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رئي�س الغرفة الثانية للربملان 
ال�صعيد بوحجة 

 يجب التفريق بني
  النقد وبني الطعن 

يف م�ؤ�ش�شات الدولة
 �س3

رئي�س جمل�س االأمة 
عبدالقادربن �صالح

رئي�ض اجلمه�رية بخري 
وه� من ي�شري البالد

 �س3
اإ�صالح قانون العقوبات يدخل 

حيز التنفيذ نهاية �صبتمرب

ل�ح: ق�انني اجلمه�رية 
وا�شحة اأمام التقارير 

الأجنبية
�س3

 رف�س احلديث عن العهدة
 الـ5، ولد عبا�س:

غياب الرئي�ض عن ال�شاحة 
ل ي�ؤثر على تاأديته ملهامه

 �س3

اجلزائرقدمت طلبا لتعيني 
عبد القادر م�شدوة 

�شفريا جديدا بفرن�شا 

م�صاهل يوؤكد 

 �س3اجتماع جمل�س الوزراء هذا االأربعاء

اأويحيى: عر�ض خمطط عمل احلك�مة اأمام الربملان بعد 10 اأيام

م�ظفة بربيد اجلزائر تختل�ض اأم�ال املعاقني  

�س4

على  بن غربيط اأن 
تنظر بجدية لقطاع 

الرتبية باجللفة

 النائب خل�صر براهيمي
 يوؤكد " للو�صط ":

           لن يتم تغيري دفرت �شروط تركيب ال�شيارات

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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يف انتظار ف�صل التحاليل يف املو�صوع

القاعدة تتحرك وحتتج على قوائم احلزب املعلنة:

بعد دعوة اأوروبا اإىل اإقامة مراكز للمهاجرين يف ليبيا:

 ب�عزقي: احلرارة وظروف 
التخزين  وراء حالت الت�شمم   

املحليات "ت�شعل" ح�ش�ن "الأفالن" ب�هران

ربيج: �شيا�شة اأوروبا مع دول 
ال�شاحل  �شت�شعل ملف الهجرة 

دافع عن املداومني خالل يومي العيد، بولنوار:

ننتظر التقارير 
بخ�ش��ض ف�شاد 
حل�م الأ�شاحي
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بعدما حتول �لعيد �إىل تخمة تو�شل للم�شت�شفيات
�أمر غري  �إىل �مل�شت�شفيات، فذلك  �للجوء  لتبلغ  �لعيد،  �لتخمة و�لإ�شهال نظري حلوم  �أن تبلغ حالت 
معقول، لت�شود �لت�شاوؤلت، حول �لأ�شباب حول هكذ� حالت، �إن كانت ب�شبب �ل�رش�هة يف �لأكل، فيبدو 

�أن ثقافة �لأكل و�ل�شحة بلغت �نحد�ر� كبري�، حتى يو�شل �لأكل �آكله �إىل �مل�شت�شفى ..

م�شوؤولية من ؟

�للغة �لعربية تقتحم �ملد�ر�س يف ع�شر واليات 
يف �أفادت جملة »�شبيغل« �لأملانية �أن ع�رش وليات �أملانية  �لعربية  �للغة  تدر�س  ولية  ع�رش  �شتة  �أ�شل  من 

�للغة في�شتفاليا وبر�ندنبورغ وه�شن وبرلني وهامبورغ وبرمين. �لعربية كلغة �أم ومن بني �لوليات �ملذكورة �شمال �لر�ين-موجهة ب�شكل �أ�شا�شي لأبناء �ملهاجرين �لذين يتكلمون مد�ر�شها مربزة �أن �لدرو�س  بتدري�س  �لبدء  �ل�شارلند عزمها  ولية  �أعلنت  وتدريجياً باإلغاء مثل تلك �لدرو�س ل�شالح »دعم تدري�س �للغة �لأملانية«فوربومرن وبافاريا، ل تقدم درو�س لغة �أجنبية بلغة �لبلد�ن �لتي ينحدر منها �ملهاجرون وقامت ولية بافاريا منذ عام 2004 مثل �شلي�شفيغ هول�ش�شتاين بادن-فورمتبورغ  ومكلنبورغ �لعربية يف مد�ر�شها ي�شار �إىل �أن بع�س �لوليات �لأخرى، كما 

�لهزمية هي �أي�شا �شريورة و�شناعة، وكثري ما هم �شناع �لهز�ئم 

يف هذ� �لوطن �ملنكوب و�ملكلوم، كما �أن �لنت�شار �شريورة 

و�شناعة �أي�شا، وقليل ما هم �شناع �لنت�شار يف هذ� �لبلد 

�ملهزوم بحكامه، على �عتبار �أن �ل�شناعة كما يقول �ملخت�شون 

هي كل �شيء ميكن تفكيكه.

ت�سريح اليوم:

ن�سر الدين قا�سم

�لهزمية �شناعة..!

لوز�كا �أول �أم�س كانت قرب �ملحاربني 
�لذين ودعو� ب�شفة �شبه ر�شمية حلم 
بعد  وهذ�   ،2018 ملونديال  �لتاأهل 
�شجلها  �لتي  �لأهد�ف   3 كانت  �أن 
مثل  �لنحا�شية  �لر�شا�شات  لعبو� 
»عزر�ئيل« �لذي ق�شى على كل ما 
�ملنتخب  و�أن  خا�شة  جميل،  هو 
كاأ�س  نهائيات  منذ  كو�رث  عا�س 
�إفريقيا �ملا�شية، و�لتي خرج منها 
�خل�رش فارغي �لوفا�س، من يتحمل 
�ملنا�رشين،  �أحد  يقول  �مل�شوؤولية 
�أم زط�س  هل �لالعبون »�لباردين«، 
�لذي وجد منتخبا منهار�، لي�شيف 
و�لدفاع  كارثة  ح�شل  ما  قائال:« 
�شو�رع، علينا �لتفكري يف �مل�شتقبل 

لأن �ملونديال تبخر«.

م�ستغامن 

�حلر�ئق تتلف 71 هكتار من 
�مل�شاحات �لغابية

�أزيد  �إتالف  مت 
من  هكتار�   71 من 
�لغابية  �مل�شاحات 
 36 ن�شوب  جر�ء 
بولية  حريقا 
بني  ما  م�شتغامن 
�ملا�شي  جو�ن   1
�شبتمرب  و�لفاحت  
ح�شبما  �جلاري 
لدى  �أ�شتفيد 

هكتار�   38 من  �أزيد  يف  �خل�شائر  هذه  ومتثلت  �لغابات  حمافظة 
و�لكاليتو�س و24  �ل�شنوبر �حللبي  �أغلبها من  �لغابية  �لأ�شجار  من 
هكتار� من �لأدغال و�أكرث من 7 هكتار من �لأحر��س وفق م�شلحة 
حماية �لنباتات و�حليو�نات  وقد م�شت �أل�شنة �لنري�ن ت�شع بلديات 
على غر�ر غابة عقبوب ببلدية �ل�شف�شاف وغابات �شتيديا و�شيدي 
خل�رش وحجاج وخري �لدين ومزغر�ن و�شيادة و�ل�شو�فلية وغريها 
من  منها  متفرقة  فرت�ت  يف  �حلر�ئق  هذه  على  �ل�شيطرة  متت  و 
جتاوزت �ل�شاعات �لأوىل من �شباح �ليوم �ملو�يل على غر�ر حريق 
�ملدنية  و�حلماية  �لغابات  م�شالح  تدخل  بف�شل  �شتيديا  غابو 
�لغابات  للتذكري فقد جندت م�شالح  و�لبلديات وتطوع �ملو�طنني 
مل�شتغامن يف �إطار حملة مكافحة حر�ئق �لغابات ملو�شم 2017 زهاء 
285 عون منها 24 عونا مو�شميا يقومون بحر��شة وتنظيف �لغابات  
و180 عامال موزعني عرب 18 ور�شة تن�شط د�خل �مل�شاحات �لغابية 
حالة  �لتدخل يف  للقطاع حيث ميكنهم  �لتنموية  �لرب�مج  �إطار  يف 

ن�شوب حريق.

بقايا �أ�شحية �لعيد
 عرفت �أغلب بلديات �لعا�شمة عدم �حرت�م بع�س �ملو�طنني �جلز�ئريني ملعايري  �لنظافة حيث  مت رمي 

بقايا �أ�شحية �لعيد  من بينها �لعظام يف �أماكن غري خم�ش�شة متاما لرمي �لقاذور�ت، وهذ� ما نتج عنه 

ر�ئحة كريهة �شببت نفور� للمارين �أمام هذه �لأماكن  وعليه فهذه �لظاهرة جد �شلبية ولبد من �ملو�طن 

�حرت�م هذه �ملنا�شبة �لدينية �لعظيمة وعدم �خرت�قها بهذه �ل�شلوك �ملذموم  و�لذي ليعرب متاما  عن 
�لقيم  �لإ�شالمية �لنبيلة �ملعروف بها �مل�شلم �لذي �ملعروف بالنظافة  .  

حمرز �للغز �لغام�س

تقاليد جز�ئرية كاملة يف عيد �الأ�شحى

حمرز  ريا�س  �لالعب  مع  ح�شل  ماذ� 

�ملنتخب  ترب�س  من  خرج  �لذي 

�أوروبا  نحو  ز�مبيا  ملبار�ة  وحت�شريه 

�لنو�دي  �إحدى  مع  مي�شي  �أن  �أجل  من 

�لأوروبية �لكربى، ح�شب ما جاء يف بيان 

لقاء  يلعب  مل  �لذي  حمرز  �لحتادية، 

ز�مبيا بلوز�كا، ومل مي�شي كذلك يف �أي 

نادي، ما جعله حمل �نتقاد ناديه لي�شرت 

�لذين  �ملنتخب  منا�رشي  وحتى  �شيتي 
نف�شه  �لذي يفكر يف  و�شفوه ب«�لبارد« 

فقط.

�لعائالت �جلز�ئرية يف  �لعديد من  رغم غرق 
�مل�شاغل  كرثة  و�شط  �ليومية  �حلياة  ظروف 
�لعالقة  �شعف  �إىل  �أدى  ما  �لو�لدين،  وعمل 
�إل  �جلاهز،  �إىل  فاأكرث  �أكرث  و�للجوء  بالطبخ، 
�أن غالبية �لأ�رش ت�رش على �لتم�شك بالتقاليد 
وجه  على  �لعيد  يومي  و�شغريها،  كبريها 
�خل�شو�س، بد�ية من �لأكل �ملخ�ش�س لغد�ء 
يوم �لأ�شحى، بالكبدة، و�شول للع�شاء بالع�شبان 
مع �لبوزلوف، وتخ�شي�س طبق �لك�شك�شي لليوم 
�لثاين مع ما يتخلله من �شو�ء، �شورة يوؤكدون 

على �إحيائها كل �شنة، للتاأكيد على �ل�شورة �لتقليدية لعيد �لأ�شحى �جلز�ئري ..

��شتغالل فاح�س جليب �ملو�طن 
لوحظ يف �أغلب �أ�شو�ق �لعا�شمة �رتفاع جنوين لأ�شعار �خل�رش  يف  عيد �لأ�شحى �ملبارك  وهذ 

ما  جعل �ملو�طن �جلز�ئري يتذمر من هذ� �ل�شلوك �ل�شلبي �لذي �شدر عن  �لتجار �جلز�ئريني 

كله  من  جليوبهم  وهذ�  �لفاح�س  �لب�شيط  هذ�  بال�شتغالل  �عترب �ملو�طن  فلقد  وبالتايل 

و�لتي يحييها  �لدينية �ملباركة  �ل�رشيع  لبائعي �خل�رش يف هذه �ملنا�شبة  �لربح  �أجل  حتقيق 
�مل�شلم و �لأمة �لإ�شالمية قاطبة  .  

24 �شاعة

خالل ال72 �ساعة الأخرية

وفاة 26 �شخ�س و �إ�شابة 43 �آخرين 
لقي 26 �شخ�شا حتفهم و �أ�شيب 
حو�دث  عدة  يف  �آخرون   43
�ل72  خالل  �شجلت  �ملرور 
خمتلف  عرب  �لأخرية  �شاعة 
ما  ح�شب  �لوطن،  وليات 
�أفادت به �أم�س �لأحد ح�شيلة 

مل�شالح �حلماية �ملدنية.
كما قامت نف�س �مل�شالح خالل 
9 حر�ئق  باإخماد  �لفرتة  نف�س 
من  كل  يف  خمتلفة  و  ح�رشية 
و  �أدر�ر  و  �جلز�ئر  وليات 

ق�شنطينة و تيارت و غرد�ية و 
�لأغو�ط و بومرد��س و �شيدي 
بلعبا�س و �لتي �أدت �إىل �إ�شابة 
�لدرجة  من  بحروق  �مر�أتني 
و  �جلز�ئر  بولية  �لثانية 
�أربعة �شخا�س بحروق خفيفة 
�إ�شابة  و  �لأغو�ط   بولية 
�شخ�س ببد�ية �ختناق بولية 
تدخل  كما  بلعبا�س  �شيدي 
�ملدنية  �حلماية  غطا�شو 

�شحايا  �أربع  �نت�شال  �أجل  من 
متوفيني غرقا يف �لبحر خالل 
نف�س �لفرتة بوليات �جلز�ئر و 

بومرد��س و بجاية و تلم�شان.



هاجم رئي�س املجل�س ال�شعبي الوطني 
كلمته  خالل  اأم�س،  بوحجة،  ال�شعيد 
االفتتاحية للدورة اخلريفية للربملان، 
للتفريق  داعيا  املعار�شة،  االأ�شوات 
الهدم، قائال  والنقد وبني  التقييم  بني 
اأنهم يعمدون اإىل ت�شويد �شورة الو�شع، 
ت�شخيم  عن  يختلف  النقد  اأن  قائال 
النقائ�س وزرع الياأ�س وحماولة اال�شاءة 
اإىل موؤ�ش�شات الدولة ورموزها والطعن 
االأ�شوات  تلك  متهما  �رشعيتها،  يف 
االأخالقيات  حدود  جتاوزات  باأنها 
م�شبوهة  مل�شالح  وتعمل  ال�شيا�شية، 
�شورة  يف  الد�شتوري،  املنطق  �شد 

هدفها العودة بالبالد اإىل الوراء.
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  وحدد 
التي  القوانني  م�شاريع  جملة  الوطني 
قانون  راأ�شها  على  الدورة،  �شتعرفها 
املنتظر  من  والذي   ،2018 املالية 

غرار  على  وا�شعا،  جدال  يعرف  اأن 
انهيار  من  بداية  ال�شابقة  ال�شنوات 
االأزمة،  وبداية  البرتول  اأ�شعار 
القوانني املتعلقة  لها م�شاريع  ي�شاف 
اأخطار  من  للوقاية  العامة  بالقواعد 
القانون  وم�رشوع  والفزع،  احلريق 
وم�رشوع  الع�شكري،  بالق�شاء  املتعلق 
واالت�شاالت  بالربيد  املتعلق  القانون 
االلكرتونية وم�رشوع القانون الع�شوي 
الدولة  جمل�س  باخت�شا�شات  املتعلق 

وتنظيمه وعمله.
من  التحذيرات  على  للرد  عمد  كما 
املو�شم االجتماعي ال�شاخن، مطمئنا 
�شيكون  اأنه  على  تدل  املوؤ�رشات  باأن 
م�شتوى  على  وناجحا  هادئا  مو�شما 
م�شيفا  واملوؤ�ش�شات،  الدوائر  كل 
يف  املواطنني  طموح  مع  »ومتوافقا 
وموا�شلة  الوطني  باالقت�شاد  االرتقاء 

م�شار التنمية«.
املحلية  االنتخابات  بخ�شو�س  اأما 

نوفمرب،  من   23 يف  املقررة  املقبلة 
فدعا خمتلف اجلهات اإىل امل�شاهمة 
بالعناية  اال�شتحقاق  اإحاطة  يف 

يف  االإ�شهام  لتحقيق  املطلوبة، 
حملية  تنمية  يف  املواطنني  تطلعات 

م�شتدامة.

القادر  عبد  االأمة  جمل�س  رئي�س  اأكد 
للدورة  افتتاحه  خالل  اأم�س،  �شالح،  بن 
رئي�س  اأن  على  لربملان  اخلربفية 
اجلمهورية بخري واأنه ميار�س �شالحياته 
ردا  حتمل  �شورة  يف  عاديا،  الد�شتورية 
اخلا�شة  االأخرية  الدعوات  بع�س  على 
بالدعوة ملقابلة الرئي�س، كما رد يف نف�س 
ال�شياق على املطالبني بتطبيق مواد من 
اأنها  قائال  ذلك،  بخ�شو�س  الد�شتور 
خاطئة  لتاأويالت  للرتويج  ترمي  دعوات 
مب�شداقية  تخل   واأنها  ذاتية،  ورغبات 
امل�شار  مع  وتتنافى  ال�شيا�شي  االآداء 
النظام  وتر�شيخ  التعددي  الدميقراطي 
املوؤ�ش�شات،  �رشعية  وتثبيت  اجلمهوري 

موؤكدا اأنه غري مقبول قانونا.
كما رد بن �شالح على احلملة االعالمية 

اأنها  قال  التي  االأخرية  التقارير  وبع�س 
ا�شتهدفت اجلزائر با�شم حقوق االإن�شان 
واملمار�شات  املعتقد  يف  واحلريات 
املمار�شات  تلك  اأن  قائال  الدينية، 
لها  روجت  والتي  اخلارج  من  ال�شادرة 
اأو�شاط  تغذيها  الداخل،  من  اأطراف 
معروفة وباأهداف معروفة كذلك، حتمل 
نيات �شيئة اجتاه اجلزائر، ت�شب يف نف�س 
�شياق ما داأبت عليه بع�س املنظمات غري 

احلكومية واأو�شاط اإعالمية و�شيا�شية.
القادر  عبد  االأمة  جمل�س  رئي�س  وحدد 
التي  الن�شاطات  من  جملة  �شالح،  بن 
حني  يف  املجل�س،  برنامج  �شيت�شمنها 
اأعمالها،  جدول  بنود  جل  حتديد  تعذر 
من  بداية  اجماال  ثرائها  على  موؤكدا 
مناق�شة برنامج احلكومة اجلديدة الذي 

اأويحيى،  اأحمد  االأول  الوزير  �شيقدمه 
وكذا   ،2018 املالية  قانون  خطوة  تليها 
م�رشوع ت�شوية امليزانية 2015، وم�رشوع 
املالية،  بقوانني  املتعلق  القانون 
بالن�شاطات  املتعلق  القانون  وم�رشوع 
االلكرتونية،  وبالتجارة  اال�شهارية، 
املناجم،  لقانون  واملتمم  والتمهني، 
لقانون  واملتمم  املعدل  والقانون 
االجتماعي  االندماج  واإعادة  ال�شجون 
املعدل  القانون  وم�رشوع  للمحبو�شني، 
للقانون املتعلق بحماية امل�شتهلك وقمع 
الغ�س، وكذا قوانني ع�شوية منها �رشوط 

وكيفيا ان�شاء اجلمعيات.
التطرق  فر�شة  �شالح  بن  يفوت  مل  كما 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  ي�شغل  الذي  للحدث 
خالل املرحلة القادمة، وهو االنتخابات 

يف  اجراءها  اأن  قال  التي  املحلية، 
اأن املواعيد  يدل على  تاريخها املحدد 
جتذر  قوية  عالمة  اأ�شبحت  االنتخابية 
تقدمي  موؤكدا  الدميقراطية،  الثقافة 
اأمام  الت�شهيالت  الو�شية جلل  ال�شلطات 
املحلية  املجال�س  مطالبا  املواطنني، 
يف  ايجابية  م�شاهمات  باإبراز  املنتخبة 
اإليها  ينتمون  التي  املناطق  خ�شو�شيات 

واال�شتثمار فيها.
القادم،  الثالثية  اجتماع  بخ�شو�س  اأما 
اأجل  من  عليه  اآماله  �شالح  بن  فعل 
املطروحة  للم�شاكل  حل  اإىل  التو�شل 
بني  احلوار  طريق  عن  ال�شاحة،  على 
والباترونا  احلكومة  الـ3:  االأطراف 
االأزمة  ظل  يف  االجتماعيني،  وال�رشكاء 

االقت�شادية.

�شار االأمني العام حلزب جبهة التحرير 
الوطني، جمال ولد عبا�س، على هام�س 
على  للربملان،  اخلريفية  الدورة  افتتاح 
�شالح،  بن  القادر  عبد  م�شار  نف�س 
رئي�س  �شحة  على  تاأكديهما  خالل  من 
مهامه  ميار�س  واأنه  اجلمهورية، 
البالد  يف  االأول  كالقا�شي  الد�شتورية 
يف  موؤكدا »الرئي�س  عادية،  ب�شورة 
عادية،  �شحة  يف  وهو  يرام  ما  اأح�شن 
عادية  �شحة  يف  هو  كطبيب  واأقول 
كقا�شي  وم�شوؤوليات  دوره  وميار�س 
يف  اأقول  وال  عادية،  ب�شفة  للبالد  اأول 
�شحة جيدة الأن هذا امل�شطلح يدخل 

ال�شك«.
كما اأ�شاف ولد عبا�س، اأن غياب الرئي�س 
وعدم  ال�شيا�شية  ال�شاحة  عن  بوتفليقة 
اخلارج،  اإىل  والتنقل  الوفود  ا�شتقبال 
ا�شكاال  يطرح  وال  يعرقل  ال  اأمر  باأنه 
يتم  للبالد، »ملاذا ال  ت�شيريه  بخ�شو�س 
ذكر ما حدث بني �شنة 1928 اىل 1945 
املتحدة  الواليات  روزفلت  حكم  ملا 
وهو  ون�شف  عهدات  الأربعة  االأمريكية 
الداعني  داعيا  الكر�شي املتحرك«،  يف 
الرئي�س  يرتك  الأن   102 املادة  لتطبيق 
»هوؤالء  لها  الداعني  اأن  قائال  و�شاأنه، 
تاأثر  يوؤثروا  لن  اأنهم  قائال  م�شحكون«، 
ب�شكل  ت�شري  الدولة  واأن  �شيء  اأي  يف 

عادي وهي بخري ويف اأح�شن االأحوال.
كما اأ�شار اإىل اأن الرئي�س م�شتمر المتام 
عهدته الرئا�شية اإىل غاية 2019، بقوله، 
»نحن ن�شري اإىل 2019 »، يف حني رف�س 
التكلم عن  العتيد،  للحزب  العام  االأمني 
اجلمهورية،  لرئي�س  اخلام�شة  العهدة 
العهدة  عن  االآن  اأتكلم  »لن  قائال 
اخلام�شة لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
جبهة  يف  منعته  اأنا  وهذا  بوتفليقة، 
وكاأول  الراهن  للوقت  الوطني  التحرير 
م�شوؤول عن االأفالن ممنوع اأن اأتكلم عن 
عن  اأتكلم  اأن  وممنوع  اخلام�شة  العهدة 
ميكنني  وفقط  الرئا�شية،  االنتخابات 
التي  املحلية  االنتخابات  على  التكلم 
ولد عبا�س  واأو�شح  االأبواب«،  هي على 
اأنه قد منع التكلم عن العهدة اخلام�شة 
يف الوقت الراهن حتى ال يقع خلط مع 

االنتخابات املحلية املقبلة.
الت�رشيعات  من  »نحن خرجنا   واأ�شاف 
وبعد  للمحليات  حاليا  ونح�رش 
اآخر، كا�شفا عن  املحليات هناك كالم 
تر�شح 150 األف منا�شل باحلزب العتيد 
لالنتخابات املحلية املقبلة يف خمتلف 
الإقالته  يدعون  من  على  ورد  الواليات، 
»هوؤالء  بقوله  احلزب  راأ�س  على  من 

ي�شحكونني«.

عن  اأويحيى،  اأحمد  االأول  الوزير  ك�شف 
اأمام  حكومته  خمطط  عر�س  موعد 
عن  اأعلن  كما  اأيام،   10 بعد  الربملان 
االأربعاء  هذا  الوزراء  جمل�س  اجتماع 
رئا�شة رئي�س اجلمهورية، يف حني ك�شف 
اأنه لن يتم مراجعة دفرت ال�رشوط اخلا�س 

برتكيب ال�شيارات يف اجلزائر.
موعد  اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير  حدد 
على  حكومته  عمل  خمطط  عر�س 
الربملان يف 18 من ال�شهر اجلاري، وذلك 
يف ت�رشيح له على هام�س افتتاح الدورة 
كما  الوطني،  ال�شعبي  للمجل�س  العادية 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأن  اأعلن 
الوزراء  جمل�س  �شيرتاأ�س  بوتفليقة 
النقاط  بني  من  اأنه  واأو�شح  االأربعاء، 
املدرجة يف اجتماع جمل�س الوزراء، هي 
عمل  خمطط  على  وامل�شادقة  مناق�شة 
احلكومة الذي �شيتم عر�شه اأمام اأع�شاء 
ما  غ�شون  يف  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
اإر�شال  »�شيتم  وقال  اأيام،  ع�رشة  يقارب 
هذا  نهاية  يف  املجل�س  اإىل  املخطط 
من  عليه  امل�شادقة  حالة  يف  االأ�شبوع، 
للنواب  ليت�شنى  الوزراء  جمل�س  طرف 

درا�شته. 
يف  احلكومة  نية  اأويحيى  نفى  باملقابل 
واأكد  اال�شترياد،  رخ�س  نظام  مراجعة 
االأ�شبق  الوزير  و�شعه  الذي  املر�شوم  اأن 

عبد املالك �شالل ال يزال حيز التطبيق، 
تركيب  م�شاريع  اأن  اأويحيى،  اأحمد  واأكد 
قائال  �شتتوا�شل،  اجلزائر  يف  ال�شيارات 
زعيمتي  اجلنوبية  وكوريا  »اليابان  اأن 
كانت  ال�شيارات  �شناعة  قطاع  يف  العامل 
واملفك  الرباغي  ب�شناعة  االنطالقة 
اويحي  وت�شاءل  ال�شيارات«،  وتركيب 
اإىل  للو�شول  م�شتعجلة  اجلزائر  »ملاذا 
اأي  يف  التفكري  نافيا  امل�شتوى؟«  هذا 
مراجعة لدفرت ال�رشوط املتعلق برتكيب 

ال�شيارات.
ال  احلكومة  اأن  االأول  الوزير  اأ�شاف  كما 
الكوطة يف اال�شترياد  تنوي توقيف نظام 
امل�شادقة  متت  الذي  املر�شوم  اأن  و 
االأ�شبق  االأول  الوزير  قبل  من  عليه 
فيما  �شائرا،  الزال  �شالل  املالك  عبد 
تنفيذي  ملر�شوم  التح�شري  عن  ك�شف 
خلق  اجل  من  والقر�س  ال�رشف  حول 
العمومية. وك�شف  للخزينة  جديد  موارد 
اأويحي، عن »م�رشوع لتعديل قانون النقد 
والقر�س والتي تن�س يف اأ�شا�شياتها على 
تتم  التي  التناول  عمليات  با�شتثناء  اأّنه 
التنازل  عمليات  كل  فاإّن  البور�شة،  عرب 
االأخرى عن ح�ش�س يف البنوك، ت�شتوجب 
اجلزائر  بنك  ملحافظ  م�شبقة  موافقة 
وفق �رشوط حتّدد من قبل جمل�س النقد 

والقر�س.

و�زن رئي�س �ملجل�س �ل�صعبي �لوطني، �أم�س، بني �لتحذير من �ملعار�صة �ملغر�صة �لتي ت�صب يف �إطار 
�لهدم من خالل ت�صخيم �لنقائ�س وحماولة �ال�صاءة ملوؤ�ص�صات �لدولة و�لطعن يف �صرعيتها، يف حني 
حاول طماأنة �ملو�طنني بخ�صو�س �لدخول �الجتماعي �لذي قال �أنه �صيكون هادئا وي�صري يف �جتاه 

طموحات �ملو�طنني.

�لدخول �الجتماعي �صيكون هادئا

حمالت خارجية باأيادي د�خلية ت�صتهدف �جلز�ئر با�صم �حلريات �لدينية

يف �نتظار ف�صل �لتحاليل يف �ملو�صوع

�صارة بومعزة

 بوحجة: يجب التفريق بني النقد وبني 
الطعن يف موؤ�س�سات الدولة

بن �سالح: رئي�س اجلمهورية بخري وهو من ي�سري البالد

بوعزقي: ارتفاع درجات احلرارة وظروف التخزين وراء حاالت الت�سمم 

رف�س �حلديث عن �لعهدة �لـ5، ولد عبا�س:

�لوزر�ء هذ� �الأربعاء �جتماع جمل�س 

غياب رئي�س اجلمهورية عن 
ال�ساحة ال يوؤثر على تاأديته ملهامه

اأويحيى: عر�س خمطط عمل 
احلكومة اأمام الربملان بعد 10 اأيام

.     لن يتم تغيري دفرت �صروط تركيب �ل�صيار�ت
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الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
بوعزقي،  القادر  عبد  البحري  وال�شيد 
الدورة  افتتاح  هام�س  على  اأم�س، 
اخلريفية للدورة الربملانية، اأن التحاليل 
االأ�شاحي  بع�س  حلوم  تعفن  بخ�شو�س 
وبناء  بعد،  النتائج  تظهر  ومل  قائمة، 
ب�شكل  اأ�شبابها  تاأكيد  ميكن  ال  عليه 
كذلك  التاأكد  عدم  على  مركزا  نهائي، 

واأنه  �شجلت،  التي  الوفاة  اأ�شباب  من 
حاالت  اأن  موؤكدا  التعميم،  عدم  يتعني 
الت�شمم ال تتجاوز 200 حالة عرب الرتاب 
منذ  اأنه  بوعزقي  قال  كما  الوطني، 
االأ�شحى  عيد  تزامن  االأخرية  ال�شنوات 
مع ف�شل ال�شيف، يف عز ارتفاع درجات 
وظروف  النظافة  لها  ي�شاف   ، احلرارة 

التخزين، يف هكذا عمليات.

اأن اجلرائد هي من  الوفيات فقال   اأما 
تكلمت عنه، ومل نتاأكد بعد من ال�شبب، 

مادامت التحاليل مل ت�شدر بعد.
اجلزائرية  املنظمة  اأعلنت  جهتها  من 
ت�شكيل  عن  اأم�س،  امل�شتهلك،  حلماية 
حلم  تعفن  ق�شية  ملتابعة  خا�شة  جلنة 
ال�شكاوي  خلفية  على  العيد،  اأ�شاحي 
مكاتبها  خمتلف  و�شلت  التي  الكثرية 

على  للوقوف  وهذا  الوطن،  عرب 
امل�شوؤول  وحتديد  الظاهرة  اأ�شباب 
عنها. وح�شب بيان للمنظمة، فاإن اللجنة 
وخرباء  وحقوقيني  بياطرة  ت�شم  التي 
وزارة  ممثلي  مع  قريبا  �شتلتقي  نوعية، 
وامل�شاهمة  املعلومات  لتبادل  الفالحة 

يف اإثراء التحقيقات.
�صارة بومعزة

�صارة. ب

اأم�س،  لوح،  طيب  العدل  وزير  اأو�شح 
الربملانية،  الدورة  افتتاح  هام�س  على 
اأن اإ�شالح قانون العقوبات ياأتي يف اإطار 
املنظومة  اإ�شالح  وهو  عام،  برنامج 
الت�رشيعية، وبعد اأن مت ذلك يف حمكمة 
اجلنايات الذي �شيطبق بداية من اأواخر 
العقوبات  قانون  فاإ�شالح  �شبتمرب، 
واإ�شالحه  لتعديله  رزنامة  مربمج �شمن 
وقعت  التي  االإ�شالحات  كل  مع  متا�شيا 
وخا�شة  بالبالد،  الت�رشيعية  باملنظومة 

يتبعه  اجلنايات،  حمكمة  اإ�شالحات 
عليه  وبناء  العقوبات،  قانون  يف  اإ�شالح 
فاإن بع�س اجلرائم التي كانت باجلنايات 
قانون  »جنح  اجلنح  وبع�س  �شتجنح، 
العقوبات« �شيعطى لها و�شف اجلنايات.

االأجنبية،  التقارير  بع�س  بخ�شو�س  اأما 
االأخري  االأمريكي  التقرير  وبخا�شة 
بخ�شو�س احلريات الدينية، فقال لوح اأن 

قوانني اجلمهورية تطبق على اجلميع.
�صارة بومعزة

�إ�صالح قانون �لعقوبات يدخل حيز �لتنفيذ نهاية �صبتمرب

لوح: قوانني اجلمهورية وا�سحة 
اأمام التقارير االأجنبية

�صارة بومعزة

�صارة بومعزة

اأكد وزير ال�شوؤون اخلارجية، عبد القادر 
م�شاهل، اأم�س االثنني، اأنه مت تقدمي طلب 
لتعيني عبد القادر م�شدوة �شفريا جديدا 
الذي  املن�شب  وهو  بفرن�شا،  للجزائر 
م�شاهل  و�رشح  اأ�شهر  لعدة  �شاغرا  بقي 
العادية  الدورة  افتتاح  هام�س  على 
للربملان قائال: »قدمنا طلبا لتعيني عبد 
القادر م�شدوة �شفريا للجزائر بفرن�شا«، 

مذكرا باأنه »من اأولويات كل �شفري تطبيق 
هو  ما  ،وكل  للبالد  اخلارجية  ال�شيا�شة 
رئي�س  قبل  من  م�شطرة  اإ�شرتاتيجية 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف اإطار 
اجلزائرية  للدبلوما�شية  جديد  انت�شار 
بلدان  مع  بالعالقات  االأمر  تعلق  �شواء 

اجلوار اأو على امل�شتوى الدويل«.
الليبي،  بامللف  يتعلق  اآخر  �شعيد  وعلى 

رد م�شاهل ب�شاأن �شوؤال حول اإعادة فتح 
باالإ�شارة  مكتفيا  بليبيا،  اجلزائر  �شفارة 
يف  موجودة  �شتكون  »اجلزائر  اأن  اإىل 
طرابل�س عن قريب<< كما جدد تاأكيده 
حلل  جهودها  »توا�شل  اجلزائر  اأن  على 
التي  بالزيارة  مذكرا  الليبية«،  االأزمة 
العام  لالأمني  اجلديد  املبعوث  قادت 
لالأمم املتحدة اإىل ليبيا، غ�شان �شالمة، 

هناك  كان  حيث  اجلزائر،  اإىل  موؤخرا 
يبذل  ما  حول  لالآراء  وتبادل  »ت�شاور 
دي�شمرب   17 اتفاق  لتطبيق  جهود  من 
دول  طرف  من  املبذولة  وتلك  الفارط  
�شمل  جمع  اأجل  من  اجلزائر  اأو  اجلوار 
اللبيبني والعمل على حل االأزمة يف اإطار 
االأطراف  كل  بني  ما  �شيا�شي-توافقي 

املتنازعة يف هذا البلد ال�شقيق«.

م�صاهل يوؤكد 

اجلزائرقدمت طلبا لتعيني عبد القادر م�سدوة �سفريا جديدا بفرن�سا 



رف�ض  الذي  امل�صدر  ذات  وقال 
اختيار  باأن  ا�صمه،  عن  الك�صف 
غمار  بدخول  اخلا�صة  القوائم 
حمليات 23 نوفمرب املقبل، يجب 
التي  الوالئية  اللجنة  على  مير  اأن 
االأح�صن  وتختار  امللفات  تراجع 
قدموا  الذين  املر�صحني  بني  من 
ح�صل  ما  ح�صب  ولكن  ملفاتهم، 
ميدانيا،  يحدث  مل  هذا  كل  فاإن 
احلاليني  القوائم  مت�صدري  لكون 
لي�ض  وهران،  بلديات  من  للعديد 
اأ�صال،  العتيد  لهم عالقة باحلزب 
التو�صيات  اأن  م�صدرنا  وي�صيف 
للمحليات  التح�صري  جعلت 
يف  ح�صل  مما  �صوءا  اأكرث  املقبلة 
الت�رشيعيات املا�صية التي عرفت 
م�صتوى  على  حقيقية  فو�صى 
التحرير  جبهة  حزب  حمافظات 
الوطني يف 48  والية ولي�ض وهران 
راحت  القيادة  واأن  �صيما  فقط، 

�صيكت�صح  االفالن  اأن  على  تروج 
هذه اال�صتحقاقات ولكن الواقع قد 
يكون عك�ض ذلك، لكون اخلالفات 
اأ�صبحت الغالب داخل اعتى حزب 
»الو�صط«  م�صادر  اجلزائر،  يف 
ملا  احلد،  هذا  عند  تتوقف  مل 
يف  القوائم  مت�صدري  اأن  اأكدت 
والتي  وهران،  بلديات  من  العديد 
اجلري  وبئر  وهران  �صمنها  تدخل 
والكرمة  وال�صانيا،  الرتك  وعني 
متابعون  وم�رشغني،  وبو�صفر 

اأن ما  ق�صائيا وم�صجونني، موؤكدا 
القيادة  على  تلزم  كارثة  يح�صل 
ال�صياق  ذات  يف  م�صيفا  التحرك، 
من  جعلت  االحتجاجات  اأن 
تغلي  وهران  يف  احلزب  مكاتب 
القوائم  على  االحتجاجات  ب�صبب 
االنتخابات  غمار  �صتدخل  التي 

املحلية.
ومن جهة اأخرى، اأو�صحت م�صادر 
الوقت  يف  القيادة  باأن  »الو�صط« 
التغيري  باإمكانها  لي�ض  الرهن 

وحتى واإن غريت القوائم التي هي 
القاعدة   بني  حمل جدال وخالف 
واأكد  بوهران،  احلزب  ي�صري  ومن 
تعديل  مت  لو  بانه  امل�صدر  ذات 
احلالية  القيادة  فاإن  القوائم 
بقيادة ولدعبا�ض ال تفي بالغر�ض 
انتخابية  بحملة  القيام  اأجل  من 
م�رشفة و مقنعة، لكون ولد عبا�ض 
ح�صب م�صادرنا لي�ض ذلك الرجل 
الذي يحمل كاريزما اقناع، فكيف 
ي�صتطيع اإقناع النا�ض بقبول قوائم 
االفالن وهو اأ�صال ال ميلك احلجة 
للرد على  برامج االأحزاب االأخرى 
لالأفالن،  املعار�صة  و  املوالية 
ويف االأخري قال حمدثنا اأن الواقع 
كما  لي�ض  القاعدة  وى  على م�صت 
ح�صب  املحليات  القيادة،  ت�صوره 
كارثة على  �صتكون  ما هو موجود 
نف�صه  �صيجد  الذي  العتيد  احلزب 
وبرامج  الداخلية،  م�صاكله  يواجه 
يحقق  ال  يجعله  قد  ما  االأحزاب، 
املحليات  يف  حققه  التي  النتائج 

املا�صية.

