
نورية بن غربيط تك�شف:

م�شاريع لهياكل بيداغوجية 
جديدة حلل م�شكلة االكتظاظ

وزير الطاقة:

اجلزائر �شت�شدر 35 باملائة من 
الوقود اإىل اإفريقيا يف 2023

و�شط توقعات بهيمنة امللف االقت�شادي 

امل�شت�شارة االأملانية يف زيارة 
ر�شمية اإىل اجلزائر يوم االثنني 

بالتن�شيق مع اجلمعيات الفرن�شية، املوؤرخ رابح لوني�شي »للو�شط »:

نحتاج لديبلوما�شية موازية لل�شغط على فرن�شا

مل ت�شتطع فر�ض منطق التوافق حتى على املعار�شة:

حركة جمتمع ال�شلم.. كمن يحرث يف املاء
�ض3

�ض17
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 ب�شبب ا�شتمرارية اأ�شغال
 حمطات الدفع، زعالن:

العمل بنــــظام 
الدفع يف الطريق 
�ض3ال�شيار مــوؤجل
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اجلولة ال�شاد�شة للرابطة 
املحرتفة االأوىل

قمة بالوحدة املغاربية 
واإثارة اأندية املوؤخرة 

�ض12يف 20 اأوت

موزع عرب 4 واليات 

6 ماليري دوالر مل�شروع 
مركب الفو�شفات

تو�شيات برفع التجميد عن امل�شت�شفى اجلامعي 

اجتماع طارئ للجان املجل�س ال�شعبي 
بورقلة لدرا�شة الواقع ال�شحي

اأكد اأنه من اأبطال ثورة 
التحرير:

»االعتذار لعائلة 
 موري�س اأودان

  فقط عن�شرية نتنة 
من فرن�شا«



عين

الطبعة  �رشف«  »�ضيف  ب�ضفتها  اجلزائر  ت�ضارك 
خالل  �ضينظم  والذي  فلندر  الدويل  للمعر�ض   73
الفرتة املمتدة ما بني  15 اىل 23 �ضبتمرب يف غاند 
)املقاطعة البلجيكية فلندر ال�رشقية(, ح�ضبما افاد 
به  بيان لوزارة  التجارة.  وبهذه املنا�ضبة  �ضيقوم 
بلجيكا  التجارة �ضعيد جالب بزيارة عمل اىل  وزير 
فان  امل�ضدر  ذات  .وح�ضب  هام  وفد  راأ�ض  على 
وطني  جناح  خالل  من  �ضتكون  اجلزائر  م�ضاركة 

يرتبع على م�ضاحة  1.000 مرت مربع, والذي �ضي�ضكل 
اجلزائرية   للمنتجات  الرتويج   و  العر�ض  واجهة 
املوجهة مبا�رشة  للبيع  للجمهور العري�ض.و�ضيكون 
ال�ضتك�ضاف  فر�ضة  اي�ضا  الدويل   املعر�ض  هذا  
االرث الثقايف  واحلريف  وال�ضياحي اجلزائري بحيث 
يت�ضمن هذا احلدث اي�ضا برنامج ثري  بالن�ضاطات 
الثقافية  من اأجل تثمني قدرات اجلزائر يف املجال 

ال�ضياحي. 

اجلمعة14 ال�سبت 15 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل05 حمرم 1439هـ 2

ع�صابة بالعا�صمة حترتف 
�صرقة ال�صيارات باال�صتدراج 

عرب »واد كني�س«
متكنت م�سالح الدرك الوطني باجلزائر 

العا�سمة من توقيف ع�سابة اإجرامية 
مكونة من 4اأ�سخا�ص  احرتفوا �سرقة 

ال�سيارات عن طريق ا�ستدراج ال�سحايا 

من خالل املوقع االلكرتوين للبيع وال�سراء 

املعروف با�سم >< واد كني�ص« , ح�سبما 

ورد يف بيان خللية االت�سال للمجموعة 
االقليمية للدرك الوطني بالوالية.
واأو�سح البيان اأن الكتيبة االإقليمية 

للدرك الوطني بال�سراقة تلقت معلومات 

مفادها وجود �سبكة منظمة حترتف �سرقة 

خمتلف اأنواع املركبات با�ستغالل موقع بيع 

و�سراء ال�سيارات »واد كني�ص« , ليتبني اأن 

اأفراد ال�سبكة كان يقومون باإيهام ال�سحايا 

برغبتهم يف �سراء املركبات املعرو�سة للبيع 

باملوقع , ومن ثم يتم اإ�ستدراجهم اإىل اأماكن 

متفرقة بداعي جتريب هاته املركبات, 

وبعد ك�سب ثقة ال�سحايا بطريقة احتيالية 

يقومون بالفرار اإىل وجهة جمهولة .

غلق 3.000 مفرغة ع�صوائية باجلزائر خالل الـ 15 �صنة املا�صية  

اجلزائر �صيف �صرف الطبعة الـ 73 للمعر�س الدويل فلندر ببلجيكا  

خبر في 
صورة

�صاحلي تفتح جبهة 
جديدة �صد االأمازيغية

دعوات من اأجل 
تنظيف مدينة البليدة

جدد مواطنو والية 
البليدة دعواتهم 

اإىل �سرورة اإعادة 
هيبة املدينة بعد 

اأن اأ�سبحت قبلة 
لالأو�ساخ بعدما 

كانت مدينة للورود 
واليا�سمني, حيث 

طالبت العديد 
من ال�سفحات على مواقع التوا�سل االجتماعي 
امل�سوؤولني بالعمل اجلاد �سيما واأن وايل البليدة 

ال�سابق م�سطفى العيا�سي كان قد تلقى �سيل من 
االنتقادات من قبل املواطنني.

ال�صفري الربيطاين يعزي 
وفاة ر�صيد طه

تقّدم ال�سفري 
الربيطاين يف اجلزائر 

جون ديرو�سر 
بالتعازي بعد وفاة 

الفنان اجلزائري 
ر�سيد طه الذي وافته 

املنية �سهرة الثالثاء 
املن�سرم اإثر تعر�سه 

اإىل�سكتة قلبية اأثناء النوم, ووجه ال�سفري 
الربيطاين ببالدنا تغريدة عرب ح�سابهفي موقع 
»تويرت« با�سمه وحرمه كارين اإىل عائلة الفنان 

املرحوم وزمالئهواأ�سدقائه اأين اأثنى على مزجه 
بني النوع الغنائي الروك واملو�سيقى اجلزائرية.

ع�ضوائية  مفرغة   3.000 غلق  مت 
باجلزائر خالل ال�ضنوات اخلم�ضة ع�رش 
اخلمي�ض  به  اأفادت  ح�ضبما  املا�ضية, 
والطاقات  البيئة  وزيرة  باجلزائر 

املتجددة فاطمة الزهراء زرواطي.
جل�ضة  خالل  الوزيرة  واأو�ضحت 

ال�ضفوية  االأ�ضئلة  لطرح  خم�ض�ضة 
تراأ�ضها  الوطني  ال�ضعبي  باملجل�ض 
عبد  ال�ضيد  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
الكبرية  املجهودات  اأن  ترب�ض,  الرزاق 
التي بذلت لتطوير القطاع منذ �ضنوات, 
ويهدف  النتائج.  هذه  بلوغ  من  مكنت 

اىل  املتجددة  والطاقات  البيئة  قطاع 
يف  نفايات   )0( »�ضفر  م�ضتوى   بلوغ 
اطار  يف   ,2035 �ضنة  بحلول  الطبيعة 
امل�ضطرة  اجلديدة  اال�ضرتاتيجية 

حلماية البيئة.
ال�رشوع  املقبل  اال�ضبوع  خالل  و�ضيتم 

)بجاية(  بوليماط  مفرغة  اإزالة  يف 
بقيمة مالية بلغت 80 مليار �ضنتيم, فيما 
منح  اجلاري  �ضبتمرب  من   22 يف  �ضيتم 
ازالة مفرغة  ا�ضارة االنطالق مل�رشوع 
اجمالية  مالية  بقيمة  الكرمة)وهران( 

بلغت 150 مليار �ضنتيم.

توا�سل رئي�سة 
حزب العدل والبيان 

نعيمة �ساحلي 
تطاولها على اللغة 

االأمازيغيةبخرجات 
غري مقبولة متاما 

عندما و�سعت من�سورا 
على ح�سابها يف موقع 
التوا�سالالجتماعي 
»فاي�سبوك« انتقدت 

خالله قرار وزيرة 

الرتبية الوطنية نورية 
بن غربيط بتعليم اللغة 

االأمازيغية وا�سفة 
اأن االأمر يتحول اإىل 

االجباري على التالميذ 
ودون اإذن الويل, 

ووا�سلت �ساحلي تهدمها 
على االأمازيغية عندما 
و�سفتها لهجة الد�سرة 

�ساربة االأمور عر�ص 
احلائط.

لهبريي يتباحث مع �صفري فرن�صا باجلزائر 
الوطني,  لالأمن  العام  املدير  اأجرى 
باجلزائر  لهبريي,  م�ضطفى  العقيد 
العا�ضمة مباحثات مع �ضفري فرن�ضا 
باجلزائر, كزايف دريونكور حول �ضبل 
تعزيز التعاون بني �رشطة البلدين يف 

خمتلف امليادين.
العامة  املديرية  من  بيان  واأو�ضح 
تباحثا  الطرفني  اأن  الوطني  لالأمن 
اللقاء حول »�ضبل تعزيز  خالل هذا 
يف  البلدين  �رشطة  بني  التعاون 

على  موؤكدين  امليادين«,  خمتلف 
»اأهمية تبادل التجارب واخلربات يف 
جمال التدريب ال�رشطي املتخ�ض�ض 
العملياتي  االأداء  تطوير  يف  ودوره 

ملواجهة كل اأ�ضكال احلرمية«.

�ضفري  اأ�ضاد  ال�ضياق,  ذات  ويف 
الكبرية  »بالتجربة  باجلزائر,  فرن�ضا 
ال�رشطة  بها  تتمتع  اأ�ضبحت  التي 
االإقليمي  ال�ضعيد  على  اجلزائرية 

والدويل.
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مل ت�ستطع فر�ض منطق التوافق حتى على املعار�سة:

حركة جمتمع ال�سلم.. كمن يحرث على املاء
يبدو اأن حركة جمتمع ال�سلم مل ت�ستطع فر�ض منطقها حتى مع اأحزاب املعار�سة بخ�سو�ض مبادرة التوافق الوطني التي تبنتها منذ مدة، رغم وجود التناغم 

يف الطرح ال�سيا�سي بينهم ح�سب ما اأكدته قيادة احلركة يف الكثري من خرجاتها الإعالمية، ما يجعل حم�ض تعمل لوحدها وفق اإ�سرتاتيجية احلرث على املاء، 
دون اأن تقدم اأي جديد لل�ساحة ال�سيا�سية.

علي عزازقة

وكانت �أحز�ب �ملو�الة قد �أكدت 
بعد �اللتقاء بقيادة حركة جمتمع 
�لتعريفية  �جلولة  �إطار  يف  �ل�سلم 
ملبادرة �لتو�فق �لوطني باأن هذه 
�الأخرية لن تقدم �سيئا يف �ل�ساحة 
�ل�سق  و�أن  خا�سة  �ل�سيا�سية، 
�إطالقا  يتما�سى  ال  �ل�سيا�سي 
�جلز�ئري  �ل�سعب  تطلعات  مع 
بدون  م�ستقبله  يرى  ال  �لذي 
�لذي  �لتنمية  يف  �ال�ستمر�رية 
�جلمهورية  رئي�س  بها  �نطلق 
 ،1999 منذ  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
عليه  ردت  ما  �رسعان  موقف 

و�أ�سارت �إىل مبد�أ �لتغيري و�رسورة 
لها  �أخرى  �سخ�سية  على  �لتو�فق 
يخدم  و�قت�سادي  �سيا�سي  طموح 
�ل�سنو�ت  خم�س  لفرتة  �جلز�ئر 
 ،2019 �أفريل  �نتخابات  بعد  ما 
ما جعل حم�س يف موقف �سعف 
�ستعمل  �حتماالت  و�سعها  رغم 
بها بعد ف�سل مبادرة �لتو�فق �لتي 

تروج لها.
�لقيادي  �أو�سح  �ل�سدد  هذ�  ويف 
نا�رس  �ل�سلم،  جمتمع  حركة  يف 
ربطه  �ت�سال  يف  حمد�دو�س 
بالو�سط، باأن �للقاء�ت �لتي جمعت 
�ل�سيا�سية  �الأحز�ب  مع  �حلركة 
كانت مبجملها متو�فقة �إىل �أبعد 

�لو�سع  يخ�س  فيما  خا�سة  حد، 
يف  و�جتماعيا،  �قت�ساديا  �لقائم 
�لتو�فق  �سعوبة  على  �سدد  حني 
يخ�س  فيما  �ملو�الة  �أحز�ب  مع 
بوتفليقة،  �لرئي�س  �سخ�سية 
مع  �جلدي  �خلالف  قال:«  حيث 
�ملو�الة يف �إ�رس�رهم على رئي�س 
�جلمهورية وهذ� �لذي ال نريده يف 
�حلركة«، ومن جهة �أخرى �أف�سح 
ذ�ت �مل�سدر عن موعد �للقاء�ت 
�لتي �ستجمعهم مع �أحز�ب �أخرى، 
بع�س  تز�ل  ال  نعم  �أفاد:«  حيث 
للقاء  �أجند�ت  ولدينا  �الأحز�ب، 

بهم يف �الأيام �لقادمة«.
حركة  �أن  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

�إىل  �نتقلت  قد  �ل�سلم  جمتمع 
�جلولة �لثانية من مبادرة �لتو�فق، 
�أم�س  �أول  لقاء  لهم  كان  حيث 
�لعلماء  جمعية  مع  �خلمي�س 
جولة  �طار  يف  وهذ�  �مل�سلمني 
و�ملنظمات  �جلمعيات  مقابلة 
�ملدين،  للمجتمع  �ملمثلة  �لوطنية 
وقال حمد�دو�س يف هذ� �ل�سدد:« 
ل�رسح  �لثانية  �جلولة  �إطار  يف 
وهي  �لوطني،  �لتو�فق  مبادرة 
و�لنقابات  �ملنظمات  مع  �للقاء 
�ملدين،  �ملجتمع  وموؤ�س�سات 
 13 �خلمي�س:  �للقاء  كان  متابعا:« 
�لعلماء  بجمعية  2018م  �سبتمرب 
باملقر  �جلز�ئريني  �مل�سلمني 

طبعته  �أخوي،  لقاءٌ  لها..  �لوطني 
يف  و�لتناغم  �لبلد،  على  �حلرية 
يف  و�لتقارب  �لو�سع،  ت�سخي�س 
على  و�لتاأكيد  �لنظر،  وجهات 

و�التفاق  �جلز�ئريني،  بني  �لتو�فق 
�لتعاون فيمن يخدم  على مو��سلة 
بامل�سوؤولية،  �سعوٌر  �جلز�ئر.. 
و�إح�سا�ٌس بالو�جب �جتاه �لوطن«.

ركز على دور الإعالميني، جمال كعوان

على اجلزائريني احلفاظ على 
املك�سب الثمني للأمن واال�ستقرار

وزير الطاقة:

اجلزائر �ست�سدر 35 باملائة من 
الوقود اإىل اإفريقيا يف 2023

كعو�ن  جمال  �الت�سال  وزير  �أكد 
�لعا�سمة  باجلز�ئر  �خلمي�س 
»�حلفاظ  �جلز�ئريني  على  �أنه 
لالأمن  �لثمني  �ملك�سب  على 
ت�سافر  طريق  عن  و�ال�ستقر�ر« 
و�لفاعلني  �ملوؤ�س�سات  كل  جهود 
�العالميني  منهم  خا�سة 
يف  حموري  »دور  لهم  �لذين 
قيم  ون�رس  �لوعي  م�ستوى  رفع 
و�لت�سامح  و�لت�سامن  �الأخوة 
�لوزير  و�أو�سح  �ملو�طنني«.  بني 
نظمتها  �لتي  �لوطنية  �لندوة  يف 
�إذ�عة �لقر�آن �لكرمي حتت عنو�ن 
»�لعي�س معا يف �سالم على �أر�س 
�سنة   28 مرور  مبنا�سبة  �ل�سالم« 
�أن  �الإذ�عة  هذه  تاأ�سي�س  على 
�جلز�ئر »�أيقنت من جتربتها وما 
��سطر�بات  من  �لعامل  به  مير 
�أ�سا�س  هو  �ل�سالم  �أن  ونز�عات 
لكل  �رسط  �أي�سا  وهو  �لبناء 
�لعالقات �سو�ء بني �الأفر�د �أو بني 
توجهاتها  �ختالف  على  �لدول 
باملنا�سبة  وذكر  وم�ستوياتها«. 
لهذه  وتكري�سا  �جلز�ئر  باأن 
تقدمي  �رسف  لها  كان  �لقناعة 
�سالم«  يف  معا  »�لعي�س  مبادرة 

�الأمم  منظمة  �عتمدتها  �لتي 
�ملتحدة »يوما عامليا« حتتفي به 
يف 16 ماي من كل �سنة وقال �أنه » 
�عرت�ف �سمني منها بالدور �لذي 
قيم  تكري�س  يف  �جلز�ئر  لعبته 
�جلمهورية  رئي�س  بقيادة  �ل�سلم 

عبد �لعزيز بوتفليقة«.
قطاعه  بان  �لوزير  ذكر   كما 
»�لعي�س معا يف  مبادرة  جعل من 
�ملقبلة  �لطبعة  مو�سوع  �سالم« 
�جلمهورية  رئي�س  جائزة  من 
جمدد�   ، �ملحرتف  لل�سحفي 
�إىل  دعوته  �ل�سياق  ذ�ت  يف 
للم�ساركة  �ل�سحافيني  كافة 
»خدمة  بقوة  �جلائزة  هذه  يف 
مكان«.  كل  يف  ولل�سالم  للمهنية 
قال  �لندوة  مو�سوع  وبخ�سو�س 
بان �أ�رسة �إذ�عة �لقر�آن »و��سلت 
��ستعادة  م�سرية  يف  �مل�ساهمة 
�لتنمية من خالل  �ل�سلم وحتقيق 
�ملو�طن  تربط  �لتي  �لرب�مج 
دينية  مرجعية  وفق  بالو�قع 
�سيا�سة وطنية  �إطار  و�سطية ويف 
يف  و�مل�ساو�ة  �مل�ساحلة  قو�مها 

�حلقوق و�لو�جبات
ف.ن�سرين

م�سطفى  �لطاقة  وزير  �أعلن 
�أن  ب�سعيدة  �خلمي�س  قيطوين 
 35 بت�سدير  �ستقوم  �جلز�ئر 
�ملحلي  �لوقود  �إنتاج  من  باملائة 
�إىل �لدول �الإفريقية بد�ية من �سنة 
2023. و�أو�سح قيطوين خالل ندوة 
�إىل  عمل  زيارة  �إطار  يف  �سحفية 
�لوالية �أن »�جلز�ئر �ست�رسع بد�ية 
من �سنة 2023 يف ت�سدير ن�سبة 35 
باملائة من مادة �لوقود �إىل �لدول 
»�لبالد  �أن  م�سيفا  �الإفريقية«، 

ت�سري نحو حتقيق �كتفائها �لذ�تي 
تكرير  يتم  حيث  �لوقود  مادة  يف 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  و�إنتاج 

11.5 مليون طن من �لوقود«.
كما �أكد �لوزير �أن »�جلز�ئر كانت 
ت�سجل عجز� يف مادة �لوقود يقدر 
بتكلفة  �سنويا  طن  مليون   3.5 بـ 
مالية تقدر 2 مليار دوالر«، موؤكد� 
»�أنه �سيتم �لق�ساء على هذ� �لعجز 

خالل �سهر دي�سمرب �لقادم«.
ف.ن�سرين

 العراق تنفي �سائعة اإزالة ا�سم »اجلزائر« من �سوارعها

نورية بن غربيط تك�سف:

م�ساريع لهياكل بيداغوجية جديدة حلل م�سكلة االكتظاظ

ب�سبب ا�ستمرارية اأ�سغال حمطات الدفع، زعالن:

العمل بنظام الدفع يف الطريق ال�سيار موؤجل
.     اقرتاح تخ�سي�ض ميزانية ل�ستكمال بع�ض م�ساريع القطاع

نفى ع�سو جمل�س حمافظة بغد�د 
حممد �لربيعي �م�س، �الأنباء �لتي 
حتدثت عن �إز�لة “��سم �جلز�ئر” 
من �ساحات و�سو�رع يف بغد�د رد� 
على هتافات م�سجعني جز�ئريني 

موؤيدة ل�سد�م ح�سني خالل مبار�ة 
لكرة �لقدم بني فريقني للبلدين.

وقال �لربيعي يف ت�رسيح متلفز �إن 
يغري  بغد�د مل  “جمل�س حمافظة 
�أي �ساحة  ولن يقرر تغيري ت�سمية 

�أو  �جلز�ئر  ��سم  يحمل  �سارع  �أو 
�إحدى حمافظاتها”.

