
 بعد �أن و�صف مبادرتها
 باملووؤدة �صلفا، جالل مناد:

 اأحزاب املعار�ضة 
ال تثق يف حم�س
بعدلقاء�ت مع �أحز�ب �أخرى

حركـــــــة الــــــبنــــــــاء 
ت�ضتعر�س مبادرتها 
اأمـــــــام بن فليــــــــــ�س

بعني �لدفلى و �ملدية

ك�ضـــــف و تـــــــدمري 
خمباأين للجماعات 

االإرهـــــــابيـــــة 

�ص3

�ص3

�ص3

�الحتاد �لطالبي �حلر ينتقد وزير �لتعليم �لعايل ويوؤكد:

ت�ضريحات حجار مناق�ضة لتوجيهات الرئي�س

ب�صبب �صوء �لت�صيري

اإقالة ثالثة م�ضوؤولني يف �ضوناطراك
�ص3

�ص4
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 ووري �أم�ص �لرثى مبقربة
 �صيدي يحي بالعا�صمة

ابن جمعية العـــلماء 
 العـــــقيـــد  الـــــ�ضالح 
�ص4يحياوي يف ذمة اهلل
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بحا�صي م�صعود

 �ضروط تعجيزية للتوظيف
 مبوؤ�ض�ضة  التنقيب اأونافور 

 �جللفة 

ندوة تاريخية حول الراحل 
العقيد اأحمد بن �ضريف

�ص7

�ص6

در�رجة تاألق وقاد زمالء ه �إىل 
�لعودة بالفوز من �لبحرين

كازوين يتفوق تكتيكيا 
وي�ضع قدم املولودية 

يف الدور الثاين

�ص2  

�ص2 

�ص 5

حادثة �لت�صمم بالبليدة

  غلق جميع احلنفــــــيات غري
 التابعة مل�ضالح اجلزائرية 

ورقلة 

ماء زمزم ي�ضل قبل بداية احلج
�أطر�ف جمهولة جتند �ل�صارع �صدهم عرب �لفاي�صبوك

طرقات و�ضوارع تيزي 
وزو حتت رحمة املافيا 
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م�ستفيد من العفو ي�سرق هاتفا
تابعت  حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�سمة، طالب يف املدر�سة العليا لل�سياحة بتهمة 
ال�رسقة واالعتداء على جاره بوا�سطة �سكني حت�سل على عجز ج�سدي مدته 12 يوم 
اأدخلتهما  من اجل اال�ستيالء على هاتفه،انتقاما منه الأنه ورطه يف ق�سية �سابقة 
 5 رئي�س اجلمهورية يف  اأ�سدره  الذي  الرئا�سي  العفو  ا�ستفادا من  ثم  معا  ال�سجن 

جويلية امل�سادفة لعيد اال�ستقالل.
م/ل

اأونا�س يرد على �ساري
الذي  التهمي�س  على  اخلا�سة  بطريقته  اونا�س  اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  رّد 
كان يعانيه رفقة املدرب ال�سابق لفريقه نابويل االيطايل ماوريت�سيو �ساري، وذلك 
من خالل التاألق الذي لفت به االنتباه خالل املرحلة التح�سريية للمو�سم الكروي 
اأظهرها حتتقيادة املدرب  التي  باالإمكانيات  واالإعجاب  الثناء  نال  اجلديد، حيث 

اجلديد كارلو اأنت�سيلوتي.

اإدارة �سو�سطارة ت�سكر 
�سفري اجلزائر بالعراق

لل�رسكة  العام  املدير  راأ�سها  على  اجلزائر  احتاد  فريق  اإدارة  توجهت 
الريا�سية عبد احلكيم �رسار بال�سكر اإىل �سفري اجلزائر بالعراق عبد القادر 
بن �ساعة بعد الت�سهيالت التي و�سعت حتت ت�رسف الوفد اجلزائري الذي 
تواجد بحر االأ�سبوع اجلاري يف مدينة كربالء حت�سبا خلو�س مباراة القوة 
اجلوية حل�ساب البطولة العربية لالأندية، اأين مل يرتدد �رسار غلى ا�ستح�سان 
وقوف ال�سفارة اجلزائرية بالعراق اإىل جانب الفريق وال�سهر على متطلباته 

اإىل غاية العودة نحو اأر�س الوطن.

خبر في 
صورة

اجللفة 

ندوة تاريخية حول الراحل 
العقيد اأحمد بن �سريف

ك�سف وكالة �سياحية حتتال على حجاج
مت ك�سف وكالة �سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء )غرب ميلة( 

تورط القائمون عليها يف االحتيال على عدد كبري من االأ�سخا�س 
الذين 

اعتمدوا عليها  من الراغبني يف اأداء منا�سك احلج لهذا املو�سم، 
ح�سبما علم من م�سالح اأمن الوالية واأو�سح امل�سدر اأن »املتورطني 
يف الق�سية وهم رجل وامراأتان مت تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية 

املخت�سة اأمام حمكمة ميلة بتهمة الن�سب واالحتيال على 
االأ�سخا�س« عن طريق وكالة �سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء 
على اأ�سا�س اأنها فرع لوكالة مقرها االأ�سلي بوالية جيجل، مربزا 

باأن ال�سحايا وهم من الراغبني يف اأداء منا�سك احلج قاموا بت�سليم 
الوكالة الوهمية جوازات �سفرهم واملبالغ املالية املطلوبة مقابل 

اخلدمات.
من جهتها وبعد تاأ�س�سها كطرف مدين يف الق�سية ، �رسحت مديرية 
ال�سياحة لوالية ميلة باأن » عدد اجلوازات التي ا�ستلمتها هذه الوكالة 
الوهمية الـ100 جوازا » م�سيفة باأنه » وفقا ملا ورد يف جل�سة تقدمي 

املتورطني يف الق�سية اأمام النيابة فقد مت حجز 6 جوازات �سفر 
كانت بحوزتهم كما مت حجز مبلغ مايل يفوق 04 مليون دج«.

مترنا�ست 

 البحث عن الطفل 
املفقود بواد »تنغاكلي« 
مت تدعيم اأفراد احلماية املدنية التي تقوم بالبحث عن 
الطفل املفقود بواد »تنغاكلي« بتمرنا�ست  بوحدة �سينو 

تقنية متخ�س�سة ، ح�سب ما علم من احلماية املدنية  
وتتكون هذه الفرقة التابعة للوحدة الوطنية للتدريب و 

التدخل للحماية املدنية )الدار البي�ساء باجلزائر العا�سمة 
( من رئي�س فرقة و خم�سة اأعوان و خم�سة كالب مدربة، 

حيث با�رست هذا اخلمي�س عمليات البحث تدعيما 
للوحدات التي تقوم بالبحث عن الطفل املفقود )8 �سنوات 
( الذي يكون قد جرفته �سيول وادي اأوتول الكبري مبنطقة 

»تنغاكلي » منذ خم�سة ايام ، كما اأو�سح م�سوؤول خلية 
االإت�سال باحلماية املدنية املالزم االأول بن اأن�ساغور 

اأحمد.

اخلمي�س  اأم�س  اأول  م�ساء  مت 
ندوة  تنظيم  اجللفة   بوالية 
العقيد  الراحل  تاريخية حول 
بن �رسيف«  »اأحمد  املجاهد 

من تن�سيط باحثني 
وح�سور  جامعيني  واأ�ساتذة 
بالفعل  للمهتمني  معترب 
املنطقة،  واأعالم  التاريخي 
الندوة  هذه  اأ�سغال  و�سمن 
مت  التي   -- التاريخية 
متحف  مبلحقة  تنظيمها 
الوالية  بعا�سمة  املجاهد 
»اجللفة  مركز  من   مببادرة 
البحوث  و  للدرا�سات  اإنفو« 
التدريب  و  اال�ست�سارات  و 

باجللفة --  اأ�سهب ليوح عبد 
احلميد من جامعة اجلزائر يف 
العقيد  املجاهد  م�سرية  ذكر 
اإىل  م�سريا  �رسيف  بن  اأحمد 
كانت  ال�سخ�سية   هذه  اأن   «
الثورة  يف  حمورية   ع�سكرية 
التي اأعطاها البعد الع�سكري 
بف�سل خربة كافية يف امليدان 
متكونا  الراحل  كون  احلربي 

ع�سكريا«.
اجلامعي-   ذات   - وا�ستدل 
امل�سرية  �رسد  يف   مداخلته 
العقيد  للمجاهد  البطولية 
بوثائق  �رسيف  بن  اأحمد 
عدة  من  حم�سة  تاريخية 

االأر�سيف  من  ر�سمية  م�سادر 
ال�سليب  هيئة  ومن  الفرن�سي 
تربز خطوات  الدويل  االأحمر 
ب�سمته يف  ترك  الذي  الرجل 

تاريخ الثورة التحريرية.
�سامل   جرد  عرج  جهته  ومن 
اأ�ستاذ  بق�سم التاريخ بجامعة 
» زيان عا�سور« باجللفة  على 
به  يتحلى  كان  التي  اخل�سال 
بن  اأحمد  العقيد  املجاهد 
�سفات   جانب  اإىل  �رسيف 
واجلود  الكرم  من  منطقته 
�سجاعا   « بح�سبه   كان  فهو 
دفعا  للثورة  اأعطى  مقداما 

قويا ».

حادثة الت�سمم بالبليدة

 غلق جميع احلنفيات غري التابعة مل�سالح اجلزائرية 

ورقلة 

ماء زمزم ي�سل قبل بداية احلج

اأقرت ال�سلطات الوالئية بالبليدة 
قرارا حتفظيا بعد حادثة ت�سمم 
بغلق  والقا�سي  �سخ�سا   448
التابعة  غري  احلنفيات  جميع 

مل�سالح 
اجلزائرية للمياه املتواجدة على 
م�ستوى عدد من اأحياء و �سوارع 

املتواجدة  تلك  وكذا  الوالية 
وهذا  امل�ساجد  م�ستوى  على 
اإىل غاية التاأكد من �سالمة هذه 
طريق  عن  متون  التي  املياه 
اليوم  عنه  ك�سف  ح�سبما  اآبار، 
للوالية  العام  االأمني  اخلمي�س 
اآيت  اأو�سح  و  ح�سن  اأيت   رابح 

لل�سحافة  ت�رسيح  يف  ح�سن 
من  لعدد  تفقده  هام�س  على 
اجلاري  التنموية  امل�ساريع 
من  كل  م�ستوى  على  جت�سيدها 
بوفاريك  و  العاليق  واد  دائرتي 
احلنفيات  جميع  غلق  قرار  اأن 
التابعة للخوا�س املوجهة لفائدة 

عابري ال�سبيل يرمي اإىل حماية 
اإىل  هذا  و  العمومية  ال�سحة 
على  �سالمتها  من  التاأكد  غاية 
اعتبار اأنها متون عن طريق اأبار 
تابعة مل�سالح اجلزائرية  لي�ست 
للمياه التي حتر�س على معاجلة 

مياه ال�رسب.

و�سلت �سحنة من ماء زمزم تتكون 
من 3.100 عبوة )�سعة 5 لرت( اإىل 
االأربعاء  اأم�سية  ورقلة  مطار 
احلجاج  اإىل  هدية  �ستقدم  والتي 
اجلنوب  مناطق  من  امليامني 
ال�رسقي للوطن لدى عودتهم من 
البقاع املقد�سة ، ح�سبما علم من 
الوطني  بالديوان  االإت�سال  خلية 

للحج والعمرة.
زمزم  ماء  �سحن  عملية  وت�سمن 
للجوية اجلزائرية  تابعة  طائرات 
اإىل  الرحمان  �سيوف  تنقل  التي 
مو�سم  �سمن  املقد�سة  البقاع 
امل�ستوى  على  احلايل  احلج 

الوطني ، حيث تكون لدى عودتها 
زمزم  ماء  من  بكميات  حمملة 
جمموعه  ما  ب�سحن  و�ستقوم   ،

 38.178
نحو   ، زمزم  ماء  من  عبوة 
بومدين  هواري  مطارات 
ووهران  العا�سمة(  )اجلزائر- 
وعنابة وق�سنطينة و ورقلة ، وفق 

ذات امل�سدر. 
للحجاج  العملية  هذه  و�ست�سمح 
ماء  حمل  عناء  بتجنب  امليامني 
عودتهم  لدى  اأمتعتهم  مع  زمزم 
كما   ، احلج  منا�سك  اأداء  بعد 

اأ�سري اإليه.
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بعد اأن و�سف مبادرتها باملووؤدة �سلفا، جالل مناد:

اأحزاب املعار�سة ال تثق يف حم�س
اأكد الكاتب الباحث يف العلوم ال�سيا�سية جالل مناد، باأن اأحزاب املعار�سة الن�سطة باجلزائرال تثق اإطالقا يف حركة جمتمع ال�سلم، بعد التجارب العديدة التي 
خا�ستها معها �سابقا، يف حني �سدد على اأن املبادرة التي ي�سوقها عبد الرزاق مقري مل  يطرح منها حلد ال�ساعة ورقة عمل وال اأر�سية مكتوبة، وبالتايل فهي ال 

ت�ستحق حتى و�سف املبادرة ال�سيا�سية.

علي عزازقة

خالل  امل�صدر  ذات  واأبرز 
ب�أن  »الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
اأحزاب مع�ر�صة ت�صعر ب�أن حركة 
جمتمع ال�صلم »تُخ�دعهم« لكونه� 
انخرطت معهم �ص�بًق� يف تن�صيقية 
احلري�ت واالنتق�ل الدميقراطي، 
مبب�درات  مرة  كل  تف�جئهم  ثم 
ال�صلطة  على  تعر�صه�  فردية 
املع�ر�صني  اإ�رصاك  وحت�ول 
حمدثن�  ي�صيف  لذلك  فيه�، 
على  يحوز  ال  حم�ص  فم�رصوع 
املع�ر�صة،  جهة  يف  م�صداقية 

رغم اأن احلركة حتت�ج فعاًل ل�صند 
تقنع  حتى  اأخرى  �صي��صية  قوى 
وال�صلطة  ب�أطروحته�،  ال�صلطة 
دامت  م�  حم�ص  مع  تن�ص�ق  لن 
منه�  واملطلوب  فردًي�  تتحرك 
حتى  املع�ر�صة  حت�صد  اأن  هو 
ت�صبح قوة اقرتاح لت�صتحق حينه� 
اأن يكون طرف� يتم التف�و�ص معه، 

هذا من حيث ال�صكل.
تطرق  ال�صي�ق  الذات  ذات   ويف 
م�صمون  اإىل  ال�صي��صي  الب�حث 
ب�أن  واأو�صح  حم�ص،  مب�درة 
حلد  تطرح  االأخرية  مل  هذه 
اأر�صية  وال  عمل  ورقة  ال�ص�عة 

مكتوبة، وب�لت�يل فهي ال ت�صتحق 
املب�درة  لكون  املب�درة،  و�صف 
مكتوبة  خطوط  بعر�ص  تكون 
اأو  جهة  مع  التف�و�ص  على 
فحزب  وعليه  م�صيف�:«  جه�ت، 
يح�ول  مقري  الرزاق  عبد 
احلزب  مبظهر  الظهور  ح�لًيّ� 
حني  يظهر  الذي  الدين�ميكي 
تغيب االأحزاب االأخرى، والغر�ص 
منه� هو فرقعة اإعالمية ال غري، 
اإع�دة  بعد  ت�أتي  اأنه�  خ�صو�ص� 

انتخ�ب مقري رئي�ًص� حلم�ص«.
ذلك  من  اأكرث  اإىل  من�د   وراح 
ال�صلم  جمتمع  حركة  و�صف  مل� 

التوجه  يف  املتن�ق�ص  ب�حلزب 
الأنه  ين�دي  وهذا  والتفكري، 
معرتك  دخول  من  اجلي�ص  مبنع 
و�صوري�،  م�رص  يف  ال�صي��صة 
االإخوان  تنظيم  متوقع  حل�ص�ب 
حم�ص،  مرجعية  وهم  امل�صلمني 
ولكنه ال يتحرج من ا�صتدع�ء دور 
�صي��صي  م�صعى  اأي  يف  للجي�ص 
ي�رصب  اأي�ص�  وهذا  ب�جلزائر، 
االإ�صالمي  احلزب  م�صداقية 
و�صع�  فرتة  منذ  يعي�ص  الذي 
حمدثن�،  اأكده  م�  ح�صب  �صب�بي� 
املب�در  هذه  ت�أثري  ب�ص�أن  م�صيف� 
فهي   »: ال�صي��صية  ال�ص�ح  على 

تطيل من عمر االن�صداد ال�صي��صي 
واملواالة،  املع�ر�صة  بني  الق�ئم 
بوجود  القبول  طبًع�  لن�  ج�ز  اإذا 

وموالية  مع�ر�صة  �صي��صية  قوى 
ال�صي��صية  العلوم  دار�صي  مبفهوم 

واالأنظمة املق�رنة«.

فيما اأكد باأن جل االأحزاب رحبت باملبادرة، مقري:

 »التعريف بالتوافق م�ستمر
 اإىل غاية نهاية اخلريف«

ب�سبب �سوء الت�سيري

اإقالة ثالثة م�سوؤولني يف �سوناطراك

اأف�صح رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم 
عبد الرزاق مقري عن اأن اأن نه�ية 
اخلريف �صيكون موعد االنته�ء من 
الوطني  التوافق  مبب�درة  التعريف 
التي يقوده� احلزب، يف حني اأكد 
ب�أن املب�درة  �صهدت ترحيب� كبريا 
ال�صي��صية �صواء  من قبل االأحزاب 

ك�نت من املع�ر�صة اأو املواالة.
خالل  امل�صدر  ذات   واأو�صح 
من�صور له عرب ال�صفحته الر�صمية 
على الف�ي�صبوك ب�أن املب�درة التي 
�صتبقى  مدة  منذ  حم�ص  طرحته� 
اخلريف،  ف�صل  غ�ية  اإىل  �ص�رية 
مبب�درة  ينوه  امل�صدر  ذات  وراح 
ب�أنه� �صنعت احلدث  حزبه ويوؤكد 
يف ال�ص�حة ال�صي��صية بعد اأن تف�عل 
ال�صي��صية  االأطي�ف  جميع  معه� 
اجلزائري،  للنظ�م  امل�صكل 
تزال مب�درتن� ت�صنع  » ال  م�صيف�: 
اجلميع،  معه�  ويتف�عل  احلدث 
من  وبني  ومب�رك،  مع�ر�ص  بني 
اأن  يريد  ومن  االأمل  فيه�  يرى 
كل هذا  من  ن�صتفيد  فورا،  يقتله� 
هو  النق��ص  هذا  وكل  النق��ص، 

ل�ص�لح املب�درة«.
ب�لقول:  املتحدث،  ذات  واأ�ص�ف 
على  مطروحة  املب�درة  »�صتبقى 
اخلريف،  نه�ية  غ�ية  اإىل  الط�ولة 
ال�صنوات  يف  م�ص�ره�  �صيحدد  ثم 

اأن  مربزا  املقبلة”،  القليلة 
الع�جل  يف  موؤكد  للبلد  “خريه� 
يف  للحركة  وخريه�  االآجل،  اأو 
الع�جل واالآجل بكل ت�أكيد، وللعمل 
ال�صي��صي عموم� من وجهة نظرن�«، 
ال�صي�ق  �صكر مقري كل  ويف ذات 
املتف�علني مع املب�درة املوافقني 
اأن  اإىل  منهم واملع�ر�صني، م�صريا 
�صيكون  للمب�درة  االأويل  التقييم 

نه�ية ال�صهر اجل�ري.
العديد  رف�صت  فقد   للتذكري 
املوالية  ال�صي��صية  االأحزاب  من 
الذي  ال�صي��صي  ال�صق  لبوتفليقة 
وهذا  مقري،  الرزاق  عبد  قدمه 
و«االأرندي«،  »ت�ج«،  �صدد  اأن  بعد 
مبعية  اجلمهوري«  و«التح�لف 
مر�صحهم  اأن  على  »االأفالن« 
للرئ��صي�ت املقبلة �صيكون الرئي�ص 
مو�صحني  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
ال  ال�صي��صي  املب�درة  �صق  ب�أن 
اأحزاب  اأم�  معه،  التوافق  ميمكن 
بغي�ب  بع�صه�  فتحجج  املع�ر�صة 
ال�صف�فية عن االنتخ�ب�ت ب�جلزائر 
ال�صري  من  مينعه�  الذي  وهذا 
اأم�  امل�رصوع،  هذا  يف  حم�ص  مع 
مب�درته  اأن  فراأى  االأخر  البع�ص 
غريه�  من  االأحق  هي  ال�صي��صية 

مثلم� غرد االأف�ف��ص.
 علي عزازقة

الع�م  املدير  الرئي�ص  اأعلن 
عبد  �صون�طراك،  ملجمع 
اأنه  قدور،  ولد  املومن 
يف  جهويني  مدراء   3 اأق�ل 
طرفّي�ت  “ت�صيري  �رصكة 
 ”STH-البرتولّية املوانئ 
الت�بعة ل�صون�طراك، ب�صبب 
وح�صب  الت�صيري،  �صوء 
به�  اأدىل  التي  الت�رصيح�ت 
يتعلق  االأمر  ف�إن  بببج�ية، 

يف  ال�رصكة  فروع  مبدراء 
بج�ية  �صكيكدة،  من:  كل 
نقله  م�  واأرزيوح�صب 
،ويف  برا�ص  �صبق  موقع 
املتحدث  نفى  ال�صي�ق، 
حلل  نية  هن�لك  تكون  اأن 
�رصكة  اأو   ”STH“ �رصكة 
النه�ئي�ت  وا�صتغالل  ت�صيري 
على  للمحروق�ت  البحرية 
خلفية �صوء ت�صيري فروعه�.

 بعني الدفلى و املدية

ك�سف و تدمري خمباأين للجماعات االإرهابية 

بعدلقاءات مع اأحزاب اأخرى

حركة البناء الوطني ت�ستعر�س مبادرتها اأمام بن فلي�س

و�سط ارتفاع طفيف لالأ�سعار

اجلزائر ترتقب تطورات االأزمة االإيرانية االأمريكية

ق�مت مف�رز للجي�ص الوطني 
اخلمي�ص  اأم�ص  اأول  ال�صعبي 
خمب�أين  تدمري  و  بك�صف 
بعني  االإره�بية  للجم�ع�ت 
ح�صب   ، املدية  و  الدفلى 
الدف�ع  وزارة  به  اأف�دت  م� 

الوطني يف بي�ن له�.
و ج�ء يف البي�ن اأنه و »يف اإط�ر 
و  ك�صفت  االإره�ب،  مك�فحة 

دمرت مف�رز للجي�ص الوطني 
 ،2018 اأوت   08 يوم  ال�صعبي 
بكل من عني الدفلى و املدية 
االأوىل،  الع�صكرية  ب�لن�حية 
للجم�ع�ت  اثنني  خمب�أين 
االإره�بية«و على �صعيد اآخر، 
و »يف اإط�ر حم�ية احلدود و 
املنظمة،  اجلرمية  حم�ربة 
اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني 

ب�لن�حية  ب�لوادي  ال�صعبي 
و  مهرب�  الرابعة،  الع�صكرية 
حجزت �ص�حنة حمملة بـ)01( 
طن و 6 قن�طري من التبغ، يف 
حني مت توقيف ت�جري )02( 
خمدرات و حجز 540 قر�ص 
ب�لن�حية  بق�صنطينة  مهلو�ص 
اخل�م�صة«،  الع�صكرية 
من  ،و  ذاته  امل�صدر  ي�صيف 

عن��رص  »حجز  اأخرى،  جهة 
ب�لط�رف  الوطني  الدرك 
ب�لن�حية الع�صكرية اخل�م�صة، 
املرج�ن،  من  غرام   571
احلدود  حرا�ص  اأوقف  فيم� 
الوطني  الدرك  عن��رص  و 
مه�جرا   18 بتلم�ص�ن، 
جن�صي�ت  من  �رصعي�  غري 

خمتلفة«.

البن�ء  رئي�ص حزب حركة  التقى 
قرينة،  بن  الق�در  عبد  الوطني، 
رئي�ص  مع  اخلمي�ص  اأم�ص  اأول 
حزب طالئع احلري�ت، علي بن 
فلي�ص، الذي عر�ص عليه مب�درة 
بعنوان  ال�صي��صية  ت�صكيلته 
تدعو  التي  للجميع«  »اجلزائر 
الداخلية  اجلبهة  »حم�ية  اإىل 
عن  والبحث  احلوار  وتعميق 
اآلي�ت �صي��صية الإجن�حه«واأو�صح 
بي�ن للحركة اأن م�صوؤوال احلزبني 

بخط�ب  »التميز  على  اتفق�  قد 
راف�ص  وجممع  للجميع  ق�بل 
الوقت  وان  وال�صت�ئم  لل�صب�ب 
من  العمل  اجلميع  على  يفر�ص 
من  ب�أن  م�صريا  اجلزائر«،  اأجل 
للمب�درة  االأخرى  االأهداف  بني 
التي اأطلقت يف م�ي الف�رط هي  
ودعم  الداخلية  اجلبهة  »حم�ية 
وتنظيم  الدميقراطي  املك�صب 
جهته،  احلزبية«ومن  احلي�ة 
الطالئع  حزب  رئي�ص  جدد 

ترتكز  والتي  مب�درته  طرح 
نزيهة  انتخ�ب�ت  »تنظيم  على 
م�صتقلة  جلنة  وتنظيم  ب�إ�رصاف 
�صبق  قد  نق�طه�  من  وغريه� 
الع�م  الراأي  على  عر�صت  وان 
امل�صدر  ذات  ي�صيف  الوطني«، 
الطرف�ن  عرب  املن��صبة،  وبهذه 
والتوجه  »تثمني املب�درات  على 
احللول   وتقدمي  لالقرتاح  
اجلزائر  واأزم�ت  مل�ص�كل 

واجلزائريني« 

قرينة  بن  اأعلن  فقد  للتذكري 
لن  حزبه  ب�أن  االأربع�ء  اأم�ص 
املقبلة،  الرئ��صي�ت  يق�طع 
طريق  عن  اإم�  ح��رص  و�صيكون 
مر�صحه اأو عن طريق حت�لف مع 
مر�صح اآخر �صمن �رصوط ي�صعه� 
�صيعقد  الذي  ال�صورى  جمل�ص 
دورته الع�دية يف اخلريف الق�دم 
هذه  يف  نه�ئية  ب�صفة   للح�صم 

امل�ص�ألة. 
م.�س

اأول  النفط،  اأ�صع�ر  ارتفعت 
خم�وف  و�صط  اخلمي�ص،  اأم�ص 
اخل�م  اإمدادات  بخ�صو�ص 
الوالي�ت  فر�ص  مع  االإيرانية 
على  جديدة  عقوب�ت  املتحدة 
اخل�ص�ئر  اأوقف  مم�  طهران، 
يف  االأ�صع�ر  �صجلته�  التي 
مواجهة ت�ص�عد النزاع التج�ري 
وال�صني  املتحدة  الوالي�ت  بني 
وخم�وف ب�ص�أن الطلب ال�صيني.

خل�م  االآجلة  العقود  وارتفعت 
القي��ص الع�ملي مزيج برنت 20 
ب�مل�ئة   0.3 يع�دل  م�  اأو  �صنت� 

بعد  للربميل،  دوالر   72.48 اإىل 
ثالثة  عن  يزيد  م�  انخف��صه� 

ب�مل�ئة، يوم االأربع�ء املن�رصم 
وربحت العقود االآجلة خل�م غرب 
االأمريكي  الو�صيط  تك�ص��ص 
اأو م� يع�دل 0.2  ع�رصة �صنت�ت 
اإىل 67.04 دوالر  لت�صل  ب�مل�ئة 
للربميل، بعدم� انخف�صت 3.22 
ال�ص�بقة  اجلل�صة  يف  ب�مل�ئة 
املتحدة،  الوالي�ت  واأع�دت 
بع�ص  على  عقوب�ت  فر�ص   ،
ث�لث  اإيران،  يف  القط�ع�ت 
البلدان  منظمة  يف  منتج  اأكرب 

ولن  )اأوبك(  للبرتول  امل�صدرة 
اجلديدة  العقوب�ت  ت�صتهدف 
النفط االإيراين على نحو مب��رص 
حتى نوفمرب، على الرغم من اأن 
الرئي�ص االأمريكي دون�لد ترامب 
عدد  اأكرب  توقف  يريد  اإنه  ق�ل 
ا�صترياد  عن  الدول  من  ممكن 
ال�صني  وفر�صت  االإيراين  النفط 
 25 بن�صبة  جمركية  ر�صوم� 
ب�ملئة على واردات اأخرى بقيمة 
الوالي�ت  من  دوالر  ملي�ر   16
ال�رصر  يلحق  مم�  املتحدة، 
الوقود  ت�صمل  �صلع  بتج�رة 

وال�صي�رات  ال�صلب  ومنتج�ت 
وت�صببت  الطبية  واملعدات 
يف  الدائرة  التج�رية  احلرب 
الع�ملية  االأ�صواق  ا�صطراب 
يوؤدي  اأن  امل�صتثمرون  ويخ�صى 
اأي تب�طوؤ يف اأكرب اقت�ص�دين يف 
على  الطلب  تقل�ص  اإىل  الع�مل 
اآخر  موؤ�رص  ويف  االأولية  ال�صلع 
رمب�  االأ�صع�ر  مك��صب  اأن  على 
العراق  خف�ص  حمدودة،  تكون 
�صعر البيع الر�صمي ل�صحن�ت خ�م 
�صبتمرب  ل�صهر  اخلفيف  الب�رصة 

اأيلول لعمالئه االآ�صيويني.



الذي  البيان  يف  جاء  ما   وح�سب 
منه،  ن�سخة  على  »الو�سط«  حتوز 
اأ�سف  بكل  �سجل  االحتاد  فاإن 
التعليم  لوزير  �سادمة  ت�رصيحات 
قللت من  العلمي  والبحث  العايل 
الطلبة  وكذا  الباحثني  �ساأن 
الدول  تعمل  فبينما   ، املتفوقني 
التي تقدر الكفاءات على تخ�سي�ص 
ال�ستقطابهم  �سخمة  ميزانيات 
وجت�سيد  طموحاتهم  وحتقيق 
املليون  بلد  يف  اأفكارهم، يقابلها 
ت�رصيحات  �سهيد  مليون  ون�سف 
االأول  الرجل  و  القطاع  ابن  من 
فيه خمرجاتها تثبيط للعزائم ،واإذ 
اإ�ستدراك  اإىل  االحتاد  يدعو 
النقائ�ص التي يتخبط فيها تطبيق 
باأنه  �سوق  نظام  LMD الذي 
جديد  عهد  يف  اجلزائر  �سيدخل 
من االإزدهار والتطور، لكونه يربط 
االإقت�سادي  باملحيط  اجلامعة 
ظل  يف  تبخرت  قد  واالإجتماعي 
البطالة  ن�سب  اإرتفاع  اإ�ستمرار 
اإذن  الفائدة  وما  اجلامعيني،  لدى 
من ماليني ال�سهادات التي متنحها 
باجلانب  االإهتمام  دون  اجلامعة؟ 
للطالب  واملرافقة  البيداغوجي 
بربطه ب�سوق العمل ، فغياب تقييم 
يتما�سى  مبا  النظام  لهذا  حقيقي 
الكم  البلد جعل من  وخ�سو�سيات 
تكوين  عن  بعيدا  الوحيد  الهم 
»موارد ب�رصية » اأو«نخب » يف ظل 
تراجع امل�ستوى العام وباإقرار من 

الوزارة نف�سها، فال�سنوات االأخرية 
ك�سفت عن اأخطاء كثرية من خالل 
فتح ع�رصات امل�سارات يف التكوين 
العايل-  قد مت الرتاجع عن بع�سها 
ب�سهادات متنح ملاليني  -  اإنتهت 
لهم للوظيفة يف  الطلبة دون اأن توؤِهّ
ظل عدم تطابق بع�ص التخ�س�سات 
ذلك  اإىل  �سف   ، ال�سغل  �سوق  مع 
خا�سة  العالمات  مهازل ت�سخيم 
يف طوري »اللي�سان�ص« و »املا�سرت« 
واأ�سبحت عالمات 18 و19 ل�سيقة 
يف  م�ستن�سخة  �سكلية  ببحوث 
مراجعة  ي�ستدعي  ما  الغالب 

�ساملة ملا يعترب هرم التعليم .
ذات  ا�ستنكر  اأخرى  جهة  ومن 
االإقامات  بع�ص  و�سعية  امل�سدر 
اجلامعية التي �سارت غري موؤهلة 
التهيئة  )اإنعدام  الطلبة  الإ�ستقبال 
املياه  ت�رصب  النظافة،  غياب   ،
واأفر�سة رثة...( واإذ نعترب اأن عدم 
للطالب  املريحة  الظروف  تهيئة 

حت�سيله  على  �سلبا  تنعك�ص 
العلمي و جتعله يغرق يف »م�ستنقع 
لذلك  املهرتئة«،  االإقامات 
الطالبي  االإحتاد  العام  يدعو 
الوفاء  اإىل  الو�سية  الوزارة  احلر 
اإىل  االإجتاه  باإلتزاماتها من خالل 
اإ�سالح عميق للخدمات اجلامعية 
املبا�رص  الدعم  اإىل  التوجه  و 
لدرا�سة  ور�سات  بفتح  للطالب 
واالإبتعاد  الدعم  واآليات  البدائل 
يف  ال�سخمة  االأموال  اإهدار  عن 
ال  االإقامات  لتموين  �سفقات 
يف  لتدخل  الطالب  منها  ي�ستفيد 
�سوء  جراء  املايل  الف�ساد  خانة 
ذلك  على  دليل  وخري  ت�سيري؛ 
الف�سائح املتكررة بالقطاع وعدد 
املتابعني  وامل�سوؤولني  املدراء 

ق�سائيا .
 

حج�ر: ت�شريحي ب�ش�أن 
نوبل �أخرج عن �شي�قه

الرجل  خرج  اأخرى  جهة   ومن 
العايل  التعليم  قطاع  يف  االأول 
عن �سمته واأو�سح باأن ت�رصيحه 
ب�ساأن جائزة نوبل مت حتريفه ومل 
قاله،  ما  على غري  وفهم  يُفهم، 
موؤكدا باأن اجلهات التي روجت 
من  ينتق�ص  الوزير  اأن  لفكرة 
قيمة »جائزة نوبل«،  عمدت اإىل 
اإقتطاع جزء من الت�رصيح الذي 
يخدم توجهها، واأكد حجار، باأن 
على  ردا  جاء  الذي  ت�رصيحه 
�سوؤال �سحفي بخ�سو�ص ترتيب 
اجلامعات اجلزائرية يف العامل، 
قال فيه باحلرف الواحد: »ماذا 
تفيدين جائزة نوبل ح�سل عليها 
فرن�سي  وباحث  فرن�سي  اأ�ستاذ 
يف جامعة اجلزائر �سنة 1918«.

جائزة  باأهمية  حجار   ونّوه 
يف  جامعة  الأي  بالن�سبة  نوبل 
ت�سيف  واأنها  خا�سة  العامل، 
ترتيبها  يف  عديدة  نقاط 
من  اأنه  اإىل  م�سريا  العاملي، 
عن  يعرب  اأن  املعقول  غري 
من  باحث  فوز  حال  يف  رف�سه 
باجلائزة،  اجلزائرية  اجلامعة 
ترتيب اجلامعات،  اإىل  وبالعودة 
على  القائمني  اأن  حجار  اأكد 
معايري  يعتمدون  الرتتيب  هذا 
خا�سة، ومل ي�سبق لهم اأن زاروا 
حيث  اجلزائر،  يف  جامعة  اأي 
ما  فقط  االعتبار  بعني  تاأخذ 
اجلامعات،  مواقع  عرب  ين�رص 
معرتفا بوجود نق�ص يف الرتويج 
عرب  جامعاتنا  لنا�ساطات 

املواقع االإلكرتونية.

 تويف فجر اأم�ص اجلمعة املجاهد 
يحياوي  ال�سالح  حممد  العقيد 
بعني  الع�سكري  بامل�ست�سفى 
بعد  العا�سمة(  )اجلزائر  النعجة 
�سنوات  ملدة  كابده  ع�سال  مر�ص 
الرثى  املرحوم  ووري   قد  و   ،
�سيدي  مبقربة  اجلمعة  �سالة  بعد 
يحيى )حيدرة( باجلزائر العا�سمة، 
املرحوم  وكان  عائلته.  من  بطلب 
وافته  الذي  يحياوي  املجاهد 
�سنة من  ناهز 81  املنية عن عمر 
جي�ص  ملجاهدين  االأول  الرعيل 
التحق  حيث   ، الوطني  التحرير 
ع�سوا  كان  و   1956 �سنة  بالثورة 
الرئي�ص  من  مقربا  و  قيادتها  يف 

اال�سبق العقيد هواري بومدين . 
تقلد املرحوم عدة منا�سب عليا يف 
كان  بحيث  اال�ستقالل  بعد  احلكم 
ع�سوا مبجل�ص الثورة من 1965 اىل 
غاية 1977 ، و يف هذه الفرتة عني 
الع�سكرية  باالأكادميية  راأ�ص  على 
التي  ب�رص�سال  االأ�سلحة  املتعددة 
اأدارها من 1968 اإىل غاية 1977 و 
هي ال�سنة التي عينه  فيها الرئي�ص 
الراحل هواري بومدين على راأ�ص 
حزب جبهة التحرير الوطني كاأمني 

عام له.
الذين  املنا�سلني  بع�ص  ح�سب  و 
ال�سالح  حممد  املرحوم  �سايروا 

عاما  اأمينا  كان  عندما  يحياوي 
الوطني فان  التحرير  حلزب جبهة 
يف  الكبرية  بحنكته  عرف  الفقيد 
ال�سيا�سة  املواقف  واإدارة  الت�سيري 
على ال�سواء و بتوا�سعه بني اأو�ساط 

املنا�سلني وكان خطيبا مفوها. 
يحياوي  ال�سالح  الفقيد  كان  و 
الع�سكري  بامل�ست�سفى  تويف   قد 
العا�سمة(  )اجلزائر  النعجة  بعني 
ملدة  كابده  ع�سال  مر�ص  بعد 
، ح�سب ما علم من وزارة  �سنوات 

املجاهدين.
يحياوي  املجاهد  املرحوم  وكان 
عمر  عن  املنية  وافته  الذي 
االأول  الرعيل  من  �سنة   81 ناهز 
ملجاهدين جي�ص التحرير الوطني 
 1956 �سنة  بالثورة  التحق  حيث   ،
مقربا  و  قيادتها  يف  ع�سوا  كان  و 
العقيد  اال�سبق  الرئي�ص  من 
املرحوم  تقلد  بومدين  هواري 
بعد  احلكم  يف  عليا  منا�سب  عدة 
ع�سوا  كان  بحيث  اال�ستقالل 
مبجل�ص الثورة من 1965 اىل غاية 
1977 ، و يف هذه الفرتة عني على 

راأ�ص باالأكادميية 
االأ�سلحة  املتعددة  الع�سكرية 
 1968 من  اأدارها  التي  ب�رص�سال 
التي  ال�سنة  هي  و   1977 غاية  اىل 
عينه  فيها الرئي�ص الراحل هواري 

جبهة  حزب  راأ�ص  على  بومدين 
له  عام  كاأمني  الوطني  التحرير 
الذين  املنا�سلني  بع�ص  ح�سب  و 
ال�سالح  حممد  املرحوم  �سايروا 
عاما  امينا  كان  عندما  يحياوي 
الوطني فان  التحرير  حلزب جبهة 
يف  الكبرية  بحنكته  عرف  الفقيد 
ال�سيا�سة  املواقف  وادارة  الت�سيري 
على ال�سواء و بتوا�سعه بني او�ساط 

املنا�سلني وكان خطيبا مفوها. 

