
على راأ�سها الطاقات املتجددة وال�سوق الإفريقية، فاعلون:

 تبادل امل�صالح وراء 
زيارة مريكل للجزائر
�سدد على م�ساهمة املراأة يف اجلبهة ال�سعبية، ولد عبا�س :

بوتفليقة اأعطى للمراأة مكانتها 
احلقيقة يف ت�صيري البالد

امل�سيلة : 

وفــــاة طفــــــلة بلـــــــ�صعة 
عقرب ببلدية الزرزور 

على خلفية معلومات ا�ستخباراتية حتذر من  ت�سلل 2500 اإرهابي 

ن�صــــــر 25 األــــــــف عــــــــ�صكري باحلدود اجلنوبية وال�صرقية 

3 ماليري دينار من اأجل تاأهيل جيجل، بدوي:

الدولة على دراية باالأطراف التي تريد زعزعة اال�صتقرار 
�س4

�س6
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فيما لوح بالن�سحاب من الأمانة 
العامة للمركزية النقابية:

»�صيدي ال�صـــــعيد يـــــــــوؤكد 
مر�صـــــه بالــــــــ�صرطـــــــان 

�س3ويجدد والءه لبوتفليقة«
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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بعدما اأ�سحت مهامه دفاعية 
وابتعد عن منطقة اجلزاء

اتهامات لغوارديوال 
برتاجع اأداء حمرز 

مع املان �صيتي

امل�سوؤولية تكليف ولي�ست ت�سريفا، قايد �سالح:

اجلميع ملزم بتحمل 
نتائج اأعماله 

حممد عي�سى يعلن  :

من�صـــــــور وزاري قـــريبا ملنع 
تداول خطابات "الكراهية" 

 .  م�صح جوي
 لـ 165 نقطة 

ع�صكرية مغلوقة 
و10 معابر 
حدودية   



عين

اغويالل  قرية  من  املواطنني  ع�رشات  وا�صل 
ببلدية العجيبة )�رشق البويرة( الأحد احتجاجهم 
لل�صغط  كهربائي  خط  اجناز  اأ�صغال  بتوقيف 
للمطالبة  وذلك  بلديتهم  يعرب  الذي  املرتفع 
بتجديد �صبكة توزيع مياه ال�رشب وتهيئة م�صدر 

التموين الوحيد بافري.
اغويالل  مواطنون  قام  املا�صي  اخلمي�س  ومنذ 
اجناز  اأ�صغال  موا�صلة  من  �صونلغاز  عمال  مبنع 
م�صكل  �صد  احتجاجات  تنظيم  و  اخلط  هذا 
"نق�س كبري" يف مياه ال�رشب ب�صبب قدم ال�صبكة 

والقنوات الرئي�صية للتوزيع.
و�رشح مواطنون اأن "هذه ال�صبكة قدمية و مهرتئة 
غاية  اإىل  جتديدها  يتم  مل  و   1980 يف  اأجنزت 
للمياه  ت�رشبات  مالحظة  ت�صتطيعون  و   . اليوم 
لإ�صماع �صوتنا  بوقف هذا امل�رشوع  . قمنا  بها 
التدخل  عليهم  يجب  الذين  املعنيني  للم�صوؤولني 

يف اقرب وقت لإيجاد حلول لهذا امل�صكل".
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100 ر�سم جمهول حليوانات 
اأ�سطورية عمرها 3000 �سنة

اكت�صف علماء اآثار رو�س, 100 ر�صم جمهول حليوانات اأ�صطورية 

على منحدرات »�صوبالين�صك« يف اإقليم« كرا�صنويار�صك« تعود 
اإىل اأكرث من ثالثة األف �صنة.

الرو�صية  اجلغرافية  اجلمعية  بعثة  الر�صوم,  هذه  واكت�صفت 

التي تتلخ�س مهمتها يف حماية الر�صوم القدمية املكت�صفة يف 

املنطقة من التلف , ح�صبما اأوردته و�صائل الإعالم الرو�صية, 

بثالثة  تقدر  م�صاحة  على  متتد  منطقة  البعثة  مهام  وتغطي 

كيلومرتات ويوجد بها 300 م�صطح مر�صوم, منها 100 اكت�صفت 
لأول مرة.

ويف هذا ال�صدد, قال رئي�س البعثة األك�صندر زايكا , اإن »هذه 

الر�صوم تعود حليوانات واأ�صخا�س يف قوارب اأو على اخليول, 

ولوحات عن ال�صيد ومعارك وطقو�س دينية وحيوانات مفرت�صة 

اأ�صطورية«, مو�صحا ان هذه الر�صوم »بداأت تظهر تقريبا يف 
الألفية الثانية قبل امليالد«.

الأر�سيدي و�سيا�سة الإلهاء
يبدو اأن ال�صيا�صيني باجلزائر  مل يعد مبقدورهم تقدمي اأي جديد 

مع  تتما�صى  ل  مطالب  يطلقون  جعلهم  ما  ال�صيا�صية,  ال�صاحة  يف 

الأخرية  اخلرجة  هو  ذلك  يوؤكد  وما  للجزائري,  العامة  الثقافة 

اإىل  دعا  ملا  »الأر�صيدي«  الالئكي  احلزب  زعيم  بلعبا�س  ملح�صن 

اللهاء  �صيا�صة  اأن  على  ي�صدد  ما  املرياث,  يف  امل�صاواة  �رشورة 
اأ�صحت و�صيلة للظهور على ح�صاب مطالب اأخرى.

مواطنون من العجيبة يوقفون م�سروع للكهرباء للمطالبة مبياه ال�سرب

خبر في 
صورة

الدرو�س اخل�سو�سية 
تتحّدى بن غربيط

3 انت�سارات خارج الديار
اجلولة  �سهدت 
من  ال�ساد�سة 
املحرتفة  الرابطة 
جرت  التي  الأوىل 
حتقيق  اأم�س  اأول 
الزائرة  الأندية 
انت�سارات من خارج 
ويتعلق  القواعد 
ن�سر  من  بكل  الأمر 
اوملبي  داي،  ح�سني 
برج  واأهلي  املدية 

ملعب  من  كامال  بالزاد  عادت  التي  بوعريريج 
ال�ساورة  و�سبيبة  بلوزداد  �سباب  بجاية،  مولودية 
على  التوايل يف جولة مل ت�سهد �سوى حتقيق نادي 

بارادو للفوز على ملعبه اأمام مولودية وهران.

ال�ساورة ت�سقط مبلعبها 
بعد اأربع �سنوات

حقق فريق اأهلي 
برج بوعريريج 
اأول فوز له هذا 

املو�سم على 
م�ستوى بطولة 

املحرتفني الق�سم 
الأول، وهذا على 

ح�ساب ممثل 
اجلنوب نادي 

ال�ساورة الذي خ�سر اأول مقابلة له داخل ملعبه 
منذ اأربع �سنوات، ما قد يخلق بلبلة داخل اأ�سوار 
النادي الب�ساري الذي �سيلعب على عدة جبهات 

هذا املو�سم.

�سرب الأ�ساتذة 
عر�س احلائط 

التعليمة 
التي و�سعتها 

وزيرة الرتبية 
الوطنية نورية 

بن غربيت 
بخ�سو�س منع 

تقدمي الدرو�س 
اخل�سو�سية 

للتالميذ، اأين 

انت�سرت عرب 
موقع التوا�سل 

الجتماعي 
»فاي�سبوك« 

الإعالنات 
املتعلقة 
بتقدمي 

الدرو�س 
التدعيمية 

ملختلف 
الأطوار 

التعليمية يف 
خطوة للتحدي 

مع الوزيرة التي 
حر�ست على حث 

اأولياء التالميذ 
على  تفادي هذه 

الظاهرة التي 
تاأخذ منحى 

ت�ساعدي كبري 
يف الأعوام 
الأخرية.

ماراطون برلني : 

العداء الكيني كيبت�سوجي يحطم الرقم القيا�سي العاملي 
الكيني  الأوملبي  البطل  متكن 
حتطيم  من  كيبت�صوجي,  ايليود 
يف  العاملي  القيا�صي  الرقم 
الملانية  العا�صمة  ماراطون 

برلني الأحد.

و�صجل كيبت�صوجي رقما قيا�صيا 
ودقيقة  �صاعتني  بلغ  جديدا 
واحدة و40 ثانية, بفارق اأكرث من 
دقيقة واحدة عن الرقم ال�صابق 
الذي كان يحمله مواطنه ديني�س 

و57  ودقيقتان  )�صاعتان  كيميتو 
برلني  يف  �صجله  الذي  و  ثانية( 

يف �صبتمرب 2014.
احتل  اجلديد,  وبرقمه 
يف  الول  املركز  كيبت�صوجي 

ماراطون برلني متبوعا مبواطنيه 
و�صت  )�صاعتان  كيربوتو  اأمو�س 
وويل�صون  ثانية(,  و23  دقائق 
دقائق  )�صاعتانو�صت  كيب�صانغ 

و48 ثانية(.
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فيما لوح بالن�سحاب من الأمانة العامة للمركزية النقابية:

»�سيدي �سعيد يوؤكد مر�سه بال�سرطان ويجدد والءه لبوتفليقة«
اأف�سح عبد املجيد �سيدي ال�سعيد الأمني العام للإحتاد العام للعمال اجلزائريني، عن اإ�سابته مبر�س ال�سرطان والذي قد يجعله ين�سحب من من�سبه على راأ�س املركزية 

النقابية، يف حني اأكد اأن ال�سائعات التي طالت �سخ�سه مل ت�سره ب�سيء رغم نية اأ�سحابها يف خلق بلبلة و�سط منا�سلي الإحتاد العام للعمال اجلزائريني.

علي عزازقة

»الأوجيتيا«،  يف  الأول  الرجل  وراح 
النقابية  املركزية  مع  اجتماع  خالل 
حما�رصة  على  ي�شدد  اأم�س،  يوم 
الأخرية  الفرتة  خالل  له  ال�شائعات 
ي�شاند  باأنه  روجت  التي  تلك  خا�شة 
نُ�رصت  اأن  بعد  ال�شهيوين  الكيان 
�شور له مع علم الحتالل ال�شهيوين، 
�شاأن�شحب  باأنني  قالوا  قال:«  حث 
متقاعد«،  واأنني  النقابة  و�شاأترك 
اأنا حقا م�شاب بال�رصطان  م�شيفا:« 
عيبا  لي�س  وهذا  عالج  فرتة  يف  واأنا 
له  تروج  ما  ح�شب  كذلك  يكون  ولن 
ال�شياق  ذات  ويف  اجلهات«،  بع�س 
اأو�شح  �شيدي �شعيد اأنه لن يرد على 
العمل  لكون  بالرتاهات  و�شفها  ما 
واأنه  �شيما  ذلك،  ي�شتلزم  النقابي 
لزال نقابيا يف الحتاد العام للعمال 
اجلزائريني، فيما اأ�شار ذات امل�شدر 
اإىل رغبة هذه اجلهات يف خلق البلبلة 

و�شط منا�شلي النقابة.

نحن مع بوتفليقة يف 
حال تر�سحه لعهدة 5

العام  الأمني  جدد  اآخر  جانب  ومن 
اجلزائريني،  للعّمال  العام  لالإحتاد 
العزيز  لرئي�س اجلمهوري عبد  ولءه 
حال  يف  ي�شانده  اأنه  واأكد  بوتفليقة، 
ذات  جديدة، وقال  لعهدة  تر�شحه 
رجل  بوتفليقة  الرئي�س  باأن  امل�شدر 
ودعا  اجلزائر،  يف  التاريخ  ي�شنع 
�رصورة  اإىل  اجلميع  ال�شعيد  �شيدي 
واملفاهمة  الثقة  من  ن�شيج  خلق 

لديه  اجلمهورية  ورئي�س  بينهم  فيما 
على  م�شيفا:«  بح�شبه،  الثقة،  هذه 
امل�شوؤولية،  يف  ي�شتمر  اأن  الرئي�س 
وهذا خارج عن قناعة، اختيار ثوري 
ومنا�شل لعبد العزيز بوتفليقة«، ومن 
املتحدث  ذات  طالب  اأخرى  جهة 
ب�رصورة التفكري يف م�شتقبل الإحتاد 
اأع�شاء  �شيخلف  ومن  اليوم،  من 
املركزية النقابية من الآن ف�شاعدا، 
هو  من�شبه  يعمر يف  لن  اأنه  واأ�شاف 
واملنا�شلني احلاليني، و يجب التفكري 

يف 10 �شنوات القادمة لالإحتاد.

�سيتم الو�سول اإىل 
مليونني و900 األف 
منخرط يف اأكتوبر

املجيد  عبد  اأفاد  اآخر  �شياق  ويف 
ال�شهر  نهاية  اأنه  ال�شعيد،  �شيدي 
مليونني  اإىل  الو�شول  �شيتم  اجلاري 
خالل  م�شريا  منخرط،  األف  و900 
مبختلف  النقابية  املركزية  اجتماع 
يف  املنخرطني  عدد  اأن  هيئاتها  
اأكتوبر  اأول  و�شي�شل  ارتفع  الإحتاد 
منخرط،  األف  و9020  مليونني  اإىل 
النقابية  الإرادة  من  وهذا منبثق 
بالرغم  للمنخرطني  النقابي  والعمل 
لها  يتعر�س  التي  ال�شعوبات  من 
التكوين  اأن  اإىل  م�شريا  الإحتاد، 
للن�شاء حيث 45 باملائة  عن�رص مهم 
تكوينا  تلقوا  العامالت  الن�شاء  من 
اأنه  اأكد  فيما  املراأة،  لأهمية  نظرا 
يوميا  املوجودة  ال�شعوبات  رغم 
النقابي يف  للعمل  نوعية  نقلة  هناك 
الإحتاد، خا�شة عمل املراأة الذي ل 
اأن هناك  غري  للعيان،  عملها  يظهر 

النقابية  امل�شاكل  حلل  فعل  رد 
امليدان  يف  وال�شيا�شية، خا�شة 
واملجتمع  الهيئات  مع  والت�شاور 

املدين.

هدف »الأوجيتيا« 
املحافظة على ا�ستقرار 

البلد

�شيدي  تطرق  الجتماع  ذات  وخالل 
اإىل ملف حال اجلزائر، حيث  �شعيد 
هو  الأ�شمى  الإحتاد  اأن هدف  اأكد 
املهنية،  العمال  مطالب  حتقيق 
اإ�شتقرار  على  املحافظة  وكذا 
العام  الإحتاد  اأن  واأ�شاف  البالد، 
للعمال اجلزائريني، يعمل يف امليدان 
العمال  مطالب  حتقيق  اأجل  من 
يف  يدخل  هذا  كل  واأن  والنقابيني، 
اإطار الدفاع،  عن العمال وال�شتقرار 
الجتماعي الذي تنعم به البالد منذ 
اأن   ال�شعيد،  �شنوات، واأو�شح �شيدي 
ثقافة ال�شب وال�شتم بالن�شبة لالإحتاد 
الن�شايل  امل�شار  يف  موجودة  غري 
املعلومات  على  يرد  لن  اأنه  وقال   ،
الإحتاد  ت�شويه  تريد  التي  املغلوطة 
مت�شبع  �شخ�شيا  اأنه  واأبرز  وقياداته، 
يزال  واأنه كان وما  الن�شالية،  بالروح 
نف�شه  يعترب  لأنه   ، يعمل يف امليدان 

نقابيا ل م�شوؤول.

�ساأف�سل كل �سخ�س ي�سع 
ابنه يف الحتاد

ذات  �شدد  نف�شه  من  الواثق  وبلغة 
اأي  بيده  �شينزع  اأنه  املتحدث  على 

نقابي يقوم بو�شع ابنه يف اأي من�شب 
�شيدي  واأ�شاف  لالحتاد،  قيادي 
منتخبني  منا�شلني  هناك  اأن  ال�شعيد 
اأخذ  لأحد  يحق  ول  بال�شندوق، 
جهة  ومن  املوؤمتر،  بدون  من�شب 
اأخرى نّبه الأمني العام لالإحتاد العام 
للعّمال اجلزائريني، اأن هناك اأطرافا 
ال�شتقرار  من  كثريا  تغار  خارجية 
الجتماعي، وقال عبد املجيد �شيدي 
تكون  اأن  الطبيعي،  من  اأن  ال�شعيد، 
لكن  الإحتاد  داخل  نزاعات  هناك 
واأ�شاف  العمال،  بني  الإحرتام  يبقى 
يعمل  ل  الإحتاد  اأن  ذاته،  امل�شدر 
اأو  �شواء مع اجلمهوريني  النفاق  بلغة 
واأ�شار  والعامني،  اخلا�شني  ال�رصكاء 
للعمال  العام  الإحتاد  اإىل  املتحدث، 
يدافع عن  ميلك واجب مزدوج، فهو 
جهة  من  اجلهمورية  وعن  العمال 

اأخرى.

يجب املحافظة على 
الدميقراطية يف الن�سال 

النقابي

العام  الأمني  قال  منف�شل  �شياق  ويف 
للعمال اجلزائريني عبد املجيد �شيدي 
للعمال  العام  الإحتاد  اأّن  ال�شعيد، 
بالدميقراطية  تتعامل  اجلزائريني 
النقابية والن�شالية، واأّكد على احل�شور 
يف  الدميقراطية  على  باملحافظة 
خالل  من  وهذا  النقابي،  الن�شال 
بالقول  متوّجها  املح�شوبية  تفادي 
»ليوجد ابن عمي ول اأخي«، م�شيفا:« 
يف  ابنه  ي�شع  اأن  نقابي  لأي  اأ�شمح  ل 
من�شب قيادي«، م�شيفا اأن اأّن النقابي 
ي�شع  الن�شال  يف  امل�شوؤولية  ياأخذ  مّلا 
كما  والعامالت،  العمال  عينيه  ن�شب 
الفيدراليات  اإىل  املتحّدث  ذات  توّجه 
كّل  لديهم  اأّن  الإجتماع  يف  املتواجدة 

ال�شالحيات يف تطبيق القوانني.

الثقة موجود داخل 
اأ�سوار املركزية النقابية

املجيد  عبد  قال  الأخري  ويف 
للعمال  العام  الحتاد  ال�شعيد  �شيدي 
موجودة  الثقة  ثقافة  اأن  اجلزائريني 
داخل الحتاد وخارجه، واأ�شافاأن �شبب 
احرتام النا�س لنا هو اأنه لدينا كنز يف 
�شيدي  ودعا  »احلذر«،  وهو  اأو�شاطنا 
اأن يكون دمهم بارد  النقابيني  ال�شعيد، 
بعيدة  بطريقة  امل�شاكل  حل  اأجل  من 
�شيادة  على  يعمل  هذا  لأن  العنف  عن 
الحتاد،  داخل  وال�شتقرار  الأمن 
يف  الرتوي  اأن  ال�شعيد  �شيدي  واأو�شح 
داخل  الثقة  خلق  ما  هو  امل�شاكل  حل 
الحتاد وخارجه ، موؤكدا، اأن كل نقابي 
اأن يكون له التما�س �شيا�شي من  يجب 

اأجل املحافظة على هذه الثقه.

�سدد على م�ساهمة املراأة يف اجلبهة 
ال�سعبية، ولد عبا�س :

بوتفليقة �أعطى للمر�أة مكانتها 
�حلقيقة يف ت�سيري �لبالد

الأفالن  حلزب  ثمن الأمني العام 
الذي  الدور  عبا�س  ولد  جمال 
الثورة  يف  اجلزائرية  املراأة  لعبته 
م�شيدا  الكربى،  التحريرية 
قام  التي  الد�شتورية  بالإ�شالحات 
الدرجة  الرئي�س والتعديالت  بها 
يف املنظومة الت�رصيعية والقانونية 
يف  مكانتها  للمراأة  اأعادت  التي 
وحقوقها  اجلزائري  املجتمع 
ت�شيري  يف  وم�شاهمتها  امل�رصوعة 

البالد.
خالل  الأم�س  عبا�س  ولد  واأكد 
للن�شاء  الوطني  الحتاد  مع  لقائه 
العتيد  احلزب  مبقر  اجلزائريات 
حقوق  كر�س  الرئي�س  اأن  بحيدرة، 
واأعطاها  الد�شتور  يف  املراأة 
البالد،  ت�شيري  احلقيقة يف  مكانتها 
الربملان  يف  بقوة  ممثلة  فهي 
هي  اجلزائر  اأن  م�شددا  بغرفتيه، 
الدولة الوحيدة عربيا التي ح�شلت 
فيها املراأة على رتبة لواء من خالل 
م�شاواة التي خ�شيت بها املراأة مع 

الرجل يف القانون.
العتيد  للحزب  العام  الأمني   و�شدد 
اأن  يجب  اجلزائرية  املراأة  اأن 
ال�شلبة  ال�شعبية  اجلبهة  يف  ت�شاهم 

للهجمات  الت�شدي  اأجل  من 
واخلارجية  الداخلية  ال�شيا�شوية 

التي حتا�رص اجلزائر.
ويف �شياق مت�شل اعترب ولد عبا�س 
يف  اأقرت  التي  التعديالت  اأن 
الد�شتور الأخري، عززت من مكانة 
املراأة اجلزائرية يف بالدنا اجلزائر، 
م�شريا اأنه وبحكم الد�شتور اجلديد، 
يف  التواجد  من  املراأة  متكنت 
املجال�س  وكذا  بغرفتيه،  الربملان 
ال�شعبية والولئية عرب الوطن.وكذا 
وجعلها  م�شوؤوليات،  من  احلكومة 

على راأ�س بع�س الوزارات.
اجلزائرية،  املراأة  »اأن  اأ�شاف  كما 
يف  امل�شاواة  من  حيز  لها  اأ�شبح 
�شوق ال�شغل والعمل يف املوؤ�ش�شات 
اأرقى  اليوم ت�شغل  وال�رصكات، فهي 
اأعطى  اأين  الدولة،  يف  املنا�شب 
ملن�شب  املراأة  تويل  عن  مثال، 
الوطني  اجلي�س  يف  �شام  �شابط 
والأمن   ، لواء  برتبة  ال�شعبي 
�رصطة  اأول  عميد  برتبة  الوطني 
ليتحقق  كان  ما  هذا  »،مربزا  اأن 
لول �شيا�شة  رئي�س اجلمهورية عبد 

العزيز بوتفليقة.
اإميان لوا�س  

على راأ�سها الطاقات املتجددة وال�سوق الإفريقية، فاعلون:

تبادل �مل�سالح ور�ء زيارة مريكل للجز�ئر
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   راهن 
عامل  على  �شاغور  الرزاق  عبد 
اجلزائر  بني  امل�شالح  تبادل 
وراء  ال�شبب  اأنه  مو�شحا  اأملانيا، 
الزيارة املرتقبة اليوم للم�شت�شارة 
الأملانية اأجنيال مريكل التي قبلت 
لزيارة  بوتفليقة  الرئي�س  دعوة 
اإطاره  ما �شبت يف  وهو  اجلزائر، 
خمتلف الت�رصيحات التي �شاقتها 
تعلق  فيما  باخل�شو�س  الو�شط 
بالطاقات املتجددة وولوج ال�شوق 

الإفريقية.
اعترب اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية عبد 
خ�س  ت�رصيح  يف  �شاغور  الرزاق 
به »الو�شط«  اأن قبول امل�شت�شارة 
دعوة  مريكل  اأجنيال  الأملانية 
اجلزائر  لزيارة  بوتفليقة  الرئي�س 
النظام  يف  اأملانيا  ثقة  على  دليل 
ال�شيا�شي يف اجلزائر، م�شريا اأي�شا 
اقت�شادية  م�شالح  هناك  اأن  اإىل 
م�شرتكة بني الدولتني . ويف �شياق 
»زيارة  اأن  �شاغور  اأ�شاف  مت�شل، 
هذا  يف  الأملانية  امل�شت�شارة 
العالقات  لتدعيم  بال�شبط  الوقت 
الجتماعية  الأ�شعدة  جميع  على 
والثقافية،  ال�شيا�شية  التجارية 
اإ�شرتاتيجية  والت�شاور على ق�شايا 
العراق،  ليبيا،  غرار  على  كربى 

�شوريا، ال�شحراء الغربية«.

