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تندوف 

برنامج وقائي مكثف للحماية من داء احلمى املالطية  
�رشعت م�شالح البيطرة بوالية تندوف يف تنفيذ برنامج وقائي ><مكثف<< حلماية املوا�شي من داء احلمى املالطية الذي ظهرت بع�ض حاالته 
ببلدية اأم الع�شل خالل االأ�شهر القليلة املا�شية، ح�شبما علم اأم�ض االأربعاء لدى م�شوؤويل مفت�شية البيطرة. واأوفدت فرق بيطرية متنقلة اإىل بلدية 
اأم الع�شل و�شواحيها التي تعمل اإىل جانب فرقة ثابتة ت�رشف عليها طبيبة بيطرية ت�شهر على اأخذ عينات من قطعان املوا�شي املتواجدة برتاب 
هذه البلدية الإجراء التحاليل للتاأكد من �شالمتها من خمتلف االأمرا�ض احليوانية، �شيما منها احلمى املالطية، كما اأو�شح لواأج املفت�ض الوالئي 
للبيطرة بالنيابة عبد اهلل اأوبال. و مت يف فرتة �شابقة اقتطاع نحو 120 عينة التي اأر�شلت اإىل املخرب املركزي باجلزائر العا�شمة و مل يظهر منها 
�شوى حالتني اإيجابيتني مت التكفل بهما من خالل الذبح ال�شحي ، فيما مت اقتطاع 67 عينة اأخرى اأر�شلت بحر االأ�شبوع اجلاري الإجراء التحاليل 

عليها يف انتظار النتائج من اأجل اإتخاذ االإجراءات املنا�شبة ، وفق ذات امل�شدر.

بن غني�سة »يحزن« لتبون 
و«�سعيد« باأويحيى

حي بومعطي يغرق يف النفايات
ي�شبح ما يكون مكتظ باملواطنني الذين ياأتون اإليه من كل البلديات املجاورة والقريبة للحرا�ض، ما يجعله يتحول م�شاء يعد حي بومعطي من االأحياء ال�شعبية الن�شطة الواقعة يف بلدية احلرا�ض، اأين يوجد به �شوق �شبه فو�شوي دائما  يجعله  ما  احلي،  وحتى  ال�شوق  من  زاوية  كل  يف  ترتامى  التي  الكثرية  للنفايات  نظرا  حقيقية  مزبلة  املاأهولة باملواطنني، ظاهرة ت�شتوجب على ال�شلطات الو�شية التدخل من اأجل �شبط االأمور ا كرث لكون ما قد مفرغة تتباعث منها الروائح الكريهة ب�شبب حرق املواطنني لتلك النفايات يف مكان عام قريب جدا من العمارات اإىل 

يكون م�شتقبال �شي�رش اجلميع.

بودبوز املدلل اجلديد جلماهري ريال بيتي�س
بيتي�ض   ريال  ناديه اجلديد  ت�شجيعات خا�شة من طرف جماهري  بودبوز  ريا�ض  الدويل اجلزائري  الالعب  ة تلقى  التدريبية التي خا�شها رفقة ناديه اأول ام�ض حت�شري النطالق املو�شم اجلديد بالبطولة اال�شبانية وهو ما يجعله اال�شباين بعدما وقفوا كرجل واحد من اأجل الت�شفيق عليه حلظة خروجه من ار�شية امليدان عقب نهاية احل�شّ

املدلل اجلديد جلماهري فريقه.

وتدوينات  من�شورات  عدة  عرب 
عرب  الفاي�شبوك،  يف  �شفحته  على 
املعتمد  غري  ال�شالم  حزب  رئي�ض 
عن حزنه ال�شديد بعد القرار الذي 
اتخذه رئي�ض اجلمهورية باإبعاد عبد 
الوزير  من�شب  من  تبون  املجيد 
حماربة  حاول  لكونه  وهذا  االأول، 
�شارمة  قرارات  باإتخاذه  الف�شاد 
ولكنه  غني�شة،  بن  تعبري  حد  على 
لي�ض  ال�شالم  تيار  باأن  ليوؤكد  عاد 
اأويحيى الذي يعد رجل  �شد تعيني 
املهمات ال�شعبة، والذي يوؤيده تيار 
�شفحته  دونه عرب  ما  على  ال�شالم 

على الفاي�شبوك.

خمازن تعاونية احلبوب مبيلة

ت�ستقيل اأزيد من 834 األف قنطار 
 ا�شتقبلت خمازن تعاونية احلبوب والبقول اجلافة لوالية ميلة 

خالل حملة احل�شاد والدر�ض املنتهية كميات هامة من احلبوب 

بلغت  834500 قنطارا من �شتى اأ�شناف احلبوب ح�شب ح�شيلة 

نهائية قدمتها اأم�ض االأربعاء مديرية امل�شالح الفالحية وتوزعت 

هذه الكميات امل�شتلمة على م�شتوى 13 نقطة دفع عرب الوالية 

على 726 األف قنطار من القمح ال�شلب و98 األف من القمح 

اللني اإىل جانب 6646 قنطارا من ال�شعري ونحو 3 اأالف قنطار 

من اخلرطال ح�شب ذات احل�شيلة ، وقدر اجمايل انتاج الوالية 

املح�شل عليه من احلبوب خالل املو�شم املنق�شي بواحد مليون 

و 329 األف قنطار مع متو�شط مردودية عام قدره 21 قنطارا يف 

الهكتار الواحد ح�شب مديرية امل�شالح الفالحية التي ا�شارت 

باملنا�شبة اإىل م�شاحة حم�شودة اإجمالية بالوالية ناهزت 62244 

هكتارا من االأرا�شي .

و�شجل القطاع ت�رشرا كليا مل�شاحات معتربة بجنوب والية ميلة 

من تداعيات اجلفاف الناجم عن نق�ض فادح يف ت�شاقط االأمطار 

خالل املو�شم الفالحي املن�رشم .

جلنة الفتوى لبعثة احلج مبكة املكرمة 

 الإجابة عن ا�ستف�سارات
 احلجاج اجلزائريني 

نظمت جلنة الفتوى التابعة لبعثة احلج مبكة 
املكرمة يف اإطار ن�شاطاتها جل�شة مع حجاج 
جزائريني باأحد الفنادق  املقيمني بها لالإجابة 
املنا�شك  تاأدية  بخ�شو�ض  ت�شاوؤالتهم  عن 
و  لوحظ،  ما  ح�شب   2017ي  احلج  ملو�شم 
يف  بدءوا  الذين  اجلزائريون  احلجاج  طرح 
التوافد على مكة املكرمة منذ يومني  قادمني 
من املدينة املنورة العديد من االأ�شئلة على 
عن  وم�شتف�رشين  مت�شائلني   اللجنة  اأع�شاء 
�شعائرهم وكيفية تاأدية منا�شكهم على اأف�شل 
وجه. و اأجاب اأع�شاء اللجنة عن ا�شتف�شارات 
تاأدية املنا�شك  احلجاج املختلفة بخ�شو�ض 
وكيفية  القيام بها لتفادي االأخطاء وبغية اأتباع 

اأجل  التو�شيات التي ت�شديها لهم البعثة من  
تاأدية احلج يف هدوء واطمئنان وقال ح�شاين 
حممد عمر احد اأع�شاء جلنة الفتوى التابعة 
ي�شتغنون  ال  اجلزائريني  احلجاج   اأن  للبعثة 
على اأئمتهم ومرافقيهم لوجود الثقة بينهمي 
م�شريا اإىل  الن�شاطات التي داب عليها مكتب 
اإىل  اأ�شبوع يف �شكل ثالث  الفتوى دوريا وكل 
ينت�رش  التي  الفنادق  كل  يف  جل�شات  اأربع  
بها احلجاج اجلزائريني كما او�شح ان مهمة 
وبعث  وتوجيههم  »ار�شادهم  هي  مرافقيهم 
االطمئنان يف قلوبهم كي  ال تربكهم الفتاوي 
التي ي�شمعونها من هنا وهناك وتريبهم بع�ض 

ال�شيء«.

حمرز اللغز املحري  

تتوا�شل التكهنات حول امل�شتقبل الكروي لالعب اجلزائري ريا�ض حمرز الذي يتواجد على ابواب الرحيل من فريقه لي�شرت �شيتي وتغيري 

االأجواء لكن املطالب املالية الكبرية الإدارة ناديه دفعت بالندية الراغبة يف التعاقد اإىل االن�شحاب من ال�شفقة وهو ما يجعل و�شعيته حمل 
ال�شك بني الرحيل او البقاء مرغما رفقة »الثعالب«.

24 �ساعة

البليدة 

توقيف �سبكة خمت�سة يف ترويج املخدرات ال�سلبة 
للدرك  االأبحاث  ف�شيلة  اأوقفت 
�شبكة  عنا�رش  بالبليدة  الوطني 
اإجرامية منظمة خمت�شة يف ترويج 
و  )كوكايني(  ال�شلبة  املخدرات 
التي  كانت تقوم بنقلها من واليات 
اجلزائر  اجتاه  يف  الوطني  الغرب 
اليوم  به  اأفادت  ح�شبما  العا�شمة 
االأربعاء خلية االإعالم و ال�شحافة 

على م�شتوى هذه الهيئة االأمنية.
و اأو�شحت ذات امل�شادر اأن هذه 
املنظمة  االإجرامية  الع�شابة 
املكونة من اأربعة اأ�شخا�ض كانت 

ال�شلبة  املخدرات  بنقل  تقوم 
الغربية  الواليات  من  عدد  من 
و  العا�شمة  اجلزائر  اجتاه  يف 
اإىل  الق�شية  هذه  وقائع  تعود 
اخلام�شة  الف�شيلة  اأفراد  قيام 
)غرب  مبوزاية  التدخل  و  لالأمن 
البليدة( بو�شع نقطة مراقبة على 
�رشق- ال�شيار  الطريق  م�شتوى 
الإقليم  التابع  �شطره  يف  غرب 
و  مركبة  توقيف  مت  اأين  الوالية 
بعد  ليتم  �شخ�شني  متنها  على 
التفتي�ض  و  للمراقبة  اإخ�شاعها 

ال�شينوتقني  الثنائي  با�شتعمال 
حجز كمية من املخدرات ال�شلبة 

داخل  باإحكام  خمباأة  )الكوكايني( 
هذه املركبة.

ل�ست معنيا بجنون الآخرين
وا�سيني الأعرج

 : الكبري  االإ�شباين  الروائي  مقوالت  اأهم  اإحدى  قليل  قبل  تذكرت 
خوان غوتي�شولو ، عندما �ُشئل : - ملاذا ال ترد على من ي�شتمك؟

قال: 
الكتابة متعة ثمينة. لن اأتيح الفر�شة الأي معتوه يحلم باأن ي�رشقها 
مني. لن اأرد اإال على من هو يف م�شتواي، وو�شل بجهوده ومعاناته 
اإليه. فاأنا ل�شت معنيا بجنون االآخرين.  اإىل ما و�شلُت  مع الكتابة 

فال ال�شتَّام يفهمني، وال اأنا معني بحالته امل�شتع�شية.

ت�سريح اليوم



رئي�س  زراد  �رشيف  اللواء  ب�أن 
دائرة ال�ضتعم�ل والتح�ضري لأرك�ن 
اأكد  قد  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�س 
للجي�س  العلي�  القي�دة  حر�س 
على  للمح�فظة  ال�ضعبي  الوطني 
يف  واملتمثل  هذا،  التع�ون  اإط�ر 
امل�ضرتكة،  العملي�تية  الأرك�ن  جلنة 
روؤ�ض�ء  يتب�دل  خالله  من  والذي 
اجلوار  بلدان  جليو�س  الأرك�ن 
حول  حرية  بكل  والآراء  التح�ليل 
املوا�ضيع املتعلقة ب�ملج�ل الأمني 
يف املنطقة. كم� اأبرز اللواء �رشيف 
اأرك�ن  زراد الذي تراأ�س وفدا من 
و�ض�رك  ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�س 
ب�لع��ضمة  الثالث�ء  اأم�س  اأول 
اجتم�ع  يف  نواك�ضوط  املوريت�نية 
جلنة الأرك�ن العملي�تية امل�ضرتكة، 
اأرك�ن  روؤ�ض�ء  مبجل�س  واخل��س 
اأربع دول اأع�ض�ء من دول ال�ض�حل، 
اأحمد ق�يد  للفريق  ب�ضفته ممثال 
�ض�لح ن�ئب وزير الدف�ع الوطني، 
الوطني  اجلي�س  اأرك�ن  ورئي�س 

ال�ضعبي، ب�أنه ونظرا للط�بع الع�بر 
الإره�بية،  للجم�ع�ت  للحدود 
يجب  الآفة  هذه  مك�فحة  ف�إن 
وا�ضح  تع�ون  اإط�ر  يف  اإدراكه� 
و�رشيح بني بلدان اجلوار، ترتكز 
على اإجراءات تكميلية تهدف اإىل 
التنقل،  الإره�بيني من حرية  منع 
و�ضبك�ت  عمالئهم  عن  وعزلهم 
متوينهم، معتمدين ب�لدرجة الأوىل 
على قدرات املق�ومة الذاتية لكل 
لأن  املتب�دل،  التع�ون  مع  دولة 
الإجراءات املتخذة من طرف بلد 
الهدف  حتقيق  ميكنه�  ل  لوحده 
اجلزائر  و�ض�ركت  هذا  املن�ضود، 
اأم�س  اأول  اللجنة  اجتم�ع  يف 
من  بدعوة  بنواك�ضط،  الثالث�ء 
حممد  ال�ضيخ  ولد  حممد  العميد 
للجيو�س  الع�مة  الأرك�ن  ق�ئد 
للجمهورية الإ�ضالمية املوريت�نية، 
الأرك�ن  للجنة  احل�يل  والرئي�س 
هذا  وك�ن  امل�ضرتكة،  العملي�تية 
للم�ضوؤولني  فر�ضة  الجتم�ع 
لدرا�ضة  البلدان  لهذه  الع�ضكريني 

منطقة  يف  الأمنية  احل�لة  وتقييم 
التح�ليل  وتب�دل  ال�ض�حل، 
منذ  امل�ضتخل�ضة  والدرو�س 
الأرك�ن  للجنة  الأخري  الجتم�ع 
واملنعقد  امل�ضرتكة،  العملي�تية 
يف  ببم�كو   2016 اأكتوبر   28 يوم 
الأرك�ن  جلنة  وت�ضم  م�يل،  دولة 
دول  اأربع  امل�ضرتكة  العملي�تية 
وم�يل  اجلزائر  هي  ال�ض�حل  من 
ب�ت  والتي  وموريت�ني�،  والنيجر 

�ضيم�  ل  جدل،  حمل  دوره� 
م�ضرتكة  اإقليمية  قوة  اإن�ض�ء  بعد 
منطقة  يف  الره�ب  ملح�ربة 
الرئي�س  من  مبب�درة  ال�ض�حل 
الفرن�ضي اإمي�نويل م�كرون، والتي 
ت�ضم دول موريت�ني� وم�يل والنيجر 
وبوركين� ف��ضو وت�ض�د، وتتكون من 
5 اآلف عن�رش، وتكلف 423 مليون 
تبداأ  اأن  على  له�،  كميزانية  يورو 

مه�مه� قبل نه�ية الع�م احل�يل.

ا�ضتبعد القي�دي يف حركة جمتمع 
يف  اأم�س،  طيفور،  ف�روق  ال�ضلم 
بر�س«،  »�ضبق  ملوقع  له  ت�رشيح 
اأحمد  حكومة  يف  حم�س  م�ض�ركة 
عن  احلديث  مت  بعدم�  اأويحيى، 
جزئي  تغيري  حدوث  احتم�لية 
يوم�   79 عقب  تبون،  حكومة  يف 
من  �ضعب  حني  يف  ت�ضكيله�،  من 
مهمة اأويحيى وقدرته على ت�ضيري 

املرحلة الراهنة.
جمتمع  حركة  يف  القي�دي  ق�ل 
ال�ضلم ف�روق طيفور، اأن احتم�لية 
اأحمد  حكومة  يف  حزبه  م�ض�ركة 
م�ضتبعد،  اأمر  اجلديدة  اأويحيى 
اأن �رشوط حم�س  راأيه على  مبني� 

يف دخول احلكومة غري متوفرة يف 
الوقت الراهن، وب�لت�يل امل�ض�ركة 
اجلديد  التنفيذي  اجله�ز  يف 
كونه�  بح�ضبه،  جدا  م�ضتبعدة 
يف  م�ض�ركتهم  عدم  اأ�ضب�ب  نف�س 
مت  حني  يف  �ض�بق�،  تبون  حكومة 
ب�ب  من  الحتم�لية  عن  احلديث 
راأ�س  على  ح�ضل  الذي  التغيري 
لقي�دة  من��رشة  وقدوم  احلزب 
�ضخ�ضيتي  بني  والف�رق  احلزب 
ومن��رشة  ال�ضدامية  مقري 
دواليب  عن  ن�هيك  اله�دئة، 
بخ�ضو�س  اأم�  ال�ضورى.  جمل�س 
مل  اأنهم  طيفور  ف�أكد  العر�س 
للم�ض�ركة يف حكومة  يتلقوا دعوة 

ث�نية  جهة  من  اجلديدة.  اأويحيى 
الوزير  اإق�لة  اإىل  املتحدث  تطرق 
 79 بعد  تبون  املجيد  عبد  الأول 
يدل  اأنه  ق�ئال  تعيينه  من  يوم� 
والرتب�ك  التخبط  ح�لة  على 
 ، ال�ضي��ضي  النظ�م  يعي�ضه  الذي 
احل��ضل  التدافع  اأن  اىل  م�ضريا 
حول منظومة احلكم بلغت ذروته� 
الفراغ  ب�ضبب  الراهن  الوقت  يف 
ال�ضلطة،  هرم  اأعلى  ي�ضهده  الذي 
من  جملة  فيه  �ضبت  م�  وهو 
املع�ر�ضة،  اأحزاب  ت�رشيح�ت 
على غرار طالئع احلري�ت وجيل 
جديد، داعني النظ�م اىل البتع�د 
عن الع�ضب والرتكيز على م�ضلحة 

تف�قم  من  حمذرين  اجلزائر، 
دنو  مع  بخ��ضة  ال�ضي��ضية  الأزمة 
ث�نية  جهة  من   .2019 رئ��ضي�ت 
انتقد طيفور الوزير الأول اجلديد 
مت  اأنه  ق�ئال  اأويحيى،  اأحمد 
احلكومة  ت�ضيري  ف�ضله يف  ت�ضجيل 
متت  عليه  وبن�ء  �ض�بق،  وقت  يف 
هذا  ويف  بح�ضبه،  مرتني،  اإق�لته 
طرمول  بن  عززي  ق�ل  املج�ل 
يف حديث �ض�بق مع »الو�ضط«، اأنه 
يتعني على اأويحيى الرتكيز واحلذر 
يف عمل حكومته اجلديدة وال�ضري 
يف اجت�ه ك�ضب ال�ضعبية التي يفتقد 

اإليه� خالل م�ضريته ال�ض�بقة.
�سارة بومعزة  

دعت حركة الإ�ضالح الوطني، بعد اأن مت 
من  بدل  اأول  كوزير  اأويحيى  اأحمد  تعيني 
مب��رشة  �رشورة  اإىل  تبون،  املجيد  عبد 
جديدة  ملرحلة  بداية  يكون  اأكرب،  تغيري 
يف  ج�ء  م�  -ح�ضب  احلركــة  تريده�   ،
الأوىل  اخلطــوة  مبث�بة  تكون  البي�ن-اأن 
يف اجتــ�ه الذه�ب اإىل مرحلة التوافق يف 
البالد ، بحيث ت�ضتفيد احلكومة اجلديدة 
من الّتج�رب ال�ض�بقـة و جتتنب كل اأ�ضب�ب 
الّتـفريط  مظ�هـر  وتوقف  الإخف�ق 
ب�لقرار  الأخري  يف  منوهة  الّت�ضيب،  و 
اجلمهورية،  رئي�س  قبل  من  املتخذ 
التجربة  ب�ل�ضخ�ضية ذات  اأويحيى  وا�ضفة 
ال�ضي��ضية املرتاكمة. وج�ء يف ذات البي�ن 

الذي حت�ضلت »الو�ضط« على ن�ضخة منه، 
ال�ضلط�ت  ت�ضتوجب من  اأن هذه املرحلة 
احلوار  انته�ج  احلكومة  راأ�ضه�  وعلى 
اجلــــ�ّد و امل�ضوؤول ك�أ�ضلوب لرتميم الثقة 
اإىل  للذه�ب  وهذا  ال�رشك�ء،  خمتلف  مع 
الذي  الوا�ضع  الوطنـي  الّتوافق  مرحلة 
و  ال�ّضي��ضيني  الف�علني  خمتلف  يجمع 
ال�ّضي��ضية  املب�درات  خمتلف  بني  يقّرب 
اأحزاب  به  تقّدمت  م�  �ضواء  املطروحة، 
املع�ر�ضة اأو تلك التي ب�درت به� اأحزاب 
اأن  امل�ضدر  ذات  املوالة  واأ�ض�ف  من 
رب  ال�ضّ من  املزيــد  يتطلّب  ذلك  حتقيق 
اأجل  من  للّتط�وع  ال�ضتعداد  و  والّتن�زل 
ف  ال�ضّ متتني  و  للوطن  العلي�  امل�ض�لح 

الوطني ملواجهة كل التحّدي�ت و املخ�طر 
التي تواجهن� كدولة و ك�أّمة، مت�بع�:« ذلك 
وحده – يف تقديرن� – م� �ضيقّوي من�عة 
الداخل و يحفظ املجتمع من اأي �ضين�ريو 
الوراء  اإىل  العب�د  و  ب�لبالد  يعود  �ضيء 
املرتّب�ضني  على  الفر�ضة  �ضيفـّوت  و   ،
اأنه  البي�ن  وق�ل  اخل�رج«،  من  ب�جلزائر 
لتحمي  اإليه� ج�ءت  التي دعت  اخلطوات 
اجلزائر يف ظل مرحلة ت�ريخية خ��ضــة يف 
هذه املرحلة التي تواجه اجلزائري فيه� 
جملة  الداخلية،  التحدي�ت  اإىل  ب�لإ�ض�فة 
تتف�قم  التي  التهديدات  و  الأخط�ر  من 
الأفريقــي  عمقن�  و  املغ�ربي  اإقليمن�  يف 
ق�لت  الأخري  ويف  والإ�ضالمي.  والعربي 

اأول  كوزير  اأويحيى  تعيني  ب�أن  الإ�ضالح 
ل�ضخ�ضّية  واأنه  اإختي�ر جد موفق، خ��ضة 
 ، مرتاكمة  �ضي��ضّية  جتربة  ذات  وطنّية 
له�  و  الّت�ضيري  يف  معتربة  قدرات  متتلك 
ملك�ت متمّيزة يف احلوار و التوا�ضل ،  غري 
اإ�ضالح�ت  اإىل  الذه�ب  يف  الِتّــ�أخر  اأّن 
�ضي��ضّية و اقت�ض�دية عميقة تع�لج ب�ضورة 
البالد  تواجهه�  التي  املع�ضالت  جدرية 
هذا  من  يجعل  قد   ، الإ�ضالح  ح�ضب 
و  ب�آخر  �ضخ�س  ا�ضتبدال  جمرد  الّتغيري 
نفـ�س  ا�ضتـــمرار  مع  بديل،  بفريق  فريق 
و  املم�ر�ض�ت  و  الذهني�ت  و  ال�ّضي��ض�ت 

ذلك م� ل يرجوه اأحد.
علي عزازقة 

الوطنني  البن�ء  حركة  رئي�س  ن�ئب  دع� 
اأحمد  الأول  الوزير  الدان،  اأحمد 
من  الوطني  القرار  اىل حم�ية  اأويحيى 
احل�يل  الو�ضع  مع  والتع�مل  الت�ضدع 
وبروؤية  حزبية،  ولي�ضت  وطنية،  بروؤية 
كل  من  وال�ضتف�دة  وا�ضعة  حوارية 
اإعط�ء  اأجل  من  وهذا  البالد،  مكون�ت 
ذات  وق�ل  للمواطن،  ثقة  جرعة 
ب�أن  »للو�ضط«،  حوار  يف  املتحدث 
انطلقت،  للمحلي�ت  البن�ء  حت�ضريات 
اأخرى عن نية احلركة  ك��ضف� من جهة 
يف عقد اأي�م 18 و19 اأوت، ثالث لق�ءات 
ووهران  و�ضطيف  الع��ضمة  يف  جهوية 

ملن�ق�ضة النتخ�ب�ت املحلية.
ذات  خالل  من  املتحدث  ذات  وق�ل 
املحلي�ت  �ضيدخل  البن�ء  ب�أن  احلوار 
النه�ضة  اأجل  من  الإحت�د  قوائم  �ضمن 
داخل  يح�ضل  وم�  والبن�ء،  العدالة 
كل  تعرفه  م�ضكل  ح�ضبه  النه�ضة 
الأحزاب ب�لع�مل، و�ضيتم حله موؤ�ض�ض�تي� 

على حد تعبري الدان.

نتحدث اأوال عن حركة البناء 
الوطني وحت�سرياتها للمحليات، 

اأين و�سلت وكيف كانت هذه 
التح�سريات  لال�ستحقاقات التي 

باتت على االأبواب؟

املحلية  لالنتخ�ب�ت  التح�ضريات 
انطلقت منذ مدة، حيث نظمت حركة 
ال�ضيفية خالل  الوطني ج�معته�  البن�ء 
جويلية امل��ضي وك�نت النتخ�ب�ت جزء 
 ، ال�ضيفية  اجل�معة  اأعم�ل  جدول  من 
اأ�ضبوعني  منذ  الوطني  اللق�ء  مت  كم� 
ملن�ق�ضة التح�ضريات وا�ضتكم�ل عملية 
و�ضتعقد  املحلية ،  للج�ن  التن�ضيب 
حركة البن�ء الوطني اأي�م 18 و19 اأوت، 
الع��ضمة  يف  جهوية  لق�ءات  ثالث 
و�ضطيف ووهران ملن�ق�ضة النتخ�ب�ت 
الإنتخ�ب�ت  بيئة  ودرا�ضة  املحلية 
التف�ضيلية  واملت�بعة  الق�دمة وظروفه� 
التوقيع�ت  وحت�ضري  الرت�ضيح�ت  حل�لة 

الالزمة لقوائم املحلي�ت.

قبل اأيام كنت قد �سرحت باأن 
حركة البناء الوطني �ستدخل 

املحليات �سمن قوائم االحتاد من 
اأجل النه�سة والعدالة والبناء، 
هل هذا االأمر الزال مطروحا 

خا�سة واأن حركة النه�سة ت�سهد 
م�ساكل داخلية؟

اىل  الدخول  هو  الق�ئم  الأ�ضل 
يتغري  ومل  الحت�د  عرب  النتخ�ب�ت 
الأحزاب  وكل  �ضيء،  اأي  الأن  حلد 
حتدث فيه� م�ض�كل داخلية و�رشاع�ت 
واختالف يف الراأي، ولكن هذه امل�ض�كل 
ول  املوؤ�ض�ض�ت  عرب  م�  وحتل  دائم� 
اأظن ذلك �ضيوؤثر على الإحت�د من اأجل 

التح�ضري النتخ�ب�ت الق�دمة.

دائما فيما يخ�ص االحتاد، يف 
الت�سريعيات حتققت نتائج 

كارثية مقارنة مبا كنتم ت�سبون 
اإليه هل اأتخذمت اإجراءات اأخرى 

خالل حملة املحليات اأم ال؟

عن  تختلف  الت�رشيعية  النتخ�ب�ت 
ب�يق�ف  اليوم  املحلية ،  والعربة 
اإىل  واخلروج  ب�لنتخ�ب�ت  التالعب 
الفعل  يف  املواطن  ثقة  عن  البحث 
ح�لة  لن�  ب�لن�ضبة  النتخ�بي،  والحت�د 
ال�ض�حة  تعرفه�  التي  التح�لف�ت  من 
يف  تكون  اأن  على  نعمل  ال�ضي��ضية 
والثوابت  وال�ضعب  الوطن  م�ضلحة 
فهو  النج�ح  له  اهلل  كتب  ف�ن  الوطنية 
خري وان ف�ضل فهو جتربة من التج�رب 

التي نعمل على اأن ننجح .

اأول اأم�ص تفاجاأنا بقرار رئي�ص 
اجلمهورية القا�سي بتنحية عبد 

املجيد تبون من من�سب الوزير 
االأول وتعيني اأحمد اأويحيى 

يف مكانه، ومبا اأنكم يف ال�ساحة 
ال�سيا�سية ما هي قراءتكم لهذا 

القرار ؟

ال�ضيد احمد اويحي لي�س جديدا عليه 
هذا املن�ضب، بل هو اط�ر دولة ورئي�س 
حزب ج�ء اىل رئ��ضة اجله�ز التنفيذي 
بني  ح�د  جت�ذب  ظل  يف  املرة  هذه 
ندعو  ولذلك  الوطني،  القرار  مكون�ت 
ال�ضيد اويحي اىل حم�ية القرار الوطني 
من الت�ضدع والتع�مل مع الو�ضع احل�يل 
وبروؤية  حزبية،  ولي�ضت  وطنية،  بروؤية 
كل  من  وال�ضتف�دة  وا�ضعة  حوارية 
من  جرعة  واعط�ء  البالد،  مكون�ت 
الثقة للمواطن مبح�ربة الف�ض�د واإع�دة 
والروؤية  النتخ�بي  للفعل  العتب�ر 
ولي�س  احل�ض��ضة  للملف�ت  ال�ضي��ضية 

فقط النظرة التقنية.
حاوره: علي عزازقة

ركزت  اجلزائر خالل م�ساركتها يف اجتماع جلنة االأركان العملياتية الأربع دول من 
ال�ساحل، على نقطة  حماربة االإرهاب واجلرمية املنظمة يف هذه املنطقة امل�سرتكة، 

حيث اأو�سح بيان لوزارة الدفاع الوطني.

خالل اجتماع جلنة االأركان العملياتية الأربع دول من ال�ساحل

القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم فاروق طيفور

نوهت باختيار اأويحيى كوزير اأول :

�ص.ب

 اجلزائر تدعو دول ال�ضاحل لو�ضع
 اإ�ضرتاتيجية ملكافحة الإرهاب  

م�ضتبعد ان�ضمام حم�س اإىل حكومة اأويحيى

الإ�ضالح تدعو اإىل حوار �ضامل ويف كامل املجالت

قوائم االحتاد �سمن   املحليات  •         �سندخل 
املقبلة غمار اال�ستحقاقات  لدخول  •        البناء جاهزة 

اأحمد  الوطني،  البناء  حركة  رئي�ص  نائب 
الدان يف حوار مع »الو�سط«:

 على اأويحيى عدم التعامل
 مع الو�ضع احلايل بروؤية حزبية
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ت�ضليم املهام بني تبون و اأويحي
اأم�س  اأويحيى،  اأحمد  الأول،  الوزير  اأعرب 
يف  اأمله  عن  الع��ضمة،  ب�جلزائر  الأربع�ء 
اأن يكون يف م�ضتوى الثقة التي و�ضعه� فيه 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  
خلف�  الأول  الوزير  من�ضب  يف  عينه  الذي 
تنفيذ   موا�ضلة  ويف  تبون،  املجيد  لعبد 
عبد  ال�ض�بق  الوزير  من  اجلديدة  مه�مه 
املجيد تبون ق�ئال: »اتوجه ب�ل�ضكر اجلزيل 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
على الثقة التي و�ضعه� يف �ضخ�ضي واأوؤكد 
برن�جمه  تنفيذ  على  وحر�ضي  له  ولئي 
اويحيى  وعرب   .»2014 �ضنة  و�ضعه  الذي 
عن اأمله يف اأن يكون لديه »اجلهد والقدرة 
لتحمل هذه املهمة الثقيلة« وان يكون »يف 
ويف خدمة  اجلمهورية  رئي�س  ثقة  م�ضتوى 
ب�ل�ضكر  متوجه�  اجلزائري«،  ال�ضعب 

اط�ر  يف  بذله  »م�  على  تبون  ال�ضيد  اىل 
مهمته«،بدوره، نوه ال�ضيد تبون ب�لثقة التي 
و�ضعه� رئي�س اجلمهورية يف اأويحيى لتويل 
»ثقة يف  اأنه�  الأول، معتربا  الوزير  من�ضب 
من حنكة وجتربة يف  لويحيى  حمله� مل� 
الت�ضيري يف اأ�ضعب الظروف«. وبعد ان وجه 
اجلمهورية  رئي�س  اىل  �ضكره  تبون  ال�ضيد 
من  ق�ل--  --كم�  مكنته  التي  الثقة  على 
»الو�ضول اىل ق�رش احلكومة«، جدد »ولءه 
يكن  اأنه  موؤكدا  بوتفليقة،  للرئي�س  الت�م« 
رئي�س  ان  واملودة«يذكر  املحبة  »كل  له 
مه�م  الثالث�ء  اأم�س  اأنهى  قد  اجلمهورية 
وعني  تبون  املجيد  عبد  الأول  الوزير 
 91 للم�دة  طبق�  وذلك  له،  خلف�  اأويحيى 
الفقرة 5 للد�ضتور وبعد ا�ضت�ض�رة الأغلبية 

الربمل�نية. 



الوزارة  اأن  ذاته  امل�سوؤول  واأو�سح 
مكلفة  بيطرية  طبية  فرقا  �سخرت 
املوا�سي،  بيع  مواقع  عرب  بالتنقل 
حر�سا على توفري املراقبة و املتابعة 
وخالل  اأنه  اإال  لالأ�ساحي  ال�سحية 
العيد تربز نقاط  االأ�سبوع الذي ي�سبق 
وبخ�سو�ص  جديدة.  موازية  بيع 
واملربني  املوالني  بع�ص  انزعاج 
املفرو�سة  ال�سارمة  ال�رشوط  من 

اجل  من  الرتاخي�ص  على  للح�سول 
اإن«كل  بارة  قال   ، البيع  ن�ساط  مزاولة 
مال  راأ�ص  لديه  يكون  وموال  مربي 
منتظمة  بيع  نقطة  ا�ستئجار  ميكنه 
ملمار�سة  ال�رشوريات  كل  على  تتوفر 
اأما  الرتخي�ص،  منحه  �سيتم  الن�ساط 
الطرقات  عرب  الفو�سويني  الباعة 
وداخل االحياء فال مينح لهم الرتخي�ص 
الفالحة  وزارة  وفتحت  هذا  للبيع “. 
االأ�سبوع  بداية  مبا�رشا  مواقعا   23
حيث  واليات،  عدة  عرب  اجلاري، 

حت�سريي  اجتماع  عقب  القرار  جاء 
الفالحة  وزير  تراأ�سه  اال�سحى  لعيد 
اإطارات  مع  القادر،  عبد  بوعزقي، 
الوطنية  الغرفة  وممثلي  القطاع 
للفالحني  الوطني  واالحتاد  للفالحة 
الوطنية  والفيديرالية  اجلزائريني 
املبا�رشة   املواقع  وت�سمنت  للمربني، 
 5 لها  ي�ساف  ووهران،  وق�سنطينة 
اإ�سافية تكميلية للعا�سمة توزع  مواقع 
لها.  وتتوزع  جماوزة  واليات   4 عرب 
ال�سنوبر  بالعا�سمة عرب  تلك املناطق 

بنيان  وعني  الزوار  وباب  البحري 
عن  زيادة  توتة   وبئر  ورويبة  واحلميز 
كل  يف  التدعيمية  اخلم�ص  املواقع 
والبليدة  وبومردا�ص  وزو  تيزي  من 
لق�سنطينة  بالن�سبة  وتيبازة. اأما 
فتوزع  مبناطق كل من اخلروب واوالد 
فتتواجد  ووهران  زياد،  رحمون  وبن 
املواقع االأربعة املخ�س�سة للوالية يف 
وم�رشغني،  والكرمة  ال�سانية  من  كل 
يف  الثالث  املواقع  تتواجد  وعنابة  

البوين واحلجار.

