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ق�شية التاأ�شرية وا�شتعانة زط�شي 
بتقنيني اإ�شبان اأجج العالقة بينهما

�ضعدان يرمي املن�ضــفة 
وي�ضتقيل من املديرية 
الــــــفـــــــنيـــــة الوطـــــــنيــة 

حمكمة بئر مراد راي�ص 

�ضرقة م�ضوغات ذهبية بقيمة 1,9 مليار 
�ضنتيم من فيال بدايل اإبراهيم  

امل�شيلة 

 �ضكان حي قرفالة يطالبون 
بقنوات ال�ضرف ال�ضحي  

اأمن ورقلة 

 فك لغز ق�ضية �ضرقة 02 ملياري
�ضنتيم من �ضركة اقت�ضادية  



عين

م�صحوبة  �أحيانا  تكون  بكثافة  �لت�صاقط  يف  �لأمطار  �صتتو��صل 
برعود �ىل غاية �لثالثة �صباحا من �ليوم �خلمي�س مبناطق و�صط 
للديو�ن  خا�صة  ن�رشية  �لربعاء  �أم�س  �أكدت  كما   , �لبالد  و�رشق 

�لوطني �لر�صاد �جلوية. 
و�أو�صحت هذه �لن�رشية �أن �لوليات �ملعنية بت�صاقط هذه �لمطار 
هي كل من تيزي وزو و بومدر��س و�لبويرة حيث �أنه من �ملتوقع 
�أن تبلغ  كميات �لمطار �ملت�صاقطة �أو تفوق 25 ملم كما �صتعرف 
من جهتها كل من وليات �لطارف ,عنابة ,�صكيكدة ,جيجل ,بجاية 
�أهر��س  ,�صوق  ,قاملة  ق�صنطينة  ,ميلة,  بوعريريج  �صطيف,برج   ,
�إىل  كثيفة  �أمطار  ت�صاقط  وخن�صلة  تب�صة  و�صمايل  �لبو�قي,  �أم 
تبلغ  �أن  �ملتوقع  من  �خلمي�س حيث  يوم  من   12 �ل  �ل�صاعة  غاية 
هذه �لأمطار �أو تفوق 70 ملم �إىل غاية �نتهاء مدة �صالحية هذه 

�لن�رشية .
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االجتماع ال5 الرفيع امل�ستوى 
اجلزائري-الربتغايل 

�نطلقت �أ�صغال �لجتماع �ل5 �لرفيع �مل�صتوى �جلز�ئري-

�لربتغايل �أم�س �لأربعاء بل�صبونة برئا�صة �لوزير �لأول �أحمد 

كو�صتا.  �أنطونيو  �لربتغايل  نظريه  مع  منا�صفة  �أويحيى 

وزير  من  كل  �مل�صتوى  �لرفيع  �للقاء  هذ�  يف  ي�صارك  و 

�ل�صوؤون �خلارجية, عبد �لقادر م�صاهل, و وزير �لد�خلية و 

�جلماعات �ملحلية و تهيئة �لإقليم, نور�لدين بدوي و وزير 

�لأ�صغال �لعمومية و �لنقل, عبد �لغاين زعالن و ي�صم �لوفد 

�لربتغايل  كل من وزير �ل�صوؤون �خلارجية �أوغي�صتو �صانتو�س 

و وزير �ملن�صاأت  كابريتا  �يدو�ردو  �لد�خلية  و وزير  �صيلفا 

�لتدويل,  �لدولة �ملكلف  بيدرو ماركي�س و كاتب  �لقاعدية 

�نريكو بريلهانت ديا�س و خالل هذ� �للقاء �لذي يندرج يف 

�إطار معاهدة �ل�صد�قة و ح�صن �جلو�ر و �لتعاون �ملوقعة 

بني �لبلدين يف �صنة 2005 , �صيتطرق �لطرفان �إىل و�صعية 

ذلك  و  �لقت�صادي  �مل�صتوى  على  ل�صيما  �لثنائي  �لتعاون 

منذ �نعقاد �لجتماع �ل4 يف 2015 باجلز�ئر. كما �صيتبادلن 

�لدولية  و  �لقليمية  �لق�صايا  خمتلف  حول  �لنظر  وجهات 

ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك ل�صيما �ل�صلم و �لأمن يف �ملنطقة 

�مل�صتوى  �لرفيع  �ل5  �لجتماع  �صيتوج  و  �ملتو�صطية 

بالتوقيع على عدة �تفاقات تعاون تخ�س قطاعات خمتلفة 

ل�صيما قطاع �ل�صحة و �لنقل و �لتكوين و �لتعليم �ملهنيني 

و �لأ�صغال �لعمومية و �لثقافة للتذكري, توج �لجتماع �لر�بع 

بالتوقيع على ت�صع )9( �تفاقات تعاون يف خمتلف �لقطاعات 
من بينها �لطاقة و �لتجارة و �لنقل و �لثقافة. 

اإىل غاية اليوم اخلمي�س  

اأمطار رعدية منتظرة مبناطق و�سط و�سرق الوطن 

خبر في 
صورة

الرئي�س بوتفليقة يوؤكد ملريكل 

زيارتك االأخرية للجزائر 
و�سعت لبنات جديدة لل�سراكة

عربي عربي ويا لوكان 
الكولونيل بن داود

عاد  موؤخر�,  له  من�صور  يف 
عبد  و�ل�صحفي  �لكاتب 
ح�صابه  على  بوباكري  �لعزيز 
�ملثل  جذور  �إىل  بالفاي�صبوك 
�ل�صعبي »عربي عربي ولو كان 
كما  �أو  د�ود«,  بن  �لكولونيل 
بن  �لكولونيل  »عقد  �أ�صماها 
�ملثل  خلفيات  �صارد�  د�ود«,  
�ل�صعبية  �لذ�كرة  تو�رثته  �لذي 
�لذي  �لوحيد  �جلز�ئري  عن 

كولونيل بعد خدماته  �ل�رشف, ومنح مرتبة  �لوردي جلوقة  بالزر  توج 
�لكبرية لفرن�صا نهاية �لقرن 19 �صد �أبناء بلده, �إل �أن ذلك مل ي�صفع له 
باأن يعامل فعليا كفرن�صي فبتعدد �لرو�يات �أجمعت �أنه �أهني بناء على 
�أ�صله رغم كل خدماته لينهي حياته مثلما بد�أت بخيمته بعدما �أحيل 

على �لتقاعد ..

�سقوط �سرفة بعمارة يف اأول ماي
ت�صبب �صقوط جزء 
عمارة  من  �رشفة 
�أول  بحي  و�قعة 
ماي بالعا�صمة يف 
بخ�صائر  �لت�صبب 
تناثر  بعد  مادية 
�لتي  �حلجارة 
م�رش  يف  ت�صبب 
�إحدى  زجاج 
�لتي  �ل�صيار�ت 
كانت مركونة �أمام 
�لعمارة,  مدخل 
ثبت جمدد�  حيث 
�لعمار�ت  �هرت�ء 
�جلز�ئر  �أحياء  يف 

�ل�صتعمار  ومنذ عهد  ما�صية  �أعو�م  �إىل  بنائها  يعود  و�يل  �لو�صطى 
�لفرن�صي, دون �إعادة �لت�صييد.

�أكد رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز 
�لأملانية  للم�صت�صارة  بوتفليقة 
�أجنيال مريكل �أن زيارتها �لأخرية 
لبنات  بو�صع  �صمحت  للجز�ئر 
جديدة ل�رش�كة �قت�صادية و��صعة 
و بعث ديناميكية جديدة للت�صاور 
ذ�ت  �مل�صائل  حول  �لثنائي 

�لهتمام �مل�صرتك.
�إحياء  مبنا�صبة  له  برقية  يف  و 
ليوم  �لفدر�لية  �أملانيا  جمهورية 
رئي�س  كتب  �لأملانية  �لوحدة 
مريكل  للم�صت�صارة  �جلمهورية 
با�صم   لكي  »�أعرب  �أن  يل  يطيب 
و�أ�صالة  وحكومة  �صعبا  �جلز�ئر 
�حلارة  تهانينا  عن  نف�صي  عن 

ومتنياتي لك بال�صعادة  و�لتوفيق 
لل�صعب  و�لزدهار  وبالرقي 

�لأملاين �ل�صديق«.
و �أ�صاف �لرئي�س بوتفليقة »هذ� 
�لطيبة  �ل�صانحة  هذه  و�أغتنم 
�ل�صيا�صي  �حلو�ر   بجودة  لأنوه 
رفيع �مل�صتوى �لذي يجمع بلدينا 
و�أوؤكد لك ��صتعد�دي للعمل معِك 
عالقاتنا  ترقية  مو��صلة  على  
�لتعاون  تدعيم  وكذ�  �ل�صاملة 

�لقائم بني بلدينا.«
�جلمهورية  رئي�س  �أردف  و 
�لأملانية:  �مل�صت�صارة  خماطبا 
�لتي قادتِك  موؤخر�  �لزيارة  »�إن 
بتقييم  لنا  �صمحت  �جلز�ئر  �إىل 

يف  هامة  تطور�ت  من  �أُحرز  ما 
�لفرتة  خالل  �لثنائي  �لتعاون  
جديدة  لبنات  وو�صع  �ملا�صية 
�قت�صادية  �رش�كة  لإقامة 
رئي�س  �أ�صاف  و��صعة.«و  ثنائية  
�جلمهورية �أن هذه �لزيارة كانت 
لبعث  �غتنمناها  »منا�صبة  �أي�صا 
ديناميكية جديدة لت�صاورنا حول 
�هتمامنا �مل�صرتك  ما هو حمل 
و�لدولية  �لإقليمية  �مل�صائل  من 
�لتي  �لعالقات  بذلك   معززين 
جتمع بلدينا يف م�صتوى �ملثالية 
رئي�س  يقول  بها«,  تليق  �لتي 

�لدولة.
ف.ن

الأق�ضام التح�ضريية بتيبازة

 8000 تلميذا و توزيع 3000 طاولة ملواجهة االإكتظاظ
�لأق�صام  تالميذ  �إلتحق 
تيبازة  بولية  �لتح�صريية 
 8000 بحو�يل  عددهم  �ملقدر 
�لأ�صبوع  من  �إبتد�ء�  تلميذ� 
مع  موز�ة  مبد�ر�صهم  �جلاري 

توزيع 3000 طاولة  �ل�رشوع يف 
ملو�جهة �أزمة �لكتظاظ د�خل 
�أم�س  علم  ما  ح�صب  �لأق�صام, 

�لأربعاء لدى م�صالح �لولية.
�لرتبية  مديرية  �أعطت  و 

�إ�صتكمال  بعد  للولية 
�لأخ�رش  �ل�صوء  �لإ�صتعد�د�ت 
�أجل  من  �لرتبوية  للمد�ر�س 
�ل�رشوع »تدريجيا« يف �إ�صتقبال 
خم�صة  من  )�أقل  �لتالميذ 

قر�بة  مرور  بعد  �صنو�ت( 
�ل�صهر على �لدخول �ملدر�صي, 
تلميذ�   7980 عددهم  �لبالغ 
موزعا على 272 فوجا, ح�صب 

�مل�صادر.
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النواب يرف�ضون اإبقاء املجل�س جممدا

م�سعود �سيهوب :يجوز للرئي�س حل الربملان يف حالة تع�سفه على عمل احلكومة
.          بن زعيم : ق�ضية �ضحب الثقة من بوحجة اأمر غري قانوين      .        حممد حب�ضي : الدولة عززت الرقابة الربملانية بالعديد من القوانني 

اإميان لوا�س 

كما تطرق املتحدث اإىل  املعار�ضة الربملانية، 
اأين اأو�ضح اأن واقع الربملان يف اجلزائر يو�ضح اأن 
هناك حكومة مع اأغلبيتها يف مواجهة املعار�ضة 
ن اإل ان هذه الأخرية –ح�ضبه- مل تعد معار�ضة 
اأ�ضبحت  بل  والإمتناع  الرف�ض  �ضلبية ومعار�ضة 
وغري  والرقابة  الت�رشيع  يف  ت�ضارك  معار�ضة 
ذلك. واأكد ان التعديل الد�ضتوري 2016 ، عمق 
اإنتظار  يف  الربملانية  الرقابة  دور  دقة  بكل 
جت�ضيد خمتلف الإ�ضالحات  ويف �ضياق مت�ضل، 
الدميقراطية  ت�ضمن  الربملانية  الرقابة  اأن  اأكد 
وتندرج �ضمن حق املواطن يف العامل ب�ضيا�ضيات 
التحقيق يف  الأمة يف  نواب  وكذا حق  احلكومة 

 ، عليها  �ضادقوا  التي  القوانني  تنفيظ  مدى 
انه  قال  والتي  الرقابة  �ضور  املتحدث  وعدد 
على  زداء  بدون  الرقابة  �ضورة  �ضورتني  لها 
باحلكومة،  اإ�ضتجزا  و  ال�ضفوية  ال�ضئبلة  غرار 
ذات   واأو�ضح  باجلزاء.  مرفقة  رقابة  وكذا 
املتحدث، اأن احلكومة حتتاج اإىل ثقة الربملان 
احلكومة  فعلى  الثقة  هذه  اإنعدام  حال  وانه يف 
رف�ض  اإذا  ما  حال  يف  اأنه   مربزا   ، الإ�ضتقالة 
للحكومة  برامج  ثالث  على  امل�ضادقة  النواب 
فاإن رئي�ض اجلمهورية �ضي�ضحب الثقة منها ، كما 
لفت اإىل اأنه يجوز للوزير الأول اأن يطرح م�ضاألة 
الثقة على املجل�ض اإذا �ضمح له بتمرير قوانينه 

واإذا كان العك�ض يقدم اإ�ضتقالته .

الرقابة الربملانية هي اأحد عنا�ضر 

التوازن بني ال�ضلطات 

رئي�ض  نائب  حب�ضي  حممد  �ضدد  جهته  من 
الربملانية  الرقابة  اأن  الد�ضتوري  املجل�ض 
بني  التوازن  حتقق  التي  عنا�رش  اأحد  هي 
العديد  اإتخذت  الدولة  اأن  ، مو�ضحا   ال�ضلطات 
الرقابة  تعزيز  �ضاأنها  من   التي  الإجراءات  من 
الربملانية على غرار قانون الدفع بعدم د�ضتورية 
يتما�ضي  اإعتمادها  اأن  على   م�ضريا    ، القوانني 

وروح د�ضتور 2016.
يف حني رف�ض نائب رئي�ض املجل�ض الد�ضتوري 
مو�ضوع  اأن  اإعتبار  على  النقطة  هذه  على  الرد 
مبو�ضوع  لها  عالقة  ل  الربملانية  احل�ضانة 

الندوة 
اأحد  الربملانية  من  كان مو�ضوع احل�ضانة  كما 

الت�ضاوؤولت التي طرحها ال�ضيناتور عن الأفالن 
احل�ضانة  بتمديد  قي�ضاري  طالب  اأين  قي�ضاري 
اأتهم  ، ، كما  اإنتهاء العهدة  الربملانية ل�ضنة بعد 
يقال  فيما  اإنف�ضام  بوجود  احلكومة  املتحدث 

وفيما يطبق على ار�ض الواقع.

كيف منار�س الرقابة و الوزير يخلق من 
النواب ب�ضبب اأ�ضئلتهم م�ضكال �ضخ�ضيا

ومن جهته اأعرب بن زعيم على اإن�ضغالت النواب  
من  مبا�رش  غري  لعقبا  تعر�ضهم  يف  تندرج  التي 
يعتربها  لأ�ضئلة  طرحهم  عند  الوزراء  طرف 
احلكوم حمرجة من خالل البعثات غلى اخلارج 
وغريها، مت�ضائال كيف منار�ض الرقابة والوزير 
يخلق من النواب ب�ضبب اأ�ضئلتهم م�ضكال �ضخ�ضيا. 

وعلق بن زعيم على ق�ضية بوحجة  حيث قال اأن  
املجل�ض  يتمتع بثقة الرئي�ض والنواب يقولون اأن 
الرئي�ض ل عالقة له باملو�ضوع كونه �ضاأن داخلي 
حزبي ،  د�ضتوريا بوحجة منتخب يف ال�ضندوق 

اأو  يبقي ال�ضئ حزبي يطالبونه بالإ�ضتقالة يقبل 
غري  الثقة   �ضحب  :«ق�ضية  م�ضيفا   . �ضانه  ل 
، املجل�ض ل  اإجراء �ضيا�ضي   د�ضتوري وقانوين 

يجب ان يبقي جممد«

و�ضط ا�ضتداد حرب الت�ضريبات وا�ضتغالل ا�ضم الرئي�س

الكتل جتمد ن�ساطات املجل�س ال�سعبي الوطني

الأمني العام لوزارة الفالحة كمال �ضادي  ل« الو�ضط«

امتيازات كثرية واأوعية عقارية 
للفالحني وامل�ستثمرين

ما بني 15 اأكتوبر و15 نوفمرب

وزارة الرتبية تطلق االمتحانات 
املدر�سية الوطنية

قرر اأع�ضاء مكتب املجل�ض ال�ضعبي الوطني، الت�ضعيد 
حيث  بوحجة،  ال�ضعيد  املجل�ض  رئي�ض  �ضد  جمددا 
الوطني،  ال�ضعبي  املجل�ض  اأ�ضغال  كل  جتميد  قرروا 
خطوة  يف  بال�ضتقالة  لبوحجة  مطالبتهم  جمددين 
�ضغط جديدو. وطالب النواب املجتمعون بح�ضب بيان 
بالإ�ضافة  الرئي�ض  ونواب  املجل�ض  روؤ�ضاء  وهم  لهم، 
اإىل روؤ�ضاء اللجان الدائمة، ال�ضعيد بوحجة بال�ضتقالة 
الفورية، ويتعلق الأمر بالكتل ال�ضابقة بكل من الأفالن 
بالإ�ضافة  الوطنية  ال�ضعبية  واحلركة  وتاج  والأرندي 
املجل�ض  اأ�ضغال  جتميد  ليقرروا  الأحرار،  النواب  اإىل 
ال�ضعبي الوطني، اأي توقيف كل الإجتماعات ون�ضاطات 
هياكل املجل�ض. و�ضط الت�رشيبات والتجاذبات احلادة 
لل�ضطح  الت�رشيعية طفت  ال�ضلطة  و�ضطها  دخلت  التي 
جبهة  حزب  رئي�ض  بتدخل  تفيد  جديدة  ت�رشيبات 
الرئا�ضة  ديوان  ات�ضال  خالل  من  الوطني،  التحرير 
الرئا�ضة  تاأكيد  ونقل  بوحجة  بال�ضعيد  بلعيز  الطيب 
بدعمها له، بح�ضب ما اأكدت جلنة الوفاء املقربة من 
�ضابقا،  بلخادم  العزيز  عبد  ال�ضابق  احلكومة  رئي�ض 
مت  اأنه  اإل  الفارط،  الثنني  مت  الت�ضال  اأن  مو�ضحة 
اجلهات  طرف  من  ال�رشية  حتت  باإبقائه  مطالبتهم 
امل�ضوؤولة، يف حني مت ت�رشيبه للعلن اأم�ض، وهو ما يعني 

اأن اخلالفات و�ضيا�ضة ال�ضغط قررت اخلروج للعلن.
واأ�ضافت جلنة الوفاء بح�ضب من�ضور لها على ح�ضابها 
مبوقع التوا�ضل الجتماعي »فاي�ضبوك«، اأن بلعيز لي�ض 
املجل�ض  رئي�ض  تلقى  اإذ  ببوحجة،  املت�ضل  الوحيد 

ال�ضعبي الوطني ات�ضال من الوزير الأول اأحمد اأويحيى 
من�ضبه،  يف  ل�ضتمراره  وتاأييده  دعمه  خالله  له  يوؤكد 
الطيب  الرئا�ضة  ديوان  مدير  ات�ضال  بعد  »ومبا�رشة 
بلعيز برئي�ض املجل�ض ال�ضعبي الوطني ال�ضعيد بوحجة 
واإعالمه مبوقف الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة امل�ضاند 
له ات�ضل الوزير الأول احمد اأويحي بدوره رئي�ض الغرفة 
من  اأعرب  هاتفيا  بوحجة  ال�ضعيد  للربملان  ال�ضفلى 
ل�ضخ�ضه  وم�ضاندته  دعمه  عن  املكاملة  هاته  خالل 
له  وتاأييده  الوطني  ال�ضعبي  للمجل�ض  �رشعي  كرئي�ض 
الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضة  راأ�ض  على  مبن�ضبه  ل�ضتمراره 
دفعت  التي  اخللفيات  عن  مت�ضائلني  بالبالد«،  الثالثة 
اأويحيى لدعم بوحجة، خا�ضة اأن نوابه بالربملان وقفوا 
اإىل جانب تنحيته. وتاأتي هذه الت�رشيبات اجلديدة لتبث 
مزيدا من احلرية، خا�ضة اأن الكثري من الأطراف على 
يحاك  عما  بعيدة  اأنها  اأعلنت  التي  املعار�ضة  راأ�ضها 
العملية  ربطت  به  اعالمها  يتم  بوحجة ومل  بخ�ضو�ض 
برئا�ضيات 2019، واأنها تتعلق مب�ضاألة ح�ضم اخليارات، 
عبد  للمجل�ض  ال�ضابق  الرئي�ض  ت�رشيحات  لتدعمها 
مبن�ضبه.  للثبات  لبوحجة  ودعوتها  زياري  العزيز 
املتحالفة  والكتل  بوحجة  بني  التجاذبات  وازدادت 
ما  وهو  املجل�ض،  ن�ضاطات  بتجميد  قراره  بعد  �ضده، 
من  الأوىل  تعد  مرحلة  يف  الت�رشيعية  املوؤ�ض�ضة  اأدخل 
نوعها، بلغت بح�ضب بع�ض املتابعني حد طرح �ضيناريو 

حل الربملان.
 �ضارة بومعزة

اأكد اأم�ض الأمني العام لوزارة الفالحة والتنمية 
خالل  �ضادي  كمال  البحري،  وال�ضيد  الريفية 
للفالحة  الوطني  ال�ضالون  على  ال�ضتار  اإ�ضدال 
اأهمية  اإىل  وزو  بتيزي  املنظم  البتكار  و 
ا�ضتحداث  خالل  وت�ضجيعه،من  ال�ضتثمار 
مع  الوليات  خمتلف  عرب  الفالحية  الأقطاب 
كثرية  امتيازات  وتقدمي  الإجراءات  ت�ضهيل 
وامل�ضتثمرين،موؤكدا  للفالحني  واأوعية عقارية 
خلية  با�ضتحداث  بادرت  الوزارية،  دائرته  باأن 
للمتابعة وت�ضهيل لال�ضتثمار كا�ضفا يف ت�رشيح 
للو�ضط باأن »امللفات املودعة لدى الوزارة لن 
ت�ضتغرق 10 اأيام للبت فيها، على �ضبيل ت�ضجيع 
امل�ضتثمرين وذكر الأمني العام لوزارة الفالحة 
باأن م�ضالح  البحري،  وال�ضيد  الريفية  والتنمية 
الكتفاء  حتقيق  اإىل  تهدف  الوزارية  دائرته 

نوه  كما  املجالت  �ضتى  يف  الغذائي  الذاتي 
كمال �ضادي، باملجهودات املبذولة من طرف 
مهني القطاع،و كما األح على �رشورة املحافظة 
منطها،  تغيري  وتفادي  الرعوية  املناطق  على 
الغابية  و  اجلبلية  بالفالحة  اأكرث  الهتمام  مع 
اأجل  من  اجلهود  تعزيز  �رشورة  على  اأكد  كما 
اإجناح ال�ضيا�ضية القت�ضادية الرامية اإىل تطوير 
الإنتاج، بهدف طرق باب الت�ضدير، ملمحا اإىل 
كثرية  �ضعوبات  واجهتها  الوزارة  م�ضالح  اأن 
لت�ضدير مادة البطاطا، لكن ـ كما قال ـ  »رفعنا 
الإنتاجية  قدراتنا  رفع  اإىل  ون�ضعى  الرهان 
اأن ولية  بالذكر  اإىل اخلارج جدير  وت�ضديرها 
تيزي وزو �ضتحت�ضن قطبا فالحيا مندمج، يف 

جمال زراعة واإنتاج الزيتون
ح- كرمي

اأعلنت وزيرة الرتبية والتعليم نورية بن غربيط، 
الجتماعي  التوا�ضل  مبوقع  �ضفحتها  عرب 
ملرت�ضحي  الت�ضجيالت  فتح  عن  »فاي�ضبوك«، 

المتحانات املدر�ضية الوطنية 2019/2018.
وحددت الوزيرة اأن الت�ضجيالت �ضتكون من 15 
اأكتوبر اإىل غاية 15 نوفمرب، على املواقع التالية: 

http://bac. امتحان �ضهادة البكالوريا على
املتو�ضط  التعليم  �ضهادة  امتحان   onec.dz
على http://bem.onec.dz امتحان نهاية 
http://cinq. مرحلة التعليم البتدائي على

onec.dz
�س.ب

 وزير ال�ضوؤون الدينية حممد عي�ضى يك�ضف

ا�سرتجاع اأرا�سي املقابر االأوروبية يف اجلزائر 

قانون املالية ت�ضمن غالفا ماليا للعملية: طمار ملكتتبي عدل:

»كل من قدم و�سل دفع �سي�ستفيد يف 2019«

�ضعيدة نغزة من املنتدى 10 لرائدات الأعمال  بالأردن

ت�سجيع املبادرات اأ�سا�س بناء اإقت�ساد متوازن

حممد  والأوقاف،  الدينية  ال�ضوؤون  وزير  اأكد 
عي�ضى، اأن املقابر الأوروبية م�ضجلة كاأوقاف، 
حممد  واأو�ضح  تدريجيا  ا�ضرتجاعها  وييتم 
على  اإعالمية  ت�رشيحات  يف  اأم�ض  عي�ضى 
هذه  اأن  املدية  لولية  تفقدية  زيارة  هام�ض 
�ضتخ�ض�ض  امل�ضرتجعة،  الأر�ضية  القطع 
للعقار من اأجل ال�ضتثمار فيها .وك�ضف الوزير، 
املقابر  من  اأر�ضية   قطعة   13 ا�ضرتجاع  عن 
الإعالن  �ضيتم  ال�ضهر  الأوروبية، ويف منت�ضف 

عن مزاد لتقدميها للم�ضتثمرين.
وقال وزير ال�ضوؤون الدينية والأوقاف،اأن الإعالم 
تكلم كثريا عن منابر تخطب وكاأنها واقعة يف 
املتحدث  ذات  واأو�ضح  جزائرية  غري  اأرا�ضي 
العا�ضمة،اأغلب  يف  م�ضجدا   55 هناك  اأن 
“نحن  فيه،متطوعون،قائال  ي�ضغلون  الذين 
رخ�ض  جتديد  رف�ضنا  ولكن  اأحد  نطرد  مل 
دعوة  مت  واأ�ضاف،الوزير،اأنه  التطوع 
باخلط  اللتزام  اأجل  الدائمون،من  الأئمة 

الوطني،موؤكدا “اأن الذين اإلتزموا ل يزالون يف 
م�ضاجدهم والذين مل يلتزموا اأبعدناهم”

الدينية  ال�ضوؤون  وزير  ك�ضف  اأخرى  جهة  من 
للجامع  اأهدي  الذي  ال�ضجاد  اأّن  والأوقاف، 
املخازن  من  ا�ضتخراجه  مت  قد  الأعظم 
و�ضلت  �ضا�ضعة  اأر�ضية  قطعة  يف  واإفرتا�ضه 
م�ضاحتها اإىل 10 األف و200 مرت مربع مفيدا 
ال�ضجاد عن طريق طائرة دون  اأنه مت ت�ضوير 
طيار، م�ضيفا اأنهم طلبوا من فنانني جزائريني 

بر�ضم منمنمات على ال�ضجاد بلم�ضة جزائرية، 
باملائة  مائة  جزائري  �ضجاد  ليكون  وذلك 
 2019 ل�ضنة  الأول  الثالثي  يف  �ضتعمم  والتي 
�ضيدي  كم�ضجد  الوطن  م�ضاجد  خمتلف  على 

عقبة بب�ضكرة، واأغواط، غليزان، وتب�ضة .
لرئي�ض  ال�ضور   اإر�ضال  مت  اأنه  الوزير  وقال 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي وافق 

عليها.
ف.ن�ضرين

من  بال�ضتفادة  عدل  مكتتبي  ال�ضكن،  وزير  وعد 
�ضكناتهم خالل 2019، يف حني قال اأن قانون املالية 
2019 �ضيخ�ض�ض غالفا ماليا معتربات ل�ضتكمال 
والعمران  ال�ضكن   وزير  اأكد  ال�ضكنات.  اجناز 
زيارته  اأم�ض، خالل  الوحيد طمار،  عبد  واملدينة 
للبليدة، اأنه مت ت�ضليم  140 األف وحدة �ضكنية  خالل 
الأ�ضهر الـ3 الأخرية، وحدد رقم 1037 وحدة �ضكنية 
ا�ضتفادت منها ولية البليدة ب�ضيغة البيع بالإيجار، 
اأم�ض، كح�ضة  اأوىل يف الولية حيث مت توزيعها يف 
اإطار �ضكنات عدل 1، اأي بعد 17 �ضنة من النتظار، 

األف    53 بحوايل  بح�ضبه  الولية  �ضتعزز  حني  يف 
وحدة �ضكنية جديدة ب�ضيغ خمتلفة، حيث عرفت 
 1675 اجناز  انطالق  عن  الإعالن  اأم�ض  زيارة 
يف  عدل،  ب�ضيغة  وحدة   6000 جمموع  من  م�ضكن 
حني وعد البليديني بـ3000 وحدة جديدة يف الأ�ضهر 

املقبلة.
اأكد  حيث  عدل،  مكتتبي  لإر�ضاء  الوزير  وعمد 
دفع،  و�ضل  قدموا  الذين  عدل  مكتتبي  كل  اأن 
املقبلة.  ال�ضنة  خالل  �ضكناتهم  من  �ضي�ضتفيدون 
املدينة  م�ضتوى  على  اجلديدة  امل�ضاريع  وتاأتي 

كاأق�ضى  �ضهرا   32 مدة  حمددة  بوينان،  اجلديدة 
موؤ�ض�ضة  بها  كلفت  حني  يف  لجنازها،  تقدير 
لقانون  ال�ضكن  ثانية تطرق ويزر  �ضينية. من جهة 
للقطاع ح�ضة  اأن  مو�ضحا  املنتظر،   2019 املالية 
احلكومة  دخلتها  التي  التق�ضف  �ضيا�ضة  رغم  منه، 
تراجع  ل  اأنه  مو�ضحا  الأخرية،  ال�ضنوات  خالل 
الـ2019 �ضتعرف بح�ضبه  واأن  الإ�ضكان  عن �ضيا�ضة 
الربامج  لتكملة  الطلبات  خمتلف  من  النتهاء 
متابعا  حاليا،  الإجناز  طور  هي  التي  ال�ضكنية 
ماليا  غالفا  �ضيخ�ض�ض   2019 املالية  قانون  اأن 

ال�ضكنات.  واجناز  ا�ضتكمال  اأجل  من  جدا  مهما 
التي  اجلديدة  ال�ضكنية  لل�ضيغة  الوزير  تطرق  كما 
املدعم  الرتقوي  ال�ضكن  النتظار،  رهن  تزال  ل 
»LPA«، حيث اأو�ضح اأنها على غرار باقي ال�ضيغ 
�ضتعرف موا�ضلة يف اإجنازها حمددا رقم 50 األف 
الوطني، يف حني  امل�ضتوى  على  لها  �ضكنية  وحدة 
توجه للمقاولني باخلطاب داعيا اإياهم اإىل �رشورة 
املرافق  كل  وتتوفر على  �ضكنات متجان�ضة  اإجناز 

العمومية.
�ضارة بومعزة

الحتاد  رئي�ضة  نغزة  �ضعيدة  دعت 
اأرباب  لكنفدراليات  املتو�ضطي 
العامة  الكنفدرالية  ورئي�ضة  العمل  
للموؤ�ض�ضات اجلزائرية  يف  املنتدى 
دول  يف  الأعمال   لرائدات  العا�رش 
املتو�ضط   الأبي�ض  البحر  حو�ض 
بالعا�ضمة الأردنية عمان  حتت �ضعار 
دمج   �ضيدات الأعمال  يف القت�ضاد 
الرقمي  جميع الأطراف املعنية اأخذ 
التدابري الالزمة لتقلي�ض الفجوة بني 
اجلن�ضني يف املجال الرقمي لتمكني 
املراأة من ك�ضب  املهارات  واملعرفة  
وحمو الأمية الرقمية والعتماد  على 
اأدوات وموارد تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت  ق�ضد رقمنة م�رشوعها 
امل�رشوع  قيام  اأو  به  والنهو�ض 
احلديثة  التكنولوجيا  على  اأ�ضا�ضا  
لتواكب املراأة متطلبات �ضوق العمل 

احلايل .
اأن  نغزة  اعتربت  ال�ضياق  ذات  ويف 
ال�ضنة  هذه  يف  يندرج  املنتدى  هذا 

بال�ضبكات  النهو�ض  برنامج  �ضمن 
يف  لالأعمال  الداعمة  واملنظمات 
بلدان جنوب املتو�ضط  الذي ي�ضعى 
املراأة  متكني  اإىل  كبري  جزء  يف 
بتعزيز مكانتها اقت�ضاديا واجتماعيا  
يف جنوب املتو�ضط  معتربة اأن هذه 
للتعرف  ممتازة    فر�ضة  التظاهرة 
الفعلية  للم�ضاركة  مبتكرة  �ضبل  على 
التي   الرقمي   القت�ضاد  يف  للمراأة  
تربز ق�ض�ض جناح  الن�ضاء  الرائدات 

يف هذا املجال .

اإدراج املزيد من الن�ضاء يف 
جمال الذكاء ال�ضطناعي

على  يجب  اأنه  نغزة  �ضعيدة  قالت 
القانونية وخلق  التدابري  اأخذ  الدول 
اآليات موؤ�ض�ضاتية ت�ضمن  حق النفاذ  
التوا�ضل  وو�ضائل  املعلومة   اإىل 
احلديثة للمراأة وتطوير وتعزيز برامج 
املوؤ�ض�ضات  الرقمية يف  الأمية  حمو 

 ، الريفية  خا�ضة  واملجتمعات  
والقيود  الحتياجات  مراعاة  مع 
فر�ض  توفري  خالل  من  املحلية 
والأجيال  للن�ضاء  املنا�ضبة   التعلم 
تطوير  اأجل  من  وهذا  النا�ضئة  
الالزمة خللق وطائف  يف  الأدوات  
خمتلف املجالت مع اإدراج  املزيد 
املتعلقة   امل�ضائل  يف  الن�ضاء  من 
والتنفيذ  والتطوير   بالت�ضميم 
التكنولوجيات   جميع  يف  والتنظيم  
ل�ضيما يف جمال ذكاء ال�ضطناعي .

