبنا، 

�ضعبنا ودماء �ضهدائه.

الدين  عز  ال�ضهيد  كتائب  قالت 
حلركة  الع�ضكري  اجلناح  الق�ضام، 
يزالون  ال  مهند�ضيها  اإَنّ  حما�س: 
اأجل  من  بالنهار  الليل  يوا�ضلون 
وباخلط  واإرباكه  العدو  اإيالم 
الكتائب  ختمت  العري�س،  االأحمر 
اأم�س  ن�رشته  م�ضورا  عر�ضا 
"طائرات  حول   )7-14( ال�ضبت 

"ما  بقولها:  الق�ضامية"  االأبابيل 
املادة  �ضياق  اأعظم"ويف  خفي 
امل�ضورة، ا�ضتعر�ضت الق�ضام اأحد 
خالل  الهند�ضية  اإجنازاتها  اأهم 
طائرات  وهو  االأخرية،  ال�ضنوات 
متتلك  اإنها  قالت  التي  االأبابيل 
ا�ضتطالعية  منها،  اأنواع  ثالثة 

وهجومية وانتحارية.

وقالت كتائب الق�ضام: اإن االإعالن 
احلرب  خالل  االإجناز  هذا  عن 
وذهوال  �ضدمة  �ضكل  االأخرية 
ومفاجاأة لقادة العدو، �ضيما بعدما 
وزارة  فوق  ناجحة  مهمة  نفذت 
اأبيب  تل  يف  االإ�رشائيلي  اجلي�س 
الق�ضام ك�ضف الأول مرة عن  وكان 
طيار  دون  الطائرات  منظومة 

الع�ضف  معركة  خالل  الق�ضامية 
ذكراها  متر  التي   2014 املاأكول 
اأن  الق�ضام  وك�ضفت  االأيام  هذه 
اغتاله  الذي  الزواري  حممد 
منزله  اأمام  االإ�رشائيلي  املو�ضاد 
هو  ون�ضف  عام  قبل  تون�س  يف 
اأحد مهند�ضيها الذين �ضاهموا يف 

تطوير هذا اجليل من الطائرات.

املتحدث  برهوم،  فوزي  قال 
اإن  حما�س:  حركة  با�ضم  الر�ضمي 
التعامل الفوري للمقاومة مع ت�ضعيد 
بقوة  عليه  والرد  غزة  على  العدو 
يعك�س حالة الوعي والو�ضوح الكبري 
ال�رشاع.  اإدارة  يف  الروؤية  يف  لديها 
مقت�ضب  ت�رشيح  يف  برهوم  واأكد 
"تو�ضيل  تتقن  املقاومة  اأن  له، 
حالة  ت�ضكيل  و�ضمان  الر�ضالة 
الإجباره  وكافية  �رشيعة  ردع  توازن 

التمادي  وعدم  الت�ضعيد  وقف  على 
املتحدث  اال�ضتهداف"و�ضدد  يف 
"حماية  اأن  على  حما�س  با�ضم 
وطني  مطلب  عنه  والدفاع  �ضعبنا 
وخيار ا�ضرتاتيجي"وكانت املقاومة 
ر�ضقات  اأطلقت  الفل�ضطينية 
�ضاروخية �ضوب م�ضتوطنات "غالف 
من  دقائق  بعد  اليوم،  فجر  غزة" 
�ضل�ضلة غارات اإ�رشائيلية ا�ضتهدفت 

مواقع للمقاومة الفل�ضطينية.

حارقة" "لتكون 

قلق اإ�سرائيلي من تطوير "حما�س" 
لطائرات بدون طيار    

درا�شة تك�شف

هكذا حا�سرت دعاية االحتالل 
العودة "ال�سيربانية" م�سريات 

النقاب  عربية  م�ضادر  ك�ضفت   
االأمن  جهاز  يف  م�ضوؤولني  اأن  عن 
"االإ�رشائيلي"، يخ�ضون من ت�ضعيد 
حركة  ت�ضنها  التي  الهجمات 
ن�ضطاء احلركة  "حما�س" وانتقال 
الورقية  الطائرات  ا�ضتخدام  من 
�ضغرية  طائرات  ا�ضتخدام  اإىل 
من دون طيار الإ�ضعال احلرائق يف 
وامل�ضتوطنات  الع�ضكرية  املواقع 
االأرا�ضي  داخل  "االإ�رشائيلية" 
�ضحيفة  وقالت   .48 عام  املحتلة 
ال�ضادرة  العربية  "اإ�رشائيل هيوم" 
حما�س  حركة  "جناح  اإن  اأم�س، 
"جنوب  يف  احلرائق  اإ�ضعال  يف 
االأ�رشار  واإحلاقها  اإ�رشائيل" 
واالأحرا�س  باحلقول  اجل�ضيمة 
عزمها  من  تزيد  اال�ضتيطانية 
التي  البدائية  االآلة  تطوير  على 
الإ�ضعال  االأمر  بادئ  يف  اأطلقتها 
االأمن  جهاز  احلرائق"وح�ضب 
االآن  احلركة  تنوي  االإ�رشائيلي، 
طيار  دون  من  طائرة  ا�ضتخدام 

�ضغرية حمملة مبواد حارقة.
الوقت  "يف  اإنه  ال�ضحيفة  وتقول 
اأبيب،  تل  فيه  تتخبط  الذي 
مع  التعامل  يجب  كيف  حول 
بداأ  الورقية،  الطائرات  ظاهرة 
الطائرات  بتزويد  حما�س  ن�ضطاء 
موقوت  بجهاز  احلارقة  الورقية 

اأكرب  م�ضافات  قطع  من  ميكنها 
مناطق  اإىل  والو�ضول  الهواء  يف 
واتخذ  اإ�رشائيل".  يف  جديدة 
م�ضريات  خالل  الفل�ضطينيون 
 30 يف  انطلقت  التي  العودة؛ 
جديدة  طرًقا  املا�ضي،  مار�س 
االإ�رشائيلي؛  االحتالل  ملقاومة 
الطائرات  ا�ضتخدام  بينها  من 
بالزجاجات  املحملة  الورقية 
النا�ضفة  والعبوات  احلارقة 
باحرتاق  الطائرات،  تلك  وت�ضببت 
االأرا�ضي  من  وا�ضعة  م�ضاحات 
ما  امل�ضتوطنات؛  داخل  الزراعية 
مالية  خ�ضائر  تكبيدهم  اإىل  اأدى 
اجلي�س  حماوالت  وباءت  بالغة، 
االإ�رشائيلي بالف�ضل يف التعامل مع 
ت�ضكل  باتت  التي  الطائرات  هذه 
للم�ضتوطنات  حقيقًيا  تهديًدا 
القريبة من ال�ضياج الفا�ضل ووثقت 
اإح�ضائية اإ�رشائيلية اندالع اأكرث من 
غزة  غالف  مب�ضتوطنات  حريق  األف 
منذ انطالق م�ضريات العودة ال�ضلمية 
على  اأتت  املا�ضي،  مار�س  نهاية  يف 
احلقول  من  دومن  األف   30 نحو 
امل�ضتوطنات  يف  واالأحراج  الزراعية 
يف حميط قطاع غزة،  "االإ�رشائيلية" 
من  حارقة  و�ضائل  اإطالق  نتيجة 
االأ�رشار  قدرت  حني  يف  القطاع، 

املادية مباليني الدوالرات.

فل�ضطينية  بحثية  درا�ضة  �ضلطت 
الدعاية  اآليات  على  ال�ضوء 
االإنرتنت-  -حوكمة  "ال�ضيربانية" 
االإ�رشائيلية يف "ا�ضتغالل الن�ضاط 
الفل�ضطيني  للجمهور  االت�ضايل 
عرب من�ضات التوا�ضل االجتماعي، 
الإعادة تدوير الر�ضائل التي ينتهجها 
يتواءم  مبا  دعائيا  معاجلتها  بعد 
ال�ضيا�ضية"وذكرت  اأهدافها  مع 
الباحث  اأعدها  التي  الدرا�ضة 
امل�ضدر  حيدر  الفل�ضطيني 
ون�رشها مركز اجلزيرة للدرا�ضات، 
على  االإ�رشائيلية  "الدعاية  اأن 
موقع في�ضبوك �ضارت وفق منحى 
خمتلف  بجمع  ا�ضتهلته  مت�ضل�ضل، 
كي  دعائيا،  ثم عاجلتها  الهفوات، 
تعيد ن�رشها داخل اإطار معلوماتي 

جديد يخدم خطابها".
"اإ�رشائيل  اأن  الدرا�ضة  واأكدت 
الدعاية  مواجهة  مبداأ  انتهجت 
تقليدية،  لذاتها، يف ممار�ضة غري 
ممار�ضات  م�ضاوئ  ت�ضتغل 
اأو ال�ضحفي املواطن،  امل�ضتخدم 
واملتناق�س  املتنافر  اإبراز  عرب 
م�ضرية  اأطروحات  مع  منها 
"اإ�رشائيل  اأن  مو�ضحا  العودة"، 
تفاعل  طبيعة  درا�ضة  اإىل  عمت 
الفل�ضطيني  اجلمهور  �رشائح 
من  العودة  م�ضريات  دعوات  مع 
خالل مراقبة ما ي�ضدر عنهم من 

تعليقات و�ضور".
املراقبة  هذه  الدرا�ضة  وف�رشت 
ا�ضرتاتيجية  تخطيط  "الإمكانية 
ت�ضتجيب  دعائية،  ات�ضالية 

الأهدافها ب�ضاأن اإجها�س احلا�ضنة 
وبالتايل  للم�ضريات،  ال�ضعبية 
ذي  عادل  مطلب  من  حتويلها 
اإرهابي  حترك  اإىل  �ضلمية  طبيعة 
اأن  اإىل  م�ضرية  بطبعه"،  عنيف 
ركزت  االإ�رشائيلية  "ال�ضفحات 
املن�ضورات  ا�ضتغالل  على 
املرئية، الإمكاناتها االإقناعية التي 
الن�س"واأ�ضافت  قدرات  تتجاوز 
"ال�ضفحات  اأن  البحثية  الدرا�ضة 
االإ�رشائيلية وظفت اأ�ضاليب دعائية 
يف  واال�ضت�ضهاد،  كالربط  متنوعة 
التنقيب  قدرة  اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة 
الدعائي على تن�ضيط اأ�ضاليب تاأثري 
اأخرى مبوازاته"،وختمت الدرا�ضة 
الظاهرة  "خطورة  اإن  بالقول 
وا�ضحة، وتبني جهود تثقيفية بات 
مطلبا ملحا، خا�ضة من اأجل رفع 
مواقع  م�ضتخدمي  وعي  من�ضوب 
واأولئك  االجتماعي،  االإعالم 
ن�ضالية  جهود  يف  املنخرطني 

�ضعبية، كاحلالة الفل�ضطينية". 

رد حما�س على الق�سف يوؤكد ا�ستعدادها لـ "رفع درجة املخاطرة"
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اللقاء  اإن  الأبي�ض  البيت  وقال 
املرتقب بني ترامب وبوتني الثنني 
�ضيم�ضي قدما لكن الكرملني قال 
اإنه ل اأدلة ت�ضري اإىل وجود عالقة 
وال�ضتخبارات  املتهمني  بني 
القر�ضنة  اأو  الرو�ضية  الع�ضكرية 
اليوم  العدل،  وزارة  اتهام  ويعد 
اتهام ر�ضمي مبا�رش  اأول  اجلمعة، 
يف  بالتدخل  الرو�ضية  للحكومة 
جرت  التي  الأمريكية  النتخابات 

منذ عامني.

ما هي التهامات؟

رو�ضيا،  متهما   11 اأ�ضماء  وحددت 
هجماتهم  بداأوا  اأنهم  وزعم 
 2016 عام  مار�ض  يف  الإلكرتونية 
الإلكرتوين  الربيد  ح�ضابات  على 
كلينتون  هيالري  حملة  مل�ضوؤويل 
روزن�ضتاين  وقال  النتخابية 
كثري  مع  توا�ضلوا  املتهمني  اإن 
املوؤامرة  خالل  الأمريكيني  من 
ل  اأنه  اأ�ضاف  لكنه  املزعومة، 
لأمريكيني  مبا�رش  اتهام  يوجد 
نائب  وقال  جرمية  اأي  بارتكاب 
و�ضفهم  من  اإن  العدل  وزير 
باملتاآمرين ا�ضتخدموا �ضخ�ضيات 
بينها  من  الإنرتنت،  على  وهمية 
 "Guccifer"و  "DCLeaks"
امل�رشوقة  الر�ضائل  اآلف  لن�رش 
 2016 عام  جوان  من  بداية 

فقد  التهام،  لالئحة  ووفقا 
لخرتاق  اأي�ضا  املتهمون  خطط 
الوليات  جمال�ض  كمبيوتر  اأجهزة 
اإحدى  و�ضكرتارية  النتخابية، 
الوليات وبرامج خا�ضة بالناخبني 
روزن�ضتاين:  واأ�ضاف  الأمريكيني 
كان  املتاآمرين  هدف  اأن  "نعلم 

التاأثري على النتخابات".
جميع  اإن  العدل  وزير  نائب  وقال 
�ضخ�ضا   12 وعددهم  املتهمني 
الع�ضكرية  املخابرات  يف  يعملون 

الرو�ضية، "جي اآر يو".

ماذا حصل عليه القراصنة؟

جلنة  ر�ضائل  ت�رشيبات  اأظهرت 
للحزب  الوطنية  النتخابات 
احلزب  كبار  اأن  الدميقراطي 
بالرت�ضيح  للفوز  كلينتون  ف�ضلوا 
كما  الرئا�ضية  النتخابات  خلو�ض 
الربيد  ر�ضائل  كذلك  قت  اخرترُ
كلينتون  حملة  ملدير  الإلكرتوين 
وهي  بودي�ضا،  جون  النتخابية، 
عن  تفا�ضيل  ك�ضف  التي  الر�ضائل 
احلزب  داخل  احلادة  اخلالفات 
عن  املهينة  الت�رشحات  وبع�ض 

هيالري كلينتون.
م�ضرتك  �ضحفي  موؤمتر  خالل 
الربيطانية،  الوزراء  رئي�ضة  مع 
ترامب  قال  اجلمعة،  ماي،  تريزا 
هو  بالتواطوؤ  رو�ضيا  اتهام  اإن 
اجلي�ض  كان  لو  غباء"  "حم�ض 
على  قنبلة  اأ�ضقط  قد  الرو�ضي 
كان  اأمريكي،  �ضيا�ضي  حزب  مقر 

ذلك �ضيكون ذلك مبثابة عمل من 
اإذا  ال�ضيء  ونف�ض  احلرب.  اأعمال 
اأطلق �ضاروخا باجتاه منزل رئي�ض 
النتخابات  مر�ضحي  اأحد  حملة 
هذا  بالطبع  الأمريكية  الرئا�ضية 
اأن  �ضك  دون  ولكن  يحدث،  مل  ما 
الأمريكية،  العدل  وزارة  تقوله  ما 
من اتهامها ل�ضباط يف املخابرات 
هجمات  ب�ضن  الرو�ضية  الع�ضكرية 
�ضيا�ضي  حزب  على  اإلكرتونية 
يف  م�ضاٍو  اأمر  وقادته،  اأمريكي 
على  اأو  العمل،  لهذا  خطورته 
الأقل يجب اأن يكون كذلك وينفي 
اأن  الأمريكي  العدل  وزير  نائب 
يكون لالئحة التهام، التي �ضدرت 
بالجتماع  عالقة  اأي  اجلمعة، 
ترامب  دونالد  بني  الو�ضيك 
�ضتلقي  لكنها  بوتن،  وفالدميري 

بظاللها على القمة املرتقبة.
احلادة  النتقادات  من  اأيام  وبعد 
املتحدة،  الوليات  حللفاء 
كيف  قرب  عن  العامل  �ضرياقب 
ترامب  دونالد  الرئي�ض  يعالج 
مزاعم احلرب "الفرتا�ضية" �ضد 
يجل�ض  حينما  املتحدة  الوليات 
جي�ضه  يتهم  الذي  الرجل  مع 

بال�ضلوع يف كل �ضيء.
يف  زيارة  حاليا  ترامب  ويجري 
جدد  حيث  املتحدة،  اململكة 
تدخل  مزاعم  يف  للتحقيق  رف�ضه 
وو�ضفه  النتخابات  يف  رو�ضيا 
باأنه "مطاردة ال�ضاحرات"،وخالل 
موؤمتر �ضحفي م�ضرتك مع رئي�ضة 
ماي،  تريزا  الربيطانية،  الوزراء 

اتهام  اإن  ترامب  قال  اجلمعة، 
رو�ضيا بالتواطوؤ هو "حم�ض غباء"، 
مع  الأمريكي  الرئي�ض  و�ضيجتمع 
املقبل،  الأ�ضبوع  الرو�ضي،  نظريه 
الفنلندية،  بالعا�ضمة  قمة  يف 

هل�ضنكي.
يف  الدميقراطيني  زعيم  ودعا 
�ضومر،  ت�ضاك  ال�ضيوخ،  جمل�ض 
الجتماع  ذلك  اإلغاء  اإىل  ترامب 
التهام  لئحة  اإ�ضدار  اأعقاب  يف 

هذه.