�لرئي�س بوتفليقة 
يعزي �أ�شرة �ملج�هد 

حممد �ل�ش�لح يحي�وي 

عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  بعث 
اإىل  تعزية  برقية  بوتفليقة  العزيز 
اأ�رصة املجاهد حممد  اأفراد  كافة 
ال�سالح يحياوي، الذي وفته املنية 
اأم�ص و مما جاء فيها »ال تطاوعني 
الكلمات وال اأحتمل وقع الزرء على 
النف�ص واأنا اأعزي يف اأخ عزيز، رفيق 
يف  �سلب  ومنا�سل  �سجاع،  �سالح 
دفاعه عن املبادئ ال�سامية واملثل 
واملنا�سل  املجاهد  اإنه  العليا، 
الودود  واخلل  احلميم،  وال�سديق 
الذي  يحياوي  ال�سالح  حممد 
األفته ميادين النزال، ومتاهت معه 

الذين  اأولئك  مع  الوغى  �ساحات 
الكربى  املعارك  �سني  ا�ستب�سلوا 
ويف  و�سفوحها  اجلبال  قمم  على 
كل واد ومنحنى، ما النوا يوما وال 
بدلوا تبديال، عا�سوا على الكفاف 
طبيعة  لديهم  االإيثار  غدا  حتى 
والت�سحية منهجا وال�سهادة مطلبا. 
العلماء  جمعية  مدر�سة  ابن  اإن 
ال�سل�سبيل  نهل يف  الذي  امل�سلمني 
ال�سايف لذلك النبع املتدفق رحمة 
وا�ستقامة وعزة وحبا للوطن، هذا 
يوم  يتخلف  الثورة مل  �سبل  ال�سبل، 
ح�سح�ص احلق وهب ن�ساء ورجال 
تتقاع�ص  ثقيل  عبء  حمل  اإىل 
االأبطال،  وتتهيبه  الفحول  عنه 
األقى  حمتل  جحافل  ومنازلة 
عزيز  وطن  على  الكثيفة  �سدوله 
ظن  ونيف،  قرن  مدة  اأبي  و�سعب 
احلرية  جذوة  اأن  املحتل  بعدها 
وا�ستكان  النفو�ص،  يف  خمدت  قد 
والقهر  البط�ص  �سلطة  اإىل  ال�سعب 
التحرير،  ثورة  انفجرت  اأن  اإىل 
ح�سونه  يدقون  املجاهدون  وهب 
املتهاوية وعرو�سه اخلاوية، ورغم 
قوة  بني  القدرة  التوازن يف  انعدام 
املخل�سني  فان  وقوة اخلري،  ال�رص 
احلق  كفة  باإميانهم  رجحوا 
من  وباأزر  اهلل  من  بعون  لي�سّتاأثروا 

�سعبهم.

�الحت�د �لطالبي �حلر ينتقد وزير �لتعليم �لع�يل ويوؤكد:

ووري �أم�س �لرثى مبقربة �شيدي يحي ب�لع��شمة

.       ك�ن �ملرحوم رفيق� مقرب� للرئي�س �لر�حل هو�ري بومدين

 علي عز�زقة

ت�ضريحات حجار مناق�ضة لتوجيهات الرئي�س

ابن جمعية العلماء العقيد  ال�ضالح يحياوي يف ذمة اهلل
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حت�شب� ملو�شم �خلريف يف بلعب��س

الوايل يعلن الطوارئ 
ب�ضبب خطر الفي�ضانات 

.       �أو�مر ملت�بعة �لن�شر�ت �جلوية

مديرية �لرتبية بوالية تب�شة

اإحالة 11 موظفا بلجنة اخلدمات 
االجتماعية اأمام اجلهات الق�ضائية

ج�معة �لدكتور موالي �لط�هر ب�شعيدة

الفروع النقابية توا�ضل احتجاجها 

بلعبا�ص  �سيدي  والية  وايل  وّجه 
الدوائر  روؤ�ساء  لكافة  تعليمة 
وثماين  البلدية  ال�سعبية  واملجال 
مديريات من اأجل التح�سري ملو�سم 
في�سانات  فيه  تكرث  الذي  اخلريف 
االأودية واجنراف الرتبة مما ي�سكل 
خطرا على املواطنني واملمتلكات 
حركة  وعرقلة  الطرقات  �سد  وكذا 
العام  االأمني  �سدد  ،حيث  املرور 
للوالية يف تعليمة حت�سلت » الو�سط 
بالتح�سري  منها  ن�سخة  على   «
ملو�سم اخلريف للحد من املخاطر 
كل  اإح�ساء  خالل  من  املذكورة 
بت�سويتها  والتكفل  ال�سوداء  النقاط 
الرئي�سية  باالأعمال  القيام  مع 
االأتربة  من  البالوعات  كتنظيف 
فتحات  وتنظيف  ،وتنقية  واالأوحال 
االأتربة  من  املياه  �رصف  قنوات 
تنقية  اإىل  ،اإ�سافة  املياه  وخمتلف 
الفي�سانات  من  احلماية  قنوات 
واالأع�ساب وكل ما يعيق ت�رصب املياه 
،زيادة على ت�رصيح قنوات ال�رصف 
وتت�سبب  �سوداء  نقاطا  ت�سكل  التي 

و�سط  خا�سة  الطرقات  غلق  يف 
حمالت  تنظيم  جانب  اإىل  املدن 
وادي  خا�سة  االأودية  كل  تنظيف 
على حواف  االأع�ساب  ونزرع  مكرة 
الطرق ،هذا كما حثت التعليمة على 
�رصورة اإلزام املواطنني باإزالة مواد 
مو�سوعة  وركام  حطام  من  البناء 
ب�سورة فو�سوية على حواف الطرق 
املجاري  من  بالقرب  اأو  العمومية 
و�سع  عدم  جانب  ،اإىل  املائية 
اأمام  وح�سى  رمال  من  البناء  مواد 
تكون عامال  البناء حتى ال  ور�سات 
اإ�سافة على  الن�سداد مياه االأمطار 
حثهم على رمي خملفات البناء على 
املخ�س�سة  الردم  مراكز  م�ستوى 
املنتظم  ،والرفع  الغر�ص  لهذا 
واليومي للقمامات املنزلية ،ناهيك 
للن�رصة  امل�ستمرة  املتابعة  عن 
ملعرفة  اجلوية  باالأحوال  اخلا�سة 
االأخطار املحتملة وموافاة م�سالح 
الوالية باالأ�سغال املنجزة نهاية كل 

اأ�سبوع 
�س.�شهيب

مت اإحالة 11 موظفا يعملون باللجنة 
االجتماعية  للخدمات  الوالئية 
لوالية  الرتبية  ملديرية  التابعة 
تب�سة اأمام اجلهات الق�سائية بتهمة 
»تبديد املال العام وخمالفة قانون 
العمومية«،  واملحا�سبة  املالية 
ح�سب ما علم لدى م�سالح االأمن 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوالئي 
واملالية  االقت�سادية  الفرقة  اأن 
التابعة للم�سلحة الوالئية لل�رصطة 
با�رصت  قد  كانت  الق�سائية 
ذات  م�ستوى  على  معمقا  حتقيقا 
املديرية ب�سبب  ت�سجيل جتاوزات 
اخلدمات  جلنة  قبل  من  مقرتفة 
املال  بتبديد  تتعلق  االجتماعية 
من  الثاين  ال�سدا�سي  خالل  العام 
�سنة 2016، م�سريا اإىل اأن التحقيق 
ترتاوح  �سخ�سا   11 تورط  اأثبت 

اأعمارهم بني 40 و 53 �سنة.

باأن  االأمنية  اجلهة  ذات  واأفادت 
قانون  مبخالفة  قاموا  املتورطني 
خالل  من  العمومية  ال�سفقات 
اإبرام اتفاقيات مع وكاالت �سياحية 
اخل�سوع  دون  م�سبوهة  بطريقة 
لكل املراحل القانونية التي ين�ص 
عليها القانون، اإ�سافة اإىل التعامل 
باالأموال دون االعتماد على وثائق 
حما�سبية الأجل �رصف االأموال من 

اخلزينة العمومية.
-ي�سيف  التحقيقات  اأ�سفرت  كما 
ت�سجيل  عن  االأمني-  امل�سدر 
املال  تبديد  بخ�سو�ص  خمالفات 
اللجنة  تكفل  خالل  من  العام 
ال�سيفي  املخيم  مب�ساريف 
جلميع  تاما  تكفال  والرحالت 
ما  الت�سيري  وهيكل  اللجنة  اأع�ساء 
مت  اأمواال  العمومية  اخلزينة  كلف 

�رصفها بطريقة غري قانونية.

لعمال  النقابية  الفروع  هددت 
واأ�ساتذة جامعة د.موالي الطاهر 
لواء  حتت  املن�سوية  و  ب�سعيدة 
اجلزائريني  للعمال  العام  االإحتاد 
اإىل  باللجوء  اجلامعة  مدير 
الو�سائل  و  االأ�ساليب  خمتلف 
و  القانونية  مطالبهم  لتحقيق 
العادلة حيث ا�ستنكرت يف بيان لها 
منه  ن�سخة  على  الو�سط  حت�سلت 
االنتقامية  و  التع�سفية  االإجراءات 
للمدير الذي رف�ص احلوار معها و 
انتقامية  اإجراءات  اإتخاذ  اإىل  جلاأ 
الرتب  اأ�سحاب  العمال  كاإحالة 
الوقفة  يف  �ساركوا  الذي  املتدنية 
حفل  �سادفت  التي  االحتجاجية 

على  الدرا�سي  املو�سم  انتهاء 
املجال�ص التاأديبية و ا�ستعمال لغة 
هي  و  �سدهم  الوعيد  و  التهديد 
التكتل  رف�سها  التي  االإجراءات 
منافية  هي  و  تف�سيال  و  جملة 
للقوانني املنظمة ملمار�سة العمل 
على  تن�ص  التي  خا�سة  و  النقابي 
لواءها   حتت  املنخرطني  حماية 
تغليب  اإىل  املدير  دعت  حيث 
االإ�ستماع  و  اجلامعة  م�سلحة 
اإىل  اللجوء  اأو  العمال  الإن�سغاالت 
الدخول  ل�سل  قادمة  مواعيد 
اأبواب  بقيت  اإذا  املقبل  اجلامعي 

احلوار مو�سدة بني الطرفني.
خلدون.ع

وجه �الإحت�د �لع�م �لطالبي �حلر �شه�م �نتق�د�ته �إىل  ت�شريح�ت وزير �لتعليم �لع�يل و �لبحث �لعلمي 
�لط�هر حج�ر �لتي �أطلقه� موؤخر�، م�شري� ب�أنه� �ش�دمة للب�حثني و�لطلبة �ملتفوقني وتثبط �لعز�ئم، كم� 

�أنه� تن�ق�س توجه�ت رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة.
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العا�سمة

افتتاح 105 نقطة 
للبيع املبا�سر للكبا�ش 

مت  بداية من اأول ام�س اخلمي�س افتتاح نحو 
املبا�رش  للبيع  نقطة معتمدة خم�ص�صة   105
للكبا�س و ذلك عرب خمتلف املناطق باجلزائر 
العا�صمة, حت�صبا لعيد اال�صحى, ح�صبما اأفاد 
به اليوم رئي�س الغرفة الوطنية للفالحة, دوبي 

بونوة لعجال.
ن�صطه  لقاء  اأعقاب  يف  بونوة  دوبي  اأو�صح  و 
للمربني  الوطنية  الفيدرالية  رئي�س  مبعية 
جياليل عزاوي مبقر الغرفة الوطنية للفالحة 
بالعا�صمة و ح�رشه  مربني قدموا من خمتلف 
لبيع  املهياأة  امل�صاحات   « اأن  الوطن,  واليات 
االأ�صاحي على م�صتوى والية اجلزائر �صتوفر 
ف�صاء  �صتكون  حيث  الت�صويق  �رشوط  اف�صل 
و  املربني  بني  مبا�رشة  جتارية  ملعامالت 

امل�صتهلكني«.
و اأ�صاف ذات امل�صوؤول اأن م�صاحات البيع مت 
تخ�صي�صها ب�صكل اأولوي للمربني الذين يحوزون 
اىل  ا�صافة  للحرفة  املهنية  البطاقة  على 
�صهادة تلقيح لقطعانهم  فح�صب رئي�س الغرفة 
الوطنية للفالحة, تعترب هذه ال�رشوط اإجبارية 
املوا�صي  �صالمة  من  التاأكد  و  �صمان  بهدف 
املواطن  حماية   بالتايل  و  للبيع   املوجهة 
اآخر   جانب  امل�صابةمن  املا�صية  اقتناء  من 
اأو�صح دوبي بونوة اأن من بني 105 نقطة للبيع 
املبا�رش للكبا�س املهياأة هذا العام بالعا�صمة 
الطلب  عليهما  ي�صتد  نقطتان  اح�صاء  مت   ,
من طرف املربني و يتعلق االمر مبوقع على 
م�صتوى ال�رشكة الوطنية للمعار�س و الت�صدير 
وكذا  ال�صيارات  حظرية  مبحاذاة  )�صافك�س( 
يتوفران على �رشوط   الزوار حيث  موقع باب 
ت�صتقطب  يجعلها  ما  االأمن  و  الراحة  ت�صمن 
باملواقع  مقارنة  املواطنني  من  كبرية  اأعاد 
فان طاقة  و ح�صب املتحدث  لكن  االأخرى.  
ال  التجاريني  الف�صاءين  هاذين  ا�صتيعاب 
و   , منهما  واحد  لكل  مربًيا  ثالثني  تتجاوز 
ذات  اأكد  املواقع,  اختيار  م�صاألة  حل�صم  
امل�صوؤول انه �صيتم اللجوء اىل �صحب القرعة 
ذكر  جانبه,  من   . املربني  كل  وجهة  لتحديد 
جياليل   , للمربني  الوطنية  الفدرالية  رئي�س 
عزاوي,  باأن  وزارة الفالحة و التنمية الريفية 
 ,  2014 �صنة  البحري حتر�س منذ  ال�صيد  و 
على تخ�صي�س نقاط معتمدة لبيع االأ�صاحي و 
ذلك عرب خمتلف املدن الكربى للبالد حت�صبا 
اخلطوة  هذه  امل�صوؤول  ذات  و�صف  ,و  للعيد 
باحتواء  التنظيم  هذا  »�صمح  بـالناجحة حيث 
اأ�صواق  يف  وامل�صاربة  الفو�صى   اأ�صكال  كل 
»اآلية  هي  اال�صواق  تنظيم  معتربا  املا�صية«, 
امل�صتهلكني على حد  و  املربني  تخدم  فعالة 
ي�صيف   - العملية  هذه  ت�صمح  �صواء«,كما  
املتحدث- باإ�صفاء الالمركزية على عمليات 
البيع ما ي�صمح للمربي ت�صويق ما�صيته بهام�س 
الفر�صة  تتيح  الوقت  نف�س  , يف  »معترب«  ربح 
�صليمة  اأ�صاحي  ل�رشاء  امل�صتهلك  للمواطن 
اأ�صعار  بخ�صو�س  و  »معقولة«  باأ�صعار  و 
املربني   ممثل  اأو�صح  العام,  لهذا  اال�صاحي 
يرتاوح  احلجم   متو�صط  الكب�س  �صعر  باأن 
50.000 دج و يف  و   40.000 ب�صكل عام ما 
التي  للما�صية   111.000 اإىل   60.000 نطاق 
تابع   , ال�صدد  1 قنطار, يف هذا  وزنها  يفوق 
يقول  » ال ميكننا فر�س �صعر ثابت يف ال�صوق 
, و لكن  من املوؤكد اأن وفرة العر�س و زيادة 
للبيع املبا�رش لالأ�صاحي  املواقع املخ�ص�صة 
من �صاأنه اأن يقطع الطريق  اأمام امل�صاربني, 
ما ي�صهم بالتايل يف املحافظة  على م�صلحة 

باملربني«,و  ال�رشر  اإحلاق  دون  امل�صتهلكني 
ماليني   5 و   4 بني  ما  نحر   يتم  اأن  يرتقب 
اأ�صحية  خالل عيد االأ�صحى لل�صنة اجلارية, 
الوطنية  الغرفة  رئي�س  توقعات  ح�صب 

للفالحة. 

من  اخلطر  ناقو�س  وزو  تيزي  مواطنو  دق 
ت�رشفات بع�س ال�صباب البطال الذين حولوا 
االأحياء  وكذا  والفرعية  الرئي�صية  الطرقات 
بال�صيارات  خا�صة  مواقف  اإىل  وال�صوارع 
على  اأ�صحابها  يجربون  و  العربات  وخمتلف 
اأ�صبحت  التي  خدماتهم  م�صتحقات  دفع 
رغم  �رشعيا  �صكال  تاأخذ  الوقت  مرور  مع 
ال�صتغالل  رخ�صة  اأية  ميلكون  ال  هوؤالء  اأن 
الطرقات �صف اإىل ذلك ال�رشقة التي يتعر�س 
يتحمل  اأن  دون  من  املركبات  اأ�صحاب  لها 
تيزي  اأحياء  �صكان  اأحد  اأي  ذلك  م�صوؤولية 
وزو ا�صتكوا من ممار�صات بع�س ال�صباب ممن 
ال�صيارات  لركن  مواقف  اإىل  االأر�صفة  حولوا 
من  بالقرب  القاطنون  اأحد  يقول  لدرجة 
مقر بلدية تيزي وزو اأنه ي�صطر للدخول اإىل 
يجد  لكي  م�صاء  الرابعة  ال�صاعة  قبل  املنزل 
ي�صطر  تاأخر  ما  واإذا  �صيارته  لركن  مكانا 
مكان  يف  اأو  الر�صيف  حافة  على  لركنها 
قلقا  ي�صيف  يجعله  مما  م�صكنه  عن  بعيد 
على �صيارته من حاالت ال�رشقة التي حت�صل 
بلة  الطني  زاد  احلي,وما  م�صتوى  على  يوميا 
هو اتخاذ ال�صباب القائمني على حرا�صة هذه 
ال�صتغالل  �صبيال  املهنة  هذه  من  ال�صيارات 
املواطنني والك�صب ال�رشيع حيث تبلغ تكاليف 
ملدة  الواحد  لل�صخ�س  ال�صيارات  حرا�صة 

كانت  اإذا  املبلغ  ويت�صاعف  دج   1000 �صهر 
العائلة الواحدة متلك �صيارتني اأو اأكرث ويوؤكد 
على حادثة  �صاهدا  كان  باأنه  املتحدث  ذات 
بع�س  تعر�صت  الذي  ال�صكان  الأحد  وقعت 
غياب  ظل  يف  لل�رشقة  �صيارته  غيار  قطع 
ال�صباب  هوؤالء  قبل  من  احلرا�صة  لدور  فعلي 
الذين ال يتحملون يف نهاية املطاف م�صوؤولية 
على  وبالتحديد  ال�صياق  ذات  ويف  حادث  اأي 
ال�صندوق  اإىل  املوؤدي  الطريق  م�صتوى 
االجراء  للغري  االجتماعي  لل�صمان  الوطني 
باملدينة  اجلديد  كو�صيدار  حي  من  بالقرب 
اجلديدة يقف الزائر حائرا ملنظر ال�صيارات 
يلجاأ  اإذ  فو�صوي  ب�صكل  ركنها  يتم  التي 
احد  يتزعمها  الدين  املواقف  هذه  اأ�صحاب 
بال�صجن  حاليا  يتواجد  ق�صائيا  امل�صبوقني 
ب�صكل  الركن  اأماكن  لتخ�صي�س  �صنوات  مند 
يجعل ال�صيارات حم�صورة ببع�صها البع�س اإذ 
ال ي�صتطيع �صاحبها اإخراجها من هذا املكان 
اإىل  اأحدهم  ي�صطر  االأحيان  من  الكثري  ويف 
االنتظار طويال الإخراج �صيارته,�صف اإىل ذلك 
ال�صري  حركة  اأزمة  من  تزيد  الو�صعية  فهاته 
وذلك عرب الطريق الرئي�صي, وما يزيد الطني 
اأدنى  على  يتوفر  ال  اأنه  املوقف  بلة يف هذا 
ال�رشوط التي تخوله ليطلق عليه ا�صم موقف 
جهة  من  املكان  ل�صيق  نظرا  »باركينغ«  اأو 
وبخ�صو�س  والقاذورات  باالأو�صاخ  وامتالئه 
االإدارية  املوؤ�ص�صات  بها  تكرث  التي  االأماكن 
واالقت�صادية فحدث وال حرج اأين اأ�صبح فيها 

مبثابة  لها  املقابلة  االأر�صفة  باأحد  الظفر 
العثور على كنز ح�صب اأحد املواطنني, الذي 
اأكد اأن جميع اأحياء بلدية تيزي وزو اأ�صبحت 
اأمام  تتوقف  تكاد  فال  �رشعية  غري  حظائر 
اأي موؤ�ص�صة اأو �صوق اأو اأي مرفق اإال وت�صطر 
لدفع ثمن 100 دج مما يجعلنا طوال اليوم يف 

رحلة بحث عن موقف لل�صيارات

اجلديدة  املدينة  �سوارع  ال�سائقون: 
بتيزي وزو ا�ستعمرت من طرف املافيا 

اإىل  وزو  تيزي  يف  جتولنا  يكون  اأن  اخرتنا 
املواطنني  اأراء  لر�صد  اجلديدة  املدينة 
وال�صباب الذي ميتهن مهنة املواقف على حد 
�صواء يف يوم عطلة,باعتبار اأنه عادة ما يكون 
تقرتن   التي  امل�صاء  �صاعات  يف  حركية  اأكرث 
املواطنني,وكانت  قبلة  تكون  ما  عادة  التي 
اجلديد  كو�صيدار  اجلديد  احلي  من  البداية 
مقر  كدا  و  حممودي  م�صت�صفى  من  بالقرب 
اأي  من  نقرتب  اأن  وقبل  كا�صنو�س  �صندوق 
تكون  للموقف  خياره  عن  لل�صوؤال  �صائق 
><نحن  �رشيعة  بديهية  ب�صفة  االإجابة 
القانونية  املواقف غري  بني �رشيبة  خمريين 
يف  الركن  حال  يف  ال�رشطة  عقوبات  وبني 
ترجح  بالتاأكيد  والكفة  قانونية  غري  اأماكن 
اأنها  ال�رشعية<<باعتبار  غري  للمواقف 
بها  امل�صموح  االأر�صفة  جل  ت�صمل  اأ�صبحت 
اأحد  بخطوة  يرحبون  جعلهم  ما  الركن,وهو 

اأن  اختار  الذي  باملنطقة  التجارية  املراكز 
لل�صيارات,  مبوقف  التجاري  مركزه  يرفق 
غري بعيد عن ذات احلي بحي كاهينة تفاجاأنا 
ال�رشعية  غري  املواقف  �صباب  اأحد  باإجابة 
للموقف,فقد  ما  مكان  احتالل  كيفية  حول 
بغابة  االأبقى,وكاأننا  هو  االأقوى  اأن  لنا  اأكد 
الرابع  احل�رشي  االأمن  م�صالح  اأن  و  خا�صة 
احلظائر  هده  عنها  اأمتار  �صوى  تبعد  ال 
وال  ا�صتفهام  عالمة  يثري  مما  الع�صوائية 
حمكمة  اأن  �صاهدت  اأن  للكالم  فيها  جمال 
خمتلف  من  عليها  اال�صتيالء  مت  وزو  تيزي 
الع�صوائية  احلظائر  اأ�صحاب  من  االأماكن 
عن  بحثنا  والعنف,وا�صلنا  القوة  عن  �صوى 
واملنت�رشة  اخلطرية  الظاهرة  هذه  معطيات 
بكرثة يف �صوارع تيزي وزو وهذه املرة ب�صوق 
اجلرف الذي يجمع عددا هاما من املحالت 
وقبلة كبرية للعديد من العائالت, وا�صتغربنا 
اأ�صحاب  ي�صعه  التي  ال�صارمة  لل�رشوط 
املواطنني  يطالبون  حيث  ><الباركينغ<<, 
املكان  اأن  التوقف,بحجة  مدة  اإطالة  بعدم 
حمجوز لذا البد من االإ�رشاع باخلروج و بني 
القائمني  من  املواطنون  ياأمل  و هداك  هدا 
على تنظيم هذه احلظائر من م�صالح والئية و 
بلدية  اأمنية خا�صة النظر يف هذه امل�صاألة من 
خالل فر�س قوانني �صارمة ل�صمان حقوق كل 
من املواطنني خا�صة ونحن ن�صاهد اأن طرق 
تيزي وزو كلها اأ�صبحت خمتنقة الأنها حتولت 

بكل ب�صاطة جميعها اإىل »باركينغ« ع�صوائي

ح- كرمي  

يف  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
نافذة  حب�س  ا�صهر  عقوبة,6  العا�صمة 
و20 األف دج غرامة مالية يف حق هاكر 
حاول قر�صنة بنك اخلليج اجلزائر ملا 
ب�صاب  االأمر  وتعلق   , مرة   49 يقارب 
العمر ينحدر من  الثالث من  العقد  يف 
اخرتاق  مبحاولة  قام  امل�صيلة   والية 
و  عدة ماليري  ل�رشقة  الزبائن  اأر�صدة 
ت�رش  معلومات ح�صا�صة  على  االإطالع 
يف  ف�صل  اأنه  غري   , الوطني  االقت�صاد 
ذلك ب�صبب اأنظمة احلماية اجلد عالية 
اأن يتم توقيفه وحتويله مبوجب  , قبل 

على  املبا�رش  اال�صتدعاء  اإجراءات 
راي�س  مراد  ببئر  االخت�صا�س  حمكمة 
الغ�س  طريق  عن  الدخول  جرم  عن 

لعالج املنظومة االآلية .
وقائع الق�صية احلالية وعلى ح�صب ما 
دار بجل�صة املحاكمة وك�صفه دفاع بنك 
اخلليج يعود خللل يف النظام املعلوماتي 
الليايل  اأحد  بنك اخلليج خالل  اأ�صاب 
اإثره  على  وقامت   , الفارط  باالأ�صبوع 
مكافحة  فرقة  باإخطار  البنك  اإدارة 
تفطنها  بعد  االإلكرتونية  اجلرمية 
اخرتاق  و  قر�صنة  ملحاولة  لتعر�صها 

حل�صاباتها , وبعد فتح التحريات تبني 
�صحة ذلك و اكت�صفوا اأن االأر�صدة قد 
تعر�صت حقيقة  ملحاولة اخرتاق ملا 
يزيد عن 49 مرة مع حماولة قر�صنة و 
ك�صف معلومات جد ح�صا�صة من �صاأنها 
,كما  الوطني  باالقت�صاد  االإ�رشار 
تو�صلوا لهوية ال�صخ�س الذي كان وراء 
نظام  يف  خبري  وهو  الهجومات  هاته 
االآيل ينحدر من والية م�صيلة  االإعالم 
,والذي مت  العمر  الثالث من  العقد  يف 
على حمكمة  مبا�رشة  توقيفه وحتويله 
, حيث اعرتف من جهته  االخت�صا�س 

باأنه قد حاول حقيقة الدخول لبيانات 
الذي  الف�صول  ب�صبب  البنك  اأنظمة  و 
انتابه حول قيمة االأموال التي ميكن اأن 
ال�رشقة  بق�صد  ولي�س  زبائنها  ميلكها 
التي  احلجة  وهي   , االختال�س  اأو 
جمرد  املدين  الطرف  دفاع  اعتربها 
اجلنائية  امل�صوؤولية  من  للتهرب  حيلة 
فعلته  عاتقه من خالل  تقع على  التي 
اقت�صاد  التي ميكن ان مت�س  اخلطرية 
االإطالع  حماولته  بعد  خا�صة   الوطن 

على معلومات جد ح�صا�صة .
 منرية/ل

والية  باأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت 
�صيدي بلعبا�س من توقيف 03 اأ�صخا�س 
تورطوا يف  العمر  الثالث من  العقد  يف 
احليازة على املخدرات ال�صلبة لغر�س 
ال�رشطة متكنت  فيها, قوات  املتاجرة 
من  غرام   29 حجز  من  ذلك  اإثر  على 
كما   , )كوكايني(  ال�صلبة  املخدرات 
 , املعالج  الكيف  من  كمية  حجز  مت 
بالعملة  هذا كما مت حجز مبالغ مالية 
واأخرى  اأورو   120 بلغت  االأجنبية 
مليون   26 فاقت  الوطنية  بالعملة 

هذه  ترويج  عائدات  من  تعترب  �صنتيم 
ال�صالفني  تقدمي  , يف حني مت  ال�صموم 
اأين �صدر يف حقهم  اأمام النيابة  الذكر 
تعود  الق�صية  حيثيات  اإيداع   اأوامر 
بفرقة  ال�رشطة  قوات  ا�صتغالل  اإىل 
تفيد  ملعلومات  املخدرات  مكافحة 
بوجود �صخ�س يقوم برتويج املخدرات 
�صيدي  مدينة  م�صتوى  على  ال�صلبة 
بلعبا�س, لتبا�رش امل�صلحة بفتح حتقيق 
معمق على جناح ال�رشعة للك�صف عن 
مالب�صات الق�صية     بعد عملية تر�صد 

لتحركات امل�صتبه فيه  ومراقبة دقيقة 
نوع  من  مركبة  منت  على  �صبطه  مت 
»بيكانتو« , بعد اإخ�صاعه لعملية التلم�س 
من  كمية  بحوزته  �صبطت  اجل�صدية 
من  اأكرث  وزنها  بلغ  ال�صلبة  املخدرات 
4 غرام وكمية من املخدرات بلغ وزنها 
العملتني  من  مالية  ومبالغ  غرام   80
التي  التحقيقات  واالأجنبية     الوطنية 
حتديد  من  مكنت  امل�صلحة  با�رشتها 
هوية �رشيكيه ويتعلق االأمر ب�صخ�صني 
هذين   , العمر  من  الثالث  العقد  يف 

االأخريين وبعد توقيفهما والقيام بعملية 
�صبط  مت  مل�صكنيهما  قانونية  تفتي�س 
ال�صلبة,  املخدرات  من  اأخرى  كمية 
ومبالغ مالية متفاوتة .كما بلغت كمية 
 29.6 املحجوزة  ال�صلبة  املخدرات 
 , املعالج  الكيف  من  وكمية   , غرام 
مبالغ مالية بالعملة ال�صعبة قدرها 120 
 26 فاق  الوطنية  بالعملة  ومبلغ   , اأورو 
مليون �صنتيم تعترب من عائدات ترويج 

هذه ال�صموم
  �ص.�سهيب

توقيع 6 اأ�سهر حب�ص يف حقه وتعوي�ص البنك ب500 األف دج

�سيدي بلعبا�ص

اإدانة هاكر حاوال قر�سنة اأر�سدة بنك اخلليج 

حجز حوايل30 غ من الكوكايني و120 اأورو 

اأطراف جمهولة جتند ال�سارع �سدهم عرب الفاي�سبوك

طرقات و�سوارع تيزي وزو حتت رحمة املافيا 
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علمت يومية«الو�صط »من م�صادر 
و  �صكاوى  وجود  عن   ، موثوقة 
طاولة  على  احتجاجية  عرائ�ض 
من  اأويحي،   اأحمد  الأول  الوزير 
اأجل مطالبته بالتدخل العاجل لدى 
وزارتي العمل والت�صغيل وال�صمان 
بغية   وذلك   ، والطاقة  الجتماعي 
التي  التعجيزية  ال�رشوط  ا�صقاط 
الوطنية  ادارة املوؤ�ص�صة   و�صعتها 
للتنقيب اأونافور، على غرار �رشط 
فوق   لعامل  بالن�صبة  ثانوي  الثالثة 
حال  ما  وهو   ، احلفارة  �صطح 
البطالني  من  املئات  متكني  دون 
ورقلة   ، م�صعود  حا�صي  ببلديات 
�صيدي  و  انقو�صة   ، احلجرية   ،
مبنا�صب  الظرف  من  خويلد 
عمل ، حيث اأن هذا الو�صع قابله 
املبا�رش  التوظيف  مظاهر  تف�صي 
دون  الولية  خارج  من  لبطالني 
املحلية  الوكالت  على   املرور 
للت�صغيل ، وهو الأمر الذي يتنافى  
الوزير  وتعليمات  توجيهات  مع 
الأول الأ�صبق  الرامية ملنح اأولوية 
ثم  ومن  الولية  لبطايل  التوظيف 
املحلي  ال�صارع  غليان  احتواء 

احلراك  �صيناريو  تكرار  وتفادي 
�صنة  من  مار�ض  �صهر  الجتماعي 

.2013
طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  املحلي  بال�صاأن  مهتمون 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط«  
لوزير  �صخ�صي  تدخل  ب�رشورة 
لدى  قيتوين   م�صطفى  الطاقة 

للموؤ�ص�صة  العامة  املديرية 
لتقدمي  للتنقيب  الوطنية 
عرو�ض  ح�رش  حول  تو�صيحات 
الولئية  الوكالة  على   العمل 
للت�صغيل  بورقلة دون غريها من 
الوكالت  بوليات اجلنوب التي 
حت�صي على ترابها عدد هام من 
احلفارات بتلك الوليات وفق ما 

اأو ردته م�صادرنا .
اأن تقارير �صوداء رفعت  ومعلوم 
تطالبها  بالبالد  العليا  لل�صلطات 
بتعيني ولة جمهورية قادرين على 
تروي�ض مدراء ال�رشكات العاملة 
يف ال�صناعة  النفطية املتمردين 
على تعليمات وقرارات احلكومة 

اخلا�صة مبلف التوظيف .

