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 اأمينه العام احلاج جيالين
 يوؤكد للو�سط:

حتـــــ�ضري الأفــــافا�س  
للمحــــــــــــــليات لن يــــتاأثر 

بالظرف ال�ضيا�ضي الراهن
�ض3

رئي�ض حزب جبهة امل�ستقبل, 
عبد العزيز بلعيد

احلل يف حوار وطني 
�ضيا�ضي �ضـــريح  

�ض3
وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي

10 اآلف طــــلب اإيواء 
 للطـــــــــــلبة الــــــجدد

 يف الإقامات اجلامعية  
�ض4

املغرتبون يطالبون 
ال�ضلطات بالإفراج عن 

قانون نقل اجلثامني
.  عالوة العايب: اجلالية تعاين 

من غياب ثقافة التاأمني

النواب مطالبون بالتدخل

�ض3بعد تبني داع�ض لعملية بر�سلونة:

اجلحيم ينتظر املغرتبني يف اأوروبا

�ضباب بلوزداد مهدد بالإق�ضاء من البطولة الوطنية للمو�ضم اجلديد

�ض3

 ولد عبا�س:   
احلزب العتيد �ضد 

�ضيا�ضة الكوطة

قال اأن اأويحيى غري ملزم بعر�ض 
برنامج احلكومة:

          تاأكيد اإ�ضابة ثالث رعايا جزائريني 

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

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

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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Photoshop cs
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Langues étrangères 
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هجومات ال�سمال الق�سنطيني 

فيما اأكد املتهم وعائلته اأن خلفية الق�سية نزاع حول املرياث

نائب رئي�ض مفرزة احلماية املدنية مبكة املكرمة كرمي بن زيدان

 جواب ال�ضمال الق�ضنطيني
 على �ضرخات الأورا�س  

 حب�س طالب جامعي تعدى
 على  والده وك�ضر ذراعه  

احلجاج اجلزائريون بخري ول اإ�ضابات  

الكاتب عبد القادر حري�شان:

اجلزائر مل ت�ضتفد 
�ضيئا من ان�ضمامها 

للقطب ال�ضرتاكي 
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املوافقة على تعيني �سفري تون�س اجلديد لدى اجلزائر
اأعطت احلكومة اجلزائرية موافقتها على تعيني النا�رص ال�ضيد, �ضفريا مفو�ضا فوق العادة للجمهورية 
التون�ضية, لدى اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية, ح�ضب ما اأعلنته وزارة ال�ضوؤون اخلارجية 

يف بيان لها.

البويرة

 التعرف على هوية الإرهابي اخلطري 
الذي مت الق�ساء عليه بالخ�سرية 

»وزارة احلج والعمرة« ال�سعودية 
ن�سخة حمدثة من تطبيق »منا�سكنا« 

من  حزمة  يقدم  والذي  »منا�ضكنا«,  تطبيق  م�ضمى  الذكية حتت  الأجهزة  على  لتطبيقها  ن�ضخة حمدثة  ال�ضعودية  والعمرة  احلج  وزارة  اإ�ضافة اإىل خا�ضني حدود التي تهم ال�ضيف خالل رحلته م�ضنفة,  و�ضهلة ال�ضتخدام., وهي خرائط مكة املكرمة, وامل�ضاعر املقد�ضة واملدينة املنورة, ومدينة جدة, حيث حتتوي تلك اخلرائط على جمموعة كبرية من املواقع  ويدعم التطبيق �ضبعة لغات, اأبرزها اللغة العربية, والجنليزية, والفرن�ضية والأردو, والرتكية, واملاليو, و البنغالية كما يقدم التطبيق خ�ضائ�ص عدة اخلدمات على الأجهزة الذكية والتي يحتاجها �ضيوف الرحمن من احلجاج, والعّمار, والزوار خالل رحلتهم يف امل�ضاعر املقد�ضة.اأطلقت  النبوي, وامل�ضاعر املقد�ضة )عرفة, مزدلفة, منى(, بالإ�ضافة اىل معرفة الجتاه وامل�ضافة بني املوقع احلايل للم�ضتخدم وبني كل من املواقع احلرم, وامل�ضاعر املقد�ضة    ويتمّيز التطبيق املحدث بخا�ضية حتديد املوقع احلايل للم�ضتخدم بالن�ضبة للحدود ال�رصعية للحرم املكي, واحلرم     وتعمل هذه اخلا�ضية دون احلاجة اىل الإنرتنت با�ضتخدام الOffline Maps وذلك مبجرد حتميل اخلرائط, 
املذكورة.

اخلالفات  م�ضل�ضل   يتوا�ضل 
التي  العالقات  تطبع  التي 
الحتادية  رئي�ص  جتمع 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
خري  املحرتفة  والرابطة 
وحمفوظز  زط�ضي  الدين 
منح  اأين  التوايل,  عل  قرباج 
رئي�ص  اإىل  الفاف  رئي�ص 
الأخرية  الفر�ضة  الرابطة 

ر�ضمية   دعوة  له  وجه  بعدما 
الفدرايل  املكتب  اجتماع 
توجيه  على  يعول  حيث 
عقوبات خا�ضة يف حال تغيب 
الجتماع  عن  جمددا  قرباج 
ت�ضيري  �ضالحية  نزع  عرب 
من  الوطنية  البطولة  مناف�ضة 
�ضالحياتها  وحتويل  الرابطة 

اإىل الفاف.

زط�سي مينح قرباج الفر�سة 
الخرية

اإطار  »يف  اأنه  البيان   ذات  واأو�ضح 
مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية املنفذة 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  طرف  من 
 ,2017 اأوت   16 اأم�ص  يوم  ال�ضعبي, 
اإرهابي  الق�ضاء على  والتي مكنت من 
املهدي  �ضي  دوار  من  بالقرب  خطري 
البويرة/ن.ع.1.  ولية  بالأخ�رصية, 
املجرم,  هذا  هوية  على  التعرف  مت  

كمال+  +ن.  بامل�ضمى  الأمر  ويتعلق 
اإطار  اأبوهريرة+«ويف  +الزبري  املكنى 
مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة, 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  »�ضبطت 
مركبتني  بتمرنا�ضت/ن.ع.6,  ال�ضعبي 
 )02( وجهازي  الدفع  رباعيتي   )02(
ال�ضطناعية  الأقمار  عرب  ات�ضال 

عن  تنقيب  ومعدات 

قنطارا   )30( حجز  مت  فيما  الذهب, 
من  بب�ضكرة/ن.ع.4.«  التبغ   مادة  من 
الدرك  عنا�رص  »اأوقفت   , اخرى  جهة 
مهاجرا   19 احلدود  وحرا�ص  الوطني 
خمتلفة  جن�ضيات  من  �رصعي  غري 
بكل من تلم�ضان واأدرار«, ي�ضيف بيان 

الوزارة.