هرون عمر: ملف 
الطاقات املتجددة وراء 

زيارة مريكل للجزائر

اخلبري  جهته  من 
اعترب  عمر  القت�شادي  هارون 
اإىل  املرة  هذه  زيارة مريكل  اأن 
رجل   100 مبرافقة  اجلزائر 
املتجددة  الطاقات  وملف  اأعمال 
اإحياء م�رصوع  لإعادة  يف حقيبتها 
اأملانيا  تنوي  والذي  تك  ديزار 
تغطية  حاجياتها  خالله  من 
الدول  فهي  كباقي  من  الكهرباء 
لال�شتغناء  يخططون  الأوروبية 
بحلول  الأحفورية  الطاقات  عن 
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هارون  اأفاد  الدكتور 
به   خ�س  ت�رصيح  عمر  يف 
الو�شط  اأن  امل�شالح القت�شادية 
وراء زيارة  مريكل للجزائر م�شالح، 
ال�شتثمارات  حجم  اإن   « قائال 
الأملانية يف اجلزائر الآن يف حدود 
1 مليار اأورو  بحوايل 200 موؤ�ش�شة، 
اأن  ترى  اليوم  اأملانيا  اأن  م�شيفا 
اإفريقيا ، فاجلزائر  بوابة  اجلزائر 
الأوروبية  الدول  جتنب  اليوم 
على  ليبيا  يف  املوجودة  امل�شاكل 
املغربية  الناحية  اأن  كما  تون�س 

ال�شحراء  بال�رصاع حول  حمكومة 
اليوم  اجلزائر  اأن  كما  الغربية، 
�شمال  من  �شيار  طريق  اأعدت 
غرار  على  موانئ  واأعدت  جنوب 
يعني  ما  وهو  احلمدانية وجيجل، 
حتتية  بنى  اأعدت  اجلزائر  اأن 
ال�شتثمارات  ل�شتقبال  كافية 
الأجنبية.« م�شيفا يف ذات ال�شدد 
»اإن هذه الزيارة التي اأ�رصت عليها 
اأملانيا وتاأجلت من ال�شنة املا�شية 
مما يعني اأن ال�شوق اجلزائرية مبا 
فيها من يد عاملة متلك حتفيزات 
على  قادرة  عمل  و�شاحة  خيالية 

ا�شتقطاب املاليري من الدولر«.

اأملانيا ت�سعى لتكون 
فاعل يف ال�سوق 

الأفريقية امل�ستقبلية

اخلبري  اأ�شار  اأخرى،  جهة  من 
القت�شادي كمال رزيق اأن الزيارة 
لها  للجزائر  ملريكل  املرتقبة 
اأن  مربزا  للبلدين،  كبرية  اأهمية 
ال�شبب وراء هذه الزيارة هو رغبة 
ال�شوق  فاعال يف  تكون  اأن  اأملانيا 
الأفريقية امل�شتقبلية وهذا ل يتم 
اإل من خالل تطوير �رصكاتها مع 

اجلزائر على حد قوله .
القت�شادي  اخلبري  واعترب 

به  خ�س  ت�رصيح  يف  رزيق  كمال 
»الو�شط » اأن اإىل حد الآن حجم 
اجلزائر  يف  الأملاين  ال�شتثمار 
حجم  اإىل  يرقى  ل  �شعيف 
وجود  رغم  ال�شيا�شية  العالقات 
تبقى  لكن  امل�شاريع  ع�رصات 
اأملانيا  اأن  دون امل�شتوى، م�شريا 
لخرتاق  �رصاكة  لإن�شاء  ت�شعى 
اجلزائر،  من  الإفريقية  الأ�شواق 
و بالتايل ل يتم هذا ال من خالل 
زيادة حجم التعاون القت�شادي و 
قطاعات  يف  خا�شة  الإ�شتثماري 
مهمة مثل ال�شناعة امليكانيكية، 
املتجددة  الطاقات  ال�شيدلنية، 
خا�شة الطاقة ال�شم�شية، املناوبة 
و التكوين واأفاد ذات املتحدث اأن 
زيارة مريكل للجزائر جاءت لدعم 
العالقات القت�شادية وتطويرها، 
اإن�شاء قاعدة  اأي�شا والبحث على 
اجلزائر  الأملانية يف  املنتوجات 
ا�شرتاتيجي،  �رصيك  باعتبارها 
اإعالن  بعد  الوقت  هذا  ميكن 
ال�شيني  احلرير  طريق  م�رصوع 
حمورا  اجلزائر  وجعل  لإفريقيا 
اأملانيا  اأن  مو�شحا  فيه،  اأ�شا�شيا 
اأفريقيا  اإىل  طريقا  تبني  تعتزم 
فوات  قبل  اجلزائر  خالل  من 

الوقت«.
اإميان لوا�س



جمعه  الذي  اللقاء  خالل  وقال 
املدين  املجتمع  ممثلي  مع  اأم�س 
االن�شغاالت  جميع  اأن  بالوالية 
جيجل،  تعرفها  التي  الكبرية 
حركة  خلق  يف  ن�رسع  �شتجعلنا 
من  الوالية،   الأبناء  اقت�شادية 
رجال املال واالأعمال واال�شتثمار 
اال�شتثمار  جمال  يف  للم�شاهمة 
من  الهدف  اأن  واأبرز  ال�شناعي 
املخ�ش�شات املالية يبقى التاأهيل 
والغاز  بالطاقات  واالإي�شال 
بدوي  واأكد  بالوالية.  الطبيعي 
على قوانني اجلمهورية  وقال اأنها 

تطبق على اجلميع. 
على  الدولة  اإن  بدوي  واأ�شاف 
حتاول  التي  باالأطراف  دراية 
اأينما  اجلزائر،  ا�شتقرار  زعزعة 
كانت يف اخلارج اأو الداخل. واأ�شار 
تتطلب  املرحلة  هذه  اأن  الوزير، 

وعي عايل وحيطة وحذر.
برنامج  اإطالق  عن  بدوي،  واأعلن 
اجلبلية  املناطق  اإعمار  الإعادة 
وتعهد  االإرهاب،  من  عانت  التي 
الوزير، بتخ�شي�س غالف مايل يف 
للت�شامن  الوطني  ال�شندوق  اإطار 
لتمويل  املحلية،  للجماعات 
اأ�شدى  اأنه  م�شيفا  الربنامج، 

املحلية  ال�شلطات  اإىل  تعليمات 
لتح�شري البطاقات التقنية الإعادة 
اأعمار التجمعات ال�شكانية، م�شريا 
يف  ال�رسوع  �شيتم  امل�رسوع  باأن 
تنفيذه قريبا من خالل تخ�شي�س 
اأقرب  يف  الالزمة  االإمكانات 
للمناطق  احلياة  الإعادة  االأوقات 
الريفية املعنية بالربامج التنموية.
الوزير  يخف  مل  اآخر،  جانب  من 
يف  ال�شياحة  واقع  من  امتعا�شه 
الوالية، وعاتب ال�شلطات املحلية 
عدم  على  الوايل  راأ�شهم  وعلى 
اتخاذ  يف  والتقاع�س  الفعالية 
االإجراءات الالزمة لتثمني القطاع 

خماطبا  بدوي  وقال  ال�شياحي، 
احلا�رسين “نحن بعيدين كل البعد 
عن تثمني القدرات ال�شياحية على 
اأن  م�شيفا  الوالية”،  م�شتوى 
ا�شتقطاب  هو  احلقيقي  التحدي 
حركة  وخلق  ال�شياحية  الطاقات 
هذه  ملرافقة  جديدة  ا�شتثمارية 
االأمثل  اال�شتغالل  بغية  احلركية 
للموؤهالت ال�شياحية التي حتوزها 

املنطقة.
كانت  الوالية  باأن  بدوي  وك�شف 
تتوفر على 18 اأو 20 منطقة للتو�شع 
ال�شياحي، قبل اأن ي�شيف باأن الكثري 
التعدي  ومت  االإهمال  طالها  منها 

م�شاكن  باإقامة  منها  البع�س  على 
الإغرا�س  اأو حتويلها  غري �رسعية 
باأن  م�شريا  �شياحية،  غري  اأخرى 
لي�شت  ال�شياحية  القدرات  تثمني 
ق�شية دولة فقط، وا�شتطرد يقول 
هي  ال�شياحي  التو�شع  “مناطق 
طاقات ا�شتثمارية موجودة ولكننا 
الكثري  �شاع  حتى  نتفرج  وقفن 
بـ”الواقع  وقع  ما  وا�شفا  منها”، 
املر” الذي ال ميكن ال�شكوت عنه. 
امل�شوؤولني  قائال  بدوي  وعاتب 
هي  كما  االأو�شاع  نرتك  “لو 
مناطق  من  بقى  ما  “�شي�شيع 
�شياحية ولن تكون لدينا ال �شياحة 
“ينتظر  اأنه  وقال  �شيء”،  اأي  وال 
املحلية”  ال�شلطات  من  هبة 
للتكفل بهذا امل�شكل، موؤكدا اأنه ال 
ميكن احلديث عن هبة اقت�شادية 
املوؤهالت  ا�شتغالل  بدون  للوالية 

ال�شياحية التي تزخر بها جيجل.
باأن  الوزير،  اأكد  اآخر،  جانب  من 
عن  م�شوؤولة  البلدية  املجال�س 
نظافة املحيط والبيئة، كما حمل 
بناء  م�شوؤولية  املحلية  ال�شلطات 
االأودية،  حواف  على  ال�شكنات 
خطرا  ت�شكل  التي  البنايات  وهي 
حدوث  بعد  خا�شة  �شاكنيها  على 
غرار  على  الطبيعية  الكوارث 
�شفاف  جتتاح  التي  الفي�شانات 

االأودية.

اأفاد وزير ال�شوؤون الدينية واالأوقاف 
اإ�شدار  �شيتم  اأنه  عي�شى  حممد 
تداول  ملنع  قريبا  وزاري  من�شور 
خطاب الكراهية والتفريق يف اإ�شارة 
ملعب  مدرجات  يف  حدث  ملا  له 
قرار  م�شاندة  عن  معلنا  بولوغني، 
الرتبية  وزيرة  احلكومة  يف  زميلته 
القا�شي  غربيط  بن  نورية  الوطنية 

مبنع النقاب داخل املدار�س.
حممد  الدينية  ال�شوؤون  وزير  ك�شف 
املدار�س  ن�شاط  االأم�س  اأن  عي�شى 
القراآنية �شيخ�شع ملزيد من الرقابة 
اأن  موؤكد  التالميذ،  �شالح  يف  ت�شب 
امل�شليات يف اجلامعات �شرتاقب من 

اأجل احلد من التع�شب والت�شدد. من 
جهة اأخرى، اأو�شح  حممد عي�شى اأن 
م�شيحي  دين  رجل   19 تطويب  حفل 
من بينهم الرهبان ال7 الذين اغتيلوا 
مبنطقة تيبحريين )املدية( و املقرر 
يوم 8 دي�شمرب القادم مبدينة وهران 
ي�شكل »عرفانا دينيا« لهوؤالء ال�شحايا 
اجلزائر  خدمة  اختاروا  الأنهم 
لالإرهاب،معتربا  يف مواجهتها 
من  ديني  هو عرفان  احلفل  هذا 
ال�شهداء،  م�شف  اإىل  االرتقاء،  اجل 
اختاروا البقاء  الذين  الرهبان  بهوؤالء 
تواجه  كانت  التي  اجلزائر  خدمة  و 

االإرهاب«.

الديني،  باملرجع  يتعلق  وفيما 
ارث  لها  اجلزائر  اأن  الوزير  �رسح 
الو�شطية  على  ح�شاري يقوم 
واالعتدال« منددا ب »توغل وحماوالت 
على  »اإ�شالم اآخر«  لفر�س  وبرامج 
طقو�س  فر�س  خالل  من  اجلزائر 
غريبة عن تلك التي ورثناها« م�شريا 
وتوجهات  عديدة  بروز »طوائف  اإىل 
اإىل  ت�شعى  كانت  و�شيا�شية  ا�شالمية 

اال�شتقرار باجلزائر«.
اأ�شار امل�شوؤول االأول  يف �شياق اآخر  
على  تعمل  م�شاحله  القطاع  اأن  يف 
اأجل حماية  من  �شارم  قانون  اإعداد 
االأئمة �شد كل اعتداء، كما اأنه لن يتم 

الدينية  التجديد عن اجلمعيات  رفع 
اإال بعد مراجعة القانون اخلا�شة بها 
بعد اأن ت�شببت يف الفرتة االأخرية يف 
تعر�س االأئمة للم�شايقات ،م�شيفا :« 
نحن عازمون على  مرا�شلة االأئمة يف 
جميع الواليات من اأجل منع خطاب 

الكراهية �شد املراأة«.
الدويل  املعر�س  عن  حديثه  ويف 
للكتاب الذي �شيقام يف اجلزائر �شهر 
اأكتوبر املقبل اأو�شح اأنه �شيتم تعزيز 
اآليات الرقابة على الكتب الدنية ملنع 
يخالف   املرجعية  كتاب  اأي  دخول 

الوطنية.
اإميان لوا�س 

نائب  �شالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق  اأكد 
يف  امل�شوؤولية  اأن  الوطني،  الدفاع  وزير 
اأي من�شب كان  لي�شت ت�رسيف بقدر ما 
خدمة  على  �شاحبها  تلزم  تكليف  هي 
فيها،  يعمل  التي  واملوؤ�ش�شة  اجلزائر 
بالتمام  اأعماله  نتائج  يتحمل  يجعله  ما 
اجلي�س  اأركان  رئي�س  واأو�شح  والكمال. 
واأفراد  اإطارات  اأمام  ال�شعبي،  الوطني 
الع�شكرية  والنواحي  القوات  قيادات 
والوحدات الكربى، يوم اأم�س، اأن العمل 
الذي  واملخل�س  املرتوي  العقالين 
امل�شوؤولية  باأن  �شاحبه  اأثناءه  يدرك 
ومعنى  تكليف،  هي  بل  ت�رسيف  لي�شت 

اأي موقع  االإن�شان امل�شوؤول يف  اأن  ذلك 
كان، ومهما كان م�شتوى امل�شوؤولية التي 
يتحمل  اأن  عليه  يتعني  وزرها،  يتحمل 
نتائج اأعماله بالتمام والكمال، م�شيفا:« 
امل�شوؤولية هي اختبار دائم لالإن�شان هل 
من  عليه  ما  يوؤدي  اأن  خالله  ي�شتطيع 
ي�شتطيع  وهل  ووفاء،  اأمانة  بكل  مهام 
االلتزام  دائم  يكون  اأن  اأي�شا  خالله 
ومراعيا  املفعول  ال�شارية  بالقوانني 
هذا  ويف  الع�شكرية.«  املهنة  ل�شوابط 
ال�شياق تابع  نائب وزير الدفاع الوطني 
موجه  والكالم  امل�شوؤولة،  القيادة  »اإن 
للجميع، هي فن اال�شتفادة من التجارب 

واال�شتعمال  اال�شتغالل  وفن  املكت�شبة، 
الب�رسية  للقدرات  واالأمثل  العقالين 
املتوفرة،  واال�شتعالمية  واملادية 
واأي�شا هي فن اغتنام الفـر�س املنا�شبة 
وفن  املنا�شبني،  واملكان  الزمان  يف 
املتوفرة،  املعطيات  وحتليل  تقييم 
التطويرية  املعطيات  عن  البحث  وفن 
ي�شبح  ال  حتى  ال�رسورية  والت�شيريية 
ال�رسوع يف اأي عمل من االأعمال، �شكال 
حم�شوبة  غري  املغامرة  اأ�شكال  من 
العواقب والنتائج. ومن جهة اأخرى ركز 
املحققة  االإجنازات  عل  امل�شدر  ذات 
حيث  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  قبل  من 

ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  ا�شتطاع  قال:« 
حتقيقها يف كافة املجاالت، والتي تعد 
النجاح  لذلك  وجدية  بارزة  موؤ�رسات 
لالأهداف  وفقا  �شناعته،  متت  الذي 
وم�شمون  �شلب  مع  ومتا�شيا  املن�شودة 
هي  وتلكم  املر�شومة،  االإ�شرتاتيجية 
التي  االأفق  وبعيدة  ال�شاملة  النظرة 
يتعني اأن توؤخذ يف االعتبار ويح�شب لها 
ح�شابها امل�شتحق، مع كل خطوة عملية 
حيث  من  وملمو�شة  الفعالية  حيث  من 

النتائج وجدية من حيث الطموح.
علي عزازقة

3 مليار دينار من اأجل تاأهيل جيجل، بدوي:

تطويب 19 رجل دين م�سيحي حممد عي�سى يعلن  :

امل�سوؤولية تكليف ولي�ست ت�سريف، قايد �سالح:

ف.ن�سرين 

الدولة على دراية بالأطراف 
التي تريد زعزعة ال�ستقرار 

من�سور وزاري قريبا ملنع تداول خطابات »الكراهية والتفريق«

اجلميع ملزم بتحمل نتائج اأعماله 
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اأكد اأنها �سهدت ارتفاعا، حممد مباركي:

ن�سف مليون مرتب�ص يلتحقون 
مبراكز التكوين يف 23 �سبتمرب 

اختتام مو�سم حج 2018 

119 رحلة جّوية من 
ال�سعودية اإىل اجلزائر

والتعليم  التكوين  وزير  اأكد 
مباركي  حممد  املهنيني 
مراكز  على  االإقبال  اأن 
عرفت  قد  املهني  التكوين 
العام  يف  ملمو�شا  ارتفاعا 
ال�شنة  مع  مبقارنته  احلايل 
على  يدل  ما  ،وهو  املا�شية 
التح�شي�س  حمالت  جناح 
بها  قامت  التي  واالإعالم 
و�شائل  مع  بالتن�شيق  الوزارة 
مباركي  .  وك�شف  االإعالم  
اأم�س خالل  نزوله �شيفا على 
القناة االأوىل يف برنامج �شيف 
األف  ال�شباح عن حت�شري 400 
من�شب تكويني جديد لتغطية 
على  املتزايدة  الطلبات  كل 
التي  التكوينية  التخ�ش�شات 
القطاع،  موؤ�ش�شات  توفرها 
�شاب  األف   350 اإىل   اإ�شافة 
تكوينهم  �شيوا�شلون   مرتب�س 
هاته  اأن  موؤكدا  املو�شم،  هذا 
لالرتفاع  مر�شحة  االأرقام 
املنا�شب  احت�شاب  ما مت  اإذا 
التكوين  يوفرها  قد  التي 
وك�شف  التمهني.  طريق  عن 
التكويني  الدخول  اأن  مباركي 
بتو�شيع  �شيتميز  اجلديد 
التكوينية  التخ�ش�شات  قائمة 
وهو  والية  كل  يف  املقرتحة 
اأكرب  اختيارات  �شيقدم  ما 
ال�شهادات  عن  للباحثني 
املدونة  تتوفر  حيث  املهنية، 
على  املهني  الوطنية للتكوين 
 440 �شيكون  تخ�ش�شا    478

منها متاحا يف كل الواليات .
 واأو�شح وزير التكوين والتعليم 
تخ�شي�س  مت  اأنه  املهنيني 
تكوين  من�شب  اآالف   110
درا�شي،  م�شتوى  دون  لل�شباب 
 100 من  اإىل اأزيد  باالإ�شافة 
جديد  تكويني  من�شب  األف 
على  املتح�شل  لل�شباب 
ثانوي، خا�شة  ثالث  م�شتوى 
تقني  �شهادة  على  الطلب  واأن 

م�شتمر،  تزايد  يف  �شامي 
وبهذا اخل�شو�س قال مباركي 
ملواجهة   توجيهات  »اأعطينا 
م�شكل ال�شغط والطلب الكبري 
يف  �شامي  تقني  على �شهادة 
ب�رسورة  التخ�ش�شات  بع�س 
التكوين   طالبي  بكل  التكفل  
تخ�ش�شات  يف  واإدماجهم 
قريبة وهذا �شيكون ابتداء من 
التوجيه  اأيام  �شمن  غد  نهار 
�شت�شهدها جميع  التي  الثالث 
من  اأو  التكوينية  املوؤ�ش�شات 
خالل  فتح فروع منتدبة لهاته 
التخ�ش�شات  يف مراكز التكوين 
االإ�رساف  حتت  املهني  
االإداري والبيداغوجي للمعاهد 
بع�س  اإىل  م�شريا  الوطنية، 
التي تعرف طلبا  التخ�ش�شات 
ال�شمعي  مهن  مثل  متزايدا 
ال�شياحة  �شعب  وكذا  الب�رسي 
الفنون  وكذا  واخلدمات 

املطبعية واالأنفوغرافيا.
خدمة  توفر  الوزير  اأكد  كما 
واالإطعام  الداخلية  االإقامة 
املعاهد  كل  يف  املجاين 
يف  يرغبون  للذين  الوطنية 
ال  تكويني  تخ�ش�س  متابعة 
يتوفر يف الوالية التي يقيمون 
قطاع  اأن  اإىل  م�شريا  فيها، 
يدر�س  املهني   التكوين 
جديد  تخ�ش�س  كل  مالءمة 
الطلب  مع  املراكز  يف  يفتح 
نعمل  نحن  العمل،  �شوق  يف 
القا�شي  التوجه  اأ�شا�س  على 
تبعية املحروقات  بالتخل من 
يف  تخ�ش�شات  بتوفري 
والفالحي  ال�شناعي  املجال 
الغذائية   وال�شناعات 
اإىل  باال�شافة  وال�شياحة 
توجهنا اإىل املهن امل�شتقبلية 
التي لها عالقة بالعامل الرقمي 
اجلديدة  التوا�شل  وتقنيات 

والطاقات املتجددة.
ف.ن�سرين   .

للحج  الوطني  الديوان  اأعلن 
مو�شم  اختتام  والعمرة، عن 
احلج لهذه ال�شنة بعد عودة كل 
امليامني  اجلزائريني  احلجاج 

عرب 119 رحلة جوية.
اآخر  ال�شبت،  م�شاء  وغادر 
امليامني  احلجاج  من  فوج 
املقد�شة  البقاع  اجلزائريني، 
مطار  عرب  املكرمة  مكة  من 
جدة، الرحلة املتكونة من 208 
حاج. واأفاد بيان للديوان الوطني 

للحج والعمرة، اأّن اأع�شاء البعثة 
عملوا  املكرمة،  مكة  مبركز 
على تهيئة كل الظروف الالزمة 
الرحمان  �شيوف  ملغادرة 

ب�شهولة وي�رس.
البقاع  رحلة  اآخر  و�شتغادر 
املقد�شة بحول اهلل من املدينة 
هواري  مطار  باجتاه  املنورة 
العا�شمة  باجلزائر  بومدين 

�شباح اليوم االإثنني.
ف.ن�سرين 

اأعلن بدوي، خالل اليوم الثاين من الزيارة التفقدية التي قادته اإىل ولية جيجل عن تخ�سي�س مبلغ 3 
مليار دينار، من اأجل تاأهيل الولية وجت�سيد قطب �سناعي بها مبنطقة بالرة.
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اثر �سكوى قيدتها �سده »اأوبي 

جيي« بئر مراد راي�س

 حماكمة كهل ا�ستوىل
 على قبو ببني م�سو�س 

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�س 
األف   50 وغرامة  نافذا  حب�سا  عام  عقوبة  بت�سليط 
تهمة  العمر عن  الرابع من  العقد  كهل يف  دج يف حق 
تورطه  خلفية  على  العقارية  امللكية  على  التعدي 
العا�سمة  غرب  م�سو�س  بني  مبنطقة  قبو  باحتالل 
تعود  التي  الق�سية  يف  له.  خا�س  ل�سكن  وحتويله 
وقائعها وعلى ح�سب ما دار بجل�سة املحاكمة ل�سكوى 
العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان  م�سالح  بها  تقدمت 
احلال  حمكمة  جمهورية  وكيل  اأمام  راي�س  مراد  لبئر 
بتاريخ جوان 2018 �سد مواطن قام بالتهجم على قبو 
ببلدية بني م�سو�س وحتويله ل�سكن خا�س له دون اإذن 
منها بحكم اأن القبو داخل يف اأمالك الدولة وهذا بعد 
اأن طرد منه بحكم ق�سائي �سادر عن حمكمة احلال 
لتفقد  الأمن  م�سالح  بت�سخري  اجلمهورية  وكيل  ليقوم 
عائلته  رفقة  به  قاطنا  املتهم  على  عرثوا  اأين  القبو 
اأين  احلال  حمكمة  على  وحتويله  منه  بطرده  وقاموا 
جرت متابعته باجلرمية �سالفة الذكر بعد و�سعه رهن 
اأنكر مبواجهته لقا�سي اجلنح  احلب�س املوؤقت، حيث 
اأن يكون قد اإحتل القبو بهدف الإقامة به واأكد اأنه كان 
متواجدا هناك يومها و�سادف اأن عرثت عليه م�سالح 
القبو، يف وقت مت�سك دفاعه على �سبق  الأمن داخل 
حماكمته  جرت  قد  املتهم  كون  الق�سية  يف  الف�سل 
وا�ستفاد من عقوبة  نف�س الوقائع  �سابق عن  يف وقت 
موقوفة النفاذ مبا ينايف قاعدة قانونية اأ�سلية ليطالب 
بذلك ببطالن اإجراءات املتابعة، يف وقت قرر القا�سي 

تاأجيل النطق باحلكم جلل�سة لحقة .
ل/منرية

الطارف 

العثور على �ساب ثالثيني 
م�سنوقا يف غابة بالقالة

عرث م�ساء ال�سبت على جثة �ساب م�سنوق بحبل يف �سجرة 
القمم وح�سب م�سادر فان  الغابات املقابلة حلي  باإحدى 
ال�سحية امل�سمى ف.ح البالغ من العمر 30 �سنة ينحدر من 

قرية داغو�سة  ببلدية الب�سبا�س ولية الطارف .
وح�سب م�سادر فاإن ال�سحية يعاين من ا�سطرابات  نف�سية 
والذي  بعنابة  الرازي  م�ست�سفى  نزيل  كان  والذي  مزمنة 
خرج منه موؤخرا، اأين تنقلت عنا�رص احلماية املدنية ومت 
نقل ال�سحية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث لتخاذ الإجراءات 
القالة  دائرة  اأمن  عنا�رص  طرف  من  الالزمة  القانونية 
احلادثة  مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا  فتحت  بدورها  والتي 

والأ�سباب املوؤدية لها والتي ل تزال غام�سة.
رزق اهلل �سريف

امل�سيلة : 

وفاة طفلة بل�سعة عقرب 
ببلدية الزرزور 

توفت طفلة تبلغ من العمر 7 �سنوات ليلة ال�سبت اإىل 
�سكناها  لل�سعة عقرب مبقر  تعر�ست  اأن  بعد  الأحد 
الأحد املديرية  به  اأفادت  ما  الزرزور ح�سب  ببلدية 

املحلية لل�سحة وال�سكان.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه مت نقل امل�سابة اإىل الوحدة 
نقلها  ا�ستدعت  حالتها  لكن  الزرزور  لبلدية  ال�سحية 
اإىل املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية لبلدية بن �رصور حيث مت 

تقدمي العالج الالزم لها.
اإىل  اأقاربها بنقلها  اأحد  لتدهور حالتها قام  وبالنظر 
م�ست�سفى عني امللح غري اأنها توفت قبل الو�سول اإىل 
اإليه امل�سدر . وتعد هذه  اأ�سار  امل�ست�سفى، وفق ما 
احلادثة الأوىل من نوعها على م�ستوى ولية امل�سيلة 
خالل ال�سنة  اجلارية وذلك رغم قيام �سلطات الولية 
العالج  ظروف   تهيئة  بينها  من  الالزمة  بالتدابري 

باملناطق النائية وفقا ملديرية ال�سحة و ال�سكان.