من  �سغرية  “جمموعة  �إن  وقال 
�لعام  �لر�أي  متثل  ال  �مل�سجعني 
دولة  �لعر�ق  �أن  كما  �جلز�ئري، 

وال  موؤ�س�ساتية  بطريقة  تتعامل 
�لهتافات  ببع�س  تتاأثر  �أن  ميكن 
�أو �الأقاويل �لتي ال تخلق �لتو��سل 

بني �لبلدين.
ف.ن�سرين  

�لوطنية  �لرتبية  وزيرة   ك�سفت 
نورية بن غربيط �خلمي�س باجلز�ئر 
�لعا�سمة عن م�ساريع الجناز هياكل 
م�سكلة  حلل  جديدة  بيد�غوجية 
ول�سمان  �الأق�سام  يف  �الكتظاظ 

ر�حة �لتلميذ و�الأ�ستاذ.
يف  غربيط  بن         و�أو�سحت 
هام�س  على  لل�سحافة  ت�رسيح 
�لتي قادتها  �لتفقدية  �لزيارة 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  بع�س  �إىل 
)�جلز�ئر  �البتد�ئية  بالعا�سمة 
من  جملة  �تخاذ  مت  �أنه  �رسق( 
�كتظاظ  تفادي  ق�سد  �الإجر�ء�ت 
�ساريع  غر�رم  على  �الأق�سام، 
بينها  من  بيد�غوجية  هياكل  �جناز 
�الأطو�ر  يف  تربوية  موؤ�س�سات 
�البتد�ئية  �لتعليمية �لثالثة 

جانب  �إىل  و�لثانوية  و�ملتو�سطة 
مدر�سية.  ومطاعم  تو�سعة  �أق�سام 
�لوزيرة  �أكدت  �ل�سياق  هذ�  ويف 
��ست�رس�فية«  »نظرة  وجود  على 
�لرتبية  م�ستوى قطاع  على 
�الجر�ء�ت  حتديد  »مت  بحيث 
ميد�نيا«  جت�سيدها  ينبغي  �لتي 
خالل  من  �سيما  لتفادي �الكتظاظ 
م�سيفة  بيد�غوجية،  هياكل  توفري 
بيد�غوجية كانت  هياكل  عدة  �أن 
مربجمة مع هذ� �لدخول �ملدر�سي 
لعدة  �جنازها  تاأخر  و«لكنه 

�أ�سباب«. 
�تخاذ  مت  فانه  غربيط  بن  وقالت 
للتكفل بكل  �لالزمة  �الإجر�ء�ت 
قطاع  يف  �مل�سجلني  �لتالميذ 
بع�س  يف  �الكتظاظ  رغم  �لرتبية 

ب«�لدور  �لرتبوية، م�سيدة  �الأق�سام 
هذ�  �ملحلية يف  لل�سلطات  �لفعال« 

�ملجال.
�ملجال  �إىل  تطرقها   ولدى 
�أهمية  على  �أكدت  �لبيد�غوجي 
�مل�ستمر �ملوجه  �لتكوين  بر�مج 
لالأ�ساتذة �سيما يف جمال �ملر�فقة 
بعمليات  �ملرتبطة  �لبيد�غوجية 
�لتقومي �ل�سخ�سي للتالميذ لتحديد 
نقاط �سعفهم و�العتماد على �آليات 
وزيرة  �طلعت  كما  معاجلتها.      
�لرتبية باملدر�سة �البتد�ئية حممد 
�ملحمدية  ببلدية  بو�سنة  �ل�سالح 
على خمتلف �الأق�سام و��ستمعت �إىل 
�الإمكانيات  حول  و�فية  �رسوحات 
�لبيد�غوجية و�ملادية لهذه �ملدر�سة 
�لتي مت فتحها مع دخول 5 �سبتمرب 

على عدة  تتوفر  و�لتي  �جلاري 
�أق�سام من بينها ق�سمني خم�س�سني 
جانب  �إىل  �لتح�سريي  للتعليم 
مطعم، حيث قدمت عدة توجيهات 
�إىل �مل�سوؤولني و�الأ�ساتذة يف جمايل 
بالتالميذ  ويف  و�لتكفل  �لت�سيري 
�ملدر�سة  بنف�س  �لزيارة  نهاية 
�لتالميذ  باأولياء  �لوزيرة  �لتقت 
�أين  �أبنائهم،  جاوؤو� ملر�فقة  �لذين 
موؤكدة  �ن�سغاالتهم  �إىل  ��ستمعت 
مفتوح ال�ستقبال  �لقطاع  باأن  لهم 
كل �الآر�ء و�القرت�حات �لتي يعربون 
تاأ�سي�س  �إىل  �إياهم  د�عية  عنها 
لكونه  �لتالميذ  جمعية �أولياء 
وترقية  �جناح  يف  هام«  »�رسيك 

�ملدر�سة �لرتبوية.
ف.ن�سرين

و�لنقل،  �لعمومية  �الأ�سغال  وزير  �أف�سح 
�لعمل  تاأجيل  عن  زعالن،  �لغني  عبد 
�رسق  �ل�سيار  بالطريق  �لدفع  بنظام 
و�أن  �سيما  م�سمى،  غري  �أجل  �إىل  غرب 
�إجناز  بعد،  و�أ�سغال  يحدد  مل  �ل�سعر 
حتى  تز�ل  ما  �لدفع  وحمطات  مر�كز 
ذ�ت  �سدد  حني  يف  م�ستمرة،  �الآن 
�مل�سدر على �قرت�ح م�ساحله تخ�سي�س 
م�ساريع  بع�س  ال�ستكمال  مالية  مبالغ 
قانون  م�رسوع  �إطار  يف  وذلك  �لقطاع 

�ملالية ل�سنة 2019 .
�الأ�سغال  �الأول يف وز�رة  �لرجل  و�أو�سح 
�أ�سئلة  على  له  رد  يف  و�لنقل  �لعمومية 
بهو  يف  �خلمي�س  �أم�س  �أول  �ل�سحافة 
عملية  باأن  �لوطني،  �ل�سعبي  �ملجل�س 
�نتظار  �الآن  ويجب  تنطلق  لن  �لدفع 
��ستالم م�رسوع �جناز مر�كز و حمطات 
�ل�سعر  حتديد  �سيتم   بعدها  و  �لدفع 
�مل�سدر  ذ�ت  و�أ�ساف  عنه،  و�الإعالن 

وحمطات  مر�كز  �إجناز  �أ�سغال  باأن 
�لدفع وهي مق�سمة  �إىل 3 �أجز�ء »�رسق 
�جناز  معدل  بلغت  وو�سط«  وغرب 
�لهدف  �أن  موؤكد�  باملائة،    72 بـ  يقدر 
�إير�د�ت  �سمان  هو  �لنظام  هذ�  من 
ما  و  �ل�سيانة  �أعمال  يف  الحقا  ت�ستغل 
�ملك�سب  هذ�  على  باحلفاظ  ي�سمح 
�لذي ميثل �أهمية بالغة على �مل�ستويني  
�لوزير  وتابع  و�الجتماعي،  �القت�سادي 
لتمويل  �ستكون  �لدفع  يقول  »عائد�ت 
�ل�سيار  �لطريق  عرب  �ل�سيانة   �أ�سغال 
فاإنه  �ل�سياق  ذ�ت  يف  -غرب »،  �رسق 
يجري حاليا �إجناز 48 حمطة دفع على 
م�ستوى �ملحوالت �لكربى  و7 حمطات 

دفع على م�ستوى �لطريق �ل�سيار.
�الأ�سغال  �أعلن  وزير  �آخر  �سياق  ويف 
�لعمومية و�لنقل، عبد �لغني زعالن عن 
مالية  مبالغ  تخ�سي�س  قطاعه  �قرت�ح 
ال�ستكمال بع�س م�ساريع �لقطاع و ذلك 

ل�سنة  �ملالية  قانون  م�رسوع  �إطار  يف 
عمليات  �قرت�ح  مت  قال:«  حيث   ، 2019
ولكن يجب �نتظار م�رسوع قانون �ملالية 
وعن  �القرت�حات  �لف�سل يف  قبل   2019
طرف  من  �ملقرتح  �الإجمايل  �ملبلغ 
�لقطاع  لتمويل �جناز بع�س �مل�ساريع ، 
�ملبلغ  �إعطاء  ال ميكنني   « �لوزير:  قال 
�لكامل �ملقرتح الأنه قابل لالنخفا�س �أو 
�الرتفاع و هي �أمور يف مرحلة �ملو�فقة 
�ملبدئية و يتم �لتطرق للرب�مج �لقادمة 
يف �إطار �أ�سغال �لتحكيم مع وز�رة �ملالية 

و �ملديرية �لعامة للميز�نية ».
ويف ذ�ت �ل�سياق �أ�سار �لوزير �إىل بع�س 
تخ�سي�س  �قرت�ح  مت  �لتي  �مل�ساريع 
ذلك  و  الإجنازها  �إ�سافية  مالية  مبالغ 
و  �ملالية 2019  قانون  �إطار م�رسوع  يف 
�جناز  م�رسوع  با�ستكمال  �الأمر  يتعلق 
 – جن  »جن  �ل�سيار  �لطريق  منفذ 
ميناء  �سريبط  �لذي  و�ملنفذ  �لعلمة« 

بجاية بالطريق �ل�سيار �رسق-غرب، ويف 
رد له متعلق بتاأخر �جناز منفذ �لطريق 
�لعلمة«،  ك�سف   – جن  »جن  �ل�سيار 
غالف  تخ�سي�س  �قرت�ح  عن  �لوزير 
مليار   8 قدره  للم�رسوع   �إ�سايف  مايل 
قانون  م�رسوع  �إطار  يف  ذلك  و  دج 
�ملالية 2019، فيمت ذكر �مل�سدر ذ�ته 
�مل�رسوع   هذ�  و�جهت  �لتي  بالعر�قيل 
�لت�ساري�س  ب�سعوبة  يتعلق  ما  منها 
�إح�ساء  و  �نزالقات  �لرتبة  و  باملنطقة 
مبختلف  متعلق  عائق   300 من  �أكرث 
�سبكات �لتموين ) �ملياه و �لغاز( �إ�سافة 
ب�سب  �لرو�ق  فتح  �ل�سكان  معار�سة  �إىل 
�ملحاجر  ندرة  كذ�  و  منزل   460 وجود 
عدم  م�سكلة  �إىل  �إ�سافة  معايري  ذ�ت 
�الجناز  موؤ�س�سات  م�ستحقات  ت�سديد 
يف حينها ب�سبب �لو�سعية �ملالية للبالد 

خالل تلك �ملرحلة.
علي عزازقة



�س�ؤال  ال�زير يف رده على  واأو�سح 
ال�طني  ال�سعبي  باملجل�س  �سف�ي 
اأن »قيمة ال�ستثمار الإجمايل لهذا 
بح�ايل  تقدر  املتكامل  امل�رشوع 
6 ماليري دولر، م�زعة بني منجم 
)1.2مليار  بتب�سة  احلدبة  بالد 
الكربيت  حجر  واأر�سية  دولر( 
اأهرا�س )2.2 مليار دولر(  ب�س�ق 
ب�سكيكدة  ال�س�د  حجر  واأر�سية 
عنابة  وميناء  دولر(  مليار   2.5(

)0.2 مليار دولر.«(
ويهدف هذا م�رشوع اإىل ا�ستغالل 
حقل  من  امل�ستخرج  الف��سفات 
والذي  تب�سة  ب�لية  احلدبة  بالد 
طن  ملي�ن   500 ب  طاقته  تقدر 
من  الطبيعي  امل�رد  هذا  وتثمني 
خالل انتاج  الأ�سمدة والم�نياك 
امل�اد  من  وغريها  وال�سيلي�سي�م 
الأن�سطة  امل�ستخدمة يف خمتلف 
امل�رشوع  القت�سادية.ويت�سمن 
 6 ب  تقدر  كمية  ا�ستخراج  عمليا 
الف��سفات  من  �سن�يا  ماليني طن 
ذو الن�عية العالية من بالد احلدبة 

من  طن  ماليني   3 وانتاج  )تب�سة( 
حم�س الف��سف�ريك ب�اد الكربيت 
)�سكيكدة( مع اجناز وحدة مرافقة 
املفل�رة  النبعاثات  ل�سرتجاع 
انطالقا من وحدات انتاج  حم�س 
من  �سيمكن  ما  وه�  الف��سف�ريك 

انتاج 60 األف طن من 
الف   57 و  الهيدروفل�ريك  حم�س 
ال�سليك�ن.  اأك�سيد  ثاين  من  طن 

انتاج   اأي�سا  املركب  ي�سمل  كما 
مادة  من  �سن�يا  طن  ملي�ن   1.2
الأم�نياك و4 ماليني طن �سن�يا من 
اي��سفي.  �رشوح  ح�سب  الأ�سمدة، 
امل�رشوع  هذا  اجناز  و�سيتم 
جممعني  بني  بال�رشاكة  املندمج  
�س�ناطراك/  وهما   جزائريني 
جممعني  مع  واأ�سميدال-منال  
ووانغف�  �سيتيك  وهما  �سينيني 

ال�سيني  الطرف  ح�سة  وتقدر   .
باملائة من امل�رشوع مقابل  ب49 
اجلزائري،  للطرف  باملائة   51
اإىل  اأ�سار  الذي  ال�زير  ي�سيف 
بني  املختلطة  ال�رشكة  ان�ساء  ان 
الثالثي  خالل  �سيتم  الطرفني 
 2018 اجلاري  العام  من  الأخري 
الإنتاج  مرحلة  ينطلق  اأن  على 
باملركب فعليا بداية 2022، حيث 
تطرق اأويحيى خالل اللقاءات التي 
جمعته مبمثلي ال�سلطات ال�سينية 
بكني،  اإىل  الأخرية  زيارته  يف 
على  م�سددا  امل�رشوع  هذا  اإىل 
اأما  بتج�سيده.  الت�رشيع  �رشورة 
الأثر الجتماعي، ف�سي�سمح بخلق 
دائم  مبا�رش  عمل   2.500 قرابة 
منها 963 بحجر ال�س�د و 654 ب�اد 
 ،« احلدبة  ببالد   880 و  الكربيت 
و�سيبلغ  ال�زير.  ت��سيحات  ح�سب 
نقلها  �سيتم  التي  املنتجات  تدفق 
عرب ال�سكة احلديدية يف اإطار هذا 
امل�رشوع 17 ملي�ن طن يف ال�سنة، 
وه� ما ي�ستدعي اجناز ازدواجية 
خلط ال�سكك احلديدية املنجمية 
وعنابة  احلدبة  بالد  بني  الرابط 

قبل 2022.

اأ�رشفت وزيرة الربيد وامل�ا�سالت 
والال�سكلية  ال�سلكية  والت�سالت 
اإميان  والرقمنة  والتكن�ل�جيات 
بب�سكرة  م�ؤخرا،  فرع�ن،  هدى 
جديدة  خدمة  اإطالق  على 
ح�ساب  من  املالية  للتح�يالت 
بريدي  ح�ساب  اإىل  جاري  بريدي 

اآخر عرب املكاتب الربيدية.
مايل  حت�يل  اأول  جت�سيد  مت  وقد 
م�ست�ى  على  برديني  ح�سابني  بني 
ب�سكرة  ملدينة  الرئي�سية  القبا�سة 
مراحل  خمتلف  تنفيذ  مت  حيث 

وذلك  بالنجاح  كللت  التي  العملية 
من  واإطارات  ال�زيرة  بح�س�ر 

القطاع وال�سلطات املحلية. 
تاأمني  اإىل  اأي�سا  العملية  وتهدف 
التح�يالت املالية وت�سهيل عمليات 
احل�سابات  من  الأر�سدة  حت�يل 
الربيدية اجلارية وتعميم ا�ستعمال 
جانب  اإىل  املغناطي�سية  البطاقة 
ا�ستعمال  من  التقليل  على  العمل 
اأ�سارت  حيث  النقدية،  ال�سي�لة 
ت�سجيل  اإىل  باملنا�سبة  فرع�ن 
ارتفاع يف قيمة العمليات املنجزة 

من  الأوىل  اأ�سهر  الثمانية  خالل 
 2،5 بلغت  حيث  اجلارية  ال�سنة 
فاق  الذي  املبلغ  ه�  و  د.ج  مليار 
-ح�سبها- قيمة العمليات املنجزة 
خالل ال�سنة املنق�سية كاملة )12 
مليار   1،6 بـ  قدر  والذي  �سهرا( 

د.ج.
خالل  قامت  قد  ال�زيرة  وكانت 
بتد�سني  ب�سكرة  ل�لية  زيارتها 
لت�سالت  التجارية  ال�كالة 
اجلزائر باملقاطعة الإدارية اأولد 
اخلدمة  حيز  و�سعت  و  جالل 

الألياف  من  ت��سيالت  لثالث 
الب�رشية )ب�سكرة- وادي �س�ف( و 
)ب�سكرة- امل�سيلة( و )لي�ة - اأولد 
جالل(. كما د�سنت مكتب بريد »بن 
ف�سال  اأخمادمة،  ببلدية  طي��س« 
الرئي�سية  القبا�سة  تد�سني  عن 
مبدينة ب�سكرة التي عرفت اأ�سغال 
زيارتها  ال�زيرة  وت�ا�سل  تهيئة. 
لبناء مكتب  الأ�سا�س  ب��سع حجر 
بريد ومقر ال�حدة ال�لئية للربيد 
و�سكنني وظفيني بحي 1000 م�سكن 

ببلدية ب�سكرة.

اأن   اأكد وزير التجارة، �سعيد جالب 
اتفقتا  املتحدة  وال�ليات  اجلزائر 
ح�ل  مناق�سات  يف  ال�رشوع  على 
اأ�س�اق  ل�ل�ج  �رشاكة جتارية معمقة 

يف افريقيا.
ويف ت�رشيح نقلته واأج، على هام�س 
ب�ا�سنطن،  املنظم  اجلزائر  اأ�سب�ع 
اجتماعي  عقد  اأنه  جالب  اأو�سح 
التجارة  ب�زارة  م�س�ؤولني  مع  عمل 
الأمريكيةملناق�سة  التجارة  غرفة  و 
الطرف  اأبدى  وقد  امللف.  هذا 
املناق�سات  هذه  خالل  الأمريكي 
التمهيدية ا�ستعداده لتعزيز العالقات 
التجارية الثنائية مع امكانية امل�سي 
اإن�ساء  تت�سمن  معمقة  �رشاكة  نح� 
اإفريقيا، ح�سب  ل�ل�ج  حم�ر جتاري 

ال�زير.
وزارة  من  كل  قررت  اأوىل  وكمرحلة 
والفيدرالية  الأمريكية  التجارة 
التجارية الأمريكية الق�ية )اأم �سام( 
من  بعثات  عدة  اجلزائر  اإىل  اإيفاد 

لالإطالع  القت�ساديني  املتعاملني 
لالإنتاج  ال�طنية  ال��سيلة  على 

واإح�ساء
ميكن  التي  اجلزائرية  املنت�جات 
ت�س�يقها بال�س�ق الأمريكية. يف نف�س 
»اجلزائر  اأن  ال�زير  اأو�سح  ال�ساأن، 
بالن�سبة  هامة  قاعدة  ت�سكل  تبقى 
الأمريكي�ن  �سيبحث  حيث  لإفريقيا 
النتاج  جمالت  يف  ال�رشاكة  فر�س 
الأ�س�اق  نح�  الت�سدير  اأجل  من 
الإفريقية«. كما اأ�ساف قائال »تزخر 
اجلزائر مب�ؤهالت اقت�سادية اقليمية  
امل�قع  هذا  الأمريكي�ن  اأدرك  قد 
التجارة  جمال  يف  اجلي�اإ�سرتاتيجي 

و ال�رشاكة«.
خالل  قدم  اأنه  جالب   واأ�سار 
ح�ل  عر�سا  الجتماعني  هذين 
للجانب  م��سحا  النتاجال�طني 
الأمريكي اجله�د املبذولة يف جمال 
والهياكل  الل�ج�ستيك  بناء  اعادة 

القاعدية.

و�سعية  ح�ل  �س�ؤال   وعن 
اجلزائرية-الأمريكية  املفاو�سات 
املرتبط  الثنائي  بالتفاق  املتعلقة 
املنظمة  اإىل  الن�سمام  مب�سار 
»ن�سعى  رد جالب  للتجارة،  العاملية 
مع ال�ليات املتحدة اإىل ا�ستحداث 
واأ�ساف  التجارة«.  ت�سهيل  اآليات 
ت�سهيل  مرحلة  يف  نحن   « قائال 
مع  اللقاء  هذا  وخالل  التبادلت«. 
امل�س�ؤولني الأمريكيني، تطرق ال�زير 
اإىل الإجراءات ال�ستعجالية الرامية 
لالإعادة تاأطري التجارة اخلارجية يف 

�سياق انهيار اأ�سعار البرتول.
يق�ل  التجارة  وزير   وا�سرت�سل 
�س�قا  اجلزائر  اعتبار  ميكن  »ل 
تذبذبات  على  تت�قف  م�ستهلكة 
لي�س   « اأنه  البرتول،  كا�سفا  اأ�سعار 
ن�سبح  اأن  �رشكائنا  م�سلحة  من 
ت�ج  وقد  ق�له.  حد  مفل�سني«على 
ال�ليات  يف  للجزائر  الأول  الأ�سب�ع 
اإ�سارة  ال�زير  اأعطى  الذي  املتحدة 

بالت�قيع  املا�سي  الثنني  انطالقه 
تفاهم  مذكرات  و  عق�د  عدة  على 

بني م�ؤ�س�سات البلدين.
الذي  ايري�س  جممع  اىل  واإ�سافة 
امب�ر  �سي  يف  كا  �رشكة  مع  وقع 

KVS( س�ل��سن�
Imports Solutions( على عقد 
بال�س�ق  الذكية  ح�ل ت�س�يق ه�اتفه 
م�ؤ�س�سات  �سبع  قامت  الأمريكية، 
خا�سة جزائرية باإجراءات الت�سدير 
كل  وقع  كما  البلد.  هذا  نح�  الأوىل 
من جممع ك�ندور ومطاحن عمر بن 
اعمر وفاديرك� و م��ساوي لل�سناعة 
و�سفينة من جممع متيجي واإن�تي�س 
للغرب  الكربى  اخلم�ر  و�رشكة 
على  الأوىل  بالأحرف  اجلزائري 
ميديا  م�ؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 

�سل��سن اي اأن �سي للرتويج عن
املتحدة  ال�ليات  يف  منت�جاتهم 
امل�زعني  مع  �رشاكات  واإقامة 

الأمريكيني الكبار.

موزع عرب 4 واليات 

2.5 مليار قيمة العمليات يف 2018

فتح باب احلديث عن ان�ضمام اجلزائر ملنظمة التجارة 

م.�س

6 ماليري دوالر مل�سروع مركب الفو�سفات

خدمة جديدة للتحويل املايل من ح�ساب بريدي اإىل ح�ساب اآخر

     اجلزائر والواليات املتحدة تتفقان على بحث فر�ص �سراكة جتارية يف اإفريقيا
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و�ضط توقعات بهيمنة امللف االقت�ضادي 

امل�ست�سارة االأملانية يف زيارة 
ر�سمية اإىل اجلزائر يوم االثنني 

فتح باب احليوية االقت�ضادية 

تنظيم لقاء بباري�ص من اأجل 
»ك�سر« االأفكار ال�سائدة حول 

واقع االقت�ساد يف اجلزائر

اجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  تق�م 
ر�سمية  بزيارة  القادم  الثنني  مريكل 
رئي�س  من  بدع�ة  اجلزائر  اإىل 

اجلمه�رية، عبد العزيز ب�تفليقة.
من  الثانية  الزيارة  هذه  ومبنا�سبة 
بها  قامت  التي  تلك  بعد  ن�عها 
�ست�ستقبل   ،2008 �سنة  اجلزائر  اإىل 
طرف  من  الأملانية  امل�ست�سارة 
�ستجري  كما  ب�تفليقة  الرئي�س 
اأحمد  الأول  ال�زير  مع  حمادثات 
ندوة  مريكل  �ستن�سط  اأويحيى.كما 
اأويحيى  مع  م�سرتكة  �سحفية 
تتطرق خاللها اإىل خمتلف امل�سائل 
اجلزائرية- بالعالقات  املرتبطة 
ذات  امل�سائل  اإىل  اإ�سافة  الأملانية 
الهتمام امل�سرتك. ويف برقية تهنئة 
الأملانية  امل�ست�سارة  اإىل  وجهها 
لبلدها  ال�طني  العيد  مبنا�سبة 
الرئي�س  اأكد  املا�سي،  اأكت�بر  يف 
ال�رشور  »ببالغ  يتطلع  اأنه  ب�تفليقة 
اإىل  زيارتها  جت�سيد  اإىل  والهتمام« 
املزيد  اإعطاء   « اأجل  من  اجلزائر 

من الدفع للتعاون الثنائي«. 
�ست�سكل  الزيارة  اأن  التاأكيد  مت  كما 
القت�سادية  العالقات  لتقييم  فر�سة 
تعزز حماور  و  واأملانيا  بني اجلزائر 
ثنائية  عالقة  اأجل  من  ال�رشاكة 

مكثفة اقت�ساديا.
�سناعية  فروع  عدة  فان  وللتذكري   

خ�س��سا  الأملانية  امل�ؤ�س�سات  تهم 
يف  واملناولة  امليكانيكية  ال�سناعة 
جمال ال�سيارات والطاقات املتجددة 
ال�سيدلنية،  وال�سناعة  الكيمياء  و 
ففي فرع امليكانيك، تربط �رشاكات 
على  واأملانيا  اجلزائر  بني  عدة 
عالمة  من  �سيارات  �سناعة  غرار 
بني  باجلزائر  مر�سيدي�س-بينز 
)ال�رشكة  دميلري  الأملاين  املجمع 
ال�رشكة  و  ملر�سيد�س-بينز(  الأم 
ال�طنية لل�سيارات ال�سناعية و وزارة  
الماراتي  واملجمع  ال�طني  الدفاع 
�رشكات  بثالث  الأمر  ويتعلق  اآبار.  
جزائرية-اأملانية-اماراتية  خمتلطة 
تط�ير  اأجل  من   2012 �سنة  اأن�سئت 
باجلزائر:  امليكانيكية  ال�سناعة 
مركبات  ل�سناعة  اجلزائرية  ال�رشكة 
مر�سيد�س-بينز  الثقيل  ال�زن  من 
اجلزائرية  وال�رشكة  رويبة  مبنطقة 
ن�ع  من  ال�سيارات  ل�سناعة 
مبدينة  )ال�سفاء(  مر�سيدي�س-بينز 
ل�سناعة  اجلزائرية  وال�رشكة  تيارت 
حمركات من ن�ع مر�سيدي�س-بينز و 

دويتز و اأم تي اأو بق�سنطينة.
من  اأكرث  باجلزائر  حاليا  وتن�سط 
خمتلف  يف  اأملانية  م�ؤ�س�سة   200
حتتل  اأملانيا  اأن  علما  القطاعات 
املركز الرابع من بني مم�ين اجلزائر 

بقيمة 3.2 مليار دولر.