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  اأكد 
ال�سحراوية  العربية  للجمهورية 
اأم�ص  اأدوه  خاطري  الدميقراطية 
اأن  العا�سمة،  باجلزائر  االأربعاء 

موقف 
الق�سية  اجتاه  تاريخيا  اجلزائر 
عليه يف  غبار  وال  »ثابت  ال�سحراوية 
االأحوال«،  كل  ويف  الظروف  جميع 
امل�سرتك  العمل  اأهمية  على  م�سددا 
العالقات  وتعزيز  البلدين  بني 
وقال  املجاالت  جميع  يف  الثنائية 

لدى  ال�سحراوي،  الربملان  رئي�ص 
رئي�ص  طرف  من  اليوم،  ا�ستقباله، 
جمل�ص االأمة، عبد القادر بن �سالح، 
الذي  اللقاء  »هذا  اإن  املجل�ص  مبقر 
جمعني بعبد القادر بن �سالح، فر�سة 
الثنائية  امل�سائل  لنتباحث  ثمينة 
امل�سرتك«،  االهتمام  ذات  والق�سايا 
م�سيفا القول »بالتاأكيد كانت الق�سية 
ال�سحراوية يف مقدمتها وكل االأحداث 
االأخرية التي ت�سهدها املنطقة«واأكد 
اجلزائر  موقف  اأن  اأدوه،  خاطري 

»ثابت وال  ال�سحراوية  الق�سية  اجتاه 
غبار عليه يف جميع الظروف ويف كل 
العمل  اأهمية  االأحوال«، م�سددا على 
وال�سحراء  اجلزائر  بني  امل�سرتك 
الثنائية  العالقات  وتعزيز  الغربية، 
البلدين يف جميع املجاالت ويف  بني 
الربملان  رئي�ص  اأو�سح  ذاته،  ال�سياق 
 ، احلديث  تبادل  اأنه  ال�سحراوي، 
رفقة رئي�ص جمل�ص االأمة عبد القادر 
الثنائية  العالقات  حول  �سالح،  بن 
التاريخية وكيفية تعزيزها وتوطيدها، 

بني  امل�ستقبلية  العمل  خطط  وكذا 
اجلزائر  يف  الت�رشيعيتني  الهيئتني 
ال�سحراوية  العربية  واجلمهورية 
التطورات  واآخر  الدميقراطية، 
وما  ال�سحراوية  بالق�سية  املتعلقة 
املتحدة  االأمم  �سعيد  على  يحدث 
اأن  اإىل  اأ�سار  كما  االإفريقي  واالحتاد 
كفاح  »عالقات  جتمعهما  البلدين 
�سعوب  »نفع  بهدف  م�سرتك«  وعمل 
املنطقة، ومن اأجل م�ستقبل املنطقة 

يف كنف ال�سالم واحلرية«.

ال�سامية  للمحافظة  العام  االأمني  اأكد 
لالأمازيغية �سي الها�سمي ع�ساد اأم�ص 
االأمازيغية  اأن  االأربعاء بعني متو�سنت 
ال�سمان  وهي  الد�ستور  يف  »حم�سنة 
لتقوية اللحمة اأكرث بني اأبناء الوطن«.

وطني  منتدى  يف  ع�ساد  واأو�سح 
االأمازيغية  »توظيف  مو�سوع  حول 
املوؤ�س�ساتي«  االإلكرتوين  االإعالم  يف 
املنتظم يف �سياق املرحلة الثانية من 
الكاتب  ميالد  ملئوية  االأدبية  القافلة 
اأن  معمري  مولود  الراحل  والباحث 
يج�سد  »عن�رش جامع  االأمازيغية هي 
قيم  �سمن  االإجتماعي  التما�سك 
الوحدة املتوارثة عن االأجداد و التي 

و  للتفرقة  املانع  ال�سد  دوما  كانت 
اجلهوية و الع�سبية ال�سيقة«.

»الهام«  بالدور  املتحدث  نف�ص  وذكر 
املحافظة  به  ت�سطلع  اأ�سحت  الذي 
فاعلة  »كهيئة  لالأمازيغية  ال�سامية 
موؤ�س�سات  مع  امليداين  العمل  يف 
من  الوطنية  الوحدة  �سون  يف  الدولة 
و  اجلامعة  بهويته  بناء جمتمع  خالل 
هذا  و  التاريخ«  يف  الرا�سخة  اأ�سوله 
كله -ي�سيف ذات امل�سوؤول- يقت�سي 

مزيدا من »اليقظة االإ�سرتاتيجية«.
من جهتها اأكدت ممثلة وزارة االإت�سال 
الذي  البالغ«  »االإهتمام  ن�سرية �رشيد 
اللغة  ترقية  و  دعم  يف  الوزارة  توليه 

من  االإعالم  و�سائل  عرب  االأمازيغية 
ناطقة  اإذاعية  ح�س�ص  تعميم  خالل 
حمطة   25 عرب  االأمازيغية  باللغة 
اإذاعية حملية و اأي�سا التجربة الرائدة 
خالل  من  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
باللغة  اإلكرتوين  موقع  اإ�ستحداث 
تلفزيونية  قناة  اأي�سا  و  االأمازيغية 
هي  و  االأمازيغية  باللغة  متخ�س�سة 
امليدانية  اجلهود  توؤكد  م�ساعي  كلها 
تعميم  و  اللغة  هذه  لرتقية  الرامية 
من�سب  حاليا  الرهان  و  تواجدها 
ال�سحف  عرب  التجربة  لتعميم 

االإلكرتونية.
من  مقران  ال�سيخ  اال�ستاذ  نوه  كما 

لبجاية  مرية«  الرحمن  »عبد  جامعة 
االلكرتوين  للموقع  الرائدة  بالتجربة 
الناطق  اجلزائرية  االأنباء  لوكالة 
الثالثة  باحلروف  االمازيغية  باللغة 
و  والالتينية(«  والتيفيناغ  )العربية 
اأ�سا�سيا  مرجعا  ي�سكل  اأ�سحى  الذي 
باالمازيغية  الناطقة  االإعالم  لو�سائل 
اللقاء  هذا  عرف  فقد  لالإ�سارة 
املحافظة  طرف  من  املنتظم 
ممثلني  م�ساركة  لالأمازيغية  ال�سامية 
عن دوائر وزارات االإت�سال و ال�سياحة 
و  البيئة  و  التقليدية  ال�سناعة  و 
الطاقات املتجددة و الثقافة و الربيد 

و تكنولوجيات االإعالم و االإت�سال.

اجلوفية  املياه  منابع  اأ�سبحت 
املنت�رشة بعديد مناطق �سوق اأهرا�ص 
يف  فعالة«  »ب�سورة  ت�سهم  احلدودية 

متوين �سكان البلديات الـ26 
ال�رشب  مبياه  الوالية  تعدها  التي 
لدى  االأربعاء  اأم�ص  ا�ستفيد  ح�سبما 

مديرية املوارد املائية.
�سد  مياه  من�سوب  تراجع  ظل  ويف 
للوالية  الرئي�سي  املمون  الدالة  عني 
ولعوينات  الونزة  من  كل  ولبلديات 
)تب�سة( وعني ببو�ص وعني البي�ساء )اأم 
مكعب  مرت  مليون   60 )من  البواقي( 
حاليا(  مكعب  مرت  مليون   12 اإىل 
–يبقى �سكان عديد م�ساتي وبلديات 

متوينهم  يف  جزئيا  يعتمدون  الوالية 
باملاء على املياه اجلوفية يف انتظار 
ا�ستكمال ملء �سد وادي مالق ببلدية 
اأ�سغال  من  واالنتهاء  الكباريت  وادي 
ذات  ح�سب  جدرة  واد  �سد  اإجناز 

امل�سالح.
بوالية  للمياه  اجلوفية  الطبقة  وت�سم 
اأزيد من 70 بئرا متتد  اأهرا�ص  �سوق 
انطالقا من بلدية ويالن اإىل غاية بئر 
وت�سكل  تاورة  ببلدية  مرورا  بوحو�ص 
بذلك موردا اأ�سا�سيا« لتموين اأزيد من 

12 بلدية باملنطقة .
مبياه  التموين  قدرات  ولتدعيم 
ال�رشب مت اإجناز 6 اآبار عميقة متون 

الزانة  وعني  خل�سارة  بلديات  �سكان 
وعني �سلطان ومداورو�ص باملياه اإىل 
جانب اإجناز 140 األف مرت طويل من 
القنوات عرب 10 بلديات بهذه الوالية 
هيدروجيولوجية  درا�سة  ومكنت 
االأخري  يناير  مطلع  بها  قام  معمقة 
م�سلحة  وتقنيي  مهند�سي  من  عدد 
من  بالوالية  املائية  املوارد  تعبئة 
مبنطقة  مائي  حو�ص  اكت�ساف 
وهو  مداورو�ص  ببلدية  القدران 
مربع  كلم   48 على  املرتبع  احلو�ص 
وهو احلو�ص الثاين بعد حو�ص تاورة 

كما ذكر به ذات امل�سدر.
ذات  بر�سم  مت  اأنه  اإىل  اأ�سار  وبعدما 

اآبار عميقة   3 اإجناز وجتهيز  العملية 
يف  لرتا  بـ70  اإجمالية  تدفق  بطاقة 
باأن  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  الثانية 
اإطار  يف  تندرج  -التي  االآبار  هذه 
املياه  م�سادر  تنويع  ا�سرتاتيجية 
وعدم االعتماد على ال�سدود - وجهت 
ال�ساحلة  باملياه  التزود  لتدعيم 
�سدراتة  مدينة  ل�سكان  لل�رشب 
من  اأزيد  باأن  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
البلديات  م�ستوى  على  م�ستة   500
مبياه  تتمون  اأ�سبحت  للوالية  الـ26 
بف�سل  وذلك  متفاوتة  بن�سب  ال�رشب 
ال�سنوات  خالل  املحققة  االإجنازات 

االأخرية.

ال�سبت  تلم�سان  حتت�سن والية 
حول  وطني  منتدى  املقبل 
والباحث  الكاتب  �سخ�سية 
و  معمري  مولود  الراحل 
م�ساهمته يف الثورة التحريرية 
اأم�ص  علم  ح�سبما  املباركة 
املحافظة  لدى  االأربعاء 
منظمة  لالمازيغية  ال�سامية 

هذا اللقاء.
اإىل  اللقاء  هذا  يهدف  و 
ل�سخ�سية  االعتبار  رد 
ا�ستح�سار  و  معمري  مولود 
ك�ساهد  االأدب  يف  اإ�سهاماته 
من  اال�ستعمارية  احلقبة  على 
حتكي  التي  رواياته  خالل 
اجلزائري  ال�سعب  معاناة 
امل�ستعمر  ممار�سات  جراء 
اأو�سح  ح�سبما  الفرن�سي 
لذات املحافظة  العام  االأمني 
�سيتم  و  الها�سمي  �سي  ع�ساد 
خالل املنتدى الذي �سين�سطه 
من  جامعيون  اأ�ساتذة 
التطرق  وزو  تيزي  و  تلم�سان 
يف  معمري  مولود  مل�ساركة 
الفرتة  خالل  التحرير  حرب 
 1962 اإىل   1956 من  املمتدة 
الأبرز  ملخ�ص  با�ستعرا�ص 
الروايات التي بلغ �سداها اإىل 
اأجل  االأمم املتحدة من  هيئة 
االعرتاف بالق�سية اجلزائرية 
اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على 
حمطات اأخرى من حياته كما 
اأ�سري اليه. وذكر نف�ص امل�سدر 
ال�سامية  املحافظة  اأن 
برناجما  �سطرت  لالأمازيغية 
معمري  مولود  مبئوية  خا�سا 
طريق  عن   )2017-1917(
اأدبية حمملة مبجموعة  قافلة 
هذا  اأعمال  و  اإ�سدارات 
ترقية  الذي �ساهم يف  الكاتب 
يف  االأمازيغية  الثقافة  و  اللغة 
اجلزائر و تعد منا�سبة كذلك« 
الوطني  ال�سعور  ال�ستح�سار 
الت�سبت  اجلزائرو  حب  و 
من  ذلك  و   « بالدميقراطية 

هذه  تقا�سم  »�سمان  اجل 
القيم العليا مع كل اجلزائريني 

خا�سة الن�سئ«.
اأن  اإىل  امل�سوؤول  ذات  اأ�سار  و 
ال�سامية  املحافظة  م�ساركة 
االحتفاالت  يف  لالمازيغية 
للذكرى  املخلدة  الر�سمية 
الوطني  لليوم  املزدوجة 
ال�سومام  موؤمتر  و  للمجاهد 
بعطاء  لالعتزاز  منا�سبة  تعد 
رجال و ن�ساء �ساهموا يف بناء و 
ترقية الثقافة اجلزائرية �سيما 
و انها تتزامن مع ال�سنة االأوىل 
كلغة  االأمازيغية  اللغة  لد�سرتة 
�سيتم  اأنه  و  ور�سمية  وطنية 
مولود  كتب  جمموعة  اإهداء 
�سنو�ص  بني  مبنطقة  معمري 
)والية تلم�سان( و التعريف بها 
املتنقلة  املكتبات  طريق  عن 
خالل  حا�رشة  �ستكون  التي 

االحتفاالت الر�سمية.
املحافظة  اأن  ع�ساد  ذكر  و 
العام  اأواخر  منذ  �رشعت 
 3 ترجمة  عملية  يف  املا�سي 
اإىل  معمري  ملولود  روايات 
انتظار  يف  االمازيغية  اللغة 
االأعلى  املجل�ص  مع  االتفاق 
للغة العربية لرتجمتها اإىل اللغة 
العربية اأواخر ال�سنة اجلارية. 
يف  كذلك  ال�رشوع  �سيتم  و 
دبلجة فيلم« االفيون و الع�سا« 
بتمويل  االأمازيغية  اللغة  اإىل 
لوزارة  الدعم  �سندوق  من 
ن�رش  و  طبع  واإعادة  الثقافة 
اأعمال مولود معمري باالتفاق 

مع دار الن�رش »العثمانية«.
بوابة  اإطالق  اأنه مت  اأ�ساف  و 
العربية  بالغة  اإلكرتونية 
االأمازيغية  و  الفرن�سية  و 
و  الكاتب  اأعمال  ت�ستعر�ص 
�سوره النادرة و مقاطع فيديو 
اأوىل  هبة  مبثابة  �ستكون 
للمتحف الذي اأعلن عنه وزير 
ب�سخ�سية  اخلا�ص  الثقافة 

مولود معمري.

دعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�ضيد البحري، املواطنني اإىل تفادي اقتناء الأ�ضاحي من نقاط البيع غري 
الر�ضمية يف ظل تو�ضع نطاق الأ�ضواق املوازية، نظرا للرعاية ال�ضحية الغائبة، و�ضيناريو ال�ضنة املن�ضرمة، حيث 
حتولت حلوم الأ�ضاحي اإىل اللون الأزرق، حيث اأكد خالد بارة، مفت�ش بيطري رئي�ضي مكلف بالرقابة ال�ضحية 

البيطرية مبديرية امل�ضالح البيطرية بالوزارة اأن امل�ضالح املخت�ضة حري�ضة على توفري الرعاية ال�ضحية للموا�ضي 
عرب نقاط البيع املحددة ر�ضميا من طرف الوزارة .

يف ظل غياب الرعايا ال�ضحية

رئي�ش الربملان ال�ضحراوي 

الأمني العام للمحافظة ال�ضامية لالأمازيغية

�ضوق اأهرا�ش 

�ضارة بومعزة

 وزارة الفالحة حتذر املواطنني 
من اقتناء  املوا�سي بالأ�سواق املوازية

موقف اجلزائر اجتاه الق�سية ال�سحراوية ثابت يف كل الأحوال

اللغة الأمازيغية عامل وحدة للجزائريني

منابع املياه اجلوفية تفك ح�سار العط�ش عن ال�سكان

يوم ال�ضبت بتلم�ضان

لقاء حول م�ساهمة مولود معمري 
يف الثورة التحريرية 
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النهيار ال�ضخري ب�ضيدي يحيى

تعليمات اإىل ال�سرطة الق�سائية للقيام 
بتحريات  »دقيقة وعميقة« 

اأكد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اأنه  له،  بيان  راي�ص، يف   بئر مراد 
ال�رشطة  فرقة  اىل  تعليمات  وجه 
بالتحريات  للقيام   الق�سائية 
اأجل  من  والعميقة«  »الدقيقة 
االنهيار  حادث  اأ�سباب  حتديد 
اأم�ص  ليلة  وقع  الذي   ال�سخري 
االثنني بحي �سيدي يحيى باجلزائر 
العا�سمة مع »حتديد امل�سوؤوليات  
العدالة  اأمام  امل�سوؤولني  وتقدمي 

للقانون«يذكر  طبقا  ملحاكمتهم 
اأن هذا احلادث املاأ�ساوي قد اأدى 
 10 العمر  من  يبلغ  طفل  وفاة  اىل 
اأ�سخا�ص  �سنوات  واإ�سابة خم�سة 
 3 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اآخرين 
نقل  مت  وقد  �سنة.   45 و  �سنوات 
املواطنني  طرف  من  منهم   3
العيادة   نحو  احلادث  بعد  مبا�رشة 
راي�ص  مراد  ببئر  اال�ست�سفائية 

حيث تلقوا االإ�سعافات االأولية.
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حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة

ثالثيني يرتكب �سل�سة �سرقات يف باب �لزو�ر لعالج �إبنته
طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة توقيع عقوبة عامني حب�صا نافذا و غرامة بقيمة 

20 األف دج يف حق �صاب يبلغ من العمر 38 �صنة عن تورطه باإرتكاب �صل�صة �صرقات مبنطقة باب الزوار طالت 
حمالت جتارية و منزل خالل الأ�صبوع الأول من ال�صهر اجلاري .

املتهم  توقيف  جرى  وقد   هذا 
بناءا على �شكوى تقدم بها اأحد 
منزله  تعر�ض  تفيد  املواطنني 
على  ثمينة  اأغرا�ض  ل�رسقة 
يف  له  بالت�شلل  قام  �شخ�ض  يد 
اأثناء  الليل  من  متاأخرة  �شاعات 
فرتة غيابه عن املنزل كما قام 
�رسيط  بتقدمي  ال�شخ�ض  نف�ض 
املراقبة  بكامريات  خا�ض 
الذي  الفاعل  هوية  فيه  يك�شف 
وبيده  يفر  الكامريات  ر�شدته 
اخللفي  الباب  من  كبري  كي�ض 
التحريات  وخالل   ، للمنزل 
هوية  يف  اأجريت  التي  الأمنية 
يف  تورطه  اإكت�شاف  مت  املتهم 
خالل  اأخرى  �رسقة  عمليات 
نف�ض الأ�شبوع وهذا بعد مطابقة 

ب�شماته للب�شمات املرفوعة من 
م�شارح اجلرمية التي كانت عبارة 
منطقة  يف  جتارية  حمالت  عن 
باب الزوار و �شواحيها من بينهم 
قام  الغذائية  املواد  لبيع  حمل 
 16 مبلغ  ب�رسقة  املتهم  خالله 
اأي�شا  �رسقته  ،مع  �شنتيم  مليون 
مركونة  كانت  �شيارة  ملذياع 
ليتم   ، املحل  ذات  من  بالقرب 
اخلطرية  الوقائع  هاته  مبوجب 
حتويله على حمكمة احلال وفقا 
لإجراءات املثول الفوري بعدما 
ن�شبت له جرائم ال�رسقة بالك�رس 
املتابع  الأربعة  امللفات  عن 
احلب�ض  رهن  و�شعه  بعد   ، بها 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  املوؤقت 
جهته  من  ليعرتف   ، باحلرا�ض 
لقا�شي  اأم�ض  مواجهته  خالل 
اجلنح ما ن�شب له من جرم و اأكد 
ال�شعبة  املعي�شية  ظروفه  باأن 

متر  التي  ال�شحية  الأزمة  و 
هاته  فعلته  وراء  كبده  فلذة  بها 
املحكمة  هيئة  من  يطالب  و 
النظر له بعني الراأفة ، و اإفادته 

التخفيف  باأق�شى ظروف  بذلك 
تاأجيل  املحكمة  هيئة  وتقرر   ،
اأوت   22 جلل�شة  باحلكم  النطق 

املقبل .

ل/منرية

الق�صية �صينظر فيها خالل الدورة اجلنائية املقبلة

�لك�سف عن �سبكة تهريب �لب�سر يديرها �سرطي مبيناء �جلز�ئر

مع�صكر 

��ستقبال 11 �ألف مرتب�سا مبوؤ�س�سات �لتكوين �ملهني 

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء العا�صمة

�ساب ي�سرتجع رخ�سة �سياقته ببالغ كاذب �أمام م�سالح �لأمن

خالل  اجلنايات  حمكمة   �شتنظر 
املزمع  املقبلة  اجلنائية  دورتها 
املقبل  نوفمرب  �شهر  يف  اإنطالقها 
التي  املهاجرين  تهريب  ق�شية  يف 
رفقة  بامليناء  �رسطي  بها  تورط 
موجودين  اأخرينى  متهمني  عدة 
يف حالة فرار قاموا بت�شهيل مهمة 
هجرة �رسية ملجموعة �شباب نحو 
معتربة  مالية  مبالغ  اأوروبا  نظري 
بانتحال  و  وثائق مزورة  با�شتعمال 
الغري ومتكنت ذات امل�شالح  هوية 

من   توقيف اثنني منهم فقط .
جمرياتها  تعود  التي  الق�شية  يف 

ل�شهر جويلية الفارط حني تفطنت 
احلدود  �رسطة  م�شالح  م�شالح 
على م�شتوى ميناء اجلزائر ،حلركة 
�شباب  جمموعة  قبل  من  م�شبوهة 
باأنهم  تبني  منهم  تقدمها  ولدى 
حاولوا الهجرة نحو اأوروبا بطريقة 
التحريات  لتفتح   ، �رسعية  غري 
تورط  عن  اأ�شفرت  التي  الأمنية 
�رسطي بامليناء كان ي�شهل لل�شباب 
الغري  الهجرة  و  العبور  عملية 
يتلقاها  مالية  مبالغ  نظري  �رسعية 
�شخ�شني  مع  منهم  بالتواطوؤ 
المن  م�شالح  تتمكن  اآخرين  مل 

دبرا  اللذان  وهما  توقيفهما  من 
التحريات  ك�شفت  ،كما  العملية 
تزوير  عملية  وجود  عن  الأمنية 
يف هوية بع�ض املتهمني الذي قام 
با�شتغالل ا�شم و هوية �شخ�ض اآخر 
الوطن  وخالل  خارج  اأر�ض  يقيم 
اأحدهم  ا�شتجواب املتهمني �رسح 
فرن�شا  اىل  ال�شفر  ب�شدد  كان  اأنه 
املتواجد  لقريبه  بكليته  للتربع 
ما  وهو   ، حرجة  �شحية  حالة  يف 
�شخ�ض  هوية  انتحال  اىل  دفعه 
الوقائع  اثر  وعلى   ، بفرن�شا  مقيم 
التي ارتكبها املتهمون اخلم�شة مت 

حمكمة  على  الق�شية  ملف  احالة 
�شتف�شل  التي  العا�شمة  جنايات 
اجلنائية  دورتها  خالل  امللف  يف 
 « املتهمون  �شيواجه  اأين  املقبلة 
�ض، اأ« » �ض، ع« » و، ن«  » �ض، م« 
و« ج،م«  جناية تهريب املهاجرين 
،ارتكاب  الفاعل  وظيفة  بت�شهيل 
اجلرمية و ا�شاءة ا�شتغالل الوظيفة 
و جنحة تهريب املهاجرين وجنحة 
بطريقة  الوطني  الرتاب  مغادرة 
الكاذب،  الت�رسيح  و  �رسعية  غري 

انتحال ا�شم الغري.
ل/منرية

تتوقع مديرية التكوين املهني والتمهني 
 10.830 ا�شتقبال  مع�شكر  بولية 
املقبل  املهني  الدخول  مرتب�شا خالل 

ح�شبما علم اأم�ض 
بالولية  القطاع  مدير  لدى  الأربعاء 
فاإن  الرحمان  عبد  قا�شمي  ح�شب  و 
و  العمومية  املهني  التكوين  موؤ�ش�شات 
اخلا�شة بولية مع�شكر �شت�شتقبل �شهر 

�شبتمرب املقبل 7.499 مرتب�شا جديدا 
موزعني على 102 تخ�ش�شا و 19 �شعبة 
مهنية اإ�شافة اإىل 3.331 مرتب�شا قدميا 
يوا�شلون تكوينهم عرب خمتلف موؤ�ش�شات 
و  التكوين  مديرية  تركز  و  القطاع. 
التعليم املهنيني بولية مع�شكر -ح�شب 
التخ�ش�شات  على  امل�شئول-  نف�ض 
الوطني  املعهد  افتتاح  منذ  الفالحية 

تقنيات  يف  التكوين  يف  املتخ�ش�ض 
يوفر  الذي  تيغنيف  مبدينة  الفالحة 
فر�شا للتكوين يف 8 تخ�ش�شات ا�شا�شية 
واقت�شاد  وت�شيري  الب�شاتني  ت�شميم  هي 
املاء وتركيب و�شيانة عتاد الري اإ�شافة 
اإىل مراقبة النوعية يف �شناعة الأغذية 
املثمرة  ال�شجار  وزراعة  الزراعية 
املياه  ومعاجلة  والنظافة  املحيط  و 

وتربية النحل و �شيانة الآلت الفالحية 
النظرية  ال�شتيعاب  طاقة  تقدر  و 
املهني  التكوين  ملوؤ�ش�شات  الجمالية 
اآلف   4 ب  مع�شكر  بولية  العمومية 
من�شب تكوين ي�شاف اليها 560 من�شب 
يف املوؤ�ش�شات اخلا�شة بينما تبلغ طاقة 
الإقامات  م�شتوى  على  ال�شتيعاب 

الداخلية 990 �رسيرا.

طالب النائب العام لدى الغرفة اجلزائية 
ت�شديد  العا�شمة  ق�شاء  مبجل�ض 
الثاين  العقد  �شاب يف  العقوبة يف حق 
من العمر لتورطه بالفرار من م�شوؤولية 
باأنه  الإدعاء  ثم  مرور  بحادث  ت�شببه 
اإحتفظت  التي  وثائقه  ل�شياع  تعر�ض 
بها م�شالح الأمن اأثناء قيامها مبحاولة 
. هذا  للحادث  معاينة  حترير حم�رس 
على  بناءا  املتهم  توقيف  جرى  وقد 
اأمر بالقب�ض �شادر يف حقه بعد تورطه 

مرورية  ملخالفة  اإرتكابه  من  بالفرار 
مع اأحد ال�شيدات اأين فر من الأماكن 
دون اخل�شوع لالإجراءات املعمول بها 
قبل 20 يوما اأي بتاريخ 25 اأفريل 2017  
،غري اأن م�شالح الأمن تفاجاأت به ينكر 
الواقعة و يقدم لهم وثائقه من رخ�شة 
خ�شم  من  يتبني  و  وغريها  ال�شياقة 
قام  قد  احلايل  املتهم  اأن  التحريات 
بيوم الوقائع و بعد فراره من احلادث 
ب�شياع  ت�رسيح  بتقدمي  املروري 

�شحبت  قد  اأنها  رغم  �شياقته  لرخ�شة 
منه من قبل م�شالح الأمن اأثناء قيامها 
ي�شرتجعها  و  معاينة   حم�رس  بتحرير 
يف وقت قيا�شي عن طريق هاته احليلة 
الأ�شا�ض  هذا  على  ويتم  اجلهنمية 
توقيفه و حتويله على حمكمة بئر مراد 
راي�ض مبوجب اإجراءات املثول الفوري 
اإثر  بالفرار  يتعلق  الأول  ملفني  ،يف 
الت�شبب يف حادث مرور مادي،والثاين 
حق  بغري  ،واحل�شول  الكاذب  الإقرار 

رهن  و�شعه  اإدارية،بعد  وثائق  على 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  املوؤقت  احلب�ض 
باحلرا�ض باأمر من قا�شي اجلنح ، يف 
حني نفى املتهم خالل مواجهته لهيئة 
يعاين  كونه  للوقائع  تذكره  املحكمة 
دفاعه  اأكدت  فيما   ، الن�شيان  داء  من 
باإيداع  موكلها  قيام  وراء  ال�شبب  اأنه 
الأمن  م�شالح  اأمام  بال�شياع  ت�رسيح 

بعد اأن �شحبت منه الوثائق .
ل/منرية

بحرية اأولد حدو ببلدية م�صدق 

 م�سفى طبيعي ملر�سى
 �لدو�يل بال�سلف

م�صالح الأمن الوطني بالبليدة

 توظيف نظام �لكرتوين متطور 
ملو�جهة �سرقة �ل�سيار�ت

اأولد  بحرية  اأ�شحت  ال�شلف- 
كم   65 م�شدق  ببلدية  حدو 
ال�شلف  ولية  غرب   �شمال 
لعالج  الطبيعية  امل�شايف  اإحدى 
عن  وبديال  الدوايل  مر�ض 
من  لكثري  الكيميائي  العالج  
�شفاءهم  اأّكدوا  الذين  املر�شى 
)البحرية(   لها  زيارتهم  مبجرد 
الطبيعة  رونق  بني  متزج  والتي 
تقدمها  التي  الطبية  واخلدمات 

دودة العلق جمانا.
كما   - »قلمام«  بحرية  وتعترب 
خ�شبا  مكانا   - حمليا  ت�شمى 
لتكاثر العلقات خا�شة يف  ف�شل 
درجات  ارتفاع  مع  ال�شيف 
هذه  تعرف  حيث  احلرارة، 
للدماء   بامت�شا�شها  الديدان 
الفا�شدة وكذا متييزها للمر�شى 
يروي  اإذ  بالدوايل  امل�شابني 
تقوم  العلقة   اأن  املنطقة  اأهل 
املنطقة  يف  ا�شتك�شافية  بدورة 
بغرز  بعدها  لتقوم  امل�شابة 
اأنيابها املجهرية  اإذا ا�شت�شعرت 

مكان الإ�شابة.
املكان  عني  يف  لوحظ  وح�شبما 
يقوم امل�شاب بغط�ض رجليه يف 
من  به  جمموعة  ليعلق  البحرية 
العلقات ذات اللون الرمادي التي 
اإىل  �شم   3 بني  ما  طولها  يرتاوح 
15 �شم  وتقوم بعملية امت�شا�ض 
ذاتيا  لت�شقط  الفا�شدة  الدماء 
بع�ض   خملفة  النتهاء  بعد 
اخلدو�ض واجلروح الطفيفة التي 
�شهادات  ح�شب  ب�رسعة  تلتئم 

امل�شابني.
املنطقة  هذه  اأهل  ويتداول 
اعتقادا بربكة مياه هذه البحرية 
عدد  عليها  مّر   التي  واملنطقة 
يقول  حني  يف  ال�شاحلني  من 
الرتدد  اعتاد  اأنه  الطيب  احلاج 
زهاء  منذ  »قلمام«  بحرية   على 
مر�ض  لعالج  �شنوات  الع�رس 
عملية  اأن  اإىل  م�شريا  الدوايل 
متتد  قد  الفا�شد  الدم   �شفط 
يف  ليح�شل  الأكرث  على  ل�شاعة 
لطاقته  جتديد  على  الأخري 

وتنظيف  الأوعية الدموية.
عائ�شة  احلاجة  اأكّدت  بدورها 
من  خوفها  اأن  غليزان  من 
من  بالعلقات مل مينعها   العالج 
بحرية  واكت�شاف  العملية  جتربة 
�شيتها  ذاع  التي  حدو  اأولد 
لتقوم  املجاورة  الوليات   عرب 
بعد  خا�شة  دوريا  بزيارتها  الآن 
حالتها  يف  امللحوظ  التح�ّشن 
مر�ض  من  يعاين  من  داعية  
الدوايل اإىل جتربة العالج بعلقة 

بحرية »قلمام«.
 

 دعوة لإن�صاء مركز 
عالج طبيعي مبحاذاة 

البحرية

 « لبحرية  واأج  زيارة  وخالل 
ال�شكان  بع�ض  اأعرب  قلمام« 
اإن�شاء   يف  اأملهم  عن  املحليني 
مركز عالج طبيعي ما يجعل منه 
املنطقة  اأبناء  لتوظيف  فر�شة 
وكذا هيئة خمت�شة تهتم  بتاأطري 
عملية العالج بالعلق وكذا مراقبة 
قد  والتي  الراكدة  البحرية  مياه 

ت�شبح  موطنا لأمرا�ض اأخرى.
ال�شيد  يرى  ال�شاأن  هذا  ويف 
اأ�شبحت  البحرية  اأن  جياليل 
نظرا   املواطنني  عديد  قبلة 
امل�شجلة  والعالج  ال�شفاء  لن�شب 
ب�شهادة املر�شى اأنف�شهم وهو ما 
وال�شلطات  امل�شتثمرين   يدعوا 
وفق  ا�شتغاللها  اإىل  الولئية 
�شاكلة  على  عاملية  مقايي�ض 
اأ�شبحت  التي  احلديثة   الدول 
وت�شهد  الطبيعي  بالطب  تهتم 
معتربا  اإقبال  حدو  اأولد  بحرية 
مع  خ�شو�شا  الدوايل  ملر�شى 
ما  الفرتة  يف  الأ�شبوع   نهاية 
الثالثة  اإىل  �شباحا  العا�رسة  بني 
م�شاءا وهي فرتة ارتفاع احلرارة  
يتمتع  حني  يف  العلقات  وتكاثر 
املكان  بجمال  الآخر  البع�ض 
ومناخه الرطب مقارنة  باملناطق 

الأخرى بولية ال�شلف.