عاجلت م�صالح ال�رشطة الق�صائية 
جويلية  �صهر  خالل  بورقلة 
تتعلق    ق�صية   80  ، املن�رشم 
ال�صيء  �صد  اجلنح  و  باجلنايات  
�صد  اجلنح  و  اجلنايات  العمومي، 
اجلنايات  و  املمتلكات  و  الأموال 

و اجلنح �صد الأفراد.
اأفاد بيان خللية العالم والت�صال 
مبديرية الأمن بولية ورقلة كانت 
»الو�صط«على  يومية  حت�صلت  قد 
اأن  م�صالح ال�رشطة  ن�صخة منه،  
الق�صائية خالل �صهر جوان 2018 ، 
04ق�صايا تورط فيها   07 اأ�صخا�ض  
بتكوين  تتعلق  02  ق�صايا   منها   ،
 )   02( فيها  تورط  ا�رشار  جمعية 
اجلهات  اأمام  قدما  �صخ�صني  
الق�صائية �صدر �صد �صخ�ض واحد 
الآخر  ا�صتفادا  فيما  اإيداع   اأمر 
ق�صيتني  املبا�رش،  ال�صتدعاء  من 
تتعلق بحمل �صالح حمظور تورط 
اأمام  قدمو  اأ�صخا�ض   05 فيها 
يف  �صدر  اأين  الق�صائية  اجلهات 

حقهم اأمر اإيداع
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من  من 
�صهر  الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
حيث   ، ق�صية   29  ،  2018 جويلية 
31�صخ�صا   تقدمي  و  توقيف  مت 
بال�رشقة  تتعلق  15ق�صية  منها  
قدموا  �صخ�صا   17 فيها  تورط 
امام العدالة �صدر �صد هم اأحكام 
ق�صايا    09  ، خمتلفة   ق�صائية 

تورط  الغري  ملك  بتحطيم  تتعلق 
فيها ت�صعة  ا�صخا�ض  حيث و�صع 
�صخ�ض واحد رهن احلب�ض املوؤقت 
فيما ا�صتفاد البقية  من ال�صتدعاء 
املبا�رش ،05 ق�صايا تتعلق بالن�صب 
والحتيال تورط فيها 05ا�صخا�ض 
و�صعوا  حيث  العدالة  اأمام  قدموا 

حتت الرقابة الق�صائية .
م�صالح  عاجلت  ذلك  جانب  اإىل  
ولية  باأمن  الق�صائية  ال�رشطة 
 36،  2018 جويلية   �صهر  ورقلة 
�صخ�صيا،   41 فيها  تورط  ق�صية  
منها 03 ق�صايا تتعلق القتل باخلطاأ 
قدموا  )03(ا�صخا�ض  فيها  تورط 
من  ا�صتفادوا  اين  العدالة  امام 
ق�صية   28  ، املبا�رش   ال�صتدعاء 
تتعلق بال�رشب ، و اجلرح العمدي 
تورط فيها  33 �صخ�صا  قدموا اأمام 
اين و�صع �صخ�ض واحد   ، العدالة 
رهن احلب�ض املوؤقت فيما ا�صتفاد 
البقية من ال�صتدعاء املبا�رش، 05 
ق�صايا تتعلق بال�صب وال�صتم تورط 
من  ا�صتفادوا  اأ�صخا�ض  فيها05 

ال�صتدعاء املبا�رش .
اأخر عاجلت م�صالح  وعلى �صعيد 
�صهر  خالل  الق�صائية  ال�رشطة 
تورط  ق�صايا   09  ،  2018 جويلية 
اأمام  قدموا  �صخ�صا   18 فيها 
اجلهات الق�صائية �صدر يف حقهم 

اأحكام ق�صائية خمتلفة.
اأحمد باحلاج 

ي�صهد حي �صري�صوف املعروف 
بـ »متنا تالت » ببلدية مترنا�صت 
ال�صطو  لظاهرة  رهيب  تف�صي 
ومما   ، املنازل  على  وال�رشقة 
هو  ال�صحايا  نفو�ض  يف  يحز 
طرف  من  اجلناة  على  الت�صرت 
ويف   ، ومعارفهم  اأقاربهم 
اأمني  مبقر  احلي  دعم  انتظار 
 ، العام   النظام  حفظ  لإعادة 
يبقى مطلب ال�صكان يف تكثيف 
الفرتة  الأمنية خالل  الدوريات 

الليلية �رشورة حتمية .
�صكان  من  كبري  عدد  نا�صد 
اإداريا  التابع  �صري�صوف  حي 
ت�رشيح  يف  مترنا�صت  لبلدية 
لهم مع يومية  »الو�صط ، رئي�ض 
م�صلحة الأمن الولئي ب�رشورة 
الدوريات  لتكثيف  التدخل 
بهدف  وذلك   ، الليلة  الأمنية 
الذين  املنحرفني  ن�صاط  �صل 
اتهموهم بالوقوف خلف تف�صي 
ظاهرة ال�صطو و�رشقة املنازل 
ال�صحايا  حفيظة  يثري  ومما   ،
الت�صرت  هو  الظاهرة  هذه  من 
ذويهم  طرف  من  اجلناة  على 

ي�صتدعي  بات  الذي  الأمر   ،
جرائم  من  املت�رشرين  ح�صب 
ال�رشقة املو�صوفة بظرف الليل 
والرت�صد  الإ�رشار  �صبق  مع 
الأمنية  الدوريات  تكثيف   ،
املكثف  لن�صاط  حد  لو�صع 
للجناة املجهويل العدد والهوية 
هوؤلء  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة   ،
يغتنمون فر�صة غياب اأ�صحاب 
املنازل ل�رشقة كل ما خف وزنه 

وغال ثمنه .
�صبق   فقد  ثانية   جهة  من 
مل�صالح الأمن و الدرك الوطنني 
تنظيم   ، الأخرية  الفرتة  خالل 
حمالت تفتي�ض ومداهمة للحي 
املذكور ، مع التدقيق يف هوية 
الأ�صخا�ض واملركبات امل�صتبه 
اأوردته  ما  وفق  حتركاتها  يف 
م�صادرنا ، ليبقى احلل الأن�صب 
ذات  دعم  �رشورة  هو  لذلك 
احل�رشي  لالأمن  مبقر  الناحية 
و  الأمن  ا�صتتباب  بهدف   ،
 3800 زهاء  لدى  الطماأنينة 

ن�صمة .
�سيخ مدقن 

.        حاالت توظيف مبا�شر لبطالني من خارج الوالية

بحا�سي م�سعود

اأحمد باحلاج 

�شروط تعجيزية للتوظيف باملوؤ�ش�شة 
الوطنية للتنقيب اأونافور 

باملقاطعة  بيئية  كارثة  مالمح   باتت 
الإدارية باملغري التابعة لولية الوادي، 
تلوح يف الأفق وذلك على خلفية تف�صي 
ملخلفات  الع�صوائي  التفريغ  ظاهرة 

اأ�صغال البناء دون ح�صيب ول رقيب .
على  الأخرية  الآونة  يف   حتولت 
ولية  غرب  املغري  مدينة  م�صتوى 
الوادي  املجمعات ال�صكنية احلدودية 
مفرغة  اإىل   ، منها  اجلنوبية  خا�صة 
احلجارة  نتيجة   تفريغ  ع�صوائية 
خملفات  وكل  الأ�صمنتية  الأتربة  و 
املقاولت  عديد  طرف  اأ�صغال  من 
و الورا�صات العمومية و اخلا�صة، غري 

حتث  التفريغ،التي  مبالني   بقوانني 
حوايل  بعد  على  رميها  وجوب  على 
2 كم من ال�صكنات على اأقل تقدير.و 
قاطني  من  جمموعة  ت�رشيح  ح�صب 
هذه الأحياء ليومية »الو�صط » الذين 
ح�صاري  بالغري  الإجراء  هذا  و�صفوا 

ول ميت باأي �صلة بالأخالق . 
يهدد  بيئي  هاج�ض  اإىل  حتول  حيث 
الذي  الغبار  تطاير  جراء  حياتهم 
يت�رشب بدوره عرب النوافذ و الأبواب 
ال�صكان،خا�صة  ليزعج  املداخل  و 
و  التنف�ض  ب�صيق  امل�صابني  املر�صى 
الربو و كبار ال�صن و الأطفال الر�صع. 

و ال�صيء الذي يزيد من الو�صع خطورة 
و  خا�صة  ال�صامة،  احل�رشات  جتمع 
للمناطق  حماذية  ال�صكنات  هذه  اأن 
تتجمع  التي  الرملية  احلدودية 
وتختلط بها اأكوام احلجارة ، لتتحول 
بعدها اإىل مرتع للعقارب و الثعابني ،  
املت�رشدة  الكالب  جتمع  عن  ناهيك 
خطرا  ت�صكل  اأ�صحت  التي  وال�صالة 
ال�صكان  وحركية  هوؤلء  ن�صاط  على 
�صعوبات  يجدون  مرة  كل  يف  حيث   ،
الليل  و  يف  خا�صة  التنقل  يف  كبرية 
تفر�ض عليهم حظرا للتجول   ا�صافة 
النامو�ض  حل�رشات  اىل   جلبها 

ت�صبب  التي  الطائرة  احل�رشات  و 
احل�صا�صية  و  متنوعة  جلدية  اأمرا�صا 

و اأمرا�ض اأخرى. 
املتحدثني   ذات  نف�ض  ح�صب  و 
حرم  الو�صع  هذا  اأن   ، لـ«الو�صط« 
عن  الرتفيه  و  اللعب  من  الأطفال 
الذي  ال�صيء  ال�صكنات  اأنف�صهم خارج 
عنها  غنى  يف  هم  ملخاطر  يدفعهم 
ال�صكان  ينا�صد  الأو�صاع  هده  ونتيجة 
اجلهات  الو�صع  هدا  من  املت�رشرون 
يف  المر  هدا  يف  النظر  املخت�صة 

اقرب  الجال.
�سيخ مدقن 

اأن  ر�صمية  اإح�صائيات  اأ�صارت 
باملوؤ�ص�صات  التوظيف  ن�صبة 
العمومية وال�رشكات الوطنية ذات 
مترنا�صت  بولية  التجاري  الطابع 
باملائة  الـ05  عتبة  تتجاوز  مل 
غليان  اأجج  الذي  الأمر  وهو    ،
ينذر  وبات  الجتماعية  اجلبهة 

مبوجة احتجاجات عارمة .
طالب ممثلي البطالني من خريجي 
 ، الكربى  املعاهد   ، اجلامعات 
املدار�ض العليا ومراكزي التكوين 

يف   ، بتمرنا�صت  والتمهني  املهني 
»الو�صط«  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
دومي  مترنا�صت  ولية  وايل  من   ،
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  اجلياليل 
ب�رشورة  التنفيذي  اجلهاز  على 
م�صوؤويل   لإلزام  العاجل  التدخل 
 ، املحلية  العاملة  اليد  ملف 
والأجنبية  الوطنية  ال�رشكات 
بالتطبيق  الولية  برتاب  العاملة 
الأول  الوزير  لتعليمة  ال�صارم 
ملنح  الرامية  �صالل  املالك  عبد 

الأولية  يف التوظيف لفائدة بطايل 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف   ، الولية 
يحز  اأن مما  املتحدثني  ذات  اأكد 
يف نفو�صهم اأن ن�صبة التوظيف منذ 
كتابة هاتة مل  اإىل حد  �صنة 2013 
ب�صبب  وذلك   ، باملائة   05 تتجاوز 
املبا�رش  التوظيف  مظاهر  تف�صي 
الوكالت   على  املرور  دون 
عن  ناهيك  للت�صغيل  املحلية 
تورط بع�ض املنتخبني يف التوقيع 
على  �صهادات اأو بطاقات القامة 

من  بطالني  لفائدة  ملتوية  بطرق 
خارج الولية .

ممثلي  هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
مبوا�صلة  الغا�صبني  البطالني 
الحتجاج  لهجة  من  الت�صعيد 
مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة   يف 
املرفوعة لل�صلطات املعنية  خالل 
لقائهم ممثليهم بوايل الولية دومي 
اجلياليل اأذانا �صاغية ويف القريب 

العاجل .
�سيخ مدقن 

نتيجة ظهور بوادر كوارث بيئية 

ن�سبة التوظيف من 2013 اإىل يومنا هذا مل تتجاوز 05 باملائة 

التفريغ الع�شوائي للمقاوالت يهدد �شكان اأحياء باملغري بالوادي 

بطالو مترنا�شت يحملون ال�شركات وم�شوؤويل ال�شغل ن�شبة ارتفاع البطالة 

يف اإطار مكافحة اجلرمية ب�ستى اأنواعها 

مترنا�ست

م�شالح ال�شرطة الق�شائية بورقلة تعالج 
80 ق�شية خالل جويلية املن�شرم 

حي �شري�شوف ببلدية حتت 
رحمة الل�شو�ص واملنحرفني 

طالبت �سكاوى وعرائ�ض احتجاجية مرفوعة لل�سلطات املركزية ، ب�سرورة التدخل العاجل لدى 
املديرية العامة للموؤ�س�سة الوطنية للتنقيب املعروفة  باأونافور بدائرة حا�سي م�سعود لإ�سقاط 

ال�سروط التعجيزية  التي حالت دون متكني البطالني بورقلة من احل�سول على منا�سب توظيف .
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.نزلت ""جريدة �لو�سط"" �إىل  بع�ض 
�لأ�سو�ق �لأ�سبوعية حيث  وقفنا على 
�لدجل  �إطار  تدخل يف  �أمور عجيبة  

و�ل�سعوذة  .

جتارة رائجة 

لكن  �لغريب يف  �لأمر هو �إقبال �لنا�ض 
وحتى  �ملجتمع  �رش�ئح  جميع  من 
�لباعة  هوؤلء  على  منهم  �ملثقفني 
جتارة  �إىل  �حلرفة  هذه  حتولت  �إذ 
�عتبار  مربحة،دون  و"بزن�سة"  ر�ئجة 
ب�سالمة  �لهتمام  �أو  �لطب  ملهنة 
�آخر �هتمامات  �ملو�طنني،�لتي تبقى 
ممار�سي هذه �ملهنة،لكونها ل تتطلب 
�أو دبلوم يلزم �ساحبه  تخ�س�سا بعينه 
�لبحث عن  تكوين ملف  �أثناء  بعر�سه 

�لعمل  و�إمنا حجز مكان
�لعقاقري  وعر�ض  �ل�سوق  يف 
مزينة   طاولة،كتيبات  فوق  و�لأع�ساب 
وخمتلف  و�لأفاعي،  �لعقارب  ب�سور 
مع  �جلارحة   و�لطيور  �حليو�نات 
كالم  لإلقاء  لل�سوت  مكرب  ��ستعمال 
منمق و مع�سول وتقدمي �أدلة و�سو�هد 
يتخللها  ومكذوبة  �سعيفة  باأحاديث 
و�أحيانا  باهلل،  �لق�سم  لآخر  حني  من 
�لتاأكيد على �لعالج �ملبا�رش للمري�ض 
"�ملمثل"  �لذي يكون ماأجور  وتكون 
�لعملية �أمام �أعني �لنا�ض ، ثم يكملها 
ر�ك  كيفاه   : بقوله  �ملزعوم  �لطبيب 
 "" �ل�سخ�ض  له  فيقول  �لآن"  �أحت�ض 
مردد�  �إليهم  فيلتفت   "" غاية  ر�ين 
عندو�  �أيل  لكم  قلت  ر�ين   "" عبارة 
ويف    "" �أهنا عندي  ر�ه  دو�ه  �ل�سطر 
�ملال  يجمع  فقط  �ساعات  ب�سع 
عن  �لباحثني  جيوب  يفرغ  و  �لكثري 
�ل�سفاء  وقبل   مغادرته �ملكان يعدهم 

بلقاء �آخر يف نف�ض �ملكان.

من له " اخللعة " مدتها 50 �سنة 
ال�سعيد الطبيب يعاجلها

� 
�ل�سوق  يف  مثال  جتولنا   �أثناء   
�لأ�سبوعي بامليلية لفت �إنتباهنا بائع 

لالأع�ساب وهو ينادي يف مكرب �ل�سوت 
�سنة   50 �أنتاع  �خللعة  عندو  �أيل   ""
�لطبيب""  �ل�سعيد  عند  �أهنا  دو�ها 
مل�ساهدة  �لزبائن  كبقية  منه  �قرتبنا 
وكم  �لعجيب  �لدو�ء  هذ�  �لقرب  عن 
وجدنا  عندما  كبرية  �سدمتنا  كانت 
�لدو�ء ماهو �إل حبيبات �سغرية د�ئرية 
�ل�سكل غري معروفة متاما مو�سوعة يف 
كي�ض بال�ستيكي �سغري جد� يقول من 
باأنها  �لطبيب  ��سم  نف�سه  على  يطلق 
م�ستوردة من دولة م�رش �ل�سقيقة، �أما 
ثمنها فهو200 دج،وي�ستدل ملن حوله 

فيقول :" �أ�سكون جربها"
�أمليحة  ""ر�هي  �آخر  عليه  فريد 
يقول  �أخرى  خلطة  يبيع  كما  غاية"" 
�لع�سبي   �لقولون  باأنها �سفاء ملر�سى 
وكل من يعاين من �لغاز�ت  و�لأمل �أثناء 
�لنوم ، ويف كل مرة يذكر �حل�سور باأنه 
معروف وعنو�نه ورقم هاتفه موجود 

على كل خلطة.

�سفاء جلميع الأوجاع .....؟

�سبيحة  �لأ�سبوعي  �ل�سوق  �أن  رغم  
لعر�ض  خم�س�ض  بامليلية  جمعة  كل 
�ل�سيار�ت فقط ،لكن يف �لو�قع عك�ض 
�ل�سوق  ذلك فهو ل يختلف كثري� عن 
�لأ�سبوعي ليوم �لثالثاء،فز�ئر �ل�سوق 
يجد كل �سيء يبحث عنه فبالإ�سافة 

�إىل �خل�رش و�لفو�كه
باعة  تو�جد  لحظنا  و�لألب�سة 
�لنباتية  و�لزيوت  �لطبية  �لأع�ساب 
مكان  عن  �لبحث  وقبل  و�لعطور 
بنف�سه  هو  دل   ، باعة  �أحد  تو�جد 
مبكرب  حديثه  خالل  من  مكانه  عن 
باجتاهه  مبا�رشة  �ل�سوت،توجهنا 
وجدنا  ملا  كبرية  ده�ستنا  كانت  وكم 
جمموعة  �أمامه  يعر�ض  �ل�سخ�ض 
�حليو�نات  لبع�ض  وهياكل  روؤو�ض  من 
و�لطيور وكان حديثه كله من�سب حول 
فو�ئد دهن �لنعام �لذي جعل منه دو�ء 

فعال لكل �لأوجاع
�أمامه  يقف  ملن  موؤكد�  و�لأوهام، 
من  كل  �ملبا�رش   على  �سيعالج  باأنه 
يريد �لتاأكد و�لطمئنان ،  لكن ما �سد 
�نتباهنا  هو تو�جد �سخ�ض  برفقته 
لنا  وتبني  باملكان   وقوفنا  مدة  طيلة 
فيما بعد �أنه من �أبناء �ملنطقة مهنته 

�ل�سم�رشة و�لتحايل على �لنا�ض ودوره 
من  حلقة  يظهر يف  كالذي  �لبائع  مع 
ثم  و�مل�سل�سالت  �لأفالم  حلقات 
�ملكان  عن  قليال  �بتعدنا  يختفي،  
،وبعد  منه  ي�سرتي  من  ننتظر  وبقينا 
دقائق قليلة تقدم �إليه �سخ�ض ذو بنية 
ثم  ق�سري  حديث  معه  وتبادل  قوية 
��ستلم منه علبة �سغرية  مقابل مبلغ 

مايل قدره 400 دج ،حلظتها  �قرتبنا
و��ستف�رشنا  �ل�سخ�ض  ذ�لك  من 
يرتك  جعله  �لذي  �ل�سبب  عن   معه 
�لطبيب �ملخت�ض و�ل�سيدلية ويتوجه 
ل  �لذين  �لأ�سخا�ض  هوؤلء  ملثل 
حت�سريهم   طريقة  �أو  �أ�سلهم  يعرف 
�أنا  قائال:""  فاأجابنا   ، ملنتجاتهم 
ر�ين عندي �لوجع يف يدي �ل�سيء �أيل 
و�أ�ساف  ن�رشيه""  �يد�ويني  �أن�سوفو� 
هي  �لدولة  �ملفرو�ض  ""من  قائال: 
وت�سع  �لباعة  هوؤلء  تر�قب  �لتي 
لنا  يت�سنى  حتى  عملهم  ينظم  قانونا 
حاولنا   "" �لطالح  �ل�سالح من  معرفة 
نف�ض  �أ�سرتى  �آخر  مو�طن  ر�أي  �أخد 
لكون  ذلك  علينا  تعذر  لكن  �لدهن 
�ملعني كان من�سغال  مبكاملة هاتفية 

طالت مدتها.

زيت "الزيزفون"وما يفعله بكل 
مغبون

وجدنا  �آخر  �أ�سبوعي  �سوق  يف   
يا  ويقول"  ينادي  �لنعام   لدهن  بائع 
�لهناء"  ليك  �لزيزفون  بزيت  د�هن 
و�رشد   مع�سول  بكالم  يتبعها  ثم 
ومكذوبة  �سعيفة  و�أحاديث  لرو�يات 
�ملر�سى  جللب  �لنا�ض  م�سامع  على 

�لذين تقطعت بهم �ل�سبل وبحثو� عن 
عالجهم يف عياد�ت متعددة لكن دون 
جدوى ، هذ� �ل�سنف من �لنا�ض عند 
�سماع �لبائع يردد باأن �لزيزفون �سفاء 
�لأو�ئل  من  جتدهم  �أمر��ض  لعدة 

�ملقبلون
عليه ، فهذ� �لطبيب �ملزعوم ل يخلو 
و�ل�ستهتار  �سلعته  مدح  من  كالمه 
كل  بعقول  �أخرى  �أحيانا  و�ل�ستهز�ء 
تخد�ض  كلمات  و�أحيانا  ي�سمعه  من 
بع�ض  مفعول   فيها  ي�رشح  �حلياء  
�أنها  و�ملوؤ�سف   �ملقوية،  �خللطات 
تكون  عرب مكرب �ل�سوت وعلى مر�أى 
�أحد  ل  ذلك  ومع  �لنا�ض  كل  وم�سمع 
روؤو�سهم  على  وكاأن  �ساكنا  يحرك 

�لطري.
هذه  يف  ميد�نيا   لحظناه  ما  كل  �إن 
معينة  فئة  يخ�ض  يبقى  �ل�سو�ق  
�لطبية  �لأع�ساب  جتارة  حمرتيف  من 
�لذين ل يهمهم �سحة �ملو�طن و�إمنا 
�ل�رشيع وكفى، ويف  �لربح  �لبحث عن 
�أو  ينكر  �أن  لأحد  ميكن  ل  �ملقابل 
�ل�رشيف  �لنبوي  �لطب  وجود  ينفي 
�لطب  �لبع�ض  عند  عليه  يطلق  ما  �أو 
�أكرب  يف  يدر�ض  �أ�سبح  �لذي  �لبديل 
من  �لنوع  فهذ�  �لعاملية،  �جلامعات 
�ل�سنني   مئات  مند  موجود  �لطب 

و�خذ منه
عندما  لكن   ، �حلديث  �لطب  علماء 
و�سعوذة  دجل  �إىل  �لبع�ض  يحوله 
لهم  من  يحمي  قانون  من  فالبد 
هذ�  يف  علمية  وكفاء�ت  �سهاد�ت 
�حلابل  يختلط  ل  وحتى  �لتخ�س�ض 
بالنابل  ويت�ساوى �لعامل و�لربوفي�سور 

مع �لرّب�ح  و�ملهرج . 

تعرف جتارة الأع�ساب الطبية والزيوت النباتية انت�سارا وا�سعا يف كافة اأ�سواق بلديات جيجل ،حيث 
�سارت ت�سكل مناف�سا �سر�سا ملختلف العيادات،ويلجاأ بع�ض املر�سى اإىل هذه امل�ستح�سرات مطِلّقني 

خربة الأطباء وحت�سيلهم العلمي من اأجل احل�سول على و�سفات معقولة الثمن  واآملني يف ال�سفاء  
والتخل�ض من اأعباء التنقل من م�ست�سفى اإىل اآخر، ولت�سليط ال�سوء اأكرث عن الظاهرة

بيع الأع�ساب والزيوت النباتية يف الأ�سواق جيجل

جيجل/ ر�سيد. هـ

جتارة رائجة و" بزن�سة"" مربحة يف ظل غياب الرقابة

تب�سة

تاك�سنة يف جيجل

درد�سة مع مواطن من م�سعد باجللفة

غياب بالوعات ال�سرف ال�سحي يهدد بكارثة �سحية

�سكان اأوالد غ�سام يطالبون بالربط ب�سبكة الغاز

الطاهر النوري " معا ن�ستطيع 
حتقيق احللم و تغيري و�سعنا !    

عمر ذيب
                             

�أ�سبحت حالة �لّرد�ءة و�لدمار 
�لتي  و�حل�سارية  �لجتماعية 
بولية  م�سعد  مدينة  تعي�سها 
وخطرية  هامة  م�ساألة  �جللفة 
جد� ومن �لأولويات �مل�ستعجلة 
لدى حياة كل مو�طن م�سعدي 
�حلالة  هذه  �أّن  باعتبار 
�ملاأ�ساوية ظلّت تلقي بظاللها 
لأكرث  �ملو�طنني  يوميات  على 
بالنظر   ، �سنة  ع�رشين  من 
�ملتعلقة  وتبعاتها  ملخلفاتها 
�لإن�سان  ب�سخ�سية  �أ�سا�سا 
بريقها  ذ�ب  �لتي  �مل�سعدي 
�ل�سنو�ت   ، جوهرها  و�ندثر 
حياة  يف  وتت�سابه  تتعاقب 
تعد  ومل  �ملنطقة  �سكان 
للهو�ن  �أخرى  ف�سحة  هناك 
وقت  حان   ، و�لالمبالة 
لهذه  �حلل  مفتاح  لأّنه  �حلو�ر 
�لأحالم  حّطمت  �لتي  �لأزمة 
و�لأماين فهذ� �حلل غري قابل 
يجب  �لذي  و�أّن  للتفاو�ض 
�لكيفية  هو  حوله  �لتفاو�ض 
�حلو�ر  هذ�  بها  يطّبق  �لتي 
بالنتائج  يكلل  حتى  ميد�نيا 
�لإيجابية �ملرجوة ، فالن�سال 
�ملو�طنني  جميع  مهمة  هنا 
�لغاية  �إىل  �لو�سول  �أجل  من 
�لرديء  فالو�قع  �ملن�سودة 
�أظهر �أّن �لتغيري مل يعد حكر� 
على جمموعة م�سعدية معينة 
�لذين  لكل  مفتوح  �لباب  بل 
لإيجاد  �لبلد  م�سلحة  تهمهم 
�ل�سّيغ �لتي متكنهم من جتاوز 
حا�رشهم  وف�سائح  كو�رث 
�لف�سل  مظاهر  بكل  �لالمع 
و�سور �خليبة ، وباإمكان �سباب 
م�ستقبال  ي�سّكلو�  �أن  م�سعد 
على  �لرتفع  �رشيطة  م�رشقا 
�خلالفات و�ل�سمو عاليا بعيد� 
عن �لأفكار �ل�ساذجة و�لعقلية 
�أّن  خا�سة   ، �لهّد�مة  �ل�سلبية 
�لوجوه  كل  من  �سئم  �جلميع 
�لتي حتاول بكل حماقة وخبث 
�ملدينة  �أزمة  على  لالإبقاء 
وملدة  كثري�  ت�رّشرت  �لتي 
�سور  توؤكده  ما  وهو  طويلة 
ر�سمت  �لتي  و�لتاأخر  �لتخلف 
�ملوؤ�س�سات  �لعديد من  ديكور 
تخفيه  ما  عن  �لنظر  وبغ�ض 
يبقى  �لقادمة  �لأيام  لهم 
�لأكيد �أّن م�سعد يف حاجة �إىل 
حكمة �سيوخها و�إبد�ع �سبابها 
 ! طال  عذ�ب  من  للخروج 
�أبنائها   كل  �إىل  بحاجة  م�سعد 
و�لفو�سى  بالتهور  لي�ض  لكن 
وغياب �لتخطيط بل باحلكمة 
و�ملحبة وح�سن �لتدبري ، ذلك 
م�سعد  مدينة  �بن  �أّكده  ما 
�لنا�سط �لجتماعي " �لطاهر 
�لنوري" يف لقائه مع " �لو�سط 

عن  مطول  حتّدث  قد  و   "
�ملدينة  تعرفها  �لتي  �لأزمة 
م�سري�   ، وم�سبباتها  و�أ�سبابها 
�إىل �أن �لظروف �حلالية مهياأة 
م�سعدي  عهد  يف  للدخول 
جديد وتغيري �لذهنيات �لبالية 
�لدهر و�رشب  �أكل عليها  �لتي 
عاليا  �ملنطقة  مكانة  ورفع   !
�أخرى  جهة  من  حتّدث  كما   ،
و�رشورة  �ل�سباب  عن  �سيفنا 
جمتمعه  خدمة  يف  م�ساركته 
بدعم  �إل  يتحقق  لن  ذلك  و�أن 
و�سفوتها  �ملدينة  علماء  من 
كرجل  �لوقوف  عليهم  �لذين 
وعلى  و�حد  وبقلب  و�حد 
ق�سارى  وبذل  و�حد  �سعيد 
�إحقاق  �أجل  من  جهودهم 
�خلري  ر�سالة  وتبليغ  �حلق 
وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أر�ض  يف 
فيه  تتال�سى  جمتمع  وبناء 
و�لف�ساد  �حلقرة  مظاهر  كل 
فرد  وبناء  و�لذل  و�لتهمي�ض 
�إز�ء  بامل�سوؤولية  �ساعر  طموح 
وهذ�  جمتمعه  و�إز�ء  نف�سه 
هو �مل�سعدي �ملعّول عليه يف 
�مل�ستقبل مب�سيئة �هلل عز و جل 
�لقناعة  هذه  من  و�إنطالقا   ،
خمطط  باإعد�د  حمدثنا  قام 
�إن�ساء جمموعة  فكرته  ب�رشي 
كبرية تت�سكل من كبار �ملدينة 
رموز  فك  ق�سد  ونخبتها 
و�إميانا  �مل�سعدية،  �لأزمة 
�لنوري  �عترب  �لفكرة  بهذه 
�ملنا�سب  �حلل  �أن  �لطاهر 
مع�سلتها  من  م�سعد  لإخر�ج 
 " م�رشوعه  تفعيل  يف  يكمن 
يتم  حتى  �مل�سعدي"  �حللم 
�لتي  �ل�سود�ء  �ل�سنو�ت  جتاوز 
�أتت على �لأخ�رش و�لياب�ض يف 
�حللم   " �أن  لالإ�سارة   ، م�سعد 
من  جمموعة  هو  �مل�سعدي" 
�لتي  و�حللول  �لقرت�حات 
�سامل  برنامج  يت�سمنها 
وهادف يقرتحه هذ� �ملو�طن 
ل  �لتي  مدينته  على  �لغيور 
�لتغطية  جمال  خارج  تز�ل 
رغم   ! كله  �لزمن  وخارج 
�سهده  �لذي  �ملذهل  �لتطور 
يتعلق  فيما  �أما   ، �ليوم  �لعامل 
للتعامل  �مل�ستقبلية  بنظرته 
وخملفات  تر�كمات  مع 
و�سعا  �أفرزت  �لتي  �ملا�سي 
هذ�  دعا  فقد  و�سيئا  �سلبيا 
�أي  �إق�ساء  عدم  �إىل  �ل�ساب 
و�لت�ساور  �حلو�ر  من  �أحد 
روح  ت�سود  �أن  ولبد  و�لنقا�ض 
بني  و�لتاآزر  و�لتعاون  �لتاآخي 
على  �لو�حدة  �ملدينة  �أبناء 
�ختالف م�ساربهم وتوجهاتهم 
مع  تتنافى  مل  ما  حترتم  �لتي 
م�سعد  �أبناء  ومبادئ  �أخالق 

�لنزهاء و�ل�رشفاء ..
 عمر ذيب

�لولية  عا�سمة  �سكان  �أعرب 
ب�سبب  غ�سبهم  عن  تب�سة 
حتول عدة مناطق  و �لبلديات 
�أفادت  ما  ح�سب  �ملجاورة 
تقارير م�سالح �حلماية �ملدنية 
�جلاري  �لأ�سبوع  هذ�  خالل 

حا�رشت  حيث  �لتفا�سيل  بكل 
و�ل�رشف  �لأمطار  مياه 
كما  �ملنافذ   كل  �ل�سحي  
متابعة  عن  �ملو�طنون  عجز 
ب�رشعة  ونا�سدو�  �أعمالهم، 
من  �لعديد  ومعاينة   �لتدخل 

و  �لو�قع،   �أر�ض  على  �لنقاط 
�إنقاذهم من كارثة بيئية خا�سة 
بعد �أن حا�رشت �ملياه �لبيوت 
�لأحياء  و�سو�رع  و�لطرقات 
بالوعات  كافة   ،  ، وغريها 
يوجد  ول  م�سدودة  �ل�رشف 

�لأمطار  لت�رشيف  مكان  �أي 
م�ساريع  مو��سلة  ولتز�ل  
تهيئة  �لطرقات با�ملاليري يف 
غياب در��سة بالوعات �ل�رشف 
�ل�سحي  و عدم �إجر�ء �ل�سيانة 

�لدورية لل�رشف.

غ�سام  �أولد  �سكان  طالب 
تدخل  ب�رشورة  تاك�سنة   ببلدية 
�ل�سلطات  لتج�سيد م�رشوع ربط 
�لطبيعي  �لغاز  ب�سبكة  م�ساكنهم  

�لأنبوب  يجاورون  لكونهم 
من  حمرومون  لكنهم  �لرئي�سي 
كباقي  �لطبيعي  بالغاز  �لتمتع 
�ل�سكنية  و�لتجمعات  �لأحياء 

ف�سكان   ، لهم  �ملجاورة  �لأخرى 
�ل�سكاين مل يطالبو�  هذ� �لتجمع 
يف  �حلق  و�إمنا  بامل�ستحيل 
تو�سيع �سبكة �لتوزيع حتى يت�سنى 

�ليومية من  لهم تطليق �ملعاناة  
�أجل �لبحث على �قتناء قارور�ت 

غاز �لبوتان   . 
ر�سيد  هزيل
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الفل�سطينيون �سركاٌء يف احلرب وال�سلم
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

�سلطًة  جميعاً  الفل�سطينيون 
واأحزاباً  وقوًى،  وف�سائَل  ومواالًة، 
وع�سكر،  و�سا�سًة  وهيئاٍت، 
واأفراداً  ونقاباٍت،  واحتاداٍت 
وجتمعاٍت،  وكتاًل  وجماعاٍت، 
وجمهوراً ومنا�رصين، واإن اختلفوا 
فيما بينهم، ومتايزوا يف مواقفهم، 
وانق�سموا يف �سيا�ساتهم، وافرتقوا 
يبقون  اأنهم  اإال  مناهجهم،  يف 
واأمناء  الوطن،  يف  �رصكاًء  جميعاً 
عليه، واأو�سياء على حقه، يعي�سون 
وينا�سلون  اإليه،  وينتمون  فيه 
حتريره،  اإىل  وي�سعون  �سبيله  يف 
حياله،  ويقلقهم  اأمره  ويهمهم 
�ساأنه،  ويحزنهم  م�سريه  وي�سغلهم 
يف  فل�سطينيون  جميعاً  فهم 
انتماءاتهم،  يف  ووطنيون  هويتهم، 
لوطنهم  حبهم  يف  و�سادقون 
عليه  وحر�سهم  عنه،  ودفاعهم 
مواطنوه  ويعنيهم  فيه،  وان�سغالهم 

واأبناوؤه، و�سكانه واأجياله.
وال ي�ستطيع اأحداً اأياً كان اأن يجرَد 
يتهمه  اأو  هويته،  من  فل�سطينياً 
لقناعاته،  عليه  يعيب  اأو  النتمائه، 
ويحرمه  حقوقه،  من  يجرده  اأو 
على  يتطاول  اأو  امتيازاته،  من 

اأنه  ويدن�س �رصفه، طاملا  كرامته 
يحب فل�سطني وال يفرط فيها، وال 
عليها،  ي�ساوم  وال  ق�سيته  يخون 
ح�سابها،  على  عدواً  يهادن  وال 
مهما  منها،  جزٍء  على  يفاو�س  اأو 
اإذ  ُغَر،  �سَ اأو  وَكُبَ  ئَُل،  �سَ اأو  َعُظَم 
اأر�سنا التي ورثناها، وبالدنا  كلها 
وننت�سب  هويتها،  نحمل  التي 
اإليها، وهي التي نريد اأن نحررها 
دولتنا  عليها  ونقيم  ون�ستعيدها، 
اإذ  رحابها،  يف  واأبناوؤنا  ونعي�س 
واأمل  الوطنيني،  حلم  هو  هذه  اأن 
منى  وغاية  املخل�سني،  الغيارى 
من  وَقَلّ  ال�سادقني،  املحبني 
حقه،  يف  يفرط  من  الفل�سطينيني 
ويتنازل للعدو عن وطنه، فهذا يف 
عيٌب  تاريخهم  ويف  عاٌر،  عرفهم 
ياأتي  ومنق�سٌة، ال يقدم عليها وال 

بها اإال �سل اأو ا�ستناخ.
الفل�سطينيون �رصكاء يف  كان  وملا 
م�ستقبله  عن  وم�سوؤولني  وطنهم، 
اأن  لفريٍق  يحق  ال  فاإنه  و�سكانه، 
به،  ي�ستاأثر  اأو  القرار  يف  يتفرد 
به،  وي�ستبد  بالراأي  ي�ستقل  اأن  اأو 
ومهما  املق�سود،  القرار  كان  اأياً 
ال  اإذ  وزنه،  كان  اأو  حجمه  بلغ 
و�ساآلة  القرار  ب�ساطة  اإىل  يُنظر 
امل�ساألة، وال اإىل �رصعية احلاكم اأو 

وطنية القائد، بل يُنظر اإىل حجم 
يجوز  ال  ولهذا  وقدره،  الوطن 
اأو  ويبعده،  اآخَر  يق�سي  اأن  لفريٍق 
م�ساركته  دون  العقبات  ي�سع  اأن 
ويعمل  غيابه  ويتعمد  ويحرمه، 
اإذ ال و�ساية لفريٍق  على تهمي�سه، 
على موؤ�س�سات الوطن، وال احتكار 
لهيمنته  �رصعية  وال  لهيئاته، 
الوطنية  فاملوؤ�س�سات  و�سيطرته، 
وطن،  موؤ�س�سات  هي  املوروثة 
قادمة،  اأجياٍل  وحُق  �سعب،  وملك 
والتمثيل فيها للجميع وفق قواعد 
واأ�سول، واأنظمة وقوانني، يت�ساوى 
ويختلفون  حظاً،  اجلميع  فيها 
متثياًل ح�سب احلجم ووفق القدر 

واملقام، والتمثيل واالنتخاب.
�رصعية  يوجد  ال  وباملقابل 
وال  ثورية،  اأولوية  وال  ن�سالية، 
وال  قتاٍل،  و�سدنة  مقاومة  حرا�س 
رتب عالية ومقاماٍت رفيعة ي�سدر 
يحرم  وقراراٍت  اأوامر  اأ�سحابها 
ويتهمه،  اأ�سا�سها فريٌق غريه  على 
عليه  ويفر�س  ويهمله،  ويتجاوزه 
يفر�س  اأو  يطرده،  اأو  اأجندته 
ال  كما  ويقيده،  �رصوطه  عليه 
وال  �سغري،  على  لكبرٍي  و�ساية 
لغنٍي على  لقدمٍي على جديٍد، وال 
تاريخه،  وله  عطاوؤه  فلكٍل  فقري، 

تراكماته  ولديه  اجنازاته  وعنده 
مهما  الأحٍد  يحق  ال  لذا  الوطنية، 
مقاومته،  وعظمت  ثوريته،  بلغت 
يق�سي  اأن  الن�سال،  كعبه يف  وعال 
اآخرين ويتهمهم، اللهم اإال اإذا اأعلن 
فريٌق ظهره وبراءته من املقاومة، 
بعدوه،  واعرتف  حقه  يف  وفرط 
وحاكم اأبناءه وكافئ اأعداءه، وعمد 
اإىل حماربة املقاومني، وحما�سبة 
�سجونه،  يف  بهم  وزج  املقاتلني، 

واأغلق عليهم بواباته وزنازينه.
وكما اأن الفل�سطينيني جميعاً �رصكاءٌ 
البغي  ويف  واحل�سار،  احلرب  يف 
واللجوء،  ال�ستات  ويف  والعدوان، 
الظلم  ويف  والنزوح،  الهجرة  ويف 
فاإنهم  واالأمل،  واملعاناة  والقهر، 
مب�سري  يتعلق  ما  كل  يف  �رصكاء 
اأبنائه،  وم�ستقبل  الوطن  هذا 
يتعر�س  ما  كل  جميعاً  ويتحملون 
له الوطن اأو يُعر�ُس عليه، فكما ال 
يجوز لفريٍق اأن يق�سي االآخر، فاإنه 
ال يجوٍز لطرٍف اأن يركن وي�سرتيح، 
املعركة  بنف�سه عن  ويناأى  ويبتعد 
اأمام  �سيكونون  اإذ  واال�ستحقاق، 
اأفعالهم،  عن  حما�سبني  التاريخ 
ولن  �سيا�ساتهم،  عن  وم�سوؤولني 
�سعبهم  اأبناء  من  اأحٌد  لهم  يغفر 
واجبهم،  يف  ق�رصوا  اإن  واأمتهم، 

اأو اأهملوا يف املهام املناطة بهم، 
يجب  ملا  الت�سدي  يف  تاأخروا  اأو 

حتديه ومنعه، اأو �سده ورده.
وقت  اخلطر  يكتنفها  ال  فل�سطني 
العدوان،  وخالل  فقط  احلرب 
االأق�سى  على  االعتداءات  واأثناء 
خالل  وال  البلدات،  ومداهمة 
الت�سفية  وعمليات  القتل  حوادث 
عامٌة  اأجواءٌ  فهذه  واال�ستهداف، 
اللُحمة،  وت�سنع  الوحدة،  تخلق 
ال�سفوف،  وتر�س  الكلمة،  وجتمع 
وخاللها يتنا�سى الفرقاء م�ساكلهم، 
خالفاتهم،  عن  ويتجاوزون 
موحدة،  عملياٍت  غرفة  وين�سوؤون 
م�سرتكاً،  موقفاً  معاً  وي�سنعون 
يف  �رصكاء  اأنهم  جميعاً  وي�سعرون 
للتن�سيق  ينبغي  واأنه  قرار احلرب، 
م�ستوى  اأعلى  يف  يكون  اأن  بينهم 
واأقوى �سكل، ويتوا�سل وال ينقطع، 
هذه  اأن  بينهم  فيما  ويعرتفون 
املواقف  وهذه  تقويهم،  ال�رصاكة 
قدراتهم،  من  تعزز  املوحدة 
وتزيد يف �سمودهم، وهي مواقف 
يكرهها لعدو ويخاف منها، ويعمل 
ولهذا  الإف�سالها،  وي�سعى  �سدها 
عليها  ي�رصون  الفل�سطينيني  فاإن 
عند  بها  ويعملون  حرٍب،  كل  عند 

اأي نازلٍة اأو م�سيبٍة.