ق�ساء  مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
اإفريقي  رعية  ملف  يف  النظر  العا�سمة 
يف  معماري  مهند�س  على  بالن�سب  قام 
العقد الرابع من العمر بعدما اتهمه هذا 
الأخري باأنه كان �سمن ع�سابة اأفارقة من 
جزائرية  �سيدة  بينهم  من  اأ�سخا�س   10
مليون   545 مبلغ  من  بتجريده  قاموا 
م�ساعفة املبلغ  على  باإيهامه  �سنتيم 
من  طرد  حترير  كذا  و  �سحري  مبحلول 
اأورو  األف   500 مبلغ  به  املالية  ال�سفارة 
القيمة  بنف�س  عمولة  على  واحل�سول 
ادعى  الذي  ال�سفري  من�سب  با�ستغالل 

اأحدهم باأنه قريبه .
حني  جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
القب�س  اإلقاء  من  الأمن  م�سالح  متكنت 

حملول  وبحوزته  »كايتا«  املدعو  على 
اإثر  وهذا  الن�سب  عمليات  يف  ي�ستعمل 
والتي  الأول  �سده  اأودعها  التي  ال�سكوى 
ل100  الأمر  بادئ  يف  موجهة  كانت 
حلد  لهويتهم  التو�سل  يتم  مل  اأ�سخا�س 
حيث اأكد  �سيدة،  فيهم  مبا  ال�ساعة 
ال�سحية خالل مثوله للمحاكمة اأن وقائع 
الق�سية احلالية تعود ل�سهر اأفريل الفارط 
وهي  جزائرية  �سيدة  منه  تقدمت  حني 
وراحت  حيه  يف  اأفارقة  جمموعة  رفقة 
يف  الكراء  تكاليف  عن  منه  ت�ستف�رص 
املنطقة  لدى مغاردتهم طلب منه اأحد 
مرافقيها الأفارقة رقم هاتفه للبقاء على 
الكراء،  مو�سوع  حول نف�س  معه  توا�سل 
به  الإت�سال  اأحدهم  عاود  يومني  وبعد 
�سفقة  يف  معه  الدخول  عليه  وعر�س 
املايل  ال�سفري  قريب  ب�سفته  مربحة 
 20 بقيمة  مايل  مبلغ  منحه  مفادها 

مليون �سنتيم لتحرير طرد دبلوما�سي من 
اأورو  األف   500 مبلغ  به  املالية  ال�سفارة 
القيمة  بنف�س  مبلغ  املقابل  يف  ومنحه 
خا�سة  لعابه  اأ�سال  العر�س الذي  وهو 
عليه  �ستعود  التي  بالإيردات  مبقارنته 
ف�سلم املبلغ للمتهم احلايل بعدما �رصب 
»�سوفاليي«،  منطقة  يف  موعدا  معه 
الإت�سال  املتهم  عاود  اأخرى  مدة  وبعد 
 33 بقيمة  اآخر  مبلغ  منه  وطلب  به 
به  ماليني �سنتيم ل�رصاء حملول يحول 
وهي  ال�سعبة  للعملة  الوطنية  العملة 
دون  الأخرى  اأغرته هي  ال�سفقة التي 

اأن يعلم ما كان يف انتظاره.
به  الإت�سال  عاود  اأخرى  مدة  وبعد 
وطلب منه مبلغا اآخر بقيمة 5 ماليني 
حلني  اأخرى  قارورة  ل�رصاء  �سنتيم 
مليون   5455 يقارب  ملا  املبلغ  تفاقم 
�سنتيم طيلة 33 اأ�سهر كاملة كان يتلقى 

وي�سلمهم  الع�سابة  من  اإت�سالت  فيها 
خمتلفة  بحجج  املبالغ املالية  تلك 
اأي  فيها  يتحقق  مل  مغرية  وعرو�س 
وعد من قبل الع�سابة ومل ي�ستلم منهم 
اأي فل�س ويقرر حينها رفع �سكوى اأمام 
جهتها  من  قامت  التي  الأمن  م�سالح 
والذي  املايل  للرعية  كمني  بو�سع 
وبحوزته  الوقائع  بتاريخ  توقيفه  مت 
الن�سب  عمليات  يف  ت�ستعمل  حماليل 
احلال  حمكمة  حتويله على  ويتم 
بجرم الن�سب والإحتيال والإقامة غري 
غري  مقيم  باأنه  تبني  بعدما  ال�رصعية 
�رصعي ول عالقة له بال�سفري املايل، 
حيث نفى خالل مواجهته للقا�سي وهو 
له من  ن�سب  ما  املوؤقت  رهن احلب�س 
جرم و اأكد باأنه مل يتعامل مع ال�سحية 
الذي طالب من جهته با�سرتداد املبلغ 

مع تعوي�س مايل بنف�س القيمة .

ل/منرية

تعاين بلدية عني احلجل 65 كلم غرب 
اأزمة  دواويرها،  وبع�س  امل�سيلة  ولية 
عط�س حادة نتيجة نق�س املياه اجلوفية 
لتزويد  بئر  اأي  حفر  وعدم  باملنطقة 
البلدية واملناطق املحيطة بها  �سكان 
منذ مدة طويلة، واأ�سبح النا�س يعانون 
عن  ويبحثون  ال�سيف  عز  يف  العط�س 
وبطرق  اخلا�سة  بو�سائلهم  ماء  قطرة 
لل�رصب  �ساحلة  مياه  غياب  يف  بدائية 
املاء  باأن  املواطنني  اأحد  يقول  حيث 
ل  وملدة  ايام  ع�رصة  يف  مرة  ياأتيهم 
وهو  فقط  �ساعة  ن�سف  عن  تزيد 
الكميات  توفري  يف  �سعوبات  لهم  خلق 

حيث  اإليها  يحتاجون  التي  املطلوبة 
ا�ستكى الكثري من املواطنني، من �سح 
وا�سطرارهم  وجفافهم،  حنفياتهم 
للتزود  املياه  �سهاريج  اقتناء  اإىل 
مبالغ  مقابل  احليوية،  املادة  بهذه 
ال�سيف  ف�سل  ولأن  معتربة،  مالية 
ي�ساعف من حاجة املوطنني للمياه، 
فاإن كثريا منهم �سار جمربا على اقتناء 
على  الأ�سبوع  يف  مرة  املاء  �سهريج 
ال�سلطات  تلتفت  اأن  بانتظار  الأقل، 
العوي�س  امل�سكل  هذا  اإىل  املعنية 
التي  احلادة  العط�س  اأزمة  وحتل 
ت�رصب عدة مناطق، ما حول �سيف 

ينتظرون  حقيقي  جحيم  اإىل  هوؤلء 
اخلال�س منه يف اأية حلظة.

امل�سيلة  وايل  اأكد  اأخرى  جهة  ومن   
تدابري  اإتخاذ  على   « مقداد  »حاج 
برامج  ت�سجيل  خالل  من  ا�ستعجالية 
وتقلي�س  ال�ساكنة  املياه جلميع  لتوفري 
مناطق  بع�س  يف  احلا�سل  العجز 
التي  الولية  عا�سمة  وخا�سة  الولية 
اأزمة املياه  اإنفراجا هاما يف  �ستعرف 
خالل  من  نوفمرب  من  الفاحت  هذا  يف 
ا�ستغالل مياه بئر لقمان العميق الذي 
اإىل  بالإ�سافة  الثانية  يف  لرت   50 يوفر 
حتويالت مياه �سد كدية اأ�رصدون مما 

يعني تقلي�س العجز و تلبية احتياجات 
هذه  من  امل�سيلة  مدينة  يف  املواطن 
 12 تخ�سي�س  ومنها  احليوية  املادة 
الت�سفية  حمطة  لإجناز  �سنتيم  مليار 
بلقمان  لل�رصب  ال�ساحلة  للمياه 
واأنه  يوميا  مكعب  مرت   4500 بطاقة 
مليار   700 يقارب  ما  تخ�سي�س  مت 
لفائدة  باملياه  التزود  لدعم  �سنتيم 
 150 وجتهيز  باإجناز  الولية  بلديات 
بئر اإرتوازي وخزانات جديدة وجتديد 
ب�سبكات  الآبار  وربط  ال�سخ  حمطات 

التوزيع .
عبدالبا�سط بديار 

لرتقية  الوطنية  املنظمة   وجهت 
النعامة  ولية  يف  املدين  املجتمع 
ر�سالة ا�ستنكار لوايل الولية من اأجل 
التدخل وفتح حتقيق بخ�سو�س جلنة 
التفتي�س امل�سرتكة التي اقرتحت غلق 
05 رو�سات لالأطفال ووكالة �سياحية، 
اإىل  تابعة  ثالث  اأو  رو�ستني  بينها 
جمعية خريية يف مكتبها البلدي يوجد 
بالبلدية حم�سوب على  منتخب  ع�سو 
حالة  يف  هم  الذين  من  منتخب   13
ت�سلمنا  بيان  يف  جاء  ح�سبما  ان�سداد 

ن�سخة منه.
بيان  ي�سيف  الأمر  يف  والغريب 
املنظمة اأن الوكالة ال�سياحية التي مت 
هي  اللجنة  طرف  من  غلقها  اقرتاح 
الغربي  اجلنوب  مثلت  التي  الوحيدة 
الولئي  امل�ستوى  على  �سهادات  ولها 
والوطني يف ح�سن الت�سيري والن�سباط 
 1800 بني  من  الوطن  وخارج  داخل 
الوطني  امل�ستوى  �سياحية على  وكالة 
نقل  رخ�سة  الو�سية  الوزارة  منحتها 
من  فقط  وكالة   43 وهناك  احلجاج 

بينهم هذه الوكالة التي �رصفت الولية 
املنظمة  لدى  الت�ساوؤل  طرح  ما  وهو 
خطاأ  اأم  حق  على  الوزارة  كانت  اإن 
هناك  اأن  اأم  البلدية  لرئي�س  احلق  اأم 
منتخب  الوكالة  �ساحب  اأم  ح�سابات 
الن�سداد  اأ�سحاب  على  وحم�سوب 
ب�ساأنه  نا�سدت  الذي  الأمر  وهو  ؟؟ 
الأخطار  عن  الولية  وايل  املنظمة 
ال�سياحية  الوكالة  هذه  ت�سببها  التي 
غياب  يف  اجلماهري  ا�ستقبال  على 
ممثل ال�سياحة من هذه اللجنة، حيث 

الأجدر  من  كان  اأنه  املنظمة   قالت 
املدر�سية  املطاعم  اللجنة  تزور  اأن 
ال�ساحلة  املياه  خزانات  وتراقب 
واملطاعم  للمدار�س  التابعة  لل�رصب 
اخلا�سة واملقاهي التي ت�ستقبل يوميا 
املواطنني جتنبا لالأمرا�س والأخطار 

التي قد ت�سكلها.
البلدية  رئي�س  يهتم  لأن  دعت  كما 
بتنظيف حميط املدار�س وعلى الأقل 

تنظيف و�سط املدينة من الأو�ساخ.
 �س.�سهيب

امل�سيلة 

جلنة تفتي�س تو�سي بغلق 5 رو�سات بالنعامة 

بلدية عني احلجل ومدا�سرها تعاين العط�س

منظمة املجتمع املدين ت�ستنكر وتطالب بلجنة حتقيق 

ادعى اأحدهم اأنه قريب ال�سفري املايل

رعية اإفريقي ين�سب على مهند�س ويجرده من 545 مليون 
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من  »الو�سط«  يومية  علمت 
م�سادر موؤكدة اأن غرف العمليات 
الأمني  الو�سع  مبتابعة  املكلفة 
با�رشت  قد  اجلزائرية،  باحلدود 
ع�سكري  األف   25 ن�رش  موؤخرا 
املتخ�س�سة  الأمن  وحدات  من 
واجلرمية  الإرهاب  مكافحة  يف 
عنا�رش  مع   وبالتن�سيق  املنظمة 
املتخ�س�سة  الإقليمية  القوات 
واملدعومة  اجلوي  الدفاع  يف 
ووحدات  الوطني  الدرك  بعنا�رش 
حر�س احلدود على م�ستوى نقاط 
ليبيا،  دول  مع  احلدودية  التما�س 
والنيجر  مايل  موريتانيا،  تون�س، 
وذلك بناءا على معلومات ميدانية 
بت�سليم  قاموا  اإرهابيون  بها  اأفاد 
اأنف�سهم مل�سالح الأمن اجلزائرية، 
نية  عن  جمملها  يف  توؤكد  والتي 
حماور  لإ�ستعمال  اإرهابي   2500
لدولة  للت�سلل  كممرات  جزائرية 
نف�س  ليبيا،  من  قادمني  تون�س 
ال�سيء بالن�سبة للإرهابيني الفارين 
مبايل  الع�سكرية  امللحقات  من 
باجتاه دولة النيجر وفق ما اأوردته 
م�سادرنا . وح�سبما علم من نف�س 

الأمنية  التعزيزات  فاإن  اجلهات 
هامة  قرارات  بعدة  تدعيمها  مت 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  اأمر 
وقائد هيئة الأركان العامة للجي�س 
الأول  الفريق  ال�سعبي  الوطني 
ا�رشافه  خلل  �سالح  قايد  اأحمد 
النواحي  قادة  تن�سيب  على 
الع�سكرية اجلديدة الثالثة والرابعة 
ب�سار،  وليات  من  بكل  وال�ساد�سة 

التوايل   على  ومترنا�ست  ورقلة 
تاأتي يف  و  التنفيذ،  باإدخالها حيز 
امل�سح  خمطط  تفعيل  مقدمتها 
ع�سكرية  نقطة   165 لـ  اجلوي 
احلدودية  بالنقاط  مغلقة حمرمة 
بها،  امل�رشح  وغري  بها  امل�رشح 
مراكز  على  الرقابة  ت�سديد  مع 
والتدقيق يف هوية املارين  العبور 
منه دخول للرتاب الوطني، خا�سة 

وزعت  اأمنية  ن�رشية  اأن  علمنا  اإذا 
على قوات اجلي�س الوطني ال�سعبي 
املرابطة بنقاط اخلطر حتذر من 
مغبة ت�سلل اإرهابيني مطلوبني لدى 
عديد الدول الإفريقية والأوروبية 
يتم  مل  متوفني  جزائريني  بهويات 
الت�رشيح بحالتهم لتنفيذ عمليات 
الأولية  املعطيات  وفق  انتحارية 

املتوفرة .

ب�رشورة  املطالبة  الأ�سوات  تعالت 
الوزير  تدخل جاد من طرف حكومة 
 85 ل�سرتجاع  اأويحي  اأحمد  الأول 
�سكن وظيفي من قب�سة املتقاعدين اأو 
املوظفني الذين مت حتويلهم لوليات 
اأخرى .  ك�سفت م�سادر م�سوؤولة بولية 
ورقلة ليومية »الو�سط » اأن ما يقارب 
موظفني  بينهم  من  دولة  اإطار   300
الأ�ساتذة  الدوائر،  الولية،  مب�سالح 
بالأطوار الدرا�سية الثلثة كالبتدائي 
، املتو�سط والثانوي وحتى اجلامعي 
ب�رشورة  يطالبون  للأطباء  اإ�سافة 
تدخل العاجل من طرف �سناع القرار 
وعلى  الو�سية  ال�سلطات  لدى  بالبلد 
اأملك  مديرية  الولية،  وايل  راأ�سها 
وجهاز  الأمنية  وامل�سالح  الدولة 
الرتتيبات  اتخاذ  اأجل  من  العدالة 
 85 ل�سرتجاع  الإدارية  والجراءات 
الأ�ساتذة  قب�سة  من  وظيفي  م�سكن 
الإدارة  موظفي  وكذلك  والأطباء 
العمومية  �سواء تعلق الأمر بالذين مت 
اإحالتهم على التقاعد اأو اأولئك الذين 

مت حتويلهم لوليات اأخرى .
من  اأكرث  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
مت�رشر من امل�سكل القائم اأن هناك 
ت�ستغل  التي  الفئة  من  كبري  عدد 

وقت  لكرائها، يف  الوظيفية  ال�سكنات 
يلجاأ كم هائل من الإطارات مبختلف 
املركزية  بالعا�سمة  القطاعات 
م�ساكن  ل�ستاأجر  ال�رشقي  للجنوب 
ترتاوح  مببالغ  ال�سهرية  مرتباتهم  من 
وهو  �سنتيم،  مليون   02 و   1.5 الـ  بني 
التحفيزات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
مطلع  منذ  احلكومة  اأطلقتها  التي 
ال�سكن  توفري  ك�رشط  الألفينيات 
وروؤ�ساء  الأطباء،  للأ�ساتذة،  الوظيفي 
امل�سالح بالوظيفة العمومية الراغبني 

العمل بوليات جنوب البلد الكبري .
وح�سبما علم من م�سادر مطلعة فاإن 
�سجلت  قد  بالولية  العدالة  م�سالح 
عدد هام من قرارات ا�ستعمال القوة 
الوظيفية  ال�سكنات  لإخلء  العمومية 
الأوىل  بالدرجة  يجهلها  لأ�سباب 
مثل  ا�ستغلل  يف  الأحقية  اأ�سحاب 
هذا النمط من ال�سكنات ، ويف �سياق 
مت�سل فقد اأ�رشت م�سادر من حميط 
اأن   « »الو�سط  ليومية  بورقلة  الولية 
التنفيذية  الهيئة  الأول على  امل�سوؤول 
ذات  مثل  ومعاجلة  اخلو�س  رف�س 
ملف  باإعتباره  الرتاكمات  من  النوع 

ملغم قد يجلب له املتاعب .
اأحمد باحلاج 

التابعني  ال�رشط  عنا�رش  متكن 
بورقلة،  ال�سابع  احل�رشي  للأمن 
من  الأخريين  اليومني  خلل 
كهل  اأحـدهما  �سخ�سني  توقيف 
الع�رشينيات  يف  �ساب  والآخران 

من العمر.
وقائعها  تعود  العملية،  تفا�سيل 
ال�رشطة �سكوى  تلقي عنا�رش  اإىل 
مفاده  املواطنني  اأحد  طرف  من 
العمدي  لل�رشب واجلرح  التعر�س 
ليطلق  الأ�سخا�س،  اأحد  قبل  من 
فور ذلك عنا�رش ال�رشطة عمليات 
يف  توجت  التي  والتحري  البحث 

توقيف  من  وجيز  زمني  ظرف 
امل�ستبه فيه يف الق�سية، اإىل جانب 
توقيف �ساب اآخر يف الع�رشينيات 
اإخ�ساعهما  العمر   وخلل  من 
لعملية التلم�س اجل�سدي القانونية، 
مت العثور بحوزته على �سلح اأبي�س 

دون مربر �رشعـي .
الإجرءات  جميع  اإ�ستيفاء  وعقب 
حق  يف  اللزمة  القانونية 
ملفات  اإجناز  مت  املوقوفان، 
ق�سائية  �سدهما و تقدميهما اأمام 

اجلهات الق�سائية املخت�سة .
اأحمد باحلاج 

خلية  اأم�س  اأول  ليلة  متكنت   
بالكتيبة  والتحري  البحث 
الوطني  للدرك  الإقليمية 
اأق�سام  مفت�سية  مع  وبالتن�سيق 
خلل  اجلزائرية  اجلمارك 
باملنطقة  روتينية  دورية 
باملقاطعة   50 بالـ  امل�سماة 
خمتار  باجي  برج  الإدارية 
�ساحنتني  توقيف  من  باأدرار 
حمملتني  جيبيا�س  نوع  من 
بقنطارين من ال�سمة التقليدية 
مت تهريبها من دولة مايل ليتم 
م�سادرة املحجوزات وت�سليمها 

املعنية  الإخت�سا�س  لدوائر 
املوقوفني  حتويل  مت  فيما   ،
الوطني  الدرك  ملقر  الثلثة 
الإجراءات  ا�ستكمال  وبعد 
عر�سهم  مت  معهم  القانونية 
لدى  اجلمهورية  وكيل  على 
الولية  بنف�س  رقان  حمكمة 
اأمر  حقهم  يف  �سدر  ،اأين 
بالإيداع رهن احلب�س املوؤقت 
لحقا  حماكمتهم  انتظار  يف 
والإ�رشار  التهريب  بتهمة 

بالإقت�ساد الوطني .
�سيخ مدقن 

.        "م�سح جوي لـ 165 نقطة ع�سكرية مغلوقة و10 معابر حدودية  " 

على خلفية معلومات ا�ستخباراتية حتذر من  ت�سلل 2500 اإرهابي 

اأحمد باحلاج 

ن�ســــــر 25 األــــــــف عــــــــ�سكري 
باحلدود اجلنوبية وال�سرقية 

نوعها  من  الأوىل  تعد  �سابقة  يف 
الولئية،  النتخابات  اإجراء  منذ 
من  الثنني  اأم�سية  �سهد   فقد 
الأ�سبوع اجلاري  املجل�س ال�سعبي 
الولئي  م�سادات كلمية كادت اأن 
 ، عقباه  يحمد  مال  اإىل  تتطور 
ب�سبب دخول الرئي�س يف م�سادات 
التعمري  جلنة  رئي�س  مع   كلمية 
رف�س  اإليا�س  الذي  مي�سة  حود 
لربجمة  الرامي  الرئي�س  مقرتح 
قطاع الفلحة عو�س ملف ال�سحة 
يف دورة املجل�س ال�سعبي الولئي 

املرتقبة خلل �سهر اأكتوبر املقبل 
ليومية  مطلعة  م�سادر  ك�سفت   .
كلمية  م�سادات  اأن   ، »الو�سط« 
خطرية وقعت بني رئي�س املجل�س 
ال�سعبي الولئي م�سطفى زعطوط 
اإليا�س  حود  التعمري  جلنة  ورئي�س 
الأخري  هذا  رف�س  ب�سبب  مي�سة 
عو�س  الفلحة  قطاع  جلدولة 
ملف ال�سحة خلل اأ�سغال الدورة 
خلل  برجمتها  املنتظر  العادية 
وح�سبما   ، املقبل  اأكتوبر  �سهر 
فاإن  امل�سادر  ذات  من  علم 

على  التعمري  جلنة  رئي�س  اإ�رشار 
قطاع  برجمة  ب�رشورة  التم�سك 
ال�سحة يف الدورة القادمة،  راجع 
مقدمتها  يف  تاأتي  اعتبارات  لعدة 
�سككت  التي  اللذعة  النتقادات 
املجل�س  و�سفافية  نزاهة  اأداء  يف 
دوره  اأداء  يف  الولئي  ال�سعبي 
ال�سحية  الهياكل  على   الرقابي 
ب�سبب  بالأ�سابع  لها  اأ�سري  التي 
الأطقم  ونق�س  الطبي  الهمال 
املتخ�س�سة  للتكفل  الطبية 
الأمر  وهو   ، احلرجة  باحلالت 