تدعمت م�شالح الأمن الوطني بولية 
البليدة موؤخرا بنظام الكرتوين متطور 
وتعقب  ال�شيارات  �رسقة  ملواجهة 
املركبات حمل البحث مما �شي�شاهم 
النوع من  كثريا يف مكافحة مثل هذا 
اأم�ض  عنه  ك�شفت  ح�شبما  اجلرائم 
العالقات  و  الإعالم  خلية  الأربعاء 
الهيئة  هذه  م�شتوى  على  العامة 

الأمنية.
ثالثة  اأن  امل�شادر  ذات  اأو�شحت  و 
النظام  �شيارات �رسطة تدعمت بهذا 
اأخرى  كمرحلة  املتطور  الإلكرتوين 
عدة  اخلدمة  هذه  ت�شمل  اأن  على 
مركبات اأخرى م�شتقبال، و يتيح هذا 
ترقيم  للوحات  الآلية  القراءة  النظام 
املوقع  حتديد  جانب  اإىل  ال�شيارات 
باأجزاء  مثبتة  كامريات  و�شع  مت  كما 
حتت  ما  بالأ�شعة  تعمل  املركبة 
احلمراء مما ميكن من ا�شتعمالها ليال 
ونهارا. و ميكن هذا النظام املتطور 
اأي�شا ت�شيف ذات امل�شالح من قراءة 

�شيارة  ترقيم  لوحة  15األف  حوايل 
قاعدة  مع  اآليا  ومطابقتها  يوميا 
حمل  بال�شيارات  اخلا�شة  املعطيات 
جهاز  �شا�شة  عرب  وعر�شها  بحث 
مما  املركبة  داخل  مثبتة  حا�شوب 

ي�شمح بالتعرف على األواح 
اأو  بحث  حمل  املركبات  ترقيم 
املركبات التي تعر�شت لل�رسقة على 
اأخرى  جهة  من  الوطني،  امل�شتوى 
ا�شتقبال  عن  امل�شدر  ذات  ك�شف 
خالل  الولية  لأمن  العمليات  قاعة 
مكاملة   11.376 املن�رسم  ال�شهر 
و   1548 الأخ�رس  اخلط  عرب  هاتفية 
�شاعد  مما   17 النجدة  �رسطة  خط 
و  الق�شايا،  من  العديد  معاجلة  على 
مكاملة   95 الإت�شالت  هذه  ت�شمنت 
اأخرى   71 و  جرائم  وقوع  عن  للتبليغ 
اإىل  املرور  حوادث  عن  للتبليغ 
و  النجدة  لطلب  جانب 4653 مكاملة 
التدخل و 6138 ات�شال هاتفي لطلب 

الإ�شتف�شار و التوجيه.
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اإطار قانوين لن�ساط �سيد املرجان و  كيفيات ا�ستغالل املوارد البيولوجية 

ال�رشوع  موعد  حتديد  يعتمد 
رد  تاريخ  على  الن�شاط  هذا  يف 
وزارة  على  املعنية  القطاعات 
وال�شيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
ون�رش  اخل�شو�ص,  بهذا  البحري 
اجلريدة  يف  النهائية  املرا�شيم 
امل�شوؤول  لنف�ص  ووفقا  الر�شمية 
والتنمية  الفالحة  وزير  حدد  فقد 
الريفية وال�شيد البحري عبد القادر 
اأجل  كاآخر  ال�شنة,  نهاية  بوعزغي, 
لل�رشوع يف الن�شاط ويت�شمن الإطار 
املرجان  �شيد  لن�شاط  القانوين 
كيفيات ا�شتغالل املوارد البيولوجية 
الحرتايف  الغو�ص  طريق  عن 
و�شاعات  منطقة  يحدد  حيث 
وكذا  الغو�ص  مرات  وعدد  الغو�ص 
التي  باملادة  الت�رشيح  كيفيات 
الوكيل  طرف  من  ا�شطيادها   يتم 
مع  وت�شجيلها  المتياز  �شاحب 
حتديد  و  التقريبي  الوزن  تدوين 

توقيت ا�شطيادها.
ل�شتغالل  الق�شوى  املدة  وحددت 
 5 ب  املرجان  �شيد  يف  المتياز 
الدنيا  املدة  حددت  فيما  �شنوات 

ب20  ال�شتغالل  م�شاحات  لغلق 
�شنة,اأما مدة ال�شتغالل من طرف 
ب�شنة  فحددت  المتياز  �شاحب 
واحدة )1( منذ تاريخ البدء بالنتفاع 
املرخ�ص  للكميات  وبالن�شبة 
 3000 ب  حتديدها  مت  فقد  بها   
م�شاحة  لكل  �شنويا  كيلوغرام  اآلف 
ا�شتغالل توزع على اأ�شحاب المتياز 
لال�شتغالل  منطقتني  وحددت 
 : ال�رشقي  ال�شاحلي  ال�رشيط  على 
الأوىل تغطي �شاحل ولية الطارف 
ثانية  ومنطقة  امتياز(  �شاحب   30(
تغطي وليتي �شكيكدة و جيجل )15 
ح�شب  ولية(  بكل  امتياز  �شاحب 
عن  اأما  امل�شوؤول  ذات  تو�شيحات 
اطار  يف  املحددة  النزال  موانئ 
فيتعلق  املرجان  �شيد  ن�شاط  بعث 
المر مبيناء القالة )الطارف(, ميناء 
عنابة, مناء بودي�ص )جيجل(, ميناء 
�شطورة)�شكيكدة(,  بجاية,ميناء 
دل�ص)بومردا�ص(,ميناء  ميناء 
م�شتغامن,ميناء  تن�ص)ال�شلف(,ميناء 

بني �شاف.
بتفقد  ال�شواطئ  حر�ص  ويتكفل 

يف  املدونة  املعلومات  �شحة 
ويتم  امل�شطادة  باملادة  الت�رشيح 
للمادة  احلامل  ال�شندوق  ت�شميع 
اإطار  يف  مت  ,كما  امل�شوؤول  ح�شب 
�رشوط  حتديد   املرا�شيم  هذه 
م�شلك  تتبع  جهاز  و�شع  وكيفيات 
امل�شّنع  ون�شف  اخلام  املرجان 
اجلريدة  يف  ن�رش  وزاري  بقرار 
ت�شيري  وي�شند   17 رقم  الر�شمية 
هذه الجراءات اإىل الوكالة الوطنية 
للتنمية امل�شتدامة لل�شيد البحري و 
تربية املائيات بالتن�شيق مع الوكالة 
الذهب  حتويل  و  لتوزيع  الوطنية 

واملعادن الثمينة الأخرى.
و تثبت وثيقة تتّبع امل�شلك القتناء 
ن�شف  و  اخلام  للمرجان  القانوين 
امل�شنع و�شاحب  المتياز وم�شاحة 
ال�شتغالل و�شفينة ال�شيد  والغوا�ص 
واملحّولة  امل�شطادة  والكميات 
ومن  واملحّولة  امل�شّوقة  والكميات 
جهته ين�ص املر�شوم التنفيذي رقم 
المتياز  �شاحب  اأن  على   231-15
الكمية  ببيع 70 يف املائة من  ملزم 
للوكالة  املرجان  من  امل�شطادة 

)اأجينور(  النفي�شة  للمعادن  الوطنية 
واملناجم  ال�شناعة  لقطاع  التابعة 
مقابل  الكمية  هذه  ت�شرتي  والتي 
بني  عليه  التفاق  يتم  مايل  مبلغ 
ببيع  اأجينور  الطرفني و تقوم وكالة 
والنا�شطني  للحرفيني  املرجان 
التقليدية  ال�شناعات  جمال  يف 

واملحولني عرب الوطن.

وذكر ال�شيد طه بوجود 136 غوا�ص 
الأ�شا�شية  مهمتهم  متخ�ش�ص 
البحار,  قاع  من  املرجان  �شيد 
الذين  اجلزائر  يف  الوحيدون  وهم 
مع  الرتخي�ص,  على  يحوزون 
لفائدة  التكوين  عمليات  موا�شلة 
الوطني  املركز  اأن  يذكر  الغوا�شني 
يف  اأدرج  البيولوجية  املوارد  لتنمية 

الأحمر  املرجان  املا�شي  ماي 
�شمن قائمة اأولية لالأنواع احليوانية 
يف  بالندثار  املهددة  والنباتية 
غري  املمار�شات  نتيجة  اجلزائر 
تعليق  ومت  والع�شوائية  القانونية 
اجلزائر  يف  الرثوة  هذه  ا�شتغالل 
�شنة  منذ  �شيدها  ن�شاط  ومنع 

.2001

اأنهت وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري كل الرتتيبات التنظيمية والقانونية الإطالق حملة �سيد املرجان املرتقب االنطالق فيها قبل نهاية ال�سنة 
اجلارية, ح�سبما اأفاد به اأم�س االأربعاء م�سوؤول بالوزارة يف ت�سريح ووجهت الوزارة املرا�سيم التنفيذية اخلا�سة بهذا الن�ساط اإىل القطاعات االأخرى ذات ال�سلة 

بهذا الن�ساط  للموافقة عليها و�سبطها خا�سة منها الدفاع واملالية والنقل والتجارة والبيئة, ح�سبما اأفاد به  املدير العام لل�سيد البحري بالوزارة طه حمو�س.

غابة عني اغراب ببلدية جبل ام�ساعد امل�سيلة 

ف�ساء طبيعي يتحول اإىل وجهى �سياحية
التابعة لبلدية  تعد غابة عني اغراب 
جبل ام�شاعد متنف�شا وحيدا ل�شكان 
منهم  خ�شو�شا  امل�شيلة  ولية 

القاطنني بالبلديات اجلنوبية حيث 
ال�شياح  مق�شدا  الأزمنة  طوال  ظلت 
اأداه  ق�شيد  بيوت  اإحدى  و�شكلت  بل 
املطرب الراحل خليفي اأحمد يقول 
فيه »بيتنا �شق عني اغراب« وتعني اأن 
لال�شرتاحة  ترحالهم  حطوا  الرحالة 

بهذه الغابة.
من  القادم  ي�شادفها  غابة  اأول  وهي 
واملناطق  املجاورة  اجللفة  ولية 
املطرب  ردده  ما  اأن  ويبدو  التلية 
على  حاليا  ينطبق  اأحمد  خليفي 
التي تتحول خالل ف�شل  الغابة  هذه 
ال�شيف عموما واأثناء فرتات الرتفاع 
اإىل  احلرارة  لدرجة  املعتاد  غري 
مق�شد الزوار ياأتون اإليها من خمتلف 
ولية  من  واأي�شا  بل  الولية  مناطق 

اجللفة لق�شاء �شاعات حتت 
الغابي  الغطاء  ال�شنوبر  اأ�شجار  ظل 
لهذه املنطقة املرتبعة على 20 األف 

هكتار .
الرتفيهية  املرافق  قلة  من  وبالرغم 
املواطنني  اأن  غري  الغابة  بهذه 
بها  فراغهم  اأوقات  ق�شاء  اعتادوا 
اأنف�شهم  على  اعتمادهم  خالل  من 
بجلب  اإما  بالإطعام  يتعلق  فيما 
اللحم ل�شوائه بالغابة اأو جلب الطعام 
بهذا  وتناوله  املنزل  يف  املح�رش 
احلالة  هذه  ويف  الأخ�رش.  الف�شاء 
تعر�ص  و  الطعام  تلف  خطر  يربز 
املواطنني  لأن  للحرائق  الغابة 
قد  اللحم  ل�شواء  النار  اإ�رشام  وبعد 
يرتكونها م�شتعلة  وي�شتهوي الأطفال 
ح�شبما لوحظ قيامهم ببع�ص الألعاب 

اأمام  والرك�ص  الغمي�شة  غرار  على 
من  لتخوفهم  اليقظة  اأوليائهم  اأعني 
الأحرا�ص  و�شط  اأبناءهم  ي�شيع  اأن 
يوما  عنهم  البحث  عناء  يكلفهم  ما 
كامال يف بع�ص الأحيان وهي حادثة 
رغم اأنها قليلة احلدوث فهي من بني 
ترك  عن  ترتتب  قد  التي  املخاطر 
دون  الغابة  قفي  يلعبون  الأطفال 

مراقبة .
يف�شل  الغابة  هذه  مواقع  وببع�ص 
احلديث  اأطراف  تبادل  وزوجته  زوج 
وتناول بع�ص املك�رشات والقهوة يف 
اأجواء حميمية كثريا ما يعكر �شفوها 
�شاعت  كرة  عن  بحثا  جاء  طفل 
يف  يحز  ف�شولية  اأو  ف�شويل  اأو  منه 
نف�شهما �شماع ما يدور من حوار بني 
زوجني  ويف احلالتني فاإن احلوار قد 
اأو  الطفل  يعود  حتى  بينهما  يتوقف 

ال�شخ�ص اأدراجه .
الغابة  عمق  اإىل  الولوج  ومبجرد 
الأ�شخا�ص  اأحد  م�شاهدة  ميكن 
بني  كتابا  مي�شكون  الذين  القالئل 
كما  بتمعن  بقراءته  يهمون  اأيديهم 
ال�شباب  بع�ص  قيام  النتباه  يلفت 
هواتف  با�شطحاب  وال�شابات 
الغابة  اإىل  حممولة  وحوا�شيب 
العنكبوتية  بال�شبكة  وال�شتمتاع 
الغابة  كون  الرابع  اجليل  با�شتعمال 
املغطاة  البلدية  مقر  من  قريبة 
ب�شبكة الهاتف املحمول ويرد بع�ص 
هوؤلء عن �شوؤال حول �رش عدم قراءة 
الهاتف املحمول  »اإن  بقولهم  الكتب 
يتيح قراءة الكتب وم�شاهدة الأفالم 
واحد«  وقت  يف  والت�شلية  واللعب 
احلديثة  التكنولوجيات  باأن  م�شيفني 

قد اأغنت النا�ص عن حمل الكتب .

خ�شو�شيات
وتنفرد منطقة جبل ام�شاعد بتح�شري 
يعترب  الذي  »اجلور«  ي�شمى  �رشاب 
املتواجدة  الهامة  امل�رشوبات  اأحد 
اإذ  اأم�شاعد,  جبل  بلدية  مبقاهي 
يقدم  الذي  الوحيد  ال�رشاب  جتده 
لل�شياح باملقهى الواقعة عند مدخل 
عليه  الكبري  لالإقبال  نظرا  البلدية 
يق�شدون  الذين  الزوار  طرف  من 
الغابة  بجمال  لال�شتمتاع  املنطقة 
اخلالب كما اأن انفراد املقاهي بهذا 
الذي  املحيط  ذلك  يعك�ص  ال�رشاب 

يح�رش فيه فهو م�شتح�رش 
وقت  لها  لي�ص  غابية  اأع�شاب  لعدة 
كل  يف  موجودة  بل  فيه  تنبت  معني 
مع  فقط  تتجدد  ولكنها  الف�شول 

نزول الأمطار.
التي ي�شنع منها  اأهم الأع�شاب  ومن 
والدقفت  الإكليل  ال�رشاب  هذا 
واأوراق  وال�رشو  والت�شالحني 
جمع  يتم  حيث  وال�شليدة  ال�شنوبر 
اإناء  يف  و�شعها  و  الأع�شاب  هذه 
يحتوي على كمية من املاء فوق نار 
هادئة و بعد الغليان تالحظ احمرار 

عن  ناجم  احمرار  وهو  بقوة  املاء 
لونه  ي�شبح  ثم  ومن  ال�شليدة  نبتة 
اإليه  وي�شاف  ي�شفى  ثم  قامتا  اأحمر 

ال�شكر ويقدم �شاخنا.
فهي  �شحية  فوائد  الأع�شاب  ولهذه 
باأمرا�ص  للم�شابني  م�شاعد  عالج 
الدور  عن  ناهيك  والقولون  املعدة 
الإكليل يف معاجلة  نبات  يلعبه  الذي 
عدة  اإىل  اإ�شافة  الإ�شهال  اأمرا�ص 
على  الأع�شاب  هذه  توؤديها  اأدوار 
وحتى  وال�شعال  الزكام  عالج  غرار 
ال�شغط  مثل  املزمنة  الأمرا�ص 

الدموي وال�شكري والربو.
ولقد ذاع �شيت م�رشوب »اجلور« فقد 
انت�رش ب�رشعة بني ال�شكان املحليني 
و زوار املنطقة حيث يتداول �شفاهيا 
اأن الهتداء اإىل حت�شري هذا ال�رشاب 
لدرجة  اأحمرا  لونا  يتخذ  الذي 
جمرد  كان  الأحمر  بالنبيذ  ت�شبيهه 
اأن  جتربة قام بها اجليل القدمي اإىل 
الأخرى  امل�رشوبات  يناف�ص  اأ�شبح 
املوجودة مبقاهي جبل ام�شاعد كما 
حت�رشه العائالت يف البيوت �شواء يف 

املنا�شبات اأو يف ليايل ال�شمر.  

وزارة الفالحة 

تعزيز دور الديوان اجلزائري املهني 
للحبوب يف اإطار �سبط ال�سوق

التنمية  و  الفالحة  وزير  تراأ�ص 
عبد  البحري  ال�شيد  و  الريفية 
يتعلق  اجتماعا  بوعزغي  القادر 
احل�شاد  ملو�شم  الأويل  بالتقييم 
كذلك  و   2017-2016 الدر�ص  و 
مو�شم  املتخذة لنطالق  التدابري 
 ,  2018  -2017 البذر  و  احلرث 

ح�شبما اأفاد به بيان للوزارة.
و بعد تقدمي عر�ص حول ظروف 
جتميع  و  احل�شاد  عملية  �شري 
 2017-2016 للمو�شم  احلبوب 
مداخلته  خالل  بوعزغي  األح 
ال�شري  على  ال�شهر  �رشورة  على 
عن  نهايتها  حتى  للحملة  احل�شن 
طريق توفري كل الظروف الب�رشية 
ال�شبابيك  ت�شخري  و  واملادية 

املوحدة و 
من  الأخرى  الإجراءات  خمتلف 
مو�شم  انطالق  اإجناح عملية  اأجل 
للعام املقبل  من  البذر  و  احلرث 
جهة اأخرى اأعطى الوزير تعليمات 
تتعلق بتج�شيد الإجراءات املتخذة 

خالل الجتماع الوزاري امل�شرتك 
و  املا�شي  جوان  يف  املنعقد 

املخ�ش�ص ل�شعبة احلبوب. 
و من بني الإجراءات املتخذة تعزيز 
املهني  اجلزائري  الديوان  دور 
ال�شوق  �شبط  اإطار  يف  للحبوب 
اجلافة  البقول  و  للحبوب  الوطني 
نف�ص  يف  امل�شدر  نف�ص  ي�شيف   ,
األح بوعزغي على �رشورة  ال�شياق 
تو�شيع  و  الوطني  الإنتاج  زيادة 
باخل�شو�ص  و  احلبوب  م�شاحات 
اإطار  يف  اجلافة  البقوليات  زراعة 
و  البور  الأرا�شي  م�شاحة  تقلي�ص 
تعزيز  بهدف  التدابري  جميع  اأخذ 
الإنتاج الوطني بغية حتقيق الأمن 
الجتماع  ح�رش  للبالد.و  الغذائي 
و  الوزارة  من  مركزية  اإطارات 
الديوان اجلزائري املهني للحبوب 
التابعة  التقنية  املعاهد  ممثلو  و 
للوزارة اإىل جانب مديري امل�شالح 
الفالحية للوليات الرائدة يف اإنتاج 

احلبوب. 

خن�سلة

قطاع ال�سحة يتدعم مب�سلحتني جديدتني ملعاجلة النفايات اال�ست�سفائية 
 تدعم قطاع ال�شحة بولية خن�شلة 
ملعاجلة  جديدتني  مب�شلحتني 
النفايات ال�شت�شفائية ح�شبما علم 
ال�شحة  مدير  من  الأربعاء  اأم�ص 
واأفاد  منو�شي.  في�شل  وال�شكان  
امل�شلحتني  باأن  امل�شوؤول  ذات 

اجلديدتني اللتني مت فتحهما بكل 
من بلدية خن�شلة و�ش�شار تتوفران 
على اأجهزة معاجلة للنفايات تعمل 
بتقنية حديثة جد عالية عرب تعقيم 
النفايات ال�شت�شفائية يف املرحلة 
الأوىل ومن ثمة تفتيتها اإىل اأجزاء 

الأخري  يف  لت�شبح  �شغرية  جد 
للنفايات املنزلية وترمى  م�شابهة 
لهذه  املخ�ش�شة  الأماكن  يف 
امل�شدر  ذات  واأو�شح  الأخرية 
ت�شافان  امل�شلحتني  هاتني  اأن 
ملعاجلة  اأخريني  م�شلحتني  اإىل 

ولية  عليهما  تتوفر  النفايات 
خن�شلة م�شريا اإىل اأن دخول هاتني 
�شاهم  اخلدمة  حيز  امل�شلحتني 
نفقات  تر�شيد  يف  كبري  ب�شكل 
النفايات  معاجلة  ب�شاأن  القطاع 

ال�شت�شفائية.
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حماية  م�صلحة  رئي�س  و�أو�صح 
بذ�ت  و�حليو�نات  �لنباتات 
�لدين  خري  �ل�صيد  �ملحافظة 
عن  يقل  ال  ما  باأنه  �صغريي 
26,25 هكتار� من �صمن �مل�صاحة 
غابية  م�صاحات  ميقل  �ملتلفة 
من  هكتار�   13,25 �أن  �إىل  م�صري� 
هذه �مل�صاحة تابعة لغابتي كل من 
�حلد�ج و�البيار ببلدية �بن بادي�س 

)جنوب-�رشق ق�صنطينة( .
هذ�  يف  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�صار 
 13 �إتالف  مت  �أنه  �إىل  �ل�صياق 
هكتار من �لغابات بغابتي كل من 
مبرتفعات  و�ل�صقر�ف  غدة  �أوالد 
�لرت�ث  باأن  م�صيفا  �لوح�س  جبل 
�لغابي �لذي �لتهمته �أل�صنة �للهب 
من  يت�صكل  �لفرتة  نف�س  خالل 
و�لفلني  و�لبلوط  �حللبي  �ل�صنوبر 

و�لكالينو�س.
من  �ملتلفة  �مل�صاحة  وقدرت 
�لغابات  حر�ئق  بفعل  �الأدغال 
م�صاحة  بني  من  هكتار�  بـ97,50 
بـ123,75  مت�رشرة  �إجمالية 
م�صاحة  عرفت  وقد  هكتار. 
بفعل  �أتلفت  �لتي  �لنباتي  �لغطاء 
منذ  ق�صنطينة  بوالية  �حلر�ئق 
�حلر�ئق  مكافحة  جهاز  �نطالق 
مقارنة  حم�صو�صا"  "�رتفاعا 
�ملا�صية  �ل�صنة  من  �لفرتة  بنف�س 
هكتار�   59,7 �إتالف  �صجلت  �لتي 
�إىل  م�صري�  �صايغي  به  �أفاد  كما 
�لتي  �حلر�رة  درجات  �رتفاع  �أن 
مطلع  ق�صنطينة  منطقة  �صادت 
�جلاري  �أوت  و  �الأخري  جويلية 
كانت من بني �لعو�مل �لتي ت�صببت 
يف �ندالع عديد �حلر�ئق ويت�صمن 
حر�ئق  ومكافحة  �لوقاية  جهاز 
 7 ق�صنطينة  والية  يف  �لغابات 

متنقلة  فرق   5 و  مر�قبة  مر�كز 
�صهاريج  ذ�ت  ب�صاحنة  جمهزة 
غاية  �إىل  �القرت�ب  على  قادرة 
100 مرت من �حلريق و 7 مركبات 

ربط و 5 مركبات لتدخل �ل�رشيع 
ممونة  �صاحنة  �إىل  باالإ�صافة 
بقدرة ��صتيعاب 6000 لرت ح�صبما 

�أ�صار �إليه �ل�صيد �صغريي.

اأتلفت األل�سنة اللهب التي اندلعت منذ �سهر جوان االأخري بغابات والية ق�سنطينة م�ساحة 
تقدر بـ123,75 هكتارات من الغطاء النباتي 

ح�سبما علم لدى حمافظة الغابات.

ق�سنطينة

ق.م

اإتالف 124 هكتارا من الغطاء النباتي

تلم�سان

ورقلة 

اأم البواقي

توقيف 5 اأ�صخا�ص بتهمة �صقي املحا�صيل الزراعية باملياه القذرة 

634 �صكن ريفي يف طور االإجناز ب�صيدي خويلد

�صتة ا�صتثمارات خلقت602 من�صب عمل جديد 

�الإقليمية  �لفرقة  عنا�رش  �أوقف 
 5 )تلم�صان(  �لوطني ملغنية  للدرك 
�أ�صخا�س يقومون ب�صقي �ملحا�صيل 

�لزر�عية باملياه �لقذرة ح�صبما 
للمجموعة  علم لدى خلية �الت�صال 

�الإقليمية لذ�ت �ل�صلك �الأمني.
عنا�رش  قيام  بعد  �لعملية  وجاءت 
مر�قبة  بدورية  �لوطني  �لدرك 
�ل�صارف  �أوالد  �مل�صماة  باملنطقة 
�لتابعة لبلدية مغنية حيث مت �صبط 

ما  �أعمارهم  ترت�وح  �أ�صخا�س   5
ب�صقي  يقومون  �صنة   82 و   69 بني 
و  خ�رش  من  �لزر�عية  �ملحا�صيل 
ذ�ت  ح�صب  �لقذرة  باملياه  فو�كه 
�مل�صدر وقد مت توقيف �لفاعلني و 

يف  ت�صتعمل  كانت  حمركات  حجز5 
عملية �صخ �ملياه �لقذرة من �لو�دي 
�ملجاور لالأر��صي �لفالحية. و�صيتم 
�لق�صائية  �جلهات  �أمام  تقدميهم 

�ملخت�صة كما �أ�صري �إليه.

 634 عن  يقل  ال  ما  �إجناز  يجري 
�لريفيعرب  �ل�صكن  ب�صيغة  وحدة 
د�ئرة �صيدي خويلد ) �رشق ورقلة(   
ح�صبما ��صتفيد من م�صالح �لوالية. 
من  ح�صة  �ل�صكنات  هذه  تعد  و 
م�صاعدة   4.197 قو�مه  برنامج 
منها  �صيديخويلد  لد�ئرة  منحت 
3.460 �صكن ريفي مت �إجنازه و 103 
بعد   �الأ�صغال  بها  تنطلق  مل  وحدة 
�أيبن�صبة �إجناز تقدر باأكرث من 82 يف 
�ملائة  وفق ما مت تاأكيده و ت�صاهم  
هذه �ل�صيغة من �ل�صكن و �لتي تلقى 
�ل�صكانفي  طرف  من  كبري�  �إقباال 
�لطلب  حدة  من  �لتخفي�س 
�الإجتماعي  �ل�صكن  على  �ملتز�يد 
�لبناء  على  بالق�صاء  كذلك  وت�صمح 
على  �ل�رشعي  غري  و  �لفو�صوي 
�لتي  �لد�ئرة  هذه  تر�ب  م�صتوى 
�صيدي    ( بلديات  ثالث  من  تت�صكل 

خويلد و عني �لبي�صاء و حا�صي بن 
عبد �هلل (   كما �أ�صري �إليه.  

��صتفادت  فقد  مت�صل  �صياق  يف  و 
ذ�ت  �هلل  عبد  بن  حا�صي  بلدية 
قو�مه  برنامج  �لفالحيمن  �لطابع 
�ل�صكن  ب�صيغة  �صكنية  وحدة   370
 7 على  موزعة  �ملجمع  �لريفي 
و�حدة  كل  م�صاحة  جتزئاتترت�وح 
مرت   204 �إىل   200 بني  ما  منها 
مربع منها 25 وحدة �أجنزت و 114 
�ل�صكن  ب�صاأن  و   , �لبناء  قيد  توجد 
وحدة   372 توجد  �الإجتماعي  
�الإيجاري  �لعمومي  �ل�صكن  ب�صيغة 
�الأ�صغال    منتهية  �صكن   540 منبني 
قيد  وحدة   168 توجد  فيما 
�لور�صات على م�صتوى عا�صمةمقر 
�لبلدية ) 118 وحدة( وعني �لبي�صاء 
ه)14(.  �لل  عبد  بن  حا�صي  و   )36(
وحدة   130 قريبا  ��صتالم  يتوقع  و 

�الإيجاري  �لعمومي  �ل�صكن  ب�صيغة 
ببلدية عينالبي�صاء مدرجة يف �إطار 
�ملنق�صي   �خلما�صي  �ملخطط  
حيث ت�صجل ور�صات هذه �ل�صكنات 
 100  ( م�رشوعني  �ملق�صمةعلى 
"ملحوظا"  تقدما  وحدة(   30 و 
�ملائة.  يف   90 ب  ن�صبته  قدرت 
�صيدي  د�ئرة  �صتتدعم حظرية  كما 
ب�صيغة  �صكن   106 ب  قريبا  خويلد 
�ل�صكن �لرتقويالعمومي �لتي توجد 
بعا�صمة  �الإجناز  طور  يف  حاليا 
 172 على  عالوة  ذلك  و  �لد�ئرة 
�صمن  ت�صاهمي  �صكناجتماعي 
بينما  وحدة     440 قو�مه  برنامج 

�كتملت �الأ�صغال ب 268
وحدة �أخرى   مثلما �أ�صري �إليه .

و بلغت ن�صبة  تقدم �أ�صغال �الإجناز 
�لتي  �ل�صكن  بر�مج  مبجمل 
خويلد  �صيدي  د�ئرة  ��صتفادمتنها 

خالل �ل�صنو�ت �الأخرية �أكرث من 75 
يف �ملائة و من بني  �لعدد �الإجمايل 
�صكن   5.283 ب  �ملقدر  لل�صكنات 
  4.100 توجد  �ل�صيغ  خمتلف  من 
 1.080 �إىل  منجزة�إ�صافة  وحدة 
تنطلق  مل  فيما  �الإجناز    قيد 
�أخرى    وحدة   103 ب  �الأ�صغالبعد 
مو�طنون  تو�صيحهورفع  جرى  كما 
هام�س  على  نظم  لقاء  مبنا�صبة 
�لو�ليموؤخر�  زيارة ميد�نية قام بها 
�لتي  �ن�صغاالتهم  �لد�ئرة  لهذه 
حول  خا�صة  ب�صفة  متحورت 
و  �لتهيئة�خلارجية  عمليات  �إجناز 
و  �جلديدة  �ل�صكنية  �الأحياء  ربط 
 ( �ملختلفة  بال�صبكات  �لتجزئات 
�لتطهري  و  لل�رشب  �ملياهال�صاحلة 

و �لكهرباء و�لغاز( .

خالل  ��صتثمار�ت  �صتة  جت�صيد  مكن 
من  �لبو�قي  �أم  �جلاريةبوالية  �ل�صنة 
جديد  عمل  من�صب   602 ��صتحد�ث 

ح�صب ما �أفاد �ملدير
بالنيابة  �ملناجم  و  لل�صناعة  �ملحلي 

�أحمد لوحة.
هذه  باأن  �مل�صوؤول  نف�س  �أ�صاف  و 

تابعة خلو��س  �ال�صتثمار�ت �جلديدة 
على غر�رحمطات للخدمات وحديقة 
�لرخام  لتحويل  وحدة  و  للحيو�نات 
الإنتاجاالأدو�ت  �أخرى  و  مليلة  بعني 
فتح  من  وحدها  مكنت  �لتي  �لطبية 
450 من�صب عمل باالإ�صافة �إىل وحدة 

لتحوياللبال�صتيك.

 13 باأن  كذلك  �ملتحدث  ذكر  و 
�لتج�صيد  قيد  ��صتثماريا  م�رشوعا 
و  �إنتاجاالآجرو�لقرميد  يخ�س  حاليا 
جتارية  مر�كز  �إىل  باالإ�صافة  �لرخام 
�الأدو�ت  و�إنتاج  لرتكيب  وحد�ت  و 
�لكهرومنزلية و من بني �ال�صتثمار�ت 
تعطى  �أن  ينتظر  و�لتي  �ملنطلقة 

تركيب  دفعةقوية  �ل�صناعي  للن�صيج 
وت�صنيع  �لنارية  و  �لهو�ئية  �لدر�جات 
قطع �لغيار و �ل�صناعات �لغذ�ئيةعلى 
و  وم�صتقاته  �حلليب  �إنتاج  غر�ر 
�لب�صكويت وت�صبري وحتويل �لطماطم 
وحتويل  �لبطاط�صو�لع�صائر  وحتويل 

�لورق وفقا لنف�س �مل�صدر. 

البليدة 

�سوق اأهرا�س

فتح تخ�ص�ص ما�صرت يف معاجلة 
النفايات ال�صلبة 

التني ال�صوكي يكت�صح عدة 
ف�صاءات واأزقة

بالبليدة  دحلب  �صعد  جامعة  �أبرمت 
�لتعاون  موؤ�ص�صة  مع  �تفاقيةتعاون 
ز�د"  تي  "جي  �الأملاين  �لتقني 
تق�صي  �لبيئة  جمال  يف  �ملخت�صة 
�جلامعة  و�أ�صاتذة  طلبة  با�صتفادة 
�ملجال  يف  �ملوؤ�ص�صة  هذه  خربة  من 
�لبيئي, ح�صبما علم من م�صوؤويل هذه 

�جلامعة.
و �صتمكن هذه �التفاقية وفقا ملا ذكره 
رئي�س �جلامعة حممد �لطاهر عبادلية 
�جلامعة من فتح تخ�ص�س يف مرحلة 
معاجلة�لنفايات  جمال  يف  �ملا�صرت 
هذه  �أن  �مل�صدر  �أو�صح  و  �ل�صلبة 
للجامعة و �ملنطقة  "مهمة  �التفاقية 

ككل"  بحيث ت�صمح
من  باال�صتفادة  و�الأ�صاتذة  للطلبة 

يف  �ملخت�صة  �ملوؤ�ص�صة  هذه  خربة 
علما  �ل�صلبة  �لنفايات  ر�صكلة  �إعادة 
�مللف  هذ�  تدير  �الأخرية  هذه  �أن 
بع�س  جانب  �إىل  �أملانيا  كامل  يف 
هذه  �أن  �أ�صاف  و  �لدوالالأخرى 
و  خربة  و  �إمكانيات  متلك  �ملوؤ�ص�صة 
جماملعاجلة  يف  حديثة  تكنولوجيا 
باجلامعة  دفع  �لذي  �الأمر  �لنفايات  
ما�صرت  فتح  على  كثري�  حفزها  و 
�ل�صلبةو  �لنفايات  جماملعاجلة  يف 
�نفتاح  �إطار  يف  �خلطوة  هذه  تاأتي 
حميطها  على  �جلامعية  �ملوؤ�ص�صة 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  وم�صاهمتهايف 
�صيما و �لتكفل مب�صكل �لنفايات �لذي 

�أ�صحى يوؤرق �مل�صوؤولني �ملحليني.

�الأيام  هذه  �ل�صوكي  �لتني  �أ�صبح 
غر�ر  �لفو�كهعلى  عديد  يز�حم 
ويكت�صح  �ملوز  وحتى  و�لعنب  �لتفاح 
بلديات  عديد  باأحياء  عدة  �صو�رع 
وميكن  لوحظ  �أهر��صح�صبما  �صوق 
�لوالية  عا�صمة  �صو�رع  للمتجول عرب 
بع�س  حو�ف  عرب  وحتى  وبلدياتها 
يالحظ  باأن  و�لوالئية  �لطرقالوطنية 
�لف�صاء�ت  لهذه  �ل�صوكي  �لتني  غزو 
�الإقبااللكبريللمو�طنني  �إىل  بالنظر 
�لرغم  على  �لربية  �لفاكهة  هذه  على 
من �أن �أ�صعارها �رتفعت هذه �ل�صنة�إىل 

ما بني 10 و15 د.ج للحبة �لو�حدة.
لبيع  �لطاوالت  مئات  �نت�صبت  وقد 
با�صم  حمليا  �ملعروفة  �لفاكهة  هذه 
من  كبري�  �إقباال  ت�صهد  "�لهندي"�لتي 
من  �لرغم  على  �ملو�طنني  طرف 
�ل�صنةوح�صب  هذه  �أ�صعارها  �رتفاع 
باعة  من  �لبطالني  �ل�صباب  بع�س 
�لثمرة  هذه  جني  فاإن  �لفاكهة  هذه 
كرثة  جر�ء  ومتعبة  مهمة�صعبة 
بق�رشة  و�لكثيفة  �ل�صغرية  �أ�صو�كها 
روؤيتهابالعني  ي�صعب  �لتي  حباتها 
�صعوبة  من  �لرغم  وعلى  �ملجردة. 
�ل�صباب  �لثمرة وما يالقيه  جني هذه 
�رتفاع  ظل  يف  و�أتعابجمة  م�صاق  من 
�لكثري  �أن  �إال  �ل�صيف  حر�رة  درجات 
منهم جعلو� منها مورد� للرزق�صانعني 
و�صط  �صو�رع  عرب  ديكور�  بذلك 
وطريق  �لفوبور  غر�ر  على  �ملدينة 

تب�صة و�أحياء
1700 �صكن و400 �صكن . و�أرجع �ل�صاب 
لقمان �لذي مل يتجاوز �صنه �ل17 �صنة 
وتق�صري�لتني  بيع  على  �عتاد  و�لذي 
للمارة  �أغ�صط�س  �صهر  كل  �ل�صوكي 
ملجابهة  مبالغ  من  يكفيه  ما  جلمع 
م�صاريف �لدخوالملدر�صي وم�صاعدة 
عائلته �رتفاع �أ�صعار هذه �لفاكهة �إىل 

متاعب جنيها باملناطق �جلبلية
�ملحلية  �الأ�صو�ق  �إىل  ونقلها  و�لنائية 

و�صط حر�رة �لطق�س.

