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ب�لن��ر: م�ؤ�س�سات 
�جلل�د و�ل�س�ف ل 

ت�ستقبل جل�د �لعيد

يف ظل ا�سترياد 70 باملائة من 
املنتوجات اجللدية وال�سوفية
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م�ؤ�س�سات ترب�ية دون كهرباء ول غاز
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عدة فالحي: �س�ء 
�لتنظيم يالحق 

�ل�ز�رة منذ �سن��ت

بعد وفاة 12 حاجا جزائريا هذا 
املو�سم:
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تي�سم�سيلت 

 حر�ئق �لغابات تتلف �أزيد من 100 هكتار 
 ت�سبب 29 حريق للغابات �ندلع بوالية تي�سم�سيلت منذ بد�ية �سهر يونيو و�ىل غاية �أم�س �الثنني يف �إتالف �أزيد من 100 هكتار ح�سبما 

علم لدى حمافظة �لغابات. و�أو�سح رئي�س مكتب حماية �لرثوة �لنباتية و�حليو�نية ر�بح عرعار باأن �حلر�ئق قد �أتت على �أكرث من 75 هكتار 
من �أ�سجار �ل�سوبر �حللبي و�أزيد من 20 هكتار من �الأدغال و�حل�سائ�س �لياب�سة وثمانية هكتار�ت من �حللفاء و�أ�سياء �أخرى و�سجلت حمافظة 
�لغابات ت�رضر �أزيد من 30 هكتار من �الأ�سجار �لغابية بغابات »و�د �أرجام« و«�سوق �حلد« و«بو�سالح« ببلدية لرجام لوحدها لتليها غابتي »جحيفة« 

و«عني �حممد« ببلدية بني حل�سن و�لتي �أتت �حلر�ئق بهما على م�ساحة 5ر16 هكتار.

حفرت »زعيم« من »ورق«

 عندما تتحول »�جلزيرة« 
�إىل ق�ضية »ر�أي عام« باجلز�ئر

قناة �جلزيرة بالقد�س �ملحتلة �إىل ق�سية ر�أي عام �أ�سبح وعيد �سلطات �لكيان �ل�سهيوين باإغالق مكتب 
بني �ملدونني �جلز�ئريني، حيث ر�ح ن�سفهم 

يوؤكد �أن دول �حل�سار �أبانت عن   يتما�سى 
مع قر�ر 5 بلد�ن عربية �سنية معتدلة، 
�أما �لن�سف �الأخر فقال �أن ما يح�سل 
�سيناريو حمكم �الإتقان من قبل قطر 

و�لكان �ل�سهيوين وهذ� من �أجل �أن تكون 
�لدوحة مظلومة من قبل �لعامل، �لذي 

يتهمها ح�سب دول �حل�سار 5 بتهمة تدعيم 
�الرهاب ومتويله، ومن هذ�  وذ�ك يبقى 

�جلز�ئري يحلل كل �لق�سايا �لتي يعرفها �لعامل.
ريا�سيو �الأمن �لوطني يح�سدون 13 ميد�لية منها 04 ذهبية  �سارك 

فرع �لفيات فود�و للجمعية �لريا�سية لالأمن �لوطني �سمن �ملنتخب 

�لوطني يف �لطبعة �خلام�سة للبطولة �لعاملية للفوفينام فيات فود�و   

منها 04 ذهبية، 06 ف�سية، 03 برونزية. وكما جرت �لعادة، كانت 

�ل�سيطرة و��سحة ملمثلي جمعية �الأمن �لوطني يف ريا�سة للفوفينام 

فيات فود�و، �لتي �أ�سحت جتلب ل�سفوفها خرية �لالعبني باإ�رض�ف 

مدربني وطنيني �أكفاء لهذه �لريا�سة �لقتالية �لفيتنامية �الأ�سل 

ومب�ساركة عنا�رض �المن �لوطني حت�سل �لفريق �لوطني على �ملرتبة 

�لثانية وح�سدهم لـ 12 ميد�لية ذهبية، 11 ف�سية و 04 برونزية بعد 
جمهورية �لفيتنام.

 �لبطولة �لعاملية للفيات
 فود�و بالهند

خليفة  �لليبي  �جلي�س  قائد  حتول 
بعد  »ورق«  من  زعيم  �إىل  حفرت 
�أطلقها  �لتي  �لت�رضيحات  �سل�سلة 
دخول  يريد  من  كل  وجه  يف 
دخلت  �أن  بعد  وهذ�  بحر�،  ليبيا 
�لبحرية  �حلدود  من  �سفينتني 
�رضر،  �أي  مي�سهما  �أن  دون  �لليبية 
قو�ته  �أمر  قد  كان  حفرت  �أن  رغم 
كل  على  �لنار  باإطالق  �مل�سلحة 
تريد  ترخي�سا  متلك  ال  �سفينة 
�لليبيني  بني  وقد   ليبيا،  دخول 
�لتو��سل �الإجتماعي ،  على مو�قع 
لكونه مل يطبق �أي تهديد وجعل من 
نف�سه زعيما من »ورق«، الأن �لقادم 
�سيكون �أدهى و�أمر ح�سب ما قاله 

�لعديد من �ملو�طنني �لليبيني.

ي�سهر على راحتهم ذهاب و اإيابا

�لأمن �لوطني يوفرعلى �حلجاج  

عناء �لتنقل �إىل �ضبابيك �ملر�قبة
�ل�رضطة  مببد�أ  وعمال  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  غر�ر  على 

�جلو�رية، قامت �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني على و�سع 

�الإحتياجات  كافة  لتلبية  �لت�سهيلية  �الإجر�ء�ت  من  جملة 

�لالزمة ل�سمان �سبل �لر�حة و�ل�سالمة حلجاجنا �مليامني 

�أثناء مغادرتهم �إىل �لبقاع �ملقد�سة وذلك عمال بتوجيهات 

على  �لوطني،�لنا�سة  لالأمن  �لعام  �ملدير  �للو�ء  وتو�سيات 

�مليامني  حلجاجنا  و�لرعاية  �الإهتمام  من  �ملزيد  تقدمي 

�سو�ء عند مغادرتهم �لوطن �أو عودتهم من �لبقاع �ملقد�سة، 

حيث وفرت لهم عناء �لتنقل �ىل �سبابيك �ملر�قبة �ل�رضطية 

للقيام باإجر�ء�ت �خلروج.

�لر�سمية  �لبعثة  رفقة  حاج   263 توديع  هام�س  وعلى 

�لدويل، م�ساء يوم �الحد 06  للحج،مبطار هو�ري بومدين 

جاهزية  وبكل  �حلدود  �رضطة  م�سالح  قدمت   ،2017 �أوت 

و�لتي  �ملغادرة  �إجر�ء�ت  الإنهاء  �لالزمة  �لت�سهيالت  كافة 

قيا�سية من طرف عنا�رض �رضطية  زمنية  مدة  �أجنزت يف 

�حلجاج  باإ�ستقبال  قامت  ن�سوية  عنا�رض  تدعمهم  موؤهلة، 

حملها،مع  لهم  �مل�سموح  باالأ�سياء  وتوعيتهم  بهم  و�لتكفل 

توزيع �أو�سحة حتمل ر�ية �الأمن �لوطني، كما مت تخ�سي�س 

رو�ق �أخ�رض لت�سهيل عبور �حلجاج ال�سيما كبار �ل�سن منهم، 

�ملرور يف حميط �ملطار�ت  ت�سكيالت  تعزيز  �إىل  �إ�سافة 

من �أجل ت�سهيل حركة �ل�سري وتدعيم �حلز�م �الأمني.

تعطل �ملرتو يقلق �ملو�طنني

البويرة 

هالك 3 �أ�ضخا�ص يف حادث مرور

�ملرتو  حمطات  �أم�س  �سباح  �سهدت   

ب�سبب  كليا  توقفا  �لعا�سمة  بوالية 

على  متاما  �حلركة  �سّل  تقني  خلل 

�لتنقل عربه  �ملتعودين على  �ملو�طنني 

�أ�سغالهم،  وق�ساء  عملهم  مقر�ت  نحو 

يف  نق�سا  �ملرتو  عربات  �سهدت  حيث 

�لتذمر  جعل  ما  وهو  بالكهرباء  �لتزود 

عن  �لذين عربو�  �ملو�طنني  على  يغلب 
�نزعاجهم من �الأمر.

حتفهم  �أ�سخا�س   3 �أم�س  �سبيحة  لقي 
يف حادث مرور �أليم على م�ستوى طريق 
�ل�سيار �رضق - غرب وبال�سبط مبنحدر 
غرب  �جلباحية  ببلدية  �رضيكي  عني 
�إثر  �حلادث  ونتج   ، �لبويرة  عا�سمة 
 404 نفعية  �سيارة  بني  عنيف  �إ�سطد�م 
ولفظ  �لثقيل  �لوزن  من  و�ساحنة  با�سي 
�ملكان  بعني  �أنفا�سهم  �لثالث  �ل�سحايا 
لنقل  �ملدنية  وتدخلت عنا�رض �حلماية 
�جلرحى  من  وعدد  �ل�سحايا  جثث 
بد�ئرة  �أوعمر�ن  �أعمر  م�ست�سفى  �ىل 

�الأخ�رضية ، و�جلدير بالذكر يعترب هذ� �ملنحدر نقطة �سود�ء بالطريق �ل�سيار و�سبق 
و�أن �سهد عدة حو�دث مميتة .

اأ.م

هل �ضينجح م�ضاهل يف تخفيف حدة �أزمة �خلليج؟
�نتهت �لرحلة �ملار�طونية �لتي خا�سها وزير �خلارجية �جلز�ئري عبد �لقادر م�ساهل للعديد من �لدول �لعربية، 

و�لتي تدخل �سمنها �لدول �ملعنية باالأزمة �خلليجية، �لزيارة �لتي كانت بتكليف ر�سمي من قبل رئي�س 

�جلمهورية ينتظر �أن تكون لها تاأثري �إيجابي على ق�سايا عديدة، و�لتي تتقدمها �أزمة �خلليج و�الأزمة 

�ل�سورية وما يح�سل يف �ليمن دون ن�سيان �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع �جلز�ئر بالدول �لثمانية، فهل 

�سينجح وزير �خلارجية يف مهمته خا�سة و�أنها �الأوىل منذ توليه �ملن�سب خلفا لرمطان لعمامرة.

24 �ضاعة

الدرك الوطني بالعا�سمة

توقيف 1000 م�ضتبه فيه متورط يف 3000 ق�ضية 
�ملجموعة  وحد�ت  متكنت 
بوالية  �لوطني  للدرك  �القليمية 
�الأول  �ل�سد��سي  خالل  �جلز�ئر 
م�ستبه   1043 توقيف   من  ل2017 
ق�سية   3080 يف  متورطني  فيه 
�ملنظم  و  �لعام  باالإجر�م  متعلقة 
و  باملخدر�ت  �ملتاجرة  بينها  من 
�ليوم  علم  ح�سبما  �لنقود   تزوير 

�الثنني من ذ�ت �ملجموعة.
�الت�سال  خلية  رئي�سة  قالت  و 

للمجموعة  �لعامة  �لعالقات  و 
�الإقليمية للدرك �لوطني باجلز�ئر 
حول  �أوني�س  �سعاد  �الأول  �ملالزم 
�الأول  لل�سد��سي  �حل�سيلة  هذه 
بالق�سايا  »تتعلق  �أنها  ل2017   
و  �لفرتة  هذه  خالل  �ملعاجلة 
 2822( �لعام  �الإجر�م  تخ�س  �لتي 
 268( �ملنظم  �الإجر�م  و  ق�سية( 
 830 توقيف  مت  حيث  ق�سية( 
و  �لعام  �الإجر�م  �إطار  يف  �سخ�س 

213 �آخر يف �إطار �الإجر�م �ملنظم 
تزوير  و  )�ملتاجرة يف �ملخدر�ت 
�لعدد  يجعل  مما  �إلخ.(  �لنقود 
�ملتورطني  لالأ�سخا�س  �الإجمايل 
ما يناهز 1043 �سخ�س«و �أ�سافت 
�ملتعلقة  �لق�سايا  بخ�سو�س 
)�ملتاجرة  �ملنظم   باالإجر�م 
باملخدر�ت و �الأقر��س �ملهلو�سة 
و تزوير �لنقود و تزوير �ملركبات 
و �لهجرة و �الإقامة غري �ل�رضعية (  

�أنه مت خالل نف�س �ل�سد��سي حجز 
»10.727 كلغ من �لكيف �ملعالج و 

7063 قر�س مهلو�س«.



و  الإ�سالميات  يف  الباحث 
امل�ست�سار ال�سابق ب�زارة ال�س�ؤون 
يف  اأكد  فالحي،  عدة  الدينية، 
باأن  »ال��سط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
اململكة  يف  حاج  لـ12  ح�سل  ما 
يف  وحتديدا  ال�سع�دية  العربية 
عادي  اأمر  املقد�سة  الأرا�سي 
ح�سل ولزال يح�سل ولي�ص حكرا 
م��سحا  فقط،  اجلزائريني  على 
اأن عدد كبري من الدول الإ�سالمية 
جمددا  لها،  حجاج  وفاة  �سجلت 
يف  ا�ستثناء  لي�ص  الأمر  هذا  اأن 
من  املتحدث  ذات  وقال  احلج، 
هذا  اأن  الت�رصيح  ذات  خالل 
�س�ء  هناك  اأن  ينفي  ل  الأمر 
مرة،  ككل  جزئي  ل�  و  تنظيم 
وهذا  النقطة:«  هذه  يف  متابعا 
اأنا  الذين  احلجاج  بع�ص  ب�سهادة 
امل�ست�سار  معهم«،  ت�ا�سل  على 
الدينية  ال�س�ؤون  وزارة  ال�سابق يف 
حيث  احلد  هذا  عند  يت�قف  مل 

اجلديد  القدمي  ال�س�ؤال  قال:« 
اأن �س�ء الت�سيري يبداأ وينطلق  ه� 
خالل  من  وهذا  اجلزائر  من 
الذين  احلجاج  لبع�ص  حدث  ما 
ج�ازات  ال�كالت  بع�ص  �سيعت 
الذي  الأخر  البع�ص  و  �سفرهم 
البقاع  اإىل  تنقله  طائرة  يجد  مل 
الأنف�ص«،  ب�سق  اإل  املقد�سة 
مع  ح�سل  مبا  الأخري  يف  مذكرا 
يف  اجلزائريني  احلجاج  بع�ص 
�سقطت  التي  الرافعة  حادثة 
املا�سي،  امل��سم  احلجاج  على 
نن�سى  اأن  يجب  ل  كما  م�سيفا:« 
م��سم  رافعة  �سحايا  م�ستحقات 
حج 2015، ملاذا هذا اخلن�ع  مع 
ح�ساب  على  ال�سع�دية  ال�سلطات 
�سحايا احلجاج اجلزائريني الذين 
كما  عنهم  يدافع  من  يجدوا  مل 
احلجاج  ل�سحايا  بالن�سبة  ح�سل 

اليرانيني..؟«.
البعثة  �سجلت  فقد  وللتذكري 
املكرمة  مبكة  للحج  اجلزائرية 
12 حالة وفاة طبيعية بني �سف�ف 

حجاجنا امليامني لغاية اأول اأم�ص، 
ثاين اأيام العيد واأول اأيام الت�رصيق، 
زهري  قدمها  ح�سيلة  وح�سب 
ب�ذراع رئي�ص مركز �س�ؤون احلجاج 
اجلزائرية  للبعثة  املكرمة  مبكة 
للحج، فاإن 10 حالت وفاة طبيعية 
بني  �سجلت  ال�سن(  كبار  )من 
وفاة  وحالة  احلجاج  اجلزائريني 
من جن�سية جزائرية  اأخرى حلاج 

اإىل البقاع  مغربية  بعثة  مع  قدم 
ال�فاة  حالة  بينما  املقد�سة 
الأخرية هي ملعتمرة متاأخرة من 
رم�سان الفائت، لالإ�سارة  �سهر 
يف  اجلزائري�ن  احلجاج  ي�ا�سل 
رمي اجلمرات الثالث يف اأول اأيام 
الت�رصيق بعد املبيت يف منى حيث 
بالن�سبة  لي�مني  الرمي  �سي�ستمر 

للمتعجلني وثالثة للباقني.

حماية  جمعية  رئي�ص  طالب 
زبدي   م�سطفى  امل�ستهلك 
راأ�سها  على  و  املعنية  لل�سلطات 
الفالحة  ل�زارة  البيطرية  امل�سالح 
ال�رصيعة  القرارات  اتخاذ  ب�رصورة 
اأن  امل�ستهلك،م�سريا  حلماية 
منظمته تلقت العديد من ال�سكاوي 
من طرف  امل�اطنني املت�رصرين 
من تعفن حل�م اأ�ساحي العيد،متهما 
ب�سبب  الفالحة   وزارة  م�سالح 
حماية  منظمة  مقرتحات  رف�سها 
يتعلق  فيما  خا�سة  امل�ستهلك، 
التجارية  بال�سندات  الأ�ساحي  بيع 
امل�سط�بة  التعريف  وبطاقة 
من  املحتالني  على  التعرف  بغية 

امل�الني يف حالة تعفن اللح�م.
حماية  جمعية  رئي�ص  دعا    
زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك 
من  املت�رصرين   امل�اطنني 

بتقييد  العيد  اأ�ساحي  حل�م  تعفن 
بغية  �سكاوي ق�سائية �سد جمه�ل 
املخت�سة  امل�سالح  على  ال�سغط 
تعفن  الظاهرة  تكرار  لتفادي  
الثانية على  لل�سنة  حل�م الأ�ساحي 
ال�سدد  ذات  يف  ،وكالب  الت�ايل 
ال�سحية  و  البيطرية  امل�سالح 
حماولة  و  التحرك  ب�رصورة 
وراء  احلقيقية  الأ�سباب  ت�سخي�ص 
اأثار هلعا و�سط  الذي  التعفن  هذا 
،ويجدر   احل�امل  خا�سة  العائالت 
حل�م  من   العديد  اأن  اىل  الإ�سارة 
الأ�ساحي تعر�ست للتعفن مبا�رصة 
بعد نحرها وحت�ل ل�ن حلمها اىل 
الل�ن الأخ�رص نتيجة حقن امل�ا�سي 
وامل�سمنات  الغذائية  باملكمالت 
�سعف  وت�س�يقها  ت�سمينها  بغية 

ثمنها.
وفيما يخ�ص مداومة التجار خالل 

ي�مي العيد ،اأبرز رئي�ص جمعية اأن 
العيد  ي�مي  خالل  التجار  مداومة 
امل�اطنني،  حاجيات  تلبي   مل 
و  باخل�رص  يتعلق  فيما  خا�سة 
مل  حيث  واخلبز،  احلليب  مادتي 
يف  طرحت  التي  الكميات  تكف 
ان  ،م�سريا  الطلب  تلبية  ال�س�ق يف 
بامل�اد  التم�ين  نق�ص  اأن  نق�ص 
ال�ستهالك  ال�ا�سعة  الأ�سا�سية 
على  كثريا  اأثر  العيد  ي�مي  قبل 
الأ�س�اق  يف  وامل�اد  ال�سلع  وفرة 
ظه�ر  اىل  اأدى  مما  واملحالت 
ط�ابري خ�س��سا على مادتي اخلبز 

واحلليب.
املتحدث  وجه  ال�سدد  ذات  ويف 
انتظار  يف  الن�سائح  من  جملة 
امل�سالح  من  ر�سمية  فعل  ردة 
يف   متثلث  ال�سحية  و  البيطرية 
الأ�ساحي  حلم  ا�ستهالك  عدم 

وهذا  جزئيا  ل�  و  ل�نها  تغري  التي 
احلقيقي  لل�سبب  معرفتنا  لعدم 
لتعفنها ك�ن نتائج التحليل النهائي 
اإحلاحنا  رغم  لنا  تقدم  مل  للعينات 
املكمل  ذكر  يتم  مل  و  عليها، 
تنبيه  اأو  ت�س�يقه  لتجنب  الغذائي 
امل�سالح  من  ،التقرب  له  امل�الني 
و املخابر البيطرية التابعة لالإقليم 
مع تقدمي عينات و املطالبة ب��سل 
لتقدمي �سك�ى عند  الت�جه  ت�سليم، 
وكيل اجلمه�رية �سد البائع اإن كان 
حال  يف  جمه�ل  �سد  اأو  معروفا 
العك�ص، لي�ص بغر�ص التع�ي�ص فقط 
،بل اأي�سا لت�جيه ال�سلطات الأمنية 
لنقطة انطالقة البحث، او يف حالة 
التعذر التقدم اإىل امل�سالح الأمنية 
اإفادتنا  مع  ال�رصطة(،  اأو  )الدرك 

بالإجراء للمرافقة القان�نية
اإميان لوا�س.

الن�سيب  املا�سي  العام  لل�سني  كان 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  من  الأكرب 
باجلزائر، وهذا بح�ايل 3.3 مليار 
ال�سينية  ال�رصكات  جعل  ما  دولر، 
باجلزائر،  اأجنبي  م�ستثمر  اأول 
من  العديد  على  بذلك  متقدمة 
الدول الأوروبية التي تدخل �سمنها 
تقديرات  ح�سب  وهذا  فرن�سا، 
املتخ�س�سة  الربيطانية  ال�سحيفة 
التقرير  �سياق  يف  تاميز  فاين�سل 
الأجنبية  بال�ستثمارات  اخلا�ص 
املبا�رصة يف اإفريقيا ال�سادر نهاية 

اوت املا�سي
واحتلت ال�سني املرتبة الأوىل كاأكرب 
م�ستثمر اأجنبي يف اجلزائر متجاوزة 
راأ�سها  وعلى  الأوروبية  الدول 
ال�رصيك التاريخي للجزائر فرن�سا، 
ال�ستثمارات  جمم�ع  بلغت  حيث 
وت�سكل  دولر،  مليار   7،4 ال�سينية 
لالأ�سغال  ال�سينية  ال�طنية  ال�رصكة 
والبناء “�سي اأ�ص �سي اأو �سي” اأهم 
ق�ة �ساربة لبكني يف اجلزائر، حيث 
امل�ساريع  من  العديد  باإجناز  تق�م 
على راأ�سها ميناء اجلزائر اجلديد 
وفقا  بتم�يله  ال�سني  تق�م  الذي 
اتفاق اإقرا�ص ط�يل الأجل بح�ايل 
م�ساريع  اىل جانب  دولر،  مليار   3
ت��سعة  منها  التحتية  البنى  اجناز 

مطار اجلزائر الدويل.

متعامل  كاأهم  ال�سني  ت�سنف  كما 
ال�سن�ات  خالل  للجزائر  جتاري 
الثالث املا�سية، و�سجلت ارتفاعا 
معتربا يف نف�ص الفرتة، على خلفية 
ارتفاع  و  ال�سينية  ال�رصكات  ن�ساط 
العمالة ال�سينية املقدرة باأكرث من 
الن�ساط  ارتفاع  دفع  وقد  األف،   50
اقامة  اىل  اجلزائر  يف  ال�سيني 
ال�رصكات  لأكرب  الرئي�سي  املقر 
�سي”  اأو  �سي  اأ�ص  “�سي  ال�سينية 
يف املنطقة عرب م�رصوع “الق�رص” 
والذي  بالعا�سمة  الزوار  بباب 
يرتقب اأن يحت�سن مقرات �رصكات 

�سينية.
برامج   10 عرب  ال�سني  وحددت 
ماليا  غالفا  والتعاون  لل�رصاكة 
 5 منها  دولر،  مليار   60 يف�ق 
دون  م�ساعدات  دولر  ماليري 
اأو  ف�ائد،  دون  وقرو�ص  مقابل 
حيث  الأجل،  ط�يلة  قرو�ص 
على  هبات  من  اجلزائر  ا�ستفادت 
غرار م�رصوع بناء “اأوبرا اجلزائر” 
مع  الأجل  ط�يل  ائتمان  وقر�ص 
ال�رصكات  قبل  من  اجنازه  امتياز 
مب�رصوع  الأمر  ويتعلق  ال�سينية 
تعهد  الذي  اجلديد  اجلزائر  ميناء 
اىل �رصكة �سانغهاي للم�انئ مهمة 

ت�سيريه على مدى ثالثني �سنة.
ع.ع

للحماية  العامة  املديرية  �سجلت 
الأخرية   �ساعة   72 خالل  املدنية 
عدة ح�ادث مرور، منها 22 حادث 
�سخ�سا   26 وفاة  يف  ت�سبب  مرور 
واإ�سابة 43 اآخرين بجروح متفاوتة 
ونقلهم  ا�سعافهم  مت  اخلط�رة 
قد  كانت  كما   ، امل�ست�سفيات  اىل 
من  الأ�سحى  عيد  قبل  �سجلت 
ي�م 31 اأوت اىل 01 �سبتمرب 2017 
وفاة  اىل  اأدى  مرور  حادث   12،
بجروح   34 اإ�سابة  و  �سخ�سا   16
،وخالل الي�م الأول لعيد الأ�سحى 
، مت ت�سجيل 05 ح�ادث مرور اأدت 
اإ�سابة  و  اأ�سخا�ص   05 وفاة  اىل 
الثاين لعيد  اآخرين بجروح ،والي�م 
ح�ادث   05 ت�سجيل  مت  الأ�سحى 
اأ�سخا�ص  اأدت اىل وفاة 05  اخرى 

و اإ�سابة 4 اأخرين بجروح 
على  بالعالم  املكلف  جهته  من 
للحماية  العامة  املديرية  م�ست�ى 
املدنية ، املالزم ، ن�سيم برناوي، 
خالل  �سجلت  ال�حدات  ان 
 5696 �سجلت  الأخرية،  72�ساعة 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخال 
مكاملات  تلقي  اإثر  ال�طن  من 
امل�اطنني،  طرف  من  ال�ستغـاثة 
اأن�سطة  جمالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �س�اء  املدنية  احلماية 
احل�ادث  املرور،  بح�ادث 
املنزلية، الإجالء ال�سحي اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية.
احلماية  م�سالح  قامت  كما 
املدنية خالل 72 �ساعة املا�سية 
و  ح�رصية  حرائق   09 باإخماد 

اأدت   ، وليات  من  كل  خمتلفة يف 
امراأتني  اإ�سابة  اإىل  احلرائق  هده 
ب�لية  الثانية  الدرجة  من  بحروق 
لهم  اأ�سخا�ص   04  ، اجلزائر 
الأغ�اط،  ب�لية  خفيفة  حروق 
اإختناق  ببداية  �سخ�ص  اإ�سابة 
ب�لية �سيدي بلعبا�ص ، مت التكفل 
امل�سالح  اإىل  ونقلهم  بال�سحايا 
كما  العالج  لتلقي  الإ�ست�سفائية 
املدنية  احلماية  غطا�س�  تدخل 
من اأجل اإنت�سال 04 �سحايا ت�ف�ا 
غرقا يف البحر خالل نف�ص الفرتة 
،حيث مت ت�سجيل وفاة �سخ�ص من 
جن�ص ذكر يبلغ من العمر 25 �سنة 
غرقا يف ال�ساطئ املحجرة جنرب 
 ، اجلزائر  ب�لية  املر�سى  بلدية 
من  �سخ�ص  وفاة  ب�مردا�ص  ولية 
جن�ص ذكر يبلغ من العمر 38 �سنة 
ببلدية  ال�ساطئ اجلزيرة  غرقا يف 
زم�ري ، ولية بجاية وفاة �سخ�ص 
 23 العمر  من  يبلغ  ذكر  من جن�ص 
�سنة غرقا يف ال�ساطئ واد زيت�نة 
بلدية اأوقا�ص،يث مت ت�سجيل وفاة 
من  يبلغ  ذكر  جن�ص  من  �سخ�ص 
ال�ساطئ  يف  غرقا  �سنة   25 العمر 
املر�سى  بلدية  جنرب  املحجرة 
ب�مردا�ص  ولية   ، اجلزائر  ب�لية 
ذكر  جن�ص  من  �سخ�ص  وفاة 
يف  غرقا  �سنة   38 العمر  من  يبلغ 
زم�ري  ببلدية  اجلزيرة  ال�ساطئ 
من  �سخ�ص  وفاة  بجاية  ولية   ،
جن�ص ذكر يبلغ من العمر 23 �سنة 
غرقا يف ال�ساطئ واد زيت�نة بلدية 

اأوقا�ص.

بعد االإعالن عن وفاة 12 حاجا جزائريا يف البقاع املقد�ضة، راحت االنتقادات ت�ضرب الوزارة 
الو�ضية على ت�ضيري عملية احلج باجلزائر، وتوؤكد اأن ما ح�ضل كارثة تتحمل م�ضوؤوليتها، خا�ضة 
واأن ما يح�ضل يف مكة املكرمة له تبعات من اجلزائر لكون البعثة املكلفة بالت�ضيري دائما ما ق�ضرت 
يف العديد من االأمور ما يجعل الوزارة املتهم االأول يف ما ح�ضل، ما يجعل هذه االأخرية تعمل على 

حت�ضني خدماتها اجتاه احلجاج وال تكتفي بال�ضور والت�ضريحات اجلذابة التي ت�ضبق احلج.

بعد وفاة 12 حاجا جزائريا هذا املو�ضم:

م�ضطفى زبدي 

علي عزازقة

عدة فالحي: �سوء التنظيم يالحق الوزارة منذ �سنوات

م�سالح وزارة الفالحة املت�سبب الرئي�سي يف تعفن حلوم 
اأ�ساحي العيد

بعد اأن �ضخت 3.3 مليار دوالر من اأجل 
االإ�ضتثمار:

املدنية  احلماية 

ال�سني امل�ستثمر الأجنبي 
الأول باجلزائر يف 2016

22 حادث مرور و 26 حالة وفاة
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اإميان لوا�س.

رئي�س جلنة املالية و امليزانية بالغرفة ال�ضفلى للربملان توفيق طر�س يك�ضف:

�سيتم مناق�سة 20 قانون من خالل الدورة املقرر انعقادها اليوم  
و  املالية  جلنة  رئي�ص  اأفاد 
ال�سفلى  بالغرفة  امليزانية 
للربملان ت�فيق طر�ص ،اأن الدورة 
انعقادها  �سيتم  التي  الربملانية 
الي�م و والتي متتد  اإىل 2 ج�يلية 
 20 مناق�سة  خاللها  من  �سيتم   ،
اآليات  تفعيل  عن  ،ف�سال  قان�ن 
الداخلي  والقان�ن  الن�سباط 

لن�اب املجل�ص ال�سعبي ال�طني.
و  املالية  جلنة  اعتربرئي�ص 
ال�سفلى  بالغرفة  امليزانية 
الأم�ص  طر�ص  ت�فيق  للربملان 
املقرر  الربملانية  الدورة  ،اأن 
ن�عها   من  الأوىل  الي�م  عقدها 
د�ست�ر  ب�س�ابط  العمل  اإطار  يف 
متتد  اأن  على   ،  2016 فيفري 

لع�رصة اأ�سهر،م�سريا اأنها �ست�سهد 
ن�ساطا مكثفا،حيث �سيتم مناق�سة 
عدة م�ساريع ق�انني وعلى را�سها 
قان�ن املالية 2018 ، ف�سال عن 
تفعيل اآليات الن�سباط والقان�ن 
الداخلي لن�اب املجل�ص ال�سعبي 
الدورة  اأن  ال�طني،م�سيفا 
اخلرجات  من  العديد  �ستعرف 

لبع�ص  وزيارات  الربملانية 
الربملانية  والأيام  املن�ساآت 
قان�ن  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 
يتميز  لن  اأنه  اأكد  الذي  املالية 
الدولة  اأن  م�سريا  زيادات،  باأي 
�سيا�ستها  يف  قدما  ما�سية 

الجتماعية.
اميان لوا�س



كمال  الرتبوي  لل�شاأن  املتابع  دعا 
لـ«الو�شط«،  ت�رصيح  يف  نواري، 
ملحاولة  الرتبية  قطاع  اأبناء 
املوازنة بني الظروف ال�شعبة التي 
تقلي�ص  بعد  خا�شة  بها،  اعرتف 
للموؤ�ش�شات  الت�شيري  ميزانية 
يتيحه  ما  ا�شتغالل  وبني  الرتبوية 
اأنه مت  مو�شحا  للتدارك،  القانون 
لل�شنة  الت�شيري  ميزانية  تقلي�ص 
حوايل  بلغت  والتي   ،2017 املالية 
كبري،  موؤ�رص  وهو  باملائة،   60
احل�شن  ال�شري  على  فعال  ويوؤثر 
اأن  كا�شفا  التعليمية،  للموؤ�ش�شات 
اأغلبها قد مت قطع الكهرباء والغاز 
ت�شديد  يف  عجز  ب�شبب  واملاء 
روؤ�شاء  دعا  حني  يف  الفواتري، 
بتقدمي  للتدارك  املوؤ�ش�شات 
اىل  ا�شافية  مالية  اعانات  طلبات 
وزارة الرتبية لت�شديدها مرفوقني 

بالوثائق الثبوتية .
بع�ص  اأثاره  ما  بخ�شو�ص  اأما 
التاأطري،  يف  العجز  من  ال�رصكاء 
دون  اأق�شام  �شيناريو  وتكرار 
اأ�شاتذة، فا�شتبعد الأمر، قائال اأن 

بخ�شو�ص  مطروح  غري  الإ�شكال 
اجراء  مت  لأنه  الرتبوي  التاأطري 
م�شابقة توظيف ال�شاتذة للطورين 
وا�شتغالل  والثانوي  املتو�شط 
لـ2016  البتدائي  يف  احتياطي 
الثانوي  و  املتو�شط  احتياط  و 
2017 و �شيتم �شد �شغور املنا�شب 
بالحتياط و ا�شتغالل امل�شتخلفني 
و املتعاقدين يف العطل املر�شية 
و المومة او ا�شتنفاذ الحتياط يف 
بع�ص الوليات قبل تفعيل الأر�شية 

الرقمية.
اأما نقطة الكتظاظ التي اعرتفت 

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  بها 
بن غربيط، وعمدت لإلقاء العبء 
على الأ�شاتذة، فاأو�شح اأن اأ�شباب 
يتعلق  ما  منها  كثرية  الكتظاظ 
بجهات  يتعلق  ما  منها  و  بالوزارة 
ال�شكالية  اأن  موؤكدة  اأخرى، 
و  تخطيط  غياب  من  تنطلق 
للبناءات  ا�شت�رصافية  درا�شة 
مدة  احرتام  وعدم  املدر�شية، 
عملية  وكذا   ، املوؤ�ش�شات  اجناز 
عنها  قال  التي  ال�شكنات  توزيع 
اأنها غري مدرو�شة مبختلف ال�شيغ 
املوؤ�ش�شات  وجود  ت�شرتعي  ول 

عملية  مع  ا�شتيعابها،  وطاقة 
البيوت  من  العائالت  ترحيل 
وهو  املنظمة  غري  الق�شديرية 
م�شتوى  على  اكتظاظا  خلف  ما 
بالأحياء  الواقعة  املدار�ص 
اجلديدة خا�شة اأنها مل ترفق ببناء 
ثانية  جهة  من  جديدة،  مدار�ص 
الوعي  فيه  ي�شاهم  عامال  طرح 
لدى عدد من التالميذ، مع عامل 
بقوله  الأولياء،  طرف  من  الرقابة 
املوؤ�ش�شات  ت�شنعه  الكتظاظ  اأن 
جماعي  هروب  اأي  املن�شبطة 
التي  تتميز  اىل  املوؤ�ش�شات  من 
�شبيل  على  اأننا  قائال  بالت�شيب، 
ثانويات يف مدينة   3 املثال  جند 
اأريحية  تعمالن يف  اثنتان  واحدة، 
مقابل الثالثة تتميز بالكتظاظ اأو 
حتى الكتظاظ ب�شبب وجود مطعم 
اما بقية املوؤ�ش�شات الأخرى تعمل 
املطعم،  وجود  لعدم  براحتها 
احرتام  عدم  فيه  ي�شاهم  ما  مع 
للموؤ�ش�شات  اجلغرايف  التقطيع 
اعادة  يجب  فيه  خلل  هناك  او 
لكل  اجلغرايف  القطاع  يف  النظر 

موؤ�ش�شة.

الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  ك�شف 
احلاج  واحلرفيني  للتجار 
اأن  الأحد،  اأم�ص  بولنوار  الطاهر 
تزال  ل  الأ�شاحي،  اأكوام  جلود 
تنتظر ت�شويقها ملوؤ�ش�شات حتويل 
اجللود وال�شوف النا�شطة بالوطن 
اأطلقتها  التي  املبادرة  ظل  يف 
اأ�شحاب  اأن  اجلمعية،  موؤكدا 
اي  دون  يقفون  املوؤ�ش�شات  هذه 
املتكررة  الت�شالت  على  رد 
كبرية  ت�شاوؤلت  يطرح  ما  بهم، 
حول �شكواهم املتكررة من نق�ص 
مثل هذه املواد الأولية من جهة، 
امل�شتثمرين  خطابات  من  وكذا 

النتاج  ت�شجيع  حول  وامل�شوؤولني 
من  ا�شتثماراتهم  يف  املحلي 
 70 ا�شترياد   اأخرى، يف ظل  جهة 
اجللدية  املنتوجات  من  باملائة 

وال�شوفية.
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  اأكد 
احلاج  واحلرفيني  للتجار 
بح�شب  اأم�ص،  بولنوار،  الطاهر 
جلود  اأكوام  اأن  للجمعية،  بيان 
تزال  ل   ) الهيدورات   ( الأ�شاحي 
ا�شتقبال  اي  تلق  ومل  مكد�شة، 
الوطنية  املوؤ�ش�شات  طرف  من 
اخلا�شة باجللود وال�شوف، موؤكدا 
لالت�شال  متوا�شلة  حماولتهم 

حتويل  موؤ�ش�شات  باأ�شحاب 
دون  ولكن  وال�شوف،  اجللود 
اأ�شحاب  اأين  مت�شائال  جدوى، 
كانوا  الذين  املوؤ�ش�شات  تلك 
نق�ص  من  ال�شنة  طوال  ي�شتكون 
منّظمات  واأين  الأّولية،  املواد 
روؤو�ص  �شّدعت  التي  الباترونا 
الإنتاج  ت�شجيع  بخطابات  النا�ص 
واأين  تعبريه،  حد  على  املحلّي 
من  طائلة  مبالغ  اقرت�شوا  الذين 
واأين  ال�شتثمار،  بحّجة  البنوك 
عن  دوما  تتحّدث  التي  الوزارات 

القت�شاد و التنمية.
وك�شف بولنوار عن رقم ما بني 3 

يف  ترمى  هيدورة  ماليني   4 اإىل 
املزابل، مبا يفوق قيمته 5 ماليري 
دينار جزائري، م�شيفا باأن رميها 
وتبذيرا  �شائعا،  كبريا  ربحا  يعني 
و ف�شادا وتلويثا للبيئة، م�شتطردا 
اأكرث من 70% من �شوق  باأن  يقول 
وال�شوفّية  اجللدية  املنتوجات 
ال�شترياد،  على  يعتمد  بالدنا  يف 
وباأن اأكرث اأ�شحاب م�شانع حتويل 
من  ي�شتكون  وال�شوف،  اجللود 
اأغلب  وباأن  الأولية،  املادة  نق�ص 
وال�شوف  اجللود  حتويل  م�شانع 
ال�شنوات  خالل  اأغلقت  قد 

املا�شية.

الد�شتوري  املجل�ص  ع�شو  قراأ 
اأم�ص،  رخيلة،  عامر  �شابقا،  
عمل  خمطط  تقدمي  خطوة 
الربملان  اأمام  تبون  حكومة 
اأن  ذلك  ملزمة،  غري  باأنه خطوة 
خمطط  بتقدمي  ي�شري  القانون 
الوزير  ولي�ص  احلكومة  عمل 
واأن  اأن احلكومة �شبق  اأي  الأول، 
فرتة  خالل  خمططها  قدمت 
تبون،  املجيد  عبد  الأول  الوزير 
 94 و   93 املادتني  اإىل  م�شتندا 
 91-5 املادة  يف  فالد�شتور  منه، 
اجلمهورية  رئي�ص  اأن  على  ين�ص 
ا�شت�شارة  بعد  الأول  الوزير  يعني 
الأغلبية الربملانية وينهي مهامه، 

فاإن املادتني 93 و 94 ل ي�شتفاد 
اإنهاء  حالة  يف  انه  ن�شهما  من 
الوزير  ملهام  اجلمهورية  رئي�ص 
جديد  اأول  وزير  تعيني  و  الأول 
بتقدمي  ملزم  الأخري  هذا  اأن 
من  احلكومة  عمل  خمطط 
املادة 93  لن�ص  فبالعودة  جديد، 
فاإن املخطط هو خمطط عمل 
الأول،  الوزير  لي�ص  و  احلكومة 
م�شتمرة  احلكومة  واأن  ل�شيما 
بيان  يف  يرد  مل  انه  و  بت�شكيلتها 
رئا�شة اجلمهورية الذي مبقت�شاه 
اأول  كوزير  اأويحيى  تعيني  مت 
جديدة  حكومة  بت�شكيل  تكليفه 
هو  مت  الذي  الوزاري  والتعديل 

�شالحيات  �شمن  يدخل  اإجراء 
ان  ميكنه  اجلمهورية  رئي�ص 
يعد  ل  و  وقت  اي  يف  ميار�شه 

ت�شكيال جديدا للحكومة.
عر�ص  باأن  رخيلة  واأ�شاف 
خمطط عمل احلكومة من جديد 
اأويحيى على  و  تبون  اأن  يعرت�شه 
الأغلبية  لنف�ص  ينتميان  ال�شواء 
برنامج  تطبق  التي  الربملانية 
فاإن  عليه  و  اجلمهورية  رئي�ص 
معناه  جديد  عمل  خمطط  طرح 
تبون  حكومة  عمل  خمطط  ان 
بربنامج  يتقيد  مل  )امل�شتمرة( 
يف  حني  يف  اجلمهورية،  رئي�ص 
انق�شاء  قبل  اأويحيى  اإعفاء  حالة 

وزير  تعيني  و  الت�رصيعية  الدورة 
اول اآخر، هل �شيكون هذاآ الأخري 
عمل  خمطط  بتقدمي  ملزما 

حكومة من جديد؟ 
من جهة ثانية توجه اإىل الأغلبية 
الربملانية حول موقفها من العدول 
عن خمطط عمل ناق�شته  وافقت 
عليه ليعود لها من جديد للمناق�شة 
و املوافقة، كون ن�ص املادتني 93 
و 94 �رصيح يف اأن خمطط العمل 
تعده احلكومة و لي�ص الوزير الأول 
حكومة  هي  احلكومة  ان  مبا  »و 
مبعظم  م�شتمرة  وهي  الأغلبية 
عمل  خمطط  تعد  فلم  ت�شكيلتها 

جديد؟!«.

اأعلن الديوان الوطني للمطبوعات 
اأ�شعار  اأن  الأحد  اأم�ص  املدر�شية 
الكتب املدر�شية ل�شنة 2016 تبقى 
�شارية املفعول للدخول املدر�شي  
و  زيادة  اأي  بدون   2018-2017
اأي�شا  له  بيان  يف  الديوان  اأو�شح 
لل�شنة  اجلديدة  الكتب  اأ�شعار  اأن 
ال�شنة  و  ابتدائي  الرابعة  و  الثالثة 
عرفت  متو�شط  الثالثة  و  الثانية 
انخفا�شا مقارنة بال�شنة املا�شية 
، حيث بلغ �شعر كتب ال�شنة الثالثة 
 1770 من  بدل  1650دج  ابتدائي 
ابتدائي  الرابعة  ال�شنة  كتب  و  دج 
اأما  دج   2350 من  بدل  دج   2090
فقد  متو�شط  الثانية  ال�شنة  كتب 
بدل  دج   1778.21 �شعرها  بلغ 
الثالثة  من 2015 دج و كتب ال�شنة 
من  بدل  دج   1808.43 متو�شط 

2385 دج.
الوطنية   الرتبية  وزيرة  كانت  و 
اأكدت  قد  غربيط  بن  نورية 
للكتب  الإجمايل  العدد  اأن  موؤخرا 

خالل  �شتوزع  التي  املدر�شية 
الدخول املدر�شي املقبل يبلغ 65 
مليون كتابا، م�شرية اإىل اأن اأق�شى 
اأجل لتوزيع الكتب على املوؤ�ش�شات 
الرتبوية حدد ب 31 اأوت املا�شي 
و اأو�شحت اأن اأغلب الكتب متوفرة 
اجلهوية  الدواوين  م�شتوى  على 
للمطبوعات املدر�شية،اأما البع�ص 
من  للتقييم  حاليا  يخ�شع  الآخر 
املراجعة  و  املراقبة  طرف جلنة 
الكتاب  اأخطاء يف  لت�شجيل  تفاديا 
ال�شنة  ح�شل  مثلما  املدر�شي 
املا�شية و من جهة اأخرى اأعلنت 
الوزيرة عن تنظيم الديوان الوطني 
ملعر�ص  املدر�شية  للمطبوعات 
الفرتة  يف  املدر�شي   للكتاب 
املمتدة ما بني ال5 و 12 �شبتمرب 
الوطني  الرتاب  كامل  عرب  املقبل 
الكتب  باقتناء  لالأولياء  لل�شماح 
الفتتاح  اأن  اإىل  ، م�شرية  لأبنائهم 
العا�شمة  يف  �شيكون  الر�شمي 

بديوان ريا�ص الفتح.

ك�سف املتابع لل�ساأن الرتب�ي كمال ن�اري، عن تعر�ض عدد من م�ؤ�س�سات الرتبية اإىل قطع الكهرباء 
والغاز عنها، بعد عدم دفع الف�اتري، يف ظل تقلي�ض ميزانية الت�سيري بـ 60 باملائة، يف حني ا�ستبعد تكرار 

�سيناري� العجز يف التاأطري، مع الدع�ة لدرا�سة ا�ست�سرافية جدية للتقللي من االكتظاظ يف امل�ؤ�س�سات.

وقعت رهينة العجر يف ت�سديد الف�اتري، كمال ن�اري:

يف ظل ا�سترياد 70 باملائة من املنت�جات اجللدية وال�س�فية

قال اأن املخطط تابع للحك�مة ولي�ض ال�زير االأول، عامر رخيلة:

�سارة ب�معزة

موؤ�س�سات تربوية دون كهرباء وال غاز

بولنوار: موؤ�س�سات اجللود وال�سوف ال ت�ستقبل جلود العيد

عر�ض اأويحيى ملخطط عمل احلكومة غري ملزم

الدي�ان ال�طني للمطب�عات املدر�سية

�ساعات قبل الدخ�ل املدر�سي

ال تغيري يف اأ�سعار الكتب املدر�سية 
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وزيرة الرتبية تلتقي ال�سركاء 
االجتماعيني اليوم

الوطنية،  الرتبية  وزيرة  تلتقي 
الثنني  اليوم  غربيط  بن  نورية 
للقطاع  الجتماعيني  بال�رصكاء 
اأوليات  وجمعيات  نقابات  من 
مناق�شة  بغر�ص  وهذا  التالميذ 
ع�شية  امللفات  من  العديد 
الدخول املدر�شي 2018-2017، 
اأم�ص الحد لدى  ح�شب ما علم 

م�شدر من الوزارة املعنية.
ويعد هذا اللقاء الثاين من نوعه 
ع�شية  الوطنية  الرتبية  لوزيرة 
اجلديد  املدر�شي  الدخول 
مبديري  جمعها  الذي  ذلك  بعد 
الرتبية الأ�شبوع املن�رصم وكانت 
اأو�شحت  قد  بن غربيط  ال�شيدة 
منتدى  يف  املا�شي  الثالثاء  يوم 
من  العديد  اأن  ال�شعب  جريدة 
اجتماعها  يف  �شتناق�ص  النقاط 
بينها  من  القطاع  بنقابات 
املدر�شي  الدخول  »م�شتجدات 
وم�شكل اكتظاظ الأق�شام ل�شيما 
البتدائية«ويف  املدار�ص  يف 

الوزيرة  اعتربت  ال�شياق،  هذا 
ملواجهة  املعتمدة  احللول  اأن 
ميكن  »ل  الكتظاظ  م�شكل 
بيداغوجيا«،  �شوى  يكون  اأن 
الذي  »الأ�شتاذ  اأن  اإىل  م�شرية 
يتمتع بكفاءة عالية يف التدري�ص 
التالميذ  مع  يتعامل  ان  ميكنه 
حتى وان كان عددهم يف الق�شم 
نقابات  تركز  كبري«وباملقابل، 
التي  امللفات  على  القطاع 
بينها  من  اأولوية«  »ذات  تعتربها 
امل�شجلة  الختاللت  »معاجلة 
لأ�شالك  الأ�شا�شي  القانون  يف 
وكذا  البكالوريا  واإ�شالح  الرتبية 
والرتقيات  املهنية  امل�شابقات 
اخلارجية  التوظيف  وم�شابقات 
التاأطري  يف  امل�شجل  والعجز 
بع�ص  يف  والبيداغوجي  الإداري 
ف�شال  والتكوين،  الوليات 
املنظومة  اإ�شالح  م�شالة  عن 
ت�شيري اخلدمات  وملف  الرتبوية 

الجتماعية«. �سارة ب�معزة 

�ض.ب

الوطني  الدرك  م�شالح  متكنت 
حجز  من  الفارط  الأ�شبوع  نهاية 
من  كلغ  و5ر2  قنطار   )01( واحد 
م�شتوى  على  املعالج  الكيف 
اإقليميا  تابعة  حدودية  منطقة 
اأم�ص  علم  ح�شبما  تلم�شان  لولية 
الأحد بوهران لدى الهيئة الأمنية 

املذكورة.
دركيو  قام  ملعلومات  وا�شتغالل 

الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة 
مبغنية بحجز الكمية املذكورة من 
املخدرات معباأة داخل اأربع )04( 
طرود وخمباأة و�شط ف�شاء زراعي 
»م�شامدة«  قرية  م�شتوى  على 
مغنية  لبلدية  التابعة  احلدودية 
عن  للك�شف  حتقيق  فتح  مت  وقد 
ما  وفق  الق�شية  هذه  مالب�شات 

اأ�شار اإليه نف�ص امل�شدر.

تلم�سان

حجز اأزيد من 1 قنطار من الكيف 
املعالج 



املتهمني  متابعة  جرى  وقد  هذا 
تكوين  بتهم  احلال  حمكمة  اأمام 
جمعية اأ�رشار، التزوير وا�ستعمال 
اإدارية  حمررات  يف  املزور 
واالحتيال  الن�سب  و  ر�سمية، 
اإنطلقت بناءا على �سكوى  ،والتي 
اأغلبهم  اأ�سخا�ص  عدة  بها  تقدم 
اأمام  مزاب«  »بني  غرداية  من 
مار�ص  ب�سهر  االأمن  م�سالح 
تعر�سهم  تفيد   2015 عام  من 
لعملية ن�سب على يد اأحد مالك 
امل�ستثمرة الفالحية » اأبيال« الذي 
باأ�سعار  اأر�سية  قطع  ببيعهم  قام 
خيالية عن طريق حمررات مزورة 
اأثبتت  التي  التحريات  لتنطلق   ،
�سحة البالغ وك�سفت عن تورط 5 
اأ�سقاء من مالك هاته امل�ستثمرة 

برج  بلدية  يف  �سابق  منتخب  مع 
اأن  اأثبتت التحريات  الكيفان ،كما 
ال�سم�سار وهو املتهم الرئي�سي يف 
ملف احلال من كان يجلب الزبائن 
مقابل  امل�ستثمرة  الأ�سحاب 
�سنتيم  ت�سل ل30 مليون  عموالت 
جهتهم   من  يتلقوا  كانوا  الذين  و 
مليون  ل250  ت�سل  مالية  مبالغ 

�سنتيم بعربون ي�سل ل100 مليون 
كانوا  الذين  ال�سحايا  من  �سنتيم 
�سحيحة  اإدارية  ملفات  يدفعون 
و يكت�سفوا يف نهاية املطاف بعد 
وقعوا  اأنهم  كاملة  للمبالغ  دفعهم 
اأن  اكت�سفوا  حني  ن�سب  �سحية 
عدة  بيعت  قد  االأر�سية  القطع 
مرات و لعدة اأ�سخا�ص لي�سل عدد 

ال�سحايا ل11 �سخ�سا تقدموا بعد 
ب�سكاوى موازية  لالأمر  اكت�سافهم 
املتهمني  توقيف  عن  اأ�سفرت   ،
احلال  حمكمة  على  حتويلهم  و 
و�سعهم  مع  الذكر  �سالف  باجلرم 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�ص  رهن 
اأنكر   ،حيث  باحلرا�ص  العقابية 
ال�سم�سار خالل �سماعه  ما ن�سب 
له من جرم و اأكد باأنه كان جمرد 
اأ�سحاب  و  ال�سحايا  بني  و�سيط 
عملية  يعلم  اأن  دون  امل�ستثمرة 
يوقعون  كانوا  التي  االإحتيال 
الع�سو  نفى  كما   ، ال�سحايا  فيها 
ال�سابق يف البلدية علمه بالق�سية 
خالل  من  تو�سطه  التام  نفيه  و 
عمليات  يف  البلدية  يف  من�سبه 
 ، االأر�سية  القطع  ملفات  تزوير 
النظر  بتاأجيل  املحكمة  لتق�سي 
�سبتمرب   17 جلل�سة  الق�سية  يف 

املقبل .

اأم�ص  احلرا�ص  حمكمة  ق�ست 
بت�سليط  القانونية  املداولة  بعد 
موقوف  حب�سا  اأ�سهر   6 عقوبة 
النفاذ وغرامة بقيمة 20 األف دج 
يف حق  هاكر وهو �ساب متح�سل 
بدرجة  البكالوريا  �سهادة  على 
ال�سعيدة  والية  من  ينحدر  تفوق 
ح�سابات  عدة  بقر�سنة  لتورطه 
الإبتزاز  »الفاي�سبوك«  موقع  يف 
مالية  مبالغ  طلب  و  اأ�سحابها 
�سده  اأودعها  �سكوى  اإثر   ، منهم 
بعدما حاول املتهم  �ساب قا�رش 

عمليات  يف  مواهبه  اإ�ستغالل  
القر�سنة .

ليمثل هذا االأخري البالغ من العمر 
 ، هيئة  اأمام    ، اأم�ص   ، �سنة   19
تهمة  ملواجهة  احلرا�ص  حمكمة 
االخرتاق  طريق  عن  الدخول 
حل�ساب الكرتوين وا�ستغالل �سور 
يف االبتزار وفقا الإجراءات املثول  
الفوري وهو رهن احلب�ص املوؤقت 
 ، باحلرا�ص  العقابية  باملوؤ�س�سة 
�سده  اأودعها  التي  ال�سكوى  اإثر 
املتهم   اأكد  حيث  ال�سحايا   اأحد 

حقيقة  قام  اأنه  املحكمة  لهيئة 
بقر�سنة عدة ح�سابات عن طريق 
ح�ساب وهمي اأ�س�سه لهذا الغر�ص 
غري اأنه مل يقم بذلك بنية احل�سول 
على بالغ مالية وال اإبتزاز ال�سحايا 
، واأن الطفل القا�رش الذي اإدعى 
قام  من  هو  قب�سته  يف  وقع  باأنه 
بتلك املهمة بعدما علمه تقنيات 
القر�سنة واإ�ستغل ح�سابه يف تلك 
العمليات ،وهي الت�رشيحات التي 
مطالبته  مع  دفاعه  عليها  اأكد 
باإفادته باأق�سى ظروف التخفيف 

الذي هو على  راأفة حلال املتهم 
م�سارف افتتاح دورة الت�سجيالت 
له  ال�سماح  اأجل  من  اجلامعية 
نال  كونه  باجلامعة  بااللتحاق 
تفوق،  بدرجة  البكالوريا  �سهادة 
العام ويف  له ممثل احلق  ليطالب 
عقوبة  توقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عامني 
بقيمة 20 األف دج ، قبل اأن تقرر 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

جلل�سات الحقة .
ل/منرية

االإخوة  جامعة  موؤخرا  و�سعت 
اخلدمة  حيز   1 ق�سنطينة  منتوري 
خدمة  بولوج  لل�سماح  لـ«بوابة« 
الفاعلة  اجلهات  جلميع  االنرتنت 
ذات  م�سوؤويل  لدى  علم  ح�سبما 
م�سلحة  م�سوؤول  واأو�سح  املوؤ�س�سة 
مت  باأنه  بلبكري  عادل  »الواب« 
يف  تندرج  التي  العملية  هذه  بر�سم 
اإطار ا�سرتاتيجية تنمية الرقمنة يف 
جمال التكوين والبحث العلمي و�سع 
م�ستوى  على  وذلك  »ويفي«  �سبكة 
ي�سمح  ما  اجلامعة  اأق�سام  جميع 
بولوج  والطلبة  املوظفني  جلميع 
وت�سفح االنرتنت على غرار ت�سفح 
وحتميل  االلكرتوين  والربيد  املوقع 

امللفات.
ال�سبكة  ولوج  اأن  اإىل  اأ�سار  وبعدما 
ذات  اأ�ساف  ب�سيطة«  بطريقة  يتم 
اأول طلب على �سبكة  باأن  امل�سوؤول 
»الواب« يعيد ويوجه امل�ستخدم اإىل 
بنف�سه  بالتعريف  له  ت�سمح  �سفحة 
التي  املرور  وكلمة  ا�سمه  بف�سل 
ذات  ويف  و�رشية  �سخ�سية  تبقى 
اجلديد  باأن  بلبكري  اأو�سح  ال�سياق 
امل�سجل يف جامعة االإخوة منتوري 
ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  ق�سنطينة1 
بالقيام باإجراءات الت�سجيل حلاملي 
املعدة  االأر�سية  اجلدد  البكالوريا 
العايل  التعليم  وزارة  طرف  من 

والبحث العلمي واإيداع طلبات 

يف  للت�سجيل  والرت�سح  االلتحاق 
املا�سرت والدكتوراه لل�سنة اجلامعية 
اإىل توفري  2017-2018  وباالإ�سافة 
هذه  فاإن  كبري  وقت  واقت�ساد 
من  اجلديدة  االآلية  االإجراءات 
امللف  بـّ«تخفيف  ال�سماح  �ساأنه 
البكالوريا  حاملي  يقدمه  الذي 
الت�سجيالت  فرتة  خالل  اجلدد 
النهائية« كما اأكده ذات امل�سدر من 
اجلامعة  عميد  نائب  اأو�سح  جهته 
املالك  عبد  بالبيداغوجية  املكلف 
عن  يقل  ال  ما  باأنه  خزندار  با�ص 
�سهادة  حاملي  من  طالب   6855
ا�ستقبالهم  �سيتم  اجلدد  البكالوريا 
االإخوة منتوري ق�سنطينة1  بجامعة 

اجلامعي  الدخول  بر�سم  وذلك 
اأكرب عدد مت  اأن  املقبل م�سريا اإىل 
العلوم  من  كل  كليات  نحو  توجيهه 
والطبيعة  والعلوم  والتكنولوجيا 
العربية  واللعة  واحلقوق  واحلياة 
اأي�سا  خزندار  با�ص  واأ�سار  واآدابها 
ال�سنة  هذه  بداية  �سيتم  اأنه  اإىل 
جديدة  مهنية  لي�سان�ص  اجلامعية 
واال�ستجابة  تدعيم  اأجل  من  وذلك 
االجتماعي- القطاع  حلاجيات 
الهند�سة  من  كل  وتعد  االقت�سادي 
واالأعمال  وال�سيانة  ال�سناعية 
الطاقة  وعمليات  الكهربائية 
التخ�س�سات  �سمن  من  الكهربائية 

اجلديدة املقرتحة. 

�سيتم اإ�ستالم عيادة طبية متعددة 
اخلدمات على م�ستوى بلدية بابا 
التوليد  م�ست�سفى  وكذا  ح�سن 
غ�سون  يف  بالعا�سمة   بالدويرة 
اليوم  اأكده  ح�سبما   ،2017 نهاية 
ال�سكان  و  ال�سحة  مدير  االحد 
مرياوي  حممد  اجلزائر  لوالية 
يف  �سيتم  انه  مرياوي  واأو�سح 
املقبل  نوفمرب  �سهر  خالل 
طبية  عيادة  م�رشوع  ا�ستالم 
بابا  ببلدية  اخلدمات  متعددة 
ح�سن فيما �سي�سلم �سهر دي�سمرب 
التوليد  م�ست�سفى  م�رشوع 
و�ست�ساهم   ، بالدويرة  واالأمومة 
فك  يف  ال�سحية  الهياكل  هذه 
اخلناق على املوؤ�س�سات ال�سحية 
اجلهة  �ستغطي  كما  بالعا�سمة 

الغربية.
واأو�سح امل�سدر اأن عدد العيادات 
التي  اخلدمات  املتعددة  الطبية 
والية  م�ستوى  ا�ستالمها على  مت 
-2016 فرتة  خالل  اجلزائر  

2017 بلغت 10 هياكل �سحية من 
نوعية  توفري خدمة �سحية  اأجل 
عرب  باملواطنني  اأح�سن  وتكفل 
تلك  خا�سة  املقاطعات  خمتلف 

التي 
نحوها  ترحيل  عمليات  عرفت 
االأ�سغال  تقدم  ن�سبة  اأن  واأفاد 
الدويرة  م�سفى  م�ستوى  على 
والطفل  باالأمومة  اخلا�ص 
ل150  يت�سع  و  باملئة   95 بلغت 
النهائية  املرحلة  يف  وهو  �رشير 
التفا�سيل  بع�ص  فقط  وبقيت 
ليدخل حيز اخلدمة نهاية ال�سنة 
ال�ساأن  ذات  ويف    2017 اجلارية 
العيادات  اإن�ساء  اأن  اىل  اأ�سار 
واالأمومة  بالتوليد  اخلا�سة 
ال�سغط  »تخفيف  بهدف  هو 
اجلامعية  امل�ست�سفيات  على 
العا�سمة  باجلزائر  باملتواجدة 
الن�ساء احلوامل  التي  ت�ستقبل  و 
واليات  خمتلف  من  القادمني 

امل�ست�سفيات  اأن  اأبرز  الوطن«و 
باجلزائر  املتواجدة  اجلامعية 
اأ�سبحت  و   »ت�سبعت  العا�سمة 
احلوامل  للن�ساء  وطنية  وجهة 
واليات  خمتلف  من  والقادمني 
واليات  من  خا�سة  الوطن« 
بومردا�ص و تيزي وزو و البليدة و 
تيبازة و البويرة  ومن جهة اأخرى 
اأ�ساف امل�سول ان م�رشوع اإجناز 
و  باالأم  والتكفل  التوليد  مركب 
اأح�سن بطاقة  الطفل ببلدية بابا 
قد  �رشيرا   80 تبلغ  ا�ستيعاب 
باملائة   65 اإجنازه  ن�سبة  و�سلت 
امل�رشوع  توقف  بعد  وذلك 
من  اإطالقه  اإعادة  ثم  ل�سنوات 
يف  و  ون�سف   �سنة  منذ  جديد 
م�رشوع  يتوا�سل  االإطار  ذات 
بطاقة   بزرالدة  م�سفى  اإجناز 
االأ�سغال  فيه  وبلغت  �رشير   120
على  عالوة  باملائة   70 ن�سبة 
الإجناز  باملعاملة  اآخر  م�رشوع 
القلب  جراحة  و  اأمرا�ص  مركز 
و�سلت  وقد  باملعاملة  لالأطفال 
باملائة،   65 ن�سبة  فيه  االأ�سغال 
ويعترب  امل�رشوع ح�سبه هاما يف 

اإقليم الوالية  .
ذات  ح�سب  املنتظر  ومن 
امل�ساريع  هذه  تد�سني  امل�سدر 
م�ستوى  على  اإجنازها  اجلاري 
االإدارية  املقاطعات  من  العديد 
يف  العا�سمة  اجلزائر  بوالية 
غ�سون نهاية 2018 وبداية 2019  
اخلدمات  بتوفري  يتعلق  وفيما 
بالعالج  اخلا�سة  ال�سحية 
 3 تكفل  املتحدث  اأكد  املنزيل  
بالعا�سمة  اإ�ست�سفائية  موؤ�س�سات 
طرارية  بئر  م�ست�سفى  وهي 
و  الرويبة  م�ست�سفى  و  باالأبيار 
التكفل  .ويتم  زرالدة   م�ست�سفى 
م�ستوى  على  املنزيل  بالعالج 
اجلوارية  لل�سحة  موؤ�س�سات   10
بلديات  خمتلف  على  موزعة 

العا�سمة --يربز املتحدث --.

�أجلت �أم�ش  حمكمة �حلر��ش لتاريخ 17 �سبتمرب بناء� على طلب �لدفاع �لنظر يف �أحد  �أخطر مفات 
�لف�ساد و نهب �ملال �لعام و�لتي  تورط بها 12 متهما على ر�أ�سهم منتخب �سابق  ببلدية برج �لكيفان و 
5 �أ�سقاء من �أ�سحاب �مل�ستثمرة �لفالحية » �أبيال« �لكائن مقرها بربج �لكيفان �سرق �لعا�سمة ،حول 

تورطهم باالحتيال و �لن�سب على 11 �سخ�سا فيما يخ�ش بيعهم قطع �أٍر�سية يف نف�ش �مل�ستثمرة .

يف �إطار �مل�ستثمرة �لفالحية » �أبيال«

كان يبتز �ل�سحايا لطلب مبالغ مالية منهم

جامعة �الإخوة منتوري لق�سنطينة

ل/منرية   

 منتخب �سابق يف بلدية برج �لكيفان على ر�أ�س
 ع�سابة ن�سب �أوقعت ب على 11 �سخ�سا 

 �لإفر�ج عن  متفوق بالبكالوريا حاول �إ�ستغالل قا�سر 
يف عمليات قر�سنة مو�قع

�إطالق »بو�بة« لولوج �لنرتنت  

�لعا�سمة

��ستالم عيادة طبية و م�ست�سفى 
للتوليد و�لأمومة بالدويرة
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�جللفة 

12 �سيارة �إ�سعاف حتت ت�سرف عدد 
من �ملوؤ�س�سات �ل�سحية 

مت موؤخرا باجللفة و�سع 12 �سيارة 
من  عدد  ت�رشف  حتت  اإ�سعاف 
مبختلف  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
تعزيز  اإطار  يف  الوالية  بلديات 
ح�سب  وترقيتها  ال�سحية  اخلدمة 
م�سالح  من  االأحد  اأم�ص  علم  ما 
الوالية وجاء هذا القرار الذي اأمر 
قنفاف،  حمانة  الوالية،  وايل  به 
التي  امليدانية  الزيارات  اإثر  على 
املراكز  ملختلف  موؤخرا  بها  قام 
وقف  اأين  بالوالية  االإ�ست�سفائية 
على عدة نقائ�ص من بينها العجز 

الكبري يف �سيارات االإ�سعاف.
لهذا  �رشيعة  حلول  اإيجاد  بغية  و 
امل�سكل و رفع العناء عن املر�سى 
لقطاع  االإن�ساين  الدور  وتفعيل 
امل�سدر-  ذات  ي�سيف   - ال�سحة 

 -- اإ�سعاف  �سيارات  و�سع  مت 
املحلية  للجماعات  تابعة  كانت 
املوؤ�س�سات  ت�رشف  حتت   --
الوالية  بلديات  مبختلف  ال�سحية 
عني  اجللفة   « بـ  االأمر  ويتعلق 
و�سارة وحا�سي بحبح ودار ال�سيوخ 
باالإ�سافة  واملليليحة  واخلمي�ص 
لدلدول و�سيدي بايزيد واأم العظام 
وكذا البريين وفي�ص البطمة وعني 
اإطار  يعول م�ستقبال يف  اأفقه«كما 
بالوالية  ال�سحة  بقطاع  النهو�ص 
يف  تعميم  »فاعلية«  اأكرث  وجعله 
عملية  املمكنة  القريبة  االآجال 
االإ�سعاف  �سيارات  من  االإ�ستفادة 
ال�سحية  املراكز  لفائدة  املجهزة 
وفقا  النائية  بالبلديات  الكائنة 

لذات امل�سالح.
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»اإ�سرائيل« واغتيال الو�سيط الدويل برنادوت

�إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  وتناول 
�ليهودية  �لع�سابات  يد  على  مقتله 
ومو�فقة  �مل�سلحة  �لإرهابية 
ومدى  عليها،  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة 
بني  ما  �لعالقات  على  مقتله  تاأثري 
�مل�ستويني  على  و�إ�رس�ئيل  �ل�سويد 

�ل�سعبي و�لر�سمي.
�مللك  �أخ  �بن  هو  برنادوت  و�لأمري 
جمعية  وتر�أ�س  �لثاين،  �أو�سكار 
وجنح  �ل�سويد،  يف  �لأحمر  �ل�سليب 
يف �إنقاذ ع�رس�ت �لآلف من �ليهود 
�أحبه  لذلك  �لنازية.  �ملعتقالت  من 
لت�سكيل  دفعهم  مما  جد�ً،  �ليهود 
لختياره  �لأمم  يف  �سغط  جمموعة 
ملهمة �لو�سيط �لدويل يف فل�سطني 
فان  باول  �لآخر  �ملر�سح  من  بدلً 
لهم  �سينحاز  باأنه  و�عتقدو�  زيالند 
بحق  يرتكبونه  ما  كل  لهم  ويربر 
عن�رسية  من  �لفل�سطيني  �ل�سعب 
�سد  وجر�ئم  ��ستيطاين  و��ستعمار 

�ل�سالم.
من  �لفل�سطيني  �ل�سعب  نا�سل 
من  و�لتخل�س  �ل�ستقالل  �أجل 
�ل�ستعمار �لربيطاين ووقف �لهجرة 
�مل�ستقلة  �لدولة  و�إقامة  �ليهودية 
فل�سطني  كل  يف  مو�طنيها  لكل 

�لتاريخية.