معدلت  ارتفاع  يف  �ساهم  الذي 
كما  العقربي،  بالت�سمم  الوفيات 
ال�سحي  لل�ساأن  متابعون  ت�ساأل 
للجنوب  املركزية  بالعا�سمة 
التزام  ا�سباب  �رش  عن  ال�رشقي 
لل�سمت عو�س  رئي�سه  و  املجل�س 
ال�رشاع يف برجمة دورة طارئة مع 
الهيئة التنفيذية لتقدمي تو�سيحات 
طبية  اأجهزة  ا�ستغلل  عدم  حول 
مت اقتنائها باملليري لتظل حبي�سة 

الأدراج  .
 �أحمد باحلاج 

اأمقل  عني  بلدية  حظيت   
�سخم  مايل  بغلف  بتمرنا�ست 
قوامه 10 مليري �سنتيم مر�سودة 
مرافق  تاأهيل  اإعادة  اإطار  يف 
والتكفل  احل�رشية  التهيئة 
الجتماعية  اجلبهة  بان�سغالت 
الأولويات  ح�سب  املحلية 

والإمكانات املتاحة .
لـيومية  حملية  م�سادر  ك�سفت 
ال�سلطات  اأن   ،  « »الو�سط  

مايل  غلف  خ�س�ست  الولئية 
قدره 10 مليري  �سنتيم ، موجهة 
يف اإطار التكفل بان�سغالت �سكان 
علم  وح�سبما  امقل،  عني  بلدية 
اأعطيت  فقد  اجلهات  نف�س  من 
لفائدة  الأولوية  يف هذا اجلانب 
�سبكات  وترميم  تاأهيل  اإعادة 
 – الطرقات   – ال�سحي  ال�رشف 
احلديث  ،دون  العمومية   الإنارة 
املوؤ�س�سات  وترميم  تهيئة  عن 

بالطور  اخلا�سة  الرتبوية  
البتدائي، ويف �سياق مت�سل فاإن 
املر�سودة  املالية  املخ�س�سات 
اطار  يف  تندرج  ذكرها  ال�سالف 
التكفل اجلاد مب�ساكل املواطنني 
يومياتهم  �سفو  عكرت  التي 
من  العديد  يف  بهم  ودفعت 
اخلروج  اإىل  الأخرية  املنا�سبات 
اأمام  احتجاجات  وتنظيم  لل�سارع 
مقر البلدية للمطالبة بحقهم  من 

م�ساريع التنمية املحلية اخلا�سة 
اجلنوب  مناطق  تنمية  ب�سندوق 
موازاة  العليا،  واله�ساب  الكبري 
الأ�سوات  تعالت   فقد  ذلك  مع 
ب�رشورة  املنادية  النائية  بالقرى 
مع  التنمية  م�ساريع  من  حقهم 
ب�سيا�سة  اأ�سمته  مبا  التنديد 
املفا�سلة يف توزيع امل�ساريع بني 

قرى واأحياء البلدية .
�سيخ مدقن 

ب�سبب رف�س رئي�س املجل�س برجمة ال�سحة يف الدورة القادمة 

لإعادة تاأهيل مرافق التهيئة احل�سرية 

قب�سة حديدية  بني رئي�س املجل�س ال�سعبي بورقلة وجلنة التعمري 

بلدية عني امقل حتظى بدعم مادي قوامه 10 ماليري �سنتيم 

ال�سلطات الولئية تلعب دور املتفرج و300 
اإطار دولة يدفعون الثمن 

اأمن ورقلة 

اأدرار 

85 �سكن وظيفي بوالية ورقلة 
م�ستغل بطريقة غري قانونية 

توقيف �سخ�سني اأحدهما 
بحوزته اأحدهم �سالح اأبي�س 

حجز قنطارين من ال�سمة 
التقليدية بربج باجي خمتار 

با�سرت القيادة العامة لهيئة الأركان للجي�س الوطني ال�سعبي يف اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية ال�ستعجالية 
املدرجة يف خانة تعزيز التواجد الأمني بنقاط التما�س احلدودية اجلزائرية مع دول اجلوار وال�ساحل الفريقي 

للت�سدي ملحاولة ت�سلل 2500 اإرهابي ين�سطون بال�سحراء الكربى ح�سب املعلومات املتاحة .
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جت�سيد  على  القائمون  واأبرز 
امل�رشوع لدى تقدميهم ل�رشوحات 
للوزير اأن ن�سبة تقدم اأ�سغال اجناز 
باملائة   50 بلغت  قد  اخلط  هذا 
حيث �ستنتهي قريبا اأ�سغال ت�سوية 
امل�سار والت�سطيح العام التي تقدر 
مت  فيما  باملائة   95 بن�سبة  حاليا 
الإنتهاء من اإجناز 17 من�ساأة فنية 
على طول م�سار اخلط من اأ�سل22 

ج�رشا خا�سا بال�سكة احلديدية.
اأ�سغال  بوترية ح�سنة  تتوا�سل  كما 
و200  علوية  ممرات   5 اإجناز 
نقطة لت�رشيف املياه على امتداد 
الذي  اخلط  هذا  م�رشوع  م�سار 
على  النعامة  ولية  تراب  �سيعرب 
ولية  برتاب  والبقية  كلم  م�سافة 
القطار  �رشعة  البي�ض،و�ستبلغ 
تتكفل  الذي  اخلط  هذا  عرب 
و�سيمر  وطنية  �رشكات   7 باإجنازه 
من  بكل  للتوقف  حمطتني  عرب 
يف  كلم   220 وتي�سمولني،  البي�ض 
ال�ساعة و�سيجهز بو�سائل الربط و 
الإت�سال احلديثة و�سبكة الإ�سارات 

الل�سلكية مع اإجناز خط للألياف 
ال�رشوحات  ح�سب  الب�رشية 

املقدمة للوزير. 
للقائمني  تعليمات  زعلن  ووجه 
على امل�رشوع ومكاتب الدرا�سات 
ممرات  اإجناز  اإدراج  ب�رشورة 
ال�سكة  خط  فوق  ومعابر  علوية 
لربط  اإجنازه  اجلاري  احلديدية 
تنقلت  لت�سهيل  بالبي�ض  م�رشية 
املربني وموا�سيهم ف�سل عن اأخذ 
بعني الإعتبار لنقاط عبور الأودية 
لتفادي اأخطار الفي�سانات التي قد 
ت�سبب يف توقف حركة القطارات.

وزير  اأعلن  اأخرى،  جهة  ومن 
اأن  والنقل  العمومية  الأ�سغال 
يف  حاليا  توجد  هامة  عملية 
واختيار  العرو�ض  تقييم  مرحلة 
يف  للنطلق  الأ�سغال  موؤ�س�سات 
خط  عرب  علوي  ممر   12 اأ�سغال 
بلديات  بخم�ض  احلديدية  ال�سكة 
بولية النعامة التي يقطعها م�سار 
الرابط  احلديدية  ال�سكك   خط 

بني م�رشية باإجتاه ولية ب�سار.
الوكالة  ممثل  اأكد  جانبه،  ومن 
اإجناز  للدرا�سات ومتابعة  الوطنية 
ال�ستثمارات يف ال�سكك احلديدية 

اإجناز  ومتابعة  متويل  تتوىل  التي 
هذه العملية، ربيع عبد ال�سفيع اأن 
اإجناز هذه املمرات العلوية يهدف 
والأمن  ال�سلمة  م�ستوى  رفع  اإىل 
املركبات  لأ�سحاب  املروري 
عن  العزلة  وفك  والراجلني 
البدو  وجتمعات  ال�سهلية  املراكز 
ال�سكة  خط  يعربها  التي  الرحل 

احلديدي.
وقد نقل موالون من ولية النعامة 
الأ�سغال  وزير  اإىل  الإن�سغال  هذا 
هذه  مبنا�سبة  والنقل  العمومية 
"هذه  اأن  طماأنهم  حيث  الزيارة 

اإجناز  اإليها  ي�ساف  التي  املمرات 
ج�رشين فوق خط ال�سكة احلديدية 
النعامة  مدينتي  داخل  يعرب  الذي 
امل�سافات  �ستخت�رش  وم�رشية 
املربون  يقطعها  التي  الطويلة 
بلوغ نقطة لإجتياز خط  اإىل حني 
تنقلتهم  �سمن  احلديدية  ال�سكة 

اليومية يف املراعي ال�سا�سعة .
و�ست�سهل هذه املعابر العلوية اأي�سا 
وخ�سو�سا  القطارات  مرور  تاأمني 
ليل كعربات نقل  التي ت�سري  منها 
من  ورد  كما  واحلبوب  الوقود 

خلل ال�رشوحات املقدمة.

ينتظر ا�ستالم خط ال�سكة احلديدية الرابط بني م�سرية )ولية النعامة( والبي�ض املمتد على 
م�سافة 130 كلم يف �سهر اأبريل 2020،ح�سبما علم بالنعامة خالل تفقد وزير الأ�سغال العمومية 

والنقل عبد الغني زعالن لهذا امل�سروع . 

ولية البي�ض:

حاوره م .اأمني .

ا�شتالم خط ال�شكة احلديدية م�شرية-البي�ض يف 2020

ولية اجللفة :  

وايل البليدة :

و2000 مرت مكعب من الأوحال

ولية تي�سم�سيلت :

نحو اإن�شاء مر�شد حملي لقطاع الرتبية

الق�شاء على داء الكولريا يف والية البليدة مت بف�شل تظافر جميع اجلهود 

رفع اأزيد من 250 طنا من 
النفايات املنزلية بامل�شيلة

 قطع الطريق الوطني رقم 19 
جراء في�شان واد "املالح"

لتنظيف  التطوعية  العملية  مكنت 
اأحياء و�سوارع تب�سة  من الأوحال 
الأمطار  عقب  والنفايات 
على  ت�ساقطت  التي  الطوفانية 
املدينة  الأم�ض من رفع 250 طنا 
يقل  ل  وما  املنزلية  النفايات  من 
عن 2000 مرت مكعب من النفايات 
ذلك  و  والأوحال  والأتربة  ال�سلبة 
عنها  ك�سفت  اأولية  ح�سيلة  يف 

م�سالح الولية .
هذه  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
انطلقت  التي  التطوعية  العملية 
منذ ال�ساعات الأوىل من يوم اأم�ض 
املوؤ�س�سات  عديد  فيها  �ساركت 
بلدية   28 من  واخلا�سة  العمومية 
واآثار  خملفات  لإزالة  بالولية 
اجتاحت  التي  الطوفانية  الأمطار 
 200 بت�سخري  وذلك  تب�سة  مدينة 
رفع  وعتاد  �ساحنات  بني  اآلية 
 100 من  اأزيد  عن  ف�سل  الأو�ساخ 
تتوا�سل  مت�سل  �سياق  عامل.ويف 

عملية  التوايل  على  الثالث  لليوم 
مدينة  و�سوارع  اأحياء  تنظيف 
 5 من  وم�ساعدة  بدعم  تب�سة 
وليات جماورة وهي �سوق اأهرا�ض 
و  البواقي  واأم  باتنة  و  وخن�سلة 
و  املت�رشرين  مل�ساعدة  قاملة 
املباين  غمرت  التي  املياه  �سخ 
التجارية و  وال�سكنات و املحلت 
اإ�رشافه  وخلل  العامة.  املرافق 
على هذه العملية دعا وايل الولية 
عطاء اهلل مولتي احلركة اجلمعوية 
واملجتمع املدين للم�ساركة الفعالة 
وامليدانية ملحو اآثار تلك "الكارثة 
موؤكدا  ال�ستثنائية"،  الطبيعية 
على �رشورة تكاثف اجلهود ودعم 
ال�سلطات املحلية حل�رش الأ�رشار 
يف  ت�سليحه  ميكن  ما  وت�سليح 
املبالغ  ر�سد  قال-  –كما  انتظار 
عليها  واحل�سول  اللزمة  املالية 
م�رشوع  جت�سيد  عملية  ملبا�رشة 

حماية املدينة من الفي�سانات .

اأدت الت�ساقطات املطرية الغزيرة 
التي  قوية  برياح  امل�سحوبة 
باملناطق  ال�سبت  م�ساء  تهاطلت 
ال�سمالية الغربية لولية تي�سم�سيلت 
مما  "املالح"  واد  في�سان  اإىل 
الوطني  الطريق  قطع  يف  ت�سبب 
بني  الرابط  �سطره  يف   19 رقم 
بلديتي لرجام وبرج بونعامة، وفقا 
احلماية  م�سالح  به  اأفادت  ملا 

املدنية .
واأو�سح ذات امل�سدر باأن في�سان 
هذا الوادي نتج عنه تراكما كبريا 
للأوحال واحلجارة مما ت�سبب يف 
بالطريق  املرور  حركة  يف  �سلل 
دوار،  عند   19 رقم  الوطني 
املدنية  احلماية  اأعوان  ويوا�سل 
مواطني  من  عدد  مب�ساعدة 
املنطقة اإزالة الأوحال   واحلجارة 
بغية اإعادة فتح هذا الطريق اأمام 

حركة ال�سري اأولد عائ�سة "ببلدية 
لرجام"، واحلجارة بغية اإعادة فتح 

هذا الطريق اأمام حركة ال�سري.
الأمطار  ت�سببت  اأخرى  ومن جهة 
قوية  برياح  امل�سحوبة  الغزيرة 
يف  الأم�ض  م�ساء  تهاطلت  التي 
امل�ساكن  بعديد  للمياه  ت�رشبات 
بالتجمعني  ل�سيما  لرجام  مبدينة 
و"ال�سهيد  "جدو قدور"  ال�سكنيني 
كميات  على جتمع  ف�سل  اعمر"، 
اأمام  الأمطار  مياه  من  كبرية 
لل�رشائب.  اجلواري  املركز  مقر 
ويذكر اأن م�سالح احلماية املدنية 
اأم�ض  املدينة  بذات  �سجلت  قد 
الأمطار  ملياه  ت�رشبا  اجلمعة 
اإىل  اإ�سافة  امل�ساكن،  بعديد 
ت�سبب  الذي  "املالح"  واد  في�سان 
الأوحال  وجتمع  احلجارة  بتطاير 

بالطريق الوطني رقم 19.

قنفاف  حمنة  اجللفة  وايل  اأعلن 
مر�سد  اإن�ساء  مقرتح  عن  الأم�ض  
على  للوقوف  الرتبية  لقطاع  حملي 
لها  حلول  واإيجاد  الإختللت 
بتكاثف للجهود من اأجل ترقية هذا 
الهام، وعلى هام�ض ح�سور  القطاع 
بالولية  الأول  التنفيذي  امل�سوؤول 
بامل�رشح اجلهوي "اأحمد بن بوزيد" 
للجائزة  ال�سنوي  احلفل  لفعاليات 
الثانوي  التعليم  يف  للمتياز  الكربى 
داأب  الذي  و  ال�سابعة  طبعتها  يف 

تنظيمه  على  الكبري  املغرب  بازار 
"هذا  اأن  على  اأكد   ،2012 عام  منذ 
اإن�سائه يجمع  املر�سد املعول على 
الرتبوي  القطاع  من  الفاعلني  كل 
حمليني  وم�سوؤولني  منتخبني  ومن 
على  الوقوف  اأجل  من  وجمعيات 
حلول  اإيجاد  وحماولة  الإختللت 
املر�سد  هذا  اأن  واأ�ساف  لها.  
يف  تربوية  موؤ�س�سة  كل  عند  �سيقف 
قرب  عن  ويعاين  الأطوار  خمتلف 
"الو�سع  اأن  اإىل  م�سريا  و�سعيتها 

يتطلب ذلك فكيف ملوؤ�س�سة تتح�سل 
وبقربها  وطنيا  اأوىل  مرتبة  على 
ولي�ض ببعيد عنها توجد موؤ�س�سة اقل 
منها يف التح�سيل رغم اأن الربنامج 
مما  تختلف  النتيجة  ولكن  واحد 
و�سعيات  هكذا  يف  النظر  ي�ستدعي 
و اجلدير بالذكر مت يف حفل التكرمي 
و  و تكرميات متعددة  ت�سليم جوائز 
متنوعة على راأ�سها اجلائزة الكربى 
يف  معدل  اأعلى  ل�ساحبة  للإمتياز 
الأمر  ويتعلق  دور  البكالوريا  �سهادة 

بطاو�سي اإميان �سعبة علوم جتريبية 
من ثانوية "النور ببلدية دار ال�سيوخ، 
من  لكوكبة  جوائز  منح  مت  كما 
كما  ولئيا،  الأوائل  الـ10  التلميذ 
هذه  يف  الرمزية  التكرميات  �سملت 
الأوائل  التلميذ  مرة  ولأول  الطبعة 
الذين  ثانوي  الثانية  م�ستوى  ولئيا 
كذا  و   2019 بكالوريا  �سيجتازون 
معدلت  على  املتح�سلني  التلميذ 
 2018 بكالوريا  يف   17 و   16 بني  ما 

مبنحهم قم�سان وهدايا.

رابح  بالنيابة  البليدة  وايل  اعترب 
اآيت اح�سن الأم�ض اأن حما�رشة داء 
الولية  يف  عليه  والق�ساء  الكولريا 
اجلهود  جميع  ت�سافر  بف�سل  مت 
املدين  وجمتمع  الطبي  طاقم  من 

و�سلطات حملية.
هام�ض  على  اح�سن  اآيت  واأو�سح 
حفل تكرمي اإدارة وعمال م�ست�سفى 
بوفاريك نظم بقاعة الأطل�ض ببلدية 
باملجهودات  لهم  عرفانا  بوفاريك 
املبذولة خلل انت�سار داء الكولريا 
بعدد من الوليات من بينها البليدة 
كان  الداء  هذا  "حما�رشة  اأن 
املتدخلني.  جهود  ت�سافر  بف�سل 
ظهور  ان  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
هذا الداء يف الولية اأدى اىل "خلق 
عمال  طرف  من  ت�سامنية  هبة 
الذين  واملواطنني  امل�ست�سفى 
عائلتهم  و  املر�سى  حول  التفوا 

امل�ست�سفى  عمال  طرف  و�ساعدوا 
باملياه  تربعهم  خلل  من  بدورهم 
واأ�سار   . اأخرى  ولوازم  والأفر�سة 
هذا  ظهور  اأن  اإىل  املتحدث  ذات 
اأكرث  للعمل  در�سا  "اأعطانا  الداء 
هذا  م�سادر  جميع  على  للق�ساء 
الأمرا�ض  من  غريه  اأو  املر�ض 
الأخرى املحتملة و يدفعنا للتجند 
لتخاذ  جنب  اىل  جنبا  والعمل 
التدابري ال�رشورية و تنظيف البيئة 
املعتادة.  �سورتها  البليدة  لإعطاء 
خماطبا  بالنيابة  الوايل  وقال 
كفاءتكم  "بف�سل  الطبي:  الطاقم 
وم�سوؤوليتكم  وجتندكم  العالية 
املحنة  هذه  من  خرجنا  املهنية 
باأقل الأ�رشار حيث مت معاجلة اأكرث 

من 198 حالة 
من جهته، اأ�ساد مدير ال�سحة احمد 
م�ست�سفى  عمال  و  باإدارة  جمعي 

الكبرية  بوفاريك نظري املجهودات 
التي بذلوها منذ ظهور هذا املر�ض 
يف 14 اأوت الفارط اإىل غاية خروج 
اآخر حالة بامل�ست�سفى يف 7 �سبتمرب 
الطاقم  اأن  اإىل  م�سريا  اجلاري 
الطبي و جميع عمال  و�سبه  الطبي 
عطلهم  بقطع  قاموا  امل�ست�سفى 
ال�سنوية ب�سفة تلقائية و العمل ليل 
باملر�سى.  التكفل  اأجل  من  نهار 
دل  اأن  "هذا  اأن  جمعي  واأ�ساف 
ال�سمري  على  يدل  فانه  �سيء  على 
هوؤلء  به  يتحلى  الذي  املهني 
العمال بالإ�سافة اإىل روح الت�سامن 
اجلزائري  املواطن  لدى  املوجودة 
وهو ما �ساعدنا على حما�رشة هذا 
الداء والق�ساء عليه ب�سفة نهائية يف 
الولية، وبدورها نوهت ممثلة مدير 
بوعادل  نعيمة  بوفاريك  م�ست�سفى 
يف كلمة األقتها باملنا�سبة بالهتمام 

طرف  من  امل�ست�سفى  تلقاه  الذي 
بجميع  وتزويده  املحلية  ال�سلطات 
اللزمة  والب�رشية  املادية  الو�سائل 
اأهمها  املر�ض  انت�سار  فرتة  خلل 
يف  اإ�سايف  �سغل  من�سب  تخ�سي�ض 
اإطار عقود ما قبل الت�سغيل و تزويده 
ب 250 فرا�ض اإ�سايف ملواجهة هذا 

الو�سع ال�ستثنائي.
الهتمام  هذا  اأن  بوعادل  وقالت 
لإدارة  م�سجعا  و  "حمفزا  كان 
على  لدفعهم  امل�ست�سفى  وعمال 
تكفل اأف�سل بجميع املر�سى الذين 
امل�ست�سفى  على  يتوافدون  كانوا 
هذا  خلل  مت  يومية،و  ب�سفة 
�رشف  على  اأقيم  الذي  احلفل 
بوفاريك  م�ست�سفى  وعمال  اإدارة 
وروؤ�ساء  امل�ست�سفى  مدير  تكرمي 
والأطباء  الطبية  امل�سالح  خمتلف 

واملمر�سني والعمال.
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»دزينة« الأهداف »الإ�سرائيلية« من عدوان قادم على غزة
د. عدنان اأبو عامر

جولة  من  الإ�رسائيليون  خرج 
�ضد  الأخرية  العدوانية  الت�ضعيد 
تكاد يجمعون عليها،  بقناعة  غزة 
اأن حما�س خرجت ويدها العليا يف 
هذه املواجهة الق�ضرية اخلاطفة، 
»الإ�رسائيلية«  احلكومة  جعل  مما 
�ضد  ت�ضتعد ملعركة  وكاأنها  تظهر 
اأو  اأيام  خالل  تبداأ  قد  احلركة، 

اأ�ضابيع معدودة.
من  الراأي  هذا  اأن�ضار  يرى 
قادت  حما�س  اأن  الإ�رسائيليني 
لتجبي  الأخرية  اجلولة  هذه 

الداخلية  اجلبهة  من  ثمناً 
ح�ضل  ما  وهذا  »الإ�رسائيلية«، 
فعال، ولعل م�ضاهد الهروب ملئات 
غزة«  »غالف  يف  امل�ضتوطنني 
ذلك،  على  قا�ضيا  دليال  قدمت 
»الإ�رسائيلي«  البحث  من  زاد  مما 
املحتملة  ال�ضيناريوهات  كافة  يف 
جديدة  مواجهة  اندلعت  حال  يف 
اإمكانية  ت�ضمل  ل  رمبا  قادمة، 
�ضيطرح  لأنه  حما�س،  اإ�ضقاط 
اأ�ضئلة خميفة عمن �ضيعبئ الفراغ 
الذي �ضيحدثه تطور كهذا، رغم اأن 
تل اأبيب لن ت�ضمح للحركة بتحديد 

قواعد املواجهة.
الأخرية  ال�ضاعات  �ضهدت  وقد 
ات�ضالت بع�س الوزراء واجلرنالت 
بروؤ�ضاء بلديات م�ضتوطنات حميط 
بطبيعة  لإخبارهم  غزة،  قطاع 
القادمة،  امليدانية  الأحداث 
تطور  لأي  جتهزهم  و�رسورة 
الداخلية«  »اجلبهة  لأن  مفاجئ، 
من  �ضاروخية  �رسبات  تتلقى  قد 

غزة.
باأن  تتعلق  تقديرات  وهناك 
»الإ�رسائيلي«  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى 
اجلي�س  لقيادة  اأوامره  اأعطى  قد 

واإمكانية  القفازات«،  بـ«خلع 
الع�ضكرية  العملية  رقعة  تو�ضيع 
ال�ضتعدادات  واتخاذ  غزة،  �ضد 
النهاية«،  حتى  »للذهاب  الالزمة 
والتهيوؤ خلو�س معركة ل�ضتهداف 
حما�س وردعها، وحملها على دفع 
ثمن باهظ. ينطلق »الإ�رسائيليون« 
من فر�ضية ت�ضجعهم على الذهاب 
وهي  املرغوب؛  غري  اخليار  نحو 
مبوجبه  ذهبت  الذي  ال�ضياق  اأن 
مع  غزة  يف  الأخرية  املواجهة 
�رسبات  توجيه  اقت�ضى  اجلي�س 
الردع  لإعادة  حلما�س  �ضديدة 

املتاأخرة  قناعتهم  لأن  املتاآكل؛ 
اأنه كلما تريثوا اأكرث، ف�ضي�ضطرون 

للرد بقوة اأكرب بكثري.
وهناك من يرى يف قرار املواجهة 
املتوقع ت�ضويبا مل�ضار خطاأ بداأته 
حني  اآذار  مار�س  منذ  احلكومة 
و�ضمحت  العودة،  م�ضريات  بداأت 
با�ضتمرارها طوال الأ�ضهر الأربعة 

املا�ضية.
من  »دزينة«  عن  احلديث  وميكن 
تتح�رسرّ  الذي  العدوان  اأهداف 
ترميم  اأهمها  لعل  »اإ�رسائيل«،  له 
فرتة  لتحقيق  الإ�رسائيلي  الردع 

منذ  عليه  ح�ضلت  اأخرى  هدوء 
باعتباره   ،2014 عدوان  انتهاء 
يكبح  مركزياً  اإ�ضرتاتيجياً  اإجنازاً 
النار  اإطالق  يف  والرغبة  الدافع 
الإ�رسائيلية،  امل�ضتوطنات  على 
يخفون  ل  »الإ�رسائيليني«  لكن 
على  هم  وحت�رسرّ اأملهم  خيبة 
الأيام  يف  املفاجاأة  عن�رس  �ضياع 
مما  حما�س،  ملباغتة  الأخرية 
وجنحت  تتعلم،  حركة  اأنها  يعني 
باإمالء توقيت املعركة، بينما هي 
من  اأقل  ومنك�ضفة  خمتفية جيداً، 

املا�ضي.

