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االحتاد من اأحل النه�سة 
والعدالة والتنمية 

اأ�سا�س جناح  املحليات 
�سمان تكاف�ؤ الفر�س
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وزيرة الرتبية تقوم بحركة 
جزئية يف مديريات الرتبية

مديرو تربية تربطهم 
 عالقات "م�سب�هة" 

مع نقابات 
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 بعدما راج احلديث 
عن زيادة كبرية فيها 

تثبيت اأ�سعار الكتب 
املدر�سية عند �سعر 

ال�سنة املا�سية 
�ش4

 وزير الفالحة
 عبد القادر بوعزقي

امل�ساهمة يف تقلي�س 
 فات�رة اال�سترياد

 مهمة اجلميع
�ش3

الق�ساء على اإرهابي 
وا�سرتجاع م�سد�س 

ر�سا�س 

عني الدفلى

�ش3الطاهر بولنوار ي�سدم "الزوالية"

ال انخفا�س يف االأ�سعار قبل العيد

ت�قيف ع�سابة تتاجر ب" ال�ساروخ" يف اأحياء براقي بالعا�سمة

 �ش3

 اال�ستحقاق املقبل  
واجب وطني و لي�س 

بابا لال�سرتزاق 

ردا على املعار�سة قائال "�سركاوؤنا ال 
يعرفون القانون، دربال:

           لهذا االأ�سباب االأ�سعار لن ت�سهد ا�ستقرارا باجلزائر

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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وزارة الفالحة توؤكد:

وهران

تيزي وزو

 على امل�اطنني الت�جه للمذابح 
املت�فرة على م�ست�ى بلدياتهم  

  ت�قيف �سخ�س حمل بحث دويل
 يف اإطار مذكرة ملنظمة "االأنرتب�ل " 

وفاة اأربعة اأ�سخا�س يف حادث مرور بتيزي وزو

 بعد عودته للغرفة اجلزائرية
 ملجل�س ق�صاء العا�صمة

تاأجيل ملف �سرطي 
ومفت�سة �سرائب احتاال 

على طالبي �سكن 
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 مفاجاأة ولد عبا�س
 تاأخذ �صدى دويل 

كب�س ينتحر من �صرفة حي باحلرا�س 
ح�رشوه لعيد �لأ�ضحى �ملبارك، لتبقى �رشورة �حليطة و�حلذر و�جبة �أ�ضحابه �إىل �مل�ضارعة لذبحه، بدل �أن يق�ضي �أنفا�ضه، وهم �لذين فيد�ل �لتابع للحر��ش، بعدما قطع �لكب�ش �حلبل �لذي ي�ضده، ما دفعه �ل�ضقوط من �ل�رشفات، وهو ما حدث �أول �أم�ش، على م�ضتوى حي كب�ش �لعيد بال�رشفات، ياأتي خطر �آخر ليهدد �أ�ضاحي �لعيد، وهو يف ظل �ضيق �ل�ضكن يف �لعمار�ت وجلوء �لكثري من �لعائالت، �إىل و�ضع 

لتفادي هكذ� �ضيناريوهات ..

ولد  مفاجاأة  �أن  يبدو 
عبا�ش و�لتي خلفت موجة 
كبري  و�نتظار  تفاعالت 
�إل  �جلز�ئريني،  و�ضط 
م�ضتوى  على  تبق  مل  �أنها 
�لإعالم �لوطني بل تعدته، 

جريدة  �حلادثة  نقلت  �إذ 
معنونة  �لعربي«،  »�لقد�ش 
بـ »زعيم حزب  مو�ضوعها 
يوقع  �لأول  �ل�ضلطة 
مقلب  يف  �جلز�ئريني 
�ضبيه بـ »�لكامري� �خلفية«، 

�لطريقة  �أن  معتربة 
�أ�ضبه  بها  جاءت  �لتي 
بالكامري� �خلفية، وهو ما 
رهيني  �جلز�ئريني  جعل 
�لتكهنات و�رشب �أخما�ش 
عدة  ت�ضمنت  باأ�ضد��ش، 

يطلع  �أن  قبل  تكهنات، 
ليك�ضف  عبا�ش  ولد  علينا 
�أن �ملفاجاأة مل تكن �ضوى 
��ضتدعاء رئي�ش �جلمهورية 

للهيئة �لناخبة.

ذكرى رحيل رجل امل�صجد 
والنظام والت�صحية

حتل يوم: 28 من �أوت 2017 �لذكرى �لثانية لرحيل رجل كبري 

يف �أخالقه، كبري يف ت�ضحياته، عظيم مب�ضريته �حلافلة بعظائم 

�لأعمال وجميل �لفعال و�ملكارم.. �لذي ي�ضدق عليه قول 

�ملتنبي: 

على قدر �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم     وتاأتي على قدر �لكر�م 

�ملكارم       وتعظم يف عني �ل�ضغري �ضغارها      وت�ضغر يف عني 

�لعظيم �لعظائم

رجل ر�بط يف �ملدر�ضة �لقر�آنية معلما ومن�ضغال بتحفيظ 

�لكرمي.. 

رجل �جتهد يف تكوين �لرجال يف �لك�ضافة �لإ�ضالمية �جلز�ئرية.. 

رجل و��ضل جهاده يف معهد �حلياة مر�قبا مهتما باملحافظة 

على �لنظام يف هذه �ملوؤ�ض�ضة �لرتبوية �لعريقة.. رجل �رتبط 

بامل�ضجد : عمارة وح�ضور� يف جمال�ش �لتالوة، ثم موؤذنا ملدة 

تقارب �لأربعني �ضنة..)بد�ية من 12 من �أكتوبر 1979م( عرف عنه 

فيها �لن�ضباط و�ملر�بطة و�ل�ضهر على �أد�ء مهمته �أح�ضن �لأد�ء: 

حمافظة على �لوقت، و�لتز�ما بال�رشوط �ملطلوبة يف �ملوؤذن 

�ملوؤمتن على قيام �مل�ضلمني باأد�ء �ل�ضلو�ت يف وقتها، وعمارة 

�مل�ضجد يف �لأوقات �لتي يتطلبها نظام �مل�ضجد، يف بلدته 

�لقر�رة .. بقي ملتزما وحمافظا على هذ� �ل�ضلوك وهذه �ل�ضرية 

وهذ� �لنهج.. حتى توفاه �هلل يوم �جلمعة : 28 من �أوت 2015م. 

�لرجل �لذي تعلمنا منه �خللق �حل�ضن، و�لن�ضباط و�لنظام، 

و�حلزم و�حل�ضم و�لعزم، و�لت�ضحية و�لفد�ء و�ملر�بطة يف �ضبيل 

�هلل . ل �أظن �أن �أحد� ل يعرف من هو.. �إنه قدوتنا ومربينا 

ومعلمنا.. �ل�ضيخ �أحمد بن عا�ضور بن �حلاج مو�ضى �حلاج عا�ضور. 

رحمه �هلل وتقبل منه �أعماله �ل�ضاحلة، و�أ�ضكنه ف�ضيح جنانه  

�لقر�رة يوم �لإثنني: 06 من ذي للحجة 1438ه/ 28 من �أغ�ضط�ش 

2017م

د. حممد بن قا�صم نا�صر بوحجام

ت�صجيل 93 حادث مرور ج�صماين 

خالل نهاية الأ�صبوع

تعلم خلية �لإت�ضال و�ل�ضحافة للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني، �أن م�ضالح مرور �لأمن 
مرور  93حادث  �لأ�ضبوع(،  )نهاية   ،2017 �أوت    26 و   25 يومي  خالل  �ضجلت  �لوطني 
ج�ضماين على م�ضتوى �ملناطق �حل�رشية،  �أدى �إىل وفاة 01 �ضخ�ش وجرح 115 �آخرين.

عن �أ�ضباب هذه �حلو�دث، يبقى �لعن�رش �لب�رشي �ملت�ضبب �لرئي�ضي يف وقوعها، �إ�ضافة 
�إىل �لعو�مل �لأخرى �ملرتبطة باملركبة و�لطريق وعليه، جتدد �ملديرية �لعامة لالأمن 
�لوطني دعوتها مل�ضتخدمي �لطريق �لعام، لاللتز�م و�لتقّيد بقو�عد �ل�ضالمة �ملرورية 
و�لتحلي مبزيد من �حلذر و�ليقظة، و عدم �لإفر�ط يف �ل�رشعة، و جتنب �ل�ضياقة يف 
حالة �لتعب ،  كما ت�ضع حتت ت�رشف �ملو�طنني �لرقم �لأخ�رش 1548، لتلقي �لبالغات 

و�ل�ضتجابة لن�ضغالتهم، على مد�ر 24�ضا/24�ضا.

24 �صاعة

موؤ�ص�صة النقل احل�صري بالعا�صمة 

رحالت نحوخمتلف املقابر خالل يومي عيد الأ�صحى القادم
�لعمومية  �ملوؤ�ض�ضة  �أعلنت 
للنقل �حل�رشي و�ضبه �حل�رشي 
عن  )�يتوز�(  �لعا�ضمة  للجز�ئر 
عرب  خا�ضة  رحالت  برنامج 
خ�ضي�ضا  رئي�ضية   حمطات   4
مبنا�ضبة عيد �لأ�ضحى و �ضت�ضمن 
رحالت  »�إيتوز�«  حافالت 
منتظمة و مبو�قيت حمددة طيلة 
عيد �لأ�ضحى �ملقبل �مل�ضادف 
 2 و   1( �ل�ضبت  و  ليومي �جلمعة 
بذلك  لت�ضمن   ،)2017 �ضبتمرب 
لتنقالتهم  ت�ضهيالت  للمو�طنني 
�لكربى  �لأحياء  و  �لبلديات  بني 
�لكربى  �ملقابر  باجتاه  كذ�  و 
عليه  جرت  كما  �جلز�ئر  لولية 

�أفاد  ح�ضبما  �لعا�ضمني،  عادة 
و  �لعمومية  �ملوؤ�ض�ضة  بيان  به 
مقابر  لزيارة  رحالت  برجمت 
�لعا�ضمة �نطالقا من �ملحطات 
�ول  �ضاحة  حمطة  من  �لتالية 
�لعالية  مقابر  باجتاه  ماي 
وقاريدي وبرويلة و�ملدنية. كما 
من  رحالت   �ملوؤ�ض�ضة  برجمت 
حمطة �ضاحة �ل�ضهد�ء يف �جتاه 
)�لباب  و�لقطار  �لعالية  مقابر 

�ل�ضفل و 
وبوزريعة.  بنيان  وعني  �لأعلى( 
�جتاه  يف  �ضوفايل  حمطة  من  و 
ود�يل  م�ضو�ش  بني  مقربة 

بر�هيم.

ت�صريح اليوم

خالل ال24 �صاعة الأخرية 

وفاة 11 �صخ�صا يف حوادث مرور �صجلت  عرب مناطق متفرقة من الوطن
لقي 11 �ضخ�ضا حتفهم و�أ�ضيب 13 �آخرون بجروح متفاوتة �خلطورة يف حو�دث مرور �ضجلت خالل �ل24 �ضاعة �لأخرية عرب مناطق متفرقة 

من �لوطن، ح�ضب ح�ضيلة �أوردتها �ليوم �لثنني م�ضالح �حلماية �ملدنية. وقد كانت �أثقل ح�ضيلة بولية تيزي وزو حيث تويف خم�ضة  رقم 

12 باملكان �مل�ضمى و�د عي�ضي ببلدية تيزي وزو كما تدخلت م�ضالح �حلماية �ملدنية من �أجل �نت�ضال جثتي غريقني، �لأول يبلغ من �لعمر 

58 �ضنة ب�ضاطىء �ضتارة ببلدية جنات، ولية بومرد��ش، و�لثاين طفل يبلغ من �لعمر 6 �ضنو�ت غرق بربكة مائية باملكان �مل�ضمى عمر�ن 

ببلدية �أولد فا�ضل، ولية باتنة. وذكرت ذ�ت �مل�ضالح �أن جهازها �مل�ضخر حلر��ضة �ل�ضو�طئ و�ل�ضباحة قام خالل �لفرتة �ملمتدة من �لفاحت 

يونيو �إىل 27 �أت 2017 بحو�يل 77 �ألف تدخل لإنقاذ 51809 �ضخ�ش من غرق حمقق وقد مت يف هذه �لعملية ت�ضجيل وفاة 118 �ضخ�ش على 

م�ضتوى �ل�ضو�طئ منها 69 وفاة يف �ل�ضو�طئ �ملمنوعة لل�ضباحة و 89 وفاة باملجمعات �ملائية من بينها 18 بال�ضدود و13 بالوديان و27 

بالربك �ملائية و21 باحلو�جز �ملائية و 9 يف �مل�ضابح و�لأحو��ش وحالة وفاة و�حدة يف �لبحري�ت.



العليا ملراقبة  الهيئة  رئي�س  اأفاد   
دربال  الوهاب  عبد  االنتخابات 
االفتتاحية  كلمته  خالل  االأم�س  
لهيئة  الثانية  العادية  للدورة 
اإىل  امل�ستمرة  االنتخابات  مراقبة 
غاية اليوم الثالثاء ، اأّن دور  هيئتة 
والعمل  االنتخابات   مراقبة   هو 
و  احل�سنة  ال�سريورة  �سمان  على  
اأن  ،معتربا   لالنتخابات  ال�سفافة 
واجب  هو  املقبل   اال�ستحقاق 
باب  اأو  فر�سة  ولي�ست  وطني، 
ال�سياق  نف�س  يف  ا  ،مربزا  للرثاء 
اأن  الهيئة �ستحمي �سوت املواطن 
نزيهة  انتخابات  حتقيق  اأجل  من 
و�سفافة ،من جهة اأخرى  رّد عبد 
االنتقادات  على  دربال  الوهاب  
التي توجه للهيئة من طرف ممثلو 
قائال  املعار�سة،  اأحزب  عدد من 
: “الحظنا اأّن ال�رشكاء ال�سيا�سيني 
اإ�سارة  يف  القانون”  يعرفون  ال 
وا�سحة لبع�س االأحزاب ال�سيا�سية 
املعار�سة و التي اتهمت يف عديد 

االنتخابات  مراقبة  هيئة  املرات 
اأ�سار   كما  املحاباة،  و  باالنحياز 
هيئته  �رشوع  اإىل  نف�سه  املتحدث 
يف و�سع اللم�سات االأخرية ل�سبط 
اقرتاع  ملراقبة  امل�سخرة  االآليات 
جتديد املجال�س البلدية والوالئية، 
ملحا يف نف�س الوقت على �رشورة 
موؤكدا   �سفافة،  انتخابات  �سمان 

على  �ستحر�س  هيئته  اأن  على 
وتن�سيب  امل�سوؤوليات  حتديد 
�سريورة  ح�سن  ل�سمان  الكفاءات 
البلدية  املجال�س  جتديد  اقرتاع 
املتحدث   ذات  واأبرز   والوالئية 
هم  ال�سيا�سيني  ال�رشكاء  اأّن 
ل�سمان  االأوائل  املعنيون  اأي�سا 
اإجراءها  و  االنتخابات  نزاهة 

اأنه  كا�سفا   ، الظروف  اأح�سن  يف 
�سيتم تعيني مقّررين على م�ستوى 
اإجناح  ل�سمان  املداومات  كل 
فرتة  اأن  يذكر  ،و  االنتخابات 
للقوائم  اال�ستثنائية  املراجعة 
لالنتخابات  حت�سبا  االنتخابية، 
 30 يوم  �ستبداأ  والوالئية،  البلدية 
اأوت و متتد اإىل غاية 13 �سبتمرب .

والتنمية  الفالحة  وزير  اأفاد  
عبد  البحري  وال�سيد  الريفية 
يف  امل�ساهمة  باأن  بوعزقي  القادر 
مهمة  اال�سترياد  فاتورة  تقلي�س 
اجلميع،موؤكدا اأن موؤ�س�سات الدولة 
متابعة  مهمتها  من  قطاعاتها  بكل 
على  والعمل  واملنتجني  االإنتاج 
م�ستقبلية  وروؤية  اإ�سرتاتيجية  و�سع 
الوطني  االقت�ساد  لتنمية  �سعيا 
�ساأنه  من  الذي  االإنتاج«  وتوفري 

تقلي�س فاتورة اال�سترياد.
االأم�س  الفالحة  وزير  واأ�سار  
زيارته  خالل  خن�سلة   والية  من 
الإنتاج  خا�سة  فالحية   مل�ستثمرة 

البذور والتي حققت اإنتاجا وفريا يف 
اجلنوبية  باملنطقة  قوجيل  حميط 
لبلدية بابار بوالية خن�سلة، اأن مثل 
هذه امل�ستثمرات املنتجة الناجحة 
به  يحتذى  مثاال  تكون  اأن  بد  ال 
طرفا  باعتبارها  املنتجني،  لباقي 
فاعال يف تقلي�س فاتورة اال�سترياد 
والعمل  الفالحي  االإنتاج  رفع  عرب 

على م�ساعفته.
 ودعا الوزير اإىل »�رشورة ت�سخي�س 
املعطيات  ا�ستنطاق  امل�ساكل عرب 
خا�سة بالن�سبة لالأرا�سي الفالحية 
اأن  ،مربزا   اال�ستثمار«  وحميطات 
الدولة ال بد  التي متنحها   االأر�س 

،م�سيفا  ينبغي«  كما  ت�ستغل  واأن 
القطاعات  م�سوؤولية  -مهمة  باأن 
ومرافقة  تاأطري  يف  تتجلى 
ميلكون  من  وت�سجيع  امل�ستثمرين 
وت�سهيل  اال�ستثمار  اإرادة  منهم 
ا�ستمع  كما  عملهم-   اإجراءات 
من  عينة  ان�سغاالت  اإىل  الوزير 
 1800 من  امل�ستفيدين  ال�سباب 
قرار ا�ستفادة ال�ست�سالح االأرا�سي 
خن�سلة  لوالية  اجلنوبية  باملنطقة 
والذي خ�س�ست له الدولة اأكرث من 
ان�سغاالت  وان�سبت  د.ج،  مليار   30
حول  ال�سياق  هذا  يف  ال�سباب 
اإ�سكالية  بينها  من  عدة  م�ساكل 

حيث  الفالحية  بالكهرباء   التزود 
وعد الوزير بالتكفل بكل ان�سغاالتهم 
عما قريب  و�سيوا�سل وزير الفالحة 
والتنمية الفالحية وال�سيد البحري 
باالطالع  خن�سلة  والية  اإىل  زيارته 
على م�ستثمرة فالحية ببلدية بغاي 
ا�ستيعاب  بطاقة  للحبوب  ومركب 
ف�سال  احلامة  ببلدية  طن  األف   30
معاجلة،  حمطة  معاينة  عن 
اإىل  الرميلة  ببلدية  البذور  وتكثيف 
امل�ستثمرات  من  اآخر  عدد  جانب 
وبلدية  الرميلة  من  بكل  الفالحية 

بوحمامة املعروفة باإنتاج التفاح.
اإميان لوا�س

الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
االثنني  اأم�س  �سباح  ال�سعبي، 
ومت�سيط  بحث  عملية  بعد 
عني  والية  املاين،  ببلدية 
على  الق�ساء  من  الدفلى، 
م�سد�س  و�سبط  اإرهابي 
كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�س 
ح�سب  الذخرية،  من  وكمية 
الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني 

اأنه »يف اإطار مكافحة االإرهاب 
وعلى اثر عملية بحث ومت�سيط 
عني  والية  املاين  ببلدية 
الع�سكرية  )الناحية  الدفلى 
للجي�س  مفرزة  ق�ست  االوىل( 
اإرهابي  على  ال�سعبي  الوطني 
من  ر�سا�سا  م�سد�سا  و�سبطت 
من  وكمية  كال�سنيكوف  نوع 
مفرزة  �سبطت  فيما  الذخرية، 
اأخرى م�سد�سا اآليا بالبليدة«ويف 

التهريب  مكافحة  اطار 
اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية 
مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي 
باجي  وبرج  بكل من مترنا�ست 
)الناحية  قزام  وعني  خمتار 
الع�سكرية ال�ساد�سة( »13 مهربا 
 )05( وخم�س  �ساحنة  و�سبطت 
و4،07  الدفع  رباعية  مركبات 
طن من املواد الغذائية و6850 
لرت من الوقود« ،من جهة اأخرى، 

اأحبط حرا�س ال�سواحل بالقالة 
اخلام�سة(  الع�سكرية  )الناحية 
�رشعية  غري  هجرة  »حماولة 
منت  على  كانوا  �سخ�سا   12 ل 
ال�سنع، يف حني  تقليدي  قارب 
الوطني  الدرك  عنا�رش  اأوقف 
مهاجرا   29 احلدود  وحرا�س 
جن�سيات  من  �رشعي  غري 
خمتلفة بكل من ب�سار ومت�سان 

وورقلة«.

للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�س  بعث 
يوم  بولنوار،  الطاهر  واحلرفيني، 
للمواطنني  �سادمة  بر�سائل  اأم�س 
اأن  اأكد  حيث  الزوالية،  وخا�سة 
اخل�رش  متيز  التي  اجلنونية  االأ�سعار 
�ست�ستمر  االأيام  هذه  خالل  والفواكه 
يف االرتفاع اإىل ما بعد العيد، مو�سحا 
ويف  ال�سنة  هذه  خالل  االأ�سعار  اأن 
ذات الفرتة من العام الفارط، �سجلت 
هذا  اأن  م�سيفا   ،٪10 بن�سبة  ارتفاعا 
والتاجر  اجلميع  م�سوؤولية  االرتفاع 

جزاأ منه فقط.
على  �سيفا  حَلّ  ملا  بولنوار  وقال 
اخل�رش  اأ�سعار  اأن  اجلزائر،  منتدى 
ارتفاعا  �سهدت  ال�سنة  لهذه  والفواكه 
عليه  كانت  مبا  مقارنة  ملحوظا 
اإىل   ٪5 بن�سبة  وهذا  املا�سي،  العام 
لي�س  ال�سيناريو  هذا  اأن  موؤكدا   ،٪10
يتكرر يف  ما  دائما  لكونه  اليوم،  وليد 
اأن  م�سيفا  اأ�سحى،  عيد  مو�سم  كل 
العيد حيث  االأ�سعار لن تنخف�س قبل 
اأ�سعار  انخفا�س  يتوقع  من  قال:« 
العيد  قبل  اأيام  والفواكه  اخل�رش 
فليكن مطمئنا االأ�سعار لن تنخف�س«، 
�ست�سهد  االأ�سعار  ليقول:«  عاد  لكنه 
باأيام«،  العيد  بعد  طفيفا  انخفا�سا 
وقدم بولنوار بع�س االأرقام املرتبطة 
ال�سوق،  يف  اخل�رشوات  بع�س  بثمن 
ال�سلطة  من  كلغ  �سعر  اأن  قال  حيث 
�سعر  اأن  م�سيفا  دج،   260 اإىل  و�سل 
الكو�سة بلغ 250 دج، متابعا، اأن اأ�سعار 
باإ�ستثناء  مرتفعة  كذلك  هي  الفواكه 
البطيخ االأحمر الذي يباع االأن ب�سعر 

متو�سط 35 دج للكلغ.

لهذا الأ�شباب الأ�شعار لن ت�شهد 
ا�شتقرارا باجلزائر

رئي�س  قدم  اأخرى  جهة  ومن 
واحلرفيني  للتجار  الوطنية  اجلمعية 
االأ�سباب  عن  قراءة  اجلزائريني، 
متذبذبة  دائما  االأ�سعار  جعلت  التي 
وجود  عدم  اأن  موؤكدا  باجلزائر، 
�سبط  على  يعمل  زراعي  خمطط 
االأ�سعار  �سيجعل  التموين  ا�ستقرار 
لكون  العام،  طول  على  م�ستقرة  غري 
اخل�رش والفواكه يتغري �سعرها يوميا، 
املنتوج  وفرة  مبدى  مرتبط  الأنه 
�سمان  ميكن  ال  متابعا:«  والتموين، 
هنالك  يكن  مل  اإذا  االأ�سعار  ا�ستقرار 
م�سالح  داعيا  التموين«،  يف  ا�ستقرار 
التدخل  �رشورة  اإىل  الفالحة  وزارة 
اأن  موؤكدا  التموين،  �سبط  اأجل  من 
التحجج مب�ساربة التجار غري جمدي، 
للتجار  ت�سمح  الظروف  كل  لكون 
ي�سيف  الثاين  ال�سبب  اأما  بامل�ساربة، 
والطلب،  العر�س  فيتمثل يف  بولنوار، 
املوا�سم  بع�س  يف  الطلب  زيادة  الأن 

يجعل االأ�سعار ترتفع وال ت�ستقر.

 10 منذ  غنم  راأ�س  مليون   25
�شنوات كارثة

عن  بولنوار  حتدث  اأخر  �سياق  ويف 
عن  مت�سائال  واالأبقار،  االأغنام 
االأغنام  عدد  جعلت  التي  االأ�سباب 
 10 منذ  راأ�س  مليون   25 عن  يزيد 
�سنوات، وا�سفا الو�سع بالكارثة وغري 
امل�سبوق يف اأي دولة يف العامل، وهذا 
رغم اأن اجلزائر حتوز على م�ساحات 
والتي  الريعية  املناطق  من  �سا�سعة 
تبلغ تقريبيا 40٪ من م�ساحة اجلزائر، 
دائما  التي  الوعود  هي  اأين  م�سيفا:« 
ما اأطلقتها اجلهات الو�سية، يف الكثري 
االأ�سعار  اأن  م�سيفا  خرجاتها،  من 
روؤو�س  اأعداد  لكون  مرتفعة  �ستبقى 

منذ  نف�سه  وظل  يتغري  مل  االأغنام 
�سنوات عدة، دون ن�سيان عدد االأبقار 
الذي يبلغ عددها مليوين بقرة، وهذا 
ت�ستوجب  كارثة  بولنوار  ح�سب  االأمر 
اأجل  من  التدخل  ال�سلطات  على 
لكون  ت�سحيحه،  يجب  ما  ت�سحيح 
التي  االمكانات  كل  متلك  اجلزائر 
بكثري  اأكرب  عدد  متتلك  لكي  توؤهلها 
من االأغنام واالأبقار على حد تعبريه.

املداومة �شيتم احرتامها من قبل 
التجار

ويف االأخري تطرق الطاهر بولنوار اإىل 
املداومة خالل يومي عيد االأ�سحى، 
ال�سوؤال  على  جوابه  بداية  يف  موؤكدا 
ها  يعترب  من  التجار  من  هنالك  اأن 
ت�سلط  التي  عقوبة  ال�ساعة  حلد 
اأنها  رغم  ال�سلطات،  قبل  من  عليه 
التجار  اأن  م�سيفا  عمومية،  خدمة 
من واجبهم امل�ساركة يف هذه العملية 
الذي  املواطن،  راحة  ت�سمن  التي 
بدوره ح�سب رئي�س اجلمعية الوطنية 
يجب  اجلزائريني  واحلرفيني  للتجار 
اأن يعلم اأن املداومة �ست�سمل 4 جتار 
من 20 تاجر يف كل بلدية عرب الرتاب 
ال  املداومة  اأن  ن�سيان  دون  الوطني، 
املخابز  ت�سمل  بل  التجار  كل  ت�سمل 
انتاج  وحدة  جتارية،  واخلدمات 
االأخري  يف  موؤكدا  ومطاحن،  ومالبن 
مرتفعة،  �ستكون  امل�ساركة  ن�سبة  اأن 
ولكنها لن تكفي من اأجل �سد حاجيات 
املواطنني خالل يومي العيد على حد 

ما �رشح به بولنوار. 
علي عزازڤة  

.         الهيئة �شتحمي �شوت املواطن من اأجل حتقيق انتخابات �شفافة
رد رئي�س اللجنة امل�شتقلة ملراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال على الإنتفادات التي وجهت 

لهيئته من طرف الأحزاب املعار�شة قائال- �شركاوؤنا ل يعرفون القانون-،موؤكدا على اأن دور 
هيئته يكمن يف مراقبة النتخابات املحلية املقبلة املقررة يف 23 نوفمرب و لي�س اغتنام املوعد 

النتخاب لال�شرتزاق و ك�شب الأموال ،م�شريا اأن ال�شتحقاق املقبل واجب وطني و لي�س 
و�شيلة للرثاء .

رد على الأحزاب املعار�شة بالقول »�شركاوؤنا ل يعرفون القانون، دربال:

وزير الفالحة عبد القادر بوعزقي

عني الدفلى

اإميان لوا�س.

اال�ستحقاق املقبل  واجب وطني و لي�س بابا لال�سرتزاق 

امل�ساهمة يف تقلي�س فاتورة اال�سترياد مهمة اجلميع

الق�ساء على اإرهابي وا�سرتجاع م�سد�س ر�سا�س 

الطاهر بولنوار ي�شدم »الزوالية«

 ال انخفا�س يف االأ�سعار
 قبل العيد
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الحتاد من اأحل 
النه�شة والعدالة 

والتنمية 

اأ�سا�س جناح  
املحليات �سمان 

تكافوؤ الفر�س
دعا االحتاد من اأحل النه�سة 

والعدالة و التنمية اأم�س 
االثنني اإىل تنظيم انتخابات 
»حرة ونزيهة ت�سمن تكافوؤ 

الفر�س، خا�سة يف ظل 
التحوالت احل�سا�سة التي 

متر بها البالد«.ويف بيان له 
توج اجتماع الهيئة املديرة 
لالحتاد وخ�س�س ملناق�سة 

»التطورات التي ت�سهدها 
ال�ساحة ال�سيا�سية وحتديات 

الدخول االجتماعي املقبل«، 
�سددت هذه الت�سكيلة 

ال�سيا�سية على »احلاجة 
امللحة اإىل اال�سهامات اجلادة 

يف تر�سيخ الدميقراطية«، 
مع »مطالبة ال�سلطة بتنظيم 

انتخابات حرة ونزيهة ت�سمن 
تكافوؤ الفر�س وتبعث االأمل 
يف اإمكانية حتقيق االنفراج 
ملا تعرفه ال�ساحة الوطنية 

من توترات واحتقان«كما دعا 
االحتاد النخب والكفاءات 

الوطنية اإىل »حتمل م�سوؤوليتها 
وامل�ساهمة يف  التحول 

الدميقراطي ال�سليم وال�سحيح 
وحماربة الف�ساد«.



قامت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
جزئية  بحركة  اأم�س،  غربيط،  بن 
يوم  بعد  الرتبية،  مديري  ب�سلك 
واحد من ت�رصيحاتها التي جاءت 
التي  الوطنية  الندوة  هام�س  على 
ووجهت من خاللها جملة  نظمت 
الرتبية  ملديري  التعليمات  من 
على  القطاع  ت�سيري  بخ�سو�س 
على  والرتكيز  والياتهم  م�ستوى 
عمليات التفقد ل�سمان االنطالقة 
التاأطري  ناحية  من  ال�سحيحة 
تكرار  وتفادي  الب�رصية،  واملوارد 
الفعلي  االنطالق  تاأخر  �سيناريو 
القيام  اإىل  دعتهم  حيث  للدرا�سة، 
للتاأكد  دورية  ميدانية  بزيارات 
للدخول  الفعلي  االنطالق  من  
املحدد  تاريخه  يف  املدر�سي 
ال�سهر  و  الالزم  التاأطري  توفر  و 
املدر�سية  الكتب  و�سع  على 
خا�سة  التالميذ،  ت�رصف  حتت 
عرفت  الفارطة  ال�سنوات  واأن 
املجال،  هذا  يف  جتاوزات  عدة 

عليهم  الوزيرة  اأكدت  حني  يف 
حتقيق  ب�رصورة  اجلارية  ال�سنة 
الب�رصية  للموارد  متوازن  توزيع 
مع  �سمان التغطية للمناطق التي 
تعرف عجزا، مراهنة على تنظيم  
انتخابات حقيقية الختيار مندوبي 
االأق�سام. و�سملت حركة التغيري 18 
مديرية   50 اأ�سل  من  تربية  مدير 
تربية، ت�سمنت ترقية مدير تربية 
اإىل وظيفة اأعلى وحتويل 13 اآخرين 
اإىل واليات اأخرى، يف حني مت اإنهاء 
مهام 4 اآخرين وباملقابل تعيني 5 
املتابع  جهته  من  جدد.  مديرين 

ت�رصيح  يف  نواري  كمال  الرتبوي 
الوزيرة  خطوة  اعترب  لـ«الو�سط« 
يف هذا الوقت باأنها منا�سبة مثمنا 
االإ�سالحات  اأن  قائال  اخلطوة، 
لهم  اأ�سخا�س  اإىل  حتتاج  الرتبوية 
نف�س روؤية الوزيرة يف التغيري وهو 
وقت منا�سب الإحداث تغيري حاليا، 
كانوا  باأنهم  الرتبية  متهما مديري 
�سببا يف عرقلة، موؤكدا اأن اأغلبهم 
يفتقدون لروح امل�سوؤولية ، وهو ما 
قطاع  ت�سري  طريقة  على  انعك�س 
الرتبية على م�ستوى والياتهم، وهو 
الذي  التحذير  اإطار  يف  ي�سب  ما 

توليها  بداية  مع  الوزيرة  وجهته 
حمملة  الرتبية  ملديري  للمن�سب 
وماآالتهم  القطاع  م�سوؤولية  اإياهم 

على م�ستوى والياتهم.
كما ك�سف نواري عمد بع�س مديري 
مع  عالقات  اإقامة  اإىل  الرتبية 
بع�س النقابات ل�سمان مكانة لهم 
والفو�سى  االحتجاجات  وتفادي 
تكون  باملقابل  لكنها  بالقطاع، 
ذات منافع كثرية وبامتيازات كبرية 
للنقابيني، وهو ما يحول دون تاأدية 
اأكمل  على  الرتبية  مديرية  مهام 
الوزارة،  لتعليمات  ووفقا  وجه، 
ي�ستدعي  اآخر  �سببا  يعد  ما  وهو 
مديريات  راأ�س  على  التغيريات 
اأما  واالأخرى.  الفينة  بني  الرتبية 
بخ�سو�س مدى جدوى نقل مدير 
تربية من مديرية تربية ليعني على 
قد  اأنه  فقال  اأخرى،  مديرية  ٍا�س 
يكون جمديا لتفادي وقطع الطرق 
يكون  التي  العالقات  اأمام م�سالح 
على  �سابق  وقت  يف  ربطها  قد 
اأن  خا�سة  الوالية،  تلك  م�ستوى 
هكذا عالقات تعيق تنفيذ تعليمات 

الوزيرة ل�رصاء ال�سلم االجتماعي.