تخبط �سهيوين

�ملتحدة  �لأمم  �أقرت  وعندما 
 /181/ �لقر�ر  يف  فل�سطني  تق�سيم 
�لقياد�ت  بع�س  عليه  و�فقت 
وكانت  �أكرثيتهم،  ورف�سته  �ليهودية 
على  ومرحلياً  نظرياً  مو�فقتهم 
كل  يف  �ليهود  دولة  �إقامة  طريق 
فل�سطني و�رسق �لأردن �أو من �لنيل 
من حتقيق  �إذ� متكنو�  �لفر�ت،  �إىل 
�ملتحدة  �لوليات  طريق  عن  ذلك 
من  و�أتباعهم  �لغربية  �لدول  وبقية 

�لأمر�ء و�مللوك �لعرب.
�إذ�ً ملاذ� قتل �ليهود �لو�سيط �لدويل 
برنادوت رغم �ختيارهم له كو�سيط 

دويل لإيجاد حل لق�سية فل�سطني؟
 142 �ل�سفحة  يف  �ملوؤلف  يورد 
»�إىل  برنادوت  كتاب  من  �قتبا�ساً 
يف  »تعرفت  فيه:  قال  �لقد�س« 
مع�سكر�ت  من  �لكثري  على  حياتي 
م�سهد�ً  �أبد�ً  �أر  مل  لكني  �لالجئني، 
�أفظع مما �ساهدته هنا يف ر�م �هلل« 
ديارهم  �إىل  �لالجئني  بعودة  وطالب 
وممتلكاتهم  �أر�سهم  و��ستعادة 
و�لأ�رس�ر  �خل�سائر  عن  وتعوي�سهم 

�لتي حلقت بهم.
وورد يف �لكتاب �ل�سويدي يف �ل�سفحة 
�لإ�رس�ئيلي  �ملوؤرخ  ذكره  ما   111
�ليهودية  �لع�سابات  باأن  بابيه  �إيالن 
�لإرهابية �مل�سلّحة قد دمرت حو�يل 
قبل  فل�سطينية  ومدينة  قرية   )200(

�إعالن تاأ�سي�س �إ�رس�ئيل.
بعودة  برنادوت  مطالبة  و�أدت 
�لنقب  و�سم  ديارهم،  �إىل  �لالجئني 
�إىل �لدولة �لفل�سطينية ووقف �ليهود 

ت�سيكو�سلوفاكيا  من  �ل�سالح  تهريب 
و�لكر�هية  �حلقد  من  حملة  �إىل 
�أدت  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  قادتها 

�إىل مقتله.
�ل�سويدي  �لأمري  بد�أت ق�سة  فكيف 
فل�سطني  ق�سية  مع  برنادوت 
�سترين  ع�سابة  يد  على  و�غتياله 
رئي�س  يقودها  كان  �لتي  �لإرهابية، 
��سحق  �لأ�سبق  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء 

�سامري؟

ت�ساعد املجازر اجلماعية

على �أثر ت�ساعد �ملجازر �جلماعية 
�ليهودية  �لع�سابات  بها  قامت  �لتي 
 74 وبلغت  �مل�سلحة  �لإرهابية 
جمزرة  غر�ر  على  جماعية  جمزرة 
�لكيان  تاأ�سي�س  قبل  يا�سني  دير 
�لعامة  �جلمعية  قررت  �ل�سهيوين، 
و�سيطاً  تعنِيّ  �أن  �ملتحدة  لالأمم 
و�إحالل  �لتق�سيم  قر�ر  لتنفيذ  دولياً 
�ل�سالم يف فل�سطني و�تخذت �لقر�ر 
رقم 186 بتاريخ 14 �أيار 1948 وجاء 

فيه:
»�إن �جلمعية �لعامة... تخِوّل و�سيطاً 
فل�سطني،  يف  �ملتحدة  لالأمم  تابعاً 
�لعامة  �جلمعية  من  جلنة  تختاره 
وفرن�سا  �ل�سني  ممثلي  من  موؤلفة 
�ل�سوفييتية  �جلمهوريات  و�حتاد 
و�لوليات  �ملتحدة  و�ململكة 
للقيام  �سلطة  �لأمريكية  �ملتحدة 

باملهمات �لتالية:
�حلميدة  م�ساعيه  ��ستعمال  ـ   1
و�لطائفية  �ملحلية  �ل�سلطات  لدى 
ت�سجيع   ... �سبيل:  يف  فل�سطني  يف 
م�ستقبل  يف  �سلمي  تعديل  �إيجاد 

و�سع فل�سطني«.
وطلبت �لأمم �ملتحدة من �لو�سيط 
�سهرية عن  تقارير  يرفع  �أن  �لدويل 
�لأمن  جمل�س  �إىل  مهمته  تقدم 
�لدويل و�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
لرفعها �إىل �أع�ساء �جلمعية �لعامة.

�لأمم  عينتها  �لتي  �للجنة  �ختارت 
�خلم�س  �لدول  من ممثلي  �ملتحدة 
�لع�سوية يف جمل�س  �لكربى، د�ئمي 
 1948/5/20 يف  �لدويل  �لأمن 
برنادوت،  فولك  �لكونت  �ل�سويدي 
يف  دور�ً  لعب  �سويدي  �سابط  وهو 
�ل�سطهاد  من  �ليهود  �آلف  �إنقاذ 

�لنازي.

القوات ال�سهيونية و 
احل�سول على الأ�سلحة

�لهدنة  يحقق  �أن  ��ستطاع  وقد 
�لتي   1948/6/11 يف  �لأوىل 
على  �ل�سهيونية  �لقو�ت  �ساعدت 
�لأ�سلحة  من  هائلة  كميات  ��ستري�د 
ت�سكو�سلوفاكيا  من  �حلربي  و�لعتاد 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، و�لتي 
�ملر�حل  يف  مبا�رس�ً  تاأثري�ً  �أثرت 
 1948 عام  حرب  على  �لالحقة 

ل�سالح �لقو�ت �ل�سهيونية.
�جلانبني  لدى  م�ساعيه  يف  وجنح 
بعقد  و�لإ�رس�ئيلي  ـ  �لعربي 

يف  رودو�س  جزيرة  يف  مفاو�سات 
نهاية عام 1948.

لالأمم  �لأوىل  مقرتحاته  قدم 
فل�سطني  يف  �لو�سع  حول  �ملتحدة 
يف 1948/6/27 لتطبيق قر�ر �لأمم 
�لنقطة  ون�ست   181 رقم  �ملتحدة 
�لالجئني  حق  على  منها  �لتا�سعة 
وطنهم  �إىل  �لعودة  يف  �لفل�سطينيني 
ما  وت�سمنت  ممتلكاتهم  و��سرتجاع 

يلي:
»ل�سكان فل�سطني �إذ� غادروها ب�سبب 
�لظروف �ملرتتبة على �لنز�ع �لقائم 
�حلق يف �لعودة �إىل بالدهم دون قيد 

و��سرتجاع ممتلكاتهم«.

مقرتحات برنادوت

حدود  حول  مقرتحاته  وت�سمنت 
�لدولة �لفل�سطينية و�لدولة �ليهودية 

ما يلي:
1ـ �سم منطقة �لنقب باأكملها �أو جزء 

منها �إىل �أر��سي �لدولة �لعربية.
�لغربي  �جلليل  منطقة  �سم  ـ   2
�أر��سي  �إىل  منها  جزء  �أو  باأكملها 

�لدولة �ليهودية.
مدينة  و�سع  يف  �لنظر  �إعادة  ـ   3

يافا.
4 ـ �سم مدينة �لقد�س �إىل �لأر��سي 

�لعربية، �أي �إىل �لدولة �لفل�سطينية
�ل�سهيونية  �حلركة  زعماء  رف�س 
�لكونت  �لدويل  �لو�سيط  مقرتحات 
برنادوت لأنها تعطي مدينة �لقد�س 
�لعربية  للدولة  �لنقب  ومنطقة 
�إن�ساء  على  وتن�س  �لفل�سطينية، 
ميناء حر يف حيفا ومطار جوي حر 
مبطار  حالياً  )و�ملعروف  �للد  يف 
بني  �حتاد  �إقامة  و�قرتح  �أبيب(،  تل 

فل�سطني و�رسق �لأردن.
رف�س �لأمني �لعام للجامعة �لعربية 
و�أ�رس  �أي�ساً،  برنادوت  مقرتحات 

على عروبة فل�سطني.
وباملقابل �أعلنت بريطانيا و�لوليات 
تاأييدها  �لأمريكية  �ملتحدة 
عار�سها  حني  يف  للمقرتحات 

�لحتاد �ل�سوفييتي.
معّدله  �سيغة  برنادوت  �أعّد 
من  تلقاه  ما  �سوء  على  ملقرتحاته 
من  لحظه  وما  ومالحظات،  ردود 
زيارته  عند  وم�ساهد�ت  �نطباعات 
معّدلة  �سيغة  و�أجنز  لفل�سطني، 
»م�رسوع  با�سم  عرفت  ملقرتحاته 
�إىل  برنادوت« بعث بها قبل �غتياله 

�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة.
باأن  علمو�  عندما  �ل�سهاينة  غ�سب 
�إىل  �لنقب  ب�سم  �أو�سى  برنادوت 
مدينة  وتدويل  �لفل�سطينية  �لدولة 
�جلديدة،  مقرتحاته  يف  �لقد�س 
على  �حتوت  �أنها  من  �لرغم  على 
�لدولة  �إىل  �لغربي  �جلليل  �سم 
�لنقب  �سم  �أن  و�عتربو�  �ليهودية. 
ن�س  بينما  �لفل�سطينية،  �لدولة  �إىل 
للدولة  �إعطائها  �لتق�سيم على  قر�ر 
�سميم  يف  طعنة  يعني  �ليهودية 
يعني  لأنه  �ل�سهيونية،  �لأهد�ف 
عدم متكنهم من تهجري �أعد�د كبرية 

�لكيان  �إىل  �ليهود  �مل�ستعمرين  من 
�ل�سهيوين.

فعل  برنادوت  �لكونت  �أن  وزعمو� 
عميل  وهو  لربيطانيا  خدمة  ذلك 
لها و�سنو� حرباً �إعالمية عليه، ومن 
�ملعروف �أن بريطانيا �ساحبة وعد 
بلفور غري �ل�رسعي ونظام �لنتد�ب 
�لربيطاين على فل�سطني �ل�ستعماري 

�لذي مّهد �إىل �إقامة �إ�رس�ئيل.

ق�سة التقرير

�أر�سل �لكونت برنادوت م�رسوعه �إىل 
لالأمم  �لعامة  للجمعية  �لعام  �لأمني 
�سبتمرب   16 يف  وو�سل  �ملتحدة، 
�إىل  طريقه  يف  بريوت  مطار   1948
توجه  �سبتمرب   17 ويف  فل�سطني، 
مطار  �إىل  بريوت  من  بالطائرة 
و�سلت  �إن  وما  �لقد�س،  يف  قلندية 
تلقى  حتى  �لقد�س  �أجو�ء  �لطائرة 
�إ�سارة  بالطائرة  �سلكي  �لال  عامل 
برنادوت  للكونت  �سلمها  �سلكية  ل 
حيفا  يف  مكتبه  من  �إليه  و�سلت 
حتذره من �لهبوط يف مطار �لقد�س، 
حماولة  �أن  معلومات  لديهم  حيث 
�ستتم حلرق طائرته ومهاجمته لدى 
مكان  تغيري  منه  وطلب  هبوطها. 
�لهبوط لكنه مل يقبل بن�سيحة مكتبه 

وهبط يف مطار �لقد�س
�لقد�س  مطار  من  برنادوت  توجه 
�لعربي مطار قلنديا �إىل مدينة ر�م 
�هلل، و�جتمع هناك مع قائد �لقو�ت 
�أمر  �لذي  �لربيطاين ل�س،  �لأردنية 
لربنادوت  م�سفحة  حر��سة  بتاأمني 

�إىل �لقد�س.
و�سل برنادوت �إىل �لقد�س بحر��سة 
�أردنية، وعندما و�سل �لقطاع �ملحتل 
من �لقد�س �لعربية عادت �حلر��سة 
�لأردنية وت�سلمت حر��سته جمموعة 
�لت�سال  �سابط  ور�فقه  �إ�رس�ئيلية 

�لإ�رس�ئيلي �لكابنت هيلمان.
�لكلية  �إىل  ر�أ�ساً  برنادوت  توجه 
�حتلتها  �لتي  �لقد�س  يف  �لعربية 
�لهدنة،  فرتة  خالل  »�إ�رس�ئيل« 
مغادرتها  �لإ�رس�ئيليني  من  وطلب 

وقدم لهم �حتجاجاً على �حتاللها.

خمطط الغتيال

وهي  برنادوت  �لكونت  قافلة  كانت 
�لتي  �لغربية  �لقد�س  يف  ت�سري 
�حتلتها »�إ�رس�ئيل« موؤلفة من ثالث 
مقدمتها  على  وحتمل  �سيار�ت، 
�لكابنت  وكان  �ملتحدة.  �لأمم  علم 
يف  يجل�س  هيلمان  �لإ�رس�ئيلي 
�ل�سيارة �لأوىل وبرنادوت يف �ل�سيارة 
�لكولونيل  بجانبه  وجل�س  �لثالثة، 
�ملر�قبني  رئي�س  �سريو،  �لفرن�سي 

�لدوليني يف �لقد�س.
نقطتني  عن  �لقافلة  مرت 
�إ�رس�ئيليتني للتفتي�س د�خل �لقد�س 
لأن  تتوقف،  ومل  �ملحتلة  �لغربية 
�لإ�رس�ئيلي  �لرتباط  �سابط 
هيلمان كان يطل بر�أ�سه من �ل�سيارة 
�لإ�رس�ئيلي  �حلر�س  ليتعرف  �لأوىل 

عليه، ومرت �لقافلة بدون توقف �أو 
تفتي�س.

يف  ت�سري  �لقافلة  كانت  وعندما 
طريقها فوجئ �ملوكب ب�سيارة جيب 

�إ�رس�ئيلية تقف يف عر�س �لطريق.
حتدث �سابط �لرتباط �لإ�رس�ئيلي 
�سيارة  بجو�ر  �سخ�سني  مع  هيلمان 
قافلة  باأنها  و�أخربهما  �جليب 
تقدم  برنادوت.  �لدويل  �لو�سيط 
هويات  وطلبا  �آخر�ن  �سخ�سان 
عرفا  وعندما  �لقافلة،  يف  �لركاب 
�أطلقا  برنادوت  �لكونت  �سخ�سية 
يف  ر�سا�ساتهم  من  �لر�سا�س  عليه 
و�أ�سيب  �لفور،  على  فمات  �سدره 
بجر�ح  �سريو  �لفرن�سي  �لكولونيل 

خطرية تويف على �أثرها.
�لدوليني  �ملر�قبني  قائد  حاول 
�أحد  على  �لقب�س  بيغلي  �لكولونيل 
و�أ�سيب  عليه  �لنار  فاأطلقو�  �لقتلة 
�نتهت  وهكذ�  بالغة.  بجر�ح 

مقرتحات برنادوت مبقتله.

دور ع�سابة �سترين

من  هم  �لقتلة  �أن  بعد  فيما  ثبت 
ير�أ�سها  كان  �لتي  �سترين  ع�سابة 
رئي�س  �سامري،  ��سحق  �ل�سفاح 
�لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي فيما بعد، وهم:

ـ يهو�سع  ـ ناتان فريدمان يلني. 2   1
زيتلر. 3 ـ �إ�رس�ئيل �سهيب 4 ـ ��سحق 
ـ   6 جو�سوكوهني.  ـ   5 عايزرنت�سكي 

�ستيلي غولدفوت.
�أمل وغ�سب و��ستنكار  �سادت موجة 
�لأع�ساء  �لدول  �أو�ساط  يف  �سديد 
جمل�س  و�أع�ساء  �ملتحدة  �لأمم  يف 
�ل�سهاينة  ولكن  �لدويل،  �لأمن 
و�لت�سليل  �لتمويه  يف  كعادتهم 
�أن  �أعلن د�فيد بن غوريون  و�لكذب 
بها  قامت  �لتي  �لإجر�مية  �لعملية 
و�خلارجة  �ملتمردة  �سترين  ع�سابة 
باغتيال  �لإ�رس�ئيلية  �لقيادة  عن 
�لأمل  �أ�سد  »لقت  برنادوت  �لكونت 
و�أنها  �حلكومة  لدى  و�ل�ستنكار 

�ستعاقب �لقتلة«.
�لقب�س  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  �ألقت 
منهم  يهودياً  خم�سني  حو�يل  على 
ناتان فريدمان يلني، قائد �ملجموعة 
�ملجرمة �لتي نفذت جرمية �غتيال 

�لو�سيط �لدويل.
�ملحكمة  �أن  غوريون  بن  و�أعلن 
�لقتلة  على  حكمت  �لإ�رس�ئيلية 
بال�سجن �ملوؤبد لأن عقوبة �لإعد�د 
غري و�ردة يف قانون »دولة �إ�رس�ئيل« 
و�سيق�سي هوؤلء �ملجرمون حياتهم 

بني ق�سبان �لزنازين.
�أم�سى �لإرهابيون �ليهود عدة �أ�سهر 
بن  حكومة  �أ�سدرت  ثم  �ل�سجن  يف 
غوريون عنهم قر�ر�ً بالعفو. وكافاأهم 
قائد  بانتخاب  �لإ�رس�ئيلي  �ل�سعب 
�ملجموعة �لإرهابية ناتان فريدمان 
كع�سو يف �لكني�ست يف �أول �نتخابات 

�إ�رس�ئيلية جرت عام 1949.
 18 يف  �لدويل  �لأمن  جمل�س  عقد 
�أثر  على  خا�سة  جل�سة   1948 �أيلول 
برنادوت  �لدويل  �لو�سيط  �غتيال 

و�أعرب عن �ل�سدمة �لعنيفة لغتياله 
و�تخذ �لقر�ر رقم 57 وجاء فيه:

�أ�سيب  وقد  �لأمن،  جمل�س  »�إن 
�لأمم  و�سيط  ملوت  عنيفة  ب�سدمة 
فولك  �لكونت  بفل�سطني  �ملتحدة 
برنادوت �لفاجع، نتيجة عمل جبان 
جمرمة  جماعة  �قرتفته  �أنه  يبدو 
من �لإرهابيني يف �لقد�س بينما كان 
مهمته  يوؤدي  �ملتحدة  �لأمم  ممثل 
�ملقد�سة،  �لأر�س  يف  لل�سالم  �سعياً 
�إبقاء  �لعام  �لأمني  �إىل  �لطلب  يقرر 
مدة  منك�ساً  �ملتحدة  �لأمم  علم 

ثالثة �أيام...«
يف  كعادتها  »�إ�رس�ئيل«  �متنعت 
�ل�ستخفاف بقر�ر�ت جمل�س �لأمن 
�لأمم  �إىل  تقرير  تقدمي  �لدويل عن 
�لتي  �لنكر�ء  �جلرمية  عن  �ملتحدة 
�رتكبها �لإرهابيون �ليهود، مما دفع 
مبجل�س �لأمن �تخاذ �لقر�ر رقم 59 
عرّب   1948 �لأول  ت�رسين   19 بتاريخ 
تقدمي  لعدم  �ملجل�س  قلق  عن  فيه 
�غتيال  عن  تقرير�ً  »�إ�رس�ئيل« 

برنادوت جاء فيه:
»�إن جمل�س �لأمن... 1ـ  يالحظ بقلق 
�أن حكومة �إ�رس�ئيل �ملوؤقتة مل تقدم 
�إىل جمل�س �لأمن  حتى �لآن تقرير�ً 
تقدم  بالوكالة حول  �لو�سيط  �إىل  �أو 
)�غتيال  �لغتيالني  عن  �لتحقيق 
و�سيط �لأمم �ملتحدة �لكونت فولك 
�لأمم  مر�قب  و�غتيال  برنادوت 

�ملتحدة �أندريه �سريو(.
2 ـ يطلب �إىل تلك �حلكومة �أن تقدم 
�لأمن  جمل�س  �إىل  قريب  وقت  يف 
من  �لتحقيق  �أحرزه  عما  تقرير�ً 
�لإجر�ء�ت  �إىل  فيه  وت�سري  تقدم 
�لتي �تخذت ب�ساأن �إهمال �ملوظفني 
�أو عن �لعنا�رس �لأخرى �ملوؤثرة يف 

�جلرمية
وهكذ� �نتهت جرمية �غتيال �لكونت 
�لأمم  و�سيط  برنادوت،  فولك 
�سريو  �أندريه  و�لكولونيل  �ملتحدة، 
على �أيدي ع�سابة �سترين �لإرهابية، 
ويف حماولة من �لقادة �ليهود �سطب 
ديارهم  �إىل  �لالجئني  عودة  حق 
و��ستعادة �أر�سهم وممتلكاتهم تنفيذ�ً 

للقر�رين 181 و194.
�لقوة  ت�ستخدم  �إ�رس�ئيل  تز�ل  ول 
�لأر��سي  وم�سادرة  و�لحتالل 
�لفل�سطينية وتهويدها وجلب قطعان 
�مل�ستعمرين �ليهود من جميع �أنحاء 
�لعظمى  �إ�رس�ئيل  لإقامة  �لعامل 

�لقت�سادية من �لنيل �إىل �لفر�ت.

مبنا�سبة الذكرى الثامنة وال�ستني لغتيال الكونت برنادوت اأ�سدر املوؤلف ال�سويدي يوران بورين كتابًا بعنوان »مقتل فولك برنادوت«، م�ستعينًا بوثائق جديدة 
اطلع عليها يف وزارة اخلارجية ال�سويدية. واألقى املوؤلف يف كتابه ال�سوء على مهمة الأمري ال�سويدي والو�سيط الدويل يف فل�سطني، الذي عينه جمل�س الأمن 

الدويل ودفع حياته ثمنًا حلق عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم. واأ�سار فيه اإىل عدم اهتمام اإ�سرائيل باجلرمية ومبعاقبة مرتكبيها واإىل تقاع�س احلكومة 
ال�سويدية جتاهها، وهذه هي ال�سورة النمطية التي ل تزال م�ستمرة حتى اليوم يف التعامل مع جرائم احلرب واجلرائم �سد الإن�سانية والغتيالت التي ينفذها 

اجلي�س الإ�سرائيلي وردود الفعل عليها..

د. غــازي ح�سيـن
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و�أو�ضح  �لغابات  حمافظة 
�لنباتات  حماية  م�ضلحة  رئي�س 
�ملحافظة  لذ�ت  و�حليو�نات 
بالنيابة علي زغرور باأن هذه �لرقعة 
�لأ�ضجار  من  هكتار�   78 تت�ضمن 
�لغابية تت�ضكل من �ل�ضنوبر �حللبي 
من  هكتار  و84,5  و�لكاليتو�س 
�أ�ضجار مغرو�ضة حديثا و54 هكتار 
�أخرى من �لأحر��س  وجنمت هذه 
حريقا   11 �ندلع  عن  �لأ�رض�ر 
من  كل  غابات  عرب  �إح�ضاوؤها  مت 
جبل �لوح�س )ق�ضنطينة( وحلد�دج 
هالل  وق�رض  بادي�س  �بن  ببلدية 
بذر�ع  وكذ�  مر�د  ديدو�س  ببلدية 
�لناقة ببلدية �خلروب ح�ضب ذ�ت 
�مل�ضدر مذكر� باأن 3 حر�ئق فقط 

�إىل �تالف 17  هكتار خالل  �أدت 
�أوت 2016 .

يف  �مل�ضالح  ذ�ت  �ضخرت  وقد 
�إطار مكافحة حر�ئق �لغابات 100 
عون منهم 37 عونا يف �لتدخالت 
�لأولية �لذين ي�ضهرون على مر�قبة 

�ملحلي  �لغابي  �لرت�ث  وحماية 
و��ضتناد�  �مل�ضوؤول  ذ�ت  ح�ضب 
لذ�ت �مل�ضدر فاإن �حلريق �لأكرث 
�ندلع  �لذي  ذلك  كان  خطورة 
منطقة  باأعايل  هالل  ق�رض  بغابة 
�أل�ضنة  �أتت  حيث  مر�د  ديدو�س 

�للهب على 84 هكتار من �لأ�ضجار 
�لغابية وذكر رئي�س ذ�ت �مل�ضلحة 
ت�ضجيل 20 حريقا  �أنه مت  بالنيابة 
�إىل  �أدت  للغابات بولية ق�ضنطينة 
منذ  وذلك  هكتار�   316 �تالف 

مطلع جو�ن �لأخري. 

اأتلفت األ�سنة اللهب 216,5 هكتارا من الغابات بق�سنطينة وذلك خالل �سهر اأغ�سط�س الأخري ح�سبما 
اأفاد به اليوم ال�سبت اأحد اإطارات 

ق�سنطينة

ق.م

األ�سنة النريان تتلف اأزيد من 200 هكتار من الغابات 

باتنة

باتنة

�سعيدة

حريق يتلف 18 هكتار من الغطاء النباتي بغابة الدولة 

ا�ستالم 3 فنادق جديدة "قبل نهاية ال�سنة اجلارية"     

ا�ستفادة 327 نزيال مب�ؤ�س�سة اإعادة الرتبية من تاأهيل حريف 

�جلمعة  �أم�س  �ضب  حريق  �أتى 
باتنة  بولية  بلزمة  �لدولة  بغابة 
على 18 هكتار من �لغطاء �لنباتي 
ح�ضبما �أكده �ليوم �ل�ضبت �ملكلف 
مديرية  لدى  و�لت�ضال  بالإعالم 
نكاع  زهري  �ملدنية  �حلماية 
مت  �أنه  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
وفريق  للتدخل  �آليات   9 جتنيد 
 41 باإجمايل  للرتالملتنقل  تابع 
�لولئي  �ملدير  يتقدمهم  عون 
�ندلع  �لذي  �حلريق  هذ�  لإطفاء 
و�أ�ضار  تغريبت  حوز  مبنطقة 
و�لت�ضال  بالعالم  �ملكلف 

�أن  �إىل  �ملدنية  �حلماية  مبديرية 
�لإطفاء د�مت 7 �ضاعات  "عملية 
�ل�رضيع  �لتدخل  ومكن  كاملة 

لأعو�ن �حلماية �ملدنية من 
�أطر�ف  �نت�ضار �ىل  �حليلولة دون 
هاته �لغابة �لكثيفة"وذكر نكاع باأن 
م�ضالح  �ضجلتها  �أخرى  "حر�ئق 
�حلماية �ملدنية خالل �ليوم �لأول 
من عيد �لأ�ضحى �أغلبها بالغابات 
�ملناطق  من  �لقريبة  �حل�رضية 
وو�دي  �ملعذر  من  بكل  �ل�ضكانية 
بالناحية  �ي�ضعلي  وكذ�  �ل�ضعبة 
�جلنوبية ملدينة باتنة".�أتى حريق 

�لدولة  بغابة  �جلمعة  �أم�س  �ضب 
بلزمة بولية باتنة على 18 هكتار 
�أكده  ح�ضبما  �لنباتي  �لغطاء  من 
بالإعالم  �ملكلف  �ل�ضبت  �ليوم 
�حلماية  مديرية  لدى  و�لت�ضال 
ذ�ت  و�أو�ضح  نكاع  زهري  �ملدنية 
�آليات   9 جتنيد  مت  �أنه  �مل�ضدر 
للتدخل وفريق تابع للرتالملتنقل 
باإجمايل 41 عون يتقدمهم �ملدير 
�لولئي لإطفاء هذ� �حلريق �لذي 
�ندلع مبنطقة حوز تغريبت و�أ�ضار 
و�لت�ضال  بالعالم  �ملكلف 
�أن  �إىل  �ملدنية  �حلماية  مبديرية 

�لإطفاء د�مت 7 �ضاعات  "عملية 
�ل�رضيع  �لتدخل  ومكن  كاملة 

لأعو�ن �حلماية �ملدنية من 
�أطر�ف  �نت�ضار �ىل  �حليلولة دون 
نكاع  �لكثيفة"وذكر  �لغابة  هاته 
�ضجلتها  �أخرى  "حر�ئق  باأن 
خالل  �ملدنية  �حلماية  م�ضالح 
�لأ�ضحى  عيد  من  �لأول  �ليوم 
�أغلبها بالغابات �حل�رضية �لقريبة 
من  بكل  �ل�ضكانية  �ملناطق  من 
وكذ�  �ل�ضعبة  وو�دي  �ملعذر 
�ي�ضعلي بالناحية �جلنوبية ملدينة 

باتنة".

 "2017 �لعام  نهاية  "قبل  �ضيتم 
فنادق   3 ��ضتالم  باتنة  بولية 
مدير  من  علم  ح�ضبما  جديدة 
�لتقليدية  و�ل�ضناعة  �ل�ضياحة 
لذ�ت  و��ضتناد�  دحماين.  ريا�س 
�لإجمالية  �لطاقة  فاإن  �مل�ضوؤول 
لهذه �ملر�فق �ل�ضياحية �لتي توجد 

خا�س  با�ضتثمار  باتنة  مبدينة  كلها 
�إىل 154 غرفة ب 308 �رضير  ت�ضل 
لـ110  يت�ضع  و�حد  فندق  منها 
غرف ب 220 �رضير. �أما �مل�ضاريع 
�ل�ضتثمارية �جلاري �جنازها حاليا 
عرب �لولية فتقدر بـ12 فندقا ب�ضعة 
 1476 يعادل  ما  �أي  غرفة   738

�رضير ح�ضبما �أ�ضافه ذ�ت �مل�ضدر 
وي�ضل عدد �لفنادق �لتي هي حاليا 
 11 �إىل  �لولية  �ل�ضتغالل عرب  قيد 
مبدينة   6 منها  فندقية  موؤ�ض�ضة 
 391 �ىل  ت�ضل  �إجمالية  ب�ضعة  باتنة 
�أ�ضار  ح�ضبما  �رضير   798 ب  غرفة 
�إليه دحماين وتتوقع م�ضالح مديرية 

�أن  �لتقليدية  و�ل�ضناعة  �ل�ضياحة 
�جلاري  �لفنادق  دخول  ي�ضاهم 
�جنازها حاليا عرب �لولية يف تدعيم 
�ملوؤ�ض�ضات �لفندقية �مل�ضتغلة وكذ� 
�ضد �لنق�س �مللحوظ �لذي ت�ضهده 

حاليا باتنة يف هذ� �مليد�ن.

مبوؤ�ض�ضة  نزيال   327 ��ضتفاد 
�إعادة �لرتبية ب�ضعيدة من تاأهيل 
وهذ�  حرفية  ن�ضاطات  عدة  يف 
�ل�ضنة  من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
�ملا�ضية �إىل غاية �لثالثي �لأول 
من �ضنة 2017 ح�ضبما علم لدى 
و  �لتقليدية  �ل�ضناعة  د�ر  مدير 
�لعملية  على  �مل�رضفة  �حلرف 
�لنزلء  هوؤلء  تاأهيل  مت  وقد 

مت  دورة   21 برجمة  خالل  من 
�إعادة �لرتبية  تنظيمها مبوؤ�ض�ضة 
يف  ين�ضطون  حيث  ب�ضعيدة 
�ل�ضناعة  تخ�ض�ضات  خمتلف 
�لتقليدية و �حلرف منها �ضناعة 
�حللويات و �خلياطة و �لتلحيم و 
�لنجارة و �لطالء كما  �خلبازة و 

�أو�ضح ميلود طاهر جبار.
جلنة  وقفت  �لإطار  هذ�  ويف 

تاأهيل م�ضكلة من �إطار�ت تابعني 
لد�ر �ل�ضناعة �لتقليدية و �حلرف 
ل�ضعيدة على قدر�ت �لأ�ضخا�س 
يف  حتكمهم  ومدى  �ملعنيني 
�لن�ضاط �حلريف �ملمار�س وتتوج 
�ضهاد�ت  باحل�ضول على  �لعملية 
�ل�ضناعة  د�ر  طرف  من  تاأهيل 

�لتقليدية و 
لأ�ضحابها  ت�ضمح  �حلرف 

بعد  �حلريف  ن�ضاطهم  مبمار�ضة 
�نق�ضاء مدة عقوبتهم. و تهدف 
هذه �لعملية �لتي تدخل يف �إطار 
�تفاقية مربمة بني وز�رتي �لعدل 
و �ل�ضياحة و �ل�ضناعات �لتقليدية 
�مل�ضاجني  �إدماج  �إعادة  �إىل 
تاأهيلهم يف  �جتماعيا من خالل 
�أ�ضري  كما  يتقنونها  �لتي  �حلرف 

�إليه.

�سوق اأهرا�س

�سوق اأهرا�س

ت�زيع 15 عقد امتياز لغر�س 
اأ�سجار الكرز ببلدية اأوالد اإدري�س

ت�زيع 15 عقد امتياز لغر�س 
اأ�سجار الكرز ببلدية اأوالد اإدري�س

تنظيم  �أهر��س  �ضوق  ولية  مبقر  مت 
حفللت�ضليم 15 عقد �متياز من �ضمن 
لفائدة  وذلك  مقبولة  �متياز  عقد   60

فالحني ين�ضطون يف
�أولد  ببلدية  �لكرز  �أ�ضجار  غر�س 
�قت�ضاد  ودعم  بعث  �إطار  يف  �إدري�س 
وقد  لوحظ  ما  ح�ضب  �لولية 
�لتي  �لعقود  هذه  ت�ضليم  على  �أ�رضف 
�أول  جزء  �ضمن  هكتار�   367 ت�ضمل 
ملحيطغر�س �لأ�ضجار �ملثمرة باأولد 
�إدري�س �ملرتبع على 1600 هكتار بعد 
لعملية��ضت�ضالح  موؤخر�  خ�ضوعها 
و��ضعة و�يل �لولية عبد �لغني فياليل 
بح�ضور رئي�س جمل�س رجال �لأعمال 
�جلز�ئري-�لأمريكياإ�ضماعيل �ضيخون 
بالإ�ضافة �إىل �ملدير �ملحلي للم�ضالح 
�لفالحةو  غرفة  رئي�س  و  �لفالحية 
رئي�س غرفة �ل�ضناعة و�لتجارة ل�ضوق 
باملنا�ضبة  �لولية  و�يل  ودعا  �أهر��س 
هذه  �لمتياز  عقود  من  �مل�ضتفيدين 
�إىل �رضورة�لتوجه �إىل �لوكالة �لوطنية 
من  لال�ضتفادة  �مل�ضغر  للقر�س 
قرو�س دون فو�ئد موؤكد� على�رضورة 
�لتقني  للجانب  ق�ضوى  �أهمية  �إعطاء 
وذلك  �ملثمرة  �لأ�ضجار  لغر�س 
بالتن�ضيق مع �ملعهد�لوطني لالأ�ضجار 

�ملثمرة ل�ضكيكدة.
ول�ضمان  �أنه  �مل�ضوؤول  ذ�ت  و�أكد 
غر�س  عملية  لإجناح  �رضوط  �أف�ضل 
�لن�ضاط  هو  و  باأولد�إدري�س  �لكرز 
خلق  يف  ي�ضهم  �أن  �ضاأنه  من  �لذي 
�لرثوة للرثوة وبعث �قت�ضاد �لوليةفاإن 
يف  �لتفكري  -ح�ضبه-  ي�ضتدعي  �لأمر 
�إمكانية �لت�ضدير وجعل �ضوق �أهر��س 

"قطبا وطنيا"
�لكرز  �إنتاج  جمال  يف  دوليا  ل  ومل 
�لأر��ضي يوم  و�ضت�رضع مديرية م�ضح 
وتر�ضيم  �لأحد يف عملية حتديد  غد 
يوم  ليكون  م�ضتثمر  �أر��ضيكل  حدود 

�نطالق  تاريخ  �ملقبل  نوفمرب  �أول 
رمزيكما  تاريخ  وهو  �لغر�س  عملية 
�ل�ضيد  �أ�ضار  كما  �إليه  �لإ�ضارة  متت 
�لرثوة  �إطار خلق  �أنه ويف  �إىل  فياليل 
�ضغلجديدة  منا�ضب  و��ضتحد�ث 
متت �ملبادرة ب�ضوق �أهر��س بربنامج 
لرتبية �لنحل ي�ضم 130 م�ضتثمر� منهم 
20 مهنيينم�ضيفا باأن �ت�ضالت جارية 
)م�ضتح�رض  �لنحلة"  "�ضم  لإنتاج 
يوؤثر على �جل�ضمباأكمله  حيوي معقد 
�لذي  �ملقاومة(  على  قدرته  ويزيد 
 7 �إىل  منه  �لو�حد  �لكيلوغر�م  ي�ضل 
مالييند.ج من جهته عرب رئي�س رجال 
�ل�ضيد  �جلز�ئري-�لأمريكي  �لأعمال 

�ضيخون عن �رتياحه
تزخر  �لتي  �أهر��س  ب�ضوق  بتو�جده 
�ضياحية وفالحية  وموؤهالت  بقدر�ت 
�لقدي�س  غر�ر�ضجرة  على  بامتياز 
�لأثريني  و�ملوقعني  �أوغ�ضتني  �ضانت 
�إىل  بالإ�ضافة  وخمي�ضة  ملادور 
�حلليب  �ضعبة  مثل  �ضعبها�لفالحية 

و�حلبوب و�لتني �ل�ضوكي و�لزيتون.
ق�ضري  ت�رضيح  يف  �ضيخون  و�أو�ضح 
�ملنتجات  باإمكان  �أن  لل�ضحافة 
�لأمريكية  �ل�ضوق  �جلز�ئرية�قتحام 
�ل�ضناعية  �ملنتجات  جمال  يف 
يقوم  �أن  �رضيطة  �لغذ�ئية 
�جلز�ئريون  �ملتعاملونالقت�ضاديون 
�أعلن  وبعدما  �ل�ضوق  هذه  با�ضتيعاب 
عن زيارة لوفد من �خلرب�ء �لأمريكيني 
يف جمال �لفالحية "فيغ�ضون �لثالثي 
�ضوق  �إىل   ""2017 �لعام  من  �لأول 
باأن  �ملتحدث  ذ�ت  �عترب  �أهر��س 

�ل�ضوق
�لأمريكية جد جذ�بة �ضو�ء من حيث 
يوؤكد  �أن  قبل  متطلباتها  �أو  حجمها 
�خلرب�ت  نقلوحتويل  �أهمية  على 

و�لتكنولوجيات �لأمريكية للجز�ئر.

