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ن�ساطات غائبة رغم اأهمية 
اال�ستحقاقات:

"اخلمول" ي�شيطر 
على الأحزاب قبيل 

"املحليات"
 �ص3
قالوا اأن الظروف االإقليمية ال 

ت�سجع على لغة ال�سارع 

اأفراد التعبئة ي�شتبعدون 
اللجوء لالحتجاج 

�ص3
قالت اأن رفع �سن التقاعد مل 

يخدم ال�سندوقالوطني للتقاعد

�شناباب تطالب بلقاء 
 ثنائي مع احلكومة 

دون الباترونا
�ص4

ت�سمل خام �سحاري اجلزائر

 ارتفاع  �شعر خامات
 اأوبك اإىل اأكرث من 
50دولر للربميل

�ص4

بعد �سبط �ساحنة برتقيم فرن�سي معباأة 
بتلك الكمية بدايل اإبراهيم  

توقيف تاجر �شيارات 
بالتهريب الدويل  لقطع 

الغيار امل�شروقة من فرن�شا

عدالة

�ص3نفذ من طرف الفرقاطة "الرادع"، القايد �سالح:

التمارين بالرمايات احلقيقية تدريب لال�شتعداد الكامل للقوات 

وزارة الرتبية �شتوظف 124 األف احتياطيا تدريجيا 

 �ص3

اأ�س  األ  “تــــــــي 
كونتاكت” تفند منح 
مواعيد مقابل املال

 عقب �سل�سلة اال�ساعات 
التي روجت لذلك:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

عقب ت�سغيل 40 عامال من خارج الوالية  

ما بني 08 اإىل 09 اأوت 2017

اخلط االأحمر اخلا�ص بالتبليغ عن احلرائق 

بطالون يحتجون ويغلقون مقر موؤ�ش�شة 
بالأغواط  الرمل  "بوناتي" بحا�شي 

وفاة 06 اأ�شخا�س  جراء حوادث مرورية

 الذاعات املحلية ت�شتقبل 
املئات من الت�شالت    

حنا�شي

 عميد الروؤ�شاء 
الذي ُدفع للرحيل 

من الباب ال�شّيق
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املواطنون دون كهرباء والإنارة 
العمومية  متاحة يف و�ضح النهار

البويرة
 النفايات الع�ضوائية حتا�ضر حي ال�ضحمة

ال�شكان بتخ�شي�ض �شاحنات لتنظيف املنطقة ومنع اإ�شتحداث مواقع جديدة للنفايات الع�شوائية وفر�ض عقوبات على , لي�شطر البع�ض من ال�شكان او التجاراإىل حرقها مما يت�شبب يف اإطالق الدخان الكثيف .واأمام هذا الو�شع الكارثي طالب بداخلها .وما زاد من تعقيد الو�شعية هو تاأخر عمال النظافة يف نقلها ما جعل امل�شهد يبدو على �شكل جبال من النفايات حمدثوا يف هذا ال�شدد اأنه بالرغم من وجود حاوية جلمع النفايات اإل ان اأ�شحاب املحالت واملطاعم ل ي�شعون النفايات يف لقائهم بيومية » الو�شط » عن قلقهم مطالبني اجلهات املعنية ب�رضورة التدخل وو�شع حد لهذه الظاهرة . وي�شيف لنمو احل�رضات ال�شارة , واإنبعاث الروائح الكريهة ب�شبب حتول الطريق اإىل مفرغة عمومية ما جعل هوؤلء ال�شكان يعربون الفو�شوي لنفايات املحالت التجارية واملطاعم خا�شة عند موقف حافالت النقل احل�رضي. هذا الأمر جعل احلي مرتعا اأبدى �شكان حي ال�شحمة بو�شط مدينة البويرة �شخطهم ال�شديد من الو�شعية املزرية التي يعي�شونها جراء الإنت�شار 
اأح�سن مرزوقاملت�شببني يف هذه الظاهرة 

اأحياء  باأحد  ل�شقف غرفة داخل م�شكن عائلي كائن  اإنهيار جزئي  اأدى 

مدينة اجللفة اإىل هالك طفلة واإ�شابة 6 اأ�شخا�ض اآخرين بجروح خفيفة 

ح�شب ما علم اأم�ض الأربعاء من م�شالح احلماية املدنية واإ�شتنادا لذات 

لأجل  �شباحا  الثانية  ال�شاعة  حدود  يف  الأعوان  تدخل  فقد  امل�شدر 

انهيار جزئي ل�شقف غرفة داخل منزل بحي »الفالح« بعا�شمة الولية 

اأين اأدى هذا الإنهيار اىل وفاة طفلة يف ال�شابعة من عمرها جراء تاأثرها 

الإ�شتعجالت  مل�شلحة  حتويلها  ذلك  قبل  اإ�شتدعت  بليغة  باإ�شابات 

الأخرية  اأنفا�شها  لفظت  اأين   « القادر  عبد  »حماد  مب�شت�شفى  الطبية 

اآخرون من باقي العائلة  اأ�شخا�ض  هناك واأ�شيب يف هذه الواقعة �شتة 

بجروح خفيفة وترتاوح اأعمار هوؤلء مابني )4 و47 �شنة( مع العلم اأن هذا  
بالطوب واحلجارة و�شقف من القرميد.

 جراء اإنهيار �سقف مب�سكنهم
 العائلي باجللفة

هالك طفلة وجرح �ضتة اأ�ضخا�ص 

اأدت  والتي  احلر,  موجة  اأزمة  عز  يف   
ل�شتهالك م�شاعف للطاقة الكهربائية 
عاجلتها  والتي  املكيفات,  بخا�شة 
�شونلغاز بحرمان عدة اأحياء بني الفينة 
باملقابل  جند  الكهرباء,  من  والأخرى 
»تبذير«  البلدية ت�رضف على  ال�شلطات 
عمومية   باإنارة  الكهربائية,  الطاقة 
تامة يف و�شح النهار, على �شبيل املثال 
روي�شو  حميط  من  العمومية  الإنارة 
مقام  وكذا  راي�ض  مراد  بئر  باجتاه  اإىل 
ال�شهيد, رغم �شكاوى �شونلغاز الدائمة 
من  املتنامي  المت�شا�ض  حجم  من 
الفواتري  ت�شددي  عدم  ومن  جهة, 

العمومية من جهة ثانية.

�ضجة »تبون ورجال املال« ت�ضنع احلدث 

ال�ضابات تالحق حمليي املنتخب الوطني

و�شائل  بع�ض  تداولته  الذي  اخلرب  اأثار   

للوزير  الرئي�ض  تنبيه  بخ�شو�ض  الإعالم, 

الأول لعدم التحر�ض برجال الأعمال, �شجة 

الجتماعيني  التوا�شل  مواقع  على  موازية 

من  الده�شة  حملة  حجمها  يف  توازي 

الت�رضيحات والقرارات التي جاء بها تبون, 

وتراوحت بني الت�شاوؤل حول طبيعة م�رضب 

اخلرب لو�شيلة اإعالمية خا�شة دون حيازتها 

حول  وكذلك  الر�شمية,  اجلهات  طرف  من 

وحكومته  تبون  وم�شري  القرار  طبيعة 

ت�رضيب  واأ�شباب  عطلة,  يف  املتواجدين 

الذي مت بني تبون ونظريه الفرن�شي وطريقة اخلرب بعد يوم واحد من اللقاء غري الر�شمي 
معاجلة اخلرب.

لن  األكاراز  لوكا�ض  الوطني  املدرب  ان   يبدو 
الوطني  املنتخب  حت�شريات  يف  طريقه  يجد 
يواجه  باعتباره  بالورود  مفرو�شة  للمحليني 
اأين  لعبيه  تالحق  التي  ال�شابات  مع�شلة 
ب�شبب  لعبني  اأربعة  عن  ا�شتغنى  وبعدما 
الت�شكيلة  عودة  فاإن  ال�شابات  من  معاناتهم 
الوطنية اإىل التدريبات رافقها تعر�ض الثنائي 
املاليل و�شاحلي اإىل اإ�شابة الأمر الذي دفعها 
نحو التحول اإىل عيادة الدكتور يقدح من اأجل 

تلقي العالج.

حتت �سعار »اإنقاذ احلياة هو ان�سغالنا. . لنتربع بدمنا«

الأمن الوطني يجمع 3905 كي�ص دم
 �شمحت املبادرات الت�شامنية حلمالت التربع بالدم يف اأو�شاط ال�رضطة, التي نظمتها املديرية العامة لالأمن الوطني بالتن�شيق مع 

الوكالة الوطنية للتربع بالدم خالل �شهر جويلية ل�شنة 2017, مبنا�شبة اليوم املغاربي للتربع بالدم, من جمع عدد معترب من اأكيا�ض الدم  

يقدر بـ 3905 كي�ض. تهدف هذه املبادرات الإن�شانية النبيلة للمديرية العامة لالأمن الوطني اإىل جمع اأكرب عدد ممكن من اأكيا�ض الدم 

من كل الف�شائل وتوزيعها على امل�شت�شفيات لتغطية احتياجات املر�شى العملية م�شت خمتلف م�شالح ال�رضطة من خالل حث اأعوان 

ال�رضطة لالإقبال بكثافة للتربع بدمهم, للم�شاهمة يف عالج املر�شى وم�شاعدة من هم يف اأم�ض احلاجة للدم, ملا لهذه العملية من فائدة 

يف اإنقاذ الأرواح واإعطاء �شورة م�رضفة جلهاز الأمن الوطني.

24 �ضاعة

الوادي 

اإح�ضاء 101 حالة ملر�ص التهاب الكبد الفريو�ضي 
اإلتهاب  مبر�ض  اإ�شابة   101 �شجلت 
خالل  )ب(  نوع  من  الفريو�شي  الكبد 
اجلارية  ال�شنة  من  الأول  ال�شدا�شي 
بولية الوادي   ح�شبما ا�شتفيد اأم�ض 
ال�شحة  مديرية  م�شالح  من  الأربعاء 

وال�شكان واإ�شالح امل�شت�شفيات.
ومت اكت�شاف اأزيد من 95 باملائة من 
حالت الإ�شابة بهذا الداء عن طريق 
امل�رضوطة  الطبية  التحاليل  ك�شوف 
الزواج  عقود  حترير  عند  تقدم  التي 
اجلديدة اإىل جانب املعاينات الطبية 
العمومية  الإ�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شات 
الطبيب  اأو�شح  كما  واجلوارية   
مب�شلحة الوقاية كمال �شيف ولحظ 
 60 �شجلت  اأنه  الطبي  الإطار  ذات 
ال�شنة  من  الفرتة  نف�ض  خالل  حالة 
املنق�شية وذلك بعد تفعيل احلمالت 

التوعية  على  ترتكز  التي  الوقائية 
باأخطار هذا املر�ض من خالل تنفيذ 
اإىل  موجه  مكثف  حت�شي�شي  برنامج 

خمتلف �رضائح املجتمع .
ال�شيف  كمال  الدكتور  وح�رض 
اإىل  الداء  بهذا  الإ�شابة  اأ�شباب 
والتعقيم  ال�شيانة  اإجراءات  غياب 
الطبية  بالعيادات  الطبية  لالأجهزة 
الإ�شت�شفائية  واملوؤ�ش�شات  اخلا�شة 
مبراكز  ل�شيما  واجلوارية  العمومية 
ف�شاءات  جانب  اإىل  الدم  ت�شفية 
اأن  ال�شياق  ذات  يف  واأكد  احلجامة  
وال�شكان  ال�شحة  مديرية  اأجهزة 
واإ�شالح امل�شت�شفيات لديها خمطط 
بزيارات  القيام  يف  يتمثل  »تفتي�ض« 
اإىل  رقابي  حت�شي�شي  طابع  ذات 
والعمومية  اخلا�شة  الطبية  العيادات 
العملي  التج�شيد  مدى  على  للوقوف 
لالأجهزة  احلديثة  التعقيم  لتقنيات 

الطبية.

م�ضاهل يزور 
م�ضجد ال�ضيخ 

عبد القادر 
اجليالين ببغداد

زار وزير ال�شوؤون اخلارجية  عبد القادر م�شاهل  اليوم الأربعاء ببغداد  م�شجد 
ال�شيخ عبد القادر اجليالين حيث يتواجد �رضيح ال�شيخ  الفا�شل  ح�شبما افاد به 

بيان لوزارة ال�شوؤون اخلارجية.
وبهذه املنا�شبة  ا�شتمع ال�شيد م�شاهل ل�رضوحات اإمام امل�شجد حول م�شار ال�شيخ 
اجليالين و حول خمتلف املن�شاآت التي ي�شملها هذا ال�رضيح  من بينها املكتبة التي 
�شيدت قبل ثمانية قرون و التي ت�شم خمطوطات فريدة ل�شيما للقراآن الكرمي.
القادرية  الطريقة  اأتباع  للعديد من  يعترب مكان جتمع  امل�شجد  اأن   البيان  وذكر 

ويعد وجهة �شياحية  ح�شب ذات امل�شدر. 

برياف 
وبوملرقة 

حا�ضران برواندا
 

ميثل اجلزائر كل من رئي�ض اللجنة 
الأوملبية اجلزائرية م�شطفى برياف 

وع�شو املكتب التنفيذي ح�شيبة بوملرقة 
يف املنتدى الإفريقي الآ�شيوي املوجه 

للمراأة والريا�شة التي تراأ�ض جلنتها 
بوملرقة على م�شتوى »الكوا«, وهو 

املنتدى الذي �شوف حتت�شنه 
عا�شمة رواندا كيغايل والهدف 
منه تناول ترقية املمار�شة 

الن�شوية للريا�شة يف القارة 
الإفريقية.

ال�سرطة ببومردا�س 

برنامج ثري لفائدة اأطفال 
اجلنوب املتواجدين 
باملخيمات ال�ضيفية 

 
قامت م�شالح ال�رضطة باأمن ولية بومردا�ض 

بت�شطري برنامج ثري و متنوع بالتن�شيق مع مديرية 

ال�شباب و الريا�شة لفائدة اأطفال الوليات اجلنوبية 

امل�شاركني �شمن املخيمات ال�شيفية ببومردا�ض 

لكل من ولية النعامة, غرداية و الوادى ق�شد اإدخال 

الفرحة والبهجة يف نفو�شهم. وعليه قامت ذات 

امل�شالح بتنظيم زيارات ميدانية للمتحف املركزي 

لل�رضطة ب�شاطوناف باجلزائر العا�شمة من اأجل 

اإطالعهم و تعريفهم بتاريخ ال�رضطة اجلزائرية,  

و كذا توعيتهم و حت�شي�شهم من خمتلف الآفات 

الجتماعية عن طريق توجيه درو�ض نظرية ملختلف 

املوا�شيع املهمة كمو�شوع ال�شالمة املرورية و 

املخدرات وكذا ال�شتعمال ال�شلبي لالإنرتنت, كما 

�شيتم تن�شيط حظائر للرتبية املرورية لفائدة هوؤلء 

الأطفال خالل الفرتات الليلية على م�شتوى واجهة 

البحر ببومردا�ض من اأجل تلقينهم اأ�ش�ض و قواعد 

ال�شياقة ال�شليمة و كذا تر�شيخ ثقافة مرورية لدى 

هوؤلء النا�شئة من اأجل حت�شينهم من كل املخاطر و 

الآفات الجتماعية.   



ويف هذا ال�صدد ويف ات�صال هاتفي 
ربطنا بالباحث ال�صيا�صي جالل مناد، 
خالل  ال�صيا�صي  الواقع  اأن  اأو�صح 
هذه الفرتة يظهر التح�صريات لهذا 
ب�صبب  بعد  تنطلق  مل  اال�صتحقاق 
غياب ثقافة �صيا�صية تر�صخ حل�صور 
حزبي ون�صال بعيد عن املنا�صباتية 
يف  ال�صيا�صي  العمل  تطبع  التي 
اأن  من  بالرغم  وهذا  اجلزائر، 
املتحدث  ذات  ح�صب  املحليات 
لكل  بالن�صبة  كبريا  حتديا  ت�صكل 
وحمددا  املعتمدة،  االأحزاب 
مناد  وا�صتبعد  ال�صاحة،  يف  للبقاء 
ال�صعيفة  امل�صاركة  ن�صبة  تكون  اأن 
�صببا  املا�صي  ماي  ت�رشيعيات  يف 
االأحزاب  اأ�صاب  الذي  اخلمول  يف 
ال�صيا�صية، لكونها لي�صت �صببا متابعا 
يف  للم�صاركة  مقيا�صا  هي لي�س   »:
انتخاب  الأّن  املحلية،  االنتخابات 
ال�صعبية  املجال�س  واأع�صاء  االأميار 
اأكرث  ملقايي�س  يخ�صع  الوالئية 
للبلد  العامة  احلياة  يف  جت�صيدا 
القرابة«،  و�صلة  الع�صرية  �صورة  يف 
يف  االأحزاب  م�صيفا:« عودتنا 
ن�صاطات  تنظيم  على  ال�صابق 
خميمات  اأو  ملتقيات  من  �صيفية 
عزوفها  لكن  �صيا�صية،  وجامعات 
�صيف2017،  يف  القيام بذلك  على 

يعطي االنطباع باأن ما كان من بقايا 
مبرحلة  مرتبطة  �صيا�صية  ثقافة 
طريقها  يف  �صابقا  الواحد  احلزب 
حمدثنا  يتزقف  ومل  الزوال«،  اإىل 
عند هذا احلد، حيث وا�صل تقدمي 
بع�س االأ�صباب التي جعلت االأحزاب 
ملا  ال�صيف،  هذا  خالل  تن�صط  ال 
اأن  وهو  مهم  معطى  قال:« ثمة 
مع  ال�صيا�صي  املال  كارتل  �رشاع 
احلكومة �صيكر�س لزحف املقاولني 
املجال�س  على  وامل�صتثمرين 
ب�صفة  �صواء  املنتخبة  املحلية 
مبا�رشة اأو بالوكالة عن طريق دعم 
من  لتمكينها  حرة  اأو  حزبية  قوائم 
القرار  �صنع  على  وال�صيطرة  الفوز 

املحلي«.

الو�سع ال�سيا�سي لن يتغري 
بني ليلة و�سحاها

اخلبري  ذات  تطرق  اأخر  �صياق  ويف 
الو�صع  مو�صوع  اإىل  ال�صيا�صي، 
منذ  البالد  تعرفه  الذي  ال�صيا�صي 
التعديل احلكومي الذي عرف تويل 
الوزير  من�صب  تبون  املجيد  عبد 
�صالل،  املالك  لعبد  خلفا  االأول 
يف  ال�صيا�صي  قال:« الو�صع  اأين 
البالد ال ميكنه اأن يتغري بني ع�صية 
نتحدث  اأن  ميكننا  وال  و�صحاها، 
تكون  اأن  دون  �صيا�صي  تغيري  عن 
الرئي�صي  املحدد  هي  االنتخابات 
على  وقفنا  متابعا:« وقد  لذلك«، 
ال�صيا�صية يف  اخلارطة  نف�س  تكرار 
اإذ  االأخرية،  الت�رشيعية  االنتخابات 

العام  ال�صيا�صي  امل�صهد  يتغري  مل 
بـ2012و2017«،  مقارنة  البلد  يف 
االأزمة  بال�صبه  التجديد  ولكنه ربط 
وعلي  االأول  الوزير  بني  املوجودة 
اأن  اعتقادي  اأكد:« يف  حيث  حداد 
هو  امل�صاألة  يف  الوحيد  امل�صتجد 
باحلياة  فاعلني  �صخ�صني  خالف 
االأول  الوزير  وهما  للبلد،  العامة 
املوؤ�ص�صات  روؤ�صاء  منتدى  ورئي�س 
فالعالقة بني الطرفني كانت »متينة« 
عبد  ال�صابق  االأول  الوزير  عهد  يف 
امل�صالح  يف  لتقارب  �صالل  املالك 
واالإيديولوجيات وغريها«، موؤكدا اأن 
جميئ تبون اأحدث تغريا يف العالقة 
ومن�صق  »االأف�صيو«  م�صوؤول  بني 
حد  غري على  ال  احلكومي  الطاقم 

تعبريه.

قايد  اأحمد  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 
الثالث  اليوم  خالل  اأم�س،  �صالح، 
الع�صكرية  للناحية  زيارته  من 
التي  البحرية  التمارين  اأن  الثانية، 
تهدف  احلقيقية،  بالرمايات  متت 
اأن  من  الب�رشي  العن�رش  لتمكني 
معطيات  مع  كاملة  ب�صفة  يتكيف 
الذي  املحرتف،  العمل  ومتطلبات 
اكت�صاب  حتمية  بدوره  ي�صتوجب 
طبيعة  مع  الكلي  التوافق  ذهنية 
خمتلف  ومع  املوكلة،  املهام 
املحيطة،  والظروف  االأحوال 
جودة  حتقيق  م�صتلزمات  ومع 
واجلماعية،  الفردية  املردودية 
اأبجديات  هي  »وفتلكم  م�صيفا 
هو  العمل  املحرتف،  وذلكم 
�صاأنه  من  الذي  القومي  النهج 
اإيجابية وفعلية يف  االإ�صهام ب�صورة 
املبذول«،  اجلماعي  اجلهد  تقوية 
التدريب  العمل  طبيعة  اأن  موؤكدا 
العتاد  التطبيقي  مل�صتلزمات 
�صاأنه  من  ما  ذلك  واأن  املتطور، 
العملياتي  االن�صجام  طابع  تكري�س 
والتكامل يف العمل القتايل البحري، 
القوة  �صبغة  بالتاأكيد  ومينحه 
والفعالية. من جهة ثانية اأكد رئي�س 

تهدف  العليا  القيادة  اأن  االأركان 
امل�صوؤول  املهني  العمل  لتكري�س 
واجلدية،  باالحرتافية  املت�صف 
االأمثل،  العملي  ال�صلوك  كونه 
واملج�صد  لتطوير القوات امل�صلحة 
من خالل التحكم الكامل يف اآليات 
تطويع التكنولوجيات املتطورة التي 
والتجهيزات  العتاد  تطبع  اأ�صبحت 
املو�صوعة حتت ت�رشف اأفرادها.  
لبع�س  تفقده  خالل  اأ�صاف  كما 
مترين  وتنفيذ  الناحية  وحدات 
�صطح،  �صطح-  بال�صواريخ  رمي 
بالواجهة البحرية الغربية بوهران، 
قائد  باي  �صعيد  اللواء  رفقة 
واللواء  الثانية،  الع�صكرية  الناحية 
القوات  قائد  حويل  العربي  حممد 
البحرية، حيث نفذ  من قبل طاقم 
وهي  »الرادع«،  الفرقاطة  ال�صفينة 
القوات  بها  تعززت  التي  ال�صفينة 
البحرية �صنة 2016 يف اإطار برنامج 
حتديث وتطوير وع�رشنة اأ�صطولها 
الرمي  مترين  تنفيذ  ومت  البحري. 
على هدف بحري، وهو عبارة عن 
باخرة قدمية مت تخ�صي�صها كدارئة 
معركة  متثيل  مت  حيث  للرمي، 
بحرية قريبة من الواقع �صد هدف 

اإىل  التمرين  هذا  ويهدف  معادي، 
اإتقان التحكم يف ا�صتعمال االأ�صلحة 
الكربى املوجودة يف حوزة القوات 
البحرية، خا�صة ال�صواريخ امل�صادة 
فعالية  ومراقبة  احلربية،  لل�صفن 
االأ�صلحة املكت�صبة. كما يندرج هذا 
النهائي  اإطار اال�صتالم  التمرين يف 
بعد  »الرادع«  الفرقاطة  لل�صفينة 
التاأكد من مدى فعاليتها العملياتية، 
وتدمري  بنجاح  تنفيذه  مت  وقد 

الهدف البحري.
�سارة بومعزة 

فند املتعامل مع القن�صلية الفرن�صية 
االأخبار  كل   ، كونتاكت”  اأ�س  األ  “تي 
املواعيد  على  منح  روجت  التي 
يف  التدّخل  اأو  مالية  مبالغ  مقابل 
الفيزا  طالبي  فيما حذر  الفيزا.  منح 
يتعّر�صون  التي  االحتيال  من عمليات 
مواعيد  بخ�صو�س احل�صول على  لها 
اأن  موؤكدا  مالية،  مبالغ  مقابل  قريبة 
حت�صل  ومل  ال�صيطرة  حتت  االأمور 
اأي جتاوزات يف هذا االإطار. واأو�صح 
مركز “تي األ اأ�س كونتاكت” امل�رشف 
طالبي  بني  التن�صيق  عملية  على 
يف   ، الفرن�صية  والقن�صلية  التاأ�صرية 
واإيداع  املواعيد  بتحديد  يتعلّق  ما 
اأخذ  له،  اأّن  بيان  ح�صب  امللفات، 
عن  اإاّل  يكون  وال  جّماين  املواعيد 
اخلا�ّس  االإلكرتوين  املوقع  طريق 
املالية  امل�صتحّقات  فيما حت�رش  به، 
قبل  من  املطلوبة  تلك  يف  فقط 
“تي  قبل  من  املحّددة  القن�صلية، 
اأّن  اأ�صاف  كما  املوقع،  يف  اأ�س”  األ 
من  واحتيال  ن�صب  عمليات  هناك 

وكاالت  م�صتوى  على  اأ�صخا�س  قبل 
اإنرتنت وا�صطياد  اأو مقاهي  �صياحية 
طريق  عن  ال�صحايا  من  معترب  عدد 
موقع التوا�صل االجتماعي فاي�صبوك، 
على  للح�صول  الرتويج  يتم  حيث 
مقابل  قريبة  اأو  م�صتعجلة  مواعيد 
بيان  واأ�صار  خمتلفة.  مالية  مبالغ 
عدم  اإىل  كونتاكت”  اأ�س  األ  “تي 
موّظفني  اأو  لهوؤالء  عالقة  اأّي  وجود 
يّتم  واإّنا  املواعيد  بتحديد  باملركز 
وب�صفة  املوقع  طريق  عن  اآليا  ذلك 
جّمانية، وقد يعّر�س �صاحبه للمتابعة 
�رشورة  اإىل  دعا  كما  الق�صائية، 
التبليغ عن عمليات التحايل باالت�صال 
بريد  اإر�صال  اأو  الفرن�صية  بالقن�صلية 
اإلكرتوين على العنوان، وياأتي هذا يف 
اإطار حت�صني اخلدمات و�صورة مركز 
انت�صار  بعد  كونتاكت”  اأ�س  األ  “تي 
املواعيد  بيع  حول  �صائعات  موجة 
الفرن�صية  القن�صلية  تخلّي  واإمكانية 

عن هذا املتعامل يف 2018.
علي عزازقة

اأم�س،  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
اإدراجهم  �صيتم  مرت�صح  األف   124 اأّن 
�صمن القوائم االإحتياطية، وتوظيفهم 

تدريجيا.
الوطني  الديوان  موقع  ك�صف 
اأنه  اأم�س،  واالمتحانات،  للم�صابقات 
�صمن  ُمرت�ّصح  األف   124 اإدراج  �صيتم 
الك�صف  بعد  االإحتياطية،  القوائم 
يف  للناجحني  االإ�صمية  القوائم  عن 
بعد  االأ�صاتذة،  توظيف  م�صابقة 
لالإمتحانني  املرت�صحني  اجتياز 
الرتتيب  على  بناء  والكتابي،  ال�صفهي 
االإ�صتحقاقي اأي املعدالت املتح�صل 

عليها.
يف  االإحتياطيني  توظيف  و�صيتم 
منا�صب عمل طيلة املو�صم الدرا�صي 
االأر�صية  اإىل  باللّجوء   ،  2018-2017
بداية  بها  العمل  �صيتم  التي  الرقمية 
حالة  يف  القادم  �صبتمرب  �صهر  من 

التقاعد، الوفاة اأو التحويل.
م�صابقة  نتائج  عن  الك�صف  ومت  هذا 
جويلية،  من   20 يف   ،2017 االأ�صاتذة 
الذي  الكتابي  باالمتحان  اأتبعت  ثم 
النهائية،  واأكد  نتائجه  عن  يك�صف 
ي�رش،  يف  متت  العملية  اأن  املتابعون 
من  الفارطة،  ال�صنة  مع  مقارنة 
ما  وهو  املوقع  على  ال�صغط  حيث 
اآدائه.  وحت�صني  املوقع  تطوير  يعني 
ووفرت امل�صابقة احل�صول على اأحد 

من�صب   10009 اأ�صل  من  املنا�صب 
وزيرة  اأعلنت  حني  يف  املفتوحة، 
الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، يف 
اخلا�صة  �صفحتها  على  �صابق  وقت 
اأن عدد املقبولني  الفاي�صبوك  مبوقع 
االأ�صاتذة  توظيف  يف  م�صابقة 
ال�صفهي  االمتحان  الجتياز   2017
ن�صبة  ميثل  ما  وهو  بلغ  134.192 

30.13 باملائة.
اإىل  �صحب  الناجحني  دعت  كما 
للمقبولني  بالن�صبة  اال�صتدعاءات 
الذي  ال�صفهي  االمتحان  الجتياز 
�صيجرى يومي ال 30 و 31 من ال�صهر 
اأن  مطمئنة  املرت�صحني  اجلاري، 
�صتجري  االأ�صاتذة  توظيف  م�صابقة 
يف  �صفافية و اأن املن�صب �صيعود ملن 

ي�صتحقه فقط.
والذين  باالحتياطيني  يتعلق  فيما  اأما 
توظيفهم  �صيتم  باأنه  املوقع  اأفاد 
من  عدد  طالب  فقد  تدريجيا، 
املن�رشمة  ال�صنة  م�صابقة  احتياطي 
وتوظيفهم،  بوعودها  للوفاء  الو�صاية 
على  ال�صغط  اإىل  الوزارة  دعوا  كما 
اإح�صاء  اأجل  من  الرتبية  مديريات 
يف  وال�رشعة  ال�صاغرة  املنا�صب 
ا�صتدعاء دفعة اخرى من االحتياطني 
وهذا  اال�صتحقاقي  الرتتيب  ح�صب 

حتى يت�صنى لهم التكوين يف 19 اأوت.
�سارة بومعزة 

حتول �سبه اخلمول ال�سيا�سي الذي تعرفه جل الأحزاب ال�سيا�سية يف هذه الفرتة، اإىل 
مو�سوع اأثار جدل حقيقيا و�سط املتابعني لل�ساحة ال�سيا�سية بالبلد، خا�سة وان اجلزائر 

مقبلة خالل الفرتة املقبلة على ا�ستحقاقات حملية مهمة، كان يجب اأن يبداأ التح�سري لها 
مبكرا، ب�سبب ف�سيحة �سعف امل�ساركة يف الت�سريعيات املا�سية، ولكن الواقع غري ذلك لكون 

ما يح�سل هو خمول الأحزاب و�سط و�سع �سيا�سي متغري.

