
نقابة الأ�شالك امل�شرتكة والعمال 
املهنيني للرتبية الوطنية ببجاية:

م�صتعدون للت�صعيد 
 اإذا ا�صــــــــــــــتمــــــــرت
 الو�صاية يف جتاهلنا

املفت�ش البيطري بوزارة الفالحة   
مباركي م�شطفى للو�شط  

ال توجد مذابح غري 
قانونية بالوطن

 البويرة

االحتياطيون االإداريون 
يطالبون  بتفعيل االأر�صية 

الـــــرقـــــــــمية للتــــــوظيف
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اخلبري القت�شادي الدويل عبد الرحمن مبتول "للو�شط "

2,956 مليار دوالر قيمة العجز التجاري للجزائر حاليا

عني ب�شام بالبويرة

وفاة �صخ�صني بفريو�س جمهول 
�ش4

�ش4
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 القيادي يف حزب العمال رم�شان
 تعزيبت يوؤكد للو�شط:

 لـــــم نتـــــلق  دعـــــوة
  من االأفالن واللقاء 
مـــع حمــــ�س مـــــوؤجل
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
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Informatique
comptabilité,  
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communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com
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ق�شيته �شنعت احلدث على و�شائط التوا�شل الجتماعي

فالح جزائري ينت�صر على 
�صركة بيجو الفرن�صية

ا�شرتجاع اأكرث من 4400 قطعة

 43 متورطا يف تهريب 
�ش3االآثار اأمام العدالة 

�ش3

قيامة ال�شمال الق�شنطيني

ملا اأخترب الكولون 
 وع�صكرهم غ�صب 

زيغود يو�صف

�ش2 

�ش24

�ش 24

برج جعفر ببلعبا�ش

الدرك يف�صل حماولة 
�صطو على مكتب بريد 

�شعيدة 

وفاة اأكرب معمرة عن عمر 107 �صنوات
اأمن ولية امل�شيلة 

توقيف خمتل�صي اأكرث من 
1.3 مليار �صنتيم مبقرة 

تاريخ

    .    94.5 مــــــليار دوالر قــــــيمة  احتياطي النقد االأجنبي يف 2018
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اكت�س�ف خمب�أ ا�سلحة
م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  ك�صفت 

قرب  دورية  اإثر   2018 اأوت   13 يوم  اجلزائرية،  اجلمارك 

يحوي  خمباأ  خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج  احلدودي  ال�رشيط 

من  الذخرية  من  وكمية   FM نوع  من  ر�صا�صة   )01( بندقية 

خمتلف العيارات، بالإ�صافة اإىل )96،8( كيلوغرام من الكيف 
املعالج.

توقيف ت�جري خمدرات بب�س�ر
بالتن�صيق مع م�صالح  ال�صعبي  الوطني  للجي�ش  اأوقفت مفرزة 

الأمن الوطني، اإثر كمني قرب بني ونيف بولية ب�صار/ن.ع.3، 

الكيف  من  �صخمة  كمية  بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري 

املعالج تقدر بخم�صة )05( قناطري وع�رشين )20( كيلوغراما، 

فيما �صبط عنا�رش الدرك الوطني )24( كيلوغرام من نف�ش 
املادة بتلم�صان/ن.ع.2.

اإحب�ط هجرة غري �سرعية 
ل12 �سخ�س�

اأحبط حرا�ش ال�صواحل، بعنابة/ن.ع.5، حماولة هجرة غري �رشعية 

ال�صنع، يف حني مت  تقليدي  قارب  على منت  كانوا  �صخ�صا   )12( لـ 

من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   )44( توقيف 
تلم�صان والنعامة وعني قزام.

خبر في 
صورة

برج جعفر ببلعبا�س

الدرك يف�سل حم�ولة 
�سطو على مكتب بريد 

 دراجي يعود مللعب
 5 جويلية من جديد

دراجي  حفيظ  املعلق  عاد 
من  جويلية   5 ملعب  اإىل 
عليه  غاب  اأن  بعد  جديد، 
الـ10  فاقت  طويلة  مدة 
�صنوات، عاد بعد اأن علق على 
الكثري من اللقاءات  بعد 10 
�صنوات منذ اآخر مرة تواجد 
علق  الذي  امللعب،  يف  بها 
عديدة  مباريات  على  فيه 
وكبرية، وكتب حفيظ دراجي 
�صفحته  على  من�صور  يف 

الر�صمية على موقع التوا�صل الجتماعي “فاي�صبوك”، يقول: »العودة 
مباراة  ملتابعة  مرة  اأخر  منذ  �صنوات   10 بعد  جويلية   5 ملعب  اإىل 
اأعجبوا بالأجواء  اأولدي  الدوري اجلزائري بني املولودية وبارادو .. 

ب�صدد ا�صتعادة ذكريات اأيام زمان«.

بلعي�ط ينتقد ولد عب��س 
ب�س�أن العهدة اخل�م�سة

الأ�صبق  املن�صق  اأر�صل 
حلزب  ال�صيا�صي  للمكتب 
جبهة التحرير الوطني عبد 
ر�صائل  بلعياط  الرحمان 
للأمني  �صمنية  انتقاد 
العام احلايل للحزب جمال 
الرتويج  ب�صاأن  عبا�ش  ولد 
حيث  اخلام�صة،  للعهدة 
على  �صيفا  حل  ملا  اأكد 
لقناة  ونقا�ش  ح�صة ق�صية 

باأن  اأم�ش،  اأول  ليلة  النهار 
لكي يروج  للحكومة  ولي�ش حزبا مواليا  يعد احلزب احلاكم  الأفلن 
بهذه الطريقة لرت�صح بوتفليقة، م�صيفا اأن الرئي�ش حر يف اختياراته 
واإذا ما ققر الرت�صح �صيكون هنالك كلم اأخر، م�صددا يف الأخري على 

اأن ولد عبا�ش قلل من �صاأن احلزب بهذه الطريقة.

تعر�س ،اأم�س مكتب 
بريد بلدية برج 

جعفر جنوب ولية 
�سيدي بلعبا�س 

ملحاولة �سطو من 
قبل �سخ�سني 

يف و�سح النهار 
حيث كانا ملثمني 

وحاول �سرقة 
اأموال الربيد لكنها 

ف�سال يف خطتهما 

بعد تدخل م�سالح 
الدرك الوطني 

ب�سرعة بعد تلقيها 
البالغ ،اأين قاموا 

باإف�سال العملية بعد 
القب�س على الفاعل 
»ن،ن« 40 �سنة وهو 
بطال ، يف وقت لذ 

�سريكه بالفرار 
،هذا وقال امل�سدر 

الذي اأورد اخلرب 

اأنه مت التعرف 
على هوية املتهم 

الثاين وحتديد 
مكان تواجده 

،اأين �سيتم توقيفه 
بولية غربية كما 

مت فتح حتقيق 
يف الق�سية  من 

اجل الو�سول اإىل 
 حيثياتها 

امن ولية امل�سيلة 

توقيف خمتل�سي اأكرث من 1.3 ملي�ر �سنتيم مبقرة 

بني05  اإىل 11  اأوت 2018

م�سرع 48 �سخ�س� جراء اإره�ب الطريق

الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح  متكنت 
لأمن دائرة مقرة باأمن ولية امل�صيلة 
ا�رشار  جمعية  تفكيك  من  موؤخرا 
تورطوا  ا�صخا�ش  ثلثة  من  مكونة 
تعود  الق�صية  وقائع  �رشقة  ق�صية  يف 
امل�صالح  ذات  اىل  تقدم  اإثر  على 
تقييد  اأجل  املدعو )م،ع،ك( من 
تعر�صه  بخ�صو�ش  ر�صمية  �صكوى 
طريق  عن  مايل  مبلغ  �رشقة  لفعل 
الك�رش من داخل م�صكنه الكائن ببلدية 
مائة  وثلث  مبليار  يقدر   ، مقرة 
 ، الوطنية  بالعملة  �صنتيم  مليون 
بتكثيف  امل�صالح  ذات  قامت  وعليه 
من  مكنت  التي  والتحريات  الأبحاث 

توقيفهم  و  املتورطني  على  التعرف 
من  بالتفتي�ش  اإذن  اإ�صت�صدار  ،وبعد 
لدى  اجلمهورية  ال�صيد وكيل  طرف 
م�صاكن  تفتي�ش  مت   ، مقرة  حمكمة 
مبلغ  على  عرث  حيث  فيهم  امل�صتبه 
يقدر مبائتني وخم�صون مليون �صنتيم 
مبلغ يقدر  املدعو)ع،ع،ن(،  مبنزل 
مبائتني وخم�صون مليون �صنتيم مبنزل 
ومبلغ يقدر مبائة  املدعو )م،م(، 
مبنزل  �صنتيم  مليون  و�صبعون 
اإجمايل  كان  املدعو)م،ك( وعليه 
املبلغ امل�صرتجع هو �صت مائة و�صتة 
وع�رشون)626( مليون �صنتيم على اإثر 
ذلك مت ت�صكيل ملف ق�صائي و اإحالة 

الأطراف على ال�صيد وكيل اجلمهورية 
اأحالهم  الذي  مقرة  حمكمة  لدى 
لدى  التحقيق  قا�صي  على  بدوره 

املتهمني  اإيداع  ،ليتم  املحكمة  نف�ش 
موؤ�ص�صة اإعادة الرتبية بامل�صيلة .

عبدالبا�سط بديار  

بني05   ما  املمتدة  الفرتة   خلل  
�صجلت   ،2018 اأوت    11 اإىل 
 22348 املدنية  احلماية   وحدات 
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل 
طرف   من   ال�صتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخلت �صملت 
احلماية  اأن�صطة  جمالت  خمتلف 

بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
احلرائق  اإخمــاد  ال�صحي  الإجلء 
و تغطية الأجهزة الأمنية  ملختلف 
  11479 بينها   من  التظاهرات، 
الإجلء  بعمليات  خا�ش  تدخــل 
ال�صحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�صــعاف و 

اإجلء 1543 جريح و حتويل 9609 
من  امل�صت�صفيات  اإىل  مري�ش 

طرف اأعوان احلــماية املدنيـة.
بـ  قامت وحدات احلماية املدنية 
2607 تـدخـل من اأجل  1429حادث  
اإىل وفاة 48 �صخ�ش و  اأدت  مرور 
اإ�صعافهم و  اآخرين مت  جرح 1897 

الإ�صت�صفائية،  املراكز  اإىل  نقلهم 
�صجلت  ح�صــيلة  اأثقل  اأن  للعلم 
 06 بوفاة  ق�صنطينة  وليــة  يف 
مت  اآخريــن   45 جرح  و  اأ�صخا�ش 
املراكز  اإىل  و حتويلهــم  اإ�صعافهم 
الإ�صت�صفـائية  على اإثـر  31  حادث 

مرور.

�ص.�صهيب
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القيادي يف حزب العمال رم�سان تعزيبت يوؤكد للو�سط:

مل نتلق  دع�ة من الأفالن واللقاء مع حم�س م�ؤجل
نفى رم�سان تعزيبت تلقي حزب العمال اأي دعوة من قبل حزب جبهة التحرير الوطني من اأجل م�ساورتهم على الو�سع ال�سيا�سي القائم بالبالد، يف حني اأكد باأن 

قرار اللقاء مع حركة جمتمع ال�سلم بيد اللجنة املركزية للحزب التي �ستجتمع نهاية اأوت اجلاري.

علي عزازقة

وق�ل القي�دي يف حزب العم�ل ب�أن 
من  حلزبه  دعوة  وجهت  حم�س 
اأجل الت�ش�ور على مب�درة التوافق 
الوطني التي تروج له� احلركة منذ 
�شهر، ن�في� ب�أن يكون هن�لك لق�ء 
ق�دم  خالل  احلزبني  بني  مرتقب� 
الأي�م، لكون قرار اللق�ء بيد اللجنة 
املركزية وحتى املكتب ال�شي��شي 
ال�شهر احل�يل  للحزب حتى نه�ية 
اأو بدي�ة �شهر �شبتمر، يف حني اأكد 
ذات امل�شدر ب�أن حزب العم�ل مل 
اأحزاب  قبل  من  دعوة  اأي  يتلقى 

راأ�شهم  على  ي�أتي  والتي  املوالة 
الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
الدميقراطي  الوطني  والتجمع 
وهذا من اأجل الت�ش�ور على و�شع 

البالد الق�ئم.
ذات  �شدد  �شي�ق  ذات   ويف 
املتحدث على اأن كرثة املب�درات 
ال�شي��شية  مب�درة  اأي   �شتقتل 
مهم� ك�نت، لكون الأمور �شتتحول 
الأفك�ر  لبيع  �شوق  اأو  ب�زار  اإىل 
تعزيبت  وراح  مق�بل،  حتى  دون 
اأو�شح  مل�  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
الأكرث  هي  املوالة  اأحزاب  ب�أن 
املب�درات  هذه  من  ا�شتف�دة 

وتتن�ق�س  ت�ش�ور  واأنه�  خ��شة 
اأي  تقبل  ل  ولكنه�  املع�ر�شة  مع 
تغيري  اإىل  يدعو  مطلب  اأو  تغيري 
جزئي حتى، فيم� اأبرز ب�أن حزب 
لرئي�س  دعوته  ي�شمي  مل  العم�ل 
ترتكز  لكونه�  اجلمهورية مبب�درة 
الإرادة ال�شعبية ولي�س املوؤ�ش�ش�ت 

امل�شكلة للو�شع ال�شي��شي.
ومن ج�نب اأخر تطرق الن�ئب عن 
ال�شفلى  الغرفة  يف  العم�ل  حزب 
املجل�س  ملف  اإىل  للربمل�ن، 
الت�أ�شي�شي الذي دع� حزب العم�ل 
اإىل �رضورة اإن�ش�ئه من قبل رئي�س 
اجلمهورية، حيث اأكد ب�أنه� لقيت 

تف�عل اإيج�بي من قبل املواطنني 
وهي ت�شري وفق منحنى ت�ش�عدي، 
من��شلو  النقطة:«  هذه  مو�شح� 
احلزب يتحركون يف كل وقت حتى 
يف عز ال�شيف ل يزالون مع حملة 
الرتويج للمب�درة«، م�شددا على اأن 
م� يدعو اإليه حزب العم�ل يرتكز 
تغيري  يتم  لكي  ال�شعب  اإرادة  على 
ت�أكيدات  جدد  فيم�  املوؤ�ش�ش�ت، 
اجلزائر  م�شكل  ب�أن  حنون  لويزة 
هو  م�  بقدر  الأ�شخ��س  يف  لي�س 
الأخري  يف  مف�شح�  موؤ�ش�ش�تي، 
اإىل  الإم�ش�ءات  عدد  و�شول  عن 

حدود 150 األف.

 املفت�ش البيطري بوزارة الفالحة
  مباركي م�سطفى للو�سط  

ل ت�جد مذابح غري قان�نية بال�طن
اأكد مب�ركي م�شطفى مفت�س 
الفالحة  بوزارة  بيطري 
اأن  الو�شط  مع  ات�ش�ل  يف 
ن�ش�ط�ت  عززت  الوزارة 
للمذابح  الرق�بية  الفرق 
لعيد  حت�شب�  امل�ش�لخ  و 

الأ�شحى املب�رك .
عدم  امل�شوؤول  ذات  واأ�ش�ر   
ق�نونية  غري  مذابح  وجود 
هن�لك  وق�ل  الوطن  عرب 
جند  مل  ولكن  ع�شوائي  ذبح 
اأي م�شلخ يعمل خ�رج نط�ق 
اإجراءات  هن�لك  و  الق�نون 
الخالل  حي�ل  اتخذت 
النظ�فة  و  الذبح  ب�رضوط 
م�شطفي  مب�ركي  واأ�ش�ر   ،
الذبح  من�ش�آت  جميع  اأن 
اأنح�ء  جميع  عرب  املوزعة 
العيد  يوم  مفتوحة  الوطن 
لتحفيز املواطنني على ذبح 
حتت  مك�ن  يف  اأ�ش�حيهم  
اأ�ش�ف  و  البيطرية.  الرق�بة 
�شم�ن  �شيتم  امل�شدر  نف�س 
طرف  من  املداومة  نظ�م 
الولئية،  البيطرية  امل�ش�لح 
وهذا على م�شتوى املج�ل�س 
على  وكذا  البلدية،  ال�شعبية 
م�شتوى اأم�كن الذبح و�شتقوم 
فرق متنقلة مكونة من اأطب�ء 
بي�طرة وتقنيني بزي�رات اإىل 
املر�شحة  الأم�كن  خمتلف 
الذبح،  عملي�ت  لحت�ش�ن 
الريفية  املن�طق  يف  خ��شة 
من  الرق�بة،  ل�شم�ن  وهذا 
املفت�س  اأخرى،اأف�د  جهة 
و�شع  مت  اأنه  البيطري 
للوق�ية  وا�شع�  برن�جم� 
املعهد  ب�لتن�شيق  والتوعية 
البيطري،  للطب  الوطني 
البيطرية  املفت�شية  تعمل 
ب�لولية على توزيع مطوي�ت 

تت�شمن  من�شورات  و 
بعملي�ت  خ��شة  توجيه�ت 
الأ�ش�حي  و�شالمة  الذبح 
خم�طر  من  والتحذير 
الكي�س امل�ئي لدى امل��شية 
وكيفية التع�مل معه، اإ�ش�فة 
بكيفية  خ��شة  تعليم�ت  اإىل 
بعد  اللحوم  مع  التع�مل 
انته�ء عملي�ت النحر ل�شم�ن 
ارتف�ع  جراء  ف�ش�ده�  عدم 
اإ�ش�فة  احلرارة،  درج�ت 
طيلة  ميتد  برن�مج  اإىل 
الأغن�م  ال�شنة موجه ملربي 
القطيع  حم�ية  بهدف 
الأمرا�س  من  الوطني  
اأنه  املتحدث  ذات  واأ�ش�ف 
تق�شي  قرارات  اتخ�ذ  مت 
يف  امل��شية  اأ�شواق  بغلق 
الت�رضيح  مت  التي  الولي�ت 
حلمى  بوؤر  بظهور  فيه� 
تطرقه  ولدى  القالعية، 
ب�لن�شبة  الوطنية  للو�شعية 
خ�شو�ش�  القالعية  للحمى 
بعد اكت�ش�ف ح�لت بروي�شو  
“الو�شعية  اأن  مب�ركي  اأكد 
الع�مة م�شتقرة”، م�شيف� اأن 
بهذا  املعنية  الولي�ت  عدد 
يف  ولي�ت،   10 بلغ  املر�س 
اإىل  الت�رضيح  مت  اأنه  حني 
من  ح�لة  بـ150  هذا  يومن� 

جمموع 2 مليون راأ�س بقر.
م�ش�لح  جندت  لالإ�ش�رة 
لولية  البيطرية  املفت�شية 
بيطري  132 طبيب  اجلزائر 
ذبح  عملية  على  لل�شهر 
الأ�ش�حي ، وذلك عرب مذابح 
اإ�ش�فة  الع��شمة،  وم�ش�لخ 
اإىل الفرق البيطرية املتنقلة 
التجمع�ت  �شتجوب  التي 

ال�شكنية الكربى.
ف.ن�سرين

ق�سيته �سنعت احلدث على و�سائط التوا�سل الجتماعي

فالح جزائري ينت�سر على �سركة بيج� الفرن�سية

ا�سرتجاع اأكرث من 4400 قطعة

43 مت�رط يف تهريب الآثار اأمام العدالة 

نقابة الأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيني للرتبية الوطنية ببجاية:

م�ستعدون للت�سعيد اإذا ا�ستمرت ال��ساية يف جتاهلنا

ذكر موقع »كل �شيء عن اجلزائر« 
اأم�س اأن وزارة ال�شن�عة واملن�جم 
الفرن�شية   بيجو  �رضكة  اأبلغت  
بقرار  اجلزائريني،  و�رضك�ئه� 
امل�رضوع  نقل  احلكومة 
اإىل  “احلمول”،  منطقة  من 
“طفراوي” جنوب ولية وهران، 
على م�ش�حة اأر�س “تنت�رض على 
م�ش�حة 160 هكت�ر”، وفق� لنف�س 

امل�ش�در.

وافقت  امل�شدر  ذات  وح�شب 
هذا  على  الفرن�شية   ال�رضكة 
منطقة  حتديد  مت  اأين  القرتاح 
“احل�مول” ببلدية الكرمة جنوب 

وهران
تركيب  م�شنع  نقل  قرار  وي�أتي 
اجلدل  نتيجة  بيجو،  ال�شي�رات 
الذي اأحدثه رف�س اأحد الفالحني 
عن  التن�زل  احلمول  منطقة  يف 
امل��شي،  اأفريل  �شهر  اأر�شه 

حمدث� �شجة اإعالمية كبرية بعد 
ن�رضه لفيديو يتهم فيه ال�شلط�ت 
لأرا�شي  بتحويل  املحلية 
م�رضوع  لأغرا�س  الزراعية 

م�شنع لتجميع ال�شي�رات.
الأر�س  �ش�حب  ق�شية  ك�نت  و 
امل�رضوع  لحت�ش�ن  املقرتحة 
قد حتولت اإىل ق�شية راأي ع�م ،و 
حتولت اإىل احلدث الأبرز حينه� 
�شكل  يف  امل�شجل  النداء  نتيجة 

�ش�حبه  فيه  يعرب  الذي  فيديوو 
اأر�شه   عن  التخلي  رف�شه  عن 
ت�شلح  ول  فالحية  اأر�س  كونه� 
اأو  �شن�عية  من�ش�آت  لحت�ش�ن 
ب�أي�م قليلة عممت  بن�ء و بعده� 
مبنع  تق�شي  تعليمة  ال�شلط�ت 
الفالحية  الأرا�شي  فوق  البن�ء 
من  كثري  برجمة  اإلغ�ء  ب�لت�يل  و 
اأن  مربجم�  ك�ن  التي  امل�ش�ريع 

تتم يف م�ش�ح�ت فالحية.

مت اإح�لة 43 متورط يف جرمية 
يف  امل�رضوعة  غري  املت�جرة 
تهريب  و  الثق�فية  املمتلك�ت 
خالل  العدالة  اأم�م  الأث�ر 
ال�شدا�شي الأول من هذه ال�شنة 
ممتلك�   4427 ا�شرتج�ع  مع 
اأم�س  به  اأف�د  ح�شبم�  ثق�في�، 

ديوان  عن  �ش�در  بي�ن  الثالث�ء 
وزارة الثق�فة.

هوؤلء  توقيف  مت  قد  و 
هذا  ا�شرتج�ع  و  املتورطني 
الثق�فية  املمتلك�ت  من  الكم 
بني  املحكم  التن�شيق  بف�شل 
و  املعنية  القط�ع�ت  خمتلف 

الوطني،  الأمن  اأ�شالك  يقظة 
اأ�ش�دت  قد  و  البي�ن  ي�شيف 
اجلهود  بهذه  الثق�فة  وزارة 
التي »تعك�س يقظة و احرتافية 
يف  الوطني  الأمن  اأ�شالك 
منوهة  اجلرمية«،  حم�ربة 
دور  ب«اأهمية  الوقت  ذات  يف 

املواطنني  و  املدين  املجتمع 
الأمن  م�ش�لح  مع  التع�ون  يف 
للحد  امل�شوؤولة  القط�ع�ت  و 
من ا�شتنزاف املوروث الثق�يف 
اإره�ب�  ي�شكل  الذي  الوطني 
الثق�فية  الذاكرة  حق  يف 

الوطنية«.

الأ�شالك  نق�بة  اأكدت 
املهنيني  والعم�ل  امل�شرتكة 
مديرية  ب�أن  الوطنية  للرتبية 
ل  بج�ية  لولية  الرتبية 
حل  يف  اإطالق�  ترغب 
التي  للم�ش�كل  حلول  اإيج�د 
رغم  القط�ع،  فيه�  يتخبط 
من  جملة  رفعت  النق�بة  اأن 
ب�لواقع  اخل��شة  املط�لب 
اأ�شهر،  ثالثة  قبل  للو�ش�ية 
يف حني �شددت اأن الت�شعيد 
احلل  �شيكون  التدريجي 
م�  اإذا  عليه  املعول  الوحيد 
التع�مل  الو�ش�ية  ا�شتمرت 
مط�لبهم  مع  الطريقة  بهذه 

امل�رضوعة.
واأو�شح بي�ن نق�بة الأ�شالك 
املهنيني  والعم�ل  امل�شرتكة 
لرتبية الوطنية لولية بج�ية، 
على  »الو�شط«  حتوز  الذي 
الو�ش�ية  ب�أن  منه،  ن�شخة 
لزالت لغ�ية ال�ش�عة تتم�طل 
يف تعيني اأكرث من 400 ع�مل 
يف  الن�جحني  من  مهني 
اخل�رجي  التوظيف  م�ش�بقة 
وهذا منذ فيفري 2018 رغم 
يف  والك�رثي  الف�دح  النق�س 
على  الرتبوية  املوؤ�ش�ش�ت 
انحي�ز  مع  الولية،  م�شتوى 
الإدارة اجت�ه الرتبويني على 

اأ�ش��س ت�أجيل برجمة جل�شة 
لدرا�شة  مرة  من  اأكرث  عمل 
الع�لقة،  امل�ش�كل  خمتلف 
اأكرث  اإىل  وراح ذات امل�شدر 
على  �شدد  مل�  ذلك  من 
املهنيني  الع�ملني  حرم�ن 
الرتقية  من  تقني  ومع�ون 
الآلية ب�شبب خط�أ تقني، مع 
التم�طل على  ال�شتمرار يف 
النه�ئية  النت�ئج  عن  اإعالن 
اخل��س  املهني  لالمتح�ن 

ب�لعم�ل املهنيني.
عن  احلديث  �شي�ق  ويف 
اأو�شح  امل�لية  امل�ش�كل 
مل  الو�ش�ية  ب�أن  البي�ن  ذات 

يف  املردودية  منحة  ت�شب 
دام  ت�أخر  بعد  اأج�له� ومتت 
الوعود  رغم  ال�شهر،  حوايل 
�شبه�  ب�أن  توؤكد  ك�نت  التي 
�شيكون يف وقته، فيم� مل يتم 
املخلف�ت  اليوم  حلد  �شب 
الرتقية  الن�جمة عن  امل�لية 
يف الدرج�ت، يف حني دعت 
اإع�دة  �رضورة  اإىل  النق�بة 
البط�ق�ت  يف  وبدقة  النظر 
ك�رضيك  واإ�رضاكهم  الإدارية 
اجتم�عي مع توزيع املن��شب 
احتي�ج�ت  ح�شب  بعدل 

املوؤ�ش�ش�ت الرتبوية.
علي .ع



انخفا�ض الوترية ال�سنوية 
لل�سادرات يف 2018 بات �سروريا

 
النقد  احتياطي  تطور  يخ�ص   وفيما 
مبتول  الرحمن  عبد  ،اأو�ضح  الأجنبي 
 190.6 قيمة  �ضجلت   2012 �ضنة  اأن 
�ضنة  يف  ارتفاعا  لتحقق  دولر  مليار 
لتنخف�ص  دولر  مليار   194.0 بـ   2013
دولر  2014  بـ  178.9  مليار  يف 
�ضنة  2015  ويف  يف  دولر  و144.1 مليار 
النخفا�ص  يف  ا�ضتمرت  فلقد   2016
ال�ضيء  ونف�ص   ، دولر  مليار  اإىل  114.1 
�ضنة  2017   اأين  تراجعت  يف  حدث 
قيمتها اإىل 97.3 مليار دولر و94.3  ولقد 
بلغت قيمته يف 2018 بـ 94.5 مليار دولر ، 
موؤكدا ذات املتحدث اأنه يف نف�ص الوترية 
ال�ضادرات  تنخف�ص  اأن  ينبغي  ال�ضنوية 

. 2018
 

 2,956 مليار دوالر قيمة العجز 
التجاري حاليا

 
املتحدث  ذات  ك�ضف  املقابل  ويف 
ال�ضنة  يف  للجزائر  التجاري  العجز  اأن 
بلغ   2،956  مليار  دول  2018 احلالية 
 5657000000 قدره  بعجز  ار  مقارنة 
عام  من  الفرتة  نف�ص  خالل  دولر 
 ٪47.75 قدره  بانخفا�ص  اأي   ،2017
للمعلومات  الوطني  للمركز  وفقا  العجز، 
واجلمركية)CNIS ( وقال  الإح�ضائية 
نهاية  وحتى  من  جانفي  الفرتة  خالل 
اإىل  ال�ضادرات  وارتفعت  جوان  2018، 
دولر(  )مليار  دولر   19828000000
الفرتة  يف  دولر   17616000000 مقابل 
نف�ضها من عام 2017، بزيادة 2.21 مليار 
بزيادة  12.56٪  حيث تقدر  دولر  اأي 
قيمة الواردات بنحو 22.784 مليار دولر 
مقارنة مع 23.273 مليار دولر يف نف�ص 
الفرتة من العام املا�ضي ، بانخفا�ص قدره 
489 مليون دولر اأمريكي )-2.1٪( ارتفاع 
87 ٪ مقابل 76 ٪ يف نف�ص الفرتة من العام 

ال�ضابق يف 23 جويلية من  2018 .

 
 

اجلزائر حتتل املرتبة الثانية بـ 
الناجت  حيث  156.1 مليار دوالر  من 

املحلي االإجمايل
 

عبد  اجلامعي  الأ�ضتاذ  وا�ضتدل 
ل�ضنة  الأخري  مبتول بالتقرير  الرحمن 
البلدان  الدويل  النقد  2017 لل�ضندوق 
املحلي  الناجت  حيث  من  املغاربية 
املرتبة  اجلزائر يف  الإجمايل  التي حلت 
دولر  بعد  مليار  بقيمة 156.1  الثانية 
وبالن�ضبة  دولر  مليار   336.3 بـ  م�رص 
الدويل  النقد  و�ضندوق  الدويل  للبنك 
اأن  اجلزائر  على  ال�ضعب  من  �ضيكون   ،
يتجاوز معدل منو الناجت املحلي الإجمايل 
عتبة 2٪ خالل الفرتة 2020/2019 ، والتي 
متثل تقدًما �ضعيًفا يف بلد متو�ضط الدخل 
يجعل  مما  ال�ضباب  من  جدا  عالية  ن�ضبة 
العام  التوازن املايل  اإعادة  ال�رصوري  من 
فمن اأجل احل�ضول على تقييم مو�ضوعي 
لتطور الناجت املحلي الإجمايل اجلزائري 
�ضعر  تطور  خالل  من  ت�ضحيحه  يجب   ،
الر�ضمي  بال�ضعر  الدولر  مقابل  الدولر 
)اأي انخفا�ص قيمة الدينار مقابل الدولر 
بالقيمة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يخف�ص 
على  تطورت  فلقد  وبالتايل   ، ال�ضمية( 
النحو يف عام 1970 ، مت اقتبا�ص الدينار 
ب�ضعر 4.94 دينار للدولر الواحد ويف عام 
يف  الواحد.  للدولر  دينار   5.03  ،  1980

عام 1995 ، 47.68 دينار للدولر الواحد 
واحداً  ديناراً   69.20  ،  2001 عام  ويف 
 -2002 يف  واحداً  ديناراً   77.26 باليورو 
يف  ؛  واحداً  دولراً  واحداً  ديناراً   69.20
عام 2010 ، 74.31 دينار للدولر الواحد 
ويف عام 2013 ، 79.38 دينار للدولر ، يف 
80.06 2014 دينار للدولر ، يف عام 2015 
، 99.50 دينار للدولر و 10 جوان  2018 
116 دينارا بالدولر و 137 دينار لليورو.  