ت�ضجيع املبادرات الرامية اإىل 
تعزيز دور املراأة يف خمتلف 

املجالت

املتحدثة  ذات  دعت  جهتها  ومن 
ت�ضجيع  اإىل  اخلا�ض  القطاع  من  
املبادرات الرامية اإىل تعزيز  املراأة  
والريا�ضيات   الهند�ضة   جمال  يف 
وال�ضتثمار  والتكنولوجيا   والعلوم  

اأنه  م�ضيفة  الت�ضال    جمال  يف 
بني  تعاون   اإقامة  ال�رشوري   من 
لتكاتف  العام واخلا�ض   القطاعني 
اإن�ضاء  يف  امل�ضاهمة  مع  اجلهود  
من�ضات تعاون  والتن�ضيق  بني دول 
الرقمية    الفجوة  لتقلي�ض  املنطقة 
مثمنة يف ذلك دور رائدات الأعمال 
يف حو�ض املتو�ضط لتواجدهن  يف 
ف�ضاء يزخر بالفر�ض لإبراز  دورهن 
القت�ضادية   التنمية  يف  احلقيقي  
برامج   من  املنطقة  حتتويه  ملا 
وبرامج  واملعرفة  اخلربات  تبادل 
ا�ضتثمار   وفر�ض  القدرات   لتنمية 
واإمكانية  التن�ضيق واإن�ضاء �رشاكات 
�ضفتي  من  الن�ضائية   القيادة  ذات 
املوؤمتر  فذا  وعليه  املتو�ضط  
األ  الأهمية  غاية  م�ضاألة يف  يطرح 
ميثله  ملا  الرقمي  القت�ضاد  وهي 
من  فر�ضة وحتدي يف نف�ض الوقت 

للمراأة الرائدة املتو�ضطية .
حكيم مالك

اأو�ضح النائب الربملاين  م�ضعود �ضيهوب   انه يجوز لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة  اأن يقرر حل الربملان ، يف حالة مالحظة  اأن الربملان تع�ضف و اأعاق  خمطط عمل احلكومة يف امل�ضادقة على م�ضاريع 
القوانني ، لهذا عيله اأن يقر بحله على ان تنظم اإنتخابات ت�ضريعية اخرى بعد ثالث ا�ضهر  لإنقادذ الربملان . اأكد هي�ضور الأم�س من خالل مداخلته يف ندوة  حتت مو�ضوع »لو اإنعدمت الرقابة الربملانية »  

انه  ميكن للرئي�س اأن يقوم بحل الربملان، كما ميكن له يف حالة  عرقلة  احلكومة  عمل الربملان اأن  يقرر الرئي�س ببمار�ضة �ضلطة التنفيذ  وي�ضحبب الثقة من احلكومة ل�ضمان التوزان. واأو�ضح املتحدث ، اأن 
املوؤ�ض�ضة الد�ضتورية يف اجلزائر تعتمد الف�ضل املرن بني ال�ضلطات ،م�ضريا على اأن هذا املبداأ ي�ضمح بالتوازن بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية.



على  �ضيفا  حل  ملا  عرقاب  وقال 
منتدى �ملجاهد يوم �أم�س، باأن �أ�ضعار 
خالل  �رتفاعا  ت�ضهد  لن  �لكهرباء 
موؤ�ض�ضة  و�أن  خا�ضة  �ملقبلة،  �ل�ضنة 
مقرتحات  �أي  ت�ضلها  مل  �ضونلغاز 
رفعها  على  �لو�ضية  �جلهات  قبل  من 
لي�ضت  �ضونلغاز  ليوؤكد:«  خف�ضها،  �أو 
�مل�ضوؤولة على رفع ت�ضعرية �لكهرباء، 
لها  �ملخول  هي  �لطاقة  وز�رة  لأن 
على  حديثه  خ�ضم  ويف  ذلك«،  فعل 
على  �ملتحدث  ذ�ت  �ضدد  �لأ�ضعار، 
�لكهرباء  �ضعر  يدفع  ل  �ملو�طن  �أن 
لهذ�  �لدولة  تدعيم  ب�ضبب  �حلقيقي 
�لقطاع. عرقاب تطرق يف ذ�ت �لندوة 
ب�ضونلغاز،  �خلا�ضة  �ل�ضتثمار�ت  �إىل 
للموؤ�ض�ضة  قدمت  �لدولة  باأن  و�أو�ضح 
قر�ضا طويل �ملدى مدته 10 �ضنو�ت 
وبعث  �ل�ضتثمار�ت  خلق  هدفه 
�لرب�مج �لتي لها فائدة على �لقت�ضاد 

�لوطني.

اأبناء اجلنوب يعملون مبناطقهم 
يف موؤ�س�ستنا

ويف �ضياق �أخر تطرق �لرئي�س �ملدير 
�ملوؤ�ض�ضة  باأن  �ضونلغاز  ملجمع  �لعام 
��ضرت�تيجية  وفق  موظفيها  توظف 
و��ضحة ل ت�ضوبها �ضائبة �لر�ضوة وما 
موؤكد�  م�ضطلحات،  من  ذلك  �ضابه 
باأن �ضونلغاز ل تفرق بني �أبناء �ل�ضمال 
و�أبناء �جلنوب، لهذ� يتم توظيفهم يف 

ذ�ت  ويف  تامة،  ب�ضفافية  مناطقهم 
�ل�ضياق ك�ضف عرقاب عن نية �ملجمع  
لفتح مد�ر�س خا�ضة بالتكوين ح�ضب 
�لخت�ضا�ضات عرب �لعديد من وليات 
مديرها  ي�ضيف  �ضونلغاز  لأن  �لوطن، 
يف  �ملكونني  �ملوظفني  على  تعتمد 

مد�ر�ضها.

 حت�سيل الديون من الزبائن 
م�ستمر 

ويف رده على �ل�ضوؤ�ل �ملتعلق بتح�ضيل 
�لديون �خلا�ضة ب�ضونلغاز من زبائنها 
جز�ئري  دينار  مليار   58 بلغت  و�لتي 
�أكد  و�لأفر�د،  باملوؤ�ض�ضات  متعلقة 

وت�ضري  م�ضتمرة  �لعملية  باأن  عرقاب 
ن�ضبة  و�أن  �ضيما  �ل�ضحيح  �لطريق  يف 
كانت  مبا  مقارنة  �نخف�ضت  �لديون 
باملائة،  ب25  �ملا�ضية  �ل�ضنة  عليه 
م�ضدد� على �أن جممع �ضونلغاز يتعامل 
مع زبائنه و�لذين بلغو� 9 ماليني زبون 
بالعديد  نقوم  قال:«  حيث  باحرت�م 
من �لإجر�ء�ت قبل �تخاذ قر�ر قطع 
موؤ�ض�ضة  لأننا  �لزبون،  على  �لكهرباء 
�ل�ضتمر�رية«،  ومهمتنا  �قت�ضادية 
من  �أكرث  �إىل  �مل�ضدر  ذ�ت  ور�ح 
و�ضعت  م�ضاحله  �أن  �أكد  ملا  ذلك 
��ضرت�تيجية تعمل وفقها وهذ� بعد �أن 
غريت مو�قيت عمل وكالتها �لتجارية 
كانو�  �ضو�ء  زبائنها  من  �أكرث  للتقرب 

مو�طنني �أو موؤ�ض�ضات.

ت�سدير الكهرباء لتون�س 
واملغرب م�ستمر

منتدى  �ضيف  �أفاد  �أخرى  جهة  ومن 
لديه  �ضونلغاز  جممع  باأن  �ملجاهد 
موؤ�ض�ضات  مع  �ملدى  طويلة  �تفاقية 
و�ملغرب  تون�س  من  كل  يف  �لكهرباء 
تاأثري  لها  �أ�ضحى  �ملدى  طويلة 
و�أن  �ضيما  �جلز�ئر،  على  �إيجابي 
هذه �لتفاقيات ي�ضيف عرقاب متت 
للجز�ئر على  باأ�ضعار عاملية منا�ضبة 
ذ�ت  �أف�ضح  فيما  �مل�ضتويات،  كل 
مع  �لتعاون  م�ضاعفة  عن  �مل�ضدر 
�ملوؤ�ض�ضات بتون�س �إىل 300 ميغاو�ط 

خالل �ضيف 2018.

ال وجود مل�ساكل داخل جممع 
�سونلغاز

عرقاب  حممد  فند  �لأخري  ويف 
وجود  عن  تروج  �لتي  �لأخبار 
�لجتماعي  �ل�رشيك  بني  �رش�عات 
عامة،  ب�ضفة  و�ملجمع  للموؤ�ض�ضة 
موؤكد� باأن ت�ضهد ��ضتقر�ر� على كافة 
�لجتماعي  و�ل�رشيك  �مل�ضتويات 
مع  ت�ضاركية  ��ضرت�تيجية  وفق  يعمل 
�جلميع   د�عيا  �لجتماعي،  �ل�رشيك 
�مل�ضوؤولية  بروح  �لتحلي  �رشورة  �إىل 
��ضاعات  هكذ�  مثل  ن�رش  وعدم 
�ضدد  ما  ح�ضب  باملوؤ�ض�ضة  ت�رش 
ملجمع  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  عليه 

�ضونلغاز.

�مل�ضدرين  نادي  رئي�س  ك�ضف 
�أن   ، �ضلو�س  جمال  �جلز�ئريني 
يف  �جلز�ئرية  �ل�ضادر�ت  حجم 
�ضعبة �خل�رش و�لفو�كه وكذ� �لتمور 
دولر  مليون   78.8 �ل�ضنة  هذه  بلغ 
80باملائة  بـ  �رتفعت  ن�ضبة  وهي 
�ملا�ضي  �لعام  باإح�ضائيات  مقارنة 
�لذي قدرت فيه �ل�ضاد�رت يف ذ�ت 
متوقعا  دولر  مليون   56 بـ  �ل�ضعبة 
توفر  حال  يف  �لرقم  هذ�  ت�ضاعف 

�ل�رشوط �لالزمة.
و�أبرز �ضلو�س،يف ت�رشيحه  لربنامج 
�ضيف �ل�ضباح للقناة �لأوىل لالإذ�عة، 
على  خمططات  لديه  �لنادي  باأن 
�ملدى �لق�ضري، �ملتو�ضط و�لبعيد، 
وز�رة  مع  بالتن�ضيق  �ضي�رشع  حيث 
�ل�ضوؤون �خلارجية تنظيم �جتماعات 
�لأجنبية  �ل�ضفار�ت  جميع  مع 
�أجل  من  باجلز�ئر،  �ملتو�جدة 
يت�ضمن  �جلز�ئري،  �ملنتوج  عر�س 
خ�ضو�ضية  عن  مف�ضال  �رشحا 
�لتي  و�ملو��ضم  �جلز�ئري  �ملنتوج 
�ملعنية  �لوليات  وعدد  فيها  ينتج 

–ي�ضيف  هذ�  مع  وبالتز�من  بذلك 
�مل�ضدرين  نادي  قدم  �ضلو�س- 
لأجل  �جلز�ئرية  للخارجية  طلبا 
�لتجارية  �لتمثيليات  كافة  دعوة 
باجلز�ئر  �لأجنبية  �ل�ضفار�ت  لدى 
للمنتوج  ترويجي  يوم  حل�ضور 
طرف  من  �أوىل  كبادرة  �جلز�ئري 

�لنادي.
كما �أكد �ضلو�س �أن نادي �مل�ضدرين 
�لذي مل مي�س على تاأ�ضي�ضه �لكثري 
جمموعات  �ضكل  يف  �ضيتحرك 
على  �لتفاو�س  �أجل  من  تتكتل 
عقود بيع وت�ضدير يف عدة دول من 
، حيث  ترويجية  �أيام  تنظيم  خالل 
من  جمموعة  على  �لختيار  وقع 
�قت�ضادية  لها عالقات  �لتي  �لدول 
مثل  �أول،  حترك  يف  باجلز�ئر 
�خل�ضو�س  هذ�  يف  و�لعمل  فرن�ضا 
مع �جلالية �جلز�ئرية بحكم عددها 
و��ضتغالل  �لقوي  نفوذها  و  �لكبري 
�جلز�ئري  �ملنتوج  ت�ضويق  يف  ذلك 
�لوجهة  و�ضتكون  له،  و�لرتويج 
بحكم  قطر  دولة  كذلك  �لأخرى 

�لعامل  كاأ�س  لتنظيم  حت�ضري�تها 
قر�بة  حاليا  بها  يتو�جد  و�لتي 
�إىل  �إ�ضافة  �أجنبي،  عامل  �ملليون 
�ملتحدة  �لعربية  بالإمار�ت  دبي 
�لتي تعترب حمور� مهما يف �مل�رشق 
�لعربية  �ململكة  وكذ�  �لعربي 
مهمة،  عربية  كدولة  �ل�ضعودية 
–يو�ضح �ضلو�س-  �أي�ضا  �أوروبا  ويف 
نحو  للتوجه  ��ضرت�تيجية  هناك 
خلفية  قاعدة  تعترب  �لتي  بلجيكا 
متتلك  �لتي  لوك�ضمبورغ  خ�ضو�ضا 
تعمل  كبرية  لوجي�ضتيكية  قو�عد 
كنقطة مهمة لإعادة �لت�ضدير لدول 
�ملنتوج  جودة  م�ضتوى  �أخرى.وعن 
بها  �جلز�ئر  باأن  �أكد  �جلز�ئري، 
ما يقارب �لـ 163 خمرب� �أغلبهم ل 
ميتلك تر�خي�س مر�قبة �ملنتوجات 
�ملوجهة للت�ضدير وهنا وجه رئي�س 
لوز�رتي  ند�ء  �مل�ضدرين  نادي 
�ل�ضناعة و�لفالحة بت�رشورة �رشيع 
منح هذه �ملخابر �لعتماد من �أجل 
مر�فقة �مل�ضانع ومز�رع �لفالحني، 
�لدولية  �جلودة  معايري  مع  متا�ضيا 

كما يتطلب �لأمر �أي�ضا بناء قاعدة 
لوج�ضتيكية مهمة تر�فق طموحات 

�لت�ضدير.
�مل�ضدرين  نادي  رئي�س  و�أ�ضار 
�جتماع  ورد يف  ما  �إىل  �جلز�ئريني 
جمل�س �لوزر�ء �لأخري، �لذي �ضدد 
فيه رئي�س �جلمهورية على �رشورة 
�يالء �أهمية بالغة مل�ضاألة �لت�ضدير، 
�جلدي  �للتفات  ب�رشورة  وذلك 
�لفالحية  �ملنتوجات  لت�ضدير 
�لهائلة  بلدنا  لإمكانيات  بالنظر 
و  �ل�ضا�ضعة  �لفالحية  �لأر��ضي  يف 
�ملتنوعة مناخيا فهناك –ي�ضيف- 
 3 �ضوى  تتو�جد  ل  كانت  منتجات 
على  نر�ها  �ليوم  �ل�ضنة  يف  �أ�ضهر 
ذ�ته  �لوقت  يف  د�عيا  �ل�ضنة،  مدى 
بعني  �لأخذ  �إىل  �لفالحة  وز�رة 
�ملعقول”  “غري  �لتاأخر  �لعتبار 
�لنباتية  �لتفاقيات  �إم�ضاء  يف 
ي�ضكل  �لذي  �لأخرى  �لدول  مع 
وللم�ضدرين  للت�ضدير  عرقلة كبرية 

�جلز�ئريني.
ف.ن�سرين 

الدولة اأقر�ست �سونلغاز قر�سا طويل املدى، حممد عرقاب:

رئي�س نادي امل�سدرين اجلزائريني

علي عزازقة

ال وجود ملقرتحات بزيادة 
ت�سعرية الكهرباء 

اجلزائر �سدرت 78.8 مليون دوالر من اخل�سر والفواكه هذه ال�سنة
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.        م�ستمرون يف حت�سيل م�ستحقاتنا من زبائننا 
.         ال داعي لن�سر ا�ساعات ال�سراع عن �سونلغاز

املديرية العامة للأمن الوطني تفتح م�سابقة 
لتوظيف اأعوان ال�سرطة

فيما حددت فرتة اإ�ستقبال ملفات 
املرت�سحني بني 3 و23 اأكتوبر 2018

احلدود ال�سرقية

اإجراءات ا�ستثنائية بعد 
ظهور جنون البقر بتون�س

من  لالأ �لعامة  �ملديرية  فتحت 
لتوظيف  خارجية   م�ضابقة  �لوطني 
�أعو�ن �ل�رشطة �إناثا وذكور� حيث يتم 
�إ�ضتقبال ملفات �ملرت�ضحني �لر�غبني 
�إبتد�ء� من  �ل�رشطة  �لعمل بجهاز  يف 
�إىل  بجميع2018  �أكتوبر  �لثالث  �ليوم 
حيث  �لوطن  وليات  23غاية   �أكتوبر 

�إ�ضرتطت
يف  �لوطني  من  لالأ �لعامة  �ملديرية 
ما   �أعمارهم  ترت�وح  �أن  �ملرت�ضحني 
كرث �أن23 و 19بني يكونو�  �ضنة على �لأ

متح�ضلني على �ضهادة
كاملة  ثانوي  �لثالثة  لل�ضنة  مدر�ضية 
�لذكور  �ملرت�ضحني  قامة  تكون  و�أن 
قل   �لأ على  �ضنتيمرت  و�ضبعون  مرت 

ناث مرت و �ضنتيمرت هذ�65و�لإ
�إ�ضافة �إىل ن�ضخة من بطاقة �لتعريف 
وطلب  للميالد   و�ضهادتان  �لوطنية 
�لقامة  قيا�س  و�ضهادة13رقم   خطي 

ناهيك عن ملء بطاقة
من  ت�ضتخرج  �لتي  �ملعلومات 
�أما  نرتنت  �لأ على  �ملديرية  موقع 
فيجب  �ملرت�ضحني  جناح  حالة  يف 
��ضتكمال �مللف ب�ضهادة تثبت و�ضعية 

�خلدمة  و�جب  �إجتاه  �ملرت�ضحني 
و�ضورتان  �ملفعول  �ضارية  �لوطنية 
مر��س  �لأ و�ضهادة  �ضم�ضيتان 

�ل�ضدرية، �ضادرة عن
طبيب �أخ�ضائي هذ� �إ�ضافة �إىل �ضهادة 
طبية للطب �لعام و�ضهادتان  و�ضهادة 
�جلز�ئرية  رقم   �جلن�ضية13ميالد 
�ضارية03�لعدلية،  �ل�ضو�بق   و�ضهادة 
�ضحيفة رقم  �ملفعول �إ�ضافة �ضهادة 
على  �مللفات  وتودع  هذ�  �إقامة 

م�ضتوى �ملكاتب �ملخ�ض�ضة لها بكل
�ضارة  �لإ وجتدر  �لوطن  وليات 
قد  �لوطني  من  لالأ �لعامة  �ملديرية 
خارجية  م�ضابقة  موؤخر�  فتحت 

و�ئل لتليها لتوظيف �ملالزمني �لأ
بتوظيف  �خلا�ضة  �مل�ضابقة  هذه 
�أعو�ن �ل�رشطة لتكون بذلك �ملديرية 
من �لوطني قد فتحت لعدد  �لعامة لالأ

معترب لل�ضباب �لر�غب
ناهيك عن  �ل�رشطة  �لعمل بجهاز  يف 
�آلف �ل�ضباب ممن تتوفر بهم �ل�رشوط 
كانو� ينتظرون هذه .�مل�ضابقة بفارغ 

�ل�ضرب منذ �أ�ضهر.
رزق اهلل �سريف

جلريدة  مطلعة  م�ضادر  ك�ضف 
�إتخذت  �جلز�ئر  باأن  �لو�ضط 
�إجر�ء�ت �إ�ضتعجالية ووقائية عرب 
ما  خلفية  على  �ل�رشقية  �حلدود 
عن  �لتون�ضي  �ل�ضحة  وزير  �أعلنه 
�إ�ضابتها  ي�ضتبه  حالت  ظهور 
جانب  �إىل  �لبقر  جنون  مبر�س 
ت�ضجيل حالة وفاة م�ضابة بحمى 
خالل  �ضو�ضة  بولية  �لنيل  غرب 
و�ضع  �لفارطني حيث مت  �ليومني 
�ل�رشيط  كامل  رقابة عرب  �أجهزة 
نوع  �أي  دخول  ملنع  �حلدودي 
�لأبقار  خا�ضة  �ملو��ضي  من 
ما  طريق  عن  �لأوىل  بالدرجة 
عرف  �لذي  بالتهريب  يعرف 
�لأخرية  �ل�ضنو�ت  خالل  تر�جعا 
وكذ�  �ل�ضارمة  �لإجر�ء�ت  جر�ء 
�ضطرتها  �لتي  �لإ�ضرت�تيجية 
�جلز�ئر بعد تاريخ �لو�ضع �لأمني 
حني  يف  �ملجاورة  بالبلديات 
ت�ضتمر عملية تهريب �لوقود كون 
�لعربات  طريق  على  تتم  �لعملية 
�جلز�ئرية  �لأر��ضي  تدخل  �لتي 
�ل�ضحة  وزير  �أعلن  وقد  هذ� 
عن  �حلمامي  عمار  �لتون�ضي 
تكون  �أن  ي�ضتبه  حالت  ت�ضجيل 

حمى جنون �لبقر على �إثرها مما 
�إحياء  �أو  تفعيل  �إعادة  ��ضتدعى 
�لأمر��س  �ضد  و�لوقاية  خلية 
قبل  ما  خلقها  مت  �لتي  �لوبائية 
�لكولري�  وذلك منذ ظهور حالت 
باجلز�ئر �إىل جانب ظهور حالت 
حمى غرب �لنيل و�أخري� �ل�ضتباه 
جنون  حمى  عودة  �أو  وجود  يف 
�لبقر ويعد جنون �لبقر من �أخطر 
�حليو�ن  من  تتنقل  �لتي  �لأوبئة 
طريق  عن  خا�ضة  �لب�رش  �إىل 
حلوم  �أو  �لطازج  �حلليب  تناول 
ظهر  قد  و  �ملري�ضة  �حليو�نات 
�أدى  مما  �لت�ضعينات  يف  �ملر�س 
�إىل �نهيار �أ�ضعار �للحوم �حلمر�ء 
بالدرجة �لأوىل كما توقفت عملية 
�لأبقار وحلومها  و��ضتري�د  توريد 
خا�ضة  �لدول  من  �لعديد  عرب 
�إفريقيا على خلفية ظهور  �ضمال 
�لأوىل  بالدرجة  باأوروبا  �ملر�س 
�لتهاب  عن  عبارة  �لبقر  وجنون 
وبائي بالدماغ �لإ�ضفنجي �لبقري 
�لذي  �لبقر  بجنون  يعرف  و�لذي 
�جتاح �ملز�رع �لأوروبية بالدرجة 

�لأوىل 
رزق اهلل �سريف

نفى الرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز حممد عرقاب وجود اأي مقرتحات متعلقة بزيادة ت�سعرية الكهرباء خلل ال�سنة املقبلة 
مثلما يتم الرتويج له، يف حني �سدد على اأن �سونلغاز لي�ست امل�سوؤولة عن الزيادات اإذا ما مت اإقرارها، موؤكدا من جانب اأخر اأن 

الدولة اأقر�ست املوؤ�س�سة قر�سا طويل املدى �سالح ملدة 10 �سنوات.
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امل�سيلة 

�سكان حي قرفالة 
 يطالبون بقنوات
 ال�سرف ال�سحي

بخي  املقيمني  املواطنني  ع�رشات  اأم�س،  عرب 
جراء  ال�شديد  ا�شتيائهم  عن  بامل�شيلة  قرفالة 
الو�شعية التي يعي�شون بها يف �شل غياب قنوات 
ال�رشف ال�شحي، التي باتت اأمرا ملحا يف هذا 
الظرف خا�شة واأن احلي يف تو�شع م�شتمر وهو 
ما اأدى بهم اإىل اال�شتعانة بالطرق البدائية والتي 
�شاهمت ب�شكل كبري يف انت�شار الروائح الكريهة و 
احل�رشات التي توؤرق حياة ال�شكان وقال ال�شكان 
انت�شار  ب�شبب  كبري  تعفن  حالة  ي�شهد  احلي  اإن 
االأو�شاخ وتراكمها ومنه انت�شار الروائح الكريهة 
واملياه امللوثة، ما �شار يهدد �شالمة �شحتهم، 
امل�شهد العمراين كارثي خا�شة بالن�شبة النعدام 
املمرات  و  املدخل  تعبيد  تاأخر  و  االأر�شفة 
الداخلية للحي، و قد كانت االأوحال متنع املارة 
نتيجة  مائية  برك  ت�شكل  ب�شبب  ال�شري،  من 
هطول االأمطار و انعدام املجاري املائية، فيما 
للكهرباء بني  تو�شيالت ع�شوائية  �شجلنا وجود 
واأّكد  للعائالت  كبرية  معاناة  و�شط  ال�شكنات، 
املخت�شة  واجلهات  ال�شلطات  اأن  ال�شكان  لنا 
قد تاأخرت كثريا يف برجمة ا�شتفادة احلي من 
ال�شبكة �شمن امل�شاريع التنموية لذلك فال يعقل 
التطهري بحي كهذا خا�شة مع  تنعدم �شبكة  اأن 

تزايد عدد ال�شكان من يوم اإىل اآخر .
عبدالبا�سط بديار  

 من خالل ثقبها
 وحتويلها اإىل خوامت   

توقيف �سخ�ص 
بتهمة تزيف القطع 
النقدية بامل�سيلة 

الثامن  احل�رشي  االأمن  م�شالح  متكنت   
ورود  اإثر  وعلى  امل�شيلة  والية  باأمن 
�شخ�س  قيام  مفادها  موؤكدة  معلومات 
بتزيف القطع النقدية املعدنية من خالل 
وحتويلها  خا�شة  و�شائل  باإ�شتعمال  ثقبها 
الذهب  ر�شها حلقا مبادة  يتم  اإىل خوامت 
من  م�شنوعة  اأنها  اأ�شا�س  على  وبيعها 
الذهب اخلال�س داخل منزله ، مبوجب اإذن 
بتفتي�س �شادر عن ال�شيد  وكيل اجلمهورية 
م�شكن  تفتي�س  مت  امل�شيلة  حمكمة  لدى 
36 �شنة  ( ب،�س(   املدعو   فيه  امل�شتبه 
ثالثون   خامت  على  بداخله  عرث  حيث   ،
اأ�شفر م�شنوعني من قطع نقدية من فئة 
باالإ�شافة   ، اللون  �شفراء  دينار  ع�رشة 
كم   ، الفئات  خمتلف  من  اإىل 148 قطعة 
الو�شائل  من  كبري  عدد  على  العثور  مت 
التزيف  عملية  يف  امل�شتعملة  واالأدوات 
معترب  مايل  مبلغ  اإىل  باالإ�شافة  للنقود 
واأخر  قدره 139500 دج  الوطنية  يالعملة 
بالعملة االإجنبية قدره650 اأورو ، وعلى اإثره 
قامت م�شالح االمن باإجناز ملف ق�شائي 
اأجل  ال�شالف الذكر من  �شد امل�شتبه فيه 
املتدوالة  املعدنية  النقود  تزييف  جناية 
اجلمهورية  ال�شيد  وكيل  اأمام  وتقدميه 
لدى حمكمة امل�شيلة اإين مت اإحالة الق�شية 
اأمام ال�شيد قا�شي التحقيق للغرفة الثالثة 

لدى نف�س املحكمة .
عبدالبا�سط بديار    

باجلزائر  االأمن  م�شالح  متكنت 
على  القب�س  اإلقاء  من  العا�شمة 
اأحد امل�شبوقني ق�شائيا املتورط 
يف �رشقة م�شوغات ذهبية بقيمة 
مليارو 900 مليون �شنتيم من منزل 
�شديقه بدايل اإبراهيم بتواطوؤ مع 
وثالثة  االأخري  هذا  زوجة  قريب 

اأ�شخا�س اأخرين ،انتقاما منه.
العمر  من  املبالغ  املتهم  ليمثل 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  �شنة   33
مراد راي�س اأم�س ملعار�شة احلكم 
�شهر  حقه يف  ال�شادر يف  الغيابي 
اجلرمية  هاته  عن  الفارط  اأفريل 
�شنوات   7 بعقوبة  عليه  والقا�شي 
 200 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�شا 
األف دج ،والتي تعود وقائعها وعلى 
املحاكمة  بجل�شة  دار  ما  ح�شب 

لتاريخ 1 �شبتمرب حني تعر�س اأحد 
لل�رشقة  اإبراهيم  بدايل  املنازل 
مت  اأين  جمهولة  ع�شابة  قبل  من 
ذهبية  م�شوغات  على  االإ�شتيالء 
�شنتيم  900مليون  و  مليار  بقيمة 
باأحد  خزنة  داخل  خمباأة  كانت 
غرف املنزل ، يف اإطار التحريات 
املنجزة مت التو�شل لتورط قريب 
�شاحبة املنزل الذي قام باالتفاق 
مع عدد من اأ�شدقائه على ال�رشقة 
و اإقت�شام العائدات املالية وك�شف 
مت  الذي  �رشكايه  باقي  هوية  عن 
و  رفقته  مبا�رشة  عليهم  القب�س 
احلال  حمكمة  على  حتويلهم  مت 
تكوين  بجرم  متابعتهم  جرت  اأين 
االإعداد  اأجل  من  اأ�رشار  جمعية 
زعيم  بقي  فيما  بالعنف  لل�رشقة 
الع�شابة وهو الراأ�س املدبر للعملية 
يف حالة فرار و الذي ك�شف باقي 
عليهم  عر�س  من  باأنه  �رشكائه 

�شاحب  قريب  جر  من  و  الفكرة 
هدده  و  رفقتهم  للتورط  املنزل 
اأراد الرتاجع عن  بال�رشب عندما 
كامريات  ر�شدته  ،والذي  العملية 
تنفيذ  ب�شدد  رفقتهم  املراقبة 
العملية ، والذي مت توقيفه موؤخرا 
احلال  حمكمة  على  حتويله  و 
املوؤقت  احلب�س  رهن  و�شعه  بعد 
ال�شادر  بالقب�س  لالأمر  اإفراغا 
ال�شحية  اأكدت  حيث   ، حقه  يف 
باأنه  له  مواجهتها  خالل  اأم�س 
زوجها  من  اإنتقاما  بالعملية  قام 
باأنه  واأكدت  جمعهما  خالف  اإثر 
يف  يطعن  ر�شالة  بكتابة  قام  من 
ت�رشف  حتت  وو�شعها  �رشفها 
زوجها و ك�شفت اأي�شا باأن املتهم 
قبل  من  توقيفه  مت  قد  احلايل 
م�شالح االأمن على م�شتوى �شفارة 
فل�شطني وهو رفقة باقي املتهمني 
على منت اأحد ال�شيارات وبحوزتهم 

االأقنعة  غرار  على  معدات �رشقة 
زوجها  باإبتزاز  اأي�شا  قام  اأنه  و 
للخروج مببلغ مايل نظري دله على 
مكان امل�رشوقات ، لتطالب بذلك 
بقيمة  مايل  بتعوي�س  باإفادتها 
امل�شوغات الذهبية املقدرةب1،9 
املتهم  جهته  من   ، �شنتيم  مليار 
اأنكر ما ن�شب له من جرم و اأكد اأن 
الدعوى كيدية من حياكة ال�شحية 
اأنها  و  جمعهما  قدمي  خالف  اإثر 
جمرد حيلة الإخراج قريب زوجته 
من ال�شجن و زجه بداله ، و يطالب 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �شلف 
املعار�س  احلكم  بتاأييد  ذكره 
حب�شا  �شنوات  ب7  املقدر  فيه 
األف   200 بقيمة  وغرامة  نافذا 
دج عن جرم تكوين جمعية اأ�رشار 
و حيازة  بالعنف  لل�رشقة  لالإعداد 
�شالح اأبي�س من ال�شنف ال�شاد�س 

دون مربر �رشعي . 