ن�ساطات غائبة رغم اأهمية ال�ستحقاقات:

غائبة متاما امل�ستدامة  الن�سال  •        جالل مناد: ثقافة 

نفذ من طرف الفرقاطة »الرادع«، القايد �سالح:

علي عزازقة

»اخلمول« ي�سيطر على الأحزاب قبيل »املحليات«

التمارين بالرمايات احلقيقية تدريب لال�ستعداد الكامل للقوات 

 عقب �سل�سلة ال�ساعات 
التي روجت لذلك:

امل�سابقة  يف  الناجحني  غرار  على 

كونتاكت” تفند  اأ�س  األ  “تي 
منح مواعيد مقابل املال

وزارة الرتبية �ستوظف 124 
األف احتياطيا تدريجيا 
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قالوا اأن الظروف القليمية ل ت�سجع على لغة ال�سارع 

اأفراد التعبئة ي�ستبعدون اللجوء لالحتجاج 
الأفراد  الوطنية  التن�صيقية  نفت 
لالحتجاج  دعوتها  اأم�س،  التعبئة، 
املقبل،  االجتماعي  الدخول  خالل 
احلالية  الظروف  ظل  يف  خا�صة 
التي  ال�صجة  بعد  بالقلق  املت�صمة 

اأثارها احتجاج متقاعدي اجلي�س.
نفت التن�صيقة الوطنية الأفراد التعبئة 
ا�صتنفارها  ال�صوداء،  الع�رشية  خالل 
مع  االحتجاج  اأجل  من  لفئاتها 
حيث  املقبل،  االجتماعي  الدخول 

من  تنفي  لقواعدها  تعليمة  وجهت 
خا�صة  حتركات  الي  دعوتها  خاللها 
احلالية،  ال�صعبة  الظروف  ظل  يف 
اأكرث  الرتوي  منهم  ت�صتدعي  والتي 
اأن  حني  يف  م�صى،  وقت  اأي  من 
موؤخرا،  اجتمعت  التن�صيقية  مكاتب 
من اأجل التاأكيد على �رشورة �صيا�صة 
وراء  االإن�صياق  وعدم  النف�س،  �صبط 
ممثلي  على  يتعني  حيث  ال�صائعات، 
االأفراد املوزعني عرب واليات الوطن 

الالزمة  القانونية  االإجراءات  اإتخاذ 
دون  ال�صارع  لغة  اإىل  اللجوء  وتفادي 
من  حمذرين  حم�صوبة،  خطوات 
التن�صيقية  يف  التدخل  حماوالت 
من  اأنهم  موؤكدين  وا�صتغاللها، 
�صاهموا يف حماية اجلزائر ال�صتعادة 
ال�صعبة  الفرتات  يف  ا�صتقرارها 
وم�صتعدون  الع�رشية  ال�صوداء،  اإبان 
يف  اأخرى،  مرة  اجلزائر  مع  للوقوف 
واأنه  حاليا،  امل�صطرب  املحيط  ظل 

الف�صل بني مطالبهم وحقوقهم  يجب 
ملفهم  ا�صتغالل  على  العمل  وبني 

للفو�صى.
اأن  التن�صيقية  اأكدت  ثانية  جهة  من 
غري  الراهن  الوقت  يف  االحتجاج 
بقاء عدة ملفات  نافية  مطروح، غري 
اأكدوا  التي  مبطالبهم  تتعلق  عالقة 
�رشورة  الداخلية  وزارة  على  مرارا 

عالجها.
�س.ب



الباترونا  ومنظمات  احلكومة 
ونقابات العمال ممثلة يف االحتاد 
كما  اجلزائريني،  للعمال  العام 
�سن  رفع  باأن  �سناباب  اأ�سارت 
مل  احلكومة  طرف  من  التقاعد 
للتقاعد،  الوطني  ال�سندوق  يخدم 
بل على عك�س اأ�رض به من خالل 
م�سارعة العمال اإىل تقدمي طلبات 
دفع  اآجال  انتهاء  قبل  التقاعد 
رفع  قرار  دخول  ومن  امللفات، 

�سن التقاعد حيز التطبيق. 
التنظيم  ذات  عام  اأمني  واأفاد   
اأم�س  فلفول  بلقا�سم  النقابي 
ندوة �سحفية عقدها  ربعاء يف  االأ
باأن:  النقابة يف باب الزوار،  مبقر 
العمل،  باأرباب  لنا  عالقة  »ال 
احلكومة  مع  االجتماع  نريد 
رجال  مع  ولي�س  الدولة  ممثلة 
ثنائي  لقاء  هو  ومطلبنا  عمال،  االأ

هذه  وخارج  فقط  احلكومة  مع 
بدعوة  ترحيبه  جمددا  الثالثية«، 
تبون  املجيد  عبد  ول  االأ الوزير 
ن  للحوار مع كل ال�رضكاء، وذلك الأ
اال�ستقرار  اإىل  بحاجة  اجلزائر 
غرار  على  م�ستهدفة  وهي  ن،  االآ
واملغاربية  العربية  الدول  باقي 
يف اأمنها، واأ�ساف نف�س املتحدث 
باأن احلكومة قد اأ�رضت بال�سندوق 
الوطني للتقاعد ومل ت�ساعده، بعد 

اأدخلتها فيه على  التي  التعديالت 
واإعالنها  التقاعد  �سن  رفع  غرار 
عمل  بفرتة32�سنة  العمل  عدم  
على  ذلك  اأ�سفر  حيث  ملنحه، 
اليداع  العمال  من  العديد  تهاتف 
ملفاتهم قبل انتهاء املهلة، مقدرا 
يف  التقاعد  اإىل  خرج  من  عدد 
�سنة يفوق عدد من كان مقررا اأن 
يخرج يف �ست �سنوات، كما توعد 
النقابي فلفول بتنظيم احتجاجات 

اأخرى  نقابية  تنظيمات  مع  اأ�سوة 
حال  يف  الداخل،  �سبتمرب  مطلع 
الو�سية  ال�سلطات  ا�ستمرت  ما 
ملطالب  والمباالتها  جتاهلها  يف 

منت�سبي ال�سناباب. 
على  النقابي  امل�سوؤول  وعرج   
ل�سيا�سة  احلكومة  مراجعة  ق�سية 
للمواطنني  االجتماعي  الدعم 
م�سريا  املنخف�س،  الدخل  ذوي 
ي�ستفيدون  من  هم  التجار  باأن 
ذات  للمواد  الدولة  دعم  من 
ويتقا�سمونه  الوا�سع،  اال�ستهالك 
يجدوا  مل  الذي  املواطنني  مع 

جدوى من تلك الزيادات التي
باأن  معرتفا  اأجورهم،  يف  ت�سب 
ال�رضورية  االح�سائيات  نق�س 
من  املواطنني  ممتلكات  حول 
موال، جتعل من �سبط  العقار واالأ
القائمة اجلديرة بدعم الدولة عن 
�سعبا،  لها  �سهري  راتب  طريق 
وباأن ذلك يعد اأكرب عائقا من اأجل 

توجيه الدعم 

على  املحلية  االإذاعات  ا�ستقبلت 
م�ستوى الوطن املئات من االت�ساالت 
بالتبليغ  اخلا�س  االأحمر  »اخلط  عرب 
وزارة  اطلقته  الذي   « احلرائق  عن 
و  الفارط  ال�سبت  يوم   منذ  االت�سال 
االإذاعات  ا�ستقبلت  االإطار  هذا  يف 
االت�ساالت  من  العديد  املحلية 
الهاتفية من م�ستمعيها من اأجل التبليغ 
عن حرائق الغابات اأو اال�ستعالم عن 

بذلك.   املتعلقة  العملية  االإجراءات 
اأوردتها  التي  االأرقام  اإىل  ا�ستنادا  و 
االخرية  هذه  ا�ستقبلت  االإذاعات 
اأول ام�س االثنني 130 ات�ساال هاتفيا 
بالتبليغ  خالله  من  املواطنون  قام 
ثمنوا  و  بالغابات  حرائق  ن�سوب  عن 
اأن  يذكر  و  احلميدة  املبادرة  هذه 
وزارة االت�سال ا�ستحدثت يوم ال�سبت 
االإذاعات   كافة  م�ستوى  على  الفارط 

عن  للتبليغ  اأحمرا  خطا   « املحلية 
حرائق« الغابات . 

هذا وقد اأو�سحت الوزارة يف بيانها اأن 
ج�رض  مبثابة  �سيكون  االأحمر  »اخلط 
من  امل�ستعجل  لالت�سال  اأر�سية  و 
خالل و�سع خطوط هاتفية و و�سائط 
املواطنني  خدمة  يف  اأخرى  اإعالمية 
اأيام  طيلة  و  �ساعة   24 مدار  على 
املحلية  االإذاعات  لتمكني  االأ�سبوع 

من  نقل �سائر املعلومات الواردة من 
املواطنني و/اأو املوؤ�س�سات و التي من 
�ساأنها امل�ساهمة اإىل جانب الفاعلني 
املوؤ�س�ساتيني املتواجدين يف امليدان 
هذه  حول  التوعية  و  التح�سي�س  يف 
االآفة و الوقاية من اندالع احلرائق و 
الذين  االأ�سخا�س  االإ�رضاع يف  جندة 
تداول  ت�سهيل  و  اخلطر  يواجهون 

املعلومة و الوقاية«.

يف  الوطني  االأمن  م�سالح  اأوقفت 
االأيام املا�سية اأكرث من 50 �سخ�سا 
البي�س  العا�سمة،  اجلزائر  بواليات 
جرائم  الرتكابهم  الدفلى  وعني 
كال�رضقة،  القانون  عليها  يعاقب 
وكذا  باملخدرات  واملتاجرة  حيازة 
حمظورة،  بي�ساء  اأ�سلحة  حمل 
ح�سب ما اأفاد به اأم�س االأربعاء بيان 
الوطني.  لالأمن  العامة  املديرية 

الت�سييق  بهدف  اأنه  البيان  واأو�سح 
نفذت  االإجرامية  ال�سبكات  على 
اجلزائر  لوالية  التابعة  االأمن  قوات 
االأحياء  مبختلف  مداهمة  عمليات 
اأ�سفرت  ال�سوداء  والنقاط  ال�سعبية 
تورطوا  �سخ�س   52 توقيف  عن 
حمل  و  باملخدرات  املتاجرة  يف 
عملية  خالل  ومت  بي�ساء  اأ�سلحة 
من  معتربة  كمية  حجز  املداهمة 

العقلية  واملوؤثرات  املعالج  الكيف 
اأبي�س  �سالح   14 اىل  باالإ�سافة 
ال�سطو- كانت ت�ستعمل يف عمليات 
وبواليتي  ذاته--  امل�سدر  -ح�سب 
البي�س وعني الدفلى، متكنت قوات 
تقدم  �سكاوي  اثر  على  ال�رضطة، 
جمعية  توقيف  من  املواطنون،  بها 
اأ�رضار متكونة من 3 اأ�سخا�س كانت 
وال�رضقة  املنازل  �رضقة  ت�ستهدف 

بالن�سل.
قوات  حجزت  اأخر،  �سعيد  وعلى 
اأكرث  امل�سيلة  والية  باأمن  ال�رضطة 
الفرنية  مادة  من  قنطار   222 من 
للتهريب  موجهة  كانت  املدعمة 
للديوان  املنتوج  ت�سليم  مت  حيث 
بالوالية  اجلافة  للحبوب  الوطني 
وتوقيف امل�ستبه فيه.--ي�سيف بيان 

املديرية العامة لالأمن الوطني.

ال�سوؤون   و  اخلارجية  وزير  ا�ستقبل 
اخلارجية عبد القادر م�ساهل  من قبل 
رئي�س جمهورية العراق فوؤاد مع�سوم 
حيث �سلم له ر�سالة  اأخوية من رئي�س 
بوتفليقة   العزيز  عبد  اجلمهورية 
بيان  االأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ح�سبما 

لوزارة ال�سوؤون اخلارجية.
الرئي�س  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
لل�سيد  "تقديره  عن  اأعرب  مع�سوم 
م�ساهل ب�ساأن هذه  الزيارة التي توؤكد 
ال�سعبني  بني  املتينة   الروابط  على 
اجلزائري و العراقي و  االهتمام الذي 

طاملا توليه اجلزائر لت�سوية االأزمة يف 
العراق من اجل احلفاظ على  �سيادته 

و �سالمة ترابه" .
العراقي  الرئي�س  كلف  جهته  من  و 
رئي�س  بتبليغ   " م�ساهل  الوزير 
اجلمهورية حتياته  االأخوية و م�ساعر 

التقدير و االحرتام و متنياته بالرقي و 
االزدهار لل�سعب  اجلزائري"  ي�سيف 
االو�ساع   " اأي�سا  اللقاء  وتناول  البيان 
الرئي�سية  التحديات  و  املنطقة  يف 
وكذا  العربي   العامل  يواجها   التي 

�رضورة بذل كل اجلهود ملواجهتها".

اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  حل 
م�ساهل   القادر  عبد  ال�سيد 
يف  باملنامة  االأربعاء  اأم�س 
قادما  للبحرين  عمل  زيارة 

جولته   اإطار  يف  بغداد   من 
يقوم  التي  العربي  العامل  يف 
رئي�س  من  بتعليمات  بها 
به  اأفاد  اجلمهورية   ح�سبما 

بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية 
م�ساهل  ال�سيد  و�سي�ستقبل 
الذي يحمل ر�سالة من رئي�س 
اجلمهورية  من طرف  امللك 

اخلليفة  عي�سى  بن  حامد  بن 
نظريه  مع  و�سيتحادث 
�سخ�سيات  ومع  البحريني 

�سامية  اأخرى للبالد.

امل�سدرة  الدول  منظمة  اأعلنت 
موقعها  )اأوبك(على  للنفط 
االلكرتوين  اأم�س االربعاء اأن �سعر 

�سلة خاماتها ال 13 و�سل  يوم 
الثالثاء  8 اأوت اإىل 49ر50 دوالر 
الذي  ب�سعراليوم  مقارنة  للربميل 

قبله الذيو�سل04ر50  دوالر. 
التي  )اأوبك(  خامات  �سلة  وت�سم 
�سيا�سة  م�ستوى  يف  مرجعا  تعد 
القطري   البحري  اخلام  االنتاج 
واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي  
وخام  الكويتي   الت�سدير  وخام 
االإماراتي  وخام �سحارى  مربان 
الثقيل   واالإيراين  اجلزائري  
العراقي   اخلفيف  والب�رضة 
بوين  وخام  الليبي   ال�سدر  وخام 
الفنزويلي  واخلام  النيجريي  
االأنغويل   وجريا�سول  مرياي  
وربيع اخلفيف الغابوين  واأورينت 

االإكوادوري. 
و كان اجتماع  مل�سوؤولني يف اللجنة 
الفنية التي  ت�سم منتجني اع�ساء  
م�ستقلني  واخرين  املنظمة  يف 
باالإمارات  اأبوظبي   احت�سنته 
العربية املتحدة  يومي ال�سابع)7( 
والثامن)8(من اأغ�سط�س ملناق�سة 
االلتزام باتفاق خف�س االإمدادات 
امل�سدرة  الدول  منظمة  كانت  و 
بيان  يف  او�سحت  قد  للنفط  
�سابق ان هذا االجتماع » التقني«  
اأف�سل  فهم  اىل<<  يهدف 
لل�سعوبات  والعقبات التي تواجه 

بع�س املنتجني 

الدول  منظمة  يف  االأع�ساء 
وامل�ستقلني  للنفط   امل�سدرة 
امل�ساركني )يف االجتماع( وتقييم 
االمتثال  م�ستويات  كيفية حت�سني 
يف  التوازن  اإعادة  لتحقيق  �سعيا 
بوترية  للنفط  العاملية  ال�سوق 
و  املنتجني  ل�سالح  ذلك  و  اأ�رضع 

امل�ستهلني على حد �سواء ».
هذا  عقب  للمنظمة  بيان  ويف 
االجتماع  قالت اأوبك ان » النتائج 
الدول  مع  اإليها  التو�سل  مت  التي 
يف االجتماع �ست�ساهم  يف تي�سري 
االمتثال الكامل«كما قالت  اأوبك 
العربية  االإمارات  من   كل  ان   «
وقازاخ�ستان  والعراق  املتحدة 
وماليزيا ابدوا دعمهم الكامل الآلية 
وا�ستعدادها  القائمة  املراقبة 
الفنية  اللجنة  مع  التام  للتعاون 
يف  الوزارية  واللجنة  امل�سرتكة 
الهدف  لتحقيق  املقبلة  االأ�سهر 
اإىل االمتثال  الو�سول  املتمثل يف 
منظمة  اأن  يذكر  و  الكامل«   
منها  اآخر  بلدا   11 و  االوبك 
ال�سنة  مطلع  منذ  التزمت  رو�سيا 
الذي  اإنتاجها  بتخفي�س  اجلارية 
اإىل  ي�ستمر  اأن  املفرو�س  من 
غاية مار�س 2018 بهدف تقلي�س 
ويقدر حجم  العر�س  الفائ�س يف 
برميل  مليون  ب1،8  اخلف�س 
برميل  مليون   1،2 منها  يوميا 
و600  اأوبك  دول  على  موزعة 
دولة   11 برميل موزعة على  الف 

منتجة اخرى. 

دارة العمومية بربجمة لقاء ثنائي مع احلكومة يف  طالبت النقابة الوطنية امل�ستقلة مل�ستخدمي ا�إل
اإلطار احلوار،معربة عن عدم اكرتاثها بح�سور اأرباب العمل لهذا ا�جتماع اأو غيابهم، على غري ما 

جرت عليه العادة يف اللقاءات ال�سابقة للثالثية، والتي كانت ت�سهد ح�سور

قالت اأن رفع �سن التقاعد مل يخدم ال�سندوقالوطني للتقاعد

اخلط ا�أحمر اخلا�ص بالتبليغ عن احلرائق 

يف عدة و�يات من الوطن

لوا�ص اميان

مدل�سي ي�ستقبل �سفري فرن�سا 
اجلديد باجلزائر

ا�ستقبل رئي�س املجل�س الد�ستوري، مراد مدل�سي، اأم�س  
االأربعاء مبقر املجل�س، �سفري فرن�سا اجلديد باجلزائر، كزافيي 

درينكور، ح�سب ما  اأفاد به بني للمجل�س.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن ال�سيد مدل�سي وال�سفري الفرن�سي 

ا�ستعر�سا "واقع العالقات  الثنائية املتميزة واآفاق تعزيزها 
، وخا�سة بني املجل�س الد�ستوري اجلزائري  واملجل�س 

الد�ستوري الفرن�سي، والتى ت�سهد تعاونا جيدا ومتزايدا يف 
املجاالت ذات  االخت�سا�س".

�سناباب تطالب بلقاء ثنائي مع احلكومة دون الباترونا

االذاعات املحلية ت�ستقبل املئات من االت�ساالت   

توقيف اأكرث من خم�سني �سخ�ص متورطا يف ال�سرقة وحيازة املخدرات 

م�ساهل ي�سلم ر�سالة من الرئي�ص بوتفليقة اإىل نظريه العراقي 

م�ساهل يحل باملنامة يف زيارة عمل للبحرين

ت�سمل خام �سحاري اجلزائر

ارتفاع  �سعر خامات اأوبك اإىل اكرث 
من 50دوالر للربميل
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عقب ت�سغيل 40 عامال من خارج الو�ية  

بطالون يحتجون ويغلقون مقر موؤ�س�سة 
»بوناتي« بحا�سي الرمل باالأغواط

والية  بطايل  من  العديد  �سن 
حتت  املن�سويني  االأغواط 
لرتقية  الوطنية  اجلمعية  لواء 
اإحتجاجية،غا�سبة  ال�سغل،حركة 
ال�رضكة  مقر  خاللها  اأغلقوا 
حا�سي  »بوناتي«مبدينة  البرتولية 
الوالية  عا�سمة  جنوب  الرمل 
اقدام  خلفية  على  االأغواط،وهذا 
ال�رضكة – ح�سبهم- على توظيف 40 
عامال من خارج تراب الوالية،�سيما 
لدى املحتجني  تعد  املنا�سب  وان 

اأو�ساط  ومتوفرة  بالب�سيطة 
تعليمات  وان  باملنطقة  البطالني 
التوظيف  باأولوية  تق�سي  احلكومة 
اأجج  ذالك  واقع  هنا،لكن  ل�ساكنة 
الذين  البطالني  لدى  االإحتقان  حالة 
خرجوا لالإحتجاج مطالبني مبنا�سب 
عمل دون غريهم من الوافدين اليها 
الوالية  اقليم  خارج  مناطق  من 
وم�ستنكرة  منددة  �سعارات  رافعني 

لواقع الت�سغيل باملنطقة .
ع.ق
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بعد �سبط �س�حنة برتقيم فرن�سي معب�أة بتلك الكمية بدايل اإبراهيم  

توقيف تاجر �سيارات بالتهريب الدويل  لقطع 
الغيار امل�سروقة من فرن�سا

اأجلت الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�س�ء الع��سمة النظر يف ق�سية  ت�جر �سي�رات ق�م بتهريب قطع غي�ر 
دراج�ت ن�رية م�سروقة من فرن�س� وحتميله� على منت �س�حنة برتقيم فرن�سي للعبور به� عرب خمتلف من�طق 

الع��سمة ويختلق �سخ�سي�ت وهمية لتحميله� التبع�ت اجلزائية  لتهمة التهريب الدويل املت�بع به� والتي  
ت�أ�س�ست فيه� م�س�لح اجلم�رك كطرف مدين .

ل/منرية

جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
حني  الفارط  دي�ضمرب    6 لتاريخ 
�ضاحنة  الأمن  م�ضالح  اأوقفت 
م�ضتوى  على  فرن�ضي  برتقيم 
احلاجز الأمني بالقرب من جامعة 
للتفتي�ش  اإخ�ضاعها  وبعد  اجلزائر 
قطع  من  كمية  على  داخلها  عرث 
الغيار مبا فيهم قطع خا�ضة باأحد 
من  امل�رسوقة  النارية  الدراجات 
ال�ضائق  ا�ضتجواب  وبعد  فرن�ضا 
ملنطقة  نقلها  ب�ضدد  بانه  �رسح 
ا،   « املدعو  ل�ضالح  العا�ضور   
اأحمد«  وهو تاجر �ضيارات مقابل 
الذي  الأمر  وهو  دج   2000 مبلغ 
بعد  الأمن  م�ضالح  منه  تاأكدت 
التي  ال�ضاحنة  لأوراق  تفقدها 
كانت حتمل اإ�ضم نف�ش ال�ضخ�ش ، 
و بعد اأيام من فتح حتريات تقدم 
الأمن  اأمام م�ضالح  ال�ضخ�ش  هذا 
حتويله  مت  اأين  نف�ضه    لت�ضليم 
الق�ضائية  اجلهات  على  مبا�رسة 
بعد  املحاكمة  على   وبالتايل  

 ، املوؤقت  احلب�ش  رهن  و�ضعه 
برواية  احلال  لهيئة حمكمة  وجاء 
ال�ضابق  باليوم  تلقى   انه  مفادها  
للواقعة مكاملة هاتفية من �ضديقه 
املقيم بفرن�ضا »منور« يطلب منه 
املدعو  اأ�ضدقائه  احد  م�ضاعدة 
»عدلن » املتواجد مبنطقة دايل 
اإبراهيم بعد  تعر�ش �ضاحنته خللل 
ليقوم من جهته بالت�ضال ب�ضخ�ش 
منه  ويطلب  »امني«  املدعو  اآخر 

»عدلن«  مل�ضاعدة  مرافقته 
رفقته   تركه  هناك  حلاقهما  وبعد 
وغادر ملنزله بعد اأن اإتفق » اأمني 
ال�ضاحنة  مببلغ 2000  » على نقل 
دج ل�ضالح املدعو »عدلن« ويقوم 
به  بالت�ضال  التاريخ  بنف�ش  الأول 
و اإخطاره بتوقيفهم وحجز �ضلعهم 
ب�ضاعة  عن  عبارة  كانت  التي 
 « »عدلن  وبان  فرن�ضا  مهربة من 
ال�ضلعة  بان  الأمن  مل�ضالح  �رسح 

وبكل   جهته  من  فيقوم   ، تخ�ضه 
الأمن  ملركز   بالتوجه  نية  ح�ضن 
وتو�ضيح مالب�ضات الق�ضية موؤكدا 
نتيجة  امللف  هذا  يف  تورط  باأنه 
طيبته و �ضعيه مل�ضاعدة اأ�ضدقائه 
نافيا اأي عالقة مع ن�ضاط تهريب 
وعن   ، الغيار  قطع  اأو  ال�ضيارات 
اأورد  الذي  الأ�ضخا�ش  هوية 
اأ�ضمائهم فاأكد باأنه يعرفهم معرفة 

�ضطحية .

ق�م ب�سحب �سوره� من ح�س�به� اخل��س ب�لف�ي�سبوك 

�ساب يدعي اأنه اإطار يف اجلي�ش لتهديد عجوز بن�سر 
�سورها بعد رف�سها الإرتباط به !!

موؤخرا  عكنون  بنب  عائلة  تعر�ضت 
لعملية اإبتزاز خطرية على يد جمهول 
�ضفوف  يف  �ضام  �ضابط  اأنه  اإدعى 
نتيجة  وقام  الوطني  ال�ضعبي  اجلي�ش 
العائلة  هاته  �ضيدات  اأحد  رف�ش 
اإقامة عالقة غرامية معه بتهديدهم 
العائلة  هاته  ن�ضاء  �ضور  بن�رس 
الجتماعي  التوا�ضل  �ضبكة  على 
ح�ضاب  من  ب�ض�ضحبها  قام  اأن  بعد 

الفاي�ضبوك  .
يف الق�ضية التي تعود جمرياتها وعلى 
املتوفرة  الأولية  املعلومات  ح�ضب 
ل�ضكوى  الو�ضط«   « جريدة  لدى 
من   الثاين  العقد  يف  �ضاب  بها  تقدم 
احل�رسي  الأمن  م�ضالح  اأمام  العمر 
تعر�ضه  ،تفيد  عكنون  بنب  الثاين 
املجهولني  اأحد  قبل  من  لتهديدات 
له  ن�ضية  ر�ضالة  باإر�ضال  قام  الذي 
2017 حتوي �ضورا  بتاريخ  9جانفي 
ووالدتها  لزوجته  فيديوهات  و 

مهددا اإيه بن�رسها على جميع مواقع 
تلك  كانت  كما  الإجتماعي  التوا�ضل 
 « تطبيق  عرب  له  بعثها  التي  ال�ضور 
الفايرب« مرفقة بعبارات �ضب و �ضتم 
وعبارات نابية خملة باحلياء و عندما 
خالل  من  الفاعل  هوية  ك�ضف  اأراد 
عليه  رد  الرقم  ب�ضاحب  الإت�ضال 
بعدما  �ضخ�ش بطريقة عنيفة جدا  
اأ�ضمعه وابال   من عبارات ال�ضب  و 

اإطار  باإعتباره  بنفوذه  وهدده  ال�ضتم 
الوطني  ال�ضعبي  اجلي�ش  يف  �ضام 
بني  الأمر  و�ضع  حينها  قرر  اأين   ،
يدي م�ضالح الأمن من خالل �ضكوى 
بفتح  امل�ضالح  ذات  لتقوم   ، احلال 
�ضاحب  تتبع  و  الأمنية  حترياتها 
يبلغ  �ضاب  باأنه  تبني  الذي  الإت�ضال 
من العمر من العمر 23�ضنة وينحدر 
باأنه  تبني  ،كما  م�ضتغامن  ولية  من 

اأ�ضدقاء  و  قائمة معارف  كان �ضمن 
 « موقع  عرب  ال�ضحية  زوجة  والدة 
تلك  ب�ضحب  قام  اأنه  و  الفاي�ضبوك« 
مو�ضوعة  غري  كونها  خل�ضة  ال�ضور 
ال�ضحية  زوجة  من ح�ضاب  العلن  يف 
و قام بالإت�ضال يف بادئ الأمر بوالدة 
له  تلقي  مل  اأنها  غري  الأخرية   هاته 
مكلماته  على  الرد  ورف�ضت  بال 
لإقامة  خاللها  من  ي�ضبو  كان  التي 
يف  اأنها  رغم  معها  غرامية  عالقة 
عمر والدته ،اأين قرر حينها الإت�ضال 
 ، ال�ضور  بن�رس  وتهديده  بال�ضحية 
اإ�ضتدعاء  الأ�ضا�ش  هذا  على  ليتم 
امل�ضتكي منه الذي رف�ش من جهته 
وهذا   ، ال�رسطة  لإ�ضتدعاء  الإمتثال 
يف اإنتظار ما �ضت�ضفر عنه التحقيقات 
الهوية  حول  اأخرى  م�ضتجدات  من 
كان  اإن  و  منه  للم�ضتكى  احلقيقية 

حقيقة اإطار �ضام يف الدولة .
ل/منرية

حمكمة بئر مراد راي�س

 احلب�ش لرعية اإفريقي حاول  الن�سب 
على كهل مب�سروع اإ�ستثماري وهمي

راي�ش  مراد  بئر  حمكمة  ق�ضت 
باإدانت  القانونية   املداولة  بعد 
رهن  موجود  اإفريقي  رعية 
باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت  احلب�ش 
ب6  عقابه  و  باحلرا�ش  العقابية 
تهمة  عن  نافذا  حب�ضا  اأ�ضهر 
الإحتيال  و  الن�ضب  يف  ال�رسوع 
جزائري  كهل  �ضحيتها  راح  التي 
،على خلفية قيامه مبحاولة �ضلبه 
باإيهامه  �ضنتيم  ماليني  ع�رس 
حقيبة  حترير  يف  باإ�ضتعمالها 
مبالغ  بها  مايل  دولة  �ضفارة  من 
ال�ضعبة  بالعملة  �ضخمة  مالية 
م�رسوع  يف  اإ�ضتخدامها  ق�ضد 
اإ�ضتثماري �ضخم  و الدخول معه 
خالل  من  تبني  ،حيث  ك�رسيك 
ال�ضحية  اأن   املحاكمة  جل�ضة 
قد  املحاكمة  جل�ضة  عن  الغائب 
تعرف على املتهم باأحد مقاهي 
اأطراف  معه  تبادل  اأين  العا�ضمة 
املتهم  عر�ش  حيث  احلديث 

ع�رس  ت�ضليمه  ال�ضحية  على 
حترير  بهدف  �ضنتيم  ماليني 
بها مبالغ  حقيبة من �ضفرة مايل 
يتم  �ضوف  التي  و  �ضخمة  مالية 
�ضخم  م�رسوع  يف  اإ�ضتثمارها 
لنوايا  ال�ضحية قد تفطن  اأن  ،اإل 
املتهم بعد مماطلته يف اإجراءات 
التكاتب ،فتقدم مل�ضالح ال�رسطة 
قد  باأنه  بالتظاهر  طالبته  التي 
وقع يف فخه ،و على هذا الأ�ضا�ش 
الذي  املوعد  من  ال�ضحية  تقدم 
دولة  �ضفارة   اأمام  املتهم  حدده 
اأن  املفرت�ش  من  كان  اأين  مايل 
ي�ضلمه 10 ماليني �ضنتيم  ،لتقوم 
عليه  بالقب�ش  ال�رسطة  عنا�رس 
قا�ضي  على  حتويله  و  متلب�ضا 
اجلنح  الذي اأودعه رهن احلب�ش 
املوؤقت ،من جهته املتهم و لدى 
مثوله للمحاكمة اأنكر ما ن�ضب له 

،نافيا معرفته بال�ضحية .

م� بني 08 اإىل 09 اأوت 2017

وفاة 06 اأ�سخا�ش  جراء 
حوادث مرورية

بني  ما  املمتدة   الفرتة  خالل 
اإىل غاية  و  اأوت 2017   09 اإىل   08
�ضبيحة اأم�ش على ال�ضاعة الثامنة 
الأخرية(  �ضاعة   24 خالل  )اأي 
املدنية   احلماية  وحدات  �ضجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخل    3125
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
ال�ضتغـاثة من   تلقي مكاملات  اإثر 
طرف املواطنني، هذه التدخالت 
اأن�ضطة  جمالت  خمتلف  �ضملت 
املتعلقة  �ضواء  املدنية  احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
املنزلية، الإجالء ال�ضحي اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية.
عدة  �ضجلت  النحو  هذا  على 
ت�ضببت يف  منها08   حوادث مرور 
 56 واإ�ضابة  اأ�ضخا�ش    06 وفاة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأخرين 
احلوادث  مكان  يف  اإ�ضعافهم  مت 
من  امل�ضت�ضفيات  اإىل  ونقلهم 
 . املدنية  احلماية  عنا�رس  طرف 
اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى 
ولية امل�ضيلة  بوفاة 02 �ضخ�ضني 
على  بجروح  اآخرين   43 اإ�ضابة  و 

اإثر 02 حادثي مرور .    
الأمني  جهاز  تدخل  للعلم، 
الغابات  اخلا�ش مبكافحة حرائق 
التابع  الزراعية  واملحا�ضيل 
اإخماد  اأجل  من  املدنية  للحماية 
حرائق   11 غابات،  حرائق   18
اأدغال   مع خ�ضائر قدرت بـ 108.5 
اأدغال  هكتار   59 و  غابات  هكتار 

18 حريق حما�ضيل  ت�ضجيل  وكدا 
زراعية مع خ�ضائر قدرت   6367 
مثمرة،  1898�ضجرة   ، تنب  حزمة 
ياب�ضة  ح�ضائ�ش  هكتار   40.5
وفيات   02 ت�ضجيل  مع  حمروقة 
اأخر  �ضخ�ش  اإ�ضابة  و  حمروقة 
الواقع  اإ�ضطبل  يف  خفيفة  بحروق 
واد  امل�ضمى  باملكان  غابة  داخل 
ولية  الكر�ضة  عني  ببلدية  زقار 
اإىل  نقلوا  ال�ضحايا   ، �ضكيكدة 

م�ضت�ضفى تامالو�ش .
احلماية  م�ضالح  قامت  كما   
املدنية لولية مترنا�ضت بالتدخل 
التي  الأمطار  ت�ضاقط  اإثر  على 
عرفتها  مدينتي مترنا�ضت و عني 
اإمت�ضا�ش  عمليات  عدة   ، قزام  
على  م�ضاحلنا  بها  قامت  املياه 
والبنايات  ال�ضكنات  بع�ش  م�ضتوى 
كان  �ضخ�ش   01 وفاة  ت�ضجيل  مع 
مياه  جرفته  �ضيارة   منت  على 
مترنا�ضت  ببلدية  اأم�ضال  الأمطار 
طرف  من  اإنت�ضاله  مت  ال�ضحية   ،
امل�ضت�ضفى  اإىل  نقله  و  م�ضاحلنا 

املحلي .   
م�ضالح  قامت    ، هدا  جانب  اإىل 
اجللفة  لولية  املدنية  احلماية 
جزئي  انهيار  اإثر  على  بالتدخل 
بحي  طوب  من  م�ضكن  ل�ضقف 
اأدى  والدي  اجللفة  ببلدية  الفالح 
 07 العمر  تبلغ من  وفاة طفلة  اىل 
�ضنوات و اإ�ضابة 05 اآخرين بجروح 

مت نقلهم اىل امل�ضت�ضفى املحلي

وهران 

حجز 5ر3 كلغ من الكيف املعالج
وهران  ولية  اأمن  م�ضالح  اأوقفت 
يف عدة عمليات قادتها فرقها يف 
اإطار مكافحة الإجتار باملخدرات 
و املوؤثرات العقلية 9 اأ�ضخا�ش مع 
حجز 5ر3 كلغ من الكيف املعالج 
و 482 قر�ضا مهلو�ضا ح�ضبما علم 
الإت�ضال  خلية  من  الثالثاء  اليوم 
الهيئة  لهذه  العامة  العالقات  و 

البحث  فرقة  وقد متكنت  الأمنية 
بطيوة  دائرة  لأمن  والتحري 
احل�رسي  الأمن  مع  بالتن�ضيق 
لن�ضاط  حد  و�ضع  من  البية  لعني 
يف  باملتاجرة  يقومان  مروجني 
تفوق  كمية  حجز  مع  املخدرات 
املعالج.  الكيف  من  كلغ  5ر3 
دج   230.000 يفوق  مايل  ومبلغ 

للمخدرات  الرتويج  عائدات  من 
املتورطني.  م�ضكني  تفتي�ش  اإثر 
مكافحة  فرقة  متكنت  كما 
الولئية  للم�ضلحة  املخدرات 
حد  و�ضع  من  الق�ضائية  لل�رسطة 
جلماعة اإجرامية تتكون من ثالثة 
اأعمارهم ما بني  اأ�ضخا�ش ترتاوح 
بحوزتهم  مع حجز  �ضنة   34 و   21

حوايل 360 قر�ش مهلو�ش. وعلى 
الفرقة  ذات  لعنا�رس  دوريات  اإثر 
مت توقيف 4 اأ�ضخا�ش )مابني 22و 
من  لديهم122  وحجز  �ضنة(   27
حق  يف  واأجنز  العقلية.  املوؤثرات 
ق�ضائي  اإجراء  املوقوفني  جميع 

�ضيحالون مبوجبه اأمام العدالة.