اأن  الفل�سطينيني  جميع  ليعلم 
ومفاو�سات  التهدئة  حوارات 
الهدنة ال تقل خطراً عن احلروب، 
التوقيع  بعد  تداعياتها  ولعل 
احلرب  تداعيات  كثرياً  تفوق 
وت�سكن  مدافعها  تتوقف  عندما 
اإىل  املقاتلون  ويعود  �سواريخها، 
ي�ستجمون  ومع�سكراتهم  ثكناتهم 
لهذا  والقتال،  احلرب  عناء  من 
يفاو�س  اأو  لطرٍف  يجوز  ال  فاإنه 
عليه  بل  با�سمه،  يحاور  اأو  وحده، 
اأن يح�سن نف�سه باالآخرين، ويدعم 
مل  الذين  الوطن،  ب�رصكاء  مواقفه 
يف  وتاريٌخ  العطاء،  يف  �سابقة 
الت�سحية والفداء، وعندهم ر�سيٌد 
وال�سهداء،  االأ�رصى  من  مرتاكٌم 
ول�ست فيما اأعر�سه حمر�ساً على 
اإىل احلوار مع  اأو داعياً  التفاو�س 
العدو ولو كان غري مبا�رٍص، بل داٍع 
والتكامل، فحتى ال  اإىل امل�ساركة 
تزلق االأقدام اأو ت�سوخ يف الرمال، 
تت�سابك  اأن  اجلميع  على  فاإن 
اأيديهم، وتتحد مواقفهم، وتتنا�سق 
جهودهم، وتتوافق اإرادتهم، وتقوى 
عزميتهم، الأن هذا هو وطن الكل 
واأر�س ال�سعب، وهي معركٌة �سلمية 
كله  الوطن  ت�ستهدف  ع�سكرية  اأو 

وال�سعب باأ�رصه.

جرمية اغتيال الثقافة يف غزة 
توفيق اأبو �سومر

امل�سحال  �سعيد  موؤ�س�سة  اغتيال  اإَنّ 
-8-9 يوم  غزة،  يف  والفنون  للثقافة 
االأكرث  الثقايف  ال�رصح  وهو  2018م 
ن�ساطا، لي�س تدمريا ملبنى حجري، بل 
هو جرمية مق�سودة، هدفها تدمري ما 
يزرعه هذا ال�رصُح يف عقول �سبابنا، 
يف  ويبذر  احلياة،  ُحَبّ  فيهم  ي  ويُنِمّ
عقولهم بذور االأمل والن�ساط والعمل. 
والفن،  للثقافة  املنظم  التدمرُي  هذا 
حني  »اإ�رصائيل«،  تاأ�سي�س  منذ  بداأ 
وتزييف  التاريخ،  تزييف  اإىل  َعِمدْت 
مكتباتنا  و�رصقة  الفل�سطينية،  االآثار 
حرب  خالل  واخلا�سة،  العامة 

الرتحيل واال�ستئ�سال، عام 1948، فلم 
االإ�رصائيليون بذلك؛  يكتِف املحتلون 
ل�رصقة  اخلطط  و�سع  اإىل  عمدوا  بل 
ثوبنا  ف�رصقوا  الفل�سطيني،  تراثنا 
اإىل  وانتقلوا  امُلطرز،  الفل�سطيني 
كالفالفل،  الرتاثية،  وجباتنا  �رصقة 

واحلم�س، والك�سك�سي، وغريها.
ولكنهم بعد �سبعني عاما من االحتالل 
تزييف  يف  ينجحوا  مل  اأنهم  اكت�سفوا 
اأُ�سيبوا  الفل�سطيني،  والرتاث  التاريخ 
جيل  اأن  الحظوا  عندما  عر  بالُذّ
يولد  مل  الذي  الفل�سطينيني،  ال�سباب 
ا�ستعاد  واالأجداد  االآباء  اأر�س  يف 
تراثه وتاريخه، على الرغم من الفقر، 
املحتلون  اأ�سعل  والقهر.  واالإغالق، 

بعملية  فقاموا  االأحمر،  ال�سوء 
-7-14 يوم  لها،  املخطط  التدمري 

مبنى  م�رصوع  اغتالوا  عندما  2018م 
بادعاء  الفل�سطينية،  الوطنية  املكتبة 
اأنه مقٌرّ لالإرهاب، ودمروا مع املبنى 
يف  الرئي�س  الفل�سطيني  الرتاث  مبنى 
وهناك  واحلرف،  الفنون  قرية  غزة، 
ثالث جرى تدمريه، ومل تذكره  �رصٌح 
و�سائل االإعالم، وهو املكتبة الرئي�سة، 
جامعة  يف  الكتب  اأُّمات  حتوي  التي 
بداية  هو  التدمري  هذا  كان  االأزهر، 
ال�سدفة  قبيل  من  لي�س  املخطط!! 
اأن يجرى تدمري هذا الرتاث الثقايف، 
العامل  فيه  ي�سعى  الذي  الوقت  يف 
الفنون،  وتعزيز  الثقافة،  تر�سيخ  اإىل 

بني  التوا�سل  ج�سور  �سناعة  لغر�س 
الثقافات يف العامل، واإق�ساء التطُرّف 

واالإرهاب من عقول ال�سباب!!

اأخريا:

الثقافية  موؤ�س�ساتنا  دوُر  ما 
والفنية يف مواجهة هذا املخطط 
تتوىل  اأن  يجب  االحتاليل؟ 
اإ�سرتاتيجية  الثقافية  املوؤ�س�سات 
الثقايف،  االإرهاب  هذا  ملواجهة 
يف كل امليادين: - على اجلمعيات 
م  تنِظّ اأن  الثقافية  واالحتادات 
وجماهريية  ثقافية  فعاليات 
االإرهاب  بهذا  للتنديد  متعددة 

االإعالم  يركز  اأن  ب�رصط  الثقايف، 
على ت�سويق هذه الفعاليات بلغات 
�سبكات  ويف  االأخرى،  العامل 

التوا�سل االجتماعية!
ال�سور  اإبراز  على  الرتكيز   -
ترعاها  كانت  التي  واالأن�سطة 
هذه املوؤ�س�سات الثقافية والفنية، 
الفنية  واالأعمال  االأن�سطة  واإبراز 
هذه  كنف  يف  جترى  كانت  التي 
يف  تُطبع  بحيث  املوؤ�س�سات، 
باللغات االأجنبية، وتوزع  مطويات 

يف �سفحات االإنرتنت!
الفل�سطينية  �سفاراتنا  توجيه   -
باعتبارها  االحتالل،  جرمية  اإىل 
منها  والطلب  ثقافيا،  اإرهابا 

يف  الثقافية  اجلهات  مع  التوا�سل 
مطالبة   - ال�سفارات!  تلك  بلدان 
واالحتادات  الثقافية  املوؤ�س�سات 
بهذا  التنديد  تتوىَلّ  باأن  العربية 
باأن  وتو�سيتها  الثقايف،  االإرهاب 
املخطط،  هذا  ك�سف  تتوىَلّ 
باإدراج  العربية  اجلامعة  ومطالبة 
بند، »االإرهاب االحتاليل الثقايف« 
على جدول اأعمالها. - التوجه اإىل 
املنظمة العاملية للثقافة والفنون، 
كامل  ع�سٌو  وفل�سطني  اليون�سكو، 
للتنديد  لي�س  فيها،  الع�سوية 
لفر�س  بل  فقط،  بـ«اإ�رصائيل« 
باإعادة  واإلزامها  عليها،  العقوبات 

اإعمار هذه ال�رصوح الثقافية.



 الرابطة الرحمانية 
للزوايا العلمية

م�سيخة الزاوية القا�سمية
الهامل

اعتماد مكتب زاوية الفرقان القراآنية
 اإن ال�سيخ زاوية الهامل القا�سمية، رئي�س 

الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية:
بناء على الإجازة التي اعتمد مبوجبها زاوية 

الفرقان القراآنية، الكائنة مبدينة اجللفة، 
حي روؤو�س العيون و يراأ�سها ال�سيد: اأحمد 

دحماين.
لتكون فرعا للزاوية القا�سمية الرحمانية 

لتعليم القراآن الكرمي وتدري�س العلوم 
ال�رشعية:

يعتمد املكتب امل�سري لهذه الزاوية، ليمار�س 
ن�ساطه، وفقا لأحكام الن�سو�س التنظيمية 

ال�سارية املفعول.
الرئي�س

حممد املامون م�سطفى القا�سميى احل�سني

الو�سط:2018/08/11
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اخلبري  �شيفر"،  "موتي  واأ�شار 
والف�شاء  الطريان  هند�شة  يف 
"اأمن  جائزة  على  واحلا�شل 
اإ�رسائيل"، اإىل اأن جي�ش االحتالل 
احلديدية  القبة  خالل  من  "�شعى 
ال�شالح  من  النوع  هذا  لت�شويق 
ال�شورايخ  اعرتا�ش  يف  الوهمي 
لدول عدة على م�شتوى العامل، مبا 
يعود عليه مبليارات الدوالرات من 

خالل �شفقات بيع ال�شالح.
االإ�رسائيلية  امل�شاعي  ورغم 
على  للتكتم  الع�شكرية  وموؤ�ش�شتها 
خرباء  اأن  اإال  الف�شيحة،  هذه 
اأحاديث  يف  خرجوا  اإ�رسائيليني 
اخلداع  عملية  ليك�شفوا  علنية 
متريرها  اجلي�ش  حاول  التي 
ما  والعامل،  االإ�رسائيليني  على 
املوؤ�ش�شة  اأزمة  بتعميق  �شاهم 
الع�شكرية، ووجه �رسبة ل�شناعتها 

الت�شليحية.
واأ�شاف �شيفر: القبة احلديدية ال 
تعدو كونها عر�شاً �شوتياً و�شوئياً 
غري  �شيئاً  ت�شقط  وال  تعرت�ش،  ال 
الأن  االإ�رسائيلي،  العام  الراأي 
ن�شاهدها،  التي  االنفجارات  كافة 
عن  ناجتة  اجلو،  يف  ون�شمعها 
تدمري ذاتي ل�شاروخ قبة حديدية 
�شاروخاً  يعرت�ش  اأو  نف�شه،  يدمر 
يتمكن  ومل  القبة،  نف�ش  من  اآخر 
القبة  اأطلقته  واحد  �شاروخ  ولو 
اأي  اإ�شابة  من  مطلق  وب�شكل 

�شاروخ اأو قذيفة �شاروخية.
القبة  ف�شل  ف�شيحة  تتوقف  ومل 
العام  الراأي  احلديدية عند حدود 
بات  الذي  الداخلي،  االإ�رسائيلي 
اعرتا�ش  على  بقدرتها  ي�شكك 
توقع  بل  املقاومة،  �شواريخ 
اجلي�ش اإحلاق خ�شائر مالية كبرية 
حتاول  التي  الع�شكرية  بال�شناعة 
م�شتوى  على  وبيعها  لها،  الرتويج 

مليارات  اأنفقت  اأن  بعد  العامل، 
وتقدميها  لتطويرها،  الدوالرات 
اخليار  باأنها  العاملي  لل�شوق 

االأف�شل يف اعرتا�ش ال�شواريخ.
القبة  فاإن  متابعني،  وبح�شب 
خماطر  على  تنطوي  احلديدية 
باأنه  وهما  تن�شج  الأنها  حقيقية؛ 
املقاومة  مع  حرب  هناك  لي�ش 
واأن  �شواريخها،  حتييد  ظل  يف 
دولة االحتالل اآمنة منها، وال مربر 
مع  متفقا  امل�شتقبل،  من  لقلقها 
ع�شكريني يف االحتياط وم�شوؤولني 
فكرة  اأن�شار  من  �شيا�شيني 
الن�رس"،  واالجتياح حتى  "الهجوم 
بارتكاب  ت�شاهم  القبة  اإن  بقولهم 
باالكتفاء  يكمن  اإ�شرتاتيجي  خطاأ 

اأمام املقاومة دون ح�شم  بالدفاع 
وانت�شار.

حملل  الراأي  هذا  مع  ويتفق 
"يو�شي  االإ�شرتاتيجية  ال�شوؤون 
االنت�شار  اإن  قال  الذي  ميلمان"، 
باالأنظمة  يتاأتى  ال  احلروب  يف 
مل  القبة  الأن  فح�شب،  الدفاعية 
الهاون ق�شرية  توفر حال لقذائف 
اجلنود يف  ثلث  قتلت  التي  املدى 
احلرب، واأ�شابت الع�رسات منهم، 

كذلك اإ�شابة 83 مدنيا.
"عربي  �شحيفة  نقلته  ما  وح�شب 
21"، فاإنه ميكن ت�شجيل مالحظة 
توؤكد ف�شل منظومة القبة احلديدية 

بالت�شدي ل�شواريخ غزة، وهي:
عدة  لديه  باأن  اجلي�ش  حتدث 

كل  احلديدية،  للقبة  منظومات 
واحدة،  مدينة  تغطي  منظومة 
اأطلقت  التي  املناطق  لكن 
تزيد  ال�شواريخ  املقاومة  عليها 
هناك  تبقى  وبالتايل  ذلك،  على 
ال  ومدن  ا�شتيطانية  جتمعات 
حتميها القبة، الرواية االإ�رسائيلية 
تخدع بال�شور، وتقدمها دليال على 
عرب  املقاومة،  �شواريخ  اإ�شقاط 
اأو  اجلو،  انفجارات يف  �شور  بثها 
لل�شواريخ،  القبة  اعرتا�ش  مواقع 
 3-2 اإطالق  على  القبة  وتعمل 
�شاروخ  كل  انطالق  مع  �شواريخ 
حال  ويف  له،  للت�شدي  غزة  من 
القبة  الت�شدي يعمل �شاروخ  عدم 
على  الذاتي  االنفجار  بنظام 
اجلو،  يف  كيلومرتات   6 م�شافة 
حتى ال يكمل �شريه، وي�شقط على 

اأحد التجمعات االإ�رسائيلية.
روبني"،  "عوزي  حذر  فيما 
ال�شابق مل�رسوع �شواريخ  الرئي�ش 
الن�شبّي  النجاح  من  )حيت�ش(، 
يف  احلديدّية  القبة  حققته  الذي 
حالة  الأّن  غزة؛  �شواريخ  مواجهة 
امل�شتويني  اأ�شابت  التي  الن�شوة 
اأبيب يف  ال�شيا�شّي واالأمنّي يف تل 

غري حملها.
حتقيقها  رغم  اأنه  واأ�شاف 
امل�شتوى  يف  كبرية  جناحات 
الراأي  �شعيد  وعلى  العملياتي، 
حال  اأعطت  القبة  لكن  العام، 
ال�شواريخ،  اإطالق  ملع�شلة  موؤقتا 
عليها  الق�شاء  من  تتمكن  ومل 
خ�شائر  ت�شجيل  ومّت  كلّي،  ب�شكٍل 
منع  يف  وف�شلت  املدن،  بع�ش  يف 
اخل�شائر االقت�شادّية االإ�رسائيلّية، 
ح�رس  ال  �شخمة  اأمواال  اأن  رغم 
احلكومة،  موازنة  عن  وبعيداً  لها، 

�رسفت للقبة ب�شكل م�شتقل.

و�سف خبري اإ�سرائيلي اأم�ش اجلمعة، منظومة القبة احلديدية التي ي�ستخدمها جي�ش االحتالل 
للت�سدي لل�سواريخ والقذائف الق�سرية ومتو�سطة املدى التي يتم اإطالقها من قطاع غزة، باأنها 

وهمًيا". "�سالًحا  اأنها  معترًبا  املنطقة"،  يف  خدعة  "اأكرب 

خبري �سهيوين

 القبة احلديدية �شالح وهمي ال يعرت�ض �شيًئا

يعزل 4 قرى عن بيت حلم

االحتالل يبداأ تنفيذ م�شروع ا�شتيطاين �شخم 
عن  فل�شطينية،  م�شادر  ك�شفت 
"االإ�رسائيلي"  االحتالل  بدء 
�شخم  ا�شتيطاين  م�رسوع  تنفيذ 
حلم،  بيت  عن  قرى   4 يعزل 
ال�شفة املحتلة، ملحاولة  جنوب 
"ال�شيادة  ي�شمى  ملا  �شمها 
هيئة  م�شوؤول  االإ�رسائيلية"وقال 
واال�شتيطان  اجلدار  مقاومة 
ح�شن  حلم،  بيت  حمافظة  يف 
االحتالل  قوات  اإن  بريجية: 
بتري  قرى  حتويل  اإىل  ت�شعى 
وحو�شان  ونحالني  فوكني  ووادي 
اإىل الغرب من بيت حلم لتجمعات 
"�شيادة  ي�شمى  ما  �شكانية �شمن 
اإ�رسائيلية" معزولة عن حمافظة 
بيت حلم ومقطوعة االت�شال مع 
حميطها وتعد القرى االأربع جزًءا 
العرقوب،  قرى  عليه  يطلق  مما 
نحو  �شكانها  عدد  جممل  ويبلغ 

20 األف ن�شمة.
بريجية  ت�رسيحات  وجاءت 
االحتالل  قوات  و�شع  عقب 

لها  تابعني  ومهند�شني وم�شاحني 
يف  لالأماكن  وترقيًما  اإ�شاراٍت 
خلة الدالية يف قلب بلدة نحالني 
ت�رسيٍح  يف  بريجية،  واأو�شح 
اأن االحتالل ي�شعى اإىل  �شحفّي، 
 60 رقم  ب�شارع  املنطقة  اإي�شال 
القرى  حول  امللتف  اال�شتيطاين 
االأربع وي�شل اإىل م�شتوطنة "بيتار 
عليت" املقامة على اأرا�شي بيت 
حلم، ومن ثم العمل على تو�شيعه 
بني  الوا�شل  الطريق  لي�شل 
نحالني وحو�شان واإغالقه وفتحه 
اإ�شافة  امل�شتوطنني  اأمام  فقط 
لي�شم  ال�شارع  هذا  تو�شيع  اإىل 
بتري  قرية  ي�شل  الذي  ال�شارع 
ببلدة اخل�رس بعد م�شادرة اأرا�ٍش 
ثالثة  وجود  اإىل  واأ�شار  منها. 
اأعلنت  االأقل  على  خمططات 
عنها قوات االحتالل و�رسعت يف 
تنفيذها بكلفة 185 مليون �شيقل، 
هو  املخططات  هذه  بني  ومن 
القد�ش  حدود  يف  نفق  حفر 

"بيتار  م�شتوطنة  اإىل  لي�شل 
عازر"  "ايلي  وم�شتوطنة  عليت" 
املجاورة، وليكون موقع بري عونة 
يف  جاال  بيت  مدينة  اأرا�شي  من 
متو�شط هذا الطريق اإ�شافة اإىل 
ذلك  مبوازاة  حديد  �شكة  �شق 
بيت  غرب  امل�شتوطنات  لتكون 
حلم اأحد اأهدافها، ولتت�شل بهذه 

ال�شكة ما بني حيفا وتل اأبيب.
اأن املخطط ي�شعى اإىل  واأ�شاف 
امل�شتوطنني  اأعداد  م�شاعفة 
من  عليت"  "بيتار  م�شتوطنة  يف 
األفا   120 اإىل  م�شتوطن  األف   60
اخلم�ش  ال�شنوات  غ�شون  يف 
القادمة، وهذا يحتاج اإىل كل هذه 
املزيد  وم�شادرة  التحتية  البنى 
ع�رسات  واإقامة  االأرا�شي،  من 
ال�شكنية،  الوحدات  من  االآالف 
القرى  ح�شاب  على  وكلها 
�شوف  التي  االأربع  الفل�شطينية 
وجتمعات  كانتونات  اإىل  تتحول 
امتداد  لها  لي�ش  منغلقة  �شكانية 

مع حميطها مبحافظة بيت حلم. 
امل�رسوع  اأن  بريجية  ويعتقد 
اخلطري اأمامه عقبة واحدة وهو 
�شمن  تقع  حيث  الوجلة؛  قرية 
حا�رسها  اأن  بعد  املخطط 
الدومنات  اآالف  والتهم  اجلدار 
"هار  م�شتوطنة  واأ�شحت  منها، 
الرئي�ش،  مدخلها  على  جيلو" 
عن  لوحدها  عزلها  وبالتايل 
تكاتف  اأن  بعد  وذلك  حميطها، 
ال�شكان يف حي عني جويزة الواقع 
يف القرية ملواجهة قرارات الهدم 
احلي  هذا  ليكون  هناك  للمنازل 
"االإ�رسائيلي".  املخطط  �شمن 
الع�رسات  هناك  اأن  اإىل  واأ�شار 
العدل  لدى حمكمة  الق�شايا  من 
العليا "االإ�رسائيلية" �شد قرارات 
وقد  منزال،   30 من  اأكرث  هدم 
�شدرت بع�ش القرارات من هذه 
االحرتازي  بالوقف  املحكمة 
عطل  ما  وهذا  املنازل،  لهدم 

امل�رسوع.

�سركة اأمن اإلكرتوين

 "حما�ض" طّورت تطبيقا الخرتاق 
هواتف "االإ�شرائيليني"

 يف منطقة نينغ�سيا ذاتية
 احلكم �سمايل البالد بال�سني

املئات من م�شلمي "خوي" يحتجون 
على قرار هدم م�شجد تاريخي

االأردن

وفاة اأمني عام حزب "جبهة 
العمل االإ�شالمي"

اإلكرتوين  اأمن  �رسكة  قالت 
"املقاومة  حركة  اإن  اإ�رسائيلية، 
طّورت  )حما�ش(،  االإ�شالمية" 
تطبيقا ميّكنها من اخرتاق هواتف 
االإ�رسائيليني، وفق ما ذكرت القناة 
اأم�ش  اأول  العربية، م�شاء  العا�رسة 
"كلري  �رسكة  ،وح�شب  اخلمي�ش 
 IsraelAlert شكاي"، فاإن تطبيق�
تطوير  من  هو  اإ�رسائيل(،  )منّبه 
و�شعه على  "حما�ش"، ومت  حركة 
،وتهدف  مزيف   اإلكرتوين  موقع 
الذي  التطبيق  خالل  من  احلركة 
ح�شب  جت�ش�ش،  برنامج  يحمل 
كل  اأجهزة  اخرتاق  اإىل  ال�رسكة، 
طريق  عن  با�شتخدامه  يقوم  من 

الهاتف. 
وعلى اأثره، حذرت القناة العربية، 
ا�شتخدام  من  "االإ�رسائيليني" 
ي�شبه  اإنه  قالت  الذي  التطبيق 
االأحمر"  "ال�شوء  تطبيقات 
اإطالق  من  حامليها  حتذر  التي 

غزة  من  قذائف  اأو  �شواريخ 
اإ�رسائيلية  تطبيقات  ،وهناك عدة 
ال�شواريخ  ر�شد  مت�شلة مبنظومة 
من  تُطلق  )التي  الهاون  وقذائف 
مع  ذاته  الوقت  يف  وتعمل  غزة(، 
االإنذار،وح�شب  �شفارات  انطالق 
"االإ�رسائيلية"،  االأمنية  ال�رسكة 
"حما�ش"  حركة  نا�شطي  فاإن 
عرب  للموقع  الرتويج  يحاولون 

و�شائل التوا�شل االجتماعي. 
و�شبق اأن متكن نا�شطون يف احلركة 
اجلنود  هواتف  مئات  اخرتاق  من 
"االإ�رسائيليني" وغريهم، وحتكمت 
ت�شغيل  خالل  من  بعد،  عن  بها 
ومراقبة  ملفات  و�شحب  الكامريا 
احلديث  ،وياأتي  املحادثات 
جولة  اأعقاب  يف  التطبيق  عن 
الفل�شطينية  املقاومة  ت�شعيد بني 
حّدتها  تراجعت  و"اإ�رسائيل"، 
احلديث عن  اأم�ش، يف ظل  م�شاء 

اتفاق تهدئة برعاية م�رسية. 

يف  االأ�شخا�ش  مئات  تظاهر 
احلكم  ذاتية  نينغ�شيا  منطقة 
�شمايل  م�شلمة،  غالبية  ويقطنها 
�شد  اجلمعة،  اليوم  ال�شني، 
على  احتجاجا  املحلية  احلكومة 
تاريخي  م�شجد  هدم  اعتزامها 
باملنطقة،  حديثا  ترميمه  اأعيد 
ت�شاينا  "�شاوث  �شحيفة  وبح�شب 
املئات  ندد  املحلية،  مورنينغ" 
ببلدة  "خوي"  عرقية  م�شلمي  من 
"فويكو  م�شجد  اأمام  "فويكو" 
عام   600 قبل  بني  الذي  الكبري" 
اإبان  وُهدم  ال�شيني،  الطراز  على 

الثورة الثقافية ال�شينية.
اأعربوا  املتظاهرين  اأن  واأكدت 
احلكومة  الإ�شدار  احتجاجهم  عن 
املحلية بيانا اأعلنت فيه اعتزامها 
مطلع ال�شهر املقبل، هدم امل�شجد 

اأعيد ترميمه قبل  الذي  التاريخي 
املحلية  ال�شلطات  اأن  وبّينت  عام 
رخ�شة  وجود  عدم  من  اتخذت 
لهدم  ذريعة  املطلوبة،  البناء 
واأو�شحت  التاريخي  امل�شجد 
التي  االأكرب  تعد  املظاهرة  اأن 
يف  "نينغ�شيا"  منطقة  ت�شهدها 
الدين  رجال  اأن  واأ�شارت  تاريخها 
امل�شوؤولني  مع  اجتماعا  عقدوا 
عدم  على  فيه  اتفقوا  املحليني، 
هدم امل�شجد؛ �رسيطة اإزالة قببه 
اأن ال�شني ت�شم  الثمانية يُ�شار اإىل 
من  م�شلمة  10 جمموعات عرقية 
وهم  عرقية،  جمموعة   56 بني 
والقريغيز،  هوي،  )خوي(  م�شلمو 
والطاجيك،  واالأويغور،  والقازاق، 
وال�شاالر،  واالأوزبك،  والتتار، 

والباون ودونغ�شيانغ.

جبهة  حلزب  العام  االأمني  تويف 
)الذراع  االأردين  االإ�شالمي  العمل 
االإخوان  جلماعة  ال�شيا�شي 
الزيود"،  "حممد عواد  امل�شلمني( 
كتبه  ما  وفق  اجلمعة،  اأم�ش  فجر 
على  �شفحته  على  جنله"جماهد" 

"الفي�ش بوك".
خري  اإليكم  "اأنعى  جماهد  وكتب 
عواد  حممد  والدي  الرجال 
الزيود" فقد اأ�شلم الروح اإىل بارئها 
فجر اأم�ش اجلمعة كما نقلت قناة 
)حملية(،  الف�شائية  الريموك 
التابعة جلماعة االإخوان امل�شلمني، 
خرباً عاجاًل بوفاة الزيود واأفادت 

الزيود  باأن  حملية  اإعالم  و�شائل 
قبل  ال�رسطان  مبر�ش  اأ�شيب 
ال�شحية  حالته  وا�شتدت  فرتة، 
بغيبوبة،  اأم�ش  يوم  واأ�شيب  �شوءاً، 
بيان  وفاته، فجراً، ويف  ليُعلن عن 
االإخوان  جماعة  نعت  الحق، 
باأنه  ُم�شريًة  الزيود،  امل�شلمني 
غري�شا  مقربة  يف  الرثى  �شيوارى 
يف حمافظة الزرقاء )و�شط(، بعد 
حزب  وكان  اليوم،  ع�رس  �شالة 
اأعاد  قد  االإ�شالمي  العمل  جبهة 
انتخاب الزيود، اأميناً عاماً، لدورة 
االأول  يف  �شنوات،   4 مدتها  ثانية 

من ماي املا�شي.
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القيود  ف�إن  املق�ل،  لك�تب  ووفق� 
عالوة  لرو�سي�،  املع�دية  اجلديدة 
"اإ�سفين�  تدق  �سوف  ذلك،  على 
املتحدة  الوالي�ت  بني  ووتدا" 
اأ�سواق  ا�ستقرار  وتزعزع  واأوروب�، 
و�سوف  امل�لية،  واالأ�سواق  الط�قة 
االأمريكية  ال�رشك�ت  ت�سطر 
ملن�ف�سني  وتركه�  رو�سي�  ملغ�درة 
�س�ف�ي  واعترب  واأوروب�  ال�سني  من 
اأنه فيم� �ستع�ين ال�رشك�ت الرو�سية 
احل�لية،  العقوب�ت  من  بقليل  اأكرث 
اإىل  االأمريكية  ال�رشك�ت  �ست�سطر 
مع  امل�سرتكة  امل�س�ريع  ت�سفية 
خ�س�ئر  وتتكبد  الرو�سية  ال�رشك�ت 

م�لية كبرية نتيجة هذه العقوب�ت.
ال�رشكة  اأن  اأن هذا يعني  وحّذر من 
يف  ح�سة  ت�سرتي  التي  الرو�سية 
الع�مل  يف  مك�ن  اأي  يف  امل�رشوع 
حمل  حتل  اأن  الواقع  يف  ميكنه� 

ال�رشك�ت االأمريكية املن�سحبة.
الأن  نظًرا  ق�ئال،  �س�ف�ي  واأ�س�ف 

يجري  النفط  حقول  اأهم  بع�ض 
من  وا�ستخدامه�  فيه�  التنقيب 
و�رشك�ئه�  الرو�سية  ال�رشك�ت  قبل 
النفط  �رشك�ت  ف�إن  ال�سينيني، 
مقعد  اإىل  "�ستنتقل  االأمريكية 
العقوب�ت  و�ستوؤثر  البدالء". 
على  حتى  لرو�سي�  املن�ه�سة 
م�س�ريع ه�مة مدعومة من الوالي�ت 
اأن�بيب  خط  ك�إن�س�ء  املتحدة، 
االأدري�تيكي،  البحر  عرب  الغ�ز 
اأوروب�  اإنق�ذ  على  �سي�س�عد  الذي 
حيث  الرو�سية،  الط�قة  هيمنة  من 
االأقل  هي  الرو�سية  ال�رشك�ت  اأن 

م�س�همة فيه.
املعروف،  واملحلل  الك�تب  واأكد 
االقت�س�دية  القط�ع�ت  جميع  اأن 
االأمريكية �ست�سعر بعواقب العقوب�ت 
تتمكن  فلن  لرو�سي�:  املن�ه�سة 
ال�رشك�ت االأمريكية من نقل الب�س�ئع 
الرو�سية،  احلديدية  ال�سكك  على 
و�ست�سطر �رشكة بوينغ لوقف التع�ون 
الرو�سية،  الطريان  �رشك�ت  مع 
من   "AT&T" �رشكة  تتمكن  ولن 

اله�تف الرو�سية.  اأ�سالك  ا�ستخدام 
املوؤ�رشات  �سن�ديق  �ست�سعق  كم� 
حيث  االأمريكية،  امل�لية  واالأ�سواق 
�ست�سبح ال�سندات ال�س�درة  ب�لروبل 
والبنوك  الرو�سية  احلكومة  عن 
يف  الفور  على  ق�نونية  غري  اأ�سوالً 
وال�رشك�ت  العمومية.  امليزاني�ت 
االأمريكية التي تقوم بعملي�ت جت�رية 
يف رو�سي� �سوف جتد نف�سه� ع�جزة 
الرو�سية  البنوك  ا�ستخدام  عن 
كم�  االأمريكية،  الت�رشيع�ت  ب�سبب 

يقول الك�تب هيل.
قدمت  امل��سي،  االأ�سبوع  ففي 
اأع�س�ء جمل�ض  جمموعة موؤثرة من 
ق�نون  م�رشوع  االأمريكي،  ال�سيوخ 
التدابري  من  ق�ئمة  على  ين�ض 
ذلك  يف  مب�  لرو�سي�،  املن�ه�سة 
الدين  على  جديدة  عقوب�ت  فر�ض 
البنوك  واأكرب  الرو�سي  احلكومي 
اململوكة للدولة الرو�سية، من بينه�  
"بنك  اخل�رجي"،  االقت�س�د  "بنك 
التوفري"، "بنك التج�رة اخل�رجية"، 
الزراعي"  البنك   "  ،" مو�سكو  "بنك 

ق�نون  م�رشوع  وهن�ك  وغريه�. 
الوالي�ت  اأمن  "حم�ية  بعنوان 
الكرملني"  عدوان  من  املتحدة 
الدميقراطيون  ب�إعداده  ق�م 

ك�ردان،  بني  مينينديز،  روبرت 
كوري  واجلمهوريون  �س�هني،  وجني 
وجون  غراه�م،  وليند�سي  غ�ردنر، 
فيه  الواردة  القيود  وتوؤثر  م�كني، 

على "القط�ع�ت الرئي�سية لالقت�س�د 
الرو�سي، مب� يف ذلك امل�لية والط�قة 
والدف�ع، وكذلك قط�ع اإنت�ج املع�دن 

وعملي�ت ا�ستخراج املواد اخل�م".

حّذرت جملة "ذي هيل" )The Hill( من خطر ارتداد العقوبات �سد رو�سيا، التي يعّدها اأع�ساء من جمل�س ال�سيوخ، على القت�ساد الأمريكي، ومن اأن ت�سكل اإ�سفينا بني وا�سنطن وحلفائها 
الأوروبيني وقال ريت�سارد �سافاي، املحلل املعروف يف جملة "ذي هيل" الأمريكية، اإن قائمة العقوبات التي يعدها عدد من اأع�ساء جمل�س ال�سيوخ، وفقا مل�سروع قانون "حماية النتخابات من 

التهديدات من خالل فر�س قيود"، �ست�سر بالقت�ساد الأمريكي اإذا مت اإقرارها واعتمادها.