 
امليزان التجاري لل�سادرات 

والواردات  �سهد تطورا 
منذ  2012  حتى 2017

 
عبد  الدكتور  تطرق  ال�ضياق  ذات  ويف 
امليزان  الرحمن  مبتول  اإىل تطور 
 2012 من  والواردات  لل�ضادرات  التجاري 
2012 بلغت  يف  اأنه  2017  م�ضريا  اإىل 
 70.5  ، دولر  مليار   71.7 ال�ضادرات 
 2013 ويف  من املحروقات  تتكون  منها 
من  دولر  و63.8  بليون  بلغت 64.8 
املحروقات يف عام 2014 �ضجلت قيمتها 
دولر  مليار  و58.4   ، دولر  مليار   60.1
دولر  مليار  و34.5  باملحروقات  خا�ص 
 33.1 منها   2015 عام  يف  ت�ضجيلها  مت 
،  و29.3   مليار  مليار دولر للمحروقات 
من  دولر  دولر  و27.9  مليار 
املحروقات يف 2016 و32.9 مليار دولر 
اأمريكي يف عام 2017 مبا يف ذلك 31.6 

من  املحروقات .

 
�سادرات ال�سلع بلغت قيمتها 1.3 

يف 2017
 

اأن  الإقت�ضاد  يف  اخلبريالدويل  قال   و 
بني  النفط  با�ضتثناء  ال�ضلع  �ضادرات 
2012- 2017 تراوحت  قيمتها بني 1 و 1.5 
مليار مبا يف ذلك 1.3 لعام 2017 ولكنها 
املمتلكات،  من  فئات  ثالث  على  ركزت 
واملعدنية اأو الأ�ضمدة الآزوتية الكيميائية 
»، والالمائية وال�ضكريات وحدها متثل ما 
يقارب من 72 ٪ من املجموع ،  اأما بالن�ضبة 
تطورت  فبعدما  كانت  فقد   ، للواردات 
دولر  و  مليار   51.5 عام  2012  -  يف 
2013 والتي  عام  دولر يف  مليار   54.9  -
بلغت -  والتي  بداأت يف الرتفاع يف2014 
يف  انخف�ضت  حني  يف  دولر  مليار   59.6
قيمتها  يف  تراجعت  فيما   52.6  -  2015
يف  ولقد  دول  مليار   49.7  - 2016 �ضنة 
عام 2017 حيث مت ت�ضجيل انخفا�ص  بلغ 
يتعلق  فيما  ، اأما  دولر  مليار   48.7-
التي  )املتدفقة(  الإيرادات  من  باخلروج 
غالباً ما تكون من�ضية )من حيث التدفق( 
والتي ميكن حتميلها ب�ضهولة ، فهي ت�ضكل 
يف  واملتمثلة  تقدمها  التي  اخلدمات 
-10.8  مليار دولر يف عام 2012  و10.7 
مليار  2013  و-11.7  دولر  يف  مليار 
دولر يف عام 2014 ، و-10.9 مليار دولر 
يف  دولر  مليار  2015  و-10.7  �ضنة  يف 
حوايل  10/9  �ضجلت  حني  يف   2016 عام 

مليار دولر يف عام 2017.

ر�سيد ميزان املدفوعات عرفت 
انخفا�سا يف 2017  بـ - 23.3 مليار دوالر

 اأما فيما يخ�ص ر�ضيد ميزان املدفوعات 
ح�ضب   بلغ  2017   فلقد  و   2012 بني 
مليار   12.05 مبلغ   2012 عام  يف  مبتول 
بـ  اإيجابية  نتيجة  �ضجلت  ويف2013  دولر 
ال�ضنوات  يف  لتحقق  اأمريكي  0.1  دولر 
املوالية نتائج �ضلبية حيث بلغت يف 2014 
مليار  دولرو-27.5  مليار   5.8- قيمتها 
يف  دولر  مليار  و-26.3   2015 يف  دولر 
يف2017  انخفا�ضا  عرفت  حني  2016  يف 

- 23.3 مليار دولر.

املبحرة  الفرقة  م�ضالح  وفرت 
ل�رصطة احلدود على منت البواخر 
امل�ضافرين  لدى  ا�ضتح�ضانا 
خالل  الوطن  اأر�ص  اإىل  الوافدين 
عدد  واأعرب  ال�ضطياف  مو�ضم 
اجلالية  واأفراد  امل�ضافرين  من 
و�ضلوا  الذين  باخلارج،  اجلزائرية 
اجلزائر  ميناء  اإىل  الثالثاء  اأم�ص 
»اإلريو�ص«  الباخرة  منت  على 
مر�ضيليا  مدينة  من  القادمة 
لـ«�رصعة  ارتياحهم  عن  الفرن�ضية، 
الإجراءات  و�ضهولة«  وفعالية 
اأدرجتها  التي  اجلديدة  ال�رصطية 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
ت�ضمح  والتي  �ضنوات،  ثالث  قبل 
احلدودية  العبور  اإجراءات  باإمتام 

امل�ضافرون  واأكد  ق�ضري.  وقت  يف 
اقرتاب  مع  عددهم  تزايد  الذين 
مو�ضم  مع  وتزامنه  الأ�ضحى  عيد 
الت�ضهيالت  هذه  اأن  ال�ضطياف، 
متكنهم من مغادرة امليناء »خالل 
وهي  الباخرة،  ر�ضو  بعد  دقائق« 
عدة  ت�ضتغرق  كانت  التي  العملية 
التدابري  تفعيل  قبل  �ضاعات 
الوقت  عامل  اأن  حيث  اجلديدة، 
معظم  اأن  اعتبار  على  جدا  مهم 
الوافدين اإىل ميناء اجلزائر يتنقلون 
اإىل وليات اأخرى كما اأ�ضاد اأفراد 
اجلالية بنوعية اخلدمات املقدمة 
من طرف عنا�رص الفرقة املبحرة 

على منت الباخرة.
رئي�ص  اأكدت  ال�ضياق،  ذات  ويف 

مكتب التكوين والت�ضال، حمافظ 
اأن  رزيقة،  مهدي  ال�رصطة 
الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية 
ممثلة يف �رصطة احلدود البحرية، 
الإجراءات  من  »جملة  اتخذت 
ت�ضهيل  بغر�ص  الأمنية  والتدابري 
اجلالية  واأفراد  امل�ضافرين  عبور 
املهجر،  من  القادمني  اجلزائرية 
مبحرة  فرقة  اإقحام  مت  حيث 
مبيناء  البحرية  احلدود  ل�رصطة 
اإجراءات  مبختلف  تقوم  اجلزائر 
للم�ضافرين  احلدودية  العبور 
الباخرة  منت  على  وال�ضيارات 
يكون  امل�ضافر  و�ضول  ومبجرد 
الإجراءات  خمتلف  اأمت  قد 

ال�رصطية«.

واأو�ضحت اأن القيام بهذه الإجراءات 
»ي�ضتغرق وقتا قيا�ضيا ل يتعدى 30 
الفرق  »اإن�ضاء  اأن  موؤكدة  ثانية«، 
وهدفه   2016 �ضنة  كان  املبحرة 
وت�ضهيل  نوعية  خدمة  تقدمي 
تعميم  مت  وقد  العبور،  عملية 
كل  م�ضتوى  على  الإجراءات  نف�ص 
املوانئ اجلزائرية«وتت�ضكل الفرقة 
املبحرة من �ضبعة عنا�رص يقودهم 
يكون م�ضحوبا  الذي  الفوج  رئي�ص 
ب�رصطيني يقومان باإجراءات العبور 
املحطة  م�ضتوى  على  احلدودية 
اإ�ضافة  الباخرة،  يف  البيومرتية 
املكلفني  ال�رصطة  عنا�رص  اإىل 
على  الأمنية  والتغطية  باخلدمات 

منت الباخرة.

اخلبري االقت�سادي الدويل عبد الرحمن مبتول "للو�سط "

الفرقة املبحرة ل�سرطة احلدود

حكيم مالك  

 94.5 مــــــليار دوالر قــــــيمة تـــطور 
احتياطي النقد االأجنبي يف 2018

اإجراءات جديدة لت�سهيل عبور امل�سافرين 
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حاليا  للجزائر  التجاري  العجز  قيمة  دوالر  •        2,956 مليار 

وزارة التجارة

ت�سخري 51 األف تاجر 
ل�سمان مداومة العيد 

اإ�سافة اإىل يوم اجلمعة

مكاتب بريد اجلزائر مفتوحة ليال

البويرة

االحتياطيون االإداريون يطالبون 
بتفعيل االأر�سية الرقمية للتوظيف

عني ب�سام بالبويرة

وفاة �سخ�سني بفريو�س جمهول 

ما  ت�ضخري  عن  التجارة  وزارة  اأعلنت 
يقارب 51 األف تاجرا، عرب كل وليات 
اأيام  خالل  املداومة  ل�ضمان  الوطن، 
قامت  اأنها  م�ضرية  الأ�ضحى،  عيد 
ل�ضمان  رقابة  عون   219 بت�ضخري 
املداومة،  لربنامج  احل�ضن  ال�ضري 
ومراقبة التجار املعنيني بهذا الأمر، 
اجلملة  واأ�ضواق  املذابح،  غرار  على 
وزارة  واأو�ضحت  والفواكه،  للخ�رص 
لها   لوزارة  بيان  خالل  من  التجارة 
ل�ضمان  تاجر  األف   51 ت�ضخري  ثم  اأنه 
الأ�ضحى،  عيد  اأيام  خالل  املداومة 
اأي بزيادة تقدر بـ 47 باملائة مقارنة 
امل�ضدر  ذات  واأ�ضار  املا�ضي  بالعام 

،عن جتنيد 5.506 خمبزة، و 33.013 
و  خ�رص  و  عامة  غذائية  مواد  تاجر 
خمتلف  من  تاجر   11.949 و  فواكه، 
 462 و  الأخرى،  التجارية  الن�ضاطات 
و283  ملبنة،   136( اإنتاجية  وحدة 
للمياه  اإنتاج  وحدة  و43  مطحنة، 
اأكد  مت�ضل  �ضياق  ويف  املعدنية(. 
�رصيف  التجارة،  بوزارة  العام  الأمني 
حت�ضي�ص  �رصورة  على  عوماري، 
مبا�رصة  الن�ضاط  ل�ضتئناف  التجار، 
القانون  لأحكام  تطبيقا  العيد،  عقب 
ممار�ضة  ب�رصوط  املتعلق  اجلديد 

الن�ضاطات التجارية .
اإميان لوا�ض

اجلزائر  بريد  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
مكاتبها  اأن  لها،  بيان  يف   ، اأم�ص 
�ضتكون  الوطن  وليات  عرب 
غاية  اإىل  الزبائن  اأمام  مفتوحة 
 ،  22:00 ليال  العا�رصة  ال�ضاعة 
كما �ضتفتح اأيام اجلمعة اأي�ضا من 
 08:00 �ضباحا    الثامنة  ال�ضاعة 
وذلك   ،12:00 النهار  منت�ضف  اإىل 
الأ�ضحى  عيد  لقدوم  حت�ضريا 

املبارك.
العمل  مدة  متديد  اإجراء  وجاء 
اأجل  يف مكاتب بريد اجلزائر من 
�ضتعرفه  الذي  ال�ضغط  مواجهة 
هذه املكاتب قبيل العيد املبارك 
لدفع  املوؤ�ض�ضة  ت�ضتعد  حيث   ،
قطاعات  عدة  ورواتب  اأجور 

عن  يزيد  ما  معا�ضات  عن  ف�ضال 
للعيد  حت�ّضبا  متقاعد،  ماليني   3
موظفي  اأجور  �ضتدفع  حيث     ،
بني  ما  الفرتة  يف  قطاعات  عّدة 
قررت  كما  اجلاري،  اأوت  و18   16
وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  وزارة 
الجتماعي تقدمي تاريخ دفع منح 
معا�ضات املتقاعدين لهذا ال�ضهر،  
املبارك،  الأ�ضحى  لعيد  حت�ضبا 
اإىل  بالن�ضبة  اجلاري  اأوت   16 اإىل 
يتقا�ضون  الذين  املتقاعدين 
منحهم عادة يومي 20 و22 من كل 
�ضهر ويوم 18 اأوت اجلاري بالن�ضبة 
اإىل املتقاعدين الذين يتقا�ضونها 
عادة يومي 24 و26 من كل �ضهر.

 ف.ن�سرين

القوائم  يف  الناجحون  نا�ضد 
 « لرتبة   2018 �ضنة  الحتياطية 
مدير متو�ضطة »، بولية البويرة 
نورية   « الوطنية  الرتبية  وزيرة 
تفعيل  �رصورة   « غربيط  بن 
الأر�ضية الرقمية للرتقية لفائدة 
متو�ضطة  مدير  رتبة  »الناجحني 
» وعدم ت�ضقيفها اإىل غاية الـ 31 
دي�ضمرب 2019، ق�ضد الق�ضاء على 
ال�ضغور الإداري امل�ضجل يف عدد 
كبري من املتو�ضطات الواقعة يف 
نائية والتي غالبا ما يتم  مناطق 
واإطارات  م�ضت�ضارين  تكليف 
طالب  حيث  لت�ضيريها    اأخرى 
هوؤلء يف ت�رصيحاتهم جلريدة » 

الو�ضط »  التدخل من اأجل تعميم 
الحتياطية على  بالقوائم  العمل 
مع  الحتياطيني  الأ�ضاتذة  غرار 
للتوظيف  الرقمية  الر�ضية  فتح 
القوائم  كافة  ل�ضتغالل  ولئيا 
التي   2018 ل�ضنة  الإحتياطية 
�ضهدت جناح 26 مديرا يف القائمة 
 10 تفوق  مبعددلت  الحتياطية 
تاأطري  �ضمان  اجل  .من   20 من 
لزم ودخول درا�ضي ٌمتحكم فيه 
وخا�ضة ان ولية البويرة �ضت�ضهد 
هذا  متو�ضطات  اربع  ا�ضتالم 

العام 2019/2018 .
اأح�سن مرزوق

من  طبية  م�ضادر  ام�ص  ك�ضفت 
غرب  ب�ضام  عني  بلدية  م�ضت�ضفى 
وفاة  عن  البويرة  ولية  عا�ضمة 
جمهول  فريو�ص  ب�ضبب  �ضخ�ضني 
يتواجد  فيما   ، ال�ضاعة  حلد 
الإ�ضت�ضفائية  امل�ضلحة  بنف�ص 
ينحدرون  لأ�ضخا�ص  حالت   7
غبالو  وبئر  الروراوة  مناطق  من 

التي  الأعرا�ص    نف�ص  من  يعانون 
وهي  الوفاة  اإىل  بال�ضحيتني  اأدت 
يف  يوؤدي  ما  والتقيوؤ  الإ�ضهال 
الذي  الكلوي  الق�ضور  اإىل  الأخري 
ذات  مبا�رصة ح�ضب  الوفاة  ي�ضبب 
امل�ضادر التي اأوردت اخلرب ليومية 

» الو�ضط » .
اأ.م

قدم اخلبري االقت�سادي الدويل عبد الرحمن مبتول ليومية »الو�سط » قراءته حول انخفا�ض قيمة الدينار اجلزائري يف ال�سنوات 
االأخرية اأمام العمالت االأجنبية ال�سعبة كاالأورو والدوالر االأمريكي  موؤكدا اأن هذا االنحدار الر�سمي للدينار الر�سمي يحجب 
اأهمية عجز املوازنة , مما ي�سخم ب�سكل م�سطنع كل من ال�سرائب على النفط وال�سرائب العادية من خالل فر�ض �سرائب على 

املنتجات امل�ستوردة )حم�سوبة بالدينار(  , وعلى هذا االأ�سا�ض ن�سرت العديد من التقارير يف جويلية  2018 حول اآفاق االقت�ساد 
اجلزائري  ح�سب ما جاء يف  تقرير �سندوق النقد الدويل , وتقرير وزارة اخلارجية االأمريكية والتي جاءت بفعل  انخفا�ض اأ�سعار 

النفط , مع االنخفا�ض الكبري يف احتياطيات النقد االأجنبي  م�سريا مبتول اأن االنخفا�ض املعلن يف الن�سف االأول من عام 2018 , 
حوايل ٪98/99  جاء نتيجة عائدات �سوناطراك وارتفاع �سعر البرتول  ولي�ض اإىل راجع  انخفا�ض الواردات.
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قيامة ال�سمال الق�سنطيني

ما يزال الع�سرين من اأوت 1955 ي�سرب بجدارة الغا�سبني النوفمربيني يف النتقا�ض الثوري، ي�سرب ب�سطوة العنفوان الثوري اجلزائري الذي ابهر العامل ، فكانت  
قيامة الب�سطاء املدنيني واملجاهدين يف ال�سمال الق�سنطيني كله . قيامة يف منت�سف النهار جهارا فقد بلغ القهر مداه ؟ ومل تعد الآلة الع�سكرية الفرن�سية املجرمة 
عند ذاك التاريخ، تخيف اجلياع، ول الثائرين، وما يزال ي�سرب يف الذاكرة الوطنية  رمزا  عن العني ، وهي تقف يف وجه املخرز ؟ فلقد نه�ض ذات �سباح  ال�سمال 

الق�سنطيني » الولية الثانية » على بكرة اأبيه  يومها ، يف مدا�سره العميقة  نه�ض ، ويف قراه ، يف مدنها املتاخمة تلك احلا�سنة للغ�سب والنت�سار نه�ض ،  ومن اأق�سي 
التخوم الأورا�سية اإىل اأق�سي ال�سرق عند احلدود التون�سية نه�ض ، ومن  نار » راأ�ض الوقادة«  �سكيكدة اجلريحة بالنتقام والإجرام الذي تال نه�ض ، واإىل اآخر 

نقطة يف جغرافية  ال�سمال الق�سنط�سني نه�ض غا�سبا ، اإنها الولية الثانية املقاتلة ، وال�سهيدة يف حمطات كثرية .

ملا اأخترب الكولون وع�سكرهم غ�سب زيغود يو�سف
.         الفكرة، التح�سريات، الإجرام الفرن�سي        .      والغ�سب الثوري اجلزائري الهادر

ي�سني بوغازي

من البداية ..

 20 التاريخية   الهجوميات   « اأن 
اأ�ضحت رمزا  والتي   « اأوث 1955 
ورمزا   ، برمته  �ضعبا  لالنتفا�ضة 
اجلهاد   يف   الفداء  و  للت�ضحية 
 ، املقد�س  وقيامه  النوفمربي 
فكان ا�ضمي اآيات الفداء  يف وجه 
الظاملني ، واأ�ضمى اآيات الغ�ضب 
واليوم  بالأم�س  الظاملني  جميع 

..
ا�ضتمرت   نوفمربية  �ضعبية  قيامة 
ثالثة اأيام من الغ�ضب ، على اقدر 
والذي   ، التاريخية  التقديرات 
الكولونيالية  املجازر  كانت  
تدمي �ضفحات  التي   ، الفرن�ضية 
 ، ق�ض�ضها  من  دما  التاريخ  
وحكاياتها املروعة ، جمازر عن 
، نكاية يف نزاهة   ارتكبت  ق�ضد  

ثورية ، وعدالة املظلوم .
ما تال  هي �ضل�ضلة  من النتقامات 
فكانوا   ، الفرن�ضي  اجلي�س 
والقتل   ، مكان  كل  فى  ال�ضهداء 
اجلماعي املجاين هواية الكولون 
الدفن  و  واحلرق   ، واأبناءهم 
الفالحني  من  للغا�ضبني  اأحياء  
و  املنازل  واإحراق   ، املدنيني  و 
امل�ضاتي ، وقتل الطقال وال�ضيوخ  
رحمة  دون  اجلماعية  واملقابر 
يحمل  الذي  �ضكيكدة  معلب  لعل 
برهان  له  ت�ضمية  الذكري   تاريخ 
�ضاطع عما جرى )1( ، فبما مل ير 
العاملي  ال�ضتعماري  التاريخ  له 
مثيال كان النتقام الفرن�ضي ، يف 
واحلقد  الإجرام  اأو�ضح عالمات 
�ضعبه   و  النوفمربي  القيام  �ضد 
وجماهديه وثورته مند اأن وطاأت 
اأقدامه 1830 اإىل اأن  طرد خا�ضئا 
و  املجاهدين  بقب�ضة  مهزوما 
دماء ال�ضهداء و �رصاخ الغا�ضبني 
اجلزائري ، كل اجلزائريني ، وفى 

كل مكان 

من الفكرة الأوىل اإىل  
والجتماع الأول » 

بو�ساطور » 
حلم  ل يعتق العقيد

عملية  جمرد  اأوت   20 يكن  »مل 
 ، او ع�ضوائية  اأو ارجتالية  فردية 
وحم�رصة  مدرو�ضة  عملية  وامنا 
 )2(  « حمكما  تنظيما  ومنظمة 

على كايف .
ال�ضعبية  الهجومات   فكرة  كانت 
ال�ضاملة تراود دهن العقيد »زيغود 
 « قائده  ا�ضت�ضهاد  مند   « يو�ضف 
اأول قائد لل�ضمال  ديدو�س مراد« 
 1955 فيفري   18 يف  الق�ضنطيني 
،وازدادت مع الأيام التي تلت توليه  
فالأو�ضاع   ، الثانية  الولية  قيادة 
اإىل حدا ل يطاق يف  كانت مزية 
�ضهور فيفري وما تال ، فال�ضمال 

الق�ضنطيني  كان معزول متاما ، 
 « بعد  الثورة مل ت�ضع  كانت  فيما 
قيادة عليا تن�ضيقية بني الوليات 
» لقد كانت الت�ضالت الأوىل بني 
النوفنربيني اإىل غداة الهجومات ، 
تتم  من خالل املبادرات الفردية 

،ل اأكرث ، ول اأقل . 
ثم اإن فكرة الهجوم ال�ضعبي الكبري 
التي راودت العقيد كانت يف بادئ 
الأمر ت�ضمل كامل الرتاب الوطني ، 
لكن مع ال�ضت�ضارات  التي اأطلقها 
، و الواقع  الثوري و اللوج�ضتيكي 
تتبلور  اأخذت   ، الثانية  للولية 
واكتفى   ، اأخرى  اأ�ضياء  اأمامه  
جغرافية  على  فقط  تكون  اأن 
كانت  لكنها  الق�ضنطيني  ال�ضمال 
زيغود  »العقيد  بدهن  البداية  يف 
كامل  اأ�ضبوع  ت�ضتمر  اأن   « يو�ضف 
، الأمر الذي مل يتج�ضد و اكتفى 
اوث   20 من  اأيام  بثالثة  الغ�ضب 

،و21 اوث ، و22 اوث .
وبح�ضب �ضهادة » �ضالح بوبندر » 
 « اإىل  مبعوثا  زيغود   اأر�ضل   لقد 
على  معه  لتن�ضيق   « ب�ضري  �ضهاين 
الوليتني  الهجومات  ت�ضمل  اأن 
مل  الذي  الأمر   ، والثانية  الأوىل 
املبعوث  التحاق  لعدم  يتحقق 
اإىل الأورا�س  يف الوقت املحدد ، 
والتحق  متاأخرا،    بيوم اأو يوميني 
؟  لكن ت�ضامن الولية الأوىل مع  
ج�ضد   الثانية   الولية  انتفا�ضة 
ميدانيا بهجومات حمت�ضمة على 
يف  هنالك   كولونيالية  م�ضالح 
اإن  ثم   .  )3( الورا�ضية  الأرا�ضي 
الثورة  يف الولية الأوىل الورا�س 
الع�ضكري  احل�ضار  حتت  كانت 
الفرن�ضي ، فلم تكن  فى احلقيقة 
بعد فكرة » الثورة امل�ضلحة » قد 
عممت بعد  كامل الرتاب الوطني 
، مما دفع بقائد الأورا�س الولية 
الأوىل اأن ير�ضل نداءه  لال�ضتغاثة 
الق�ضنطيني  ال�ضمال  قائد  اإىل 
اأن  منه  يطلب   ، يو�ضف  زيغود  
احل�ضار  للفك  ع�ضكريا  التحرك 
الأمر   ، الورا�س  على  القاتل 
الهجومات  فكرة  جعل  الذي 
فكر  يف  قناعة  اأكرث  ال�ضعبية 
يوؤكد   ، هذا  اأن  ، عالوة   العقيد 
مبا ل يدع جمال لل�ضك اأن فكرة 
الهجومات ، كان خمططا لها اأن  

ت�ضمل الوليتني الأوىل والثانية .
 1955 جوان  �ضهر  من  وابتداءا 
يف  بو�ضوح  الفكرة  تبلورت 
مرحلة  وبداأت   ، العقيد  دهن 
والتح�ضريات  ال�ضتعدادات 
ال�ضيا�ضي  اجلهد  و  التعبوية 
امليداين  التحرك  و   ، التنظيمي 
الق�ضنطيني  ال�ضمال  نواحي  عرب 

 .
 « فكرة  اأن  فيه  �ضك  ل  مما 
للعقيد  خال�ضة   « اأوت  الع�رصين 
عليه  اطلع  واأنه   ، يو�ضف  زيغود 
اأول من اطلع ،  اأقرب م�ضاعديه 
عمار  و   ، طوبال  بن  اهلل  عبد   «

الفكرة  لقت  والذي   « عودة  بن 
عنده ا�ضتح�ضانا  كبريا ، ملا كان 
احلرب  الأ�ضاليب  من  اإليه  مييل 
اإن   « خماطرها  رغم   ، ال�ضعبية 
فكرة الع�رصين اأوت  فكرة فردية 
للعقيد زيغود  ، وقد تعهد بتحمله  
حتقق  مل  اإن    ، نتائجها  جميع 

اأهدافها امل�ضطرة  لها » )9( 
  1955 جويلية   12 �ضهر  يف 
مع  يو�ضف  زيغود  العقيد  ا�ضتقر 
منطقة  يف  منه  املقربني  القادة 
قرر  اأين   « بو�ضاطور  كدية   «
يف  الأوىل   اجتماعاته  اأول  عقد 
للع�رصين  من  الزمني  الربرتوار  
نوفمربي   150« ح�رصه   ، اوث 
 ،« ومدين   وم�ضوؤول  بني جماهد 
بو�ضاطور   « منطقة  يف  وكانت  
الغربي   اجلنوب  يف  تقع   هذه   «
وقريبة    ، �ضكيكدة  مدينة  من 
التي  مزغي�س  �ضيدي  قرية  من 

اأ�ضحت اليوم دائرة .
ات�ضح  بو�ضاطور  كدية  يف 
املنطقة  اأن  الأوىل  الليلة  بعد 
من  اخلونة  مراقبة  حتت  كانت 
ال�ضتعماري  للجي�س  الب�ضا�ضيني 
ي�ضتعملون  الفرن�ضيني  جعل  مما 
الطائرات ملراقبة املكان ، الأمر 
الذي دفع بالعقيد زيغود اأن يقرر 
النتقال بالجتماع الأول هذا اإىل 
منطقة اأخرى هي » جبل الزمان 
اإىل فرق �ضغرية  الثوار  فتق�ضم   «
خمتلفة  طرقا  ي�ضلكون  واخذوا 
كل  ظروف  ح�ضب  على  للو�ضل 

جمموعة اإىل املكان .
الن�ضحاب  اإن   ، �ضهادات  تقول 
بو�ضاطور  من  الثوار  نفده  الذي 
اإىل  جبل الزمان تفطن له اجلي�س 
طائرتني    فاأطلق   ، الفرن�ضي  
حربيتني من اجل مالحقة  الثوار، 
يف  �ضهداء  �ضقوط  اإىل  اأدى  مما 
هذا الن�ضحاب منهم نفري حممود 
الذي ت�ضمى الآن قرية با�ضمه يف 
املكان الذي ا�ضت�ضهد فيه قرب » 
بو�ضاطور » واأخر يقال له » احلاج 
الق�ضنطيني » واملدعو الأملاين  ، 
وقد �ضقطا عند م�ضاء الن�ضحاب 

بتاريخ  1955/7/19 )5( 

بوجدريو  اأحمد  املجاهد  يقول 
الق�ضنطيني  ال�ضمال  القادة  اأن   «
الدين وقد ح�رص اجتماع » كدية 
ال�ضمال  قادة  من  بو�ضاطور«  
اهلل  عبد   : من   كل  الق�ضنطيني  
و  عودة   بن  وعمار  طوبال  بن 
زيغات  اإ�ضماعيل  و  كايف  علي 
وال�رصيف  �ضالح   وبوبنيدر   ،
زادي وعمور تالة ، و�ضي بوجريو 
 ، الطاهر  و�ضاحلي   ، م�ضعود 
 ، ال�ضمندو  من  �ضالح  وحممد 
 ، الراأ�س  كحل  املجيد  وعبد 
 ، بو�رصيحة  بولعرا�س  وال�ضيخ 
ال�ضالم  وعبد   ، م�ضعود  وبويعلي 

بخو�س )6(
لقد كان هذا لٍجتماع  الأول يف » 
كدية بو�ضاطور » توعوي ، لطالع 
و�ضبط  اللوج�ضتيكيات  على 
ثم  ومن   ، املتوفرة   الو�ضائل 
ح�رصها ا�ضتعدادا ل�ضاعة اإطالق 
» قيامة ال�ضمال الق�ضنطيني »  يف 
م�ضاندة  » جي�س التحرير الوطني 
» يف امل�ضاتي والقرى واملدن ، يف 
اأروع مناذج التالحم الثوري بني » 
و�ضعبه  الوطني   التحرير  جي�س 
الثورية   الفكرة  احت�ضن  الذي   «
،رغم �رصاوة الإثمان التي دفعها  
يف  الفرن�ضي  النتقام  جراء 
مبا  مبا�رصة  تال  الذي  الأ�ضبوع 

يدمى جبني الإن�ضانية .
.