ما هو امل�شهد؟

يحقق امل�ضت�ضار اخلا�ض، روبرت 
ا�ضتخباراتية  تقارير  يف  مولر، 
تاآمروا  الرو�ض  اإن  تقول  اأمريكية 
انتخابات  يف  ترامب  كفة  لرتجيح 
كان  ما  واإذا  الأمريكية،  الرئا�ضة 
يف  الرئي�ض  م�ضاعدي  من  اأي 

احلملة قد تواطاأ يف الأمر.
وجهت التحقيقات، بداية من يوم 
ا،  �ضخ�ضً  32 لـ  اتهامات  اجلمعة، 
غيابيا،  الرو�ض،  من  معظمهم 
واأربعة  �رشكات  ثالث  اإىل  اإ�ضافة 
ومل  لرتامب  �ضابقني  م�ضت�ضارين 
من  اأي  اإىل  التهم  التحقيق  يوجه 

مع  بالتواطوؤ  ترامب  م�ضت�ضاري 
رو�ضيا للتدخل يف احلملة الرئا�ضية. 
القومي  الأمن  م�ضت�ضار  واعرتف 
وم�ضت�ضار  فلني،  مايكل  ال�ضابق، 
ال�ضيا�ضة اخلارجية ال�ضابق، جورج 
عن  بامل�ضوؤولية  بابادوبولو�ض، 
ب�ضاأن  كاذبة  بت�رشيحات  الإدلء 
اتهم  كما  بالرو�ض،  ات�ضالتهما 
ترامب،  حلملة  ال�ضابق  الرئي�ض 
بول مانافورت، ونائبه ريك غيت�ض، 
تتعلق  ق�ضايا  يف  الأموال  بغ�ضل 
باأعمال ال�ضت�ضارات ال�ضيا�ضية يف 

اأوكرانيا.

رود روزن�شتاين، نائب وزير العدل، قال اإن املتهمني ا�شتخدموا ر�شائل اخرتاق تعرف با�شم "الت�شييد بالرمح" اإىل جانب برجميات خبيثة اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 
�شابطا يف ال�شتخبارات الرو�شية باخرتاق ح�شابات م�شوؤولني يف احلزب الدميقراطي اإّبان انتخابات 2016 الرئا�شية وقال رود روزن�شتاين، نائب وزير العدل، اإن املتهمني 

ا�شتخدموا ر�شائل اخرتاق تعرف با�شم "الت�شيد بالرمح" اإىل جانب برجميات خبيثة واأ�شاف اأن القرا�شنة �شرقوا كذلك بيانات عن ن�شف مليون ناخب من موقع جمل�س 
النتخابات يف اإحدى الوليات الأمريكية.

قبيل قمة بوتني وترامب

ق .د

وا�سنطن تتهم 12 رو�سيا باخرتاق النتخابات الرئا�سية الأمريكية

اإثر "رف�شها" ا�شتقبال �شفينة تقل 450 مهاجراً

انتقادات اإيطالية ملالطا 
مالطا  �ضلطات  اإيطاليا،  انتقدت 
تقل  �ضفينة  ا�ضتقبال  رف�ضها  اإثر 
مت  �رشعي،  غري  مهاجراً   450
يف  ليبيا،  �ضواحل  قبالة  اإنقاذهم 
الأيام املا�ضية ،وح�ضب التلفزيون 
اجلمعة،  الإيطايل،  احلكومي 
الإقليمية  املياه  ال�ضفينة  دخلت 
احلكومة  رف�ض  اإثر  الإيطالية 

املالطية ا�ضتقبالها. 
الإيطايل  الداخلية  وزير  وانتقد 
احلكومة  ب�ضدة  �ضالفيني،  ماتيو 
املالطية، يف من�ضور على �ضفحته 
م�ضاء  "في�ضبوك"  موقع  يف 
مالطا  "لتعرف  قائال:  اجلمعة، 
باأن  باأ�رشه  والعامل  الب�رش  وجتار 
تر�ضو  ولن  يجب  ل  ال�ضفينة  هذه 
،ووفق  اإيطايل"  ميناء  اأي  يف 
�ضي�ضل  الإيطايل،  التلفزيون 
بعد  على  حالياً  املوجود  املركب 
لمبيدوزا،  جزيرة  من  مياًل   20
يف وقت مبكر من �ضباح الغد اإىل 
الواقعة  الإيطالية  اجلزيرة  ميناء 
واأ�ضاف  املتو�ضط،  قلب  يف 
التلفزيون، اأن زورقي دورية تابعني 
يتابعان  الإيطايل،  ال�ضواحل  خلفر 

بعدم  اأوامر  مع  ال�ضفينة  حترك 
التدخل. 

النقل  وزير  قال  جانبه،  من 
على  تونينيللي،  دانيلو  الإيطايل 
"منذ  "في�ضبوك":  يف  �ضفحته 
ب�ضع �ضاعات هناك مركب يحمل 
اأبحر من  ا،  على متنه 450 �ضخ�ضً
الإقليمي  الخت�ضا�ض  منطقة 
البحار  لقانون  ووفقاً  املالطي، 
�ضفنها  اإر�ضال  مالطا  على  يتعني 
وا�ضتقباله"  امليناء  وفتح  اخلا�ضة 
تعقيب  على  احل�ضول  يت�ضن  ،ومل 

فوري من حكومة مالطا.
اأعلن  املا�ضي،  جوان   16 ويف 
الإيطايل،  الداخلية  وزير 
وجه  يف  البالد  موانئ  اإغالق 
غري  الأملانية  املنظمة  �ضفينة 
والتي   ،"Lifeline" احلكومية 
املهاجرين  من   243 متنها،  كان 
ا�ضتقبلتها  حيث  ال�رشعيني،  غري 
العا�رش  ،ويف  بعد  فيما  مالطا 
الوزير  رف�ض  ال�ضهر،  نف�ض  من 
اأخرى  �ضفينة  ا�ضتقبال،  �ضالفيني 
اإيطاليا،  يف  "اأكواريو�ض"  تدعى 
وافقت  التي  ال�ضفينة،  وحتمل 

احلكومة الإٍ�ضبانية على ا�ضتقبالها 
من   629 متنها  على  بعد،  فيما 
)بينهم  املهاجرين غري ال�رشعيني 
اإنقاذهم  مت  ممن  قا�رشا(   123

قبالة ال�ضواحل الليبية. 
حركة  يراأ�ض  الذي  و�ضالفيني، 

اأعلن  اليمينية،  ال�ضمال  رابطة 
موانئ  اأن  املا�ضي،  جوان  نهاية 
اإيطاليا لن توفر بعد اليوم اأن�ضطة 
غري  املنظمات  ل�ضفن  اإمداد 
مهاجرين  تنقذ  التي  احلكومية 

عرب البحر.

زعيم احلوثيني

ل تعويل على احللول ال�سيا�سية 
لإنهاء معركة "احلديدة"

قال زعيم جماعة "احلوثيني"، عبدامللك احلوثي، اإن جماعته "ل تعول 
على حلول �ضيا�ضية من الأمم املتحدة لإنهاء معركة احلديدة وال�ضاحل 

الغربي للبالد" جاء ذلك يف كلمة للحوثي بثتها قناة "امل�ضرية" التابعة 
للحوثيني، ، مبنا�ضبة ما تطلق عليه اجلماعة "ذكرى ال�رشخة". ويحتفل 

احلوثيون يف 29 من �ضهر �ضوال )بالتقومي الهجري( من كل عام مبا 
ي�ضمى بـ"ذكرى ال�رشخة" التي اعتمدها موؤ�ض�ض اجلماعة، ح�ضني 

احلوثي، �ضعارا للجماعة عام 2001 وتت�ضمن "ال�رشخة" خم�ض جمل، 
يرددها احلوثيون يف كل منا�ضباتهم وهي "اهلل اأكرب، واملوت لأمريكا، 

واملوت لإ�رشائيل، واللعنة على اليهود، والن�رش لالإ�ضالم". واأ�ضار 
احلوثي، يف كلمته، اأن جماعته "تفاعلت باإيجابية" مع مبادرة املبعوث 

الأممي اإىل اليمن، مارتن غريفيث، بخ�ضو�ض ميناء احلديدة )غرب( 
واأ�ضاف: "قبلنا باأن يكون لالأمم املتحدة دور رقابي وفني ولوج�ضتي 
وم�ضاعد يف ميناء احلديدة والأعداء )يف اإ�ضارة اإىل التحالف العربي( 

رف�ضوا ذلك"ونفى احلوثي اتهامات التحالف العربي واحلكومة اليمنية 
جلماعته با�ضتخدام امليناء لأغرا�ض ع�ضكرية. واأكد اأنه ل تدخل اأي 
�ضفينة اإىل ميناء احلديدة "اإل بعد ترخي�ض واآليات رقابة وتفتي�ض". 

ومنذ ماي 2016 ت�رشف الأمم املتحدة على تفتي�ض والتحقق من 
ال�ضحنات وال�ضفن الواردة اإىل املوانئ اليمنية خارج �ضلطة احلكومة 

اليمنية، وذلك عرب اآلية اأن�ضاأت لهذا ال�ضاأن يف دولة جيبوتي. وقال: "مهما 
حققوا )التحالف العربي والقوات احلكومية( من اخرتاقات يف ال�ضاحل 

الغربي لليمن فهذا ل يعني نهاية املعركة"وتاأتي ت�رشيحات احلوثي 
يف وقت يبذل فيه املبعوث الأممي جهودا كبرية من اأجل التو�ضل حلل 

�ضلمي للمعارك بني احلوثيني والقوات احلكومية يف احلديدة، وبدء 
امل�ضاورات �ضيا�ضية بني طريف النزاع باليمن.



الفرن�سية  اجلماهري  تتطلع 
لإجناز كروي جديد، يفتح الباب 
التي  الإجنازات  تكرار  اأمام 
يد  على  عاما   20 قبل  حتققت 
بلقب  توج  الذي  الذهبي،  اجليل 
 2000 ويورو   1998 مونديال 
 2001 يف  مرتني  القارات  وكاأ�س 
و2003  ال�سبه بني اجليل احلايل 
دي�سامب،  ديديه  كونه  الذي 
اإمييه  فنيا  قاده  الذي  واجليل 
لومري،  روجيه  وم�ساعده  جاكيه 
وتراأ�سه لفرتة دي�سامب من موقع 

�سارة قيادة الفريق.

ب�صمة املدافعني

جعل دي�سامب من مدافعيه �سالح 
طوال  اخل�سوم  �رضب  يف  فعال 
حيث  رو�سيا،  مونديال  م�سوار 
هدف  اأومتيتي  �سامويل  �سجل 
التاأهل يف مرمى بلجيكا، و�سبقه 
طال�سم  فك  يف  فاران  رافائيل 
الظهري  ترك  كما  اأوروغواي، 
الأمين بينيامني بافارد ب�سمة ل 
تن�سى يف �سباك الأرجنتني بدور 
تتويج  م�سوار  يف  كذلك  الـ16  
 20 قبل  العامل  بكاأ�س  فرن�سا 
عاما، �سجل الظهري الأمين ليليان 
منحا  كرواتيا،  يف  هدفني  تورام 
للمباراة  التاأهل  تذكرة  فرن�سا 
لوران بالن  النهائية، وقبلها قهر 
منتخب باراغوي بهدف ذهبي يف 
الدور الثاين، وهز الظهري الأي�رض 
اأي�سا  ال�سباك  ليزارازو  بيك�سنت 

يف البطولة.
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الفرن�سي  احلربة  راأ�س  ينجح  مل 
�ستيفان جيفاري�س يف هز �سباك 
املناف�سني على مدار 7 مباريات 
باللقب  فرن�سا  بتتويج  انتهت 
الوحيد لكاأ�س العامل يف تاريخها 
غريو  اأوليفيه  واجه  رو�سيا،  ويف 
الكثريون  وبداأ  امل�سري،  نف�س 
اأن  اإل  بغيفاري�س،  مقارنته  يف 
مهاجم ت�سيل�سي الإجنليزي تبقى 
هذه  لك�رض  اأخرية  فر�سة  اأمامه 
غدا  كرواتيا  �سباك  بهز  العقد 

الأحد يف املباراة النهائية.

الليغا تلتهم 
الكالت�صيو

م�سوار  يف  جاكيه  اإمييه  اعتمد 
تتويج فرن�سا مبونديال 1998 على 
معظمه  ت�سكل  وقوام  لعبا   20
مثل  الإيطالية  الأندية  من جنوم 
مار�سيل  )بارما(،  تورام  ليليان 
دي�ساييه )ميالن(، ديديه دي�سامب 
)يوفنتو�س(،  زيدان  الدين  وزين 
ميالن(  )اإنرت  دغوركاييف  يوري 
بوج�سوان  اآلن  والبديلني 
)روما(،  وكانديال  )�سامبدوريا( 
فمثلها  املحلية  العنا�رض  اأما 
وتريزيجيه  تيريي هرني  الثالثي 
بارتيز،  فابيان  املرمى  وحار�س 
وثنائي مار�سيليا بالن وكري�ستوف 
جيفاري�س  و�ستيفان  دوجاري، 
ديوميديه  برنارد  والبديل 
برييز  وروبريت  )اأوك�سري(، 
ثنائي  ليج  الربميري  ومثل  )ميتز( 
وباتريك  بيتي  اإميانويل  اآر�سنال 
فرانك  ت�سيل�سي  ومدافع  فيريا، 
من  ليزارازو  اإىل  اإ�سافة  لوبوف، 
بايرن ميونخ وكري�ستيان كارميبو 
اأما  مدريد.  ريال  و�سط  لعب 
 21 منها  ظهر  دي�سامب  كتيبة 
لعبا، ينحدر معظمهم من اأندية 
مدريد  اأتلتيكو  ثنائي  مثل  الليغا 
هرينانديز،  ولوكا�س  جريزمان 
وثنائي بر�سلونة �سامويل اأومتيتي 
ريال  ومدافع  دميبلي،  وعثمان 
ولعب  فاران،  رافائيل  مدريد 

و�سط اإ�سبيلية �ستيفن نزونزي.
الكالت�سيو  اأندية  ميثل  ل  بينما 
�سوى بليز ماتويدي لعب و�سط 
ح�سور  وت�ساعف  يوفنتو�س. 
يف  الإجنليزي  الدوري  لعبي 
حيث  لفرن�سا،   2018 ن�سخة 
توتنهام  مرمى  حار�س  ميثلها 
الديوك،  قائد  لوري�س  هوجو 
وجريو،  كانتي  ت�سيل�سي  وثنائي 
بول  يونايتد  مان�س�سرت  وجنم 
مان�س�سرت  اأي�رض  وظهري  بوجبا 
�سيتي بنجامني ميندي، كما كان 

بارزا،  متثيال  املحلية  لالأندية 
ولكن معظم لعبيها كانوا �سمن 
موناكو  ثنائي  بتواجد  البدلء، 
ليمار  وتوما�س  �سيديبي  جربيل 
)املنتقل حديثا لأتلتيكو مدريد(، 
جريمان  �سان  باري�س  وثنائي 
كيمبيمبي،  وبر�سنيل  مبابي 
فلوران  مار�سيليا  وثنائي 
�ستيف  املرمى  وحار�س  توفان 
لقاء  يف  �سارك  الذي  مانداندا، 
الدمنارك،  اأمام  حا�سل  حت�سيل 
ليون.  اأوملبيك  جنم  فقري  ونبيل 
الكتيبة  احتفظت  املقابل  يف 
الفرن�سية بعن�رضين جديدين من 
البوند�سليجا هما كورنتني تولي�سو 
لعب و�سط بايرن ميونخ، اإ�سافة 
اأمين  ظهري  بافارد  بنجامني  اإىل 

�ستوجتارت.

القدمي اأكرث �صبابا

يفتخر ديديه دي�سامب باأنه جنح 
�سيخدم  �ساب  فريق  تكوين  يف 
طويلة،  ل�سنوات  الفرن�سية  الكرة 
فاز  الذي  القدمي  اجليل  اأن  اإل 
اإمييه  قيادة  حتت  العامل  بكاأ�س 
يبلغ   �سبابا  اأكرث  يعد  جاكيه 
اإجمايل اأعمار الفريق الذي مثل 
من  احلالية  الن�سخة  يف  فرن�سا 
مبعدل  عاما(   531( املونديال 
لوران  وكان  عام.   25.3 اأعمار 
لعبي  اأكرب  عاما(   30( بالن 
فرن�سا يف اجليل القدمي، ي�سغره 
يوري جوركاييف  الثنائي  بعامني 
اأ�سغر  اأما  لوبوف،  وفرانك 
هرني  الثنائي  كان  الالعبني 
احلايل  اجليل  ويف  وتريزيغيه، 
الأكرب،  عاما(   33( مانداندا  يعد 
لوري�س  الثالثي  بعامني  ي�سغره 
يعد  بينما  وماتويدي،  وجريو 
كيليان مبابي الأ�سغر ببلوغه 19 

عاما. 
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�ضالح كرواتيا اخلفي يهدد فرن�ضا يف نهائي املونديال
�ست�سلط كل الأ�سواء تقريبا على لوكا مودريت�س، من منتخب كرواتيا، ملعرفة اإن كانت متريراته التي 

تخرتق الدفاعات �ستجدي نفعا اأمام فرن�سا، يف نهائي كاأ�س العامل لكرة القدم اليوم الأحد  لكن يوجد  
الكرواتي. ويف اأكرب فر�سة لدخول التاريخ رغم اعتبارها الطرف الأقل فر�سا يف اإحراز اللقب لأول 
مرة �ستحتاج كرواتيا لأن يكون اأبرز لعبيها يف قمة م�ستواهم وكان مودريت�س حموريا خالل م�سرية 

كرواتيا اجليدة يف رو�سيا، كما برهن اإيفان بري�سيت�س وماريو ماندزوكيت�س على قدرتهما على حتويل 
دفة مباريات وح�سمها لكن ريبيت�س يبدو �سالحا م�سترتا، وقد يت�سبب يف م�ساكل لفرن�سا كما فعل اأمام 

بايرن ميونخ قبل �سهرين.  ومل تكن م�سرية ريبيت�س، مفرو�سة بالورود بل عانى ب�سبب م�ساكل ان�سباطية 
والبتعاد عن اللعب خالل فرتات اإعارة منذ ترك بالده لينتقل اإىل فيورنتينا يف 2013 لكن ريبيت�س يجذب 
الآن اهتمام اأندية كبرية بالدوري الإجنليزي املمتاز مثل مان�س�سرت يونايتد، وليفربول كما ذكرت و�سائل 

اإعالم بريطانية بف�سل م�ستواه يف كاأ�س العامل الذي جّمل �سمعته.