تنظيم  �أهر��س  �ضوق  ولية  مبقر  مت 
حفللت�ضليم 15 عقد �متياز من �ضمن 
لفائدة  وذلك  مقبولة  �متياز  عقد   60

فالحني ين�ضطون يف
�أولد  ببلدية  �لكرز  �أ�ضجار  غر�س 
�قت�ضاد  ودعم  بعث  �إطار  يف  �إدري�س 
�أ�رضف  وقد  لوحظ  ما  �لولية ح�ضب 
ت�ضمل  �لتي  �لعقود  هذه  ت�ضليم  على 
ملحيط  �أول  جزء  �ضمن  هكتار�   367
باأولد  �ملثمرة  �لأ�ضجار  غر�س 
�إدري�س �ملرتبع على 1600 هكتار بعد 
��ضت�ضالح  لعملية  موؤخر�  خ�ضوعها 
و��ضعة و�يل �لولية عبد �لغني فياليل 
بح�ضور رئي�س جمل�س رجال �لأعمال 
�إ�ضماعيل  �جلز�ئري-�لأمريكي 
�ضيخون بالإ�ضافة �إىل �ملدير �ملحلي 
غرفة  رئي�س  و  �لفالحية  للم�ضالح 
�ل�ضناعة  غرفة  رئي�س  و  �لفالحة 
و�يل  ودعا  �أهر��س  ل�ضوق  و�لتجارة 
من  �مل�ضتفيدين  باملنا�ضبة  �لولية 
�رضورة  �إىل  هذه  �لمتياز  عقود 
للقر�س  �لوطنية  �لوكالة  �إىل  �لتوجه 
دون  قرو�س  من  لال�ضتفادة  �مل�ضغر 
�إعطاء  �رضورة  على  موؤكد�  فو�ئد 
لغر�س  �لتقني  للجانب  ق�ضوى  �أهمية 
بالتن�ضيق مع  وذلك  �ملثمرة  �لأ�ضجار 

�ملثمرة  لالأ�ضجار  �لوطني  �ملعهد 
ل�ضكيكدة.

ول�ضمان  �أنه  �مل�ضوؤول  ذ�ت  و�أكد 
غر�س  عملية  لإجناح  �رضوط  �أف�ضل 
�لن�ضاط  هو  و  �إدري�س  باأولد  �لكرز 
خلق  يف  ي�ضهم  �أن  �ضاأنه  من  �لذي 
�لرثوة للرثوة وبعث �قت�ضاد �لوليةفاإن 
يف  �لتفكري  -ح�ضبه-  ي�ضتدعي  �لأمر 
�إمكانية �لت�ضدير وجعل �ضوق �أهر��س 

"قطبا وطنيا"
�لكرز  �إنتاج  جمال  يف  دوليا  ل  ومل 
�لأر��ضي يوم  و�ضت�رضع مديرية م�ضح 
وتر�ضيم  �لأحد يف عملية حتديد  غد 
حدود �أر��ضي كل م�ضتثمر ليكون يوم 
�نطالق  تاريخ  �ملقبل  نوفمرب  �أول 
رمزيكما  تاريخ  وهو  �لغر�س  عملية 
متت �لإ�ضارة �إليه كما �أ�ضار فياليل �إىل 
�أنه ويف �إطار خلق �لرثوة و��ضتحد�ث 
�ملبادرة  متت  جديدة  �ضغل  منا�ضب 
�لنحل  لرتبية  بربنامج  �أهر��س  ب�ضوق 
مهنيني   20 منهم  م�ضتثمر�   130 ي�ضم 
لإنتاج  جارية  �ت�ضالت  باأن  م�ضيفا 
"�ضم �لنحلة" )م�ضتح�رض حيوي معقد 
يوؤثر على �جل�ضمباأكمله ويزيد قدرته 

على �ملقاومة(
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روؤى امل�ساركة كاأ�سلوب ل�سنع القرار يف م�ؤ�س�ساتنا العربية
امل�سكلة لي�ست يف النظام التعليمي وحده بل يف املنظومة الإدارية ب�سكل عام يف الدول النامية، حيث ت�سود فيها املركزية، وال�سلبية، واملح�سوبيات، وغريها من 

الأمرا�ض التي تعقد طريق الإ�سالح الإداري لالأنظمة.. فهل امل�ساركة كاأ�سلوب ل�سنع القرار يف موؤ�س�ساتنا العربية يعد مدخاًل هامًا للحل..بالتاأكيد نحن بحاجة 
للم�ساركة الفعلية من كافة اأفراد املنظمة واملجتمع ب�سناعة القرار.

تنوعها  على  القرارات  اأن  يخفى  ال 
تتفاوت درجة اأهميتها وخطورتها، فكل 
حتتاج  االإن�سان  عامل  يف  فيه  امل�سائل 
اأو  االأ�سياء  من  مواقفه  يحدد  قرار  اإىل 
اإدارة  من  بدًء  بها  مير  التي  االأحداث 
والوزارة  باملوؤ�س�سة  مروراً  االأ�رسة 
والدولة وال فرق اأن تكون هذه القرارات 
تتم بالفعل اأو برد الفعل اأو االمتناع عن 

الفعل.
ت�سيب  التي  تلك  اأخطرها  ولكن 
القرار  �سنع  الأ�سلوب  املعتاد  االأداء 
ب�سبب  واحلرية،  واخللل  باال�سطراب 
و�سيق  املفاجاأة  عنا�رس  ت�سافر 
وقلة  الداهم،  باخلطر  وال�سعور  الوقت 
بني  الثقة  وانعدام  املتاحة،  املعلومات 
ب�سانع  املحيطة  والدوائر  املوؤ�س�سات 
اتخاذ  اأمور جتعل عملية  وهذه  القرار، 

القرار املنا�سب �سبه م�ستحيلة.
اأثناء  فالقرارات الهامة واخلطرة تتخذ 
كانت  و�سواء  امللتهبة  االأزمات  اإدارة 
اأو  اإقليمية  خارجية،  اأو  داخلية  االأزمة 
دولية، �سيا�سية اأو ع�سكرية، املهم فيها 
لن�سوب نزاع  خطر واقعي وت�سديق تام 

اأو وقوع فتنة عظمى.
ت�سمح  ال  التي  االأزمات  هذه  مثل  ويف 
اإال باأوقات حمددة للتعامل مع ظروفها 
اإىل  احلاجة  فيها  تتزايد  و  املتغرية، 
من  عالية  درجة  و�سط  املوؤثر،  الفعل 
ال�سك حتيط بكل اخليارات املطروحة، 
احتمال  من  هائل  نف�سي  �سغط  وحتت 
برمتها،  العملية  وف�سل  املوقف  تدهور 
واخلطرة  امل�سريية  القرارات  تتخذ 

وحتدد املواقف بو�سوح وعالنية.
ونبوغه  القرار  �سانع  حنكة  وتنبع 

وبراعته عندما يقتطف االأمل من و�سط 
والياأ�س  العظيمة،  الف�سل  احتماالت 
هو  ظروف  هكذا  يف  والنجاح  الكامل، 
اأخرى  قرارات  �سناعة  اإىل  عبور  ورقة 

اأكرب واأخطر.
اإىل  التنظيمي  املناخ  مفهوم  ي�سير 
تفاعالتها  بكل  الداخلية  العمل  بيئة 
التنظيمي  املناخ  يلعب  اإذ  وخ�سائ�سها 
دوراً كبيراً يف ت�سكيل ال�سلوك الوظيفي 
فراد العاملين كما  خالقيات لدى االأ واالأ
على  يعمل  اجليد  التنظيمي  املناخ  اأن 
خلق جو عمل اإيجابي يو�سل اإىل تحقيق 
وزيادة  التنظيم  فـي  فراد  االأ ا�ستقرار 

حيث  من  العمل  يف  باأهميتهم  �سعورهم 
امل�ساركة فـي �سناعة القـرارات ور�سـم 
من  عالية  بدرجة  وال�سعور  ال�سيا�سات 

الثقة املتبادلة.
يجابية  االإ البيئة  ذات  التنظيمات  اإن 
والتي  العاملني  لالأفراد  وامل�سجعة 
تعمل على خلق املناخ التنظيمـي اجليـد 
الوالء  خلق  يف  ناجحة  تنظيمات  تعتبر 

التنظيمي لدى اأفرادها.
القرار يف  ل�سنع  كاأ�سلوب  امل�ساركة  اإن 
اال�ستراك  تعني  العربية   موؤ�س�ساتنا 
الفعلي والعقلي للفرد يف موقف جماعي 
يت�سجع من خالله الفـرد علـى امل�ساركة 

هداف اجلماعية  وامل�ساهمة لتحقيق االأ
وتنطوي  ولية،   املـ�سوؤ يف  ي�سترك  كما 
امل�ساركة وامل�ساهمة يف تحقيق اأهداف 
التنظيم على امل�ساركة العقلية والقائمـة 
جلعل  العلمية  �س�س  االأ ا�ستخدام  علـى 
عملية امل�ساركة ناجحة وفعالةاأكثر من 
مجـرد االعتمـاد علـى امل�ساركة الفعلية 

اأو امل�ساركة غير الفعالة.
القرار  �سناعة  يف  امل�ساركة  عملية  اإن 
زيادة  على  تعمل  العربية  موؤ�س�ساتنا  يف 
العمل  على  وحفزهم  فراد  االأ دافعية 
النفـ�سي  اجلو  اإيجاد  خالل  من  وذلك 
يف  ي�ساهم  والذي  البناء  واالجتماعي 

اإعطاء االأفراد العاملني الفر�سة اجليدة 
فكارهم  الأ العنـان  واإطـالق  للمـ�ساركة 
واإبداعاتهم التي ت�سب يف �سبيل تحقيق 
تنمية  على  والعمل  املرجوة،  هداف  االأ
وتحمل  العمل  يف  فراد  االأ مهارات 
مما  عالية  معنوية  بروح  ولية  امل�سوؤ
يـوؤدي يف النهاية اإىل رفع درجة والءهم 

التنظيمي.
الذين  فراد  االأ اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 
امل�ساركة  يف  الفر�سة  لـديهم  تتوافر 
ب�سناعة القرار يف بيئة عملهم يتميزون 

باأدائهم الوظيفي اجليد.
اإن م�ساركة العاملني مبوؤ�س�ساتنا العربية 
يتم�سكون  فراد  االأ جعل  يف  ي�ساهم 
خال�س  االإ العمل من خالل  باأخالقيات 
فـي العمل واحلر�س على اإتباع مختلف 
اللوائح والن�سو�س والت�سريعات الداخلية 
تحكم  �سوابط  تـ�سع  التي  للمنظمة 
للتعامل  التنظيم  داخل  فراد  االأ �سلوك 
دارة و اتجاه الـزمالء  باإيجابية اتجاه االإ

داخـل التنظيم .
يف  مطالبة  العربية  املوؤ�س�سة  قيادة  اإن 
خرين من اأجـل اإحـالل  التاأثر ب�سلوك االآل
هداف،  االأ تحقيق  يف  بينهم  التعاون 
يدعم  الذي  هو  الناجح  القائد  واعتبار  
فراد يف اأهمية التنظيم ويزرع  اعتقـاد االأ
اجلهد  من  املزيد  لبذل  الرغبة  فيهم 
تنظيمية  عالقـات  وبنـاء  بـداعي  االإ
النهاية  بهم يف  لي�سل  ي�سودها االحترام 
وحتقيق  القرار  ب�سناعة  امل�ساركة  اإىل 
التنظيمـي  والتطوير  التنظيمي  الوالء 

جـل ا�ستمرارية املنظمة. الأ
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جنايتنا على اأعيادنا ملى خاطر
اإىل  اأر�سلُت  ذات عيد قبل �سنوات؛ 
وكانت  تهنئة،  ر�سالة  �سهيد  زوجة 
حديثة عهد بفقد زوجها، وجرحها 
ما زال ندياً، كانت الر�سالة خجولة 
ومعتمة، و�سّمنتها اأبياتاً من ال�سعر 
الدم  ظل  يف  العيد  يف  الفرح  تنعى 
مهنئة  علّي  ردت  لكنها  واملاآل�سي، 
كل  رغم  بالعيد  �سنفرح  اإننا  وقائلة 
اهلل  �رسعه  اإمنا  العيد  الأن  �سيء، 
الجرتار  ولي�س  واالبتهاج  للفرح 

االأحزان فيه.
املوجزة  الر�سالة  تلك  علمتني 
متطلبات  اأن من  وهو  مهما،  در�ساً 
وطبيعته  فطرته  مع  املرء  ات�ساق 
يح�سن  اأن  عليها  اهلل  خلقه  التي 
جعل لكل مقام مقال يف حياته، واأال 
وامل�ساعر  االألوان  عنده  تتداخل 
رغم  العتمة  روؤية  على  ي�رّس  كاأن 
�سطوع ال�سم�س، اأو ي�ستمطر احلزن 
يف�سد  اأن  اأو  للفرح،  اإذا حل مو�سم 
عليها  باالإطالل  طارئة  �سعادة  كل 
االأ�سى واحل�رسة. ونحن  نوافذ  من 
يف حياتنا كثرياً ما نتكلف امل�ساعر 
اأنف�سنا  ون�ستهلك  وقتها،  غري  يف 
وقد  منها،  طائل  ال  جمامالت  يف 
لدينا  قناعات  عن  تعبرياً  تكون  ال 

حر�س  هي  ما  بقدر  بال�رسورة 
اأعني  يف  الر�سينة  �سورتنا  على 

االآلخرين.
املنا�سبات  هذه  من  واحد  والعيد 
ميزان  اأحياناً  فيها  يختّل  التي 
فهمه  الختالل  وفقاً  معه  التعامل 
�سار  اإذ  م�رسوعيته،  حكمة  ووعي 
يف اأح�سن اأحواله تقليداً ال بد منه 
اأحواله  اأ�سواأ  ويف  العام،  يف  مرتني 
حمطة حل�سور رتل من االلتزامات 
من  كثري  طاقة  تفوق  التي  املادية 
املرء  يُبقي  ال  منا�سبة  اأو  النا�س، 
فيها ماأ�ساة اإال ويتذكرها، اأو جرحاً 
اإال وينكاأه من جديد، لي�سّدر لنف�سه 
ت�سامناً  الفرح  عن  املمتنع  �سورة 

مع اأحوال املكلومني.
اهلل،  باأوامر  الت�سليم  معنى  فقهت 
ج�سدتها  التي  العرب  من  انطالقاً 
ق�سة اإبراهيم عليه ال�سالم مع ابنه 
بذبح  اهلل  افتداه  حني  اإ�سماعيل، 
اإبراهيم  من  كان  اأن  بعد  عظيم 

الطاعة والت�سليم
اأن  منذ  اأعيادنا  مالمح  �ساعت 
اأعباء فوق طاقتها، مادياً  حّملناها 
ونف�سيا، ومنذ اأن فاتنا اأن اهلل تعاىل 
ماآلمت،  ال  اأعياداً  لتكون  لنا  �رسعها 

اهلل  ب�سعائر  ال�رسور  اإظهار  والأن 
و�سكره  وتعظيمها جزء من عبادته 
الهداية  نعمة  اجلّمة،  نعمه  على 
رم�سان  بلوغ  ونعمة  االإ�سالم،  اإىل 
وتاأدية  الفطر(،  عيد  )يف  ختمه  ثم 
وعلى  احلجة  ذي  �سهر  عبادات 
عيد  )يف  احلج  فري�سة  راأ�سها 
يف  ما  اأجمل  و�ساع  االأ�سحى(. 
منا  كثري  عند  تعد  مل  يوم  اأعيادنا 
والت�سايف  للتاآلخي  بع�سنا فر�سة  اأو 
وال�سغائن،  االأحقاد  من  والتطهر 
االأرحام  زيارات  �سارت  اأن  ويوم 
تقليداً �سكلياً ي�ستثقله بع�س النا�س 

ويرثثرون كثرياً حول �سيقهم به.
واإن منا من قد يجني على اأعيادنا 
بظنه  اإما  معانيها،  اأجمل  في�سلبها 
اأنها منا�سبة للتحلل من كل �سابط، 
واالإغراق  االإنفاق،  يف  واالإ�رساف 
والولوغ  حدود،  بال  ال�سهوات  يف 
با�ستغاللها  واإما  املحرمات،  يف 
عن  والرتفع  الزائد  الورع  الإظهار 
مواطن البهجة الرائقة، والتقتري يف 
قوله  متنا�سياً  واأهله،  نف�سه  اإ�سعاد 
الَِّتي   ِ اهلَلّ ِزينََة  َم  َحَرّ َمْن  »ُقْل  تعاىل: 
ْزِق«.  ِيّبَاِت ِمَن الِرّ اأَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالَطّ
وجراحات  امل�سلمني  ماآل�سي  اأما 

اأعيادنا  يف  فا�ستح�سارها  االأمة، 
االحتفاء  عن  ناهياً  عاماًل  لتكون 
يف  ومبالغة  تنطع  على  ينطوي  بها 
اإال  االآلخرين،  باآلالم  ال�سعور  اإظهار 
بها  التذكري  باب  من  االأمر  كان  اإن 
باأن يغري حالها يف قادم  ودعاء اهلل 

االأعياد.
لكن واقعنا املوؤمل لن ي�سعفه وينهي 
حلظات  يف  اإياه  َح�رْسُنا  ماأ�ساته 
معدودة �رسعها اهلل الإظهار ال�رسور 
االأرحام  و�سلة  وطاعته  و�سكره 
ون�رس معاين املودة والتاآلخي. ففي 
كافية  �سعة  الكثرية  امل�سلم  اأيام 

هموم  جتاه  م�سوؤولياته  عند  ليقف 
نداء  مع  وليتعامل  واأمته،  بلده 
ولي�س  وفاعلية،  باإيجابية  الواجب 
عرب ت�سامن �سكلي عابر. ولي�س مثل 
العيد منا�سبة لبّث معاين اال�ستب�سار 
طحنتهم  الذين  النا�س  بني  واالأمل 
وبناء  النوائب،  وحا�رستهم  االآلالم 
جدر اليقني يف النفو�س اليائ�سة، اأو 
امل�ستبطئة ن�رس اهلل، اأو امل�ستعجلة 
حتقيق وعده، الأن هذا اليقني اإمنا 
اهلل يف  �سعائر  ما عُظمت  اإذا  يُبنى 
الت�سليم  معنى  وفقهت  النف�س، 
باأوامر اهلل، انطالقاً من العرب التي 

ج�سدتها ق�سة اإبراهيم عليه ال�سالم 
افتداه اهلل  اإ�سماعيل، حني  ابنه  مع 
بذبح عظيم بعد اأن كان من اإبراهيم 
اإ�سماعيل  ومن  والت�سليم،  الطاعة 
الر�سا وال�سرب، فكان من اهلل تعاىل 

اإح�سان اجلزاء للمح�سنني.
ن�ساأل اهلل اأن يُ�سعد اأمتنا باأعيادها، 
جراحها،  ويرُبئ  حالها،  يغرّي  واأن 
�سبل  ويهديها  ب�سريتها،  ينري  واأن 
والن�رس  والقوة،  واالإعداد  الر�ساد 
والتمكني، واأن يجّنبها الهم واحلزن، 
اإىل  والركون  واجلنب،  والعجز 

الظاملني.
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لوقوع  على مداخل املدن حت�سباً 
احلكومي  التلفزيون  ونقل  اعتداء 
عن بيان لل�رشطة اأنها "فت�ست يف 
الفرتة من الثامن والع�رشين وحتى 
الثالثني من اأوت املا�سي 27 األفاً 
و 43 �ساحنة �سغرية �سمن عملية 
الطرق  على  النطاق  وا�سعة  اأمنية 
الإيطالية  املدن  بني  الوا�سلة 
الكربى، يف اأعقاب الهجمات التي 
وقعت يف بر�سلونة الإ�سبانية ال�سهر 
يف  مت  اأنه  البيان  الفائت"واأ�ساف 
وثائق  "تدقيق  العملية  ذات  اإطار 
�سخ�ص،  و600  األفاً  وثالثني  اثنني 
ما اأ�سفر عن اإلقاء القب�ص على 24 
�سخ�ساً والإدعاء على 114 اآخرين، 
بتهم تتعلق معظمها بجرائم تت�سل 
البيان  املخدرات"واأ�سار  بتهريب 

اإىل اأنه "يجري يف الوقت احلا�رش 
واملراقبة  التفتي�ص  نقاط  تعزيز 
ل�سيما  ال�رشيعة  الطرق  على 
الدولية، ومداخل املدن الرئي�سية 
اإىل  م�سرياً  اعتداء"  لأي  حت�سباً 
�رشطي  وخم�سمائة  اآلف   3 اأن 

ي�ساركون يف هذه العملية يومياً".
ال�سابع  يف  بر�سلونة،  و�سهدت 
ع�رش من ال�سهر املا�سي، عمليتي 
منف�سلني؛  هجومني  يف  ده�ص، 
اأ�سفر الأول وهو الأكرب عن مقتل 
ا واإ�سابة 120 على الأقل  13 �سخ�سً
مقتل  الثاين  خلف  فيما  بجروح، 
�رشطيني،  واإ�سابة  الهجوم  منفذ 
م�ستبه  اثنني  توقيف  مت  بينما 
الأول،  الهجوم  تنفيذ  يف  بهما 
وتبنى  ر�سمية  م�سادر  ح�سب 
هجوم  الإرهابي  "داع�ص"  تنظيم 
تزال  ل  حني  يف  الأول،  الده�ص 
وا�سحة  غري  الأحداث  تفا�سيل 

مكثفة  اأمنية  عملية  و�سط  متاًما، 
بالعا�سمة الكاتالونية وعلى عك�ص 
مثل  الأخرى  الأوروبية  الدول 
فرن�سا واأملانيا وبريطانيا العظمى 
اإيطاليا  تتعر�ص  مل  وال�سويد، 

اأرا�سيها،  على  اإرهابية  لهجمات 
لكن احلكومة �سارعت بعد عملية 
التدابري  م�ساعفة  اإىل  بر�سلونة 
مرور  اإعاقة  ل�سيما  الوقائية، 

ال�ساحنات اإىل داخل املدن.

عملية  بالكامل  رو�سيا  اأجنزت 
اإتالف الذخرية القتالية املحتوية 
ال�سامة.  الليويزيت  مادة  على 
من�ساأة  يف  العملية  تنفيذ  ومت 
واإتالف  بتخزين  اخلا�سة  كيزنر 
جمهورية  يف  الكيميائية  الأ�سلحة 

اودمورتيا.
اليوم  "انرتفاك�ص"  وكالة  ونقلت 
كابا�سني،  فالريي  اأول  الفريق  عن 
رئي�ص املديرية الحتادية للتخزين 
والتدمري الآمن لل�سالح الكيميائي 
اإتالف  رو�سيا  على  بقي  قوله: 
الذخائر  من  �سغرية  جمموعة 
ال�سام  املحتوى  ذات  الكيميائية 

تنفيذ  يعني  وهذا   ."V-X" مثل 
مبوجب  التزاماتها  لكل  مو�سكو 
بحظر  اخلا�سة  الدولية  التفاقية 
ت�سميم واإنتاج وتخزين وا�ستخدام 
وتفر�ص  الكيميائية  الأ�سلحة 
الوثيقة على الدول املوقعة عليها 
تدمري هذا النوع من الأ�سلحة ويف 
اأفاد  املا�سي،  اأغ�سط�ص  اأوائل 
عملية  باأن  نف�سه،  اأول  الفريق 
اإتالف خمزون رو�سيا من ال�سالح 
بحلول  وتنجز  �ستكتمل  الكيميائي 
اأن  واأ�ساف   .2017 �سبتمرب  نهاية 
تدمري  �ستنجز  املتحدة  الوليات 

تر�ساناتها قبل عام 2023.

قالت ال�سرطة الإيطالية اإنها فت�ست الأ�سبوع املا�سي وعلى مدى ثالثة اأيام اأكرث من 27 األف �ساحنة 
يف اإطار عملية اأمنية بعد واقعتي الده�س يف بر�سلونة الإ�سبانية، فيما عززت نقاط الرقابة

اإيطاليا 

ق.د

تعزيز الرقابة على الطرق ال�سريعة ومداخل 
املدن حت�سبًا لوقوع اعتداء

رو�سيا تتخل�ص بالكامل من ذخائر 
الليويزيت ال�سامة

الأمن الأمريكي

 ا�ستدعاء خرباء "فتح الأقفال" 
اإىل امللحقية التجارية الرو�سية 

يف وا�سنطن

املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية ماريا 
زاخاروفا

هذا تهريج ولن ن�سارك يف هذه 
امل�سرحية الرخي�سة

عن   ، روهينغي  كاتب  ك�سف 
معزول  اعتقال  مع�سكر   42
"اأراكان"  اإقليم  يف  العامل  عن 
يتعر�ص  الذي  ميامنار،  غربي 
لنتهاكات ج�سيمة  فيه  امل�سلمون 
حديث  ويف  البالد  جي�ص  قبل  من 
اإن  رحمن،  حبيب  الكاتب  قال   ،
ب�سكل  ي�سجن  اأراكان  يف  ال�سعب 
اعتقال  مع�سكرات  يف  ممنهج 
اخلارجي،  العامل  عن  معزولة 
اأن  "رحمن"  زيارتها"واأكد  مينع 
يتعر�سون  الروهنغيا  "م�سلمي 
يد  على  �سامتة  جماعية  لإبادة 

ت�سليح  عقب  امليامناري،  اجلي�ص 
)اأراكان("  املنطقة  يف  البوذيني 
�سد  الهجمات  اأن  اإىل  واأ�سار 
"راثداوجن"،  مناطق  يف  الروهنغيا 
بولية  و"موجنداو"، و"بويثداوجن" 
وقال  م�ستمرة  تزال  ل  "اأراكان" 
تابعة  بلدة   20 اإن  اأي�سا،  "رحمن" 
للمناطق املذكورة �سهدت ارتكاب 

"جمازر".
م�سلم   500 مقتل  اإىل  ولفت 
فقط  "راثداوجن"  منطقة  يف 
من  الأوىل  اخلم�سة  الأيام  خالل 
اأوت   25 يف  بداأت  التي  الهجمات 

املمار�سات  وو�سف  املا�سي 
الروهنغيا  امل�ستمرة �سد م�سلمي 
بـ   ،"2012 حزيران   / يونيو  منذ 
ال�سامتة"واأكد  اجلماعية  "الإبادة 
الروهنغيا  اأن  الأراكاين  الكاتب 
حقوقهم  كافة  من  "حمرومون 
�سيما  ل  الأ�سا�سية،  وحرياتهم 
اخلدمات الطبية والتعليمية"ومنذ 
اجلي�ص  يرتكب  املا�سي،  اأوت   25
حقوق  �سد  ج�سيمة  انتهاكات 
اأراكان،  اإقليم  �سمايل  الإن�سان 
املفرطة  القوة  با�ستخدام  تتمثل 
بح�سب  الروهنغيا،  م�سلمي  �سد 

وقت  ويف  اإعالمية  تقارير 
املفو�سية  اأعلنت  اليوم،  �سابق 
ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية 
عدد  ارتفاع  بيان،  يف  الالجئني، 
من  الفارين  الروهنغيا  الالجئني 
بنغالد�ص،  اإىل  "اأراكان"  اإقليم 
من   28 ويف  �سخ�ص  األف   60 اإىل 
املجل�ص  اأعلن  املا�سي،  ال�سهر 
)حقوقي  الأوروبي  الروهينغي 
م�ستقل( مقتل ما بني األفني اإىل 3 
للجي�ص  هجمات  يف  م�سلم،  اآلف 
اأيام   3 خالل  )راخني(  باأراكان 

فقط.

ال�سمالية، عن جتربتها  اأعلنت كوريا 
هيدروجينية،  قنبلة  على  اجلديدة 
بالي�ستي  �ساروخ  على  حملها  ميكن 
يونهاب  وكالة  ووفق  للقارات  عابر 
اجلنوبية،  لكوريا  التابعة  لالأنباء 
كوريا  لإعالم  خربها  اأ�سندت  التي 
ال�سمالية، فقد اأعلنت بيونغ يانغ، عن 
جتربتها النووية ال�ساد�سة لهذا العام 

اليوم  �سباح  �سديدة  هزة  ووقعت 
الأحد قرب موقع للتجارب النووية يف 
ال�سمالية.  بكوريا  هامغيونغ،  مدينة 
الكورية  الإعالم  و�سائل  واأ�سارت 
ال�سمالية اإىل جناح التجربة اجلديدة 
واأعلنت رئا�سة اأركان كوريا اجلنوبية، 
درجات   5.7 بقوة  اأر�سية  هزة  اأن 
على مقيا�ص رخرت وقعت قرب موقع 

بونغيه ري، للتجارب النووية يف كوريا 
ال�سمالية، مبينة اأن الهزة رمبا ناجتة 
لبيونغ  جديدة  نووية  جتربة  عن 
رئا�سة  عن  �سادر  بيان  واأو�سح  يانغ 
الزلزال   " اأن  الأحد،  اأم�ص  الأركان، 
لتجربة  يكون  قد  ال�سطناعي"، 
نووية جديدة لكوريا ال�سمالية، والتي 
اجلاري.  العام  خالل  ال�ساد�سة  تعد 

الهيدروجينية  القنبلة  وتكت�سب 
الذرية  النويات  احتاد  من  قدرتها 
حتت حرارة �سديدة، والتي تندمج يف 
وتتكون  النووية،  احلرارية  الأ�سلحة 
والرتيتيوم،  الديوترييوم  نظائر  من 
النووية  القنبلة  مع  احلال  كان  كما 
عام  هريو�سيما  على  اأ�سقطت  التي 

.1945

من  ال�سعودية  ت�سهده  ما  ظل  يف 
تراجع يف اإيراداتها النفطية الناجمة 
احلج  يعترب  اأ�سعاره،  انخفا�ص  عن 
للنفط  البديلة  الإيرادات  اأهم  من 
الدولرات  مليارات  من  يدره  ملا 
حجاج  عدد  وبلغ  امليزانية  على 
هذا العام 2.350 مليون حاج منهم 
1.750 مليون حاج من 168 جن�سية 

وينفق  اململكة  خارج  من  قدموا 
الدولرات  من  اآلف  عدة  حاج  كل 
والهدايا،  والتغذية  ال�سكن  على 
النقل  م�ساريف  عن  عدا  هذا 
رئي�ص  جمال،  ماهر  وقال  اجلوي 
مبكة  وال�سناعية  التجارية  الغرفة 
"نفقات احلجاج )من  اإن  املكرمة، 
العام  واخلارج( خالل هذا  الداخل 

تبلغ 20 - 26 مليار ريال  اأن  ميكن 
مليارات   6.67 اإىل   5.33( �سعودي 
دولر( مقابل 14 مليار ريال ) 3.73 
املا�سي".  العام  دولر(  مليارات 
وعزا جمال هذه الزيادة "اإىل ارتفاع 
عدد احلجاج بن�سبة 20% هذا العام 
املا�سي"وذكر  بالعام  مقارنة 
املتخ�س�ص  �سانرت،  لوك  املوؤرخ 

اأثناء احلقبة ال�ستعمارية  يف احلج 
كان  النفط  اكت�ساف  "حتى  اأنه 
احلج ميثل امل�سدر الأول ملداخيل 
قبل  "حتى  ال�سعودية"واأ�ساف: 
موقعا جتاريا.  مكة  كانت  الإ�سالم 
كانت مكانا للتبادل التجاري الدويل 
اجلانبان  با�ستمرار  فيه  اختلط 

الديني والتجاري".

الكاتب الروهينغي حبيب رحمن

42 مع�سكر اعتقال معزول عن العامل يف اأراكان

كوريا ال�سمالية 

جتربة ناجحة على قنبلة هيدروجينية

بالأرقام...كم يدر احلج على اخلزينة ال�سعودية �سنويا؟

"نوفو�ستي"  وكالة  مرا�سل  اأفاد 
الأمريكية  اخلارجية  موظفي  باأن 
مقر  حتا�رش  التي  الأمن  وفرق 
يف  الرو�سية  التجارية  امللحقية 
وا�سنطن قد ا�ستدعت خرباء "فتح 
امللحقية  لقتحام مبنى  الأبواب" 
"نوفو�ستي"  مرا�سل  وذكر 
 Liberty �رشكة  موظفي  اأن 
املخت�سة   Lоck&Security
املباين  واقتحام  الأقفال  بفتح 
دخلوا حرم امللحقية الرو�سية من 
عدد  جاء  فيما  اخللفي،  املدخل 
من رجال ال�رشطة يحملون بع�ص 
ودخلوا  وامل�سابيح  ال�سناديق 
لفتح  الرئي�سي  بابه  من  املبنى 

اأبوابه ودخوله.
الوليات  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأخطرت  قد  كانت  املتحدة 
من  الـ31  يف  الرو�سي  اجلانب 

اأغ�سط�ص املا�سي ب�رشورة اإخالء 
�سان  يف  الرو�سية  القن�سلية  مبنى 
امللحقية  ومبنى  فران�سي�سكو، 
نيويورك  يف  الرو�سية  التجارية 
من  الـ2  اأق�ساها  مدة  خالل 

�سبتمرب اجلاري.
بهذا  بيان  الأبي�ص يف  البيت  واأكد 
الأمريكية  الإجراءات  اأن  ال�سدد، 
مو�سكو  طرد  على  ردا  تاأتي 
الدبلوما�سيني  من  مئات  ب�سع 
رو�سيا  يف  العاملني  الأمريكيني 
اأن  بعد  الرو�سية،  وزارة اخلارجية 
يف  الأمريكية  ال�سلطات  �رشعت 
الـ2 من �سبتمرب يف "تفتي�ص بع�ص 
الرو�سية"،  الدبلوما�سية  املقار 
اعتربت هذه الإجراءات "ا�ستيالء 
املمتلكات  على  م�رشوعا  ل 
باتخاذ  وتعهدت  الرو�سية"، 

الإجراءات اجلوابية.