تعليمات، وبنود م�سودة 
ورقة  اجتماعات » بو�ساطور 

» الأول 

لقد ا�ضتمرت جل�ضات هذه الكدية 
 1955/7/12 الفرتة   بني  ما 
يقارب  فيما   1955/7/19 اإىل 
الثورية  اجلل�ضات  من  الأ�ضبوع 
التف�ضيلية   املخططات   لو�ضع 
كامل  على   ، الهجومات  للتنفيذ 
جغرافية الولية الثانية  »ال�ضمال 
جل�ضات  فكانت   « الق�ضنطيني 
عملية بروح نوفمربية عالية اخللق 
ن�ضائم  عمتها   وقد    ، واللتزام 
الوطنية  والأنا�ضيد  ال�ضهداء  
املنقطع  الحرتام   وباركها   ،

نظريه ، والذي يحمله كل جندي 
للعقيد  مدين  وكل   ، قائد  وكل   ،
زيغود يو�ضف ، والذي كان يلقب 
القادة  فكان    « احمد  ب�ضيدي   «
اإىل  جنب  النوفمربيني  الثوار  
القيام  جماهدي   « اجلنود  جنب 
جنب  اإىل  وجنب    « النوفمربي  
  ، والب�ضطاء  وال�ضعبيني  املدنيني 
كانوا جميعا ي�ضهرون ليلهم معا ، 
لآجل    ، معا  نهارهم  يق�ضون   و 
تلك  وبحذافريها  الأوامر  تنفيذ 
�ضيدي   « العقيد  عن  ال�ضادرة 
كانت  مهما  تنفيذها    « احمد 
الظروف ، فال تقاع�س و ل خوف 
كانت عندهم   « » جزائري  ،لن  
حقا ، هي كل �ضيء ، قبل اأن تفقد 

كل �ضيء ؟
1( اإح�ضاء كل الأ�ضلحة املتوفرة 

يف اأو�ضاط ال�ضعب.
2( الٍت�ضال باجلزائريني العاملني 
بهدف  املحاجر  و  املناجم  يف 

جمع مواد املتفجرات.
طريق  عن  اإنذارات  3(اإر�ضال  
ال�ضخ�ضيات  اإىل  الر�ضائل  
القوات  مع  املتعاونة  اجلزائرية 

الفرن�ضية : 
خط  عن  الٍبتعاد  منهم  يطلب 
يف   والٍنخراط   ، �ضو�ضتال 
امل�ضتعمر  لأن   ، الثورة  خط 
القرارات  بع�س  من  ي�ضتفيد 
ت�ضهيالت  �ضكل   يف  املقدمة  
ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  وحقوق   ،
اإبقاء  بهدف   ، املرحلة  تلك  يف 
وذلك   ، ل�رصعيته  الٍ�ضتمرارية 
يف   1954 نوفمرب   1 اإعالن  رغم 
بيانه اإن كل �ضيء انتهي ، ووحدها 
وجب  لذلك   . امل�ضلحة  الثورة 
من  ورجاله  اخلط،  هذا  جمابهة 
م�ضممني  بقوا  الدين  الأحزاب 
وهم  ات�ضالتهم،  يف  البقاء  على 
فرن�ضا  مع  مت�ضامنني  بذلك 

للق�ضاء على الثورة.
املتعاونة  الأحزاب  اإ�ضعاف   )4

مع خط �ضو�ضتال .
الأورا�س  على  احل�ضار  فك   )5
املحا�رص ، والرد  علي اأا�ضتغاثة  

ب�ضري  �ضيهاين.
يف  اجلزائرية  امل�ضاألة  نقل   )6

هيئة الأمم املتحدة.
التحرير  حرب  اأكرث  تن�ضيط   )7

من اأجل الو�ضول لاٍل�ضتقالل.
8( جمابهة  جي�س العدو الفرن�ضي 
اجلزائري  الرتاب  كافة  على 
الأورا�س  على  قب�ضته  لالإ�ضعاف 

ومنطقة القبائل.
9(الت�ضامن مع ملك املغرب.

كانت تقريبا هذه خمرجات ذلك 
الجتماع الذي ا�ضتكمل يف » جبل 

الزمان » )7(

جدول  تو�سيحي بالأ�سماء 
والقطاعات

والقادة املعينون  يف 
اجتماع جبل الزمان للقياد 

الهجومات )8(

امل�ضوؤول الرئي�ضي
مكان القطاع
زيغود يو�ضف

بن طوبال خل�رص ) م�ضاعد(
ال�ضمال الق�ضنطيني منطقة 2

عمار بن عودة
ناحية عنابة

بوبندير �ضالح
ناحية اخلروب

حمجوب العيفة
ناحيةعني عبيد

لو�ضيف رابح
ناحية واد زناتي

بوجريوم�ضعود
ق�ضنطينة املدينة

عبد املجيد كحل الرا�س
ناحية ال�ضمندو

علي كايف
ناحية �ضيدي در ي�س

�ضماعني زيغات
عمور طلعة

ناحية �ضكيكدة
زايد�رصيف

بكو�س عبد ال�ضالم
ناحية قاملة

عمار �ضطايبي
ناحية القل

دراج العايب
ناحية احلرو�س

يتبع .....
مراجع احللقة الأوىل 

:
قمع   ، مترد   « كتاب   )1

، وجمازر » ال�سحفي 
الفرن�سي كلغ مو�سو 

كوبو
)2(  من �سهادة لـ : على 

كايف
.)3( �سالح بوبندير 

حديث ملجلة املجاهد 
21/8/1966

)4( : ت�سريح لعلى 
كايف .

)5( كتاب »هجومات 
الع�سرين اوث« 

للمجاهدين  تواتي 
مو�سي،  ورابح عواد

)6(  كتاب : منطقة 25 
» احمد بوجريو

)7/ كتاب : » كنطقة 
لأحمد بوجريو  «  25
)8( كتاب : » كنطقة 

لأحمد بوجريو  «  25
)9( �سهادة للعقيد على 

كايف .
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املحتجني  البطالني  ممثلي  حذر 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  بورقلة 
الوخيمة  العواقب  من  »الو�سط« 
التي قد تنجر عن انتهاج م�سوؤويل 
ملف اليد العاملة املحلية ل�سيا�سة 
الرتاكمات  معاجلة  يف  الت�سويف 
ال�سغل  �سوق  فيها  يتخبط  التي 
بتو�سيات  االلتزام  عدم  نتيجة   ،
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
الوالية  بطايل  لفائدة  التوظيف 
مظاهر  تف�سي  عن  ناهيك   ،
املرور  دون  املبا�رص  التوظيف  
 ، للت�سغيل  املحلية  الوكاالت  على 
وح�سبما علم من ذات املتحدثني 
من  املقدمة  العمل  عرو�ض  فاإن 
و  للتنقيب  الوطنية  ال�رصكات 
املوؤ�س�سة الوطنية خلدمات االأبار 

اإ�سافة ملوؤ�س�سة االأ�سغال يف االأبار  
�سحيحة مقارنة بطلبات البطالني 
االحتقان  اجج  الذي  االأمر  وهو 
»ال�سومارة  �سفوف  يف  املحلي 
اأم�ض  اأول  اأم�سية  جلاأو  الذين   «
مبدخل  الالفتات  اأحد  لت�سلق 
بالت�سعيد  التهديد  مع  املدينة 
طريق  عن  خطابهم   لهجة  من 
االنتحار اجلماعي يف حالة ما مل 
اإىل   . اأذانا �ساغية  جتد مطالبهم 
مهتمون  حمل  فقد  ذلك  جانب 
يف  ورقلة  بوالية  الت�سغيل  مبلف 
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
و  الت�سيب  �سيا�سة  م�سوؤولية    «
تتخبط  التي  والالمباالة  االهمال 
املحلية  الت�سغيل  وكاالت  فيها 
لنف�ض  الوالئية  الوكالة  رئي�ض  اىل 
قادر  بقدرة  حتول  الذي  القطاع 
حلقيبة متنقلة ، ومما زاد الطني بلة 
رف�سه ا�ستقبال البطالني واال�ستماع 

ومعلوم   . الن�سغاالتهم  
اأن اللجان االأمنية املكلفة مبتابعة 
بواليات  االجتماعي  احلراك 
قد  كانت  الكبري  البالد  جنوب 
ال�سنة اجلارية  اأح�ست منذ حلول 
ما  االأ�سطر  هاته  كتابة  حد  واىل 

اإحتجاجية  حركة   84 عن  يزيد 
اأحياء  مبختلف  البطالون  نظمها 
للمطالبة باحلق يف  بلديات ورقلة 
العاملة  النفطية  بال�رصكات  العمل 
وفق  م�سعود  حا�سي  دائرة  باقليم 

ما اأوردته م�سادرنا .

الثانية  العادية  الدورة  ا�سغال  �سهدت 
بتمرنا�ست  الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ض 
مناو�سات  ب�سبب  خطرية   تطورات   ،
املجل�ض  اأع�ساء  من  كل  بني  كالمية 
-ح�سبهم-  املتهم  رئي�سه  و  ال�سعبي 
باقي  مع  التحالف  وعاء  بخيانة 
اجلمعيات  ممثلي  حذر   . االأحزاب 
املحلية الفاعلة بوالية مترنا�ست ، يف 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط« ، من 
مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر 
ال�سعبي  املجل�ض  دورات  حتويل  عن 
احل�سابات  لت�سفية  �ساحة  الوالئي 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ض  اأع�ساء  بني 
ا�سغال  خالل  اأمطروه  الذي   ورئي�سه 
بوابل  االأخرية  الثانية  العادية  الدورة 
الالذعة  واالنتقادات  التهم  من 
وحملوه م�سوؤولية تبعات العواقب التي 
املجل�ض  رئي�ض   والء  عن  تنجر  قد 
للمعار�سة  بتمرنا�ست  الوالئي  ال�سعبي 
حلحلة  يف  عجزه  عن  ناهيك   ،

اأجل ايجاد  الرتاكمات  واملرافعة من 
على  ال�سائكة  للملفات  جذرية  حلول 
غرار تف�سي ظاهرة النهب واال�ستيالء 
اإ�سافة  العقارية  الدولة  على ممتلكات 
يف  امل�سجلة  والتجاوزات  للخروقات 
�سوق ال�سغل ،وكذا التماطل الكبري من 
طرف �سناع القرار بالوالية يف االفراج  
للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم  على 
االيجارية  االجتماعية  ال�سكنات  من 
فقد  ذلك  جانب  اإىل    . العمومية 
دومي  بتمرنا�ست  الوالية  وايل  ف�سل 
االأول على  امل�سوؤول  ب�سفته  اجلياليل 
حيال  ال�سمت  التزام  التنفيذية  الهيئة 
ال�سعب  ممثلي  بني  املحتدم  ال�رصاع 
رئي�سه  و  الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ض 
هذا  �سلة  اأطراف  ت�ستبعد  مل  حيث   ،
بانتقاء  اخلا�سة  باالنتخابات  ال�رصاع 
اأوردته  ما  وفق  االأمة  جمل�ض  اأع�ساء 

م�سادرنا .
�شيخ مدقن 

طالبت جمعيات حملية فاعلة بورقلة 
جالوي  القادر  عبد  الوالية  وايل  من 
مدير  لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
الإعادة  العقارية   الوالئية  الوكالة 
ايجار  ل�سعر  الكبري  الغالء  يف  النظر 
حديقة الت�سلية بحي الن�رص املعروف 
مبيكالني  الكيل  و�سيا�سة  باخلفجي 

املنتهجة من طرف ذات امل�سالح .
و  املحلية  اجلمعيات  ممثلي  طالب 
الن�رص  بحي  الت�سلية  حديقة  رواد 
يف  ورقلة  لبلدية   اداريا   التابع 
ت�رصيح لهم مع جريدة »الو�سط » من 
التنفيذية  الهيئة  االأول على  امل�سوؤول 
قطاع  على  االإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
التدخل  اأجل  العقار بوالية ورقلة من 
النظر  الإعادة  العقارية  الوكالة  لدى 
التي  مبيكالني  الكيل  �سيا�سة  يف 
يعاين منها امل�ستثمر املكلف بت�سيري 

حديقة الت�سلية باإرغامه على ت�سديد 
م�ستحقات �سنة كاملة رغم ا�ستغالله 
لذات املرفق الرتفيهي خالل العطلة 
الطني  زاد  ومما   ، فقط  ال�سيفية 
من  العديد  رف�ض  هوؤالء  ح�سب  بلة 
هذه  ا�ستغالل  يف  االك�ساك  اأ�سحاب 

االأخرية .
�سناع  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
باالن�سغال  للتكفل  بالوالية  القرار 
امل�ستثمر  على   لزاما  يبقى  القائم 
املتعاقد مع الوكالة العقارية معاي�سة 
م�سمى  غري  الأجل  املزري  الو�سع 
الرامية  احلكومة  تعليمات  رغم   ،
لهم  وتقدمي  امل�ستثمرين  لت�سجيع 
من  متكينهم  اأجل  من  الت�سهيالت 
العمومية  املرافق  احياء  اعادة 

الرتفيهية .
اأحمد باحلاج 

حظرا  ال�سالة  الكالب  تفر�ض 
للتجول مبجرد غروب ال�سم�ض بقرية 
حوايل  بعد  على  الواقعة   خلويلدات 
20  كلم عن مقر دائرة حا�سي م�سعود 
�سخط  اأثار  ما  وهو   ، ورقلة  بوالية 

القاطنني بالقرية ال�سالفة الذكر  .
املواطنني  من  الع�رصات  نا�سد   
ببلدية  خلويلدات  بقرية  القاطنني 
يف   ، ورقلة  بوالية  م�سعود  حا�سي 
يومية  مع  لهم  متفرقة  ت�رصيحات 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض   ،  « »الو�سط 
البلدي ال�سيد حممد يا�سني بن �سا�سي 
بهدف  العاجل  التحرك  ب�رصورة   ،
التي باتت  ال�سالة  و�سع  حد للكالب 

بعدما  القرية  �سكان  م�ساجع  تق�سي 
باملت�ساكنني  الكثري  االأذى  اأحلقت 
بدورهم حملوا املري وجمل�سه  الذين 
املنتخب معه م�سوؤولية تبعيات الو�سع 
الوقت  نف�ض  يف  مهددين  املتاأزم 
حدة  من  للرفع  لل�سارع  باخلروج 
املكبوت ح�سبما  االجتماعي  الغ�سب 
القرية  �سكان  ممثلي  ل�سان  على  جاء 
الذين طالبوا وايل الوالية ال�سيد علي 
زيارة  لهم  برجمة  ب�رصورة  بوقرة 
املعاناة  حجم  على  للوقوف  ميدانية 
التي يكابدونها و�سط عزلة قاتلة عن 

العامل اخلارجي على حد قولهم  .
 احمد باحلاج 

يعي�ش ال�شارع  املحلي بولية ورقلة  على وقع حالة من الغليان وال�شخط الكبريين ،وذلك على 
خلفية الك�شف عن عرو�ش العمل املقدمة من طرف ال�شركات الوطنية العاملة يف ال�شناعة 

النفطية اإىل الوكالة الولئية للت�شغيل .

ورقلة

.     حتذيرات من عواقب التالعب بتعليمة الأولوية يف التوظيف لأبناء الولية 

اأحمد باحلاج 

عرو�ض العمل من ال�شركات لوكالة 
الت�شغيل الوالئية تلهب ال�شارع 

بني  الرابط  الطريق  ي�سهد   
حا�سي م�سعود بورقلة و الدبداب 
كلم   800 م�سافة  على  احلدودية 
ب�سبب  م�ستمرة   تدهور  حالة 
تغطية اجزاء كبرية منه بالرمال 
، مما اأ�سبح ي�سكل هاج�سا يوؤرق 

م�ستعملي الطريق .
م�ستعملي  من  الع�رصات  دق   
واحد  رقم  الوطني  الطريق 
حا�سي  مدينتي  بني  الرابط 
م�سعود والدبداب بواليتي ورقلة 
ناقو�ض   ، التوايل  على  وايليزي 

اأجزاء  تغطية  ب�سبب  اخلطر 
ما  وهو  الطريق  هذا  من  كبرية 
و�سائقي  امل�سافرين  يهدد  بات 
مبخاطر  الب�سائع  نقل  �ساحنات 
ان  علمنا  اذا  خا�سة   ، حقيقية 
قد  كانت  املخت�سة  امل�سالح 
�سجلت خالل هذا العام بالطريق 
نف�سه 22 حادث مرور األيم خلف 
 35 وا�سابة  �سخ�سا   13 م�رصع 
اخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
، من جهتها فقد ك�سفت م�سادر 
االأ�سغال  مديرية  من  م�سوؤولة 

الو�سط  لـ«  بايليزي   العمومية 
بالرمال  املغطى  اجلزء  اأن   «
كلم   200 م�سافة  على  املمتد 
حم�سوب على اإقليم والية ورقلة 
االإمكانيات  كافة  اتخذت  واأنها 
وبالتن�سيق  والب�رصية  املادية 
باملجل�ض  التنفيذي  املكتب  مع 
الدبداب  ببلدية  البلدي  ال�سعبي 
ال�سوداء  النقاط  تاأهيل  الإعادة  
نف�سه  بالطريق  امل�سجلة 
اخت�سا�سها  باإقليم  وبال�سبط 
وذلك يف اإطار التج�سيد ال�سارم 

للوالية  التكميلي  للربنامج 
املمولة  املالية  واملخ�س�سات 
الوطني  ال�سندوق  طرف  من 
الكبري  اجلنوب  مناطق  لتنمية 

واله�ساب العليا .
من جهتنا حاولنا االت�سال مبدير 
ورقلة  لوالية  العمومية  االأ�سغال 
اإال  املو�سوع  يف  راأيه  ملعرفة 
مت  بعدما  ذلك  علينا  تعذر  اأنه 
عطلة  يف  موجود  اأنه  اإخطارنا 

�سنوية ملدة 20 يوم.
�شيخ مدقن  

الوطني  االمن  م�سالح  متكنت 
االقليمية  الفرقة  م�ستوى  على 
املتنقلة  الق�سائية  لل�رصطة 
نيجريي  رعية  توقيف  من 
باملنيعة  القارة  حا�سي  ببلدية 

بغرداية واثناء القيام باإجراءات 
�سبط  القانونية  االلتما�ض 
غرام    197.5 املعتقل  بحوزة 
موجهة  املعالج  الكيف  من 
ليتم  والرتويج  لال�ستهالك 

م�سادرة املحجوزات وحتويلها 
التحقيقات  مل�سلحة  مبا�رصة 
ال�سيد  اأمام  املعني  تقدمي  قبل 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
غرداية الذي بدوره اأمر باإيداع 

اجلاين رهن احلب�ض املوؤقت يف 
ترويج  بتهمة  حماكمته  انتظار 
وحيازة الكيف املعالج بطريقة 
املعلومات  وفق  �رصعية  غري 

االأولية املتوفرة .

اجلمارك  م�سالح  متكنت 
 ، اأم�ض  اأول  ليلة  اجلزائرية  
 ، ورقلة  بوالية  الربمة  بدائرة 
من  الدفع  �سيارة  توقيف  من 
على  كان    ، �ستاي�سن  تويوتا  نوع 

متنها مهرب  ،و 1070 ، معدة يف 
05  براميل حديدية �سعة الواحد 
م�سادرة  ليتم   ، لرت    200 منها 
لقاب�ض  وت�سليمها  املحجوزات 
مت  فيما   ، اجلزائرية  اجلمارك 

ال�سيد  اأمام  املوقوف  حتويل 
حمكمة  لدى  اجلمهورية   وكيل 
امر  بدوره  الذي  م�سعود  حا�سي 
العمر  من  البالغ  املهرب  بايداع 
والية  من  واملنحدر  �سنة    31

ايليزي ، رهن احلب�ض املوؤقت يف 
انتظار حماكمته بتهمة  التهريب 
الوطني  باالقت�ساد  واال�رصار 

ح�سب املعلومات املتاحة .
اأحمد باحلاج  

ب�شبب تغطية اأجزاء كبرية منه بالرمال 

�شبطت بحوزة نيجريي باملنيعة بغرداية 

الربمة بولية ورقلة 

م�شتعملي الطريق الرابط بني حا�شي م�شعود والدبداب �شاخطون 

حجز 197.5 غرام من املخدرات 

توقيف مهرب وحجز 1070  لرت من الوقود

اإتهموه بخيانة وعاء التحالف

.        " رئي�ش املجل�ش ال�شعبي الولئي 
رف�ش اأن يكون كب�ش فداء "

لإعادة النظر يف ت�شعرية كراء حديقة الت�شلية بحي الن�شر 

حا�شي م�شعود 

مناو�شات بني اأع�شاء املجل�ض ال�شعبي 
الوالئي ورئي�شه بتمرنا�شت 

مطالب بتدخل الوايل بورقلة 
لدى الوكالة العقارية 

الكالب ال�شالة ترتب�ض ب�شكان 
قرية خلويلدات 
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�صمودهم  على  ي�صتمرون 
عذابات  يقاومون  و�صربهم 
ال�صنني القاحلة التي جتاوزت 
 ، ت�صور  كل  وعمقها  بثقلها 
يقف  املدينة  لهذه  فالزائر 
اأمام  باهتا  م�صتغربا  حائرا 
هّم  من  اأبناءها  يحمله  ما 
جتال�صهم  فعندما   ، واأ�صى 
ال يحدثونك اإال عن الت�صاوؤم 
مل  الذين  والياأ�س  واخليبة 
ورغباتهم  اأحالمهم  يرحموا 
التي  وال�صورة   ! وتطلعاتهم 
ي�صمعون  الذين  ير�صمها 
اأذهانهم  يف  يعقوب  بن  عن 
امل�صاهد  من  الكثري  تخفي 
احلية  ال�صورة  تعك�س  التي 
 ! مواطنوها  يعانيه  ملا 
�صكان  اإليه  و�صل  ما  هذا 
بن  وات�صاع  بحجم  بلدية 
التكنولوجيا  زمن  يف  يعقوب 
اخلرايف  والتح�رض  املذهلة 
من  وال  متحرك  من  فال   ،
هذه  �صكان  يعي�س   !! مغيث 
جملة  املن�صية  املنطقة 
اأغلبها  يكمن  امل�صاكل  من 
احلياة  مظاهر  انعدام  يف 
البلدية  وافتقاد   ، الكرمية 
من  التي  التنموية  للم�صاريع 
�صاأنها فك العزلة على اأهلها 
، باالإ�صافة اإىل البطالة التي 
باأطنابها  ت�رضب  اأ�صبحت 

على املنطقة خملفة وراءها 
�صبابا يف مقتبل العمر يتخبط 
يف دوامة الف�صل واحلرية التي 
راأ�صه  م�صقط  يهجر  جعلته 
بحثا عن لقمة العي�س ، ويبلغ 
عدد �صكان بن يعقوب ح�صب 
حوايل  االإح�صاءات  اّخر 
ثمانية ع�رض األف ن�صمة ومع 
الغنب  عتبة  تتخط  مل  ذلك 
وهي  ؟!  ال  كيف    ، والفقر 
اأن  �صاأنه  من  ما  لكل  تفتقد 
ي�صنفها با�صم " بلدية "  يف 
تنت�صل  تنموية  غياب �صيا�صة 
واملوت  ال�صياع  من  �صكانها 
يهدد  بات  الذي  البطيء 
ويف   ! منهم  وا�صعة  �رضيحة 
هذا ال�صدد اأو�صح قاطنوها 
ل " الو�صط " اأن اأزمتهم تعود 
اإىل �صنوات خلت يف ظل عدم 

اكرتاث امل�صوؤولني املنتخبني 
نا�صدوا  اأنهم  اإىل  م�صريين   ،
م�صالح البلدية مرارا وتكرارا 
لكن ال حياة ملن تنادي ! ومن 
اأ�صواأ امل�صاكل التي ا�صتفزت 
اأوالدها الغياب الكلي للمرافق 
واحل�صارية  االجتماعية 
يف  �صببا  كانت  طاملا  التي 
يف  خا�صة  معاناتهم  تفاقم 
يف  مبدين   ، ال�صيف   ف�صل 
من  ا�صتياءهم  الوقت  نف�س 
التي   " الالمباالة   " �صيا�صة 
املتعاقبني  معظم  انتهجها 
بلديتهم  �صوؤون  ت�صيري  على 
متطلبات  جتاهلوا  والذين   ،
تاركني  ورغباتهم  املواطنني 
والف�صائح  الكوارث  وراءهم 
حت�صى  وال  تعد  ال  التي 
البع�س  اأكده  ما  ح�صب 

هذه  وجاءت   ! ال�صكان  من 
التعامل  لطريقة  االنتقادات 
مع امل�صلحة العامة للمنطقة 
واأهلها لتعزز مطالب �صابقة 
نادى بها مواطنو بن يعقوب 
تغيري  ب�رضورة  الذين طالبوا 
الذي  ال�صاحب  وجه املدينة 
التي  املاليري  رغم  يتغرّي  مل 
 ، للتنمية  الدولة  خ�ص�صتها 
اإال اأن ثمار هذه اال�صتثمارات 
العمومية مل تظهر حلد ااّلن 
لغزا  بات  الذي  االأمر  وهو   ،
حمريا للجميع ! والكل ي�صاأل  
على  اأثرها  يظهر  مل  التي 
ليبقى  ؟!   املحلي  الواقع 
يعلق  اليعقوبي  املواطن 
اجلديد  الوايل  على  االآمال 
الذي قد يخرجه من االأزمة 

التي طال اأمدها .

الطريق اإىل مدينة " بن يعقوب " بولية اجللفة حتدثك عن املعنى احلقيقي للعزلة و 
الن�سيان ، والتجول يف �سوارعها يج�ّسد اأمامك اأنا�سا ينظرون باأعني حزينة غا�سبة ت�سخر من 

واقع حياتي م�سوؤوم ! اأكرث من ع�سرين �سنة انق�ست و�سكان هذه املدينة الب�سطاء الطيبني 
مازالوا يعي�سون الأوجاع واملاأ�ساة .

بلدية بن يعقوب بولية اجللفة

عمر ذيب

مر�رة �لعي�ش .. �لتي  ال يكت�شفها �إاّل من 
جال �شو�رعها وعاي�ش �شكانها ! 

اأمن ولية مع�سكر 

قتيل و�حد و 65 جريحا ، �إثر 52 حادث مرور ج�شماين 

�سكان الزعفران باجللفة

 �لفقر و�حلرمان 
و�لعي�ش مع �الأحز�ن !  

حياة ال حتتمل وال تطاق ، واقع مرير 
واأ�صكال  اأنواع  كل  تفا�صيله  تن�صج 
ومظاهر احلرمان والتجاهل والن�صيان 
زحمة  يف  �صائعة  وم�صالح  وحقوق   ،
�صغلتهم  الذين  امل�صوؤولني  المباالة 
االأمانة  اأداء  عن  اخلا�صة  �صوؤونهم 
ب�صيط  ت�رضيح  ! هذا  الواجب  وتقدمي 
�صكان  يعانيه  ملا  خمت�رض  وحتليل 
بلدية الزعفران بوالية اجللفة ، الذين 
ينا�صدون ال�صلطات املحلية تخ�صي�س 
التي  احل�رضية  للتهيئة  م�صاريع 
التدهور  من  كبرية  درجة  اإىل  و�صلت 
الذي عرفته  العمراين     التو�صع  رغم 
اأ�صحاب  بتماطل  منددين   ، املنطقة 
اال�صتجابة         يف  واالأوامر  القرارات 
ا�صتقرارهم  توؤرق  التي  الن�صغاالتهم 
اليومي ، وتفتقر مدينة اجلود للمرافق 

احليوية
ت�صتجيب  التي  الالزمة  والو�صائل 
يفوق عددهم  الذين  مواطنيها  حلاجة 
من  الكثري  عليهم  وتوّفر  األف   20
فاملواطن   ، واملال  والوقت  اجلهد 
الفقر  ق�صاوة  يتجّرع  اأن  عليه  الغلبان 
اأمام  و�صرب  �صمت  يف  واحلرمان 
التي  والنقائ�س  امل�صاكل  من  جملة 
ال  التي  واالأزمات  املعاناة  اأورثته 
تعداد لها وال ح�رض ! الأن بلديته التي 
متلك  ال   1985 �صنة  اإداريا  تاأ�ص�صت 
اإ�صعاف  و�صيارة  وحيدة  متو�صطة  غري 
، وال  الدهر و�رضب  عليها  اأكل  واحدة 
املدنية  للحماية  وحدة  فيها  تتواجد 
هذا  لي�س   ، للم�صافرين  حمطة  وال 
فقط بل يعاين الزعفرانيون من �صعف 
االإنارة العمومية حيث مّت تزويد بع�س 
ال�صوارع فقط بهذه اخلدمة ال�رضورية 
، مع ترّدي اجلانب البيئي ب�صبب الرمي 
املنظر  �صّوه  ما  للقمامة  الع�صوائي 
اإىل هذا غياب  اأ�صف   ، العام  اجلمايل 
�صوق اأ�صبوعي يربز ن�صاطات املنطقة 
حمطة  وانعدام  وال�صياحية  الفالحية 

ال�صكان  خدماتها  من  ي�صتفيد  للبنزين 
تخّبط  ذكر  ما  اإىل  زد   ، و�صيوفهم 
واملوؤ�ص�صات  ال�صكانية  التجمعات 
املتوفرة يف م�صاكل ال اأول لها وال اّخر 
املجال�س  له  جتد  مل  خمزي  و�صع   !
الو�صية  واجلهات  املتعاقبة  املنتخبة 
والتق�صري  التهاون  يف  لها  ال�رضيكة 
حلوال تتوافق وتتنا�صب مع االمكانيات 
ويف   ، املتوالية  والفر�س  املتاحة 
حديث جانبي ل" الو�صط " مع رئي�س 
الفرع البلدي لالحتاد الوطني لل�صبيبة 
 " املربوك  لباز   " ال�صيد  اجلزائرية 
ماأ�صاة     املدينة  وقفنا على حقيقة 
والعام  اخلا�س  عنها  يتحدث  التي 
ممثل  ل  ف�صّ وقد   ، والبعيد  والقريب 
و�صف  اإعطاء  الزعفراين  ال�صباب 
احللول  وتقدمي  املحلي  للواقع  دقيق 
املقرتحة للتقليل والتخفيف من حجم 
اأوجاعا  ت�صكل  التي  املفقودات  وثقل 
ت�صورات  وعن   ، املواطنني  حياة  يف 
ال�صباب الراهنة يقول "ذات امل�صوؤول" 
حترك  يتطلبان  واالرتقاء  التغيري  اأن 
املحليني  امل�صوؤولني  من  عاجل 
والت�صحية  العمل  نية  توفر  �رضيطة 
ويختم   ، االأو�صاع  لتح�صني  واالإرادة 
اأبناء  مبطالبة  كالمه  املربوك  ال�صيد 
االأفكار  وتوحيد  ال�صمل  بلم  الزعفران 
واجلهود ليكونوا اأكرث اإيجابية وفاعلية 
�صلت  التي  القيود  من  التخل�س  بغية 
الذين  وهم   ، وعزائمهم  طموحاتهم 
الأحوالهم  ال�صلطات  تلتفت  اأن  ياأملون 
مّدهم  خالل  من  ال�صعبة  املعي�صية 
م�صتقبلية  خدماتية  تنموية  مب�صاريع 
االأ�صا�صية  التكفل باحتياجاتهم  ، وكذا 
وا�صت�صلموا  االأمل  فقدوا  اأنهم  رغم 
، ويف  التعا�صة واملاأ�صاة  لواقع ملنطق 
يبقى  اأف�صل  غد  �صم�س  بزوغ  انتظار 
االأوجاع  يقاومون  الزعفران  �صكان 

ب�صجاعة وجراأة كبريتني  .
عمر ذيب    

جويلية  �صهر  خالل  اأح�صت    
لالأمن  الوالئية  امل�صلحة   2018
مع�صكر  والية  باأمن  العمومي 
على  ج�صماين  مرور  حادث   52
 ، احل�رضية   املناطق  م�صتوى 
واحد  �صخ�س  وفاة  عن  اأ�صفرت 
 ، بجروح  اآخرين   65 اإ�صابة  و 
مقابل  55 حادث مرور ج�صماين 
املناطق احل�رضية  م�صتوى  على 
خالل نف�س الفرتة من �صنة 2017 
، اأ�صفرت عن اإ�صابة 66 �صخ�صا 

بجروح .
ت�صري   ، امل�صجلة  احل�صيلة   
عدد  يف  طفيف  انخفا�س  اإىل 
�صهر  خالل  املرورية  احلوادث 

قدر  اجلارية  ال�صنة  من  جويلية 
عدد  يف  وكذا  حاالت  بثالثة 
فيما   ، واحدة  بحالة  اجلرحى 
�صجلت حالة وفاة واحدة مقارنة 

بنف�س الفرتة من �صنة 2017  
االت�صال  خلية  رئي�س  وي�صري 
خالل  من  ،انه  الوالية  باأمن 
قراءة االأرقام املتعلقة باالأ�صباب 
فان   ، احلوادث  لوقوع  الرئي�صية 
فئة ال�صواق ت�صببت يف 35  حالة 
منها 03حاالت خا�صة مب�صتعملي 
اأهم  وتعود    . النارية  الدراجات 
اإىل عدم احرتام قانون  االأ�صباب 
املرور، خا�صة ماتعلق مبخالفات 
القانونية،  ال�رضعة  احرتام  عدم 