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  نفى 
اجلزائريني،  واحلرفيني  للتجار 
يكون  اأن  بولنوار،  الطاهر 
اجلزارين م�صوؤولون عن اخ�رشار  
االأ�صحى،  عيد  اأ�صاحي  حلوم 
لها  لي�ض  اجلمعية  باأن  موؤكدا 
لهم  الذين  باملوالني  عالقة 
الفالحة،  بوزارة  مبا�رش  ارتباط 
ب�صدد  هي  اجلمعية  اأن  م�صيفا 

الفالحة  وزارة  بيان  انتظار 
وحتى وزارة ال�صحة، خا�صة واأن 
ملو�صمني  وتكرر  كارثي  الو�صع 

متتاليني.
بولنوار  اأو�صح  ال�صدد  هذا  ويف 
»الو�صط«  به  خ�ض  ت�رشيح  يف 
لهم  لي�ض  عام  ب�صكل  التجار  اأن 
الت�صحية  عالقة مبا ح�صل بعد 
اأن  موؤكدا   ، العيد  باأ�صاحي 

اأقل  وبدرجة  الفالحة  وزارة 
وزارة ال�صحة لهما كل االرتباط 
�صاعة  بعد  اللحوم  باخ�رشار 
ذات  وقال  االأ�صاحي،  ذبح  من 
الت�رشيح  خالل  من  املتحدث 
الواجب  الر�صمي  الرد  اأن  ذاته 
وزارة  من  �صياأتي  انتظاره 
تو�صح  اأن  يجب  التي  الفالحة 
للمواطنني ما ح�صل اأو على االأقل 

احلادثة  واأن  �صيما  تطمئنهم، 
متتاليني،  ملو�صميني  تكررت 
وزارتي  االأخري  يف  منتقدا 
تاأخرها  على  وال�صحة  الفالحة 
وهذا  تطميني،  ببيان  باخلروج 
اخلروج  للجمعية  يت�صنا  حتى 

واإبداء راأيها فيما ح�صل.
الطاهر  دافع   اأخر  �صياق  ويف 
املداومني  التجار  عن  بولنوار 

اأن  موؤكدا  العيد،  يومي  خالل 
للمداومة  اال�صتجابة  ن�صبة 
بلغت  البلديات  من  الكثري  عرب 
عدد  اأن  م�صيفا  باملائة،   100
التجار الذين مل يت�صجيبوا لهذه 
اخلدمة العمومية بلغ 100 تاجرا 
اأعذاره،  له  �صخ�ض  كل  ولكن 
للتجار  الوطنية  اجلمعية  رئي�ض 
هذا  عند  يتوقف  مل  واحلرفيني 

على  يدافع  راح  لكونه  احلد، 
وقال  والفواكه  اخل�رش  جتار 
ال  جعلهم  ال�صعيف  التموين  اأن 
املواطنني  حاجيات  يوفرون 
باأن  االأخري  يف  موؤكدا  اليومية، 
حتى املحال املغلقة بعد يومي 
العيد �صببها العطلة ولي�ض �صيء 

اأخر.
علي عزازقة

اأكد اخلبري ال�صيا�صي واأ�صتاذ العلوم 
اأوروبا  اأن  ربيج،  علي  ال�صيا�صية، 
ال�رشعية  الهجرة  ملف  مع  تتعامل 
اأن  م�صيفا  الثنائي،  العمل  مبنطق 
هذه ال�صيا�صة �صتجني كوارث على 
ال�صاحل  واأن  خا�صة  ككل  املنطقة 
على  توجب  كبرية  منطقة  يعد 
ب�صكل  حماورته  االأوروبي  االحتاد 
الربملان  اقرتاح  اأن  موؤكدا  �صامل، 
للمهاجري  مركز  متويل  االأوروبي 
جنوب ليبيا جاء بعد ال�صعف الذي 
تعي�ض فيه طرابل�ض، وما �صيح�صل 
ال�صيا�صة   ذات  ا�صتمر يف  اإذا  كارثة 
به  خ�ض  ت�رشيح  ويف  الت�صاورية. 
على  ربيج،  علي  �صدد  »الو�صط« 
اأن مو�صوع الهجرة هو ملف ي�صكل 
تهديد متاثلي، خا�صة واأنه ظاهرة 
دول  على  حكرا  ولي�صت  عاملية 
معينة فقط م�صيفا اأن الهجرة التي 
جعلت  والتي  ال�صاحل  دول  تعرفها 
وم�رش  وليبيا  اجلزائر  مثل  دول 

املغرب  اأقل  وبدرجة  وال�صودان 
امل�صاكل  �صببها  للعبور  مناطقا 
افريقيا  دول  منها  تعاين  التي 
كله  اأن �صبب هذا  بالداخل، موؤكدا 
يرتبط مبا�رشة باأوروبا، وقال ذات 
التي  الظاهرة  هذه  اأن  املتحدث 
اأروربا كانت هي �صببا يف  تخ�صاها 
تو�صعها وهذا منذ فرتة ال�صتينات، 
يف  الدخول  ترف�ض  اليوم  وهي 
التي  العبور  دول  مع  جدي  حوار 
تادي  اأجل  الت�صاور معها من  يجب 
ت�رشب  قد  التي  االأمنية  امل�صاكل 
م�صاحلها داخليا وخارجيا، م�صيفا 
اأن  يريد  ال  االأوروبي  االحتاد  ان 
يفهم اأن �صبب الهجرة غري ال�رشعية 
�صببها امل�صاكل الداخلية يف العديد 

من الدول االإفريقية.
اخلبري  عاد  اأخرى  جهة  ومن 
الوقت  ليبيا يف  اأن  ليقول  ال�صيا�صي 
مقرا  تكون  اأن  ميكن  ال  الراهن 
االأمني  ال�صعف  ب�صبب  للمهاجرين 

الذي مييزها على كافة امل�صتويات، 
ما  ربيج  ح�صب  بال�صبط  وهذا 
يريده االحتاد االأوروبي اأين �صيعمل 
وفق �صيا�صة ال�صغط على ليبيا التي 
توجد يف حالة �صعفها وقبولها بهذا 
املقرتح �صيكون م�صاألة وقت فقط، 
اأن اجلزائر  ال�صياق  متابعا يف ذات 
ودول عبور اأخرى ال ميكنها التعامل 
بالقوة مع مثل هكذا موجات كبرية 
من املهاجرين اللتزاماتها الدولية 
ملفات  هكذا  مثل  مع  القانونية 
باأن  االأخري  يف  موؤكدا  ح�صا�صة، 
مو�صع  يف  نف�صها  وجدت  اجلزائر 
يوجب عليها التحرك بهدوء لتفادي 
املنطقة  ت�رشب  قد  كارثة  اأي 

م�صتقبال.
االأوروبي،  الربملان  رئي�ض  وكان 
اأم�ض  يوم  قد جدد  تاياين  اأنطونيو 
الدعوة اإىل تخ�صي�ض �صتة مليارات 
غري  الهجرة  تدفق  لوقف  يورو 
ال�رشعية عرب »املمر الليبي، حيث 

نقلت وكالة اأنباء »اآكي« قول تاياين، 
»فورت�صا  حزب  يف  قيادي  وهو 
رئي�ض  يتزعمه  الذي  اإيطاليا« 
برل�صكوين  �صيلفيو  االأ�صبق  الوزراء 
:«ال�صتة مليارات، وهي نف�ض الرقم 
الذي مت التعهد به يف اتفاق الهجرة 
املربم بني تركيا واالحتاد االأوروبي 
بها  التعهد  يتعني  البلقان،  لطريق 
رئي�ض  واقرتح  الليبي،  املمر  ب�صاأن 
االحتاد  يف  الت�رشيعي  املركز 
للمهاجرين  مراكز  اإقامة  االأوروبي 
النيجر وت�صاد،  ليبيا ويف  يف جنوب 
تدار مب�صاركة االأمم املتحدة، الفتا 
�صتخ�ص�ض  مليارات  ال�صتة  اأن  اإىل 
وب�صط  »التدريب  اأن�صطة  لتمويل 
اال�صتقرار ال�صيا�صي واإقامة مراكز 
النيجر وت�صاد،  ليبيا ويف  يف جنوب 
املراكز   لهذه  الع�صكرية  واحلماية 
تتطلب متويال كبريا واإ�رشاك االأمم 

املتحدة يف اإدارتها«.
علي عزازقة

جمتمع  حركة  عن  الربملاين  النائب   وجه 
ال�صلم خل�رش براهيمي �صوؤاال كتابيا لوزيرة 
الرتبية الوطنية نورية بن غربيط حت�صلت 
طالبا  منه  ن�صخة  »على  الو�صط  يومية« 
فيه وزارة الرتبية الوطنية من فتح حتقيق 
وامل�صاكل  العوائق   يف  للنظر  م�صتعجل 

امل�صجلة بقطاع الرتبية بوالية اجللفة .
والية  تذيل  على  براهيمي  علق  ولقد 
االأخرية  �صنوات   10 يف  الرتتيب  اجللفة 
حيث اأنها  مل تخرج عن املراتب 45 و46 
تغليط  هناك  اأن  ،مو�صحا   50 غاية  اإىل 
العام  للراأي  اجللفة  لوالية  الرتبية  ملدير 
واالدعاء لل�صلطات الوالئية بارتقاء ترتيب 
اإىل  الباكالوريا  �صهادة  يف  اجللفة  والية 
الرتبة الرابعة وطنيا يف حني احلقيقة والية 
الرتتيب  موؤخرة  يف  تقبع  تزال  ال  اجللفة 

وطنيا يف نتائج �صهادة الباكالوريا .
خل�رش  ال�صياق  اأرجع  ذات  ويف 
امل�صكل  لعدة  براهيمي  هذا 
اأ�صباب  كنق�ض التاأطري الرتبوي ونق�ض يف 
اللغات واكتظاظ يف االأق�صام  ،  موؤكدا اأن 
اجللفة  بوالية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  جميع 
جميع  يف  االكتظاظ  م�صكل  من  تعاين  
تلميذ   45 معدل  بني  التعليمية  االأطوار 
ما  درا�صية  حجرة  كل  يف  تلميذا   55 اىل 
�صي�صكل عبئ اإ�صايف على الطاقم الرتبوي 
للمعلومة  التلميذ  ويقلل من حظوظ تلقي 

ب�صكل م�صتفي�ض.
حركة  عن  الربملاين  اأكد  النائب   كما 
ال�صلم  يف ت�رشيح خ�ض به يومية  جمتمع 
مل  الوطنية  الرتبية  وزارة  اأن   « »الو�صط 
فمن  وعليه  باهتمام  االأمر  هذا  تاأخذ 
الو�صية  لهذا  الوزارة  اأن تنظر  املفرو�ض 
االأمر بجدية يف هذا الواقع املزري لقطاع 
الرتبية بوالية اجللفة وما يتطلبه من اإعادة 
اأ�صيئ  التي  امللفات  الكثري من   النظر يف 
عرقلة   يف  ت�صببت   والتي   فيها  الت�رشف 
ال�صاأن الرتبوي وكذا م�صالح مواطني والية 

اجللفة ب�صكل فا�صح .
ور�صة  فتح  ب�رشورة  براهيمي  فيما طالب 
اأو يوم درا�صي تناق�ض من خالله  االأ�صباب 
امل�صتوى  لتدهور  احلقيقية  املوؤدية 

يف قطاع الرتبية يف والية  اجللفة.
عند  براهيمي  خل�رش  املقابل توقف  ويف 
الرتبية   قطاع  النقائ�ض  امل�صجلة يف 
العجز  ال�صوء على  اجللفة  م�صلطا  بوالية 
يف التغطية ، وهذا اإىل جانب عدم اإجراء 
واالإداريني  لالأ�صاتذة  اجلديدة  التعينات 
اإىل حد  االآن ، حيث يوجد 700 اأ�صتاذ من 
قاموا  الذين  املتخرجني اجلدد  االأ�صاتذة 
بتكوين ومل ي�صتلموا تعيناتهم بعد  �صواء يف 
منتوج 2016 و2017  ، م�صريا براهيمي  اأن 
هذا  االأمر من �صاأنه اأن يوؤدي  اإىل عرقلة 
باالأخ�ض  الرتبوي  للن�صاط  احل�صن  ال�صري 

م�صتوى املجمعات ال�صكنية اجلديدة .
ويف املقابل اعتربذات  املتحدث  م�صالح 
اجللفة  باأنها مل  لوالية  الرتبية  مديرية 
م�صابقة  تنظيم  اإجراءات  بعد  تبا�رش 
على  من�صب(  االداريني  )21  توظيف 

طريق  عن  عنها  املعلن  االختبار  اأ�صا�ض 
22-02-2017  والتي  بتاريخ    الل�صق  
اأكرث  فيها  جند  اأ�صهر(  والتي   07 بلغت 
من 4000 مرت�صح ميتلكون و�صل اال�صتالم 
حقوق  رفقة  اأودعوها  التي  مللفاتهم 
التوظيف  م�صابقة  يف  للم�صاركة  الت�صجيل 
اإليها  وال يزال املعنيني يت�صاءلون  امل�صار 

عن م�صري  هذه امل�صابقة.
حركة  لدى  الربملاين  دعا  النائب   كما 
عملية  يف  االإ�رشاع  اإىل  ال�صلم    جمتمع 
بعملية  طالبوا  الذين  العمال  ت�رشيح 
 761 بينهم  ومن  التقاعد  اإىل  اإحالتهم 
�صت�صمح  العملية  اأن  هذه  اأ�صتاذ  معتربا 
على  واالعتماد  التقاعد  اإىل  حتويلهم  اإىل 
 2017  –  2016 االحتياطي  ل�صنة  املنتوج 
ما �صي�صهل  فهذا  وعليه   ، االأ�صاتذة  من 
ظروف  يف  املدر�صي  الدخول  عملية  من 

مريحة وناجحة .
واأ�صاف يف هذا ال�صدد  قال  براهيمي اأن 
ت�صهد  اجللفة  بوالية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
اجلديد  الدرا�صي  املو�صم  انطالق  مع 
اله�صة  بعجز  املنا�صب  يف  كبري  �صغور 
العمال  رتب  يف  من�صب   500 يقارب 
املهنيني )حار�ض ،�صيانة ، نظافة ، طباخ( 
بالرغم من اأن قطاع الرتبية بالوالية يتوفر 
على اأكرث من 400 من�صب مايل �صاغر غري 
 - احلالية   املالية  ال�صنة  خالل  م�صتغل 
و�صعية - �صتعرقل بال �صك ال�صري احل�صن 
تبا�رش  مل  االآن  ..وحلد  الرتبوي  للن�صاط 
اجراءات  بواليتنا  الرتبية  قطاع  م�صالح 
املهنيني  العمال  رتب  يف  التوظيف 
العجز  ل�صد  ال�صاغرة  املالية  للمنا�صب 
بوالية  الرتبوية   املوؤ�ص�صات  يف  امل�صجل 

اجللفة.
وو�صف النائب الربملاين لدى »حم�ض« اأن 
عدم جدية م�صالح مديرية الرتبية بوالية 
لعملية  املرت�صحني  كل  تبليغ  يف  اجللفة 
االأخرية  التوظيف  م�صابقة  ا�صتكمال 
 )2017 29جوان  بتاريخ  اأجريت  )التي 
�رشائح  لكل  وا�صع  باهتمام  حت�صى  والتي 
حيث  الوالية،  بلديات  بكامل  املجتمع 
التعداد  على  يكتنف  الغمو�ض  يزال  ال 
ال�صاغرة  املالية  للمنا�صب  االإجمايل 
واالداريني(،  )اال�صاتذة  رتب  لكل  احلقيقة 
لكل املرت�صحني تعداد املنا�صب  واإي�صاح 
تاريخ  بعد  املحررة  احلقيقية  املالية 
لقرار  باملطابقة  الراأي  على  احل�صول 
فتح امل�صابقة  وهذا  على غرار ما قامت 
الوطن )مديرية  لواليات  الرتبية  مديريات 
حتقيق  يف  منوذجا  املدية  لوالية  الرتبية 

ال�صفافية يف الن�رش والتبليغ(.
وفيما يخ�ض م�صاألة توزيع الكتاب املدر�صي 
باجللفة قال خل�رش براهيمي  اأن م�صالح 
تراعي  اجللفة  مل  لوالية  الرتبية  مديرية 
اأن   خ�صو�صا  االأمر  جدي  هذ  ب�صكل 
اأن  اإال  االأبواب  على  املدر�صي  الدخول 
العملية ت�صهد تاأخرا كبري يف توزيع الكتاب 

املدر�صي.
 حكيم مالك 

علمت »الو�صط« من م�صادر موثوقة داخل حمافظة احلزب العتيد بوهران، باأن الإحتجاجات 
بداأت ت�صعل حرب امللفات داخل ح�صون حزب جبهة التحرير بذات الولية، بعد اأن مت الإعالن 

عن القوائم التي �صتدخل غمار املحليات، لكونها مل تر�صي القاعدة ومنا�صلي احلزب، قوائم جتد 
فيها اأنا�س لي�صوا تابعني للحزب، ما اأثار حفيظة القاعدة التي بداأت تتحرك يف كل من م�صرغني، 

وال�صانية، ووهران وبلديات اأخرى، وهذا من اأجل حث القيادة من اأجل التدخل، لقطع الطريق اأمام 
اأي �صيناريو م�صابه ملا ح�صل يف الت�صريعيات، �صيما واأن احلزب خ�صر خ�صارة مفجعة يف ا�صتحقاقات 

04 ماي املا�صي.

القاعدة تتحرك وحتتج على قوائم احلزب املعلنة:

دافع عن املداومني خالل يومي العيد، بولنوار:

بعد دعوة اأوروبا اإىل اإقامة مراكز للمهاجرين يف ليبيا:

علي عزازقة

املحليات "ت�صعل" ح�صون "الأفالن" بوهران

ننتظر تقارير وزارتي الفالحة و ال�صحة بخ�صو�ص ف�صاد حلوم الأ�صاحي

ربيج: �صيا�صة اأوروبا مع دول ال�صاحل �صت�صعل ملف الهجرة

خل�صر براهيمي يوؤكد » للو�صط »:

على  بن غربيط اأن تنظر بجدية 
لقطاع الرتبية باجللفة
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اأطوارها  انطلقت  احلالية  الق�ضية 
بعد اأن تقّدم ثالثة مواطنني لوقوعهم 
�ضحايا الن�ضب والإحتيال من طرف 
من  بالقرب  اإليهم  تقدمت  اإمراأة، 
اأين  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزارة  مقر 
للح�ضول  م�ضاعدة  عليهم  عر�ضت 
اإىل  لل�ضفر  املجاملة  تاأ�ضرية  على 
فري�ضة  لتاأدية  املقد�ضة  البقاع 
 66 بـ  يقدر  مايل  مبلغ  مقابل  احلج، 
قبولهم  بعد  جزائري،  �ضنتيم  مليون 
لها  ي�ضلموا  اأن  منهم  لعر�ضها طلبت 

اأيام  مرور  وبعد  �ضفرهم،   جوازات 
قامت بالت�ضال بهم اأين �ضلمت لهم 
تذاكر حمجوزة موؤقتة وغري مدفوعة 
موعد  عن  اإياهم  موهمة  الثمن، 
اأين  املقد�ضة،  البقاع  اإىل  �ضفرهم 
هواري  مطار  اإىل  باإي�ضالهم  قامت 
و  اأجرة  �ضيارة  منت  على  بومدين 
اإغتنمت  باملطار  الإنتظار  بقاعة 
فر�ضة غياب الرجلني حينها تقدمت 
و�ضلمتها  ال�ضحايا  اأحد  زوجة  من 
اإليهم  تعود  اأن  على  ال�ضفر  جوازات 
فور جلبها للعملة ال�ضعبة ومنذ تلك 
اللحظة غابت عن اأنظارهم، بالرغم 
يتلقوا  ات�ضالت هاتفية مل  من عدة 

اأي رد منها. 
حمققي  متكن  التحقيقات  مببا�رشة 
معطيات  اإىل  الو�ضول  من  الف�ضيلة 
حتديد  مت  خاللها  من  قرائن  و 
تفح�ص  بعد  فيها،  امل�ضتبه  هوية 
م�ضتوى  على  املن�ضبة  لكامريات 
والأ�ضفار  ال�ضياحة  وكالت  اأحد 
امل�ضتبه  ر�ضد  مت  حيث  بالعا�ضمة، 
ليتم  اأجرة،  �ضيارة  منت  على  فيها 
هذا  الأجرة،  �ضائق  هوية  حتديد 
الأخري �رشح اأن امل�ضتبه فيها زبونة 
من  حمكمة  خطة  و�ضع  وبعد  لديه، 
مت  اجلنائية  الفرقة  عنا�رش  قبل 
مفرتق  اأحد  م�ضتوى  على  اإيقافها 

نف�ص  منت  على  العا�ضمة  طرقات 
معها  التحقيق  وبعد  الأجرة،  �ضيارة 
اإليها،  املن�ضوب  بالفعل  اإعرتفت 
ب�ضحايا  اأوقعت  اأنها  اإعرتفت  كما 
اآخرين، وبعد عملية التفتي�ص ملنزلها 
�ضفر،  جوازات  عدة  اإ�ضرتجاع  مت 
امليالد،  �ضهادات  الإقامة،  بطاقات 
اإ�ضتمارات طلب تاأ�ضرية احلج، و�ضل 
بالدفع ملبلغ مايل خا�ضة بال�ضحايا.   
القانونية  الإجراءات  ا�ضتكمال  بعد 
امل�ضتبه  تقدمي  مت  بها،  املعمول 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  على  فيها 
املخت�ص اإقليميا، اأين اأمر باإيداعها 

رهن احلب�ص املوؤقت.

بالعا�ضمة  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
بارونات  اأحد  ق�ضية  يف  النظر  اأم�ص 
وهو   ، احلاج«   « املكنى  املخدرات 
�ضمعة  من  اإتخذ  الذي  ال�ضيوخ  اأحد 
عنه  ال�ضبهات  لإبعاد  و�ضيلة  الدين 
بني  ترويجها  ،و  املخدرات  بيع  يف 
على  املرتدين  الأ�ضخا�ص  ،و  ال�ضباب 
رفقة  عكنون  بنب  الت�ضلية  حديقة 
بنقل  يتكفل  كان  الذي  الثاين  �رشيكه 
الغري  على  عر�ضها  و  املخدرات، 
متلب�ضا  �ضبط  بعدما  احلديقة  داخل 
،يف  املعالج    الكيف  من  غ   180 ببيع 

وعلى  جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية 
تعود   املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب 
تلقت  حني   2017 اأفريل   11 لتاريخ 
حول  موؤكدة  معلومات  الأمن  م�ضالح 
يف  الطاعنني  الأ�ضخا�ص  اأحد  ن�ضاط 
على  املخدرات  بيع  جمال  يف  ال�ضن 
عكنون  بنب  الت�ضلية  حديقة  م�ضتوى 
حترياتها  بفتح  الأمن  م�ضالح  فقامت 
و الرت�ضد للم�ضتبه فيه ،وخالل عملية 
وبحوزته  متلب�ضا  توقيفه  مت  مداهمة 
كان  املعالج  الكيف  من  غرام   180
املرتدين  لل�ضباب  لبيعها  نقلها  ب�ضدد 

على  حتويله  وبعد   ، احلديقة  على 
وهو  مموله  عن  ك�ضف  الأمن  مركز 
طاعن  �ضيخ  وهو  احلاج«   « املكنى 
كرجل  �ضمعته  من  اإتخذ  ال�ضن  يف 
ال�ضبهات  لإبعاد  �ضبيال  تقي  و  �ضوي 
الن�ضاط  لهذا  اإمتهانه  بخ�ضو�ص  عنه 
اخلطري،حيث اأكد املتهم املوقوف اأن 
هذا الأخري موله بكميات املخدرات و 
طلب منه بيعها على م�ضتوى احلديقة 
وهو الن�ضاط الذي لطاملا مار�ضه معه 
هذا  توقيف  بذلك  ،ويتم  مرات  لعدة 
على  الأول  رفقة  حتويله  و  الأخري 

بالعا�ضمة  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة 
ب�ضماعهما  اجلمهورية  وكيل  قام  اأين 
املثول  لإجراءات  وفقا  حتويلهما  و 
الفوري على قا�ضي اجلنح ، حيث نفى 
للمحاكمة  مثولهما  خالل  املتهمان 
باملحكمة البتدائية ان يكونا ين�ضطان 
يف بيع املخدرات و اأكدا باأنهما جمرد 
م�ضتهلكان لها فيما اأ�ضار املتهم الذي 
جمرد  باأنه  احلديقة  داخل  اأوقف 
و�ضيط كان ينقل املخدرات لت�ضليمها 

للغري بناءا على طلب �رشيكه لحقة .
ل/منرية

عنا�رش  اأم�ص  يوم  جنحت   
لأمن  التابعة  الق�ضائية  ال�رشطة 
دائرة اأميه ونا�ضة بولية الوادي 
من توقيف جمرم خطري متورط 
راح  ال�رشقات  من  العديد  يف 
اأميه  دائرة  �ضكان  �ضحيتها 
تلقي  بعد  متت  العملية  ون�ضة 

هاتفي  ات�ضال  ال�رشطة  م�ضالح 
لل�رشطة  الأخ�رش  الرقم  عرب 
يف  �ضاب  وجود  مفادها   ،1548
حالة  يف  العمر  من  الع�رشينيات 
ال�ضو�ضاء  باإحداث  يقوم  �ضكر 
�ضارعت  اأين  ال�ضكان،  و�ضط 
عني  اإىل  ال�رشطة  عنا�رش 

املكان ليتم توقيف امل�ضتبه فيه 
حتويل  مت  وعليه  احرتافية  بكل 
امل�ضتبه فيه اإىل مقر اأمن الدائرة 
ومبا�رشة التحقيق معه، و خالل 
خطري  جمرم  انه  تبني  التحقيق 
ق�ضايا  يف  لتورطه  عنه  مبحوث 
�رشقات  بعدة  تتعلق  متعددة 

مبا�رشة  بعد  منازل  داخل  من 
القانون  وفق  التحقيق  اإجراءات 
الإجراءات  كافة  اإمتام  وبعد 
اإعداد  مت  الالزمة  القانونية 
فيه  امل�ضتبه  �ضد  ق�ضائي  ملف 
وتقدميه اأمام اجلهات الق�ضائية 

املخت�ضة. 

الت�ضيري  و  الرتقية  ديوان  اأحال 
الأ�ضهر  خالل  ملع�ضكر  العقاري 
الثمانية الأوىل من ال�ضنة اجلارية 
ملفات 2.583 م�ضتاأجر لل�ضكنات 
جراء  العدالة  على  واملحالت 
امل�ضتحقات  دفع  عن  تخلفهم 
املرتتبة عليهم ح�ضبما علم اأم�ص 
لذات  العام  املدير  لدى  الإثنني 

الديوان.
ندوة  يف  مباركية  ريا�ص  وذكر 
ال�ضكن  مدير  رفقة  �ضحفية 
م�ضلحة  اأن  بالنيابة  للولية 
و  الرتقية  بديوان  املنازعات 

حتى  اأحالت  العقاري  الت�ضيري 
 2.583 املا�ضي  اأوت  �ضهر  نهاية 
املحالت  و  لل�ضكنات  م�ضتاأجر 
تخلفوا  الذين  و  للديوان  التابعة 
اإيجار بقيمة  عن دفع م�ضتحقات 

187 مليون دج.
واأ�ضاف نف�ص امل�ضوؤول اأن هيئته 
للجوء  م�ضطرة  نف�ضها  وجدت 
م�ضاعيها  ف�ضل  بعد  العدالة  اإىل 
ب�ضكل ودي  لتح�ضيل م�ضتحقاتها 
ت�ضل  حيث  الزبائن  بع�ص  مع 
دج  مليون   345 قرابة  اإىل  اإجمال 
و هو ما يوؤثر على اأداء الديوان و 

خدماته اجتاه بقية الزبائن واأ�ضار 
اإليها  التي جلاأ  الإجراءات  اأن  اإىل 
العقاري  والت�ضيري  الرتقية  ديوان 
متت  حيث  ثمارها  تاأتي  بداأت 
معاجلة 489 ق�ضية و حت�ضيل 35 
مليون دج تبقى غري كافية للحفاظ 

على التوازن املايل للديوان.
ريا�ص  --ح�ضب  و�ضجل 
يف  ن�ضبي  حت�ضن  مباركية-- 
على  الإيجار  م�ضتحقات  حت�ضيل 
لت�ضيري  و  الرتقية  ديوان  م�ضتوى 
اجلارية  ال�ضنة  خالل  العقاري 
حيث  ال�ضابقة  بال�ضنوات  مقارنة 

اأغ�ضط�ص  �ضهر  نهاية  حتى  مت 
دج  مليون   79 حت�ضيل  املا�ضي 
متثل  دج  مليون   248 جمموع  من 
عدم  رغم   2017 �ضنة  م�ضتحقات 
بذل  يتطلب  مما  ال�ضنة  انتهاء 

جمهود اإ�ضايف يف هذا املجال.
مدير  مداح  الطاهر  وك�ضف 
ال�ضكن لولية مع�ضكر بالنيابة من 
جهته عن توزيع 1.936 �ضكن من 
خمتلف الأمناط منذ بداية ال�ضنة 
وحدة   3.390 برجمة  و  اجلارية 
نهاية  قبل  للتوزيع  اأخرى  �ضكنية 

ال�ضنة.

الغرفة  لدى  العام  النائب  طالب 
العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ص  اجلزائية 
موظفة  حق  يف  العقوبة  ت�ضديد 
الفرز  م�ضلحة  م�ضتوى  على 
باختال�ص  لتورطها  اجلزائر  بربيد 
اأموال  من  �ضنتيم  مليون   24 مبلغ 
ذوي  بفئة  اخلا�ضة  الت�ضامن 
واملتوفني  اخلا�ضة  الحتياجات 

وذوي الأمرا�ص املزمنة.
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
بريد  مديرية  بها  تقدمت  ل�ضكوى 
ال�رشطة  م�ضالح  اأمام  اجلزائر 
قاب�ص  اكت�ضاف  بعد  الق�ضائية 
الربيد لثغرة مالية بقيمة 24 مليون 
الت�ضامن  ح�ضابات  يف  �ضنتيم 
الحتياجات  بذوي  اخلا�ضة 
اخلا�ضة واملتوفني وذوي الأمرا�ص 
املزمنة يف الفرتة التي كانت احد 
املدعوة  الفرز  م�ضلحة  موظفات 
م�ضتوى  على  ت�ضتغل  ،ف�ضيلة«  »ع 

طلب  على،  بناءا  الربيد  �ضباك 
له  اعرتفت  والتي  الربيد،  قاب�ص 
باختال�ضها للمبلغ وقيامها باإرجاعه 
بالكامل بعد حتويلها من قبل اإدارة 
التاأديبي،  املجل�ص  على  بريد 
متابعتها  الأ�ضا�ص  هذا  على  ليتم 
عمومية  اأموال  اختال�ص  بجرم 
على  حتويلها  مع  الكاذب  والإقرار 
اإجراءات  مبوجب  احلال  حمكمة 
ال�ضتدعاء املبا�رش، حيث اعرتفت 
ن�ضب  مبا  للمحاكمة  مثولها  خالل 
حاجتها  بان  واأكدت  جرم  من  لها 
للنقود هي التي حملتها على القيام 
بهذا الت�رشف ال�ضنيع ،يف حني اكد 
دفاعها على ندمها ال�ضديد وطالب 
التخفيف  باأق�ضى ظروف  باإفادتها 
قبل  من  عوقبت  قد،  واأنها  خا�ضة 
من  ف�ضلتها  التي  الربيد  اإدارة 

من�ضبها. 
ل/منرية 

ملجل�ص  اجلزائية  الغرفة  تابعت 
العقد  يف  ،�ضيخا  العا�ضمة  ق�ضاء 
ال�ضابع من العمر رفقة اإبنته بتهمة 
ال�رشب واجلرح العمدي وحتري�ص 
،على  الغري  على  مفرت�ص  حيوان 
قيدها  التي  ال�ضكوى  خلفية 
الثالث  الفتيات  والد  �ضدهما 
اإثنني منهما قا�رشات يتهمهما من 
بال�رشب  عليهن  بالتعدي  خاللها 
اإىل  اأدى  �رش�ص  كلب  مع حتري�ص 
ل  ع�ضبية  بنوبة  اإحداهن  اإ�ضابة 

تزال تعالج عنها حلد ال�ضاعة.
احلال،ح�ضب  ق�ضية  جمريات 
اإىل  ال�ضحايا،تعود  ت�رشيحات 
اإحدى  فيه  اأقامت  الذي  الوقت 
قامت من خاللها  وليمة  اجلارات 
دخلن  اللواتي  ال�ضحايا  بدعوة 
رفقة  كالمية  مناو�ضات  يف 
عقاري  نزاع  ب�ضبب  اأخرى  جارة 
الأحياء  اأحد  م�ضتوى  على  بينهم 
م�ضو�ص،لتطلب  ببني  الفو�ضوية 

الطاعن  والدها  الأخرية من  هاته 
كلبهم  �ضل�ضال  فك  ال�ضن  يف 
وحتري�ضه على الفتيات اللواتي مل 
تتوان عن �رشبهما ،ول�ضدة هلعهن 
اأ�ضيبت اإحداهن وهي قا�رش بنوبة 
ع�ضبية اإ�ضتلزمت نقلها على جناح 
لت�ضتفيد  امل�ضت�ضفى  اإىل  ال�رشعة 
ال�رشعي  الطبيب  قدره  عجز  من 
التي  اخلدو�ص  جراء  يومني  مبدة 
التي  الأفعال  لها،وهي  تعر�ضت 
مثولهما  خالل  املتهمان  اأنكرها 
اإجراءات  مبوجب  للمحاكمة 
اأن  املبا�رش،مو�ضحان  الإ�ضتدعاء 
فر�ضة  اأي  تفوت  ل  العائلة  هاته 
من اأجل اإ�ضتفزازهما بالتقاط لهما 
النقالة  الهواتف  با�ضتعمال  �ضورا 
بذلك  منتهكني  حق  وجه  دون 
اخلا�ضة،ليطالبا  حياتهم  حرمة 
غياب  ظل  بالرباءة،يف  اإفادتهم 

ال�ضاهدة.
 ل/منرية

�ضجلت م�ضالح مرور الأمن الوطني 
 02 و   01 يومي  خالل  �ضجلت 
الأ�ضبوع(،  )نهاية   ،2017 �ضبتمرب  
على  ج�ضماين  مرور  حادث   74
اأدى  املناطق احل�رشية،   م�ضتوى 
 92 وجرح  �ضخ�ص   01 وفاة  اإىل 
اآخرين. عن اأ�ضباب هذه احلوادث، 
املت�ضبب  الب�رشي  العن�رش  يبقى 
اإ�ضافة  وقوعها،  يف  الرئي�ضي 
املرتبطة  الأخرى  العوامل  اإىل 
جتدد  وعليه،  والطريق  باملركبة 

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
الطريق  مل�ضتخدمي  دعوتها 
بقواعد  والتقّيد  لاللتزام  العام، 
والتحلي  املرورية  ال�ضالمة 
مبزيد من احلذر واليقظة، و عدم 
جتنب  و  ال�رشعة،  يف  الإفراط 
ال�ضياقة يف حالة التعب ،  كما ت�ضع 
الرقم  املواطنني  ت�رشف  حتت 
البالغات  لتلقي   ،1548 الأخ�رش 
على  لن�ضغالتهم،  وال�ضتجابة 

مدار 24�ضا/24�ضا.

متكنت م�سالح اأمن والية اجلزائر ممثلة يف ف�سيلة امل�سا�س باملمتلكات بالفرقة اجلنائية للمقاطعة 
الو�سطى لل�سرطة الق�سائية، من توقيف م�ستبه فيها قامت بالن�سب واالإحتيال مع اإنتحال �سفة، 

اأين احتالت على ع�سرات من احلجاج اأوهمتهم يف احل�سول على تاأ�سرية املجاملة لل�سفر اإىل البقاع 
املقد�سة لتاأدية فري�سة احلج، مقابل مبالغ مالية، بعد تقدمي نف�سها اأنها �ساحبة وكالة �سفر.

اأمن والية اجلزائر

بعد عودة امللف من جديد اأمام الغرفة اجلزائية 

ديوان الرتقية والت�سيري العقاري مبع�سكر 

م.�س

 القب�ض على امراأة احتالت
 على ع�شرات احلجاج

 �شيخ ملتح واآخر يبيعان  الكيف املعالج داخل 
حديقة الت�شلية بنب عكنون

�شرطة الوادى توقف جمرما خطريا 

يحيل ملفات 2.583 م�شتاأجرا على العدالة

الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ساء العا�سمة 

 بعد ن�سوب �سجار مع ال�سحايا
 واملتهمة خالل وليمة

خالل نهاية االأ�سبوع

موظفة بربيد اجلزائر 
تختل�ض اأموال املعاقني  

�شيخ يحر�ض كلبا �شر�شا على بنات 
اجلريان يف بني م�شو�ض

ت�شجيل 74 حادث مرور ج�شماين 
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20 منظمة عاملية تدعم »اإ�سرائيل« ماليا.. تعرف عليها
بينما ت�ساقطت ال�ستائر التي تتخفى وراءها جمعية »كرين �سيغال لإ�سرائيل« والدعم املفتوح املقدم لها من عائلة »فاليك«، فقد ك�سفت الأقنعة عن املوؤ�س�سات 

واملنظمات التي تدعمها تلك اجلمعية. ق�سم البحث والدرا�سات يف »املركز الفل�سطيني لالإعالم« وا�سل ت�سليط ال�سوء على تلك اجلمعية لك�سف حقيقة الأهداف 
التي اأقيمت من اأجلها، واإظهار ال�سالل املتدفق من الدعم غري املحدود ماديا ولوج�ستيا للكيان ال�سهيوين بكل قطاعاته وخا�سة فيما يتعلق مبدينة القد�س املحتلة.

منظمات وموؤ�س�سات

على  ال�ضوء  التقرير  وي�ضلط 
املوؤ�ض�ضات واملنظمات التي تدعمها 
جمعية »كرن �ضيغال لإ�رسائيل« والتي 

جاءت كالتايل:
»Aleph Institute« معهد*

ومكر�س  يهتم  اأوروبي  معهد  وهو   
اإىل   3500 بـ  يقدر  ما  حقوق  ل�ضمان 
5000 من اليهود امل�ضجونني يف اأوروبا، 
�ضعائرهم  ممار�ضة  حرية  و�ضمان 
الدينية، وتزويدهم بالوجبات املقيدة 
وتقدمي  اليهودية،  الدينية  بال�ضعائر 
الدعم املايل والتعليم لهم ولأ�رسهم.

 American Friends of »مركز 
 »Bet el Yeshiva Center

اإىل حتدي   وهو مدر�ضه دينيه تدعو 
من  امل�ضتوطنات  حلماية  احلكومة 
ال�ضالم«،  مقابل  »الأر�س  اتفاقات 
يف  اجلنود  املدر�ضة  هذه  دعت  وقد 
الأوامر  رف�س طاعة  اإىل   1995 العام 
الع�ضكرية  املن�ضاآت  باإخالء  املتعلقة 
املرحلة  اإطار  يف  الغربية  ال�ضفة  يف 

الثانية من عملية ال�ضالم.
احلاخام  املدر�ضة  هذه  قادة  ومن 
القادة  من  ويُعترب  افينري«،  »�ضلومو 
وهو  ال�ضهيونية  للحركة  الروحانيني 
كوهنيم«  »عتريت  منظمة  قادة  من 
ال�ضتيطانية املتطرفة وكان من قادة 
هذه املدر�ضة اأي�ضا بيني اأيلون القائد 
العام للحركة ال�ضهيونية �ضابقا و�ضغل 
قادة  ومن  املدر�ضة  رئي�س  من�ضب 

»عتريوت كوهنيم«.