الفالحة  وزارة  دعوة  عقب 
والتنمية الريفية وال�سيد البحري 
االأ�ساحي  اقتناء  اإىل  املواطنني 
للموا�سي  النظامية  االأ�سواق  من 
لت�سمل  موؤخرا  تو�سعت  والتي 
على  حاليا  الدور  جاء  والية،   48
حيث  الغذائي،  ال�سحي  االأمن 
لالأمن  الفرعية  املديرة  دعت 
ال�سحي الغذائي  بوزارة الفالحة 
والتنمية الريفية و ال�سيد البحري 
�سمرية دواي�سية ، كافة املواطنني 
العتماد وحدات الذبح املقدرة بـ 
400 وحدة على امل�ستوى الوطني 
، ل�سمان ذبح �سحي حتت اإ�رصاف 

البياطرة.
لالأمن  الفرعية  املديرة  دعت 
ال�سحي الغذائي  بوزارة الفالحة 
والتنمية الريفية و ال�سيد البحري 

خالل  اأم�س،  دواي�سية،  �سمرية 
منتدى  على  �سيفة  حلولها 
االقبال  اإىل  املواطنني،  االإذاعة، 
الذبح  بوحدات  الذبح  على 
مزودة  كونها  لذلك،  املخ�س�سة 
املهام  اأن  مربزة  بالبيطريني، 
املراقبة  هي  للبيطري  الرئي�سية 
اإىل  م�سرية   ، لالأ�ساحي  ال�سحية 
من  تظهر  ال  اأمرا�سا  هناك  اأن 
اإال  للحيوان  اخلارجي  الفح�س 
للواجهة  يعود  وهنا  الذبح،  بعد 
املن�رصمة،  ال�سنة  �سيناريو 
اأ�ساحي  عدة  حلوم  حتولت  اأين 
املديرة  اأ�سافت  و  االأزرق.  للون 
الغذائي   ال�سحي  لالأمن  الفرعية 
بوزارة الفالحة و التنمية الريفية 
و ال�سيد البحري اأنه من الن�سائح 
الرئي�سية التي توجه اإىل املواطن 

 ، املذبح  اإىل  اأ�سحيته  ياأخذ  اأن 
امل�رصفني  البياطرة  يجد  حيث 
ال�سحية  الذين يقومون باملعاينة 

للكبا�س.
على  ذاتها  املتحدثة  اأكدت  و   
م�سالخ  و  ذبح  وحدة   400 تواجد 
من  فرق  توجد  و  الوطن  عرب 
العيد من  يوم  البياطرة املداومة 
اأجل الغر�س، و ما على املواطن 
الوحدات  هذه  من  التقرب  اإىل 
البيوت  يف  النحر  من  اأح�سن 
من  االأ�سحية  �سالمة  ل�سمان 
االأمرا�س، م�سرية اإىل وجود فرق 
تتجول عرب االأحياء ، و ت�سدد على 
اإىل  باأ�سحيته  املواطن  ذهاب 

املذبح املوجود ببلديته.
البيطرية،  العناية  وبخ�سو�س 
االأ�ساحي،  �سالمة  ل�سمان 

الفالحة  وزارة  دعت  واأن  �سبق 
والتنمية الريفية وال�سيد البحري، 
اقتناء  تفادي  اإىل  املواطنني 
غري  البيع  نقاط  من  االأ�ساحي 
نطاق  تو�سع  ظل  يف  الر�سمية 
للرعاية  نظرا  املوازية،  االأ�سواق 
ال�سنة  و�سيناريو  الغائبة،  ال�سحية 
حلوم  حتولت  حيث  املن�رصمة، 
االأ�ساحي اإىل اللون االأزرق، حيث 
بيطري  مفت�س  بارة،  خالد  اأكد 
ال�سحية  بالرقابة  مكلف  رئي�سي 
امل�سالح  مبديرية  البيطرية 
امل�سالح  اأن  بالوزارة  البيطرية 
توفري  على  حري�سة  املخت�سة 
عرب  للموا�سي  ال�سحية  الرعاية 
من  ر�سميا  املحددة  البيع  نقاط 

طرف الوزارة. 
�سارة .ب

ال�رصطة  م�سالح  متكنت 
الوالئي  لالأمن  الق�سائية 
من  االأحد  اأم�س  لوهران 
ب�سخ�س مبحوث عنه  االإيقاع 
وذلك  القتل  جناية  القرتافه 

يف 
اإطار مذكرة بحث دويل �سادرة 
عن املنظمة الدولية لل�رصطة 
ح�سبما  »االأنرتيول«  اجلنائية 
الهيئة  لدى  االثنني  اأم�س  علم 
االأمنية املذكورة وقد متكنت 

توقيف  من  امل�سالح  ذات 
بناء  �سنة(   34( ال�سخ�س  هذا 
ا�ستغالل معلومات وكذا  على 
كان  حيث  معمقة  حتريات 
يف  تورط  قد  �سابق  وقت  يف 
ق�سية االعتداء واإ�سابة �سحية 

بجروح اأدت اإىل وفاته.
ال�رصطة  م�سالح  حررت  كما 
اإجراء ق�سائيا �سد  الق�سائية 
املوقوف الذي اأحيل مبوجبه 
اأمام العدالة وفق ما اأ�سار اإليه 

نف�س امل�سدر.
�سمحت  اأخرى  جهة  ومن 
ن�ساط  حول  معمقة  حتريات 
االجتار  جمال  يف  �سخ�س 
)املخدرات(  »بال�سموم« 
حد  و�سع  من  بوهران 
عملية  مكنت  وقد  لن�ساطه. 
م�سكنه  داخل  متلب�سا  توقيفه 
الكيف  من  كمية  حجز  من 
املعالج مهياأة للرتويج و�سوائل 
مايل  »خطرية«ومبلغ  مهلو�سة 

هذا  عائدات  من  جزء  ي�سكل 
متكنت  وبدورها  الن�ساط 
 16 احل�رصي  االأمن  م�سالح 
من  وهران  مدينة  بو�سط 

ا�سرتجاع �سيارة 
الواليات  اإحدى  من  م�رصوقة 
املتورط  وتوقيف  الغربية 
�سنة   20 العمر  من  بيلغ  الذي 
ا�ستغالل  على  بناء  وذلك 
م�سالح  اإىل  وردت  معلومات 

ال�رصطة. 

تعليمة  الرتبية  وزارة  اأ�سدرت 
التجارة  مديرية  ختم  حملت 
للمطبوعات  اوطني  للديوان 
خاللها،  من  توؤكد  املدر�سية، 
املدر�سية  الكتب  اأ�سعار  تثبيت 
املن�رصمة،  ال�سنة  اأ�سعار  بنف�س 
مرتفعة  اعتربت  اأ�سعار  ذيوع  بعد 
لل�سنة  الدرا�سية  الكتب  عن 
وزيرة  ك�سف  مع  خا�سة  اجلارية، 
دخول  عن  اأم�س،  اأول  الرتبية 
ال�سنة  جديدا  مدر�سيا  كتابا   30

الدرا�سية 2018/2017.
الرتبية  لوزارة  تعليمة  اأكدت 
املراكز  لروؤ�ساء  موجهة  الوطنية 
الرتبوية  الوثائق  لتوزيع  الوالئية 
وحملت  البيع،  نقاط  وم�سوؤويل 
للديوان  التجارة  مديرية  ختم 
املدر�سية،  للمطبوعات  الوطني 
لل�سنة  الدرا�سية  الكتب  اأ�سعار  اأن 
ال�سنة  �سعر  عند  مثبتة  اجلارية 
املن�رصمة دون اأي زيادات، بعدما 
بزيادات  مرتفعة  اأ�سعار  راجت 
املدر�سية  للكتب  بالكبرية  قدرت 
تتدارك  اأن  قبل  اجلارية،  ال�سنة 
املو�سوع،  حول  بتعليمة  الوزارة 
التي  االأ�سعار  تاأكيد  عدم  ظل  يف 
مت تداولها ب�سكل جانبي، وهو ما 
تفهم من احلكومة  اأنه  ف�رص على 

ال�سلم  بع�س  لك�سب  و�سعي 
االجتماعي يف ظل �سعف القدرة 

ال�رصائية اأمام التهاب االأ�سعار.
الوطني  الديوان  وك�سف  هذا 
موؤخرا،  املدر�سية،  للمطبوعات 
 30 التالميذ  ت�رصف  حتت  و�سع 
املدر�سة،  حيز  مدر�سيا  كتابا 
موزعة  للتمارين،  كراري�س   6 مع 
على املرحلة الثانية من الطورين 
املتو�سط)ال�سنتني  و  االبتدائي 
الثانية  و  ابتدائي  والرابعة  الثالثة 
مطمئنة   ،  ) متو�سط  الرابعة  و 
االأولياء والتالميذ باأن اأق�سى اأجل  
املوؤ�س�سات  على  الكتب  لتوزيع 
الرتبوية حدد يف الـ31 اأوت، حمددة 
املدر�سية  للكتب  االإجمايل  العدد 
الدخول  خالل  �ستوزع  التي 
مليون   65 بـ  املقبل  املدر�سي 
الكتب  اأغلب  اأن  م�سيفة  كتابا، 
الدواوين  م�ستوى  على  متوفرة 
املدر�سية  للمطبوعات  اجلهوية 
»يخ�سع حاليا  االأخر  البع�س  ،اأما 
املراقبة  جلنة  طرف  من  للتقييم 
لت�سجيل  تفاديا   « املراجعة  و 
اأخطاء يف الكتاب املدر�سي مثلما 
ح�سل ال�سنة املا�سية، على غرار 

ما ح�سل بخارطة اجلغرافيا.
�سارة بومعزة

اأقدمت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، اأم�س، على القيام بحركة جزئية يف �سلك 
مديري الرتبية م�ست 18 مديرا بني حتويل وترقية، واإنهاء مهام، يف حني ثمن متابعون للقطاع 

اخلطوة، مربزين اأن عدد من املديرين يعمدون لربط عالقات مع ال�سركاء االجتماعيني لتفادي 
االحتجاجات ت�سملها امتيازات كبرية.

وزيرة الرتبية تقوم بحركة جزئية يف مديريات الرتبية

وزارة الفالحة توؤكد:

وهران 

�سارة بومعزة 

م�ساهل ي�ستقبل ال�سفري اجلديد 
لفيدرالية رو�سيا باجلزائر 

 ا�ستقبل وزير ال�سوؤون اخلارجية، عبد القادر م�ساهل اأم�س االثنني 
اأوراق  ن�سخا عن  له  �سلم  الذي  بيلياييف  اإيغور  العا�سمة  باجلزائر 
اعتماده �سفريا مفو�سا فوق العادة لفيدرالية رو�سيا لدى اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية« ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.

مديرو تربية تربطهم عالقات »م�سبوهة« مع نقابات 

على املواطنني التوجه للمذابح املتوفرة على م�ستوى بلدياتهم 

توقيف �سخ�ص حمل بحث دويل يف اإطار مذكرة ملنظمة "الأنرتبول "

بعدما راج احلديث عن زيادة كبرية فيها 

 تثبيت اأ�سعار الكتب املدر�سية
 عند �سعر ال�سنة املا�سية 
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تيزي وزو

 وفاة اأربعة اأ�سخا�ص 
يف حادث مرور بتيزي وزو

م�رصعهم  اأ�سخا�س  اأربعة  لقي 
اأم�س  م�ساء  وقع  مرور  حادث  يف 
تيزي  ببلدية  عي�سي  بوادي  االأحد 
االثنني  اأم�س  علم  ح�سبما   ، وزو 
من م�سالح احلماية املدنية ونتج 
�سيارة  انحراف  عقب  احلادث 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�سحايا 
ما بني 25 و 26 �سنة و�سقوطها من 
الوطني  الطريق  على  اأعلى ج�رص 
رقم 12 بوادي عي�سي، وفقا لذات 
اأنه مت نقل  اأ�ساف  الذي  امل�سدر 

جثث ال�سحايا اإىل م�سلحة حفظ 
اال�ست�سفائي  باملركز  اجلثث 
جهة  من  وزو  بتيزي  اجلامعي 
احلماية  م�سالح  تدخلت  اأخرى 
املدنية يف بداية �سهرة اأم�س لنقل 
جثة رجل )69 �سنة( ده�سته �سيارة، 
ح�سب احلماية املدنية ووقع هذا 
ببلدية  احلد  �سوق  بقرية  احلادث 
نقل  اإثره  ومت   ، )واقنون(  تيميزار 
عزازقة،  ال�سحية مل�ست�سفى  جثة 

كما اأ�سري اإليه.
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بعد عودته للغرفة اجلزائرية ملجل�س ق�صاء العا�صمة

 تاأجيل ملف �سرطي ومفت�سة �سرائب احتاال 
على طالبي ال�سكن من حي » احلفرة«

اأجلت اأم�س الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�صاء العا�صمة لتاريخ 20 �صبتمرب املقبل  النظر  يف ملف التالعب مبلفات  
امل�صتفيدين من ال�صكنات الإجتماعية ل�صالح قاطني احلي الفو�صوي » احلفرة« وهو امللف الذي ي�صم ع�صابة خطرية 

من 20 فردا منهم �صرطي مف�صول و مفت�صة مبديرية ال�صرائب و كذا موظفني من بلديات احلرا�س وادي ال�صمار 
وبوروبة ،تورطوا بالن�صب على جمموعة �صيدات منهن  طبيبة و زوجة  ع�صكري من احلي الفو�صوي بحي على 

خوجة املعروف بـ«احلفرة« يف وادي ال�صمار .
X

 عن طريق �إيهامهن بتمكينهن من 
من  كل  يف  مغرية  مببالغ  �سكنات 
علي  وبابا  و�حلر��ش  فايت  �أوالد 
�سفة  �ل�رشطي  �إنتحل  بعدما   ،
مفت�سة  �إّدعت  و  عقاري  مرقي 
�ل�رش�ئب باأنها على عالقة وطيدة 
مع رئي�ش  حمكمة �حلر��ش  وكذ� 
يتم  �أن  ،قبل  �جلمهورية  وكيل 
منهم  خم�سة  �إيد�ع  و  توقيفهم 
رهن �حلب�ش �ملوؤقت بتهم �لتزوير 
و��ستعمال �ملزور يف وثائق �إد�رية 
الأد�ء  م�ستحقة  غري  مزية  ومنح 
و�سوء  و�الحتيال  و�لن�سب  عمل 
وقد  هذ�   ، �لوظيفة  ��ستغالل 
�لع�سابة  عنا�رش  توقيف  جرى 
فرقة  معلومات  بلغت  على  بناء� 
والية  الأمن  �لتدخل   و  �لبحث 
�جلز�ئر حول �رشطي مف�سول كان 
الأ�سخا�ش  عائلية  بطاقات  يزور 
متزوجني على �أ�سا�ش �أنهم عز�ب 

منهم  يتلقاها  مالية  مبالغ  مقابل 
مليون   122 �إىل   6 بني  تر�وحت 
�لتي  �لبطاقات  وهي  �سنتيم 
�ملو�طنني  هوؤالء  ي�ستعملها  كان 
على  �حل�سول  يف  الإ�ستغاللها 
باأنه  يوهمهم  كان  �سكنات  كما 
لهم  �سيتو�سط  و   عقاري  مرقي 
الإدر�جهم  �لبلدية  م�سالح  �أمام 
عن  �مل�ستفيدين  قائمة  �سمن 

مزورة  وثائق  جمموعة  طريق 
مل�ساكن  ��ستفادة  قر�ر�ت  منها 
حتمل  ملفات  ت�سم  �جتماعية 
م�ستوى حي  على  �إقامة  �سهاد�ت 
�رشفية  ت�رشيحات  كذ�  و  �حلفرة 
،وهذ� مب�ساعدة مفت�سة �ل�رش�ئب 
بهوية  �سخ�ش  ت�ستغل  �لتي كانت 
على  لل�سحايا  تقدمه  و  »ندير« 
�أو  �جلمهورية  وكيل  �أنه  �أ�سا�ش 

�لطماأنينة  لرزع  �ملحكمة  رئي�ش 
�أن  مقابل  �ل�سحايا  نف�سية  يف 
ماليني   10 مبلغ  عليه  تقب�ش 
�سنتيم على كل ورقة و1000 مليون 
كما   ، �لو�حد  �مللف  عن  �سنتيم 
�لتحريات  جمريات  خالل  �إت�سح 
تورط ثالثة موظفات  من  �لبلدية 
خالل  من  �لف�سيحة  هاته  يف 
و  �لبلدية  بني  �لتن�سيق  دورهن يف 
�إكمال  طريق  عن  �الإد�رة  م�سالح 
�إدر�ج  مقابل  �لناق�سة  �مللفات 
يف  �ملغرتبني  �أقاربهم  �أ�سامي 
ك�سفت  كما   ، �مل�ستفدين  قائمة 
�ل�سكنات  �أن  �ملعمقة  �لتحريات 
�لتي كانت تطرحها �لع�سابة على 
�ل�سحايا هي �سكنات ت�ساهمية  يف 
وبابا  فايت  �أوالد  منطقة  من   كل 
�جتماعية  �سكنات  بكذ�  و  علي 
�لتي  �ل�سكنات  وهي  باحلر��ش 
حد  على  و  �أ�سعارهم  تر�وحت 
 250 بني  �لع�سابة  �أفر�د  مز�عم 

و450 مليون �سنتيم .

ل/منرية

حمكمة احلرا�س

توقيف ع�سابة تتاجر ب« ال�ساروخ« يف اأحياء براقي بالعا�سمة

خمت�صرات من تلم�صان 

4 عمليات للق�ساء على الكالب ال�سالة

�حلر��ش  حمكمة  تابعت 
بالعا�سمة  ع�سابة �إجر�مية من 4 
�أ�سخا�ش لتورطها ببيع و�ملتاجرة 
مبا يقارب 16قر�ش  من �الأقر��ش 
�ملهلو�سة » �لربيقابالني« �ملعروفة 
بت�سمية »�ل�ساروخ« وترويجها بني 

�سباب منطقة بر�قي .
�ملتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذ� 
وردة  موؤكدة  معلومات  على  بناء� 
ع�سابة  حول  �الأمن  مل�سالح 
�إجارمية  تتاجر و تروج �ملهلو�سات 
يف  منطقة بر�قي على منت �سيارة 

ذ�ت  قامت  عليه  بناء�  و  �سياحية 
بهم  �مل�ستبه  برت�سد  �مل�سالح 
�لطريق  م�ستوى  على  وتوقيفهم 
تلك  منت  على  وهم  �لرئي�سي 
عرث  تفتي�سها  بعد  �لذي  �ل�سيارة 
على كمية من �ملهلو�سات من نوع 
» بريقابالني« خمباأة باإحكام د�خل 
بعد  و  �ل�سندوق �خللفي  لل�سيارة 
�إ�ستجو�ب  �سائق �ملركبة و رفيقه 
�لكمية  تلك  �إقتنيا  باأنهما  �إعرتفا 
قدمها  �لذي  �لثالث  �ملتهم  من 
و  �لر�بع  �ملتهم  رفقة  وهو  لهم 

يتم مبوجب ذلك حتويل �مل�ستبه 
�الأربعة على حمكمة �حلال  فيهم 
جمعية  تهم  لهم  ن�سبت  بعدما 
�سيدالنية  مو�د  ،وبيع  ��رش�ر 
�لتي  وهي �لتهمة   ، رخ�سة  بدون 
للمحاكمة  مثولهم  خالل  نفوها 
�ملوؤقت  �حلب�ش  رهن  وهم 
 ، باحلر��ش  �لعقابية  باملوؤ�س�سة 
باأنهم جمرد م�ستهلكني  ومت�سكو� 
لتلك �ملو�د وال عالقة لهم بالبيع 
مت�سك  حني  ،يف  �لرتويج  ال  و 
علمه  بعدم  �ل�سيارة  �ساحب 

منت  على  �لكمية  تلك  بوجود 
�لتي  �لت�رشيحات  وهي   ، �سيارته 
�أكد عليها  �لدفاع و طالب  بذلك 
جرم  �إىل  �لق�سية  تكييف  باإعادة 
لالإ�ستهالك  �ملخدر�ت  حيازة 
جهته  من  ويطالب   ، �ل�سخ�سي 
عقوبة  توقيع  �لعام  �حلق  ممثل 
�ىل  نافذة  حب�ش  و�سنتني  عام 
جانب 100 �لف دج غر�مة مالية ، 
مع تاأجيل �لنطق باحلكم جلل�سات 

الحقة .
ل/منرية

مغنية  بلدية  م�سالح  برجمت 
عمليات   4 تلم�سان(  )والية 
�ل�سالة  �لكالب  على  للق�ساء 
قبل حلول عيد �الأ�سحى ��ستناد� 
�ل�سعبي  �ملجل�ش  رئي�ش  لنائب 
�لبلدي ح�سني عبد �ملالك و�أبرز 
�لق�ساء  مت  �أنه  �مل�سدر  ذ�ت 
على 57 كلبا �ساال كمرحلة �أوىل 
�أن جت�سد  على  �ملا�سي  �ل�سبت 
هذ�  �ملتبقية  �لثالث  �لعمليات 
على  �لق�ساء  بغر�ش  �الأ�سبوع 
�عتبار  على  �ل�سالة  �لكالب 
�سحة  على  خطر�  ت�سكل  �أنها 
�لعملية  و�أن  خا�سة  �ملو�طن 

تتز�من مع 
ذلك  و  �الأ�سحى  عيد  منا�سبة 
�الأمر��ش  �نت�سار  تفادي  بغية 
جر�ء �لكي�ش �ملائي. و�أ�سار ذ�ت 
جتري  �لعملية  �أن  �ىل  �مل�سوؤول 
�الأمنية  �مل�سالح  مع  بالتن�سيق 

للبلدية وجمعية �ل�سيادين.

توقيف قاتل عمه

د�ئرة مغنية  �أمن  �أوقف عنا�رش 
�سخ�ش  �ل�سبت  �أم�ش  )تلم�سان( 
ح�سبما  عمه  قتل  يف  متورط 
بيان خللية  �الأحد  �أم�ش  به  �أفاد 
ومتت  �لوالية  الأمن  �الت�سال 
م�سالح  تلقي  فور  �لعملية 
�سخ�ش  بوجود  الإنذ�ر  �ل�رشطة 
مدينة  �أحياء  باأحد  �سنة(   47(
بليغة  بجروح  م�ساب  مغنية 
�سكني  لطعنة  تعر�سه  جر�ء 
و�لذي لفظ �أنفا�سه �الأخرية فور 
�ال�ستعجاالت.  مل�سلحة  نقله 
و�أ�سفرت �لتحريات عن �لك�سف 
�أخ  �إبن  وهو  �جلاين  هوية  عن 
مت  و�لذي  �سنة   23 ذو  �ل�سحية 
بعد  قيا�سي  ظرف  يف  توقيفه 

�عرتف  وقد  �جلرمية.  وقوع 
�إليه  �ملن�سوب  بالفعل  �ملوقوف 
و�أرجع �سبب �جلرمية �إىل م�سكل 
�لتحقيق  �سمح  كما  عائلي. 
�ل�سحية  الأخ  عالقة  باكت�ساف 
�بنه  �لقتل حيث �ساعد  بجرمية 

يف تنفيذها . 
�جل  من  �الأبحاث  وتتو��سل 
�لثاين  فيه  �مل�ستبه  �إيقاف 
ويبقى  فر�ر.  حالة  هو يف  �لذي 
�لتحقيق مفتوح من قبل م�سالح 
�أمن د�ئرة مغنية كما �أ�سري �إليه.

زواج جماعي لفائدة 21 
�صاب

�ملا�سي  �الأ�سبوع  نهاية  �نتظم 
�ساب   21 لفائدة  جماعي  زو�ج 
من بلدية �سبدو )والية تلم�سان( 
هذه  �أ�سحاب  لدى  علم  ح�سبما 

�لعملية  هذه  ومتت  �ملبادرة. 
�لثانية  طبعتها  يف  �لت�سامنية 
�جلمعية  من  كل  باإ�رش�ف 
و فوج  �الأ�رشية«  �لوالئية »�رش�ء 
�الإ�سالمية  للك�سافة  �لتحدي 
�جلمعية  و  ل�سبدو  �جلز�ئرية 
�لثقافية  �ل�سباب  »�أفاق  �لوالئية 
جلمعية  �سبدو  بلدية  مكتب  و   «

�الإر�ساد و �الإ�سالح.
�ل�سباب وفقا  �نتقاء هوؤالء  و مت 
ل�رشوط و معايري حددتها �للجنة 
يف  �لر�غب  يكون  كاأن  �مل�رشفة 
يتيما  �أو  لو�لديه  كافال  �لزو�ج 
ذوي  من  �أو  عمل  بدون  �أو 
مت  حيث  �خلا�سة  �الحتياجات 
�مل�ستلزمات  لهم خمتلف  توفري 
�ل�رشورية فيا ح�رش �حلفل �أزيد 
من 1000 �سيف ون�سطه كل من 
�بر�هيم  �لفنان  و  �الأنو�ر  فرقة 

حاج قا�سم.

 كما هدده بالت�صفية اجل�صدية
 بعد القب�س عليه

رعية اإفريقي يعتدي على �سيخ بعدما 
ر�سه باملاء بالقرب من واجهة حمله

�ل�سابع  �لعقد  يف  �سيخ  تعر�ش 
على  خطري  الإعتد�ء  �لعمر  من 
بالتهجم  قام  �إفريقي  رعية  يد 
عليه بال�رشب  �ملربح م�سببا له 
عجز طبي مبدة 15 يوما  بعدما 
و�جهة  من  بالقرب  باملاء  ر�سه 
حمله باالأبيار ليو�جه بذلك هذ� 
�جلرح  و  �ل�رشب  تهمة  �لرعية 
�لغرفة  هيئة  �أمام  �لعمدي 
�جلز�ئية ملجل�ش ق�ساء �لعا�سمة 
مبثوله  �ل�سحية  �أكد  حيث   .
�الإعتد�ء  و�قعة  �أن  للمحاكمة 
يف  ملحله  توجه  لتاريخ  تعود 
�سباحا  �ل�ساعة  �ل�سابعة  حدود 
مبجموعة  كعادته   تفاجئ  و 
و�جهة  من  بالقرب  �أفارقة 
منهم  طلب  �أن  وبعد  �ملحل 
�الإن�رش�ف الإف�ساح �ملجال �أمام 
وبقي  جميعا  غادرو�  �لزبائن 
�ملتهم �حلايل �لذي ر�ح يحت�سي 
�لغازية  �مل�رشوبات  قارور�ت 
ويرميها بالقرب من حمله فقام 
بحمل �إنينة ماء ور�سها لتنظيف 
بها  �ملتهم  �أ�ساب  �الأماكن �أين 
دون وعي منه مبا جعله يغ�سب 
�رشبه  و  عليه  بالتهجم  ويقوم 

يكاد  جعله  مبا  مربحا  �رشبا 
�أ�سحاب  يفقد وعيه لوال تدخل 
قامت  �لتي  �ملجاورة  �ملحالت 
عنا�رش  �إ�ستدعاء  و  بالتدخل 
مبا�رشة  توجهت  �لتي  �الأمن 
�لذي  �ملتهم  الإيقاف  لالأماكن 
�الإن�رش�ف  جهته  من  رف�ش 
بكالم  ور�ح يتلفظ  رفقتهم 
و�سفه  حيث  حقه  يف  بذيء 
باأب�سع �ل�سفات وهدده بالت�سفية 
بالده  من  بطرده  و  �جل�سدية 
�الأمن  عنا�رش  بعدها  لتكت�سف 
غري  بطريقة  مقيم  �لرعية  باأن 
�لوطني  �لرت�ب  د�خل  �رشعية 
حمكمة  على  مبا�رشة  حتوله  و 
�حلب�ش  رهن  و�سعه  بعد  �حلال 
مبو�جهته  �أنكر  ،حيث  �ملوؤقت 
للتهمة �سالفة �لذكر  ما ن�سب له  
يعتدي  مل  باأنه  �أكد  و  جرم  من 
بدفعه  قام  بل  �ل�سحية  على 
بر�سه  �الأخري  هذ�  قام  �أن  بعد 
مبا  م�ستفزة  بطريقة  باملاء 
جعله يح�ش بنوع من »�حلقرة » 
ت�سديد  �لعام  �لنائب  له  ليطالب 

�لعقوبة يف حقه .
ل/منرية

مع�صكر 

توقيف مروج م�سروبات كحولية

�صعيدة 

 �سبط2.500 وحدة 
للم�سروبات الكحولية

البي�س 

حجز قنطار من االأ�سماك غري ال�ساحلة 
لال�ستهالك

�لق�سائية  �ل�رشطة  فرقة  �أوقفت 
مبدينة  �ل�سابع  �حل�رشي  لالأمن 
مع�سكر مروج للم�رشوبات �لكحولية 
وحدة   384 مع حجز  رخ�سة  بدون 
علم  ح�سبما  �مل�رشوبات  هذه  من 
�لوالئي.  لالأمن  �الإعالم  خلية  لدى 
�خلمي�ش  يوم  �لعملية  متت  وقد 
معلومات  ��ستغالل  �إثر  �ملا�سي 

حول ن�ساط �مل�ستبه فيه )27 �سنة( 
�لكحولية  �مل�رشوبات  ترويج  يف 
�نطالقا من م�سكنه �لعائلي مبدينة 
مع�سكر و�لذي �سبط به 384 وحدة 
وقد  �لكحولية.  �مل�رشوبات  من 
نيابة  �أمام  �ملوقوف  تقدمي  مت 
مع�سكر  حمكمة  لدى  �جلمهورية 

وو�سع رهن �حلب�ش.

ل�سعيدة  �ل�رشطة  عنا�رش  حجز 
2.500 وحدة  قر�بة  �ل�سبت  �أم�ش 
توقيف  مع  �لكحولية  للم�رشوبات 
غري  �مل�ساربة  بتهمة  مروجها 
لدى  علم  ح�سبما  �مل�رشوعة 

مديرية �الأمن �لوالئي.
وقد مت توقيف �مل�ستبه )33 �سنة( 
مبدينة �سعيدة �ثر معلومات تفيد 

�ساحنة  منت  على  �سخ�ش  بقدوم 
حمملة  هي  و  وهر�ن  والية  من 
لغر�ش  �لكحولية  بامل�رشوبات 
قانونية  غري  بطريقة  ترويجها 
مت  وقد  �مل�سدر.  لنف�ش  وفقا 
نيابة  �أمام  فيه  �مل�ستبه  تقدمي 
�سعيدة  حمكمة  لدى  �جلمهورية 

للنظر يف ق�سية. 

الأمن  �ل�رشطة  عنا�رش  حجز 
ما  )�لبي�ش(  �لرقا�سة  د�ئرة 
يفوق 1 قنطار من �الأ�سماك غري 
�ساحلة لال�ستهالك ح�سبما علم 
ومتت  �لوالية  �أمن  مديرية  لدى 
�إ  �ل�سبت  �أم�ش  م�ساء  �لعملية 
�ل�رشطة  لعنا�رش  دوريات  ثر 
�ساحنة  د�خل  �لعثور  مت  حيث 
كلغ   100 من  �أكرث  على  للتربيد 

�ل�سهادة  بدون  �الأ�سماك  من 
�لطبيب  معاينة  وبعد  �لبيطرية، 
تبني  �لب�ساعة  لهذه  �لبيطري 
لال�ستهالك.  �ساحلة  غري  �أنها 
ليتم  �جناز ملف ق�سائي يف �ساأن 
�جلهات  �إىل  �إر�ساله  و  �ملخالف 
�تالف  مع  �ملخت�سة  �لق�سائية 
�الأ�سماك  من  �ملحجوزة  �لكمية 

وفق نف�ش �مل�سدر.
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الأغواط

�سكان حي 465 �سكن بتاجموت يعانون تراكم القمامات املنزلية 

مما ي�ساعدهم ح�سبهم يف اللجوء 
اخلا�سة،او  م�سالهم  ق�ساء  اىل 
اآخرغري  مهني  ن�ساط  ممار�سة 
الذين  ال�سكان  ملعانات  مبالني 
كثريا ما يجدون نفاياتهم مبعرثة.
اىل  جديد  من  اإعادتها  اأويتم 
ي�سطر  من  ومنهم  م�ساكنهم 
هاتفه  مبنبهات  الإ�ستعانة  اىل 
موعد  حتديد  اجل  من  النقال 
منا�سبا  يكون  مبوجبهم  زمني 
القمامات  رفع  �ساحنة  ملرور 
توقيت  مييزها  ل  املنزلية،التي 
يجعل  ال�ساحنة،ما  ملرور  منا�سبا 
املع�سلة  هذه  من  يعاين  املواطن 
رفعنا  ل�سنوات،وقد  عمرت  التي 

من هنا هذا الن�سغال مبا�رشة اإىل 
م�سوؤويل البلدية،ال اأننا ا�سطدمنا 
روح  فيها  تغيب  بت�رشيحات 
معا،بعدما  وال�سلطة  امل�سوؤولية 
وجهونا مبا�رشة للحديث مع �سائق 
اأنف�سهم  النظافة  وعمال  ال�ساحنة 
لعلنا جندا حال لهذه املع�سلة،واقع 
ذالك جعلنا ل نه�سم ت�رشيحاتهم 
احلال  دفعنا  م�سوؤولة،ما  الغري 
عني  دائرة  رئي�س  زيارة  اإىل 
مكتبه  يف  ا�ستقبلنا  الذي  ما�سي 
موؤكدا  حديثنا  مع  جتاوب  وقد 
هذا  وان  م�رشوعة  املطالب  اأن 
لرفع  متاما  منا�سب  غري  التوقيت 
القمامات املنزلية كون اأنه تزامن 

ي�ساعدها  ول  نيام  فيه  والنا�س 
املنزلية  القمامات  اإخراج  يف 
عمل  برنامج  يعد  �سوف  وانه 
عمال  ن�ساط  فيه  ينطلق  منا�سب 
اأو  الع�رش  بعد �سالة  اأما  النظافة 
التوقيت  وهو  املغرب  �سالة  بعد 
القمامات  لرفع  منا�سب  اجلد 
مكد�سة  لتبقى  حتى  املنزلية 
للكالب  عر�سة  اأو  ال�سوارع  يف 
�ساحب  يلجاأ  والقطط،اأو  ال�سالة 
املنزل اإىل اإعدتها اإىل بيته ب�سبب 
مرورهم  اأو  النظافة  عمال  غياب 
�ساحنتهم قبل ان يلجاأ ال�ساكن اإىل 

اإخراحها لل�سارع .
ع.ق

اأ�سحت القمامات املنزلية حديث �سكان حي 465 �سكن خ�سو�سا يف القاطنني يف جهته اجلنوبية ببلدية تاجموت بولية الأغواط،ب�سبب التالعب امل�ستمر لعمال 
النظافة الذين كثريا ما يتغيبون عن رفع النفايات املنزلية مع بداية ونهاية الأ�سبوع،وغيابهم كذالك يف رفعها من �سارع وتركها باآخر عر�سة للكالب ال�سالة والقطط 
التي تعبث بها هنا وهناك،حيث يلجاأ هوؤلء العمال اىل ت�سطري برنامج عمل خا�ص بهم ينا�سبهم دون النظر اىل معانات ال�سكان وهو التوقيت الذي تنطلق فيه مهمتهم 

من ال�ساعة اخلام�سة فجر اإىل ال�ساعة وال�سابعة والن�سف �سباحا ول جتد اأثر ل�ساحنة رفع القمامات املنزلية بعد هذا التوقيت اأثر يف اأحياء املدنية برمتها،

تيارت

حجز اأكرث من 3ر105 كلغ من الكيف 

تلم�سان

حترير امراأة من قب�سة خمتطفيها 

بجنوب غرداية 

قتيل وخم�سة جرحى يف حادث مرور 

ق�سنطينة

هالك �سخ�ص واإ�سابة اأثنني اآخرين بجروح يف حادث مرور   

الوطني  الدرك  م�سالح  حجزت 
كلغ  3ر105  اأكرث من  تيارت  بولية 
من الكيف املعالج منذ بداية ال�سنة 
اجلارية ح�سبما علم مبنا�سبة حملة 
حت�سي�سية وقائية حول املخدرات 
وحودث  اللكرتونية  واجلرمية 
الثنني  اأم�س  املنظمة  املرور 

بدار الثقافة لعا�سمة الولية.
من  الكمية  هذه  حجز  ومت 

املخدرات ف�سال عن 234 قر�س 
 18 ت�سجيل  خالل  من  مهلو�س 
واملتاجرة  احليازة  تخ�س  ق�سية 
باملخدرات تورط فيها 37 �سخ�سا 
م�سالح  طرف  من  توقيفهم  مت 
الولية  اإقليم  عرب  الوطني  الدرك 
ايداعهم  مت  �سخ�سا   17 منهم 

احلب�س الحتياطي .
املخدرات  ق�سايا  �سجلت  وقد 

الفرتة  بنف�س  مقارنة  ارتفاعا 
�سهدت  التي  املا�سية  ال�سنة  من 
خاللها  من  مت  ق�سايا   6 ت�سجيل 
حجز اأكرث من 212 غرام وتوقيف 
اأ�سخا�س   8 منهم  �سخ�سا   12
ومن  الحتياطي  احلب�س  اأودعوا 
م�سالح  �سجلت  اأخرى  جهة 
اجلناح  خالل  من  الوطني  الدرك 
�سمن  الطرقات  لأمن  املخ�س�س 

التح�سي�سية  احلملة  هذه  فعاليات 
 157 واإ�سابة  �سخ�سا   49 وفاة 
مرور  حادث   85 جراء  اآخرين 
ذات  اخت�سا�سا  اإقليم  يف  وقعت 
منها   72 بالولية  الأمني  ال�سلك 
لرتكابهم  ال�سائقني  فيه  ت�سبب 
املفرطة  ال�رشعة  خمالفات 
والتجاوز  اخلطرية  واملناورة 

اخلطري.  