ل/منرية

بعد  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  ق�شت 
عقوبات  بت�شليط  القانونية  املداولة 
تراوحت بني 7 �شنوات حب�شا نافذا و 
اأ�شهر حب�شا نافذا و غرامات ت�شل   6
لبيع  دج يف حق ع�شابة  األف   200 اإىل 
اأ�شخا�س   4 من  متكونة  الكوكايني 
 ، 22و40�شنة  بني  اأعمارهم  ترتاوح 
يف  تن�شط  كانت  التي  الع�شابة  وهي 

اأحياء بوزريعة غرب العا�شمة .
توقيف  عملية  جاءت  وقد  هذا 
احلب�س  رهن  املتواجدين  املتهمني 
املوؤقت باملوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س 
م�شالح  وردت  معلومات  على  بناءا 
االأمن بالعا�شمة بتاريخ 16جوان حول 
ن�شاط جمموعة من ال�شباب يف ترويج 

اأحد  م�شتوى  على  املخدرات  بيع  و 
التحريات  لتنطلق   ، بوزريعة  اأحياء 
لعني  بالتنقل  اإ�شتهلتها  التي  االأمنية 
من  اإذن  على  احل�شول  بعد  املكان 
النيابة املخت�شة اإقليميا و ر�شد املبلغ 
عنهم و بعد عملية مداهمة مت توقيف 
4 �شباب وبحوزتهم كي�س بال�شتيكي به 
نوع  من  ال�شلبة  املخدرات  من  كمية 
اأخطر  من  تعترب  التي  الكوكايني«   «
ب1،18  وزنها  قدر  التي  و  املخدرات 
وعليه   ، كب�شلوتني  �شكل  على  غرام 
مت حتويل االأطراف على مركز االأمن 
باقي  توقيف  اأجل  اأقوالهم من  ل�شماع 
يف  الرئي�شي  املتهم  و�رشح  الع�شابة 
و  خمدرات  مدمن  اأنه  احلال  ملف 

العالقة له ببيع املخدرات و اأنه اقتنى 
تلك الكمية من اأجل تقا�شمها باملجان 
بتحويله  اأنه  غري   ، الثاين  املتهم  مع 
على املحاكمة بجرم حيازة املخدرات 
ال�شخ�شي  اال�شتهالك  بغر�س  ال�شلبة 
غري  بطريقة  الغري  على  وعر�شها 
م�رشوعة رفقة باقي املتهمني تراجع 
برواية  وجاء  الت�رشيحات  هاته  عن 
توجه  الوقائع  يوم  اأنه  مفادها  اأخرى 
كمية  اقتناء  بغية  البوانت  منطقة  اإىل 
من الكوكايني وملا �شاهده رفيقه الذي 
كميةمنها  �شلمه  يومها  رفقته  توجه 
 ، مايل  مقابل  اأي  منه  يتلقى  اأن  دون 
يف حني اأكد هذا االأخري وهو مكانيكي 
لهيئة املحكمة باأنه توجه يومها رفقة 

كان  باأنه  يعلم  اأن  دون  االأول  املتهم 
توقيف  حلني  املخدرات  �رشاء  ينوي 
باقي اأع�شاء الع�شابة وهو االأمر الذي 
�شاهده باأم عينه و قامت حينها م�شالح 
االأمن بتفتي�شه هو االأخر دون اأن جتد 
بعودتها  تفاجئ  و  كمية  اأي  بحوزته 
 ، االأمن  ملركز  اقتياده  و  اأخرى  مرة 
املتهمني  باقي  اأقوال  كانت  حني  يف 
بن�شاط  �شلتهم  اأنكروا  حني  متطابقة 
بيع املخدرات اأو عر�شها على الغري و 
اأن عالقة اأحدهم بالق�شية هي جمرد 
و�شاطة منه الأحدهم حول اإيجاد عمل 
له و مت اإقحامه يف الق�شية ب�شبب ذلك 

، ليطالبوا باإفادتهم بالرباءة .
ل/منرية

والية  وايل  اأم�س  اأول  اأ�رشف   
رفقة   « مقداد  »حاج  امل�شيلة 
ال�شلطات املحلية على و�شع حجر 
االأ�شا�س الإجناز 400 وحدة �شكنية 
هي  و  بو�شعادة  ببلدية  »عدل« 
الربنامج  �شمن  املدرجة  احل�شة 

عنها  اأعلن  و  �شبق  الذي  االإ�شايف 
لها  اختيار  مت  والتي  امل�شيلة  وايل 
امل�رشوع  منا�شبة   اأر�شية  قطعة 
ال�شكني الذي ر�شد له غالفا ماليا 
قدره 1.9 مليار دينار جزائري كما 
مت حتديد اأجال االنتهاء من اأ�شغال 

على  ت�رشف  الذي  امل�رشوع  هذا 
 30 ب  جزائرية  موؤ�ش�شة  اإجنازه 
بداية  ا�شتالمه  يتم  اأن  على  �شهرا 
امل�شيلة  وايل  طماأن  و   2021 �شنة 
باالإيجار  البيع  �شيغة  مكتتبي 
بوالية امل�شيلة ، باأن م�شالح وكالة 

جدية  و  حزم  بكل  �شتقف  »عدل« 
على احرتام اآجال االإجناز، جمددا 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  التزامه 
التي حتول دون  العراقيل  برفع كل 

جت�شيد الربنامج .
عبدالبا�سط بديار     

اإثر معلومات وردت م�سالح الأمن

بو�سعادة بامل�سيلة 

7 �سنوات حب�سا لع�سابة لبيع و ترويج » الكوكايني » يف منطقة بوزريعة

ال�سروع يف اإجناز 400 وحدة �سكنية ب�سيغة عدل

حمكمة بئر مراد راي�س 

�سرقة م�سوغات ذهبية بقيمة 1,9 مليار �سنتي من فيال بدايل اإبراهيم 
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وقائعها  تعود  الق�ضية  تفا�ضيل 
ال�رشطة  عـنا�رش  تلقـي  عقب 
الأ�ضخا�ص  اأحد  قبل  من  ل�ضكوى 
مفادها  ال�رشكة،  بذات  العاملني 
مبقـر  عمله  مزاولته  اأثناء  اأنه 
املتواجد  اإقت�ضادية  �ضـركة 
لحظ  الولية  بعا�ضمة  مقرها 
�ضور  ال�ضباب  من  جمموعة  ت�ضلق 
مبحاولة  قام  اأيـن  ال�رشكة،  مقر 
متكنوا  املجرمني  اأن  اإل  منعهم 
عليه  والإعتداء  بقوة  الدخول  من 
وتكبيل  بي�ضاء  اأ�ضلحة  بوا�ضطة 
�رشيط  بوا�ضطة  ورجليه  يديه 
ل�ضق ومبا�رشة عملهم الإجرامي 
املتمثل يف ك�رش �ضندوق الأموال 
بال�ضتيكية  باأكيا�ص  وحملها 
وجهة  اإىل  مبا�رشة  والتوجه 
مركبة  بذلك  م�ضتعملني  جمهولة 
املجرمني  فـرار  وبعـد  �ضياحية، 
املكبل  ال�ضخ�ص  متكن  الثالث 
ال�رشكة  مقـر  من  اخلروج  من 
جراء  بليغة  بجروح  متاأثرا  زحفـا 

الإعتداء، اأين قام بع�ص املواطنني 
ونقله  امل�ضاعدة  يد  بتقدميه 
م�ضالح  وتبليغ  امل�ضت�ضفى  اإىل 
الأمن عن الأمر، ليطلق فـور ذلك 
البحث  عمليات  ال�رشطة  عنا�رش 
والتحري وجمع املعلومات والأدلة 
عن  ف�ضال  اجلرمية  م�رشح  من 
�ضماع املعتدى عليه على حم�رش 
ويف  الأبحاث  توجت  اأين  ر�ضمي، 
معرفة  من  قيا�ضي  زمني  ظرف 
�ضماتهم  وحتديد  فيهم  امل�ضتبه 
اجل�ضدية وهويتهم   ويتعلق الأمر 
اإ واملدعو  بكل من املدعو / �ص 
ب / خ، واملدعو �ص ع، و املدعو 
مابني  ترتاوح  اأعمارهم  اإ،  �ص 
اإعداد خطة  بعد  و  �ضنة،  و29   19
خاللها  من  جنح  حمكمة  اأمنية 
توقيف  من  ورقلة  �رشطة  عنا�رش 
تلوى  الأربعة واحد  امل�ضتبه فيهم 
بالعا�ضمة،  تواجدهم  اأثناء  الآخر 
اأمن  مقر  اإىل  مبا�رشة  وحتويلهم 
معهم  وخالل  والتحقيق  الولية 
املدعو/  اأن  تبني  التحقيق  اأطوار 
املعتدى  بال�رشكة  العامل  ل  ع، 
اأحد  عليه يف م�رشح اجلرمية هو 

للجرمية  خطط  الذي  ال�رشكاء 
الأربعة  �رشكائه  مع  تواجده  اأثناء 
الفاخرة  املطاعم  اإحدى  يف 

بعا�ضمة ولية ورقلة.
الإجراءات  كافة  اإ�ضتكمال  وعقب 
اإعـداد  مت  الالزمة،  القانونية 
املتورطني  �ضد  جزائية  مـلـفات 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  الأربعة، 
الق�ضائية املخت�ضة، التي اأ�ضدرت 

لإرتكاب  اإيداع  اأمر  حقهم  يف 
جناية تكوين جمعية اأ�رشار لغر�ص 
بالك�رش  ال�رشقة  جلناية  الإعداد 
ظرف  توفر  مع  م�ضكن  داخل  من 
مركبة  اإ�ضتح�ضار  و  والتعدد  الليل 
عن  التبليغ  عدم  مع  حمرك  ذات 
كاذبة  بوقائع  الإقرار  و  جناية 
يعلم بعدم وقوعها من اأجل ت�ضليل 

جمريات التحقيق . 

عرفت اأ�ضعار مواد البناء بولية 
اجلاري  ال�ضهر  مطلع  اأدرار، 
ارتفاعا قيا�ضيا خا�ضة ما تعلق 
مبادتي احلديد وال�ضمنت، وهو 
ما اأثار ا�ضتهجان الع�رشات من 
وكذا  املقاولتية  املوؤ�ض�ضات 
التجزئات  من  امل�ضتفيدين 
الذين جلاأو  والريفية  احل�رشية 
اإىل  الجناز  ور�ضات  لتوقيف 
ذات  اأ�ضعار  انخفا�ص  غاية 

املادتني.
املوؤ�ض�ضات  من  عدد  فتحت 
باجناز  املكلفة  املقاولتية 
املحلية  التنمية  م�ضاريع 
يف  اأدرار  احلمراء  بالواحة 
مرا�ضلة مرفوعة لوزير التجارة 
ووايل ولية اأدرار حمو بكو�ص ، 
النار على جتار بيع مواد البناء 
م�ضوؤولية  وحملوهم  بالتجزئة 
اأ�ضغال  وترية  الفادح يف  التاأخر 
اجناز الور�ضات امل�ضندة اإليهم، 
البناء  بال�ضكن،  تعلق  ما  خا�ضة 
العمومية  التجهيزات  والتعمري، 
الرتبية  م�ضاريع  جانب  اإىل 
بداية  مع  ا�ضتالمها  املنتظر 
الدخول املدر�ضي اجلديد على 
ب�ضبب  وذلك  تقدير،  اأق�ضى 
الرتفاع اجلنوين يف اأ�ضعار مواد 
القنطار  �ضعر  بلغ  بعدما  البناء 
الـ  عتبة  احلديد  من  الواحد 
�ضعر  و�ضل  فيما  دج،  األف   12
ال�ضمنت  من  الواحد  الكي�ص 

الأ�ضعار  وهي  دج،   1000
مع  تتما�ضى  ل  التي  امللتهبة 
املر�ضودة  املالية  الغلفة 
الإمنائية،  امل�ضاريع  لتج�ضيد 
يطالبون  املقاولني  جعل  ما 
برج  رقان،  بلديات  م�ضالح 
اأدرار،  تيمياوين،  باجي خمتار، 
باإيفاد فرق التفتي�ص واملراقبة 
وقمع الغ�ص مبفت�ضيات مديرية 
التجارة بالولية ذاتها والتكثيف 
لردع  امليداين  ن�ضاطها  من 

ج�ضع التجار. 
برر  فقد  �ضلة  ذي  �ضياق  ويف 
البناء  مواد  بيع  جتار  من  عدد 
يف  امللتهب  الإرتفاع  بالتجزئة 
بالإرتفاع  البناء  مواد  اأ�ضعار 
املماثل يف �ضوق اجلملة ، ب�ضبب 
التكاليف الباه�ضة الناجمة  عن 
�ضحنات النقل و فواتري العبور.  
ومعلوم اأن ولية اأدرار كانت قد 
جديد  مب�ضنع  موؤخرا  تدعمت 
لالأ�ضمنت بطاقة انتاجية تقدر 
بـ 1.5 مليون طن �ضنويا ، وهو 
ما تعول عليه ال�ضلطات املحلية 
لعاملي  حد  و�ضع  اأجل  من 
امل�ضاربة و الإحتكار باأ�ضعارها 
التي ظلت طيلة اخلم�ضة ع�رشة 
مافيا  رهينة  الأخرية  �ضنة 
باقليم  البناء  مواد  بيع  جتارة 
الغربية من  ادرار باجلهة  ولية 

جنوب البالد الكبري .
�شيخ مدقن 

الأربعاء   اإىل  الثالثاء  ليلة  اأوقفت 
من الأ�ضبوع اجلاري م�ضالح الأمن 
اجلرمية  مكافحة  يف  املتخ�ض�ضة 
ال�رشعية  غري  والهجرة  املنظمة 
الوطني  للدرك  القليمية  بالكتيبة 
اأدرار  لولية  التابعة  رقان  ببلدية 
،27 رعية افريقي يحملون جن�ضيات 
خمتلفة لدول مايل ، النيجر ، ت�ضاد 
والغابون  ال�ضينغال   ، الكامريون   ،
 ، خا�ضة  بناء  بور�ضات  ين�ضطون 
املعنية  للم�ضلحة  حتويلهم  ليتم 

وبعد اجناز ملفات ق�ضائية �ضدهم 
اليوم  يف  اإحالتهم  مبوجبها  مت 
 ، اجلمهورية  وكيل  على  املوايل 
اإدانتهم جميعا ب�ضنة �ضجنا  اأين مت 
موقوفة النفاذ مع تغرمي كل واحد 
منهم بـ 48 األف دينار جزائري قبل 
ا�ضتكمال عملية حتويلهم نحو مراكز 
بتيمياوين متهيدا  العبور احلدودية 
ال�ضلية  بلدانهم  نحو  لرتحيلهم 

بتهمة القامة غري ال�رشعية .
اأحمد باحلاج  

متكن عنا�شر ال�شرطة التابعني للم�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية باأمن 
والية ورقلة يوم اأم�س  من فك لغز ق�شية �شرقة �شركة اإقت�شادية طالت 

مبلغ مايل معترب قدر باأزيد من 2 مليار �شنتيم جزائري .

بتهمة  تكوين جمعية اأ�شرار لغر�س االإعداد جلناية ال�شرقة بالك�شر

اأحمد باحلاج 

اأمن ورقلة يفك لغز ق�سية �سرقة 02 
مليار �سنتيم من �سركة اإقت�سادية

ب�ضتى  اجلرائم  مكافحة  اإطار  يف 
منها  تعلق  ما  �ضيما  ل  اأنواعها، 
بالجتار غري امل�رشوع للمخدرات، 
التحري)  و  البحث  فرقة  متكنت 
الولئية  للم�ضلحة  التابعة   BRI(
ولية  باأمن  الق�ضائية  لل�رشطة 
الفارط  الأ�ضبوع  بحر  تندوف، 
اجلارية  ال�ضنة  من  �ضبتمرب  ب�ضهر 
الثانية  ال�ضاعة  حدود  يف   ،2018
من  �ضباحا،   )02:30( الن�ضف  و 
توقيف ثالثة )03( اأ�ضخا�ص بحي 
على  كانوا  تندوف  مبدينة  الن�رش 
من  كمية  بحوزتهم  و  مركبة  منت 

مقدر  معالج(   )كيف  املخدرات 
بـاأكرث من )332( غ.

 2018 �ضبتمرب   30 بتاريخ  ليتم   
الثالث  فيهم  امل�ضتبه  تقدمي 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�ضيد  اأمام 
بدوره  الذي  و  تندوف  حمكمة 
اأحال ملف و اأطراف الق�ضية اأمام 
املحكمة،  بنف�ص  احلكم  قا�ضي 
املتورطني  حق  يف  اأ�ضدر  حيث 
حكما يق�ضي باإدانة كل من املدعو 
 1994 �ضنة  مواليد  من  ع(  ع  )ع. 
�ضنة  مواليد  من  )م.ع(  املدعو  و 
1977 و املدعو )ح.ف( من مواليد 

�ضنوات   )06( ب�ضتة   ،1986 �ضنة 
العقابية  باملوؤ�ض�ضة  نافذة  حب�ص 
بـ  تقدر  مالية  غرامة  و  بتندوف 
 500.000،00( األف  مائة  خم�ضة 
احليازة  فرد، عن جنحة  لكل  دج( 
و عر�ص املخدرات )كيف معالج( 

و �رشاء ق�ضد البيع.   
و مرة اأخرى نوؤكد على اأن م�ضالح 
تبقى  تندوف  بولية  ال�رشطة 
الولية  مواطني  لكل  مرافقة 
اأرواحهم  يف  حمايتهم  اأجل  من 
و  ندعوهم  الذين  ممتلكاتهم  و 
للتحلي بثقافة التبليغ و التعاون و 

التوا�ضل مع �رشطتهم عرب خمتلف 
الأرقام  و  الت�ضالية  القنوات 
غرار  على  املجانية  اخل�رشاء 
اأن  ذلكم   )15.48( الأخ�رش  الرقم 
اأ�ضا�ص الأمن و ال�رشطة  املواطن 

ما هي اإل الأداة.
�ضكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
احلرب  احلدودية  تيندوف  ولية 
وم�ضتهلكي  مروجي  على  املعلنة 
بتعميمها  مطالبني   ، املخدرات 
على جميع اأحياء الولية احلدودية 

املذكورة . 
اأحمد باحلاج 

ببلدية  بوهراوة  �ضكان حي  ا�ضتكى 
غرداية من تزايد القاذورات ب�ضكل 
خالل   خا�ضة  ال�ضابق  من  اكرث 
�ضوه  الذي  الأمر  اجلاري  ال�ضهر 
من  وجعل  للمنطقة  العام  املنظر 
منها  ي�ضمئز  كريهة  روائح  هوائها 

ال�ضكان والعابرين على احلي.
وت�ضهد العديد من الأحياء مبنطقة 
 60 حي  غرار  على  بوهراوة 
غري  ظاهرة  م�ضكن  و300  م�ضكن 
القمامات  انت�ضار  تتمثل يف  �ضحية 
الع�ضوائية يف اأرجاء املنطقة وعلى 
العمارات  مدخل  وعند  الأر�ضفة 
 ، ال�ضيف  ف�ضل  بداية  مع  خا�ضة 

ال�ضكان  ا�ضتياء  اأثار  الذي  الأمر 
املحلية  ال�ضلطات  يطالبون  الذين 
اأكوام  رفع  يف  التعجيل  ب�رشورة 
�ضوهت  التي  املرتاكمة  القاذورات 
للمنطقة،ويف  العمراين  الوجه 
مواطنوا  بع�ص  قال  ال�ضدد  هذا 
»الو�ضط   اإىل  حديث  يف  املنطقة 
ينجم  قد  القمامة  انت�ضار  اأن   «
خطرية  واأوبئة  عنه  اأمرا�ص 
نتيجة  الأطفال  لدى  خا�ضة 
مكانا  القذرة  لالماكن  اتخاذهم 
امل�ضوؤولية  حمدثونا  ،وحمل  للعب 
احرتامهم  لعدم  املنطقة  لقاطني 
املخ�ض�ضة  والأوقات  لالماكن 

الأمر  يزيد  ،وما  نفاياتهم  لرمي 
البع�ص  اإقدام  هو  ح�ضبهم  �ضوء 
منهم على رمي اأكيا�ص النفايات من 
�رشفات املنازل ومن على ال�ضطوح 
اأو رميها يف اأي وقت يحلو لهم دون 
مرور  لأوقات  واملراعات  اللتزام 
ال�ضاحنات اخلا�ضة يف رفع القمامة 
عمال  مهمة  الذي  ي�ضعب  الأمر   ،
تكد�ص  يف  يت�ضبب  كما   ، النظافة 
ل  التي  والأو�ضاخ  النفايات  اأكوام 
الأماكن  اأو  احلاويات  ت�ضتوعبها 
بع�ص  لذلك،واأكد  املخ�ض�ضة 
ال�ضكان اأن الظاهرة مت�ص بالدرجة 
ال�ضفلى  الطوابق  قاطني  الأوىل 

للحيوانات  الكبري  انت�ضار  جراء 
هذه  من  تقتات  التي  ال�ضالة 
انت�رشت  التي  كالكالب  الف�ضالت 
الأخرية  املدة  يف  رهيب  ب�ضكل 
باملنطقة خا�ضة بحي اجلمال ،كما 
انت�ضار  اإىل  اأدت  الأو�ضاخ  هذه  اأن 
اأنواع كثرية من احل�رشات كالبعو�ص 
اأ�ضحت  والتي  والذباب  والنامو�ص 
احلي  مييز  حقيقيا  ديكور  مبثابة 
املجاورة،وبالتايل  الأحياء  باق  عن 
فتبقى م�ضاعدة م�ضالح البلدية يف 
رفع ال�رشر عن املواطنني واجب و 

مهم بالن�ضبة لهم.
�ضيخ مدقن 

م�شالح اأمن والية تيندوف

يف ظل نق�س امكانات البلدية 

توقيف 3 اأ�سخا�ص بتهمة احليازة واملتاجرة باملخدرات 

الرمي الع�سوائي للقمامات يوؤرق �سكان بوهراوة بغرداية

قنطار احلديد بـ12األف دينار و كي�س 
االأ�شمنت بـ100 دج 

اأدرار

�سكان اأدرار ممتع�سون 
وال�سلطات تنام يف �سبات عميق

ترحيل 27 رعية افريقي بتهمة 
االقامة الغري �سرعية
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و قال خياطي يف ت�رصيح لل�صحافة 
و  قادته  ميدانية  خرجة  عقب 
و  الفالحة  و  الري  جلنة  اأع�صاء 
ال�صيد البحري و ال�صياحة للمجل�س 
ال�صعبي  لوالية اجلزائر اإىل موانئ 
و  البنيان  عني  و  حميدو  راي�س 
العا�صمة  اجلزائر  و  افرج  �صيدي 
اأن حم�صول ال�صيد البحري بوالية 
�صنة  من  كميته  بلغت  قد  اجلزائر 
يربو  ما   2018 مار�س  لغاية   2017
من  اأزيد  مقابل  طن    4424 عن  
اأكرث  منها    2016 �صنة  طن   3065
اإىل  ت�صديرها  مت  طن    46 من 

اخلارج.
الربمائيات  حم�صول  اأن  واأبرز 
بوالية اجلزائر قد بلغ هذه ال�صنة  
رخ�صة   99 منح  مع  كلغ   6676
املادة,  بهذه  متعلقة  ت�صدير 
م�صيفا اأن مديرية ال�صيد البحري 
منحت  قد  كانت  اجلزائر  لوالية 
نحو  ال�صنة   هذه   خالل  كذلك 
483 رخ�صة �صيد تدعيما للقطاع 

بهدف رفع املنتوج البحري.
و تدعيما للتنمية املحلية مت اإن�صاء 
مدعمة  اقت�صادية  موؤ�ص�صة   38
اثني  البحري  ال�صيد  اإطار  يف 
حاليا  تن�صط    )12( منها  ع�رصة 
طور  يف  اخرى   26 التزال  فيما 
االجناز, يقول امل�صوؤول الفتا اىل 
ان هذه املوؤ�ص�صات قد وفرت 287 
من�صب �صغل لفائدة ال�صباب يوجد 
و  م�صتحدث  من�صب   91 بينها  من 

عالوة  مربمج  اآخر  من�صب   291
على ا�صتفادة عدد من الطلبة من 
ال�صيد  جمال  يف  التكوين  برامج 

البحري. 
البحري  ال�صيد  مديرة  قالت  و 
زروقي  ربيعة  اجلزائر  لوالية 
على  تعمل  املديرية  ان  بدورها 
كل  توفري  و  ال�صيادين  مرافقة 
موؤكدة  لهم,  ال�رصورية  الو�صائل 
اأن ميناء اجلزائر و هو اأكرب ميناء 
اأكرث من 90 باملائة  بالوالية ي�صم 
من �صيادي و بواخر الوالية و هو 
يحتوي على كل املرافق ال�رصورية 
حمطة  و  طبي  مركز  على  عالوة 
للوقود و نقطة بيع لو�صائل ال�صيد 
و قطع غيار البواخر. و قال املمثل 
و  املوانئ  ت�صيري  موؤ�ص�صة  عن 
لوالية  البحري  ال�صيد  مالجئ 
اجلزائر توهامي ر�صيد اأنه بهدف 
مبوانئ  االكتظاظ  على  الق�صاء 

ما  ا�صتحداث  مت  اجلزائر  والية 
بهدف  الر�صو  مبخطط  ي�صمى 
توفري االأمكنة بامليناء لر�صو عدد 
بواخر  و  ال�صيد  بواخر  من  اأكرب 
املخطط  هذا  اأن  غري  النزهة 
الغالف  جتميد  ب�صبب  يطبق  مل 
ال�صيادين  رف�س  ب�صبب  و  املايل 

تغيري اأمكنتهم املتعلقة بالر�صو.
ت�صيري  موؤ�ص�صة  اأن  اأو�صح   و 
املوانئ و مالجئ ال�صيد البحري 
لوالية اجلزائر ال تتح�صل كل �صنة 
من  باملائة    30 ن�صبة  على  اإال 
اأن  حيث  بواخر  ر�صو  م�صتحقات 
عدد كبري من ال�صيادين ال يدفعون 
ب  تقدر  التي  امل�صتحقات  هذه 
بعد  و  اأ�صهر  ثالثة  كل  دج   4000
عني  و  حميدو  راي�س  ميناء  زيارة 
البنيان و اجلزائر العا�صمة ا�صتمع 
الفالحة  و  الري  جلنة  اأع�صاء  
ال�صياحة  و  البحري  ال�صيد  و 

اجلزائر  لوالية  ال�صعبي   للمجل�س 
كل  و  ال�صيادين  الن�صغاالت 
و  املوانئ  م�صتوى  على  الفاعلني 

التي متحورت حول م�صاكل 
و  الو�صائل  نق�س  و  االأمن  انعدام 
و  )اكتظاظ(  البواخر  ر�صو  اأماكن 
االنارة و النظافة حيث اأكد ال�صيد 
اأنه �صيتم برجمة جل�صات  خياطي 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  مع  عمل 
الوالئي  و ا�صتدعاء مديرة القطاع 
هذه  كل  حل  اأجل  من  املعنيني  و 
غرفة  عن  ممثل  كان  و  امل�صاكل 
قد  اجلزائر  ميناء  لدى  ال�صيد 
على  االأمن  م�صكل  ب�صدة  طرح 
اأ�صبح ملجاأ  الذي  امليناء  م�صتوى 
الأ�صخا�س من دون ماأوى و حمال 
على  عالوة  الف�صالت  لرمي 
ب�صبب  البحر  يف  التلوث  ظاهرة 
طرف  من  فيه  ترمى  التي  املواد 

بع�س  املوؤ�ص�صات.

بلغت كمية حم�سول ال�سيد البحري بوالية اجلزائر من �سنة 2017 لغاية 
مار�س 2018 اأزيد من 4424 طن مقابل اأكرث من 3065 طن خالل �سنة 2016 اأي 
بزيادة قدرها حوايل 1359 طن, ح�سبما اأفاد به رئي�س جلنة الري و الفالحة 

و ال�سيد البحري و ال�سياحة للمجل�س ال�سعبي الوالئي لوالية اجلزائر.

ال�سيد البحري بوالية اجلزائر

حاوره م .اأمني .

ت�صجيل  حم�صول باأزيد من 4424 
طن من2017 لغاية مار�س 2018  

 

قطاع الرتبية بتب�سة

اجللفة 

البويرة

�إعادة تاأهيل 15 وحدة 
للك�صف و �ملتابعة �لطبية 

حجز �أور�ق نقدية مزورة 
وتوقيف مروجها مبدينة م�صعد 

�صكان �لبنايات �له�صة متخوفون 
من �لتقلبات �جلوية

تب�صة  بوالية  الرتبية  قطاع  ا�صتلم 
املتابعة  و  للك�صف  وحدة    15
اأ�صغال  بها  جتري  كانت  الطبية 
ذلك عرب  و  تاأهيل  اإعادة  و  ترميم 

عدد من 
البلديات, ح�صب ما اأفادت به اأم�س 
ال�صحة  مكتب  م�صوؤولة  االأربعاء 
االجتماعي  والن�صاط  املدر�صية 
مبديرية الرتبية, حف�صة العيا�صي.

اأن  امل�صوؤولة  ذات  واأو�صحت 
وحدة   15 �صملت  الرتميم  عمليات 
عرب   25 اأ�صل  من  طبي  ك�صف 

جممل بلديات الوالية 
و  االأ�صقف  تهيئة  اإعادة  خ�صت  و 
واقتناء  اأثاثها  جتديد  و  الطالء  
غرار  على  جديد  طبي  عتاد 
بهدف  االأ�صنان,  طب  كرا�صي 
�صمان تكفل اأح�صن بالتالميذ من 
وت�صتعد  وحدات  الطبي.  اجلانب 
يف  الطبية  واملتابعة  الك�صف 
اأزيد  ال�صتقبال  املدر�صي  الو�صط 
اإجمايل  من  تلميذ   59500 من 

التعليمية  االأطوار  عرب  األف    157
�صحية  تغطية  بن�صبة  اأي  الثالثة 
اإليه  اأ�صارت  ما  ح�صب   %37 تفوق 
ذات املتحدثة لتقدمي الفحو�صات 
الطبية الالزمة لهم وتوجيههم نحو 
االأطباء االأخ�صائيني اإذا لزم االأمر 

و ذلك بدابة من اأكتوبر اجلاري.
ذات  �رصحت  اآخر  �صياق  يف 
النقل  حظرية  اأن  امل�صوؤولة 
بوالية  الرتبية  لقطاع  املدر�صي 
تب�صة ت�صم 118 حافلة لنقل 7789 
تلميذا اإىل مقاعد الدرا�صة م�صرية 
هذا  يف  ي�صجل  عجزا  اأن  على 
عرب  حافلة   15 بـ  مقدر  املجال 
و  الونزة  و  الزرقاء  عني  بلديات 
ال�رصيعة و ثليجان و �صطح قنتي�س 
و املريج و بئر العاتر و مر�صط و 

العقلة املاحلة.
من جهتها, اأفادت مديرية االإدارة 
املحلية لوالية تب�صة اأنه مت موؤخرا 
احلافالت  من  العدد  هذا  اقتناء 
�صيتم توزيعها على هذه البلديات.

املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  متكن 
دائرة  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
م�صعد والية اجللفة )75 كلم جنوب 
االأ�صبوع اجلاري من  الوالية( بحر 
الرابع  العقد  يف  �صخ�س  توقيف 
مالياً  مبلغاً  وبحوزته  عمره  من 
مزوراً كان ب�صدد طرحه للتداول, 
االإت�صال  خلية  به  اأفادت  ح�صبما 
باأمن الوالية. و جاءت هذه العملية 
على اإثر تلقي عنا�رص ذات الفرقة 
وجود  مفادها  موؤكدة  ملعلومات 
نقدية  اأوراق  على  يحوز  �صخ�س 
ب�صدد  وهو  م�صعد  مبدينة  مزورة 
طرحها للتداول وفور ذلك, قامت 

ال�رصطة برت�صد حتركات امل�صتبه 
وبحوزته  توقيفه  مت  اأن  اإىل  فيه 
مبلغ مايل مزور قدره 40 األف دج 
) اأوراق نقدية من فئة 2000 د ج( 
و بعد التحقيق االأوىل مع امل�صتبه 
فيه مت تفتي�س م�صكنه, ليتم العثور 
قدره  مزور  اآخر  مايل  مبلغ  على 
الفئة  دينار جزائري من  اأالف   10
اإجراءات  ا�صتيفاء  بعد  و  نف�صها 
التحقيق يف الق�صية, قدم امل�صتبه 
لدى  اجلمهورية  وكيل   اأمام  فيه 
ا�صتفاد  اأين  م�صعد,  حمكمة 
الق�صائية  الرقابة  اإجراءات  من 

ا�صتنادا لذات امل�صدر.

مبدينة  اله�صة  االأحياء  �صكان  اأبدى 
البويرة , تخوفهم ال�صديد من التقلبات 
اجلوية التي ت�صهدها الوالية يف هذه 
ت�صكل خطرا  اأ�صبحت  والتي  الفرتة  
ت�صاقط  بعد  خا�صة  عليهم  حقيقيا 
خالل  االأمطار  من  معتربة  كميات 
اليومني الفارطني والتي جعلت بع�س 
العائالت تعرب يف ت�رصيحات لها ليومية 
" الو�صط " عن قلقها من اأن ت�صقط 
والتي  املت�صدعة  القدمية  بناياتها 
 , اخلم�صينيات  اإىل0  ت�صييدها  يعود 
موؤكدين اأن االأخطار زادت من تدهور 
والنداءات  ال�صكاوى  رغم  حاالتها 
اجل  من  قدموها  التي  للم�صوؤولني 
مازالت  لقمان  دار  اأن  اإال  ترحيلهم 

ال�صكان بني املوت  على حالها وبقي 
من  اأن  يذكر  حلظة.  اأية  يف  واحلياة 
من  كل  جند  املت�رصرة  االأحياء  بني 
 , البلدية  حو�س   , اإيدير  عي�صات  
اهلل وغريها  عبد  وبن   , البويرة  را�س 
اأزيد  ت�صم  البويرة  مدينة  اأن  علما   ,
يعود  ه�س  ق�صديري  حو�س   18 من 
بناوؤها اإىل احلقبة اال�صتعمارية والتي 
�صكانها  على  خطرا  ت�صكل  اأ�صبحت 
الهامة  ال�صكنية  امل�صاريع  رغم 
ا�صتفادت  التي  االأمناط  واملختلفة 
على  الق�صاء  اجل  من  البلدية  منها 
البيوت الق�صديرية وحت�صني املحيط 

العمراين للمدينة.
اأح�سن مرزوق

عمال بحق الرد املكفول قانونا 
املقال  على  نرد  اأن  ي�رصفنا 
بالعدد  جريدتكم  عن  ال�صادر 
�صبتمرب   25 بتاريخ   4748 رقم 
حمرم   15 لـ  املوافق  2018م 
الرابعة,  بال�صفحة  1440ه 
تام  غياب  و�صط  بعنوان: 
جامعة  طلبة  التهيئة:  مل�صاريع 
ينتف�صون  بونعامة  اجلياليل 
�صدر  حيث  الف�صاد,  �صد 
اإدارة  راأي  ن�رص  دون  املقال 
احلركة  مو�صوع  حول  اجلامعة 
االإحتجاجية التي انطلقت لي�س 
كما  املزعوم  الف�صاد  ب�صبب 
ب�صبب  واإمنا  مقالكم  يف  ورد 
ملو�صمني  طلبة  ثالثة  اإق�صاء 
و�صتمم  �صبهم  ب�صبب  جامعيني 

كلية  من  الأ�صاتذة  واإهانتهم 
بالكالم  والتكنولوجيا  العلوم 
وحتى  لهم  وتهديدهم  البذيئ 
ملدة  لال�صاتذة  حجزهم 
وعرقلتهم  دقيقة   40 قاربت 
مع جمموعة اخرى من الطلبة 
مبنع  للموؤ�ص�صة  احل�صن  لل�صري 
من  والعمال  واال�صاتذة  الطلبة 
الدخول اإىل اجلامعة وا�صتعمال 
الطلبة  لت�صليل  الف�صاد  عبارة 
املزيد  لك�صب  العام  والراأي 
واملوؤيدين,  التعاطف  من 
امل�صار  العقوبة  �صلطت  وقد 
الوقائع  على  بناءا  اأعاله  اإليها 
ال�صالف ذكرها,وقد اأدى غلقهم 
واالإ�رصاب  اجلامعة  الأبواب 
ابجديات  الأدنى  احرتام  دون 

والطالبي حيث  النقابي  العمل 
كان ذلك دون اإ�صعار م�صبق وقد 
ت�صببت احلركة االإحتجاجية يف 
حرمان املرت�صحني مل�صابقات 
االإمتحانات املهنية واخلارجية 
والذي قدموا من عدة واليات, 
من  اجلدد  الطلبة  حرموا  كما 
حتويل  يف  حقهم  ممار�صة 
بتبديد  حتججهم  اإن  ملفاتهم, 
 2017 �صنة  �صنتيم  مليار   200
باأب�صط  تام  جهل  عن  ينم 
اأبجديات العمل املحا�صبي الأن 
هذا املبلغ هو ميزانية اجلامعة 
ل�صنة اأن ن�صبة 90 % متثل رواتب 
ل�صنة  والعمال  االأ�صاتذة  واأجور 
الن�صبة  متثل  فيما  كاملة, 
م�صاريف  جميع  املتبقية 

جتهيز,تكاليف  من  اجلامعة 
واأعباء...الخ.

رف�صوا  امل�رصبني  الطلبة  اإن 
بالرغم  اجلامعة  مداخل  فتح 
ا�صتعجايل  اأمر  �صدور  من 
بفتح   2018/09/22 بتاريخ 
مداخل اجلامعة وعدم التعر�س 
حيث  العمومية  بالقوة  وتنفيذه 
قوانني  احلائط  عر�س  �رصبوا 
�صاأن  من  وقللوا  اجلمهورية 
الق�صائية  واالأوامر  االأحكام 
الفعل املن�صو�س عليه مبوجب 
املادة 147 فقرة 01 من قانون 
العقوبات حماولني بذلك القفز 
الق�صائية  ال�صلطة  اأوامر  على 
االإدارة  على  �رصوطهم  لفر�س 

بالقوة. 