 American Friends« موؤ�ض�ضة*

of Lubavitch«  وهي موؤ�ض�ضة 
دينية يهودية يف اأمريكا تقوم على 

مفاهيم واأفكار يهودية فل�ضفيه.
 Coalition« اأو )CAJE( حالف 

 for the Advancement of
»Jewish Education

 وهو حتالف من اأجل النهو�س بالتعليم 
اليهودي.

 Center for Jewish« *مركز 
Life«،  و دفه ربط طالب اجلاليات 
جمتمعهم،  يف  العامل  يف  اليهودية 
اليهودي  ال�ضعب  منو  على  واحلفاظ 
ن�ضيج  يف  ودجمهم  الطالب  ورعاية 
القيادة  واإيجاد  اجلامعية،  احلياة 
اخلربات  وتوفري  اليهودية،  الطالبية 

واملوارد لبلوغ الهدف اليهودي.

متويل امل�ستوطنات

 Central Fund  « *�ضندوق 
املركزي  ال�ضندوق  اأو   »of Israe
نفعيه  موؤ�ض�ضة  وهو  لإ�رسائيل«.. 
ذكر  وكما  املتحدة،  الوليات  مقرها 
يف  تاميز  نيويورك  �ضحيفة  عدد 
ال�ضندوق  دور  عن   2010 يوليه  �ضهر 
ال�ضفة  يف  امل�ضتوطنات  متويل  يف 

الغربية.
»هدا�ضا  ال�ضندوق  رئي�س  واعرتف 
من  العديد  تلقى  باأنه  ماركو�س« 
»الذين  املانحني  من  ال�ضيكات 
يريدون اأن يذهبوا اإىل برامج خمتلفة 
يف اإ�رسائيل«، لكنها قالت اإن ال�ضندوق 
على  نهائية  تقديرية  ب�ضلطة  يحتفظ 
يقدم  ال�ضندوق  اأن  املال،  واأ�ضافت 
اأي�ضا منحه لالأ�رس اليهودية املحتاجة 

وير�ضدها.

يف  »هاآرت�س«  �ضحيفة  وذكرت 
اأن   )2012-1-31( ال�ضادر يف  عددها 
ترت�ضو«  »اأم  ملنظمة  يتربع  ال�ضندوق 

اليمينية املتطرفة.
* منظمة » » معونة اإ�رسائيل«

على  تقوم  منظمه  عن  عبارة  وهي   
»حائط  الغربي  احلائط  اإ�ضالح 
قبل  من  عليه  امل�ضتوىل  الرباق« 

اليهود.

 Friends of Israel « جمعية
 »Disabled Veterans

حلو�ضيم«  »بيت  اأي�ضا  عليها  يطلق 
املعوقني  من  اإ�رسائيل  اأ�ضدقاء 
عام  اأن�ضاأت  جمعية  وهي  القدامى؛ 
املحاربني  قدامى  تخدم   1949
وتوفري  اأ�رسهم،  واأفراد  املعوقني 
التمويل والربامج املطلوبة لهم حيث 
يوجد 51000 معاق يف »اإ�رسائيل« من 

بينهم 6000من املحاربني القدامى.

 Friends of the« موؤ�س�سة
»Israel Defense Forces

الإ�رسائيلي؛  اجلي�س  قوات  اأ�ضدقاء   
املتحدة  الوليات  يف  تاأ�ض�ضت 
من  »الناجني  يد  1981على  عام 
الدعم  اأ�ضكال  كل  املحرقة«،  وتقدم 
ال�ضبان  وت�ضجع  للجنود  واخلدمة 
اليهود املتواجدين يف كل اأنحاء العامل 
»الإ�رسائيلي«،  اجلي�س  يف  لاللتحاق 
والقاعات  املع�ضكرات  ببناء  وتقوم 
للجنود،  التابعة  واملراكز  واملنازل 
مع  ولقاءات  بعثات  بعمل  وتقوم 

اجلنود وال�ضباط الكبار.

جمع الأموال

 Jerusalem Center for  «  * 
القد�س  Public Affairs«  vمركز 
للدفاع  اأبحاث  مركز  العامة؛  لل�ضوؤون 
دوري  احلايل  ورئي�ضه  اإ�رسائيل  عن 

غولد.

 Jerusalem Connection  

م�ضيحيه  �ضهيونية  منظمه  هي 
والندوات  اجلدد  بالقادمني  تُعنى 
وتهدف  التوراة،  عن  واملن�ضورات 
والديني  الروحي  الوجه  عن  للك�ضف 
الدعم  وتفعيل  وتثقيف  لإ�رسائيل، 
وعلى  اليهودي،  وال�ضعب  لإ�رسائيل 
را�س املنظمه احلاخام ديفيد �ضترين 

.

 Jewish National « سندوق� 
»Fund

 ال�ضندوق الوطني اليهودي املعروف 
بـ«كاكل« منظمة �ضهيونية تاأ�ض�ضت يف 
الأموال من  كو�ضيلة جلمع  عام 1901 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  ل�رساء  اليهود 
حتت  وهي  امل�ضتوطنات،  واإقامة 
العاملية  ال�ضهيونية  املنظمة  قيادة 
القد�س  يف  الرئي�ضي  ومركزها 
ورئي�ضه  �ضبريا،  هرمان  وموؤ�ض�ضها 
�ضغل  الذي  العطار  احلايل  دانيال 
ال�ضتيطاين  املجل�س  من�ضب  رئي�س 

جلبوع .

  »One Family Fund«  

منظمة  هو  الواحد؛  العائلة  �ضندوق 

تهدف لإعادة تاأهيل اجلنود اجلرحى 
واأ�ضحاب  وامل�ضوهني  واملفقودين 
املنكوبة  والأ�رس  النف�ضية  ال�ضدمات 
للهجمات �ضد »اإ�رسائيل« منذ تاأ�ضي�س 
ال�ضندوق عام 2001، حتى يتمكنوا من 
واملايل  العاطفي  ا�ضتقاللهم  حتقيق 

والنجاح يف الندماج يف املجتمع.

 PEF Israel Endowment « 
 Fund

يف  لليهود  تربعات  �ضندوق  وهو 
اأمريكا.

 Simon Wiesenthal « مركز
 »Center

يف  مقرها  منظمه  وي�ضنتال؛  �ضيمون 
اليهود  حلماية  تهدف  اجنلو�س  لو�س 
املحرقة،  ذاكرة  على  واحلفاظ 
�ضيمون  يد  على   1977 عام  تاأ�ض�ضت 
النازيني«  بـ«�ضائد  امللقب  وي�ضنتال 

اأحد الناجني من املحرقة .

 United Jewish»جمل�س  *
Appeal«   النداء اليهودي املوحد؛ 
عام  اأن�ضاأ  يهودي  احتادات  جمل�س 
تابعه  وهو  التربعات  جلمع   1939
وجلمع  العاملية  ال�ضهيونية  للمنظمة 

الأموال لإقامة امل�ضتوطنات .

 US Holocaust Museum
متحف الهلوكو�ست التذكاري 

الأمريكي.
 Women>s  منظمة 

 International Zionist
ا Organization«ويتزو« 

للمراأة،  الدولية  ال�ضهيونية  ملنظمة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية  يعزز 
من  الأمريكيني،  اليهود  بني  العالقات 
خالل اجلهود املبذولة لتح�ضني برامج 
واملرافق  الجتماعية  اخلدمات 
والن�ضاء  لالأطفال  وال�ضباب  التعليمية 
وترا�ضها  اإ�رسائيل،  يف  ال�ضن  وكبار 

»جانا فاليك« .

منظمة »العاد« ااملتطرفه 

اليهودي  الت�ضال  تعزيز  على  تعمل 
اليهودي  وتثبيت  الوجود  القد�س،  يف 
و�ضلوان  املدينة  يف  ال�ضياحة  وتقوية 
واملناطق املجاورة، وتعمل املنظمة 
لتحقيق اأهدافها من خالل ال�ضياحة و 
التعليم و البحوث و احلفريات الأثرية 
الأر�س  �ضكان  من  املنازل  و�رساء   ،
من  �ضلوان،  اخل�ضو�س  وجه  وعلى 
اأو بيع الأرا�ضي من املوؤ�ض�ضة التابعة 
»عميدار«،  »الإ�رسائيلية«  للحكومة 
تاأ�ض�ضت  امل�ضتوطنني،  ل�ضتيعاب 
الذي  باري  داوود  يد  عام 1986 على 
دوبدفان  وحدة  نائب  من�ضب  �ضغل 

الكوماندوز .

 حركة«اأم ترت�سو اإذا كنت تريد«

تاأ�ض�ضت  »اإ�رسائيلية«  حركة  وهي   
وجيزة من حرب  2007بعد فرتة  عام 
اأهدافها  من  والتي  الثانية،  لبنان 
ال�ضهيوين يف  تعزيز املفاهيم والفكر 
املجتمع الإ�رسائيلي،  ع�ضوا يف اإدارة 
وع�ضو  ال�ضهيونية  العاملية  املنظمة 

يف جمل�س اأمناء الوكالة اليهودية . 

جمعية »كرن �سيغال لإ�سرائيل«

اأذرع متغلغلة يف كثري من دوائر احلكم يف عدد من الدول
دعم غري حمدود للكيان ال�ضهيوين، 
دوائر  من  كثري  يف  متغلغلة  واأذرع 
ومراكز  الدول،  من  عدد  يف  احلكم 
وموؤ�ض�ضات تخرتق جمتمعات لتوفري 
ما  ملخ�س  هذا  لالحتالل..  الدعم 
�ضهيونية  جمعيات  قناع  من  �ضقط 
متطرفة  عائالت  قبل  من  مدعومة 

حتظى باملال والأعمال.
ومن خالل هذه الدرا�ضة  مت الك�ضف 
�ضيغال  »كرن  جمعية  عن  فيها 
اأبرز جمعية  لإ�رسائيل« والتي تعترب 
ال�ضهيوين،  للكيان  داعمة  خارجية 
لها،  الداعمة  العائالت  اأبرز  وعن 

ويف مقدمتها عائلة »فاليك«.

اأهداف خمفيه
�ضحيفة  ن�رسته  تقرير  واأظهر 
 ،)2017-8-13( يف  »هاآرت�س« 
وفق  تعمل  ل  جمعيات  هناك  اأن 
تدقيقا  واأن  املحددة  اأهدافها 
اأظهر  الأخرية  الأ�ضهر  يف  اأجري 
ماليني  ت�ضخ  اجلمعيات  تلك  اأن 
اليمينية  ال�ضواكل ل�ضالح املنظمات 
�رسط  اأو  قيد  بدون  املتطرفة 
تغطي  اأن  اجلمعيات  تلك  وحتاول 
على ن�ضاطها بدعم تلك املنظمات.
من  بالرغم  فاإنه  لل�ضحيفة،  ووفقا 
معلومات  اإخفاء  اجلمعية  حماولت 
اأن  تبني  فقد  املتربعة،  اجلهة 
ل�رسائيل«  �ضيغال  »كرن  جمعية 
»فاليك«  لعائلة  ملكيتها  تعود  والتي 
للكثري  طائلة  اأموال  ت�ضخ  بنما  يف 
وتدعم  ال�ضتيطانية  ال�رسكات  من 
»الإ�رسائيلية«  اليمينية  املنظمات 

املتطرفة واأكدت ال�ضحيفة اأن هذه 
ال�ضتيطان  حركة  تدعم  اجلمعية  
بالقد�س  ال�ضتيطاين  والن�ضاط 
القد�س  تراث  على  والهيمنة 
وطابعها العربي الإ�ضالمي، وتر�ضخ 
اليهودي  الرتاث  دعم  على  جهدها 
يف القد�س ويظهر يف التدقيق الذي 
املايل  الدعم  اأن  ال�ضحيفة  اأجرته 
و�ضل ملدار�س دينيه تدعم التطرف 
مدينة  على  وال�ضيطرة  ال�ضهيوين 
الأثرية  معاملها  وطم�س  القد�س 
اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  الإ�ضالمية 
يو�ضي  مل  اجلمعيات  م�ضجل  اأن 
قانونيا،  اجلمعية  مالحقة  ب�رسورة 
وفق  بالعمل  مبطالبتها  اكتفى  بل 
وهو  ب�ضاأنه  اأ�ض�ضت  الذي  الربنامج 

دعم الرتاث اليهودي.

عائلة فاليك

وذكر موقع املنظمة ال�ضهيونية من 
 zionist organization« اأمريكا
اأن    2012 يناير  » يف   of amirca
جلمعية  املوؤ�ض�ضة  »فاليك«  عائلة 
تقدم  لإ�رسائيل«  �ضيغال  »كرن 
لها  �ضابق  ل  للكيان  خدمات 
الدعم  تقدمي  على  الرتكيز  مع 
الغربية  ال�ضفة  يف  للم�ضتوطنات 
للجي�س  الرتفيه  و�ضائل  كل  وتقدمي 

ال�ضهيوين.
وتعود ملكية اجلمعية لعائلة »فاليك«  
 Fima Falic« التي اأ�ض�ضها والدهم
الأب  من  املكونة   2007 عام  يف   «
ت�ضيم فيما ديفيد كوهني، والأم نيلي 

والأولد )�ضيمون وليون وجريوم(.

للجمعية ثالثة 
اأهداف رئي�سية 

وهي:
ثقافية  م�ضاريع  وتطوير  *اإن�ضاء 
القد�س  يف  اليهودي  الرتاث  حول 

و«اإ�رسائيل«.
م�ضاريع  ودعم  واإنتاج  *اإن�ضاء 
واإبقاء  تثبيت  �ضاأنها  من  واأن�ضطه 

احلي اليهودي يف القد�س.
للرتاث  واأن�ضطة  م�ضاريع  دعم    *

اليهودي.

الوجه احلقيقي 
للجمعية

تعترب جمعية »كرن �ضيغال ل�رسائيل« 
دعم  وحا�ضن  �ضندوق  مبثابة 
الغربي؛  احلائط   تراث  ملوؤ�ض�ضة 
اإدارتها  جمل�س  ورئي�س  وم�ضوؤولها 
احلاخام »�ضموئيل رابوفيت�س« وهي 
الغربي  احلائط  عن  م�ضوؤولة  هيئة 
من الأق�ضى نيابة عن مكتب رئي�س 
الوزراء، وهيئة ال�رسكات احلكومية.

 1988 عام  الرتاث  موؤ�ض�ضة  تاأ�ض�ضت 
لغر�س تنفيذ تطوير و�ضيانة احلائط 
اإدارة  و  الرباق«  الغربي«حائط 
احلائط  حتت  الأنفاق  حفر  اأعمال 
التحتية  البنية  وتطوير  الغربي،  
وعر�س املعار�س الرتاثية، واإ�ضدار 
باحلائط  املتعلقة  املن�ضورات 
بتعليم  املوؤ�ض�ضة  تقوم  كما  الغربي 

واجلنود  ال�ضبان  وجلب  الطالب 
واحلفاظ  حرا�ضه  بدوريات  للقيام 
على القد�س القدمية وحائط الرباق 
على  واحلفاظ  وتنظيفه،  و�ضيانته 
بالإ�ضافة  الغربي،  احلائط  اأنفاق 
اإىل امل�ضوؤولية الإدارية عن احلائط 
الرتميمات  ببع�س  والقيام  الغربي، 
بها،  واملحيطة  الغربية  ال�ضاحة  يف 
مبحيط  املتاحف  على  واحلفاظ 

احلائط الغربي .
-26( بتاريخ  العا�رسة  القناة   

حاخام  اأن  ذكرت   ،)2017-2
�ضهيون  »�ضموئيل  الغربي  اجلدار 
واحدة  يف  يخدم  رابونوفيت�س« 
دينيا  ح�ضا�ضية  املواقف  اأكرث  من 
العديد  تخوله  ووظيفته  و�ضيا�ضيا، 
املليارديرات  مع  التفاعالت  من 
اليهود، مبا يف ذلك عائلة فاليك يف 

ميامي باأمريكا.
يدير  احلاخام   اأن  القناة  وك�ضفت 
يف  فاليك  لأ�رسة  تربع  �ضندوق 
با�ضمها،  املال  ويوزع  »اإ�رسائيل« 
باحل�ضول  العائلة  م�ضاعدة  وحاول 
»كو�ضري«  كلمة  �ضهادات حتمل  على 
اأي »م�ضموح به« من قبل احلاخامات 
اخلمور  منتجات  على  لو�ضعها 
التابعة ل�رسكة العائلة والقائم عليها 

ابنهم ليون.
حاخام  اأن  للقناة  تقرير  وك�ضف 
من  جدا  قريب  الغربي  اجلدار 
�ضديقه  مع  ويعمل  »فاليك«  عائلة 
فاليك  �ضيمون  امللياردير  املقرب 
لتعزيز  على تكوين جماعات �ضغط 
املجتمع  يف  وقبولها  العائلة  �رسكة 
وقد  والإ�رسائيلي،  الأمريكي 

يدير  اأن  �ضيمون  �ضقيق  ليون  وافق 
�ضيغال«  »كرين  �ضندوق  احلاخام 

داخل »اإ�رسائيل« .
احلاخام  تلقى   2008 عام 
 600 قدره  مبلغا  »رابونوفيت�س« 
الرتاث  ملوؤ�ض�س  دعما  �ضيكل  األف 
الغربي من »كرين �ضيغال«، وتربعت 
وقدمت  للموؤ�ض�ضة،  فاليك  عائلة 
بالقد�س،  هدا�ضا  مل�ضت�ضفى  دعما 
حاخام  وتلقى  »اريئيل«،  وجامعة 
اجلدار الغربي املاليني من �ضندوق 

العائلة له �ضخ�ضيا.

الأع�ساء الفاعلون
ولد  الأب..  فاليك  فيما  حاييم    *
يف رو�ضيا يف عام 1932، وهاجر اإىل 
»اإ�رسائيل« وهو ابن 20 عاما وخدم 
يف اجلي�س ثم غادر البالد لالن�ضمام 
لأقاربه يف فنزويال، حيث كان يعمل 
من  والأم  املجوهرات،  �ضنع  يف 
عليهم«  ويطلق  »اإ�رسائيل«  مواليد 
»فيما« يف جبل  ال�ضابرا«، ومت دفن 

بالقد�س ا�ضمه« جبل همنحوت«.
* نيلي فاليك.. بناء على املعلومات 
 »the marker« الواردة يف �ضحيفة
 ،)2015-2-4( بتاريخ  العربية 
موؤ�ض�س  زوجة  فاليك  نيلي  فاإن 
منظمة  رئي�ضة  هي  �ضيغال«  »كرن 
يف  الإ�رسائيلي  اجلي�س  »اأ�ضدقاء 
 Friends of the« وبنما  اأمريكا 
 ،»Israel Defense Forces
وهي   »FIDF»باخت�ضار واملعروفة 
 1981 عام  يف  تاأ�ض�ضت  منظمة 
ومتنح  الدولرات،  ماليني  ت�ضخ 

تربعات معفاة من ال�رسائب للجي�س 
وقتلى  وجلرحى  »الإ�رسائيلي«، 

اجلي�س »الإ�رسائيلي« وعائالتهم.
نيويورك  يف  املنظمة  مقر  ويقع 
يف  اإقليميا  مكتبا   15 ولديها 
وتقوم  وبنما،  املتحدة  الوليات 
اجتماعيه  واأن�ضطة  تعليمية  بربامج 
للجي�س  داعمة  وترفيهية  وثقافية 
اجلاليات  عن  نيابة  »الإ�رسائيلي« 

اليهودية يف العامل.
وفى ال�ضنوات الأخرية اأ�ضبحت هذه 
املنظمة مانحا مهيمنا يف موؤ�ض�ضة 
الوليات  يف  الإ�رسائيلية  الدفاع 

املتحدة.
رحالت  فاليك  نيلي  ت�ضطحب  كما 
معها  »زوا«  جمعية  من  طالبية 
»اإ�رسائيل«  يف  ملهمات  اأمريكا  من 
ويف  الغربية،  ال�ضفة  وم�ضتوطنات 
بتوراة  الأ�رسة  تربعت  دي�ضمرب،   28
تكرميا  »اأرييل«  جامعة  كني�س  اإىل 
لوالدهم »فيما فاليك« الذي تويف يف 

عام 2012.
وكانت �ضحيفة »هارت�س« بالإجنليزية 
اأن  مفاده  خرًبا   2012 عام  ن�رست 
عائلة فاليك من خالل »كرين �ضيغال 
ل�رسائيل« دعمت احلفريات الأثرية 
يف ال�ضفة الغربية، وكان ذلك وا�ضحا 
من خالل لفتة و�ضعت بالقرب من 
من  »بدعم  عليها  كتب  احلفريات 

عائلة فاليك«.
من  ترحيب  حمط  العائلة  وتعترب 
بتمويل  وتقوم  امل�ضتوطنات،  �ضكان 
رحالت ميدانية للطالب اإىل مواقع 
ا�ضتيطانية غري قانونية يف الأرا�ضي 

الفل�ضطينية .
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خملوف حرمي و�أو�ضح نف�س 
تو�ضيع  م�ضاعي  باأن  �مل�ضوؤول 
�لتي  �مل�ضقية  �لفالحية  �لرقعة 
تلقى  هكتار   25500 حاليا  تبلغ 
�لذين  �لفالحني  و�ضط  ��ضتح�ضانا 
�ال�ضتفادة  طلبات  الإيد�ع  بادرو� 
تنظم  حيث  �الآبار  حفر  برخ�س 
ب�ضفة  �لفالحية  �مل�ضالح  مديرية 
دورية يف هذ� �الإطار جل�ضات عمل 
�لوالية  لفالحي  تكوينية  ودور�ت 
�ملياه  ��ضتغالل  على  لتحفيزهم 
�ملائية  �حلو�جز  ومياه  �جلوفية 
الأغر��س �ل�ضقي �لفالحي و�أ�ضاف 
�الإجمالية  �مل�ضاحة  باأن  �ملتحدث 
�لتي  بالوالية  للزر�عة  �ل�ضاحلة 

تقدرباأكرث من 312 �ألف هكتار منها 
�أي  م�ضقية  فقط  هكتار   25500
بن�ضبة ال تتعدى 8,5  باملائة موزعة 
على 10 �آالف هكتار م�ضقية بالر�س 
م�ضقية  هكتار  و3800  �ملحوري 
بالتقطري و11700هكتار م�ضقية عن 
�لتقليدية  و�لطرق  �الأنابيب  طريق 
حو�يل  �حلبوب  زر�عة  حتتل  حيث 
�مل�ضاحات  جممل  من  8700هكتار 
�أو�ضح  �مل�ضقية وبالتو�زي مع ذلك 
تب�ضة  والية  باأن  �لفالحة  مدير 
تتوفر على حو�يل 1960بئر� جوفية 
و 750 بئر� �ضطحية باالإ�ضافة �إىل 6 
حو�جز مائية ت�ضمن حو�يل 2 مليون 
يوؤهل  مما  �ملياه  من  مرتمكعب 
�مل�ضقية  �مل�ضاحة  لتو�ضعة  �لوالية 
و �لرفع من �الإنتاج وحت�ضني نوعية 

�ملنتوج.
كما �أ�ضاف ذ�ت �مل�ضدر باأن قر�ر 
�ملت�ضمن  بوقرة  علي  �لوالية  و�يل 
للفالحني  �الآبار  حلفر  رخ�س  منح 
طويلة  لفرتة  كانت جممدة  ما  بعد 
تو�ضعة  يف  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضهم 
وت�ضجيع  �مل�ضقية  �مل�ضاحة 
ن�ضاطهم  تطوير  على  �لفالحني 

بر�مج  �إىل  باالإ�ضافة  �لفالحي 
�حلبوب  ل�ضقي  �ملوجهة  �لدعم 
�ضجل  و  �الإنتاج  قدر�ت  من  لرفع 
ذ�ت �مل�ضوؤول �إقباال ملفتا للفالحني 
رخ�س  على  �حل�ضول  طلبات  على 
تتم  �لتي  �لعملية  هي  و  حفر�الآبار 
�مل�ضالح  مديريتي  بني  بالتن�ضيق 

�لفالحية و �ملو�رد �ملائية. 

ت�سعى مديرية امل�سالح الفالحية بتب�سة لتو�سيع امل�ساحات امل�سقية لت�سل اإىل 36 األف هكتار يف اآفاق 
2019 ح�سب ما �سرح به مدير القطاع بالوالية 

تب�سة

ق.م

تو�سيع امل�ساحة الفالحية امل�سقية بالوالية

باتنة

اجللفة

�سيدي بلعبا�س

اإن�ساء موؤ�س�سة والئية خمت�سة يف رفع النفايات

اإعادة االعتبار للطريق الرابط بني "�سلمانة" و"عمورة" 

هياكل تربوية جديدة 

موؤ�ض�ضة  �إن�ضاء  قريب  عما  �ضيتم 
رفع  يف  خمت�ضة  بباتنة  والئية 
رئي�س  به  �أفاد  ح�ضبما  �لنفايات 
�ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي خمي�ضي

�ضحر�وي . و�أ�ضاف ذ�ت �ملنتخب 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  �أع�ضاء  باأن 
على  موؤخر�  �ضادقو�  قد  �لوالئي 
�ملوؤ�ض�ضة  بهذه  �خلا�ضة  �ملد�ولة 
جتاري  طابع  ذ�ت  �ضتكون  �لتي 
قر�ر  �إر�ضال  �نتظار  يف  خدماتي 
�مل�ضادقة  بغية  للو�ضاية  �الإن�ضاء 

عليه وتتمثل مهمة هذه �ملوؤ�ض�ضة 
يف رفع �لنفايات مبختلف �أنو�عها 
و�العتناء  �ملحيط  وتنظيف 
بعا�ضمة  �خل�رض�ء  بامل�ضاحات 
�أن  على  �أوىل  مرحلة  يف  �لوالية 
يتو�ضع ن�ضاطها بعد ذلك �إيل باقي 
�لقطب  ال�ضيما  �الأخرى  �لبلديات 
باأجز�ئه  حملة  �جلديد  �لعمر�ين 
�لتابع  جزئه  ذلك  يف  مبا  �لثالثة 
لنف�س  وفقا  �ل�ضعبة  و�دي  لبلدية 
ما  تخ�ضي�س  و�ضيتم  �مل�ضدر 

د.ج من طرف  مليون  و30  بني 20 
لل�ضماح  �لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
باالنطالق �مليد�ين لهذه �ملوؤ�ض�ضة 
بعد تعيني مديرها �لعام وطاقمها 
م�ضتقلة  بعد  فيما  لت�ضبح  �الإد�ري 
ماليا لكن تخ�ضع من ناحية �لت�ضيري 
ذ�ت  ي�ضيف  �الإد�رة  جمل�س  �إىل 
هذه  �إىل  �حلاجة  وتاأتي  �ملنتخب 
�لعمر�ين  �لتو�ضع  بعد  �ملوؤ�ض�ضة 
ال�ضيما  باتنة  �ضهدته  �لذي  �لكبري 
�لوالية  كعا�ضمة  �لكربى  مدنها 

�آالف   4 من  �أكرث  يقطنها  �لتي 
ن�ضمة )ثلثي �ضكان �لوالية( و بريكة 
ثاين �أكرب جتمع �ضكاين بعد مدينة 
مرو�نة  مثل  �أخرى  وبلديات  باتنة 
هذه  و�ضت�ضهم  و�آري�س  ونقاو�س 
�ملوؤ�ض�ضة �لتي �ضتكون عملية "قبل 
رئي�س  ح�ضب   "2016 �ضنة  نهاية 
�ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي يف تعزيز 
نظافة  �ملبذولة يف جمال  �جلهود 
�لبيئة  على  و�ملحافظة  �ملحيط 

عرب بلديات �لوالية �ل 61 . 

�إعادة  م�رضوع  يعترب 
بني  �لر�بط  للطريق  �العتبار 
باجللفة  "�ضلمانة"و"عمورة" 
�لذي  كيلومرت   13 م�ضافة  على 
مك�ضبا  موؤخر�  ��ضتالمه  مت 
يندرج  يف  باعتباره   � ها  تنمويا 
�إطار جت�ضيد م�ضاريع فك �لعزلة 
ح�ضب ما �أكده منتخبون حمليون 

بذ�ت �لبلديتني .
رئي�س  طاهر  قزمي  �ل�ضيد  و�أكد 
�جلماعة �ملحلية لبلدية " �ضلمانة 
" على هام�س �أ�ضغال دورة عادية 

�أن   " �لوالئي  �ل�ضعبي  للمجل�س 
و�إعادة  �لطريق  تعبيد  م�رضوع 
تاأهيله كان له �الأثر �لكبري يف فتح 
وتقلي�س   " "عمورة  لبلدية  منفذ 
وكذ��ضمان  بينهما  �مل�ضافة 
بني  �ضل�ضة  مرورية  حركية 
�لولوج  ت�ضهيل  مع  �لبلديتني 
ومب�ضافة غري بعيدة باإجتاهوالية 
ب�ضكرة �إنطالقا من هذ� �ملحور 
و�أ�ضاف �أن �الأثر �لذي تولد عن 
فتح هذ� �لطريق يف �ضطريه بني 
بني  و"عمورة"وكذ�  "�ضلمانة" 

"ر�أ�س  ومنطقة  �الأخرية  هذه 
�مليعاد" و�لذي �أجنزت معه ويف 
فنية  كبريمن�ضاآة  قيا�ضي  ظرف 
فريطي�س"   " و�د  �ضفتي  تربط 
خلق  يف  كبري   وب�ضكل  �ضاهم 
�رضيان حلركية �إقت�ضادية ن�ضطة 
بت�ضويق  مبا�رضة  �ضلة  ذ�ت 
و�إىل  من  �لفالحية   �ملنتجات 
منهذه  �لقريبة  ب�ضكرة  والية 
على  �لقائمني  وح�ضب  �ملناطق 
فقد  �لعمومية  �الأ�ضغال  مديرية 
�لذييندرج  �مل�رضوع  لهذ�  ر�ضد 

�ضمن �لربنامج �لقطاعي  غالف 
كما  دج  مليون   200 بقيمة  مايل 
�لطريق  هذ�  �أ�ضغال  ت�ضمنت 
�ملحوري �لهام �إجناز من�ضاأة فنية 
وطنية   �أ�ضغالهاملوؤ�ض�ضة  �أ�ضندت 
بغالف مايل بقيمة 80 مليون دج 
بناء  الإعادة  خ�ضت  عملية  وهي 
�جل�رض �لذيكان مهرتئا منذ �أكرث 
من 30 �ضنة وبذلك عادت �حلياة 
لتدب يف هذ� �لطريق و�أخت�رضت 
�مل�ضافة وهو ما ثمنه �ضكان هذه 

�ملناطق �لنائية. 

�ضيتعزز قطاع �لرتبية بوالية �ضيدي 
�لهياكل  من  با�ضتالمعدد  بلعبا�س 
ح�ضبما  يف  �جلديدة  �لرتبوية 
وت�ضمل  �لرتبية  مديرية  علملدى 
هذه �ملر�فق على خم�س مد�ر�س 
ومتو�ضطتني  �البتد�ئي  للطور 
هذ�  ويف  �إليه  كما�أ�ضري  وثانوية  
�أربع مد�ر�س  �الإطار �ضيتم ��ضتالم 
�أحياء  عرب  موزعة  �بتد�ئية 
مبدينة  جديدة  وجتمعات�ضكنية 

على  علم  ح�ضبما  بلعبا�س   �ضيدي 
على  �ضهاد�ت  توزيع  حفل  هام�س 
لالأطو�ر  و�أ�ضتاذ  معلم  حو�يل500 

�لتعليمية �لثالث خ�ضعو� للتكوين.
و�ضتفتح هذه �ملد�ر�س �أبو�بها على 
�جلياليل"  "�ضيدي  حيي  م�ضتوى 
و�ملجمعال�ضكني  و"�لرو�ضي" 
"طريق  جانب  �إىل  "�جلزيرة" 
جتنيب  �أجل  من  وذلك  ت�ضالة" 
�لتالميذ عناء �لتنقلطلبا للعلم ومن 

جهته �أبرز رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي 
�لقادر  عبد  بلعبا�س  �ضيدي  لبلدية 

بومليك
�أنه مت تخ�ضي�س �أغلفة مالية تتجاوز 
�ملد�ر�س  لرتميم  دج  مليون   30
�لقدمية  م�ضيفا �أنالبلدية �ضتتكفل 
و27  جديدة  مدر�ضة   11 باإجناز 
�مل�ضاريع  هذه  �أن  و�أ�ضاف  ق�ضما 
تقدم  ن�ضبة  �ضتبلغ  �ملنطلقة 
�أ�ضغالها مع نهاية �ل�ضنة�جلارية 90 

يف  ��ضتالمها  يتوقع  حيث  باملائة 
غ�ضون �لثالثي �الأول من �ضنة 2017 
مبنا�ضبة  �أي�ضا  ت�ضليم  مت  لالإ�ضارة 
ذ�ت �حلفل ��ضتدعاء�ت للناجحني 
�الأ�ضتاذة )دورة  يف م�ضابقةتوظيف 
�لتكوين  مببا�رضة  وتتعلق   )2016
جويلية   16 يف  �ضينطلق  �لذي 
على  موزعني  �أ�ضتاذ  وعددهم671 
و218 يف  �البتد�ئي  �لطور  364 يف 

�ملتو�ضط و89 يف �لطور �لثانوي.

الطارف

قاملة

حتويل اأكرث من 100 حمل
 غري م�ستغل 

اإعادة اإ�سكان 90 عائلة ببلدية
 عني بن بي�ساء

100 حمل  من  �أكرث  �ضيتم حتويل 
منطرف  م�ضتغل  غري  جتاري 
�مل�ضتفيدين منهم لفائدة حرفيني 
بالطارف ح�ضبما علم ويف كلمته 
�ل�ضباب  بد�ر  تد�ضني  �أعقاب  يف 
وطني  �ضالون  بت�ضني  �أحمد 
�أكد  للمر�أة�حلرفية  خم�ض�س 
�ملحالت  هذه  باأن  لبقة  حممد 
�لتي مت توزيعها يف �لبد�ية ل�ضباب 
�لتجارة  على  �إطار�لق�ضاء  يف 
للم�ضتفيدين  �ضت�ضمح  �ملو�زية 
مبمار�ضة  حرفيون  منها  �جلدد 
و  حرفهم  و  تنميةمهار�تهم  و 
و  �إطار مالئم  عليها يف  �حلفاظ 
�ملندرج  �ل�ضالون  هذ�  ي�ضتهدف 
�ل�ضناعة  ت�ضجيع  �إطار  يف 
�لن�ضاء  ال�ضيمامو�هب  �لتقليدية 
واليات   10 فيه  ت�ضارك  �لذي  و 
-ح�ضب م�ضوؤويل �لغرفة �ملحلية 
�حلرف-  و  لل�ضناعة�لتقليدية 
�جللية  غري  باملوهبة  �لتعريف 
يف  للن�ضاء  �الأحيان  بع�س  يف 
تقليدية  )حلي  جماالمتتنوعة 
)مرجان و الآلئ( و �أطعمة م�ضكرة 
و �أزياء تقليدية و جذب جناح هبة 
ت�ضكيلة  يقرتح  �لذي  حليمة  بن 
�لتجميل  م�ضتح�رض�ت  من 
�لزو�ر  عديد  �ملح�رضةباملنزل 
باأن  �حلرفية  حيث �رضحت هذه 

يوم  بعد  يوما  يف�ضل  �مل�ضتهلك 
هذ�

�مل�ضتح�رض�ت  من  �لنوع 
و  بالتجميل  �خلا�ضة  �لب�ضيطة 
يعر�س  و  نوعية  و  فعالة  لكنها 
بطريقة جذ�بة �لكحل �ملتح�ضل 
نو�يا  خليط  من  �نطالقا  عليه 
حتوز  �مل�ضحوقة�لذي  �لتمر 
�رضه  على  �ل�ضابة  �حلرفية  هذه 
�ل�ضابون  من  �أنو�ع  عدة  �أي�ضا  و 
�لتقليديةعلى  �ملر�هم  و 
�هتماما  �أبدى  �لذي  �جلمهور 
كبري� مبنتجات و �رضوحات هذه 
فيالتجميل  �ملخت�ضة  و  �حلرفية 
�لتي تابعت تكوينا يف �حلالقة  و 
�لطبول  �أم  مبنطقة  مقيمة  و 

�حلدودية.
و خالل حفل �فتتاح هذه �لتظاهرة 
�ل�ضوء  ت�ضليط  مت  �لثقافية 
و  �لتبادالتالتكوينية  �أهمية  على 
�إطار  يف  �حلرفيني  بني  �لزيار�ت 
بني  �إبر�مها  مت  �لتي  �لتو�أمة 
مدينتيطربقة )تون�س( و �لطارف 
�ضاركو�  حرفيني   10 تكرمي  مت  و 
�إىل  �إ�ضافة  دولية  معار�س  يف 
م�ضوؤولني )2( بالقطاعاأحيال على 
�لتظاهرة  هذه  خالل  �لتقاعد 
�إطار  يف  تندرج  �لتي  �لثقافية 

�إحياء �ليومالوطني للحريف.