عايل  فريًقا  »�سنواجه  واأ�ساف: 
كافة  على  ومميز  امل�ستوى 
اجلهات، بدنًيا وفنًيا، اإنهم رائعون، 
للنهائي  الو�سول  يف  جنحوا  لقد 
هناك  اإ�سافية..  اأوقات   3 بعد 

�سيء كبري يف هذا الفريق«.
وتابع: »�سيحتاج الأداء لأق�سى ما 
لدينا، لذلك نتدرب فنًيا وذهنًيا.. 
فريقنا هادئ وجاهزون لتخطي اأي 
عقبة، وجاهزون للتحدي، �ستكون 

امل�ستوى«،واأ�سار  عالية  مباراة 
الرتكيز خالل  اأهمية  اإىل  لوري�س، 
»اللعب يف  اأوقات املباراة، قائال: 
والأهم هو  اأمر مهم،  العامل  كاأ�س 
اللحظة  لكن  النهائي،  نلعب  اأننا 
الرتكيز هو  تاأت بعد..  الأ�سعد مل 
هدفنا، �سواء يف الوقت الأ�سلي اأو 
ا لركالت  الإ�سايف، وجاهزون اأي�سً
الديوك،  حار�س  الرتجيح«،واأكمل 
مل  الفريق  لعبي  »معظم  قائال: 

الربتغال  اأمام  الهزمية  يح�رضوا 
يف اليورو، لكن من ح�رضوا تعلموا 
لنا  ت�سنح  واليوم  جيًدا،  الدر�س 
مهم  اأمر  لتحقيق  ثانية  فر�سة 

للغاية وتعوي�س ما حدث«.
املوؤمتر  يف  ت�رضيحاته  وختم 
يف  الأخرية  »املباراة  بالقول: 
البطولة يجب اأن نعمل لها برتكيز 
لكن  كرواتيا  نحرتم  وجماعية.. 

هذا نهائي لذلك الرتكيز عاٍل«.

هناك �ضيء كبري يف كرواتيا.. وتعلمنا الدر�س جيًدالوري�س
اأكد هوغو لوري�س، حار�س مرمى منتخب فرن�صا، جاهزية الديوك ملواجهة كرواتيا، 

اليوم الأحد، يف نهائي كاأ�س العامل 2018، يف رو�صيا وقال لوري�س، خالل املوؤمتر 
ال�صحفي التقدميي للمباراة، اليوم ال�صبت، بح�صور : »حتى الآن ن�صري ب�صكل جيد 

جًدا، ونتمنى اأن ي�صتمر الأمر حتى الغد«،ورف�س لوري�س، احلديث عن طريقة اللعب، 
موؤكًدا اأنها م�صوؤولية ديدييه دي�صامب املدير الفني للفريق، وقال: »طريقة اللعب هي 
م�صوؤولية املدرب، ويقوم بتعديلها وفًقا لروؤيته، ويتعامل مع الالعبني املتاحني لديه«.

ريال مدريد يجهز عر�ضا �ضخما ل�ضم كني

يرغب نادي ريال مدريد الإ�سباين، 
يف التعاقد مع هاري كني، مهاجم 
فرتة  يف  الإجنليزي،  توتنهام 
اجلارية  ال�سيفية  النتقالت 
وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
يجهز  مدريد  ريال  اإن  الكتالونية، 
يورو  مليون   150 بقيمة  عر�سا 

من  بيل،  جاريث  اإىل  بالإ�سافة 
واأ�سافت  كني  مع  التعاقد  اأجل 
من  قلق  توتنهام  اأن  ال�سحيفة 
الإ�سابات  ب�سبب  بيل،  جاريث 
الالعب  لها  يتعر�س  التي  الكثرية 
على  ال�سحيفة  و�سددت  الويلزي. 
ذو  مهاجم  يريد  مدريد  ريال  اأن 

من  عالية،  تهديفية  اإمكانيات 
رونالدو،  كري�ستيانو  تعوي�س  اأجل 
الذي ي�سجل 50 هدفا يف املو�سم 
يوفنتو�س  اإىل  بعد رحيله  الواحد، 
ويعتلي هاري كني، �سدارة هدايف 
يف  املقامة  العامل  كاأ�س  بطولة 

رو�سيا بر�سيد 6 اأهداف.

كيف تغريت مالمح الديوك بعد 20 عاما؟
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من  مبا�رشة  الفريق  يتوجه  اأين 
مطار هواري بومدين الدويل نحو 
اربع  الالعبون  ويجري  اأملانيا، 
مباريات ودية خالل فرتة اإقامتهم 
باأملانيا اأين �ستكون اأوىل اخلرجات 
الودية مقررة الثالثاء املقبل اأمام 
نادي اأف �سي �ساربوكان، من اجل 
الوقوف على جاهزية التعداد بعد 
ار�ض  يف  اأجراها  التي  التدريبات 

بالرتب�ض  بداأها  والتي  الوطن 
رفقاء  خا�سه  الذي  التح�سريي 
يف  بوخن�سو�ض  اإليا�ض  الالعب 
بعني  والإطعام  الفندقة  مركز 
�ستكون  الفر�سة  اأين  البنيان، 
اجلديد  املدرب  اأمام  مواتية 
الفرن�سي فرانك دوما�ض من اأجل 

الوقوف على اإمكانيات اأ�سباله.
اإدارة  اقدمت  خمتلف،  �سياق  يف 
الرئي�ض مالل على تقدمي لعبيها 
اإىل اجلمهور القبائلي على طريقة 

اأم�ض  اأول  برجمت  بعدما  الكبار، 
نوفمرب  اأول  مبلعب  فنية  �سهرة 
من  عدد  ح�سور  عرفت  والتي 
اأغاين  قدموا  الذين  الفنانيني 
الفريق  واألوان  ال�سبيبة  متّجد 
جانب  اإىل  والأخ�رش،  الأ�سفر 
للفريق  اجلديد  التعداد  تقدمي 
خالل  األوانه  على  �سيدافع  والذي 
املو�سم الكروي اجلديد اإىل جانب 
الفني  الطاقم  اأع�ساء  تقدمي 
يتقدمه املدرب اجلديد الفرن�سي 

دوما�ض. 
�رشيف  الرئي�ض  قام  املقابل،  يف 
ال�سابق  الرئي�ض  بزيارة  مالل 
�رشيف  حمند  »الكناري«  لت�سكيلة 
كان  حيث  بامل�ست�سفى،  حنا�سي 
بن  ن�سيم  العام  باملدير  مرفوقا 
ماراك  والثنائي  الرحمان  عبد 
بعد  الزيارة  جاءت  حيث  وعيبود، 
لها  تعر�ض  التي  ال�سحية  الوعكة 
مب�ست�سفى  يرقد  والذي  حنا�سي 

تيزي وزو.

الإدارة قدمت التعداد على طريقة الكبار

�ضبيبة �لقبائل ت�ضرع �ليوم يف ترب�ص �أملانيا
ي�شد فريق �شبيبة القبائل اليوم الرحال نحو اأملانيا من اأجل النطالق يف الرتب�ص التح�شريي حت�شبا لنطالق املو�شم 

الكروي اجلديد 2019/2018، حيث يدوم الرتب�ص ما يقارب اأ�شبوعني من اأجل دخول الفريق املرحلة اجلدية من 
التح�شريات لتحقيق انطالقة يف امل�شتوى، يف هذا ال�شدد فاإن التعداد وا�شل تدريباته يف مدينة تيزي وزو اأين اأجرى 

التدريبات على ملعبه اول نوفمرب واأقام الفريق على م�شتوى فندق اإيتورار قبل التوجه �شباح اليوم نحو العا�شمة

�ضباحة / �لبطولة �لعربية �ملفتوحة 
/�ليوم �لأول: �ملنتخب �جلز�ئري 

يح�ضد �ضبع ميد�ليات

الإدارة ف�شلت اإيقاف ترب�ص كينيا وموا�شلته 
بنريوبي

�حتاد �جلز�ئر تنقل �أم�ص �إىل رو�ند� 
��ضتعد�د لر�يون �ضبورت

الوطني  املنتخب  ل  حت�سّ
لل�سباحة على �سبع ميداليات منها 
ف�سيات  ثالث  ذهبيات،  ثالث 
ال�سباقات  ختام  يف   وبرونزيتني 
النهائية لليوم الأول من مناف�سات 
البطولة العربية املفتوحة  )رجال 
 15 و   12 بني  اجلارية  و�سيدات( 
الأوملبي  بامل�سبح  اجلاري  يوليو 
تون�ض. العا�سمة  يف   لراد�ض، 

ال�سباحة  جنم  مع  كانت  والبداية 
الذي  �سحنون،  اأ�سامة  اجلزائرية 
توج بذهبية �سباق  100 مرت فرا�سة 
حمطما  ج(،   50 ثا   53( بتوقيت 
بذلك الرقم القيا�سي العربي وكذا  
الوطني الذي كان بحوزته )53 ثا 
56 ج(، بينما احتل مواطنه حمي 
الدين قالدام،  املرتبة ال�سابعة يف 
نف�ض ال�سباق )57 ثا 34 ج(. ولدى 
جماهد  ن�رشين  فازت  ال�سيدات، 
بلقب 100 مرت فرا�سة بزمن )1 د 
03 ثا 26 ج( و  رانيا نف�سي بذهبية 
د   2( �سباحات  اأربع  مرت   200 يف 
22 ثا 55 ج(.كما حت�سلت اجلزائر 
على ثالث ف�سيات بف�سل لوني�ض 
خندري�ض يف 800 مرت �سباحة حرة 
)8  د 22 ثا 77 ج(، نزمي بن بارة يف 
50 مرت على الظهر )26 ثا 84 ج( 
و رمزي �سو�سار  يف 200 مرت اأربع 
�سباحات )2 د 05 ثا 97 ج(.وظفر 
برونزيتني،  مبيداليتني  »اخل�رش« 

�سباق  يف  اهلل  جاب  اأني�ض  بف�سل 
 31 د   8( حرة  �سباحة  مرت    800
التتابع  �سباق  يف  وكذا  ج(،   25 ثا 
اأربع مرات 100 مرت �سباحة  حرة 

املختلط )22 د 44 ثا 3 ج(.
اإميان  فاكتفت  البقية،  عند  اأما 
زيتوين باملركز ال�سابع يف 50 مرت 
على الظهر )32  ثا 27 ج(، نف�ض 
بلقا�سمي  خلن�ساء  بالن�سبة  الأمر 
يف 100 مرت على ال�سدر )1 د 20 
100 مرت على  اأما يف  ج(،   73 ثا  
ال�سدر )رجال(، دخل عبد الرزاق 
�سيار يف ال�سف الرابع  )1 د 04 ثا 
يليه يف املرتبة اخلام�سة  75 ج(، 
زميله اأمين بن عبيد )1 ج 06 ثا 79  
البطولة  مناف�سات   ج(.وتتوا�سل 
اليوم  لل�سباحة  املفتوحة  العربية 
ال�سباقات  باإجراء   اجلمعة، 
النهائية بداية من ال�ساعة 00ر18 
امل�سبح   يف  اجلزائري  بالتوقيت 
الأوملبي راد�ض )تون�ض(.وي�سارك 
 15 مبجموع  اجلزائري  املنتخب 
يف  �سباحات   5 بينهم  من  �سباحا 
املفتوحة،  العربية  البطولة   هذه 
دولة   13 م�ساركة  تعرف  التي 
)البلد  تون�ض   : وهي  عربية 
واملغرب  اجلزائر  و  املنظم(  
و�سلطنة  واليمن  وفل�سطني  وليبيا 
عمان ولبنان وال�سودان  والمارات 

وال�سعودية والعراق والردن. 

قّررت اإدارة فريق احتاد اجلزائر 
تقلي�ض فرتة الرتب�ض الذي يقيمه 
الكينية  العا�سمة  يف  الالعبون 
اإيقاف  اختارت  حيث  نريوبني 
نهايته  على  يومني  قبل  الرتب�ض 
ملوا�سلة  رواندا  نحو  والتوجه 
التح�سريات للقاء الذي ينتظرهم 
الأربعاء املقبل امام نادي رايون 
حل�ساب  الرواندي  �سبورت 
اجلولة الثالثة من دور جمموعات 
كاأ�ض الكاف، ولهذا الغر�ض فاإن 
اإىل  اأم�ض  تنقلوا  الحتاد  لعبي 
مدينة كيغايل على دفعتني الأوىل 
تنقلت يف ال�سباح والثانية وا�سلت 
ودلك  الليل  منت�سف  يف  الرحلة 
لعدم وجود اأماكن �ساغرة جلميع 

العا�سمي،  النادي  وفد  اأع�ساء 
دفعت  التي  الأ�سباب  وتاأتي 
اأع�ساء وفد الفريق بتقلي�ض مدة 
مع  وبالت�ساور  كينيا  يف  الرتب�ض 
فروجي  تريي  الفرن�سي  املدرب 
املالعب  �سالحية  عدم  اإىل 
والتي تهدد  للتدريب  املخ�س�سة 
قبل  الإ�سابات  بتلقي  الت�سكيلة 
التي  الهامة  املقابلة  موعد 
الأمر  �ساعة،   72 قبل  تنتظرهم 
الوفد  امل�سوؤول على  الذي جعل 
رواندا  اإىل  التنقل  يف�سل  بريكي 
تنقلهم  موعد  على  يومني  قبل 
الوقت  يف  مربجما  كان  الذي 

ال�سابق.
ع.ق.

عابدي اأوىل ال�شفقات هذا املركاتو ال�شيفي

�إد�رة �حتاد ب�ضكرة تت�ضل باملدرب بوزيدي

ب�سكرة  احتاد  فريق  اإدارة  قامت 
املدرب  مع  ر�سميا  بالت�سال 
التعاقد  اأجل  من  بوزيدي  يو�سف 
للفريق  الفنية  العار�سة  لتويل  معه 
اإىل  املن�رشم  املو�سم  النازل 
حيث  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
متنح اإدارة الرئي�ض �ساعو الأولوية 
�سبيبة  لفريق  ال�سابق  اإىل املدرب 

الت�سكيلة  تدريب  اأجل  القبائل من 
اإىل  �رشيعا  العودة  اإىل  وقيادتها 
اأقدمت  حيث  الأوىل،  الرابطة 
ربط  على  ب�سكرة  احتاد  اإدارة 
بعد  بوزيدي  باملدرب  الت�سال 
ف�سل مفاو�ساتها مع املدرب نذير 
العقد  جتديد  اجل  من  لكناوي 
البنود  على  التفاق  عدم  ب�سبب 

الأمر الذي دفعها غلى التخلي عن 
فكرة موا�سلة لكناوي املهام على 
والتفكري  الفنية  العار�سة  راأ�ض 
ي�رشف  جديد  مدرب  ايتقدام  يف 
على ت�سكيلة اأبناء الزيبان املو�سم 
اإدارة  قامت  املقابل  يف  املقبل. 
بالقيام  اجلزائري  اجلنوب  نادي 
املركاتو  هذا  �سفقاتها  باأوىل 

مع  التعاقد  بعد  وذلك  ال�سيفي 
الالعب عبد اجلليل عابدي الذي 
الذين  اجلدد  الالعبني  اأول  يعترب 
الت�سكيلة  �سفوف  اإىل  ين�سمون 
ووقع العقد وهو الذي �سبق له اأن 
هذا  و�سجل  الفريق  األوان  حمل 

ال�سيف عودته اإىل �سفوفه.
ع.ق.



ليفربول يعلن ر�شميًا �شم �شاكريي
اأعلن ليفربول الإجنليزي يف موقعه الر�سمي على الإنرتنت 

عن �سم ال�سوي�رسي جريدان �ساكريي، وذكر ليفربول اأّن 
�ساكريي ان�سم بعقد طويل الأمد اإىل الريدز قادماً 

اأبطال  دوري  و�سيف  واأو�سح  �سيتي،  �ستوك  من 
اأوروبا اأّن الالعب وّقع على العقد عقب اجتياز 
الفحو�سات الطبية اجلمع، .وقال �ساكريي يف 
الر�سمي:  ليفربول  نادي  ملوقع  ت�رسيحات 
بالنادي  لأكون هنا«، م�سيداً  �سعيٌد جداً  »اأنا 
�ساكريي  ين�س  ومل  املذهل،  وتاريخه  الكبري 
كلوب  يورغن  ليفربول  اإعجابه مبدرب  اإبداء 

والنجوم الكبار املوجودين مع ليفربول.
القمي�س رقم 23  و�سريتدي �ساحب 26 عاماً 

منتخب  مع  م�ساركته  من  اأيام  منذ  عاد  وقد 
يف  جرت  التي  العامل  كاأ�س  يف  �سوي�رسا  بالده 

�سوق  يف  كبري  حٍدّ  اإىل  ليفربول  وجنح  رو�سيا، 
بعد متديد عقد  ال�سيفية احلايل خا�سة  النتقالت 

وقال  فابيانو،  الربازيلي  و�سم  �سالح  حممد  جنمه 
للتدريب �ساكريي عن امل�رسي حممد �سالح اأبرز جنوم ليفربول: »اأتى 

حني كنت يف بازل، اأتى مرتني اأو ثالث مرات، وتدربت معه«، وتابع: »بعد ذلك ذهبت لبايرن 
ميونخ وهو بقي يف بازل، اأنا �سعيد لوجوده هنا، لقد حظي مبو�سم اأكرث من رائع واأمتنى اأن 

يحظى مبثله مرة اأخرى«.