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكن 
اأم�س  ليلة  لتلم�سان  اخلام�س 
تعر�ست  فتاة  حترير  من  الأحد 
�سخ�سني  توقيف  مع  لالختطاف 
لدى  الثنني  اأم�س  علم  ح�سبما 

خلية الت�سال لأمن الولية.
�سائق  اإبالغ  فور  العملية  ومتت 
نف�س  يف  وقوع  عن  اأجرة  �سيارة 

من  تبلغ  لمراأة  اختطاف  اليوم 
نحو  ينقلها  كان  �سنة   32 العمر 
حيث  بتلم�سان  »اأوجليدة«  حي 
من  لهجوم  توقفه  عند  تعر�س 
طرف �سخ�سني با�ستعمال ال�سالح 
على  ال�سحية  واأرغما  الأبي�س 
ال�سعود على منت �سيارتهما ح�سب 

ذات امل�سدر.

والتحريات  الأبحاث  وقد �سمحت 
املكثفة لعنا�رش ال�رشطة بتوقيف 
املتهم الأول )23 �سنة( بالقرب من 
الإجناز  طور  يف  العمارات  اإحدى 
باحلي املذكور واكت�ساف عنا�رش 
الطابق  يف  وهي  لل�سحية  الأمن 
الرابع لذات العمارة تلوح مب�سباح 

هاتف نقال وتطلب 

النجدة وفق ذات امل�سدر.
البالغ  الثاين  املتهم  توقيف  مت  و 
ال�سقة  بداخل  �سنة   27 العمر  من 
حيث  ال�سحية  فيها  كانت  التي 
التحقيق  عرث عليها �ساملة ويبقى 
الأمن  م�سالح  طرف  من  مفتوح 
كما  لتلم�سان  اخلام�س  احل�رشي 

اأ�سري اإليه.

اأ�سيب  فيما  �سخ�س م�رشعه  لقي 
خم�سة اآخرين يف حادث مرور وقع 
كلم   150 بعد  على  الإثنني  اأم�س 
جنوب غرداية ، كما اأفادت م�سالح 
احلادث  ووقع  املدنية   احلماية 
على م�ستوى �سطر الطريق الوطني 

واملنيعة  غرداية  بني  الرابط   )1(
كلم  اأربعني  نحو  م�سافة  على   ،
انحرفت  عندما  لفحل  حا�سي  من 
 ، م�سارها  عن  �سياحية  �سيارة 
لتتدحرج عدة مرات قبل اأن ت�ستقر 
خارج الطريق ، مما ت�سبب يف مقتل 

�سخ�س واإ�سابة خم�سة اآخرين من 
ركابها وهم جميعا من عائلة واحدة 
اإجالء  ، ح�سب امل�سدر ذاته  ومت 
حفظ  م�سلحة  اإىل  ال�سحية  جثة 
اجلثث بالعيادة املتعددة اخلدمات 
اجلرحى  نقل  التي  لفحل  بحا�سي 

الإ�ستعجالية  م�ساحلها  اإىل  اأي�سا 
الأقرب  ال�سحية  املوؤ�س�سة  وهي   ،
من موقع احلادث  وفتحت م�سالح 
الدرك الوطني حتقيقا للك�سف عن 
وقوع  اإىل  اأدت  التي  املالب�سات 

احلادث.

اثنان  واأ�سيب  �سخ�س  هلك   
مرور  حادث  يف  بجروح  اآخران 
ببلدية اخلروب  الثنني  اأم�س  وقع 
علم  ح�سبما  ق�سنطينة،  بولية 
املدنية  احلماية  م�سالح  لدى 
الذي وقع على  وقد جنم احلادث 

ال�سيار  الطرق  �سطر  م�ستوى 
حمول  من  بالقرب  �رشق-غرب 
ا�سطدام  عن  )اخلروب(  املريج 
بني مركبتني ما اأدى اإىل وفاة �ساب 
ح�سبما  �سنة   28 العمر  من  يبلغ 
واأ�سار  امل�سدر  ذات  اأو�سحه 

اجلريحني  اأن  اإىل  امل�سدر  ذات 
و39  �سنة   32 العمر  من  البالغان 
حتويلهما  مت  التوايل  على  �سنة 
ال�ستعجالت  م�سلحة  نحو 
اجلامعي  ال�ست�سفائي  باملركز 
مت  فيما  ق�سنطينة  بادي�س«  »ابن 

نقل جثة ال�سحية مب�سلحة حفظ 
اجلثث بذات املركز ال�ست�سفائي 
املخت�سة  امل�سالح  فتحت  وقد 
حتقيق  الإقليم  لذات  التابعة 
هذا  مالب�سات  ومعرفة  لتحديد 

احلادث.

ال�سلف

700 متعامل اقت�سادي ل�سمان 
املداومة يومي عيد الأ�سحى 

مع�سكر 

622 تاجرا ومتعامال ل�سمان 
املداومة يومي عيد الأ�سحى 

بال�سلف  التجارة  مديرية  �سّخرت 
اقت�سادي  متعامل   700 من  اأزيد 
عيد  يومي  املداومة  ل�سمان 
الأ�سحى ح�سبما علم اأم�س الثنني 
وح�سب  الهيئة.  هذه  م�سالح  من 
والعالقات  النوعية  مكتب  رئي�س 
قوادري  امل�ستهلكني،  جمعيات  مع 
الولئي  للقرار  ووفقا  بوجلطية، 
من   07 يف  املوؤرخ   02148 رقم 
ال�سهر اجلاري فقد مت ت�سخري 703 
بلدية   35 عرب  اقت�سادي  متعامل 
تعدها الولية ويف خمتلف الأن�سطة 
ال�ستهالك  الوا�سعة  التجارية 
يومي  املداومة  �سمان  بغية  وهذا 
امل�ستهلك  لتموين  الأ�سحى  عيد 
لذات  وا�ستنادا  الغذائية  باملواد 
امل�سوؤول يت�سمن برنامج املداومة 
للخ�رش  اجلملة  ب�سوق  وكيال   20
 100 خمبزة،   169 والفواكه، 
 02 البقالة،  يف  تاجر   393 مطعم، 

موزعا  و16  ملبنات   03 مطاحن، 
اإىل  قوادري  اأ�سار  كما  للحليب 
للتفتي�س ومراقبة  ت�سخري 91 عونا 
املداومة  برنامج   تطبيق  مدى 
اإىل  القت�ساديني  املتعاملني  داعيا 
تفاديا  امل�سوؤولية  بروح  التحلي 
القانونية  والإجراءات  للعقوبات 
حال  يف  لها  يتعر�سون  قد  التي 
ذات  يف  املداومة  بنظام  الإخالل 
يومي  خالل  يتم  �سوف  ال�سياق 
)اأربع  املتابعة  خلية  تن�سيب  العيد 
م�ستوى  على  مداومني(  اأعوان 
حني  يف  التجارة،  مديرية  مقر 
الهيئات  مبختلف  الت�سال  مت 
واجلمعيات املدنية والفرع املحلي 
ن�رش  عن  ف�سال  التجار،  لحتاد 
ل�سمان  امل�سخرين  التجار  قوائم 
مقرات  جميع  عرب  املداومة 
غرفة التجارة وال�سناعة وكذا عرب 

الإذاعة املحلية.

لولية  التجارة  مديرية  �سخرت 
متعامال  و  تاجرا   622 مع�سكر 
اخلدمات  جمالت  خمتلف  يف 
عيد  يومي  املداومة  ل�سمان 
علم  ح�سبما  املبارك  الأ�سحى 
الهيئة  ذات  لدى  الإثنني  اأم�س 
خل�سب  التجارة  مدير  وذكر 
�سمان  بهدف  اأنه  الدين  �سيف 
مبختلف  املواطنني  متوين 
ا�ستمرار  وكذا  امل�ستلزمات 
يومي  املختلفة خالل  اخلدمات 
و  خمبزة   114 ت�سخري  مت  العيد 
209 حمال لبيع املواد الغذائية و 
95 حمال لبيع اخل�رش و الفواكه و 

8 مطاحن و6 ملبنات و 22 حمال 
 99 و  وم�ستقاته  احلليب  لبيع 

ق�سابة اإ�سافة اإىل 69 مطعما.
تابعة  فرقة   31 ت�سخري  ومت 
ملديرية التجارة من اأجل مراقبة 
والتجار  املتعاملني  تنفيذ  مدى 
املداومة  لربنامج  املعنيني 
بلديات  خمتلف  م�ستوى  على 
اأن  امل�سئول  نف�س  وذكر  الولية 
واملتعاملني  التجار  تقيد  عدم 
عيد  يومي  العمل  بت�سخرية 
عقوبات  اإىل  يعر�سهم  الأ�سحى 
ملدة  املحل  لغلق  ت�سل  �سارمة 
�سهر وكذا ت�سليط غرامة مالية.
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بولعراك  زيدان  التجارة  مدير 
التجار  من  العدد  هذا  ويتوزع 
الوالية  تعدها  بلدية   12 عرب 
املواطنني  متوين  "ل�ضمان  وذلك 
وا�ضعة  الغذائية  باملواد  بانتظام 
ذات  اأو�ضحه  كما  اال�ضتهالك" 
امل�ضوؤول وي�ضمل برنامج املداومة 
على  التجارية  االأن�ضطة  عديد 
بـ869  الغذائية  املواد  بيع  غرار 
مرتبطة  جتارة   595 و  حمل 
التزود  حمطات  مثل  باخلدمات 
�ضاعة/24   24 تعمل  التي  بالوقود 
الوقود  لتوزيع  الفرتة  هذه  اأثناء 
وقارورات  ال�ضيارات  ل�ضائقي 

الريفية  املناطق  ل�ضكنات  الغاز 
امل�ضدر  ذات  ح�ضب  ريفية  و�ضبه 
و87  خمبزة   180 حتديد  مت  كما 
وحدات  اإىل  اإ�ضافة  �ضيدلية 
و  مطاحن   6 وهي  اأخرى  اإنتاجية 
اإليه   االإ�ضارة  متت  كما  ملبنات   4
واأ�ضار ذات امل�ضوؤول اأن االنطالق 
اأثناء  للتجار  املناوبة  تطبيق  يف 
كانت  والوطنية  الدينية  االأعياد 
للقانون  التعديل  بعد   2012 �ضنة 
ممار�ضة  ل�رشوط  املحدد   08-04
باإدخال  التجارية  الن�ضاطات 
التجار �ضمان  تنظيم يفر�ض على 

املناوبة اأثناء هذه االحتفاالت.
مراقبة  فرقة   43 تعيني  مت  وقد 
 85 مبجموع  التجارة  لقطاع 

ل�ضمان  امليدان  يف  �ضتكون  عون 
املداومة من  تطبيق هذه  احرتام 
ح�ضبما  املعنيني  التجار  طرف 
ذات امل�ضدر موؤكدا اأن املحالت 
تفتح  مل  والتي  املعنية  التجارية 

بقرار  غلقها  �ضيتم  العيد  اأيام  يف 
من وايل الوالية وميكن اأن ت�ضتمر 
وبغرامة  �ضهر  ملدة  الغلق  عملية 
األف  د.ج و200  األف   30 مالية بني 

د.ج.

مت تعيني ما ال يقل عن 1741 تاجرا وذلك ل�ضمان املداومة خالل يومي عيد االأ�ضحى بوالية 
ق�ضنطينة ح�ضبما افاد به اليوم االأحد 

ق�ضنطينة 

ق.م

 1700 تاجر ل�ضمان املداومة
 خالل  يومي عيد االأ�ضحى    

وكالة الت�ضغيل بوهران

تندوف 

تي�ضم�ضيلت

1260 عر�ض عمل بوا�ضطة عمليات البحث 

برنامج لقيا�ض جماين لالأع�ضاء لفائدة املعاقني

اتفاقية لتكوين �ضباب يف تخ�ض�ضات تتعلق بالبناء

لوهران  الت�ضغيل  وكالة  متكنت 
عملفي  عر�ض   1.258 جمع  من 
بف�ضل  اأ�ضهر  ع�رشة  ظرف 
اأجريت  التي  البحث  عمليات 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  لدى 
لدى  علم  واخلا�ضةح�ضبما 

املديرية اجلهوية للت�ضغيل.
م�ضئولة  اأبرزت  ال�ضدد  هذا  ويف 
باملديرية  االت�ضال  ق�ضم 
بختي  فائزةبن  للت�ضغيل  اجلهوية 

عن  البحث  برنامج  بف�ضل  اأنه 
ج�ضدته  الذي  العمل  عرو�ض 
املوؤ�ض�ضات  الت�ضغيللدى  وكالة 
اأن�ضاأت حديثا  الزبونة وتلك التي 
عموميني  اقت�ضاديني  )متعاملني 
وخوا�ضواإدارات( مت جمع 1.258 
وهران وهذا  بوالية  عر�ض عمل 
 91 منها  موؤ�ض�ضة   1.090 لدى 

جديدة.
للبحث  �ضهري  برنامج  وي�ضطر 

العمل وزيارة يف كل  عن عرو�ض 
اأ�ضبوع يقوم بها املكلف بالبحث 
اأو اأحد امل�ضت�ضارين لع�رش وكاالت 
حملية للت�ضغيل الذين يتنقلون اإىل 
امل�ضدر  ذات  وفق  املوؤ�ض�ضات 
للبحث  زيارة   395 خالل  "من 
جديدة  موؤ�ض�ضات  اكت�ضاف  مت 
املوؤ�ض�ضات  مع  عالقاتنا  وتعزيز 
 855 ب  عددها  املقدر  الزبونة 
وبعث العمل مع 144 اأخرى كانت 

اأو  ل�ضبب  منقطعة  العالقات 
الأخر" كما اأ�ضاف نف�ض امل�ضدر 
وفيما يتعلق باجلهاز الكال�ضيكي 
و  عر�ض   1.215 نحو  جمع  مت 
على  امل�ضاعدة  جهاز  يف   25
االإدماج املهني و18 عر�ضا �ضمن 
عقد العمل املدعم وح�ضب ذات 
تعد  النتائج  هذه  فاإن  امل�ضئولة 
يبني  مما  مر�ضية"  من  "اأكرث 

اأهمية موا�ضلة هذا العمل.

الوطني  الديوان  من  فريق  �رشع 
برنامج  يف  االإ�ضطناعية  لالأع�ضاء 
لفائدة  لالأع�ضاء  جماين  لقيا�ض 
املعاقني بوالية تندوف يدوم اأ�ضبوعا 
امل�رشفني  لدى  علم  كامال ح�ضبما 

خالل  �ضيتم  و   . العملية  هذه  على 
العمل  على  الرتكيز  العملية  هذه 
اجلواري خا�ضة يف املناطق النائية 
ومديرية  البلديات  مع  بالتن�ضيق 
الن�ضاط االإجتماعي   حيث يتم اأخذ 

املعطيات  وكذا  املقايي�ض  كافة 
م�ضتوى  على  باملعاق  املتعلقة 
هذه الوالية   حيث �ضت�ضتهدف ما 
يزيد عن 40معاقا من اأجل التكفل 
ال�رشورية  املتطلبات  وتوفري  به 

ح�ضب  اإليها  يحتاج  التي  واالأجهزة 
ممثل  اأو�ضح  كما  اإعاقته    نوعية 
للديوان  بلعبا�ض  �ضيدي  مركز 
االإ�ضطناعية  لالأع�ضاء  الوطني 

ر�ضوان الطاهر.

على  التوقيع  بتي�ضم�ضيلت  مت 
�ضباب  تكوين  اإىل  ترمي  اتفاقية 
بالبناء  تتعلق  تخ�ض�ضات  يف 
ال�ضكنية  الور�ضات  تفتقدها  والتي 
ومت  لوحظ  ح�ضبما  باملنطقة 
بني  االتفاقية  هذه  على  التوقيع 
والتكوين  الت�ضغيل  مديريتي 
والتعليم املهنيني وموؤ�ض�ضة �ضينية 
حوايل  تكوين  �ضمان  بغية  للبناء  
اخت�ضا�ضات  عدة  يف  �ضابا   50
ال�ضحي  غرارالرت�ضي�ض  على 
والبالط فني والكهرباء املعمارية 
كما  واملعماري  الفني  والتلحيم 
امل�ضتفيدين  اإدماج  اإمكانية  تتيح 
لهم  ت�ضمنه  الذي  التكوين  من 
منا�ضب  يف  ال�ضينية  املوؤ�ض�ضة 

اأو  املوؤ�ض�ضة  لدى  دائمة  عمل 
اال�ضتفادة من اأجهزة دعم الت�ضغيل 
ال�ضالون  ا�ضتقطب  ولالإ�ضارة 
اأيام  اأربعة  طيلة  للت�ضغيل  الوطني 
الوالية  من  �ضاب  األف  من  اأزيد 
تلقوا �رشوحات حول كيفية اإن�ضاء 
اآليات  اإطار  موؤ�ض�ضات م�ضغرة يف 
على  ف�ضال  املختلفة  الت�ضغيل 
عمل  من�ضب  عن  البحث  كيفية 
للتظاهرة  االإعالمي  املن�ضق  وفق 
تنظيم  مت  كما  �ضهرة  بن  جطي 
حول  تكوينية  ور�ضات  باملنا�ضبة 
تقنيات حترير بيان ال�ضرية الذاتية 
بالوكالة  اإطارات  اإ�رشاف  حتت 
الوالئية للت�ضغيل مع ت�ضليم �ضكوك 
�ضبانية  م�ضاريع  اأربعة  لتمويل 

لدعم  الوطنية  الوكالة  اإطار  يف 
ت�ضغيل ال�ضباب وال�ضندوق الوطني 
للتاأمني عن البطالة وللتذكريعرف 
مببادرة  اأقيم  الذي  احلدث  هذا 
م�ضاركة  الت�ضغيل  مديرية  من 

اأن�ضاأت بف�ضل  40موؤ�ض�ضة م�ضغرة 
جانب  اإىل  الت�ضغيل  دعم  اأجهزة 
ذات  والهيئات  امل�ضالح  خمتلف 

ال�ضلة.
ق.م

االأغواط 

غرداية 

اإطالق وا�ضتالم عديد 
امل�ضاريع ال�ضكنية 

ربط 967 م�ضكن ب�ضبكة
الغاز الطبيعي

مت هذه ال�ضنة اإطالق وا�ضتالم عديد 
االأغواط  بوالية  ال�ضكنية  امل�ضاريع 
بني  ال�ضكنية  الربامج  هذه  وتتنوع 
والرتقوي  االإيجاري  العمومي 
وكذا  املدعم  والرتقوي  العمومي 
الريفي  للبناء  املوجهة  االإعانات 
ف�ضال عن اإن�ضاء التجزئات احل�رشية 
ذكر  كما  اله�ضة   ال�ضكنات  وترميم 
اأطلقت  فقد  ال�ضكن  قطاع  م�ضوؤولو 
 1.410 اأ�ضغال  اجلارية  ال�ضنة  خالل 
وحدة ب�ضيغة العمومي االإيجاري عرب 
اأو�ضح  ح�ضبما  الوالية   بلديات  كافة 

حممد �ضعيداين. 
ح�ضة  فيه  �ضكلت  الذي  الوقت  ويف 
وبر�ضم  ال�ضيغة  هذه  من  الوالية 
املن�رشم  اخلما�ضي  املخطط 
منها  ا�ضتلمت  فقد  وحدة    16.400
وباقي  �ضكن   5.287 االآن  حد  اإىل 
الربنامج ال يزال يف طور االإجنازومت 
 2.200 توزيع  ال�ضنة  هذه  مطلع  منذ 
�ضكن عمومي اإيجاري بعا�ضمة الوالية  
انتظار  يف  اآفلو  ببلدية  و1.000�ضكن 
بنف�ض  وحدة   2.000 من  اأكرث  توزيع 

النمط بذات اجلماعة املحلية. 
الوطنية  الوكالة  برنامج  �ضمن  و 
"عدل"  فقد  لرتقية ال�ضكن وتطويره 
اإ�ضارة  ال�ضنة  هذه  بداية  مع  اأعطيت 
وحدة   800 منها  �ضكن   1.000 اإجناز 
ببلدية  اأخرى   200 و  االأغواط  ببلدية 
اآفلو حيث ترتاوح ن�ضب تقدم ور�ضاتها 
حاليا ما بني 20 و 75 يف املائة  وفق 

ذات امل�ضدر.
حظيت  الربنامج  نف�ض  اإطار  ويف 
قوامها  اأخرى  بح�ضة  االأغواط  والية 
500�ضكن مت اختيار االأوعية العقارية 

لتج�ضيدها يف انتظار ت�ضجيل ح�ض�ض 
مدير  ذكر  كما  "القريب"   مماثلة يف 
�رشع يف جت�ضيد  كما  بالوالية  ال�ضكن 
عمومي  ترقوي  �ضكن   369 م�رشوع 
1.500�ضكن  اأ�ضل  من  يعد  والذي 
كانت قد ا�ضتفادت منه الوالية  وفيما 
يتعلق بنمط ال�ضكن الرتقوي املدعم  
هناك 558 وحدة قيد االأ�ضغال بن�ضب 
وحدة   273 ا�ضتالم  بينما مت  متفاوتة 
طور  يف  توجد  املتبقية  واحل�ضة 
الق�ضاء  برنامج  وبخ�ضو�ض  االإجناز 
ا�ضتفادت  فقد  اله�ض   ال�ضكن  على 
مت�ض  500اإعانة  من  االأغواط  بلدية 
االأحياء العتيقة على غرار ال�ضطيط ، 
و الغربية  و زقاق احلجاج  و ال�ضفاح 
ب  قيمتها  املقدرة  االإعانات  وهي 
كما  الواحد   لل�ضكن  دج  األف   700
اأ�ضري اإليه وت�ضجل االإعانات املوجهة 
من   " "متزايدا  اإقباال  الريفي  للبناء 
الذي  االأمر  الوالية   مواطني  طرف 
يف  وجت�ضيدها  الربامج  حجم  يف�رش 
اآجال "جد مقبولة،  ويف هذا ال�ضدد 
االأغواط  والية  اأن  �ضعيداين  ذكر 
 2015 �ضنة  يف  اإعانة   2.882 �ضجلت 
احل�ض�ض  نظام  اإلغاء  مع  لوحدها 
كانت  والتي  للبلديات  املحددة 
معتمدة فيال�ضابق وا�ضتبدالها ب�ضبط 
لالإ�ضارة  االإحتياجات  وفق  القوائم 
للوالية  االإجمايل  الربنامج  فاإن 
يف  متثل  املنق�ضي  اخلما�ضي  طيلة 
باأكرث  االأ�ضغال  اإنتهت  26.300اإعانة 
يتوا�ضل  حني  يف  �ضكن  األف   15 من 
جت�ضيد ما يفوق 11 األف اأخرى  مثلما 

اأ�ضار اليه م�ضوؤول القطاع.

جرى ربط ما جمموعه 967 م�ضكن 
منطقة  امل�ضمى  باملكان  واقع 
عن  كلم   10( بنورة  ببلدية  العلوم 
الطبيعي   الغاز  ب�ضبكة  غرداية( 

ح�ضبما لوحظ. 
هذه  ت�ضغيل  عملية  تطلبت  وقد 
ال�ضبكة التي متت بح�ضور ال�ضلطات 
ال  الذكرى  مبنا�ضبةاإحياء  املحلية 
املجيدة  نوفمرب  ثورة  الندالع   61
اإجناز �ضبكة توزيع تتجاوز 36،5كلم 
امل�رشوع  هذا  تطلب  طوليكما 
الربنامج  اإطار  يف  امل�ضجل 
اخلما�ضي 2010 2014 غالفا ماليا 
ما  ح�ضب  دج   مليون   220 يفوق 
املديرية املحلية  اأو�ضحه م�ضوؤول 
ل�رشكة توزيعالكهرباء والغاز و�ضط 

)فرع �ضونلغاز( اأحمد براهيمي. 
للربط  العملية  هذه  القت  وقد 
بهذا املوقع  الطبيعي  الغاز  ب�ضبكة 
املجاور للحرم اجلامعي ا�ضتح�ضانا 
امل�ضتفيدين  املواطنني  لدى  كبريا 
من هذه الطاقة و الذين متكنوا من 
البوتان  بغاز  التزود  حمنة  جتاوز 
ويجري  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  ال�ضيما 
التوزيع  ل�ضبكة  تو�ضعة  اإجناز  حاليا 
واقع على  منزل   1.733 ل  لل�ضماح 
اجلديدة  ال�ضكنية  االأحياء  م�ضتوى 
ملنطقة  املجاورة  العطف  لبلدية 
العلوم باال�ضتفادة من الغاز الطبيعي  
براهيمي  اأو�ضحه  ما  ح�ضب 
من  املحلية  ال�ضلطات  واأ�رشفت 

على  متليلي  ببلدية  اأخرى  جهة 
الغاز  �ضبكة  ربط  م�رشوع   اإطالق 
م�ضكن    3.332 لفائدة  الطبيعي 
املجاهدين  من  كل  بحيي  واقع 

وال�ضعبة. 
للربط  امل�رشوع  هذا  تطلب  وقد 
متويال يفوق 190 مليون دج الإجناز 
توزيع  �ضبكة  15�ضهرا  اآجال  يف 
اأو�ضحه  ما  ح�ضب  كلم    80 بطول 
ذات امل�ضوؤول ومل يتم يف الفرتة من 
الطبيعي  الغاز  �ضبكة  اإجناز   1976
�ضنة  واىلغاية  غرداية  مبدينة 
احليوية  الطاقة  بهذه  ربط   1984
ببلديتي  واقع  م�ضكن   7.500 �ضوى 
بن�ضبة  اأي  وبنورة   منغرداية  كل 
تغطية تقدر ب 20 باملائة  ح�ضب 
امل�ضدرم�ضيفا  ذات  اإليه  اأ�ضار  ما 
اأنه يف 2015  قفز معدل الربط اإىل 
80 باملائة مع ت�ضجيل اأكرث من 65 
األف م�ضرتك موزع عرب البلديات ال 
13 التي ت�ضمها الوالية مبا يف ذلك 

املناطق الريفية.
توزيع  �ضبكة  غرداية  والية  وت�ضم 
لغاز املدينة مقدرة ب 1.437 كلم 
بينها  من  للغاز  و14حمطة  طويل 
اثنتني لغاز الربوبان املميع بكل من 
اأو�ضحه  ح�ضبما  والقرارة   املنيعة 
والية  ت�ضجل  كما  براهيمي  ال�ضيد 
غرداية اأكرث من 116 األف م�ضرتك 
األف  من65  واأكرث  الكهرباء  ب�ضبكة 

ربط ب�ضبكة الغاز الطبيعي.
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�ُض وم�ؤ�س�ساٌت �أمميٌة تدمُر م�ساريٌع �أوروبيٌة تقَ�ّ
تبدي بع�ض احلكومات االأوروبية التي اأ�ضرفت على بناء م�ضاريع �ضغرية اأو كبرية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، واأنفقت عليها اأموااًل �ضخمًة جبتها من جيوب 

مواطنيها الذين يوؤدون ال�ضريبة لها، ويتخلون عن بع�ض رفاهيتهم من اأجلها، غ�ضبها ال�ضديد مما ترتكبه احلكومة االإ�ضرائيلية بحق م�ضاريعها، التي اأقدمت 
عليها بعد نيلها املوافقة الر�ضمية عليها، وبا�ضرت بتنفيذها وفق دفرت ال�ضروط االأمنية االإ�ضرائيلية، ورغم ذلك فاإن جي�ضها يقوم من وقٍت الآخر بتدمري هذه 

املوؤ�ض�ضات، وق�ضف املقرات، واإف�ضال امل�ضاريع، وتفتيت اجلهود الكبرية التي بذلتها.

ح�صانٍة  �أو  حرمٍة  ثمة  هناك  لي�س  كاأنه 
رغم  و�لأممية،  �لأوروبية  للم�صاريع 
و�لتفاقيات  حتميها  �لتي  �لقو�نني 
حمرٌم  هناك  لي�س  �إذ  ترعاها،  �لتي 
لدى  يوجد  ول  �ل�صهيوين،  �لكيان  لدى 
فيها،  �لعمل  عليه  ممنوٌع  مناطق  جي�صه 
�أمامه  �صٍئ  فكل  وتدمريها،  ق�صفها  �أو 
�أوروبية  دولٍة  وما من  وله هدٌف،  م�رشوع 
و�عتدت  حرمتها  �إ�رش�ئيل  ��صتباحت  �إل 
مولتها،  م�صاريع  فدمرت  �صيادتها،  على 
و�صادرٍت  تديرها،  موؤ�ص�صاٍت  وخربت 
فل�صطينيني  و�عتقلت  حولتها،  �أمو�لً 
وظفتهم فيها، وطردت مو�طنني يحملون 

جن�صيتها.
بني  من  و�حدة  �لبلجيكية  �حلكومة  ولعل 
�لعديد من �حلكومات �لأوروبية �لتي �أبدت 
غ�صبها وعربت عن ��صتيائها �ل�صديد من 
�أقدم  �لذي  �لحتالل،  جي�س  ممار�صات 
�أن�صاأها  وموؤ�ص�صات  مد�ر�س  تدمري  على 
من  و�إ�رش�ف  بتمويل  �لأوروبي  �لحتاد 
�لبلجيكية  �حلكومة  وطالبت  حكومتها، 
بدفع  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل  �صلطات 
ما  بناء  و�إعادة  لها،  كاملة  تعوي�صات 
بهذه  �مل�صا�س  بعدم  وتعهدها  دمرته، 
�أو  بناوؤها،  �أعيد  حال  يف  �ملوؤ�ص�صات 
تلك  �أو  �لقائمة  �ملوؤ�ص�صات  من  غريها 

�لتي هي قيد �لتاأ�صي�س و�لت�صييد.
و�ملوؤ�ص�صات  بع�س �جلمعيات  بد�أت  وقد 
�ل�صكان  بالتعاون مع  �لأوروبية،  �حلقوقية 
وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني 
غزة، بدر��صة جدوى تقدمي �صكاوى �صد 
�صلطات �لحتالل �لإ�رش�ئيلي �إىل حمكمة 
�لوطنية  �ملحاكم  و�إىل  �لدولية،  �جلنايات 
يف بالدهم، يطلبونها بعد �إد�نتهم للجر�ئم 
تعوي�صاٍت  بتقدمي  جي�صهم،  يرتكبها  �لتي 
بها  ت�صبب  �لتي  �لأ�رش�ر  عن  كاملة 
جي�صهم، ومتكني �جلهات �لر�عية و�ملمولة 

من �إعادة ترميم �أو بناء ما دمروه.
�لأوروبي  كثريةٌ هي م�صاريع دول �لحتاد 
جمتمعًة �أو متفرقًة يف فل�صطني �ملحتلة، 
ومتعددة  �لأ�صكال  متنوعة  م�صاريٌع  وهي 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  منها  �لوجوه، 
و�لهيئات �لإن�صانية، ومنها م�صاريع متعلقة 
�ل�رشف  مبياه  و�أخرى  �ل�رشب  مبياه 
لإعادة  �صغرية  مالية  و�صناديق  �ل�صحي، 
�لعدو�ن  دمره  ما  و�إعمار  و�لتاأهيل  �لبناء 
ب�صوؤون  �هتمام  وهنالك  �لإ�رش�ئيلي، 
وذوي  و�لأمومة،  �لطفل  وم�صاكل  �ملر�أة 
�ملزمنة  و�لأمر��س  �خلا�صة،  �حلاجات 
�لأوروبي  �لحتاد  ي�صنفه  مما  وغريها 
عالقة  ل  مدنية  �إن�صانية  م�صاريع  باأنها 
لها باأي �أعمال ع�صكرية، ولي�س من �صاأنها 
�لفل�صطينية  �لقوى  م�صاعدة  �أو  تعزيز 
�ملقاومة، و�أنها ل تعود بالنفع �ملبا�رش �أو 

غري �ملبا�رش عليها.
لكن �صلطات �لحتالل �لإ�رش�ئيلي حتاول 
هذه  و�صالمة  بر�ءة  يف  �لت�صكيك  دوماً 
حولها  �ل�صبهات  �إثارة  وتتعمد  �مل�صاريع، 
لتثبت  عنها،  �ملريبة  �ملعلومات  وجمع 
لدول �لحتاد �لأوروبي �أن هذه �مل�صاريع 
و�صتار�ً  غطاًء  ت�صكل  و�أنها  م�صبوهة، 
و�أن  �صدها،  »تخريبية«  مقاومة  لأعمال 
�حل�صانة  ت�صتغل  �لفل�صطينية  �ملنظمات 
�لتي تتمتع بها هذه �مل�صاريع، وت�صتفيد من 
كمخازن  وت�صتخدمها  �لأممية،  مميز�تها 
مالجئ  �أو  لأنفاقها،  ومعرب�ً  لأ�صلحتها 
لقيادتها، �أو مقر�ٍت لجتماعاتها، �أو تقوم 
�ملد�ر�س  وتالميذ  �لأطفال  با�صتخد�م 
دروعاً ب�رشية، وغري ذلك من �ملهام �لتي 
ت�رش باأمنهم، وبذ� متهد �لطريق لق�صفها 
ومنع  وتعطيلها  لتجميدها  �أو  وتدمريها، 
و�لأممية  �لأوروبية  �مل�صاعد�ت  و�صول 

�إليها.
وقد قام جي�س �لحتالل بارتكاب جر�ئم 

�ملوؤ�ص�صات  هذه  �صد  مو�صوفة  دولية 
و�ملحمية  و�أممية،  دولية  باأنها  �مل�صنفة 
مبوجب �لقو�نني و�لتفاقيات �لدولية �لتي 
توفر لها �حل�صانة و�حلماية حتى يف ظل 
�ملعارك  عن  ف�صاًل  �ل�صاملة،  �حلروب 
�ملحدودة �لتي تخ�صع لل�صيطرة و�لتحكم، 
و�مل�صوؤولية  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  وتتبع 
ي�صتثن  ومل  �ملعتدية،  للجهة  �لقانونية 
�ملدمرة  غار�ته  من  �لحتالل  جي�س 
و�لإغاثة  �لتموين  وموؤ�ص�صات  �ملد�ر�س 
�لأمم  على  ترفع  �لتي  لالأونرو�،  �لتابعة 
�ملتحدة، وتد�ر من قبل موظفني �أمميني 

تابعني لها وخا�صعني ل�صيادتها.
وقد عجز �مل�صوؤولون �لدوليون عن حماية 
�لعمليات  �ملوؤ�ص�صات وحتييدها عن  هذه 
�قتناعهم  رغم  �لإ�رش�ئيلية،  �حلربية 
حترتم  �لفل�صطينية  �لتنظيمات  باأن 
�متياز�تها،  على  وحتافظ  خ�صو�صيتها، 
فاإن  ذلك  ورغم  ح�صانتها،  تخرق  ول 
مقومات  �إحدى  يعتربها  �لعدو  جي�س 
�لفل�صطيني،  لل�صعب  �لتحتية  �لبنية 
وحا�صنًة ملجتمعه �ملدين �ملقاوم، ولهذ� 
ويطالب  ويدمرها،  با�صتمر�ٍر  ي�صتهدفها 
بتفكيكها  �أوروبا  ودول  �ملتحدة  �لأمم 
جتديدها،  �أو  لرتميها  �ل�صعي  وعدم 
وميار�س �صغوطه عليهم وي�صوق �لو�صطاء 

�إليهم لي�صتجيبو� ملطالبه.
ولعل �ملجزرة �لدموية �لتي �رتكبها جي�س 
مبخيم  �لفاخورة  مدر�صة  يف  �لعدو�ن 
عام  �لقطاع  على  عدو�نه  �إبان  جباليا 
�جلر�ئم  على  �صاهٍد  خري   ،2009-2008
�ملوؤ�ص�صات  بحق  يرتكبها  �لذي  �لنكر�ء 
هذه  بجرميته  ��صتهدف  �إذ  �لأممية، 
�لتي  �لفل�صطينية �ملدنية  �لعائالت  مئات 
وجلاأت  �لق�صف،  عمليات  من  هربت 
وت�صغيل  غوث  وكالة  تتبع  مدر�صٍة  �إىل 
وترفع  »�لأونرو�«  �لفل�صطينيني  �لالجئني 

دباباته  مدفعية  قذ�ئف  �أن  �إل  علمها، 
�ملدنيني،  ترحم  مل  طائر�ته  و�صو�ريخ 
مقر�ت  �إىل  �للجوء  يف  حقهم  ت�صن  ومل 
�جلرمية  وهذه  �لآمنة،  �ملتحدة  �لأمم 
�رتكبها  �لتي  �لكربى  قانا  مبجزرة  تذكر 
عدو�نه  خالله  �للبنانيني  �ملدنيني  بحق 
��صتهدفت  حيث   ،2006 عام  لبنان  على 
دباباته �أحد مقر�ت قو�ت �لأمم �ملتحدة 
�ملتعددة �جلن�صيات، فقتلت �ملئات ممن 

جلاأو� �إليها و�حتمو� فيها.
وعمليات  و�ملعارك  �حلروب  عن  وبعيد�ً 
�صلطات  تقوم  و�لتدمري،  �لق�صف 
عديدة  مناطق  يف  �لإ�رش�ئيلي  �لحتالل 
�أو �إغالق �لعديد  يف �ل�صفة �لغربية بهدم 
غري  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  من 
دول  من  حتديد�ً  �ملمولة  �حلكومية، 
فيها،  �لعاملني  وتعتقل  �لأوروبي،  �لحتاد 
و�أمو�لها  وم�صتند�تها  �أور�قها  وت�صادر 
غري  من  بنيت  �أنها  بحجة  وحو��صيبها، 
ترخي�س، و�أنها تخالف �لقو�نني �لع�صكرية 

�لإ�رش�ئيلية �ملرعية �لإجر�ء.
�لدويل  �ملجتمع  ي�صدر  �لذي  �لوقت  يف 
م�صاعد�ته  حجم  عن  �لدورية  تقاريره 

ويفتخر  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لإن�صانية 
و�مل�صاريع  يديرها،  �لتي  باملوؤ�ص�صات 
يقدمها،  �لتي  و�مل�صاعد�ت  يقيمها،  �لتي 
�لحتالل  جي�س  جلم  عن  عاجز�ً  ويقف 
عنه  وي�صكت  عدو�نه،  وكبح  �لإ�رش�ئيلي 
موؤ�ص�صاته  بحق  جر�ئم  يرتكب  ير�ه  وهو 
ومقر�ته، ويدمر م�صاريعه ويف�صد خططه، 
ويهدر �أمو�له ويبدد طاقاته، ويعر�س حياة 

�لعاملني معهم للخطر.
�إىل  حاجٍة  يف  �أنهم  �لفل�صطينيون  يعلن 
غوثية  و�إن�صانية،  �إمنائية  دولية  م�صاريع 
تاأهيلية  وتعليمية،  �صحية  وت�صغيلية، 
�إىل  �أكرب  حاجٍة  يف  لكنهم  وتدريبية، 
�ملتغول  �لعدو  هذ�  من  �أممية  حمايٍة 
�ملف�صد  حياتهم،  على  �ملعتدي  عليهم، 
�لذي  مل�صاريعهم،  و�ملدمر  خلططهم، 
ير�عي  ول  �لدولية  �لتفاقيات  يحرتم  ل 
هذ�  قيمة  فما  و�إل  �لأممية،  �حلرمة 
�لدعم �ملعر�س للق�صف، وهذه �مل�صاريع 
�لأمو�ل  وهذه  بالتخريب،  �ملهددة 
عن  غنًى  يف  فهم  للم�صادرة،  �ملعر�صة 
�ملع�صولة  و�لأماين  �لكاذبة  �لوعود 

و�لأحالم �ملغ�صو�صة.

