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على خلفية انت�سار وباء الكولريا  بعدد من وليات الوطن 

 والــــــي ورقلة والـــوايل املـــنتدب
 بتقرت ين�سبان جلنتني  لليــقظة 

 الفريق قايد �سالح من مترنا�ست 

الناحية الع�سكرية 
ال�ساد�سة �سديدة 

الأهمية و احل�سا�سية

 موجه للموؤ�س�سات باأف�سل الأ�سعار ومبزايا ا�ستثنائية

 اتــــــــــــ�سالت الـــــــجزائر تــــــطلق عر�سها
»Idoom Fibre Pro« اجلديد 

 امل�سيلة

الواىل ياأمر بفتح حتقيق 
بخ�سو�س تلوث املياه 

 تيزي وزو

�سكان تاقة بعني احلمام يطالبون 
بح�ستهم من م�ساريع التنمية

�س2

�س2 

�س 24 �س6

�س6

   رم�سان تعزيبت :   اآليات الوقاية ال�سحية فا�سدة ولحتمي اجلزائريني  

�س7
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خالل 48 �ساعة:

الأمن الوطني ي�سجل 
74حادث مرور

ال�سنة  من  اأوت  24و25  يومي  الوطني  الأمن  م�سالح  �سجلت 
املناطق  م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  74حادث  اجلارية، 
85اآخرين  وجرح  اأ�سخا�ص   03 وفاة  عن  اأ�سفرت  احل�رضية، 
العن�رض  اإىل  الأوىل  بالدرجة  احلوادث  هذه  اأ�سباب  وتعود 
يف  الإفراط  الأمان،  م�سافة  احرتام  عدم  نتيجة  الب�رضي، 
العوامل الأخرى  اإىل  اإ�سافة  ال�سياقة،  اأثناء  الإرهاق  ال�رضعة، 
دد املديرية  املرتبطة باملركبة واملحيط  يف هذا الإطار تجُ
اإىل  العام  الطريق  مل�ستعملي  دعوتها  الوطني  للأمن  العامة 
توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�سياقة مع احرتام قانون املرور 
املراقبة  عن  التغا�سي  دون  املحددة،  ال�رضعة  تاوز  وعدم 
م�ستعملي  و�سلمة  الأرواح  على  حفاظا  للمركبة،  الدورية 
حتت  ت�سع  الوطني،  للأمن  العامة  املديرية  العام  الطريق 
 ،17 النجدة  وخط    1548 الأخ�رض  الرقم  املواطنني  ت�رضف 

لتلقي البلغات24 �سا/24 �سا.

ماء بلون ال�ساي يف حنفيات فوكة`
ا�ستقبلت حنفيات بيوت ولية تيبازة وحتديدا يف بلدية فوكة �سباح 
ما  للرتاب،  الذي مييل  الطبيعي  ال�ساي  بلون  ملونة  مياه  اأم�ص  يوم 
جعل العديد منهم يوؤكد باأن ما مت تاأكيده من الو�ساية على اأن مياه 

احلنفيات �سليمة ونظيفة جمرد كلم ل غري.

الجتماعي التوا�سل  مواقع  يثري  البليدة  وايل 
بوباء  مري�سة  مع  املتوقع  غري  ال�سلوك  بعد  الجتماعي  التوا�سل  التوا�سع  مواقع  البلدية  ولية  يف  الأول  العيا�سي الرجل  اأثار م�سطفى 
الكولريا مب�ست�سفى بوفاريك، حيث اأكد لها باأنه �سيت�سل ب«دزاير« على وزن »األو بورتو« من اجل اأن يتم الهتمام بها، فيما كان متخوفا 

�سيج ويحثها بعدم اخلروج. وهو يتحدث معها من خلف باب مجُ

خبر في 
صورة

م�ساهل يف زيارة ر�سمية 
اإىل جنوب اإفريقيا 

اجللفة 

 اإنتاج اأزيد من 544 األف 
قنطار من اللحوم احلمراء   

بولية  احلمراء  اللحوم  اإنتاج  بلغ 
الفارط  الفلحي  للمو�سم  اجللفة 
 544.200 زهاء   2017  /  2016-
قنطار من هذه املادة ح�سب ما علم  
امل�سالح  مديرية  من  الثنني  اأم�ص 
اللحوم  اإنتاج  ت�سمن  و  الفلحية 
القطاع  حل�سيلة  وفقا   - احلمراء 
خلل  الفلحية  ال�سعب  ملختلف   -
قنطار   480.100 نحو  املو�سم  ذات 
من حلوم الأغنام لكون الولية ت�ستهر 
برتبية هذا النوع من الرثوة احليوانية 
ي�ساف لذلك حوايل 25.100 قنطار 

من حلوم الأبقار .

امل�سيلة

الواىل ياأمر بفتح حتقيق 
بخ�سو�ص تلوث املياه 

اأمر وايل ولية امل�سيلة »حاج 
حتقيق  جلنة  باإيفاد   « مقداد 
مت  ما  �سحة  على  للوقوف 
من  عدد  ل�سان  على  نقله 
 06 رقم  التجزئة  حي  �سكان 
بخ�سو�ص  امل�سيلة  ببلدية 
تلوث املياه ال�ساحلة لل�رضب 
اإطارات  من  مكونة  اجلنة 
للمياه  واجلزائرية  ال�سحة 
ومديرية الري لولية امل�سيلة 
اختلط  ق�سية  يف  للتحقيق 
بقنوات  ال�رضوب  املياه 

ال�رضف ال�سحي . 
ع.ب

ي�سرع وزير ال�سوؤون 
اخلارجية, عبد 

القادر م�ساهل ابتداء 
من اليوم الثالثاء يف 

زيارة ر�سمية تدوم 
يومني اإىل جنوب 

اإفريقيا  بدعوة من 
نظريته اجلنوب 

افريقية, لينديوي 
�سي�سولو, ح�سب 

بيان لوزارة ال�سوؤون 
اخلارجية و اأو�سح 

البيان اأن ال�سيد 

م�ساهل يحمل ر�سالة 
من رئي�س اجلمهورية, 

عبد العزيز بوتفليقة 
لنظريه اجلنوب 
افريقي, ال�سيد 

�سرييل رامافوزا و 
�ستكون لوزير ال�سوؤون 

اخلارجية, خالل 
اإقامته بجنوب اإفريقيا, 

حمادثات »معمقة« 
مع لينديوي �سي�سولو 

حول »عدة م�سائل 
جهوية و دولية ذات 

االهتمام امل�سرتك« 
ا�ستنادا اإىل ذات امل�سدر 

و خل�س البيان اإىل اأن 
هذه الزيارة تندرج 

يف اإطار »تعزيز 
عالقات ال�سداقة و 
الت�سامن و التعاون 

التقليدية التي 
تربط بني اجلزائر 

و جنوب اإفريقيا 
و بعث ال�سراكة 

اال�سرتاتيجية القائمة 
بني البلدين«. 

ميلة

 تعوي�ص الأ�سرار التي حلقت باملحا�سيل الفالحية  

بطولة العامل اأوا�سط للمالكمة

ميدالية برونزية للجزائر

عن  التعوي�سات  قيمة  تقدير  مت 
مبحا�سيل  حلقت  التي  الأ�رضار 
الفلحي  املو�سم  خلل  زراعية 
بحوايل  ميلة  ولية  عرب  احلايل 
به  اأفاد  ح�سبما  دج  مليون   18
املحلي  املدير  من  الثنني  اأم�ص 
لل�سندوق اجلهوي للتعاون الفلحي 

ذات  �رضح  و  زموري.  اإ�سماعيل 
م�ست  التي  الأ�رضار  اأن  امل�سوؤول 
خ�سو�سا  زراعية  حما�سيل 
حما�سيل احلبوب مبختلف اأنواعها 
كانت ب�سبب ت�ساقط الربد و اأخرى 
خلل  امل�سجلة  احلرائق  ب�سبب 
الأ�رضار  اأن  موؤكدا  ال�سيف  ف�سل 

-1017( املو�سم  هذا  امل�سجلة 
اخل�سائر  »اأقل   كانت   )2018
املا�سي«وقد  املو�سم  امل�سجلة 
هذا  املت�ساقط  الربد  ت�سبب 
 300 قرابة  اإتلف  يف  املو�سم 
الزراعية  املحا�سيل  من  هكتار 
تراوحت  �رضر  بن�سبة  الولية  عرب 

و  املائة  يف   30 اإىل   25 بني  ما 
املت�رضرين  الفلحني  عدد  بلغ 
امل�سدر  لنف�ص  وفقا  فلحا   17
ملفاتهم  معاجلة  اإىل  اأ�سار  الذي 
وت�سويتها حيث مت تعوي�سهم بقيمة 
مالية اإجمالية تاوزت الـ 7 مليون 

دج.

اأمني  تاأهل امللكم اجلزائري حممد 
ن�سف  الدور  اىل  كلغ(   91( ح�سيد 
واإناث(  )ذكور  العامل  لبطولة  النهائي 
بالعا�سمة  وقائعها   ترى  التي 
اأوت(   31-21( بوداب�ست  املجرية 
التتويج  الأقل  على  بذلك  لي�سمن 
حامل  ومتكن  الربونزية  بامليدالية 
على  الفوز  من  الفريقي  اللقب 

�سلغادو  اندروي�ص  ال�سيلي  مناف�سه 
بنتيجة )3-2( ويتقابل اجلزائري غدا 
مع  النهائي  ن�سف  الدور  يف  الثلثاء 
الكازاخ�ستاين اأورالباي اإيبك الذي فاز 
بدوره على المريكي �ستيفن�ص ديفيد 
اآخر  اأمين ح�سيد  )3-2( ويعد حممد 
املناف�سة  يف  اجلزائريني  امللكمني 
ال�ستة  زملئه  اإق�ساء  بعد  العاملية 

لدى  النهائي  وربع  ثمن  الدورين  يف 
اخلم�ص  امللكمات  اأق�سيت  الناث، 
ختري،  يا�سمني  وهن  امل�ساركات 
لويزة  ليلى،  �سمراين  �سايب،  اإ�رضاق 
بركان و فروم فريال يف الدور الأول و 
للملكمة  اجلزائري  املنتخب  �سارك 
يف  اإناث(   5 و  ذكور   7( ملكما   12 بـ 
ببوداب�ست  للأوا�سط  العامل  بطولة 

املتكون  الفني  الطاقم  اإ�رضاف  حتت 
وبورنان  من املدربني فراط�سة مراد 
براهيم و اأعراب حمزة و عبد الباقي 
النهائية  بلميلي. وتقام الدوار ن�سف 
املنازلت  بينما ترى  الثلثاء  اليوم 
واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  النهائية 
�سطرته  الذي  الربنامج  ح�سب 

الحتادية الدولية للملكمة.  
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القيادي بحزب العمال رم�سان تعزيبت جلريدة »الو�سط« 

اآليات الوقاية ال�سحية فا�سدة والحتمي اجلزائريني
تطرق القيادي بحزب العمال رم�سان تعزيبت يف حوار خ�ص به يومية »الو�سط » اإىل مو�سوع ال�ساعة الذي �سغل الراأي العام اجلزائري والدويل واأ�سبح حديث اخلا�ص والعام 

يف واملتمثل يف وباء »الكولريا« الذي انت�سر موؤخرا يف بع�ص الواليات اجلزائرية  املتمثلة يف كل من اجلزائر العا�سمة والبويرة والبليدة وتيبازة حيث قدم لنا تعزيبت يف 
هذا اللقاء روؤية حزب العمال لواقع  قطاع ال�سحة يف اجلزائر يف الوقت الراهن والذي اعتربه جد رديء وهذا ما ي�ستدعي تدخل ال�سلطات املعنية فورا الإنقاذ هذا القطاع 

احل�سا�ص واال�سرتاتيجي لل�سالح العام تفاديا ملا ميكن اأن يقع م�ستقبال من اأخطار واأوبئة مهددة ل�سحة و�سالمة املجتمع بالدرجة االأوىل.  

حاوره: حكيم مالك 

كحزب �سيا�سي هل 
اأنتم على اإطالع ب�ساأن 
مو�سوع ال�ساعة الذي 
�سغل الراأي العام حاليا 

واملتمثل يف » وباء 
الكولريا« ؟  

 
حاليا  نتابع  نحن  احلال  بطبيعة 
الأحداث املتعلقة بداء« الكولريا«  
اجلزائر  يف  موؤخرا  انت�رش  الذي 
وطريقة ت�سيري ال�سلطات العمومية 
لهذا امللف احل�سا�س جدا ونحن 
وعلى   املدر�سي  الدخول  ع�سية 
هذا الأ�سا�س فاليوم نتحدث عن 
اإمكانية انت�سار هذا  تخوفاتنا يف 
وا�سع  نطاق  يف  اخلطري  الوباء 
اليقظة  ب�سبب نق�س  وياأتي هذا  
ب�سفة  العمومية  اخلدمة  وتقهقر 
بندرة  الأمر  تعلق  �سواء  عامة 
التزود  ن�سبة  تقلي�س  مع  املياه 

مع  للمنازل   ال�رشوب  باملاء 
غياب �سيانة قنوات �رشف املياه  
ونق�س يف الرقابة لبع�س الفالحني 
القذر  املياه  ي�ستعملون  الذين 
وهذه  الفالحية  الأرا�سي  ل�سقي 
ت�سبب  قد  التي  العوامل  بني  من 
فاإجراءات   ، بالدنا  يف  كوراث 
للق�ساء  العمومية  ال�سلطات 
فقط  مقت�رش  »الكولريا«  على 
امل�سجلة  احلالت  هذه  مبعاجلة 
الفتاك   اليوم  بفعل هذا املر�س 
العرب  ا�ستخال�س  ال�رشوري  فمن 
لجتناب  للم�ستقبل  بالن�سبة 
انت�سار مثل هذه الأوبئة اخلطرية 

يف اجلزائر  .
 

ما تعليقكم على 
االإجراءات املتخذة 
حول انت�سار مر�ص 

»الكولريا« يف اجلزائر؟
 

الأخرية  الإجراءات  اأن  اأرى 

الدولة  طرف  من  املتخذة 
لوحدها  تكفي  ل  اجلزائرية 
»الكولريا«  وباء  م�ساكل  ملعاجلة 
هذا  يف  املت�سببة  والبكترييا 
بت�رشيحات  اخلطري  املر�س 
اأو  عفوية  ارجتالية  وقرارات 
تغيري  من  لبد  بل  فقط  اإرادية 
ال�سيا�سات التي اأو�سلتنا اإىل هذه 
الأو�ساع التي نعي�سها اليوم حيث 
اجلزائرية  احلكومة  من  ينبغى 
مراجعة ال�سيا�سات التي انتهجتها 
ك�سيا�سة  الأخرية  ال�سنوات  يف 
املثال   �سبيل  على  التق�سف 
الأخرى  ال�سيا�سات  من  وغريها 
الدور  تراجع  عن  اأ�سفرت  والتي 
اجلزائرية  للدولة  الجتماعي 
اهتمامها  بعدم  عامة  ب�سفة 
تن�سل  مع  العمومية   باخلدمة 
بها  املنوطة  مهامها   الدولة عن 
ميزانيات  اإ�سعاف  طريق  عن 
على  �سلبا  اأثرت  التي  البلديات 
فمن  وبالتايل  العمومية  ال�سحة 
ال�سيا�سة  تغيري  ال�رشوري  

تراجع  و�سط  للحكومة  احلالية 
امليزانيات.  

  ح�سب راأيكم من هو 
امل�سوؤول الرئي�سي يف 

اأزمة »الكولريا »؟
 

ال�سلطات العمومية هي امل�سوؤول 
الرئي�سي لنت�سار مر�س »الكولريا« 
امل�ستويات  كل  على  اجلزائر  يف 
والوليات  البلديات  احلكومة، 
دور  اأن  حيث  املراقبة  وم�سالح 
الدولة  عاتق  على  يقع  الأول 
ويف  فروعها  بكل  اجلزائرية 
املواطن  دور  ياأتي  اآخر املطاف 
من  عليه  لبد  الذي  اجلزائري 

احلفاظ على نظافة حميطه.
 

ماهي اأهم القرارات 
احلالية التي اتخذها 

حزب العمال حيال هذا 
املر�ص اخلطري؟

حلزب  العامة  الأمينة  �ستقوم   
بتن�سيط  حنون  لويزة  العمال 
ندوة �سحفية هذا الأربعاء والتي 
باحلديث  خاللها  من  �ستطرق 
امل�ساألة  عن  عميقة  بطريقة 
»الكولريا«  مبر�س  املتعلقة 

املنت�رش موؤخرا يف كل من اجلزائر 
العا�سمة والبليدة والبويرة وتيبازة 
من  العديد  عند  التوقف  مع 
اخلطري  الوباء  هذا  حول  النقاط 
الذي �سغل الراأي العام اجلزائري 

والدويل. 

وايل البويرة يك�سف يف ندوة �سحفية

�سجلنا 6 حاالت للكولريا 
و�سنتحكم يف الو�سع

م�سطفى   « البويرة  وايل  ك�سف 
لوباء  ليماين » عن ت�سجيل 6 حالت  
على  موؤكدة   حالت   3 منها  الكولريا 
من  وتنحدر  البويرة  ولية  م�ستوى 
ببلدية  مرابحية  بقرية  العائلة  نف�س 
التي خ�سعت  احلالت  وهي  الروراوة 
واأكد  القطار  مب�ست�سفى  للعالج 
�سحفية  ندوة  يف  امل�سوؤول  ذات 
الإجتماعات  اأم�س قاعات  احت�سنتها 
مبقر الولية اأن اأ�سباب وفاة �سيدتني 
تبقى جمهولة حلد ال�ساعة يف انتظار 
معهد  من  التحاليل  نتائج  �سدور 
با�ستور كما مل ت�سجل اأي حالة جديدة 
ال�سياق وجه  اأوت ، ويف ذات  منذ 14 
ال�سكان  اإىل  اطمئنان  ر�سالة  الوايل 
حول �سالحية و�سالمة مياه موؤ�س�سة 
معاجلة  جانب  اىل  للمياه  اجلزائرية 
بئر  األف   20 حوايل  مياه  ومراقبة 
مطالبا  الولية  اإقليم  عرب  املنت�رشة 
اإياهم بعدم اخلوف والهلع جراء جراء 
يف  املن�سورة  بالإ�ساعات  و�سفه  ما 
مواقع التوا�سل الإجتماعي لكن اخذ 
اإحتياطات النظافة اأمر م�ستلزم على 
كل مواطن حتى دون ظهور هذا الوباء . 

كما �سدد م�سطفى ليماين على �رشورة 
حما�رشة الوباء من خالل اتخاذ كافة 
مع  بالتن�سيق  الالزمة  الإجراءات 
القطاعات املعنية كال�سحة والفالحة 
كل  بت�سخري  للمياه  واجلزائرية 
خا�سة  والب�رشية  املادية  الإمكانيات 
الطبي على م�ستوى  بالتكفل  تعلق  ما 
جانب  اىل  الإ�ست�سفائية  امل�سالح 
للتالميذ  ال�سحية  ال�رشوط  توفري 
مقاعد  اإىل  العودة  على  املقبلني 
خا�سة  القادم  الأ�سبوع  الدرا�سة 
 90 برتميم  قامت  املعنية  امل�سالح 
املطاعم  خا�سة  تربوية  موؤ�س�سة 
، ويف  التدري�س  واأق�سام  واملراحي�س 
 « الو�سط   « يومية  �سوؤال  على  رده 
الأزمة من طرف  ت�سيري  حول �سعف 
ال�سحة  فيما  الإعالم مبديرية  خلية 
اأكد  الإعالم  مع  بالتوا�سل  يتعلق 
جعلت  رمبا  الأزمة  �سغط  اأن  الوايل 
الأمور تنفلت من املكلفني بالتوا�سل 
مع ال�سحفيني خوفا من الإعالن عن 
فوبيا  من  يزيد  ما  موؤكدة  اأ�سياء غري 

ال�سارع .
اأح�سن مرزوق

بن غربيط تن�سب خاليا متابعة و توؤكد:

لن نوؤجل الدخول املدر�سي ب�سبب الكولريا 
 اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
تغيري  يتم  لن  اأنه    غربيت،  بن 
تاريخ الدخول الجتماعي املقرر 
ليوم 5 �سبتمرب املقبل، موؤكدة اأن 
م�ساحلها تقوم حاليا بالعمل على 
يف  املحلية  اجلهات  مع  التن�سيق 
الوليات اخلم�سة املعنية بالوباء، 
وتيبازة  والبليدة  العا�سمة  وهي 
والبويرة و املدية من اأجل اتخاذ 
ل�سمان  الوقائية  الإجراءات  كل 
يف  للتالميذ  اآمن  مدر�سي  دخول 
هذه الوليات التي �ست�سهد دخول 
خا�سة.  وقالت  عادي  اجتماعي 
وزيرة الرتبية الوطنية خالل الندوة 
اأم�س،  عقدتها  التي  ال�سحفية 
الإجراءات  عن  الإعالن  اإطار  يف 
الجتماعي  للدخول  التح�سريية 
الذي   ،)2019/2018( اجلديد 
الو�سع  مع  املو�سم  هذا  يتزامن 
وباء  بانت�سار  املتعلق  احلايل 
الوليات،  من  عدد  يف  الكولريا 

بان م�ساحلها تعمل بالتن�سيق مع 
يف  الداخلية،  و  ال�سحة  وزارتي 
الوقائية  الإجراءات  اتخاذ  اطار 
كل  عرب  الرتبوية  للموؤ�س�سات 
الرتاب الوطني من خالل اخ�ساع 
و  ال�سهاريج  و  املياه  خزانات 
مبطاعم  اخلا�سة  احلنفيات  مياه 
للرقابة  املدار�س  حمامات  و 
حماية  ذلك  و  التطهري،  و 
بان  م�سيفة  التالميذ.  ل�سحة 
اإيجاد  على  حاليا  تعمل  الوزارة 
الوقاية  “بروتوكولت” احلماية و 
املحلية  الإدارات  مع  بالتن�سيق 

املعنية مبتابعة الو�سع.
وزيرة  اأكدت  ال�سياق  ذات  يف   و 
تتلقى  مل  بانها  الوطنية  الرتبية 
تاأجيل  بخ�سو�س  تعليمات  اأي 
الدخول الجتماعي قائلة :”لي�ست 
لدينا اأي معطيات لتاأجيل الدخول 
مرحلة  يف  دخلنا  الجتماعي، 
يوجد  ل  و  اجلودة”  “مدر�سة 

املدر�سي  الدخول  تاأجيل  �سبب 
تنجب  �رشورة  اىل  م�سرية   .“
من  وعائالتهم  التالميذ  ارباك 
التي  املغلوطة  املعلومات  خالل 
حتى  الرتباك  خلق  �سانها  من 
القرار  اتخاذ  مركز  م�ستوى  على 
يف الوزارة  من جهة اخرى ك�سفت 
ت�سكيل  عن  غربيت،  بن  نورية 
املدر�سي،  لدخول  متابعة  جلان 
الإدارة  م�ستوى  على  على  وذلك 
املركزية للتكلف بالتدخل تلقائيا 
ي�سجل،  قد  نق�س  اأي  ملعاجلة 
م�ستوى  على  اأخرى  خلية  وكذا 
العامتني  املتف�سيتني  من  كل 
التي تردها  ل�ستغالل املعلومات 
من املفت�سني املكلفني باملتابعة 
وامل�ستمر  والتقييم  اليومية 
للدخول املدر�سي يف كل مقاطعة 
�سهادة  هيكلة  اإعادة  بيداغوجية. 
اأنه  الوزيرة  فاأكدت  البكالوريا، 
المتحان  اأيام  تقلي�س  �سيتم 

وكذا  اأيام  ثالثة  اإىل  اأيام   5 من 
الكتابي  المتحان  املواد  تقلي�س 
قبل  تطبيقها  يف  ي�رشع  لن  والتي 
الدخول  اإىل  وبالعودة   .2019
الوزيرة  اأعطيت  املدر�سي، 
ومديري  الرتبية  للمديري  اأوامر 
املوؤ�س�سات للتكفل بالأطفال ذوي 
ب�سكل كلي،  الحتياجات اخلا�سة 
وزيرة  مع  قريب  لقاء  عن  كا�سفة 
الت�سامن والأ�رشة وق�سايا املراأة 
غنية الدالية من اأجل و�سع خطة 
اأجل التكفل بهم كما  وا�سحة من 
اللجوء  اأن  غربيت  بن  اأو�سحت 
“لل�ساليهات” رغم ارتفاع �سعرها 
وعدم  الكتظاظ  ب�سبب  جاء 
مع  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  تنا�سب 
ن�سبت املواليد رغم رفع التجميد 
امل�ساريع  من  كبيري  عدد  عن 
املوؤ�س�سات  ببناء  اخلا�سة 

الرتبوية.
ف.ن�سرين

نائب رئي�ص بلدية حمر العني كمال حلياين للو�سط:

امل�سدر الرئي�سي لوباء الكولريا مل ُيك�سف عنه بعد
م�ستمرة الينابيع بوترية  حتلل مياه  •        البلدية  م�ستمر        تيبازة  والية  م�سالح  مع  •        التن�سيق 

العني  حمر  بلدية  رئي�س  نائب  اأف�سح 
اكت�ساف  عدم  عن  حلياين،  كمال 
رغم  الكولريا  لوباء  الرئي�سي  امل�سدر 
الوباء  هذا  بكترييا  وجود  عن  الإعالن 
حني  يف  لكبري،  �سيدي  ينابيع  اأحد  يف 
البلدية  بني  التن�سيق  وجود  على  �سدد 
والولية وحتى الدائرة، حتى يتم التحكم 
والتخل�س من هذا الوباء الذي خلق رعبا 

حقيقيا و�سط املواطنني عرب كل الرتاب 
ات�سال  خالل  حلياين  وقال  الوطني. 
م�سالح  باأن  اأم�س،  يوم  بالو�سط  ربطه 
وتقوم  تراقب  كانت  العني  حمر  بلدية 
املوجودة  ال�ستة  الينابيع  على  بتحاليل 
قبل  اأ�سبوع  كل  البلدية  م�ستوى  على 
كارثة  لأي  تفاديا  الكولريا  وباء  ظهور 
ذات  ح�سب  �ساعفت  لكنها  ت�سل،  قد 

منذ  املياه  مراقبة  معدل  من  امل�سدر 
الوباء يف  بهذا  اأول حالة م�سابة  ظهور 
البلدية، يف حني ي�سيف حمدثنا اأنه مل 
امل�سدر  على  اليوم  لغاية  التعرف  يتم 
هذه  مو�سحا  البكترييا  لهذه  الرئي�سي 
النقطة:« بعد ت�سكيل خلية الأزمة قامت 
الولئية  ال�سلطات  بالتن�سيق مع  البلدية 
يف  الالزمة  اإجراء  التحاليل  اأجل  من 

التحاليل  متابعا:«  لكبري«،  �سيدي  منبع 
تطمني  ومت  اإيجابية  اأنها  على  ظهرت 
الأمور  باأن  لهم  والتاأكيد  املواطنني 
املنبع«،  ردم  بعد  يرام  ما  �ستكون على 
ومن جهة اأخرى ويف رده على معار�سة 
نائب  القرار،  اأبرز  لهذا  املواطنني 
رئي�س بلدية حمر العني اأنه كانت هنالك 
املواطنني  قبل  من  �سديدة  معار�سة 

على الإجراءات املتخذة لكنهم تفهموا 
ميدانيا.  معهم  احلديث  بعد  الو�سع 
ال�سحة  وترقية  الوقاية  مدير  وكان 
بوزارة ال�سحة، جمال فورار، قد اأكد يف 
وقت �سابق على اأن حتاليل معهد با�ستور 
اأثبتت اأن منبع �سيدي لكبري ببلدية حمر 
على  يحتوي  تيبازة  لولية  التابع  العني 
امل�سدر  ذات  واأكد  الكولريا،  جرثومة 

بولية  �سجلت  التي   19 احلالت  باأن 
اأ�سيبت نتيجة �رشبها من املنبع  تيبازة 
العني  حمر  بلدية  اإقليمن  يف  املتواجد 
وقال  النظافة،  ل�رشوط  يفتقر  والذي 
اإغالق  اإنه مت  ال�سحة  بوزارة  امل�سوؤول 
يف  احرتازية  اإجراءات  واتخاذ  املنبع 

املنقطة لتفادي انتقال العدوى.
علي عزازقة



لـ«الو�سط«،  املتحدث  اأكد  كما 
اأنه كرئي�س م�سلحة ق�سم الأوبئة 
لجتماع  ا�ستدعاوؤه  يتم  مل 
رغم  الو�سعية  لدرا�سة  وطني 
 7 منذ  الظهور  يف  بداأ  الداء  اأن 
اأ�سباب  مرجعا  اجلاري،  اأوت 
اأوىل.  بدرجة  للنظافة  تف�سيه 
كما رافع الربوفي�سور بن غونية،  
جريدة  على  �سيفا  حلوله  خالل 
اأن  على  داجلريي«،  »لوكوريي 
بالوطن  الكولريا  وباء  ظهور 
املواطنني  بع�س  عند  وانت�ساره 
يف اأربع وليات على الأقل، وكل 
حالة الهلع التي اجنرت عن ذلك، 
ال�سلطة  عاتق  على  تقع  اأزمة 
تتحمل  من  وهي  واحلكومة 
والق�ساء  ظهورها  م�سوؤولية 
للمواطنني  دخل  ل  وباأنه  عليها، 
فيها اأبدا منتقدا انعدام �سيا�سة 
منذ  باجلزائر  وا�سحة  �سحية 
رغم  باأنه  م�سريا  ال�ستقالل، 
على  الوزراء  من  العديد  تداول 
احل�سا�س  القطاع  هذا  قيادة 
اجلميع  اأن  اإل  الفرتة،  تلك  منذ 
يجهل اإن كانت ال�سيا�سة ال�سحية 
اأو  عالجية،  اأو  وقائية  للجزائر 

معتربا  كالهما،  تت�سمن  حتى 
الناجع  بغري  واأداءها  مردودها 
وغري فعال، وذلك من اإ�سقاطات 
ال�سحية  باملنظومة  التوظيف 
نف�س  وحمل  ح�سبه.  ككل 
م�سوؤولية  احلكومة  املتحدث 
اأن  راف�سا  الوباء،  هذا  تف�سي 
اأي  املواطنني  ل�سلوك  يكون 
وانت�ساره،  ظهوره  يف  م�ساهمة 
اأماكن  بخ�سو�س  مو�سحا 
على  باأنه  املر�س،  هذا  انت�سار 
زيارة  من  احلذر  املواطنني 
احلايل،  الوقت  امل�ست�سفيات يف 
حالت  ت�ستقبل  التي  تلك  �سيما 

بداء  اإ�سابتها  يف  م�سكوك 
باأل  الكولريا، نا�سحا املواطنني 
بامل�ست�سفى  اأقاربهم  يزوروا 
ميكثوا  لن  اأنهم  يعلمون  الذين 
لغاية  يرتيثوا  وباأن  كثريا،  فيه 
خروجهم منه، ويزوروهم باملنزل 
امل�ست�سفى،  مغادرتهم  عند 
للمر�س  عدوى  اأي  تفادي  بغية 
املوؤ�س�سات  تلك  حميط  من 
نف�س  واأ�ساف  ال�ست�سفائية. 
لوم  ميكن  ل  باأنه  امل�سدر 
�سلوكاتهم  على  املواطنني 
انت�سار  مع  التعامل  بخ�سو�س 
الوباء، ورمبا ا�ستمرارهم بنف�س 

حياتهم  يف  العادية  املعامالت 
بالوقت الراهن، مربزا باأن الذي 
ال�سلطات  هو  هنا  حقيقة  يالم 
الو�سية واحلكومة، والتي تتحمل 
ظهور  على  امل�سوؤولية  كامل 
بوؤرة الوباء اأول، والتي يقال اأنها 
الوقت  تيبازة يف  مائي يف  مبنبع 
ببع�س  انت�ساره  وكذلك  الراهن، 
اإ�سافة  الو�سطى،  الوليات 
الإمكانيات  انعدام  واقع  اإىل 
الوباء  لهذا  للت�سدي  الالزمة 
وح�سم انت�ساره، بفعل ال�سيا�سات 
لت�سيري  تباعا  املنتهجة  الفا�سلة 

قطاع ال�سحة على حد تعبريه. 