مقال طلبة جامعة اجلياليل بونعامة ينتف�سون �سد الف�ساد

جامعة �جلياليل بونعامة ترد
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حزب العمال الربيطاين »بيتكلم فل�سطيني«!
فرا�س اأبو هالل

ح�ضور  من  م�ضبوقة  غري  حالة 
�ضعبها  حقوق  وتاأييد  فل�ضطني 
العام  املوؤمتر  �ضهدها  التي  تلك 
خالل  الربيطاين  العمال  حلزب 
كان على  �ضواء  املا�ضي،  الأ�ضبوع 
�ضعيد اخلطابات، اأو الهتمام، اأو 
الهتمام:  �ضعيد  على  القرارات. 
وا�ضح  ب�ضكل  فل�ضطني  ح�رضت 
حيث  املوؤمتر،  نقا�ضات  يف 
ال�ضوؤون  يف  الأول  املو�ضوع  كانت 
اخلارجية، ونالت اأهمية رابعة على 
الأجندة بعد ثالث ق�ضايا رئي�ضية 
اإنها  بل  الربيطاين،  املواطن  تهم 
مو�ضوع  تفوق  باأهمية  حظيت 
يف  و�ضاكن  مواطن  كل  ي�ضغل 
مفاو�ضات  وهو  املتحدة  اململكة 

اخلروج من الحتاد الأوروبي.
فقد  اخلطابات،  حيث  من  اأما 
خطاب  يف  فل�ضطني  ح�رضت 
كوربن،  جريمي  احلزب  زعيم 
دعم  طاملا  الذي  املنا�ضل 
ل  وكاأنه  حتدث  والذي  فل�ضطني، 
مر�ضحا  ولي�س  متمردا  نائبا  يزال 
وا�ضحة  بلغة  الوزراء  لرئا�ضة 
الفل�ضطينيني،  حقوق  دعم  عن 
�ضد  الحتالل  دولة  جرائم  واأدان 
غزة،  يف  ال�ضلميني  املتظاهرين 
واأعلن ا�ضتعداده لالعرتاف بدولة 
فل�ضطينية م�ضتقلة مبجرد و�ضوله 

الربيطاين،  اإن كوربن  بل  لل�ضلطة. 
الذي ميكن اأن ي�ضبح رئي�ضا لوزراء 
النتخابات  يف  املتحدة  اململكة 
يف  تف�ضيلي  لأمر  انتبه  القادمة، 
عربي،  زعيم  له  ينتبه  مل  خطابه 
وهو اإدانة قانون القومية اليهودي 
الذي �ضنته دولة الحتالل، وقننت 
الأبارتهايد  ممار�ضات  خالله  من 

»التمييز العن�رضي«.
عن  يتحدث  كوربن  جريمي  كان 
فل�ضطني بلكنة فل�ضطينية كنعانية، 
ال�ضابقة  مواقفه  عن  يرتاجع  مل 
ال�ضهيوين  اللوبي  �ضغط  حتت 
ال�ضهور  طوال  هاجمه  الذي 
املا�ضية مبزاعم معاداة ال�ضامية، 
تلك التهمة التي رف�ضها واأدان من 
اأيد  التي  القوة  بنف�س  ميار�ضونها 

فيها فل�ضطني وحقوق �ضعبها.
وقد قابل اأع�ضاء املوؤمتر حما�س 
وتعاطف  بحما�س  احلزب  زعيم 
ا�ضم  كوربن  ذكر  اأن  فما  مماثل، 
املوؤمتر  �ضج  حتى  فل�ضطني 
بالت�ضفيق الطويل، وما اأن اأعلن عن 
فل�ضطينية  بدولة  العرتاف  قراره 
م�ضتقلة حتى وقف الآلف ورفعوا 
العلم  وهو  الفل�ضطينية،  الأعالم 
للعلم  اإ�ضافة  رفع  الذي  الوحيد 

الربيطاين يف املوؤمتر.
ولكن املحامي كولني مونيهني من 
جنم  كان  اإيندر«  »اإي�ضت  منطقة 
بال  املوؤمتر  يف  املتوج  فل�ضطني 

�ضك، فقد حتدث بانفعال و�ضغف 
جتاه  املوؤمتر  توجهات  دعم  عن 
انتزع  وقد  الفل�ضطينية،  الق�ضية 
الت�ضفيق والإعجاب عندما رف�س 
املوؤمتر  مديرة  لطلب  ال�ضتجابة 
منه بالنزول عن املن�ضة لأن وقته 
انتهى. رد عليها مونيهني بانفعال: 
اأحتدث  فاأنا  بعد،  اأنته  مل  »ل.. 
نيابة عن الفل�ضطينيني. واإذا اأردمت 
فعليكم  املن�ضة  عن  تنزلوين  اأن 
اإح�ضار رجال الأمن، بل يجدر بكم 
اأهل  باأكمله، فنحن  اإح�ضار جي�س 
»اإي�ضت اإيندر« مثل الفل�ضطينيني ل 

ميكن الإطاحة بنا ب�ضهولة«. 
هل كان من املمكن اأن حت�ضل كل 
هذه املظاهر اجلديدة من التاأييد 
لفل�ضطني قبل �ضنة من الآن يف اأي 
اجلواب  اأوروبا؟  يف  رئي�ضي  حزب 
طياته  يف  يحمل  جواب  وهو  ل. 
غري  التاأييد  هذا  ودللت  معنى 
تلخي�ضها  ميكن  والتي  امل�ضبوق، 

بالنقاط التالية:
على  اجلديدة  املظاهر  هذه  -اإن 
توؤكد  الربيطاين  ال�ضيا�ضي  املناخ 
هام�س  على  يحدث  كان  ما  اأن 
والغربية  الربيطانية  ال�ضيا�ضة 
قلب  يف  الآن  اأ�ضبح  �ضنوات،  قبل 
ال�ضيا�ضة الربيطانية، وذلك بف�ضل 
موؤيدة  قوية  �ضخ�ضية  و�ضول 
مثل  باملبادئ  وملتزمة  للعدالة، 
ميكن  الأمر  هذا  كوربن.  جريمي 

اأوروبية  دولة  اأي  يف  يحدث  اأن 
يحدث  اأن  كان ميكن  وقد  اأخرى، 
بالفعل يف اليونان قبل �ضنوات، لول 
الف�ضل العربي بال�ضتفادة من فوز 
الي�ضار اليوناين ال�ضديق لفل�ضطني 
والذي  العامة،  النتخابات  يف 
القت�ضادي  الو�ضع  ب�ضبب  ا�ضطر 
ولو  لـ«اإ�رضائيل«،  التوجه  املنهار 
من  جزءا  لكان  عربيا  دعما  وجد 

التيار العاملي الداعم لفل�ضطني.
ياأتي هذا اأي�ضا بالتزامن مع ظاهرة 
اأمريكا، متثلت بو�ضول  مماثلة يف 
ال�ضيا�ضة  قلب  اإىل  �ضاندرز  بريين 
هيالري  ناف�س  حيث  الأمريكية، 
تر�ضيح  على   2016 عام  كلينتون 
لالنتخابات  الدميقراطي  احلزب 
دعم  ي�ضبح  هكذا  الرئا�ضية. 
فل�ضطني يف عمق ال�ضيا�ضة الغربية 
احتجاج  حالة  جمرد  كان  اأن  بعد 

من �ضيا�ضيني على الهام�س.
وق�ضيتها  فل�ضطني  ح�ضول  -اإن 
غري  املظاهر  هذه  كل  على 
املوؤمتر  يف  الدعم  من  امل�ضبوقة 
كوربن  �ضد  العارمة  الهجمة  رغم 
ال�ضامية،  معاداة  مزاعم  ب�ضبب 
رئي�ضية  �ضيا�ضية  تيارات  اأن  يوؤكد 
يف الغرب باتت قادرة على مقاومة 
واأنها  بقوة،  ال�ضهيوين  اللوبي 
التي  روؤيتها  على  تثبت  اأن  ميكن 
اإدانة »معاداة ال�ضامية«  جتمع بني 
جرائم  اإدانة  وبني  والعن�رضية 

وتاأييد  الحتالل  دولة  وانتهاكات 
-تاأتي مظاهر  الفل�ضطيني.  احلق 
لفل�ضطني  امل�ضبوق  غري  التاأييد 
يف موؤمتر حزب العمال الربيطاين 
الراأي  يف  التحول  حالة  من  جزًءا 
ال�رضاع  جتاه  العاملي  العام 
العربي-الإ�رضائيلي، فقد اأظهرت 
خالل  عديدة  راأي  ا�ضتطالعات 
ال�ضنوات املا�ضية، وخ�ضو�ضا بعد 
غزة  قطاع  على  احلربي  العدوان 
العام  الراأي  اأن   2009/2008 عام 
للرواية  اأكرث  ي�ضتمع  بات  العاملي 
ت�ضّيد  من  عقود  بعد  الفل�ضطينية 
وتفرد الرواية ال�ضهيونية لل�رضاع، 
اأن  ال�ضتطالعات  اأ�ضارت  كما 
الأجيال  يف  يزداد  فل�ضطني  تاأييد 
يزال  ل  بينما  ال�ضاعدة  اجلديدة 
الأجيال  يف  اأكرب  الحتالل  تاأييد 
�ضوى  ت�ضتمع  مل  التي  القدمية 

للروؤية ال�ضهيونية �ضابقا.
هذا  اأن  اإىل  هنا  الإ�ضارة  -جتب 
مل  الغرب،  يف  لفل�ضطني  التاأييد 
يكن ليت�ضاعد لول تزامن وت�ضافر 
يف  الفل�ضطيني  الن�ضال  حالتني: 
ال�ضغط  منظمات  وعمل  الداخل، 
والفل�ضطينية  والعربية  الغربية 
املتحدة.  والوليات  اأوروبا  يف 
يف  فل�ضطني  حت�رض  اأن  ميكن  ل 
دون  العاملية  ال�ضيا�ضة  اأجندة 
يف  ال�ضامدين  اأبنائها  ن�ضال 
اأر�ضهم، ول ميكن اأي�ضا اأن حت�رض 

ال�ضغط  موؤ�ض�ضات  عمل  بدون 
هنا  نتخيل  اأن  ولنا  لها،  املوؤيدة 
ان�ضغال  ي�ضببه  الذي  ال�ضوء  حجم 
الن�ضال  الفل�ضطينية عن  القيادات 
بق�ضايا  الحتالل  �ضد  ال�ضعبي 
اأي�ضا اأن نتخيل من  هام�ضية، ولنا 
اأن  ميكن  كان  كيف  اأخرى  جهة 
لفل�ضطني  التاأييد  حالة  تت�ضاعد 
لو �ضاهمت الدول العربية القادرة 
ودفع  دعم  يف  ودبلوما�ضيا  ماليا 
املوؤيدة  ال�ضغط  موؤ�ض�ضات  جهود 
يت�ضاءل  فقد  وختاما،  لفل�ضطني! 
حزب  �ضيحرر  وهل  البع�س: 
غريهما  اأو  �ضاندرز  اأو  العمال 
هذا  �ضيوؤثر  وماذا  فل�ضطني؟ 
الواقع  اأر�س  وعلى  فعال  التاأييد 
لي�ضت  هنا  الإجابة  ال�رضاع؟  على 
ق�ضية  هي  بل  �ضهلة،  ول  مبا�رضة 
نقول  ولكننا  ومعقدة،  مركبة 
بكلمة: اإن ال�رضاع مع الحتالل هو 
�رضاع طويل، وهو �رضاع �ضينتهي 
ولي�س  »بالنقاط«  ما  يوما  ويح�ضم 
واإن  القا�ضية«،  »بال�رضبة  فقط 
الن�ضال  بف�ضل  اليوم  يحدث  ما 
املوؤ�ض�ضات  وجهود  الفل�ضطيني 
اأن  هو  الغرب،  يف  له  الداعمة 
فل�ضطني وموؤيديها ي�ضجلون يوميا 
ال�رضاع،  هذا  يف  جديدة  نقاطا 
اأن يبنى على هذه  ويوما ما ل بد 
النقاط لتحقيق انت�ضارات حقيقية 

يف هذا ال�رضاع الطويل!

الدم الفل�سطيني بني ليربمان وبينت
نا�صر نا�صر

ال�ضهيوين  اجلي�س  وزير  ا�ضتخدم 
الدم  �ضيالن  ليربمان  افيغدور 
ال�ضيا�ضية  مناكفاته  يف  الفل�ضطيني 
املتطرف  الكابينت  وزير  خ�ضمه  مع 
�ضبعة  �ضقوط  اإن  قائال:  بينت  نفتايل 
 500 وجرح  )�ضهداء(  فل�ضطينيني 
اآخرين يف املظاهرات والحتجاجات 
غزة  قطاع  حدود  على  امل�ضتمرة 

على  دليل  اأف�ضل  لهو  ال�رضقية 
والناجحة  احلازمة  الأمنية  ال�ضيا�ضة 
وكان  غزة،  اجتاه  وزارته  تتبعها  التي 
ليربمان  اتهم  قد  بينت  نفتايل  الوزير 
يف  وال�ضعف  بالف�ضل  اليوم  �ضباح 
وجه  يف  غزة  انتفا�ضة  مواجهة 
احل�ضار.  وذلك يف ما يبدو كمحاولة 
تقليدية من وزير مييني كبري للمزايدة 
هدفني  لتحقيق  الدفاع  وزير  على 
الو�ضول  فهو:  الأول  اأما  رئي�ضيني، 

اإىل هذا املن�ضب كما ح�ضل يف حالة 
فايت�ضمان،  »الدفاع«  ووزير  �ضارون 
يعالون.  مع  نف�ضه  ليربمان  فعل  وكما 
على  احل�ضول  فهو  الثاين  الهدف  اأما 
النتخابات.   يف  الأ�ضوات  من  مزيد 
الداخلية  الإ�رضائيلية  ال�ضيا�ضة  ففي 
فكيف  دوما،  الو�ضيلة  تربر  الغاية 
�ضفك  هي  الو�ضيلة  هذه  كانت  اإن 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  دماء  من  املزيد 
والحتالل،  للظلم  والراف�س  املقاوم 

وذلك بغ�س النظر عن وجود عمليات 
ل�ضقوط قتلى وجرحى  توؤدي  مقاومة 
العن�رض  اإ�رضائيليني من عدمها، وهو 
لف�ضل  البع�س  به  يتذرع  كان  الذي 

م�ضاريع الت�ضوية.
ليربمان  ومواقف  اأفكار  ت�ضاعد  اإن 
الهدوء  وبينت ي�ضتمر على الرغم من 
الن�ضبي الذي تتمتع به دولة الحتالل 
من  عقد  من  اأكرث  منذ  وامل�ضتمر 
الزمن، وذلك بف�ضل وجود �رضيك اأمني 

فل�ضطيني مل ي�ضبق له مثيل يف تاريخ 
الرئي�س  وهو  الفل�ضطينية  الق�ضية 
مبعنى  عبا�س.  حممود  الفل�ضطيني 
لت�ضاعد  املركزي  ال�ضبب  فاإن  اآخر 
املعادية  اليمني  واأفكار  مواقف 
لأ�ضباب  يعود  والفل�ضطينيني  للعرب 
باأيديولوجيا  تتعلق  اإ�رضائيلية  داخلية 

�ضهيونية قومية متطرفة.
بقاء  ا�ضتمرار  من  عجب  فال  وبهذا 
و�ضفك  بل  للفل�ضطينيني،  العداء 

قلوب  اإىل  للو�ضول  طريقا  دمائهم 
وتبّووؤ مكانة  »اإ�رضائيل«،  الناخبني يف 
الحتالل  حكومة  يف  رفيع  ومن�ضب 
بانعدام  اأي�ضا  عجب  ول  ال�ضهيوين، 
�ضيا�ضية  لت�ضوية  التو�ضل  احتماليات 
لو  كان حتى  فل�ضطيني  اأي طرف  مع 
بلغ اأبو مازن يف التنازل )والعتدال(؛ 
ال�ضهيوين  التطرف  هو  فال�ضبب 
الفل�ضطينية  الردود  ولي�س  املتزايد، 

باأ�ضكالها.



و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

     مت هذا الي�م 26 �صبتمرب2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل 
الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية

امل�صماة : جمعية ن�صاطات م�ؤ�ص�صات ال�صباب الأمل 
بربج اأخري�س

املقيمة : دار ال�صباب اأحمان حممد بربج اأخري�س
رئي�س اجلمعية  : ب�صريي ي��صف ابن ق�يدر

تاريخ ومكان امليالد: 18/ 05 / 1977 بربج اأخري�س
الع�نان :دار ال�صباب احمان حممد بلدية برج اخري�س

املالحظة: ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 

و�صل ا�صتالم التبليغ 
بتغيري الهيئة التنفيذية 

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 
�صفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات      مت هذا الي�م  16-09- 2018 ا�صتالم 
مذكرة التعديالت امل�ؤرخة يف 03 - 05 -2018 

حتت رقم املتعلقة بتغيري ت�صكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية املحلية امل�صماة : اجلمعية الثقافية عبد 

الرحمن الثعالبي امل�صجلة حتت رقم 52 م ا ج 2004 
بتاريخ 11- 11- 2004

املقيمة :مبكتبة ب�عالم اهلل قدور بلدية الخ�رصية
يرتاأ�صها ال�صيد  : من�ر رابح بن احمد

بالتايل يجب القيام باجراءات ال�صهار وفقا لحكام 
املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن رقم 06-12 
امل�افق ل12-01-2012 املتعلق باجلمعيات

اإعالن ب�إعداد �صه�دة 
احلي�زة

 
طبقا للقان�ن رقم 90 / 25 امل�ؤرخ يف 18 ن�فمرب 1990 

املت�صمن الت�جيه العقاري  فان ال�صيد : ج�اهرة عبد ال�صمد 
بن رابح امل�ل�د بتاريخ01- 07-1983 بالخ�رصية ولية الب�يرة 

 وال�صاكن باجل�اهرة بلدية عمرولية الب�يرة قد قدم ملف 
للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم 

املك�صب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �صهادة اعرتاف 
مبلكيته للعقار التي تعييينه : قطعة اأر�س  �صاحلة للبناء 

امل�صماة املرجة الكبرية تقع باملكان امل�صمى اجل�اهرة   
  بلدية عمردائرة قادرية ولية الب�يرة م�صاحتها الجمالية 

1250,00 مرت مربع  حمددة كما بلي  : ال�صمال : ملكية ج�اهرة 
عبد القادر اجلن�ب : ملكية الطريق ال�لئي رقم 03 ال�رصق  : 

ملكية ج�اهرة احمد بن �صليمان الغرب : ملكية ج�اهرة حممد 
بن عمرو فعلى كل �صخ�س له مطالب او اعرتا�صات على حترير 
هذه ال�صهادة تقدميها يف مدة اق�صاها �صهرين ابتداء من تاريخ 

الن�رص يف جريدة ي�مية وطنية.
 رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

 

 اإعالن ب�إعداد 
�صه�دة احلي�زة

طبقا للقان�ن رقم 90 / 25 امل�ؤرخ يف 18 ن�فمرب 1990 
املت�صمن الت�جيه العقاري املعدل واملتمم فان ال�صيد : 

غمرا�صة فتيحة بنت احمد  امل�ل�د بتاريخ 27 - 1970-07 
بالثنية  وال�صاكن �صارع بابا خ�يا حممد بلدية ودائرة 

الخ�رصية  قد قدمت ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن 
طريق احليازة والتقادم املك�صب , طالبا اثبات هذه امللكية 
بتحرير �صهادة اعرتاف مبلكيته للعقار التي تعييينه : قطعة 
ار�س �صاحلة للبناء تقع باملكان امل�صمى مر�صد قرية حزامة 

بلدية ودائرة الخ�رصية ولية الب�يرة  م�صاحتها الجمالية 
217,00 مرت مربع  ويحدها من :

ال�صمال : ملكية حممادي عيا�س وملكية عائلة عالل�
اجلن�ب : ملكية حممدي ر�صيد وطريق معبد

ال�رصق  : طريق  معبد الغرب :  ملكية حممادي عيا�س وملكية 
حممادي ر�صيد فعلى كل �صخ�س له مطالب او اعرتا�صات 

على حترير هذه ال�صهادة تقدميها يف مدة اق�صاها �صهرين 02 
ابتداء من تاريخ الن�رص يف جريدة ي�مية وطنية 
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املر�ضى  "واقع  تقرير  واأ�ضار 
املعايري  ظل  يف  غزة  قطاع  يف 
الطبية"،  بالتحويالت  اخلا�ضة 
على  اخلطرية  التداعيات  اإىل 
عدد  خف�ض  جراء  املر�ضى  حياة 
خارج  اإىل  العالجية  التحويالت 
اإىل  اأف�ضى  الذي  الأمر  قطاع؛ 
على  ح�ضولهم  قبيل  مر�ضى  وفاة 

حتويلة طبية للعالج. 
اأفريل  يف  ال�ضلطة  وبداأت 
على  جامعية  عقوبات   ،2017
الرواتب،  تقلي�ض  �ضملت  غزة، 
الطبية،  والتحويالت  والأدوية 
لبع�ض  ت�ضغيلية  موازنات  ووقف 

الوزارات.
التقرير احلقوقي عن وزارة  ونقل 
ال�ضحة اأن عدد التحويالت الطبية 
بلغ   2017 عام  يف  غزة  قطاع  من 
بن�ضبة  طبية  حتويالت   )20،505(
التحويالت  جممل  من   )%21،6(
لل�ضفة والقطاع، وبتكلفة مقدارها 
اإ�رسائيليا،  �ضيكال   )89،860،641(
اأي ما ن�ضبته )20،8%( من التكلفة 
الإجمالية ل�رساء اخلدمة من خارج 

وزارة ال�ضحة الفل�ضطينية.
وذكر التقرير اأن اأعداد التحويالت 
بلغت   )2016( عام  الطبية 
اإىل  ي�ضري  ما  حتويلة؛   )24،616(
كان  اأنه  رغم  وا�ضح؛  انخفا�ض 
اأن   )2017( عام  يف  املتوقع  من 

احلكومية  ال�ضلطات  ت�ضاعف 
اإجراءات  وتتخذ  تدخالتها  من 
تت�ضدى لالأمرا�ض بدعم وم�ضاندة 
اأّن  خا�ضة  ال�ضحية،  اخلدمات 
الطبية  التحويالت  اأعداد  خف�ض 
وامل�ضتلزمات  الأدوية  وكميات 
الطبية تزامن مع انخفا�ض م�ضتوى 

املقومات الأ�ضا�ضية لل�ضحة.

واأو�ضح اأن من اأمثلة ذلك: احل�ضول 
املاأمونة  ال�رسب  مياه  على 
والإمداد  املنا�ضب،  والإ�ضحاح 
وارتفاع  الآمن،  بالغذاء  الكايف 
واملياه  الهواء  تلوث  معدلت 
اجلوفية ومياه البحر، والنخفا�ض 
الأ�ضا�ضية  الإمدادات  يف  الكبري 
وا�ضتمرار  الكهربائي،  التيار  من 

الجتماعي  ال�ضتبعاد  حالة 
من  عنها  نتج  وما  والقت�ضادي، 

بطالة وفقر.
الرعاية  منظومة  اأن  من  وحذر 
باتت  غزة  قطاع  يف  ال�ضحية 
الرتاجعية  التدابري  جراء  �ضعيفة 
احلكومية،  ال�ضلطات  جانب  من 
والتي مل تاأخذ يف العتبار تدهور 
وا�ضتمرار  ال�ضحية،  الأو�ضاع 
التي  املحددات  جملة  تدهور 
بحقهم  املواطنني  متتع  يف  توؤثر 
اأبرزها  ال�ضحية، ومن  الرعاية  يف 
ال�ضكان  عدد  الطبيعية يف  الزيادة 
يجب  كان  ذلك  اأن  اإىل  واأ�ضار 
غزة  ح�ضة  يف  زيادة  ينعك�ض  اأن 
ولي�ض  الطبية،  التحويالت  من 

تقلي�ضها.
كما نبه التقرير اإىل م�ضكلة املدة 
عملية  ت�ضتغرقها  التي  الزمنية 
معامالته  واإنهاء  املري�ض  حتويل 
تاأخذ  والتي  ال�ضحة،  وزارة  مع 
املر�ضى  على  بال�رسر  يعود  وقتاً 
واأو�ضى  احلالت،  من  كثري  يف 
اهتمام  اإيالء  ب�رسورة  التقرير 
باخلارج  العالج  دائرة  من  خا�ض 
بالإجراءات  ال�ضحة  بوزارة 
وحل  املر�ضى،  بطلبات  املتعلقة 
م�ضكلة طول النتظار والتعقيدات 
التحويلة  اإجراءات  تعرت�ض  التي 

العالجية.

تقرير حقوقي يك�سف التفا�سيل التحويالت الطبية .. اأزمة تتفاقم بغزة بعقوبات ال�سلطة
املقدمة  العالجية  التحويالت  اأعداد  تقلي�س  اأزمة  معاجلة  �سرورة  له،  تقرير  يف  املركز  xواأكد 

من وزارة ال�سحة، و�سمان توفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبية، واعتماد نظام حمو�سب ُي�سهل 
عمليات املتابعة للمري�س وذويه حول م�سري الطلب.

تقرير حقوقي يك�سف التفا�سيل

التحويالت الطبية .. اأزمة تتفاقم بغزة بعقوبات ال�سلطة

بعد ت�سعة اأيام

الحتالل يقرر الإفراج عن القيادي يف "حما�س" ح�سن يو�سف

خالل الأيام الع�سرة الأخرية

بفعل بالونات العودة70 حريًقا بـ"غالف غزة" 

الحتالل  �ضلطات  اأ�ضدرت 
بالإفراج  يق�ضي  قراًرا  ال�ضهيوين، 
الت�رسيعي  املجل�ض  ع�ضو  عن 
اهلل  رام  مدينة  عن  الفل�ضطيني 
والقيادي يف حركة حما�ض ال�ضيخ 
ح�ضن يو�ضف )58 عاًما(، يوم الـ 11 

من اأكتوبر اجلاري.
ت�رسيح  يف  يو�ضف،  عائلة  وقالت 
"اأوي�ض"  جنلها  ن�رسه  مقت�ضب 
الفي�ض  موقع  على  �ضفحته  عرب 

بوك: اإن قراًرا �ضهيونيا قد �ضدر 
النائب ح�ضن  اعتقال  باإنهاء  اليوم 
اجلاري  اأكتوبر   11 يوم  يو�ضف، 
يعني  ذلك  اأن  اإىل  اأوي�ض  واأ�ضار 
عن  �ضتفرج  الحتالل  �ضلطات  اأن 
والده )النائب ح�ضن يو�ضف(، بعد 
ت�ضعة اأيام من �ضدور القرار اليوم، 
الـ 11 �ضهًرا  اأم�ضى قرابة  اأن  بعد 
قوات  وكانت  الإداري  بالعتقال 
الحتالل قد اأعادت اعتقال النائب 

الربملان  يف  "حما�ض"  حركة  عن 
فجر  يو�ضف،  ح�ضن  الفل�ضطيني، 
عقب   ،2017 دي�ضمرب  من   13 الـ 
بيتونيا غربي  بلدة  منزله يف  دهم 
�ضلطات  واأخ�ضعت  اهلل  رام  مدينة 
يف  البارز  القيادي  الحتالل 
حما�ض بال�ضفة الغربية، لالعتقال 
وجّددتها  اأ�ضهر،   6 مدة  الإداري 

عدة مرات.
اأحد  هو  يو�ضف،  اأن  اإىل  يُ�ضار 

 ،1992 عام  الزهور  مرج  مبعدي 
"حما�ض" يف  واأبرز قيادات حركة 
و�ضغل  املحتلة،  الغربية  ال�ضفة 
با�ضم احلركة قبل  الناطق  من�ضب 
املجل�ض  يف  ع�ضًوا  يُنتخب  اأن 
 2006 عام  الفل�ضطيني  الت�رسيعي 
والإ�ضالح"،  "التغيري  كتلة  عن 
واعتقل عدة مرات لدى الحتالل 
الإ�رسائيلي، واأم�ضى ما يزيد عن 
21 عاًما يف ال�ضجون الإ�رسائيلية.

"يديعوت  �ضحيفة  قالت 
اإن  العربية:  احرنوت" 
خالل  اندلعت  حريًقا   70
العر�ض" اليهودي، يف  "عيد 
"غالف غزة" بفعل بالونات 
 10 ا�ضتمر  والذي  العودة، 

اأيام، وانتهى يوم اأم�ض.
كما اندلعت الثالثاء 7 حرائق  
"غالف  م�ضتوطنات  يف 
العودة  غزة"، بفعل بالونات 
قطاع  من  انطلقت  التي 
 ”0404“ موقع  وقال  غزة 
العربي: اإن احلرائق اندلعت 

“بئريي”،  م�ضتوطنات  يف 
و“كي�ضوفيم”، و“مفال�ضيم” 
امل�ضتوطنات،  من  وغريها 
الإطفاء  فرق  وعملت 
بالتعاون  لالحتالل  التابعة 
على  الحتالل  جي�ض  مع 
احلرائق  على  ال�ضيطرة 
ملنازل  و�ضولها  ومنع 
امل�ضتوطنني و�ضهدت الأيام 
ملحوظاً  ارتفاعاً  املا�ضية 
التي  احلرائق  اأعداد  يف 
العودة  بالونات  ت�ضببها 
مب�ضتوطنات "غالف غزة".

احل�سار امل�سدد

" �سيا�سة  ""اإ�سرائيل" تر�سخ 
غزة ل حتيا ول متوت"

الحتالل  يحاول  عبثاً 
اأّن  العامل  اإقناع  ال�ضهيوين 
احل�ضار على قطاع غزة "غري 
اأيام  اإح�ضائية  عرب  موجود" 
الفتح للمعرب التجارية للقطاع، 
اإل اأّن احلقيقة التي ل يدركها 
الحتالل  يحاول  اأو  العامل 
احلركة  اأّن  هو  يخفيها  اأن 
ل  املعابر  هذه  يف  التجارية 
يجب  مما   %1 ن�ضبة  تتجاوز 
قانون  وفق  عليه  تكون  اأن 
التجارة العاملي وبذلك تر�ضخ 
القائمة  �ضيا�ضتها  "اإ�رسائيل" 
 2006 عام  احل�ضار  بدء  منذ 
فوز حركة حما�ض  اأعقاب  يف 
الت�رسيعية،  بالنتخابات 

بـ"غزة ل حتيا ول متوت".

تاأثريات خطرية

ويدخل احل�ضار "الإ�رسائيلي" 
الثاين  عامه  غزة  قطاع  على 
اأّن  اإل  التوايل،  على  ع�رس 
الطويلة  الأعوام  هذه  خالل 
ت�ضديداً  الحتالل  ميار�ض 
الأحيان  من  كثرٍي  يف  اأكرث 
على  جديدة  �ضلع  اإدخال  عرب 
جهة،  من  املمنوعات  قوائم 
اأو تعطيل عمل املعابر ب�ضكٍل 

كامل من جهة اأخرى.
حلقوق  الفل�ضطيني  املركز 
الحتالل  اأّن  اأّكد  الإن�ضان، 
قيوده  �ضدد من  "الإ�رسائيلي" 
املفرو�ضة على القطاع خالل 
املن�رسم،  اأغ�ضط�ض  �ضهر 
ال�ضلع  دخول  منع  اأنّه  مبيناً 
غزة،  قطاع  اإىل  والب�ضائع 
ا�ضتثنائي  ب�ضكل  ال�ضماح  مع 
الإن�ضانية  ال�ضلع  بع�ض  مبرور 
)من بينها الغذاء والدواء( كما 
قررت �ضلطات الحتالل، وفق 
املركز احلقوقي، فر�ض حظر 
وت�ضويق  ت�ضدير  على  كلي 

الب�ضائع كافة من قطاع غزة.
القرارات  ت�ضببت  وقد 
املتالحقة  "الإ�رسائيلية" 
اإجراءات  بت�ضديد  اخلا�ضة 
غزة،  قطاع  على  احل�ضار 
واإغالق املعرب التجاري الوحيد 
“كرم اأبو �ضامل” ب�ضكل كامل، 
الوقود  اأنواع  اإدخال  وحظر 
والحتياجات  وال�ضلع  والغاز 
القطاع،  ل�ضكان  الأ�ضا�ضية 
الإن�ضانية  الأو�ضاع  تدهور  يف 
والقت�ضادية والجتماعية لـ 2 
مليون فل�ضطينيي، وذلك بفعل 
الناجمة  اخلطرية،  التاأثريات 

عن تلك القرارات.

البقاء على احلياة!

"ي�ضتخدم الحتالل مع قطاع 
على  البقاء  �ضيا�ضة  غزة 

هكذا  املوت"  دون  احلياة 
القت�ضادي  اخلبري  اخت�رس 
احل�ضار  م�ضهد  نوفل  اأ�ضامة 

املفرو�ض على القطاع.
منذ  اأّنه  نوفل  واأو�ضح 
القطاع  على  احل�ضار  بدء 
اإدخال  يرف�ض  والحتالل 
يف  واأبقاها  ال�ضلع  من  العديد 
من  اأّنها  "مدعياً  املنع،  خانة 
اإل  املزدوج،  ال�ضتخدام  ذات 
يف  تدخل  احلقيقة  يف  اأّنها 
العمليات الإنتاجية يف قطاعي 

الزراعة وال�ضناعة" كما قال.
وفق   – الحتالل  ويتعمد 
اإدخال  القت�ضادي-  اخلبري 
املواد  من  الأدنى  احلد 
ال�ضتهالكية،  للقطاعات 
التحكم  �ضيا�ضة  ميار�ض  حيث 
عرب  يدخل  ما  كل  يف  الكامل 
من  الت�ضدير  ومينع  املعابر، 
قطاع غزة للعامل اخلارجي اإل 
لعدد حمدود جداً من ال�ضلع ل 
الواحدة  اليد  اأ�ضابع  يتجاوز 
من  الحتالل  ميار�ضه  ومما 
القطاع  اقت�ضاد  "جعل  اأّنه 
لالقت�ضاد  كاملة  تبعية  تابعا 
يجعل  مبا  الإ�رسائيلي، 
عن  يزيد  ما  تاأتي  الواردات 
وي�ضمن  الحتالل،  من   %85
له،  الأموال  تذهب  اأن  بذلك 
وتفريغ القطاع من اأي عمالت 

اأخرى" يقول نوفل.