بن  عني  بلدية  �ضلطات  �أ�رضفت 
بي�ضاء )60 كلم �رضق قاملة( على 
�ضقق  عائلة يف   90 �إ�ضكان  �إعادة 
جديدة تقع باإقليم هذه �جلماعة 
تقطن  كانت  �أن  �ملحليةبعد 
�ضكنات  يف  طويلة  ل�ضنو�ت  و 
لوحظ  ح�ضبما  وه�ضة  ق�ضديرية 

.
و �ضملت عملية �لرتحيل �لعائالت 
باأول  �ملعروفة  باالأحياء  �لقاطنة 
�لكومينال  و  نوفمربوبوحمرة 
بعني  به  �رضح  ح�ضبما  �لقرية  و 
�ملكان رئي�س د�ئرة بو�ضقوفجلول 
�ضبوي م�ضري� �إىل �أن هذه �الأحياء 
متثل �آخر جيوب �ل�ضكنات �له�ضة 
نف�س  و�أ�ضاف  �لبلدية  بهذه 
�ملرحلة  �لعائالت  باأن  �مل�ضوؤول 
�أعيد �إ�ضكانها يف وحد�ت جديدة 
�لالزمة  �ل�رضوريات  تتوفرعلى 
ب�ضكل  ومهياأة  �لكرمي  للعي�س 
�لعمومية  �لرب�مج  بف�ضل  كامل 
مو�ضحا  �لبلدية  �ملنجزةمبركز 
باأن عملية �لرتحيل تندرج يف �إطار 
�لتدريجيعلى  �لق�ضاء  خمطط 
�ل�ضكن �له�س �لذي �ضمله �إح�ضاء 
باأن  �لد�ئرة  رئي�س  وذكر    2007
هذه �لعملية متثل �آخر مرحلة من 
مر�حل �لق�ضاء �لنهائيعلى �ل�ضكن 
�له�س ببلدية عني بن بي�ضاء �لتي 
 620 جمموعه  ما  حت�ضي  كانت 

ب�ضكناتق�ضديرية  تقطن  عائلة 
�أحياء  بعدة  باالنهيار  مهددة  �أو 
و�لتجمعات  �لبلدية  مبركز 
لها  �لتابعة  �لثانوية  �ل�ضكانية 
�ملعروفة  نو�درية  قرية  وخا�ضة 
باأن  كذلك  و�أفاد  عي�ضى  ب�ضيدي 
�ضملهم  �لذين  من  كبري�  عدد� 
منحهم  �له�س مت  �ل�ضكن  �إح�ضاء 
�إعانات مالية لبناء  فيوقت �ضابق 
�إقاماتهم  مبقر  ريفية  �ضكنات 
هاممن  عدد  بتوفري  �ضمح  ما 
�مل�ضاريع  �ضمن  �ملنجزة  �ل�ضقق 
وحتويل  �لبلدية  بهذه  �ملختلفة 
�حتياجاتطالبي  لتلبية  منطها 
�الإيجاري  �لعمومي  �ل�ضكن 

�ملعروف باالجتماعي. 
كل  ت�ضخري  باملنا�ضبة  مت  قد  و 
�لب�رضية  و  �ملادية  �الإمكانات 
�أغر��س  ل�ضماننقل  �لالزمة 
�أف�ضل  يف  �ملرحلة  �لعائالت 
مت  �أنه  علما  �ملمكنة  �لظروف 
بالو�ضائالملتوفرة  �ال�ضتعانة 
للد�ئرة  �لتابعة  �لبلديات  ببقية 
فر�غة  و�دي  و  بو�ضقوف  وهي 
عرب  جهتها  من  �ل�ضفاء  وجماز 
�ملرحلة  �لعائالت  �أفر�د  بع�س 
ب�ضكنات  بالتحاقهم  عن فرحتهم 
د�م  �نتظار  بعد  ذلك  الئقةو 
ظروف  و�ضط  طويلة  �ضنو�ت 

معي�ضية �ضعبة.
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�سفقة �لغو��سات »�لإ�سر�ئيلية« ف�سيحة �أم مفخرة
ل نفرح كثرياً اأن رئي�ض احلكومة الإ�سرائيلية بنيامني نتنياهو وبع�ض معاونيه وم�ست�ساريه الأمنيني والع�سكريني، �سيخ�سعون اأمام ال�سرطة للتحقيق، و�ستوجه 

اإليهم تهٌم بالف�ساد اأو الر�سوة، اأو بال�ستفادة ال�سخ�سية واملنافع اخلا�سة، على خلفية �سفقة الغوا�سات الأملانية، وقد تثبت التهمة �سدهم، وقد يدان اأحدهم 
ويحاكم اأو ي�سجن ويغرم، وقد يحرم من امتيازاته اأو يجرد من األقابه، وقد يق�سى من وظيفته ويقال من من�سبه، وقد تتناوله و�سائل الإعالم بالنقد والتجريح 
والأقالم بالتقريع والتوبيخ، لكنهم يف نهاية املطاف �سيبدون اأبطاًل، و�سيحفظ التاريخ فعلهم، و�سيذكر الإ�سرائيليون ف�سلهم، اإذ اأفادوا كيانهم وخدموا �سعبهم، 

وجنحوا يف اإبرام �سفقٍة كبريٍة حتمي دولتهم وتعزز وجودهم، وجتعل منهم قوًة �ساربًة متلك �سالحًا فتاكًا وقدرًة على الردع كبرية.

الأملانية  الغوا�صات  �صفقة  اأن  ذلك 
احلكومة  مبوجبها  ا�صرتت  التي  الثالثة، 
جديدٍة  غوا�صاٍت  جمموعة  الإ�رسائيلية 
الأملانية  ال�صرتاتيجية  »دولفني«  نوع  من 
ال�صنع، القادرة على حمل �صواريخ نووية، 
العميقة  البحار  جتوب  اأن  ت�صتطيع  والتي 
واملحيطات البعيدة، والبقاء طوياًل حتت 
املاء بعيداً عن اأجهزة املراقبة وكامريات 
اللكرتونية،  املتابعة  وجم�صات  الت�صوير 
نوويٍة  من�صاٍت  منها  يجعل  الذي  الأمر 
اإطالق �صواريخ  عائمٍة، تكون قادرة على 
�رسباٍت  وتوجيه  نووية،  روؤو�صاً  حتمل 
نوويٍة ا�صتبقاقيٍة اأو انتقاميٍة �صد اأهداٍف 
حدودها،  من  قريبٍة  اأو  بعيدٍة  معاديٍة، 
ولكنها ترى اأنها ت�صكل خطورًة على اأمنها 
يف  الوجودي،  وم�صتقبلها  ال�صرتاتيجي 
الوقت الذي قد يعجز اخل�صم عن حتديد 

مكانها ويف�صل يف ا�صتهدافها.
ملفات  فتحت  التي  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 
ع�صكريني  �صباٍط  بحق  وا�صعٍة  حتقيٍق 
البع�ض  ا�صتدعاء  عن  واأعلنت  كباٍر، 
معر�ض  يف  تغفل  لن  اآخرين،  وتوقيف 
�صكرهم  واجب  عن  للمتهمني  اإدانتها 
وتقديرهم، ولن جتعل التهمة تطغى على 
اأن  تقبل  ولن  بالف�صل،  العرتاف  حق 
من  يجردهم  اأن  اأو  عملهم،  اأحٌد  يحبط 
ُح�صن النية و�صدق العمل من اأجل �صالمة 
وجودهم  و�صمان  جي�صهم،  وقوة  كيانه 
واخلارجية  الداخلية  مناعتهم  وحت�صني 
نظرهم  وجهة  من  به  قاموا  فما  معاً، 
والعرفان  والتقدير،  ال�صكر  ي�صتحق 
العور،  واإن �صاب �صفقتهم بع�ض  والوفاء، 
ر�صوٍة،  اأو  ف�صاٍد  �صبهاُت  حولها  ودارت 
تفر�صها  التي  املالحظات  هذه  ولكن 
ول  حقهم  ت�صقط  ل  والنزاهة،  ال�صفافية 
تغفل ف�صلهم، بل �صيبقون دوماً ي�صتحقون 

من  والتقدير  مواطنيهم،  من  ال�صكر 
برييز  �صيمعون  �صقطات  ولعل  ممثليهم، 
الكثرية مل تغمط حقه ومل تغفل دوره يف 

بناء القوة النووية الأوىل لكيانه.
باتت  التي  للق�صية  الآخر  اجلانب  اأما 
يخرجها  الذي   ،»3000 بـــ«ملف  تعرف 
الفخر،  ف�صاء  اإىل  الف�صيحة  اإ�صار  من 
اأحد يف  اأنه ل  اأثبتت من جديٍد  اأنها  فهو 
فوق  معادياً-  لنا  كان  واإن   – الكيان  هذا 
و�صما  رتبته  علت  مهما  فالكل  القانون، 
فرئي�ض  براءته،  تثبت  حتى  متهٌم  من�صبه 
معه،  ويُحقق  ويُ�صاَءل  يُتهم  حكومته 
وزوجته تتهم ومتثل اأمام �صباط ال�رسطة 
الكذب،  ك�صف  جلهاز  وتخ�صع  للتحقيق، 
مفتوحاً،  زال  ما  التحقيق  ملف  اأن  علماً 
والتوقيفات  م�صتمرة  وال�صتجوابات 
ح�صانة  ول  تتوقف،  ل  ال�صباط  لكبار 
منه  اأو حماية  ول مظلة  الأول،  للم�صوؤول 
ملوظٍف، رغم اأن ال�صفقة قد متت بنجاٍح، 
الع�صكرية  اجلاهزية  م�صتوى  من  ورفعت 
النوعي  التفوق  وحققت  الإ�رسائيلية، 
وال�صبق ال�صرتاتيجي جلي�صهم، اإل اأن هذا 

النجاح ل يعني ال�صمت على اخلطاأ.
ت�صكرهم  مل  ممن  الإ�رسائيليني  مئات 
يف  يوٍم  كل  يتجمعون  النجاح،  خمرة 
يف  بالتعجيل  يطالبون  خمتلفة،  مناطق 
والك�صف  حكومتهم،  رئي�ض  مع  التحقيق 
وي�رسون  لديهم،  املتوفرة  الأدلة  عن 
التحقيقات  يف  ال�صتمرار  وجوب  على 
التوقف  وعدم  املالب�صات،  كل  وك�صف 
اأبداً بحجة ح�صا�صية امللفات وخ�صو�صية 
ال�صخ�صيات، اأما النجاح يف اإبرام ال�صفقة 
و�صوء  الف�صاد  تهم  اأمام  كثرياً  يعنيهم  فال 
وال�صتفادة  املن�صب  وا�صتغالل  الإئتمان، 
املعلومات  وتوظيف  الت�صهيالت  من 
وت�رسيب الأ�رسار، وفتح ثغراٍت لل�صما�رسة 

والتجار امل�صتفيدين.
عن  يتحدث  اأن  فينا  لأحٍد  يحق  ل 
الإ�رسائيلية،  الغوا�صات  �صفقة  ف�صيحة 
كبار  وي�صفي غليله من  بهم  يت�صفى  اأن  اأو 
ما  بقدر  اإذ  قادتهم،  وعلية  �صباطهم 
تبدو هذه الق�صية لدى العدو الإ�رسائيلي 
ف�صيحة خمزية، وق�صية ف�صاد كبرية، وراأي 
عاٍم حٍي و�صاغٍط، فاإنها تك�صف عن عمق 
الأزمات  ا�صت�رساء  وعن  لدينا،  املر�ض 
فينا، فنحن اأ�صعف من اأن نواجه، واأجنب 
الكبار،  مع  للتحقيق  ملفاٍت  نفتح  اأن  من 
وحما�صبة امل�صوؤولني، ومعاقبة املرت�صني، 

وحماكمة الفا�صدين.
ون�صمع  نراها  التي  احلقائق  هذه  اأمام 
ب�صفافيتها  ت�صدمنا  وتكاد  يوٍم،  كل  عنها 
وقوتها،  بجراأتها  وت�صفعنا  وجديتها، 
هل  و�صخ�صياتها،  مب�صتوياتها  وتذهلنا 
كيانه  ملََّك  عدٍو  يف  ن�صمت  اأن  لنا  يحق 
�صالحاً، وزود �صعبه بقدرٍة فائقٍة حتميه، 
ن وجوده ب�صالٍح رادٍع يقويه، ونبدي  وح�صَّ
و�صماتتنا يف  م�صوؤوليه،  فرحتنا مبحاكمة 

اأن  ق�صائه  من  وننتظر  قادته،  م�صاءلة 
وتهينهم،  تذلهم  اأحكاماً  ي�صدر يف حقهم 

وتق�صو عليهم وتردعهم.
الوقت  يف  والفرح  ال�صماتة  لنا  يحق  هل 
كياناتنا  حماية  عن  فيه  نعجز  الذي 
ال�صعيفة،  بالدنا  وحت�صني  ال�صغرية، 
وتعزيز �صمودنا اله�ض، وا�صتعادة حقوقنا 
ال�صائعة وحترير اأر�صنا املحتلة، وتطهري 
ال�صليب،  وقد�صنا  امل�صتباحة  مقد�صاتنا 
يف الوقت الذي تربم فيه �صفقات ال�صالح 
العربية مبليارات الدولرات، التي ي�صتفيد 
وم�صانعه  ال�صالح  ال�صما�رسة وجتار  منها 
بينما ل ت�صتفيد منه  الأمريكية والغربية، 
ال�صعوب العربية ول تنتفع به، اللهم اإل يف 

ق�صفها وتدمريها، وتركيعها واإذللها.
الفلكية  املهولة،  الكبرية  ال�صفقات  هذه 
لقتال  تربم  ل  الآثار،  املخيفة  الأ�صعار 
ي�صرتى  ل  ال�صالح  وهذا  »اإ�رسائيل«، 
لتحقيق  يخزن  ول  مقاومتها،  اأو  حلربها 
التفوق،  خللق  ي�صتخدم  ول  التوازن، 
البالية  الأنظمة  لتح�صني  ي�صرتى  واإمنا 

وحماية احلكومات اخلربة، وبقاء امللوك 
منا�صبهم  يف  واحلكام  والقادة  والروؤ�صاء 
ت�صحق  التي  الدبابة  بقوة  اأطوٍل،  ل�صنواٍت 
تخرتق  التي  والبندقية  املواطنني، 
والأ�صلحة  قلوبهم،  يف  وت�صتقر  �صدورهم 
واإهانة  كرامتهم  ل�صحق  جتدد  التي 

كربيائهم.
يف بالدنا جمرٌم من يتهم احلاكم، وخائٌن 
من ي�صك يف النظام، وعميٌل من يعار�ض، 
باملحا�صبة  يطالب  ملن  الويل  كل  والويل 
وجود  من  ي�صكو  اأو  للم�صائلة،  يدعو  اأو 
�صخ�صية  منفعٍة  اأو ظهور مالمح  �صبهاٍت 
الطهر  هم  فحكامنا  ماليٍة،  ر�صواٍت  اأو 
عينه، وقادتنا هم احلكمة ذاتها، وكالمهم 
كفٌر  ذلك  وغري  العدل،  وحكمهم  ال�صدق 
وعمالٌة،  وخيانٌة  وردةٌ،  وزندقٌة  وجتديف، 
ي�صتحق مرتكبها ال�صجن والرجم وال�صحل 
التحقيق يف  اأن  فهل  القتل،  وال�صنق حتى 
ف�صيحٌة  الإ�رسائيلية  الغوا�صات  �صفقة 

لهم، اأم هي مفخرةٌ بحق.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ثورة جويلية و�لقومية �لعربية �لجناز�ت و�لتحديات
الوحدة  ويرافقها  العربية  القومية 
التمرد  حالة  اعالن  اأي  العربية 
احلرب  ونتائج  بيكو  �صايك�ض  على 
واعالن  والثانية  الأوىل  العاملية 
تتوحد  اأن  العربية  لالأمة  �رسيح 
اأجل  من  امل�صرتكة  بروابطها 
واأن  والرخاء  والتنمية  ال�صتقالل 
ف�صاء  لها  العربية  الأمة  تكون 
الف�صائيات  يناطح  بها  خا�ض 
الأخرى يف ع�رس القوتني العظمتني 
فكر  يتلقى  ومل  اهلل  قدر  ما  واإذا 
مميتة  انتكا�صات  العربية  القومية 
لأ�صبح ف�صاء الأمة العربية يناطح 
هيمنت  التي  الأخرى  الف�صاءات 
انهيار  ع�رس  يف  اأمريكا  عليها 
الحتاد ال�صوفييتي وظهور الف�صاء 
والف�صاء  الهندي  والف�صاء  ال�صيني 

الأوروبي .
 دعونا نتحدث عن الع�رس اجلميل 
لنه�صة الفكر القومي العربي الذي 
بداأ باإنبثاق ثورة 23 يوليو التحررية 
عبد  جمال  اخلالد  الزعيم  بقيادة 
و�صاحب  الفكر  رائد  النا�رس 

الجتاه  يف  التطبيقية  اخلطوات 
ال�صحيح نحو بناء الداخل كخطوة 
من  العربي  امل�صار  لتوحيد  اأوىل 
منطق التكنولوجيا والقوة والعدالة 
توحدت  حينها   ، الجتماعية 
من   : لتقول  العربية  اجلماهري 
الثائر  اخلليج  اإىل  الهادر  املحيط 

ِ …..لبيك عبد النا�رِس
يوليو  ثورة  لفكر  كان  لقد   
على  الثقايف  البعد  وانطالقتها 
ما  النا�رس  عبد  اأحيا  فلقد  الأمة 
كان قد دفن من حمالت وغزوات 
العربية  لالأمة  وتق�صيمات  متتالية 
ولذلك قالت اجلماهري ” يا جمال 
اأن  اأي   ” املاليني  حبيب  ….يا 
اجلانب  حققت  قد  يوليو  ثورة 
املو�صوعي واجلانب العاطفي لدى 

الن�صان العربي .
العربي  املارد  بقيادة  يوليو  ثورة   
والأ�صالك  الأ�صوار  حطمت  التي 
حجر  مرمى  على  وكانت  ال�صائكة 
من توحيد ال�صعوب العربية بعد اأن 
اأمام  موحدة  عربية  ثقافة  ر�صمت 

املع�صالت التي واجهت الأمة بدء 
من حلف بغداد اإىل ال�رساع العربي 
الفرن�صي  اإىل ال�صتعمار  ال�صهيوين 
الربيطاين  وال�صتعمار  اجلزائر  يف 
ومتعددة  كثرية  اجنازات  لليمن 
مل�رس  الداخلي  امل�صار  على 
اخلارجي  امل�صار  وعلى  العظيمة 
والدويل  القليمي  امل�صتوى  على 
الزعيم  بقيادة  يوليو  ثورة  حققتها 

العربي جمال عبد النا�رس .
ثورة  كانت  لقد  اخلامد   الربكان 
لأن  الوىل  ال�رسارة  هي  يوليو 
حتت  من  العربي  الربكان  ينه�ض 
ال�صتعمار  ر�صمها  التي  ال�صخور 
،وو�صع اأوزانها فكانت ثورة اجلزائر 
وكانت  بال  بن  بقيادة  العظيمة 
الثورات املتتالية يف العراق ،وكانت 
الثورات يف اليمن يف جنوبه و�صماله 
واجلهل  والرجعية  التعفن  �صد 
الأخرى  الرئة  وكانت  وال�صتعمار 
للوطن العربي �صوريا احلبيبة اأي�صا 
الفكر  نه�صة  مع  ا�صتجابت  التي   ً
الوحدة  باعالن  العربي  القومي 

جمال  مع  القوتلي  �صكري  بقيادة 
عبد النا�رس ،انها خطوة رائدة وان 
ولكن  كثريا ً  النجاح  ي�صادفها  مل 
التحدي  حجم  بينت  خطوة  كانت 

التي توجهه الأمة العربية .
امام  اأدخل  اأن  هنا  اأريد  ل   
امل�صككني يف مهاترات ل تخدم اإل 
ذوي الروؤية ال�صيقة وذوي الإقليمية 
والت�رسذم ، تلك الثقافة التي حملتها 
على  والنقالبية  املرتدة  الأنظمة 
 ، القومية  واأطروحاتها  الأمة  واقع 
احلديد  هي  النا�رس  عبد  فم�رس 
وهي  �رسكاته  بيعت  التي  ال�صلب 
احلريرية  لالأن�صجة  امل�صانع 
 ، للورق  امل�صانع  وهي  والقطن 
لالأ�صمدة  امل�صانع  اأي�صا ً  وهي 
احلربية  امل�صانع  وهي  الكيميائية 
الذي  العام  القطاع  وهي  اأي�صا ً 
بنظام  القوى على حتطيمه  عملت 
جدوى  عدم  بزعم  اخل�صخ�صة 
والنتاجية  الإدارة  املنظومة 
للقطاع العام ، كل ذلك كي يرتبط 
ال�صندوق  بامالءات  القت�صاد 

الدويل والروؤية الأمريكية ولرتتبط 
الدولر  ب�صيا�صة  العربية  الدول 
الذي يتهاوى الآن والذي يعاين من 
على  يدل  الذي  والنهيار  الركود 
انهيار اأمريكا واأول ً واأخريا ً بفعل 
وتكاليف احلرب  العربية  املقاومة 
واأفغان�صتان  العراق  والغزوات على 
العربية  للمقاومة  هنا  ون�صجل   ،
ال�صالمية  وللمقاومة  العراق  يف 
ال�رسف  اأو�صمة  اأفغان�صتان  يف 
والعزة اأمام ت�صديها لأعظم القوى 

غطر�صة وقتل وتدمري .
العدالة  يعني  النا�رس  عبد  جمال   
للفالح  الن�رسة  ويعني  الجتماعية 
وللعامل التي �صاعت م�صاحله اأمام 
القطط ال�صمان التي اأفرزها نظام 

اخل�صخ�صة المربيايل .
اأن  مارك�ض  مقولة  �صدقت  لقد   
الرجعية  مراحل  اأعال  الراأ�صمالية 
اأن  الراأ�صمايل  للنظام  ولبد 
دكتاتورية  من  ميتلك  مبا  ينهار 
املجموع  ح�صاب  على  اقت�صادية 
ت�رسيح  يف  اأدخل  اأن  هنا  اأريد  ول 

واأ�صاليبها  الراأ�صمالية  للمنظومة 
يف �رسقة وا�صتغالل الدول النامية 
اأن  اأن اذكر  اأريد  والكادحة ولكنني 
الأمريكي  الرئا�صة  مر�صح  ماكني 
ذكر الأ�صبوع املا�صي كروؤية لعالج 
الأمريكية  القت�صادية  الأزمة 
توزيع  اعادة  مبنظومة   ” املنهارة 
هنا  ومن   ” اأمريكا  يف  الرثوة 
الراأ�صمايل  والنظام  ماكني  عاد 
معمر  القومي  الزعيم  مقولة  اإىل 
فكر  من  به  اأتى  وما  القذايف 
و�صيا�صي  واجتماعي  اقت�صادي 
يف  والظلم  الغنب  ق�صايا  ملعاجلة 
الأقوياء  و�صيطرة  املجتمعات 
للقذايف  كان  ، فلقد  ال�صعفاء  على 
البداع الأول يف فكر اعادة الرثوة 
لتاليف  ال�صعب  على  الرثوة  وتوزيع 
اأزمات ال�صتغالل والقطط ال�صمان 
، ومن هنا اأمريكا تتعلم الدر�ض من 
يف  القومي  الفكر  رواد  اأحد  فكر 

عاملنا العربي .
�صميح خلف

اجلزء الأول
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية : البويرة

دائرة: البويرة
بلدية: البويرة

رقم : 54/ 2017

و�سل ت�سجيل ت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة 18من  القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات   مت هذا اليوم 28 اأوت 2017  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية  امل�صماة : جمعية 
�صعلة الغد البويرة

مقرها : حي اأعمر خوجة عمارة 85 البويرة 
رئي�سة اجلمعية  :  �سوال اإكرام ابنة بوعالم 
تاريخ ومكان امليالد:  01/ 01/ 1997 البويرة

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

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

ANEP N°:   23022536 الو�سط:2017/09/05



دويلالثالثاء 05  �سبتمرب 2017  املوافـق  لـ 15 ذو احلجة 1438هـ 10

الناجتة  الأر�ضية  الهزات  وتعد 
الأقوى  هي  اليوم،  جتربة،  عن 
الأخرى  النووية  بالتجارب  مقارًنة 
القنبلة  وتكت�ضب  ال�ضمالية  لكوريا 
احتاد  من  قدرتها  الهيدروجينية 
حرارة  حتت  الذرية  النويات 
�ضديدة، والتي تندمج يف الأ�ضلحة 
من  وتتكون  النووية،  احلرارية 
والرتيتيوم،  الديوترييوم  نظائر 
النووية  القنبلة  مع  كان احلال  كما 
التي اأ�ضقطت على هريو�ضيما عام 
الرئي�س  قال  وا�ضنطن،  يف   1945
اإنه  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
مهاجمة"  "اإمكانية  يف  �ضينظر 
اإجراء  ال�ضمالية على خلفية  كوريا 

التجربة.
ونقلت وكالة "اأ�ضو�ضيتيد بر�س" عن 
ترامب قوله، رداً على �ضوؤال حول 
مهاجمة  املتحدة  الوليات  عزم 

كوريا ال�ضمالية؛ "�ضوف نرى".
تغريدة  عرب  ترامب،  اأعلن  كما 
بالده  اأن  "تويرت"،  موقع  على 
للرد  كخيار  العتبار  يف  "�ضتاأخذ 
النووية،  يانغ  بيونغ  جتارب  على 
قطع التبادل التجاري مع اأي دولة 
كوريا  مع  عمل  عالقات  تربطها 
و�ضوح  اأكرث  تلويح  ال�ضمالية"ويف 
الع�ضكري،  اخليار  ا�ضتبعاد  بعدم 
الأمريكي  الدفاع  وزير  هدد 
ع�ضكري  بـ"رد  ماتي�س  جيم�س 
بالده  على  هجوم  اأي  على  هائل" 
النووية  جتريتها  بعد  حلفائها،  اأو 
ت�رصيحات  يف  ذلك  جاء  الأخرية 
الأبي�س،  البيت  اأمام  لل�ضحفيني، 
دونالد  الرئي�س  مع  اجتماع  بعد 
القومي  الأمن  وم�ضت�ضاري  ترامب 
على  "تهديد  اأي  اإن  ماتي�س  وقال 
اأرا�ضي الوليات املتحدة مبا فيها 
غوام )جزيرة اأمريكية يف املحيط 
برد  �ضيقابل  حللفائنا،  اأو  الهادي( 
و�ضاحق"ويعقد  هائل  ع�ضكري 
جمل�س الأمن الدويل، �ضباح الإثنني 
عاجلة  جل�ضة  نيويورك،  بتوقيت 
املتحدة  الوليات  اإليها  دعت 
واليابان وكوريا اجلنوبية وبريطانيا 
على  الرد  ملناق�ضة  وفرن�ضا 
ال�ضمالية  لكوريا  النووية  التجربة 
واأدان الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتريي�س التجربة النووية 
وقال  ال�ضمالية  كوريا  اأجرتها  التي 
با�ضم  املتحدث  عن  �ضادر  بيان 
اإن  دوغريك  �ضتيفان  العام  الأمني 
اآخر  خطري  انتهاك  العمل  "هذا 
الدولية  يانع  بيونغ  للتزامات 
انت�ضار  منع  جلهود  وتقوي�س 
اأنه  كما  ونزعها،  النووية  الأ�ضلحة 
ندد  الإقليمي"كما  الأمن  يزعزع 
وحلف  الأوروبي،  الحتاد  من  كل 
بالتجربة  "ناتو"،  الأطل�ضي  �ضمال 
"الناتو"،  عام  اأمني  وقال  النووية 
اإن  بيان،  يف  �ضتولتنربغ،  ين�س 

احللف منزعج من ت�رصفات كوريا 
ال�ضمالية، التي تزعزع ال�ضتقرار.

التجربة  ب�ضدة  �ضتولتنربغ،  واأدان 
معتربا  ال�ضمالية،  لكوريا  اجلديدة 
جمل�س  لقرار  وا�ضح  انتهاك  اأنها 
الأمن الدويل املرقم 2321، والذي 
نوفمرب  يف  عليه  املوافقة  مت 
كوريا  على  "يتعني  واأ�ضاف:   2016
ال�ضمالية تدمري كل اأ�ضلحة الدمار 
ال�ضامل لديها، ب�ضكل ل رجعه فيه، 

على اأن يتم التاأكد من ذلك".
العليا  املمثلة  قالت  جهتها،  من 
لالأمن وال�ضيا�ضة اخلارجية لالحتاد 
اإن  موغريني،  فيدريكا  الأوروبي 
تعد  اجلديدة  يانغ،  بيونغ  جتربة 
تهدد  للغاية،  ا�ضتفزارية  خطوة 
ودعت  والدويل  الإقليمي  الأمن 
اإىل  يانغ،  بيونغ  نظام  موغريني، 
تدمري اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل التي 
اأمانو،  يوكيا  اعترب  كما  بحوزته 
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
مبثابة  النووية،  التجربة  الذرية، 
يتجاهل  للغاية  موؤ�ضف  "عمل 
من  املتكررة  املطالب  متاما 
اأمانو،  الدويل"واأ�ضاف  املجتمع 
اأنباء  مركز  نقله  بيان �ضحفي،  يف 
على  "يتعني  اأنه  املتحدة،  الأمم 
مزيداً  جتري  األ  ال�ضمالية  كوريا 
تتخلى  واأن  النووية  التجارب  من 
وبراجمها  اأ�ضلحتها  جميع  عن 
ميكن  دائم  ب�ضكل  احلالية  النووية 

التحقق منه".
الياباين  الوزراء  رئي�س  قال  فيما 
الرئي�س  مع  اتفق  اإنه  اآبي  �ضينزو 
ترامب على �رصورة قيام "املجتمع 
الت�ضدي  اإجراءات  بتعزيز  الدويل 
التغا�ضي  وعدم  ال�ضمالية  لكوريا 
اإ�ضارة  الطائ�س"، يف  ت�رصفها  عن 

اإنه  اآبي  وقال  النووية  للتجربة 
مع  اآخر،  ات�ضال  يف  اأي�ضا،  اتفق 
بوتني  فالدميري  الرو�ضي  الرئي�س 
على التعاون ب�ضاأن كوريا ال�ضمالية 
ويف باري�س، قال الرئي�س الفرن�ضي 
املجتمع  اإن  ماكرون  اإميانويل 
الأمن  ذلك جمل�س  الدويل مبا يف 
�رصيعا  يرد  اأن  ينبغي  الدويل، 

وبح�ضم على التجربة النووية.
ن�رصه  بيان  يف  ماكرون،  واأ�ضاف 
املجتمع  على  "يجب  مكتبه: 
ال�ضتفزاز  على  بقوة  الرد  الدويل 
اأجل  من  ال�ضمالية،  لكوريا  الأخري 
اإىل م�ضار احلوار من دون  عودتها 
تفكيك  وموا�ضلة  م�ضبقة،  �رصوط 
برناجمها النووي والبالي�ضتي ب�ضكل 
كامل ميكن التحقق منه ول رجعة 
امل�ضت�ضارة  قالت  برلني،  فيه"ويف 
بيان  يف  مريكل،  اأجنيال  الأملانية 
عقب حمادثة هاتفية مع ماكرون، 
عقوبات  لت�ضديد  يخططان  اإنهما 
الحتاد الأوروبي بحق بيونغ يانغ.

واأدانت تركيا ب�ضدة التجربة النووية 
وزارة  وقالت  ال�ضمالية،  الكورية 
لها،  بيان  يف  الرتكية،  اخلارجية 
الهيدروجينية  القنبلة  جتربة  اإن 
ال�ضمالية  كوريا  اأجرتها  التي 
والأمن  الدويل  القانون  "تتجاهل 
ونعتربها  الإقليميني،  وال�ضالم 
وا�ضتفزازية،  م�ضوؤولة  غري  حركة 
وندينها ب�ضدة"كما اتفق الرئي�ضان 
والرو�ضي  بينغ،  جني  �ضي  ال�ضيني 
خلو  على �رصورة  بوتني  فالدميري 
كافة  من  الكورية  اجلزيرة  �ضبه 
جاء  النووية  الأ�ضلحة  اأ�ضكال 
على  الزعيمني  جمع  لقاء  يف  ذلك 
هام�س م�ضاركتهما يف قمة زعماء 
مدينة  يف  املنعقدة  "بريك�س"، 

"فوجيان"  مبقاطعة  �ضيامني، 
ال�ضينية وذكر مرا�ضل اأن الزعيمني 
اإيجاد  اأهمية  على  اأي�ضا  اتفقا 
كوريا  اختبار  على  منا�ضب"  "رد 
ال�ضمالية الأخري لقنبلة هيدروجينية 
ويف لندن، ا�ضتبعد وزير اخلارجية 
الربيطاين بوري�س جون�ضون اخليار 
بالتجربة  يتعلق  فيما  الع�ضكري 
وقال  ال�ضمالية.  لكوريا  النووية 
ل�ضبكة  ت�رصيحات  يف  جون�ضون، 
"ميكن  الإخبارية:  نيوز  �ضكاي 
مطروحة  اخليارات  كل  اإن  القول 
على الطاولة، لكن احلل الع�ضكري 
اأدانت  روما،  �ضهال"ويف  يكون  لن 
ب�ضدة  الإيطالية  اخلارجية 
التجربة النووية التي اأجرتها كوريا 
اخلارجية  وزير  وقال  ال�ضمالية. 
اإن  له،  بيان  يف  األفانو،  اأجنيلينو 
تطوير  يف  يانغ  بيونغ  متادي 
خطرياً"  "تهديداً  الربناجمني 
الدوليني،  والأمن  ال�ضالم  على 
ال�ضمالية هي  اأن كوريا  اإىل  م�ضرياً 
الدولة الوحيدة على م�ضتوى العامل 
الختياري  الوقف  تنتهك  التي 
للتجارب النووية يف القرن احلادي 
رئي�س  اأوتاوا، حث  ويف  والع�رصين 
ترودو،  جا�ضتني  الكندي،  الوزراء 
اتخاذ  على  الدويل  الأمن  جمل�س 
احلا�ضمة  الإجراءات  من  املزيد 
يف  النووي  النت�ضار  جهود  لوقف 
وقال  فعال  ب�ضكل  ال�ضمالية  كوريا 
موقع  على  ن�رص  لرتودو،  بيان 
اإن  الأحد،  الكندية،  احلكومة 
لكوريا  امل�ضتمرة  "ال�ضتفزازات 
اختبارها  خالل  من  ال�ضمالية، 
من  بالقرب  البالي�ضتية  لل�ضواريخ 
الدول املجاورة، ل يوؤدي �ضوى اإىل 

عزلها يف امل�ضتقبل".

الأوروبي،  الربملان  رئي�س  جدد 
اأنطونيو تاياين الدعوة اإىل تخ�ضي�س 
تدفق  لوقف  يورو  مليارات  �ضتة 
الهجرة غري ال�رصعية عرب "املمر 
"اآكي"  اأنباء  وكالة  الليبي"ونقلت 
قيادي يف حزب  وهو  تاياين،  قول 
يتزعمه  الذي  اإيطاليا"  "فورت�ضا 
�ضيلفيو  الأ�ضبق  الوزراء  رئي�س 
:"ال�ضتة مليارات، وهي  برل�ضكوين 
نف�س الرقم الذي مت التعهد به يف 
تركيا  بني  املربم  الهجرة  اتفاق 
والحتاد الأوروبي لطريق البلقان، 
املمر  ب�ضاأن  بها  التعهد  يتعني 
املركز  رئي�س  الليبي"واقرتح 
الأوروبي  الحتاد  يف  الت�رصيعي 
اإقامة مراكز للمهاجرين يف جنوب 
تدار  وت�ضاد،  النيجر  ويف  ليبيا 

لفتا  املتحدة،  الأمم  مب�ضاركة 
�ضتخ�ض�س  مليارات  ال�ضتة  اأن  اإىل 
وب�ضط  "التدريب  اأن�ضطة  لتمويل 
ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واإقامة مراكز 
يف جنوب ليبيا ويف النيجر وت�ضاد، 
املراكز   لهذه  الع�ضكرية  واحلماية 
واإ�رصاك  كبريا  متويال  تتطلب 

الأمم املتحدة يف اإدارتها".
"اتخذت  اأنه  اإىل  تاياين  ولفت 
جمال  يف   الأمام  اإىل  خطوات 
قواعد  مدونة  مثل  الهجرة،  ملف 
ال�ضلوك للمنظمات غري احلكومية 
املهاجرين  اإنقاذ  يف  النا�ضطة 
مبياه املتو�ضط، ولكن هذا ل يعني 
اأن م�ضكلة تدفقات الهجرة قد مت 

حلها متاما".

ا�ستيقظ العامل، �سباح االأحد، على اإعالن كوريا ال�سمالية، جناح جتربتها ال�ساد�سة الختبار �سالح نووي جديد، عبارة عن 
قنبلة هيدروجينية؛ ما اأثار عا�سفة اإدانات دولية، و�سط تهديد اأمريكي بـ"رد ع�سكري هائل"واأعلنت بيونغ يانغ اإطالقها قنبلة 
هيدروجينية، ميكن حتميلها على �ساروخ بالي�ستي عابر للقارات ما اأ�سفر عن وقوع زلزالني بكوريا ال�سمالية؛ االأول بقوة 6.3 

درجات والثاين بقوة 4.6 درجات، ح�سب وكالة "يونهاب" لالأنباء التابعة لكوريا اجلنوبية.

جتربة بيونغ يانغ الهيدروجينية

ق.د

عا�صفة �إد�نات وتهديد �أمريكي بـ"رد 
ع�صكري هائل" 

رئي�س الربملان االأوروبي

6 مليار�ت يورو لإقامة مع�صكر�ت 
للمهاجرين جنوب ليبيا!

ا�ستطالع

تر�جع كبري ل�صعبية �لرئي�س 
�لفرن�صي �إمانويل ماكرون

اأظهر ا�ضتطالع للراأي العام ن�رصت 
الرئي�س  �ضعبية  اأن  الثنني  نتائجه 
الفرن�ضي اإميانويل ماكرون ورئي�س 
اإدوار فيليب تراجعت يف  حكومته 
نهاية اأغ�ضط�س لل�ضهر الثاين على 
الذي  ال�ضتطالع  واأ�ضار  التوايل 
فرن�ضا"  "يوغوف  معهد  اأجراه 
"هافبو�ضت"  موقعي  حل�ضاب 
�ضعبية  تراجع  اإىل  و"�ضينيوز"، 
بلغت  اإذ  اأغ�ضط�س،  يف  ماكرون 
ن�ضبة الآراء املوؤيدة له 30%، مقابل 
43% يف نهاية يونيو و36% يف نهاية 
اأن  ال�ضتطالع  وك�ضف  جويلية 
يف  خ�ضو�ضا  �ضجل  الرتاجع  هذا 
�ضفوف موؤيدي احلزب ال�ضرتاكي 
�ضعبيته  لكن  البيئة،  حماية  ودعاة 

حت�ضنت بني موؤيدي اجلمهوريني.
يبد  فلم  الي�ضار  اأق�ضى  اأن�ضار  اأما 
�ضوى 12% منهم اآراء اإيجابية، ويف 
 %9 عرب  املت�ضدد  اليمني  �ضفوف 
ماكرون  للرئي�س  موؤيدة  اآراء  عن 
اإدوار  احلكومة  رئي�س  ويواجه 
�ضعبيته،  يف  تراجعا  اأي�ضا  فيليب 
اإذ مل يبد �ضوى 32% اآراء جيدة يف 
يونيو  نهاية  39% يف  مقابل  اأدائه، 
واأجري  جويلية  نهاية  يف  و%37 
 1003 �ضمل  الذي  ال�ضتطالع، 
اأ�ضخا�س يف 28 و29 اأغ�ضط�س قبل 
املقابلة التي اأجرتها جملة لوبوان 
مع الرئي�س الفرن�ضي، الذي حتدث 

فيها عن اإ�ضالح قانون العمل.
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،
ال�صني  مع  التجارة  اأوقف  هو  اإن   
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وكان 
ترامب اأعلن اأم�س عقب اإجراء كوريا 
ال�صمالية تفجريها النووي ال�صاد�س، 
حمتملة  ردودا  تدر�س  وا�صنطن  اأن  
على خطوة بيونغ يانغ، من بينها وقف 
التجارة مع الدول التي لديها �صالت 
ترامب  وكتب  البلد  هذا  مع  جتارية 
على ح�صابه يف موقع التوا�صل تويرت 
قائال: »بالإ�صافة اإىل خيارات اأخرى، 
وقف  يف  تنظر  املتحدة  الوليات 
لها عالقات  التي  الدول  مع  التجارة 
اأكد  ال�صمالية«كما  كوريا  مع  جتارية 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ل�صتخدام  وا�صنطن  ا�صتعداد  اأي�صا 
يانغ  بيونغ  �صد  النووي  ال�صالح 
موقع  موؤ�ص�س  وراأى  ال�رضورة  عند 
اأن  اأ�صاجن،  جوليان  »ويكيليك�س« 
ترامب اإذا اتخذ قرارا بوقف التجارة 
مع ال�صني، ف�صيوؤدي ذلك اإىل اإزاحته 
لأهمية  نظرا  الرئا�صة،  من�صب  عن 
بني  واملالية  التجارية  العالقات 
على  اأ�صاجن  وعلق  وبكني  وا�صنطن 
قائال:  باخل�صو�س  تويرت  يف  ح�صابه 

كوريا  جتارة  من  باملئة  »ت�صعون 
ال�صمالية جتري مع ال�صني. اإذا اأغلق 
املتحدة  الوليات  جتارة  ترامب 
دولر،  مليار   650 بقيمة  ال�صني  مع 
ترامب  الفور«.  على  يُزاح  ف�صوف 
كانت  ال�صلطة  اإىل  جميئه  ومنذ 
ملحوظ،  ب�صكل  منخف�صة  �صعبيته 
حيث و�صلت يف يوليو/متوز املا�صي 

اإىل  م�صتوى 36%، وهو رقم منخف�س 
قيا�صي للزعماء الأمريكيني خالل الـ 
70 عاما الأخرية اإل اأن معدل �صعبية 
ترامب،  دونلد  الأمريكي  الرئي�س 
ارتفع يف الأ�صابيع الأخرية اإىل %45، 
نتيجة ا�صتح�صان الأمريكيني �صيا�صة 
القت�صاد  جمايل  يف  الأبي�س  البيت 
وحماربة الإرهاب، اإل اأن الأمريكيني 

عربوا عن عدم ر�صاهم عن قرارات 
وال�صحة  البيئة  جمالت  يف  ترامب 
مع  والعالقات  العرقية  والعالقات 
يعتقد  العموم،  رو�صيا الحتادية ويف 
ترامب  اأن  الأمريكيون،  املواطنون 
اخلا�صة،  اآرائه  عن  ب�رضاحة  يعرب 
لكنه يف نف�س الوقت ل يت�رضف مبا 

يفر�صه عليه من�صبه. 