لوبيتيغي يتوا�شل مع خامي�س
خامي�س  الكولومبي  مع  مدريد  ريال  لفريق  الفني  املدير  لوبيتيغي  جولني  الإ�سباين  توا�سل 
رودريغيز، لعب امللكي املعار اإىل �سفوف بايرن ميونخ، وك�سفت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اأن  واأو�سحت  يوًما،   15 نحو  قبل  الكولومبي  والالعب  الإ�سباين  املدرب  بني  حمادثات  عن 
لوبيتيغي ا�ستف�رس عن العام املا�سي لالعب يف �سفوف العمالق البافاري، وذلك متهيًدا لعودته 
مرة اأخرى للنادي امللكي، وذكرت اأن خامي�س اأكد للمدرب اأنه ملتزم بعقده مع بايرن ميونخ، 
اأ�سلوب لعب لوبيتيغي  اأنه يتمنى العودة مرة اأخرى للملكي، وختمت باأن  ولكن اجلميع يعرف 
التي  الأ�سباب  �سمن  من  ذلك  واأن  كثرًيا،  الالعب  �سينا�سب  امللكي  للنادي  اجلديد  املدرب 

دفعت خامي�س للتفكري يف العودة لريال مدريد.

وكيل بوغبا يعر�شه على بر�شلونة
ك�سفت تقارير �سحفية اأم�س عن قيام مينو رايول وكيل اأعمال الفرن�سي بول بوغبا جنم مان�س�سرت 
يونايتد الإجنليزي، بعر�س الالعب على بر�سلونة الإ�سباين، ووفقا ل�سحيفة »موندو ديبورتيفو« 
فاإن رايول، اأكد مل�سوؤويل البار�سا اأن بوغبا يرغب يف الرحيل عن الفريق الإجنليزي، وذلك لأنه 

ل ي�سعر بالراحة رفقة الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لل�سياطني احلمر.
ولفتت ال�سحيفة اأن مينو رايول تواجد يف مدينة بر�سلونة ل�سبب غري معلوم، وذلك يف الأيام 
اأن وكيل بوغبا يعلم  الأمر، وذكرت  البار�سا عن هذا  اإدارة  القليلة املا�سية، لكنه حتدث مع 
باأ�سلوب  مغرم  بوغبا  اأن  موؤكدة   ،2015 الالعب يف  بخدمات  مهتما  كان  الكتالوين  النادي  اأن 
لعب البلوغرانا، ويتمنى الن�سمام للفريق، وذلك يف ظل العالقة ال�سيئة التي تربطه مبدربه 
الربتغايل يف مان�س�سرت يونايتد، وختمت باأن بر�سلونة قد يتحرك ل�سم الالعب يف حالة تو�سله 

لتفاق خف�س ر�سوم انتقاله وراتبه.

رومينيغه ينتقد الحتاد الأملاين
اأكد نادي بايرن ميونخ الأملاين رف�سه انتهاك حقوقه من قبل ال�رسكة الراعية للمنتخب الأملاين، 
التنفيذي  الرئي�س  رومينيغه  هاينز  كارل  ورد  رو�سيا،  مونديال  نهائيات  اأثناء  الدعاية  خالل 
لبايرن: »الحتاد الأملاين يتحول اأكرث فاأكرث اإىل اآلة ت�سويق، وهذا ل يقبله بايرن«، ون�سبت اأزمة 
بني حامل لقب البوند�سليغا والحتاد الأملاين، ب�سبب ظهور جريوم بواتنغ وجو�سوا كيميت�س 
الراعي اخلا�س  مع  عليه  متفق  كما هو  واحد فقط  بدل من لعب  الإعالنات  على مقدمة 
الإجراءات  »كل  الأملاين:  للمنتخب  الراعية  ال�رسكة  با�سم  متحدثة  وقالت  ميونخ،  لبايرن 
الإعالنية مت التفاق عليها م�سبقا مع الحتاد الأملاين وكانت تتم فقط بعد املوافقة«. يُذكر 
اأن هذه الأزمة حدثت ب�سبب م�سعود اأوزيل �سانع األعاب املاكينات، والذي كان يرتبط بعقد 
مع ال�رسكة الراعية للمنتخب الأملاين، ولكن بعد م�سكلة �سوره مع الرئي�س الرتكي رجب طيب 

اأردوغان مت و�سعه يف موؤخرة الدعاية وا�ستبداله بنجمي بايرن.

معايري الفيفا تقرب مودريت�س من جائزة الكرة الذهبية
يعترب لعب خط الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�س من 
اأبرز املر�سحني للفوز بجائزة الكرة الذهبية كاأف�سل 
بعدما  برو�سيا،  العامل 2018  كاأ�س  لعب يف بطولة 
بعبقرية  فريقه  قيادة  يف  وجنح  باخليوط  اأم�سك 
اإىل النهائي، ومن ال�رسوط الواجب توافرها، للفوز 
�سفوف  الفارق يف  ي�سنع  لعبا  يكون  اأن  باجلائزة، 
واأن  وتغيريها  املباراة  قراءة  على  وقادًرا  فريقه، 
املهاجم  وقال  فريقه،  يف  حقيقًيا  قائًدا  يكون 
ق�سم  مدير  با�سنت،  فان  ماركو  ال�سابق  الهولندي 
التطوير بالحتاد الدويل لكرة القدم، والذي ي�سارك 
حاليا مع جمموعة الدرا�سات الفنية بالفيفا: »هذا 
يجعل �سخ�سا ما اأف�سل لعب يف البطولة، يف اإ�سارة 
يكون  ورمبا  بالختيار«،  املعايري اخلا�سة  اإىل هذه 
لوكا مودريت�س، و�سع قدما على من�سة التتويج بهذه 
اجلائزة التي �سيك�سف الفيفا عن الفائز بها اليوم بعد 
املباراة النهائية للبطولة بني كرواتيا وفرن�سا، ومن 
النهائية على ا�ستاد »لوجنيكي«  اأن املباراة  املوؤكد 
جمموعة  �ست�ساعد  مو�سكو،  الرو�سية  بالعا�سمة 
اجلوائز  ب�ساأن  القرار  اتخاذ  يف  الفنية  الدرا�سات 
املعايري  اأن  يبدو  ولكن  البطولة،  هذه  الرئي�سية يف 
بالده  منتخب  قاد  بعدما  مطابقة ملودريت�س  تبدو 
اإىل نهائي املونديال للمرة الأوىل يف تاريخ الفريق. 
وكان مودريت�س 32 عاما جنم ريال مدريد الإ�سباين 
هو من �سنع الفارق يف املنتخب الكرواتي بالبطولة 

احلالية، وفاز مودريت�س بجائزة اأف�سل لعب يف 3 من 
املباريات ال�ست لفريقه يف البطولة حتى الآن، و�ساعد الفريق على الفوز بركالت الرتجيح يف اثنتني من املباريات ال�ست حتى 
الآن، وقال فان با�سنت: »لعب مثل مودريت�س، يقراأ املباراة ويقودها ويقود فريقه، وجود مثل هذا الالعب يف فريقك ميكن 
اأن يدفع بالفريق لالأمام، لقد قاد فريقه بالفعل مل�ستوى اأعلى«. ويبدو اأن الإمكانيات التي ت�سرتطها جمموعة الدرا�سات الفنية 
بالفيفا وجدت يف مودريت�س، الذي قد ي�سبح مر�سحا اأي�سا جلائزة اأخرى هي جائزة اأف�سل لعب يف العامل لهذا العام، والتي 
يقدمها الفيفا يف حفله ال�سنوي لتوزيع جوائز الأف�سل، ووا�سل فان با�سنت: »الأمر يتعلق بالنواحي الفنية واخلططية والبدنية 
والذهنية، اإذا كنت قادرا على �سنع الفارق يف هذه النواحي، اأعتقد اأنك اأحد الالعبني الذين ميكنهم الفوز باجلائزة يف هذه 
البطولة«، واأو�سح: »ميكنه اأن يكون جيدا يف املهارات الفنية، ولكنه يحتاج اأي�سا لقراءة املباراة وتغيريها ل�سالح زمالئه من 
الناحية البدنية، اإنه الالعب الذي يقدم ما يحتاجه الفريق، ولكن من الناحية الذهنية، هل هو قائد الفريق«. وطبقا للفيفا مل 
ينجح لعب يف املونديال احلايل يف قطع م�سافات باملباريات مثل مودريت�س الذي قطع م�سافة اإجمالية يف مباريات فريقه 
بلغت 63 كم، وهناك مناف�سون ملودريت�س مثل الإجنليزي هاري كني والبلجيكي اإيدن هازارد اللذين خرجا مع فريقيهما من 
املربع الذهبي والفرن�سيني كليليان مبابي واأنطوان غريزمان، و�سواء فاز مودريت�س باجلائزة اأم ل، �سيكون املونديال الرو�سي 
اأجنح بطولة يف م�سريته الكروية حتى الآن، وكان مودريت�س ان�سم للريال يف 2012 قادما من توتنهام الإجنليزي و�ساهم يف 
العديد من البطولت مع الريال وكانت اأبرزها لقب دوري اأبطال اأوروبا يف املوا�سم الثالثة املا�سية على التوايل من بني اأربعة 
األقاب توج بها مع الريال يف دوري الأبطال، وفر�س مودريت�س نف�سه �سمن اأف�سل لعبي خط الو�سط يف اأوروبا والعامل، كما 

فاز 6 مرات بلقب اأف�سل لعب كرواتي يف العام.

ر�سمياً جديداً حتدث فيه  بياناً  الإ�سباين  اأ�سدر ريال مدريد 
�سان  باري�س  من  نيمار  الربازيلي  �سم  حماولته  �سائعات  عن 
جريمان بطل الدوري الفرن�سي، وعقب اأيام من اإعالن رحيل 
الإيطايل عادت  اإىل جوفنتو�س  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل 
ال�سحف لتفتح احلديث جمدداً ب�ساأن حماولت ريال مدريد 
�سم الربازيلي نيمار دا �سيلفا من �سفوف باري�س �سان جريمان 
الفرن�سي، وذكر ريال مدريد يف بيانه الذي ن�رس عرب موقعه 
الر�سمي على الإنرتنت: »ريال مدريد يريد اأن يو�سح باأّنه ل 

يخطط لتقدمي اأي عرو�س لالعب نيمار«.
�سان  باري�س  بنادي  الرائعة  مدريد على عالقته  ريال  واأ�رّس 
�سان  باري�س  من  ب�سم لعب  فّكر  اإذا  باأّنه  مو�سحاً  جريمان 
جريمان فاإّن اأول ما �سيفعله هو الذهاب للنادي، وارتبط ريال 
الإعالم  لو�سائل  وفقاً  البارزة  الأ�سماء  من  بالعديد  مدريد 
بحجة رغبة بطل دوري اأبطال اأوروبا تعوي�س رحيل رونالدو، 
ودح�س ريال مدريد يف اأكرث من منا�سبة ال�سائعات التي ربطته 

بالربازيلي نيمار.

ريال مدريد ينفي جمددا اهتمامه بنيمار
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�شاري ر�شميًا مدربًا جديدًا لت�شيل�شي
اأعلن نادي ت�سيل�سي الإجنليزي ام�س تعني الإيطايل ماوريت�سيو �ساري مدرباً جديداً للفريق الأول خلفاً ملواطنه اأنطونيو 
كونتي، وبعد جتربة طويلة يف اأندية اإيطالية متوا�سعة عنّي �ساري 59 عاماً يف عام 2015 مدرباً لنابويل، وقال ت�سل�سي يف 
بيان على موقع الر�سمي: »ماوريت�سيو �ساري هو املدرب اجلديد لت�سيل�سي، �سينتقل اإىل �ستامفورد بريدج بعد ثالثة اأعوام 
ناجحة يف الدوري الإيطايل مع نابويل«، م�سيفاً: »خالل الفرتة التي اأم�ساها هناك، جنح املدرب البالغ 59 عاماً يف اإحياء 
حظوظ النادي واأعادهم اإىل دوري الأبطال باأ�سلوب لعب هجومي مميز«، وبدوره قال �ساري الذي وقع عقداً لثالثة اأعوام 

»اأنا �سعيد بقدومي اإىل ت�سيل�سي والدوري الإجنليزي املمتاز، اإنها فرتة مثرية جديدة يف م�سريتي«.
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فنان يحول »�سقطات« نيمار �إىل حروف �أبجدية
�صحيح اأن نيمار، النجم الربازيلي 
اأو   ،2018 العامل  كاأ�س  يربح  مل 
النهائية،  للمباراة  ي�صل  حتى 
وقعاته  وب�صبب  متكن  اأنه  اإال 
املتكررة على اأر�س امللعب اأن 
يبقى االأكرث تداوال على �صبكات 
التوا�صل االجتماعي حتى االآن، 

وقد ي�صتمر.
وتظاهره  نيمار  ف�صقطات 
اخل�صن  لالحتكاك  بالتعر�س 
ب�صكل مبالغ فيه اأوحت للكثريين 
باأن يتندروا بطرق طريفة على 
لوت�صيانو  الفنان  حركاته، 

اإبداعه  هوؤالء،  اأحد  جاكوب 
من  يقتب�س  اأن  اإىل  به  و�صل 
اأبجدية  اأحرف  نيمار  حركات 
كاملة، فالفنان املقيم يف ايرلندا 
حروفا اأبجدية با�صتخدام �صور 
نيمار، اأثناء �صقوطه على اأر�س 
امللعب، االإلهام بهذه الت�صاميم 
راوده يف املباراة الثانية للفريق 
نيمار  �صقط  عندما  الربازيلي 
فاحتا  االأر�س حيث متدد  على 
للفنان  اأوحى  ما  وهو  ذراعيه، 
اإىل حد  ت�صبه  باأن هذه احلركة 

.T بعيد احلرف

ومن خالل متابعاته ل�صور النجم 
على االنرتنت، اأدرك اأنه ميكنه 
االأبجدية  احلروف  ر�صم  اإعادة 
ليتحكم  الفوتو�صوب  با�صتخدام 
لي�صّكلها  نيمار،  ج�صد  بو�صعية 
االأحرف  ت�صبه  بطريقة 
االأمر  ويقول:«كان  االأبجدية، 
عملية  اأجريت  للغاية،  �صعبا 
االنرتنت،  على  طويلة  بحث 
�صقوط  و�صعيات  عن  للبحث 
البع�س  على  ح�صلت  معينة، 
تعديالت  الإجراء  وا�صطررت 

على و�صعيات اأخرى«.

طرحت اجلهة املنتجة لـ«حرب 
كرموز« الربومو الدعائي للفيلم 
مبوقع  الر�صمية  �صفحتها  على 
يف  لعر�صه  متهيداً  بوك،  في�س 
ال�صينما، يف مو�صم عيد الفطر. 
االنفجارات  مل�صاهد  وكان 

من  االأكرب  الن�صيب  والعراك 
م�صاهد الربومو، وحتديداً تلك 
اأمري  الفيلم  بطل  جمعت  التي 
كرارة ب�صكوت اآدكينز، وذلك اإثر 
اعتداء القوات االإجنليزية على 
باالإ�صكندرية،  »كرموز«  ق�صم 

حيث يج�صد كرارة دور اجلرنال 
يلعب  بينما  امل�رصي،  يو�صف 
»اآدكينز« �صخ�صية قائد القوات 

االإجنليزية.
»حرب  بطولة  يف  وي�صارك 
حميدة،  حممود  كرموز« 

وفتحي  عبدالرازق،  وغادة 
عبدالوهاب، وم�صطفي خاطر، 
وحممود  العا�صي،  واإميان 
وحممد  عز،  وحممد  حجازي، 
بيرت  اإخراج  من  رزق،  علي 

ميمي.

منح ميد�لية �لقد�س ملرتجم وكاتب رو�سي

هبة طوجي تغني لفريوز يف حفلها بالقاهرة

تعاقد عادل كرم و�أمل 
بو�سو�سة على »ر��سور«

عر�ك بالأيدي بني �أمري كر�رة و�سكوت �آدكينز يف »حرب كرموز«

يف  طوجي  هبة  اللبنانية  املطربة  تاألقت 
اأم�س  اأول  م�صاء  اأقيم،  الذي  الغنائي  حفلها 
ال�صوي�س،  بطريق  املنتجعات  اأحد  داخل   ،
من خمتلف  من حمبيها  كبري  عدد  بح�صور 

اجلن�صيات.
ال�صالم  الرحباين  اأ�صامة  امللحن  وعزف 
اجلمهوري امل�رصي، وذلك قبل �صعود هبة 
باأغنية  حفلها  ا�صتهلت  التي  امل�رصح،  علي 
وجهتها  كلمة  واأعقبها  م�رص«،  علي  »�صلم 
للجمهور قائلة: »متنيت اإقامة حفل يف م�رص 
منذ فرتة، ولكن ظروف خارجة عن اإرادتي 
علي  الأ�صلم  جئت  ولكني  ذلك،  دون  حالت 

املزيد  باإحياء  واأعدكم  واأهلها،  البلد  تلك 
من احلفالت خالل الفرتة املقبلة«.

منها  اأغنياتها،  اأبرز  من  عدد  هبة  وغنت 
»ميديل«  قدمت  ثم  وحلم«،  حبيتك  »ميكن 
»�صهر  اأبرزها  فريوز،  اأغنيات  من  لعدد 
الليايل وبنت اجلريان« قبل اأن تنهي الفا�صل 

االأول من فقرتها الغنائية.
بعد  حفلها  اللبنانية  املطربة  وا�صتكملت 
بعدها  وغنت  �صاعة،  ربع  ا�صتمرت  راحة 
اللي  ومني  نهاية  وال  بداية  »ال  اأغنيات 
بيختار«، حيث القت االأغنية االأخرية تفاعاًل 

كبرياً من احل�صور.