معيقات يف طريق التهدئة
معت�سم �سمارة

يكاد يجمع املراقبون اأن الأمور على ال�ضاحة 
اأن  يجب  نقطة  اإىل  و�ضلت  الفل�ضطينية 
�ضاملة مع  اإىل مواجهة  الذهاب  ا  اإمرّ حت�ضم؛ 
معظم  يحل  باتفاق  اخلروج  واإما  الحتالل، 
غزة،  قطاع  يف  العالقة  امل�ضائل  جميع  اأو 
وعلى ما يبدو ورغم اجلهود اجلادة املبذولة 
من عدة اأطراف، بهدف الو�ضول اإىل اتفاق، 
متنع  وعقبات  عوامل  عدة  هناك  زال  ما 
الذي  الأمر  التفاق،  ذلك  مثل  اإىل  الو�ضول 
قد يدفع اإىل مواجهة �ضاملة اأو ت�ضعيد اأكرب 
من املعتاد، حلني ن�ضوج الظروف التي تقود 

اإىل تفاهمات بني طرفني.
من  اأكرث  ال�ضهيوين خالل  الكيان  لقد جرب 
واأ�ضلوب  و�ضيلة  من  اأكرث  وحلفاوؤه،  هو  عقد 
�ضد حما�س وقوى املقاومة، يف قطاع غزة، 
امل�ضهد  من  واإخراجها  حتييدها  بهدف 
ا�ضتخدمت  فقد  اإ�ضعافها،  اأو  جدوى،  دون 
اأق�ضى  يف  الع�ضكري  العمل  »اإ�رسائيل« 
جانب  اإىل  حروب،   3 خالل  اأ�ضكاله  واأعنف 
�ضكان  على  القت�ضادي  واخلناق  احل�ضار 
امل�ضتمرة  املحاولت  اإىل  اإ�ضافة  القطاع، 
لنزع ال�رسعية عن احلكم يف القطاع، واأخريا 
ولي�س اآخرا حماولت �ضلخ ف�ضائل املقاومة 
لها  امل�ضاندة  والعربية  الدولية  القوى  عن 
الق�ضية  وت�ضفية  بغزة  ال�ضتفراد  بهدف 

الفل�ضطينية برمتها.

العودة  م�ضريات  بعد  وا�ضحاً  بات  وقد 
وجولت الت�ضعيد التي رافقتها، اأن الطرفني 
تفاهمات  اإىل  التو�ضل  ب�رسورة  مقتنعان 
الإ�ضكالت  وحل  الهدوء،  ا�ضتمرار  ت�ضمن 
الأقل،  على  قادمة  عديدة  ل�ضنوات  العالقة 
حيث مل يعد الكثري يف جعبة كليهما ليقدموه 
يف �ضاحة املواجهة قبل الو�ضول اإىل املعركة 
الكربى وال�ضاملة، والتي ل يريدها الطرفان، 

فما الذي مينع الو�ضول اإىل اتفاق؟
من  الكثري  تربز  املعادلة،  هذه  ظل  يف  لكن 
املعيقات التي قد توؤخر التو�ضل اإىل تهدئة، 

تقود اإىل رمبا هدوء �ضامل يف امل�ضتقبل.
اأوىل هذه املعيقات، موا�ضلة حركة حما�س 
منذ اأربعة اأعوام اأ�رس اأربعة جنود �ضهاينة ل 
يعرف اأحد م�ضريهم، وقد حاولت »اإ�رسائيل« 
مرارا عرب كثري من الو�ضطاء احل�ضول على 
اإ�رسار  معلومات عنهم، دون جدوى يف ظل 
�ضفقة  اأ�رسى  �رساح  اإطالق  على  حما�س 
عقب  اعتقالهم  اأعيد  الذين  الأحرار  وفاء 
عام  اخلليل  يف  الثالثة  امل�ضتوطنني  اأ�رس 
�ضفقة  اأي  مفاو�ضات  لبداأ  ك�رسط   ،2014

تبادل قادمة.
ال�ضهل  من  لي�س  بالذات  النقطة  هذه 
بني  لتفاق  الو�ضول  طريق  يف  جتاوزها 
وزراء  كما  الليكود  وزراء  فغالبية  الطرفني، 
التو�ضل  يرون  احلاكم  الئتالف  يف  اليمني 
اإىل اتفاق مع حما�س دون حل ق�ضية اجلنود 
خ�ضوع  هو  بل  تنازل  من  اأكرث  هو  الأ�رسى، 

القطاع،  على  بحكمها  والعرتاف  حلما�س 
احلقيقي،  املنت�رس  مبظهر  واإخراجها 
خا�ضة يف ظل اإدارة اأمريكية داعمة لكل ما 
يريده اليمني يف »اإ�رسائيل«، ويف ظل تهافت 
عربي غري م�ضبوق للتطبيع معها �ضواء بالعلن 

اأو باخلفاء.
ق�ضية اأخرى ل تقل اأهمية عن �ضابقتها تقف 
املقاومة،  �ضالح  وهي  التفاق  اأمام  عائقا 
بني  اأكيدة  �ضمانات  تريد  فـ«اإ�رسائيل« 
اأن  التفاق  رعاة  ومن  غزة،  يف  الف�ضائل 
تتوقف املقاومة عن تطوير منظومة ال�ضالح 
وعن حفر الأنفاق، ي�ضبق ذلك التوقف التام 
لظاهرة الطائرات الورقية وما رافق م�ضريات 
بينما  العن�رسي،  ال�ضياج  اخرتاق  من  العودة 
عن  احلديث  املقاومة  ف�ضائل  ترف�س 
معاناة  واإنهاء  احل�ضار  رفع  قبل  �ضالحها 
اأ�ضا�ضًيرّا واإن�ضانًيرّا  ا  القطاع، على اعتباره حًقرّ
ترى  الذي  املقاومة،  ب�ضالح  امل�ضا�س  دون 
»اإ�رسائيل«  لغطر�ضة  الوحيد  الرادع  فيه 
املعروفة  وهي  امل�ضتقبل،  يف  وعدوانها 
اأن  كما  واملواثيق،  التفاقات  بنق�س  مراًرا 
لهذا  امتالكها  اأن  ترى  املقاومة  ف�ضائل 
ل�ضعب  طبيعي  حق  هو  وتطويره  ال�ضالح 
لالنعتاق  وي�ضعى  الحتالل  حتت  يعي�س 
والتحرر، من جهتها »اإ�رسائيل« تريد من هذا 
اأن يحقق لها ما مل ت�ضتطع حتقيقه  التفاق 
بقوة ال�ضالح واحل�ضار م�ضتعينة بحلفائها يف 

املنطقة وبالإدارة الأمريكية.

جولت غزة
ح�سام كنفاين

وقع جولٍت من  على  تعي�س غزة حالياً 
تتدحرج  اأن  كثريون  يخ�ضى  الت�ضعيد، 
اإىل ما هو اأ�ضواأ، اأو النزلق اإىل عدواٍن 
اأن  للقطاع  �ضبق  ما  غرار  على  جديد 
غري  املا�ضي،  العقد  مدى  على  عا�ضه 
على  قادرًة  تزال  ل  كثرية  عوامل  اأن 
اإطار  الت�ضعيد، وح�رسه يف  �ضبط هذا 
املناو�ضات، منها ما له عالقة بالطرف 
باجلانب  مرتبطة  واأخرى  الفل�ضطيني، 
اأن  بينهما  اجلامع  اأن  غري  الإ�رسائيلي، 
اإىل  الجنرار  يف  يرغبان  ل  الطرفني 
حرٍب �ضاملة، بل يف�ضالن �ضبط الأو�ضاع 
على املدى الطويل، برعاية من م�رس اأو 
غريها، بانتظار ما �ضتفرج عنه الأيام اأو 
ما  حول  معطياٍت  من  املقبلة  ال�ضهور 
والتي،  القرن«،  »�ضفقة  بـ  تعرف  باتت 
غزة  �ضتكون ح�ضة  الت�رسيبات،  بح�ضب 

الكربى فيها. 
الت�ضعيد امل�ضبوط هو التعريف الأمثل 
هنا  من  غارة  غزة،  يف  اليوم  للو�ضع 
هناك،  من  �ضواريخ  ة  زخرّ اأو  و�ضاروٌخ 
ورد  الفعل  اإطار  يف  ياأتي  ت�ضعيٌد  وهو 
املزيد.  اإىل  احلاجة  دون  من  الفعل، 
قطاع  يف  احلاكم  الفل�ضطيني  فالطرف 
لي�س  حما�س،  بحركة  واملمثل  غزة، 
تزيد  باأو�ضاٍع  القطاع  زجرّ  وارد  يف 

حياة  م�ضتوى  يف  القائم  التدهور  من 
ول  الأمني،  ال�ضعيد  على  ل  يني،  الغزرّ
خ�ضو�ضاً  القت�ضادي،  امل�ضتوى  على 
د الأطراف املمار�س  اأن احل�ضار املتعدرّ
على قطاع غزة زاد من النقمة ال�ضعبية 
تدركه  ما  وهو  احلاكمة،  ال�ضلطة  على 

»حما�س«، وت�ضعى اإىل تغيريه. 
الطرف  اإىل  بالن�ضبة  نف�ضه  الأمر 
ت�ضعيٍد  اأي  اأن  يدرك  الذي  الإ�رسائيلي 
ال�ضابقة،  التجارب  على  وبناء  غزة،  يف 
لن يزيد الأو�ضاع يف م�ضتوطنات غالف 
العك�س،  على  بل  �ضوءاً،  اإل  القطاع 
الق�ضف  نطاق  يو�ضع  اأن  ميكن  فاإنه 
كما  اأخرى،  مناطق  اإىل  ال�ضاروخي 
حدث خالل عدوان 2014، حني و�ضلت 
�ضواريخ الف�ضائل اإىل القد�س املحتلة. 
الإ�رسائيليون،  امل�ضوؤولون  يدرك  كذلك 
اأي  اأن  �ضابقة،  جتارب  على  بناء  اأي�ضاً 
ة لن يغري يف واقع  عمل ع�ضكري على غزرّ
اإ�ضقاط  اإىل  يوؤدي  ولن  هناك،  الأو�ضاع 
العك�س،  على  بل  حما�س،  حركة  حكم 
فهو يزيد حالة اللتفاف ال�ضعبي حولها 
باعتبارها ترفع راية املقاومة ومواجهة 
اللتفاف  هذا  ى  يتعدرّ وقد  العدوان، 
الغربية  ال�ضفة  اإىل  غزة  قطاع  حدود 
لتخفيف  حماولٍت  ت�ضهد  رمبا  التي 
ال�ضغط الع�ضكري عن القطاع، يف حال 

ح�ضل العدوان. 



 �إ�شهار �إن�شاء جمعية
 ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 03 جوان 2018 

تاأ�سي�س للجمعية املحلية 
امل�سماة :جمعية اأولياء التالميذ 
ملدر�سة ال�سهيد حميدي ال�سعيد .

املعتمدة حتت رقم :03 بتاريخ 
الجتماعي  ومقرها   03/06/2018

مدر�سة ال�سهيد حميدي ال�سعيد بلدية 
اأولد �سيدي ابراهيم ولية امل�سيلة  
يرتاأ�سها ال�سيد :بن حميدة ال�ساليل 

حكم باحلجر
ولهذه �لأ�شباب

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون اال�رسة حكما 
علنيا اإبتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف 

الدع�ى  . يف امل��ش�ع : افراغ احلكم  ال�شادر قبل الف�شل 
يف امل��ش�ع عن حمكمة �ش�ر الغزالن  بتاريخ 05-13 -2018 
حتت  رقم الفهر�س 687 / 18 واعتماد  اخلربة  املنجزة من 

طرف اخلبري فرارحة حمم�د امل�دعة  بامانة �شبط املحكمة 
بتاريخ 17- 06- 2018 حتت رقم 142/ 18 وبالنتيجة الق�شاء 
باحلجر على املدعى عليه رحم�ين وليد  امل�ل�د بتاريخ 23 

-01-1999 ب�ش�ر الغزالن الأبيه �شاعد وامه خلفة فطيمة  جدي 
العلجة وتعيني املدعي والده رحم�ين �شاعد   مقدما عليه 

للقيام باإدارة �ش�ؤونه املالية واالإدارية مع االمر بن�رسهذا احلكم 
بجريدة وطنية �شادرة باللغة العربية ب�شعي من املدعي , وكذا 

اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري باحلجر على 
�شهادة ميالد املحج�ر عليه وحتميل املدعي يف اعادة ال�شري 
بامل�شاريف الق�شائية  بذا �شدر هذا احلكم واف�شح به جهارا 
يف الي�م وال�شهر وال�شنة املذك�رين اعاله  .وام�شي اأ�شل هذا 

احلكم من طرفنا نحن الرئي�س واأمني ال�شبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : اجللفة
دائرة : �سيدي لعجال
بلدية : �سيدي لعجال

اإعالن يت�سمن اإجراء حتقيق عمومي حول م�سروع
اإ�ستغالل موؤ�س�سة ت�سلية نادي انرتنات

ينهي رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية �شيدي 
لعجال اإىل علم كافة امل�اطنني اأنه مت فتح �شجل على 

م�شت�ى البلدية م�ؤ�ش�شة تلية نادي اإنرتنات لفائدة ال�شيدة 
دكاين الع�شن�نيةا الكائنة ب��شط املدينة حمل رقم 02 
ببلدية �شيدي لعجال , يعني ال�شيد اأمري ي��شف رئي�س 

فرع التجهيزات العم�مية بدائرة �شيدي لعجال حمافظا 
حمققا لهذا الغر�س و يف حالة ال�رسورة يخلفه ال�شيد 
العربي ب�شري رئي�س فرع امل�ارد املائية لبلدية �شيدي 

لعجال و ذلك ملدة �شهر واحد ابتداء من هذا االإعالن يف 
�شحيفتني وطنيتني 

�شيدي لعجال يف : 16 �شبتمرب 2018  
ANEP N°: 827710 الو�سط:2018/09/17
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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.
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عي�سة ق.

م�شاركة  �شمان  �إىل  �أهله  و�لذي 
عقب  �لكاف  كاأ�س  ولعب  قارية 
�إنهاء �ملو�شم يف �ملركز �لثالث، 
بالل  �ل�شاب  �ملدرب  برهن  �أين 
�لذهاب  من  متكنه  على  دزيري 
�أف�شل  وحتقيق  بالت�شكيلة  بعيد� 
يو��شل  �لذي  �لأمر  وهو  �لنتائج 
وخريج  �ل�شابق  �لالعب  عليه 
بد�ية  ويوؤكد  �لن�رصية،  مدر�شة 
هذ� �ملو�شم، خا�شة و�أن �لنادي 

�لعا�شمي يك�رص �أنيابه م�شتهدفا 
لعب �لأدو�ر �لأوىل و�لتناف�س على 

�لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية.
للن�رصية  �لهجومي  �خلط  وبرز 
تقدم  عندما  ملعبه  عن  بعيد� 
�لالعب  بف�شل  رد  دون  بهدفني 
فريقه  منح  �لذي  عالتي  وليد 
�رص�ع  يف  ذهبية  نقاط  ثالث 
�لبطولة  لقب  نيل  على  مبكر 

�لوطنية.
�نتقاد�ت  �أعر�ب  �حلكم  وتلقى 
خياط  لالعب  طرده  بعد  كبرية 

�حلمر�ء  �لبطاقة  تلقى  �لذي 
وترك فريقه يلعب بع�رصة لعبني 
بالز�د  �لعودة  يف  جنح  ذلك  ومع 
كامال رغم لعبه منقو�شا عدديا، 
حيث �أثار طرد �لالعب حالة من 
ي�شتحق  كان  �لذي  وهو  �لنتقاد 
�حلمر�ء  �لبطاقة  عو�س  �إنذ�ر� 
منطقة  خارج  تدخله  بعد 
�ملناف�س  لعب  على  �لعمليات 
لكرة  �لدولية  �لحتادية  وقو�نني 
بعد  �لإنذ�ر  مبنح  تكتفي  �لقدم 

تغيري �لقو�نني.

الن�ضرية توؤكد نواياها اللعب على اللقب هذا املو�ضماأعراب يثري �سجة بطرد الالعب خياط
ي�سجل ن�سر ح�سني داي بداية مو�سم رائعة وهو الذي عاد بفوز ثمني من خارج الديار  

يف املباراة التي جمعته اأول اأم�س بال�ساعد اجلديد مولودية بجاية والتي �سمحت له 
بت�سدر جدول الرتتيب للبطولة الوطنية ب�سفة موؤقتة، وهي النتيجة التي ترفع 
معنويات الت�سكيلة حت�سبا للمباريات التي تنتظرهم ومتنح النادي العا�سمي الثقة 

يف النف�س من اأجل رفع التحدي والتناف�س على الأدوار الأوىل للبطولة الوطنية هذا 
املو�سم وتاأكيد امل�ستوى والأداء الذي ظهر به النادي املو�سم املا�سي 

البطولة الإفريقية 
لل�سباحة

اجلزائر تعزز 
مركزها الثالث 
بامليدالية 16

عزز �ملنتخب �جلز�ئري مركزه 
 16 �إىل  بارتفاع ح�شيلته  �لثالث 
نفي�شي  ر�نيا  تتويج  �إثر  ميد�لية 
�شباحات  �أربع  م   200 بف�شية 
م   50 يف  مليح  �أمال  وبرونزية 
ف�شية  عن  ف�شال  حرة،  �شباحة 
لتبقى  �ملختلط،  �لتتابع  فريق 
متبوعة  �ل�شد�رة،  يف  م�رص 
مناف�شات  بعد  �إفريقيا  بجنوب 
 13 �لطبعة  من  �خلام�س  �ليوم 
لل�شباحة  �لإفريقية  للبطولة 
�شبتمرب   16 و   10 بني  �جلارية 
للمركب  جويلية   5 مب�شبح 
و  بو�شياف،  حممد  �لأوملبي 
�ملركز  نف�شي  ر�نيا  �فتكت 
بزمن  �لف�شية  و�مليد�لية  �لثاين 
)2 د 21 ثا 72 ج(، حيث ناف�شت 
�إفريقية  �جلنوب  مع  بقوة 
جي�شيكا ويالن �لتي نالت �للقب 
�ملرتبة  لتعود  ج   91 ثا   19 د   2
بن  فر�ح  �لتون�شية  �إىل  �لثالثة 
ج يف حني   76 ثا   21 د   2 خليل 
 14 زيتوين  �إميان  زميلتها  حلت 
 29 د   2 �ل�شابع  �ل�شف  يف  �شنة 
�ل�شباحة  �أن  ويبدو  ج،   06 ثا 
لياقتها  ت�شرتجع  مليح  �أمال 
رويد�  رويد�  �لفني  وم�شتو�ها 
بعد �ملر�س �لذي �أبعدها لفرتة 
�فتكت  حيث  �لأحو��س،  عن 
�شباحة  مرت   50 نهائي  نحا�شية 
حرة بزمن 26 ثا 15 ج حمطمة 
�لرقم �لقيا�شي �جلز�ئري �لذي 
كان بحوزتها 26 ثا 20 ج، و�شهد 
عايل  فني  م�شتوى  �ل�شباق  هذ� 
�ملتو�شطية  �لبطلة  فر�شته 
فريدة ع�شمان من م�رص، حيث 
�لرقم  وحطمت  باللقب  توجت 
يف  للبطولة  �جلديد  �لقيا�شي 
ج،   11 ثا   25 �لتخ�ش�س  هذ� 
كان  كما  �لف�شية  عادت  بينما 
من  غالغري  ليرين  متوقعا 
جنوب �إفريقيا 25 ثا 17 ج، كما 
�ملختلط  �لتتابع  فريق  �أهدى 
عرجون  �هلل  عبد  من  �ملتكون 
جماهد  ن�رصين  بلمان  من�شف 
�لثالثة  �لف�شية  مليح  و�أمال 
للجز�ئر يف نهائي 4 مر�ت 100 
د   4 بتوقيت  �شباحات  �أربع  مرت 
02 ثا 79 ج بعد �إق�شاء منتخب 
ثانيا  كان  �لذي  �إفريقيا  جنوب 
عاد  بينما  تقني،  خطاأ  ب�شبب 
منازع  بدون  للم�رصيني  �للقب 
3 د 55 ثا 88 ج و�ل�شف �لثالث 

لتون�س 4 د 05 ثا 61 ج.
و�كتفى �أني�س جاب �هلل باملركز 
م   1500 تخ�ش�س  يف  �خلام�س 
�شباحة حرة رغم حتقيقه لزمن 
جيد 15 د 57 ثا 39 ج وهو رقم 
لكنه  جديد،  جز�ئري  قيا�شي 
�لرقم  عن  ن�شبيا  بعيد�  يبقى 
حطمه  �لذي  للبطولة  �لقيا�شي 
يف هذ� �لنهائي �مل�رصي مرو�ن 
�لكما�س 15 د 26 ثا 40 ج، ومل 
من  عرجون  �هلل  عبد  ي�شتطع 
�لتتويج،  من�شة  فوق  �ل�شعود 
رغم �لآمال �لتي علقت عليه يف 
نهائي 100 م على �لظهر، حيث 
وحل  ج،   27 ثا   57 ر�بعا  دخل 
�شاد�شا  بارة  بن  نزمي  مو�طنه 
باللقب،  توج  بينما  ج   44 ثا   58
ثا   55 �شامي  حممد  �مل�رصي 
قيا�شي  رقم  ت�شجيله  مع  ج،   49

ق.ر.جديد للبطولة.

الفريق يوا�سل تذيل الرتتيب ويتعرث للجولة الثالثة على التوايل

تعقد و�ضعية �ضباب بلوزداد وتهديد ال�ضقوط يالحق

�شباب  فريق  و�شعية  تتعقد 
بلوزد�د يف موؤخرة جدول �لرتتيب 
�لتو�يل  على  �لثانية  �لهزمية  بعد 
�لتي �شجلها �لنادي عندما �شقط 
�وملبي  �ل�شيف  �أمام  ملعبه  على 
�ل�شاد�شة  �جلولة  �شمن  �ملدية 
ف�شل  �لوطنية، حيث  �لبطولة  من 
�لأنفا�س  ��شتعادة  يف  �لفريق 
�لذي  �لفوز  حتقيق  خالل  من 

للجولة  �لنادي  �شجل  عن  يغيب 
�لكتفاء  بعد  �لتو�يل  على  �لثالثة 
بتعادل و�حد �أمام �جلار مولودية 
وفاق  �مام  وهزميتني  �جلز�ئر 
�لأمر  �ملدية،  و�أوملبي  �شطيف 
يف  قابع  �ل�شباب  يجعل  �لذي 
ومهدد  �لرتتيب  جدول  موؤخرة 
هذ�  على  �ل�شقوط  على  باللعب 
�ملو�شم خا�شة بعد �مل�شاكل �لتي 

مّرت عليه منذ �ملركاتو �ل�شيفي 
�لر�بطة  وخ�شم  �ملن�رصم 
�ملحرتفة لكرة �لقدم ثالث نقاط 
ت�شديد  عدم  ب�شبب  �لر�شيد  من 
ديون �لالعبني �ل�شابقني، و�شحب 
�لثقة من �لرئي�س بوحف�س �أين مت 
عاما  مدير�  بو�شتة  ريا�س  تعيني 

جديد� لل�رصكة �لريا�شية.
ع.ق.