اأول وحدة لتحويل التني 
ال�سوكي 

�لتني  غر��صة  تنامي  �إىل  وبالنظر 
موؤخر�  دخلت  �لوالية  بهذه  �ل�صوكي 
على  �لفاكهة  هذه  وحدةلتحويل  �أول 
�مل�صتوى �لوطني حيز �خلدمة ببلدية 
حيثترتبع  �حلدودية  فرج  �صيدي 

 20 بطاقة  مربع  مرت  �آالف   5 على 
وحدة  �ل�صاعةو�صممت  يف  قنطار 
�ل�صوكي  �لتني  ملعاجلة  هذه  �لتحويل 
زيوتهو�ملو�د  �إنتاج  �أو  بتعليبه  �صو�ء 
للحيو�نات  و�أعالف  �ل�صيدالنية 
ح�صبما  ومربى  وع�صري  وم�صرب�ت 
رئي�س  حممدي  حممد  من   �أ�صتفيد 
�حلديث  )�لهندي  �لفالحية  �لتعاونية 
�لوحدة  هذه  �صاأن  ومن   . �جلز�ئري( 
�أن ترفع من م�صتوى معي�صة �لفالحني 
و��صتغاللها كزر�عةبديلة يف �ملناطق 
ذ�ت  ح�صب  �جلافة  و�صبه  �جلافة 
�صوق  والية  �أن  �إىل  م�صري�  �مل�صدر 
�لر�ئدة  �لواليات  بني  من  �أهر��صتعد 
تو�صعت  �ل�صوكي حيث  �لتني  �إنتاج  يف 
 10 �لزر�عة�إىل  هذه  من  �مل�صاحة 
هكتار   4200 بينها  من  هكتار  �آالف 
و�أ�صار  فرج �حلدودية.  �صيدي  ببلدية 
حممدي باأن �لهكتار �لو�حد من �لتني 
�إىل  120قنطار  بني  ما  ينتج  �ل�صوكي 
200 قنطار عند �عتماد عملية �ل�صقي 
�لوحدة  هذه  �صاأن  من  باأنه  م�صيفا 
وحو�يل  قار  عمل  من�صب  توفري30 
�إىل  باالإ�صافة  مو�صمي  من�صب   200
خلق فر�س عمل للمر�أة �لريفيةد�خل 

مز�رع �لتني �ل�صوكي.
هذه  باإمكان  فاإنه  ذلك  عن  وف�صال 
�قت�صادي جديد  ن�صاط  �لوحدة خلق 
قادر  �لوالية  بهذه  بالبلدياتاحلدودية 
ق�صد  �صغل  منا�صب  ��صتحد�ث  على 
وجعلمن  �لتهريب  ظاهرة  مكافحة 
للتنمية  فعالة  و�صيلة  �ل�صوكي  �لتني 
رئي�س  �أو�صح  جهته  �مل�صتد�مةمن 
غرفة �لفالحة حممد يزيد حمبلي باأن 
�لتوجه حاليابالوالية يرمي �إىل تنظيم 
�أقطاب  وخلق  �لفالحية  للمهن  �أجنع 
يجريتكثيف  حيث  جديدة  فالحية 
زر�عة هذه �لثمرة باملناطق �ل�صهبية 
غذ�ئية  فو�ئد  من  لها  ملا  للوالية 
وت�صمح  و�ل�صكريات  غنيةبالبوتا�صيوم 
بتحمل �لعط�س وت�صاعد على �لتو�زن 

�لبيئي.
�رشورة  �إىل  �مل�صدر  ذ�ت  ودعا 
تعاونيات  يف  �لريفية  �ملر�أة  �إقحام 
ل�صمان تاأطريتقني لنقل تكنولوجيات 
مو�د  و�صناعة  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 
ال  وتربية�لنحل  و�صيدالنية  �لتجميل 
�صيما و�أن �صجرة �لتني �ل�صوكي تزهر 
ملدة �صهرين وهو ما ي�صاعد يف �إنتاج 

�لع�صلذي �جلودة �لعالية.
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جيو�ش اإفريقيا تتحدث العربية
يحتل اجلزء الع�سكري واالأمني ال�سدارة يف اأولويات العالقات االإفريقية االإ�سرائيلية، اإذ بداأت امل�ساعدات الع�سكرية االإ�سرائيلية لبع�س الدول االفريقية  حتى 
قبل ا�ستقالل هذه الدول، فقد قامت كل من اأوغندا وغانا يف العام » 1962 » باإر�سال ع�سكريني و�سباط للتدرب يف اإ�سرائيل، وباملثل اأر�سلت تنزانيا جمموعة من 

ال�سباط للتدرب يف املعاهد احلربية االإ�سرائيلية، كما دربت اإ�سرائيل اأول جمموعة من الطيارين من اأثيوبيا وغانا واأوغندا، ودربت طيارين مدنيني من نيجرييا، 
ويف العام »1966 » اأن�ساأت اإ�سرائيل اأول كلية حربية يف غانا، حيث كان يتواجد  فيها »100 » �سابط اإ�سرائيلي كخبري ومدرب، وتواجد يف اأوغندا اأكرب بعثة ا�سرائيلية 
يف العام » 1965 » وكان �سباط وجنود اجلي�س وال�سرطة وجهاز اال�ستخبارات االأوغندية يتلقون تدريبهم على يد �سباط من اجلي�س اال�سرائيلي، وهنا من اجلدير 

ذكره اأنه حتى خالل الفرتات التي مت فيها قطع العالقات من قبل الدول االإفريقية مع اإ�سرائيل ، مل توؤثر على م�ستوى هذا التعاون الع�سكري بني الطرفني .

مبعاهدات  ا�رسائيل  وترتبط 
مع  �رسية  واأمنية  ع�سكرية 
الإفريقية،  الدول  من  العديد 
اجليو�ش  تدريب  تت�سمن 
تلك  يف  ال�ستخبارات  واأجهزة 
على  للحفاظ  وذلك  الدول، 
الديكتاتورية  الأنظمة  ا�ستمرار 
فيها  جتد  التي  اإفريقيا  يف 
لتحقيق  �سالتها  اإ�رسائيل 

اأهدافها .
احل�رس،  ل  املثال  �سبيل  فعلى 
قامت اإ�رسائيل بتوقيع معاهدة 
مع  الع�سكري  للتعاون  �رسية 
م�ساعدة  طلبت  التي  زائري 
حماولة  اأثر  على  اإ�رسائيل 
النقالب الفا�سلة فيها، وقامت 
اجلي�ش  مب�ساعدة  اإ�رسائيل 
على  التمرد  قمع  يف  الليبريي 
�سفقة  معها  وعقدت  النظام، 
الدولرات،  مباليني  ع�سكية 
الإ�رسائيليني  اخلرباء  ويقوم 
 ، الكامريوين  اجلي�ش  بتدريب 
وباعت لها اإ�رسائيل طائرات من 
نوع  »كفريو عرافا »، ناهيك عن 
الإ�رسائيلي  الع�سكري  التعاون 
موقع  حتتل  التي  اأثيوبيا  مع 
قادة  اهتمامات  يف  ال�سدارة 
الوحيد  البلد  كونها  ا�رسائيل 
البحر  الغري عربي املطل على 

الأحمر .
ال�سنوات  امتداد  وعلى 
ح�سدها  اإىل  اإ�سافة  املا�سية، 
الدموية  النزاعات  من  الأموال 
قامت  الفريقية،  القارة  يف 
عالقاتها  بتوظيف  اإ�رسائيل 
املميزة مع العديد من ال�سباط 
الع�سكرية  املوؤ�س�سات  يف 
لخرتاق  الإفريقية،  والأمنية 
القارة وللحفاظ على م�ساحلها 
ال�سرتاتيجية فيها على املدى 

البعيد .
�سيا�ستها  اإ�رسائيل  نقلت  وقد 
احلروب  فتيل  اإ�سعال  يف 
التناق�سات  واإذكاء  والنزاعات، 

اخلداع  وممار�سة  املتعددة، 
النعرات  واإثارة  والبتزاز، 
كل  نقلت  واملذهبية،  القومية 
الذي  البغي�ش  املرياث  هذا 
نهجاً  لها  بالن�سبة  ي�سكل  كان 
مع  عالقاتها  يف  منتظماً 
عقود  طوال  العربي  حميطها 
ولترتدد  الإفريقية،  القارة  اإىل 
يف  �سيء  كل  عمل  يف  اإ�رسائيل 
فرتاها  اأهدافها،  �سبيل حتقيق 
املثال،  �سبيل  على  ت�ستغل 
وحالة  الإرتريية  النزاعات 
ال�سائدة  الأمنية  الفو�سى 
تعزيز  اأجل  من  ال�سومال  يف 
عالقاتها مع اأثيوبيا التي قامت 
باحل�سول على كميات كبرية من 
بهدف  الإ�رسائيلية  الأ�سلحة 
الإفريقي  القرن  منطقة  تاأزمي 
اأزمات  من  بالأ�سل  تعاين  التي 

متفجرة متعددة.
الإ�رسائيلي  للدعم  نتيجة 
اجلي�ش  ي�سنف  املحدود  غري 
يف  جي�ش  اأهم  ثالث  الإثيوبي 
م�رس  بعد  الإفريقية  القارة 
 42 املوقع  ويحتل  واجلزائر، 
دبابة،   2300 بامتالكه  عاملياً، 
�ساروخ   200 مركبة،  و800 
 43 مقاتلة،  طائرة   90 متعدد، 
طائرة مروحية، بح�سب الأرقام 
التي ن�رسها موقع »جلوبال باور 

فاير«.
نعود قلياًل اإىل الوراء، فبعد قيام 
 1948 العام  يف  اإ�رسائيل  دولة 
عزلة   اجلديدة  الدولة  عا�ست 
مع حميطها العربي والإفريقي، 
هذا التهمي�ش الذي تعر�ست له 
اإ�رسائيل من قبل جريانها جعلها 
لك�رس  اأ�ساليب جديدة  ت�ستنبط 
فكرة  فظهرت  العزلة،  هذه 
الإفريقية  للدول  امل�ساعدات 
فبداأت  الفقرية،  املجاورة 
القارة  اأبواب  بطرق  اإ�رسائيل 
فاعل  اأنها  على  نف�سها  وتقدم 
ت�سل  م�ساعداتها  وبداأت  خري، 

اإىل بع�ش الدول الإفريقية ويف 
و�سول  ومع  اإثيوبيا،  مقدمتهم 
الإ�رسائيلية  املعونات  هذه 
كانت  اإفريقية  اإىل  تباعاً 
القارة،  اإىل قلب  تنفذ  اإ�رسائيل 
ويتعزز  يتبلور  وجودها  وكان 
اإثيوبيا  يف  خا�سة  اإفريقية  يف 
اإ�رسائيل املطلة  لت�سبح حليفة 

على البحر الأحمر.
القرن  من  ال�ستينيات  بداية  يف 
الع�رسين اأر�سلت اإ�رسائيل عدد 
الع�سكريني  امل�ست�سارين  من 
املظليني  بتدريب  تقوم  كي 
تدريب  وكذلك  الإثيوبيني، 
وحدات خا�سة ملكافحة التمرد 
اإ�رسائيل  قامت  كما  وال�سغب، 
الفرقة  و�سباط  جنود  بتدريب 
الإثيوبي  اجلي�ش  يف  اخلام�سة 
التحرير  جبهة  ملواجهة 

الإرتريية.
يف العام 1973 قطعت العالقات 
اإ�رسائيل  بني  الدبلوما�سية 
م�رس  مع  ت�سامنا  واإثيوبيا 
والعرب، لكن ا�ستمرت اإ�رسائيل 
للطائرات  الغيار  قطع  باإر�سال 
اأمريكية  لالأ�سلحة  والذخرية 
اجلي�ش  ميلكها  التي  ال�سنع 
الإثيوبي، وكذلك ا�ستمر تواجد 
امل�ست�سارين  من  كبري  عدد 
الع�سكريني  واخلرباء 
اأبابا،  اأدي�ش  يف  الإ�رسائيليني 
حتى  الو�سع  هذا  يتغري  ومل 
مع و�سول الرئي�ش الإثيوبي ذو 
»ماجن�ستو  املارك�سي  التوجه 
العام  لل�سلطة يف  هيال مريام«  
1974 من القرن الع�رسين، لكن 
هذا الو�سع تغري يف العام 1978 
»ماجن�ستو«  الرئي�ش  قام  حني 
امل�ست�سارين  جميع  بطرد 
على  اإثيوبيا  من  الإ�رسائيليني 
اأثر انك�ساف عالقة البلدين مما 
جمل�ش  لقرارات  خرقاً  اعترب 
الوحدة الإفريقية وو�سع اإثيوبيا 
الدول  من  �سديد  حرج  يف 

الإفريقية.
ا�ستمرار  ورغم   1983 العام  يف 
الدبلوما�سية  العالقات  قطع 
قامت  واإ�رسائيل،  اإثيوبيا  بني 
ع�سكري  بتدريب  الأخرية 
واأمني للحر�ش الرئا�سي وجلهاز 
ولرجال  الإثيوبي  ال�رسطة 
ومنها  الأمنية  الأجهزة  بع�ش 

املخابرات.
ا�ستقبال  يف  اإ�رسائيل  بداأت  ثم 
هاجروا  الذين  الفال�سا  يهود 
اتفاق  على  بناء  اإثيوبيا  من 
 1985 العام  يف  احلكومتني  بني 
ع�سكرية  م�ساعدات  مقابل 
اأبابا،  لأدي�ش  اإ�رسائيل  تقدمها 
ولغاية العام 1987 كانت اإثيوبيا  
بقيمة  ع�سكرية  معونات  تلقت 
لها  مكافاأة  دولر  مليون   85
الفال�سا  ليهود  ال�سماح  على 
بالهجرة اإىل اإ�رسائيل، واأر�سلت 
وخبري  م�ست�سار   300 اأبيب  تل 
اإثيوبيا،  اإىل  وع�سكري  اأمني 
الفرتة  هذه  خالل  وقامت 
يف  اإثيوبياً  طياراً   40 بتدريب 
من   1989 العام  يف  اإ�رسائيل، 
اإعادة  مت  الع�رسين  القرن 
بني  الدبلوما�سية  العالقات 
البلدين، ومت افتتاح ال�سفارة 
اأبابا،  اأدي�ش  يف  الإ�رسائيلية 
املزيد  اإ�رسائيل  وقدمت 
الع�سكرية  امل�ساعدات  من 
 1990 العام  يف  لإثيوبيا. 
حوايل  اإ�رسائيل  قدمت 
للجي�ش  بندقية  األف   150
تقرير  بح�سب  الإثيوبي 
نيويورك  �سحيفة  ن�رسته 
م�ساعدات  وتو�سعت  تاميز، 
معونات  لت�سم  اإ�رسائيل 
وكذلك  واأدوية،  �سحية 
اأر�سلت خرباء يف جمال الري 
 1991 العام  ويف  والزراعة، 
قامت اإ�رسائيل بنقل 15 األف 

مبا�رسة  الفال�سا  من  يهودي 
عرب ج�رسجوي من اأدي�ش اأبابا 
للرئي�ش  ودفعت  اإ�رسائيل،  اإىل 
دولر  مليون   35 مبلغ  الإثيوبي 
قبل اأن يطيح به انقالب �سعبي 
زميبابوي،  اإىل  فهرب  �سده 
�ستوكهومل  معهد  وبح�سب 
فاإن  ال�سالم  لأبحاث  الدويل 
ميزانيتها  لتبلغ  اإثيوبيا 
الع�سكرية �سوى 0،8 يف املائة، 
اأقوى  ثالث  اأ�سبحت  اأنها  اإل 
جي�ش يف القارة ال�سمراء بف�سل 

الدعم الع�سكري الإ�رسائيلي.
اإ�رسائيل  اأن  املوؤكد  من  اأ�سبح 
برنامج  وعرب  ا�ستطاعت 
ب�سكل  الع�سكرية  امل�ساعدات 
بدرجة  والإمنائية  رئي�سي، 
تف�سد  اأن  ا�ستطاعت  اأقل، 
العرب  بني  التاريخية  العالقات 
واإثيوبيا،  خا�ش  بوجه  وم�رس 
م�رس  اإخراج  من  متكنت  واأنها 
مكانها،  واحللول  اإثيوبيا   من 
ف�سول  من  جديد  ف�سل  وبداأ 
ال�سغط الإ�رسائيلي على م�رس 
وال�سودان عرب اأذرعها الإفريقية 
الدول  من  وغريها  اإثيوبيا  يف 
الإفريقية. اإن التعاون الع�سكري 
ع�سكرية  م�ساعدات  وتقدمي 
وكذلك  الإفريقية،  الدول  اإىل 
تدريب �سباط اجلي�ش والأجهزة 
الأمنية الإفريقية، كان وليزال 
خا�سة  اأهمية  على  ي�ستحوذ 
الإ�رسائيلية،  ال�سرتاتيجية  يف 
لتوظيف هذا امللف يف ممار�سة 
البتزاز وال�سغوط واملقاي�سة، 
والأهم هو ا�ستخامه ك�سالح يف 
لتهديد  العربية  الدول  مواجهة 
لتغيري  عليها  وال�سغط  اأمنها 
مواقفها يف بع�ش امللفات، ومن 
اأجل هذه الروؤية عملت اإ�رسائيل 
على تكثيف ن�ساطها وتواجدها 
الع�سكري يف اإفرaيقيا، وقامت 

اخلرباء  من  كثري  باإر�سال 
الع�سكريني  وامل�ست�سارين 
والأمنيني الإ�رسائيليني اإىل عدة 
تدريبهم  اأجل  اإفريقية من  دول 
اأن  حتى  عليهم،  والإ�رساف 
كثري  بتدريب  قامت  اإ�رسائيل 
الذي  الرئا�سيني  احلرا�ش  من 
وروؤ�ساء  قادة  حماية  يتولون 
القارة ال�سمراء، وجلبت الآلف 
من الأفارقة للدرا�سة والتدريب 
وكلياتها  احلربية  معاهدها  يف 
الع�سكرية. ومل تكتفي اإ�رسائيل 
بتقدمي ال�سالح وتدريب اجلنود 
وال�سباط، بل قامت اأي�ساً بنقل 
جتربتها يف العمل مع منظمات 
مثل  ع�سكرية  ال�سبه  ال�سباب 
»الناحال«  منظمتي  جتربة 
باإر�سال  وقامت  و«اجلدناع« 
بع�ش  اإىل  م�ست�سارين ومدربني 
الدول الإفريقية لتعليمهم كيفية 
تنظيم �سفوف ال�سباب الإفريقي 
يف ف�سائل جتمع العمل املدين 
�سوية.  الع�سكري  والتدريب 
عدداً  اإ�رسائيل  اأر�سلت  اأي�ساً 
على  لالإ�رساف  مدربيها  من 
التي  الع�سكرية  اخلدمة  تنظيم 
الإفريقي  ال�سباب  على  تفر�ش 
هو  كما  حمددة  زمنية  لفرتات 
وقامت  اإ�رسائيل،  يف  احلال 
باإر�سال عدد من اخلرباء  اأي�ساً 
يف  ال�رسطة  قوات  لتدريب 
تنزانيا، ودربت قوات املظليني 
اأن�ساأت مدر�سة  ثم  الكونغو،  يف 
الكونغو  جلي�ش  وقدمت  هناك 
اأ�سلحة وعتاد، ثم يف �سرياليون 
ال�سيناريو  ذات  يتكرر  اأي�ساً 
خرباء  اإ�رسائيل  اأر�سلت  حيث 
اأجل  من  و�سباط  ع�سكريني 
تدريب اجلي�ش ال�سرياليوين، ثم 
اأن�ساأت لهم مدر�سة ع�سكرية يف 

فري تاون.
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قالت مور، يف بيان باخل�صو�ص :"بعد 
مدافعا  جمددا  ترامب  وقف  اأن 
اأعمال  عن  امل�صوؤولني  اأولئك  عن 
ت�صارلوت�صفيل،  يف  الدامية  ال�صغب 
العنيفة  املجموعات  بتلك  ورحب 
والنازيون  كالن"  كالك�ص  "كو  مثل 
للجمهوريني  الوقت  حان  اجلدد، 
تباين  عن  للتخلي  والدميقراطيني 
وجهات نظرنا وفل�صفة اجلدل، من 

اأجل اأهداف اأ�صمى".
النواب  جمل�ص  ع�صو  وراأت 
احلزبني  اأع�صاء  اأن  الأمريكي 
يجب اأن يتحدوا "من اأجل ا�صتعادة 
ت�رضرت  التي  الوطنية،  الكرامة 
البيت  يف  ترامب  دونالد  بوجود 
نظراءها،  مور  الأبي�ص"وخاطبت 
اجلمهوريني،  "اأ�صدقائي  قائلة: 
ب�صفتنا  معنا  العمل  منكم  اأرجو 
عزل  بهدف  منتخبة،  �صخ�صيات 
هذا ال�صخ�ص من من�صب الرئي�ص، 
من  اخلروج  يف  وم�صاعدتنا 
تاريخ  من  املظلمة  احلقبة  هذه 

بالدنا".
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  وكان 

الثالثاء،  اأم�ص  امتنع،  ترامب 
وحده  اليمني  اأق�صى  حتميل  عن 
ال�صغب  اأعمال  عن  امل�صوؤولية 
وقال  ت�صارلوت�صفيل،  مدينة  يف 
الرئي�ص، ردا على �صوؤال لل�صحفيني 
"توجد  بنيويورك:  ترامب  برج  يف 
�صيئا،  يعد  جانب  يف  جمموعة 
جانب  ال  يف  جمموعة  وتوجد 

العنف.  اأظهرت  اأي�صا  وهي  الآخر 
ذلك،  عن  التحدث  يريد  اأحد  ول 
كانت  الآن:  مبا�رضة  اأقول  اأنا  لكن 
الآخر  اجلانب  يف  جمموعة  هناك 
وقد قدمت من دون اإذن، وت�رضف 

اأفرادها بطريقة قا�صية للغاية".
جماعات  اأع�صاء  اأن  ترامب  وذكر 
اإزالة  �صد  جتمعوا  اليمني  اأق�صى 

الكونفدرالية  جي�ص  قائد  متثال 
اجلرنال  الأهلية،  احلرب  يف 
روبرت يل، لفتا اإىل اأن اأول رئي�ص 
للوليات املتحدة واأحد موؤ�ص�صيها 
قائال:  وت�صاءل  عبيد"،  تاجر  "كان 
روبرت  هذا  اجلاري،  "الأ�صبوع 
املقبل،  الأ�صبوع  يل...يهمني، ويف 

�صيكون جورج وا�صنطن؟".

قواته  اأن  الأمريكي  اجلي�ص  اأعلن 
اجلنوبية،  كوريا  يف  املتمركزة 
�صواريخ  من  كبريا  عددا  ن�رضت 
مع  بالتزامن  وذلك  "باتريوت"، 
ال�صمالية  كوريا  تهديدات  ت�صاعد 
واأو�صح  البالي�صتية  ب�صواريخها 
اجلي�ص الأمريكي ، اأن لواء الدفاع 
اجلوي 35 التابع للقوات الأمريكية 
اجلنوبية  كوريا  يف  املتمركزة 
�صواريخ  حتديث  عملية  ا�صتكمل 
مهارات  وتنمية  "باتريوت" 
الـ8  خالل  وتدريبهم  م�صغليها 

اأ�صهر املا�صية.

يتكون  اللواء  اأن  املعروف  ومن 
بطارية   12 وي�صغل  كتيبتني،  من 
يف   "3-PAC"و  "2-PAC" مثل 
وغون  ووان،  و�صو  اأو�صان،  قواعد 

�صان، وكوانغ جو وغريها.
كان  املا�صي،  �صبتمرب  �صهر  ويف 
اجلي�ص  وزير  فانينغ،  اإيريك 
اإىل  مّلح  قد  اآنذاك،  الأمريكي 
اإمكانية ن�رض MSE 3-PAC يف 
يف  املتمركزة  الأمريكية  القوات 
كوريا اجلنوبية وتعد هذه الن�صخة 
مطورة  "باتريوت"،  �صواريخ  من 

من حيث املدى والأداء.

  ا�صتعاد اجلي�ص اللبناين فجراأم�ص 
الأربعاء، عدة تالل اإ�صرتاتيجية يف 
جرود راأ�ص بعلبك على احلدود مع 
�صوريا، �صمن عملية حمدودة �صد 

تنظيم "داع�ص" الإرهابي.
من  خا�صة  وحدات  باأن  واأفاد 
ل�صرتجاع  فجرا  تقدمت  اجلي�ص 
تنظيم  من  ا�صرتاتيجية"  "نقاط 
)حميط(  جرود  يف  "داع�ص" 
بهدف  )�رضق(،  بعلبك  راأ�ص  بلدة 
على  والت�صييق  الطوق  اإحكام 
يف  املوجودين  التنظيم  عنا�رض 
عنا�رض  اأن  اإىل  ولفت  املنطقة، 
جمموعة  على  �صيطرت  اجلي�ص 
مراح  "قنزوحة  منها  مرتفعات 
ال�صغري"،  و"خابية  ال�صيخ"، 
و"�صمي�ص  اخلنزير"  و"طلعة 
خزعل"ويتمركز التنظيم الإرهابي 
وراأ�ص  القاع  بلدات  اأطراف  يف 
�صل�صلة  )�صمن  والفاكهة  بعلبك 
املتاخمة  ال�رضقية  لبنان  جبال 
"�رضايا  وكانت  ال�صورية(  للحدود 
اجلي�ص  من  )ف�صيل  ال�صام"  اأهل 
قبل  التالل،  على  ت�صيطر  احلر( 
ان�صحابها منذ يومني �صمن اتفاق 
اللبناين  اهلل"  "حزب  مع  اأبرمته 
وكالة  اأ�صارت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
اإىل  الر�صمية  اللبنانية  الأنباء 
املدفعي  ق�صفه  اجلي�ص  موا�صلة 
التنظيم  مواقع  على  وال�صاروخي 
الليلة  منذ  بعلبك  راأ�ص  جرود  يف 
هذا  الق�صف  وتوا�صل  املا�صية 
لعنا�رض  تعزيزات  مع  يتزامن 

وفق  باجلرود،  انت�رضت  اجلي�ص 
للجي�ص، تقدم  بيان  واأعلن  الوكالة 
"مراح ال�صيخ"  وحداته يف مناطق 
من  حميد"،  و"وادي  و"العجرم" 

ناحية جرود عر�صال.
خالل  اجلي�ص  "عرث  واأ�صاف: 
الأحزمة  من  كمية  على  التفتي�ص 
والقذائف  والعبوات  النا�صفة 
على  العمل  يجري  املفخخة، 
اخلبري  قبل  من  تفجريها 
جثة  على  عرث  الع�صكري"كما 
تفا�صيل  دون  جمهول،  ل�صخ�ص 
قتله  و�صبب  هويته  عن  اأخرى 
ل�صن  اللبناين  اجلي�ص  وي�صتعد 
"داع�ص"  تنظيم  �صد  معركة 
القاع  بلدات  جرود  يف  الإرهابي 
اأيام  وقبل  والفاكه  بعلبك  وراأ�ص 
اجلي�ص  وحدات  ا�صتهدفت 
املناطق  للتنظيم يف  تابعة  مراكز 
يف  اإ�صابات  واأوقعت  املذكورة، 

�صفوفه.
بلدة  جرود  منطقة  و�صهدت 
املا�صي،  جويلية  يف  عر�صال 
اللبناين  اهلل"  "حزب  بني  معارك 
م�صلحة،  �صورية  وجمموعات 
ال�صام"  "حترير  جبهة  اأبرزها 
الن�رضة"  "جبهة  فيها  )اندجمت 
عدة  ا�صتمرت  نف�صها(،  حل  بعد 
اأيام وتوقفت املعارك قبل اأن يعلن 
الطرفان نهاية ال�صهر ذاته �صفقة 
حتت  ومدنيني،  اأ�رضى  تبادل 
العام  الأمن  جهاز  مدير  اإ�رضاف 

اللبناين اللواء عبا�ص اإبراهيم.

دعت ع�ضو جمل�س النواب عن احلزب الدميقراطي، غوين مور، زمالءها اجلمهوريني اإىل العمل معا لإزاحة 
دونالد ترامب من من�ضب رئي�س البالد بهذه الطريقة، ردت ال�ضيا�ضية الأمريكية على اآخر تعليقات 

الرئي�س دونالد ترامب على الأحداث يف مدينة ت�ضارلوت�ضفيل بولية فريجينيا.

ع�ضو جمل�س النواب عن احلزب الدميقراطي، غوين مور

ق.د

عزل ترامب ينهي هذه احلقبة 
املظلمة!

�ضيئول حتتمي بالباتريوت 
الأمريكي من �ضواريخ كيم!

هل تغلق عودة �ضفري اإيطاليا 
اإىل م�ضر ق�ضية ريجيني؟

اجلي�ش اللبناين ي�ضيطر على "تالل 
ا�ضرتاتيجية" على احلدود  مع �ضوريا"

مقال  "برافدا.رو"  موقع  ن�رض 
كوريا  اأزمة  تطورات  تناول 
ال�صمالية، واأ�صار اإىل خروج ال�صني 
ر�صميا عن حيادها يف هذا النزاع، 
وتلقيها يف املقابل تهديدا اأمريكيا 

باإعالن احلرب التجارية عليها.
جاء يف املقال:

يف  �صك  اأي  يوجد  يعد  مل  اليوم 
ال�صمايل  الكوري  الدمل  م  توُرّ اأن 
النهائية،  مرحلته  اإىل  و�صل  قد 
واأنه اأو�صك اأن ينفقئ. لكن هناك 
الكلمة  باأن  �صائدا  يبقى  انطباعا 

الأخرية �صتكون لبكني هنا.  
الأحداث  �صل�صلة  اإىل  نظرنا  واإذا 
الزمني،  ترتيبها  اإطار  يف  كاملة 
فلعله �صيكون علينا اأن نبداأ من يوم 
08 اأغ�صط�ص/ اآب اجلاري عندما 
الإعداد  عجلة  دوران  يزداد  بداأ 
املتحدة  الوليات  بني  للحرب 
وكوريا ال�صمالية، اآخذة معها العامل 
كله تقريبا. ففي ذلك اليوم ظهرت 
ال�صاروخ  باأن  تفيد  معلومات 
للقارات،  العابر  ال�صمايل  الكوري 
واأن  نووي،  راأ�ص  حمل  على  قادر 
ب�صبب  جدا  احلانقة  يانغ  بيونغ 
وعدت  املتحدة،  الأمم  عقوبات 
"باإجراءات  ذلك  على  ترد  باأن 

عملية".
والرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
التهديد  هذا  جتاهل  ي�صتطيع  مل 
ال�صمالية  كوريا  ووعد  املبا�رض، 
العامل  ي�صاهد  مل  وغ�صب  "بنار 

قط لهما مثيال".

جاهزا،  كان  يانغ  بيونغ  ورد 
وملحت اإىل اأنه مل يبق اإل القليل، 
واأنها على و�صك اأن تغطي قاعدة 
بحرية  ع�صكرية  )قاعدة  "غوام" 
اأر�ص جزيرة  على  �صخمة  وجوية 
املحيط  غرب  الأمريكية  غوام 
ب�صواريخ  املرتجم(   – الهادئ 
"هوا�صونغ-12". اأما ترامب الذي 
يكن  مل  ال�صابق  حتذيره  اأن  اأدرك 
"قا�صيا مبا يكفي"، وعد الكوريني 
ال�صماليني "مبتاعب ل ي�صتطيعون 

حتى تخيلها".
جديدة  معلومات  جاءت  ولحقا، 
تفيد  املتحدة  الوليات  من 
الع�صكري  احلل  خيارات  باأن 
اأ�صبحت جاهزة، واأن من املمكن 
ا�صتخدامها يف اأي حلظة يف حال 
ت�رضف  باأي  ال�صمالية  كوريا  قيام 
الرئي�ص  كتب  ذلك،  واإثر  طائ�ص. 
يوم  تويرت  على  تغريدة  ترامب يف 
كيم  باأن  "اآمل  املا�صي:  اجلمعة 
جونغ اأون �صوف يجد طريقا اآخر". 
الرئي�ص  كتب  ب�صاعتني  ذلك  وبعد 
اأرفقها  اأخرى،  تغريدة  ترامب 
ال�صرتاتيجية  للقاذفات  ب�صور 
"غوام"  قاعدة  يف   "1 "بي–بي 
ذكره  اجلدير  ومن  الع�صكرية. 
اأكد  البنتاغون  رئي�ص  اأن  كذلك 
للعمل  وا�صنطن  ا�صتعداد  بدوره 
الأكرث ح�صما مع كوريا ال�صمالية.  

وكيفما يبدو عليه احلال، فلقد بداأ 
للحرب،  تدريجيا  ي�صتعد  العامل 
وقوفها  عن  اأ�صرتاليا  واأعلنت 
الوليات  جانب  اإىل  بالكامل 

اأ�صبح  الناتو  حلف  ويف  املتحدة، 
الوليات  مل�صلحة  جاهزا  القرار 
املتحدة، ذلك خالفا لأملانيا التي 
وحذرت  النف�ص  �صبط  اإىل  دعت 
وحني  نووية.  حرب  ن�صوب  من 
و�صعت اليابان �صواريخ "باتريوت" 
على اأهبة ال�صتعداد القتايل، جاء 
على الفور تهديد بيونغ يانغ باأنها 
متو�صطة  �صواريخ   4 �صتطلق 
املدى من طراز "هوا�صونغ -12" 
"غوام" الأمريكية عرب  اإىل قاعدة 

اأجواء اليابان ذاتها.
يكن  مل  العام  ال�صخب  هذا  ويف 
عاملي  لعب  �صوت  م�صموعا 
رئي�ص وهو ال�صني، التي قالت بعد 
حتولت  التي  كلمتها،  �صمت  فرتة 
�صحيفة  يف  افتتاحية  مقالة  اإىل 
بكني  و�رضحت  تاميز".  "غلوبال 
يفهم  اأن  ال�رضوري  "من  باأن 
تهدد  عندما  اأنه  الأطراف  جميع 
ال�صينية،  امل�صالح  ت�رضفاتهم 
يكون  �صوف  ال�صني  فعل  رد  فاإن 

قا�صيا".
ويف هذه احلالة، اأو�صحت القيادة 
تهديد كوريا  اأنه يف حال  ال�صينية 
املتحدة  الوليات  ال�صمالية 
�صتقف  ال�صني  فان  ب�صواريخها، 
على احلياد التام. ولكن، ما اإن توجه 
وا�صنطن و�صيئول �صواريخهما اإىل 
يف  رغبًة  الدميقراطية،  كوريا 
ال�صمايل  الكوري  النظام  اإ�صقاط 
القائم، فاإن ال�صني �صوف تفعل كل 

�صيء ملنع ذلك.
وبعبارة اأخرى، ل داعي اإىل قراءة 

�صتدافع  فبكني  ال�صطور.  بني  ما 
مبا  الو�صائل  بكل  يانغ  بيونغ  عن 
حاجة  ول  منها.  الع�صكرية  فيها 
ت�رضفت  ال�صني  باأن  التذكري  اإىل 
-1950 بني  ما  الأعوام  يف  كذلك 
املتحدة  الوليات  �صد   1953

دفاعا عن كوريا ال�صمالية.
لقد حاولت بكني يف الوقت احلايل 
ر�صدها،  اإىل  وا�صنطن  تعيد  اأن 
الرتوي  عدم  باأن  تذكرها  واأن 
له  النووي  بال�صالح  التالعب  يف 
اأخطار غري حم�صوبة النتائج. غري 
اأن رد وا�صنطن مل يتاأخر كثريا: اإن 
حتقيق  اإجراء  يف  �صتبداأ  الوليات 
امللكية  حقوق  انتهاك  حول 
وح�صولها  ال�صني،  يف  الفكرية 
غري  بطريقة  تكنولوجيات  على 
�صيعلن عن  ترامب  واإن  م�رضوعة، 
ذلك ر�صميا يف وقت قريب. ووفقا 
نتائج  فاإن  "بوليتيكو"،  ل�صحيفة 
اإىل  توؤدي  �صوف  التحقيقات  هذه 
ال�صلع  على  الر�صوم  حجم  زيادة 
اأمريكا  اإىل  امل�صدرة  ال�صينية 

وبع�ص الدول الأوروبية.
هذا، ويف املكاملة الهاتفية، التي 
رئي�صي  بني  ليال  اأم�ص  اأجريت 
ال�صيني  الزعيم  دعا  البلدين، 
جتنب  اإىل  املتحدة  الوليات 
مع  التعامل  يف  القا�صية  اللهجة 
كوريا ال�صمالية، واأعلن عن اإمكانية 
الرد من جانب ال�صني يف حال قيام 
الوليات املتحدة باأعمال ع�صكرية 

�صد جارتها كوريا ال�صمالية.