ل/منرية
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اجللفة 

م�ســــــــروع يـــــثيــر غـــــ�ســـب وزير الـــــفالحة
لعدم  �أ�سفه  �لوزير  يخف  ومل 
كما  �ملركب  هذ�  »�إ�ستغالل 
�مل�رشوع   �أ�سحاب  د�عيا  يلزم«  
للحوم  باجلز�ئرية  �لأمر  ويتعلق 
حتمل  �رشورة  »�إىل  �حلمر�ء  
لهذ�  �حللول  و�إيجاد  �مل�سوؤولية 
�لذي  �لهام  �لتنموي  �ملك�سب 
ليكون  �ملاليري  �لدولة  له  وجهت 
زيار�ت  ولي�س  فعلي  ن�ساط  حمل 
ذو  م�رشوع  لأنه  فقط  معاينة 
�أن  ولل�سعبة«وبعد  للمنطقة  فائدة 
منا�سب  عن  بوعزقي  ��ستف�رش 
�لعمل �لتي يوفرها �ملذبح و�لتي 
 115 بحو�يل  �مل�سوؤولون  قدرها 
من�سب  �ألح يف ختام كلمته ب«�أن 
يخ�س  ل  و��ستيائه  �متعا�سه 
و  وفقط  بحبح  حا�سي  مذبح 
�لآخرين  للمركبني  كذلك  �ل�ساأن 
�لبالد«   وغرب  ب�رشق  �لكائنني 
للقائمني  �سارمة  بلهجة  م�سدد� 
له  حلول  �إيجاد  ب«�رشورة  عليه 

ليكون  عمليا«. 
�لعمل  زيارة  �لوزير  ��ستهل  وقد 
باملركب  �جللفة  لولية  و�لتفقد 
ببلدية  �لبي�ساء  للحوم  �ملندمج 

عني و�سارة ) 100 كيلومرت �سمال 
من  خا�س  ��ستثمار  وهو  �لولية( 
بتقينات  معاجلة  �سمان  �ساأنه 
�لرومي  �لديك  ملنتوج  عالية 
تقدر  حيث  �للحام  و�لدجاج 
طاقة �لذبح به حو�يل 2000 ديك 
�ل�ساعة  دجاجة يف  و6000  رومي 
هذ�  �سل�سة  ت�سمن  كما  �لو�حدة 
�جلز�ئر(  يف  )�لوحيد  �ملركب 
�ملادة  هذه  خملفات  كل  معاجلة 
�إىل  ع�سوية  كاأ�سمدة  و��ستغاللها 
منتوج  تو�سيب  يتم  ذلك  جانب 
�جلودة  مبعايري  �لبي�ساء  �للحوم 
 120  ( بنهار  وببلدية  و�لنوعية. 
عاين    ) �لولية  �سمال  كيلومرت 
�ل�سيد بوعزقي م�ستثمرة فالحية 
جنيب  تيكفا  لل�سيد  ملك  خا�سة 
�لدو�جن  تربية  �سعبة  يف  تن�سط 
مليون  زهاء  �سنويا  وت�سمن 
قدمت  حيث  كتكوت  �ألف  و800 
هذ�  حول  و�فية  �رشوحات  له 
�ل�ستثمار ليحظى بعدها بتقدمي 
�لكتاكيت  تربية  تخ�س  معطيات 
�أكد  و  و�أنوعها.  باأ�سنافها 
�إ�ستغالل  �رشورة  على  �مل�ستثمر 

�لإنتاج �ملحلي وتقلي�س »بل حتى 
�لإ�ستري�د  على  تدريجيا  �لتخلي« 
�لذي يفوق معدل �لإنتاج �لوطني 
وليتي  بني  حاليا  ينح�رش  �لذي 

�جللفة و تلم�سان.
�لوزير  تفقد  �لبلدية  وبنف�س 
�لأخوة  �لفالحية  �مل�ستثمرة 
له �رشوحات  �أين قدمت  »عي�سو« 
�لذي  �مل�رشوع  حول  و�فية 
و  �سهر�   18 �آجال  يف  �سيج�سد 
�أق�سام  ثالث  من  يتكون  �لذي 
تخت�س ب�سعبة �حلليب حيث يعول 
على  �لإ�ستثمار  هذ�  �أ�سحاب 
�إنتاج �لأعالف يف م�ساحة تناهز 
20 �ألف هكتار على م�ستوى بلدية 
جنوب  �أق�سى  �لو�قعة  قطارة 
�لولية ويف ق�سم ثاين من �مل�رشوع 
بقرة   15.000 تدريجيا  جلب  يتم 
م�ستوى  على  تربيتها  يتم  حلوب 
بلدية قرنيني وت�سمن �إنتاج يقدر 

ب 135 مليون لرت يف �ل�سنة .
كما �سيتم على م�ستوى بلدية عني 
�مل�رشوع   نف�س  �سمن  و�سارة  
�إن�ساء وحدة حتويلية لإنتاج حليب 
�لغربة من خالل ��ستغالل �لإنتاج 

�ملنتظر من �حلليب �لطازج ليتم 
من  طن   16.200 �إىل  حتويله 
ي�ساهم  وبذلك  �حلليب  م�سحوق 
هذ� �لإ�ستثمار يف تقلي�س فاتورة 

�لإ�ستري�د يف �آجال قريبة.
هوؤلء  جهود  بوعزقي  وثمن 
ما  �إىل  م�سري�  �مل�ستثمرين  
موؤهالت  �جللفة من  ولية  متلكه 
كبرية يف �لقطاع �لفالحي ت�سمن 

�سياق  يف  ياأتي  �لذي  �لتنوع 
بد�ئل  لإيجاد  �لدولة  ��سرت�تيجية 
مو�ردها  وتثمني  �قت�سادها  يف 
�لذي  �لقطاع  هذ�  يف  ل�سيما 
ي�سمن �لأمن �لغذ�ئي للبالد مربز� 
�أن كل �ملوؤ�رش�ت تفاوؤلية  ويف رد 
�إجر�ء�ت  حول  لل�سحافة  للوزير 
و�لتح�سري  �لعيد  �أ�سحية  بيع 
للمنا�سبة  »�أكد �أن �إجتماع مربمج 

بخ�سو�س  �لأربعاء  غد  يوم 
�إتخاذ  �أجل  من  �ملو�سوع  هذ� 
ل�سريورة  �لالزمة  �لتد�بري  كل 
�خلطوط  بع�س  معطيا  �لعملية« 
كتوفري  �جلانب  �لعري�سة يف هذ� 
و  �لكربى  �ملدن  يف  �لبيع  نقاط 
ل�سيما  �لإجر�ء�ت  من  ذلك  غري 
�لرقابي  و�لعمل  �لأ�ساحي  �سحة 

للمفت�سيات �لبيطرية .

اأبدى وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري  عبد القادر بوعزقي  باجللفة ا�ستياءه من عدم فتح و ا�ستغالل املذبح اجلهوي للحوم احلمراء الكائن 
ببلدية حا�سي بحبح ) 50 كيلومرت �سمال الوالية( كما هو م�سطر له.

البليدة

 م�سالح الدرك توقف املتورطني يف عمليات
 �سقي املحا�سيل الزراعية باملياه القذرة

مدير ال�سبط و تنمية االإنتاج الفالحي بوزارة الفالحة

تقديرات بتحقيق م�ستويات جيدة يف اإنتاج احلبوب

�أوقفت م�سالح �لدرك �لوطني بولية 
يف  �ملتورطني  جميع  موؤخر�  �لبليدة 
�لزر�عية  �ملحا�سيل  �سقي  عمليات 
حجز  جانب  �إىل  �لقذرة  باملياه 
و  �ل�سقي  يف  �مل�ستعملة  �مل�سخات 
هذ� بالتن�سيق مع �جلهات �لق�سائية و 
�مل�سالح �ملعنية  ح�سبما ك�سفت عنه 
�لأربعاء يف  �أم�س  �لأمنية  �لهيئة  هذه 

بيان �سحفي.
فرق  �أن  �مل�سادر  ذ�ت  �أو�سحت  و 
�لدرك �لوطني �لتابعة لكل من �ل�سفة 
�ل�سبلي قامت موؤخر� عرب  و بوقرة و 
ثالثة  مبعاجلة  �خت�سا�سها  �إقليم 
�ملحا�سيل  ب�سقي  تتعلق  ق�سايا 
خا�سة  �لقذرة  باملياه  �لزر�عية 
على  �ملتو�جدة  �ملثمرة  �لأ�سجار 
�ملحاذية  �حلقول  بع�س  م�ستوى 

�إقليم  �لذي مير عرب  �حلر��س  لو�دي 
�لولية من �جلهة �ل�رشقية.

�لتي  �لعمليات  هذه  �إثر  على  مت  كما 
�لذي  �لعمل  خمطط  �إطار  يف  تندرج 
�لإقليمية  �ملجموعة  قائد  و�سعه 
�ملقدم  بالبليدة   �لوطني  للدرك 
�إىل  يهدف  �لذي  و  زرو�ل   خمتار 
حماربة �لظو�هر �لتي مت�س بالقو�نني 
�خلا�سة ل �سيما تلك �ملتعلقة بالبيئة 
�ل�سكن  �لإقت�ساد   �لعمومية   �ل�سحة 
و �لعمر�ن  بتوقيف جميع �ملتورطني 
ب�سكل  توؤثر  �لتي  �لتجاوز�ت  هذه  يف 
�إىل  �لعمومية  �ل�سحة  على  مبا�رش 
�مل�سخات  جميع  حجز  جانب 

�مل�ستعملة يف �ل�سقي.
و �أ�سافت م�سالح �لدرك �لوطني �أنه 
مت تقدمي �لفاعلني �أمام �ل�سادة وكالء 

�جلمهورية كل على م�ستوى �خت�سا�سه 
و يف هذ� �ل�سياق يدعو �ملقدم زرو�ل  
ح�سبما جاء يف ذ�ت �لبيان  �ملو�طنني 
�لتعاون  و  �لتحلي بروح �ملو�طنة  �إىل 
ملحاربة  �لوطني  �لدرك  وحد�ت  مع 
هذ�  و  �لتجاوز�ت  هذه  مثل  وقف  و 
�أن كل �سخ�س  بالتبليغ عن  ��سرت�سل 
�أو  جتاوز  �أي  عن  �لتبليغ  يف  يرغب 
مقر�ت  �إىل  �لتقدم  ميكنه  ما  جرمية 
�ملنت�رشة  �لوطني  �لدرك  وحد�ت 
�أو عن طريق  �لولية  �إقليم  كافة  عرب 
و   1055 �لأخ�رش  بالرقم  �لت�سال 
ppgn. 1590 و كذ� �لوقع �لإلكرتوين
�لكبري  �لدور  على  موؤكد�   mdn.dz
�حلفاظ  يف  �ملو�طن  يلعبه  �لذي 
�ل�سكينة  و  �ل�ستقر�ر  و  �لأمن  على 

�لعمومية.

�سيكون �إنتاج �حلبوب للمو�سم �لفالحي 
�لذي  ذلك  من  »�أح�سن«   2017-2016
ما  ح�سب  �ل�سابق,  �ملو�سم  يف  حتقق 

�أكده  �أم�س  �لأربعاء 
بق�سنطينة مدير �ل�سبط و تنمية �لإنتاج 
�لتنمية  و  �لفالحة  بوز�رة  �لفالحي 
�ل�رشيف  �لبحري  �ل�سيد  و  �لريفية 
يف  �مل�سوؤول  نف�س  �أو�سح  و  عماري 
�سائد�  كان  �لذي  �لقلق  �أن  ت�رشيح 
يتعلق  فيما  �لبالد  �رشق  بجنوب 
بفعل  »تناق�س«  قد  �حلبوب  مبح�سول 
مبناطق  �مل�سجلة  �لعالية  �لإنتاجية 
و�سط و غرب �لبالد م�سري� �إىل �أن �لإنتاج 
�سيتجاوز 35 مليون قنطار من �حلبوب 
يف �أعقاب حملة �حل�ساد و �لدر�س �لتي 

�أيام و �أ�سار �إىل �أن  �ستختتم بعد ب�سعة 
ب�ساأن  �لبالد  ب�رشق  �مل�سجل  �لعجز 
�إنتاج �حلبوب »لن يوؤثر« على �ملح�سول 
�لوطني م�سيفا باأن �إنتاج �حلبوب متيز 
هذ� �ملو�سم ب«وفرة<< مبناطق غرب 
باأن  �أفاد  و  �خل�سو�س.  على  �لبالد 
�حلبوب  �إنتاج  كان  �ملا�سي  �ملو�سم 
عديد  �إىل  م�سري�  �لبالد  ب�رشق  »�أكرب« 
�لعو�ئق ل�سيما �ملناخية منها )�جلفاف 
�لناجم عن �سعف ت�ساقط �ملطر( �لتي 
�سادت هذ� �ملو�سم مناطق �رشق �لبالد 
ع�رش�ت  �أن  كذلك  �ملتحدث  و�رشح 
�لزر�عية  �مل�ساحات  من  �لهكتار�ت 
�لأخرية  �لأيام  خالل  ت�رشرت  قد 
خا�سة  �لبالد  ب�رشق  �حلر�ئق  بفعل 

عنابة  و  جيجل  و  �سكيكدة  و  بالطارف 
�تخذت  قد  �لدولة  باأن  موؤكد�  تب�سة  و 
�آثار  ملو�جهة  �لالزمة  �لتد�بري  جميع 
�أن  بعد  و  ذلك.  عن  �لناجمة  �لأ�رش�ر 
من طرف  �ملبذولة  باملجهود�ت  �أ�ساد 
�لإنتاج  حت�سني  جمال  يف  �ملنتجني 
تنمية  و  �ل�سبط  مدير  �أبرز  �لفالحي 
ميثلها  �لتي  �لأهمية  �لفالحي  �لإنتاج 
طرف  من  �ملادي  و  �لتقني  �لتاأطري 
هذ�  يف  وذكر  �ملجال  هذ�  يف  �لدولة 
ت�سخريها  يتم  �لتي  بالو�سائل  �ل�سياق 
و  �لأر��سي �مل�سرتيحة  تثمني  �أجل  من 
تعزيز �أنظمة �ل�سقي و �لتموين مبختلف 
�لعتاد �ل�رشوري �لذي يتطلبه  �ملو�د و 

�لن�ساط �لفالحي. 

ال�سادرات الغذائية املنتجة مبدخالت مدعمة

ت�سجيل العديد من االختالالت
�ملو�د  ت�سدير  عملية  تعرف 
�لغذ�ئية �لتي ت�ستخدم يف �إنتاجها 
مدخالت مدعمة  عدة �ختاللت 
تعكف على معاجلتها جلنة قطاعية 
تقريرها  تقدم  �أن  ينتظر  م�سرتكة 
ح�سبما  �جلاري   �ل�سهر  نهاية 
�جلمارك  يف  م�سوؤول  به  �أفاد 
�لتطرق  مت  �نه  �مل�سوؤول  و�أو�سح 
�ملو�سوع  بهذ�  تتعلق  نقاط  لعدة 
�مل�سرتك  �لوز�ري  �ملجل�س  يف 
�لذي �نعقد يوليو �ملا�سي برئا�سة 
تبون  �ملجيد  عبد  �لأول  �لوزير 
�ملو�د  ت�سدير  �إ�سكالية  لدر��سة 
�لغذ�ئية �مل�سنوعة مبو�د تدعمها 
ت�رشيحات  وح�سب  ماليا.   �لدولة 
��ستدر�ك  مت  فقد  �مل�سوؤول  
�جبار  خالل  من  بعدها  �لو�سع 
�ملو�د  �رش�ء  .على  �مل�سدرين 
باأنف�سهم   �خلارج  يف  �لأولية 
بو��سطة  �جلز�ئر  يف  ولي�س 
للحبوب  �ملهني  �لوطني  �لديو�ن 
و�إخ�ساعهم لنظام جمركي خا�س 
�ملو�د  م�سدر  متابعة  ي�سمن 
�لولية ل�سيما عن طريق �ملقارنة 
�مل�ستوردة  �ملدخالت  حجم  بني 

�مل�سدرة  �لنهائية  �ل�سلع  وحجم 
وز�رة  حتددها  �لتي  للن�سب  وفقا 
�لتجارة. غري �أنه يف 2016  قررت 
�حلكومة يف �إطار تد�بريها لرتقية 
�لرتخي�س  فكرة  قبول  �ل�سادر�ت 
مقابل  �لغذ�ئية  �لعجائن  بت�سدير 
تاأ�سي�س جلنة  �لدعم مع  ��سرتجاع 
�آليات  ل�سبط  م�سرتكة  وز�رية 
��سرتجاع مبلغ �لدعم وقامت �للجنة 
�ملجل�س  �إىل  عملها  نتائج  بعر�س 
حيث  �ملعني  �مل�سرتك  �لوز�ري 
باأن �ملدخالت  تقريرها  قالت يف 
يف  هامة  بن�سب  ت�ستخدم  �لتي 
وباأن  �ل�سلب  �لقمح  هي  �لعجائن 
كبري  ب�سكل  �مل�سدرة  �ملنتجات 
�لعجائن  هي  �لح�سائيات  ح�سب 
�إىل  �ل�سارة  و�لك�سك�سي. كم متت 
�أن �ملنتجني �لذين يقومون ب�رش�ء 
�ملو�د �لأولية يف �خلارج باأنف�سهم 
�ل�سرتجاع  بنظام  معنيني  غري 
من  ي�ستفيدون  ل  �أنهم  باعتبار 
بها  يبيع  �لتي  �ملدعمة  �لأ�سعار 
للحبوب  �ملهني  �لوطني  �لديو�ن 
�لتقنية  �ملعطيات  �أ�سا�س  وعلى 
�إىل  �لتو�سل  مت  فقد  للديو�ن  

�لو�جب  �لقيمة  حل�ساب  معادلة 
��سرتجاعها يف كل عملية ت�سدير.  
ببيع  �لديو�ن  يقوم  باأن  �قرتح  كما 
�ملدعم  غري  �ل�رش�ء  ب�سعر  �لقمح 
عملية  لتفادي  �مل�سدرين  لفائدة 
�سوؤ�ل  على  رده  ويف  �ل�سرتجاع 
يف  �جلمارك  �قرت�حات  حول 
�مل�سرتكة  �لقطاعية  �للجنة  �إطار 
�ملجل�س  عقد  بعد  �ملن�سبة 
�ملا�سي   يوليو  �مل�سرتك  �لوز�ري 
�أو�سح �مل�سوؤول �أنها ت�سب عموما 
�لتي  �لقرت�حات  وجهة  نف�س  يف 
منح  مع  �لأطر�ف  باقي  بها  قالت 
�لأف�سلية لبيع �لقمح ب�سعر �ل�رش�ء 
ومن  �لدعم  ��سرتجاع  �آلية  لتفادي 
نف�س  تكليف  مت  �أخرى   جهة 
�ملالية  وزير  ير�أ�سها  �لتي  �للجنة 
بتو�سيع در��سة �لإ�سكالية ملنتجات 
�أخرى م�سدرة ت�ستخدم مو�د �ولية 
مدعمة وتظهر �أرقام �جلمارك �ن 
�لغذ�ئية  �لعجائن  م�سدري  عدد 
يقدر بع�رشين متعامال بينما تقدر 
ب4,32  �مل�سدرة  �لعجائن  قيمة 
طن(   6,8(  2016 يف  دولر  مليون 
مقابل 5,7 مليون دولر )9,6 طن(.

مبنا�سبة نيل الطالب » هاين مرزوق » �سهادة البكالوريا بثانوية » خدو�سي حمند 
اأمزيان » بالعجيبة والية البويرة عن جدارة واإ�ستحقاق , تتقدم له العائلة 

الكرمية باأحر التهاين واجمل التماين بهذا النجاح الباهر , متمنيني  له حتقيق 
مزيد النجاحات يف م�سواره الدرا�سي باجلامعة واحل�سول على ال�سهادات العليا 
وولوج احلياة العملية من اأو�سع االبواب اإن �ساء اهلل . األف األف مربوك يا هاين.



والياتاخلمي�س 10  اأوت 2017  املوافـق  لـ 11 ذو القعدة  1438هـ 7

ب�أن  امل�س�ؤول  ذات  واأو�سح 
املندرجة  هذه  الإلغ�ء  عملي�ت 
يف اإط�ر تطبيق تعليم�ت ال��س�ية 
من  اجله�ز  بتطهري  الق��سية 
 72 تخ�ص  الت�سغيل  ازدواجية 
من  ال�ستف�دة  ازدواجية  ح�لة 
 125 عن  ف�سال  الت�سغيل  برامج 
عقد عمل يف اإط�ر اجله�ز ب�سبب 
ت�ظيف�ت حقيقية لدى م�ؤ�س�س�ت 
لدى  تثبيت  ح�لة  و14  اقت�س�دية 
مت  و  العم�مي  ال�ظيف  م�س�لح 
30عقدا  حت�يل  العملية  بر�سم 
عمل  عق�د  اإىل  اجله�ز  من 
مدعمة و كذا ت�سجيل حت�يالت 
بلغت  والتي  ال�لية  اإقليم  خ�رج 
خ�رج  عمل  عقد   71 من  اأزيد 

اإط�ر ال�ك�لة ال�لئية للت�سغيل.
واأ�س�ر ذات امل�س�ؤول اإىل اأن عدد 
امل�ؤ�س�س�ت  لدى  الت�ظيف�ت 
 125 اإىل  و�سل  القت�س�دية 
ت�ظيف� وذلك بر�سم عق�د العمل 
حمددة  وغري  املدة  حمددة 
املدة يف حني مت ت�سجيل ح�لت 
على  املتبقي  العدد  من  اأخرى 
غرار التخلي عن من��سب العمل 
العقد من  اأو ف�سخ  ا�ستق�لت  اأو 
الت�سغيل  مديرية  م�س�لح  طرف 
حت�يل  عدم  ب�سبب  ب�ل�لية 

للمن�سبني  احل�س�ر  ك�س�ف�ت 
لأزيد من 3 اأ�سهر .

عملية  ب�أن  املتحدث  واأو�سح 
�ستت�ا�سل  التي  هذه  التطهري 
اجل�رية  ال�سنة  نه�ية  غ�ية  اإىل 
�سريورة  ي�سم�ن  �سمحت 
على  امل�س�عدة  جه�ز  جن�عة 
الفعلي  والت�أكد  املهني  الإدم�ج 
يف  للمن�سبني  احل�س�ر  من 
من  اأول  لتمكينهم  اجله�ز  اإط�ر 

احل�س�ل على اخلربة 
بع�ص  لتغطية  وكذلك  املهنية 
للهيئ�ت  اخل��سة  الحتي�ج�ت 
اجله�ز  طريق  عن  الإدارية 
لدى  التح�يل  عملية  وا�ستعم�ل 
لتدارك  املختلفة  القط�ع�ت 
ذلك  مبق�بل  امل�سجل  العجز 
منذ  ب�أنه مت  امل�س�ؤول  ذات  ذكر 
مطلع ين�ير الأخري تن�سيب 1400 
ط�لب عمل �سمن خمتلف ال�سيغ 
يف  من�سب�   1075 على  يت�زع�ن 
مب�ؤ�س�س�ت  الكال�سيكي  الإط�ر 
�سمن  من�سب�  و130  اقت�س�دية 
الإدم�ج  على  امل�س�عدة  برن�مج 
املهني و214 من�سب� بر�سم عق�د 

العمل املدعمة.
النت�ئج  هذه  جت�سدت  وقد 
امليدانية  الزي�رات  على  بن�ء 
امل�ؤ�س�س�ت  ملختلف  املحققة 
ب�إقليم  املت�اجدة  القت�س�دية 

الن��سطة  تلك  ل�سيم�  ال�لية 
والفالحة  ال�سن�عة  قط�عي  يف 
الأقط�ب  ترقية  خمطط  �سمن 
لقت  والتي  املن�س�أة  ال�سن�عية 
�سلط�ت  دعم� خ��س� من طرف 
عدد  اأكرب  ل�ستقط�ب  ال�لية 
يف  وامل�س�همة  الع�ملة  اليد  من 

ترقية ال�ستثم�ر املحلي.
ب�أن  امل�سدر  ذات  واأ�س�ف 
اخل��سة  التك�ينية  ال�ر�س�ت 
الذاتية  ال�سرية  اإعداد  بكيفية 
العمل  عن  البحث  وتقني�ت 
املح�دث�ت  اإجراء  وكيفية 
امل�ؤ�س�س�ت  مع  املهنية 

ه�م  دور  له�  ك�ن   - امل�سغلة 
املرتب�سني  تلقني  يف  وفع�ل 
والطلبة املتخرجني من قط�عي 
الع�يل  والتعليم  املهني  التك�ين 
تقني�ت  خمتلف  العلمي  والبحث 
عن  البحث  على  امل�س�عدة 
ا�ستقاللية  واإعط�ئهم  العمل 
ال�سغل حملي�  اأكرث ملعرفة �س�ق 
املن��سبة  امل�ؤ�س�س�ت  وخمتلف 
عليه�  املح�سل  للتخ�س�س�ت 
التن�سيب  عملية  من  لتمكينهم 
الفعلي اأو خلق م�ؤ�س�س�ت م�سغرة 
�س�ق  ولية  واحتي�ج�ت  تتم��سى 

اأهرا�ص.

مت منذ مطلع جانفي 2017 بوالية �سوق اأهرا�س اإلغاء  530 عقدا �سمن جهاز امل�ساعدة على 
االإدماج املهني ب�سبب التحايل ح�سب ما اأفاد به اأم�س االأربعاء مدير الوكالة الوالئية للت�سغيل 

عبد الرزاق مازوز.

�سوق اأهرا�س

ق.م

 �إلغاء   530 عقد عمل بر�سم جهاز
 �مل�ساعدة على �الإدماج �ملهني  

برج بوعريريج

تي�سم�سيلت

��ستزر�ع 600 �ألف يرقة من �سمك �ل�سبوط �لف�سي ب�سد عني ز�دة 

حريق يلتهم �أكرث من 15 هكتار من �الأ�سجار �لغابية ببلدية �الأربعاء

األف   600 ا�ستزراع  م�ؤخرا  مت 
ال�سب�ط  اأ�سم�ك  من  يرقة 
ال�اقع  زادة  عني  ب�سد  الف�سي 
)�رشق  ت�غروت  عني  ببلدية 
علم  م�  ح�سب  ب�عريريج(  برج 
و  البحري  ال�سيد  مديرية  من 
و  ب�ل�لية  ال�سيدية  امل�ارد 
هذه  ب�أن  امل�سدر  ذات  اأو�سح 
العملية تهدف اإىل تن�يع و تعزيز 
خمزون الأ�سم�ك ب�سد عني زادة 
ب�لأ�سم�ك  ال�س�ق  مت�ين  كذا  و 

ال�سنة  مدار  على  الط�زجة 
من��سب  ا�ستحداث  عن  ف�سال 
مل�  ب�ملحيط  العتن�ء  و  �سغل 
تطهري  يف  ف�ائد  من  لالأ�سم�ك 
هذه  ت�سهم  كم�  ال�سدود  مي�ه  
ا�ستمرارية  على  على  العملية 
ن�س�ط ال�سيد الق�ري الذي عرف 
الأخرية  ال�سن�ات  يف  انتع��س� 
من  يع�ين  القط�ع  ك�ن  بعدم� 
التبعية من خالل ا�سترياد كمي�ت 
من يرق�ت الأ�سم�ك من املجر 

لالإ�س�رة  امل�سدر  لنف�ص  وفق� 
التفريخ ال�سطن�عي  تتم عملية 
التجريبية  ب�ملحطة  لالأ�سم�ك 
لل�سيد البحري وتربية الأ�سم�ك 
ب�لية  الأوري�سي�  ببلدية  الق�رية 
�سطيف املج�ورة التي تنتج اأزيد 
من 5,5 ملي�ن يرقة من الأ�سم�ك 

املت�أقلمة مع املي�ه العذبة.
ال�سيد  جتربة  تعرف  للتذكري 
ال�سدود  ا�ستزراع  و  الق�ري 
ب�سغ�ر  امل�ئية  احل�اجز  و 

برج  ب�لية  انتع��س�  الأ�سم�ك 
اخل�ا�ص  دخ�ل  بعد  ب�عريريج 
جم�ل ال�ستثم�ر يف هذا الن�س�ط 
حيث قدر اإجم�يل املنت�ج خالل 
الع�م امل��سي ب�أكرث من 180 طن� 
اأن�اعه�  مبختلف  الأ�سم�ك  من 
تربية  جتربة  جن�ح  عن  ف�سال 
اأ�سم�ك الزينة لأحد امل�ستثمرين 
اخل�ا�ص الذي ي�س�ق ح�ايل 65 
األف وحدة من هذا الن�ع �سن�ي�.

بغ�بة  اندلع  حريق  ت�سبب 
الأربع�ء  ببلدية  "املح�مدية" 
من  اأزيد  اإتالف  يف  )تي�سم�سيلت( 
الغ�بية  الأ�سج�ر  من  هكت�ر   15
ح�سبم� علم لدى م�س�لح احلم�ية 
ن�سب  الذي  واأتى احلريق  املدنية 
اأ�سج�ر  على  الثنني  اأم�ص  م�س�ء 

وقد  احللبي.  ال�سن�بر  �سنف  من 
املدنية  احلم�ية  اأع�ان  متكن 
حم�فظة  من  بعن��رش  مدع�مني 

الغ�ب�ت من اإخم�ده م�س�ء 
نف�ص  ذات  اإىل  ا�ستن�دا  الي�م  هذا 

امل�سدر.
ب�إنق�ذ  التدخل  هذا  �سمح  وقد 

التي  الغ�بة  من  �س��سعة  م�س�حة 
مقر  عن  كلم   11 بح�ايل  تبعد 
بلدية الأربع�ء و�سخرت يف عملية 
وب�رشية  م�دية  اإمك�ني�ت  الإطف�ء 
ع�ن   30 قرابة  يف  متثلت  مهمة 
وحم�فظة  املدنية  للحم�ية 
اإطف�ء  �س�حن�ت  وثالث  الغ�ب�ت 

وثالث �سي�رات رب�عية الدفع ذات 
�سه�ريج وفق ذات امل�س�لح.

حم�فظة  اأ�س�رت  جهته�  ومن 
الغ�ب�ت ب�ل�لية ب�أن اأ�سب�ب اندلع 
الآن  حلد  جمه�لة  تبقى  احلريق 
فيم� فتحت م�س�لح الدرك ال�طني 

حتقيق� ملعرفة مالب�س�ته.

مع�سكر

البويرة

م�ساريع لتدعيم متوين بلدية و�د 
�الأبطال باملاء �ل�سالح لل�سرب

ت�سربات �ملياه تثري ��ستياء �سكان 
بلدية �الأخ�سرية 

اإ�ستالم  قريب�  يتم  اأن  يرتقب 
م�رشوعني لتدعيم مت�ين بلدية 
مع�سكر(  )ولية  الأبط�ل  واد 
ح�سبم�  لل�رشب  ال�س�لح  ب�مل�ء 
علم الي�م  الأربع�ء لدى مديرة 
امل�ارد امل�ئية ب�لني�بة وح�سب 
�سيتم قبل  ف�إنه  يرو ع�ايل  ولد 
اجل�ري  اأغ�سط�ص  �سهر  نه�ية 
عميق  بئر  م�رشوع  ا�ستالم 
من�س�ر  عني  بقرية  جمهز 
لتم�ين  م�جه  ه��سم  ببلدية 
الأبط�ل  واد  بلدية  �سك�ن 
ي�مي�  مكعب  مرت   860 بح�ايل 
من املي�ه و ه� امل�رشوع الذي 
ر�سد لإجن�زه مبلغ 22 ملي�ن دج 
و�سيتم من جهة اأخرى -ح�سب 
نف�ص امل�س�ؤولة- ا�ستالم خالل 
�سهر �سبتمرب املقبل بئر عميق 
ث�ين بنف�ص املك�ن اأ�رشفت على 
للم�ارد  ال�طنية  ال�ك�لة  حفره 
و  ا�ستعج�يل  ب�سكل  امل�ئية 
امل�ئية  امل�ارد  مديرية  تتكفل 
دج  ملي�ن   24 مببلغ  بتجهيزه 
ي�مي�  مكعب  مرت   860 لي�فر 

ل�سك�ن البلدية.
ا�سغ�ل  م�ؤخرا  انطلقت  كم� 
الن�قلة  الرئي�سية  القن�ة  جتديد 
عني  م�قع  من  ال�رشب  ملي�ه 
ال�سخ  حمطة  نح�  من�س�ر 
ببلدية واد الأبط�ل على ط�ل 4 
نه�ية  قبل  انته�وؤه�  ينتظر  كلم 
ت�رشب�ت  لتقليل  اجل�ري  ال�سهر 
و  املهرتئة  القن�ة  من  املي�ه 

�سم�ن و�س�له� اإىل ال�سك�ن.
التي  الأبط�ل  واد  دائرة  وك�نت 
ت�سم بلدي�ت عني فراح و �سيدي 
قد  الأبط�ل  واد  و  اجلب�ر  عبد 
�سخم  م�رشوع  من  ا�ستف�دت 
واد  �سد  من  ال�رشب  مي�ه  لنقل 
به  تنتهي  تك�د  الذي  التحت 
الثالث  البلدي�ت  نح�  ال�سغ�ل 
دج  ملي�ر   6 ب  تقدر  بتكلفة 
من  قريب�  النته�ء  ينتظر  كم� 
الدرا�سة اخل��سة بتم�ين �سك�ن 
البحر  مبي�ه  البلدي�ت  نف�ص 
املحالة انطالق� من القن�ة التي 
تربط حمطة حتلية مي�ه البحر 

مب�ستغ�من  ب�لية تي�رت.