�ضجل البي اأ�س جي يوؤرقه اأمام ليفربول

انتخاب بوغادو رئي�ضا جديدا 
لالحتاد املغاربي لل�ضباحة

اليويف م�ضتعد للت�ضحية باإيباال 
من اأجل بوغبا

�شجله  بتعديل  مطالبًا  جريمان  �شان  باري�س  �شيكون 
�ل�شيئ، �أمام �لفرق �لإجنليزية عندما يحل �شيًفا على 
م�شتهل  يف  غد�  �أوروبا  �أبطال  دوري  و�شيف  ليفربول 
دور �ملجموعات للبطولة �لكربى، وخا�س �شان جريمان 
12 مبار�ة �شابقة يف دوري �لأبطال �شد فرق �لدوري 
�لجنليزي حيث فاز مرتني فقط، وتعادل يف 6 مباريات 
و�نهزم يف 4 منا�شبات، وجاء �لنت�شار�ن �لبار�شيان �أمام 
ت�شيل�شي، لكن �لأخري هزم �شان جريمان 3 مر�ت وتعادل 
معه يف مثلهم. ولعب بي �إ�س جي مبار�تني مع �أر�شنال 

�قتنا�س  �لغانرز  ��شتطاع  حيث  �لأبطال،  دوري  يف 
جريمان  �شان  باري�س  و�جه  كما  و2/2،   1/1 �لتعادل 
و�نت�رص  مرتني،  �شيتي  مان�ش�شرت  �لإجنليزي  نظريه 
�لثانية  �ملبار�ة  و�نتهت   ،0-1 �لأول  �للقاء  يف  �لأخري 
بالتعادل 2/2، ومل يفز �شان جريمان �أمام �لإجنليز يف 
وحيد  �نت�شار  �شوى  يحقق  مل  كما  مو�جهات،   4 �آخر 
على �أر��شيهم يف تاريخه مبختلف �لبطولت �لأوروبية، 

بينما خ�رص 4 مر�ت وتعادل يف مثلها.
ق.ر. 

�جلز�ئري  �لإحتاد  رئي�س  �نتخب 
رئي�شا  بوغادو  حكيم  لل�شباحة 
�ملغاربي  لالإحتاد  جديد� 
�لأخري  �جتماع  خالل  لل�شباحة، 
�لإقليمية  �لهيئة  هذه  لأع�شاء 
�لتعيني،  هذ�  وبعد  باجلز�ئر، 
لوكالة  بوغادو  حكيم  �رصح 
روؤ�شاء  “�أهنئ  �جلز�ئرية  �لأنباء 
حتت  �ملن�شوية  �لفيدر�ليات 
على  �ملغاربي  �لحتاد  غطاء 
يف  �لثقة  وو�شعهم  �حرت�فيتهم، 
�شخ�شي لرت�أ�س �لهيئة”، و�أ�شاف: 

�أول مناف�شة  “�تفقنا على تنظيم 
�ملنطقة  بطولة  بني  مزدوجة 
للكونفدر�لية  �لتابعة  �لأوىل 
و�لبطولة  لل�شباحة  �لإفريقية 
�ملغاربية يف �ل�شباحة وكرة �ملاء، 
وتابع   ،2019 �أفريل  يف  باجلز�ئر 
روؤ�شاء  رفقة  ي�شعى  �أنه  بوغادو، 
لتفعيل  �فريقيا  �شمال  �حتاد 
و�ملناف�شات  �ملغاربي  �لإحتاد 
�ل�شباحيني  لفائدة  �لإفريقية، 

خا�شة يف �لأ�شناف �ل�شغرى.
وكالت

�أن  �أم�س  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
م�شتعدة  جوفنتو�س  نادي  �إد�رة 
�أجل  من  جنمها  عن  للتخلي 
لعب  بوغبا  بول  �لفرن�شي  �شم 
مان�ش�شرت يونايتد، وقالت �شحيفة 
»مريور« �لإجنليزية، �إن جوفنتو�س 
�لأرجنتيني  لعبه  لعر�س  ي�شتعد 
باولو ديبال على �ل�شياطني �حلمر، 
من �أجل �شم بوغبا يف �شفقة ت�شل 
�إىل 150 مليون  قيمتها �لإجمالية، 

�إ�شرتليني.
�شوق  يف  ديبال  ثمن  ويُقدر 

 100 بنحو  حالًيا  �لنتقالت 
وبح�شب  �إ�شرتليني،  مليون 
�ل�شيدة  �إد�رة  تريد  �ل�شحيفة، 
بعد  ديبال  عن  �ل�شتغناء  �لعجوز 
من  رونالدو  كري�شتيانو  قدوم 
�أن  �إىل  �أ�شارت  مدريد.كما  ريال 
ا  �أي�شً مهتم  يونايتد،  مان�ش�شرت 
�شاحب  �لأرجنتيني  بخدمات 
�ل�شفقة  �شتكون  حيث  عاًما،   24
بعد  خا�شًة  �لطرفني،  لكال  جيدة 
�لأزمات �لعديدة موؤخًر� بني بوغبا 

ومدربه جوزيه مورينيو.

بر�ضلونة ي�ضتعيد مالكوم قبل 
مواجهة اأيندهوفن

جهود  �لإ�شباين  بر�شلونة  ��شتعاد 
�أيندهوفن  مو�جهة  قبل  جنمه 
�لهولندي، �ملقرر لها يوم �لثالثاء 
بدور  م�شو�ره  م�شتهل  يف  �ملقبل، 
�أبطال  �ملجموعات ببطولة دوري 
�لر�شمي  للموقع  ووفًقا  �أوروبا، 
مالكوم  �لرب�زيلي  فاإن  لرب�شلونة، 
يف  للم�شاركة  عاد  �أوليفري�  دي 
�لفريق،  مع  �جلماعية  �لتدريبات 
�لتي  �لإ�شابة  من  تعافيه  بعد 
مالكوم  وعانى  منها،  عانى 
�لرباط  يف  بالتو�ء  �لإ�شابة  من 

 3 يوم  �لأمين  للكاحل  �خلارجي 
تدريبات  خالل  �جلاري،  �شبتمرب 
�ملوقع  و�أ�شار  �ل�شباحي،  �لفريق 
�شاركو�  �لذين  �لالعبني  �أن  �إىل 
�لتي  �شو�شييد�د  ريال  مبار�ة  يف 
فاز بها �لفريق بهدفني لهدف �ول 
�أم�س �ل�شبت يف �لدوري �ل�شباين، 
فيما  ��شت�شفاء  جلل�شات  خ�شعو� 
تو�جد ثنائي فريق �ل�شباب �أوريول 
يف  �إيزكيتا  وخوكني  بو�شكيت�س 

�لتدريبات.
ق.ر.
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القيام  له  يوكل  اأ�ضحى  بعدما 
على  والرتكيز  دفاعية  مبهام 
اللعب يف اخللف واأ�ضحى بعيدا 
يقوم  وال  اجلزاء  منطقة  عن 
بعمله الرئي�ضي املتمثل يف توزيع 
الهجوم  العبي  نحو  الكرات 

واملراوغة والدخول بالكرة غلى 
منطقة اجلزاء للت�ضجيل.

العب  اأداء  تراجع  ويح�ضب 
اال�ضباين  املدرب  على  اخل�رض 
مل  جديدة  اأدوار  منحه  الذي 
يتاأقلم  ومل  معها  معامله  يجد 
على  عليه  ظهر  ما  وهو  فيها 
ف�ضل  حيث  امليدان،  اأر�ضية 

اخل�ضم  �ضباك  اإىل  الو�ضول  يف 
الكروي  املو�ضم  انطالق  منذ 
ال  اأ�ضبح  بعدما  وذلك  اجلديد، 
ما  عك�س  بالكرة  كثريا  يحتفظ 
�ضابق  وقت  يف  االأمر  عليه  كان 
بالبحث  مطالبا  يجعله  ما  وهو 
فرتة  من  للخروج  احللول  عن 
وتفادي  بها  مير  التي  الفراغ 

دكة  على  اجللو�س  �ضيناريو 
اأول  معه  مثلما حدث  االحتياط 
وهو  فولهام،  مباراة  يف  اأم�س 
املوجه  املبا�رض  غري  االإنذار 
الفرن�ضي  لوهافر  نادي  خلريج 
العمل  يف  املثابرة  اأجل  من 
خالل التدريبات واال�ضتفاقة من 

ال�ضبات الذي يتواجد عليه.

بعدما اأ�سحت مهامه دفاعية وابتعد عن منطقة اجلزاء

اتهامات لغوارديوال برتاجع اأداء حمرز مع املان �ضيتي
وّجهت جماهري نادي مان�س�سرت �سيتي الجنليزي انتقادات اإىل مدرب فريقها ال�سباين بيب غوارديول بعد تراجع 

م�ستواه مع بداية املو�سم الكروي اجلاري والذي مل يظهر خالله بنف�س الأداء املتعود على الظهور به مع فريقه ال�سابق 
لي�سرت �سيتي الجنليزي، حيث ك�سفت التقارير الإعالمية الجنليزية ان اأ�سباب تراجع مردود متو�سط ميدان الت�سكيلة 

الوطنية يعود اإىل تكليفه مبهام مغايرة عن تلك التي كان يقوم بها مع ت�سكيلة لي�سرت 

تايدر هداف ويقود اأمباكت 
مونرتيال لفوز عري�ض

�سوداين يوا�سل التح�سريات للعودة اإىل امليادين

بن رحمة ممررا حا�ضما 
ويقود برينتفورد اإىل الفوز

لوبيتيغي ي�ضري على 
خطى فالفريدي

يوا�ضل الالعب الدويل اجلزائري 
الدوري  يف  التاألق  تايدر  �ضفري 
جمددا  �ضاهم  بعدما  االأمريكي 
ناديه  حققه  الذي  الفوز  يف 
خالل  الكندي  مونرتيال  اأمباكت 
املقابلة التي خا�ضها اأمام نادي 
مناف�ضات  �ضمن  فيالديلفيا 
اجلولة 29 من الدوري االأمريكي، 
فوق  الالعبني  اأح�ضن  اأحد  وكان 
�ضاهم  حيث  امليدان،  اأر�ضية 
ناديه  بفوز  اللقاء  يف  تاألقه 
الذي  وهو   1-4 عري�ضة  بنتيجة 
هدف  الرباعية  من  ن�ضيبه  كان 
متكن خالله منح ناديه التقدم يف 
االأول  ال�ضوط  نهاية  قبل  النتيجة 
الذي كان زمالئه متعادلني خالله 

حكم  من  خطاأ  ي�ضتغل  اأن  قبل 
اأحد  ت�ضديدة  رد  الذي  املناف�س 
زمالئه واأخذ الكرة التي اأودعها 
ال�ضباك ب�ضهولة اأنهى من خاللها 
اأمباكت مونرتيال املرحلة  ناديه 
االأوىل من املقابلة متقدمني يف 
متكن  لواحد  بهدفني  النتيجة 
التحرر  من  زمالئه  اإثره  على 
يف  معنويات  باأف�ضل  وعادوا 
جنحوا  الذي  الثاين  ال�ضوط 
اأخرى  ثنائية  ت�ضجيل  من  خالله 
منحتهم ثالث نقاط ثمينة. ورفع 
اإىل  املو�ضم  هذا  ح�ضيلته  تايدر 
ومنح  اأهداف  خم�ضة  جمموع 

�ضت متريرات حا�ضمة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
برينتفورد  ناديه  رحمة  بن  �ضعيد 
ويغان  مبناف�ضه  االإطاحة  اإىل 
بنتيجة هدفني دون رد �ضمنا جلولة 
االأوىل  الدرجة  دوري  ال�ضابعة من 
الالعب  منح  حيث  االجنليزية، 
كرة حا�ضمة اإىل زميله نيال موباي 
باب  منها  افتتح   24 الدقيقة  يف 
النتيجة  م�ضاعفة  قبل  الت�ضجيل 
منح  الذي  الثاين  الهدف  وت�ضجيل 
الفوز للنادي، ورفع الالعب القادم 
خالل املركاتو ال�ضيفي املنق�ضي 
ملدة  عقدا  وقع  اأين  اجنلرتا  اإىل 
برينتفورد  ناديه  مع  موا�ضم  اأربعة 
ثالثة  اإىل  احلا�ضمة  متريراته 
ليت�ضدر قائمة اأف�ضل املمريني يف 
و�ضجل  االجنليزية  الثانية  الدرجة 

هدفا واحدا.
الالعب  يوا�ضل  جهته،  من 

�ضوداين  العربي  االآخر  الدويل 
حتى  والتح�ضريات  العمل  تكثيف 
اإىل  جمددا  للعودة  جاهزا  يكون 
يف  عنها  الغياب  بعد  امليادين 
معاناته  ب�ضبب  االأخرية  الفرتة 
خالل الفرتة املا�ضية من االإ�ضابة 
والتي حرمته من اللعب اأول اأم�س 
اأمام  فوري�ضت  نوثنغهام  ناديه  مع 

�ضوان�ضي �ضيتي كما اأ
املنتخب  مباراة  عن  غاب  نه 
�ضمن  غامبيا  اأمام  اولطني 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  ت�ضفيات 
املقبلة، اأين ينتظر اأن يعود مهاجم 
اخل�رض اإىل املناف�ضة خالل الفرتة 
مدينة  ابن  واأن  خا�ضة  املقبلة، 
ال�ضلف يركز يف العمل من اجلانب 
العمل يف  تركيز  من خالل  البدين 

قاعة تقوية الع�ضالت.
ع.ق.

رغم مرور 4 جوالت من الدوري 
ال�ضفقات  اأن  اإال  االإ�ضباين 
ريال  اأبرمها  التي  اجلديدة 
املا�ضي  ال�ضيف  يف  مدريد 
امللكي  ت�ضكيلة  يف  تظهر  مل 
احلار�س  با�ضتثناء  االآن،  حتى 
كورتوا،  تيبو  البلجيكي 
واأو�ضحت �ضحيفة »ماركا« اأن 
ريال مدريد تعاقد يف ال�ضيف 
األفارو  دياز،  ماريانو  مع 
وفيني�ضيو�س  اأودريوزوال، 
احلار�س  واأعار  جونيور، 
�ضمه،  بعد  لونني  اأندريه 
لوبيتيغي  جولني  اأن  م�ضيفة 
مل  للفريق،  الفني  املدير 
مينح الفر�ضة حتى االآن �ضوى 
كيلور  ح�ضاب  على  لكورتوا 
اأوال  جل�س  اأنه  رغم  نافا�س، 

على مقاعد البدالء، واأ�ضافت 
مع  �ضيلعب  فيني�ضيو�س  اأن 
امللكي  للنادي  الثاين  الفريق 
االأحد،  اأم�س  »الكا�ضتيا 
الذي  لوبيتيغي  لرغبة  تلبية 
امل�ضاركة  فر�ضة  مينحه  مل 
االآن.  حتى  االأول  الفريق  مع 
اأن تعاقدات ريال  ونوهت اإىل 
با�ضتثناء  اجلديدة  مدريد 
كورتوا،  �ضتبقى خارج اخلدمة 
للحر�س  املدرب  تف�ضيل  مع 
اأن  بالذكر  جدير  القدمي. 
اأي�ضا  تقارير �ضحفية حتدثت 
عن عدم ثقة اإرن�ضتو فالفريدي 
مدرب بر�ضلونة يف ال�ضفقات 
الذي  االأمر  وهو  اجلديدة، 

يتكرر يف ريال مدريد.
وكالت

زيدان اأبرز الغائبني عن قائمة 
مدربي الت�ضامبيونزليغ

دوري  يف  اأن�ضيلوتي  كارلو  االإيطايل  املدرب  ي�ضارك 

نابويل،  فريق  راأ�س  على  املرة  هذه  ولكن  اأوروبا   اأبطال 

رفع  من  متكنوا  مدربني  ثالثة  من  واحدا  اأن�ضيلوتي  ويعد 

الكاأ�س ذات االأذنني 3 مرات مع الفرن�ضي زين الدين زيدان 

عاما   59 البالغ  اأن�ضيلوتي  ورفع  بايزيل،  بوب  واالإجنليزي 

الكاأ�س العريقة كمدرب مرتني اأثناء قيادته مليالن ومرة مع 

ريال مدريد عندما كان زين الدين زيدان م�ضاعدا له، واأبرز 

البطولة  من   2019-2018 مو�ضم  ن�ضخة  على  امل�ضتجدات 

االأوروبية، غياب زيدان عنها بعد رحيله عن امللكي عقب 

قيادته له للتتويج باللقب يف اآخر 3 ن�ضخ، ويعترب اأن�ضيلوتي 

ذاقوا  الذين  املدربني  مورينيو،  وجوزيه  غوارديوال  وبيب 

الكاأ�س  االأوروبي، حيث رفع غوارديوال  باللقب  الفوز  طعم 

اأما  و2011   2009 يف  لرب�ضلونة  قيادته  اأثناء  االأذنني  ذات 

يف  ميالن  واإنرت   2004 يف  بورتو  فمع  الربتغايل  املدرب 

دييغو �ضيميوين عمليا عميدا  االأرجنتيني  يعد  2010، فيما 

 2011 منذ  مدريد  اأتلتيكو  يتوىل  الذي  وهو  البطولة  لهذه 

اأمام ريال مدريد،  البطولة املرموقة  لنهائي  وقاده مرتني 

مع العلم اأن نهائي الن�ضخة اجلديدة �ضيقام يف معقل االأتلتي 

املدريدي  الفريق  ي�ضاور  حيث  ميرتوبوليتانو«  »واندا 

وم�ضجعيه االأمل ب�ضاأن فوزه باللقب الأول مرة على اأر�ضه، 
بعدما فاز من قبل بالدوري االأوروبي.

لوبيتيغي املدرب  اأي�ضا عودة جولني  الن�ضخة  وت�ضهد هذه 

اجلديد لريال مدريد، بعد اآخر ظهور له مع بورتو الربتغايل 

ت�ضهد  كما   ،2015-2014 ن�ضخة  نهائي  ربع  من  وخروجه 

ماوري�ضيو  االأرجنتيني  املدرب  م�ضاركة  اأي�ضا  الن�ضخة 

بوكيتينو على راأ�س فريق توتنهام االإجنليزي وباملثل اأي�ضا 

يقود  الذي  جوفنتو�س،  مع  األيغري  ما�ضيميليانو  االإيطايل 

رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل  ب�ضم  تعزيزه  مت  م�رضوعا 

واالأملاين يورغن كلوب مع ليفربول الذي قاده يف الن�ضخة 

املا�ضية لنهائي البطولة، ويناف�س جمددا على لقبها اإرن�ضتو 

غار�ضيا  مار�ضيلينو  يحاول  فيما  بر�ضلونة  مع  فالفريدي 

بعد  واإنرت ميالن  فالن�ضيا  قيادة  �ضباليتي  ولوت�ضيانو  تورال 

نيكو  الكرواتي  يحاول  فيما  املرموقة،  للبطولة  عودتهما 

بينما  للقب،  ميونخ  بايرن  اجلديد  فريقه  قيادة  كوفات�س 

اجلديد  االأملاين  مدربه  على  جريمان  �ضان  باري�س  يعول 
توما�س توخل.

للوقوف على جاهزية التح�سريات 
اخلا�سة بالألعاب املتو�سطية 2021

وفد تفتي�ض االحتاد 
الدويل حتل قريبا بوهران

التي خالل االأيام القليلة املقبلة بزيارة اإىل وهران من اأجل تفقد �ضتقوم بعثة عن اللجنة الدولية الألعاب البحر االأبي�س املتو�ضط  تلك  اأو  اجنازها  اجلاري  والفندقية  الريا�ضية  نف�س امل�ضدر االأبي�س املتو�ضط يف 2021، ح�ضب ما ا�ضتفيد اأول اأم�س من اكتملت حت�ضبا الحت�ضان املدينة للطبعة 19 من األعاب البحر املن�ضاآت  واأ�ضاف  والريا�ضة،  لل�ضباب  اأخرى مربجمة املركب االأوملبي والقرية املتو�ضطية اجلاري اجنازهما على اأن الوفد ال�ضيف �ضيقوم على وجه اخل�ضو�س مبعاينة م�رضوع املديرية املحلية  التي م�ضتوى بلدية بئر اجلري،  ف�ضال عن من�ضاآت  االألعاب  الريا�ضية �ضمن  املناف�ضات  �ضتقام لثاين مرة باجلزائر بعدما احت�ضنت العا�ضمة طبعة عام ال�ضت�ضافة خمتلف 
البالد حركية كبرية منذ 1975. بغرب  ريا�ضية  املركب وتعرف عدة م�ضاريع  غرار  على  املتو�ضطي  للموعد  حت�ضبا  اأ�ضهر  األف ب�ضعة   40 ب�ضعة  القدم  لكرة  ملعب  يحتوي على  الذي  ي�رض يف كل مرة على �رضورة احرتام االآجال املحددة لت�ضليم املحلية ف�ضال عن وزير ال�ضباب والريا�ضة حممد حطاب الذي مائي، وتعرف هذه املن�ضاآت زيارات ميدانية متكررة لل�ضلطات مقعد وملعب الألعاب القوى وقاعة متعددة الريا�ضات ومركب االأوملبي 

االنتهاء هذه املرافق الهامة. فاإن  بالوالية،  العمومية  التجهيزات  مديرية  املركب نهائيا من االأ�ضغال على م�ضتوى ملعب كرة القدم �ضيكون خالل وح�ضب  ا�ضتالم  �ضيتم  بينما   ،2019 العام  من  االأول  املن�ضاآت الريا�ضي يف نهاية نف�س ال�ضنة، على اأن تنتهي االأ�ضغال بالقرية الثالثي  هذه  عن  وف�ضال   ،2020 عام  بداية  متعددة دينار الإعادة تهيئة عدة مرافق ريا�ضية بوهران �ضتكون معنية اجلديدة، مت موؤخرا تخ�ضي�س غالف مايل بقيمة 1.94 مليار املتو�ضطية  القاعة  غرار  على  املتو�ضطية  االألعاب  كرة باحت�ضان  ومركب  االأوملبي  وامل�ضبح  بوتليلي�س«  »حمو  الريا�ضات 
امل�رضب بحي »ال�ضالم« ومركز الفرو�ضية بال�ضانية.  

ع.ق./وكالت



البافاري يكّبد ليفركوزن خ�سارته الثالثة
كّبد بايرن ميونيخ �سيفه باير ليفركوزن خ�سارته الثالثة تواليا للمرة الأوىل يف تاريخه يف 
الدوري الأملاين بعدما اأ�سقطه 3-1 يف املرحلة الثالثة، ويف ظل التعادل بني فولف�سبورغ 
وهرتا برلني 2-2 انفرد بايرن، ال�ساعي اىل لقب �سابع تواليا يف ال�سدارة بت�سع نقاط بعد 
فوزه يف املرحلتني الأولني على �سيفه هوفنهامي 3-1 وم�سيفه �ستوتغارت بثالثية، و�سجل 
رودريغيز  خامي�س  والكولومبي  روبن  اأرين  الهولندي  تولي�سو،  كورنتان  الفرن�سي  لبايرن 
)89(، فيما �سجل للخا�رس الربازيلي ويندل وطرد له كرمي بلعربي )80(، وكان بورو�سيا 

دورمتوند ح�سد نقطته ال�سابعة بفوزه اجلمعة على �سيفه اينرتاخت فرانكفورت 1-3.
املو�سم  اأوروبا هذا  اأبطال  دوري  الأوىل يف  ب�سكل جيد ملباراته  بايرن  وا�ستعد 
تولي�سو  و�سطه  لكنه خ�رس لعب  اأيام،  اأربعة  بعد  الربتغايل  بنفكيا  م�سيفه  �سد 
الذي خرج من ال�سوط الأول م�سابا.، ح�سل ليفركوزن على �رسبة جزاء مبكرة 
بعد مل�سة يد على لعب الو�سط الإ�سباين تياغو األكانتارا، اأكدتها تقنية امل�ساعدة 
بالفيديو يف التحكيم، فاأهدرها كيفن فولند واأنقذها بايرن على ثالث دفعات، 
لكن احلكم اأعاد املحاولة الأوىل فرتجم الظهري الربازيلي ويندل الثانية �ساروخية 
يف �سباك الدويل مانويل نوير، بيد اأن بايرن عادل ب�رسعة من ي�سارية قوية لالعب 
روبرت  البولندي  الهداف  من  اخرتاق  بعد  املنطقة،  داخل  من  تولي�سو  الو�سط 
ليفاندوف�سكي، ومل يكتف بايرن بالتعادل، بل تقدم بهدف رائع للجناح الهولندي 
اأخرج  لبايرن  كبرية  �سيطرة  ظل  ويف  طائرة،  ي�سارية  من  روبن  اأرين  املخ�رسم 
مدرب ليفركوزن هايكو هرلي�س لعب الو�سط لر�س بندر ودفع بالدويل يوليان 
براندت، وطرد كرمي بلعربي لدو�سه على الربازيلي رافينيا )80(، فاأكمل ليفركوزن 
املباراة بع�رسة لعبني وتلقى الهدف الثالث قبل انتهاء الوقت الأ�سلي عن طريق 

خامي�س براأ�سه من م�سافة قريبة بعد عر�سية مق�رسة من تياغو.