الثنني  اأم�س  نف�سه  اإرهابي  �سلم 
الع�سكرية  لل�سلطات  نف�سه 
م�سد�س  وبحوزته  بتمرنا�ست 
كال�سينكوف  نوع  من  ر�سا�س 
ما  ح�سب  الذخرية،  من  وكمية 
اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني  
واأو�سح امل�سدر ذاته اأنه »يف اإطار 
جهود  وبف�سل  الرهاب  مكافحة 

ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  قوات 
 27 اليوم  نف�سه  اإرهابي  �سلم 
الع�سكرية  لل�سلطات   2018 اأوت 
الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست 
بامل�سمى  الأمر  ويتعلق  ال�ساد�سة، 
+يو�سف+  املدعو  ريكان  �سدام 
الرهابية  باجلماعات  التحق  الذي 
اأن  البيان  واأ�ساف   .»2014 �سنة 

م�سد�س  بحوزته  »كان  الإرهابي 
ر�سا�س من نوع كال�سينكوف وكمية 
واثر  اخرى،  الذخرية«من جهة  من 
بال�رشيط  وتفتي�س  بحث  عملية 
احلدودي بربج باجي خمتار باإقليم 
الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة، ك�سفت 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
من  �ساروخيتني   )02( »قذيفتني 

SPG، بالإ�سافة اإىل كمية  نوع 9- 
ب2004  تقدر  الذخرية  من  معتربة 
العيارات«  خمتلف  من  طلقة 
اأن »هذه النتائج  اإىل  وخل�س البيان 
اليجابية ملختلف وحدات اجلي�س 
على  لتوؤكد  تاأتي  ال�سعبي  الوطني 
الق�ساء  على  قواتنا  واإ�رشار  عزم 

على ظاهرة الإرهاب يف بالدنا«.

حلركة  الوطني  املكتب  �سيكون 
جمتمع ال�سلم اليوم مع موعد التفاق 
اخلا�سة  الرزنامة  حتديد  على 
التي جتمع احلركة مبعية  باللقاءات 
يف  معهم  تلتقي  مل  التي  الأحزاب 
التوافق  مبادرة  وتقدمي  �رشح  اإطار 
حني  يف  بها،  اخلا�سة  الوطني 
مبادرتها  نقل  يف  حم�س  �ستنطلق 
واملجتمع  الوطنية  املنظمات  اإىل 
هذا  خالل  ثانية  كمرحلة  املدين 

الأ�سبوع.
القيادي  اأف�سح  ال�سدد  هذا  ويف 
اأحمد  ال�سلم  جمتمع  حركة  يف 
عن  »للو�سط«  ت�رشيح  يف  �سادوق، 

الثانية  املرحلة  اإىل  القيادة  انتقال 
التوافق  مبادرة  ب�رشح  املتعلقة 
وهذا  باحلزب،  اخلا�سة  الوطني 
بعد �سبه النتهاء من لقاء الأحزاب 
ال�ساحة  يف  الن�سطة  ال�سيا�سية 
النقطة:«  هذه  مو�سحا  ال�سيا�سية، 
املنظمات  نحو  �سينتقل  احلزب 
امل�سلمني  العلماء  كجمعية  الوطنية 
والعديد  ال�سهداء  اأبناء  ومنظمات 
من اجلمعيات التي تن�سط املجتمع 
املدين«، فيما عاد ليوؤكد باأن احلركة 
�ستلتقي باأحزاب اأخرى مل يتم اللقاء 
النه�سة  حركة  يف  واملتمثلة  بها 
العمال،  حزب  وحتى  و«الر�سيدي« 

لويزة  اللقاء مع حزب  وفيما يخ�س 
رد  باأن  امل�سدر  ذات  اأكد  حنون 
بعد  يتم  مل  الي�ساري  احلزب  قيادة 
الرد  واأن  �سيما  بانتظاره  واحلركة 
العطلة على حد  انتهاء  �سيكون بعد 
ما �سددت عليه الأمينة العام حلزب 

العمال يف وقت �سابق.
اأخرى �سدد �سادوق على  ومن جهة 
اللتقاء  مت  التي  الأحزاب  ردود  اأن 
ال�سيا�سية  العطلة  بداية  قبل  معها 
اأحزاب  اأكدت  حيث  متفاوتة،  كانت 
التوافق  مبادرة  اأن  على  املعار�سة 
رغم  ال�سيا�سي  خطها  مع  تتما�سى 
النتخابات  نظام  من  حتفظها 

ملراقبة  م�ستقلة  بلجنة  ومطالبتها 
والإ�رشاف عليها تفاديا ملا و�سفوه 
بالتزوير الذي دائما ما �سهدته مثل 
هكذا حمطات، يف حني راأت اأحزاب 
باأن  امل�سدر  ذات  ح�سب  املوالة 
النقاط  من  العديد  حتمل  املبادرة 
ال�سيا�سي  ال�سق  با�ستثناء  الإيجابية 
لكون  اجلمهورية،  برئا�سة  املتعلق 
رئي�س  يف  ترى  الأحزاب  هذه 
حني  يف  لها  مر�سحا  اجلمهورية 
للخروج من  باأنه ل حل  ترى حم�س 
الأزمة اإل باختيار �سخ�سية توافقية 

بني جميع الأحزاب.
علي عزازقة

رئي�س م�سلحة ق�سم الأوبئة مب�ست�سفى م�سطفى با�سا الربوفي�سور عبد الوهاب بن غونية

مترنا�ست

املكتب الوطني �سيلتقي اليوم لتحديد الرزنامة اخلا�سة بها:

الأ�سبوع املدين بحر هذا  املجتمع  مكونات  مع  اللقاء  •        �سادوق: 

�سارة بومعزة

وزارة ال�صــــــــحـــــة ال تـــــــملـــــك 
ا�صرتاتيجية ملواجهة االأوبئة

اإرهابي ي�صلم نف�صه لل�صلطات الع�صكرية  

حم�س تنطلق يف املرحلة الثانية من مبادرة التوافق الوطني
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اخلبري الفالحي من�سور عي�سى:

البد من ردع الفالحني م�صتعملي 
املياه القذرة يف ال�صقي

حممد عي�سى يلتقي املكلف مبكافحة 
الإرهاب الأمريكي

لقاءات تن�صيقية بني اجلزائر 
ووا�صنطن حول مكافحة االإرهاب 

تعيني اللواء ح�سان عالميية قائدا جديدا 
للناحية الع�سكرية الرابعة

�صعيد �صنقريحة قائدا للقوات 
الربية خلفا حل�صن طافر

دعا اخلبري الفالحي من�سور عي�سى، 
القوانني  تطبيق  اإىل  ال�سلطات 
احلالت  بخ�سو�س  ال�سارمة 
باملياه  الري  ا�ستعمال  املكت�سفة يف 
الظاهرة  تكن  مل  واإن  حتى  القذرة، 
هي ال�سبب وراء داء الكولريا موؤخرا، 
الفالحية  املنتوجات  حلماية  داعيا 
التي  ال�ستفهام  عالمات  ظل  يف 
بداية من  موؤخرا  باتت حتول حولها 
و�سول  الكيميائية  باملواد  ت�سبعها 
لورودها �سمن قف�س الإتهام يف داء 

الكولريا.
من�سور  الفالحي  اخلبري  انتقد 
الفالحية  املنتوجات  و�سعية  عي�سى 
يف اجلزائر، وا�سفا اإياها باأنها تعي�س 
اإىل  بال�سورة  عائدا  اأيامها،  اأحلك 
ا�سرتجاع بع�س املنتوجات امل�سدرة 
احتوائها  ب�سبب  موؤخرا  للخارج 
املواد  من  مقبولة  غري  كميات  على 
الكيماوية التي ت�ستعمل حلمايتها من 
خمتلف احل�رشات والأمرا�س وحتى 
احل�سائ�س ال�سارة،  ثم ما تالها من 
دق ناقو�س اخلطر بخ�سو�س ال�سقي 
باملياه القذرة واحتمالية ربطه حتى 
البليدة  اأن وايل  بداء الكولريا خا�سة 
مراقبة  خاليا  ت�سكيل  عن  اأعلن 

للم�ستثمرات الفالحية عرب الولية.
من�سور  يف  عي�سى  من�سور  وت�ساءل 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  له 
ال�سكوك  ماآل  حول  »فاي�سبوك«، 
التي �سارت حتيط باملنتوجات كون 
باملواد  اخلارج  من  ملوثة  بع�سها 
الكيماوية وم�سبعة من الداخل ب�سموم 
الكثري  يطرح  ما  وهو  القذرة،  املياه 
من الت�ساوؤلت حول ما ن�ستهلكه من 

الغذاء  ماأمونية  وعن  املواد  هذه 
و�سالمته و �سالحيته .

اإىل  الفالحي  اخلبري  واأ�سعار  هذا 
حول  الر�سمية  ال�سلطات  تطمني 
ما  وهو  احلنفيات  مياه  �سالمة 
باملياه  ال�سقي  اتهام  فر�سية  يرجح 
منع  ال�سلطات  قرار  بعد  القذرة، 
والفواكه  للخ�رش  املتجولني  الباعة 
الوباء،  انت�سار  وهذا لأجل احلد من 
يبيعها  التي  ال�سلع  اأن  اإىل  م�سريا 
يف  املوجودة  نف�سها  هي  هوؤلء 
اأن يكون  الأ�سواق املنتظمة و ميكن 
م�سددا  التجار،  لهوؤلء  واحد  ممون 
وت�سنيف  الرقابة  غياب  نقطة  على 
املنتوج الزراعي والتي دونه ل ميكن 

لنا اأن نعرف م�سدر املنتوج.
وهي  الفرتا�سية  لنف�س  وبالعودة 
ت�سبب اخل�رش والفواكه الطازجة يف 
اإىل فر�ستني: هل  الكولريا، فق�سمها 
ميكن اأن يكون ال�سبب هو مياه الآبار 
ال�سقي  اأن  اأم  لل�سقي  امل�ستعملة 
اأن  خا�سة  مبا�رشة،  القذرة  باملياه 
هذه الأخرية حتولت لظاهرة ل ميكن 
لل�رشب  ال�سلطات  داعيا  اإنكارها، 
بتلويث  متعمد  لكل  حديد  من  بيد 
غذاء ال�ساكنة بال�سموم التي ل تظهر 
بعد  اإل  ال�سحة  على  ال�سلبية  اثارها 
حينها  وي�ستع�سي  ال�سنني  ع�رشات 
حتى العالج، وهذا حتى واإن مل تكن 
هي وراء بكترييا الكولريا، خا�سة اأن 
ويقر  ال�ساأن  ذلك  يف  وا�سح  القانون 
األف   500 من  كبرية  مالية  غرامات 
دينار اىل مليون دينار مع احلب�س من 

�سنة اىل 5 �سنوات.
�سارة بومعزة

الدينية   ال�سوؤون  وزير  اأم�س  تباحث 
املكلف  املن�سق  مع  عي�سى،  حممد 
الدولة  بكتابة  الإرهاب  مبكافحة 
الأمريكية، �سايلز نايثن، حول مو�سوع 

مكافحة الإرهاب والتطرف .
املحادثات،  عقب  له  ت�رشيح  ويف 
بالتعاون  الأمريكي  امل�سوؤول  اأ�ساد 
اجلزائر  بني  املوجود  »القوي« 
يف  المريكية  املتحدة  والوليات 
والتطرف،  الإرهاب  مكافحة  جمال 
حماربة  يف  البلدين  اإرادة  مربزا 
اجلماعات الإرهابية التي تهدد ال�سلم 

اأكد  جانبه،  من  العامل.  عرب  والأمن 
حممد عي�سى اأنه مت خالل هذا اللقاء 
الرتكيز على »جتربة اجلزائر وخربتها 
يف مكافحة التطرف والوقاية منه من 
خالل العتماد على الإ�سالم املرجعي 
املت�سم بالو�سطية والعتدال  واأ�ساف 
لتبادل  فر�سة  كان  اللقاء  اأن  الوزير 
امل�سائل  من  العديد  حول  الأفكار 
اإىل  م�سريا  امل�سرتك،  الهتمام  ذات 
اأنه �ستكون هناك لقاءات تن�سيقية بني 
مكافحة  وو�سائل  �سبل  حول  البلدين 

ظاهرة الرهاب والتطرف.

عن  اأم�س  اأعلن 
جديدة  اتخاذ  اإجراءات 
اجلي�س  بهياكل  متعلقة 
مت  حيث  ال�سعبي  الوطني 
اإجراء تغيريات على م�ستوى 
الرابعة  الع�سكرية  الناحية 

والناحية الع�سكرية الثالثة.
تلفزيون  نقله  ما  وح�سب 
النهار فاإنه متت تنحية قائد 
الرابعة  الع�سكرية  الناحية 

�رشيف،  الرزاق  عبد  اللواء 
اللواء  تعيني  مت  حني  يف 
ح�سان عالميية خلفا له، كما 
اآخر،  مت الإعالن عن تغيري 
�سعيد  باللواء  الأمر  ويتعلق 
الناحية  قائد  �سنقريحة 
مت  والذي  الثالثة  الع�سكرية 
الربية  للقوات  قائدا  تعيينه 

خلفا للواء ح�سن طافر.
ع.ع 

حمل رئي�س م�سلحة ق�سم الأوبئة مب�ست�سفى م�سطفى با�سا الربوفي�سور عبد الوهاب بن غونية، وزارة ال�سحة م�سوؤولية 
ظهور وباء الكولريا، وذلك انطالقا من غياب ا�سرتاتيجية وطنية للوقاية، قائال يف ت�سريح لـ«الو�سط«، اأن الوقاية لي�ست 

من اهتمامات وزارة ال�سحة وكانت من اهتمامتها ملا حدث الداء، يف حني علق على تراجع وزير ال�سحة عن ت�سريحاته 
بخ�سو�س الق�ساء على الداء يف غ�سون 3 اأيام باأنها ت�سريحات للت�سويق العالمي فقط ولي�ست مبنية على درا�سة.
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الفريق قايد �سالح من مترنا�ست 

الناحية الع�سكرية 
ال�ساد�سة �سديدة 

الأهمية و احل�سا�سية

نائب  �صالح،  قايد  �أحمد  �لفريق  جدد 
�أركان �جلي�ش  رئي�ش  �لوطني،  �لدفاع  وزير 
�لوطني �ل�صعبي، �لذي �رشع �أم�ش �الثنني يف 
زيارة عمل �إىل �لناحية �لع�صكرية �ل�صاد�صة 
�حليوية  �الأهمية  على  �لتاأكيد  بتمرن��صت، 
�لع�صكرية  �لناحية  هذه  تكت�صيها  �لتي 

»�ل�صديدة �حليوية و�حل�صا�صية«.
و�أو�صح بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني �أنه »يف 
�ليوم �الأول من �لزيارة وبعد مر��صم �ال�صتقبال 
ويف لقاء له مع جمموعة من �إطار�ت �لناحية 
على  �لفريق  حر�ش  �ل�صاد�صة،  �لع�صكرية 
�لتاأكيد على �الأهمية �حليوية �لتي تكت�صيها 
�حليوية  �ل�صديدة  �لع�صكرية  �لناحية  هذه 
تقوم  �لذي  �لفعال  و�لدور  و�حل�صا�صية، 
�ل�رشيط  طول  على  �ملنت�رشة  وحد�تها  به 
�حلدودي يف تاأمني �لبالد من كل �لتهديد�ت 
و�الآفات، ويف مقدمتها �الإرهاب و�جلرمية 
�ملنظمة و�لتهريب مبختلف �أ�صكاله« وذكر 
وكاملة  تامة  حماية  �جلز�ئر  »حماية  باأن 

ومتو��صلة، ي�صتوجب من جميع 
�لوحد�ت  كافة  ومن  و�الأفر�د  �الإطار�ت 

�ملر�بطة يف هذه �لناحية ويف غريها من 
على  �لعمل  �الأخرى،  �لع�صكرية  �لنو�حي 

�كت�صاب كل مقومات �لقوة و�حلر�ش على 
�ملحافظة  يكفل  مبا  با�صتمر�ر  تنميتها 
على �جلاهزية �لقتالية و�لعملياتية لالأفر�د 
تر�بنا  حماية  بالتايل  ويكفل  و�لوحد�ت 
�ل�رشور  كل  بالدنا  تقي  بكيفية  �لوطني 
و�قت�صاديا،  و�جتماعيا  �أمنيا  و�مل�صار 
�أي م�صدر من  و�صعبها من  �أر�صها  وحتمي 
م�صادر �لتهديد �ملختلفة �الأوجه و�ملتعددة 

�الأبعاد«. 
باملنا�صبة  �صالح  قايد  �لفريق  وجه  كما 
�أولئك  �إىل  وعرفان  وتقدير  �صكر  »حتية 
�ل�صعبي،  �لوطني  �جلي�ش  �أبناء  من  �لرجال 
ليال  يبذلونه من جهود م�صنية  على كل ما 
عالية  ويقظة  �صديد،  وبحر�ش  ونهار� 
حرمة  على  �حلفاظ  �صبيل  يف  وم�صتمرة، 
�أمن  و�صون  �لوطني،  �لرت�ب  و�صيادة 
و�صي�رشف  هذ�  و�صعبها«  �جلز�ئر  و�صالمة 
با�صم  �لثالثاء،  �ليوم  �صالح  قايد  �لفريق 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  �جلمهورية،  رئي�ش 
على  �لوطني،  �لدفاع  وزير  �مل�صلحة، 
مر��صم تن�صيب �للو�ء حممد عجرود قائد� 
بتمرن��صت،  �ل�صاد�صة  �لع�صكرية  للناحية 
قائد�  عني  �لذي  �صو�ب  مفتاح  للو�ء  خلفا 

للناحية �لع�صكرية �لثانية بوهر�ن.

ميلة   والية   و�يل  �الأحد  �أم�ش  �أول  عقد 
�أحمودة �أحمد زين �لدين  �جتماعا مبقر 
�لدو�ئر   روؤ�صاء  �ل�صادة   �صّم  �لديو�ن   
�لثالثة ع�رش  وممثلني عن قطاع �لرتبية 
تباحث  و  در��صة  من خالله  مت ّ بالوالية  
�إجناح  �صاأنها  من  �لتي  �ملثلى  �ل�صبل 
�لدر��صية  لل�صنة  �ملدر�صي  �لدخول 
مف�صل  عر�ش  تقدمي  2019/2018.فبعد 
�لتد�بري  جممل  و  �لقطاع  و�قع  حول 
�ملنظومة  تعزيز  �صبيل  يف  �ملتخذة 
�لناحية  �ل�صنة من  لهذه  بالوالية  �لرتبوية 
 ، �لبيد�غوجية   ، �لتاأطريية   ، �لهيكلية 
مبا  �لت�صامنية  �الجتماعية  و  �لرتبوية 
لهذه  �ملرتقبة  �لتوقعات  و  ي�صتجيب 
�أ�صدى  حد�،  على  د�ئرة  كل  يف  �ل�صنة 
و�يل �لوالية تعليمات جد �صارمة لل�صادة 
�ملنوطة  �مل�صوؤولية  بح�صب  كل  �حل�صور 
به، �إىل �رشورة �لعمل �جلاد و �لدوؤوب مع 

�مليد�نية  و  �لد�ئمة  �لرقابة  و  �ملتابعة 
ملدى �حرت�م �صري �لتعليمات �ملقدمة يف 
هذ� �الإطار �صيما منها ما تعلق بالتاأطري 
�لنقل  �الإطعام،  �لبيد�غوجي،  و  �لرتبوي 
منحة  �ملدر�صي،  �لكتاب  �ملدر�صي، 
�لتمدر�ش، �ل�صحة و �الأمن و كذ� حميط 
ي�صتجيب  �أن  و  البد  �لذي  �لتمدر�ش 
لكافة �رشوط و معايري �ل�صالمة �لبيئية و 
�ل�صحية و �لنف�صية، مع �صد و تد�رك كل 
�الختالالت �مل�صجلة حلد �الآن، كما دعا 
�لنا�صطة  �لفعاليات  خمتلف  �إ�رش�ك  �إىل 
يف �حلقل �لرتبوي �صيما �أولياء �لتالميذ و 
�لتن�صيق معهم يف قالب ت�صاركي ت�صاوري 
و  �ملرجوة  �الأهد�ف  حتقيق  �أجل  من 
�ل�صنة  نهاية  مع  �لنتائج  �أح�صن  حت�صيل 
خلية  من  علم  ما  وح�صب   �لدر��صية. 
�لدخول  بالوالية  فاإن  �العالم و�الت�صال 
 2019/2018 �لدر��صية  لل�صنة  �ملدر�صي 
�صبتمرب   05 من  �بتد�ء  �صينطلق  �لذي 
تلميذ�   203601 �إح�صاء  يعرف    ،2018
 ( �لثالثة  �لدر��صية  �الأطو�ر  من  بكل 

�البتد�ئي، �ملتو�صط و �لثانوي(، موزعني 
�بتد�ئية و 127 متو�صطة و 55  على 448 
تربوية  بهياكل  �لقطاع  تعزيز  مع  ثانوية، 
جديدة على غر�ر 03 جممعات مدر�صية 
�لقر�رم  �صقان،  و�دي  بلديات  من  بكل 
جديدة  ثانوية  حد�دة،  ت�صد�ن  و  قوقة 
ببلدية  متو�صطة  و  مينارز�رزة  ببلدية 
�صيدي خليفة، وهو �الأمر �لذي من �صاأنه 
و  للتالميذ  مريح  تعليمي  مناخ  �صمان 
باالأق�صام،  �الكتظاظ  كذ� معاجلة م�صكل 
تعليمية  موؤ�ص�صة   46 ت�صجيل  عن  ناهيك 
 20 منها  �لتاأهيل  �إعادة  عملية  �صملتها 
ثانويات   08 و  متو�صطة   17 و  �بتد�ئية 
حيث  زغاية،  بلدية  متقن  �إىل  باالإ�صافة 
مت �النتهاء من 32 موؤ�ص�صة و �لباقي قيد 
�ملدر�صي  للكتابي  وبالن�صبة  �الإجناز. 
ن�صبة  بلغت  حيث  �لعناوين   متوفربكافة 
 ٪88،28 �ملعطيات   ح�صب  �لتوزيع 
مّت  �أن  منذ  �الآن  حلد  جارية  و�لعملية 
مع  �ملن�رشم،  جو�ن  �صهر  بها  �النطالق 
�للغة  مادة  يف  جديدين  عنو�نني  ت�صجيل 

�لفرن�صية لل�صنة �لثانية و �لثالثة متو�صط.
منحة   81000 من  �لوالية  ��صتفادت  كما 
243.000.000.00دج،  بقيمة  متدر�ش 
م�صار�  بها  �لت�صديد  ن�صب  بلغت  حيث 
جد  كميات  �إىل  باالإ�صافة  متقدم،  جد 
معتربة من �ملحافظ و �للو�زم �ملدر�صية 
عن  ف�صال  �ملعوزة،  للعائالت  �ملوجهة 
جلها  تقدم  مدر�صي  مطعم   388 ت�صجيل 
تلميذ،   81500 من  الأزيد  �صاخنة  وجبات 
مع توفري وو�صع قيد �خلدمة لـ 292 حافلة 
�صاأنها  من  �خلا�ش،  و  �لعام  �لقطاع  بني 
الأزيد  �ملدر�صي  �لنقل  خدمات  توفري 
�لوالية. م�صتوى  على  تلميذ�   22407 من 
�لدخول  �صيعرف  �مل�صدر  ذ�ت   وح�صب 
�ملدر�صي لهذه �ل�صنة �إح�صاء 443 تلميذ 
تخ�صي�ش  مع  �الأمازيغية،  �للغة  يدر�صون 
�الحتياجات  ذوي  بفئة  خا�صة  �أق�صام 
و  �لبلديات  بع�ش  م�صتوى  على  �خلا�صة، 
ذلك لتمكني تالميذ هذه �ل�رشيحة �لهامة 
جملة  حت�صيل  و  در��صتهم  مز�ولة  من 

�لعلوم و �ملعارف يف �أريحية تامة. 

ك�سا�سة عبد العايل 

�ملو�صم  يف  ق�صنطينة  والية  حققت 
حم�صوال   )2018-2017( �لفالحي 
مليون  بـ2،9   �حلبوب  من  »قيا�صيا« 
قنطار و ذلك الأول مرة منذ 22 �صنة 
�الأولية  �لتوقعات  جتاوز  رقم  هو  و 
�ملحلي  �ملدير  من  علم  ما  ح�صب 
غديري   يا�صني  �لفالحية  للم�صالح 
�مل�صوؤول يف ت�رشيح  نف�ش  و و�صف 
�حلبوب  من  حمليا  �ملحقق  �الإنتاج 
-2017( �لفالحي  �ملو�صم  خالل 

ي�صبق  »مل  �إذ  بـ«�ملمتاز«   )2018
باأن  مو�صحا  �صنة«   22 منذ  ت�صجيله 
هذ� �الإنتاج ي�صمل ما يقارب 2 مليون 
قنطار من �لقمح �ل�صلب و 704 �آالف 
�ألف   274 و  �للني  �لقمح  من  قنطار 
قنطار من �ل�صعري و 40 �ألف قنطار 

من �خلرطال.

ب  �ملح�صودة  �مل�صاحات  وقدرت 
متو�صط  ت�صجيل  مع  هكتار�   81204
يف  قنطار�   36 قو�مه  مردودية 
�لهكتار �لو�حد مقابل 15 قنطار يف 
ملا  وفقا  �ملا�صي  �ملو�صم  �لهكتار 
�أن  �إىل  م�صري�  �مل�صوؤول  نف�ش  ذكره 
54100 هكتار من �مل�صاحة خ�ص�صت 
�ل�صلب مقابل 19350 هكتار�  للقمح 
للقمح �للني و 6975 هكتار� لل�صعري و 

1115 هكتار� للخرطال.
�أن  �أو�صح غديري يف ذ�ت �ل�صياق  و 
»�الإيجابي<<  �الإنتاج  هذ�  حتقيق 
ذكر  �لتي  حمفزة  عو�مل  لعدة  يعود 
باإتباع  �ملز�رعني  �لتز�م  بينها  من 
�مل�صار �لتقني باإ�رش�ف طاقم تقني 
كفء تابع للم�صالح �لفالحية ملتابعة 

�ل�صري �حل�صن للعملية 

�لكميات  توفري  �بتد�ء من  �الإنتاجية 
و  �لبذور  من  �ملنا�صب  �لوقت  يف 
�الأ�صمدة �ل�رشورية ل�صالح �ملنتجني 
وكذ� �حلمالت �لتح�صي�صية �ملوجهة 
�لبلديات  �صملت  �لتي  للفالحني 
�إقليم  منها  يت�صكل  �لتي   12 �لـ 
ذلك  �إىل  ي�صاف  و  ق�صنطينة  والية 
�ملالية  �لتحفيز�ت  و  �لت�صهيالت 
خا�صة  �لدولة  طرف  من  �ملمنوحة 
قبول  مت  حيث  »�لرفيق«  �لقر�ش 
هذ�  يف  �ل�صنة  هذه  ملفا   1654
ذلك  و  �لبنوك  م�صتوى  على  �الإطار 
بتخ�صي�ش حو�يل 2 مليار د.ج ف�صال 
عن �لظروف �ملناخية �ملالئمة من 
ملم   500 من  �أكرث  ت�صاقط  خالل  
مقارنة باملو�صم �لفالحي �ملا�صي ) 

300 ملم( وفقا لنف�ش �مل�صوؤول.

وعلى �مل�صتوى �لتنظيمي مت �لتكفل 
بقدر�ت تخزين �حلبوب بف�صل فتح 
15 نقطة جمع عرب �لوالية مما مكن 
حملية  تخزين  قدرة  ت�صخري  من 
لنف�ش  وفقا  قنطار  مليون   2 فاقت 
�ملتحدث �لذي �أ�صار يف هذ� �ل�صدد 
�لبقول  و  �حلبوب  تعاونية  �أن  �إىل 
�جلافة باخلروب قد متكنت من  جمع 
�ل�صتوية  �حلبوب  من  قنطار�   1،86
�إىل  غديري  خل�ش  و  �ملو�صم  هذ� 
�لتذكري باأن حملة �حل�صاد و �لدر�ش 
بني  لقاء�ت  �صبقتها  �ملو�صم  لهذ� 
�ملنتجني وممثلني عن كل من غرفة 
لالإحتاد  �ملكتب �ملحلي  و  �لفالحة 
بغية  �جلز�ئريني  للفالحني  �لوطني 
الإجناح  �ملالئمة  �لظروف  حت�صري 

�لعملية.

ت�صارك �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني 
 05 غاية  �إىل  �أوت   27 يوم  من  �بتد�ًء 
�لطبعة  فعاليات  يف   ،2018 �صبتمرب 
على  �لعربي،  �لك�صفي  للمخيم   32 �لـ 
م�صتوى �لقرية �الإفريقية ب�صيدي فرج 
�لوطني  �الأمن  م�صالح  م�صاركة  ت�صمل 

يت�صمن  جناح،  تخ�صي�ش  خالل  من 
وبر�مج  حت�صي�صية  حمالت  تنظيم 
�ل�صيئ  �ال�صتعمال  خماطر  من  وقائية 
�ل�صباب  فئة  لدى  ال�صّيما  لالإنرتنيت، 
حيث  �صليمة،  مرورية  ثقافة  وتر�صيخ 
�الأمن  من  خمت�صة  �إطار�ت  �صتقوم 

ون�صائح  �إر�صاد�ت  باإعطاء  �لوطني 
�ال�صتعمال  جتنب  حول  للز�ئرين 
وحتقيق  �الفرت��صي  للف�صاء  �ل�صلبي 
�إىل  باالإ�صافة  �ملرورية،  �ل�صالمة 

توزيع مطويات توعوية. 
�لعامة  �ملديرية  جتدد  �الأخري،  يف 

م�صتعملي  دعوتها  �لوطني  لالأمن 
�حليطة  توخي  �إىل  �لعام  �لطريق 
�حرت�م  مع  �ل�صياقة  �أثناء  و�حلذر 
قانون �ملرور، مذكرة بالرقم �الأخ�رش 
15-48 وخط �لنجدة 17 للتبليغ وطلب 

�ملعلومات �أو �لتوجيه

قنطار لأول مرة منذ 22 �سنة« بق�سنطينة

من يوم 27 اأوت اإىل غاية 05 �سبتمرب 2018

نتائج قيا�سية   قاربت 3 مليون من احلبوب

الأمن الوطني ي�سارك يف الطبعة الـ 32 للمخيم الك�سفي العربي 

الدخول املدر�سي اجلديد2019/2018 مبيلة 

التحاق 203601 تلميذا مبقاعد الدرا�سة  و ا�ستالم 5 موؤ�س�سات تربوية  جديدة 
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وعرائ�ض  �شكاوى  حذرت 
مل�شالح  رفعت  احتجاجية 
 ، اجلمهورية  رئا�شة  ديوان 
الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
التم�شك  عن  تنجر  قد  التي 
املنتدب  الوايل  على  بالإبقاء 
باملقاطعة الإدارية عني �شالح 
يف من�شبه ، حيث طالبت ذات 
الإ�رساع  ب�رسورة  ال�شكاوى 
يف اإنهاء مهامه  واحالته على 
تو�شيحات  لتقدمي  املحا�شبة 
واخلروقات  التجاوزات  حول 
يف   ، ال�شغل  ب�شوق  امل�شجلة 
التوظيف  مظاهر  تف�شي  ظل 
القت�شادية  باملوؤ�ش�شات 
دون  البلدية  برتاب  العاملة 
املحلية  الوكالة  على  املرور 
الو�شع  وهو   ، للت�شغيل 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  الذي 
املحلي  الحتقان  تاأجيج 
الو�شع  بانفجار  ينذر  وبات 
موؤ�رسات   اأ�شبحت  بعدما 
موجة  �شيناريو  تكرار  جتدد 
الحتجاجات العارمة تلوح يف 
الأفق ، يف ظل مت�شك بطايل 
املجاورة  والبلديات  املنطقة 
الزواى  فقارة  غرار  على  لها 
ال�شارم  بالتطبيق  اينغر  و 
الأ�شبق  الأول  الوزير  لتعليمة 
الرامية  �شالل  املالك  عبد 

التوظيف  يف  الأولوية  ملنح 
لبطايل املنطقة لتفادي تكرار 
الجتماعي  احلراك  �شيناريو 
�شنة  مار�ض  �شهر  امل�شجل 

.2013
ال�شكن  ملف  بخ�شو�ض  اأما 
املنطقة  �شكان  طالبت  فقد 
اأمني  حتقيق  فتح  ب�رسورة 
لك�شف  م�شتعجل  وق�شائي 
التجاوزات  مالب�شات 
�شاحبت  التي  واخلروقات 
احل�ش�ض  توزيع  عملية 
احل�شة  فيهم  مبا  ال�شكنية 
من  باأكرث  واملقدرة  املرتقبة 

ح�شب  �شكنية  وحدة   900
املعلومات املتاحة .

اإىل جانب ذلك فقد رفعت يف 
عديدة  �شكاوى  �شابق  وقت 
اأجل  من  املعنية  للوزارات 
لفتح  امل�شتعجل  التحرك 
مظاهر  تف�شي  يف  حتقيق 
على  وال�شتيالء  النهب 
عقارات عمومية كانت موجهة 
املنفعة  اطار  يف  لالإ�شتغالل 
اإرغام  عن  ناهيك   ، العامة 
املحلية  امل�شاريع  عديد 
بعيدا  للتج�شيد  والقطاعية 
على  ال�شكنية  التجمعات  عن 

املرافق  امل�شت�شفيات  غرار 
الهياكل  وحتى  الريا�شية 

الريا�شية .
م�شادرنا  من  علم  وح�شبما 
الوايل  ا�شم  فاإن  اخلا�شة 
مدرج  �شالح  بعني  املنتدب 
التغيري املرتقب  �شمن حركة 
والتي  قريبا  عنها  الفراج 
الولة  من  هام  عدد  �شتم�ض 
اجلمهورية  ولة  و  املنتدبني 
جت�شيد  عن  العاجزين 
اخلا�شة  احلكومة  تعليمات 
بايجاد حلول جذرية للملفات 

ال�شائكة . 