جملة "ذي هيل"

م٫�س 

العقوبات املناه�صة لرو�صيا �صرتتد اإىل نحر اأمريكا واقت�صادها

عمر  ال�سوداين،  الرئي�ض  اأعلن 
ال�سودان  �سلط�ت  اأن  الب�سري، 
اأعدت ترتيب�ت واإجراءات ج�هزة 
االأزمة  حلل  اأي�م  خالل  للتنفيذ 
ب�سورة  البالد  يف  االقت�س�دية 
الب�سري، يف  جذرية ونه�ئية وق�ل 
كلمة األق�ه� اليوم اخلمي�ض خالل 
ملجل�ض  االفتت�حية  اجلل�سة 

الوطني"  "املوؤمتر  حزب  �سورى 
والذي  ال�سودان  يف  احل�كم 
"خرجن�  البالد:  رئي�ض  يتزعمه 
االقت�س�دية  الظروف  اأخطر  من 
ال�سغوط  ورف�سن�  احل�لية، 
اخل�رجية من اأجل تركيع بالدن�، 
وكرامتن�  ا�ستقاللن�  بيع  ورف�سن� 
ب�أن  الب�سري  وتعهد  ثمن".  ب�أي 

حلوال  تت�سمن  التي  االإجراءات، 
الإخراج  ونه�ئية  ع�جلة  اإ�سع�فية 
ال�سودان من االأزمة االقت�س�دية، 
م�سمونة  ونت�ئجه�  ج�هزة 
واأ�س�ف رئي�ض ال�سودان: "نتحدث 
ب�سف�فية و�سدق ومن دون تدلي�ض 
عواطف  لدغدغة  وعهود  وكذب 
القوة  موا�سع  نحدد  بل  الن��ض 

ونح�فظ عليه� ونقف على نق�ط 
ال�سعف لنقويه� واأعلن عن قي�دة 
نفري من خالل تدابري واإجراءات 
مبف��سل  الق�ب�سني  من  خ��سة 
ال�سلطة الإخراج البالد من االأزمة 
االقت�س�دية"ويع�ين ال�سودان منذ 
ع�م  ال�سودان  جنوب  انف�س�ل 

. ،2011

 5 االأ�سرتالية  ال�سلط�ت  جردت 
اأخرى،  جن�سي�ت  يحملون  اأ�سخ��ض 
ب�سبب  االأ�سرتالية  اجلن�سية  من 
"داع�ض"  تنظيم  اإىل  انتم�ئهم 
الداخلية  وزير  واأ�س�ر  االإره�بي.  
اأن  اإىل  دوتون،  بيرت  االأ�سرتايل، 
اأ�سخ��ض  لـ5  املواطنة  حقوق  اإلغ�ء 

مزدوجي اجلن�سية، ي�أتي على خلفية 
مم�ر�ستهم اأن�سطة اإره�بية تتع�ر�ض 
اأ�سرتالي�  جت�ه  التزام�تهم  مع 
على  اخلمي�ض،  اأم�ض  اأول  واأكد،  
 6 جردت  االأ�سرتالية  احلكومة  اأن 
ع�م  منذ  اجلن�سية،  من  اأ�سخ��ض 
ينظم  ق�نون  فيه  �سدر  الذي   2015

الت�رشف�ت املتع�ر�سة مع املواطنة 
"هوؤالء  دوتون:  وت�بع  االأ�سرتالية 
االأ�سخ��ض الـ5 ك�نوا يت�رشفون �سد 
بذلك  واخت�روا  اأ�سرتالي�،  م�س�لح 
االأ�سرتايل"،  املجتمع  من  اخلروج 
على  ع�زمة  بالده  اأن  على  م�سددا 
االإره�بيني  مك�فحة  يف  اال�ستمرار 

�سم�ن  اأولويته�  و�ستكون  االأج�نب، 
االأ�سرتاليني. ومل يك�سف  اأمن جميع 
الـ5  االأ�سخ��ض  هوي�ت  عن  دوتون، 
االأ�سرتالية  اجلن�سية  من  املجردين 
وامراأت�ن،  رج�ل   3 اإنهم  ق�ل  لكنه   ،
"داع�ض"  �سفوف  اإىل  ان�سموا  وقد 

يف �سوري� والعراق.

زايت�سيف  فيكتور  العقيد  ك�سف 
ن�ئب ق�ئد قوة ال�رشطة الع�سكرية 
وحدات  اأن  ب�سوري�،  الرو�سية 
مواقع   8 �ستقيم  القوة  هذه  من 
ال�سالح  املنزوعة  املنطقة  قرب 
�سوري�  بني  الف��سلة  اجلوالن  يف 
و"اإ�رشائيل" وق�ل العقيد الرو�سي 
الليلة امل��سية: "نحن االآن يف معرب 
القنيطرة،  مبح�فظة  الفي�سي�، 
مراقبة  مركز  اأول  ن�رش  مت  حيث 
يف  الرو�سية،  الع�سكرية  لل�رشطة 
�سبعة  �سنن�رش  الع�جل،  القريب 

اأمن  ل�سم�ن  وكله�  اأخرى،  مراكز 
املدنيني يف حم�فظة القنيطرة". 
القوات  ق�ئد  ن�ئب  اأو�سح  بدوره، 
اجلرنال  �سوري�،  يف  الرو�سية 
مراكز  اأن  كورالينكو،  �سريغي 
الرو�سية  الع�سكرية  ال�رشطة 
منزوعة  املنطقة  اأم�م  �ستن�رش 
ال�سالح، التي ت�سيطر عليه� قوات 

االأمم املتحدة ولي�ض يف داخله�.
تكون  لن  اأنه  "اأوؤكد  واأعلن: 
رو�سية  ع�سكرية  �رشطة  هن�ك 
ال�سالح،  منزوعة  املنطقة  يف 

التي  املراقبة  مراكز  و�ستوفر 
يف  ال�سالم  منه�  ب�لقرب  �ستن�رش 
يف  �سيم�  وال  ال�سورية،  املن�طق 
اجلرنال  القنيطرة"وق�ل  حم�فظة 
اإن "العلم الرو�سي يف هذه املنطقة 
اأن  امل�س�ملني  لل�سك�ن  �سي�سمن 
االأر�ض  هذه  يف  حّل  قد  ال�سالم 
"اإ�رشائيل"  االأبد"واحتلت  اإىل 
ك�نت  التي  اجلوالن،  مرتفع�ت 
ع�م  ا�ستقالله�  منذ  ل�سوري�  ت�بعة 
حرب  ي�سمى  م�  خالل   ،1944
االأي�م ال�ستة ع�م 1967. وقد تبّنى 

ق�نون  "االإ�رشائيلي"  الكني�ست 
 ،1981 ع�م  اجلوالن"،  "مرتفع�ت 
الذي يعلن من ج�نب واحد �سي�دة 

اإ�رشائيل على هذه املرتفع�ت.
قرار  املتحدة  االأمم  واعتربت 
ق�نوين،  غري  االإ�رشائيلي  ال�سم 
اأرا�سي  من  جزء  ذلك  بعد  وع�د 
ومدينة  اجلوالن  مرتفع�ت 
القنيطرة لل�سي�دة ال�سورية، ب�رشط 
ال�سالح  منزوعة  منطقة  تركه� 
ون�رش بعثة لالأمم املتحدة يف تلك 

املنطقة الف��سلة.
الب�سري

داع�س 

اجلولن

اإجراءات اإ�صعايف خالل اأيام حلل االأزمة االقت�صادية نهائيا

رد 5 "دواع�ش" من جن�صيتها   اأ�صرتاليا تجُ

ال�صرطة الع�صكرية الرو�صية تنت�صر قرب املنطقة املنزوعة ال�صالح 
والدا ميالنيا ترامب يح�صالن 

على اجلن�صية االأمريكية
ح�سل والدا ميالني� ترامب �سيدة اأمريك� االأوىل ال�سلوفينية االأ�سل 

على اجلن�سية االأمريكية خالل حفل جتني�ض نظم يف نيويورك 
اأم�ض اخلمي�ض ونقلت وك�لة "فران�ض بر�ض" عن املح�مي املكلف 

مبلفهم�، م�يكل وايلدز، قوله اإن والدي زوجة الرئي�ض االأمريكي 
دون�لد ترامب، فيكتور واأم�لي� ن�ف�ض، اأدي� اليمني للح�سول على 

اجلن�سية. ومل يحدد املح�مي الفرتة التي ا�ستغرقه� ا�ستكم�ل 
اإجراءات ح�سول والدي ميالني� على اجلن�سية االأمريكية، كم� مل 
يو�سح م� اإذا ك�نت ال�سيدة االأمريكية االأوىل وراء كف�لة اإق�متهم� 
الدائمة يف اأمريك� قبل ح�سولهم� على اجلن�سية، وك�ن ترامب قد 
انتقد يف ال�س�بق م� �سم�ه بـ "الهجرة املت�سل�سلة"، وهو احل�سول 

على اجلن�سية االأمريكية ب�سبب ح�سول اأحد اأفراد االأ�رشة عليه�، اأي 
م� ي�سمى اأحي�ن� بـ"مل ال�سمل"ويوؤيد ترامب نظ�م� للهجرة يعطي 

االأولوية الأ�سح�ب الكف�ءات بدال من االأق�رب، وتعر�ض النتق�دات 
�سديدة من قبل منظم�ت حقوق االإن�س�ن لهجومه العلني على 

النظ�م يحرم االأمريكيني من الوظ�ئف ويهدد االأمن القومي، داعي� 
اإىل اعتم�د نظ�م ي�ستند اإىل معي�ر الكف�ءة ومنح االإق�مة الأ�سخ��ض 

متعلمني ومهنيني يجيدون اللغة االإجنليزية ووالد �سيدة اأمريك� 
االأوىل، فيكتور ن�ف�ض، ك�ن ب�ئع �سي�رات يف �سلوفيني�، اأم� والدته� 

اأم�لي� فقد عملت �س�بق� يف م�سنع اأن�سجة.

ال�صجن مدى احلياة ملراهق 
اأمريكي قتل اأ�صرته

ق�ست حمكمة يف والية اأوكالهوم� االأمريكية ب�ل�سجن مدى احلي�ة 
على مراهق اأدين مب�س�ركة �سقيقه االأكرب يف طعن والديهم� 

واأ�سق�ئهم� الثالثة و�رشبهم� ب�لهراوات حتى املوت يف 2015 
واأدانت هيئة حملفني يف م�ي م�يكل بيفر، الذي ك�ن يف الـ 16 من 
عمره وقت ارتك�ب اجلرائم، وج�ءت اإدانته على 5 جرائم قتل من 

الدرجة االأوىل اإ�س�فة اإىل االعتداء والتعذيب البدين بنية القتل 
ويعني احلكم ال�س�در بحق بيفر، اأم�ض اخلمي�ض، اأنه �سيق�سي حي�ته 

ب�أكمله� يف ال�سجن دون اأي اإمك�نية للح�سول على اإطالق �رشاح 
م�رشوط ،وتلقى روبرت �سقيق بيفر، الذي ك�ن يف الـ 18 من عمره 

وقت ارتك�ب اجلرائم.



 �شباب بلوزداد / 
جمعية عني مليلة

اأبناء العقيبة 
ي�ستهدفون بداية قوية 

وال�سام لعودة موفقة 
اإىل الأ�سواء

يعود فريق �شباب بلوزداد اإىل اجواء 
البطولة الوطنية جمددا وهو يف و�شعية 
خا�شة بعد مرحلة التحويالت ال�شيفية 
ال�شاخنة التي مر بها وم�شاكل الأموال 

التي مرت عليه وعّطلت التعاقد مع 
لعبني جدد، حيث ي�شتقبل ال�شباب 

ال�شاعد اجلديد جمعية عني مليلة يف 
مباراة رد العتبار للنادي العا�شمي 

الذي يبحث عن ت�شجيل بداية قوية من 
ملعبه 20 اأوت وتفادي ت�شجيل اأي نتيجة 

�شلبية قد توؤثر على الفريق وم�شاره 
خالل املو�شم اجلديد، هذا الأمر يجعل 

املدرب �رشيف الوزاين يعد العدة من 
اأجل جعل اأ�شباله يف اأف�شل جاهزية 

من كافة النواحي حتى يحقق الالعبون 
الأهم ويخرجون من املباراة بالفوز، 

وتعرف ت�شكيلة »ال�شياربي« تغيريا جذريا 
على التعداد بعدما غادرت الغالبية 

من الالعبني بنهاية املو�شم املنق�شي 
وا�شتقدمت الإدارة البلوزدادية لعبني 
جدد خالل املركاتو ال�شيفي احلايل، 

الأمر الذي يجعل الالعبني اجلدد اأمام 
امتحان ع�شري يف مواجهة اجلمهور 

املدعو للتنقل بقوة اليوم اإىل امللعب 
وم�شاندة الفريق.

ويعول املدرب �رشيف الوزاين على 
الرتكيز يف العمل على اجلانب املعنوي 

من اجل و�شع اأ�شباله يف اأف�شل جاهزية 
من جميع النواحي لتجاوز املرحلة 
ال�شعبة التي يتواجد عليها الفريق.

يف املقابل، يتنقل ال�شاعد اجلديد 
جمعية عني مليلة اإىل العا�شمة وهو 
يبحث على ت�شجيل عودة موفقة اإىل 

دوري الأ�شواء من خالل ت�شجيل نتيجة 
ايجابية ت�شمح له بت�شجيل ظهور قوي 
يف بداية البطولة الوطنية، حيث تعول 
ت�شكيلة »ل�شام« على ا�شتغالل الفرتة 

ال�شعبة التي مير بها مناف�شها من اجل 
مفاجاأته يف عقر الديار وحتقيق التعادل 

على الأقل.
عي�شة ق.
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�شيكون ملعب الثامن ماي ب�شطيف 
للكرة  املتتبعني  ا�شتقطاب  حمل 
امل�شتديرة اجلزائرية ل�شت�شافته 
مباراة تعد بالكثري وجتمع فريقي 
بلعبا�س،  واحتاد  �شطيف  وفاق 
الأ�شود«  »الن�رش  لعبو  يدخل  اأين 
انطالقة  حتقيق  بهدف  اللقاء 
قوية يف البطولة الوطنية وتدارك 
حققوه  الذي  املتذبذب  املو�شم 
املهمة  اأن  اإل  املن�رشم،  املو�شم 
ل  ت�شكيلة  اأمام  �شهلة  تكون  لن 
املو�شم  توجت  والتي  بها  ي�شتهان 
اجلمهورية  كاأ�س  بلقب  الفارط 
خارج  من  العودة  بدورها  وتريد 

الديار بنتيجة ايجابية.
و�شيف  تنتظر  املقابل،  يف 
ال�شاورة  �شبيبة  الفارط  املو�شم 

اإىل  يتنقل  عندما  معقدة  مهمة 
مدينة تيزي وزو ملالقاة اأ�شحاب 
والذين  القبائل  �شبيبة  الديار 
ان  اإل  جمهور  دون  ي�شتقبلون 
عودة  ت�شجيل  يبحثون  »الكناري« 
قوية يف النتائج وهم الذين عرفت 
ت�شكيلتهم تغيريا جذريا وا�شتقدام 
فرانك  الفرن�شي  جديد  مدرب 
دوما�س. من جهتها، تريد الأندية 
دوري  اإىل  اجلديدة  ال�شاعدة 
الأ�شواء الظهور يف ثوب احل�شان 
الأ�شود وحتقيق بداية موفقة رغم 
الوطنية  البطولة  غمار  تبداأ  اأنها 
الأمر  ويتعلق  القواعد  خارج  من 
تتنقل  التي  باية  مولودية  من  بكل 
الأوملبي  ملواجهة  املدية  اإىل 
جمعية  يجد  بينما  املحلي، 
اإىل  تنقل  امام  نف�شه  مليلة  عني 
بلوزداد،  �شباب  ملالقاة  العا�شمة 

بوعريريج  برج  اأهلي  ي�شافر  فيما 
اإىل غرب الوطن ملواجهة مولودية 

وهران

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / مولودية بجاية
�شباب بلوزداد / جمعية عني مليلة 
ال�شاعة  على  يجريان  اللقاءان 
�شبيبة   / القبائل  �شبيبة   17:00
من  ابتداء  جمهور  دون  ال�شاورة 
احتاد   / �شطيف  وفاق   19:00
ال�شاعة  على  تنطلق  بلعبا�س 
20:00 مولودية وهران / اأهلي برج 

بوعريريج على ال�شاعة 21:00
اجلزائر  مولودية  مباراتي  تاأجيل 
اأوت واحتاد  اإىل 13  بارادو  ونادي 
 14 اإىل  تاجنانت  دفاع  اجلزا\ر 

منه

قمة يف الثامن ماي وال�ساعدون اجلدد يف مهام �سعبة خارج الدياراجلولة الفتتاحية للرابطة املحرتفة الأوىل
تعطى اليوم اإ�شارة انطالق املو�شم الكروي اجلديد 2019/2018 من خالل خو�س خم�س 

مباريات يف املجموع بعد اإجراء مباراة الفتتاح �شهرة البارحة والتي جمعت حامل 
لقب البطولة الوطنية املو�شم املن�شرم �شباب ق�شنطينة بال�شيف ن�شر ح�شني داي، بينما 

مت تاأجيل مباراتني الأوىل جتمع اجلارين مولودية اجلزائر ونادي بارادو يف داربي 
عا�شمي واملقررة الثنني املقبل بينما جتري املواجهة الأخرى بني احتاد اجلزائر ودفاع 

تاجنانت يف اليوم املوايل ب�شبب امل�شاركة العربية للفريقني العا�شمني

�شبيبة القبائل / �شبيبة ال�شاورة

الكناري ت�سر على فتح عهد جديد وال�ساورة لنطالقة قوية
القبائل  �شبيبة  فريق  يدخل 
اجلديد  املو�شم  مواجهات  اأوىل 
و�شيف  ال�شاورة  �شبيبة  اأمام 
جديد  بثوب  الفارط  املو�شم 
عرفتها  التي  التغيريات  بعد 
التحويالت  الت�شكيلة خالل فرتة 
ال�شيفية املن�رشمة، اأين اأقدمت 
مالل  �رشيف  الرئي�س  اإدارة 
جذرية  تغيريات  اإحداث  على 
لتحقيق  حت�شبا  التعداد  على 
املناف�شة وطي  بداية موفقة يف 
اأين  ال�شابقة  املوا�شم  �شفحة 
متذبذبة  موا�شم  الفريق  �شجل 
التتويجات  من�شة  عن  وغاب 
الت�شكيلة  تعول  الذي  الأمر  وهو 
احلالية على جتاوزه هذا املو�شم 
الكبري  الرهان  ظل  يف  خا�شة 
الت�شكيلة  على  والإدارة  للجمهور 
التي ي�شعون الثقة فيها من اجل 
الأدوار  لعب  مع  القطيعة  اإنهاء 
والعودة  الوطنية  للبطولة  الأوىل 
جمددا اإىل التناف�س على الأدوار 

الأوىل.
يف املقابل، يتنقل لعبو ال�شاورة 
اإىل مدينة تيزي وزو وهو يبحثون 

ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
دون  اللعب  ا�شتغالل  وهدفهم 
عدم  ا�شتغالل  اأجل  من  جمهور 
تواجد اأي �شغط من املدرجات 
على  اللعب  اأ�شلوب  وفر�س 
والأكيد  الأر�س،  اأ�شحاب 
لأ�شبال  مواتية  الفر�شة  اأن 
اأجل  من  نغيز  نبيل  املدرب 
التقاليد  على  حفاظهم  تاأكيد 
وفر�س  الأوىل  الأدوار  بلعب 
على  التناف�س  اأجل  من  الريتم 
الوطنية،  البطولة  بلقب  التتويج 
وزو  تيزي  من  �شتكون  والبداية 
يعرف  �شوف  الذي  امللعب  وهو 
بولعويدات  الالعب حممد  عودة 
الذي  وهو  جمددا  اأح�شانه  اإىل 
غادره املو�شم ما قبل املنق�شي 
من اأجل خو�س جتربة احرتافية 
العودة  ال�شعودي قبل  الدوري  يف 
اإىل اأر�س الوطن من بوابة فريق 

�شبيبة ال�شاورة.

قمي�س ال�شبيبة 
يحمل �شعار اأوريدو 

و�شيفيتال

الذي  القمي�س  يعرف  ان  ينتظر 
�شوف يحمله فريق �شبيبة القبائل 
للنادي  ممولتني  �رشكتني  تواجد 
للمو�شم الكروي اجلديد،  حت�شبا 
»الكناري«  لعبو  يدخل  حيث 
�رشكة  �شعار  �شيحمل  بقمي�س 
املتعامل الهاتفي النقال »اأوريدو« 
عدم  ورغم  »�شيفيتال«،  وجممع 
اأي  مالل  الرئي�س  اإدارة  توقيع 
عقد رفقة م�شوؤويل ال�رشكتني اإل 
متوا�شلة  معهما  املفاو�شات  اأن 
ومل  ال�شحيح  الطريق  يف  وت�شري 
الأخ�رش  ال�شوء  منح  �شوى  يبق 
ال�رشكتني  على  امل�شوؤولني  من 
مع  الأمور  تر�شيم  اجل  من 
العقد  وتوقيع  القبائلي  الفريق 
خا�شة واأن اخلطوة �شوف ت�شمح 
اجلانب  من  بالتنف�س  لل�شبيبة 
تخفيف  يف  وامل�شاهمة  املايل 
الفريق  على  املالية  الأعباء 
تنتظر  التي  لاللتزامات  حت�شبا 
هذا  من  ابتداء  الفريق  م�شوؤويل 

املو�شم.
ع.ق.

وفاق �شطيف / احتاد بلعبا�س

الن�سر الأ�سود للعودة 
بقوة يف البطولة واملكرة 

للعب الأدوار الأوىل

الثامن  ملعب  يحت�شن 
ماي مباراة مثرية جتمع 
�شطيف  وفاق  فريقي 
واحتاد بلعبا�س، اللذان 
ت�شجيل  عن  يبحثان 
حت�شبا  قوية  انطالقة 
للمو�شم اجلديد، حيث 
امللعب  الوفاق  يدخل 
اأ�شبقية  ميلك  وهو 
باعتبار  ال�شيف  عن 
يخو�س اأوىل مواجهاته 
الوطنية  البطولة  يف 
واأمام  الديار  داخل 
يتواجد  اين  جمهوره، 
مبعنويات  الالعبون 
التاأهل  بعد  مرتفعة 
البطولة  مناف�شة  يف 
على  لالأندية  العربية 
ح�شاب العني الإماراتي 
يف  الباكرة  وبدايته 
للمو�شم  التح�شري 
اأف�شل  جتعله  اجلديد 
حت�شريا من املناف�س، 
رفقاء  وان  خا�شة 
ربيعي  ميلود  الالعب 
بعدما  مناف�شة  اأف�شل 
خا�شوا اأربع مواجهات 
اأمام  اثنتان  خارجية 
الدفاع احل�شن اجلديد 
واأخريان  املغربي 
العني  مواجهة  يف 
و�شوف  الإماراتي، 
اللقاء  هذا  يكون 
اأمام الالعبني  الفر�شة 
الثقة  اإعادة  اجل  من 
لهم حول قدرة الفريق 
الأوىل  الأدوار  لعب  يف 
بعد  املو�شم  هذا 
التي  ال�شك  مرحلة 
عقب  النفو�س  �شكنت 
الذي  الهزيل  الأداء 
مباراة  اإياب  قدموه يف 

العني.
ويعول املدرب اجلديد 
ال�شطايفية  للت�شكيلة 
ر�شيد  املغربي 
حتقيق  على  الطاو�شي 
ايجابية  انطالقة 
مع  له  مباراة  اأول  يف 
بالبطولة  الت�شكيلة 
التحق  بعدما  الوطنية 
الفنية  بالعار�شة 

املو�شم  نهاية  عقب 
من  قادما  املنق�شي 
حيث  بلوزداد،  �شباب 
اليوم  مقابلة  �شتكون 
من  لل�شطايفية  هامة 
رغبتهم  اإبراز  اجل 
العودة  يف  القوية 
على  املناف�شة  اإىل 
البطولة  لقب  اإحراز 
وا�شرتجاعه من �شباب 
كانت  بعدما  ق�شنطينة 
»الكحلة«  ت�شكيلة 
املو�شم  به  توجت 
املنق�شي  قبل  ما 
و�شوف   ،2017/2016
غياب  اللقاء  يعرف 
�شيدهم،  الثالثي 
وبوقلمونة  جحنيط 
من  معاناته  ب�شبب 
اإ�شابات خمتلفة، الأمر 
الطاقم  يدفع  الذي 
اإحداث  اإىل  الفني 
والبحث عن  التغيريات 

البدلء.
يدخل  املقابل،  يف 
اللقاء  بلعبا�س  اإحتاد 
وهو يبحث عن حتقيق 
انطالقة جيدة والعودة 
بنتيجة  الديار  اإىل 
له  ت�شمح  ايجابية 
انطالقة قوية  بتحقيق 
اجلديد،  املو�شم  يف 
اأحقيته  على  والتاأكيد 
الأدوار  على  اللعب  يف 
الأوىل وهو الذي ميلك 
امل�شتوى  يف  ت�شكيلة 
قلب  على  قادرة 
توجت  بعدما  امليزان 
بلقب  الفارط  املو�شم 
اجلمهورية،  كاأ�س 
املواجهة  وتتميز 
�شفيان  احلار�س  بعودة 
اأح�شان  اإىل  خذايرية 
�شهد  الذي  امللعب 
كان  عندما  تاألقه 
الوفاق  األوان  يحمل 
ال�شابقة،  املوا�شم  يف 
باألوان  املرة  هذة  لكن 
�شيواجه  اأين  »املكرة« 
زمالئه  من  عدد 

ال�شابقني.
عي�شة ق.
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الإياب  مباراة  يلعبون  الذين  وهم 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  املقررة 
وبدا  الوطن،  باأر�ض  املقبل 
التي  احلرارة  من  ولت�رضر  التعب 
لعبي  على  البحرين  ت�سهدها 
بداية  قدموا  الذين  املولودية 
بت�سجيل  اأثمرت  موفقة  مباراة 

ي�سهدوا  اأن  قبل  ال�سبق  هدف 
ال�سوط  اأطوار  مع  بدنيا  تراجعا 
تعديل  عرف  الذي  للقاء  الأول 
خا�سة  للنتيجة،  الديار  ا�سحاب 
التي  الدفاعية  الأخطاء  مع 
خا�سة  العا�سمي  النادي  �سهدها 
على م�ستوى حمور الدفاع وو�سط 

امليدان ال�سرتجاعي .
برنارد  الفرن�سي  املدرب  وجنح 

كازوين ب�سورة لفتة خالل ال�سوط 
اأين  بالنتيجة  العودة  يف  الثاين 
اأظهر قوة تكتيكية كانت �ساهمت 
الثالث  بالنقاط  اأ�سباله  عودة  يف 
هدف  توقيع  من  متكنوا  بعدما 
النت�سار، وذلك لف�سل التغيريات 
الثانية  املرحلة  يف  اأحدثها  التي 
من املقابلة خا�سة باإقحام ر�سيد 
الرواق  على  لعب  الذي  بوهنة 

وحررز زكريا حدو�ض اإ�سافة اإىل 
التوازن الذي منح �رضيف الوزاين 
كما  امليدان،  و�سط  يف  بدخوله 
موفقا  تبي  اأ�سامة  اإقحام  كان 
يف  ن�سيطا  كان  الذي  وهو  بدوره 
بتحركات  وقام  الأمامي  اخلط 
و�سمحت  اخل�سم  دفاع  اأقلقت 
يف  الذي جنح  بوردمي  يف حترير 

الو�سول اإىل املرمى.

درارجة تاألق وقاد زمالئه اإىل العودة بالفوز من البحرين

كازوين يتفوق تكتيكيا وي�ضع قدم املولودية يف الدور الثاين
عاد فريق مولودية اجلزائر بالأهم بعدما حقق الفوز خالل املقابلة التي خا�سها م�ساء اأول اأم�س اأمام امل�سيف الرفاع البحريني 

�سمن مباراة ذهاب الدور الأول من البطولة العربية لالأندية، حيث انت�سر رفقاء الالعب املتاألق وليد درارجة بنتيجة هدفني 
لواحد، كان الأخري وراء العودة بالزاد كامال بعدما �سجل الهدف الأول ومنح متريرة الهدف الثاين اإىل زميله عمار بوردمي، حيث 

خطا لعبو املولودية نحو قطع تاأ�سرية التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي بن�سبة كبرية .

اأكد احلزم يف حرمان بع�س الأندية من 
اإجازات امل�ستقدمني اجلدد ب�سبب الديون

مدوار: �ضن�ضرب بقوة هذا املو�ضم 
ولن نفرق بني اأندية كبرية و�ضغرية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�ض  اأكد 
بع�ض  اأن  مدوار  الكرمي  عبد  القدم، 
الأندية من الرابطتني  الأوىل والثانية 
مل تتح�سل بعد على اإجازات لعبيها 
املرتاكمة  ديونها  ب�سبب  اجلدد 
والتي  النزاعات  ت�سوية  جلنة  لدى 
انطالق  ع�سية  �سنتيم  املليار  فاقت 
اأم�ض،  انطلق  الذي  اجلديد  املو�سم 
واأ�ساف مدوار الذي نزل �سيفا على 
لل�سحافيني  الوطنية  املنظمة  منتدى 
الريا�سيني اجلزائريني مبركب حممد 
بو�سياف اأن تلك الأندية جمربة على 
مليار  من  اأقل  اإىل  ديونها  تقلي�ض 
�سنتيم كي ت�ستفيد من خدمات لعبيها 
مل  الأندية  ><بع�ض  وقال:  اجلدد، 
بلوزداد،  �سباب  مثل  ديونها  ت�سدد 
احتاد احلرا�ض، احتاد ب�سكرة، احتاد 
بجاية،  ومولودية  القبة  رائد  البليدة، 
بالن�سبة ل�سباب بلوزداد يوجد اإ�سكال 
التوا�سل،  انعدام  ب�سبب  وذلك  كبري 
كبرية  مبجهودات  قامت  الأندية  كل 
ما  الالعبني  مع  و�سعيتها  ت�سوي  كي 
عدا ال�سباب الذي مل ياأت باأي اتفاقية 
ملفات  تقدمي  مع  كان  لعب  اأي  مع 
ديون  اأن  تعلموا  اأن  عليكم  ناق�سة، 
�سباب بلوزداد يف نهاية 31 ماي 2018 
و�سلت اإىل 4 ماليري و900 مليون اأما 
 12 بلغت  فقد  جويلية  �سهر  نهاية 

مليار<<.
ويف �سياق مت�سل، اأكد مدوار اأن اأندية 
والثانية  الأوىل  الرابطتني  من  اأخرى 
النزاعات  جلنة  مع  و�سعيتها  �سوت 
لعبيها  اإجازات  من  وا�ستفادت 
><هناك   : مدوار  واأ�ساف  اجلدد، 
بع�ض الأندية قامت بت�سوية و�سعيتها 
�سباب  غرار  على  النزاعات  مع جلنة 
وفاق  بلعبا�ض،  احتاد  ق�سنطينة، 
حت�سلت  حيث  اأخرى  وفرق  �سطيف 
بطريقة  اجلديدة  اإجازاتها   على 
هيئته  اأن  مدوار  اأكد  كما  قانونية«، 
من  كبرية  ب�رضامة  القوانني  تطبق 
يف  الأمور  من  العديد  حت�سني  اأجل 
هذا  يف  وقال  اجلزائرية،  القدم  كرة 
ال�سدد: ><نحن هنا من اأجل حت�سني 
فرق  ول  اجلزائرية  القدم  كرة  اأمور 
ن�سعى  �سغرية.  وفرق  كبرية  فرق  بني 
دائما من اأجل الأف�سل وذلك بتطبيق 

القوانني«..

ندر�س بعث كاأ�س 
الرابطة واقرتاحه 

على املكتب الفدرايل

�ستقرتح  هيئته  اأن  مدوار  وك�سف 

لالحتادية  الفدرايل  املكتب  على 
بعث  اإعادة  القدم  لكرة  اجلزائرية 
جديد،  من  الرابطة  كاأ�ض  مناف�سة 
من  �رضحت  ><لقد  مدوار:  وقال 
القدم  لكرة  الوطنية  الرابطة  اأن  قبل 
الرابطة  كاأ�ض  بعث  اإعادة  يف  تفكر 
لكرة القدم بداية مو�سم 2020-2019 
من خالل اقرتاح ملف خا�ض للمكتب 
الفدرايل للفاف<<، ويعترب املتحدث 
اأن كاأ�ض الرابطة -التي �ستربمج قبل 
بداية كل مو�سم- �ست�ساهم ب�سكل كبري 
للمناف�سة  حت�سبا  الفرق  حت�سري  يف 
�ستكون  كما  اجلزائر  وكاأ�ض  الوطنية 

اإ�سافة  للكرة املحلية.
وتوا�سل جلنة معاينة املالعب عملية 
تاأهيل املالعب وذلك حت�سبا للمو�سم 
ينطلق  الذي   2019-2018 الكروي 
غدا اجلمعة، ح�سب ما اأفاد به رئي�ض 
واأكد  القدم،  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
مدوار اأن العديد من املالعب قد مت 
تاأهيلها ب�سفة ر�سمية من قبل اللجنة 
لقاءات  احت�سان  اأجل  من  وذلك 
واأ�ساف:  والثانية،  الأوىل  الرابطتني 
><اأعتقد اأن اأغلبية املالعب قد مت 
تاأهليها ب�سفة ر�سمية ما عدا البع�ض 
زيارات  اللجنة  برجمت  اأين  منها 
على  ملعاينتها،  الأيام  هذه  خمتلفة 
الذي  وزو  تيزي  ملعب  املثال  �سبيل 
ميدانه،  اأر�سية  اإعادة  عملية  يعرف 
و  م�ستغامن  مالعب  جانبه،  اإىل 
بو�سعادة وبوعقل بوهران �ستتم  اأي�سا 

زيارتها«.

قرار رئي�س بلدية 
املحمدية يوّرط احتاد 

احلرا�س

الأول  الرجل  عرب  مت�سل،  �سياق  ويف 
بالرابطة املحرتفة عن اندها�سه من 
يوؤكد  املحمدية  بلدية  رئي�ض  برقية 
ا�ستقبال  ا�ستحالة  الأخري  هذا  فيها 
تاأهيله،  رغم  مبلعبه  احلرا�ض  احتاد 
><احتاد  قائال:  حديثه  واختتم 
القليلة  الأيام  يف  لنا  قدم  احلرا�ض 
املا�سية ملفا عاديا -مم�سيا من قبل 
رئي�ض بلدية املحمدية- فيما يخ�ض 
فيه  �سي�ستقبل  الذي  احلرا�ض  ملعب 
الأربعاء  م�ساء  ولكن  املو�سم،  طيلة 
رئي�ض  نف�ض  قبل  من  بر�سالة  اأتفاجاأ 
من  اأنه  لنا  يوؤكد  الذي  البلدية 
امل�ستحيل اأن ي�ستقبل ملعب احلرا�ض 
ب�سبب  املحرتفة  الأندية  مقابالت 

حميط امللعب«.
ع.ق./وكالت

 اإدارة مونبلييه عر�ست 6 
مليون اأورو للتعاقد معه

رئي�س لوهافر: فرحات قريب 
من الرحيل ومنلك عر�ضا 

قريبا من طموحاتنا
يتوجه الالعب الدويل اجلزائري زين الدين فرحات نحو حتقيق 

احللم الذي بقي يراوده بالالعب يف الدرجة الأوىل الفرن�سية، 

حيث �رضح رئي�ض فريقه لوهافر النا�سط يف الدرجة الثانية 

الفرن�سية فان�سون فولب اأن اإدارة ناديه تقوم بدرا�سة احد 

العرو�ض املهتمة با�ستقدام الالعب اجلزائري اإىل �سفوفها هذا 

املركاتو، مو�سحا اأن فريقه يتوجه نحو املوافقة على العر�ض 

الذي و�سلهم ب�ساأن فرحات والذي يقرتب من الطموحات التي 

ي�سعونها من اجل التنازل عن خدمات اأحد لعبيهم، مو�سحا اأن 

اأح�سن ممرر على مر التاريخ يف الدرجة الثانية الفرن�سية يقرتب 

من مغادرة لوهافر والن�سمام اإىل فريق اآخر.

وح�سب الإعالم الفرن�سي فاإن الالعب ال�سابق لحتاد اجلزائر 

يقرتب من الن�سمام اإىل نادي مونبلييه النا�سط يف »الليغ1« 

والذي ي�رض على �سمه اإىل �سفوفه هذا املركاتو، حيث وفقا 

لنف�ض امل�سدر فاإن العر�ض ي�سل اإىل قيمة 6 مليون اورو، ول 

ي�ستبعد اأن يلعب ابن برج منايل يف دوري الأ�سواء.

عي�سة ق.

اأكد املناف�سة بني غزال ومادي�سون خلالفته

بويال: رحيل حمرز خ�ضارة 
وم�ضتحيل تعوي�ضه جمدد

ناديه  اأن  بويال  كلود  الجنليزي  �سيتي  لي�سرت  نادي  مدرب  للفريق الذي �سنع معه ا�سما واأ�سبح احد الأف�سل على خ�رض لعبا كبريا يف قيمة الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز واعترب اأن ك�سف  بلقب ترك حمرز  معه  توج  الذي  �سيتي  للي�سرت  كبرية  خ�سارة  الأوروبية  املركاتو ال�ساحة  انتقل خالل  والذي   2016/2015 مو�سم  الجنليزي  قيمتها الدوري  قدرت  ب�سفقة  �سيتي  مان�س�سرت  �سفوف  اإىل  احلايل  اأنه مببلغ 70 مليون اأورو، واأو�سح اأن فريقه مطالب بت�سيري الأمر يف غيابه ال�سيفي  واأ�ساف  ينتظره يف املو�سم اجلديد،  للرتكيز على ما  ي�ستحيل قام بتحمل م�سوؤولياته رفقة بقية اأع�ساء النادي وال�سرتاك يف قرار والتح�سري  اأنه  الالعب ومغادرته نحو وجهة جديدة، م�ستطردا  رحيل 
مادي�سون يكون اأحد الأ�سماء املعنية بالتناف�ض حول خالفة مواطنه يف ت�سكيلة ر�سيد غزال والذي انتقل غلى لي�سرت قادما من موناكو الفرن�سي �سوف حول خالفة مركز حمرز يف الت�سكيلة الأ�سا�سية، اأين اأو�سح اأن مواطنه وتطرق املدرب الفرن�سي اإىل املناف�سة ال�سديدة التي تنتظر اأ�سباله تعوي�ض حمرز بالعب ميلك اإمكانياته وموا�سفاته. الالعب  مع  تكون  �سوف  املناف�سة  اأن  مو�سحا  لأول مرة يف الدور الجنليزي، واعترب ان الثنائي �سباب قادرون على الذي ميلك خا�سية م�سرتكة مع و�سط ميدان املنتخب الوطني باللعب »الثعالب«، 

مبوحلي �ضمن 5 حرا�س عرب يف التاريخعي�شة ق.التعاطي مع الفريق ومنح الأف�سل له خالل الفرتة املقبلة.
اختري احلار�ض الدويل اجلزائري راي�ض وهاب مبوحلي �سمن قائمة 

اأف�سل خم�سة حرا�ض عرب على مر التاريخ، و�سّنت جريدة »الإمارات 
اليوم« احلار�ض اجلزائري املغرتب يف م�ساف كبار احلرا�ض العرب 

طيلة امل�سرية الكروية العربية، وذلك بعد التاألق الالفت لالأنظار الذي 
قدمه خالل �سائفة عام 2014 اين كان اأحد اأف�سل احلرا�ض يف دورة 
كاأ�ض العامل التي جرت يف الربازيل وعرفت تاأهل املنتخب الوطني 
التاريخي اإىل الدور الثاين والإق�ساء ب�سعوبة يف الدور ثمن النهائي 

اأمام اأبطال العامل منتخب اأملانيا، وتواجد مبوحلي الذي يحر�ض 
حاليا عرين نادي التفاق ال�سعودي �سمن قائمة �سّمت حرا�سا كبار 
على غرار املغربي بادو الزاكي، ع�سام احل�رضي والتون�سي �سكري 

ع.ق.الواعر.