عدم احرتام االإ�صارات املرورية 
وفقدانه  ال�صائق  انتباه  عدم   -
الرتكيز داخل التجمعات ال�صكنية 
تتعلق  حالة   17 �صجلت  فيما 
ب�صبب  حاالت   04 منها  بامل�صاة 
طرف  من  الطريق  و�صط  اللعب 

االأطفال .
يف  املت�صببني  لل�صواق  بالن�صبة 
حاالت   06 امل�صجلة  احلوادث 
من  اقل  الرخ�صة  على  يحوزون 
�صنتني ، و 13 حالة اأخرى للذين 
�صنتني  بني  رخ�صة  على  يحوزون 
و05 �صنوات ، اإ�صافة اإىل 15 حالة 
بني   رخ�صة  على  يحوزون  للذين 
فيما   ، �صنوات   08 و  �صنوات   05

يحوزون  للذين  حالة   16 �صجلت 
من  الأكرث  ال�صياقة  رخ�صة  على 
ال  للذين  حالتني  و  08�صنوات 

يحوزون على رخ�صة �صياقة.
ويوؤكد رئي�س اخللية باأمن الوالية 
لالأمن  العامة  املديرية  اأن  على 
الوطني توا�صل جهودها امليدانية 
بالعمل  احلوادث  هذه  من  للحد 
على تر�صيخ ثقافة احرتام قانون 
الردعية  االإجراءات  عرب  املرور 
ال�صلوكات  ملحاربة  ال�صارمة 
لل�صائقني خا�صة ماتعلق  ال�صلبية 
القانونية  ال�رضعة  بتجاوز  منها 

داخل الن�صيج احل�رضي. 
طالبي فاطمة
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الو�سط:2018/08/15



حكم باحلجر
ولهذه الأ�سباب

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �س�ؤون 
الأ�رسة حكما علنيا ابتدائيا ح�س�ريا يف ال�سكل : 

قب�ل اإعادة ال�سري يف الدع�ى  .
يف امل��س�ع : اإفراغ احلكم التمهيدي ال�سادر 

قبل الف�سل يف امل��س�ع عن حمكمة �س�ر الغزلن  
بتاريخ 15-04 -2018 حتت  رقم الفهر�س 485 / 
18 واعتماد  اخلربة  املنجزة من طرف اخلبرية 

بن م�ست�رة ميينة  امل�دعة  باأمانة �سبط املحكمة 
بتاريخ 13- 05- 2018 حتت رقم 111/ 18 وبالنتيجة 

الق�ساء باحلجر على املدعى عليها خبيزي ن�رة 
امل�ل�دة  بتاريخ 27 -01-1980 ب�س�ر الغزلن لأبيها 
�ساو�س واأمها جدي العلجة وتعيني املدعي اأخ�ها 
خبيزي م�سع�د  مقدما عليها للقيام باإدارة �س�ؤونها 
املالية والإدارية مع الأمر بن�رسهذا احلكم بجريدة 
وطنية �سادرة باللغة العربية ب�سعي من املدعي , 

وكذا اأمر �سابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�سري 
باحلجر على �سهادة ميالد املحج�ر عليها وحتميل 

املدعي يف اإعادة ال�سري بامل�ساريف الق�سائية
بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به جهارا يف الي�م 

وال�سهر وال�سنة املذك�رين اأعاله  ,واأم�سي اأ�سل هذا 
احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�سبط

الو�سط:2018/08/15
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"ي�رسائيل  ل�صحيفة  كات�س  وقال 
"اأي  اإن  الثالثاء،  اأم�س  هيوم"، 
عبا�س  حممود  لإعادة  حماولة 
قطاع  وربط  غزة،  قطاع  اإىل 
بوا�صطة  الغربية  بال�صفة  غزة 
اإ�رسائيل   يعرب  الذي  الآمن  املمر 
ومي�س  مبا�رسا،  تهديدا  �صي�صكل 
الدولة  باأمن  خطري  ب�صكل 
والتوازن الدميغرايف بني اإ�رسائيل 

والفل�صطينيني"، على حد قوله.
امل�صاألة  هذه  "اأن  كات�س  واأ�صاف 
املجل�س  على  تعر�س  اأن  يجب 
يح�صم  كي  امل�صغر  الوزاري 
�صيا�صة  فاإن  وبح�صبه،  ب�صاأنها. 
يجب  غزة  قطاع  حيال  اإ�رسائيل 
اأن تكون وا�صحة "ف�صل مدين بني 
غزة واإ�رسائيل، ومد خط حدودي 

اأمني وا�صح بني اإ�رسائيل وغزة".
عن  هيوم"  "ي�رسائيل  ونقلت 
الوزاري  املجل�س  يف  اآخر  ع�صو 
"الليكود"،  حزب  من  امل�صغر، 
اأبدا  تتنازل  لن  "حما�س  اإن  قوله 
غزة،  قطاع  يف  ال�صلطة  عن 
فاإن مثل هذه القرتاحات  ولذلك 
ال�صحيفة  واقعية"،واأ�صارت  غري 
قد  كانوا  اآخرين  وزراء  اأن  اإىل 
اأن  عام،  من  اأقل  قبل  �رسحوا، 
اتخذ  امل�صغر  الوزاري  املجل�س 
العالقة  من  نوع  اأي  ينفي  قرارا 
وحدة  حكومة  وبني  اإ�رسائيل  بني 
ت�صكيلها  يعترب  والتي  فل�صطينية 
الطريق  يف  �رسورية  مرحلة 
اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة  لإعادة 

قطاع غزة".
الوزاري  املجل�س  قرار  ويف 
اأكتوبر  يف  اتخذ  الذي  امل�صغر، 

"احلكومة  اأن  جاء   ،2017
مفاو�صات  جتري  لن  الإ�رسائيلية 
فل�صطينية  حكومة  مع  �صيا�صية 
حما�س،  حركة  اإىل  ت�صتند 
تدعو  التي  الإرهابية  املنظمة 
طاملا  اإ�رسائيل،  على  للق�صاء 
اأن  التالية:  ال�رسوط  تتحقق  ل 
تعرتف حما�س باإ�رسائيل، وتوقف 
الإرهاب مبوجب �رسوط الرباعية 
حما�س؛  اأ�صلحة  ونزع  الدولية؛ 
واملواطنني  اجلي�س  قتلى  واإعادة 
الإ�رسائيليني املحتجزين يف قطاع 
الكاملة  الأمنية  وال�صيطرة  غزة؛ 
لل�صلطة الفل�صطينية على غزة، مبا 

التهريب؛  ومنع  املعابر  ذلك  يف 
التحتية  البنى  تفكيك  موا�صلة 
حما�س  حلركة  التابعة  لالإرهاب 
يف ال�صفة الغربية من قبل ال�صلطة 
بني  العالقة  وقطع  الفل�صطينية؛ 
اإدخال  يكون  واأن  واإيران؛  حما�س 
الأموال واملواد الإغاثية اإىل غزة 
الفل�صطينية  ال�صلطة  طريق  عن 
لأجل  تقام  التي  والأجهزة  فقط 

ذلك". بح�صب القرار.
اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  ذلك،  اإىل 
ت�رسيحات كات�س تاأتي يف اأعقاب 
ك�صف القناة الإ�رسائيلية العا�رسة، 
جمع  �رسي  لقاء  عن  اأم�س،  يوم 

الإ�رسائيلية،  احلكومة  رئي�س 
الرئي�س  مع  نتنياهو،  بنيامني 
ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�رسي، 
يف الثاين والع�رسين من اآيار/مايو 

املا�صي.
ونقلت القناة العا�رسة عن م�صادر 
اأمريكية قولها اإن نتنياهو �صافر جوا 
ب�صل �رسي اإىل م�رس لعدة �صاعات 
وعاد اإىل البالد يف �صاعة متاأخرة. 
واأ�صافت اأن الثنني ناق�صا مبادرة 
يف  �صيا�صية  بت�صوية  للدفع  م�رس 
قطاع غزة، تت�صمن عودة ال�صلطة 
ووقف  القطاع،  اإىل  الفل�صطينية 
ملمو�صة  وت�صهيالت  النار،  اإطالق 
يف احل�صار الإ�رسائيلي وامل�رسي 
باجتاه  خطوات  واتخاذ  للقطاع، 
احليوية  التحتية  البنى  تطوير 
حل  اإيجاد  ناق�صا  كما  للقطاع. 
واملواطنني  اجلنود  جثث  لق�صية 
الإ�رسائيليني املحتجزين يف غزة، 
اإ�صافة اإىل خطة ال�صالم الأمريكية 

)�صفقة القرن(.
ال�صي�صي  فاإن  التقرير،  وبح�صب 
�صدد على اأن احلل للو�صع يف قطاع 
غزة يجب اأن يكون عن طريق عودة 
القطاع،  اإىل  الفل�صطينية  ال�صلطة 
اإدارته،  عن  امل�صوؤولية  وحتمل 
تدريجي،  ب�صكل  ذلك  مت  لو  حتى 
الثقيلة  الأ�صلحة  نزع  بدون  وحتى 
من القطاع ك�رسط م�صبق، م�صيفا 
اأن ر�صالة ال�صي�صي تعني اأنه "يجب 
العربية  والدول  اإ�رسائيل  على 
على  ال�صغط  الدويل  واملجتمع 
امل�صوؤولية  لتحمل  عبا�س  حممود 
عدم  رغم  غزة،  قطاع  اإدارة  عن 

رغبته بذلك".

قال الوزير الإ�سرائيلي ل�سوؤون ال�ستخبارات وع�سو املجل�س الوزاري امل�سغر، ي�سرائيل كات�س، اإنه 
يعار�س ب�سدة عودة ال�سلطة الفل�سطينية اإىل قطاع غزة، وربط القطاع بال�سفة الغربية، بادعاء 

اأن ذلك ي�سكل تهديدا مبا�سرا ومي�س باأمن "اإ�سرائيل".

باعتباره تهديدا مبا�سرا

معار�سة �إ�سر�ئيلية لعودة �سلطة عبا�س �إىل قطاع غزة

مواجهات م�سرية العودة �سرق غزة

176 �سهيًد� و18 �ألف جريح بغزة منذ 30 مار�س

جي�س �الحتالل يخ�سى �سيطرة �ملقاومة على هوتف قو�ته

ر�صمية،  معطيات  اأظهرت 
واإ�صابة  مواطًنا،   176 ا�صت�صهاد 
اأكرث من 18 األًفا اآخرين، يف قطاع 
العودة  م�صرية  انطالق  منذ  غزة، 
املا�صي  مار�س   30 يف  الكربى 
اإجمايل  اإن  ال�صحة:  وزارة  وقالت 
م�صايف  و�صلوا  الذين  ال�صهداء 
جراء  امل�صرية  بدء  منذ  القطاع 
 168 بلغ  غزة،  قطاع  اعتداءات 
�صهيًدا وي�صاف لهذه الإح�صائية 8 
الحتالل  قوات  احتجزت  �صهداء 
جثامينهم خالل املّدة نف�صها، ما 
يعني اأن اإجمايل ال�صهداء يبلغ 176 

�صهيًدا، وفق متابعة ووفق الوزارة؛ 
و3  طفاًل،   27 ال�صهداء  من  فاإن 
فبينت  الإ�صابات،  ب�صاأن  اأما  اإناث 
ارتفع  عددهم  اأن  ال�صحة،  وزارة 
 3540 منهم  جرحى،   18006 اإىل 
اأن  وذكرت  �صيدة  و1728  طفاًل، 
خطرية،  حالة   417 الإ�صابات  من 
و4293 متو�صطة، و13296 طفيفة.

وتبني وفق وزارة ال�صحة، اأن 4508 
احلي،  بالر�صا�س  اأ�صيبوا  جرحى 
و529 بالر�صا�س املعدين املغلف 
بالغاز،  اختناق  و7590  باملطاط، 
اأخرى  واإ�صابات  �صظايا  و5379 

قوات  اأن  املعطيات  من  ،ويت�صح 
ا�صتهداف  على  ركزت  الحتالل 
من  العلوي  باجلزء  امل�صابني 
بالراأ�س   677 اأ�صيب  اإذ  اجل�صم؛ 
والظهر،  بال�صدر  و391  والرقبة، 
و1370  واحلو�س،  بالبطن  و426 
يف  و5862  العلوية،  الأطراف  يف 
يف  و1690  ال�صفلية،  الأطراف 

اأماكن متعددة.
واأ�صارت اإىل اأن حالت البرت بلغت 
 61 منها  الإ�صابات،  من  حالة   69
يف  و2  ال�صفلية،  الأطراف  يف 
اأ�صابع  يف  و6  العلوية،  الأطراف 

با�صتهداف  يتعلق  وفيما  اليد 
وزارة  قالت  الطبية،  الطواقم 
الحتالل  اعتداءات  اإن  ال�صحة: 
�صهداء   3 عن  اأ�صفرت  للم�صرية 
و370 اإ�صابة خمتلفة من امل�صعفني 
اأن  اإىل  م�صرية  الطبية،  والطواقم 
مو�صى  امل�صعف  هم:  ال�صهداء 
اأبو ح�صنني )35 عاما(، وامل�صعفة 
رزان النجار )21 عاما(، وامل�صعف 
عبد اهلل القططي )22 عاما(، كما 
اإ�صعاف ب�صكل  ت�رسرت 70 �صيارة 
جزئي بعدما ا�صتهدفها الحتالل 

بر�صا�صه وقنابله.

الإ�رسائيلي"  "اجلي�س  موقع  ك�صف 
على  وهمية  ح�صابات  عن  اليوم 
اأنها  الكيان  يدعي  "اأن�صتغرام" 
للموقع  ووفقا  حلما�س  ل�صخ�صيات 
احل�صابات  هذه  اأنها  اأكد  فاإنه 
"حما�س"،  من  جديدة  حماولت 
اجلنود  اأجهزة  على  لل�صيطرة 
اأنه  املوقع  "الإ�رسائيليني"واأ�صاف 

"اأمن  اإدارة  قبل �صهر تقريبا قامت 
باإدارة  ال�صيربانية"  املعلومات 
حماولة  باإحباط  املخابرات، 
عرب  لل�صيطرة  حما�س  من  اأخرى 
اجلنود  هواتف  على  "بروفايل" 
ولفت اإىل اأن اإدارة "اأمن املعلومات 
ال�صيربانية" قادت حملة اأطلق عليها 
يف  �صهر  قبل  املك�صور"  "القلب 

من  "الإ�رسائيلي"،  اجلي�س  قواعد 
وو�صائل  ال�صخمة  الإعالنات  خالل 
لرفع  وذلك  الجتماعية  الإعالم 
�صبكات  الوعي واحلذر من  م�صتوى 

حما�س.
وادعى املوقع اأن اإدارة " املعلومات 
يف  حماولة  اأحبطت  ال�صيربانية" 
حلما�س  حماولت  الأخرية  الفرتة 

اجلنود  هواتف  على  لل�صيطرة 
معلومات  على  منهم  للح�صول 
خالل  من  �رسية؛  ع�صكرية 
مزورة  وهواتف  هواتف  ا�صتخدام 
وفتح  الجتماعية،  ال�صبكات  على 
حوارات وّدية مع اجلنود لت�صجيعهم 
على حتميل التطبيقات التي متكنها 

من الدخول لهواتف اجلنود.

خمطط �سهيوين الإقامة كليات 
ع�سكرية يف �لقد�س �ملحتلة

�سحيفة اأمريكية تك�سف..

�تفاق �لتهدئة بني "�إ�سر�ئيل" 
و "حما�س" �أ�سبح جاهًز�

�صادقت "جلنة التخطيط والبناء" 
املحتلة،  القد�س  يف  ال�صهيونية 
ع�صكرية  كليات  لبناء  خطة  على 
يف  واقعة  فل�صطينية  اأرا�ٍس  على 
غربي  جنوب  كارم"  "عني  قرية 
هيئة  ت�صمى  ما  وقالت  املدينة 
اللجنة  اإن  "الإ�رسائيلية"،  البث 
رغم  املخطط  على  وافقت 
معار�صة �صديدة من قبل الكني�صة 
ب�صبب  ورعاياها،  الفرن�صي�صكانية 
البناء  ت�صّبب  احتمال  من  خماوف 
"عني  نبع  يف  املياه  بجفاف 
مرمي"؛ وهو موقع مقّد�س بالن�صبة 

للم�صيحيني.
واأكرب  اأهم  من  كارم"  و"عني 
وتقع  املحتلة  القد�س  قرى 
وبني  بينها  الوا�صل  الطريق  على 
�صكانها  الحتالل  وهّجر  يافا، 
وحّولها  النكبة،  اأثناء  الأ�صليني 

ال�صم  نف�س  حتمل  م�صتوطنة  اإىل 
ا�صتهدافه  الحتالل  ويوا�صل 
الإ�صالمية  الدينية؛  للمواقع 
احتالله  منذ  وامل�صيحية  منها 
خالل  من  الفل�صطينية،  لالأرا�صي 
اأبرزها  تتمثل  عّدة،  انتهاكات 
العبادة،  حرية  حق  مب�صادرة 
وحرمان  الدينية  الأماكن  واإغالق 
مرتاديها من الو�صول اإليها، ف�صال 
لعتداءات  اأمني  غطاء  منح  عن 

امل�صتوطنني عليها.
اأغلقت  املا�صي،  فرباير  ويف 
مرة  لأول  اأبوابها،  القيامة  كني�صة 
يف تاريخها، بقرار من روؤ�صاء كافة 
امل�صيحية  والطوائف  الكنائ�س 
ال�صتهداف  على  احتجاًجا 
والأرا�صي  للعقارات  الإ�رسائيلي 
للكنائ�س  التابعة  واملوؤ�ص�صات 

امل�صيحية.

�صباح  اأمريكية،  �صحيفة  قالت 
بني  التهدئة  اتفاق  اإن  اأم�س، 
املقاومة  وف�صائل  "اإ�رسائيل" 
حركة  راأ�صها  وعلى  الفل�صطينية 

"حما�س" اأ�صبح  جاهزا.
"لو�س  �صحيفة  ذكرته  ما  ووفق 
اأجنل�س تاميز"، نقال عن م�صئول 
فاإن  امل�صتوى،  رفيع  اإ�رسائيلي 
وحما�س  "اإ�رسائيل  بني  اتفاًقا 
يومني  بعد  تقريبًا  جاهًزا  اأ�صبح 
غزة"  حدود  على  الهدوء  من 
واأو�صح املوقع الأمريكي اأنه بعد 
احلرب  وزير  �صيعقد  اليوم،  ظهر 
ليربمان  اأفيغدور  الإ�رسائيلي 
تقييماً خا�صاً للو�صع لبحث ما اإذا 
كان �صيتم فتح املعابر اإىل قطاع 

م�صاحات  اإن�صاء  واإعادة  غزة 
ع�صو  وكان  به  اخلا�صة  ال�صيد 
املكتب ال�صيا�صي حلركة املقاومة 
الإ�صالمية )حما�س( عزت الر�صق، 
ري يف العا�صمة  قال اإن حركته جتجُ
امل�رسية القاهرة لقاءات ت�صاورية 
مع الف�صائل، حول ملفي التهدئة 
واأو�صح  الوطنية  وامل�صاحلة 
ح�صابه  على  تغريدة  يف  الر�صق 
تدور  اللقاءات  اأن  "تويرت"  يف 
التوافق  حيث  من  التهدئة،  حول 
الوطنية،  املطالب  وعلى  عليها 
امل�صاحلة  ب�صاأن  للت�صاور  اإ�صافة 
ولفت اإىل اأنه من املتوقع اأن ت�صل 
اإىل  الف�صائل من قطاع غزة غًدا 

القاهرة.
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انتخابات  جرت  م�رص،  ويف 
 ،2014 عامي  ملرتني  رئا�سية 
الفتاح  عبد  فيها  فاز  و2018، 
الدفاع  وزير  كان  الذي  ال�سي�سي، 
اإبان الإطاحة مبر�سي، من احلكم 
ذاته  وامل�س�ؤول   ،2013 �سيف  يف 
اأوت 2013  رابعة يف  اأحداث  وقت 
ملا  بن�د   10 اجلماعة  واأعلنت 
ال�طني"،  للح�ار  "دع�ة  اأ�سمته 
اإخراج  على  "حر�سا  اإنها  قالت 

ال�طن من النفق املظلم".
الع�رصة،  البن�د  اأبرز  وت�سمنت 
 ،2011 جانفي  بث�رة  الحتفاء 
ف�سيل  اجلماعة  اأن  على  والتاأكيد 
وطني، واأن ال�سلمية خيار التنظيم 
يف التغيري واحلفاظ على م�ؤ�س�سات 
الدولة كما ت�سمنت اعتبار ال�سعب 
امل�سدر ال�حيد لل�رصعية، ورف�ض 

على  والتاأكيد  ال�ستقطاب،  مناخ 
ت�سقط  ل  ال�سحايا  حق�ق  اأن 
العدالة  حتقيق  واأهمية  بالتقادم 
طريق  "اأف�سل  اإن  وقالت  الناجزة 
للخروج من هذا النفق املظلم ه� 
ع�دة الرئي�ض مر�سي ل�سدة احلكم 
يتم  ائتالفية  حك�مة  راأ�ض  على 
ال�طنية  الق�ى  من  عليها  الت�افق 
خاللها  يتم  وكافية،  حمددة  ملدة 
تهيئة البالد لإجراء انتخابات حرة 
نزيهة ت�رصف عليها هيئة ق�سائية 
الق�ى  عليها  تت�افق  م�ستقلة، 

ال�طنية دون اإق�ساء لأحد".
قائلة:  البيان  اجلماعة  وختمت 
جمتمعي  وطني  ح�ار  اإىل  "ندع� 
ي�سمح  �سحي  مناخ  يف  �سامل 
بتحقيق البن�د ال�سابقة، حتى ميكن 
ا�ستعادة اللحمة ال�طنية والنطالق 
نح� وطن واحد ل�سعب واحد"ومل 
ف�ري  تعليق  على  احل�س�ل  يت�سن 
ما  ب�ساأن  امل�رصية  ال�سلطات  من 

اأواخر  اأن  غري  اجلماعة،  اأثارته 
الرئي�ض،  د  جَدّ املا�سي،  ج�يلية 
رف�سه  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 
قائال يف خطاب  معها  امل�ساحلة 
متلفز "جنابه الإرهاب بال ه�ادة، 
للم�ساحلات؛ حمايًة  نلجاأ  اأن  دون 
الإطاحة  والدين"،ومنذ  للدولة 
تعاين  حاليا،  امل�سج�ن  مبر�سي 
يف  تفلح  مل  �سيا�سية  اأزمة  م�رص 
وغربية،  حملية  مبادرات  اإنهائها 
الإخ�ان  على  ال�سي�سي،  ويعيب 
انتخابات  اإجراء  قب�لهم  "عدم 

رئا�سية مبكرة".
امل�رصي  النظام  م�ؤيدو  ويرف�ض 
ما  حلل  مبادرات  فكرة  عادة 
�سيا�سية"،  "اأزمة  معار�س�ن  يراه 
م�ؤكدين اأن البالد م�ستقرة وحتارب 
مع  امل�ساحلة  تقبل  ول  الإرهاب 
الإخ�ان، م�ستنكرين عادة الدع�ة 
يف  جديدة  رئا�سية  لنتخابات 

وج�د رئي�ض حايل للبالد

اأعلنت جماعة الإخوان امل�سلمني التي تعتربها ال�سلطات امل�سرية "اإرهابية"، مبادرة للخروج مما اعتربته "النفق املظلم" ببالدها تت�سمن اإجراء انتخابات رئا�سية جديدة، يدعو لها حممد 
مر�سي، اأول رئي�س مدين منتخب دميقراطيا جاء ذلك يف بيان للجماعة م�ساء الثنني، بعنوان " تعالوا اإىل كلمة �سواء وطن واحد ل�سعب واحد"، مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لعت�سامي اأن�سار 

الإن�سان"  القومي حلقوق  "املجل�س  اأ�سفر عن �سقوط 632 قتيالاً منهم 8 �سرطيني، بح�سب  ما  اأوت 2013،  الف�س يف 14  )�سرقها(، ومتت عملية  القاهرة( ورابعة  النه�سة )غرب  "مر�سي" يف ميداين 
)حكومي(، يف الوقت الذي قالت منظمات حقوقية حملية ودولية )غري ر�سمية( اإن اأعداد القتلى جتاوزت الألف.

تت�سمن انتخابات رئا�سية جديدة،

م٫�س 

املظلم" "النفق  من  للخروج  مبادرة  م�صر" تطرح  "اإخوان 

اإثر اتهامه بـ"التحامل" على ترامب

اإقالة م�صوؤول يف مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي

الرئي�س الرتكي ال�سابق عبد اهلل غل

ترامب ميثل تهديدا عامليا

ج�ملان"،  "اإيتان  اأعلن   
للم�س�ؤول  اخلا�ض  املحامي 
التحقيقات  مكتب  يف 
�سرتزوك"،  "بيرت  الفيدرايل 
اإقالة الأخري من املكتب بعد 
بالتحامل  طالته  انتقادات 
الأمريكي،  الرئي�ض  على 
حملة  خالل  ترامب  دونالد 
وقال   2016 �سنة  النتخابات 
نائب  اإن  بيان،  يف  ج�ملان 
التحقيقات  مكتب  مدير 
ب�دي�ض  دافيد  الفيدرايل 
"اأمر اجلمعة املا�سية، باإقالة 
مدير  اأن  رغم  �سرتزوك، 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
)كري�ست�فر راي(، قرر اإيقافه 
60 ي�ًما مع ا�ستمراره يف العمل 
التحقيقات"،  مكتب  ل�سالح 

دون ت��سيح. 
الرئي�ض  قال  جانبه،  من 
ترامب،  دونالد  الأمريكي 
مبا�رصة بعد الإعالن عن هذا 
القرار: "اأخرًيا مت طرد العميل 

من  �سرتزوك  بيرت  )حمقق( 
مكتب التحقيقات الفيدرايل" 
تغريدة  يف  ترامب  واأ�ساف 
ن�رصها عرب ح�سابه بـ"ت�يرت": 
ال�سيئني من  الالعبني  "قائمة 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
تط�ل"،  العدل  ووزارة 
اإ�سقاط  �سيتم  "هل  مت�سائاًل: 
التحقيقات ب�ساأن النتخابات 
م�س�ؤول  �سرتزوك  اأن  مبا 

فيه". 
ت�اط�ؤ،  اأي  ي�جد  "ل  وتابع: 
خدعة  )التحقيقات(  اإنها 
تعبريه  حد  على  كاملة"، 
اأكد  املا�سي،  ج�ان   14 ويف 
العدل  ل�زارة  العام  املفت�ض 
ه�رويتز،  مايكل  الأمريكية 
مكتب  م�س�ؤويل  من  اثنني  اأن 
الفيدرايل، منهما  التحقيقات 
اأظهرا يف ر�سائل  "�سرتزوك" 
للقيام  ا�ستعدادهما  �سخ�سية 
اأجل  من  ر�سمية  بخط�ات 
ترامب،  فر�ض  على  التاأثري 

مر�سًحا  حينها  كان  الذي 
يف  اجلمه�ري،  للحزب 
ل�سنة  الرئا�سية  النتخابات 
املا�سي،  ج�يلية  ويف   2016
يف  العدل  جلنة  ا�ستمعت 
الأمريكي،  الن�اب  جمل�ض 
بخ�س��ض  ل�سرتزوك، 
وقال  ترامب،  �سد  "حتامله" 
جل�سة  خالل  "�سرتزوك" 
ال�ستماع: "مل يح�سل اأبًدا اأن 
اأثرت اآرائي على عملي داخل 
من  �سنة   26 ط�ال  املكتب 
واجلميع  ال�طن،  عن  الدفاع 
يف مكتب التحقيقات الفدرايل 
ي�سهد يل بذلك"وعمل ترامب 
واأن�ساره من اجلمه�ريني على 
يف  �سرتزوك  ق�سية  ا�ستغالل 
الهج�م على مكتب التحقيقات 
دلياًل  واعتربوها  الفدرايل، 
خالل  ال�سيا�سي  حتيزه  على 
 2016 لعام  الرئا�سية  احلملة 
ومنذ  اجلمه�ريني،  �سد 
املحقق  يق�د  عام  من  اأكرث 

حتت  م�لر،  روبرت  اخلا�ض 
العدل،  وزير  نائب  اإ�رصاف 
رود روزن�ستاين، حتقيًقا ح�ل 
املحتمل  الرو�سي  التدخل 
الرئا�سية  النتخابات  يف 
التحقيق  الأمريكية، حيث مت 
يف  امل�س�ؤولني  من  عدد  مع 
حتقق  كما  ترامب،  حملة 
عدد من اأجهزة ال�ستخبارات 
ذاتها  الق�سية  يف  الأمريكية 
ووجه الدعاء العام الأمريكي، 
رو�سًيا  �سابًطا  لـ12  اتهامات 
باخرتاق  ال�ستخبارات  يف 
الأمريكية  النتخابات  اأنظمة 

الرئا�سية يف 2016.
و�سدد الدعاء، يف 13 ج�يلية 
املجم�عة  اأن  املن�رصم، 
الرو�سية "تاآمرت على اخرتاق 
اخلا�سة  الكمبي�تر  اأجهزة 
ال�لئية  النتخابات  بلجان 
واأمناء الدولة و�رصكات تزويد 
ذات  والتقنيات  الربجميات 

ال�سلة باإدارة النتخابات.

ال�سابق،  الرتكي  الرئي�ض  قال 
الرئي�ض  اإن  غل،  اهلل  عبد 
الأمريكي دونالد ترامب، ميثل 
ب�سيا�ساته  عامليا،  تهديدا 
واأق�اله التي ل تعرتف باأي قيم 
اأو مبادئ وكتب غل على ح�سابه 
الر�سمي مب�قع "ت�يرت"، يق�ل: 
دونالد  الأمريكي  "الرئي�ض 
تغريدات  يكتب  الذي  ترامب، 
خمجلة بخ�س��ض تركيا، ميثل 

ب�سيا�ساته  عامليا،  تهديدا 
باأي  تعرتف  ل  التي  واأق�اله 
ي�م  اأول  منذ  مبادئ،  اأو  قيم 
للرئا�سة"واأ�ساف:  لرت�سحه 
"على جميع دول العامل التعاون 
من  التهديد،  هذا  مل�اجهة 
اأجل ال�سالم والتجارة"واجلمعة 
الرئي�ض  �ساعف  املا�سي 
ترامب  دونالد  الأمريكي 
الر�س�م اجلمركية على واردات 

الرتكية،  وال�سلب  الأملني�م 
وا�سنطن  فر�ض  من  اأيام  بعد 
العدل  وزيري  على  عق�بات 
متذرعة  الرتكيني  والداخلية 
الق�ض  عن  الإفراج  بعدم 
الأمريكي اأندرو بران�س�ن الذي 
يحاكم يف تركيا ب�ساأن اتهامات 

تتعلق بالإرهاب.
باأن  الرتكي  الرئي�ض  ورد 
بالتهديدات  تر�سخ  ل  بالده 

الحتمالت  جلميع  وم�ستعدة 
اأن  على  م�سددا  القت�سادية، 
بامل�سالح  ت�رص  ترامب  خط�ة 
قال  الأحد  وم�ساء  الأمريكية 
براءت  الرتكي  املالية  وزير 
خطة  اأعدت  بالده  اإن  األبريق 
يف  م�ؤ�س�ساتها  و�ستبداأ  عمل 
ال�رصورية،  الإجراءات  اتخاذ 
القت�سادية  احلرب  مل�اجهة 

التي اأفرزت تراجع اللرية.