اخلارجية  با�سم  املتحدثة  انتقدت 
ب�سدة  زاخاروفا  ماريا  الرو�سية 
البعثات  تفتي�ص  و�سخرية، 
قبل  من  الرو�سية  الدبلوما�سية 
اإياه  وا�سفة  الأمريكية،  ال�سلطات 
وحمقاء  جهنمية  تهريج  بـ"عملية 
على  تعليقها  �رشعية"ويف  وغري 
بي  "اإف  نفذتها  تفتي�ص  عمليات 
اآي" اأم�ص ال�سبت يف مباين القن�سلية 
فران�سي�سكو  �سان  يف  الرو�سية 
نيويورك  التجاريتني يف  واملمثليتني 
بناء  اإغالقها  مت  والتي  ووا�سنطن، 
الأمريكية،  احلكومة  طلب  على 
يف  �سفحتها  على  زاخاروفا  قالت 
الفي�سبوك "اإنها نوع من عملية تهريج 
املعنى،  وعدمية  وحمقاء  جهنمية 
واأ�سافت:  اأ�سا�ص قانوين".  لها  لي�ص 
لإظهار  رمبا  ذلك؟!  فعلوا  "ملاذا 

الأمريكية؟  املخابرات  جربوت 
�ساهدنا  واأخريا  اأظهروه،  طيب، 
بي  لـ"اإف  عميل  حتى  �سيء..  كل 
تبدو عليه مظاهر اخلجل مما  اآي" 
لتحطيم  يخططون  كانوا  يجري... 
نا�ص  نحن  الأبواب؟  وك�رش  الأقفال 
باأنف�سنا،  و�سنفتحها  موؤدبون، 
خلطر  ممتلكاتنا  نعر�ص  ل  كي 
اأن  اإىل  زاخاروفا  التخريب"واأ�سارت 
ا�ستفزاز  يف  ينجحوا  لن  الأمريكيني 
"هل  قائلة:  الرو�ص،  الدبلوما�سيني 
كانوا يعولون على جر الدبلوما�سيني 
اأن  بعد  رد فعل عدواين  اإىل  الرو�ص 
وامل�سايقات  لالإ�ساءات  تعر�سوا 
وخالل  بل  يومني،  مدى  على 
ال�سنوات الأخرية؟.. هذا ما �سيطول 
يف  ن�سارك  لن  الأبد..  اإىل  انتظاره 

هذه امل�رشحية الرخي�سة".
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تلك الفرحة كانت مبثابة فرحتني، 
والثانية  الأ�ضحى،  بعيد  الأوىل 
مبنا�ضبة الإعالن ر�ضميا اخلمي�س، 
عن حترير كامل مناطق حمافظة 
»داع�س«  تنظيم  من  نينوى 
ق�ضاء  يف  دحره  بعد  الإرهابي، 
تلعفر، اآخر معقل له باملحافظة، 

والذي يقع غرب املو�ضل. 
يوم  ع�ضية  اخلمي�س،  م�ضاء  فمنذ 
تعم  الحتفالت  بداأت  الأ�ضحى، 
املو�ضل ذات الغالبية ال�ضنية، تلك 
املدينة التي حتررت من »داع�س« 
والتي  اأي�ضا،  �ضهرين  اأقل من  قبل 
ت�ضهد اأول عيد لها منذ عام 2014، 

بدون »داع�س«. 
حتى  م�ضتمرة  زالت  ما  احتفالت 
العيد  حلول  رغم  ال�ضبت،  م�ضاء 
بينما  العراق،  �ضنة  )لدى  اجلمعة 
حيث  ال�ضبت(،  ال�ضيعة  لدى  كان 
املو�ضل  �ضماء  �ضواد  يتحول  يكاد 
يطلق  عندما  زاهية،  األوان  اإىل 
الكثري من ال�ضبان باإطالق الألعاب 
بتحرير  فرحا  الهواء  يف  النارية 
الأر�س من جهة وبالعيد من جهة 

اأخرى. 
ل  الأنا�ضول،  مرا�ضل  وبح�ضب 
يف  الرئي�ضية  ال�ضاحات  تخلو 
الذين  املحتفلني  من  املو�ضل 
وهم  العراقية،  بالأعالم  يلوحون 
طريقهم  يف  �ضياراتهم  ي�ضتقلون 
لالحتفال،  الرتفيه  اأماكن  اإىل 
التي  الوطنية،  الأغاين  اأنغام  على 
»داع�س«  �ضنوات  خالل  اختفت 

باملدينة. 
الحتفال  مناطق  وتركزت 
الزهور  اأحياء  يف  اجلماعية 
والغابات  الثقافية  واملجموعة 
ال�رشقي  باجلانب  واملن�ضة 

للمدينة. 
هديل ال�ضابوجني التي ا�ضطحبت 
اأفراد عائلتها اإىل منطقة الغابات 
اإن  لالأنا�ضول،  تقول  ال�ضياحية، 
لكلمات  ميكن  ل  احلرية  »فرحة 
عابرة اأن ت�ضف �ضعور �ضاحبها«. 

وت�ضري اإىل اأن »اجلميع �ضعيد بهذا 
ين�ضى  اأن  ويحاول  ويبت�ضم  العيد 
الناجتة  والهموم  امل�ضاكل  جميع 
عن نق�س اخلدمات وتردي الواقع 
والتعليمي  وال�ضحي  القت�ضادي 
ب�ضكل  املنا�ضبة  هذه  يعي�س  واأن 
من  نينوى  حمافظة  لأن  خمتلف 
�رشقها  ومن  جنوبها  اإىل  �ضمالها 

اإىل غربها عادت عراقية«. 
وت�ضيف اأن »الأمل ما زال موجودا 
قبل  من  اأف�ضل  املو�ضل  بعودة 
النتكا�ضات  واأن  اأبنائها،  ب�ضواعد 
ب�ضهولة  جتاوزها  ميكن  ال�ضابقة 
ونبذ  اجلميع  احتاد  خالل  من 
يجِن  مل  التي  ال�ضابقة  اخلالفات 
�ضوى  منها  املو�ضلي  املواطن 
اأ�ضياء  وفقدان  واخلراب  الدمار 

كثرية«. 
الع�رشيني  ال�ضاب  زيدان،  اأحمد 
الذي كان ي�ضارك بالحتفالت يف 
املو�ضل،  �ضمايل  املن�ضة  منطقة 

يقول اإن »هذا العيد خمتلف متاما 
فعلى  الأخرى،  الأعياد  جميع  عن 
وا�ضعة  اأجزاء  حترير  من  الرغم 
من حمافظة نينوى خالل الأعياد 
�ضيء  هناك  كان  اأنه  اإل  ال�ضابقة، 
مينع الحتفال بهذه الطريقة وهو 
كانوا  الذين  ال�ضكان  على  الأمل 
تنظيم  �ضيطرة  حتت  يزالون  ما 

داع�س«. 
لالأنا�ضول:  حديثه  يف  وي�ضيف 
عن  التعبري  فيمكن  اليوم  »اأما 
فرحة العيد مبختلف الو�ضائل لأن 
نينوى و�ضكانها تخل�ضوا من �ضيء 

ا�ضمه داع�س واإىل الأبد«. 
بني  ما  تعاونا  »هناك  اأن  ويتابع 
واجلميع  الأمن  ورجل  املواطن 
خرق  اأي  وقوع  منع  على  حري�س 
بالنت�ضار  الفرحة  يف�ضد  اأمني 

والعيد«. 
�ضوف  »الحتفالت  اأن  اإىل  وي�ضري 
الأ�ضحى  عيد  اأيام  طيلة  ت�ضتمر 
)ي�ضتمر الحتفال به حتى الإثنني(، 
التكاتف  املحافظة  اأبناء  وعلى 
لتعزيز  الفر�ضة  هذه  وا�ضتثمار 
من  والنطالق  الوطنية  اللحمة 
اأف�ضل  م�ضتقبل  بناء  نحو  جديد 
والبناء  وال�ضتقرار  الأمن  ي�ضوده 

والتطور«. 
الطالبة  اإ�ضماعيل  نور  وترى 
الأ�ضحى  »عيد  اأن  اجلامعية، 
الأعياد  اأجمل  العام  املبارك هذا 
حتقق  ب�ضبب  علي،  مرت  التي 
وهو  طويال  انتظرته  الذي  حلمي 
اآخر  طرد  خرب  واأ�ضمع  اأرى  اأن 
وهذا  نينوى،  من  م�ضلح  عن�رش 
ال�ضيء قد حتقق اليوم، بت�ضحيات 

ج�ضيمة قد ل يكون لها مثيل«. 
نور وهي تلوح بعلم عراقي �ضغريا 
بيدها الي�رشى وتوجه نظرها نحو 
ال�ضماء مل�ضاهدة الألعاب النارية، 
بها  الأنا�ضول  لقاء  خالل  ت�ضري 
الثقافية  املجموعة  منطقة  يف 

�ضعورها  اأن  اإىل  املو�ضل،  �ضمايل 
الت�ضييق  بالتخل�س من ممار�ضات 
غبان  عليها  مفرو�ضة  كانت  التي 

�ضيطرة »داع�س« ل تو�ضف. 
هذا  يف  تواجدها  اأن  وت�ضيف 
وهي  اأهلها  ب�ضحبة  املكان 
يراقبها وينتظر  اأحد  اأنه ل  ت�ضعر 
التدخل دون �ضبب لإف�ضاد فرحتها 
الأعوام  خالل  لها  حدث  كما 
للمرء  ميكن  ما  »اأف�ضل  ال�ضابقة، 
البت�ضامة  اأن  موؤكدة  يعي�ضه«،  اأن 
الأطفال  وجوه  على  ر�ضمت  التي 
والن�ضاء والرجال وكبار ال�ضن باتت 
الأم�س،  عن  اليوم  متاما  خمتلفة 
ويجب على اجلميع احلفاظ عليها 

ل�ضتمرارها يف امل�ضتقبل. 
و�ضيق تنظيم »داع�س« اخلناق على 
من  الكثري  عليهم  وحظر  ال�ضكان 
كتدخني  املعتادة  احلياتية  الأمور 
الهواتف  وا�ضتعمال  ال�ضجائر 

النقالة واملو�ضيقى وغريها. 
اأن  املتاجر  اأ�ضحاب  ويقول 
الأ�ضواق بداأت تتعافى بعد �ضنوات 
مهدي  يوؤكد  فهذا  الركود،  من 
ال�ضفار �ضاحب حمل لبيع املوالح 
املجموعة  منطقة  يف  واحللويات 
هذا  مبيعاته  اإن  يقول  الثقافية، 
اأغلب  واأن  توقعاته،  فاقت  العيد 
الإقبال  ب�ضبب  نفدت  قد  ب�ضعاته 

الكبري لل�ضكان على �رشائها. 
الأمر ذاته يوؤكده م�ضطفى الأمري 
�ضاحب متجر لبيع املالب�س، وهو 
به  التقت  التي  لالأنا�ضول  يو�ضح 
هذا  مبيعاته  اأن  عمله،  خالل 
م�ضتويات  اأعلى  اإىل  قفزت  العيد 
واأن  ال�ضابقة،  بالأعياد  قيا�ضا  لها 
�رشاء  على  كان  الأبرز  الإقبال 

مالب�س الأطفال والن�ضاء. 
دليل على عودة  اأن هذا  وي�ضيف، 
فقد  اأن  بعد  املدينة  اإىل  احلياة 
حياتهم  مبمار�ضة  األمل  �ضكانها 
اأن  اإىل  الطبيعية من جديد، لفتا 

املو�ضل  مدينة  يف  العام  الو�ضع 
بتح�ضن م�ضتمر، واأن الأمور بداأت 
من  الطبيعي  ن�ضابها  اىل  تعود 

جديد ب�ضكل تدريجي. 
�ضوارع  يف  الأمنية  القوات  انت�ضار 
لعيد  الأول  اليوم  خالل  املو�ضل 
وا�ضحا  كان  املبارك  الأ�ضحى 
ت�ضهيل  على  يعملون  وهم  للعيان، 
مرور  وان�ضيابية  العجالت  حركة 
التي  ال�ضكان  من  الكبرية  الأعداد 
لالحتفال  ال�ضوارع  اىل  خرجت 

بهزمية تنظيم »داع�س«. 
م�ضوؤول  اخلليلي  اهلل  عبد  الرائد 
الزهور  حي  وجندة  اأمن  قطاع 
�رشقي املو�ضل، يقول اإنه مت و�ضع 
خطة حمكمة ملنع وقوع اأي خرق 
اأمني يت�ضبب باإف�ضاد فرحتي العيد 

وهزمية »داع�س«. 
ويو�ضح �ضابط ال�رشطة لالأنا�ضول 
اأنه »جرى تعزيز ال�ضيطرات الأمنية 
قرب  ال�ضتخباراتية  والوحدات 
املرافق احليوية التي ت�ضهد اإقبال 
مئات املواطنني عليها للتعبري عن 
مدنهم  بعودة  و�ضعادتهم  فرحتهم 
من  والتخل�س  الوطن  ح�ضن  اإىل 

الإرهاب والتطرف«. 
الأمني  »العمل  اأن  ال�ضابط  ويوؤكد 
رجل  بني  التعاون  واأن  متوا�ضل 
اأثبت فعاليته  الأمن واملواطن قد 
وال�ضتقرار  الأمن  تعزيز  يف 

باملدينة«. 
وبعد �ضيطرة »داع�س« على الكثري 
من مناطق نينوى يف �ضيف 2014، 
على  العراقية  القوات  متكنت 
املحافظة  حترير  من  فرتات 
خو�س  عرب  التنظيم  من  بالكامل 
معركة  اأبرزها  كانت  معارك  عدة 
ا�ضتمرت  التي  املو�ضل،  حترير 
معركة  بعدها  ومن  اأ�ضهر،  عدة 
انتهت  التي  تلعفر  ق�ضاء  حترير 

قبل اأيام.

 Business جملة  و�ضعت 
ت�ضنيفا  الأمريكية   Insider
اخلا�ضة  املهام  قوات  لأف�ضل 
و�ضددت  ومهارة  جراأة   واأكرثها 
يعترب  الرتتيب  اأن  على  املجلة 
من  لأنه  كبري  حد  اإىل  م�رشوطا 
حتديد  عدة  ولأ�ضباب  ال�ضعب 
املجلة  ومنحت  بدقة.  الأف�ضل 
الأمريكية   البحرية«  »الفقمة  قوة 
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املركز الأول يف الت�ضنيف.
الثاين  املركز  يف  وجاءت 
اخلا�ضة  الزوارق  خدمة  قوة 
عنا�رش  باأن  وذكرت  الربيطانية 
لتدريبات  يخ�ضعون  الوحدة  هذه 
�ضاقة جدا ويتدربون على ال�ضمود 

يف الظروف القتالية.
ويف املركز الثالث و�ضعت املجلة 
املحمولة  الربيطانية  الوحدات 
من   «  : و�ضعارها   )САС( جوا 
�ضئل  عندما  ينت�رش«.   – يخاطر 
عن  ماكري�ضتال  �ضتانلي  اجلرنال 
دور هذه الوحدة  يف حرب العراق، 
جدا  حا�ضم  دور  لها  »كان  اأجاب: 
على  لنح�ضل  نكن  مل  دونها  ومن 
الرابعة  املرتبة  نتيجة«واحتلت 
الإ�رشائيلية  ال�ضتطالع  وحدة 
الأركان  لهيئة  التابعة  اخلا�ضة 
با�ضم  اخت�ضارا  وتعرف  العامة 
نخبة  وهي  الإ�رشائيلية  ماتكال 
للجي�س  التابعة  اخلا�ضة  القوات 
عام  يف  وت�ضكلت  الإ�رشائيلي 
1957 وتكمن مهمتها الرئي�ضية يف 

ال�ضتخباراتية  املعلومات  جمع 
العدو  خطوط  خلف  والعمل 
اخلام�س  املركز  املجلة  ومنحت 
للدرك  التابعة  التدخل  ملجموعة 
 )GIGN( الفرن�ضي  الوطني 
يف  الرئي�ضية  مهمتها  تتمثل  التي 
املجموعة  هذه  الرهائن.  حترير 
، ووفقا للمجلة، �ضاركت يف تنفيذ 
يف  احلرام  امل�ضجد  يف  عملية 
املجلة  ولحظت  املكرمة.  مكة 
على  حتّرم  ال�ضعودية  القوانني  اأن 
ولذلك  امل�ضلمني دخول مكة  غري 
املجموعة  عنا�رش  من   3 اعتنق 
موؤقتة  لفرتة  الإ�ضالم  الفرن�ضية 
القوات  مل�ضاعدة  ووجيزة 
ا�ضتعادة  على  ال�ضعودية  امل�ضلحة 

ال�ضيطرة على امل�ضجد.
الرتتيب  ال�ضاد�ضة يف  املرتبة  ويف 
الأمريكية«  املجلة  و�ضعت 
التابعة  األفا«   « جمموعة 
واأ�ضارت  الرو�ضية.  للمخابرات 
اإىل اأنها ت�ضكلت �ضمن جهاز » كي 
 1974 عام  ال�ضوفيتي يف  بي«  جي 
وحدة  جاءت  ال�ضابع  املركز  ويف 
العمليات اخلا�ضة التابعة للبحرية 
اأف�ضل  من  تعترب  التي  الإ�ضبانية 
وحدات املهام اخلا�ضة يف اأوروبا 
واأما  عديدة  �ضنوات  مدى  على 
من  فكان  والأخري  الثامن  املركز 
اخلا�ضة  املهام  جمموعة  ن�ضيب 
التي حتمل  الباك�ضتاين  يف اجلي�س 

ا�ضم » اللقالق ال�ضوداء«.

انريكي  املك�ضيكي  الرئي�س  اأعلن 
�ضيء  اأي  يقبل  لن  اأنه  نيتو،  بينا 
رد  يف  بالده،  كرامة  مع  يتنافى 
الرئي�س  تهديدات  على  �ضمني 
مب�ضاألتي  املتعلقة  الأمريكي 
بني  احلدودي  واجلدار  التجارة 

البلدين.
وقال نيتو يف خطابه ال�ضنوي حلالة 
ال�ضبت:«عالقاتنا  اأم�س  الحتاد 
مع احلكومة اجلديدة يف الوليات 
اأية  مع  العالقات  مثل  املتحدة، 
على  تقوم  اأن  يجب  اأخرى،  دولة 
القابلة  غري  املبادئ  اأ�ضا�س 
ال�ضيادة  وهي  عنها،  للرجوع 
الوطنية  امل�ضالح  عن  والدفاع 
اأبناء  من  املهاجرين  وحماية 
ذلك  قلت  »لقد  بالدنا«واأ�ضاف: 
من قبل، واأكرر، لن نقبل اأي �ضيء 

يتنافى مع كرامتنا كدولة«.
وقت  يف  نيتو  ت�رشيحات  وتاأتي 
والوليات  املك�ضيك  فيه  تبحث 
ثانية  اإجراء جولة  وكندا  املتحدة 
اتفاقية  حول  املفاو�ضات  من 

ال�ضمالية  لأمريكا  احلرة  التجارة 
ترامب  دونالد  هدد  التي  )نافتا(، 
»اأ�ضواأ  اأنها  معتربا  باإلغائها، 
تاريخ  يف  اأبرمت  جتارة  اتفاقية 

الوليات املتحدة«.
عن  تعبري  »اأي  نيتو  رف�س  كما 
بــ  ي�ضمى  ما  جتاه  التمييز« 
غري  املهاجرين  »احلاملني«، 
من  ومعظمهم  ال�رشعيني، 
اإىل  ذهبوا  الذين  املك�ضيكيني، 
ق�رش،  وهم  املتحدة  الوليات 
من  باحلماية  حاليا  ويتمتعون 
مت  ت�رشيعات  ب�ضبب  الرتحيل 
ال�ضابق  الرئي�س  عهد  يف  �ضنها 
باراك اأوباما وفى وقت �ضابق من 
ترامب  اأ�رش  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
املك�ضيك،  جعل  على  اأخرى  مرة 
»واحدة من اأعلى الدول يف معدل 
اجلرائم يف العامل«، ح�ضب تعبريه، 
تدفع تكاليف بناء اجلدار الفا�ضل 
املك�ضيك  اتهم  كما  البلدين،  بني 
مفاو�ضات  يف  بـ«التزمت«  وكندا 

نافتا.

فرحة مزدوجة، واحتفالت خا�سة، تلك التي �سهدتها مدينة املو�سل العراقية، مركز حمافظة 
نينوى )�سمال(، بعيد الأ�سحى املبارك هذا العام. 

العراق

ق.د

 بعد طرد »داع�ش« من كامل نينوى.. 
لـ«الأ�صحى« فرحتني باملو�صل

 ت�صنيف اأف�صل قوات 
املهام اخلا�صة يف العامل

رئي�ش املك�صيك يتحدى ترامب



وتابع االحتاد القاري يف بيانه: »يف 
غرفة  �ستجتمع  املقبلة،  االأ�سهر 
املالية  الرقابة  هيئة  يف  التحقيق 
الوثائق  جميع  لتقييم  للأندية، 
مو�سحا  الق�سية«،  بهذه  املتعلقة 
املو�سوع  هذا  على  يعلق  لن  اأنه 
»حتى انتهاء التحقيق«وتعاقد �سان 
الربازيلي  املهاجم  مع  جريمان 
نيمار من بر�سلونة اال�سباين مقابل 
اأورو، واأعلن، ، ر�سميا  222 مليون 
الفرن�سي  املهاجم  ا�ستعارة  عن 
مع  موناكو  من  كيليان_مبابي 
خيار �رشاء يقدر بـ180 مليون اأورو 
قواعد  االأوروبي  االحتاد  واأقر 
اللعب املايل النظيف للمرة االأوىل 

عام 2010 بقرار من رئي�سه انذاك 
يف  بلتيني،  مي�سال  الفرن�سي 
حماولة ملواجهة الديون املتزايدة 
ورد  االأوروبية  القدم  كرة  الأندية 
�سان جريمان رد بانه »فوجئ« من 
حتقيق االحتاد القاري، موؤكدا انه 
نيمار  انتقال  ب�ساأن  معه  توا�سل 

ومبابي.
بيان:  يف  الباري�سي  الفريق  وكتب 
اخلطوة،  بهذه  النادي  »فوجىء 
با�ستمرار  فيه  نتوا�سل  وقت  يف 
مع فرق اللعب املايل النظيف يف 
االحتاد االأوروبي لكرة القدم حول 
التي  اللعبني،  انتقاالت  نزاهة 
اأجراها هذا ال�سيف، علما انه مل 

يكن جمربا على القيام بذلك«.
العام  املدير  »قدم  واأ�ساف: 
 23 يف  بلن  جان-كلود  املفو�ض 
اأوت املا�سي، الأكرث من 3 �ساعات 
من  مل�سوؤولني  النادي،  مقر  يف 
اندريا  بينهم  االأوروبي،  االحتاد 
املايل  اللعب  م�سوؤول  ترافري�سو 
النظيف، اأرقاما تبني اأن العمليات 
واحلالية  بر�سلونة  مع  نفذت  التي 
اللعب  قواعد  حترتم  موناكو  مع 

املايل النظيف«.
املا�سي،  اأوت   31 »يف  واأردف: 
النادي  توا�سلت االدارة العامة يف 
املايل  اللعب  اإدارة  مع  جمددا 
النظيف يف االحتاد االأوروبي لكرة 

�سفافة  بطريقة  للتو�سيح  القدم، 
كيف �سيتم دمج العملية مع موناكو 
النادي،  هذا املو�سم يف ح�سابات 
اأو  اال�ستهلك  حيث  من  �سواء 
حجم الرواتب«واأكد �سان جريمان 
قيمة   2017 �سيف  يف  »حقق  انه 
اخلارجني  اللعبني(  )عمليات  يف 
نتائجه الأكرث  بتح�سني  له  �ست�سمح 
مو�سم  يف  اأورو  مليني   104 من 

.»2018-2017
على  االأوروبي  االحتاد  وي�سدد 
النظيف  املايل  اللعب  قواعد  اأن 
الو�سع  »حت�سني  اىل  تهدف 
القدم  كرة  الأندية  العام  املايل 

االأوروبية«.
و�سبق الأندية عدة ان خالفت هذه 
املا�سية،  االأعوام  يف  القواعد 
ومنها باري�ض �سان جريمان نف�سه، 
باملنع  املعاقبة  حاالت  اأن  اإال 
املناف�سات  خو�ض  من  الكامل 

االأوروبية كانت نادرة.
جريمان  �سان  على  وفر�ست 
االنكليزي  �سيتي  ومان�س�سرت 
مليون   60 اىل  و�سلت  غرامات 
منها(  مليونا   40 تعليق  )مت  اأورو 
تقلي�ض عدد  ومت   ،2014 العام  يف 
امل�ساركة  لهم  يحق  الذين  العبيه 
 25 من  اأوروبا  اأبطال  دوري  يف 

الن�ض  مبوجب  لكن   21 اىل  العبا 
القانوين، ميكن للعقوبات اأن تكون 
خمالفات  ح�سول  حال  يف  اأكرب 
اإىل  ت�سل  وقد  للقواعد،  جدية 
امل�سابقات«  من  »االإق�ساء  حد 
جوائز«وكان  اأو  األقاب  »�سحب  او 
للعبة  االأوروبي  االحتاد  رئي�ض 
�سيفريين  الك�سندر  ال�سلوفيني 
»ليكيب«  �سحيفة  يف  موؤخرا  هدد 
باأن منظمته »لن تخاف  الفرن�سية 
اقت�سى  اذا  عقوبات«،  فر�ض  من 

االمر.

ريا�ضةالإثنني 04  �سبتمرب 2017  املوافـق  لـ 14 ذو احلجة  1438هـ 12
�ضان جريمان يرد على

 حتقيق »يويفا«
فتح الحتاد الأوروبي لـ كرة_القدم »حتقيقًا ر�سميًا« مع نادي 

باري�س_�سان_جريمان، يف اطار قواعد اللعب املايل النظيف، ما 
دفع نادي العا�سمة الفرن�سية اىل التعبري عن ده�سته من هذه 
اخلطوة واأ�سار الحتاد الأوروبي اىل ان »التحقيق �سريكز على 

التزام النادي بالتوازن املايل، ل �سيما يف �سوء ن�ساطه الخري يف 
النتقالت«.

االنكليزي  ايفرتون  مهاجم  اأكد 
واين_روين اأن ال�سبب وراء رحيله 
هو  مان�س�سرت_يونايتد،  عن 
خروجه من ح�سابات املدير الفني 
للفريق الربتغايل جوزيه_مورينيو 
مان�س�سرت  عن  »رحلت  واأ�ساف: 
مورينيو  خطة  خارج  كنت  الأنني 
لبناء فريق م�ستقبلي«، بح�سب ما 

الربيطانية  »�سن«  �سحيفة  نقلت 
ال�سابق:  الدويل  اللعب  واأكمل 
»اإيفرتون هو املكان الذي جعلني 

اأحب كرة القدم«.
وختم روين: »املدير الفني ال�سابق 
غال  فان  لوي�ض  الهولندي  للفريق 
ولو ح�سل على  جيداً،  كان مدرباً 

فر�سة اأطول لكان حقق الكثري«.

لـ  الربتغايل  الفني  املدير  اأقفل 
االنكليزي  مان�س�سرت_يونايتد 
�سم  اأمام  الباب  جوزيه_مورينيو 
ال�سحايف  وقال  جديد  العب  اأي 
مان�س�سرت  اإن  كا�ستل  دونكان 
�سفقة  مع  يتعاقد  لن  يونايتد 
جديدة، على الرغم من رغبته يف 
�سم العب جناح، بح�سب ما ذكرت 

�سحيفة »دايلي اإك�سربي�ض«.
مع  للتعاقد  ي�سعى  مورينيو  وكان 

العب #موناكو توما�ض ليمار، لكنه 
اإىل  ين�سم  لن  اللعب  ان  يدرك 
بح�سب  حالياً،  االنكليزي  النادي 
كا�ستل يذكر ان مان�س�سرت يونايتد 
لوكاكو  روميلو  البلجيكي  �سم 
فيكتور  وال�سويدي  اإيفرتون  من 
الربتغايل  بنفيكا  من  ليندلوف 
من  ماتيت�ض  نيمانيا  وال�رشبي 
احتفاظه  اإىل  باالإ�سافة  ت�سيل�سي 

بال�سويدي زالتان اإبرهيموفيت�ض.

مورينيو جرب روين على 
املغادرة

مان�ض�ضرت يونايتد لن ُيربم 
�ضفقة رابعة

املك�ضيك حل�ضم بطاقة النهائيات وقمة اأمريكية – كو�ضتاريكية
م�سارف  على  املك�سيك  تقف 
التوايل  على  الثامنة  للمرة  تاأهلها 
يف  كاأ�ض_العامل  نهائيات  اإىل 
ت�ستقبل،  عندما  كرة_القدم، 
لت�سفيات  ال�سابعة  اجلولة  يف  بنما 
الدور اخلام�ض احلا�سم يف منطقة 
ال�سمالية  )اأمريكا  كونكاكاف 
اإىل  املوؤهلة  والكاريبي(  والو�سطى 
كل  وحتاول   2018 رو�سيا  مونديال 
نقطة(   11( الثانية  كو�ستاريكا،  من 
املك�سيك  عن  نقاط   3 بفارق 
املتحدة  والواليات  املت�سدرة، 
نقاط(   8( الثالثة  االأمريكية 
يف  تلتقيان  عندما  موقفها  تدعيم 

نيوجريزي.
االأوىل  الثلثة  املنتخبات  وتتاأهل 
حني  يف  النهائيات،  اإىل  مبا�رشة 
الرابع  املركز  �ساحب  يخو�ض 
خام�ض  مع  ملحق  مباراتي 
و�ستحجز  اال�سيوية  الت�سفيات 
بطاقتها  نقطة(   14( املك�سيك 
بنما  على  فوزها  حال  يف  ح�سابيا 
الرابعة )7 نقاط(، وف�سل هندورا�ض 
على  بالفوز  نقاط(   5( اخلام�سة 
م�سيفتها ترينيداد وتوباغو االأخرية 
نقاط(، يف ت�سفيات املجموعة   3(
كل  فيها  يخو�ض  التي  املوحدة، 

منتخب 10 جوالت.
مات�سادو  اأدولفو  بنما  مدافع  وقال 
»يعي�ض  حملية:  اإعلم  لو�سائل 
يعتقدون  التاريخ،  يف  املك�سيكيون 
االخرية  كوال  كوكا  )قارورة(  انهم 
يفهموا  اأن  يجب  ال�سحراء.  يف 
تطورت  بنما  تغري.  ذلك  كل  ان 
كثريا«وتابع: »املك�سيك فريق كبري، 
للهزمية. لقد �سجلنا يف  لكنه قابل 
طيبا  اداء  قدمنا  �سابقا،  مرماه 
بنية  و�سنذهب  ازتيكا،  ملعب  يف 
ايجابية«ويعول  نتيجة  حتقيق 
خوان  الكولومبي  املك�سيك  مدرب 
مهاجمه  على  او�سوريو  كارلو�ض 
»ت�سيت�ساريتو«  هرنانديز  خافيري 

هريفينغ  االنكليزي(،  هام  )و�ست 
الهولندي(  )ايندهوفن  لو�سانو 
وخي�سو�ض »تيكاتيتو« كورونا )بورتو 
»األ  املك�سيك  و�ستكون  الربتغايل( 
ار�سها،  على  للفوز  مر�سحة  تري« 
عليها  تتغلب  مل  بنما  ان  خ�سو�سا 
ت�سفيات  �سمن  دارها  عقر  يف 
الو�سط  العب  وقال  املونديال 
غواردادو:  اندري�ض  املك�سيك 
الت�سفيات  يف  كثريا  »عانينا 
ال�سابقة، وهذه املرة ميكننا القيام 
بذلك با�سلوب اقل �سحنا ومن دون 
م�ساركة  املك�سيك  وتعد  �سغوط«. 
بلغت  اذ  �سبه دائمة يف املونديال، 
النهائيات 15 مرة، لكنها بلغت ربع 
ار�سها  على  فقط  مرتني  النهائي 
قطارها  وتوقف  و1986،   1970 يف 
م�ساركات   6 اآخر  يف  الـ16  دور  يف 
بني 1994 و2014 وت�سهد نيوجريزي 
املتحدة  الواليات  بني  قوية  قمة 
»األ  لكن  كو�ستاريكا  و�سيفتها 
�سيلي« �ستواجه منتخبا خمتلفا عن 
الذي �سحقته 4-0 يف �سان خو�سيه 
عاد  اإذ  املا�سي،  الثاين  ت�رشين  يف 
التدريب  ارينا ال�ستلم دفة  برو�ض 
بدال من االأملاين يورغن كلين�سمان 

من  ايام  بعد  من�سبه  من  املقال 
اخل�سارة املذلة.

االمريكيون  فاز  ارينا،  عهد  ويف 
وترينيداد  هندورا�ض  على 
ار�سهم،  على  باريحية  وتوباغو 
قواعدهم  خارج  تعادلوا  فيما 
اق�ست  كما  واملك�سيك  بنما  اأمام 
من  كو�ستاريكا  املتحدة  الواليات 
هذا  الذهبية  الكاأ�ض  نهائي  ن�سف 
اأرينا  بول  ريد  ملعب  على  ال�سيف 
يف نيوجريزي، قبل ان حترز اللقب 
الواعد  املهاجم  على  اأرينا  ويعول 
عاما(،   18( بولي�سيت�ض  كري�ستيان 
بورو�سيا  مع  نف�سه  فر�ض  الذي 
لتموين  االأملاين،  دورمتوند 
وكلينت  التيدور  جوزيه  املهاجمني 
دميب�سي. ويف اآخر 5 مباريات له مع 
الواليات املتحدة، �سجل بولي�سيت�ض 
او �سنع 7 من اهداف فريقه الـ11.