يل  الإعالمي  املجمع  مبقر  نظم 
لقاء  م�ؤخرا،  زيك�-ل�باريزيان، 
ال�سائدة  الأفكار  ك�رش«   « اأجل  من 
القت�سادي  ال�اقع  ح�ل  فرن�سا  يف 
حقيقته  معرفة  �س�ء  ورفع  باجلزائر 

لدى اجلانب الفرن�سي.
وقد �سمح هذا اللقاء الذي نظم حتت 
�سعار »اجلزائر، احلي�ية املقاولتية 
اجلديدة« مبقابلة املعل�مات والروؤى 
امليدان  يف  فعال  يجري  ما  ح�ل 
ي�سهد  الذي  اجلزائري  القت�سادي 
من  العديد  راأي  بح�سب  حت�ل 

املتدخلني.
واأو�سح املنظم�ن اأن »تط�ر اجلزائر 
حقيقة ل تزال غري معروف بال�سكل 
الكايف يف هذه ال�سفة من املت��سط 
خا�سة  و  البلد  اأن  من  بالرغم 
حت�ل«،  يعرف  اخلا�س  اقت�ساده 
وقد نظم هذا اللقاء يف اإطار �رشاكة 
الذي  امل�ؤ�س�سات  روؤ�ساء  منتدى  مع 
رئي�سه  بقيادة  هام  ب�فد  �سارك 
اأمام  مداخلته  ويف  حداد.  علي 
ال�سحافيني  و  املتعاملني  من  عدد 
و�سفري  القت�ساد  يف  واملخت�سني 
اجلزائر بفرن�سا’ عبد القادر م�سدوة، 
اأن  امل�ؤ�س�سات  منتدى  رئي�س  اأو�سح 
م��س�ع اللقاء جاء »مالئما« للظرف 
مما  اجلزائري  لالقت�ساد  احلايل 
و  جماله  »�س�ساعة«  بتثمني  ي�سمح 
عليها  »ترتكز  »�سلبة«  قاعدة  بناء 

اإ�سالحات اجليل الثاين التي مت
باأن امل�ؤ�س�سة  اأو�سح  اإطالقها«. كما 
»حقيقيا«  حمركا  اأ�سبحت  اخلا�سة 

ل�ستحداث الرثوة ومنا�سب ال�سغل.
يف  املخت�س  تطرق  جهته  ومن 
ه�  و  با�سرتي  اأوليفيي  القت�ساد 
باري�س  بجامعة  القت�ساد  يف  اأ�ستاذ 
اأم  »اي  الأعمال  بنك  رئي�س  و   8

على  يجب  التي  الرهانات  اإىل  بنك« 
تن�يع  غرار  على  م�اجهتها  اجلزائر 
اأنه »ل ميكن لأي  واعترب  القت�ساد. 
اقت�ساد اأن يتط�ر دون تن�ع« مقرتحا 
ال�سناعة  من  اخلروج  اجلزائر  على 
الأحادية و امل�سي قدما نح� املزيد 
على  املتدخل  ركز  كما  التن�يع.  من 
اأهمية تط�ير التكن�ل�جيات اجلديدة 
»تفادي  اأجل  من  القت�ساد  يف 
نت�قف  »اإننا  قال  الذين  ال��سطاء« 

عليهم كلنا«.
يتعني  اأنه  قال  ال�ساأن،  نف�س   يف 
اأفاقها  اأن تدرج �سمن  على اجلزائر 
من  املحلية  امل�ؤ�س�سة  القت�سادية 
على  تركز  مقاربة  اعتماد  خالل 
عكفت  وقد  امل�سغر.  القت�ساد 
على  خمتلفتني  مناق�سة  حلقتي 
درا�سة كيف ميكن للجزائر اأن تعتمد 
واإن�ساء  بتط�ير   ت�سمح  منظ�مة 
اجلديدة  واملهن  خا�سة  م�ؤ�س�سات 
اخل�س��س  هذا  ويف  الغد.  لقت�ساد 
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  نائب  دعت 
املقاولني  حداد  ن�سرية  امل�ؤ�س�سات 
جلزائر  اإىل  »النظر  اإىل  الفرن�سيني 
ب�اقعها و طاقاتها«. كما �سب اأحمد 
روؤ�ساء  منتدى  رئي�س  نائب  طيباوي، 
ل�ورد  العام  املدير  و  امل�ؤ�س�سات 
بحيث  الجتاه  نف�س  يف  �سنرت،  تريد 
اأنه  اإىل  اأرقام  على  معتمدا  اأ�سار 
اأن  ال�رشكاء الفرن�سيني  على  »يجب 
يف  حقيقي  تغيري  هناك  اأنه  يدرك�ا 

اجلزائر«.
عرب  النفط  �س�ق  »اأزمة  اأن  واأ�ساف 
للجزائر  بالن�سبة  كانت مفيدة  العامل 
م�سريا  الريع«  اقت�ساد  تتجاوز  حتى 
»منا�سبا«  ظرفا  حاليا  وج�د  اإىل 
ال�سع�بات  من  بالرغم  لال�ستثمار 

التي »ميكن جتاوزها«.      

ك�ضف وزير ال�ضناعة واملناجم يو�ضف يو�ضفي اأن قيمة م�ضروع مركب الفو�ضفات ب�ضرق البالد، والذي ينتظر دخوله حيز 
اخلدمة يف 2022، تقارب 6 ماليري دوالر.
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حمكمة الدار البي�ساء

توقيف 3 اأفارقة حولوا 
منزلهم مل�سنع لتزوير العملة 
ثالثة  بالعا�صمة  البي�صاء  الدار  حمكمة  تابعت 
حيازة  بتهم  نيجريية  جن�صية  من  اأفارقة  رعايا 
والن�صب  التزوير  اأجل  من  ومعدات  مواد 
واالحتيال، والهجرة غري ال�رشعية، عقب العثور 
واأدوات  معدات  على  الزوار  بباب  فيلتهم  داخل 
يف  قبلهم  من  ا�صتعمالها  املرجح  النقود  تزوير 

عمليات الن�صب على املواطنني.
هذا وقد جرى توقيف املتهمني من قبل م�صالح 
بالدار  ال�رشقية  باملقاطعة  الق�صائية  ال�رشطة 
البي�صاء الأمن والية اجلزائر، بناءا على معلومات 
وردتها حول جمموعة اأفارقة م�صبوهني ي�صغلون 
فقامت  الزوار،  باب  مبنطقة  الفيالت  اأحد 
بعد  امل�صكن  لهذا  تفتي�ش  بدورة  امل�صالح  ذات 
التابع  اجلمهورية  وكيل  اإذن من  على  احل�صول 
على  هناك  وعرثت  االخت�صا�ش،  ملحكمة 
النقود  بتزوير  خا�صة  واأدوات  معدات  جمموعة 
عمليات  يف  االأفارقة  قبل  من  عادة  امل�صتعملة 
الن�صب ويتم على هذا االأ�صا�ش توقيف اأ�صحاب 
بعد  احلال  حمكمة،  على  وحتويلهم  امل�صكن 
�صالف  باجلرم،  املوؤقت  احلب�ش  رهن  و�صعهم 
ما  للمحاكمة  مثولهم  خالل  اأين اأنكروا  الذكر، 
باأن  الرئي�صي  املتهم  واأكد  جرم  من  لهم  ن�صب 
داخل  املحجوزة  بالتزوير  اخلا�صة  املعدات 
منزله خا�صة باأحد اأ�صدقائه الذي تركها بحوزته 
به، ويطالب من  بكراء �صقة خا�صة  حلني قيامه 
ذكره  �صلف  ما  العام ويف ظل  احلق  جهته ممثل 
وغرامة  حب�صا نافذا  �صنوات   3 عقوبة  توقيع 
النطق  تاأجيل  مع  دج يف حقهم  األف   100 بقيمة 

باحلكم جلل�صات الحقة .
ل/منرية

منحة اأبناء ال�سهداء: 

كل امللفات امل�ستوفية 
لل�سروط القانونية �سويت 

اخلمي�ش،   زيتوين،  الطيب  املجاهدين،  وزير  اأكد 
باجلزائر العا�صمة، اأنه مت ت�صوية » بدون ا�صتثناء« كل 
امللفات التي ا�صتوفت ال�رشوط القانونية لال�صتفادة 
من منحة اأبناء ال�صهداء مبا فيها تلك املجمدة من 10 
�صنوات. واأو�صح الوزير، يف اجلل�صة العلنية املخ�ص�صة 
على  كانت  التي  امللفات  كل  اأن  ال�صفوية،  لالأ�صئلة 
من  باال�صتفادة  اخلا�صة  املجاهدين  وزارة  م�صتوى 
ال�رشوط  كل  ا�صتوفت  والتي  ال�صهداء  اأبناء  منحة 
يف  ا�صتثناء«.واأ�صاف  دون  �صويت  »قد  القانونية 
اجابته على �صوؤال متعلق بعدم ت�صوية بع�ش احلاالت 
بوالية جيجل، اأنه كل من لديه ملف ب�رشط االعرتاف 
ما عليه اال تقدميه للم�صالح املعنية م�صيفا اأن  كل 
وكل  �صويت  قد  �صنوات   10 منذ  املجمدة  امللفات 
املعنيني يتقا�صون املنحة مذكرا يف ال�صياق ذاته اأن 
ق�صية االعرتاف »متوقفة اال يف حاالت نادرة جدا.«   
واأ�صار يف هذا ال�صاأن اأن وزارة املجاهدين وفرت »كل 
العمومية«  اخلدمات  لتح�صني  االدارية  الت�صهيالت 
لذوي احلقوق خا�صة من خالل ربط كل املديريات 
املعنية بالو�صاية منذ جانفي 2018 لت�صهيل معاجلة 
امللفات. ويف اإجابته على �صوؤال اآخر متعلق بالتدابري 
املتخذة حلماية املعامل الثورية بالون�رشي�ش، اأو�صح 
وزير القطاع اأن هذه  املنطقة وعلى غرار املناطق 
وترميم  تاأهيل  عمليات  عدة  من  ا�صتفادت  االأخرى 

للمعامل املخلدة للثورة.
بوالية   )1061  ( بورقبة  مقربة  اأن  باملنا�صبة  وذكر 
�صنة  الرتميم  ا�صتفادت، يف 2015 من عملية  غليزان 
2015 يف اطار الربنامج القطاعي للوزارة اإ�صافة اإىل 
عمليات ترميم و�صيانة املعامل التاريخية التي تزخر 
بها املنطقة. كما �صيتم جتهيز متحف الوالية مبجرد 
االنتهاء من اأ�صغال البناء التي بلغت ن�صبة تقدمها 90 

باملائة.

ال�صعبي  املجل�ش  جلان  اخلمي�ش  عقدت 
برئا�صة  طارئ  اجتماعا  بورقلة  الوالئي 
لدرا�صة  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش 
رفع  مع  بالوالية،  املتدهور  ال�صحي  الواقع 
بالبالد  العليا  لل�صلطات  م�صتعجل  التما�ش 
امل�صت�صفى  على  التجميد  برفع  للمطالبة 
اجلامعي . اأفاد بيان للمجل�ش ال�صعبي الوالئي 
بورقلة ، كانت قد ت�صلمت يومية »الو�صط » 
الذي عقد  الطارئ  اأن االجتماع  ن�صخة منه 
من  لعل  تو�صيات  بعدة  خل�ش  اخلمي�ش 
با�صتور  ان�صاء ملحق ملعهد  اأبرزها �رشورة 

بورقلة ال�صتخال�ش ال�صم  العقربي مع �صنع 
تقلي�ش   وكذا  املختلفة  والتحاليل  امل�صل 
بالوالية،  العقارب  لل�صعات  الكبري  العدد 
جمع  عملية  تفعيل  �رشورة  ن�صيان  دون 
عملية  بت�صجيل  وذلك  ومكافحتها  العقارب 
احرتافية  ملوؤ�ص�صة  ت�صند  مركزي  متويل 
وبو�صائل  التاأطري  مع  وجتهيز  املجال  يف 
معتربة اإ�صافة لبعث عمل اجلمعيات البيئية 
وترقية وحت�صني املحيط من خالل جت�صيد 
ال�صكنية  للتجمعات  �صاملة  تهيئة  عمليات 
البيان،  ذات  به  اأفاد  وح�صبما   . واملحيط 
بورقلة  الوالئي  ال�صعبي  فقد �صدد املجل�ش 
م�رشوع  عن  التجميد  رفع  �رشورة  على 
التم�صك  عن  ناهيك  اجلامعي،  امل�صت�صفى 

مبطلب الت�رشيع يف امل�صادقة على ميزانية 
بعا�صمة  املركزي  امل�صت�صفى  تهيئة  اإعادة 
االأ�صطر  وكذا  بو�صياف  حممد  الوالية 
م�صت�صفى240  جتهيز  مليزانية  التالية 
ممثلي  حث  فقد  مت�صل  �صياق  ويف  �رشير، 
بورقلة  الوالئي  ال�صعبي  باملجل�ش  ال�صعب 
التجميد  رفع  اإجراءات  اإمتام  �رشورة  على 
بكل من  60 �رشير  م�صت�صفى  عن م�رشوعي 
على  التوقيع  وكذا  واملقارين،  الروي�صات 
االأمرا�ش  م�صت�صفى  من  لكل  االإن�صاء  مقرر 
الروي�صات  ببلدية  احلدب  بحي  العقلية 
وم�صت�صفى 60 �رشير باحلجرية .  اإىل جانب 
ال�صعبي  املجل�ش  اأع�صاء  اأو�صى  فقد  ذلك 
القطاع  على  امل�صوؤولة  ال�صلطات  الوالئي 

خمتلف  يف  الكايف   العدد  بتوجيه  ال�صحي 
املوؤ�ص�صات  لكافة  الطبية  التخ�ص�صات 
الظروف  كل  توفري  مع  بالوالية،  ال�صحية 
املالئمة اجتماعيا ومهنيا كال�صكن الوظيفي 
حماذية  ال�صكنات  تكون  واأن  املجهز، 
التخ�ص�صات  لبع�ش  خ�صو�صا  للم�صت�صفى 
مثل االنعا�ش واجلراحة وغريها . ويف اإطار 
وال�صكان  ال�صحة  وزارة  تعليمات  جت�صيد 
لتقريب  الرامية  امل�صت�صفيات  وا�صالح 
ممثلي  طالب  فقد  املواطن  من  ال�صحة 
ال�صعب ب�رشورة تدعيم املوؤ�ص�صات ال�صحية 
الطبية  والتجهيزات  االإ�صعاف  ب�صيارات 
ال�رشورية مع توفري كل الظروف لالأ�صاتذة 

املوؤطرين بكل الطب بورقلة .

اأحمد باحلاج 

العمر  من  الثاين  العقد  يف  �صاب  واجه 
موجود  الدار  حمكمة  هيئة  اأمام 
البي�صاء موجود رهن احلب�ش املوؤقت، 
قيامه  خلفية  على  الت�صهري،  تهمة 
باإر�صال ون�رش �صور ع�صيقته عرب �صبكة 
الفاي�صبوك   « االجتماعي  التوا�صل 

»ومنحها ل�صقيقها، حيث تبني من خالل 
وقائع  اأن  املحاكمة  جل�صة  جمريات 
تقدم  ل�صكوى  تعود  الق�صية احلالية 
م�صالح  اأمام  ال�صحية  �صقيق  هذا  بها 
املتهم  قيام  حول  الوطني  الدرك 
�صبكة  �صقيقته يف  �صور  ون�رش  باإٍر�صال 

ليتم  »فاي�صبوك«،  االإجتماعي  التوا�صل 
باجلرمية  منه  امل�صتكى  متابعة  بذلك 
مبثوله  اأنكرها  والتي  الذكر،  �صالفة 
للمحاكمة حيث اأكد اأنه كان على عالقة 
مع الفتاة التي قطعت عالقتها به دون 
عن  منها  االنتقام  ليقرر  وا�صح،  �صبب 

من  ل�صقيقها،  �صورها  اإر�صال  طريق 
ما  ظل  ويف  العام  احلق  ممثل  جهته 
 18 عقوبة  بت�صليط  طالب  ذكره  �صلف 
�صهر حب�ش نافذ و 20 األف دينار غرامة 

مالية نافذة.
ل/منرية

ت�صببت حرائق الغابات يف اتالف م�صاحة 
الفرتة  خالل  هكتار   2.03164 قدرت 
 12 غاية  اإىل  جوان  الفاحت  من  املمتدة 
بيان  به  اأفاد  ح�صبما   ،2018 �صبتمرب 

للمديرية العامة للغابات.
الفرتة  هذه  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
�صملت  حريق  بوؤرة   718 ت�صجيل  �صهدت 
هكتار   2.031 ب  تقدر  اجمالية  م�صاحة 
موزعة بني 936 هكتار من الغابات و 439 
هكتارا  24ر655   و  االأحرا�ش  من  هكتارا 

من االأدغال، اي مبعدل 7 بوؤر حريق  يوميا 
بوؤرة حريق،  وم�صاحة   2.82 هكتار لكل 
ح�صيلة  وح�صب  امل�صدر.  نف�ش  ح�صب 
املنطقة  فان   للغابات  العامة  املديرية 
منطقة  هي  احلرائق  من  ت�رشرا  االأكرث 
ال�رشق ب1.089 هكتارا و 145 بوؤرة حريق 

متبوعة مبنطقة الو�صط ب81ر645 
هكتار و405 بوؤرة حريق  ثم الغرب )83ر296 
حريق(.وباملقارنة  بوؤرة   168 و  هكتارا 
ك�صفت   ،2017 �صنة  من  الفرتة  نف�ش  مع 

املديرية عن ت�صجيل 2.606  بوؤرة حريق 
اأتلفت م�صاحة اجمالية قدرت ب 52.787  
هكتار منها 28.303  هكتار من الغابات. 
االأ�صبوع  خالل  �صجل  اأخرى،  جهة  من 
املمتد بني 6 �صبتمرب اإىل 12 �صبتمرب ، 36  
بوؤرة  حريق �صملت م�صاحة اجمالية تقدر 
ب 21ر113هكتار  منها 46ر31 هكتارا من 
االأحرا�ش  من  هكتارا  83ر55  و   الغابات 
مبعدل  اأي  االأدغال،  من  هكتار  92ر25  و 
بلغت  14ر3  يوميا وم�صاحة  بوؤر حريق   5

املديرية  ذات  واأ�صافت  هكتار/احلريق. 
اأن جهاز الوقاية ومكافحة حرائق الغابات 
 2018 جوان  الفاحت  منذ  و�صعه  مت  الذي 
نهاية  غاية  اإىل  فيه  اال�صتمرار  �صيتم 
املقبل.  اكتوبر   31 يف  املرتقبة  احلملة 
هذه  خالل  امل�صتمرة  االأخطار  وب�صبب 
للموطنني  نداء  املديرية  وجهت  الفرتة،  
الغابية   املناطق  قرب  ال�صكان  ال�صيما 
وامل�صاهمة  اليقظة  من  باملزيد  بالتحلي 

يف خمطط االنذار والوقاية.

تعي�ش  النعامة  بوالية  بلدية  باتت اأكرب 
حالة ان�صداد اأثرت �صلبا على التنمية بهذه 
بلديات  اأهم  بني  من  تعترب  التي  املنطقة 
باملجل�ش  منتخبا   13 رفع  اإذ   ، الوالية 
ال�صلطات  اإىل  عري�صة  البلدي  ال�صعبي 
حلل  التدخل  اأجل  من  البالد  يف  العليا 
ال�صياق  هذا  ويف  ،حيث  املع�صلة  هذه 
عن  االن�صداد  بيان  على  هوؤالء  اأم�صى 
جوان   27 تاريخ  منذ  اجلل�صات  طريق 
�صوء  بعد  احلالة  هذه  تاأتي   .2018
ال�صعبي  املجل�ش  رئي�ش  قبل  من  الت�صيري 
اإبرام  تخ�ش  ملفات  واملوثق عرب  البلدي 

متثلت  وجتاوزات  م�صبوهة  �صفقات 
يف  والتع�صف  االنفرادية  القرارات  يف 
ا�صتعمال ال�صلطة، ف�صال عن غلق مرافق 
عمومية وطرد بع�ش املنتخبني املحليني 
التفوي�صات  اإلغاء  جانب  اإىل  مكاتبهم  من 
الرجوع  دون  املنتخبني  لبع�ش  باالإم�صاء 
منتهم  البع�ش  عالوات  وجتميد  للو�صاية 
البلدية  �صيارات  ،وا�صتعمال  ال�صاعة  حلد 
»املري«  من  مقربني  منتخبني  طرف  من 
العمل  اأوقات  خارج  �صخ�صية  الأغرا�ش 
اأثار  ،ومما  الوالية  خارج  حدود  وحتى 
تق�صيم  ح�ص�ش من  و  حفيظة املنتخبني 

املجل�ش  اإ�رشاك  بدون  الريفية  ال�صكنات 
م�صتفيدا   18 على  االأخرية  هذه  ،وحتتوي 
اال�صتفادة  فيهم �رشوط  تتوفر  ال  بع�صهم 
رغم اأن »املري« �رشح باأنها قائمة الإعادة 
االأ�صماء  بع�ش  اأن  حني  ،يف  التحقيق 
ال�صابقة  احل�ص�ش  يف  اإطالقا  توجد  ال 
..هذا  وغريهما   703 و   2400 لتجزئتي 
عدم  �صد  املجل�ش  اأع�صاء  انتف�ش  كما 
بدون  اأوت  �صهر  العادية  اجلل�صة  عقد 
البلدية  عن  غريب  خل�ش  وال�صماح  مربر 
بت�صيري �صوؤونها وم�صاحلها وا�صتعمال كل 
وجتاوزات  اأمور  ،هي  حق  بدون  و�صائلها 

كما  جهة  اأي  من  �صاغية  اآذانا  جتد  مل 
ببع�ش  احلد  و�صل  بل  بيانهم  يف  يقولون 
با�صم  التفاو�ش  االإدارة  من  االأ�صخا�ش 
رئي�ش البلدية معهم وهو ما اأكد لهم اأقوال 
»املري« بان الكل معه واإىل جانبه ، واأبدى 
بتنمية  الكبري  اهتمامهم  ال13  االأع�صاء 
الذي  التهمي�ش  ظل  يف  امل�رشية  مدينة 
يعانون منه ،حيث هدد هوؤالء باللجوء اإىل 
العدالة لف�صح املتورطني يف الف�صاد وكذا 
اأمام وزير الداخلية خالل اللقاء املرتقب 

االأ�صبوع القادم.
  �ص.�سهيب

بعدما قطعت عالقتها به  

حتمية  �سرورة  با�ستور  ملعهد  ملحق  •   اإن�ساء 

املديرية العامة للغابات

م�سرية بالنعامة

�ساب ينتقم من فتاة وين�سر �سورها عرب »الفاي�سبوك«

جوان اتالف اأكرث من 2.000 هكتار ب�سبب احلرائق ما بني 1 يونيو و12 �سبتمرب  

13 منتخبا بالبلدية يهددون بف�سح الف�ساد واللجوء اإىل العدالة 

تو�سيات برفع التجميد عن امل�ست�سفى اجلامعي وتدارك م�ست�سفى بو�سياف 

اجتماع طارئ للجان املجل�س ال�سعبي بورقلة لدرا�سة الواقع ال�سحي
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توا�سل ال�سلطات املحلية مبا فيها 
ديوان  مديرية  الوالية،  م�سالح 
اأمالك  العقاري،  والت�سيري  الرتقية 
عقد  ال�سكن  وم�سالح  الدولة 
من  املارطونية  لقاءاتها  �سل�سلة 
امل�سجلة  النقائ�ص  تدارك  اأجل 
على  االإفراج  الكبري يف  التاأخر  يف 
للم�ستفيدين  االإ�سمية  القوائم 
االجتماعي  ال�سكن  ح�س�ص  من 
ورقلة،  بدائرة  العمومي  االإيجاري 
مطلعة  م�سادر  من  علم  وح�سبما 
رفعت  قد  املعنية  ال�سلطات  فاإن 
لتجاوز  جاهدة  وت�سعى  التحدي 
لتي  ا  التق�سف  �سيا�سة  عقبة 
م�ست عديد القطاعات الإ�ستكمال 
اأ�سا�سا  املتعلقة  التهيئة  اأ�سغال 
بربط التجمعات ال�سكنية اجلديدة 
ب�سبكات الكهرباء، املياه ال�ساحلة 
ال�رصف  قنوات  وكذا  لل�رصب 
ال�سحي  . وقال اأكرث من متحدث 
يف املو�سوع، اأنهم ي�ساهدون يوميا 
توزيع  التلفزيونية  القنوات  عرب 
هائلة  باأعداد  �سكنية  ح�س�ص 
عرب خمتلف واليات الوطن، االإ اأن 
بدائرة ورقلة ال تزال م�سالح هذه 
�سنوات   05 منذ  عاجزة  االأخرية 
كاملة يف االإفراج على ح�سة 1000 
التحجج  خالل  ،من  �سكنية  وحدة 

تارة بعدم ا�ستكمال اأ�سغال التهيئة 
درا�سة  مدة  بطول  اأخرى  وتارة 
من  لالإ�ستفادة  املر�سحني  ملفات 
فقد  ذلك  جانب  اإىل  النمط.  ذات 
حذرت عديد ال�سكاوى والعرائ�ص 
ل�سناع  املرفوعة  االحتجاجية 
العواقب  مغبة  من  بالبالد  القرار 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
االفراج  يف  املربر  غري  التماطل 
امللف  ذات  لين�سم  ال�سكنات  على 
عجزت  التي  ال�سائكة  للملفات 

اإيجاد حلول  املعنية يف  ال�سلطات 
غليان  انفجار  قبل  لها  جذرية 
التي  املحلية  االجتماعية  اجلبهة 
ف�سلت انتهاج �سيا�سة الهروب اىل 
االأمام والت�سويف عو�ص حما�رصة 
بلغة  املحلي  ال�سارع  غليان 
مواطني  اأن  ومعلوم   . ال�رصاحة 
الوالية قاموا يف الـ 27 من �سهر اأوت 
املن�رصم بتنظيم وقفة احتجاجية 
للمطالبة  الوالية  مقر  اأمام  عارمة 
اأ�سباب  حول  تو�سيحات  بتقدمي 

تاأخر ن�رص قوائم امل�ستفيدين من 
انتظار  ويف   . االجتماعي  ال�سكن 
تدخل جاد من طرف �سناع القرار 
مئات  على  لزاما  يبقى  بالوالية 
لالإ�ستفادة  املر�سحة  العائالت 
معاناة  تقا�سم  النمط،  ذات  من 
وقت  يف  �سيقة  منزل  يف  العي�ص 
اأنف�سها  اأخرى  عائالت  وجدت 
ملزمة بكراء م�ساكن من مرتباتها 
ال�سهرية مببلغ يرتاوح بني1.5و 02 

مليون �سنتيم .