تعيني هور�ست كولر مبعوثا �سخ�سيا 

للأمني العام االممي لل�سحراء الغربية

اجلزائر تعرب عن ارتياحها 
اأعربت اجلزائر على ل�ضان الناطق با�ضم وزارة ال�ضوؤون 

اخلارجية عبد العزيز بن علي �رصيف, عن »ارتياحها« 

لتعيني هور�ضت كولر مبعوثا �ضخ�ضيا لالأمني العام 

لالأمم املتحدة لل�ضحراء الغربية, جمددة التاأكيد 

على دعمها للجهود الممية من اأجلجل ت�ضوية 

�ضيا�ضية عادلة و دائمة توؤدي اىل تقرير م�ضري ال�ضعب 

ال�ضحراوي. و اأو�ضح الناطق با�ضم وزارة ال�ضوؤون 

اخلارجية يف ت�رصيح اأن »اجلزائر تعرب عن ارتياحها 

لتعيني هور�ضت كولر مبعوثا �ضخ�ضيا لالأمني العام 

الأممي لل�ضحراء الغربية«كما اأ�ضار اإىل »اأنها تغتنم 

هذه الفر�ضة لتجدد التاأكيد على دعمها لالأمني العام 

الأممي و مبعوثه ال�ضخ�ضي من اجل ت�ضوية �ضيا�ضية 

عادلة و دائمة توؤدي اىل تقرير م�ضري �ضعب ال�ضحراء 

الغربية طبقا للوائح جمل�ص الأمن ذات ال�ضلة«و خل�ص 

بن علي �رصيف يف الأخري اإىل التاأكيد بان »اجلزائر 

تاأمل يف اأن ي�ضهم تعيني املبعوث ال�ضخ�ضي اجلديد 

لالأمني العام الأممي يف ا�ضتئناف املفاو�ضات بني 

طريف النزاع ال و هما املغرب و جبهة البولي�ضاريو 

من اجل ا�ضتكمال م�ضار ت�ضفية ال�ضتعمار من اإقليم 

ال�ضحراء الغربية«.

بن عقون ونح�س الإقالت

�سوريا بوعمامة تنتقد وايل العا�سمة والرئي�س بطا�س

حتول م�ضعود بن عقون خالل �ضباح 

لدى  رئي�ضي  مو�ضوع  اإىل  اأم�ص  اأول 

مدوين �ضفحات املواقع الإجتماعية, 

اأنه  على  الإعالن  مت  اأن  بعد  وهذا 

وال�ضناعات  ال�ضياحة  لوزارة  عاد 

التقليدية, ليعاد �ضطب ا�ضمه بعد 20 

حدث  مبا  �ضبيه  �ضيناريو  يف  دقيقة, 

تبون  اجلمهورية  رئي�ص  عني  ملا  له 

الأمبيا  منا�ضل  كان  اأي  اأول,  وزيرا 

ليعاد  ال�ضياحة,  وزارة  راأ�ص  على 

العديد  وحتدثت  يومني,  بعد  عزله 

بن  م�ضعود  اأن  على  ال�ضفحات  من 

النح�ص,  اأو  »التابعة«  تالحقه  عقون 

لكونه مل يعرف اإن كان يعني اأم يعزل, 

اأن  اأعلن  يون�ص  بن  حزب  اأن  رغم 

الوزير املعزول رف�ص املن�ضب.

انتقدت الإعالمية يف التلفزيون اجلزائري 
�ضوريا بوعمامة عرب �ضفحتها الر�ضمية على 
للجزائر  املحلية  ال�ضلطات  الفاي�ضبوك, 
�ضارع  طرقات  اأن  قالت  حيث  الو�ضطى, 
احلفر  ب�ضبب  كارثيا  اأ�ضبح  مراد  ديدو�ص 
الع�ضوائية لأر�ضيته,  التدخل من  والتهيئة 
اأجل ترميم الطرقات التي توجد يف حالة 
معي  قائلة:« متعنوا  غردت  حيث  كارثية, 
هذا  هل  عليكم  ..باهلل  الكارثة  هذه  يف 
يف 2017  اجلزائر  بعا�ضمة  تليق  ال�ضورة 

..اأنني اأبكي دما واأنا اأترجل يف �ضارع ديدو�ص مراد ..هل ي�ضتحق هذا ال�ضارع ان 
يحمل ا�ضم هذا ال�ضهيد العظيم لو كنت وايل العا�ضمة او رئي�ص بلديتها لنتحرت 
انتم  ت�ضتحوا  عا�ضمة ..األ  بل  بلدية  لهكذا  مريا  اكون  اأن  ي�رصفني  ..ول  الن 

الذين تتحدثون عن اجنازاتكم اأمام الكامريا«

بودبوز يت�سامن مع �سحايا ده�س بر�سلونة  

عرّب الالعب الدويل اجلزائري ريا�ص بودبوز عن ت�ضامنه مع �ضحايا عملية الده�ص التي �ضهدتها اول ام�ص مدينة بر�ضلونة ال�ضبانية والتي 

�ضهدت مقتل 13 �ضحية على الأقل, حيث نهج الوافد اجلديد على نادي ريال بيتي�ص ال�ضباين نف�ص الدرب الذي �ضبقه له جنوم الدوري 

مع  ت�ضامنه  يوؤكد من خاللها  »تويرت«  الجتماعي  التوا�ضل  تغريدة على ح�ضباه مبوقع  اأطلق  ومي�ضي حيث  رونالدو  كري�ضتيانو  ال�ضباين 
ال�ضحايا وعائالتهم.

24 �ساعة

باتنة 

مياه الأمطار تت�سرب اإىل ع�سرات املنازل 
التي  الغزيرة  الأمطار  ت�ضببت 
بولية  املناطق  عديد  �ضهدتها 
يف  اخلمي�ص  اأم�ص  م�ضاء  باتنة 
ع�رصات  اإىل  ال�ضيول  ت�رصب 
وعدد  ال�ضمرة  ببلدية  املنازل 
تتوا�ضل  بها حيث  من املرافق 
احلماية  عنا�رص  تدخل  عملية 
ظهر  بعد  غاية  اإىل  املدنية 

اأم�ص اجلمعة لمت�ضا�ص املياه 
احلماية  م�ضالح  اأكدته  ح�ضبما 
املكلف  واأو�ضح  املدنية 
احلماية  مب�ضالح  بالت�ضال 
املدنية زهري نكاع باأن »امتالء 
ثم في�ضان وادي ال�ضمرة وعدد 
من فروعه مثل وادي الكوا�ضية 
الأمطار  مياه  ت�رصب  اىل  اأدى 

بحي  امل�ضاكن  ع�رصات  اإىل 
عمارات  وكذا  اللوز  قرعة 
اللذان  م�ضكن  و100   80 حيي 
غمرت  املياه طوابقه الأر�ضية 
املرافق  بع�ص  اإىل  بالإ�ضافة 
التابعة لهيئات اإدارية منها مقر 
احلماية املدنية ومركز التكوين 

املهني باملدينة«.