 عادل كرم واأمل بو�صو�صة يف �صورة تذكارية مع املنتج �صادق ال�صباح 
املنتج  مع  تذكارية  �صورة  يف  بو�صو�صة  واأمل  كرم  عادل  )امل�صدر( 
�صادق ال�صباح )امل�صدر( عادل كرم واأمل بو�صو�صة يف �صورة تذكارية 
مع املنتج �صادق ال�صباح )امل�صدر( عادل كرم واأمل بو�صو�صة يف �صورة 
تذكارية مع املنتج �صادق ال�صباح )امل�صدر( عادل كرم واأمل بو�صو�صة 
يف �صورة تذكارية مع املنتج �صادق ال�صباح )امل�صدر( عادل كرم واأمل 

بو�صو�صة يف �صورة تذكارية مع املنتج �صادق ال�صباح )امل�صدر(
ب�صو�صة مع �رصكة »�صباح  اأمل  اللبناين عادل كرم واجلزائرية  تعاقد 
اإخوان« علي بطولة م�صل�صل مقدم على اأجزاء بعنوان »را�صور«، من 

املقرر اأن يحمل اجلزء االأول منه ا�صم »دوالر«.
فخورون  »نحن  منه:  �صادر  بيان  يف  ال�صباح،  �صادق  املنتج  وقال 
باإن�صمام النجم ال�صينمائّي والتلفزيويّن الكبري عادل كرم اإىل م�رصوع 
التي  الناجحة  االأعمال  من  �صل�صلة  بعد  ة  خا�صّ اجلديد،  ال�رصكة 
و�صلت اأ�صداوؤها اإىل العاملّية، كما اأرحب بالنجمة العربّية املحبوبة 
ة طبعت  وامُلتمّيزة اأمل ب�صو�صة، والتي ال �صّك اأّنها تتمّتع بهوّية خا�صّ

من خالل اأعمالها الفنّية.
ور« اأو�صح ال�صّباح: »هو خطوة للخروج عن املاألوف وك�رص  وعن »را�صّ
االإطار التقليدّي للدراما العربّية بتوقيع خُمرج ُمبدع وُمتمّيز ك�صامر 
�صبتمرب)اأيلول(   10 الت�صوير يف  انطالق  املقرر  من  الربقاوي، حيث 

املقبل، و�صوف يحمل املو�صم االأّول ا�صم »دوالر«.

العام  لالحتاد  الدائم  املكتب  اأ�صدر 
باالإجماع  قرارا  العرب،  والكتاب  لالأدباء 
باحتاد  االأجنبي  االأدب  جلنة  رئي�س  مبنح 
كتاب رو�صيا، ومرتجم االأدب العربي، اأوليغ 

بافيكني، ميدالية القد�س.
املكتب،  اجتماعات  ختام  يف  ذلك  جاء 
العراقية بغداد،  العا�صمة  التي عقدت يف 
من 25-29 يونيو اجلاري، برئا�صة ال�صاعر 
حبيب  االإماراتي  ال�صحفي  والكاتب 
احتادات  ميثلون  وفود  وح�صور  ال�صايغ، 
والكتاب  االأدباء  وجمعيات  واأ�رص  وروابط 
االأدب  جلنة  ن�رصت  ال�صدد  وبهذا  العرب 
جاء  بيانا  رو�صيا  كتاب  باحتاد  االأجنبي 

فيه:
قرر املكتب الدائم لالحتاد العام لالأدباء 
احتادات  روؤ�صاء  باإجماع  العرب  والكتاب 

والكتاب  االأدباء  وجمعيات  واأ�رص  وروابط 
االأجنبي  االأدب  جلنة  رئي�س  منح  العرب، 
االأدب  ومرتجم  رو�صيا  كتاب  باحتاد 
العربي اأوليغ بافيكني ميدالية القد�س، عن 
العالقات  وتطوير  تعزيز  يف  الكبري  دوره 
ترجمة  يف  واالإ�صهام  العربية،  الرو�صية 
ون�رص موؤلفات االأدباء العرب املعا�رصين، 
اأجل  ال�صلبة من  وكذلك ملبادئه ومواقفه 
اإحالل ال�صالم العادل يف ال�رصق االأو�صط.

ووفقا للبيان، ف�صوف يتم منح هذه امليدالية 
الفخرية لبافيكني بدولة االإمارات العربية 

املتحدة يف دي�صمرب القادم.
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 لعبدال�صميع بن�صابر..
رواية االحتفاء بالهام�ش 

الكتابة عن الهام�ش يف الرواية هي حتويل الهام�ش اإىل مادة اأدبية اأو جعله مرجعا للتخييل 
الروائي ، وهي ممار�شة ت�شعى لتجاوز بورجوازية الرواية بعدما درج موؤرخو الأدب على 
الهتمام بالأدب الر�شمي اأو الراقي اأو الرفيع وبالتايل بالأدباء الكبار والأعالم امل�شاهري 

والعباقرة... وغ�شوا الطرف عن كل ما ي�شمى اأدبا ثانويا اأو هام�شيا اأو �شعبيا اأو هجينا... 
بدعوى اأن هذه الأ�شكال ل ترقى من حيث املكانة ول من حيث اللغة اإىل الآداب الأوىل فهي 
»جمرد اآداب تت�شبب يف اإف�شاد الذوق يف اإ�شارة اإىل م�شامينها غري الأخالقية اأو مو�شوعاتها 

املغرقة يف اخل�شو�شية واملحلية...« انظر الفن التا�شع ل�شعيد علو�ش .

م٫�ش

الدرا�سات  من  العديد  تناولت  وقد 
هذا  واالقت�سادية  االجتماعية 
متييز  ـ  فقر   { وم�ستقاته  املفهوم 
 ، والتحليل  ....{بالدر�س  اق�ساء  ـ 
لينتقل اإىل الدرا�سات االأدبية ، ومن 
خالل ا�ستقراء هذه الدرا�سات ،نقف 
مقابل  يف  يدر�س  الهام�س  اأن  على 
الهام�س  هذا  ي�سم  ما  مع   ، املركز 

من دونية واق�ساء ومتييز .
اأن  جند  للمعجم  نعود  حينما  و 
املعاين  بهذه  مرتبط  التهمي�س 
فالهام�س هو حا�سية الكتاب واجلزء 
هام�س  وعلى   ، الكتابة  من  اخلايل 
منه  ومبعزل  عنه  خارجا  اأي  االأمر 
 : الهام�س  على  يعي�س  وفالن   ،
يف  مندمج  غري  منفردا  يعي�س  اأي 
كما   ، منعزل   ، مهمل   ، املجتمع 
يحمل  »هم�س«  اللغوي  اجلذر  اأن 
الرجل  فهم�س   ، اإ�سافية  دالالت 
�سواب  غري  يف  الكالم  من  اأكرث   :
 ، ليثور  حترك   : اجلراد  وهم�س   ،
فالدالالت   ، ع�سه   : الكلب  وهم�سه 
املعجمية واإن كانت متعددة ولكنها 
تع�سد بع�سها البع�س فالهام�س هو 
احلا�سية والنبذ والعزلة واالق�ساء مع 
ي�ستتبعه من مترد وثورة على النظم 

االجتماعية املتعارف عليها .
 ، للرف�س  اأدب  الهام�س هو  اأدب  اإن 
اأدب للمعار�سة ، واأدب » ينتج خارج 
اأو  �سيا�سية  اأكانت  �سواء  املوؤ�س�سة 
اأكادميية  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية 
الرعاية  عن  بعيدا  يقع  الذي   ،
على  العمل  ويجري  بل  واالحت�سان 
ال�سوء  دائرة  من  وا�ستبعاده  نبذه 
ح�سن   « الرقابة  عليه  ت�سلط  وقد 
العدد   ، عالمات  جملة   ، البحراوي 
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كتابة  تت�سم  اأن  الطبيعي  فمن  و 
اخلطاب  على  بالثورة  الهام�س 
احلمراء  اخلطوط  وجتاوز  الر�سمي 
املجال  وف�سح   ، الطابوهات  وك�رس 
للمق�سيني ال�سماع �سوتهم ، وميكن 
بقليل  ال�سور  خلف  رواية  اعتبار 
ي�ستقي  الذي  التوجه  هذا  �سمن 
مادته من عوامل املهم�سني وي�سمح 

لهم بالبوح .

رواية  يف  التهمي�ش  تيمة  ـ   1
خلف ال�شور بقليل

هي   « بقليل  ال�سور  خلف   « رواية 
للكاتب  الرواية  االأعمال  باكورة 
ال�سميع بنا�رس ، وقد  املغربي عبد 
ق�س�سيتان  جمموعتان  �سبقتها 
والثانية  االأوىل حب وبطاقة تعريف 
الرواية  وتقع   ، االأموت  مع  الرق�س 
�سفحة  وتت�سدر   ، �سفحة   145 يف 
املوؤلف  ا�سم  جانب  اإىل  الغالف 
وعنوان الرواية لوحة ت�سكيلية للفنان 

الت�سكيلي املغربي عي�سى اإيكن .

اأ ـ التهمي�ش يف العنوان 

من  ب�سيء  يحيط  ما  كل  هو  ال�سور 
يحيط  هنا  وال�سور   ، وغريه  بناء 
مقابل  يف   } املركز   { باملدينة 
خارجه  تقع  التي  البدائية  االأكواخ 
}الهام�س { ، » ولكن هوؤالء القرويني 
اأبوا اإال اأن يو�سعوها باأكواخهم التي 
كرثت وانت�رست خارج ال�سور الكبري 
اأحداث  اإن   « مقيتة  �رسطانية  كبقع 
الذي  ال�سور  هذا  تقع خلف  الرواية 
تتوفر  ف�ساء   ، ف�ساءين  بني  يف�سل 
فيه �رسوط احلياة الكرمية ، وف�ساء 
مهم�س تنعدم فيه اأب�سط �رسوريات 
العناوين  يف  التهمي�س  ـ  ب  احلياة  

الفرعية 
ا�سم  الرواية  من  االأول  الق�سم  حمل 
حميم�سة«   « البطل  ل�سخ�سية  علم 
اال�سم  هذا  يف  التهمي�س  واليخفى 
حتقري  ت�سغري  م�سغرا  ورد  الذي 
وانعدام  احلجم  ق�رس  على  داللة 
ال�ساأن . اأما الق�سم الثاين من الرواية 
املو�سوم ب »مذكرات رجل املزبلة« 
اإىل  م�سافا  رجل  ا�سم  ورد  فقد   ،
من  للتخل�س  ف�ساء  وهو   ، املزبلة 
به  للنا�س  الف�سالت وكل ما مل تعد 
حاجة ، اإنه ف�ساء للتهمي�س بامتياز 

اأما الق�سم االأخري فقد جاء مو�سوما 
من  اأخرى  �سورة  وهو   ، باملت�رسد 
�سور التهمي�س ، مع ما يقت�سيه من 
والت�سكع   ، والعمل  املاأوى  انعدام 

بدون هدف .
ج ـ » تي�سكا »الف�ساء املهم�س 

» تي�سكا« اإنه احلي الذي يتجاور فيه 
االإن�سان مع اجلردان والقمل و�سائر 
احل�رسات ... تي�سكا ... احلي الذي 
ت�ستقبل مزابله املرء بقذارتها قبل 
الذي  العايل  ال�سور  ... خلف  اأنا�سه 
ي�رسب �سدا بني العمارات ال�ساهقة 
هو  ت�سيكا  اإن   « الواطئة  واالأكواخ 
نبت  الذي  ال�سفيحي  احلي  هذا 
لي�سوه جماليتها  �سور املدينة  خلف 
�سفحة  على  متقيح  كجرح  فبدا   ،
الذي  القرويون  خلقه   ، جميل  وجه 
�سعوا خلف بريق املدينة ، و�رساب 
احالمهم  لتتال�سى   ، الكرمي  العي�س 
وحتل حملها الكوابي�س ، نبت تي�سكا 
وتو�سع جالبا معه الكوارث واجلرائم 
ونقمة �سكان املدينة الذين اأوج�سوا 
منه ومن �سكانه خيفة : » تفو ملوؤوا 
» ملا  يخربونها  حلوا  اأينما   ، البالد 
ي�سوده من انحالل وفو�سى وعنف » 
يحدث اأحيانا اأن تقوم معارك دموية 
املقاهي  اأو  الدكاكني  اأ�سحاب  بني 

اأنف�سهم ، فت�رسي احلمية يف نفو�س 
على  �سيء  كل  فيختلط   ، اجلميع 
الهواء  يف  تتطاير  ال�سحون  الرائي 
راحة  مكان  كانت  التي  والكرا�سي 
للروؤو�س  تهديدا  �سارت  االأج�ساد 

غري املنتبهة » .
الكرامة  لهدر  ف�ساء  هو  تي�سكا 
اأب�سط  تنعدم  حيث  االن�سانية 
�رسوط احلياة ، فال ماء وال كهرباء 
، فهو جمرد اأكواخ يقطنها اأ�سحابها 
 ، والهوام  احل�رسات  مع  متعاي�سني 
داخلها  ويتغوطون  وياأكلون  ينامون 
» يا لل�سخرية ، حتى حاجتنا �رسنا 

نق�سيها داخل بيوتنا » 

د ـ ال�شخ�شيات املهم�شة 

يح�رس بوجمعة اأو حميم�سة كعالمة 
التي   ، املهم�سة  ال�سخ�سية  على 
التهمي�س  واقع  من  للخروج  ت�سعى 
فاأق�سى   ، يرتفع  ال  الواقع  ولكن 
جمع  هو  هذا  �سعيه  يف  بلغه  ما 
اال�سالك النحا�سية وقطع االملنيوم 
من املزبلة ، حيث �سيلتقي �سخ�سية 
الع�سكري  وهو  اأخرى  مهم�سة 
والذي  اجلندية  �سلك  من  املطرود 
كوخ  الهام�س يف  على  العي�س  اختار 
اإن   ، املطرح  هذا  اأطراف  على 
حاجزا  �سيقف  تي�سكا  اإىل  االإنتماء 
بني حميم�سة وحبيبته املدينية التي 
�سعى من اأجلها اإىل اأن يكون » رجال« 

�سقة  لنف�سه  لي�سمن  ي�ستغل  واأن 
ولكي ال تكون حبيبته » قذرة » كبقية 
فتيات تي�سكا ، ولكن �سور التهمي�س 

كان اأعلى من اأحالمه وطموحاته 

هـ ـ التهمي�ش والعنف

مالزمة  ك�سفة  العنف  تيمة  حت�رس 
التمرد  اأ�سكال  من  ك�سكل  للتهمي�س 
حتفل  فالرواية   ، الواقع  هذا  على 
واجل�سدي  اللفظي  العنف  مبقاطع 
، فاالأب واالأم يف �رساع دائم يطال 

االأبناء اأي�سا : ـ اأجي اأولد البغلة 
عقبت رقية يف غ�سب : البغلة ال تلد 

، قل يا بن البغل
ـ ا�سكتي يا بنت اخلانزة ، اهلل يرزقك 

�سي م�سيبة اأنت واأوالدك 
على  ين�سحب  الذي  العنف  هذا 
خ�سامات  من   ، تي�سكا  �سكان  كل 
لالأبناء  و�سب  و�رسب  االأزواج  بني 
عنف  اإىل   ، اجلريان  بني  و�سجار   ،
ال�سلطة التي هدمت اأكواخ الت�سكيني 

بعدما اأوهمتهم بتوفري �سكن الئق .
وحت�رس ال�سخرية ك�سكل من اأ�سكال 
الت�سكيني  على  املمار�س  العنف 
م�رسب  فهم   ، مثال  املدر�سة  يف 
بالن�سبة  امل�سري  ل�سوء  االأمثال 
هل   « املدينة  اأبناء  من  للمتهاونني 
امل�ستقبل  يف  ت�سبحوا  اأن  تريديون 

كاأبناء تي�سكا ؟ 
يغدي  الذي  ال�ساخر  اخلطاب  هذا 

حتى  والهام�س  املركز  بني  امليز 
على م�ستوى اللغة : » انتباه بالن�سبة 
تعني  ال  متخر   : اأقول  للتي�سكيني 

ت�رسق » 

و ـ التهمي�ش والتحر�ش 

اإن التهمي�س يحط من منزلة االإن�سان 
ويهدر قيمته ليتحول اإىل جمرد »حلم 
القيم  على  التمرد  ليقع   « رخي�س 
االجتماعية  واالأعراف  واالأخالق 
والتحر�س  اخليانات  وت�سود 
�ستذوقني اخلري   « البذيئة  والتعاليق 
 ،  « عندما تتزوجني و�ست�سبعني منه 
» الردفان اللذان تعريينني بهما هما 
واإن مل   ، الزواج  نحو  مرورك  جواز 

تنفخيهما بقيت عان�سا » 

على �شبيل اخلتم

بهم  حتتفي  الذين  املهم�سني  اإن 
الرواية اأبطال بال جمد ، �سخ�سيات 
 ، احلياة  باأهداب  متعلقة  عادية 
حتاول اأن تعي�س يف جمتمع ال يرحم 
واحلاجة  والقمع  القهر  تواجه   ،
وتبحث لها عن مكان حتت ال�سم�س 
بغد  حتلم   ، املمكنة  الطرق  وباأي 
للخروج  ال�سخر  يف  وحتفر  اأف�سل 
وقد   ، يطوقها  الذي  ال�سور  من 
تتمكن من ت�سلقه وقد تبقى قابعة » 

خلف ال�سور بقليل » .