عقوبات ال�سلطة

التخطيط  دائرة  مدير  وي�ضري 
اأّن  اإىل  القت�ضاد،  بوزارة 
بعدد  وا�ضحا  تراجعا  هناك 
تراجع  بفعل  ال�ضاحنات 
للمواطنني  ال�رسائية  القدرة 
ن�ضبة  اأّن  مبيناً  لفت،  ب�ضكٍل 
انخف�ضت من 700  ال�ضاحنات 
�ضاحنة يف عام 2015، اإىل 300 
يوهم  حني  يف  الآن،  �ضاحنة 
املعرب  اأّن  العامل  الحتالل 
اإدخال  مينع  فيما  مفتوح 

املواد وال�ضلع الأ�ضا�ضية.
القت�ضادي،  اخلبري  ويوؤّكد 
تفر�ضها  التي  العقوبات  اأّن 
ال�ضلطة على القطاع �ضاهمت 
الواردات من  يف تراجع حجم 
كميات  على  واأبقت  اخلارج، 
حمدودة من ال�ضلع التي تدخل 
قطاع غزة ب�ضبب تدين القدرة 

ال�رسائية للمواطنني اأي�ضاً.
وينبه نوفل، اإىل موؤ�رس خطرية 
اإىل  الواردات  من   %4" اأّن  هو 
غزة هي م�ضاعدات اإن�ضانية"، 
وا�ضح  موؤ�رس  هذا  اأّن  مبيناً 
ن�ضبة  تراجع  يعك�ض  وخطري 
يف  كانت  والتي  امل�ضاعدات، 
 %15-14 ن�ضبة  ت�ضل   2015
فيما مل تعد الآن تتجاوز ن�ضبة 

."%4



دويلاخلمي�س 04  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل24 حمرم 1440هـ 11

وعبد املهدي )76 عاما( هو مر�شح 
والإعمار"  "الإ�شالح  حتالف 
التحالف  هذا  ويقود  للمن�شب، 
من  املدعومة  "�شائرون"  كتلة 
ال�شدر  مقتدى  ال�شيعي  الزعيم 
 54 النتخابات  يف  اأول  )جاء 
وائتالف   ،)329 اأ�شل  من  مقعدا 
الوزراء  رئي�س  بزعامة  "الن�رص" 
الثالث 42  )املركز  العبادي  حيدر 
بقبول  الرجل  يحظى  كما  مقعدا( 
كتلتني  بقيادة  "البناء"  حتالف 
بزعامة  "الفتح"  هما  بارزتني 
الثاين 48  العامري )املركز  هادي 
القانون"  "دولة  وائتالف  مقعدا(، 
)املركز  املالكي  نوري  بزعامة 

الرابع 26 مقعدا(.

من هو عادل عبد 
املهدي؟

ولد عادل عبد املهدي املنتفكي 
اأ�رصة  يف  بغداد،  يف   1942 عام 
كان  حيث  برجوازية؛  متعلمة 
امللك  عهد  خالل  وزيرا  والده 
نائبا يف  اأي�شا  وكان  الأول،  في�شل 

ممثال  العراقي  الأعيان  جمل�س 
عن "املنتفك"، وهي قبيلة عربية 
والذي  العراق،  جنوبي  ت�شتوطن 

اك�شبه لقب املنتفكي.
يف  الثانوية  درا�شته  اأكمل 
منطقة  يف  الكائنة  بغداد  كلية 
ونال  بغداد،  �شمايل  الأعظمية 
القت�شاد  البكالوريو�س يف  �شهادة 
ثم   ،1963 عام  بغداد  جامعة  من 
العلوم  يف  املاج�شتري  على  ح�شل 
الدويل  املعهد  من  ال�شيا�شة 
عام  بباري�س  العامة  لالإدارة 
القت�شاد  يف  واملاج�شتري   ،1970
يف  بواتيه  جامعة  من  ال�شيا�شي 
الرجل  ويجيد   ،1972 عام  فرن�شا 
انتمى  والفرن�شية،  الإجنليزية 
حزب  اإىل  املهدي  عبد  عادل 
البعث يف بداية �شبابه عندما كان 
احلزب يف �شنوات تاأ�شي�شه الأوىل، 
لكنه ترك احلزب عام 1963 وعلى 
تعر�س  كمعار�س  ن�شاطاته  خلفية 
لل�شجن لفرتة وجيزة وعندما اأفرج 
حيث  فرن�شا،  اإىل  �شافر  عنه، 
يف  املعار�شة  ن�شاطاته  وا�شل 
املهجر، وب�شبب ذلك �شدر �شده 
حكما غيابيا بالإعدام يف �شتينيات 

القرن املا�شي.
العربية  القومية  بالأفكار  تاأثر 

ال�شيوعية  ثم  وال�شرتاكية، 
فرن�شا(  يف  وجوده  )اأثناء  املاوية 
الإ�شالمي  التيار  يف  انخرط  ثم 
ال�شيعي بعد الثورة الإيرانية، عمل 
مع حممد  الثمانينيات  بداية  منذ 
الأعلى  واملجل�س  احلكيم،  باقر 
العراق،  يف  الإ�شالمية  للثورة 
يف  ومثله  فيه  قياديا  كان  الذي 
واملنا�شبات،  الدول  من  العديد 
منذ  احلزبي  ن�شاطه  جمد  لكنه 
2015 وبات م�شتقال ،وتقلد من�شب 
رئي�س املعهد الفرن�شي للدرا�شات 
حترير  تراأ�س  كما  الإ�شالمية، 
العربية  باللغتني  جمالت  عدة 

والفرن�شية.
العراق بعد �شقوط نظام  اإىل  عاد 
�شدام ح�شني، و�شار ع�شوا مناوبا 
عن عبد العزيز احلكيم يف جمل�س 
الإدارة  "�شلطة  مرحلة  يف  احلكم 

املدنية".
منا�شب  عدة  املهدي  عبد  �شغل 
بعد  ت�شكلت  التي  احلكومات  يف 
اأبرزها  من  العراق،  2003 يف  عام 
عن  ممثال  املالية  وزير  من�شب 
املجل�س الأعلى للثورة الإ�شالمية 
املوؤقتة  العراقية  احلكومة  يف 
 ،2004 يف  عالوي  اإياد  برئا�شة 
اجلمهورية  رئي�س  نائب  ومن�شب 

ووزير  و2010،   2006 بني  للفرتة 
التي  العبادي  حكومة  يف  النفط 
ي�شتقيل  اأن  قبل   2014 ت�شكلت يف 
يف  بعامني،  بعدها  من�شبه  من 

مار�س 2016.

ال�ُشنة  يتوىل  اأن  العادة  وجرت 
رئا�شة  والأكراد  الربملان،  رئا�شة 
رئا�شة  وال�شيعة  اجلمهورية، 
متبع يف  احلكومة، مبوجب عرف 
البالد منذ الإطاحة بنظام �شدام 

الد�شتور  ووفق   2003 يف  ح�شني، 
 30 املهدي  عبد  اأمام  العراقي، 
احلكومة،  خاللها  ي�شكل  يوماً، 
ويف حال ف�شله يقوم رئي�س البالد 

بتكليف �شخ�س اآخر.

.         �سخ�سية برجوازية تتمتع بخربات اقت�سادية و�سيا�سية كبرية وقبوال وا�سعا 
كلف الرئي�س العراقي، برهم �صالح، وزير النفط الأ�صبق، عادل عبد املهدي، بت�صكيل حكومة جديدة للبالد، اإثر اأداء �صالح 
اليمني الد�صتورية رئي�صا جديدا للبالد ويعد الرجل �صخ�صية برجوازية تتمتع بخربات اقت�صادية و�صيا�صية كبرية، وقبول 

وا�صعا من الأطراف ال�صيا�صية الرئي�صية، واملفارقة اأنه �صبق اأن �صدر �صده حكما غيابيا بالإعدام جراء ن�صاطاته املعار�صة يف 
�صتينيات القرن املا�صي لي�صال به احلال اليوم اإىل مكلف بقيادة حكومة البالد.

عبداملهدي" "عادل 

م٫�س 

من مق�سلة االإعدام اإىل قيادة احلكومة العراقية 

جملة "فورين بولي�صي" الأمريكية

ترامب ي�سعى �سًرا لوقف الدعم املايل للمنظمات االأممية
بولي�شي"  "فورين  جملة  زعمت 
دونالد  الرئي�س،  اأن  الأمريكية، 
الدعم  لوقف  �رًصا  ي�شعى  ترامب، 
املايل الذي تقدمه بالده ملنظمات 
الأمم املتحدة، على اأن يكون ذلك 
عرب طرق بريوقرياطية حال ف�شله 
الكونغر�س  خالل  من  وقفها  يف 
جاء ذلك بح�شب ما ذكرته املجلة 
الأمريكية الثالثاء، نقاًل بح�شب ما 
بريد  ر�شائل  لديها من  قالت عما 
اإلكرتونية، وحمادثات خا�شة لعدد 

من امل�شوؤولني الذين مل ت�شمهم.
وذكرت املجلة اأنها حت�شلت على 

مطلع  كتبها،  اإلكرتونية  ر�شالة 
�شتول،  مار�س  املا�شي،  جوان 
اأحد م�شت�شاري املكتب الأمريكي 
الدولية،  املنظمات  مع  للعالقات 
اإدارة ترامب ت�شعى  اأن  وذكر فيها 
الأمم  لربامج  الدعم املايل  لقطع 
املتحدة التي تتعار�س مع اأولويات 
الر�شالة  ولفتت  الأبي�س.  البيت 
ترامب  اإدارة  اأن  الإلكرتونية، 
امل�شارات  ا�شتخدام  ميكنها 
البريوقراطية لإعداد تقارير مكثفة 
التي يرف�شها  الدعم  اأموال  لوقف 
الكونغر�س  لكن  الأبي�س،  البيت 

واملوافقة  دعمها  يف  م�شتمر 
اأحد  وبح�شب  منحها.  على 
املتحدثني للمجلة املذكورة، فاإن 
والكونغر�س،  اخلارجية،  م�شوؤويل 
م�شاألة  اأ�شهر  عدة  منذ  يناق�شون 
تقدم  التي  املالية  امل�شاعدات 
ومن  املختلفة  الأممية  للربامج 
البيت  ي�شعى  التي  الربامج  بني 
املايل  الدعم  لوقف  الأبي�س 
اإىل  تهدف  التي  تلك  لها،  املقدم 
الفل�شطينيني،  الالجئني  مل�شاعدة 
وتوفري مقومات ال�شحة الإجنابية 
اإن  قال  الفقريات امل�شدر  للن�شاء 

وزارة اخلارجية امتثلت لتوجيهات 
الأمم  برامج  ب�شاأن  الكونغر�س 
املالية  ال�شنة  خالل  املتحدة 
املنتهية يف 30 �شبتمرب املن�رصم، 
ل�شحب  تخطط  تزال  ل  لكنها 
من  اأمريكي  دولر  مليون   25
لربامج  املخ�ش�شة  امل�شاعدات 
الإن�شان.  حلقوق  املتحدة  الأمم 
واأو�شح امل�شدر كذلك اأن م�شوؤويل 
من  ي�شعون  الأمريكية،  اخلارجية 
الأموال  اإنفاق  �شبل  تقييد  خالل 
التحكم  اإىل  م�شتلميها،  قبل  من 
اأكرث من 10 ماليني  وال�شيطرة يف 

املتحدة  الأمم  تقدمها  دولر 
وحقوق  الإن�شان،  حقوق  لربامج 
املراأة. ومن بني النفقات الأخرى 
الأمريكية  اخلارجية  ت�شعى  التي 
لقطعها، 7 ماليني دولر خم�ش�شة 
ملفو�شية حقوق الإن�شان الأممية، 
لقيام  خم�ش�شة  دولر  مليون  و16 
الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
حتقيقات  باإجراء  الأممية 
مناطق  يف  اأمريكيا  مدعومة 
و�شوريا،  ميامنار،  مثل  خمتلفة 
تركيز  واأدى  ال�شمالية،  وكوريا 
ترامب على برنامج "اأمريكا اأول" 

املخ�ش�شة  الأموال  تقلي�س  اإىل 
كما حثت  اخلارجية،  للم�شاعدات 
حجم  خف�س  على  مرارا  اإدارته 
منذ  للخارج  تر�شل  التي  الأموال 
 .2017 جانفي  يف  الرئا�شة  توليه 
ومتا�شًيا مع هذه التوجهات قررت 
الإدارة الأمريكية ال�شهر املا�شي، 
وقف م�شاعداتها للفل�شطينيني مبا 
مل�شت�شفيات  املقدمة  تلك  فيها 
الأرا�شي  يف  وامل�شاريع  القد�س 
الفل�شطينية ووكالة الأمم املتحدة 
الفل�شطينيني  الالجئني  لغوث 

"الأونروا".

اإيطاليا ت�ست�سيف موؤمترا حول ليبيا يف نوفمرب
اأعلن وزير اخلارجية الإيطايل اإنزو 
موافريو ميالنيزي، اأن بالده تعتزم 
ليبيا  حول  دويل  موؤمتر  ا�شت�شافة 
حوار  لإطالق  املقبل،  نوفمرب  يف 
العربي  البلد  هذا  الفرقاء يف  بني 
اإحاطة  جل�شة  يف  ميالنيزي  وقال 
الإيطايل  ال�شيوخ  جمل�س  اأمام 
مدينة  يف  �شينظم  املوؤمتر  اإن 
�شقلية  جزيرة  عا�شمة  بالريمو، 

املقبل،  ال�شهر  من  و13   12 يومي 
مب�شاركة اأطراف الأزمة الليبية من 
الوزير  واأو�شح  واخلارج،  الداخل 
املوؤمتر  من  الهدف  اأن  الإيطايل 
هو امل�شاعدة يف ا�شتعادة ال�شالم 
�شيا�شية  عملية  وت�شهيل  بليبيا، 
انتخابات  لأي  متهيدا  �شاملة 
اخلارجية  وزير  و�شدد  مقبلة. 
"لن  املوؤمتر  اأن  على  الإيطايل 

لالنتخابات"  نهائية  اآجال  يفر�س 
مهام  ميلي  لن  اأنه  كما  ليبيا،  يف 
اإىل  واأ�شار  امل�شاركني  على  توزع 
اأن املوؤمتر �شي�شكل فر�شة لو�شع 
وحتديد  م�شرتك  اأعمال  جدول 
العملية  م�شار  يف  اخلطوات 
ليبيا  تزال  ول  الليبية.  ال�شيا�شية 
بني  حادا  �شيا�شيا  �رصاعا  تعاين 
ال�رصعية،  على  تتناف�س  اأطراف 

و�شط تعرث حكومة الوفاق الوطني 
�شبتمرب   ويف  دوليا.  بها  املعرتف 
اإىل  الأممي  املبعوث  2017، طرح 
عمل  خارطة  �شالمة  غ�شان  ليبيا 
من  نقاط،  عدة  تت�شمن  اأممية 
برملانية  انتخابات  اإجراء  بينها 
احلايل.  العام  نهاية  قبل  ورئا�شية 
وا�شتكمال لهذا الطرح، ا�شت�شافت 
الأزمة  لأطراف  اجتماعا  باري�س 

والذي  املا�شي،  ماي  يف  الليبية 
لالنتخابات  طريق  بخارطة  خرج 
يف  اإجراءها  حدد  حيث  املقبلة، 
ي�شبق  اأن  على   ،2018 دي�شمرب   10
النتخابية  القوانني  اعتماد  ذلك 

قبل 16 �شبتمرب املا�شي.
لكن اأطرافا داخلية وخارجية باتت 
ت�شكك يف اإمكانية اللتزام بخارطة 
اجتماع  بها  خرج  التي  الطريق 

اأحد  جتاوز  مع  خا�شة  باري�س، 
اآجالها جراء خالفات داخلية، كما 
اأن هناك خالفا فرن�شيا اإيطاليا يف 
اإيطاليا  ترى  فبينما  ال�شدد،  هذا 
اأن الأو�شاع يف ليبيا غري م�شتقرة 
لتنظيم انتخابات يف 2018، تتم�شك 
فرن�شا على غرار املبعوث الأممي 
باإجراء النتخابات كما مت اإعالنه 

يف باري�س.
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عي�شة ق.

وموا�سلة �سل�سلة النتائج االيجابية 
الن�سخة  لقب  ي�سجلها حامل  التي 
الثالث  املواجهات  يف  الفارطة 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 
ويبقى �سباب بلوزداد اأمام و�سعية 
بنتيجة  العودة  اأجل  من  معقدة 
حتفظ ماء الوجه وتعيد الثقة اإىل 
املقابل  يف  واالأن�سار،  الالعبني 
يخو�ض ن�رص ح�سني داربي داربي 
عا�سمي وعينه على النقاط الثالث 
�سعيا للبقاء �سمن ثالثي املقدمة 
املقابل  يف  الرتتيب،  جدول  يف 
ي�ستهدف بارادو اخلروج من بوقعة 
يف  ال�سقوط  بعد  ال�سلبية  النتائج 
جولتني  اآخر  خالل  الهزمية  فخ 

وا�ستعادة طعم االنت�سارات.
القبائل  �سبيبة  الرائد  يجد  بينما 

مهمة يف املتناول اأمامه وهو الذي 
اأجل  من  املدية  اأوملبي  ي�ستقبل 
و�سمان  كامال،  بالزاد  االحتفاظ 
يعول  بينما  بالريادة،  االنفراد 
وتعقيد  اخل�سارة  تفادي  االأوملبي 
من  االأخرية،  املراكز  يف  و�سعيته 
تاأكيد  ال�ساورة  جهته، يعول �سبيبة 
اجلولة  انت�سار  بعد  اال�ستفاقة 
ح�ساب  على  ال�رصق  من  الفارطة 
ثاين  فوز  و�سمان  بجاية  مولودية 
ي�ست�سيف  عندما  التوايل  على 
يف  يعاين  الذي  بلعبا�ض  احتاد 
دفاع  يجد  فيما  اخلطر،  منطقة 
بوعريريج  برج  واأهلي  تاجنانت 
تدعيم  اأجل  من  ثمينة  فر�سة 
منطقة  عن  واالبتعاد  الر�سيد 
مولودية  يلتقيان  عندما  اخلطر 
على  مليلة  عني  وجمعية  بجاية 

التوايل.

برنامج املباريات

ن�شر ح�شني داي / 
نادي بارادو

دفاع تاجنانت / 
مولودية بجاية

�شباب ق�شنطينة / 
�شباب بلوزداد

اأهلي برج بوعريريج / 
جمعية عني مليلة

�شبيبة القبائل / اأوملبي 
املدية

�شبيبة ال�شاورة / احتاد 
بلعبا�س

القمة يف حمالوي و20 اأوت والرائد اأمام فر�ضة تاأمني ال�ضدارةاجلولة التا�شعة للرابطة املحرتفة الأوىل
جتري غدا مباريات اجلولة التا�شعة من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي �شوف تعرف 

اإجراء القمة يف ملعبي ال�شهيد حمالوي و20 اأوت بالعا�شمة، حيث يلتقي �شباب 
ق�شنطينة ب�شباب بلوزداد ون�شر ح�شني بنادي بارادو يف داربي عا�شمني و�شوف تكون 
مقابلة حمالوي وجهة الكرويني يف اجلزائر نظرا لالإثارة التي تعد بها يف كل موعد 

يلتقي فيه الفريقني، اأين يعول »ال�شيا�شي« على ا�شتغالل الو�شعية ال�شعبة التي مير 
بها النادي العا�شمي من اأجل حتقيق الفوز

�شباب ق�شنطينة / 
�شباب بلوزداد

ال�ضيا�ضي 
ت�ضتهدف االنت�ضار 
وال�ضياربي لتفادي 

االنك�ضار
ق�سنطينة  �سباب  فريق  يدخل 
بلوزداد  �سباب  اأمام  مباراته 
الثالث  النقاط  اإحراز  بهدف 
وحتقيق انت�سار يوؤكد ا�ستفاقة 
الفارطة  الن�سخة  لقب  حامل 
�سجل  الذي  وهو  البطولة  من 
ثالث  اآخر  يف  ايجابية  نتائج 
احلايل،  املو�سم  من  مباريات 
»ال�سيا�سي«  العبو  ويدرك 
اأهمية الفوز باملباراة من اأجل 
املقدمة  ثالثي  اإىل  االرتقاء 
موؤقتا  الرتتيب  جدول  يف 
وا�ستغالل الفر�سة للعودة بقوة 
االحتفاظ  حول  املناف�سة  اإىل 
الت�سكيلة  واأن  خا�سة  بلقبه، 
اأمام  موؤجلة  مباراة  متلك 
مولودية اجلزائر �سمن اجلولة 
الثامنة، وهو االأمر الذي يجعل 
الفريق يلعب براحة رغم نق�ض 
اأ�سبال  بعدما خا�ض  املناف�سة 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 
لهما  �سمحا  وديني  لقاءين 
حيث  املناف�سة،  يف  بالبقاء 
ارتفعت معنويات الالعبني بعد 
الوديتني  يف  الهجوم  ا�ستفاقة 
هالل  اأمام  رباعية  وت�سجيل 
لعنا�رص  ت�سمح  العيد،  �سلغوم 
اأمام  بالتحرك  االأمامي  اخلط 
والت�سجيل  البلوزدادي  النادي 
اأن  عمراين  ويدرك  عليه. 
املباراة لن تكون �سهلة خا�سة 
اأ�سباله  وقوع  اإمكانية  ظل  يف 
االأمر  وهو  ال�سهولة،  فخ  يف 
من  احل�سبان  يف  و�سعه  الذي 
من  العبيه  حت�سري  خالل 
واملعنوية  النف�سية  الناحية 
كامال  بالزاد  االحتفاظ  ق�سد 
اأن  جانب  اإىل  الديار،  داخل 
عبيد  اأمني  املهاجم  رفقاء 
تلقوا وعودا من مالكي النادي 
حال  مغرية يف  منحة  مبنحهم 
املقابل،  يف  االنت�سار.  حتقيق 
�سباب  ماأمورية  تكون  لن 
اإىل  التنقل  عند  �سهلة  بلوزداد 
اجلزائري،  ال�رصق  عا�سمة 
االأندية  اأحد  يواجهون  اأين 
هذا  االأوىل  االأدوار  تلعب  التي 
ي�سجلون  الذين  وهم  املو�سم 
الفريق على  اأ�سواأ موا�سم  اأحد 
تكبد  ظل  يف  خا�سة  االإطالق، 
مباريات على  اأربع  الهزمية يف 
امل�ساكل  جانب  اإىل  التوايل 
والذي  الفريق  منها  يعاين  التي 
املدرب  غياب  يف  يح�رص 
الذي  الوزاين  �رصيف  الرئي�سي 
مل ي�رصف على التدريبات منذ 
اأمام  الفارطة  اجلولة  هزمية 
جانب  اإىل  وهران،  مولودية 
عن  وغيابهم  الالعبني  مترد 
يتقدمهم  التدريبية  احل�س�ض 
االأمر  وكني�ض،  بالغ  الثنائي 
و�سعية  بتعقد  يهدد  الذي 
يتوجه  الذي  وهو  اأكرث  النادي 
ذيل  يف  بتواجده  الغرق  نحو 

جدول الرتتيب.
عي�شة ق.

الدورة الدولية املفتوحة للكرة الري�شة

الالعبة بوك�ضاين حترز امليدالية الف�ضية

الالعبة اجلزائرية، هالة  حت�سلت 
الثانية  املرتبة  على   بوك�ساين، 
املفتوحة  الدولية  الدورة  يف 
بدبي   »بادمينتون«  الري�سة  لكرة 
خ�سارتها  اإثر  وذلك  االماراتية، 
اأقل  لفئة  اناث  فردي  نهائي  يف 
الهندية  يد  على   �سنة   19 من 
دون  مبجموعتني  هيمانت  تانيا 
مقابل بواقع 21-08، 21-11 لتنال  
امليدالية الف�سية، وكانت بوك�ساين 
االول  الدور  يف  جتاوزت  قد 
اإبراهيم   نهى  االماراتية  عقبة 
 ،11-21 نظيفتني  مبجموعتني 

مباراة  ويف  ذلك  بعد   ،11-21
�سحقت  دقيقة   14 �سوى  تدم  مل 
االماراتية  نظريتها  بوك�ساين 
 ،06-21 راماكري�سنان  نيكيتا 
النهائي  ن�سف  يف  لتتفوق   02-21
اأخرى ويتعلق االأمر  اإماراتية  على 
بريفاتي التي�ض 21-12، 21-05 يف 

ظرف 18 دقيقة.
الدولية املفتوحة  وتعد دورة دبي 
حت�سريية  حمطة  واأهم  اآخر 
بالن�سبة للبطلة القارية قبل تنقلها 
االرجنتينية  اآيري�ض  بوينو�ض  اىل 
االوملبية  االألعاب   يف  للم�ساركة 

 6 من  ابتداء  املقررة  لل�سباب 
الت�سنيف  وح�سب  اأكتوبر،   18 اإىل 
العبة  فان  الدولية،  للهيئة  االخري 
نادي اأمل املحمدية حتتل  املركز 
املدرب  وح�سب  عامليا،   25
حملو�ض  ايدير  حممد  الوطني 
ك�سب  امل�ساركة  من  الهدف  فاإن 
عدد كبري  من النقاط مما ي�سمح 
االأدوار  بتفادي  )بوك�ساين(  لهالة 
االوملبياد  يف  االأوىل  الت�سفوية 
يف  مبا�رصة  والدخول  ال�سبانية 

اأدوار متقدمة ن�سبيا.
اوملبياد  اىل  بوك�ساين  وتاأهلت 

خطة اللقب تنادي 
فالفريدي جمددا

اإ�سبانية  �سحفية  تقارير  قالت 
لرب�سلونة  الفني  املدير  اإن  اأم�ض 
البحث  يف  بداأ  فالفريدي،  اإرن�ستو 
ظاهرة  على  للتغلب  حلول  عن 
اأخطاء  وعالج  الفر�ض،  �سياع 
املدافعني التي ت�سببت يف اهتزاز 
واأ�سارت  موؤخًرا،  الفريق  �سباك 
يف  الكتالونية  »�سبورت«  �سحيفة 
على  الوقوف  اأن  نف�سه،  الوقت 
االإجراء  هو  امل�سكلة،  ماهية 
العمل  هو  االإ�سالح  لكن  االأ�سهل 
اعرتف  ما  وهذا  �سعوبة،  االأكرث 
به فالفريدي نف�سه، خالل املوؤمتر 
ال�سحفي التقدميي ملباراة فريقه 
يف  ام�ض  جرت  التي  توتنهام  مع 

دوري اأبطال اأوروبا.
وترى ال�سحيفة اأن احلل، يكمن يف 
اإيجاد نوع من التوازن بني الهجوم 
الفريق،  تنظيم  واإعادة  والدفاع 
وا�ستقرارا،  �سالبة  اأكرث  وجعله 
اإىل  فالفريدي  جلوء  اأن  واعتربت 

املو�سم،  هذا   3/3/4 طريقة 
عك�ض  على  م�سطرد  ب�سكل 
املو�سم املا�سي، هو ما ت�سبب يف 
حدوث هذا اال�سطراب يف االأداء، 
مو�سحًة اأنه من املنطقي اأن يعود 
املدرب اإىل 2/4/4 التي حقق من 

خاللها لقب الدوري االإ�سباين.
الفارق  اأن  »�سبورت«  واأملحت 
هذا  بر�سلونة  ت�سكيلة  يف  املوؤثر 
الربازيلي  وجود  عدم  املو�سم 
ي�سفي  غيابه  اأن  حيث  باولينيو، 
هوية  على  الغمو�ض  من  نوعا 
عليه  �سيعتمد  الذي  الالعب 
يف  اأم�ض  مباراة  خالل  فالفريدي 
فر�ض  يف  الوا�سحة،  رغبته  ظل 
املناورات،  منطقة  على  �سيطرته 
املر�سح  فيدال  اأرتورو  ويعترب 
االأقرب للقيام بهذا الدور يف و�سط 
ملعب بر�سلونة، حيث اأنه حما�سي 
اأرجاء امللعب كله،  للغاية ويجوب 

معتمدا على لياقته البدنية.

ن�شر ح�شني داي / نادي بارادو

الن�ضرية عينها على كوكبة 
املقدمة وبارادو للتدارك

داي  ح�سني  ن�رص  فريق  يعول 
بارادو  مواجهة  دخول  على 
الفوز  حتقيق  على  يعول  وهو 
التي  اال�ستفاقة  وموا�سلة 
املقابالت  خالل  ي�سجلها 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 
الأبناء  االنت�سار  ي�سمح  حيث 
ال�سعود  اأجل  من  الن�رصية 
و�سمان  الو�سافة  اإىل  موؤقتا 
املقدمة  ثالثي  رفقة  البقاء 
االحتفاظ  موا�سلة  اأجل  من 
بحظوظ التناف�ض على االأدوار 
الوطنية  البطولة  يف  االأوىل 
خا�سة  اللقب،  على  والتناف�ض 
واأن الفريق �سجل �ست مباريات 
على التوايل دون هزمية، وهي 
الزي  اأبناء  يعول  التي  الفر�سة 
االأحمر واالأ�سفر تاأكيده جمددا 
من خالل ت�سجيل االنت�سار يف 
الداربي وتعوي�ض هزمية احتاد 
اجلزائر، باعتبار اأن الداربيات 
اأكرب  جلمعغ  الفريق  فر�سة 

من  واللعب  النقاط  من  عدد 
اأجل التتويج بالبطولة، ويعرف 
لقاء الغد غياب الالعب عطايل 
الطبية  الفحو�سات  اأكد  الذي 
عدم  اأم�ض  اأول  اأجراها  التي 
�سفائه من االإ�سابة التي يعاين 
منها، والتي �سوف تبعده اي�سا 

عن داربي مولودية اجلزائر.
يف املقابل، يدخل نادي بارادو 
اللقاء بهدف اال�ستفاقة وتدارك 
التي  املتتالية  ال�سلبية  النتائج 
�سجل  النادي،والذي  ي�سجلها 
هزميتني على التوايل، وبالتايل 
فاإن ت�سكيلة املدرب الربتغايل 
مواجهة  نقاط  اأهمية  تدرك 
ا�ستعادة  اأجل  من  الن�رصية، 
بقوة  والعودة  النف�ض  يف  الثقة 
خا�سة  املقبلة،  اجلوالت  يف 
بارادو  يهدد  التعرث  واأن 
املوؤخرة،  مراكز  اإىل  بالرتاجع 

واللعب على تفادي ال�سقوط.
عي�شة ق.
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التي  نظيفة  ثنائية  هزمية 
املغربي  املدرب  اأ�شبال  �شجلها 
تقل�ص  اأنه  رغم  الطاو�شي  ر�شيد 
حظوظك الوفاق يف التواجد �شمن 
من  النهائي  مباراة  طريف  اأحد 
مابني  املقررة  القارية  املناف�شة 
وبداية  احلايل  اأكتوبر  �شهر  نهاية 
نوفمرب املقبل، اإال اأن ال�شطايفية 
ويوؤمنون  اال�شت�شالم،  يرف�شون 
على  الطاولة  قلب  يف  بحظوظهم 
املقررة  العودة  مباراة  يف  االأهلي 
اأ�شابيع مبلعب  اقل من ثالثة  بعد 
ياأملون  اأين  ب�شطبف،  الثامن ماي 
 1988 عام  �شيناريو  تكرار  يف 
من  الفريق  نف�ص  ازاحو  عندما 
فازوا  بعدما  النهائي  ن�شف  الدور 
اأن  قبل  ب�شطيف  نظيفني  بهدفني 
االإياب  النتيجة يف  بنف�ص  ينهزموا 
بالقاهرة، اإىل اأن ال�شطايفية عربوا 

اإىل النهائي بف�شل ركالت الرتجيح 
وتوجوا باللقب القاري.

الأف�شل  املثالية  القائمة  وعرفت 
العبي مباراة ذهاب ن�شف النهائي 
من املناف�شة القارية تواجد العب 
الهزمية  رغم  الوفاق  ميثل  واحد 
اأكرم  بالالعب  االأمر  ويتعلق 
جحنيط الذي مت اختياره االأف�شل 
يف من�شبه على الرواق االأي�رس بعد 

امل�شتوى الطيب الذي ظهر به.

�لطاو�شي: دفعنا ثمن 
�لأخطاء �لفردية 

وحظوظنا يف �لتاأهل 
قائمة

ر�شيد  الوفاق  مدرب  عرب 
الطاو�شي عن اأ�شفه عقب الهزمية 
االأهلي  اأمام  اأ�شباله  تكبدها  التي 
التقني  اعرتف  حيث  امل�رسي، 

ال�شحافية  الندوة  خالل  املغربي 
التي عقدها عقب اللقاء اأن فريقه 
اللقاء جيدا وواجه فريقا  يبداأ  مل 
املناف�شة  يف  كبرية  خربة  ميلك 
�شاعده  الذي  االأمر  وهو  القارية 
االأول  ال�شوط  االأمور يف  يف ح�شم 
الهدفني،  ت�شجيل  عرب  اللقاوؤ  من 
�شد  امل�شجلني  الهدفني  وحمل 
الفردية  االأخطاء  اإىل  الت�شكيلة 
مو�شحا  ا�شباله،ـ  ارتكبها  التي 
اأنهم ف�شلوا يف التعامل مع الفر�ص 
ان  م�شيفا  لهم،  �شنحت  التي 
النهائي  غلى  التاأهل  يف  احلظوظ 
قائمة وت�شكيلته �شوف تعتمد لعبا 
اجلماهريي  الدعم  مع  هجوميا 

الكبري من املدرجات.

�لوفد عاد مبعنويات 
منحطة و�لتح�شري 

للحمر�وة ينطلق �ليوم

م�شاء  ال�شطايفي  الوفد  عاد 
بعدما  الوطن،  ار�ص  اإىل  البارحة 
القاهرة  يف  اخرى  ليلة  ق�شى 
حيث  االأهلي،  مباراة  نهاية  عقب 
عرب  الرحال  الوفد  اأع�شاء  �شد 
طائرة خا�شة مبا�رسة نحو مطار 
املعنويات  كانت  اأين  �شطيف، 
الثنائية،  هزمية  عقب  حمبطة 
نفو�ص  اخلوف  اأدخلت  والتي 
بدران  القادر  عبد  الالعب  رفقاء 
يف  حظوظهم  تقل�ص  ب�شاأن 
رابطة  نهائي  اإىل  التاأهل  �شمان 
التتويج  على  والتناف�ص  االأبطال 
يدخل  حيث  القاري،  باللقب 
الوطنية،  البطولة  اأجواء  الالعبون 
التح�شري  يف  اليوم  وي�رسعون 
مواجهة  اجل  من  وهران  ل�شفرية 
املولودية املحلية املقررة االأحد 
�شمن اجلولة التا�شعة من الرابطة 

املحرتفة االأوىل.