اأبدى, �سك�ن مدينة الأخ�رشية, 
45 كلم غرب ولية الب�يرة, �سيم� 
الق�طنني بحي الق�ير, حي 480 
م�سكن, حي تيزي البري وغريه� 

من الأحي�ء  �سخطهم 
الك�رثية  ال��سعية  من  ال�سديد 
املي�ه  �سبكة  اإليه�  األت  التي 
جّراء  لل�رشب,  ال�س�حلة 
التي  املتكررة  الأعط�ل 
اأ�س�بت اأن�بيب املي�ه منذ عدة 
اأ�س�بيع, دون اأن حترك اجله�ت 
املحلية  وال�سلط�ت  املخت�سة 
املزرية  ال��سعية  جت�ه  �س�كن� 
ال�سك�ن.  منه�  يع�ين  ب�ت  التي 
املذك�رة  الأحي�ء  تع�ين  حيث 
للمي�ه  الكبرية  الت�رشب�ت  من 
الطريق  ق�رعة  يف  املتدفقة 
م�ئية  �سي�ل  بذلك  م�سكلة   ,
ع�ئمة,يف  م�ئية  وبرك  جتري 

من  كل  يت�أ�سف  مقززة  �س�رة 
ي�س�هد تلك احل�لة املزرية, مم� 
انعك�ص ذلك �سلب� على ال�سك�ن 
جّراء اإهدار كمي�ت معتربة من 
لل�رشب هم يف  ال�س�حلة  املي�ه 
على  زي�دة  اإليه�,  م��سة  ح�جة 
اخلط�رة  ال�سك�ن  ي�سيف  ذلك 
هذه  ت�سكله�  اأن  ميكن  التي 
واأبدوا  ال��سعية على �سحتهم, 
اختالطه�  من  خم�وفهم 
فرغم  ال�سحي,  ال�رشف  مبي�ه 
النداءات امل�جهة اإىل امل�س�لح 
الأعط�ب  املعنية  لإ�سالح 
يجد  مل  ذلك  اأن  اإل  املتكررة, 
حرية  يف  ال�سك�ن  ت�ركة  نفع� 
اإىل  ويت�س�ءل�ن  اأمرهم  من 
متى يتحرك ه�ؤلء امل�س�ؤول�ن 
ايك�ل�جية  ك�رثة  من  لإنق�ذهم 

اأح�سن مرزوقتهددهم؟
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ال�سقوط العربي : هزمية ذاتية اأم واقع مفرو�س ؟

اأزمة اخلليج �سوف تكون املدخل لتدمري ُدَولـِِه
من اخلطاأ العتقاد والت�سرف وكاأن العرب قد و�سلوا اإىل طريق م�سدود واأن ل حل اأمامهم �سوى النتحار ال�سيا�سي اأو ال�ست�سالم الكامل لإرادة القوي اأو القبول 
القـََدري مبا هو اآت وكاأنه اأمراً ل مفر منه . فال�سعوب   كالن�سان لها دوراتها اخلا�سة بها ، فهي تتناوب بني �سعود وهبوط ، كما اأنها تتقدم وتتاأخر واحيانًا ت�سود 

واحيانا اأخرى    تبيد . اإنها باإخت�سار دورات متر بها الأمم وال�سعوب متامًا كما مير بها الأفراد .

اأن ننظر اإىل الغري كمثال  من اخلطاأ اأي�ضاَ 
باأن  نقبل  اأو  اأنف�ضنا  نطالب  واأن  يُحتذى 
يطالبنا الآخرون بالبدء من حيث اإنتهوا هم 
. فكل �ضعب له جتاربه اخلا�ضة به واآماله 
وت�ضحياته  اإليها  ي�ضعى  التي  وطموحاته 
على  يعمل  التي  واحالمه  ثمنها  دفع  التي 
حتقيقها بغ�ض النظر عن موقف الآخرين 
منها ، اإذ من الطبيعي اأن تتعار�ض امل�ضالح 
بل وتت�ضارب بني �ضعب واآخر واأمة واأخرى 
نتيجة  اإما  . واندحار الأمم و�ضقوطها هو 
لف�ضل اأو تخبط الأنظمة التي حتكمها ، اأو 
ترجمة لف�ضل ال�ضعوب يف اختيار الأنظمة 
منها  والتخل�ض  تغيريها  اأو  حتكمها  التي 
لو اظهرت ف�ضاًل وا�ضحاً يف قدرتها  فيما 
على قيادة �ضعوبها واحلفاظ على م�ضالح 
اأن  هو  املحزن  والأمر   . ال�ضعوب  تلك 
عبارة  العربية  لل�ضعوب  احلديث  التاريخ 
الأنظمة  بني  م�ضتمرة   �رصاع  عملية  عن 
الأنظمة  خاللها  من  ت�ضعى   ، وال�ضعوب 
لتطويع ال�ضعوب، وال�ضعوب لتغيري الأنظمة 
لطاقاتهم  اجلميع  تكري�ض  عن  عو�ضاً   ،
احلداثة  ومواكبة  والتطور  النمو  اأجل  من 
متطلبات  يحقق  ومبا  املختلفة  باأ�ضكالها 
الرتقاء باملجتمع اإىل م�ضاف املجتمعات 

النامية واحلديثة.

غياب الإ�ستعداد للت�سحية

الذاتية  منطلقاته  يف  ب�ضيط  اإذاً  املبداأ 
واقعه  يف  معقداً  يكون  وقد  واملحلية 
الأ�ضا�ض  البو�ضلة   . الدويل  اأو  الإقليمي 
ال�ضعوب على  التي توؤ�رص على مقدرة  هي 
حتديد  يف  وم�ضوؤولياتها  دورها  ا�ضتيعاب 
ثوابتها وم�ضاحلها ويف قدرتها على احلفاظ 
على تلك امل�ضالح وتقدمي ما قد يلزم من 
ت�ضحيات من اأجل ذلك . اإن و�ضوح الروؤيا 
يرتبط يف اأحيان كثرية بالقدرة على حتديد 
يتطلب يف  . وحماية امل�ضالح قد  امل�ضار 
من  خمتلفة  اأمناطاً  الأحيان  من  الكثري 
للت�ضحية  الإ�ضتعداد  وغياب   . الت�ضحيات 
لدى  النانية  اأو  اجلهل  من  منطاً  يعك�ض 
حلماية  ت�ضحي  اأن  تريد  ل  التي  ال�ضعوب 
الأمثل  الطريق  هو  وهذا  م�ضاحلها 
الندثار  وبالنتيجة  والنتحار  لل�ضقوط 
اأخرى  اأمم  اأو  �ضعوب  ل�ضلطة  اخل�ضوع  اأو 
اأجل  للت�ضحية من  ا�ضتعداد  نا�ضطة وعلى 

الدفاع عن م�ضاحلها .
م�ضالح  جتمعها  كاأمة  يت�رصفوا  مل  العرب 
ك�ضعوب  بل   ، وا�ضرتاتيجية  ة  هاَمّ متعددة 
تتنازعها خالفات �ضغرية واأحقاد �ضخ�ضية 
على  قدرتهم  من  اأ�ضعفت  احلكام  بني 
روؤية امل�ضالح الكبرية التي جتمعهم معاً 
كخيار  بها  اهتمامهم  و�رصورة  ك�ضعوب 

تيجي  ا �ضرت . ا
النمط  وهذا 
النانية  من 

تعود  القا�رصة 
حقيقتها  يف 

تلك  خ�ضوع  اىل 
ب  ل�ضعو ا

م�ضالح  ح�رصت  م�ضتبدة  حكم  لأنظمة 
ال�ضيقة  م�ضاحلها  يخدم  فيما  �ضعوبها 
ويبقيها كاأنظمة حاكمة ، ولي�ض فيما يخدم 
�ضعوبها من م�ضالح اأكرب من ذلك . وهكذا 
فداء  كب�ض  اإىل  الكبرية  امل�ضالح  حتولت 
لأنظمة معظمها �ضغري واأناين ت�ضعى ب�ضكل 
م�ضتمر للبقاء يف ال�ضلطة باأي ثمن ومهما 

كانت الو�ضيلة .    

�سراء ال�سداقة والدعم

ال�ضداقة والدعم من خالل دفع  اإن �رصاء 
الأموال ل ي�ضكل املدخل ال�ضحيح لإن�ضاء 
اأن  الأجدى  عالقة متكافئة ومتوازنة كون 
يتم العمل على خلق م�ضالح م�ضرتكة جتعل 
منطقياً  اأمراً  املتبادل  الدعم  تقدمي  من 
وب�ضكـل  كافة  املعنية  لالأطراف  وحتمياً 
متكـافئ ، وهو ما ي�ضكل املدخل ال�ضحيح 
ال�ضعوب  بني  وال�ضليمة  الندِّية  للعالقة 
والأمم . وعندما تفتقر اأمة من الأمم اإىل 
التي  الوطنية  مل�ضاحلها  الوا�ضحة  الروؤيا 
احلاكم  اأقدام  عند  معناها  تف�ضري  يقف 
اأي  اإىل  نف�ضه  احلاكم  يفتقر  وعندما   ،
 ، اخلا�ضة  م�ضاحله  باإ�ضتثناء  وطنية  روؤيا 
اأدوات  اأي  اإىل  يفتقر ذلك احلاكم  وعندما 
وطنية لرتجمة م�ضالح الوطن الذي يحكمه 
، ي�ضبح توزيع الأموال والكنوز هي الو�ضيلة 
الآخرين  من  الدعم  لإ�ضتجداء  الوحيدة 
التي  ال�ضعوب  فاإن   ، وهكذا   . الأقوياء 
ت�ضت�ضلم لرادة احلاكم امل�ضتبد تنمو لديها 
وال�ضتعداد  ال�ضت�ضالم  نزعة  بالنتيجة 
ذلك  كان  لو  حتى  الواقع  بالأمر  للقبول 
ال�ضت�ضالم مفرو�ضاً من قبل قوى متنفذه 
بدعم  جتاهر  الوطن  خارج  من  وقادمة 
عدو العرب الأول »ا�رصائيل« ، كما �ضاهدنا 
الأمريكي  الرئي�ض  زيارة  وخالل  موؤخراً 
ترمب للمنطقة ، والكنوز واملليارات التي 

اأُغدقت عليه وعلى اأمريكا .
اإمكاناتهم  ا�ضتغالل  يف  العرب  ف�ضل  اإن 
مطالبهم  لدعم  والنفطية  اجليو�ضيا�ضية 
واأنانية  نتيجة ل�ضعف  الوطنية  وم�ضاحلهم 
عن  م�ضوؤولً  يكون  قد  احلاكمة  الأنظمة 
التدهور املتوا�ضل يف و�ضع الأمة العربية 

والنهيار القائم يف العديد من دولها .

حم�سلة لعملية تاريخية 

وتراكمية

�ضلوك ال�ضعوب هو بالنتيجة حم�ضلة لعملية 
تاريخية وتراكمية تتاأثر مبا َمرَّت ومتر به 
واجنازات  وكوارث  وم�ضاعب  جتارب  من 
�ضواء  �ضلوكها  �ضقل  اإىل  بالنتيجة  توؤدي 
ال�ضعب  من  الواقع  ويف   . ايجاباً  اأم  �َضلباً 
اعطاء ذلك اأي �ضفة معينة وب�ضكل حتمي 
واحدة  بنمطية  يت�رصفون  ل  فالعرب   .
م�ضرتكة  �ضفة  عليهم  وتـُ�ضفي  ت�ضبغهم 
بع�ض اخل�ضائ�ض  ولكنهم طـَوَّروا  قاطعة،  
عام  ب�ضكل  �ضلوكهم  ميزت  التي  العامة 
 . املا�ضية  الثالثة  العقود  من  ابتداءاً 
البع�ض  بع�ضهم  على  اأق�ضى  مثاًل  فالعرب 
ما  واذا   . الأجنبي  اأو  الغريب  على  منهم 
اقتتلوا فيما بينهم ، فاإن ق�ضوتهم ودمويتهم 
با�ضت�ضالمهم  مقارنة  الده�ضة  اإىل  تدعوا 
املعتدي  اأمام  ارادتهم  و�ضعف  حلكامهم 
و�ضوريا  اليمن  يف  يجري  فما   . الأجنبي 
اأمثلة على  وليبيا وما جرى يف العراق هي 
ذلك . وما جرى يف لبنان وحربه الأهلية يف 
الفرتة ما بني 1975-1990 كان اأي�ضاً مثالً 

على ذلك .
اأوىل  »طاعة  مفهوم  ترافق  التي  النمطية 
العربية  ال�ضعوب  لدى  خلقت  الأمر« 
قادم  هو  ملا  لالن�ضياع  فطرياً  اإ�ضتعداداً 
يرف�ضون  اللذين  اوؤلئك  وو�ضم   ، اأعلى  من 
كالم   . واخلارجني  باملارقني  الن�ضياع 
للمعلوم  ا�ضت�ضالماً  يعك�ض  غريب  عجيب 
اأويل  و�ضلوكيات  نزوات  من  وللمجهول 
الأمر وب�ضكل يخلو من املنطق . وا�ضطالح 
النظام  قبل  من  اإ�ضتعماله  يتم  املارقني 
واأتباعه لو�ضف اخلارجني عن طوع النظام 
باإعتبارهم  معهم  التعامل  يتم  واللذين 
»خارج ال�ضندوق« 
ولي�ض باإعتبارهم 
لهم  مواطنني 
وجهة  تبني  حق 
اإن   . خمتلفة  نظر 
بني  املواطنني  فرز 

مطيعني 

يتمتعون  اللذين  وهم  للنظام  وخانعني 
 ، جهة  من  ال�ضيا�ضية  احلقوق  ببع�ض 
املحرومني  »املارقني«  املطيعني  وغري 
اأخرى  جهة  من  ال�ضيا�ضية  حقوقهم  من 
بنية  اإ�ضعاف  يف  �ضاهم  موؤ�ضف  اأمر  هو   ،
الأف�ضل  نحو  وتطوره  ال�ضيا�ضية  املجتمع 
الآخر«  »الراأي  اعتبار  اأن  يبدو  وهكذا   .
اأمراً ن�ضازاً وممنوعاً وي�ضكل اأ�ضا�ضاً للعزل 
التهم  لتوجيه  ومربراً  ل�ضاحبه  ال�ضيا�ضي 
مالزمة  �ضفة  اأ�ضبح  قد   ، له  املختلفة 
حكم  حتت  العربي  ال�ضيا�ضي  احلال  لواقع 

معظم الأنظمة العربية .

الدولة و الهوية

الوطني  ال�ضتقالل  حقبة  ارتباط  اإن 
وا�ضتمرار  ما  حكم  بنظام  الدولة  ون�ضوء 
اأن  �ضاأنه  من   ، ال�ضلطة  يف  النظام  ذلك 
يربط  ال�ضعبي  بالالوعي  ارتباطاً  يُولـُِّد 
بذلك  الدولة  ون�ضوء  الوطني  ال�ضتقالل 
النظام  يهدد  ما  اأن  واعتبار   ، النظام 
 ، نف�ضها  الدولة  ووجود  ال�ضتقالل  يهدد 
ذلك  اأ�ضدق مثال على  يكون  والأردن  قد 
الدولة  اإ�ضم  يرتبط  اأخرى  حالت  ويف   .
العائلة  باإ�ضم  ال�ضيا�ضية  الوطنية  وهويتها 
 . ال�ضعودية  العربية  اململكة  مثل  احلاكمة 
اإما  مثاًل  ال�ضعودية  اململكة  فاملواطن يف 
يتم  وهكذا   ! �ضئ  ل  اأو  �ضعودياً  يكون  اأن 
اأو الهوية الوطنية ب�ضخ�ض  اإختزال الوطن 
العائلة  لت�ضبح كنية  اأو عائلة واحدة  واحد 
يـَُعرَّف  التي  الوطنية  الهوية  هي  احلاكمة 
بها املواطن كفرد وال�ضعب ك�ضعب والدولة 
كدولة ، ويف هذا ِقمـَّة الت�ضلط وال�ضتبداد 
�ضبب  قد  اخلليج  يف  الآن  يجري  ما  اإن   .
الكثريين  اأن  اإل   ، العرب  ملعظم  ال�ضيق 
من  ت�ضتحقه  ما  الأزمة  هذه  يُعطوا  مل 
عن  بعيداً  الأمور  حلقائق  وا�ضتيعاٍب  فـَْهٍم 
م�ضبقة  واملواقف  العاطفية  التجليات 
تفتقر  التي  ال�ضطحية  التحاليل  اأو  ال�ضنع 
ا�ضت�رصاف  اأو  ا�ضتيعاب  على  القدرة  اإىل 
حقيقة ما يجري واآثاره على دول املنطقة 
وعلى القليم ب�ضكل عام، والإكتفاء ال�ضاذج 
اخلليج  دول  بني  اأزمة  باإعتبارها  اخلاطئ 

واإعتبار اآثارها حم�ضورة بهم  حكماً .
ويف الواقع ، فاإن ما يجري الآن يف اخلليج 
يف  يجري  ملا  الفرعية  العناوين  اأحد  هو 

واإن كان   ، . والعنوان  املنطقة ب�ضكل عام 
تتجاوز  �ضوف  نتائجه  اأن  اإل   ، خليجياً 
منطقة اخلليج باإطارها العربي لتوؤثر على 
ال�ضالمية  الدول  وعلى  الإقليم  طبيعة 
وكذلك   ، واإيران  تركيا  مثل  فيه  الرئي�ضية 
من  املنطقة  مب�ضتقبل  يحيط  ما  على 
غمو�ض اأقل ما ميكن و�ضفه باأنه الغمو�ض 
ودولها  املنطقة  تق�ضيم  لإعادة  املرافق 
طبقاً لإرادة وم�ضالح الدول الكربى واأهمها 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بالطبع 

والحتاد الرو�ضي .

اأزمة اخلليج �سوف تكون 
ـِِه املدخل لتدمري ُدَول

لتدمري  املدخل  تكون  �ضوف  اخلليج  اأزمة 
ُدَولـِِه اأو تق�ضيمها خ�ضو�ضاً ال�ضعودية واإىل 
التطبيع العلني الكامل مع اإ�رصائيل كحليف 
عربية  باأيٍد  يجري  ذلك  اأن  ومع   . اإقليمي 
اأجنبية  باإيحاء خارجي وباإرادة  اأنه يتم  اإل 
العامل العربي طبقاً  لإعادة تق�ضيم  متهيداً 
عن  النظر  وبغ�ض  الكربى  الدول  مل�ضالح 

م�ضالح �ضعوب املنطقة اأو رغباتها .   
وفـَقـِْرِه  غـَِرِه  �ضِ يف  الأردن  جناة  تكون  قد 
واأهميته التي يعك�ضها موقعه اجليو�ضيا�ضي 
باأمن ا�رصائيل  ودوره الذي ارتبط تاريخياً 
الت�ضهيالت  تقدمي  لي�ضمل  الآن  وامتد   ،
اللوج�ضتية للجهد الع�ضكري للدول العاملة 
املنطقة  دول  حدود  ر�ضم  اإعادة  على 
كقاعدة  الأردن  ا�ضتعمال  اإن   . وتق�ضيمها 
الغرب  ودول  لأمريكا  ولوج�ضتية  ع�ضكرية 
يعد  مل  الأهداف  تلك  لتحقيق  �ضعيهم  يف 
بالأمر اخلايف على اجلميع . ومن املوؤ�ضف 
اأقوى  الدور  ذلك  رعاة  اأن  يوؤكد  الواقع  اأن 
 . الأردن  اأحد مبا يف ذلك  يوقفهم  اأن  من 
فجميع    الأطراف ، على ما يبدو ، خا�ضعة 
لإرادة الأجنبي �ضواء بالإختيار اأو بالإكراه 
اإن املعرفة هي بداية الطريق اإىل النور   .
. ووعينا املتجدد لواقع حالنا ، ومعرفتنا 
التي  والأخطاء  نرتكبها  التي  باخلطايا 
عفـَنا الذي ل ميكن   تربيره  نكررها ، و�ضُ
 ، الت�ضحية  من  متنعنا  التي  واأنانيتنا   ،
اإىل  التغيري  نحو  الطريق  بداية  تكون  قد 

الأف�ضل .

 مفكر و�سيا�سي 

بقلم د. لبيب قمحاوي*  
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دويلاخلمي�س 10  اأوت 2017  املوافـق  لـ 11 ذو القعدة  1438هـ 10
االحتالل ال�سهيوين جاهداً بكل و�سائله واأدواته اال�ستيطانية والع�سكرية

احلياة "داخل اجلدارن" .. هذا ما يفكر به ليربمان لل�ضفة
يحاول االحتالل ال�سهيوين جاهداً بكل و�سائله واأدواته اال�ستيطانية والع�سكرية، اإىل ح�سر الوجود الفل�سطيني على ح�ساب االنت�سار 
ال�سهيوين يف املدن واملحافظات الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية، والداخل الفل�سطيني املحتل ويعر�س وزير جي�س االحتالل "اأفيغدور 
ليربمان" خالل اجلل�سة التي �سيعقدها املجل�س الوزاري ال�سهيوين امل�سغر "الكابنيت" اليوم االأربعاء، خطة حل�سر الوجود الفل�سطيني 

داخل جدار الف�سل ال�سهيوين يف القد�س وثلث م�ساحة املناطق املحتلة، ويف مناطق �سمال وجنوب ال�سفة الغربية.

يقدمها  التي  اخلطة  ووفق 
احل�رص  م�ساحة  تبداأ  "ليربمان" 
جنوباً  جدي"  "عني  منطقة  من 
)فارد  اأريحا  م�سارف  اىل  وت�سل 
اال�ستيطاين  التجمع  ومن  اريحا(، 
اخلليل،  �سمال  عت�سيون"  "غو�ش 
غرب  حتى  حلم  بيت  غرب  اإىل 
"بيتار عيليت"  رام اهلل وم�ستوطنة 
ومناطق اأخرى قريبة منها وتعترب 
اخلطة اال�ستيطانية تو�سعة خلطة 
يف  طرحت  التي  االمنية  "األون" 
حل�رص  املا�سي  القرن  �سبعينيات 
ال�سفة  يف  الفل�سطيني  الوجود 
الغربية بني خطني متوازيني �رصق 
من  ١٠كم  بعمق  ال�سفة،  وغرب 
غرب اخلط االخ�رص و١٠كم بعيداً 

عن احلدود االأردنية.
معار�سة  اخلطة  وتلقى 
املتوقع  من  حيث  امل�ستوطنني 
نقا�سا  الكابنيت  جل�سة  ت�سهد  ان 
البيت  حزب  اأن  خا�سًة  عا�سفا، 
اأن  باعتبار  �سريف�سها  اليهودي 
حتديدا  تعني  اخلطوة  هذه  مثل 
وهو  "اإ�رصائيل"،  حلدود  نهائيا 
الذي  امل�ستوطنون،  يرف�سه  ما 
يحاول حزب البيت اليهودي ك�سب 
اأ�سواتهم والدفع ب�سم ال�سفة، ويف 
املرحلة االوىل مناطق وا�سعة من 
اال�ستيطان  خبري  وحذر  مناطق 
بيت  يف  اخلرائط  دائرة  ورئي�ش 
ال�رصق وجمعية الدرا�سات العربية 
ليربمان  التفكجي من خطة  خليل 
اأكرث  "اإ�رصائيل"  اإىل  �ست�سم  التي 
من 3٠٪ من ال�سفة الغربية، موؤكداً 
ال�سفة  ثلث  ميثل  االأردن  غور  اأن 

باخلط  ربطة  �سيتم  حيث  الغربية 
مع  ال�سفة  جنوب  من  االأخ�رص 
الغور  عرب  وب�سمالها  جدي  عني 
معرب  يف  ال�سناعية  واملنطقة 
ال�سيخ ح�سني على احلدود االأردينة 

ومنها اإىل ميناء حيفا.

اأهداف اخلطة

ليربمان  خطة  اإن  التفكجي  وقال 
من  يحاول  ا�ستباقية  اأهداف  لها 
خاللها ا�ستغالل الو�سع الفل�سطيني 
االأخطار  بحجة  الراهن  والعربي 
"اإ�رصائيل"واأكد  دولة  االأمنية على 
اأن الهدف  التفكجي خالل حديثه 
اقت�سادي  هو  اخلطة  وراء  من 
مائي تو�سعي ا�ستيطاين ال عالقة 
يف  اخلبري  واأو�سح  به  لالأمن 
اجلدار  اأن  اإىل  اال�ستيطان  �سوؤون 
قرب  ال�سفة  جنوب  منطقة  يف 
"غو�ش  اال�ستيطاين  املجمع 
منذ  فيه  العمل  بداأ  عت�سيون"، 

مدة، وفق خطة ما ي�سمى القد�ش 
الكربى ل�سم م�ساحات وا�سعة من 
اإىل  م�سرياً  الفل�سطينية،  االأرا�سي 

اأنه ميتد �سماالً وغرباً.
على  يتعدى  اجلدار  اأن  اإىل  وبني 
التجمع  حتى  ومناطق  اهلل  رام 
بخط  ارئيل  يف  اال�ستيطاين 
م�ساحات  يبتلع  متواز  ا�ستيطاين 
"لتكتمل   ،C مناطق  من  وا�سعة 
ال�سفة  �سمال  اأعلى  عند  احللقة 
م�سارف  على  ت�سيق  حيث 
واجلدار  بامل�ستوطنات  طولكرم، 
جهاتها  من  قلقيلية  يطوق  الذي 

الثالث" وفق قوله.

خطر على املقد�سات

حديثه   خالل  التفكجي  ولفت 
ملرا�سلنا اىل اأن اأخطر ما يف هذه 
اخلطة، يف منطقة القد�ش وال�سم 
من  وا�سعة  الأجزاء  املعلن  غري 
مدينة  �رصق  جنوب  م�ستوطنات 

القد�ش باإقامة بلديات ا�ستيطانية 
هذه  يف  بلدي"  ال�سم  "عمليات 
حتت  اال�ستيطانية  املناطق 
بلدية عليا كي ال ت�ستخدم  رئا�سة 
مبا  الدولية  بالقوانني  اإ�رصائيل 

ي�سمى بـ )القد�ش الكربى(.
م�ستوطنة  حدود  اأن  اإىل  واأ�سار 
معالية ادميم، ت�سل م�سارف البحر 
امليت، ما يعني �سمها �سمنياً دون 
اإىل  الغربية  ال�سفة  لقطع  اإعالن، 
ن�سفني و�رصب التوا�سل اجلغرايف 
عت�سيون  غو�ش  مع  االأمر  وكذلك 
وفق  البناء.  قيد  الذي  بجدارها 

قوله.

تهديد لالأردن 
وفل�سطني

وبني التفكجي اأن اجلدار يف الغور 
له ا�ستخدامات اقت�سادية وا�سحة، 
اخلطة  �رصب  اأبرزها،  ومن 
االأردنية  الفل�سطينية  االقت�سادية 

واملتمثلة يف "بوابة اريحا"، حيث 
اإىل  ال�سهيوين  امل�رصوع  يرمي 
نحو  قوة  بكل  الفل�سطينيني  اإبعاد 
االأردنية  عن احلدود  بعيداً  العمق 
الأ�سباب اقت�سادية ومائية واأمنية.

اأن  اإىل  الفل�سطيني  اخلبري  واأ�سار 
اجلانب ال�سهيوين يتحدث عن عدم 
ال  حتى  اأردين  فل�سطيني  توا�سل 
يتم انتقال الالجئني الفل�سطينيني 
من االأردن اإىل ال�سفة الغربية بفتح 
احلدود اأو �سيطرة ما عليها ت�سكل 

خطر دميغرايف كما يزعمون.
�سهيوين  تخوف  "هناك  واأ�ساف: 
االقت�سادية  امل�ساريع  من 
ن�ساط  واأي  الغور  يف  الفل�سطينية 
البحر  على  فل�سطيني  �سياحي 
اخلطة  طالبت  كما  امليت، 
اإذ  الفل�سطينية،  االقت�سادية 
اال�ستيطاين  امل�رصوع  ي�رصب 
ال�سميم،  يف  ال�سهيوين  واملائي 
املنظومة  يدعي  كما  وي�سعف 
القائم  ال�سهيوين  والطلب  االأمنية 
على  ال�سهيونية  )ال�سيطرة  دائماً 

الغور لـ٢٠ عاماً( الأ�سباب اأمنية.
اجلدار  اإقامة  اأن  التفكجي  ويرى 
الناحية ال�رصقية، تعني عملياً  من 
الفل�سطينية،  للدولة  تر�سيم حدود 
من  احلدود  تر�سيم  مت  اأن  بعد 
اجلدار  طريق  عن  الغربية  اجلهة 
�سهيونية  اأمنية  خطة  وفق 
يف  االأمني  األون  )خطي  طورت 
امل�سلحة  لي�سكل   ،)١97٠ العام 
ال�سهيونية  واملائية  االقت�سادية 
قناة  ي�سم  الذي  يف م�رصوع ٢٠5٠ 
�سحراء  وا�ست�سالح  البحرين 
النقب  اىل  ومنها  القد�ش  جنوب 
ومطار الغور وغريها من امل�ساريع 

اال�سرتاتيجية.

م،�س

ثالثة اأ�ضرى يدخلون 
اأعواًما جديدة يف 

�ضجون االحتالل
دخل اأم�ش ثالثة اأ�رصى من ال�سفة 

الغربية املحتلة وقطاع غزة اأعواًما 
جديدة يف �سجون االحتالل، وهم:

االأ�سري عبد اهلل نواف عبد دراغمة 
)35 عاًما( من طوبا�ش املحكوم 

بال�سجن ١5 عاًما ومعتقل منذ عام 
٢٠٠3، واأم�سى ١4 عاًما يف �سجون 

االحتالل. االأ�سري فرا�ش زياد 
غالب دبور )3٢ عاًما( من طولكرم 

املحكوم بال�سجن ١5 عاًما ومعتقل 
منذ عام ٢٠٠3، واأم�سى ١4 عاًما 

يف �سجون االحتالل.  االأ�سري نبيل 
ماهر خليل امل�رصي )35 عاًما( 
من خميم جباليا �سمال القطاع 

املحكوم بال�سجن ١4 عاًما ومعتقل 
منذ عام ٢٠٠4، واأم�سى ١3 عاًما 

يف ال�سجون ال�سهيونية.

 هل �ضيهرب 
نتنياهو من 

التحقيقات اإىل 
حرب مع غزة 

ولبنان؟
اأبدت م�سادر غربية لقناة ٢١8 
الف�سائية خماوفها من ت�سعيد 
خطري يف االأو�ساع على جبهة 

قطاع غزة اأو على احلدود مع لبنان 
يف ظل التحقيقات التي جتريها 

ال�رصطة "االإ�رصائيلية" �سد رئي�ش 
الوزراء ال�سهيوين بنيامني نتنياهو.

ورّجحت امل�سادر اأن نتنياهو 
�سيحاول الهروب من التحقيقيات 

احلالية التي جتريها �رصطة 
االحتالل والتي تتهمه وزوجته 

بالف�ساد وخيانة االأمانة، ما �سيوؤدي 
حتما اإىل االإطاحة به وزجه يف 

ال�سجن يف ظل جتند االإعالم 
ال�سهيوين �سده واملظاهرات 

التي يجريها الي�سار "االإ�رصائيلي" 
للمطالبة بت�رصيع اإجراءات 

حماكمته.

�سمال وغرب غزة

3 اإ�ضابات جراء ق�ضف االحتالل مواقع للمقاومة 
االحتالل  طائرات  �سنت 
غارات  الليلة،  ال�سهيوين، 
االأهداف  من  عدد  على  جوية 
قطاع  حمافظات  يف  املختلفة 
اأن  واأفادت م�سادر حملية،  غزة 
ا�ستهدفت  احلربية  الطائرات 
مدينة  غرب  للمقاومة  موقعا 
الق�سف  اأن  واأو�سحت  غزة 
موقعا  ا�ستهدف  ال�سهيوين 
الق�سام  لكتائب  يتبع  للمقاومة 
غرب اأبراج املقو�سي وقال مدير 
اأمين  والطوارئ  اال�سعاف  ق�سم 
م�ست�سفى  و�سول  ال�سحباين، 
ل�ساب  متو�سطة  اإ�سابة  ال�سفاء 
اأ�سيب  عام،   ٢6 العمر  من  يبلغ 
ب�سظية يف الراأ�ش وبني ال�سحباين 
اأن اإ�سابة ال�ساب فوق املتو�سطة 
والطواقم  للوعي،  فاقد  وهو 
ب�سكل  معه  تتعامل  الطبية 
غزة،  فطاع  �سمال  ويف  �رصيع 
االحتالل  طائرات  ا�ستهدفت 

للمقاومة  التابع  فل�سطني  موقع 
ب�ساروخ واحد.

واإثر الق�سف ال�سهيوين العنيف، 
اإ�سابة  طبية  م�سادر  اأفادت 
متو�سطة،  بجراح  مواطن 
اإ�سافة اإىل خلفت حالة من الهلع 
املواطنني  �سفوف  يف  واخلوف 
تزامن  الق�سف  اأن  اإىل  واأ�سارت 
للطريان  مكثف  حتليق  مع 
القطاع  اأجواء  يف  احلربي 
وزعمت و�سائل اإعالم عربية اأن 
غزة،  قطاع  من  اأطلق  �ساروخاً 
اأم�ش الثالثاء، و�سقط يف  م�ساء 

منطقة مفتوحة بع�سقالن.
وقالت اإن �سفارات االإنذار دوت 
اإنذار  بعد  ع�سقالن  منطقة  يف 
باإطالق �ساروخ، حيث �سمع دوي 
انفجار وتبني اأن ال�ساروخ �سقط 
بع�سقالن  مفتوحة  منطقة  يف 
القريبة من قطاع غزة، ومل يبلغ 

عن وقوع اإ�سابات اأو اأ�رصار.

عبا�س يعاقب غزة 

حتذير من الت�ضريح الق�ضري 
لـ900 موظف بال�ضحة

قال نقيب االأطباء ف�سل نعيم: اإن اأكرث من 9٠٠ موظف بوزارة 

ال�سحة بغزة تنوي ال�سلطة برام اهلل اإحالتهم اإىل التقاعد املبكر، 

الفتا اإىل اأن هذا �سيخلق اأزمة جديدة ت�ساف اإىل اأعداد االأزمات 

الكارثية التي يعاين منها القطاع ال�سحي واأكد نعيم، خالل وقفة 

احتجاجية نظمتها نقابة االأطباء، الثالثاء، �سد تقاعد املوظفني 

يف جممع ال�سفاء الطبي، اأن هذه االإجراءات والقرارات، ت�ستهدف 

املري�ش قبل الطبيب، م�سرياً اإىل اأنها انتهاك لالأعراف واملواثيق 

الوطنية والدولية وحقوق االإن�سان كما حذرت النقابة من ا�ستمرار 

تنفيذ هذه القرارات بحق املواطن الفل�سطيني، وح�سوله على 

العالج والرعاية ال�سحية، مطالبة املوؤ�س�سات احلقوقية واالأهلية 

والر�سمية، بالتدخل العاجل، واتخاذ جميع االإجراءات الالزمة 

ملنع اال�ستمرار يف هذه االإجراءات واإلغائها، وتقدمي الدعم الكايف 

للقطاع ال�سحي ملنع انهياره.