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي

حال �لفل�سطينيني و�ملنطقة دون »�لأونرو�«
هو  �ملقالة  هذه  لكتابة  �لد�فع 
�مل�صبوق  غري  �ل�صتهد�ف  حجم 
بد�أ  و�لذي  »�لأونرو�«،  لوكالة 
و�صول  مع   ،2017 �لعام  مطلع 
�صدة  �إىل  تر�مب  �لرئي�س 
�لكيان  وطلب  �أمريكا،  يف  �حلكم 
�لأمريكية  �لإد�رة  من  �لإ�رش�ئيلي 
�ملالية  �مل�صاهمة  قطع  �جلديدة 
بطلب  ومرور�ً  لـ«�لأونرو�«، 
يف  �أمريكا  �صفرية  من  نتنياهو 
يوم  هيلي  نيكي  �ملتحدة  �لأمم 
»�لأونرو�«  بتفكيك   2017/7/11
نائب  �صطب  �آخر�ً  ولي�س  و�أخري�ً 
لالأمم  �لعامة  �جلمعية  رئي�س 
للبند  د�نون  �ل�صهيوين  �ملتحدة 
�ملتعلق بزيادة ميز�نية »�لأونرو�« 
يف  �جلمعية  �أعمال  جدول  من 
2017/8/4، ما يعطي موؤ�رًش� �إىل 
وغري  جادة  حماولت  هناك  �أن 
م�صبوقة ملحا�رشة �لوكالة متهيد�ً 
ونحن  �صيما  ل  خدماتها،  لإنهاء 
 72 �لدورة  �نعقاد  �أعتاب  على 

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  للجمعية 
�لثالثاء  �أعمالها  �صتبد�أ  و�لتي 
�صاحبة  وهي   ،2017/9/12
�أي  �إلغاء  يف  �لوحيدة  �ل�صالحية 
كيف  لكن  �لدولية،  �لقر�ر�ت  من 
دون  �لفل�صطينيني  حال  �صيكون 
»�لأونرو�« على �مل�صتوى �لإن�صاين 

و�ل�صيا�صي و�لأمني.
يف �لبد�ية ل بد من �لإ�صارة �إىل �أن 
�أُن�صئت خ�صي�صاً  »�لأونرو�«  وكالة 
لالجئني �لفل�صطينيني ب�صبب نكبة 
�ألف   935 حو�ىل  وجلوء  فل�صطني 
فل�صطيني، وبالتايل هناك �رتباط 
و�لالجئني،  �لوكالة  بني  ع�صوي 
�مل�صاألة �لثانية هي �أن ديباجة قر�ر 
�إن�صاء �لوكالة رقم 302 �ل�صادر عن 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 
1949/12/8 بالإ�صافة �إىل �لفقرة 
�خلام�صة وكذلك �لفقرة �لع�رشين 
من �لقر�ر ت�صري �إىل �رتباط �إن�صاء 
�لوكالة بتنفيذ �لقر�ر 194 �ل�صادر 
�لعامة  �جلمعية  عن  �لآخر  هو 

 1948/12/11 يف  �ملتحدة  لالأمم 
و�لتعوي�س  �لعودة  �أكد حق  و�لذي 
يعني  ما  �ملمتلكات،  و��صتعادة 
بالالجئني  �لوكالة  �رتباط  �أن 
من  فقط  لي�س  �لفل�صطينيني 
يتعلق  �إن�صاين  �إغاثي  جانب 
�صيا�صي  هو  كذلك  بل  باللجوء، 
من خالل تطبيق قر�ر حق �لعودة، 
�لثالثية  هذه  فاإن  �ملعنى  وبهذ� 
)»�لأونرو�« و�لالجئني و�لعودة( ل 

ميكن ف�صلها عن بع�صها �لبع�س.
حتى  �أو  �لوكالة  خدمات  �إنهاء 
�صينعك�س  �ملتدّرج  تقلي�صها 
�لالجئني  على  فقط  لي�س  �صلباً 
على  كذلك  بل  �لفل�صطينيني 
و�لإ�صالمية  �لعربية  منطقتنا 
�لدويل.  �ملجتمع  منظومة  وعلى 
�لنتكا�صة �لأوىل تتعلق بامل�صتوى 
تقدم  »�لأونرو�«  �إن  �إذ  �لإن�صاين؛ 
6 ماليني لجئ  خدماتها حلو�ىل 
مناطق  يف  م�صجل  فل�صطيني 
�ل�صت�صفاء  عملياتها �خلم�صة من 

وحت�صني  �لتحتية  و�لبني  و�لإغاثة 
�ل�صغرية  و�لقرو�س  �ملخيمات 
ن�صف  حلو�ىل  �ملجاين  و�لتعليم 
بالإ�صافة  وطالبة،  طالب  مليون 
�إىل توفري فر�صة عمل حلو�ىل 30 
�ألف موظف فل�صطيني. عملياً هذ� 
حجم  �حلال  وبطبيعة  �صيتوقف، 
غري  حالياً  تقدم  �لتي  �خلدمات 
كافية وفقاً لالحتياجات �ملتز�يدة 
مع �رتفاع �أعد�د �لالجئني و�لعجز 
�أن  ن�صتطيع  ل  لكن  �مليز�نية،  يف 
ننكر �أو نتنكر لتلك �خلدمات �لتي 
�لأعباء  من  �لتخفيف  يف  ت�صاهم 
كاهل  على  �مللقاة  �لقت�صادية 

�لالجئني..!
�صيا�صية؛  هي  �لثانية  �لنتكا�صة 
»�لأونرو�«  وكالة  لرتباط 
نكبة  منذ  كالجئ  بالفل�صطيني 
�لعام 1948، و�صتبقى �صفة »لجئ« 
م�صاحبة للفل�صطيني �ملنكوب هو 
وذريته �إىل حني �لعودة �إىل م�صقط 
ر�أ�س �أجد�ده يف فل�صطني، و�إنهاء 

�أن  يعني  خلدماتها  »�لأونرو�« 
قتل  و�صيتم  �صتنتفي،  �ل�صفة  هذه 
جرمية  على  �لأممي  �ل�صاهد 
�ملخيمات،  و�إن�صاء  �لنكبة 
�لتي  �ملا�صية  �لهدية  و�صيكون 
�لإ�رش�ئيلي  للكيان  �صتقدم 
�لعودة  بالق�صاء على حق  �ملحتل 
�أنه  �عتبار  على  وتطبيقاً،  فكرة 
لن يكون هناك لجئون كي تطبق 
�لقر�ر�ت �لدولية عليهم، و�صيكون 
يف  �لالجئ  بتوطني  �إما  �حلل 
�أماكن �للجوء، �أو حتويل �خلدمات 
لz�صوؤون  �لعليا  �ملفو�صية  �إىل 
يقبل  لن  و�لحتالل  �لالجئني، 
للمفو�صية  �لأول  �خليار  بتطبيق 
و�صيتم  لالجئ،  �لطوعية  بالعودة 
بقيام  �لثالث  �خليار  فر�س 
�ملفو�صية بالبحث عن دولة تقبل 
بتوطني �لالجئ فيها لي�س لالجئ 

خيار بتحديدها..!
�إذ  �أمنية؛  هي  �لثالثة  �لنتكا�صة 
و�لبطالة  �لفقر  ن�صبة  �صرتتفع 

�ملدر�صي  و�لت�رشب  و�لأمّية 
وعمالة �لأطفال.. وحتماً �صيت�صكل 
ُمناخ يجرى فيه ��صتغالل ل�رشيحة 
�صيما  ل  �لالجئني،  من  كبرية 
و�لت�صبب  �ل�صباب،  �أو�صاط  يف 
و�لجتماعي  �لفكري  بالنحر�ف 
�لآفات  �رتكاب  �إىل  و�جلنوح 
يف  و�لنخر�ط  �لجتماعية 
�مل�صاكل �لأمنية و�لفو�صى، و�لتي 
لن يقت�رش �نعكا�صها على �لالجئ 
كذلك   و�إمنا  نف�صه،  �لفل�صطيني 
للف�صل  �صارخ  و�إعالن  �لدول،  من 
�لظو�هر  هذه  با�صتيعاب  �لأممي 
�حتياجات  من  يلزم  ما  وتوفري 
�لالجئني  معاناة  �إنهاء  �إن�صانية. 
و�أي  �لفو�صى  �لفل�صطينيني  
�جتماعية  وم�صاكل  �نعكا�صات 
و�أمنية لن يتحقق �إل بتطبيق حق 
�لعودة، وبعدها فلتقفل »�لأونرو�« 

�أبو�بها.
علي هويدي/ االأمني العام 

 للمنظمة الفل�ضطينية 
حلق العودة
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�أبوت  غريغ  تك�سا�س  حاكم  و�أفاد 
مت  �أنه  لل�سحفيني،  ت�رصيح  يف 
�إغالق 250 طريًقا رئي�سًيا، و�أعلن 
يف �لوقت نف�سه 19 مدينة على �أنها 
يف  م�سوؤولون  وحذر  منكوبة  مدًنا 
�لأمريكية،  �لأر�ساد �جلوية  مركز 
�ل�سكان من �خلروج �إىل �لطرقات 

يف منطقة هيو�سنت.
و�أكدو� �أن �لإع�سار �سي�ستمر من 4 
�إىل 5 �أيام، وطلبو� من �ل�سكان عدم 
�لت�سال بفرق �لبحث و�لإنقاذ يف 
حالة مل تكن هناك خماطر تُهدد 
يف  �لأبي�س  �لبيت  و�أعلن  �حلياة 
�لرئي�س  �أن  �لأحد  �أم�س  بيان 
�سيزور  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
�لإع�سار  �رصبها  �لتي  �ملناطق 
ت�رصب  كارثة  �أكرب  يعد  �لذي 
توليه  منذ  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سلطات  و�أعلنت  �لبالد  رئا�سة 
�لأمريكية، �أم�س، م�رصع �سخ�سني، 
جر�ء  بجروح  �آخرين   14 و�إ�سابة 

�لأر�ساد  وت�سري  هاريف  �لإع�سار 
�جلوية �إىل �أن هاريف، �لذي تر�جع 
م�ستمر  ��ستو�ئية،  لي�سبح عا�سفة 
�أو �خلم�سة �ملقبلة  لالأيام �لأربعة 
من  �ملزيد  هطول  �حتمال  مع 

�لأمطار �لغزيرة.
ويف وقت �سابق، نقل موقع �سبكة 
"مركز  عن  �لأمريكية   )CNN(
�لإع�سار �لوطني �ملحلي" قوله �إن 

"�إع�سار هاريف �لذي �رصب �ساحل 
ت�سبب  �لأمريكية،  تك�سا�س  ولية 
باعتباره  �لأر�س  من  كتلة  بانهيار 
مع  �لر�بعة،  �لفئة  من  عا�سفة 
�رصعة رياح ق�سوى تبلغ 130 كيلو 
�ل�سلطات  بال�ساعة"و�أعلنت  مرًت� 
حالة �لطو�رئ يف 50 د�ئرة بولية 
 2000 نحو  ن�رص  فيما  تك�سا�س، 
عمليات  يف  للم�ساركة  ع�سكري 

"هاريف"،  وت�سبب  و�لإنقاذ  �لبحث 
عن  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  يف 
350 �ألف �سخ�س، و�إجبار ع�رص�ت 
�لآلف على مغادرة منازلهم و�أقام 
�لدولية  للجنة  �لأمريكي  �لفرع 
موؤقًتا  ملًجاأ   21 �لأحمر  لل�سليب 
ل�سكان �لولية، فيما �أكد ��ستعد�ده 
دعت  �إذ�  �آخر،  ملًجاأ   42 لإقامة 

�ل�رصورة �إىل ذلك.

جرى جمل�س �لأمن �لدويل مناق�سات 
حول متديد مهمة قوة �لأمم �ملتحدة 
�أ�سهر  ل�ستة  لبنان  جنوب  يف  �ملوؤقتة 
ي�سوت  �أن  �ملتوقع  ومن  �أخرى، 
يوم  �ل�ساأن  بهذ�  قر�ر  على  �ملجل�س 
�لثالثني من �أوت �جلاري. وقد �سهدت 
�جلل�سة مناق�سات حادة بني �لوليات 
�ملتحدة و �رصكائها يف جمل�س �لأمن 
حول تعزيز دور هذه �لقو�ت �ملعروفة 
ملوقف  خالفا  باليونيفيل  �خت�سار� 
�ل�سفرية  وقالت   .. وباري�س  مو�سكو 
نيكي  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لأمريكية 
�لتحرك  �لقو�ت  هذه  على  �إن  هايلي 
�لأ�سلحة  توريد  ملنع  �أن�سط  ب�سكل 
يقوم  �حلزب  �أن  م�سيفة  �هلل،  حلزب 
�لبالد  جنوب  �أ�سلحته  بتجميع  حاليا 
لأنه يعد حلرب جديدة �سد �إ�رص�ئيل 

على حد زعمها. بينما �عترب �ل�سفري 
�لرو�سي لدى �لأمم �ملتحدة �أنه لي�ست 
�لت�سكيك  �ىل  تدفع  �أ�سباب  هناك 
لبنان،  يف  �ليونيفيل  قو�ت  مهمة  يف 
تفوي�سها  �أن  تعتقد  رو�سيا  �أن  موؤكد� 
�أن ميدد يف �سكله �حلايل. كما  يجب 
�لفرن�سي  �ملندوب  م�ساعدة  �عتربت 
�أن �ليونيفيل جنحت يف �حلفاظ على 
�ل�سنو�ت  طو�ل  �ملنطقة  ��ستقر�ر 
�لتفوي�س  لتغيري  حاجة  ول  �ملا�سية 

�ملمنوح لها..
�ليوم  حو�ر  يف  �ملو�سوع  هذ�  نتناول 
�لكرميني  �سيفينا  مع  �أكرث  ��ساأل  من 
�لنتقاد�ت  �أ�سباب  عن  ونت�ساءل 
�لذي  وما  �ليونيفيل  لدور  �لأمريكية 
و�إ�رص�ئيل  �ملتحدة  �لوليات  تريده 

من هذه �لقو�ت.

�أن  �لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  �أعلنت 
ب�سالح  مدعوما  �ل�سوري،  �جلي�س 
�جلو �لرو�سي، متكن، من �لق�ساء على 
تنظيم  م�سلحي  من  كبرية  جمموعة 
"د�ع�س" قرب قرية غامن علي يف ريف 
�لوز�رة، يف  و�أو�سحت  �ل�رصقي  �لرقة 
��ستطاعت  �ل�سورية  �لقو�ت  �أن  بيان، 
�إرهابي،   800 من  �أكرث  ت�سفية 
مزودة  �سيارة  و39  دبابة   13 وتدمري 
بالر�سا�سات �لثقيلة و9 مد�فع هاون. 
توجت  �لعملية  هذه  �أن  �لبيان  و�أكد 
يف  لـ"د�ع�س"  �أقوى جمموعة  بتدمري 
�ملنطقة، ل �سيما من حيث �لت�سليح، 
بقيادة  �ل�سورية،  �لقو�ت  �أن  م�سيفا 
بوتائر  تو��سل  ح�سن،  �سهيل  �لعميد 

نهر  �سفة  طول  على  تقدمها  عالية 
عن  �حل�سار  لرفع  �ل�رصقية  �لفر�ت 
مدينة دير �لزور جتدر �لإ�سارة �إىل �أن 
حمافظة دير �لزور تبقى �أكرب معاقل 
و�أطلقت  �سوريا،  يف  "د�ع�س"  تنظيم 
لتحريرها،  حملة  �ل�سورية  �لقيادة 
بعد �إجناز �لقو�ت �حلكومية جناحات 
و�لرقة،  حم�س  حمافظتي  يف  كبرية 
�ل�سخنة،  مدينة  ��ستعادة  �سيما  ول 
حمافظة  يف  �لإرهابيني  معاقل  �آخر 
�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  وكانت  حم�س 
�أهمية  �أكرث من مرة على  �سددت  قد 
معركة دير �لزور، مو�سحة �أن حترير 
تنظيم  دحر  يعني  �سوف  �ملحافظة 

"د�ع�س" يف �سوريا.

�لرئي�س  بنية  �إعالمية  م�سادر  �أفادت 
�حلظر  رفع  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�جلي�س  باأ�سلحة  �ل�رصطة  تزويد  عن 
�ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س  كان  �لذي 
�سنتني   قبل  فر�سه  �أوباما  بار�ك 
و�سائل  ن�رصتها  �لتي  �لوثيقة  وبح�سب 
�لإعالم، فاإن تزويد �ل�رصطة �لأمريكية 
تقليل معدل  �ساأنه  باأ�سلحة �جلي�س من 
يف  �لأمن  رجال  وم�ساهمة  �جلرمية، 

�أد�ء و�جباتهم وكان �أوباما وقع يف 2015 
مر�سوما يحظر تزويد �ل�رصطة بناقالت 
من  وغريها  قنابل،  وقاذفات  مدرعة، 
قتل  �أن  بعد  وذلك  �جلي�س،  �أ�سلحة 
�رصطي �أبي�س �سابا من �أ�سول �إفريقية، 
ما �أثار موجة �لحتجاجات يف �لوليات 
�لأمريكية  �ل�رصطة  وكانت  �ملتحدة 
��ستخدمت ناقالت مدرعة، وغاز م�سيل 

للدموع لتفريق �لحتجاجات.

�لفلكية بجدة ماجد  قال رئي�س �جلمعية 
�أبو ز�هرة، �إن جنم "�سهيل" يعترب من �أكرث 
�لنجوم �لتي حتظى بالهتمام منذ �لقدم 
�رصوقه  باأن  و�أفاد  �لعربية  �جلزيرة  يف 
بد�ية  �إىل  ي�سري  فجر�  �جلنوبي  بالأفق 
باملنطقة،  �ل�سيف  لف�سل  �لتنازيل  �لعد 
يف  �ملجردة  بالعني  �لنجم  ير�سد  حيث 
وحتى  �لعربية  �جلزيرة  جنوب  �لأجز�ء 
ويبعد  عام  كل  من  �أوت   24 منت�سفها يف 
جنم "�سهيل" عن �لأر�س م�سافة 313 �سنة 
جمموعة  �سمن  جنم  �أملع  وهو  �سوئية، 
وثاين  �جلنوبية،  �لقاعدة  "كارينا"  جنوم 
�أملع جنم يف �لليل بعد �ل�سعرى �ليمانية، 
ولو كان بعده مثل �ل�سعرى �ليمانية، لفاقه 
مع  �ملتز�منة  �لعالمات  ومن  �للمعان  يف 
�سقوط  ز�وية  تر�جع  �لنجم  هذ�  ظهور 
يق�رص  �لنهار  ويبد�أ  �ل�سم�س،  �أ�سعة 
تدريجيا ويربد �آخر �لليل ب�سكل ملمو�س، 

بعد  �جلنوب  نحو  متيل  �ل�سم�س  وتبد�أ 
�ل�سيف.  ف�سل  بد�ية  عمودية  كانت  �أن 
"�سهيل"  جنم  �أن  �إىل  �لإ�سارة  �ملهم  من 
بد�ية  مع  ظهوره  يتز�من  عالمة  جمرد 
�لعتد�ل  نحو  و�لنتقال  �لف�سلي  �لتغري 
�خلريفي. و�أو�سح رئي�س �جلمعية �لفلكية 
بجدة ماجد �أبو ز�هرة، �أن جنم "�سهيل" 
بـ"�لطرفة"  تبد�أ  �أربعة منازل  �إىل  ينق�سم 
ومدتها 13يوما، وي�سبح �جلو فيها لطيفا 
�ساعات  يف  �حلر�رة  بقاء  مع  �لليل  يف 
�لنهار، ثم "�جلبهة" ومتتد ملدة 13 يوما، 
وهي �أول جنوم ف�سل �خلريف، ويربد �لليل 
"�لزيرة"  تليها  نهار�،  �لطق�س  ويتح�سن 
وت�ستمر 13 يوما وفيها تزد�د برودة �لليل 
�أدمي  حتت  �لنوم  بعدم  ين�سح  درجة  �إىل 
�آخر  وهي  "�ل�رصفة"،  �أخري�  ثم  �ل�سماء، 
و�سميت  يوما،   13 ومتتد  "�سهيل"  جنوم 

بذلك لن�رص�ف �حلر عند طلوعها.

ارتفع اأم�س االإثنني عدد �سحايا اإع�سار "هاريف" الذي اجتاح ال�ساحل اجلنوبي لوالية تك�سا�س 
االأمريكية اأم�س االأول اإىل 5 اأ�سخا�س على االأقل وغمرت مياه االأمطار الغزيزة مدينة هيو�سنت التي 

تعترب اإحدى اأكرب املدن جنوبي البالد، والتي يبلغ عدد �سكانها مليونني و300 األف ن�سمة.

الواليات املتحدة

ق.د

 �رتفاع �صحايا �إع�صار "هاريف"
بتك�صا�ص  �إىل 5 �أ�صخا�ص

 �ليونيفيل.. هل حتركها 
و��صنطن �صد حزب �هلل؟

�جلي�ص �ل�صوري يق�صي على �أقوى 
ف�صيل لـ"د�ع�ص" 

تر�مب يرفع حظر �أوبام
� عن ت�صليح �ل�صرطة

�ل�صرق �لأو�صط يرتقب
 قدوم "�صهيل"

بح�سد  ف�سلت  �أنها  �أملانيا،  �أقرت 
دول �لحتاد �لأوروبي معها لدعم 
برلني  �تخذتها  �قت�سادية  تد�بري 
�خلارجية  وزير  وقال  تركيا  �سد 
يف  غابرييل،  �سيغمار  �لأملاين، 
للمو�طنني  �أ�سئلة  على  �إجاباته 
خالل م�ساركته بفعالية بالعا�سمة 
�لحتاد  دول  "بع�س  �إن  برلني 
على  �أملانيا  تو�فق  مل  �لأوروبي 
�سد  �تخذتها  �قت�سادية  تد�بري 
عن  غابرييل  و�أعرب  تركيا". 
باإنهاء  �ملنادية  لالأ�سو�ت  رف�سه 

يف  تركيا  ع�سوية  مفاو�سات 
�أن  مدعًيا  �لأوروبي،  �لحتاد 
تقدم  �أي  حترز  ل  "�ملفاو�سات 
�أن  �لر�هن"ور�أى  �لو�سع  �أ�ساًل يف 
خاطئة  بر�سالة  �سيبعث  "�إنهاءها 
�لحتاد  عن  تد�فع  �لتي  لل�رص�ئح 
�أن  ف�ساًل  تركيا،  يف  �لأوروبي 
قوة  �ستعزز  �خلطوة  هذه  مثا 
يف  �أردوغان  طيب  رجب  �لرئي�س 
�دعائه  و�أكرث"ورغم  �أكرث  تركيا 
حلف  يف  تركيا  "ع�سوية  �أن 
مو�سوع  )ناتو(  �لأطل�سي  �سمال 

نقا�س"، �أبدى غابرييل تخوفه من 
ل�سالح  �لغرب  عن  تركيا  "�بتعاد 
نف�سل  ل  "نحن  رو�سيا"وقال 
و�قرت�بها  �لغرب  تركيا عن  �بتعاد 
�أكرث من رو�سيا"وعقب ت�رصيحات 
�أجنيال  �لأملانية  �مل�ست�سارة 
مريكل، يف 16 �أوت �جلاري، حول 
"عدم �إمكانية متابعة �ملفاو�سات 
�لحتاد  �تفاقية  حيال  تركيا  مع 
�جلمركي، قبل تخفيف وطاأة �لتوتر 
�لأوروبي"،  و�لحتاد  �أنقرة  بني 
تفاقمت �لأزمة بني تركيا و�أملانيا 

تطالب  �إرهابيني  لت�سليم  �لر�ف�سة 
بهم �أنقرة. وتُطّبق �تفاقية �لحتاد 
�جلمركي �ملوقعة عام 1995، على 
دون  حالياً  �ل�سناعية  �ملنتجات 
�لتقليدية،  �لزر�عية  �ملنتجات 
�لتفاقية،  حتديث  مّت  حال  ويف 
فاإنها �ست�سمل �ملنتجات �لزر�عية 
وقطاع  و�ل�سناعية  و�خلدمية 
�لعامة،و�ستحول  �مل�سرتيات 
�تفاقات  من  تركيا  ت�رصر  دون 
�لتجارة �حلرة �لتي يربمها �لحتاد 

�لأوروبي مع �لدول �لأخرى.

حملة  �لأمريكية  �ل�رصطة  �أطلقت 
مو�جهات  و��سعة عقب  �عتقالت 
للرئي�س  موؤيدين  بني  �ندلعت 
و�آلف  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي 
�ملعار�سني له يف ولية كاليفورنيا 
ورفع  �لأحد  م�ساء  )غرب(، 
�مل�ساركون يف �ملظاهرة يافطات 
"ل  قبيل  من  �سعار�ت  عليها  كتب 

فا�سية"،  لأمريكا  و"ل  لرت�مب"، 
و"�أيها �لنازيون عودو� �إىل منازلكم" 
�أجنلو�س  "لو�س  �سحيفة  وقالت 
�لإثنني،  �ليوم  �لأمريكية،  تاميز" 
�إن "�آلف �ملتظاهرين �ملعار�سني 
مارتن  منتزه  يف  جتمعو�  لرت�مب، 
م�ساء  بريكلي،  مبدينة  كينغ،  لوثر 
تدعو  لفتات  ر�فعني  �لأحد، 

�لكر�هية"وجاءت  �سد  للوقوف 
مع  بالتز�من  �لحتجاجات 
لرت�مب،  موؤيدة  ثانية  تظاهرة 
يف  �ملارك�سية  "�سد  �سعار  حتت 
معار�سي  عدد  �أن  �إل  �أمريكا"، 
عدد  بكثري  يفوق  كان  تر�مب، 
ذ�تها  �ل�سحيفة  بح�سب  �أن�ساره، 
و�أو�سحت �أن "�لحتجاجات بد�أت 

حتولت  ما  �رصعان  لكنها  �سلمية 
�إىل مناو�سات عنيفة بني �لطرفني 
تدخلت على �إثرها قو�ت �ل�رصطة 
�ملتظاهرين  بتفريق  وبد�أت 
وبح�سب  للدموع".  �مل�سيل  بالغاز 
على  �ل�رصطة  �رصعت  �ل�سحيفة، 
�إثر �ملناو�سات يف حملة �عتقالت 

ا. طالت 14 �سخ�سً

�أم�س  �مل�رصية،  �ل�سلطات  فتحت 
��ستثنائًيا  �لربي  رفح  معرب  �لإثنني، 
على  �لثاين  لليوم  �لجتاهني  كال  يف 
�لإن�سانية  �حلالت  ل�سفر  �لتو�يل، 
�لعالقني  وعودة  غزة،  قطاع  من 
با�سم  �ملتحدث  عدو�ن،  ه�سام  وقال 
"�ل�سلطات  �إن   ، بغزة  �ملعابر  هيئة 

�ملعرب  �ليوم  �سباح  فتحت  �مل�رصية 
�لتو�يل،  على  �لثاين  لليوم  ��ستثنائًيا، 
و��ستئناف  �لإن�سانية  �حلالت  ل�سفر 
"كما  �لعالقني"و�أ�ساف:  عودة 
�حلديد  �ساحنات  عبور  يتو��سل 
د�خل  �إىل  و�لبطاريات  و�لأ�سمنت 
�لأحد،  �أم�س  �لقطاع  غزة"وغادر 

حو�يل 1050م�سافًر�، منهم 481 حاًجا 
من �ملكرمة �مللكية �ل�سعودية، و569 
فيما  �لإن�سانية،  �حلالت  من  حالة 
�جلانب  من  عالًقا   245 نحو  و�سل 
�ملعابر  هيئة  بح�سب  �مل�رصي، 
�أهايل  �ل�سعودية ب�سكل �سنوي،  ومتنح 
�أبناوؤهم على  �لفل�سطينيني �لذين ُقتل 

يد �جلي�س �ل�سهيوين "مكرمة ملكية"، 
بني  منا�سفة  توزع  حاج،   1000 ت�سمل 
ويربط  غزة  وقطاع   �لغربية  �ل�سفة 
مب�رص،  غزة  قطاع  �لربي،  رفح  معرب 
وتغلقه �لأخرية ب�سكل �سبه كامل، منذ 
جويلية 2013، حيث تفتحه على فرت�ت 

متباعدة لعبور �حلالت �لإن�سانية.

اأملانيا 

�إقر�ر بالف�صل يف ح�صد دعم �أوروبي لتد�بري �قت�صادية �صد تركيا

��صتباكات بني �أن�صار ومعار�صي تر�مب يف كاليفورنيا

لليوم الثاين على التوايل
م�صر تفتح معرب رفح "��صتثنائًيا"
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وتعد هذه احلادثة بارزة ومفجعة، 
فقط  �شهرين  بعد  وقعت  كونها 
ب�شكل  م�شابهة  حادثة  وقوع  من 
ا�شطدمت  اإذ  للنظر،  الفت 
اإ�س  اإ�س  يو  االأمريكية  املدمرة 
فيتزجريالد ب�شفينة �شحن �شخمة 
واأ�شفر  اليابان،  �شواحل  قبالة 
بحارة  �شبعة  مقتل  عن  احلادث 
ا�شطدمت  التي  ال�شفن  اأن  ورغم 
�شخمة  االأخريتني  احلادثتني  يف 
وجمهزة باأنظمة الرادار واملالحة 
عن  ف�شال  م�شتوى،  اأعلى  على 
املواقع  حتديد  نظام  وجود 
لتعقب  اإ�س«  بي  »جي  العاملي 
االت�شاالت  وتوافر  ال�شفن  مكان 
حوادث  تقع  فكيف  الال�شلكية، 
وما  النوع؟  هذا  من  اال�شطدام 
اأن  ميكن  التي  االحتياطات  هي 
تكرارها  دون  للحيلولة  نتخذها 

مرة اأخرى؟

حماذير
العلوم  مدير  روبرت�س،  بيرت  يقول 
امللكي  باملعهد  الع�شكرية 
)رو�شي(:  املتحدة  للخدمات 
وتر�شد  الرادار  تراقب  »مادمت 
بلحظة،  حلظة  البحر  يف  الو�شع 
حوادث  تتفادي  اأن  املمكن  فمن 
بعد  نعلم  ال  اأننا  الت�شادم«ومع 
مالب�شات حادثة الت�شادم االأخرية، 
على  تعتمد  ال�شفن  بع�س  فاإن 
االأجهزة، ولي�س اأفراد الطاقم، يف 
التحذير من احتمال وقوع ت�شادم 

و�شيك.
يقول روبرت�س اإنه �شافر على منت 
غرف  كانت  حيث  جتارية،  �شفن 
خالية  االأحيان  بع�س  يف  القيادة 
متاما من االأفراد. ويتابع: »تنطلق 
�شافرة االإنذار من جهاز الرادار، 
ويعولون على هذه ال�شافرة لتنبيه 

ال�شخ�س املكلف مبهمة املراقبة، 
اأيا كان«.

يثري  ما  اأن  روبرت�س  وي�شيف 
اال�شتغراب هو وقوع حادثتني بهذا 
احلجم يف غ�شون اأ�شهر معدودة، 
تابعة  �شفينة  منهما  كل  وتت�شمن 
اأمر  »فهذا  االأمريكية،  للبحرية 
قلما يحدث«، على حد قوله لي�س 
يكون  اأن  بالطبع  امل�شتبعد  من 
وقوع حادثتي ا�شطدام ال�شفينتني 
يف  االأمريكية  للبحرية  التابعتني 
م�شادفة،  حم�س  التوقيت  هذا 
اإال اأن البع�س يثري ت�شاوؤالت حول 
اأو  جنائية  �شبهة  وجود  اإمكانية 
تعمد جهة ما االإ�رضار بال�شفن اأو 
قت على �شبيل  اتالفها، فهل اخرترُ
بال�شفن  املالحة  اأنظمة  املثال 
لزيادة احتماالت وقوع الت�شادم؟.

وقد �شدر تقرير واحد على االأقل 
خداع  تعمد  احتمال  اإىل  ي�شري 
حتديد  نظام  ا�شتقبال  جهاز 
على  اأثر  مما  العاملي،  املواقع 
االأ�شود  البحر  يف  ال�شفن  اإحدى 
يف االأ�شهر االأخرية، وقد اأثار ذلك 
�شلوع  من  املراقبني  بع�س  قلق 
االأنظمة  اخرتاق  يف  الدول  بع�س 
املالحية لل�شفن بغية اإبعادها عن 

م�شارها.