امت�ضا�ص  عملية  وتتوا�ضل 
املياه  من  الكبرية  الكميات 
بال�ضمرة  املت�رصرة  باملناطق 
اليوم  اىل  البارحة  �ضهرة  منذ 
امل�ضدر  ذات  اأ�ضاف  كما 
احلماية  م�ضالح  باأن  مو�ضحا 
كل  للعملية  �ضخرت  املدنية 

امكاناتها املادية والب�رصية.

مت التعرف على هوية االإرهابي اخلطري الذي مت الق�ساء عليه اأم�س االأربعاء يف العملية 
التي نفذتها مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي باالأخ�سرية )والية البويرة( و يتعلق االأمر 

بامل�سمى »ن.كمال« املكنى »الزبري اأبو هريرة«, كما اأورده بيان لوزارة الدفاع الوطني. 



�أوروبا  �إىل  �لهجمات  عودة  مع 
تت�صابق �لأحد�ث �ملا�صية لتت�صدر 
�ملغاربة  وحتى  �لأوروبيني  خميلة 
�لقارة  و�أن  خا�صة  عام،  ب�صكل 
مثل  مع  هدنة  �صهدت  �لعجوز 
هكذ� حو�دث ملدة لي�صت ق�صرية، 
لتزلزل  جديد  من  عادت  ولكنها 
ويف  �أم�س،  �أول  ع�صية  بر�صلونة 
هذ� �ل�صدد ��صتبعد �خلبري �لأمني 
�أحمد كرو�س يف ت�رصيح خ�س به 
�لعملية  لهذه  تكون  �أن  »�لو�صط« 
بر�صلونة،  هزت  �لتي  �لإجر�مية 
�ملغاربية  �لدول  على  �صلبية  �أثار 
�جلز�ئر،  �صمنها  تدخل  �لتي 
نرى  �صوف  قطعا  و�إمنا  متابعا:” 
�لعرب  �ملهاجرين  �صد  ت�صعيد� 
و�ملغرب  عامة  ب�صفة  و�مل�صلمني 
خا�صة  خا�صة،  ب�صفة  �لعربي 
�أن  �إىل  ت�صري  �لأولية  �لأنباء  و�أن 
�أ�صول  من  ��صباين  �لهجوم  منفذ 
حكومات  بع�س  منتقد�  مغربية”، 
للمتو�صط،  �جلنوبية  �ل�صفة 
دول  كل  �أن  �أظن  ل  لكن  قائال:” 
�ملغرب �لعربي متعاونة وجادة يف 

من  تعاين  وهي  �لرهاب  حماربة 
تد�عياته �أكرث من �ل�صفة �ل�صمالية 

للبحر” �ملتو�صط”.
من جهته �خلبري �ل�صيا�صي �لتون�صي 
حبيب ح�صن �لولب، �أن ما ح�صل يف 
��صبانيا قد يكون من قبل جماعات 
هنالك، م�صيفا  �نف�صالية  �رهابية 
تكون  قد  �للبا�صك  جماعة  �أن 
م�صالح  �رصب  �أجل  من  حتركت 

�إقليم  يف  �ل�صبانية  �حلكومة 
�ملتحدث  ذ�ت  و�أ�صاف  كاتالونيا، 
و�أ�صبح  تعومل  �لإرهاب  باأن 
له  ولي�س  مكان  كل  يف  متو�جد� 
منه  نخاف  وما  جن�صية  ول  دين 
�لإرهاب  ي�صبح  �أن  ح�صبه  �ليوم 
بالإ�صالم  ملت�صقا  و  حم�صوبا 
�لعمليات  لأن  كل  و�مل�صلمني، 
على  حت�صب  �أ�صبحت  �لإرهابية 

�لإ�صالم  �صمعة  لت�صويه  �مل�صلمني 
عرب تبني �ملنظمات �لإرهابية مثل 
د�ع�س �لتي لها �رتباط وتن�صيق مع 
�لأخري  ويف  �لأجنبية،  �ملخابر�ت 
�ل�صيا�صي  �لعملية  �خلبري  �أد�ن 
�لإرهابية وقال �أنها تخدم م�صالح 
و�أن  خا�صة  �أكرث  �لغربية  �لدول 
م�صتهدفني  �أ�صبحو�  �مل�صلمون 

�أكرث من غريهم.  

دعا رئي�س حزب جبهة �مل�صتقبل، 
�جلمعة  �أم�س  بلعيد،  �لعزيز  عبد 
فتح  �إىل  �لعا�صمة،  باجلز�ئر 
»�رصيح«  �صيا�صي  وطني  حو�ر 
مكونات  خمتلف  بني  »�صادق«  و 
�إيجاد  »بغية  �ل�صيا�صية  �لطبقة 
تعاين  �لتي  لالأزمة  جدية  حلول 
�ألقاها  كلمة  يف  و  �لبالد«  منها 
�لطبعة  لفعاليات  �فتتاحه  خالل 
�ل�صيفية  للجامعة  �خلام�صة 
و  »�حلوكمة  �صعار  حتت  حلزبه 
رهانات  �مل�صتد�مة...  �لتنمية 
�مل�صتقبل«، �أو�صح بلعيد �أن حزبه 
�ل�رصيح  »�حلو�ر  جلعل  ينا�صل 
م�صبقة  �أفكار  دون  و  �ل�صادق  و 
�صبيال  و  �ل�صيا�صي  للعمل  عنو�نا 
ح�صاريا للتعامل بني كل �لأطر�ف 
�ل�صيا�صية«،  �ل�صاحة  يف  �لفاعلة 