رغم تقل�س حظوظه بعد هزمية هدفني نظيفني �أمام �لأهلي �مل�شري

الن�ضر الأ�ضود يتم�ضك بتكرار �ضيناريو 1988 وبلوغ نهائي املناف�ضة القارية
�شّجل فريق وفاق �شطيف هزمية بهدفني دون رد �أمام �لأهلي �مل�شري تقّل�س حظوظه يف بلوغ مبار�ة نهائي ر�بطة �أبطال �إفريقيا، حيث ف�شل 

ممثل �جلز�ئر يف �ملناف�شة �لقارية من جمار�ة �ملناف�س على ملعب �ل�شالم بالقاهرة، خا�شة و�أن �لأهلي ظهر �أكرث مت�شكا بالكرة وحيازة لها وفر�س 
منطقه على �لوفاق رغم �لبد�ية �ملوفقة لالأخري يف بد�ية �للقاء قبل �أن يرت�جع �مل�شتوى كثري� بالن�شبة لل�شطايفية �لذين ��شت�شلمو� لالمر �لو�قع 

وفر�س �مل�شريني ملنطقهم على �أر�شية �مليد�ن، حيث ظهر �لالعبون بعيدون كل �لبعد عن �مل�شتوى �لذي كان متوقعا منهم، ومل يقدمو� �ل�شيء 
�لكثري فوق �ر�شية �مليد�ن وهو �لأمر جعلهم ي�شت�شلمون لو�قعية �لأهلي �لذي كان �أكرث رغبة يف حتقيق �لنت�شار، وفر�س لعبه �أين كاد ي�شجل 

�نت�شار� �أثقل، �إل �أنه �كتفى بت�شجيل هدفني يف مرمى �حلار�س م�شطفى زغبة.

 4 �آلف ريا�شي و ريا�شية
 يتناف�شون باأوملبياد بيون�س �ير�س

اجلزائر ت�ضتهدف اإحراز اأول 
امليداليات يف م�ضاركاتها

احت�شان  عن  �شنتني  مرور  بعد 
مدينة ريو دي جانريو  الربازيلية 
 2016 االأوملبية  لالألعاب 
اأمريكية  جنوب  مدينة  هاهي 
عا�شمة  اير�ص  بيون�ص   اأخرى 
ال�شتقبال  تتاأهب  االأرجنتني 
حوايل 4000 ريا�شي و ريا�شية 
و   14 بني  العمرية  الفئة  من 
30 جزائريا  بينهم  �شنة من   18
الطبعة  فعاليات  اإطار  يف 
االأوملبية  االألعاب  من  الثالثة 
لل�شباب املقررة ما بني 6 و 18 
الريا�شيون  و�شيتناف�ص  اكتوبر، 
اأنحاء  خمتلف  من  القادمون 
اخت�شا�شا   32 يف  املعمورة 
اخت�شا�شات  اأربعة  بينهم  من 
يف  مدرجة  جديدة  ريا�شية 
و  مرة  الأول  االأوملبية  االألعاب 
الت�شلق  ريا�شة  ب  االأمر  يتعلق 
الكاراتي  و  الريا�شي  والرق�ص 
التزحلق،  حذاء   و«الروالر« 
االخت�شا�شات  هاته  وتاأتي 
لت�شاف  اجلديدة  االأربعة 
املوجودة   28 لالخت�شا�شات 
االألعاب  يف  وامل�شاركة  �شابقا 
اعتربت  و   ،2014 االوملبية 
ان  الدولية  االوملبية  اللجنة 
اجلديدة  االخت�شا�شات  هاته 
االخت�شا�شات  من   وغريها 
االأخرى مثل الدراجات اجلبلية  
»فري�شتايل« و التزلج على املاء 
وكرة القدم داخل القاعة و حتى 
ت�شاهم  ال�شاطئ  على  اليد  كرة 
اأهداف   حتقيق  و  تر�شيخ  يف 

احلركة االوملبية العاملية .
البلدان،  بقية  غرار  وعلى 
يف  ممثلة  اجلزائر  �شتكون 
قبل  من  اير�ص  بيون�ص  األعاب 
30 ريا�شيا و ريا�شية 18 ذكورا 

 11 على  يتوزعون  اناث   12 و 
وتهدف   ريا�شيا،  اخت�شا�شا 
حتقيق  اىل  الوطنية  العنا�رس 
ال  وملا  ممكنة  نتيجة  اأح�شن 
الفوز باأول ميدالية اوملبية لدى 
فئة ال�شباب، علما اّن امل�شاركة 
اجلزائرية كانت متوا�شعة جدا 
حيث  ال�شابقتني  الدورتني  يف  
الوطنية  العنا�رس  تتمكن  مل 
ميدالية.ذ،  باأي  الفوز  من 
يف  ممثلة  اجلزائر  و�شتكون 
العاب  ريا�شيا  اخت�شا�شا   11
املالكمة،  اجليدو،  القوى، 
كرة  امل�شايفة،  ال�رساع، 
ال�شباحة،  التجذيف،  الري�شة، 
رفع  و  امل�شارعة  اجلمباز، 
اجلزائر ممثلة  وكانت  االأثقال. 
بال�شني  املا�شية  الطبعة  يف 
ريا�شيا   34 مبجموع   2014
اخت�شا�شا   13 على  موزعني 
االرجنتني،  موعد  يف  ريا�شيا، 
اىل  الوطنية  الريا�شة  تطمح 
فحتى  م�رسفة  نتائج  حتقيق 
ن�شبيا  �شعبة  املهمة  بدت  وان 
معقودة  تبقى  االآمال   ان  اال 
على بع�ص املواهب ال�شابة التي 
يف  م�شاركتها  تاأ�شرية  اقتطعت 
هذه  الدورة بجدارة مثل ما هو 
احلال بالن�شبة لهالة بوك�شاين يف 
البادمينتون و املالكمة  ريا�شة 
باأربعة  ممثلة  �شتكون  التي 
مالكمة  و  ذكور  ثالثة  عنا�رس 
على  �شيحر�شون  جميعهم  واحدة 
ال  وملا  الوطنية  االألوان  ت�رسيف 
ويف  التتويج،   من�شة  اىل  ال�شعود 
اأم الريا�شات األعاب القوى، �شتكون 
اجلزائر ممثلة ب�شتة عدائني خم�شة  

ذكور و فتاة واحدة.
وكالت 

ك�شف عن �ل�شعوبات �لتي يجدها �لالعبون 
�جلز�ئريون يف فرن�شا

بن زية: اخرتت اللعب للجزائر 
لأجعل عائلتي فخورة بي

دفعه  الذي  ال�شبب  عن  زية  بن  يا�شني  الدويل  الالعب  ك�شف 

للمنتخب  اللعب  الوطنية على ح�شاب  االألوان  اختيار حمل  اإىل 

املوقع  مع  اإعالمية  ت�رسيحات  يف  قال  حيث  الفرن�شي، 

اإىل  دفعه  الذي  الدافع  اأن  الرتكي  فرنبات�شي  لناديه  االلكرتوين 

بالدفاع  به  اأفراد عائلته فخورة  اللعب مع اخل�رس حتى يجعل 

ان  م�شريا  االأجداد،  لبلد  الوطنية  واالألوان  الوطني  العلم  على 

االأمر  وهو  الوطن  اأر�ص  تقطن يف  الكبرية  عائلته  اأفراد  اغلب 

الذي دفعه اإىل تف�شيل اختيار القلب واللعب مع اجلزائر.

�شفوف  يف  املحرتف  الالعب  اعرتف  خمتلفن  �شياق  ويف 

اجلزائريني  الالعبني  اأن  الفرن�شي  ليل  من  قادما  فرنبات�شي 

املحرتفني يف الدوري الفرن�شي يعانون عدة م�شاكل ويواجهون 

�شعوبات  واجه  �شخ�شا  اأنه  مو�شحا  م�شلمني  الأنهم  �شعوبات 

عندما كان يلعب يف فرن�شا، م�شيفا ان احلياة بالن�شبة لالعب 

اجلزائري خمتلفة يف تركيا عما هو احلال يف فرن�شا، مو�شحا اأن 

االأمر يتعلق ببلد م�شلم ي�شمع فيه االآذان وياأكل اللحم دون ال�شوؤال 

اإن كان حالال اأو حراما عك�ص ما هو موجود يف فرن�شا.

ع.ق.

ق�شية �لتاأ�شرية و��شتعانة وط�شي 
بتقنيني �إ�شبان �أجج �لعالقة بينهما

�ضعدان يرمي املن�ضفة وي�ضتقيل 
من املديرية الفنية الوطنية

االحتادية فجر املدير الفني الوطني رابح �شعدان مفاجاأة من العيار الثقيل بعدما  رئي�ص  فيه  عينه  الذي  املن�شب  من  ا�شتقالته  ر�شميا  املديرية قدم  متابعة  اأجل  من  زط�شي  الدين  خري  القدم  لكرة  ية  االأخري تراكم عدة اأ�شباب دفعت املعني اإىل رمي املن�شفة والرحيل عن من�شبه ا�شتقالة �شيخ املدربني من من�شبه غري متوقعة رغم اأنها كانت حم�شلة الهيكلة خا�شة على م�شتوى التكوين فيما يتعلق االأمر باملدربني، وجاءت الفنية الوطنية ومتابعة خمتلف الفئات ال�شابة للمنتخبات الوطنية واإعادة اجلزائر  رو�شيا  مونديال  التقييمة مب�شاركة يف  الدورة  غيابه عن  تاأ�شرية ويبقى  اأفا�شت الكاأ�ص بعدما ف�شلت الفاف يف ا�شتخراج  وميكانيزمات امللتقى التقييمي والذي عرف ح�شور مدرب املنتخب الفرن�شي حامل اإىل الناخب الوطني ال�شابق وااللتحاق با�شبانيا من اأجل ح�شور فعاليات النقطة التي  اآليات  حول  حما�رسة  األقى  والذي  دي�شان  ديدييه  الفاف زط�شي رفقة الناخب الوطني جمال بلما�شي اإال اأن احل�شور اقت�رس على االأخري النجاح يف قيادة املنتخب اإىل قمة املجد و كان يفرت�ص اأن يتنقل �شعدان اللقب  ورئي�ص  �شعدان  تراجعت بني  الثقة  فاإن  اإىل ذلك  اأنه كان امل�رسف على امللف، باالإ�شافة خا�شة بعدما اقدم االأخري على التعاقد مع تقنيني من ا�شبانيا من اجل فقط.  دون عمل يف ظل عدم اإىل جتميد التكوين وبرجمة دورات تكوينية للمدربني التي دامت حوايل العمل يف جمال التكوين رغم  يبقون  املدربني  ما جعل عددا من  العام، وهو 
ح�شولهم على اإجازات الكاف مبختلف درجاتها.

عي�شة ق.



لوجنيكي يتمرد على عر�ش مودريت�ش
�أرفع  �لإ�سباين  مدريد  ريال  ونادي  كرو�تيا  منتخب  و�سط  جنم  مودريت�ش  لوكا  �حتكر 
�لأو�سمة و�جلو�ئز �لفردية للعام �جلاري 2018، ونال مودريت�ش، جائزة �أف�سل لعب يف 
يف   4-2 �خل�سارة  بعد  �لعامل،  كاأ�ش  لو�سافة  بالده  منتخب  قاد  بعدما  رو�سيا  مونديال 
�ملبار�ة �لنهائية �أمام نظريه �لفرن�سي، وم�سحت هذه �جلائز، دموع لوكا، وخففت ن�سبًيا 
من �آلم خ�سارة نهائي �ملونديال �أمام �لديوك، خا�سة يف ظل حتقيقه �أف�سل �إجناز ملنتخب 
�أوروغو�ي، وبف�سل �مليد�لية �لف�سية  بالده يف هذه �لبطولة منذ بد�يتها عام 1930 يف 
ملونديال 2018، ح�سد �لنجم �لكرو�تي جائزتي �أف�سل لعب على م�ستوى �لعامل وقارة 
�أوروبا، متفوًقا على زميله �ل�سابق كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�ش �لإيطايل، وحممد 
�سالح جناح ليفربول �لإجنليزي .ومع تربع مودريت�ش على عر�ش �جلو�ئز �لفردية، و�إنهاء 
�حتكار �لعمالقني كري�ستيانو وليونيل مي�سي جنم بر�سلونة �لذي ��ستمر ملدة 10 �سنو�ت، 
كان ملعب لوجنيكي متمرًد� ورف�ش �لعرت�ف بامللك �جلديد للكرة �لعاملية، ففي هذ� 
�مللعب، �سقط لوكا مودريت�ش مع منتخب بالده �أمام فرن�سا يف نهائي كاأ�ش �لعامل، مكتفًيا 
بح�سد �مليد�لية �لف�سية وجائزة �أف�سل لعب يف �لبطولة، وبعد �سهرين ون�سف جتددت 
جر�ح لوكا مودريت�ش يف هذ� �مللعب، حيث خ�رس على �أر�سيته هذه �ملرة بقمي�ش ريال 
مدريد �أمام �س�سكا مو�سكو يف �جلولة �لثانية من دور �ملجموعات بدوري �لأبطال، ومل 
تكن م�ساركة �لنجم �لكرو�تي، يف �آخر ن�سف �ساعة كافية للفريق �مللكي ومدربه جولني 

لوبيتيغي لإدر�ك �لتعادل.

نيمار تائه يف خطط توخيل
»ل �أحب تغيري مركزي كثرًي�« ر�سالة قالها نيمار جونيور جنم باري�ش �سان جريمان، رًد� 
على توظيفه يف �أكرث من مركز منذ تويل �ملدرب �لأملاين توما�ش توخيل �مل�سوؤولية مطلع 
�ملو�سم �جلاري، لكن نيمار تد�رك هذه �لر�سالة �رسيًعا، ليقدم فرو�ش �لولء و�لطاعة 
�حلايل،  �ملو�سم  من  مبكرة  مرحلة  يف  �لأملاين،  �لرجل  مع  �سد�م  �أي  وتفادي  لتوخيل 
يف �ملقابل، مل يتوقف توخيل عن دعم �لنجم �لرب�زيلي، باأنه حتمل �لكثري يف مونديال 
رو�سيا، و�سدد على �أهمية دوره وتاأثريه مع �سان جريمان، معرتًفا يف �لوقت ذ�ته باأن نيمار 
مل ي�سل �إىل 100 باملائة من م�ستو�ه، ومل ي�ستقر توما�ش توخيل على خطة و�حدة، فتارة 
�للعب  �أنه لن يرت�جع عن  �أخرى 3-4-2-1، موؤكًد�  يعتمد على طريقة 3-5-2، و�أحيانا 
بثالثة مد�فعني، لكن توخيل �أثار ��ستغر�ب �لكثريين، عندما جلاأ �إىل خطة 4-2-3-1 �أمام 
ليفربول �لإجنليزي يف دوري �لأبطال، كما ��ستغل �سهولة بع�ش لقاء�ت �لدوري �لفرن�سي 

بالعودة �إىل �خلطة �لقدمية 3-3-4.
و�لتاأقلم  �ملباريات،  �سغط جدول  تو�جه  باأنها  �لتكتيكية،  �لتعديالت  هذه  توخيل  وبرر 
�أو �لبحث عن طريقة تنا�سب �لطرق �لدفاعية  �أو �لإ�سابة،  مع �لغيابات �سو�ء لالإيقاف 
�لفرن�سية وردع �لهجمات �ملرتدة و�رسعات �خل�سوم، ومع كل هذه �حللول مت  لالأندية 
توظيف نيمار ك�سانع �ألعاب خلف ر�أ�سي �حلربة يف لقاء موناكو بكاأ�ش �ل�سوبر �لفرن�سي، 
من  �لعودة  بعد  �مل�ساركة  يف  �ل�سامبا  جنم  لإحلاح  ��ستجابة  باأنه  �لأمر،  توخيل  وف�رس 
�ملونديال، و�أنه ل يريد �ملجازفة به يف مركز �جلناح �لأي�رس لتفادي تعر�سه لأي �إ�سابة 

ع�سلية.
�جلناح  يف  �ملف�سل  ملركزه  نيمار  يعد  مل  �لفرن�سي،  �لدوري  من  �لأوىل  �جلولت  ويف 
�حلربة  ر�أ�سي  لإمد�د  �مللعب،  و�سط  ثنائي  من  قريبا  �لوقت  معظم  وظل  �لأي�رس، 
�أي  للعب يف  �لرب�زيلي: »جاهز  �لنجم  �لبينية، وهنا علق  بالكر�ت  �لظهريين  و�جلناحني 
مركز، فالكل يعلم مركزي �ملف�سل، �إل �أنني �سبق يل �أد�ء مهام لعب �لو�سط ب�سفوف 
ل�سان جريمان  �لأي�رس  �جلناح  نف�سه يف مركز  نيمار  وجد  قليلة،  �أحيان  ويف  بر�سلونة«، 
�سمن خطة 4-2-3-1، �إل �أن تاأثريه �لأكرب مع �لعمالق �لباري�سي بد� �أكرث يف مركز �سانع 

�لألعاب، �لذي يريده توما�ش توخيل.

بن عطية ي�شعر بالأمان بعد 180 دقيقة
�سدد �ملغربي مهدي بن عطية مد�فع نادي جوفنتو�ش على �سعوبة مباريات فريقه يف 
دوري �أبطال �أوروبا، رغم فوز �لبيانكونريي م�ساء �أول �أم�ش بثالثية نظيفة على ياجن بويز 
�ل�سوي�رسي، قال بن عطية، يف ت�رسيحات �أبرزها موقع كالت�سيو مريكاتو: »دوري �أبطال 
�أوروبا د�ئًما يكون �سعبًا، و�ملناف�سني يتمتعون بقوة بدنية كبرية، من �لو��سح �أن �لهدف 
�لأول يف �لبد�ية �سّهل �ملبار�ة«، و�أ�ساف »مل ن�ستقبل �أي هدف يف �أول مبار�تني وهو �أمر 
مهم للفريق، �لفوز هو �لأولوية، لكن عندما ل ت�ستقبل �أهد�ًفا ت�سعر بالأمان، وقد فعلت 
�إمكانية  وحول  زمالئي«.  باقي  مع  �مل�ساحات  �إغالق  وحاولت  �ملبار�ة  بقيت يف  ذلك، 
�إيقاف جوفنتو�ش �رسح �ملغربي: »لدينا �لعديد من �ل�سفات، �لفريق �أ�سبح قوًيا لكن ل 
ميكنك �أن تفكر يف �أنك فزت باملباريات بالفعل، علينا �أن ن�سجل �أهد�ًفا كثرية و�أن يكون 
هذ� موقفنا د�ئًما«، و�ختتم ت�رسيحاته: »بونوت�سي نحن نعرف �سفاته، �إنه يحاول د�ئًما 

ا«. �إحد�ث �لفارق، كما يفعل مري�مل بيانيت�ش �أي�سً

امللكي ي�شقط وروما ي�شرب بقوة
حامل  �لإ�سباين  مدريد  ريال  �سقط 
من  �لأخرية  �لثالث  �لن�سخ  يف  �للقب 
دوري �أبطال �أوروبا �أمام �س�سكا مو�سكو 
ملعب  على  �أم�ش  �أول   1-0 �لرو�سي 
و�سجل  �لرو�سية،  �لعا�سمة  لوجنيكي يف 
�جلناح �لكرو�تي نيكول فال�سيت�ش هدف 
�ملبار�ة �لوحيد م�ستغال كرة حاول لعب 
�لو�سط �لأملاين توين كرو�ش �أعادها �إىل 
حار�ش مرماه �لكو�ستاريكي كيلور نافا�ش 
بعد مرور دقيقتني فقط، وت�سدر �س�سكا 
 4 بر�سيد  �ل�سابعة  �ملجموعة  ترتيب 
مع  �لأوىل  مبار�ته  تعادله يف  بعد  نقاط 
نقطة  بفارق  �لت�سيكي  بلزن  فيكتوريا 
على  �لفائز  �لإيطايل  روما  عن  و�حدة 

فيكتوريا 5-�سفر وريال مدريد، وهي �ملبار�ة �لثالثة تو�ليا �لتي يف�سل فيها فريق �لعا�سمة �لإ�سبانية يف �لت�سجيل يف خمتلف 
�مل�سابقات بعد خ�سارته �أمام �إ�سبيلية بثالثية نظيفة وتعادله �سلبا مع جاره �أتلتيكو مدريد يف �لدوري �ملحلي.

جولني  مدربه  ف�سل  �لذي  ر�مو�ش  �سريخيو  قائده  وهم  �لأ�سا�سيني  لعبيه  من  �أربعة  غياب  يف  �ملبار�ة  مدريد  ريال  خا�ش 
لوبيتيغي �إر�حته و�لرب�زيلي مار�سيلو و�لويلزي غاريث بايل �مل�سابني و�إي�سكو �لذي خ�سع لعملية لإز�لة �لز�ئدة �لدودية، و�رتاأى 
�ملدرب �بقاء �سانع �لألعاب �لكرو�تي لوكا مودريت�ش �أف�سل لعب يف �لعامل، على مقاعد �لالعبني �لحتياطيني قبل �أن يزج به 
يف �ل�سوط �لثاين، و�سكل �لهدف �ملبكر �سدمة ريال مدريد �لذي حاول تعديل �لنتيجة لكن هجماته كانت خجولة باجتاه مرمى 
�لفريق �ملناف�ش وبد� ر�أ�ش �حلربة كرمي بنزمية معزول متاما، وكانت �أول فر�سة خطرية لريال مدريد يف �لدقيقة 28 بت�سديدة 
قوية من �لرب�زيلي كا�سيمريو �رتطمت بالقائم، ثم �سدد بن زمية كرة ر�أ�سية نابت �لعار�سة عن �حلار�ش يف �لت�سدي لها، وحاول 
لوبيتيغي تن�سيط �جلبهة �لهجومية فاأ�رسك ماريانو دياز ثم مودريت�ش لكن كالهما ف�سال يف �لتاأثري يف جمرى �ملبار�ة، �لدقيقة 

�لأخرية �سهدت طرد حار�ش مرمى �س�سكا مو�سكو �إيغور �أكينفييف حل�سوله على �إنذ�رين.
و�سمن نف�ش �ملجموعة، �أثبت روما ��ستعادته لعافيته بفوز كا�سح على فيكتوريا بلزن �لت�سيكي بخما�سية نظيفة فر�ش فيها 
�ملهاجم �لبو�سني �لدويل �إدين دزيكو نف�سه جنما للمبار�ة بت�سجيله ثالثية و�أ�ساف �لرتكي جنكيز �أوندر و�ل�ساب �لهولندي جا�سنت 
كلويفرت بقية �لأهد�ف، و�لفوز هو �لثالث لروما يف خمتلف �مل�سابقات بعد فوزه على فروزينوين برباعية نظيفة ثم على جاره 

لزيو روما 3-1 يف دربي �لعا�سمة �ليطالية بعد بد�ية متعرثة للمو�سم كادت تطيح مبدربه �أوزيبيو دي فر�ن�سي�سكو.

بويز  يونغ  �سيفه  على  ثميناً  فوز�ً  �لإيطايل  جوفنتو�ش  حقق 
�ل�سوي�رسي بثالثية نظيفة �سمن �ملرحلة �لثانية من مباريات 
�ملجموعة �لثامنة حل�ساب دوري �أبطال �أوروبا، ووّقع ثالثية 
وبهذ�  ديبال،  باولو  �لأرجنتيني  �لنجم  �لعجوز«  »�ل�سيدة 
�لنت�سار �مل�ستحق رفع �لفريق �لإيطايل ر�سيده �إىل 6 نقاط 
يف �سد�رة �ملجموعة يف حني و��سل ممثل �لكرة �ل�سوي�رسية 
جلوفنتو�ش  �لثاين  هو  و�لفوز  نقاطه،  �أوىل  عن  �لبحث  رحلة 
مو�جهته  قبل  نظيفني  بهدفني  فالن�سيا  على  تغلبه  بعد 
و�إيابا  �لإجنليزي ذهابا  يونايتد  �لرئي�سي مان�س�سرت  ملناف�سه 
ديبال  وفر�ش  �ملقبل،  �ل�سهر  ومطلع  �حلايل  �ل�سهر  �أو�خر 
نف�سه جنما للمبار�ة بال منازع، فبالإ�سافة �ىل �أهد�فه �لثالثة 
�أ�ساب �لقائم مرة و�حدة و�ساهم يف طرد قلب �لدفاع �لغيني 

حممد علي كامار� �أو�خر �ملبار�ة.
�مل�سلطة  �ل�سغوطات  من  �لإ�سباين  فالن�سيا  ز�د  جانبه،  من 

بانتز�عه  مورينيو  جوزيه  ومدربه  يونايتد  مان�س�سرت  على 
تعادلً ثميناً من معقل �ل�سياطني �حلمر »�أولد تر�فورد« �سمن 
نف�ش �ملجموعة، وبات �ليونايتد ثانياً بر�سيد 4 نقاط يف حني 

�أحرز فالن�سيا �أوىل نقاطه يف �ملجموعة.   
�أربع  �للقب  �لهولندي، حامل  �أم�سرتد�م  �أجاك�ش  �أحرج  بينما 
يف   1-1 وعادله  مر�ت  خم�ش  �ملتوج  ميونيخ  بايرن  مر�ت، 
�خلام�سة،  �ملجموعة  مباريات  من  �أرينا«  »�أليانز  د�ره  عقر 
و�سّجل لبايرن مات�ش هوميلز  يف حني عادل �ملغربي ن�سري 
مزر�وي �لنتيجة لأياك�ش، وكان بايرن قد فاز يف �جلولة �لأوىل 
�أياك�ش فوز�  على م�سيفه بنفيكا �لربتغايل، من جانبه، حقق 
مريحا على �أيك �أثينا يف �جلولة �لأوىل، ورفع �أياك�ش ر�سيده 
يف �سد�رة �ملجموعة �خلام�سة �إىل �أربع نقاط بالت�ساوي مع 
بايرن، مقابل 3 لبنفيكا �لربتغايل �لذي حقق فوز� �سعبا على 

م�سيفه �أيك �أثينا �ليوناين 2-3.

ديبال يقود اليويف لنت�شار م�شتحق
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املان�شافت يبداأ حملة الت�شالح مع اجلماهري
�أعلن �لحتاد �لأملاين لكرة �لقدم �أن �ملان�سافت �سيخو�ش �أول تدريب مفتوح له �أمام �جلماهري، بالعا�سمة برلني يف �لتا�سع 
�لتقارب«، وكانت فكرة  »بناء  �لقوية مع �جلماهري حتت م�سمى  �إطار حماولة �ملنتخب ل�ستعادة عالقته  �أكتوبر �حلايل، يف 
�إقامة بع�ش �لتدريبات �ملفتوحة للمنتخب �أمام �جلماهري وو�سائل �لإعالم قد ُطرحت يف �لفرتة �ملا�سية، بعد �ل�سدمة �لهائلة 

بخروج �ملان�سافت من �لدور �لأول للمونديال.
و�سيح�رس هذ� �لتدريب �ملفتوح �لثالثاء �ملقبل خم�سة �آلف م�سجع، بالإ�سافة لو�سائل �لإعالم يف �إطار ��ستعد�د�ت منتخب 
�أملانيا ملبار�تيه �أمام هولند� وفرن�سا يف دوري �أمم �أوروبا، و�سيقام �لتدريب على ملعب قريب من �ل�ستاد �لأوملبي يف برلني، 
وكان �أوليفر بريهوف مدير �ملان�سافت، ويو�خيم لوف مدرب �لفريق قد وعد� بخلق نوع من �لتو��سل مع �جلماهري، بعد �خلروج 
�ملهني من كاأ�ش �لعامل 2018، وقال بريهوف: »�لهدف و��سح، بناء تقارب«، مو�سحا �أن هذ� من �ملمكن �أن يحدث، من خالل 

تو�جد �جلماهري ب�سكل �أكرب و�سبه منتظم يف �لتدريبات �ليومية للمنتخب، كلما �سنحت �لفر�سة لهذ�.
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 بالرغم من طرحه فى فرباير 
الأك�شن  فيلم  اأن  اإل  املا�شى 
 Black العلمى  واخليال 
حتطيمه  يوا�شل   ،Panther
ما  ليح�شد  القيا�شية  للأرقام 
مليون  و350  املليار  يقارب 
فى  اإيراداته  ح�شيلة  دولر 
فى  ليرتبع  التذاكر،  �شباك 
فيلمى  بعد  الثالثة  املرتبة 

 Avengers: Infinity
 Star Wars: Theو  ،War

.Force Awakens
 Black فيلم  وينتظر 
الأ�شبوع  هذا   Panther
ح�شيلة  دولر،  مليون   646.7
البث  حقوق  بيع  اإيرادات 
من�شات  بع�ض  لدى  والعر�ض 
واملحلية،  العاملية  العر�ض 

حتطيم  فى  الفيلم  لي�شتمر 
الأرقام القيا�شية والدولية.

ق�شة الفيلم ماأخوذة عن كتاب 
�شتان  للكاتبني  الكوميك�ض 
فى  تدور  كريبى،  وجاك  ىل 
والأك�شن  الإثارة  من  اإطار 
الذى  امللكى،  احلاكم  حول 
ت�شاعده  خارقة  قوى  يرث 
بلده  اأر�ض  عن  الدفاع  فى 

الأهلية،  واحلرب  التمزق  من 
عداء  الأ تدخلت  ب�شبب 
داخلها وخارجها، جناح الفيلم 
اإيرادات  بهذا ال�شكل وحتقيقه 
�شناع  دفع  قيا�شية  واأرقاما 
للتفكري فى تقدمي جزء  الفيلم 
ال�رشكة  اأعلنت  منه، حيث  ثاٍن 
اأنها  للإعلن  للفيلم  املنتجة 
تخطط حالًيا لإنتاج جزء ثان.

 Universal �رشكة  قامت 
الرتيلر  بطرح   Pictures
 Night الأول لفيلم الكوميديا
يوم  طرحه  املقرر   ،School
28 �شبتمرب املقبل يف الوليات 
 Night School املتحدة فيلم

واآن  هارت،  كيفن  بطولة  من 
وتيفاين  ديفيد،  وكيث  وينرتز، 
وماري  �شوارتز،  وبن  حد�ض، 
كيلم،  وتاران  راج�شكوب،  لني 

وميجلني اي�شكونووك.
حول  ق�شته  تدور  الفيلم 

ال�شغب  مثريى  من  جمموعة 
ح�شور  اإىل  ي�شطرون  الذين 
اأن  اأمل  على  الليلية  املدر�شة 
لإنهاء   GED اختبار  يجتازوا 
من  الفيلم  الثانوية  املرحلة 
وقام  ىل،  دى  مالكومل  اإخراج 

كيفن هارت  الكوميدى  املمثل 
بامل�شاركة فى كتابة ال�شينارية 
هاري  مع  جنب  اإىل  جنبا 
رات�شفورد، وجوي ويلز، وماثيو 
�شتولر،  ونيكول�ض  كيلر، 

وجون هامبورغ.

طرحت ال�رشكة املنتجة الرتيلر 
 Mile الأك�شن  لفيلم  الثانى 
 17 يوم  طرحه  املقرر   ،22
الوليات  يف  املقبل  اأغ�شط�ض 
 Mile املتحدة الأمريكية فيلم
وولبريج،  مارك  بطولة  من   22

ولورين كوهان، وروندا رو�شي، 
واإيكو  مالكوفيت�ض،  وجون 
جاجاناثان،  وبورنا  عوي�ض، 
ماري  ولورين  كيني،  وتريي 
ومن  فينو،  واألك�شندرا  كيم، 
تاأليف  ومن  بريج،  بيرت  اإخراج 

ليا كاربنرت، وجراهام رولند.
 22  Mile فيلم  ق�شة  وتدور 
اأكرث  اأحد  �شيلفا  جيم�ض  عن 
وكالة  وحدات  فى  الأ�شخا�ض 
تفوقا،  املركزية  املخابرات 
فريق  بقيادة  يقوم  والذى 

على  يجب  �رشي،  تكتيكي 
مادة  ونقل  ا�شرتداد  �شيلفا 
احلياة  تهدد  معلومات  حتمل 
 Mile اإىل موقع حمدد يدعى 
اأن ت�شل  22 ل�شتخراجها قبل 

اإىل اإيدى العدو.

حممد رم�سان: كليبي رقم واحد على »نايت �سكول« ينتزع �سدارة اإيرادات ال�سينما الأمريكية
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

فيلم Black Panther  يوا�سل حتطيم الأرقام القيا�سية

 ..»Night School« كيفن هارت ممثل وكاتب فى فيلم

»22 Mile« اأكرث عن فيلم الأك�سن واجلرمية

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�سارليز ثريون

وكيفن  هادي�ض  تيفاين  تربعت     
عر�ض  على  الإثنني،  اأم�ض  هارت 
ال�شينما يف الوليات املتحدة بفيلم 
»نايت �شكول« الذي حقق 28 مليون 
نهاية  عطلة  اأول  يف  اإيرادات  دولر 
الفيلم  ويدور  العر�ض  من  اأ�شبوع 
حول ا�شطرار جمموعة من البالغني 
ح�ش�ض  حل�شور  هارت  بقيادة 
تلعب  حيث  تعليمية  مبوؤ�ش�شة  ليلية 
من  وهو  املعلمة،  دور  هادي�ض 

اإخراج مالكومل دي يل.
املتحركة  الر�شوم  فيلم  واحتل 
 23 بـ  الثانية  املرتبة  »�شمولفوت« 
يف  اأحداثه  وتدور  دولر،  مليون 
عامل رجال الثلوج اأين ت�شود احلياة 
راأ�شاً  تنقلب  الأمور  لكن  الطبيعية 
ظهور  اكت�شاف  بعد  عقب  على 
لكل  �شوتية  بطولة  الفيلم  الإن�شان. 
وليربون  وزيندايا  تامت  ت�شانينج  من 

جيم�ض وجينا رودريجيز.

فيلم  جاء  الثالث  املركز  ويف 
بـ12.5  »املنزل ذو �شاعة احلائط« 
من  م�شتوحى  وهو  دولر،  مليون 
جون  األفها  العنوان  بنف�ض  رواية 

اأوين  لوي�ض،  حول  ويدور  بيلريز، 
ينتقل  الذي  اليتيم  الفتى  فاكارو، 
جوناثان،  الغام�ض  عمه  منزل  اإىل 
جاك بلك، برفقة جارته فلورن�ض، 

التي ل حتمل قدرا  كيت بلن�شيت، 
بقدرات  وتتمتع  الغمو�ض،  من  اأقل 
ثلثي  ليتكون  للطبيعة،  خارقة 

ي�شعى لإنقاذ العامل من الفناء.

اإن  رم�شان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
الأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�ض  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ل يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رش  يف  مطرب 
لن�رش كليباته وقت كاأ�ض العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  الإنرتنت 
العامل  كاأ�ض  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�شان  واأ�شاف  نف�شها. 
اأ�شامة  الإعلمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�ض  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�شاء“
ح�شول  وخا�شة  بالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �شارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �شورته  ت�شويه 
امل�شاهدة  ن�شب  ب�رشاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�شعبية.   الأكرث  الفنان  ليظل 
رم�شان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�ض  بال�شارع  معه  وتفاعلهم 
ن�شب  على  احل�شول  فقط 

م�شاهدة عالية.
م�شيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  الأحلم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  الآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�شوؤال عن خطته 

للم�شتقبل.