اأ�رسف خالل الأ�شبوع اجلاري وايل 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
ب�شفته امل�شوؤول الأول على الهيئة 
ولئية  جلنة  بتن�شيب   التنفيذية 
العام  الأمني  يرتاأ�شها   لليق�شة 
على  وذلك  بوزيدي  علي  بالولية 
بعدد  الكولريا  وباء  انت�شار  خلفية 
ح�شب  الوطني  الرتاب  وليات  من 

املعلومات املتاحة .
علمت يومية »الو�شط« من م�شادر 
بولية  اّلأول  الرجل  اأن   ، موؤكدة 
قام  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
بتن�شيب  الأخريين  اليومني  خالل 
يرتاأ�شها  لليقظة  ولئية  جلنة 
بوزيدي  علي  للولية  العام  الأمني 
مهمة  اللجنة  لهذه  اأ�شندت  ،حيث 
اإح�شاء م�شادر املياه الغري مراقبة 
) اآبار ، منابع  ، مع القيام مبراقبة 
 ، تنظيفها  عمليات  و  اخلزانات 
ت�شطري  مت  فقد  ذلك  اإىل  اإ�شافة 
برنامج خا�ض وا�شتعجايل ملراقبة 
تركيب  عمليات  و  املياة  معاجلة 
اأجهزة اجلوفلة بالآبار، وكذا القيام 
امل�شتنقعات  و  الربك  كافة  بردم 

املائية .
وح�شبما علم من نف�ض اجلهات فاإن 
اأي�شا   اللجنة املذكورة ا�شندت لها 
املاء  توزيع  �شبكات  مراقبة  مهمة 
التطهري  �شبكات  وكذا   ، ال�رسوب 

للتدخل  الأخري  ال�شوء  ومنحها   ،
الطارئة  باحلالت  للتكفل  العاجل 

التي قد ت�شجل 
الوايل  اإتخاذها  الإجراءات  ،نف�ض 
تقرت  الإدارية  للمقاطعة  املنتدب 
خل�رس زيدان باإقدامه على تن�شيب 
تقوم  جلنة على م�شتوى املقاطعة 
الولئية،من  اللجنة  املهام  بنف�ض 
اأحياء  �شكان  ثمن  فقد  جهتهم 
ال�شتباقية  املبادرة  هذه  ورقلة 
الفتاك  الوباء  هذا  انت�شار  لتفادي 
باإقليم عا�شمة اجلنوب ال�رسقي  .

بع�ض  تداول  بعد  و  ثانية  من جهة 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
مدينة  م�شتوى  على  النا�شطة 
حا�شي م�شعود، خرب ت�شجيل حالة 
اإعالم  مت  م�شعود،  بحا�شي  كولريا 
حا�شي  ومواطني  مواطنات  كافة 
له من  اأ�شا�ض  ل  ان اخلرب  م�شعود 
دائرة  رئي�ض  قام  حيث  ال�شحة، 
ذلك  من   بالتاأكد  املدينة  نف�ض 
م�شت�شفى  م�شتوى  على  �شخ�شيا 
»ح�شني ايت احمد« و كل الوحدات 
ال�شحية الخرى، ويف �شياق مت�شل 
بحا�شي  الدائرة  رئي�ض  دعا  فقد 
الإن�شياق  اإىل عدم  م�شعود اجلميع 
من  لها  اأ�شا�ض  ل  �شائعات  وراء 

ال�شحة وفق ما اأوردته م�شادرنا .
اأحمد باحلاج 

بولية  بريان  بلدية  �شكان  يتخبط   
امل�شاكل  من  جملة  يف  غرداية 
اأبرزها  الالمتناهية،لعل  التنموية 
على  يخيم  الذي  الدام�ض  الظالم 
التي  بالبلدية،  ال�شكنية  التجمعات 
تعاين اأي�شا من نق�ض فادح يف تقدمي 
عدم  يف  املتمثلة  ال�شحية  اخلدمات 
توفر الدوية ال�شيدلنية ال�شت�شفائية 
يف  املخت�شني  الأطباء  غياب  وكذا   ،

خمتلف التخ�ش�شات.
بريان  بلدية  اأحياء  غالبية  تفتقر 
مقر  عن  كلم   55 بعد  على  الواقعة 
ولية غرداية ، ل�شبكة الإنارة العمومية 
غرار  على  الرئي�شية،  الأحياء  عرب 
ليزال  الذي  حمودة،  كاف  ق�رس 
طيلة ع�رسية كاملة يتخبط يف النتائج 
الوخيمة الناجمة عن الظالم الدام�ض 
الذي يغرق فيه احلي املذكور، الو�شع 
الذي جنم عنه انت�شار فظيع وخميف 
مروجي  كذا  و  ال�شامة  للح�رسات 
الكحولية  وامل�رسوبات  املخدرات 
باتوا  الذين  املهلو�شة،  الأقرا�ض  و 
ينغ�شون يوميات ال�شكان ، الأمر الذي 
م�شبوق،  غري  �شعبي  غ�شب  حالة  ولد 
العائالت  من  الع�رسات  نددت  حيث 
ال�شلطات  �شمت  عن  املحافظة  
املعنية لو�شع حد ملثل هكذا ظواهر 
حياء  تخد�ض  اأن  �شاأنها  من  �شلبية 

املجتمع املحلي، وذلك بالت�رسيع يف 
لإنارة  هادفة  تنموية  عمليات  برجمة 
ال�شعبية  والأحياء  الرئي�شية  ال�شوارع 

بربيان.
من جهته ل يزال امل�شتو�شف البلدي 
النق�ض  جراء   وذلك  ي�شتغيث  بربيان 
الفادح للوازم الطبية وعدم توفره على 
الأولية،  الإ�شعافات  �رسوريات  اأدنى 
ال�شحي من  حيث طالب زوار املركز 
وايل الولية عز الدين م�رسي بتعميم 
اإجراءاته ال�شارمة على قطاع ال�شحة 
حلالة  حد  و�شع  اأجل  من  بربيان، 
على  يخيم  الذي  والت�شيب  الإهمال 
افتقاره  خلفية  على  وذلك  القطاع 
والتوليد  الن�شاء  طب  يف  لأخ�شائيني 
واحلنجرة  والأذن  العامة  واجلراحة 
بالع�رسات  دفع  الذي  الأمر  والأنف، 
باجتاه  مر�شاهم  لنقل  العائالت  من 
عن  للبحث  وغرداية  بونورة  بلديتي 

ال�شفاء .
املت�رسرين  اآخرهدد  �شعيد  وعلى   
باخلروج  القائمة  امل�شاكل  جملة  من 
احتجاجية عارمة  لل�شارع يف حركات 
امل�شاكل  بجملة  بالتكفل  للمطالبة 
منذ  فيها  يتخبطون  التي  التقليدية 
فيه  تلتزم  وقت  يف  الزمن،  من  عقود 

ال�شلطات الو�شية ال�شمت حيال .
�شيخ مدقن  

تعالت الأ�شوات املطالبة ب�شرورة تدخل جاد من �شناع القرار بالبالد ، من اأجل اإنهاء مهام الوايل 
املنتدب باملقاطعة الإدارية عني �شالح بعدما جتاوزته الأحداث بالعجز يف حلحلة الرتاكمات 

بقطاعات ال�شغل ، ال�شكن وتف�شي ظاهرة النهب العقاري .

حتذيرات من ا�شتخراج �شهادة وفاة لقطاعات ال�شغل ، ال�شكن والعقار

اأحمد باحلاج 

الوايل املنتدب باملقاطعة الإدارية 
عني �سالح بتمرنا�ست غري مرغوب فيه

 نظم اأول اأم�ض بطالو ورقلة 
اأمام  الحتجاجية  وقفتهم 
مقر الوكالة الولئية للت�شغيل 
العمل  يف  باحلق  للمطالبة 
العاملة  النفطية  بال�رسكات 
حا�شي  دائرة  اإقليم  برتاب 

م�شعود بنف�ض الولية .
البطالني  ممثلي  توعد 
ورقلة  بولية  املحتجني 
مبوا�شلة الت�شعيد من لهجة 
احتجاجهم اىل غاية تدخل 
ال�شلطات  طرف  من  جاد 
كل  راأ�شها  وعلى  املعنية 
والت�شغيل  العمل  وزير  من 
الجتماعي  وال�شمان 
العام  املدير  الرئي�ض   ،
للت�شغيل  الوطنية  للوكالة 
لدى م�شالح الوكالة الولئية 

اأجل  من  بورقلة  للت�شغيل 
التكفل مبا و�شفوه مبطالبهم 
اأ�شا�شا  املتمثلة  امل�رسوعة 
العاجل  التدخل  �رسورة  يف 
اأمني  حتقيق  فتح  اأجل  من 
واإداري معمق يف مالب�شات 
التجاوزات واخلروقات التي 
ت�رسيف  عملية  �شاحبت 
عرو�ض العمل املقدمة من 
الوطنية  ال�رسكات  طرف 
العاملة يف ال�شناعة النفطية 
من  ذلك  عن  اأجنر  وما 
املبا�رس  التوظيف  تبعات 
الولية  خارج  من  لبطالني 
الوكالت  على  املرور  دون 
املحلية للت�شغيل وهو الأمر 
الذي يتنافى –ح�شبهم – مع 
تعليمة الوزير الأول الأ�شبق 

الرامية  �شالل  املالك  عبد 
ملنح اأولوية التوظيف لفائدة 
لإحتواء  املنطقة  بطايل 
الجتماعية  اجلبهة  غليان 
تكرار  وتفادي  املحلية 
�شيناريو احلراك الجتماعي 
كما   ،  2013 مار�ض  �شهر 
املتحدثني  ذات  يخفي  مل 
مبطلب  الكبري  مت�شكهم 
بال�رسكات  العمل  يف  احلق 
العاملة  والأجنبية  الوطنية 
باإقليم  البرتول  حقول  يف 

الولية .
 من جهة ثانية فقد هدد اأكرث 
املو�شوع  يف  متحدث  من 
يف  اجلماعي  بالنتحار 
حالة ما مل يحرك م�شوؤويل 
مع  للتجاوب  �شاكنا  ال�شغل 

 ، ذكرها  ال�شالف  مطلبهم 
م�شوؤولية  اياهم  حمملني 
الوخيمة  العواقب  تبعات 
انتهاج  عن  تنجر  قد  التي 
الأمام  اىل  الهروب  �شيا�شة 

والت�شويف .
فقد  ذلك  جانب  اإىل 
من  م�شوؤولة  م�شادر  اأكدت 
للت�شغيل  الولئية  الوكالة 
مع  لها  ت�رسيح  يف  بورقلة 
عن   ،  « »الو�شط  يومية 
اأجل  من  ملجهودات  بذلها 
يف  العمل  عرو�ض  معاجلة 
بعني  الأخذ  مع  اأقرب وقت 
الإعتبار تطبيق مبداأ ح�شب 
والمكانات  الأولويات 

املتاحة .
اأحمد باحلاج 

للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات النفطية 

بطالو ورقلة يوا�سلون الت�سعيد 

 على خلفية انت�شار وباء الكولريا 
بعدد من وليات الوطن 

رئي�س دائرة حا�شي م�شعود ينفي �شائعة 
ت�شجيل اإ�شابة بالكولريا  

غرداية

وايل ورقلة والوايل املنتدب 
بتقرت ين�سبان جلنتني  لليقظة

�سكان بلدية بريان ي�ستكون 
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زاد  ما  و   .2009 عام  م�سته  التي   
ذات  املنطقة  طبيعة  اهرتائه  من 
االنحدار  كذا  و  اجلبلي  الطابع 
املناطق،  بع�ض  يف  ال�سديد 
الرتبة،  اجنراف  اإىل  ي�ؤدي  ما 
احلياة  على  ح�سبهم  اأثر  والذي 
الي�مية للم�اطن، ومن جهة بعاين 
امل�اطن�ن من نق�ض التزود باملياه 
ال�سهرين،  تف�ق  ملدة  ال�رشوب، 
مما دفع بهم اإىل ا�ستعمال الطرق 
ال�سهاريج،  با�ستعمال  البدائية، 
التي تكلفهم 500 دينار جزائري، و 
طالب ال�سكان بح�سة من امل�ساريع 
من  ح�س�ض  غرار  على  التنم�ية، 
�سحي  مركز  الريفية،  البناءات 
ال�سحي،  ال�رشف  قن�ات  واإقامة 
بالكهرباء ملتم�سني  الربط  تدعيم 
االلتفات  ال�الئية  ال�سلطات  من 
امل�ساريع  بع�ض  باإقامة  لهم 

ال�سياق،  ذات  ويف  االإمنائية. 
ايت   " ببلدية  مب�س�ؤول  ات�سالنا 
يحي " والذي اأكد لنا باأن م�ساحله 
قامت بربجمة م�رشوع الطريق، يف 
املعنية،  اجلهات  م�افقة  انتظار 

م��سحا اأن املياه مت�فرة، و�سبكة 
الت�زيع م�ج�دة و اأن �سبب النق�ض 
والتذبذب ه� الف��سى يف طريقة 
الربط، من طرف امل�ستفيدين من 
برجمة  اأن  كما  الرئي�سي  االأنب�ب 

معينا  عددا  تتطلب  �سحي  مركز 
اأن  اأو�سح  حني  يف  ال�سكان،  من 
داعيا  بالقرية،  مت�فرة  الكهرباء 
التقرب  و  االت�سال  اإىل  املعنيني 

من �رشكة "�س�نلغاز 

وجه �صكان قرية تاقة بعني احلمام بتيزي وزو من ال�صلطات املحلية نداء من خالل املطالبة بن�صيبهم 
من م�صاريع التنمية الريفية على غرار املناطق االأخرى، ومن اأهم االن�صغاالت التي طالب ال�صكان بحلها، 
اإعادة تهيئة الطريق الرابط بني قريتهم ومقر بلدية ايت يحي والذي يعاين من االهرتاء الكبري، وح�صب 

ت�صريحات ال�صكان فاإنه �صار من ال�صعب التنقل عليه، بالرغم من عملية التعبيد،

تيزي وزو

ح- كرمي

�شكان تاقة بعني احلمام يطالبون بح�شتهم من م�شاريع التنمية

اأخبار م�صتغامن 

غليزان 

اجللفة 

النعامة 

املدية 

امليلية يف جيجل

توقيف �شبعة اأ�شخا�ص بتهمة حيازة ونقل 9 قطع من االأ�شلحة

تفكيك �شبكة اإجرامية خمت�شة يف االعتداء على م�شتعملي الطريق مبحطات اخلدمات

اإعادة بعث م�شروع حتويل م�شب مياه التطهري لبلدية البريين 

5ر11 مليون دج القتناء 
م�شتلزمات الدخول املدر�شي

اإتالف ثمانية هكتارات 
من املزروعات الغابية 

توقيف �شخ�شني تورطا 
يف عدة ق�شايا اإجرامية

مت ب�الية النعامة تخ�سي�ض غالف 
مايل بقيمة 5ر11 ملي�ن دج القتناء 
املدر�سي  الدخ�ل  م�ستلزمات 
برنامج  اإطار  يف  وذلك  املقبل 
امل�جه  املدر�سي  الت�سامن 
املع�زة،  العائالت  اأبناء  لفائدة 
الن�ساط  لدى مديرية  ح�سبما علم 
االجتماعي التي اأو�سحت اأن هذا 
الغالف املايل م�جه لت�فري الل�ازم 
اأدوات  و  حمافظ  من  املدر�سية 
بيداغ�جية لزهاء 9.900 تلميذ و 
تلميذة من اأبناء العائالت املع�زة 
االحتياجات  ذوي  من  طفل  و100 
 1000 اقتناء  عن  ف�سال  اخلا�سة، 

مئزر، باالإ�سافة اإىل األب�سة و اأحذية 
لالأطفال املتمدر�سني، ح�سبما 

االجتماعي  الن�ساط  مدير  اأو�سح 
حممد �سمخة.

و�سيتم مع بداية الدخ�ل املدر�سي 
من  احل�س�ض  هذه  ت�زيع  املقبل 
املعنيني  التالميذ  على  االإعانات 
البلديات.  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
كما �سي�ستفيد ماال يقل عن 13 األف 
التعليمية  االأط�ار  يف  متمدر�سا 
املدر�سية  املنحة  من  الثالث 
قبل  �ست�زع  حيث  دج(   3.000(
وفق  املدر�سي،  الدخ�ل  م�عد 

مديرية الرتبية. 

�سبت  التي  احلرائق  اأتت 
م�ساء  من  متاأخر  وقت  يف 
على  املدية  ب�الية  ال�سبت 
من  هكتارات  ثمانية  م�ساحة 
ن�س�ب  اإثر  الغابية  املزروعات 
ببلدية  منف�سلني  ب�ؤرتني 
 40 بعد  على  ال�اقعة  العمارية 
علم  املدية، ح�سبما  كم �رشق 

من م�سالح احلماية املدنية.
مت  اأنه  امل�سدر  واأو�سح 
ت�سجيل اأكرب خ�سائر يف املكان 
�سب  حيث  "تيفاال"  امل�سمى 
حريق مه�ل يف حدود ال�ساعة 
و  خم�ض  و  م�ساءا  اخلام�سة 
يف  ت�سبب  ما  دقيقة  اأربعني 
من  هكتارات  �سبعة  اإتالف 

املزروعات الغابية مت التحكم 
مكثفة  جه�د  بعد  النريان  يف 
املدنية  احلماية  الأع�ان 
ل�حدة العمارية. واأتلف حريق 
اآخر كان قد �سب �ساعات قليلة 
مبرتفعات  االأول  احلريق  قبل 
واحداً  هكتاراً  "بدارنا"  قرية 
 500 و  الغابية  املزروعات  من 
�سجرة فاكهة ف�ساًل عن اإتالف 
مما  االأحرا�ض  هكتارمن   250
املتنقل  الرتل  دعم  تطلب 
حرائق  مبكافحة  اخلا�ض 
احلريق  هذا  لتط�يق  الغابات 
ومنع انت�ساره اإىل املنازل التي 
ب�ؤرة احلريق،  تقع بالقرب من 

ا�ستنادا لنف�ض امل�سدر.

متكنت عنا�رش ال�رشطة الق�سائية  
ت�قيف  من  امليلية  دائرة  باأمن 
 27 العمر  من  يبلغان  �سخ�سني، 
بح�زة  �سبط  مت  حيث  �سنة، 
امل�ؤثرات  من  كمية  اأحدهما 
لال�ستهالك  م�جهة  العقلية 
اأبي�ض  �سالح  و  ال�سخ�سي 
ال�سخ�ض  اأما  )�سكني(،  حمظ�ر 
كان   ق�سائيا  م�سب�ق  فه�  الثاين  
قد ت�رط  يف ق�سيتني منف�سلتني 
ا�ستعمال  و  بحيازة  تتعلق  االأوىل 
)قارورة  حمظ�ر  اأبي�ض  �سالح 

الثانية  و  للدم�ع(  م�سيل  غاز 
و  ال�رشب  ق�سية  يف  تتمثل 
اجلرح العمدي بال�سالح االأبي�ض 
م�سيل  غاز  قارورة  و  "�سيف" 
بعد  باالأمر  املعنيان  للدم�ع، 
القان�نية  االإجراءات  ا�ستكمال 
اجلهات  اأمام  قدما  �سدهما 
تبعا  و  املخت�سة،  الق�سائية  
�سدر  الف�ري  املث�ل  الإجراءات 
مب�ؤ�س�سة  اإيداع  اأمر  حقهما  يف 

ال�قاية بامليلية. 
ر�صيد هزيل

ال�طني  الدرك  م�سالح  متكنت 
ل�الية م�ستغامن م�ؤخرا من ت�قيف 
ونقل  بتهمة حيازة  اأ�سخا�ض  �سبعة 
ال�سنف  من  االأ�سلحة  من  قطع   9
دون  تقليدية(  )بنادق  ال�سابع 
االأحد  الي�م  علم  ح�سبما  رخ�سة، 
والعالقات  االت�سال  خلية  من 
لذات  االإقليمية  للمجم�عة  العامة 
عملية  ومتت  االأمني.  ال�سلك 
ترتاوح  الذين  بهم  امل�ستبه  ت�قيف 
�سنة  و62   30 بني  ما  اأعمارهم 

للدرك  ثابت  حاجز  م�ست�ى  على 
العمرانية  باملنطقة  ال�طني 
ومت   .11 رقم  ال�طني  بالطريق 
كتيبة  مقر  اإىل  امل�ق�فني  اقتياد 
الدرك ال�طني مل�ستغامن مل�ا�سلة 
االأ�سلحة  حجز  مع  التحقيقات 
تقدميهم  انتظار  يف  امل�سب�طة، 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
االإ�سارة  متت  كما  الحق،  وقت  يف 
اإليه.  ا�ستخراج الرمال دون رخ�سة 
ال�طني  الدرك  عنا�رش  اأوقف 

�سخ�سني  م�ؤخرا  م�ستغامن  ل�الية 
ا�ستغالل  ن�ساط  ممار�سة  بتهمة 
دون  الرمال(  )ا�ستخراج  منجمي 
امل�ستعمل  العتاد  حجز  مع  رخ�سة 
االأحد  الي�م  علم  ح�سبما  ذلك،  يف 
من خلية االت�سال والعالقات العامة 
ال�سلك  لذات  االقليمية  للمجم�عة 
االأمني. واأو�سح امل�سدر اأن العملية 
جاءت بناء على معل�مات وردت اإىل 
كتيبة الدرك ال�طني ببلدية �سيادة 
مفادها اأن �سخ�ض يق�م با�ستخراج 

م�ست�ى  على  رخ�سة  بدون  الرمال 
خري  ببلدية  "العالو�سة"  دوار 
الدين. وبعد مداهمة املكان �سبط 
�سخ�سان  ال�طني   الدرك  عنا�رش 
ا�ستخراج  ب�سدد  �سنة(  و22   19(
كما  جارفة  اآلة  با�ستعمال  الرمال 
بالرمال.  ممل�ءة  �ساحنة  حجز  مت 
املعنيني  اأن  التحقيقات  وبينت 
الرمال  با�ستخراج  �سابقا  قاما  قد 
امل�سدر  ي�سيف  املكان،  نف�ض  من 

االأمني.

االإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن 
 30( باحلمادنة  ال�طني  للدرك 
تفكيك  من  غليزان(  �رشق  كلم 
يف  خمت�سة  اإجرامية  �سبكة 

الطريق  م�ستعملي  على  االعتداء 
مبحطات اخلدمات، ح�سبما علم 
واأو�سح  االأمني  ال�سلك  ذات  من 
للدرك  االإقليمية  للمجم�عة  بيان 

ت�قيف  مت  اأنه  لغليزان  ال�طني 
حترتف  ع�سابة  من  �سخ�سني 
�سلب ممتلكات واأم�ال امل�اطنني 
اخلدمات  حمطات  م�ست�ى  على 

الطريق  ط�ل  على  ال�اقعة 
لذات  ووفقا  ال�سيار �رشق-غرب. 
الع�سابة  اأفراد  فاإن  امل�سدر 
من  خا�سة  �سحاياهم  يرت�سدون 

لال�سرتاحة  نزولهم  حني  التجار 
باملحطة و يق�م�ن بفتح �سيارات 
ال�سحايا عن طريق الك�رش و �سلب 
مت  وقد  واأم�الهم.  ممتلكاتهم 

اجلهات  اأمام  امل�ق�فني  تقدمي 
�سخ�ض  يزال  ال  فيما  الق�سائية، 
فرار،  حالة  يف  الع�سابة  من  اأخر 

ا�ستنادا لذات امل�سدر.

ب�الية  القريب  االأفق  يف  �سيتم 
اجللفة اإعادة بعث اأ�سغال م�رشوع 
حت�يل م�سب مياه التطهري لبلدية 
البريين )130 كلم �سمال ال�الية( ، 
القائم�ن  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
على قطاع الري وامل�ارد املائية 

بال�الية.
اجتماع  خالل  امل�سدر  واأو�سح 
بال�الية  التنفيذية  للهيئة  م��سع 
املتنقلة  االأمرا�ض  مللف  خ�ض 
كذا  و  واالأوبئة  املياه  طريق  عن 
ح�سيلة القطاع الفالحي بال�الية 
القذرة  املياه  م�سب  م�رشوع  اأن 
باملدخل  الكائن  البريين  لبلدية 

بعث  �سيعاد  للمدينة  الغربي 
ا�ستكمال  بعد  قريب  عن  ا�سغاله 
التي  االإدارية  االإجراءات 
�سابق  وقت  يف  ت�قفه  ا�ستدعت 
علما اأنه �سجل لل�الية خالل �سهر 
فرباير الفارط خالل زيارة ال�زير 

لل�الية.
،حمنة  ال�الية  وايل  وطماأن 
املحلية  اجلماعة  رئي�ض  قنفاف، 
بلقا�سم،  ،جل�يل  البريين  لبلدية 
االن�سغال  هذا  طرح  الذي 
اأ�سغال امل�سب(  بت�قف  )املتعلق 
اأوكل  الذي  "امل�رشوع  باأن 
�سينفذ  للتطهري  ال�طني  للدي�ان 

هذه  ملثل  اأول�ية  اإعطاء  ظل  يف 
"اأن  اإىل  حمنة  العمليات"واأ�سار 
كانت  التي  امل�سب  هذا  و�سعية 
يف  وبخا�سة  املدينة  منه  تعاين 
بعد  هذا  و  �ستحل  ال�سيف  ف�سل 
ال�الية  لفائدة  امل�رشوع  ت�سجيل 
ذات  التنم�ية  العمليات  �سمن 
رئي�ض  الق�س�ى"وذكر  االأهمية 
البريين  لبلدية  ال�سعبي  املجل�ض 
"و�سعية م�سب مياه التطهري  باأن 
يجب  وحتديا  خطرا  ت�سكل  
اأن  خا�سة  نهائيا  عليه  الق�ساء 
الفالحية  امل�ساحات  من  الكثري 
بالبطاط�ض  املغرو�سة  ال�سيما 

اإىل  م�سريا  املكان"  هذا  حتاذي 
جمابهته لهذا االأمر كثريا و "ذلك 
والتاأكيد  الفالحني  من  بالتقرب 
�سياق  ال��سع"ويف  خط�رة  على 
املائية  امل�ارد  قطاع  ويف  اآخر 
للمياه  اجلزائرية  م�س�ؤول�  اأكد 
م�عد  على  البريين  بلدية  باأن 
بداية االأ�سب�ع املقبل مع انطالق 
معطال  كان  الذي  البئر  م�رشوع 
بهذا  بالتكفل  ي�سمح  ما  وه� 
ان�سغال  حمل  كان  الذي  امل�سكل 
رئي�ض املجل�ض ال�سعبي البلدي و 
كذا حت�سني اأكرث يف عملية التزود 

باملياه.
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�صفقة �لقرن و�أوهام �أبو مازن
اأحمد اأبو زهري

يف الوقت الذي يتدافع فيه اأطراف 
من  للنيل  ودولية،  اإقليمية  وجهات 
�شعبنا،  وحقوق  وت�شحيات  �شمود 
وفى ظل اأكرب جرمية دولية فر�شت 
مطبق،  ح�شار  عرب  �شعبنا،  على 
�شعبنا  اأ�شابت  التي  االآالم  وحجم 
بظروفه  اأملت  التي  واملاأ�شاة 
االإن�شانية من جراء هذه اجلرمية، 
خ�شو�شا  كارثية  اآثاراً  خلفت  التي 
واجلرائم  االعتداءات  ت�شاعد  مع 

التي يرتكبها الكيان ال�شهيوين.
الفل�شطينية  املقاومة  تقف  مل 
تلك  اإزاء  االأيدي  مكتوفة 
على  عملت  فقد  االعتداءات، 
ال�شهيوين  للإجرام  الت�شدي 
احلربية  االآلة  وجه  يف  والوقوف 
�شعبنا  عن  والدفاع  ال�شهيونية، 
باإمكاناتها املتوا�شعة، علوة على 
ملحاولة  املقاومة  الف�شائل  �شعي 
احل�شار،  حلقات  اإحدى  ك�رس 
االأوان  فوات  قبل  �شعبنا  واإنقاذ 

وجتنيبه الويلت واحلروب.
يتعر�ض قطاع غزة لهجمة �رس�شة 
القيادات  طالت  وممنهجة، 

راأ�شها  وعلى  غزة،  يف  ال�شيا�شية 
�شفقة  بتنفيذ  واتهامها  حما�ض، 
القرن، يف �شعيها لتح�شني الظروف 
االإن�شانية، واللفت اأن من يت�شّدر 
وفريقه  ال�شلطة،  رئي�ض  لذلك 
تنفيذية  اأع�شاء  ا  خ�شو�شً العامل 

منظمة التحرير.
لعلنا ال نن�شى اأن املنّظر االأول لهذه 
ال�شفقة هو رئي�ض ال�شلطة، والذى 
�شار يف ركبها وعا�شت يف اأح�شانه 
وناق�شها  عاما،   40 من  اأكرث  منذ 
لقاءاته  كل  يف  م�شتفي�ض  ب�شكل 
ومفاو�شاته مع ال�شهاينة واأطراف 
عدة، يف منا�شبات عدة، كثري منها 
بعيداً  الكوالي�ض،  يجرى خلف  كان 
مازن  اأبو  االإعلمي.  ال�شخب  عن 
لها  ح�رس  ال  بويلت  ت�شبب  الذى 
تفّرده  وراء  من  ب�شعبنا،  اأمّلت 
وحماولة  الفل�شطيني،  بالقرار 
اإىل  والذهاب  احلية،  قواه  تغييب 
والذل،  التهاون  يف  مدى  اأبعد 
واملقامرة مب�شالح وحقوق �شعبنا، 
مب�شاحات  ال�شهاينة  فاو�ض  لقد 
باالً  يلَق  مل  حدود،  ودون  مفتوحة 
اأ�شابت  التي  املوؤامرة  خلطورة 
فاإنه  الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق 

من يهن ي�شهل الهوان عليه!!
بال�شعب  ي�شتخف  يزال  وال  كان 
ومكوناته  قواه  وبكل  الفل�شطيني، 
احلية، وما يثري ال�شخرية اأنه اأعلن 
وعدم  االأمريكية،  االإدارة  مقاطعة 
ا�شتقبال مبعوثيها، ووقف التن�شيق 
القرن،  ل�شفقة  والت�شدي  االأمني، 
الر�شمي،  اإعلمه  له  وفق ما يروج 
لتنزل اللعنات على �شعبنا خ�شو�شاً 
اأوالها  كان  غزة،  قطاع  يف  اأهلنا 
بعقوبات  اأتبعها  التي  التهديدات 
كافة مناحي احلياة،  قا�شية طالت 
ونقلت حياة الغزيني اإىل حالة يرثى 
اإن�شانياً يحاكى  لها، و�شنعت واقعاً 
يكتِف  مل  االأركان،  مكتملة  كارثة 
بذلك فح�شب بل مار�ض مزيداً من 
التي  االأطراف  كل  على  ال�شغوط 
عنيت بتح�شني الظروف االإن�شانية 
هو  املكوكية  فجوالته  غزة.  يف 
وفريقه، مل يكونوا حمامة الرحمة 
بنذير  ت�شيح  غرباناً  كانوا  بل 
تخدع  ملاذا  والدمار،  اخلراب 
تر�شل  واأنت  مازن  اأبا  يا  �شعبك 
والعلن  ال�رس  يف  خمابراتك  رئي�ض 
للقاء نظرائه االأمنيني وحتى بع�ض 
ال�شيا�شيني لدى االإدارة االأمريكية، 

جهات  مع  اأمنية  م�شاورات  وتعقد 
االأجهزة  وقادة  اأنت  �شهيونية 
املقاومة،  مللحقة  ال�شفة  يف 
ثورة  اأي  وت�شفية  اأظفارها  وتقليم 
راف�شة  بدت  والتي  مهدها،  يف 
من  اأجهزتك  و�شلوك  لعملك 
خلل التن�شيق االأمني، الذى جلب 
�شفحات  لكل  ميكن  ال  عاراً  لك 
تاريخك  يف  تتجاوزه  اأن  التاريخ 
اأنت ومن معك؟ توقف يا اأبا مازن 
للحظة و�شارح �شعبك، فقد �شئمنا 
االأكاذيب، ف�شعبنا يدرك حقيقة ما 
اأعدت  القرن  �شفقة  فاإن  يجرى، 
بتوقيع قلمك فور احرتافك لعملك 
اأجزاء  تنفيذ  وجرى  ال�شيا�شي، 
من  بدءاً  اإ�رسافك،  حتت  منها 
على  القد�ض  تكون  باأن  �شماحك 
واحلدود،  املفاو�شات،  طاولة 
ولي�ض  العودة،  وحق  واال�شتيطان، 
انتهاًء بتنازلك عن حقك ال�شخ�شي 
يف العودة ملوطنك )مدينة �شفد(، 
والذى كان طعنة خائنة وموؤملة يف 

ظهر كل اللجئني.
وت�شابقوا  تواتروا  الذين  كل  اإن 
�شواء  التحرير  منظمة  اأع�شاء  من 
جلنتها  اأو  املركزي  مبجل�شها 

االتهامات  توجيه  نحو  التنفيذية، 
هم  غزة،  يف  ال�شيا�شية  للقوى 
اأن  فحاول  باجلرم  تلّب�ض  كالذي 
فاألب�شها  نف�شه  عن  العار  مي�شح 
فاأنتم  لبا�شنا،  هذا  يكن  مل  لغريه، 
فر�ض  ا�شتطاعت  غزة  اأن  تعلمون 
يف  وندّية،  بقوة  واجللو�ض  نف�شها، 
و�رسبت  والكرامة،  العزة  جمال�ض 
واأعوانهم،  ال�شهاينة  اأمام  الطاولة 
حدودهم  عند  ويقفوا  ليفيقوا 
وي�شتجيبوا حتت لغة البارود والنار، 
يف �شمود منقطع النظري ومترت�ض 
يا  اأقول  ماذا  �شلب حول احلقوق، 
غيبكم  اأن  بعد  املنظمة،  اأع�شاء 
ال�شن  كرب  وغيبكم  تارة،  مازن  اأبو 
اأين  اأخرى،  تارة  ال�شيا�شي  والتيه 
هذه املنظمة؟ اجلامعة التي تاأبى 
اأن جتمع اأبناءها!! لقد جرفها اأبو 
يجرى  وحالًيّا  �شنني،  منذ  مازن 
رمزيتها  ال�شتغلل  هيكلها  اإنعا�ض 
�شعبنا،  �شمود  من  النيل  يف 
والت�شاوق مع اأ�رس�ض �شفقة دولية 
واأنتم  الوطنية،  ق�شيتنا  من  تنال 
اللم�شات  رئي�شكم  مع  فيها  ترتبون 
البقاء  لكم  ي�شمن  فهذا  االأخرية، 
وما  املقاطعة  يف  االآمنة  واالإقامة 

اخل�رساء،  املنطقة  يف  حولها 
ذات اجلدران العالية، التي حتجب 

اأنظاركم، عن تطلعات �شعبكم.
رئي�ض  ارتكبها  التي  اجلرمية 
على  موافقته  خلل  من  ال�شلطة 
�شعبه،  وراء  من  القرن  �شفقة 
اآثارها اليوم ون�شاهد �شياع  نلم�ض 
امل�شتوطنات  وابتلع  القد�ض، 
العودة،  حق  واإنكار  الأر�شنا، 
التعوي�ض،  اأو  للتوطني،  وال�شعي 
�شعبنا،  ومعاقبة  االأمني،  والتن�شيق 
هي عمل اإجرامي يندى له اجلبني، 
ميكن  ال  ووطني  �شيا�شي  و�شقوط 
فغزة  الراهن،  الوقت  يف  معاجلته 
زور  �شاهد  تكون  اأن  ميكنها  ال 
عليك  وعار  فل�شطني،  �شياع  على 
وهنا  معك،  ومن  اأنت  فعلت  ما 
�شيء  جعبتك  يف  بقى  هل  اأت�شاءل 
اأنك تنوى �شب مزيد من  اأم  اآخر، 
ت�شعى  ورمبا  غزة؟  على  الغ�شب 
لقطع الهواء عنها، الأنها وقفت لك 
يف احللق، غزة التي تقف لوحدها 
التي  القرن  �شفقة  الإ�شقاط  وبقوة 
االأمريكيني  مع  مازن  اأبو  ر�شمها 
واالإ�رسائيليني ويحاول خداع �شعبنا 

عرب ت�رسيحاته الراف�شة لها.  