د�عيا »�ل�صلطة و �ملعار�صة  جلعل 
�حلياة  �لتعامل يف  و�صيلة  �لت�صاور 

�ل�صيا�صية للبلد«.
�أن  �ل�صياق،  ذ�ت  يف  �أ�صار  و 
ياأت  مل  �ل�صيفية  �جلامعة  �صعار 
»�عتباطيا بل هو يف �صلب �حلدث 
�ل�صيا�صي و �لقت�صادي يف �لبلد«، 
جبهة  حر�س  �إطار  يف  �أنه  موؤكد� 
�مل�صتقبل على �إيجاد حلول و�قعية 
للخروج من �لأزمة و �مل�صاركة يف 
يف  ت�صع  فاإنه  �لقت�صاد،  ترقية 
�لعن�رص  تثمني  عملها  �أولويات 
دولة  موؤ�ص�صات  بناء  و  �لب�رصي 
و  دميقر�طية  قيم  �أ�صا�س  على 
حقوق �لن�صان، ل�صيما من خالل 

�عتماد �لدميقر�طية �لت�صاركية.
  و من هذ� �ملنطلق، �أ�صار بلعيد 
»�رصطا  تعد  �لإ�صالحات  �أن 

جمتمع  بروز  ي�صتلزم  �أ�صا�صيا، 
و�ع برهانات �حلا�رص قادر  مدين 
��صت�رص�فية  روؤية  �إطالق  على 
حول  �للتفاف  على  و  م�صتقبلية 
لرئي�س  تنموية«فبالن�صبة  �أهد�ف 
ميكن  »ل  فاإنه  �مل�صتقبل  جبهة 
ح�رص �حلوكمة يف خطاب �صيا�صي 
و ل يف لقاء�ت وطنية �أو جهوية �أو 
ح�صن  مبد�أ  جمرد  يف  ل  و  دولية 
عن  ناجتة  عملية  هي  بل  نية، 
�ل�صتفادة من �لتجارب و �لأخطاء 
�ملرتكبة يف �ل�صابق و �لنطالق يف 
�لتعاون مع خمتلف �لقوى �لوطنية 
��صت�رص�يف«،  عمل  يف  �لفاعلة 
»مينح  بينهما  �جلمع  �أن  موؤكد� 
للم�صوؤولني عن �ل�صوؤون �لقت�صادية 
و �ل�صيا�صية للبالد، �لقدرة لت�صيري 
ما  تقدمي  و  �لعامة  لل�صوؤون  جيد 

و  هيكلية  تعديالت  من  حتتاجه 
موؤ�ص�صاتية و مالية للت�صيري �ملايل 
�لوطني«،و لدى تطرقه  لالقت�صاد 
�عترب  �لأخري،  �حلكومي  للتغيري 
لالأزمة  طبيعية  »نتيجة  بلعيد 
�لتي  �لقت�صادية  و  �ل�صيا�صية 
�صنو�ت«،  منذ  بالبالد  تع�صف 
علمية  جادة  »روؤية  لغياب  متاأ�صفا 
�أن  ميكنها  مقرتحة  مو�صوعية 
تخرج �لبالد من �أزمتها �حلالية«و 
تطرقه  لدى  و  �أخرى،  جهة  من 
�ملقبلة،  �ملحلية  لالنتخابات 
�لنتخابي  �ملوعد  �أن  بلعيد  �أكد 
�لقادم »يقت�صي منا جميعا تكثيف 
نهجنا  تو�صيح  �لتوعوي مع  �لعمل 
تف�صري كل  و  �ل�صيا�صي ملو�طنينا، 
و  �لقت�صادية  و  �ل�صيا�صية  �لأبعاد 

�لثقافية لربنامج �حلزب«.

�ل�صوؤون  وز�رة  با�صم  �لناطق  ك�صف  
علي  بن  �لعزيز  عبد  ي  �خلارجية 
رعايا  ثالث  باأن   ، �أم�س  �ل�رصيف 
�لعتد�ء  �أ�صيبو� جر�ء  قد  جز�ئريني 
�أول  ظهر  بعد  وقع  �لذي  �لإرهابي 
بر�صلونة،  مدينة  يف  �خلمي�س  �أم�س 
زيارة  يف  كانو�  �ملعنيني  باأن  م�صري�  
ولي�صو�  �لفرتة  هذه  خالل  لإ�صبانيا 

مقيمني بها.
ت�رصيح  يف  �رصيف  علي  بن  و�أ�صار 
وح�صب  باأنه   ، �لأم�س  له  �إعالمي 
�ل�صلطات  قدمتها  �لتي  �ملعلومات 
�لإ�صبانية �ملخت�صة، فاإن ثالث رعايا 
جز�ئريني قد �أ�صيبو� خالل �لعتد�ء 
�لإرهابي �لذي وقع بعد ظهر يوم 17 
وهم  بر�صلونة،  مدينة  يف   2017 �أوت 
وحالتهم  �لطبية  �ملالحظة  حتت 
و�صيغادرون  م�صتقرة،  �ل�صحية 
باأنه  م�صيفا  قريب،  عن  �مل�صت�صفى 
مت �إعالم عائالتهم من طرف م�صالح 

�لقن�صلية �لعامة �جلز�ئرية برب�صلونة، 
�ل�صفرية  باأن  يقول  م�صتطرد� 
عن  �لو�صع  تتابع  باإ�صبانيا  �جلز�ئرية 
كثب، وقد تلقت �أمر� بزيارة �ل�صحايا 
يف �مل�صت�صفى وتن�صيق عمل �مل�صالح 
متابعة  ب�رصورة  وكذ�  �لقن�صلية، 
�لإ�صبانية  �ل�صلطات  �لو�صع مع  تطور 
�مل�صوؤول  نف�س  و�أفاد  �ملخت�صة، 
بوز�رة  �لأزمة  خلية  تفعيل  مت  باأنه 
فورية،  ب�صفة  �خلارجية  �ل�صوؤون 
مبدينة  �لإرهابي  �لعتد�ء  �ثر  على 
�خللية  هذه  تو��صل  موؤكد�  بر�صلونة، 
�لعامة  �لقن�صلية  م�صالح  مع  �لد�ئم 
مع  بالتن�صيق  تتابع  و�لتي  برب�صلونة، 
و�ل�صلطات  مبدريد  �جلز�ئر  �صفارة 
�لو�صع  تطور�ت  �ملخت�صة  �ل�صبانية 
�لعتد�ء، م�صري� يف �خلتام  بعد هذ� 
�إىل �أن رقم �لت�صال بخلية �لأزمة هو 
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قال �لأمني �لأول جلبهة �لقوى 
�حلاج  حممد  �ل�صرت�كية، 
مقت�صب  ت�رصيح  يف  جيالين 
باأن  »�لو�صط«  به  خ�س 
حت�صري�ت �أعتى حزب معار�س 
هو  مبا  تتاأثر  لن  للمحليات، 
�ل�صيا�صية،  �ل�صاحة  يف  حا�صل 
من  �لكثري  �صهدت  �لتي 
يف�صل  باأنه  م�صيفا  �لتغيري�ت، 
موقف  يعلن  �أن  قبل  �لرتيث 
�حلزب مما يح�صل، خا�صة و�أن 