اأن  بريطانية  �صحيفة  ك�صفت 
حاولوا  »داع�س«  تنظيم  م�صلحي 
�صبكة  �صحفيي  اأحد  جتنيد 
تنفيذ  بهدف  �صي«  بي  »بي 
ج�رض  منطقة  يف  اإرهابي  هجوم 
 The« �صحيفة  ونقلت  لندن 
ال�صحفي  عن   »Guardian
الذي مل تك�صف عن ا�صمه، اأنه يف 
غ�صون عامني ارتبط مبرا�صالت 

»داع�س«  تنظيم  م�صلحي  مع 
الجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
كان  حتقيق  اإطار  يف  »تويرت«، 
يقوم به عن اجلماعات املتطرفة 
الدواع�س  اأن  ذكرت  ال�صحيفة 
لتنفيذ  ال�صحفي  ا�صتمالة  حاولوا 
ب�صكل  لندن  ج�رض  قرب  هجوم 
من  جمموعة   مع  اأو  منفرد، 
حماولة  اأن  اإىل  م�صرية  ال�رضكاء، 

التجنيد هذه جرت قبل عام من 
هذا  يف  الإرهابي  الهجوم  تنفيذ 

املكان.
ات�صل  فقد  ال�صحيفة،  ووفق 
حتقيقاته  اإطار  يف  ال�صحفي 
تنظيم  اأع�صاء  من  اآخر  عدد  مع 
عن  خططا  له  ك�صفوا  »داع�س« 
واأي�صا  الهجمات،  من  املزيد 
اأين ميكن �رضاء ال�صالح يُذكر اأن 

ثالثة اإرهابيني  ي�صتقلون �صاحنة 
منطقة  يف  ده�س  عملية  نفذوا 
يونيو/حزيران   3 يف  لندن  ج�رض 
املا�صي، ثم  و�صلوا اإىل �صوق بورو 
وخرجوا  مال�صقة،  منطقة  يف 
املارة  وهاجموا  ال�صيارة  من 
ثمانية  ذلك  اإثر  قتل  بال�صكاكني، 
اأ�صخا�س ومتكن رجال الأمن من 

الق�صاء على املهاجمني.

الأنبياء«  »خامت  مقر  قائد  اأعلن 
العميد  الإيراين،  اجلوي  للدفاع 
تفا�صيل  عن  اإ�صماعيلي،  فرزاد 
يتعلق  فيما  تذكر  مل  جديدة 
ا�صتطالع  طائرة  باإ�صقاط 
 3 قبل  اإيران  يف  اإ�رضائيلية 
يف  الإيراين  العميد  وقال  اأعوام 

اجلوي  »الدفاع  تلفزيوين:  حوار 
التج�ص�س  لطائرة  �صمح  الإيراين 
اإىل  بالدخول  هرم�س  الإ�رضائيلي 
لها  وهياأ  لإيران،  اجلوي  املجال 
مدنية  طائرات  بني  للعبور  قناة 
احلر�س  ا�صتهدفها  ثم  ومن 
»هذه  واأ�صاف:  ب�صاروخ«.  الثوري 

عن  املتخفية  امل�صرية  الطائرة 
العر�صي  املقطع  وذات  الرادار 
دخلت  جدا،  ال�صئيل  الراداري 
طائرات  م�صار  من  البالد  اأجواء 
مل  ا�صتهدافها  وحلظة  مدنية.. 
املدنية  الطائرات  طيارو  ي�صعر 
بال�صاروخ الذي اأطلق على هرم�س 

يف  جدا  العالية  للمهنية  نظرا 
»وبعد  وال�صتهداف«..  التتبع 
اأنكر  التج�ص�س،  طائرة  اإ�صقاط 
البداية،  يف  الأمر  الإ�رضائيليون 
اأن  بعد  لهم  باأنها  اعرتفوا  لكنهم 
املتعلقة  املعلومات  عن  ك�صفنا 

بها«.

 «  The Hill  « �صحيفة  اأفادت 
البيانات  باأن  الأمريكية  اليومية 
ال�صخ�صية للع�صكريني واملوظفني 
باتت  الأمريكية  ال�صتخبارات  يف 
�صبكة  على  للجمهور  متاحة 
اأنه  ال�صحيفة  وذكرت  الإنرتنت 
هذه  من  ن�صخ  املمكن  من  بات 
الهواتف  واأرقام  عناوين  البيانات 
الإلكرتوين،  الربيد  وح�صابات 
عن  املعلومات  اإىل  وبالإ�صافة 
وموظفي  الع�صكريني  ال�صباط 

يف  ن�رضت  فقد  ال�صتخبارات، 
الإنرتنت اأي�صا معطيات عن اأحد 
وعن  الأمريكية  ال�رضطة  رجال 
يعمل  املتحدة  الأمم  يف  موظف 

يف ال�رضق الأو�صط.
من جانبه اأكد ال�صيد كري�س فيكريي 
 Upguard �رضكة  يف  املوظف 
على  واأكد  الأنباء،  هذه  �صحة 
يف  بات  ال�صخ�صية  البيانات  اأن 
الإنرتنت  يف  اجلمهور  متناول 
وقال: »اأمتنى اأن نكون الوحيدين 

اكت�صفناها«ونوهت  الذين 
ال�صحيفة باأن املعلومات ت�رضبت 
بيانات  قاعدة  من  الإنرتنت  اإىل 
تيجر�صوان  تدعى  خا�صة  �رضكة 
)TigerSwan( وتعمل يف جمال 

�صمان الأمن.
بتحميل  ال�رضكة  هذه  وقامت 
خوادم  على  »�صحابي«  وتخزين 
لكل  الذاتية  ال�صرية  الكمبيوتر، 
عام  منذ  العمل  طلبوا  الذين 
يف  خطاأ  وجود  وب�صبب    ،2009

باتت  البيانات،  حماية  نظام 
على  للجمهور  متاحة  امللفات 
وقبل   Amazon اأمازون  موقع 
اإىل   iz.ru بوابة  اأ�صارت  ذلك 
ت�رضب 700 مليون عنوان اإلكرتوين 
لتوزيع  اأونالين  من قاعدة خدمة 
ذلك  وكان  الدعائية  الإعالنات 
التاريخ  يف  اإلكرتوين  ت�رضب  اأكرب 
ووقع اأي�صا ب�صبب خلل يف منظومة 

حماية البيانات واملعطيات.

ال�صابق  الأمريكي  الرئي�س  ترك 
احلايل  خللفه  اأوباما،  باراك 
طاولة  على  ر�صالة  ترامب  دونالد 
تقليد  يف  البي�صاوي،  املكتب 
ال�صيا�صية  يف  ومعروف  قدمي 
التي  الر�صالة  يف  وجاء  الأمريكية 
الإخبارية،   CNN �صبكة  ح�صلت 
ال�صيد  »عزيزي  منها  ن�صخه  على 
الأ�صخا�س  ماليني  الرئي�س.. 
ومبعزل  عليكم،  اآمالهم  يعلقون 
مبزيد  جميعا  ناأمل  الأحزاب  عن 
فرتة  خالل  والأمن  الزدهار  من 
اأن  عليكم  »يجب  رئا�صتكم«.. 
اخلالفات  ت�صنجات  عن  تبتعدوا 
ال�رضاعات  وق�صوة  ال�صيا�صية 
تركيزكم  من  ولبد  ال�صلطة.  على 
على  احلفاظ  اأهمية  على  دائما 
الد�صتورية«و�صدد  املوؤ�ص�صات 
اأهمية  على  ر�صالته  يف  اأوباما 
العامل  يف  الأمريكية«  »الزعامة 
قائال: »علينا من خالل اأعمالنا اأن 
اأقيم  الذي  العاملي  النظام  ندعم 
والذي  الباردة  احلرب  نهاية  منذ 

يرتبط به اأزدهارنا واأمننا«.
اأن  اإىل  الر�صالة  يف  اأوباما  واأ�صار 
املن�صب الرئا�صي فريد من نوعه 
موؤقتني  زوار  �صوى  »ل�صنا  قائال: 
يجعلنا  الذي  املن�صب  هذا  يف 

والتقاليد  املوؤ�ص�صات  حرا�س 
القانون  دولة  مثل  الدميوقراطية، 
وحماية  ال�صلطات  بني  والف�صل 
نا�صل  التي  املدنية،  احلقوق 
اأجدادنا من اأجلها«.. »مهما كانت 
التوترات ال�صيا�صية اليومية، يتوجب 
علينا اأن نرتك وراءنا قيما اأ�صا�صية 
ما  مبقدار  قوية،  لدميوقراطية 
و�صولنا«وختم  لدى  قوية  كانت 
لرتامب  بن�صيحة  ر�صالته  اأوباما 
الأحداث  زحمة  »يف  فيها:  قال 
جمال  اأترك  امل�صوؤوليات  وعبء 
فهم  والعائلة،  الأ�صدقاء  للقاء 
من �صي�صاعدونك لتجاوز الأوقات 
متر  اأن  من  بد  ل  التي  ال�صعبة 
عليك. كن قويا و اأمتنى لك حظا 

�صعيدا«.
ل  التي  الر�صالة  هذه  و�صكلت 
تتجاوز 300 كلمة من اأوباما الرئي�س 
الرابع والأربعون اإىل نظريه ترامب 
الرئي�س اخلام�س والأربعني، اأهمية 
اأعمال  بعد  خا�صة  لالأخري،  كبرية 
يف  جرت  التي  العن�رضية  العنف 
دفعت  التي  »�صارلوت�صفيل«  مدينة 
يف  الأمريكيني  امل�صوؤولني  كبار 
انتقاد  اإىل  اجلمهوري  مع�صكره 

�صعف الروؤية لدية.

يف  املعار�صة  زعيم  رف�س 
اليوم  اأودينغا،  رايال  كينيا، 
الق�صائي  للحكم  الإذعان  الأحد 
الرئا�صة  انتخابات  باإبطال 
يوما   60 خالل  القرتاع  واإعادة 
على  يومني  بعد  اأودينغا  وقال 
يف  الق�صائي  احلكم  �صدور 
»لن  نريوبي:  الكينية  العا�صمة 
اإ�صارة  ويف  ال�صلطة«،  نتقا�صم 
قال  احلكم  اإىل  �صهرية  حملية 
زعيم  الرغيف«وكان  نق�صم  »لن 
طالب  قد  الكينية  املعار�صة 
لالنتخابات يف  املركزية  اللجنة 
بال�صتقالة  اجلمعة  يوم  البالد 
ا�صرتط  كما  للمحاكمة  واإحالتها 

اللجنة  يف  تغيري  اإجراء  اأودينغا 
املعار�صة  موافقة  اأجل  من 
النتخابات  يف  امل�صاركة  على 
اإىل  اأن�صاره  داعيا  �صتعاد،  التي 
عدم التوجه اإىل اأعمالهم الثنني 
اآلف  اأمام نحو 4  اأودينغا  ووجه 
للحكومة  اتهامه  اأن�صاره،  من 
لتزوير  �صلفا  بالتخطيط 
النتخابات وقتل موؤيديه، و�صط 
موجة غ�صب ت�صهدها البالد بعد 
اأوهورو  الرئي�س  انتخاب  اإعادة 
الأ�صبوع  جديدة  لولية  كينياتا 

املا�صي. 

الرئا�صة  با�صم  املتحدث  قال 
اأم�س  قالن،  اإبراهيم  الرتكية، 
الثنني، اإن جتاهل اأملانيا واأوروبا 
والعاجلة  الأ�صا�صية  مل�صائلها 
ورئي�صها  تركيا  على  وهجومها 
الأفق  يف  لالنكما�س  انعكا�س  هو 
جاء ذلك يف تغريدات عرب ح�صابه 
خاللها  علق  »تويرت«،  موقع  على 
بني  التلفزيونية  املناظرة  على 
اأجنيال  الأملانية  امل�صت�صارة 
�صولتز،  مارتن  وخ�صمها  مريكل، 

زعيم ال�صرتاكيني الدميقراطيني، 
التي جرت اأم�س.

تركيا  منح  اأن  اإىل  قالن  واأ�صار 
اأردوغان  طيب  رجب  ورئي�صها 
�صيا�صي  برنامج  من  الأكرب  احليز 
انتخابي بني مريكل و�صولتز لي�صت 
معاداة  اأن  اإىل  ولفت  �صدفة. 
اأداة  اإىل  حتول  اأوروبا  يف  تركيا 
الأ�صا�صية،  امل�صائل  لتاأخري)حل( 
خالل  من  النف�س  عن  والتخفيف 

)اإظهار( اأن العدو هو »الآخر«.

�سرح موؤ�س�س موقع »ويكيليك�س« جوليان اأ�ساجن، باأن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ميكن اأن 
يزاح عن ال�سلطة، ويخلع من من�سب الرئا�سة

اأ�ساجن

ق.د

اإذا اتخذ ترامب هذا القرار ف�صيزاح عن من�صبه!

الغارديان

الدواع�ش حاولوا جتنيد �صحفي من الـبي بي �صي«!

تفا�صيل جديدة عن اإ�صقاط الطائرة الإ�صرائيلية فوق اإيران

ت�صريب معلومات �صخ�صية جلوا�صي�ش و�صباط ال�صتخبارات الأمريكية 

ماذا كتب اأوباما خللفه ترامب
 قبل رحيله؟

زعيم املعار�سة يف كينيا

لن اأقبل بتقا�صم ال�صلطة

الرئا�سة الرتكية

جتاهل اأملانيا مل�صائلها وهجومها 
على اأنقرة هو انعكا�ش لالنكما�ش

يف الأفق



خالل  دميبلي،  وقال 
»موندو  ل�صحيفة  ت�رصيحاته 
الإ�صبانية: »مبابي  ديبورتيفو« 
فنحن  جيد،  �صديق  حًقا 
حتدثنا كثرًيا يف الهاتف، وكان 
اأجلي«واأ�صاف:  من  �صعيًدا 

كان م�صدر دعم كبري  »مبابي 
يل، وكان يحاول تهدئتي حني 
اأي  بدون  الأيام  متر  كانت 
جمرد  اأنها  واأخربين  تطور، 
كنت  حيث  وقت،  م�صاألة 
ال�صفقة،  اأجل  من  متوتًرا 

الأمور  ت�صري  اأن  اأمتنى  وكنت 
ممكن«وتابع:  وقت  باأ�رصع 
اأجلي  من  �صعيًدا  كان  »مبابي 
ومتنى  وهناأين  وقعت،  حني 
له كذلك  واأمتنى  الأف�صل،  يل 
لعب  »نيمار  ا«واأو�صح:  اأي�صً

الالعبني  اأف�صل  واأحد  عظيم 
يف العامل، واأنا �صاب وموجود 
الإ�صافة  وتقدمي  للتعلم  هنا 
ا�صتطاعتي،  بقدر  لرب�صلونة 
كون  اأن  على  حالًيا  واأركز 
مل  حيث  جاهزيتي  كامل  يف 

اأتدرب طوال اأ�صبوعني«.
بورو�صيا  لعب  واختتم 
ال�صابق:  ورين  دورمتوند 
بر�صلونة  يف  هنا  »اللعب 
اللعب  طريقة  لأن  خمتلف، 
ال�صتحواذ  يف  خمتلفة 

الكثري  وتابعت  والتمرير، 
التلفزيون،  يف  املباريات  من 
واأمتنى اأن اأتعلم اأن األعب بهذه 
من  الرغم  على  الطريقة، 
قدراتي يف ال�رصعة والهجوم، 

وموقف رجل لرجل«.
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دميبلي يو�ضح دور مبابي يف 
انتقاله لرب�ضلونة

اأكد الفرن�سي عثمان دميبلي مهاجم بورو�سيا دورمتوند الأملاين ال�سابق، 
واملنتقل حديًثا ل�سفوف بر�سلونة الإ�سباين، اأن مواطنه كيليان مبابي، 
وقف بجانبه خالل انتقاله للنادي الكتالوين ومر ديبملي بفرتة �سعبة 
قبل ح�سم ال�سفقة، حيث مترد على اإدارة دورمتوند لرف�ض عرو�ض 

بر�سلونة، واإجبارهم على املوافقة، حيث امتنع عن احل�سور للتدريبات 
وح�سم البالوجرانا ال�سفقة مقابل 105 مليون يورو، ملدة 5 �سنوات يف 

�سفقة قيا�سية يف �سوق النتقالت.
.    عي�سة ق.

حاول نادي بر�صلونة الإ�صباين، ب�صتى الطرق، 
خالل  نيمار،  الربازيلي  رحيل  تعوي�ض 
البلوغرانا  خمطط  لكن  ال�صيفي،  املريكاتو 

مل ينته وفًقا لرغباته.
اأن كري�صتيانو  بالون«،  وذكرت �صحيفة »دون 
رونالدو، جنم ريال مدريد، قام بتعطيل �صفقة 

للغرمي التقليدي بر�صلونة هذا ال�صيف.
دي  اأنخيل  الأرجنتيني  بر�صلونة،  وطارد 
وحاول  جريمان،  �صان  باري�ض  لعب  ماريا، 
نيمار،  رحيل  لتعوي�ض  ال�صيف،  هذا  �صمه 
ب�صاأن  ليفربول  مع  املفاو�صات  تعرث  بعد 
للتقارير،  ووفقا  كوتينيو  فيليب  ا�صتقدام 
مع  جيدة  بعالقة  يتمتع  الذي  رونالدو،  فاإن 

امللكي،  مع  �صويا  لعبا  اأن  منذ  ماريا،  دي 
باأل  الأرجنتيني،  للنجم  ر�صائل  عدة  وجه 
بر�صلونة،  وقدم  نو  الكامب  مللعب  ينتقل 
دي  �صم  اأجل  من  جريمان  ل�صان  عرو�ض   3
ماريا، اآخرها كان 40 مليون يورو، لكن اإدارة 
النادي الباري�صي طلبت 70 مليون يورو، وهو 
الأمر الذي اعتربه بر�صلونة مبالًغا فيه وكان 
دميبلي،  عثمان  �صفقة  ح�صم  قد  بر�صلونة، 
جناح بورو�صيا دورمتوند مقابل 105 ماليني 
لنيمار،  خليفة  ليكون  موا�صم،   5 ملدة  يورو، 
الذي �صد الرحال اإىل �صان جريمان بعد ف�صخ 
التعاقد مع البلوجرانا، و�صداد قيمة ال�رصط 

اجلزائي 222 مليون يورو.

األغيت مباراة كرواتيا وكو�صوفو، حل�صاب اجلولة 
الت�صفيات  من  التا�صعة  املجموعة  من  ال�صابعة 
الأوروبية املوؤهلة ملونديال رو�صيا 2018 وتوقفت 
ل�صوء  بدايتها  املباراة موؤقتا بعد 27 دقيقة من 
حال الع�صب جراء الأمطار الغزيرة يف العا�صمة 
وطاقم  الفريقني  لعبو  ا�صطر  اأن  وبعد  زغرب 
التحكيم لالن�صحاب من اأر�صية ملعب ماك�صيمري 
اإىل  ت�صري  النتيجة  وكانت  �صاعة،  ربع  من  لأكرث 
�صتيفان  ال�صويدي  احلكم  قرر  ال�صلبي،  التعادل 
وذلك  نهائي،  ب�صكل  املباراة  اإلغاء  جوهان�صون 
بعد توافق راأيه مع راأي قائدي املنتخبني، حول 

ا�صتحالة ا�صتكمال اللقاء يف ظل هذه الأجواء.

مي�ضي ي�ضتعد لالنتقال اإىل 
مان�ض�ضرت �ضيتي جماًنا

رحيل نيمار حرم 
بر�ضلونة من �ضفقة نارية
�صيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  رحيل  ت�صبب 
باري�ض  اإىل �صفوف  الإ�صباين،  بر�صلونة  عن 
النادي  الفرن�صي، يف حرمان  �صان جريمان 
وذكرت �صحيفة  نارية  الكتالوين من �صفقة 
عن  نقال  الربيطانية،  اإك�صربي�ض«  »ديلي 
بر�صلونة  اأّن  الإ�صبانية،  جول«  »دياريو 
مع  التعاقد  لأجل  يوفنتو�ض  مع  تفاو�ض 
البيانكونريي  اأن  ديبال،  باولو  الأرجنتيني 
وافق على اإمتام ال�صفقة، بنحو  110 ماليني 

اإ�صرتليني.
ارتداء  على  نيمار  موافقة  اأن  واأو�صحت   
قمي�ض باري�ض �صان جريمان، وف�صخ عقده 
مليون   222 دفع  بعد  الكتالوين  النادي  مع 
يورو قيمة ال�رصط اجلزائي، اأجرب بر�صلونة 
على تغيري وجهته والبحث عن بديل، لذلك 
دميبلي  عثمان  الفرن�صي  مع  التعاقد  قرر 
من بورو�صيا دورمتوند الأملاين مقابل 105 

مليون يورو.
حاول  بر�صلونة  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 
ليفربول  من  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  �صم 
بالالعب  مت�صك  الريدز  ولكن  الإجنليزي، 
بجانب  بر�صلونة  وتعاقد  رحيله  ورف�ض 
جوانزو  من  باولينيو  الربازيلي  مع  دميبلي 
يورو،  مليون   40 مببلغ  ال�صيني  اإيفرجراند 
من  �صيميدو  نيل�صون  الربتغايل  �صم  كما 
بتفعيل  دولوفيو  جريارد  وا�صتعاد  بنفيكا، 
الإجنليزي  اإيفرتون  من  ال�رصاء  اأحقية  بند 

ودفع 12 مليون يورو.

كري�ضتيانو رونالدو اأحبط خمطط بر�ضلونة

ت�ضفيات املونديال.. اإلغاء مباراة كرواتيا 
وكو�ضوفو ب�ضبب الأمطار

ليونيل  الأرجنتيني  ي�صتعد 
بر�صلونة  هداف  مي�صي، 
النادي  التاريخي،.ملغادرة 
اإىل  والن�صمام  الكتالوين 
مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي 
ال�صيف  خالل  باملجان 
املقبل وذكرت �صحيفة »ذا 
�صن« الربيطانية اأن مي�صي 
عقده  على  مي�صي  لن 
البلوجرانا  مع  اجلديد 
الفريق  اإدارة  ف�صل  بعد 
�صفقات  مع  التعاقد  يف 
جديدة مر�صية خالل �صوق 

جانب  اإىل  ال�صيفية  النتقالت 
باري�ض  اإىل  �صيلفا  دا  نيمار  رحيل 
�صان جريمان الفرن�صي واأو�صحت 
يف  ف�صل  بر�صلونة  اأن  ال�صحيفة 
من  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  �صم 
ليفربول الإجنليزي كما مل يتمكن 
الكتالوين �صوى  الفريق  من تدعيم 
ب�صم الفرن�صي عثمان دميبلي من 
الأملاين مببلغ  دورمتوند  بورو�صيا 
اأغلى  لي�صبح  يورو  ماليني   105
واأ�صارت  النادي  تاريخ  يف  �صفقة 
ال�صحيفة اإىل اأن مي�صي قد ل يوقع 
اإعادة  بعد  اجلديد  العقد  على 
�صيتي،  مان�ص�صرت  بنادي  ات�صالته 
جيدة  عالقة  على  واأنه  خا�صة 

مبدرب ال�صيتزنز، بيب جوارديول 
قلعة  داخل  �صوًيا  عمال  بعدما 

»كامب نو«.
يف  اأعلن  قد  بر�صلونة  نادي  وكان 
لتفاق  التو�صل  املا�صي  جويلية 
اأن  اإل  عقده،  بتمديد  مي�صي  مع 
رئي�ض  نائب  مي�صرتي،  جوردي 
الربغوث  باأن  اعرتف  البلوغرانا، 

مل يوقع على العقد اجلديد بعد.
مدير  �صولري،  األربت  و�رصح 
بر�صلونة،  يف  الريا�صية  الألعاب 
على  مي�صي  توقيع  من  واثق  باأنه 
عقده اجلديد قريبا ، فيما اأ�صارت 
اإمكانية  اإىل  �صحفية  تقارير 
التمديد يعد انتهاء اأ�صبوع التوقف 

الدويل.

روماريو

ح�ضول نيمار على الكرة الذهبية بات اأ�ضعب
قال روماريو، الذي فاز مبقعد يف 
جمل�ض النواب الربازيلي ممثال لريو 
الإ�صباين  بر�صلونة  اإن  دي جانريو، 
لكنه  نيمار،  مواطنه  برحيل  خ�رص 
�صعوبة  �صيواجه  الأخري  اأن  توقع 
اأكرب لي�صبح اأف�صل لعب يف العامل 
�صان  باري�ض  اجلديد  فريقه  مع 

جريمان.
مع  مقابلة  يف  روماريو  واأ�صاف 

ملا  »نظرا  »البايي�ض«:  �صحيفة 
يف  �صعيد  نيمار  و�صمعت،  قراأت 
اأن  واأمتنى  جريمان  �صان  باري�ض 
تزداد �صعادته، بالن�صبة لأي لعب 
ت�صعر  اأن  من  اأف�صل  هناك  لي�ض 
العمل«وتابع:  بيئة  يف  �صعيد  باأنك 
�صعوبة  �صيواجه  اأنه  اأعتقد  »لكن 
يف  لعب  اأف�صل  لي�صبح  اأكرب 
جريمان  �صان  باري�ض  مع  العامل 

و�صل  لقد  برب�صلونة.  مقارنة 
من  �صيمكنه  كان  مل�صتوى  نيمار 
بعد  ولكن  اجلائزة،  بتلك  الفوز 
ازداد  الأمر  اأن  اأعتقد  النتقال، 
الذي  روماريو،  �صعوبة«وحتدث 
ب�صاأن  بر�صلونة،  يف  مو�صمني  لعب 
الكتالوين  الفريق  عن  رحيله 
مدربا  كرويف  يوهان  كان  عندما 
�صعيدا  كنت  ما  »دائما  قائال:  له، 

مونديال  بعد  ولكن  بر�صلونة.  يف 
1994 وبالنظر اإىل ال�صتقبال الذي 
النا�ض لدى عودتي  به من  حظيت 
كنت  عاما،   24 بعد  العامل  بكاأ�ض 
اأ�صعد  �صاأكون  اأنني  من  متاأكدا 
بكثري يف ريو دي جانريو«واأ�صاف: 
اأجل  من  للربازيل  اأعد  مل  »قطعا 
دخلي.  قل  الأموال،  من  مزيد 
كانت �صعادتي هي الأهم. كنت اأود 

ووالدي. هذا  اأبنائي  قرب  الوجود 
اأهم من الأموال«.

فر�صه  ب�صاأن  �صوؤال  على  رده  ويف 
يف الفوز بالكرة الذهبية اإذا كان ل 
على  احلايل  الوقت  يف  لعبا  يزال 
وكري�صتيانو  مي�صي  ليونيل  ح�صاب 
رونالدو قال: »بالطبع كنت �صاأتفوق 
لهما  الكامل  عليهما. مع احرتامي 
كنت �صاأتفوق عليهما يف الت�صديدات 

والتمركز داخل املنطقة. يف هاتني 
النقطتني، اأتفوق عليهما كثريا«.
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بعد رحيل ناميار وف�سل جلب كوتينهو:

مي�ضي خطة بر�ضلونة لإنقاذ املو�ضم
مع رحيل النجم الربازيلي ال�سهري نيمار دا �سيلفا عن �سفوف الفريق والف�سل يف اإبرام معظم ال�سفقات املهمة التي اأرادها بر�سلونة، مل يعد اأمام النادي 

الكتالوين �سوى العودة للخطة »مي�سي« .

يف  للتفريط  بر�شلونة  وا�شطر 
عليه  يعّول  كان  الذي  النجم 
النجم  م�شرية  ا�شتكمال  يف 
مع  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 

عن  نيمار  رحل  حيث  الفريق 
باري�س  اإىل  بر�شلونة  �شفوف 
بعدما  الفرن�شي  جريمان  �شان 
قيمة  �شداد  على  الأخري  وافق 

ال�رشط اجلزائي يف عقد الالعب 
والبالغ 222 مليون يورو، وا�شطر 
موؤقتاً، عن  ولو  للتخلي،  بر�شلونة 
الآخر  الربازيلي  مع  التعاقد  حلم 

فيليبي كوتينيو بعدما رف�س ناديه 
تلو  عر�شاً  الإنكليزي  ليفربول 
وكان  الكتالوين  منالنادي  الآخر 
النتقالت  باب  غلق  قبل  اآخرها 
قيمته 160 مليون  وبلغت  مبا�رشة 
بر�شلونة  م�شوؤولو  اأكد  فيما  يورو 
 200 طلب  الإنكليزي  النادي  اأّن 
كوتينيو،  للتفريط يف  يورو  مليون 
النجم  �شم  اأّن  للجميع  وبدا 
دميبلي  عثمان  ال�شاب  الفرن�شي 
من بورو�شيا دورمتوند لي�س كافياً 
مل  ولهذا،  نيمار،  رحيل  لتعوي�س 
العودة  �شوى  بر�شلونة  اأمام  يعد 
اآماله  كل  وتعليق  الأ�شلية  للخطة 
ا�شطراره  مي�شي.ومع  على 
للتخلي عن نيمار، يحتاج اإيرن�شتو 
اجلديد  الفني  املدير  فالفريدي 
لرب�شلونة اإىل العودة لالعتماد يف 
خطته على مي�شي وكيفية معاونة 
التانغو  لنجم  الالعبني  باقي 
جو�شيب  فعل  مثلما  الأرجنتيني 

للفريق  الفني  املدير  غوارديول 
قبل نحو عقد كامل، وو�شح هذا 
لرب�شلونة يف  مباراتني  اأول  خالل 
املو�شم  هذا  الإ�شباين  الدوري 
لعب  حمور  هو  مي�شي  كان  حيث 
على  ب�شمته  وترك  بر�شلونة 
للفريق،  هجومية  حماولة  كل 
تعليقه على  ، يف  فالفريدي  وقال 
يف  األفي�س  اأمام  الفريق  مباراة 
املرحلة الثانية من الدوري: »اإّنه 
بر�شلونة  على  جديداً  لي�س  خيار 
وجرى جتربته بالفعل، نعلم قدرة 
يف  الثغرات  اإيجاد  على  مي�شي 
دفاع املناف�س، ومل يكن املقابل 
املايل الذي ح�شل عليه بر�شلونة 
من رحيل نيمار، الذي اأ�شبح اأغلى 
لعب يف تاريخ اللعبة، كافياً لي�شم 
بر�شلونة لعباً من عيار مي�شي اأو 
رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
مهاجم ريال مدريد.ويثق بر�شلونة 
يف اأن دميبلي ، الذي اأ�شبح اأغلى 

يف  الالعب  معه  يتعاقد  لعب 
اأرقاماً  �شيقدم   ، النادي  تاريخ 
التي  الأرقام  من  كثرياً  اأف�شل 
املو�شم  يف  دورمتوند  مع  قدمها 
اأرقامه  اقت�رشت  حيث  املا�شي 
يف املو�شم املا�شي على ت�شجيل 
هدفاً،   21 و�شناعة  اأهداف  �شتة 
املدير  فرينانديز  روبرت  وقال 
موؤمتر  يف  لرب�شلونة،  الريا�شي 
»دميبلي  ال�شبت:  اأم�س  �شحفي 
معه  يتعاقد  لعب  اأغلى  هو 
بر�شلونة على مدار تاريخ  النادي 
حتى الآن، اإّنه رهان على احلا�رش 
وامل�شتقبل، نحتاج لتغطية رحيل 
تركه«،  الذي  الفراغ  و�شد  نيمار 
ويواجه فالفريدي حتدياً يف غاية 
الأول  مو�شمه  خالل  ال�شعوبة 
بلقب  يفز  الذي مل  بر�شلونة  مع 
املو�شم  يف  الإ�شباين  الدوري 
تتطلع  اجلماهري  املا�شي حيث 

اإىل ا�شتعادة اللقب.

بعد فوزها على قطر:

�ضوريا على خطوة من مونديال رو�ضيا
�شعبة  مواجهة  �شوريا  تنتظر 
جداً الثالثاء اأمام امل�شيفة اإيران 
الأخرية  العا�رشة  املرحلة  يف 
الأوىل  املجموعة  مباريات  من 
املوؤهلة  النهائية  اآ�شيا  لت�شفيات 
متو�شط  العامل.وقال  كاأ�س  اإىل 
حاج  تامر  �شوريا  منتخب  ميدان 
حممد ولعب نادي ظفار العماين 
يف ت�رشيحات خا�شة به يوم اأم�س 
وذهنياً،  باأف�شل حال بدنياً  »نحن 
غياب  با�شتثناء  مكتملة  �شفوفنا 
اأمام  اأ�شيب  الذي  ميداين  عمر 
الفائزة  �شوريا  ومتلك  قطر«، 
املرحلة  يف   1-3 قطر  على 
فارق  )مع  حالياً  الفائتة 12 نقطة 
الثالث  املركز  يف   )1+ اأهداف 

الآ�شيوي  امللحق  اإىل  املوؤهل 
اأمام  اآخر  ملحق  �شيليه  الذي 
اإىل  للو�شول  الكونكاكاف  رابع 
اأوزبك�شتان  متلك  بينما  رو�شيا، 
ذات الر�شيد )فارق الأهداف -1( 
كوريا  وتاأتي  الرابع،  املركز  يف 
اجلنوبية ثانيًة )14 نقطة مع فارق 
املتاأهلة  واإيران   )1+ اأهداف 
بال�شدارة. م�شبقاً )21 نقطة( 

اإيران  على  للفوز  �شوريا  وحتتاج 
املوؤهل  الثاين  املركز  حلجز 
)وذلك  العامل  كاأ�س  اإىل  مبا�رشة 
ب�رشط تعادل اأوزبك�شتان و�شيفتها 
كوريا اجلنوبية اأو خ�شارة كوريا مع 
بقاء فارق الأهداف ل�شالح �شوريا 
اأمام اأوزبك�شتان(، وقال جنم نادي 

اهلل  �شاء  »اإن  ال�شابق:  الكرامة 
العامل  كاأ�س  اإىل  �شنتاأهل مبا�رشة 
اإيران،  مع  مباراتنا  خالل  من 
ننتظر التوفيق من اهلل ونحن على 
اأمت ال�شتعداد للمواجهة«، وتكمن 
�شعوبة مواجهة �شوريا واإيران يف 
املنتخب  الأر�س  �شاحب  كون 
الوحيد الذي مل يتلق اأّي هزمية اأو 
هدف يف املباريات الت�شع الفائتة 
حممد  حاج  لكن  الت�شفيات،  يف 
يتعلق  فيما  اآخر  راأي  له  كان 
الإيراين:  املنتخب  من  باخلوف 
من  اإطالقاً  خوف  يوجد  »ل 
وقد  باأنف�شنا  كبرية  ثقتنا  اإيران، 
م�شاهدة  عقب  الثقة  ازدادت 
ال�شوريني«. وجوه  على  الفرحة 

مهماً  عن�رشاً  حممد  حاج  ويعد 
لدى مدرب منتخب �شوريا اأمين 
التكتيكي  للدور  نظراً  احلكيم 
الكبري الذي قدمه كالعب و�شط 
ال�شابقة،  املباريات  يف  دفاعي 
مباراة  عن  حديثه  ختم  وقد 
�شاء  »اإن  بالقول:  واإيران  �شوريا 
اأمام  العمر  مباراة  �شتكون  اهلل 
اإيران، اآمل اأن يتحقق هذا احللم 
ال�شوري«،  ال�شعب  اأبناء  لإ�شعاد 
منتخب �شوريا الأنظار  ولفت 
املميزة  النتائج  خالل  من 
والأداء امللفت يف ت�شفيات اآ�شيا 
املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، خا�شة 
اأر�شه  على  يلعب  ل  الفريق  واأّن 

منذ اأكرث من �شت �شنوات.