ال�ضني تعلن اأنها �ضتدافع عن كوريا ال�ضمالية

اأعلنت وزارة اخلارجية امل�رضية 
اإىل  الإيطايل  ال�صفري  عودة 
على  عام  من  اأكرث  بعد  القاهرة 
ب�صكل  العالقات  وتوترت  �صحبه 
على  واإيطاليا،  م�رض  بني  حاد 
ريجيني  الطالب  مقتل  خلفية 
القاهرة  يف  موجودا  كان  الذي 

عليه  وعرث   ،2015 �صبتمرب  منذ 
غرب  الطرق  اأحد  على  مقتول 
 ،2016 فرباير  يف  القاهرة 
واأكدت  تعذيب  اآثار  جثته  وعلى 
اأن  بيان  يف  اليطالية  اخلارجية 
اإعادة ال�صفري تفيد يف مناح عدة 

ملتابعة ق�صية ريجيني.
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توجيه  مع  بالتزامن  ذلك  واأتى 
رئي�س املجل�س، على عبد العال، 
انتقادات للد�شتور، الذي �شارك 
قليلة،  �شنوات  قبل  و�شعه  يف 
وبرملاين  اإعالمي  تاأييد  و�شط 
و�شيا�شي مت�شاعد هذا التلميح 
واجه  الرئا�شة  فرتة  مد  اإىل 
اأبرزها  كان  اأي�شا،  معار�شة 
اأعدت  التي  اللجنة  رئي�س  من 
الد�شتور احلايل، عمرو مو�شي، 
الدول  جلامعة  الأ�شبق  الأمني 

العربية )2011-2001(.
»احلديث  اأن  مو�شى  ويعتقد 
الد�شتور  تعديل  عن  املعاد 
يثري  الرئي�س،  انتخاب  عام  يف 
وا�شفا  ا�شتفهام«،  عالمات 
»اإ�شاعة  باأنها  الدعوات  هذه 
منف�شلة  اأحاديث  للتوتر«ووفق 
خرباء،  مع  الأنا�شول  اأجرتها 
بينهم قانوين، فاإن احتمال تعديل 
الد�شتور له قراءتان؛ الأوىل هي 
ملوؤيدين  فعلية  رغبة  نتاج  اأنه 
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  للرئي�س 
مبد فرتة حكمه يف اإطار »ج�س 
نب�س« �شبه ر�شمي بينما ترتكز 
القراءة الثانية على ثالثة عوائق 
�شتواجه هذه اخلطوة، تتنوع بني 
ود�شتوري  واقت�شادي  �شيا�شي 
موافقة  تلزم  الد�شتور،  وح�شب 
النواب  جمل�س  اأع�شاء  ُخم�س 
 )596 اإجمايل  من  ع�شوا   120(
قبل  تعديله،  مقرتحات  على 
عليها،  والت�شويت  مناق�شتها 
مبوافقة ثلثي الأع�شاء، على اأن 
الأغلبية  مبوافقة  نافذة  ت�شبح 
اأوت   7 ويف  �شعبي  ا�شتفتاء  يف 
على  ال�شي�شي  �شادق  اجلاري، 
الوطنية  الهيئة  ب�شاأن  قانون 
تنظيم  لتتوىل  لالنتخابات، 

انتخابات الرئا�شة املقبلة.
مل  الذي  عاما(،   62( وال�شي�شي 

يح�شم موقفه من الرت�شح لولية 
 8 رئي�ًشا يف  جاء  واأخرية،  ثانية 
�شنوات،   4 ملدة   ،2014 جوان 
اإثر فوزه باأول انتخابات رئا�شية 
اأطاح  اأن  بعد  ال�شي�شي  واأُنتخب 
اجلي�س، حني كان الرجل وزيرا 
اأول  مر�شي،  مبحمد  للدفاع، 
رئي�س مدين منتخب دميقراطيا، 
عام  بعد   ،2013 جويلية   3 يوم 

واحد من وليته الرئا�شية.

تاأييد مت�صاعد

يف فرباير املا�شي، دعا النائب 
ن�رص  اإ�شماعيل  امل�رصي، 
الدين، اإىل تعديل الد�شتور ملد 
�شت  اإىل  الرئي�س  حكم  فرتة 
بهذا  فعليا  يتقدم  ومل  �شنوات، 

الطلب.
لكن الربملاين كرر طلبه، الأ�شبوع 
املا�شي، معلنا عزمه التقدم به، 
يف بداية دور النعقاد النيابي، يف 
اأكتوبر املقبل، بعد انتهاء اإجازة 
ائتالف  ع�شو  وعربرّ  برملانية 
الأغلبية  )�شاحب  م�رص  دعم 
عبد  جمال  النائب  الربملانية(، 
�شحفية،  ت�رصيحات  يف  العال، 
مد  مقرتح  تاأييده  عن  موؤخرا، 
اإن  قال  لأ�شباب  الرئا�شة،  فرتة 
وراأى  الإرهاب  مواجهة  بينها 
يتطلب  الد�شتور  »تعديل  اأن 
 120 اأي  النواب  ُخم�س  موافقة 
 ،)596 اإجمايل  )من  فقط  نائبا 
عليه،  املوافقة  ال�شهل  من  لذا 
ا�شتفتاء  بعدها  يتم  اأن  على 

ال�شعب لإقراره«.
النائب امل�رصي موافقة  وتوقع 
فرتة  مد  على  ال�شعب  اأغلبية 
الرئي�س؛ »لأن العقالء كثريون«، 
على حد قوله كما �رصح رئي�س 
تروؤ�شه  خالل  النواب،  جمل�س 
يف  دكتوراه  ر�شالة  مناق�شة 
املن�شورة  جامعة  احلقوق  كلية 

)�شمال(، الأ�شبوع املا�شي، باأن 
حالة  فى  و�شعه  يتم  د�شتور  اأى 
عدم ا�شتقرار، يحتاج اإىل اإعادة 
نظر بعد ا�شتقرار الدولة واأفاد 
البالد  رئي�س  �شالحيات  باأن 
اإل  وزير،  تغيري  ت�شتطيع  ل 
اأمر  »وهو  برملانية،  مبوافقة 

خارج عن املنطق«.
واإن ح�شل املقرتح على موافقة 
عودة  �شتكون  و�شعبية  برملانية 
امل�رصي  الرئي�س  فرتة  اإىل 
مبارك  ح�شني  حممد  الأ�شبق، 
)1981-2011(، الذي اأطاحت به 
ثورة �شعبية، والتي مت تقلي�شها 
 19 د�شتورية، يف  تعديالت  عرب 

مار�س 2011، اإىل 4 �شنوات.

دعوات للرف�س

و�شمت  خافتة  معار�شة  و�شط 
عمرو  انتقاد  برز  ر�شمي، 
الرئا�شي  املر�شح  مو�شى، 
 2012 انتخابات  يف  الأ�شبق 
اإىل  حاجة  يف  » م�رص  بقوله: 
تعميق ال�شتقرار، ولي�س اإ�شاعة 
عنه،  �شادر  بيان  التوتر«ويف 
اأكد اأن البالد »حتتاج اإىل تاأكيد 
اإىل  ولي�س  الد�شتور  احرتام 

الت�شكيك فيه«.
قال  الطرح،  هذا  من  وقريبا 
اأحمد  املعار�س،  النائب 
وا�شحا  »بات  اإنه  الطنطاوى، 
اأن احلديث عن تعديل الد�شتور 
داخل الربملان لي�س راأيا فرديا، 
ما  وهو  الأع�شاء،  من  لعدد  بل 
اأكدته ت�رصيحات رئي�س جمل�س 
اأن  الطنطاوي  النواب«واأ�شاف 
الذى  ال�شعب،  ملك  »الد�شتور 
ول  تعديله،  حق  وحده  ميلك 
مطالبات  هناك  اأن  اأعتقد 
اإن  بل  الد�شتور،  بتعديل  �شعبية 
اجتاه  فى  ال�شعبية  املطالبات 

خمالف متاما«.

الربملاين  ح�شب  فال�شعب، 
املعار�س، »يريد �شحة وتعليم، 
الأ�شعار،  وفر�س عمل، و�شبط 
يطالب  بينما  ب�شيء،  ويطالب 

النواب ب�شيء خمتلف متاما«.

اإ�صقاط الد�صتور

العلوم  اأ�شتاذ  اإىل  وبالن�شبة 
القاهرة،  بجامعة  ال�شيا�شية 
»احللقة  فاإن  نافعة،  ح�شن 
هل  الأمر:  هذا  يف  الناق�شة 
اإىل  يوحي  الذي  هو  النظام 
هذه  باقرتاح  الأ�شخا�س  هوؤلء 
�شحتها  ثبت  اإذا  التي  الأ�شياء، 
)؟(«ويف  خائفا  نظاما  �شيكون 
»ل  اأنه  نافعة  اأ�شاف   ، اإفادته 
يوجد اأي مربر لتعديل الد�شتور، 
والأوىل تطبيقه اأول«وا�شتطرد: 
د�شتورية،  تعديالت  اأتوقع  »ل 
نظر  ق�رص  �شيكون  واإذا حدثت 
وو�شع  النظام«.  جانب  من 
عائقني  امل�رصي  الأكادميي 
املقرتح،  ذلك  تنفيذ  اأمام 
»اأي  اأن  جلهة  �شيا�شي،  اأولهما 
د  �شيعقرّ القبيل،  هذا  من  �شيء 
مرتبك،  هو  مما  اأكرث  امل�شهد 
مل  الد�شتور  اأن  على  ويوؤكد 
وجمرد  احرتام،  اأي  له  يعد 
بع�س  عليها  مكتوب  ورقة 
اإ�شقاط  معناه  وهذا  القرارات، 
عقلية  يف  و�شيعني  الد�شتور، 
جمعية اإ�شقاط �شعبية النظام«. 
النائب  العائق،  هذا  يف  ويوؤيده 
الطنطاوي،  اأحمد  املعار�س، 
قائال: »اإذا حدث ا�شتفتاء �شعبى 
على الد�شتور اأ�شعر بال�شك فى 
اأنه  خا�شة  ال�شعب،  م�شاركة 
اأ�شبح م�شغول بالبحث عن لقمة 
العي�س«و�شدد على اأن »الد�شتور 
القرتاع  �شناديق  اإىل  والذهاب 
ما  وهو  الثورة،  مكت�شبات  من 

العائق  عليه«اأما  احلفاظ  يجب 
املحتمل،  التعديل  اأمام  الثاين 
اقت�شادي،  فهو  نافعة،  وفق 
الآن  الدولة  اأن  »يُفرت�س  حيث 
بعد  الرئا�شية  لالنتخابات  تعد 
حدث  اإذا  اأما  اأ�شهر،  اأربعة 
هذه  خالل  د�شتورية  تعديالت 
هذا  ف�شيعني  الق�شرية،  الفرتة 
الأموال يف ظل  مزيد من هدر 
اأو�شاع اقت�شادية �شيئة«وي�شيف 
الربملانية،  ال�شوؤون  يف  اخلبري 
للدرا�شات  الأهرام  مبركز 
وال�شرتاتيجية  ال�شيا�شية 
ربيع،  ها�شم  عمرو  )حكومي(، 
د�شتوري،  وهو  ثالثا،  عائقا 
الدعوات  هذه  »مثل  اإن  بقوله 

متثل خرقا للد�شتور«.
اأن   ، حديث  يف  اأو�شح،  ربيع 
الد�شتور(  )من   226 »املادة 
الن�شو�س  اأن  على  توؤكد 
انتخاب  باإعادة  املتعلقة 
مبادئ  اأو  اجلمهورية  رئي�س 
هذه  مت�س«وتن�س  ل  احلرية 
املادة اخلا�شة بتعديالت مواد 
يجوز  »ل  اأنه:  على  الد�شتور 
تعديل الن�شو�س املتعلقة باإعادة 
اأو  اجلمهورية،  رئي�س  انتخاب 
مببادئ احلرية، اأو امل�شاواة، ما 
مل يكن التعديل متعلًقا باملزيد 

من ال�شمانات«.
واعترب اأن كل هذه الت�رصيحات 
بخ�شو�س التعديل املحتمل هي 
النظام«،  قبل  من  نب�س  »ج�س 
تعديل  اأن  واأكد  عاد  اأنه  غري 

الد�شتور »وارد«.

الراأي القانوين.. ال حظر

القانون  اأ�شتاذ  فوزي،  �شالح 
الد�شتوري يف جامعة املن�شورة 
اإن  لالأنا�شول  قال  )�شمال(، 
املادة 226  الأخرية من  الفقرة 

انتخاب  اإعادة  عدم  على  تن�س 
ثالثة(  رئا�شية  )لفرتة  الرئي�س 
»احلظر  اأن  اإىل  فوزي  ولفت 
هنا على مدد الولية، اأما عدد 
حظر  اأي  يوجد  فال  �شنينها 
فاإن  احليثيات  عليها«وبهذه 
ال�شوؤال اليوم، حول �شحة تطبيق 
على  حدوثه،  حال  التعديل، 
ولية ال�شي�شي التي تنتهي العام 
اإجابته،  معر�س  ويف  املقبل. 
وهو  الد�شتوري،  اخلبري  اأو�شح 
ع�شو جلنة اخلرباء التي �شاغت 
الد�شتور  تعديالت  م�رصوع 
املادة  اأن   ،2013 يف  احلايل 
يعد  التعديل  اإن  تقول   226
اإعالن نتيجة  نافذا اعتبارا من 
املطلقة  بالأغلبية  ال�شتفتاء 
الن�شف  اأي  امل�شاركني،  لعدد 

زائد واحد.
اأن  على  الطعن  اإمكانية  وحول 
بالنتخابات  �شارك  ال�شعب 
اأن  على   2014 يف  الرئا�شية 
�شنوات،   4 الرئي�س  مدة  تكون 
يتوقف  الأمر  اإن  فوزي  قال 
التعديل.  اقرتاح  كيفية  على 
وعندها ميكن اأن تكون ال�شيغة 
التي »حت�شن« املقرتح، بح�شب 
»تعدل  امل�رصي،  الأكادميي 
املادة 140 لت�شبح مدة الرئا�شة 
اأن  على   ،4 من  بدل  �شنوات   6
ي�رصي هذا التعديل على املدة 
تعديل  يف  راأيه  احلالية«وعن 
يوؤيد  اإنه  فوزي  قال  الد�شتور، 
اإجراء التعديالت كون الد�شتور 
ُكتب يف ظرف ا�شتثنائي، وكانت 
و�شغوط  مظاهرات  هناك 
فالأو�شاع  الآن  اأما  خمتلفة، 
ا�شتقرارا.  اأكرث  اأ�شبحت 
من  »لي�س  باأنه  وا�شت�شهد 
رئي�س  فرتة  تكون  اأن  املنطقي 
اجلمهورية اأقل من مدة الدورة 

الربملانية )5 �شنوات(«.

بينما تت�صكل الهيئة الوطنية املعنية باإدارة انتخابات الرئا�صة امل�صرية، يف 2018؛ اإذ بالراأي العام يتابع ا�صتداد الطرح الربملاين لتعديل د�صتوري، ميد الفرتة 
الرئا�صية، و�صط تاأييد يتقدم على الرف�س داخل الربملان، و�صمت ر�صمي واالأ�صبوع املا�صي، كرر النائب امل�صري، املوؤيد للنظام احلاكم، اإ�صماعيل ن�صر الدين، 

»رغبته« يف التقدم بتعديل د�صتوري، مع معاودة انعقاد جل�صات جمل�س النواب )الربملان(، يف اأكتوبر املقبل، يت�صمن زيادة فرتة الرئا�صة اإىل 6 �صنوات بدال من 4.

م�صر

ق.د

زيادة مدة الرئا�سة.. "ج�ض نب�ض" يواجه 3 عوائق



والأكيد ان اعالن لفكي عدم امتالكه 
الرغبة من اأجل رئا�سة النادي �سوف 
ي�سكل �سدمة لدى ال�سارع احلرا�سي 
باعتبار اأن ان�سار »ال�سفراء« ميلكون 
الفريق  رئا�سة  منح  يف  كبرية  رغبة 
اإىل رجل الأعمال لفكي الذي وقف 
التحويالت  خالل  مانع  بجانب 
ال�سيفية املنق�سية من خالل دعمه 

ماليا ل�ستقدام الالعبني اجلدد اأين 
املا�سية  املوا�سم  جتاوز  من  متكن 
خاللها  يكتفي  الفريق  كان  التي 
بجلب لعبني مغمورين ونا�سطني يف 
الأق�سام الدنيا بعدما ا�ستقدم حت�سبا 
للمو�سم اجلديد لعبني معروفني يف 
بوقا�ش،  احلاج  دلهوم،  مراد  �سورة 
جهة  من  وغريهم.  بايتا�ش  كرمي 

اأخرى، تنعقد ال�سبت املقبل اجلمعية 
العامة لحتاد احلرا�ش والتي �سوف 
للفريق،  جديد  رئي�ش  تعيني  ت�سهد 
حيث اأعلن كل من في�سل بن �سمرة 
الرت�سح  يف  رغبتهما  عروج  والع�سو 
تنح�رص  اأن  وينتظر  الفريق  لرئا�سة 
حديثا  اأن  اإل  بينهما،  املناف�سة 
الفريق  بيت  من  مقربة  م�سادر  من 

توؤكد امكانية ظهور الرئي�ش ال�سابق 
ي�رص  لزال  الذي  العايب  حممد 
الفريق،  رئا�سة  اإىل  العودة  على 
العايب  اأن  للو�سط  ك�سفت  حيث 

العيار  من  مفاجاأة  لتفجري  يح�رص 
اجلمعية  اأ�سغال  الثقيل عرب ح�سور 
تثبت  التي  الوثائق  وتقدمي  العامة 
وهو  للفريق  ال�رصعي  الرئي�ش  اأنه 

الدخول  يوا�سل  الفريق  يجعل  ماغ 
التي ت�رصب م�سالح  ال�رصاعات  يف 
بقوة  تتناف�ش  التي  الأطراف  بع�ش 

على اخذ الرئا�سة. 
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ر مف�ج�أة اجلمعية الع�مة تنعقد ال�ضبت املقبل والع�يب يح�ضّ

لفكي يرف�ش رئا�ضة احتاد احلرا�ش
رف�س رجل الأعم�ل وع�ضو جمل�س اإدارة فريق احت�د احلرا�س مزي�ن 
لفكي العر�س الذي مت تقدميه له من اأجل تراأ�س الن�دي، اين ك�ضف 

املعني للمقربني منه اأنه ل ينوي رئ��ضة الن�دي املحرتف وهدفه تراأ�س 
الفريق اله�وي فح�ضب وحي�زة ع�ضوية جمل�س الإدارة بينم� ل ميلك 
رغبة يف خالقة عبد الق�در م�نع الذي يتوىل �ضوؤون الفريق ورئ��ضته

.    عي�ضة ق.

على  نغيز  نبيل  داي  ح�سني  ن�رص  مدرب  �سّدد 
املتعلقة  الأمور  يف  لعبيه  مع  الت�ساهل  عدم 
خالل  من  ذلك  واأّكد  الن�سباطية  باجلوانب 
الدين  �سم�ش  الفريق  على طرد لعب  اإقدامه 
ن�ساخ من احل�سة التدريبية التي خا�سها الفريق 
اول اأم�ش يف مقر اقامته بالرتب�ش الذي يجريه 
حت�سريا  التون�سية  قمرت  مدينة  يف  النادي 
الالعب  تاأخر  اأين  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
املنق�سي  ال�سيفي  املركاتو  خالل  امل�ستقدم 
توقيتها  التدريبية يف  احل�سة  اإىل  الو�سول  عن 
وقام  بحزم  معه  يتعامل  نغيز  جعل  ما  وهو 
رفقائه  مع  بالتدرب  له  ال�سماح  وعدم  بطرده 
للمرة  الطرفني  بني  تقع  التي  احلادثة  وهي 
العار�سة  راأ�ش  على  نغيز  تعيني  منذ  الرابعة 

الفنية خا�سة واأن الالعب متعود على تاأخر عن 
يت�سامح  ل  الذي  الأمر  وهو  التدريبات  موعد 
معه مطلقا املدرب امل�ساعد ال�سابق للمنتخب 
الوطني. وعاقب نغيز لعبه بطريقته اخلا�سة 
التي  الودية  املواجهة  خو�ش  من  حرمه  اأين 
نادي  اأمام  البارحة  م�ساء  الن�رصية  خا�ستها 
الأخرية  الودية  وهي  التون�سي  ال�ساحلي  النجم 
ي�سد  الذي  العا�سمي  النادي  برناجمد  �سمن 
اأجل  الوطن من  ار�ش  اإىل  للعودة  الرحال غدا 
من  الفتتاحية  للجولة  التح�سري  ا�ستكمال 
الالعب  رفقاء  تنتظر  اين  اجلديد  املو�سم 
الديار  خارج  �سعبة  خرجة  العريف  ح�سني 

ملالقاة امل�سيف �سباب ق�سنطينة.
عي�ضة ق. 

يف  الأول  الفوز  ال�ساورة  �سبيبة  فريق  �سّجل 
التح�سريي  الرتب�ش  خالل  الودية  املباريات 
�سمن  الباملغرب  ال�ستعداد  يخو�سه  الذي 
ال�ستعدادات املقررة لنطالق املو�سم الكروي 
فوزا  ال�ساورة  ت�سكيلة  اأحرزت  حيث  اجلديد، 
الربنو�سي  الر�ساد  فريق  ح�ساب  على  عري�سا 
ب�ستة  املغربية  الثانية  الدرجة  يف  النا�سط 
اأهداف لواحد عقب هزميتني على التوايل امام 
اأوملببيك اآ�سفي املغربي وجمعية ال�سلف الذي 
يرتب�ش بدوره يف املغرب وتداول على ت�سجيل 
جاليت  م�سطفى  املهاجم  من  كل  الأهداف 
الذي وقع ثنائية، يحي �رصيف، جمعوين، �سعد 
وبلطر�ش، وكانت املباراة فر�سة للطاقم الفني 
حتى  الالعبني  من  عدد  اأكرب  اإقحام  اأجل  من 
واثبات  اللعب  فر�سة  مبنحهم  الأمر  ي�سمح 

تكون  �سوف  املناف�سة  واأن  خا�سة  امكانياتهم 
على ا�سدها من اأجل احل�سول على مكان �سمن 

الت�سكيلة الأ�سا�سية لبدء املو�سم اجلديد.
جمع  اجتماع  عقد  �سهد  قد  ام�ش  اأول  وكان 
زرواطي  حممد  ال�ساورة  �سبيبة  رئي�ش  بني 
الأخري  منح  اأين  بوعلي  فوؤاد  الفريق  ومدرب 
مير  التي  الظروف  حول  الرئي�ش  اإىل  تقريرا 
بها ترب�ش الفريق ودرجة ال�ستعداد الذي بلغه 
الفريق حت�سبا لنطالق املو�سم اجلديد، حيث 
حتقيق  اأجل  من  مدربه  على  زرواطي  �سدد 
الأهداف امل�سطرة من طرف اإدارة النادي قبل 
انطالق املو�سم، خا�سة واأن الفريق يعول على 
املناف�سة لإنهاء املو�سم �سمن اإحدى املراكز 

الثالثة الأوىل جلدول الرتتيب.
ع.ق. 

عمراين يكون وقع اأم�س العقد

اإدارة �ضباب ق�ضنطينة توجها 
الإعذار الأخري ل�ضرفة ومارتن

الت�ضكيلة تواجه اليوم احت�د البليدة على 
ملعب براكني

 �ضريع غليزان يفوز وديا
 اأمام نادي الرغاية

الت�ضكيلة اختتمت اأك�س 
ترب�س تون�س وازمة م�لية 

تلوح يف الأفق

اإدارة احتاد ب�ضكرة 
ترا�ضل الرابطة 

لتاأخري مباراة 
مولودية اجلزائر

الرابطة  ب�سكرة  احتاد  نادي  اإدارة  را�سلت 
تاأجيل  اأجل  من  القدم  لكرة  املحرتفة 
للرابطة  الفتتاحية  اجلولة  لقاء  توقيت 
اأمام  تخو�سه  الذي  الأوىل  املحرتفة 
املقبل،  اوت   25 بتاريخ  اجلزائر  مولودية 
�ساعو  براهيم  الرئي�ش  اإدارة  رف�ست  حيث 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  ابتداء  اللقاء  برجمة 
متّيز  التي  ال�سديدة  احلرارة  ب�سبب  م�ساء 
املنطقة خالل ذلك التوقيت وهو ما يجعل 
م�ستحيال لعب املقابلة على اخلام�سة الأمر 
اجلديد  ال�ساعد  النادي  اإدارة  جعل  الذي 
لدوري الأ�سواء يقرتح على م�سوؤويل الهيئة 
م�ساء  ال�ساعة  اإىل  اللقاء  تاأجيل  الكروية 
مت  اأخرى  مباريات  مع  الأمر  حدث  مثلما 
ترف�ش  اأين  التوقيت،  نف�ش  يف  برجمتها 
اإدارة احتاد ب�سكرة مطلقا خو�ش املقابلة 
يف ذلك التوقيت ب�سبب عدم قدرة الالعبني 
ال�سياق  ويف  تطاق.  ل  التي  احلرارة  حتمل 
ب�سكرة  احتاد  ت�سكيلة  جماهري  فاإن  ذاته 
قررت مقاطعة املباراة يف حال مت ال�رصار 
على برجمتها يف ذلك التوقيت م�رصين على 
نف�ش مطالب اإدارة فريقهم ب�رصورة تاأخري 
توقيت اللقاء. هذا واختتم اأم�ش فريق ممثل 
التح�سريي  الرتب�ش  اجلزائري  اجلنوب 
اأجراه مبركز عني الدراهم يف تون�ش  الذي 
حت�سبا  ال�ستعداد  من  اأياما  بقائه  بعد 
من  عدد  وخو�ش  اجلديد  الكروي  للمو�سم 
لالعبني  �سمحت  التي  الودية  املباريات 
اأمام  اآخرها  الأرجل  يف  مباريات  بك�سب 
بهدفني  بها  فازوا  والتي  عكنون  بن  �سباب 
نظيفني، بينما ي�ستاأنف الالعبون التدريبات 

بعد غد ال�سبت.
اأزمة مالية  اإدارة الرئي�ش �ساعو من  وتعاين 
املالية  الإعانة  دخول  تاأخر  خانقة يف ظل 
بالإ�سافة  والبلدية  ب�سكرة  ولية  من طرف 
يف  املال  ورجال  ال�سناعيني  عزوف  اإىل 

م�ساعدة الفريق.
ع.ق.

 الت�ضكيلة تختتم اليوم ترب�س تون�س وتعود غد
ا اإىل ار�س الوطن

نغيز يطرد حراق وي�ضتبعده من ودية النجم ال�ضاحلي

الت�ضكيلة حققت اأول فوز برتب�س املغرب

�ضبيبة ال�ضاورة تق�ضف الر�ضاد الربنو�ضي وديا

�سباب  فريق  اإدارة  وّجهت 
الالعبني  اإىل  اإعذارا  ق�سنطينة 
من  ومارتن  �رصفة  املغرتبني 
اأجل العودة اإىل التدريبات رفقة 
املجموعة، حيث يغيب الثنائي 
منذ  الت�سكيلة  تدريبات  عن 
ي�ساركا  مل  الذي  تون�ش  ترب�ش 
مع  التنقل  رف�سا  بعدما  فيه 
التح�سريات،  خلو�ش  الفريق 
اإىل  العودة  الالعبان  ويرف�ش 
حيث  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة 
توجها اإىل جلنة املنازعات من 
اأجل و�سع �سكوى على م�ستواها 
هذا  ويف  بحقوقهما،  مطالبني 
ال�سدد ا�ستدعت اللجنة ممثال 
عن اإدارة ال�سباب والذي امتثل 
بتواجد  الأمور  وبرر  اأمامها 
التخلي  و�سعية  يف  الالعبني 
مقاطعتهما  بعد  املن�سب  عن 

وعدم  والبليدة  تون�ش  ترب�ش 
التي  العذارات  اإىل  امتثالهما 
يف  الثنائي  اإىل  ار�سالهما  �سبق 
انتظار التعرف على قرار جلنة 

املنازعات.
من جهة اخرى، يكون املدرب 
اأنهى  قد  عمراين  القادر  عبد 
مع  للعقد  توقيعه  م�سل�سل 
التي  العملية  وهي  الإدارة 
�سهرة  ال�سنافر  اإدارة  برجمتها 
حفل  اإقامة  مت  حيث  ام�ش 
اأجل  من  �رصفه  على  م�سغر 
�سكرتري  تنقل  حادثة  جتاوز 
حامال  تون�ش  اإىل  النادي 
عقود املدرب واأع�ساء طاقمه 
توقيعها  اأجل  من  امل�ساعد 
ا�ستنكرها  التي  اخلرجة  وهي 

املعني.
ع.ق.

غليزان  �رصيع  فريق  يوا�سل 
الذي  التح�سريي  الرتب�ش 
خا�ش  اأين  بالعا�سمة  يجريه 
املباريات  ثالث  ام�ش  اأول 
والتي  انطالقه  منذ  الودية 
الرغاية  نادي  خاللها  واجه 
الهاوية  البطولة  يف  النا�سط 
جويلية   5 ملعب  ملحق  على 
املباراة  وانتهت  الأوملبي، 
لواحد،  اهداف  ثالثة  بنتيجة 
ت�سجيل  على  تداول  حيث 
فتحي  من  كل  ال�رصيع  اأهداف 
طاهر، اأمني زيدان واآيت فرقان 
�سمحت  التي  املواجهة  وهي 
من  بوزيدي  يو�سف  للمدرب 
لعبيه  معاينة  موا�سلة  اأجل 
البطولة  انطالق  موعد  قبل 

الوطنية املقررة نهاية الأ�سبوع 
املقبل، اأين عمل بوزيدي على 
وقف  التي  الأخطاء  ت�سحيح 
ال�سابقة.  الوديات  خالل  عليها 
الودية  املواجهات  وتتوا�سل 
اأين  »الرابيد«  ت�سكيلة  ل�سالح 
ودية  مباراة  الفريق  يخو�ش 
يف  يالقي  عندما  اليوم  اأخرى 
البليدة  احتاد  نادي  الأم�سية 
اأجل  من  براكني  ملعب  على 
جاهزية  على  الوقوف  موا�سلة 
حول  فكرة  واأخذ  الالعبني 
التي �سوف  الت�سكيلة الأ�سا�سية 
الفتتاحية  اجلولة  تخو�ش 
اأمام  القواعد  داخل  املقررة 

�سبيبة بجاية.
ع.ق.
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ليبيا / اجلزائر   ت�صفيات البطولة الإفريقية للمحليني

املحاربون يرفعون التحدي للعودة بتاأ�ضرية "ال�ضان"
يخو�س غدا املنتخب الوطني املحلي مباراة اأمام ليبيا تندرج �صمن اإياب الدور الت�صفوي املوؤهل اإىل البطولة الإفريقية للمحليني والتي �صوف تكون 

م�صريية لأ�صبال الناخب الوطني لوكا�س الكاراز من اأجل ح�صم تاأ�صرية التاأهل اإىل الدورة النهائية املقررة مطلع عام 2019 بكينيا وهي املقابلة التي 
�صوف جتري على ملعب "الطيب مهريي" مبدينة �صفاق�س يف تون�س باعتبار ان منتخب ليبيا ي�صتقبل خارج بالده ب�صبب الأو�صاع الأمنية

الأكيد ان مهمة اخل�رض لن تكون �سهلة بعد الهزمية 
التي تكبدوها الأ�سبوع املن�رضم على ملعب حمالوي 
�سوف  والتي  لواحد  هدفني  بنتيجهة  بق�سنطينة 
وت�سجيل  التاأ�سرية  ك�سب  اجل  من  و�سعيتهم  تعقد 
بعدما  "ال�سان"  مناف�سة  اإىل  جمددا  اجلزائر  عودة 
الدورة  ت�سفيات  من  ان�سحب  الوطني  املنتخب  كان 
اأمام مناف�سه احلايل  القرعة  اأوقعته  ال�سابقة عندما 
الليبية،  الأرا�سي  على  اللعب  عليه  ملزما  وكان  ليبيا 
الثاأر  اأجل  من  اللقاء  الوطنية  العنا�رض  تدخل  حيث 
لهزمية الذهاب ول خيار اأمامها �سوى حتقيق الفوز 
النهائية  الدورة  بلوغ  يف  ماأموريتها  ي�سهل  الذي 

"لل�سان".
ال�سباين  للمدرب  خا�سا  حتديا  املباراة  اأن  والأكيد 

اأجل  من  اأ�سلحته  عن  بالك�سف  املطالب  للخ�رض 
تاأهيل  وهو  الفاف  مع  عليه  اتفق  اأول هدف  حتقيق 
للمحليني،  الإفريقية  البطولة  اإىل  الوطني  املنتخب 
حيث يعود لعب بارادو فريد املاليل اإىل املناف�سة 

بعد التعايف من الإ�سابة.

التعداد تدرب مكتمال اأم�س و�صد الرحال 
نحو �صفاق�س يف الأم�صية

واحدة  تدريبية  ح�سة  الوطنية  العنا�رض  وخا�ست 
ال�سفر نحو تون�س  البارحة كانت الأخرية قبل  �سباح 
من اأجل و�سع اآخر الروتو�سات للقاء ليبيا حيث تدرب 
مو�سى  �سيدي  مركز  ملعب  باأر�سية  مكتمال  التعداد 

اأوول  الرتب�س  ا�ستاأنفوا  والذين  لعبا   25 بتواجد 
ام�س بعدما ا�ستفادوا من يوم راحة، بينما �سد رفقاء 
الالعب هواري فرحاين الرحال نحو مدينة �سفاق�س 

يف الأم�سية عرب طائرة خا�سة.

ثالثي حتكيم م�صري لإدارة املقابلة

حتكيم  ثالثي  القدم  لكرة  الإفريقي  الحتاد  عنينّ 
م�رضي لإدارة املواجهة والذي يقوده احلكم الدويل 
دولية  مواجهة  اول  يقود  �سوف  الذي  عمر  اأمني 
يكون يف م�ساعدته  و�سوف  الدولية  ال�سارة  نيله  منذ 
مواطنيه حممد اأبو الرجال واأحمد توفيق بالإ�سافة 

اإىل احلكم الرابع حممد حنفي. 

بعد قرار ا�صتقبال بارادو على ملعب عمر حمادي املو�صم املقبل

اإدارة مولودية اجلزائر ت�ضابق الزمن لإيجاد ملعب
اجلزائر  مولودية  فريق  اإدارة  تواجه 
اأجل  من  ملعب  عن  البحث  مع�سلة 
حت�سبا  عليه  مناف�سيها  ا�ستقبال 
للمو�سم املقبل، حيث ا�سبح الفريق 
الرابطة  قررت  بعدما  ملعب  بدون 
برجمة  القدم  لكرة  املحرتفة 
نادي  اجلديد  ال�ساعد  مباريات 
عمر  ميدان  اأر�سية  على  بارادو 
حمادي ببولوغني والذي ي�سريه نادي 

عقد  ميلك  الذي  اجلزائر  احتاد 
يجعل  ما  وهو  به،  اخلا�س  الكراء 
مولودية اجلزائر جمربة على البحث 
عن ملعب اآخر ت�ستقبل عليه الأندية 
التي ت�ستقبلها داخل القواعد بعدما 
على  املقبلة  املوا�سم  تعودت خالل 
اللعب مبلعب عمر حمادي، ولن يكون 
جويلية   5 مبلعب  اللعب  باإمكانها 
املو�سم  تخ�سي�سه  يتم  �سوف  الذي 

وخو�س  العا�سمية  للداربيات  القادم 
للمولودية  بالن�سبة  القارية  املناف�سة 

والحتاد.
قا�سي  كمال  اإدارة  تكون  و�سوف 
ال�سعيد جمربة على الدخول يف �سباق 
ملعب  اختيار  اأجل  من  الزمن  مع 
ت�ستقبل عليه �سيوفها خالل املو�سم 
اجلديد، خا�سة واأن ت�سكيلة املدرب 
على  تكون  �سوف  كازوين  الفرن�سي 

موعد مع اللعب داخل الديار حل�ساب 
اجلولة الثانية من الرابطة املحرتفة 
املو�سم  بطل  ت�ستقبل  عندما  الأوىل 
اقرتاح  ومت  �سطيف،  وفاق  الفارط 
عدد من املالعب على اإدارة العميد 
بالقبة  حداد  بن  ملعب  غرار  على 
والرويبة  بالعنا�رض  اأوت   20 وملعب 

يف انتظار قرار الإدارة.
عي�صة ق.