وت�شتمر  تنجح  �شيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�شينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�شلة  الأمريكية  ال�شحفية 
اأف�شل  فئة  من  الأو�شكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �شيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �شينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�شن  املخرج  مع 
م�رشوع  خلل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�شج  يوؤكد  �شينمائي 
اجلنوب اأفريقية الأ�شل �شارليز 

ثريون.
تلعب ثريون بطولة هذا العمل، 
و�شبق  الدراما،  نوعية  من  وهو 
لها التعاون من قبل مع الثنائي 
»الرا�شدون  يف  وكودي  ريتمان 
للتعاون  تعود  واليوم  ال�شغار«، 
متاما  خمتلف  دور  يف  معهما 
ال�شقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
املنطلقة املرحة اجلذابة التي 
خلل  عليها  اجلمهور  اعتاد 

م�شوارها الفني.
جت�شد  متاما،  النقي�ض  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�شقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثلثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الولدة،  حديث  ر�شيع  اأحدهم 

ق�شوة  مدى  مارلو  وت�شت�شعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الوليات  يف  الو�شطى 

الأمريكية.
بتفا�شيله  الفيلم  اإيقاع  مي�شي 
على الوترية املعتادة نف�شها يف 
اأ�شلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�شية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقلت  دون  ال�شخ�شيات، 
ت�شل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  الأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة اللعودة.
وهذه املرة اأي�شا، تبدو الأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �شابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�شني  الزوجني  مع  تعي�ض 

حتت �شقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  الآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  الإ�شادة  من 
م�شوارها  ثريون خلل  ومتتلك 
ال�شينمائي ر�شيدا مهما، ف�شل 
البتعاد  على  حر�شها  عن 
وامليل  النمطية،  الأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�شخ�شيات 
القا�شية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�شعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�شخ�شيتها احلقيقية يف الواقع.

اأنغام وحممد عبده يك�سفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�شيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  الأول  الغنائي  حفلها 
 ، الأربعاء  اليوم  �شوياً  �شيجمعها 
اإقامته على م�رشح دار  واملقرر 

الأوبرا امل�رشية.
و�شي�شهد احلفل عدة مفاجئات، 
خلل  اأنغام  ك�شفت  حيث 
املوؤمتر ال�شحفي عن جزء منها 
وهي غنائها لأغنية للفنانة جناة، 
املو�شيقار  لها  قدمها  والتي 
طلل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  بالإ�شافة  قبل،  من 
م�رشية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

مع اأغانيها يف الألبوم الأخري.
حممد  العرب  فنان  �شيقدم  كما 
عبده خلل احلفل، اأغنية اأخرى 

على  اأنغام  بالفنانة  �شتجمعه 
حتى  اأنه  اإل  �شوياً،  امل�رشح 
من  اأي  الك�شف عن  يتم  الآن مل 
تفا�شيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �شعادتها بامل�شاركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�شنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�شرية  الأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�شتاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�شوتها، وحول اختياره 
لأنغام حتديداً مل�شاركته يف هذا 
تظاهرة  �شي�شكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �شوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�شوت  خري  وهي  الكل�شيكي، 

ميثل م�رش من وجهة نظره«
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لدانة ال�سجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل 
القراء لعامل مواز لبالد 
ال�شام يف العهد العثماين

�سدر اأخرياً عن م�سروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي، كتاب »حالق 
دم�سق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�سام اإبان العهد العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�سجدي، 

ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ ال�سعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا 
يعترب مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.

   وكالت 

ال�سجدي:  دانة  وتقول 
وراء  ممتعة  ق�سة  »هناك 
هذا  اأن  الكتاب،  هذا 
اكت�سفه  املذكور،  احلالق 
وحقق   19 القرن  من  عامل 
كتاب  وهذب  واخت�رص 
عبد  عزت  ون�رصه  احلالق، 
اخلم�سينات  يف  الكرمي 
املحققة  والن�سخة  تقريباً، 
لدي،  موجودة  واملنقحة 
واأي موؤرخ يدر�س القرنني 18 
و 19 يعرف بوجود احلالق، 
جتلى  احل�سن،  حظي  ولكن 
الن�سخة  وجدت  اأين  يف 
يف  حمققة  الغري  الأ�سلية 
مكتبة  يف  حتديداً  اإيرلندا، 
والف�سل  بيثي(،  )ت�س�سرت 
مقارنة  الكتاب  من  الأخري 
القرن  من  املخطوطة  بني 
الـ 18 ومع خمطوطة القرن 
كبري،  اختالف  وهناك   ،19
اأجندة  نكت�سف  اأننا  حيث 
القرن  يف  النه�سة  ع�رص 
19 وما كان هوؤلء يحاولون 
ونالحظ  التاريخ،  يف  فعله 
بني  الطرح  يف  الختالف 

القرنني بو�سوح«.

حالق وموؤرخ!

»�سعرت  ال�سجدي:  وحتكي 
التاريخ  كتابات  من  بالغرية 
التي  احلديثة،  الأوروبية 
اإبراز  لنجاحها يف  ا�ستهرت 
»مينوكيو  الطحان  تاريخ 
عا�س  الذي  الفريويل، 
وك�سفت   ،16 الـ  القرن  يف 
اأردت  لذا  وثقافته،  نظرته 
اإحياء �سرية بع�س العوام يف 
الو�سيط،  ال�سام  بالد  تاريخ 

اأكرث  هم  من  وحذرين 
�ساأواجهه  مما  حكمة  مني 
فم�سادرنا  عوائق،  من 
الوحيدة  ولعلها  الرئي�سية، 
الو�سطى، هي  الع�سور  عرب 
العلماء،  األفها  تاريخ  كتب 
قبل  ما  ع�سور  �سياق  ويف 
بال�رصورة  العلماء  احلداثة، 
من  اأي  الدين،  علماء  هم 
بالعلوم  واهتموا  در�سوا 
الدينية وال�رصعية، ولكونهم 
القادرة  الوحيدة  الفئة 
والقراءة،  الكتابة  على 
اأنف�سهم  عن  بالأغلب  كتبوا 
ولأنف�سهم، فلم يبق للباحث 
يف التاريخ الجتماعي، �سوى 
نافذة ن�سية واحدة تطل به 
الجتماعي  التاريخ  على 
ونافذة  الو�سطى،  للقرون 
للغاية،  �سيقة  هذه  العلماء 
فئات  بروؤية  ت�سمح  ل  لأنها 
لذلك  اأخرى،  اجتماعية 
حماولة  على  العزم  عقدت 
)علم  مقولة  عك�س  اإثبات 
بو�سفهم  العلماء،  درا�سة 
جل  هو  اجتماعية  فئة 
التاريخ الجتماعي املتوفر 
لدينا(، فق�سيت عاماً كاماًل 
التاريخي  النتاج  قراءة  يف 
الع�سور  يف  ال�سام  لعلماء 
من  التمكن  اآملة  الو�سطى، 
من  العامة  دور  عن  البحث 
نتيجة،  دون  لكن  النا�س، 
باإحباط �سديد  اأ�سعر  وكنت 
عيناي مبح�س  وقع  اأن  اإىل 
ال�سدف على حا�سي ذكرت 
ال�سعبي،،  الـتاريخ   ..(
الدم�سقي  احلالق  ملوؤلفة 
اأو  ع�رص  الثامن  القرن  يف 
الركيني، املزارع من جنوب 
الثامن  القرن  يف  لبنان 
ع�رص(، وهنا ده�ست، حالق 

وموؤرخ!،  مزارع  وموؤرخ! 
لالكت�ساف  انطلقت  وهنا 

الكبري«.
 

الفعل املذهل

وت�سيف ال�ساجدي: »مل يكن 
احلالق الدم�سقي واملزارع 
الوحيدين  املوؤلفني  هما 
املنتمني اإىل الطبقة العامة، 
اأو ال�سخ�سيتني ال�ستثنائيتني 
اللتني كتبتا تاريخاً معا�رصاً 
هذه  ف�سبيه  حياتهما،  عن 
التي  التواريخ،  من  النوعية 
زمن  ال�سام  بالد  يف  كتبت 
اثنان  األفه  ما   ،18 القرن 
من اجلنود، وموظف ب�سيط 
وق�سي�سان  حمكمة،  كاتب 
كني�سة  اإىل  ينتمي  اأحدهما 
والآخر  الأرثوذوك�س  الروم 
اإىل �سبيهتها الروم الكاثوليك 

وكاتب �سامري وتاجر«.
ال�ساجدي  اكت�ساف  ويعترب 
للمخطوطة الأ�سلة الوحيدة 
�سهاب  الدم�سقي،  للحالق 
بدير،  ابن  اأحمد  الدين 
الذي عا�س قبل عام 1762، 
ابن  تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً 
الوحيد يف  املوؤلف  هو  دير 
والإ�سالمي  العربي  التاريخ 
وتقول  حالق،  كتبه  الذي 
حمل  »طرحه  ال�ساجدي: 
جراأة، ويك�سف عاملاً كاماًل 
حلياة وتاريخ �سعبي يف ذلك 
ابن  جراأة  وبراأيي  الع�رص، 
يف  تكمن  احلقيقية  بدير 
يف  واملذهل  الب�سيط  فعله 
كتاباً!،  كتب  اأنه  واحد،  اآن 
الكافية  الثقة  وجد  لقد 
�سلطة  لكت�ساب  نف�سه  يف 
بالعلماء  التمثل  من  مكنته 
على الرغم من اأنه مل يتمتع 

بعلمهم واإجازتهم له، فاألف 
واأبرز  التاريخ،  يف  كتاباً 
جتاوز  هو  به  قام  حترك 
اإىل  كحالق  عمله  حدود 
مل  ثقايف  اأدبي  ن�سي  حقل 

تطاأه قد حالق من قبل«.
 

حوادث يومية.. عامل 
جديد

ويوثق الكتاب هذ ال ظاهرة 
التي  والأدبية  الجتماعية 
الثامن  القرن  يف  حدثت 
ال�سام،  بالد  يف  ع�رص 
الكّتاب  درا�سة  وتتناول 
واملوؤلفني اجلدد من الفئات 
الذين  تاريخياً  املهم�سة 
التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا 
بدير«  »ابن  احلالق  مثل 
دم�سق  عن  كتاباً  األف  الذي 
دم�سق  حوادث  فيه  دون 
العامة  وعادات  اليومية، 
ومعتقداتهم،  ال�سعب،  من 
ب�سورة  اليومية  وعالقاتهم 
تختلف يف �رصدها عن �سري 
الع�سكريني  والقادة  امللوك 
تلك  وتر�سد  وال�سيا�سيني، 
�سيا�سية  تغريات  الظاهرة 
بالد  يف  حدثت  واجتماعية 
احلقبة،  تلك  يف  ال�سام 
جديداً  نتاجاً  عليها  وترتب 
ع�رص  التا�سع  القرن  يف 

وخطوة اإىل عامل جديد.
بدير«،  »ابن  دم�سق  وحالق 
املوؤلفني  هوؤلء  بني  من 
فر�سة  ي�سّيعوا  مل  الذين 
مدينتهم  اأحداث  ت�سوير 
حول  تدور  كانت  وكاأمنا 
نقل  كتاًبا  فكتب  ذاتهم، 
املعا�رصة  الأحداث  فيه 
التغيري  اأّرخت  التي  اجلارية 
املدينة  عا�سته  الذي 

ومتثل يف التو�سع يف ت�سييد 
الفخمة  والأبنية  الق�سور 
التي اأ�سبحت ن�سبًا تذكاريًة 
خروج  ويف  املدينة،  ميزت 
باأعداٍد  املجتمع  اأفراد 
يف  التنزه  اأماكن  اإىل  كبريٍة 
وال�رصر  الطلق،  الهواء 
الذي  املجلجل  العنيف 
من  النريان  اإطالق  اأحدثه 
النك�سارية  الكتائب  جانب 
اإىل  )بالإ�سافة  املتنازعة 
اجللبة التي اأحدثتها الهزات 
والفي�سانات  الأر�سية 
احلني  بني  وقعت  التي 
هذه  كل  وكانت  والأخر(، 
»ال�سو�ساء« تو�سيًحا ل�سدٍع 
املتغري،  املجتمع  اأ�ساب 
التي  الفو�سى  وعك�ست 
اجلديد،  النظام  بها  ات�سم 
الوفرة  ُوِجدت  فاأينما 
جند  الزدهار،  وحتقق 
والعنف.  وحتدث  التناف�س 
املتكلم  ب�سمري  بدير  ابن 
الذي  اجتماعًيّا  الطموح 
جمتمع  دخول  من  متكن 
عامل  واقتحم  املتعلمني 
املدينة،  وعلماء  ال�سوفيني 
املف�سل  احلالق  كان  فقد 
لكونه  املثقفة  النخبة  عند 
معقولٍة  درجٍة  على  حالًقا 
بالثقافة  ولولعه  التعليم  من 
رقٍيّ  حتقيق  يف  ورغبته 
بدير  ابن  تعلم  اجتماعي، 
ومن  الرتاجم  كتابة  �سنعة 
اأو  كو�سيلٍة  ا�ستخدمها  ثم 

اأداٍة لريتقي اجتماعًيّا. 
ابن بدير �سعر  وكما �سفف 
زبائنه داخل دكان احلالقة، 
له  مكانٍة  خلق  على  حر�س 
و�سط تراجمهم التي �سكلت 
�سفافية  وكانت  تاأريخه. 
اإىل  الرامي  احلالق  طموح 

داخل  لنف�سه  م�ستَقٍرّ  اإيجاد 
العوامل الجتماعية اخلا�سة 
قد  وال�سوفيني،  بالعلماء 
جديًدا  متعلًما  منه  جعلت 

باملعنى احلريف للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

نقلته  الكتاب  اأن  يذكر 
�رصى  دكتورة  العربية  اإىل 
الرتجمة  وراجع  خري�س، 

دكتور �سعيد الغامني.
ال�سجدي  دانة  والكاتبة 
واأ�ستاذ  نابل�س،  مواليد  من 
التاريخ  يف  م�سارك 
بو�سطن  بكلية  الإ�سالمي 
املتحدة  الوليات  يف 
اأن  لها  و�سبق  الأمريكية، 
»الزنابق  كتاب  حررت 
احلياة  اأمناط  والقهوة: 
الجتماعية يف القرن الثامن 
العثماين«،  العهد  من  ع�رص 
كما �ساركت يف حترير كتاب 
»حتويل الفقدان اإىل اجلمال: 
درا�سات يف الثقافة العربية 

لذكرى ماجدة النويهي«.
دكتورة  املرتجمة  اأما 
اأ�ستاذ  فهي  خري�س  �رصى 
والأدب  النقد  يف  م�سارك 
جامعة  يف  الإجنليزي 
بعمان،  التطبيقية  البلقاء 
الن�سوية  بالدرا�سات  وتهتم 
وترجمت  العاملي،  والأدب 
عن  �سدرت  كتب  جمموعة 
م�رصوع كلمة منها »الإ�سالم 
الع�رص  يف  وال�ست�رصاف 
مع  مواجهات  الرومان�سي: 
�رصف  ملحمد  ال�رصف« 
للكاتب   « و«املوؤلف  الدين، 
ورواية  بينيت،  اأندرو 
جومبا  للروائية  »ال�سمي« 

لهريي.

لل�ساعر �سمري دروي�س

�شدور ديوان »ثائٌر مثُل غاندي.. زاهٌد كجيفارا« 
»بتانة«  دار  عن  حديثاً  �سدر 
مثُل  »ثائٌر  ديوان  بالقاهرة 
كجيفارا«،  زاهد  غاندي.. 
لل�ساعر �سمري دروي�س، وي�سم 
ت�سعاً وع�رصين ق�سيدة، عبارة 
ير�سد  �سعرية  م�ساهد  عن 
خاللها جتليات امراأة عادية، 
كاأنه يراقبها من وراء النافذة، 

التلفزيون،  يف  ي�ساهدها  اأو 
متورط  اأنه  من  الرغم  على 
مت�سعبة،  اأحا�سي�س  يف  معها 
�سطور  بني  من  تن�سح 

الق�سائد.
»ال�رصق  جريدة  وبح�سب 
الأو�سط«، ير�سد ال�ساعر من 
الأ�سوات  العالقة  خالل هذه 

الأبواب،  خلف  املكتومة 
تتل�س�س،  التي  والعيون 
والفو�سى  ال�سوارع  واأ�سوات 
ال�سيارات  بها:  تزخر  التي 
اجلائلني..  والباعة  والنا�س 
مفردات  ي�ستح�رص  كما  اإلخ، 
خالل  من  امل�رصي  الواقع 
تفا�سيل �سغرية تلمحها العني 

با�ستمرار ول تتوقف عندها، 
واأ�سبحت  اأِلفتها  لأنها  رمبا 

جزًءا من عاملها املعتاد.
ي�ستخدمها  التي  واللغة 
اجلديد  ديوانه  يف  دروي�س 
ب�سيطة، قريبة من لغة احلياة 
على  يعتمد  وهو  اليومية، 
املجاز الذي ي�سنعه امل�سهد 

ال�سعري مع كل ما هو خارجه 
ومرئيات  واألوان  اأ�سوات  من 

وخربات.
زاهد  غاندي..  مثُل  و«ثائٌر 
ال�ساد�س  الديوان  كجيفارا« 
خالل  دروي�س،  ل�سمري  ع�رص 
بداأها  الإبداع  مع  م�سرية 
الأول  بديوانه  عاماً،   27 منذ 

»قطوفها و�سيويف« عام 1991 
عن هيئة ق�سور الثقافة، كما 
اأ�سدر روايتني، وكتاباً �سيا�سّياً 
الدولة  �سورة  فيها  يحلل 
الدينية، وما اآلت اإليه من غلو 
وت�سدد من خالل جتربة حكم 

الإخوان امل�سلمني يف م�رص.
وكالت
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يف اإنتاج م�صرتك ما بني دار احل�صارة )اجلزائرية( ودار النخبة امل�صرية

الأديب رابح خدو�صي يدخل �صيال 23 ب�إ�صدار 
الطبعة 3 لروايتي »ال�صحية« و«الغرب�ء«    

اأكد الأديب خدو�صي رابح يف ت�صريح خا�س مع يومية »الو�صط » م�صاركته الر�صمية يف  املعر�س 
الدويل للكتاب باجلزائر �صيال 23 بروايتني »ال�صحية« و«الغرباء« بعدما مت  اإ�صدار الطبعة 3  لهما  

وياأتي هذا يف اإطار اإنتاج امل�صرتك ما بني دار احل�صارة ) اجلزائرية ( ودار النخبة امل�صرية التي 
اأ�صاد فيها الكاتب بتميزها يف الن�صر  كا�صفا ذات املتحدث اأن هذه الأخرية قد اأ�صرفت على طباعة 

وت�صميم اأغلفة هذين العملني وهي حاليا  يف طريقها من القاهرة اإىل اجلزائر.

حكيم مالك

رواية »ال�صحية« وتناق�صات 
املجتمع اجلزائري

 
عن  خدو�سي  قال  ال�سياق  ذات  ويف 
باكورة اأعماله »ال�سحية »   جلريدة 
»الو�سط »اأنها حتكي عن التناق�سات 
احلا�سلة يف املجتمع اجلزائري بعد 
القيم  انهيار  فيها  مربزا  اال�ستقالل 
و�سياعها   وعليه فهذه الرواية هي 
اجتماعية  تاريخية  دراما  عبارة عن 
مبجرد  العربي  القارئ  �سيكت�سفها 

االطالع عليها.  

دار احل�صارة ت�صرف على 
ترجمة رواية »ال�صحية »اإىل 

اللغة الإجنليزية

   فيما ك�سف  الكاتب رابح خدو�سي 
�ستكون  »ال�سحية«   اأن   « للو�سط   «
اإ�سدار  يف    23 �سيال  يف  حا�رضة 
وياأتي  امل�رضية  النخبة  دار  مع   3
1984م   عام  يف  اإ�سدارها  بعد  هذا 
ولقد  الفرن�سية  اإىل  ترجمت  والتي 
 ) )اجلزائرية  احل�سارة  دار  اأ�رضفت 

االإجنليزية   اللغة  اإىل  ترجمتها  على 
م�سيفا ذات املتحدث اأن هذه الدار 
من    23 الطبعة  ر�سميا يف  �ست�سارك 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  املعر�ض 
 2018 اأكتوبر    29 يف  �سيقام  الذي 
اأن هذه  ،  معتربا  املعار�سة  بق�رض 
لدار  جديدا  توجها  تعد  اخلطوة 
بالغة  اأهمية  تويل  التي  احل�سارة  
ازدهار  اأجل  من  وهذا  للرتجمة 
مع  اجلزائر   يف  االأدبي  االإنتاج 
عن  اجلزائري  باالأدب  التعريف 
العامل  لغات  اإىل  ترجمته  طريق 

املختلفة .

التعريف برواية »الغرباء » يف 
م�صر والوطن العربي

اأكد   وفيما يخ�ض روايته »الغرباء » 
هذه  اأن   »الو�سط«  ليومية  خدو�سي 
الوطنية  اجلائزة  نالت  قد  الرواية 
عام  الرواية  يف  اإقبال«  االأوىل« 
الثانية  الرواية  تعترب  وهي   1990
اأعمايل   وباكورة  االأوىل  روايتي  بعد 
الغرباء   « روايتي  »ال�سحية« وحتكي 
» عن ال�رضاع العربي االإ�رضائيلي من 
مكان  القد�ض  الأن  اإ�سالمية  وجهة 

االأوىل  كانت مقبولة  بالدرجة  ديني 
خم�ض  ملدة  الن�رض  من  وممنوعة  
�سنوات من طرف املوؤ�س�سة الوطنية 
الن�رض  الدار  كانت  التي  للكتاب 
املا�سي   يف  الوحيدة  اجلزائرية 
موؤكدا اأنه قام  بن�رضها على ح�سابه 
اخلا�سة   بطريقته  ووزعها  اخلا�ض 
ولقد حققت جناحا وهذا ما جعلها 
اجلزائرية   املكتبات  كل  يف  تنفذ 
ن�رضها   الإعادة   دفعه  ما  وهذا 
واإ�سدارها من جديد يف طبعة 3 يف 

م�رض مع دار النخبة امل�رضية  .

 الكاتب رابح خدو�صي يف 
�صطور...

من  كاتب،  خدو�سي،  رابح  ويعد 
مواليد16 دي�سمرب1955م ببني مي�رضا 
معلما  عمل  البليدي(  )االأطل�ض 
التعليم)1974،  يف  ومفت�سا  واأ�ستاذا 
احل�سارة  دار  موؤ�س�ض  1997م(، 
الثقافية  »املعلم«  وجملة  للن�رض، 
احل�سارة  نادي  وجائزة  الرتبوية 
وامللتقى  )عام1997م(،  الثقافية 
بحمام  وال�سياحة  لالأدب  الوطني 
اللجنة  ع�سو  2000م(،  )�سنة  ملوان 

الوطنية الإ�سالح املنظومة الرتبوية 
)2000م(، اأمني وطني باحتـاد الكتـاب 
اجلزائريني )1998م( وع�سو املجل�ض 
يف  �سابق  ع�سو  الوطني)2001م(، 
واحتاد  اجلاحظية،  جمعية  جمل�ض 
يكتب  )2001م(،  العرب  الكتاب 
الرواية والق�سة ويهتم بثقافة الطفل 
يف  ومقاالت  ق�س�سا  ن�رض  والرتاث، 
ال�سحف الوطنية والعربية، ُكّرم ونال 
اجلائزة  مثل:  اجلوائـز  من  العديد 
)1990م(،  الرواية  اإقبال يف  الوطنيـة 
ق�س�ض  يف  الكربى  اإبداع  جائزة 
وزارة  جائزة  االأطفال)1992م(، 
1998م  االأطفال  اأدب   يف  الثقافة 
اجلزائر  ملدينة  الكربى  واجلائزة 
2000م(،  )�سنة  الق�سرية  الق�سة  يف 
بداخل  ثقافية  ملتقيات  يف  �سارك 
بع�سها  يف  وحا�رض  وخارجه  الوطن 
وباري�ض)2003م(  )2001م(  بـبغداد 
وغريهما ، له كتب من�سورة بفرن�سا. 
)رواية  »ال�سحية«  موؤلفاته:  من 
الفرن�سية(،  اإىل  ترجمت  1984م، 
1990م(،«احرتاق  )رواية  »الغرباء« 
ق�س�سية  )جمموعة  الع�سافري« 
ع�سل  وظواهر،  و«جوه  1988م( 
2014م(،  جدا  ق�سرية  )ق�س�ض  مّر« 
»انطباعات عائد من مدن اجلمال«، 
الرتاث:  ويف  الرحلة،2009م(،  )اأدب 
»قامو�ض العامل يف االأمثال واحلكم« 
)1994م(، »مو�سوعة االأمثال ال�سعبية 
الفرن�سية(،  اإىل  اجلزائرية«)ترجمت 
مو�سوعة  اإجناز  على  اأ�رضف 
)ط  اجلزائريني  واالأدباء  العلماء 
التاريخ  ويف  2014م(،  ط2،  2003م، 
اأيام  من  و�سورة  �سورة  »األف  له: 
2007م(،  وتعاليق،  )م�ساهد  الثورة« 
»بني مي�رضة االأطل�ض البليدي تاريخ 
الدرا�سات  ويف  )2013م(،  وثقافة« 
مذكرات  واالإ�سالح«  »املدر�سة  له: 
�سد  »اأحاديث  )2002م(،  �ساهد 
»�سل�سلة  ولالأطفال:  التيار«)2012(، 
هي:  )7اأجزاء(  جزائرية«  حكايات 

»بنت  »لوجنا«،  اليتامى«،  »بقرة 
الرتاث  من  )مقتب�سة  ال�سلطان«..  
اإىل  ترجمت  1994م،  ال�سعبي 
الفرن�سية(، و�سل�سلة روائع الق�س�ض: 
)�سنة1992م(،  احليوانات«  »�سباق 
الذكي«،  »الطفل  العجيبة«،  »الهدية 
»جبل  العجيب«،  »ال�سيخ  »اليتيمة«، 
اخلبز«،  »بائعة  )1996م(،  القرود« 
طي...  الذئاب«،«ال�سيارة  »حديقة 
روائع  خرية«،  »مقطع  طي«، 
2007م(،  )جملد  لالأطفال  الق�س�ض 
»ال�سيخ  اجلزائر:  اأعالم  و�سل�سلة 
عبد  »االأمري  )1997م(  بوعمامة« 
القادر«، »اخل�رض ح�سني«، »مالك بن 
و«�سل�سلة  اأن�سومر«،  »فاطمة  نبي«، 
ال�ساخر(،  )االأدب  الفكاهة«  عامل 
يف  كرم  ولقد  اأخرى.  واأعمال 
ال�سعبي  املجل�ض  يف   2016 اأكتوبر 
الوطني والذي نّظمته الكتلة النيابية 
من   ، الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
1984م،  )رواية  »ال�سحية«  موؤلفاته: 
»الغرباء«  الفرن�سية(،  اإىل  ترجمت 
الع�سافري«  1990م(،«احرتاق  )رواية 
و«جوه  1988م(  ق�س�سية  )جمموعة 
وظواهر، ع�سل مّر« )ق�س�ض ق�سرية 
»انطباعات عائد من  2014م(،  جدا 
الرحلة،2009م(،  )اأدب  اجلمال«،  مدن 
يف  العامل  »قامو�ض  الرتاث:  ويف 
»مو�سوعة  )1994م(،  واحلكم«  االأمثال 
اجلزائرية«)ترجمت  ال�سعبية  االأمثال 
اإجناز  على  اأ�رضف  الفرن�سية(،  اإىل 
اجلزائريني  واالأدباء  العلماء  مو�سوعة 

)ط 2003م، ط2، 2014م(، ويف التاريخ 
اأيام  من  و�سورة  �سورة  »األف  له: 
2007م(،  وتعاليق،  )م�ساهد  الثورة« 
تاريخ  البليدي  االأطل�ض  مي�رضة  »بني 
له:  الدرا�سات  ويف  )2013م(،  وثقافة« 
�ساهد  واالإ�سالح« مذكرات  »املدر�سة 
)2002م(، »اأحاديث �سد التيار«)2012(، 
ولالأطفال: »�سل�سلة حكايات جزائرية« 
اليتامى«،  »بقرة  هي:  )7اأجزاء( 
)مقتب�سة  ال�سلطان«..   »بنت  »لوجنا«، 
من الرتاث ال�سعبي 1994م، ترجمت اإىل 
الق�س�ض:  روائع  و�سل�سلة  الفرن�سية(، 
)�سنة1992م(،  احليوانات«  »�سباق 
الذكي«،  »الطفل  العجيبة«،  »الهدية 
»جبل  العجيب«،  »ال�سيخ  »اليتيمة«، 
اخلبز«،  »بائعة  )1996م(،  القرود« 
طي...  الذئاب«،«ال�سيارة  »حديقة 
الق�س�ض  روائع  خرية«،  »مقطع  طي«، 
و�سل�سلة  2007م(،  )جملد  لالأطفال 
بوعمامة«  »ال�سيخ  اجلزائر:  اأعالم 
)1997م( »االأمري عبد القادر«، »اخل�رض 
»فاطمة  نبي«،  بن  »مالك  ح�سني«، 
الفكاهة«  عامل  و«�سل�سلة  اأن�سومر«، 
اأخرى.  واأعمال  ال�ساخر(،  )االأدب 
ولقد كرم يف اأكتوبر 2016  يف املجل�ض 
الكتلة  نّظمته  والذي  الوطني   ال�سعبي 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  النيابية 
والتعليم  الرتبية  يف  جلهوده  تثمينا   ،
والكبار  لل�سغار  والتاأليف  والبحث 
وياأتي هذا تثمينا جلهوده يف الرتبية 
لل�سغار  والتاأليف  والبحث  والتعليم 

والكبار.

�صيقام قريبا خالل الأيام من 16 اإىل 20 اأكتوبر اجلاري

مدير معر�ض فرانكفورت: الكتب ال�صي��صية �صيكون له� �ص�أن كبري
النا�رضين  من  الكثري  ينتظر 
واملتابعني ل�سناعة الن�رض، معر�ض 
فرانكفورت الدويل للكتاب، والذي 
 16 االأيام من  قريبا خالل  �سيقام 
من   20 وحتى  اجلاري  اأكتوبر 
الطابع  اأن  ويبدو  نف�سه،  ال�سهر 
هذه  م�سيطرا  �سيكون  ال�سيا�سي 
البارزة  الفعاليات  فمن  الدورة، 
“النار  كتاب  على  ال�سوء  اإلقاء 
وولف،  مايكل  للموؤلف  والغ�سب” 
للرئي�ض  وا�سح  حتٍد  يف  وذلك 
االأمريكي ترامب الذى حاول وقف 

م�سادر  وبح�سب  الكتاب.  ن�رض 
معر�ض  ر�سالة  توؤكد  اعالمية، 
االأول  يعد  والذي  فرانكفورت، 
التزال  الن�رض  �سناعة  اأن  عامليا، 
يف منو �رضيع، ففي خالل ال�سنوات 
حول  �سوؤال  يرتدد  كان  املا�سية 
ب�سناعة  الرقمي  التطور  عالقة 
النا�رضون  يتكيف  وهل  الن�رض، 
التكنولوجية؟  ال�رضعة  هذه  مع 
موجودة،  املرونة  هذه  اأن  ويبدو 
ومعر�ض فرانكفورت للكتاب مثال 
قوى على “�سناعة الكتاب”. وقال 

واملدير  الرئي�ض  بو�ض،  يورجن 
فرانكفورت  ملعر�ض  التنفيذي 
للغاية  اإن �سناعتنا متقلبة  للكتاب 
من جهة، لكن من ناحية اأخرى، اإذا 
نظرت اإىل االأرقام يف جميع اأنحاء 
العامل، فهي واحدة من ال�سناعات 
ميكنك  التي  ا�ستقرارا  االأكرث 
يعترب  اأنه  م�سيفا  عنها،  التحدث 
ن�رض الكتب بالطبع جتارة نا�سجة 
يف بع�ض دول العامل، مبا يف ذلك 

اأوروبا والواليات املتحدة.
اأنه  اإىل  التنفيذي،  املدير  واأ�سار 

هناك  العاملي  امل�ستوى  على 
االأ�سواق  من  عدد  يف  قوى  منو 
النا�سئة، خا�سة يف اإفريقيا واآ�سيا 
النمو  هذا  الالتينية،  واأمريكا 
الدويل  التو�سع  من  حقبة  يغذى 
للكتاب،  فرانكفورت  ملعر�ض 
من  اأكرب  عدد  االآن  لدينا  لذلك 
اإىل  اإ�سافة  الدوليني،  العار�سني 
من  املزيد  ي�سم  املعر�ض  اأن 
املواهب والق�س�ض والثقافات من 
جميع اأنحاء العامل. ولفت املدير 
النهج  هذا  اأن  اإىل  التنفيذي، 

نحو  يوجه  بال�رضورة  العاملي، 
فالدور  ال�سيا�سية،  االأ�سئلة  بع�ض 
فرانكفورت  معر�ض  يلعبه  الذي 
الن�رض  �سناعة  يف  فقط  لي�ض 
ي�ساعد  اأنه  بل  وتوزيعها،  الكتب 
الأنها  التعبري  حرية  ممار�سة  على 
الفقري  العمود  احلقيقة  يف 
فرانكفورت  وكون  لفرانكفورت، 
لذلك  العاملية  اأهم املعار�ض  من 
ملناق�سة  االأمثل  املكان  يعترب 
غري  االأخرى  الق�سايا  من  الكثري 

املتعلقة بالثقافة فقط.

وتابع املدير التنفيذي، اإن الكتب 
ال�سيا�سية �سيكون لها �ساأن كبري يف 
لعام  الدويل  فرانكفورت  معر�ض 
ن�سبة  تزايد  بعد  خا�سة   ،2018
املا�سي،  االأ�سبوع  يف  املبيعات 
ال�سيا�سية  الكتب  �سجلت  حيث 
اأعلى حجم مبيعات لها خالل 15 
العام  هذا  معر�ض  ويربز  عاًما، 
مرة اأخرى برناجًما قوًيا، ويحتوى 
الكثري منه على اإيحاءات �سيا�سية. 
�سيقدم  البارزة،  النقاط  بني  ومن 
ت�سيماماندا  النيجريي  الكاتب 

للموؤمتر  الرئي�سية  الكلمة  جنوزي 
ال�سحفي.