ودعت جميع النقابات والتجمعات املهنية والكتل النقابية للتوحد، 

وجتميع ال�سف، وتن�سيق املواقف، وتنظيم فعاليات نقابية 

احتجاجية الإي�سال ر�سالة وا�سحة اإىل كل من له عالقة، باأن �سحة 

املواطن وحق املوظف خطر اأحمر ال يجوز التالعب بها.
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مر�سوم  ي�سدر  �سوف  انه  وتابع، 
الت�رشيعي،  املجل�س  بحل  رئا�سي 
ما مل يحدث اأي تغريات يف موقف 
تفادياً  �سويرجو:  وقال  حما�س 
حركة  تتخذها  قد  خطوات  لأي 
خالل  من  غزة  قطاع  يف  حما�س 
بات  الذي  الت�رشيعي  املجل�س 
ي�سم حليفهم اجلديد النائب حممد 
الذي  ال�سيا�سي  -اخل�سم  دحالن 
�سي�ستبق  عبا�س-  حممود  ينازع 
اإعالنه  خالل  من  حما�س  الأخري 
خالل  من  الت�رشيعي  املجل�س  حل 
الرئي�س  واأ�ساف:  الوطني  املجل�س 
الت�رشيعي  املجل�س  �سيحل  عبا�س 
الوطني  املجل�س  خالل  من 
الهيئة  اأنه  اعتبار  على  الفل�سطيني 
لل�سعب  العليا  الت�رشيعية  التمثيلية 
فل�سطني  داخل  باأ�رشه  الفل�سطيني 
القرار  �ساحب  وهو  وخارجها، 
تتبع  التي  املوؤ�س�سات  حل  يف 
املجل�س  �سمنها  من  التي  لل�سلطة 
الت�رشيعي.وذكر �سويرجو اأن عبا�س 
رام  يف  الوطني  املجل�س  �سيعقد 

منا�سبة  يراها  التي  بالرتكيبة  اهلل 
طابعاً  تاأخذ  التي  قراراته  لتمرير 

دراماتيكياً.
واأ�ساف: احلالة الوطنية و�سلت اإىل 
الوطني  وامل�رشوع  �سعبة،  مرحلة 
من  اأبنائه  من  م�ستهدفاً  اأ�سبح 
م�سرياً  املتجذر،  النق�سام  خالل 
احل�س  تغليب  هو  املطلوب  اأن  اإىل 
الوطني على املراهنات اخلارجية، 
العامة،  الوطنية  امل�سلحة  وتغليب 

على امل�سلحة احلزبية اخلا�سة.
عادوا  وفتح  لالأ�سف حما�س  وتابع: 
للمراهنات على اخلارج، واملهاترات 
تراهن  حما�س   )..( ال�سيا�سية 
العالقات  على  احلايل  الوقت  يف 
اجلديدة،  والتحالفات  اخلارجية 
العالقات  حت�سن  ظل  يف  خا�سة 
بني حما�س واإيران، الأمر الذي من 
�سانه اأن يطيل اأمد النق�سام.وابدى 
طريف  اجتاه  من  تخوفه  �سويرجو 
دراماتيكية  خطوات  اإىل  النق�سام 
ينتج عنها انف�سال جغرايف حقيقي، 
�سلطة  حما�س  اإعالن  خالل  من 
غزة،  قطاع  يف  حمررة  ار�س  على 
تقيمها تلك ال�سلطة مع بع�س القوى 
اإىل جانب تيار دحالن، الأمر الذي 

و�سي�سهل  الوطني،  امل�رشوع  يهدد 
الإجهاز على الق�سية الفل�سطينية.

وكان رئي�س ال�سلطة حممود عبا�س 
بالإجراءات  ا�ستمراره  على  �سدد 
العقابية وامل�سددة على قطاع غزة، 
قطاع  عن  الأموال  بوقف  هدد  اإذ 
ن�سف  »ندفع  قائاًل  تدريجيا،  غزة، 
دولر(  ون�سف  )مليار  امليزانية 
�سنوًيا لغزة منذ 10 �سنوات وعندما 
غزة،  يف  احلكومة  حما�س  �سكلت 
قلت �ساأوقف هذه املبالغ تدريجًيا«، 

الأمر الذي خلف ردود فعل غا�سبة 
وكانت  بغزة  املواطنني  �سفوف  يف 
لإنهاء  ا�ستعدادها  اأكدت  »حما�س« 
الطارئة  ملهمتها  احلكومية  اللجنة 
فور ا�ستالم حكومة الوفاق الوطني 
غزة  قطاع  يف  كافة  مل�سوؤولياتها 
املوظفني  ا�ستيعاب  راأ�سها  وعلى 
الذين على راأ�س عملهم، الأمر الذي 
اإنهاء  وت�سرتط  فتح  حركة  ترف�سه 
ت�ستلم  وبعدها  اأولً  الإدارية  اللجنة 

حكومة الوفاق مهامها.

العام  الأمن  جهاز  ك�سف 
 ، »ال�ساباك«  ال�سهيوين 
عن  النقاب  املا�سي  اخلمي�س 
معلومات مهمة مت�س املقاومة 
غزة،  قطاع  يف  الفل�سطينية 
خلية  وجود  ال�ساباك  زعم  اإذ 
بني  الأموال  نقل  على  تعمل 
بال�سفة  اخلليل  ومدينة  تركيا 
وبالتن�سيق  املحتلة  الغربية 
غزة  قطاع  من  عنا�رش  مه 
الرقابة  �سمحت  جانبها  من 
ن�رش  ال�سهيونية،  الع�سكرية 
متحور  الذي  التحقيق  تفا�سيل 
تابعة  توا�سل  قناة  وجود  حول 
علمت  الفل�سطينية،  للمقاومة 
تركيا  من  الأموال  حتويل  على 
اإىل اخلليل عرب تن�سيق معني من 

قطاع غزة.
وبح�سب زعم ال�ساباك فقد مت 
الك�سف عن من خالل اكت�سافه 
على  يقوم  للخلية  مالياً  خًطا 
اىل  تركيا  من  الموال  حتويل  
اأحد  بو�ساطة  اخلليل،  مدينة 
مبعدي اخلليل اإىل قطاع غزة يف 

اإطار �سفقة »وفاء الأحرار«.
املحلل  قال  ال�سياق  هذا  ويف 
يف  الدين  عز  يا�سني  ال�سيا�سي 
اأنه  الأمني،  املجد  مع  حديثه 
�سحة  على  احلكم  ال�سعب  من 
وحتديًدا  الأخبار،  هذه  مثل 
تفا�سيل ال�ساباك، لكن من حيث 
املبداأ هنالك طرق تهريب كثرية 

ت�ستعني  املقاومة  اأن  ومعروف 
من  خمتلفني  واأ�سخا�س  بتجار 
اأجل اإي�سال الأموال اإىل ال�سفة 
الغربية، موؤكدا اأن ذلك من اأجل 
الأ�رشى  عائالت  على  �رشفها 
املقاومة  ون�ساطات  وال�سهداء 

املختلفة بال�سفة.
اخلط  اأن  ال�ساباك  وادعى 
املايل بداأ العمل يف بداية العام 
2016 مببادرة من النائب حممد 
والذي  اخلليل،  يف  بدر  ماهر 
جند نا�سطني لهذه الغاية وهما: 
اأر�سله  الذي  اله�سلمون  م�سعب 
اأعمال  غطاء  حتت  تركيا  اىل 
�سخ�س  اإليه  وان�سم  جتارية، 
اخلليل  من  عثمان  طه  يدعى 
اأن   ،« »ال�ساباك  كما زعم  اأي�ساً 
مرات  عدة  التقيا  وطه  م�سعب 
يف تركيا باأحد الن�سطاء هناك، 
الدين،  نا�رش  هارون  ويدعى 
وهو مبعد يف اإطار �سفقة وفاء 

الأحرار.
ماجد  اأن  التحقيقات،  وزعمت 
املبعدين  من  وهو  اجلعبة 
وفاء  �سفقة  اإطار  يف  غزة  اإىل 
مع  بالتن�سيق  التقى  الأحرار، 
وهو  ه�سلمون  ي�رشي  من:  كل 
قيمري،  وعمر  م�سعب،  �سقيق 
يف  امل�ساعدة  بهدف  وذلك 
تن�سيق حتويل الأموال من تركيا 

للخليل.

غايات االحتالل

وقال عز الدين اأن غاية الحتالل 
من ن�رش هكذا اأخبار هو تو�سيل 
والأ�سخا�س  للتجار  ر�سائل 
اأن ي�ساعدوا  الذين من املمكن 
اأموالها  نقل  يف  املقاومة 
وتثبيط  اإحباط  عن  ف�ساًل 
 ، ومنا�رشيها  املقاومة  اأبناء 
موؤكداً اأن الحتالل معني بن�رش 
من  الكثري  مع  الإعالم  يف  ذلك 
الدين  عز  وي�سيف  املبالغة. 
الأموال  تو�سيل  خطوط  اأن 
موجودة منذ النتفا�سة الأوىل، 
لكن لي�س من م�سلحة املقاومة 
هي حتر�س  لذا  عنها،  الك�سف 
عن  بعيًدا  جناحتها  اإبقاء  على 
معني  والحتالل  الإعالم، 
واملبالغة  »اإجنازاته«  بك�سف 
بها، فال يجب اأن نكون له عوًنا 

على ذلك.

قناة التو�صيل

اأما عن طريقة حتويل الأموال، 
هارون  اأن  »ال�ساباك«،  اأدعى 
كبري  مايل  مبلغ  النا�سطني  �سلم 
دولر،  األف   200 نحو  اىل  ي�سل 
يف  ب�ساعة  بوا�سطتها  وا�سرتوا 
للخليل  اإر�سالها  وجرى  تركيا، 
وبعد  دولية،  نقل  �سبكات  عرب 
ت�سليم  جرى  اخلليل  يف  بيعها 

عائداتها على ن�سطاء املقاومة 
هناك، مع خ�سم العمولة.

م�سنع  لإقامة  وخططوا  كما 
للباطون يف اخلليل، بتكلفة ت�سل 
وبتمويل  الدولرات،  ملاليني 
الفل�سطينية،  املقاومة  من 
لتبيي�س  ا�ستخدامه  بهدف 
ادعاءات  بح�سب  الأموال. 
»املجد  فريق  »ال�ساباك«ويرى 
التي  الأمانة  باب  من  الأمني« 
خطوات  عدة  عاتقه  على  تعق 
ي�سعى  كهذه  اأخبار  مع  للتعامل 
اأو�سع  على  لن�رشها  الحتالل 
نطاق؛ فعلى ال�سعيد العالمي، 
الهتمام  اإعطاءها  يف�سل عدم 
ال�سهاينة،  يبديه  الذي  الكبري 
والتهويل  املبالغة  هدفهم  فهم 
وبالتايل  املعنويات،  وك�رش 
هذه  نقل  م�سلحتنا  من  لي�س 

املبالغات والتهويل.
كما اأنه من الأجدر عدم ال�سوؤال 
عن  وال�ستف�سار  التفا�سيل  عن 
اأو  التاأكد  بحجة  الأمور،  دقائق 
قد  الف�سول  هذا  لأن  البحث، 
جدد  اأ�سخا�س  لك�سف  يوؤدي 
اأو خيوط غري مك�سوفة، فلي�س 
جمموعة  اكت�سفوا  اأنهم  معنى 
من الأ�سخا�س يهربون الأموال 

اأنهم ك�سفوا اجلميع.
بع�س  ف�سول  اأن  اإىل  اإ�سافة 
ي�ساعد الحتالل  اأحياًنا  النا�س 

بالك�سف عن الآخرين.

العامة  الأركان  هيئة  تتكون 
الرتب  اأعلى  من  ال�سهيونية 
راأ�سها  على  ويقف   ، الع�سكرية 
وهي  رتبة  اأعلى  يحمل  �سابط 
ياأتي  ثم  )جرنال(،  فريق  رتبة 
بعده نائب رئي�س هيئة الأركان 

وهو �سابط برتبة لواء.
العامة  الأركان  هيئة  وتعترب 
للجي�س  العليا  القيادة  مبنزلة 
مبهام  تقوم  فهي  ال�سهيوين، 
والقيادة(  والتن�سيق  )التخطيط 
الع�سكرية  العقيدة  وحتدد 
ل�سيا�سة  ا�ستناداً  للجي�س 
عن  امل�سئولة  وهي  احلكومة، 
اإعداد اجلي�س للحرب وحتديد 
واإقرار  اللوج�ستية  احتياجاته 
والتدريب  وتنفيذها،  اخلطط 
اإطار ال�سيا�سة التي تقررها  يف 
هيئة  �سعب  وتنق�سم  احلكومة. 
الأركان يف املوؤ�س�سة الع�سكرية 
لكل  �سعب،   )6( اإىل  ال�سهيونية 
ووحدات  اأق�سام  منها  �سعبٍة 
عن  خمتلفة  واأهداف  ومهام 
الهدف  طبيعة  ح�سب  الأخرى، 
كل  اأجله  من  تاأ�س�ست  الذي 

�سعبة من هذه ال�سعب.
وتنق�سم هذه ال�سعب اإىل:

اأواًل: �صعبة االأركان العامة 
)�صعبة العمليات(

هيئة  يف  �سعبة  اأهم  تعترب 
رئي�سها  يحمل  العامة،  الأركان 
رتبة لواء ويعترب ال�سخ�س الثاين 
يف الأهمية بعد رئي�س الأركان. 
وهي م�سئولة اأمام هيئة الأركان 
وت�سغيل  التخطيط  عن  العامة 
قيادات  بوا�سطة  قوات اجلي�س 
املناطق الإقليمية. وكذلك عن 
والبحر  اجلو  ذراعي  ت�سغيل 
وال�سعب الأخرى التابعة لرئا�سة 

الأركان.

ثانيًا: �صعبة التخطيط

مع  تتعامل  التي  ال�سعبة  هي 
التخطيط ال�سرتاتيجي يف بناء 
ور�سم  وتنظيمه،  اجلي�س  قوة 
وتاأ�س�ست  اخلارجية،  �سيا�سته 
ال�سهيوين  اجلي�س  تاأ�سي�س  مع 
مببادرة  )1948م(،  مايو  يف 
وكانت  غوريون،  بن  ديفيد  من 

هيكلية  و�سع  ال�سعبة  وظيفة 
منظمة للجي�س.

ثالثًا: �صعبة اال�صتخبارات 
الع�صكرية

»اأمان«،  با�سم  املعروفة  وهي 
وتعترب الأكرث كلفة على ميزانية 
جنود  ويعتمر  العدو،  دولة 
غامقة.  خ�رشاء  قبعة  ال�سعبة 
التقنيات  على  »اأمان«  وتعتمد 
اإىل جانب امل�سادر  املتقدمة، 
على  احل�سول  يف  الب�رشية 
والتي  ال�ستخبارية،  معلوماتها 
تقييماتها  �سياغة  يف  توظفها 

الإ�سرتاتيجية.

رابعًا: �صعبة القوى 
الب�صرية

م�سئولية  ال�سعبة  هذه  تتوىل 
يف  الب�رشية  الطاقة  تنمية 
اجلي�س ال�سهيوين، �سواء اأكانت 
من  اأو  الدائمة  القوات  من 
بتنظيم  تُعنى  كما  الحتياطية، 
اجلي�س،  يف  واخلدمة  التجنيد 
وهي  اجلي�س.  نظام  و�سئون 
القوات  ا�ستدعاء  عن  م�سئولة 
خالل  من  وغريها  الحتياطية 

اأق�سام ال�سعبة املختلفة.

خام�صًا: �صعبة تكنولوجيا 
املعلومات واالت�صاالت

الت�سالت  امل�سوؤولة عن  وهي 
عن  والرقابة  واحلا�سوب 
اجلي�س،  يف  املعلومات  اأمن 
عام  من  مار�س  يف  تاأ�س�ست 
الإ�سارة  ل�سالح  )2003م(، خلًفا 

والإلكرتونيات واحلا�سوب.

�صاد�صًا: �صعبة التكنولوجيا 
والدعم اللوج�صتي

والنقل  التكنولوجيا  �سعبة 
والمداد هي �سعبة يف الأركان 
العامة يف جي�س العدو، مهمتها 
الأ�سا�سية توفري كل ما يحتاجه 
لوج�ستي  دعم  من  اجلي�س 
مهامه  اإدارة  من  لتمكينه 

املتنوعة.

ك�صف الكاتب واملحلل ال�صيا�صي ذو الفقار �صويرجو ان رئي�س ال�صلطة حممود عبا�س عازم على عدة 
اإجراءات �صيا�صية غري م�صبوقة بالتزامن مع فر�س العقوبات املالية على قطاع غزة واأ�صاف –وفقًا 

لت�صريبات له- »اأن الرئي�س عبا�س عازم على عقد املجل�س الوطني يف مدينة رام اهلل قبل عيد 
االأ�صحى املبارك، حيث اأن اأغلب الف�صائل ترف�س انعقاده هناك«.

االنق�صام يتجذر

ق.د

عبا�س �سيتخذ خطوتني غري م�سبوقتني 
جتاه غزة قبل عيد الأ�سحى

ملاذا اأعلن »ال�ساباك« عن ك�سف قناة الأموال التابعة للمقاومة الفل�سطينية ؟!

 تعرف على �سعب هيئة 
الأركان ال�سهيونية



�رشيف  حمند  عهدة  متّيزت 
النارية  بت�رشيحاته  حنا�شي 
التي كان يطلقها �شد االن�شار 
للنادي  الراف�شني بقائه رئي�شا 
يف  املتمثلة  الكروية  والهيئات 
االحتادية اجلزائرية والرابطة 
حيث  القدم،  لكرة  املحرتفة 
ت�رشيحات  اطلق  ان  له  �شبق 
رف�شه  يف  تتمثل  م�ؤخرا 
بعد  �ش�ر  النادي  عن  التنازل 
منح الرئي�س اجلديد قيمة 20 
عدد  رغبة  بعد  �شنتيم  مليار 

من ال�شناعيني.
اىل جانب ذلك متّيزت طريقة 

عهدة  يف  الفريق  ت�شيري 
خا�شة  بالدكتات�رية  حنا�شي 
يف االأع�ام االأخرية اين ا�شبح 
ويرف�س  بالقرارات  ينفرد 
املجل�س  اأع�شاء  مع  الت�شاور 
التي  القرارات  ح�ل  االإداري 
تهم النادي خا�شة فيما يتعلق 
اجلدد  الالعبني  با�شتقدام 
املدربني  مع  والتفاو�س 
وه�  منا�شبهم  من  واإقالتهم 
تفتح  جبهات  عدة  جعل  ما 
رفقة  تعامل  حنا�شي  �شده، 
رئا�شته  مدار  على  مدربا   50
اأكرث  يعادل  ما  وه�  لل�شبيبة 

العام  يف  اثنني  مدربني  من 
ال�احد اأين حطم رقما قيا�شيا 
املدربني  واإقالة  ا�شتقدام  يف 
انعك�س  الذي  االأمر  وه� 
الفريق  نتائج  على  بال�شلب 
اال�شتقرار  انعدام  ظل  يف 
الفنية،  العار�شة  م�شت�ى  على 
�شهدها  التي  املهزلة  اآخرها 
ترب�س ت�ن�س بت�اجد طاقمني 
احلار�س  رفقاء  يق�دان  فنيني 
مليك ع�شلة بعد رف�س الثنائي 
الرحيل  وم��ش�ين  رحم�ين 
وف�شخ العقد اأو تعيينه لتدريب 
والتحق  الرديف  الفريق 

فابرو مبكان  ايطايل  الفرانك� 
الرتب�س لل�رشوع يف العمل بعد 

االتفاق مع حنا�شي على تدريل 
الت�شكيلة امل��شم املقبل.

اعرق  القبائل  �شبيبة  فريق  يعترب 
واالأف�شل  اجلزائرية  االأندية 
املحلي  امل�شت�ى  على  تت�يجا 
من حيث القابه بالبط�لة ال�طنية 
واالألقاب  اجلمه�رية  وكاأ�س 
منذ  احرزها  التي  االإفريقية 
تاأ�شي�س النادي عام 1946، والنادي 
يتذوق مرارة  الذي مل  اجلزائري 
يف  الثانية  الدرجة  اإىل  ال�شق�ط 
البط�لة ال�طنية، الفريق القبائلي 

عرب  الأل�انه  ع�شاقا  ميلك  الذي 
ال�طني  الرتاب  واليات  خمتلف 
يف  ا�شمه  ارتبط  ال�طن  وخارج 
بالرئي�س  االأخرية  الثالثة  العق�د 
حمند �رشيف حنا�شي الذي ت�ىل 

رئا�شته منذ عام 1994.
للفريق  ت�شيريه  فرتة  و�شهدت 
يف  وال�شق�ط  االألقاب  حتقيق 
تنعك�س  التي  ال�شلبية  النتائج  فخ 
الذي  النادي  على  بال�شلب 

خالل  معه  عديدة  هزات  واجه 
ت�شيري  من  االأخرية  االأع�ام 
»الكناري«،  لت�شكيلة  حنا�شي 
االأق�ى  كانت  ال�شلبية  االأم�ر 
والتي  االأخرية  االأع�ام  خالل 
م�شاكل  عدة  حدوث  يف  ت�شببت 
للخروج يف عدة  باالأن�شار  دفعت 
منا�شبات اإىل ال�شارع من اأجل رفع 
ا�ش�اتهم عاليا واملطالبة برحيل 
الأطراف  الفر�شة  ومنح  حنا�شي 

اخرى ترتاأ�س ال�شبيبة وت�شخ مياه 
جديدة يف النادي من اأجل العمل 
من�شة  اإىل  ال�شبيبة  اإعادة  على 
واإخراجها  والتت�يجات  االألقاب 
تت�اجد  الذي  الزجاجة  عنق  من 

فيه خالل االأع�ام االأخرية.
االأخري  العام  يف  القبائل  �شبيبة 
راأ�شها  على  حنا�شي  ت�اجد  من 
حتدت  من  الب�شاط  �شحب  قبل 
رهيبا  تراجعا  عرفت  قدميه 

الفريق  اأ�شحى  اأين  النتائج  يف 
مثلما  ال�شق�ط  على  يلعب 
والذي  حدث امل��شم املنق�شي 
»الكناري«  ينزل  اإثره  على  كاد 
يف  للفريق  الالعبني  اإنقاذ  ل�ال 
امل��شم  من  االأخرية  اجل�الت 
الرهيب  الرتاجع  هذا  الفارط، 
باالأن�شار  دفع  النتائج  يف 
اإىل  للفريق  القدامى  والالعبني 
فر�س �شغ�طاتهم على حنا�شي 

الرحيل  على  اإجباره  اأجل  من 
اآخر  يف  حدث  الذي  االأمر  وه� 
ال�شيق  الباب  من  لكن  املطاف 
يف �ش�رة ال تليق بعميد االأندية 
اجلزائرية الذي قدم يف االأع�ام 
الذي  للنادي  الكثري  الفارطة 
اجلزائرية  االأندية  واجهة  كان 
القاري  وي�رشفها على امل�شت�ى 
مرور  مع  بريقه  يخفت  اأن  قبل 

االأع�ام.

ملفاخلمي�س 10  اأوت 2017  املوافـق  لـ 11 ذو القعدة  1438هـ 12
عهدة 24 �سنة امتزجت بني ال�سلبيات وااليجابيات

حنا�سي ..... عميد الر�ؤ�ساء الذي ُدفع للرحيل 
من الباب ال�سّيق

�سّكل قرار جمل�س االإدارة لفريق �سبيبة القبائل ب�سحب الثقة من زعيم روؤ�ساء االأندية يف بطولتنا الوطنية حمند �سريف 
حنا�سي حديث ال�سارع الكروي واالأو�ساط الكروية ببلدنا، اين جاءت خرجة جمل�س االإدارة مكّملة للإ�سرار الذي 

�ساد ال�سارع القبائلي الراف�س موا�سلة حنا�سي على راأ�س ت�سيري الفريق ب�سبب طريقته املنتهجة يف االأعوام االأخرية 
والتي توؤدي بالفريق من ال�سيئ نحو االأ�سواأ خا�سة يف ظل القرارات االنفرادية التي كان ياأخذها على م�ستوى 

اال�ستقدامات والتعاقد مع املدربني
.    عي�سة ق.

ت�اجد حنا�شي يف فريقه �شبيبة القبائل منذ 
عام 1963 اين حمل قمي�س النادي العبا قبل 

رئي�س  اإىل  وحت�ل  م�شري،  اإىل  يتح�ل  اأن 
االأول  وامل�ش�ؤول  الفريق 

منذ عام 1994، وتزامن 
لرئا�شة  حنا�شي  ت�يل 
التت�يجات  مع  النادي 

االألقاب  مبختلف 
و�شنع  والقارية  املحلية 

ا�شما له يف و�شط كبار اندية 
ادخل  اأين  ال�شمراء،  القارة 

اجلزائريني  قل�ب  يف  الفرحة 
خالل  لهم  �شفري  اف�شل  وكان 

ويف  ال�ش�داء،  الع�رشية  �شن�يات 
حنا�شي  ح�شيلة  فاإن  ال�شدد  هذا 

من االألقاب حتت عهدة الفريق بلغت 
10 األقاب متن�عة بني البط�لة ال�طنية 
القارية  واالألقاب  اجلمه�رية  كا�س 

حيث  قارية،  األقاب  اربعة  منها 
من  التاريخ  الفريق  حنا�شي  اأدخل 
اأو�شع اأب�ابه بعدما قاده اإىل التت�يج 

الكاف  كاأ�س  بلقب  متتالية  اأع�ام  ثالثة  يف 
�شبيبة  جعل  ما  وه�  و2002،   2000،2001
هاتريك  يحرز  اإفريقي  ثاين  القبائل 
االأهلي  بعد  قاري 
امل�رشي الذي فعلها 
كاأ�س  مناف�شة  يف 
احلائزة  االأندية 
وكان  الك�ؤو�س،  على 
اأحرزه  قاري  لقب  اأول 
حنا�شي جاء عاما واحدا 
بعدما تقلده مقاليد رئا�شة 
ال�شبيبة وذلك عام 1995 اأين 
حاز لقب كا�س االأندية احلائزة 

على الك�ؤو�س.
كان  املحلية  لالألقاب  وبالن�شبة 
حنا�شي  عهدة  يف  ال�شبيبة  ن�شيب 
بط�الت  اربعة  منها  األقاب  �شتة 
 2006  ،2004  ،1995 اأع�ام  وطنية 
و2008 وكاأ�شني للجمه�رية ال�ىل 
اأحرزها  والثانية   1994 عام 

الكناري عام 2011.

اف�سل رغبة حداد وربراب اال�ستثمار و�سراء 
اأغلبية اأ�سهم الفريق

حنا�سي عرقل دخول ال�سبيبة 
عامل االحرتاف

�سبيبة القبائل تنهزم 
اأمام ال�سويحلي 

الليبي �ديا

فخ  يف  القبائل  �شبيبة  ت�شكيلة  �شقطت 
التي  ال�دية  املباراة  خالل  الهزمية 
ال�ش�يحلي  بنادي  ام�س  اأول  م�شاء  جمعتها 
خرجة  اأول  يف  الفريق  انهزم  حيث  الليبي، 
املرحلة  يف  انطالقه  منذ  خا�شها  ودية 
والتي  املقبل،  الكروي  للم��شم  التح�شريية 
انتهى  حيث  للمناف�س،   3-1 بنتيجة  انتهت 
بهدفني  النتيجة  يف  ال�شبيبة  بتاأخر  ال�ش�ط 
اجلديد  امل�شتقدم  يدخل  اأن  قبل  رد  دون 
الكامريوين �شتيف اإيكيدي والذي متكن من 
تقلي�س الفارق عرب ركلة جزاء ملن الليبيني 
واالأكيد  الثالث،  الهدف  ت�قيع  من  متكن�ا 
يف  اأخطاء  عدة  اأبانت  ال�دية  املقابلة  ان 
على  ت�شت�جب  والتي  الت�شكيلة  �شف�ف 
الطاقم الفني بقيادة الثنائي مراد رحم�ين 
النظر  اإعادة  اأجل  من  م��ش�ين  وف�زي 
م�شت�ى  على  خا�شة  االأخطاء  وت�شحيح 
و�ش�ف  الثالثة،  اخلط�ط  بينت  التن�شيق 
خ��س  يط�  ن�شيم  الالعب  رفقاء  ي�ا�شل 
غدا  مربمج  ثان  بلقاء  ال�دية  مبارياتهم 

باملر�شى اأمام م�ل�دية وهران.
ع.ق.

نال خلل عهدته جمموع 10 األقاب حملية وقارية

حنا�سي يدخل ال�سبيبة التاريخ بح�سد 
3 كوؤ��س للكاف متتالية

حنا�شي  ا�شت�شالم  يكن  مل 
املن�شفة  رمي  بخ�ش��س  �شهال 
كان  اأين  من�شبه،  من  واال�شتقالة 
بت�رشيحات  يخرج  مرة  كل  يف 
بالرحيل  قراره  خاللها  من  ي�ؤكد 
ال�شبيبة  رئا�شة  من  واال�شتقالة 
قبل اأن يرتاجع عن االأمر ويف�شل 
املن�شب،  يف  والبقاء  امل�ا�شلة 
كل  يف  تاأكيده  ورغم  حنا�شي 
يعاين  اأنه  االإعالمية  خرجاته 
تالحقه  التي  وامل�شاكل  اإرهاقا 
يف كل مرة ت�شببت يف معاناته من 
املر�س اإال اأنه كان ياأبى يف ترك 
به  مت�ّشك  والذي  الرئا�شة  كر�شي 
ملدة 24 عاما ما يقارب ربع قرن، 
اإ�رشار الرئي�س املقال من من�شبه 
على املن�شب جعله يقف يف وجه 
ورجال  امل�شتثمرين  من  عدد 
يريدون  كان�ا  الذين  االأعمال 
على  الفريق  ا�شهم  اغلبية  �رشاء 

كانت  الذي  حداد  علي  غرار 
وجهته االأوىل يف البداية ومبا�رشة 
م�رشوع  ال�شلطة  اإطالق  بعد 
فريق  اجلزائرية  االأندية  اإحرتاف 
اأين  القبائل  �شبيبة  راأ�شه  م�شقط 
�رشاء  على  حنا�شي  مع  تفاو�س 
لكن   2010 عام  وذلك  النادي 
النادي  االأخري رف�س ترك رئا�شة 
من  حداد  �رشط  كانت  والتي 
حيث  النادي،  يف  اال�شتثمار  اجل 
حداد  دخ�ل  على  حنا�شي  ا�رش 
باالأم�ال ويت�يل ه� رئا�شة النادي 
وه� ما دفع رجل االأعمال ومدير 
التح�ل  نح�  »اليرتا�شبي«  �رشكة 
�شيناري�  اجلزائر،  احتاد  اإىل 
االأعمال  رجل  مع  تكرر  حداد 
تيزي  ابن  ربراب  ي�شعد  االآخر 
حنا�شي  رحيل  ا�شرتط  الذي  وزو 
مقابل �رشاء الفريق وه� ما جعل 

ال�شفقة تف�شل يف بدايتها.

عهدته متيزت بالت�سريحات النارية ورقم قيا�سي يف ا�ستهلك املدربني

الدكتاتورية �القرارات االأحادية كادت تودي بال�سبيبة للها�ية
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بودبوز: ماندي حفزين على االلتحاق به ومت�ضوق الكت�ضاف الليغا
اأقّر الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز ان تلقى حتفيزا من زميله باملنتخب الوطني عي�سى ماندي من اجل االن�سمام اإىل �سفوف ريال بيتي�س اال�سباين وااللتحاق به يف 

الفريق، خا�سة واأن مدرب النادي اال�سباين كان ي�سر كثريا على ا�ستقدامه خالل املركاتو ال�سيفي احلايل واال�ستفادة من خدماته ابتداء من املو�سم الكروي املقبل، واأكد بودبوز 
اأن يدرك اأن البطولة اال�سبانية تنا�سب طريقة اللعب التي يعتمدها وهو االأمر الذي �سّجعه على الرحيل من فرن�سا وخو�س جتربة جديدة يف ا�سبانيا

املنتخب  ميدان  متو�سط  و�سّدد 
الوطني يف حوار مطّول اأدىل به للموقع 
فخور  اأنه  اجلديد  لناديه  الر�سمي 
اإدارة  طرف  من  لقيه  الذي  باالهتمام 
اإىل  باالإ�سافة  بيتي�س  ريال  ومدرب 
يف  بقوة  ا�ستقبلوه  الذين  امل�سجعني 
انهاء  اأجل  من  التحاقه  عند  املطار 
يدرك  اأنه  م�سيفا  التوقيع،  اإجراءات 
ان »الليغا« �سوف ت�ساعده على تطوير 
مرور  مع  اأكرث  والتحني  امكانياته 
ب�سدة  يتطلع  ان  م�سيفا  املباريات، 
الفريق  اللعب مع  ال�رشوع يف  اأجل  من 

وتقدمي امل�ساعدة وامل�ساهمة معه يف 
الليغا  واكت�ساف  ايجابية  نتائج  حتقيق 
اال�سبانية التي مل ي�سبق له اللعب فيها، 
من  االأف�سل  باالختيار  قام  اأنه  معتربا 

اأجل الربوز والتطور م�ستقبال.
اأعلنت  قد  بيتي�س  ريال  اإدارة  وكانت 
ح�سم  عن  اأم�س  نهار  منت�سف  ر�سميا 
اإىل  بودبوز  الالعب  انتقال  �سفقة 
افدارة  مع  العقد  وتوقيع  �سفوفها 
غاية  اإىل  اعوام  اأربعة  ميتد  والذي 
مبلغ  حتويله  قيمة  كلفت  اأين   ،2021
مكافاة  اأورو  ومليون  اأورو  مليون   7

مونبلييه  فريق  احتفاظ  اإىل  باالإ�سافة 
اأين  العقد،  من   %20 بن�سبة  الفرن�سي 
قد  الفرن�سي  �سو�سو  نادي  خريج  كان 
الفحو�سات  ام�س  اول  �سباح  اأجرى 
الطبية بنجاح لكن اأمور اإدارية عرقلت 
ممثلون  تنقل  اأين  العقد  على  اإم�سائه 
ا�سبانيا  اإىل  ام�س  مونبلييه  نادي  عن 
ومت حل االأمور عرب اكمال ملف الالعب 
بالوثائق قبل تر�سيم تعاقد بودبوز مع 
لالعب  جتربة  اأول  يف  اجلديد  فريقه 

خارج الدوري الفرن�سي.
عي�سة ق.