للباحثة والأكادميية املغربية زهور كرام

كتاب جديد بعنوان »الفكر التنويري يف الروؤية امل�صتقبلية عند املهدي املنجرة«
للباحثة  حديثا،  �سدر، 
كرام  زهور  واالأكادميية 
بعنوان  جديد  كتاب 
الروؤية  يف  التنويري  »الفكر 
املهدي  عند  امل�ستقبلية 
ال�سادر  املنجرة«،الكتاب، 
دملون  دار  من�سورات  عن 
ي�ستدعي  ب�سوريا،  اجلديدة 
اال�ست�رسايف  الفكري  االإرث 
املنجرة  املهدي  للراحل 
يُعرف  عاملي  �سياق  �سمن 
و�سعيها  االإمربيالية  بالهيمنة 
الدوؤوب اإىل ال�سيطرة، و�سمن 
خ�سو�سياته  من  حملي  �سياق 
وفقدان  واال�ستهالك  التبعية 
زهور  اإىل  فبالن�سبة  املبادرة. 
امل�ستقبليات  »تطرح  كرام، 

وعي  بناء  بغية  بقوة  نف�سها 
يف  يقع  ما  حول  جماعي 
ولعل  وخارجها،  املنطقة 
القرتاح  طريق  هو  الفهَم 
اإخراجنا  على  قادرة  اأجوبة 
وال  امل�سدود،  النفق  من 
يتحقق الفهم اإال عرب االطالع 
امل�ستقبلية  امل�ساريع  على 
م�رسوع  ميثل  التي  العربية 
اأحدها«.  املنجرة  املهدي 
مقدمة  اإىل  الكتاب  ويتوزع 
ومالحق،  وتركيب  وف�سلني 
من  التقدمي  انطلق  حيث 
االأ�سباب  �سوؤال مركزي يحدد 
املهدي  قراءة  وراء  الكامنة 
الباحثة  وتلجاأ  االآن،  املنجرة 
اإىل تقدمي مربرات كثرية، اإذ اإن 

ال�سياق العاملي يقوم على بث 
من  االإهانة.  ومترير  الرعب 
امل�ستقبليات  قدرة  تاأتي  هنا، 
من  ال�سعوب  حت�سني  على 
الت�ساوؤم،  م�ستنقع  يف  الوقوع 
قراءة  عرب  التح�سني  ويبداأ 
املا�سي واحلا�رس؛ الأن اجلهل 
امُل�ستقبل  يجعل  التاريخي 
قراءة  وكل  �سبابية.  اأكرث 
ينبغي اأن تنبني على نقد ذاتي 
�رسيح بو�سفه خطوة �رسورية 
املا�سي  مع  امل�ساحلة  لعقد 
وا�ست�رساف  واحلا�رس 
قراءة  اإعادة  اإن  امل�ستقبل. 
املنجرة  املهدي  ت�سورات 
بنائها  واإعادة  وترتيبها 
وعي حول  باإنتاج  لنا  �ست�سمح 

و�ستعمل  الدولية،  ال�سيا�سات 
على ا�ستح�سار النموذج الذي 
يعيد اإىل ال�سمري ر�سده بعدما 
انهارت القيم. وي�سعى الكتاب 
امل�ستقبلية  الروؤية  تقدمي  اإىل 
املنجرة،  املهدي  فكر  يف 
�سوت  اإىل  االعتبار  واإعادة 
اأعمدة  اأحد  يُ�سّكل  مغربي 
التي  الفكرية املغربية  النخبة 
نحو  املغربي  بالعقل  �سافرت 
ويتيح  عاملية،  اإن�سانية  اآفاق 
منوذج  على  التعرف  للقارئ 
بقوة  املنخرط  املثقف 
والعقل  واملعرفة  االإميان 
والكرامة يف ق�سايا امل�ستقبل 
اإىل  الكتاب  يتوزع  وال�سعوب. 
حمورين: املحور االأول يناق�س 

امل�ستقبلية«  الروؤية  »معنى 
للتفكري  مو�سوعا  بو�سفها 
والتخطيط. وتقوم هذه الروؤية 
على ا�ستثمار الزمن يف اأبعاده 
امل�ستقبلية  فالروؤية  الثالثة؛ 
على  تنه�س  املنجرة  لدى 
على  تقوم  دقيقة  منهجية 
املفاهيم  من  ن�سق  ت�سييد 
فهي  املبادئ  اأما  واملبادئ، 
القيم  منظومة  اإىل  النظر 
والتوا�سل  مرجعا،  باعتبارها 
احل�ساري،  واحلوار  الثقايف 
يف  وظيفي  مفهوم  وال�سباب 
ير�سد  بينما  املنجرة.  روؤية 
التي  املفاهيم  الثاين  املحور 
املنجرة  املهدي  ا�ستثمرها 
وهي  امل�ستقبلية،  روؤيته  يف 

/ التوقع  االآتي:  النحو  على 
�سدام  املقا�سد،  اال�ستب�سار، 
احل�سارات، مفاهيم اإكراهات 
الذاكرة  الدميقراطية، 
والتقدم.  احلداثة  والن�سيان، 
الرتكيب  يف  الكاتبة  وتطرح 
�رسورة  يقرتح  مركزيا  �سوؤاال 
الوعي بخريطة طريق التفكري 
امل�ستقبلي، وقد ختمت بحثها 
مبجموعة من املالحق: ملحق 
توقعات املنجرة، ملحق جمل 
املنجرة،  املهدي  وتعبريات 
ملحق  والبيانات،  الر�سائل  ملحق 
املنجرة،  للمهدي  الذاتية  ال�سرية 
مركز  يف  املنجرة  املهدي  ملحق 

ذاكرة املغرب املعا�رس.
م٫�ش

خلف ال�شور بقليل
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 احلياة ن�ص اإبداعي مفتوح 
على كل االحتماالت

عبد الرحمن لوني�س املكنى با�شم » اأمري القوايف« كاتب و روائي من اجليل اجلديد اختارظهور روايته 
الأوىل بهذا ال�شم ، ، متح�شل على �شهادة املا�شرت يف علوم وتقنيات الن�شاطات البدنية والريا�شية �شنة 

التجارية للمنتوجات  الطباعة والوراقة  �شركة  يف  يعمل حاليا   ..  2015

حاوره / اأ . خل�شر . بن يو�شف 

كيف كان اأول لقاء بينك وبني 
القلم والكتابة ،  ومن اكت�شف 

املوهبة فيك ؟

اأول لقاء يل مع القلم كان يف �سنواتي 
منذ  اأي   ، الدرا�سة  مع  الأوىل 
للمعلمني  يظهر  كان  حيث  البتدائي 
ح�سن تعبريي يف ح�سة التعبري، واإبداء 

اعجابهم بذلك .
من اكت�سف املوهبة يف قلمي.. رمبا 
للمرحلة  انتقلت  فبعدما  بنف�سي،  اأنا 
اأنه نظم  اأتذكر  التعليم  الأ�سا�سية من 
مبنا�سبة  املوؤ�س�سة  طرف  من  حفل 
هذه  ولأجل   ، اأفريل   16 العلم  يوم 
زمالئي  بني  من  اخرتت  املنا�سبة 
من  جمموعة  عرب  احلفل  لتن�سيط 
خرب�ساتي،  من  ماهي  منها  الق�سائد 
ال�ساحة  يف  معروفني  ل�سعراء  واأخرى 
 ، زكرياء  مفدي  اأمثال_  الأدبية 
اأنني  وجدت  التن�سيط،  ذلك  وبعد 
فاأحببتها  الكتابة  على  قدرة  اأملك 
قبل  من  معنويا  ت�سجيعا  تلقيت  وقد 

اأ�ساتذتي، �ساعدين يف ال�ستمرار

ماذا متثل الكتابة بالن�شبة 
اليك ؟

التي  الروح  هي  اإيل،  بالن�سبة  الكتابة 
تو�سلني  نافذة  هي  منها..  نتغذى 
وخمتلف  باألوانه  اخلارجي  بالعامل 
اأحزاين  اأفكاري،  م�ستودع  اأ�سكاله، 
متنف�س  تكون  اأحيانا  واأفراحي.. 
لالأفكار  طريق  اأخرى  ويف  للمكنون 

عامل  يف  الإبحار  اأخرى  اأحيانا  ويف 
املجهول.

ما ال�شيء الذي �شاعدك يف 
تكوين روؤيتك الأدبية وحتى 

الفكرية ؟

ال�سيء الذي �ساعدين يف ذلك هو حب 
القراءة  اذ تعترب   ، والقراءة  املطالعة 
املحور الأ�سا�س يف �سقل اأي موهبة 

اأدبية اأو فكرية

اخرتت كتابة الرواية وبرزت 
باأ�شلوبك املتفرد ، كيف حدث 
هذا الختيار دون غريه من 
الأجنا�س الأدبية الأخرى ؟

ب�سكل  اأتت  روايتي  اإن   ، �سدقني 
مل  اأنني  لك  اأعرتف  ودعني  مفاجئ، 
هذه  ا�سدار  يف  قبل  من  اأفكر  اأكن 
الرواية.. كان يل عمل اأدبي اآخر كنت 
املدى  على  لكن  اإ�سداره  يف  اأفكر 
حينما  جاءت  هذه  ..روايتي  البعيد 
عما  للتعبري  قلمي  �سهوة  امتطيت 
دون  معينة  لفكرة  خاطري  به  يجول 
من  متقدمة  مراحل  ويف  توقف... 
نف�سي  وجدت  النهاية  ويف  الكتابة 

خل�ست اإىل رواية.

ماذا عاجلت يف روايتك ، اأهم 
الق�شايا واملو�شوعات ؟

هي رواية اجتماعية عاطفية، تناولت 
والظنون  ال�سكوك  الفراق،  مو�سوع 
والغدر  اخليانة،  الفهم،  �سوء  ال�سيئة، 

الذي ميكن ان يحدث لأي �سخ�س منا 
بطريقة  الأمور  هذه  معاجة  ..وعدم 
اأكرث  عواقب  اإىل  حتما  يوؤدي  ودية 
لعالقة  الأمور ل حت�سل  ..هذه  منها 
اأن  ميكن  فقط،  و�سابة  �ساب  بني 
العالقات  من  عالقة  اأي  يف  حت�سل 

الجتماعية الخرى

ح�شب راأيك ماهي اأهم تقنيات 
الكتابة التي جتعل هناك 

اختالفا بني كتابة الرواية 
والق�شة واخلاطرة ؟

ميكن  ل  فكرة  هناك  تكون  عندما 
اي�ساحها عن طريق الق�سة ومبو�سوع 
لتج�سد  الرواية  تاأتي  فقط  واحد 
خميلة  طريق  وعن  موا�سيع  عدة 
وا�سعة متكن من �رسد وو�سف الفكرة 
بالتف�سيل ور�سم الأحداث بعمق متكن 
وكلما  وال�ستعاب  الفهم  من  القارئ 
جيد  باأ�سلوب  م�ساغة  الرواية  كانت 
كلما حاز هذا النوع على املتابعة من 

طرف القارئ
مبعاجلة  تت�سم  فهي  الق�سة  اأما 
مو�سوع واحد بحدث او عدة اأحداث 
اأ�سكال  اإحدى  وهي  خمت�رس  ب�رسد 
العديد  مار�سها  التي  الأدبية  الكتابة 
العامل،  حول  امل�سهورين  الأدباء  من 
اأما اخلاطرة فاإنها تقرتب من الق�سة 
والأ�سلوب،  البناء  حيث  من  الق�سرية 
كما ميكن اأن يحدث امتزاج كبري بني 
�سعر النرث املنت�رس حديثا واخلاطرة، 
غريها  عن  اخلاطرة  مييز  ما  اأن  اإل 
فقط  الكاتب  ذات  عن  تعرب  اأنها 
وتتعمق يف امل�ساعر والأفكار بخالف 
ال�سعر والق�سة اللذين يتناولن ق�سايا 

وم�سكالت اأكرث عمومية

مبا تف�شر العوائق التي تعرت�س 
الكتاب من جيل ال�شباب 

ك�شعوبة الن�شر وعدم التحفيز 
والهتمام ؟

تقف عوائق تعرت�س الكتاب من جيل 
ال�سباب يف حتقيقهم تغيريات ايجابية 
يف ثقافة املجتمع من خالل اأفكارهم 
 ، ومعرفتهم  ووعيهم  وثقافتهم  كتبهم 
هوؤلء  منه  يعاين  الذي  الإهمال  ولعل 
الكتاب خري دليل على ذلك حيث يقل�س 
حتما من م�ساهمتهم يف رفع النتاجية 
من  الرغم  وعلى  باملجمل،  الثقافية 
التي  اجلديدة  الكتب  من  الهائل  الكم 
تطرح يف مكتباتنا �سنويا، فاإن هناك 
م�ساعب جمة تواجه الكتاب النا�سئني 
يف ن�رس اأعمالهم، فدور الن�رس عموما 
الأدباء  على  تعتمد  اجلزائر  يف 
املعروفني وعلى موؤلفات امل�سهورين 
اإ�سافة   ، بنجاح  ت�سويقها  ميكن  التي 
الذي  التحفيز  عامل  غياب  ذلك  اإىل 
يلعب دورا كبري يف  العملية النتاجية 
جمتمعنا  يف  يظهر  ل  الذي  للكتب 
اهتمامها  اهتماما  ليبقى  لالأ�سف 
الرغم  على  ال�سبان  بالكتاب  حمدودا 
ممن  منهم،  كبري  عدد  وجود  من 
تتحمل  ول  والن�رس،  الكتابة  يحاولون 
الثقافية  املوؤ�س�سات  او  الن�رس  دور 
فقط وزر هذه املعيقات، بل جمتمعنا 

كله.. يتحمل ذلك اإذ اإىل يومنا هذا ل 
نعترب جمتمعا قارئا

اأكيد اعرت�شتك �شعوبات يف 
كتابة الرواية ، فماذا تتمنى اأن 
يتطور اأو يتجدد يف امل�شتقبل ؟

حتى اأكون �رسيحا معك �سديقي، مل 
ولكن  الكتابة،  تعرت�سني �سعوبات يف 
اأ�ستطيع اأن اأقول لك اأنه قد واجهتني 
ونقاد  اأدباء  مع  التوا�سل  يف  م�سكلة 
قبل  وتوجيهي  ت�سحيحي  ميكنهم 
اأوجه  اأن  اأحببت  وباملنا�سبة  الن�رس 
عامر«  ليلى   « لالأ�ستاذة  �سكر  حتية 
اأول  تعترب  التي  روايتي  تدقيق  على 

مولود اأدبي يل، يف ال�ساحة الأدبية
ف�سحة  امل�ستقبل  يف  يكون  اأن  اأمتنى 
النا�سئني  الكتاب  جميع  متكن  اأدبية 
التوا�سل اليجابي بني النقاد والأدباء 
اأجل  من  ال�ساحة  على  املعروفني 

الثراء والتوجيه.

هناك حالة زخم كبري وتخمة اأدبية فيا 
ترى ملاذا ل توجد حركة نقد موازية 

حلالة النتاج الأدبي الغزير ؟

ينبغي التاأكيد باأن النقد مالزم لالأدب، 
ل ي�سبقه ول ياأتي قبله، فاإذا كان الأدب 
ن�ساطا ابداعيا ، فاإن النقد هو قراءة 
اأن  الن�ساط ، وكما �سبق وذكرت  لهذا 
حاليا  تواجهنا  التي  امل�سكالت  من 

الت�سحيح  وامكانية  النقد  غياب  هي 
قبل الن�رس، ورمبا هذا راجع اإىل عدم 
اأهمية النقد يف  اإدراك البع�س ملدى 
يف  م�ساهمته  ومدى  الأدبي  احلقل 
جودة الكتابة واملوا�سيع التي يتناولها 

اأي عمل اأدبي

ما هو طموحك يف امل�شتقبل ؟

طموحي يف امل�ستقبل هي كاأي �ساب 
 ، اأف�سل  وغد  حلياة  يطمح  جزائري 
اأما على ال�سعيد الأدبي وعامل الكتابة 
فاإنني اأطمح اإىل ال�ستمرار يف الكتابة 
وت�سجعه  القارئ  اأدبية جتذب  بجودة 

على القراءة والكتابة اأي�سا

كلمة اأخرية للقراء واجلريدة

كلمتي للقراء اأن يدركوا باأن روايتي مل 
تاأتي لكي اأرتدي بها قبعة الكاتب ول 
اأن اأظهر مبظهر الفيل�سوف، هي نتاج 
وهي   ، والكتابة  بالقراءة  اهتمامي 
جتربتي الأوىل يف املجال واأرجوا اأن 
كما   ... التطلعات  م�ستوى  يف  تكون 
اأوجه كلمة �سكرا لدار الن�رس ولكل من 
�ساعدين يف هذا العمل ، اإىل الأ�سدقاء 

الأنقياء ، واإىل جميع القراء
الو�سط   « جريدتكم  واإىل  اأنت  اإليك 
اللتفاتة  هذه  على  ال�سكر  جزيل   «
وجلميع  لل�سباب  عونا  دمتم  الطيبة، 

الكتاب  خال�س التحية والتقدير 

لزوم ما يلزم الليل واالأزهار 
�شعر : حممد املاغوط

كان بيتنا غاية يف ال�سفرار
ميوُت فيه امل�ساء

ينام على اأنني القطارات 
البعيده

ويف و�سطه
ان  تنوح اأ�سجاُر الرَمّ

املظلمُة العاريه
تتك�رَسّ ول تنتج اأزهاراً يف 

الربيع
حتى الع�سافري احلنونه

ل تغرد على �سبابيكنا
ول تقفز يف باحة الدار .

وكنت اأحبِك يا ليلى
اأكرث من اهلل وال�سوارع 

الطويله

واأمتنى اأن اأغم�َس �سفتيك 
بالنبيذ

واألتهمك كتفاحٍة حمراء 
على من�سده .

. . .

َد  ولكنني ل اأ�ستطيع اأن اأتنَهّ
بحريه

اأن اأرفرَف بك فوق الظالم 
واحلرير

اإنهم يكرهونني يا حبيبه
ويت�رسبون اإىل قلبي 

كالأظافر
عندما اأريد اأن اأ�سهَر مع 

ق�سائدي يف احلانه
يريدونني اأن اأ�سهر الكلمه
اأمام الليل واجلباه ال�سوداء

اأن اأجلد حرويف بالقمِل 
والغبار واجلرحى

اإنني ل اأ�ستطيُع يا حبيبه
وفوؤادي ينب�ُس بالعيون 

ال�سهل
وبال�سهرات الطويلة قرب 

البحر
اأن اأبني لهم اإمرباطورية 
تر�سُح بال�سعاِل وامل�سانق

اأنا طائٌر من الريف
الكلمة عندي اأوزةٌ بي�ساء

والأغنيٌة ب�ستاٌن من الف�ستق 
الأخ�رس

 �شعر : جنيب �شرور

قد اآن ياكيخوت للقلب اجلريح
اأن ي�سرتيح ،

فاحفر هنا قرباً ومن
وانق�س على ال�سخر الأ�سم :

» يا ناب�سا قربى حنانك ، ها هنا 
قلٌب ينام ،

ل فرق من عاٍم يناُم واألف عام ،
هذى العظام ح�ساد اأيامى فرفقاً 

بالعظام .
فر�سان  بني  اأُح�سب  ل�ست  اأنا 

الزمان
اإن عد فر�سان الزمان

لكن قلبى كان دوماً قلب فار�س
كره املنافق واجلبان

مقدار ما ع�سق احلقيقة .
قولوا » لدول�سني » اجلميلة  ..