بعد اأن دافع على األكاراز، رابح ماجر:

»لن اأ�ضمح لأحد اأن ينتقد زط�ضي«

دافع الالعب الدويل ال�شابق رابح ماجي ب�شدة على رئي�س الحتادية 
يتحمل  ل  اأنه  وقال  زط�شي،  الدين  خري  القدم،  لكرة  اجلزائرية 
م�شوؤولية الإق�شاء من التاأهل لكاأ�س العامل برو�شيا، وهذا بعد النتيجة 
الكارثية املحققة بالعا�شمة الزامبية لوزاكا، رغم اأن زط�شي ومكتبه 
الفيدرايل كان قد اأكد اأن لقاء زامبيا لن يفلت من اأيدي لعبي اخل�رش، 
وعلى  جدا  �شعيفا  اأ�شبح  املنتخب  اأن  اأخرى  مرة  بني  الواقع  ولكن 
كافة امل�شتويات.بعد اأن انتهى كل �شيء مع وجود ب�شي�س اأمل للتاأهل 
ملونديال مو�شكو، خرج اللعب الدويل ال�شابق رابح ما جر عن �شمته 
اأن �شبب  وراح ينتقد ب�شدة كل من يهاجم الفيديرالية احلالية ويوؤكد 
الق�شاء اإن حتقق وهو لي�س ببعيد هو حممد راوراوة ب�شبب ت�شيريه 
ال�شابق للمنتخب، الذي جعل اخل�رش ي�شريون نحو الهاوية منذ نهائيات 
اخل�شارة  مبا�رشة  تليها  الكامريون  اأمام  التعادل  ثم  اإفريقيا  كاأ�س 
بثالثية �شد نيجرييا مت�شدرة جمموعة اجلزائر، وقال ماجر ملا حل 
باأن  الريا�شة  املتخ�ش�شة يف  التلفزيونية  القنوات  اإحدى  �شيفا على 
اجلزائريني يعلمون من �شبب هذه النك�شة، ور�شو الفكرة بلغت اأ�شدها 
ومن يقول اأن زط�شي هو من اأق�شى املنتخب همه �رشب الإحتادية 
التي بداأت ت�شتغل منذ 5 اأ�شهر فقط، ومن جهة ثانية مل يرتك جنم 
اخل�رش يف الثمانينات من راح ينتقد املدرب الوطني األكاراز، موؤكدا 
اأن الناخب الإ�شباين مل يكن لديه الوقت ن اأجل التح�شري جيدا ملباراة 
زامبيا، م�شيفا اأنه يجب ت�شحيح الأمور اأكرث والعمل على بناء منتخب 

تناف�شي م�شتقبال لكون كاأ�س اإفريقيا 2019 على الأبواب هي كذلك.
علي عزازقة

رغم خ�سارتهم �سد اأوغاندا:

م�ضر على خطوات من التاأهل للمونديال
وترتيب  املنتخب  بو�شع  التفاوؤل  ي�شود  اخل�شارة  رغم 
اأن  خ�شو�شاً  العامل  كاأ�س  ت�شفيات  يف  م�رش  جمموعة 
ال�شيفة  على  الرابعة  اجلولة  يف  كوبر  هكتور  اأبناء  فوز 
اوغندا �شيعيد منتخب م�رش ل�شدارة ترتيب املجموعة 
امل�رشيني  تفاوؤل  من  زاد  العامل.وما  كاأ�س  ت�شفيات  يف 
تعادل غانا والكونغو ما يعني ان انت�شار م�رش اإن حتقق، 
وهو امر يبدو يف املتناول، �شيجعلها يف و�شع املتحكم 
م�شري  اإبقاء  يعني  ما  جديد  من  املجموعة  ترتيب  يف 
نتائج  اإىل  النظر  دون  بيدها  العامل  كاأ�س  اإىل  تاأهلها 
الثاين  �شت نقاط يف املركز  اأخرى، ومتلك م�رش حالياً 
املركز  غانا  حتتل  فيما  اوغندا،  عن  بنقطة  متاأخرة 
الثالث بنقطتني فقط ولكونغو اأخرية بنقطة يتيمة، وبعد 
الأوىل  وهي  للم�رشيني  خيبة  اوغندا  خ�شارة  �شكلت  ان 

لهم امام هذا املنتخب منذ 1965 والثانية فقط تاريخياً، 
املدوي  غانا  باإخفاق  ال�شعداء  الفراعنة  ع�شاق  تنف�س 
بعيدة عن ح�شابات  تركها  الكونغو ما  امام  اأر�شها  على 
ما  الت�شفيات،  من  جولت  ثالث  م�شي  بعد  التاأهل 
حتتاجه م�رش يف اجلولة القادمة فك �شيفرة دفاع اوغندا 
اأي  يتلق  ومل  بتميز  الذي حمى مرماه يف ثالث جولت 
الوىل  الهزمية  اإحلاق  وبالتايل  اللحظات  حتى  هدف 
به، وهو امر متاح بقوة يف ظل غنى املواهب الهجومية 
امل�رشية وامتالك املنتخب لأ�شلحة فنية متنوعة جتيد 
القن�س من داخل وخارج املنطقة.وكانت م�رش غري مرة 
على قابي قو�س قريبة من الت�شجيل لول حار�س اوغندا 
دني�س اونيانغو تارة واحلظ تارة اأخرى اأو ال�شتعجال ما 
ا�شتحقوها  الأقل  على  نقطة  �شالح  حممد  رفاق  حرم 

بقوة  امل�رشية  تزحف اجلماهري  اأن  املتوقع  ومن  اأداء، 
ظهرا  ع�رشة  الثانية  من  بدءاً  العرب  برج  ا�شتاد  نحو 
بالتوقيت املحلي حيث اأكد الحتاد امل�رشي نيته بفتح 
اإذ ينتظر اأن ي�شدح 75 األف م�رشي دون  الأبواب مبكراً 
كلل لرفع �شاأن منتخب بالدهم والقرتاب خطوة اإ�شافية 
من رو�شيا 2018، واأكد القيميون على ا�شتاد برج العرب 
منذ ان  اأن القبال على �رشاء تذاكر املباراة كبري جداً 
طرحت يف الأ�شواق ما يوؤ�رش اإىل زحف جماهريي مهول 
مرتقب،  ومن املفارقات التي يتجاذب ال�شارع امل�رشي 
باملباراة  اأ�شا�ًس  اأطراف احلديث حولها وهو املن�شغل 
من  ي�شاوي  �شالح  حممد  ليفربول  جنم  ان  املف�شلية، 
 10 من  اأكرث  املقدرة  الت�شويقية  املالية  القيمة  حيث 

اأ�شعاف قيمة لعبي اأوغندا الت�شويقية جمتمعني.



عن  �سيلفا  دا  نيمار  رحيل  مع 
اإبرام  يف  والف�سل  بر�سلونة، 
اأرادها  التي  املهمة  ال�سفقات 
الهائل  الت�سخم  ظل  يف  الفريق 
يعد  الالعبني، مل  انتقاالت  ب�سوق 
اأمام النادي الكتالوين �سوى العودة 
النجم  »مي�سي«ورحل  للخطة 
الذي كان يُعَوّل عليه يف ا�ستكمال 
بعدما  الفريق،  مع  مي�سي  م�سرية 
ف�سخ عقده، متجًها �سوب باري�س 
ال�سفقة  هذه  جريمان.كانت  �سان 
التي  االأزمة  يف  �سببًا  االإجبارية، 
ال�سيف؛  هذا  بر�سلونة  بها  مَرّ 
حيث ت�سبَّب مقابل رحيل نيمار يف 
حالة ت�سخم غري مربر يف بور�سة 
اجلن�سيات،  خمتلف  من  النجوم 
االأندية.وا�سطر  خمتلف  ويف 
عن  موؤقًتا،  ولو  للتخلي،  بر�سلونة 
بعدما  كوتينيو  فيليب  �سم  حلم 
االآخر  تلو  ا  عر�سً ليفربول  رف�س 
غلق  قبل  اآخرها  كان  الرب�سا،  من 
وبلغت  مبا�رشة  االنتقاالت  باب 
وبدا  يورو  مليون   160 قيمته 
للجميع اأَنّ �سم عثمان دميبلي من 
كافًيا  لي�س  دورمتوند،  بورو�سيا 
مل  ولهذا،  نيمار،  رحيل  لتعوي�س 
العودة  �سوى  بر�سلونة  اأمام  يعد 
اآماله  كل  وتعليق  االأ�سلية،  للخطة 
اإرن�ستو  مي�سي.و�سيحتاج  على 

للعودة  بر�سلونة  مدرب  فالفريدي 
مي�سي،  على  خطته  يف  لالعتماد 
الالعبني  باقي  معاونة  وكيفية 
جوارديوال  بيب  فعل  مثلما  له، 
نحو  قبل  ال�سابق،  الفريق  مدرب 
خالل  هذا  وو�سح  كامل  عقد 
بالدوري  لرب�سلونة  مباراتني  اأول 
مي�سي،  كان  حيث  االإ�سباين؛ 
وترك  بر�سلونة،  لعب  حمور  هو 
هجومية  كل حماولة  على  ب�سمته 
تعليقه  فالفريدي يف  وقال  للفريق 
اأالفي�س  اأمام  الفريق  مباراة  على 
»اإنَّه  بالليجا:  الثانية  باملرحلة 
لي�س خياًرا جديًدا على بر�سلونة، 
وجرى جتربته بالفعل. نعلم قدرة 
يف  الثغرات  اإيجاد  على  مي�سي 
دفاع املناف�س«.ومل يعد فالفريدي 
ال�رشعة  ا�ستغالل  على  قادًرا 
ات�سم  التي  الهجومية  واالإن�سيابية 
بها ثالثي هجوم بر�سلونة املو�سم 
مي�سي،  �سم  الذي  املا�سي، 
عرف  والذي  ونيمار،  و�سواريز، 
فالفريدي  »MSN«واأ�سبح  بلقب 
اإ�سرتاتيجية  لبناء  االآن  م�سطًرا 
على  اعتماًدا  الهجومية  الفريق 
نيمار،  رحيل  بعد  مبفرده،  مي�سي 
�سواريز  داهمت  التي  واالإ�سابات 
املايل،  املقابل  يكن  ومل  موؤخًرا 
بر�سلونة  عليه  ح�سل  الذي 

لي�سم  كافًيا  نيمار،  رحيل  من 
مي�سي،  عيار  من  العبًا  بر�سلونة 
رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  اأو 
مدار  مدريد.وعلى  ريال  مهاجم 
�سجل  املا�سية،  الثالث  املوا�سم 
بلغ  االأهداف  من  عدًدا   »MSN«
ليرتك  هدًفا   211 و�سنعوا   ،363
اأرقام قيا�سية خالدة  الثالثي عدة 
بتاريخ بر�سلونة، والكرة االإ�سبانية، 
والعاملية.وتفوق  واالأوروبية، 
ثالثي   »BBC« على  الثالثي 
جاريث  من  املكون  مدريد،  ريال 
وكري�ستيانو  بنزمية،  وكرمي  بيل، 
هدًفا،   268 ل  �سَجّ حيث  رونالدو، 
الفرتة  يف  هدف   101 و�سنعوا 
دميبلي،  وكان  لـ2017    2014 من 
اأبرمها  التي  ال�سفقات  اأبرز  هو 
حيث  �سفوفه؛  لتدعيم  بر�سلونة 
ل�سمه،  دوالر  مليون   124 اأنفق 
يح�سل  اأخرى  مليون   47 بخالف 
كلًيا  اأو  جزئًيا،  دورمتوند  عليها 
وم�ساركاته. الالعب،  الأداء  طبقا 
باأن  مطالبًا  �سيكون  دميبلي،  لكَنّ 
يف  وان�سيابيته  �رشعته  ي�ستغل 
اأداء  وتقدمي  اأرقام  لتحقيق  االأداء 
قدمه  ا  مَمّ يقرتب  بر�سلونة  مع 
نيمار.ويثق بر�سلونة يف اأَنّ دميبلي، 
من  كثرًيا  اأف�سل  اأرقاًما  �سيقدم 
دورمتوند  مع  قدمها  التي  تلك 

ل  �سَجّ الذي  املا�سي  باملو�سم 
خالله 6 اأهداف، و�سنع 21 هدًفا 
املدير  فرينانديز  روبرت  وقال 
الريا�سي لرب�سلونة: »دميبلي اأغلى 
على  بر�سلونة  معه  يتعاقد  العب 
مدار تاريخ النادي حتى االآن. اإنَّه 
وامل�ستقبل.  احلا�رش  على  رهان 
و�سد  نيمار،  رحيل  لتغطية  نحتاج 
الفراغ الذي تركه«.واأ�سبح ال�سوؤال 
بر�سلونة،  ع�ساق  ي�سغل  الذي 
ميتلك  فالفريدي  كان  اإذا  ما  هو 
على  القادرين  الالعبني  حالًيا 
تنفيذ  �سيناريو  يف  تغيري  اإحداث 
اأ�سلوب  خطط الفريق الذي �سهد 
من مل�سة  اللعب  على  القائم  لعبه 
الدقيق،  ال�رشيع  والتمرير  واحدة 
ت�سايف  رحيل  منذ  هائاًل  تغيرًيا 
الثنائي  جنم  وخفوت  هرينانديز، 
و�سريجيو  اإنيي�ستا،  اأندري�س 
فالفريدي،  بو�سكيت�س.ويواجه 
خالل  ال�سعوبة  غاية  يف  حتدًيا 
الذي  بر�سلونة،  مع  االأول  مو�سمه 
االإ�سباين  الدوري  بلقب  يفز  مل 
 ،2006 املا�سي.ومنذ  املو�سم  يف 
فرانك  الهولندي  كان  عندما 
مير  مل  للفريق،  مدرًبا  ريكارد 
عامان متتاليان على بر�سلونة دون 

فوز الفريق بلقب الدوري.

هازارد

زيدان �ساحر.. وريال مدريد 
الأف�سل يف العامل

اإعجابه الكبري  اإدين هازارد،  اأبدى مهاجم ت�سيل�سي االإجنليزي، البلجيكي 
بالفرن�سي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، حيث و�سفه بـ«ال�ساحر«، 
مع  مقابلة  ويف  فني  كمدير  اأو  كالعب  �سواء  �سيء  بكل  فاز  اأنه  مو�سحا 
اليوم االثنني،  �سحيفة »ماركا« االإ�سبانية، ن�رشت على موقعها االإلكرتوين 
ارتدى  الذي  بزيدان  اقتداء   10 رقم  القمي�س  يرتدي  الذي  هازارد،  قال 
اإن »زيزو« �سخ�س مميز  نف�س الرقم عندما كان العبا مع منتخب بالده، 
للغاية، وكان مبقدوره فعل اأي �سيء داخل امللعب، واالآن خارجه كمدرب 
واأ�ساف: »عندما نفكر يف كرة القدم يخطر زيدان يف اأذهاننا.. لقد حقق 
االأبطال  بدوري  توج  الذي  الريال،  كون  �ساحر«.وحول  اإنه  كبرية،  اأ�سياء 
االأوروبي 3 مرات خالل اأربعة اأعوام، اأكرب مناف�س حاليا لت�سيل�سي، الفائز 
بالربمييريليج مرتني خالل ثالثة اأعوام، رد هازارد: »اأعتقد اأن ريال مدريد 
هو اأف�سل فريق يف العامل حاليا، لقد فاز بكل �سيء كما اأنه ي�سم العبني 
كبار ومدربا كبريا.. االآن من ال�سعب التتويج بدوري االأبطال االأوروبي، فال 
اإىل  وعودته  االإ�سابة  من  تعافيه  لقبها«.وحول  �سيحمل  من  تخمني  ميكن 
الأنه يف حالة جيدة  االأمر �سيحدث قريبا  اأن  اإىل  اأ�سار هازارد  املالعب، 
االآن، رغم اأنه ال ي�سعر بالعجلة ويرى الالعب البلجيكي اأنه اليزال اأمامه 
هام�سا للتح�سن: »فحتى اأف�سل العبي العامل عليهم اأن يتح�سنوا الأن كرة 
اأكرث واأ�سنع املزيد  اأهدافا  اأ�سجل  اأن  القدم تتطور ب�سكل م�ستمر، ميكن 
�سوؤاله  اأف�سل«.وعند  بطريقة  اللعب  اأفهم  اأن  اأكرث،  واأراوغ  االأهداف  من 
عن هيمنة الربتغايل كري�ستيانو رونالدو )ريال مدريد( واالأرجنتيني ليونيل 
مي�سي )بر�سلونة( على جائزة الكرة الذهبية منذ عام 2008 ، قال هازارد 
اإنه يرى اأن مبقدوره التتويج بهذه اجلائزة يف امل�ستقبل واأ�ساف اأن التتويج 
بالكرة الذهبية �سيجعله �سعيدا هو واأ�رشته، ولكن هذا لي�س الهدف الذي 
يلعب من اأجله وفيما يتعلق بان�سمام الربازيلي نيمار من بر�سلونة اإىل باري�س 
�سان جريمان الفرن�سي، يف �سفقة قيا�سية، اأ�سار هازارد اإىل اأن »الليج اآ« 
لي�ست بطولة �سهلة، ولكن نيمار العب مميز ميكنه فعل اأي �سيء بالكرة، 
كما اأنه يلعب يف فريق جيد، �سيقوم باالأمر بنحو جيد جدا«.وحول رحيل 
اآخرين  وان�سمام  ال�سيف،  ماتيت�س هذا  نيمانيا  مثل  ت�سيل�سي  العبني عن 
من بينهم األفارو موراتا، يرى هازارد اأن احُلكم على الفريق �سيكون عرب ما 
اإذا  يحدث يف نهاية املو�سم: »لقد فزنا بالربمييري ليج املو�سم املا�سي، 
كررنا االأمر هذا املو�سم حينها ميكننا القول اإن لدينا فريقا اأقوى، فقدنا 

العبني مهمني، لكننا عو�سناهم باآخرين و�سرنى ماذا �سيحدث«.

ف�سل بر�سلونة يف املريكاتو يجرب فالفريدي على العودة للخطة »مي�سي«

رف�س االأرجنتيني ليونيل مي�سي، هداف 
النادي  تعاقد  التاريخي،  بر�سلونة 
الكتالوين، مع العب ريال مدريد ال�سابق 
ال�سيفية  االنتقاالت  �سوق  اأيام  اآخر  يف 
وذكرت �سحيفة »اجلارديان« الربيطانية، 
االأملاين  مع  التعاقد  رف�س  مي�سي  اأّن 
احلايل،  اأر�سنال  العب  اأوزيل،  م�سعود 
وريال مدريد ال�سابق واأ�سارت ال�سحيفة 
اإىل اأّن مي�سي ال ي�سعر بال�سعادة من �سوق 
انتقاالت بر�سلونة، ويفكر جدًيا يف عدم 
والرحيل  اجلديد،  عقده  على  التوقيع 
االإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  ل�سفوف 
قيادة  حتت  للعمل  املقبل،  ال�سيف  يف 

بيب  االإ�سباين 
وحاول  جوارديوال 
التعاقد  بر�سلونة 
ف�سل  بعد  اأوزيل  مع 
�سم الربازيلي فيليب 
ليفربول  من  كوتينيو 
م�ستغاًل  االإجنليزي، 
اأّن اجلانرز لن يتخلى 
عن الالعب باأقل من 
اإ�سرتليني  مليون   55

طلبه  الذي  املبلغ  من  بكثري  اأقل  وهو 
اأر�سنال  مع  اأوزيل  عقد  وينتهي  الريدز 
بنهاية املو�سم اجلاري، وكان قريبًا من 

الفريق واالن�سمام  الرحيل عن �سفوف 
اإال  االأملاين،  دورمتوند  برو�سيا  اإىل 
بقلعة  االأخري  يف  ا�ستمر  الالعب  اأن 

»اإمارات«.

مي�سي رف�ض ان�سمام لعب ريال مدريد ال�سابق لرب�سلونة
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اأول رد فعل لكلوب بعد بقاء كوتينيو
حتدث االأملاين يورجن كلوب، املدير الفني لنادي ليفربول االإجنليزي، 
لنادي  كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  الالعب  انتقال  ف�سل  االأوىل عن  للمرة 
 »1  TV Sport« لقناة  حديث  ويف  ال�سيف  هذا  االإ�سباين  بر�سلونة 
االأملانية اليوم، قال كلوب: »االآن لدينا العب عظيم يف فريقنا« يف تعليق 
اأول له على بقاء كوتينيو يف �سفوف الريدز لهذا املو�سم وعند �سوؤاله عن 
املقارنة بني حالتي عثمان دميبلي العب دورمتوند الذي رحل لرب�سلونة، 
وفيليب كوتينيو، واأ�سح اأن االأمور ظلت جمهولة حتى اللحظات االأخرية، 
يف  ن�ستمر  »�سوف  بو�سعهم«واختتم  و�سعنا  مقارنة  ميكن  »ال  وعقب 

االعتماد على العب كبرييف الفريق ميكنه م�ساعدتنا«.

فرياتي
مي�سي مل ي�سل مل�ستوى اإي�سكو اأمام اإيطاليا

�سان  وباري�س  اإيطاليا،  منتخب  و�سط  العب  فرياتي،  ماركو  اأ�ساد 
الذي  الكبري  االأداء  بعد  مدريد  ريال  اإي�سكو، العب  باالإ�سباين  جريمان، 
قدمه االأخري اأم�س ال�سبت يف مواجهة املنتخبني بت�سفييات كاأ�س العامل 
2018 على ملعب �سانتياجو برنابيو بالعا�سمة االإ�سبانية مدريد.و�سلطت 
و�سائل االإعالم العاملية ال�سوء على تالعب اإي�سكو مباركو فرياتي، وبقية 
العبي اإيطاليا خالل املباراة التي انتهت بفوز املاتادور بثالثية نظيفة، 
علما باأن العب ريال مدريد �سّجل هدفني يف مرمى احلار�س املخ�رشم 
»مرتو«  �سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  فرياتي يف  وقال  بوفون  جيانلويجي 
الربيطانية: »لقد عانيت كثرًيا امام اإي�سكو، لقد اأخذين باأدائه فجاأة، حتى 
ليونيل مي�سي مل ي�سل لهذا امل�ستوى«واختتم: »عندما مرر الكرة من بني 

قدمي، �سعرت اأنه يجب علي الوقوف والثناء على اأدائه الذي يقدمه«.
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»�لبحث عن �أم كلثوم« 
يف  مهرجان �لبندقية

 وقعة ر�غب فوق 
�خل�شبة 

 حممد رم�شان يهاجم 
�أفالم �إ�شماعيل يا�شني .. 

ثم يرت�جع
»قيامة �أرطغرل« يحقق ن�شبة م�شاهدة عالية

مدحت �شالح يطرح كليب »طيبة«
 لدعم �ل�شياحة

ت�سافر الفنانة يا�سمني رئي�ض اإىل اإيطاليا حل�سور العر�ض الأول لفيلم »البحث عن اأم كلثوم« 
للمخرجة الإيرانية، �سريين ن�ساط، خالل الدورة الـ74 ملهرجان فيني�سا ال�سينمائي الدويل.

�أم  عن  »�لبحث  فيلم  ويناف�س 
كلثوم« يف مهرجان �أيام �لبندقية 
�لفرتة،  يف  فعالياته  تقام  �لذي 
�سبتمرب،   8 �إىل  �أوت   30 من 
ويعر�س �لفيلم ثالث مر�ت على 

مد�ر �أيام �ملهرجان.
حول  �لفيلم  �أحد�ث  تدور 
�أم  �ل�رشق  كوكب  �سخ�سية 
من  متكنت  كامر�أة  كلثوم، 
�حلو�جز  كل  و�خرت�ق  حتطيم 
و�لتوقعات �الجتماعية، �لدينية، 
�ل�سيا�سية و�لوطنية يف جمتمعها 
ت�سوير  مو�قع  �سملت  �ل�رشقي. 
وهو  و�لنم�سا،  �ملغرب  �لفيلم 
موؤ�س�سات  بني  م�سرتك  �إنتاج 
و�لنم�سا،  �أملانيا،  من  كل  يف 
�ساركت  و�ملغرب  و�إيطاليا، 
من  رئي�س،  يا�سمني  �لفنانة، 
�مل�سنع  فتاة  فيلم  يف  قبل 
حممد  �لر�حل،  �لكبري  للمخرج 
هذ�  عن  ح�سلت  حيث  خان، 
�أف�سل ممثلة  �لفيلم على جائزة 
�ل�سينمائي  دبي  مهرجان  من 
�لدويل، وجائزة �أف�سل ممثلة يف 
�لعربية  لل�سينما  ماملو  مهرجان 
يف �ل�سويد، وجائزة �أف�سل ممثلة 
�حلرير  طريق  مهرجان  يف 

�ل�سينمائي يف دبلن باإيرلند�.

ن�ساط  �سريين  �ملخرجة 
يف  تعي�س  ب�رشية  فنانة  هي 
يف  بعملها  م�سهورة  نيويورك، 
�آرت  و�لفيديو  �ل�سينما  جمال 
�لفوتوغر�يف. ح�سلت  و�لت�سوير 
بينايل  يف  �لكربى  �جلائزة  على 
 ،1999 عام  �لدويل  �لبندقية 
على  وح�سلت   ،2000 وكو�نيجو 
من  �لب�رشية  �لفنون  جائزة 
�ل�سينمائي  �إدنربه  مهرجان 
�لدويل 2000، وجائزة �لكري�ستال 
�القت�سادي  د�فو�س  منتدى  من 

2014 �إىل جانب عملها كمخرجة 
قامت  فوتوغر�فية،  وم�سورة 
�أعمال  من  عايدة  �أوبر�  باإخر�ج 
�الإيطايل،  �ملو�سيقي  �ملوؤلف 
 ،1901-1813 فريدي  جوزيبي 
مهرجان  �إطار  يف   ،2017 عام 
�ملاي�سرتو  بقيادة  �سالزبورغ 
قامت  حيث  موتي،  ريكاردو 
�ل�سوبر�نو  مغنية  عايدة  بدور 
�ل�سهرية  �لنم�ساوية  �لرو�سية/ 
تناق�س  ما  كثري�  نيرتيبكو  �آنا 
�سريين ن�ساط يف �أعمالها ق�سية 

و�لغرب،  �الإ�سالم  بني  �لعالقة 
�حلياة  بني  و�ملر�أة،  �لرجل  بني 
�لعامة و�خلا�سة. وحينما �سئلت 
�سريين ن�ساط عن �لتحدي �لذي 
تقوم  �إير�نية  كامر�أة  و�جهته 
�لتقاطع بني  �أوبر� حول  باإخر�ج 
�لتي  �خلا�سة  و�حلياة  �ل�سيا�سة 
)�الأ�سرية  �الأوبر�  �أبطال  تو�جه 
�جلي�س  وقائد  عايدة  �حلب�سية 
�أجابت:  ر�د�مي�س(  �مل�رشي 
وبني  بيني  �أن  �أح�س  ما  »�أحيانا 

عايدة �أوجه ت�سابه كثرية«.

ر�غب  �للبناين  �لفنان  �سقط 
�مل�رشح  خ�سبة  على  عالمة 
م�ساء �أم�س �ل�سبت خالل تفاعله 
حفاًل  �إحيائه  �أثناء  جمهوره  مع 
بكا�سني  بلدة  يف  مبهرجان 
�الحتفاالت  مبنا�سبة  �للبنانية 
ما  و�رشعان  �الأ�سحى،  بعيد 
للتعليق  د�سمة  مادة  �إىل  حتّول 
حلظة  متد�ولني  تويرت  على 
�مل�رشح  �أر�س  على  �نزالقه 
�ملتد�ول  �لفيديو  مقطع  و�أظهر 
على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي 
�لفنان ر�غب عالمة وهو يرق�س 
متفاعاًل مع جمهوره على �إحدى 
�نزلقت  ثم  �ل�سهرية،  �أغنياته 
قدماه فجاأة و�سقط على �الأر�س 
�رتباك  �أثار  ما  مروع،  ب�سكل 
بالنهو�س  �سارع  لكنه  جمهوره 
عمله  طاقم  ي�ساعده  �أن  ر�ف�ساً 
بذلك، وتفادى �ملوقف ب�سحكة 
ثم  يكن،  مل  �سيئاً  وكاأن  عفوية 
»رطوبة،  جمهوره:  مطمئناً  قال 
�الأغنية  باأد�ء  وتابع  رطوبة« 
ر�سو�س يف  باأي  ي�ساب  �أن  دون 
�إىل  حتّول  ما  و�رشعان  ج�سمه 
تويرت  على  للتعليق  د�سمة  مادة 
على  �نزالقه  حلظة  متد�ولني 
�ملعلقون  و�أن�ساأ  �مل�رشح.  �أر�س 

ومن  ر�غب«،  »وقعة  ها�ستاق 
�سقوطه  على  �لتعليقات  �أطرف 
�أحد  قول  �مل�رشح،  خ�سبة  على 
تقليد  نتيجة  »هذه  �ملعلقني: 
�آخر  وعلق  جاك�سون«،  مايكل 
لكن  ي�ستعر�س  �أن  »�أر�د  قائاًل: 
�آخرين،  معلقني  �سقط«لكن 
�أخرى خالل هذه  لقطة  ر�سدو� 
حلظة  �أهمية  تو�زي  �حلادثة 
م�سور  ظهر  حيث  �ل�سقوط، 
يقرتب  عالمة  ر�غب  قرب 
لي�س  لكن  �سقوطه  حلظة  منه 
لت�سوير  بل  �لنهو�س  ملحاولته 
تفا�سيل  تظهر  قريبة  لقطة 
وجهه،  تعابري  وتر�سد  �سقوطه 
يوثق  �لذي  �لفيديو  وتد�ولو� 
للم�سور  �لطريف  �مل�سهد  هذ� 
ون�رش ر�غب عالمة تغريدة بعد 
�ساعات من �سقوطه �ملروع على 
خ�سبة �مل�رشح يف�رش فيها �سبب 
�سقوطه بالقول: »ب�سبب �لرطوبة 
�لعالية �ليوم يف بكا�سني، طبقات 
ماء حولت �مل�رشح �إىل ما ي�سبه 
ن�سيبي  �أكلت  للتزحلق..  مكان 
وتزحلقت ومرت و�حلمد هلل على 
ب�سورة  �لتغريدة  مرفقاً  خري«، 
الإثبات  �لرطبة«  �مل�رشح  الأر�س 

�سحة كالمه.

 من جديد يطل �لفنان حممد_
رم�سان كبطل حلالة من �جلدل، 
ت�رشيحات  ب�سبب  فيها  ت�سبب 
�لر�حل  �لفنان  حول  �إليه  ن�سبت 
�لتي  و�أفالمه  يا�سني  �إ�سماعيل 
و�رتبط  �سنو�ت  منذ  قدمها 
و�لعامل  م�رش  يف  �ملاليني  بها 

�لعربي.
يف  رم�سان  حتدث  بعدما  وذلك 
فيها  قال  �سحافية  ت�رشيحات 
�إ�سماعيل  �لر�حل  �أفالم  �إن 
يا�سني �لتي قدمها حول �جلي�س 
�جلندي  �إىل  �أ�ساءت  �مل�رشي، 
�لذي  �ملظهر  ب�سبب  �مل�رشي 
�لر�حل  �لفنان  به  يطل  كان 
وت�رشفاته  يا�سني   �إ�سماعيل 
�أي  لها  لي�س  �لتي  �مل�سحكة 
تلك  �مل�رشية  باجلندية  عالقة 
يف  ت�سببت  �لتي  �لت�رشيحات 
�جلمهور  لدى  �لغ�سب  من  حالة 
رم�سان  هاجم  �لذي  �مل�رشي، 
عرب �سبكات �لتو��سل �الجتماعي 
و�عتربو� �أنه يخطئ يف حق قامة 
فنية كبرية وهو �لر�حل ��سماعيل 
يا�سني و�أمام �لهجوم �لكبري قرر 
ويو�سح  يرد  �أن  رم�سان  حممد 
قام  فيديو  عرب  قاله  ما  حقيقة 
�لر�سمية  ح�ساباته  عرب  بن�رشه 
على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي، 
�إ�سماعيل  �لر�حل  �أن  فيه  �أكد 
يُ�سحكه  ممثل  �أكرث  هو  يا�سني 

كافة  يحفظ  �أنه  كما  �لدنيا،  يف 
�الأغاين �لتي قدمها.

�ل�سوؤ�ل  �أن  �إىل  رم�سان  و�أ�سار 
كان  عنه،  و�أجاب  تلقاه  �لذي 
عن  �أفالم  تقدمي  بنيته  يتعلق 
فعل  مثلما  �مل�رشي  �جلندي 
�إ�سماعيل يا�سني  من قبل، وهو ما 
�أجاب عنه رم�سان بـ«ال«، خا�سة 
�أن هذه �الأفالم ُقدمت من قبل، 
وهو يف �لوقت �حلايل يرغب يف 
تقدمي �أفالم حول هيبة �جلندي 
وحبه  �لتز�مه  ومدى  �مل�رشي 
للبلد كما �أنه ال يرغب يف تقدمي 
�لفهم  �ساحب  �جلندي  �سورة 
�لو��سعة،  و�ملالب�س  �لبطيء 
ويحب �أن يقدم �جلندي �مل�رشي 
�أن  معترب�ً  يكون،  �أن  يجب  كما 
م�ستفز  ت�رشيح  هو  �لت�رشيح 
ب�سخ�سيته،  عالقة  �أي  له  ولي�س 
خا�سة �أن هذ� مل يكن �أبد�ً ر�أيه 
يف �لفنان �إ�سماعيل يا�سني �لذي 
رموز  �أهم  من  و�حد�ً  �عتربه 
�أمنيته  �لفن و�أعرب رم�سان عن 
�لر�حل  �أ�رشة  �إىل  ي�سل  �أن  يف 
ورده  تو�سيحه  يا�سني  �إ�سماعيل 
ُكتب  �أن ما  على ما قيل، خا�سة 
جذب  منه  �لهدف  ت�رشيح  هو 
عن  �أعرب  كما  فقط،  �لقارئ 
�لرموز  لكافة  �حرت�مه  كامل 

�لفنية �لذين يتعلم منهم د�ئماً.

ال يز�ل �مل�سل�سل �لتلفزيوين �لرتكي 
ن�سبة  يحقق  �أرطغرل«  »قيامة 
من  حالة  و�سط  عالية،  م�ساهدة 
ترقب �جلمهور لكل خطوة يخطوها 
بطل �مل�سل�سل �أجنني �لتان وحماربوه 
يف  �لبطل  ظهور  عدم  �أنباء  و�أثارت 
�ملو�سم �لر�بع من �مل�سل�سل وظهور 
��ستياء  �جلزء،  هذ�  يف  عثمان  �بنه 
�ل�سائعات،  و�إثارة خمتلف  �ملتابعني 
�الإنتاج  بجهة  حد�  �لذي  �الأمر 
بهذه  �ملتعلقة  �ل�سائعات  نفي  �إىل 
�الأقاويل وتاأكيد ��ستمر�ره يف �لظهور 
وبعد �أن كان �مل�سل�سل يعر�س يوميا 
»موقع  على  �ساعتني  مدى  على 
تعر�س  �حللقات  �أ�سبحت  �لنور«، 
يز�ل  ال  حيث  �أ�سبوعيا،  و�حدة  مرة 
حكاية  م�ساهد  ي�سور  �لعمل  فريق 
هذ�  �لعثمانية.  �لدولة  تاأ�سي�س 
�لعمل �لذي تدعمه �حلكومة �لرتكية 
لكونه يحكي ق�سة تاريخية بعيدة يف 
عر�س  �لتي  �لطريقة  عن  ن�سجها 

�ل�سلطان«  »حرمي  م�سل�سل  فيها 
يف  �أكرث  �جلدية  �إىل  مييل  والأنه 
ز�ر عدد من  �لتاريخي وقد  �حلدث 
جنوم �مل�سل�سل �لكويت موؤخر�، على 
رجب  �لرتكي  �لرئي�س  زيارة  هام�س 
طيب �أردوغان للكويت، وعلى ر�أ�سهم 
�جلدير  �مل�سل�سل  بطل  �لتان  �أجنني 
بالذكر �أن هذ� �لعمل �لفني م�سل�سل 
تاريخي تركي تقع �أحد�ثه يف �لقرن 
حياة  �سرية  ويعر�س  �مليالدي،   13
�أرطغرل بن �سليمان �ساه و�لد عثمان 
�لعثمانية(،  �لدولة  )موؤ�س�س  �الأول 
وقائد قبيلة قايي من �أتر�ك �الأوغوز 
�مل�سلمني �لتي ينتمي �إليها. �مل�سل�سل 
�لتاريخية  �لوقائع  من  كثري  فيه 
لكن  قايي،  قبيلة  بتنقالت  �خلا�سة 
من  هي  �لتف�سيلية  �أحد�ثه  �أغلب 
�لوقائع �لدر�مية غري �لتاريخية، من 
و�ملنتج  �لكاتب  و�إبد�ع  خيال  وحي 
�لرتكي حممد بوزد�غ، �إال �أنها تخدم 
�لتاريخية،  لالأحد�ث  �لعام  �خلط 

و�ملرحمة  و�لعدل  �حلق  �إقر�ر  من 
قنو�ت  على  �أي�سا  �مل�سل�سل  يُعر�س 
ورومانيا  رو�سيا  يف  كثرية  �أخرى 
و�ندوني�سيا  و�إير�ن  وباك�ستان 
و�لبو�سنة  وبلغاريا  و�ليونان  و�ملجر 
و�أفغان�ستان  و�أذربيجان  و�لهر�سك 
ومقدونيا  وقطر  وجورجيا  و�ألبانيا 
و�سلوفينيا و�رشبيا وليتو�نيا وكرو�تيا 
غريها  �أخرى  وقنو�ت  وبنغالد�س، 
ومت ت�سوير �مل�سل�سل يف قرية ريفا 

يف  قرية  وهي  �الأ�سود،  �لبحر  على 
منطقة بيكوز �لقريبة من ��سطنبول، 
خا�سة  مزرعة  �لقرية  يف  و�أقيمت 
ت�سوير  يف  �مل�ستخدمة  للخيول 
�مل�سل�سل وعددها 25 جو�د� ي�رشف 
توجد  كما  بيطري،  طبيب  عليها 
�لت�سوير  الأغر��س  �أخرى  حيو�نات 
حتت �لرعاية �أما �ملو�سم �لثالث فتم 
نو�سهر  منطقة  يف  حلقاته  ت�سوير 

باإقليم كبادوكيا برتكيا.

�مل�رشي  �ملطرب  طرح 
»طيبة«،  كليب  �سالح  مدحت 
�لعديد  »طيبة«  كليب  وي�سم 
�ل�سياحية  �مل�ساهد  من 

لدعم  مب�رش،  و�الآثرية 
»طيبة«  �مل�رشية  �ل�سياحة 
�سالح  �ملو�سيقار  �أحلان  من 
�سفوت  كلمات  �ل�رشنوبي، 

عبد  �أحمد  وتوزيع  زينهم، 
م�سطفى  �إخر�ج  ومن  �لعزيز، 
�سالح  مدحت  �أن  يذكر  حنفي 
»�لنيل  لقناة  »طيبة«  �أهدى 

�مل�رشي،  بالتلفزيون  �لدولية« 
لعر�س �لكليب مرتجم باللغتني 
لدعم  و�لفرن�سية،  �الإجنليزية 

�ل�سياحة �مل�رشية.
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للموؤلفني: ماريو بيكر وروؤوف �سيالن

 منظمات املجتمع الإ�سالمي بالغرب.. التاريخ والتطورات واآفاق امل�ستقبل

وكاالت

قرر حمررا هذا الكتاب: »منظمات املجتمع االإ�سالمي يف الغرب.. التاريخ والتطورات واآفاق امل�ستقبل«؛ اجلمَع بني جمموعة من العلماء من دول غربية خمتلفة، وتْركهم يختارون ما 
يعتربونه زوايا غري مكت�سفة، وذات �سلة بدور منظمات املجتمع االإ�سالمي ببالدهم وتطورها؛ فكان هذا الكتاب املهم، الذي ينق�سُم ثالثَة اأجزاء ت�سم 12 ف�سال، مبا فيها املقدمة جمع 

ا،  ا واجتماعًيّ ا من تخ�س�سات خمتلفة، الإلقاء ال�سوء على حياة امل�سلمني يف كندا وبريطانيا وفرن�سا واأ�سرتاليا واأملانيا، عرب ثالث قارات خمتلفة تاريخًيّ املوؤلفان م�ساركات 11 اأكادميًيّ
وتبادلوا روؤاهم التجريبية والنظرية يف خمتلف جوانب منظمات املجتمع االإ�سالمي يف ال�ستات، وتاريخ وتنمية املجتمعات امل�سلمة والتحديات امل�ستقبلية اأمامها.