نادي الإمارة يوا�سل نزيف النقاط
بعد  النقاط  نزيف  م�سل�سل  املا�سي  املو�سم  بطل  و�سيف  موناكو  فريق  وا�سل 
تعادله مع تولوز 1-1 يف املرحلة اخلام�سة من الدوري الفرن�سي، وتقدم موناكو 
عرب يوري تيلمان�س لكن رون ليا اأدرك التعادل لتولوز الذي يحتل املركز الثالث 
اأما موناكو املتعرث ميلك خم�س  ليل بفارق الأهداف  بر�سيد ع�رس نقاط خلف 

نقاط جمعها من تعادلني وفوز وخ�سارتني.
واأفلت ليون الذي خ�رس على اأر�سه اأمام ني�س 0-1 يف املرحلة الرابعة من خ�سارة 
ثانية تواليا اأمام م�سيفه اذ �سجل له فريلن مندي اإ�سابة التعادل 2-2 يف الدقيقة 
قبل الأخرية، وكان نبيل فقري منحه التقدم 1-0 من ركلة حرة يف الدقيقة الأخرية 
من ال�سوط الأول، يف حني تقدم كاين يف ال�سوط الثاين عن طريق كالوديو بوفيه 
من ركلة جزاء والكونغويل برين�س اونيانغي براأ�سه، علما انه لعب بع�رسة لعبني 
ثم  دجيكو،   الك�سندر  مدافعه  هاميل  يوهان  احلكم  طرد  بعد   55 الدقيقة  منذ 
طرد هاميل يف الدقيقة الأخرية لعب الو�سط الغيني باي�ساما �سانكو لينهي كاين 
اأيام من حلوله �سيفا على  اأربعة  ليون قبل  تعادل  وياأتي  بت�سعة لعبني،  املباراة 
مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي يف ملعب »الحتاد« يف دور املجموعات لدوري اأبطال 

اأوروبا.

لوبيتيغي يخ�سر الرهان على كرو�س
اإَنّ جولني لوبيتيغي مدرب ريال مدريد، خ�رس رهانه على  قالت تقارير �سحفية 
الأملاين توين كرو�س يف مباراة اأتلتيك بيلباو التي اأقيمت م�ساء اأول اأم�س وانتهت 
ل  كرو�س  اأَنّ  اأثبتت  املباراة  اأَنّ  »ماركا«  �سحيفة  اأم�س  واأو�سحت  1ـ1،  بالتعادل 
الو�سط الدفاعي الذي بداأ فيه املواجهة، واأ�سافت  اللعب يف مركز خط  يجيد 
اأَنّ لوبيتيغي اأراد اإراحة كا�سيمريو، الذي ق�سى معظم اأيام الأ�سبوع يف ال�سفر اإىل 
جانب اللعب 180 دقيقة للربازيل ودفع بكرو�س يف مركزه لكنه مل يقدم املطلوب 
اإعطاء  الطبيعي  دوره  اأن  اأخرى  مرة  اأظهر  الأملاين  الالعب  اأَنّ  واأ�سارت  منه. 
التمريرات ال�سحيحة ومنح الفريق ال�سيطرة على الو�سط، ولفتت اإىل اأنه مع نزول 
واأ�ساف  املعتاد  دوره  اإىل  كرو�س  وعاد  توازًنا،  اأكرث  مدريد  ريال  بدا  كا�سيمريو 
احليوية للفريق مع مودريت�س الذي خرج بعد ذلك، وهو ما اأظهر خطاأ لوبيتيغي، 
واأكدت اأن حار�س اأتلتيك بيلباو كان رائعا واأن فريق املدرب اإدواردو برييزو عرف 
ما  الأي�رس عادة  باأن اجلناح  امللكي مبكرا، وختمت  يوقف هجمات  كيف  متاًما 

يكون اأحد اأكرب نقاط قوة الفريق امللكي لكن بيلباو اأجاد اإغالق هذا اجلانب.

بلباو ينهي م�سل�سل انت�سارات امللكي ويهدي ال�سدارة للبار�سا
اللحاق  يف  مدريد  ريال  اأخفق 
برب�سلونة وت�سجيل انت�ساره الرابع 
ب�سقوطه يف فخ التعادل 1-1 امام 
م�سيفه اتلتيك بلباو �سمن املرحلة 
التي  الإ�سباين  الدوري  من  الرابعة 
�سيفه  مع  فالن�سيا  خاللها  تعادل 
ملعب  على  �سلبا  بيتي�س  ريال 
الأول  التعادل  وهذا  »مي�ستايا،  
لريال مدريد بعد ثالثة انت�سارات 
عن  ليتاأخر  املو�سم  هذا  متتالية 
بر�سلونة املت�سدر بنقطتني والذي 
ريال  �سابق على  كان فاز يف وقت 
يتمكن  ومل   .1-2 �سو�سييداد 
الأمور  ف�س  من  امللكي  الفريق 
تعادل  بعدما  البا�سكي  م�سيفه  مع 

مرتني املو�سم املا�سي، �سلبا يف مرحلة الذهاب على ملعب »�سان مامي�س« واإيجابا 1-1 اإيابا يف »�سانتياغو برنابيو«، افتتح 
اأ�سحاب الأر�س الت�سجيل عرب اإيكر مونيان متابعا كرة يف قلب املرمى اإثر هجمة مرتدة �رسيعة من اليمني، وبعدها باأربع دقائق 
األغى احلكم خو�سيه لوي�س غونزالي�س هدفا لأتلتيك بلباو بداعي الت�سلل. ويف ال�سوط الثاين دفع املدرب لوبيتيغي باإي�سكو بدل 
من مودريت�س، بعدما �سبق له اإ�رساك الربازيلي كا�سيمريو يف بداية ال�سوط الثاين بدل من داين �سيبايو�س، ومل يتاأخر اإي�سكو يف 

ت�سجيل التعادل براأ�سه اىل ميني احلار�س �سيمون متطاول لكرة رفعها بايل من اليمني. 
بدايته يف  تعزيز  بر�سلونة يف  �سو�سييداد، وم�سى  ريال  اإىل فوز 2-1 على ح�ساب م�سيفه  بهدف  تاأخره  بر�سلونة  بينما قلب 
اآلفي�س بثالثية وبلد الوليد بهدف ثم تدمريه هوي�سكا 2-8،  الدوري احلايل حمققا العالمة الكاملة، بعد فوزه على كل من 
وافتتح املدافع اأريتز الو�ستوندو الت�سجيل لأ�سحاب الأر�س بكرة من ت�سديدة مبا�رسة بي�رساه من داخل املنطقة، فارتطمت 
الكرة بالقائم المين ملرمى احلار�س الأملاين مارك-اندريه تري �ستيغن وارتدت اإىل داخل �سباكه، وطالب لعبو بر�سلونة احلكم 
كارلو�س دل �سريو غراندي باحت�ساب ركلتي جزاء يف الدقيقتني 41 و44، اإل انه مل ي�ستجب من دون اللجوء حتى اإىل ال�ستعانة 
بتقنية الفيديو يف احلالتني، ودفع مدرب بر�سلونة اأرن�ستو فالفريدي بالربازيلي فيليبي كوتينيو يف بداية ال�سوط الثاين بدل من 
الربتغايل نيل�سون �سيميدو وبعد ح�سار حمكم، جنح الوروغواياين لوي�س �سواريز يف ت�سجيل هدف التعادل لرب�سلونة اثر معمعة 
داخل املنطقة، وبعد ثالث دقائق �سجل الفرن�سي عثمان دميبيلي هدف التقدم لرب�سلونة بكرة �سددها من قرب عالمة اجلزاء 

اثر �رسبة ركنية مل يتعامل معها مدافعو الفريق البا�سكي يف �سكل حا�سم.

جنح ت�سل�سي حتت اإ�رساف مدربه اجلديد الإيطايل ماوريتي�سو 
�ساري يف ح�سد فوزه اخلام�س على ح�ساب الويلزي كارديف 
�سيتي 4-1، بف�سل ثالثية حملت توقيع النجم البلجيكي اأدين 
يف  ليفربول  عن  الأهداف  بفارق  ال�سدارة  ليخطف  هازار، 
البداية  وبرغم  الإجنليزي،  الدوري  من  اخلام�سة  املرحلة 
افتتح  الذي  �سيتي  كارديف  �سيفه  اأمام  لت�سل�سي  املتعرثة 
الت�سجيل عن طريق املدافع اليفواري �سول بامبا على ملعب 
راأي  هازار  البلجيكي  للنجم  كان  بريدج،  �ستامفورد  ملعب 
الدقائق 37 و44 و80 من ركلة جزاء،  اآخر ف�سجل ثالثية يف 
واأنهى اجلناح الربازيلي ويليان املهرجان بهدف رابع للفريق 
رائعة من حدود  بت�سديدة  املواجهة  الأجمل يف  كان  الأزرق 

املنطقة.
افتتاحيتني  خ�سارتني  بعد  تواليا  الثالث  فوزه  اأر�سنال  وحقق 

املركز  اإىل  مرتقيا   1-2 يونايتد  نيوكا�سل  م�سيفه  على 
ت�ساكا  غرانيت  ال�سوي�رسي  الو�سط  لعب  وافتتح  ال�سابع، 
اأوزيل  م�سعود  الأملاين  يعزز  اأن  قبل  حرة  ب�رسبة  الت�سجيل 
الإيرلندي  وقل�س  فيفري،  منذ  الأول  هدفه  م�سجال  الفارق 
كريان كالرك الفارق ملاغبايز يف اللحظات الأخرية، و�سجل 
بال�س  كري�ستال  منح  جميال  هدفا  زاها  ويلفريد  اليفواري 

فوزه الثاين على اأر�س هادر�سفيلد.
�سيتي  لي�سرت  �سيفه  على  اأهداف  باأربعة  بورمنوث  وتقدم 
والرنوجي  ثنائية  فرايزر  راين  ال�سكتلندي  توقيع  حملت 
جو�سوا كينغ من ركلة جزاء واآدم �سميث، قبل اأن يقل�س بطل 
ومارك  ركلة جزاء  من  مادي�سون  الفارق عرب جامي�س   2016
األربايتون، وذلك بعد اأن اأكمل املباراة بع�رسة لعبني اثر طرد 

املدافع اجلامايكي املخ�رسم وي�س مورغان.

ت�سيل�سي يوا�سل التاألق حتت قيادة �ساري
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خالف �سالح وماين يزعزع ا�ستقرار ليفربول
اآخرها  الدوري الإجنليزي املمتاز، كان  انت�سارات متتالية يف  اأجواء مثالية بعدما حّقق فريقه 5  ليفربول  يعي�س جمهور 
ب�ّساأن  تتكّون  بداأت  املخاوف  فاإن  امل�سّجعني  قلوب  تغمر  التي  الفرحة  رغم  لكن  وميبلي،  ملعب  على   1-2 توتنهام  على 
اإمكانية حدوث خالف بني مهاجمي الفريق امل�رسي حممد �سالح وال�سنغايل �ساديو ماين، وتناقل جمهور ليفربول عرب 
و�سائل التوا�سل الجتماعي جمريات واقعة مّتت مالحظتها خالل ال�سوط الثاين من مواجهة توتنهام، وا�ستعادت اجلماهري 
تفا�سيل الهجمة التي قادها ماين وكان �سالح متاحا يف و�سع منا�سب اأمام املرمى، اإّل اأن ال�سنغايل انتظر قليال حّتى ميّرر 
ماين  الأول، عندما ف�سل  ال�سوط  م�سابهة يف  الت�سجيل. ولحظت اجلماهري حادثة  فر�سة  اأهدر  الذي  كيتا  نابي  للغيني 
املراوغة بدل من التمرير لزميله امل�رسي املتواجد يف مكان منا�سب، ويبدو اأن الرد امل�رسي على طريقة ماين متثل يف 
تعمد �سالح الحتفاظ بالكرة وحماولة الت�سجيل دون اأن ينجح يف الدقائق الأخرية، احلديث يف اأو�ساط الكرة الإجنليزية 
هّدافا  وتُّوج  الفرعون  فيه  �سيطر  الذي  املا�سي  املو�سم  يف  بوادره  ظهرت  و�سالح  ماين  بني  خالف  وجود  على  يرتكز 
للربمييريليغ، اإل اأن العالقة املتوترة بني الثنائي الإفريقي تاأّكدت يف الفرتة الإعدادية للمو�سم، عندما احتّد الالعبان على 
خلفية تنفيذ ركلة جزاء يف مباراة ودّية �سّددها يف النهاية ماين، ورغم اأن �سالح يتمّتع مبحّبة اأن�سار الريدز، ل�سيما اأنه 
قادهم لنهائي دوري اأبطال اأوروبا بعد اأن �سجل 11 هدفا بح�ساب الدور التمهيدي، لكن امل�سّجعني يكّنون احرتاما كبريا 

ملاين الذي �سّجل بدوره 10 اأهداف يف البطولة ذاتها. 



فنيالإثنني 17 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل07 حمرم 1440هـ 15

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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الكاتبة ال�ساعدة �سليحة ميل�س تفتح قلبها ح�سريا »للو�سط »

التمرد يدفع »فايا« القتحام اأ�سوار �سيال 23 
فتحت الكاتبة املبدعة ال�سابة  �سليحة ميل�س ) �سايل ( قلبها  يف حوار ح�سري جمعها مع يومية »الو�سط« 
ك�سفت لنا من خالله عن م�ساركة �ساحبة 21 ربيعا ر�سميا يف املعر�س الدويل للكتاب باجلزائر العا�سمة 

�سيال 23  يف اأكتوبر املقبل مبولودها الأول   يوميات »حكايات فايا » مذكرات باعثة الروح، ال�سادرة حديثا 
عن دار املثقف يف 2018 وملعرفة هذه الأديبة فهي حا�سلة على بكالوريا تقني ريا�سي هند�سة ميكانيكية 

بجامعة  »اإعالم«  تخ�س�س  الب�سري   وال�سمعي  العالم  علوم  كلية  يف  الثالثة  ال�سنة  تدر�س حاليا   و   2016
ق�سنطينة 3 �سالح بوبنيدر ، �سبق لل�ساعدة �سايل  امل�ساركة يف جل�سات توقيع يف ال�سنة احلالية بغر�س 

التعريف بكتابها اجلديد  وجاء هذا اإحياء ليوم العلم بدار ال�سباب عبد القادرعلولة وبالإقامة اجلامعية 
عني الباي بق�سنطينة  اأين التقت بقرائها الأعزاء اإ�سافة جلل�سة توقيع ثانية  يف الربيع الثقايف فج اأمزالة 

حتت �سعار »ربيعنا ثقايف«، مع الإطاللة املتميزة لرقيقة القلب وجميلة الروح  يف فعاليات معر�س الكتاب  
الذي حمل عنوان »تاأريخ ثقافتنا« بولية ميلة الواقعة يف ال�سرق اجلزائري . 

 حاورها: حكيم مالك 

 بداية نهنئك مبيالد 
مولودك الأول »حكايات 

فايا » فالقارئ مت�سوق 
ملعرفة تفا�سيل اأوفر 

عنه ؟ 

البنف�سجي  القلب  ملكة  »فايا« 
الأملا�سية،  الروح  و�ساحبة 
عامل  �سخ�سيات  من  �سخ�سية 

اآرت�س ملك كوكب بلوتو.
زوج فايا هو ملك الظالم و�ساحب 
اإىل  و�سيم  �سادان،  الأ�سود  القلب 
حد ما اأح�سن ا�ستغاللها فاأوهمها 
ج�سدها  على  ليح�سل  باحلب 
الفاتن وجعلها تهيم به حبا وتريه 
يبايل  ل  كان  �سعفها..  نقاط  كل 
مبا يحدث لها ول ياأبه مل�ساعرها 
لأنه  ليلة لأح�سانها  كل  يعود  لكنه 

يجد الأمان فيها..
اجلمال  رائعة  فتاة  فايا  اأجنبت 
و�ساحبة القلب الأحمر حياة، لكن 
الأمر الغريب اأن والدها مل يقرتب 
كره  مثلما  وكرهها  يوما  منها 
الأ�سل  طبق  ن�سخة  كانت  اأمها.. 
روح،  ونقاوة  �سكال  والدتها  عن 
اأقوى  و�سخ�سية  اآخاذ  بريق  لها 
من �سخ�سية اأمها ل تتاأثر ب�سهولة 

وت�سعب ا�ستمالتها. 
من  �سادان  ومل  الأيام  توالت 
وتركها  عنها  تخلى  وخانها،  فايا 
مك�سورة دون اأن يلتفت لها وتزوج 
له  تك�رس  ت�سبهه  قا�سية  باأخرى 

غروره وتعذبه كيفما �ساءت.
وهنا توجهت فايا ملذكرتها ال�رسية 
لتفرغ كل مكنونات �سدرها من يوم 
ل�سيء  ل  زوجها..  بخيانة  اأح�ست 
فقط لرتيح بالها وتفرغ همها فيها 
وترتكها حلياة حتى تعلم ما فاتها 

من اأحداث مرت بوالدتها.. 
جتمع املذكرات بني كربياء املراأة 
والقوة  احلب  �سبيل  يف  املحطم 

املكت�سبة بعد كل �سقوط لها

ملن كتبت »فايا«؟

يف  الوحيدة  لبنتها  كتبت  »فايا« 
املقام الأول ولنف�سها لتزيل العبء 
ترك  حاولت  لكاهلها،  املثقل 
وعلى  بلوتو  كوكب  على  لها  اأثر 
مذكراتها  �سقطت  حني  الأر�س 
على �سطحه اأرادت م�ساركة همها 
فاتها  عما  واطالعها  ابنتها  مع 
اأفعال  ومعرفة  والدتها  حياة  من 
وال�سيئة  منها  اجليدة  والدها 
واإبعادها عن حلظات احلمق التي 

ي�سببها احلب.

ماهي اأبرز الر�سائل 
والدللت التي اأردت 

اإظهارها من خالل 
حكايات »فايا »؟

اإن اأبرز ر�سالة اأردت اإي�سالها كانت 
الأنثى دون �سواها انحزت  تخ�س 
لها كونها الطرف امل�ست�سعف يف 
عن  تتوقف  اأن  اأردتها  املجتمع، 
�سعادتها  ح�سب  على  اآدم  اإ�سعاد 
قوقعة  من  النهو�س  و�سحتها، 
القوة  دفة  اإىل  والو�سول  ال�سعف 
اآدم  تقد�سن  من  هن  كثريات 
احلائط  عر�س  كرامتها  ت�رسبن 
متا�سك  على  احلفاظ  �سبيل  يف 
اأ�سال،  باخلراب  املهدد  منزلها 
حاولت تنبيهها اإىل اعتزال ما ومن 
يوؤذيها و�ستجد راحتها وذاتها بعد 
حالت  يف  واجب  فالتمرد  ذلك 

مماثلة.

ما الإ�سافة املاأمولة من 
خالل م�ساركتك الأوىل 

يف معر�س اجلزائر 
الدويل للكتاب �سيال 

؟   23

 �سيال »23 » هي حلم كل قارئ قبل 
الكاتب حتى، تظاهرة بذلك اجلو 
التتويج  متثل  واملقد�س  املهيب 
يف  اآخر  كاتب  ولأي  يل  بالن�سبة 
بداية م�سواره مل اأزره قط كقارئة 
وها اأنا �ساأفعل الآن وككاتبة، روؤية 
خمتلف الكتاب املخ�رسمني منهم 
املوجود  الكنز  هو  مثلي  وال�سبان 
يف اجلزيرة املهجورة التي توجهت 

اإليها ب�سفينة قلمي.

ملن تقراأ ميل�س �سليحة (
�سايل)؟ 

لي�س يل كاتب حمدد اأقراأ للجميع 
اأحب  اجلدد  الكتاب  وخ�سو�سا 
وليدهم  اإجناب  فرحة  م�ساركتهم 
خا�سة  مكانة  جلربان  لكن  الأول 
من  اأكرث  اأفعل  زلت  ول  له  قراأت 

الكتاب الآخرين. 

ماهي املوا�سيع التي 
ت�ستهويك وتروي 

عط�سك ؟
 

كل  وحاليا  للخيالية  اأكرث  اأميل 
تركيزي من�سب للموا�سيع الدينية 
نق�س  عن  تولدت  ثغرة  لإغالق 
املعارف الدينية والتي يعاين منها 

اأغلب اأفراد املجتمع.

هل لك اأن تك�سفي لنا 

عن م�ساريعك الأدبية 
القادمة ؟ 

قيد  م�رسوعان  يل  احلقيقة   يف 
الرواية  فئة  من  كالهما  الإجناز 
وكل واحدة تعالج مو�سوعا خمتلفا 

عن الآخر متاما.

حدثينا عن ن�ساطاتك 
املتوجة يف اجلامعة ؟

باملرتبة  بالفوز  ن�ساطي  بداأت 
الأوىل للخاطرة يف م�سابقة نظمت 
احلر  الطالبي  الحتاد  طرف  من 
اإىل  ان�سممت  ثم  ومن  الكلية  يف 
عدة  رفقتهم  نظمت  علمي  ناد 
تعالج  ودولية  وطنية  ملتقيات 
حت�سلت  كما  الدرا�سي  جمايل 
اأطور  �سهادات  عدة  على  بف�سله 
بها نف�سي يف جمال الإعالم الذي 
�سهادات  منها  درا�سته،  ب�سدد  اأنا 
الإذاعي،  التقدمي  يف  الإلقاء،  يف 
الخراج  الفوتوغرايف،  الت�سوير 
ال�سينمائي واإعداد الفيلم الوثائقي 
�سغفا  بدوره  اأيقظ  الذي  اأي�سا 

اآخر.

هل كان لل�سحافة دور 
يف دخولك عامل الكتابة 

؟ 

كوين  كبري  ب�سكل  ي�سلهما  مل 
اقتحمت عامل الكتابة من الثانوية 
الذي  ال�سغف  يل  اأعادا  لكنهما 
الطريق  اإيجاد  حماولة  اأ�سعته 
ال�سحيح للخو�س يف غمار احلياة 

العملية.

ماذا تعني لك هذه املدن 
�سكيكدة ، ق�سنطينة 

وب�سكرة ؟ 

موطني  �سكيكدة  مدينة  تعترب 
لهم  اأنحدر  هناك  من  الأ�سلي 
بعدي  رغم  اأفعل  و�ساأبقى  اأنتمي 
اأما  لها،  زياراتي  وقلة  عنها 
راأ�سي  م�سقط  فهي  ق�سنطينة 
من  احت�سنتني  التي  واملدينة 
اأنها  القول  ميكنني  �سغري 
الوحيد والأبدي  وبب�ساطة ع�سقي 
التي  لعناتها  علي  واألقت  اأ�رستني 
نف�سي  اأتخيل  ل  فكها  اأريد  ل 
خارجها اأبدا وب�سكرة مدينة  اأمي 
ن�سف  متثل  ال�سحراء  عرو�س 
انتمائي  اإنكار  ميكنني  ل  اأ�سلي 

الطفيف لها.

هل البعد الفل�سفي 
حا�سر يف كتاباتك ؟ 

عما  التنفي�س  اأهدايف  اأوىل 
عرب  لأوراقي  ال�سكوى  بداخلي، 
منها  ال�سلبية  م�ساعري  اإخراج 
وخا�سة  خا�ستي  والإيجابية 
غريي اأي�سا لتحت�سن الأ�سطر بدل 
قلبي، لذلك فالبعد الفل�سفي دائم 

احل�سور يف كل كتاباتي.

كيف تنظرين لواقع 
الثقافة يف اجلزائر ؟ 

ل ميكن احلكم ما اإذا كانت بخري 
ب�سطر  تهتم  اجلزائر  كون  ل  اأو 
فقط  القول  ميكن  الباقي  وتهمل 
بالن�سبة ملا م�سى  اأنها يف حت�سن 
من �سنني، وناأمل اأن تكون بخري مع 

مرور املزيد من الوقت.

 ماذا عن تعاملك مع 
�سمرية من�سوري مديرة 

دار املثقف؟ 

املثقف  ودار  من�سوري  ل�سمرية 
يف  كبري  ف�سل  بها  العاملني  وكل 
لأ�سنف  الأدب  عامل  يف  دخويل 
هذه  منحتني  فقد  الكتاب  �سمن 
اإىل  »فايا«  اإخراج  فر�سة  الدار 
العلن وتبنتني كما فعلت مع باقي 
الدار،  على  مروا  الذين  الكتاب 
كان التعامل معها جميال وب�سيطا 
الطيبة  فيها  التم�ست  حيث  للغاية 
كاتب  كل  مل�ساعدة  وال�ستعداد 
يدق بابها مع التحلي بال�رسامة يف 
اأكمل  على  �سيء  كل  لإمتام  العمل 

وجه.