فرحات يوا�ضل لفت االأنظار ويوؤهل لوهافر يف كاأ�س الرابطة
الدويل  الالعب  يوا�سل 
فرحات  الدين  زين  اجلزائري 
املو�سم  انطالق  منذ  التاألق 
ترك  اأين  اجلديد  الكروي 
كاأ�س  مناف�سة  يف  ب�سمته 
الرابطة الفرن�سية بعدما �سجل 
الدرجة  دوري  يف  قوية  بداية 
اول  يف  الفرن�سية  الثانية 
اجلديد،  املو�سم  من  جولتني 
فرحات  قاد  ال�سدد  هذا  ويف 
اإىل  التاأهل  اإىل  لوهافر  فريقه 
مناف�سة  من  املقبل  الدور 
على  الفرن�سية  الرابطة  كاأ�س 

ح�ساب نادي نيم بف�سل ركالت 
اللقاء  نهاية  اإثر  الرتجيح 
اأهداف  باأربعة  مثري  بتعادل 
مهاجم  وكان  �سبكة،  كل  يف 
احتاد اجلزائر �سابقا قد قل�س 
فريقه  كان  بعدما  النتيجة 
اأين  رد  دون  بهدفني  متاأخرا 
ا�ستغل متريرة من اأحد زمالئه 
على الرواق االأي�رش و�سدد كرة 
املناف�س  �سباك  �سكنت  قوية 
مينح  اأن  قبل   ،67 الدقيقة  يف 
ناتايل  لزميله  حا�سمة  متريرة 
خوان يف الدقيقة 72 جاء منها 

هدف التعادل، وا�ستغلوا انهيار 
دفاع املناف�س لتوقيع ةهدفني 
لوهافر  �سباك  لكن  اآخرين، 
ال�سائع  الوقت  يف  ا�ستقبلت 
حت�سم  اأن  قبل  التعادل  هديف 
رفقاء  لفائدة  الرتجيح  ركالت 
فرحات الذي يقرتب من طرق 
وهو  الوطني  املنتخب  ابواب 
الناخب  بزيارة  حظي  الذي 
جولته  خالل  األكاراز  الوطني 
يف  النا�سطني  املحرتفني  اإىل 

خمتلف الدوريات االأوروبية.
عي�سة ق.

املدير الريا�سي للنادي االيطايل يجزم اأن 
الف�سل �سيكون غدا

اإدارة روما ترف�س اال�ضت�ضالم وترفع 
عر�ضها ملحرز اإىل 40 مليون اأورو

االيطايل  روما  نادي  اإدارة  توا�سل 
اال�رشار يف التعاقد مع الالعب الدويل 
وا�ستقدامه  حمرز  ريا�س  اجلزائري 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  فريقها  اإىل 
اأم�س  ك�سف  ال�سدد  هذا  ويف  احلايل 
دي  جيانلوكا  االيطايل  ال�سحايف 
ت�ست�سلم  مل  روما  اإدارة  اأن  مارزيو 
بخ�سو�س امكانية التعاقد مع الالعب 
�سيتي  لي�سرت  ناديه  اإدارة  ت�رش  الذي 
قيمة  اأعلى  على  احل�سول  االجنليزي 
انتقال من اأجل ت�رشيحه وال�سماح له 
اإىل وجهة جديدة، ويف هذا    بالرحيل 
رفع  اأجل  اإدارة روما حت�رش من  فاإن 
االجنليزي  الفريق  اإدارة  اإىل  عر�سها 
لنحو قيمة 40 مليون اورو وهو املبلغ 
ت�رشيح  اجل  من  ت�سرتطه  الذي 
الوطني،  املنتخب  ميدان  متو�سط 
القيمة  هذه  تكون  اأن  ينتظر  حيث 

»اجلالرو�سي«  الإدارة  االأخري  العر�س 
لي�سرت  اإدارة  من  رف�سها  حال  ويف 
نهائيا  حمرز  �سفحة  طي  يتم  �سوف 
وكان  اأخرى.  وجهة  اإىل  والتحول 
قد  مون�سي  لروما  الريا�سي  املدير 
يتعلق مبحرز  اأن اجلديد فيما  ك�سف 
يتم  �سوف  اأين  غدا  يكون  �سوف 
من  روما  اإىل  ا�ستقدامه  عن  التعرف 
الدوري  انطالق  موعد  وهو  عدمه، 
يف  اأنه  باعتبار  املمتاز،  االجنليزي 
ار�سنال  اأمام  اأ�سا�سيا  اإقحامه  حال 
ال�سفقة  من  االن�سحاب  يتم  �سوف 
ا�ستحالة  من  التاأكد  يتم  �سوف  اأين 
جنم  عن  »الثعالب«  اإدارة  ا�ستغناء 
احتياطيا  كان  حال  يف  بينما  فريقها 
فاإنه يعني جاهزية النادي االجنليزي 

يف التفاو�س حول ت�رشيحه. 
عي�سة ق.

بن نا�سر ي�سجل هدفا يف ودية رفقة رديف اأر�سنال

�ضتيوا بوخاري�ضت ي�ضتهدف التعاقد مع بلكاالم
�رشع نادي �ستيوارت بوخاري�ست الروماين يف 
بلكاالم  ال�سعيد  اجلزائري  الالعب  مفاو�سة 
التحويالت  خالل  معه  التعاقد  اأجل  من 
النادي  اإدارة  تريد  حيث  احلالية،  ال�سيفية 
الروماين ا�ستغالل تواجد املدافع املحوري 
ال�سابق للمنتخب الوطني يف و�سعية حرة بعد 
نهاية عقده مع فريقه اأورليون الفرن�سي الذي 
ا�ستقدامه  اجل  من  معه  التعاقد  يجدد  مل 
واحل�سول على خدماته، خا�سة واأن الطاقم 

الفني للنادي طلب البحث عن مدافع حموري 
للتعاقد معه باعتبار اأنه بحاجة اإىل التدعيم 

على م�ستوى اخلط املحوري.
الدويل  الالعب  �سجل  اخرى،  جهة  من 
النادي  رفقة  هدفا  نا�رش  بن  ا�سماعيل 
خا�س  بعدما  االجنليزي  الأر�سنال  الرديف 
معه اأول اأم�س مباراة ودية امام نادي واتفورد 
االجنليزي، حيث فازوا ب�سدا�سية نظيفة كان 
هدفا،  منها  اخل�رش  ميدان  متو�سط  ن�سيب 

ولن يكون بن نا�رش �سمن تعداد الفريق االأول 
لت�سكيلة »املدفعجية« خالل املو�سم املقبل 
فينغر  اأر�سني  الفرن�سي  التقني  اعلمه  بعدما 
انه خارج خمططاته ومنحه ال�سوء االأخ�رش 
خالل  جديد  فريق  اإىل  االنتقال  اأجل  من 
لعب  الذي  وهو  احلايل،  ال�سيفي  املركاتو 
املو�سم املا�سي اإعارة رفقة تور النا�سط يف 

الدرجة الثانية الفرن�سية.
ع.ق.

حمار يتاألق والت�سكيلة تخو�س ثاين ودياتها غدا

احتاد اجلزائر ي�ضرب بقوة يف اول خرجاته الودية برتب�س تركيا
�رشب فريق احتاد اجلزائر بقوة بعدما �سجل فوزا 
الرتكي  اإيدمان  مار�سني  نادي  عري�سا على ح�ساب 
الودية  املباراة  يف  لواحد  اأهداف  خم�سة  بنتيجة 
التي جرت �سبيحة اأم�س �سمن الرتب�س التح�سريي 
مت  حيث  برتكيا،  العا�سمي  انالدي  يخو�سه  الذي 
موعدها  عن  توقفت  بعدما  اأم�س  املقابلة  اإعادة 
لكن  ام�س  اأول  م�ساء  مربجما  كان  الذي  االأ�سلي 
ع�رش  بعد  توقيفها  قرار  اإىل  ادى  الكثيف  ال�سباب 
دقائق على انطالقها، وكانت خرجة اأ�سبال املدرب 
ودية  مباراة  اأول  يف  ايجابية  بوت  بول  البلجيكي 
ا�ستعدادا  التح�سريي  الربنامج  �سمن  يخو�سونها 
تداول  ال�سدد  هذا  ويف  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 

بورنان،  قابليةن  بن  كل من  االأهداف  ت�سجيل  على 
وبو�سامة،  حمو  بن  ال�سابان  والالعبان  �رشيفي 
الفني  الطاقم  باإقحام  الودية  املواجهة  ومتيزت 
اين  والثاين  االأول  ال�سوط  يف  خمتلفتني  لت�سكيلتني 
الرتب�س  يف  احلا�رشين  الالعبني  جميع  منح  ف�سل 
الفر�سة من اأجل اللعب ما عدا احلار�س ا�سماعيل 
يف  زمامو�س  للقائد  الفر�سة  منح  بعدما  من�سوري 

ال�سوط االأول بينما خلفه برفان يف ال�سوط الثاين.
الالعبني  اف�سل  احد  حمار  زيري  الالعب  وكان 
اأر�سية امليدان والالعب الوحيد الذي خا�س  على 
بوت  املدرب  اأن  يبدو  حيث  كاملة  دقيقة  الت�سعني 
ركيزة  يكون  حتى  اجلديد  للمو�سم  حت�سريه  يريد 

اال�سابات  عقب جتاوزه  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن 
متريرات  ثالث  حمار  ومنح  تالحقه،  كانت  التي 

حا�سمة لزمالئه جاء منها ثالثة اهداف.
من جهة اخرى، التحق الالعب ال�ساب مو�سى بوخنة 
اأبن  اأم�س  الأول  متاأخر  وقت  يف  االحتاد  بتعداد 
اندمج مع زمالئه يف ترب�س تركيا اجلاري مبدينة 
اأزمري لكنه مل ي�سارك يف املباراة الودية التي جرت 
البارحة ب�سبب تاأخره يف التدريبات مقارنة بزمالئه 
اخلريطيات  مواجهة  للعب  جاهزا  �سيكون  لكنه 
القطري املقررة غدا يف ثاين اللقاءات الودية التي 

يخو�سها العبو االحتاد.
عي�سة ق.

الفريق تنقل عرب جمموعتني عزي وبرنابا�س 
يتاأخران ب�سبب التاأ�سرية

مولودية اجلزائر تنطلق منذ اأم�س 
يف ترب�س فرن�ضا

ال�رشوع يف  اأجل  من  فرن�سا  اإىل  اجلزائر  مولودية  فريق  وفد  اأم�س  �سباح  غادر 
الرتب�س التح�سريي الذي كاتن مربجما االحد املن�رشم لكنه تاأجل ب�سبب عدم 
جاهزية التاأ�سريات اخلا�سة باأع�ساء الوفد، وانتهى م�سل�سل التاأ�سريات م�ساء اأول 
اأم�س اأين جهزت جلميع الوفد يف ح�سور 17 العبا ما عدا الالعبان اأيوب عزي 
والنيجريي برنابا�س واحلار�س دعا�س الذين ينتظرون جاهزيتها من اأجل االلتحاق 
اأجل، وكان �سفر املولودية عرب جمموعتني،  كاأق�سى  اليوم  بزمالئهم وقد يكون 
والطبي  الفني  الطاقمني  واع�ساء  الالعبني  من  املكون  االأول  الوفد  تنقل  حيث 
يف ال�سبيحة بينما التحق امل�سريون وحامل العتاد يف االأم�سية، اأين توجه رفقاء 
الالعب �سفيان بالغ نحو مطار ليون قبل اأن يوا�سلوا الرحلة برا عرب احلافلة اإىل 
بحرية التنني الواقعة على احلدود الفرن�سية ال�سوي�رشية مقر الرتب�س، حيث برمج 
املدرب امل�ساعد رفيق �سايفي ح�سة تدريبية ا�سرتخائية وخفيفة الأ�سباله من 
اأجل التخل�س من اإرهاق ال�سفرية قبل ال�رشوع يف العمل اجلدي ابتداء من اليوم.
ع.ق.



توج ري�ل مدريد بطال لك�أ�س ال�سوبر 
لواحد  بهدفني  ب�نت�س�ره  الأوروبي 
املب�راة  يف  يون�يتد  م�ن�س�سرت  على 
على  اأم�س  اول  �سهرة  اأقيمت  التي 
الع��سمة  يف  اأرين�  فيليب  ملعب 
اأهداف  �سجل  �سكوبي،  املقدونية 
والإ�سب�ين  ك��سيمريو  الربازيلي  اللق�ء 
دوري  بطل  مدريد  لري�ل  اإي�سكو 
الهدف  �سجل  بينم�  اأوروب�،  اأبط�ل 
الف�ئز  يون�يتد  مل�ن�س�سرت  الوحيد 
روميلو  البلجيكي  الأوروبي  ب�لدوري 
للفريق  الرابع  اللقب  ويعد  لوك�كو، 
ب�ل�سوبر  التوايل  على  والث�ين  امللكي 
عن  وحيدة  ببطولة  ليبتعد  الأوروبي 

ح�ملي الرقم القي��سي يف عدد مرات 
الفوز به� بر�سلونة وميالن، فيم� ف�سل 
توالي�  الث�لثة  للمرة  يون�يتد  م�ن�س�سرت 

يف اإ�س�فة لقبه الث�ين ب�لبطولة.
بطريقة  املب�راة  مدريد  ري�ل  ا�ستهل 
زيدان  فيه�  دفع  والتي   3-3-4
غ�ريث  من  املكون  الهجوم  بثن�ئي 
اإي�سكو  وخلفهم�  زمية  بن  وكرمي  بيل 
على  مورينيو  جوزيه  اعتمد  بينم� 
الدف�ع بخطة 3-5-2 واأ�رشك روميلو 
لوك�كو وهرنيك خميت�ري�ن يف الأم�م، 
مرت الدق�ئق الأوىل بحذر من ج�نب 
للري�ل  تت�ح فر�سة  اأن  قبل  الفريقني، 
يف الدقيقة 16من ركنية انق�س عليه� 
ا�سطدمت  لكنه�  ب�لراأ�س  ك��سيمريو 
املت�ألق  ك��سيمريو  وجنح  ب�لع�ر�سة، 
الدقيقة  الأول يف  ب�لهدف  التقدم  يف 
حيث  ت�سلل،  م�سكوكة  لعبة  من   24
داين  من  رائعة  طولية  متريرة  ت�سلم 
بي�رشاه،ويهز  الكرة  لي�سدد  ك�رف�خ�ل 

�سب�ك دي خي�.

وا�ستف�ق يون�يتد عرب جن�حه اأنطونيو 
من  التقدم  يف  جنح  الذي  ف�لن�سي�، 
دقيقة   38 مرور  مع  الأمين  الرواق 
من  مرت  الكرة  لكن  عر�سية،  ونفذ 
راف�ئيل  وت�سدى  بوغب�،  راأ�س  فوق 
ج�نب  من  اأخرى  لعر�سية  ف�ران 
فر�سة  من  فريقه  لينقذ  ف�لن�سي�، 
نه�ية  على  دق�ئق   5 قبل  خطرية 
ال�سوط الأول، ومبجهود فردي انطلق 
من  رائع  ب�سكل  مودريت�س  الكرواتي 
بركلة  مط�لب�  ي�سقط  اأن  قبل  اخللف 
جزاء داخل املنطقة يف الدقيقة 42، 
اإىل  ت�سل  كرة  لأول  ن�ف��س  وت�سدى 
قبل  من  راأ�سية  ت�سديدة  من  مرم�ه 
لل�سوط  الأخرية  الأنف��س  يف  لوك�كو 

الأول.
ومل متر 6 دق�ئق على انطالق ال�سوط 
امللكي  الفريق  اأ�س�ف  حتى  الث�ين 
اإي�سكو  ت�سلم  بعدم�  الث�ين،  الهدف 
املنطقة  داخل  بيل  من  ق�سرية  كرة 
وي�سدد  وينفرد  الدف�ع�ت  ليخرتق 

واأهدر  خي�،  دي  مرمى  يف  ب�سهولة 
بول بوجب� فر�سة لتقلي�س الف�رق من 
ن�ف��س  رده�   53 الدقيقة  يف  راأ�سية 
ب�لكرة  اأط�ح  الذي  لوك�كو  اإىل  لتعود 
خ�رج املرمى، لريد م�ن�س�سرت يوني�تد 
بتقلي�س الف�رق يف الدقيقة 62 بهدف 
وحت�سن  لوك�كو.  روميلو  للبلجيكي 
وازداد  الهدف  بعد  م�ن�س�سرت  اأداء 
مدريد،  ري�ل  دف�ع�ت  على  �سغطه 
الذي تراجع للخلف، وت�ألق ن�ف��س يف 
الت�سدي لهدف ث�ن �سبه موؤكد للم�نيو 
مل�ركو�س  انفراد  من   80 الدقيقة  يف 
را�سفود، ومن هجمة مرتدة رد الري�ل 
�سدد  الذي  زمية  بن  الفرن�سي  عرب 
ري�ل  الدف�ع، ح�ول  �سده�  قوية  كرة 
املب�راة  اإيق�ع  من  الإبط�ء  مدريد 
متوج�  الأخرية  الدق�ئق  من  للخروج 
حيث  ب�لفعل  حدث  م�  وهو  ب�للقب، 
امللعب،  منت�سف  يف  اللعب  انح�رش 
اأن يهدر فياليني فر�سة التع�دل  قبل 

من راأ�سية قوية اأم�سكه� ن�ف��س.

اأرق�م�ً  الإ�سب�ين  مدريد  ري�ل  حقق 
الأوروبية  ب�ل�سوبر  فوزه  بعد  لفتة 
 1-2 يون�يتد  م�ن�س�سرت  ح�س�ب  على 

الثالث�ء.

ري�ل مدريد الفريق الث�لث الذي يفوز 
بك�أ�س ال�سوبر الأوروبية للمرة الث�نية 
يف  اأم�سرتدام  اأج�ك�س  بعد  توالي�ً 
ع�مي  ميالن  و   1972 و   1973 ع�مي 

1990 و 1989.

�سجل ك��سيمريو ثم�نية اأهداف لري�ل 
مع  خ��سه�  مب�راة   104 يف  مدريد 

الفريق يف جميع امل�س�بق�ت.

�سجل ري�ل مدريد يف اآخر 66 مب�راة 
اأطول  وهي  امل�س�بق�ت،  جميع  يف 
اخلم�س  الدوري�ت  يف  لفريق  �سل�سلة 

الكربى يف اأوروب�.

 2017 ع�م  اأهداف   10 اإي�سكو  �سجل 
اأي  من  اأكرث  امل�س�بق�ت،  جميع  يف 
الدوري  يف  يلعب  اآخر  و�سط  لعب 

الإ�سب�ين.

ف�ز ري�ل مدريد ب�آخر 11 نه�ئي منه� 
الدين  زين  اإ�رشاف  حتت  نه�ئي�ت   5

زيدان.

للمرة الث�نية قّدم غ�ريث ب�يل متريرة 
ح��سمة يف نه�ئي ك�أ�س ال�سوبر وذلك 

بعد نه�ئي 2014.

عدد  اكرب  �س�حب  م�ر�سيلو  يعترب 
مبجموع  احل��سمة  التمريرات  من 
داين  زميله  على  متفوق�  متريرة   11
 2017 ع�م  متريرات  �سبع  ك�رف�خ�ل 
املدافعني  بني  امل�س�بق�ت  جميع  يف 

عن الدوري الإ�سب�ين.

زين الدين زيدان املدرب الث�ين الذي 
للمرة  الأوروبية  ال�سوبر  بك�أ�س  يفوز 
الث�نية توالي�ً بعد الأ�سطورة الإيط�لية 

اأريغو �س�كي ع�م 1990.

متريرة   73 كرو�س  الأمل�ين  اأكمل 
اأكرث  به�  ق�م  منمجموع76  �سحيحة 
يف  اآخر  لعب  اأي  من  متريرة   30 ب 

يون�يتد.

ريال مدريد بطال لل�سوبر الأوروبي

اأَنّ  بريط�نية  �سحفية  تق�رير  ذكرت 
ت�سيل�سي  و�سط  لعب  ه�زارد  اإدين 
اأن  يف  برغبته  بر�سلونة  اإدارة  اأبلغ 
الكت�لوين  الفريق  جن�ح  بديل  يكون 
اإىل  حديًث�  املنتقل  نيم�ر  ال�س�بق 
�سحيفة  ق�لت  جريم�ن،  �س�ن  ب�ري�س 
اأم�س  الربيط�نية  اإك�سربي�س«  »ديلي 
فر�سة  تفويت  يريد  ل  ه�زارد  اإَنّ 
خ��سَةّ  الإ�سب�ين،  ب�لدوري  اللعب 
اأ�س��سًي�،  للم�س�ركة  فر�سة  لديه  واأَنّ 
للفريق  الن�سم�م  على  يوافق  لذلك 
يُح�ول  »ه�زارد  واأ�س�رت:  الكت�لوين، 
ا�ستغالل عدم تو�سل بر�سلونة لتف�ق 
لعب  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  مع 
دميبيلي  عثم�ن  والفرن�سي  ليفربول، 
جن�ح بورو�سي� دورمتوند، ويرغب يف 

اأن يكون بديل نيم�ر«.

الالعب  اأَنّ  النتب�ه  ال�سحيفة  ولفتت 
اإنَّه  امل��سي،  م�ي  يف  ق�ل  قد  ك�ن 
ت�سيل�سي  اإدارة  مع  بعد  يتف�و�س  مل 
ول  الفريق،  مع  عقده  متديد  على 
امل�ستقبل،  يف  يحدث  قد  م�  يعلم 
الو�سط  لعب  بر�سلونة  وو�سع 
املقرتحة  الأ�سم�ء  �سمن  البلجيكي 
لالأرجنتيني  ب�لإ�س�فة  نيم�ر،  خلالفة 
دميبيلي  جوفنتو�س،  من  ديب�ل  ب�ولو 
ح�سد  يف  ه�زارد  و�س�هم  وكوتينيو. 
الإجنليزي  الدوري  للقب  فريقه 
املو�سم امل��سي حتت قي�دة الإيط�يل 
من  ه�زارد  ويُع�ين  كونتي.  اأنطونيو 
من  منعته  والتي  الركبة،  يف  اإ�س�بة 
التح�سريية  للجولة  البلوز  مع  ال�سفر 
ب�ل�سني وقد تبعده عن افتت�ح املو�سم 

ب�لدوري الإجنليزي.

يقرتب بر�سلونة من دخول 
اجلديد  املو�سم  معرتك 
اأرك�نه،  متالأ  والتحدي�ت 
امل�سكالت  واأبرزه� 
التي ع�نى منه�  الدف�عية 
امل��سي،  املو�سم  خالل 
جديدة  فنية  قي�دة  وحتت 
اإرن�ستو  املدرب  ف�إن 
ب�لت�أكيد  �سعى  ف�لفريدي 
امل��سية  الأ�س�بيع  خالل 
الالزمة  الرتكيبة  لإيج�د 
ل�سبط اإيق�ع الدف�ع، الذي 
خطوط  اأ�سعف  من  يعد 
واأنه  خ��سة  بر�سلونة 
قوية  لنطالقة  ي�ستعد 
عندم�  للمو�سم  و�سعبة 
مدريد  ري�ل  ي�ست�سيف 
الق�دم  الأحد  الليغ�  بطل 
ال�سوبر  ك�أ�س  ذه�ب  يف 
ملعب  على  الإ�سب�ين 
لعب  طريقة  نو،  الك�مب 
بر�سلونة تقوم على الدف�ع 
الهجم�ت  اأثن�ء  املتقدم 
اخل�سم،  على  ي�سنه�  التي 
خالله�  يعتمد  والذي 
الق�سرية  التمريرات  على 
ليرتك  الالعبني،  بني 

م�س�ح�ت كبرية يف اخللف 
تكون �سهلة الخرتاق ح�ل 
الالعبني  املن�ف�س  امتلك 
الق�درين على التحول من 

الدف�ع اإىل الهجوم.
يعتمد  �سوف  الب�ر�س� 
ب�سكل اأ�س��سي اأم�م الري�ل 
على  اخللفي  اخلط  يف 
قلبي الدف�ع جريارد بيكيه 
و�س�مويل اأومتيتي وب�سكل 
اأقل على م�رلون �س�نتو�س 
�سم  م�س�ألة  ح�سم  حلني 
�سو�سييداد  ري�ل  مدافع 
وك�ن  م�رتينيز،  اإنييغو 
الن�دي الكت�لوين، قد �سمح 
الفرن�سي  دف�عه  لقلب 
م�تيو  جريميي  ال�س�بق 
مق�بل  دون  تع�قده  بف�سخ 
ال�سيف  هذا  لينتقل 
�سبورتينغ  ل�سفوف 
اأم�  الربتغ�يل،  ل�سبونة 
البلجيكي  املدافع  م�س�ألة 
من  فريم�يلني  توم��س 
خ�رج  يكون  اأن  املنتظر 
للمو�سم  ف�لفريدي  خطط 
من  ج�ء  بعدم�  اجلديد، 
من  ن�جحة  غري  اإع�رة 

روم� املو�سم املن�رشم.
نيل�سون  الربتغ�يل  ويغطي 
الظهري  مركز  �سيميدون 
األيك�س  ج�نب  اإىل  الأمين 
الأمر  بينم�  فيدال، 
م�ستتب يف الرواق الأي�رش 
األب�  جوردي  بوجود 
وينتظر  ديني،  ولوك��س 
على  ف�لفريدي  يعتمد  اأن 
للعب يف  روبريتو  �سريجي 
كمتو�سط  الطبيعي  مركزه 
اأن  ينتظر  بينم�  ميدان 
تري  م�رك  الأمل�ين  يكون 
�ستيغن احل�ر�س الأ�س��سي 
يف ال�سوبر الأوروبي، رغم 

الكت�لوين  الفريق  اعتم�د 
على  الإعداد  فرتة  خالل 
الهولندي ي��سرب �سيلي�سن، 
التي  ال�سفق�ت  خ�سم  يف 
لإبرامه�  بر�سلونة  ي�ستعد 
لدعم خطوطه خالل اأوت 
ا�ستهالل  ف�إن  اجل�ري، 
املو�سم بلقب مع املدرب 
على  له  �سيكون  اجلديد 
اأم�م  ال�سحر  وقع  الأرجح 
هيبته  ل�ستع�دة  الفريق 
املو�سم  فقده�  التي 
الري�ل  ل�س�لح  املن�رشم 
بطل ثن�ئية اللي�س� ودوري 

الأبط�ل.

هازارد ي�سعى خلالفة نيمار يف بر�سلونة

دفاع بر�سلونة اأزمة توؤرق فالفريدي قبل الكال�سيكو
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اإي�سكو: �سعيد باملجموعة الرابحة 
وت�سييع الفر�ص اأحزنني

اأ�س�د اإي�سكو األركون اأف�سل لعب يف 
ب�إدارة  الأوروبي  ال�سوبر  ك�أ�س  نه�ئي 
لت�سكيل  وعمله�  مدريد  ري�ل  فريقه 
تطلعه  عن  ك��سًف�  رابحة  جمموعة 
الفريق  مع  الألق�ب  من  مبزيد  للفوز 
وق�ل  الإ�سب�ين،  واملنتخب  امللكي 
رائع،  بعمل  الإدارة  »تقوم  الالعب: 
ل  وامل�ستقبل،  احل��رش  يف  تفكر 
الكربى،  ب�ملن��سب�ت  الإخف�ق  نعت�د 
كذلك نظًرا للعالقة املميزة يف غرف 
تغيري املالب�س والأجواء الطيبة، نبني 
جمموعة رابحة ونظهر ذلك ب�لفعل«، 
فريقه  ملب�راة  روؤيته  حول  واأ�س�ف 
عقب  ت�رشيح�ت  يف  م�ن�س�سرت  اأم�م 
مقدوني�  بع��سمة  اأقيم  الذي  اللق�ء 
املب�راة  ل�سري  حزين  »اأن�  �سكوبيه: 
ح�لة  �س�بته�  التي  الأخرية  ب�لدق�ئق 

من ال�سطراب يف �سفوف الري�ل«.
عدة   � فر�سً لن�  »�سنحت  واأو�سح: 
وعدم  الأهداف،  من  مزيًدا  لت�سجيل 
يف  قلياًل  للمع�ن�ة  اأدى  ا�ستغالله� 
لكن  املب�راة،  من  الأخرية  الأمت�ر 
للغ�ية،  متك�ملة  مب�راة  قدم  الفريق 
نحن الف�ئزون عن ا�ستحق�ق«، وت�بع: 
بجميع  الفوز  يف  احلظ  »�س�ندين 
دوًم�  يرغب  الالعب  لكن  البطولت 
تعت�د على املك�سب  يف املزيد، حني 
وختم  موؤمًل�«:  الأمر  يكون  تخ�رش  ثم 
هذه  على  تدريب  كل  يف  »نعمل 
من  الكثري  اأم�مي  تزال  ل  اللحظ�ت، 
مدريد  ري�ل  مع  لأحققه�  الأهداف 
ومع املنتخب لدي حلم حتقيق �سيء، 
كل الأمور واردة يف الفريقني و�سنعمل 

على موا�سلة الفوز«.

اأرقام ريال مدريد بعد الفوز 
بال�سوبر الأوروبي

مبابي يح�سم وجهته 
املقبلة ويف�سل 

البي ا�ص جي

امله�جم  اأن  اإخب�رية،  تق�رير  اأف�دت 
جنم  مب�بي  كيلي�ن  ال�س�عد  الفرن�سي 
خالل  الق�دمة  وجهته  ح�سم  مون�كو 
وك�سفت  اجل�رية،  النتق�لت  فرتة 
�سحيفة »تيلي فوت« اأن النجم ال�س�عد 
اإىل  ب�لنتق�ل  الق�دمة  وجهته  حدد 
ب�ري�س �س�ن جريم�ن، بعدم� �س�همت 
�سفقة انتق�ل الربازيلي نيم�ر ل�سفوف 
وكذلك  قراره،  يف  الب�ري�سي  الن�دي 
الع��سمة  ن�دي  مب�رشوع  لقتن�عه 
اأنه  ال�سحيفة،  واأو�سحت  الفرن�سية، 
بني  اتف�ق  لأي  التو�سل  عدم  رغم 
الطرفني، اإل اأن الالعب اتخذ القرار 
الذي  جي  اإ�س  البي  ل�س�لح  ب�لفعل 
على  خزائنه  من  مون�كو  �سيح�سل 
ال�سفقة،  اإمت�م  مق�بل  �سخمة  اأموال 
�سيتي  وم�ن�س�سرت  مدريد  ري�ل  ويعد 
ال�س�عية  الأندية  اأبرز  من  وبر�سلونة 
الذي �سجل 26 هدف� يف  ل�سم مب�بي 

املو�سم امل��سي مع مون�كو.
جي  اإ�س  البي  اأن  ال�سحيفة  وك�سفت 
يورو مق�بل �رشاء  يعر�س 155 مليون 
-2018 مو�سم  يف  الفرن�سي  الالعب 

ثن�ئي�  يكون  اأن  ينتظر  والذي   2019
كبريا مع نيم�ر الذي يعترب اأحد جنومه 

املف�سلني.
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�ساالت �سينما 

»4DX« ت�سعى 
لتح�سني »التجربة 

احل�سية« مب�ساهدة 
االأفالم

مع ازدياد اأعداد حمبي ال�سينما، �سعت 
ال�ساالت اإىل منح املتفرج دافعًا ل�سراء 

التذاكر وم�ساهدة االأفالم خارج املنزل، 
و�سكلت ميزة الـ »4 دي اك�س«، املتخ�س�سة 
يف توحيد ال�سورة مع احلركة والتاأثريات 
الطبيعية، دافعًا ي�سجع النا�س لالجتاه نحو 

�ساالت ال�سينما.