اأنقرة

ظهور امراأة يف ق�صية 
اغتيال ال�صفري الرو�صي 

تقرير اأممي

هناك اآلف "الدواع�ش" 
يف �صوريا والعراق

ال�سفري  اغتيال  ملف  بعد  ينته  مل 
كارل�ف،  اأندريه  اأنقرة،  لدى  الرو�سي 
ت�ا�سل  حيث  املا�سي،  قبل  العام  يف 
الأ�سخا�ض  اإيقاف  الرتكية  ال�سلطات 
هذه  يف  ب�سل�عهم  ت�ستبه  الذين 
اإعالم  و�سائل  وك�سفت  اجلرمية، 
األقت  الأمنية  الأجهزة  اأن  تركية، 
اإيقاف  امراأة مت  م�ؤخرا على  القب�ض 
يف  وي�ستبه  �سابق،  وقت  يف  زوجها 
ال�سفري  اغتيال  حادث  يف  ت�رطها 
مبنظمة  عالقة  لها  اأن  كما  الرو�سي، 
رجل الدين املعار�ض، فتح اهلل غ�لن، 
حماولة  بتدبري  اأنقرة  تتهمه  الذي 

النقالب الفا�سل يف ج�يلية 2016.
وجرى اغتيال ال�سفري الرو�سي اأندريه 

اأثناء   ،2016 دي�سمرب   19 يف  كارل�ف 
اإلقائه كلمة يف افتتاح معر�ض لل�س�ر 
اأطلق  حيث  اأنقرة،  يف  الف�ت�غرافية 
األطنطا�ض،  مريت  م�ل�د  ال�رصطي، 
مرات،  عدة  م�سد�سه  من  عليه  النار 
بر�سا�ض  القاتل  ت�سفية  تتم  اأن  قبل 
عنا�رص الأمن الرتكي ونقلت �سحيفة 
 2017 دي�سمرب  يف  الرتكية  "ال�سباح" 
ال�سفري  قاتل  اأن  العامة  النيابة  عن 

الرو�سي كان على ات�سال بغ�لن.
غ�لن  كان  التحقيق،  اأجهزة  وبح�سب 
�سخ�سيا  األطنطا�ض  مريت  يعرف 
املتعلقة  املعل�مات  كل  ويتلقى 
هاتفه  عرب  لالعتداء  بالتح�سري 

النقال.

ل  اإنه  املتحدة  لالأمم  تقرير  قال 
األفا من  يزال هناك ما بني 20 و30 
مقاتلي "داع�ض" يف العراق و�س�ريا، 
الإرهابي  التنظيم  هزمية  رغم 
لالن�سمام  الأجانب  تدفق  وت�قف 
ما  اأن  التقرير  وقدر  �سف�فه،  اإىل 
اإرهابيي  من  اآلف  و4  اآلف   3 بني 
التنظيم ين�سط�ن يف ليبيا، بينما يتم 
اإىل  الفاعلة  العنا�رص  من  عدد  نقل 
اأي�سا  التقرير  يف  وجاء  اأفغان�ستان 
قادرا  يزال  "ل  داع�ض  تنظيم  اأن 
الأرا�سي  داخل  هجمات  �سن  على 
كامل  ب�سكل  ي�سيطر  ول  ال�س�رية، 
ل  ولكنه  العراق،  يف  اأر�ض  اأي  على 
يزال نا�سطا من خالل خاليا نائمة 
من العمالء املختبئني يف ال�سحراء 

اأ�سار  املناطق"كما  من  وغريها 
الأجانب  املقاتلني  مغادرة  اأن  اإىل 
للتنظيم "ل تزال اأقل من املت�قع"، 
ومل تظهر اأي �ساحة اأخرى كمق�سد 
"رغم  الأجانب،  للمقاتلني  مف�سل 
اإىل  ت�جهت  منهم  كبرية  اأعدادا  اأن 
مقاتلي  عدد  اأفغان�ستان"ويقدر 
اأفغان�ستان  امل�ج�دين يف  "داع�ض" 
التقرير  بح�سب   ،4500-3500 بنح� 

الذي قال اإن هذه الأعداد تتزايد.
يف  العق�بات  مراقبة  فريق  ويقدم 
كل  م�ستقلة  تقارير  املتحدة  الأمم 
الدويل  الأمن  جمل�ض  اإىل  اأ�سهر   6
و"القاعدة"  "داع�ض"  تنظيمي  ح�ل 
املدرجني على قائمة الأمم املتحدة 

للمنظمات الإرهابية.



الثنائي  تاأهيل  ر�سميا  تاأّكد 
للعب  وحمرون  اأمعو�ش  املغرتب 
القبائل  �سبيبة  فريق  �سفوف  يف 
املقبلة،  اجلولة  مباراة  ابتداء من 
الديربي  النادي  يخو�ش  اأين 
الأ�سواء  اإىل  يعود  الذي  القبائلي 
ال�ساعد  مواجهة  يف  جمددا 
املقررة  بجاية  مولودية  اجلديد 
هذا  ويف  احلايل،  ال�سبوع  نهاية 
ورقة  ال�سبيبة  اإدارة  تلقت  ال�سدد 
اخلروج لالعبني امل�ستقدمني هذا 
الحتادية  من  ال�سيفي  املركاتو 
الفرن�سية لكرة القدم وهما اللذان 
كانا حمرتفان يف الأق�سام ال�سفلى 
و�سعية  بقيت  بينما  بفرن�سا، 
الالعبني في�ستون و�سالمة غام�سة 
ومل يتم ت�سوية و�سعيتهما، اأين مل 
يتلقى الفريق ورقة خروجهما من 
والفرن�سية  العراقية  الحتاديتني 
يكونا  لن  وبالتايل  التوايل  على 

القبائلي  الديربي  بلعب  معنيني 
وتنتظر  الأ�سطر،  هذه  كتابة  حلد 
اإدارة الرئي�ش �رشيف مالل و�سول 
ورقة خروج الثنائي الأخري يف اأية 
حلظة. يف املقابل، عرفت ح�سة 
اأول  م�ساء  جرت  التي  ال�ستئناف 
الذي  التعداد  اأغلب  ح�سور  اأم�ش 
قيادة  حتت  حيثياتها  يف  �سارك 
الطاقم  على   الأول  امل�سوؤول 

داما�ش،  باتريك  الفرن�سي  الفني 
ومل تعرف �سوى غياب بوخن�سو�ش 
الذي يعاين من الإ�سابة واحلار�ش 
بن بوط الذي تلقى ال�سوء الأخ�رش 
احل�سة  جرت  فيما  للغياب، 
اول  ملعب  على  لأم�ش  التدريبية 
كانت  والتي  وزو  بتيزي  نوفمرب 

مفتوحة اأمام الأن�سار.
ع.ق.
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عي�شة ق.

قبل  للت�سكيلة  املعنويات  ورفع 
اجل  من  املغرب  نحو  ال�سفر 
احل�سني  الدفاع  مقابلة  خو�ش 
اجلديدي حت�سبا لدور جمموعات 
ومل  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
يف  املولودية  لعبي  اأداء  يكن 
بعيدين  ظهروا  والذين  امل�ستوى 
منتظرا  كان  الذي  امل�ستوى  عن 
منهم باعتبار اأنهم مل يقدموا �سيئا 
هزيلة  لعبهم  طريقة  وكانت  يذكر 
ي�ستحقوا  ومل  امل�ستوى  ودون 
يعود  الذي  الو�سع  وهو  الفوز، 
يعاين  الذي  والإرهاق  التعب  اإىل 
م�ساركاته  ب�سبب  النادي  منه 
مباريات  اأربع  وخو�سه  اخلارجية 
وكاأ�ش  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  يف 
العرب لالأندية البطلة الأمر الذي 
الالعبني  بال�سلب على مردود  اثر 
وجعلهم  الأخ�رش  امل�ستطيل  فوق 

ل يتمكنون من اخلروج بالفوز.
النادي  وفد  اأمي  تنقل  لالإ�سارة 
العا�سمي اأم�ش اإىل مدينة اجلديدة 
ال�ستعداد  اأجل  من  املغربية 
احل�سني  الدفاع  اأمام  للمقابلة 

الطاقم  اليوم  ي�رشع  اأين  اجلديد، 
يف  كازوين  املدرب  بقيادة  الفني 
التح�سري اجلدي للموعد و�سيكون 
تدريبية  ح�س�ش  ثالثة  اأمامهم 
ال�سبت  للمقابلة املربجمة  حت�سبا 

املقبل. 

كازوين:

اجلزائر  مولودية  مدرب  اأعرب 
بالتعادل  برنارد كازوين عن ر�ساه 
املباراة  يف  اأ�سباله  حققه  الذي 
التي خا�سوها بالداربي العا�سمي 
املدرب  وبرر  بارادو،  نادي  اأمام 
ال�سلبية  بالعوامل  الأمر  الفرن�سي 
اجل  من  اأ�سباله  على  اأثرت  التي 
ظل  يف  اأف�سل،  نتيجة  حتقيق 
يعانون منه  الذي  التعب والإرهاق 
وخو�سهم  الربجمة  كثافة  ب�سبب 
املناف�سة  �سمن  مباريات 
انطالق  مع  بالتزامن  اخلارجية 
كازوين  واأ�ساف  الوطنية،  البطولة 
يف ت�رشيحات اإعالمية عقب نهاية 
املواجهة اأن عامل الغيابات الذي 
ال�ستفادة  بعدم  ت�سكيلته  �رشب 
ب�سبب  لعبني  اأربعة  خدمات  من 

واخلروج  الإ�سابة  معاناتهم 
ال�سطراري للقائد عبد الرحمان 
ح�سود يف ال�سوط الأول بعد تلقيه 
ال�سلبي  التاأثري  له  كان  الإ�سابة 
اأر�سية  فوق  الالعبني  اأداء  على 
اأجل  امليدان و�سعب مهمتهم من 
تطبيق طريقة اللعب التي اعتادوا 

اللعب بها.
التاأثر  اأن  املتحدث  واأو�سح 
يف�سلون  جعلهم  لالعبني  البدين 
الذي  الريتم  حول  الن�سياق  يف 
اللعب  يف  بارادو  لعبو  اعتمده 
هدفا،  ي�ستقبلون  جعلهم  ما  وهو 
مو�سحا اأن هذا الأمر ل يثري القلق 
بالن�سبة له لأنه ميلك الوقت الكايف 
واكت�ساب  احللول  اإيجاد  اأجل  من 
اإىل  تدريجيا  للعودة  الكايف  الوقت 

م�ستواهم مع مرور اجلولت.
كازوين  عرب  مت�سل،  مو�سوع  يف 
التعب  عاملي  تاأثري  من  تخوه  عن 
قبل  لعبيه  على  �سلبا  والإرهاق 
الدفاع احل�سني اجلديدي،  مباراة 
وهم الذين لعبوا مباريات قوية اأمام 
تي بي مازميبي والرفاع البحريني، 
م�ستطردا اأنه �سوف يقوم باختبار 
اأجل  الأكرث جاهزية من  الت�سكيلة 

لعب مباراة ال�سبت املقبل.

الت�شكيلة غادرت اأم�س نحو املغرب للتح�شري للدفاع احل�شني اجلديدي
الإرهاق والتعب يحرم مولودية اجلزائر من انطالقة قوية بالبطولة
�شجل فريق مولودية اجلزائر بداية متعرثة يف البطولة الوطنية بعد اكتفائه بالتعادل اأمام نادي بارادو 
حل�شاب اجلولة الفتتاحية من الرابطة املحرتفة لكرة القدم، اأين جنا النادي العا�شمي من ال�شقوط يف 
فخ الهزمية بعدما اأنقذه الهداف وليد درارجة بت�شجيل هدف التعادل عرب ركلة جزاء، وهي النتيجة 

التي اأغ�شبت الأن�شار الذين تنقلوا بقوة اإىل ملعب 5 جويلية من اأجل الوقوف اإىل جانب الالعبني يف اأول 
خرجاتهم بالبطولة الوطنية

عودة عبيد تريح 
عمراين واإ�شابات لعمري 

تخلط احل�شابات

ال�ضيا�ضي 
ينذر الكابا 

 بثنائية 
 يف ودية 

�ضباب ميلة
حقق فريق �سباب ق�سنطينة فوزا 
مفيدا من الناحية املعنوية خالل 
خا�سها  التي  الودية  املباراة 
نادي  اأمام  اأم�ش  اأول  اأم�سية 
حامية  ملعب  على  ميلة  �سباب 
املدرب  ا�ستغل  حيث  بوزيان، 
الفر�سة  عمراين  القادر  عبد 
جو  يف  اأ�سباله  اإبقاء  اأجل  من 
فازوا  كانوا  الذين  املناف�سة وهم 
يف اجلولة الفتتاحية من املو�سم 
الكروي اجلديد على ح�ساب ن�رش 
النت�سار  جاء  حيث  داي،  ح�سني 
بثنائية نظيفة على ح�ساب �سباب 
اأجل  من  اأوك�سجني  جرعة  ميلة 
الفارط  املو�سم  بطل  موا�سلة 
على  للمحافظة  القوية  انطالقته 
و�سهدت  الوطنية،  البطولة  لقب 
اأمني  الالعب  عودة  املواجهة 
بعدما  املناف�سة  اأجواء  اإىل  عبيد 
الن�رشية،  لقاء  عن  غاب  كان 
�سفحة  طوى  الالعب  اأن  ويبدو 
الحرتاف والرغبة يف اللعب لدى 
طلبت  التي  اخلليجية  الفرق  احد 
خدماته خالل املركاتو ال�سيفي، 
الطاقم  لرتيح  عودته  جاءت  اأين 
عمراين  املدرب  بقيادة  الفني 
الذي كان عرب عقب لقاء الن�رشية 
حربة  راأ�ش  غياب  من  قلقه  عن 
حقيقي بعد الفر�ش العديدة التي 
املن�رشم  اجلمعة  اأ�سباله  �سيعها 
مقنع  فوز  ت�سجيل  وتفويتهم 
ومريح. وكان عودة عبيد املوفقة 
قد اأثمرت بت�سجيله الهدف الثاين 
بن  زميله  افتتح  بعدما  لفريقه 
ال�سوط  يف  الت�سجيل  باب  عيادة 
الأول، بينما �ساعف لعب احتاد 
قبل  النتيجة  ال�سابق  احلرا�ش 
املقابلة  نهاية  على  دقائق  ع�رش 
ال�سوط  يف  �سيع  كان  الذي  وهو 
حار�ش  تاألق  جزاء  ركلة  الثاين 
املناف�ش يف الت�سدي لها برباعة، 
جيد  ا�ستعداد  عن  اأبان  حيث 
اأجل  من  وعاي�سي  جعبوط  رفقة 
اجلاهزية للخرجة التي تنتظرهم 
ملواجهة  الأ�سبوع  هذا  نهاية 
ال�ساعد اأهلي برج بوعريريج على 
الودية  الأخري، وتكون هذه  ملعب 

اإنذارا من ت�سكيلة 

»ال�شيا�شي« للمناف�س 
الربايجي حول ا�شتعداده 

ملوا�شلة حتقيق النتائج 
اليجابية.

تلقي  الودية  املواجهة  و�سهدت 
اإ�سابة  لعمري  علي  �سيد  الالعب 
انطالق  على  �ساعة  ربع  بعد 
اأخلطت  والتي  الثاين  ال�سوط 
ورغم  حيث  عمراين،  ح�سابات 
اإل  خفيفة  بدت  الإ�سابة  اأن 
مغادرة  اإىل  ا�سطر  الالعب  اأن 
الفحو�سات  انتظار  يف  امليدان 
للتعرف  يخو�سها  التي  الطبية 
واإمكانية  الإ�سابة  نوعية  على 

غيابه عن مواجهة اأهلي الربج.
عي�شة ق.

ح�شة ال�شتئناف عرفت غياب بوخن�شو�س واحلار�س بن بوط

اأمعو�ش وحمرون موؤهالن اأمام املوب �ضالمة وفي�ضتون ينتظران

جوفنتو�ش يوجه �ضفعة لريال مدريد

نادي  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
ا من ريال  جوفنتو�ش رف�ش عر�سً
البيانكونريي  جنم  ل�سم  مدريد 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
»توتو  �سحيفة  وقالت  اجلارية، 
�سبورت« الإيطالية اأم�ش اإن نادي 
ا من ريال  جوفنتو�ش رف�ش عر�سً
البو�سني  الالعب  ل�سم  مدريد، 
 60 مقابل  بيانيت�ش  مرياليم 
مليون يورو، وذكرت ال�سحيفة اأن 
جوفنتو�ش وجه �سفعة قوية لريال 
عقد  جتديد  قرر  بعدما  مدريد 
الالعب البو�سني حتى عام 2021.

بجانب  بيانيت�ش  ا�سم  وطرح 
الكانتارا  تياغو  الإ�سباين 
بعد  مدريد،  لريال  لالن�سمام 
رحيل الكرواتي ماتيو كوفا�سيت�ش 
ت�سيل�سي  اإىل  الأخري  �سفوف  عن 
الإعارة،  �سبيل  على  الإجنليزي 
بر�سلونة  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 

امللكي،  للنادي  التاريخي  الغرمي 
بيانيت�ش،  ل�سم  اأي�سا  ي�سعى  كان 
ال�سفقة  اإمتام  عن  تراجع  ولكنه 
بعد اأن طلب جوفنتو�ش احل�سول 
على 80 مليون يورو مقابل التخلي 

عن الالعب.
كرة  مع  م�سواره  بيانيت�ش  وبداأ 
القدم بني �سفوف قطاع النا�سئني 
�سعد  حتى  الفرن�سي  ميتز  بنادي 
مو�سم  يف  الأول  الفريق  اإىل 
احلني  ذلك  ومنذ   ،2008-2007
عن  البو�سني  الالعب  يتوقف  مل 
التطور فنيا حتى التحق ب�سفوف 
اأوملبيك ليون يف 2008 ثم روما يف 
اليويف  اإىل  ينتقل  اأن  قبل   ،2011
يف 2016، وفاز بيانيت�ش مع نادي 
ال�سيدة العجوز بلقبني يف الدوري 
اأي�سا يف بطولة  ولقبني  الإيطايل، 

الكاأ�ش املحلي.
ق.ر.  

حرمان 3 لعبني من لعب مباراة واحدة

اإنذار للكابا قبل توقيع عقوبة 
احلرمان من اجلمهور

للرابطة  الن�سباط  جلنة  وجهت 
اإنذارا  القدم  لكرة  املحرتفة 
لفريق اأهلي برج بوعريريج ب�سبب 
النارية  لالألعاب  اأن�ساره  ا�ستعمال 
التي اأ�سعلوها خالل املقابلة التي 
الفارط  الأ�سبوع  نهاية  خا�سوها 
مولودية  اأمام  القواعد  خارج 
من  الأوىل  اجلولة  �سمن  وهران 
خرج  حيث  الوطنية،  البطولة 
اجتماع اأع�ساء اللجنة الذي جرى 
اأول اأم�ش بقرار توجيه اإنذار للكابا 
من  باحلرمان  العقوبة  توقيع  قبل 
نف�ش  تكرار  حال  يف  اجلمهور 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  ال�سيناريو 
احلذر  بتوخي  مطالبا  اجلمهور 
فريقهم  بلعب  عقوبة  اأي  لتفادي 

اأمام مدرجات �ساغرة.
ثالثة  معاقبة  متت  املقابل،  يف 
مباريات  خملفات  من  لعبني 
بعدم  املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية 
ويتعلق  واحدة  مباراة  يف  اللعب 
الأمر بكل من وليد عالتي و�سم�ش 
ح�سني  ن�رش  لعبا  حراق  الدين 
لعب  زواتري  الكرمي  وعبد  داي 
العقوبات  وهي  بلعبا�ش،  احتاد 
التقرير  ب�سبب  ت�سليطها  مت  التي 
باحتجاجهم  احلكام  و�سعه  الذي 
وهي  التحكيم،  قرارات  حول 
من  الثالثي  حترم  التي  العقوبة 
خو�ش مباريات اجلولة الثانية من 

البطولة الوطنية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

ويتواجد فريق الإمارة الفرن�سية 
البديل  عن  البحث  �رضورة  امام 
يف  تركه  التي  الفراغ  لتعوي�ض 
وجه  ال�سدد  ولهذا  الت�سكيلة، 
متو�سط  لعب  �سوب  اأنظاره 
الذي  الوطني  املنتخب  ميدان 

بداية  مع  قوية  انطالقة  ي�سجل 
�سجل  بعدما  الكروي  املو�سم 
الفوز  اإىل  ناديه  وقاد  هدفني 
بلقب ال�سوبر الربتغايل والفوز يف 
اأوىل مواجهات الدوري الربتغايل 

خارج القواعد.
موناكو  اإدارة  مهمة  تبدو  ول 
على  احل�سول  اأجل  من  �سهلة 

الذي  وهو  براهيمي  خدمات 
ت�سكيلة  مع  متعاقدا  لزال 
اأين  اآخر  ملو�سم  »الدراغاو« 
 ،2019 �سيف  يف  العقد  ينتهي 
وي�سم بندا بقيمة 60 مليون اأورو 
اجلزائي،  ال�رضط  قيمة  متثل 
غري اأن تقارير اإعالمية برتغالية 
ك�سفت اأن خريج نادي ملعب رين 

ي�سكل �سداعا  اأ�سحى  الفرن�سي 
يف راأ�ض اإدارة فريقه وهو املهدد 
باملجان،  �سفوفه  عن  بالرحيل 
الأمر الذي يجعله يفكر يف بيعه 
مطلع  ال�ستوي  املركاتو  خالل 
على  للح�سول  اجلديد  العام 
اإىل  انتقاله  مقابل  مايل  مقابل 

فريق جديد.

�إد�رة بورتو تفكر ببيعه يف �ملركاتو �ل�شتوي

موناكو ي�ضتهدف براهيمي لتعوي�ض رحيل كيتا
و�شعت �إد�رة نادي موناكو �لفرن�شي �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�شني بر�هيمي �أولويتها من �أجل �لتعاقد معه خالل 

�ملركاتو �ل�شيفي �حلايل، وك�شفت �أم�س �شحيفة »ليكيب« �لفرن�شية �أن �إد�رة موناكو ت�شر على �ل�شتفادة من خدمات 
�لالعب �ملحرتف يف �شفوف نادي بورتو �لربتغايل هذ� �ل�شيف من �أجل تعوي�س رحيل لعبها كايتي بالدي �لذي �نتقال 

�إىل �شفوف ت�شكيلة �أنتري ميالن �ليطايل على �شكل �إعارة

�شباب بلوزد�د مهدد بخ�شم نقطة يف حال 
عدم تاأهيل لعبي �لرديف

مالك م�ضتعد للعودة اإىل الرئا�ضة 
و�ضتوف يف فم املدفع

اليويفا يرف�ض تاأهيل 
�ضليماين اأمام بنفيكا

 ماندزوكيت�ض 
يعتزل اللعب دولًيا

اإمكانية  حول  احلديث  اأم�ض  انت�رض 
�سباب  لفريق  ال�سابق  الرئي�ض  عودة 
تويل  اأجل  من  مالك  ر�سا  بلوزداد 
الذي  بوحف�ض  ملحمد  خلفا  الرئا�سة 
اإنهاء  للفريق  الإدارة  جمل�ض  يعتزم 
حتت  من  الب�ساط  و�سحب  مهامه 
اأ�سبح غري مرغوب  الذي  وهو  اأقدامه 
واأن�ساره،  النادي  حميط  و�سط  فيه 
حيث ك�سفت اأم�ض م�سادرنا من الفريق 
ان مالك ل يرف�ض العودة جمددا لتويل 
اإعادة  على  والعمل  الرئا�سة  مقاليد 
لكنه  النادي  داخل  ن�سابها  اإىل  الأمور 
اجل  من  ال�سمانات  تلقي  ا�سرتط 
النجاح يف مهمته، وطالب برحيل عدد 
بال�سلب  يوؤثرون  الذين  الأ�سخا�ض  من 
النادي  رئي�ض  ويبقى  الفريقن  على 
راأ�ض  على  �ستوف  كرميك  الهاوي 
املطجالبة  يتم  التي  الطراف  قائمة 
جانب  اإىل  الفريق  اأن�سار  من  برحيلهم 
بوحف�ض خا�سة واأنهم يتهونه باتلبحث 
التفكري  دون  ال�سخ�سية  م�ساحله  عن 
الذي  وهو  النادي  م�سلحة  تغليب  يف 
له  املقدم  الوايل  �سك  ميلك  كان 
ومل  املن�رضم  جويلية   24 تاريخ  منذ 
الفا�ض  �سقوط  بعد  �سوى  ي�ستعمله 
على  العقوبات  وت�سليط  الرا�ض  على 
كروية.  ملهزلة  ومواجهته  الفريق 
انتهت اأزمة فريق �سباب بلوزداد ر�سميا 
على  املرتتبة  الديون  باأمر  يتعلق  فيما 
الفريق ب�سبب عدم اإلتزام اإدارة النادي 
لالعبيها  املالية  امل�ستحقات  بت�سوية 
تقدر  الديون  جعلت  والتي  ال�سابقني، 
يف املجل بقيمة 12 مليار �سنتيم كاملة، 
اإل اأن تدخل رئي�ض النادي الهاوي كرمي 
مقر  اإىل  اأم�ض  اأول  تنقل  الذي  �ستوف 

وقام  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
منح  بعدما  الديون  من  جزء  بت�سوية 
كان  �سنتيم  مليار   4 بقيمة  ماليا  �سكا 
اأين  زوخ  القادر  عبد  الوايل  من  تلقاه 
الكرمي  عبد  الرابطة  رئي�ض  وافق 
لالعبني  الإجازات  منح  على  مدوار 
وتاأهيلهم  العا�سمي  للنادي  اجلدد 
املقبلة، حيث  اجلولة  من  ابتداء  للعب 
اأمام  عا�سمي  داربي  ال�سباب  يخو�ض 
حمادي  عمر  ملعب  على  بارادو  نادي 
ببولوغني. ويبقى ال�سباب مهدد بخ�سم 
نقطة اأخرى من ر�سيد الفريق الأول يف 
حال عدم ت�سوية ملف فريق الرديف اأو 
تاأهيل ت�سكيلة اقل من 19 عاما من اأجل 
لعب بطولة الرديف، حيث يبقى امللف 
الرابطة املحرتفة  جممدا على طاولة 
الذي  وهو  اكتماله  عدم  ب�سبب  للعبة 
لالعبني  الطبي  امللف  ينق�سه  يبقى 

وقيمة ال�سرتاك.

تر�شيم �خل�شارة على 
�لب�شاط وخ�شم 3 نقاط

الن�سباط  جلنة  �سلّطت  املقابل،  يف 
»العقيبة«،  اأبناء  العقوبات على ت�سكيلة 
لنقاطه  النادي  بخ�سارة  اأقرت  بعدما 
املباراة  وهي  مليلة  عني  جمعية  اأمام 
تاأهيل لعبي  التي مل جتر ب�سبب عدم 
ميلكوا  مل  والذين  البلوزدادي  النادي 
الإجازات اآنذاك اإىل جانب خ�سم ثالث 
نقاط من الر�سيد وتوقيعه عقوبة مالية 
قيمتها 100 مليون �سنتيم واحلرمان من 
حقوق البث التلفزيوين املتعلق باللقاء.
عي�شة ق.

لكرة  الأوروبي  الإحتاد  رف�ض 
القدم الطلب الذي تقدمت غدارة 
اجل  الرتكي من  فيرنبات�سي  نادي 
اجلزائري  الدويل  لعبها  تاأهيل 
التي  املباراة  يف  �سليماين  اإ�سالم 
اأمام  البارحة  �سهرة  خا�سها 
مباراة  �سمن  الربتغايل  بنفيكا 
اإياب الدور التمهيدي من مناف�سة 
رابطة اأبطال اأوروبا، حيث ك�سفت 
�سحيفة »اأبول« الربتغالية اأن اإدارة 

فيرنبات�سي الرتكي قامت مبرا�سلة 
ا�سم  اإ�سافة  اجل  من  »اليويفا« 
�سليماين اإىل قائمة الفريق املعنية 
اإل  الأوروبية  املناف�سة  بخو�ض 
بالرف�ض،  الهيئة قابلت الطلب  اأن 
اخل�رض  مهاجم  ا�سم  اأن  موؤكدة 
الأولية  القائمة  يف  موجود  غري 
التي مت اإر�سالها وبالتايل ل ميكنه 

لعب املواجهة.
ع.ق.

ماندزوكيت�ض  ماريو  الكرواتي  اأعلن 
جنم فريق جوفنتو�ض، اعتزاله اللعب 
اأن و�سل مع منتخب بالده  دولًيا بعد 
 2018 العامل  كاأ�ض  بطولة  نهائي  اإىل 
برو�سيا، واأكد موقع »بليت�رض ريبورت« 
اأن ماندزوكيت�ض البالغ 32 عاًما، قرر 
حافلة  م�سرية  بعد  الدويل  العتزال 
وقال  بالده،  منتخب  رفقة  بالنجاح 
اأبرزتها  ت�رضيحات  ماندوزكيت�ض، يف 
�سبكة �سكواكا: »ل يوجد وقت مثايل 
نريد  جميعا  اأننا  اأعتقد  لالعتزال، 
اللعب لكرواتيا طاملا اأننا اأحياء، لأنه 

ل يوجد فخر اأكرب من ذلك«، واأ�ساف: 
املنا�سبة  اللحظة  هذه  اأن  »اأ�سعر 
لقد  العتزال،  اأجل  من  يل  بالن�سبة 
بذلت كل جهدي لتحقيق اأعظم جناح 
اإىل  واأ�سار  الكرواتية«.  القدم  لكرة 
بقمي�ض  لعب  الكرواتي  الالعب  اأن 
منتخب بالده 89 مباراة دولية و�سجل 
خاللها 33 هدًفا، وكان  ماندزوكيت�ض 
اأحرز هدًفا يف �سباك فرن�سا يف نهائي 
مونديال رو�سيا، والذي انتهى بنتيجة 

4-2 ل�سالح الديوك.
ق.ر.     

عبد �لالوي بالت�شكيلة �ملثالية للمرة 
�لثانية بالدوري �ل�شوي�شري

4 جزائريني بالت�ضكيلة املثالية 
للدرجة الثانية الفرن�ضية

�سهدت الت�سكيلة املثالية للجولة الثالثة من الدرجة الثانية 
الفرن�سية تواجدا جزائريا قويا بعد التاألق الالفت للدوليني 
اجلزائريني النا�سطني يف املناف�سة، حيث اأعلنت الرابطة 

الفرن�سية لكرة القدم عن القائمة والتي عرفت تواجد اأ�سماء 
كل من وليد م�سلوب، مهدي تاهرات، ياني�ض مرجي وفريد 
بولية الذين مت و�سعهم �سمن قائمة اأف�سل الالعبني الذين 
تاألقوا يف املواجهة، من بينهم الالعب ياني�ض مرجي الذي 
وقع ثنائية فريقه اأوك�سري الذي عاد بفوز من مباراته خارج 

القواعد اأمام اأورليان بثالثية نظيفة، بينما كان للثنائي 
م�سلوب وتاهرت الدور اأي�سا يف امل�ساهمة بفوز فريقهما 

لن�ض خارج الديار اأي�سا على ح�ساب امل�سيف نان�سي بثالية 
دون مقابل بعدما �سجل كل منهما هدف وكان هدف م�سلوب 
عرب ركلة جزاء، فيما يوا�سل بولية التاألق ولفت الأنظار اإليه 
اإثر ت�سجيله هدف الفوز لفريقه ميتز من خارج الديار على 

ح�ساب كلريمون فوت بنتيجة 2-3.
بدوره وجد الدويل اجلزائري الآخر اأيوب عبد الالوي �سالته 

يف اأوىل جتاربه الحرتافية باأوروبا بعدما تاألق رفقة نادي 
�سيون ال�سوي�رضي، تواجد على اإثرها يف الت�سكيلة املثالية 
للجولة الرابعة من الدوري ال�سوي�رضي للمرة الثانية على 

التوايل وهو الذي منح متريرتني حا�سمتني يف لقاء ناديه اأمام 
بال عرف هزميتهم بثالثة لهدفني.