�لتمويه �ملق�صود ...يف تالعبات كمال د�وود
بقلم :جمال ن�صراهلل

امل�شا�ض  ظاهرة  اأ�شبحت 
تركبها  موجة  باملقد�شات 
تبحث  التي  االأقلم  من  الكثري 
ال�شم�ض...،  حتت  مكانة  عن 
ال�شهرة   وراء  اجلري  اأم�شى  وقد 
واملخت�شني  العلماء  باإجماع 
حالة نف�شية مر�شية.قوامها عدم 
على  والدو�ض  املراحل  احرتام 
واخلطوط  احلواجز  من  كثري 

الوطن  اأن  احلمراء،،واالأكيد 
من  النوع  بهذا  ميتلأ  العربي 
النماذج التي �شعارها اأوال واأخريا 
نحو  والو�شول  املراحل  حرق 
الفواتري؟ا   كلفت  مهما  االأ�شواء 
م�شتوى  على  فقط  لي�ض  وهذا 
م�شتوى  على  ...بل  الكتابة  عامل 
واألوانه. فروعه  مبختلف  الفن 
وامل�رسح   واالأدب  الفكر  وكذلك 

و�شوال اإىل الريا�شة،
منوذجا  اجلزائر  يف  هنا  معنا 

فيها  يزدري  مل  رواية  حيا..كتب 
الذات  �شّخ�ض  فقط.بل  االأديان 
هرم  بعجوز  و�شبهها  االإلهية 
والذي  مفهوم  غري  كلما  يهذي 
لقراآن  باأنه)اآيات  بعد  فيما  يتبني 
هذا   كل  من  واالأبغ�ض  الكرمي( 
ي�شتهزىء.. وهو  حكيما  بدا  اأنه 

الكتب  اآخر  يحتقر  نقول  ال  حتى 
يف  حدث  هذا  .كل  ال�شماوية.  
باح  الرواية..وقد  هذه  مفا�شل 
هارون..لكن  واملدعو  بطلها  بها 

غري املنطقي.. هو اأن يّطلع علينا 
ال�شا�شات)  اأمام  ويقول  الكاتب 
ال�شخ�شي.. راأيي  لي�ض  ...هذا 

اأو  مقال  يف  ذلك  اأكتب  مل  الأنني 
بل  قناعاتي..  عن  تعبريا  درا�شة 
هو راأي البطل الذي ابتكرته من 
باأ�شياء  يتحدث  حقا  خيال.وهو 
اجلزائري.. ال�شارع  يف  موجودة 

�شباح  مواطن  اأي  بها  يتلفظ 
راأي  نحرتم  ال  ما  م�شاء(..وقدر 
املتحذلق؟ا..نود  الكاتب  هذا 

يا  بهذا  قال  من  ن�شاأله  اأن  فقط 
حالة  هو  ..ولرمبا  ترى.ومتى 
�شاذة كنت ت�شتمع اإليها اأنت ..ومل 
تهزك الغرية على دين يزداد يوما 
واالنت�شار  االت�شاع  يف  يوم  عن 
يعتنقه2.8مليار..واأولئك  بل 
فقط  لي�ض  ت�شنيفهم  ميكن  ممن 
جمعاء..               االإ�شلمية  االأمة  اأعداء 
ي�شمى  كتاب  وجود  يرف�شون  بل 

القراآن من اأ�شله؟ا
وحينما �شمعتها اأنت اأيها الكاتب 

يف  رغبت  االأحد.ملاذا  هذا  من 
توظيفه داخل عمل اأدبي مكتوب 
وُمرقن .ثم تترباأ باأنه لي�ض براأيك 
ال�شخ�شي؟ا ـ بل قناعات البطل ـ 
فمن يقود هذا البطل ومن �شنعه 
ويوجهه..األي�ض  فيه  يتحكم  ومن 
احلقيقة  ؟ا..اإن  بالقلم  املا�شك 
مترير  اأردت  اأنك  هي  النا�شعة 
بطن  )حتت  اإال  اأفكارك..لي�ض 
ظهرها(  فوق  ولي�ض  ال�شلحفاة 

كما تقول احلكمة...
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مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة

جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22
حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : املن�ضاأة العمومية لتهيئة 

املدينة اجلديدة �ضيدي عبد اهلل ، موؤ�ض�ضة عمومية ذات طابع �ضناعي و جتاري . الكائن مقرها  
ب : بلدية املعاملة طريق الدويرة . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ 

2018/08/16 رقم الرتتيب 18/00912 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء . 
بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن املحكمة االدارية البليدة الغرفة رقم 02 
بتــاريخ 2017/02/27 ق�ضية رقم 16/06293 رقم الفهر�س: 17/01433 املمهور بال�ضيغة التنفيذية 
امل�ضلمة بتاريخ 2017/05/17 رقم 17/641 . كلفنا : ال�ضيد مرزوق عبد الرزاق بن حممد .ال�ضاكن 

ب : حي االمري عبد القادر املعاملة اجلزائر . القا�ضي ب :القا�ضي بدفع املبالغ التالية : مبلغ 
20375000،00 دج ) ع�رشون مليون و ثالثة مائة و خم�ضة و �ضبعون الف دينار جزائري ( قيمة املبلغ 
الزائد الذي اأخذه  + م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
املقدرة 651015 دج ، ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ 

عليه جربا بكافة الطرق القانونية ، ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 
الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .



الأمريكية  العقوبات  دخلت 
بذريعة  رو�سيا  على  املفرو�سة 
لأ�سلحة  املزعوم  ا�ستخدامها 
�سالزبوري  مبدينة  كيميائية 
فجر  التنفيذ  حيز  الربيطانية، 

اأم�س الثنني 27 اأوت.
ينبغي  العقوبات،  هذه  ومبوجب 
على "وا�سنطن اإنهاء اأي م�ساعدة 
قانون  مبوجب  لرو�سيا  اأمريكية 
 ،1961 لعام  الأجنبية  املعونة 
الإن�سانية  امل�ساعدات  با�ستثناء 
واملنتجات  والغذاء  العاجلة 
كلها  وهي  الأخرى"  الزراعية 
وجود  ول  قائمة  غري  م�ساعدات 

لها اأ�سال.
الأمريكية  اخلارجية  واأكدت 
عن  �ستتوقف  اأنها  لها،  بيان  يف 
الأ�سلحة  لت�سدير  تراخي�س  منح 
احلكومية  للموؤ�س�سات  الأمريكية 
ذات  واملنتجات  الرو�سية، 
با�ستثناء  املزدوج،  ال�ستخدام 
يف  للتعاون  الالزمة  ال�سادرات 
الإطالق  وعمليات  الف�ساء  جمال 
بالإ�سافة  الف�ساء،  اإىل  التجارية 
ل�سمان  الالزمة  املنتجات  اإىل 
املدين.  الطريان  رحالت  �سالمة 
اأخرى  فردية  ا�ستثناءات  وهناك 
"افرتا�س  ولكن  اأي�سا،  ممكنة 

يف  عليه  من�سو�س  الرف�س" 
ال�سلة  ذات  الت�سدير  تراخي�س 
واأ�سار البيان اإىل اأنه �سيتم "رف�س 
منح اأي قر�س و�سمانات ائتمانية 
اأو اأي دعم اآخر" من قبل  لرو�سيا 
يحظر  كما  اأمريكية  موؤ�س�سة  اأي 
على جميع املوؤ�س�سات الأمريكية 
و�سمانات  قرو�س  "اأي  تقدمي 
اآخر"وميكن  مايل  ودعم  ائتمانية 

طرح احلزمة الثانية الأكرث �رصامة 
من هذه العقوبات يف نوفمرب: قد 
على  احلالة  هذه  احلظر يف  يوؤثر 
القانونية  للكيانات  الإقرا�س 
وواردات  و�سادرات  الرو�سية 
ال�سلع ومت اجلمعة املا�سي اإ�سدار 
ال�سجل  يف  العقوبات  هذه  ون�رص 
للحكومة  املطبوع  الحتادي 
وزارة  �سفحة  على  الأمريكية 

"يبداأ  الوثيقة:  وتقول  اخلارجية. 
�رصيان هذه العقوبات اعتبارا من 

مطلع يوم 27 اأغ�سط�س".
وادعت وزارة اخلارجية الأمريكية 
العقوبات،  لهذه  ت�سويغها  يف 
ال�سالح  ا�ستخدمت  رو�سيا  باأن 
للقانون  انتهاك  يف  الكيميائي 

الدويل.. �سد مواطنيها".

موقف رو�سيا

و�سف الرئي�س الرو�سي فالدميري 
العقوبات  �سابق  وقت  يف  بوتني، 
جمدية  غري  باأنها  اجلديدة 
قانونية.  وغري  املعنى  وعدمية 
واأعرب يف الوقت نف�سه، عن اأمله 
املتحدة  الوليات  تدرك  اأن  يف 
بدوره،  ال�سيا�سة  هذه  مثل  ف�سل 
اخلارجية  وزير  نائب  اأ�سار 
ريابكوف،  �سريغي  الرو�سي، 
يكون  لن  مو�سكو  فعل  رد  اأن  اإىل 
اأنه  واأو�سح  بال�رصورة.  مماثال 
العقوبات  هذه  على  الرد  ميكن 
غري  وب�سكل  متناظر،  ب�سكل 
قوائمك  تو�سيع  وميكنك  متماثل، 
يف  ال�سيا�سات  ب�سانعي  اخلا�سة 

الوليات املتحدة.
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الباجي  التون�سي  الرئي�س  ويعتزم 
قائد ال�سب�سي، التقدم اإىل الربملان 
امل�ساواة  لتحقيق  قانون  مب�رصوع 
واملراأة.  الرجل  بني  الإرث  يف 
انق�ساًما  خلقت  مبادرة  وهي 
التون�سي  املجتمع  داخل  حاًدا 
بني معار�س وموؤيد وتابع الهاروين 
اأحكام  "تغيري  ترف�س  احلركة  اأن 
املرياث وكل م�رصوع يتعار�س مع 
البالد"  هوية  ويناق�س  الد�ستور 
دولة  "تون�س  اإن  قائال  وم�سى 
بتعاليم  تلتزم  م�سلم  ل�سعب  مدنية 
دولة  الإ�سالم..  وبتعاليم  الد�ستور 
ال�سعب"  اإرادة  عن  تعرب  مدنية 
و�سدد على اأن "النه�سة �ست�سارك 
املراأة  حقوق  عن  الدفاع  يف 
�سمن  ولكن  باملرياث،  املتعلقة 

حترتم  التي  والقوانني  امل�ساريع 
هوية البالد".

الجتهاد  مع  "النه�سة  اأن  واأردف 
و�سعية  لتح�سني  املبادرات  ومع 
تطوير  يف  و�ست�سارك  املراأة 
الأحكام واللتزام بتعاليم الإ�سالم 
كل  دعوة  الهاروين  الثابتة"،وجدد 
"جتنب  اإىل  ال�سيا�سيني  الفاعلني 
ا�ستفزاز  يثري  ما  وكل  الفتنة 
با�ستهداف  التون�سيني  وخماوف 
هوية ال�سعب الإ�سالمية، كما ن�ست 
2014"،ومن  د�ستور  توطئة  عليه 
اأبرز النقاط التي ن�س عليها البيان 
اأي�سا،  النه�سة،  ل�سوري  اخلتامي 
"النه�سة"  تاأكيد مت�سك حركة  هو 
احلكم  يف  نظريتها  مع  بالتوافق 

حركة "نداء تون�س" )ليربالية(.

اأعلنت حركة "النه�سة" )اإ�سالمية دميقراطية( يف تون�س، رف�سها مبادرة الرئي�س الباجي قائد 
ال�سب�سي ب�ساأن امل�ساواة يف الإرث بني الإناث والذكور جاء ذلك يف بيان ختامي للدورة الـ21 ملجل�س 

�سورى احلركة )68 نائبا من اأ�سل 217(، التي عقدت اليوم واأم�س يف مدينة احلمامات �سرقي 
تون�س، وقال رئي�س املجل�س، عبد الكرمي الهاروين، اإن "النه�سة ترف�س اأي م�سروع يتنافى مع 

الد�ستور والن�سو�س القراآنية".

تون�س

املرياث اأحكام  بتغيري  ال�سب�سي  مبادرة  رف�سها  "النه�سة" تعلن 

برلني تنت�سر لرو�سيا وتركيا �سد العقوبات الأمريكية

عقوبات اأمريكا �سد رو�سيا تدخل حيز التنفيذ

الأملاين  اخلارجية  وزير  انتقد 
التي  العقوبات  ما�س،  هايكو 
املتحدة  الوليات  تفر�سها 
الأوروبي  الحتاد  �رصكاء  �سد 
هذه  اأن  اإىل  م�سريا  التجاريني، 
الرد  على  اأوروبا  جترب  اخلطوة 
الإجراءات، وقال ما�س  على هذه 
خالل  الثنني  اأم�س  له  كلمة  يف 
لروؤ�ساء  املنعقد  ال�سنوي  املوؤمتر 
الأملانية  الدبلوما�سية  البعثات 
عقوبات  "�سيا�سة  اإن  اخلارج،  يف 
تدابري  لتخاذ  تدفعنا  وا�سنطن 

الوليات  فر�س  اأن  اإذ  اأوروبية، 
املتحدة عقوبات غري حمددة �سد 
رو�سيا وال�سني وتركيا وغريها من 
ب�سكل  يوؤثر  التجاريني  �رصكائنا 

كبري على اأوروبا واأملانيا".
الإجراءات  عن  ما�س  يك�سف  ومل 
تتخذها  اأن  املمكن  من  التي 
اأوروبا كرد على �سيا�سة العقوبات 
اأن  اإىل  اأ�سار  لكنه  الأمريكية، 
رئي�سا  ترامب  دونالد  "انتخاب 
للوليات املتحدة اأظهر يف اأوروبا 
ما  بقدر  اأمريكيا  يعرفون  ل  اأنهم 

دعا  ذلك  وقبل  يعتقدون".  كانوا 
ما�س اإىل اإن�ساء نظام مايل جديد 
املتحدة  الوليات  عن  م�ستقل 
النووي  التفاق  على  للحفاظ 
اخلارجية  وزير  وقال  اإيران،  مع 
املا�سي،  الأ�سبوع  الأملاين، 
تعزيز  �رصورة  عن  غنى  "ل  اإنه 
احلكم الذاتي الأوروبي من خالل 
اإن�ساء قنوات الدفع امل�ستقلة عن 
�سندوق  يف  املتحدة  الوليات 
 ."SWIFT النقد الأوروبي ونظام
الحتاد  بني  العالقات  وت�سهد 

الأوروبي والوليات املتحدة حالة 
من الفتور، بعد ان�سحاب وا�سنطن 
اإيران،  مع  النووي  التفاق  من 
على  جمركية  ر�سوما  وفر�سها 
وال�سلب  الألومنيوم  من  الواردات 
وحلماية  الأوروبي  الحتاد  من 
العقوبات  من  الأوروبية  ال�رصكات 
يف  بروك�سل  فر�ست  الأمريكية، 
اجلاري  ال�سهر  من  �سابق  وقت 
قانونا ي�سمح لل�رصكات يف الحتاد 
بعدم التقيد بالعقوبات املفرو�سة 

من قبل وا�سنطن على طهران.

فل�سطني املحتلة

اإقرار تو�سعة ل�سالح اليهود 
يف �ساحة الرباق بالأق�سى

خبري اخلرائط خليل التفكجي

58 األف وحدة ا�ستيطانية مت 
اإقامتها خالل 10 �سنوات بالقد�س

متى واأين �سيدفن جون ماكني؟

يف  الإ�رصائيلية  البلدية  اأقرت 
ما  لتو�سعة  خمططا  القد�س 
املختلطة"  "املنطقة  ي�سمى 
الرباق  �ساحة  يف  لليهود، 
الأق�سى  للم�سجد  املال�سق 
والذي تطلق عليها اإ�رصائيل اإ�سم 

"�ساحة املبكى".
وقالت �سحيفة " هاآرت�س"، اليوم 
الإثنني، اإن اإقرار هذه اخلطة مت 
ب�سغط من مكتب رئي�س الوزراء، 
و"املنطقة  نتنياهو  بنيامني 
�ساحة  يف  ركن  هي  املختلطة" 
الرباق يوؤدي فيه اليهودي الذكور 
ب�سكل  دينية  طقو�سا  والإناث 
يخالفه  الذي  الأمر  خمتلط، 
املتدنيون، خالفا لباقي ال�ساحة 
الذكور  بني  الف�سل  يتم  حيث 
الفل�سطينيون  ويوؤكد  والإناث 
يف  الإ�سالمية  الأوقاف  ودائرة 
هي  الرباق  �ساحة  اأن  القد�س، 

حائط  واأن  اإ�سالمي  وقف  اأر�س 
امل�سجد  من  جزء  هو  الرباق 
اإن  "هاآرت�س"  وقالت  الأق�سى، 
متت  املخطط  على  "املوافقة 
تخِوّل  خا�سة..  لئحة  مبوجب 
باملوافقة  البلدية  مهند�س 
متاًحا  املوقع  جلعل  العمل  على 
تو�سيع  اإىل  بالإ�سافة  للمعاقني 

املنطقة ومدخلها".
ولفتت اإىل اأن البلدية الإ�رصائيلية 
يف القد�س ناق�ست اخلطة مطلع 
امل�سادقة  ومتت  اجلاري  ال�سهر 
واأقامت  اأ�سبوع  قبل  عليها 
عدة  قبل  الإ�رصائيلية  احلكومة 
�سنوات ال�ساحة املختلطة للف�سل 
ما بني اليهود الإ�سالحيني الذين 
وبني  املختلطة  ال�سالة  يوؤيدون 
ي�رصون  الذين  املتدينني  اليهود 
الذكور  بني  الف�سل  وجوب  على 

والإناث يف ال�سالة.

خليل  اخلرائط  خبري  قال 
 58 اأقام  الحتالل  اإن  التفكجي 
األف وحدة ا�ستيطانية يف القد�س 
لبناء مثل هذا  املحتلة، وي�سعى 
مما  �سنوات،   10 خالل  العدد 
اأدى لل�سيطرة على اأكرث من %87 
املحتلة.  القد�س  مدينة  من 
ت�رصيح  يف  التفكجي  ولفت 
اأن  اإىل  الثنني،  اأم�س  له  اإذاعي 
مراحل بناء ال�سقق ال�ستيطانية 
هي ثالث مراحل وهي: الإعالن 
امل�سادقة  ثم  ال�سقق،  بناء  عن 
طرح  النهاية  ويف  اإقامتها،  على 
من  متتد  قد  والتي  العطاءات 

�سهور وحتى ثالث �سنوات.
قرار  اأن  اإىل  التفكجي  واأ�سار 
بالقد�س  بالعرتاف  ترمب 
لالحتالل  عا�سمة  املحتلة 
على  "نتنياهو"  حكومة  �سجع 
عن  الإعالن  يف  قدما  امل�سي 
ال�سقق  على  وامل�سادقة  البوؤر 
القد�س  يف  �سواء  ال�ستيطانية 
ال�سفة  مناطق  بقية  اأو  املحتلة 
خمططات  وعن  الغربية 
اإن  التفكجي  قال  الحتالل، 
الحتالل عمل وفق ا�سرتاتيجية 
اأبرزها  من  امل�ساريع  من  عدد 

م�رصوع 2020 و2050.

املقبل،  الأحد  يوم  حتديد  مت 
ع�سو  لدفن  موعدا  �سبتمرب،   2
جون  الأمريكي،  ال�سيوخ  جمل�س 
من  يعترب"بطال"  الذي  ماكني، 
اأ�رص  التي  فيتنام  حرب  خملفات 
يف  بالده  فيها  وهزمت  خاللها 
واأفاد  املا�سي  القرن  �سبعينات 
باأن  الراحل  ال�سيناتور  مكتب 
الأحد  �ستقام  جنازته  مرا�سم 
اأنابولي�س،  مدينة  يف  املقبل 
عا�سمة ولية ماريالند، اإذ تقع يف 
البحرية  الأكادميية  املدينة  هذه 
الأمريكية، التي تخرج منها ماكني 
التي  بالده،  بقوات  التحاقه  قبل 

ووقوعه  فيتنام  يف  حتارب  كانت 
اإ�سقاط  عقب  هناك  الأ�رص،  يف 
الفيتنامية  اجلوية  الدفاعات 
عملية  تنفيذها  اأثناء  طائرته 
الوداع  نظرة  ولإلقاء  جوي  ق�سف 
الأخرية عليه، �سيتم عر�س النع�س 
الذي يحت�سن جثمان ماكني يوم 29 
اأوت يف مبنى امل�رصعني يف ولية 
اأريزونا، ويف 30 اأوت، يف الكني�سة 
املعمدانية يف فينيك�س )اأريزونا(، 
الكابيتول  مبنى  يف  اأوت،  ويف31 
يف  �سبتمرب   1 ويف  بوا�سنطن، 
العا�سمة  يف  الوطنية  الكاتدرائية 

الأمريكية.  
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�أن  �لعربية  "كان"  قناة  وذكرت 
ق�سم  �إن�ساء  ت�سمل،  �مل�ساريع 
غزة،  يف  للأطفال  للأور�م 
عند  �سناعية  منطقة  و�إن�ساء 
�ألو�ح  وتركيب  )كارين(،  معرب 
�أ�سطح  على  �ل�سم�سية  للطاقة 
خط  ومد  �ملو�طنني،  منازل 
حجم  مل�ساعفة  كهربائي 
للقطاع،  �لكهرباء  تو�سيل 
و�إقامة بنى حتتية لتو�سيل �لغاز 
�لطبيعي، الفتًة �إىل �أن "كل هذ� 
خا�ص  �جتماع  لعقد  �إعد�ده  مت 
للدول �ملانحة نهاية �سبتمرب يف 

بروك�سل".
"�سيح�رض   : �لقناة  وقالت 
�الأن�سطة  من�سق  �الجتماع 
يف  �ل�سهيونية  �حلكومية 
�ملحتلة،  �لفل�سطينية  �الأر��سي 
و�لوزير  ركن،  �أبو  كامل  �جلرن�ل 

�الإ�رض�ئيلي ت�ساحي هنغبي".
لدى  تفاوؤل  "هناك   : و�أ�سافت 
�ملجتمع �لدويل ب�ساأن �مل�ساريع، 
�لو�سع  باأن  �أكدت  و�إ�رض�ئيل 
يتم  مل  و�إذ�  ماأ�ساوي،  غزة  يف 
�لتو�سل �إىل �تفاق ت�سوية وتهدئة، 
�إن�ساين"  تدهور  هناك  ف�سيكون 
يذكر �أن �أكرث من 170 فل�سطينيا 
�الآالف  و�أ�سيب  ��ست�سهدو� 
�الإ�رض�ئيلي  �جلي�ص  بر�سا�ص 

"�لعودة"  م�سري�ت  �نطلق  منذ 
على  �ملا�سي  مار�ص  نهاية  يف 
لقطاع  �ل�رضقية  �حلدود  طول 

غزة مع �الأر��سي �ملحتلة.
من  �ملتحدة  �الأمم  وت�سعى 
لعملية  �خلا�ص  من�سقها  خلل 
�الأو�سط  �ل�رضق  يف  �ل�سلم 
جانب  �إىل  ملدينوف،  نيكوالي 
نزع  �إىل  �أخرى  ودول  م�رض، 
فتيل �لتوتر بني �لكيان �ل�سهيوين 
�لتو�سل  وحماولة  غزة  وقطاع 
بني  �الأمد  طويلة  تهدئة  �إىل 
�جلانبني، بح�سب ما نقله موقع 

"�سبوتنيك" �أم�ص �الثنني.
وقد جرت �ملحادثات يف قطاع 
حركة  قيادة  مع  وم�رض  غزة 
�لف�سائل  من  وعدد  حما�ص، 
�لفل�سطينية برعاية م�رض وقطر 
ت�سعى  حيث  �ملتحدة،  و�الأمم 
التفاق  �لتو�سل  �إىل  �الأطر�ف 
�حل�سار  تخفيف  ي�سمن  تهدئة 
على  �إ�رض�ئيل  فر�سته  �لذي 
 12 من  �أكرث  منذ  غزة  قطاع 
لقطاعات  م�ساريع  وتنفيذ  عاما 
و�لكهرباء،  �ل�سحة،  مثل  حيوية 
و�ملياه،  �ل�سحي،  و�ل�رضف 
وتوفري فر�ص عمل، علوة على 
وعودة  �ل�سيد  م�ساحة  زيادة 
قبل  عليه  كانت  ما  �إىل  �ملعابر 

مار�ص �ملا�سي.
"فتح"  وفًد� من حركة  �أن  يُذكر 
�ليومني  خلل  لقاء�ت  عقد 

�مل�سوؤولني  مع  �ملا�سيني 
�لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  يف 
�لتهدئة  �تفاق  ب�ساأن  �مل�رضية، 
و�إ�رض�ئيل  بني حما�ص  �ملحتمل 
و�أكد  �لفل�سطينية   �مل�ساحلة  و 
�سحفي  ت�رضيٍح  يف  �الأحمد 
�أبلغ  فتح  وفد  �أن  �أم�ص، 
�لرد  �أن  �مل�رضيني  �مل�سوؤولني 
على �لورقة �مل�رضية للم�ساحلة 
�لفل�سطينية �سيتم خلل �أقل من 
عقب  �الأحمد  وقال  �ساعة.   24
�مل�رضي  �جلانب  مع  �للقاء�ت 
هو  "فتح"  حركة  موقف  �إن 
�مل�ساحلة  ملف  �إجناز  �رضورة 
�أوال ثم �النتقال �إىل ملف �لتهدئة 
و�مل�ساريع �لتنموية و�الإغاثية يف 

قطاع غزة"

ت�سريب معلومات ح�سا�سة 
وخطرية عن جي�ش 

االحتالل
 

�لعربية  �لثانية  �لقناة  ذكرت 
فتح  "�الإ�رض�ئيلي"  �جلي�ص  �أن 
يف  �أيام  قبل  عاجًل  حتقيقاً 
ودقيقة  ح�سا�سة  وم�ساألة  ق�سية 
عن  معلومات  بت�رضيب  تتعلق 
من  �مل�رضحني  �ملجندين  �آالف 

�خلدمة �لع�سكرية.
�إن جمندة  �لعربية  �لقناة  وقالت 
بنقل  قامت  جديدة  �إ�رض�ئيلية 
عن  وخطرية  دقيقة  معلومات 

�الإ�رض�ئيليني  �ملجندين  �أعد�د 
و�أن  خارجية،  معلوماتية  جلهة 
فتح  "�الإ�رض�ئيلي"  �جلي�ص 
نف�سه،  �الأمر  عاجًل يف  حتقيقاً 
"�الإ�رض�ئيلية"  �أن �ملجندة  حتى 
بامل�رضحني  باالت�سال  قامت 
وعائلتهم و�أفادت باأن �ملجندة 
على  �أ�سهر  �أربعة  متر  مل  �لتي 
�أقامت  باجلي�ص  خدمتها 
ب�سكل  جتارية  معلوماتية  وحدة 
�لتي  �لقائمة  وهي  �سخ�سي، 
�مل�رضحني  باملجندين  تتعلق 
من �خلدمة �لع�سكرية و�أو�سحت 

قامت  �ملجندة  �أن  �لقناة 
�لتي  �ملعلومات  تلك  بت�رضيب 
�ملجندة  �أو  باملجند  تتعلق 
�ملر�سحني للخدمة، و�ملعلومات 
�ل�سخ�سية �خلا�سة بهم، �أي عدد 
�أفر�د �الأ�رضة ومنا�سبهم وغريها 
وهي  �لدقيقة،  �ملعلومات  من 
�ملعلومات �لتي تخ�ص �ملجندين 
1988ـ  من  �لفرتة  يف  �ملولودين، 
�ملنا�سب  عن  ف�سًل   ،1993
و�لوحد�ت  منها  �مل�رضحني 
فيها.   خدمو�  �لتي  �لع�سكرية 
وبح�سب �لتحقيق ، فاإن مدنيني 

�آخرين  جنديني  �ساعدهما 
عدد  عن  دقيقة  معلومات  تلقيا 
�مل�رضحني  و�الأماكن  �ملجندين 
�الإ�رض�ئيلي،  �جلي�ص  فيها 
و�ت�سلو� بهم وبعائلتهم، وقامو� 
ثالث  لطرف  �ملحادثات  بنقل 
�لتي  �لتهمة  وهي  خارجي، 
�أي  دون  �سنو�ت،  لعدة  ��ستمرت 
بتلك  �الإ�رض�ئيلي  للجي�ص  علم 
وتلقى  �خلطرية  �لت�رضيبات 
�جلي�ص �الإ�رض�ئيلي �سكاوى عدة 
حول ت�رضيب تلك �ملعلومات، ما 

حد� به �إىل فتح حتقيق عاجل.

ك�سفت و�سائل اإعالم عربية، "�سل�سلة ت�سهيالت وم�ساريع" �ستقدمها "اإ�سرائيل" يف حال التو�سل اإىل ت�سوية واتفاق تهدئة يف قطاع غزة مع "حما�ش"، 
وذلك من خالل موؤمتر خا�ش للدول املانحة، من املقرر عقده يف بروك�سل بنهاية االأ�سبوع القادم.