امل�سرتكة  االأمن  م�سالح   متكنت 
واجلرمية  التهريب  مكافحة  يف 
احلدودي  بال�رصيط  املنظمة 
من  النيجر،  لدولة  املتاخم 
 16300 تهريب  حماولة  اإجها�ص 
املاوزت  بنوعيه  الوقود  من  لرت 
هذه  تندرج  حيث  والبنزين، 
ال�سارم  التطبيق  اإطار  العملية يف 
ل�سالح  العامة  القيادة  ملخطط 
منابع  لتجفيف  الوطني  الدرك 

التهريب .
م�سالح  اأم�ص  اأول  ليلة  اأوقفت 
ال�رصيط  باإقليم  املخت�سة  االأمن 
وبال�سبط  اجلنوبي  احلدودي 
ب�سحراء  امل�سماة  باملنطقة 
عني  االإدارية  باملقاطعة  اأر�سوان 
مترنا�ست،  لوالية  التابعة  قزام 
الدفع  رباعية  �سيارة  و  �ساحنتني 
حمملة  كانت   60 اأفجي  نوع  من 
ليتم  الوقود  من  لرت   16300 بـ 
امل�سبوطة  ال�سلعة  م�سادرة 

وحتويلها مل�سالح مفت�سية اأق�سام 
مت  فيما   ، اجلزائرية   اجلمارك 
اعتقال املهربني االأربعة  ونقلهم 
للم�سلحة املعنية وبعد ا�ستكمال 
و  معهم  القانونية  االإجراءات 
�سدهم  ق�سائية  ملفات  اإجناز 
وكيل  اأمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 
اجلمهورية لدى حمكمة عني قزام 
للنظر يف و�سعيتهم ، حيث �سدر 
باالإيداع  اأمر  منهم  ثالثة  حق  يف 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�ص  رهن 
الرابع  اإدانة  مت  فيما  حماكتهم 
تغرميه   مع  نافذة  �سجنا  ب�سنة 
جزائري  دينار  األف   48 بـ  ماليا 
ال�رصعية  غري  االإقامة  بتهمة 
تعد  حيث   ، الوطني  بالرتاب 
الرابعة  النوعية  االأمنية  العملية 
اجلاري  ال�سهر  خالل  نوعها  من 
منابع  جتفيف  اطار  يف  وتندرج 

التهريب  .
�سيخ مدقن 

بواليات  الرتبية  قطاع  يعي�ص 
�سفيح  وقع  على  الكبري  اجلنوب 
ظاهرة  تف�سي  ب�سبب  �ساخن 
التدري�ص،  بحجرات  االكتظاظ 
وغياب  املدر�سي  النقل  نق�ص 
الدرا�سية  باالأطوار  موؤطرين 
املتو�سط  كاالبتدائي،  الثالثة 
غليان  اأجج  ما  وهو  والثانوي 

االأولياء والتالميذ .
والتالميذ بواليات  االأولياء  طالب 
ورقلة، مترنا�ست، اأدرار وب�سار يف 
»الو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح  
نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة   ،«
التدخل  ب�رصورة  غربيط  بن 
اإداري  حتقيق  لفتح  ال�سخ�سي 
التزايد  مالب�سات  لك�سف  معمق 
احلركات  ملعدالت  املقلق 
عدد  م�ست  التي  االحتجاجية 
املتو�سطات  االبتدائيات،  من 
املطالبة  اأجل  من  والثانويات 
جملة  جت�سيد  يف  باالإ�رصاع 
تاأتي  امل�رصوعة  املطالب  من 
حلول  عن  البحث  مقدمتها  يف 
االكتظاظ  م�سكلة  لتفاقم  جذرية 
اأكرث  باإح�ساء  التدري�ص  بحجرات 
من 47 تلميذ بالق�سم الواحد، وهو 
جديد  من  الت�ساوؤل  باب  فتح  ما 
ت�رصيحات  حقيقة  مدى  ما  عن 
وزيرة الرتبية الوطنية التي اأكدت 
معنية  غري  الرتبية  م�ساريع  اأن 

بالتجميد .
ذات  حذر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املنحدرين  خا�سة  املتحدثني 
واملعزولة  النائية  املناطق  من 
مغبة  من  احلدودية  وحتى 

تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
امل�رصوع  مطلبهم  جتاهل  عن 
يف  االإ�رصاع  �رصورة  يف  املتمثل 
املدر�سي  للنقل  و�سائل  توفري 
الإنهاء معاناتهم يف قطع م�سافات 
اأو  االأقدام  على   م�سيا  بعيدة 
لالإلتحاق  بالدواب  اال�ستنجاد 

مبقاعد الدرا�سة .
من جهة ثانية فقد �سدد متابعون 
لل�ساأن الرتبوي بالواليات املذكورة 
من  عاجل  حترك  �رصورة  على  
ال�سلطات املعنية  للتكفل مب�سكل 
بالن�سبة  خا�سة  التاأطري  �سعف 
اجتياز  على  املقلبني  للتالميذ 

االمتحانات النهائية .
اأرجع  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
باملجال�ص  حمليون  منتخبون 
بالواليات  الوالئية  ال�سعبية 
التح�سيل  تراجع  �سبب  املذكورة 
االمتحانات  لتالميذ  العلمي 
الدرا�سية  باالأطوار  النهائية 
املتو�سط  كاالبتدائي،  الثالثة 
تلك  احتالل  بدليل  والثانوي 
الوطني  الرتتيب  لذيل  الواليات 
القليلة   ال�سنوات  مدار  على 
املا�سية، حيث اأكد ممثلي ال�سعب 
اأن الو�سع املزري للقطاع الرتبوي 
وتعليمات  توجيهات  مع  يتنافى 
املركزية الرامية لتح�سني ظروف 
والب�رصية  املادية  التمدر�ص 
رئي�ص  عمل  ا�سرتاتيجية  ملواكبة 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
املنظومة  الإ�سالح  الرامية 

الرتبوية .
اأحمد باحلاج 

دخلت ال�سلطات املحلية  بورقلة يف �سراع مع الزمن ال�ستكمال عمليات التهيئة لل�سكنات 
االجتماعية االإيجارية العمومية اجلديدة حت�سبا للإفراج عنها وذلك مبا�سرة بعد ا�ستكمال عملية 

درا�سة ملفات املر�سحني للإ�ستفادة من ذات النمط .

الإحتواء غليان اجلبهة االجتماعية املحلية 

اأحمد باحلاج 

�صـــــــلطات ورقـــــــــــلة يف �صراع مـــع الزمن 
للإفراج على قوائم ال�صكن االجتـــماعي 

راح  التي  القتل  جرمية  اإثر  على 
�سحيتها املدعو )عبد الوهاب.م( 
بتاريخ 07 �سبتمرب 2018 ذو التا�سع 
مع  بالتن�سيق  و   )19( ربيعا  ع�رص 
تندوف،  لوالية  النيابة  م�سالح 
الق�سائية  ال�رصطة  م�سالح  قامت 
بتوقيف   تندوف  والية  باأمن 
القتل  جرمية  يف  فيه  امل�ستبه 
)�سكني  اأبي�ص  �سالح  با�ستعمال 

االأمر  يتعلق  و  الكبري(  احلجم  من 
العمر  من  البالغ  )اأ.م(  باملدعو 
ال�سيد  اأمام  تقدميه  و  �سنة   )20(
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
تندوف عن جرمية القتل العمدي 
و  الرت�سد  و  االإ�رصار  �سبق  مع 
الق�سية  ملف  اأحال  بدورة  الذي 
على قا�سي التحقيق.  هذا و ن�سري 
اإىل اأن جرمية القتل املذكورة هي 

غري ل�سيقة بعمل ع�سابات بوالية 
بع�ص  تداوله عرب  كما مت  تندوف 
مرتبطة  وقائعها  اإمنا  االأو�ساط، 
خالف  و  منعزل  بفعل  اأ�سا�سا 
امل�ستبه  و  ال�سحية  بني  ما  �سابق 
اأن  على  نوؤكد  اأخرى  مرة  و  فيه. 
تندوف  بوالية  ال�رصطة  م�سالح 
تبقى مرافقة لكل مواطني الوالية 
اأرواحهم  يف  حمايتهم  اأجل  من 

و  ندعوهم  الذين  ممتلكاتهم  و 
للتحلي بثقافة التبليغ و التعاون و 
التوا�سل مع �رصطتهم عرب خمتلف 
االأرقام  و  االت�سالية  القنوات 
غرار  على  املجانية  اخل�رصاء 
ان  ذلكم   )15.48( االأخ�رص  الرقم 
اأ�سا�ص االأمن و ال�رصطة  املواطن 

ما هي اإال االأداة. 
اأحمد باحلاج 

احل�رصي  االأمن  عنا�رص  جنح 
الثاين التابعني الأمن والية ورقلة 
يوم اأم�ص، من و�سع حد لن�ساط 
حرمة  ينتهك  خطري  جمرم 

امل�ساكن ق�سد ال�رصقة .
وقائعها  تعود  العملية،  تفا�سيل 
االأمن  عنا�رص  تلقي  عقب 
من  �سكوى  الثاين  احل�رصي 
مفادها  املواطنني،  اأحد  قبل 
حرمة  الإنتهاك  تعر�سه 

طرف  من  العائلي  م�سكنه 
لتبا�رص  هويته،  يجهل  �ساب 
ال�رصطة  عنا�رص  ذلك  فور 
عمليات البحث والتحري وجمع 
املعلومات التي توجت بتحديد 
وهوية  اجل�سدية  ال�سمات 
يف  �ساب  وهو  فيه،  امل�ستبه 
ينحدر  العمر  من  الع�رصينيات 
من عا�سمة الوالية، ليتم اإعداد 
خطة حمكمة جنح من خاللها 

توقيفه  من  ال�رصطة  عنا�رص 
واإقتياده مبا�رصة اإىل مقر االأمن 
اأطوار  احل�رصي الثاين، وخالل 
التحقيق معه تبني اأنه ال�سخ�ص 
لتورطه يف جرم  املبحوث عنه 
ال�رصقة من داخل م�سكن حتت 
اأبي�ص  ب�سالح  التهديد  طائلة 
ف�سال عن اإنتهاك حرمة م�سكن 
�سخ�ص اآخر.  وعقب اإ�ستكمال 
القانونية  االإجراءات  جميع 

ملفني  اإجناز  مت  الالزمة، 
يف  املوقـوف  لتورط  ق�سائيني 
 ، م�سكن  حرمة  اإنتهاك  جرم 
وجرم ال�رصقة من داخل م�سكن 
ب�سالح  التهديد  طائلـة  حتت 
اأمام  وتقدميه  اأبي�ص)�سيف(، 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
التي اأ�سدرت يف حقه اأمر اإيداع 

بعامني حب�ص نافـدة .
اأحمد باحلاج   

العملية نفذتها ال�سرطة الق�سائية بالتن�سيق مع النيابة 

ورقلة 

 امل�صتبه فيه يف ق�صية القتل  العمدي بتيندوف وراء الق�صبان 

منتهك حرمة م�صكن عائلي يف قب�صة االأمن احل�صري الثاين 

يف اإطار التج�سيد ال�سارم ملخطط 
جتفيف منابع التهريب 

االكتظاظ، نق�ص النقل املدر�سي وغياب 
موؤطرين يفجر الو�سع 

احباط حماولة تهريب 16300 لرت 
من الوقود باجتاه دولة النيجر 

قطاع الرتبية بورقلة ومترنا�صت 
واأدرار على  �صفيح �صاخن  
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وقد تخللت هذه التظاهرة العر�شية 
حلقات ال�شعر ال�شعبي التي ن�شطها 
عديد ال�شعراء من اجللفة والأغواط 
من  واحدة  املنا�شبة  هذه  وبقيت 
التي يحبها  والتقاليد  العادات  اأهم 
�شكان املنطقة ويحيونها يف �شيف 
احل�شاد  مو�شم  نهاية  بعد  عام  كل 
الطعام،  يُطعم  القمح  وجني غالل 
ويتم ا�شتقبال ال�شيوف من كل فلج 
البدوية  اخليم  تن�شب  عظيم حيث 
التي تزين باملوائد والأفر�شة لتوؤي 
الوافدين اإىل املنطقة ويتم التكفل 
اأيام  طيلة  والإطعام  بالإيواء  بهم 
و�شط  التظاهرة  ال�شنوية  هذه 
تكافل اإجتماعي مميز،وين�شب هذا 
لل�شيخ  بالطعم  املهرجان امل�شمى 
املولود  حرزاهلل  بن  اأحمد  �شيدي 
هـ   900 �شنة  الأقوال  اأرجح  على 

اأ�شل علوي  تلم�شان من  يف مدينة 
ح�شني �رشيف ميتد اإىل ر�شول اهلل 
ال�شيخ  و�شلم، حفظ  عليه  اهلل  �شل 
القراآن  حرزاهلل  بن  اأحمد  �شيدي 
يد  على  مبكرة  �شن  يف  الكرمي 
ال�شماتي  حنيحن  بن  اأحمد  ال�شيخ 
وتعلم  غليزان  بنواحي  زاويته  يف 
والتف�شري  واحلديث  القفه  اأ�شول 
يد  على  والت�شوف  القراآن  وعلوم 
امللياين،  يو�شف  بن  اأحمد  ال�شيخ 
وبعد اأن اأجازه �شيخه اأمره بالتوجه 
فا�شتقر  ال�شحراء  �شمال  اإىل 
بلدية  قرب  دمد  يف  املقام  به 
تزوج  اجللفة،وهناك  بولية  م�شعد 
اأحمد  ابنة  حدة  الفا�شلة  ال�شيدة 
املدعو  اهلل  عبد  بن  حممد  بن 
هم  اأبناء  ثالثة  منها  واأجنب  نايل 
بلقا�شم واحممد املدعو بن �شاعو 
اأ�ش�س  اأي�شا  و�شليمان،وهناك 
ال�شيخ زاويته وبنى امل�شجد العتيق 
وراح ين�رش العلم واملعرفة وثقافة 

القبائل  بني  وال�شلح  الت�شامح 
ومبادئ الأخوة والت�شامح والرتاحم 
والتعاون اإىل اأن تويف ال�شيخ اأحمد 
�شنة  �شفر   15 يف  حرزاهلل  بن 
و�شمائله  ب�شريته  وتاأ�شيا  991هـ 
كل  يف  ال�شيخ  اأبناء  كان  الفا�شلة 
احل�شاد  مو�شم  نهاية  وبعد  �شنة 
التي  الحتفالت  هاته  يقيمون 
الأخرى  العرو�س  باقي  اىل  متتد 
لعجالت  لعر�س  احلال  هول  كما 
اأولد  وعر�س  الأغواط  �شمال 

وطعم  بتاجموت  عطاهلل  �شيدي 
امل�رشي  باحلاج  النا�رش  �شيدي 
هاته  تنطلق  طويلة،حيث  والقائمة 
املهرجانات عادة مع �شهر اجلاري 
نهاية  غاية  اىل  متوا�شلة  لتبقى 
اأجواء  يف  ال�شعبية  الوعدات  كل 
اىل  ترجعنا  رائعة  جد  وظروف 
اأهل  زمن  من  تاريخية  حمطات 
باأ�شول  يتم�شكون  الذين  البداوة 
را�شخة  لالأذهان  تزال  ل  وعادات 

يف جيل اليوم .

اأحيى عر�ش احلرازلية ببلدية حا�سي الدلعة الواقعة على بعد 130 كلم جنوب مدينة الأغواط، وعدتهم ال�سنوية 
املعروفة لدى �ساكنة املنطقة هناك، بطعم ال�سيخ �سيدي اأحمد بن حرزاهلل يف اأجواء احتفائية بهيجة ميزتها 

عرو�ش الفنتازيا واخليالة على دوي البارود مب�ساركة عديد الفرق القادمة من املناطق املجاورة.

الأغواط على موعد مع املهرجانات ال�سعبية

ع.ق

احلرازلية يحيون وعدتهم ال�سنوية و�سط تكافل اجتماعي مميز

وايل امل�سيلة يوؤكد

وايل امل�سيلة يطمئن:

تب�سة : 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

غاز: 

وهران : 

اإجناز م�ساريع االإنارة العمومية بتقنية الطاقة ال�سم�سية

اأزيد من 17 األف وحدة �سكنية من خمتلف ال�سيغ يف طور االإجناز

ح�سر 5 "نقاط �سوداء" يف قطاع االأ�سغال 
العمومية عقب االأمطار الطوفانية 

 حجز مايقارب 5 قناطري 
من "ال�سمة" املقلدة

تذبذبات متوقعة يف التوزيع عرب عدة 
بلديات يف  البويرة و اجللفة وامل�سيلة 

توزيع 2.001 م�سكن على م�ستخدمني 
ع�سكريني و�سبيهني ومدنيني

توقيف امراأة باالأغواط بتهمة 
الن�سب واالحتيال

لالأمن  الرابعة  عنا�رش الف�شيلة  جنح 
من  بامل�شيلة  لقبالة  عدي  والتدخل  باأولد 
من  معتربة  كميات  ترويج  حماولة  اإحباط 
اإىل  يدويا،  امل�شنوعة  املقلدة  »ال�شمة« 
القب�س على �شخ�س اإثر  جانب متكنهم من 
م�شتوى   على  واملراقبة  التفتي�س  عملية 
امل�شيلة من  ولية  املوؤدي اإيل  الطريق 
ال�شمة  مادة  كلغ من  04  قناطريو80  حجز 
منت  على  اأكيا�س  يف  معباأة  كانت  املقلدة 
�شاحنة نوع �شوناكوم كانت قادمة من ولية 

�شطيف باإجتاه ولية امل�شيلة بعد اإ�شتكمال 
الإجراءات القانونية مت تقدمي املعني اأمام 
ال�شيد و كيل اجلمهورية لدى مقرة من اأجل 
ال�رشكة  خارج  التبغ  مادة  نقل  �شناعة و 
اإيداعه  مت  اأين  للتبغ  والكربيت  الوطنية 
احلب�س باملوؤ�ش�شة العقابية بامل�شيلة، حجز 
الدولة  اأمالك  ملديرية  وت�شليمها  الب�شاعة 
بامل�شيلة وحجز ال�شاحنة وو�شعها باملح�رش 

البلدي اإىل غاية �شدور اأمر ق�شائي .
عبدالبا�سط بديار 

الغاز على  اأن يعرف توزيع   من املحتمل 
البويرة  بوليات  البلديات  بع�س  م�شتوى 
من  ابتداء  تذبذبا  وامل�شيلة  واجللفة 
الليل  منت�شف  اجلمعة  اإىل  اخلمي�س  ليلة 
ب�شبب اأعمال �شيانة على م�شتوى الأنبوب 
حا�شي  بني  الرابط  الغاز  لنقل  الرئي�شي 
اأعلنته  ما  ح�شب  منايل،  وبرج  الرمل 
ال�رشكة اجلزائرية لتوزيع للكهرباء والغاز.

ولية  املتوقعة  ال�شطرابات  ومت�س 
وحد  فوكة  عني  م�شتوى  على  اجللفة 
م�شتوى  على  م�شيلة  وولية  ال�شحاري 
�شيدي  اأولد  و  زوح  بن  و  عامر  �شيدي 
م�شيف  و  وخوبانة  واحلوامد  اإبراهيم 
كما  عي�شى،  �شيدي  و  معايف  و  اولتم  و 

ت�شمل عني احلجر و بويرة مركز واحلجرة 
الرتك  وعني  وحيزر  لعزيز  وايت  الزرقاء 
بيان  ح�شب  البويرة،  بولية  وتاغزوت 
و�شالمة  باأمن  متعلقة  ولأ�شباب  لل�رشكة. 
التقيد  اىل  �شونلغاز  الزبائن، دعت �رشكة 
وال�شالمة  المن  واإر�شادات  بالن�شائح 
خمف�شات  تاأهيل  اإعادة  حماولة  وعدم 
املخت�شة  فرقها  مرور  حني  اىل  ال�شغط 
التي مت جتنيدها لهذه العملية، خا�شة يف 

التجمعات ال�شكانية والعمارات.
ال�شيانة  اأ�شغال  اأن  ال�رشكة  بيان  واأو�شح 
بني حا�شي  الغاز  نقل  اأنبوب  يعرفها  التي 
حت�شني  اىل  ترمي  منايل  برج  و  الرمل 

نوعية اخلدمة حت�شبا لل�شتاء القادم. 

لتوزيع  جهوية  عملية  بوهران  اأقيمت 
�شكنات من خمتلف ال�شيغ م�شت 2.001 
ع�شكريني  م�شتخدمني  من  م�شتفيد 
من  وليات  لعدة  ومدنيني  و�شبيهني 
ال�شكن  البالد وهذا بح�شور وزير  غرب 
متار  الوحيد  عبد  واملدينة  والعمران 
املدير  زروق  دحمان  اللواء  رفقة 
بوزارة  الجتماعية  للم�شالح  املركزي 

الدفاع الوطني.
 2.001 عن  يقل  ل  ما  توزيع  مت  وقد 
الإيجاري  العمومي  �شيغ  من  م�شكن 
والرتقوي  و"عدل"  املدعم  والرتقوي 
لل�شكن  اإعانات  اإىل  اإ�شافة  العمومي، 
وغليزان  وهران  وليات  تخ�س  الريفي 
وعني  بلعبا�س  و�شيدي  وم�شتغامن 
والبي�س،  و�شعيدة  ومع�شكر  متو�شنت 
حيث ا�شتلم املعنيون قرارات ال�شتفادة 
خالل مرا�شم اأقيمت على م�شتوى قاعة 

املح�رشات مل�شجد "ابن بادي�س".
عمومي  م�شكن   600 ب  الأمر  ويتعلق 
عدل  �شيغة  من  م�شكن  و520  اإيجاري 

لفائدة  عمومي  ترقوي  م�شكن   501 و 
م�شتخدمني ع�شكريني و�شبيهني، اإ�شافة 
 100 و  مدعم  ترقوي  م�شكن   240 اإىل 
عائالت  ل�شالح  الريفي  لل�شكن  اإعانة 
�شحايا  منها  املعنية  للوليات  مدنية 
الإرهاب واأ�شخا�س من ذوي الحتياجات 

اخلا�شة.
هذه  افتتاح  يف  األقاها  كلمة  وخالل 
املواطنني  متار  ال�شيد  طماأن  املرا�شم 
اأن عمليات توزيع ال�شكنات التي انطلقت 
لفائدة  �شت�شتمر  رم�شان  �شهر  خالل 
اأن  الوزير  املجتمع.وذكر  �رشائح  جميع 
من  ال�شكنات  لتوزيع  الوطني  الربنامج 
جت�شيده  يف  ال�رشوع  مت  ال�شيغ  خمتلف 
ال�شيد  رئي�س اجلمهورية  تعليمات  عقب 

عبد العزيز بوتفليقة.
مولود  وهران  وايل  اأبرز  جهته  ومن 
 8.700 زهاء  توزيع  مت  اأنه  �رشيفي 
منذ  بالولية  ال�شيغ  من خمتلف  م�شكن 
�شنة 2007 م�شيفا اأن الرقم �شريتفع اىل 

20.000 م�شتفيد يف دي�شمرب املقبل.