ع.ق.

ي�شر على ��شتعادة ثقة مدربه تريمي

فيغويل يرف�ض الرحيل 
عن غاالتا�ضراي

الذي دفع ثمنه غاليا عندما وجد نف�سه على دكة البدلء يف اأوىل من الزيادة يف الوزن والرتاجع امللحوظ لإمكانياته وهو الأمر املو�سم الكروي اجلديد، ووجه له انتقادات لذعة ب�سبب معاناته تريمي الذي تعامل معه بحزم خالل فرتة التح�سريات لنطالقة اللعب مع بطل املو�سم املن�رضم، وهدفه ا�ستعادة ثقة مدربه فاحت تركية اأن فيغويل ي�رض على البقاء يف الدوري الرتكي وموا�سلة اأوىل جولت الدوري الرتكي، حيث ذكرت اأم�ض تقارير اإعالمية جديدة مع فريق اآخر، وذلك بعد حتويله اإىل مقعد الحتياط يف عن �سفوف فريقه غالتا�رضاي الرتكي والبحث عن خو�ض مغامرة رف�ض الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل اإمكانية الرحيل 
وعاد جمددا اإىل الأ�سواء التي خطفها منه يف املوا�سم الأخرية اأين �ساهم يف ا�ستعادة ناديه غالتا�رضاي لقب الدوري الرتكي والإمكانيات الفنية التي ميلكها وكان اأبان عنها املو�سم الفارط اجلهود يف التدريبات خالل الفرتة املقبلة من اجل ا�ستعادة لياقته حيث ي�رض متو�سط ميدان اخل�رض على العمل بتفان وم�ساعفة مباريات الدوري الرتكي هذا املو�سم.

فريقي ب�سيكتا�ض وفيرنبات�سي.
عي�شة ق.



ر�مو�س ومار�سيلو يقرتبان من �إجناز تاريخي
ي�ستعد �سريجيو رامو�س ومار�سيلو العبا ريال مدريد، لالقرتاب خطوة نحو 

حتقيق اإجناز تاريخي خالل مواجهة اأتلتيكو اليوم يف كاأ�س ال�سوبر االأوروبي، 
واأو�سحت �سحيفة »ماركا« اأن رامو�س ومار�سيلو العبي ريال مدريد، على بعد 

لقبني فقط من باكو خينتو ومانولو �سان�سيز الثنائي االأكرث حتقيًقا لالألقاب 
مع النادي امللكي، واأكدت اأنه يف حالة فوز الريال على اأتلتيكو، فاإن رامو�س 

ومار�سيلو �سيكونان على بعد لقب واحد فقط من اأ�سطورتي املرينغي، واأ�سارت 
اإىل اأن اجليل احلايل يف ريال مدريد ي�سم جمموعة من الالعبني االأكرث جناًحا 

يف تاريخ النادي امللكي، ولذلك ي�ستطيع رامو�س ومار�سيلو اإ�سافة لقبهما 
الع�رشين بالقمي�س االأبي�س اليوم، ونوهت ال�سحيفة باأن كرمي بنزميا ورافائيل 
فاران جنما الريال ميلكان االآن 16 لقبًا بقمي�س املرينغي، وقد جتاوزا بالفعل 

اإمييليو بوتراجينيو، ولديهما نف�س عدد األقاب كارلو�س �سانتيانا وفرناندو هيريو 
وراوؤول غونزالي�س.

فاكري ينتقد �سفقة رونالدو
انتقد يورج فاكري مدير الت�سويق بنادي بايرن ميونخ، تعاقد جوفنتو�س االإيطايل 

مع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، خالل فرتة االنتقاالت ال�سيفية احلالية، 
حيث رف�س فكرة اأن تتفوق العالمة التجارية لالعب على ناٍد، وقال فاكري، يف 

ت�رشيحات اأبرزها موقع كالت�سيو مريكاتو: »التعاقد مع كري�ستيانو من حيث 
الت�سويق، مل يكن يتوافق مع بايرن ميونخ«، واأ�ساف: »رمبا تكون هذه ال�سفقة 

منا�سبة الأندية اأخرى، ولكن لي�س معنا، الأننا نعتقد اأن العالمة التجارية 
لالعب، ال يجب اأن تتفوق على النادي«. يذكر اأن �سفقة القرن التي ح�سمت 

انتقال رونالدو اإىل ال�سيدة العجوز هذا ال�سيف بلغت قيمتها 112 مليون يورو، 
و�سيح�سل الالعب على 30 مليون يورو كراتب �سنوي.

بايرن ميونيخ يو�سح خطورة �إ�سابة �أالبا
اأعلن بايرن ميونيخ اأول ام�س اأّن مدافعه النم�ساوي ديفيد اأالبا تعّر�س لكدمة 

يف عظم الركبة خالل الفوز 5-0 على اينرتاخت فرانكفورت والتتويج بلقب 
كاأ�س ال�سوبر االأملانية، وتعّر�س الظهري االأي�رش لالإ�سابة يف ركبته الي�رشى خالل 
التحام مع داين دا كو�ستا مدافع اآينرتاخت يف وقت متاأخر باملباراة، واأكد بايرن 

اأّن الفحو�س ا�ستبعدت اإ�سابته بقطع يف الرباط ال�سليبي، واأو�سح بايرن يف 
بيان اأّن الفريق الطبي �سيتعامل مع احلالة ب�سكل يومي و�سيتحدد يف وقت الحق 

موعد عودة اأالبا للتدريبات، واأكمل بايرن اللقاء بع�رشة العبني بعدما اأجرى 
التبديالت الثالثة، وكان بايرن متقدماً 4-0 قبل خروج اأالبا ثم اأ�ساف تياغو 

األكانتارا الهدف اخلام�س.

ديفيد �سيلفا يعتزل �للعب دوليا مع الروخا
اأعلن االإ�سباين ديفيد �سيلفا اعتزاله اللعب الدويل بعد م�سرية دامت 12 عاماً، 
ون�رش العب مان�س�سرت �سيتي البالغ 32 عاماً على ح�ساباته يف و�سائل التوا�سل 
االجتماعي ر�سالة مفتوحة للجماهري اأعلن فيها اأنه يغادر املنتخب االإ�سباين، 

وان�سم �سيلفا اإىل بيكيه الذي اأبلغ ال�سحفيني ال�سبت الفارط قراره مبغادرة »ال 
روخا«، و�سبقهما اأندري�س اإنيي�ستا هذا ال�سيف، ولعب �سيلفا 125 مباراة مع 

املنتخب الوطني واأحرز 35 هدفاً، ما يجعله رابع هداف تاريخي يف اإ�سبانيا، 
�سارك �سيلفا يف الع�رش الذهبي لكرة القدم االإ�سبانية، حيث فاز بكاأ�س العامل 

2010 وكاأ�س االأمم االأوروبية مرتني 2008 و2012.
وقال العب �سيتي اإنه احتاج اىل اأيام واأ�سابيع من التفكري والتحليل التخاذ قرار 
و�سع حد مل�سريته مع املنتخب الوطني، واأ�ساف: »ع�ست وحلمت مع منتخب 

�سنتذكره دائماً«، و�سدد الالعب: »املنتخب الوطني منحني كل �سيء، و�ساعدين 
على التطور كالعب واإن�سان، اأغادر فخوراً و�سعيداً، وا�سعاً حداً لوقت مفعم 

بامل�ساعر والذكريات، مثل �سورة لوي�س اأراغوني�س، املاي�سرتو الذي لن يُن�سى 
اأبداً«، يف اإ�سارة اإىل املدرب ال�سابق الذي قاد املنتخب اإىل لقبه االأوروبي االأول، 

وكان يتوىل زمام امل�سوؤولية لدى ا�ستدعاء �سيلفا للمرة االأوىل.

�الأتلتي يرتب�س باملرينغي يف �ل�سوبر �الأوروبي
ملوا�سلة  مدريد  اأتلتيكو  يتطلع 
�سطوته على كاأ�س ال�سوبر االأوروبي، 
التي تُوج بلقبها مرتني من قبل على 
وت�سيل�سي، حني  اإنرت ميالن  ح�ساب 
يواجه ريال مدريد اليوم يف العا�سمة 
توج  االأتليتي  كان  تالني،  االإ�ستونية 
بلقب البطولة يف 2010 بف�سل هديف 
اأنطونيو  وخو�سيه  اأغويرو  �سريجيو 
ويف   ،2-0 ميالن  اإنرت  اأمام  ريي�س، 
2012 بعد مباراة ا�ستعرا�سية تفوق 
يكن  ومل   ،1-4 ت�سيل�سي  على  فيها 
من  اأي  يف  للفوز  مر�سحا  االأتليتي 
عن  باللقبني  توج  لكنه  املبارتني، 
دوري  بطلي  ح�ساب  على  جدارة 

االأبطال يف 2010 و2012.
با�ستحقاق  الروخيبالنكو�س،  وفاز 
لوي�س  ملعب  يف  الفريقني  كال  على 
الثاين مبوناكو، الذي ظل ي�ست�سيف 
اأمام  وبخا�سة   2013 حتى  البطولة 
بداية  من  التهمه  الذي  ت�سيل�سي، 

املباراة لنهايتها يف ظل توهج املهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، ومل ي�ستطع البلوز يف املباراة التي اأقيمت يف 31 اأوت 2012، 
اإيقاف االأتليتي خالل �سوط اأول �سيظل عالقا يف وجدان جماهري الفريق املدريدي الذي حظي بانطالقة قوية و�سجل خالله  
ري�سورك�سيون، وجاء الهدف الثاين يف الدقيقة 19 من ت�سديدة لفالكاو من داخل املنطقة، ثم �سجل االأوروغواياين الهدف الثالث 
قبل نهاية ال�سوط االأول، من هجمة مرتدة اأخرى من ت�سديدة من داخل املنطقة، ويف ال�سوط الثاين، �سجل الربازيلي جواو 

مرياندا الهدف الرابع ليوؤكد تفوق الروخيبالنكو�س، قبل اأن يحرز جاري كاهيل هدف حفظ ماء الوجه من �رشبة ركنية.
وكان االأتليتي متفوقا يف تلك املباراة اأي�سا على اأر�س امللعب على عك�س كل التكهنات، اأمام فريق كان قد فاز بكل البطوالت يف 
املو�سم ال�سابق حتت قيادة املدرب جوزيه مورينيو، وكدليل على هيمنة االأتليتي، مل ي�سدد االإنرت على مرمى الروخيبالنكو�س 
�سوى عند الدقيقة 87 حني ظهر حار�س الروخيبالنكو�س ديفيد دي خيا يف تلك املباراة، للت�سدي لركلة جزاء نفذها االأرجنتيني 

دييغو ميليتو ليحقق بعدها الفريق املدريدي اللقب بف�سل هديف اأغويرو وريي�س يف ال�سوط الثاين.

اأكد الالعب الدويل الربازيلي ويليان اأن ا�ستمراره يف �سفوف 
نادي ت�سيل�سي االإجنليزي كان غري ممكن يف حال بقاء مدربه 
الفني،  اجلهاز  راأ�س  على  كونتي  اأنطونيو  االإيطايل  ال�سابق 
وا�ستغنى النادي اللندين يف 13 جويلية املا�سي عن خدمات 
املدرب الذي قاده اإىل لقب الدوري االإجنليزي املمتاز 2017 
ماوريت�سيو  مواطنه  منه  بدال  وعني   ،2018 اإجنلرتا  وكاأ�س 

�ساري، واأتى اإنهاء خدمات كونتي بعد ف�سله يف قيادة الفريق 
اإىل دوري اأبطال اأوروبا، وبعد اأ�سهر من التقارير حول خالفات 
بينه وبني عدد من الالعبني االأ�سا�سيني، وبعدما تردد اأن ويليان 
الذي يدافع عن األوان ت�سيل�سي منذ �سيف 2013، يف طريقه 
اإىل ناد اآخر ر�سح اأن يكون بر�سلونة االإ�سباين، يبدو اأن الدويل 
الربازيلي البالغ 30 عاما بات اأقرب اإىل البقاء يف »�ستامفورد 
االأمريكية  اأن«  بي  اأ�س  »اإي  ل�سبكة  �سوؤال  على  وردا  بريدج«، 
حول ما اإذا كان �سيبقى يف حال بقاء كونتي، قال ويليان: »كال، 
ال جمال، اأنا هنا الأنني اأريد اأن األعب ل�سالح ت�سيل�سي، �ساأغادر 

فقط يف حال اأراد يل ت�سيل�سي اأن اأغادر«.
وبداأ ت�سيل�سي م�سريته يف املو�سم اجلديد من الدوري املمتاز 
يف  نظيفة  بثالثية  هدر�سفيلد  على  عري�س  بفوز  �ساري  مع 
»دربي«  يف  اأر�سنال  ال�ست�سافة  ي�ستعد  وهو  االأوىل،  املرحلة 
رائعة  مباراة  »لدينا  ويليان:  وقال  املقبل،  ال�سبت  لندين 
لدينا  االآن  جمددا،  نفوز  اأن  ونريد  اأر�سنال،  �سد  خلو�سها 
طريقة خمتلفة للعب كرة القدم، املدرب يقول لنا اأن نلعب، 
اأ�سلوب  لدينا  االآن  اأر�س امللعب مب�سوؤولية،  ن�ستمتع على  اأن 

خمتلف«.

ويليان: بقاء كونتي كانت �سيعجل برحيلي
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توتنهام يقرر تاأجيل �للعب على ملعبه �جلديد
اأّجل توتنهام االإجنليزي افتتاح ملعبه اجلديد لعدة اأ�سابيع على االأقل ب�سبب م�سائل تتعلق بال�سالمة، واحتل النادي املركز 
الثالث يف الدوري املو�سم املا�سي وكان من املقرر اأن يخو�س اأوىل مبارياته على ملعبه اجلديد وايت هارت لني الذي 
ي�سع 62 األف متفرج يف 15 �سبتمرب املقبل اأمام ليفربول، لكن هذه املباراة مع مواجهة الحقة على اأر�سه اأمام كارديف 
اأظهرت بع�س  للملعب اجلديد موؤخراً  اأجريت  اأّن اختبارات  توتنهام  اإىل وميبلي، وذكر  اأكتوبر نقلت  ال�ساد�س  �سيتي يف 
امل�سائل املتعلقة بال�سالمة ولذلك لن ي�ستطيع ا�ست�سافة مواجهات جتريبية كانت مقررة بني 27 اأوت واالأول �سبتمرب، 
وقال دانييل ليفي رئي�س النادي يف بيان: »يف بداية امل�رشوع طلبنا منكم الدعم خالل فرتة البناء التي كنا نعرف مدى 

تعقيدها واالآن نطلب منكم التحلي باملزيد من ال�سرب«.
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لوحة نيكول�سون التي بيعت بـ 165 األف ا�سرتليني »مزيفة«
�أن  بارزة  فنية  خبرية  �عتربت 
ويليام  للر�سام  من�سوبة  لوحة 
�ألف   165 مببلغ  بيعت  نيكول�سون، 
تقريبا،  �لقيمة  ��سرتليني، عدمية 
�أن  يعتقد  وكان  مزيفة  لأنها 
�للوحة �لزيتية لإبريق من �لزجاج 
وثمرتي �أجا�ص من �أعمال �لفنان 
وفح�ست  �لر�حل  �لربيطاين 
بي  بي  برنامج  جانب  من  �للوحة 
وقالت  مزيفة؟«،  �أم  »ثروة  �سي 
�خلبرية باتري�سا ريد �إنه ل يوجد 
مرتبطة  �أنها  على  كاف«  »دليل 

بال�سري نيكول�سون.
فيونا  �لربنامج  مقدمة  و�أعربت 
لأن  »�سدمتها«،  عن  برو�ص 

�لق�سية كانت »قوية للغاية«.
»لقد  �للوحة:  �ساحبة  لني  وقالت 
�لأوىل«،  �لنظرة  من  حبا  كان 
م�سيفة �أنه »مل يكن لديها �أي �سك« 
��سرتتها  حني  �للوحة،  �أ�سالة  يف 
ن�رشت  حينما  لكن   2006 عام 

باأعمال   2011 عام  قائمة  ريد 
نيكول�سون، وهي �لقائمة �لر�سمية 
لكل �أعماله �ملعروفة، مل تكن تلك 
�للوحة من بينها وقالت لني: »لقد 
تاأذيت. �أ�سعر �أنه خطاأ يف تطبيق 
عن  �أعربت  ثم  ومن  �لعد�لة«، 
�أملها يف �أن يتو�سل فريق برنامج 
»ثروة �أم مزيفة؟« �إىل نتيجة �أخرى 
وقال ويل ديربي، �ساحب معر�ص 
قبل  �للوحة  عر�ص  �لذي  مايفري، 
�ألف   165 مببلغ  لني  �إىل  بيعها 
برو�ص:  فيونا  للمذيعة  ��سرتليني، 
هذه  �أن  ر�أيي  يف  �سدمت.  »لقد 
�للوحة ل ميكن �أن تكون ل�سخ�ص 

�آخر غري نيكول�سون«.
باحلزن«  »�سعرت  �إنها  لني  قالت 
ريد  باتري�سيا  �أن  علمها  بعد 
تعتقد �أن �للوحة لي�ست من �أعمال 
�لأحد  ليلة  حلقة  ويف  نيكول�سون 
ك�سف عن دليل جديد، ربط علميا 
�لدهان  و�سندوق  �للوحة  بني 

�لذي  نيكول�سون،  بالفنان  �خلا�ص 
جرى �لحتفاظ به يف منزل حفيده 
وقال خبري يف خط �ليد للربنامج 
�إنه »مقتنع بن�سبة 100 يف �ملائة«، 
ظهر  على  �ملوجودة  �لكتابة  باأن 

�للوحة بخط نيكول�سون.
�مل�ستخدمة  �لأ�سباغ  �أن  كما 
لتلك  للغاية،  م�سابهة  �للوحة  يف 
من  �أخرى  لوحة  يف  �مل�ستخدمة 
�أعمال �لفنان �لربيطاين، موجودة 

يف كند�.
ريد  �خلبرية  تز�ل  ل  ذلك،  ورغم 
�أ�سلية  لي�ست  �للوحة  باأن  مقتنعة 
دليال  يقدم  �سيء  »ل  وقالت: 
ر�سم  من  هو  �أنه  على  مبا�رش� 
نيكول�سون  بنف�سه«وولد  �للوحة 
عام 1872، و�أم�سى خم�سة عقود 
ومناظر  فنية،  لوحات  ير�سم 
طبيعية و�سور� للطبيعة �ل�سامتة.

لوحات  بع�ص  �إن  ريد  وقالت 
��ستخد�مها،  يعاد  كان  نيكول�سون 

كان  �لذين  �لر�سامني  جانب  من 
وعرفت  مر�سمه  يف  يعلمهم 
با�سم  �أولئك  �لر�سامني  جمموعة 
بينهم  من  وكان  �لأحد«،  »ر�سامي 

رئي�ص وزر�ء بريطانيا �إبان �حلرب 
�لعاملية �لثانية وين�ستون ت�رش�سل، 
تكون  رمبا  �للوحة  �إن  ريد  وقالت 
تاجر  وقال  منهم  و�حد  عمل  من 

فيليب  �لدويل  �لفنية  �للوحات 
�أن هذ� و�حد من  مولد: »ل �سك 
�إقناعا،  �لفنية  �لتحقيقات  �أكرث 

�لتي �أجريناها على �سورة«.

مو�سكو حتت�سن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�سدر اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية 

نا�سر الق�سبي ينتقد ف�سائية عربية ب�سبب فيلم وثائقي 

و�لرعب  �حلركة  فيلم  ت�سدر   
»ذ�  �جلديد  �لعلمي  و�خليال 
�أمريكا  يف  �ل�سينما  �إير�د�ت  مغ« 
مليون   44.5 م�سجال  �ل�سمالية 
جون  �إخر�ج  من  �لفيلم  دولر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�سون �ستاثام وبينغبينغ يل وريان 
�حلركة  فيلم  وتر�جع  ويل�سون 
من  �أوت«  فول  �إمبو�سيبل:  »مي�سن 
�ملركز �لأول �لذي �حتله �لأ�سبوع 
�ملا�سي �إىل �ملركز �لثاين حمققا 

20 مليون دولر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  و�لفيلم 
ومن  فريج�سون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�ستوفر  �إخر�ج 
كما تر�جع فيلم �لر�سوم �ملتحركة 
من  روبن«  »كري�ستوفر  و�لكوميديا 
�لثالث  �ملركز  �إىل  �لثاين  �ملركز 
م�سجال 12.4 مليون دولر و�لفيلم 
وهايلي  مكريجور  يو�ن  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  �أتويل 

�إخر�ج مارك فور�سرت.

نا�رش  �ل�سعودي،  �ملمثل  �نتقد 
»�لعربية«  ف�سائية  �لق�سبي، 
وثائقي  فيلم  ب�سبب  �لإخبارية، 
�لر�حل،  �لكويتي  �ملمثل  عن 

عبد �حل�سني عبد �لر�سا.
له  تغريدة  يف  �لق�سبي  و�أعرب 
ل�سم  رف�سه  عن  »تويرت«،  على 
�لفيلم �لوثائقي، »هذ� ح�سينوه«، 
و�لذي ت�ستعد »�لعربية« لعر�سه 
�لأيام  خالل  �سا�ستها  على 
�ملقبلة وغرد نا�رش �لق�سبي: » 

مع كامل �لأحرت�م لقناة �لعربية 
�جلميل  �ملجهود  هذ�  على 
�لكبري  للر�حل  �لتقدير  ومل�سة 
ولكن �لتحفظ على �لعنو�ن )هذ� 
بتاريخ  تليق  ل  خفة  ح�سينوه( 

عبد�حل�سني عبد�لر�سا«.
وتويف عبد �حل�سني عبد �لر�سا، 
�أحد  يف   ،2017 �أوت   12 يف 
م�ست�سفيات لندن عن عمر ناهز 
�لـ 78 عاما وكان �لفنان �لر�حل 
�أيام  قبل  �مل�ست�سفى،  �إىل  نقل 

تعر�سه  �إثر  وفاته  من  قليلة 
يف  وجوده  �أثناء  �سحية،  لأزمة 

�لعا�سمة �لربيطانية.
وولد عبد �لر�سا يف 15 جويلية 
موؤ�س�سي  �أحد  وهو   ،1939
�حلركة �لفنية يف منطقة �خلليج، 
بع�رش�ت  �لفني  م�سو�ره  وحفل 
و�مل�سل�سالت  �مل�رشحيات 
�أكرث  مدى  على  قدمها  �لتي 
من 5 عقود و�أ�س�ص عبد �لر�سا 
فرقة �مل�رشح �لعربي يف مطلع 

�ملا�سي،  �لقرن  من  �ل�ستينيات 
يف  �لوطني  �مل�رشح  وفرقة 
مو�هبه  وتعددت  �ل�سبعينيات، 
كما  و�لغناء،  �لتلحني  ف�سملت 
�لفني  �لإنتاج  جمال  خا�ص 
و�ألف عدد� من �لأعمال �لفنية، 
»درب  م�سل�سلي  غر�ر  على 
�لزلق« و«�لأقد�ر«، وم�رشحيات 
»باي باي لندن« و«�سيف �لعرب« 
و«عزوبي  �ملناخ«  و«فر�سان 

�ل�ساملية«.

حتت�سن حديقة »�سوكولنيكي« يف مو�سكو 
�ملكر�ص  �لهندية  �لثقافة  مهرجان 
وي�ستمر  �لهند،  ��ستقالل  بعيد  لالحتفال 
�جلاري  �أوت   12 حتى   10 من  �لحتفال، 
�لثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�سمن 
�لهندية �لعديد من �لفعاليات �لتي �ستقام 
يف متنزه �سوكولنيكي، وتبد�أ �لأن�سطة من 
 10 �ل�ساعة  وتنتهي  �لـ10 �سباحا  �ل�ساعة 

م�ساء كل يوم، و�لدخول جماين.
�لثقافة  على  �ملهرجان  زو�ر  و�سيتعرف 
خالل  من  جو�نبها  مبختلف  �لهندية 
جمموعة من �لفعاليات �لرتفيهية. ويتيح 
�ملجوهر�ت  على  �لطالع  �ملهرجان 
و�لتو�بل  �ل�سهرية  �لهندية  �لتقليدية 

باأنو�عها و�لهد�يا �لتذكارية �لتي �ستعر�ص 
للبيع يف �أق�سام حديقة �سوكولنيكي.

و�ستتمتع �لن�سوة بالألو�ن �ل�ساحرة لالأزياء 
�سيتاح  �لتي  و�أقم�ستها �ملزرك�سة  �لهندية 
هناك  و�ستكون  �أي�سا،  للبيع  منها  ق�سم 
��ستعر��سات غنائية ر�ق�سة ي�سارك فيها 
برفقة  كينغ،  �آ�ص  �ل�سهري،  بوليوود  مغني 

200 ر�ق�ص ور�ق�سة.
�ملركز  قبل  من  �ملهرجان  هذ�  وينظم 
من  وبدعم  مو�سكو  يف  �لهندي  �لثقايف 
�لثقافة  ووز�رة  رو�سيا  يف  �لهند  �سفارة 
ياأتي تز�منا مع �لحتفال  �لرو�سية، حيث 
 15 ي�سادف،  �لذي  �لهند  ��ستقالل  بعيد 

�أوت.

بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�سرتك

�أعلن �لفنان و�ملو�سيقي �للبناين زياد �لرحباين م�ساء �أم�ص 
�جلمعة، عن عودة �لعالقات �إىل طبيعتها مع و�لدته �لفنانة 

فريوز بعد قطيعة د�مت �سنو�ت، كما �أعلن عن حفل لفريوز 
�لعام �لقادم.

وقال �لرحباين �إنه يتو��سل يومياً مع فريوز بعد �سوء تفاهم 
وقع بينهما على خلفية �إعالنه عن موقفها �ل�سيا�سي. 

و�عترب �أن ما وقع مع فريوز هو جمرد �سوء تفاهم ��ستفاد 
منه �أنا�ص كثريون. وكان زياد �لرحباين قد �أعلن قبل ثالث 

�سنو�ت �أن و�لدته معجبة بالأمني �لعام مليلي�سيا »حزب �هلل« 
�للبنانية ح�سن ن�رش �هلل، �لأمر �لذي �أغ�سب فريوز و�سقيقته 

�ملخرجة رميا.

�سامح ح�سني يطرح املل�سق 
الدعائي لفيلمه اجلديد »الرجل 

الأخطر«
طرح �ملمثل �مل�رشي �سامح ح�سني �ملل�سق �لدعائي لفيلمه 
�جلديد »�لرجل �لأخطر«، عرب �سفحته �لر�سمية مبوقع في�ص 

بوك. ومن �ملقرر �أن يطرح فيلم »�لرجل �لأخطر« بدور 
�لعر�ص �ل�سينمائي يف مو�سم �ل�سيف 2018. ويدور فيلم« 

�لرجل �لأخطر« يف �إطار كوميدي �جتماعي ت�سويقي. فيلم 
»�لرجل �لأخطر« بطولة �سامح ح�سني، هالة فاخر، �إدو�رد، 

رحمة ح�سن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن �إخر�ج مرق�ص 
عادل.

 اعتقال �سوزان �ساراندون
 ملعار�ستها �سيا�سة ترامب
�ألقت قو�ت �لأمن �لأمريكية �لقب�ص على �ملمثلة، �سوز�ن 

�سار�ندون، يف و��سنطن خالل مظاهرة �حتجاج �سد �سيا�سة 
مكافحة �لهجرة �لتي ينتهجها �لرئي�ص �لأمريكي، دونالد 
تر�مب.   ون�رشت �سحيفة »The Guardian« ما كتبته 

�ملمثلة �سار�ندون، �لبالغة من �لعمر 71 عاما، عرب ح�سابها 
�خلا�ص على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد �عتقلت. �بقو� 

�أقوياء. و��سلو� �لكفاح«.  و�أوقفت �ل�سلطات �أكرث من 500 
�مر�أة، يوم �خلمي�ص 28 جو�ن  �جلاري، خالل م�ساركتهن 

يف م�سرية �حتجاج على �سيا�سة �لرئي�ص تر�مب جتاه 
�ملهاجرين، و�لتي �أدت �إىل ف�سل �لآلف من �أفر�د �لأ�رش عن 

بع�سهم على �حلدود مع �ملك�سيك.
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عن 87 عاما يف باري�س

وفاة املفكر االقت�صادي 
امل�صري �صمري اأمني 

تويف الكاتب واملفكر القت�سادي امل�سري �سمري اأمني يف باري�س م�ساء الأحد عن عمر ناهز 87 
عاما، ويعد اأمني من اأبرز خرباء القت�ساد يف العامل ومن موؤ�س�سي نظرية املنظومات العاملية 

اأعلنت وزارة الثقافة امل�سرية وفاة الكاتب واملفكر القت�سادي املارك�سي �سمري اأمني الليلة 
املا�سية يف باري�س عن عمر ناهز 78 عاما، وو�سفت الوزارة يف بيان الراحل باأنه »اأحد املفكرين 

العظماء الذي اأثرى جماله باإجنازات �ستظل عالمات م�سيئة يف التاريخ«.

لالحتاد  العام  الأمني  واعترب 
العرب  والكتاب  لالأدباء  العام 
املفكر  رحيل  اأن  ال�صايغ،  حبيب 
فادحة«  »خ�صارة  ميثل  البارز 
م�رص  اإن  وقال  العربية  للثقافة 
مفكريها  اأهم  اأحد  اليوم  »فقدت 
لو�صائل  وفقا  القت�صاديني«، 
يرتاأ�س  اأمني  اإعالم م�رصية وظل 
منتدى العامل الثالث حتى رحيله، 
منظمات  تاأ�صي�س  يف  �صارك  كما 
منها  اأفريقية  وعلمية  بحثية 
املجل�س الأفريقي لتنمية البحوث 

الجتماعية والقت�صادية.
�صبتمرب  من  الثالث  يف  اأمني  ولد 
العام 1931 ون�صاأ يف بور�صعيد لأب 
م�رصي واأم فرن�صية. وح�صل على 
اأن  قبل  العامة من م�رص  الثانوية 
يتجه ل�صتكمال درا�صته يف فرن�صا 
التي ح�صل منها على الدكتوراه يف 

القت�صاد من جامعة ال�صوربون.
مدر�صة  اأعالم  من  الراحل  يعد 
الجتماعية،  العلوم  يف  التبعية 
نظرية  موؤ�ص�صي  من  اأنه  كما 
وعمل  العاملية.  املنظومات 

م�صت�صارا اقت�صاديا يف كل من مايل 
الكونغو  وجمهورية  ومدغ�صقر 
الأفريقية كما  الدول  وغريها من 
عمل مديرا ملعهد الأمم املتحدة 
داكار  يف  القت�صادي  للتخطيط 
خالل حقبة ال�صبعينات ومن اأبرز 
موؤلفاته: حوار الدولة والدين، ويف 
الراهن،  العربي  اخلطاب  نقد 
بعد  وما  للثقافة،  نظرية  ونحو 
الراأ�صمالية املتهالكة، والقت�صاد 
القرنني  يف  للتنمية  ال�صيا�صي 

الع�رصين والواحد والع�رصين.