ت�ساعف حجم اأ�سطول 
�سفن ال�سحن يف العامل، 

من حيث الوزن، منذ 
عام 2004

اأن  تثبت  اأدلة  بعد  توجد  وال 
االأخريتني  اال�شطدام  حادثتي 
وماكني  فيتزجريالد  لل�شفينتني 
نظام  خداع  تعمد  عن  نتجتا  قد 
رغم  العاملي،  املواقع  حتديد 
عرب  املوؤامرة  نظريات  انت�شار 
اإن  روبرت�س  ويقول  االإنرتنت. 
بالدرا�شة  جدير  االحتمال  هذا 

اأيا من  ن�شتبعد  اأال  »علينا  ويتابع: 
االحتماالت املطروحة يف الوقت 
جثامني  على  الراهن«العثور 
البحارة االأمريكيني املفقودين يف 

حادث ت�شادم قبالة اليابان
جدير بالذكر اأن حوادث ا�شطدام 
وقت  من  تقع  ال�شخمة  ال�شفن 
الأخر، واإن كان البع�س منها لي�س 
االهتمام  جلذب  يكفي  مبا  مثريا 
حادثة  وقعت  اإذ  االإعالمي. 
ا�شطدام اأخرى بني �شفينتي �شحن 
قبالة �شواحل فيوجيان يف ال�شني 
قبل يوم اأو يومني فقط من حادثة 
على  ماكني،  االأمريكية  املدمرة 
التقارير  واأفادت  املثال،  �شبيل 
اأن احلادث اأ�شفر عن مقتل بحارة 

على منت ال�شفينتني.
الرئي�س  اأوث،  هيرنيك  يقول 
البحري،  امل�شح  لهيئة  التنفيذي 
للم�شح  دمناركية  موؤ�ش�شة  وهي 
�رضكات  مع  بالتعاقد  البحري 
التاأمني على ال�شفن، اإن املحققني 
وقوع  اأ�شباب  عن  يتحرون  الذين 
يجدون  النوع  هذا  من  احلوادث 

هو  الب�رضي  اخلطاأ  اأن  الغالب  يف 
ال�شبب الرئي�شي يف وقوعها ولي�س 
اأوث  وي�شيف  املتعمد  التخريب 
�شادفوا  ب�رضكته  املحققني  اأن 
اأفراد  فيها  �شاهم  كثرية  حاالت 
تفادي  يف  بالفعل  ال�شفينة  طاقم 
و�شيكة  ا�شطدام  حوادث  وقوع 
اأوث:  ويقول  اأخرى  �شفن  مع 
اأن  ال�شهل  من  خلل،  يقع  »عندما 
ننحي بالالئمة على ربان ال�شفينة، 
ولكننا نغفل عن االإ�شادة به يف كل 
مرة ينقذ فيها ال�شفينة من �رضر 
حمدق«وال تقت�رض املخاطر التي 
على  وطواقمها  ال�شفن  تهدد 
ن�شب  اإذ  اال�شطدام،  حوادث 
ال�شفن  اإحدى  اأيام يف  منذ  حريق 
ت�شي�شري«  يف  »اإم  الربيطانية 
من  االأطنان  باآالف  املحملة 
ال�شماد، وال يزال احلريق م�شتعال 
البحر  مياه  وجترفها  االآن  حتى 
بالقرب من جزر  اأيام  ب�شعة  منذ 
مروحيات يف  و�شاهمت  الكناري. 
لقد  ال�شفينة  من  الطاقم  اإجالء 
باتت البحار اأكرث اكتظاظا بال�شفن، 
ف�شال عن اأن عدد ال�شفن التجارية 
يف العامل اآخذ يف االزدياد. وت�شري 
الربيطانية  احلكومة  اإح�شاءات 
اإىل اأن االأ�شطول التجاري البحري 
األف   58 نحو  قوامه  كان  العاملي 
حالة  2016، ويف  نهاية  �شفينة يف 
بالوزن،  االأ�شطول  حجم  قيا�س 
عام  منذ  ت�شاعف  اأنه  �شنجد 
زيادة يف  �شن�شهد  2004.اإذن، هل 

عدد حوادث الت�شادم؟
�شنة  املالية  االأزمة  اأن  اأوث  يرى 
هام�س  تقلي�س  اإىل  اأدت   ،2008
من  الكثري  حتققه  الذي  الربح 
اإىل  بها  ما حدا  ال�شحن،  �رضكات 
تقليل االإنفاق على طواقم ال�شفن 
اأن  »ينبغي  مف�رضا:  اأوث  ويقول 
اأفراد  ال�شحن عن  تبحث �رضكات 
واحلفاظ  االأكفاء  من  طواقم 
اأن  االأفراد  على  وينبغي  عليهم. 
وياألفوها  ال�شفينة  على  يتعرفوا 

جيدا الأنها تعد جهازا معقدا«.
وي�شيف اأوث اأن اأي �شفينة �شخمة 
ت�شم على متنها يف الغالب خليطا 
لغات  يتحدثون  اأ�شخا�س  من 
قوميات  من  وينحدرون  خمتلفة، 
اإجراءات  ويتبعون  متنوعة، 
بلد  من  تختلف  التي  ال�شالمة 
يزيد من �شعوبة  الخر، وكل هذا 
ال�شفينة يف  �شالمة  على  احلفاظ 
م�شيق البو�شفور مبدينة ا�شطنبول 
مرور  حركة  تخ�شع  الرتكية، 
للم�شاعدة  �شارمة  لرقابة  ال�شفن 
يقول  الت�شادم  حوادث  منع  يف 
ال�شابق،  املالح  �شورن�شن،  اأرون 
ورئي�س ق�شم التنظيم والتكنولوجيا 
البحرية مبجل�س املالحة البحرية 
اإن من  البلطيقي الدويل )بيمكو(، 
اأثريت موؤخرا  التي  بني املخاوف 
االأجهزة  على  البحارة  اعتماد 
�شورن�شن:  وي�شيف  التكنولوجية 
االأجهزة،  يف  حتدق  اأن  من  »بدال 
عرب  بنف�شك  تنظر  اأن  عليك 
النافذة لرتى كيف يتطور الو�شع يف 
الواقع. ورمبا باتت االأجهزة اليوم 
ت�شتحوذ على انتباه النا�س اإىل حد 
ما«. ويقول �شورن�شن اإن العاملني 
يف ال�شفن اأي�شا باتوا ينظرون اإىل 
وال  والت�شوير،  املراقبة  اأجهزة 
يهتمون مبتابعة االأو�شاع باأنف�شهم 
اأ�شار  �شورن�شن  ولكن  النوافذ  من 
تبذلها  التي  املحاوالت  اإىل 
اإىل  للتو�شل  مالحية  منظمات 
وقوع  احتماالت  من  للحد  طرق 

حوادث اال�شطدام.
ذكرها  التي  االأفكار  بني  ومن 
وهذا  ال�شفن،  مرور  حركة  ف�شل 
التي  ال�شفن  تدفق  تن�شيق  يعني 
جتتاز امل�شائق املزدحمة بعناية 
من خالل توجيهها �شوب ممرات 
على  االجتاه  نف�س  يف  منف�شلة 
نظام  بق  طرُ وقد  املثال  �شبيل 
للمرة  ال�شفن  مرور  حركة  ف�شل 
االأوىل يف م�شيق دوفر عام 1967، 
لتن�شيق  نظام   100 نحو  ويوجد 

حركة مرور ال�شفن حول العامل ال 
�شك اأن من م�شلحة اجلميع تفادي 
الأ�شباب  الت�شادم  حوادث  وقوع 
القوانني  اأن  راأ�شها  على  عديدة، 
اأن  على  تن�س  الدولية  واللوائح 
كال الطرفني يتحمالن امل�شوؤولية 
من  الت�شادم  حوادث  وقوع  عن 
قباطنة  اأن  يعني  وهذا  النوع  هذا 
القانون  مبوجب  ملزمون  ال�شفن 
بتفادي اال�شطدام ب�شفينة اأخرى، 
احلق  لها  �شفينتهم  كانت  لو  حتى 
حوادث  م�شارها.  يف  البقاء  يف 

مثرية للقلق
االأخرية مثرية  اأن احلوادث  ورغم 
هناك  اإن  يقول  اأوث  فاإن  للقلق، 
جمال  يف  للتفاوؤل  يدعونا  ما 
اأن  اإىل  منبها  البحري،  ال�شحن 
حالة  يف  الكلية،  اخل�شائر  عدد 
املثال،  �شبيل  على  ال�شفينة  غرق 
ويق�شد  عام  بعد  عاما  يرتاجع 
قيمة  تتجاوز  اأن  الكلية  باخل�شارة 
ال�شيء  اإ�شالح  قيمة  اأو  التلف 
اخلا�شع للتاأمني، بح�شب تقديرات 
�رضكة التاأمني، قيمة وثيقة التاأمني 
»األيانز«  �رضكة  بيانات  وبح�شب 
خ�شائر  حالة   85 جلت  �شرُ للتاأمني، 
عام  ال�شخمة  ال�شفن  يف  كلية 
بن�شبة  انخفا�شا  لتحقق   ،2016
املا�شي.  العام  عن  املئة  يف   16
الكلية  اخل�شائر  حاالت  بني  ومن 
حالة،   85 جمملها  يف  بلغت  التي 
فقط  واحدة  حالة  اإال  تنتج  مل 
اأن  �شك  وال  اال�شطدام  عن 
بطرق  �شاهم  التكنولوجي  التطور 
االأمان  م�شتوى  زيادة  يف  �شتى 
اإال  البحري،  ال�شحن  جمال  يف 
تكتنفها  تزال  ال  البحارة  حياة  اأن 
املخاطر ومع تزايد اأعداد ال�شفن 
ال�شخمة التي جتوب بحار العامل، 
رباننة  لوجود  تت�شاءل احلاجة  مل 
بل  العمالقة،  ال�شفن  هذه  لقيادة 
على  وجودهم  اأهمية  زادت  لقد 
منت هذه ال�شفن اأكرث من اأي وقت 

م�شى.

رغم اأن املحيطات �سا�سعة، والتكنولوجيا املالحية متطورة، فاإن الظروف ال تزال مواتية لوقوع حوادث ت�سادم ال�سفن يف املحيطات، مثل حادثة ا�سطدام ناقلة 
نفط مبدمرة اأمريكية منذ اأيام، فما هي االحتياطات التي ميكن اأن نتخذها لتاليف وقوع كوارث من هذا النوع يف امل�ستقبل؟ يف منت�سف الليل، قبالة ال�سواحل 

املاليزية، ا�سطدمت �سفينة �سخمة حمملة بنحو 12 األف طن من النفط باجلانب االأي�سر من املدمرة البحرية االأمريكية »جون اإ�س ماكني«، التي حتمل ا�سم والد 
ال�سيناتور االأمريكي جون ماكني، وجده وال يزال ع�سرة بحارة من املدمرة ماكني يف عداد املفقودين، لكن ال�سفينة ا�ستقرت االأن يف قاعدة �سانغي البحرية يف 

�سنغافورة.

تقدير حالة

ق.د

ملاذا ت�ستمر حوادث ا�سطدام ال�سفن رغم تقدم تكنولوجيا املالحة؟



املفاو�ضات  ف�ضل  اأ�ضباب  وعن 
يتم  مل  ني�س  من  »رحيلي  قال 
االبتعاد  حاولت  مالية.  الأ�ضباب 
عن املفاو�ضات الأنه كانت اأمامنا 
ولكن  نابويل،  اأمام  مهمة  مباراة 
كان من امل�ضتحيل عدم التفكري 
اإىل  بر�ضلونة  ممثلي  ح�ضور  يف 
»ال  ال�ضفقة«ووا�ضل:  الإمتام  هنا 
اأف�رس  ولكني  اأحتجج  اأن  اأريد 
فيها  كنت  التي  النف�ضية  حالتي 
اأنا  االأبطال،  دوري  مباراة  قبل 
يف  اللعب  تنظيم  اأحب  العب 

اأر�س امللعب والقيادة وال�ضغط 
حالتي  يف  اأكن  مل  ولكني 
املثالية، حاولت ولكن االأمر كان 
م�ضتحيال«وتابع »التقيت م�ضوؤويل 
بر�ضلونة عقب املباراة الأكرث من 
حول  ب�ضيء  يبلغوين  ومل  �ضاعة 
اإىل  ذهبت  املفاو�ضات،  تعرث 
التايل  اليوم  ويف  �ضعيدا  منزيل 
اأن  اأ�ضدق  اأكن  مل  بالنباأ.  علمت 
ب�ضكل  ت�ضتكمل  مل  املفاو�ضات 

غري مفهوم بالن�ضبة يل«.
للقاء  ذهبت  »بعدها  واأكمل: 

يقولوا  ولكنهم مل  ني�س  م�ضوؤويل 
اإىل  حتى  ينظروا  ومل  �ضيئا  يل 
وبعدها  ب�ضيء  وعدوين  عيني. 
مل ينفذوا وعدهم، طلبوا مزيدا 
اال�ضتغناء  مقابل  االأموال  من 
عني«اإال اأن الالعب اأراد اأن يكون 
م�ضتقبال  انتقاله  ب�ضاأن  متفائال 
اأن هناك  »اأعتقد  للبار�ضا وقال: 
الناديني  كال  يعود  اأن  فر�ضة. 
يتو�ضال  واأن  بهدوء  للحديث 

التفاق. املال لي�س كل �ضيء«.
العديد  »هناك  قائال:  واأردف 

التي  الكربى  االأندية  من 
يوفنتو�س  مثل  ل�ضمي،  �ضعت 
واأر�ضنال  جريمان  �ضان  وباري�س 
على  وليفربول،  ودورمتوند 
اأكرث  قدم  روما  املثال  �ضبيل 
االأمر  لكن  ل�ضمي،  عر�س  من 
ب�ضبب املال. روما  اأي�ضا  يتم  مل 
�ضيء  ال  ولكن  جيدا،  خيارا  كان 
اأن  اإىل  البار�ضا«واأ�ضار  ي�ضاهي 
اللعب لرب�ضلونة كان حلما له منذ 
ميثل  »بر�ضلونة  قائال:  ال�ضغر، 
الطفولة  ذكريات  يل  بالن�ضبة 

لعبه  اأ�ضلوب  كالعب،  واأحالمي 
مي�ضي  بر�ضلونة  والرائع،  الذكي 
اأعمايل  وكيل  وت�ضايف.  واإنيي�ضتا 
مع  عقدا  يل  جلب  قد  كان 
اأعوام«وتعليقا  خلم�ضة  بر�ضلونة 
�ضريي  باأن  ت�ضايف  ذكره  ما  على 
�ضيكون خليفته يف بر�ضلونة، قال: 
»�ضعدت كثريا بقراءة ت�رسيحات 
كبري  ل�رسف  اإنه  عني.  ت�ضايف 
بحجمه  العب  يتحدث  اأن  يل 
بالتحديد  »ت�ضايف  عني«وزاد: 
مالعب  يف  االأعلى  مثلي  كان 

الكرة، كنت فرحا ب�ضدة بتحدثه 
اأن  اأمتنى  ال�ضكل.  بهذا  عني 
�ضخ�ضي  ب�ضكل  ال�ضكر  له  اأوجه 

يوما ما على ما قاله عني«.
قال:  االآن،  م�ضتقبله  وعن 
لريتب  للرب  االأمور  »�ضاأترك 
كماليني  مثلي  اأنا  اأموري.  يل 
لرب�ضلونة  م�ضجع  االأ�ضخا�س، 
ومهما حدث �ضيظل هذا النادي 
حدث  ما  اأن  رغم  قلبي.  يف 

�ضي�رس بي كثريا«.
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�ضريي يو�ضح �ضبب ف�ضل 

�نتقاله �إىل بر�ضلونة
اأبدى لعب و�سط ني�س الفرن�سي، الإيفواري جان مي�سيل �سريي، 
ا�ستيائه ال�سديد من اإدارة ناديه عقب ف�سل مفاو�سات انتقاله اإىل 

بر�سلونة، م�سريا اإىل اأنه ل ي�ستطيع التفكري الآن بعد انتهاء حلمه 
للعب للفريق الكتالوين ويف مقابلة مع �سحيفة )موندو ديبورتيفو( اأقر 
الالعب البالغ من العمر 26 عاما باأنه ل مير بتوقيت جيد قائال: »اأ�سعر 

باأنني يف حالة �سيئة، �سيئة للغاية. لن اأكذب عليكم«واأ�ساف: »اأنا يف 
و�سع حرج، كرة القدم بالن�سبة يل كانت تعني املتعة وال�سعادة. مل 

األعب عطلة هذا الأ�سبوع مع ني�س لأنني مل اأعد اأفكر يف كرة القدم، 
حلمي بالذهاب لرب�سلونة انتهى وهذا بالن�سبة يل اأمر مفزع«.

علق الفرن�ضي زين الدين زيدان، 
مدريد،  لريال  الفني  املدير 
التي  اال�ضتهجان  �ضافرات  على 
اأمام  �ضهدتها مباراة املريينجي 
جاريث  الويلزي  �ضد  فالن�ضيا، 
بنزمية  كرمي  والفرن�ضي  بيل 
التي  زيدان عقب املباراة  وقال 
اختتمت مناف�ضات اجلولة الثانية 
وانتهت  االإ�ضباين،  الدوري  من 
هنا  »اجلمهور   :)2-2( بالتعادل 
اأن  اأعتقد  له،  يحلو  ما  يفعل 
اأن يحظى  له هو  بالن�ضبة  االأهم 
مل  اليوم  فهو  بفر�س،  كرمي 
»علينا  فح�ضب«وتابع:  ي�ضجل 
الأن  االبت�ضامة  على  نحافظ  اأن 
ال  اأحيانا  القدم،  كرة  هي  هذه 
الكرة يف دخول املرمى،  ترغب 
التفكري فيما  اأن علينا  اأعتقد  ال 
دعمنا،  الذي  اجلمهور  يفعله 
يحدث  فلم  لكرمي  وبالن�ضبة 
على  احل�ضول  هو  االأهم  �ضيء، 
بالنجاح  تكلل  ال  التي  الفر�س 
»هو  قال:  بيل،  وعن  اأحيانا«. 
العب مهم يف الفريق، �ضنوا�ضل 
وعلى  عليه  باالعتماد  العمل 
الباقني«، دون اأن يتطرق اإذا كان 
مكانه  على  �ضيحافظ  الويلزي 
بعد  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  يف 
عودة النجم الربتغايل كري�ضتيانو 
ويف  حاليا،  املوقوف  رونالدو 
الذي  اأ�ضين�ضيو،  تاألق ماركو  ظل 

اأم�س،  امللكي  هديف  �ضجل 
واأنقذه من الهزمية وفيما يخ�س 
اأ�ضين�ضيو، اأ�ضاف زيدان: »اأمتنى 
اأن ي�ضتمر اأ�ضين�ضيو هكذا، م�ضاألة 
فر�س  له  اأتيحت  جاريث  اأن 
تغري  ال  يتمكن  ومل  للت�ضجيل 
موا�ضلة  هو  �ضنفعله  ما  �ضيئا، 
وال  القدم  كرة  هذه  العمل، 
ميكنني لوم الالعبني بل بالعك�س 
التي  باملباراة  للغاية  �ضعيد  اأنا 

و�ضوف  طويلة  الليجا  قدموها، 
�ضعيد   « واأكمل:  نقاط«.  نخ�رس 
متفاجئا  ول�ضت  اأ�ضين�ضيو،  باأداء 
هذا  النهاية  ففي  يفعله،  مبا 
هدفني  �ضجل  هو  الفريق،  عمل 
اأجله، ولكن هذا  واأنا �ضعيد من 
الفريق  به  قام  جماعي  عمل 
اأبرزه،  اأن  اأحب  ما  باأكمله، هذا 
ي�ضتمر  اأن  فاأمتنى  اأ�ضين�ضيو  اأما 
ت�ضجيل  من  ويتمكن  هكذا 

املزيد من االأهداف«وعن نتجية 
اأكون  اأن  اللقاء قال: »ال ميكنني 
�ضعيدا بالنتيجة، فاأعتقد اأننا كنا 
ال  ولكن  ذلك،  من  اأكرث  ن�ضتحق 
ميكنك الفوز دائما، لقد خ�رسنا 
للغاية  فخور  ولكنني  نقطتني 
االأهم«واأبرز  وهذا  بالالعبني 
فقط  افتقد  فريقه  اأن  زيدان 
للدقة، م�ضريا اإىل اأنه اأتيحت له 

ثماين فر�س وا�ضحة للت�ضجيل.

نابويل ي�ضتهدف حار�س 
ليفربول.. وكلوب يرد

زيد�ن يعلق على �ضافر�ت �ال�ضتهجان �ضد بنزمية وبيل

االإيطايل  نابويل  نادي  اأبدى 
�ضيمون  البلجيكي  ب�ضم  اهتمامه 
ليفربول  مرمى  حار�س  مينيوليه 
االإجنليزي، خالل فرتة االنتقاالت 
�ضحيفة  وك�ضفت  احلالية  ال�ضيفية 
نابويل  اأن  االإجنليزية  �ضن«  »ذا 
حار�س  مع  التعاقد  يحاول 
�ضان  باري�س  رغبة  ظل  يف  جديد 
حار�س  مع  التعاقد  يف  جريمان 
بيبي  احلايل  االإيطايل  الفريق 
ليفربول  مدرب  وا�ضتبعد  ريينا 
البلجيكي  حار�ضه  كلوب  يورجن 
من قائمة الالعبني امل�ضاركني يف 
املباراة التي فاز فيها الريدز على 
اأر�ضنال 4-0 م�ضاء اأم�س االأحد يف 
الدوري  من  الثالثة  اجلولة  ختام 
منه  بدال  واأ�رسك  االإجنليزي، 

االأملاين لوري�س كاريو�س.
اإىل  اأنه كان يهدف  اأكد  لكن كلوب 

م�ضددا  فقط،  مينيوليه  اإراحة 
على اأن احلار�س البلجيكي ال يزال 
و�ضيكون  له،  بالن�ضبة  االأول  اخليار 
يف  ليفربول  ت�ضكيلة  يف  متوجدا 
مان�ض�ضرت  اأمام  املقبلة  اجلولة 
املباريات  فرتة  انتهاء  بعد  �ضيتي 

الدولية.
من ناحية ثانية، �ضكك االأ�ضكتلندي 
ليفربول  �ضوني�ضالعب  جرايام 
معر�س حتليله ملباراة  ال�ضابق يف 
ا�ضتبعاد  وراء  ال�ضبب  يف  االأحد، 
مينيوليه وقال: »لقد لعب 4 مباريات 
وكونه  املو�ضم،  بداية  منذ  فقط 
امل�ضتبعد  فمن  مرمى،  حار�س 
متاما اأن يتعر�س الإجهاد بدين بعد 
املباريات،  من  القليل  العدد  هذا 
ال�ضبب احلقيقي  اأن يكون  مرجحا 
عدم  هو  مينيوليه  ا�ضتبعاد  وراء 

اقتناع كلوب بقدراته«.

رئي�س �ليويفا ينتقد نظام يورو 2020
رئي�س  �ضيفرين  األك�ضندر  ال�ضلوفيني  يرى 
اأن قرار  االحتاد االأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
)يورو  االأوروبية  االأمم  كاأ�س  مباريات  اإقامة 
2020( يف 13 دولة، كان خاطئا وقال �ضيفرين 
»كيكر«  ملجلة  ت�رسيحات  يف  اليويفا  رئي�س 
االأملانية ن�رستها اأم�س االإثنني: »لن اأفعل ذلك 
لنا«واأو�ضح  م�ضكالت  ي�ضنع  فهذا  جمددا. 

على  تت�ضمن  ال�ضعوبات  تلك  اأن  �ضيفرين 
الدول  بني  الت�رسيعات  اختالف  املثال  �ضبيل 
املتداولة  النقدية  العمالت  اختالف  وكذلك 
مباريات  اإقامة  قرار  اأن  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
اأوروبية كان قد اتخذ  يورو 2020 يف 13 دولة 
املوقوف  بالتيني،  مي�ضيل  رئا�ضة  خالل فرتة 
يورو  مباريات  ا�ضت�ضافة  يف  وي�ضارك  حاليا 

2020 مدن بيلباو و�ضان بطر�ضربج ودبلن وباكو 
العا�ضمة  وبوخار�ضت وكوبنهاجن، وت�ضت�ضيف 
النهائي  قبل  الدور  مباراتي  لندن  الربيطانية 
واملباراة النهائية. وقال �ضيفرين: »رمبا كانت 
فكرة لطيفة ترمز لوحدة اأوروبا. لكنها لي�ضت 

منوذجا يحتذى به يف امل�ضتقبل.« 
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مدرب موناكو 
يدر�س اتخاذ 

موقف �ضد مبابي

ت�سيل�سي  برينلي م�سيفه  نادي  فاجاأ 
ام�س  اأول  عليه  بفوزه  اللقب  حامل 
الدوري  3-2 يف املرحلة الأوىل من 
النتائج  اأبرز  اإحدى  يف  الجنليزي 
افتتاحية  مرحلة  يف  حتقق  التي 
الذي  ت�سيل�سي  واأنهى  الربميرليغ، 
كونتي  اأنطوين  الإيطايل  يدربه 
طرد  بعد  لعبني  بت�سعة  املباراة 
مدافعه وقائده غاري كاهيل ولعب 
�سي�سك  الإ�سباين  الو�سط  خط 
الويلزي  لبرينلي  و�سجل  فابريغا�س، 
واليرلندي  هدفني  فوك�س  �سام 
لت�سيل�سي  �سجل  بينما  وارد،  �ستيفن 

اجلديد  الإ�سباين  الدويل  مهاجمه 
الربازيلي  ومدافعه  موراتا،  األفارو 
دافيد لويز وهو الفوز الأول لبرينلي 
منذ  بريدج«  »�ستامفورد  ملعب  على 
1971، ويزيد من عالمات ال�ستفهام 
لت�سيل�سي، يف  املو�سم اجلديد  حول 
مل  �سيفية  انتقالت  فرتة  اأعقاب 
ين�سط فيها حامل اللقب ب�سكل كبري، 
قطبي  ل�سيما  مناف�سيه  عك�س  على 
مدينة مان�س�سرت يونايتد و�سيتي، ومل 
التفكري يف  ت�سيل�سي  يكن يف مقدور 
كاهيل  اإذ طرد  اأ�سواأ ملو�سمه  بداية 
قا�سية  عرقلة  بعد   13 الدقيقة  يف 

وتاأخر  ديفور  �ستيفن  البلجيكي  على 
نهاية  مع  نظيفة  اأهداف  بثالثة 

ال�سوط الأول.
من  �سيتمكن  برينلي  اأّن  وبدا 
ال�ستفادة اإىل اأق�سى حد من النق�س 
العددي للنادي الأزرق، اإذ �سجل بعد 
نحو ع�رش دقائق عرب فوك�س، و�سط 
خطوط  بني  ترابط  وعدم  �سياع 
�ساعة  ربع  وبعد  اللندين،  الفريق 
ت�سديدة  عرب  غلته  برينلي  �ساعف 
قوية بالرجل الي�رشى لوارد، لي�سيف 
فوك�س بعدها بدقائق الهدف الثالث 
واأدى  لديفو،  عر�سية  من  براأ�سية 

حمورياً  دوراً  البديل  موراتا  األفارو 
الثاين،  ال�سوط  يف  ت�سيل�سي  ل�سالح 
كرة  ومترير   69 لهدف  ت�سجيله  بعد 
الهدف الثاين لزميله الربازيلي دافيد 

لويز قبل دقيقتني من النهاية.
نتيجة  هادر�سفيلد  حقق  ذلك،  اإىل 
دوري  يف  مبارياته  اأوىل  يف  لفتة 
الأ�سواء بعد 45 عاماً، على ح�ساب 
جويل  �سجلها   0-3 بال�س  كري�ستال 
فريقهوالبنيني  مرمى  وارد خطاأ يف 
ترتيب  بذلك  ليت�سدر  موين  �ستيف 
يف  نتيجة  اأف�سل  بتحقيقه  الدوري 

املرحلة الأوىل.

دورمتوند وبايرن ميونيخ يتاأهالن 
ب�ضهولة يف كاأ�س اأملانيا

 مل يواجه حامل اللقب بورو�سيا دورمتوند والبطل القيا�سي بايرن 
ميونيخ اأّي �سعوبة تذكر يف طريقهما للفوز يف الدور الأول لبطولة كاأ�س 
اأملانيا، وفاز دورمتوند على م�سيفه رايالزين ارلني 4-0 بعد تاألق لفت 
من املهاجم الغابوين بيري اإميريك اأوباميانغ الذي �سجل ثالثة اأهداف، 

بجانب ت�سجيل الإ�سباين مارك بارتا هدفاً، وهّز املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوف�سكي ال�سباك يف منا�سبتني واأ�ساف الفرن�سيني 
كينغ�سلي كومان وفرانك ريبريي ومات�س هوميلز ثالثة اأهداف 

ليقودوا بايرن لكت�ساح م�سيفه كيمنيت�س 5 -0، كما �سعدت اأربعة 
اأندية من البوند�سليغا اإىل الدور الثاين ويتعلق الأمر مباينز وفرايبورغ 
وكولون واآينرتاخت فرانكفورت لين�سموا اإىل باير ليفركوزن وبورو�سيا 

مون�سنغالدباخ اللذان حجزا مقعديهما يف الدور الثاين الذي تقام 
قرعته يف 20 اأوت اجلاري، وفاز ماينز على م�سيفه هانزا ليونيبورغ 

3-1 وكولون على م�سيفه ليهري تيورنري�سافت 5 -0 واآينرتاخت 
فرانكفورت على م�سيفه اإيرندتيربوك 3 –0 وفرايبورغ على م�سيفه 

جريمينيا هالرب�ستيد 1-2.
 

تطورات حا�ضمة يف �ضفقات 
بر�ضلونة املنتظرة

ك�سفت تقارير اإخبارية اأم�س عن تطورات جديدة يف ال�سفقات 
املنتظرة لرب�سلونة الإ�سباين خالل فرتة النتقالت ال�سيفية 

اجلارية، قالت �سحيفة »اأ�س« الإ�سبانية، اإن بر�سلونة اأبرم �سفقة 
الربازيلي باولينيو لعب جوانزو اإيفرجراند ال�سيني، م�سيفة اأن 

عثمان دميبلي لعب بورو�سيا دورمتوند بات على و�سك الن�سمام 
للبار�سا فيما اقرتب الفريق الكتالوين من التعاقد مع كوتينيو من 
ليفربول. وا�سارت ال�سحيفة اأن بر�سلونة �سيدفع 40 مليون يورو 

للتعاقد مع باولينيو، وهي نف�س القيمة التي طلبها النادي ال�سيني 
عندما اأبدى البار�سا اهتمامه ب�سم الالعب، الذي ان�سم اإىل 

الفريق ال�سيني يف 2015 قادما من توتنهام مقابل 14 مليون يورو، 
ويبدو اأنه �سي�سبح اأول فريق �سيني يتفاو�س لبيع اأحد لعبيه اإىل 

اأوروبا يف �سفقة كبرية.
 

اأوملبيك مر�ضيليا يلحق الهزمية 
الثانية بنانت

حقق مر�سيليا فوزه الثاين توالياً اثر تغلبه على م�سيفه نانت 
1-0 يف اجلولة الثانية من بطولة فرن�سا ليلحق بليون يف �سدارة 

الرتتيب موؤقتاً، وانتظر مر�سيليا حتى الدقيقة 87 لي�سجل له 
البديل الأرجنتيني لوكا�س اأوكامبو�س هدف املباراة الوحيد 

لريفع فريقه ر�سيده اإىل �ست نقاط، �سنحت لنانت فر�سة جيدة 
لإدراك التعادل بوا�سطة كرة راأ�سية لميليانو �سال لكن العار�سة 
ت�سدت لها، وكان مر�سيليا املتجدد بقيادة مدربه رودي غار�سيا 

حقق فوزاً لفتاً على ديجون بثالثية نظيفة يف م�ستهل الدوري 
الأ�سبوع املا�سي، اأما نانت بقيادة مدربه اجلديد الإيطايل 

كالوديو رانيريي ف�سقط للمرة الثانية بعد خ�سارته اأمام ليل 3-0 
يف اجلولة الأوىل.

وقال رانيريي: »اإنها املرة الأوىل يف م�سريتي التدريبية التي 
ا�سطر فيها اإىل تغيري ثالثة لعبني يف 25 دقيقة«، علماً باأنه 
اأجرى تغيرياً طارئاً اأي�ساً قبل بداية املباراة بعد اإ�سابة ليو 

دوبوا خالل التحمية، وتابع: »احلظ ل يقف اإىل جانبنا يف الوقت 
احلايل، لكن البدلء اأبلوا بالًء ح�سناً وقدمنا �سوطاً ثانياً جيداً«.

برينلي يفاجئ حامل اللقب ت�ضيل�ضي

يدر�س ليوناردو جاردمي املدير 
الفني لفريق موناكو الفرن�سي 

بجدية اتخاذ موقف �سارم جتاه 
املهاجم ال�ساب كيليان مبابي، 

وك�سفت �سحيفة ليكيب الفرن�سية 
اأن جاردمي يفكر يف عدم اإ�رشاك 

مبابي يف لقاء ديجون يف مباراة 
اأم�س حل�ساب اجلولة الثانية من 
الدوري الفرن�سي ب�سبب ت�ستت 

ذهن الالعب وتفكريه يف الرحيل 
هذا ال�سيف، لفتت ال�سحيفة اأن 

املدير الفني ملوناكو �سيعتمد 
على جويدو كاريلو بدل من 

مبابي، خا�سة اأن الأخري مل يقدم 
امل�ستوى املاأمول منه يف املباراة 

الأوىل التي انتهت بفوز فريق 
الإمارة على تولوز بنتيجة 2-3.
وذكرت ال�سحيفة اأن مبابي بدا 
متاأثًرا للغاية بالعر�س املغري 

الذي و�سله من باري�س �سان 
جريمان الفرن�سي، حيث اأ�سارت 
تقارير �سحفية اإىل تقدم النادي 

الباري�سي بعر�س قيمته 180 
مليون يورو.يف املقابل، فاإن 

ليوناردو جاردمي ينوي اإ�رشاك 
لعب الو�سط فابينيو يف مباراة 

ا  ديجون، رغم اأنه يحظى اأي�سً
باهتمام نادي باري�س �سان 

جريمان خالل فرتة النتقالت 
ال�سيفية اجلارية.

�سعباً  فوزاً  �سيتي  مان�س�سرت  حقق 
اأوىل  برايتون يف  اأمام  اأر�سه  خارج 
الدوري  م�سابقة  �سمن  مبارياته 
وح�سم  املمتاز،  الإجنليزي 
مان�س�سرت �سيتي املعزز مبجموعة 
احلايل  ال�سيف  يف  النجوم  من 
الع�رشين  الدقائق  يف  مباراته 
الوافد  متا�سك  و�سط  الأخرية 
للمواقع  وتراجعه  برايتون  اجلديد 

الأرجنتيني  و�سّجل  الدفاعية، 
يف  الأول  الهدف  اأغويرو  �سريخيو 
املباراة عقب ا�ستفادته من متريرة 
الإ�سباين دافيد �سيلفا التي و�سعته 
مان�س�سرت  واأ�ساف  املرمى،  اأمام 
�سيتي الهدف الثاين بف�سل املدافع 
يف  باخلطاأ  �سّجل  والذي  دانك، 
الإ�سباين  واأ�رشك  فريقه.  مرمى 
الربازيلي  احلار�س  غوارديول  بيب 

وولكر  دانييلو  ومواطنه  اإدير�سون 
من البداية بعد �سمهم يف ال�سيف 
احلايل، كما زّج بالربتغايل بريناردو 
�سيلفا القادم من موناكو يف ال�سوط 
اأحد  �سيتي  مان�س�سرت  ويعد  الثاين، 
بلقب  للفوز  املر�سحني  اأقوى 
هذا  املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
ت�سيل�سي  من  كل  رفقة  املو�سم 

ومان�س�سرت يونايتد.

مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأكد 
مان�س�سرت  لنادي  الفني  املدير 
يونايتد ثقته يف قدرة الفريق على 
الدوري الإجنليزي  التتويج ببطولة 
يف املو�سم اجلاري، وقال مورينيو، 
�سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 
»اأعلم  الربيطانية:  �ستار«  »ديلي 
فكل  �سهلة،  لي�ست  املناف�سة  اأن 
يرغب  الكبار  ال�سبعة  من  فريق 
�سنقاتل  ولكننا  اللقب،  ح�سد  يف 
اأقول  »ل  وتابع:  به«،  الفوز  لأجل 
الفوز  على  قادر  الفريق  باأن 
اأحقق  دائما  لأنني  بالربمييريليغ 
الثاين،  مو�سمي  يف  الإجنازات 
الطريقة  بهذه  ت�سري  ل  فالأمور 
يف  طويلة  خربة  امتالكي  ورغم 
الدوري الإجنليزي فهذا لي�س �سبباً 
»ولكن  وا�ستدرك:  باللقب«،  للفوز 
بعد ق�سائي ملو�سم كامل يف فريق 

واحد، اأ�سبحت اأكرث دراية بالفريق 
اأف�سل  تقدمي  واأ�ستطيع  وطريقته 

من املو�سم الأول«.
واختتم: »يف املو�سم اجلاري جميع 
ال�سبعة الكبار يلعبون يف اأوروبا، مبا 
يف ذلك م�ساركة اإيفرتون واأر�سنال 
يونايتد  ومان�س�سرت  ليغ  اليوربا  يف 
وليفربول  وت�سيل�سي  وال�سيتي 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  وتوتنهام 

الفر�س  يف  تكافوؤ  هناك  ولذلك 
ولي�س  اللقب،  حل�سد  اجلميع  بني 
املا�سي«.  العام  احلال  كان  كما 
اأبطال  دوري  لقب  مورينيو  وحقق 
ثاين موا�سمه مع  اأوروبا مرتني يف 
فريقي بورتو الربتغايل واإنرت ميالن 
الدوري  الإيطايل، كما ح�سد لقب 
يف  ت�سيل�سي  مع  الثاين  مو�سمه  يف 

2015 وريال مدريد 2012.

مان�ض�ضرت �ضيتي يفوز ب�ضعوبة يف افتتاحية الربميرليغ

اجناز املو�ضم الثاين يطارد مورينيو مع مان�ض�ضرت يونايتد



توج ري�ل مدريد بطال لك�أ�س ال�سوبر 
لواحد  بهدفني  ب�نت�س�ره  الأوروبي 
املب�راة  يف  يون�يتد  م�ن�س�سرت  على 
على  اأم�س  اول  �سهرة  اأقيمت  التي 
الع��سمة  يف  اأرين�  فيليب  ملعب 
اأهداف  �سجل  �سكوبي،  املقدونية 
والإ�سب�ين  ك��سيمريو  الربازيلي  اللق�ء 
دوري  بطل  مدريد  لري�ل  اإي�سكو 
الهدف  �سجل  بينم�  اأوروب�،  اأبط�ل 
الف�ئز  يون�يتد  مل�ن�س�سرت  الوحيد 
روميلو  البلجيكي  الأوروبي  ب�لدوري 
للفريق  الرابع  اللقب  ويعد  لوك�كو، 
ب�ل�سوبر  التوايل  على  والث�ين  امللكي 
عن  وحيدة  ببطولة  ليبتعد  الأوروبي 

ح�ملي الرقم القي��سي يف عدد مرات 
الفوز به� بر�سلونة وميالن، فيم� ف�سل 
توالي�  الث�لثة  للمرة  يون�يتد  م�ن�س�سرت 

يف اإ�س�فة لقبه الث�ين ب�لبطولة.
بطريقة  املب�راة  مدريد  ري�ل  ا�ستهل 
زيدان  فيه�  دفع  والتي   3-3-4
غ�ريث  من  املكون  الهجوم  بثن�ئي 
اإي�سكو  وخلفهم�  زمية  بن  وكرمي  بيل 
على  مورينيو  جوزيه  اعتمد  بينم� 
الدف�ع بخطة 3-5-2 واأ�رشك روميلو 
لوك�كو وهرنيك خميت�ري�ن يف الأم�م، 
مرت الدق�ئق الأوىل بحذر من ج�نب 
للري�ل  تت�ح فر�سة  اأن  قبل  الفريقني، 
يف الدقيقة 16من ركنية انق�س عليه� 
ا�سطدمت  لكنه�  ب�لراأ�س  ك��سيمريو 
املت�ألق  ك��سيمريو  وجنح  ب�لع�ر�سة، 
الدقيقة  الأول يف  ب�لهدف  التقدم  يف 
حيث  ت�سلل،  م�سكوكة  لعبة  من   24
داين  من  رائعة  طولية  متريرة  ت�سلم 
بي�رشاه،ويهز  الكرة  لي�سدد  ك�رف�خ�ل 

�سب�ك دي خي�.

وا�ستف�ق يون�يتد عرب جن�حه اأنطونيو 
من  التقدم  يف  جنح  الذي  ف�لن�سي�، 
دقيقة   38 مرور  مع  الأمين  الرواق 
من  مرت  الكرة  لكن  عر�سية،  ونفذ 
راف�ئيل  وت�سدى  بوغب�،  راأ�س  فوق 
ج�نب  من  اأخرى  لعر�سية  ف�ران 
فر�سة  من  فريقه  لينقذ  ف�لن�سي�، 
نه�ية  على  دق�ئق   5 قبل  خطرية 
ال�سوط الأول، ومبجهود فردي انطلق 
من  رائع  ب�سكل  مودريت�س  الكرواتي 
بركلة  مط�لب�  ي�سقط  اأن  قبل  اخللف 
جزاء داخل املنطقة يف الدقيقة 42، 
اإىل  ت�سل  كرة  لأول  ن�ف��س  وت�سدى 
قبل  من  راأ�سية  ت�سديدة  من  مرم�ه 
لل�سوط  الأخرية  الأنف��س  يف  لوك�كو 

الأول.
ومل متر 6 دق�ئق على انطالق ال�سوط 
امللكي  الفريق  اأ�س�ف  حتى  الث�ين 
اإي�سكو  ت�سلم  بعدم�  الث�ين،  الهدف 
املنطقة  داخل  بيل  من  ق�سرية  كرة 
وي�سدد  وينفرد  الدف�ع�ت  ليخرتق 

واأهدر  خي�،  دي  مرمى  يف  ب�سهولة 
بول بوجب� فر�سة لتقلي�س الف�رق من 
ن�ف��س  رده�   53 الدقيقة  يف  راأ�سية 
ب�لكرة  اأط�ح  الذي  لوك�كو  اإىل  لتعود 
خ�رج املرمى، لريد م�ن�س�سرت يوني�تد 
بتقلي�س الف�رق يف الدقيقة 62 بهدف 
وحت�سن  لوك�كو.  روميلو  للبلجيكي 
وازداد  الهدف  بعد  م�ن�س�سرت  اأداء 
مدريد،  ري�ل  دف�ع�ت  على  �سغطه 
الذي تراجع للخلف، وت�ألق ن�ف��س يف 
الت�سدي لهدف ث�ن �سبه موؤكد للم�نيو 
مل�ركو�س  انفراد  من   80 الدقيقة  يف 
را�سفود، ومن هجمة مرتدة رد الري�ل 
�سدد  الذي  زمية  بن  الفرن�سي  عرب 
ري�ل  الدف�ع، ح�ول  �سده�  قوية  كرة 
املب�راة  اإيق�ع  من  الإبط�ء  مدريد 
متوج�  الأخرية  الدق�ئق  من  للخروج 
حيث  ب�لفعل  حدث  م�  وهو  ب�للقب، 
امللعب،  منت�سف  يف  اللعب  انح�رش 
اأن يهدر فياليني فر�سة التع�دل  قبل 

من راأ�سية قوية اأم�سكه� ن�ف��س.

اأرق�م�ً  الإ�سب�ين  مدريد  ري�ل  حقق 
الأوروبية  ب�ل�سوبر  فوزه  بعد  لفتة 
 1-2 يون�يتد  م�ن�س�سرت  ح�س�ب  على 

الثالث�ء.

ري�ل مدريد الفريق الث�لث الذي يفوز 
بك�أ�س ال�سوبر الأوروبية للمرة الث�نية 
يف  اأم�سرتدام  اأج�ك�س  بعد  توالي�ً 
ع�مي  ميالن  و   1972 و   1973 ع�مي 

1990 و 1989.

�سجل ك��سيمريو ثم�نية اأهداف لري�ل 
مع  خ��سه�  مب�راة   104 يف  مدريد 

الفريق يف جميع امل�س�بق�ت.

�سجل ري�ل مدريد يف اآخر 66 مب�راة 
اأطول  وهي  امل�س�بق�ت،  جميع  يف 
اخلم�س  الدوري�ت  يف  لفريق  �سل�سلة 

الكربى يف اأوروب�.

 2017 ع�م  اأهداف   10 اإي�سكو  �سجل 
اأي  من  اأكرث  امل�س�بق�ت،  جميع  يف 
الدوري  يف  يلعب  اآخر  و�سط  لعب 

الإ�سب�ين.

ف�ز ري�ل مدريد ب�آخر 11 نه�ئي منه� 
الدين  زين  اإ�رشاف  حتت  نه�ئي�ت   5

زيدان.

للمرة الث�نية قّدم غ�ريث ب�يل متريرة 
ح��سمة يف نه�ئي ك�أ�س ال�سوبر وذلك 

بعد نه�ئي 2014.

عدد  اكرب  �س�حب  م�ر�سيلو  يعترب 
مبجموع  احل��سمة  التمريرات  من 
داين  زميله  على  متفوق�  متريرة   11
 2017 ع�م  متريرات  �سبع  ك�رف�خ�ل 
املدافعني  بني  امل�س�بق�ت  جميع  يف 

عن الدوري الإ�سب�ين.

زين الدين زيدان املدرب الث�ين الذي 
للمرة  الأوروبية  ال�سوبر  بك�أ�س  يفوز 
الث�نية توالي�ً بعد الأ�سطورة الإيط�لية 

اأريغو �س�كي ع�م 1990.

متريرة   73 كرو�س  الأمل�ين  اأكمل 
اأكرث  به�  ق�م  منمجموع76  �سحيحة 
يف  اآخر  لعب  اأي  من  متريرة   30 ب 

يون�يتد.

ريال مدريد بطال لل�سوبر الأوروبي

اأَنّ  بريط�نية  �سحفية  تق�رير  ذكرت 
ت�سيل�سي  و�سط  لعب  ه�زارد  اإدين 
اأن  يف  برغبته  بر�سلونة  اإدارة  اأبلغ 
الكت�لوين  الفريق  جن�ح  بديل  يكون 
اإىل  حديًث�  املنتقل  نيم�ر  ال�س�بق 
�سحيفة  ق�لت  جريم�ن،  �س�ن  ب�ري�س 
اأم�س  الربيط�نية  اإك�سربي�س«  »ديلي 
فر�سة  تفويت  يريد  ل  ه�زارد  اإَنّ 
خ��سَةّ  الإ�سب�ين،  ب�لدوري  اللعب 
اأ�س��سًي�،  للم�س�ركة  فر�سة  لديه  واأَنّ 
للفريق  الن�سم�م  على  يوافق  لذلك 
يُح�ول  »ه�زارد  واأ�س�رت:  الكت�لوين، 
ا�ستغالل عدم تو�سل بر�سلونة لتف�ق 
لعب  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  مع 
دميبيلي  عثم�ن  والفرن�سي  ليفربول، 
جن�ح بورو�سي� دورمتوند، ويرغب يف 

اأن يكون بديل نيم�ر«.

الالعب  اأَنّ  النتب�ه  ال�سحيفة  ولفتت 
اإنَّه  امل��سي،  م�ي  يف  ق�ل  قد  ك�ن 
ت�سيل�سي  اإدارة  مع  بعد  يتف�و�س  مل 
ول  الفريق،  مع  عقده  متديد  على 
امل�ستقبل،  يف  يحدث  قد  م�  يعلم 
الو�سط  لعب  بر�سلونة  وو�سع 
املقرتحة  الأ�سم�ء  �سمن  البلجيكي 
لالأرجنتيني  ب�لإ�س�فة  نيم�ر،  خلالفة 
دميبيلي  جوفنتو�س،  من  ديب�ل  ب�ولو 
ح�سد  يف  ه�زارد  و�س�هم  وكوتينيو. 
الإجنليزي  الدوري  للقب  فريقه 
املو�سم امل��سي حتت قي�دة الإيط�يل 
من  ه�زارد  ويُع�ين  كونتي.  اأنطونيو 
من  منعته  والتي  الركبة،  يف  اإ�س�بة 
التح�سريية  للجولة  البلوز  مع  ال�سفر 
ب�ل�سني وقد تبعده عن افتت�ح املو�سم 

ب�لدوري الإجنليزي.

يقرتب بر�سلونة من دخول 
اجلديد  املو�سم  معرتك 
اأرك�نه،  متالأ  والتحدي�ت 
امل�سكالت  واأبرزه� 
التي ع�نى منه�  الدف�عية 
امل��سي،  املو�سم  خالل 
جديدة  فنية  قي�دة  وحتت 
اإرن�ستو  املدرب  ف�إن 
ب�لت�أكيد  �سعى  ف�لفريدي 
امل��سية  الأ�س�بيع  خالل 
الالزمة  الرتكيبة  لإيج�د 
ل�سبط اإيق�ع الدف�ع، الذي 
خطوط  اأ�سعف  من  يعد 
واأنه  خ��سة  بر�سلونة 
قوية  لنطالقة  ي�ستعد 
عندم�  للمو�سم  و�سعبة 
مدريد  ري�ل  ي�ست�سيف 
الق�دم  الأحد  الليغ�  بطل 
ال�سوبر  ك�أ�س  ذه�ب  يف 
ملعب  على  الإ�سب�ين 
لعب  طريقة  نو،  الك�مب 
بر�سلونة تقوم على الدف�ع 
الهجم�ت  اأثن�ء  املتقدم 
اخل�سم،  على  ي�سنه�  التي 
خالله�  يعتمد  والذي 
الق�سرية  التمريرات  على 
ليرتك  الالعبني،  بني 

م�س�ح�ت كبرية يف اخللف 
تكون �سهلة الخرتاق ح�ل 
الالعبني  املن�ف�س  امتلك 
الق�درين على التحول من 

الدف�ع اإىل الهجوم.
يعتمد  �سوف  الب�ر�س� 
ب�سكل اأ�س��سي اأم�م الري�ل 
على  اخللفي  اخلط  يف 
قلبي الدف�ع جريارد بيكيه 
و�س�مويل اأومتيتي وب�سكل 
اأقل على م�رلون �س�نتو�س 
�سم  م�س�ألة  ح�سم  حلني 
�سو�سييداد  ري�ل  مدافع 
وك�ن  م�رتينيز،  اإنييغو 
الن�دي الكت�لوين، قد �سمح 
الفرن�سي  دف�عه  لقلب 
م�تيو  جريميي  ال�س�بق 
مق�بل  دون  تع�قده  بف�سخ 
ال�سيف  هذا  لينتقل 
�سبورتينغ  ل�سفوف 
اأم�  الربتغ�يل،  ل�سبونة 
البلجيكي  املدافع  م�س�ألة 
من  فريم�يلني  توم��س 
خ�رج  يكون  اأن  املنتظر 
للمو�سم  ف�لفريدي  خطط 
من  ج�ء  بعدم�  اجلديد، 
من  ن�جحة  غري  اإع�رة 

روم� املو�سم املن�رشم.
نيل�سون  الربتغ�يل  ويغطي 
الظهري  مركز  �سيميدون 
األيك�س  ج�نب  اإىل  الأمين 
الأمر  بينم�  فيدال، 
م�ستتب يف الرواق الأي�رش 
األب�  جوردي  بوجود 
وينتظر  ديني،  ولوك��س 
على  ف�لفريدي  يعتمد  اأن 
للعب يف  روبريتو  �سريجي 
كمتو�سط  الطبيعي  مركزه 
اأن  ينتظر  بينم�  ميدان 
تري  م�رك  الأمل�ين  يكون 
�ستيغن احل�ر�س الأ�س��سي 
يف ال�سوبر الأوروبي، رغم 

الكت�لوين  الفريق  اعتم�د 
على  الإعداد  فرتة  خالل 
الهولندي ي��سرب �سيلي�سن، 
التي  ال�سفق�ت  خ�سم  يف 
لإبرامه�  بر�سلونة  ي�ستعد 
لدعم خطوطه خالل اأوت 
ا�ستهالل  ف�إن  اجل�ري، 
املو�سم بلقب مع املدرب 
على  له  �سيكون  اجلديد 
اأم�م  ال�سحر  وقع  الأرجح 
هيبته  ل�ستع�دة  الفريق 
املو�سم  فقده�  التي 
الري�ل  ل�س�لح  املن�رشم 
بطل ثن�ئية اللي�س� ودوري 

الأبط�ل.

هازارد ي�سعى خلالفة نيمار يف بر�سلونة

دفاع بر�سلونة اأزمة توؤرق فالفريدي قبل الكال�سيكو
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اإي�سكو: �سعيد باملجموعة الرابحة 
وت�سييع الفر�ص اأحزنني

اأ�س�د اإي�سكو األركون اأف�سل لعب يف 
ب�إدارة  الأوروبي  ال�سوبر  ك�أ�س  نه�ئي 
لت�سكيل  وعمله�  مدريد  ري�ل  فريقه 
تطلعه  عن  ك��سًف�  رابحة  جمموعة 
الفريق  مع  الألق�ب  من  مبزيد  للفوز 
وق�ل  الإ�سب�ين،  واملنتخب  امللكي 
رائع،  بعمل  الإدارة  »تقوم  الالعب: 
ل  وامل�ستقبل،  احل��رش  يف  تفكر 
الكربى،  ب�ملن��سب�ت  الإخف�ق  نعت�د 
كذلك نظًرا للعالقة املميزة يف غرف 
تغيري املالب�س والأجواء الطيبة، نبني 
جمموعة رابحة ونظهر ذلك ب�لفعل«، 
فريقه  ملب�راة  روؤيته  حول  واأ�س�ف 
عقب  ت�رشيح�ت  يف  م�ن�س�سرت  اأم�م 
مقدوني�  بع��سمة  اأقيم  الذي  اللق�ء 
املب�راة  ل�سري  حزين  »اأن�  �سكوبيه: 
ح�لة  �س�بته�  التي  الأخرية  ب�لدق�ئق 

من ال�سطراب يف �سفوف الري�ل«.
عدة   � فر�سً لن�  »�سنحت  واأو�سح: 
وعدم  الأهداف،  من  مزيًدا  لت�سجيل 
يف  قلياًل  للمع�ن�ة  اأدى  ا�ستغالله� 
لكن  املب�راة،  من  الأخرية  الأمت�ر 
للغ�ية،  متك�ملة  مب�راة  قدم  الفريق 
نحن الف�ئزون عن ا�ستحق�ق«، وت�بع: 
بجميع  الفوز  يف  احلظ  »�س�ندين 
دوًم�  يرغب  الالعب  لكن  البطولت 
تعت�د على املك�سب  يف املزيد، حني 
وختم  موؤمًل�«:  الأمر  يكون  تخ�رش  ثم 
هذه  على  تدريب  كل  يف  »نعمل 
من  الكثري  اأم�مي  تزال  ل  اللحظ�ت، 
مدريد  ري�ل  مع  لأحققه�  الأهداف 
ومع املنتخب لدي حلم حتقيق �سيء، 
كل الأمور واردة يف الفريقني و�سنعمل 

على موا�سلة الفوز«.

اأرقام ريال مدريد بعد الفوز 
بال�سوبر الأوروبي

مبابي يح�سم وجهته 
املقبلة ويف�سل 

البي ا�ص جي

امله�جم  اأن  اإخب�رية،  تق�رير  اأف�دت 
جنم  مب�بي  كيلي�ن  ال�س�عد  الفرن�سي 
خالل  الق�دمة  وجهته  ح�سم  مون�كو 
وك�سفت  اجل�رية،  النتق�لت  فرتة 
�سحيفة »تيلي فوت« اأن النجم ال�س�عد 
اإىل  ب�لنتق�ل  الق�دمة  وجهته  حدد 
ب�ري�س �س�ن جريم�ن، بعدم� �س�همت 
�سفقة انتق�ل الربازيلي نيم�ر ل�سفوف 
وكذلك  قراره،  يف  الب�ري�سي  الن�دي 
الع��سمة  ن�دي  مب�رشوع  لقتن�عه 
اأنه  ال�سحيفة،  واأو�سحت  الفرن�سية، 
بني  اتف�ق  لأي  التو�سل  عدم  رغم 
الطرفني، اإل اأن الالعب اتخذ القرار 
الذي  جي  اإ�س  البي  ل�س�لح  ب�لفعل 
على  خزائنه  من  مون�كو  �سيح�سل 
ال�سفقة،  اإمت�م  مق�بل  �سخمة  اأموال 
�سيتي  وم�ن�س�سرت  مدريد  ري�ل  ويعد 
ال�س�عية  الأندية  اأبرز  من  وبر�سلونة 
الذي �سجل 26 هدف� يف  ل�سم مب�بي 

املو�سم امل��سي مع مون�كو.
جي  اإ�س  البي  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
يورو مق�بل �رشاء  يعر�س 155 مليون 
-2018 مو�سم  يف  الفرن�سي  الالعب 
ثن�ئي�  يكون  اأن  ينتظر  والذي   2019
كبريا مع نيم�ر الذي يعترب اأحد جنومه 

املف�سلني.
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هل كرمت م�شر جنيب حمفوظ بقالدة مغ�شو�شة؟

 فيلم »حكايات قريتي« لكرمي طرايدية يتوج 
يف مهرجان  ال�شعيدية ال�شينمائي 

ميال كوني�س واأ�شتون كوت�شر 
 يتو�شالن اإىل ت�شوية

 مع �شحيفة ميل اأون الين

بالبالد  و�سام  �أعلى  �لنيل  وقالدة 
بوزن  �خلال�ص  �لذهب  من  وتكون 
من  باأحجار  وحمالة  غر�ما،   488
�لياقوت �لأحمر و�لفريوز �لأزرق، 
 1988 عام  »حمفوظ«  لـ  ومنحت 

عقب منحه جائزة نوبل لالآد�ب. 

ال�سر املدفون 

�حلو�ر  -يف  كلثوم  �أم  وقالت 
قالت  �أمها  �إن  ذ�ته-  �ملتلفز 
للقالدة »هذه  روؤيتها  لو�لدها فور 
لي�ست من �لذهب« ثم تاأكدت فيما 
�لذي  �ملجوهر�ت  بائع  من  بعد 
�ملطلية،  �لف�سة  من  �إنها  قال 
�لإعالمية  م�سيفتها  ف�ساألتها 
�مل�رصية منى �ل�ساذيل »ماذ� يعني 
�أنها  هذ� �لكالم؟« فاأجابت »يعني 

جائزة مغ�سو�سة«. 
ولكن، ملاذ� �حتفظت �لعائلة بهذ� 
�إن  �أم كلثوم  �ل�رص 29 عاما؟ تقول 
يكن  �ل�ساأن مل  �ساحب  وهو  �أباها 
يخرب  ومل  �لأمور،  لهذه  يكرتث 

�أحد� بهذ� �لأمر طيلة حياته. 

جدل.. �سمت ر�سمي 

و�سفها  عما  �لك�سف  وعقب 
�لبع�ص بالف�سيحة، ��ستعلت مو�قع 
ومعار�ص  موؤيد  بني  �لتو��سل 
�ملزيفة«  »�لقالدة  عن  باحلديث 
�سحف  �أي�سا  تناقلته  عنو�ن  وهو 
بينها  وحكومية  خا�سة  حملية 

�لأهر�م. 

عبار�ت  �لرو�د  ح�سابات  وتناقلت 
للنظام  و�لتهام  �لندها�ص 
ما  على  تعليقهم  يف  �لأ�سبق، 
وبينما  للقالدة،  »تزييفا«  يعتربونه 
»�إن   »Nabil Seif« ح�ساب  قال 
قالدة  عن  حمفوظ  �بنة  كالم 
�إىل  ويحتاج  �ل�سو�ب  جانبه  �لنيل 

 Ibrahim« ت�سحيح« �أ�سار ح�ساب
Awad« �إىل �أن »حمفوظ، رحمه 
ل  جمامال  هادئا  رجال  كان  �هلل، 
يحب �ل�سد�م، وعلى كل حال فاإن 
هذ� �لعمالق �أكرب من �أية قالدة �أو 

جائزة«. 
�ملحامي  قال  �لو�قعة،  وعن 

�أبو  خالد  و�لإعالمي  �مل�رصي 
على  ب�سفحته  تدوينة  يف  بكر، 
في�سبوك »كالم خطري جد�، ويتعلق 
مب�سد�قية �لدولة، ويجب �لتحقيق 
فور� و�لتاأكد من دقة ما قالته �بنة 
�لكاتب �لكبري جنيب حمفوظ عن 

طبيعة قالدة �لنيل«.

من  ر�سمي  موقف  �أي  ي�سدر  ومل 
وز�رة �لثقافة �أو �لرئا�سة حول ما 
�أن  بيد  حمفوظ.  �بنة  له  �أ�سارت 
عبد �لروؤوف ثروت رئي�ص م�سلحة 
تعنى  حكومية  )هيئة  �لعملة  �سك 
�أ�سار  �لقالدة(  ت�سنيع  بينها  باأمور 
�أن  �إىل  �سحفية  ت�رصيحات  يف 

�لقالدة ت�سنع من �لذهب. 
وو�سف رئي�ص م�سلحة �سك �لعملة 
غري  باأنه  حمفوظ  �بنة  حديث 
�لقالدة،  معاينة  ر�ف�سا  �سحيح، 
قائال »ميكن �أن تكون مت تبديلها« 
هذه  �أن  لنا  يوؤكد  »من  ومت�سائال 

�لقالدة هي �لأ�سلية؟«. 
ومتر بعد �أيام �لذكرى �لـ 11 لوفاة 
جنيب حمفوظ، حيث تويف يوم 30 
�أوت 2006، وهو �أول عربي يح�سل 
 ،1988 بالأدب  نوبل  جائزة  على 
يف  رو�ياته  جميع  �أحد�ث  وتدور 
م�رص، ومن �أ�سهرها �لثالثية )بني 
�لق�رصين-ق�رص �ل�سوق-�ل�سكرية( 
من  ُمنعت  �لتي  حارتنا«  و«�أولد 
�سدورها  منذ  �لبالد  يف  �لن�رص 
بدعوى تناولها �لذ�ت �لإلهية، قبل 
يعترب  كما   .2006 �أو�خر  تن�رص  �أن 
�أكرث �أديب عربي �أعمال حولت �إىل 

�ل�سينما و�لتلفزيون.

»حكايات  �جلز�ئري  �لفيلم  فاز 
طر�يدية  كرمي  للمخرج  قريتي« 
�لثالثة  للدورة  �لتحكيم  بجائزة 
من مهرجان �ل�سعيدية �ل�سينمائي 
باملغرب  حدود«،  بال  »�سينما 
�ختتمت  �لذي  �أوت(   27-23(
�ل�سبت  �أم�ص  م�ساء  فعالياته 
»حكايات  فيلم  �حد�ث   تتناول 
 2015 يف  �ملنتج  قريتي«  
�ملخرج  طفولة  من  و�مل�ستلهمة 
خالل   كطفل  عاي�سها  وقائع 
�لتغري�ت  و  �ل�ستعمارية  �لفرتة 
�لتي جاء بها �ل�ستقالل  و عادت 
جائزة �أح�سن دور ن�سائي للممثلة 
�لتون�سية فاطمة بن �سعيد�ن عن 
دورها يف  فيلم »حكايات قريتي« 
�ملغربية  �ملمثلة  مع  منا�سفة 
فدوى �لطالب عن دورها يف فيلم 
ملخرجته  �لعجائب«  بالد  »يف 
�لفيلم  فاز  كما  �لبحار.    جيهان 
�لوليات  يف  �مل�سور  �لهولندي 
للمخرجة  كارد«  »كرين  �ملتحدة، 
باجلائزة  كر�و�سهوب  مرمي 
�لكربى وعرفت هذه  �لدورة  �لتي 
للتعاي�ص  »�لأمل  جمعية  نظمتها  
على  �عمال    6 تناف�ص  و�لتنمية« 
�لطويلة  �لفالم  �سنف  جو�ئز  
�أر�سني«  بني  »عائلتي  وهي  
)�ملغرب  حارك  نادية  للمخرجة 
�لعجائب«  بالد  و«يف  فرن�سا(،   -
)�ملغرب(  �لبحار  جليهان 

لكرمي  قريتي«  و«حكايات 
و«�أحالم  )�جلز�ئر(  طر�يدية 

)�ملغرب(   �خلو�در  لعزيز  و�حة« 
و«كرين كارد« ملريام كر�و�سهوب 

�ملتحدة  �لوليات   - )هولند� 
خديجة«  و«رحلة  �لأمريكية(، 
 - )�ملغرب  �لإدري�سي  لطارق 
�لأفالم  �سنف  ويف  هولند�( 
�لق�سرية �لذي عرف تناف�ص �ستة 
�فالم �ي�سا عادت �جلائزة �لكربى 
�ملغربي  للمخرج   »ميا«  لفيلم 
�ي�سا  نال  �لذي  �لركر�كي  ه�سام 
منحت   حني  يف  �لإخر�ج  جائزة 
�أيوب  للمخرج  �ل�سوليما«  »تكيتا 

�ليو�سفي من �ملغرب.

كوني�ص  ميال  �ملمثالن  تو�سل 
مع  ت�سوية  �إىل  كوت�رص  و�أ�ستون 
ق�سية  يف  لين  �أون  ميل  �سحيقة 
�لثنان  ورفع  خا�سة  �سور  ن�رص 
ب�ساأن   2015 عام  يف  ق�سية 
ت�سمنا  �ل�سحيفة  يف  مقالني 
تبلغ  كانت  �لتي  لبنتهما  �سور� 
�لوقت  ذلك  يف  و�حد�  عاما 
�مل�سورين  �أحد  �ل�سور  و�لتقط 
عد�سات  با�ستخد�م  �ملتل�س�سني 
م�سافات  من  للت�سوير  خا�سة 
بعيدة خالل ��ستجمام �لعائلة على 

�لبحر. وقال ممثل قانوين  �ساطئ 
�إىل  �لتو�سل  جرى  �إنه  للعائلة 
�لت�سوية  �أن  ُمر�سي«و�أ�ساف  »حل 
على  قيود  بفر�ص  �تفاقا  تت�سمن 
ن�رص �ل�سور يف �مل�ستقبل، وكذلك 
يختارها  خريية  ملوؤ�س�سة  �لتربع 
�أ�ستون وميال و��ستكى �لثنان من 
خا�سة  معلومات  ��ستخد�م  �إ�ساءة 
�لبيانات  حماية  قانون  و�نتهاك 
وقال �أ�ستون وميال �إنهما مل يكونا 
على در�ية باأنه يجري ت�سويرهما 

يف حينه.  

قت اأم كلثوم بنت الأديب الراحل جنيب حمفوظ حجرا يف املياه الراكدة، بك�سفها لأول مرة اأن اأباها ت�سلم من الدولة امل�سرية قالدة »مغ�سو�سة« وهو ما 
اأثار لغطا وا�سعا يف ال�ساحة الثقافية وال�سبابية ويف و�سائل التوا�سل الجتماعي خالل اليومني املا�سيني، و�سط �سمت ر�سمي. 

ويف حوار متلفز باإحدى الف�سائيات امل�سرية اخلا�سة، ك�سفت البنة عن �سر ظل مدفونا لنحو ثالثة عقود من الزمن، وهو اأن قالدة النيل -التي كرم بها 
الرئي�ص املخلوع حممد ح�سني مبارك اأباها احلائز على جائزة نوبل لالآداب عام 1988- كانت من الف�سة ولي�ص من الذهب كما هو املعتاد ومن�سو�ص عليه 

يف الوثائق احلكومية املعنية. 
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ثالثون عاًما مّرت على حادثة االغتيال

»على عهدة حنظلة«... ناجي العلي على فرا�ش املوت
ثالثون عاًما مّرت على حادثة اغتيال ر�ّشام الكاريكاتري الفل�شطيني االأ�شهر »ناجي العلي« )لندن 1987(  ثالثون عاًما دارت فيها الدنيا بالنا�س وتغرّيت اأحواٌل كثرية 
بالبالد والعباد، قامت ثورات، و�شقطت زعامات، ومات �شهداٌء باالآالف بل باملاليني، وال تزال الق�شية الفل�شطينية هي احلدث االأبرز عربًيا واإ�شالمًيا، وال يزال ذكر 

�شهداء فل�شطني ومنا�شليها هو االأق�شى واالأكرث خلوًدا على مدار الزمان، ثالثون عاًما مّرت وال يزال ا�شم »ناجي العلي« ن�شيجا وحده، وال يزال »حنظلة« تلك ال�شخ�شية 
الكاريكاتورية التي ابتكرها م�شّورة حلال العربي وماأ�شاته اأبلغ من األف كلمٍة ومقال.

الروائي  يقرر  عاما  ثالثني  بعد 
»ناجي  و�صديق  الكبري،  الكويتي 
يزال  ال  اأنه  يبدو  الذي  العلي« 
حلظًة  وكلماته  باآثاره  يحتفظ 
بلحظٍة كاأنه مل يفارقه بعد، يقرر 
اأن  اإ�صماعيل«  فهد  »اإ�صماعيل 
ي�صتعيد �صاحبه، وي�صتح�رض طرًفا 
من �صريته وحياته يف روايته »على 
لي�صتوقف  فيعود  حنظلة«،  عهدة 
»ناجي  اغتيال  حلظة  عند  الزمن 
اجلديدة  لالأجيال  ليعيد  العلي« 
خا�ص،  طراٍز  من  منا�صٍل  حكاية 
بالر�صا�ص  اجليو�ص  يواجه  مل 
واملدافع ومل يفّجر نف�صه بالقنابل، 
وق�ص  واأرعبهم  واجههم  ولكنه 

م�صاجعهم بري�صته ور�صوماته!
املبنى  لبلوغ مدخل  ب�صبيلك  كنت 
حيث مكتب جريدة القب�ص الدويل 
ر�صوماٍت  احلاوي  ملّفك  متاأبًطا 
ينب�ص  مل  ناجي.  يا  االإجناز،  قيد 
التي  الر�صا�صة  لكّنها  اأحٌد  بها 
يف  يوًما  ثالثون  راأ�صك.  اخرتقت 
االأول  اأم�ص  منذ  الكلي،  الفقدان 
من  هام�ًصا  تتلّم�ص  بداأت  فقط 
وعيك، �صمعت ما قاله بع�صهم عن 
اأولئك الذين يقتلون القتيل .. تاأبى 
طوال  اأنت  كالمهم.  ت�صدق  اأن 
حياتك مل ترتكب جرمية اأو ت�صهر 
القائمني  من  اأّي  وجه  يف  �صالًحا 
على الق�صية، الر�صم لي�ص جرمية، 
لي�ص  املنتهك  لوطنك  حبك 

جرمية…
ي�صتعيد  املوت  فرا�ص  على 
»اإ�صماعيل فهد« اأطراًفا من �صرية 
»ناجي العلي« م�صتنطًقا �صخ�صيته 
الكاريكاتورية »حنظلة« التي نفاجاأ 
بها تتكلّم وت�صارك البطل الوعيه، 
اأجزاًء من احلكاية،  وتتقا�صم معه 
العليم  الروائي  بعني  له  وت�صف 
من  هو  يتمكن  ال  الذي  بامل�صهد 
كونه  تفا�صيله  ومع  معه  التفاعل 
الذي ق�صى فيه  ميًتا على �رضيره 
نحو 38 يوًما، قبل اأن ي�صلّم الروح 

لبارئها.
يف هذه االأيام القليلة يدور ال�رضد 
و»ناجي«  »حنظلة«  بني  والعامل 
ولي�صتعر�ص فيما ي�صبه االإفاقة من 
الذي  الغيبوبة كيف جاء هنا، وما 
اأو�صله لهذه الغرفة البي�صاء، وكيف 
يتعامل معه النا�ص من حوله وكيف 
جن�صيات  من  حمبوه  حوله  جتّمع 
خمتلفة، وبقوا ياأملون ويدعون اأن 

ي�صرتد �صحته وحياته دون اأمل!
يف الوقت الذي يجد القارئ نف�صه 
القتيل/ ذلك  ق�صة  مع  متفاعاًل 
اال�صتثنائي،  املنا�صل  ال�صهيد 
به  املحيطني  كل  مع  ياأمل  ورمبا 
يدرك  وعافيته،  وعيه  ي�صرتد  اأن 
اأن  اأن احلكاية قد انتهت من قبل 
لذلك  مرثيًة  يقراأ  اإمنا  واأنه  تبداأ، 
املنا�صل الذي رمبا يكون قد �صمع 
عنه من قبل، ولكنه مل يتعّرف على 
تفا�صيل حياته بهذا القرب، واإذ به 
ال  الرواية  هذه  خالل  من  يتعّرف 
على �صرية حياة »ناجي العلي« من 

ا�صت�صهاده،  حلظة  حتى  بدايتها 
على  ولكن  العادة،  جرت  كما 
يف  خا�صة  وحمطاٍت  لقطاٍت 
ذاكرة  ت�صتعديها  كاأمنا  م�صريته، 
فرا�صه،  على  امل�صجى  هذا 
�صخ�صيات  ح�صور  مع  بالتوازي 
مهمة وموؤثرة يف حياته �صواًء كان 
ح�صوًرا  اأو  لزيارته  مادًيا  ح�صوًرا 

معنوًيا بقراءة كتاباتهم.