الق�شائية  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
باأمن دائرة قلتة �شيدي �شعد بالأغواط 
العمر23  من  تبلغ  امراأة  توقيف  من 
الن�شب  ق�شية  يف  لتورطها  �شنة 
والتي  بال�رشقة،  املتبوعة  والحتيال 
كانت حمل �شكوى تقدمت بها امراأة 
تعر�شها  بعد  �شنة  العمر47  من  تبلغ 
امل�شتبه  طرف  من  الحتيال  لعلمية 
�رشقة  مع  هويتها  جتهل  التي  فيها 
الأ�شفر،  املعدن  من  جموهراتها 
 50000.00( قدره  مايل  مبلغ  وكذا 
نطاق  تو�شيع  مت  الفور  دج(.وعلى 

الأبحاث والتحريات، اأين مت يف ظرف 
وجيز بتاريخ نف�س اليوم وبعد التن�شيق 
عني  دائرة  اأمن  م�شالح  مع  والتعاون 
تيارت  ولية  لأمن  التابعة  الذهب 
�شيفرويل  نوع  من  �شيارة  توقيف  من 
)افيو(على م�شتوى مدينة عني الذهب 
ال�شالفة  فيها  امل�شتبه  متنها  وعلى 
امل�رشوقات  وا�شرتجاع  الذكر، 
التحقيق  اإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
الن�شب  بتهمة  للعدالة  تقدميها  مت 

والحتيال املتبوعة بال�رشقة.
ع.ق

 " مقداد  "حاج  امل�شيلة  ولية  وايل  �شدد   
الإنارة  م�شاريع  جميع  �رشورة جت�شيد  على 
ولية وفق  بلديات  عرب  امل�شتقبلية  العمومية 
مقداد  حاج  ال�شم�شية وقال  الطاقة  تقنية 
املو�شع  التنفيذي  املجل�س  اجتماع  خالل 
النقل  و�شعية  على  للولية  خ�ش�س  للوقوف 

عن  تتخلى  ولن  تتخل  مل  الدولة  وال�شكن اأن 
ولية  اأن  اإىل  م�شريا  املواطن،  جتاه  التزاماتها 
امل�شيلة لها من املوؤهالت والقدرات ما ميكنها 
م�شتقبال، حيث  معتربة  ولية  تكون  اأن  من 
املحلية  اجلماعات  وجه تعليمات مل�شوؤويل 
للتوجه نحو اإ�شتعمال الطاقة ال�شم�شية كمرحلة 

لفائدة  واأي�شا  العمومية،  الإنارة  اأولية يف جمال 
م�شتقبال  لت�شمل  الثانوية  ال�شكانية  التجمعات 
البنايات العمومية وذلك �شمن الإ�شرتاتيجية التي 
تهدف اإىل تر�شيد النفقات العمومية التي توليها 
اأن  ي�شتدعي  خا�شة مما  عناية  العليا  ال�شلطات 
الطاقة  ا�شتعمال  جمال  يف  رائدة  الولية  تكون 

ال�شم�شية لإنتاج الطاقة الكهربائية وا�شتخدامها 
ولية  �رشعت  العمومية حيث  الإنارة  يف 
يف  املدر�شي  الدخول  هذا  بداية  امل�شيلة مع 
موؤ�ش�شات   3 لتموين  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتعمال 

تربوية بالطاقة ال�شم�شية .
عبدالبا�سط بديار    

"حاج  امل�شيلة  ولية  وايل  ك�شف   
يف  وجود  17489 وحدة  " عن  مقداد 
الإجنازعرب  قيد  ال�شكن  �شيغ  خمتلف 
جميع  الوايل  دعا  امل�شيلة اأين  ولية 
وكذا  ال�شكن  قطاع  عن  امل�شوؤولني 
اإىل  واملقاولني  بالأ�شغال  املكلفني 
واآجال  الإجناز  يف  النوعية  احرتام 
باإجراءات  املخالفني  وتوعد  الت�شليم، 
على  الوايل  �شدد  �شارمة  حيث 
والن�شاط  العمل  تكثيف  �رشورة 
وكذا  الإجناز  اآجال  احرتام  ق�شد 

الذي  الجتماع  يف  واجلودة،  النوعية 
والأ�شغال  مب�شوؤويل ال�شكن  جمعه 
اخلطوات  هذه  اأن  العمومية مربزا 
جت�شد اإرادة احلكومة يف موا�شلة البناء 
وتوفري  اله�س  ال�شكن  على  والق�شاء 
اإىل  للمواطنني واأ�شار  لئقة  �شكنات 
بقطاع  للنهو�س  "الطموح  الربنامج  اأن 
كال�شكن  ال�شيغ  ال�شكن  ي�شمل خمتلف 
والإيجاري  والت�شاهمي  الجتماعي 
كافة  اأن  موؤكدا  العمومي،  والرتقوي 
الربامج ال�شكنية �شيتم ت�شليمها ب�شورة 

اأخرى،  جهة  اآجالها  ومن  ويف  دورية 
العديد من  توزيع  �شيتم  اأنه  الوايل  اأكد 
ال�شكنات من يبنها ح�شة 7492 �شكن يف 
يرتقب  كما  الإيجاري  العمومي  �شيغة 
نهاية  �شكن عمومي قبل   4261 ا�شتالم 
م�شتحقيها  على  وتوزيعها  ال�شنة  هذه 
الهيئة  على  الأول  واأو�شح امل�شوؤول 
الولية باأنه يبدي  بعا�شمة  التنفيذية 
املتابعة  على  حر�شا  �شخ�شيا 
امل�شتمرة على خمتلف مراحل العملية 
التي تخ�س توزيع ال�شكنات الجتماعية 

الإيجارية، حيث اأعطى  العمومية 
املحليني  للم�شوؤولني  �شارمة  تعليمات 
تق�شي  امللف  هذا  على  القائمني 
جلميع  التامة  العناية  اإيالء  ب�رشورة 
امللفات من خالل درا�شة كل الطلبات 
دون ا�شتثناء اأو متييز من خالل التحلي 
حق  ذي  كل  ومنح  وال�شفافية  بالنزاهة 
حقه بعيدا عن اأية اأ�شاليب بريوقراطية 
اأو طرق ملتوية حتى يذهب ال�شكن ايل 

م�شتحقيه .
عبدالبا�سط بديار 

بوزارة  للهياكل  العام  املدير  ك�شف 
بوعالم  والنقل  العمومية  الأ�شغال 
اأن 5 "نقاط �شوداء" مت  �شطيبي بتب�شة 
التي ت�رشرت  الولية  ح�رشها بعا�شمة 
بفعل الأمطار الطوفانية التي ت�شاقطت 

عليها م�شاء الأربعاء.
اأن  ت�رشيح  يف  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
الأ�رشار  ح�رشت  قد  القطاع  م�شالح 
اجلارفة  ال�شيول  فيها  ت�شببت  التي 
م�شتوى  على  الناق�س  وادي  لفي�شان 
املمر  على   وذلك  الطرقات  �شبكة 
عند   16 رقم  الوطني  للطريق  ال�شفلي 
و�شارع  تب�شة  ملدينة  ال�شمايل  املدخل 

الطريق  من  جزء  و  بومدين  هواري 
حاليا  املعروف  و   10 رقم  الوطني 
وحي  ال�شرتاتيجي"  "الطريق  بت�شمية 
القادر.  عبد  الأمري  و�شارع  لروكاد 
واأ�شاف ذات املتحدث اأن وزير الأ�شغال 
العمومية و النقل و فور تلقيه معلومات 
بت�شخري  تعليماته  اأعطى  الو�شعية  عن 
الب�رشية  و  املادية  الإمكانات  كافة 
مبدينة  الطرقات  و�شعية  لتح�شني 
تب�شة والعمل على اإعادة فتحها و�شمان 
هذا  ويف  املرور.  حركة  يف  الن�شيابية 
ال�شياق ك�شف �شطيبي اأن وزارة الأ�شغال 
العمومية والنقل  قد �شخرت 75 اآلية و 

110 اأعوان تابعني لوليات تب�شة و�شوق 
واأم  وقاملة  وباتنة  وخن�شلة  اأهرا�س 
البواقي ملواجهة خملفات هذه الكارثة 
قد  الأ�شغال  اأن  اإىل  م�شريا  الطبيعية 
انطلقت منذ ال�شاعات الأوىل من �شباح 
عمل  لت�شهيل  املواطنني  داعيا  اليوم 
الأعوان من خالل املكوث يف منازلهم 
لل�رشورة  اإل  خروجهم  يكون  ل  واأن 
�رشح  مت�شل  �شياق  ويف  الق�شوى. 
الأ�شغال  وزارة  اأوفدته  الذي  املتحدث 
العمومية والنقل  ملعاينة الو�شعية عن 
ملدينة  الرئي�شية  الطرقات  اأن  كثب 
ومل  "جيدة"  و�شعية  يف  توجد  تب�شة 

الت�شاقط  جراء  اأ�رشار  لأي  تتعر�س 
اأنه مت ت�شجيل  الغزير لالأمطار م�شيفا 
حواف  من  كيلومرت   5 حوايل  ت�رشر 
هذه الطرقات والتي �شيتم اأخذها بعني 
من  تهيئتها.  اإعادة  خالل  من  العتبار 
جهة اأخرى اأفاد ذات امل�شوؤول اأن وزارة 
�شتخ�ش�س  النقل  و  العمومية  الأ�شغال 
مليار   25 ب  يقدر  "هاما"  ماليا  غالفا 
الطرقات  �شبكة  و�شعية  لتح�شني  دج 
الرئي�شية على امل�شتوى الوطني م�شريا 
بح�شة  �شت�شتفيد  تب�شة  ولية  اأن  اإىل 
هامة �شيتم حتديدها –كما قال- وفقا 

لالحتياجات امل�شجلة.
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الفل�سطينيون �سركاٌء يف احلرب وال�سلم
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأي نازلٍة اأو م�سيبٍة.

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

وال�سعب باأ�رصه.

جرمية اغتيال الثقافة يف غزة 
توفيق اأبو �سومر

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

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

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

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

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

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

واالإرهاب من عقول ال�سباب!!

اأخريا:

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

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

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

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

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

اإعمار هذه ال�رصوح الثقافية.



ANEP N°: 827536 الو�سط:2018/09/15

�إ�شهاراجلمعة14 ال�سبت 15 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل05 حمرم 1439هـ 9



دويلاجلمعة14 ال�سبت 15 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل05 حمرم 1439هـ 10

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

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

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

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

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

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

اأمام املقاومة دون ح�شم  بالدفاع 
وانت�شار.

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

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

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

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

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

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

�رسفت للقبة ب�شكل م�شتقل.

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

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

خبري �سهيوين

 القبة احلديدية �شالح وهمي ال يعرت�ض �شيًئا

يعزل 4 قرى عن بيت حلم

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

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

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

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

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

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

امل�رسوع.

�سركة اأمن اإلكرتوين

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

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

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

االأردن

وفاة اأمني عام حزب "جبهة 
العمل االإ�شالمي"

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

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

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

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

اتفاق تهدئة برعاية م�رسية. 

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

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

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

والباون ودونغ�شيانغ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وعملي�ت ا�ستخراج املواد اخل�م".

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

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

جملة "ذي هيل"

م٫�س 

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

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

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

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

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

. ،2011

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

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

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

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

يف �سوري� والعراق.

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

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

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

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

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

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

املنطقة الف��سلة.
الب�سري

داع�س 

اجلولن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�صجن مدى احلياة ملراهق 
اأمريكي قتل اأ�صرته

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

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

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

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

وقت ارتك�ب اجلرائم.
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عي�سة ق.

بارادو  نادي  ي�سعى  املقابل،  يف 
جدول  مقدمة  نحو  الزحف  اإىل 
الذي  التعرث  وتدارك  الرتتيب 
عندما  القواعد  خارج  �سجله 
وهران  مولودية  ال�سيف  يالقي 
اجلولة  يف  االنتفا�سة  حقق  الذي 
ال�سيف  اأمام  فاز  عندما  الفارطة 
على  ويعمل  مليلة  عني  جمعية 
النتائج  يف  اال�ستقرار  اإحداث 
االيجابية من خالل ت�سجيل نتيجة 
اأن  رغم  العا�سمة  من  ايجابية 
�سهل  يكون  لن  العا�سمي  النادي 

املنال داخل القواعد.
بينما ميلك �سبيبة ال�ساورة فر�سة 
انت�سار  حتقيق  اجل  من  ثمينة 

ي�ستقبل  عندما  ملعبه  على  جديد 
مباراة  يف  بوعريريج  برج  اأهلي 
�سمان  على  اجلنوب  اأبناء  يعول 
نحو  والزحف  الثالث  نقاطها 
بعد  خا�سة  املقدمة،  مراكز 
يف  لها  تعر�سوا  التي  الهزمية 
العا�سمة اجلولة الفارطة اأمام ن�رص 
ح�سني داي، من جهته، يريد العبو 
جديدة  هزمية  تفادي  »الكابا« 
تدخلهم دوامة النفق املظلم وهم 
الذين ف�سلوا يف حتقيق الفوز منذ 
ي�ستهدف  فيما  املو�سم،  انطالق 
�سباب بلوزداد اخلروج من منطقة 
من  املوؤخرة  ومبارحة  اخلطر 
اأمام  ملعبه  على  الفوز  خالل 
ال�سيف اوملبي املدية الذي يعاين 

بدوره يف مراكز املوؤخرة.

برنامج املباريات:

�سباب بلوزداد / اأوملبي 
املدية  ابتداء من 

17:00
مولودية بجاية /: 

ن�سر ح�سني داي 
ابتداء من 17:45

بارادو / مولودية 
وهران ال ابتداء من 

19:00
�سبيبة ال�ساورة / اأهلي 
برج بوعريريج ابتداء 

من 20:00

قمة بال�حدة �ملغاربية و�إثارة �أندية �مل�ؤخرة يف 20 �أوتاجلولة ال�ساد�سة للرابطة املحرتفة االأوىل
تتوا�سل اليوم مباريات اجلولة ال�ساد�سة من الرابطة املحرتفة االأوىل، والتي 
يتقدمها لقاء القمة املربمج على ملعب الوحدة املغاربية حيث يجمع فريقي 

مولودية بجاية ون�سر ح�سني داي، والذي يدخله املحليون »املوب« بثوب املر�سح 
للفوز بنقاط اللقاء رغم اأن املهمة لن تكون �سهلة اأمام مناف�س ي�سجل بداية 

موفقة يف البطولة الوطنية هذا املو�سم، وهو ال�سيناريو الذي ير�سح اإىل متابعة 
مباراة قوية ومثرية على اأر�سية امليدان

ارتقت للمركز 
الثالث يف البطولة 

االإفريقية لل�سباحة

ب�حميدي 
يهدي �لذهبية 
�لثانية للجز�ئر

 
الواعد  اجلزائري  ال�سباح  تاألق 
ريا�ض بوحميدي بافتكاكه لقب 
200 م على الظهر بتميز مهديا 
للجزائر  الثانية  الذهبية  بذلك 
 11 اإىل  ر�سيدها  ارتفع  التي 
ف�سية  ذهبية   2 منها  ميدالية 
ال�سف  اإىل  لت�سعد  برونزية  و8 
نهائيات  عقب  موؤقتا  الثالث 
 13 الطبعة  من  الثالث  اليوم 
لل�سباحة  االإفريقية  للبطولة 
�سبتمرب   16 و   10 بني  اجلارية 
للمركب  جويلية    5 مب�سبح 
بوحميدي  و�رصب  االأوملبي، 
16 �سنة جميع التوقعات عر�ض 
نهائي  على  ب�سيطرته  احلائط، 
2د  بزمن  الظهر  على  م   200
جاك  على  متفوقا  ج   13 ثا   05
افريقيا  جنوب  من  وكي  فتم 
وامل�رصي  ج  و76  ثا   05 2د 
حممد �سامي 2 د 06ثا و88 ج، 
ومناف�سه  زميله   اكتفى  بينما 
عبد  الوطنية  بالبطولة  الدائم 
ال�سف  باحتالل  عرجون  اهلل 

اخلام�ض 2 د 07  ثا 56 ج.
وك�سف اأ�سغر عن�رص يف الفريق 
الوطني رجال: »امل�ستوى الفني 
بالفئات  مقارنة  للغاية  مرتفع  
ي�سارك  باعتباره  ال�سغرى« 
البطولة االإفريقية   الأول مرة يف 
املفتوحة: »اأنا �سعيد جدا بهذا 
�سنف  مع  واأنه  �سيما  التتويج 
ال�سف  بلوغ   اأتوقع  مل  االأكابر، 
ال�سباق،  انطالق  قبل  االأول 
ما  كل  لتقدمي  �سعيت  لكني 
اأنا  اهلل،  من  جاء  والتوفيق  لدي 
املعايري  وح�سب  بذلك«،  فخور 
الفنية  املديرية  حددتها  التي 
�سباح  اكتفى  فقد  لل�سباحة، 
يف  بامل�ساركة  اجلزائر  احتاد 
تخ�س�ض 200 م على الظهر وهو 

ما اأتى بثماره.
ولدى ال�سيدات، نالت اجلزائرية 
�سباق  برونزية  �رصواطي  �سعاد 
بتوقيت  حرة   �سباحة  مرت   400
4 د 24 ثا و 42 ج خلف املتوجة 
باللقب امل�رصية هانية مورو 4 
د 21  ثا 76 ج و جي�سيكا واهلن 
من جنوب اإفريقيا  4 د 23 ثا 76 
الف�سة، وحقق  ج احلائزة على  
فريق التتابع الن�سوي، املت�سكل 
اأمال  نف�سي،  رانيا  الرباعي  من 
مليح، �سعاد  �رصواطي ون�رصين 
الثالث  املركز  جماهد،ذ 
وبرونزية نهائي 4 مرات 100 م 
�سباحة حرة  بزمن 3 د 55 ثا 65 
ج وراء ت�سكيلة جنوب اإفريقيا 3 
باللقب  ثا 63 ج املتوجة   د 52 
ج   27 ثا   55 د   3 وامل�رصيات 
احلائزات على الف�سة. وبالتايل 
الثالث  ال�سف  »اخل�رص«  يحتل 
ميدالية،   11 بر�سيد  موؤقتا 
ف�سية   1 ذهبية،    2 تفا�سيلها 
ي�سيطر  بينما  برونزيات،   8 و 
»الفراعنة« على ال�سدارة تاركني 

ال�سف  الثاين جلنوب اإفريقيا.

وكاالت 

رئي�س مولودية وهران يف حرية بعد اإر�ساله عطلة مر�سية اأ�سبوعني

�لز�كي ي�ضر على تع�ي�ضات مالية مقابل ف�ضخ �لعقد

بادو  املغربي  املدرب  يتم�ّسك 
الزاكي باحل�سول على تعوي�سات 
الذي  العقد  ف�سخ  مقابل  مالية 
وهران  مولودية  بفريق  يربطه 
بعدما قررت اإدارة الفريق بقيادة 
املدعو  بلحاج  اأحمد  رئي�سها 
خدمات  عن  اال�ستغناء  »بابا« 
راأ�ض  على  من  املغربي  املدرب 
وذلك  للنادي  الفنية  العار�سة 
التي  اخل�سارة  عقب  مبا�رصة 
داربي  يف  احلمراوة  لها  تعر�ض 
�سيدي  احتاد  اجلار  اأمام  الغرب 

بلعبا�ض والتي اأثارت ال�سخط يف 
اأو�ساط اأن�سار الفريق واملحيط، 
وهو االأمر الذي دفع بامل�سوؤولني 
اخلروج  وهران  مولودية  على 
بقرار اإنهاء مهام املدرب ال�سابق 
يتقبل  مل  والذي  بلوزداد  ل�سباب 
القرار اأين عاد اإىل بالده من اجل 
احل�سول  وي�رص يف  عائلته  زيارة 
على تعوي�سات مالية مقابل ف�سخ 

العقد بالرتا�سي.
فيما  يتوا�سل  االإبهام  ويبقى 
الذي  املدرب  بق�سية  يتعلق 

احلديث  دون  املغرب  اإىل  انتقل 
عالقته  واإنهاء  بابا  الرئي�ض  مع 
اأر�سل  الذي  وهو  ر�سمية  ب�سفة 
االإدارة متنعه  اإىل  عطلة مر�سية 
هذا  اأ�سبوعني،  طيلة  العمل  من 
عراقيل  يثري  �سوف  الذي  االأمر 
اأمام االإدارة من اأجل ال�رصوع يف 
االت�سال مبدربني جدد واالتفاق 
مع احدهم من اأجل تويل العار�سة 
الفنية ملولودية وهران اإىل نهاية 

املو�سم اجلاري.
ع.ق.

�سباب بلوزداد / اأوملبي املدية

�أبناء �لعقيبة للخروج من منطقة 
�خلطر و�ملدية لتفادي �لتعرث

بلوزداد  �سباب  فريق  ي�سطدم 
يف  املدية  اأوملبي  بال�سيف 
على  الق�سمة  تقبل  ال  مباراة 
يف  يعانيان  اللذان  للفريقني  اثنني 
مراكز موؤخرة الرتتيب، حيث يعول 
اال�ستثمار  على  العا�سمي  النادي 
االأر�ض  عاملي  من  ا�ستفادته  يف 
واجلمهور من اأجل حتقيق النقاط 
داخل  عليها  واحلفاظ  الثالث 
القواعد، خا�سة وان التعرث �سوف 
البلوزدادي  ال�سباب  و�سعية  يعقد 
جدول  موؤخرة  يف  يتواجد  الذي 
اآخر  خيارا  ميلكط  وال  الرتتيب 
مغادرة  اأجدل  من  االنت�سار  �سوى 
ذيل الرتتيب واالبتعاد عن منطقة 
اخلطر، وهي املهمة ال�سعبة التي 
الوزاين  �رصيف  املدرب  يعيها 
كافة  من  اأ�سباله  يح�رص  الذي 
اأمت  على  يكونوا  حتى  النواحي 
اال�ستعداد لتحقيق االأهم وتدارك 
هزمية اجلولة الفارطة اأمام وفاق 
اأبناء  واأن ت�سكيلة  �سطيف، خا�سة 

ا�ستعادة  ي�ستهدفون  »العقيبة« 
تغيب  التي  االنت�سارات  ن�سوة 
عنهم يف اآخر جولتني من البطولة 
مولودية  تعادل  عقب  الوطنية 
و�سوف  الوفاق،  وهزمية  اجلزائر 
تعرف املواجهة ا�ستعادة الت�سكيلة 
خدمات كل من املدافعني ريا�ض 
كني�ض و�سم�ض الدين ن�ساخ اللذان 
يدخالن اأ�سا�سيني يف حمور الدفاع 
حاي�ض  الالعب  على  االعتماد  مع 

يف الرواق االأي�رص.
املدية  اأوملبي  يدخل  جهته،  من 
نتيجة  على  يبحث  وهو  امللعب 
على  بالتعادل  والعودة  ايجابية 
�سعوبة  رغم  الديار  اإىل  االأقل 
تفادي  اأجل  من  وذلك  املهمة، 
الولوج اإىل منطقة اخلطر يف حال 
الديار،  خارج  الهزمية  حتقيق 
عن  يغيب  التعداد  واأن  خا�سة 
على  جوالت  لثالث  االنت�سارات 

التوايل.
ع.ق.