» اأَْخَطاَب  » .. قريتى احلبيبة :
مات  ولكن  بطاًل  ميت  مل  هو   «

كالفر�سان بحثاً عن بطولة ..
�سوى  الطريق  طول  فى  يلق  مل 

الل�سو�س ،
حتى الذين ينددون كما ال�سمائر 

بالل�سو�س ..
بع�س  هم  الع�رس  هذا  فر�سان 

الل�سو�س ! » .
- ها اأنت تقفز للنهاية ،

- هال حكيت من البداية .
- وملن اأقول ؟ !

- هذى �سفوف ال�سنط وال�سبار 
تُن�ست للحكاية :

- األها عقول ؟
فى  ما  اأَلِْق   .. ي�سريك  ماذا   -

القلب حتى للحجر ،
اأو لي�س اأحفُظ للنقو�س من الب�رس 
؟ !يا �سيداتى يا اأمرياتى احل�سان 
اأ�ْسمى بني  اأقول لكن ما  ..اأن لن 

فر�سان الزمان ،
الل�سان  قبل  من  الأفعال  ولتنطق 

... ... ... ... ... ... ..
من اأين اأبداأ والظالم ،

وفى  الوراء  اأق�سى  فى  يلتفت 
الأمام !

عرجاء حتى الذاكرة ..
والذكريات !

يا �سيداتى معذرة ..
اأُنْ�ِسيُت  قد   ، القول  اأجيد  ل  اأنا 

فى املنفى الكالم ،
وعرفُت �رَسّ ال�سمت .. كم ماتت 
على �سفتى فى املنفى احلروف 

!

ال�سمت لي�س هنيهًة قبل الكالم ،
ال�سمت لي�س هنيهة بني الكالم ،
ال�سمت لي�س هنيهة بعد الكالم ،

يقال  ول  ليَُخط  حرف  ال�سمت 
..

ال�سمت يعنى ال�سمت .. هل يغنى 
اجلحيم �سوى اجلحيم ؟ !

كالمى  من  اأت�سحك   .. عجباً 
ال�سيدات .

» مم ال�سحك ؟ ! »

باملاء بعد  » املاء قد ف�رسته   -
اجلهد لتياأ�س وحاول من جديد 

..
األي�س   .. لت�سمت  كيخوت 

ال�سمت - قلت - هو اجلحيم !
- » ل .. بل فقلن ال�سمت موت ، 

اأو لي�س املوت �سمْت ؟ !
يحيا  هل   .. النبت  مثل  احلرف 

بغري الأر�س نبْت ؟ !
لي�س  املعطاء  اأر�سه  نبت  ولكل 

يعي�س فى اأر�س �سواها ..
احلرف يذبل يا اأمرياتى احل�سان 

..
لمير  وين�سى   ، ينفى  لو  وميوت 

على ل�سان !

حلفتكن بكل غال ،
هل ما تزال ..

فيكن واحدة تخمن من اأنا ؟ ! »

من اأنت ؟ .. تطعنك العيون ،
وتظل تنزف ، وال�سنون ..

مت�سى كاأ�رساب ال�سحاب ..
فى ال�سيف .. تبخل باجلواب ! .

من اأنت .. ؟ .. لتدرى .. وتدرى 
ما العذاب !

الأر�س  فى  ال�سفدع  غربة  ما 
اخلراب

احلمام  فى  البولة  �سيعة  ما 
والب�سقة فى يوم املطر !

» حدقن .. اأمعن النظر ..
هذا ح�سانى جائزة ..

 ! اأنا  من  تذكر  منكن  تُهدى ملن 
..

ت�سحكن ثانية اأمرياتى احل�سان !
بعيونكن األ فقلن ..

اأمن احل�سان على الهزال ..
�سخف  على  منى  اأم   .. ت�سحكن 

ال�سوؤال ؟ ! »
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�شري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�شبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�شادات الأك�شدة

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

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

م�شتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ملاذا جنهل الكثري عن داء »ال�صداع الن�صفي«؟
واحدة  الن�شفي  ال�شداع  داء  ي�شيب 
املرتبة  ويحتل  �شيدات،   5 كل  من 
تعيق  التي  الأمرا�ض  يف  الثانية 
ذلك،  ومع  الطبيعية،  احلياة  ممار�شة 
فما  فعال.  طبي  دواء  له  يوجد  ل 
غريه؟  عن  املر�ض  هذا  مييز  الذي 
اأنواع  �شمن  عادة  املر�ض  وي�شنف 
»ال�شداع«، لكن ال�شداع املعتاد ميكن 
من  اثنني  اأو  بقر�ض  عليه  ال�شيطرة 
»بارا�شيتامول«،  على  يحتوي  م�شكن 
اأمل  هو  الن�شفي  ال�شداع  اأن  حني  يف 
اأحيانا  وي�شل  الراأ�ض  ي�رضب  عنيف 
اإىل درجة توهن املري�ض وتعيقه عن 
ممار�شة اأن�شطته اليومية كما يعد هذا 
منه  الن�شاء  بني  انت�شارا  اأكرث  الداء 
بني  واحدة  ي�شيب  اإذ  الرجال،  عند 
كل 5 �شيدات بينما ي�شيب واحدا من 
كل 15 رجال. والغريب يف هذا الداء، 
ل�شبب  بعد  الأطباء  تو�شل  عدم  هو 

يعتقد  اإذ  الن�شفي،  لل�شداع  وا�شح 
اأنه نتيجة لتغري الهرمونات اأو لن�شاط 
ل  وبالتايل  الدماغ،  يف  طبيعي  غري 
يوجد بعد عالج فعال للق�شاء عليه اأو 
احلد من نوباته على املدى الطويل. 
اأنفق  فقد  املتحدة،  الوليات  اأما يف 
على اأبحاث الربو ما يعادل 13 �شعف 
ال�شداع  على  اأنفقت  التي  املبالغ 
ال�شكري  واأنفق على مر�ض  الن�شفي، 
على  اأنفقت  التي  املبالغ  �شعف   50
اأنه  من  بالرغم  الن�شفي،  ال�شداع 

ي�شيب 15% من ال�شكان. 
وبالإ�شافة لكل ما �شبق، تلقي نوبات 
الداء الغريب بظاللها على القت�شاد 
اإجمايل  درا�شة  قدرت  فقد  اأي�شا، 
يف  املوظفون  يتغيبها  التي  الأيام 
ال�شداع  ب�شبب  املتحدة  اململكة 
الن�شفي، بنحو 25 مليون يوم يف ال�شنة 

الواحدة.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�ض خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
املالريا،  مر�ض  عالج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�شتخرج  املالريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
ال�شيح  نبتة  من  املالريا  لعالج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  عالج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  لحتوائها  الأمرا�ض  من 
الرئي�شي  املكون  الأرتيمي�شينني، 

للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
العلماء  بح�شب  احلويل،  ال�شيح 
ال�شينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�شيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�شبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  الأرتيمي�شينني، 
احلويل  ال�شيح  جينات  على  وراثي 

واأ�شبح يعطي النوع املعدل منه ن�شبة 
ت�شل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�شوان  البحث،  م�رضف  واأو�شح 
تانغ، من جامعة �شانغهاي جياو تونغ 
معر�شون  العامل  �شكان  ن�شف  اأن 
يتم  حيث  باملالريا  الإ�شابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�شجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �شخ�ض.
بتحديد  ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�شيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�شلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�شوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�شينية  اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�شيح  زراعة  لبدء 
وراثيا لإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�شبح  للمالريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رضت نتائج الدرا�شة، باأن العلماء 
در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني 
امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب 

ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت 
ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم 
لالإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبالزما 
الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 

درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ض الذين 

تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�ض 
الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختالف باملقارنة مع 
ف�شائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رضورة ال�شتمرار 
يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعالج 
امل�شابني.
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املذهب املالكي والبعد العلمي واملعريف بن�سو�ص ال�سريعة الإ�سالمية وروحها
 كما ي�ؤخذ من �حلديث �ل�رشيف »فال يجدون �أحد� �أعلم من 

عامل �ملدينة«، ويف رو�ية فال يجدون �أحد� �أفقه من عامل 
�ملدينة فالعلم معرفة �ل�شيء على ما ه� عليه، و�لفقه �إدر�ك 

�لأم�ر �خلفية. قال �هلل تعاىل: »وه� �لذي جعل لكم �لنج�م 
لتهتدو� بها يف ظلمات �لرب و�لبحر قد ف�شلنا �لآيات لق�م 

يعلم�ن.وه� �لذي �أن�شاأكم من نف�س و�حدة فم�شتقر وم�شت�دع 
قد ف�شلنا �لآيات لق�م يفقه�ن«. ملا كان �حلديث عن �لنج�م 
و�لرب و�لبحر من �ملح�ش��شات ذيلت �لآية بق�له لق�م يعلم�ن، 

وملا كان �حلديث عن �لن�شاأة من نف�س و�حدة و�مل�شتقر 
و�مل�شت�دع من �لأم�ر �خلفية ذيلت �لآية بق�له لق�م يفقه�ن. 

ولذ� قال �شلى �هلل عليه و�شلم من يرد �هلل به خري� يفقهه يف 
�لدين ومل يقل يعلمه. ومن �أجل هذ� �لبعد �لعلمي �ملعريف 

كان �لفقه �ملالكي �أقرب �ملذ�هب �لفقهية �إىل �لكتاب و�ل�شنة 
و�أقلها خمالفة للحديث �ل�شحيح كما قال �بن تيمية. وكان 
�أكرثها �ش��با و�أ�شحها قيا�شا كما قال �ل�شافعي و�أرجحها 
ر�أيا كما قال �لإمام �أحمد و�أقلها خطاأ كما قال �بن خ�يز 

مند�د. و�أح�شنها تاأويال و�أ�ش�بها جمعا وت�فيقا بني �لن�ش��س 
�ملختلفة و�لأدلة �ملتعار�شة. و�حلديث ي�شهد لهذ� كله، فاإن 
�لأعلم و�لأفقه ل يك�ن علمه وفقهه �إل هكذ� و�ملتتبع للفقه 

�لإ�شالمي و�لفقه �ملالكي على م�شت�ى �خلالف �لعايل ل ي�شعه 
�إل �أن ي�ؤكد �شحة هذه �ل�شهاد�ت و�شدقها. 

كبائر الّذنوب
ن�ُب و�ملعا�شي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�شرَتُِك يف ك�ِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�شنيِف 

غاِئِر،  �لّذن�ِب يف �شنفنِي؛ ذن�ُب �ل�شَّ
و�لكبائر، ويف �أ�شمائها دللٌت تق�ُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

ن�ب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُ�� َكبَاِئَر َما تُنَْهْ�َن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َشِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

ن�ِب �إىل كباِئَر  ِة ت�شنيِف �لُذّ َحّ �شِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَّ  و�شَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�شِّ ها يتَّ�شِ �أَنّ بَع�شَ
حر،  ه� �أكرَبُ منُه، فالَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِشّ

ُك �أكرُب من �لقتل، ويف ق�ِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�شِتغفاِر ول 
�شغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأق��ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�شٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفه�ِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لق�ُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�شالمِتِه من �لق��ِدِح �ل��ردِة 
لف. على غرِيه، ول�شِتهاِرِه عنَد �ل�َشّ

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

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

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
�ملر�شلة  �مل�شالح  �تخاذه  بف�شل 
�أ�ش�له  من  �أ�شال  �حل�شنة  و�لعاد�ت 
م�شادره  من  وم�شدر�  �لفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  �لتي  �لت�رشيعية 
و�أر�شى عليها ق��عد مذهبه و��شتمد 

منها �آر�ءه و�أحكامه.
وهكذ� نر�ه كلما كانت هناك م�شلحة 
دليل  يرد  مل  دني�ية  منفعة  �أو  دينية 
هناك  كانت  �أو  �إلغائها  على  �رشعي 
ماأل�فة  �شنة  �أو  بلد  يف  متبعة  عادة 
�أق��لهم ل  �أو  �أفعالهم  �لنا�س يف  بني 

تتنافى مع �ل�رشع ول تخالف ق��عده 
ويرحب  يقرها  �ملالكي  �لفقه  فاإن 
�لفقهية  منظ�مته  يف  ويدخلها  بها 
�لدليل �خلا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك �مل�شلحة بعينها �أو تلك 
�لعادة بذ�تها �كتفاء بالقاعدة �لعامة 
جاءت  �إمنا  �لإ�شالمية  �ل�رشيعة  �أن 
و�أنه  جللب �مل�شالح ودرء �ملفا�شد، 
فهناك  م�شلحة  هناك  كانت  حينما 
على  �لدليل  يدل  حتى  �هلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 �أيها �لأخ�ة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�شهم : علَم على و�جب �ل�ج�د 
، كلمة علم �أي ��شم ، و عندنا يف �للغة ��شم �لعلم ، علَم على و�جب �ل�ج�د ، �أن يف �لك�ن و�جب وج�د و 

ممكن وج�د و م�شتحيل وج�د ، م�شتحيل �أن يك�ن �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�شتحيل �أن يك�ن �لبن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�شياء م�شتحيلة ، �أما �لأ�شياء �ملمكنة ما �ش�ى �هلل فممكن ، ممكن �أن يك�ن وممكن �ألَّ يك�ن ، 
و�إذ� كان على ما ه� �أو على غري ما ه� ، �أما و�جب �ل�ج�د فال بد من وج�ده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �ل�ج�د ، و�هلل �شاحب �لأ�شماء �حل�شنى كلها ، ُجمعت �لأ�شماء �حل�شنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا ق�ي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�شماء �حل�شنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي ه� علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �ل�ج�د ، هل �شمعتم يف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�شتطيع �أن ت�شمي نف�شها » �هلل« ؟ م�شتحيل ، طبعاً �مل�ؤمن�ن بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلم�ن يف �أعماقهم �أن �هلل �شينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�شياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �شطحي ، هم يف �أعماق �أنف�شهم ي�شهدون �أن �هلل م�ج�د :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُ�� 
ِكنَي ﴿ ]�ش�رة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُ�� َعلَى �أَنُْف�ِشِهْم﴿ ]�ش�رة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة و�ل�ّشالم-  ه �إىل �ش�ؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�شّ ون: �إّن �شبب نزول �ش�رة �لإخال�س، َمرُدّ  قال �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �شبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �شبحانه وتعاىل �ش�رة �لإخال�س، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�شِ
الة و�ل�ّشالم- عن �ش�ؤ�لهم ح�ل �شفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �ش�رة �لإخال�س، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�شّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَ� �هلَلّ ُ علَيِه و�شلََّم: �ن�ِشب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �شلَّى �هلَلّ ر�شي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي قال�� لر�ش�ِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُ�لَْد؛ لأنَُّه لي�َس �شيءٌ ي�لَُد �إَلّ �شيَم�ُت، ول �شيء مي�ُت �إَلّ �شي�َرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�شَّ ُ �ل�شَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل مي�ُت ول ي�َرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفً�� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �شبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �شيءٌ(. وجاء يف �شبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّشالم- �أن يَ�شف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �ش�رة �لإخال�س كذلك �أّن �ليه�د و�لّن�شارى �شاأل�� �لنبّي -عليه �ل�شّ

تعاىل �ش�رة �لإخال�س. ، فُرِوي عن �بن عبا�س ر�شي �هلل عنه: )�أَنّ �ليه�َد �أت�� �لنبَيّ �شلَّى �هللُ عليِْه و�شلََّم، فقال��: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �شفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَ� �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �شِ
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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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مميزة كهربائية  حافالت 
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مر�سيد�س  �رشكة  ا�ستعر�ست 
مبوا�سفات  كهربائية  حافالت 
تغري  قد  م�سبوقة  وغري  مميزة 
داخل  اجلماعي  النقل  مفهوم 
مر�سيد�س  وزودت  املدن 

اجلديدة   "eCitaro" حافالت 
وا�سعة،  زجاجية  بواجهات 
وباأحدث  مريحة  ومقاعد 
اأكرب  لتوفري  التكييف  اأنظمة 
كما  للركاب.  الراحة  من  قدر 

مبحركات  املركبات  تلك  اأتت 
بعزم  للبيئة  �سديقة  كهربائية 
كبرية   وبطاريات  ح�سانا،   340
الواحدة  بال�سحنة  كلم   250 اإىل 
اأنها  مر�سيد�س  واأو�سحت 

احلافالت  تلك  لتزويد  م�ستعدة 
بكمية اأكرب من البطاريات لقطع 
على  اعتمادا  اأطول،  م�سافات 
املوؤ�س�سات  اأو  ال�رشكات  طلب 

التي �ست�سرتيها.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

جاكوار لند روفر تقا�سي بنتلي وتتهمها ب�سرقة نظامها للطرق الوعرة

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

اعتدنا  طوال،  �سنوات  مر  على 
 SUV �سيارات  ملكة  تكون  باأن 
لكن  روفر،  رجن  روفر  لند  هي 
بنتايجا  بنتلي  لدينا  حاليا 
رولز  موؤخرا  اإليها  وان�سمت 
ب�سكل  اأدى  ما  كولينان،  روي�س 
املناف�سة  احتدام  اإىل  طبيعي 
واليوم،  الربيطانيني،  ال�سناع  بني 
باأن  روفر  لند  جاكوار  اأعلنت 