�ضليماين يقرتب من فرنبات�ضي على �ضكل اإعارة ملو�ضم
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري اإ�سالم �سليماين من خو�ض جتربة جديدة يف الدوري الرتكي من خالل الن�سمام اإىل �سفوف نادي فيرنبات�سي 
وذلك وفق التقارير التي ن�رضتها اأم�ض و�سائل الإعالم الرتكية، والتي اأكدت اأن اإدارة الفريق الرتكي تو�سلت اإىل اتفاق مع الالعب حول البنود 
ال�سخ�سية اخلا�سة به يف العقد وينتظر اأن تتوا�سل مفاو�ساتها مع نظريتها يف نادي لي�سرت �سيتي الجنليزي التي متلك عقد الالعب، حيث يعمل 
م�سوؤولو نادي فيرنبات�سي على اإقناع نظرائهم يف النادي الجنليزي من اأجل احل�سول على خدمات مهاجم الت�سكيلة الوطنية على �سكل اإعارة 
اأربعة ماليني ون�سف اورون وح�سب نف�ض امل�سدر فاإن �سليماين يتوجه نحو الت�سحية بجزء من الأجرة ال�سهرية من اأجل  مقابل مبلغ يقارب 

اللتحاق ب�سفوف فيرنبات�سي والتعاقد معه هذا ال�سيف وهو الذي يتواجد خارج ح�سابات بويال حت�سبا للمو�سم الكروي اجلديد.
ع.ق.



بدالء بوفون �أزمة خانقة للبي �أ�س جي
يعي�س نادي باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي اأزمة خانقة منذ ان�ضمام احلار�س الإيطايل 

املخ�رضم جيانلويجي بوفون هذا ال�ضيف، وقالت �ضحيفة لو باريزيان يف تقرير لها 
اإن بوفون ي�ضكل عبئا ثقيال على زميليه الفرن�ضي األفون�س اأريول والأملاين كيفن تراب، 
واأ�ضارت ال�ضحيفة اأن بوفون لن ير�ضى بدور �رضيف داخل جدران النادي الباري�ضي، بل 
يتم�ضك بامل�ضاركة اأ�ضا�ضًيا كما قرر الثنائي اأريول وتراب ال�ضتمرار مع �ضان جريمان 

لأ�ضباب خمتلفة، واأو�ضحت اأن اأريول حتدث مع توما�س توخيل املدير الفني لبي اإ�س جي 
عند توليه امل�ضوؤولية يف ماي املا�ضي، حيث كانت اإدارة النادي تتفاو�س وقتها مع بوفون، 

ليوؤكد املدرب الأملاين للحار�س اأنه يحتاج اإىل جهوده يف املو�ضم اجلديد.
ووجد اأريول مركزه مهدًدا يف �ضان جريمان، عقب العودة من بطولة كاأ�س العامل رفقة 
منتخب فرن�ضا يف رو�ضيا، كما اأن موقفه يف �ضوق النتقالت يبدو غام�ضا يف ظل عدم 
توافر عرو�س حالية، لذا �ضي�ضطر احلار�س اإىل ال�ضتمرار حتى انتهاء عقده يف �ضيف 

2019، وياأمل اأريول يف امل�ضاركة خالل اأول 3 مباريات ببطولة دوري اأبطال اأوروبا لإثبات 
قدراته، واإيقاف �ضيطرة بوفون على مركز احلار�س الأ�ضا�ضي.

�أتلتيكو مدريد ي�ضم كالينيت�س من ميالن
اأعلن نادي اأتلتيكو مدريد الإ�ضباين �ضم املهاجم الكرواتي نيكول كالينيت�س من ميالن 
الإيطايل بعقد مدته ثالثة اأعوام من دون الإعالن عن قيمة ال�ضفقة، وكان كالينيت�س 

30 عاما قد ان�ضم مليالن املو�ضم املا�ضي معارا من فيورنتينا، وا�ضرتى ميالن عقده 
يف جويلية، واأثار كالينيت�س جدل يف نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا، اإذ اأبعد عن 
املنتخب وعاد اإىل بالده بعد املباراة الأوىل �ضد نيجرييا، ويف حني كان ال�ضبب الذي 

اأعلنه املدرب زلتكو داليت�س هو معاناة الالعب من اآلم يف الظهر، ي�ضود العتقاد على 
نطاق وا�ضع اأن الالعب ا�ضتبعد بعد رف�ضه امل�ضاركة الدخول كبديل يف ال�ضوط الثاين من 

املباراة. 
ويف غيابه جنح املنتخب يف بلوغ املباراة النهائية للمرة الأوىل يف تاريخه، قبل اأن 

يخ�رض بنتيجة 2-4 اأمام فرن�ضا على ملعب لوجنيكي يف العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو يف 15 
جويلية املا�ضي، و�ضجل لعب بالكبرين روفرز الإجنليزي ودنيربو الأوكراين ال�ضابق �ضتة 
اأهداف يف 41 مباراة خا�ضها مع ميالن، يف مقابل 15 هدفا �ضجلها مع منتخب بالده يف 
42 مباراة دولية بينها 3 اأهداف خالل ت�ضفيات املونديال، و�ضين�ضم كالينيت�س يف ناديه 
اجلديد اإىل الفرن�ضي انطوان غريزمان ومواطنه كيفني غامريو والإ�ضباين دييغو كو�ضتا، 

وي�ضتهل اأتلتيكو مدريد م�ضواره يف الدوري ال�ضباين بحلول �ضيفا على فالن�ضيا يف 20 
اأوت.

�ضالح رونالدو ومي�ضي بالالئحة �لنهائية 
الأف�ضل مهاجم

اختري جنم ليفربول امل�رضي حممد �ضالح، �ضمن القائمة النهائية لأف�ضل مهاجم يف 
دوري اأبطال اأوروبا ملو�ضم 2017-2018، و�ضّمت الالئحة املخت�رضة كاًل من الربتغايل 
كري�ضتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإ�ضباين ال�ضابق وحمرتف جوفنتو�س الإيطايل 

احلايل والأرجنتيني ليونيل مي�ضي جنم بر�ضلونة الإ�ضباين بالإ�ضافة اإىل مهاجم الفراعنة 
حممد �ضالح، يف و�ضط امليدان انح�رض ال�رضاع بني الكرواتي لوكا مودريت�س ريال 

مدريد، كيفن دي بروين مان�ض�ضرت �ضيتي وتوين كرو�س ريال مدريد، اأما يف الدفاع فقد 
�ضملت القائمة النهائية ثالثي ريال مدريد �ضريجيو رامو�س ورافاييل فاران ومار�ضيلو، 

يف املقابل �ضيكون التناف�س على اأ�ضده بني الربازيلي األي�ضون بيكر روما �ضابقاً وليفربول 
حالياً، الكو�ضتاريكي كيلور نافا�س ريال مدريد وجيانلويجي بوفون جوفنتو�س �ضابقاً 

وباري�س �ضان جريمان حالياً على نيل لقب اأف�ضل حار�س للمو�ضم املا�ضي �ضمن دوري 
الأبطال. يذكر اأن الإعالن الر�ضمي عن الفائزين باجلوائز ح�ضب املراكز �ضيكون يوم 30 

اأوت احلايل خالل حفل قرعة دور املجموعات يف موناكو. 

بر�ضلونة متم�ضك با�ضتقد�م بوغبا
ل يزال بر�ضلونة ي�ضعى لإبرام �ضفقة كربى هذا ال�ضيف ب�ضم النجم الفرن�ضي بول بوغبا، 
اإَنّ  اأم�س،  الإ�ضبانية  ديبورتيفو«  »موندو  �ضحيفة  وقالت  يونايتد،  مان�ض�ضرت  و�ضط  لعب 
مغادرة  يريد  الالعب  يزال  ل  اجلاري؛ حيث  اأوت   31 حتى  بوغبا  بول  �ضينتظر  بر�ضلونة 
اأَنّ م�ضدًرا داخل اإدارة بر�ضلونة اعرتف باأَنّ بوغبا هو التوقيع  فريقه الإجنليزي، واأكدت 

الأكرث اإثارة هذا ال�ضيف.

�لنادي �مللكي يقدم ر�ضميا كورتو�

قّدم نادي ريال مدريد حار�س املرمى البلجيكي تيبو كورتوا مبلعب �ضانتياغو برنابيو بعد ان�ضمامه للنادي امللكي قادماً من 
ت�ضيل�ضي الإجنليزي، النادي امللكي ذكر اأن كورتوا وّقع على عقد مدته �ضت �ضنوات مع بطل اأوروبا، وجاء ذلك بعد امل�ضتوى 
الكبري الذي ظهر به يف مونديال رو�ضيا مع منتخب بلجيكا حيث نال القفاز الذهبي لأف�ضل حار�س مرمى يف البطولة، واأ�ضار 
بيان ريال مدريد اإىل اأن �ضفقة احلار�س البلجيكي �ضملت اأي�ضاً اتفاقاً يق�ضي باإعارة ماتيو كوفا�ضيت�س لت�ضيل�ضي ملدة مو�ضم 

واحد. 
وبهذه املنا�ضبة، عرّب حار�س املرمى تيبو كورتوا عن �ضعادته بالن�ضمام لريال مدريد، ووّجه �ضكره لنادي العا�ضمة الإ�ضبانية 
الذي بذل م�ضوؤولوه جهداً كبرياً من اأجل ا�ضتقدامه، م�ضرياً اإىل اأن اللعب لريال مدريد ميّثل حتديا كبريا بالن�ضبة له، واأ�ضاف 
احلار�س الذي �ضاهم يف قيادة بلجيكا اإىل املركز الثالث يف مونديال رو�ضيا 2018 للمرة الأوىل يف تاريخها: »الو�ضول اإىل اأف�ضل 
ناد يف العامل هو م�ضوؤولية وفخر، ت�ضتطيعون اأن تت�ضوروا كما اأنا �ضعيد، واأود اأن اأ�ضكر نادي ريال مدريد على اجلهود التي 
بذلها، وجميع الذين عملوا على قدومي اىل هنا«، وتابع: »يف كامل م�ضريتي، قدمت اأف�ضل ما عندي يف كل الفرق التي لعبت 

لها، واليوم اأنا واحد منكم واأريد ان اأعي�س ما ميثله هذا ال�رضح«.
بدوره رحب برييز بكورتوا قائال: »اإنه اأحد اأف�ضل احلرا�س يف العامل، اإن مل يكن الأف�ضل على الإطالق، نحن اأمام حار�س مرمى 
ا�ضتثنائي، �ضيبداأ على الأرجح خو�س اأكرب التحديات التي يواجهها، ياأتي اإىل ريال مدريد وهو بعمر 26 عاما، لكن بعدما حقق 

جناحا كبريا يف كرة القدم الأوروبية«.

مع  جديدا  عقدا  فاردي  جاميي  الإجنليزي  الدويل  املهاجم  وّقع 
ناديه لي�ضرت �ضيتي، �ضيبقيه يف �ضفوفه حتى عام 2022، بح�ضب ما 
اأعلن ناديه، واأورد النادي عرب موقعه اللكرتوين اأن فاردي 31 عاما: 
»وقع عقدا جديدا مع نادي لي�ضرت �ضيتي، املهاجم الجنليزي ربط 
م�ضتقبله مع الثعالب حتى 2022«، وان�ضم فاردي اأف�ضل هداف يف 
الفريق  قيادة  يف  و�ضاهم   ،2012 العام  يف  لي�ضرت  اإىل  النادي  تاريخ 
اإىل لقبه الوحيد يف بطولة اإجنلرتا عام 2016، وقال فاردي بح�ضب  
لنادي كرة  اللعب  اإزاء  لي�ضرت: »اجلميع يعرف �ضعوري  بيان  ما نقل 

القدم هذا، وهو ل�ضعور رائع اأن اأعرف اأنه بات يف اإمكاين التطلع اإىل 
اأربعة اأعوام اإ�ضافية كالعب مع لي�ضرت �ضيتي«، واأ�ضاف »الرحلة التي 
خ�ضتها والنادي والفريق يف الأعوام القليلة املا�ضية كانت مذهلة. 
واأنا  �ضيتي  لي�ضرت  اىل  بالن�ضبة  مثري  وقت  هو  اجلديد  املو�ضم  بدء 
م�رضور لأنني �ضاأكون جزءا من ذلك«، ويخو�س لي�ضرت مباراته الأوىل 
يف مو�ضم 2018-2019 باحللول ام�س �ضيفا على مان�ض�ضرت يونايتد 
على ملعب »اأولد ترافورد«. واأتى الإعالن عن العقد اجلديد لفاردي 
الإجنليزية،  لالأندية  ال�ضيفية  النتقالت  الأخري من فرتة  اليوم  يف 
فيليب  الكرواتي  املدافعني  مع  التعاقد  لي�ضرت  اإعالن  �ضهد  والذي 
بنكوفيت�س 21 عاما من دينامو زغرب يف �ضفقة قدرت بقيمة 13 
فرايبورغ  من  �ضويوجنو  ت�ضالر  والرتكي  ا�ضرتليني،  جنيه  مليون 
الأملاين يف �ضفقة قدرت قيمتها 19 مليون جنيه، ورفعت ال�ضفقتان 
قيمة النفاق ال�ضيفي للنادي اإىل اأكرث من 100 مليون جنيه، اإذ تعاقد 
مع عدد من الالعبني منهم اجلزائري ر�ضيد غزال 26 عاما القادم 
يورو، يف  مليون   16 قيمتها  قدرت  الفرن�ضي يف �ضفقة  موناكو  من 
ل�ضالح  حمرز  ريا�س  اجلزائري  لعبه  عن  النادي  تخلى  املقابل، 
بلغت  املا�ضي  املو�ضم  لبطل  قيا�ضية  �ضفقة  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت 

قيمتها 60 مليون جنيه ا�ضرتليني.

فاردي ميدد �لعقد رفقة لي�ضرت حتى 2022
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�إ�ضرت�تيجية جديدة لبرييز لالإبقاء على مودريت�س
ت�ضتعد اإدارة ريال مدريد لالجتماع مع وكالء لعب الفريق الكرواتي لوكا مودريت�س يف ظل الأنباء املنت�رضة عن اقرتاب 
اجتماع  اأجل  من  املخطط  املوعد  هو  الأم�س  اإن  الإ�ضبانية  »ماركا«  �ضحيفة  وقالت  ال�ضيف،  هذا  امللكي  عن  رحيله 
الالعب  مع  �رضيع  اتفاق  اإىل  للتو�ضل  �ضي�ضعى  امللكي،  النادي  اأَنّ  واأو�ضحت  مدريد،  ريال  اإدارة  مع  وممثليه  مودريت�س، 
الريال  اأَنّ  واأ�ضارت  اإىل جوفنتو�س،  الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو  واإغرائه بو�ضعه اجلديد يف غرف املالب�س، بعد رحيل 
�ضيح�ضن راتب مودريت�س حتى يتما�ضى مع مكانته كنجم عاملي، خا�ضة بعد فوزه بجائزة اأف�ضل لعب يف كاأ�س العامل، وكونه 
لعبًا جوهرًيا يف الفريق امللكي، وختمت باأَنّ هدف اإدارة الريال لي�س فقط ح�ضم ا�ضتمرار مودريت�س مع الفريق، بل جعله 

ي�ضعر بالقيمة وال�ضعادة من خالل و�ضعه اجلديد يف الفريق.
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جنوم هوليوود ينتقدون 
جائزة اأو�سكار اجلديدة 
لـ«اأف�سل فيلم جماهريي«

��ستقبل جنوم �ل�سينما �لأمريكية يف هوليوود قر�ر �أكادميية 
��ستحد�ث جائزة  �أو�سكار  �ل�سور �ملتحركة،  فنون وعلوم 

جديدة لأف�سل فيلم ناجح جماهرييا بانتقاد�ت و��سعة.
وكانت �لأكادميية قد �أعلنت �لأربعاء عن �جلائزة �جلديدة، 
�لتي قد تفتح �لباب �أمام �أفالم مثل �لنمر �لأ�سود، مهمة 
م�ستحيلة، ماما مايا، وغريها للح�سول على تلك �جلائزة، 
خالل حفل توزيع �لأو�سكار �لقادم يف فرب�ير �ملقبل وغرد 
�ملمثل �لأمريكي روب لو، جنم م�سل�سل وي�ست وينغ، قائال: 

»�سناعة �ل�سينما ماتت �ليوم«.
لكنها  �سنو�ت،  عدة  منذ  معتلة  كانت  »لقد  و�أ�ساف: 
�لرئي�سية  و�أعمدتها  �لتتابع  بفعل  �حلياة،  قيد  على  بقيت 
�نتقد  �لذي  �لوحيد  �لنجم  لو  يكن  �لر�أ�سي«ومل  و�لتكامل 
�خلطوة وقال �ملمثل و�لكاتب �أندي ريخرت: »�أخري� �ستمنح 
جائزة �لأو�سكار على �أ�سا�س �جلماهريية، ومن ثم لن تبقى 
بعد  وحيدة  �لتذ�كر  �سباك  ح�سيلة  �لرديئة  �لأمو�ل  تالل 
�لآن«لكن من �جلدير بالذكر �أن ��ستحد�ث �جلائزة �أخذ يف 

�لعتبار جماهري �لتلفزيون، ولي�س �ملمثلني.
و�نخف�ست �أرقام م�ساهدي حفل �لأو�سكار خالل �ل�سنو�ت 
كتابة  �إىل  مورغان  بري�س  �ل�سحفي  دفع  ما  �لأخرية، 
�أجل  من  ميل،  ديلي  �سحيفة  ،يف  �ملقرتحات  من  قائمة 
زيادة �لإقبال على م�ساهدة �حلفل و�قرتح مورغان حظر 
و�لعرو�س  �حلفل،  وقت  و�خت�سار  �ل�سيا�سية،  �خلطابات 
�أف�سل  جلائزة  للمر�سحني  مبا�رشة  �لهو�ء  على  تبث  �لتي 
�أغنية وغريها. و�لأهم �أن مورغان �قرتح �أن تكون �لأفالم 
يذهب  �لتي  �لأفالم  هي  �سورة  �أف�سل  جلائزة  �ملر�سحة 
�إليها عامة �لنا�س وي�ساهدونها بالفعل، ولي�س �لأفالم ذ�ت 
�لعناوين �لغام�سة لكن نقاد �سينمائيون وجنوم من هوليود 
��ستحد�ث  يف  يرونها  �لتي  �لأخطاء،  تفنيد  �إىل  �سارعو� 

�لفئة �جلديدة من جائزة �أو�سكار.
ومن بني �ملنتقدين مارك هاري�س �لكاتب يف موقع فولت�رش، 
�جلماهريية.  لالأفالم  بالفعل  »هناك جائزة  قائال:  وغرد 

�إنها �لأمو�ل«كما �أ�سارت بع�س و�سائل �لإعالم.

بعد ثالثني عاما من اإنتاجه… فيلم »هيذرز« يعود للعر�ض 

اللوفر اأبو ظبي: عر�ض اأثمن لوحة يف التاريخ لـليوناردو دافينت�سي يف ال�سرق الأو�سط

عندما عر�ض فيلم الكوميديا ال�سوداء »هيذرز« قبل ثالثة عقود مل يحقق جناحا �ساحقا يف �سباك التذاكر لكن الفيلم، الذي يدور 
حول ق�سة اأربع مراهقات يف املدر�سة الثانوية، حقق ما هو اأف�سل .. اإذ اأ�سبح فيلما كال�سيكيا عن الثقافة الأمريكية يف الثمانينيات.

لدور  �لفيلم  �سيعود  و�لآن 
�لعر�س. وعلى �لرغم من �أنه 
عن فرتة مل تكن فيها هو�تف 
لكن  �إنرتنت  ول  حممولة 
خمرجه مايكل ليمان يقول �إن 
مو�سوعه عن فتيات �ملدر�سة 
�لثانوية ل يز�ل مو�كبا للو�قع 
لرويرتز  ليمان  ،وقال  �ليوم، 
�أن  �إىل  يعود  ذلك  �أن  »�أعتقد 
حياة  يف  �لعنف  م�سكالت 
�سهدته  وما  �ملر�هقني 
�ملد�ر�س �لثانوية من �أحد�ث 
مطروحة  ق�سايا  ز�لت  ما 

�ليوم. �لفيلم له �سلة  للنقا�س 
قائال  �لآن«وتابع  بالو�قع 
»مر�هقو �ليوم… �سيده�سون 
من �أزياء و�أ�ساليب �لثمانينيات 
ذلك  يف  �لأمور  ومنطق 
�لع�رش« م�سيفا �أنه مل يهدف 
جناح  حتقيق  �إىل  �لأ�سل  من 
�لتذ�كر تدور ق�سة  يف �سباك 
�سديقات  �أربع  حول  �لفيلم 
�لثانوية  �ملدر�سة  يف  ثريات 
هيذر  منهن  ثالث  تدعى 
من  �لنابعة  �أفعالهن  وتت�سبب 
عو�قب  يف  �ملر�هقة  طي�س 

فالك  ليز�ن  وقالت  كارثية 
هيذر  دور  ج�سدت  �لتي 
�لفيلم: »�لأجو�ء  مكنامار� يف 
كانت  �لت�سوير  موقع  يف 
فيه..  عملو�  من  كل  ر�ئعة.. 
وكنا  منه  �لهدف  �أدركنا  كلنا 
هناك«وبعد  بوجودنا  �سعد�ء 
�لفيلم �سعد جنم ممثلني فيه 
وكري�ستيان  ر�يدر  وينونا  هما 
جنوم  من  و�أ�سبحا  �سالتر 
هوليوود. كما �ساهم �لفيلم يف 
�سهرة م�رشحية غنائية حملت 

ذ�ت �ل�سم.    

ريت�سارد غري ي�سبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!

�أبو  �للوفر  متحف  �إد�رة  �أعلنت 
�أول لوحة  نيتها عر�س  ظبي عن 

لـ »ليوناردو د�فينت�سي« يف �ل�رشق 
�لتي  �لتحفة  وهي  �لأو�سط، 

بيعت باأغلى �سعر يف تاريخ �لفن 
مليون   450 �إىل  و�سل  �لعاملي، 

�ملتحف  وقال  �أمريكي.   دولر 
 »Salvator Mundi« إن لوحة�
عام،   500 عمرها  يتجاوز  �لتي 
�ل�رشق  يف  مرة  لأول  �ستعر�س 
�سبتمرب  �سهر  بحلول  �لأو�سط، 

.2018
بتاريخها  �للوحة  تتميز  كما 
وكذلك  �لقيا�سي،  و�سعرها 
عمالقة  �أهم  يعد  �لذي  فنانها 
ت�سور  وهي  �لعاملي،  �لفن 
عن  وعرب  �مل�سيح.  جمازيا 
ظبي  �أبو  مديرية  رئي�س  �حلدث 
للثقافة و�ل�سياحة، حممد خليفة 
جت�سد  »�للوحة  قائال:  �ملبارك، 
ظبي  �أبو  �للوفر  ومهمة  توجه 
وبعد  و�لنفتاح..  �لت�سامح  يف 
�للوحة مبهمة ملدة طويلة،  بقاء 
للعامل  هدية  �ليوم  نقدمها 
�أنحائه  ونرحب بالزو�ر من كافة 
�لتحفة  هذه  جمال  لي�ساهدو� 

�لفنية«.

ذكر موقع »ABC.es« �أن �ألك�ساندر� �سيلفا، زوجة 
�ملمثل �ل�سهري، ريت�سارد غري، تنتظر مولود� جديد� 

و�أ�سار �ملوقع �إىل �أن �ملمثل �ملعروف كان على عالقة 
مع �سيلفا لـ4 �سنو�ت، وتكللت تلك �لعالقة بالزو�ج يف 
�أبريل �لفائت، و�لآن �سي�سبح ريت�سارد �أبا يف عمر 69 

عاما.
ولد ريت�سارد غري يف �أوت 1949، وبد�أ م�سريته �لفنية 

بالعزف على بع�س �لأدو�ت �ملو�سيقية، ليتخرج بعدها 
يف كلية »North Syracuse Central« يف 1967. 

وعام 1975، بد�أ بتمثيل بع�س �لأدو�ر �لثانوية يف 
�لأفالم، لكن جنوميته بد�أت ت�سطع بعد دور �لبطولة 

�لذي �أد�ه يف فيلم »American Gigolo« عام 1980.
ويعترب زو�ج �لفنان من �ألك�ساندر� �سيلفا، �لثالث له، 

فقد كان متزوجا �سابقا من �لفنانة، �سيندي كروفورد، 
و�ملمثلة وعار�سة �لأزياء، كاري لويل ولديه منها �بن 

عمره 18 عاما.

مايكل جاك�سون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حو�ىل عقد على وفاته، يعود 
�إىل عامل  مايكل جاك�سون جمدد�ً 
�لأخري  �لألبوم  يف  �ملو�سيقى 
�لذي  در�يك  �لكندي  للمغني 
��سم  حتت  �جلمعة  �أم�س  �سدر 

»�سكوربني«.
ملك  �سوت  على  �لتعرف  وي�سهل 
ماتر  »دونت  �أغنية  يف  �لبوب 

خام�س  يف  �ملندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  �لذي  در�يك  �ألبومات 
بحما�سة كبرية. ومل يك�سف در�يك 
�لأغنية،  �إعد�د هذه  تفا�سيل  عن 
غري �أن مايكل جاك�سون ترك قبل 
غري  �لأعمال  من  عدد�  وفاته 

�ملكتملة.
�سجلها  مقطوعة  �إىل  فبال�ستناد 

�أ�سدر  �لبوب،  ملك  �ل�ستوديو  يف 
 2014 �سنة  متربليك  جا�سنت 
غود«  �سو  فلت  نيفر  »لوف  �أغنية 
ب�سوت  �سوته  فيها  ميتزج  �لتي 

ملك �لبوب.
وقد �سدر �ألبوم »�سكوربني« غد�ة 
مايكل  و�لد  جاك�سون،  جو  وفاة 
جاك�سون  »ذي  فرقة  �أ�س�س  �لذي 

5« عندما كان �أولده �سغار�ً.
وكان در�يك �لذي باتت �أعماله من 
�ل�سنو�ت �لأخرية  �لأكرث مبيعاً يف 
قد ك�سف يف مقابلة �لعام �ملا�سي 
له.  قدوة  �سكل  �لبوب  ملك  �أن 
ويحافظ در�يك يف �ألبومه �جلديد 
هذ� �لذي يت�سمن 25 �أغنية، على 

�أ�سلوب �لر�ب �ملطعم بالبوب.
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ال�سيخ عبد القادر بن �سليليح يف ذمة اهلل  

رحم اهلل �صاحب القلب اليقظ والعقل 
الثابت وال�صرية الإميانية امل�صيئة

هل حاولنا اأن ن�ساأل اأنف�سنا حلظة  هل ميكن اأن ن�سنع ولو القليل مّما 
�سنع اّباوؤنا و�سيوخنا  الأفا�سل ؟ وهل ن�ستطيع فعال اأن نرتدي ثوب 

الف�سيلة واملعرفة الذي كان يزّين اأج�سادهم النقية ومالحمهم امل�سرقة 
؟ �سعب جدا اأن نكون عقالء مثلهم ، اأ�سخياء مثلهم ، مر�سدين مثلهم ، 

نزهاء مثلهم ، اأتقياء مثلهم ! من اأين لنا بحكمتهم

عمر ذيب 

 ، بنبلهم ، ب�شدقهم ، ب�شجاعتهم 
كانوا  ؟!  بوفائهم   ، بعهدهم   ،
 ، املروءة   ، ال�شفاء  ميلكون 
 .. الطيبة   ، ال�شرب   ، التوا�شع 
من  يقفزون  جعلتهم  �شفات 
دائرة العجز وال�شعف اإىل ميدان 
 ! وال�شعادة  والقناعة  الكرامة 
فماذا منلك نحن اليوم غري الأمل 
، الياأ�س ، القلق ، الف�شل واخليبة 

، رحم اهلل اأ�شالفنا الذين فهموا 
وفارقوها  وفهمتهم  احلياة 
بطهارة وبعّزة ويقني ، بحثنا يف 
بكل  ثناياها  وبني  الذاكرة  بقايا 
�شرية  فوجدنا  وحنني  تفاعل 
والزوايا  الأركان  اأ�شاءت  رجل 
تقدر  مل  اخلري  من  وفي�س   ،
�شبابية الواقع اجلاف اأن حتجب 
�شطوعه ، مبزيج من العلم الوافر 
والأبوة ال�شاحلة واجلوار الطيب 
�شجل  يف  الكرمي  ا�شمه  خلّد 

تاريخ مدينة م�شعد الطيبة التي 
نا�شل على اأر�شها بكل ما ميلك 
عرفناه   ، وحكمة  معارف  من 
احلاج   « م�شجد  يف  ال�شبا  اأيام 
يحي » اإماما يقف ب�شموخ وهيبة 
حقيقية  �شادقة  �شورة  وميثل 
للب�شطاء  مينح  الذي  للمرّبي 
 ، اأو تكرب  اأمور دينهم دون بخل 
فالعلم كان ق�شيته الأوىل وهدف 
حياته وبيت اهلل كان اأف�شل مكان 
واإر�شاداته  ن�شائحه  لتقدمي  له 

يف  ماثلة  تزال  ل  ف�شورته   ،
اأعيننا وترتيله لكتاب اهلل العظيم 
 ، م�شامعنا  يف  يّرن  مازال 
نظراته اجلادة وخطواته الثابتة 
جزء  كانوا  امل�شبوط  وهندامه 
 ، املدينة  يف  جتواله  من  هاما 
تتم�شك  ب�شيطة  تفا�شيل  نعم 
بها ذاكرتنا جيدا حتمل دللت 
ب�شيطة �شاطعة عن �شموخ وقوة 
 « القادر  ال�شيخ عبد   « �شخ�شية 

على  يحافظ  اأن  ا�شتطاع  الذي 
النهاية   حّتى  ال�شارم  مظهره 
العمر  و�شتاء  ال�شنني  ثقل  رغم 
احلكيم  الذكر  لر�شالة  عا�س   ،
اهلل  �شلى  حممد  احلبيب  و�شّنة 
يفارقا  مل  اللذان  و�شلم  عليه 
ل�شانه وقلبه اإىل اأن وافاه الأجل 
الكرمي  القراّن  نبع  من  اأخذ   ،
بها  يخاطب  التي  الأوىل  لغته 
الدوام  على  كان   ، النا�س  كل 

يف حياته العادية �شلبا ل يطيق 
 ، الإهمال  يتجاوز  ول  الك�شل 
جهوده  من  املجتمع  اأعطى 
دون  اهلل  �شبيل  يف  واإخال�شه 
انتظار مدح ول ثناء ، ومل يغفل 
لأّن  والواجبات  ال�رضوريات  عن 
رحم   ، واأبقى  اأقوى  كان  كرمه 
القادر  عبد  الفا�شل  الإمام  اهلل 
 ، النعيم  جّنة  الكرمي  اهلل  ورزقه 

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون 

تيما�صنني تفتقد اإىل 
اأنوثتها التاريخية

اإن اأنوثة املدن فيما بقي من تاريخها، من اآثار معمارية واأخرى، تعرّب عّما عا�شه 
�شكان تلك املدينة يف حقبة تاريخية ما، فتبقى الق�شور وال�شجون وغريها، �شاهدة 
البقايا من ع�شور ودهور، فيعود به  لتلك  ياأتي جيل بعد جيل، فيعود  على ذلك.. 
احلنني وياأكله ال�شوق ملعرفة تفا�شيل اأكرث حدثت يف تلك الأمكنة، فيحاول العتناء 
بها اأكرث لتعّمر، فيقوم برتميم امل�شّوه منها، وتعديل املحطم، لكن هيهات بني من 
يعرف  يهتم ل  التاريخية، وبني من ل  الرموز  ويقدره ويحافظ على  الفن،  ت�رّضب 

قيمتها، فت�شيع تلك الرثوة الإن�شانية يف غياهب الن�شيان من فرط اجلهل.
التي  العريقة،  تلك املدن  اإحدى  اإدري�س،  تيما�شنني، املعروفة بربج عمر  ها هي 
على  منقو�شا  تاريخه  وراءه  فخلّف  احلجري،  الع�رض  منذ  الإن�شان  عليها  عا�س 
احلجر، وتواىل الزمان اإىل اأن اأتى ال�شتعمار الفرن�شي ودخل هذه الأر�س ال�شاربة 
يف التاريخ الإن�شاين، ف�شّيد فيها وبنى، ففيها كان �شجن ي�شمى بربج فالترز، وم�شبح 
اإفريقيا عام 1958، وقال عنه جاك  �شّيده ال�شتعمار يف  هو من بني �شبع م�شابح 
اأح�شن  اأنه من بني ثالث  اإىل �شنة 1964،  اأحد املتمدر�شني بهذه املدينة  �شيمون 
م�شابح �شّيدها امل�شتعمر، وبقي وراءهم اأي�شا جزء من ثكناتهم لكن اأين كل ذلك 

اليوم؟ �شاعت يف خرب كان واأخواتها وعائلتها.
حتطم جزء من ال�شجن الذي اأ�شبح خطرا، فلقد انهار جزء من اأر�شيته، واأين ذاك 
فحّوله  امل�شتثمرين،  اأحد  ملك  اأ�شبح  قد  �شيمون؟  جاك  عنه  قال  الذي  امل�شبح 
اإىلخمزنٍله، واأين تلك الثكنات التي زحف الرمل عليها فابتلعها، وها هي احلجارة 
كّل هذا؟لنبيع  الثقايف من  اأين �شمرينا  لكن نحن  للتلف،  تتعر�س  املنقو�س عليها 
اأنه جزء  التاريخ  اإىل هذا  ننظر  بالذنب؟ متى  بب�شاطة هكذا، دون �شعور  تاريخنا 

من ثقافتنا؟ 
متى �شوف يعاد النظر يف هذا املو�شوع من جديد من اأجل احلفاظ على تراثنا، 
اأنوثتها  تيما�شنني  ت�شتعيد  فمتى  واآباءنا،  اأجدادنا  ذاكرة  من  جزء  على  احلفاظ 

املفقودة؟
حمادي حممد اأمين

اأربعة عناوين �صخ�صية 
) 1(  مرت مربع يف ال�سجن ،،،

هو الباُب ، ما خلفه جنَُّة القلب .
تتماها   – لنا  �شيء  ُكُلّ   – اأ�شياوؤنا   

وباٌب. 
هو الباب ، باُب الكنايِة ، باب احلكاية 

ب اأيلوَل . ، باب يُهِذّ
 باٌب يعيد احلقوَل اإىل اأَوّل القمِح .

ل باَب للباِب لكنني اأ�شتطيع الدخول 
ل  وما  اأراهُ  ما  عا�شقاً  خارجي  اإىل 

اأراهُ .
اأيف الأر�س هذا الدلُل وهذا اجلماُل 

ول باب للباِب؟ 
 .. داخلي  �شوى  ت�شيء  ل  زنزانتي 
حائط  على  �شالٌم   ، علَيّ  و�شالٌم 

ال�شوتِ  .
حريتي  مْدح  يف  ق�شائَد  ع�رَض  األَّْفُت 

ههنا اأو هناك .
تت�شلل  التي   ،،.. ال�شماء  ُفتاَت  اأُحُبّ 
ة ال�شجن مرتاً من ال�شوء ت�شبح  من ُكَوّ

فيه اخليول واأ�شياَء 
اأمِيّ ال�شغرية .. رائحَة الُبِّ يف ثوبها 
حني تفتح باب النهار ل�رضب الدجاج 

.
وبني  اخلريف  بني  الطبيعَة  اأُحُبّ 
واملجاَلّت   ، اِننا  �شَجّ واأبناء   ، ال�شتاء 

فوق الر�شيف البعيد .
واألَّْفُت ع�رضين اأُغنيُة يف هجاء املكان 

الذي ل مكان لنا فيه . 
يريدون يل  ل  كما  اأكوَن  اأن   : ُحريتي 

اأن اأكوَن .
اأن   : زنزانتي  ع  اأو�ِشّ اأْن   : وُحريتي 
اأُوا�شل اأغنيَة الباِب :باب هو الباُب : 
اأ�شتطيع اخلروج  للباِب لكنني  باَب  ل 

اإىل داخلي ، الخ. الخ ،،، 
  

 )2(  مقعٌد يف قطار

مناديُل لي�شت لنا.
�شوءُ  الأخريِة  الثواين  عا�شقاٌت   

املحطة .
معطٍف  عن  يَُفِتّ�س  قلبًا  ِلّل  يُ�شَ ورٌد   

للحناٍن. 
دموٌع تخوُن الَر�شيَف. 

اأ�شاطرُي لي�شت لنا، من هنا �شافروا هل 
لنا من هناك لنفرَح عند الو�شول؟ 

خط  نَُقِبّل  كي  لنا  لي�شت  زنابُق 
احلديد. 

نحُبّ  لكننا  ْفر  ال�شِّ عن  بحثاً  ن�شافر 
املحطات  تكون  حني  القطارات 

منفى جديداً . 
م�شابيُح لي�شْت لنا كي نرى ُحبَّنا واقفاً 

يف انتظار الدخاِن. 
 قطاٌر �رضيٌع يَُق�ُسّ البحرياِت. 

و�شورةُ  بيٍت  مفاتيُح  جيٍب  ُكل  يف   
عائلٍة .

 ُكُلّ اأهِل القطاِر يعودون لالأهِل . 
 لكننا ل نعوُد اإىل اأي بيٍت. 

 ن�شافُر بحثاً عن ال�شفْر كي ن�شتعيد 
�شواب الفرا�س. 

 نوافُذ لي�شْت لنا، وال�شالُم علينا بُكِلّ 
اللغات .