�لأمر خطري جد�.
�ملتحدث،  ذ�ت  و�أو�صح 
�أن  �لت�رصيح  ذ�ت  خالل  من 
مك�صوفة  �لأفافا�س  حت�صري�ت 
عن  لها  �لتح�صري  ومت  �ملعامل 
و��صحة،  طريق خريطة طريق 
و�لقيادة  �ملنا�صلني  باأن  موؤكد� 
نقطة  تطبيقها  على  يعملون 
�لأول  �لأمني  وجدد  بنقطة، 
للو�صط  �صبق  �لذي  ت�رصيحه 
تن�صيب  يف  و�ملتمثل  ونقلته، 
�لرت�صيحات على م�صتوى  جلنة 
�حلملة  مديرية  كذ�  و  �لوطني 
حت�صري�ت  على  تعمل  �لتي 
�لأمور  �أن  م�صيفا  للمحليات، 
لن  يح�صل  وما  ير�م  ما  على 

حت�صري�ت  يف  �إطالقا  يوؤثر 
�ل�صرت�كية،  �لقوى  جبهة 
على  تعليقه  وبخ�صو�س 
ر�أ�س  م�صت  �لتي  �لتغيري�ت 
وز�ر�ت  و3  �لتنفيذية  �ل�صلطة 
وعدم  �لرتيث  حمدثنا  ف�صل 
لكون  �ملو�صوع،  يف  �خلو�س 
ما ح�صل ي�صتحق قر�ءة عميقة 
فيه، ول يقبل �أي قر�ءة �صطحية 
�لعام  للر�أي  نقله  يتم  ت�رص مبا 

على  حد تعبريه.
حزب  فاإن  بالذكر  وجدير 
�أكد  �ل�صرت�كية  �لقوى  جبهة 
لن  باأنه  �ملر�ت،  �لكثري من  يف 
يتحالف مع �أي حزب ين�صط يف 
�ل�صاحة �ل�صيا�صية باجلز�ئر من 
لكونه  �ملحليات،  دخول  �أجل 
�ل�صيا�صية  بالتحالفات  يوؤمن  ل 
تقدم  لن  و�لتي  �ملجدية  غري 
�أي �صيء للجز�ئرح�صبه، موؤكد� 
�أن مبادرة �لإجماع �لوطني هي 
ليتم  منا�صبا  ير�ه  �لذي  �حلل 
�لتي قد تع�صف  �لكارثة  جتنب 
باجلز�ئر، وهذ� يف ظل معرفته 
�لتي  �لأحز�ب  لكل  �جليدة 

تن�صط يف �ل�صاحة �ل�صيا�صية.
علي عزازقة

عادت اجلماعات الإرهابية والإجرامية لت�سرب اأوروبا من جديد، وهذا ما ر�سمته الدماء التي 
�سالت يف بر�سلونة بعد اآن قام جمرم يقال اأنه من اأ�سول مغربية مبداهمة مدنيني �سياح كانوا 

يتجولون و�سط عا�سم اإقليم كاتالونيا، �سقط منهم 13 �سحية، ما يجعل اأ�سئلة كثرية تربز يف هذا 
الوقت، والتي تت�سدرها تاأثري هذا الهجمات على الدول املغاربية وخا�سة اجلزائر من الناحية 

الأمنية، دون ن�سيان م�سري املغرتبني داخل البلدان الوروبية.

بعد تبني داع�س لعملية بر�سلونة:

رئي�س حزب جبهة امل�ستقبل، عبد العزيز بلعيد

علي عزازقة

�جلحيم ينتظر �ملغرتبني يف �أوروبا

�حلل يف حو�ر وطني �صيا�صي »�صريح« و »�صادق«  

عبد العزيز بن علي ال�سريف،يك�سف:

يوؤكد: جيالين  احلاج  املقبلة،  للمحليات  حت�سبا 

ثالث رعايا جز�ئريني 
�أ�صيبو� يف �إعتد�ءبر�صلونة

حت�صري �لأفافا�س  للمحليات لن 
يتاأثر بالظرف �ل�صيا�صي �لر�هن

24 �صاعةاجلمعة18ال�سبت 19  اأوت 2017  املوافـق  لـ 12 ذو القعدة  1438هـ 3

قال اأن اأويحيى غري ملزم بعر�س برنامج احلكومة:

ولد عبا�س: �لأفالن يدعم �لرئي�س يف كل خيار�ته
الكوطة �سيا�سة  �سد  العتيد  •       احلزب 

�لتحرير  جبهة  حلزب  �لأمني  رحب 
بالتغيري  ولد عبا�س  �لوطني، جمال 
�لثالثاء  عنه  �أعلن  �لذي  �حلكومي 
�لكامل  دعمه  جمدد�  �ملا�صي، 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  خليار�ت 
�لتعديل  بخ�صو�س  بوتفليقة  �لعزيز 
�حلكومي �لأخري، �لذي عرف خروج 
�لأفالن،  على  حم�صوبني  وزيرين 
وخ�صارة من�صب �لوزير �لأول لغرميه 

�ملتحدث  ذ�ت  وقال  �لأرندي. 
جمعه  �لذي  �ملو�صع  �لقاء  خالل 
و�أمناء  �ل�صيا�صي  �ملكتب  باأع�صاء 
لالنتخابات  حت�صري�  �ملحافظات 
 23 يوم  �إجر�وؤها  �ملزمع  �ملحلية 
جبهة  حزب  باأن  �لقادم،  نوفمرب 
“�لكوطة”  �صيا�صة  �صد  �لتحرير 
يف  �لوز�رية  �حلقائب  توزيع  يف 
للتهوين من خ�صارة �حلزب  حماولة 

وز�رة  وحقيبة  �حلكومة  رئا�صة 
مربز�  �لأرندي،  للغرمي  �ل�صناعة 
لكي  غنيمة  لي�صت  “�حلكومة  باأن 
يتم تقا�صمها بني �لفرتة و�لأخرى«، 
�لأمني حلزب  �أكد  �أخرى  ومن جهة 
�لوزير  باأن  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
بعر�س  ملزم  غري  �جلديد  �لأول 
�لربملان،  على  حكومته  خمطط 
�أويحي �صيعتمد على  �أن  م�صري� �إىل 