�رضيان  فاإن  احلال،  وبطبيعة 
فرانكفورت  ملعر�ض  احلياة 
للكتاب هو جتارة احلقوق، وي�سم 
املعر�ض ما يقرب 528 جدواًل مع 
358 وكالة من جميع اأنحاء العامل. 
اأعمال احلقوق  “اإن  بوو�ض:  يقول 
وعلى  النمو،  يف  اآخذة  التقليدية 
اأن�سطة  من  الكثري  ن�سهد  راأ�سها 

الرتخي�ض والرتويج.
وكالة اأنباء ال�صعر
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
منت�صف  الذين يف  الأ�صخا�ص 
عند  بالدوار  وي�صعرون  العمر 
الوقوف من و�صعية ال�صتلقاء 
عر�صة  اأكرث  يكونون  قد 
ال�صكتة  اأو  باخلرف  للإ�صابة 

الدماغية يف امل�صتقبل.
ب�صبب  هو  بالدوخة  ال�صعور 
يف  مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
يعرف  والذي  الدم،  �صغط 
الدم  �صغط  انخفا�ص  با�صم 
 orthostatic( النت�صابي 

.)hypotension- OH
يعانون  الذين  امل�صاركني  كان 
الدم  �صغط  انخفا�ص  من 
اأكرث عر�صة خلطر  النت�صابي 
الإ�صابة  اأو  باخلرف  الإ�صابة 

ب�صكتة دماغية.
الدم  �صغط  انخفا�ص 
�صابًقا  ارتبط  النت�صابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
�صغط  انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
منت�صف  يف  النت�صابي  الدم 
لتحديد  جديدة  و�صيلة  العمر 
يحتاجون  الذين  الأ�صخا�ص 
لأعرا�ص  دقيقة  مراقبة  اإىل 
الدماغية  ال�صكتة  اأو  اخلرف 
باملزيد  للقيام  حاجة  هناك 
من الدرا�صات لتو�صيح اأ�صباب 
لو�صع  وكذلك  الرتباط  هذا 

الوقاية  ا�صرتاتيجيات  من 
املمكنة.

هو  الدرا�صة  على  القيود  اأحد 
اختبارهم  مت  امل�صاركني  اأن 
الدم  �صغط  لنخفا�ص 
النت�صابي فقط اأثناء الفح�ص 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص اأي 
مبرور  الدم  �صغط  يف  تغيري 

الوقت.
 خلل الدرا�صة:

اأ�صيبوا  امل�صاركني  من   %9.1
اأ�صيبوا  و%7.1  باخلرف 

ال�صكتة الدماغية الإقفارية.
امل�صاركني  من   %12.5
�صغط  بانخفا�ص  امل�صابني 
اإجراء  وقت  النت�صابي  الدم 
اأ�صيبوا  الأويل  الفح�ص 
اأ�صيبوا  و%15.2  باخلرف 

ب�صكتة دماغية.
اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صة  هذه 

هو  الدم  �صغط  انخفا�ص 
اأحد عوامل اخلطر املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف  لل�صابة 

النا�ص.
ال�صكتة  جمعية  تو�صي 
الدم  الدماغية بفح�ص �صغط 
التحدث  من  والتاأكد  بانتظام، 
اأي �صيء  اإذا تغري  اإىل الطبيب 
اأو واجه املري�ص قلقاً من اأي 

�صيء.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ص  من  وعلجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
للأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�ص ال�صكري عن حقن الأن�صولني 
وا�صتبدالها يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة 

 )PNAS( العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة ن�رشت يف املجلة العلمية
اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن الأن�صولني ملر�صى ال�صكري 

من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، الإ�صابة مبر�ص 
ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 

يقوم مبهاجمة اخلليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف 
البنكريا�ص، امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير 
بالذكر اأن عدم ال�صيطرة على املر�ص واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب 

م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم مر�صى ال�صكري من النوع 
الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات ال�صكر يف الدم، اإل 

اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ الباحثون 
للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير 

اأدوية فموية للأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف 
هرمون الأن�صولني يف حال تفاعله مع اأحما�ص املعدة، لذا يعملون 

الآن على تطوير غطاء لهذه احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم 
ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير 
حبوب فموية معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من 

الأحما�ص املعوية والأنزميات املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. 
هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل يف الأمعاء الدقيقة 

فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن هذا الدواء 
الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 

بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  
واأكد الباحثون اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية 

على احليوانات للتاأكد من فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكملت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املليني من النا�ص يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ص لفرتة اأطول.

قد تخف�ص م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رشات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رشبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ص الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ص الدهون الثلثية ال�صارة 

من خلل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكملت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة للإ�صابة 
با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خلل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعلم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبلغ املراهقني عن اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رشة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ص الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رشب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ص مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ص املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ص عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ص 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطلب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ص ا�صطراب فرط احلركة ونق�ص 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ص. من 
املحتمل اأن بع�ص م�صكلت الأطفال تعك�ص م�صكلت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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 ال�سك يف حكمة اهلل بتوزيع الأرزاق من �سوء الظن باهلل
�لذي يقول مثاًل: �شبحان �هلل! يف �أ�شخا�ص 

يتمتعون باالأمو�ل �لوفرية, وهم ال 
ي�شتحقونها, و�أنا�ص ال ميلكون �أمو�ل وهم 

�شاحلون, هذ� �لكالم موؤد�ه �أن �هلل لي�ص 
بحكيم, �لكالم دقيق جد�ً :

اِهِليَِّة,   َ ِقّ َظَنّ �لجْ َ َ �حلجْ ِ َغريجْ ﴿يَُظنُّوَن ِباهلَلّ
]�شورة �آل عمر�ن �الآية: 154[

�إذ� ظننت �أن �هلل ال ين�رص ر�شوله, و�أن �أمر 
هذ� �لدين �شي�شمحل, و�أن �لذي جرى لي�ص 

بق�شاء �هلل عز وجل وقدره, �لقوي ياأكل 
�ل�شعيف, �أو ال حكمة فيه, �إنكار �لقدر, �أو 

�حلكمة, �أو ن�رص �لر�شول, �أو �إنكار ثبات 
�لدين, هذ� كله من �شوء �لظن باهلل عز وجل, 
ثم �إنكار �أن يظهر �هلل هذ� �لدين على �لدين 

كله .
�أحياناً يقال: حرب عاملية ثالثة معلنة على 
�الإ�شالم يف �شتى بقاع �الأر�ص, �شح, ولكن 

�لن�رص �لع�شكري �شيء, ون�رص �ملبادئ و�لقيم 
�شيء �آخر, فكم من دولة فاحتة تاأثرت بدين 

�لدول �ملفتوحة؟ فالعربة باالنت�شار �ملبدئي, 
و�لفكري, و�لعقائدي, الأن هذ� �شوف يجر 

�إىل �نت�شار �آخر .

وقفة متاأنية :
ر�شي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�شي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�شلى  �هلل  ر�شول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�ص  ))يقوم  قال:  و�شلم- 
�أن�شاف  �إىل  بر�شحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �شدة  من  �لعرق,  هو  �لر�شح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �شحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيجْتمجْ  قلياًل,  ِحكتم  ل�شَ �أعلُم 
و�شلم-  عليه  �هلل  -�شلى  �هلّل  ر�شول  �أ�شحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�شحيح,  يف  وم�شلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �شننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�شه  �لنبي  قمي�ص  �ملنافقني, طلب  رئي�ص 
قبل �أن ميوت وهو على فر��ص �ملوت, �أعطاه 
قمي�شه  �ألب�شه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�شه,  �لنبي 
بنف�شه, فلما مات, قال عليه �ل�شالة و�ل�شالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��شتقر  ))�الآن 
�شبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�شاأَل 
ِعلجِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�شبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�شمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�شحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خزائن اهلل :
 تقتري �الأمطار لي�ص تقتري عجز

وجل  عز  �هلل  �أن  �لقد�شي  �حلديث  يف  �شح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))�أ�شبح  يقول:  
ورحمته  �هلل  بف�شل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ,
, فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب , و�أّما من 
وموؤمن   , بي  كافر  فذلك  وكذ�  كذ�  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�شلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �الأمطار ال ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�شاأن �لب�رص , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�شاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�الأوروبية �أن مر�شد �لف�شاء �الأوروبي �لعامل 
باالأ�شعة حتت �حلمر�ء ر�شد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�شاء  يف 
حميطات �الأر�ص �شتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لوازم اإميان الإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�شعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�شيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �شعف 
�لهاز,  ل�شالح  �ل�شعف  لكن  �لهاز,  يف 
لو جهاز �شيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

�لهاز, يحرتق �لبيوز, ثمنه لريتان, فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�شعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�الإن�شان   
�خلوف:

نجْ�َشاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�شورة �ملعارج  إِ ﴿�إَِنّ �الجْ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَصّ ُه  َم�َشّ ﴿�إَِذ�  �الآية:19[  

]�شورة �ملعارج �الآية:20[
 �إذ� ال يخاف ال يتوب, �إذ� ال يخاف ال يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ال يخاف ال ي�شطلح 

مع �هلل. 
يف  �شعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف,   

�الإن�شان, �إال �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها �الأخوة, قد ال ينتبه �الإن�شان �إىل بع�ص �مل�شطلحات �شمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�شجم مع 
�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�شليمة يف �أ�شل خلقها تعرفها, �لق�شاء �لربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

�لطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب �لفطر �ل�شليمة قد يك�شفون �حلقيقة, �الإن�شان له فطرة �شليمة 
لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك �ل�شليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.

�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�ص و�الإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�ص, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�شان معروفاً, و�شمي �ل�شيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�شليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�شيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ص تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �شورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ
يُن �لجَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لجِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َص َعلَيجَْها اَل تَبجِْديَل خِلَ َرَة �هلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطجْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�شن لكن يف �الأمر�ء �أح�شن, و�حلياء ح�شن لكن يف �لن�شاء �أح�شن, و�ل�شخاء ح�شن 

لكن يف �الأغنياء �أح�شن, و�ل�شرب ح�شن لكن يف �لفقر�ء �أح�شن, و�لتوبة ح�شن لكن يف �ل�شباب �أح�شن. 
يعني �ل�شاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�شخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�شرب, و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�شد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�شاب �لطائع �أ�شد, �أحب �ملتو��شعني, وحبي 
للغني �ملتو��شع �أ�شد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�شد, و�أبغ�ص ثالثاً, وبغ�شي لثالث �أ�شد, 
�أبغ�ص �لع�شاة, وبغ�شي لل�شيخ �لعا�شي �أ�شد, �أبغ�ص �ملتكربين, وبغ�شي للفقري �ملتكرب �أ�شد, �أبغ�ص 

�لبخالء, وبغ�شي للغني �لبخيل �أ�شد. 
فاحلياء من �الإميان, و�إذ� مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: �إن مل ت�شتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�شتِح من �هلل فافعل ما �شئت وال تعباأ بكالم �لنا�ص.
لَُكِة )195( ﴿  )  جُْقو� ِباأَيجِْديُكمجْ �إِىَل �لتَّهجْ ِ َواَل تُل يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴿ َو�أَنجِْفُقو� يِف �َشِبيِل �هلَلّ

�شورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �الإ�شالم 
و�شطي.
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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.



مبيعات  املتحدة  بالواليات  عام   60 منذ 
لها  م�ستوى  الأقل  تنخف�ض  ال�سيارات 

اخلمي�س 04  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل24 حمرم 1440هـ

�سيارات
21

مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستكون 
اأول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النموذج 

الختباري مموه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ساء ت�سميم افرتا�سي ملا 

�ستبدو عليه ال�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على ال�سبك 

الأمامي الذي على �سكل 
“ُعرف الديك”، امل�سابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، ارتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
اأما مولدات الطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على اأن تتوفر كل الن�سخ 

قيا�سياً بجري اأوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

اجلنوبية خالل نوفمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�سواق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

كل ما نعرفه عن ني�سان GT-R اجليل القادم 2020
طرح  منذ  اأعوام  ع�رشة  من  اأكرث  مرت   – نت  املربع 
اأن  الوا�سح  ومن  الأ�سواق،  يف   GT-R  R35 ني�سان 
اأن  العتبار  بالأخذ يف  اإىل جيل جديد  بحاجة  ال�سيارة 
كل جيل  بني  فقط  اأعوام   8-6 تاأخذ  املوديالت  معظم 
بداأت  اليابانية  ال�سانعة  اأن  بالفعل  نعلمه  وما  واآخر، 
بالتخطيط للجيل القادم، والذي و�سفه رئي�س الت�سميم 
اجلديد بال�رشكة، األفون�سو األباي�سا، بـ “ال�سيارة الريا�سية 

الأ�رشع بالعامل”، وهاكم كل ما نعرفه عنها حاليا.

�سيارة هجينة؟ 
 R36 تطوير  عن  كثرية  تقارير  ظهرت   ،2014 عام  يف 
GT-R اجليل القادم، مع تلميحات متعددة من روؤ�ساء 
رئي�س  نائب  اأهمهم  ال�سيارة،  حول  ال�رشكة  وتنفيذيي 
 GT-R ني�سان ال�سابق، اأندي باملر، والذي اأ�سار اإىل اأن
اجلديدة �ستكون هجينة، وبينما قام اأندي باملر مبغادرة 
ال�رشكة ب�سكل مفاجئ لي�سبح الرئي�س التنفيذي لأ�ستون 
اأهداف  اأبقت  ني�سان  اأن  يبدو   ،2014 اأكتوبر  يف  مارتن 
الطاقة  مولد  مثل  باملر،  اأيام  من  الرئي�سية  التطوير 

الهجني.

�سيارات GT-R افرتا�سية 
واأخرى واقعية خا�سة    

�سيارة 2020 فيجن غران  ني�سان  2014، قدمت  يف عام 

�ساركت  افرتا�سية  �سيارة  الواقع  يف  وهي  توريزمو، 
م�سادر  اأ�سارت  وقد  ال�سهرية،  توريزمو  جران  لعبة  يف 
اآنذاك اإىل اأن ال�سيارة مثلت لغة الت�سميم التي �ستتبناها 

GT-R القادمة.
ومل تتوقف ني�سان عند ذلك، حيث قامت بنقل الت�سميم 
بالتعاون مع �رشكة   GT-R50 سيارة� الواقع و�سنع  اإىل 
 ،GT-R لـ  بالذكرى اخلم�سني  Italdesign لالحتفال 
حيث خطفت ال�سيارة الأنظار اأثناء ت�سلقها لتل مهرجان 

جوود لل�رشعة يف 2018.
وقد اأكد نائب رئي�س ني�سان، �سريو ناكامورا، يف ت�رشيح 
هجينة،  �ستكون  اجلديدة   GT-R ني�سان  اأن  اأخري 
�سباق  �سيارة  عن  اأعوام  منذ  ك�سفت  ال�رشكة  اأن  ويُذكر 
GT-R مبولد طاقة   LMP1 حتمل خا�سة حتت ا�سم
هجني احتوي على حمرك V6 تريبو �سعة 3.0 لرت، وقد 
من  القادم  اجليل  يف  املولد  لهذا  مطورة  ن�سخة  نرى 

.GT-R

مالمح اجليل اجلديد 
 GT-R50 اأن  على  م�سبقا  اأكد  األباي�سا  األفون�سو 
املعرو�سة حاليا باأكرث من مليون دولر  بقوة 710 ح�سان 
منها  الغر�س  بل   ،GT-R من  القادم  اجليل  لي�ست 
الحتفال باملوديل وتقديره، مع ذلك يعتقد اأن الت�سميم 

قد ي�ستوحى منها اإىل جانب فيجن جران توريزمو.
والتجهيز  التخطيط  مرحلة  يف  يزال  ل  اجلديد  اجليل 
حاليا، وبينما يوؤمن الكثريون اأن ال�سيارة �ستكون هجينة، 

اأ�سار األباي�سا اأن الهدف هو حتقيق اأ�رشع �سيارة ريا�سية 
الطاقة، موؤكدا  النظر عن طبيعة مولد  العامل بغ�س  يف 

على تطوير من�سة جديدة للموديل.
األباي�سا اأكد اأي�سا يف ت�رشيحات اأخرية على عزم ني�سان 
 GT-R تقدمي �سيارة اختبارية متهد للمنتج النهائي من
توقيت  عن  موؤكدة  تفا�سيل  اأي  يعط  مل  واإن  القادمة، 

الك�سف عنها.

 متى �سرناها؟ 

مبا اأن ني�سان ل تزال يف املراحل املبكرة من التطوير، 
 2020 قبل  الختبارية  لل�سيارة  روؤيتنا  عدم  املتوقع  من 
على الأقل، ليتبعها املوديل الإنتاجي النهائي يف 2021.. 
عقب  تعرثت  التطوير  عملية  اأن  البع�س  يعتقد  وبينما 
مارتن،  اأ�ستون  لرئا�سة  ال�رشكة  من  باملر  اأندي  رحيل 
بامل�رشوع  �سغفه  اإثبات  يف  األباي�سا  األفون�سو  ي�ستمر 
يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  �سيارة  بطرح  واهتمامه 

العامل، وكل ما باأيدينا الآن هو النتظار.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�سيارات  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6 
والتي �ستكون اأول �سياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س ال�سيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�ستكون اأول ن�سخة من النظامني 
العام  �سيف  يف  متاحة  الذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�سيارات  اأ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�سكل كامل 
واختياري فور اإ�سدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
اإ�سافات  �سمن  �ستكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�سغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
املعر�س  يف  ال�رشكة  با�سم 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك 
امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
املا�سي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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مايكرو�شوفت ُتعلن عن املزايا القادمة لتطبيقاتها اأوفي�س لل�شهر القادم

ك�سفت �رشكة مايكرو�سوفت 
امليزات  جميع  عن  النقاب 
اجلديدة التي تعتزم اإ�سافتها 
اأوفي�س  تطبيقات  اإىل 
نظام  على  من   ”Office“
ت�سغيل اأندرويد، وذلك ل�سهر 

الرغم  وعلى  القادم،  يوليو 
تاريخ  تاأكيد  يتم  مل  اأنه  من 
الآن،  حتى  حمدد  اإ�سدار 
التح�سينات  قائمة  اأن  اإل 
القادمة  اجلديدة  وامليزات 
�ستكون  املقبل  ال�سهر  يف 

جيدة.
حيث ح�سلت كٍل من تطبيق 
و   Word و   Outlook
عدد  على   PowerPoint
التغيريات،  من  مت�ساوي 
التفا�سيل،  الدخول يف  وقبل 

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ميكنك 
بالفعل اختبار هذه امليزات 
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اجلديدة 
Office Inside عن طريق 
اجلديدة  التطبيقات  تنزيل 

عرب متجر قوقل بالي.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الوليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الوليات  جلميع 
تدريجي يف الوليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقمار ال�سناعية.

الك�شف ر�شميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�سمياً اأول ام�س عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
بن�سختني.  امل�سبق  للطلب  متاح  هو  و 
الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�سخة 
 8 اأو  التخزين  ل�سعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�سعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رشيحتني  خيار  متنحك  �سوف  ن�سخة 
ال�رشيحة  ا�ستبدال  اإمكانية  مع  ات�سال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�سل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�سحن 

ال�رشيع و تقنية ال�سحن الال�سلكي.

الت�صميم

الألوان  الهاتف متوفر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل اللون الأزرق و الأ�سود و 
النحا�سي و  اللون  البنف�سجي كما يوجد 
ال�سوق  يكون متوفر يف  لن  لالأ�سف  لكن 
ال�سعودي و ال�سيء اجلميل اأنه �سيتوافق 

لون الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف 
الأزرق �سوف ياأتي بلون مميز و هو اللون 

الأ�سفر.
و ياأتي الهاتف ب�سماكة و وزن ملحوظة 
�سوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
بوزن  و  ملم   8.8 ب�سمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�سكلة  لتوجد  و  جرام   201
�سعة  زيادة  مت  لأنه  الوزن  و  ال�سمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�سبح  البطارية 
ال�سا�سة بدل ما كانت تاأتي مبقا�س 6.3 
من  ذلك  و  بو�سة   6.4 اأ�سبحت  بو�سة 
املوجود  الإطار  م�ساحة  تقلي�س  خالل 
باأ�سفل �سا�سة الهاتف املحمول. كما اأنه 
اأ�سبح اقل عر�سا و ذلك ب�سبب الأنحاء 
املحمول  الهاتف  �سا�سة  يف  املوجود 

اأ�سبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�سافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. 
و �سوف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي باللون الأ�سود اأما الآن �سوف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  لون  مفهوم  بنف�س 
تاأتي  اأ�سفلها  و  عر�سي  ب�سكل  و�سعها 

تقنية ب�سمة الأ�سبع

الأداء و البطارية

�سوف يتم ت�سغيل الهاتف بوا�سطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�سغيل 
بع�س  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �سوف يتم ت�سغيل الهواتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رشكة بتطوير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكربون  ا�ستخدام  مت  حيث 
ال�سيليكون و ذلك لأبعاد احلرارة ب�سكل 
اأ�رشع.كما اأن امل�ستت اخلا�س باحلرارة 
اأ�سبح اأكرب بثالثة اأ�سعاف من امل�ستت 
كثري  يف  امل�ستخدم  العادي  احلراري 
حر�ست  حيث  املحمول  الهواتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بتوفري  �سام�سوجن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�ساكل 

جتربة اأداء اأف�سل.

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



بينها  من  الدم  عينات  بفح�ص  قاموا  اأين 
النتيجة  وكانت  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة 
منها  ن�سخة  ت�سلمنا  التي  ال�سكوى  ح�سب 
نف�ص  من  العا�رش  غاية  اإىل  غ/ل   0.97
املخرب  نف�ص  يف  بتحاليل  قاموا  ال�سهر 
يف  ال�سكر  ن�سبة  تبينت  ،اأين  بامل�ست�سفى 
الدم ب 0.86 غ/ل ويف اليوم املوايل عند 
ال�ساعة احلادية ع�رش ليال حّولت الطفلة 
ال�سحية اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت الطبية 
م�ستوى  على  باالأ�سعة  الت�سوير  الإجراء 
ال�سدر يف نف�ص امل�سلحة وقامت الطبيبة 
بوا�سطة  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  بقيا�ص 
جهاز قيا�ص الدم اليدوي ومل تقم بالقيا�ص 
كما ينبغي بح�سور اأم ال�سحية التي كانت 
ترافق ابنتها ،حيث تبني لها وجود 4غ/ل 
مبا�رشة  الثانية  للمرة  بالتاأكد  تقم  ومل 
كتف  يف  االأن�سولني  مادة  بحقن  قامت 
الطفلة حف�سة التي ال يتجاوز عمرها 26 
ال�سهر  نف�ص  من  ع�رش  الثاين  ،ويف  �سهرا 
ويف ال�ساعة الثامنة قامت م�سلحة جراحة 
الوريد  من  الدم  من  عّينة  بنزع  االأطفال 
قاموا بفح�سها يف نف�ص املخرب ،تبني ان 

،ومن  غ/ل   0.25 الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة 
هنا بداأت الكارثة بعد اأن دخلت الطفلة 
يف غيبوبة ،اإذ ويف �سبيحة املوايل وقع 
عينة  بنزع  وقاموا  داخلي  نزيف  لها 
 tp la   %8 ن�سبة  فيها  تبني  الدم  من 
توفيت يف  ،حيث    mg  62.  18  creat
الثانية  ال�ساعة  على   2018/09/14 يوم 
امل�ست�سفى  اإدارة  تهاون  ب�سبب  �سباحا 

اأنه  العربي  خدير  الطفلة  والد  اأكد  ،اإذ 
احلروق  م�سلحة  لدى  بنف�سه  توجه 
رقم  لهم  اأح�رش  اأين  بوهران  بكن�ستيل 
انه  اإال  توفيت  البنت  اأن  ورغم  الفاك�ص 
وحلد االآن مل ير�سلوا تقريها الطبي اإىل 
لدى  ب�سكوى  يتقدم  جعله  ،مما  وهران 
�سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

بلعبا�ص وامللف اأمام م�سالح االأمن  .

�ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

وفاة طفلة يف ظروف غام�صة ووالدها ي�صت�صرخ وزير العدل
فتحت م�صالح امن والية �صيدي بلعبا�ص حتقيقا يف ق�صية وفاة الطفلة  خدير حف�صة يف ظروف 

غام�صة بامل�صت�صفى بعد تعر�صها حلروق على م�صتوى الذراعني والفخذين ،اإذ كانت ال�صحية 
قد نقلت نحو م�صلحة اال�صتعجاالت الطبية يوم 05 �صبتمرب املا�صي وحّولت يف اليوم املوايل اإىل 

. cci م�صلحة جراحة االأطفال

يطالبون برخ�ص 
حفر االآبار بامل�صيلة 

احتجاج الفالحني 
 امام مديرية 

املوارد املائية
من  الع�رشات  امل�سيلة  بوالية  اأم�ص  احتج 

املائية  املوارد  اأمام مقر مديرية  الفالحني 

تاأخر  من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  للتعبري 

التي  الوعود  تنفيذ  يف  الو�سية  ال�سلطات 

واملتعلقة مبنحهم رخ�ص  قبل،  اأطلقتها من 

م�سكلة  مع  معاناتهم  الإنهاء  االآبار  حفر 

مهددة  حما�سيلهم  واأن  خا�سة  ال�سقي  مياه 

الوالية  اجتاحت  التي  اجلفاف  موجة  جراء 

املحتجون  وطالبوا  االأخرية  االأ�سهر  خالل 

املودعة،  ملفاتهم  درا�سة  يف  باالإ�رشاع 

الإنقاذ  القريبة  االآجال  يف  الرخ�ص  ومنحهم 

اأزمة  تفاقمت  اأن  بعد  الزراعية،  حما�سيلهم 

غري  ب�سكل  لل�سقي  املخ�س�سة  املياه  ندرة 

املطرية  الت�ساقطات  قلة  ظل  يف  م�سبوق 

للجهات  خا�سة  مطالب  الفالحني  وجه 

الذي  اخلطر  حقيقة  على  بالوقوف  املعنية 

يهدد االأ�سجار املثمرة لدى معاينتهم لها عن 

اأملهم يف جتاوب  عن  هوؤالء  عرب  وقد  كثب، 

ال�سلطات الوالئية ملطالبهم يف اإنقاذ ما تبقى 

املزروعات  باملنطقة، وخمتلف  اأ�سجار  من 
واخل�رشاوات التي تتميز بها الوالية .

عبدالبا�صط بديار

اأمطار طوفانية 
ُتغرق تيزي وزو و 

تقطع طرقاتها
�سهدت اأم�ص والية تيزي وزو اأمطارا 
طوفية ت�سببت يف في�سانات اأغرقت 

ال�سيارات،وت�سببت يف توقف حركة ال�سري 
ويظهر الفيديو الذي مت ت�سويره من 

طرف �سهود عيان  كيف ارتفع م�ستوى 
املياه يف الطرق الرئي�سية للمدينة 

خا�سة على حمور بني دوالة تيزي وزو 
باملحطة امل�سافرين و كدا الطريق 

الوطني رقم 12 الرابط بني تيزي وزو 
بجاية على م�ستوى عزازقة و فريحة  يف 

حني تظهر �سورا انت�رشت عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي اأن املياه غمرت 
ال�سيارات ب�سكل كلي وكانت م�سالح 

االر�ساد اجلوية قد حذرت من اأمطار 
رعدية على واليات الو�سط على غرار 

تيزي وزو بجاية بومردا�ص
ح- كرمي 

جمارك اأم الطبول الطارف 

 حتجز كمية معتربة
 من الأقرا�ص املهلو�صة

تي�صم�صيلت 

  توزيع 800 م�صكن
 عمومي اإيجاري 

ميلة

73 اإ�صابة جديدة ب�صرطان الثدي 

على  اجلمارك  م�سالح  قامت 
الطبول  اأم  احلدودي  م�ستوى 
لوالية الطارف بحجز كمية معتربة 
من االأقرا�ص مهلو�سة حيث قدرت 
خمتلف  من  مهلو�ص  قر�ص   506
الثانية  العملية  تعترب  وهي  االأنواع 
اأ�سبوع مت اكت�ساف هذه  يف ظرف 

الكمية بعد اإمتام اإجراءات تفتي�ص 
الذي كان ب�سدد  احد امل�سافرين 
الوطني  للرتاب  اإدخالها  حماولة 
حم�رش  وحترير   ، توقيفه  مت  اأين 
الق�سائية  اجلهات  على  اأحيل 

املخت�سة 
رزق اهلل �صريف

اأزيد من 800 وحدة  يرتقب توزيع 
مبدينة  اإيجارية  عمومية  �سكنية 
ال�سنة  نهاية  قبل  تي�سم�سيلت 
اجلارية، ح�سبما علم اأم�ص االأربعاء 
والت�سيري  الرتقية  ديوان  لدى 
امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  العقاري 
ت�سهد  ال�سكنية  احل�سة  هذه  باأن 

حاليا »وترية متقدمة« يف االإجناز 
اال�ستفادة  قرارات  �ست�سلم  حيث 
بداية  الأ�سحابها خالل  واملفاتيح 
�سهر دي�سمرب املقبل على »اأق�سى 
تقدير« وذلك ريثما يتم االنتهاء من 
ال�سبكات  مبختلف  الربط  اأ�سغال 

والتهيئة اخلارجية.

اإختفاء �صحفي �صعودي يف تركيا

بوتني ين�صح ترامب بالنظر يف املراآة

عنابة

اإنتاج م�صرحي جديد

�صرطة العا�صمة

حجز 632 قر�ص مهلو�ص وكمية من الكيف املعالج

كلية الإعالم متنع ال�صراويل 
املمزقة والق�صرية على الطلبة

لرويرتز  الرتكية  احلكومة  يف  كبار  م�سوؤولون  قال 
ال�سيا�سي  والكاتب  ال�سحفي  اإن  االأربعاء،  اأم�ص 
يف  يزال  ال  خا�سقجي،  جمال  البارز  ال�سعودي 
وكالة  ونقلت  با�سطنبول  ال�سعودية  القن�سلية 

رويرتز عن اأ�سدقاء مقربني من االإعالمي والكاتب 
اإن  قولهم،  خا�سقجي،  جمال  املعار�ص  ال�سعودي 
قن�سلية  مقر  دخوله  بعد  اأم�ص  يوم  اختفى  االأخري 

بالده يف مدينة ا�سطنبول برتكيا.

عن  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  ك�سف 
دونالد  االأمريكي  ونظريه  بينه  حدث  لو  اأنه 
ارتفاع  عن  امل�سوؤول  حول  نقا�ص  اأي  ترامب 
يف  بالنظر  حماوره  لن�سح  النفط،  اأ�سعار 
املراآة وجاء ت�رشيح بوتني يف معر�ص تعليقه 
على ارتفاع اأ�سعار النفط على هام�ص منتدى 

اليوم  مو�سكو  يف  الرو�سي«  الطاقة  »اأ�سبوع 
مع  جدا  جيدا  لقاء  »عقدنا  بوتني:  وقال   ،
الرئي�ص االأمريكي يف هل�سنكي، لكن لو تطرقنا 
اإذا  له:  لقلت  االآن،  نبحثه  الذي  اإىل املو�سوع 
اأردت اأن تك�سف عن املذنب يف ارتفاع اأ�سعار 

النفط، فعليك يا دونالد اأن تنظر يف املراآة«.

اخلا�ص  اجلديد  امل�رشحي  االإنتاج  �سنع 
يف  الفرجة  االأحالم«  »عربة  باالأطفال 
عن  يتاأخروا  مل  الذين  ال�سغار  اأو�ساط 
جديد  م�رشحي  اإنتاج  الكت�ساف  املوعد 
ل�رشورة  الوقت  ذات  يف  ينبه  و  ميتع 
احلفاظ على البيئة بح�سور اأولياء رافقوا 
مع  املوعد  امل�رشحية  مل�ساهدة  اأبنائهم 

مهذبا  يكون  اأن  اإال  ميكنه  »ال  اخل�سبة 
قاله  ما  ح�سب  للوعي«،  باعثا  و  للنفو�ص 
وهو  عنابة  بجامعة  اأ�ستاذ  الدين  خري 
مرة  الأول  �سنوات(   8( اإليا�ص  ابنه  يرافق 
عندما  ال  »كيف  واأ�ساف:  امل�رشح  لقاعة 
املحيط  نظافة  باإ�سكالية  االأمر  يتعلق 

التي تعني اجلميع كبارا و �سغارا«.

والية  الأمن  التابعة  ال�رشطة  قوات  نفذت 
خمتلف  م�ست  مداهمة  عمليات  اجلزائر 
�سخ�ص   68 توقيف  عن  اأ�سفرت  االأحياء، 
يعاقب  جرائم  الرتكابهم  فيهم  م�ستبه 
احليازة  غرار  على  القانون،  عليها 
واملوؤثرات  املخدرات  يف  واملتاجرة 

حمظورة  بي�ساء  اأ�سلحة  حمل  العقلية، 
دون �سبب �رشعي، مت من  خاللها حجز 
قر�ص   632 املعالج،  الكيف  من  كمية 
 18 اإىل  باالإ�سافة  العقلية،  املوؤثرات  من 
االأنواع  اأبي�ص حمظور من خمتلف  �سالح 

واالأحجام.

منعت كلية االإعالم واالت�سال بجامعة اجلزائر 
املمزقة  ال�رشاويل  ارتداء  من  الطلبة   ،3
واأو�سحت  اجلن�سني  على  جدا  والق�سرية 
جمربين  الطلبة  اأن   ، الكلية  ن�رشتها  تعليمة 

احلرم  داخل  املحرتم  باللبا�ص  االلتزام  على 
كل  اإدخال  العليمة  ذات  منعت  كما  اجلامعي 
ال�سوائل الغازية، باالإ�سافة اإىل القهوة وال�ساي 

داخل قاعات الدرا�سة.

مدل�صي اليوم بباري�ص
الد�ستوري  املجل�ص  رئي�ص  ي�سارك 
بباري�ص،  اخلمي�ص  اليوم  مدل�سي،  مراد 
للد�ستور  ال�ستني   بالذكرى  االحتفال  يف 

الفرن�سي الذي ينظمه 
املجل�ص الد�ستوري الفرن�سي، ح�سبما اأفاد 
ويح�رش  للمجل�ص  بيان  االأربعاء  اأم�ص  به 
امل�سدر--  ذات  --ح�سب  االحتفال  هذا 
الذي  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ص 

�سيلقي كلمة باملنا�سبة.

جل�صة عامة 
ملجل�ص الأمة 

جل�سة  اخلمي�ص  اليوم  االأمة  جمل�ص  يعقد 
عامة تخ�س�ص لطرح اأ�سئلة �سفوية على 4 
اأع�ساء من احلكومة، ح�سبما اأفاد به اأم�ص 
امل�سدر  واأو�سح  للمجل�ص  بيان  االأربعاء 
قطاعات  تخ�ص  االأ�سئلة  هذه  اأن  ذاته، 
العلمي واالت�سال و  العايل والبحث  التعليم 
العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي وكذا 

البيئة والطاقات املتجددة.
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ال�رشطانية  االأورام  م�سلحة  �سجلت 
مب�ست�سفى االإخوة مغالوي مبيلة 73 
حالة اإ�سابة جديدة ب�رشطان الثدي 
نهاية  غاية  اإىل   2018 بداية  منذ 
ال�سنة،  نف�ص  من  املنق�سي  �سبتمرب 

االأربعاء  اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�سب 
رئي�ص ذات امل�سلحة حممد ال�سالح 
اأن  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  مقراين 
العدد االإجمايل من حاالت االإ�سابة 
بداء ال�رشطان مبختلف اأنواعه عرب 

نف�ص  خالل  حالة   193 بلغ  الوالية 
ومتثل  اجلارية  ال�سنة  من  الفرتة 
الثدي  ب�رشطان  االإ�سابة  حاالت 
 83 »قاربت  بن�سبة  االإ�سابات  غالبية 

يف املائة«.
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