مولودية بجاية / ن�سر ح�سني داي

�مل�ب ي�ضعى لالنفر�د 
بال�ضد�رة و�لن�ضرية للتاأكيد

بجاية  مولودية  العبو  يدخل 
الوحدة  ملعبهم  اأر�سية 
على  يعولون  وهم  املغاربية 
بالنقاط  االحتفاظ  �سمان 
ال�سيف  يالقون  عندما  الثالث 
ن�رص ح�سني داي يف مباراة تعد 
امليدان،  اأر�سية  على  بالكثري 
املواجهة  هذه  تعترب  حيث 
اجلديد  ال�ساعد  اأمام  هامة 
يف  مو�سم  بداية  ي�سجل  الذي 
التاأكيد  على  ويعول  امل�ستوى 
االأوىل،  االأدوار  لعب  رغبته  يف 
ي�سمح  اليوم  الفوز  واأن  خا�سة 
اآالن  الفرن�سي  املدرب  الأ�سبال 
باملقدمة  باالنفراد  مي�سال 
الذي  االأمر  وهو  موؤقتة  ب�سفة 
من  مزيدا  الت�سكيلة  مينح 
التناف�ض  موا�سلة  يف  الرغبة 
على االأدوار االأوىل، وهو االأمر 
الفني على  الطاقم  يعمل  الذي 
ت�سخريه يف ذهنية الالعبني من 
ملوا�سلة  امللعب  دخول  اأجل 

واأنه  خا�سة  االيجابية  النتائج 
الفريقني  القبائل  �سبيبة  رفقة 
يتعر�سا  مل  اللذين  الوحيدين 
هذا  انطالق  منذ  للهزمية 

املو�سم.
ح�سني  ن�رص  يواجه  جهته،  من 
داي مهمة ع�سرية عندما يتنقل 
اإىل عا�سمة احلماديني ويدرك 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم 
لن  املامورية  ان  دزيري  بالل 
اقوى  احد  اأمام  �سهلة  تكون 
الذي  احلايل،  املو�سم  اندية 
اأنه  اإال  موفقة،  بداية  ي�سجل 
يعمل على تر�سيخ ذهنية العودة 
بنتيجة ايجابية وتفادي التعر�ض 
موا�سلة  اأجل  من  للهزمية 
النتائج االيجابية والزحف نحو 
واأن  خا�سة  املقدمة،  اندية 
قا�سمي  احمد  الالعب  رفقاء 
يتواجدون يف اف�سل املعنويات 
بعد انت�سارهم اجلولة الفارطة 

اأمام �سبيبة ال�ساورة. 
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على  املو�سم  بداية  اأثبت  والذي 
مت  بعدما  املحدود  امل�ستوى 
التعاقد معه للعب يف حمور الدفاع 
�سمن  الزال  املعني  ان  م�سريا 
التعداد والعبا يف �سفوف الت�سكيلة، 
النادي  متمنيا ان يجد معامله مع 
�سفوفه،  يف  االأجواء  على  ويتعود 
ال�ستوي  املركاتو  فرتة  حني  اإىل 
وجلب  االأخطاء  ت�سحيح  اأجل  من 
اأف�سل العنا�رص وفق النقائ�ص التي 

ت�سكو منها الت�سكيلة.
اأم�ص  تدخله  خالل  �رصار  وعاد 

الوطنية للحديث عن  االإذاعة  عرب 
اأنه  اأ�سار  عندما  الفنية  العار�سة 
مدربني  خم�سة  عرو�ص  ا�ستلم 
اأن  قبل  الفريق  تدريب  اأجل  من 
يقع اختياره على التقني الفرن�سي 
خيارا  كان  الذي  فروجي  تيريي 
موفقا، م�سيفا ان النادي جنح يف 
احلفاظ على اأغلبية تعداد املو�سم 

الفارط.
التي  بال�سيا�سة  �رصار  واأ�ساد 
خالل  من  االإدارة  انتهجتها 
ال�سيف  يف  اأطلقتها  التي  النفقات 
ال�سباب  م�ستقدميها  على  الفارط 
العبا  ا�ستقدمت  اأنها  اأ�سار  اأين 

مليون   40 تتجاوز  ال  باأجرة  �سابا 
�سنيتم ويتاألق حاليا مع النادي من 
املناف�سات  جميع  خو�ص  خالل 

املحلية واخلارجية.

�سرار وحمار يطلبان 
ال�سطايفية م�ساندة 

االحتاد

»�سو�سطارة«  نادي  اإدارة  واأعلنت 
ماي  الثامن  ملعب  اختيارها  عن 
مباراة  خو�ص  اأجل  من  ب�سطيف 
�سمن  البور�سعيدي  امل�رصي 
لكاأ�ص  النهائي  ربع  الدور  اإياب 

الكاف املقررة بتاريخ 23 �سبتمرب 
املقبل، وهو اخليار الذي جاء بعد 
اأمام  اخليارات  من  عددا  و�سع 
على  العا�سمي  انالدي  وم�سوؤويل 
غرار ملعب عني تيمو�سنت، اأحمد 
حمالوي  وال�سهيد  بوهران  زبانة 
ال�سدد  هذا  ويف  بق�سنطينة، 
نا�سد رئي�ص احتاد اجلزائر ووفاق 
�سطيف �رصار وح�سان حمار على 
ال�سطايفي  النادي  اأن�سار  التوايل 
امللعب  اإىل  بقوة  التنقل  اأجل  من 
حممد  الالعب  رفقاء  وم�ساندة 
بلخما�سة من اجل اقتطاع تاأ�سرية 

التاأهل اإىل ن�سف النهائي.

اإدارة احتاد اجلزائر تختار ملعب �سطيف الحت�سان اإياب النادي امل�رصي

�ضرار: ف�ضلت يف جلب املدافعني وميك�ضي�س الزال معنا
اعرتف املدير العام لفريق احتاد اجلزائر عبد احلكيم �سرار اأنه ف�سل يف التعاقد مع اأف�سل املدافعني ومل يتمكن من جلب 

االأف�سل اإىل التعداد ق�سد تعوي�ض رحيل الالعب اأيوب عبد الالوي الذي ف�سل خو�ض جتربة احرتافية وان�سم اإىل 
�سفوف اف �سي �سيون ال�سوي�سري، واأكد �سرار انه وجد م�ساكل خالل مرحلة التحويالت ال�سيفية من حيث جلب اأف�سل 

مدافع اإىل الت�سكيلة، حيث نفى يف نف�ض ال�سياق االأخبار التي مت ترويجها ب�ساأن اإقدام اإداراته على ت�سريح امل�ستقدم 

مالك يحمل النادي الهاوي م�سوؤولية تعيينه

بو�ضتة: عهد بوحف�س انتهى ومنلك 
موافقة بع�س املمولني لتدعيمنا

اخلليفي حمبط من الريال 
ويفتح النار على تييا�س

اأو�سح الرئي�ص املوؤقت ملجل�ص 
بلوزداد  �سباب  نادي  اإدارة 
ريا�ص بو�ستة اأن ق�سية الرئي�ص 
حممد بوحف�ص قد انتهت ومت 
عقب  املا�سي  �سفحة  طي 
االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  اإقدام 
ب�سبب  منه  الثقة  �سحب  على 
التي �رصبت ا�ستقرار  امل�ساكل 
الفريق وغي باالأموال عرب عدم 
املالية  امل�ستحقات  ت�سوية 
لالعبني الأ�سهر ومعاقبة الفريق 
عدم  ب�سبب  النقاط  بخ�سم 
اإىل  بلغت  التي  الديون  ت�سوية 
الر�سيد،  من  النقاط  خ�سم 
ت�رصيحات  يف  بو�ستة  و�سدد 
ان  الوطنية  لالإذاعة  اأم�ص 
واملعني  ولّت  بوحف�ص  مرحلة 
ملزم ب�رصورة الوعي اأنه مل يعد 
�سوى  عليه  وما  اللنادي  رئي�سا 
اإعادة االأوراق والوثائق اخلا�سة 
بالفريق اإىل االإدارة والتي ال يزال 
امل�سوؤول  وكّذب  بها،  يحتفظ 
البلوزدادي  النادي  على  احلايل 
الت�رصيحات ال�سابقة لبوحف�ص 
الذي نفى امتالك الفريق ديونا 
اأن  اأ�سار  عندما  كبرية  مالية 
بوحف�ص ترك خلفه ديونا تبلغ 
�سنتيم  مليار   12 مبلغ  قيمتها 
الوزاين  �رصيف  املدرب  وترك 
والالعبني يعانون امل�ساكل وهو 

ما اأثر على بداية الفريق الذي 
يعاين ا�سطرابا يف النتائج.

اجتمع  اأنه  بو�ستة  وا�ستطرد 
من  اإليهم  وحتدث  بالالعبني 
بخ�سو�ص  طماأنتهم  اأجل 
العالقة،  املالية  م�ستحقاتهم 
وعرب عن ارتياحه للتفهم الذي 
انه  م�سيفا  طرفهم،  من  وجده 
اأع�ساء  بقية  رفقة  يتواجد 
عدد  مع  مفاو�سات  يف  االإدارة 
من املمولني من اأجل اإقناعهم 
بتمويل النادي وم�ساعدته ماليا، 
مو�سحا انه وجد موافقة منهم 

من اجل اال�ستثمار يف النادي.
يف املقابل، حمل ع�سو جمل�ص 
الو�سعية  مالك  ر�سا  االإدارة 
عليها  يتواجد  التي  ال�سعبة 
النادي  اإىل  البلوزدادي  النادي 
عني  من  اأنه  اأكد  الذي  الهاوي 
وكان  للفريق  رئي�سا  بوحف�ص 
عرب  االأزمة  من  اخلروج  عليه 
وتعيني  احللول  عن  البحث 
انب  م�سيفا  جديد،  رئي�ص 
م�ستوى  على  يكن  مل  وحف�ص 
التطلعات، م�سددا على �رصورة 
من  الفريق  يف  العقلية  تغيري 
امل�ساكل  دوامة  جتاوز  اأجل 
ال�سحيح  الطريق  اإىل  والعودة 

بالفريق.
عي�سة ق.

اأبدى رئي�ص باري�ص �سان جريمان 
باالإحباط،  �سعوره  اخلليفي  نا�رص 
اهتمام  حول  ال�سائعات  كرثة  اإزاء 
موؤكدا  نيمار،  ب�سم  مدريد  ريال 
امللكي  الفريق  يحرتم  ناديه  اأن 
لكنه متنى اأن يكن له االأخري نف�ص 
معه  اأجرتها  مقابلة  ويف  ال�سعور، 
ردا  اخلليفي  قال  ماركا،  �سحيفة 
ب�ساأن  يرتدد  ما  حول  �سوؤاله  على 
مهاجم  ب�سم  امللكي  اهتمام 
بع�ص  حمبط  اأمر  »اإنه  ال�سامبا: 
اأن  العدل  من  لي�ص  الأنه  ال�سيء، 
العبينا،  مع  اأخرى  اأندية  تتحدث 
هذا اأمر ال يعجبنا على االإطالق، 
وحتدثنا وقتها مع ريال مدريد يف 
هذا االأمر«، وتابع »جتمعنا عالقة 
البي  يحرتمون  وهم  معهم  جيدة 
اإ�ص جي، اآمل اأن يكون االأمر يت�سم 
باحلقيقة، نحن نحرتم ريال مدريد 
ونوه  برييز«،  فلورنتينو  ورئي�سه 
»اأعتقد اأنه من االأف�سل للجميع اأن 
اإذا كان  االأ�سواء،  بعيدا عن  نعمل 
هناك �سيء ما، فمن االأف�سل دائما 
اأن نتحدث �سواء مع برييز اأو غريه، 
لنقول له ما يعجبنا وما ال يعجبنا، 
االأندية  كل  من  ننتظره  ما  هذا 
فح�سب«،  مدريد  ريال  من  ولي�ص 
فيما  »الدخول يف حرب  واأ�ساف: 
بيننا لي�ست طريقة عمل البي اإ�ص 
جي، اآمل اأال تت�رصف اأندية اأخرى 

بهذه الطريقة معنا«.

وعن نيمار وحالته عقب عام معقد 
طويلة،  الإ�سابة  خالله  تعر�ص 
حالة  ويف  االآن  بخري  »اإنه  اأو�سح 
ومل  الإ�سابة  تعر�ص  جيدة،  بدنية 
اأف�سل  لي�سبح يف  الوقت  له  يت�سن 
االآن،  الثقة  ا�ستعاد  لكنه  حاالته، 
نحن �سعداء بوجوده معنا. �سيكون 
اأبدى  كما  بالتاأكيد«،  عامه  هذا 
اخلليفي، �سعادته بوجود الفرن�سي 
كيليان مبابي، وقال: »لدينا اأف�سل 
لدينا  لكن  العامل،  يف  مهاجمني 
اأي�سا اإدين�سون كافاين ودي ماريا، 
بالتفكري يف  وي�سمح  لنا  هذا فخر 
�سن�سعى  املدى،  بعيد  م�رصوع 

للفوز بكل االألقاب«.
رئي�ص  ين�سغل  اأن  »اأمتنى  واأكد: 
رابطة الليغا خافيري تيبا�ص ب�سوؤونه 
اخلليفي،  وفتح  نعمل«،  ويدعنا 
قائال:  االأخري  هذا  على  النار 
تيبا�ص  عن  مطلقا  اأحتدث  »مل 
اإنه  ذلك،  يفعل  لكنه  خلف ظهره، 
واإنرت  جوفنتو�ص  اجلميع،  يهاجم 
فلين�سغل  جريمان،  و�سان  ميالن 
ب�سوؤونه املتمثلة يف الليغا واالأندية 
االإ�سبانية، ويدعنا نعمل، فليدعنا 
وحول  و�ساأننا«،  واالآخرين  نحن 
جيانلويجي بوفون و�سفه اخلليفي 
»خربته  م�سيفا:  باالأ�سطورة، 
داين  الربازيلي  مثل  �رصورية 

األفي�ص، اإنه م�سدر فخر لنا«.
وكاالت

اأ�سبح اأغلى العب يف الدوري الربتغايل

روما يتم�ضك برباهيمي 
د التعاقد معه ويرت�ضّ

يتم�ّسك نادي روما باحل�سول على خدمات الالعب الدويل اجلزائري 

يا�سني براهيمي وذلك وفق التقارير االإعالمية االيطالية التي اأكد 

اأن اإدارة النادي الزالت مهتمة بخدمات متو�سط ميدان املنتخب 

الوطني الذي ترغب يف التعاقد معه بعد الف�سل يف حماولتها خالل 

الربتغايل  بورتو  ناديه  اإ�رصار  عقب  املنق�سي  ال�سيفي  املركاتو 

»الذئاب«  لت�سكيلة  الريا�سي  املدير  ويوا�سل  فيه،  التفريط  عدم 

مون�سي يف مراقبة اأداء الالعب اإ�رصارا منه على ا�ستقدامه خا�سة 

واأن عقد املعني ينتهي بنهاية املو�سم اجلاري. من جهة اأخرى، 

الدوري  يف  العب  اأغلى  الفرن�سي  رين  ملعب  نادي  خريج  اأ�سبح 

الربتغايل وذلك بعد التاألق الذي يقدمه مع بورتو وقيادته للتتويج 

موؤ�س�سة  اأكدت  حيث  املن�رصم،  املو�سم  الربتغايل  الدوري  بلقب 

خا�سة يف االح�ساءات وتقييم قيمة الالعبني يف �سوق االنتقاالت اأن 

براهيمي اأ�سحى اأغلى العب يف الربتغال وذلك بقيمة قدرها28.4 

مليون اورو متقدما على الالعب الهولندي دو�ست املحرتف رفقة 
�سبورتينغ ل�سبونة الذي جاء ثانيا.

ع.ق.

بوجناح يت�ضلم جائزة 
اأف�ضل العب يف قطر

ال�سد يف بداية املو�سم ملناف�سة دوري جنوم ل�سهر اأوت املن�رصم، وياأتي هذا التتويج بعد التالق الالفت الذي اأبانه مهاجم للمو�سم الكروي اجلاري بعدما نال جائزة اأف�سل العب يف الدوري القطري توج الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح باأوىل اجلوائز الفردية حت�سبا  الوطني مع فريقه  اأربع مباريات منها �سباعية املنتخب  اأين جنح يف ت�سجيل 11 هدفا كامال يف  ما قطر  �سجل  الذي  وهو  ا�ستئنائي  مو�سم  لتحقيق  ر�سحته  واحدة،  مقابلة  عي�سة ق.اإىل كاأ�ص اإفريقيا لالأمم 2019 جعل مرا�سيم ت�سليمه اجلائزة تتاأجل.مع املنتخب الوطني الذي واجه منتخب غامبيا حت�سبا للت�سفيات املوؤهلة اجلائزة التي كان املفرت�ص ت�سلمها قبل اأول اأم�ص اإال ان ارتباطه بالتزامات يقارب ثالثة اأهداف يف اللقاء الواحد وفق االإح�سائيات، حيث ت�سلم بوجناح يف 



مان�س�سرت �سيتي يحقق اإيرادات قيا�سية
قيا�سية خالل  ايرادات  ذ  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  لقب  حامل  �سيتي  مان�س�سرت  �سجل 
مو�سم 2017-2018 بلغت 500,5 مليون جنيه اإ�سرتليني ما يعادل 561,9 مليون يورو وذلك 
بح�سب ما اأعلن اأول اأم�س, وك�سف النادي الذي يحتفل مبرور 10 اأعوام على انتقال ملكيته 
ال�سيخ من�سور بن زايد  للتنمية وال�ستثمار اململوكة من  اأبو ظبي املتحدة  اإىل جمموعة 
التوايل لتتجاوز هذا العام 10 ماليني جنيه  للعام الرابع على  اأنه حقق الأرباح  اآل نهيان, 
اإ�سرتليني وحتديدا 10,4 ماليني, وكان مو�سم �سيتي بالتايل قيا�سيا على ال�سعيدين املايل 
بينها  باجلملة,  قيا�سية  اأرقام  مع  املمتاز  للدوري  بطال  توج  اإذ  ال�سواء,  على  والريا�سي 
اأكرب عدد من الأهداف, اأكرب عدد انت�سارات, اإ�سافة اإىل كونه اأول ناد يحقق 100 نقطة 
الغرمي  و�سيفه  عن  نقطة   19 بفارق  اللقب  اأحرز  اأنه  الأهم  والإجناز  الدوري,  تاريخ  يف 
التقليدي مان�س�سرت يونايتد. وحتدث رئي�س جمل�س الإدارة خلدون املبارك عن الإجنازات 
الذي  التقدم  من  الأكرب  اجلزء  »يعود  قائال:   ,2008 عام  منذ  النادي  التي حققها  البارزة 
ي�سهده النادي يف الوقت احلايل لال�سرتاتيجية التي ُو�سعت بعناية لتتيح لنا موا�سلة التقدم 
اأي�سا على الأداء املايل الذي حققه �سيتي خالل  وحتقيق الإجنازات«, كما �سلط ال�سوء 
الذي  لالأداء املميز  النادي ويعود ذلك  اإجنازات  تاريخ  »�سيدون �سمن  املو�سم املا�سي: 
�سهدناه خالل ذلك املو�سم, نحن فخورون اإىل اأق�سى احلدود بالعمل الرائع الذي يحققه 
املدير الفني بيب غوارديول والالعبون وطاقم العمل الذي يبذل ق�سارى جهده ويعمل دون 
توقف لتقدمي الدعم الالزم«. وقبل مو�سم من انتقال ملكيته اىل ال�سيخ من�سور مل تتجاوز 
اإيرادات النادي 87 مليون جنيه خالل 2007-2008, ويف الأعوام ال�ستة التالية ل�رشائه �سجل 
النادي خ�سائر �سخمة بلغت اأكرث من 584 مليون جنيه اإ�سرتليني, وذلك ب�سبب الأموال التي 
اأو البنية التحتية, مبا يف  ا�ستثمرها فيه املالكون اجلدد اإن كان يف التعاقد مع الالعبني 
ذلك مركز تدريب جديد, اأما بالن�سبة لالإيرادات , فال يتقدم حاليا على �سيتي �سوى جاره 
اللدود مان�س�سرت يونايتد وبطل اإ�سبانيا بر�سلونة ومواطن الأخري ريال مدريد بطل دوري 

الأبطال, وبايرن ميونيخ الأملاين.

غوارديوال يريد تدريب اأحد املنتخبات
راأى الإ�سباين جو�سيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي حامل لقب الدوري الإجنليزي اأنه �سيكون 
مهتماً بتدريب اأحد املنتخبات الوطنية يف امل�ستقبل من دون اأن يحددها, وقال غوارديول 47 عاماً 
يف مقابلة مع برنامج اأونيفر�سو فالدانو: »امتلك دائماً الف�سول ملحاولة تدريب اأحد املنتخبات 
الوطنية, اإذا �سنحت يل الفر�سة اأود اأن اأكون مدرباً لأحد املنتخبات الوطنية«, ومل يقم غوارديول 
الثقافات,  اللغات,  »تعلم  بالده:  بالتدريب خارج  ا�ستمتاعه  لكنه عرب عن  منتخب حمدد  بت�سمية 
لكن غوارديول اعرت�س على فكرة  اأي�ساً«,  وللعائلة  اأمور جميلة  اأماكن جديدة هي  وروؤية  ال�سفر 
تدريب املنتخب الأرجنتيني مع حماوره خورخي فالدانو الذي �سجل اأحد اأهداف بالده يف نهائي 
اإىل املتطلبات الكثرية لتلك  اأملانيا الغربية: »ل بالطبع لي�س هناك«, م�سرياً  مونديال 1986 �سد 
لقباً   14 اإىل  فقاده  بر�سلونة  تاريخ  يف  احلقبات  اأجنح  اإحدى  على  غوارديول  واأ�رشف  الوظيفة, 
بني 2008 و2012, بينها ثالثة األقاب يف الليغا واثنان يف دوري الأبطال يف عز فرتات تاألق جنمه 
الأرجنتيني ليونيل مي�سي. وعن غرميه ال�سابق يف اإ�سبانيا ريال مدريد املتوج اأربع مرات يف اآخر 
خم�س �سنوات بلقب دوري اأبطال اأوروبا, اأ�سار غوارديول اإىل اأنه يف�سل ت�سكيلة نهاية الثمانينيات 
مدريد  ريال  بوتراغوينيو خما�سي  اإميليو  ال�سابق  »الن�رش«  مع هدافه  للفريق  الت�سعينيات  ومطلع 
احرتامي,  كل  مع  كان  باردي�سا  وميغل  �سان�سي�س  مانولو  ميت�سل,  فا�سكي�س,  مارتني  بوتراغوينيو, 
»لطاملا  كرويف:  يوهان  الهولندي  الراحل  مبدربه  كثرياً  غوارديول  واأ�ساد  راأيته«,  الذي  الأف�سل 
اعتقدت اأنه مل يكن مقتنعا بكثري مما كان يقوله, لكنه كان يجربك على ت�سديق ذلك, مل يكن ميتلك 
خطًطا كثرية للتح�سري, اإذ كان يثق بالآخرين لتخاذ قرارات التمارين, لكنه كان ميتلك خطة للعب, 
مل يكن ينتقل للخطة باء بل كان يجعل اخلطة األف اأقوى, ومبا انه كان يف لياقة عالية, مل يكن ي�رشح 
كثرياً بل يظهر لك«. وتطرق غوارديول اإىل تعاطي ال�سحافة معه يف الربمريليغ: »بعد مروري يف 

بر�سلونة كل �سيء ميكن حتمله, �سوء وق�سوة ال�سحافة يف اإ�سبانيا ل توجد يف اإنكلرتا اأو اأملانيا«.