مرثية للغائبني جميًعا

»حممود  الرواية  يف  يح�رض 
خالل  من  وذلك  اأوالً،  دروي�ص« 
الراوي  بها  يقّدم  التي  املقاطع 
الن�ص  الثمانية،  روايته  ف�صول 
»لناجي  رثاًء  دروي�ص  كتبه  الذي 
االأمل  مع  فيه  يبدو  والذي  العلي«، 
هذا  لفقد  بالفجيعة  ال�صعور 

ال�صديق والر�صام الكبري:
اأن تكتب 400 كلمة عن ناجي العلي 
ال�رض  هذا  تكون  تكونه،  اأن  معناه 
ويبقى  يومًيا  نف�صه  يف�صح  الذي 
يقطر،  اأن  ي�صتطيع  وحده  �رًضا، 
 .. اأحًدا  ي�صبه  ال  ويفّجر،  فيدّمر 
الأنه  املاليني،  قلوب  ي�صبه  لكنه 
ال  خبز،  كرغيف  ومعجزةٌ  ب�صيٌط 
اأ�صتطيع اأن األتقطه كما يلتقطني، 
ما اأفعله االآن هو النظر اإىل مالمح 
الرخي�ص  االأ�صود  وجهي يف حربه 
جميل  كنهاٍر  و�صهل  مفجٌع  اإنه   ..

ي�صهد مذبحة.
الروائي  كذلك  يح�رض  ثم 
من  حبيبي«  »اإميل  الفل�صطيني 
»الوقائع  االأ�صهر  روايته  خالل 
الغريبة الختفاء �صعيد اأبي النح�ص 
»حنني«،  تقراأ  التي  املت�صائل« 
اأجزاًء  له  العلي«،  »ناجي  �صديقة 
يحبها،  كان  اأنه  تعلم  الأنها  منها 
االأخرية  روايته  خمطوطة  وكذلك 
هذا  وبني  الغول«،  بنت  »�رضايا 
و»حنظلة«  »ناجي«  ي�صتعيد  وذاك 

معه ذكريات لقائه »باإميل حبيبي«، 
وال يفوته احلديث عن متّيز كتابته 
وخ�صو�صيتها، وعقد املقارنة بني 
قلم الروائي وري�صة الر�ّصام، وكيف 
ن�صاأت بينهما عالقة قوية اأ�صبحت 

فيما بعد م�صدر اإلهاٍم لكليهما:
كلمات  واالإحياء، حت�رضك  الوعي 
مكتوبة بخط »اإميل حبيبي«. كلما 
التافهة  اليومية  م�صاغلنا  اأخذتنا 
طلع  الوطنية  همومنا  عن  بعيًدا 
»ناجي  العبقري  ر�صامكم  علينا 
ر�صماته  من  بواحدٍة  العلي« 
ال�صادمة مثل حقيقة عارية ليولّد 
لنا  يعيد  بالذنب  اإح�صا�ًصا  لدينا 
احتفائك  قدر  على  بنا.  وعينا 
يحل  اأن  قلقك ممن  براأيه متلكك 
ان�صياقك  جّراء  فيه  ي�صتمك  �صوم 

ا. وراء م�صاغل حياتية تافهة اأي�صً
امل�رضحي  الكاتب  يح�رض  كما 
ونو�ص«  اهلل  »�صعد  الكبري  ال�صوري 
�صخ�صية  يحّول  اأن  اهتم  الذي 
»حنظلة« اإىل عمٍل م�رضحي، وهنا 
ينربي »حنظلة« بنف�صه ليدافع عن 
اأن  ا  راف�صً �صخ�صيته،  وعن  نف�صه 
اأخرى  �صخ�صية  اإىل  حتويله  يتم 
اأال  ويخ�صى  تفا�صيلها  يعرف  ال 
بها  ظهر  التي  الكيفية  على  تكون 
تلك  العلي«  »ناجي  ر�صومات  يف 

تويل  التي  الغام�صة  ال�صخ�صية 
�صعريات  وتربز  للجميع  ظهرها 
يحدث  ما  على  كاأنها حتتج  راأ�صه 
من حوله، وال يعرف اأحٌد تفا�صيل 
وجهه اأ�صاًل، وقدماه كل واحدٍة يف 

اجتاه.
ا اأن املمثل  ولعله من املفارق اأي�صً
اأن  قرر  الذي  الوحيد  امل�رضي 
هو  العلي«  »ناجي  �صخ�صية  ميثل 
مر  الذي  ال�رضيف«  »نور  الفنان 
اأوت  يف  وفاته  ذكرى  على  عامان 
»ناجي  زار  قد  كان  والذي   ،2015

فرا�ص  على  وهو  ا  اأي�صً العلي« 
تفا�صيل  عن  يحدثه  لكي  موته 
اأطراًفا  �صيتناول  الذي  الفيلم 
اأن  طماأنته  حماوالً  حياته،  من 
الديك«  »ب�صري  ال�صيناري�صت 
يخرج  اأن  على  جهده  �صيعمل 
واأنه  الالئق  بال�صكل  الفيلم 
يقرتح اأن ي�صّمن �صيناريو الفيلم 
به ما ي�صري لهذه احلادثة، واأن 
تتخلله  ت�صجيلًيا  �صيكون  الفيلم 
مل�صات درامية، وكما هو معلوم 
عاطف  الفيلم  اأخرج  فقد 

الطيب وعر�ص عام 1991.
العامة  ال�صخ�صيات  هذه  بني 
»بناجي  ارتبطت  التي  واملهمة 
العلي« وعا�رضته واقرتبت منه 

�صخ�صيات  حت�رض  فيه،  واأثرت 
مل  رمبا  اأخرى،  ثقافية  كويتية 
مثل  قبل،  من  القارئ  عنها  ي�صمع 
الربعي«،  و»اأحمد  النجار«  »غامن 
هذا باالإ�صافة اإىل ح�صور �صديقته 

»حنني« وزوجته »وداد«:
�صيءٌ  واملجاز  �صيءٌ  احلقيقة 
اأملك  �صوى  متلك  ول�صت  ثاٍن، 
ينازعه اأملك، يا وداد يعز علَيّ اأن 
املوت  ال�صعف،  هذا  مبثل  اأكون 
ال  مطلق  �صعٍف  �صنف  ال�رضيري 
اأنِت  فيهم  مبن  الكل  بعده،  قيام 

�ص اإرادتك لتتجاوز  تهيبون بي اأن كِرّ
حمنتك، اأنا لو تعلمني، فقاعة وعِيّ 
قراًرا  اأمرها  من  جمّردة ال متلك 
معر�صة نتيجة عوامل جتهلها الأن 
و�صط  وتتهاوى  بها  ح�صها  تفقد 
زمني  خالل  له.  قرار  ال  ظالٍم 
والفقدان  الفقدان  بني  ما  املعلّق 
يل  لتتوّفر  بانتظاري  حنظلة  اأجد 
اأو  عربه،  ذاتي  مراجعة  فر�صة 
عندما  بي  وعيي  ظالل  ميثل  اأنه 

اأغو�ص بعيًدا ..
يبقى  ولكنه  العلي«  »ناجي  ميوت 
كبرًيا  منوذًجا  ور�صوماته  باآثاره 

للن�صال.
ورغم اأن الرواية تعد مرثية كاملة 
ورثاًء  وزمانه  العلي«  »لناجي 
فهد«  »اإ�صماعيل  فاإن  لق�صيته، 
نف�صه  يُغرق  مل  ـ  عادته  وعلى  ـ 
وقارئه يف »مليودرامية«  االأحداث 
ا  اأي�صً ي�صتغرق  ومل  واملواقف، 
الثورة  تدين  زاعقة  خطابية  يف 
املتنازعة  الفل�صطينية  والف�صائل 
املا�صي  القرن  ثمانينيات  منذ 
مل  نف�صه  الوقت  ويف  االآن،  وحتى 
وما  الراهنة  اللحظة  اإىل  يتطرق 
و�صعوبات،  م�صكالت  من  فيها 
مع  يرّكز  اأن  ا�صتطاع  ولكنه 
ي�صل  واأن  االأ�صا�ص  �صخ�صيته 
»ناجي  �صمري  اإىل  وذكاء  ب�صفافية 
اللحظة  تلك  يف  وعيه  وال  العلي« 
من  لنا  لقّدم  حياته،  من  الفارقة 
ل�صخ�صية  وبا�صتخدام ذكي  خالله 
حياة  �صرية  من  طرًفا  »حنظلة« 
الرجل يبقى اأثًرا و�صهادة للتاريخ، 
ال�صري  اإىل  ت�صاف  فارقة  وعالمة 

الروائية العربية.
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حديث ال�سباح �امل�ساء… بني ر�ؤية 
حم�سن زايد �جنيب حمفوظ

ال�ضاعة احلادية ع�ضرة م�ضاًء، حيث موعد العر�ض الأول مل�ضل�ضل »حديث ال�ضباح وامل�ضاء« على التليفزون امل�ضري يف املو�ضم الرم�ضاين لعام 2001، والذي مل يحِظ 
بن�ضب م�ضاهدات مرتفعة يف هذه الأثناء، رمبا ب�ضبب غرابة اأحداثه وتبدل اأبطاله، اأو موعده ال�ضيئ ن�ضبيًا وتركيز امل�ضاهدين على م�ضل�ضالت النجوم الآخرين 

ذات الدراما املاألوفة واخلالية من كل هذه التعقيدات.

على  �أكيدة  معلومة  توفر  عدم  رغم 
�لأول،  �لعر�ض  يف  م�شاهد�ته  قلة 
ولكن ميكن ملعا�رصيه �لتاأكد من ذلك 
تعرفونه  �شخ�ض  كم  تذكر  مبحاولة 
�لأول؟  عر�شه  �مل�شل�شل يف  �شاهدو� 
كالكثريين هل  و�إذ� كنت من عا�شقيه 
�لإجابة  �لأول؟  �لعر�ض  يف  �شاهدته 
�مل�شل�شل  ل.ويقرتن  �شتكون  غالبا 
حمبي  ر�شا  هي  ��شتثنائية،  بظاهرة 
�مل�شل�شل،  عن  حمفوظ«  »جنيب 
فجماهري  �لر�وية.  من  �أكرث  رمبا 
حمفوظ �لذين ل يحبون د�ئماً �لن�شخ 
رو�ياته  من  �ملقتب�شة  �ل�شينمائية 
�لنيل«،  فوق  و»ثرثرة  »�لثالثية«،  مثل 
هذه  �أهمية  رغم  ونهاية«،  و»بد�ية 
�لفنية  وجودتها  و�شهرتها  �لأفالم 
بالن�شبة ملحبي �ل�شينما، فمن �لد�رج 
ل  �لفيلم  منهم؛  �لعبارة  هذه  �شماع 
ولكن هذه �جلملة ل  بالرو�ية،  يقارن 
ن�شمعها كثري�ً �أو رمبا ل ن�شمعها �أبد�ً 
يف حالة هذ� �مل�شل�شل. ويعود �لف�شل 
للمعاجلة �لدر�مية �ملتفردة و�لعبقرية 
فكيف  ز�يد«،  لـ»حم�شن  مبالغة  دون 

عالج ز�يد رو�ية حمفوظ؟

الأبجدية والأجيال:
ز�يد  به  قام  وموفق  ذكي  تغيري  �أول 
فللوهلة  �لعر�ض،  طريقة  تغري  هو 
�لأوىل تبدو �لرو�ية م�شتحيلة �لتحويل 
ق�شة عدد  فهي حتكي  در�مي،  لعمل 
�حلملة  من  بد�ية  ون�شلهم  �لأ�رص  من 
�لرو�ية  كتابة  بزمن  ونهاية  �لفرن�شية 

1987، فنطاق زمن �لرو�ية كبري للغاية 
ميتد ملا يقرب �ل�شتة �أجيال، وحتكي 
ميالده  من  بد�ية  �شخ�ض  كل  ق�شة 
�لق�ش�ض  هذه  ورتبت  مماته،  حتي 
ح�شب  �أو  زمنيا  ولي�ض  �أبجدياً 
�أكرث  �شخ�شية  توجد  فال  �لأهمية، 
�ل�شباح  حديث  يف  �أخرى  من  �أهمية 
حمفوظ  جنيب  �أدب  و�مل�شاء.وكان 
يف  للتكثيف  �أقرب  �لفرتة  تلك  يف 
�ل�رصد، فهو لي�شهب يف و�شف منط 
عقدهم  و�أ�شباب  �ل�شخ�شيات  حياة 
و�لنفعالت،  �ملوؤثرة  �ملو�قف  وكل 
بل مييل للتكثيف �ل�شديد يف كل هذ�، 
�لكلمات  من  عدد  باأقل  عنه  و�لتعبري 
كل  كتابة  فنمط  بعناية.  �ملختارة 
ذكر  كالتايل؛  كان  �لر�وية  يف  ق�شة 
وترتيبه  و�أمه  و�أبيه  �لبطل  ل�شم 
و�شط �إخوته، وو�شف بنيانه �جل�شدي 
�لو�شع  �أثر  ثم  �ل�شخ�شية،  و�شفاته 
�لطبقي لأ�رصته وتاأثري �ختيار�تهم )�أو 
ثم  حياته،  على  لهم(  �لظروف  �أجبار 
وتعامله  �لديني  تفكريه  منط  يعر�ض 
معلومات  ثم  �ل�شيا�شي،  و�قعه  مع 
و�أحد  وخلفته،  وزو�جه  عمله  عن 
بذكر  �لق�شة  وتنتهي  حماور�ته، 
فقد  ز�يد  حم�شن  �لوفاة.�أما  طريقة 
قرر �لكتفاء بفرتة زمنية قليلة مقارنة 
باإجمايل زمن �لرو�ية، ليعطي م�شاحة 
�أو�شع للتعمق يف �ل�شخ�شيات، فبد�أ مع 
ثورة  بعد  و�نتهى  علي«  حكم »حممد 
لطريقة  حمفوظ  يلجاأ  مل  وكما   .19
�لعر�ض �لتقليدية، حلقه كذلك ز�يد. 

فطريقة �رصد �مل�شل�شل مبدعة للغاية 
فبد�أت  �مل�شل�شل.  بفل�شفة  ومرتبطة 
�لذي  »�لنق�شبندي«  مع  �لأحد�ث 
بني  وي�شبح  خطرية  حلادثة  يتعر�ض 
موؤقتاً  روحه  وتنتقل  و�ملوت،  �حلياة 
�إعطاوؤه  يتم  هناك  �لربزخ،  عامل  �إىل 
على  ليتعرف  �لعائلة  �شجرة  كتاب 
بهذه  �مل�شل�شل  حكايتهم.و�كتفاء 
يبتعد  جعله  ن�شبياً،  �لقدمية  �لفرتة 
�ملعا�رصة  �ل�شيا�شية  �جلد�لت  عن 
�ملرتبطة بحكم �جلي�ض عقب �نقالب 
وغريها،   1967 من  و�ملوقف   1952
حمفوظ  يعر�ض  �ل�شدد  هذ�  ويف 
بوجودها  ي�شمح  ل  قد  �شخ�شيات 
�ل�شخ�شيات  در�مي، مثل  يف م�شل�شل 
و�لفارحني  نا�رص،  حلكم  �لر�ف�شة 

بهزمية 67 وغريهم.

حكايات امل�ضريني:

عن  رو�ية  و�مل�شاء  �ل�شباح  حديث 
حياة �شكان �لقاهرة يف خمتلف �لعقود 
كان  لذلك  �حلديث،  م�رص  تاريخ  من 
�لعاطفة،  من  �أ�شلوب حمفوظ جمرد 
�لقارئ مع  �أن يتعاطف  حيث ل يريد 
�أو �شد �أحد، ول توجد عقدة رئي�شية 
حكايات  هي  ذكرنا  فكما  فرعية،  �أو 
�شديدة �لتكثيف.وتعددت �لنماذج بني 
و�ملتدين  و�ل�شلفي  �ل�شويف  �ملتدين 
�لعادي �لذي يلتزم بالفرو�ض �لرئي�شية 
مع  �ملتعامل  وبني  �ملتدين.  وغري 
و�ملحب  لهم،  و�ملقاوم  �لإجنليز 

فاروق  حمبي  وبني  وكارهينه،  ل�شعد 
قيادة  تغيري جمل�ض  و�أن�شار  و�مللكية 
�لليرب�لية  بقيم  �آمن  من  وبني  �لثورة، 
ومن �آمن باأهمية �مل�رصوع �لإ�شالمي، 
ومن �عتقد بحتمية �لثورة �ل�شيوعية. 
�إكمال حياته  �أر�د  وبني كل هوؤلء من 
�نتماء.  كل  عن  مبتعد�ً  بيوم  يوما 
�لرو�ية  حكايات  و�شف  ميكن  لذلك 
باأنها بال روح �أو حتيز لأحد.ويختلف 
�أن  �مل�شل�شل عن �لرو�ية، فز�يد قرر 
ينحاز منذ �لبد�ية للروحانية، و�لتدين 
وحكمة  بالغيبيات،  و�لإميان  �ل�شعبي، 
و�ملوت،  �حلياة  تعاقب  يف  �ملوىل 
ل�شفات  �نحاز  كما  و�حلزن،  و�لفرح 
�أبطاله �ملختلفة. ولذلك بدت  وعقد 
�شخ�شية »جليلة« وكاأنها �لبطل �لفعلي 
للم�شل�شل.فهو �ل�شخ�ض �لوحيد �لذي 
�جليل  من  �أحد�ثه  طو�ل  ميت  مل 
هذه  كتابة  يف  ز�يد  وبرع  �لقدمي، 
يف  و�ملجنونة  �حلكيمة  �ل�شخ�شية 

زوجها  تدين  متتلك  ل  �لوقت،  نف�ض 
»معاوية  �ل�شيخ  �لأزهري  �لعامل 
على  قدرة  �أكرث  هي  ولكن  �لقليوبي« 
�لتنبوؤ بالغيب كالأولياء و�ل�شاحلني. ل 
ي�شبق زو�جها مبعاوية ق�شة حب، كما 
�أنه غاب عنها فرتة طويلة يف غياهب 
جعلته  مات  حني  ولكنه  �ملعتقالت، 
بطل �لأبطال يف نظر كل من حولها. 
و�لرتكيب  �لتعقيد  �شديدة  �شخ�شية 
»عبلة  وتعملقت  كتابتها  ز�يد  �أجاد 
�لعقدة  �أد�ئها.و��شتغل  يف  كامل« 
�ل�شخ�شية لـ»د�ود با�شا« �لتي ملح لها 
حمفوظ باقت�شاب، يف كتابة �شخ�شية 
�لرجل �لتائه بني حياة �لبا�شوية و�لتي 
وبني  باري�ض،  بعثة  يف  عليها  تربى 
حياة �أهله �لفقر�ء �لب�شطاء. كذلك مل 
يفتقد �مل�شل�شل ق�شة �حلب �لكبرية، 
�لتي  �ملر�كيبي«  »عطا  ق�شة  فحول 
رجل  حلكاية  �أقرب  �لرو�ية  يف  كانت 
�شاعده حظه يف تبدل �أحو�له، لق�شة 

و�شانع  هامن  بني  جتمع  كبرية  حب 
لها،  خمل�ض  ولكنه  فقري  �أحذية 
وغريها  مماته.  لبعد  له  حبها  و�متد 
كتابة  �إجناز  يعود  �لتي  �لق�ش�ض  من 

تفا�شيلها وعقدها لز�يد فقط.
رو�ية  و�مل�شاء«  �ل�شباح  »حديث 
كتبت  لأنها  نظر�ً  �أدبية  �أهمية  لها 
عليه  يقدر  ول  معتاد  غري  باأ�شلوب 
حمفوظ.  جنيب  بحجم  كاتب  �شوى 
يعد  لعمل  حولت  �لوقت،  نف�ض  ويف 
�مل�رصية  �لدر�ما  عالمات  �إحدى 
لي�ض  ز�يد  لأن  تاريخها.  طو�ل 
فل�شفته  عك�ض  ولكنه  ناقل  جمرد 
�أحيانا  �ملخالفة  لل�شخ�شيات  وروؤيته 
�مل�شل�شل  يحقق  مل  حمفوظ.  لروؤية 
�لأول  عر�شه  يف  مرتفعة  م�شاهد�ت 
حتول  �ملتتالية  عرو�شه  مع  ولكن 

لعمل يف قلوب وعقول �مل�رصيني.

حممد ها�ضم /موقع اإ�ضاءات

خ« للمز�غي ُيعّري �سلفّية ه�سام جعّيط »منطق املوؤِرّ
يف  �ملقيم  �لتون�شي  �لباحث  �أ�شدر 
»منطق  كتاب  �ملزوغي،  حممد  روما، 
»ه�شام  فرعي:  بعنو�ن  خ«  �ملوؤِرّ
و�ل�شحوة  �ملدنية  �لدولة  جعّيط: 
وقد  �جلمل(،  �لإ�شالمية«)من�شور�ت 
�أولهما مو�شوم  ق�ّشم كتابه �إىل ف�شلني: 
بعنو�ن  وثانيهما  �لنظري«،  بـ«�لإطار 
ف�شالن  وهما  �لعملية«.  »�ل�شتتباعات 
�شلفّية  مظاهر  �لباحث  فيهما  يق�رّص 
ملدنية  ورف�شه  جعّيط،  ه�شام  فكر 
وذلك  �خلالفة،  �إىل  ودعوته  �لدولة 
من  �ملنقول  وبالدليل  �لتاأولية  باحلّجة 
كتبه، على غر�ر كتب »تاريخية �لدعوة 
�لعربية  و«�ل�شخ�شية  �ملحمدية« 
و«�أوروبا  �لعربي«  و�مل�شري  �لإ�شالمية 
�لإ�شالمية«  �لثقافة  و«�أزمة  و�لإ�شالم« 
و�ملقالت. �لكتب  من  وغريها 

عمل  �ملوؤِرّخ«  »منطق  كتاب  �إن  و�حلّق 
وقر�ءته  مًعا،  وجريء  �أكادميي  علمّي 
�لقارئ  ت�شّور�ت  من  كثري�  تُخلخل 
�لتون�شي  باملفّكر  �ملت�شلة  �لعربي 
لها  �لت�شويق  مّت  و�لتي  جعّيط،  ه�شام 
و�لدر��شات  �ملقالت  من  �لكثري  يف 
و�شورةُ  معه.  �أجريت  �لتي  و�حلو�ر�ت 
ذلك �أن جعّيط بد� فيها مفّكر� تنويرياً 
�أن  غري  وعقالنياً.  وعلمانياً  وحد�ثياً 
يَن�شف  �ملزوغي  حممد  �لباحث  كتاب 
�حلّجة  �شبيل  عرب  �لت�شّور�ت  تلك  كّل 
يف  يتخّفى  عّما  ويَك�شف  و�لدليل، 
�شلفية  مظاهر  من  جعّيط  ه�شام  فكر 

�أف�شحت عنها كتاباته حيناً، و�أ�شمرتها 
بالن�شبة  يعني  ما  وهو  �آخر.  حينا 
�إ�شالموي  »جعّيط  �أن  �ملزوغي  �إىل 
�لدينية  بالنظرة  وحمكوم  تفكريه  يف 
»جمع  �إ�شالموي  هو  بل  لالأ�شياء«. 
يتمّيز  �لتي  �ل�شلبية  من �خل�شال  بع�شاً 
�ل�شخرية،  �لتناق�ض،  �لإ�شالمّيون:  بها 
و�لتربير �لالتاريخي ملعتقده �لّديني«.

و�لعلمانية،  �حلد�ثة  �إىل  فبالن�شبة 
جالبتان  جعّيط  ه�شام  ر�أي  يف  فاإنهما 
هو  بل  �حلادة،  �لنف�شية  لالأمر��ض 
»وجهها  �إل  �حلد�ثة  يف  يرى  ل 
نف�شياً  �لب�رص  و�إرهاق  �لت�شليلي،... 
ويف  و�لتكنولوجيا«.  �لعلم  جر�ء  من 
�ل�شاأن نلفي جعّيط ي�شّجل بغبطة  هذ� 
�ل�شيا�شي  �لإ�شالم  تيار�ت  كبرية ظهور 
يف  وذلك  �لدينية  بال�شحوة  تب�رّص  �لتي 

قوله: »يف كل مكان ي�شود �ل�شعور بعودة 
عامَل  يف  �لروحي  �إىل  و�لتطلّع  �لروح 
يف  �لإ�شالم  ويدخل  �شحريتَه،...  فقد 
�لعلمي،  �ل�شعيد  على  �لبحث،  هذ� 
ولعلنا  �لإ�شالمية«.  �ملنطقة  وخارج 
و�حلمد  »�لإ�شالم  قوله:  يف  و�جدون 
نفخر  �أن  بحق  ميكن  عظيم  دين  هلل 
�لتاريخي  بالنقد  هنا  �أبايل  ولن  به... 
�جلاف  بالعقل  ول  بالتاريخانية  ول 
�لتي  �خلفية  �ل�شلطة  فاإن  و�لعقالنية، 
من  تنقذنا  �لدين  �أعمدة  �إحدى  هي 
و�إقر�ر  باملا�شي  �إقر�ر  لأنها  �لذبذبة 
منه  تاأكيد�ً  �لأنا«،  و�حتقار  بالت�شامن 
و�ملعادي  �لالعقالين  �ملنحى  لعمق 
للحد�ثة �لذي يتحّرك فيه. فالعقالنية 
يف فهم جعّيط تبقى »عر�شية ومعدومة 
قول  حّد  على  ذ�تها«،  حّد  يف  �لقيمة 

يثبت  ما  »�أكرث  �أن  يرى  �لذي  �ملزوغي 
�لقا�شي  نقده  هو  جعّيط  �إ�شالموية 
على  �مل�شتمّر  وتهّجمه  للعلمانية 
ل  �لإ�شالمية  �لنه�شة  لأن  معاملها«، 
تتحّقق �إل بتجاوز »�خلطاب �لتحديثي 
يب�رّص  �ملفّكر  هذ�  �إن  بل  ل  �لأبله«. 
)بعد  �ملطرود  »�لدينّي  �لعامل  باأن 
لأنه  قّوته  ي�شرتجع  �لعلمانية(  ظهور 
�شاهد  وهو  جنوين«.  �أمل  ند�ء  غد� 
وجد فيه �ملزوغي �شخرية جعّيط من 
و�لغربّيني،  �لعرب  �لعقالنّيني  �ملثّقفني 
فيت�شاءل: »كيف ل ي�شخر ه�شام جعّيط 
منذ  �أّكد  �لذي  وهو  �لعقالنية  من 
�مل�شتقبلية  �ملهمة  �أن  �شنة  خم�شني 
�لّدين  كلمة  »�إعالء  هي  للمثّقفني 
�ملعا�رصة«؟  �لعقالنية  على  و�لتغلّب 
ومن �ملالحظات �جلريئة �لتي ي�شّجلها 

على  ت�شديده  خ«  �ملوؤِرّ »منطق  كتاب 
�أن خطاب ه�شام جعّيط »�شلفي كان 
�لقرن  من  �ل�شبعينات  يف  كتبه  قد 
ويرّدده  به  مقتنعاً  وبقي  �ملن�رصم، 
با�شتمر�ر، رغم �ل�شهرة �لتي �كت�شبها 
د  جمِدّ حد�ثوي  مفّكر  �أنه  من 
يختلف  ل  ديني  خطاب  وتنويري. 
�شّيد  �لفرتة  تلك  يف  له  يرّوج  عما 
خطاب  »�أّن  �لباحث  قطب«.ويذكر 
جعّيط مل يكن جمّرد خاطرة عابرة 
�أو �قرت�ح طوباوي، بل قناعة ر��شخة 
منذ عقود، فهو يتح�رّص على �نقر��ض 
ر�أي  وي�شتذكر  �لإ�شالمية  �خلالفة 
�لأفغاين �ملت�شّبث بفكرة �ملحافظة 
كانت  و�إن  حتى  �ملوؤ�ّش�شة  تلك  على 
ويورد  جتاوزتها«.  قد  �لتاريخ  عجلة 
به  �أدىل  جعّيط  قول  �ل�شاأن  هذ�  يف 
»�أنا  �ملا�شي:  �لقرن  من  �ل�شتينات  يف 
�أدعو �إىل تكوين �شلطة �إ�شالمية روحية 
�لأمور  يف  �لف�شل  �لقول  لها،  يكون 
�لدينية، يكون على ر�أ�شها خليفة ديني 
منتخب وحوله عنا�رص دينية... بحيث 
�لإ�شالم  رعاة  و�أع�شاده  �خلليفة  يكون 
�لعاملي«. وي�رصب جعّيط مثالً على �أن 
�شعوب  على  دينية  �إيديولوجيا  �إ�شقاط 
جد�ًن  ممكن  �لدولة،  مدنية  �إىل  تتوق 
بل ورمبا هو �أمر حممود وناجح، حيث 
مثاًل،  �إير�ن  »يف  �ل�شاأن:  هذ�  يقول يف 
ح�شل �إ�شقاط لالإيديولوجيا �لإ�شالمية 
تعترب  ]جتربة[  �إنها  �ملجتمع،  على 

ناجحة �إىل حّد �لآن«. ولعّل ما يوؤّكد ما 
ذهب �إليه �لباحث حممد �ملزوغي من 
مباركَة  جعيط،  ه�شام  ب�شلفية  �إقر�ره 
يف  �لنه�شة  حركة  لظهور  �لأخري  هذ� 
�مل�شهد �ل�شيا�شي �لتون�شي بعد �أحد�ث 
14  يناير 2011، �إذ يقول: »�أنا ل �أخاف 
ياأخذ �حلكم  �أن  �ل�شيا�شي  من �لإ�شالم 
�ملغاربية...  �لأقطار  من  قطر  �أّي  يف 
�إن هناك بو�رق �أمل ترت�شم يف �لأفق«. 
ولعّل يف هذه �لبو�رق من �لأمل بتمّكن 
جعل  ما  تون�ض  حكم  من  �لإ�شالمّيني 
حتقيق  �إىل  تعمد  �لنه�شة  حكومة 
�لإرث  تقوي�ض  �ملرجو:  �لربنامج 
�ملزوغي  حممد  �أن  يُذكر  �لبورقيبي. 
مقيم  تون�شي  وباحث  �أكادميي  هو 
باملعهد  �لفل�شفة  �أ�شتاذ  باإيطاليا، 
�لعربية و�لإ�شالمية  للدر��شات  �لبابوي 
هايدغر،  »نيت�شه،  موؤلفاته  من  بروما. 
�ملعرفة،  د�ر  ونقد«  تفكيك  فوكو. 
�لدين   كانط:  »عمانويل  2004؛  تون�ض 
»�لعقل  2007(؛  بريوت  �ل�شاقي،  )د�ر 
�لعدمية  حول  و�لوحي:  �لتاريخ  بني 
�أركون«  حممد  �إ�شالميات  يف  �لنظرية 
2007(؛  بريوت  �جلمل،  )من�شور�ت 
جز�أين  يف  �حلد�ثة«  بعد  ما  »نقد 
و«منطق  مقولة«  �ل�رصيف،   كارم  )د�ر 
�ملدنية  �لدولة  �ملوؤرخ، ه�شام جعيط: 
�شادر  وكالهما  �لإ�شالمية«  و�ل�شحوة 

عن من�شور�ت �جلمل 2014. 
عبدالدامي ال�ضالمي/تون�ض



�صحةالثالثاء 29  اأوت 2017  املوافـق  لـ 07 ذو احلجة  1438هـ 18

م�صببات وخماطر 
ال�صرطان

التبغ اأو الدخان: ي�سبب التدخني 30 % حاالت وفيات و87% من 
حاالت �سرطان الرئة، وال يقت�سر تاأثريها على الرئتني فقط بل من 
املمكن اأن توؤّدي الكلى، والبنكريا�س، وعنق الرحم، و�سرطان املعدة، 

والدم، والنخاع ال�سوكي، واحلل االأمثل االإقالع عن التدخني 
لتفادي جميع اأنواع ال�سرطانات. كل ما م�سينا يف �سارع اأو مكان 
وجدنا العديد من الب�سر يف اأفواههم ال�سجائر مبختلف اأنواعها، 
وال يعلمون اأنهم يقومون بقتل اأنف�سهم و�سياعها وال يدركون 

حجم ال�سواد يف رئتهم، اأّن الدخان هو امل�سبب االأول يف ال�سرطانات 
وامل�سبب الرئي�سي يف �سياع اأهم ع�سو يف ج�سم االإن�سان.

البدين:  الن�شاط  ممار�شة  عدم 
 30 الريا�شية  التمارين  ممار�شة 
اليوم طوال  الأقل خالل  على  دقيقة 
خطر  من  كثرياً  يقلل  وذلك  الأ�شبوع 
اليوغا  ممار�شة  بال�رسطان،  الإ�شابة 
كل  واجلري،  الريا�شية  والتمارين 
ذلك يقلل اأي�شاً من ال�شمنة والتي هي 

ال�رسطان. مر�ض  على  موؤثر  عامل 
تطور  يف  كبري  دور  للوراثة  الوراثة: 
مر�ض ال�رسطان مثل �رسطان الثدي، 
العتبار  عني  يف  ت�شع  اأن  فيجب 
ال�رسطان  من مر�ض  العائلي  التاريخ 
لكي تتمكن من اأخذ احليطة واحلذر 
بيئية:  واملخاطر.عوامل  للم�شببات 

هناك بعد املعادن املوجودة يف مواد 
قد  التي  ال�شناعية  والإ�شكان  البناء 
ت�شبب جمموعة متنوعة من امل�شاكل 
الطبية، وقد اأظهرت بع�ض الدرا�شات 
اأّن الأ�شخا�ض الذين يتعر�شون  اأي�شاً 
اأكرث  هم  كبرية  بكميات  للبنزين 
بال�رسطان.الإت�شال  لالإ�شابة  عر�شة 

من  يزيد  مّما  اآمن:  الغري  اجلن�شي 
الرحم  عنق  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
واملهبل.التعر�ض  ال�رسج  و�رسطان 
التعر�ض  اإّن  لل�شم�ض:  املبا�رس 
املبا�رسة  البنف�شجية  فوق  لالأ�شعة 
ب�رسطان  يت�شبب  ال�شم�ض  من 
هي  والتان  ال�شم�ض  فحروق  اجللد، 

ت�شببها  التي  اخلاليا  تلف  عن  عبارة 
ت�شتعمل  اأن  دائماً  عليك  ال�شم�ض، 
وحاول  اخلروج  عند  ال�شم�ض  واقي 
فرتة  ال�شم�ض  لأ�شعة  التعر�ض  عدم 
�شباحا   2 حتى  �شباحا   10 ال�شاعة 
ت�شبب احلروق. فهي قوية جدا وقد 
عزيزي القارئ اإّن التلّوث الذي زاد يف 

غالفنا اجلوي ما زال يوؤثر علينا، ول 
كل  يف  املت�شاعد  الدخان  اأّن  �شّيما 
اأك�شيد  مكان بالعامل يزيد ن�شبة ثاين 
علينا  يوؤّثر  وهذا  اجلو  يف  الكربون 
ول �شّيما اأّننا علينا اأن نحرت�ض على 
�شحتنا اأكرث واأن ننتبه على اأرواحنا. 