�صمري اأمني.. حا�صر يف الرحيل
من  كبري  عدد  قبل  من  الرثاء  كلمات  وانهالت  احلزن  �صيطر 
عقب  املا�صية؛  ال�صاعات  خالل  وعاملًيا  حملًيا  القت�صاديني 
الإعالن عن رحل املفكر امل�رصي الكبري �صمري اأمني؛ اأحد اأبرز 
دار�صي الأو�صاع القت�صادية والجتماعية العاملية، والذي الذي 
عن  الأحد،  اأم�س  باري�س،  الفرن�صية  العا�صمة  يف  املنية  وافته 
الثقافة  وزيرة  عبدالدامي  اإينا�س  الدكتورة  نعت  عاًما.   87 عمر 
الراحل وا�صفة اإياه بـ«اأحد املفكرين العظماء الذي اأثرى جماله 
باإجنازات �صتظل عالمات م�صيئة يف التاريخ »، كما نعاه الأمني 
العام لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب، حبيب ال�صايغ، باأنه 
مفكريها  اأهم  اأحد  اليوم  م�رص  »فقدت  قائاًل  البارز  املفكر 

القت�صاديني«.
ولد الراحل يف �صبتمرب عام 1931، لأب م�رصي واأم فرن�صية وكان 
يف  طفولته  »اأمني«  وق�صى  الطب،  مهنة  يف  يعمالن  والأم  الأب 
مدر�صة  من   1947 عام  الثانوية  �صهادة  على  وح�صل  بور�صعيد 
اإىل   1947 من  فيها  ليدر�س  باري�س  اإىل  غادر  وبعدها  فرن�صية، 
1957 حيث ح�صل يف عام 1952 على دبلوم يف العلوم ال�صيا�صية، 
والقت�صاد   1956 الإح�صاء  يف  التخرج  �صهادة  ياأخذ  اأن  قبل 
1957 ويعود اإىل م�رص حاماًل �صهادة الدكتواره يف القت�صاد من 

ال�صوربون.
اإل   1951 عام  الفرن�صي  ال�صيوعي  احلزب  اإىل  »اأمني«،  وانت�صب 
اإىل  اأمني مقرًبا  وكان  اإعجابه  ال�صوفييتية مل ترث  اأن املارك�صية 
م�صت�صاًرا  اأمني  وعمل  ال�صيوعية،  احلركة  يف  املاوية  احللقات 
من  وغريها  ومدغ�صقر  الكونغو  وجمهورية  مايل  يف  اقت�صادًيا 
وعلمية  بحثية  منظمات  تاأ�صي�س  يف  و�صارك  الأفريقية،  الدول 
الجتماعية  البحوث  لتنمية  الأفريقي  املجل�س  مثل  اأفريقية 
تراأ�صه  والذي  الثالث  العامل  ومنتدى  »كودي�رصيا«  والقت�صادية 

حتى وفاته.
القت�صادي  للتخطيط  املتحدة  الأمم  ملعهد  مديًرا  عمل  كما 
حيث  ال�صبعينات،  طوال  �صنوات  لع�رص  بداكار   »IDEP«
والتحديث وخطط  التنمية  �صائدة عن  ت�صدى ملقولت عديدة 

املوؤ�ص�صات املالية الدولية.
يعد الراحل من اأبرز دار�صي الأو�صاع القت�صادية والجتماعية 
يف العامل، وبرز على �صاحة الفكر التنموى والقت�صادي منذ ما 
يقرب من ن�صف قرن، وله كثري من الكتب، معظمها بالفرن�صية، 
وله العديد من الدرا�صات والتقارير كما يعد من اأبرز املدافعني 

عن حق املجتمعات يف التطور.
من اأبرز اأعماله

 »درا�صة يف التيارات النقدية واملالية يف م�رص، يف مواجهة اأزمة 
املتكافئ  غري  التبادل  العاملي،  ال�صعيد  على  الرتاكم  ع�رصنا، 
وقانون القيمة، الأمة العربية )القومية و�رصاع الطبقات(، الطبقة 
والأمة يف التاريخ ويف املرحلة الإمربيالية، حوار الدولة والدين، 

يف نقد اخلطاب العربي الراهن...وغريها من الأعمال«.

من اأفكار املفكر الراحل �صمري اأمني

رحيل  “اآخر املارك�صيني العرب”

يقع يف خطاأ كبري من يعتقد اأن ظهور 
بالإ�صالم،  مرتبطة  �صيا�صية  حركات 
ظاهرة  هي  وا�صعة،  جماهري  تعبئ 
ثقافياً  متخلفة  ب�صعوب  مرتبطة 
العاملي،  امل�رصح  على  و�صيا�صياً 
تفهم  اأن  ت�صتطيع  ل  �صعوب  وهي 
تكاد  التي  الظالمية  اللغة  �صوى 
وحدها.  القدمية  لع�صورها  ترتد 
نطاق  تن�رصه، على  الذي  وهو اخلطاأ 
امل�صيطرة،  الإت�صال  اأدوات  وا�صع، 
العلمي  �صبه  واخلطاب  التب�صيطية، 
للمركزية الأوربية. وهو خطاب مبني 
اأن الغرب وحده هو القادر على  على 
اإخرتاع احلداثة، بينما تنغلق ال�صعوب 
»جامدة«  تقاليد  اإطار  يف  الإ�صالمية 
حجم  وتقدير  بفهم  لها  ت�صمح  ل 

التغيريات ال�رصورية.
ولكن الإ�صالم وال�صعوب الإ�صالمية لها 
والذي  ال�صعوب،  بقية  مثل  تاريخها، 
ميتلئ بالتف�صريات املختلفة للعالقات 
وبالتحولت  والإميان،  العقل  بني 
والتغريات املتبادلة للمجتمع وديانته. 
تتعر�س  التاريخ  هذا  حقيقة  ولكن 
الأوربي  اخلطاب  يد  على  ل  لالإنكار 
يد  على  اأي�صاً  بل  وح�صب،  املركزي 
حركات الإ�صالم ال�صيا�صي املعا�رصة. 
فكال الطرفني ي�صرتكان يف الواقع، يف 
الفكرة الثقافية القائلة باأن امل�صارات 
»خ�صو�صيتها«  لها  لل�صعوب  املختلفة 

املتميزة غري القابلة للتقييم والقيا�س 
مقابل  ففي  للتاريخ.  والعابرة 
الإ�صالم  يقدم  ل  الأوربية،  املركزية 
مركزية  �صوى  املعا�رص  ال�صيا�صي 
احلركات  وظهور  معكو�صة.  اأوربية 
واقع  يف  هو  لالإ�صالم  تنت�صب  التي 
الأمر التعبري عن التمرد العنيف �صد 
القائمة  للراأ�صمالية  ال�صلبية  النتائج 
املكتملة  غري  احلداثة  و�صد  فعاًل، 
ت�صاحبها.  التي  وامل�صللة  وامل�صوهة 
اإنه مترد م�رصوع متاماً �صد نظام ل 
م�صلحة  اأية  املعنية  لل�صعوب  يقدم 

على الإطالق.
الذي  الإ�صالمي  اخلطاب  اإن   -  2
الراأ�صمالية  للحداثة  كبديل  يقدم 
احلداثة  جتارب  اإليها  تُ�صم  -والتي 
ذو  اأي�صاً-،  التاريخية  الإ�صرتاكية 
اأما  ديني.  ولي�س  �صيا�صي  طابع 
غالباً،  يحدث  كما  بالأ�صولية  و�صفه 
وهو،  �صكل،  باأي  عليه  ينطبق  فال 
على  اإل  ي�صتخدمه  ل  حال،  اأية  على 
الإ�صالميني  املثقفني  بع�س  ل�صان 
خطابهم  يوجهون  الذين  املعا�رصين 
اىل  يوجهونه  مما  باأكرث  الغرب  اىل 
معاٍد  هنا  املقرتح  والإ�صالم  قومهم. 
التحرير،  لهوت  اأ�صكال  جلميع 
فالإ�صالم ال�صيا�صي يدعو اىل اخل�صوع 
ل التحرر. واملحاولة الوحيدة لقراءة 
كانت  التحرر  اإجتاه  يف  الإ�صالم 

الإ�صالمي  باملفكر  اخلا�صة  تلك 
حتاول  ومل  طه.  حممود  ال�صوداين، 
ول  »لراديكالية  اإ�صالمية،  حركة  اأية 
»معتدلة«، اأن تتبنى اأفكار حممود طه 
الذي اأعدمه نظام منريي يف ال�صودان 
بتهمة الردة. كذلك مل يدافع عنه اأي 
بالنه�صة  ينادون  الذين  املثقفني  من 
عن  يعربون  الذين  اأو  الإ�صالمية« 
الرغبة يف التحاور مع هذه احلركات. 
الإ�صالمية«  »بالنه�صة  واملب�رصون 
ما  وكل  الالهوت،  باإمور  يهتمون  ل 
الإ�صالم  من  به  اإهتمامهم  يبدون 
والتقليدي  الإجتماعي  ال�صكل  هو 
للدين، الذي ل يخرج عن املمار�صات 
الدقيقة وال�صكلية لل�صعائر. والإ�صالم 
»جماعة  عن  يعرب  عنه  يتحدثون  كما 
لو  كما  بالإرث  الإن�صان  اإليها  ينتمي 
كانت جماعة«، عرقية« ولي�س اإعتقاداً 
يختاره،  ل  اأو  املرء  يختاره  �صخ�صياً 
يوؤمن به اأو ل يوؤمن. فالأمر ل يتجاوز 
تاأكيد »هوية »جماعية«، ولهذا ال�صبب 
على  ال�صيا�صي  الإ�صالم  تعبري  ينطبق 

هذه احلركات متاماً.
الإ�صالم  اإخرتاع  جرى  لقد   -  3
على  الهند  يف  احلديث  ال�صيا�صي 
ال�صلطة  خلدمة  امل�صت�رصقني  يد 
به  وب�رص  تبناه  ثم  الربيطانية، 
وكان  بكامله.  الباك�صتاين  املودودي 
الهدف هو »اإثبات اأن امل�صلم املوؤمن 

دولة  العي�س يف  ي�صتطيع  ل  بالإ�صالم 
غري اإ�صالمية - وبذلك كانوا ميهدون 
ل  الإ�صالم  لأن  البالد-  لتق�صيم 
والدولة  الدين  بني  بالف�صل  يعرتف 
ح�صب زعمهم. وهكذا تبنى اأبو العالء 
)ولية  هلل  احلاكمية  فكرة  املودودي 
املواطن  فكرة  راف�صاً  الفقيه؟!«، 
واأن  لنف�صه،  الت�رصيعات  ي�صن  الذي 
القانون  تطبق  اأن  عليها  الدولة 
والإ�صالم  »ال�رصيعة«.  لالأبد  ال�صاري 
احلداثة  فكرة  يرف�س  ال�صيا�صي 
املحّررة، ويرف�س مبداأ الدميقراطية 
بناء  يف  املجتمع  حق  -اأي  ذاته 
�صن  يف  حريته  طريق  عن  م�صتقبله 
الذي  ال�صورى  مبداأ  اأما  الت�رصيعات. 
ال�صكل  اأنه  ال�صيا�صي  الإ�صالم  يدعي 
لي�س  فهو  للدميقراطية،  الإ�صالمي 
الإبداع،  بتحرمي  مقيد  لأنه  كذلك، 
التقاليد  بتف�صري  اإل  يقبل  ل  حيث 
اأياً  تتجاوز  ل  فال�صورى  »الجتهاد«، 
من اأ�صكال ال�صت�صارة التي وجدت يف 
جمتمعات ما قبل احلداثة، اأي ما قبل 
الدميقراطية. ول �صك اأن التف�صري قد 
حقق يف بع�س احلالت تغيرياً حقيقياً 
عندما كانت هناك �رصورات جديدة، 
-رف�س  ذاته  تعريفه  ح�صب  ولكنه 
النف�صال عن املا�صي- ي�صع ال�رصاع 
التغيري الجتماعي  اأجل  احلديث من 
ولذلك  ماأزق.  يف  والدميقراطية 

العا�صمة  يف  الأحد،  ليل  تويف، 
والكاتب  املفكر  باري�س،  الفرن�صية 
القت�صادي امل�رصي �صمري اأمني، عن 
عمر ناهز 87 عاًما، بعد رحلة فكرية 
حافلة بالإبداع واملعرفة ونعت وزارة 
اإن  بيان  ، قائلة يف  الثقافة امل�رصية 
العظماء  املفكرين  “اأحد  الراحل 
�صتظل  باإجنازات  جماله  اأثرى  الذي 
وجاء  التاريخ”.  يف  م�صيئة  عالمات 
على  قليلة  اأ�صابيع  بعد  اأمني  رحيل 
“مئتا  عنوانه  له  كتاب  اآخر  �صدور 

عام على ميالد مارك�س”، يف �صدفة 
املارك�صي  الفكر  الأذهان  اإىل  تعيد 
اأخذ  اإذ  الراحل،  منه  نهل  الذي 
وحتليالتها  اأدواتها  املارك�صية  من 
عملًيا  عليها  وا�صتغل  القت�صادية، 
العامل  واقع  مع  يتالءم  مبا  ونظرًيا 
طروحاته  عمق  ورغم  العربي. 
اأمني  اأن  اإل  والقت�صادية،  الفكرية 
يعد من القالئل الذين هجروا “الربج 
من  جزًءا  ف�صار  للنخبة،  العاجي” 
اليومي،  العربي  الثقايف  امل�صهد 

اإرًثا  اأمني  �صمري  ترك  الوا�صع  مبعناه 
يف  “درا�صة  راأ�صه  على  مهًما  علمًيا 
التيارات النقدية واملالية يف م�رص”، 
العاملي”،  ال�صعيد  على  و”الرتاكم 
وقانون  املتكافئ  غري  و”التبادل 
“الأمة  كتاب  اإىل  بالإ�صافة  القيمة”، 
الطبقات”،  القومية و�رصاع  العربية: 

ف�صاًل عن كتابات باللغة الفرن�صية.
 1931 �صبتمرب   3 يف  اأمني  �صمري  ولد 
ن�صاأ  حيث  فرن�صية  واأم  م�رصي  لأب 
بور�صعيد،  يف  طفولته  فرتة  وق�صى 

الثانوية عام 1947 من  ال�صهادة  ونال 
اأن  قبل  الفرن�صية،  املدار�س  اإحدى 
من  فيها  ليدر�س  باري�س  اإىل  يغادر 
1947 اإىل 1957 متفتًحا على الثقافة 
وخالل  علومها  من  وناهاًل  الغربية 
م�صريته الأكادميية، ح�صل عام 1952 
ثم  ال�صيا�صية،  العلوم  يف  دبلوم  على 
 ،1956 الإح�صاء  يف  التخرج  �صهادة 
م�رص  اإىل  وعاد   ،1957 القت�صاد  ثم 
حاماًل �صهادة الدكتوراه يف القت�صاد 

من جامعة ال�صوربون.
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غزة وا�سرتاتيجيات التعامل 
حممد هنية 

منذ تاأ�سي�س الكيان »الإ�رسائيلي« 
التهديد  من  حالة  عليه  مير  مل 
ال�سرتاتيجي  اخلطر  وتنامي 
ذلك  لعل  اليوم،  يعي�سه  كالذي 
وتو�سع  ا�ستحداث  اإىل  يعود 
وظهور  حوله  ال�رساع  جبهات 
وغريه،  الأيديولوجي  العدو 
على  املقال  هذا  يف  و�سنعمل 
اجلنوبية  اجلبهة  عن  احلديث 
تعامل  وا�سرتاتيجيات  »غزة« 
وما  معها  الإ�رسائيلي  الطرف 

هو ال�سكل القادم لها.
اجلبهات  من  غزة  جبهة  تعترب 
كمهدد  حديثا،  ظهرت  التي 
ميكن و�سفة بال�سرتاتيجي على 
»اإ�رسائيل«، هذه اجلبهة تو�سف 
باأنها تتطور ب�سكل �رسيع، تعود 
طويلة  فرتة  منذ  فيها  العداوة 
ال�ستقرار  لعدم  بوؤرة  وتعترب 
النظرة  من  للإزعاج  وم�سدًرا 
فوز  بعد  ولكن  الإ�رسائيلية، 
و�سيطرتها  حما�س  حركة 
الأخرية  عملت  القطاع  على 
لقدرتها  الدائم  التطوير  على 
وب�سط  والعلمية،  الع�سكرية 
نفوذ �سيطرتها والتن�سيق مع كل 
تلتقي  اأو خارجي  داخلي  مكون 
معه بهدفها ال�سرتاتيجي الذي 
ترفعه، ولكن تت�سف هذه اجلبهة 
بغريها،  مقارنة  الأ�سعف  باأنها 
داخلية،  اجلبهة  هذه  تعترب 
املدن  من  كبرية  مقربة  وذات 
يجعل  ذلك  كل  الإ�رسائيلية، 
داهما  خطرا  تطورها  عملية 
وهذا  عنه،  ال�سكوت  ميكن  ل 
عليها  العدوان  كرثة  يف�رس  ما 
اإ�سعافها  على  الدائم  والعمل 

وفر�س احل�سار عليها.
اليوم »اإ�رسائيل« تواجه خماطر 
ب�سكل  املختلفة  اجلبهات  على 
متزامن، واأي�سا قد تكون ب�سكل 
متداخل، وجميعها ميكن و�سفها 
الآن باأنها على درجة عالية من 

تتطور  اأن  ميكن  التي  ال�سخونة 
ففي  الحداث،  جمريات  بها 
الت�سلح  حالة  و�سوريا  لبنان 
اإىل  بالإ�سافة  امل�سبوقة  غري 
ويف  الإيراين،  النووي  الربنامج 
وحالة  العودة  م�سريات  غزة 
على  حتدث  التي  ال�ستنزاف 
»الغلف«  وم�ستوطنات  احلدود 
ملف  اإىل  بالإ�سافة  للقطاع 
وحالة  جنودها  من  املفقودين 
الت�سلح الدائم، تعمل »اإ�رسائيل« 
ال�سيناريوهات  من  العديد  وفق 
امل�سهد  جتّزئ  اأن  وحتاول 
خا�سة  ا�سرتاتيجيات  وتر�سم 
و�سوف  حدة،  على  جهة  بكل 
اأحتدث بنوع من اخل�سو�سية عن 
الأكرث  لأنها  وذلك  غزة؛  جبهة 
التنويه  مع  بالأحداث  ت�سارعا 
امل�سهد  ارتباط  حجم  على 
والتاأثر املتبادل بني غزة وباقي 

اجلبهات الأخرى.
العديد  »اإ�رسائيل«  لدى  يوجد 
التعامل  يف  ال�سرتاتيجيات  من 
ال�سيا�سات  على  املبنية 
ان  ميكن  التي  املختلفة 
بع�سها  القطاع  مع  بها  تتعامل 
يطبق،  مل  وبع�سها  تطبيقه  مت 
هذه  عن  احلديث  على  �سنعمل 

ال�سرتاتيجيات. 

ا�سرتاتيجية 
التقوي�ض: 

ال�سيا�سة  هذه  على  وعملت 
الفرتة  يف  املرنة  غري  اخل�سنة 
الدائم  لتقديرها  ال�سابقة، 
باإمكانية حتقيقها يف جبهة غزة 
ال�سعيفة بنظرها، وحتركت وفق 

هذه ال�سرتاتيجية ب�سكلني:
اأ ( العمل الع�سكري املبا�رس كما 
حدث يف 2008 و2012 و2014م، 
قد  ال�سرتاتيجية  هذه  وتعترب 
ويعترب  ذريعاً،  ف�سًل  ف�سلت 
كبرية  انتكا�سة  2014م  عدوان 
اإنهاء حركة حما�س بل  يتم  فلم 

ازدادت قوتها اأ�سعاف ما كانت 
عليه قبل العدوان رغم ا�ستمرار 
بل  يوما،   50 من  لأكرث  العدوان 
تركت »اإ�رسائيل« خلفها اأبناءها 
اأي  تعلم عن م�سريهم  الذين ل 
حما�س  اأعطت  وبذلك  �سيء، 
من  اخلوف  واأي�سا  قوة،  ورقة 
اجلبهات  على  ال�سلبية  الآثار 
حتقيق  عدم  حال  يف  الأخرى 
هدف اأي عمل ع�سكري ناهيك 
اأي�سا، كل  عن اإمكانية ا�ستعالها 
ذلك كان نتيجة الإخفاق الأمني 
و�سوء التقدير لدى �سانع القرار 

بـ«اإ�رسائيل«.
وحث  احل�سار  فر�س  ب ( 
عليها،  اخلروج  على  املواطن 
من  حكمها  اإنهاء  على  والعمل 
على  املبا�رس  الت�سييق  خلل 
اقت�سادية  املواطن من حماربة 
وغريها  واملاء  للكهرباء  ومنع 
من اأ�سكال اخلنق واحل�سار التي 
منذ  القطاع  �سكان  لها  يتعر�س 
زادت  ولكن  عاما،   12 من  اأكرث 
الآونة  يف  كبري  ب�سكل  وتريتها 

الأخرية.

على  الغزي  ال�سارع  خروج  واأما 
اأمر م�ستبعد؛ لأن  احلركة فهذا 
جيدا  يعي  الفل�سطيني  ال�سارع 
اأزماته،  يف  املت�سبب  هو  من 
املوؤامرات  ا�ستحكمت  وملا 
الق�سية حتركت اجلماهري  على 
ال�سياج  على  الآلف  بع�رسات 
احلدودي مع الكيان الإ�رسائيلي 
وك�رس  العودة  م�سريات  بعنوان 
احل�سار بدعوة من حركة حما�س 
والنخب  الفل�سطينية  والف�سائل 
املجتمعية، فتوجهت كرة اللهب 
�سوب الحتلل وانفجر ال�سعب 
بوجه ال�سجان واأظهرت حما�س 
وحجم  قوتها  مدى  جديد  من 

تاأثريها و�سيطرتها.
هذه  اإن  القول  وخل�سة 
التحقق  �سعبة  ال�سرتاتيجية 
واإن حتققت، يوجد لها خماطر 
فقدان  خلل  من  وكبرية  كثرية 

وحالة  القطاع  على  ال�سيطرة 
القت�سادية  والتبعية  الفو�سى 
التي  الق�سايا  من  وغريها 
هذه  هدف  اأي�سا  تخد�س 
حتققها  حال  يف  ال�سرتاتيجية 
من الزاوية الإ�رسائيلية. كل ذلك 
اأبيب  يجعل �سانع القرار يف تل 
يفكر األف مرة قبل اأن يقدم على 

اأي عمل ع�سكري.

تيجية  ا �سرت ا  )2
الحتواء:

ال�سيا�سة  هذه  تظهر  قد 
اإنهاء  يف  املحاولة  ف�سل  بعد 
املقاومة يف قطاع غزة بالتاأكيد 
اإطلق  وقف  عبارة عن  �ستكون 
»هدنة«،  الطرفني  من  النار 
والربامج  امل�ساريع  وجمموعة 
على  تعمل  التي  القت�سادية 
حت�سني الواقع يف القطاع، ولعها 
الأ�سكال  بع�س  تاأخذ  اأن  ميكن 

التي �سنجملها بالآتي:
الو�سع  على  الإبقاء   )1
القائم: ي�ستمر من خللها جي�س 
الحتلل مب�رسوع اجلدار حول 
تطوير  وال�ستمرار يف  احلدود، 
اآثار  من  التقليل  بهدف  قدراته 
املقاومة،  تتملكها  التي  القوة 
بع�س  خلل  من  ذلك  ويكون 
وبع�س  القت�سادية  الت�سهيلت 
متنع  التي  الدولية  امل�ساريع 
وتعمل  النفجار  من  القطاع 

على ت�سكينه.
ذاتية:  اإدارة  �سبه   )2
بع�س  غزة  منح  خلل  من  وهو 
يف  ذاتها  اإدارة  يف  ال�سلحيات 
املجتمعية  القطاعات  اأغلب 
وجمهورية  دولية  جهات  عرب 

م�رس العربية.
حلة  مل�سا ا  )3
خلل  من  وهو  الفل�سطينية: 
حركة  على  امل�ساحلة  فر�س 
الأجهزة  تفعيل  واإعادة  حما�س 
لل�سلطة  تتبع  التي  الأمنية 
غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية 
على  احلكومة  و�سيطرة 

التح�سري  على  والعمل  القطاع، 
الت�رسيعية  للنتخابات 

والرئا�سية والبلدية.
الأ�سكال  هذه  اإىل  نظرنا  ولو 
املختلفة �سنجد اأن ال�سكل الأول 
واإمنا  حقيقيا؛  حل  يعطي  لن 
للنفجار  قابلة  الأمور  �ستكون 
التي  الهدوء  وحالة  حلظة  باأي 
حتققه هي حالة مزيفة مع العلم 
اأنه تقريبا هو ال�سكل القائم منذ 
حرب 2014م، اأما اخليار الآخر 
الأيجابيات  بع�س  له  خيار  فهو 
لأنه  الإ�رسائيلي  الطرف  من 
ح�رس  فكرة  مع  يتما�سى 
بهذا  امل�ستقبل  يف  فل�سطني 
ابتلع  على  والعمل  القطاع 
وزيادة  وتو�سيع  الغربية  ال�سفة 
البوؤر ال�ستيطانية، ولكن تواَجه 
لدى  برف�س  اخلطوة  هذه 
ولها  املنطقة  كثرية يف  اأطراف 
وجهة  من  و�سلبيات  خماطر 
بيئة  توفر  لإمكانية  »اإ�رسائيل«؛ 
للعمل  توؤهلها  املقاومة  لدى 

والتطور ب�سكل كبري.
اإ�سعاف  على  �ستعمل  اأنها  كما 
قد  مما  كبري؛  ب�سكل  ال�سلطة 
ال�سفة  يف  تاآكلها  اإىل  يوؤدي 
له  وهذا  امل�ستقبل،  يف  الغربية 
تداعيات �سلبية وخماطر اأمنية، 
اأن هذا  النتباه هنا  ولكن يجب 
املقولة  يحقق  اأن  ال�سكل ميكن 
يخ�رسه«  �سيًئا  خل�سمك  »اترك 
حتت  القطاع  يكون  اأن  مبعنى 
م�سوؤولية حما�س ب�سكل اأو باآخر 
حما�س  تربيط  على  يعمل  هذا 
من خلل الأمور احلياتية ل�سكان 
القطاع، وهذا يعزز اخليار لدى 

الطرف ال�رسائيلي.
مقبول  فهو  الثالث  ال�سكل  اأما 
يكون  اأن  وميكن  ودوليا،  عربيا 
وتوفري  له  احت�سان  هناك 
هذه  ولكن  امل�ساريع،  من  رزمة 
تخ�سع  اأن  يجب  امل�ساحلة 
منطلقا  تكون  واأن  حما�س،  لها 
قوة  منطلق  ل  احلركة  لتقييد 
لها، واأن متنح فيها ال�سلطة حالة 

ولكن  القطاع،  على  ال�سيطرة 
التخوف هو من �سيطرة حما�س 
واملنظمة  ال�سلطة  اأج�سام  على 
انتخابي،  ا�ستحقاق  اأي  يف 
مقلقة  ق�سية  هذه  تعترب  لذلك 

للجميع.
ومع احلديث عن هذه الأ�سكال 
فتيل  نزع  على  تعمل  التي 
النفجار عن غزة وبناء م�ساريع 
معاجلة  على  تعمل  اقت�سادية 
القطاع  يف  املختلفة  الق�سايا 
اأ�سا�سيتان؛  نقطتان  هناك 
ال�سلح  مو�سوع  هي  الأوىل: 
اإن  املفقودين.  اجلنود  والثانية 
ب�سكل  �سيلعبان  الأمرين  هذين 
فلن  الأحداث،  �سري  يف  كبري 
ل  حل  باأي  »اإ�رسائيل«  ت�سمح 
و�سلح  املفقودين  ق�سية  يعالج 

املقاومة.
اإن  القول  لنا  ميكن  وختاماَ 
اإىل  �ستذهب  »اإ�رسائيل« 
ا�سرتاتيجية الحتواء يف تعاملها 
املختلفة،  وق�ساياه  القطاع  مع 
هذا القطاع الذي يعترب من اأكرث 
املناطق كثافًة بال�سكان، ويواجه 
واجتماعية،  اقت�سادية  م�ساكل 
تنفجر  قد  الق�سايا  هذه  كل 
غري  و«اإ�رسائيل«  اأي حلظة،  يف 
حتّمل  ت�ستطيع  ولن  جاهزة 
اإ�رساك  جاهدة  وحتاول  ذلك، 
العامل يف حل الق�سايا املختلفة 
الدور  يف�رس  ما  وهذا  للقطاع، 
الأمم  مندوب  لدى  امللحوظ 
الحتواء  �سكل  ولعل  املتحدة، 
التنبوؤ به، واأي�سا حتى  �سي�سعب 
ميكن  معني  �سكل  اختيار  مت  لو 
بتغري  اآخر  ل�سكل  يتحول  اأن 
ولكن  واملعطيات،  الظروف 
يتم  قد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  يجب 
جراحية  علميات  ا�ستخدام 
اأجل  من  ع�سكرية«  »عملية 
وملف  ال�سلح  مو�سوع  معاجلة 
حما�س  تعِط  مل  اإذا  املفقودين 
هذه  يف  املطلوبة  املرونة 
حل  لأي  الذهاب  قبل  الق�سايا، 

مع قطاع غزة.
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

بف�صل حرير العنكبوت ...تقنية جديدة ملحاربة ال�صرطان
حبيبات  يف  اللقاح  دمج  خالل  من 
اكت�شف   ، العنكبوت  من حرير  دقيقة 
الباحثون ال�شوي�رضيون والأملان تقنية 
واأمرا�ض  ال�رضطان  جديدة ملكافحة 

معدية معينة ب�شكل اأف�شل.