�ل�صابق  �لأول  �لوزير  برنامج  نف�س 
عبد �ملجيد تبون �لذي �صادق عليه 
جمل�س �لوزر�ء ونو�ب �لربملان، مع 
جزئية  تعديالت  �إحد�ث  �إمكانية 

فقط.
ويف تعليقه على ق�صية �لوزير �ملقال 
عبا�س  ولد  قال  عقون،  بن  م�صعود 
باأن ما وقع �أول �أم�س عبارة عن خطاأ 
تقني غري مقبول على هذ� �مل�صتوى، 

معلنا تعاطفه مع �ل�صاب بن عقون، 
فيما دعا �إىل �رصورة �إنز�ل عقوبات 
هذ�  يف  �ملت�صببني  �صد  �صارمة 
عام  �أمني  عاد  �لأخري  ويف  �خلطاأ، 
�لأخري  ت�رصيحه  �لعتيد �إىل  �حلزب 
حيث   ،2019 رئا�صيات  بخ�صو�س 
“كي  �أطلقها  �لتي  �لعبارة  باأن  �أكد 
يزيد ن�صموه �صعيد” قد ف�رصت على 
غري حملها، مو�صحا باأن �ملثل �صائع 

يف ولية عني متو�صنت تربكا بالويل 
يف  �ملالح”،  �صعيد  �ل�صالح “�صيدي 
يف  عليه  �ملتعارف  �ملثل  �أن  وقت 
يزيد  هو “كي  �لوطن  ولية  باقي 
ن�صموه بوزيد”، ما ف�رص على �أن ولد 
عبا�س يق�صد بعبارته �إمكانية تر�صح 
�ل�صعيد  �جلمهورية  رئي�س  �صقيق 

بوتفليقة للرئا�صيات �ملقبلة.
علي عزازقة



انتقد نائب رئي�س جمعية اجلالية 
عبد  باخلارج،  املقيمة  اجلزائرية 
اأم�س، الت�سويف  عفريت،  الوهاب 
الذي قال اأنه يطال تطبيق القانون 
قانون  من   136 للمادة  املعدل 
املالية ل�سنة 1994 التي تن�س على 
بت�سامن  اخلا�س  »ال�سندوق  خلق 
باأن  يق�سي  وتعديل  الوطني«، 
اجلالية  جثامني  »نقل  م�ساريف 
من  تكون  اجلزائر«  نحو  باخلارج 
هذا ال�سندوق، م�سيفا اأن القانون 
كونه  النق�س  ي�سوبه  ذاته  حد  يف 
اأين  من  لق�سية  فقط  يتطرق 
نقل  مل�ساريف  الأموال  �ستاأخذ 
يتجاهل  اأن  حني  يف  اجلثامني، 
�ستخ�س�س  ذلك، وهل  �سيتم  كيف 
م�سلحة تعمل جميع اأيام الأ�سبوع، 
عن  اخلدمات  توفري  مدى  وما 
اأما  املغرتب،  معها  ليتوا�سل  بعد 
الطريقة  فحدده  الأكرب  ال�سكال 
ال�سلطات  لتفرق  �ستعتمد  التي 
ومي�سوري  املعوزين  بني  املعنية 
اإن  مت�سائال  لت�سملهم،  احلال، 
اأخرى  اآجال  ينتظر  املوت  كان 
كونه  القانون  يف  احل�سم  حتى 
طال اأمده. كما اأبرز عفريت وجه 
التعتيم على القانون، كون القانون 
اجلريدة  يف  من�سور  اأي  اأن  ين�س 
يوم  بعد  به  العمل  يبداأ  الر�سمية 
من ن�رشه، اإل اأنه يف غياب القانون 
التطبيقي يبقى حربا على ورق، يف 
حني اأن املادة املتعلقة باجلثامني 

 ،2015 املالية  قانون  ت�سمنها 
ومن�سورة باجلريدة الر�سمية حتت 
دي�سمرب  لـ31  املوافقة   78 رقم 
تفعيل  يتم  مل  ذلك  ومع   ،2014
يف  الواقع،  اأر�س  على  ال�سندوق 
حني كان يتعني على وزارة ال�سوؤون 
اإ�سدار قرار  والت�سامن  اخلارجية 
كون  بالعملية  خا�س  مر�سوم  اأو 
جانفي  من  والثالث  والثاين  الول 
مدفوعة  عطلة  بيوم  ت�سادفت 
يف  الأ�سبوع  نهاية  وتلتها  الأجر 

�سياق ممثلي ال�سعب،
اأما بخ�سو�س طرح ا�سكالية �سعف 
متثيل اجلالية يف املجل�س ال�سعبي 
عدد  حيث  من  بداية  الوطني، 
نواب،   8 يتجاوز  ل  الذين  النواب 
فعالية  مدى  ا�سكالية  عن  ناهيك 
النواب التي تطرح يف مرة، والذي 

ملحقة  جمرد  باأنه  يو�سف  اأ�سبح 
ت�رشيعية تابعة لرئا�سة.

اأن  عفريت  قال  اآخر  �سياق  ويف 
واقع احلال يعرب عن �سيا�سة  ت�سب 
اإبعاد املغرتب عن وطنه  يف اإطار 
و خلق له تعقيدات وهو ما يعرقل 

التنقل اإليها والإ�ستثمار.
الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  واأكد 
عالوة العايب اأن ال�سلطات تتحمل 
القانون  كون  امل�سوؤولية  من  جزء 
يراوح مكانه، اإل اأنه ل ميكن نفي 
املغرتبني  عن  متاما  امل�سوؤولية 
يف  التاأمني  ثقافة  غياب  و�سط 
�رشكات  اأن  خا�سة  و�سطهم، 
عليهم  خدماتها  تطرح  التاأمني 
هي  وتتكفل  رمزية  مبالغ   بدفع 
»دوارهم«  اإىل  جثمانهم  باي�سال 
رد  حني  يف  و�سفه،  حد  على 

التاأمني  ثقافة  عفريت على غياب 
بغياب  و�سفه  ملا  ذلك  مرجعا 
التاأمني،  �سمانات حول موؤ�س�سات 
املغرتب  اطالع  هناك عدم  ثانية 
ميكنه  ل  من  هناك  ثالثا  عليها، 
لنق�س  �سواء  الأموال  تلك  دفع 
مدخوله اأو لأنه يفكر يف املوت و 
ل يحب تذكرها كل �سنة ملا يدفع 
الإ�سرتاك لأنه ل يفكر يف املوت.