بولي�سيت�ض  �سعود  على  اأرينا  وعلق 
بالطبع،  فاجاأين  »لقد  ال�ساروخي: 
من حيث مدى جودة اللعب الذي 
وبلوغه  كبرية،  ب�رشعة  اليها  و�سل 
ت�سكيلتنا وحتقيق تاأثري حقيقي على 
هذا امل�ستوى«وراأى قائد املنتخب 
»لقد  براديل:  مايكل  االمريكي 

قطعنا م�سافة طويلة، قلبنا االأمور 
ان  ويجب  ال�سحيح،  امل�سار  على 
املهمة«واأ�ساف  اإنهاء  من  نتاأكد 
العب الو�سط جنل مدرب املنتخب 
»كل   :)2011-2006( بوب  ال�سابق 
العمل الذي قمنا به هذه ال�سنة الأجل 
للتاأكد  املقبلة،  االربع  املباريات 
من ايجاد امل�سارات ال�سحيحة يف 
اللحظات الكربى«واردف: »نفهم ان 
التاأهل اىل كاأ�ض العامل يعد جناحا. 
هو  من  يهم  ال  املطاف  نهاية  يف 
املدرب. من واجبنا نحن كلعبني 
والقيام  امللعب  ار�ض  اىل  النزول 
التاأهل«.  لتحقيق  منا�سب  هو  مبا 
املنتخب  مدرب  ارينا  قال  بدوره، 
والذي  و2006   1998 بني  االول 
للمدافعني املخ�رشمني دي  يفتقد 
اندري يدلني وجون بروك�ض ب�سبب 
اال�سابة: »خط دفاعنا عانى بع�ض 
املا�سي،  ال�سهر  يف  اال�سابات 

و�ستقلقنا قليل«.
اأهمية،  اأقل  ثالثة  مباراة  ويف 
وتوباغو  ترينيداد  من  كل  تخو�ض 
االخرية  الفر�سة  وهندورا�ض 
ال�سئيلة  اآمالهما  على  للحفاظ 

باملناف�سة.
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ليون يوا�صل 
البداية القوية 

وتروا ي�صقط ني�س

فوزا  الإ�سباين  املنتخب  حقق 
الإيطايل  �سيفه  على  عري�سا 
3-0، يف املجموعة ال�سابعة يف 
املوؤهلة  الأوروبية  الت�سفيات 
لكاأ�س العامل رو�سيا 2018 �سجل 
ثنائية  اإي�سكو  اإ�سبانيا،  ثالثية 
يف )د.13 و40(، واألفارو موراتا 
يف )د.77( وبتلك النتيجة انفرد 
ب�سدارة  الإ�سباين  املنتخب 
نقطة،   19 بر�سيد  املجموعة 
اإيطاليا  عن  نقاط  بـ3  مبتعدا 
التي حتتل املركز الثاين وكانت 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 
الثاين  نوفمرب/ت�رشين  1-1 يف 
اإ�سبانيا �سوطا  2016، فقطعت 
اإذ  رو�سيا،  نهائيات  نحو  كبريا 
الأول  املركز  �ساحب  يتاأهل 

بينما  النهائيات،  اإىل  مبا�رشة 
ثمانية  اأف�سل  على  �سيتعني 
منتخبات حتل يف املركز الثاين 
خو�س  الت�سع  املجموعات  يف 
ملحق فا�سل حل�سم البطاقات 

الأربع املتبقية.
اآخر  يف  اإ�سبانيا  تخ�رش  ومل 
كاأ�س  ت�سفيات  يف  مباراة   60
و13  فوزا   47 حمققة  العامل 
اإيطاليا  منيت  فيما  تعادل، 
بخ�سارتها الأوىل يف الت�سفيات 
اأمام  منذ 57 مباراة، وحتديدا 
 .2004 اأكتوبر  يف  �سلوفينيا 
وهي اأق�سى هزمية لإيطاليا يف 
الت�سفيات على غرار �سقوطها 
 1957 عام   3-0 الربتغال  اأمام 
عينها، حققت  املجموعة  ويف 

متوقعا  فوزا  الثالثة  األبانيا 
لي�ستن�ستاين  �سيفتها  على 

املتوا�سعة 0-2.
ويف املجموعة الرابعة، تعادلت 
الثالثة  للمرة  اإيرلندا  جمهورية 
م�سيفتها  مع  التوايل  على 
 1-1 القاع  و�سيفة  جورجيا 
�رشبيا  فانفردت  تبيلي�سي،  يف 
ال�سهل  بفوزها  ال�سدارة  يف 
متذيلة  مولدافيا  �سيفتها  على 
الرتتيب 3-0 يف بلغراد وقل�ست 
ويلز الثالثة الفارق اإىل نقطتني 
املتاأخر  بفوزها  اإيرلندا  مع 
على �سيفتها النم�سا الرابعة )8 

نقاط(.
التا�سعة،  املجموعة  ويف 
القاع  و�سيفة  فنلندا  حققت 

خ�سارات   5 بعد  الأول  فوزها 
اآي�سلندا  ح�ساب  على  متتالية 
تامبريي،  يف   0-1 الثانية 
لكرواتيا  كبرية  خدمة  مقدمة 
مع  مباراتها  توقفت  التي 
الأخرية  كو�سوفو  �سيفتها 
�ساعة  ن�سف  من  اأقل  بعد 
هطول  ب�سبب  انطالقها  على 
اأمطار غزيرة يف زغرب، لتقام 
جمددا الأحد بح�سب ما اأعلن 
وجتمد  )فيفا(  الدويل  الحتاد 
نقطة   13 عند  اآي�سلندا  ر�سيد 
فيما  كرواتيا،  مع  بالت�ساوي 
ا�ستغلت اأوكرانيا تاأجيل مباراة 
كرواتيا على اأكمل وجه لتت�سدر 
مع 14 نقطة بعد فوزها الهام 

على �سيفتها تركيا 0-2.

 اأر�صنال يد�صن املو�صم 
بفوز مثري اأمام لي�صرت

قلب اأر�سنال الطاولة على لي�سرت �سيتي وهزمه 4-3 على ملعب 
الإمارات اأول اأم�س بافتتاح مباريات الدوري الإجنليزي لهذا املو�سم، 

افتتح األك�سندر لكازيت اأهدافه مع اأر�سنال بالت�سجيل يف الدقيقة 
ل �سينجي اأوكازاكي  الثانية لكَنّ الرد كان �رشيًعا من لي�سرت عندما �سَجّ

ل جيمي فاردي الثاين للي�سرت  هدف التعديل يف الدقيقة 5 قبل اأن يُ�سِجّ
يف الدقيقة 29، وعادل قبل نهاية ال�سوط الأول داين ويلبيك، النتيجة 

لأر�سنال يف الوقت ال�سائع لل�سوط الأول لكَنّ فاردي عاود التقدم ثانية 
لل�سيوف يف الدقيقة 56 بهدف ثاٍن له وثالث لفريقه، لكَنّ اأر�سنال 

ل هدفني متتالني عن طريق  انتف�س يف الدقائق الع�رش الأخرية، و�سَجّ
اآرون رامزي يف الدقيقة 83 ثم اأوليفيه جريو بالدقيقة 85.

افتقد اأر�سنال، خدمات جنمه الت�سيلي األيك�سي�س �سان�سيز لالإ�سابة 
كما غاب مدافعاه بري مرتي�ساكر و�سكودران مو�ستايف وفران�سي�س 

كوكولني، فيما يخ�سع لوران كوت�سيلني لعقوبة الإيقاف، اعتمد اآر�سني 
فينغر مدرب اأر�سنال على طريقة 3-4-3 واأ�رشك لعبه البو�سني 

اجلديد �سياد كول�سينات�س يف عمق الدفاع، اإىل جانب نات�سو مونريال  
الثنائي جرانيت ت�ساكا وحممد النني حماية اخلط اخللفي من منت�سف 

ون اخلط الأمامي من م�سعود اأوزيل، داين ويلبيك  امللعب، فيما تَكّ
واألك�سندر لكازيت، بينما اعتمد لي�سرت �سيتي على طريقة 2-4-4 

واأ�رشك مدربه كريج �سك�سبري لعبه اجلديد هاري ماجواير يف عمق  
يف و�سط امللعب بدلً من امل�ساب داين درينكووتر وجل�س الوافد 

النيجريي اجلديد كيليت�سي اإيهيانات�سو على مقاعد البدلء ليتكون ثنائي 
الهجوم كالعادة من �سينجي اأوكازاكي وجاميي فاردي.  

مورينيو ي�صري اإىل مفاو�صات املان 
يونايتد لعودة ابراهيموفيت�س

ك�سف الربتغايل مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي اأّن فريقه 
يفاو�س من اأجل التوقيع جمدداً مع املهاجم ال�سويدي املخ�رشم 

زلتان اإبراهيموفيت�س، لكن اعتباراً من الن�سف الثاين للمو�سم احلايل 
من اأجل منحه الوقت الكايف للتعايف من اإ�سابة يف ركبته، وكان 

اإبراهيموفيت�س اأف�سل لعبي يونايتد املو�سم املا�سي و�سجل 28 
هدفاً وقاد فريقه اإىل اإحراز كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية لكنه غاب 

عن الأ�سابيع الأخرية ما حرمه امل�ساركة يف نهائي م�سابقة الدوري 
الأوروبي التي توج بها »ال�سياطني احلمر« للمرة الأوىل يف تاريخهم، 

واأ�سبح ال�سويدي البالغ 35 عاماً دون ناد بعد انتهاء عقد العام الواحد 
مع يونايتد يف جوان املن�رشم، وهو يتعافى من اإ�سابة يف الرباط 

ال�سليبي لركبته تعر�س لها خالل مباراة الدور ربع النهائي من »يوروبا 
ليغ« �سد اأندرخلت البلجيكي.

 

 اإميري يرف�س احلدي
 عن انتقال مبابي

 رف�س اإميري  املدرب الإ�سباين لنادي باري�س �سان جريمان الفرن�سي 
احلديث عن احتمال انتقال مبابي اإىل نادي العا�سمة من موناكو 

ل الرتكيز على لعبيه ولي�س على �سخ�س: »ما زال لعباً يف  لأّنه يف�سّ
موناكو« قال املدرب، وكانت ال�سحف الأوروبية تداولت كثرياً يف الآونة 

الأخرية خرب انتقال مبابي من موناكو اإىل فريق العا�سمة الفرن�سية، 
اإل اأن الناديني كذبا هذا الأمر، واأجاب اإميري يف موؤمتر �سحايف على 
�سوؤال بخ�سو�س احتمال انتقال مبابي، قائاًل: »ل اأدري ماذا �سيحدث 
يف الأيام املقبلة، لكن يف الوقت احلايل هو لعب يف موناكو«، واأعرب 

اإميري عن رغبته يف التحدث عن الالعبني الذين يلعبون يف باري�س 
�سان جريمان وهم مهمون جدا للنادي، والالعب البالغ 18 �سنة والذي 

تاألق كثرياً يف الن�سف الثاين من املو�سم املا�سي حيث �ساهم بتتويج 
فريق المارة الفرن�سية بالدوري الفرن�سي للمرة الأوىل منذ عام 2000 

مطلوب من اأندية اأوروبية عديدة يف طليعتها ريال مدريد الإ�سباين 
ومان�س�سرت �سيتي الإجنليزي.

اإي�صكو يوجع الطليان ويعبد الطريق اأمام اإ�صبانيا

خالل  من  القوية  بدايته  ليون  اأكد   
الفوز على م�سيفه رين 2-1، بعد اأن 
تغلب يف املرحلة الفتتاحية للجولة 
على  الفرن�سي  الدوري  من  الثانية 
وي�سعى   ،0-4 العائد  �سرتا�سبورغ 
مناف�ساً  نف�سه  فر�س  اإىل  ليون 
جنح  اأّنه  ويبدو  البداية  منذ  جدياً 
يف تعوي�س جنمه األك�سندر لكازيت 
الإجنليزي  اأر�سنال  اإىل  املنتقل 
الدومينيكي  اجلديد  الوافد  عرب 
ماريانو دياز القادم من ريال مدريد 
الثالث  هدفه  �سجل  اإذ  الإ�سباين، 
ال�ساعة  ربع  يف  وجاء  مباراتني  يف 
الأخري حني كان فريقه متقدماً عرب 
اأن  قبل  ديباي  ممفي�س  الهولندي 
يف  الفارق  بوريغو  بنجامان  يقل�س 

الدقائق الأربع الأخرية.
القوية  بدايته  تروا  اأكد  جهته،  من 
القدم  لكرة  الفرن�سي  الدوري  يف 
غالياً  فوزاً  وانتزع  املو�سم  هذا 
تروا  ورفع  ني�س  م�سيفه  من   1-2
ظل  فيما  نقاط  اأربع  اإىل  ر�سيده 
ر�سيد ني�س خالياً من النقاط بعدما 
التوايل،  على  الثانية  بالهزمية  مني 
املباراة  من  الأول  ال�سوط  وانتهى 
بالتعادل ال�سلبي ثم تقدم اأداما نياين 
بهدف لرتوا يف الدقيقة 53، وتعادل 
احل�سن بليا بهدف لني�س يف الدقيقة 
63 من ركلة جزاء ولكن �سيف الدين 
الثمني  الفوز  هدف  اأحرز  خاوي 

لرتوا يف الدقيقة 85 .

مدريد  ريال  نادي  تو�سل   
الفرن�سي  مدربه  مع  لتفاق 
ب�ساأن  زيدان  الدين  زين 
بعد  النادي  مع  عقده  متديد 
جناحه يف مهمته خالل الفرتة 
�سحيفة  واأو�سحت  املا�سية، 
النادي  اأن  الإ�سبانية،  اأ�س«   «
املنا�سب  التوقيت  عن  يبحث 
تعاقد  جتديد  عن  لالإعالن 
»زيزو« ملدة 3 موا�سم، مثلما 
الو�سط  لعب  مع  احلال  هو 

اإي�سكو،الذي ذكرت تقارير عن 
جتديد  ب�ساأن  لتفاق  تو�سله 
عقده مع املريينغي، واأ�سافت 
اأن زيدان ي�سعر بال�سعادة لأن 
�ست�ستمر  اجلديد  العقد  مدة 
رئي�س  وثقة  اأعوام  لثالثة 
فيه.  برييز  فلورنتينو  النادي 
راتب  يت�ساعف  اأن  وينتظر 
�سي�سل  حيث  ال�سنوي  زيدان 
يورو  ماليني  ثمانية  لنحو 
ب�رشط حتقيق بع�س الأهداف 

املحددة، وينتهي عقد زيدان 
امللكي يف  النادي  مع  احلايل 

�سيف 2018.
�سعيد  النادي  اأن  واأ�سارت 
وحتقيقه  زيدان  باإجنازات 
يف  الفريق  مع  األقاب  �ستة 
غ�سون 20 �سهرا وهي رابطة 
ال�سوبر  مرتني،  اأوروبا  ابطال 
الدوري  مرتني،  الأوروبي 
ومونديال  مرة  ال�سباين 

الأندية مرة.

ليفركوزن  باير  فرق  حجزت 
مون�سنغالدباخ  وبورو�سيا 
دري�سدن  ودينامو  كيل  وهولي�سنت 
الثاين لبطولة  مقاعدها يف الدور 
الفوز  بعدما حققت  اأملانيا  كاأ�س 
مباريات  افتتاح  يف  ام�س  اأول 
و�سجل  للبطولة،  الأول  الدور 
مون�سنغالدباخ هدفني يف الدقائق 
ليقلب  املباراة  من  الأخرية 
ال�سوط  يف  نظيف  بهدف  تاأخره 
على   1-2 ثمني  فوز  اإىل  الأول 
اإي�سن.واأفلت  فاي�س  روت  م�سيفه 
مون�سنغالدباخ بهذا من مفاجاآت 
الذي  مبناف�سه  واأطاح  الكاأ�س 
الرابعة،  الدرجة  ين�سط يف دوري 

الأول  ال�سوط  اأنهى  اإي�سن  وكان 
ل�ساحله بهدف نظيف، كما اأفلت 
الفني  مديره  بقيادة  ليفركوزن 
من  هريليت�س  هايكو  اجلديد 
وتغلب  كارل�رشوه  م�سيفه  كمني 
عليه 3-0 يف الوقت الإ�سايف بعد 
للمباراة  الأ�سلي  الوقت  انتهاء 
بالتعادل ال�سلبي، وعانى ليفركوزن 
يف  م�سيفه  ملعب  على  الأمرين 
الفر�س  من  العديد  اإهداره  ظل 
يف الوقت الأ�سلي ليلجاأ الفريقان 
اإىل الوقت الإ�سايف. وقلب دينامو 
مبكر  بهدف  تاأخره  دري�سدن 
م�سيفه  على   2-3 ثمني  فوز  اإىل 
الدور  افتتاح مباريات  كوبلينز يف 

دري�سدن،  واأ�سبح  للبطولة،  الأول 
الدرجة  دوري  يف  ين�سط  الذي 
املتاأهلني  اأول  باأملانيا  الثانية 
يف  اأملانيا،  بكاأ�س  الثاين  للدور 
اأخرى تغلب هولي�سنت كيل  مباراة 

على اآينرتاخت براون�سفيغ 1-2.

الك�صف عن تفا�صيل العقد اجلديد لزيدان

ليفركوزن ومون�صنغالدباخ يتاأهالن ب�صعوبة يف كاأ�س املانيا
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كلوين ي�شارك يف مهرجان البندقية 
 �شد العن�شرية

 �شاروخان يت�شدر قائمة فورب�س
 لأعلى املمثلني  الهنود دخاًل

واجهة املجاز املائية” 
تر�شم بهجة العيد 

لزوار ال�شارقة

»اخللية« يوا�شل ت�شدره لإيرادات اأفالم العيد

الفيلم الكوميدي »�شباب �شياب« يف �شالت ال�شينما 
الإماراتية خالل العيد

يناف�س املمثل واملخرج الأمريكي جورج كلوين على جائزة »الأ�سد الذهبي« يف مهرجان البندقية ال�سينمائي باإيطاليا بفيلم عن العن�سرية 
يف الوليات املتحدة على خلفية الأحداث الأخرية التي �سهدتها البالد، وقال اإن بالده بحاجة اإىل مواجهة م�سكالت العن�سرية.

مظلمة  �سحابة  »هناك  عاما(   56( كلوين  وقال 
منا  الكثري  الآن..  بالدنا  على  بظاللها  تخيم 
ومن  اأنف�سنا  من  غا�سبون  ونحن  غا�سبون 
الطريق  ومن  البالد  بها  ت�سري  التي  الطريقة 

الذي ي�سلكه العامل«.
ومع ذلك قال كلوين اإنه »متفائل باأننا �سنعرب كل 
هذه الأمور كلها، واأعتقد اأن موؤ�س�سات احلكومة 
تعمل  نراها  ونحن  العمل.  اإىل  متيل  الأمريكية 

مع ال�سحافة والفروع الق�سائية للحكومة«.
واأدىل كلوين، وهو ليربايل ينتقد الرئي�س دونالد 
عر�سه  اأثناء  التعليقات  بتلك  ب�سدة،  ترمب 
مع  يتعامل  الذي  »�سوبربيكون«  اجلديد  فيلمه 

العن�رصية اإبان اخلم�سينيات يف اأمريكا.
وقال كلوين اإن فيلمه اجلديد من نوع الكوميديا 
ال�سوداء، ويقوم ببطولته مات داميون وجوليان 
كوين  لالأخوين  قدمية  رواية  اإىل  وي�ستند  مور، 

كوين(،  جي�سي  واإيثان  كوين  ديفيد  )جويل 
مو�سحا اأنه اأقبل على هذا الفيلم بعدما �ساهد 
والت�سحية  الأ�سيجة  »بناء  حول  ترمب  خطب 

بالأقليات«.
الوليات  يف  الأ�سخا�س  اإن  هوليود  جنم  وقال 
املتحدة بحاجة اإىل اإعادة تقييم كيف يتحدثون 
عن تاريخهم امل�سرتك، واأ�ساف اأنه ل ي�ستطيع 
اأن يعتقد اأن هناك اأ�سخا�سا ما زالوا مرتبطني 

بالعلم الكونفدرايل، وهو رمز للعبودية.
بني  من  واحد  هو  »�سوبربيكون«  اأن  اإىل  ي�سار 
الذهبي  الأ�سد  جائزة  على  تتناف�س  فيلما   21
يف مهرجان البندقية الـ74، ومن املقرر اإعالن 

الفائزين باملهرجان يوم 9 �سبتمرب2017.

ال�سهري  الهندي  املمثل  ت�سدر 
فورب�س  قائمة  �ساروخان 
اأجراً  الأعلى  الهنود  للممثلني 

للعام اجلاري.
ومتكن �ساروخان من زيادة دخله 
الذي  »رئي�س«  فيلم  خالل  من 
والإنتاجات  كبرياً  جناحاً  حقق 
�رصكته  انتجتها  التي  املربحة 

»ريد ت�سيلز انرتتامننت«.
اأن  هندية  �سحيفة  وذكرت 
بلغ  �ساروخان حقق دخاًل �سنوياً 

38 مليون دولر.
�ساروخان  اإن  فورب�س  وقالت 
حققه  ما  من  اأكرث  دخاًل  حقق 

كل من �سامويل جاك�سون ورايان 
وذلك  دميون،  ومات  جو�سلينغ 
يف  فيلم  اأي  يف  ي�سارك  اأن  دون 

هوليوود.
املمثل  الثانية  املرتبة  يف  وحل 
 37 حقق  حيث  خان،  �سلمان 
مليون دولر، يليه املمثل اأك�ساي 
 5.35 على  ح�سل  حيث  كومار، 

مليون دولر.
يف  حل  �ساروخان  اأن  ويذكر 
الأعلى  للممثلني  الثامنة  املرتبة 
العامل، وجاء  دخاًل على م�ستوى 
املرتبة  يف  واأك�ساي  �سلمان 

التا�سعة والعا�رصة على التوايل.

واحتل املمثل عامر خان املرتبة 
الرابعة يف قائمة املمثلني الهنود 
الأعلى دخال بواقع 12.5 مليون 
هريتك  املمثل  وجاء  دولر. 
اخلام�سة،  املرتبة  يف  رو�سان 
تليه املمثلة ديبيكا بادكون بواقع 
اأنها  تردد  التي  دولر،  مليون   11
اأعلى  اأجر  على  حت�سل  �سوف 
 « فيلم  يف  الرجال  زمالئها  من 

بادمافاتي«.
يف  ذلك  بعد  القائمة  و�سملت 
رانفري  املمثل  ال�سابعة  املرتبة 
اأنه  من  الرغم  الذي على  �سينج، 
كبري  يتمكن من حتقيق جناح  مل 

هذا  الهندي  التذاكر  �سباك  يف 
من  اأرباحاً  حقق  اأنه  اإل  العام، 
بلغت  والإعالن  الدعاية  اأعمال 

10 مليون دولر.
الثامنة  املرتبة  يف  وجاءت 
املمثلة بريانكا ت�سوبرا بواقع 10 

مليون دولر.
بات�سان  اميتاب  املمثل  وتراجع 
مليون   9 بواقع  التا�سعة  للمرتبة 

دولر �سنوياً.
يف  كابور  رانبري  املمثل  وحل 
مليون   8 بواقع  العا�رصة  املرتبة 
دولر بعد جناح فيلمه » اأي ديل 

هاي م�سكل«.

حافظ فيلم »اخللية« للمخرج طارق 
لإيرادات  ت�سدره  علي  العريان 
اأفالم عيد الأ�سحي، بعد اأن حقق، 
بلغت  اإيرادات  اجلمعة،  اأم�س 
متفوقاً  جنيه،   3،850،045 قيمتها 

»الكنز« للمخرج �رصيف  على فيلم 
 1،700،346 حقق  الذي  عرفة، 
وبركة«  »خري  فيلم  وحل  جنيه. 
ثالثاً  العزيز  عبد  �سامح  للمخرج 
 970،100 قيمتها  بلغت  باإيرادات 

اأما فيلم »اأمان يا �ساحبي«  جنيه، 
فحقق  حمدي  هاين  للمخرج 
508،319 جنيه، وجاء فيلم »�سنطة 
حمزة« للمخرج اأكرم فاروق خام�ساً 
باإيرادات 257،975 جنيه. اأما فيلم 

»بث مبا�رص« للمخرج مرق�س عادل 
فحقق 107،185 جنيه، وتذيل فيلم 
اإبرام  للمخرج  مفاجئ«  »هروب 
بـ46،321  الإيرادات  قائمة  ن�ساأت 

جنيه.

اأعلنت اإميج ني�سن اأبوظبي، ال�رصكة 
الرائدة يف جمال الإعالم والرتفيه 
اليوم  الأو�سط،  ال�رصق  يف منطقة 
امل�ساهد  اإطالق  عن  الأربعاء، 
احل�رصية الأوىل للفيلم الكوميدي 
�سابقاً  املعروف  �سياب«  »�سباب 

با�سم »يف الوقت ال�سائع«.
الت�سويقي  الإعالن  عر�س  و�سيتم 
الإماراتية  ال�سينما  �سالت  يف 
وبع�س دول جمل�س التعاون خالل 
املبارك  الأ�سحى  عيد  عطلة 

ابتداًء من 31 اأوت.
رجال  اأربعة  ق�سة  الفيلم  يحكي 
م�سنني مي�سون ال�سنوات املتبقية 
يف حياتهم مغمومني وحزينني يف 
التي  اللحظة  اإىل  للكبار،  ماأوى 
غري  نحو  على  لهم  احلظ  يبت�سم 
ثروة  اأحدهم  يرث  عندما  متوقع 
العودة  من  ميكنهم  ما  كبرية، 
التي  ال�سابقة  اأحالمهم  لتحقيق 
طواها الن�سيان يف مغامرة ب�سوارع 

دبي.

الأفالم  و�سانع  املخرج  وعمل 
ال�ساب يا�رص اليا�رصي )ما اأ�سعب 
واإخراج  تاأليف  على  الكالم( 
اأفالم  فئة  اإىل  ينتمي  الذي  العمل 
الكوميديا، فيما عمل على اإنتاجه 
رامي يا�سني )زنزانة، املختارون(، 
مب�ساركة املخرج الإماراتي ماجد 
منفذ  كمنتج  )زنزانة(  الأن�ساري 

للفيلم.
�سياب«  »�سباب  فيلم  وي�سهد 
املمثلني  كبار  من  عدد  م�ساركة 

املمثل  مثل  العربي،  العامل  يف 
الفرج،  �سعد  القدير  الكويتي 
اإىل  حّداد،  �سلّوم  ال�سوري  والنجم 
جانب املمثلني الإماراتيني مرعي 
)قلب  الفيلي  ومن�سور  احلليان، 
اأي�ساً  �سارك  الذي   – العدالة( 

كمنتج منفذ يف الفيلم.
اإنتاج  يف  تنوير  �رصكة  وت�سارك 
باعتبارها �رصكة  واإطالقه،  الفيلم 
اإطالق  يف  عاملياً  الرائدة  التوزيع 

املحتوى الإعالمي ال�سينمائي.

ال�سياحية  الوجهات  اأبرز  اإحدى  املائية”،  املجاز  “واجهة  ر�سمت 
“بحرية  �سفاف  على  والواقعة  ال�سارقة،  اإمارة  يف  الرتفيهية  والعائلية 
الرتفيهية  الفعاليات  العيد بني زوارها، وذلك مبزيج من  خالد”، بهجة 
والعرو�س الفنية، التي جمعت املو�سيقى واملتعة يف مكان واحد، لتقدم 

قالباً متكاماًل خالل عطلة عيد الأ�سحى املبارك.
و�سهدت الواجهة خالل اأيام العيد اإقبالً كبرياً من قبل زوار ومقيمني 
اإمارة ال�سارقة، الذين ا�ستمتعوا ب�سل�سلة من العرو�س الفنية والبهلوانية 
م�سيئة،  بدلت  اأع�ساوؤها  ارتدى  التي  املتجولة  الفرقة  قدمتها  التي 
وال�رصور  الفرح  من  لي�سفوا مزيداً  الوا�سعة  تنقلوا بني ردهات املجاز 
العرو�س مثل عرو�س  بالعديد من  ا�ستمتاعهم  اإىل  اإ�سافة  الزوار،  بني 
النار وعر�س التوازن على الكر�سي، الذي تفاعل معه اجلمهور و�سارعوا 

اإىل التقاط ال�سور التذكارية.
وقدمت واجهة املجاز لزوارها جتربة ا�ستثنائية، متكنوا من خاللها 
�سل�سلة  خالل  من  والعاملية،  العربية  النكهات  من  مبزيج  ال�ستماع 
املطاعم واملقاهي املنت�رصة على طول الواجهة، واملطلة على النافورة 
املو�سيقية التي ت�سحر اأنظار اجلمهور وتاأ�رص قلوبهم مبو�سيقاه العذبة 

وعرو�سها املميزة.
يذكر اأن “واجهة املجاز املائية” هي اإحدى اأبرز الوجهات ال�سياحية 
من  باقة  الواجهة  وت�ست�سيف  ال�سارقة،  اإمارة  يف  الرتفيهية  والعائلية 
لالأفالم  عرو�ساً  تت�سمن  العام،  طوال  والرتفيهية  الفنية  الفعاليات 
ال�سينمائية وعرو�ساً م�رصحية، وتعترب من الوجهات املميزة يف الإمارة 
ال�سنة،  راأ�س  ليلة  النارية  الألعاب  عرو�س  تنظيم  �سعيد  على  والدولة 
اأنها مركز رئي�س يحت�سن العديد من املرافق، ومنها مركز مرايا  كما 

للفنون، وهو من�سة عر�س للم�ساريع الفنية الإقليمية والدولية.
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للموؤلف خالد اإبراهيم اأبو عرفة

 املقاومة الفل�صطينية لالحتالل ال�صهيوين يف بيت املقد�س )2015-1987(
اعتمدت املقاومة الفل�سطينية يف القد�س على النْف�س وتنظيم النَف�س؛ كي ت�ستطيع ال�ستمرار يف مواجهة غطر�سة الحتالل، وكي تقنع الأمة الإ�سالمية ب�سرورة 

احت�سان ق�سيتها وت�سحيح بو�سلتها نحو الق�سية الفل�سطينية. مركز الزيتونة للدرا�سات وال�ست�سارات ينقل املعلومة بجذورها وتربتها الفل�سطينية كما يفعل الزارعون 
يف بالدنا، في�سِدر التقارير الإ�سرتاتيجية وال�سال�سل الإن�سانية والكتب املف�سلية، ومنها هذا الكتاب الذي يوثق اأعمال املقاومة يف القد�س: »املقاومة الفل�سطينية 

لالحتالل الإ�سرائيلي يف بيت املقد�س )1987-2015(«، ملوؤلفه خالد اإبراهيم اأبو عرفة.

وتنبع �أهمية �لكتاب من �أن م�ؤلفه 
تتبع �لدر��سات �ل�سابقة �لتي ُعنيت 
بال�ساأن �ملقد�سي؛ فلم يجد در��سة 
لإح�ساء  تطرقت  مبا�رشة  �ساملة 
�ملقاومة  �أ�ساليب  وبيان  وت�سنيف 
يف �لقد�س. ورمبا كان �ل�سبب ه� 
�أن �لكتابة يف هذ� �مل��س�ع حتتاج 
و�إح�ساء�ت  ميد�نية  لدر��سات 

و�قعية ومقابالت حية.
كما حتتاج مثل هذه �لدر��سات �إىل 
و�إح�ساء�ت  حقيقية  �أرقام  تثبيت 
�نتهاكات  مقاومة  ح�ل  دقيقة 
�لقد�س،  �مل�ستفحلة يف  �لحتالل 
بينما حتتفظ م�ؤ�س�سات �لحتالل 
�لأحد�ث  لكافة  �لكاملة  بال�ثائق 

و�ل�قائع وتتحفظ عليها.
�لكتاب  �أهمية  من  ز�د  ورمبا 
مدف�عاً  نف�سه  وجد  م�ؤلفه  �أن 
بحاجة �ملقاومة يف �لقد�س لهذه 
ذ�تي؛  مبربر  و�أي�سا  �لدر��سة، 
مب�سادرة  للظلم  تعر�س  �إنه  حيث 
�إقامته بعد �أن �ختري وزير�ً ل�س�ؤون 
�لفل�سطينية  �حلك�مة  يف  �لقد�س 
 17  -  2006 مار�س   27( �لعا�رشة 
مار�س 2007(، ثم تعر�س لالعتقال 
عن  �لتع�سفي  و�لإبعاد  و�ملالحقة 

مدينة �لقد�س.
وميكن �لق�ل �إن هذ� �لكتاب ي�سلط 
و�لنتفا�سات  �لهبَّات  على  �ل�س�ء 
�لحتالل  مقاومة  و�أعمال 
�لقد�س  مدينة  يف  �ل�سهي�ين 
ويتتبع   ،2015-1987 �لفرتة  خالل 
ومقاومتهم  �لفل�سطينيني  �سم�د 
�لتي تع�ق �لته�يد �ملطلق وتقطع 
�لقد�س،  بع�س  يف  �لتمدد  جذور 
وتبقي جذوة �لنتماء لدى �ل�سع�ب 

�لعربية و�لإ�سالمية.
على  �لكتاب  هذ�  �حت�ى  وقد 
�أربعمائة �سفحة من �لقطع �لكبري، 
مئة منها للمالحق و�ملر�جع �لتي 
وت�زعت  �إىل 120 مرجعاً.  و�سلت 
و�أربعة ف�س�ل  مادته على مقدمة 
وت��سيات وخامتة ومالحق هامة.

تن�ع �أ�سكال مقاومة �ملقد�سيني
ويف �لف�سل �لأول ربط �مل�ؤلف بني 
و�رشورة  �ملحتلة  �لقد�س  مكانة 

من  جمم�عة  وذكر  �ملقاومة، 
ن�س��س �لقان�ن �لدويل �لذي يكفل 
�ملقاومة،  يف  �لفل�سطينيني  حق 
لتحرير  �لق�ة  ��ستخد�م  ويف 
ودعم  م�ساندة  وت�رّشع  �أر�سهم، 

�ل�سعب �لفل�سطيني يف ن�ساله.
مقاومة  �أ�سباب  و��ستعر�س 
و�رشد  لالحتالل،  �ملقد�سيني 
�لقد�س  يف  �ملقاومة  م�سرية 
مقاومة  على  وعّرج  تاريخياً، 
�لربيطاين  لالنتد�ب  �ملقد�سيني 
وعلى  �ل�سهي�نية،  و�ملنظمات 
�لكربى،  �لفل�سطينية  �لث�رة 

ومقاومة �لع�سابات �ل�سهي�نية.
�ملقاومة  �لثاين  �لف�سل  وتناول 
�ل�سعبية و�لنتفا�سات �لفل�سطينية 
يف  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �سد 
�ملتن�عة  �لأ�ساليب  وبنّي  �لقد�س، 
�لرباط  منها:  و�لتي  للمقاومة 
و�ل�سم�د، ورفع �لر�يات، و�سياغة 
�ملظاهر�ت،  وت�سيري  �لبيانات، 
وم��جهة  �لعت�سامات،  و�إقامة 
وزر�عة  بال�سكاكني،  �ملحتل 
ق��ت  طريق  يف  �ملتفجر�ت 
وتنفيذ عمليات خطف  �لحتالل، 

باأ�رشى  ��ستبد�لهم  للجن�د بغر�س 
فل�سطينيني، وم�ساركة �ملقد�سيني 
عمليات  ودعم  �لتخطيط  يف 

��ست�سهادية.
»��ستعر�س �لكتاب �أ�سباب مقاومة 
و�رشد  لالحتالل،  �ملقد�سيني 
�لقد�س  يف  �ملقاومة  م�سرية 
مقاومة  على  وعّرج  تاريخياً، 
�لربيطاين  لالنتد�ب  �ملقد�سيني 
وعلى  �ل�سهي�نية،  و�ملنظمات 
�لكربى،  �لفل�سطينية  �لث�رة 
�ل�سهي�نية،  �لع�سابات  ومقاومة 
وبنّي �لأ�ساليب �ملتن�عة للمقاومة 

«
�أط�ل  -وه�  �لثالث  �لف�سل   �أما 
حتدث  فقد  �لكتاب-  ف�س�ل 
�لنتهاكات  من  �أن��ع  ت�سعة  عن 
ومنها:  �لحتالل،  ميار�سها  �لتي 
و�ل�ستيطان،  و�لأ�رشلة،  �لته�يد 
و�ملمتلكات،  �لأر��سي  وم�سادرة 
وتهجري  �ملقد�سات،  وتدني�س 
وهدم  و�إبعادهم،  �ل�سكان 
وحما�رشة  و�لعتقالت،  �لبي�ت، 
بناء  كارثة  �إىل  �إ�سافة  �لقت�ساد، 

جد�ر �ل�سم و�لت��سع.