موؤمتر يف بروك�سل لدعم القطاع

م٫�ش 

الك�شف عن "ت�شهيالت وم�شاريع" لغزة حال متت التهدئة

منها التعليم وال�سحة..

عبا�س يكلف احلكومة باإعداد ت�شور كامل لوقف متويل غزة

وزير خارجية اأملانيا

 لقد حان الوقت لإعادة تقييم ال�شراكة الأطل�شية

�للبنانية يف  نقلت �سحيفة �الأخبار 
عن  �الثنني،  �أم�ص  �ل�سادر  عددها 
رئي�ص  �أن  مطلعة  �سيا�سية  م�سادر 
كلّف  عبا�ص،  حممود  �ل�سلطة 
باإعد�د  �لوطني  �لوفاق  حكومة 
متويل  وقف  حول  كامل  "ت�سور 
�لت�سور  �أن  �ل�سحيفة  غزة"وذكرت 
�ملوظفني،  "رو�تب  على  �سي�سمل 
�الجتماعية،  �ل�سوؤون  ورو�تب 
ووفق  و�لتعليم"  �ل�سحة  ووز�رتي 

"�لعقوبات"  فاإن  �ل�سحيفة، 
�لر�تب  وقف  تتخطى  �ملحتملة، 
�آخر  ومتويل  �أ�سل  منها  �ملنقطع 
عمل  وقف  �سيقرر  �إذ  وز�ر�ت، 
يعني  ما  غزة،  يف  �لنقد"  "�سلطة 
�إقفال جميع �لبنوك و�مل�سارف يف 
�لقطاع، �الأمر �لذي �سي�سل �حلركة 
�حلو�الت  ويوقف  كلياً،  �لتجارية 
�ملالية من غزة و�إليها، مبا �سيوؤثر 

�أي�ساً يف حركة �ال�ستري�د.

�مل�سادر  وفق  عبا�ص،  ولدى 
نف�سها، ت�سّور خا�ص ب�ساأن �جلهاز 
حمافظ  قّدمه  غزة،  يف  �مل�رضيف 
ني�سان  يف  �ل�سو�،  عز�م  "�لنقد"، 
�لذي  �لتفجري  عقب  �ملا�سي، 
�لوزر�ء  رئي�ص  موكب  ��ستهدف 
ر�مي �حلمد�هلل يف �لقطاع، بح�سب 

�ل�سحيفة.
خطو�ت  "ثمة  �أنه  �إىل  و�أ�سارت 
لتنفيذها  �ل�سلطة  ت�ستعد  �أخرى 

�سمن �لعقوبات، ت�سمل وقف حتويل 
�الجتماعية  �ل�سوؤون  خم�س�سات 
�لتي تخدم �أكرث من 80 �ألف عائلة 
من غزة، وجتميد �لتحويلت �لطبية 
و�مل�ستلزمات  و�الأدوية  للمر�سى 
�لكهرباء  وقطع  �ل�سحي،  للقطاع 
"ماكروت"  مياه  ثمن  دفع  ووقف 
غزة  �إىل  �لو�ردة  �الإ�رض�ئيلية 
وح�سب �ل�سحيفة، فاإن رئي�ص وفد 
�أبلغ  "فتح" للقاهرة عز�م �الأحمد، 

نية  �مل�رضية،  �ملخابر�ت  قيادة 
"عقوبات"  فر�ص  عبا�ص  �لرئي�ص 
�لتهدئة  �تفاق  مت  حال  جديدة، 

وجتاوز دور �ل�سلطة �لفل�سطينية.
�الأحمد،  برئا�سة  "فتح"  وفد  وكان 
�إىل  �ملا�سي  �ل�سبت  و�سل  قد 
�مل�سوؤولني  مع  للتباحث  �لقاهرة؛ 
�مل�ساحلة  ملفي  حول  �مل�رضيني 
و�لتهدئة ،وقال �الأحمد يف ت�رضيح 
�أبلغ  فتح  وفد  �إن  �أم�ص  �سحفي 

�لرد  �أن  �مل�رضيني  �مل�سوؤولني 
للم�ساحلة  �مل�رضية  �لورقة  على 
من  �أقل  خلل  �سيتم  �لفل�سطينية 
عقب  �الأحمد  و�أ�ساف  �ساعة   24
�مل�رضي  �جلانب  مع  �للقاء�ت 
هو  "فتح"  حركة  موقف  �أن 
�مل�ساحلة  ملف  �إجناز  �رضورة 
�لتهدئة  ملف  �إىل  �النتقال  ثم  �أوال 
يف  و�الإغاثية  �لتنموية  و�مل�ساريع 

قطاع غزة".

�الأملاين  �خلارجية  وزير  �أعلن 
تقدمي  نيته  ما�ص  هايكو 
جديدة  خارجية  ��سرت�تيجية 
و�لواليات  �أملانيا  بني  للعلقات 
 "DPA" ملتحدة ونقلت وكالة�
ما�ص  ت�رضيح  عن  �الأملانية 
�ل�سبت  برلني،  به يف  �أدىل  �لذي 
�لفعاليات  �أثناء  �ملا�سي، 
�أملانيا  عام  �نطلق  مبنا�سبة 

قوله:  �ملتحدة،  �لواليات  يف 
"لقد حان منذ زمن بعيد �لوقت 
الإعادة تقييم �ل�رض�كة �الأطل�سية 
بتب�رض وب�سورة �نتقادية، وحتى 

ب�سورة �نتقادية ذ�تية".
ن�رض  له  مقال  يف  ما�ص  وكتب 
ب�سحيفة  �سابق  وقت  يف 
"Handelsblatt" �أن �لواليات 
عن  تبتعد�ن  و�أوروبا  �ملتحدة 

�سنو�ت  منذ  �لبع�ص  بع�سهما 
�ختفاء  �إىل  م�سري�  عديدة، 
�مل�سرتكة  و�لقيم  �مل�سالح 
للجانبني. وقال �إن عملية تطبيع 
بد�أت قبل  �ل�رضق  �لعلقات مع 
و�سول �لرئي�ص �الأمريكي �حلايل 
دونالد تر�مب �إىل �حلكم، معرب� 
عن معار�سته لل�سرت�تيجية �لتي 
تن�ص على �أنه يجب على �أوروبا 

يف  �ل�سلطة  تغري  توقع  بب�ساطة 
�لواليات �ملتحدة.

و�قرتح ما�ص جعل فكرة �لتعاون 
للعلقات  �أ�سا�سا  �ملتو�زن 
و��سفا  و��سنطن،  مع  �جلديدة 
و�مل�ستقلة  �لقوية  �أوروبا  �إن�ساء 
لل�سيا�سة  �لرئي�سي  بالهدف 
�سدد  كما  �الأملانية  �خلارجية 
��ستخد�م  �رضورة  على  �لوزير 

"�لوزن �ملتكافئ" يف �ملجاالت 
�لواليات  فيها  تعرب  �لتي 
�ملتحدة �خلط �الأحمر و�زد�دت 
�الأمريكية  �الأوروبية  �لعلقات 
�ن�سحاب  خلفية  على  توتر� 
�لنووي  �التفاق  من  و��سنطن 
ر�سوما على  وفر�سها  �إير�ن  مع 
و�ل�سلب من �الحتاد  �الألومنيوم 
�تخذ  ذلك  على  ورد�  �الأوروبي 

من  �لـ7  يف  �الأوروبي  �الحتاد 
يحظر  قانونا  �جلاري  �ل�سهر 
�لتي  �لعقوبات  مفعول  �رضيان 
�ملتحدة  �لواليات  فر�ستها 
�الحتاد  �أر��سي  يف  �إير�ن،  على 
بروك�سل  �الأوروبي. كما فر�ست 
على   )%25( �إ�سافية  ر�سوما 
من  �لب�سائع  من  �سل�سلة  توريد 

�لواليات �ملتحدة.
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واأردفت »حلم �صبال، يف ال�صدارة 
فيورنتينا،  انفجار  الكبار..  مع 
جنوى:  كييفو..  يف  اأهداف   6
اأهداف ودموع، فوز بقلب املدينة 
ال�صحيفة  املجروحة«واأكملت 
مهمة  نابويل،  من  اخل�صارة  »بعد 
هيجواين  جعل  هي  جاتوزو 
املحورية«وختمت  ميالن  نقطة 
دعوة  رونالدو  حل  »يوفنتو�س، 
من  لديباال  حاجة  يف  اإنه  باولو.. 
�صحيفة  التهديف«وخرجت  اأجل 
بعنوان:  �صبورت«  ديللو  »كوريري 
ال�صيطرة  بعد  متقطعة،  »فرتات 
على ال�صوط االأول، �صلوا الطريق 
بريي�صيت�س  الثاين..  الن�صف  يف 

 0-2 بنتيجة  يتقدمان  فري  ودي 
الراحة، �صوبر تورو، عادلوا  وبعد 
بالفوز«واأ�صافت  وهددوا  النتيجة 
�صد  نكون  لكي  »�صباليتي: 
نعمل  اأن  علينا  يجب  ما،  �صخ�س 
يذهب  »�صبال  بقوة«وتابعت  اأكرث 
ونابويل،  يوفنتو�س  برفقة  للقمة 
يحققان  وجنوى  اأودينيزي  بينما 
يودع  »روما  ا«واأردفت  اأي�صً الفوز 
اإىل  يتجه  اإنه  �صرتومتان،  كيفن 
دي  الليلة،  بينما  مار�صيليا.. 
باأتاالنتا  يرحب  فران�صي�صكو 
لبيع  هنا  االجتاه  واأليخاندرو..  
جار�صيا،  رودي  حيث  �صرتومتان، 
مدرب مار�صيليا، يريده مقابل 25 

ماليني  لـ3  باالإ�صافة  يورو  مليون 
�صحيفة  وعنونت  كاإ�صافات«. 
الهائل..  »تورينو  �صبورت«:  »توتو 
�صد  رائعة  عودة  وميتي:  بيلوتي 
اإنرت ميالن«واأ�صافت »النرياتزوري 
ي�صجل عن طريق بريي�صيت�س ودي 
ثانيا  �صوطا  لعب  تورو  لكن  فري، 
رائعا وهدد بانت�صار �صادم«وتابعت 
»بحث رونالدو وديباال: كري�صتيانو 
بقمي�س  االأول  هدفه  عن  يبحث 
يريد  واالأرجنتيني  يوفنتو�س، 

اإعادة اكت�صاف مرح اللعب«.
واأردفت »مهرجان الفيوال )1-6(، 
و�صبال اإىل القمة!.. روما واأتاالنتا 

من اأجل املكان االأول«. 

�ضقوط �إنرت و�نفجار �لفيول وحل رونالدو �لأهم يف �ضحف �إيطاليا
ركزت ال�صحف الإيطالية ال�صادرة �صباح اأم�س الإثنني، على عودة تورينو اأمام اإنرت ميالن، 

والتعادل بهدفني، لكل فريق، باجلولة الثانية من الكالت�صيو وعنونت �صحيفة »لجازيتا 
ديللو �صبورت«: »اإنرت �صد اإنرت، اجلماهري ت�صفر، تورينو وعودة كبرية، بريي�صيت�س يفتتح 

الت�صجيل ثم دي فري ي�صاعف النتيجة، لكن يف ال�صوط الثاين يختفي الفريق«واأ�صاف »بيلوتي 
وميتي يتعادلن لتورينو، وكانوا قريبني من الفوز.. و�صباليتي بفارق 5 نقاط عن القمة، 

ويقول: نحن �صد يوفنتو�س؟ من املريح لالآخرين خلق ال�صغط«وتابعت »روما وخطر اأتالنتا، 
�صرتومتان يرحل وغ�صب اجلماهري«.

حلم لعب 
مان�ض�ضرت 

يونايتد يتحول 
�إىل �ضر�ب

اأبدى العب مان�ص�صرت 
يونايتد، رغبته يف خو�س 
عدد اأكرب من املباريات 
برفقة فريقه، يف ظل 

ابتعاده عن امل�صاركة ب�صكل 
منتظم يف املو�صم املا�صي 

ففي ت�رصيحات نقلها 
موقع »كالت�صيو مريكاتو«، 

قال ماتيو دارميان، الظهري 
االأمين: »مان�ص�صرت يونايتد 

واحد من اأكرب االأندية 
يف العامل، لكني بالطبع 

اأريد اللعب اأكرث، حتى لو 
كان ذلك يعني املغادرة، 
حيث اأحلم بالعودة اإىل 

اإيطاليا، يف ال�صرييا اأ، حيث 
ع�صت الكثري من حلظات 
الر�صا«وارتبط دارميان 
بالرحيل عن اليونايتد، 

خالل املريكاتو ال�صيفي 
احلايل، اإىل اإنرت ميالن اأو 
يوفنتو�س اأو نابويل، اإال اأن 
فرتة االنتقاالت ال�صيفية، 
انتهت يف اإيطاليا، م�صاء 

اجلمعة.

مارلون 
�ضانتو�س يودع 

بر�ضلونة
حر�س مارلون �صانتو�س 
العب �صا�صولو اجلديد، 
على توجيه ر�صالة اإىل 

بر�صلونة، عقب الرحيل عنه، 
واالن�صمام للنادي االإيطايل، 

خالل فرتة االنتقاالت 
ال�صيفية احلالية وقال مارلون 

�صانتو�س، عرب ح�صابه 
ال�صخ�صي مبوقع »اإن�صتغرام«: 
»ال توجد كلمات للتعبري عما 
مررت به يف ال�صنوات االأخرية 

من حياتي، حيث كنت 
قادرا على العي�س مع هوؤالء 
االأ�صخا�س املميزين، مع 

مناذج يف امللعب، اأ�صبحوا 
زمالئي خارجه«واأ�صاف 

»بر�صلونة، �صاأحملك دائًما 
يف قلبي، االآن، �صاأ�صتمر يف 
طريقي بحًثا عن اأهدايف يف 
منزيل اجلديد، واأنا واثق من 

اأين �صاأكون �صعيًدا«.
وان�صم �صانتو�س اإىل �صا�صولو، 

يف �صفقة بلغت قيمتها 6 
ماليني يورو، و�صيحتفظ 

النادي الكتالوين، بحق اإعادة 
�رصاء الالعب يف امل�صتقبل.

ماركيزيو يتعهد بالوفاء ليوفنتو�س

اإيطالية،  �صحفية  تقارير  قالت 
الذي  ماركيزيو،  كالوديو  اأن 
موؤخرا،  يوفنتو�س  عن  رحل 
للبيانكونريي،  بالوفاء  تعهد 
موقع  واأكد  النهاية.  حتى 
»كالت�صيو مريكاتو« اأن ماركيزيو، 
يف  ناد  الأي  اللعب  عدم  قرر 
الدوري االإيطايل، وذلك تقديًرا 
ال�صابق،  لفريقه  واحرتاًما 

 25 حوايل  لعب  الذي  يوفنتو�س 
البالغ  الالعب  اأن  وذكرت  عاًما 
قرر  قد  عاًما،   32 العمر  من 
ال�صيدة  �صفوف  عن  الرحيل 
العالقة  تدهور  بعد  العجوز، 
بينه وبني ما�صيميليانو األيجري، 
منذ  للفريق،  الفني  املدير 
اأن  واأو�صحت  املا�صي  املو�صم 
ماركيزيو ما زال ي�صع يوفنتو�س 

قمي�صه  ويعترب  �صيء،  كل  فوق 
يريد  ال  لذلك  الثاين،  جلده  هو 
اأن يرتدي قمي�س اأي فريق اآخر 

يف بطولة الدوري االإيطايل.
وكان ماركيزيو قد قال يف وداعه 
للفريق: »اأنا اأحب هذا القمي�س، 
اأنا  �صيء،  كل  رغم  اأنه  لدرجة 
للفريق  اأف�صل  هو  ما  اأن  مقتنع 

ياأتي اأواًل.. دائًما«.

لوتارو

 �ضعيد بال�ضر�كة مع �إيكاردي.. 
وهذ� هديف �ل�ضا�ضي

تيتي يدفع �لتهامات عن نيمار

لوتارو

 �ضعيد بال�ضر�كة مع �إيكاردي.. 
وهذ� هديف �ل�ضا�ضي

مارتينيز،  لوتارو  االأرجنتيني  عرب 
�صعادته  عن  ميالن،  اإنرت  مهاجم 
ماورو  مواطنه  بجانب  باللعب 
ي�صتمتع  اأنه  مو�صًحا  اإيكاردي، 
منذ  الفريق،  قائد  مع  بعالقته 
ان�صمامه خالل االأ�صابيع املا�صية 
ت�رصيحات  يف  مارتينيز،  وقال 
نقلها موقع »فوتبول اإيطاليا«: »اأنا 
�صعيد جًدا، خ�صنا بع�س اللقاءات 
اأمام بع�س  ون�صتعد جيًدا  ال�صعبة 
يف  نواجهها  اأن  ميكن  التي  الفرق 
دوري اأبطال اأوروبا، نريد الو�صول 

�صكل  باأف�صل  املو�صم  بداية  اإىل 
ممكن«.

االأندية  من  العديد  »طلبت  وتابع: 
يف  كنُت  عندما  معي،  للتعاقد 
را�صينج كلوب، اأتلتيكو مدريد كان 
واحًدا منها، لكني �صعيد بوجودي 
»اَمل  ميالن«وختم:  اإنرت  يف  هنا 
بالطبع اأن يتم ا�صتدعائي للمنتخب 
الذي  الهدف  هو  هذا  الوطني، 
التاأقلم  باإمكاين  لنف�صي،  و�صعته 
بعمل جيد داخل  اأقوم  اأن  واأمتنى 

وخارج امللعب«.

اأدينور  الربازيل،  مدرب  دافع 
عن  »تيتي«،  بات�صي  ليوناردو 
االنتقادات  اإزاء  نيمار،  املهاجم 
يف  م�صتواه  عن  له  وجهت  التي 
املدرب  وقال  رو�صيا  مونديال 
نيمار  »معنا،  �صحفي  موؤمتر  يف 
�صلوكه،  على  االإ�صادات  ي�صتحق 
بها  مر  التي  التعايف  عملية  وعن 
ان�صباطه. مل  وعن  االإ�صابة(  )من 
اأواجه اأي م�صكلة قط مع نيمار. من 
ال�صهل العمل معه«وتعر�س مهاجم 
باري�س �صان جريمان النتقادات من 
وعدة العبني  الربازيلية  ال�صحافة 
بعدما  املونديال،  �صابقني، خالل 
واال�صتقرار  الن�صج  بعدم  اتهموه 
ردود  يف  املبالغة  ب�صبب  النف�صي 
اأخطاء  على  ح�صوله  عند  اأفعاله 

اأمام مناف�صيه.
من  هو  يل  »بالن�صبة  تيتي  وقال 
كري�صتيانو  )بجانب  الكبار  الثالثة 
م�صريا  مي�صي(«،  وليونيل  رونالدو 
للغاية«  »ذكي  العب  اأنه  اإىل 
يف  التطور  على  القدرة«  و«لديه 
عاما   26 »لديه  م�صتواه«واأ�صاف 
واإمكانية التطور كبرية. لديه مهارة 
وهو من الثالثة الكبار، اإنه مي�صي 
ال�صحيح«واأعلن  الطريق  على 
مع  عقده  جدد  الذي  املدرب 
اجلمعة،   ،2022 حتى  ال�صيلي�صاو 
الواليات  لوديتي  بـ24 العبا  قائمة 
التي  وال�صلفادور،  املتحدة 
يف  الربازيل  منتخب  �صيخو�صها 
على  املقبلني،  �صبتبمرب  و11   7

الرتتيب.

عرب االأرجنتيني لوتارو مارتينيز، 
مهاجم اإنرت ميالن، عن �صعادته 
ماورو  مواطنه  بجانب  باللعب 
ي�صتمتع  اأنه  مو�صًحا  اإيكاردي، 
الفريق،  قائد  مع  بعالقته 
االأ�صابيع  خالل  ان�صمامه  منذ 
يف  مارتينيز،  وقال  املا�صية 
ت�رصيحات نقلها موقع »فوتبول 
اإيطاليا«: »اأنا �صعيد جًدا، خ�صنا 
ون�صتعد  ال�صعبة  اللقاءات  بع�س 
التي  الفرق  بع�س  اأمام  جيًدا 
دوري  يف  نواجهها  اأن  ميكن 
الو�صول  نريد  اأوروبا،  اأبطال 

باأف�صل �صكل  اإىل بداية املو�صم 
ممكن«.

من  العديد  »طلبت  وتابع: 
عندما  معي،  للتعاقد  االأندية 
اأتلتيكو  كلوب،  را�صينج  يف  كنُت 
لكني  منها،  واحًدا  كان  مدريد 
اإنرت  يف  هنا  بوجودي  �صعيد 
بالطبع  »اَمل  ميالن«وختم: 
للمنتخب  ا�صتدعائي  يتم  اأن 
الذي  الهدف  هو  هذا  الوطني، 
التاأقلم  باإمكاين  لنف�صي،  و�صعته 
واأمتنى اأن اأقوم بعمل جيد داخل 

وخارج امللعب«.

»�ضي�ضة« �أغويرو تعّر�ضه 
لغ�ضب جو�رديول

انت�رص على مواقع التوا�صل االجتماعي 
�صيتي  مان�ص�صرت  لنجم  فيديو  مقطع 
�صريجيو  االأرجنتيني  واملنتخب 
اأغغويرو وهو يدّخن »ال�صي�صة« برفقة 

عار�صة االأزياء لوال ماجنني.
املقطع،  �صن«  »ذا  �صحيفة  ون�رصت 
لديه  كانت  اأغويرو  اأن  اإىل  م�صرية 
اجلل�صة  يف  به  خا�صة  »�صي�صة« 
غ�صب  يثري  قد  اأمر  وهو  لوال،  مع 
غوارديوال،  غو�صيب  �صيتي  مدّرب 
ب�صاأن ما  ي�صع قوانني �صارمة،  الذي 

يتناوله الالعبون، من اأجل االحتفاظ 
بلياقتهم البدنية ونقلت ال�صحيفة عن 
م�صدر مل تذكر ا�صمه قوله: »ال يبدو 
يكون  اأن  املفرت�س  من  جّيدا،  االأمر 
يف  االأف�صل  الريا�صيني  من  اأجويرو 
بنهاية  اأعلى  مثال  يكون  واأن  العامل، 
اليوم، احلادثة ال تبعث بر�صالة جّيدة 
اأجويرو  ال�صبان«ويعترب  للم�صّجعني 
مان�ص�صرت  تاريخ  يف  هّداف  اأف�صل 
�صيتي بكافة امل�صابقات بر�صيد 206 

اأهداف.

�ل�ضحافة �لأملانية تتغنى مبهرجان دورمتوند
احتفت ال�صحافة االأملانية، ال�صادرة اأم�س االإثنني، بانت�صار بورو�صيا 
دورمتوند على اليبزيج، بنتيجة 4-1، �صمن مناف�صات اجلولة االأوىل 
البوند�صليجا  �صدارة  دورمتوند،  واعتلى  البوند�صليغا  عمر  من 
�صحيفة  وخ�ص�صت  اللقب  حامل  ميونخ،  بايرن  عن  االأهداف  بفارق 
دورمتوند  عن  للحديث  غالفها  من  كبرية  م�صاحة  بيلد«،  »فو�صبال 
معنونة »مهرجان اأهداف للبي فاو بي.. فافر ي�صبق بايرن«. واأ�صارت 
من  ميونخ  بايرن  العب  رودي،  �صيب�صتيان  اقرتاب  اإىل  ال�صحيفة 
عن  ال�صحيفة  وحتدثت  يورو  مليون   16 مقابل  �صالكه،  اإىل  االنتقال 
البافاري، على  والنادي  �صان جريمان  باري�س  جتدد املفاو�صات بني 

االنتقاالت  �صوق  غلق  قبل  بواتينغ،  جريوم  االأخري،  مدافع  �صم  اأمل 
الهدف  تاأخر  على  ال�صوء  ال�صحيفة،  و�صلطت  اجلاري  ال�صهر  بنهاية 
االأول لكري�صتيانو رونالدو، جنم يوفنتو�س االإيطايل، معنونة »رونالدو 
»فاز«،  �صحيفة  ركزت  اآخر،  �صياق  اليويف«ويف  مع  جمدًدا  ي�صجل  ال 
ب�صبب  بالبوند�صليغا،  االأوىل  اجلولة  �صاحبت  التي  اجلدل  حالة  على 
تقنية الفيديو، معنونة »التعامل مع التكنولوجيا يوؤثر بال�صلب على كرة 
فاو  »البي  قائلة  دورمتوند،  فوز  باإبراز  ال�صحيفة  اهتمت  القدم«كما 
بي يحتفل برباعية يف �صباك اليبزيغ«ويف ال�صياق ذاته، قالت �صحيفة 
Westfalenpost »اإع�صار دورمتوند مينحه �صدارة البوند�صليغا«.
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الثنائي  تاأهيل  ر�سميا  تاأّكد 
للعب  وحمرون  اأمعو�ش  املغرتب 
القبائل  �سبيبة  فريق  �سفوف  يف 
املقبلة،  اجلولة  مباراة  ابتداء من 
الديربي  النادي  يخو�ش  اأين 
الأ�سواء  اإىل  يعود  الذي  القبائلي 
ال�ساعد  مواجهة  يف  جمددا 
املقررة  بجاية  مولودية  اجلديد 
هذا  ويف  احلايل،  ال�سبوع  نهاية 
ورقة  ال�سبيبة  اإدارة  تلقت  ال�سدد 
اخلروج لالعبني امل�ستقدمني هذا 
الحتادية  من  ال�سيفي  املركاتو 
الفرن�سية لكرة القدم وهما اللذان 
كانا حمرتفان يف الأق�سام ال�سفلى 
و�سعية  بقيت  بينما  بفرن�سا، 
الالعبني في�ستون و�سالمة غام�سة 
ومل يتم ت�سوية و�سعيتهما، اأين مل 
يتلقى الفريق ورقة خروجهما من 
والفرن�سية  العراقية  الحتاديتني 
يكونا  لن  وبالتايل  التوايل  على 

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

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

مفتوحة اأمام الأن�سار.
م٫�س

مواجهة  موعد  اقرتاب  مع 
ازدادت  تاجنانت،  دفاع 
مدرب  لدى  القلق  درجة 
�رشيف  بلوزداد  �سباب 
الوزاين، الذي ل يزال يبحث 
والطريقة  النادي  هوية  عن 
من  متكنه  التي  املنا�سبة 
اأول فوز يف الدوري،  حتقيق 
الب�ساط  على  اخل�سارة  بعد 
مليلة  عني  اأمام  الأخ�رش 
من  نقاط  ثالث  وخ�سم 

الر�سيد.
بلوزداد  �سباب  ويخو�ش 
تاجنت،  دفاع  اأمام  لقاءه 
من  الثالثة  اجلولة  اإطار  يف 
بر�سيد  املحرتفني،  دوري 
لكن  العقوبة،  ب�سبب   ،2-
اللونني  اأ�سحاب  على  الفوز 
الأزرق والبي�ش، قد يخرجه 
وي�سبح  الأخري  املركز  من 

لديه نقطة.
زمالء  اأن  من  الرغم  وعلى 
بدوا  تريكات،  بالل  القائد 
م�سممني على جتاوز مرحلة 

فريقهم  واإخراج  اخلطر، 
اأن  اإل  الو�سعية،  هذه  من 
بوحف�ش،  حممد  الرئي�ش 
الأنظار،  اختفى جمددا عن 
�سن  يف  يفكرون  جعلهم  ما 
يع�سف  قد  جديد،  اإ�رشاب 

مب�ستقبل الفريق بال رجعة.
لقاء  بلوزداد  �سباب  ولعب 
راي�ش،  مراد  بئر  اأمام  وديا 
حيث اأ�رشك املدرب �رشيف 
الوزاين، كل الالعبني للوقوف 
على اإمكانات كل واحد، غري 
البع�ش،  مبردود  فوجئ  اأنه 
الفر�سة  �سيمنح  ذلك  ومع 
املواجهة  يف  لالآخرين 
�ستلعب  التي  الأخرية  الودية 
اأمام وداد بوفاريك، لختيار 
الذي  املثايل  التعداد 
العقيبة  األوان  عن  �سيدافع 
دفاع  اأمام  املقبل  اللقاء  يف 

تاجنانت.
بلوزداد  �سباب  و�سيكون 
خدمات  من  منقو�سا 
ويتعلق  اأ�سا�سيتني،  ركيزتني 

بالل  الو�سط  بالعب  الأمر 
الأمين  والظهري  تريكات 
بداعي  ن�ساخ،  الدين  �سم�ش 
و�سع  ي�ستدعي  ما  العقوبة، 

الثقة يف لعبني اآخرين.
امل�ساعد  املدرب  وقال 
لطفي  بلوزداد،  ل�سباب 
عمرو�ش، اإن الفريق ل يزال 
م�ستواه  عن  البعد  كل  بعيدا 
»لن  ل  و�رشح  احلقيقي، 
تاجنانت  دفاع  مباراة  تكون 
�سنلعب  اأننا  رغم  �سهلة، 
جمهورنا،  واأمام  مبلعبنا 
لنا  ي�سمن  اأحد  ل  ولكن 
الفوز، ونحن ل نزال بعيدين 
عن ال�سكل الأمثل ويجب اأن 

نح�رش جيدا«.
�سباب  م�سجعو  يكمل  ومل 
لعبها  التي  املباراة  بلوزداد 
فريقهم اأمام بئر مراد راي�ش، 
الأ�سئلة  من  الكثري  وطرحوا 
حول م�ستوى ناديهم الذي مل 
فريق  على  الفوز  من  يتمكن 
الدنيا،  الأق�سام  يف  ين�سط 

غياب مريب لرئي�ص الفريق حممد بوحف�ص�أزمة �صباب بلوزد�د متو��صلة
�صجل فريق مولودية �جلز�ئر بد�ية متعرثة يف �لبطولة �لوطنية بعد �كتفائه بالتعادل �أمام نادي بار�دو 
حل�صاب �جلولة �الفتتاحية من �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم، �أين جنا �لنادي �لعا�صمي من �ل�صقوط يف 
فخ �لهزمية بعدما �أنقذه �لهد�ف وليد در�رجة بت�صجيل هدف �لتعادل عرب ركلة جز�ء، وهي �لنتيجة 

�لتي �أغ�صبت �الأن�صار �لذين تنقلو� بقوة �إىل ملعب 5 جويلية من �أجل �لوقوف �إىل جانب �لالعبني يف �أول 
خرجاتهم بالبطولة �لوطنية

عودة عبيد تريح 
عمر�ين و�إ�صابات لعمري 

تخلط �حل�صابات

ال�ضيا�ضي 
ينذر الكابا 

 بثنائية 
 يف ودية 

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

اإنذارا من ت�سكيلة 

»�ل�صيا�صي« للمناف�س 
�لرب�يجي حول ��صتعد�ده 

ملو��صلة حتقيق �لنتائج 
�اليجابية.

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

غيابه عن مواجهة اأهلي الربج.
م٫�س

ح�صة �ال�صتئناف عرفت غياب بوخن�صو�س و�حلار�س بن بوط

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

جوفنتو�ص يوجه �ضفعة لريال مدريد

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

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

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

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

الكاأ�ش املحلي.
م٫�س

حرمان 3 العبني من لعب مبار�ة و�حدة

اإنذار للكابا قبل توقيع عقوبة 
احلرمان من اجلمهور

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

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

البطولة الوطنية.
م٫�س



 �أن�صيلوتي �أمام حتد �صعب
 يف مهمته �جلديدة باإيطاليا
ي�ستعد نابويل، لتفتتاح م�سواره باملو�سم اجلديد للدوري الإيطايل، عندما يلتقي 

بنظريه لت�سيو، على ملعب الأوملبيكو، �سمن مناف�سات اجلولة الأوىل من امل�سابقة، 
اأم�س ال�سبت  نابويل �سيبداأ مناف�سات املو�سم اجلديد، برغبة يف اجتياز العديد من 

التحديات وال�سعوبات، بعدما ظهر الفريق ب�سكل جيد يف املو�سم املا�سي، والذي جنح 
فيه يف مناف�سة يوفنتو�س، حتى الأمتار الأخرية من البطولة على لقب ال�سكوديتو.

واأجرى فريق اجلنوب، بع�س التغيريات يف ال�سيف احلايل، مقارنة باملو�سم املا�سي، 
خا�سة بعد رحيل ماوري�سيو �ساري، املدير الفني ال�سابق، والذي انتقل لت�سيل�سي 

الإجنليزي، وتوىل كارلو اأن�سيلوتي، القيادة الفنية بدلً منه.