�سرتلينغ يقدم �سرطه للتجديد مع املان �سيتي
لتجديد  الوحيد,  �رشطه  حدد  �سيتي  مان�س�سرت  جنم  �سرتلينغ  رحيم  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
عقده مع الفريق الإجنليزي خالل الفرتة املقبلة, واأو�سحت �سحيفة »ذا �سن«, اأن رحيم �سرتلينغ 
جنم ال�سماوي, يريد امل�ساواة بزميله كيفني دي بروين قبل جتديد عقده مع الفريق, واأ�سافت اأن 
�سرتلينغ 23 عاًما يريد زيادة راتبه الأ�سبوعي مبقدار 100 األف جنيه اإ�سرتليني لي�سل اإىل 275 األف 
جنيه اإ�سرتليني, وهو نف�س ما يتقا�ساه دي بروين, واأ�سارت ال�سحيفة اأن اإدارة النادي تريد اإنهاء 
الأزمة بني �سرتلينغ والنادي, كما اأنهم ي�سعون يف العتبار قواعد اللعب املايل النظيف, ونوهت اأن 
املحادثات بني الطرفني م�ستمرة و�سيجل�س ممثلو النادي مع الالعب ووكالئه خالل الأيام القليلة 

املقبلة حل�سم التجديد ب�سكل نهائي.

جوفنتو�س يف منطقة اخلطر بعد ت�ساعف الديون

ك�سف جوفنتو�س الإيطايل اأن ديونه ت�ساعفت تقريبا خالل ال�سنة املالية املا�سية التي انتهت يف 30 جوان املا�سي, وبلغت 
ديون فريق »ال�سيدة العجوز«  309,8 مليون يورو بعد اأن كانت 162,5 مليون يورو يف املو�سم الذي �سبقه, وعلى الرغم من تتويجه 
بطال للدوري الإيطايل للمو�سم ال�سابع تواليا, عانى جوفنتو�س نتيجة خروجه من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا اإذ حتول من 

ربح بلغ 42,6 مليون يورو يف مو�سم 2016-2017 اإىل خ�سارة 19,2 مليون يورو يف مو�سم 2018-2017.
وتراجعت الإيرادات باأكرث من ع�رشة باملائة لت�سل اىل 504,7 مليون يورو, وارتفعت الديون ال�سافية بن�سبة 90,7 باملئة من 
147,3 مليون يورو اىل 309,8 مليون يورو, وذلك يعود ب�سكل كبري اىل الأموال التي اأنفقها يف �سوق النتقالت والتي بلغت 119,5 
مليون يورو, ف�سال عن التدفق النقدي ال�سلبي للعمليات, كما اأن انخفا�س الإيرادات الناجمة عن امل�ساركة يف دوري اأبطال 
اأوروبا لعبت دورا يف الو�سع املايل للنادي, مقارنة مع املو�سم الذي �سبقه حني و�سل اإىل املباراة النهائية قبل اخل�سارة على يد 
ريال مدريد الإ�سباين الذي كان �سببا بخروجه من ربع النهائي املو�سم املا�سي, ي�ساف اىل ذلك اأن مو�سم 2016-2017 �سهد 
بيعه الفرن�سي بول بوغبا لفريقه ال�سابق مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي مقابل 105 مليون يورو, تغطي احل�سابات فقط الفرتة 
املمتدة حتى 30 جوان ول ت�سمل ال�سفقة ال�سخمة التي اأجراها هذا ال�سيف ب�سم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو من ريال مدريد 
اأ�سهمه يف بور�سة ميالنو والتي ارتفعت منذ و�سول  مقابل 100 مليون يورو. وتتناق�س امليزانية القامتة لعمالق تورينو مع 
رونالدو لت�سل قيمتها اىل حوايل 1,5 مليار يورو.ويتوقع جوفنتو�س خ�سارة يف ميزانيته ملو�سم 2018-2019, لكنه يقدر باأنه 

�سيكون »متاأثرا ب�سدة باأداء النتائج الريا�سية وخا�سة دوري اأبطال اأوروبا«.

كري�ستيانو  الربتغايل  جنمه  ت�سجيل  جوفنتو�س  فريق  ينتظر 
رونالدو هدفه الأول مع الفريق يف امل�سابقة, عندما ي�ست�سيف 
�سا�سولو غدا يف املرحلة الرابعة للبطولة, وياأتي �سا�سولو اإىل 
مدينة تورينو, وهو منت�سيا ببدايته الرائعة يف امل�سابقة هذا 
دون  الرتتيب,  الثاين يف جدول  املركز  يحتل  حيث  املو�سم, 
ت�سجيال  الأكرث  الفرق  قائمة  ويت�سدر  خ�سارة  اأي  يتلقى  اأن 
اأهداف,   8 بر�سيد  الأوىل  الثالث  املباريات  يف  لالأهداف 
ون�رش رونالدو �سورة له يف مع�سكر تورينو على ح�سابه على 
موقع تويرت, رفقة زميله الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س, واأحرز 
جوفنتو�س 7 اأهداف يف اأول ثالث جولت, حيث يرتبع على 
ال�سدارة بر�سيد 9 نقاط, حمققا العالمة الكاملة حتى الآن 
بفارق نقطتني اأمام اأقرب مالحقيه �سا�سولو, و�رشح روبريتو 
دي زيربي مدرب �سا�سولو ل�سحيفة كوريريي ديللو �سبورت: 
»�سنواجه اأقوى فريق يف اإيطاليا«, وا�ستدرك قائال: »لكن هذا 

ل يعني اأننا خ�رشنا بالفعل, بل �سنبذل اأق�سى اجلهد«.

ومل يكن ديبال املهاجم الوحيد الذي مل يهز ال�سباك حتى الآن 
يف امل�سابقة, حيث اأخفق مواطناه ماورو اإيكاردي لعب اإنرت 
وغونزالو هيغواين الذي ان�سم مليالن قادما من جوفنتو�س يف 
الت�سجيل اأي�سا خالل املو�سم احلايل, وقال ميالن �سكرينيار 
قلب دفاع اإنرت: »مل نكن جيدين على الإطالق اأمام �سا�سولو, 
ومل نحافظ على تركيزنا طوال الت�سعني دقيقة اأمام تورينو, 
»كان  واأ�ساف:  الأول«,  ال�سوط  يف  رائع  ب�سكل  ظهورنا  رغم 
الفوز على بولونيا قبل التوقف, مهما للغاية, والآن �سنم�سي 
ميالن  اإنرت  ويفتتح  النهج«.  هذا  على  ال�سري  ونوا�سل  قدما 
نابويل  يلتقي  فيما  بارما  �سيفه  مبواجهة  املرحلة  مباريات 
مع �سيفه فيورنتينا يف اليوم ذاته, ويحمل نابويل الذي يحتل 
املركز اخلام�س حاليا ب�ست نقاط, ذكريات �سيئة يف اآخر لقاء 
جمعه بفيورنتينا بعدما ت�سببت خ�سارته 0-3 اأمامه يف اأفريل 
املا�سي يف اإنهاء اآماله متاما يف املناف�سة على لقب الدوري 

يف املو�سم املا�سي.

اليويف ينتظر فك عقدة رونالدو يف الكالت�سيو
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لوكاكو يدافع عن �سخ�سية مورينيو
دافع روميلو لوكاكو مهاجم مان�س�سرت يونايتد عن مدربه جوزيه مورينيو واأ�سلوبه يف املواجهة, م�سريا اإىل اأن املدرب الربتغايل ي�ستحق 
الحرتام لعدم اإخفاء م�ساعره احلقيقية مثل العديد من املدربني يف الدوري الإجنليزي املمتاز, وتوترت عالقة مورينيو ببع�س الالعبني 
يف النادي منذ توىل القيادة يف 2016, وخا�سة مع بول بوغبا, لكن املهاجم البلجيكي قال اإنه يحبذ حتلي املدرب بال�سدق, واأبلغ لوكاكو 
بالواقعية مثله يف عاملنا لأن  يتحلون  اأ�سخا�س  الأقل يوجد  النا�س هذا, على  اأن يقدر  الربيطانية بي.بي.�سي: »يجب  الإذاعة  هيئة 
معظم املدربني يف الدوري عندما ل ي�سعرون بال�سعادة يحاولون اإيجاد طريقة ليتظاهروا بال�سعادة«, واأ�ساف »يجب احرتام رغبته يف 
الحتفاظ ب�سخ�سيته وعدم �سعوره باخلجل من املواجهة, يريد منا اأن نتح�سن. اإنه �سخ�س طبيعي ويتعامل بلطف مع اجلميع«. و�سدد 
مهاجم بلجيكا على اأن الالعبني يجب اأن يت�سدوا لالنتقادات والرد من خالل تقدمي اأداء اأف�سل, وتابع »اأحيانا يتاأثر الالعبون ورمبا ل 
يقول املدرب لالعبه ما يريد قوله, لكي ل ي�سعر الالعب باأنه يتعر�س لهجوم«, ووا�سل »لكنني ل اأ�سعر باأنني اأتعر�س لهجوم لأنني رجل 
�سلب وهذا ل يتعلق مبا اكت�سبته من كرة القدم, واإمنا ب�سبب جتاربي ال�سخ�سية«, وا�ستطرد »عالقتي جيدة مبورينيو وي�سحكني وكذلك 

ميزح مع الالعبني. اإنه رب اأ�رشة ويقاتل من اأجل الالعبني ويتحلى ب�رشاحة وبواقعية«.
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جنوم هوليوود ينتقدون 
جائزة اأو�سكار اجلديدة 
لـ«اأف�سل فيلم جماهريي«

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ذ�ت �ل�سم.    

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

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

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

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

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

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

�لفنية«.

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

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

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

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

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

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

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

عمره 18 عاما.

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

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

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

�ملكتملة.
�سجلها  مقطوعة  �إىل  فبال�ستناد 

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

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

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

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

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

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

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

نزهاء مثلهم ، اأتقياء مثلهم ! من اأين لنا بحكمتهم

عمر ذيب 

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

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

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

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

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

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

اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون 

تيما�صنني تفتقد اإىل 
اأنوثتها التاريخية

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

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

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

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

املفقودة؟
حمادي حممد اأمين

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

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

وباٌب. 
هو الباب ، باُب الكنايِة ، باب احلكاية 

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

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

اأراهُ .
اأيف الأر�س هذا الدلُل وهذا اجلماُل 

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

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

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

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

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

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

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

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

اإىل داخلي ، الخ. الخ ،،، 
  

 )2(  مقعٌد يف قطار

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

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

للحناٍن. 
دموٌع تخوُن الَر�شيَف. 

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

خط  نَُقِبّل  كي  لنا  لي�شت  زنابُق 
احلديد. 

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

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

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

و�شورةُ  بيٍت  مفاتيُح  جيٍب  ُكل  يف   
عائلٍة .

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

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

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

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

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

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

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

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

ل ن�شتطيع عبور ال�شدى مرتني .
 

  ) 3 (   حجرة العناية الفائقة 

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

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

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

راحتَّي . تبعرثُت فوق ال�رضير .
ياأُت . تَقّ

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

مُتّ .
 ، الوفاِة  وبعد  الوفاِة  قبل  اأحبك 

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

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

.
كيف  القلُب  اأيها  يا   ... القلب  اأيها 

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

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

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

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

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

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

�شوتها وهي ت�رضخ:
ُخذين .،، 

 

) 4 (  غرفة يف فندق

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

الفناِدِق! 
هل يخ�رُض احلُبّ �شيئاً ؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#يوميات_يف_تقريب_معنى_احلّب
#حممود_عّيا�سي

: #احللقة_3 

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

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

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

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

؟!  األ �شحقاً ل�شجِن اجل�ِشد املتهالك ، فاإّنه بهواه لهاِلك !
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بالتن�سيق مع اجلمعيات الفرن�سية، املوؤرخ رابح لوني�سي »للو�سط »:

نحتاج لديبلوما�سية موازية 
لل�سغط على فرن�سا

اأكد املوؤرخ رابح لوني�سي يف ت�سريح خ�س به يومية الو�سط حول اعرتاف الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 
باغتيال اجلي�س الفرن�سي للباحث يف الريا�سيات  والأ�ستاذ يف جامعة اجلزائر موري�س اأودان امل�ساند للثورة 

اجلزائرية واعترب لوني�سي اأن هذا العرتاف من طرف فرن�سا يعد مك�سبا كبريا للجزائر وهو دليل قاطع اأن العمل 
الديبلوما�سي الر�سمي ل يكفي بل  نحتاج  اإىل دبلوما�سية موازية  التي تقوم بها  خمتلف اجلمعيات  الفرن�سية 

وذلك بالتن�سيق مع اجلمعيات  اجلزائرية   فماكرون مت اإقناعه من طرف اجلمعيات الفرن�سية  خا�سة اجلمعية 
التي كانت  تدافع عن ذاكرة  موري�س اأودان والتي �سغطت وا�ستخدمت كل الو�سائل الإعالمية لل�سغط  على فرن�سا 

لالعرتاف ورد العتبار لذاكرة اأودان .

 حكيم مالك
  

 رئي�س  اجلمعية  املدافعة   وقال 
له  �سابق  حوار  يف  اأودان  لذاكرة 
الذين  من  كان  ماكرون  باأن  قال 
راأوا باأن موري�س اأودان قد اغتاله 
اجلي�س الفرن�سي لكنه ال ي�ستطيع 
 م�سريا  ب�رصاحة،  ذلك  يقول  اأن 
 وللمرة  الظروف  توفرت  اليوم  اأن 
االعرتاف  ماكرون  يقرر  الثانية 
باجلزائر   اال�ستعمارية  باجلرمية 
رئي�سا  ي�سبح  اأن  قبل  قالها  فمرة 

اعرتف  اأين  الفرن�سية  للجمهورية 
 الفرن�سية  باجلرمية  �سمنيا 
كانت  حيث  اجلزائر  يف 
وقتل  التعذيب   متار�س  فرن�سا 
 واليوم  �سجونها  يف  اجلزائريني 
اأخرى   خطوة  ماكرون  يخطو 
ملوري�س  وقع  مبا  باالعرتاف 
�رصيحا  اعرتافا  يعد  وهو  اأودان 

من طرف هذا االأخري  .

الق�سية اجلزائرية 
ق�سية وطنية واإن�سانية

  
الدكتور  اأ�سار  ال�سياق  ذات   ويف 
التاريخ  اأ�ستاذ  لوني�سي  رابح 
اأن  وهران  جامعة  املعا�رص 
ماكرون  اعرتاف  قرار  انعكا�سات 
الكثري  لكون  اجلزائر  ل�سالح  ياأتي 
الذين  واالأوربيني  الفرن�سيني  من 
كانوا  اجلزائر  يف  يعي�سون  كانوا 
حق  اجلزائرية  الق�سية  يف  يرون 
ومنه  اجلزائري   لل�سعب  م�رصوع 
اإىل  يعيد  ما  وهو  اأودان  موري�س 
ال�ساحة  والذاكرة  هوؤالء االأوربيني 

اأنف�سهم  اعتربوا  الذين  الكثريين 
حق  عن  ودافعوا  جزائريني 
ا�سرتجاع  يف  اجلزائري  ال�سعب 
الذين  هوؤالء  بني  ومن  ا�ستقالله  
اأجل  من  والنفي�س  النف�س  اأعطوا 
اجلزائر من بينهم »ا�ستون«  الذي 
يد  على  اجلبال  يف  ا�ست�سهد 
فانون  وفران�س  الفرن�سي  اجلي�س 
مب�ساندتهم  املعروفني  وغريهم 
 الثورة  يف  الكبرية  واإ�سهاماتهم 

اجلزائر اإبان حرب التحرير.
 

 لبد من طرح م�ساألة 
املواطنة م�ستقبال يف 

ال�ساحة
 

كما اأكد  الربوفي�سور رابح لوني�سي 
اأن الق�سية اجلزائرية   تعد ق�سية 
فيها  �ساهم   واإن�سانية  وطنية 
امل�سلمني واالأوربيني وامل�سيحيني 
وغريهم،  معتربا اأن هذه امل�ساألة 
هذا  على  و  قبل  من  مغيبة  كانت 
اإيجابية  تبعات  له   فهذا  االأ�سا�س 

من �ساأنه  اأن  يوؤدي بنا م�ستقبال  
 يف  املواطنة  م�ساألة  طرح  اإىل 
ال�ساحة باال�سرتاك كل اجلزائريني 
واالأ�سول  املعتقدات  باختالف 
والقناعات و�ستكون �سدمة  للذين 
بدورهم   هوؤالء  اإبعاد  اأرادوا 
وبالتايل  التحريرية  الثورة  يف 
ف�سيعيد النظر باأنها �سورة وطنية 
م�سلمون  جزائريون  فيها  �ساهم 
اأوروبية  اأ�سول  ذو  وجزائريون 
وغريها من اجلن�سيات الذين كانوا 

�سد اال�ستعمار الفرن�سي.

الرئي�س ماكرون يعرتف مب�سوؤولية الدولة الفرن�سية يف اختفاء موري�س اأودان
 اعرتف الرئي�س اإميانويل ماكرون 
يف  الفرن�سية  الدولة  مب�سوؤولية 
يف  املخت�س  واغتيال  اختفاء 
الذي  اأودان  موري�س  الريا�سيات 
ا�ستقالل  اأجل  من  ينا�سل  كان 
 ،1957 جوان  يف  وذلك  اجلزائر 
 النائب  اأم�س   اأول  اأعلنه  ح�سبما 

�سيدريك فيالين.
اخلرب  هذا  عن  االإعالن  وجاء 
انرت«  »فران�س  اإذاعة  اأمواج  على 
يف  املخت�س  النائب  قبل  من 
تراأ�س  قد  كان  الذي  الريا�سيات 
جائزة موري�س اأودان للريا�سيات 
الرئي�س  من  قريب  هو   و   ،
الفرن�سي و فرد من عائلة اأودان.
»اإميانويل  اأن  املتحدث    و�رصح 
ماكرون ما �سيعرتف اإال باحلقيقة 
اأودان كان من  اأن موري�س  و هي 
لنظام«  �سحية  وقعوا  الذين  بني 

حول  تو�سيحات  تقدمي  دون 
الفرن�سي  الرئي�س  اإعالن  تاريخ 
للنائب  اعرتف  اأن  و  �سبق  الذي 
موري�س  باأن  فيالين  �سيدريك 
اجلي�س  قبل  من  اغتيل  اأودان 

الفرن�سي.
ماكرون  الرئي�س  باأن    واأ�ساف 
لفتح  نداء  يوجه  اأن  املقرر  من 
بجرائم  املتعلق  االأر�سيف 

الدولة.
اأنرت«  »فران�س  اإذاعة  اأعلنت  كما 
�سيزور  ماكرون  الرئي�س  باأن 
اليوم اخلمي�س عائلة اأودان حيث 
بجرمية  االعرتاف  عن  �سيعلن 

الدولة.
 ويف �سهر فيفري املا�سي اثارت 
�سهادة جمند فرن�سي �سابق يعتقد 
اأنه قام بدفن جثة موري�س اودان 
احلقيقة  باإظهار  املطالبة  اإحياء 

حول هذه اجلرمية املرتكبة منذ 
61 �سنة.

ف�سل  الذي  اجلندي  هذا   واأكد 
معربا  هويته  عن  االف�ساح  عدم 
امل�ساعدة  تقدمي  يف  رغبته  عن 
لعائلة اأودان، يف ت�رصيح ل�سحفي 
على  �ساهدا  كان  الذي  اليومية 
على  الفرن�سي  اجلي�س  وح�سية 
اجلزائريني خالل حرب التحرير 
بدفن  قمت  اأنني  »اأعتقد  قائال 

جثة موري�س اأودان«.
ان  ال�ساهد  هذا  روى        و 
يف  مبزرعة  جرت  االحداث 
منطقة الفندوق )خمي�س اخل�سنة 
حاليا( حيث كان يوجد داخل كوخ 
بلحافني  ملفوفتني  »جثتني  مغلق 

و خمباأتني حتت التنب«
االأمر  بادئ  »يف  قال        و 
اأفارقة  اأنهما  بعيد  من  اعتقدت 

�سديدة  كانت  ب�رصتهم  لكون 
يف  م�سريا  الفحم«  مثل  ال�سواد 
ت�رصيحات  اىل  ال�سدد  هذا 
الذي  غار�سي  جريار  اجلندي 
انه  بعد  فيما  م�سوؤولوه  اعتربه 
موري�س  اغتال  الذي  ال�سخ�س 
اأودان و الذي اأقر«بافتخار« كيف 
»�سعلة  اىل  ال�سحيتني  اأخ�سع 
حتديد  دون  للحيلولة  التلحيم« 

هويتهما«.
تطالب  التاريخ،  ذلك  منذ     و 
الثقافية  ال�سخ�سيات  من  العديد 
حول  باحلقيقة  اجلمعيات  و 

جرمية اغتيال اأودان.
طلبت  املا�سي  ماي  �سهر  و يف 
من  �سخ�سية   50 من  اأكرث 
�سحفيني  و  �سيا�سيني  و  موؤرخني 
الرئي�س  من  و�سينمائيني 
ماكرون  اميانويل  الفرن�سي، 

الدولة  مب�سوؤولية  باالعرتاف 
الفرن�سية يف اغتيال املنا�سل من 
موري�س  اجلزائرية  الق�سية  اأجل 
اأودان. وذكر املوقعون على ر�سالة 
مفتوحة موجهة للرئي�س ماكرون 
خالل   1957  جوان   11 »يف  بانه 
موري�س  تعر�س  اجلزائر  معركة 
الريا�سيات  يف  املخت�س  اودان 
من  البالغ  ال�سيوعي  املنا�سل  و 
على  لالعتقال  �سنة   25 العمر 
للجرنال  التابعني  املظليني  يد 
ما�سو اأمام عائلته قبل ان يخ�سع 
امل�ساعد  ان  بحيث  للتعذيب 
ال�ساب يف جامعة اجلزائر مل يعد 
من يومها و قام اجلي�س الفرن�سي 

بالتخل�س من جثته«.
عملوا  من  كل  اأن       واأ�سافوا 
حول هذه »الق�سية«، تو�سلوا اإىل 
تعذيبه  قد مت  اأودان  موري�س  اأن 

اجلي�س  طرف  من  واغتياله 
ال�سالحيات  اإطار  يف  الفرن�سي 
عليها  �سوتت  التي  اخلا�سة 

ال�سلطات ال�سيا�سية.
باأن  ال�سخ�سيات  هذه   اعتربت 
»الوقت قد حان التخاذ خطوات 
احلقبة  هذه  حول  �سجاعة 
بذلك  وعد  مثلما  التاريخية« 

اميانويل ماكرون.
»اأومانيتي«  يومية  كتبت  قد    و 
موقعها  على  اخلمي�س  هذا 
»موري�س اأودان: االعرتاف اأخريا 
بجرمية الدولة« و باأن »الرجل مت 
اإحقاقه«، و اأ�سافت اليومية اأنه »و 
بعد مرور ن�سف قرن من النكران، 
االلتفاتة  بهذه  فرن�سا  هيا  ها 
اأكحل  باإحدى  تتعرتف  التاريخية 

�سفحات اال�ستعمار«.
 وكالت

زيتوين:

اعرتاف فرن�سا مب�سوؤوليتها يف اختفاء اأودان خطوة اإيجابية
املجاهدين،  وزير   اأكد 
اأم�س  اأول  زيتوين،  الطيب 
الدولة  اعرتاف  اأن  باجلزائر 
يف  مب�سوؤوليتها  الفرن�سية 
اأودان،  موري�س  واختفاء  تعذيب 
�ساند  الذي  الفرن�سي  املنا�سل 
حرب  ابان  اجلزائرية  الثورة 
يجب  ايجابية  التحرير«خطوة 

تثمينها«.
لل�سحافة  ت�رصيح   ويف 
العلنية  اجلل�سة  هام�س  على 
ال�سفوية  لالأ�سئلة  املخ�س�سة 
الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س 
الرئي�س  اعرتاف  الوزير  ثمن 
ماكرون  اميانويل  الفرن�سي 

يف  تعذيب،  يف  بالده  مب�سوؤولية 
اأجل  من  للمنا�سل   1957 جوان 
الفرن�سي  اجلزائرية،  الق�سية 
اإياها  معتربا  اأودان،  موري�س 
يجب  التي  االيجابية  بـ«اخلطوة 

تثمينها«.
  واأ�ساف زيتوين اأن اجلرائم التي 
الفرن�سية  ال�سلطات  اقرتفتها 
يف  اال�ستعمارية  احلقبة  اإبان 
اال  ينكرها  »ال  اجلزائريني  حق 
للتاريخ« م�سيفا  وجاهل  جاحد 
الفرن�سي  الرئي�س  خطوة  اأن 
هناك  �سيكون  اأنه  على  »دليل 