فاز وديا اأمام احلزم ال�صعودي وكامولوك 
�صبور الرتكي

احتاد اجلزائر يوا�ضل التاألق 
والنت�ضار يف املباريات الودية

اجلزائر  احتاد  فريق  يوا�سل 
يف  النت�سارات  وحتقيق  التاألق 
يخو�سها  التي  الودية  املباريات 
الذي  التح�سريي  بالرتب�س 
الرتكية  اأزميت  مدينة  يجريه يف 
النادي  فاز  ال�سدد  هذا  ويف 
الودية  باملباراة  العا�سمي 
الرابعة التي خا�سها �سباح ام�س 
بامللعب الواقع يف منطقة اأزميت 
كامولوك  نادي  ح�ساب  على 
�سبور الرتكي اأين انتهت املقابلة 
بهدفني دون رد لالحتاد واللذان 
الالعب  من  كل  توقيع  من  جاءا 
خمتار  واملدافع  بوخنة  ال�ساب 
بن مو�سى عرب ركلة جزاء اأين قام 
مدرب الفريق البلجيكي بول بوت 
بتق�سيم الت�سكيلة اإىل جمموعتني 
من اأجل خو�س مقابلتني البارحة 
قدور  الالعب  رفقاء  اأن  باعتبار 
اأخرى  مباراة  خا�سوا  بلجياليل 
نادي  اأمام  البارحة  م�ساء 
الدوري  في�س  النا�سط  العرابة 

ال�سعودي.
الفني من برجمة  الطاقم  وكثف 
اإلغاء  بعد  الودية  املباريات 
ب�سبب  املن�رضم  الثنني  لقاءين 
خو�سهما،  منع  الذي  ال�سباب 
حيث لعبت ت�سكيلة "�سو�سطارة" 
مباراة ودية م�ساء اأول ام�س اأمام 
احلزم ال�سعودي والذي �سهد فوز 
الحتاد بهدفني نظيفني من توقيع 
كل من فوزي يايا واأمري �سعيود، 
حيث �سجل الوافد اجلديد على 
املباراة  يف  بروزا  يايا  الحتاد 
وتاألق يف اطوارها موؤكدا عودته 
بعد جتاوز  امكانياته  اإىل  القوية 
ال�سابة التي تعافى منها ب�سفة 
الفني  الطاقم  وطمئن  نهائية 
ب�ساأن جاهزيته لنطالقة املو�سم 

بوت  املدرب  ويوا�سل  اجلديد، 
عدد  بينهم  من  لعبيه  جتريب 
من العنا�رض ال�سابة التي رافقت 
غياب  ب�سبب  تركيا  اإىل  الفريق 
املتواجدين  الدوليني  من  عدد 
رفقة املنتخب املحلي يف �سورة 
يعي�س بوخنة وبو�سامة والذين مت 
اللعب  اأجل  من  الفر�سة  منحهم 
املناف�سة  يجعل  الذي  الأمر 
مكانة  اجل  من  ا�سدها  على 
وهو  الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  �سمن 
بتجهيز  بوت  للمدرب  ي�سمح  ما 
يكون  اأن  اجل  من  التعداد جيدا 
جاهزا حت�سبا للجولة الفتتاحية 

اأمام نادي بارادو.

زمامو�س: نعمل 
اأن نكون عند ثقة 

الأن�صار

وعد قائد وحار�س احتاد اجلزائر 
اأن�سار  زمامو�س  اأمني  حممد 
جهدا  الفريق  يعمل  ان  الفريق 
كبريا حتى يكون عند ح�سن ثقة 
منهم  ينتظرون  الذين  الأن�سار 
زمامو�س  وقال  كبريا،  مو�سما 
يف ت�رضيحات للموقع اللكرتوين 
يف  بجدية  يعملون  اأنهم  للفريق 
احلديث  راف�سا  تركيا  ترب�س 
يبحث  التي  الحتاد  اأهداف  عن 
مف�سال  القبل  املو�سم  حتقيقها 
م�سيفا  الأحداث،  ا�ستباق  عدم 
متعود  فريق  اجلزائر  احتاد  ان 
كل  الأوىل  الأدوار  لعب  على 
البقاء  �سوى  ميلكون  ول  مو�سم 
متحدين حتى يحققوا الأهداف 

امل�سطرة.
عي�صة ق.

�ضريف الوزاين: الكاراز رفع معنوياتنا و�ضوف نرد اجلميل لزط�ضي
عاد لعب املنتخب املحلي ه�سام 
اإىل ما بعد مباراة  الوزاين  �رضيف 
الليبي  املنتخب  اأمام  الذهاب 
الذي  الكبري  بالدور  ا�ساد  اأين 
من  األكاراز  الوطني  املدرب  لعبه 
اأجل رفع معنوياتهم وطي �سفحة 
مولودية  لعب  وقال  الهزمية، 

قوي  ال�سباين  التقني  ان  اجلزائر 
رفع  على  كثريا  وعمل  ال�سخ�سية 
الهزمية،  مرارة  رغم  معنوياتهم 
على  يعملون  �سوف  اأنهم  م�سريا 
�سكره بطريقتهم من خالل العودة 
التاأهل  واإهدائه  تون�س  بالفوز من 
للمحليني،  الإفريقية  البطولة  اإىل 

خالل  الوزاين  �رضيف  واأ�ساف 
يف  بها  اأدىل  التي  الت�رضيحات 
اأ�سحوا  اأنهم  املختلطة  املنطقة 
مناف�سهم  عن  فكرة  ميلكون 
الخطاء  ا�ستغالل  على  ويعملون 
العودة  اجل  من  فيها  يقع  التي 
وزير  زيارة  اإىل  بالتاأهل.وتطرق 

ولد  الهادي  والريا�سة  ال�سباب 
علي ورئي�س الحتادية خري الدين 
اأنهم  القول  يف  �سدد  اأين  زط�سي 
اجلميل  رد  على  يعملون  �سوف 
اإىل  التاأهل  عرب  الفاف  لرئي�س 

دورة كينيا.
ع.ق.

�ضفيان دهام جديد األكاراز يف ترب�ص اخل�ضر املقبل
اأوت اجلاري حت�سبا لتح�سري املواجهة  اأجل ح�سور ترب�س املنتخب الوطني املقرر نهاية �سهر  األكاراز من  تلقى الالعب الفرانكو جزائري �سفيان دهام الدعوة من الناخب الوطني لوكا�س 
املزدوجة اأمام منتخب زامبيا حت�سبا للت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، حيث جتري مباراة الذهاب يف الثاين �سبتمرب بلوزاكا والعودة يف اخلام�س منه مبلعب ال�سهيد حمالوي 
بق�سنطينة، وك�سفت ام�س تقارير اإعالمية فرن�سية ان لعب نادي �سو�سو الفرن�سي تلقى دعوة األكاراز وينتظر اأن يكون الوجه اجلديد للت�سكيلة الوطنية باعتبار اأنه �سوف يكون اأول ا�ستدعاء له، 
ولن جتد الحتادية اجلزائرية لكرة القدم م�سكل من اأجل تاأهيله مع اخل�رض باعتبار اأن الالعب ال�ساب البالغ 21 عاما مل ي�سبق له امل�ساركة يف الفئات ال�سابة لفرن�سا ولن يكون معنيا بقانون 

الباهاما�س.

ع.ق.

اإدارة كورتري تعلن �ضفقة التعاقد مع عطال
انتهى م�سل�سل الالعب الدويل يو�سف عطال باللتحاق ر�سميا ب�سفوف نادي كورتري البلجيكي الذي اأعلن اأم�س ر�سميا عن التعاقد مع الالعب ال�ساب وقدمه اإىل و�سائل الإعالم 
بعدما كان تو�سل اىل اتفاق يف املفاو�سات التي جمعت الطرفني قبل فرتة اإل انه تاأخر عن اللتحاق ب�سفوفه ب�سبب عدم جاهزية التاأ�سرية اخلا�سة به، اإل انه اأجرى البارحة 
الفحو�سات الطبية ووقع ر�سميا على عقد ميتد مو�سم على �سكل اإعارة وهو القادم من نادي بارادو. ول ي�ستبعد اأن يخو�س املدافع الأمين للمنتخب الوطني اأول مبارياته مع 

فريقه اجلديد الأحد املقبل عندما ي�ست�سيف الرائد كلوب بروج حل�ساب اجلولة الرابعة من الدوري البلجيكي.
ع.ق.

اإدارة ريال بيتي�ص تقرر الحتفاظ مباندي املو�ضم املقبل
لت اإدارة نادي ريال بيتي�س ال�سباين الحتفاظ بخدمات لعبها الدويل اجلزائري عي�سى ماندي ، حيث ف�ست اإدارة النادي ال�سباين منح الثقة ملدافع املنتخب الوطني على ح�ساب زميله يف النادي  ف�سنّ
جريمان بيزيال الذي مت ال�ستغناء عن خدماته خالل املركاتو ال�سيفي احلايل وانتقل اإىل �سفوف فيورنتينا اليطايل، حيث تاأكد بقاء ماندي يف البطولة ال�سبانية مو�سما اآخر وهو الذي التحق بها �سيف 
العام الفارط قادما من نادي رام�س الفرن�سي، خا�سة واأن ا�سمه كان مرتبطا بالعودة هذا ال�سيف اإىل البطولة الفرن�سية قبل اأن يختار مدربه كيكي �ستيني الحتفاظ بخدماته وتف�سيله على املدافع الآخر 

بيزيال بعد الوقوف على جاهزيته خالل املباريات الودية التي خا�سها مع الفريق خالل الفرتة التح�سريية للمو�سم اجلدي، اأين �سيلعب ماندي رفقة مواطنه ريا�س بودبوز يف نف�س الت�سكيلة.
ع.ق.

عي�صة ق.



غوندوغان 
يتعافى من 

الإ�صابة

عامًرا  الإ�سباين  الدوري  يزال  ل 
الالتينية  اأمريكا  بالعديد من جنوم 
الأخري  باملو�سم  تاألقهم  املنتظر 
رحيل  رغم  رو�سيا،  مونديال  قبل 
الربازيلي نيمار دا �سيلفا والكولومبي 
غدا  وتنطلق  رودريغيز،  خامي�س 
الليغا  فعاليات املو�سم اجلديد من 
الذي ي�سم العديد من جنوم اأمريكا 
الالتينية، الذي يعترب موؤ�رًشا جيًدا 
النجوم  هوؤلء  يقدمه  اأن  ميكن  ملا 
مبونديال  بالدهم  منتخبات  مع 
يف  البطولة  وافتقدت  رو�سيا 
خامي�س  من  كاًل  اجلديد،  املو�سم 
ريال  عن  رحل  الذي  رودريجذغيز 
على  ميونيخ  بايرن  اإىل  مدريد 
ونيمار  عامني،  الإعارة ملدة  �سبيل 
لالن�سمام  بر�سلونة  ترك  الذي 

ورغم  جريمان،  �سان  باري�س  اإىل 
الإ�سباين  الدوري  �سيوا�سل  هذا، 
امل�سجعني  ومتابعة  لهتمام  جذبه 
املو�سم  خالل  الالتينية  باأمريكا 
الرو�سي. املونديال  قبل  الأخري 

مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  ويت�سدر 
جنوم  قائمة  بر�سلونة  مهاجم 
املحرتفني  الالتينية  اأمريكا 
مي�سي  ويُعترب  الإ�سباين،  بالدوري 
اللعبة  تاريخ  يف  النجوم  اأبرز  اأحد 
مهًما  مو�سًما  الالعب  ينتظر  كما 
نيمار  رحيل  ظل  يف  خا�سة  للغاية 
يعيد  ما  وهو  الفرن�سي،  للدوري 
الذي  مي�سي  على  بكاملها  الأ�سواء 
ب�سكل  الآن  بر�سلونة  عليه  يعتمد 
�سبه تام، وي�سعى مي�سي اإىل تقدمي 
حافًزا  ليكون  ا�ستثنائي  مو�سم 

اإ�سافًيا له قبل املونديال الرو�سي، 
الأرجنتيني  املنتخب  ينتظر  الذي 
اجلديد  مدربه  بقيادة  اإليه  التاأهل 
هذا  وينطبق  �سامباويل،  خورخي 
ا على الأرجنتيني الآخر خافيري  اأي�سً
ما�سكريانو زميل مي�سي يف �سفوف 
اآخر  عدًدا  اأتلتيكو  بر�سلونة.وي�سم 
من لعبي الأرجنتني مثل اأوغو�ستو 
نيكول�س  كوريا،  اآنخيل  فرينانديز، 
جايتان ولو�سيانو فيتو الذين ي�سعون 
قبل  املهم  املو�سم  هذا  يف  للتاألق 
ريال  وي�سم  الرو�سي،  املونديال 
جنوم  من   3 املو�سم  هذا  مدريد، 
حار�س  وهم  الالتينية  اأمريكا 
املرمى الكو�ستاريكي الدويل كيلور 
الربازيليني  الو�سط  ولعبا  نافا�س 
�سيكون  كما  وكا�سيمريو،  مار�سيلو 

املدرب  متابعة  للغاية  املهم  من 
الأرجنتيني اإدواردو برييزو مبو�سمه 
الأول مع اإ�سبيلية حيث توىل تدريب 
�سامباويل،  ملواطنه  خلًفا  الفريق 
لعبي  من  عدًدا  اإ�سبيلية،  وي�سم 
غابرييل  مثل  ا  اأي�سً الأرجنتني 
مريكادو، نيكو باريخا، خواكني كوريا 
لعدد  اإ�سافة  بانيجا  اإيفر  والعائد 
اآخر من جنوم اأمريكا الالتينية مثل 
الربازيلي جان�سو والكولومبي لوي�س 
املدرب  يخو�س  فريناندو.كما 
زوبيلديا جتربته  لوي�س  الأرجنتيني 
كمدير  الإ�سباين  بالدوري  الأوىل 
األفي�س؛  ديبورتيفو  لفريق  فني 
خلًفا  الفريق  م�سوؤولية  توىل  حيث 
انتقل  الذي  بيليغرينو،  ملاوري�سيو 

لتدريب �ساوثهامبتون الإجنليزي.

موراتا ين�صح لعبي ريال مدريد 
بعدم الرحيل

�سجل األفارو موراتا هدفاً يف اأول ظهور له بالربمييريليغ مع ناديه ت�سيل�سي �سد 
برينلي ال�سبت املا�سي، يف املباراة التي خ�رشها البلوز 2-3، وي�سعر موراتا بعدم 
الر�سا يف البلوز، رغم ان�سمامه موؤخرا للفريق الإجنليزي قادما من ريال مدريد 
الإ�سباين، وذكرت �سحيفة »ديلي اإك�سربي�س« اأن موراتا حتدث مع رفاقه يف ريال 
مدريد عرب تطبيق »وات�ساب« وطلب منهم عدم الرحيل عن امللكي، والتم�سك 
بالبقاء هناك لأن الرحيل لي�س فكرة جيدة اأبدا.وكان موراتا قد �رشح يف حوار 
مع �سحيفة ماركا اأنه ي�سعر بال�سغط ال�سديد مع ت�سيل�سي، رغم اأنه مل يكن وقتها 
قد �سارك �سوى يف الدرع اخلريية، وقال موراتا: »احتاج لبع�س الوقت من اأجل 
كونتي  اأنطونيو  الإيطايل  بفهم  الأمر  و�سيبداأ  الإجنليزي،  الدوري  على  التاأقلم 
اأنني مل  اأ�سلوبه وطريقة لعبه«، وتابع: »اأعلم مقدار التحدي هنا، رغم  ومعرفة 
األعب �سوى مباراتني وديتني بالإ�سافة اإىل ربع �ساعة يف الدرع اخلريية واأهدرت 
ركلة جزاء، اأ�سبح اجلميع يرغب يف قتلي ويهاجمني ب�سبب هذا الأمر، والبع�س 

يتهمني باأين ل ا�ستحق 80 مليون يورو ولكني �ساأعمل على تغيري هذا الأمر«.

رحيل نيمار يدفع مي�صي
 اإىل تقدمي مو�صم ا�صتثنائي

للعب  غوندوغان  اإيلكاي  عاد 
لقاء  يف  �سيتي  مان�س�سرت  مع 
اإ�سبانيا  يف  جريونا  اأمام  ودي 
ثمانية  غاب  بعدما  اأم�س  اول 
ورمبا  الإ�سابة،  ب�سبب  اأ�سهر 
الأملاين،  الو�سط  لعب  يدخل 
الرباط  يف  لقطع  تعّر�س  الذي 
واتفورد  اأمام  للركبة  ال�سليبي 
يف دي�سمرب املا�سي يف مناف�سة 
املان  ت�سكيلة  يف  مكان  على 
اجلولة  يف  اإيفرتون  اأمام  �سيتي 
الثنني  يوم  للدوري  الثانية 
مان�س�سرت  وخ�رش  املقبل، 
�سيتي 1-0 اأمام جريونا و�سارك 
يف  بديال  عاما   26 غوندوغان 
 0-2 �سيتي  وتفّوق   ،71 الدقيقة 
األبيون  هوف  اآند  برايتون  على 
للدوري  الفتتاحية  اجلولة  يف 
الإجنليزي يوم ال�سبت املا�سي.

بيب  اأَنّ  �سحفية،  تقارير  ذكرت 
مان�س�سرت  مدرب  غوارديول 
اأحد  على  عينه  و�سع  �سيتي 
معه  للتعاقد  بر�سلونة  اأهداف 
�سحيفة  وقالت  ال�سيف،  هذا 
»ديلي �ستار« الربيطانية اأم�س اإَنّ 
تدريب  له  �سبق  الذي  غوارديول، 
التعاقد  يف  يرغب  بر�سلونة 
األعاب  �سانع  هازارد  اإدين  مع 
�سم  يف  ف�سله  بعد  ت�سيل�سي، 
اأر�سنال،  من  �سان�سيز  األيك�سي�س 
والتي  الإ�سابة  من  هازارد  وعاد 

يف  اأر�سنال  مباراتي  عن  اأبعدته 
باجلولة  وبرينلي  اخلريية،  الدرع 
والتي  الربمييريليغ  من  الأوىل 
هازارد  و�ساهم  البلوز،  خ�رشهما 
الدوري  للقب  فريقه  ح�سد  يف 
الإجنليزي املو�سم املا�سي حتت 
كونتي. اأنطونيو  الإيطايل  قيادة 
اأَنّ  النتباه  ال�سحيفة  ولفتت 
الالعب قال يف ماي املا�سي اأنَّه 
مل يتفاو�س بعد مع اإدارة ت�سيل�سي 
على متديد عقده مع الفريق ول 
يعلم ما قد يحدث يف امل�ستقبل، 

البلجيكي  بر�سلونة  نادي  وو�سع 
الأ�سماء املقرتحة  هازارد �سمن 
بالإ�سافة  نيمار،  خلالفة 
من  ديبال  باولو  لالأرجنتيني 
جوفنتو�س ومو�سى دميبلي جناح 
والربازيلي  دورمتوند  بورو�سيا 
ليفربول.  جنم  كوتينيو  فيليب 
يرغب  كان  غوارديول  اأَنّ  يذكر 
األك�سي�س  الت�سيلي  التعاقد مع  يف 
اأبدوا  املدفعجية  لكَنّ  �سان�سيز 
تبقي  رغم  بالالعب  مت�سكهم 

مو�سم واحد على انتهاء تعاقده.

قطع ليفربول الإجنليزي �سوطاً هاماً 
املجموعات  بدور  اللعب  طريق  يف 
من دوري اأبطال اأوروبا عندما غلب 
م�ست�سيفه هوفنهامي الأملاين 2-1 يف 
ذهاب الدور الفا�سل الأخري لأجمد 
ترينت  لليفربول  و�سجل  الكوؤو�س، 
هوفنهامي  ومدافع  ارنولد  الك�سندر 
خطاأ  نوردفيت  هافارد  الرنويجي 
الفريق  هدف  اأما  فريقه  مرمى  يف 
حار�س  وجنح  اأوت،  مارك  الأملاين 
لركلة  بالت�سدي  مينيولييه  ليفربول 
كرامارت�س،  الكرواتي  �سددها  جزاء 
حامل  الإجنليزي  الفريق  وخا�س 
مرات  خم�س  امل�سابقة  هذه  لقب 
األعابه  �سانع  غياب  يف  املباراة 
الربازيلي كوتينيو لإ�سابة يف ظهره، 
بر�سلونة  �سعي  عن  التقارير  يف ظل 

اأبويل  خدماته.وجنح  على  للح�سول 
جيدة  نتيجة  حتقيق  يف  القرب�سي 
الت�سيكي  براغ  �سالفيا  ح�ساب  على 
الربازيلي  �سجلهما  نظيفني  بهدفني 
مرور  بعد  كامارغو  دي  ايغور 
الونيفتي�س  واف�ساثيو�س  دقيقتني 
فوق  من  بحرفنة  �سددها  بكرة 
مو�سكو  �س�سكا  وانتزع  احلار�س، 

على  جداً  متاأخراً  فوزاً  الرو�سي 
م�سيفه يانغ بويز ال�سوي�رشي بهدف 
�سجله لعب الأخري قا�سم نوهو يف 
الدقيقة الخري من املباراة، و�سقط 
فخ  يف  الربتغايل  ل�سبونة  �سبورتينغ 
التعادل ال�سلبي مع �ستيوا بوخار�ست 
الروماين، وتقام اإياب هذه املباريات 

الأربعاء القادم.

ه هدفه نحو ا�صتقدام هازارد غوارديول يوِجّ

ليفربول يحقق فوزًا ثمينًا على هوفنهامي
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بوغبا: �صعيد ب�صفقة نيمار لأنني مل 
اأعد الأغلى يف العامل

اأحدث انتقال الربازيلي نيمار ل�سفوف باري�س �سان جريمان �سجة كبرية داخل 
الأو�ساط الكروية، بعد ف�سخ تعاقده مع بر�سلونة ودفع قيمة ال�رشط اجلزائي 
يونايتد  بول بوغبا متو�سط ميدان مان�س�سرت  الفرن�سي  واأكد  يورو،  222 مليون 
الإجنليزي �سعادته باأنه مل ي�سبح اأغلى لعب يف العامل بعد �سفقة نيمار، وقال 
بوجبا يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة مريور: »الآن ال�سحافة تتحدث معي عن 
كرة القدم ولكن املو�سم املا�سي كانت ال�سئلة ب�ساأن الأموال، اأعتقد اأن الفارق 
بات وا�سحا«، وان�سم بوغبا ال�سيف املا�سي ملان�س�سرت يونايتد من جوفنتو�س 
وقتها،  العامل  يف  لعب  اأغلى  لي�سبح  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   89 بلغت  ب�سفقة 
ولذلك حاول طوال املو�سم جتاهل احلديث عن قيمة �سفقة انتقاله بعد رف�سه 
الفريق  يف  ماتيت�س  نيمانيا  »بوجود  وتابع  ال�ساأن،  بهذا  امل�ستمرة  لالنتقادات 
اأ�سبحت مهتما اأكرث بالواجبات الهجومية، مما �ساعدين على الظهور مب�ستوى 
»املباراة  بوغبا  املباراة«.واأ�ساف  خالل  ال�سباك  وهز  هام  و�ست  اأمام  اأف�سل 
الأوىل لل�سياطني احلمر هذا املو�سم كانت رائعة، روميلو لوكاكو �سجل هدفني، 
واأو�سح:  القائمني«،  يف  ترتطم  ول  دائما  دقيقة  ت�سديداتي  تظل  اأن  اأمتنى 
»�رشاحة ل يهمني ت�سجيل الكثري من الأهداف لفريقي بقدر الفوز بالألقاب، 
ما الفائدة لو اأحرزت 100 هدف دون ح�سد الألقاب«، واختتم »حينما لعبت من 
قبل ملان�س�سرت يونايتد كنت م�ستاء، لأين ل�ست اأ�سا�سياً ولذلك رحلت جلوفنتو�س 

الإيطايل، واليوم عدت جمددا لبيتي ولذلك اأنا �سعيد للغاية«.

رونالدو يناف�س مي�صي
 وبوفون على اأف�صل لعب باأوروبا

رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  �سيكون 
يف  لعب  اأف�سل  بجائزة  للتتويج  مر�سحاً 
مع  مناف�سة  يف  الأوروبي  الحتاد  م�سابقات 
بوفون  الإيطايل  جوفنتو�س  مرمى  حار�س 
اأعلن  ما  بح�سب  مي�سي  بر�سلونة  ومهاجم 
الكرة  حامل  رونالدو  وقاد  القاري،  الحتاد 
الذهبية لأف�سل لعب يف العامل 2016، فريقه 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  الحتفاظ  اإىل 
املو�سم املا�سي وتوج هدافاً للم�سابقة بر�سيد 
12 هدفاً، كما توج الأ�سبوع املا�سي مع النادي 
على  الأوروبية  ال�سوبر  الكاأ�س  بلقب  امللكي 
حامل  الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  ح�ساب 

اأوروبا �سينال رونالدو  اأف�سل لعب يف  الدوري الأوروبي، ويف حال اختياره  لقب 
اللقب للمرة الثالثة، وينفرد بالرقم القيا�سي الذي يتقا�سمه حالياً مع مي�سي علماً 
اأّن هذه اجلائزة بداأت متنح منذ العام 2011، ويتناف�س رونالدو ومي�سي منذ اأعوام 
على اجلوائز الفردية ل�سيما جائزة الكرة الذهبية التي يهيمنان عليها منذ 2008، 
اأما بوفون قائد جوفنتو�س بلغ مع فريقه نهائي دوري الأبطال املو�سم املا�سي 
وخ�رش اأمام ريال مدريد 1-4.و�ستعلن هوية اأف�سل لعب خالل احتفال يقام يف 
لدوري  املجموعات  دور  قرعة  �سحب  هام�س  على  احلايل،  اأوت   24 يف  موناكو 
الأبطال ملو�سم 2017-2018، وك�سف الحتاد الأوروبي ترتيب الالعبني يف املراكز 
مدريد،  ريال  مودريت�س  لوكا  الكرواتي  من  كل  بتواجد  العا�رش،  حتى  الرابع  من 
الأملاين طوين كرو�س ريال مدريد، الأرجنتيني باولو ديبال جوفنتو�س، ال�سباين 
روبرت  البولندي  موناكو،  مبابي  كيليان  الفرن�سي  مدريد،  ريال  رامو�س  �سريخيو 

ليفاندوف�سكي بايرن ميونيخ، ال�سويدي زالتان ابراهيموفيت�س.
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كاحل ت�م كروز ي�ؤجل املهمة امل�ستحيلة

�س�ارزنيغر دائم ال�سباب

هل �سمكة القر�ش هذه..
بطلة �سينما ه�لي�ود؟ ال�شهري،  الأمريكي  املمثل  �شيب 

عظمتني  يف  بك�رس  كروز،  توم 
ب�إحدى  قي�مه  اأثن�ء  بك�حله 
ت�شوير  خالل  ال�شعبة  احلرك�ت 
ال�ش�د�س  اجلزء  م�ش�هد  اأحد 
»مهمة  اجل��شو�شية  فيلم  من 
م�شتحيلة«ذكرت جريدة »�شن« اأن 
�شديدة،  اإ�ش�بة  اأ�شيب  كروز  توم 
يف  اأغ�شط�س،   13 الأحد  يوم 
اأثن�ء قي�مه بقفزة يف موقع  لندن 
ج�شدية  مه�رة  تتطلب  الت�شوير 
ع�م�(   55( كروز  وي�شتهر  ف�ئقة، 
بنف�شه،  احليل  جميع  ب�أدائه 
)بديل(.  بدوبلري  ال�شتع�نة  دون 
ت�شجيال  املواقع  اأحد  ن�رس  وقد 

لإ�ش�بته.
ن�رست  احل�دثة،  تلك  عقب 
�شوف  الفيلم  ت�شوير  اأن  اجلريدة 
يتوقف لأربعة اأ�شهر ب�شبب اإ�ش�بة 
املقرب  امل�شدر  ويقول  املمثل. 
اأن  للجريدة  الفيلم  اأ�رسة  من 
التي  ب�لب�ش�طة  لي�شت  »الإ�ش�بة 
حتت�ج  و�شوف  بداية،  ت�شورن�ه� 
بطل  اأنه  ومب�  للعالج.  اأ�شهر  اإىل 
الفيلم، وكل الأحداث تدور حوله، 
امل�شتحيل  من  يكون  ف�شوف 
ومن  بدونه«.  الت�شوير  ا�شتكم�ل 

املنتظر اأن يعود كروز اإىل الولي�ت 
املتحدة الأمريكية للعالج.

خرج اجلزء الأول من فيلم »مهمة 
وك�ن   .1996 ع�م  م�شتحيلة« 

اجلزء  من  النته�ء  املتوقع  من 
ويذكر   .2018 يوليو  يف  ال�ش�د�س، 
اأن مو�شوع الفيلم يدور حول ق�شة 
العميل ال�رسي اإيت�ن ه�نت، الذي 

الأجزاء  مدار  على  دوره  يلعب 
حيث  كروز،  توم  املمثل،  ال�شتة 
على  ال�ش�بقة  الأجزاء  عن  ح�شل 

اأجر يفوق 70 مليون دولر. 

�شوارزنيغر  اأرنولد  النجم  اأكد 
على م�ش�ركته يف اجلزء ال�ش�د�س 
من فيلم »تريمينيتور«، حيث يبداأ 

ت�شويره الربيع املقبل.
وح�كم  الأمريكي  املمثل  �رسح 
)الذي  ال�ش�بق  ك�ليفورني�  ولية 
يوليو   30 يف  ال�شبعني  ع�مه  اأمت 
امل��شي( ب�أنه �شوف يبداأ الت�شوير 
حيث  الق�دم،  م�ر�س  �شهر  يف 
الفيلم املخرج  اأ�رسة  اإىل  �شيعود 
جيم�س ك�مريون، واملنتج ديفيد 
اإلي�شون. وقد اأكد ك�مريون قراره 
من  ال�ش�د�س  اجلزء  اإخراج 
العلمي  اخلي�ل  مغ�مرات  فيلم 
�رسح  كم�  »تريمينيتور«. 
ب�أن  اإك�شربي�س  ديلي  جلريدة 

ال�شبب يف اأن من�ذج �شخ�شي�ت 
طريقة  بنف�س  تتحدث  الفيلم 
جميع�  اأنهم  هو  �شوارزنيغر، 
جمرد قوالب مكررة لدوره يف 

الفيلم.
�شوارزنيغر  اأرنولد  النجم  ولد 
النم�ش�وية  »ت�ل«  قرية  يف 
غرات�س،  مدينة  من  ب�لقرب 
اإىل  وه�جر   ،1947 ع�م 
الأمريكية  املتحدة  الولي�ت 
فحقق  ع�م�،   21 وعمره 
كم�ل  وا�شعة يف جم�ل  �شهرة 
ال�شينم�  يف  ثم  الأج�ش�م، 
»كون�ن  اأفالم  خالل  من 
»تريمينيتور«   ،1982 الرببري« 
»كوم�ندوز«   ،1984 )املبيد( 

 ،1987 »املفرت�س«   ،1985
وبعد   1990 اجلميع«  »ذكرى 
توالت  تريمينيتور  فيلم  ظهور 

اأجزاوؤه حتى و�شلت اإيل اجلزء 
ي�شوره  �شوف  الذي  ال�ش�د�س 

النجم ربيع الع�م املقبل.

واألبوم�ت  اأفالم هوليوود  مل�شق�ت  اأ�شهر  بع�س  وراء  تعرف من  هل 
اأيقون�ت البوب الع�ملية؟ اإنه امل�شور الفوتوغرايف م�يكل مولر الذي 
اإىل  بول«  و«ديد  اأمريك�«  »ك�بنت  من  اخلي�يل،  الت�شوير  ع�مل  يت�شدر 
ال�ش��شة  اأجنح �شور  بيبريز، للتق�طه بع�س  ت�شيلي  ري�ن� وريد هوت 

الكبرية على الإطالق.
وعمل مولر خالل العقد امل��شي يف اأعم�ق البحر، لت�شوير اأ�شم�ك 
ب�أن  اآماًل  مذهلة،  وك�مريا  قوية،  ب�أع�ش�ب  مت�شلح�ً  الربية،  القر�س 
اأنواعه� وق�م  اأعداده� وحم�ية  ي�شلط ال�شوء على مو�شوع انقرا�س 
مولر ب�أول رحلة غو�س مع اأ�شم�ك القر�س يف الع�م 2006، ولكنه قرر 
اأن يجعل منه� م�رسوع�ً ه�دف�ً وك�ماًل، بعدم� طلبت منه �رسكة ت�شنيع 
ال�ش�ع�ت الف�خرة »IWC �ش�فه�وزن« بت�شوير حملتهم »اآكوات�مير« 
الرحلة  تلك  »يف  مولر:  ويقول   2008 الع�م  يف  غ�لب�غو�س  جزر  يف 
الـ70  عن  حينه�  وعلمت  يحدث يف حميط�تن�.  ك�ن  م�  على  تعرفت 
البال�شتيك  م�دة  عن  ف�شاًل  �شنوي�ً،  تُقتل  التي  قر�س  �شمكة  مليون 
املوجودة داخل املحيط اله�دئ الذي ي�ش�هي حجم ولية تك�ش��س، 
واحل�جز املرج�ين العظيم الذي ب�ت يتعر�س للتدمري.«  وقد جّمع 
اأ�شم�ك  مولر:  »م�يكل  ا�شمه  جديد،  كت�ب  يف  اخلالبة  �شوره  مولر 
ب�لنقرا�س.«  املهدد  املحيط  مفرت�س  مع  لوجه  وجه�ً  القر�س، 
جت�ه  الوعي  م�شتوى  من  زي�دة  على  كت�به  ي�ش�عد  ب�أن  مولر  وي�أمل 
بيئة املحيط�ت التي تواجه خطراً كبرياً، والتي ك�دت اأن تق�شي على 

خملوق�ت البح�ر الكثرية. 

ر�سالة عمرو دياب اإىل »احل�ت«
اأطي�ف  مع  املو�شيقيون  يتع�مل 
م�ش�عر غري مرئية، في�شتطيعون 
وكلم�تهم  اأنغ�مهم  خالل  من 
النف�ذ اإىل م� وراء وعين�، فتتغري 
ورمب�  احل�لت  وتتبدل  الكيمي�ء 
الآه�ت  وتخرج  الدموع  تذرف 
ارتبطت  م�  فدائم�  ب�شم�عهم 
وعين�  يف  والكلمة  املو�شيقى 
وثيق�  ارتب�ط�  ب�حلب  العربي 
احلب  ر�ش�ئل  واأ�شحت  عميق�، 
يف  را�شخة  عالم�ت  املو�شيقية 

املو�شيقى والأغنية.
املنتجة  »ن�ي«  �رسكة  اأعلنت 
دي�ب،  عمرو  النجم،  لألبوم 
تنظيم  الن��س«  »معدي  اجلديد 
الثالث�ء  اليوم  للجمهور،  احتف�ل 
على  الألبوم  وطرح  ب�لق�هرة، 
موقع  على  له  الر�شمية  القن�ة 
ماليني  وانتظر  اليوتيوب. 
الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  املحبني 

ومن  اجلديد،  دي�ب  عمرو  األبوم 
ب�شكل  الألبوم  يطرح  اأن  املقرر 
ر�شمي يف ال�شوق، اليوم الثالث�ء.