اأما من اجلانب القانوين فاأبرز اأنه 
بنقل  ملزمة  غري  الدول  قانونيا 
وكل  جمانا،  مواطنيها  جثامني 
اإطار  يف  يكون  به  التكفل  يتم  ما 
اإكراميات من طرف الدولة، بطابع 
ال�سوؤون  وزارة  طرف  من  ان�ساين 

اخلارجية.
ال�سلطات  دور  اىل  وبالعودة 
اجلزائر  اأن  فقال  اجلزائرية 
اأبدت ا�ستعدادها للتعاون والتكفل 
تكلفة  تخفي�س  مبالغ  خالل  من 
وزارة  بني  بالتعاون  ويكون  النقل، 
الدينية  وال�سوؤون  اخلارجية 

والأوقاف والداخلية.
العايب   طرح  ثانية  جهة  من 
داعيا  النواب  متثيل  ا�سكالية 
اأمام  م�سوؤولياتهم  لتحمل  النواب 
التمثيل  ناحية  من  �سواء  اجلالية، 
من  اأو  ل�ساحلهم  القوانني  و�سن 
جمال  يف  الغائبة  التوعية  جانب 
اأنها  رغم  اجلالية،  و�سط  التاأمني 
واأكرث  مثقفة  تكون  اأن  يفرت�س 
اطالعا، يف حني اأنهم ل يختلفون 
الداخل  يف  املواطنني  واقع  عن 
اجلزائري الذين تغيب عنهم ثقافة 

التاأمني على احلياة.

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
 10 قرابة  ت�سجيل  عن  العلمي، 
يف  اجلدد  للطلبة  اإيواء  طلب  اآلف 
الإقامات اجلامعية منذ فتح  الأر�سية 
هذه  لتلقي  املخ�س�سة  اللكرتونية 
م�سدر  به  اأفاد  ح�سبما  الطلبات، 

م�سوؤول من الوزارة. 
بالوزارة  العايل  التكوين  مدير  و�رشح 
ت�سهيل  »بهدف  لأنه  بوقزاطة  جمال 
طلبات اليواء للطلبة اجلدد، مت فتح 
اأر�سية الكرتونية لتلقي طلبات اليواء 
عمل  و�سيمتد  اجلامعية،  بالإقامات 
اأوت   20 يوم  غاية  اىل  الأر�سية  هذه 
ثانية من  يتم فتحها  ان  اجلاري على 
اإىل  م�سريا  القادم«،  �سبتمرب   9 اىل   5
يقارب  ما  الآن  حد  ت�سجيل  مت  انه 
فتح  مت   كما  اإيواء   طلب  األف   10
امل�سوؤول--اأر�سية  نف�س  --ح�سب 
اأخرى خا�سة بدرا�سة طلبات حاملي 
وذلك  الأجنبية  البكالوريا  �سهادة 
تابعوا  الذين  للجزائريني  بالن�سبة 
الذين  لالأجانب  اأو  باخلارج  تكوينا 
يرغبون يف موا�سلة تكوينهم اجلامعي 
مت  انه  اىل  امل�سوؤول  باجلزائرواأ�سار 
اأولية ثانية ما بني 12  فتح ت�سجيالت 
و13 اأوت وتخ�س كل من الطلبة الذين 

مل يح�سلوا على رغباتهم الأوىل خالل 
الذين  والطلبة  الأوىل  الت�سجيالت 
اأجروا مقابالت وم�سابقات يف بع�س 
اأولئك  اىل  بالإ�سافة  التخ�س�سات، 
التخ�س�سات  اإىل  توجيههم  مت  الذين 
وكذا  العربي  والأدب  القت�سادية 

احلقوق والعلوم 
اقامتهم  مقر  وليات  خارج  الطبية 
بهذه  املعنني  الطلبة  عدد  بلغ  حيث 
على  قدم  طالب   18095 الت�سجيالت 
رغباته  ا�ستمارة  طالب   12538 اثرها 

واأبرز  الأوىل  رغباتهم  على  وح�سلوا 
بوقزاطة اأن فرتة التغيريات امل�سموح 
بها قانونا �ستكون يومي 5 و6 �سبتمرب 
بداخل  التغيريات  وتخ�س  القادم 
واأبناء  نف�سها  اجلامعية  املوؤ�س�سة 
اخلا�سة  لالأ�سالك  املنتمني  الأولياء 
وكذا الطلبة امل�سجلني الذين تزوجوا 
خارج مقرات اإقامتهم«، موؤكدا اأن كل 
النوع  بهذا  يتقدمون  الذين  الطلبة 
توجيههم  اآليا  الطلبات �سيفقدون  من 
املرحلة  هذه  نتائج  و�ستعلن  الأول، 

  9 يوم   -- ذاته  امل�سدر  --ح�سب 
�سبتمرب القادم. اأما بالن�سبة للمتاأخرين 
اأو�سح  اجلامعية،  الت�سجيالت  عن 
طلباتهم  درا�سة  »�سيتم  انه  بوقزاطة 
حالة بحالة«من جهة اأخرى، ذكر ذات 
امل�سوؤول اأن الوزارة قد حددت تاريخ 
اجلدد  للطلبة  النهائية  الت�سجيالت 
احلائزين على �سهادة البكالوريا دورة 
�سبتمرب   14 اىل   10 بني  ما   ،2017
طالب  لكل  موعد  على  بناء  القادم، 
وذكر بوقزاطة اأن الت�سجيالت الأولية 
للطلبة اجلدد والتي متت من 1 اإىل 3 
اأي  اأوت بلغت 329723 طالب م�سجل 
بلغ عدد  فيما  باملائة،  54ر96  بن�سبة 
بعد  ت�سجيالتهم  اأكدوا  الذين  الطلبة 
بن�سبة  اأي  طالب   325039 توجيهم 
من  اأكرث  اأن  مو�سحا  باملائة،  03ر98 
على  حت�سلوا  الطلبة  من  باملائة   66
رغباتهم الأوىل من جهة اأخرى، اأعلن 
بني  التفاق  مت  انه  ذاته  املتحدث 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
بهدف  الجتماعي  ال�سمان  وم�سالح 
للطلبة  ال�سفاء  بطاقة  منح  ت�سهيل 
اجلدد من خالل ا�ستغالل املعلومات 
الإلكرتونية  بالأر�سية  املوجودة 

للوزارة.