�ألعاب  حما�س  ينتهي  وبينما 
�ملالهي يف غ�سون دقائق، ي�ستمر 
عدة  ملدة  �لأفالم  وحركة  حما�س 
�ملركبة  �ل�سالت  يف  �ساعات 
ولكن  �ك�س«،  دي   4« بخ�سائ�س 
ما  حول  �لأ�سئلة  من  �لعديد  تدور 
بها،  مبالغاً  �مليزة  هذه  كانت  �إذ� 
�ىل  تتحول  �أن  مبقدورها  كان  و�ن 
ق�سة  عن  �مل�ساهد  تلهي  طريقة 
من  �ملحورية.وبالرغم  �لفيلم 

�ملتعددة،  �ك�س«  دي   4« ميز�ت 
�ل �أنها ل ت�ستطيع �أن حتول �لفيلم 
جيد،  فيلم  �ىل  �لعادي  �أو  �ل�سيء 
وعلى �سبيل �ملثال قد تقوم �لرياح 
يف  �لقارب  مع  �لكر�سي  وحركة 
كاريبيان«  ذ�  �وف  بايريت�س   « فيلم 
بتوفري �ملتعة للم�ساهد يف �لدقائق 
مع  مماًل  ي�سبح  قد  ولكنه  �لأوىل، 
توجد  ماز�لت  ذلك،  ومع  �لوقت 
دي   4« لنموذج  مميزة  خ�سائ�س 

يتمحور  عندما  وخا�سة  �ك�س«، 
حيث  �حلركة،  حول  �ملو�سوع 
�لكر�سي  باقرت�ب  �مل�ساهد  ي�سعر 
�زد�د  كلما  �لكبرية  �ل�سا�سة  من 
ته  قرب �لكامري� من �مل�سهد �أو كبرّ
دي   4« ميزة  تو�جد  حجماً.ورغم 
�ك�س« يف �سالت �ل�سينما منذ عام 
يعتبونها  �لكثريين  �أن  �إل   ،2009
ذلك  يف  �ل�سبب  يعود  وقد  بد�ئية، 
للتاأثري�ت  �ملنتجني  �إ�سافة  �إىل 

�أخذ  من  بدلً  �لأفالم  �نتهاء  بعد 
بعني  هذه  �ل�سينما  بدور  �لتاأثري�ت 
�لفيلم.وقال  �سنع  �أثناء  �لعتبار 
�ملخرج �لفني يف �أي �ستوديو )لو�س 
�أجنل�س( لـ » �سي يف 4 دي �أمرييكاز« 
�إنه يريد �لعمل مع �ملخرجني ب�سكل 
�أكب، فرغم �أن بع�س �سناع �لأفالم 
معظم  �أن  �إل  �لعملية،  �حت�سنو� 
�لعمل يعقد مع �لأ�ستديو و�سخ�س 
معني مبرحلة ما بعد �لإنتاج، لتعمل 

جمموعة من �ملحررين على �إعد�د 
�أ�سبوعني. �أو  لأ�سبوع  �لتاأثري�ت 
ويبقى �ل�سوؤ�ل �لأكب لدى يي: »هل 
ت�ساعد �لتاأثري�ت على فهم �لق�سة؟ 
�أم ت�ستت �لأنظار عنها؟«، جزء من 
�لتي  �لأعمار  على  يعتمد  �جلو�ب 
�ليوم  وتوجد  �لأفالم  ت�ستقطبها 
بتقنية  جمهزة  فيلم  �سالة   375
خمتلفة،  دولة   48 يف  �ك�س«  »4دي 
 8 �إىل   6 بني  �لتذكرة  �سعر  ويرت�وح 

دولر�ت.
�لتجربة  حت�سني  �لطرق  تعدد  ومع 
»4دي  تقنية  تز�ل  ل  �ل�سينما،  يف 
�لتجارب �مل�سلية  �ك�س« من �سمن 
و�لفعالة يف حتقيق �ملتعة وحت�سني 
وقد  �لأفالم،  م�ساهدة  جتربة 
خ�سائ�س  �مليزة  هذه  توظف 
جديدة يف �مل�ستقبل، كحا�سة �ل�سم 
و�للم�س، جلعل �لأفالم �أكرث و�قعية 

و�إثارة.

كيف تباينت االآراء ب�ساأن الفيلم الوثائقي عن ديانا
ب�ساأن  و�جلمهور  �لنقاد  �آر�ء  تباينت 
فيلم وثائقي عن �لأمرية �لر�حلة ديانا، 
�لتلفزيون  يف  �لر�بعة  �لقناة  عر�سته 
يف  ديانا  �لأمرية  وظهرت  �لبيطاين 
�لوثائقي تتحدث ب�رص�حة عن طفولتها 
وزو�جها �مل�سطرب وحياتها �لعامة ومل 
عر�س  �مل�ساهدين �رصر� يف  بع�س  ير 
ت�سجيالت  جمع  �لذي  �لوثائقي،  �لفيلم 
�عتب  بينما  �لر�حلة،  لالأمرية  قدمية 
�إطار  يف  ويندرج  »رخي�س«  �أنه  �آخرون 
�مل�ساهدين  عدد  »�لإثارة«وبلغ  �أعمال 
�لفيلم  عر�س  ليلة  يف  �لر�بعة  للقناة 

�أعلى م�ستوى له منذ �سنة و�نتقد بع�س 
�أ�سدقاء ديانا �ملقربني �لأفالم �ملثرية 
للجدل قبل عر�س �لفيلم �لوثائقي على 
�لتلفزيون وبعثت روز� مونكتون،  �سا�سة 
�لقناة  �إىل  ر�سالة  �ل�سابقة،  �ل�سديقة 
�لر�بعة حتثها على عدم �إذ�عة �لأفالم. 
�إن  �لغارديان  ل�سحيفة  مونكتون  وقالت 
�لأفالم »خيانة خل�سو�سيتها وخ�سو�سية 

�لعائلة«.
بيلن  �ندرو  قال  �لتاميز،  �سحيفة  ويف 
من  �ثنان  �لوثائقي  للفيلم  تقييمه  �إن 
»م�سطنع  باأنه  �لعمل  و��سفا  خم�سة، 

�أعربت  فقد  موير،  جان  ورخي�س«�أما 
�عتقادها  عن  ميل  د�يلي  �سحيفة  يف 
باأن ديانا كانت �ستود �إذ�عة �لت�سجيالت 
ذهبي..  »�سوء  يف  �أظهرتها  �أنها  حيث 
وجميلة  ومرحة  وم�ستمتعة  حزينة 
يف  ونبيلة  �لقلب  لها  ينفطر  بدرجة 
وحدتها �لو��سحة«لكنها �نتقدت �ل�رصد 

و�ملو�سيقى �مل�ساحبة.
يف  لو�سون  مارك  و�سف  جهته،  من 
�سحيفة �لغارديان �لفيلم باأنه »متالعب«، 
لي  وقال �إن �أ�سلوب معاجلة �مل�ساهد »تمُ
�سحيفة  �سعورهم«ويف  �جلمهور  على 

د�يلي مريور، قال �إيان هايالند �إنه كان 
م�سيفا  �لفيلم،  م�ساهدة  بعد  غا�سبا 
لن  حياتي  من  �ساعتني  هذه  »كانت 
�أبد�«. و�أثناء عر�س �لفيلم  ��سرتجعهما 
م�ساء �لأحد، عب بع�س �مل�ساهني عن 
�آر�ئهم عب و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 
وقال �لبع�س �إنه كان حمزنا، بينما �عتبه 
�آخرون عمال ��ستغالليا وغري لئق ومن 
�لبع�س مو�فقة على  �أبدى  �أخرى،  جهة 
عر�س �لت�سجيالت �لقدمية، باعتبار �أن 
�إذ� مل  بالت�سوير  لت�سمح  كانت  ما  ديانا 

يكن لديها رغبة يف �لإذ�عة.

قرا�سنة يطالبون بفدية مقابل 

عدم ت�سريب معلومات عن 
م�سل�سل »لعبة العرو�ش«

طالب قر��سنة �رصقو� �سيناريو وبيانات خا�سة مب�سل�سل 

»لعبة �لعرو�س« �ل�رصكة �ملنتجة »�إت�س بي �أو« بدفع فدية 

�سيناريو  �لقر��سنة  ون�رص  �لت�رصيبات  نقدية مقابل وقف 

�ملو�سم  من  �لآن  حتى  تمُعر�س  مل  �لتي  �خلام�سة  �حللقة 

�حلايل من �مل�سل�سل، كما ن�رصو� وثائق خا�سة بال�رصكة 

وحلقات فيديو لب�مج �أخرى تنتجها »�إت�س بي �أو«.

م�ساحتها  ت�سل  بيانات  بحوزتهم  �أن  �لقر��سنة  وزعم 

بي  »�إت�س  �رصكة  �أن  غري  بايت،  تري�   1.5 �إىل  �لتخزينية 

�أو« قالت �إنها ل تعتقد �أن نظام بريدها �لإلكرتوين تعر�س 

لالخرت�ق وذكر موقع »و�يرد« �لإخباري �أن �لوثائق �مل�رصبة 

حديثا حتمل عبارة »�إت�س بي �أو ت�سقط«، و�أن �لت�رصيبات 

ت�سمنت معلومات قانونية وعقود توظيف وملفات �أخرى 

�إ�سعار �ملطالبة بالفدية يف مقطع  تخ�س �ل�رصكة وظهر 

�ملدير  �إىل  موجهة  مكتوبة  ر�سالة  على  يحتوي  فيديو 

�لقر��سنة  ي�رصح  ومل  بليب  ريت�سارد  لل�رصكة  �لتنفيذي 

�لتي يرغبون يف �حل�سول عليها وجاء  �لفدية  بقدر  علنا 

و��سح  �إ�سعار �ملطالبة »مطلبنا  �لن�سخة �ملتاحة من  يف 

وغري قابل للتفاو�س، نرغب يف )....( دولر مقابل وقف 

ت�رصيب �لبيانات �لتي بحوزتنا«.

مليون   12 تنفق  �أو  بي  �إت�س  »�رصكة  �لقر��سنة  و�أ�ساف 

�لدعاية  و5 ماليني دولر على  �ل�سوق  دولر على بحوث 

)مل�سل�سل لعبة �لعرو�س(. لذ� نطالب بو�سعنا يف �لعتبار 

توقيع  �لإ�سعار  لكم«وحمل  للدعاية  �أخرى  ميز�نية  �سمن 

»�ل�سيد �سميث«وعلى �لرغم من �أن �لإ�سعار ل يحمل �أي 

تاريخ، �إل �أنه يحدد مهلة قو�مها ثالثة �أيام لل�رصكة لدفع 

يف  �لتحقيق  تو��سل  �إنها  �ملنتجة  �ل�رصكة  وقالت  �ملبلغ 
�حلادث.

وفاة هارو ناكاجيما اأول من لعب دور غودزيال
لعب  من  �أول  ناكاجيما  هارو  تويف 
دور غودزيال، ح�سبما قالت �ل�رصكة 
�إن  �ل�رصكة  وقالت  للفيلم  �ملنتجة 
�لوح�س  زي  �رتدى  �لذي  ناكاجيما، 
�إثر  تويف  فيلما،   12 يف  غودزيال 
 88 عن  رئوي  بالتهاب  �إ�سابته 
مقابلة  يف  ناكاجيما  و�أو�سح  عاما 
�لوح�س  ت�سميم  مت  كيف  �لعام  هذ� 
�خلر�سانة  من   1954 عام  �لأ�سلي 
حلة  وزن  �إن  وقال  �لتجهيز  �سابقة 
�إنه  �لوح�س بلغ 100 كيلوغر�م وقال 
در�س �حليونات يف حديقة �حليو�ن 

يف طوكيو ��ستعد�د� للدور.

�لتمثيل  يف  �لعمل  ناكاجيما  وبد�أ 
حماربي  �أفالم  يف  بديل  كممثل 
ومن  �حلربية،  و�لأفالم  �ل�سامور�ي 
لأكري�  �ل�سبعة«  »�ل�سامور�ي  بينها 

دور  ناكاجيما  ولعب  كورو�ساو� 
يخرج  عمالق  وح�س  وهو  غوزيال، 
�أول  نووية،  بعد جتربة  �لأعماق  من 
 1954 عام  »غودزيال«  فيلم  يف  مرة 

�لذي �خرجه �إي�سريو هوند�، و�نتجته 
�ستوديو توهو �لياباين �ل�سهري ثم لعب 
�لجز�ء  يف  غودزيال  دور  ناكاجيما 
�لتالية للفيلم كما لعب �أدو�ر وحو�س 
�أخرى مثل كينغ كونغ وكانت �آخر مرة 
�رتدى فيها حلة غودزيال عام 1972 
غيغان«. �سد  »غودزيال  فيلم  يف 
كال�سيكيات  من  غودزيال  و�أ�سبح 
ع�رص�ت  �نتجت  حيث  �ل�سينما، 
عن  وهوليوود  �ليابان  يف  �لأفالم 
معظم  وت�ستخدم  �لعمالق.  �لوح�س 
خللق  �لغر�فيك�س  �جلديدة  �لأفالم 

�سخ�سية �لوح�س.
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الذكرى ال�شنوية لرحيل ال�شاعر حممود دروي�س

 �صذرات من ن�صو�ص 
تتعاىل على املوت

مرت البارحة الذكرى ال�شنوية لرحيل ال�شاعر الفل�شطيني 
حممود دروي�س الذي ترت�شم �شورته يف قلوب املاليني من 
قرائه  لأنه قال ا�شياء بالنيابة عنهم و ا�شتطاع عرب م�شاره 
احلافل حتويل اللغة من �شجن للمعاين املعلبة اإىل مطارات 
تنطلق منها احلروف اإىل اآفاق رحبة مل تطرق قبله...يف 

ن�شو�س حممود دروي�س  ترك�س وحو�س اللغة كما مل تفعل 
يف ن�شو�س اأخرى...

هدنة مع املغول اأمام غابة ال�سنديان 

)1(
الوقوَف  تُطيُل  ال�سنِْديان  من  كائنات 
من  الُع�ْسُب  ي�سَعُد  َقْد   .. التّل  على 
َوَقْد   , املكاَن  تركنا  اإِْن  نحوها  خبزنا 
اإِىل  منها  ال�سماوُيّ  الالزورُد  يهبط 

الظِلّ فوق احل�سوْن .
َمْن �سيمالأ ُفُخارنا بعدنا ؟ 

اأَننا  يعرفوْن  عندما  اأَعداءنا   ُ يَُغِيّ َمْن 
اإِىل التِلّ كي منَدَح اهلل .. يف  �ساعدون 

كائناٍت من ال�سندياْن ؟ 
 *

لكننا  الريح  َعبَث  على  يدُلّ  �سيء  كُلّ 

النهاُر  هذا  كان  ا  ُرَبّ هباْء  نَُهُبّ  ال 
الذيْن  جنن   , االأَم�س  من  علينا  اأََخَفّ 
ومل   , ال�سماء  اأَمام  املكوَث  اأَطالوا  قد 
ا  يعبدوا غي ما َفَقُدوا من عبادتهْم ُرَبّ

كانت االأَر�ُس اأَو�سَع من َو�سْفها .
مع  دخوالً  الطريُق  يف  هذا  كان  ربا 

الريح .
يف غابة ال�سندياْن .

* 
ال�سحايا َتُُرّ من اجلانبنْي , تقول كالماً 

اأَخياً وت�سقط يف عامَلٍ واحٍد .
عليها  وال�سندياُن  الن�ْسُ  ينت�ُس  �سوف 

.
)2( 

ال�سهل  يف  لل�سقائق  ُهْدنٍَة  ِمْن  بَُدّ  فال 
كي تُْخِفَي امليتني على اجلانبني , وكْي 
نَتَبَاَدَل بَْع�س ال�ستائم قبل الو�سول اإِىل 

التّل .
ال بَُدّ ِمْن تََعٍب اآدمي يَُحِوّل تلك اخليوَل 

اإِىل ..كائناٍت من ال�سندياْن 
 * 

�سدى   : الرباري  يف  واحٌد  ال�سدى 
َعلَّْقتها  غْربٌَة  حجر  على  ,وال�سماءُ 
 , الف�ساء  هذا  نهايات  ال  على  الطيوُر 
وطارْت... وال�سدى واحٌد يف احلروب 
اأََنّ  قوا  َدّ �سَ َولٌَد   , اأٌَب   , اأٌُمّ   : الطويلة 
اإِليهم  تعود  خياًل  البحيات  خلف 
وا  فاأَعُدّ االأَخْي  بالرجاء  مًة  ُمَطَهّ

الأحالمهم قهوًة تنع النَوَم ..
يف �َسبَح ال�سندياْن 

*
ُكُلّ حرٍب تَُعِلّمنا اأَن نحَبّ الطبيعة اأَكرَث 
 , اأَكرَث  بالزنابِق  نَْعتَني  احل�ساْر  بعد   :
نقطف ُقْطَن احلنان من اللَْوِز يف �سهر 

اآذاَر .
ونَ�ْسقي   , الرخام  يف  غاردينيا  نزرع 
اإِىل  يذهبون  عندما  جياننا  نباتاِت 

يْد غزالننا . �سَ
) 3 ( 

نُفَكّ  كي  اأَوزارها  احلرُب  ُع  تَ�سَ فمتى 
ُخ�ُسوَر الن�ساء على التّل ..

مز يف ال�سندياْن ؟  من ُعقدة الَرّ

* 
مرتني  ر�سائلنا  يقرءون  اأَعدائنا  ليت 
لعبة  عن  للفرا�سة  ليعتذروا   .. ثالثاً   ,

النار ..
يف غابة ال�سندياْن 

* 
االأعايل  يف  ل�سيدنا  ال�سالَم  اأردنا  كم 

..ل�سيدنا يف الُكتُْب ..
 .. ال�سوف  لغازلة  ال�سالم  اأَردنا  كم 

للطفل قرب املغارةْ ِلُهواة احلياة ..
للَمُغوْل  خمابئهْم..  يف  اأعدائنا  الأوالد 
 , زوجاتهم  ليل  اإىِل  يذهبون  عندما 
عندما يرحلوْن عن بِراعم اأزهارنا االآن 

.. َعنَّا ,

وعن ورق ال�سندياْن 
*

واأَن  الهواء  نذوق  اأَن  تَُعِلّمنا  احلروب 
مندح املاء.

ال�سلْب  �س  باحُلُمّ نفرح  �سوف  ليلًة  َكْم 
والك�ستنا يف جيوب معاطفنا ؟

اأَْم �سنن�سى مهارتنا يف امت�سا�س الرذاذ 
؟

اأَالَّ  ون�ساأَل : َهْل كان يف ُو�ْسع َمْن مات 
ميوت ليبداأ �سيتَُه من هنا ؟

 ) 1 (
ال يَعرفون ملاذا 

نُهْم اأَ�ْسَُجوا اخليَل يف ال�سهِل  ولِكّ
 

اً مِلَْوِلِده : تلًَّة  .. كان املكاُن ُمَعَدّ
ُت �سقاً  من رياحني اأَجداده تَتَلََفّ

وغرباً 
وزيتونًه ُقْرَب زيتونه يف 

امَل�ساحف تُْعلي �ُسُطوح اللَُغْة ...
ودخاناً من الالَزَوْرِد يُوؤَِثُّث هذا 

النهاَر مل�ْساأَلٍة 
ال تخ�ُسّ �ِسوى اهلل . اآذاُر طفُل 

ال�سهور امُلَدلَُّل . اآذاُر يُوؤمِلُ خبيز 
ِلفناء الكن�سيِة 

اآذاُر اأَر�ٌس ِللَيِْل ال�سنون , وال مراآٍة 
تَ�ْستَعُدّ ل�سَختَها يف الرباري... 

وتتُدّ يف 
�َسَجِر ال�سندياْن .

 
يُولَُد االآَن طفٌل 

و�سختُُه , 
يف �سقوق املكاْن 

 
ِافَتْقنا على َدَرِج البيت . كانوا 

يقولوَن: 
يف �سختي َحَذٌر ال ياُلِئُم َطيْ�َس 

النباتاِت , 
ىل  يف �سختي َمَطٌر ؛ هل اأَ�ساأَُت اإِ

اإخوتي 
عندما قلُت اإين راأَيُت مالئكٌة 

يلعبون مع الذئب يف باحة الدار ؟ 
ُر  ال اأَتذَكّ

ُر اأَي�ساً  اأَ�سماَءُهْم . وال اأَتذَكّ
طريَقتَُهْم يف 

ة الطياْن  الكالم ... ويف خِفّ

 ) 2 (
 

اأَ�سدقائي يرّفون لياًل , وال يتكوْن 
ي  َخلَْفُهْم اأَثَراً . هل اأَقوُل الأُِمّ

احلقيقَة : 
يِل اإخوةٌ اآخروْن 

ُعوَن على �سفتي قمراً  اإخوةٌ يَ�سَ
اإخوةٌ ين�سجون باإبرتهم معطَف 

االأُقحواْن
 

اأَ�ْسَُجوا اخليَل 
ال يعرفون ملاذا , 

ولكنهم اأَ�سجوا اخليل يف اآخر 
الليِل 

 
يْف  �َسبُْع �سنابَل تكفي ملائدة ال�سَ

  .
اأَبي�س يَ�ْسَحُب املاَء من بئِرِه 

ويقوُل 
لُه : ال جتَفّ . وياأَخذين من يَدي 

الأَرى كيف اأكرُبُ كالَفْرَفِحينَة... 
ة البئر : يِلَ َقَمراْن  اأَم�سي على حاَفّ

واحٌد يف االأعايل 
واآخُر يف املاء ي�سبَُح ... يِل قمراْن

 
َواِب واثَقنْي , كاأ�سالفِهْم , من �سَ

وا حديَد ال�سيوِف  ال�سائع ... �َسُكّ
ِلَح ال�سيوِف ما  حماريَث . لن يُ�سْ

لُّوا  يُْف – قالوا و�سَ اأْف�َسَد ال�سَّ
طوياًل . وَغّنوا مدائَحهْم للطبيعِة 

...
لكنهم اأَ�سجوا اخليل ,

َة اخليِل , كي يَْرُق�ُسوا َرْق�سَ
ة الليل ... يف ف�سَّ

َرجوا اخَلْيَل  عندما يبتعد اأَ�صْ
 للعُدُوّ  الذي ي�سُب ال�ساَي 
يف كوخنا َفَر�ٌس يف الدَخاِن
وبنٌْت لها حاجباِن كثيفاِن ,

عيناِن بُنيتان , و�َسَعُر طويٌل َكلَيِْل االأغاين 
على الكِتْفنِي .

يطلُُب  جاءنا  ُكلَّما  تفارُقُه  ال  و�سوَرتُها 
ال�ساي 

لكنَُّه ال يَُحَدثُنا عن م�ساغلها يف امل�ساء 
ة  قَمّ على  االأَغاين  تََرَكتُْه  َفَر�ٍس  وَعْن   ,

التَِلّ ..../
من  الَعُدُوّ  ي�ستيُح  كوخنا  يف   ...*

البُندقّية , 
على  قلياًل  يغفو   . ال�سيُف  يفَعُل  مثلما 
َفْرِو  على  ويحنُو   , اخَليُْزراِن  مقعد 

قْطتنا , ويقوُل لنا دائماً : 
ال تلوموا ال�سحيَّة َ! 
ن�ساأَلُُه : م�سْن هَي ؟ 

ُفُه الليُل .../  فيقوُل : َدٌم ال يَُجِفّ
* ... تلمُع اأَزراُر �ُسْتَِتِه عندما يبتعْد 

ِعْم م�ساًء ! و�َسِلّْم على بئرنا 
وعلى ِجَهِة التني . وام�ِس الُهَويْنَى على 

على  و�َسِلّْم   . ال�سعي  حقول  يف  ظلَّنا 
ابَة البيِت  �َسْونا يف االأَعايل . وال تَنْ�َس بََوّ

مفتوحًة يف الليايل .
 وال تَنْ�َس َخْوَف احل�سان من الطائراِت 
الوقُت  اتَّ�سَع  اإِذا  ُهنَاَك   , علينا  و�َسِلّْم 

/...
نا  هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدّ

جِيّداً  يَ�ْسَمُعُه   ... الباب  على  نَقوَل  اأَن 
َجِيّداً ,

عال ال�سيع  ويَُخِبّئُُه يف ال�ُسّ

ويُلْقي به جانباً 
فلماذا يزور ال�سحيَّة ُكَلّ م�ساٍء ؟

ويحَفُظ اأَمثالنا ِمثْلَنا , 
ويُعيُد اأَنا�سيَدنا ذاتها , 

�ِس  عن مواعيدنا ذاتها يف املكان امُلَقَدّ
؟ 

لوال امل�سد�ُس 
الختلَط الناُي يف الناِي .../ 

*... لن تنتهي احلرُب ما دامت االأر�ُس 
فينا تدوُر على نف�سها ! فلنَُكْن َطِيّبني اإِذا 

كان ي�ساألُنا اأَن نكوَن هنا َطِيّبنَي .
ويقراأُ �ِسعراً لطّيار » ييتْ�س« : اأَنا ال 

ال  اأَنني  كما   , عنُهم  اأُدافُع  الذيَن  اأُحُبّ 
اأُعادي الَذيَن اأُحاربُهْم ...

ثم يخرُج من كوخنا اخل�سبِيّ , 
ومي�سي ثماننَي متاً اإىل 

ْهِل  بيتنا احلجرِيّ هناك على َطَرِف ال�َسّ
/...

* �َسِلّْم على بيتنا يا غريُب .
فناجنُي قهوتنا ال تزال على حالها , هل 

تَ�ُسُمّ اأَ�سابَعنَا فوقها ؟
هل تقوُل لبنتك ذات اجلديلِة واحلاجبنِي 

الكثيفنِي اإَِنّ لها �ساحباً غائباً , 
يتمنَّى زياَرتَها , ال ِل�سْيٍء ...

هُ :  ولكْن ليدخل ِمْراآتَها ويرى �َسّ
كيف كانت تُتَبَُع من بعده ُعْمَرهُ 

بدالً ِمنه ؟ �َسِلّْم عليها 
َع الوقُت .../ اإِذا ات�َسّ

*هذا الكالُم الذي كان يف ُوِدِنّا 

احل�سان  تركت  »ملاذا  ديوان  )من 
وحيدا« 1995(.

مطار اأثينا
 

ُعنَا لِلْمَطاَرات . َمَطاُر اأَِثينَا يُوِزّ
َقاَل امُلَقاِتُل : اأَيَْن اأَُقاِتُل ؟ 

ْهدِيَك  اأُ اأَيَْن   : َحاِمٌل  ِبِه  اَحْت  �سَ
ِطْفلََك ؟ 

ُف : ِمْن اأَيَْن ِجئْتُْم ؟  َقاَل امُلَوَظّ
اأًَجبْنَا : ِمْن البَْحِر .

َقالُوا : اإِىَل اأَيَْن َتْ�ُسون ؟ 
ُقلْنا : اإىل البَْحِر .

َقالُوا : و اأَيَْن َعنَاِوينُُكم ؟ 
 : َجَماَعِتنا  ِمْن  اْمَراأَةٌ  َقالَِت 

بُْقَجتي َقريَتي .
يف َمَطاِر اأَِثينَا انْتََظْرنَا �سِنيناً .

َج �َساٌبّ َفتَاًة َومَلْ يَِجَدا ُغْرَفًة  تََزَوّ
يِع َواِج ال�َسّ ِللَزّ

؟  بََكارتََها  ُف�ُسّ  اأَ اأَيَْن   : تَ�َسائََل 
الَ   , َفتى  يَا   : لَُه  َوُقلْنَا  ِحْكنَا  َف�سَ

وؤاِل . َمَكاَن ِلَهَذا ال�ُسّ
ِمْن  مَيُوتُوَن   : ِفيناَ  َوَقاَل امُلحِلّل 

اأَجْل اأاَلَّ مَيُوتُوا �َسْهواً .
ٌط الَ  يَُّمنَا �َساِقِ َوَقاَل االأَدِيْب : خُمَ

حَمالة .
َماَذا يُِريُدون ِمنَّا ؟ 

انَُه ُكَلّ  ُ �ُسَكّ َوَكاَن َمَطاُر اأَِثينَا يَُغِيّ
يَْوٍم .

َفْوَف  َمَقاِعد  بَِقينَا  َونَْحُن 
امَلَقاِعِد نَنْتَِظُر البَْحَر , َكْم �َسنًة 

يَا َمَطاَر اأَِثينَا ! ....
 

  )من ديوان »ورد اأقل« 1986(
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�لرو�ية �جلز�ئرية  مري�سة �أ�سلوبيا 
ا�صتفزين مقال للدكتورة )اأمنة بلعلي(، ن�صره الزميل املبدع )�صوقي بلحاج (على �صفحته بالفاي�س بوك حول ت�صورات الرواية اجلزائرية واأظنه عبارة )فقهية حوار 

(  اأجرته  الأديبة  نوارة  حلر�س يف  جريدة الن�صر ،لأديل ببع�س ما جاءين على عجل،حول الرواية، كفن اأدبي و�صكل كتبي عرف منذ الأزل.
د.حمام حممد زهري 

غريب  ت�سا�ؤل  من  �انطالقا 
حول  الأمة  كيان  عليه  ا�ست�رشى 
اجلزائر   يف  �سواء  الر�اية،  م�سري 
من  اإليه  انظر  ل  �غريها،�هذا 
منفردة،  زا�ية  �احد،اأ�  جانب 
عهود  من  عهدا  عا�رشت  لأين 
الر�اية،اجلزائرية يف  الثمانينات، 
�اأعلم بع�ض ال�سيء عن مكنوناتها، 
الكتابة �بعدها  اأزا�ل  مما جعلني 
النقد يف اأ�سواء الثقافية املحرتمة 
لأباطرتها  مقرا  لزلت  �التي 
�فنيد�ض  زهاين،  حممد  ال�سادة 
�سحيح  ال�سديق  ،��سافية  بلة  بن 
الكتابة  يف  )اإ�سهال  ن�ساهد   اإننا 
م�سكلة  لنا  يولد  قد  الر�ائية( 
جند  ل  عندما  م�ستقبال،  عوي�سة 
لالأر�سفة  اأر�سيات  �ل  اأمكنة 
تظل  هل  حتى،�لكن  اللكرت�نية 
الر�ؤية؟�هو  بهذه  ت�سري  الأمور 
الإ�سارة  جتدر  اأن  يجب  ما 
اإليه،بالتدقيق، بعيدا عن النزاعات 
من  املتقدة  ال�سيقة  �احل�سابات 
اأن  ا�ستطعنا  احل�سد،ان  ظاهرة 
على  من  الأ�سياء  هاته  عن  نبتعد 
امل�سار  يف  نتكلم  الكتابة،  �سطوح 
د�ن  قدمية  الر�اية  ال�سحيح. 
اأكادميي،  مرجع  اأي  اإىل  الرجوع 
)من  �رشيع  اإخبار  على  جبلت 
املر�سل اإىل امل�ستقبل( منذ الن�ساأة 
الأ�ىل، �د�ن اخلو�ض يف اجلوانب 
اأنها   جند  �الفل�سفية،  التاريخية 
ال�سما�ية �حتى  الأديان  اأقدم من 
احل�سارات الأ�ىل، لكونها  �سكلت 
يهتدى  ان  قبل   ، لالإن�سان  اإخبارا 

اىل ثقافته اجلغرافية.
الذين  الكتاب  من  الكثري  ينظر 
منذ  الإعالم  ��سائل  فر�ستهم 
القدم،على �سائر  املقر�ئية، انهم 
تاريخيا  بالبقاء  �الأجدر  الأحق 
الر�سني،  الن�ض  يكتبون  ،�هم من  
ر�اد،قبلهم  كتبت  كما   �اح�سبهم 
�القت�سادي  ال�سيا�سي  الفكر  يف 

�الجتماعي  �حتى الفل�سفي.

الرواية و املعادلت 
الريا�صية

)ال�سبق  مقيا�ض  اأ�سبح  هنا  �من 
من  املحدد  املعيار  الزمني(،هو 
�لو  حتى  اآخر،  عن  لر�ائي  جهة  
�تكاثرت  الر�ائية  الكتابة  ازدادت 
الأطر�حات،�ل  من  كبري  بقدر 
اإىل  حتتاج  الر�اية  اأن  اأظن 
فيزيائية   اأ�  ريا�سية  معادلت 
�اإمنا اإىل مالم�سات �اقعية تراعى 
الن�سي  اجلمال  اأبجديات  فيها 

�الحرتام الب�رشي.
القدمي  تاريخها  يف  �اجلزائر 
عا�رشت  بكافة اأ�سكالها  العلمية 
�غري  اجلميل   كتابها  �انتج 
الأمرينطبق  نف�سه  �هو  اجلميل 
اقحمت   ، الر�ائية  الكتابة  على 
�الت�ساأدد  الأجيال   �رشاع  يف  
اعتربه  الذي  الكتابة   ميدان  يف  
اأن   يجب   الذي   الوحيد  امليدان 
اإن�ساين  نوع  من  رقابة   لحتتويه 
على  رقابة   رقابة  اإىل  بحاجة 
الراأي الذي  ميجد هذا من  ذاك.
نف�سه  يفر�ض   الر�ائي   فالعمل 
بلوغ  اىل   احلاجة  د�ت  بنف�سه 
�سقف للكتابة  �ما يلحق به ، مهما  
عامل   منطلقا يف  الإبداع  نوع  كان 
يتغري  جزئياته  يوميا  حتى �رشنا 
 ، اللكرت�نية  الر�اية  عن  نتحدث 
بالإمكان مناق�سة  زمن   ا�سبح  بل 
تكنولوجيات   يف   احلكي  �مكان 
�الر�اية  اجلديدة،  الإعالم 
ال�سجاعة  لتنق�سها   اجلزائرية  
مبداأ   ينق�سها   بل   اجلراأة  �ل 
املحكية  العالئق  بني  الرتابطية  
��سفية   )ر�ايات   اأراها   �اأنا    ،
��سرية  ذاتية (، �هي  �سفات  ل 
تنق�ض  منها  �سيئا كر�اية  اأ� عمل 

اأدبي .
الأعمال   لعداء  مربر   اأجد  لهذا 
الأدبية  الق�س�سية، � ل اعترب ان 
اخلطر   �امنا  خطر،  يف   الر�اية 
يف   )احلكي(  ن�سع  عندما  يكمن  
الثوابت   خمرتقا  اخلطر  مو�سع  
اخرتاقات   من  يحدث  كما  
اخل�سو�سية  على  اللكرت�نية  
على  التجني  �ي�سبح   ، ال�سخ�سية 
ثقافة   من  مركبا   الغري   اأخالق 

يريد البع�ض فر�سها، 
ثقافة  من  النوع  هذا  كرث  �اإذا  
التهجم �سي�سري الأمر  بحاجة اإىل  

مقا�مة .