وك�نت كلم�ت اأغنية عمرو دي�ب 
قد  عيون«  اأجمل  »ي�  اجلديدة 
ن�شط�ء  بني  وا�شع�  جدل  اأث�رت 
الجتم�عي،  التوا�شل  مواقع 
احلوت.  برج  ن�ش�ء  يف  لتغزله 
الأغنية  كلم�ت  تقول  حيث 
عيون  واأحلى  عيون  اأجمل  »ي� 
�شحيتي ليل الع��شقني.. �شحيتي 
و�ش�فرتي  مع�د  غري  من  ال�شوق 
بحبك  واهلل  البالد..  اآخر  ليه 
موت وبحب برج احلوت«، لت�شب 
وقود  يف  النريان  الكلم�ت  تلك 
الإ�ش�ع�ت املنت�رسة حول عالقة 
دين�  ب�لفن�نة  دي�ب  الفن�ن عمرو 
مواليد  من  اأنه�  ذلك  ال�رسبيني، 

برج احلوت.
وك�نت مديرة اأعم�ل عمرو دي�ب، 

هدى الن�ظرة، قد عقبت يف وقت 
�ش�بق على هذه ال�ش�ئع�ت خالل 
اإن  ق�ئلة  ال�شحفّية،  ت�رسيح�ته� 

اأي �شخ�س يريد اأن ي�شتهر ي�شع 
ا�شمه يف جملة مفيدة مع عمرو 
بني  عالقة  »ل  واأ�ش�فت:  دي�ب، 

م�شغول  واله�شبة  ودين�،  عمرو 
فقط ب�لتح�شري لألبومه اجلديد، 

ول يهتم مبثل هذه ال�ش�ئع�ت«.
خالل  فق�لت  دين�،  اأم� 
»فح�س  برن�مج  يف  ا�شت�ش�فته� 
ف�ش�ئية  على  املذاع  �ش�مل«، 
عالقة  يف  م�س  »اأن�  »احلي�ة«: 
قررت  اأنه�  واأ�ش�فت  حب«، 
الرتكيز على عمله� فقط، وعدم 
ع�طفية،  عالق�ت  يف  الدخول 
ب�شبب ف�شل عالق�ته� جميع� يف 
ال�شنوات الأخرية، ب�لإ�ش�فة اإىل 

رغبته� يف الهتم�م ب�أهله�.
دي�ب  عمرو  غن�ء  على  وتعليق� 
الفن�نة  ن�رست  احلوت  لربج 
�شفحته�  على  ع�مر  وف�ء 
ي�  كم�ن  اأن�  »غنيلي  ال�شخ�شية: 
وكذلك  دعوة«،  م�لي�س  عمرو 
على  هنيدي  حممد  الفن�ن  علق 
حيث  �ش�خرة،  بطريقة  الأغنية 

ال�شهري  فيلمه  من  �شورة  ن�رس 
»�شعيدي يف اجل�معة الأمريكية« 
الفي�شبوك،  على  �شفحته  على 
برج  م�س  »اأن�  عليه�:  معلق� 
علقت  كم�  خلف«،  ي�  احلوت 
موقع  على  �شربي  هند  النجمة 
تويرت: »ع�يزة اأغنية لربج الدلو ي� 
امللحن  علق  ج�نبه  اإبراهيم«من 
اأغنية  على  م�شطفى  عمرو 
ق�م  التي  احلوت«  »برج  دي�ب 
برج  العزيزة  »زوجتي  بتلحينه�: 
و�رسيكة  احلوت، وع�رسة عمري 
و�شلت،  الر�ش�لة  اأظن  جن�حي، 
بتو�شل  الع�مل  يف  اأغنية  م�في�س 
الكلم�ت  �ش�دقة،  تكون  مل�  غري 
ال�ش�عر،  من  �شدرت  �ش�دقة 
ب�شدق،  وحلنته�  �شيخ،  اآل  تركي 
فغن�ه�  دي�ب  لعمرو  وو�شلت 
هذه  ب�شدق.  فنجحت  ب�شدق، 

هي احلك�ية«.
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اأبعد من نبع الغزال…رحّيم جماعي عاريا و ف�صيحا

عرّية اجلاحمة  تروي�ض الّلحظة ال�شّ

بقلم : فتحي اجلال�صي

مل ت�صتع�س علّي قراءة عمل �صعري كما ا�صتع�صت علّي قراءة هذه املجموعة…رغم يقيني باأّنها مادة جّيدة و دافعة للقراءة..اإّنها بب�صاطة �صل�صة و مرنة و ُمن�صابة 
�صعرّيا لدرجة الإرباك و الإ�صتع�صاء…و لعّلها من الّن�صو�س القليلة التي مل تذهب بعيدا يف ا�صتدعاء الّتهومي و الّتعتيم و الإ�صتعرا�س الفا�صح حلياكة ال�ّصعر…و لعّلها 

اأي�صا من الّن�صو�س القليلة التي ا�صتطاعت اأن توؤالف بني ُمكّونني اأ�صا�صّيني من مكّونات الّن�س ال�ّصعري احلديث ، و جتمع بينهما بتوافق لفت…اإّنها توازي بني ا�صتبطان 
اجلانب الوجداين العميق للّذات ،  و بني ر�صم املُحيط الّطبيعي و الّت�صاري�س اخلارجّية املُكّونة مل�صهد الّن�س و  معماره…هذه املوازنة التي يتحّرك من خاللها ال�ّصاعر ، 

رب الذي  جُترب القارئ و ت�صتدعيه للغو�س عميقا يف ملكوت ال�ّصاعر و عوامله اأّول ، ثّم لتخّيل رمزّية امل�صهد اخلارجي الذي يروم ال�ّصاعر تبليغه..يقول رحّيم يف معنى ال�صّ
يتحّول عنده من قيمة معنوّية حم�صو�صة اإىل رديف مادي ملمو�س

لو ُكنت �صربا
لُقدُت

قطيعا هائال
حراء من جمال ال�صّ

باأحمالها
و َمَرْرُت

اأمام الواقف يف املهب
حتت �صرفتها العالية

يحرتق �صنني
ُمنذ…

دقيقتني

هذا  عند  كثريا  القارئ  �سيتوّقف 
الّربط  ي�ستنتج  اأن  قبل  املقطع 
بني  الّذكّية  الإحالة  و  املق�سود 
ُهالمّية  معنوّية  كقيمة  رب  ال�سّ
بني  و   ، امُلجّردة  بالعني  تُرى  ل 
مادّية  عنا�رص  من  اإليه  يُحيل  ما 
ُمرتبطة به يف الوعي اجلمعي و يف 
اخلارقة  بُقدرتها  الُتاث..اجِلماُل 
رب و على حتّمل الأثقال و  على ال�سّ
حراء مبناخاتها  ال�سّ و   .. الأحمال 
و  اخل�سنة  ت�ساري�سها  و  القا�سية 
امُلقاربة  …هذه  يبابها  و  �سنكها 
الّظاهر  و  املح�سو�س  الباطن  بني 
امللمو�س ا�ستغل عليها ال�ّساعر يف 

اأكرث من ُمنا�سبة
و لعّل حالت الُعجز التي ي�سعر بها 
ال�ّساعر ، و الإح�سا�س بالإحباط ، و 
بعدم الُقدرة على تغيري الأ�سياء ، و 
عدم امتالك و�سائل خارقة لتحقيق 
خمذول  ال�ّساعر  ثبات  و  املن�سود 
 ، الّتمّني  حالة  جعل   ، موقعه  يف 
يُحلّق  اأجنحة  لمتالك  الّتوق  و 
كثريا  تتعا�سم  و  تت�سّخم  بها عاليا 
�سعرّية  حالة  اإىل  تتحّول  و   ، عنده 
امُل�ستحيل املن�سود  حُتّول  و  حُتيل 
اأ�سل  ملمو�س…األي�س  ممكن  اإىل 
و  دفينة  رغبات  الإبداع  و  الفّن 
املادّية  املوانع  �سّدتها  مكبوتة 
اأن  عن  �سّتى  بو�سائل  الأخالقّية  و 
حُتّقق ذاتها ، فلجاأت اإىل امُلناورة 
اأخرى  للربوز من منافذ  التخّفي  و 
الإبداع…و  اأقنعة  الّظهور حتت  و 
رحّيم جماعي يُعلن ُعجزه ، و يُعرّب 
عن رغباته املكتومة و املكبوتة و 
املن�سودة عاليا و عاريا و ف�سيحا 
يائ�س  ب�سوت  ليقول   ، مّرة   114
اأريد  …كما  ُكنُت”  “لو  م�سموع 
يف  بعيدا  مي�سي  َل…و  اأكون  اأن 
املجاز/  على  للقب�س  بتوقه  البوح 
يقول  املن�سود…كاأن  امُل�ستحيل 

مثال

لو ُكنُت ريحًا
لأ�صعلُت

يف �صعرها ثورة
و يف ال�ّصفاه حريقا دائما

و جمازا فقط

ـ بعد قرون ـ
�صاأهداأ
حتت

الّثياب
جمازا فقط

و لعّل ما يُثري الإنتباه يف هذا الّن�س 
/البُعد “اأبعد من نبع الغزال”  هي 
البالد  �سطري  بني  القطيعة  حالة 
يُ�سّورها  التي   ، جنوبه  و  �سماله   ،
ال�ّساعر ” عاليا و ف�سيحا” يف اأكرث 
 … مو�سع  من  اأكرث  و   ، بوح  من 
هي حالة �سدامّية ُمنبثقة من روؤية 
للجهتني….و  الوجدانّية  ال�ّساعر 
يف  اإقامته  و  ا�ستيطانه  رغم 
و  ال�ّسمال  مركز  هي  و  العا�سمة 
اإّل   ، ارتكازه  نقطة  و  احلّية  روحه 
اأّنه يعي�س حالة انف�سام معها و مع 
عنا�رصها و ُمكّوناتها و �سخو�سها 
و ير�سمها زاوية ُمظلمة و ُمعّتمة و 

كريهة بكّل تلك العنا�رص

لو ُكنت ذكّيا
لأدركُت

اأّن الّروائح الكريهة
التي �صّممت
هوائي الّنقّي

لي�صت �صوى
 “اأ�صدقائي” الأبابيل

الذين تعّفنت
ـ يف العراء ـ اأرواحهم

بعدما
تقّياأهم

قلبي

الإختيار  و  امُلفا�سلة  لُعبة  اأّن  على 
و الإنحياز جلهة ما ل تقت�رص على 
املكبوت يف داخل ال�ّساعر ، و لكّنه 
ي�ستبطن اأفكارا ت�ستوطن اجلنوب ، 
اأن  بل�سانها..اأو  يتكلّم  اأن  يُحاول  و 
و  عنها..  بالّنيابة  قرارات  يّتخذ 
الذي ينك�سف على �سكل دللت و 
اإيحاءات و اإحالت ، و لكّنه يتجلّى 
و ينجلي علناً بال مواربة “عاليا و 

ف�سيحا

لو ُكنُت جنوبا بحّق
ل�صجنُت يف القلب

كّل غزلنه
و اأدمنُت الّرحيل

�صمال

 
عالقة  ما   : ي�ساأل  اأن  لل�ّسائل  و   
اجلنوب…و  و  بال�ّسمال  ال�ّساعر 
ملاذا هذا الّتكثبف و هذا احل�سور 

القوّيني لهما يف ثنايا ن�سو�س رحّيم 
�سياق  يف  ؟…كتَبُت  هذه  جماعي 
�سابق تعليقا فوريا على وم�سة من 

الوم�سات الواردة يف هذا املنت

لو ُكنُت بحرا
لعلْوُت على…

كّل �صواحل الأر�س
فقط لأطّل على…

اجلنوب “نور�س” يف 
رحّيم جماعي

تختلف  “نور�س”  جماعي  لرحّيم 
التي  تلك   ، ال�ّسواطئ  نوار�س  عن 
حُتلّق وراء و فوق املراكب ، و تنق�ّس 
املوج…”نور�س”رحّيم  زبد  على 
اجلنوب  �سحراء  رحابة  ا�ستوطنت 
، و �سّذت عن بيئة الّنوار�س البي�س 
رحّيم  نعرف…..”نور�س”  التي 
كبده…….و  و  كيانه  من  قطعة 
يكونوا  اأن  بق�سيدته  املارين  على 
له اأ�سدقاء ، قريبني جّدا من كيانه 
يُدركوا  قلبه…كي  نب�سات  و من   ،
اإن مل  الوم�سة…و  جّيدا �رّص هذه 

يكونوا له

اأ�صدقاء…فعليهم اأن 
يتدّربوا على �صداقته

كان تعليقا فورّيا ، ل يخرج عن حالة 

الإنت�ساء و الّتفاعل الإ�ستثنائّية التي 
للوم�سة  قراءتي  اإثر  مّني  متّكنت 
…..و لكن ، لي�س  يف كّل الأحوال  
ب�سداقة  ُملزما  الفارئ  يكون 
ال�ّساعر ، و قريبا جّدا من ُميطه 
العائلي ، كي يلج طقو�س و مناخات 
اأن  يُ�ستحّب  كان  اإن  و   ، ن�سو�سه 
اأن  الإقرار  كذلك…..مع  يكون 
اأثراه  و  ه  ن�سّ طّرز  جماعي  رحّيم 
الهواج�س  و  الهموم  من  بالكثري 
الّذاتّية جّدا…ّرمبا يف �سياق بوحه 
و تداعيه و تقريب القارئ الإن�سان 
من  ذات ال�ّساعر الإن�سان ، و ليقول 
ها   ”  :…“ ف�سيحا  و  “عاريا  له 
رتو�س  ل  و  م�ساحيق  بدون  ذا  اأنا 

“عاريا و ف�سيحا”
هذه  يف  جماعي  رحّيم  حاول 
كّل  يتقّم�س  اأن  امُلطّولة  الق�سيدة 
املعاين و القيم اجلميلة ، و اأن يكون 
جت�سيدا للّرموز و للّدللت الكامنة 
وعيه… ل  و  الإن�سان  وعي  يف 
بحرا…حاول  يكون  اأن  حاول 
…و  طريقا  ذكّيا…و  يكون  اأن 
رّحالة..و  حّرية..و   �سم�سا…و 
مل  �سربا…و  مطرا..و  �سفرا…و 

ين�س العراق

لو ُكنت “جندّيا”…ا
لَهَتفُت باأعلى نخيلي

ـ اإّن العراق
عراق

و مل ين�س نور�س…و ل �سعدى…و 
اأعرفهّن  عائ�سة….الاّلتي  ل 
حقيقة و جمازا…و لكّني اأترك له 
ببع�س  ه  ن�سّ طّيات  يف  الإحتفاظ 
غرية…ُرمّبا يف هذا  تفا�سيله ال�سّ
ال�ّساأن حتديدا ، ل يُريد اأن يكون 
اأمام  �سوى  ف�سيحا”  و  عاريا   ”

مراآته اخلا�سة
معنى   114 رحّيم جماعي  ا�ستعار 
قد  ليَُكونَها….و  و   ، ليج�ّسدها 
اأخرى  اأبعاد  اإعطاء  جنح فعال يف 
 ، املعاين  لهذه  ِقيَِمّية  و  جمالّية 
اأو  ا�ستطاعته  عن  الّنظر  بقطع 
توفيقه يف تقّم�س هذه املعاين و 
حتريكها مادّيا…و لكّننا مُيكن اأن 
ا�ستطاع  جماعي  رحّيم  اإّن  نقول 
” اأبعد من  اأن مي�سي بعيدا  فعال 
قرن الغزال” يف تقريب املعنى و 
حتريك املعاين اجلامدة / الّراكدة 
، حني فّكك الكثري من املفاهيم ، 
و اأعاد تركيبها من جديد…و هذا 
ما اأ�سعف رحّيم جماعي و عا�سده 
ال�ّسعرّية  اللّحظة  القب�س على  يف 
املجاز  تروي�س  و   ، اجلامة 
الّزئبقّية  بعنا�رصه  الإم�ساك  و 
اأّكدنا ُمنذ البدء  امُلنفلتة…لذلك 
اأّن هذا الّن�س ُمنب�سط و ُمن�ساب و 

مِرن حّد الإرباك و الإ�ستع�ساء.

 عينان تائهتان 
يف الألوان

 
خ�رصاوان قبل الع�سب

زرقاوان قبل الفجر
تقتب�سان لون املاء

ثم ت�سوبان اىل البحرية نظرة 
ع�سلية

في�سري لون املاء اأخ�رص
ل تقولن احلقيقة

تكذبان على امل�سادر وامل�ساعر
تنظران اىل الرمادي احلزين

وتخفيان �سفاته
وتهيجان الظل

بني الليلكي وما ي�سع من 
البنف�سجي يف التبا�س الفرق

متتلئان بالتاأويل
ثم حتريان اللون

هل هو لزوردي ام اختلط 
الزمرد بالزبرجد
بالتكوازامل�سفى

تكربان وت�سغران كما امل�ساعر
تكربان اذا النجوم تنزهت فوق 

ال�سطوح
وت�سغران على �رصير احلب
تنفتحان كي ت�ستقبال حلما 

ترقرق يف جفون الليل

تنغلقان كي ت�صتقبال 
ع�صال تدفق من قفري 

النحل

تنطفئان كالال�سيء �سعريا
غمو�سا عاطفيا ي�سعل الغابات 

بالأقمار
ثم تعذبان الظل هل يخ�سو�رص 
الزيتي والكحلي يَفّ انا الرمادي 

املحايد تنظران اىل الفراغ 
تكحالن بنظرة لوزية طوق 

احلمامة تفتحان مراوح اخليالء 
للطاو�س يف احدى احلدائق

ترفعان احلور وال�سف�ساف اأعلى
تهربان من املرايا

فهي اأ�سيق منهما وهما هما يف 
ال�سوء تلتفتان لاللال�سيء

حولهما فينه�س..ثم يرك�س لهثا
وهما هما يف الليل

مراآتنان للمجهول من قدري
اأرى او ل اأرى ماذا يعد الليل يل 

من رحلة جوية بحرية
واأنا امامهما انا او ل اأنا
عينان �سافيتان غائمتان 

�سادقتان كاذبتان
عيناها..

ولكن من هي..؟!
حممود دروي�س
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جمل�س  باملخاطر..  حمفوفة  “تدخالت 
الأمن و�ضيا�ضة الفو�ضى”

اأمر طبيعي، ومعتاد، اأن تتحول املهرجانات ال�شينمائية اإىل حوار مرئي بني الأفالم امل�شاركة، مو�شوعه »الواقع«، والهم الإن�شاين امل�شرتك، اأو �شاحة للمناو�شات، 
ورمبا الدعاية، ال�شيا�شية يف بع�س الأوقات ، لكنها املرة الأوىل - يف ما اأظن- تلك التي تتحول فيها �شالت العرو�س ال�شينمائية اإىل مناظرة دينية بني بع�س 

الكتاب: تدخالت 
حمفوفة باملخاطر.. 

جمل�س الأمن و�شيا�شة 
الفو�شى

املوؤلف: الدبلوما�شي 
الهندي ال�شابق يف 

الأمم املتحدة، 
هارديب �شينغ بوري

النا�شر: هاربر كولنز 
املحدودة للن�شر

تاريخ الإ�شدار: 13 
�شبتمرب 2016

عدد ال�شفحات: 280
اللغة: الإجنليزية

عر�س وترجمة: عالء 
الب�شبي�شي

هارديب �سينغ بوري؛ دبلوما�سي 
املمثل  من�سب  �سغل  هندي، 
الدائم لبالده لدى الأمم املتحدة 
جنيف،  و2005 يف   2002 بني  ما 
يف  يف  و2013   2009 بني  وما 
ع�سوية  مع  تزامًنا  نيويورك، 
جمل�س  يف  الدائمة  غري  الهند 
 2011 عامي  خالل  الأمن، 
و2012. وكان رئي�س املجل�س يف 
اأغ�سط�س 2011 ونوفمرب 2012. 
كان الأمني العام لالأمم املتحدة 
حا�رًضا.  وفريقه  مون  كي  بان 
البند  اأن  ات�سح  ما  و�رضعان 
الأعمال  جدول  على  الرئي�س 
قوات  كانت  حيث  ليبيا؛  هو: 
معقل  نحو  تتقدم  “القذايف” 

ل�سحق  بنغازي  يف  املتمردين 
املعار�سة.

ُمتََحِلّقني حول مائدٍة تبلغ تكلفة 
اأكرث  عليها  الواحد  الفرد  غداء 
من 80 دولًرا، ناق�ست جمموعة 
دبلوما�سي  اأبرز  من  �سغرية 
الأمن  املمثَّلة يف جمل�س  الدول 
ت  مَرّ القوة.  ا�ستخدام  اإمكانية 
مياهٌ قليلة حتت اجل�سور، قبل اأن 
ياأتي تكليف املجل�س بعد ع�رضة 
اأبواب  انفتحت  ثم  فقط؛  اأيام 
اجلحيم على م�رضاعيها هارديب 
الهندي  املبعوث  بوري،  �سينغ 
ذلك  يف  املتحدة  الأمم  لدى 
الكتاب  هذا  يف  يك�سف  الوقت، 
الأممّي  القرار  هذا  اتُِّخَذ  كيف 
ال�سوء  وي�سلط  الأطوار،  غريب 
على اجلدال غري املدرو�س من 
املجل�س  اأع�ساء  بع�س  جانب 

الدائمني.
 “تدخالت حمفوفة باملخاطر” 
احلالت  بع�س  اأن  كيف  يو�سح 
القوة  فيها  ا�ستُخِدَمت  التي 
ليبيا  يف  فقط  لي�س  موؤخًرا- 
واليمن  �سوريا  يف  ا  اأي�سً ولكن 
والقرم، ف�سال عن مغامرة الهند 
ثمانينيات  خالل  �رضيالنكا  يف 
عن  متخ�ست  املا�سي-  القرن 

نتائج كارثية، بح�سب املوؤلف.

اإ�شالح الأمم املتحدة 
مل يعد خيارا

مقدمة الكتاب، كتبها دبلوما�سي 
خم�رضم اآخر هو: عمرو مو�سى؛ 
الأمم  لدى  الدائم  مندوب م�رض 

ووزير   ،1990 عام  املتحدة 
خارجيتها عام 1991، واأمني عام 
اجلامعة العربية عام 2001، حتت 
املتحدة  الأمم  “اإ�سالح  عنوان 

مل يعد خيارا”.
يقول “مو�سى” اإن الكتاب �سدر 
يف حلظة حمورية بالن�سبة لالأمم 
العاملي  والنظام  املتحدة، 
من  العديد  على  تُِطّل  ككل؛ 
كبري  قدر  ويحفها  الحتماليات، 

من املخاطر وعدم اليقني.
احلالت  بع�س  اإىل  وي�سري 
تك�سف  الكتاب  ت�سمنها  التي 
الأمن  جمل�س  ت�رضف  كيف 
يف  احلا�سمة  اللحظات  خالل 
اأثر  وكيف  احلديث،  الع�رض 
على  الأع�ساء  الدول  �سلوك 
اأن  وكيف  و�سالمته،  العامل  اأمن 
الأحيان  غالب  يف  كان  التدخل 
الوقائية  الدبلوما�سية  ي�سبق 

والو�ساطات.
تت�سافر؛  التي  امل�ساهد  وهي 
الهدف  يف  التفكري  اإىل  لتدفعنا 
تاأ�س�ست  اأجله  من  الذي  الأول 
هذه املنظمة الدولية يف املقام 
لتواكب  اإ�سالحها  وكيفية  الأول، 
يف  نواجهها  التي  التحديات 

احلا�رض، على حد قوله.   
اإ�سالح  اأن  “مو�سى”  يوؤكد  واإذ 
ل  حتمّية  اأ�سبح  املتحدة  الأمم 
التغيري  هذا  واأن  منها،  فكاك 
ل�ستدامة  اأ�سا�سي  �رضط 
ا  اأي�سً وي�سري  العاملي،  النظام 
اإىل التو�سيات املتعلقة بتج�سري 
املنظمة  تتوقع  ما  بني  الفجوة 
على  بالفعل  تنجزه  وما  اإجنازه 
ذاته  الوقت  يف  فاإنه  الأر�س، 

كد  يوؤ
على اأن الإ�سالح احلقيقي لالأمم 
م�ساألة  جوهره  يف  هو  املتحدة 
وجراأة،  روؤية  تتطلب  �سيا�سية، 
نا�سًحا باأن يكون اإ�سالح جمل�س 
الأمن الدويل على راأ�س اأولويات 

هذه الأجندة الإ�سالحية.

بعض األخطاء يستحيل 
إصالحها

بداية  مع  الكتاب  فكرة  تبلورت 
الهند  لع�سوية  ال�سابعة  الدورة 
املتحدة  الأمم  يف  الدائمة 
ويخلُ�س   .2012-2011 عام 
القوة-  ا�ستخدام  اأن  اإىل  موؤلفه 
التابع  الأمن  جمل�س  بتفوي�س 
لالأمم املتحدة اأو بدونه- اأ�سفر 
غري  التداعيات  من  الكثري  عن 

 ، د ملق�سو ا
والتي كانت- يف معظم احلالت- 

كارثية. 
به  يُ�ستَ�سَهد  الذي  وال�ستثناء 
كو�سوفا  يف  التدخل  هو  غالبا 
حلف  �سن  حينما   ،1999 عام 
اإذن  بدون  جوية  �رضبات  الناتو 
املجل�س الأممّي، وجنح يف وقف 
التطهري العرقي بحق املواطنني 
الألبان. لكن ما عدا ذلك- يتابع 
املوؤلف- كانت معظم التدخالت 

ذات اآثار كارثية.
يف  طبيب  يخطئ  “حينما   
ت�سخي�س املر�س، وو�سف الدواء؛ 
يكون هناك يف الغالب عالج لهذا 
بقي  طاملا  الأقل  على  اخلطاأ، 
املري�س على قيد احلياة. وحتى 
اإىل  املري�س  روح  فا�ست  لو 

بارئها؛ 
ملقا�ساة  �سانحة  الفر�سة  تظل 

الطبيب املخطئ.
انهيار  عن  الناجتة  وامل�سكالت 
نتيجة  �سواء  مبنى،  اأو  ج�رض 
املهند�س  ارتكبه  فادح  خطاأ 
ميكن  التنفيذ؛  م�ستوى  تدين  اأو 
ق�سايا  اأن  بيَد  عالجها.  ا  اأي�سً
ت�سكل  الدولية  والأمن  ال�سلم 
مع�سلة من طراز خمتلف متاما؛  
الأخطاء ذات طبيعة اأكرث خطورة 
عن  وامل�سوؤولون  وا�ستمرارية، 
هذه القرارات غالبا ما يترت�سون 
اجلماعية”  “امل�سئولية  بدرع 
والرتاجع عن  النبيلة”،  “والنوايا 
هذه الأخطاء متثل حتدًيا يقارب 

امل�ستحيل”.

الكتاب: احلرب 
الفرن�شية على 

اإفريقيا “القاعدة” يف 
املوؤلف: كري�شتوفر 

�شيفيز
النا�شر: مطبعة جامعة 

كامربيدج
تاريخ الإ�شدار: 9 

دي�شمرب 2015
عدد ال�شفحات: 242

اللغة: الإجنليزية
عر�س وترجمة: عالء 

الب�شبي�شي

تفا�سيل  الكتاب  هذا  “ي�ستق�سي 
يف  الفرن�سي  الع�سكري  التدخل 

مايل عام 2013، وي�ستقي الدرو�س 
املتحدة  للوليات  ميكن  التي 
�سد  حربها  يف  منها  ال�ستفادة 
اإفريقيا  يف  الإرهابية  اجلماعات 
تقييًما  الكتاب  يوفر  واإذ  والعامل. 
جديدة  ع�سكرية  ل�سرتاتيجية 
مفيد  فاإنه  الإرهاب؛  ملكافحة 
لأولئك الذين يعملون على ملفات 
والأمن  اخلارجية  ال�سيا�سة 

القومي”.
)1( 

فرن�سا  تدخلت   ،2013 جانفي  يف 
يف م�ستعمرتها الإفريقية ال�سابقة، 
م تنظيم القاعدة  مايل؛ لوقف تقُدّ
القوات  هاجمت  القاعدة.  يف 
والطائرات  اخلا�سة،  الفرن�سية 
اجلي�س،  ووحدات  احلربية، 

ب�رضعٍة وعلى نحٍو غري متوقع.

و�رضعان ما اأ�سفر تدخلها ال�رضيع 
وعّما  اجلهاديني،  زحف  �سد  عن 
من  الإرهابيون  حتَوّل  قريٍب 
اإخراجهم  بعد  طريدٍة،  اإىل  �سيَّاٍد 
�سمال  يف  الآمن  مالذهم  من 
مثرًيا  اإجنازا  كان  املقفر-  مايل 

لالإعجاب.
الكتب  من  العديد  �سدور  ورغم 
العراق  يف  اأمريكا  حربَي  حول 
كتاٌب  يوجد  يكاد  ل  واأفغان�ستان، 
الع�سكرية  التدخالت  يتناول 
حلفاء  بها  قام  التي  الأخرية 
الوليات املتحدة. لكن لأنها كانت 
�رضيعة، وفعالة، ومنخف�سة التكلفة 
ن�سبًيا؛ فاإن حكايتها تت�سمن درو�سا 
امل�ستقبلية  لال�سرتاتيجيات  قيمة 
ي�ستند هذا الكتاب على مقابالت 
ومدنيني  م�سئولني  مع  ح�رضية 

امل�ستوى  رفيعي  وع�سكريني 
وباماكو،  ووا�سنطن  باري�س  يف 
ا�سرتاتيجية موجزة  اإطاللة  ليوفر 
احلرب.  لهذه  اخلطى  و�رضيعة 
وبينما تتكاثر اجلماعات الإرهابية 
يف �سمال اإفريقيا، ميكن اأن ي�سبح 
نقطة  مايل  يف  فرن�سا  اأجنزته  ما 
الأمن  خلرباء  اأ�سا�سية  مرجعية 

القومي.
)2( 

على  باإطاللة  الكتاب  ي�ستهل 
فرن�سا ومايل واجلهاد يف اإفريقيا، 
التي  الطارئة  املكاملة  من  ابتداًء 
الأمريكي  الدفاع  وزير  تلقاها  
يوم  �سباح  بانيتا  ليون  ال�سابق 
اجلمعة املوافق 11 جانفي 2013 
لو  اإيف  جان  الفرن�سي  نظريه  من 
تنظيم  بطموحات  مروًرا  دريان، 

ال�سمراء،  القارة  يف   القاعدة 
و�سول اإىل ال�سرتاتيجية الفرن�سية 

ملكافحة الإرهاب يف مايل.
عن  حول  يدور  الثاين  الف�سل 
اإفريقيا،  �سمال  القاعدة يف  فروع 
القاعدة،  جاذبية  اإىل  ويتطرق 
على  وال�رضاعات  والتهريب 
القيادة، والختطاف باعتباره اأحد 

تكتيكات الإرهاب.
وال�سيا�سة  والِفَدى  الرهائن 
حمور  هي  الفرن�سية،  الأمنية 
ا  اأي�سً يوفر  الذي  الثالث،  الف�سل 
اإطاللة على حرب العراق، والروؤى 
الفرن�سية ب�ساأن التدخل الع�سكري، 
املتزايدة،  الفرن�سية  وامل�سئولية 
اإفريقيا،  مع  املعقدة  والعالقات 
وال�سيا�سة الأمريكية والفرن�سية يف 

منطقة ال�ساحل )2012-2008(.

الرابع يتحدث املوؤلف  الف�سل  يف 
حممد  اجلزائري-الفرن�سي  عن 
يهود  �سبعة  قتل  الذي  مراح، 
بريينيه  ميدي  يف  اآخرين  و�سبعة 
املايل،  والنهيار   ،2002 عام 
وما  الطوارق،  والنف�ساليني 
ومذبحة  بـ”مالي�ستان”،  و�سفه 
قاده  الذي  والنقالب  اأجويلهوك، 
�سد  �سانوجو  اأحمدو  النقيب 
الرئي�س حامادو توماين توري عام 
2012 ، انت�سار تنظيم القاعدة عرب 

الأزدواد.
ملا  خم�س�س  اخلام�س  الف�سل 
اإفريقيا  “قيادة  بـ  الكتاب  و�سفه 
من اخللف”، وفيه عناوين فرعية 
يف  وال�سدام  هولند،  اأزمة  حول 
النظر  ووجهات  املتحدة،  الأمم 

الع�سكرية الفرن�سية.

عر�س كتاب

احلرب الفرن�ضية على “القاعدة” يف اإفريقيا
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الرتامادول ي�صبب 
الإدمان

نتمي الرتامادول مع بع�س العقاقري الأخرى اإىل 
جمموعة الأفيونات، اأو جمموعة امل�سكنات الأفيونية 
والأفيونات هو م�سطلح يطلق على العقاقري التي يتم 

ت�سنيعها وا�ستخراج املواد الفعالة فيها من مادة الأفيون 
املخدرة التي توجد يف نبات اخل�سخا�سومن املواد املخدرة 

الأفيونية الأخرى: املورفني، والهريوين، وت�ستخدم 
هاتان املادتان لت�سكني الآلم ال�سديدة جداً التي 

ل ينجح يف ت�سكينها الرتامادول، ول ت�سمح الدول 
با�ستخدام هذه امل�سكنات اإل ب�سروط �سارمة جداً، حيث 
اإنها مواد خمدرة خطرية، وت�سبب اإدمانًا ملتعاطيها، ولكن 

الرتامادول هو اأقل هذه املواد خطر اً من هذه الناحية، 
حيث اإنه ل ي�سبب اإدمانًا اإل اإذا مت تعاطيه بجرعات 

كبرية، ولفرتة زمنية طويلة، اأما املواد الأخرى التي 
�سبق ذكرها، فهي على العك�س من ذلك.