االإ�سالم وال�ستات

يقدم اجلزء الأول ملحًة عامة عن 
بع�ض املوا�شيع ال�شاملة املتعلقة 
بالإ�شالم واملغرتبني، وينق�شم اإىل 
حيث  والثالث(.  )الثاين  ف�شلني 
املحمد  عبد  الربوفي�شور  يتناول 
الجتماع  علم  اأ�شتاذ  كاظمبور 
الإثنية  الدرا�شات  ق�شم  ورئي�ض 
-يف  بكندا  ليثربيدج  جامعة  يف 
اجلالية  و�شع  الف�شلني-  اأحد 
الأقليات  فقه  يف  امل�شلمة 
ال�شتات  وفكرة  بالغرب،  امل�شلمة 
مدر�شة  ظهور  كاظمبور  ناق�ض 
الإ�شالمي،  الفقه  من  جديدة 
اأن املقاربات  مبنية على فر�شية 
الفقهية ال�شابقة يف الإ�شالم غري 
قادرة على تقدمي اإجابات لأ�شئلة 
الغرب،  الذين يقطنون  امل�شلمني 
الرئي�شية  العنا�رص  اأحد  اأن  وراأى 
اأن  هو  حديثا  النا�شئ  للفقه 
اأخالقي  التزام  لديهم  امل�شلمني 
جتاه مواطنيهم غري امل�شلمني يف 
الدميقراطيات الغربية الليربالية. 
وحاول ا�شتك�شاف الآثار املرتتبة 
الغرب  يف  امل�شلمني  حياة  على 
على  خا�ض  ب�شكل  الرتكيز  مع 
هذا  من  الآخر  الف�شل  كندا.ويف 
اجلزء قدم ماريو بيكر ا�شتعرا�شا 
الإ�شالمي  املجتمع  ملنظمات 
املدين  املجتمع  عنا�رص  كاأحد 
الندماج  يف  ودورها  الغرب،  يف 
واملواطنة  والتما�شك  املجتمعي 
اأدلة  وعر�ض  للم�شلمني.  الفعالة 
الغربية  البلدان  خمتلف  من 
املنت�رصة  الت�شورات  تتحدى 
اإن  والقائلة  وا�شع  نطاق  على 
معزولة  الإ�شالمية  الأقليات 
البيانات  وذاتيا.وتظهر  اجتماعيا 
اأن  الف�شل-  هذا  يقدمها  -التي 
قد  امل�شلم  املجتمع  منظمات 
اأطرافا  عامة  ب�شفة  اأ�شبحت 
مدنية  جمتمعات  يف  فاعلة 
متنوعة،  �شيا�شية  وجمتمعات 
رغم اأن قدراتها املدنية يف تعزيز 
التما�شك الجتماعي ل تزال غري 
معرتف بها يف كثري من الأحيان، 
وتقدر باأقل من قيمتها ول ت�شتغل 

بطريقة فعالة.

نظرات تاريخية

ظهور  الثاين  اجلزء  ي�شتك�شف 
الإ�شالمية  املجتمعات  وتوطد 
الغربية،  البلدان  يف  وموؤ�ش�شاتها 
مع تطبيق منظور تاريخي خا�ض 
الف�شوُل  وتناق�ض  دولة.  بكل 
املعّقد  التنوَع  اجلزء  هذا  يف 
والأ�شوات الكثرية داخل امل�شهد 
معظم  يف  املجّزاأ  التنظيمي 
يف  امل�شلمة  للتجمعات  الأحيان 
الدرا�شة.الدكتور  حمل  البلدان 
مبركز  الأكادميي  حامد  �شادق 

بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات 
-يف  ي�شتعر�ض  اأك�شفورد، 
املنظمات  ن�شاأة  الرابع-  الف�شل 
ويقدم  بريطانيا،  يف  الإ�شالمية 
ملحة عامة عن املراحل املختلفة 
الإ�شالمية  التنظيمية  للتنمية 
اخلم�شني  ال�شنوات  مدار  على 
الجتاهات  يحدد  كما  املا�شية. 
�شاغت  التي  الرئي�شة  الدينية 
وتكوين  املوؤ�ش�شات  تلك  بناء 
اخلارجية  وعالقاتها  هويتها، 
الربيطاين  واملجتمع  الدولة  مع 
يف  الكبري  »امل�شجد  الأو�شع 
يف  مهما  �شوتا  يزال  ل  باري�ض 
يف  الإ�شالم  ب�شاأن  العام  النقا�ض 
التي  الرمزية  للقوة  نظرا  فرن�شا 
الفرن�شيون  ال�شيا�شيون  يوليها 
للم�شجد؛ لكن امل�شلمني ل يرون 
جمتمعية  منظمة  عادة  امل�شجد 
معقال  يعتربونه  ول  لهم،  ممثلة 
من  وهناك  املعتدل،  لالإ�شالم 
الطرح  دائما  يخلّد  اأنه  يرى 
خطابه  يف  التاريخي  الكولونيايل 
حامد  وي�شلط  الإ�شالم«  حول 
املنظمات  بع�ض  على  ال�شوء 
الف�شل  يختتم  ثم  ن�شاطا،  الأكرث 
لالجتاهات  تخطيطي  بر�شم 
بني خمتلف  وامل�شتقبلية  احلالية 
الإ�شالمية  املنظمات  اأنواع 
الف�شل  ويف  اليوم  بريطانيا  يف 
�شيالن  روؤوف  ي�شف  اخلام�ض، 
وعلم  الدينية  الدرا�شات  اأ�شتاذ 
العمالة  حتول  الديني،  الجتماع 
م�شلمني،  مهاجرين  اإىل  الوافدة 
للمنظمات  التاريخي  والتطور 
ويبني  اأملانيا،  يف  الإ�شالمية 
املجتمع  منظمات  تطورت  كيف 
دول  على  الرتكيز  من  الإ�شالمي 
دور  لعب  اإىل  الأ�شلية،  اأع�شائها 
ال�شيا�شي  املجالني  به يف  موثوق 
اأماث  نورا  الدكتورة  والعام.اأما 
والنا�شطة  البارزة  الأكادميية 
يف  واملتخ�ش�شة  املجتمعية 
-يف  فتناق�ض  املجتمع،  تنمية 
املجتمع  بناء  ال�شاد�ض-  الف�شل 
وتقدم  اأ�شرتاليا،  يف  الإ�شالمي 
عن  �شامال  تاريخيا  تقريرا 
الذي  هناك،  الإ�شالمي  الوجود 
الأول  الأ�شطول  و�شول  ي�شبق 
)وهو ال�شم الذي اأعطي لأول 11 
�شفينة غادرت اإجنلرتا عام 1787 
اإجنليزية  م�شتوطنة  اأول  لتوؤ�ش�ض 
يف اأ�شرتاليا(.وتتناول اأماث تطور 
مر  على  الإ�شالمية  املجتمعات 
القرون وحتى اليوم، وتقدم بيانات 
الأعمال  جداول  عن  جديدة 
منظمات  ت�شميه  ملا  املعا�رصة 
يف  الإ�شالمية  املدين  املجتمع 
الذي  ال�شابع  الف�شل  اأ�شرتاليا يف 
جاء بعنوان »بني ال�رصق والغرب؟ 
م�شجد  يف  ال�شتعماري  الرتاث 
ريكاردا  تقدم  الكبري«؛  باري�ض 
الدينية  العلوم  اأ�شتاذة  �شتيغمان 
ال�شوي�رصية،  فريبورغ  بجامعة 

والدور  التاريخ  عن  �شاملة  ملحة 
امل�شاجد  اأ�شهر  لأحد  املعا�رص 
باأنه  �شتيغمان  وجتادل  اأوروبا  يف 
ل  الكبري  امل�شجد  اأن  حني  يف 
يزال �شوتا مهما يف النقا�ض العام 
)يرجع  فرن�شا  يف  الإ�شالم  ب�شاأن 
ذلك اإىل القوة الرمزية التي يوليها 
ال�شيا�شيون الفرن�شيون للم�شجد(؛ 
امل�شجد  يرون  ل  امل�شلمني  فاإن 
ممثلة  جمتمعية  منظمة  عادة 
لهم، ول يعتربونه معقال لالإ�شالم 
اإىل  الباحثة  وتخل�ض  املعتدل. 
دائما  يخلّد  الكبري  امل�شجد  اأن 
يف  التاريخي  الكولونيايل  الطرح 
ويتحدث  الإ�شالم،  حول  خطابه 
خمتلف،  »اآخر«  اأو  كـ«�رصقي« 
فرن�شا  يف  قبوله  ميكن  وهذا 
ولكنه لن يكون جزءا متاأ�شال من 

املجتمع الفرن�شي ككل.
نقا�سات معا�سرة

يجمع  الكتاب  من  الثالث  اجلزء 
ق�شايا  تناق�ض  التي  املقالت 
اأولوية  وذات  خمتارة،  معا�رصة 
منظمات  داخل  حاليا  حا�شمة 
الدول  يف  امل�شلم  املجتمع 
ف�شوله  بع�ض  ويحاول  الغربية. 
املجتمعات  م�شتقبل  يف  النظر 
الثامن،  الف�شل  ففي  املعنية 
دوبرناك  جان  من  كل  يحاول 
جامعة  يف  املحا�رص  الأ�شتاذ 
درا�شات  يف  واخلبري  لينكولن 
مري  ونا�رص  وال�شيا�شات،  الإثنية 
ال�شيا�شية  العلوم  بروفي�شور  وهو 
مودود  وطارق  اإدنربا،  بجامعة 
والعلوم  الجتماع  علم  بروفي�شور 
بري�شتول  بجامعة  ال�شيا�شية 
كيف  ا�شتك�شاف  الربيطانية؛ 
يف  امل�شلمة  املنظماُت  عْت  َمْو�شَ
كيفية  ويو�شح  نف�شها،  بريطانيا 
ال�شيا�شية  لالأحداث  ا�شتجابتها 
وتقدمي  ولل�شغوط  البالد،  يف 
الفهم  ل�شوء  واأي�شا  املطالبات، 
الذي تتعر�ض له هذه املنظمات.

على  الثالثة  املوؤلفون  ويعتمد 

جمموعة من املقابالت النوعية، 
ال�شتجابات  هذه  ملناق�شة 
تلك  ت�شعها  التي  وامل�شاريع 
الرف�ض  مواجهة  يف  املنظمات 
الربيطانيني،  بني  النطاق  الوا�شع 
يف  املنظمات  رغبة  لقبول 
بالهوية  املدين  العمل  ممار�شة 
بال�شالح  واللتزام  الربيطانية 
بولوك  كاثرين  تتحدث  العام 
ق�شم  يف  املحا�رصة  الأ�شتاذة 
)واملتخ�ش�شة  ال�شيا�شية  العلوم 
بجامعة  ال�شيا�شي(  الإ�شالم  يف 
بكندا،  مي�شي�شاغا  يف  تورونتو 
»التاريخ  عن  التا�شع  الف�شل  يف 
كنديات  م�شلمات  لن�شاء  ال�شفهي 
وت�شتعر�ض  التنظيمية«،  وحياتهن 
حياة اثنتني من الن�شاء امل�شلمات 
كبري  بن�شاط  �شاركن  الالتي 
من  العديد  يف  كمتطوعات 
الإ�شالمي  املجتمع  منظمات 
بكندا »تاأ�شي�ض ما ي�شمى الإ�شالم 
ال�شتات  اإ�شالم  اأو  املغرتب 
اأمام  الطريق  مّهد  اأملانيا  يف 
بامل�شلمني  القانوين  العرتاف 
هناك. ومنذ حدوث هذا التطور؛ 
الأملان  ال�شيا�شة  �شناع  حاول 
التكامل،  هذا  بركب  اللحاق 
امل�شلمني  ال�رصكاء  مع  والعمل 
وحلول  م�شارات  على  للعثور 
باملنظمات  القانوين  لالعرتاف 
واملجتمعات امل�شلمة يف اأملانيا« 
حول  روايتهن  اإن  بولوك  وتقول 
واآراءهن  التقليدية«  »الن�شوية 
حول العن�رصية والتمييز اجلن�شي؛ 
الن�شاء  لفهم  مهما  �شبيال  توفر 
يتم  ما  غالبا  الالتي  املحجبات 
عزلهن عن املجتمع الغربي، على 
اعتبار اأنهن تابعات لدين يُزَعم اأنه 
الف�شل  يقدم  كما  وقمعي.  اأبوي 
�شورة للمراأة امل�شلمة وم�شاركتها 
يف املنظمات املدنية الإ�شالمية 
بكندا، بعيدا عن ال�شورة النمطية 
املعتاد. املب�شط  والو�شف 

تناول  الذي  العا�رص  الف�شل  ويف 
امل�شلم  املجتمع  منظمات 

هادي  ي�شتك�شف  باأ�شرتاليا، 
الجتماع يف  اأ�شتاذ علم  �شهرابي 
الجتماعية  والعلوم  الرتبية  اإدارة 
للتكنولوجيا  �شوينربن  بجامعة 
يَ�رّص  مدى  اأي  اإىل  اأ�شرتاليا،  يف 
اإ�شالمية  منظمات  ت�شكيل  الدين 
امل�شاعر  ملواجهة  اإثنية  غري 
يف  امل�شلمني  �شد  املت�شاعدة 
اأ�شرتاليا. ويقدم �شهرابي يف هذا 
الف�شل نقدا للمذهب الثقايف كقوة 
وا�شتنادا  الإن�شاين  لل�شاأن  منظمة 
مع  اأجِريْت  التي  املقابالت  اإىل 
قادة املجتمع الإ�شالمي، يخل�ض 
املجتمعات  اأن  اإىل  �شهرابي 
الإ�شالمية الأ�شرتالية ومنظماتها 
ب�شورة  ومتفرقة  منق�شمة  ظلت 
وا�شحة، رغم اأن القوى اخلارجية 
اأن  يُفرت�ض  كان  لها  الداعمة 
ب�شاأن  يحاجج  ذلك،  جتمعها.ومع 
امل�شلمني  القادة  بع�ض  جناح 
»املعتدلني«، يف بناء قنوات ات�شال 
داخل املجتمع وعرب املجتمعات 
الهيئات  املحلية، وخلق عدد من 
الإدارية والدينية املتماثلة الف�شل 
م�شتقبل  ناق�ض  ع�رص  احلادي 
حتدد  وفيه  فرن�شا،  يف  الإ�شالم 
ليلى اأر�شالن -التي حتمل �شهادة 
ال�شيا�شية  العلوم  يف  الدكتوراه 
باري�ض- عدة مراحل  من جامعة 
لتطور الهوية الإ�شالمية والن�شاط 
هذه  فرن�شا.تبداأ  يف  املجتمعي 
ثم  اخلفي،  الوجود  من  املراحل 
 )Beur( »بيور«  بحركة  متر  من 
العلمانية )حتمل ا�شما م�شتقاً من 
الأ�شخا�ض  على  يطلق  م�شطلح 
لوالدين  فرن�شا  يف  املولودين 
اأفريقيا(،  �شمال  من  مهاجرين 
وال�شحوة  الإحياء  اإىل  و�شول 
الإ�شالمية، ثم الن�شاط الإ�شالمي 
الإن�شاين  العمل  اأجندة  و�شعود 
وترى  الإ�شالموفوبيا  ومكافحة 
العلمانية  بخالف  اأنه  اأر�شالن 
فاإن  الدينية،  الهويات  �شمة  اأو 
يف  للم�شلمني  ال�شلبي  التاأويل 
حتويل  يف  ي�شهم  العام  اخلطاب 

الإثنية  من  نوع  اإىل  الإ�شالم 
م�شتقبل  و�شيت�شم  الرمزية. 
بالتوترات  فرن�شا  يف  امل�شلمني 
وكره  الرمزية  الإثنية  هذه  بني 
امل�شلمني  امتثال  وبني  الإ�شالم، 
احلياة  وطريقة  ال�شائد  للمجتمع 
ع�رص  الثاين  الف�شل  ويف  احلالل 
�شيالن  روؤوف  يناق�ض  اخلتامي، 
الربوفي�شور يف جامعة اأوزنابروك 
لالإ�شالم  امل�شتقبل  اآفاَق  باأملانيا 
يف اأملانيا، والتقدم الذي اأحرزته 
املنظمات الإ�شالمية يف التكامل 
هذا  البالد  يف  لالإ�شالم  الهيكلي 
التقدم الذي اأثار العن�رصيني وزاد 
ب�شببه  ون�شاأ  امل�شلمني،  مناه�شة 
والتوترات  التحديات  من  الكثري 
الديني  والوعي  العلمانية  بني 
يتو�شع  الذي  والتطبيع  اجلديد، 
داخل  امل�شلم  املجتمع  فيه 
يعي�شون  وطنا  باعتبارها  اأملانيا 
روؤوف  له.ويحتج  كاأبناء  فيه 
الإ�شالم  ي�شمى  ما  تاأ�شي�ض  باأن 
ال�شتات  اإ�شالم  اأو  املغرتب 
اأمام  الطريق  مّهد  اأملانيا  يف 
بامل�شلمني  القانوين  العرتاف 
هناك. ومنذ حدوث هذا التطور؛ 
الأملان  ال�شيا�شة  �شناع  حاول 
التكامل،  هذا  بركب  اللحاق 
امل�شلمني  ال�رصكاء  مع  والعمل 
وحلول  م�شارات  على  للعثور 
باملنظمات  القانوين  لالعرتاف 
اأملانيا  امل�شلمة يف  واملجتمعات 
الكتاب  حمررا  يوؤكد  النهاية  ويف 
والإجنازات  الهائلة  اجلهود  اأن 
املوؤ�ش�شات  حققتها  التي 
الغرب  يف  امل�شلمة  املجتمعية 
�شواء  الكايف،  بالهتمام  مل حتظ 
يف النقا�شات العامة اأو حتى على 
واأن  الأكادميي.  الو�شط  م�شتوى 
امل�شلمة  باملجتمعات  الو�شول 
اإىل حالة من الندماج  الغرب  يف 
يبداأ  جمتمعاتهم  يف  ال�شحي 
املوؤ�ش�شات،  بتلك  بالهتمام 
وبع�ض  اأعدائها  من  وحمايتها 

وكاالتاأبنائها على حد �شواء.
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عن طريق ت�سنيف تراثها الثقايف الالمادي

بومردا�س ترد العتبار ملعاملها الأثرية
تقوم مديرية الثقافة لولية بومردا�س بجهود مكثفة يف املنطقة حلماية املعامل التي تزخر بها هذه الولية فهي حتاول دائما ت�سنيف العديد من الأماكن 
�سمن الرتاث الوطني وحتى العاملي  حيث اأننا جندها تقوم بدور اإيجابي لرد العتبار لهذه املدينة العتيقة  فلقد ا�ستفادت املدر�سة القراآنية �سيدي عمار 

يف �سنة 2010 من اأ�سغال الرتميم والتاأهيل التي قامت بها مديرية الثقافة بالولية،حيث مت اإعداد ملف اقرتاح لت�سجيلها يف قائمة اجلرد الإ�سايف فهو يعد 
من ب�سمات الطراز املعماري العثماين يف العمارة الدينية لذا ت�سعى دائما  مديرية الثقافة  اإىل ت�سنيف املعلم و اإعادة العتبار له  فلقد �سدر باجلريدة 

الر�سمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية بتاريخ 28 / 04 / 2016 قرار ت�سنيف املعلم التاريخي منارة برج لفنار وحمايتها عن طريق ت�سنيفها 
واإعادة العتبار له  باعتبارها معلم ثقايف وتاريخي عريق ي�ستوجب املحافظة عليه التاريخية فلقد اأجنزت عليها اأ�سغال ا�ستعجالية ومت ت�سجيلها يف قائمة 
اجلرد الإ�سايف اإىل جانب اإعداد  ذات املديرية ملف ت�سجيل اآخر لهذا املعلم التاريخي املتمثل يف دار القائد احلاج حممد بن زعموم يف قائمة اجلرد الإ�سايف 

للممتلكات الثقافية العقارية املحمية لولية بومردا�س يف انتظار ت�سجيلها يف قائمة اجلرد الإ�سايف.

حكيم مالك

 ت�سنيف  مواقع تاريخية 
وثقافية  كمعقل 
للثوابت الوطنية

 
لت�صنيف  املديرية   ذات  وت�صعى 
موقع   بينها  من  بومردا�س  مواقع 
اإن�صاء  مغارات الكرامة  لذا �صيتم 
وجند  الطلق  الهواء  على  متحف 
الأوىل  التحريات  ح�صب  اأي�صا  
ما  و  الثقايف  الرتاث  مل�صلحة 
واملوؤرخون  الآثار  علماء  كتبه 
و�صتيفاين  فيجيرنال  اأمثال  عنه 
جيزال وقويدر جواب ولقد اأعدت 
بومردا�س  يف  الثقافة  مديرية 
يف  الأثري  املوقع  ت�صجيل  ملف 
ملمتلكات  الإ�صايف  اجلرد  قائمة 
يف  املحمية  العقارية  الثقافية 
من  الزاوية  لأهمية  و  الولية 
الفرتة  خالل  التاريخية  الناحية 
الثقافة  مديرية  قامت  العثمانية 
يف  بت�صجيلها  بومردا�س  لولية 
للممتلكات  الإ�صايف  اجلرد  قائمة 
الثقافية العقارية لولية بومردا�س 
�صنة  الولية  وايل  من  بقرار 
للثوابت  معقال  2008باعتبارها 
الوطنية  خالل الفرتة ال�صتعمارية 
الثورة  اإبان  خ�صو�صا  الفرن�صية 

التحريرية.
 

مدينة دل�س العتيقة 
و اأجماد الفينيقيني 

والرومان
 

التي  التاريخية  املعامل  بني  ومن 
تزخر بها ولية بومردا�س  مدينة 
اأن�صئت كمرفاأ  التي  العتيقة   دل�س 
خالل  الفينيقي  العهد  يف  جتاري 
امليالد،  قبل  ال�صاد�س  القرن 
الروماين  العهد  يف  مدينة  ثم 
عهد  يف  �صهرتها  ازدادت  و 
خالل  كلوديو�س  الإمرباطور 
منت�صف القرن الأول بعد امليالد  
الق�صبة  هذه   ت�صنيف  مت  ولقد   ،
جوان  �صهر  يف  حمفوظ  كقطاع 
يف  �رشع  حيث    2005 �صنة  من 
حلفظ  الدائم  املخطط  اإعداد 
املحفوظ  القطاع  ا�صت�صالح  و 
و�صدر  العتيقة   دل�س  لق�صبة 
 276  –  07 رقم  تنفيذي  مر�صوم 
حدود  تعيني  و  باإن�صاء  املتعلق 

 17 ويف  املحفوظ  القطاع 
امل�صادقة  متت   2014 دي�صمرب 
بتاريخ   ، امل�رشوع  علي  النهائية 
م�صتوى  وعلى   2016 مار�س   09
مقر الأمانة العامة للحكومة متت 
القرار  م�رشوع  على  املوافقة 
املخطط  املت�صمن  الوزاري 
القطاع  وا�صت�صالح  حلفظ  الدائم 
العتيقة،  دل�س  لق�صبة  املحفوظ 
�صدر   2016  / بتاريخ11/27  و 
للجمهورية  الر�صمية  باجلريدة 
ال�صعبية  الدميقراطية  اجلزائرية 
يت�صمن  م�صرتك  وزاري  قرار 
الدائم  املخطط  على  املوافقة 
وبالتايل  العتيقة   دل�س  لق�صبة 
العديد  اكت�صاف  لل�صواح  فيمكن 
هذه  يف  الأثرية   املواقع  من 
الأثري  بينها املوقع  املنطقة من 
 « اأغزر   « بقرية  الكائن  ماركون   
وهو  دل�س،  دائرة   ، اأعفري  ببلدية 
 ) مغارة   ( ملجاأ  بقايا  عن  عبارة 
الأوىل  اإىل املرحلة  تاريخها  يعود 
ويحتوي  ال�صخري،  الفن  من 
قدمية  ليبية  كتابة  على  امللجاأ 

نق�صت بحروف التيفيناغ.
 

املدار�س القراآنية  
ودورها الإ�سالحي 

باملنطقة
 

وت�صنف املدر�صة القراآنية �صيدي 
عمار �صمن املعامل الدينية الكائنة 
دل�س  ملدينة  املحفوظ  بالقطاع 
العتيقة ، �صيدت يف الفرتة العثمانية 
ك�رشيح للويل ال�صالح �صيدي عمار 
ففي �صنة 1925 تاأ�ص�صت كمدر�صة 
الإ�صالح  جماعة  يدي  على  حرة 
ملدينة دل�س العتيقة بقيادة ال�صيخ 
�صي   « املدعو  نا�رش  بن  الطيب 
الطيب املفتي ». ففي �صنة 1932 
عمار  �صيدي  مدر�صة  اأ�صبحت   ،
جلمعية  التابعة  املدار�س  �صمن 
اإذ  اجلزائريني  امل�صلمني  العلماء 
مار�س التدري�س بها جمموعة من 
اجلزائريني  امل�صلحني  و  العلماء 
اأمثال ال�صيخ حمزة �صنوف املدعو 
» ال�صيخ حمزة بوكو�صة » ، ال�صيخ 
ال�صيخ  بن  اإ�صماعيل  الباقي  عبد 
احل�صني ، ال�صيخ حممود بوزوزو و 

ال�صيخ اأحمد بن حميدة .
 

حممد  �صيدي  �رشيح  ويدخل 
الدينية  املعامل  �صمن  احلريف 
الواقعة  بالقطاع املحفوظ ملدينة 
دل�س العتيقة، دفينه الويل ال�صالح 
�صيدي حممد احلريف، وابتداء من 
يوؤدي  ال�رشيح  اأ�صبح   1925 �صنة 
بعد  التعليمية  و  الرتبوية  ر�صالته 
يدي  على  حرة  كمدر�صة  تاأ�صي�صه 
دل�س  ملدينة  الإ�صالح  جماعة 
بن  الطيب  ال�صيخ  بقيادة  العتيقة 
زاول  املفتي«،  الطيب  نا�رش«�صي 
التدري�س به بع�س امل�صلحني من 
اأبناء املدينة اأمثال ال�صيخ الونا�س 
 ، الزيتونة  جامع  خريج  عبدون 
،خالل  غريهم  و  �صكالط  ال�صيخ 
من  ال�رشيح  2010،ا�صتفاد  �صنة 
التي  التاأهيل  و  الرتميم  اأ�صغال 
لولية  الثقافة  مديرية  بها  قامت 
ملف  اإعداد  مت  كما   ، بومردا�س 
اجلرد  قائمة  يف  ت�صجيله  اقرتاح 
الإ�صايف امل�صجد الكبري ) م�صجد 

الإ�صالح ( .
 

 زوايا بومردا�س 
...تاريخ حمفوظ

 
مدينة  يف  املتجول  و�صيكت�صف 
الزوايا   من  جمموعة   بومردا�س 
كالزاوية   التي �صميت  على ا�صم 
الواقعة  �رشيف   اعمر  �صيدي 
ببلدية  بوبراق  جبل  مبرتفعات 
�صيدي داود، دائرة بغلية اإىل جانب  
فهي  �رشيف  اعمر  �صيدي  زاوية  
حتتل  موقع هام بولية بومردا�س 
املوجودة  مبرتفعات جبل بوبراق 
 ، بغلية  دائرة  داود،  ببلدية �صيدي 
اأن�صئت نهاية القرن 15م من طرف 
الويل ال�صالح �صيدي اعمر �رشيف 
ال�صحنونية  للزاوية  تاأ�صي�صه  بعد 
دورا  ولعبت   . اإيراثن  ناث  باأربعاء 

الفرتة  اإبان  اإ�صالحيا  و  تربويا 
العثمانية و الإ�صتعمارية الفرن�صية 
عبد  الأمري  عهد  خالل  خا�صة 
نوفمرب  من  الفاحت  ثورة  و  القادر 

  .1954
ال�صالح  الويل  �رشيح  يتخذ  كما   
ببلدية  الكائن  �صليمان  �صيدي 
منط  بغلية  بدائرة  داود  �صيدي 
فلقد   ، العثمانية  الدينية  العمارة 
العثمانية  الفرتة  يف  ت�صييده  مت 
�صيدي  ال�صالح  الويل  دفينه 
�صليمان ولدار القائد احلاج حممد 
بن زعموم اأهمية كبرية من الوجهة 
واملعمارية   والأثرية   التاريخية 
القادات  اأحد  م�صكن  متثل  فهي 

التاريخية البارزة .
 

دار اخلليفة بن �سامل  
همزة  و�سل مبا�سرة 

بالأمريعبد القادر
 

وميثل دار اخلليفة �صي الطيب بن 
لهذه  م�صكن  ببومردا�س  �صامل   
لعبت  التي  التاريخية   ال�صخ�صية 
دورا كبريا خالل عهد الأمري عبد 
القادر فلقد عينه قائدا على برج 
�صباو و خليفة له باملنطقة و ذلك 
كما   ،1837 التافنة  معاهدة  بعد 
تزعم اخلليفة بن �صامل عدة ثورات 
�صد الحتالل الفرن�صي باملنطقة 
و  اجلزائر  مدينة  ب�صواحي  و 
-1841–1840 �صنوات  بني  ذلك 
و  الأثرية  الوجهة  من  اأما   .1842
اخلليفة  م�صكن  فيعد  املعمارية 
امل�صاكن  مناذج  اإحدى  �صامل  بن 
التقليدية امل�صمولة �صمن القطاع 
و  العتيقة  دل�س  بق�صبة  املحفوظ 
هي ذات اأ�صول اأندل�صية و حملية. 
�صامل  بن  اخلليفة  م�صكن  ا�صتفاد 

من الأ�صغال ال�صتعجالية املنجزة 
انتظار  يف  العتيقة  دل�س  بق�صبة 
اإعادة العتبار لها كما  ترميمها و 
�رشيح  بومردا�س  يف  جند  اأننا 
ببلدية  علي  بن  حممد  الباي 
بودواو  لدائرة  التابعة  تيجالبني 
منوذجا  ال�رشيح  هذا  وي�صكل   ،
للطراز العثماين يف العمارة الدينية 
الكرم  ومغارات  زوايا  جانب   اإىل 
بوجي  وفيال  املائية  واملنابع 
وواد  تيقي�صي  الأثريني  واملوقعني 

بن ح�صني .

 برج منارة اجلبي�سة 
واآثار البونيقني

 
يف  جند  ال�صياق  ذات  ويف 
اجلبي�صة   منارة  برج  بومردا�س 
 « القدمية  الفرتة  �صيد  يف  الذي  
يف  ي�صبه  هو  و   « البونيقية  الفرتة 
الزيقورات  املعماري  تخطيطه 
عليه  ،و  الرافدين  ببالد  الأ�صورية 
من  التاريخي  املعلم  ف�صي�صتفيد 
العتبار  اإعادة  و  الرتميم  اأ�صغال 
املخطط  �صدور  بعد  خ�صو�صا 
الدائم حلفظ و ا�صت�صالح القطاع 

املحفوظ ملدينة دل�س العتيقة .
العتيقة   دل�س  مدينة  اأن   كما 
�صيدي  برج   على   اأي�صا  حتتوي 
مبرتفعات  الكائن   �صو�صان  
اإىل  ت�صييده  يعود  و  بوعربي  جبل 
الفرن�صية  ال�صتعمارية  الفرتة 
ترميمه  عملية  1856،�صجلت  �صنة 
�صمن  ذلك  و  له  العتبار  اإعادة  و 
املحيط  �صور  ترميم  عملية 

باملدينة و حوا�صيه .

منارة«برج الفنار«  
اأيقونة العمارة العربية 

الإ�سالمية

 
فنار  برج   « بن غوث  منارة  تقع  و 
 ، غربا  الق�صبة  حميط  خارج   «
�صيدت املنارة يف عهد ال�صتعمار 
اأنها  رغم   ،  1881 �صنة  الفرن�صي 
فاأنها  ال�صتعمارية  باحلقبة  بنيت 
�صيدت على ن�صق املاآذن بالعمارة 
»برج  اأن  كما  الإ�صالمي  العربية 
التقليد  حركة  يج�صد  الفنار«  
العربية  العمارة  من  والقتبا�س 
الإ�صالمية التي قامت بها دويالت 

اأوروبا يف نهاية القرن 15م .
اكت�صفت  فلقد  املقابل  ويف 
لدى  الثقايف  الرتاث  م�صلحة 
بومردا�س   لولية  الثقافة  مديرية 
بقايا  ال�صاحرة    الولية  هذه  يف 

اأثرية حلمام روماين �صنة 2007  .
 

يناير ...واعتالء البطل 
الأمازيغي �سي�سنق الأول 

عر�س مملكة الفراعنة

ويعترب الفاحت  يناير من كل �صنة  
ع�رش  الثاين  ليوم  امل�صادف 
امليالدية  ال�صنة  من  جانفي 
ثقافية  و  تاريخية  تظاهرة 
يحتفي   ، اجتماعي  طابع  ذات 
�صكان  وجل  الأمازيغ  بها  
بومردا�س  و هي  مناطق ولية 
الأمازيغية  ال�صنة  بداية  متثل 
يرى  من  فمنهم  وبالتايل   ،
البطل  اعتالء  اإىل  مردها  اأن 
الأمازيغي �صي�صنق الأول عر�س 
�صنة  الفرعونية  م�رش  مملكة 
اأمر  الذي  و  امليالد  قبل   950
التاأريخ  بداية  املنا�صبة  بهذه 

لل�صنة الأمازيغية .
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الأمرا�ض التي يعاجلها 

زيت احلبة ال�صوداء اأي�صا
1- ال�سعال والربو، وذلك بدهن ال�سدر والظهر 

بالزيت الدافئ مع ا�ستن�ساقه يف بخار املاء. 
2- عالج ملر�س ال�سكر، فهو يحفز البنكريا�س 

بتناول ملعقة على الريق منه. 3- من�سط 
للذاكرة، وذلك بتناول ملعقة �سغرية من 

زيت حبة الربكة مع مغلي النعناع. 4- عالج 
لل�سدفية، بخلطه مع الليمون ودهن الأماكن 

امل�سابة عدة مرات. ونحن هنا لي�س ب�سدد 
كتابة و�سفات دقيقة، ولكن الإ�سارة فقط اإىل 

الفائدة من هذا الزيت واحلبة املباركة.
وبالرغم من انه زيت فهو ي�ستخدم 
عالج  هو  والغثيان.كذلك  للقيء 
واأمرا�ض  اجللدية،  لاللتهابات 
جلدية اأخرى مثل البهق والرب�ض، 
ومزيل اأي�سا للتاأليل وذلك بعجنها 
التاأليل  على  وو�سعها  الع�سل  مع 
معالج  اأي�سا  وهو  تذوب،  حتى 

الأوردة  و�سيق  القلب  للتهابات 
وذلك بال�ستمرارية يف ا�ستخدامه.

واآلم  الروماتيزم  حالة  يف  ومفيد 
قوي  وعالج  واملفا�سل،  الظهر 
بدهن  وذلك  ال�سداع  حلالت 
بالزيت  الأمامني  الراأ�ض  جانبي 
الزيت  من  �سغرية  ملعقة  و�رشب 

ة  ملد
معالج  اأي�سا  اأيام.وهو  ثالثة 
للحمو�سة واآلم املعدة باأخده مع 
رحم  يف  للجنني  وحافظ  احلليب، 
اأمه مع عدم الإكثار منه، مع الأخذ 
بعني العتبار اأن هناك راأي لبع�ض 

ء  لعلما ا
لأنه  احلمل  فرتة  يف  تناوله  بعدم 
يعمل على ارتخاء ع�سالت الرحم.

وللوقاية من جميع الأمرا�ض يجب 
ملعقة  تناول  على  يوميا  احلر�ض 

من 
الع�سل  ال�سوداء مع  خملوط احلبة 
خلق  ما  اأحبتي  الأ�سلي.واأخريا 
ذكرها  وما  حلكمة،  اإل  �سيئا  اهلل 
لنا �سلى اهلل عليه و�سلم اإل لتبيان 

ها  ئد ا فو
احلمد  وهلل  ا�ستخدامها.  واأهمية 
واملنة،خلق فاأبدع واأعطى فاأكفى 

.

فوائد زيت حّبة الربكة ما يلي 
1. ت�ساقط ال�سعر : فهذا الّزيت يحل م�سكلة ت�ساقط ال�سعر نهائياً ، كما اأّنه باإمكانك اإ�سافة 

زيوت اأخرى له كزيت الزيتون وغريه . 

2. �سداع الّراأ�ض : تدليك مكان الأمل بزيت احلّبة ال�سوداء يزيل اآلم ال�سداع ، كما اأّن تناول 
البع�ض من احلّبة ال�سوداء يزيل ال�سداع اأي�ساً . 

3. عدم القدرة على الّنوم : مزج ملعقة �سغرية منه مع كوب من احلليب قبل الّنوم ي�ساعدك 
لتتخلّ�ض من الأرق املتكّرر . 

4. الّدوار واآلم الأذن : فنقطة من زيت حّبة الربكة نقطر الأذن بها تذهب الآلم وتزيل اأوجاع 
الأذن التي قد نعاين منها . 

5. الثعلبة : دهن املكان امل�ساب بالّثعلبة بزيت حّبة الربكة مع القليل من زيت اأو ع�سري الّثوم ، يزيل الثعلبة وي�ساعد بالق�ساء عليها نهائّياً . 

6. ي�سّهل الولدة : فاإ�ستخدام زيت حّبة الربكة مع كل م�رشوب �ساخن تقوم املراأة ب�رشبه فرتة الولدة ي�ساعدها وي�سهل عليها مرحلة الولدة 

7. التهابات احللق والأ�سنان : فنقوم بغلي احلّبة ال�سوداء ونقوم بامل�سم�سة به وبلع ملعقة منها ، بالإ�سافة لفرك احللق واللثة والأ�سنان بزيتها 

8. ي�ساعد يف ت�رشيع التئام الك�رش : فين�سح بتدليك الك�رش بعد فك اجلب�سني كل يوم بزيت حّبة الربكة . 

لزيت حّبة الربكة كثري من الفوائد فاأي مر�ض يخطر ببالك ، قم مب�سغ وتناول حّبة الربكة وتدليك نف�سك بزيتها فهي كنز من الكنوز التي ل 
اأحد مبقدوره الإ�ستغناء عنها . 