ما هو ال�صرطان
ال�رسطان: هو عبارة عن اأورام ت�شيب خاليا   »عجائب ج�شم الإن�شان« اجل�شم وتنمو وتنت�رس يف جميع اأنحاء اجل�شم 
ب�شكل م�شطرب وتعمل على تدمري اأن�شجة اجل�شم، وهو من اأ�شد الأمرا�ض اإزهاقًا لأرواح م�شابيه، ومن اأكرث الأمرا�ض 
انت�شارًا يف اأيامنا هذه، ويعّد  o »عالج ال�رسطان بالع�شاب« ال�رسطان من اأخطر الأمرا�ض التي ت�شيب الإن�شان.تتعّدد 
اأ�شكال واأنواع ال�رسطانات، وغالبًا ما ترتبط كلمة الأورام بال�رسطانات، اإذا يكون ال�رسطان على �شكل اأورام وكتل تنت�رس 
التي حتتوي على يف  «  »لغة اجل�شد« ج�شد الإن�شان، اإّل �رسطان الدم فهو يف جريان   »مكونات الدم« الدم يكون ولي�ض ورمًا، وكلما ازداد  اإّن املواد  اأكرث.  اأنواعها  اأ�شبحت احتمالية الإ�شابة بال�رسطانات ب�شتى  التقدم يف عمر الإن�شان كلما 
ن�شبة من املواد امل�رسطنة الداخلة اإىل اجل�شم، هي التي تعمل على اإ�شابة �شاحبها بال�رسطانات، فمثاًل الدخان يحتوي 
يف تركيبه على ن�شبة عالية من املواد امل�رسطنة، فمن خالل تكاثرها يف ج�شم الإن�شان تعمل على حتويلها اإىل اأورام خبيثة 

تنت�رس يف خالياه. 

اأعرا�ض الإ�صابة ب�صرطان الرحم
اإّن حدوث نزيف يف مهبل املراأة من دون �شبب اأو تعر�ض ملر�ض يعّد من اأعرا�ض الإ�شابة 

ب�رسطان الرحم.حدوث نزيف حاد بعد الإنتهاء من الت�شال اجلن�شي من اأعرا�ض �رسطان 

الرحم كرثة الإفرازات املهبلية تدل على حدوث �رسطان الرحم اإّن ال�شعور باآلم �شديدة اأثناء 

القيام بالعملية اجلن�شية، وامتداد الآلم لت�شل اإىل منطقة احلو�ض تعد من الأعرا�ض الهامة 

ملر�ض �رسطان الرحم.اإّن الآلم ال�شديدة التي تكون يف اأ�شفل    »عالج املغ�ض« البطن تدّل 

على الإ�شابة ب�رسطان الرحم.فقدان ال�شهية من اأعرا�ض الإ�شابة ب�رسطان الرحم.اإّن زيادة   

»طريقة عمل ال�شمك امل�شوي« �شمك جدار الرحم عند املراأة ب�شكل فجائي، يدل على الإ�شابة 

ب�رسطان الرحم.عودة1 »اأعرا�ض الدورة ال�شهرية« الدورة ال�شهرية اإىل املراأة يف عمر متاأخر اأي�شاً 

يعد من اأعرا�ض الإ�شابة ب�رسطان الرحم.التاأخر يف عملية الطمث من اأعرا�ض �رسطان الرحم.

اأعرا�ض ال�صرطان

هناك العديد من الأعرا�ض التي تظهر على من ي�شاب باإحدى اأنواع 
اأعرا�ض  اإحدى  من  احلرارة  درجات  يف  �شديد  ارتفاع  ال�رسطانات: 
من  تعد  للطعام  ال�شهية  بال�رسطان.قلة  ال�رسطان«  »عالج  الإ�شابة 
الأعرا�ض الناجمة عن الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان.من ي�شاب مبر�ض 
ال�رسطان يخ�رس وزنه ب�شكل �رسيع جداً.مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً 
من   »اأجمل ما قيل عن الأم« اآلم احللق، والتي تت�شبب يف مقدرته على 
يف  الرتاكمات  بع�ض  احللق.بروز  يف  الإلتهابات  نتيجة  الطعام  تناول 
بع�ض اأنحاء ج�شم امل�شاب بال�رسطان، وتكون هذه الكتلة قا�شية جداً.
تالزم م�شاب مر�ض ال�رسطان   »عالج الكحة« الكحة اجلافة وال�شعال 
القوي امل�شحوب بالدم، من اإحدى اأعرا�ض الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان.
يف  تت�شبب  بدورها  التي  و  التقرحات  اأو  اجلروح  ببع�ض  الإ�شابة  اإّن 
اإنزال الدم، م�شاب مر�ض ال�رسطان ي�شعب عليه توقف النزيف لفرتة 
طويلة.من اأعرا�ض الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان حدوث»عالج ال�شيالن« 
»كالم عن  اأو    �شبب  بال  اجل�شم  متفرقة يف  اأماكن  من  للدم  �شيالن 
اجلرح« جرح.مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً من التعرق وهذا من اأحد 
اأي�شاً  الوا�شحة  الأعرا�ض  ال�رسطان.من  الوا�شحة ملر�ض  الأعرا�ض 
مريح،  ب�شكل  التنف�ض  على  املقدرة  عدم  ال�رسطان  مر�ض  مل�شابي 
بل هناك م�شاكل عديدة يف التنف�ض ت�شغط على الرئتني وجتعل اأخذ 
ق�شطاً من الهواء �شعباً.اآلم ال�شدر يعاين منها مري�ض ال�رسطان، فهي 
الإح�شا�ض  ال�رسطان  مبر�ض  الإ�شابة  اأعرا�ض  �شاأنه.من  و  تدعه  ل 
�رسطان  من  يعانني  اللواتي  والإعياء.الن�شاء  ال�شديد  بالتعب  الدائم 
املباي�ض يتعر�شن لنتفاخات يف البطن تاأتي وتذهب بع�شاً من الوقت 
ثم تعود وهكذا.م�شاحبة الدم للرباز دليل وا�شح على الإ�شابة مبر�ض 
ال�رسطان القولوين.املعاناة الدائمة من اآلم املعدة من اأحد اأعرا�ض 
الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان.من اإحدى اأعرا�ض مر�ض »اعرا�ض �رسطان 
الثدي« �رسطان الثدي بروز النتوءات والتقرحات على الثدي.وهناك 
طرق لال�شتدلل على الإ�شابة بال�رسطان كتتبع التغريات التي حت�شل 
لالأظافر فاإّن اأي �رسر وا�شح عليهم يدل على الإ�شابة باإحدى اأنواع 

ال�رسطانات.البحة يف ال�شوت من اأعرا�ض الإ�شابة بال�رسطان.

عوامل االإ�سابة باإحدى اأنواع ال�سرطانات

التعر�ض حلرارة ال�شم�ض القوية ي�شبب الإ�شابة مبر�ض 
ال�رسطان.التاأخر يف عملية الزواج من العوامل الأ�شا�شية 

يف احتمالية الإ�شابة بال�رسطان عند الن�شاء خا�شة

عوامل ت�صاعد على الإ�صابة ب�صرطان الرحم
اإذ  التدخني:  التدخني«  »تعريف 
»اأ�شباب  باإدمان  املراأة  قيام  اإّن 
يجعلها  التدخني  التدخني« 
»عالج  لالإ�شابة    عر�شة 
اإذ  الرحم،  ب�رسطان  ال�رسطان« 
اأكرث  تكون  املدخنة  املراأة  اإّن 
عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم 
اأكرث من غري املدخنة، فهو يعمل 
الظهارية  اخلاليا  اإ�شابة  على 
بع�ض  بال�رسطان.حدوث 
عديدة  واأمرا�ض  اللتهابات 
جتعل  التنا�شلية  املناطق  يف 
الرحم عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان 

 . من   بالعديد  الرحم.الإ�شابة 
»تعريف الفريو�شات« الفريو�شات 
اجلن�شي  الإت�شال  عن  الناجتة 
اأغلب الأحيان  توؤدي يف  املحّرم 

الرحم. ب�رسطان  بالإ�شابة 
كربن  الالتي  الن�شاء  اإن  العمر، 
 40 الـ  �شن  وجتاوزن  العمر  يف 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  يكَنّ  عاماً 

غريهن  من  الرحم  ب�رسطان 
الـ 40  اأعمارهن عن  الالتي تقل 
الكبد  بفريو�ض  عاماً.الإ�شابة 
عر�شة  املراأة  يجعل  الوبائي 
لالإ�شابة ب�رسطان الرحم حبوب 
منع احلمل جتعل املراأة فري�شة 
ل�رسطان الرحم اإن قامت بتناولها 
لفرتات طويلة من الزمن.الزيادة 
يف الوزن ب�شكل كبري جداً ت�شبب 
بن�شبة  الرحم  ب�رسطان  الإ�شابة 
كبرية.الإ�شابة باأمرا�ض ال�شكري 
جتعل  الدم  �شغط  وارتفاع 

الإ�شابة ب�رسطان الدم موؤكدة.
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�لأمر بالإح�سان:
قال اهلل تعاىل: }اإن اهلل ياأمر بالعدل والإح�سان{ )النحل: 90(.

وقال تعاىل: }وقل لعبادي يقولوا التي هي اأح�سن{ )الإ�رساء: 53(.
قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن اهلل كتب الإح�سان على كل �سيء، فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة واإذا ذبحتم 

فاأح�سنوا الذبحة« )رواه م�سلم واأحمد(.
الوالدين والأرحام مبقدار ما  اإىل  للوجوب كالإح�سان  تارة يكون  بالإح�سان  ابن رجب: »الأمر  يقول احلافظ 
يح�سل به الرب وال�سلة، والإح�سان اإىل ال�سيف بقدر ما يح�سل به قراه.. وتارة يكون للندب ك�سدقة التطوع 

ونحوها« )جامع العلوم واحلكم 312/1(.
ويقول ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي: »الإح�سان ف�سيلة م�ستحبة، وذلك كنفع النا�س باملال والبدن والعلم، وغري 
ذلك من اأنواع النفع، حتى اإنه يدخل فيه الإح�سان اإىل احليوان البهيم املاأكول وغريه« )تي�سري الكرمي الرحمن 

�س 447(.

�لإح�سان بو�بة جلرب �لقلوب و ت�سميد �جلر�ح

يف اللغة: االإح�سان �سد االإ�ساءة، وهو كل مرغوب فيه، وكل ما ي�سر النف�ص من نعمة تنال االإن�سان يف بدنه ونف�سه واأحواله )معجم مقايي�ص اللغة البن فار�ص �ص 
)ال�سجدة:7(. خلقه{  �سيء  كل  اأح�سن  }الذي  تعاىل:  اهلل  قال  ال�سنع،  واإجادة  االإتقان  واالإح�سان:   .)262

ويف اال�سطالح: االإح�سان: االإتيان باملطلوب �سرعًا على وجه ح�سن. قال �سلى اهلل عليه و�سلم عن االإح�سان: »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« 
)رواه م�سلم(.معناه: »اأن يفعل االإن�سان ما تعبده اهلل به كاأنه واقف بني يدي اهلل، وذلك ي�ستلزم متام اخل�سية واالإنابة اإليه �سبحانه، وي�ستلزم االإتيان بالعبادة 

على وفق اخلطة التي ر�سمها ر�سوله عليه ال�سالة وال�سالم« )ثالث كلمات للعباد �ص 10(.

-�لإح�سان �إىل �لأزو�ج:-�لإح�سان �إىل عامة �لنا�س

- �لإح�سان �إىل �لبنات -�لإح�سان �إىل �لو�لدين:

قال اهلل تعاىل: }والكاظمني الغيظ 
يحب  واهلل  النا�س  عن  والعافني 

املح�سنني{ )اآل عمران134(.
قال �سبحانه: }ول ت�ستوي احل�سنة 
اأح�سن  ال�سيئة ادفع بالتي هي  ول 
فاإذا الذي بينك وبينه عداوة كاأنه 

ويل حميم{ )ف�سلت:34(.
تعفوا  }واإن  �سبحانه:  قال 
غفور  اهلل  فاإن  وتغفروا  وت�سفحوا 

رحيم{ )التغابن:14(.
قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 
ال�سيئة  واأتبع  »اتق اهلل حيثما كنت 
النا�س  وخالق  متحها  احل�سنة 

بخلق ح�سن« )رواه الرتمذي(.
»لأن  الب�رسي:  احل�سن  يقول 
اأن  اإيل من  اأحب  اأخ  اأق�سي حاجة 
اأعتكف �سنة« )عيون الأخبار لبن 

قتيبة 175/4(.

يف  »يدخل  ال�سعدي:  ال�سيخ  يقول 
النا�س،  حوائج  ق�ساء  الإح�سان 
من تفريج كرباتهم واإزالة �سداتهم 
وعيادة مر�ساهم وت�سييع جنائزهم 
يعمل  من  واإعانة  �سالهم  واإر�ساد 
عماًل والعمل ملن ل يح�سن العمل 
الإح�سان  من  هو  مما  ذلك  ونحو 
الكرمي  )تي�سري  به«  اهلل  اأمر  الذي 

الرحمن �س:91(.

اأ-اإح�سان الزوج اإىل زوجته:
}وعا�رسوهن  تعاىل:  اهلل  قال 
)الن�ساء:19(.قال  باملعروف{ 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
اأح�سنهم  اإمياناً  املوؤمنني  »اأكمل 
لن�سائهم«)  خياركم  وخياركم  خلقا 
�سلى  النبي  الرتمذي(.قال  رواه 
اأبي  بن  ل�سعد  و�سلم  عليه  اهلل 
لن  »اإنك  عنه:  اهلل  ر�سي  وقا�س 

اإل  اهلل  وجه  بها  تبتغي  نفقة  تنفق 
ما جتعل يف يف  عليها حتى  اأجرت 
ال�سيخ  عليه(.يقول  )متفق  امراأتك« 
عبد الرحمن ال�سعدي: »على الزوج 
من  باملعروف  زوجته  يعا�رس  اأن 
الأذى وبذل  ال�سحبة اجلميلة وكف 
ويدخل  املعاملة  وح�سن  الإح�سان 
النفقة والك�سوة ونحوهما«  يف ذلك 

)تي�سري الكرمي الرحمن �س 172(.

ب- اإح�سان الزوجة اإىل الزوج:
قال اهلل تعاىل: }فال�ساحلات قانتات 
اهلل{  حفظ  مبا  للغيب  حافظات 
اهلل  �سلى  الر�سول  )الن�ساء:34(.قال 
على  راعية  »واملراأة  و�سلم:  عليه 
عليه(. )متفق  وولده«  زوجها  بيت 
»اأميا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال 
را�س  عنها  وزوجها  ماتت  امراأة 

دخلت اجلنة« )رواه الرتمذي(.

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال 
جاء  تبلغا  حتى  جاريتني  عال  »من 
يوم القيامة اأنا وهو و�سم اأ�سابعه« 
اهلل  )رواه م�سلم(.عن عائ�سة ر�سي 
عنها قالت: دخلت علي امراأة ومعها 
عندي  جتد  فلم  ت�ساأل  لها  ابنتان 
فاأعطيتها  واحدة  مترة  غري  �سيئا 
اإياها فق�سمتها بني ابنتيها ومل تاأكل 
فدخل  فخرجت  قامت  ثم  منها 

علينا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
فاأخربته فقال: »من ابتلي من هذه 

له  كن  اإليهن  فاأح�سن  ب�سيء  البنات 
�سرتاً من النار« )متفق عليه(.

اهلل  }واعبدوا  تعاىل:  اهلل  قال 
وبالوالدين  �سيئا  به  ت�رسكوا  ول 
اإح�سانا{) الن�ساء:36(.قال �سبحانه: 
}واإذ اأخذنا ميثاق بني اإ�رسائيل ل 
تعبدون اإل اهلل وبالوالدين اإح�ساناً{ 
ر�سي  هريرة  اأبي  )البقرة:83(.عن 
ر�سول  اإىل  اهلل عنه قال: جاء رجل 
يا  فقال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
بح�سن  النا�س  اأحق  من  اهلل  ر�سول 

�سحابتي؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ 
اأمك  اأمك قال: ثم من؟ قال:  قال: 
)متفق  اأبوك«  قال:  من؟  ثم  قال: 
»ما  الب�رسي:  احل�سن  عليه(.و�سئل 
لهما  تبذل  اأن  قال:  الوالدين؟  بر 
اأمراك،  فيما  وتطيعهما  ملكت،  ما 
عبد  )م�سنف  مع�سية«  يكن  مل  ما 
القنوجي:  138/1(.يقول  الرزاق 
»املراد بالإح�سان معا�رسة الأبوين 

باملعروف، والتوا�سع لهما، وامتثال 
على  اهلل  اأوجبه  ما  و�سائر  اأمرهما 
الولد لوالديه من احلقوق ومنه الرب 
عند  والنزول  لهما،  والرحمة  بهما 
اهلل  اأمر  يخالف  ل  فيما  اأمرهما 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  واأمر 
ويو�سل اإليهما ما يحتاجان اإليه ول 
يوؤذيهما ول يقول لهما: اأف« )ح�سن 

الأ�سوة �س:8-7(.

 ف�سل �لإح�سان:
قال اهلل تعاىل: }واأح�سنوا اإن اهلل يحب املح�سنني{
ثواب  اهلل  }فاآتاهم  �سبحانه:  195(.قال  )البقرة: 
املح�سنني{ يحب  واهلل  الآخرة  ثواب  وح�سن  الدنيا 

) اآل عمران 148(.قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»اإن العبد اإذا ن�سح ل�سيده واأح�سن عبادة اهلل فله اأجره 
املح�سن  عبد  ال�سيخ  عليه(.ويقول  )متفق  مرتني« 
وعظيم  بالإح�سان  الإ�سالم  عناية  »وملزيد  العباد: 
منزلته، نوه �سبحانه بف�سله، واأخرب يف كتابه العزيز 

اأنه يحب املح�سنني«) ثالث كلمات �س 11(.

جز�ء �لإح�سان:
قال اهلل تعاىل: }هل جزاء الإح�سان اإل الإح�سان{ )الرحمن:60(.
قال عزوجل: }ويجزي الذين اأح�سنوا باحل�سنى{ )النجم:21(.
قال �سبحانه: }للذين اأح�سنوا احل�سنى وزيادة{ )يون�س:26(.
قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »احل�سنى اجلنة والزيادة النظر اإىل 
وجه اهلل عز وجل« )رواه ابن اأبي حامت والطربي(.يقول ال�سيخ 
وذلك  اجلزاء  هذا  بني  ما  يخفى  »ول  العباد:  املح�سن  عبد 
العمل – الذي هو الإح�سان- من املنا�سبة، فاملح�سنون الذين 
اإليه  النظر  العمل  ذلك  على  جزاهم  يرونه،  كاأنهم  اهلل  عبدوا 

عياناً يف الآخرة« )ثالث كلمات �س 13(.

�سور �لإح�سان
-الإح�سان يف العبادة:

�سبلنا  لنهدينهم  فينا  جاهدوا  }والذين  تعاىل:  قال 
تعاىل:  69(.قال  العنكبوت:  املح�سنني{)  ملع  اهلل  واإن 
}واأح�سنوا اإن اهلل يحب املح�سنني{ )البقرة: 195(.قال 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن الإح�سان: »اأن تعبد اهلل 
م�سلم(. رواه  يراك«)  فاإنه  تراه  تكن  مل  فاإن  تراه  كاأنك 
يقول ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي: »يدخل يف الإح�سان: 
الإح�سان يف عبادة اهلل تعاىل، وهو كما ذكر النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم: »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه 

فاإنه يراك« )تي�سري الكرمي الرحمن �س 447(. 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  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�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد 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
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اأحداث23
يف �صور



حناجر  من  ال�صادحة  التلبية  اأ�صوات  وو�صط 
املكرمة،  مكة  يف  احلرام،  اهلل  بيت  حجاج 
الذي  عرفة،  يوم  امل�رشفة يف  الكعبة  تكت�صي 
اجلديدة  ك�صوتها  املقبل،  اخلمي�س  ي�صادف 
التي تزيد من جمالها وجاللها. وحتاك ك�صوة 
اجلود«  »اأم  مبنطقة  خا�س  م�صنع  يف  الكعبة 
يف مكة املكرمة، يعمل فيه 150 عامال، ملدة 

متتد من 8 اإىل 10 اأ�صهر �صنويا.
مليون   22 للك�صوة  الإجمالية  التكلفة  وتبلغ 
اأمريكي(،  دولر  مليون   6 )نحو  �صعودي  ريال 
كيلوغرام   700 نحو  حياكتها  يف  يُ�صتخدم  اإذ 
من احلرير اخلام، و120 كيلوغراما من خيوط 
الف�صة والذهب. ويبلغ ارتفاع الك�صوة 14 مرتا، 
يف الثلث الأعلى منها هناك حزام يبلغ عر�صه 
 16 من  مكون  مرتا،   47 بطول  �صنتيمرتا،   95
اإ�صالمية، فيما يبلغ  قطعة مزخرفة بزخارف 
ارتفاع ال�صتارة 6.5 اأمتار، بعر�س 3.5 اأمتار، 
اإ�صالمية.  وزخارف  قراآنية  باآيات  مزخرفة 
اآيات قراآنية داخل اأطر  وحتت احلزام، تُطّرز 
مكتوب  قنديل  �صكل  على  بزخارف  منف�صلة، 
يا رحيم«  و«يا رحمن  قيوم«  يا  »يا حي  عليها 

و«احلمد هلل رب العاملني«.
العالقات  عن  امل�صوؤول  احلربي،  في�صل 

العامة يف امل�صنع، �رشح مراحل العمل لإمتام 
اأن  احلربي  واأو�صح  الأجمل.  بحلتها  الك�صوة 
�صباغة  مع  تبداأ  واحلياكة،  الت�صنيع  »مراحل 
تطريز  ثم  اآليا،  القما�س  ون�صج  احلرير  خيط 
يديويا«.  الكرمية  القراآنية  الآيات  وزخرفة 
ولفت اإىل اأن »الك�صوة تتاألف من 5 قطع، هي 
الكعبة  جلدران  املخ�ص�صة  الأربعة  القطع 
امل�رشفة، واخلام�صة هي ال�صتارة املخ�ص�صة 
لبابها«. واأ�صار اإىل اأن »الكعبة ل تكت�صي بثوبها 
حتته  ببطانة  بل  فح�صب،  الأ�صود  اخلارجي 
قال  اأي�صا م�صنوعة من احلرير«. من جانبه، 

�صليمان الهنيبي )32 عاما(، وهو اأحد العاملني 
يف امل�صنع، اإن »لون خيط احلرير امل�صتخدم 
يف �صناعة الك�صوة، يكون اأبي�س، قبل �صباغته 
الهنيبي  وتابع  خا�صة«.  مبواد  الأ�صود  باللون 
ثم  احلياكة،  عملية  تبداأ  ال�صباغة  »بعد  اأنه 
والزخرفة«.  والنق�س  التطريز  مرحلة  تاأتي 
بدوره، قال �صالح الردادي، اإنه يعمل منذ 34 
عاما يف ق�صم تطريز ك�صوة الكعبة امل�رشفة.  
القراآن  اآيات  ر�صم  »بعد  اأنه  الردادي  واأو�صح 
بيدي  بنق�صها  اأقوم  الك�صوة،  على  اآليا  الكرمي 

با�صتخدام خيوط الذهب«.

افلو بالأغواط

القب�ض على متهمني 
يف ق�صية اإبعاد قا�صر 

لغر�ض االغت�صاب
متكنت م�صالح اأمن دائرة اأفلو بالأغواط 

من معاجلة ق�صية تتعلق باختفاء فتاة 
قا�رش،بعدما تقدمت اأمها �صكوى تفيد 

باختفاء ابنتها القا�رشة امل�صماة)ا.ح(17 
�صنة، ليتم على اإثر ذلك اإتخاذ الإجراءات 
القانونية املعمول بها مع تكثيف عمليات 

البحث والتحري ق�صد العثور على 
القا�رش،لكن ويف اليوم املوايل تقدمت من 
جديد اأمها وبرفقتها ابنتها القا�رش من 
اأجل تقييد �صكوى ر�صمية �صد �صخ�صان 

الأول اإغت�صبها بعد اأن قام باإبعادها 
اإىل مدينة جماورة على منت مركبة.

والثاين مار�س عليها اجلن�س منذ حوايل 
�صهر.وقد مت على اثر ذالك فتح حتقيق 
معمق ا�صفر عن حتديد هوية امل�صتكى 
منهما على التوايل ويتعلق الأمر بكل من 
املدعو)ب.ل( 21 �صنة املتواجد يف حالة 

فرار،واملدعو)ب.ي(24 �صنة، مع تورط كل 
من املدعو)ك.ن(22 �صنة، املدعو)ق.ع(22 

�صنة، املدعو)ح.ر( 23 �صنة يف ق�صية 
احلال.وقد مت بعد ذالك تقدمي اأطرف 

الق�صية اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اأفلو الذي اأحال امللف اإىل قا�صي التحقيق 

بنف�س املحكمة ليو�صعوا حتت الرقابة 
الق�صائية..

ع.ق

العدد : 4430/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

م.�س
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الكعبة امل�صرفة ت�صتعد الرتداء ك�صوتها اجلديدة
ت�ستعد الكعبة امل�سرفة بعد اأيام قليلة لرتداء ك�سوتها اجلديدة، وذلك يف حدث �سنوي ي�سهده 

ماليني احلجاج ويتابعه امل�سلمون حول العامل.

المن الوطني

امل�سيلة 

ب�سيدي عي�سي بامل�سيلة 

 اأثناء ال�صياقة يومي العيد اىل اأخذ احليطة واحلذر

 االأمطار تخلف خ�صائر وجرحى
 ب�صيدي عي�صي 

 تفكيك �صبكة اإجرامية وحجز اأزيد 
من 7 كلغ من الكيف 

تدعو  املبارك  الأ�صحى  عيد  حلول 
كل  الوطني،   لالأمن  العامة  املديرية 
�رشورة  اإىل  العام  الطريق  م�صتعملي 
احرتام قانون املرور والرتكيز اأثناء القيادة 
والبتعاد عن �صلوكات الإفراط يف ال�رشعة 

خا�صة عند زيارة الهل والقارب. 
كما تذكر املديرية العامة لالأمن الوطني 
البعيدة  للم�صافات  الطريق  م�صتعملي 
الكايف  الراحة  من  ق�صط  اأخذ  ب�رشورة 

فرحة  اإف�صاد  وعدم  ال�صياقة  ملبا�رشة 
العيد ب�صياقة متهورة قد ت�صبب اأثار �صلبية 
على م�صتعملها والتي قد ميتد اأثرها على 

الأ�رش.
هذا وتبقى م�صالح الأمن الوطني جمندة 
بكافة قواتها اأثناء وبعد اأيام العيد، وت�صع 
حتت ت�رشفهم الرقم الأخ�رش 48 15 ورقم 
النجدة 17 لالإبالغ عن اأي �صيء من �صاأنه 

اأن يعكر �صفو فرحتهم.  

�صهدت بلدية �صيدي عي�صي  بولية امل�صيلة 
غزيرة  اأمطار  ت�صاقط  الأول،  اأم�س  ليلة   ،
�صيول  و  في�صانات  اإىل  حتولت  ما  �رشعان 
يف  الطرقات  �صبكة  مياهها  غمرت  عارمة 
املدخل الرئي�صي للبلدية، ما ت�صببت يف �صل 
حركة املرور و غمر املياه املحملة بالأوحال 
فادحة  خ�صائر  ت�صجيل  و  املركبات،  لعديد 
بني املزارعني و الفالحني باملنطقة، ف�صال 
حم�صورين  الأ�صخا�س  ع�رشات  بقاء  عن 
و�صط  العالقة  مركباتهم  و  �صياراتهم  داخل 
الو�صع دخول م�صالح  ا�صتدعى  و  الأوحال  

البلدية يف  �صلطات  كذا  و  املدنية  احلماية 
حالة ا�صتنفار ق�صوى  ، اأين مت ت�صخري جميع 
الأحياء  يف  الب�رشية  و  املادية  الإمكانيات 
نوفمرب  اول  اأحياء  ومنها  الفقرية  ال�صكنية 
لطفي حيث حتتوي  والعقيد  الذاتي  والبناء 
املنازل  من  عدد  اأكرب  على  املناطق  هذه 
معتربة  مادية  خ�صائر  خلفت  كذلك  اله�صة 
متثلت يف حادث مرور باملنطقة اأ�صفر عن 
اأحوال  ب�صبب  بجروح  اأ�صخا�س   04 اإ�صابة 

الطق�س .
عبدالبا�سط بديار 

لفرقة  التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
عي�صى  �صيدي  دائرة  باأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
املا�صي،  الأ�صبوع  بحر   ، امل�صيلة  بولية 
املعالج  الكيف  من  حجز  07،796 كلغ  من 
اأعمارهم  ترتاوح  وتوقيف  09 اأ�صخا�س 
مابني 21 و42 �صنة حيثيات الق�صية تعود ، حني 
ال�رشطة  قوات  اإىل  موؤكدة  معلومات  ورودت 
برتويج  تقوم  ع�صابة  وجود  مفادها 

مبدينة  الإخت�صا�س  اإقليم  عرب  املخدرات 
بو�صع  ال�رشطة  قوات  لتقوم  عي�صى،  �صيدي 
املجموعة،  حتركات  لرت�صد  حمكمة  خطة 
عنا�رشال�صبكة  توقيف  من  متكنت  حيث 
بـ 42 مليون  يقدر  مايل  الإجرامية   ومبلغ 
من عائدات بيع املخدرات،و مت حتريرملفني 

ق�صائيني �صدهم ، وتقدميهم اأمام النيابة .
عبدالبا�سط بديار 

�سرطة امل�سيلة حتجز اكرث 

07 كلغ من الكيف املعالج
قبل  من  املنتهجة  ال�صيا�صة  اإطار  يف 
ملكافحة  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
املخدرات ب�صتى اأنواعها وا�صتمرار ل�صيا�صة 
قوات  قبل  من  املمار�س  الأمني  الت�صييق 
متكنت  املخدرات،  مروجي  على  ال�رشطة 
توقيف  من  امل�صيلة  بولية  ال�رشطة  قوات 
العقد  مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�صخا�س   09
ق�صيتي  بخ�صو�س  الثالث،  والعقد  الثاين 
كيف   ( املخدرات  وترويج  ونقل  حيازة 
منظمة،  اإجرامية  �صبكة  اإطار  يف  معالج( 
املعالج  الكيف  من  معتربة  كمية  حجز  مع 
الكيف  من  كلغ   07،500 من   اأكرث  بـ  تقدر 
اليام  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات  املعالج. 
القليلة املا�صية ويف حدود ال�صاعة العا�رشة 
ليال، حني ورودت معلومات موؤكدة اإىل قوات 

�صيدي  دائرة  اأمن  م�صتوي  على  ال�رشطة 
برتويج  تقوم  ع�صابة  وجود  مفادها  عي�صي 
لتقوم  الخت�صا�س،  اإقليم  عرب  املخدرات 
قوات ال�رشطة بو�صع خطة حمكمة لرت�صد 
خاللها  من  متكنت  املجموعة،  حتركات 
املتكونة  الإجرامية  عنا�رشال�صبكة  توقيف 
من 09 اأ�صخا�س م�صتبه فيهم، مع حجز كمية 
معتربة من املخدرات قدرت بـ 07،796 كلغ 
من الكيف املعالج مهياأة للرتويج، بال�صافة 
اإيل �صالح اأبي�س ي�صتعمل لتقطيع املخدرات 
من  �صنتيم  مليون   42 بـ  يقدر  مايل  ومبلغ 
عائدات بيع املخدرات وعليه بعد ا�صتكمال 
التحقيقات مت حترير ملفني ق�صائيني �صد 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  فيهم،  امل�صتبه 

الق�صائية املخت�صة.

ال�صني تن�صئ معهدا خا�صا باالأمن احلا�صوبي
يزداد من يوم اإىل اآخر.البالد �صتواجه يف امل�صتقبل نق�صا يف هذه الكوادر، مع العلم اأن عدد م�صتخدمي الإنرتنت الكوادر املتخ�ص�صة بالأمن الكمبيوتري يف 126 معهدا وتعتقد ال�صلطات ال�صينية اأن املعلومات املتوفرة فقد قامت ال�صني، عام 2016، باإعداد 143 منهجا خا�صا لإعداد وتنوي ال�صني بناء �صتة معاهد من هذا النوع مبعايري دولية، بحلول عام 2027. وبح�صب بدعم من فريق اأمن الإنرتنت واملعلومات يف اللجنة املركزية للحزب ال�صيوعي ال�صيني. نحو 10 اآلف �صخ�س التاأهيل املهني اخلا�س يف وقت واحد هذا ويجري اإن�صاء املعهد مليون دولر ويتوقع اأن تنتهي عملية الإن�صاء، واأن يفتتح املعهد عام 2019، حيث �صيتلقى ووهان مبحافظة هوبي. وتقدر تكلفة امل�رشوع بـ 5 مليارات يوان، ما يعادل نحو 750 وقالت وكالة �صينخوا ال�صينية اإن املعهد �صين�صاأ يف املنطقة القت�صادية احلرة ملدينة با�رشت ال�صني باإن�صاء معهد خا�س باإعداد الكوادر املتخ�ص�صة يف جمال الأمن احلا�صوبي 

 البحرية الرو�صية حت�صل 
على غوا�صات فريدة من نوعها

 �صيح�صل اأفراد القوات اخلا�صة التابعة للبحرية الرو�صية على غوا�صات بي-650 ال�صاربة املخ�ص�صة 
لإجراء اأعمال ال�صتطالع والهجوم �صت�صتطيع هذه الغوا�صات التي يبلغ حجم اإزاحتها 720 طنا فقط 
اإي�صال جمموعات من القوات اخلا�صة اإىل ال�صاطئ و�صحبها بعد تنفيذ مهامها �صممت هذه الغوا�صة 
الفريدة من نوعها يف مكتب »مالخيت« املركزي لت�صميم املعدات البحرية و�صميت بـ«�صوبر بريانيا« 
اخلا�صة  القوات  واأفراد  كروز  �صواريخ  نقل  من  لتتمكن  عدلت  �صكل   على  تعي�س  مفرت�صة  )�صمكة 
كما �صوف يكون باإمكان هذه الغوا�صة الرو�صية اجلديدة تنفيذ اأعمال الدورية، وتدمري �صفن معادية 
منفردة اأو اأهداف على ال�صاطئ ب�صواريخها وطوربيداتها، كذلك �صوف تتمكن من اإجراء ا�صتطالع 

ل�صلكي بطريقة �رشية وتوفري معلومات عن اأهداف ل�صفن �صديقة اأخرى.

بركاين رئي�صا جديدا لدائرة االأغواط
اأ�رشفت ال�صلطات الولئية بالأغواط،على مرا�صيم تن�صيب بركاين عبد الوهاب على راأ�س دائرة الغواط.خلفا ل�صابقه بن 
بلقا�صم حممد املحال على التقاعد،حيث يعد رئي�س الدائرة اجلديد خريج اجلامعة اجلزائرية منذ �صنة 1986 ،وتقلد عدة 
منا�صب يف اجلماعات املحلية اأخرها ترقيته اإىل رئي�س دائرة بولية الأغواط،طبقا للحركة العادية الأخرية التي اأجراها 

رئي�س اجلمهورية .
ع.ق

 متكنت م�صالح امن ولية عني الدفلى 
يف ظرف قيا�صي، و نتيجة ثمرة تعاون 
تلقته  بالغ  خالل  من  املواطنني  مع 
الخ�رش  الرقم  على  امل�صالح  ذات 
اأ�صخا�س   04 توقيف  من   ،15  48
 26 و   17 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
مليانة      مدينتي  من  ينحدرون  �صنة، 
خمططهم  واإف�صال  الدفلى،  وعني 
�رشقة  اإىل  الرامي  الإجرامي 

حمتويات احد امل�صاكن.

�سرطة عني الدفلى

ثقافة التبليغ التي اأ�صحى يتحلي بها املواطن 
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