املزيد من االعرتافات«.
  وكان النائب الفرن�سي �سيدريك 

يراأ�س  كان  الذي  فيالين، 
اأودان  موري�س  جائزة  �سابقا 
على  ك�سف  قد  للريا�سيات، 
اأمواج احدى االذاعات الفرن�سية 
اميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  اأن 
مب�سوؤولية  �سيعرتف  ماكرون 
اختطاف  يف  الفرن�سية  الدولة 

وتعذيب موري�س اأودان.
  ويف مو�سوع ذي �سلة، اأكد وزير 
املكلفة  اللجان  اأن  املجاهدين 
االر�سيف  ا�سرتجاع  مبلفات 
باحلقبة  املتعلق  الوطني 
زعماء  وجماجم  اال�ستعمارية 
املتواجدة  اجلزائرية  املقاومة 
بباري�س،  االن�سان  مبتحف 

التجارب  �سحايا  وتعوي�س 
النووية بال�سحراء اجلزائرية »ال 
انفراجا  و�ستعرف  تعمل  تزال 

قريبا«.
رف�س  اآخر  �سعيد           وعلى 
على  التعليق  املجاهدين  وزير 
بع�س  اأدىل  التي  الت�رصيحات 
العراقيني حول الثورة اجلزائرية، 
وقعت  التي  االحداث  بعد 
التي  املقابلة  خالل  موؤخرا 
العراقية  اجلوية  فريق  جمعت 
بالقول  مكتفيا  العا�سمة  باحتاد 
من  اأكرب  اجلزائرية  باأن » الثورة 

كل ال�سعارات والت�رصيحات«.
 ق.ث

بعد اأن اعتربه بطل من اأبطال ثورة التحرير:

 »االعتذار لعائلة موري�س اأودان
  فقط عن�سرية نتنة من فرن�سا«

اعتذاركم من عائلة اأودان لوحده عن�رصية 
حزب  اأكرب  رئي�س  علق  هكذا  منكم،  نتنة 
اإ�سالمي باجلزائر عبد الرزاق مقري،  على 
املرتبطة  الفرن�سي  الرئي�س  خرجة 
اأودان  موري�س  عائلة  من  باري�س  باعتذار 
الفرن�سي  اجلي�س  بتعذيب  اعرتافه  بعيد 
ببيته  ال�سيوعي  للمعار�س  اال�ستعماري 
بعد اعتقاله، يف حني رحبت جهات اأخرى 
�سياأتي  ما  باأن  اأكدت  اأن  بعد  باخلطوة 
�سيكون ل�سالح اجلزائر. وعلى عك�س التيار 
�سارت حركة جمتمع ال�سلم يف هذه الق�سية 
وو�سفت اعتذار ماكرون من عائلة موري�س 
على  تاأكيده  رغم  �سديدة،  عن�رصية  اأودان 
اأنه بطل من اأبطال الثورة التحريرية، حيث 
»الفاي�سبوك«:  الر�سمية  ب�سفحته  قال:« 
بطل  اأودان  موري�س  اأن  ن�سك  ال  اإننا    «

نعتز  ونحن  اجلزائرية  الثورة  اأبطال  من 
الرئي�س  يعتذر  حينما  لكن  م�سيفا:«  به »، 
فقط  اأودان  موري�س  لعائلة  الفرن�سي 
الفرن�سية«، مربزا  العن�رصية  يظهر حقيقة 
الرماد  اإال لذر  باأن خرجة ماكرون ما هي 
على العيون خا�سة واأنه اعرتاف يبني عدم 
الذين  اجلزائريني  من  املاليني  اعتبار 
�سيدرك  اأنه  م�سيفا  ب�رصا«،  وقتلوا  ُعذبوا 
االإنتهاكات  باأن  ما  يوماً  الفرن�سي  الرئي�س 
التي وقعت للجزائريني  هي كذلك جرائم 
تتقادم  ال  حرب  وجرائم  االإن�سانية،  �سد 
ت�رصف  اإن   ، مقري  وقال  الزمن،  مبرور 
احرتام  قلة  على  كذلك  يدل  هذا  ماكرون 
ال�سعب  ولكل  اجلزائريني  للم�سوؤولني 

اجلزائري.
علي عزازقة 
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 متى يعر�صك النوم
 خلطر الوفاة املبكرة؟

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

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

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

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

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

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

�أثناء فح�ص �ملري�ص«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قمعها يوقف منو �لأور�م �خلبيثة.

فوائد الغلوتني ال�صحية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سورة �لأنفال: 36[

ف�صل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

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

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

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

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

الأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

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

َداِخِريَن«. ]�سورة غافر: االآية 
]60

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

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

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

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

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

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

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

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

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

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

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

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

و«�ل�سو�ب« و«�حلق« و«�ل�ستح�سان« .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تنتظر منه �سيئاً، هذه �لأم.

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

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

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

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

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

�هلل عز وجل .

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

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

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

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأوتوماتيكيا.
 "Kodiaq L & K" كما اأتت

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

اأوتوماتيكية بـ6 مراحل.

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

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

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

مب�ساحة 220،000 مرت مربع.

تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

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

الوليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وكوريا اجلنوبية عمليات 

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

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

مليون �سيارة �سنويا.

يف 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بدقة 24 ميغابيك�سل.

 اآبل تطلق ن�صخة معدلة 
»macOS« من نظام

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

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

من حماية بيانات �مل�ستخدم.

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

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

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

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

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

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

يف �أي حلظة.

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

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

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

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

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

�مليزة للكثري من �لدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



يف   « حم�سو�سا  ارتفاعا   « املديرية  و�سجلت 
ح�سيلة حوادث املرور قدر بـ« 27حادثا خلفت 
20 جريح , كما ارتفع عدد الوفيات بـ 03حاالت 
» مقارنة باالإح�سائيات امل�سجلة خالل الفرتة 
اأن  اىل  امل�سدر  ذات  واأ�سار   . �سبقتها  التي 
االأوىل  بالدرجة  تعود   « اأ�سباب هذه احلوادث 
باملائة   97 تفوق  بن�سبة  الب�رشي  العن�رش  اإىل 
نتيجة عدم احرتام م�سافة االأمان, االإفراط يف 
ال�رشعة, االإرهاق اإ�سافة اإىل العوامل االأخرى 

املرتبطة باملركبة واملحيط«.

م٫�س

حوادث الطرقات: 

وفاة 20 �سخ�سا  و��سابة 345 �آخرين بجروح خالل �أ�سبوع 
�سخ�سا حتفهم واأ�سيب 345 اآخرون بجروح اثر 300 حادث مرور ج�سماين �سجلت على م�ستوى 

املناطق احل�سرية خالل الفرتة املمتدة من 04 اإىل 10 �سبتمرب اجلاري، ح�سبما اأفادت به ح�سيلة 
للمديرية العامة لالأمن الوطني.

�لت�سغيل �لتجاري 
لقطار »كور�ديا« 
�ل�سريع على خط 
وهر�ن-ب�سار غد� 

كوراديا«   « لقطار  التجاري  الت�سغيل  يف  �سي�رشع 

ال�رشيع على خط وهران-ب�سار يوم االأحد املقبل, 

ح�سبما علم اخلمي�س من م�سئويل حمطة القطار 
بوهران.

التجاري بذات املحطة مبارك نور  وذكر املدير 

يف  ب�سار  مدينة  من  �ستكون  االإنطالقة  اأن  الدين 

حدود ال�ساعة اخلام�سة واأربعني دقيقة �سباحا )5 

�سا و40 د( والو�سول اىل مدينة وهران يف حدود 

ال�ساعة زواال )13 �سا 21 د(. وتكون رحلة االإياب 

اإىل  والو�سول  د(   45 )13�سا  على  اليوم  نف�س  يف 
ب�سار يف حدود 21.03.

ي�سري  الذي  ال�رشيع  القطار  هذا  و�سي�سمن 

يف  رحالت  �سبع  ال�ساعة  يف  كلم   120 ب�رشعة 

االأ�سبوع ذهابا واإيابا على هذا اخلط,  وفق ذات 

امل�سئول. ويندرج ت�سغيل هذا القطار الذي يوفر 

�سبكة  حتديث  اإطار  يف  »مريحة«  رحلة  للم�سافر 

على  احلديدية  ال�سكك  بوا�سطة  امل�سافرين  نقل 

عرب  ال�سفر  �سعر  حدد  وقد  الوطني.  امل�ستوى 

بالن�سبة  دج   2  700 ب  ال�رشيع  كوراديا«   « قطار 

للدرجة االأوىل و 200 2 دج بالن�سبة للدرجة الثانية, 
كما اأ�ساف ذات امل�سدر.

مبجموع  عربات  �ست  من  القطار  ويت�سكل 

 195 و  اأوىل  درجة  مقعدا   62 منها  مقعدا   257

بذوي  خا�س  ف�ساء  على  يتوفر  كما  ثانية  درجة 
االحتياجات اخلا�سة, كما اأ�سري اإليه.

يو�سفي يتطرق مع 
�ل�سفري �لأمريكي للتعاون 

�لقت�سادي �لثنائي 
يو�سف  واملناجم  ال�سناعة  وزير  ا�ستقبل 
باجلزائر  املتحدة  الواليات  �سفري  يو�سفي 
التعاون  اىل  الذي تطرق معه  دي�رشو�رش  جون 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  الثنائي,  االقت�سادي 
العالقات  الطرفان  تباحث  و  للوزارة.  
املتحدة  الواليات  و  اجلزائر  بني  االقت�سادية 
خا�سة يف قطاعي ال�سناعة واملناجم. وتطرق 
فر�سة  ت�سكل  التي  للمجاالت  اي�سا  اجلانبان 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  بني  ال�رشاكة  و  للتعاون 
و  املناجم  يخ�س  فيما  ال�سيما  واالأمريكية 
الكيماوية  وال�سناعة  ال�سيدالنية  ال�سناعة 
نف�س  ح�سب  الكهرو�سوئية,  االألواح  وانتاج 
امل�سدر. وعرب يو�سفي عن رغبته يف »جت�سيد 
انتاج  اأجل  االأمريكي من  �رشاكات مع اجلانب 
مكونات تدخل يف �سناعة ال�سيارات و ال�سناعة 
امليكانيكية«.    من جهته, عرب �سفري الواليات 
االأمريكية  املوؤ�س�سات  »اهتمام  عن  املتحدة 
بال�سوق اجلزائري« معربا بدوره عن رغبته يف 
تطوير �رشاكات يف هذه املجاالت ال�سناعية, 

ي�سيف نف�س امل�سدر.
متحورت حول الو�سع يف ليبيا ومايل

بوتفليقة يتحدث هاتفيا مع نظريه �لفرن�سي

�لربملان �لأوروبي يدين قر�ر 
�إ�سر�ئيل بهدم قرية خان �لأحمر

ب�سيدي بلعبا�س 

قتيل و03 جرحى يف حادث مرور ببوخنفي�س 

اأجرى رئي�س اجلمهورية, 
بوتفليقة,  العزيز  عبد 
اخلمي�س مكاملة هاتفية 
الفرن�سي,   نظريه  مع 
اميانويل  ماكرون, حول 
العالقات الثنائية »التي 
ال�رشاكة  بختم  تتميز 
كذا  و  اال�سرتاتيجية« 

حول الو�سع يف مايل 
بيان  ح�سب  ليبيا,  و 
اجلمهورية.   لرئا�سة 
اأن  البيان  يف  وجاء 

»الذي  التبادل  هذا 
تقاليد  اطار  يف  يندرج 
بني  القائمة  الت�ساور 
قد  البلدين,  رئي�سي 
العالقات  حول  متحور 
الفرن�سية  اجلزائرية 
بختم  تتميز  التي 
اال�سرتاتيجية  ال�رشاكة 
و  امليادين  جميع  يف 
يف  الو�سع  حول  كذا 
يف  ال�سيما  املنطقة, 

ليبيا ومايل«.

اليوم  االأوروبي  الربملان  �سادق 
ب�سدة  يدين  قرار  على  اخلمي�س 
خان  قرية  بهدم  اإ�رشائيل  قرار 
ال�سفة  يف  البدوية  االأحمر 

الغربية.
االأوروبيون  النواب  وطالب 
ال�سلطات  من  بتعوي�س 
االإ�رشائيلية عن تدمري من�ساآتها. 
يف  االأوروبي  الربملان  واأكد 
نائب   320 عليها  �سوت  الئحة 
والتهجري  االأحمر  خان  هدم  اإن 
انتهاًكا  ي�سكل  ل�سكانها  الق�رشي 
خطرًيا للقانون الدويل االإن�ساين, 
على  خا�س  ب�سكل  و�سددوا 
من  يطلبونها  التي  التعوي�سات 

�سلطات االحتالل .

دول  ع�رش  اإن  النواب  وقال 
االأوروبي  االحتاد  يف  اأع�ساء 
تدعم الربامج االإن�سانية يف خان 
االأحمر, مبا يف ذلك بناء مدر�سة 
الربملان  دعا  كما  ابتدائية, 
االإ�رشائيلية  ال�سلطات  االأوروبي 
ل�سيا�ستها  فوري  حد  و�سع  اإىل 
�سد  والطرد  بالهدم  للتهديد 
املجتمعات البدوية التي تعي�س يف 
النقب ويف املنطقة. ج يف ال�سفة 
الغربية  املحتلة.«  واأ�ساف اأن« 
والبنية  واملدار�س  املنازل  هدم 
يف  االأخرى  احليوية  التحتية 
االأر�س الفل�سطينية املحتلة غري 
قانوين مبوجب القانون االإن�ساين 

الدويل.

بالطريق  مميت  مرور  وقع  حادث 
مدخل  عند   95 رقم  الوطني 
�سيدي  والية  يف  بوخنفي�س  بلدية 
ا�سطدام  يف  بلعبا�س يتمثل 
و  »كليو«  نوع  �سيارتني  من 
»بيجو405  », حيث خلّف وفاة �سائق 
�سيارة هذه االأخرية البالغ من العمر 
50�سنة » د.خ » واإ�سابة 03 اأ�سخا�س 

بجروح خمتلفة ترتاوح اأعمارهم بني 
35 و50 �سنة .حّولوا اإىل امل�ست�سفى 
ح�ساين  القادر  عبد  اجلامعي 
احلماية  م�سالح  اأن  االإ�سارة  ,جتدر 
 101 اأوت  �سهر  يف  املدينة  �سجلت 
�سخ�سني  وفاة  خلف  مرور  حادث 
اآخرين بجروح خمتلفة  واإ�سابة 164 
�س.�سهيب

كهرباء:

 �نقطاع �لتموين يف عدة بلديات بالعا�سمة  

التحق باجلماعات الإرهابية يف 2010

�لإرهابي »فالين حمدي« ي�سلم نف�سه لل�سلطات �لع�سكرية باأدر�ر 

ن�ساب �لزكاة لهذ� �لعام حدد ب 500 .552 دج 

الأمطار الطوفانية بتب�سة :

 وفاة طفل و �إ�سابة 18 �آخرين بجروح

�سهدت عدة بلديات بالعا�سمة ت�سجيل انقطاع يف 
التموين بالكهرباء, اأم�س, من ال�ساعة منت�سف الليل 
اإىل ال�ساعة الثامنة �سباحا وهذا يف كل من بلديات 
براقي و�سيدي مو�سى  ج�رش ق�سنطينة و�سحاولة, 
ح�سبما اأفاد به بيان مديرية توزيع الكهرباء والغاز 
بج�رش ق�سنطينة.  و�سيم�س هذا االنقطاع كل من 
منطقة �سيدي مو�سى )هواورة حي بن �سيام و حي 
حرحابة 1 و 2 و قايد قا�سم 1 و 2 و جممع رحيمي 
بن   ( براقي  اأما بخ�سو�س منطقة  »تايف«.  مزرعة 
م�سكن    1078 حي  �سيم�س  االنقطاع  فاإن  طلحة( 
م�سكن   190 وحي   م�سكن   112 وحي  بي«  اآ�س  »اآر 

وحي 200 م�سكن و 700 م�سكن كو�سيدار واأي�سا حي 
رافائيل و تعاونية  ديرتوا وحي جياليل وحي ريفال 

ومنطقة املرملة  وحي 28  م�سكن تبان.
و�سحاولة   ق�سنطينة  ج�رش  ب�سواحي  يتعلق  وفيما 
منطقة  التوايل  على  اأي�سا  االنقطاع  هذا  فيم�س 
الن�ساطات »جي دي �سي« واأي�سا منطقة الن�ساطات 

واد الكرمة وبابا علي جزئيا.
واعتذرت مديرية التوزيع بج�رش ق�سنطينة لزبائنها 
وت�سع  االنقطاع  عن  املنجر  االإزعاج  هذا  على 
حتت  ت�رشفهم الرقم 3303 على مدار 24 �سا/24 

و 7اأيام/7.

املدعو  حمدي«  »فالين  امل�سمى  االرهابي  �سلم 
الع�سكرية  لل�سلطات  اخلمي�س  نف�سه  »نعمان«  
بحوزته  وكان   , الثالثة  الع�سكرية  بالناحية  باأدرار 
نوع كال�سنيكوف و5 خمازن  ر�سا�س من  م�سد�س 
ما  ح�سب   « راديو  ات�سال  وجهاز  مملوءة  ذخرية 
واأو�سح  الوطني.   الدفاع  وزارة  من  بيان  اأورده 
االرهاب  مكافحة  اطار  »يف  اأنه  البيان  ذات 
وبف�سل اجلهود املتوا�سلة لقوات اجلي�س الوطني 

ال�سعبي �سلم ارهابي نف�سه اليوم 13  �سبتمرب 2018 
الع�سكرية  بالناحية  باأدرار  الع�سكرية  لل�سلطات 

الثالثة.
املدعو  حمدي«  »فالين  بامل�سمى  االأمر  ويتعلق 
�سنة  االرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  »نعمان« 
2010 . االإرهابي كان بحوزته م�سد�س ر�سا�س من 
نوع كال�سنيكوف و5 خمازن ذخرية مملوءة وجهاز 

ات�سال راديو ».

ن�ساب  اأن  واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
هجرية   1440 لعام  التجارة  وعرو�س  النقود  زكاة 
وخم�سمائة  األفا  وخم�سون  واأثنان  بخم�سمائة  قدر 

دينار جزائري )500 .552 دج(.
اأن  اخلمي�س  اليوم  لها  بيان  يف  الوزارة  واأو�سحت   
اإخراج الزكاة واجب على كل مال بلغ هذا الن�ساب 
اأي  باملائة  مبقدر5ر2  )العام(  احلول  عليه  ودار 
العرو�س  من  اأو  النقود  من  اأكان  �سواء  الع�رش  ربع 
التجارية وال�سلع التي تقوم ب�سعرها يف ال�سوق يوم 
زكاتها. واأ�سل الن�ساب هو 20 دينارا ذهبيا املقدر 

من  الغرام  �سعر  اأن  العلم  مع  غراما,  ب85  وزنها 
الوطنية  الوكالة  لدى  قرياط   18 عيار  من  الذهب 
لتحويل و توزيع الذهب واملعادن الثمينة )اأجينور( 

حدد ب500 6 دج. 
الر�سول يف  ل�سنة  اأنه احياء   وذكرت ذات امل�سدر 
الوزارة  فاإن  منظمة,  ب�سفة  وتوزيعها  الزكاة  جمع 
برقم  الزكاة  �سندوق  املزكني  اأيدي  بني  و�سعت 
واحل�سابات  الوطني 10- 4780,  الربيدي  احل�ساب 
الوقت  نف�س  يف  اإياهم  داعية  الوالئية  الربيدية 

لي�سعوا زكاتهم يف ح�سابته الربيدية.

م�ساء  ت�ساقطت  التي  الطوفانية  االأمطار  ت�سببت 
االأربعاء على مدينة تب�سة يف خ�سائر ب�رشية و مادية 
متثلت يف وفاة طفل )5 �سنوات( واإ�سابة 18 �سخ�سا 
اآخر بجروح متفاوتة و ت�رشر العديد من ال�سكنات 
ح�سب  ال�سيول,  غمرتها  التي  العمومية  واملن�ساآت 

ما اأكده اخلمي�س وايل الوالية عطاء اهلل موالتي.
واأ�ساف ذات امل�سوؤول خالل تن�سيطه مبقر الوالية 
ندوة �سحفية حول الكارثة الطبيعية رفقة املفت�س 
العام لوزارة املوارد املائية, �سليمان زناقي, الذي 
حل بالوالية لالطالع عن كثب على حجم االأ�رشار 
التي خلفتها هذه الو�سعية املناخية اال�ستثنائية باأن 
قرابة 200 بالوعة تعر�ست لالن�سداد وت�رشر قنوات 

ال�رشب  مبياه  التزويد  و�سبكات  ال�سحي  ال�رشف 
امل�سوؤول  لنف�س  وا�ستنادا  اجلارفة.  ال�سيول  بفعل 
االأحياء  لها  تعر�ست  التي  الطوفانية  االأمطار  فاإن 
ال�سكنية مبدينة تب�سة ت�سببت فيها الكميات الكبرية 
من االأمطار املت�ساقطة و كذا في�سان وادي الناق�س 
الذي يعد اأحد اأهم االأودية باملدينة, م�سريا كذلك 
اإىل ت�سجيل �سيول جارفة بو�سط و جنوب عا�سمة 
الوالية. واأكد ذات امل�سوؤول اأن الو�سع الذي خلفته 
هذه الكارثة الطبيعية »حتت ال�سيطرة«,, م�سريا اإىل 
االن�سغاالت  بكل  التكفل  على  حاليا  العمل  يتم  اأنه 
عرفتها  التي  الطق�س  تقلبات  تداعيات  مواجهة  و 

املدينة اأم�س االأربعاء.

رئي�س جمعية �سابر ينال عطوات 
حممد مداين يك�سف ليومية »الو�سط »:

قمنا بتوزيع 100 حقيبة 
مدر�سية  لفائدة ذوي 

�لحتياجات �خلا�سة وذويهم
ك�سف رئي�س جمعية �سابرينال لذوي االحتياجات اخلا�سة 

بورقلة حممد مدين عطوات, اأن اجلمعية جندت كافة 
اع�سائها لتج�سيد م�رشوع توزيع 100 حقيبة مدر�سية على 

الفئة اله�سة من املجتمع املحلي .
اأكد رئي�س اجلمعية الوالئية �سابرينال لذوي االحتياجات 
اخلا�سة بورقلة حممد مدين عطوات, يف ت�رشيح �سحفي 
خ�س به يومية »الو�سط« , اأن اجلمعية قامت بتوزيع 100 

حقيبة مدر�سية لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�سة وذويهم, 
لتميكنهم من �سمان دخول مدر�سي جيد خا�سة ما تعلق 

بهاته الفئة التي تزاول م�سارها الدرا�سي يف االأطوار 
الدرا�سية الثالثة, مبن فيهم قاطني املناطق النائية 

والبعيدة على غرار افران, حا�سي بن عبد اهلل واحلجرية, 
موؤكدا يف ذات ال�سياق اأن هذه املبادرة مت جت�سيدها رغم 

�سح االمكانيات وامتناع رجال املال واالأعمال على دعم 
هكذا م�ساريع خريية ذات طابع ان�ساين .

من جهة ثانية فقد اأكد رئي�س جمعية �سابرينال اأن جمعيته 
�ساهمت يف ت�سطري برنامج حتت �سعار النظافة املدر�سية 

وذلك تزامن مع اعالن اجلزائر لت�سجيل عديد احلاالت 
املر�سية املعدية .

اىل جانب ذلك فقد وجه حممد مدين عطوات نداء مبا�رش 
لل�سلطات الوالئية من اأجل التحرك العاجل لدعمهم 

مبقر لتمكينهم من مزاولة ن�ساطهم اجلمعوي خدمة لهذه 
ال�رشيحة التي تئن حتت وطاأة غياب ارادة حقيقية من 

ال�سلطات املعنية للتكفل بان�سغاالتها .
اأحمد باحلاج 
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�لعثور على ر�سيع حديث 
�لولدة يف �سيدي بلعبا�س

مت, موؤخرا, العثور على ر�سيع حديث الوالدة على قيد 
احلياة بحي الرو�سي بلدية �سيدي بلعبا�س من قبل عنا�رش 
احلماية املدنية التي نقلته اإىل امل�ست�سفى ,يف حني فتحت 

م�سالح االأمن حتقيقا يف الق�سية.  �س.�سهيب
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