قيادة جديدة

عقب نهاية املو�سم املا�سي، �سهد الفريق العديد من التغيريات، بعدما قرر اأوريليو 
دي لورينتي�س، رئي�س نابويل، اإقالة ماوري�سيو �ساري، بالرغم من قيادة الأخرية للفريق 

ملناف�سة يوفنتو�س، على لقب ال�سكوديتو حتى الرمق الأخري وقرر دي لورينتي�س، تعيني 
كارلو اأن�سيلوتي، مديًرا فنًيا للفريق، لي�ستعد املدرب الإيطايل املخ�رضم، خلو�س حتد 
جديد، بعدما درب اأندية القمة يف م�سريته مثل )ريال مدريد، بايرن ميونخ، يوفنتو�س، 

ميالن، باري�س �سان جريمان وت�سيل�سي( وبالرغم من ال�سكل اجليد الذي ظهر عليه 
نابويل يف املو�سم املا�سي، اإل اأنه يف الفرتة التح�سريية، وحتت قيادة اأن�سيلوتي، ظهر 

الفريق مهلهاًل متاًما، وعانى من الكثري من امل�سكالت، خا�سة على م�ستوى الدفاع 
وحرا�سة املرمى وي�سعى اأن�سيلوتي للظهور ب�سكل جيد يف اأوىل مبارياته مع نابويل، يف 

املو�سم اجلديد.

مريكاتو �ضعيف

بالرغم من اأن نابويل، حافظ بن�سبة كبرية على قوام الفريق الأ�سا�سي، اإل اأنه افتقد 
اأحد اأهم العنا�رض بعد رحيل جورجينيو، لعب و�سط الفريق اإىل ت�سيل�سي، ورحيل بيبي 

رينا، حار�س الفريق الأ�سا�سي لنادي ميالن.
ومل يقم نابويل، ب�سوق انتقالت قوي، بالرغم من تعاقده مع جنم بولونيا، �سيموين 

فريدي، وفابيان رويز، من ريال بيتي�س وكيفن مالكويت، ظهري اأمين ليل الفرن�سي، اإل اأن 
الفريق اأمت تعاقدات �سعيفة على م�ستوى حرا�سة املرمى.

فتعاقده نابويل مع كارنيزي�س واأليك�س مرييت، حار�سا اأودينيزي، وخالل الفرتة 
التح�سريية، مل يظهر الأول بال�سكل املنتظر، بينما �سيغيب الثاين عن مباريات الفريق 
الأوىل لالإ�سابة، لي�سم النادي ديفيد اأو�سبينا، حار�س اآر�سنال، يف الدقائق الأخرية قبل 
نهاية فرتة النتقالت واإىل جانب حرا�سة املرمى، مل يقم النادي ب�سم عنا�رض للخط 
الدفاعي اأو الهجومي، واكتفى الفريق بالعنا�رض التي خا�ست املو�سم املا�سي، على 

عك�س الأندية الإيطالية الكربى، التي جنحت يف تدعيم دكة البدلء، ا�ستعداًدا ملو�سم 
قوي.

وخالل م�سوار اأن�سيلوتي مع اأندية اإيطاليا، يف اأوىل مبارياته بالدوري مع الأندية التي 
توىل تدريبها، متكن من حتقيق الفوز يف مباراتني وتعادل يف الثالثة، فحقق مع بارما 

فوًزا على نابويل )3-0(، ومع يوفنتو�س، فاز على بيات�سينزا )2-0(، وتعادل برفقة ميالن 
اأمام بيات�سينزا )0-0(.

واأمام اأن�سيلوتي، العديد من التحديات ال�سعبة التي �ستبداأ مع انطالق م�سوار الفريق، 
يف املو�سم اجلديد، اأبرزها البداية اجليدة خا�سة واأن مواجهة لت�سيو تعد ذات طابع 

خا�س، نظًرا لقوة الفريقني.

�صتوتغارت يفتح باب �لرحيل �أمام بطل 
�لعامل

فتح مايكل ري�سكه، املدير الريا�سي ل�ستوجتارت، باب الرحيل اأمام جنم الفريق، خالل 
من  اهتمام،  بوجود  �سابقة،  �سحفية  تقارير  واأفادت  اجلارية  ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
قبل بايرن ميونخ بطل اأملانيا، بخدمات  الفرن�سي بنيامني بافارد وقال ري�سكه، خالل 
ت�رضيحات نقلها موقع »�سبورت 1« الأملاين: »نرغب بالتاأكيد يف بقاء بافارد معنا، ول 
اأراد  لبيعه«واأ�ساف: »بافارد هو لعب لالأندية الكبرية، واإذا  اأي دوافع اقت�سادية  توجد 
الرحيل واأ�رض على ذلك، وهو ما مل يحدث حتى الآن، �سوف نفكر يف الأمر حال تلقينا 
عر�سا مالًيا منا�سبا«وتاألق بافارد مع املنتخب الفرن�سي هذا ال�سيف يف نهائيات مونديال 

رو�سيا، و�ساهم يف ح�سد الديوك اللقب الثاين يف تاريخهم.

يرتقب ع�ساق الكرة الأفريقية 
والعربية، جولة �ساخنة ومثرية 
املجموعات  دور  ختام  يف 
اليوم  اأفريقيا،  اأبطال  بدوري 
مواجهات   8 وتقام  الثالثاء  
ال�ساد�سة والأخرية  يف اجلولة 
حيث  املجموعات،  بدور 
ر�سمي  ب�سكل  اأندية   5 تاأهلت 
وهي  بالبطولة،  الثمانية  لدور 
اللقب،  الوداد املغربي حامل 
و�سيف  امل�رضي  والأهلي 
ومازميبي  املا�سية،  الن�سخة 
الكرة  وممثلي  الكونغويل، 
والنجم  الرتجي  التون�سية 

ال�ساحلي.
ربع  يف  مقاعد   3 وهناك 
نهائي دوري الأبطال تت�سارع 
عليها الأندية يف جولة احل�سم 
اأن  على  القارية،  بالبطولة 
اأطراف  لتحديد  قرعة  جترى 
وفقاً  الثمانية،  دور  مواجهات 
لنظام  اجلديدة  للتعديالت 

البطولة.
تبدو  الأوىل،  املجموعة  ويف 
�سعود  بعد  حم�سومة  الأمور 
الأهلي والرتجي ب�سكل ر�سمي 
�رضاع  اأن  اإل  النهائي،  لربع 
ال�سدارة ي�ستعل خالل اجلولة 
الأهلي،  وي�ست�سيف  الأخرية 
نظريه كمبال �سيتي الأوغندي 

باحثاً  العرب،  برج  با�ستاد 
ل�سمان  الفوز  حتقيق  عن 
عن  النظر  بغ�س  ال�سدارة، 
م�سيفه  �سد  الرتجي  لقاء 

تاون�سيب البوت�سواين.
الرتجي  على  الأهلي  ويتفوق 
املبا�رضة،  املواجهات  يف 
اجلولة  يف  عليه  فاز  بعدما 
داره بهدف  املا�سية يف عقر 
وتعادل  اأزارو،  وليد  للمغربي 
للمجموعة  الأوىل  اجلولة  يف 
بطل  وي�سعى  اأهداف  بدون 
م�رض، بقيادة مدربه الفرن�سي 
ملوا�سلة  كارتريون،  باتري�س 
القارية  انت�ساراته  �سل�سلة 
وح�سد رابع فوز على التوايل، 
بجانب الثاأر من كمبال، الذي 
فاز عليه يف اأوغندا بهدفني يف 
اللقاء الأخري للمدرب ال�سابق 
ياأمل  كما  البدري  ح�سام 
ال�سدارة  ا�ستعادة  الرتجي، 
وانتظار  بوت�سوانا،  يف  بالفوز 
بتعطيل  الأوغندية  الهدية 

الأهلي.
�سفيح  على  الأمور  وتبدو 
الثانية،  املجموعة  �ساخن يف 
مازميبي  �سعود  تاأكد  بعد 
ويبقى  الثمانية،  دور  اإىل 
الثالثي  بني  م�ستعاًل  ال�رضاع 
اجلديدي  الدفاع  العربي 

اجلزائر  ومولودية  املغربي 
الذي  �سطيف،  ووفاق 
 5 بواقع  الر�سيد  يف  يت�ساوى 
بفارق  الدفاع  ويتفوق  نقاط، 
الأهداف وي�ست�سيف مولودية 
اجلزائر، �سقيقه وفاق �سطيف 
يف مواجهة البحث عن الفوز، 
الدفاع  مباراة  نتيجة  وانتظار 
للمناف�سة،  بعيد  من  العائد 
ملعب  يف  مازميبي  اأمام 
للفوز  الدفاع،  وي�سعى  الأخري 
داره،  عقر  يف  مازميبي  على 
املولودية  انت�سار  ياأمل  كما 
تعادلهما،  اأو  الوفاق  على 
هذه  يف  ال�سعود  لي�سمن 
احلالة، لتفوقه يف املواجهات 

�سد املولودية.
�سطيف  وفاق  يت�سلح  بينما 
املواجهات  يف  بتفوقه 
املبا�رضة �سد الدفاع، وبالتايل 
يبحث عن الفوز لل�سعود لربع 

النهائي.
يحل  الثالثة،  املجموعة  ويف 
�سيفاً  اللقب،  حامل  الوداد 
عن  بحثاً  بور،  توجو  على 
تبدو  بينما  ال�سدارة،  تاأمني 
بطل  داونز  �سن  مواجهة 
مواجهة  يف   ،2016 ن�سخة 
حوريا  �سيفه  اأمام  حا�سمة 
داونز،  �سن  ويحتل  الغيني 

 5 بر�سيد  الثالث  املركز 
نقاط، خلف حوريا �ساحب الـ 
8 نقاط، وانتهى لقاء الفريقني 
يف غينيا بالتعادل بهدفني لكل 
منهما، وهو ما يعني اأن الفوز 
�سي�سعد ببطل جنوب اأفريقيا 
من  وينقذه  الثمانية،  لدور 
حوريا،  اأمام  املبكر  اخلروج 
الفوز  اأو  التعادل  يكفيه  الذي 
الرابعة،  املجموعة  ويف 
ال�ساحلي  النجم  يخو�س 
زي�سكو  اأمام  �رضفية  مواجهة 
الأخري  ملعب  على  الزامبي، 
لالحتفاظ  الفوز  عن  الباحث 
و�سمن  التاأهل،  يف  باآماله 
النجم التاأهل وال�سدارة، بينما 
الثالث  املركز  زي�سكو  يحتل 

بر�سيد 5 نقاط.
اأوجو�ستو  دو  برميريو  ويلعب 
مبابان  �سيفه  اأمام  الأجنويل 
�سوازيالند،  بطل  �سوالوز 
املركز  اأجنول  بطل  ويحتل 
بينما  نقاط،   6 بر�سيد  الثاين 
يقبع مبابان يف املركز الأخري 
فوز  ويعني  نقاط   4 بر�سيد 
بغ�س  التاأهل  اأجنول،  بطل 
اأخرى،  نتيجة  اأي  عن  النظر 
للفوز  مبابان  يحتاج  بينما 
فوز  وعدم  اأجنول  بطل  على 

زي�سكو.
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لوبيتيغي ال يريد »حرق« العب ريال مدريد
مدريد،  لريال  الفني  املدير  لوبيتيغي،  غولني  يتجه 
يف  للفريق  املن�سم  النجم،  على  العتماد  عدم  اإىل 
ال�سيف اجلاري واأكدت �سحيفة »ماركا«، اأن املدرب 
الإ�سباين، ل ينوي ا�ستعجال الدفع باجلناح الربازيلي 
بذلك  القيام  يف�سل  بل  جونيور،  فيني�سيو�س  ال�ساب 
عدم  من  انده�سوا  الكثريين،  اأن  واأ�سافت  تدريجًيا 
م�ساركة فيني�سيو�س يف ال�سوبر الأوروبي، مو�سحة اأن 
املدرب يتابع عن كثب تطور الربازيلي، وهو �سعيد 
بعمله، لكنه يريد العناية به وعدم حتميله م�سوؤولية 
يريد  ل  لوبيتيجي  اأن  وتابعت  احلد  عن  زائدة 
الالعب  يتاأقلم  اأن  اإىل  ويتطلع  فيني�سيو�س،  »حرق« 
الأوروبي،  ال�سوبر  اأن  الإ�سباين  وراأى  ف�سيًئا،  �سيًئا 
النوع من  اأكرث خربة يف هذا  اآخرين  اأن�سب لالعبني 

املعارك.
واأمتت باأن هناك عالقة جيدة بني الالعب البالغ من 
اأن  الربازيلي  يعلم  حيث  واملدرب،  عاًما،   18 العمر 
متاما  ويوؤمن  ال�سباب،  من  العديد  مع  عمل  جولني 

بالإر�سادات التي ي�سعها له الإ�سباين.

�ل�صر�ع �لعربي ي�صعل ختام دور �ملجموعات بدوري �أبطال �أفريقيا
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وفاة الكاتب امل�سرحي الأمريكي نيل �سيمون امللقب بـ«ملك الكوميديا«
الأمريكي  امل�رسحي  الكاتب  تويف 
عمر  عن  �سيمون،  نيل  ال�سهري، 
ناهز 91 عاما يف مدينة نيويورك، 
مر�ض  م�ساعفات  ب�سبب  وذلك 
اأعلن  ح�سبما  الرئوي،  اللتهاب 
�سهرة  �سيمون  ونال  عنه  ممثلون 
القرن  من  ال�ستينيات  يف  دولية 
الكوميدية  اأعماله  املا�سي، بف�سل 
واأبرزها  وال�سينما،  امل�رسح  يف 
و«بريفوت  كابل«  اأود  »ذا  رواية 
نال   ،1991 عام  بارك«ويف  ذا  اإن 
الدراما،  بوليتزر يف  �سيمون جائزة 
يونكرز«وقال  اإن  »لو�ست  رواية  عن 
فيلم  جنم  ريدفورد  روبرت  عنه 
»البع�ض  بارك«:  ذا  اإن  »بريفوت 
م�رسحي  كاتب  اأجنح  اأنه  يرون 
غزير  �سيمون  �سك�سبري«وكان  منذ 
الإنتاج، وكتب م�رسحية واحدة على 
حياته  اأغلب  عام، خالل  كل  الأقل 

م�رسحياته  اأجنح  ومن  املهنية، 
ت�ساريتي«وكانت  »�سويت  الغنائية 
زوجته اإيلني جوي�ض �سيمون برفقته 
يف فرا�ض املوت، اإىل جانب ابنتيه 
اإلني �سيمون، ونان�سي �سيمون، وذلك 
يف م�ست�سفى نيويورك بري�سبرتيان. 

»ملك الكوميديا«
الغنائي،  امل�رسح  جنمة  ونعت 
وكتبت  الراحل  املوؤلف  بيج،  اإلني 
يا  �سالم  يف  »ارقد  تقول:  تغريدة 
ملك  حقا  كان  لقد  �سيمون.  نيل 
الكوميديا يف م�سارح برودواي«كما 
نعاه اأي�سا املمثل جو�ض غاد، قائال: 
نيل �سيمون كان واحد  اإن  »لو قلت 
يف  تاأثريا  الأكرث  الأ�سخا�ض  من 
حياتي اخلا�سة واملهنية، فاإن ذلك 
عمله  �سكل  لقد  احلقيقة.  من  اأقل 
حياتي اخلا�سة واملهنية. ارقد يف 

�سالم اأيها الفقيد الأ�سطورة«.

الرابع  يف  �سيمون  نيل  وولد 
حي  يف   ،1927 عام  جويلية  من 
لأبيه  نيويورك،  مبدينة  برونك�ض 
يعمل  كان  الذي  �سيمون  اإيرفينغ 
بائع مالب�ض، واأمه مامي وانعك�ست 
يهودي  كطفل  �سيمون،  نيل  حياة 
اأعماله  على  نيويورك،  مدينة  يف 
وبداأ  وال�سينمائية  امل�رسحية 
للراديو  الكوميدية  كتاباته  �سيمون 
يف الأربعينيات من القرن املا�سي، 
قبل اأن يتحول اإىل الكتابة للتلفزيون، 
ثم امل�رسح وال�سينما فيما بعد ومن 
عليها  ح�سل  التي  اجلوائز،  بني 
كاتب  لأف�سل  توين  جائزة  �سيمون، 
اأود  »ذا  م�رسحية  عن  م�رسحي، 

كابل« عام 1965.

اإعتقال �سعد املجرد مرة اأخرى يف باري�س

اإيرادات اأفالم العيد يف م�سر

فيلم »البدلة«

يف  متواجدة  م�سادر  اأكدت 
العا�سمة باري�ض �سحة خرب 
الفنان  على  القب�ض  اإلقاء 
املغربي �سعد ملجرد ولكنها 
متهماً  �سعد  يكون  اأن  نفت 
بالغت�ساب جمدداً، واأ�سارت 
اإليه  املوجهة  التهمة  اأن  اإىل 
اإطالق  �رسوط  خمالفة  هي 
الأوىل  الق�سية  يف  �رساحه 
الفرن�سية  بالفتاة  اخلا�سة 

غادر  حيث  بريول،  لورا 
باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة 
تروبيه  �سانت  جزيرة  اإىل 
رخ�سة  على  احل�سول  دون 
اأكد  نف�سه  ق�سائية.امل�سدر 
ل�ستفزاز  تعر�ض  �سعد  اأن 
عن  الك�سف  يتم  مل  فتاة  من 
واعتدى  هويتها،  اأو  ا�سمها 
عليها بال�رسب، وعند حترير 
خالف  اأنه  تبني  املح�رس 

لإطالق  القانونية  القواعد 
�رساحه امل�رسوط، على ذمة 
ق�سية العتداء اجلن�سي على 
بريول،  لورا  الفرن�سية  الفتاة 
الفرن�سية  العا�سمة  وغادر 
على  احل�سول  دون  باري�ض 
ق�سائية.اأ�ساف:  رخ�سة 
�سعد  يعر�ض  اأن  املقرر  »من 
على جهة ق�سائية �سباح غد 
الثنني واملرجح اأن يتم اإلغاء 

يعود  واأن  �رساحه امل�رسوط، 
اإيل ال�سجن على ذمة الق�سية 
تتوا�سل  اأن  على  الأوىل، 
الق�سية  يف  التحقيقات 
ال�سلطات  اأن  لفتاً  الثانية، 
يف  الفرن�سية  الق�سائية 
مل  ولهذا   ، ر�سمية  عطلة 
ت�سدر بيانات ر�سمية لك�سف 
ملجرد  �سعد  موقف  حقيقة 

القانوين.

رجب  حممد  �سدمة 
وتامر  ال�رسيف  ويو�سف 
تكتم  مفاجاأةرغم  ح�سني 
التوزيع عن  اأغلب �رسكات 
الأرقام احلقيقية لإيرادات 
ملو�سم  الأول  اليوم  اأفالم 
املبارك،  الأ�سحى  عيد 
لرتتيب  النهائية  القائمة 
الأفالم،  تذاكر  مبيعات 

كربى  مفاجاآت  وت�سمنت 
»البدلة«  فيلم  ت�سدر  اأولها 
جنيه،  3 ماليني  من  باأكرث 
»بيكيا«  فيلم  وتراجع 
رجب«  »حممد  للنجم 
اأول  لي�سبح  القائمة  لذيل 
دور  ملغادرة  املر�سحني 

العر�ض ال�سينمائي.
تامر  للنجم  »البدلة«  فيلم 

والكوميديان  ح�سني 
والفنانة  ح�سني  اأكرم 
بداية  حقق  خليل،  اأمينة 
الوقفة  ليلة  متوا�سعة 
 250 تتجاوز  مل  باإيرادات 
األف جنيه وتبني لحقا ان 
توزع  مل  املنتجة  ال�رسكة 
املطلوبة  الن�سخ  عدد 
اكتمال  ومع  بالكامل، 

العر�ض  لقاعات  اإر�سالها 
ال�سينمائي بلغت الإيرادات 
األف جنيه  3 ماليني و126 
اأن  ويبدو  العيد،  اأيام  اأول 
اأزمة تامر ح�سني ال�سحية 
لدعمه  جمهوره  دفعت 
عرب �سباك التذاكر ليحقق 
مفاجاأة مل تخطر على بال 

�سناعه!!

اأنه  دوما  يوؤكد  رم�سان  حممد 
»منرب وان« ولكن فيلمه الديزل 
حل باملرتبة الثانية، باإيرادات 
بلغت 3 ماليني و80 األف جنيه 
ل�سدارة  الأول  املر�سح  وهو 
اأفالم  مو�سم  بنهاية  القائمة 
توجيه  الأ�سحى حتى مع  عيد 
التهام ل�سناعة ب�رسقة الفكرة 

من كاتب �ساب.
ا�ستقر  املا�ض«  »تراب  فيلم 
اأ�سبوع  بعد  الثالثة  املرتبة  يف 
كامل ت�سدر فيها قائمة الأعلى 

يف  وربح  لالإيرادات،  حتقيقا 
الأ�سحى  لعيد  الأول  اليوم 
فيلم  جنيه  األف  و300  مليون 
املرتبة  يف  جاء  »الكوي�سني« 
اإيرادات  حمققا  الرابعة 
األف جنيه،  بقيمة مليون و215 
من  املكثفة  الدعاية  رغم 
وح�سني  فهمي  اأحمد  جنومه 
واأ�سماء  ر�سا  و�سريين  فهمي 
فتحي  واأحمد  اليزيد  اأبو 
احتل  ال�رسيف  يو�سف  النجم 
»بني  بفيلم  اخلام�ض  املركز 

جنيه  األف   800 حمققا  اآدم« 
اإيرادات ومل ت�سفع له م�ساركة 
وهنا  ال�رسبيني  دينا  النجمتني 
ويبدو  الفيلم،  ببطولة  الزاهد 
اأن ال�رسكة املنتجة كانت على 
الفيلم  اإن  قالت  عندما  حق 
الأعياد،  ملوا�سم  منا�سب  غري 
انتهاء  حلني  النتظار  وطلبت 
اأنه  موؤكدة  احلايل،  املو�سم 

�سيحقق اإيرادات اأعلى.
للنجوم  اجلمعة«  »�سوق  فيلم 
واأحمد  اجلليل  عبد  عمرو 

الغفور  عبد  وريهام  فتحي 
املرتبة  احتل  اأمني  ون�رسين 
قبل الأخرية وحقق خالل اليوم 
جنيه  األف   197 اإيرادات  الأول 
للفنان  »بيكيا«  فيلم  فقط  
قائمة  تذيل  رجب،  حممد 
اأفالم عيد ال�سحى حمققا 97 
اأيام  األفا و380 جنيها، يف ثاين 
اإيرادات  اإجمايل  وبلغ  عر�سه 
جنيها،  و783  األفا   162 الفيلم 
عيد  اأفالم  قائمة  ليتذيل 

الأ�سحى.

 اختتام مهرجان قرطاج الدويل 
بعر�س »24 عطر« الوطني

اأ�سدل ليلة اجلمعة/ال�سبت ال�ستار على فعاليات الدورة الرابعة 
واخلم�سني من مهرجان قرطاج الدويل بعر�ض »24 عطر« 

للمو�سيقار وعازف البيانو التون�سي حممد علي كمون وانطلق 
املهرجان، الذي قدم 22 عر�سا بامل�رسح الروماين بقرطاج، 

يوم 13 جويلية املن�رسم.
»24 عطر« يعترب عر�سا مو�سيقيا فرجويا �سخما من حيث 

الكم والكيف ،فلقد �سارك فيه اأكرث من 60 فنانا بني عازفني 
ومن�سدين من اأورك�سرتا واأ�سوات اأوبرا تون�ض بالإ�سافة اإىل 

راق�سني تون�سيني.
عر�ض ا�ستثنائي �سافر باجلمهور يف رحلة فنية متعددة 

املالمح جابت 24 حمافظة تون�سية لتقدم موروثا متنوعا 
من الذاكرة ال�سعبية للمو�سيقى التون�سية هذا العر�ض ،الذي 

ا�ستغرق حت�سريه نحو 3 �سنوات من البحث والكت�ساف ،قدم 
ف�سيف�ساء متنوعة من املوروث ال�سفاهي للجهات التون�سية 

بتوزيع مو�سيقي جديد وروؤية فنية متجددة جمع هذا العر�ض 
كل الألوان املو�سيقية التي �سكلت املدونة املو�سيقية 

التون�سية من مو�سيقى عربية واأندل�سية وبربرية واإفريقية.
وتاألف العر�ض من 24 قطعة مو�سيقية منق�سمة على 6 ف�سول 

، فكل ف�سل يحمل لونا مو�سيقيا مييز مناطق ال�سمال والو�سط 
واجلنوب عن غريها 24 عطر ك�رس احلواجز الثقافية بني 

اجلهات التون�سية ،فمحمد علي كمون مًل �سمل التون�سيني من 
جديد من خالل هذا العر�ض. يف عر�ض 24 عطر ل حتتاج 

لقطع تذكرة وال�سفر اإىل خمتلف مناطق اجلمهورية لكت�ساف 
املوروث الثقايف للجهات.

فبمجرد احل�سور لهذا احلفل ، ي�سافر املتفرج اإىل كامل 
البالد التون�سية لكت�ساف عطورها التي تفوح منها روائح 

املالوف الأندل�سي والأطل�ض ال�ساوي والعطور البدوية 
وال�سوفية والعطور العبا�سية التي متثل جزيرتي جربة 

وقرقنة يف عر�ض 24 عطر، ي�سرتجع اجلمهور املو�سيقى 
التقليدية التون�سية التي تعتمد على املزود والطبلة والزكرة (
اآلت مو�سيقية حملية(،بالإ�سافة اإىل الألوان املو�سيقية منها 

ال�سطمبايل والنوبة واحل�رسة التي متيز تون�ض.
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الكاتبة ن�سيمة بلم�سعود جلريدة الو�سط 

ال�ضعر �ضرورة حياتية ال 
ميكن اال�ضتغناء عنها

ن�سيمة بلم�سعود من مواليد 1988 بربح بوعريريج �سغوفة بالكتاب منذ ال�سغر منت الذائقة الأدبية مع قراءة 
الق�س�س وخرب�سات التعيري الكتابي لي�ستقيم التوجه بالتخ�س�س فكان اأن حت�سلت على �سهادة لي�سان�س يف اللغة 

ولالأدب العربي من جامعة امل�سيلة �سنة 2010 وبدات الكتابة الأدبية اجلادة والبحث  عن ماهية ن�س مثايل يف 
الأدب �سغلت من�سب اأ�ستاذة اأدب عربي كا�ستاذة م�ستخلفة يف الأطوار الثالثة لتتوطد العالقة بني الأدب كهواية 
وكمهنة رئي�سة نادي اأدبي بدار الثقافة برج بوعريريج ا�سمه حواء يف عوامل الإبداع النادي يقيم كل �سهر اأم�سية 
�سعرية وينظم ملتقيات اأدبية تعنى بالأدب الن�سوي اأثمر حب الإبداع عن عمل اأدبي متمثل يف ديوان �سعر بعنوان 

اإكليل اجلبل و�سدر �سمن فعاليات ق�سنطينة عا�سمة الثقافة العربية �سنة 2015، ويل رواية �ست�سدر قريبا عن دار 
اأفق للن�سر والرتجمة بعنوان غربة الروح �ستكون حا�سرة يف املعر�س الدويل للكتاب

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

براأيِك، متى وكيف 
ي�سبح الإن�سان �ساعراً؟

ال  كربى  مغامرة  ال�شعر 
يلقي  كيف  املرء  يدرك 
نف�شه فيها، لكن االأ�شا�س هو 
منظوري  من  اأوال،  املوهبة 
ال�شعر ال عالقة له باجلينات 
اإطالقا، بح�شور  لي�س وراثة 
عوامل  تتدخل  املوهبة 
ال�شعري  الن�س  ت�شنع  اأخرى 
وتذكي القريحة وذلك متعلق 
بال�شياق والظروف اخلارجية 
اأالأمل  او  املعاناة  وتعترب 
اعظم مدر�شة لتلقني ال�شعر

ُيالحظ يف الآونة 
الأخرية حتّول العديد 
من ال�سعراء اإىل كتابة 

الرواية، ك�ساعرة 
كيف تنظري  اإىل هذه 

الظاهرة؟

تكون  اأن  عجب  ال  اأنه  اأرى 
يف  يعني  �شعرا،  البدايات 
القلم  حامل  يكون  االأ�شل 
روائيا يف عمق فكره، غري اأنه 
يخرج يف اأول حلة له �شاعرا، 
يغرق �شاحبه يف  ال�شعر  الن 
التاأمل واالإح�شا�س ومت�شامح 
اأن  بهذا  اأعني  اإلهامه  يف 
ال�شعر يكتب يف حلظة �شكر 
حلظة  يف  تكتب  الرواية  اأما 
متمر�س  كاتب  ومن  وعي 

ولي�س هاويا

هل يحقق الديوان 
ال�سعري ن�سبة مهمة من 
املقروئية يف اجلزائر، اأم 

اأن الغلبة للرواية؟

جلن�س  االنت�شار  ميكن  ال 
اأدبي دون اآخر فلكل جمهوره 
جمهور  فتجد  ومتذوقيه، 
املقروئية  يرون  ال�شعر 
يرى  حني  يف  �شعرية  االن 
العك�س،  الرواية  جمهور 
وكوين اأكتب يف كال اجلن�شني 
و�شطها  الع�شا من  �شاأم�شك 
اإمنا  لكليهما  اإر�شاء  لي�س 
من  الرواية  زمن  الزمن  الأن 

جهة، ومن جهة يبقى ال�شعر 
العرب،  ديوان  القدم  كما يف 
ال  لكن  احل�شارات  ت�شقط 
فزعماء  الق�شائد،  ت�شقط 
زالت  ومتيم  كليب  قبائل 

وق�شائدهم حمفوظة.