كابح غري متقن ب�صكل 
عملي

جهاز  حتفز  التي  اللقاحات  ت�شتخدم 
ال�رضطانية  اخلاليا  لتدمري  املناعة 
ال�رضطان،  اأبحاث  يف  متزايد  ب�شكل 
املوعد،  يف  دائما  لي�ض  النجاح  لكن 
من اأجل العمل ب�شكل اأكرث فعالية على 
جهاز املناعة - وخا�شة على اخلاليا 
يف  املتخ�ش�شة  واخلاليا   ، التائية 
ال�رضطانية  اخلاليا  عن  الك�شف 
جنيف  جامعات  من  الباحثون   -
الأملان  زمالئهم  مع   ، وفريبورغ  
وبايروث  ميونخ  من  اجلامعات  من 
قادر  العنكبوت  الت�شغيل حرير  بدء  و 
اإىل قلب  اللقاح مبا�رضة  تو�شيل  على 
اخلاليا املناعية، طريقة ميكن اأي�شا 
الوقائية  اللقاحات  على  تطبيقها 
املعدية،  الأمرا�ض  من  للحماية 
خطوة مهمة نحو اللقاحات امل�شتقرة 

، �شهلة ال�شتخدام.
و معلوم اأن نظام املناعة لدينا يعتمد 
اخلاليا،  من  نوعني  على  اأ�شا�شا 
الأج�شام  تنتج  التي   -  B واخلاليا 

�شد  اأنف�شنا  عن  للدفاع  امل�شادة 
العديد من الأمرا�ض - وخاليا T يف 
والأمرا�ض  بال�رضطان  الإ�شابة  حالة 
هي  والتي  ال�شل،  مثل  املعدية 
التي حتتاج  التائية  بالتحديد اخلاليا 
اإىل التحفيز، لآلية تفعيل اأكرث تعقيدا 
فعل،  رد  تثري  اأن   :B اخلاليا  اأن  من 
�شغرية  وقطعة  الببتيد،  وا�شتخدام 
وحده،  حقن  اإذا  الذي،  الربوتني  من 
قبل  اجل�شم حتى  ب�رضعة يف  ويتحلل 
»لكن  وا�شاف  هدفه.  اإىل  للو�شول 
ال�رضطان،  �شد  فعالة  اأدوية  لتطوير 
فمن ال�رضوري لتوليد ا�شتجابة كبرية 
كارول  الربوفي�شور  وقال   »T اخلاليا 
املناعية  متخ�ش�شة  وهي  بوركوين، 
والعلوم  الطب  لكليات  للورم  امل�شادة 
هذه  وجه  الذي  جنيف،  جامعة  من 
لدينا  التي  اللقاحات  »اإن  الأعمال. 
حمدودة  اإجراءات  فقط  لديها  حاليا 
من  لذلك  ؛  التائية  اخلاليا  على 
اأخرى  ال�رضوري تطوير طرق تطعيم 

للتحايل على هذه امل�شكلة. »

عندما يقوم العلماء 
بتقليد الطبيعة

العلماء  ا�شتخدم   ، بذلك  للقيام 
 ، خميف  احلرير  ديود  العنكبوت 
جدا  �شائعة  احلديقة  عنكبوت  وهو 
الوزن  وخفيفة  هذا  اأوروبا،  يف 

واأي�شا   �شامة،  غري  ودائمة،  جدا، 
املخترب  يف  �شوغه  »نحن  م�شطنع. 
لقاح  لدخال  خا�ض  احلرير  هذا 
يقول  كما  خ�شائ�ض«،  اإىل  الببتيد 
العاملية  ال�رضكة  بايرويت،  توما�ض 
العنكبوت  احلرير  يف  املتخ�ش�شة 
الذي �شارك يف هذه الدرا�شة. »ثم يتم 
جتميع �شال�شل الربوتني املتكونة على 
الدقيقة  اجل�شيمات  لت�شكيل  نف�شها 
اجل�شيمات  ت�شكل  للحقن.  القابلة 
الدقيقة للحبيبات نوًعا من كب�شولت 

اللقاح  الببتيد  حتمي  ل  التي  النقل 
فقط حتى ل تتحلل من اجل�شم ، بل 
اإىل قلب  الثمينة  ا حمولتها  اأي�شً تنقل 
وبالتايل   ، الليمفاوية  الغدد  اخلاليا. 
للخاليا  املناعية  ال�شتجابة  زيادة 
»لقد  ملحوظ.  ب�شكل   T الليمفاوية 
لدينا  تقنية  �شحة  درا�شتنا  اأثبتت 
فعالية  نظهر  »نحن  كارول.  يقول   »،
تكون  التي  اجلديدة  التطعيم  تقنية 
م�شتقرة للغاية و�شهلة الت�شنيع وقابلة 

للتخ�شي�ض ب�شهولة. »

فح�ض للدم يتنّباأ ب�صرطان الكلى قبل 5 اأعوام من الإ�صابة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن اأحد فحو�شات البول والدم التي يتم 
عملها للكلى ميكن اأن يتنّباأ باإمكانية الإ�شابة ب�رضطان الكلى قبل 

تطّوره بـ 5 اأعوام، وي�شّمى الفح�ض KIM-1، وميكن اأن ينقذ حياة 
كثريين اإذا اأجري يف وقت مبكر وك�شف عن احتمال الإ�شابة بهذا النوع 

من ال�رضطان الذي ي�شعب عالجه.
واأجريت اأبحاث الدرا�شة يف جامعة بريجهام يف ولية ما�شات�شو�شت�ض، 

ونُ�رضت يف دورية »كريتيكال كان�رض ري�شري�ض«. واأظهرت النتائج اأن 
هذا الفح�ض ميكن اأن مييز بني من لديهم ال�شتعداد لالإ�شابة ب�رضطان 

الكلى قبل اأن ينمو الورم وبني من لي�ض ليدهم خماطر لالإ�شابة بهذا 
املر�ض وي�شاعد الك�شف املبكر ملخاطر الإ�شابة ب�رضطان الكلى 

على اإنقاذ حياة املر�شى من قب�شة الورم الذي يعترب من اأكرث الأورام 
ت�شبباً يف الوفاة اإذا هاجم، ودعا فريق البحث اإىل اإ�شافة فح�ض الدم 

KIM-1 اإىل طرق تقدير خماطر الإ�شابة ب�رضطان الكلى نظراً لدقة 
نتائجه مقارنة بفحو�شات الـ »�شي تي �شكان«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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الذكر نوعان:
اأحدهما: ذكر اأ�صماء الرب تبارك وتعاىل و�صفاته، 

والثناء عليه بهما، وتنزيهه وتقدي�صه عما ال يليق به 
تبارك وتعاىل، وهذا اي�صا نوعان:

اأحدهما: اإن�صاء الثناء عليه بها من الذاكر، فاأف�صل 
هذا النوع اأجمعه للثناء واأعمه، نحو »�صبحان اهلل 

عدد خلقه«.
النوع الثاين: اخلرب عن الرب تعاىل باأحكام اأ�صمائه 

و�صفاته، نحو قولك: اهلل عز وجل ي�صمع اأ�صوات 
عباده.

واأف�صل هذا النوع: الثناء عليه مبا اأثنى به على 
نف�صه، ومبا اأثنى به عليه ر�صول اهلل من غري 

حتريف وال تعطيل، ومن غري ت�صبيه وال متثيل. 
1- حمد. 2- وثناء. 3- و جمد.

فاحلمد هلل االإخبار عنه ب�صفات كماله �صبحانه 
وتعاىل مع حمبته والر�صا به، فاإن كرر املحامد 

�صيئا بعد �صيء كانت ثناء، فاإن كان املدح ب�صفات 
اجلالل والعظمة والكربياء وامللك كان جمًدا.

وقد جمع اهلل تعاىل لعبده االأنواع الثالثة يف اأول 
الفاحتة، فاإذا قال العبد: )احلمد هلل رب العاملني( 

قال اهلل:} حمدين عبدي {، واإذا قال: )الرحمن 
الرحيم( قال: } اأثنى علي عبدي {، واإذا قال: 

)مالك يوم الدين( قال:} جمدين عبدي{ ]رواه 

م�صلم[.
النوع الثاين من الذكر: ذكر اأمره ونهيه واأحكامه: 

وهو اأي�صا نوعان:
اأحدهما: ذكره بذلك اإخبارا عنه باأنه اأمر بكذا، 

ونهيه عن كذا.
الثاين: ذكره عند اأمره فيبادر اإليه، وعند نهيه 
فيهرب منه، فاإذا اجتمعت هذه االأنواع للذاكر 

فذكره اأف�صل الذكر واأجله واأعظمه فائدة.
فهذا الذكر من الفقه االأكرب، وما دونه اأف�صل الذكر 

اإذا �صحت فيه النية. و من ذكره �صبحانه وتعاىل: 
ذكر اآالئه واإنعامه واإح�صانه واأياديه، وموا قع ف�صله 

على عبيده، وهذا اأي�صا من اأجل اأنواع الذكر.
فهذه خم�صة اأنواع، وهي تكون بالقلب والل�صان 

تارة، وذلك اأف�صل الذكر. وبالقلب وحده تارة، وهي 
الدرجة الثانية، وبالل�صان وحده تارة، وهي الدرجة 

الثالثة.  فاأف�صل الذكر: ما تواطاأ عليه القلب 
والل�صان، واإمنا كان ذكر القلب وحده اأف�صل من 
ذكر الل�صان وحده، الأن ذكر القلب يثمر املعرفة 

باهلل، ويهيج املحبة، ويثري احلياء، ويبعث على 
املخافة، ويدعو اإىل املراقبة، ويزع عن التق�صري 

يف الطاعات، والتهاون يف املعا�صي وال�صيئات، 
وذكر الل�صان وحده ال يوجب �صيئا من هذه االآثار، 

واإن اأثمر �صيئا منها فثمرة �صعيفة.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�صِتغفاِر وال 
�صغريَة مع االإ�رضار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�صلة  امل�صالح  اتخاذه  بف�صل 
اأ�صوله  من  اأ�صال  احل�صنة  والعادات 
م�صادره  من  وم�صدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رضيعية 
واأر�صى عليها قواعد مذهبه وا�صتمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�صلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رضعي 
ماألوفة  �صنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ال  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رضع وال تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل اخلا�س على  قيام  ينتظر  وال 
�رضعية تلك امل�صلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  االإ�صالمية  ال�رضيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�صالح ودرء املفا�صد، 
فهناك  م�صلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�صياًل 
، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة االإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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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.



تك�شف   2019 �شيفيك  هوندا 
العمر منت�شف  بتحديث  نف�شها  عن 
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�سيفيك  هوندا  ح�سلت 
على  وال�سيدان  الكوبيه 
العمر،  منت�سف  حتديث 
الواجهة  اكت�سبت  حيث 
اأمامي  م�سد  الأمامية 
وجزء علوي معاد ت�سميمه، 
اإ�سافة اإىل �سبك حمّدث مع 
وهالوجني   LED م�سابيح 
حت�سل  اخللفية،  اجلهة  يف 
اأبواب  الأربعة  ذات  الن�سخة 
على زخرفات كروم باجلزء 
مع  امل�سد  من  ال�سفلي 
جنوط 18 اإن�ش لفئة تورينغ، 
فهو  هم،  الأ التغيري  اأما 
�سبورت ملوديل  فئة  اإ�سافة 
�سيفيك،  هوندا  من   2019
 LX فئتي  بني  تقع  حيث 

واجهة  مع  لتاأتي   ،EXو
�سفلية  وجانبية  اأمامية 
بينما  اأ�سود مميز،  لون  ذات 
ال�سيدان  ن�سخة  ت�سيف 
حقيبة  اأعلى  خلفي  جناح 
ذو  متعة مع م�سد خلفي  الأ
عادم  يحمل  �سفلي  فا�سل 
�سالع  الأ رباعية  فوهة  ذو 

مطلي بالكروم.
�سبورت  �سيفيك  فئة  تاأتي 
 10 ذات  اإن�ش   18 بجنوط 
نظام  �سا�سة  مع  اأعمدة 
 7 بقيا�ش  حمدثة  معلومات 
كاربالي  اآبل  دعم  مع  اإن�ش 

واأندرويد اأوتو.
فنجد  املحركات،  عن  اأما 
تاأتي  �سبورت  �سيفيك  اأن 

طبيعي  تنف�ش  حمرك  مع 
مع  لرت   2 �سعة   VTEC
 6 ذي  يدوي  حركة  ناقل 
قيا�سي  ب�سكل  �رسعات 
اختياري،   CVT ناقل  اأو 
مدى  تاأكيد  عدم  ورغم 
على  اأنه  اإل  املحرك،  قوة 
ح�سان   158 �سيبلغ  غلب  الأ

كالطرازات احلالية.
الذي  خري  الأ التحديث  اأما 
ل�سيفيك  هوندا  اأ�سافته 
هو   2019 وكوبيه  �سيدان 
 Honda حزمة  اإ�سافة 
للقيادة   Sensing
�سياأتي  ما  وهو  امل�ساعدة، 
يف  الآن  قيا�سي  ب�سكل 
من  كجزء  الفئات،  كافة 

مثل  بتوفري  ال�رسكة  التزام 
تكلفة  دون  التقنيات  هذه 
طرازاتها  كافة  يف  اإ�سافية 
مبا   ،2022 عام  بحلول 
ي�سيف اأنظمة مكابح تفادي 
قبل  تنبيه  مع  ال�سطدام 
مامي، حتذير  ال�سطدام الأ
وتفادي اخلروج عن امل�سار 
مع م�ساعد البقاء يف امل�سار 

ومثبت �رسعة متكيف.
مل تف�سح هوندا عن موعد 
 2019 �سيفيك  طراز  طرح 
من  اأنه  اإل  �سواق،  بالأ
الوكالت  ت�سل  اأن  املتوقع 
هذا  خريف  مريكية  الأ
العام  مطلع  لت�سل  العام، 

املقبل اإىل اأ�سواقنا.

 SRT دودج ت�شالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

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

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

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

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

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

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

تخطط له دودج.

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

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

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

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

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �شن�شري" 2018 �شعرها اأغلى من مر�شيد�ش مايباخ S560؟

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

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

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

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

يف 7 �سبتمرب.

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

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

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

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

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

ممكن من اخل�سو�سية.

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

القادم.
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الأتربة حتد من كفاءة تربيد الكمبيوترات

الأملانية  مغازين«  �سي  »بي  اأفادت جملة 
باأن التربيد اجليد للكمبيوتر يتوقف على 
اأن الأتربة تعترب العدو  تدفق الهواء، غري 
وبغ�ض  ب�سال�سة  الهواء  لتدفق  اللدود 
الأتربة  فاإن  النظافة  م�ستوى  عن  النظر 
والأجزاء  املروحة  طارات  على  ترتاكم 
الأخرى مع مرور الوقت، وحتد من القدرة 

الفعالة على تربيد الكمبيوتر.
والأتربة  الغبار  اإزالة  للم�ستخدم  وميكن 
باحلوا�سيب  املروحة  طارات  من  بنف�سه 
وذلك  توب،  الالب  واأجهزة  املكتبية 
با�ستعمال املكن�سة الكهربائية مع الفوهة 
املخ�س�سة للمفرو�سات ويتم البدء بعملية 
التنظيف على اأقل درجة، دون اأن يحدث 
تالم�ض مع اأجزاء الكمبيوتر، وميكن زيادة 

احلاجة،  عند  الكهربائية  املكن�سة  قدرة 
عالوة على اأنه ميكن اإزالة الأتربة املتبقية 
قبل  ولكن  القطنية،  الأعواد  بوا�سطة 
يجب  احلوا�سيب  على  اأعمال  اأية  اإجراء 
ف�سل اجلهاز عن �سبكة التيار الكهربائي.

حركة  اإعاقة  يجب  الأمان  ولدواعي 
التنظيف  عملية  اأثناء  املروحة  طارات 
باملكن�سة الكهربائية، ويتم ذلك با�ستعمال 
بوا�سطة  اأو  الكبرية  املراوح  مع  الإ�سبع 
لإيقاف  مكتب  دبو�ض  اأو  �سغري  �سلك 
حركة املراوح الأ�سغر، واإذا مل يتم اإيقاف 
فقد  التنظيف،  اأثناء  املروحة  حركة 
يت�سبب التيار الكهربائي الناجت عن دورانها 
يف تلف اللوحة الرئي�سية يف احلا�سوب يف 

اأ�سواأ احلالت.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  الإنرتنت  �سبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  الأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�ض  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات الإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  الإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
الت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�سجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
الإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�صتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

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

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

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

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

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

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

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

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



املدينة  هزت  التي  الق�ضية  تفا�ضيل 
معلومات  بعد  جاءت  الوالية  واأرجاء 
تلقتها م�ضالح ال�رشطة بتالغ عن تعر�ض 
اإىل القتل باحلي املذكور ،اين مت  �ضيدة 
من  جثتها  ونقل  املكان  اإىل عني  التنقل 
وقت  يف  املدنية  احلماية  م�ضالح  قبل 
جناح  على  االأمنية  امل�ضالح  اأوقفت 
على  اأقدم  الذي  اجلاين  الزوج  ال�رشعة 
كان  ،حيث  �ضكر  حالة  يف  وهو  فعلته 
يرت�ضد بيت الزوجة التي كانت يف خالف 
معه واقتحم منزلها وقام بطعنها ب�ضكني 

اأرداها  اأين  البطاطا  تق�ضري  يف  ي�ضتعمل 
التحقيقات  فاإن  ،وح�ضب م�ضدرنا  قتيلة 

اأدق  معرفة  اأجل  من  جارية  تزال  ال 
التفا�ضيل عن هذه اجلرمية النكراء

 �ص.�صهيب

بلعبا�ص

�سخ�ص يقتل زوجته ب�سكني يف تالغ 
�هتزت، �أم�ص ،مدينة تالغ 50 كلم جنوب والية �صيدي بلعبا�ص على وقع جرمية قتل �صنعاء 
ر�حت �صحيتها �أم لطفلني بعد �أن قام زوجها بطعنها ب�صكني ما �أرد�ها قتيلة يف عني �ملكان بحي 

186 م�صكن ،�ين مت �لعثور عليها ت�صبح يف بركة من �لدماء ،�ل�صحية �مل�صماة » ح،خ« �لبالغة من 
�لعمر 26 �صنة كانت تعي�ص يف خالف عائلي مع زوجها ح�صب �مل�صدر �لذي �أورد �خلرب ما جعله 

يرت�صدها ويقتلها.

ت�سفيه امل�سروع 
الفكري للطاهر وطار
لرحيل  �لثامنة  �لذكرى  �أيام  قبل  مرت 

كعادتنا  وطار،و  �لطاهر  �لكبري  �لرو�ئي 

للرحل  كان  �لذين  �أغلب  فاإن  �الأ�صيلة 

تنا�صته  يتذكروه،و  مل  عليهم  ف�صل 

�صناع  مع  تفعل  كما  �لثقافة  وز�رة 

كتبه  رمزي  �حتفاء  �الإبد�ع،با�صتثناء 

�لفاي�صبوك  يف  �لر�حل  �أ�صدقاء  �أحد 

متباكيا عليه و على م�صروعه �لثقايف

بل  الأحد  عدو�  �لطاهر  همي  يكن  مل 

ملجاأ  �جلاحظية  جمعية  يف  مكتبه  كان 

�آمنا  مالذ�  و  �لعميقة  �جلز�ئر  الأبناء 

تعاملها  يف  �الإد�رة  بريوقر�طية  من  لهم 

جناح  يف  �صخ�صيا  �صاهم  �ملبدعني،و  مع 

له  كان  و  للبع�ص  تو�صط  و  �لكثريين 

�أعمال كثريمن  �لف�صل يف طباعة بو�كري 

مطبعته  بف�صل  �حلايل  �جليل  مبدعي 

�لناب�ص  �لقلب  كانت  �لتي  �لب�صيطة 

جلمعيته �لثقافية �جلاحظية.

يتعر�ص  �صنو�ت  ثمانية  بعد  �ليوم 

�مل�صروع �لثقايف للطاهر وطار �إىل ت�صفية 

مربر  هو  الآثاره،فما  حمو  حقيقية،و 

�لوز�رة �لو�صية يف عدم �الحتفاء بذكرى 

�لرجل وهو �صاحب �الأيدي �لبي�صاء على 

د�ء  �لقر�رفيها،..هو  �صناع  من  كثري 

�أفكار  على  �حلقد  و  �لن�صيان  و  �لتنكر 

و�حدة  يف  �جلميع  �حرت�م  �أك�صبته  رجل 

من �أ�صد فرت�ت �جلز�ئر حلكة و قتامة،ال 

فهي  مناقبه  تعد�د  �إىل  �لرجل  يحتاج 

كل  يف  و  والية  كل  يف  وله  عنه  تتحدث 

يقدر  و  بحبه  و  يذكره  من  عربي  بلد 

�صنفقد  و  وطار  �لطاهر  فقدنا  �إبد�عه. 

مريب،وهي  �صمت  يف  �أقر�نه  من  كثري� 

ال  لبلد  مفخخ  مب�صتقبل  تنذر  عالمات 
يعرف فيه قدر مبدعيه.

موقف

�صبه طبي باإيليزي

 تخ�سي�ص 40 مقعدا 
بيداغوجيا يف 2018 
للتكوين  بيداغوجيا  مقعدا   40 خ�ض�ض 
ذات  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  العايل 
�ضنة  بر�ضم  ال�ضحي  بال�ضبه  ال�ضلة 
2018 بوالية اإيليزي ، ح�ضبما علم اأم�ض 
ال�ضحة  قطاع  م�ضوؤويل  لدى  الثالثاء 

وال�ضكان وا�ضالح امل�ضت�ضفيات .
البيداغوجية  املقاعد  تلك  توزيع  ومت 
جمال  يف  تخ�ض�ضات   )9( ت�ضعة  على 
ال�ضبه الطبي منها )6( منا�ضب  للقابالت 
ال�ضحة  ملمر�ضي  اآخرا  من�ضبا   )20( و 
العمومية و )6( يف املخابر  و من�ضبني 
حفظ  يف  خمت�ض  بني  منا�ضفة  اإثنني 
التغذية  يف  اآخر  و  العمومية  ال�ضحة 
يف  ملخت�ض  واحد  من�ضب  اإىل  اإ�ضافة 
العالج الطبيعي والفيزيائي ، كما  اأو�ضح 

# ود�د �حلاجمدير القطاع عبا�ض بوليفة.

�مل�صيلة 

وفاة طفل ده�سته �ساحنة ببلدية مقرة 

حمكمة بئر مر�د ر�ي�ص بالعا�صمة

 3 �سنوات حب�سا  لعامل تورط 
يف �سبكة �سرقة �سيارات  

�لدرك �لوطني ببومرد��ص

فك لغز جرمية قتل يف وقت قيا�سي

من  يبلغ  طفل  ام�ض  م�ضاء  لقي 
العمر 11 �ضنة حتفه بعد ان ده�ضته 
م�ضالح  عن  علم  ح�ضبما  �ضاحنة  
احلماية املدنية فاإن احلادث وقع 
الوطني رقم  الطريق  على م�ضتوى 
مقرة  بلدية  اخلراريب  منطقة   28
والية امل�ضيلة حيث ده�ضت �ضاحنة 
املكان   تويف يف عني  الذي  الطفل 

الثانوية  الوحدة  تدخلت  قد  و 
و  برهوم  ببلدية  املدنية  للحماية 
حفظ  م�ضلحة  اإىل  ال�ضحية  نقلت 
اجلثث مب�ضت�ضفي مقرة من جهتها 
حتقيقا  االمنية  امل�ضالح  فتحت 

لتحديد ظروف هذا احلادث .
عبد�لبا�صط بديار 

راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
القانونية  املداولة  بعد  بالعا�ضمة 
عقوبة 3 �ضنوات حب�ضا نافذا وغرامة 
مالية بقيمة 100 األف دج يف حق ،�ضبا 
من  وينحدر  العمر  من  �ضنة   35 يبلغ 
التزوير  تهمة  عن  وزو  تيزي  والية 
حمررات  يف  املزور  وا�ضتعمال 
م�رشفية وال�رشقة بالتعدد اإىل جانب 

تهمة و�ضع مركبة لل�ضري غري مطابقة 
اكت�ضاف �ضلوعه �ضمن  ، على خلفية 
 6 من  تتكون  خطرية  وطنية  �ضبكة 
اأ�ضخا�ض خمت�ضة يف �رشقة ال�ضيارات 
واإعادة  »كليو«  نوع   من  ال�ضياحية 
تفكيكها وتغري لوحات ترقيمها لبيعها 

بوثائق مزورة .
ل/منرية 

الوطني بوالية  جنحت م�ضالح الدرك 
جمموعة  على  القب�ض  يف  بومردا�ض 
�ضاب  من املتورطني  يف جرمية قتل 
ب�ضاطئ ال�ضخرة يف بومردا�ض، جتدر 

اال�ضارة اإن املتهم الرئي�ضي يف الق�ضية 
م�ضبوق  وهو  فرار  حالة  يزال  ال 
ق�ضائيا ال�ضحية يف الع�رشينيات و من 

العا�ضمة.

تتو�صط مدينة �صعيدة 

وفد من الباحثني لإعادة تاأهيل ال�ساعة ال�سم�سية

ت�صوية عقود �جليل �لر�بع يف 48 والية

انتقلوا اىل اجليل الرابع وا�ستفيدوا 
من 1 جيغا اأوكتي من الأنرتنت جمانًا

�صعيدة 

وفاة اأكرب معمرة عن عمر يناهز 107 �سنوات

الباحثني  من  جمموعة  ي�ضم  وفد  اأم�ض  قدم 
جامعة  من  الرتاث   و  االآثار  بعلم  املهتمني  و 
اجلزائر 2 بالعا�ضمة برئا�ضة الربوفي�ضور فيالح 
و  عنان  �ضليم  بالدكتورين  مرفوقا  م�ضطفى 
دكتوراه  طلبة   7 و  احل�ضني  بن  حممد  عرباوي 
بهدف ترميم و اإعادة تاأهيل »ال�ضاعة ال�ضم�ضية« 
معلما  تعد  التي  و  �ضعيدة  مدينة  تتو�ضط  التي 
االإ�ضتعمارية  احلقبة  اإىل  تاريخها  يعود  اأثريا  
ي�ضتلزم  مما  الن�ضيان  ،و  االإهمال  طالها  حيث 
نتيجة  املبادرة  هذه  جاءت  تاأهيلها،  اإعادة 

م�ضطفى  فيالح  للربوفي�ضور  ميدانية  ملعاينة 
الرتاث  �ضهر  فعاليات  يف  م�ضاركته  اإثر  للمكان 
بالوالية مما جعله يتخذ قرارا بالتطوع رفقة وفد 
اإعادة  و  وال�ضيانة  الرتميم  عملية  الإطالق  هام 
احتفاالت  مع  تنتهي  اأيام   10 مدة  يف  التاأهيل 
هناك  �ضتكون  حيث  للمجاهد  الوطني  اليوم 
خطة عمل حمكمة ت�ضري وفقها املجموعة اأين 
�ضتوفر البلدية جميع الو�ضائل و امل�ضتلزمات و 

التكفل باإقامة الوفد طيلة العملية.
خلدون.ع

تُوا�ضل Ooredoo، الرائد التكنولوجي، 
واأول متعامل يُغطي 48 والية ب�ضبكة اجليل 
لزبائنها  الفر�ضة  اإتاحة  يف    ،4  Gالرابع
النقالة  لالأنرتنت  االأف�ضل  من  لال�ضتفادة 
احلديثة،  �ضبكتها  بف�ضل  ال�رشعة  عالية 

الفعالة وعالية اجلودة. 
وق�ضد ت�ضهيل الولوج اإىل اجليل الرابع عرب 
 Ooredoo الوطني، متنح  الرتاب  كامل 
االأنرتنت  من  اوكتي  جيغا   1 لزبائنها 
�ضاحلة ملدة اأ�ضبوع لكل توقيع على عقد 

 .4G
اأن  يكفي  العملية،  هذه  من  لال�ضتفادة 
متوافق  ذكي  هاتف  الزبون  لدى  يتوفر 
مع تقنية اجليل الرابع والتقرب من ف�ضاء 
Ooredoo اأو نقطة بيع معتمدة االأقرب 

 Ooredoo متنح  املبادرة،  بهذه  منه. 
لزبائنها فر�ضة عي�ض واكت�ضاف االأنرتنت 
كل  يف  �ضبكتها  على  العايل  التدفق  ذات 

انحاء اجلزائر.

توفيت نهاية االأ�ضبوع املن�رشم املجاهدة و 
ناهز 107  اأم �ضهيد خالتي عائ�ضة عن عمر 
و املولودة بعني املانعة بلدية عني احلجر و 
هي اأكرب معمرة مبدينة �ضعيدة و اأم ال�ضهيد 
اإعدامه ب�ضواحي  الذي مت  موؤذن بن عثمان 
الثورة  بداية  يف  امل�ضتعمر  طرف  من  يوب 
�ضاركت  و  الفقيدة  عاي�ضتها  التي  التحريرية 
فيها اين األقي القب�ض عليها ومت �ضجنها يف 

عديد املرات اأين تركت وراءها ولدان و ثالث 
بنات و الع�رشات من االأحفاد و هي التي مل 
تزر الطبيب اإال نادرا ح�ضب �ضهادة بنتها م.ز 
التي كفلتها لعدة �ضنوات بحي الن�رش و كانت 
دائما حتكي على الثورة وما عاناه ال�ضعب من 
ويالت االإ�ضتعمار الغا�ضم ليتم دفنها مبقربة 

يوب رفقة اأهلها و اأحبابها.
خلدون.ع

�ل�صويد

اإحراق اأكرث من 80 
�سيارة يف ليلة واحدة 

�ضيارة   80 من  اأكرث  اأن  ال�ضويدية  ال�رشطة  اأعلنت 
البالد،  مناطق غرب  عدة  الثالثاء يف  ليلة  اأحرقت 
عرب  ومدبرة  ومن�ضقة  مرتبطة  اأنها  اأن  مرجحة 
و�ضائل التوا�ضل االجتماعي. وجاء يف بيان لل�رشطة 
املتوفرة  للمعلومات  »وفقا  ال�ضاأن:  هذا  يف  �ضدر 
لدينا فاإن حرائق متعددة اندلعت يف مناطق خمتلفة 
غرب ال�ضويد، منها يوتوبوري وترولهيتان وغوتنربغ 
وفالكنربي، ما اأدى اإىل دمار اأو اإحلاق اأ�رشار بالغة 
اأنواع خمتلفة وهي �ضيارات خا�ضة  بـ88 �ضيارة من 
با�ضم  املتحدث  نقل«وذكر  وعربات  و�ضاحنات 
تعترب  ال�ضويدية  ال�رشطة  اأن  ليبينز،  هانز  ال�رشطة 
التوا�ضل  و�ضائل  عرب  م�ضبقا  من�ضقة  احلرائق  تلك 
املعلومات  »بح�ضب  اإنه  ليبينز  ،وقال  االجتماعي 
تلك  وقوع  مناطق  يف  عيان  �ضهود  من  وردتنا  التي 
احلرائق، فقد �ضمع النا�ض اأحاديث بني املراهقني 

الذين قاموا بعمليات التخريب تلك«.

القهوة »تدمر« اأحد اأهم 
اأجزاء الدماغ!

اأعلن علماء من جامعة �ضيئول يف كوريا اجلنوبية اأن 
�ضلبي  تاأثري  له  يكون  قد  طويلة  لفرتة  القهوة  تناول 
على جزء الدماغ امل�ضوؤول عن النوم، واأجرى العلماء 
جيدة،  ب�ضحة  يتمتعون  م�ضنا  �ضخ�ضا  لـ162  فح�ضا 
الباحثون  وطلب  مزمن،  مر�ض  اأي  من  ي�ضكون  وال 
من جميع امل�ضرتكني اإبالغهم عن كمية القهوة التي 
يتناولونها خالل حياتهم. وبعد ذلك، قارن الباحثون 
هذه املعلومات بنتائج الت�ضوير بالرنني املغناطي�ضي 

الأدمغة امل�ضاركني.
ومتكن الباحثون من خالل هذه العملية من اكت�ضاف، 
تقل�ض  منتظمة  ب�ضورة  القهوة  يتناولون  الذين  اأن 
الدماغ م�ضوؤول  ال�ضنوبرية )جزء  الغدة  لديهم حجم 
 .%20 بن�ضبة  امليالتونني(  النوم  هرمون  اإنتاج  عن 
وي�ضمن تقل�ض حجم هذه الغدة ب�ضبب االإفراط يف 

تناول القهوة �ضوء النوم مدى احلياة.
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