 تُرى ، كانت الأر�ُس اأو�شَح حني ركبنا 
اخليوَل القدميَة ؟

 ، الأغاين  واأين عذارى   ، اخليول  اأين 
واأين اأغاين الطبيعة فينا ؟ 

بعيٌد اأنا عن بعيدَي .
الفتياُت  ت�شطادنا  احلّب!  اأبعد  ما 

ال�رضيعاُت مثل ل�شو�ِس الب�شائِع.
نن�شى العناوين فوَق زجاج القطارات 

.
ل  دقائَق  لع�رض  ب  نُحّ الذين  نحن 
ن�شتطيع الرجوَع اإىل اأي بيٍت دخلناه .

ل ن�شتطيع عبور ال�شدى مرتني .
 

  ) 3 (   حجرة العناية الفائقة 

تدوُر بَي الريُح حني ت�شيُق بَي الأر�ُس 
.

 ، الريَح  اأجُلَم  واأن  اأطرَي  اأن  يل  بَُدّ  ل 
ناٍي  مبليون  �شعرُت   .. اآدمٌيّ  لكنني 

ُق �شدري . ِزّ مُيَ
على  قربي  و�شاهدُت  ثلجاً  ت�شبَّبُت 

راحتَّي . تبعرثُت فوق ال�رضير .
ياأُت . تَقّ

غبُت قلياًل عن الوعي ، مُتّ و�شحُت 
قبيل الوفاة الق�شرية : اإين اأحبُِّك ، هل 
 ... ومُتّ  قدميِك؟  من  املوت  اأدخل 
لول  املوت  اأهداأ  فما   ، متاماً  ومُتّ 
يداِك  لول  املوَت  اأهداأ  ما   ! بكاوؤك 
ان �شدري لأرجع من حيث  اللتان تدَقّ

مُتّ .
 ، الوفاِة  وبعد  الوفاِة  قبل  اأحبك 

وبينهما مل اأُ�شاهد �شوى وجه اأمي .
َلّ قلياًل وعاد . هو القلب �شَ

 �شاألُت احلبيبة : يف اأي قلٍب اأُ�شبُت ؟ 
بدمعتها  �شوؤايل  ْت  وغَطّ عليه  فمالْت 

.
كيف  القلُب  اأيها  يا   ... القلب  اأيها 

كذبت علَيّ واأوقعتني عن �شهيلي ؟
 ، قلب  يا   ، الوقت  من  كثري  لدينا 

فا�شُمْد 
لياأتيك من اأر�س بلقي�س هدهْد .

بعثنا الر�شائل .
قطعنا ثالثني بحراً و�شتني �شاحْل 

وما زال يف العمر وقٌت لن�رُضْد
على  كذبَت  كيف   ، القلب  اأيها  ويا 

فر�ٍس ل متُلّ الرياَح .
الأخرَي  العناَق  هذا  لنكمَل  متّهل 

ون�شُجْد.
ل لأعرَف اإن كنَت قلبي اأم  ل .. متَهّ متَهّ

�شوتها وهي ت�رضخ:
ُخذين .،، 

 

) 4 (  غرفة يف فندق

ويوم   ، يجيءُ  يوم  احلب  على  �شالٌم 
يف  اأ�شحابَُه   ُ يَُغرَيّ ويوَم   ، ميوُت 

الفناِدِق! 
هل يخ�رُض احلُبّ �شيئاً ؟ 

�شن�رضُب قهوتنا يف م�شاِء احلديقِة .
نروي اأحاديَث غربتنا يف الع�شاِء 

بحث  نتابع  كي  حْجرٍة  اإىل  ومن�شي 
الغريبني عن ليلٍة مْن حناٍن ، ] الخ .. 

الخ ..[ .
 ، مقعدين  على  كالم  بقايا  �شنن�شى 
�شوانا  ياأتي  ثم   ، �شجائرنا  �شنن�شى 

ليكمل �شهرتنا والدخان .
�شنن�شى قلياًل من فوق الو�شادة .

ياأتي �شوانا ويرقد يف نومنا ، ] الخ .. 
الخ .. [ .

ق اأج�شادنا يف الفنادِق  ِدّ كيف ُكلَّنا نُ�شَ
؟ 

ُق اأ�رضارنا يف الفنادق ؟  ِدّ كيف نُ�شَ
يف  �رضختنا  يُتابع   ، �شوانا  ياأتي 
َد اجل�شديْن . ] الخ  الظالم الذي َوَحّ

.. الخ .. [ .
فوَق  ينامان  َرقمني  �شوى  ول�شنا 
ال�رضير امل�شاع ، امل�شاع ، يقولن ما 

قاله عابران على احلِبّ قبل قليٍل.
وياأتي الوداُع �رضيعاً ، �رضيعاً .

لنن�شى  �رضيعاً  اللقاء  هذا  كان  اأما 
الذين يحبوننا يف فنادق اأخرى ؟ 

يوماً  الإباحَيّ  الكالِم  هذا  قلِت  اأما 
لغريي ؟ اأما قلُت هذا الكالم الإباحِيّ 
يوماً لغرِيك يف فندٍق اآخر اأو هنا فوق 

هذا ال�رضير ؟
يجيء  كي  ذاتها  اخلطى  �شنم�شي 
�شوانا ومي�شي اخلطى ذاتها .. ] الخ 

.. الخ .. [ .
 حممود دروي�ش
هي  اأغنية  »هي  ديوان  )من 
اأغنية« 1986(

#يوميات_يف_تقريب_معنى_احلّب
#حممود_عّيا�سي

: #احللقة_3 

ل�شت اأعلم يف عامل احلّب اأظلََم ِمن فتًى َوَعَد فتاته بالوفاء ، 
ثّم اأمّلت به َم�شاكل احلياة ، فغاب عنها غياباً طارئا ، ورجع 

وهو ل يريد الّرجوع اإىل �شخ�شه الأّول ملا �شار فيه من الّنعَمِة 
وتَبَّدِل احلاِل ، ثّم التقى بفتاته ، فَراأى بعينه الّزائغِة ما اأكلته 
ال�ّشنون من َوجِهها يف رحلة انتظاِرِه !.. وعقد املقارنَة بدل 

عقد القراِن !
فاأيَن يَا تُرى تُهدر امل�شاعر الأوىل ؟ َوكيف تتحّول اإىل الكذِب 

ِد غياِب الأو�شاف اجل�شمانّية  واخليانِة ، وين�شِحُب الَوَفاِء مُلَجَرّ
الغابرة ، رغَم اأّن الّروَح قد ن�شَجت ن�شوجاً من حنيِنها َولهيبها 

؟!  األ �شحقاً ل�شجِن اجل�ِشد املتهالك ، فاإّنه بهواه لهاِلك !
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تاألق اجلابوين و م�ساريع تعاون مثرية

ال�سهرة اخلتامية ملهرجان 
جميلة الدويل ب�سطيف

 بعد خم�س ليال متتابعة عا�ستها مدينة  جميلة الأثرية اأين كان فيها الفن �سيد اجلميع على ركح كويكول اختتمت 
اأم�س فعاليات الطبعة 14 من مهرجان جميلة الدويل ب�سطيف التي اأبدع فيها حمبوب اجلماهري كادير اجلابوين الذي 

األهب ركح كويكول باأغاين الراي العاطفية  من األبومه اجلديد ل�سنة 2018 »احللم » الذي �سور فيه 6 كليبات كاملة 
فلقد كان جمهور مدينة �سطيف العايل وفيا لهذا الفنان املتاألق يف �سماء الفن الرايوي ،و الذي ا�ستطاع اأن يحرك 

م�ساعر وقلوب اجلماهري ال�سطايفية  الغفرية امل�سكلة  من خمتلف ال�سرائح التي جاءت من كل حدب و�سوب لتلتقي 
بنجم ال�سباب رقم  واحد يف اجلزائر قادما من املغرب مبا�سرة اإىل اجلزائر ليلتقي بجمهوره الويف لأغانيه ال�سبابية 
الع�سرية ليحلق هذا الأخري يف �سماء النجومية ليثبت من خاللها جناح هذا العر�س الفني اجلزائري الناجح مائة 

باملائة  ليتاألق  جنم اأغنية الراي  ملدة �ساعتني من الزمن بك�سب اإعجاب اجلمهور ال�سطايفي .

�سطيف/  حكيم مالك
 
 

خالد ديديا يغني لأولد 
نايل ب�سطيف

 
ا�صتهل احلفل خالد ديديا بالق�صبة 
الثقايف  العر�س  هذا  بداية  معلنا 
يف  ت�صوف«  اأرواح  مبوال« 
اأخرى  اأغاين  وتلتها  طابع  النايلي 
قدم  حيث  يالغزال«  دوقة  »دوقة 
من  الأغاين  متنوعا  كوكتال 
الأحرار«  »نوايل  بينها  من  النايلية 

ويابوي يابوي .

ال�ساب حمفوظ  يلهب 
مدرجات كويكول بوان تو 

ثري فيفا لجلريي
 

حمفوظ  باأغنيته  و�صارك  ال�صاب 
اجلزائري  اجلمهور  لدى  ال�صهرية 
 « جلريي  ل  فيفا  ثري  تو  »وان 
القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  عن 
التي  اجلزائر  هي  بالدي  باأغنية 
مبهرجان  مرة  لأول  فيها  يغني 
الأغنية  اأدى  جميلة  حيث 
يديرو  »لكان  املعروفة  اجلزائرية 
باب حديد« لتليها اأغنية »برازيليا« 
عن اخل�رضاء وتوبعت »ببارا بارا« 
النظري  اإعجابا منقطع  لقيت  التي 
من طرف اجلماهري القيا�صية التي 
توافدت اإىل مدينة جميلة حل�صور 
مهرجان  من   14 الطبعة  اختتام 

اله�صاب  بعا�صمة  الدويل  جميلة 
العليا �صطيف  .

يا�سني التيقر يغني لالأم 
ولل�سطايفية 

مدينة  ابن  كويكول  ركح  واعتلى 
يا�صني  �صطيف  العليا  اله�صاب 
التيقر ، موؤديا اأغنية رايوية بعنوان 
»هذا وين  و«هاتلي ليام« التي لقت 
اجلمهور  طرف  من  كبريا  اإعجابا 
اإىل  بقوة  ح�رض  الذي  ال�صطايفي 
ليلتقوا  جميلة  الأثرية  املدينة 
يف  اأمتعهم  الذي  مدينتهم  بابن 
من  متنوعة  بباقة  ال�صهرة  هذه 
الأغاين اأبرزها »كي دارتلي »وكرم 
باأغنية  اجلزائريات  الأمهات  كل 
اأنتيا  ويحنا«  �صطايفية  »ياما 
ياريحة اجلنة« ليغني بعدها  اأغنية 

ياملري�س واأغنية »حبة �صكر« .
 

ر�سدي ميتع جمهوره
 

ولقد اأمتع ابن مدينة العلمة ال�صاب 
الويف  ال�صطايفي  جمهور  ر�صدي 
غياب  4  بعد  لأغانيه  ال�صطايفية 
الثقايف  مهرجان  طبعات  من 
باأغانيه  ب�صطيف  جميلة  الدويل 
واملتمثلة يف »هي هي« و«ياعمري 
ح�صي بيا« و  »حدة حدة« وختمها 
والتي   يا�صالح«  »�صالح  باأغنية 
احلا�رضة  لها العائالت  جتاوبت 
التي  اإيقاعات اأغانيه  على  بقوة  

رغم  لها  وفيا  اجلمهور  بقي 
الفنان  هذا  طال  الذي  التهمي�س 
من قبل ح�صب ما اأكده يف ت�رضيحه 
لو�صائل الإعالم اجلزائرية اإ�صافة 
مل�صاركة فرقة تيكوباوين« �صيوف 
ال�صحراء » التي يقودها �صعيد ين 
خرية  يف الطبعة 14 من مهرجان 
والتي  ب�صطيف  الدويل  جميلة 
جنوبنا  اأهل  وفن  تراث  اأبرزت 
الهوية  فيها  كانت  والتي  الكبري 
والروح  الوطني   والعلم  الأمازيغية 
ال�صهرة  هذه  يف  الوطنية حا�رضة 
جميلة  ملهرجان  اخلتامية  

ب�صطيف .
 

الطبعة الـ 14 جلميلة 
دعمت الفنان اجلزائري

كادير  الراي  اأغنية  قال جنم 
اجلابوين  اأن الطبعة 14 اجلزائرية 
الدويل  �رضف  جميلة  ملهرجان 
جمددا  للغناء  يل  بالن�صبة  كبري 
الذي  ال�صطايفي  اجلمهور  اأمام 
دعمني يف بداياتي الأوىل مع عامل 
الفن حيث عدت للقائه يف الطبعة 
الدويل  جميلة  مهرجان  من   14
ب�صطيف معتربا اأن األبومه اجلديد 
رواجا  يلقى  بداأ   2018 ل�صنة 
اجلزائري  اجلمهور  طرف  من 
�صفت  »ع�صقك  يف  اأغنية  خا�صة 
اأغاين  اكت�صاف  انتظار  يف  الويل« 
الفني  الذي  العمل  اأخرى يف هذا 
اجلزائري  للفنان  تدعيما  جاء 

باملائة  مائة  جزائرية  طبعة  يف 
الفن  اإعادة  جاء  بهدف  والذي 
واإىل  الواجهة  اجلزائري  اإىل 

مكانته احلقيقية .
 

اأ�سداء جميلة
اجلابوين: انتظروين يف 
ثالثي جديد مع ن�سرو 

وبالل يف �سبتمرب

 وفيما يخ�س جديده الفني  ك�صف 
»اأنه  �صبابي  اأغنية  »اأنتي  �صاحب 
غنائي  لديو  التح�صري  ب�صدد 
�صيجمعه بال�صاب ن�رضو حيث من 
ال�صينقل  هذا  ت�صوير  املرتقب 
كليب  يف  �صكل  فيديو  على 
الوليات  يف  القادم  �صبتمرب 
كا�صفا  الأمريكية،  املتحدة 
قرب  عن  �صلة  ذي  �صياق  يف 
ت�صويره  �صيتم  فني  اإطالقه  لرتيو 
رفقة  اأمري  كليب  �صيجمعه  فيديو 
العاطفية يف اجلزائر  الراي  اأغنية 

ال�صاب ن�رضو وال�صاب بالل.

احتجاجات �سكان ورقلة 
كانت على حق

 

حتدث  حمبوب   ولقد 
فيما  اجلابوين  كادير  اجلماهري 
يخ�س  الأحداث الأخرية املتمثلة 
الفنية  املهرجانات  مقاطعة  يف 
مبختلف الوليات اجلزائرية  والتي 
بولية  الأوىل  �رضارتها  بداأت 
ورقلة  الواقعة باجلنوب اجلزائري  
والتي انت�رضت يف كل من �صكيكدة 
ذات  ، موؤكدا  بلعبا�س  و�صيدي 
املتحدث اأنه ابن ال�صعب ومقاطعة 
�صوى  تكن  مل  املهرجانات 
باحلقوق الجتماعية  للمطالبة 
كله  وهذا  املنطقة  هذه  ل�صكان 
وواقعية  فعلية  حلول  اإيجاد  بغية 
،  فلقد اختار هوؤلء موعد حفلتي 
واغتنموا  الفر�صة  بورقلة  الفنية 
املتعددة  اإىل  ر�صائلهم  لإي�صال 
وجود  ظل  يف  املعنية  اجلهات 
واإن  اجلزائرية  ،  و�صائل  الإعالم 
اإي�صال  يف  �صببا  اأكون  اهلل  �صاء 

�صوتهم لنيل حقوقهم ».
 

توحيد �سف الفنانني 
 

 ومن جهته دعا اجلابوين يف ندوة 
�صحفية عقدها يف ال�صهرة اخلام�صة 
واخلتامية لهذا املهرجان  الفنانني 
اجلزائريني  اإىل زرع ثقافة املحبة 

البتعاد  طريق  عن  بينهم  فيما 
واحل�صد  وال�رضاعات  الغرية  عن 
ال�صيقة وتقبل  املناف�صة ال�رضيفة 
به  هو  معمول  كما  بينهم  فيما 
يظهر  الذي  العاملية  البلدان  يف 
اثناء  فنان  تهنئة  اأي  خالل  من 
اإ�صداره لألبوم  اأو كليب قبل تهنئة 
اجلمهور  طرف  من  الأخري  هذا 
طالب  فلقد  وبالتايل  واملعجبني 
اجلزائريني  الفنانني  اجلابوين  من 
من  �صفوفهم  توحيد  اإىل 
جديد فهذا �صي�صكل حلمة واحدة 
فناين  البلدان  كل  مع  واحدة  ويدا 
العربية واملغاربية بدون اأي حدود  

.
 تكرمي �سمري ال�سطايفي 

وكات�سو 

احلفلة  �صهدت  حني  يف 
جناح  هذا  اأثبتت  اخلام�صة  التي 
ال�صاوي  الفنان  تكرمي  املهرجان 
ابنه  ت�صلم  الذي  كات�صو  املرحوم 
اخلتامية  ال�صهرة  التكرمي  يف 
الدويل   جميلة  مهرجان  من 
�صمري  الراحل  واملطرب  ب�صطيف 
اأعمدة  اأحد  يعد  الذي  ال�صطايفي 
الفن ال�صطايفي ومت تكرمي يف هذه 

املنا�صبة م�صطفى زمرييل.

جلان ماري غو�ستاف لوكليزيو

احلياة جوهر  لفهم  حماولة  اأخرى":  وحكايات  "موندو 
غو�صتاف  ماري  جان  يقتحم 
وحكايات  "موندو  يف  لوكليزيو 
للمجتمع  الهام�صي  العامل  اأخرى" 
الروح  عن  مثالً  لتكون  املعا�رض 
وتبحث  الفطرة  نحو  تفر  التي 
الذي  ال�صياع  ظل  يف  الهوية  عن 
�صحقت  التي  احلداثة  اأحدثته 
والإن�صانية  الجتماعية  الروابط 
وامل�صلحة  الأنانية  مقابل  يف 
العربية  اإىل  الكتاب  نقل  الذاتية 
ون�رضته  موعد"،  "عماد  املرتجم 
للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
رحالت  الكاتب  يقدم   .2016 عام 
حماولة  حول  تتمحور  ومغامرات 
العامل  فهم جوهر احلياة وحقيقة 
وواجباتنا  وحقوقنا  نعي�صه،  الذي 

وعدم  الكون،  هذا  يف  احلقيقية 
وفهم  الذات  حتقيق  على  قدرتنا 
وكيفية  احلقيقية،  احلرية  ماهية 
ورمبا  ال�صعادة.  اإىل  الو�صول 
يف  مالذه  لوكليزيو  الكاتب  وجد 
لي�صور  ونقائها  الطفولة  براءة 
النف�س  هواج�س  بها  م�صتعيناً 
الظلم  بحقيقة  العارفة  الب�رضية 
واحل�صارة  احلداثة  ن�رضته  الذي 
التي  الأ�صوات  نداءات  لنا  لينقل 
ال�صمت  ويك�رض  اأحد  ي�صمعها  ل 
ما  غالباً  والتي  بها،  يحيط  الذي 
اأ�صخا�س  اأو  بالد  م�صدرها  يكون 
وبقيت  احل�صارة  لعنة  مت�صها  مل 
على فطرتها تقاوم ق�صاوة العي�س 
لوكليزيو  وّظف  واملحبة،  بالنقاء 

املعادل  لتكون  الطبيعة  كتابه  يف 
بعيداً  والنقاء  لل�صدق  الوحيد 
واحل�صارة،  والتمدن  املدن  عن 
الوحدة  يعانون  اأطفالً  واختار 
وغياب الآباء ووزع عليهم بطولت 
يرى  لأنه  اخليالية،  مغامراته 
يحدق  �صحري  كائن  "الطفل  اأن 
وحده اإىل جوهر الأ�صياء"، وي�صري 
النف�س  اإىل  �صخ�صياته  خالل  من 
الب�رضية احلرة التي حتاول العي�س 
وتدير  املفرو�صة  القواعد  خارج 

ظهرها للعامل املتح�رض.
يبداأ لوكليزيو حكاياته مع "موندو" 
اإبن  الرمادي،  ال�صعر  ذي  الطفل 
من  جاء  الذي  الع�رض  ال�صنوات 
يف  وعا�س  اأحد  يعرف  ل  حيث 

يعاين  طفل  موندو  ني�س.  مدينة 
تخبطاً يبدو وا�صحاً يف ق�صته وهو 
اخلوف من عامل الرا�صدين الكبار 
و�صعوره بالوحدة الذي يدفعه بني 
املارة  توقيف  اإىل  والآخر  احلني 
من  و�صوؤالهم  املدينة  �صوارع  يف 
وبينهم:  بينه  �صابقة  معرفة  دون 
اأنه  كما  تتبناين".  اأن  تريد  "هل 
ويراقبهم  النا�س  من  يقرتب  دوما 
يف  معهم  ويتحدث  بعيد  من 
مو�صوعات عدة من دون اأن يرتك 
ليختبئ  ثاٍن، ويختفي  للقاء  موعد 
ال�صخور  بني  البحر  �صاطئ  على 
عليه  ويقتحم  اأحد  يجده  ل  كي 
عامله اخلا�س الذي اختاره وجعل 
من الطبيعة �رضيكته الوحيدة فيه، 

حيث اأن اأقرب اأ�صدقاء موندو هم 
ال�صم�س والبحر وال�صماء.

العنف  والدمار 
وعالقته بالروابط 

الإن�سانية

الدمار  تك�صف  "موندو"  حكاية 
الإن�صانية،  بالروابط  حّل  الذي 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�صوة 
على  امل�صيطر  والياأ�س  �صماتها 
يف  تك�صف  كما  الب�رضية.  النف�س 
الذي  ال�صعف  حجم  خامتتها 
اإليهم  اأ�صار  الذي  الب�رض  ي�صتملك 

الذين  املدينة  ب�صكان  الكاتب 
اأرادوا  ولطاملا  "موندو"  اأحبوا 
م�صيته  من  و�صحكوا  روؤيته 
اأحداً  اأن  اإل  وجوده.  واأفرحهم 
وتقدمي  احت�صانه  على  يتجراأ  مل 
الرعاية له اأو حمايته من ال�رضطة 
نهاية  يف  عليه  القب�س  األقت  التي 
اإىل  �صال  ككلب  و�صاقته  املطاف 
ما ي�صمى بالرعاية العامة، ليهرب 
العودة  دون  من  املكان  ذلك  من 
تنتظره  بقيت  التي  املدينة  اإىل 
ب�صمت مع �صكانها الذين ا�صتمروا 
بخجل  الطرقات  يف  عنه  بالبحث 
عن  الإف�صاح  عن  جراأة  دون  من 
حبهم للطفل امل�رضد الذي عجزوا 

عن م�صاعدته يوماً ما.
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 متى يعر�صك النوم
 خلطر الوفاة املبكرة؟

من  �أكرث  �شملت  در��شة  وجدت 
جميع  يف  �شخ�ص  مليون   3.3
�لذين  �لأفر�د  �أن  �لعامل،  �أنحاء 
�لالزم معر�شون  من  �أكرث  ينامون 
�أكرب  بن�شبة  �لوفاة �ملبكرة  خلطر 
�لباحثون  و�كت�شف  غريهم  من 
�أكرث  ينامون  �لذي  �لأ�شخا�ص  �أن 
من 8 �شاعات، �أكرث عر�شة للوفاة 
�أقل  مقارنة باأولئك �لذين ينامون 

من 7 �شاعات.
و�أو�شحت �لدر��شة �أن �لنوم لفرتة 
�لإ�شابة  من خماطر  يزيد  طويلة 
و�ل�شكتات  �لقلب  باأمر��ص 
من  �لباحثون،  وقال  �لدماغية 
وليدز  ومان�ش�شرت  كيلي  جامعات 
يجب  �إنه   ،Anglia و�رشق 
»عالمة«  �ملفرط  �لنوم  �عتبار 
يف  وكتبو�  �ل�شيئة.  �ل�شحة  على 
للقلب،  �لأمريكية  �جلمعية  جملة 
�أن  يف  يتمثل  �لتف�شري�ت  �أحد  �أن 
�لنوم،  من  �لكثري  على  �حل�شول 
�لتمارين  �حلد من ممار�شة  يعني 
خماطر  من  يزيد  ما  �لريا�شية، 
يف  مل�شاكل  �لأ�شخا�ص  تعر�ص 
�أن  �ملرجح  من  ولكن  �لقلب 
لفرتة  ينامون  �لذين  �لأ�شخا�ص، 
طويلة، يعانون بالفعل من م�شاكل 

مل يتم ت�شخي�شها.
در��شة   74 نتائج  �لباحثون  وجمع 
�لنتائج،  هذه  �إىل  للتو�شل  �شابقة 
وكتبو�: »ترتبط فرتة �لنوم �لطويلة 
باأمر��ص  �لإ�شابة  خطر  بزيادة 
وكذلك  و�ل�رش�يني،  �لقلب 
للتعب،  �مل�شاحبة  �لأمر��ص 
�للتهابية  �ل�شطر�بات  مثل 
�أن  كما  �لدم.  وفقر  �ملزمنة 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �حلالة 
و�لن�شاط  و�لبطالة،  �ملنخف�شة 
�لبدين �ملنخف�ص، عو�مل ترتبط 

�أي�شا بالنوم مطول«.
 %14 بن�شبة  �لوفيات  معدل  وز�د 
بالن�شبة لالأ�شخا�ص �لذين ينامون 
مدة 9 �شاعات يف �لليلة، يف حني 
�رتفع �خلطر بن�شبة 30% بالن�شبة 
لأولئك �لذين نامو� 10 �شاعات، مع 
بن�شبة  لديهم  �لوفاة  �رتفاع خطر 
�لدماغية.  �ل�شكتة  ب�شبب   ،%56
مدة  ينامون  �لذين  �لأفر�د  وكان 
للوفاة  عر�شة  �أكرث  �شاعة،   11
�لدكتور  47%وقال  بن�شبة  �ملبكرة 
جامعة  من  كوك،  �شينغ  ت�شون 

هاما  تاأثري�  »لدر��شتنا  �إن  كيلي، 
تبني  حيث  �لعامة،  �ل�شحة  على 
�أن �لنوم �ملفرط هو عالمة على 
باأمر��ص  �لإ�شابة  �رتفاع خماطر 

�لقلب و�لأوعية �لدموية«.
�لر�شالة  »تتمثل  كوك:  و�أ�شاف 
�لطبيعي  غري  �لنوم  �أن  يف  �لهامة 
مرتفعة  خماطر  على  عالمة  هو 
لأمر��ص �لقلب و�لأوعية �لدموية، 
وينبغي �إبالء �ملزيد من �لهتمام 
�لنوم،  وجودة  مدة  ل�شتك�شاف 

�أثناء فح�ص �ملري�ص«.

�أكد علماء من جامعة ما�شات�شو�شت�ص �لأمريكية �أن مادة �لرتيكلو�شان �مل�شادة للبكترييا ميكن �أن تت�شبب بالإ�شابة ب�رشطان �لقولون و�لتهابه ون�رش احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
موقع »MedicalXpress« در��شة علمية عن خطورة مادة �لرتيكلو�شان �لتي تدخل يف تركيب �لكثري من منتجات �لتنظيف كمعجون �لأ�شنان 

�أنها ت�شببت يف تطور  مر�ص �رشطان �لقولون و�لتهابه لدى جميع �لفئر�ن دون ��شتثناء.و�ل�شابون. و�أجرى �لعلماء جتربة در�شو� خاللها تاأثري �لرتيكلو�شان على فئر�ن �لتجارب �ملري�شة و�ل�شليمة فوجدو� 
و�أ�شار �لباحثون �إىل �أن »هذه �لتجربة �أكدت �أن تريكلو�شان غري تركيب �لبكترييا �حليوية يف �أمعاء �لفئر�ن و�أثر �شلبا على تنوعها �لهام يف 
هذه �ملنطقة �حل�شا�شة من �جل�شم«وقال م�رشف �لدر��شة، غادون ت�شانغ، �إن »هذه �لنتائج تربهن للمرة �لأوىل على �أن �لرتيكلو�شان يوؤثر 

�شلبيا على حالة �لأمعاء«.
يذكر �أن �لرتيكلو�شان هو مادة ��شطناعية م�شادة للجر�ثيم و�لفطريات ت�شتخدم يف �لوقت �حلايل يف �شناعة معاجني �لأ�شنان و�ل�شابون 

ومزيل �لعرق و�أنو�ع �ملنظفات �ملختلفة. كما ي�شتخدم �لرتيكلو�شان يف عالج �لأ�شنان قبل تركيب �حل�شو�ت لها.

العلماء يك�صفون �صببا جديدا للإ�صابة ب�صرطان الثدي

ميلووكي  جامعة  يف  خرب�ء  حدد 
�ملتحدة  �لوليات  يف  وي�شكون�شن، 
با�شتعد�د  مرتبطا  جينا   48 �لأمريكية، 
�لثدي  ب�رشطان  لالإ�شابة  ور�ثيا  �لن�شاء 
من  فقط  �شغرية  ن�شبة  �أن  �لعلماء  و�أكد 
)وهو  �لثدي  ب�رشطان  �لإ�شابة  حالت 

�إىل  ترجع  �لن�شاء(  بني  �شيوعا  �لأكرث 
�جلينات  من  عدد�  لكن  �لور�ثة،  عامل 
ون�رشت  جمهولة  تز�ل  ما  به  �ملرتبطة 
�لدر��شة  �أن   »MedicalXpress« جملة 
�جلديدة �أكدت وجود 14 مورثة م�رشطنة 
�ل�شابقة  �لدر��شات  �أن بينت  جديدة، بعد 

�رتباط 34 مورثة بالإ�شابة وبتطور �أور�م 
�لثدي.

�أن  بعد  �لنتائج  هذه  �إىل  �لعلماء  وتو�شل 
�ل�رشطان  مورثات  دليل  بيانات  حتليل 
 ،»The Cancer Genome Atlas«
�لذي يحتوي على معلومات عن �لطفر�ت 

بال�رشطان.  لالإ�شابة  �ملوؤدية  �لور�ثية 
و�أجرو� م�شحا لـ 229 �ألف �شخ�ص �أوروبي 
�لأ�شحاء،  ومن  بال�رشطان  �مل�شابني  من 
�أنها  يحتمل  در��شة جينات  �إىل  بالإ�شافة 
�أن  وكيف  �ل�رشطان،  ظهور  يف  ت�شاهم 

قمعها يوقف منو �لأور�م �خلبيثة.

فوائد الغلوتني ال�صحية

 يرتبط الغلوتني غالبًا بالقمح، والأطعمة التي 
حتتوي على القمح، ويف درا�سٍة اأُجريت عام 
م�سارٍك  األف   100.000 من  اأكرث  على   2017
ل يعانون من ال�سطرابات اله�سمية، وجد 
الباحثون عدم وجود ارتباٍط بني ا�ستهالك 
الغلوتني الغذائي على املدى الطويل، وبني 
خماطر التعر�ض لأمرا�ض القلب، واأ�سارت 
النتائج اأي�سًا اإىل اأّن هوؤلء الأفراد الذين 
يتجنبون الغلوتني قد يزيد لديهم خطر 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب؛ وذلك ب�سبب احتمالية 
ا�ستهالكهم لكمياٍت اأقل من احلبوب الكاملة، 

كما ربطت العديد من الدرا�سات ا�ستهالك 
احلبوب الكاملة مع نتائج ملحوظٍة يف حت�سن 

ال�سحة، فعلى �سبيل املثال ُوِجد اأّن الأ�سخا�ض 
الذين تناولوا اأكرب كميٍة من احلبوب الكاملة 

مبا يف ذلك القمح من 3-2 ح�س�ض يوميًا، 
مقارنًة مع الأ�سخا�ض الذين تناولوا كمياٍت 

اأقل من ح�ستني يوميًا، باأّن لديهم معدلت اأقل 
بكثري من الإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة 

الدماغية، والتعر�ض ملر�ض ال�سكري من النوع 
الثاين، والوفيات الناجمة عن جميع الأ�سباب. 
يعمل الغلوتني على تغذية البكترييا اجليدة 

يف اجل�سم، اأرابينوك�سيالن قليل ال�سكاريد 
-Arabinoxylan oligosacch  )بالإجنليزية :
للبكترييا،  املُ�سببة  الكربوهيدرات  وهي   )ride

والناجتة من نخالة القمح، والتي ثبت اأّنها 
حُتفز ن�ساط بكترييا البيفدية )بالإجنليزية : 

Bifidobacteria( يف القولون، وعادًة توجد هذه 
البكترييا يف اأمعاء الإن�سان ال�سحية. الأطعمة 

املحتوية على الغلوتني
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من امتلك روؤية �صحيحة جنا يف الدنيا و الآخرة 
د�ً بنور �إلهي ،   �إذ�ً �لإن�سان عندما يكون يف �لدنيا مزَوّ
معنى ذلك �أنه يرى �خلري خري�ً و�ل�رش �رش�ً ، فاأخطر 

�سيء يف �لدنيا �أن متتلك روؤيًة �سحيحة .
 لذلك �لإن�سان �جلاهل يرى �ملال �حلر�م مك�سباً ، 

مغنماً ، ول يدري �أن �هلل �سبحانه وتعاىل �سوف يذهب 
له هذ� �ملال باأ�ساليب عديدة ، ل يدري ، �حلديث 
�ل�رشيف :  )) من �أ�ساب مالً من نهاو�ش �أذهبه �هلل 

يف نهابُر ((  ]�بن �لنجار عن �أبى �سلمة �حلم�سى[  
معنى مهاو�ش �أي �أدق تعبري لها يف �للغة �لعامية 

بالهيلمة ، هناك ك�سب �رشعي وفق جهد ، وهناك 
عدو�ن على �لك�سب ، �لإن�سان �أحياناً يعتدي على 

ك�سب �لآخرين باأ�ساليب ؛ �إما �أن يخيفهم ، و�إما �أن 
يخدعهم ، و�إما �أن يدِلّ�ش عليهم ، فك�سب �ملال على 

نوعني ؛ �إما �أن تك�سبه بجهٍد حقيقي فهذ� هو �لك�سب 
�مل�رشوع ، و�إما �أن تك�سبه بطريقٍة من �لطرق غري 

�مل�رشوعة، قد تكون باخلد�ع ، وقد تكون بال�سغط ، 
وقد تكون بالتخويف ، معنى : )) من �أ�ساب مالً من 
نهاو�ش �أذهبه �هلل يف نهابُر ((  ]�بن �لنجار عن �أبى 

�سلمة �حلم�سى[  هذ� قانون �أي يذهب نهباً ، �أخذه 
بو�سائل غري م�رشوعة يُذهب منه نهباً ، من يعرف 

هذ� ؟ �ملوؤمن ، فاملوؤمن م�ستب�رش �أما غري �ملوؤمن 
يٌط ِبالَْكاِفِريَن ﴾ ] �سورة �لبقرة :  ُ ُمِ فاأعمى . ﴾ َو�هلَلّ
19 [  �أي �أن �لكافر جلهله يظن �أنه يفعل ما ي�ساء . 

و� َعْن �َسِبيِل  .  ﴾ �إَِنّ �لَِّذيَن َكَفُرو� يُنِْفُقوَن �أَْمَو�لَُهْم ِليَ�ُسُدّ
ِ َف�َسيُنِْفُقونََها ثَُمّ تَُكوُن َعلَيِْهْم َح�رْشًَة ثَُمّ يُْغلَبُوَن ﴾  ]  �هلَلّ

�سورة �لأنفال: 36[

ف�صل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�سف �سُ
وحقيقته اإظهار االفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 

الذلِة الب�سرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�سافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

الأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�سْ اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�سورة غافر: االآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َسْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �سبب لدفع غ�سب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �سَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�سَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�سْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�سححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�سنه االألبان[

م�صطلحات الإمام مالك يف الرتجيح
�سجود  يف  كما  عندنا«  »�لأمر  قوله 
�سجود  عز�ئم  �أن  عندنا  »�لأمر  �لتالوة: 
يف  لي�ش  �سجدة  ع�رشة  �إحدى  �لقر�آن 
�ملف�سل منها �سيء« . ثم م�سطلح »�لأمر 
�لإمام  ��ستخدمه  عندنا«  عليه  �ملجتمع 
يف  �ل�ستثناء  ق�سية  يف  �هلل  رحمه  مالك 
�أهل  �أن  يعلم  ي�ستعمله حني  و  �لثمر،  بيع 
ل  حني  �أو  ذلك،  على  جممعون  �ملدينة 
 . ذلك  يخالف  قول  �ملدينة  لأهل  يعلم 
كما �أن �لإمام مالك كان ي�ستعمل م�سطلح 

قوله:  يف  كما  �لنا�ش«  �أدركت  »عليه 
�لرحمان  �هلل  ب�سم  �ل�سالة  يف  يقر�أ  »ل 
و  نف�سه  يف  �رش�  ل  �ملكتوبة  يف  �لرحيم 
 ، �لنا�ش«  �أدركت  عليها  هي  و  جهر�،  ل 
منها:  كثرية  مر�دفات  �مل�سطلح  ولهذ� 
�لنا�ش  عليه  يزل  مل  �لذي  �لأمر  »وهو 
عندنا«، »وعلى هذ� ر�أيت �لنا�ش«، »�لذي 
ببلدنا« .  �لعلم  و�أهل  �لنا�ش  �أدركت عليه 
�ملتعارفة  �لرتجيحية  �مل�سطلحات   •
هم  �عتمدو�  لقد  �ملالكية   فقهاء  عند 

تدل  ترجيحية  م�سطلحات  على  �أي�سا 
ب�سبب  �ملذهب،  �ملعتمد يف  �لقول  على 
كرثة �لأقو�ل و �لرو�يات عن �لإمام مالك 
لهذ� جتد يف  �هلل،  رحمهم  �أ�سحابه  وعن 
»�تفاق  قبيل:  من  م�سطلحات  �ملذهب 
علماء �ملذهب« و »�لر�جح« و »�مل�سهور« 
و »�ملعروف« و »�لأ�سح و�ل�سحيح« و«ما 
به �لفتوى« و »ما عليه �لعمل« و »�لأح�سن« 
و«�ملختار«  و«�لأ�سبه«  و«�لأوىل« 

و«�ل�سو�ب« و«�حلق« و«�ل�ستح�سان« .