�لف�سل  هذ�  يف  �مل�ؤلف  وبنّي 
�ملقاومة  ثقافة  و�زدياد  �سالبة 
�لفل�سطينية يف وجه هذه �نتهاكات 
باإجر�ء  ذلك  وعزز  �لحتالل. 
ح�ل  مقد�سية  لنخبة  ��ستبانة 
�لنتهاكات و�سبل مقاومتها فردياً 

وجماعياً.
��ستعر�س  �لر�بع  �لف�سل  ويف 
�رش�ئح  من  مناذج  �مل�ؤلف 
ومن  �لقد�س،  يف  �ملقاومة 
�لفل�سطينية  �مل�ؤ�س�سات  �أهمها: 
�ل�سيا�سية،  و�حلركات  �ملتن�عة، 
و�مل�سيحي�ن  �ملقد�سي،  و�ل�سارع 
و�لأطفال  و�لن�ساء  �ملقد�سي�ن، 
�ملقد�سي�ن، و�لإعالم �ملقد�سي. 
�لعقبات  بع�س  �إىل  �أ�سار  كما 
و�لتطبيعية  �لد�خلية  و�لإ�سكاليات 
يف �لإعالم �ملقد�سي، ولفت �لنظر 
�إىل ج��نب من �ملعركة �لإعالمية 

ودورها يف مقاومة �لحتالل.
فقد  �لكتاب؛  ملالحق  وبالن�سبة 
ومهمة،  متن�عة  جد�ول  ت�سمنت 
�ملقاومة  لعمليات  جدول  ومنها: 
لل�سهد�ء  وجدول  �لقد�س،  يف 
لأ�سحاب  وجدول  �ملقد�سيني، 

لالأ�رشى  وجدول  �لعالية،  �لأحكام 
��ست�سهدو�،  �لذين  �ملقد�سيني 
�ملقد�سيني،  لل�سهد�ء  وجدول 
�لقد�س.  عن  للمبعدين  وجدول 
وجد�ول �أخرى �سكلت كلها �إ�سافة 

ن�عية يف هذ� �لكتاب.
مر�جعه  يف  �مل�ؤلف  و�عتمد 
و�ملرتجمة،  �لعربية  �لكتب  على 
و�ملقابالت �ل�سخ�سية، و�لدر��سات 
و�ملجالت،  �ل�سابقة،  �جلزئية 
و�ل�ثائق،  و�لي�ميات،  و�ل�سحف، 
و�لتقدير�ت �لإ�سرت�تيجية، وم��قع 

�لنرتنت، و�أور�ق �لعمل.
�لدر��سة  وت��سيات  خال�سات  من 
يخل�س �لكتاب �إىل �أن �مل�ستجد�ت 
�لأمنية �لإ�رش�ئيلية جترب �ملقاومة 
على تط�ير �أد�ئها وو�سائلها، وتزيد 
بالدفاع  �ملقد�سيني  مت�سك  من 
مدينتهم،  �أجل  من  و�لت�سحية 
تخلي  من  �لإحباط  وتنا�سي 
و�لعرب  �لفل�سطينيني  �مل�س�ؤولني 
»مرجعية  بت�سكيل  وي��سي  عنهم. 
مركزية« و«ت�حيد �جلهد �ل�طني« 
�ملر�كز  و«تط�ير  �ملقاومة،  يف 
�ل�ساأن  يف  �ملتخ�س�سة  �لبحثية 

�لرو�ية  و«ت��سيل  �ملقد�سي«، 
�لعامل يف مقابل  �إىل  �لفل�سطينية« 

�لرو�ية �لإ�رش�ئيلية �لباطلة.
بت�سكيل  �لكتاب  م�ؤلف  »ي��سي 
»مرجعية مركزية« و«ت�حيد �جلهد 
و«تط�ير  �ملقاومة،  يف  �ل�طني« 
�ملتخ�س�سة  �لبحثية  �ملر�كز 
و«ت��سيل  �ملقد�سي«،  �ل�ساأن  يف 
�لعامل  �إىل  �لفل�سطينية«  �لرو�ية 
�لإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  مقابل  يف 

�لباطلة«
�أن  رغم  �أنه  �إىل  �مل�ؤلف   وي�سري 
قادرون  �أنهم  �أثبت��  �ملقد�سيني 
�ل�طنية  ه�يتهم  حماية  على 
ومنها  مقاومة،  و�سائل  و�بتكار 
وم�ست�طنني  جن�د  وطعن  دع�س 
�لحتالل  �أجهزة  و�أن  �إ�رش�ئيليني، 
ل�سالح  تر�جعت  قد  �لأمنية 
�مل�قف  �نق�سام  فاإن  �ملقاومة؛ 
�لفل�سطيني من �لنتفا�سة -ما بني 
و�ملقاومة  �ل�سلمية  �لت�س�ية  جيل 
وتريتها  �إىل خف�س  �أدى  �لفردية- 

وتع�يقها.
ولعل �لإ�سافة �لن�عية �لتي تركها 
لنا �مل�ؤلف مل تكن فيما ح�ته هذه 
�لدر��سة من تفا�سيل فقط، و�إمنا 
على  �ملفت�ح  �ل�س�ؤ�ل  يف  �أي�سا 
�أثبت  �أر�س  �ملقاومة يف  م�ستقبل 
تاريخها �أنها ل بّد من �أن تطرد من 
�لأ�سلية.  �لن�س��س  عن  يخرج�ن 
هذه  تك�ن  �أن  كثريون  ويت�قع 
للمتابعني  ن�عية  �إ�سافة  �لدر��سة 
�ملتعلقة  �لدر��سات  م��س�ع  يف 
مبقاومة �لحتالل �لإ�رش�ئيلي يف 
ملتابعي  بد  ل  ذلك  ومع  �لقد�س. 
ت�خي  من  �لقد�س  يف  �ملقاومة 
�حلذر جتاه كيل �مل��قف �لدولية 
تفهمها  و�إعالنها مر�ر�ً  مبكيالني، 
�لقد�س؛  يف  �لحتالل  ل�سل�ك 
من  لهم  بّد  ل  نف�سه  �ل�قت  ويف 
��ستغالل بع�س �لإيجابيات �لكامنة 
وكذلك  �لدويل،  �لقان�ن  بن�د  يف 
قر�ر�ت �لي�ن�سك� �لأخرية، و�أي�سا 
يف  �لأق�سى  �مل�سجد  م�ستجد�ت 

�سيف 2017.
وكالت

دعوة لإن�صاء موؤ�ص�صة جتمع التيارات الفكرية املختلفة
يعرب  �أب�  �لت�ن�سي  �ملفكر  دعا 
م�ؤ�س�سة  �إن�ساء  �إىل  �ملرزوقي 
فكري  برملان  مبثابة  تك�ن 
�لتيار�ت  خمتلف  بني  يجمع 
�ملتعددة،  و�لإ�سالمية  �لعلمانية 
فكرية  ح��ر�ت  عقد  بعد  وذلك 
مفكرين  بني  خمتلفة  مدن  يف 
�أجل  من  متعددة،  م�سارب  من 
و�لعمل  للت���سل  ف�ساء  �إر�ساء 
حدة  من  يخفف  �مل�سرتك 
�لقائمة  و�ل�رش�عات  �لتجاذبات 

و�ل�ستقطاب.
عقب  �لدع�ة  هذه  وتاأتي 
ح�رشها  لقاء�ت  �سل�سلة 
مفكرين  مب�ساركة  �ملرزوقي 
للتيار  ينتم�ن  عرب  و�سيا�سيني 

وذلك  و�لإ�سالمي،  �لعلماين 
جنيف  يف  متت  منا�سبات  باأربع 
و�لدوحة،  وعمان  و�إ�سطنب�ل 
وكان �لهدف منها تقريب وجهات 

�لنظر بني �لطرفني.
و�سارك بهذه �ل�ر�سات �سخ�سيات 
و�ملغرب  و�جلز�ئر  ت�ن�س  من 
وليبيا وم�رش و�ل�سع�دية و�س�ريا 
ومايل  وتركيا  وقطر  ولبنان 
و�س�ي�رش�، حتت �إ�رش�ف جمعية 
م�ؤ�س�سة قرطبة بجنيف وم�ؤ�س�سة 

�ساتام �لربيطانية.
وفق  جدي«  »نقا�س  د�ر  وقد 
�لعلمانيني  بني  �ملرزوقي  و�سف 
كيفية  ح�ل  و�لإ�سالميني 
وجتاوز  بينهما،  �لقطيعة  جتاوز 

�لقيم  �إىل  تيار  كل  خ�س��سيات 
�لعام،  �ل�سالح  �مل�سرتكة خلدمة 
لكنه مل يخف وج�د �سع�بات يف 

بل�رة نتائج عملية.
�لقن��ت  �إحدى  مع  ح��ر  ويف 
قال   ، �لعربية  �لف�سائية 
يبقى  �خلالف  �إن  �ملرزوقي 
كل  من  �ملتطرفني  بني  قائما 
ل�رشورة  د�عيا  �لتيار�ت،  هذه 
بني  �ملتبادل  �لعرت�ف 
�لعلمانيني و�لليرب�ليني و�لق�ميني 
يف�سل�ن  �لذين  و�لإ�سالميني 
هذه  من  �أي  �إىل  �لنت�ساب  عدم 

�لتيار�ت.
ف�ساء  حتقيق  �آليات  وح�ل 
�لعلمانية  �لتيار�ت  بني  للح��ر 

يق�ل  �ملتعددة،  و�لإ�سالمية 
�جلامعة  لـ  ميكن  �إنه  �ملرزوقي 
�ملنظمة  طريق  عن  �لعربية 
�لعربية للرتبية و�لثقافة )�ألك�س�( 
فيك�ن  �لف�ساء،  هذ�  ت�فر  �أن 
ن�عا من �لربملان �لفكري للنخب 

�لعربية.
�لربملان  هذ�  يجتمع  �أن  و�قرتح 
�أن  على  �سن�يا،  مرتني  �لفكري 
و�حد�.  �سهر�  دورة  كل  تدوم 
ميكن  �إنه  يق�ل  مت�يله  وعن 
مت�يله  على  �ألك�س�  ت�رشف  �أن 
�لنتقال  م��نع  لتجنب  وتنظيمه 
ومعيقات �حل�س�ر �لتي تفر�سها 

بع�س �لدول �لعربية.
وكالت

حفل اإ�صهار املجموعة الق�ص�صية املرتجمة 
�صبتمرب اخلامتة” 11  كانت  البدء  “يف 

�لبريوين  م�ؤ�س�سة  من   بدع�ة 
للن�رش و�لت�زيع ونادي حريجي 
�لأردن  �لبلغارية يف  �جلامعات 
من  �ل�سابعة  �ل�ساعة  يف  يقام 
 11 �مل��فق  �لثنني  م�ساء 
�إ�سهار  حفل   2017 �سبتمرب 
�ملجم�عة �لق�س�سية �ملرتجمة 
عن �للغة �لبلغارية بعن��ن “يف 
�أ�رشف  �خلامتة”  كانت  �لبدء 
على جمعها وترجمتها �لأديب 

خريي حمد�ن.
�سعادة  رعاية  حتت  �حلفل 
بلغاريا  جمه�رية  �سفري 

فينيلني  �ل�سيد:  عمان  يف 
بني  �لكتاب  ي�سّم  لز�روف. 
دفتيه ق�س�س ورو�يات ق�سرية 
لأربعة و�أربعني كاتبًا كال�سيكًيا 
�مل���سيع  وت�سمل  ومعا�رًش�، 
�لإن�سانية  �لق�سايا  من  �لعديد 
وطباع  و�حلياتية  و�لفل�سفية 
�ل�سعبية  و�لتقاليد  �لبلقان 
�حلّب  ول��عج  �لبلغارية، 
�ملتباينة  �لنف�سية  و�مل�ساعر 
و�لغرور  و�لأمل  كالياأ�س 

وغريها.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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اإىل اأ�صتاذي الدكتور حممد بن قا�صم نا�صر بوحجام
لعل الكلمات التي �ساأكتبها ل ت�ستويف احلق الذي لك علي، ول تكاد ت�سف ع�سر مع�سار ما يف قلبي لك من حمبة ومودة، ويعلم اهلل - �سيدي 
- اإنني مل اأجل�ش على �سرفة الأدب، ومل اأرت�سف قهوة اخليال الأدبي، ومل اأفت�ش يف حديقة الكلمات عن اأ�سلوب الكتابة اإليك، فلم اأتكَلّف 

القول ومل اأدبج الكلمات واألوي اأعناقها حتى تكون ر�سالتي اإليك اآخذة بالألباب �ساحرة للعقول، ولكنها ر�سالٌة عفويٌة �ساَذجة حتوي م�ساعر 
حٍبّ واإخاء كنَت ت�سكبها يف نف�سي طيلة وجودك بيننا، فلما رحلت عنا وتركتنا هَيّجت برحيلك م�ساعري التي مل يرقها الفراغ الذي خَلّفته 

فينا فانفلت زمامها ناثرة كلمات ال�سدق والوفاء على هذه ال�سفحات القليلة اخلجلة التي اأتقدم بها اإليكم.

�أو نظري؛  نٍدّ يل  �إىل  هة  موَجّ �لكلمات  كانت هذه  ولو 
ة يف نف�صي ولكتبت كلماتي و�أنا عا�صب  لهانت �ملهَمّ
�لعينني، غايف �لفوؤ�د، �إذ لي�س فيها ملثلي كبري عناء، 
ولكني حني �أخاطب �لبحر و�قفا على �صاطئه �لهادر، 
حايف �لقدمني، عاري �ل�صدر، كان ال بد يل �أن ��صتفز 
قدر�تي و��صتنطق كو�مني، م�صتعد� بكل جارحة من 
جو�رحي �لتي ما فتئْت ت�صِبّح �هلل خالقها وتلهج بذكره 

ة كانت تبدو لوهلة م�صتحيلة. ليوفقها يف ُمهَمّ

َباِب َوَلي�َش �َسْيًخا .:.:.  َو�سيًخا يف ال�َسّ
يَبا ى ُكُلّ َمن َبَلَغ امل�سِ ُي�َسَمّ

َق�َسا، َفالأُ�ْسُد َتْفَزُع ِمن َيَديِه .:.:. 
، َفَنحُن َنْفَزُع اأَن َيُذوَبا َوَرَقّ

َياِح الُهوِج َبْط�ًسا .:.:.  اأَ�َسُدّ ِمَن الِرّ
َدى ِمْنَها ُهُبوَبا َواأَ�سَرُع يِف الَنّ

ِرَقاٍت .:.:. َوَل  َفاَل َزاَلْت ِدَياُرَك ُم�سْ
َداَنْيِت َيا �َسْم�ُش الُغُروَبا

�سيدي...

�إَنّ �لذكريات �لتي ماز�لت حمفورة يف خميلتي و�لتي 
تد�عب خلجات �صدري بني �لفينة و�الأخرى، تنقلني 
يف يومياتها �حلاملة �إىل عامٍل طاملا متنيت �أن �أعي�صه 
�أنتم معلموه، وتالمذته،  �أمثالكم �صاكنوه، عامل  عامل 
و�أنتم جتاره و�صا�صته، و�أنتم نبالوؤه وعامته �أنتم زر�عه 
وحا�صدوه، �أنتم �لكون و�لكون �أنتم مازلت - �صيدي - 
له مالحمه وخطوطه  �لذي ر�صمت  �لعامل  �أذكر هذ� 
�آية  و�ل�صم�س  �لناعمة  �صو�طئكم  على  و�قف  و�أنا 
�لذهبية  باأ�صعتها  تلقي  وهي  �أجملها  ما  لل�صقوط، 
خطوطها  متد  �لوجود،  يف  ن�صمة  كل  على  �لر�ئعة 
�حلريرية لت�رضب يف �صدور �لعاملني، تعانق خياالت 
�لع�صاق، تر�صم يف وجوههم �الأمل بلقاء �حلبيب، تودع 
�لدنيا يف يومها، علها ت�رضق يف يوم جديد على عامل 
�أرقى،  و�أحالم  �أزكى،  ونفو�س  �أجمل،  وحياة  �أف�صل، 
�ملودة  وتتوج  �لنفو�س  على  �ملحبة  فيه  ت�صود  عامل 

ملكة �لقلوب.

�سيدي...

باملعاد  يقيننا  ولوال  ُقلَّب،  و�ل�صنني  دول  �الأيام  �إن 
لبكينا تقلب �لزمان و�صكونا فر�قك لنا، وو�هلل لو كان 
لتم�صك  �الأيدي  لتكالبت  وتربك  تقوم  ناقة  �لزمان 
حلظة  بك  نظفر  �لزمان،  من  فرتة  فتنيخها  زمامها 
وننعم بك ملحة، ولكن كما - قلت - هو يقيننا باللقاء 
يطيب  �أنك  ناهيك  �ملكان،  وبعد  �لزمان  طال  مهما 
 - رحلت  حني   - �أخذت  حمتدك  وخال�صة  خلقك 

قلوبنا معك.
�لن�صيان،  غياهب  يف  ت�صيع  �لذكريات  من  كثري 
ويطويها �لدهر يف حافظة �لزمان، فال تفتح ولو كد 
�ملرء عقله، ونخل فكره، وما �أكرثها! ولكن تبقى يف 
يزيلها  ال  �لنف�س  عو�لق  �لذكرى  من  قالئل  �لنفو�س 
دور�ن �لزمان وال كر �الأيام، و�إن ذكرياتنا معك ال نز�ل 

من�صي ون�صبح على رحيقها �لعذب �ل�صل�صال.

�سيدي...

�ألتم�س �ملعذرة على تق�صريي يف حقك و��صت�صهايل 
�أو كفاءة، ولكني  �إليك، على غري مقدرة مني  �لكتابة 
علمت منك جميل �خل�صال ور�ئع �ل�صفات و�خلالل، 
يف  �ملخطئ  زلة  وتغفر  حقك،  يف  �ملذنب  ت�صامح 
وحلمك  جهلي  ي�صبق  علمك  �أن  وعلمت  جنابك، 

ي�صامح نزقي.

َنا اأََتيَناُكْم َنُزوُرُكْم .:.:.  اإَِذا َمِر�سْ
َوُتْذِنُبوَن َفَناأِْتيُكْم َفَنْعَتِذُر

و�أنت تعلم، �أَنّ بد�ية خطاأ �لتلميذ تظهر عند �أ�صتاذه، 
وحت�صني  �لكتابة  �إىل  تدفعني  دوما  و�أنت  ومعلمه، 
و�لتحقيق،  بالنقد  �لطريق  قلمي  لي�صت�صهل  عليها؛ 
فاإن  عليك.  و�أ�صاأل  �إليك  �أكتب  الأي   بعد  ذ�  �أنا  وها 
يعلم،  تعبريي ما ال  يفهم ويف  وجدت يف قويل ما ال 
فاإين �أ�صاألك نقدي بالكتابة �إيل كي �أعلم �مل�صتح�صن 

من �مل�صتهجن.
�ل�صاعة، مل  وكاأنه  �أمامي  �الأول ميثل  لقاوؤنا  يز�ل  ال 
�أن �الأيام �صت�صنع من ذلك �للقاء �لق�صري باكورة  �أدر 
مبثلها،  علي  �لزمان  يجود  �أن  قل  حميمة،  �صد�قة 
وكيف ال تكون كذلك و�أنت عمودها �ل�صارب باأطنابه 
�ل�صماء؟  عنان  يف  بجريده  �ل�صامخ  �الأر�س  عمق  يف 
كيف ال و�أنت �ملناجي للخ�صال �حل�صنة، �ملناوئ لكل 
غيومه  بفاحم  �صد�قتنا  �صماء  يلبد  �أن  يحاول  فكر 

و�صائن عيوبه؟
�أ�صمع  كنت  ولكنني  �لكرمي،  �صخ�صك  �أعرف  �أكن  مل 
�آذ�ن  ويقرع  �لثقافية،  �ل�صاحة  يف  د  يرتَدّ ��صمك  عن 
�حلارة  يف  �ل�صفارين  ل�صوق  �لد�خل  فعل  �ملن�صتني 
�لقدمية، فال ي�صتطيع �أن يتجاهل �ل�صوت ولو �أدخل 

�أ�صبعيه يف �أذنيه.
�لباكر،  �ل�صباح  يف  طاولتي  خلف  �أعمل  يومها  كنت 
�أمامي  �مل�صت�صفى حينها وقفت  ة يف  �الأ�صَعّ يف ق�صم 
ورقة  وناولتني  ندي،  �صبوٍح  بوجه  علَيّ  و�صلَّمت 
�صوتي جل�صدك  بت�صويٍر  طلبا  طبيبُك  فيها  لك  كتب 
على  �ملكتوب  �ال�صم  من  حينها  تنبَّهُت  �ملالئكي، 

�لورقة فقمُت من مقعدي...

د  وقلت لك اأنت الدكتور حمَمّ
بوحجام؟

قلَت: نعم اأنا هو...

قلت: �إذن ��صمح يل باأن �أ�صافحك ب�صوق ونف�س طاملا 
متنت لقاءك، فاأهال و�صهال يا �أ�صتاذ...

يف  �أثرك  وعن  �أخبارك،  وعن  عنك،  �صمعت  طاملا 
ة، ويف  �ل�صاحة �لثقافية - �ملتو��صعة - يف ُعمان عاَمّ
نزوى خا�صة، فا�صمح يل �أن �أدعوك �إىل جل�صة �أدبية 

�أقيمها - على ��صتحياء - يف بيتي.
قلت يل: ومتى ذلك �إن �صاء �هلل؟

قلت يف اليوم الفالين وعلى ال�ساعة 
العالنية.

وكان ذلك �ليوم و�جتمعنا وكان لقاء مباركا مع نخبة 
من �أ�صاتذة �ل�صعر و�لنقد و�الأدب.

�أبو  �ل�صيخ  �الأديب  �لعماين  �ل�صاعر  بينهم  من  �أذكر 
�رضور �جلامعي و�الأ�صتاذ �لدكتور عالل �لغازيو�الأ�صتاذ 
�إبر�هيم  �لدكتور  و�الأ�صتاذ  بلحبيب،  ر�صيد  �لدكتور 
�لدكتور  و�الأ�صتاذ  �صحاتة،  �صالح  و�لدكتور  قنديل، 
نا�رض  حممد  �لدكتور  و�الأ�صتاذ  �ملنعم،  عبد  حممد 

بوحجام وغريهم.

و�لت�صاحب  �للقاء  م�صرية  م�صت  �صيدي  وهكذ� 
مثقلة  كعرو�س  م�صت  وتوفيقه،  �هلل  رعاية  تكلوؤها 
و�لب�صمة  �ملهنئني،  بني  تتهادي  و�جلو�هر،  باحللي 
و�ثقة  وكيانها،  قلبها  تغمر  و�لفرحة  �صدقيها،  متالأ 
متام �لثقة باختيارها، د�عية موالها �أن يظلل عليهما 

�صعادة �لدنيا وحب �الآخرة.
ما  يف   - �أ�صمن  كامالت  �صنو�ت  خم�س  م�صت 
�أح�ص�صت - من �صبع يو�صف عليه �ل�صالم، ع�صنا فيها 
�أ�صدق من �ل�صدق، و�أحلى من �ل�صهد، و�أجمل  �أياما 
ب�صاط  على  تر�صلها  �الأوىل حني  �ل�صم�س  خيوط  من 
على  بارد  خريفي  يوم  يف  �لليل  بندى  مبتل  �أخ�رض 

جبال �صاللة �لر�ئعة.
مر  زكي  معطر  كن�صم  �إال  �خلم�س  �ل�صنو�ت  تكن  مل 
على �آنافنا حلظة �صاوت زمانا، رحلنا فيها مبخيلتنا 

�إىل عامل �ملحبة �ل�صادقة.
مل �أح�س باالأيام، ومل �أ�صعر مبرورها، كان كل يوم فيها 
حمطة للتزود فيها بوقود �لطاقة �لكامنة �لتي مل نكن 

ندري �أننا منلكها.
�لفا�صل  باأ�صتاذنا  �ل�صنو�ت �خلم�س، وفوجئنا  �نتهت 
يخربنا عن �إنهائه لعقده مع كلية �لرتبية، و�إنها �ل�صنة 

�الأخرية يف �لبالد.

ُنوُن َواأَْهُلَها .:.:.  ّ ْت ِتْلَك ال�سِ ُثَمّ اْنَق�سَ
َها اأْحاَلُم َنّ ُهم َوَكاأَ َفَكاأََنّ

مل نكن ن�صتغرب �لفعل، فقد كان و�قعا ال حمالة، فكل 
طائر هجر ع�صه ال بد له يوما من عودة �إليه.

وفعلنا  بعده،  ماآلنا  من  علمنا  ما  �أحزننا  �لذي  ولكن 
يف عدمه.

�أ�صف  �ملتاأ�صف  �أمره،  �ملغلوب عل  �إطر�ق  فاأطرقنا 
ذهنه  ويف  �صناعته،  و�صاعت  جتارته  بارت  �لذي 
�أ�صتاذنا ول�صان حاله  عنا  �لبد�ية من �ل�صفر... ! فوَدّ
اَها َو��ْصتََقَرّ ِبَها �لنََّوى .:.:. َكَما  يقول: َفاأَلَقْت ِبَها َع�صَ

َقَرّ َعيًْنا ِباالإِيَاِب �مُل�َصاِفُر
وكانت �الأيام �الأخرية... ، وفيها حاولنا �أن ن�صتغل كل 
دقيقة يف قربه وكل حلظة يف ح�رضته؛ �آملني �لتزود 
منه بقدر �مل�صتطاع، و�لعب من معينه �ل�صايف �لزالل 
- وكي �أكون �صادقا - لي�س يف �لعلم و�الأدب وح�صب، بل 
يف كل مناحي �حلياة، فقد كنا نطرح �أمامه ت�صور�تنا 
�لتناق�صات  عامل  يف  �لعري�صة  وخطوطنا  و�أفكارنا 

�لذي نعي�صه، ثم هو يعمل مربد �لنقد و�لتهذيب لكل 
ما نطرحه، حتى ما يعن لنا يف حياته �خلا�صة، ثم ما 

نلبث �أن جند �الإجابة �لكافية و�ل�صافية.
ال �أدري - �صيدي - هل �أطلُت يف خطابك حد� جتاوز 
ق�رضت  �أم  �لفر�غات،  وملء  و�لهذر  �لرثثرة  �إىل  بي 

فيه؛ فلم �أوف حقك علي ومل �أجاوز يف �صاأوك �أوله.
ولي�صت �لكتابة �ل�صبيل �لوحيد لتفريغ �صحنة �لعو�طف 
�إال  حلفتني   - �صيدي   - لكنك  �لقلوب،  �مل�صتكنة يف 

�لكتابة �إليك، ثم �إنها حرفة �أهل �الأدب.
منذ ومن، و�أنا �أفت�س عن قدوة �صاحلة يل، كنت �أر�صم 
لها يف خميلتي �صورة، كنت �أفقد �الأمل بوجودها يف 
لكني  �صافية،  �صامية  روحا  لها  �أر�صم  وكنت  �أر�صنا، 
ر�أيتك  حتى  ميلكها  ج�صد�  �أو  ميالأها  كيانا  �أجد  مل 
وتعرفت �إليك، ثم �إن �ملده�س يف �الأمر، �أنني عرفت 
بعد ذلك �أنك و�حد من جماعة وبع�س من كل، فجميع 
من عرفت يف طريقك كانو� يحملون �ملعاين �لكرمية 

�لتي �أده�صتني فيك و�صدتني �إليك.
ها �أنت - �صيدي - قد رحلت عنا، معلنا فر�غا و��صعا 

يف حياتنا بعدما كنا مالأناه بك ومعك.
مل يعنا على حتمل فر�قك يومها �إال قولك لنا:

»لن نفرتق طويال فلعلي �أعود للزيارة �أو �أعود �أ�صتاذ� 
ز�ئر�« حينها ��صتطعت - �صيدي - �أن ت�صب يف قلوبنا 
�أمل  عنها  ويزيل  يربدها  ما  بع�س  �مل�صوقة  �مللتهبة 
�لفر�ق. و�الآن وقد قارب �نقطاعك عنا �ل�صنة ونحن 
نر�ه دهر�، �أ�صبحنا نح�س وكاأننا حب�صنا غيث �ل�صماء، 
و�الأر�س عط�صى، و�لنا�س هلكى ينظرون ري �ل�صماء، 

َوُجوَد �ل�صحاب.

ى .:.:. َعَجاِئَب  َها املِلُك املَُرَجّ اأَمَلْ َتَر اأَُيّ
َحاِب َما َراأَيُت ِمَن ال�َسّ

َليِه .:.:.  ِكي الأَْر�ُش َغْيَبَتُه اإِ  َت�سْ
اِب ُف َماَءُه َر�ْسَف الِر�سَ َوَتْر�سِ

وواهلل - يا �سيدي - ما حللنا جمل�سا ول 
نا حمفل اإل  َمّ خرجنا يف رحلة وما �سَ

وذكرناك ومتنيناك بيننا ول�سان حالنا 
يقول:

ْخًرا .:.:.  ْم�ِش �سَ ُريِن ُطُلوُع ال�َسّ ُيَذِكّ
َواأَْذُكُرُه ِلِكِلّ ُغُروِب �َسْم�ِش

 .    بقلم: يو�سف بن اأحمد
  بن �سعيد امبوعلي /اخلو�ش،

 م�سقط - �سلطنة ُعمان
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الأعرا�ض املبكرة 
ل�صرطان الثدي

 ُيعّد �سرطان الثدي من اأكرث اأنواع ال�ّسرطان 
التي قد ت�سيب الّن�ساء، غري اأّنه مل يعد نوع 

ال�ّسرطان امل�سوؤول ب�سكل رئي�سي عن املوت 
لديهّن، وت�ساب امراأة من كّل ثمان ن�ساء حول 

العامل ب�سرطان الثدي، ورّبا ت�ساعد هذه 
املعلومة ال�سحّية على فهم وت�سخي�ض مر�ض 

�سرطان الّثدي، والّنظر يف خياراته العالجّية 
املتنوّعة تبعًا لنوع الت�سخي�ض.

الأعرا�ض  من  اأّي  ظهرت  واإذا 
عليها  فيجب  املري�ضة،  لدى  الآتية 
ا�ضت�ضارة الطبيب على الفور، ومنها

اإفراز الثدي ملادة �ضفافة، وميكن   
احللمة،  للّدم من  م�ضابهة  تكون  اأن 

والتي قد ترتافق اأحياناً مع ورم يف 
الّثدي

�ضكل  اأو  حجم  يف  وا�ضح  تغّي   
املري�ضة  تالحظ  ورّبا  الّثدي؛ 
الفرق ما بني حجم اأو لون الّثديني، 

واحد  حجِم  يف  زيادًة  تالحظ  وقد 
من الّثديني

يف  تغّياً  املري�ضة  تالحظ  وقد 
اأو  اليمني  اإىل  اإّما  احللمة،  مكان 
ال�ضمال، مع ظهوِر ت�ضّننات وا�ضحة 

بجرد  وذلك  الّثدي،  �ضطح  على 
اللم�ض

الّثدي،  يغطي  الذي  اجللد  ت�ضطح   
اإىل  الّثدي  جفاف  يوؤّدي  وقد 
اأن  للمري�ضة  وميكن  ت�ضطحه، 

مقارنة  خالل  من  ذلك  تالحظ 
ملم�ضه بلم�ض الّثدي الآخر

الّثدي  �رسطان  اآلم  تختلف  حيث   
اآلم  باأّن  احلي�ض  فرتة  اآلم  عن 
انتهاء  بجرد  تختفي  احلي�ض 

الّثدي  �رسطان  اآلم  بينما  احلي�ض، 
تبقى م�ضتمرًة طيلة الوقت

وظهور  الإبطني،  اإحدى  يف  تّورم   
لدى  روؤيته  ميكن  وا�ضح  انتفاخ 

املري�ض .  

فوائد القرنفل لل�صعر
ال�ضعر  يحتاجها  والتي  ال�رسورية  الغذائية  العنا�رس  من  على جمموعة  القرنفل  زيت  يحتوي  لل�ضعر، والذي بدوره يخلّ�ض ال�ضعر من الق�رسة ومينع تراكمها يف فروة الراأ�ضتنعيمها واإعطائها ملم�ضًا رائعًا؛ وذلك ب�ضبب احتوائه على مركبات ت�ضبه مركب الكياتني املهم اأو موؤخرة العنق، كما اأّن الزيت يعيد بناء خ�ضل ال�ضعر ب�ضكل جيد وي�ضاهم بدور كبي جداً يف خالل حتفيز مناطق الراأ�ض املختلفة �ضواء مّت و�ضعه على ال�ضعر مبا�رسًة اأو مقدمة الراأ�ض مينع ال�ضلع من خالل و�ضع كمية منه على فروة الراأ�ض وتدليكها جيداً؛ حّتى يعّزز من منوه من واإعادة اإ�رساقه وملعانه اإليه، ومينح ب�ضيالت ال�ضعر قوة حاّدة ت�ضاهم يف منع ت�ضاقطه، كما اأّنه للنمو ب�ضكل طبيعي من معادن وفيتامينات ممّيزة، وي�ضاهم يف تطويل ال�ضعر وتكثيفه وتغذيته  

فوائد �صراب احللبة 
 ي�ضاعد �رساب احللبة على تن�ضيط الدورة ال�ضهرّية وخا�ضًة خالل اأيام الطمث، كما يعترب �رساباً مدراً حلليب الأم املر�ضعة، كما ي�ضهل الولدة 

ال�ضعبة  يفيد يف زيادة الوزن وعالج بع�ض حالت فقر الدم لقدرته على زيادة اإنتاج كريات الدم احلمراء يف اجل�ضم، وهو العالج الأول للنحافة 

ول�ضعف البنية  يعالج اأمرا�ض ال�ضدر وحالت �ضيق التنف�ض وم�ضاكل الربو ال�ضعبي، كما يطرد البلغم ويوقف ال�ضعال العادي والديكي ويعالج 

التهاب اللوزتني  يحّفز عمل اجلهاز اله�ضمي، ويق�ضي على البكتييا ال�ضارة ويقّوي ع�ضالت الأمعاء، ويعالج الإم�ضاك املزمن والإ�ضهال 

الناجت عن البكتييا، وهو ملنّي لالأمعاء وم�ضاد لاللتهاب، ويقتل الديدان املعوية، كما يقلّل التخمر يف الأمعاء مّما يعزز الطاقة اجل�ضمانية

 القلب وت�ضلب ال�رسايني   يعالج التهاب املفا�ضل الروماتزمي، وي�ضكن اآلم الع�ضالت والأع�ضاب، ويخفف من اأورام املف�ضل

 يفيد يف عالج ت�ضققات الب�رسة وتقّرحاتها، كما يخّفف من اآثار احلروق والدمامل، ويعمل على ترطيب الب�رسة وزيادة اإ�رساقتها ومنعها من 

التجاعيد كما يوّحد لونها، كما اأّنه مفيد حلب ال�ضباب  يعزز من اأداء اجلهاز املناعي؛ حيث اأثبت فعالّيته يف عالج بع�ض اأنواع ال�رسطانات 

من  وتخلي�ضه  وتنعيمه  ال�ضعر  لون  تفتيح  على  ي�ضاعد  كما  الراأ�ض،  فروة  ويقّوي  ال�ضعر  ت�ضاقط  يعالج  والرحم    والدم  املعدة  وخا�ضًة يف 
احل�رسات كالقمل  .  