الكرثة اأو الإ�صهال 
الروائي

اأ�  الكرثة  عن  يتكلمون  �من 
اأ�سبح  الذي   ، الر�ائي  الإ�سهال 
اجلامعات   اأ�ساتذة  بع�ض  يطال 
عندما   فيه  مبالغ   كالم  فهذا  
لنا  ت�سف  التي  الن�سو�ض  تتكاثر 
اأن  اعترب  ز�ايا  عدة   من  �قائع 
الكرثة  �ست�ساعد على كتابة تاريخ 
حتليالت  تقدم  كما   املناطق 
الثقافية  لالأ��ساع  اأنرتبولوجية  
الكتابات  جمتمعات  يف  �الدينية 
الر�ائية �تخريج الأ�سياء اإىل العلن 
، بعدما  كانت املغازي �الأ�ساطري 

مغ�سوب عنها على  طول اخلط.
لل�سفة  حار�سا  لي�ض  الناقد  اإن 
م�سخ�سا  اإمنا  للر�اية،  املادية 
العقدة  بها  اأحبكت  التي  للفنية  
جمانبة   تكون  عندما  الر�ائية  
اأ� من  �سلبه �مهما  كان  للواقع، 
التحدث  ميكن  ل  النقدي  العمل 
للناقد  الكمال، �لي�ض  عنه  ب�سفة 
العمل  مناق�سة  غري  �رش�رات 
اتفق  التي  للمرتكزات  �فقا 
العمل  يف  الأعظم  ال�سواد  عليها  

 ، اأخرى  �تارة   تارة   الر�ائي 
تقلبت  �جهات النظر على اأعمال  
اأخرى   اإىل  زا�ية  من  تختلف  
�رغم اأن  مهمة الت�سخي�ض �سعبة 
ال�سخ�سية   باحل�سابات  لقرتانها 

�الكاريزمات امل�ستعملة .
لأنهم  اإل  ل�سيء  ل  النقاد  يتهم  
من   العمل  ت�سخي�ض   حا�لوا 
البع�ض  فيخرج  عقالنية(   )ز�اية 
اأن  الأزمة  تظهر يف  عدم �جود 
الأعمال   اأن   بالعك�ض  بل   نقاد،  
النقدية التي قر�ؤ�ها من ز�اياهم 
ال�سخ�سية ، فلماذا  ل ينزعج النقاد 
لكتاب   ��رشيع   غريب  حتول  من 
على   ينتظر�ن  بالأم�ض   كانوا 
تعليقات   خر�ج  اجلمر   من  اأحر 
ما   �رشعان   ثم   اأعمالهم   على  
حتولوا  اإىل نقاد ،  حتى اأ�سبحت 
درجة  ناقد  يف  جيب  كل كاتب 
، �مع  ذلك ل ي�سكل الأمر  اأزمة 
املكتوب   للن�ض  بالن�سبة  اإطالقا  
املنق�سة   الأخطاء  �جود  رغم  
 ، النحوي  كالفقر  للجمال  
�انتكا�ض العقدة  الر�ائية ، �كرثة  
اأ�سميتها   التي  �هي   ، ال�سخو�ض 
اأ�  الو�سفية  ب)الر�اية  �سابقا  
الر�اية  ال�سمية(   التي يراد بها  
ا�ستخراج ا�سم الكاتب اإىل ال�سارع 
كثرية   الأعمال   هاته  �اأن  فقط، 
لكنها  لتنق�ض من  عمل الكتابة. 
ل�سنا حكاما  اأ� ق�ساة على الكتابة 
ال�سيالنية د�ما  اخلارجة من �اقع  
�اآخر   مري�ض  �اآخر   افرتا�سي 
�اقعي  ب�سق الأنف�ض، �اإمنا الناقد 
الذي ي�سرتعي تو�سيح اجلماليات 
فالعرب   ، الآخر�ن  به   ليقتدي 
كانوا   عكاظ  اأ�سواق  يف  قدميا 
جميلة  لي�ست   اإ�سعارا   ين�سد�ن  
، �اإمنا حم�سنة �ل يطالها العجز  
لأنهم   ، �ال�ستهزاء  العيب   �ل  
)�اعون( اأن  ال�ستمرار يف التقول  

�سيح�سن  القيمة اجلمالية .

الكثري  عند  �سخ�سيا   اأقف  �اأين 
كانت   التي   الر�ائية  الأعمال  من 
��سارت   ، جدا  هزيل  مب�ستوى 
يف   لي�سقط    ، �سخمة  اأعمالهم 
مب�ساعدة  بل   الكتابة   ناحية 
بع�ض عنا�رش الرت�يج �هي )اأزمة 
عاملية( �ل اأريد اأن اذكر الأ�سماء 
ما  بحجم  لأنها    ، العنا�ين  �ل 

يكتب اآنفا ..
امل�سكلة يف راأي لي�ست يف طرحنا 
ال�سيا�سة  �هوغياب  الب�سيط 
هو  هذا  لي�ض   ، �العلمية  الثقافية 
الأمر لأنها جملة  �سهلة �متدا�لة 
للتنقيب عن تربير ما ل يربر، اأننا 
للكتابة  �سخما   ميالدا  ن�سهد 
�ال�سيا�سة الثقافية اأملت اخلطوط 
يريد  البع�ض   �لكن  احلمراء 
جتا�زها  بحرية �بحجة احلداثة 
الآخريريد  �البع�ض  بعدها   �ما 

النظامية .

ت�صاوؤلت �صرورية

ملاذا  �سارت ال�سيا�سة الثقافية على 
هذا املنحى ؟ فاإننا  �سنخطو  اإىل 
ي�سهدها   التي   الثقافية   الفو�سى 
الراهن  الوقت  يف  الكتابة   عامل 
مع   تعاملت  اجلزائرية  الر�اية  ان 
�سيوف الواقع �حتذر اأ�سحابها يف 
البع�ض  �تخفى  املا�سية  الع�رشية 
بالرمزية   �الكتفاء   التقول  عن 
�بالرجوع اإىل املنطق الفابيويل  ، 
�هم اأحرار  �من عرب فهو  �سجاع 
يف   دائما  ال�سجاعة  ت�ستقيم  �ل 
كبار  ر�ائني  فهناك  الأحوال،   كل 
اأ�ساليب  يف  ن�سخهم املنتجة �يف 
الكتابة مل  يظهر�ا  �ل يعني انهم  
لي�سوا  ر�ائيني كبار ، ثمة اأمر اآخر 
، اإذا اأردنا مناق�سته هو )اجلراة ا� 

الر�ؤية  ال�سيا�سية (
الكتابة  اأ�سلوب   هو  ينق�سهم  ما 
الر�ائية قبل امل�سي اإىل ال�سيا�سة 

مل    ) الدراج  )فحومنة  الثقافية  
ت�ساند �ساعرا اأ� مثقفا اأ� ر�ائيا ، 
فالنوع الر�ائي  يكتب ما ي�ساء د�ن 
امل�سا�ض  بالأخر امل�سطر للعي�ض 
ـ  الأدبي  جن�سه  كان   مهما   معه 
الكبري  ا�  ال�سغري  الكاتب  �لي�ض 
هو عميد  الر�اية  بقدر ماندع ما 
يحكى يف  طابع  تخييلي جمازي 
اأ� �اقعي مادمت  اأ�سا�سات الكتابة 
�بحثية   مرجعية   هي  الر�ائية  
اأكرث  يقال  �كما  �ستاأتي،  لأجيال  
التى  اللكرت�نية  ال�سطوة  خري 

حولت كتاب اإىل كبار،  
  عك�ض ماذكرت الكاتبة ، الر�اية 
عمل   هي  �تركيبها  ن�سبتها  يف  
�سوؤال،   يطرح  اأن   يحا�ل  فل�سفي 
لي�ض  له جواب �هو معيار  تثقيقي 
يف العمل الر�ائي، امل�سكلة لي�ست 
اآليات   �ل   املتاحة  الو�سائل  يف 
الكثري  �ساندت  التي  للطباعة 
بل    ، الر�ائية  اأعمالهم  ن�رش   يف 
اأ�سلوب   اأراها  يف   كما  امل�سكلة  
الكتابة الذي يكتب  به الق�ض �سواء 
كان عمال ر�ائيا اأ� تخييليا نقديا.
نعد  مل  الأ�سكال  هذا  اأدركنا  اإذا  
�ل  الر�اية  ليف  اأزمة   عن  نتكلم 
نخادع  اأن   يجب  ل  لأنه   النقد 
اأنف�سنا مبنطق احلامي �احلرامي 
اإذا  تكلمتا  عن تقنيات  نقدية    ،
حقيقية اأنتجت كل الأعمال  التي 
عمل  اإىل  �تتحول  �سهرة  حققت 
مل  عندها  مرتجم  ا�   م�رش�ق 
للرتجمة   �سانحة   الفر�سة   تكن 
البعيدة   الأمكنة   زيارة   اأ�  
م�ستحيلة  اأ�  اقتبا�ض اأفكار الغري 
امل�ستعملة   تهم  ملفوظا  حتى  اأ�  
مان�ساء  �اكتب  قل    ، �قالبا  قلبا  
�سيغربل  �حده   التاريخ   لأن    ،
الكائنات  تبقى  عندئذ  املا�ساء  
الر�ائية  التي  �ساهمت يف  البناء 
التي  تطا�لت على  ،يف عليائها � 

الإن�سان يف عتوها..   



�صحةاخلمي�س 10  اأوت 2017  املوافـق  لـ 11 ذو القعدة  1438هـ 18

فوائد نبات ال�صلق
يحافظ على �سالمة العني ويقوي النظر، حيث 
يحمي من امل�ساكل املتعلقة بحدوث تدمري يف 

�سبكية العني ب�سبب ال�سيخوخة والتقدم بال�سن، 
ما ي�سبب �سعف الب�سر

للأ�شخا�ص  �رضورياً  يعترب 
يف  م�شاكل  لديهم  الذين 
مر�ص  من  يعانون  اأو  القلب 
الباحثون  ي�شري  اإذ  ال�شكري، 
اأهّم  من  ال�شلق  نبات  اأّن  اإىل 
اجل�شم  تعطي  التي  الأغذية 
ماّدة املغني�شيوم الذي له دوراً 
اأ�شا�شي يف خمتلف العمليات 
داخل  يف  للخليا  احليوية 
اأّنه مهم  اأن�شجة اجل�شم، كما 
الأن�شولني  هرمون  تنظيم  يف 
يف  كفاءته  م�شتوى  ورفع 
يف  ال�شكر  م�شتويات  �شبط 
مفيد  فهو  وبالتايل  اجل�شم، 

جداً ملر�شى ال�شكري
 ي�شبط م�شتوى �شغط الدم، 

املوجودة  الأملح  اأّن  كما 
التي  القوية  املواد  من  فيه 
تقلل من التعر�ص للت�شنجات، 
بالإ�شافة اإىل دوره املميز يف 
تعر�ص  خطر  من  التخفيف 
للت�شنج  احلوامل  الن�شاء 
بت�شمم  الإ�شابة  اأو  احلملي 
عدد  من  وتقلّل  احلوامل، 

حالت الوفاة الناجمة عنها
ين�شح بتناوله للمراأة احلامل 
لأّنه  والأطفال  واملر�شع 
الدم  فقر  م�شاكل  يعالج 
ب�شبب  وذلك  العام  وال�شعف 

قيمته الغذائية الكبرية
اأمرا�ص  من  يحمي  كما    
والأوعية  وال�رضايني  القلب 

اإذ  الدموية، 
اأنه  اإىل  الأبحاث  اأ�شارت 
ب�شورتها  اخلليا  يحمي 
حتولها  دون  ويحول  ال�شحية 
وذلك  �رضطانية  خلليا 
مرتفعة  ن�شبة  وجود  ب�شبب 

من احلم�ص الأميني .

 
وترقق  ت�شو�ص  من  يحمي 
العظام، حيث اأن �رضب كوب 
من مرقة ال�شلق حتتوي على 
ت�شاوي  فيتامني  من  كمية 
احلاجة  من  باملائة  ثلثني 
الإن�شان،  جل�شم  اليومية 

فة  �شا لإ با
اأهم  من  فيتامني  اأن  اإىل 
ن�شاط  توقف  التي  العنا�رض 

اخلليا العظمية 
امل�شوؤولة  هي  اخلليا  وهذه 
عن ترّقق وه�شا�شة العظام، كما 

تعمل 
البكرتيا النافعة املوجودة يف 
القولون وهو النوع الذي يزيد 
الأو�شتيوكل�شني  مادة  من 
داخل  الكال�شيوم  يثبت  التي 

العظام.

 هناك العديد من الفوائد التي تعود على اجل�شم جراء ا�شتخدام ع�شبة كف مرمي، والتي من املمكن تلخي�شها يف فوائد ع�صبة كف مرمي
النقاط التالية: التخفيف من الأعرا�ص امل�شاحبة للدورة ال�شهرية، والتي تتمثل باآلم ال�شدر والإعياء ال�شديد 
وال�شداع، بالإ�شافة اإىل اأمل البطن والإم�شاك، عدا عن عدم التوازن النف�شي، وال�شعور بالكتئاب، وهو ما ي�شمى 
مبتلزمة ما قبل احلي�ص، حيث يكون ذلك من خلل تناول ع�شبة كف مرمي عن طريق الفم علج م�شكلة ت�شخم 
الربو�شتات عند الرجال، واحلد من الأعرا�ص امل�شاحبة لها مثل ح�رض البول، والأمل وغريها  تقليل الرغبة 
اجلن�شية عند الرجال والن�شاء على حّد �شواء، خا�شة اإذا كانت هذه امل�شكلة ت�شبب القلق اأو الإحراج ل�شاحبها، 
ولذلك يطلق على هذه الع�شبة ا�شم ع�شبة الرهبان علج م�شكلة عدم انتظام الدورة ال�شهرية، اأو العقم، واحلّد من 
حالت الإجها�ص خا�شة يف الأ�شهر الثلثة الأوىل من احلمل، والناجت من الزيادة املفرطة يف هرمون الربوجي�شرتون 
البعو�ص اأو الذباب، كما ومينع اقرتاب هذه احل�رضات من اجل�شم، ويكون ذلك من خلل فرك الع�شبة على اجللدالتخل�ص من اجلراثيم اأو الطفيليات التي قد ت�شيب ج�شم الإن�شان، بالإ�شافة اإىل علج لدغاتها، وخا�شة الرباغيث اأو 

اأ عرا�ض احل�صى يف الكلى 
 الكلى هي ج�شم غريب عن اجل�شم يتكون يف منطقة الكلية �شواء اليمنى اأو الي�رضى اأو كلتيهما ، 

وتتكون احل�شى من معادن و اأملح والبول واليوريا يكون امل�شدر الرئي�شي يف ت�شكل هذه املعادن 

واإذا مت  الرمل  يكون بحجم حبيبات  بداية  وتعملها ح�شوة �شغرية حجمها  تبلورها  التي  والأملح 

اإىل حجم  يتطور حجمها وي�شل  اأن  اأو عدم املعرفة باملر�ص ميكن  العلج املبكر  الإهمال وعدم 

كرة الغولف ، وهذه احل�شى يف بع�ص احلالت ل تبقى يف داخل الكليتني ، حيث اأن حركة اجلهاز البويل 

عند ال�شطراب ب�شدة قد يوؤدي اإىل حتريكها خارج الكليتني فاأما اأن تخرج خلارج اجل�شم مع الإخراج واأما 

اإن تبقى فيه وهذه م�شكلة كبرية وعظيمة جداً  و من اأعرا�ص ح�شى الكلية هو وجود اآمل حاد ومفاجئ يف جتويف البطن اأو يف حالة ميول لون 

البول اخلارج من املثانة اإىل الوردي اأو الأحمر الفاحت ، وممكن اأي�شاً ال�شعور بالغثيان عند الإخراج والتقيوؤ ب�شبب التغيري يف امل�شتويات الطبيعية 

داخل الكليتني من ال�شوائل واملعادن والأملح وبع�ص املركبات املتواجدة يف البول وال�شبب الأكرب هو نق�ص ال�شوائل خا�شة املاء وعدم �رضب 

كميات كبرية وكافية منه يومياً والتي ت�شل اإىل 8 كا�شات يومية يف اأقل تقدير ، ورمبا ح�شى الكلى قد يكت�شب ب�شكل وراثي يف بع�ص احلالت 
ح�شب اخلريطة اجلينية للعائلة وتكوينها 

فوائد �صراب 
احللبة

ي�شاعد �رضاب احللبة على تن�شيط الدورة ال�شهرّية 
وخا�شًة خلل اأيام الطمث، كما يعترب �رضاباً مدراً 

حلليب الأم املر�شع، كما ي�شهل الولدة ال�شعبة
 يفيد يف زيادة الوزن وعلج بع�ص حالت فقر الدم 

لقدرته على زيادة اإنتاج كريات الدم احلمراء يف اجل�شم، 
وهو العلج الأول للنحافة ول�شعف البنية

 يعالج اأمرا�ص ال�شدر وحالت �شيق التنف�ص وم�شاكل 
الربو ال�شعبي، كما يطرد البلغم ويوقف ال�شعال العادي 

والديكي ويعالج التهاب اللوزتني
 يحّفز عمل اجلهاز اله�شمي، ويق�شي على البكترييا 
ال�شارة ويقّوي ع�شلت الأمعاء، ويعالج الإم�شاك 

املزمن والإ�شهال الناجت عن البكترييا، وهو ملنّي للأمعاء 
وم�شاد لللتهاب، ويقتل الديدان املعوية، كما يقلّل 

التخمر يف الأمعاء مّما يعزز الطاقة اجل�شمانية
 ارتفاعها، كما ي�شاعد على تخفي�ص ن�شبة الكول�شرتول 
ال�شار يف الدم، مما يحمي من اأمرا�ص القلب وت�شلب 

ال�رضايني 
 يعالج التهاب املفا�شل الروماتزمي، وي�شكن اآلم 
الع�شلت والأع�شاب، ويخفف من اأورام املف�شل 

يفيد يف علج ت�شققات الب�رضة وتقّرحاتها، كما يخّفف 
من اآثار احلروق والدمامل، ويعمل على ترطيب الب�رضة 
وزيادة اإ�رضاقتها ومنعها من التجاعيد كما يوّحد لونها، 

كما اأّنه مفيد حلب ال�شباب
 يعزز من اأداء اجلهاز املناعي؛ حيث اأثبت فعالّيته يف 

علج بع�ص اأنواع ال�رضطانات وخا�شًة يف املعدة والدم 
والرحم 

 يعالج ت�شاقط ال�شعر ويقّوي فروة الراأ�ص، كما ي�شاعد 
على تفتيح لون ال�شعر وتنعيمه وتخلي�شه من احل�رضات 

كالقمل 

عالج م�صاكل الب�صرة
وخا�شة  الب�رضة،  م�شاكل  علج 
بظهور  تتمثل  والتي  الدهنية، 
البثور وحب ال�شباب، والتقرحات 
متنح  اأنها  كما  لها،  امل�شاحبة 
واحلمرة  الن�شارة  الوجه 

املحببة
العقل  خليا  على  احلفاظ   
بال�شن،  التقدم  مع  �شليمة 
الإ�شابة  من  الوقاية  وبالتايل 

باخلرف اأو الزهامير
 علج اآلم املفا�شل والروماتيزم، 
العظام،  م�شاكل  اإىل  بالإ�شافة 
حماية  على  تعمل  اأنها  كما 

الأ�شنان من الت�شو�ص اأو النخر
اجلهاز  ا�شطرابات  علج 
تتمثل يف ع�رض  والتي  اله�شمي، 
بالإ�شافة  والإم�شاك،  اله�شم 

اإىل غازات اجل�شم
 زيادة املناعة يف ج�شم الإن�شان، 
على  قدرتها  ب�شبب  وذلك 
وبالدماء  ال�شموم  من  التخل�ص 
الفا�شدة من اجل�شم، وتطهريها، 
اأكرث  اجل�شم  يجعل  الذي  الأمر 
للأمرا�ص  الت�شدي  على  قدرة 
الأنفلونزا  مثل  والعدوات، 

ونزلت الربد

اأهمية الزبيب 
للريجيم 

الوجبات  من  والزبيب  الدم،  �شكر  م�شتوى  يرفع  لأنه  بتناوله  ال�شكري  مر�شى  ين�شح  ول  بالطاقة  اجل�شم  الزبيب  يزود 
الذي  الفركتوز  �شكر  اأهمها  الب�شيطة،  ال�شكريات  من  عايل  وحمتواها  امل�شبعة،  الدهون  على  حتتوي  ل  التي  اخلفيفة 
وتعالج  بالبوا�شري،  الإ�شابة  من  بال�شبع، وحتمي  ال�شعور  تزيد  التي  الغذائية  الألياف  اإىل  اإ�شافة  بالطاقة،  اجل�شم  يزود 
م�شاكل اجلهاز اله�شمي مثل الغازات وال�شعور بالنتفاخ، يحتوي الزبيب على عن�رض البوتا�شيوم الذي يخف�ص �شغط الدم 
املرتفع، والكول�شرتول، وي�شاعد فيتامني ج املوجود يف الزبيب على رفع معدلت الأي�ص يف اجل�شم، ويجب اأن يرتافق 

تناول الزبيب مع ممار�شة التمارين الريا�شية للم�شاعدة على خ�شارة الوزن
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حّق �لّر�عي و�لرعّية

 ذكر الّر�ضول �ضلّى اهلل عليه و�ضلّم بع�ضاً من 
يف  الكبري  لأثرها  الّراعي  على  امل�ضوؤولّيات 
تكُمن  الإمام  م�ضوؤولّية  منها:  املجتمع  بناء 
يف  و�ضعبه  رعّيته  اّتاه  الإمام  م�ضوؤولّيات 
د �ضوؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، وحتقيق  تَفُقّ
الأعداء،  من  وحفظهم  لهم،  كرمية  حياة 

وال�ضتقرار،  الأمن  ون�رش  احلدود،  وحماية 
يف  والأُمناء  الأكفياء  تعيني  اإىل  بالإ�ضافة 
توّل  على  قدرتهم  يف  يَِثق  مّمن  املنا�ضب 
وف�ّض  الأمانة،  وحمل  امل�ضوؤولّية  زمام 
احلّق  واإحقاق  امُلت�ضاجرين  بني  الّنزاع 
ي�ضود  كيال  لأ�ضحابها؛  احلقوق  ورّد  بينهم، 

الّظلم والعتداء على احلقوق، بالإ�ضافة اإىل 
تقديرالأمور املالّية، وما ي�ضتحّق الّنفقة فيه 
وما ل ي�ضتحّق، واأداءه يف وقته دون تق�ضري، 
وامُلتابعة والإ�رشاف الّدائم، وُمراقبة اأعمال 
اأ�ضحاب ال�ّضلطة والتاأّكد من اأدائهم مَلهاّمهم 

وحقوق الرعّية

يف حدود �مل�س�ؤولية
 من حقوقه عليهم طاعته وال�ّضمع باملعروف ما مل ياأمر مبا يُخالف 

دين اهلل؛ ليتمّكن من القيام بواجبه، فهذا نوع من اأنواع العبادة التي 

يُتقّرب بها طاعًة هلل ولر�ضوله ل ل�ضخ�ضه، وعليهم بالّدعاء له اأن 

يُعينه اهلل على احلّق ويُ�ضِلح حاله، ففي �ضالحه �ضالح الرعّية

 م�ضوؤولّية الّرجل عن اأهل بيته وُذرّيته ومن هو ُموىّل عليهم، فهو 

م�ضوؤول عن زوجاته واأبنائه وَخَدمه و�ضالحهم وف�ضادهم، فمن 

واجبه اختيار اأٌمّ �ضاحلٌة لأولده قادرةٌ على تربيتهم والعناية بهم 

فات واخِل�ضال  ُخلقاً وَخلقاً، كما يجب عليه تربيتهم على ال�ضّ

احلميدة، وذلك يتطلّب �ضالحه هو حّتى يكون قدوًة لهم، وعليه 

اأن يحر�ض على اإبعادهم عن رفقاء ال�ّضوء ومواطن الف�ضاد، وتنمية 

مواهبهم، وا�ضتغالل اأوقاتهم مبا هو نافٌع وُمفيٌد، و�ضمان ح�ضولهم 

على تعليم جّيد، والعدل بينهم. 

م�ضوؤولّية املراأة من واجبات املراأة يف بيتها طاعة زوجها يف غري 

مع�ضية اهلل، ومعا�رشته باملعروف، وحفظ نف�ضها يف غيابه، وعدم 

اإنفاق ماله على غري وجه حّق اأو الّتبذير فيه، ورعاية الأبناء رعايًة 

�ضاحلًة، والهتمام بهم وب�ضوؤونهم من الولدة حّتى امُلراهقة، 

وتعليمهم ما يحتاجونه من اأمور دينهم وُدنياهم، والعناية باملنزل 

وترتيبه، وتدبري اأموره، واإ�ضاعة ال�رّشور فيه

الم  الة و�ل�سّ وال�ّضالم �أخالق �لّنبي عليه �ل�سّ الة  ال�ضّ عليه  الكرمي  الّنبي  �رشب  فقد  والعفو،  الّت�ضامح  عنه   يرد  ومل  اإليه،  اأ�ضاء  عّمن  وعفوه  الّنا�ض  مع  ت�ضاحمه  يف  اأفعال بدرت منهم املثل  ب�ضبب  اأو خادمًا  امراأًة  اأو �رشب  اأحًدا  يوًما اأّنه عّنف  غارت  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  ال�ّضيدة  اأّن  روي  فقد  فقامت اتاهه،  بيتها  يف  الّطعام  من  طبًقا  اإليه  ن�ضاءه  اإحدى  اأهدت  رائعة باإلقائه على الأر�ض وك�رشه، فلم يكن رّد الّنبي الكرمي على ذلك عنيًفا حينما  بابت�ضامٍة  الفعلة  تلك  قابل  حينما  الّت�ضامح  يف  غايًة  كان  حّتى وقال خماطبًا من كان عنده )غارت اأّمكم (، وكذلك من �ضور عفوه بل  و�ضده  بقمي�ضه  فاأم�ضك  يوًما  اأعرابي  اإليه  جاء  اأّنه  الة وال�ّضالم مهاًل يا اأثر ذلك يف �ضفحة عنقه، وعندما هّم عمر بن اخلّطاب ر�ضي اهلل وت�ضاحمه  اأذى قري�ض يف �ضنني الّدعوة الأوىل بعفٍو عاٍم عن عمر مرين بح�ضن الأداء ومره بح�ضن الّطلب، كما اأّن من �ضور عفوه عنه بالبط�ض بالأعرابي، قال له الّنبي عليه ال�ضّ الة وال�ّضالم رحيًما رجالتها امل�ضيئني بالأم�ض يوم فتح امل�ضلمون مّكة املكّرمة وت�ضاحمه مقابلة  غار والّرحمة بهم، فقد كان عليه ال�ضّ مداعبتهم  مداعبة ال�ضّ على  يحر�ض  عليهم  حنوًنا  ال�ّضّن  �ضغار  مع  تعامله  الة طريٌ يلعب به فمات، فكان الّنبي كّلما مّر عليه مازحه و�ضّلى عن قلبه وممازحتهم، فقد روي اأّنه مّر يوًما على غالٍم ا�ضمه اأبو عمري كان له يف  اأحٍد منهم بل بقوله - يا اأبا عمري ما فعل الّنغري الّتوا�ضع-؛ فقد كان عليه ال�ضّ الّنا�ض ل يتكّب على  الّتوا�ضع مع  وي�ضتمع اإىل كّل ذي مقالٍة ب�ضدٍر رحب مّت�ضع لآراء اجلميعيخّف�ض جناحه للموؤمنني، ويوّقر الكبري، ويرحم ذو احلاجة وامل�ضكني، وال�ّضالم مثاًل على 

�أف�سل �سدقة جارية
  �رشاء جمموعة من امل�ضاحف وتقدميها كهدية لبع�ض 

الأ�ضخا�ض، وكذلك للم�ضاجد، وهكذا �ضتح�ضل على الفائدة 
كلما قراأ اأحد من تلك امل�ضاحف   اإر�ضال الأدعية عب 

البيد الإلكرتوين، اأو توزيع كتب اأدعية على النا�ض، اأو تعليقها 
بامل�ضاجد واملدار�ض واحلدائق العامة

�لإ�سالم عقيدة و�سريعة
اليقني  اأّنها  الإ�ضالمّية على  العقيدة  يتم تعريف 
اإله  ل  وباأّنُه  بالإ�ضالم،  اجلازم  والإميان  الرا�ضخ 
اإّل اهلل واأّن حُمّمداً ر�ضوُل اهلل، وينعقُد هذا اليقني 
يف القلب كُعقدِة احلبل التي ل تُفك، فهي عقيدةٌ 
والعقيدة  والأعمال،  الأفعال  تُ�ضّدقها  قلبّية 
هلل  والإخال�ض  التوحيد  عقيدة  هي  الإ�ضالمّية 
دوِن  من  باطن،  اأو  دون �رشٍك ظاهٍر  من  وحده 
والعقيدة  اهلل   وجِه  لغرِي  ابتغاٍء  اأو  رياٍء  اأو  ِمراٍء 
هلل  ولءٌ  والباء،  الولء  عقيدةُ  هَي  الإ�ضالمّية 
ت�ضمُل  وهَي  الدين،  اأعداء  من  وبراءةٌ  ور�ضوله 
غرِي  من  احُل�ضنى  واأ�ضمائِه  اهلل  ب�ضفاِت  الإمياَن 

باأَنّ  يوؤمن  فامُل�ضِلم  تعطيٍل،  اأو  ت�ضبيٍه  اأو  متثيٍل 
اهلل تعاىل لي�َض كمثلِه �ضيء وهَو ال�ضميُع الب�ضري، 
وهذِه هَي العقيدة التي تركنا عليها ر�ُضولنا عليِه 
وتابعيِهم  الكرام  وال�ضحابُة  وال�ضالم  ال�ضالةُ 
الطريقة  فهَي  ال�رشيعة  اأّما  الُقرون   خرُي  وُهم 
واملنهج، ويف ال�ضطالح هَي جمموعُة القوانني 
الدين  اأموَر  تُنّظم  التي  الإ�ضالمّية  والت�رشيعات 
والُدنيا، وال�رشيعة تتمّيز باأمٍر خا�ّض فيها مُيّيزها 
اأو ما يُطلق عليها الدين  عن العقيدة، فالعقيدة 
اأي�ضاً هَي ثابتٌة ل تتغرّي فهَي الإميان باهلل وحده 
وباأ�ضمائه و�ضفاته، وهي الإ�ضالم هلل وحده، ومل 

يرت�ِض اهلل تعاىل للب�رش غرَي الإ�ضالِم ديناً، بينما 
فلكّل  زمان،  ُكّل  بح�ضِب  ُمتغرّيةٌ  فهَي  ال�رشيعة 
ٌة  ر�ضوٍل من ال�ضابقنَي عليهم ال�ضالم �رشيعٌة خا�ضّ
كانت  فقد  الأحكام،  فيها  تختلُف  لأقوامهم 
بينما يف  الكالم،  عن  ال�ضابق �ضياماً  ال�ضيام يف 
التي جاَء بها ر�ضوُل اهلل حُمّمد  �رشيعة الإ�ضالم 
الكالم، وهذا  فيها  فيُباُح  وال�ضالم  ال�ضالةُ  عليِه 
اهللُ  قاَل  فقد  قوم،  ُكّل  يف  اختالفها  على  مثاٌل 
تعاىل: )ِلُكٍلّ َجَعلْنَا ِمنُْكْم �رِشَْعًة َوِمنَْهاًجا(، وقاَل 
لعالت،  اإخوة  )الأنبياء  وال�ضالم:  ال�ضالةُ  عليِه 

اأمهاتهم �ضتى، ودينهم واحد( رواهُ البخارّي 

من �سفات �أهل 
�جلّنة

 

 يف �لّدنيا

اللّيل والّتهجد، فقيام  الّدنيا حر�ضهم على قيام  اأهل اجلّنة يف  اللّيل، فمن �ضفات    قيام 
-و�ضلّوا  ال�رّشيف:  احلديث  ويف  اجلّنة،  دخول  مفاتيح  من  وهو  املوؤمن  �رشف  هو  اللّيل 
باللّيل والّنا�ض نيام، تدخلوا اجلّنة ب�ضالم-  لزوم ال�ضتغفار، فاأ�ضحاب اجلّنة من �ضفاتهم 
اأّنهم كانوا يحر�ضون على ال�ضتغفار �ضواء كان ذلك ا�ضتغفاراً من الّذنوب، اأو تقرباً اإىل اهلل 
تعاىل، وهم يتحّينون الأوقات التي ي�ضتحّب بها الّدعاء وال�ضتغفار لعلّهم يدركون نفحات 
اهلل تعاىل فيها  البذل والعطاء، فاأهل اجلّنة يكونون يف الّدنيا مثالً للم�ضلم الذي يبذل ماله 
فدفعوا  لندائه  ا�ضتجابوا  تراهم  البذل  داعي  ما ح�رش  واإذا  تعاىل،  اهلل  �ضبيل  رخي�ضاً يف 
اأنف�ضهم  واآثروا على  اأموالهم، وت�ضّدقوا مبالهم، ووقفوا مع املكروب وذي احلاجة،  زكاة 

وحاجتهم حاجات اإخوانهم 

من مفاهيم طاعة �ملر�أة لزوجها
معاملًة  ُمعاملتها  �رشورة  ذلك  على  يرتّتب    
ح�ضنًة، وعدم ال�رّشاخ عليها و�رشبها وتعنيفها، 
وامللب�ض،  امل�ضكن  وتاأمني  الّنفقة،  حّق  ولها 
ما  زوجها  مال  من  تاأخذ  اأن  لها  يحّق  كما 
يكفيها واأولدها اإن كان الّزوج بخياًل، ولها حّق 

العدل بينها وبني زوجاته الأُخريات، واحلر�ض 
على حفظ كرامتها

العبد  على  الواجب  من  العبد  م�ضوؤولّية   
يجب  فيما  واإنفاقه  �ضّيده  مال  على  احلفاظ 
واحلر�ض  ال�ّضوء  وم�ضارف  الهوى  عن  بعيداً 

على تنميته، واأن يكون ن�ضاطه يف العمل واحٌد 
يف ح�ضور �ضّيده كما يف غيابه، وعدم العتداء 
على مُمتلكاته وِعر�ضه وخيانة الأمانة واإف�ضاء 
اأ�رشاره. ويف املقابل للعبد على �ضّيده حتّمل 
منه  بدر  اإذا  عنه  فح  وال�ضّ واحللم  اأخطائه، 

عليه  الكب  وعدم  معه  والّتوا�ضع  اخلطاأ، 
عدم  اإىل  بالإ�ضافة  وحاجته،  بفقره  وتذكريه 
تاأخري اأجره، وتزويجه اإن كان �ضاحلاً، وتعليمه 
تكليفه  وعدم  واإطعامه،  وك�ضوته  دينه،  اأمور 

مبا ل يُطيق.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل االأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�س 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا اال�شم الأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�س تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو 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�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�شالم هو م�شجد 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



فرحة اأن�شار ال�شبيبة برحيل حنا�شي 
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