زماننا  يف  ن�سمع  ما  يوكثرياً 
هذا عن التحذيرات ال�سديدة 
املخدرات،  خطر  من 
تنجم  التي  الكبرية  والأ�رضار 
اأن  نرى  ولذلك  تعاطيها،  عن 
جميع الدول يف العامل ل ت�سمح 
بتجارة هذه العقاقري وتعاطيها 
بني �سكانها، وقد ت�سل عقوبة 
وجتارتها  املخدرات  تعاطي 

يف بع�ض الدول اإىل الإعدام.
 ولكن دول العامل اليوم ت�سمح 
حمدود  ب�سكل  با�ستخدامها 
وحتى  الطبية،  الأغرا�ض  يف 
يقيد  الطبي  ال�ستخدام  هذا 
التحفظات  من  بالعديد 
ال�سارمة،  وال�رضوط  ال�سديدة 
فالأطباء ل ي�رضفون للمر�سى 
على  حتتوي  التي  العقاقري 

يف  اإل  خمدرة  اأفيونية  مواد 
مير  التي  ال�سعبة  احلالت 
مثاًل  يكون  كاأن  املري�ض،  بها 
ويعاين  بال�رضطان،  م�ساباً 
هذا  ب�سبب  �سديدة  اآلم  من 
يكون  اأن  اأو  اخلبيث،  املر�ض 
نق�ض  مبتالزمة  م�ساباً 
الإيدز(،  املكت�سبة  املناعة 
�سديدة  اآلم  لديه  يكون  اأن  اأو 

اجل�سم،  مناطق  بع�ض  يف 
يف  الإن�سان  ت�سيب  والتي 
تعر�سه  مثل:  احلالت،  بع�ض 
حلادث، واإجرائه لعملية ما يف 
تنبهت  ذلكلقد  ونحو  ج�سمه، 
مادة  اإىل  الدول  من  الكثري 
باإ�سافتها  وقامت  الرتامادول 
اإىل قائمة املواد املخدرة التي 
ينبغي مكافحتها، فعلى الرغم 

الرتامادول  اأخطار  اأن  من 
املورفني  اأخطار  من  اأقل 
من  يبقى  اأنه  اإل  والهريوين، 
الأفيونية  املخدرة  املواد 
التي ينبغي احلذر منها، ومنع 
ب�سكل  ا�ستعمالها  من  النا�ض 
الرتامادول  مادة  حرتتواجد 
العقاقري  من  العديد  يف 
الوريدية،  واحلقن  الطبية، 

حيث ميكن اإعطاء الرتامادول 
على �سكل حبوب اأو كب�سولت، 
وريدية،  حقن  �سكل  على  اأو 
والرتامادول يوؤثر على اجلهاز 
الع�سبي املركزي، حيث يقوم 
باعرتا�ض وتثبيط م�ستقبالت 
الع�سبي،  اجلهاز  يف  الآلم 
فيقوم باإزالة الآلم التي يعاين 

منها ال�سخ�ض

ا�صتخدامات املرامية
للمرامية ا�ستخدامات عديدة فهي تعالج ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي من خالل زيادة ن�سبة اإفراز هرمونات املعدة التي 

ت�ساعد على تنظيم عملية اله�سم، وت�ساعد يف الق�ساء على الإ�سهال وتقوية الأمعاء، وت�ستخدم يف عالج فقدان ال�سهية 

وبالتايل فهي ت�ساهم يف التخل�ض من مر�ض فقر الدم، وتعمل على منع الإ�ستفراغ وخف�ض درجة حرارة اجل�سم، والتخل�ض 

من التهابات احللق واللوزتني وكذلك التهابات اللثةاأما فيما يتعلق باجلهاز التنف�سي، فتعمل على تقوية الرئتني، وت�ساعد يف 

عالج مر�ض الربو، وكذلك عالج اأعرا�ض التح�س�ض والذبحات ال�سدرية والر�سح، وتعمل كمن�سط طبيعي للدورة الدمويةتعمل 

على ت�سهيل نزول الدم اأثناءالطمث واآلآم امل�ساحبة لذلك، ويف �سن انقطاع الطمث ت�ساب ال�سيدة مبوجات حر مزعجة ت�ساعد `

ع�سبة  املرامية يف الق�ساء على هذا ال�سعورلكل من يعاين من م�سكلة الأرق والإرهاق والتوتر الع�سبي واأعرا�ض الكتئاب، خا�ستاً عند كبار ال�سن، القيام ب�رضب كاأ�ض من مغلي املرامية 

حيث اإّنه ي�ساعد يف تهدئة الأع�ساب والنوم ب�سكل مثايل، وت�سهم يف م�ساعدة اجل�سم على التخل�ض من ال�سموم فهي مدره للبوليمكن ا�ستخدام ع�سبة املرامية للتخل�ض من النامو�ض يف 

ليايل ال�سيف احلارة، من خالل و�سع كمية من اأوراق املرامية الطازجة اأو اجلافة يف اجلهاز الكهربائي اخلا�ض يف الق�ساء على النامو�ض بدلً من الأقرا�ض التي يتم �رضاوؤها

فوائد نبات العّليق 

يعالج ا�سطرابات الأمعاء، فيوقف الإ�سهال ويعالج القرحة 
املعوية ويقاوم النزلت املعوية، وهو عالج فعال للبوا�سري 
ال�رضجية واأمرا�ض البطن، كما اأّنه ملنّي لالأمعاء ومعالج 
للتهابات القولون، كما يقوي املعدة والأمعاء ال�سعيفة

يفيد يف عالج التهابات اجلهاز التنف�سي، فهو مفيد لعالج 
التهابات احللق واحلنجرة ومعالج لقروح الفم واللثة اإذا 

ا�ستخدم كغرغرة، اأو م�سغت بع�ض اأوراقه
يوقف الرطوبة املزمنة يف الرحم، ويعالج اأمرا�سه، كزيادة 

نزيف الطمث ال�سهري لدى الإناث
عالج لظهور �سيب الراأ�ض املبكر، ويفيد طبخ اأغ�سان العلّيق 
مع اأوراقه يف تغيري لون ال�سعر و�سبغه باللون الأ�سود الداكن، 
يعالج اأمرا�ض الأع�ساب، فهو يوقف التنميل واخلدر يف اجل�سم
ي�ساعد على حت�سني عمل اجلهاز البويل، فهو يفتت احل�سى 

يف الكلى واملثانة ويطهرهما من الرت�سبات واللتهابات، 
خل�سائ�ض جذوره املدرة للبول

يعالج م�ساكل القيء والغثيان والدوخة املتكررة والإم�ساك 
والنتفاخ لدى املراأة احلامل

ي�ستخدم وبخا�سة الأرواق يف عالج اأمرا�ض العني الباردة 
واحلارة كالدمعة والدمامل والقرحة يف العينيدخل يف �سناعة 
بع�ض الأدوية، لكي ي�سيف مذاقاً حلواً وم�ست�ساغاً للعقاقري 

ذات املذاق املر، كما اأّنه يعطيها اللون الداكن
عالج للم�ساكل اجللدية حيث ي�سفي من الدمامل واحلبوب 
ويعالج احلروق والقروح الرطبة يف الب�رضة والراأ�ض وي�ساعد 

على التئامها وتطهريها

اأعرا�ض وجود كي�ض على املبي�ض
التي  التنا�سلّية  الأمرا�ض  ومن 
هي  الن�ساء  من  كثري  منها  تعاين 
املق�سود  ولي�ض  املبي�سني،  تكّي�ض 
وجود  املبي�سني  تكّي�ض  بعبارة  هنا 
وجود  واإّنا  الأكيا�ض،  من  الكثري 
كٌلّ  فتحتوي  نا�سجة،  غري  جيوب 
ومن  املبي�ض،  يف  بي�سة  على  منها 
املبي�ض  عن  يُقال  الطبّية  الناحية 
اإّنه متعّدد الأكيا�ض اإذا احتوى على 
مبا�رضًة  الأقل  على  اأكيا�ض   )  10  (
حتت �سطحه، مّما يوؤّدي اإىل ت�سّخم 
غطاء  �سماكة  تزداد  كما  املبي�ض، 
�سعوبة  من  يزيد  مّما  املبي�ض، 
الإبا�سة؛ اأي اإطالق البي�سة، اأو حّتى 
حتول دون حدوث ذلك بالكاملتعاين 
الن�ساء من تكّي�ض  اأكرث من20 % من 
قد  م�ساكل  اأّية  دون  من  املبي�سني 
بع�ض  ظهور  عند  لكن  لهن،  حت�سل 
باملراأة  يجدر  الأكيدة،  العوار�ض 
التناذر  لت�سخي�ض  الّطبيب  ا�ست�سارة 
هناك  الأكيا�ض  املتعّدد  املبي�سي 
الكثري من الأعرا�ض الّتي ت�سري اإىل 
وجود خلٍل يف هرمونات املبي�سني، 
الدورة  انتظام  عدم  ت�سمل  وهي 
بالكامل،  انقطاعها  اأو  ال�سهرّية 
ونّو  والإجها�ض،  اخل�سوبة،  وعدم 
والبطن  وال�سدر  الوجه  على  ال�سعر 
حّب  وظهور  وال�ساقني،  والذراعني 

وانزعاج  الوزن،  وزيادة يف  ال�سباب، 
يف احلو�ض، و�سعور بالكتئاب 

بتكّي�ض  امل�سابة  املراأة  اأّن  كما 
على  الأن�سولني  تقاوم  املبي�ض 
من  يزيد  مّما  اعتيادّي،  غري  نحو 
دمها،تنجم  يف  ال�سّكر  م�ستويات 
عمل  يف  خلل  عن  احلالة  هذه 
والّتي  الدماغ،  يف  النخامّية  الغّدة 
لوتينزينغ  هرمون  من  الكثري  تنتج 
املحّفز  الهرمون  من  والقليل 

املبي�سان  ي�سبح  للجريباتوهكذا 
وينتجان  فائ�ض،  لتحفيز  عر�سًة 
كمّيات غري اعتيادّية من الهرمونات 
الذكورّية وتتجلّى اخلطوة الأوىل يف 
�رضيرّي  فح�ٍض  باإجناز  الت�سخي�ض 
من  للتحّقق  دموّية  حتاليل  تليه 
م�ستويات الهرمونات، ومن ثّم اإجراء 
ويعترب  البطن  وتنظري جلوف  �سورة 
�سائعاً  �سبباً  املتكّي�ض  املبي�ض 
للعقميختلف العالج ح�سب العوار�ض 

والعمر الّذي و�سلت اإليه املراأة، وما 
اإذا رزقت باأولٍد اأم لي�ض بعد. ميكن 
و�سف العقاقري الهرمونّية اأو حبوب 
منع احلمل لت�سحيح اخللل احلا�سل 
وحتفيز  الهرمونات  توازن  يف 
ا�سمها  تقنية  واعتماد  الإبا�سة، 
منظار  بوا�سطة  املبي�سني  ال�سفط 
الأخرية  الطريقة  هذه  تقوم  البطن، 
على الإنقاذ احلراري اأو الليزر لفتح 
ثقوب �سغرية على �سطح املبي�سني.
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زوال الهم يكون بفرج و رحمة من اهلل تعاىل و لكن 
كربة  و  حمنة  هي  الهم  هذا  باأن  الإن�سان  ليطمئن 
احلياة  على  ليمتحنه  عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها 
و  تعاىل  اهلل  من  يقرتب  و  ي�سرب  عبد  على  لذلك   ،
يناجيه همه و يعقد الهمة يف الدعاء ، و يكون اأي�ساً 
اهلل  لوجه  ركعتني  بال�سالة  ال�سخ�ص  يقوم  اأن  هو 
تعاىل و قبل الت�سليم يدعو امل�سلم ربه بتفريج همه 
و غمه ، من الأذكار و الأدعية التي يقولها امل�سلم و 
يكرث منها يف وقت همه و كربته يقول ) اللهم يا فرج 
الهّم و يا كا�سف الغم فرج همي و ي�رس اأمري و اأرحم 
�سعفي و قلة حيلتي و اأرزقني من حيث ل اأحت�سب 
يا رب العاملني ( ، و اإذا اأراد الإن�سان اأن يكفيه اهلل 
ما اأهمه ي�ستحب ذكر الدعاء التايل- ح�سبي اهلل ل 
اإله اإل هو عليه توكلت و هو رب العر�ص العظيم-و 
ي�ستحب قولها �سبع مرات اأي�سا دعاء تفرج الهم )ل 
اله اإل اهلل احلليم الكرمي ل اله اإل اهلل العلي العظيم ل 
اله اإل اهلل رب ال�سماوات ال�سبع ورب العر�ص العظيم 
اللهم انك تعلم �رسي وعالنيتي فقبل معذرتي وتعلم 
حاجتي فاأعطني �سوؤايل وتعلم ما يف نف�سي فاغفر 

يل ذنبي اللهم اإين اأ�ساألك اإميانا يبا�رس قلبي ويقينا 
�سادقا حتى اعلم انه لن ي�سيبني اإل ما كتبته علّي 

ورا�سني مبا ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام
لذلك على امل�سلم اأن ل يياأ�ص و اأن يثق باهلل تعاىل 
باأن اهلل �سين�رسه ، عليه اأن ل يخاف عندما ي�ساب 
مبا يخيفه و يكدر حياته ، عليه اأن يرجع هلل تعاىل 
عندما ي�سيبه احلزن و ي�سرب على ذلك ، على امل�سلم 
اأن ل ي�سخط و ل يعرتيه الهم عندما ي�ساب مبر�ص 
فاملر�ص هو كفارة امل�سلم خلطايا فلي�سرب امل�سلم 
عندما يبتليه اهلل تعاىل باملر�ص ، ال�سخ�ص الذي مل 
العاملني و ي�سرب على  اأن يحت�سب رب  يتزوج عليه 
الهم و يثق بن�رس اهلل القريب و الفرج اأقرب فاإن اهلل 
اإذا اأر�سل رحمته فال مم�سك له بعدها فالزواج هو 
قدر من اهلل تعاىل و يوكل اأمره اإىل اهلل تعاىل ، على 
ي�سرب على تع�سري رزقه و يطلب اهلل  اأي�ساً  امل�سلم 
الدعاء و يتقرب اإىل اهلل تعاىل لأن هم الرزق و املال 
ثق  و   ، بالهم  النا�ص  ي�سيب  ما  اأكرث  من  الأولد  و 
�سريزق اهلل بفرحة من حيث ل تدري متاماً  متاماً 

كما ابتليت بالوجع من حيث ل حتت�سب

كيف يزول  �لهم

الهم اأو الهموم هي اإبتالء من رب الع�ملني للعبد ليمتحنه و يختربه على ال�ضرب على البالء و الر�ض� و القنوت بق�ض�ء اهلل تع�ىل ف�إذا �ضرب العبد و ر�ضي ب�لهم ف�إن اهلل 
يجتبيه و يجزيه الثوب على ال�ضرب على الهموم التي ت�أتي من م�ض�كل احلي�ة و تذبذب عم� ك�ن هو معت�د عليه ، و تختلف الهموم من �ضخ�س اإىل �ضخ�س ، فهنيئً� ملن 

عظم بالئه و عظم �ضربه ف�لفرج من اهلل قريب

ثمار �لتوكل  كيف تكون عفيفا
على  للتوكل  الكربى  الثمرات  من 
عباده  اأمر  فاهلل  الن�رس:  هي  اهلل 
ذكره  بعد  عليه  بالتوكل  املوؤمنني 
من  اأنه  على  ذلك  ليدل  للن�رس؛ 
على  العتماد  هو  الن�رس  اأ�سباب 
ال�سيطان  اأفعال  من  اللهاحلفظ 
يف  اهلل  على  التوكل  اإن  الرجيم 
اأمورك وق�ساء حوائجك، ل يجعل 
هناك فر�سة لل�سيطان من التاأثري 
�سوء  كل  من  ويحفظك  عليك، 
مبداأ  ال�سيطانيقوي  غدر  من  اأو 
ال�سجاعة عند العبد فمن كان قلبه 
عليه  فلم  اهلل  على  بالتوكل  موؤمناً 
على  فالتوكل  اأحد،  من  اخلوف 
يف  والثقة  القوة  العبد  يعطي  اهلل 
بق�ساء  للقيام  وال�سجاعة  نف�سه، 
على  باحل�سول  حوائجهالإميان 
اهلل  على  العبد  توكل  فعند  الرزق 
اأموره عندها فقط �سيعلم  يف كل 
مهما  رزقه  على  �سيح�سل  اأنه 

ومثال  ذلك،  يف  ال�سعوبة  كانت 
للح�سول  ذهابها  عند  ذلكالطري 
على الطعام تذهب يف اأول النهار، 
النهار  اآخر  يف  ع�سها  اإىل  وترجع 
دليٌل  اهلل  على  رزقهاالتوكل  حتمل 

اإميان  م�سداقية  على  �رسيح 
العبد فيكون عنده اكتفاء وحماية 
اهلل،  مبحبة  ويفوز  ربانية  ورعاية 
للتوكل على اهلل  اأعظم ثمرة  ولعل 

هي �رسف دخول جنة اهلل

ب�سورها  الّنف�ص  عّفة  تعترب 
احل�سنة  فات  ال�سّ من  املختلفة 
الكرمية ، والإن�سان العفيف يكون 
العّفة  تكون  وقد   ، للّنفو�ص  حمّبباً 
بالل�سان حيث يعّف الإن�سان نف�سه 
عن الّتكلم يف الفواح�ص من القول 
يعّف  كما   ، الكالم  من  والبذيء 
اأعرا�ص  يف  الكالم  عن  نف�سه 
 ، بال�ّسوء  لهم  والّتعر�ص  الّنا�ص 
يف  الّتكلم  عن  نف�سه  يعّف  وكذلك 
القول  من  تعاىل  اهلل  ير�سي  ل  ما 
تبنّي  اأو خرباً  اأمراً  اإذا �سمع  وتراه 
تعاىل  اهلل  قول  متمّثال  ذلك  من 
َجاَءُكْم  اإِْن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا 
يبُوا َقْوًما  َفا�ِسٌق ِبنَبَاأٍ َفتَبَيَّنُوا اأَْن تُ�سِ
َفَعلْتُْم  َما  َعلَى  ِبُحوا  َفتُ�سْ ِبَجَهالٍَة 
نَاِدِمنَي ( وكذلك حني يتكلّم الّنا�ص 
 ، خرياً  بهم  يظّن  من  اأعرا�ص  يف 
تثبت  حّتى  بريء  عنده  فاملتهم 
وقد   ، ذلك  عك�ص  ويثبت  اإدانته 

جح�ص  بنت  زينب  ال�ّسيدة  كانت 
ر�سي اهلل عنها مثالً يف ذلك حني 
تكلّم الّنا�ص واملنافقني يف عر�ص 
عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  ال�ّسيدة 
واهلل  وب�رسي  ل�ساين  اأعّف  فقالت 
ومن   ، خرياً  اإل  عليها  علمت  ما 
يتكلّم  ل  اأن  كذلك  الل�سان  عّفة 
يبتعد  واأن  تافهّا  كالماً  الإن�سان 
ال�ّسوؤال  وكرثة  والقال  القيل  عن 
ل  واأن   ، الل�سان  عّفة  من  فهي 
يتكلّم مبا ل يعرف من العلم وقيل 
 ، تعرف  ل  مبا  تعرف  ل  ذلك  يف 
وقد تلقي الكلمة التي ل يلقي لها 
بالً ب�ساحبها اإىل الّنار كما ت�سمل 
الفرج عن ما حّرم اهلل  العّفة عّفة 
والّذنوب  الفواح�ص  من  تعاىل 
الّنظر  عن  الب�رس  وحفظ  بل   ،
 ، ومفاتنهن  الّن�ساء  عورات  اإىل 
على  يحر�ص  العفيف  فامل�سلم 
املواطن  يجتنب  فرتاه  كلّه  ذلك 

وك�سف  اختالط  فيها  يكون  التي 
للعورات ، وهو بذلك العمل يقّرب 
نف�سه من اجلّنة ور�سوان اهلل تعاىل 
، ويف احلديث من ي�سمن يل ما بني 

حلييه وفخذيه ا�سمن له اجلّنة
لأن  ال�ّساعي  امل�سلم  على  كما 
عفيف  يكون  اأن  عفيفاً  يكون 
الّنف�ص طاهراً من اأدران ال�ّسهوات 
امللّذات  نحو  الّنف�ص  وتطلّعات 
املعا�سي  ارتكاب  اإىل  توؤّدي  التي 
والّذنوب ، كما اأّن عليه اأن ل ينظر 
اإىل ما يف يد اأخيه من اخلري ، بل 
يتمّنى له اخلري حتى يعطيه اهلل ما 
الّنف�ص  عّفة  من  وكذلك   ، اأعطاه 
اأن ترى امل�سلم ياأبى الّدخول على 
اأو  منا�سبٍة  اأو  وليمٍة  يف  جماعٍة 
غريها من دون اأن يدعى اإىل ذلك 
، جعلنا اهلل تعاىل جميعاً مّمن يعّف 
حّرم  عّما  ونف�سه  وب�رسه  ل�سانه 

جّل وعال

ف�سل �سالة �حلاجة
وال�رساء،  ال�رساء  يف  اهلل  ندعو  اأن  علينا  حٌقّ 
ونتو�ّسل اإليه يف ال�سدة والرخاء، ونلجاأ اإليه يف 
الكربات، فاإّن الدعاء عبادة، وهو ال�سلة بني العبد 
ورّبه، فلرنفع اأيدينا مت�رّسعني، ولنطلق ل�ساننا 
وي�ستجيب  دعاءنا،  اهلل  يجيب  اأن  اإىل  ذكره  يف 
الِة  رْبِ َوال�سَّ لرجائنا، قال تعاىل: َوا�ْستَِعينُوا ِبال�سَّ

ا�ِسِعنَي َواإِنََّها لََكِبرَيةٌ اإَِلّ َعلَى اخْلَ
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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



�ألعاب �لقوى �جلز�ئرية...�صحية �أنانيات خا�صة
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اأحداث23
يف �صور



املنظمة،  اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
ال�شعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة  اأوقفت 
الوطني  الدرك  عنا�رص  مع  بالتن�شيق 
خمدرات  جتار   )03( ثالثة  واجلمارك، 
و�شبطت  ورقلة/ن.ع.4،  والية  بتڤرت، 
ملتني  حمحُ الدفع  رباعيتي   )02( مركبتني 
بـ  تحُقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية  بكمية 
جهاز  اإىل  باالإ�شافة  كيلوغرام،   )458(
ال�شناعية  االأقمار  طريق  عن  ات�شال 
وخم�شة )05( هواتف نقالة ومبلغ من املال 
من جهة  جزائري  دينار  بـ)811180(  يحُقدر 
الوطني  للجي�ش  مفرزة  �شبطت  اأخرى، 
ال�شعبي بتمرنا�شت/ن.ع.6 كمية من الوقود 

تحُقدر بـ)2300( لرت كانت موجهة للتهريب.

العدد : 4421/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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24
بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي

تدمري 4 كازمات لالرهابيني بوالية باتنة
يف اإطار مكافحة الإرهاب، ك�سفت ودمرت مفرزة م�سرتكة للجي�ش الوطني ال�سعبي، يوم 15 اأوت 2017، 

اأربعة )04( خمابئ للإرهابيني مبنطقة بئر لريكا ببلدية بني ف�سالة، ولية باتنة/ن.ع.5.

ح�سي فدول باجللفة

جملة »ثقافات« يف عددها الثاين

املنظمة الوطنية حلماية الطفولة وال�سباب 

رو�سيا 

وفاة طفل غرقا

ن�سر مرا�سالت عاطفية ملجاهدين اإبان الثورة التحريرية 

دورة خريية لكرة القدم

تاأ�سي�س »منتدى االخرتاعات« لوقف هجرة 
الكفاءات للخارج

�شجلت م�شالح احلماية املدنية 01 حالة 
وفاة غرقا لطفل يبلغ من العمر 05 �شنوات  
على م�شتوى بركة مائية باملكان امل�شمى 
–منطقة الواد- بلدية حا�شي فدول دائرة 
�شيدي لعجل والية اجللفة ، جثة ال�شحية 
االإ�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة  اإىل  نقلها  مت 

للوالية .

اخلا�ش  االأمني  جهاز  تدخل  للعلم،   
واملحا�شيل  الغابات  حرائق  مبكافحة 
الزراعية التابع للحماية املدنية من اأجل 
اإخماد 14 حرائق غابات، 05 حرائق اأدغال 
مع خ�شائر قدرت بـ 70 هكتار غابات و 61 
هكتار اأدغال 940 حزمة تنب ، 762 �شجرة 

مثمرة و 37 نخلة حمروقة.

ي�شلط العدد الثاين ملجلة »ثقافات« ال�شادر موؤخرا 
اإبان  املجاهدين  من  عدد  مرا�شالت  على  ال�شوء 
اإن�شانية وعاطفية  التحريرية تعك�ش جوانب  الثورة 
يف م�شارهم الن�شايل غري تلك ال�شيا�شية واحلربية 

التي عرفوا بها.
حتت  ن�شو�شا  املجلة  من  العدد  هذا  ويقرتح 
عنوان »مرا�شالت ما قبل اال�شتقالل: ر�شائل ثورة 
الثوار  براعة  عن  فقط  تعرب  ال  حب«  ر�شائل   ..
اأي�شا  تت�شمن  واإمنا  احلربي  التوا�شل  فنون  يف 
حب  من  حملته  مبا  الأهاليهم  وعرفانهم  حمبتهم 
يقول  الدعابة  روح  وحتى  وحنني  وامتنان  و�شوق 
املقال االفتتاحي لالإ�شدار، وتقدم املجلة يف هذا 

التي  بوعلي  بن  لكل من ح�شيبة  ال�شياق مرا�شالت 
 23 اأي   1957 �شبتمرب   15 املكتوب يف  ن�شها  حمل 
الن�شايل  الوعي  من  كبريا  قدرا  اغتيالها  قبل  يوما 
واالمتنان للوالدين »والدي العزيزين .. تلقيت بع�ش 
عبد  �شي  االأخ  والدة  من  مقت�شبة  ب�شورة  اأخباركم 
اأرجوه  ما  ذلك  حال.  باأح�شن  اأنكما  يبدو  الرزاق. 
من كل قلبي )...( ما اأ�شعب ال�شوق اإىل االأهل حني 
نكون بعيدين عنهم )...( ال تت�شورون كم اأفتقدهم 
...« هي بع�ش العبارات املوؤثرة من ر�شالة ح�شيبة 
التي و�شفتها املجلة رفقة غريها من املرا�شالت 
مقررات  تكون  الأن  »ترقى  التي  النرثية  بالق�شائد 

اأدبية ...« . 

اأوت 2012  نظمت يوم االثنني املن�رصم 15 
جرت  التي  اخلريية  للدورة  النهائي  الدور 
اأطوارها بامللعب اجلواري باحلمادنة بوركبة 
ببلدية احلمادنة والتي ن�شطها 26 فريقا منهم 
فريقان من بلدية جديوية والتي اأ�رصف على 
الوطنية  للمنظمة  البلدي  املكتب  تنظيمها 
يف  جرت  والتي  وال�شباب  الطفولة  حلماية 
والتنظيم  الريا�شية  والروح  الظروف  اأح�شن 
وقد  املحلية  ال�شلطات  مب�شاعدة  اجليد 
بني  ما  الذي جمع  املتميز  الدور  هذا  تابع 
حي  وفريق  بوركبة  احلمادنة  جنوم  فريق 

اجلمري لبلدية جديوية وفاز بجدارة فريق 
 2 مقابل   3 بنتيجة  بوركبة  احلمادنة  جنوم 
ورئي�ش  احلمادنة  دائرة  رئي�ش  ذلك  ،تابع 
بلدية احلمادنة وال�شلطات املحلية مبا فيها 
 ، املدنية  احلماية  وم�شالح  الوطني  الدرك 
كّرم خاللها الفريقني كما كّرم حكام الدورة 
،وكذا كّرم نائب بطل اجلزائر يف املالكمة 
احلمادنة  بلدية  مواطنو  ا�شتح�شن  وقد 
الظروف  اأح�شن  يف  مّرت  التي  الدورة  هذه 
وا�شتفاد منها ثالثة مر�شى الإجراء عمليات 

جراحية .

ي�شعى منتدى املخرتعات اإىل جمع املواهب 
البقاء  الرو�ش حلثهم على  العلماء  ال�شابة من 
العلمي  االإبداع  جمال  يف  والعمل  البالد  يف 

مقابل رواتب تنا�شب جهودهم وقدراتهم.
اأعقاب  يف  املنتدى  هذا  تاأ�شي�ش  و�شيتم 
نهاية  �شيقام،  الذي  »اجلي�ش-2017«  معر�ش 
اأعلن  مو�شكو.  ب�شواحي  اجلاري،  اأغ�شط�ش 
)الوطني(  »باتريوت«  مركز  مدير  ذلك 

بولوف، يف  واملوؤمترات، فالدميري  للمعار�ش 
اأغ�شط�ش  لل�شحفيني، يوم 15  به  اأدىل  حديث 
قائال:«ي�شتحَدث  بولوف  واأو�شح  اجلاري 
جهود  بني  اجلمع  بهدف  املبتكرات  منتدى 
العلماء ال�شباب كيال تلفت اأنظارهم ال�رصكات 
نحو  اأنظارهم  لتوجيه  الغربية،  واجلامعات 
�شناعتهم الع�شكرية الوطنية والعلم الع�شكري 

الرو�شي«.

املياه املعدنية م�سرة باالأ�سنان
املعباأة لي�شت اأ�شواأ الأ�شنانك من امل�رصوبات الغازية والبرية اأو القهوة.يف �رصب القهوة هو اأكرث �رصرا من احت�شائها يف غ�شون 30 دقيقة«واأ�شافت جو اأن املياه تتنا�شب طرديا مع الوقت الذي تق�شيه باحت�شاء امل�رصوب، لذا فاإن ق�شاء ثالث �شاعات امل�رصوبات بدرجة حمو�شة اأقل من 5.5. وقالت جو اإن »االأ�رصار التي تلحق باأ�شنانك �شي�رص االأ�شنان، ويبداأ املينا بالتاآكل عند درجة احلمو�شة 5.5، لذلك من االأف�شل جتنب »Astor Smile Dental« يف نيويورك بالواليات املتحدة، من اأن �رصب املياه احلم�شية قيمة حمو�شتها بني 7 و14 فتعد قلوية، وحتذر الدكتورة يوجنونغ جو من مركز �شحة االأ�شنان الرقم املحايد، واأي و�شط يحمل قيمة اأقل من ذلك يعد حم�شيا، اأما االأو�شاط التي ترتاوح وميكن اأن ترتاوح درجة احلمو�شة من �شفر اإىل 14، وعلى هذا املقيا�ش، يعد رقم 7 هو ي�شبب جتاويف االأ�شنان.حتتوي على م�شتويات حمو�شة خطرية، وتفتقر اإىل الفلورايد ال�رصوري، والذي ميكن اأن وي�شري تقرير حديث اإىل اأن بع�ش العالمات التجارية االأكرث �شعبية للمياة املعباأة يف زجاجات  ال يخطر ببال اأحد اأن للمياه املعباأة اأ�رصارها، وهو ما حذر منه اأطباء االأ�شنان موؤخرا 

 »اإمزاد« و »راينا راي« 
يف حفل مو�سيقي بالعا�سمة 

مت تنظيم حفل مو�شيقي جمع بني مو�شيقى الراي و مو�شيقى توارق التقليدية و الطبوع املو�شيقية 
املعا�رصة، ليلة الثالثاء اإىل االأربعاء باجلزائر العا�شمة، من قبل الفرقتني املو�شيقيتني »اإمزاد« 
و »راينا راي« اأمام جمهور غفري. ا�شتقطب هذا احلفل الذي نظمه الديوان الوطني للثقافة و 
االإعالم جمهورا كبريا مب�رصح الهواء الطلق كازيف، حيث اأمتعت فرقة »اإمزاد« جمهورها عن 
العازف  اأدى املغني  اإيقاعات الرتقي و  طريق تقدمي �شجل مو�شيقي جمع بني �شعر متا�شق و 
على القيثار باي اأق احل�شيني جمموعة من االأغاين على غرار »الدنيا« و »قلب اأهقار« و »ت�شننت 
بفنها  اجلمهور  راي«  »راينا  فرقة  اأمتعت  احلفل،  من  الثاين  اجلزء  يف  »زينزغومغ«و  و  نايثما« 
الرائع و املعروف عن طريق تاأدية بع�ش االأغاين التي تعود اإىل ثالثني �شنة من قبل، حيث اأدى 
املغني العازف على القيثار، لطفي عطار، اأف�شل االأغاين التي غنتها الفرقة على غرار »زغايدة« 

و »تايلة« و »زينة«. 

بيل غيت�س يتربع بـ4.6 مليار دوالر لالأعمال اخلريية
 ك�شف بيل غيت�ش، املوؤ�ش�ش امل�شارك ل�رصكة مايكرو�شوفت، عن ح�شته يف ال�رصكة اإذ تبلغ 1.3% فقط، بعد اأن كان ميتلك 24% العام 
1996 واأعلن غيت�ش خالل تقدميه وثيقة لهيئة االأوراق املالية والبور�شات االأمريكية، االإثنني 14 اأوت، عن تربعه بـ64 مليون �شهم من 
مايكرو�شوفت بقيمة اإجمالية بلغت 4.6 مليار دوالر وذكرت وكالة بلومبريغ اأن هذا التربع ال�شخم هو االأكرب منذ اأن تربع غيت�ش باأ�شهم 

قيمتها 16 مليار دوالر العام 1999، ثم تربع عام 2000 باأ�شهم قدرت بـ 5.1 مليار دوالر.
 

اكت�شف علماء اأمريكيون من جامعة كاليفورنيا يف لو�ش اأجنلو�ش طريقة جديدة فعالة ملكافحة ال�شلع 
واقرتح املخت�شون تن�شيط اخلاليا اجلذعية املوجودة يف بوي�شالت ال�شعر، وامل�شوؤولة عن منوه، عن 
طريق اإعادة اإنتاج اأمالح حم�ش اللنب يف اخلاليا. تنتج هذه املركبات الكيميائية يف امليتوكندريا، من 

البريوفات )اأمالح حم�ش البريوفيك(، التي تت�شكل مب�شاعدة الغلوكوز.
ابتكر العلماء عقاري: RCGD423 وUK5099، يقومان بتن�شيط اإنتاج اأمالح حم�ش اللنب عند دهنهما 
لهما نف�ش  اأن  يعتقدون  اأن اخلرباء  اإال  القوار�ش،  التجارب على  اإجراء  الرغم من  على اجللد. وعلى 

الفعالية على االإن�شان اأي�شا. كما قدم العلماء طلبات باحل�شول على براءتي اخرتاع للعقارين.

اخلاليا اجلذعية.. اأمل العلماء يف مكافحة ال�سلع

ما بني 15 اإىل 16 اأوت 
2017

وفاة 11 �سخ�سا 
جراء اإرهاب 

الطريق
خالل الفرتة املمتدة  ما بني 
15 اإىل 16 اأوت 2017 و اإىل 

غاية �شبيحة هذا اليوم على 
ال�شاعة الثامنة )اأي خالل 24 

�شاعة االأخرية( �شجلت وحدات 
احلماية املدنية  2402  تدخل يف 
عــدة مناطق خمتلفة من الوطن 
وهذا على اإثر تلقي مكاملات 

اال�شتغـاثة من  طرف املواطنني، 
هذه التدخالت �شملت خمتلف 

جماالت اأن�شطة احلماية املدنية 
�شواء املتعلقة بحوادث املرور، 

احلوادث املنزلية، االإجالء 
ال�شحي اإخمـاد احلرائق و االأجهزة 

االأمنية.
على هذا النحو �شجلت عدة 

حوادث مرور منها11  ت�شببت يف 
وفاة 11 اأ�شخا�ش  واإ�شابة 20 

اأخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
مت اإ�شعافهم يف مكان احلوادث 
ونقلهم اإىل امل�شت�شفيات من 

طرف عنا�رص احلماية املدنية . 
اأثقل ح�شيلة �شجلت على م�شتوى 
والية باتنة   بوفاة 04 اأ�شخا�ش و 
اإ�شابة 04 اآخرين بجروح على اإثر 
انحراف �شيارة بالطريق الوطني 

رقم 88 باملكان امل�شمى واد 
الربوة بلدية ودائرة تيمقاد   .

ا�ستفيدوا من املزايا اجلديدة 
Ooredooللر�سيداجلزايف هّيا ! 200لـ

اإ�شايف  مكاملات واأنرتنت غري حمدودة + 400 دج ر�شيد 
للمكاملات بـ 200 دج فقط

و  بعرو�ش جديدة  زبائنه  مفاجاأة  يوا�شلOoredoo يف 
الر�شيداجلزايف  يقرتح عليهم هذاال�شيف  فريدة،و  مزايا 

هّيا ! Haya(200 !200(، املتوفريف اأي وقت.
بهذاالر�شيد اجلزايف هّيا !200 ، مينح Ooredoo زبائنه 
امل�شرتكني يف عر�ش »هّيا !«فر�شة اال�شتفادة من االأنرتنت 
واملكاملات غريحمدودة باطل )جمانا(عالوةعن 400 دج 
غريحمدودة  مكاملات  من  الزبون  ي�شتفيد  اإ�شايف  ر�شيد 
نحوOoredooو 400دج من املكاملات والر�شائل الن�شية 
االنرتنت  وكذا  االأخرى  الوطنية  نحوال�شبكات  الق�شرية 

جمانا ملدة 24 �شاعة، الكل بـ 200 دج فقط.
لزبونOoredooت�شكيل  كن  �شعر،ميحُ باأقل  و  حرية  بكل  واالت�شال  اجلزايف  الر�شيد  هذا  من  لال�شتفادة 
HYPERLINK »http://  :اأوالربط على املوقع  200 ! الرمز *151# واختيارالر�شيد اجلزايف هّيا 

choof.ooredoo.dz« http://choof.ooredoo.dz هذا العر�ش �شالح جلميع زبائن »هّيا !« عرب 
كامل الرتاب الوطني.

املكاملات  و  النقالة  االإنرتنت  من  اال�شتفادة  فر�شة  Ooredooلزبائنه  مينح  اجلزايف  الر�شيد  بهذا 
باأ�شعارا�شتثنائية.
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