ف�صائل القراآن الكرمي
�أن �أهل �لقر�آن هم �أهل �هلل.

�أن ثو�ب تالوة �لقر�آن �أعظم من �أنف�ش �أمو�ل �لدنيا.
�أن كل حرف فيه بع�رش ح�سنات.

�أنه يورث �لإن�سان �لر�حة و�لذكر �حل�سن يف �ل�سماء و�لأر�ش.
�أن كل �آية يحفظها �مل�سلم يرفعه �هلل بها درجة يف �جلنة.

�أن �ملاهر بالقر�آن يقرنه �هلل تعاىل باأف�سل �ملالئكة.
�أن �أف�سل �لنا�ش هو من يتعلم �لقر�آن ويعلمه.

�أن �هلل تعاىل ل يعذب �إن�ساًنا حفظ �لقر�آن وعمل به.
�أنه ياأتي �سفيًعا لأ�سحابه �لذين كانو� يعملون به يف �لدنيا.

�أن �ساحب �لقر�آن رفعه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل مر�تب �لعلماء.
�أن �ساحب �لقر�آن يكرمه �هلل عز وجل عليه وعلى و�لديه يوم �لقيامة باأنو�ع عظيمة من �لتكرمي.

على امل�ؤمن اأن تغلب رحمته غ�صبه 
�أيها �لأخوة، �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال:  ))�إن �هلل كتب كتاباً قبل �أن يخلق �خللق: �إن رحمتي �سبقت 

غ�سبي، فهو مكتوب عنده فوق �لعر�ش((  ] �أخرجه �لبخاري وم�سلم و�لرتمذي عن �أبي هريرة [  
�ملوؤمن �ل�سادق يجب �أن تغلب رحمته غ�سبه و�أنا �أقول: و�ملوؤمن �ل�سادق يتخلق بهذ� �لكمال، يجب �أن 

تغلب رحمته غ�سبه. وعن �سلمان ر�سي �هلل عنه قال: قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم:  )) �إَِنّ �هللَ َخلََق يوَم َخلََق 
َماِء و�لأر�ِش ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان  َمَو�ِت و�لأر�ِش مئَة َرحمة، كُلّ رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي �ل�َسّ �ل�َسّ

�لفار�سي [  �أي تغطي ما بني �ل�سماء و�لأر�ش.
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف �لأر�ِش َرحمة، فبها تَعِطُف �لَو�ِلدةُ على َولَِدها، و�لَوْح�ُش و�لطرُي بع�ُسها على بع�ش، َفاإِذ� 

كان يوُم �لِقياَمِة �أَكَملََها ِبهذِه �لرحمة ((  ] �أخرجه م�سلم عن �سلمان �لفار�سي [  �أو�سح مثل قلب �لأم، 
�إن�سانة تريد لبنها كل �سعادة، تعرى من �أجله، جتوع من �أجله، ت�سحي بالغايل و�لرخي�ش من �أجله، ول 

تنتظر منه �سيئاً، هذه �لأم.

اهلل تعاىل عزيز حكيم :الأم�ر باطنها و ظاهرها بيد اهلل عز وجل 
�لأفا�سل  �لعلماء  لبع�ش   
�لعقيدة  يف  ف�سٌل 
�ل�سيء  لكن   ، �ل�سحيحة 
�لذي يلفت �لنظر يف هذ� 
�لف�سل �أنه ماأخوٌذ ح�رش�ً 

من كتاب �هلل عز وجل .
�أن  �ل�سحيحة  فالعقيدة   
�هلل �سبحانه وتعاىل و�سف 
نف�سه باأنه رب �لعاملني ، 

يختلف  �لربوبية  مقام 
عن مقام �لألوهية ، فاهلل 
خالٌق ، ورٌب ، و�إله ، من 
�مُلمد  �أنه  �لرب  معاين 
�لإن�سان  ميُدّ  فحينما 
رب  �إنه  �إليه  يحتاج  مبا 
رب  ولي�ش   ، �لعاملني 
ولكنه  ؛  وحدهم  �لب�رش 
يف  �لعو�مل  جميع  رب 

نف�سه  و�سف  �إذ�ً   ، �لكون 
نَي  �لَْعامَلِ َرِبّ   ﴾   : فقال 
﴾ ]�سورة �لفاحتة: 2[  
َماِلِك   ﴾  : �أو  مالك  و�أنه 
]�سورة    ﴾ يِن  �لِدّ يَْوِم 
�لفاحتة: 4[  يف �لدنيا 
حقيقتها  على  �لأمور 
ويف   ، وجل  عز  �هلل  بيد 
بيد  تكون  قد  ظاهرها 

زيٍد �أو عبيد . .
َرَميَْت  �إِْذ  َرَميَْت  َوَما   ﴾
َ َرَمى ﴾ ] �سورة  َولَِكَنّ �هلَلّ
يَُد   ﴾  ] 17 : �لأنفال 
ِ َفْوَق �أَيِْديِهْم ﴾ ] �سورة  �هلَلّ
�لفتح: 10 [  ولكن يف 
يف  �لأمور  تكون  �لآخرة 
بيد  �لظاهر  ويف  �لباطن 

�هلل عز وجل .

  ﴾ ِكيُم  �حْلَ �لَْعِزيُز  ﴾َوُهَو 
  ]4  : �ل�سف  �سورة   [
ينال  ل  �أي  �لعزيز  معنى 
�لطبيب  فاإذ�   ، جانبه 
مري�سه  ي�ساأل  �أن  ن�سي 
�أعطاه  ح�سا�سية؟  معك 
�سدمة  معه  ف�سار  �إبرة 
يفتح  �ملري�ش  ياأتي   ،
يوبخه  هاتفاً  للطبيب 

فيه ، �لطبيب يخجل و�هلل 
معك  �أ�ساألك  �أن  ن�سيت 
�لطبيب  يعد  مل   ، حق 
�سنعت  �إذ�   ، عزيز�ً 
�سنعة وفيها خطاأ ، فيها 
عيب ، وجاء زبون ك�سف 
�للوم  لك  ووجه   ، �لعيب 
من   ، عزيز�ً  ت�سبح  مل   ،
معاين �لعزيز �أن �أحد�ً ل 

جانبه  ينال  �أن  ي�ستطيع 
ت�رشفه   ، كامل  خلقه  ؛ 
مطلقة  حكمته   ، كامل 
 ، بالكون  خلل  فاأي   ،
لو   ، بالت�رشف  خلل  �أي 
وجه  ما  وجل  عز  ربنا 
ما   ، معاجلات  لإن�سان 
�لقيامة  يوم  عزيز�ً  كان 
، �لعبد يقول له : يا رب 

بالدنيا  تعاجلني  مل  مَل 
مَل مل  ؟  تذكرين  مَل مل  ؟ 
تخوفني ؟ مَل مل تبعث يل 
يوقفني عند حدي  �سيئاً 
؟ يقول له �هلل : ل ، لقد 
�سقت لك كل �ملعاجلات 
ِكيُم ﴾   . ﴾َوُهَو �لَْعِزيُز �حْلَ
  ]4  : �ل�سف  �سورة   [

عزيٌز لأنه حكيم .
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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يف  �سكودا  وكالء  اأعلن 
طرح  ال�رشكة  عزم  رو�سيا 
�سيارات  من  منوذج  اأفخم 
يف  اجلديدة   "Kodiaq"
منوذج  ويتميز  الأ�سواق 
 "Laurin & Klement"
 "Kodiaq" �سيارات  عن 
التقليدية  بن�سختها  الأخرية 

اخلارجية،  التعديالت  ببع�ض 
الأمامي  املربد  ك�سبك 
وال�سقف  بالكروم،  املطلي 
والعجالت  البانورامي 

الريا�سية مبقا�ض 19 اإن�سا.
هذه  ح�سلت  فقد  تقنيا،  اأما 
حتكم  اأنظمة  على  ال�سيارات 
واأحدث  لل�رشعة،  وتثبيت 

والتدفئة  التكييف  اأنظمة 
للمقاعد والزجاجني الأمامي 
املرايا،  وحتى  واخللفي 
ف�سال عن اأنظمة مولتيميديا 
ب�رشية  واأنظمة  متطورة 
ال�سيارة  لركن  وح�سا�سات 

اأوتوماتيكيا.
 "Kodiaq L & K" كما اأتت

بنوعني من املحركات، واحد 
 TSI نوع  من  بالبنزين  يعمل 
 180 وعزم  لرت   2.0 ب�سعة 
 TDI ديزل  واآخر  ح�سانا، 
 150 وعزم  لرت   2.0 ب�سعة 
نظام  اإىل  بالإ�سافة  ح�سانا، 
�رشعة  وعلب  رباعي،  دفع 

اأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

مر�سيد�س S-Class اجليل القادم 2021 
اجليل   S-Class ملر�سيد�ض  جت�س�سي  فيديو  ظهر 
عجالت  بقاعدة  اأملانيا  يف  اختبارها  اأثناء  القادم 
اخللفية،  الأبواب  حجم  من  ظاهر  هو  كما  مطولة 

وم�سابيح اأمامية جديدة.
العام  ليفت  لفي�ض  الفاخرة  ال�سيدان  ا�ستالم  رغم 
جيل  لطرح  تتجهز  مر�سيد�ض  اأن  يبدو  املا�سي، 
جديد خالل عامني، ونالحظ يف املقدمة ا�ستخدام 
مع  الأمامية  للم�سابيح  متقدمة   LED تقنيات 
قد  يدري،  ومن  خمتلف،  اأنيق  لت�سميم  ا�ستالمها 
مب�سابيح  ملر�سيد�ض  موديل  اول   S-Class ت�سبح 
باختبارها  ال�رشكة  تقوم  التي  الرقمية”  “الإ�ساءة 
الأبواب  مقاب�ض  على  الكثيفة  التمويهات  حاليا،  
الأمامية واخللفية تثري الهتمام، فهل يا ترى �سرنى 
الفاخرة؟..  ال�سيدان  اأبواب  فتح  يف  خمتلفا  اأ�سلوبا 
نرى م�سابيح خلفية  بينما يف اخللف،  بعد،  ندري  ل 
موؤقتة ت�ستخدمها مر�سيد�ض عادة يف املراحل الأوىل 

من اختبار موديالتها.
 S-Class مر�سيد�ض  عن  ال�ستار  ك�سف  توقعوا 
 56 م�سنع  يف  اإنتاجها  وبدء   ،2020 عام  يف  القادمة 
اأملانيا  يف  مباين  م�رشوع  اأكرب  ثالث  وهو  اجلديد، 

مب�ساحة 220،000 مرت مربع.

تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  الإ�ساعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رشحت  حيث  كراي�سلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�سادر 
لهيونداي  التنفيذي  الرئي�ض  اأن 
يراقب  كو،  موجن  ت�سوجن  موتور، 
كثب  عن  كراي�سلر  فيات  اأ�سهم 
من  كافية  وي�ستهدف �رشاء ح�سة 
ال�رشكة  على  لال�ستحواذ  الأ�سهم 
مارت�سيوين  �سريجيو  مغادرة  قبل 
اإغراء  هو  الهدف  القادم.  العام 
مع  بالندماج  كراي�سلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
الأهم  مارت�سيوين وخواء املن�سب 
لل�رشكة، خا�سة واأن رئي�ض جمل�ض 
عري  اإلكان  جون  احلايل  الإدارة 
لل�رشكة  التنفيذية  بالإدارة  مهتم 
بنف�سه. هيونداي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كراي�سلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �سعيفة  الأخرية  اأن 
الرئي�سي  املركز  وهي  الآ�سيوية، 
ملبيعات هيونداي، بينما قد ت�سهل 

الوليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

نقل املوديالت بني الدولتني.
مارت�سيوين،  �سريجيو  ان  ويُذكر 
الرئي�ض التنفيذي لفيات كراي�سلر، 
يف  رغبته  عن  املا�سي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رشكة  مع  الندماج 
عر�ض �سفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  اأخرى  �رشكات  مع 

لذا  �سينية،  و�رشكات  �سيرتوين 
الأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�سلر 
ورام ودودج وكراي�سلر وفيات واألفا 
يف  ولن�سيا،  ومازيراتي  روميو 
حني اأن جمموعة هيونداي متتلك 
واإذا  وجيني�سي�ض،  وكيا  هيونداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رشكة  اأكرب  لإن�ساء  ذلك  �سيوؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �سيارات يف 

مليون �سيارة �سنويا.

يف 2019

اأملانيا تطلق اأول �سيارة كهربائية تعمل بالطاقة ال�سم�سية 
موتورز"  "�سونو  �رشكة  اأجنزت 
الأويل  النموذج  بناء  ميونخ،  يف 
اجلديد من �سيارة "�سيون" التي 
تعمل وت�سحن بالطاقة ال�سم�سية 
باختبار  الآن  اخلرباء  ويقوم 
من  ال�رشكة  ت�سعى  اإذ  ال�سيارة، 
مل�ساعدة  م�رشوعها  خالل 
هدفها  حتقيق  على  اأملانيا 
�سيارة  مليون   1 وهو  الوطني، 

كهربائية بحلول عام 2020.
�سم�سية  خاليا  �سيون  ومتتلك 
ما  مع  هيكلها،  يف  مدجمة 

�سم�سية  خلية   330 جمموعه 
وغطاء  ال�سقف  يف  مدجمة 
ال�سيارة  وجوانب  املحرك 
�سحن  اإعادة  ال�سيارة  وت�ستطيع 
�سوء  ي�سل  عندما  بطاريتها 
ال�سم�سة،  اخلاليا  اإىل  ال�سم�ض 
اأو  الطريق  على  كانت  �سواء 
متوقفة يف مكان ما كما وفرت 
"�سونو موتورز" دعما من خالل 
التقليدية، ب�سكل  منافذ الطاقة 
ال�سيارات  هذه  مالكي  يعطل  ل 
يف الأيام امللبدة بالغيوم وتتميز 

بجهاز مدمج يف  اأي�سا  "�سيون" 
جزيئات  لت�سفية  القيادة  لوحة 
وتنظيم  طبيعي  ب�سكل  الغبار 

الرطوبة داخل املق�سورة.
ال�سيارة يف  اإطالق  املقرر  ومن 
 ،2019 عام  اأواخر  يف  اأملانيا 
التي  موتورز"،  "�سونو  وتريد 
تاأ�س�ست يف عام 2016، اأن تكون 
ال�ستعمالت  متعددة  ال�سيارة 
 2019 عام  ال�رشكة  وخ�س�ست 
اأحد  يف  ال�سخم  الإنتاج  لتاريخ 
قام  حيث  الأملانية،  م�سانعها 

حتى  �سخ�ض  اآلف   5 حوايل 
ال�سيارة  �رشاء  بطلبات  الآن 
اأن  املتوقع  ومن  الكهربائية، 
تبداأ اأ�سعارها من 16 األف يورو، 
ما يعادل 18 األف دولر اأمريكي 

تقريبا.
ال�سيارة  اإن  ال�رشكة  وقالت 
بالكامل  بالكهرباء  تعمل  التي 
�ستقطع حوايل 250 كلم، قبل اأن 
و�سممت  متاما  البطارية  تنفد 
ك�سيارة  الأ�سل  يف  "�سيون" 
�ست�سم  لكنها  البيئية،  للتوعية 

التي  امليزات  من  عددا  اأي�سا 
تتعلق بالراحة مل�ساعدتها على 
احلديثة  ال�سيارات  مناف�سة 
�سيارة  وت�ستخدم  الأخرى 
الطحلبية  النباتات  "�سيون" 
اإن  ويقال  ال�سيارة،  لتهوية 
من  الإي�سلندية  ال�ساللة 
الهواء  الطحالب ميكنها تر�سيح 
ت�سري  كما  الغبار،  من  وتنقيته 
النباتات  هذه  اأن  اإىل  ال�رشكة 
الرعاية  اأو  املاء  اإىل  حتتاج  ل 
مقاعد،   6 "�سيون"  وتت�سمن 

اخللف  وثالثة يف  اأمامية  ثالثة 
ميكن طيها لتوفري م�ساحة اأكرب 

للتخزين.
التنفيذية  الرئي�سة  وقالت 
وموؤ�س�ستها،  النا�سئة  لل�رشكة 
منذ  العمل  "بداأنا  هان:  لورين 
لت�سليح  مراآب  يف  �سنوات  اأربع 
اأ�سبحنا  ما  و�رشعان  ال�سيارات 
ور�سة  اإىل  وانتقلنا  حجما  اأكرب 
تو�سع  اأ�سبح  لقد  اأكرب..  عمل 
اأول  اإنهاء  من  ومتكنا  الفريق 

منوذج، يف اأوائل عام 2016".
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»Vivo« تطلق هواتف جديدة مبوا�صفات فائقة!

 »Vivo« �رشكة  �أعلنت 
�ل�سينية عن ت�سجيلها بر�ءة 
لتطوير  جديدة  �خرت�ع 
غري  مبو��سفات  هاتفني 
هاتفا  ويتميز  م�سبوقة 
 »V1809T»و  »V1809A«
بقدرتهما  لل�رشكة  وفقا 

�سو�حن  مع  �لتعامل  على 
�سيمكن  ما  و�ط«،   22.5«
كاملة  �لبطارية  �سحن  من 
�ساعة  ربع  غ�سون  يف 

تقريبا.
 NEX« وعلى غر�ر هو�تف
 ،»Vivo« من  �لأخرية   »S

بكامري�  �جلهاز�ن  �سيزود 
�أمامية مدجمة د�خل ج�سم 
�لهاتف، تخرج عند �حلاجة 
وبطاريات  ل�ستعمالها، 
�أمبري،  ميللي   4000 ب�سعة 
وما�سحني لب�سمات �لأ�سابع 
و�آخر  �جلهاز،  جانبي  على 

مدمج حتت �ل�سا�سة.
ياأتي  �أن  يفرت�ض  كما 
 OLED ب�سا�سة  �لهاتفان 
كامل  تغطي  �لدقة،  عالية 
�لأمامية،  �لو�جهة  م�ساحة 
مزدوجة  خلفية  وكامري� 

بدقة 24 ميغابيك�سل.

 اآبل تطلق ن�صخة معدلة 
»macOS« من نظام

»بيتا«  ن�سخة  �أن  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
 »10  macOS« نظام  �ملعدلة عن 
�أ�سبحت  للحو��سب  �ملخ�س�ض 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
م�ستخدمي حو��سب »Mac« �أ�سبح 
�لت�سغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
��سم  يحمل  �لذي  �ملعدل  �جلديد 
 99 مقابل   »10.14  macOS«
دولر�. ولتحميل هذ� �لنظام يجب 
�إىل  �لتوجه  �أول  �مل�ستخدم  على 

موقع »MacOS 10.14« �لر�سمي 
ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على 
 Apple« ح�ساب  عرب  دخوله 
�لالزمة  �لإر�ساد�ت  و�تباع   ،»ID
على  �لربنامج  تثبيت  وبعدها 
�خلرب�ء  وي�سري  �ل�سخ�سي  حا�سبه 
�جلديدة  �لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف 
من »macOS« تفادت �لعديد من 
يف  �ملوجودة  �لربجمية  �لثغر�ت 
وز�دت  �ل�سابقة،  �لت�سغيل  �أنظمة 

من حماية بيانات �مل�ستخدم.

حتديث اأوريو ي�صل لهواتف �صام�صونغ 
Edge S7 و S7 غالك�صي

ب�سكل  �سام�سونغ  بد�أت  �أخري� 
غالك�سي  هو�تف  ترقية  ر�سمي يف 
لأحدث  �إيدج   S7 غالك�سي  و   S7
�ندرويد  �لت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
�أوريو  �ندرويد  باإ�سم  و�ملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  �لتحديث 
�لهند  يف   7 ��ض  جالك�سي  لهو�تف 
ودول  �ل�سيوية  �لدول  وبع�ض 

للوليات  و�سول  �لعربي  �خلليج 
�ملنتظر  ومن  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ن تتو�سع عمليات �لتحديث جلميع 

�لدول تباعاً خالل �لأيام �لقادمة.
�سيقدم �لتحديث و�جهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience �جلديدة 
من  �لكثري  �إىل  بالإ�سافة  للهاتفني 
لأد�ء  و�لإ�سالحات  �لتح�سينات 
�لأمنية  �لتح�سينات  مع  �جلهاز 
�سيقدم  �أي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 

�لتحديث مز�يا نظام �ندرويد �أوريو 
�سورة  د�خل  �سورة  مثل  �لرئي�سية 
و�خت�سار�ت  �لتلقائي  و�لكمال 
لل�سور  بالإ�سافة  �لتطبيقات 
تكر�ر  و�مكانية  �لتعبريية �جلديدة 
 ، �ملز�يا  من  وغريها  �لتطبيقات 
�لجهزة  هذه  مالك  من  كنت  �إذ� 
بدء�ً  �لتحديث  عن  �لبحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  و�نتظار  �ليوم  من 

يف �أي حلظة.

ان�صتغرام ت�صمح ببيع 
املنتجات عرب الق�ص�ص

مع �رتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�ض 
م�ستخدم  مليون   300 �إىل  �ن�ستغر�م 
على  �لرتكيز  يف  �ل�رشكة  بد�أت 
للق�س�ض  �لتجاري  �جلانب  جلب 
�ملن�سور�ت  مع  حدث  كما  �ي�ساً 
كما  �ن�ستغر�م  تطبيق  د�خل  �لعادية 
بد�أت  فقد  �لعنو�ن  يف  و��سح  هو 
ق�س�ض  بعر�ض  بال�سماح  �ن�ستغر�م 
�ملنتجات  لأ�سحاب  �لآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر �حلقيبة �جلديد 
بروؤية �ملزيد من  لك  ي�سمح  و�لذي 
�ملعرو�ض  �ملنتج  عن  �لتفا�سيل 

و�لذهاب لل�رش�ء مبا�رشة.
�مليزة  �ختبار هذه  بد�أت  �ن�ستغر�م 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  �أ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
�لقائمني  قرر  لذلك  كبري�ً  جناحاً 
�ن�ستغر�م  يف  �لأعمال  ق�سم  على 

�لتجربة  تو�سيع هذه  �ليوم  من  بدء�ً 
�حل�سابات  من  �ملزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  �لتجارية.  و�لعالمات 
�مليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  �و  لل�رش�ء  �سو�ء  بالتاأكيد 
حتى  �و  �ملنتجات  تفا�سيل  على 
�لأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
�لتي �ستظهر لحقاً فور �نت�سار هذه 

�مليزة للكثري من �لدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �لعتماد على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي.

و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�سول ع�سو�ئي �سعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�سا�سة قيا�ض 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�سماعة و�لكامري� 

و�مل�ست�سعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�ست�سعر�ت 16 

ميغابيك�سل، وميتاز �أحدهما بعد�سة و��سعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�سور �أكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت �ل�سابقة، مع ت�سوي�ض �أقل عند 

��ستعمال �لعد�سة و��سعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي لإعد�د�ت �ل�سورة، حيث تتعرف �لكامري� على �لأ�سياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�سويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�سوير، ويف ظل 
ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة يتم ��ستعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�ساعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن �ملز�يا �لأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
بالإ�سافة �إىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل �ل�سوت عن طريق �سماعة 
�لر�أ�ض. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�لأتربة و�سيتم 

طرحه يف �لأ�سو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �لأ�سود 
و�لرمادي.



بجاية  مدينة  بو�سط  البحر  واجهة 
التي  بوليماط  �ساكت  اوقا�س  تي�سي  
ا�ستفحلت فيها الظاهرة هدفها تاأمني 
اأ�سكال  كل  وحماربة  امل�سطافني 
بجاية  والية  تراب  كامل  اجلرمية عرب 
من  خطة  و�سع  مت  كما  و�سواطئها 
القيام  يف  تتمثل  الفرق  ذات  طرف 
النقاط  ت�ستهدف  م�سرتكة  بعمليات 
ال�سوداء و بوؤر االإجرام مع الرتكيز على 
الوقائية امل�سرتكة  االأمنية  الت�سكيالت 
للمواطن  واالطمئنان  االأمن  لب�سط 
ال�سيفية  الفرتة  هذه  خالل  خا�سة 
على  متوا�سلة  العمليات  هذه  وتبقى 
�ساأنه  من  ما  كل  ال�سنة ملحاربة  مدار 
واملواطن  امل�سطاف  راحة  يقلق  اأن 

يف هذه االأماكن” ح�سب امل�سدر ويف 
ال�سياق و بخ�سو�س ح�سيلة هذه  ذات 

العمليات مت توقيف خم�سة اأ�سخا�س و 
حجز �سلع ومعدات و اأ�سلحة بي�ساء.

ح- كرمي

ال�شرطة والدرك ب�شواطئ بجاية

مد�همات فجائية و توقيف خم�شة �أ�شخا�ص
داهمت اأم�ض فرق م�شرتكة تابعة لل�شرطة والدرك الوطني لبجاية بعملية مداهمة فجائية لبع�ض �شواطئ 

الوالية، ح�شبما اأفاده م�شدر امني موثوق »للو�شط » حيث متت عمليات املداهمة على م�شتوى �شاطئي.

�لعقيد يحياوي...
رحيل منجم �لأ�شر�ر

العقيد  كان  قليلة  باأ�شهر  وفاته  قبل 

اآالم  يتحمل  يحياوي  ال�شالح  حممد 

عدد  التقاء  على  يحر�ض  هو  و  املر�ض 

حر�شا  االأ�شاتذة   ،و  االإعالميني  من 

منه على توثيق البع�ض حمطات م�شاره 

اأثمر  الذي  االأمر  الع�شكري  و  ال�شيا�شي 

االنطباع  ،ورغم  الكتب  من  جمموعة 

حجمها  ،و  الكتب  كمية  متنحه   التي 

مل  اأنه  يوؤكدون  بالرجل  فالعارفون 

يقرتب من كثري من االأ�شرار التاريخية 

الذين  فعل  كما  متاما  معه  دفنت  التي 
توفاهم االأجل قبله.

اأن  االأقل  على  ميكنه  كان  الرجل 

و  اأذيته  يف  تفننوا  الذين  عن  يتحدث 

وهو  �شورته  لت�شويه  امل�شتحيل  عملوا 

عوا�شف  اأوجه  يف  �شمد  الذي  ال�شيا�شي 

كثرية ،و جتنب ال�شرب يف الظهر عندما 

ال�شنوات  يف  ذلك  فعل  على  قادرا  كان 

،و  ال�شمت  فن  الرجل  االأخرية،مار�ض 

جتنب االأ�شواء االإعالمية ـلكن بيته مع 

ذلك كان مفتوحا اأمام اجلميع حتى اأمام 

دهاليز  ويف  العلن  يف  اإليه  اأ�شاوؤوا  الذي 
احلكم و احلزب العتيد .

االأخري:  كتابه  مقدمة  يف  الفقيد  ترك 

»رحلة يف زمن احلزب الواحد«، ال�شادر 

عن دار االأوطان يف ال�شدا�شي االأول من 

امل�شلح  الكفاح  رفاق  اإىل   ...  2018 �شنة 

حب  جمعهم  االأ�شدقاء  جميع  اإىل  و 

الوطن و االإخال�ض له، كما اأهداه لوالده 

جنود  اأحد  عي�شى  ال�شيخ  والده  ال�شيما 

الرجل  االإ�شالحية...عا�ض  احلركة 

باأي  كبريا و رحل كبريا و مل يلوث يده 
نوع من اخليانات.

موقف

�شيدي بلعبا�ض

�إجناز 29 م�شروعا 
للربط ب�شبكة �لكهرباء
مت بوالية �سيدي بلعبا�س اإجناز 29 

م�رشوعا متعلقا بالربط ب�سبكة 
توزيع الكهرباء وذلك يف اإطار برنامج 

اال�ستثمار ل�سنة 2018,  ح�سب 
ما علم اأم�س اخلمي�س لدى خلية 

االإعالم واالت�سال للمديرية املحلية 
لتوزيع الكهرباء والغاز �سونلغاز. 
و اأو�سح ذات امل�سدر اأن هذه 

امل�ساريع املنجزة تعادل 31 كيلومرت 
من �سبكة التوزيع, وكذا 4 مراكز 

للتوزيع وذلك بهدف حتقيق اأح�سن 
نوعية ودميومة للخدمة يف جمال 

توزيع الكهرباء خالل �سائفة 2018, 
م�سريا اإىل اأن املبلغ االإجمايل لهذه 

احلاجاال�ستثمارات بلغ 100 مليون دج. # وداد 

�شرق من مركز بريدي بالدبداب باإيليزي

�جلي�ص ي�شرتجع مبلغا ماليا هاما 

يف املدر�شة االبتدائية!

م�شنة بعمر �لـ96 تخ�شع لأول �متحان 

كتيبة �شهيونية تتمرد!

الدفاع  لوزارة  بيان  اأم�س  اأكد 
م�سرتكة  مفرزة  اأن  الوطني 
باإن  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
ا�سرتجاع  من   , جنحت  اأمنا�س 
يف  �رشقته  مت  مايل  مبلغ 
الربيدي  املركز  ا�ستهداف 
مبدينة الدبداب قبل اأ�سبوع من 

اليوم, ,وجاء يف البيان اأن العملية 
اخلمي�س,  اأم�س  اأول  متت  التي 
مبلغ  �سبط  من   ” من  مكنت 
دينار   )28880000( بقيمة  مايل 
عليه  اال�ستيالء  مت  جزائري 
الدبداب  مدينة  بريد  مركز  من 

االأ�سبوع الفارط.

قررت م�سنة عمرها 96 عاما, 
املدر�سة  مقاعد  اإىل  العودة 
االبتدائية يف الهند, اإذ خ�سعت 
يف  درا�سي  امتحان  الأول 
حت�سيل  من  ومتكنت  حياتها, 
عالمة تامة يف اختبار القراءة 

ب�رشعة  اجلدة  خرب  وانت�رش 
وخارجها,  الهند  داخل  كبرية 
اإذ اأبدى النا�س اإعجابهم مبدى 
�سغف العجوز واإ�رشارها على 
اأتى  قد  القرار  اأن  ولو  التعلم, 

متاأخرا.

جي�س  يف  مظليني  كتيبة  قامت 
بالتمرد وخمالفة  ال�سهيوين  العدو 
حيث  الع�سكرية,  مدربتهم  اأوامر 
من  التعليمات  تلقي  »رف�سوا 
اأبلغت  الواقعة,  وب�سبب  امراأة«. 
االإ�رشائيلي عنا�رش  قيادة اجلي�س 
عدم  ب�رشورة  املخالفة  الكتيبة 
الع�سكرية  االأوامر  بني  التفريق 
الرجال  ال�سباط  عن  ال�سادرة 
من  اجلي�س  حذر  كما  الن�ساء.  اأو 

مغبة خمالفة االأوامر الع�سكرية يف 
عليها  �سيعاقب  والتي  امل�ستقبل, 
,اأما  للمتمردين  فوري  باإق�ساء 
املدربة الع�سكرية فهي ابنة اللواء, 
مديرية  قائد  هاليفا,  اأهارون 
ال�سهيوين,  اجلي�س  يف  العمليات 
تدريبات  على  ت�رشف  كانت  حيث 
 70 من  تتكون  التي  للمجموعة 
رف�س  عندما  مظليا,  جمندا 

معظمهم االن�سياع لتعليماتها.

�شمن »برنامج تبادل اخلربات 2018« 

طلبة �أتر�ك يف �جلز�ئر

فريق عربي �لأكرث تتويجا 
بالألقاب يف �لعامل

بعد اإغالق ما بني 30 – 40 دارا

10دور �شينما جديدة و �لتنذكرة 
ب600دينار جز�ئري

البويرة اجلزائرية مرا�سم  اأقيم يف مدينة 
افتتاح برنامج لتطوير احلوار بني الطلبة 
برعاية  اجلزائريني  ونظرائهم  االأتراك 
»تيكا«,  الرتكية  التن�سيق  التعاون  وكالة 
البلدين, �سمن  �سباب  التعاون بني  لتعزير 
الذي   »2018 اخلربات  تبادل  »برنامج 
والتن�سيق  للتعاون  الرتكية  الوكالة  تنظمه 

»تيكا«.
وممثلي  اجلزائريون,  الطلبة  وا�ستقبل 
الطلبة  املدين,  املجتمع  منظمات 

االأتراك القادمني اإىل اجلزائر بهدف مد 
يف  و�سارك  البلدين  بني  ال�سداقة  ج�سور 
البويرة  لبلدية  ال�سابق  الرئي�س  املرا�سم 
عن  ممثلني  جانب  اإىل  بوخا�س«,  »علي 
وعقب  اجلزائرية  اجلمعيات  خمتلف 
االأتراك  الطلبة  اأطلق  الربنامج  افتتاح 
احلديقة  لتنظيف  حملة  واجلزائريون 
الطلبة  زرع  ثم  ومن  جرجرة,  الوطنية 
بيئة  متمنني  رمزية,  �ستالت  االأتراك 

اأنظف وقابلة للعي�س.

يت�سدر نادي االأهلي امل�رشي العريق لكرة القدم, 
قائمة جدول ترتيب االأندية االأكرث تتويجا باالألقاب 
يف  تاأ�س�س  الذي  االأهلي,  نادي  وح�سل  العامل  يف 
حتى  تاريخه  خالل  لقبا,   117 على   ,1907 العام 
مثل  العاملية  االأندية  عمالقة  على  متفوقا  االآن, 
والثنائي  وبر�سلونة,  مدريد  ريال  االإ�سباين  الثنائي 
والثنائي  وليفربول,  يونايتد  مان�س�سرت  االإجنليزي 
االأملاين  والعمالق  وميالن,  يوفنتو�س  االإيطايل 
ويحتل  االأندية.  من  وغريها  ميونيخ,  بايرن 
الكبار,  نادي  يف  متقدما  مركزا  االأردين  الفي�سلي 
يحتل  بينما  لقبا   74 بر�سيد  ع�رش  احلادي  وهو 
املركز  امل�رشية,  للكرة  االآخر  القطب  الزمالك, 

الثالث ع�رش, بر�سيد 52 لقبا.

اجلزائرية  ال�سينمائية  االأفالم  موزع  قال 
اجلزائرية  ال�سينما  اإن  �سينه«,  دى  »اأم 
عادت لالنتعا�س مرة اأخرى لتقوم ع�رشة 
مرة  اأبوابها  بفتح  �سينمائي  عر�س  دور 
بني  ما  اإغالق  بعد  ال�سينما  لرواد  اأخرى 
30 – 40 دارا يف عام 1990 ب�سبب اأعمال 

العنف واالإرهاب.
يف  اال�ستثمار  �سينه«  دى  »اأم  وقرر 
التكنولوجيا الرقمية لعر�س اإنتاج االأفالم 
)تاك�سى  فيلم  منها  العاملية  ال�سينمائية 

رقم 5(, وفيلم الرعب )احلقيقة واحلركة(, 
الرجل احلديدي االأخ�رش  اأفالم  و�سل�سلة 
�سونو�س,  ماأمون  اأ�سار  جانبه,  من 
امل�سوؤول عن توزيع االأفالم, اإىل اأن اأفالم 
اإعجاب  على  حازت  املتحركة  الر�سوم 
اجلماهري ومنها فيلم )كوكو وفرنيدان يف 
جماهرييا  اإقباال  �سهد  والذي  اخلريف( 
يوميا,  اخلم�س  العر�س  كبريا يف حفالت 
بني  ما  الدخول  تذكرة  ثمن  ارتفع  وقد 

2.90 و4.30 يورو.

ما بني 10 و 16 اأوت اجلاري 

 �إلغاء موؤقت لبع�ص 
 �لرحالت �لنقل

 بال�شكك �حلديدية
اأعلنت ال�رشكة الوطنية للنقل بال�سكك احلديدية 
يف بيان لها عن اإلغاء موؤقت لبع�س الرحالت يف 

و�سط و �رشق و جنوب -�رشق  البالد ب�سبب نق�س 
يف قاطرات نقل ال�سافرين و ذلك خالل الفرتة ما 
بني 10 اإىل 16 اأوت اجلاري ,و اأ�ساف بيان ال�رشكة 

اأن هذا االإلغاء مي�س الرحالت ما بني اجلزائر-
ق�سنطينة ذهابا و اإيابا )قطار 1 و 2(  و اأي�سا تلك  
اخلطوط التي ت�سمنها قطارات »رحالت البحر«  
ويتعلق االأمر بالرحالت املربجمة ما بني  تقرت 
و ب�سكرة و عني توتة باجتاه �سكيكدة  ف�سال عن 
الرحالت ما بني ق�سنطينة وجيجل ,و اأعربت 

ال�رشكة عن اأ�سفها ال�سديد لزبائنها على االإزعاج 
الناجم عن هذا االإلغاء املوؤقت لهذه الرحالت و 

ت�سكرهم على تفهمهم داعية م�ستخدمي القطارات 
التوجه نحو �سبابيك املحطات املعنية لال�ستف�سار 

و اال�ستعالم. 

م�شالح االأمن خالل 2018

122 خمالفة و توقيف 102 
�شخ�ص ب�شبب »�لباركينغ«

�سجلت م�سالح االأمن الوطني منذ بداية ال�سنة 
اجلارية 122 خمالفة , و توقيف 102 �سخ�س 

لتورطهم يف ممار�سة حرا�سة املركبات دون رخ�سة 
مع حترير 91 حم�رشا يف هذا ال�ساأن , ح�سب ما 
اأفاد به بيان للمديرية العامة لالأمن الوطني اليوم 
اجلمعة . و اأو�سح ذات البيان اأن عنا�رش ال�رشطة 

عرب كامل اإقليم الواليات ال�ساحلية قامت » يف اإطار 
تنفيذ املخطط االأمني امل�سطر من قبل املديرية 

العامة لالأمن الوطني , بعدة عمليات �رشطية �سملت 
خمتلف االأحياء و ال�سوارع بهدف حماربة تن�سيب 
احلظائر غري ال�رشعية«و ذكرت املديرية العامة 

لالأمن الوطني يف بيانها املواطنني بالرقم االأخ�رش 
1548 للتبليغ اأو لطلب معلومات اأو التوجيه .
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