كل �ساعر له طقو�سه 
اخلا�سة ميار�سها اأثناء 

كتابة الق�سيدة ،فما 
الطقو�س التي متار�سيها 

اأنت ؟

الثابتة  املقد�شة  طقو�شي 
و�شوء  قهوة  فنجان  هي 
مطبق،  و�شمت  خافت 
ما  الهدوء  عن  اأبحث  اأي 

ا�شتطعت.
بالعمق  �شعرك  يتميز 
هي  ما   ، واجلمال  واالإيحاء 
ال�شعري  اإلهامك  م�شادر 

…؟

ومعاي�شة  ال�شعور  �شدق 
تخليد  وحماولة  احلدث 
الن�س  يف  وتبجيلها  الواقعة 
باالأ�شلوب  قتلها  عدم  ومنه 
املبا�رش واللجوء اإىل االإيحاء 
ليت�شنى اإ�شقاط معانيها على 

كل ما ي�شابهها

ما راأيك بق�سيدة النرث 
واإىل ماذا ي�سري اإقبال 

الكثري من ال�سعراء على 
كتابة هذا النوع من 

ال�سعر  ؟

اأنا بدوري اأكتب ق�شيدة النرث 
امل�شيدين  �شاأكون من  لذلك 
بها لكن يف هذا من الق�شيدة 
ان  اأرى  طبعا،  العمودية 
ال�شعر �شعور اأكرث منه الكالم 
ذلك  الن  واملقفى  املوزون 
التعريف يقت�رش على النظم، 
على  ال�شعراء  اإقبال  �شبب 
هذا النوع فيه �شقني و�شببني 
تكا�شل  اإىل  يعود  �شبب 
الذي  االجتهاد  يف  ال�شعراء 
العمودية  الق�شيدة  تتطلبه 
وال�شبب  بالبحر،  االلتزام  يف 
الداخلي  توتر  هو  الثاين 
كاتب  اأي  يعرتي  الذي 
الن�س  لتدوين  واالإ�رشاع 
واندثار  الفكرة  �شياع  قبل 

ال�شعور اأثناء اال�شتغال  على 
اأن ق�شيدة النرث  البحر، غري 
التي  الب�شاطة  بتلك  لي�شت 
كونها  العديد  يت�شورها 
على  اإذ  لالأوزان  تخ�شع  ال 
وعي  على  يكون  اأن  فار�شها 
بثقل املهمة التي �شيتقلدها 
يف كتابتها، الأنها تعتمد على 
تكثيف ال�شور وعمق الداللة 
وقول اأ�شياء كثرية يف عبارات 

قليلة

ماذا متثل بالن�سبة اإليك 
جتربة ” غربة الروح  ” 
يف م�سار ك الأدبي  العام 

؟

يف  مهمة  خطوة  متثل 
باقتحامي  االأدبية  م�شريتي 
جن�شا اأدبيا غري الذي عهدين 
كذلك  ومتثل  اجلمهور،  به 
الكتابة  يف  لتجربتي  تنمية 
على  االجتهاد  خالل  من 
اخلروج بعمل اأدبي يخيل يل 

اأين را�شية عنه

حدثينا قلياًل عن 
اإنتاجك واإبداعاك 

الأخري ، وما هي 
املو�سوعات التي 

تطرقِت اإليها ؟

�شبق  كما  اجلديد  اإنتاجي 
الروح  الذكر هو رواية غربة 
اأفق  دار  عن  �شت�شدر  التي 
وهي   ، والرتجمة  للن�رش 
اجتماعية  رومن�شية  رواية 
حقيقة  عنوانها  ي�شف 
ي�شنعون  الذين  االأبطال 
حيوات  تختلف  االأحداث، 
يف  وتتباين  ال�شخ�شية 
اأن  غري  ال�شغرية  تفا�شيلها 
ت�شرتك  الذي  العام  الطابع 
االجتماعي  ال�شقاق  هو  فيه 
كهيكل  اجل�شد  وجماورة 
وانعدام معانقة الروح للروح 
ليكون كل يف غربة عن االخر 
راحل يف اأحالمه يبحث عن 
بتحقيق  معه  ي�شعر  �شخ�س 
غربته  عن  ويعو�شه  ذاته 
والتفهم  احلب  فيه  مبوطن 

واحرتام االآخر

بالن�سبة اإليك ما هي 

ا�سكاليات الكتابة 
الروائية اجلزائرية ؟

خرجت  اجلزائرية  الرواية 
وقطعت  العاملية  نطاق  اإىل 
من  اأثبتت  متقدما  �شوطا 
يف  كعبها  علو  ذلك  خالل 
العربي  الروائي  امل�شهد 
اإن دل على  والعاملي، وهذا 
عمق  على  يدل  فاإمنا  �شيء 
التي  االإ�شكاليات  واأهمية 
تطرحها وتعاجلها، وبالعودة 
االإ�شكاليات  هذه  ماهية  اإىل 
ح�رشا  �شيكون  ذكرها  فاإن 
الكتاب  حق  يف  اإجحافا 
�شاأكتفي  لذا  الروائيني 
مت�شعبة  متعددة  بو�شفها 
مواكبة للراهن وم�شايرة ملا 
يحتاجه املجتمع من ر�شائل 
اأدبية تدفع به اإىل اأفق اأف�شل 

واأكرث تنورا

هل هناك �سمة للرواية 
اجلزائرية مُتيزها عن 

غريها؟ وهل لك من 
مقرتحات يف �سبيل 

التطوير اإن كان هناك 
نواق�س وعيوب حول 

الأدب والثقافة يف 
بلدِك؟

ابن  االأديب  نظرية  تبقى 
بيئته قائمة ت�شاحبها نظرية 
يعني  ال�شعوب  مراآة  االأدب 
�شمة  لها  اجلزائرية  الرواية 
فرغم  اجلزائري  املجتمع 
وغدو  الثقافات  امتزاج 
اأن  غري  �شغرية  قرية  العامل 
يعرب  يبقى  اجلزائري  القلم 
 « مالمح  وترتاءى  ذاته  عن 
اجلزائرية«  يف ثنايا كتاباته، 
تتغري  اجلزائرية  والرواية 
الزمن  ح�شب  اجتاهاتها 
الذي تكتب فيه وما يدور فيه 
من اأحداث.  اأما فيما يخ�س 
النواق�س والعيوب فال ميكن 
واأن  منعدمة  اأنها  القول 
الكتابة الروائية بلغت مو�شع 
الكمال الأن بلوغ الكمال يعني 
لذا  والزوال،  بالفناء  اإنذار 
يف  اال�شتمرار  هو  اأن�شح  ما 

ن�س  كتابة  على  اال�شتغال 
الر�شا  عدم  واأ�شا�شه  جيد 
كما  احلا�رش،  الن�س  عن 
واال�شتفادة  االطالع  يتوجب 
من االعمال الروائية الكربى 
بواقع  واالهتمام  عامليا، 
ال�شعوب لتحقيق اجلودة على 

امل�شتويني اللغة واملو�شوع

القراءة ن�سغ ميد 
بالنور و التجدد…ملن 
تقراأ ن�سيمة  و من من 
املوؤلفني ترك ب�سمة 

فيك ؟

قراأت  املطالعة  بدايات  يف 
احلميد  لعبد  النرث   يف 
الوهاب  وعبد  هدوقة  بن 
ال�شباعي  ويو�شف  مطاوع 
بدايات  يف  اأما  وغريهم، 
الأحالم  اأقراأ  فكنت  الكتابة 
متفرقة  وكتابات  م�شتغامني 
كاالأدب  العاملي  االأدب  يف 
الرتكي  واالأدب  االأوروبي 
كان  وقد  االأفغاين.  واالأدب 
عالوة  االأ�شاتذة  لتوجيهات 
الف�شل  االطالع  حب  على 

الكبري يف االإقبال على ذلك

يحيل  يل  قراأ  ممن  الكثري 
اأحالم  اإىل  كتاباتي  �شاكلة 
فهي  لذلك  م�شتغامني 
حا�رشة يف باإرادتي اأو تر�شبا 
الباطن  العقل  يف  الأ�شلوبها 
نكران  ميكنني  فال  لدي 
الن�س   « اأن  غري  بها،  تاأثري 
النقاد  ي�شميه  كما  القابع« 
باأديب  يتقيد  اأر�شى  فال 
الإثرائه  اأ�شعى  بل  واحد 

وتعميق م�شطلحاته

كيف ميكن للمهتمني 
والغيورين على الأدب 
والثقافة دعم الأقالم 
اجلديدة اأم اأن عليهم 
العتماد على اأنف�سهم 

وانتظار حظوظهم؟

و�رشبهما  الكفني  قلب 
�شلوكات  من  احلظ  وانتظار 
هذا  يفعل  ومن  ال�شعفاء 

االإبداع  جمتمع  به  يقبل  لن 
الدعم  يتوجب  لذلك  اأ�شال، 
من قبل املهتمني من خالل 
واقتناء  للظهور  دفعهم 
لهم  والتطرق  اأعمالهم 
بالدرا�شة والنقد وال عيب يف 
اأح�شنت  للمح�شن  يقولوا  اأن 
وللم�شيء اأ�شئت الأن امل�شاألة 
اإمنا  جماملة  م�شالة  لي�شت 
هي اخلروج بالن�س جلمهور 
يخلد  هو  والنقد  املتلقني 
الن�س اأكرث من تخليد الن�س 
االأدبية  ال�شاحة  واإذكاء  لذاته 
والقيام على الن�شاطات الثقافية 
اأن  �شاأنه  االأدبية من  واالأما�شي 
يربز العديد من املواهب وهذه 
نف�شه  املهمة منوطة مبن يرى 

يغار على الثقافة واالأدب

مبا اأنك رئي�سة نادي 
اأدبي براأيِك ، هل حُتقق 

الحتادات والروابط 
الأدبية للكاتب كل ما 

يطمح اإليه؟

هي قد حتقق النزر القليل مما 
منحه  خالل  من  اإليه  يطمح 
النهاية  يف  لكن  الظهور  فر�شة 
ولي�شت  الرابطة  يخدم  من  هو 
فال�شورة  تخدمه  من  هي 
ال�شورة  عن  تختلف  امليدانية 
تبقى  لكن  بكثري،  النظرية 
يف  ت�شهم  واالحتادات  النوادي 
اأكرث  هم  مبن  االأديب  احتكاك 
منه باعا فتت�شنى له اال�شتفادة 
اأو�شع  عامل  اإىل  واخلروج  منهم 
ميل  االألف  م�شافة  قيل  وكما. 

تبداأ بخطوة

كلمة اأخرية  للقراء 
وللجريدة ؟

اإ�شداري  يحظى  اأن  اأمتنى 
جمهور  لدى  بالقبول  اجلديد 
اأدعوهم  هنا  ومن  القراء، 
القتنائه فرمبا قلت فيها ما يف 
اأنف�شهم، وختاما ال�شكر مو�شول 
ت�شهم يف تقريب  التي  للجريدة 
واأمتناها  القارئ  من  الكاتب 
لهب  تذكي  �رشارة  تكون  اأن 

املطالعة لدى القراء .
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فقه املال العام عند الإبا�ضية 
مقدمة:

�سنف الفقهاء اأبوابا للمال يف مدوناتهم املطولة واملخت�سرة، ورتبوا اأنواعه واأق�سامه. وبينوا 
اأحكامه وميزوا حالله من حرامه، ومن اأهم اأق�سامه: املال العام الذي يتناول موارد الدولة من 
تربعات وزكاة وخراج وجزية وع�سور، و�سبل اإنفاقها على م�سارفها املخ�س�سة والعامة، واإدارة 

بيت املال اأخًدا وعطاًء، دخاًل وخرًجا، وم�سوؤولية ويل الأمر يف ت�سريف �سوؤونه.

الدكتور: حممد بن �سالح 
حمدي /جامعة باتنة

تطور املال يف الفقه 
الإ�سالمي

الدولة  ميالَد  العاُمّ  املاُل  �صاَحَب 
�صلى  الر�صول  اأقامها  التي  الإ�صالمية 
نواة  واأن�صاأ  باملدينة،  و�صلم  عليه  اهلل 
ة، وات�صع نطاقها بانت�صار  للملكية العاَمّ
وات�صاع  املوارد  وزيادة  الفتوحات، 
اخلطاب  بن  عمر  فقام  الدولة،  رقعة 
الدواوين،  باإقامة  العام  املال  بتنظيم 
فات�صحت  متكامل.  جهاز  وتخ�صي�ص 
يف  الإ�صالمي  املايل  النظام  مالمح 
التدوين،  ع�رص  جاء  اإن  وما  عهده. 
معتربا  حيزا  العام  املال  �صغل  حتى 
منه  يخلو  فال  الفقهية  املدونات  يف 
الفقهية  الكتب  اأمهات  من  كتاب  اأي 
ذلك  واإىل جانب  الإ�صالمية.  للمذاهب 
من  املال  تناولت  م�صنفات  خ�ص�صت 
والإدارية  والتنظيمية  الفقهية  الناحية 
لأبي  اخلراج  كتاب  فهذا  والتاريخية. 
اخلليفة  لرغبة  تلبية  األفه  الذي  يو�صف 
اأهم  بيان  يف  الر�صيد  هارون  العبا�صي 
بحقها،  اأخدها  وكيفية  الدولة  موارد 
مالية  خطة  له  وو�صع  توزيعها،  وطرق 
لإدارة اأموال الدولة، فغدا هذا الكتاب 
املايل  النظام  يف  الأ�صا�ص  امل�صدر 

الإ�صالمي. 
ال�صباقني  يو�صف احلنفي من  اأبو  ويعد 
العامة،  املالية  علم  قواعد  لإر�صاء 
بعده  من  جاء  من  منواله  على  ون�صج 
خراجه،  يف  اآدم  بن  يحيى  اأمثال  من 
رجب  وابن  ال�صافعي  واملاوردي 
وهذا  ال�صلطانية.  الأحكام  يف  احلنبلي 
كتاب الأموال لأبي عبيد الفقيه واملايل 
الق�صايا  فيه  ل  اأ�صّ الذي  والنحوي 
م�صادرها  ومن  اأحكامها،  وبنَيّ  املالية 
والإجماع،  وال�صنة  الكتاب  الأ�صا�صية 
وكل من األف يف هذا الفن من بعده. فقد 
الإمام  منهم  عليه،  واعتمد  عليه  اأخذ 
الداوودي الذي �صنف كتاًبا يف الأموال 
من وجهة نظر املذهب املالكي وغريه 

من امل�صنفات العديدة.
اأن  جند  امل�صادر  هذه  تتبعنا  واإذا 
اأ�صهمت  قد  الإ�صالمية  املذاهب 
واأدلت بدلوها يف هذا املجال الهام من 
ال�صيا�صية والق�صائية  النظم الإ�صالمية 
اإ�صهام  هو  فما  واملالية.  والإدارية 
اأقيمت  التي  والدول  الإبا�صي  الفقه 
اإثراء  يف  املذهب  هذا  اأ�صا�ص  على 
هذا اجلانب الهام من جمالت ال�رصيعة 

الإ�صالمية؟
تاريخ  تعريف  يندرج يف  الإ�صهام  وهذا 
ر�صيدا يف  ي�صكل  الذي  الفكري،  الأمة 
حا�رص  بناء  فاإن  الأمة،  تاريخ  ذاكرة 
�صان على تراثها،  الأمة وم�صتقبلها يوؤ�َصّ
مرتابًطا  الأمة  تاريخ  يكون  وبهذا 
وتاأَكّد  مبا�صيها.  ال�صلة  مقطوع  ل 
الإ�صالمية  احل�صارة  اإ�صهام  مدى 
منها  النظم،  جميع  يف  مبكًرا  اإ�صهاًما 
يدع  ل  مبا  وتربهن  املايل،  النظام 
على  يقوم  الإ�صالمي  الدين  اأن  ال�صك 
والأ�رصية  الفردية  العالقات  تنظيم 
ينح�رص  ول  والدولية،  والجتماعية 
جماله يف دائرة �صيقة كما يريد اأعداوؤه 

اأن يكون. 

املال العام يف الفقه 
الإبا�سي

الفقه  حول  نظرة  تكوين  يف  عدتنا  اإن 
م�صدران  الإبا�صية،  عند  املايل 

اأ�صا�صيان. 
اأّرخت  التي  ال�صري  كتب  اأ  الأول: 

لالإبا�صية واأئمتهم باأقالم اإبا�صية. 
ب كتب التاريخ العام التي اأرخت باأقالم 

غري اإبا�صية. 
وامل�صنفات  املدونات  اأ-  الثاين: 
الفقهية التي �صنفها فقهاء الإبا�صية يف 

القرون الأوىل لتكوين املذهب. 
واإذا اأجرينا م�صحا عاما لهذه امل�صادر 
الهتمام  اأن  جند  وغريها  الإبا�صية 
اهتمام  واملايل  القت�صادي  باجلانب 
كل  تتقا�صمه  �صمة  وهي  جدا،  �صئيل 
امل�صادر الإبا�صية وغريها. فقد اأولت 
ال�صيا�صي  باجلانب  الأكرب  الهتمام 
ح�صاب  على  واخللفاء  الأمراء  وبحياة 
اجلوانب الأخرى من احلياة احل�صارية، 
واإذا اأ�صفنا بالن�صبة لالإبا�صية الظروف 
ال�صمال  يف  بها  مروا  التي  ال�صيا�صية 
ف�صاع  وا�صطهاد،  ظلم  من  الإفريقي 
النزاعات  خ�صم  يف  تراثهم  من  كثري 
والفنت، وما بقي منه �صنوا به، حفاظا 

عليه من ال�صياع والتلف. 
ونف�ص الكالم يقال عن اجلانب الفقهي، 
اأن  اأخرى هامة هي  ون�صيف مالحظة 
يف  ويرتعرع  ينمو  العام  املال  فقه 
جند  حني  يف  �صيادة،  ذات  دولة  ظل 
دولتهم  زوال  بعد  املغرب  اإبا�صية  اأن 
الهجري،  الثالث  القرن  يف  الر�صتمية 
مل يفكروا يف اإقامة »اإمامة الظهور« بل 
انتقلوا اإىل مرحلة جديدة هي الإمامة 
ال�صغرى املن�صوية حتت نظام العزابة. 
املال  فقه  من  اهتمامهم  حتول  فقد 
وجند  اخلا�ص،  املال  فقه  اإىل  العام 
هذا الطابع بارًزا يف م�صنفاتهم الفقهية 
�صنفه  ما  اأهمها  واملخ�ص�صة،  العامة 
حممد  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبو  الإمام 
»الق�صمة  الهام  كتابه  يف  الفر�صطائي 
واأ�صول الأر�صني« وهذه امليزة تخت�ص 
امل�رصق  يف  اأما  املغرب.  باإبا�صية 
وت�صعف  تقوى  الإمامة  ا�صتمرت  فقد 
الأخرية.  العهود  اإىل  الظروف،  ح�صب 
باملال  الفقهاء  اهتمام  �صاحبها  فقد 
العام، وخ�ص�صوا له حيزا من مدوناتهم 
التي  واملو�صوعات  املطولة  الفقهية 

يتميزون بها. 

تكوين بيت املال الأول يف 
الب�سرة

اإذا كان التاريخ يحفظ لنا اأن اأول دولة 
اخلالفة،  مركز  عن  م�صتقلة  اإبا�صية 
ثم  بُعمان.  132هـ  �صنة  يف  كانت 
الأعلى  عبد  اخلطاب  اأبي  دولة  تلتها 
الر�صتميني  دولة  ثم  الغرب،  بطرابل�ص 
يف املغرب الأو�صط، اإل اأنه مت الإعداد 
لإن�صائها قبل ذلك مبدة غري ي�صرية من 
املادية  الناحية  ومن  الفكرية،  الناحية 
باإعداد الرجال وتوفري الأموال الالزمة 
ومن  وال�صتمرارية،  باحلياة  لإمدادها 
اإن�صاء بيت املال  اأهم خطط الإعداد، 
يف الب�رصة يف وقت مبكر، هدفه اإمداد 
الدعاة وم�صاعدتهم على ن�رص املذهب 
يف  الظهور«  »اإمامة  واإقامة  الإبا�صي، 
املناطق البعيدة عن ال�صلطة املركزية، 
من  تاأتي  املال  بيت  موارد  وكانت 

م�صدرين:
اأو  �رصيبة  عن  عبارة  الأول:  امل�صدر 
اأو ا�صرتاك فر�صه الإبا�صية على  ر�صم 
الأتباع يف الب�رصة، ويتفاوت هذا الر�صم 

ح�صب ثراء املكلف به ودخله. 
ال�صخية  التربعات  الثاين:  امل�صدر 
ويبدو  الإبا�صية،  اأثرياء  يدفعها  التي 
الأغنياء  من  كانوا  الإبا�صية  التجار  اأن 
تتجاوز  جتارتهم  وكانت  املعدودين، 
وت�صل عن طريق  وما جاورها  الب�رصة 

اخلليج اإىل ال�صني وال�رصق الأق�صى. 
و�صنلم�ص الأثر القوي لبيت املال هذا، 
عند ن�صاأة الدولة الر�صتمية يف تيهرت. 
ون�صل اإىل نتيجة هامة: اأن م�صادر متويل 
الدولة اأثناء التكوين والن�صاأة يعتمد على 
التربعات وامل�صاعدات، وعندما ي�صتد 
الذاتية.  م�صادرها  من  متول  �صاعدها 
فالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأثناء دعوته 
للدين اجلديد يف مكة كان يعتمد على 
تربعات ال�صحابة الذي اآمنوا بر�صالته، 
اإليه زوجته  النا�ص  اأقرب  راأ�صهم  وعلى 
اأبو  و�صديقه  عنها،  اهلل  ر�صي  خديجة 
و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى  ال�صديق  بكر 
هذا  على  اأ�صا�صية  ب�صفة  اعتمد  كما 
الأ�صا�صية  اللبنات  ي�صع  وهو  املورد 
ال�صحابة  جتار  وكان  يرثب،  يف  لدولته 
اأمثال عثمان بن عفان  املرموقون من 
وعبد الرحمن بن عوف ر�صي اهلل عنهم 

من املمولني الرئي�صيني. 
نطاق  التاريخية:  امل�صادر  اأول: 
كل  ي�صتوعب  اأن  ميكن  ل  البحث  هذا 
امل�صادر التاريخية، لذا فنكتفي بعر�ص 
ن�ص من امل�صادر غري الإبا�صية ون�ص 
لإعطاء �صورة  الإبا�صية،  من امل�صادر 
عن الو�صعية املالية للدولة الر�صتمية. 

اأخبار  كتاب  الإبا�صي:  غري  امل�صدر 
الأئمة الر�صتميني، لبن ال�صغري. 

املوجز  كتابه  يف  ال�صغري  ابن  و�صف 
والقت�صادية  املالية  احلالة  والقيم 
الأول  عهدها  يف  الر�صتمية،  للدولة 
اإمامة موؤ�ص�صها عبد الرحمن بن  حتت 
ر�صتم، وقد كان جزءٌ من اإيرادات هذه 
الدولة الفتية يف �صكل م�صاعدات تربع 

بها اإبا�صية امل�رصق. 
اأن�صوؤوه يف  الذي  املال  بيت  من خالل 
حلاجة  لإدراكهم  اأ�رصنا  كما  الب�رصة 
اأركان  لتوطيد  الأموال  اإىل هذه  الإمام 
تربط  التي  للعالقات  وتوا�صال  دولته، 
يف  واملغرب  امل�رصق  اإبا�صية  بني 
ال�صغري  ابن  ويذكر  واملذهب.  الدين 
بالأموال،  حممال  القادم  الوفد  اأخبار 
اأع�صاء  على  الب�رصة  قادة  وا�صرتط 
اأحوال الإمام اجلديد قبل  الوفد تفقد 
الأموال. وملا حطوا رحالهم  تلك  دفع 
بتيهرت، تاأكدوا من خالل امل�صاهدات 
الإمام  توا�صع  من  �صادفتهم،  التي 
رعيته،  يف  و�صريته  عي�صه  وب�صاطة 
اأجدر  اأنه  العام،  املال  يف  وزهده 

بالإعانة والو�صال. 
الهدية  بهذه  الإمام  تعامل  فكيف 
الثمينة واملنحة ال�صخية؟ فقد ا�صت�صار 
عليه  فاأ�صاروا  والعقد  احلل  اأهل 
من  اإلينا  اهلل  �صاقه  رزق  »هذا  بقبولها: 
اأن  فرنى  منا،  �صوؤال  بال  اإخواننا  طوع 
بني  وحت�رصه  املال  هذا  اإىل  تر�صل 
يديك فتجعل منه: ثلثا للكراع )اخليل( 
وثلثا يف ال�صالح وثلثا يف فقراء النا�ص 

و�صعفائهم«. 
الفتية  الدولة  موؤ�ص�صو  تعامل  هكذا 
باملال كما كان يتعامل ال�صحابة ر�صوان 
اهلل عليهم باأموال الغنائم، حيث حت�رص 

على  بال�صوية  وتق�صم  امل�صجد  اإىل 
ملرفق  الأولوية  فكانت  م�صتحقيها. 
اأركان  وتوطيد  الثغور،  وحماية  الدفاع 
الدولة حتى يهابها العدو، وي�صتاأمن يف 
للعمارة  الطريق  وميهد  الغريب،  ظلها 
العدل  هذا  اأثر  ظهر  وقد  والبناء. 
ال�صعيف  »قوي  الأموال.  يف  والقوامة 
اأحوالهم  وح�صنت  الفقري  وانتع�ص 
خربهم  به  ات�صل  من  جميع  وخافهم 
واإحياء  والبناء  العمارة  يف  �رصعوا  ثم 
واإجراء  الب�صاتني  وغر�ص  الأموات، 
وامل�صتغالت،  الرحاء  واتخاذ  الأنهر، 
فيها  وتف�صحوا  البالد  يف  وات�صعوا 
كل  من  والرفاق  الوفود  اأتتهم  حتى 

الأم�صار«. 
عجلة  ت�صارع  على  يدل  الن�ص  فهذا 
التنمية القت�صادية بعد ا�صتتباب الأمن 
وكانت  الدولة،  اأرجاء  يف  وال�صتقرار 
الب�صاتني  بغر�ص  زراعية،  تنمية  البداية 
واإجراء الأنهر، وانتهت بتنمية �صناعية 
املحا�صيل  لتحويل  ور�صات  باتخاذ 
الزراعية واإقامة امل�صتغالت، التي هي 
وت�صبري  لطحن  م�صتثمرات  عن  عبارة 

وع�رص وحتويل املحا�صيل الزراعية. 
ويتابع ابن ال�صغري تطور احلالة املالية 
والقت�صادية وارتفاع م�صتوى املعي�صة، 
اإىل  املواطنني  احتياجات  كل  و�صد 
امل�صاعدات  عن  ا�صتغنت  اأنها  درجة 
اأهل  بها  يجود  كان  التي  اخلارجية 
حيث  الأوىل،  عهودها  اأبان  امل�رصق 
اأ�صبحت بيوت الأموال ممتلئة، فال�صعاة 
وعمال ال�صدقات يقومون بجباية الزكاة 
من  الأخرى  املالية  الواجبات  و�صائر 
توزيعا  وتوزع  الأر�صني،  وخراج  جزية 
�صهر،  كل  مطلع هالل  دوريا يف  عادل 
ما  وحتويل  واإح�صائها  ح�رصها  بعد 
كان منه عينا اإىل نقود. وما كان طعاما 
الفقراء  على  ويوزع  الأهراء،  يجمع يف 
واملحتاجني، واإن َف�صَل َعْفٌو �رُصَِف يف 
اأن  على  يدل  مما  امل�صلمني.  م�صالح 

الرخاء والكفاية �صادا يف تلك الربوع. 
الإمام  موقف  ال�صغري  ابن  وي�صور 
اأهل  م�صاعدات  من  الثاين  املدد  من 
التعفف  يف  احلازم  وراأيه  امل�رصق، 
ا�صت�صار  فقد  الكفاية،  وال�صتغناء عند 
اإليه  الأمر  فرد  ال�صوري،  جمل�صه 
اإىل  الأموال  ترد هذه  اأن  »فاأرى  فقال: 
اأهلها، فيدفعونها ملن ي�صتحقونها من 
قبلنا  كنا  فاإذا  و�صعفائهم،  فقراءهم 
التي  للحاجة  اأَْمِرنَا  بدء  اأول  يف  منهم 
كانت بنا اإليه والفاقة التي لزمت عوام 
اإخواننا، فالآن اإننا م�صتغنون عن اأموال 
واملثل  العالية  القيم  بهذه  غرينا«. 
ال�صامية، واأخالق الإيثار والت�صامي عن 
اأقيمت  الزائل  ومتاعها  الدنيا  اأعرا�ص 
اأ�ص�ص هذه الدولة، فهفت اإليها الأفئدة، 
وت�صارع اإليها امل�صت�صعفون للتفيوؤ حتت 
ظالل ت�صاحمها وتراحمها، فارتفع قدر 

قائدها يف نفو�ص رعيته. 
بني اخلليفة عمر بن عبد العزيز وعبد 

الرحمن بن ر�صتم:
تناقل املوؤرخون واأجمع الق�صا�ص على 
الأموي  اأخبار عدالة و�صماحة اخلليفة 
الزاهد عمر بن عبد العزيز، حتى عده 
البع�ص خام�ص اخللفاء الرا�صدين، فقد 
اأحيَى ال�صنن واأمات البدع، واأعاد النظر 
يف م�صوؤولية ويل الأمر، بورعه وتورعه 
اأثر  ظهر  ما  و�رصعان  العام،  املال  يف 
الأمن  فعَمّ  رعيته،  اأحوال  يف  ذلك 
الإ�صالمية،  الأقاليم  كافة  والرخاء 
وامتالأت بيوت املال وفا�صت بخريها، 

فكفيت احلاجات و�ُصّدت اخلالت، ومل 
ا�صتغناًء  الزكاة  يقب�ص  من  الولة  يجد 

وتعفًفا. 
هذه ال�صورة النا�صعة للنظام الإ�صالمي 
عندما يطبق بحق وعدل، جتد مثيلتها 
يف ع�رص الإمام عبد الرحمن بن ر�صتم 
التي ل تقل اإ�رصاقا و�صفاًء، ومما �صاقه 
ال�صري  اأهل  عليه  واأجمع  املوؤرخون 
والرتاجم، ما و�صل اإليه الأمر من عدل 
فقد  الدنيا،  يف  وزهد  بالق�صط  وحكم 
من  اإليه  وردت  اإعانات  اأ�رصنا  كما  رد 
الأول  املدد  فقبل  امل�صارقة،  اإخوانه 
ثغور  وحت�صني  �صلطته،  اأركان  لتوطيد 
املدد  قبول  عن  امتنع  اأنه  غري  دولته. 
ا�صتد �صاعد دولته فلم تغره  الثاين ملا 
املكد�صة.  الأموال  من  الأحمال  تلك 
فراأى اأن هناك من هو اأوىل منه اإليها، 
والت�صامي  العدل  هذا  اأثر  مل�صنا  فقد 
يف اأحوال رعيته بانت�صار الرخاء وكفاية 
اأهل الفاقة واحلاجة، وامتالء اخلزائن 

والأهراء. 

اأ�سباب رخاء الدولة:

عم  الذي  وال�صتقرار  الرخاء  هذا  اإن 
اأرجاء البالد هو نتيجة العدل والق�صط 
الإمام،  اعتمدها  التي  املالية  واخلطة 
فيقول ابن ال�صغري: »ثم مل تزل الر�صل 
الأحوال  عن  الأخبار  وتطلع  تختلف 
كله،  ذلك  يف  عمارتها  زائدة  والبلد 
خمتارة،  وق�صاته  واحدة،  وال�صرية 
واأهل   )  ...( ممتلئة  اأمواله  وبيوت 
يف  يخرجون  �صدقاتهم  على  ال�صدقة 
 ...( اأع�صارهم  فيقب�صون  الطعام  اأوان 
ح�رص  فاإذا  والبعري،  ال�صاة  اأهل  من   )
َف الطعام اإىل الفقراء،  جميع ذلك �رُصِ
�صارت  فاإذا  والبعري،  ال�صاة  وبيعت 
اإىل العمال بقدر  اأموال ُدفع منها ذلك 
وي�صيف  عملهم«  على  ي�صتحقون  ما 
من  اجتمع  ما  اإىل  ينظر  »ثم  قائال: 
مال اجلزية وخراج الأر�صني، وما اأ�صبه 
وق�صاته  وح�صمه  لنف�صه  فيقطع  ذلك 
واأ�صحاب �رصطته والقائمني باأموره ما 
عن  فا�ص  ما  اأما  �صنتهم«،  يف  يكفيهم 

ذلك فيوجهه اإىل م�صالح امل�صلمني. 
وي�صتدل من الن�ص اأن عمال ال�صدقات 
كانوا ياأخذون ن�صيبهم نقًدا ل عينا، اأي 
اجلمع بني العينية والنقدية يف ت�رصيف 
خا�صية  وهذه  ال�صدقات،  اأموال 
املايل  النظام  خ�صائ�ص  من  اأخرى 

الإ�صالمي. 
فهي  الأموال  من  الثاين  ال�صنف  اأما 
الأر�صني  خراج  من  الفيء:  اأموال 
يف  احلق  فلالإمام  والع�صور،  واجلزية 
بدون  امل�صلمني  م�صالح  على  �رصفها 
الإنفاق  واأهمها  اأولها  ومن  حتديد. 
على م�صالح الدولة ومرافقها من اأجور 
وكل  ال�رصطة،  ورجال  والق�صاة،  الولة 
القائمني باأمور الإمامة، فيخ�ص�ص لهم 
كفاية �صنة، اأي اأن اأجور هذه الفئة كانت 
ت�رصف �صنويا، اأو اأنها تخ�صم من بيت 

املال ثم ت�رصف عليهم دوريا .