ن�صائح لتجنب 
جفاف اليدين

ي�ضلب اجللد رطوبته،  ال�ضاخن؛ لأنه  باملاء   جتنبي ال�ضتحمام 
جربي املاء الدافئ، فهو اأف�ضل للمحافظة على رطوبة جلدك 
ككل، و�ضعرك اأي�ضاً، كما اأنه ل يجب ال�ضتحمام ملدة تزيد عن 
ع�رس دقائق، لل�ضبب نف�ضه ربا من الرائع ا�ضتخدام الفقاعات 
اأ�ضيفي  اأي�ضاً،  جلدك  جفاف  تت�ضبب يف  لكنها  ال�ضتحمام،  يف 

احلليب بدلً منها، اإذ يقدم لك الكثي من الرتطيب والتغذّية
اأو ال�ضباحة، �ضعي  ة بعد ال�ضتحمام،   بعد غ�ضل يديك، وخا�ضّ
ول  املاء،  ومتت�ض  جلدك  لتالم�ض  وقطنّية  ناعمة  من�ضفة 

ت�ضتخدمي طريقة الفرك للتجفيف
 ارتدي قفازات املالب�ض يف ف�ضل ال�ضتاء، فال�ضتاء جمرد و�ضفة 
عند  القفازات  بارتداء  فنن�ضحك  واليدين،  ال�ضعر  لتجفيف 

اخلروج من املنزل يف ف�ضل ال�ضتاء
املنزلّية،  بالأعمال  قيامك  اأثناء  البال�ضتيكّية  القفازات  ارتدي   
الطبّية،  القفازات  ولي�ض  لذلك  املخ�ض�ضة  القفازات  واختاري 

فهي حتتوي على بودرة معقمة جتفف اليدين
ت�ضغيل  نتيجة  املنزل  يف  اجلاف  فالهواء  منزلك،  هواء  رطبي   
وبخطوة  اجللد،  من  الرطوبة  ي�ضلب  املختلفة،  التدفئة  اأ�ضكال 
ب�ضيطة ميكن تخطي هذه امل�ضكلة، وهي بو�ضع وعاء من املاء 

عند فتحات التدفئة
 ق�رسي يديك مرة بالأ�ضبوع با�ضتخدام ملعقة من زيت الزيتون، 
لإزالة  ال�ضكر؛  حلبيبات  بالإ�ضافة  الليمون،  ع�ضي  من  واأخرى 

اجللد امليت وجتديد خاليا اليدين
لآخر،  وقت  من  الزيوت  اأنواع  اأحد  با�ضتخدام  يديك  دلّكي   
يديك  رطبي  فيهما  الدموّية  الدورة  وتن�ضيط  العميق  للرتطيب 
اأكرث املنتجات روعة لرتطيب اليدين  ب�ضكل م�ضتمر، وربا من 
قبل  ا�ضتخدميهما  ال�ضيا،  زبدة  وكذلك  الفازلني،  هو  ال�ضتاء  يف 
لذلك  بالإ�ضافة  املنزل،  يف  تكونني  عندما  اأو  للنوم،  الذهاب 
احملي مرطباً اأو نوعاً جيداً من كرمي اليدين، ورطبي يديك كلما 

�ضعرت باحلاجة لذلك

الفوائد العامة لل�صيح 
ويحافظ  ال�ضعر  ب�ضيالت  يغّذي 
وبالتايل  وحيويته  رطوبته  على 
وذلك  ال�ضعر؛  ت�ضاقط  يوقف  فهو 
لحتوائه على مادة القطران والتي 

تغذي ال�ضعر ب�ضكل فعال
للدورة  املرافقة  الآلم  يعالج   
يعمل  الن�ضاء؛ حيث  عند  ال�ضهرية 
ومنع  الع�ضالت  ا�ضرتخاء  على 

ت�ضنجها وبالتايل ت�ضكني الآلم
 يعد غذاًء للموا�ضي، كما ويخلّ�ض 
ويعالج  املزعج  البلغم  من  احللق 
اإذا  ال�ضكري  بول  يخفف  الفواق. 
بالإ�ضافة  منقوعة،  تناول  مت  ما 
كبخور  ا�ضتعماله  ميكن  اأّنه  اإىل 
الروائح  من  لتطهيها  املنزل  يف 
و  البول  يدر   ، والكريهة  املزعجة 
الطمث ،و يعالج لدغات العقارب و 

احل�رسات عن طريق الت�ضميد به
عن  واحلزاز  الثعلبة  داء  يعالج   

طريق نقع مزج رماده مع اأّي دهن 
امل�ضاب  املكان  على  و�ضعه  ثم 

بالراأ�ض
الظهر  اآلم  عالج  يف  يفيد   

واملفا�ضل وذلك عن طريق تناول 
على  زيته  دهن  اأو  ال�ضيح،  مغلي 

املكان امل�ضاب 
فّعال،  ب�ضكل  احلميات  يُذهب 
بع�ض  يُعالج  اأنه  اإىل  بالإ�ضافة 
باجلهاز  املتعلقة  الأمرا�ض 

التنف�ضي واجلهاز البويل اأي�ضاً
ويُ�ضتعمل  احلرارة  يخف�ض    
م�ضتحلب الأزهار يف غ�ضل العيون 

امل�ضابة بالرمد فيُفيدها
الأمرا�ض  بع�ض  ال�ضيح  يُعالج   
ا�ضتن�ضاق  طريق  عن  التنف�ضية 
بع�ض  ويعالج  كما  اأزهاره، 
القروح  مثل  اجللدية  الأمرا�ض 

واجلروح، ويعالج التهاب الأظافر
والأنفلونزا  الربد  نزلت  يُعالج   
الأمرا�ض  وبع�ض  والروماتيزم، 
اجللدي،  الطفح  مثل  اجللدية 

والأكزميا، واجلروح، والقروح 
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يعطيك  اهلل  فذكر  امل�ستمر؛  الذكر  على  املحافظة   
به  وتك�سب  لك،  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  بحفظ  ال�سعور 
باإذن  اخلطايا  به  حى  وتمُ وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  ر�سا 
اهلل، ومن اأف�سل الذكر اال�ستغفار؛ فلال�ستغفار ف�سل 
كبري واأجر عظيم ودور كبري يف تنقية النف�س وتقوية 
ا�ْستَْغِفرمُوا  تعاىل:«قلت  قال  وجل،  عز  باهلل  العالقة 
ِمْدَراراً  ْم  َعلَيْكمُ َماَء  ال�َسّ ..يمُْر�ِسِل  اراً  َغَفّ َكاَن  اإِنَّهمُ  ْم  َربَّكمُ
ْم  ْم َجنَّاٍت َويَْجَعْل لَكمُ ِْدْدكمُْم ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعْل لَكمُ َويمُ

اأَنَْهاراً« �سدق اهلل العظيم
واخل�سوع  والت�رّضع  م�ستمر  ب�سكل  فالدعاء  الدعاء؛   
االإجابة،  من  التيّقن  مع  وتعاىل  �سبحانه  هلل  والتذلل 
يّقرب العبد بربه، ويخلّ�س االإن�سان من الطاقة ال�سلبية 
للروحانيات  يحتاج  بطبيعته  فاالإن�سان  التي جتتاحه، 
واأف�سل  وال�رضاء،  ال�رضاء  يف  تعاىل  اهلل  اإىل  واللجوء 
اأوقات الدعاء يف الثلث االأخري من الليل، فاهلل تعاىل 
يف الثلث االأخري من الليل يتجلّى لل�سماء االأوىل وي�ساأل 

هل من داٍع لي�ستجيب له

كبري  ف�سل  وال�سنن  فللنوافل  والنوافل؛  ال�سنن  اأداء   
االإن�سان  وتك�سب  بربه،  العبد  وتقّرب  عظيم،  واأجر 
اهلل  ر�سي  اأبي هريرة  فعن  اهلل عز وجل،  ر�سا وحب 
عنه ، قال : قال ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم : } اإن 
اهلل تعاىل قال : من عادى يل ولّياً فقد اآذنته باحلرب 
، وما تقرب اإيّل عبدي ب�سيء اأحب اإيّل مما افرت�سته 
عليه، وال يزال عبدي يتقرب اإيّل بالنوافل حتى اأحبه، 
فاإذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�رضه الذي 
يب�رض فيه، ويده التي يبط�س بها، ورجله التي ي�سي 

بها، ولئن �ساألني الأعـطينه، ولئن ا�ستعاذين الأعيذنه
غري  األفاظ  فيها  يذكر  التي  املجال�س  عن  االبتعاد 
منا�سبة وت�سكيك بالدين واأفكار اإحلادية حتى ال تتاأثر 

بتلك االأفكار
قراءة القراآن الكرمي با�ستمرار، والتمّعن والتاأين اأثناء 
يغ�سب  ما  كل  عن  االبتعاد   ، معانيه  وتدبر  قراءته 
املميتة  االأغاين  و�سماع  والنميمة  كالغيبة  تعاىل،  اهلل 

للقلب     

تقوية �ليقني باهلل تعاىل  

حت�سني اأداء ال�سالة؛ فال�سالة هي اأهم ركن من اأركان الإ�سالم بعد ال�سهادتني، واأول ما �سيحا�سب عنه الإ�سالم 
يوم القيامة، وال�سالة تنهى عن الفح�ساء واملنكر، وتقّرب العبد باهلل �سبحانه وتعاىل، وللخ�سوع يف ال�سالة اأثر 
كبري يف تقوية الإميان وال�سعور باخلوف من عذاب اهلل تعاىل وت�ساعد على حت�سني الرتكيز والراحة النف�سية

طرق �ملد�ومة على �ال�ستغفارف�سل �لزكاة 
الّتكافل  الّزكاة  فري�سة  حتّقق   
فمعاين  املجتمع،  يف  والرّتاحم 
املجتمع  يف  والّتكافل  االأخوة 
تتحّقق  وال  توجد  ال  االإ�سالمي 
فالّزكاة  الّزكاة،  فري�سة  بوجود  اإاّل 
ثّمة  باأّّن  دائًما  امل�سلم  الفرد  ت�سعر 
من ينتظر عونه ووقوفه بجانبه من 
ولو  املحتاجني،  امل�سلمني  اإخوانه 
الأحجم  الّزكاة  دون  املجتمع  تخيلنا 
زكاة  دفع  عن  املقتدرين  من  كثرٌي 
على  بلت  جمُ االأنف�س  الأّن  اأموالهم 
الّنفو�س  تتهّذب  وال  واالأنانّية  ال�ّسّح 
لت�سعر  بها  يرتقي  رّباين  مبنهٍج  اإال 

مبن حولها 
جتمع  الذي  الّزكاة  �سندوق  يق�سي 

املقتدرين  من  الّزكاة  اأموال  فيه 
املجتمع،  يف  الفقر  ظاهرة  على 
يقت�رض على  ال  املجتمع  فالفقر يف 
اإىل  يتد  قد  واإّنا  الفقري،  معاناة 
املجتمع  يف  اأخرى  اجتماعّية  اآثار 
االإ�سالمي، فالفقر يوؤّدي اإىل اجلهل، 
االنحرافات  اإىل  اأحياًنا  ويوؤدي 
ي�سّميه  فيما  االأخالقّية يف املجتمع 
بدائرة  حديًثا  االجتماع  علماء 
تتكّون  التي  احللقة  وهي  ال�ّسيطان، 
والّتبعات  االآثار  من  �سل�سلة  من 
االجتماعّية ال�ّسيئة الّناجتة عن الفقر 
ا   اأو اجلهل والتي تردف بع�سها بع�سً
ديون  �سّد  اإىل  الّزكاة  فري�سة  توؤّدي 
امل�سلمني غري القادرين على ال�ّسداد 

وي�سعرهم  كرامتهم  لهم  يحفظ  مّما 
واالجتماعي،  الّنف�سي  باالأمان 
اال�ستدانة  اإىل  ي�سطر  قد  فامل�سلم 
من الّنا�س ب�سبب حاجته لذلك، وقد 
ديونه يف حلظاٍت  �سداد  ي�ستطيع  ال 
جائًزا  له  الّزكاة  دفع  ويكون  معّينة، 
يف هذه احلالة الأّن الغارمني هم من 

م�سارف الّزكاة امل�رضوعة 
 كما توؤّدي فري�سة الّزكاة اإىل حت�سيل 
فيه  يبتغى  عمٍل  كّل  تدفع يف  اأموال 
وجه اهلل، وهذا يندرج حتت م�رضف 
من  عدٌد  راأى  واإن  اهلل(،  �سبيل  )يف 
يف  هو  امل�رضف  هذا  اأّن  العلماء 
وجوه االإنفاق على اجلهاد يف �سبيل 

اهلل واإعداد اجليو�س .

فعند  باال�ستغفار؛  اليوم  بدء   
للم�سلم  بّد  النوم ال  اال�ستيقاظ من 
مّرة،  من  اأكرث  اخلالق  ي�ستغفر  باأن 
ومع  يومّياً،  روتيناً  ذلك  وجعل 
وال  �سهاًل  ذلك  �سي�سبح  الوقت 

يكن ن�سيانه 
حمددة  �ساعة  على  املنبه  �سبط 
من  خالياً  الفرد  فيها  يكون 
دق  وعند  واالأعمال،  امل�سوؤوليات 
باال�ستغفار،  البدء  يجب  املنبه 
ن�سف  هنالك  تكون  اأن  ل  ويمُف�سّ

�ساعة يومياً لذلك
فبعد  ال�سلوات؛  بني  اال�ستغفار   
يمُحبب  الفر�س  �سالة  من  الت�سليم 
ثّم  ومن  مرة،  من  اأكرث  اال�ستغفار 

يجعل  فذلك  ال�سنة،  �سالة  متابعة 
اال�ستغفار  على  مداوماً  امل�سلم 

خم�س مرات يومياً بعدد ال�سلوات
 كتابة جمموعة من طرق اال�ستغفار 
اهلل  »ا�ستغفر  ككتابة  اأوراق  على 
خلقه  عدد  اإليه  واأتوب  العظيم 
ومداد  عر�سه  وزنة  نف�سه  ور�سا 
الر�سول  حديث  كتابة  اأو  كلماته«، 
»اللهم   : وهو  الورقة  على  الكرمي 
خلقتني،  اأنت  اإال  اإله  ال  ربي  اأنت 
عهدك،  على  واأنا  عبدك،  واأنا 
بك  اأعوذ  ا�ستطعت،  ما  ووعدك 
من �رض ما �سنعت، اأبوء لك بنعمتك 
، واأبوء بذنبي، فاغفر يل فاإنه  علَيّ
ال يغفر الذنوب اإال اأنت« ، ومن ثّم 

مرئية  باأماكن  االأوراق  تلك  اإل�ساق 
لتكون  العمل،  مكان  اأو  املنزل  يف 
اال�ستغفار  على  للمداومة  و�سيلًة 
هذه  ويف  اإليها،  امل�سلم  نظر  كلّما 
اأجره  فللكاتب  اأجران،  الطريقة 

واأجر القارئني من امل�سلمني
ت�سغيل  اإىل  الّزكاة  فري�سة  توؤّدي 
الّنا�س، وما ي�سّببه  ن�سبٍة معّينة من 
املتعّطلني  ن�سبة  تقليل  من  ذلك 
الّتعاون  روح  وتنمية  املجتمع،  يف 
املجتمع  يف  واالأخّوة  الرّب  على 
الّزكاة  م�سارف  فمن  االإ�سالمي، 
وهم  عليها،  العاملني  اإىل  دفعها 
الذين ي�ستغلون يف جمعها وحت�سليها 

وح�سبتها متفّرغني لذلك.

كيفّية طاعة 
�هلل

وبّرهما،  الوالدين،  اإىل  التقرب    
وم�ساًء؛  �سباحاً  عنهما  واالطمئنان 
قبل  ا�ستغالله  يجب  هام  كنٌز  فالوالدان 
الوقت  االأوان. ق�ساء جزء من  يفوت  اأن 
العمل  به؛ فهذا  واالهتمام  ال�رضيك،  مع 
التي فيها طاعة  اأهم االأعمال  يعترب من 
لالآية  مبا�رض  تطبيق  وهو  تعاىل،  هلل 
اأن خلق  اآياته  تعاىل: ومن  قال  الكرية، 

اإليها  لت�سكنوا  اأزواجا  اأنف�سكم  من  لكم 
ذلك  يف  اإّن  ورحمًة  مودًة  بينكم  وجعل 

الآياٍت لقوم يتفكرون
واجل�سم  العقل  لتنمية  وقت  تخ�سي�س   
من خالل القراءة التي تزيد من مدارك 
االألعاب  ممار�سة  خالل  ومن  االإن�سان، 
الريا�سية التي تعمل على تقوية النواحي 

البدنية لدى االإن�سان

التطّوعية  االأعمال  يف  امل�ساركة   
يرّم  اأن  على  تعمل  والتي  املختلفة، 
اإىل  احلاجة  دون  بنف�سه  نف�سه  املجتمع 

املعونات اخلارجية
يف  فراغه  وقت  من  جزء  ق�ساء  يكن   
تعاىل  اهلل  اإىل  فالتقرب  والتعبد؛  العبادة 
تدخل  التي  االأمور  من  يعترب  بالنوافل 
ال�سكينة اإىل قلب االإن�سان، وجتعله اأقدر 

على مواجهة متاعب احلياة
النواحي  �ستى  يف  النف�س  تطوير   
فاملوؤمن  بها؛  واالرتقاء  واملجاالت 
من  تعاىل  اهلل  اإىل  واأحبمُّ  خرٌي  القوي 
املوؤمن ال�سعيف الكرمي على الورقة وهو 
: »اللهم اأنت ربي ال اإله اإال اأنت خلقتني، 
واأنا عبدك، واأنا على عهدك، ووعدك ما 

ا�ستطعت، اأعوذ بك.

كّفارة �لغيبة 
هي التوبة الن�سوحة اإىل اهلل تعاىل، والتي تكون برتك الغيبة، واحلذر من الوقوع فيها، والندم على الغيبة الّتي 
كّفارة االعتداء على حّق  اأّما  اإليها، وهذه هي كفارة االعتداء على حّق اهلل،  يعود  اأاّل  والعزم على  وقع فيها، 
امل�سلم فاإذا علم املغتاب اأّن كالمه قد و�سل اإىل ال�ّسخ�س الّذي اغتابه، فاإّن عليه اأن يذهب اإليه، واأن يتحلّل 
منه؛ بحيث يعرتف اأمامه بخطئه، ويقوم باالعتذار منه، ويطلب منه ال�سماح، والعفو، وال�سفح، اأّما اإذا مل ي�سل 

الكالم اإىل ال�سخ�س الّذي اغتابه فاإّن عليه اأن ي�ستغفر لذلك ال�ّسخ�س، واأن يدعو له، واأن يثني عليه
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�سان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل الأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل الأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�سب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�سرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

ال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا ال�سم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا ال�سم لأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

20 فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�سحيح 3 كغم

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�سد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�سر
48 ج�سم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 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

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

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
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



 تذكروهم قبل حلول  برد ال�شتاء
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اأحداث23
يف �صور



قبل  و   اآنذاك  دهائه  و  الرجل  حنكة  اأن  اإىل 
ب�ساعة   الدرا�سي  املو�سوم  افتتاح  انطالق 
يعلمه  من  الرتبية  ملدير  واأر�سل  وجهته  غري 
باأن  الوفد  متواجد يف موؤ�س�سة اأخرى وعليه 
باحل�سور فورا  ومت االفتتاح يف موؤ�س�سة التي 
اختارها الوايل  �سخ�سيا بعيدا عن املزايدات 
و ) امل�ساحيـــق ( املف�سوحة  وهي اأي�سا  يف 
حد ذاتها ر�سائل م�سفرة  للم�سوؤول عن القطاع 
حتمل  يف طياتها عديد من ال�سفرات اأوالها  
يف نظر امل�سوؤول االأول على اجلهاز التنفيذي 
بالوالية �سوى  الرتبوية  اأن  جميع املوؤ�س�سات 
اأو  اإ�سرتاتيجية   جد   مبواقع  متواجدة  كانت 
متواجدة يف كمناطق معزولة  �سوا�سية و ثانيا 
امل�سوؤولني  بع�ض   يختارها  التي  امل�ساحيق 
لتبي�ض  الرتبية    قطاع  م�سوؤويل  وخا�سة  
الوايل ال  ال�سلطات يف نظر  اأمام   �سورتهم   
فائدة وال جدوى منها بقدر ما  تهمه  م�سلحة 

العدالة  و  املوؤ�س�سات  بني  والعدالة  التالميذ  
النطالق  الر�سمي  االفتتاح  اختيار   يف  اأي�سا 
املو�سم الدرا�سي ال ينح�رص دائما واأبدا على 
من  بالقرب  متواجد  تكون  التي  املوؤ�س�سات 
امل�سوؤولني اأو تكون جمهزية وال يوجد بها اأي 

م�ساكل .

حمنة   « اجلديد  اجللفة   وايل  يفعلها  فهل    
ويقوم   و  ويتكرم  وينزل  املرة   » هذه  قنفاف 
للمو�سم  الر�سمي   االفتتاح   اإ�سارة   باإعطاء 
بن  كمتو�سطة  اأخرى  موؤ�س�سة  من  الدرا�سي 
عياد اأو املحطـــة  اأو من ابتدائية ) كالف�سحى 

اأو الزريعة (   ؟!

تقرير ر�سمي

العنف الأ�سري يودي 
بحياة 109 ن�ساء يف 
فرن�سا خالل 2016
الداخلية  وزارة  اأعدته  تقرير  اأفاد 
البالد،  يف  االأ�رصي  العنف  اأن  الفرن�سية، 
العام  رجل،  و29  امراأة   109 بحياة  اأودى 
على  نُ�رص  الذي  للتقرير  ووفقا  املا�سي 
 138 فاإن  اأم�ض،  م�ساء  الوزارة  موقع 
تعر�سهم  جراء  حياتهم  فقدوا  �سخ�سا 

للعنف االأ�رصي.
يف  ملحوظ  ارتفاع  اإىل  التقرير  واأ�سار 
جرائم القتل االأ�رصية خالل العام املا�سي 
التي  بال�سنة  مقارنة   ،%15.49 بن�سبة 

قبلها.
للحقوق  االأوروبي  االحتاد  وكالة  وكانت 
االأ�سا�سية قد اأجنزت درا�سة ا�ستق�سائية، 
االحتاد،  يف  االأع�ساء  الدول  �سملت 
امراأة   1500 نحو  واقع  فيها  وا�ستق�ست 
من كل دولة ع�سو يف العام 2014 واأظهرت 
يف  امراأة  مليون   13 نحو  اأن  الدرا�سة 
االحتاد االأوروبي تعر�سن للعنف اجل�سدي 
خالل 12 �سهراً، ونحو 3.7 ماليني امراأة 
تعر�ست يف دول االحتاد للعنف اجلن�سي، 

وما ن�سبته 33 يف املائة
اال�ستبيان  �سملهن  اللواتي  الن�ساء  من 
اجل�سدي  اأو  اجلن�سي  للعنف  تعر�سن 
اال�ستق�سائية  الدرا�سة  نتائج  وخل�ست 
تعر�ست  امراأة   20 كل  من  واحدة  اأن  اإىل 
لالغت�ساب منذ �سن 15 �سنة، كما اأن 34 يف 
املائة من �سحايا العنف اجل�سدي تكررت 

بحقهم االعتداءات الأكرث من اأربع مرات.

العدد : 4443/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

اجللفة/ اأحمـــد قــادري
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جمل�س الأمة يفتتح دورته الربملانية 

يفتتح جمل�ض االأمة دورته الربملانية العادية ل�سنة 2017-2018 اليوم االثنني على 
ال�ساعة احلادية ع�رص )11.00( �سباحا، ح�سب ما 

اأفاد به اأم�ض االأحد بيان للمجل�ض و اأو�سح امل�سدر ذاته اأن افتتاح هذه الدورة 

ياأتي طبقا الأحكام املادة 135 من الد�ستور وكذا املادة 15 من القانون الع�سوي 

الذي يحدد تنظيم املجل�ض ال�سعبي الوطني وجمل�ض االأمة وعملهما، وكذا 
العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة. افتتاح املو�سم الدرا�سي باجللفة

هل يفعلها  الوايل » قتفاف«  هذه املرة ؟!
يف وقت غري بعيد وحتديدا  يف عهد الوايل ال�سابق » اأبو  بكر ال�سديق بو�ستة »  وجه مدير 

الرتبية له  دعوة حل�سور حفل االفتتاح الر�سمي النطالق املو�سم الدرا�سي وخ�س�ص موؤ�س�سة  
متواجدة  يف حي ا�سرتاتيجي هام و جمهزة  ب�سكل كامل بحيث عند زيارة الوفد يرى اأن كل 

.   »tout va bien  »االأمور ت�سري على ما يرام

البويرة

اأملانيا 

خن�سلة

�سوق اأهرا�ص 

توزيع ال�سدقات على العائالت املعوزة

العلماء ي�ستعينون بالديدان لتحديد 
اأعمار الب�سر

تزويد اأربع بلديات انطالقا من �سد 
تاغري�ست 

متويل 49 موؤ�س�سة م�سغرة 

اأزيد من 15 عائلة معوزة على م�ستوى  اإ�ستفادت 
االأ�سحى  عيد  منا�سبة  ع�سية  البويرة  والية 
بها  تكفلت  االأ�ساحي  �سدقات  من  املبارك 
مب�ساهمة  الوالئية  ال�سالم  اخلريية  اجلمعية 
من  بعدد  تربعوا  الذين  واملح�سنني  اخلري  اأهل 
وهي  اللحوم  من  معتربة  وكميات  االأ�ساحي 
قلوب  يف  والفرحة  البهجة  اأدخلت  التي  املبادرة 
هذه العائالت خا�سة اأطفالها الذين عا�سوا هذه 

املنا�سبة الدينية كغريهم من االطفال ، ويف ذات 
كونطة  �سناء   « اجلمعية  م�سوؤولة  ك�سفت  ال�سياق 
م�رصوع  اإجناح  على  اجلمعية  اأع�ساء  عزم  عن   «
الدخول  ملوعد  حت�سبا   « املدر�سية  احلقائب   «
املدر�سي هذه االأيام حيث حت�سي اجلمعية اأكرث 
من 50 تلميذا معوزا يزاولون درا�ستهم يف خمتلف 

االأطوار التعليمية .
اأح�سن مرزوق

العامل  لفهم  حماوالتهم  يف  العلماء  ي�ستمر 
من حولنا، ويك�سفون يف كل يوم عن معلومة 
جديدة لتكون حجرا جديدا يف بناء م�ستقبل 
الب�رصية ويف اآخر االأبحاث املثرية لالهتمام، 
واليابان  واأمريكا  اأملانيا  من  علماء  تو�سل 
وهولندا اإىل طريقة ب�سيطة لتحديد متو�سط 
عمر الكائنات احلية، واأوردت جمعية »ماك�ض 
بالنك« االأملانية نتائج الدرا�سة التي ن�رصت يف 
جملة »Nature Communications«يف 
حجم  بني  رابطا  العلماء  وجد  التفا�سيل 
نويات خاليا اأحد اأنواع الديدان االأ�سطوانية 

)Caenorhabditis elegans(، وبني مدة 
حياتها. وكلما قل حجم املحتوى اخللوي، 

زاد متو�سط العمر املتوقع للكائن احلي.
ذباب  لدى  وجدت  نف�سها  العالقة  اأن  كما 
العلماء  اكت�سف  حيث  والقوار�ض،  الفاكهة 
على  يعمل  املكثف  البدين  الن�ساط  اأن 
تقلي�ض حجم نويات اخلاليا ويف درا�ستهم 
لتلك الظاهرة لدى الب�رص، اأثبتت التجارب 
الع�سلي  الن�سيج  على  اأجروها  التي 
عاما   60 على  اأعمارهم  تزيد  الأ�سخا�ض 

نف�ض النتائج.

خن�سلة  بوالية   2018 العام  نهاية  قبل  �سيتم 
لها  تابعة  مناطق  وعدة  بلديات   4 تزويد 
من  علم  ح�سبما  تاغري�ست  �سد  من  اإنطالقا 

مدير املوارد املائية حممد بوجلطية.
التزويد  عملية  باأن  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح 
ومل�سارة  يايو�ض  من  كل  بلديات  �ستم�ض 
املناطق  اإىل  باالإ�سافة  و�سيلة  وبوحمامة 

واأوالد  وجنل  اأوالد  غرار  على  لها  املجاورة 
لعبارة  ثنية  منطقة  وكذا  وبوزوامل  عمري 
تاغري�ست  ب�سد  البلديات  هذه  ربط  و�سيمكن 
امل�سدر  لذات  وفقا  يابو�ض  ببلدية  الواقع 
التي  املياه  من  ال�سكان  ح�سة  م�ساعفة  من 

يتزودون بها يوميا.

طرف  من  م�سغرة  موؤ�س�سة   49 متويل  مكن 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  فرع 
من�سب   100 ا�ستحداث  من   2017 مطلع  منذ 
اأفاد  ح�سبما  اأهرا�ض  �سوق  بوالية  دائم  �سغل 
الوكالة  بذات  واالت�سال  باالعالم  املكلف  به 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  ال�سا�سي  اأمني  حممد 
باأن هذه املوؤ�س�سات التي تطلب متويلها غالفا 
ي�ستحوذ  د.ج  مليون   199 بقيمة  ماليا 

يليه  موؤ�س�سة  بـ20  اخلدمات  قطاع  عليها 
موؤ�س�سات  و7  موؤ�س�سة  بـ17  الفالحي  القطاع 
 3 عن  ف�سال  واحلرف  التقليدية  ال�سناعة  يف 
 )2( وموؤ�س�ستني  ال�سناعي  املجال  يف  اأخرى 
واأ�سار  العمومية  واالأ�سغال  البناء  قطاع  يف 
ا�ستحوذ  الن�سوي  العن�رص  اأن  اإىل  ال�سا�سي 
على 10 موؤ�س�سات م�سغرة من �سمن اإجمايل 

املوؤ�س�سات امل�ستحدثة الـ49 .

تد�سني اأكرب جهاز ليزر يعمل بالأ�سعة 
ال�سينية على وجه الأر�س

�سام�سونغ تناف�س اآبل بثالثة اأجهزة جديدة
وفيتبيت،  اآبل  مناف�سيها  للتفوق على  منها  اأجهزة جديدة، يف حماولة  ثالثة  �سام�سونغ  اأطلقت 
خالل م�ساركتها يف معر�ض »IFA 2017« يف العا�سمة االأملانية برلني، االأربعاء 30 اأوت وك�سفت 
 »Gear Sport« وهي  البدنية  اللياقة  على  تركز  ذكية  �ساعة  عن  اجلنوبية  الكورية  ال�رصكة 
وجهاز تتبع اللياقة البدنية »Pro Gear Fit2«، باالإ�سافة اإىل الن�سخة اجلديدة من �سماعتها 
الال�سلكية »Gear IconX« املزودة بامل�ساعد ال�سوتي الذكي »بيك�سبي«اأ�سارت �سام�سونغ اإىل 
اأنها �سممت ثالثة اأجهزة على اأمل م�ساعدة امل�ستهلكني يف احل�سول على اأق�سى ا�ستفادة من 
يومهم ولعي�ض حياة �سحية ومتوازنة وت�ساعد اأجهزة »Gear« اجلديدة يف جمموعة من االأن�سطة 

بدءا من تتبع اللياقة البدنية والتغذية ور�سد النوم وغريها.
بو�سة،   1.2 بقيا�ض   »super AMOLED« نوع  من  ب�سا�سة   »Gear Sport« �ساعة  وتاأتي 
وتو�سيات  التغذية  اإدارة  تنبيهات  وتلقي  ال�سحة  اأهداف  لتحقيق  العمل  مل�ستخدميها  وميكن 
الن�ساط حتى يف حال كانت غري مت�سلة باالإنرتنت وتعمل �ساعة »Gear Sport« وجهاز تتبع 
Pro«، اللذان ميكن ارتداوؤهما على مع�سم اليد، بوا�سطة نظام   Gear Fit2« اللياقة البدنية
 Gear« �ساعة  وتاأتي   ،»Tizen« با�سم  املعروف  �سام�سونغ  من  املحمولة  االأجهزة  ت�سغيل 
Sport« دائرية ال�سكل باللون االأ�سود واالأزرق والربتقايل، وهي مزودة ببطارية ب�سعة 300 ميللي 

اأمبري مع اإمكانية �سحنها ال�سلكيا.

التابع  التوحيد  م�سجد  على  اعتداء  املتطرف  اليمني  من  جمموعة  نفذت 
للوقف الرتكي يف مدينة فينلو جنوب �رصق هولندا ونقلت وكالة »االأنا�سول« 
)اليمينية  فريزيت«  »اإد  حركة  من  اأع�ساء  اأن  حملية،  م�سادر  عن  الرتكية 
الذي  امل�سجد  مئذنة  على  عبارات عن�رصية  علقوا الفتة حتمل  املتطرفة( 
م�سمونها:  عبارات  الالفتة   على  وكتب  املدينة.  يف  بنائه  اأعمال  ت�ستمر 
»ابتعد.. هولندا لنا، ال نريد م�سجدا يف حّينا، ال نريد االإ�سالميني«وفيما بعد 

التوا�سل االجتماعي وكتبت حتتها:  ن�رصت احلركة �سورة الالفتة عرب مواقع 
»قمنا باحتالل امل�سجد«.

وقال امل�رصف على اأعمال امل�سجد اأحمد دور�سون، اإن »اعتداء من هذا النوع 
يقع يف املنطقة الأول مرة منذ 30 عاما«، م�سيفا اأن عدد اليمينني املتطرفني 
كبري يف املنطقة. واأو�سح يف الوقت ذاته اأن ال�رصطة اأوقفت منفذي االعتداء، 

وعززت من اإجراءاتها االأمنية حول امل�سجد ملنع وقوع حوادث جديدة.

ك�سفت �سحيفة »دايلي �ستار« االإجنليزية عن 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري  النجم  رحيل  �رص 
العب نادي لي�سرت �سيتي عن مع�سكر منتخب 
�سوق  نهاية  من  واحد  يوم  قبل  وذلك  بالده، 
اإذن  على  وح�سل حمرز  ال�سيفية  االنتقاالت 
اال�ستعدادي  اخل�رص  مع�سكر  من  للخروج 
من  الثالثة  اجلولة  �سمن  زامبيا،  ملباراة 
والتي  رو�سيا 2018،  العامل،  كاأ�ض  ت�سفيات 
حماربو  وخ�رصها  ال�سبت،  ع�رص  اأقيمت 
اآمالهم  لتتخرب   ،1-3 بنتيجة  ال�سحراء 
حمرز  خروج  وجاء  للمونديال  التاأهل  يف 
جديد،  نادي  مع  التفاق  التو�سل  ملحاولة 
قبل انتهاء �سوق االنتقاالت وهو ما مل ينجح 

فيه الدويل اجلزائري.
وجود  اإىل  عديدة  �سحفية  تقارير  واأ�سارت 
وت�سيل�سي  االإيطايل  روما  اأندية  من  اهتمام 
االإجنليزي وبر�سلونة االإ�سباين باحل�سول على 
االإجنليزية،  لل�سحيفة  ووفًقا  حمرز  خدمات 
يحاولون  كانوا  الدويل اجلزائري  فاإن ممثلي 
اإمتام �سفقة انتقاله ل�سفوف نادي مان�س�سرت 
يونايتد، يف خمالفة جلميع التوقعات واأ�سارت 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأن  اإىل  ال�سحيفة 
اإ�سافة  اأراد  احلمر  لل�سياطني  الفني  املدير 
ف�سل  بعد  الفريق،  ل�سفوف  جديد  جناح 
بريي�سيت�ض  اإيفان  الكرواتي  انتقال  �سفقة 

العب اإنرت ميالن ليونايتد.

دايلي �ستار الإجنليزية 
تك�سف �سر رحيل حمرز 

عن اخل�سر

افتتحت اأملانيا، اجلمعة 1 �سبتمرب، اأكرب جهاز 
ليزر يعمل باالأ�سعة ال�سينية على كوكب االأر�ض، 
مقارنة  مرة  مليار  من  باأكرث  ي�سيء  والذي 
مب�سادر االأ�سعة ال�سينية التقليدية ومن املقرر 
اأن ي�ستخدم املجهر العمالق لدرا�سة االأج�سام 
والفريو�سات  الذرات  ذلك  االأر�ض مبا يف  على 
ا�سم  يحمل  الذي  اجلهاز  هذا  اإن�ساء  مت  وقد 
ويطلق   »X-ray Free Electron Laser«
�س�سينيفيلد،  يف   ،»EXFEL« اخت�سارا  عليه 
ويتواجد  اأملانيا،  �سمال  هامبورغ  من  بالقرب 
 38 عمق  على  كلم،   3.4 طوله  يبلغ  نفق  يف 

اأن ينتج نحو  مرتا حتت االأر�ض، ومن املنتظر 
الثانية  يف  ال�سينية  االأ�سعة  من  وم�سة  األف   27
الواحدة، وفيه م�رّصع لالإلكرتونات وقد مت بث 
تد�سني اجلهاز مبا�رصة يف ال�ساعة الثالثة م�ساء 
بتوقيت و�سط اأوروبا، اأي ال�ساعة الواحدة بعد 
هذا  يف  و�ساهمت  غرينيت�ض  بتوقيت  الظهر 
وفرن�سا  ورو�سيا  اأملانيا  منها  دولة   11 اجلهاز 
مفو�سية  يف  امل�سوؤول  و�سفه  وقد  و�سوي�رصا، 
امل�رصوع،  امل�ساركة يف هذا  الفرن�سية  الطاقة 
اأوليفييه نابويل، باأنه »اأكرب واأقوى م�سدر الأ�سعة 

اإك�ض �سنعه االإن�سان«.

اعتداء عن�سري على م�سجد يف هولندا
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