معرفة احلبة ال�صوداء، 
و   ا�صتخداماتها: 

هذا  فيتميز  مرت،  ن�سف  30�سم.  بني  طوله  يرتاوح  نبات  هو 
النبات يف جممله باأنه نبات ق�سري القامة، لي�ض بالطويل، ومن 
النبتة  لكن  احلجم،  �سغرية  اللون،  �سوداء  باأنها  اأهم مميزاتها 
�سوداء  نبتة  هي  ال�سجرة  على  من  تنبت  التي  لها  الأ�سا�سية 
وداخلها اأبي�ض، لكن يجب افنتباه بعدم تعري�سه للهواء بحيث 
اأهمية  الأ�سود، ومما يدل على مدى  للون  الأبي�ض  لونه  يتغري 
وعظم فائدة احلبة ال�سوداء، فقد قال الر�سول.�سلى اهلل عليه 
و�سلم. »عليكم بهذه احلبة ال�سوداء. فاإن فيها »�سفاء لكل داء اإل 
ال�سام »رواه البخاري. ن�ستدل من احلديث على اأهمية وعظم 
كاملة، وميكن  وهي حبة  منها  ال�ستفادة  فيمكن  الربكة،  حبة 
من  الأمرا�ض،  من  العديد  ل�سفاء  وت�ستعمل  زيت،  وهي  اأي�سا 
ال�سلوات  الإ�ستفغار،  كثرياً،  اهلل  ذكر  هي  النجاح  عوامل  اأهم 
على اأوقاتها، فيمكننا باذن اهلل اأن تعمل على �سفاء كل الأمرا�ض 
ال املوت فهو بيد اهلل، من هذه الفوائد: 1. تعمل حبة الربكة 
على عالج الأرق الليلي:يتم تناول ملعقة من احلبة ال�سوداء مع 
كوب من احلليب مع الع�سل. 2. يعالج ال�سداع املزمن: يتم من 
خالل تناول ملعقة من احلبة ال�سوداء مع القليل من اليان�سون، 
والقليل من القرنفل، يخلط مع بع�سه ثم يو�سع فوق كوب من 
اللنب، اأو ميكن العمل على و�سع زيت حبة الربكة على الراأ�ض 
3.تعد حبة الربكة مفعول �سحري ملر�سى ال�رشطان: يتم طحن 
احلبة ال�سوداء مع كوب من ع�سري اجلزر، مع ال�ستمرار عليه 
ملدة ل تقل عن 3 �سهور. 4.يعمل على �رشعة احلفظ والرت�سيخ 
يف الذهن من خالل �رشب كوب من النعناع ال�ساخن مع الع�سل 
اأن  ميكن  التي  الأ�سياء  اأهم  من   .5 الربكة.  حبة  من  والقليل 
ت�ساعدنا فيها حبة الربكة هي التخل�ض من الك�سل واخلمول، 
بني  لإنت�ساره  الع�رش«نتيجة  مر�ض  البع�ض«  ي�سميه  ما  وهو 
الريق  على  يومياً  الربتقال  ع�سري  �رشب  هو  واحلل:  ال�سباب 

ملدة 10 اأيام مع 10 قطرات من زيت حبة الربكة. 

فوائد زيت حبة الربكة لل�صعر
حتوي حبة الربكة على العديد من 
وتعد عالج  كما  الطيارة،  الزيوت 
والأعرا�ض،  الأمرا�ض  للكثري من 
الق�ساء  الربكة  حلبة  ميكن  كما 
طبيعياً  الأمرا�ض  من  كثري  على 
كيمياوية،  مواد  اإىل  احلاجة  دون 
اأكرث  من  الربكة  حبة  وتعد 
الأع�ساب التي ت�ساهم يف التخل�ض 
من م�ساكل ال�سعر.  ي�ستخدم زيت 
ال�سعر،  ت�ساقط  الربكة ملنع  حبة 
�سامبو  مع  مزجه  ميكنك  حيث 
وا�ستخدامه  بك،  اخلا�ض  ال�سعر 
على  يحتوي  فهو  �سعرك،  لغ�سل 
تعمل  التي  املواد  من  العديد 
ال�سعر؛  ب�سيالت  تثبيت  على 
زيت  ا�ستخدام  �سيدتي  وميكنك 
�سعر  على  للح�سول  الربكة  حبة 
بو�سعه  ذلك  و  جذاب،  و  طويل 
كما  �سعرك،  اأجزاء  جميع  على 
وميكنك تدليك فروة الراأ�ض قبل 
الإ�ستحمام ب�ساعة واحدة وبعدها 
�سعي غطاًء بال�ستيكياً عليه، وبعد 
مرور ال�ساعة اغ�سلي �سعرك جيداً 
اخلا�ض  وال�سامبو  الفاتر  باملاء 
بك، ثم قومي بتكرار هذه العملية 
ثالث مرات اأ�سبوعياً وملدة �سهر 
هذه  على  املداومة  وبعد  كامل، 
�سعرك  باأن  �ستالحظني  العملية  
حيويته،  ازدادت  و  طوله  ازداد 

كثافته.  ي�ساهم  ازدادت  كما 
التخل�ض من  الربكة يف  زيت حبة 
وذلك  والقرع،  الثعلبة  اأمرا�ض  
اإ�سابة  مكان  تدليك  طريق  عن 
الثعلبة والقرع بزيت حبة الربكة؛ 
اخلل  خلط  �سيدتي  وميكنك  كما 
الزيتون  زيت  مع  باملاء  املخفف 
اإىل  بالإ�سافة  اجلرجري  وع�سري 
تتغلبي  حتى  الربكة،  احلبة  زيت 
عن  ال�سعر،  ت�ساقط  م�سكلة  على 
يومياً  الراأ�ض  فروة  تدليك  طريق 
بهذا املزيج وملدة ع�رشة دقائق، 

وال�سابون  باملاء  غ�سله  ثم  ومن 
حبة  زيت  اللطيف.  وي�ستخدم 
الربكة للتخل�ض من م�ساكل القمل 
وح�رشات ال�سعر، حيث اأن تدليك 
يعمل  با�ستخدامه  الراأ�ض  فروة 
كما  احل�رشات؛  هذه  قتل  على 
حبة  زيت  خلط  �سيدتي  وميكنك 
الربكة  حبة  م�سحوق  مع  الربكة 
يتحول  حتى  اخلل  مع  واعجنيها 
ادهني  ثم  الكرمي،  املزيج ك�سكل 
بها فروة راأ�سك جيداً، ثم عر�سي 
ملدة  ال�سم�ض  اأ�سعة  اإىل  �سعرك 

قومي  ثم  �ساعة،  ربع  عن  تقل  ل 
مرور  بعد  وذلك  �سعرك  بغ�سل 
قومي  وبعدها  �ساعات،  خم�ض 
بتكرار هذه العملية كل يوم وملدة 
ميكنك  و  كامل.  كما  اأ�سبوع 
�سيدتي خلط زيت حبة الربكة مع 
اأي نوع من الزيوت الأخرى، كزيت 
الزيتون وزيت اخلروع للمحافظة 
ب�سكل  التق�سف  من  �سعرك  على 
�سعرك  بدهن  قومي  حيث  كبري، 
الزيوت  من  املزيج  بهذا  لياًل 
و  التايل،  اليوم  حتى  واتركيه  
بعدها قومي بغ�سل �سعرك باملاء 
بتكرار  وقومي  وال�سابون،  الفاتر 
تلم�سني  حتى  يومياً  العملية  هذه 
م�سكلة  من  وتتخل�سي  الفرق 
تق�سف ال�سعر.  حتتوي زيوت حبة 
الفوائد  من  العديد  على  الربكة 
على  احل�سول  على  تعمل  التي 
�سعر ناعم وجذاب، لذلك �سيدتي 
حاوىل ا�ستخدام هذا الزيت بكرثة 
واإن مل تعاين من م�ساكل يف فروة 
بقاء  على  ي�ساعد  فهو  الراأ�ض 
لتعلمي  واأخريا  �سليما.  �سعرك 
�سيدتي اأن هناك كثريا من الزيوت 
الطبيعية التي حتافظ على ال�سعر 
يف  ترتدي  ل  والب�رشة،  واجللد 
ا�ستخدامها فهي اأف�سل بكثري من 

امل�ستح�رشات الكيميائية. 
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عن ابن عمر قال: قال ر�صول اللهّ �صلى اللهّ 
ينظر  مل  خيالء  ثوبه  جر  )من  و�صلم:  عليه 
اللهّ اإليه يوم القيامة( فقال اأبو بكر: اإن اأحد 
�صقي ثوبي ي�صرتخي اإال اأن اأتعاهد ذلك منه 
)اإنك  فقال ر�صول اللهّ �صلى اللهّ عليه و�صلم 
البخاري.  رواه  خيالء(  ذلك  ت�صنع  ل�صت 
اللهّ  �صلى  اللهّ  ر�صول  قال  هريرة:  اأبي  وعن 
عليه و�صلم: )من اأ�صبح منكم اليوم �صائما؟ 
قال اأبو بكر: اأنا. قال: فمن تبع منكم اليوم 
اأطعم  فمن  قال:  اأنا.  بكر:  اأبو  قال  جنازة؟ 
منكم اليوم م�صكينا؟ قال اأبو بكر: اأنا. قال: 

فمن عاد منكم اليوم مري�صا؟ قال اأبو بكر: 
و�صلم:  عليه  اللهّ  اللهّ �صلى  ر�صول  فقال  اأنا. 
ما اجتمعن يف امرئ اإال ودخل اجلنة( رواه 
م�صلم. وهن اأبي هريرة: اأن ر�صول اللهّ �صلى 
اللهّ عليه و�صلم كان على حراء هو واأبو بكر، 
والزبري.  وطلحة،  وعلي،  وعثمان،  وعمر، 
فتحركت ال�صخرة فقال النبي عليه ال�صالم: 
و�صهيد(  و�صديق  نبي  اإال  عليك  فما  )اهداأ 
ر�صول  قال  قال:  حذيفة  وعن  م�صلم.  رواه 
اللهّ �صلى اللهّ عليه و�صلم )اقتدوا باللَذين من 

بعدي اأبي بكر وعمر( رواه الرتمذي. 

�الحاديث �لنبوية �لتي وردت عن �أبي بكر

حدثنا عبد اهلل بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن حدثنا مالك عن اأبي الن�سر عن عبيد بن حنني عن اأبي �سعيد اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم جل�س 
على املنرب فقال عبد خريه اهلل بني اأن يوؤتيه زهرة الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عنده فبكى اأبو بكر وبكى فقال فديناك باآبائنا واأمهاتنا قال فكان ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم هو املخري وكان اأبو بكر اأعلمنا به وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإن اأمن النا�س علي يف ماله و�سحبته اأبو بكر ولو كنت متخذا خليال 

لإتخذت اأبا بكر خليال 

�أول من �أ�سلم من �لرجال

تو��سعه

ف�سائله

حياته قبل و بعد �الإ�سالم �إىل مماته

الرجال  من  اأ�صلم  من  اأول 
قحافة  اأبي  بن  الل  عبد  هو 
باأبو  امللقب  القر�صي  التيمي 
ق  �صدهّ الأنه   « ال�صديق  بكر 
ال�صالم  عليه  حممد  النبي 
يف حادثة االإ�رساء واملعراج، 
النبي  ق  ي�صدهّ كان  انه  كما 
عليه ال�صالم يف كل خرب كان 
يخربه فيه النبي كما �صنعر�ض 
اأبو  لكم ن�صبه نبذه عن  زهد 
بكر ال�صديق وورعه« ابو بكر 

ال�صديق كان عبد الل بن اأبي 
قحافة التيمي القر�صي، الذي 
اي  الهجرة  قبل   50 يف  ولد 
»ق�صة  عام  بعد  )اأي  م   573
ا�صحاب الفيل« الفيل بعامني 
اخللفاء  اأول   ) �صهور  و�صته 
على  بويع  الذي  الرا�صدين 
بني  �صقيفة  يف  واخلالفة 
يف  الثالثاء  يوم  يف  �صاعدة 
الثاين من ربيع االأول يف ال�صنة 
الهجرة  بعد  ع�رس  احلادية 

واأربعة  �صنتني  ا�صتمرت  التي 
الذين  ال�صحابة  ومن  اأ�صهر 
عليه  النبي  بر�صالة  اآمنوا 
بداية  من  وال�صالم  ال�صالة 
الر�صول  �صديق  فهو  الدعوة 
كما رافق الر�صول يف هجرته 
فكان  املدينة  اىل  مكة  من 
وهو  حراء  غار  يف  مرافقه 
الذين  الع�رسة  ال�صحابة  من 
ب�رسهم النبي كما ا�صلم على 

يديه العديد من ال�صحابة . 

كان  »دعوة اأبو بكر لالإميان« اأبو بكر 
توا�صع  اإذا  عنه  الل  ر�صي  ال�صديق 
جم ، ال يتكرب على اأحد و ال ي�صتعلي 
للنا�ض جميعهم  يتوا�صع  بل   ، عليه 
فعن اأبي �صالح الغفاري اأن عمر بن 
اخلطاب كان يتعاهد عجوزاً كبرية 
املدينة  حوا�صي  بع�ض  يف  عمياء 
ويقوم  لها  في�صتقي  الليل  من 
غريه  وجد  جاء  اإذا  فكان  باأمرها. 
اأرادت.  ما  فاأ�صلح  اإليها  �صبقه  قد 
فجاءها غري مرة كي ال ي�صبقه اإليها 
ياأتيها هو   الذي  فاإذا  فر�صده عمر 
وورعه«  ال�صديق  بكر  اأبو  »زهد 
خليفة.  وهو  ال�صديق،  بكر  اأبو 
فقال عمر: اأنت هو لعمري. و قال 
ال�صفوة :قال  �صفة  كتاب  �صاحب 
اأبو  ال�صري: كان  / »�صجاعة  علماء 
بكر ال�صديق« اأبو بكر ر�صي الل عنه 
بويع  فلما  اأغنامهم،  للحي  يحلب 
احلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة، 
االآن ال يحلب لنا منائحنا، ف�صمعها 
o »ق�صة ابو بكر ال�صديق« اأبو بكر 
لكم،  الأحلبنهّها  لعمري  بلى،  فقال: 
ين ما دخلت  اأن ال يغرِيهّ واإين الأرجو 
فيه عن خلق كنت عليه، فكان يحلب 

لهم و عندما توىل »مر�ض اأبو بكر و 
اخلالفة خطب يف  بكر  اأبو  وفاته« 
اأنا ب�رس و ل�صت  النا�ض قائاًل :اإمنا 
اأحد منكم فراعوين فاإذا  بخري من 
اإذا  و  فاتبعوين  ا�صتقمت  راأيتموين 
راأيتموين زغت فقوموين واعلموا اأن 
راأيتموين  فاإذا  يعرتيني  �صيطاناً  يل 
ابن  لنا  يذكر  و  فاجتنبوين  غ�صبت 
و  البداية  كتابه  يف  الل  رحمه  كثري 
على  الدالة  الق�صة  هذه  النهاية 
توا�صع   »منزلة اأبي بكر ال�صديق« 
اأبو  نه�ض  ثم  فيقول  :  بكر  اأبي 

اجلرف  اإىل  عنه  الل  ر�صي  بكر 
اأمرهم  و  اأ�صامة  فا�صتعر�ض جي�ض 
بال�صري و �صار معهم ما�صياً و اأ�صامة 
راكباً ، و عبدالرحمن بن عوف يقود 
اأ�صامة :  ، فقال  ال�صديق  براحلة 
يا خليفة ر�صول الل ، اإما اأن تركب 
واما اأن تنزل ، فقال اأبو بكر : والل 
ل�صت بنازل ، و ل�صت اأنا براكب ، 
ا�صامة  من  ال�صديق  ا�صتطلق  ثم 
 ، له  فاأطلق  اخلطاب  بن  عمر 
اإال  ذلك  بعد  يلقاه  ال  عمر  فكان 

قال : ال�صالم عليك اأيها االمري 

اأف�صل من يف هذه االأمة بعد �صيهّدنا 
حممد �صلى الل عليه و�صلمقال ابن 
عمر ر�صي الل عنهما :« كنا نخريهّ 
�صلى  النبي  زمن  يف  النا�ض  بني 
 ، بكر  اأبا  فنخريهّ   ، و�صلم  عليه  الل 
عثمان  ثم   ، اخلطاب  بن  عمر  ثم 
رواه   . عنهم«  الل  ر�صي  عفان  بن 
البخاري . وروى البخاري عن اأبي 
الدرداء ر�صي الل عنه قال :« كنت 
عليه  الل  �صلى  النبي  عند  جال�صا 
و�صلم اإذ اأقبل اأبو بكر اآخذا بطرف 
فقال  ركبته  عن  اأبدى  حتى  ثوبه 
اأما  و�صلم :  عليه  الل  �صلى  النبي 
اإين  وقال :   . غامر  فقد  �صاحبكم 
كان بيني وبني ابن اخلطاب �صيء ، 

فاأ�رسعت اإليه ثم ندمت ف�صاألته اأن 
يغفر يل فاأبى عليهّ ، فاأقبلت اإليك 
 - بكر  اأبا  يا  لك  الل  يغفر  فقال : 
ثالثا - ثم اإن عمر ندم فاأتى منزل 
؟  بكر  اأبو  اأثَـمهّ  ف�صاأل :  بكر  اأبي 
فقالوا : ال ، فاأتى اإىل النبي فجعل 
و�صلم  عليه  الل  �صلى  النبي  وجه 
اأبو بكر فجثا  اأ�صفق  ر ، حتى  يتمعهّ
الل  ر�صول  يا  فقال :  ركبتيه  على 
والل اأنا كنت اأظلم - مرتني - فقال 
النبي �صلى الل عليه و�صلم : اإن الل 
اإليكم فقلتم : كذبت ، وقال  بعثني 
بنف�صه  ووا�صاين   ، َدق  �صَ بكر :  اأبو 
وماله ، فهل اأنتم تاركو يل �صاحبي 

– مرتني - فما اأوذي بعدها . 

ال�صديق«  بكر  اأبو  كان»�صجاعة 
�صادت  من  ال�صديق  بكر  ابو 
رف�ض   كما  اأغنياهم  ومن  قري�ض 
ابو  ال�صديق«  بكر  ابو  »ق�صة 
عبادة  اجلاهلية  ال�صديق يف  بكر 
اال�صنام اأما بعد اال�صالم كان اأول 
اال�صالم  يف  دخلو  الذين  الرجال 
من  العديد  يديه  على  ا�صلم  كما 
برَي  والُزهّ عفان،  بن  عثمان  وهم: 
ام، »وفاة عبدالرحمن بن  بن العَوهّ
عوف،  بن  الرحمن  وعبد  عوف« 

و�صعد بن اأبي وقا�ض، وطلحة بن 
»مر�ض  جاهد   كذلك  عبيدالل. 
اأبو بكر و وفاته« ابو بكر ال�صديق 
اىل  الدعوة  اجل  من  ماله  يف 
وعتق  ب�رساء  قام  حيث  اال�صالم 
بن  بالل  ا�صلم:  الذين  العبيد 
وِزِنهّرية،  فهرية،  بن  وعامر  رباح، 
بني  وجارية  وابنتها،  والنَهّهديَهّة، 
تعر�ض     ُعبي�ض.  واأم  ل،  موؤمهّ
»منزلة اأبي بكر ال�صديق« اأبو بكر 
عندما  والتعذيب   لل�رسب  من 

اعتدى  حني   النبي  عن   دافع 
اهل  الوثنيوناتفق  احد  عليه  
وفاة   قبل  ال�صحابة  من  امل�صورة 
»توا�صع اأبو بكر ال�صديق« ابو بكر 
ت�صليم اخلالفة  اأن  على  ال�صديق 
بعده  من  اخلطاب  بن  عمر  اإىل 
املنورة    املدينة  يف  تويف  بعدها 
بكر  اأبو  لالإميان«  بكر  اأبو  »دعوة 
يوم الثالثاء يف 7 جمادى االآخرة 
الهجرة  الثالثة ع�رس من  يف �صنة 
املوافق 634 م عن عمر 63 �صنة
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�سان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�سب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�سرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

20 فيدل كا�سرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�سحيح 3 كغم

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�سد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�سر
48 ج�سم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 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

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

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
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



ديدوين...عندما يتحول �لفن �إىل مقاومة
الثالثاء 05  �سبتمرب 2017  املوافـق  لـ 15 ذو احلجة 1438هـ

اأحداث23
يف �صور



بتن�صيب  �أمر  بدوي  �أن  �لإطار  هذ�  يف  يذكر 
مد�ومات على م�صتوى مقر�ت �لبلديات وملحقاتها 
�لعمل  �صاعات  متديد  مع  �لوطني  �مل�صتوى  على 
با�صتثناء  م�صاء  �لثامنة  حتى  �لأ�صبوع  �أيام  كامل 
 ,2017 �صبتمرب   24 �لأحد  غاية  �إىل  وذلك  �جلمعة 
�آخر �أجل لإيد�ع ملفات �لرت�صح,  كما ��صتمع �لوزير 
�لتح�صري�ت  �آخر  حول  مف�صل  تقرير  �ىل  �أي�صا 
ف�صال  �لتنظيمي,  �أو  �لقانوين  �جلانب  يف  �صو�ء 
متخ�صت  �لتي  �للقاء�ت  نتائج  عن  ملخ�ص  عن 
�ملكلفة  �لد�خلية  قطاع  جلنة  �جتماعات  عن 
�ملختلفة  �لقطاعات  بقية  مع  �مللف  مبتابعة هذ� 
,ويف  �لنتخابات  ملر�قبة  �مل�صتقلة  �لعليا  و�لهيئة 
�ملحلية  �لنتخابات  �أن  بدوي  �أكد  �ل�صدد,  هذ� 

وهو  �لت�رشيعية«,  �لنتخابات  عن  متاما  »تختلف 
�أو�صح-- »مر�عاة �ملعطيات  ما ي�صتدعي  --كما 
�ملنا�صبة  �لظروف  كل  وتوفري  بها  �خلا�صة 

و�ملالئمة لإجناحها«, د�عيا باملنا�صبة �إىل »تعميق 
�لنظر و�لبحث و�إيجاد كل �ل�صبل لت�صهيل �لإجر�ء�ت 

للمرت�صحني و�ملنتخبني على حد �صو�ء«.

فريو�س خبيث يهدد 
م�ستخدمي في�سبوك 

م�سنجر.. كيف ميكن تفاديه
�جتاحت عملية �حتيال جديدة تطبيق �لر�صائل �لفورية 
م�صنجر �ململوك لفي�صبوك, حيث �صهد �لربنامج �نت�صار 

فريو�ص جديد ويظهر �لفريو�ص على �صكل ر�صالة 
فورية حتمل كلمة »فيديو« مرفقة برمز تعبريي, ويليه 
�لر�بط �لذي يحمل �لفريو�ص, وتظهر وكاأنها ر�صالة 
من �أحد �أ�صدقائك وفور �ل�صغط على �لر�بط �صيتم 
توجيه �مل�صتخدم �إىل مو�قع �صارة تختلف باختالف 
 Bleeping« حمرك �لبحث, وفقا ملا ذكره موقع

Computer«ويتم نقل م�صتخدمي غوغل كروم �لذين 
ينقرون على �لر�بط �إىل قناة يوتيوب مزيفة, ويف حال 
�أردت ت�صغيل �لفيديو �صيوجهك �لفريو�ص �إىل بر�مج 

»�أدوير« )�أكرث �أنو�ع �لربجميات �خلارقة لالأمن(, وهو ما 
�صيدمر نظام �لكمبيوتر �خلا�ص بامل�صتخدم بينما يتم 
نقل م�صتخدمي مت�صفح فايرفوك�ص على ويندوز وماك 
�إىل �صفحة »Flash Player« وهمية, و�لذي ي�صيب 

جهاز �لكمبيوتر �خلا�ص بامل�صتخدم مع �أدوير.

»الدا« الرو�سية تدخل 
الت�سنيف العاملي الأكرث 

ال�سيارات مبيعا
�أدرجت �صيارة »لد�« �لرو�صية موؤخر� يف ت�صنيف 

�ملبيعات �لعاملية للن�صف �لأول من �لعام �جلاري �أفادت 
بذلك �صحيفة »�أوتو�صتات« �لرو�صية نقال عن وكالة 
»focus2move« لتحليل �صوق �ل�صيار�ت و�حتلت 

»لد�« يف هذ� �لت�صنيف �ملرتبة �لـ50 بعد �أن باعت يف 
�لن�صف �لأول من �لعام �جلاري 149.5 �ألف �صيارة, 
ما يزيد بن�صبة 11.8% عما كانت عليه مبيعاها �لعام 
�ملا�صي فيما حققت �ملاركة �لرو�صية ح�صة بلغت 

0.3% من مبيعات �ل�صيار�ت �لعاملية. وقاربت نتائج 
 »Cadillac« مبيعات �ل�رشكة على ماركات عاملية مثل
و«Roewe« و«MINI« و«BYD« �لتي ترت�وح مبيعاتها 

بني 167 �ألف �صيارة و185 �ألف �صيارة.

ال�سني تنطلق نحو 
امل�ستقبل ب�سرعة 

4000 كلم/ ال�ساعة
 تتناف�ص �ل�رشكات �لعمالقة يف �إنتاج تقنيات متطورة 

توؤمن عمليات �لنقل و�ملو��صالت ب�رشعة فائقة, مو�كبة 
لحتياجات �لب�رشية وم�صتقبلها ويف هذ� �لإطار, تنوي 
�رشكة �لطري�ن و�لف�صاء �ل�صينية »CASIC« ت�صميم 
و�إطالق قطار ي�صتطيع �ل�صري ب�رشعة ت�صل �إىل 4000 
Sina. كلم/ �ل�صاعة, وجاء يف �خلرب �لذي �أورده موقع
com, �أن نظام �لنقل »HyperFlight« يعد قطار� 

ي�صري على و�صادة مغناطي�صية ويتحرك د�خل نفق مفَرغ 
وي�صارك يف ت�صميم �مل�رشوع �أكرث من 20 معهد� �صينيا 
و�أجنبيا, مع �لأخذ بالعتبار �أن �ل�رشكة متتلك ما يزيد 

على 200 موظف يعملون حاليا على قطارها �لو�عد.

العدد : 4444/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

م.�س
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حتذيرات يف رو�سيا من »اإنفلونزا اخلنازير«

خالل  رو�صيا  يف  �لوفيات  معدل  يرتفع  قد 
نتيجة  �ملا�صي  بالعام  مقارنة  �لقادم  �ل�صتاء 
بذلك  �خلنازير«�أفادت  بـ«�إنفلونز�  �لإ�صابة 
نائب مدير معهد �لإنفلونز� �لرو�صي للبحوث 
وكالة  ونقلت  ت�صيبالكوفا  ليودميال  �لعلمية, 
قولها  ت�صيبالكوفا  عن  �لرو�صية  »�إنرتفاك�ص« 
�خلنازير(  )�إنفلونز�   H1N1 »فريو�ص  �إن 
�لوباء  باندلع   ,2009 عام  ت�صبب,  قد  كان 
لالأر�ص«و�صددت  �جلنوبي  �لكرة  ن�صف  يف 
ت�صيبالكوفا �إىل على �رشورة �لتلقيح وخا�صة 
�صمن �لن�صاء �حلو�مل و�مل�صنني و�مل�صابني 
�أكرث  يعدون  �لذين  و�لرئتني  �لقلب  باأمر��ص 
يذكر  بالفريو�ص  �لإ�صابة  خلطر  عر�صة 
يف  ب�صهولة  تتف�صى  �خلنازير«  »�إنفلونز�  �أن 
�لكثافة  ذ�ت  و�ملناطق  �ملكتظة  �لأماكن 

�ل�صكانية �ملرتفعة.

وزير الداخلية ي�ؤكد

كل الو�سائل متوفرة الجناح االنتخابات املحلية
دعا وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية, ن�ر الدين بدوي, اإىل »التجند بق�ة« الإجناح االنتخابات املحلية املقررة ي�م 23 ن�فمرب القادم 
التي اعتربها »م�عدا هاما �سي�ساهم يف بناء امل�ؤ�س�سات الد�ست�رية وتكري�س الدميقراطية«,وخالل لقاء جمعه م�ساء اأم�س االأحد باإطارات املديرية العامة 

للحريات وال�س�ؤون القان�نية خ�س�سه لالنتخابات املحلية البلدية وال�الئية, »كلف بدوي جلنة خا�سة للنزول على امل�ست�ى املحلي مهمتها �سرح واإ�سداء 
التعليمات واملعل�مات الالزمة مع �سبط اللم�سات املتبقية املتعلقة بهذا امل�عد االنتخابي ليدع� اللجنة واإطارات ال�زارة املكلفني باملتابعة لتح�سري واإمتام 

امللف يف غ�س�ن الـ 24 �ساعة القادمة«.

خالل ال24 �ساعة االأخرية  

ال�سلف 

ال�ادي 

حت�سبا لالألعاب املت��سطية 2021

ب�سار 

وفاة 5 اأ�سخا�س و جرح 27 اآخرين 

ادماج قرابة 300 �ساب يف القطاع الفالحي 
تاأهيل اأزيد من 370 م�سروع اإ�ستثماري 

اإعادة فتح املركب الريا�سي مل�ستغامن قريبا 

100 مليون دج لكهربة حميطات فالحية 

عدة  يف  �آخرون   27 جرح  و  حتفهم  �أ�صخا�ص   5 لقي 
�لخرية  �صاعة  �ل24  خالل  �صجلت  مرورية  حو�دث 
�أم�ص  به  �فاد  ما  �لوطن, ح�صب  وليات  عرب خمتلف 
�أو�صح  و  �ملدنية  �حلماية  مل�صالح  بيان  �لثنني 
م�صتوى  على  �صجلت  ح�صيلة  �أثقل  �أن  ذ�ته  �مل�صدر 

ولية �صيدي بلعبا�ص بوفاة �صخ�صني على �إثر ��صطد�م 
 13 رقم  �لوطني  �لطريق  م�صتوى  على  �صيارتني  بني 
�مل�صالح خالل  نف�ص  �صجلت  كما  بو خنيف�ص  ببلدية 
نف�ص �لفرتة وفاة 3 �أ�صخا�ص غرقا يف �لبحر بوليتي 

جيجل )حالتان( و م�صتغامن )حالة و�حدة(.

�ملجال  يف  بال�صلف  �صاب   300 قر�بة  �إدماج  مت 
�أم�ص  علم  ح�صبما   2017 �صنة  مطلع  منذ  �لفالحي 
رباحي  ر�بح  و�أو�صح  �لت�صغيل  مدير  من  �لثنني 
�ل�صنة  خالل  �دماجهم  مت  �صاب   300 حو�يل  �أن 
�جلارية يف تخ�ص�صات فالحية وهذ� يف �إطار جهاز 
�مل�صاعدة على �لدماج �ملهني حيث »ي�صتفيدون من 
�لعمل  �إطار عقود  للتمديد يف  قابل  عام  عقد ملدة 

�مل�صوؤول  لذ�ت  ��صتناد�  و  �ليه  �أ�صار  كما  �ملدعمة« 
خلق  �إىل  تهدف  بال�صلف  �لت�صغيل  ��صرت�تيجية  فاإن 
�لولية  بها  تتميز  �لتي  �لقطاعات  عمل يف  منا�صب 
�لبحري  �ل�صيد  وكذ�  �ل�صياحي  �لفالحي,  كاملجال 
خا�صة يف ظل �مل�صاريع �لتي مت ��صتحد�ثها بف�صل 
�إىل  �لوقت  ذ�ت  يف  م�صري�  �لت�صغيل  دعم  �أجهزة 

��صرت�ط �لتاأهيل و�لتكوين يف طالبي �لعمل.

�إ�صتثماري  م�رشوع   379 عن  يقل  ل  ما  تاأهيل  مت 
�ل�صناعي مبناطق  �لعقار  �نطالق عملية منح  منذ 

�لن�صاطات يف 2014 بولية �لو�دي, 
ح�صبما �أ�صتفيد �أم�ص �لإثنني من مديرية �ل�صناعة 
ت�صجيع  �إطار  يف  �لعملية  هذه  وتندرج  و�ملناجم 
�لإ�صتثمار , مبا ي�صاهم يف تنمية  �لإقت�صاد �لوطني 
لـ«و�أج« �ملكلف  �أو�صح  وتوفري منا�صب �صغل , كما 

بالإت�صال لدى ذ�ت �ملديرية  مد�ين حمادي و�أودع 
لدى مديرية �ل�صناعة و�ملناجم خالل نف�ص �لفرتة 
�أفرزت  حيث   , �لتاأهيل  طلب  ملف   1.277 حو�يل 
نتائج  در��صة �مللفات عن رف�ص منح قر�ر �لتاأهيل 
�لإ�صتثمارية  �مل�صاريع  مطابقة  لعدم  ملفا  لـ898 
�ملقرتحة ملدونة �لإ�صتثمار فيما �أجنز  228 عقد� 

لـفائدة �مل�صتثمرين , ح�صب ذ�ت �مل�صدر.

�لريا�صي  �ملركب  تهيئة  �إعادة  �أ�صغال  تتقدم 
منذ  �ملغلق  فر�ج<<,  ><�لر�ئد  مل�صتغامن 
�أم�ص  علم   ح�صبما  �رشيعة«,  »بوترية  �صنتني, 
�لتابعة  �لريا�صية  �ملن�صاأة  هذه  �إد�رة  لدى  �لثنني 
لديو�ن �حلظرية متعددة �لريا�صات للولية �لتي مل 
ت�صتبعد �إعادة �فتتاح �ملركب خالل �لأ�صهر �لقليلة 

�ملقبلة. 
مك�صبا  �صيكون  �ملركب  باأن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح 
�لبحر  �ألعاب  لحت�صان  حت�صبا  للجز�ئر  �إ�صافيا 
 80( وهر�ن  ت�صت�صيفها  �لتي  �ملتو�صط  �لأبي�ص 

�لر�ئد  مركب  لأن   ,2021 عام  م�صتغامن(  عن  كلم 
فر�ج مر�صح ل�صتقبال بع�ص �ملناف�صات �لريا�صية 
�لقدم  �لتظاهرة و�صيكون فريقا كرة  �ملربجمة يف 
للولية, وهما ترجي وود�د م�صتغامن, �لنا�صطني يف 
بطولة �لهو�ة, من �أهم �مل�صتفيدين من �إعادة تهيئة 
�ملركب �لأوملبي بالنظر �إىل حاجتهما �ملا�صة �إىل 
ملعبه لكرة �لقدم �لذي عرف �أ�صغال جتديد هامة 
�صملت جميع من�صاآته ويف  مقدمتها �أر�صية ميد�نه 
�لتي ��صتفادت من �أر�صية جديدة مع�صو�صبة طبيعيا 

وفق �ملقايي�ص �لدولية.

ر�صد ��صتثمار عمومي جديد بقيمة 100 مليون دج 
فالحية  حميطات  �إىل  �لفالحية  �لكهرباء  لإي�صال 
وعمليات  �صحر�وية  �أر��صي  ل�صت�صالح  موجهة 

�إعادة �لإعتبار لو�حات �لنخيل بتاغيت وبني عبا�ص 
بولية ب�صار, كما ��صتفيد �أم�ص �لإثنني  من مديرية 
�مل�صالح �لفالحية . و�صي�صمح هذ� �لإ�صتثمار بتزويد 
بطاقة �لكهرباء نحو �أربعني م�صتثمرة فالحية عرب 
�ل�صحر�وية  باملناطق  �لأر��صي  ��صت�صالح  حميط 
�لو�قع على حمور �لطريق �لر�بط بني ب�صار وبلدية 
�لقناد�صة و�ملمتد على م�صاحة تفوق 300 هكتار , 
وفق ذ�ت �مل�صدر وقد �أ�صندت هذه �لعملية بتكلفة 
لتج�صيدها  �صونلغاز  موؤ�ص�صة  �إىل  دج   مليون   24
�ملحيط  بذ�ت  �لنا�صطون  �نتظرها  طاملا  و�لتي 
�لعملية  نف�ص  وتوجه  �إليه   �أ�صري  كما  �لفالحي, 
�لتي تندرج يف �إطار تنمية �لأن�صطة �لفالحية �أي�صا 
ببلدية ب�صار  )�إثنان  �أخرى  لأربع حميطات فالحية 
وحميطان ببلدية تاغيت( و�لتي متتد على م�صاحة 

تتجاوز 350 هكتار , ح�صب �مل�صدر .

 عقار جديد ينقذ االآالف
 من النوبات القلبية 

�مل�صتقبل  يف  �لأرو�ح  من  �لآلف  �إنقاذ  ميكن 
�أ�صاد  �لذي  �جلديد  �لقلب  دو�ء  بف�صل  �لقريب 
�إىل  �لتو�صل  منذ  �جناز  �أكرب  باعتباره  �لأطباء  به 
د�مت  �لتي  �لدر��صة  خالل  »�صتاتني«ومن  عقار 
يعطى  �لذي  �لدو�ء  �أن  �لعلماء  وجد  �صنو�ت,   4
يقلل من  �أ�صهر,  للمري�ص يف �صكل حقن كل ثالثة 
خطر �لإ�صابة بنوبات قلبية مبقد�ر �لربع و�أ�صارت 
�لدر��صة �لتي �صملت 10 �آلف مري�ص حتت �إ�رش�ف 

�ألف طبيب من 39 دولة, �إىل �أن �لدو�ء ميكنه �أي�صا 
�لتقليل من خطر �ملوت ب�صبب �رشطان �لرئة ومنع 
�لتهاب �ملفا�صل و�لإ�صابة بالنقر�ص وقال �لعلماء, 
�لتي  �لعالجات«  يعد »حقبة جديدة من  �لدو�ء  �إن 
�لدو�ء  ويحمل  �لأرو�ح  من  �لآلف  �إنقاذ  باإمكانها 
وهو   ,Canakinumab »كاناكينيوماب«  ��صم 
نهجا جديد�  ويعد  �للتهاب,  من  �حلد  على  يعمل 

يف طب �لقلب.

 موؤ�س�س اأندرويد يعلن بدء �سحن
 اأول هاتف ل�سركته اجلديدة

�أعلن �أندي روبن, يف تغريدة على ح�صابه �ل�صخ�صي على تويرت, �أن �رشكته �جلديدة »Essential« �أطلقت 
ر�صميا هاتفها �لأول يف �لأ�صو�ق وياأتي �صحن �لهاتف لأ�صحاب �لطلبات �مل�صبقة عقب ثالثة �أ�صهر تقريبا 
بر�صائل  �لعمالء  �إىل  �أندرويد,  نظام  موؤ�ص�صي  �أحد  وهو  روبن,  وتوجه  �جلهاز.  �لر�صمي عن  �لإعالن  من 
عرب �لربيد �لإلكرتوين كتب فيها: »نقّدر �صرب �جلميع«وياأتي �لهاتف ب�صعر 700 دولر, مزود� بكامري� 360 
�ل�رشكة  �أكدت  و�لتي  �لبي�صاء  �لن�صخة  �لعمل على  يتم حاليا  فيما  �لأ�صود فقط,  باللون  متاح  درجة, وهو 
باأنها �صتتاح للبيع قريبا, ومل يتم �لإف�صاح عن تفا�صيل �أخرى عن مو��صفات �لهاتف حتى على �ل�صفحة 
�لر�صمية لطلب �ل�رش�ء. ويحمل �لهاتف ��صم Essential PH-1, وينتمي �إىل فئة �لهو�تف �لذكية �لر�قية, 
 Full Display حيث ي�صم مو��صفات تقنية رفيعة وت�صميما مميز�, ويبدو �أن هذ� �لهاتف ي�صم �صا�صة
تغطي �حلو�ف, وتتو�جد �لكامري� �لأمامية يف منت�صف �جلزء �لعلوي من �ل�صا�صة, و��صتخدمت يف �لهيكل 

�خلارجي �ل�صري�ميك ملنح �جلهاز متانة �أكرب ومقاومة للخدو�ص و�ل�صدمات كذلك.
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