اختالف الفقهاء يف 
ت�سريف فائ�ض بيت املال

وهنا نثري ق�صية اختلف فيها الفقهاء يف 
املال،  بيت  يف  بالفائ�ص  التعامل  �صاأن 
ال�صافعية  وهم  منهم  فريق  فذهب 
على  الفائ�ص  ت�رصيف  اإىل  واملالكية  
ادخاره،  وعدم  امل�صلمني  م�صالح 
ال�صافعية  وبع�ص  الأحناف  يرى  بينما 
احلاجة  لوقت  خر  يَدّ الفائ�ص  اأَنّ 
الطوارئ.  ملواجهة  به  وال�صتظهار 
اأن  نرى  بيننا  الذي  الن�ص  خالل  ومن 
ال�صافعية  جانب  اإىل  الإبا�صية  موقف 
ق�صية  اأنها  من  الرغم  على  واملالكية 
تخ�صع  �رصعية  و�صيا�صة  اجتهادية 
والجتماعية،  القت�صادية  للظروف 
يرى  كما  الفوري  الإنفاق  يكون  فقد 
يف  الأن�صب  هو  والإبا�صية  ال�صافعية 
هو  الدخار  ويكون  الظروف،  بع�ص 

الأوىل يف ظروف اأخرى. 
ويف ختام حتليلنا لهذا الن�ص التاريخي 
على  ال�صوء  �صلط  الذي  ال�صغري،  لبن 
الر�صتمية،  للدولة  املالية  الو�صعية 
فلم  ومقت�صبا  خمت�رصا  كان  اأنه  اإل 
يزودنا باأنواع اخلراج وعن ن�صبته. وما 
الر�صم؟  لهذا  اخلا�صعة  الأرا�صي  هي 
الفقهاء، فهل تعترب  ثار جدل بني  فقد 
فياأخذ  عنوة  ُفتحت  املغرب  اأرا�صي 
منها اخلراج �صاأنها �صاأن اأرا�صي العراق 
فتوؤخذ  اأهلها  عليها  اأ�صلم  اأم  وال�صام، 
مع  ت�صاحلوا  اأم  ال�صدقات،  منهم 
الفاحتني على قدر معلوم من اإنتاجها؟.  
كما �صكت عن �صاأن اجلزية وعن حجمها 
ومن هم اجلالية من الذميني اخلا�صعني 
�صافية  بتفا�صيل  يزودنا  مل  كما  لها، 
وكيفية  عليه  والقائمني  املال  بيت  عن 
جمع الإيرادات وحجمها وكيفية توزيع 
غريه  ول  ال�صغري  ابن  فال  النفقات، 
متكاملة  �صورة  ير�صموا  اأن  ا�صتطاعوا 
ال�صبب يكمن يف  لهذه اجلوانب.  ولعل 
تلك  يف  التدوين  حركة  انطالق  عدم 
العهود، وما �صجل ودون قد �صاع مع ما 

�صاع من الرتاث الإبا�صي. 
اإىل  ن�صل  الن�ص  لهذا  التحليل  من هذا 

النتائج الآتية:
جمع  يتوىل  كان  الإمام  اأن   1
)الزكاة،  العامة  الأموال  وتوزيع 
الزكاة   2   .) اخلراج...  اجلزية، 
كل  وتوزع يف هالل  منتظمة  كانت 
�صهر.  3 اأجور ومرتبات املوظفني 
من  تقتطع  �صنوية،  كانت  والعمال 

بيت املال. 
4 عملية الإح�صاء تتطلب اأن تدون 
اأ�صماء  فيها  وت�صجل  الدواوين 

امل�صتحقني. 
5 يرى الإبا�صية اأن الفائ�ص من بيت 
امل�صلمني  م�صالح  يف  يوزع  املال 

خر.  ول يَدّ
على  الأمر  بداية  يعتمد يف  كان   6

امل�صاعدات اخلارجية. 
من  الت�صيري  يف  والق�صط  العدل   7
على  املعينة  الأ�صا�صية  العوامل 

كفاية بيت املال. 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ما الفرق بني �صربة ال�صم�ض وال�صربة احلرارية؟
ال�شم�ض  �رضبة  تندرج 
�شمن  احلرارية  وال�رضبة 
خالل  ال�شائعة  املتاعب 
اأ�شعة  ب�شبب  ال�شيف  ف�شل 
وارتفاع  ال�شاطعة  ال�شم�ض 
والرطوبة  احلرارة  درجة 
بينهما  الفرق  فما  العالية، 
التعامل  ميكن  وكيف 

معهما؟
ولالإجابة على هذا ال�شوؤال، 
الأملانية  الرابطة  قالت 
اجللدية  الأمرا�ض  لأطباء 
تن�شاأ  ال�شم�ض  �رضبة  اإن 
الراأ�ض  لتعر�ض  نتيجة 
املبا�رضة،  ال�شم�ض  لأ�شعة 
وتتمثل اأعرا�شها يف ال�شداع 
والدوار  العنق  موؤخرة  واآلم 
ينبغي  وهنا  والغثيان. 
ال�شم�ض  اأ�شعة  عن  البتعاد 

فورا وتربيد الراأ�ض بحذر.
اأما ال�رضبة احلرارية فتن�شاأ 
العالية  الرطوبة  ب�شبب 
هو  كما  ال�شديدة  واحلرارة 
مثال.  ال�شيارة  داخل  احلال 
على  ال�شتدلل  وميكن 
ال�رضبة احلرارية من خالل 
اجل�شم  و�شخونة  احمرار 
باأكمله، ولي�ض الراأ�ض فقط، 
بالإ�شافة اإىل احلمى والدوار 
والغثيان واأعرا�ض ال�شدمة.

ينبغي  احلالة  هذه  ويف 
فوراً،  ال�شيارة  من  اخلروج 
بوا�شطة  اجل�شم  تربيد  مع 
عن  بعيداً  رطبة  كمادات 
القلب، اأي اليدين والأقدام، 
�شيئاً  اجل�شم  بقية  تربيد  ثم 
عدم  مراعاة  مع  ف�شيئاً، 
تربيد اجلذع مبا�رضة. وعلى 

ا�شت�شارة  ينبغي  حال  اأية 
ال�شتباه  حال  يف  الإ�شعاف 
يف الإ�شابة ب�رضبة حرارية.

ب�رضبة  الإ�شابة  ولتجنب 
حرارية  �رضبة  اأو  �شم�ض 
ينبغي جتنب التعر�ض لأ�شعة 
خا�شة  املبا�رضة  ال�شم�ض 

مع  الظهرية،  فرتة  خالل 
غطاء  ارتداء  على  احلر�ض 
بالن�شبة  خا�شة  للراأ�ض، 
ال�شغار  والأطفال  للر�شع 
ال�شعر  ذوي  والأ�شخا�ض 
لديهم  الذين  اأو  اخلفيف 

�شلع.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض الن�شداد الرئوي ال�شبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�شبح 

ال�شبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�شحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان 

التبغ غري املبا�رض( ال�شبب الأّول لظهور 
مر�ض الرئة الن�شدادي املزمن، فما اأعرا�شه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد الن�شداد الرئوي املزمن مر�شاً رئوياً 

ي�شبب ان�شداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 
ومن اأبرز اأ�شبابه التدخني والتعر�ض للغازات 

اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�شه؟ 

الأعرا�ض الأكرث �شيوعاً ت�شمل:
* �شيق التنف�ض

* ال�شعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�شي املتكررة.
* التعب والرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�شائح كثرية وار�شادات ممكن ان ت�شاعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�شه، 

واأهمها:
- الإقالع عن التدخني
- زيادة الن�شاط البدين

- التلقيح �شد الفريو�شات واللتهاب الرئوي
- اللتزام بالأدوية
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من معاين احلكمة الورع 
اً َكِثرياً﴾ ]�سورة البقرة  َمَة َفَقدرْ اأُوِتَي َخريرْ كرْ ِ ﴾َوَمنرْ يُوؤرَْت الرْ
الآية:269[  من معاين الكمة اأن يكون ورعاً, فقد ورد 
اأن: )) ركعتان من ورع خرٌي من األف ركعة من خملط((  ] 

اجلامع ال�سغري عن اأن�س[
 الورع هو الذي ي�سع هام�س بينه وبني املعا�سي الورع 

هو الذي يبتعد عما يجره اإىل مع�سية, الورع هو الذي يدع 
هام�س اأمان بينه وبني املعا�سي؛ لأن اهلل عز وجل يقول:  ﴾
َربُوَها﴾  ]�سورة البقرة الآية:187[   ِ َفَل تَقرْ ِتلرَْك ُحُدوُد اهلَلهّ
يقول عليه ال�سلة وال�سلم يف الديث ال�سحيح:  ))اللَل 

((  ]اأخرجه البخاري وم�سلم عن النعمان  , والرام بنِيهّ بنِيهّ
بن ب�سري[ ال�رسقة و القتل و الزنا اأ�سياء حمرمة وهي 

وا�سحة كال�سم�س, يغت�سب مالً حراماً, الغيبة حرام, 
النميمة حرام, اإن�سان دخله حلل, طبخ واأكل ل ي�ساألك؛ 

لأنه مل يعمل �سيئاً, يعمل عمًل م�رسوعاً, وك�سبه م�رسوع, 
وماله حلل, ا�سرتى طعاماً واأكل هو واأولده.  ما �سمعت يف 
تاريخ الدعوة اإن�ساناً يقول: اأ�ستاذ طبخت فا�سولياء, هل يف 
عملي �سيء؟ ل اأحد ي�ساأل؛ لأن العمل حلل. اإن�سان تزوج, 

اإن�سان فتح حمًل جتارياً, باع مواد غذائية, مل يكذب, مل 
يغ�س؛ فالرام ال�رسف بني, واللل ال�رسف وا�سح, ول 
يختلف فيه اثنان, ولي�س هناك اأية م�سكلة, اأين امل�سكلة؟ 
يف ال�سبهات, �سيء من زاوية حلل من زاوية حرام, الورع 

يقت�سي اأن تدع هذا ال�سيء ورعاً.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رسار 
امُلرتِتهّبة عليها, ومهما كان, فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه, ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
والكبائر, ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنرَْهورَْن  فقال: ﴾ اإِنرْ جَترْ
ِخلرُْكمرْ  ررْ َعنرُْكمرْ �َسِيهّئَاِتُكمرْ َونُدرْ َعنرُْه نَُكِفهّ
َخًل َكِرمًيا ﴾, فدَلهّ ِذكُرها على  ُمدرْ

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر, وُكلُهّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإلَهّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر,  هو اأكَبُ منُه, فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِسهّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رسار, واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

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

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

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

كارثة التبول يف امل�شجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال الأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�سجد 
ولكن   , تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد , فزجره النا�س , 
 , و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
ِريق  فاأُهرْ ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
الاجز  وال�ســلم  ال�سلة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ل ي�سعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه الالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�سياً 

اأن  لبد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�سعر اأنه خمطئ اأولً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا لبد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رس الطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر الآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  الل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�سع 
نظره هو , وفكر يف اليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل , ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَهّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود , واهلل �ساحب الأ�سماء ال�سنى كلها , ُجمعت الأ�سماء ال�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ , اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء ال�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
, الكفر و الإلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴾ مَلرْ تَُكنرْ ِفترْنَتُُهمرْ اإَِلهّ اأَنرْ َقالُوا 
ِكنَي ﴾ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴾ انرُْظررْ َكيرَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنرُْف�ِسِهمرْ﴾ ]�سورة  ِ ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رسرْ َواهلَلهّ

الأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
لم-  لة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رسكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة الإخل�س, َمرُدهّ  قال امُلف�رِسهّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س, واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س, حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  لة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك, فاأَنزَل اهلَلهّ ِ �سلَهّى اهلَلهّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ امل�رِسكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلهّ
؛ لأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلهّ �سيَموُت, ول �سيء ميوُت اإَلهّ �سيوَرُث, واإَنهّ  َمُد: الَهِّذي مَلرْ يَِلدرْ َومَلرْ يُولَدرْ َمُد(, وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*اهلَلهّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلرْ يَُكنرْ لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلهّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه, فاأنزل اهلل  لة وال�سهّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة الإخل�س. , فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اهللُ عليرِْه و�سلَهَّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقلرْ ُهَو اهلَلهّ فرْ لنا ربَهّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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بحلول 2019

تقرير »مثري« عن غوغل يثري غ�سب م�ستخدمي �أندرويد

�أندرويد،  �لت�شغيل،  نظام  �أن  �إىل  غوغل  بيانات  جمع  حول  تقرير  تو�شل 
ير�شل معلومات �شخ�شية �أكرث بع�رش مر�ت، مبا يف ذلك بيانات �ملوقع، �إىل 

.iOS عمالق �لتكنولوجيا مقارنة بنظام �آبل
من  �شميدت،  �شي  دوغال�س  �لأ�شتاذ،  �أجر�ه  �لذي  �لبحث  فاإن  ذلك،  ومع 
جامعة Vanderbilt، يدعي �أن هذ� �لرقم هو جمرد »قمة جبل �جلليد«، 
لأنه ل ميثل �لن�شاط عندما يكون �جلهاز قيد �ل�شتخد�م. ومبجرد �أن يبد�أ 
�خلادم  �إىل  �ملر�شلة  �لبيانات  تزد�د  هو�تفهم،  با�شتعمال  �مل�شتخدمون 
»ب�شكل ملحوظ«و�أثار هذ� �لبحث غ�شب م�شتخدمي �أندرويد �لذين �تهمو� 

غوغل يف منا�شري على تويرت، باأنها »ت�شتفيد من جميع بياناتهم«.
حو�يل  �إر�شال  على  قادرة  �ملفعلة  غري  �أندرويد  �أجهزة  �أن  �لبحث  ووجد 
900 عينة بيانات �إىل غوغل، خالل 24 �شاعة فقط. وير�شل هاتف �أندرويد 
�خلامل )مع ن�شاط مت�شفح Chrome يف �خللفية(، معلومات �ملوقع �إىل 
غوغل 340 مرة خالل �ليوم، �أو مبعدل 14 عينة من �لبيانات يف �ل�شاعة ويف 

�ملقابل، تتلقى خو�دم �آبل بيانات �ملوقع مرة و�حدة يوميا، وو�شل حجم 
�أجهزة  عرب  غوغل  تتلقاه  مرة مما  بـ16  �أقل  �إىل  �ملجمعة  �ملوقع  بيانات 
و �أندرويد  من�شات  �أن  حقيقة  على  �ل�شوء  �لنتيجة  هذه  وت�شلط  �أندرويد 
Chrome، تلعب دور� مهما يف جمع بيانات غوغل، وفقا للورقة �لبحثية 

�لتي نُ�رشت �لأ�شبوع �ملا�شي.
بعد  قليلة،  �أيام  لل�رشكة يف غ�شون  ثانية  �لتقرير مبثابة �رشبة  ويعد هذ� 
�أن �تُهمت غوغل بتتبع حركات �مل�شتخدمني ب�شكل روتيني على �لرغم من 
مطالبتهم �ل�رشيحة بالتوقف عن ذلك وت�شتطيع غوغل �حل�شول على مثل 
هذه �لبيانات دون �أن يتفاعل �مل�شتخدم مع �جلهاز، عرب �أندرويد ومت�شفح 
�لنا�رش  �أدو�ت  عن  ف�شال  و�خلر�ئط،  يوتيوب  وتطبيقات   Chrome

.AdWordsو AdMobو Analytics و�لإعالنات، مثل
و�نتقدت غوغل ب�شدة هذ� �لبحث، حيث قال �ملتحدث با�شمها �إنه »يحتوي 

على معلومات م�شللة ب�شكل كبري«، ح�شبما ذكرت تقارير تلغر�ف.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها �لقادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  �أ�شدرت 
جديدة  ت�شويقية  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، و�لذي من �ملفرت�س �أن تك�شف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري �لعالمة �لتجارية
�إىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�شويقية  �لفيديوهات  فاإن  �لأمر 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار �لأمور.
قد  �ل�شابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�س  ب�شبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�س �ملنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�س �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �شام�شونغ قررت ��شتباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�س �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�شتخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�شري 
قر�ًر� بزيادة �شعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�شادرة  �ملعلومات  و�أو�شحت 
�لهاتف  ح�شول  �إمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�شمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  �مل�شتمر  �لفيديو 
�شعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شمن  �شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هو�تفها 
حت�شًنا  ت�شكل  �أنها  كما  �ملختلفة، 
�لعام  كبرًي� بالن�شبة لبطارية جهاز 
 ،8  Galaxy Note �ملا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

ب�شوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��شفات  �شياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�شل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  �لأ�شو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�شو�ئي  و�شول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�شة  ثنائية  �أ�شا�شية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�شا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�شحن �ل�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ض قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�شيكي  �شوز�ن  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �شناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��شتك�شف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�شيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�شها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  �لذي  �لر�شمي”  “غري  �مل�شدر 
بو��شطة موظفي يوتيوب.

�ل�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�شغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �شمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�شتالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�شفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  و�ل�شرت�كات،   Trendingو �لرئي�شية، 
�لرئي�شية و�ل�شتك�شاف  �ل�شفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�شرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�شاهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ش�شة  �لفيديو  تو�شيات 
بن�شاط �لعر�س �ل�شابق و�شلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�شاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�شمى 

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



 14 �أل  �لبلدية  �مللحقات  �أغلب  ربط  وجرى 
وهي   ، �لب�رصية  �لألياف  ب�شبكة  �ملتبقية 
جاهزة لو�شعها قيد �لت�شغيل يف �لأيام �لقليلة 
�لقادمة ، مثلما �أ�شارت م�شالح �لولية مو�شحة 
�أن �لأولوية قد �أعطيت يف �لربط بهذه �ل�شبكة 
مما  �لنائية،  بالقرى  �ملتو�جدة  للملحقات 
�لثابت  �لهاتف  خدمات  بتوفري  �أي�شا  �شمح 
ويف  �ملناطق،  تلك  �شكان  لفائدة  و�لإنرت�نت 
�شياق مت�شل، مت �لإنتهاء من م�رصوع ربط 29 
�أغلبها ببلديات  �لب�رصية  قرية ب�شبكة �لألياف 
يربمج  �أن  على  للولية،  �حلدودي  �ل�رصيط 
م�رصوع �إ�شايف لتعميم هذه �لعملية على باقي 
يف  يندرج  �لذي  �لربنامج  هذ�  وي�شمح  �لقرى 

من  �مل�شطر  �لوطني  �لربنامج  جت�شيد  �إطار 
�جلز�ئر  لت�شالت  �لعامة  �ملديرية  طرف 
على  �لب�رصية  �لألياف  �شبكة  بتعميم  �ملتعلق 

كافة �ملناطق �ملعزولة و�لقرى �لنائية بتح�شني 
�خلدمة �لعمومية، ل�شيما باملناطق �ملعزولة 

، ح�شب م�شالح �لولية

م٫�س

ات�صاالت اجلزائر بالوادي 

 ربط 85 ملحقا بلديا ب�صبكة الألياف الب�صرية 
مت ربط 85 ملحقا بلديا ب�صبكة االألياف الب�صرية اإىل حد االآن من بني 99 ملحقا مربجما عرب البلديات الثالثني بوالية الوادي، 
مما �صمح ب�صمان خدمة »ال�صباك املوحد« بخ�صو�س ا�صتخراج الوثائق االإدارية، ح�صبما علم اأم�س االإثنني من م�صالح الوالية 

وتندرج هذه العملية يف اإطار جت�صيد الربنامج الوطني امل�صطر من طرف م�صالح وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية بهدف ع�صرنة وحت�صني اخلدمة العمومية، كما اأو�صح ذات امل�صدر.

بوهيما و 
اجلزائر تقراأ

القادمة  الطبعة  اأن  تقول  اأولية  موؤ�صرات 

�صت�صهد  للكتاب  الدويل  املعر�س  من 

خالل  من  للجزائر  نوعية  م�صاركة 

االإبداعي  بالن�س  االحتفاء  و  الرتويج 

كثري  لتحقيق  عليه  الرهان  و  اجلزائري 

كثري  تفعله  ما  غرار  على  النجاحات  من 

و  اخلارج  يف   اجلزائرية  االأ�صماء  من 

و  م�صرية  ن�صر  دور  جناحات  ت�صنع  التي 

لبنانية . بوهيما و اجلزائر تقراأ جتربتان 

االأوىل  م�صاركتهما  �صتكون   اإ�صتثنائيتان 

االإ�صدارات  لنوعية  نظرا  املتميزة  ،و 

و  ال�صكل  حت�صني  على  الكبري  الرهان  و 

و  االأ�صماء  طبيعة  اأي�صا  و  الورق  نوعية 

الن�صو�س ففي حني تراهن دار بوهيما من 

الغرب اجلزائري على الن�صو�س اجلديدة 

الن�صج  من  كبري  م�صتوى  الم�صت  التي 

،والرتكيز  االإخراج  يف  متيزها  و  الفني 

ال�صعرية  الهايكو  ن�صو�س  و  الرواية  على 

جنح  قد  و  االأخرى  التجارب  بع�س  و 

ملنجزهم  الرتويج  يف  الدار  يف  ال�صركاء 

التوا�صل  من�صات  خمتلف  عرب  االإبداعي 
االجتماعي.

التوجه تراهن دار اجلزائر تقراأ  يف نف�س 

على ن�صو�س جديرة بالقراءة مثل رواية 

وا�صيني االأعرج املخطوطة ال�صرقية التي 

طرف  من  العربية  الدول  بع�س  يف  منعت 

اأجهزة الرقابة و تن�صر الدار اأي�صا ن�صو�صا 

ال�صر  تاج  اأمري  ال�صوداين  للروائي  روائية 

ال�صاحة  توؤثث  التي  االأ�صماء  من  عدد  و 
ال�صردية العربية.

موقف

تيارت

  هالك �صخ�صني
  اإثر حادث مرور

 بعني احلديد
�أخر  و�أ�شيب  حتفهما  �شخ�شان  لقي 
بجروح �إثر حادث مرور وقع ببلدية عني 
�حلديد )ولية تيارت( ح�شبما �أفادت به 

�أم�س �لثنني م�شالح �حلماية �ملدنية.
وقع  �حلادث  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح 
بني  ��شطد�م  �ثر  �لأحد  �أم�س  ليلة 
�شاحنة و�شيارة نفعية مبنطقة �أولد يحي 
�لتابعة لبلدية عيد �حلديد على م�شتوى 
�أودى  مما   14 رقم  �لوطني  �لطريق 
بجروح  �آخر  و�إ�شابة  �شخ�شني   بحياة 
لنقل  �ملدنية  �حلماية  م�شالح  وتدخلت 
حفظ  م�شلحة  �إىل  �ل�شحيتني  جثتي 
�إىل  و�مل�شاب  فرندة  �جلثث مب�شت�شفى 
�ملوؤ�ش�شة  بنف�س  �ل�شتعجالت  م�شلحة 

احلاج�ل�شت�شفائية # وداد 

مع�صكر 

 الطبعة اخلام�صة لالأيام 
اجلهوية لفن القناوي

عني البنيان بالعا�صمة 

وفاة �صاب اثر حادث مرور خطري 

ثالث  من  غنائية  فرق   8 ت�شارك 
وليات من غرب �لبالد يف �لطبعة 
للفن  �جلهوية  لالأيام  �خلام�شة 
�لثقافة  بد�ر  �ملنتظمة  �لقناوي 
مبدينة  �لنا�رصي«  ر�أ�س  »�أبي 
مع�شكر و �نطلقت �لتظاهرة �لتي 
�ملوؤ�ش�شة  قبل  من  �شنويا  تنظم 
�أم�س  �شهرة  �ملذكورة  �لثقافية 

تن�شيط  من  فني  بحفل  �لأحد 
�جلمعية �لباللية ملدينة �ملحمدية 
�ملقاطع  من  جمموعة  �أدت  �لتي 
�جلمهور  من  كبري  تفاعل  و�شط 
جزء�  �لعائالت  �شكلت  �لذي 
�حلار  �لت�شفيق  عرب  منه  كبري� 
�لرق�شات  �أد�ء  يف  �مل�شاركة  و 

�ل�شعبية �ملر�فقة للغناء �لقناوي.

لقي �شاب يبلغ 25 �شنة من �لعمر 
حادث  يف  �لثنني  �أم�س  حتفه 
منت�شف  بعد  وقع  خطري  مرور 
�لليل و ع�رصة دقائق )�شا00 و 10 

د ( 
�لوطني  �لطريق  م�شتوى  على 
�لبنيان  عني  بني  �لر�بط   11 رقم 
من  علم  ح�شبما   ، ��شطاويل  و 
م�شتوى  على  بالإعالم  �ملكلف 
لولية  �ملدنية  �حلماية  مديرية 
خلف  بن  �لأول  �ملالزم  �جلز�ئر 
�لأول  �ملالزم  و�أو�شح  خالد.  �هلل 
بن خلف �هلل يف ت�رصيح قائال »�أن 
�أم�س  وقع  خطري�  مروريا  حادثا 
�لطريق  م�شتوى  على  �لثنني 

�لر�بط بني عني   11 رقم  �لوطني 
�لبنيان و ��شطاويل بعدما �نحرفت 
و�حد  �شخ�س  متنها  على  �شيارة 
�لطريق  �إىل  لتتجه  م�شارها  عن 
و  ��شطاويل  باجتاه  �ملقابل 
على  كان  نارية  بدر�جة  ت�شطدم 
�شائق  تويف  حيث  �أخوين  متنها 
�لدر�جة �لنارية )�مل�شمى �شفيان 
مت  فيما  �لفور  على  �شنة(    25
 15 �أ�شامة  )حممد  �لثاين  حتويل 
�شنة(  �إىل م�شت�شفى باينام يف حالة 
حرجة  و قال عن �أ�شباب �حلادث  
�أنها تبقى »جمهولة« يف �نتظار ما 
�شوف يتو�شل �إليه حتقيق م�شالح 

�لأمن لولية �جلز�ئر.

البويرة

اإيليثن تكّرم اأبناءها يف عر�س بهيج

موجه للموؤ�ص�صات باأف�صل االأ�صعار ومبزايا ا�صتثنائية

»Idoom Fibre Pro« ات�صالت اجلزائر تطلق عر�صها اجلديد

اأمن والية امل�صيلة 

حملة حت�صي�صية من خماطر عدم ارتداء اخلوذة

 « ثمليلث   « �لثقافية  �جلمعية  �أم�س  �أ�رصفت 
�رصق  �أق�شى  �لو�قعة  �إيليثن  بقرية  �لنا�شطة 
ل  �لثامنة  �لطبعة  تنظيم  ،على  �لبويرة  ولية 
�لتالميذ  بتكرمي  �خلا�س   « �لقرية  عر�س   «
�لر�شمية  �لمتحانات  يف  �ملتفوقني  �لنجباء 
�ملنا�شبة  وهي   ، �لثالثة  �لتعليمية  لالأطو�ر 
�إحياء  �إىل  تهدف  �شنويا  تقليد�  �أ�شبحت  �لتي 
�لتقاليد و�لعاد�ت �لعريقة �لر��شخة و�ملوروثة 
�نف  رغم  متوت  �أن  �أبت  و�لتي  �لأجد�د  عن 
تزينت  �ل�شياق  ،ويف  �لأجيال  وتو�يل  �لزمن 
مبئات  �لإبتد�ئية  للمدر�شة  �لكربى  �ل�شاحة 
و�أزكنون  حقي  قرى  من  �ملتنقلة  �لعائالت 

�أ�رصت على  ومالوة وبوعي�س و��شطال و�لتي 
�لنجاح و�شط  �أكبادها فرحة  مقا�شمة فلذ�ت 
�أزيد  �أجو�ء مليئة بالبهجة و�ملتعة على مد�ر 
خالل  تكرمي  مت  كما   ، كاملة  �شاعات   5 من 
�جلمعية  رئي�س  من  كل  ن�شطه  �لذي  �حلفل 
» مليز�  و�لتلميذة �ملجتهدة   « » حمو مرزوق 
مرزوق »  �أع�شاء �جلمعيتني »تافاث » و »ثا�شمليث 
» وكذ� فريق قرية مالوة �ملتوج بالدورة �لكروية 
�لعر�س  و�إختتم  �ل�شائفة   هذه  خالل  �ملنظمة 
بحفل عائلي �أحياه �لفنان خملوف �بن �ملنطقة 

�شاحب ر�ئعة » �نذ�كم » .
اأح�صن مرزوق

 Idoom« أطلقت �ت�شالت �جلز�ئر عر�شها �جلديد� 
�لأ�شعار  باأف�شل  للموؤ�ش�شات  �ملوجه   »Fibre pro
ومبز�يا ��شتثنائية ت�شمح للمهنيني بال�شتفادة �لكاملة 
�ملوؤ�ش�شة  و�أو�شحت  و�لأنرتنت  �لهاتف  خدمتي  من 
 Idoom Fibre لعر�س  بالن�شبة  �أنه  لها  بيان  يف 
Professionnel �خلا�س بخدمة �لهاتف، ي�شتفيد 
�ملحلي  نحو  دج/د   4 ب�شعر  مكاملات  من  �لزبون 
�ملحمول  نحو  دج/د   9 ب�شعر  ومكاملات  و�لوطني 
با�شرت�ك يقدر بـ 150 دج/�ل�شهر خارج �لر�شوم ،�أما 
 Idoom Fibre Profesionnel لعر�س  بالن�شبة 
�خلا�س بخدمة �لأنرتنت، فالزبون ي�شتفيد من تدفق 
يبد�أ من Mbps 02 �إىل غاية Mbps 20.  و�أ�شارت 
حتديث  حالة  »يف  �أنه  �جلز�ئر  �ت�شالت  موؤ�ش�شة 
�إيدوم  عر�س  يف  �مل�شرتكني  �لزبائن  فاإن  �ل�شبكة، 
ADSL �شيتم حتويلهم تلقائيا �إىل �لعر�س �ملو�فق 
و��شرت�ك  �ل�شهرية  �لإتاو�ت  �أما  �حلايل.  لعر�شهم 

�لهاتف و�شعر �ملكاملات ف�شتبقى كما هي«ويف حالة 
يف  �لر�غبني  �ملهنيني  �لزبائن  فاإن  �ل�شبكة،  تطوير 
 Fibre Professionnelle عر�س   يف  �ل�شرت�ك 
وتكاليف  �ملودم  جهاز  م�شاريف  دفع  عليهم  »يتعني 
�رصيطة  به،  �ملعمول  �لعر�س  ل�شعر  وفقا  �لتو�شيل 

��شتيفائهم ل�رصوط �لأهلية و�حرت�م فرتة
هذه  �إطالق  خالل  �شهر�«من   12 بـ  تقدر  �لتز�م   
�إىل  �جلز�ئر  �ت�شالت  تتطلع  �جلديدة،  �لعرو�س 
�أمثل  نحو  على  �ملهنيني  زبائنها  متطلبات  »تلبية 
�لتحول  وحتقيق  ن�شاطاتهم  �إجناح  يف  ومر�فقتهم 
�ت�شالت  تدعو  �ملعلومات،  من  �لرقمي«وملزيد 
www. جلز�ئر زبائنها �إىل زيارة موقعها �للكرتوين�

م�شت�شاري  مع  �لتو��شل  �أو   algerietelecom.dz
�جلز�ئر  لت�شالت  �لر�شمية  �ل�شفحة  عرب  �لويب 
www.facebook.com/ �لفاي�شبوك  على 

  ./algerietelecomgroupe

�مل�شيلة حملة  ولية  �من  م�شالح  �أطلقت 
�خت�شا�س  قطاع  عرب  حت�شي�شية  توعوية 
�لأمن �لوطني، لفائدة م�شتعملي و�شائقي 
�رتد�ء  �رصورة  حول  �لنارية  �لدر�جات 
�شالمة  يف  لأهميتها  بالنظر  �خلوذة، 
م�شتعملي �لدر�جات �لنارية وكذ� �مل�شاة 
و��شتهدفت هذه �حلملة �شائقي �لدر�جات 
�لنارية و�لر�كبني، بتقدمي �رصوحات و�فية 
حول خماطر عدم ��شتعمال �خلوذة وكذ� 
حول �لإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل م�شالح 

�ل�رصطة �جتاه �أ�شحاب �لدر�جات �لنارية 
خا�شة  وثائق  على  يحوزون  ل  �لذين 
مبركباتهم و�رصورة ��شتعمال �خلوذة �أثناء 
وقوع  حال  يف  �ل�شائق  حلماية  �ل�شياقة 
ما  غالبا  �لأخرية  هذه  كون  مرور  حادث 
يف  و  �إعاقات  و  خطرية  باإ�شابات  تنتهي 
�لعملية  �لوفاة   �إىل  توؤدي  �حليان  بع�س 
طرف  من  كبري�  ��شتح�شانا  لقيت  �لتي 

�شكان مدينة �مل�شيلة .
عبدالبا�صط بديار 

االأغواط 

 تو�صع رقعة 
الأرا�صي امل�صقية 

�لأغو�ط  بولية  �مل�شقية  �لأر��شي  م�شاحة  قفزت 
من 12.948 هكتار �إىل 37.322 هكتار، وذلك خالل 
�لفرتة �ملمتدة بني �شنتي 1999 و 2017 ، ح�شبما علم 

�ليوم �لإثنني لدى مديرية �مل�شالح �لفالحية.
�لأر��شي  م�شاحة  تو�شع  �أي�شا  �لتطور  هذ�  ور�فق 
�لنافعة و�لتي �نتقلت بدورها خالل نف�س �لفرتة من 
خمتلف  بف�شل  هكتار   76.521 �إىل  هكتار   49.206
�لرب�مج �لتي حظي بها �لقطاع ، كما �أو�شحت نف�س 
�مل�شالح ومن نتائج هذ� �لتو�شع �حلا�شل يف كل من 
حتقيق  �لنافعة  و�مل�شاحات  �مل�شقية  �مل�شاحات 
�إنتاج يف حما�شيل �حلبوب 291.989 قنطار، بعدما 

كان 41.840 قنطار ، وهي 
ت�شاعفت  �لتي  للخ�رصو�ت  بالن�شبة  �لو�شعية  نف�س 
 1.884.150 �إىل  قنطار   266.546 من  كمياتها 

قنطار.

�صرح بانه ظن بانه منزل جدته 
كونه ن�صي الطرقات 

مغرتب يقتحم منزل بالأبيار 
ل�صرقة دراجة نارية 

مقيما  مغرتبا  بالعا�شمة  �لأمن  م�شالح  �أوقفت 
بربيطانيا بعد �ل�شتباه بتورطه باقتحام منزل عائلة 

بالأبيار ملحاولة �رصقة در�جة نارية مركونة هناك.
هيئة  �أمام  �شنة   40 �لعمر  من  �لبالغ  �ملتهم  ليمثل 
�ملوؤقت  �حلب�س  رهن  وهو  ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة 
�لتي  �ل�شكوى  �ثر   ، باحلر��س  �لعقابية  باملوؤ�ش�شة 
�أودعها �شده �شاحب �مل�شكن و�لذي �أكد يف م�شمونها 
�نه تفاجئ بيوم �لوقائع ب�شخ�س غريب د�خل منزله 
ومبجرد �أن حاول حمادثته فّر لوجهة جمهولة ، فقام 
بالتوجه ملركز �لأمن وقدم كافة مو��شفات �ل�شخ�س 
على  وحتويله  �ملتهم  توقيف  مت  �أ�شا�شها  على  �لتي 
حمكمة �حلال بجرم �ل�رصقة و�قتحام حرمة منزل ، 
بعدما رّجح �ل�شحية �أن �شبب دخول �ملتهم وت�شلله 

لد�خل �مل�شكن هو �رصقة در�جته �لنارية .
ل/منرية
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