براءة  �رشقت  بنتلي  مناف�ستها 
على  لال�ستجابة  تقنيتها  اخرتاع 

الت�ساري�س.
باأن  روفر  لند  جاكوار  تقول 
لكل  بنتايجا  تقنية  موا�سفات 
مبوا�سفات  تاأتي  الت�ساري�س 
تقدم  حيث  روفر  لرجن  مماثلة 
وال�ستاء  الثلج  قيادة  و�سعيات 
والع�سب  والَقطر  والطني 

مت  ولذلك  متاما،  مثلها  وخالفه 
بنتلي  على  ق�سائية  دعوى  رفع 
�سفحة   30 من  مكونة  موتورز 
روفر  لند  جاكوار  فيها  تطالب 
ودفع  ماليا  تعوي�سها  يتم  اأن 
عقوبة  وفر�س  املحاماة  اأتعاب 
اأي  يوجد  ل  فعليا،  بنتلي.  على 
جاكوار  �سهادة  يف  يبثبت  �سيء 
ومالكتها  بنتلي  باأن  روفر  لند 

براءة  �رشقوا  فاجن  فولك�س 
من  عديدا  اأن  حيث  اخرتاعها، 
اأنظمة  تبني  ال�سيارات  �سانعات 
 SUV ل�سياراتها  الوعرة  للطرق 
على  حكرا  لي�ست  تقنيات  وهي 
ال�سيارات  �سانعة  اأن  كما  اأحد، 
الأملانية لن تخرج مب�سميات من 
ت�سمى  اأن  الطبيعي  فمن  العدم، 

اأمناط القيادة بالثلج والطني.
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 في�سبوك م�سنجر يتوقف

 عن �لعمل يف �أجهزة �أندرويد

توقف تطبيق اآخر تابع لعمالق ال�شبكات 
االجتماعية في�شبوك عرب نظام الت�شغيل 
اأندرويد، عقب �شاعات قليلة من توقف 
العمل  عن  في�شبوك  الرئي�شي  التطبيق 
واأبلغ عدد كبري من م�شتخدمي اأندرويد 
الفوري  الرتا�شل  تطبيق  توقف  عن 
م�شنجر، الذي ي�شم 1.3 مليار م�شتخدم، 
 Down« عن العمل، حيث عر�ض موقع
االنقاطاعات  يتتبع  الذي   »Detector
عن  تقريرا   122 من  اأكرث  العاملية، 
م�شنجر،  في�شبوك  تطبيق  يف  م�شاكل 

خالل ال�شاعات القليلة املا�شية.
منذ  م�شكالت  تواجه  اخلدمة  اأن  ويبدو 
مو�شكو،  بتوقيت  �شباحا   9:33 ال�شاعة 
وقد �شجلت غالبية �شكاوى انقطاع حتى 
االآن على اأ�شباب هذا االنقطاع يف جميع 
غوغل  متجر  يو�شح  فيما  العامل،  اأنحاء 
حتديثا  تلقى  م�شنجر  تطبيق  اأن  بالي 
جديدا يف 11 يوليو اجلاري، وهو الوقت 
على اأحد التحديثات اأي�شا، ورمبا يكون 
ال�شبب يف انقطاع م�شنجر عن  ذلك هو 

العمل.

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

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  �أول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�شينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  االإنرتنت  �شبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �شوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�شتعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�ش�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �شبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�شف  يف  االأ�شواق 
اأن  اإىل  �شوي  نف�شه«،واأ�شار  العام 

بع�ض  �شابقا  ا�شتعر�شت  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�شبكات االإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  االإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�شاعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�شتقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  االإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�شني  فيه 
االت�شال العاملة فيها �شتبداأ باعتماد 

�شبكات »5G« العام املقبل.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
االأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  االأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�ض للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأوال 

ت�شجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
االإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ض. اإال اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال االألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



الدرو�س امل�ستفادة يف ع�رشين  ماذا هي 
�سنة املا�سية، اإن االقت�ساد غري الر�سمي  
اأظهرت  العربية،  الدول  م�ستوى  وعلى 
حول  دولة   158 �سملت  التي  العمل  ورقة 
قطر  يف  الظل  اقت�ساد  معدل  اأن  العامل، 
بلغ 93ر15 باملائة من الناجت يف ال�سنوات 
من 1991 اإىل 2015، ويف ال�سعودية 56ر16 
باملائة و�سوريا 58ر19باملئة، بينما ارتفع 
باملئة  24ر34  م�رش  مثل  دول  يف  كثريا 
58ر31  ولبنان  باملائة  1ر34  واملغرب 
فيما  باملائة،  86ر30  واجلزائر  باملائة 
العربية املتحدة 54ر26  االإمارات  بلغ يف 

باملائة.

خالد بن تون�س 

�إن�ساء �أول �أكادميية لل�سالم 
يف �لعامل باجلز�ئر

  ك�سف خالد بن تون�س الرئي�س ال�رشيف للموؤ�س�سة املتو�سطية 
للتنمية امل�ستدامة جنة العارف اأن العالقة التي تربط 

الريا�سيات مببادرة العي�س ب�سالم التي اأطلقتها اجلزائر والقت 
ترحيبا دوليا هو اأن الريا�سيات علم يدقق االأمور وال يقبل 

ال�سكوك وهي مبنية على الفكر والتجربة. ومن هذا املنطلق 
�سنطرح ال�سوؤال هل الريا�سيات تدعم فكرة العي�س ب�سالم 

وهذا هو بيت الق�سيد يف امللتقى املرتقب و املطروح للنقا�س 
من قبل خرباء وخمت�سني من خمتلف دول العامل، واأ�ساف بن 
تون�س الذي نزل �سيف يف ح�سة خا�سة للقناة االإذاعية االأوىل 
اأن الهدف من مثل هذه التظاهرات هو اإدخال ثقافة ال�سالم 

يف املجتمع اجلزائري وتكون قاعدة لبنيان املجتمع اجلزائري 
�سواء يف املدر�سة اآو اجلامعة وحتى يف العائالت وملا ال العمل 

على الو�سول اإىل اإن�ساء اأكادميية لل�سالم يف اجلزائر.

�أ�سنب بال�سرطان ب�سبب منتجات 
»جون�سون �آند جون�سون«

تعوي�سات بقيمة 4.69 
مليار دوالر لـ 22 �سيدة 

اأ�سدرت هيئة حملفني يف والية مي�سوري االأمريكية 
قراراً اأمرت مبوجبه �رشكة جون�سون اآند جون�سون، بدفع 

تعوي�سات بقيمة 4.69 مليار دوالر لـ 22 �سيدة اأ�سنب 
ب�رشطان املبي�س ب�سبب منتجاتها، وجاء هذا القرار 

الق�سائي بعد اأن اأ�سيبت 22 �سيدة ب�رشطان املبي�س جراء 
ا�ستخدامهن منتجات لل�رشكة اأ�سا�سها مادة »التلك«، ومن 
بينها بودرة االأطفال ويعد هذا احلكم االأكرب �سد ال�رشكة 

منذ ظهور املزاعم باأّن منتجاتها ت�سبب ال�رشطان، بح�سب 
موقع »ذا غارديان«وادعت جون�سون اأّن درا�سات ا�ستمرت 
لعقود اأثبتت اأّن مادة التلك اآمنة، ما اأ�سقط بع�س االأحكام 
املتعلقة باملادة، كما و�سفت احلكم باأّنه »جائر«، م�سريًة 

اإىل اأّنها �ستطعن فيه. ونفت اأي�ساً اأن منتجاتها املكونة 
من مادة التلك ت�سبب ال�رشطان اأو اأنها حتتوي على مادة 

االأ�سب�ستو�س اأو احلرير ال�سخري ،فيما اأو�سحت ال�سيدات 
اأّنهّن اأ�سنب بال�رشطان بعد ا�ستخدامهن لعقود بودرة التلك 

وبع�س املنتجات االأخرى. واأتى احلكم بعد 5 اأ�سابيع من 
اال�ستماع اإىل �سهادات 12 خبرياً متت ت�سميتهم من قبل 

اأطراف الدعوى.

م٫�س

در��سة حديثة ل�سندوق �لنقد �لدويل

 �القــــــتـــــــــ�ساد غـــــــري �لــــــر�ســمي 
يف �جلز�ئر بلغ 86ر30 باملائة

�أظهرت در��سة حديثة ل�سندوق �لنقد �لدويل �أن معدل �القت�ساد غري �لر�سمي )�قت�ساد �لظل( �جلز�ئر 86ر30 باملائة وقالت 
ورقة عمل �أ�سدرها �ل�سندوق �أخري�، وحملت عنو�ن �قت�ساد �لظل حول �لعامل:

هناك مكان للجميع
متر بالبالد بفرتة دقيقة و مف�سلية 

من تاريخها �حلديث،ال ميكن جتاوزها 

دون �لتدقيق فيها بكل ما حتتويه من 

حالة �إرباك و ت�ساوؤالت حول �لفرتة 
�لقادمة من عمر �لبالد.

�لرئا�سيات �نتخابات معد ت�ساوري 

يقول فيه �ل�سعب كلمته ،و �أي�سا هناك 

�أطر�ف �أخرى من غري �ل�سعب �ستقول 

كلمتها،هناك �سر�ك دوليون،و بع�س 

�لف�سائل �ل�سيا�سية �لتي حت�سن �لرق�س 

على كل �حلبال،وهي يف حقيقتها 

جمرد بيادق يف يد �أطر�ف عديدة، 

تظهر وتختفي ح�سب �لظروف.

رغم كل �لغمو�س �لذي يخيم على 

�ل�ساحة �لوطنية و حالة �لقلق �لتي 

ت�ساور �لكثريين،يبقى �الأمل قائما يف 

تفاهمات بني جميع �الأطر�ف جتنب 

�لبالد و �لعباد �لقفز يف �ملجهول،يف كل 

�خلنادق و على كل �مل�ستويات هناك 

كثري من �لعقالء �لذين يطمحون 

�أن يكون �لغد �أح�سن،و يوؤمنون �أن 

جميع �لفر�س ماتز�ل ممكنة لتغيري 

�لو�سع نحو �الأح�سن،هناك مكان 

للجميع،جلميع �مل�سارب �ل�سيا�سية 

�حلقيقية �لتي مل متار�س �للعق يف كل 

�ل�سحون و �لتي حت�سن جيد� تناول 

�لغذ�ء على مائدة علي و ترمتي م�ساء 

يف ح�سن معاوية كما يقال، �لبالد 

بحاجة ما�سة و �سادقة �إىل جميع 

�أبنائها،و �ملعركة مع �أعد�ء �لد�خل قبل 
�أعد�ء �خلارج.

موقف

�أدر�ر

وفاة �سخ�ص 
تعر�ص ل�سربة 
�سم�ص حارقة

تويف م�ساء اأول اأم�س �سخ�س يبلغ من 
العمر 72 �سنة عرث عليه يف ال�سارع بالقرب 

م ق�سبة القائد بجوار م�سجد ال�سيخ 
�سيدي حممد بلكبري مبدينة ادرار اأين 
�سارعت م�سالح احلماية املدنية رفقة 

عنا�رش االأمن الوطني وقامت بنقل اجلثة 
اإيل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفي ابن 
�سينا  وهو ينحدر من والية ميلة وح�سب 

املعطيات فانه تويف ب�سبب احلرارة 
املرتفعة التي ت�سهدها املنطقة جراء 
بقائه لفرتة طويلة اأمام اأ�سعة ال�سم�س 

وتبقي احلرارة تاأثر على يوميات ال�سكان 
اأين ين�سح باأخذ احليطة واحلذر لتجنب 

االآثار ال�سلبية على ال�سحة
�حلاجبو�سريفي بلقا�سم  # ود�د 

م�ستغامن

 و�سع حيز � خلدمة حظرية  عتاد لفائدة 
60 مهنيا بقرية � ل�سيادين با�ستيدية 

و�سول �أول رحلة غري منتظمة من 
�جلز�ئر ملطار جربة جرجي�ص �لدويل

خالل �ل�سد��سي �الأول من 2018

25.000 تدخل للحماية 
�ملدنية بالعا�سمة   

بوالية  خلدمة  ا  حيز  و�سع  مت 
ي�ستفيد  عتاد  حظرية  م�ستغامن، 
بقرية  مهنيا   60 من  اأزيد  منها 
 ، ا�ستيدية  دية  ببل  ل�سيادين  ا 
من  ال�سبت  اأم�س  اأ�ستفيد  ح�سبما 
البحري  لل�سيد  الوالئي  املدير 
واأو�سح  ال�سيدية،  واملوارد 
اأن  ت�رشيح  يف  رحماين  توفيق 

تبلغ  ،التي  اجلديدة  املن�ساأة  هذه 
م�ساحتها 400 مرت مربع، مطابقة 
وتتوفرعلى  املهنية  للمقايي�س 
ملطلوبة   ا  ل�رشوط  ا  جميع 
لبحارة       ا  وعتاد  معدات  لتخزين 
واللوازم  واملحركات  كال�سباك 
اليومية مما �سي�ساعد على تنظيم 

املهنيني بهذه املنطقة.

مطار  اإىل  اجلمعة  اأم�س  اأول  و�سلت 
اأول طائرة جزائرية  الدويل  جرجي�س 
حتمل على متنها150 �سائحا جزائريا 
غاية  اإىل  الرحالت   �ستتوا�سل  و 

املنتظر  من  و  املقبل  �سهر�سبتمرب 
ارتفاعا  الرحالت  وترية  ت�سهدة  اأن 
نف�س  مع  مقارنة  باملائة  بن�سبة30 

الفرتة من �سنة2017

�سجلت م�سالح احلماية املدنية اأزيد 
من 25 األف تدخل عرب والية اجلزائر 
خالل ال�سدا�سي االأول من �سنة 2018 
اأفاد  ما  ح�سبما  جوان(،  )جانفي- 
باملديرية  م�سدر  ال�سبت  اأم�س  به 
الوالئية لهذا اجلهاز واأو�سح م�سوؤول 
املدنية  للحماية  االت�سال  خلية 
يف  اهلل  خلف  بن  خالد  اأول  املالزم 

ت�رشيح اأن عدد التدخالت امل�سجلة 
ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي  خالل 
غاية  اإىل  جانفي  من  بداية  اجلارية 
على  املن�رشم  جوان  �سهر  نهاية 
جمال  يف  اجلزائر  والية  م�ستوى 
 25.173 بلغت  واالإجالء  االإ�سعاف 
 20.139 اإ�سعاف  خاللها  مت  تدخل 

�سخ�س مقابل ت�سجيل 589 وفاة.

فرن�سا

 �ل�سفري �جلز�ئري ي�ستقبل
 �لفنان  لطفي عطار

غري بعيد عن �حلدود �جلز�ئري

�لقب�ص على مت�سدد وبحوزته مبلغ مايل كبري

تون�س

 ��ستقالة وزير �لعالقات 
�لد�ستورية وحقوق �الإن�سان 

»كال�سينكوف« حتدث حمركات در�جاتها �لكهربائية

فرن�سا  يف  اجلزائري  ال�سفري  قال 
ح�سابه  على  م�سدوة  القادر  عبد 
للتوا�سل    ” تويرت   ” بـموقع  
للفنان  ا�ستقباله  �سورة  االجتماعي 
اجلزائري وع�سو فرقة ” راينا راي 

” املعروفة وموؤ�س�سها الفنان لطفي 
عطار، حيث قال ال�سفري م�سدوة اأنه 
الفرقة  دور هذه  مع �سيفه  تبادل   ”
املو�سيقية يف خدمة اإ�سعاع الثقافة 

اجلزائرية “.

متكنت عنا�رش االأمن التون�سية اأثناء عملية 
و�سف  عن�رش  توقيف  من  اأم�س  مت�سيط 
املحاذية  الدماء  غار  مبنطقة  باملت�سدد 
للحدود اجلزائري و عرث لديه اأثناء تفتي�س 
هاتفه �سورا ملبلغ مايل كبري،و بعيد تفتي�س 
تظهره  الذي  املبلغ  على  العثور  مت  بيته 
اأذنت النيابة العامة مبوا�سلة  ال�سور،و قد 

احتجازه على ذمة التحقيق.

اأعلن وزير العالقات الد�ستورية واملجتمع 
تون�س مهدي  االإن�سان يف  املدين وحقوق 
من  ا�ستقالته  ال�سبت،  اأم�س  غربية،  بن 
من�سبه. واأو�سح مهدي بن غربية يف فيديو 
موقع  على  الر�سمية  �سفحته  على  ن�رشه 
قدم   اأنه  »في�سبوك«  االجتماعي  التوا�سل 

ا�ستقالته لرئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد. 
واأكد الوزير امل�ستقيل اأن احلكومة احلالية 
اأّي  بها  تقم  مل  اإ�سالحات  بعدة  قامت 
باالأ�سا�س  تخ�س  منذ عدة عقود  حكومة 
العدالة اجلبائية ومنظومة التقاعد وعجز 

املالية العمومية والتداين.

نهاية  مو�سكو،  »كال�سينكوف« �رشطة  �سلمت �رشكة 
جوان املا�سي، 30 دراجة كهربائية للقيام بالدوريات 
يف متنزهات وحدائق العا�سمة الرو�سية وقت اإقامة 
اأن  »كال�سينكوف«  موقع  على  وجاء  املونديال  
ال�رشكة تعمل االآن على ت�سميم حمرك جديد �سيحل 
مكان املحرك ال�سيني يف الدراجات الكهربائية من 
طراز »بول�سار«،واأ�سار بيان �سدر عن »كال�سينكوف« 
مع  تتفق  ال  ال�سيني  املحرك  موا�سفات  اأن  اإىل 
ال�رشكة  قررت  لذلك  املعا�رشة.  املدينة  متطلبات 
ال�سنع  رو�سي  حمرك  جتهيز  مبجرد  عنه  التخلي 

ال�ستخدامه يف الدراجة الكهربائية. كما اأ�سار البيان 
اإىل ميزات دراجة »بول�سار« الكهربائية، حيث ميكن 

ا�ستخدامها دون اإحلاق اأ�رشار بالبيئة.
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