ماهي املقومات وال�سمات 
التي  تنطلقني منها  

خالل  الكتابة ؟ و هل 
لديك طقو�س معينة 

تلجئني اإليها اأثناء 
الإقبال على البداع 

الأدبي ؟ 

كبري  ب�سكل  اأعتمد  املقومات  عن 
على اخليال الق�س�سي اأجد راحتي 
نحوه،  التوجه  يف  اأكرب  ومتعة  فيه 
ب�سكل  بالب�ساطة  كتاباتي  تت�سم 
يجعل  الذي  والت�سويق  اأ�سا�سي 
من  تبقى  ما  التهام  يكمل  القارئ 
ال�سفحات ول يتوقف عند واحدة 
مع حتريك طفيف يف  منها  وميل 
امل�ساعر حني ينتقل بني الكلمات.
لكل �سخ�س منا طق�سه اخلا�س يف 
التالعب باحلروف الأبجدية لين�سج 
طقو�سي  عن  اأما  عذبة،  كلمات 
تتلخ�س يف �سيئني ب�سيطني العزلة 
�سماعات  يف  الراب  ومو�سيقى 

الأذن ل ميكنني العمل يف جو خال 
قلمي  اإم�ساك  ميكنني  ول  منهما 

حني يتواجدان.

حدثينا عن دور الكاتب 
جربان خليل جربان 

عرابك وقدوتك واأباك 
الروحي يف م�سريتك مع 

الكتابة ؟

ملا  لوله  كبريعلي  ف�سل  جلربان 
لنتحدث  نكن  ومل  الآن  هنا  كنت 
القراءة  لعامل  دخويل  �سبب  فهو 
اأ�رست  ثانيا،  وللكتابة  اأول 
حني  هياما  وزدت  كتبه  بعناوين 
اأ�سلوبه  م�سامينها  على  اأطلعت 
اجلميلة  عباراته  وال�سيق  ال�سهل 
مرهفة  م�ساعر  من  حتمله  وما 
وحرك  كتب  دودة  اإىل  حولين 
داخلي  املدفون  الكتابة  ح�س 
اإىل  بالدخول  جميله  رد  اأردت 

عامله من بابه الوا�سع.

هل املراأة املثقفة 
والأديبة متحررة 

اجتماعيا؟

مدى  بلغ  فمهما  كذلك  لي�ست 
ب�سبب  مقيدة  تبقى  حتررها 
كل  تغلق  التي  املجتمع  طبيعة 
الأبواب يف وجه الأنثى وخ�سو�سا 

اإذا كانت مثقفة.

 األ ترين اأن املثقف 
اجلزائري يعي�س حالة 

من التهمي�س داخل 
وطنه الأم ؟ 

لالأ�سف ومن املعلوم اأن املثقف 
اأ�رسته  التهمي�س داخل  يعاين من 
يف  بالرف�س  يقابل  وحميطه، 
اأحيان كثرية خ�سو�سا مع انت�سار 
اأنواع من التهريجات اإن �سح القول 
اأحق  هو  ممن  الأ�سواء  لتخطف 
الثقافية  احلركة  لكن  فعليا،  بها 
يافعون  �سبان  اأوجدها  التي 
التهمي�س  قيود  �ساهمت يف ك�رس 

واأخذت بيد املهم�سني.

�سهدت ال�ساحة 
الثقافية يف الآونة 

الأخرية انتاجا اأدبيا  
غزيرا وباعتبارك 

كاتبة �ساعدة كيف 

تقيمني هذه القفزة 
النوعية ؟  

انفجرت  الأخريين  العامني  يف 
من  كبري  بعدد  الأدبية  ال�ساحة 
عديدة  دور  قيام  ب�سبب  الكتاب 
م�ساعدة  على  تعمل  جديدة 
الأوىل  بالدرجة  ال�ساب  الكاتب 
والرتقاء بالعامل الأدبي بالدرجة 
اجلميع  وجد  لذلك  الثانية، 
�سالتهم  املوهبة  ميتلكون  ممن 
اأناملهم  خطت  ما  واأخرجوا 
طيبة  عالمة  اأراها  ال�سوء  اإىل 
اأف�سحت عن مدى وعي املجتمع 
عن  التنفي�س  يف  ورغبته  الفتي 

واقعه بقلمه.

ما مدى م�ساهمة 
�سبكات التوا�سل 

الفاي�سبوك يف تعزيز 
العالقات الثقافية 
بني الكتاب والقراء 

والنخبة من املجتمع ؟

بكونها  معروفة  ال�سبكات   اإن 
هي  النا�س  بني  الو�سل  �سلة 
وقرائه  الكاتب  بني  تقرب  اأي�سا 
من خمتلف الأعمار، متكنهم من 
وخلفيته  املوؤلف  على  التعرف 
والتمكن من ال�ستفادة منه �سواء 
والتوجيهات  الن�سائح  تلقي  يف 
اإن  ال�سابقة  بالتجارب  والأخذ 
كان القارئ كاتبا مبتدئا اأو يكتفي 

برت�سيحات كتب قيمة.

ماهي الر�سالة التي 
توجهينها للكاتب 
بالدرجة الأوىل 

والقارئ الكوين عامة  ؟

حتى  تتوقفوا  ل  واأكتبوا  اقروؤوا 
ت�سل ر�سالتكم اإىل العامل وتنتهي 
باجلنون  القارئني  اتهام  �سعائر 
�سالحكم  بالذات،  والتباهي 
الوحيد هو القلم و�سديقكم الويف 

هو الكتاب.

كلمة اأخرية لقرائك 
الأعزاء يف كل مكان ؟

بقدر حبي  قرائك  كلمة  اأحبذ  ل 
وحرفك،  كتابك  رفاق  لكلمة 
على  متردوا  رفاق  يا  لكم  كلمتي 
للو�سول  ب�رساوة  وحاربوا  الواقع 

اإىل هدفكم املن�سود.
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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�سري 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.

�سبغة 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�سادات الأك�سدة

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�ستودع 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�سكل 
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 �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

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 �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- 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 �سركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



وكانت القطعة الأر�ضية الواقعة مبحيط بلدية 
اجللفة عرب م�ضاحة 40 األف مرت مربع �ضتوجه 
لإجناز: فندق بـ4 جنوم وقاعة ريا�ضة وم�ضبح 

اأوملبي.
الأمني  طرف  من  املوقعة  التعليمة  واأرجعت 
العام للولية عمر احلاج مو�ضى،  وجاءت حتت 
قرار رقم: 2230، اأ�ضباب اإلغاء العملية اإىل اأن 
اأر�ضية حمطة  ي�ضمل  الأر�ضية  جزء من هذه 
ملك  اأنها  اأي  القدمية،  احلديدية  ال�ضكة 
عمومي ا�ضطناعي لل�ضكة احلديدية«، كما اأن 
جزء من الأر�ضية املعنية متر عربه اخلطوط 

النهائية لل�ضكة احلديدية »اخلط القدمي«.
ال�ضلم  جمتمع  حركة  عن  النائب  جهته  من 
خل�رض براهيمي اأو�ضح اأن قرار الرتاجع جاء 
نخبة  طرف  من  ووقفة  �ضعبي  حراك  عقب 
الولية وتدعيمها مبرا�ضلة من وزارة الداخلية 

كيف  براهيمي  ت�ضاءل  4 جويلية، يف حني  يف 
ما  رغم  الر�ضمية  الأمالك  عن  التنازل  يتم 
بعدما  بعدها  ترتاجع  ثم  القانون،  مينعه 

وهو  الدولة،  لأمالك  تابعة  اأنها  على  اطلعت 
المتياز  منحت  املعنية  اجلهات  اأن  يعني  ما 

دون درا�ضة م�ضبقة.

�س.ب

بعد احتجاجات ومرا�سالت من الداخلية 

وايل اجللفة يرتاجع عن منح االمتياز ال�ستثمار 4 هكتارات بقلب الوالية 
تراجع وايل اجللفة قنفاف حمنة، عن منحة عقار �سابقة مل�ستثمرة بالوالية، جويلية الفارط، وكانت امل�ستثمرة ترتبع على 

م�ساحة 4هكتارات بقيمة 40مليار، والتي منحت بتاريخ 22 نوفمرب 2017، وت�سمنت منح حق االمتياز لفائدة ال�سركة �س �س و 
ذ مم »مروة ب«، بح�سب اقرتاح من مدير ال�سناعة واملناجم الذي حتوز الو�سط على ن�سخة منه.

مديرية املوارد املائية:

منابع �سيدي 
 بلعبا�س مل 

ي�سبها اأي تلوث 
 

املائية  املوارد  مديرية  من  ك�ضفت  م�ضادر 

التحاليل  نتائج  اأن  بلعبا�س  �ضيدي  لولية 

الأولية التي �ضملت املنابع املائية  قد اأكدت 

عدم وجود اأي تلوث للمياه على م�ضتوى هذه 

خ�ضعت  منبع   15 عددها  والبالغ  املنابع 

مياهه للتحليل بعد اأخذ عينات من كل منبع، 

املراقبة  املائية غري  املنابع  هذه  وتتواجد 

بلعبا�س،  �ضيدي  غرار  على  بلديات  بعدة 

ت�ضالة... الربد،  عني  ال�ضاية،  �ضفيزف، 

من  املواطنون  عليها  يرتدد  والتي  وغريها 
اأجل جلب مياه ال�رضب.

م�ضتوى  على  التحاليل  اإجراء  مت  وقد  هذا 

اجلزائرية  لوحدة  التابع  اجلهوي  املخرب 

كل  بتحليل  قامت  والتي  ببلعبا�س  للمياه 

العينات املقتطعة من طرف مديرية املوارد 

اأي  وجود  عدم  على  النتائج  لتوؤكد  املائية 

لال�ضتهالك  �ضاحلة  وهي  املياه  بهذه  تلوث 

اأخذ  ب�رضورة  الوقت  نف�س  يف  اأو�ضت  ولكن 

املياه  هذه  تناول  قبل  الحتياطات  خمتلف 

بو�ضع  وذلك  معاجلة  غري  اأنها  باعتبار 

احتياط  كعامل  اجلافيل  ماء  من  قطرات 

ووقاية من اأي خطر قد ينجم عن �رضب مياه 

الينابيع. هذا ومل تعرف ولية �ضيدي بلعبا�س 

اأو ا�ضتباه بداء الكولريا منذ ظهور  اأية حالة 
اأول حالة بداية �ضهر اأوت.

 �س.�سهيب

غمرت العديد من املنازل 

االأمطار تخلف قتيال 
وجريحا ب�سيدي بلعبا�س 

 
ت�ضاقطات  موؤخرا،  بلعبا�س،  �ضيدي  ولية  �ضهدت 
مطرية كبرية اأدت اإىل ان�ضداد العديد من البالوعات 
اأن  بعد  املواطنني  نفو�س  يف  كبريا  هلعا  واأثارت 
غمرت مياه الأمطار منازلهم يف عدة اأحياء وبلديات، 
وت�ضكيل خلية  امل�ضالح  تدخل جميع  ا�ضتدعى  مما 
الو�ضع  متابعة  اأجل  من  الولية  م�ضتوى  على  اأزمة 
بلعبا�س  �ضيدي  لولية  املدنية  احلماية  و�ضجلت   .
يف  تدخال متثلت  الأخرية  30  اجلوية  التقلبات  اإثر 
امت�ضا�س مياه داخل  امل�ضاكن عرب بلديات تالغ ، 
راأ�س املاء، مولي �ضلي�ضن ، بوخنفي�س، �ضيدي علي 
عني  حمادو�س،  �ضيدي  زروالة،  العمارنة،  يوب،  بن 
عند  �ضيارة  �ضحب  مت  كما  اإبراهيم.  و�ضيدي  الربد 
هناك  اإ�ضافة  عالقة  كانت  حمودة  بن  نفق  مدخل 
 13 رقم  الوطني  بالطريق  مرور  حادث  وقوع  اإىل 
ببلدية العمارنة بني �ضيارتني« بيجو 301« و« وبيجو 
و  العمر 26  يبلغان من  » حيث جرح �ضخ�ضان   207
38 �ضنة على التوايل، فيما اأدى انقالب جرار بقرية 
الدلهيم اإىل  وفاة �ضائقه يف عني املكان يدعى » ر 

�س.�سهيبم » يبلغ من العمر 48 �ضنة.

ب�سيدي بلعبا�س

تخ�سي�س 5800 حقيبة مدر�سية و55 مدفاأة  

ال�سندوق الوطني لل�سمان االجتماعي لغري االأجراء 

30 �سبتمرب اآخر اأجل لدفع اال�سرتاك ال�سنوي للفالحني 

بو�سعادة بامل�سيلة 

وفاة 4 اأ�سخا�س يف حادث مرور باملعذر 

بادرت مديرية الن�ضاط الجتماعي بتخ�ضي�س 5800 
 ،  2019-2018 املدر�ضي  للدخول  مدر�ضية  حقيبة 
املوجه  املدر�ضي  الت�ضامن  برنامج  اإطار  وذلك يف 
اأبناء العائالت املعوزة ح�ضب ما ك�ضف عنه  لفائدة 
رئي�س م�ضلحة الن�ضاط الجتماعي »طاهري عبيد«، 
�ضهر  من  ابتداء  العملية  يف  هذه  النطالق  مت  اإذ 
اأكتوبر 2017 ، حيث مت توزيع يف 27 اأوت لـ 15 دائرة 
عن  ف�ضال  امل�ضاجني،  لأبناء  اإ�ضافة  للقطاع  تابعة 
خ�ض�ضت  كما  مادة   17 املدر�ضية   احلقيبة  احتواء 

مديرية الن�ضاط الجتماعي 55 مدفاأة متنح ملديرية 
الرتبية ب�ضيدي بلعبا�س، والتي بدورها توزعها على 
دينار  مليون   120 جانب  اإىل  هذا  النائية،   املناطق 
جزائري  خ�ض�ضت ملنحة التمدر�س ب 3000 دج مبا 
يعادل 40000 ح�ضة ي�ضتفيد منها املعوزين، اليتامى 
مديرية  �ضاهمت  بحيث  ال�ضعيف،  الدخل  وذوي 
الن�ضاط الجتماعي ب�ضيدي بلعبا�س مب�ضاعدة حتى 

فئة عائالت امل�ضاجني.
 �س.�سهيب

لغري  الجتماعي  لل�ضمان  الوطني  ال�ضندوق  اأعلن 
ال�ضنوي  ال�ضرتاك  لدفع  اأجل  اآخر  اأن  الأجراء 
لفئة  بالن�ضبة   2018 �ضبتمرب   30 بتاريخ  حدد  قد 
لذات  بيان  االأحد  به  اأفاد  ما  ح�ضب  الفالحني، 
جميع  باملنا�ضبة  امل�ضدر  ذات  ودعا  ال�ضندوق. 
منت�ضبيه اإىل اتخاذ التدابري الالزمة »لتجنب زيادات 

المتيازات مبا يف  وال�ضتفادة من خمتلف  التاأخر 
والوفاة«.  واملر�س   ال�ضفاء  وبطاقة  التقاعد  ذلك 
ت�ضوية  يف  الإ�رضاع  على  ال�ضندوق  ذات  و�ضدد 
يف  موؤكدا  الآجال   انق�ضاء  قبل  الفالحني  و�ضعية 
ذات الوقت باأن م�ضاحله »تبقى حتت ت�رضفهم عرب 

كافة الوكالت  الولئية«.

لقي 4اأ�ضخا�س حتفهم يف حادث مرور وقع بالطريق 
املعذر  منطقة  امل�ضمى  باملكان   04 رقم  الولئي 
لدى  علم  ح�ضبما  امل�ضيلة  بو�ضعادة ولية  بلدية 
احلادث  هذا  ت�ضبب  وقد  املدنية  احلماية  م�ضالح 
الذي وقع اأم�س اثر ا�ضطدام بني �ضيارتني اإحداهما 
نفعية والأخرى �ضياحية يف وفاة 04 اأ�ضخا�س ترتاوح 

عنا�رض  و�ضارعت  �ضنة   25 و   55 بني   اأعمارهم 
جثث  ونقلت  احلادث  مكان   اإىل  املدنية  احلماية 
فتحت   حني  يف  بو�ضعادة  م�ضت�ضفي  ايل  ال�ضحايا 
م�ضالح الدرك حتقيقا لتحديد اأ�ضباب هذا احلادث 

الذي اأودى بحياة 4 اأفراد .
عبدالبا�سط بديار 

 ك�سف خمباأ
 لالأ�سلحة بعني قزام 

على  ال�ضبت  ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�ضفت 
ال�رضيط احلدودي بعني قزام خمباأ لالأ�ضلحة، ح�ضب 

بيان لوزارة الدفاع الوطني .
وجاء يف البيان اأنه »يف اإطار مكافحة الإرهاب واإثر 
بالناحية  قزام  بعني  احلدودي  ال�رضيط  على  دورية 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ك�ضفت  ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية 
ال�ضعبي، يوم 15 �ضبتمرب 2018، خمباأ يحوي بندقية  

ن�ضف اآلية من نوع �ضيمونوف وبندقية تكرارية«.
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  اأن  البيان  واأ�ضاف    
ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة، اأوقفت، خالل 
باجي  وبرج  مترنا�ضت  من  بكل  متفرقة  عمليات 
مهربا   )22( ال�ضاد�ضة،  الع�ضكرية  بالناحية  خمتار 
وحجزت �ضاحنة و)04( مركبات رباعية الدفع و)09( 
الوقود  من  لرت  و)2000(  الغذائية  املواد  من  اأطنان 
مولدات  و)05(  املعادن  عن  ك�ضف  اأجهزة  و)05( 

كهربائية و)09( مطارق �ضغط«.
للجي�س  م�ضرتكة  مفارز  اأوقفت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
الوطني ال�ضعبي، بكل من وهران بالناحية الع�ضكرية 
اخلام�ضة  الع�ضكرية  بالناحية  البواقي  واأم  الثانية  
كيلوغرامات   )3،4( )02( خمدرات بحوزتهم  تاجري 
فيما  مهلو�س،  قر�س  و)1200(  املعالج  الكيف  من 
نارية  اأ�ضلحة   )04( الوطني  عنا�رضالدرك  �ضبط 
 )03( من  واأكرث  خرطو�ضة  و)1900(  ال�ضنع  تقليدية 
خم�ضة  بحوزة  كانت  البارود  مادة  من  كيلوغرامات 
)05( اأ�ضخا�س بكل من خن�ضلة واأم البواقي بالناحية 
وح�ضب  اأخرى--  جهة  من  اخلام�ضة«.   الع�ضكرية 
من  بكل  ال�ضواحل  حر�س  اأحبط  امل�ضدر--   ذات 
لـ )73(  وهران والقالة حماولت هجرة غري �رضعية 

�ضخ�ضا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�ضنع.

املطاعم املدر�سية 
بالبوير

جلنة ال�سحة حتجز 
3000 علبة 

ياوورت فا�سدة
بلدية  مكتب  والنظافة  والبيئة  ال�ضحة  جلنة  اأنقذت 
حدوث  من  البويرة  ولية  عا�ضمة  �ضمال  القادرية 
كارثة ت�ضمم على م�ضتوى املطاعم املدر�ضية، حيث 
وفواكه  غذائية  مواد  عدة  الأ�ضبوع  نهاية  حجزت 
فا�ضدة منها حوايل 3000 علبة ياوؤورت كانت موجهة 
العملية  هذه  وتاأتي  املدر�ضية.   املطاعم  لتموين 
التي  املواد  لهذه  اللجنة  تلك  معاينة  بعد  الناجحة 
الأمر  والنظافة  احلفظ  �رضوط  تطابق  ل  وجدتها 
�ضاحب  توقيف  مع  اإتالفها  اإىل  مبا�رضة  اأدى  الذي 
املركبة من طرف عنا�رض الدرك الوطني ل�ضتكمال 
واجلدير  الق�ضية،  هذه  يف  التحقيق  اإجراءات 
بالإ�ضارة �ضددت مديرية ال�ضحة بالولية على ت�ضكيل 
فرق طبية ملعاينة نوعية الوجبات الغذائية املقدمة 
للتالميذ يف املدار�س حفاظا على ال�ضحة العمومية
اأح�سن مرزوق

24
www.elwassat.comالإثنني 17 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل07 حمرم 1440هـ العدد : 4741/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1

امل�سيلة 

 �سكان اأحياء 608 و297
 يعانون من اهرتاء الطرق

احلماية املدنية تدخلت على م�ستوى 8 واليات

ال�سيول جترف �سخ�سني بباتنة وعني الدفلى 

م�ضكن  و297   608 اأحياء  �ضكان  من  العديد   يعاين 
وامل�ضاكل  النقائ�س  جمملة  من  امل�ضيلة  ببلدية 
غرار  على  يومياتهم  نغ�ضت  التي  التنمية  جمال  يف 
اهرتاء الطرقات حيث اأن و�ضعية الطرقات ل تبعث 
الهرتاء  حالة  ب�ضبب  التدهور  تعاين  فهي  بالرتياح 
مدة  منذ  الأخرية  هذه  عليها  توجد  التي  املتقدمة 
هوؤلء  �ضهادة  وح�ضب  واملطبات،  احلفر  بها  تنت�رض 
ال�ضكان الذين اأكدوا يف حديثهم لـ »الو�ضط »  حيث 
اأبدى هوؤلء تذمرهم وا�ضتيائهم ال�ضديدين من هذا 
ا�ضتغربوا  كما  فيه  يتخبطون  التي  املاأ�ضاوي  الو�ضع 
حق  يف  املنتهجة  والالمبالة  التهمي�س  �ضيا�ضة  من 
الطرقات  تهيئة   انعدام  من  يعانون   فهم  حيهم  
للحفر  كبري  انت�ضار  تعرف  التي  باحلي  الرئي�ضية  

ال�ضيارات  اأ�ضحاب  على  ي�ضعب  مما  واملطبات 
املرور اإىل بيوتهم  خالل هطول الأمطار.

املادة  الغبار  ي�ضبح  ال�ضيف  ف�ضل  خالل  اأما    
الأ�ضا�ضية التي ترافق ال�ضكان يف كل تنقالتهم و يف 
كل زاوية من بيوتهم، هذه امل�ضالك التي مل ت�ضهد اأي 
عملية تزفيت منذ  �ضنني وت�ضاءل اأحياء 608و297 عن 
متاطل م�ضوؤويل البلدية وعدم التعجيل بتعبيد الطريق 
مع اأن امل�ضكل مطروح على م�ضتوى البلدية منذ مدة  
البلدية ب�رضورة التعجيل يف  ومطالبة القائمني على 
عملية تطبيق امل�ضاريع، التي وعدوا بها من تزفيت 
التي  احلفر  على  والق�ضاء  املهرتئة  للطرق  وتعبيد 

عطلت ال�ضكان وعطلت �ضريهم و�ضري مركباتهم .

عبدالبا�سط بديار 

متكنت م�ضالح احلماية املدنية خالل ال24ـ �ضاعة 
و�ضعية  كانوا يف  اأ�ضخا�س  عدة  اإنقاذ  من  الأخرية 
بعدة  الأمطار  مبياه  حما�رضتهم  جراء  خطرية 
جرفتهما  �ضخ�ضني  عن  البحث  يتم  فيما  وليات 
املياه بكل من باتنة وعني الدفلى ، ح�ضبما اأفاد به 

بيان للمديرية العامة للحماية املدنية.
واأو�ضح ذات امل�ضدر اأنه على »اإثر ت�ضاقط الأمطار 
الغزيرة خالل الـ 24 �ضاعة الأخرية يف كل من وليات 
امل�ضيلة وباتنة وتي�ضم�ضيلت واملدية وال�ضلف وعني 
الدفلى واأم البواقي ،تدخل اأعوان احلماية املدنية 
املنازل  داخل  املياه  اإمت�ضا�س  عمليات  بعدة 
واملن�ضات والهيئات العمومية يف عدة اأحياء« وكذا 
»انقاذ اأ�ضخا�س يف و�ضعية خطرية كانوا حما�رضين 

مبياه الأمطار«.

انقاذ  »مت  البواقي  اأم  بولية  اأنه  البيان  ذات  وذكر 
05 اأ�ضخا�س كانوا على منت �ضيارة حما�رضين مبياه 
الأمطار مب�ضتة مل�ضد ببلدية �ضوق نعمان » وكذا » 
اأ�ضخا�س كانوا داخل منزل بحي �ضكري  اإنقاذ 05 
البلدية ، مع وفاة  �ضخ�س 28 �ضنة  خليفة« بنف�س 
ب�ضعقة كهربائية ب�ضارع جي�س التحرير ببلدية بئر 

ال�ضهداء.
واأ�ضاف نف�س امل�ضدر اأنه على م�ضتوى ولية باتنة 

تتم »عملية البحث على �ضخ�س جرفته 
مياه الأمطار باملكان امل�ضمى عبد ال�ضمد ببلدية 
تيمقاد » بالإ�ضافة اإىل »عملية البحث عن رجل يبلغ 
جرفتها  �ضيارة  منت  على  كان  �ضنة   56 العمر  من 
احل�ضينية«  ببلدية  يا�ضول  امل�ضمى  باملكان  املياه 

بعني الدفلى.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