الأمازيغية  اللغة  تدري�س  �سيكون 
الوطن  من  ولية   38 عرب  حا�رشا 
املقبل  املدر�سي  الدخول  خالل 
هذه  تدري�س  تعميم  اآليات  �سمن 
اليوم  به  �رشح  ح�سبما  اللغة  
متو�سنت  عني  بولية  اخلمي�س 
ال�سامية  للمحافظة  العام  الأمني 
ع�ساد.  الها�سمي  �سي  لالأمازيغية 
ت�رشيح  امل�سوؤول يف  نف�س  ذكر  و 
فعاليات  تنظيم  هام�س  على 
الكاتب  ملئوية  الأدبية  القافلة 
يومها  يف  معمري  مولود  الراحل 
عني  بولية  والأخري  الثالث 
متو�سنت اأن عملية تعميم تدري�س 
�سياق  يف  تندرج  الأمازيغية  اللغة 
بني  املربمة  ال�رشاكة  اإتفاقية 
لالأمازيغية  ال�سامية  املحافظة 
املوقعة  الوطنية  الرتبية  وزارة  و 
�سيكون  حيث  فرباير2015  �سهر 
ولية   38 عرب  متوفر  تدري�سها 

خالل الدخول املدر�سي املقبل.
الأمر  هذا  اأن  ع�ساد  اأو�سح  و   
الغاية  و  اإ�سافية  خطوة  يعد 
اللغة  املرجوة هي تعميم تدري�س 
حتى  و  48ولية  عرب  الأمازيغية 
اأبناء  لفائدة  الوطن  اأر�س  خارج 
و  املهجر،  يف  اجلزائرية  اجلالية 
اأ�سار اإىل اأن عملية تعميم تدري�س 
بع�س  تعرت�سها  الأمازيغية  اللغة 
بتوفري  اخلا�سة  العقبات  من 

ذات  لأ�ساتذة  املالية  املنا�سب 
من  نوع  ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة  اللغة 
الالجتان�س يف املنظومة الرتبوية 
اأين  اللغة  ذات  تدري�س  بخ�سو�س 
ي�سجل تواجد اأق�سام بالطور الأول 
متوفرة  غري  الثاين  الطور  يف  و 
حد  يف  هو  و  الوليات  ببع�س 
تعميم  يوؤثر على عملية  ذاته خلل 

الأمازيغية لبد من تداركه.
كما اإعترب الأمني العام للمحافظة 
اخللل  باأن  لالأمازيغية  ال�سامية 
اأي�سا يكمن يف اجلانب الإختياري 
القانون  لأن  الأمازيغية  للغة 
ل�سنة  للمدر�سة  التوجيهي 
اللغة  اإدراج  عن  2008حتدث 
يف  طلب  ي�سجل  اأينما  الأمازيغية 
هو  و  اإختيارية  كمادة  ال�ساأن  هذا 
يف حد ذاته ي�سكل خلل ل يتما�سى 
وما جاء به الد�ستور املعدل �سنة 
2016 الذي يقر اأن اللغة الأمازيغية 

لغة ر�سمية ووطنية.
ي�سيف   - الأمر  ذات  ي�ستوجب  و 
واإجتهاد  ت�سحيح   - ع�ساد 
الرتبية  وزارة  مع  موؤ�س�ساتي 
املنا�سبة  ال�سيغة  لإيجاد  الوطنية 
من خالل اإ�ستمرارية تدري�س اللغة 
املتو�سط  الطور  يف  الأمازيغية 
بالن�سبة للمتمدر�سني الذين تلقنوا 
الطور  يف  اللغة  لذات  تعليما 

الإبتدائي.

.     عالوة الع�يب: اجل�لية تع�ين من غي�ب ثق�فة الت�أمني

ط�لب ن�ئب رئي�س جمعية اجل�لية اجلزائرية عبد الوه�ب عفريت، ال�سلط�ت ب�لإفراج عن ق�نون 
نثل اجلث�مني من اخل�رج، ق�ئال اأنهم يع�نون من التغييب، و�سط �سمت النواب، و�سم اخلبري الق�نوين 

عالوة الع�يب �سوته للج�لية بخ�سو�س تعطيل م�س�ر تطبيق الق�نون، يف حني انتقد غي�ب ثق�فة 
الت�أمني و�سط املغرتبني.

النواب مط�لبون ب�لتدخل

وزارة التعليم الع�يل والبحث العلمي

�س�رة بومعزة

املغرتبون يطالبون ال�سلطات بالإفراج عن قانون نقل اجلثامني

ت�سجيل 10 اآلف طلب اإيواء للطلبة اجلدد يف الإقامات اجلامعية  

خالل الدخول املدر�سي املقبل 

 تدري�س اللغة الأمازيغية 
حا�سر عرب 38 ولية 
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هجوم�ت ال�سم�ل الق�سنطيني 

 جواب ال�سمال الق�سنطيني 
على �سرخات الأورا�س 

�سكلت هجومات ال�سمال الق�سنطيني 
بتاريخ 20 اأوت 1955 منعرجا حا�سما 
يف تعزيز ودعم م�سرية كفاح ال�سعب 
ال�سمال  عربها  قدم  اإذ  اجلزائري 
على  الفعال  جوابه  الق�سنطيني 
�رشخات الأورا�س الأ�سم املحا�رش 
اندلع  بعد  معدودات  اأ�سهر  منذ 
اأول  يف  التحريرية  الثورة  �سعلة 
نوفمرب 1954 . ويف ظل �سياق �سعب 
امل�ستعر  طبقه  اأعمى  قمع  ميزه 
 20 هجوم  حت�سري  جرى  الفرن�سي 
النا�سئة  الثورة  منح  بغية   1955 اأوت 
الكفة  تغليب  من  كبريا ميكن  وهجا 
ال�ستقالل  اأجل  من  الكفاح  ل�سالح 
الذكرى  احياء  ومبنا�سبة  واحلرية  
الـ62 لهجومات 20 اأوت 1955 �رشح 
الوطنية  للمنظمة  الولئي  الأمني 
كرا�سة  الهادي  حممد  للمجاهدين 
املدعو حمودي باأن من بني اأهداف 
هذه الهجومات التي �سملت معمرين 
على  امل�رشوب  احل�سار  تخفيف 
منطقة الأورا�س حيث طبق اجلي�س 
خنق  ا�سرتاتيجية  ال�ستعماري 
الثورة يف اجلبال  �سامل على مواقع 
كرا�سة  وذكر   . املحليني  وال�سكان 
الذي  الكبري  بالدور  ال�سياق  يف هذا 
املدعو  يو�سف  زيغود  ال�سهيد  لعبه 
اأحمد زيغود يف تنظيم هذا الهجوم 
الثوري الوا�سع النطاق والذي بداأت 
كما   1955 مايو  �سهر  حت�سرياته يف 
زيغود  حينها  اجتمع  وهكذا  قال 
بعد  الثانية  املنطقة  قائد  يو�سف 

 18 يوم  مراد  ديدو�س  ا�ست�سهاد 
مبنطقة  الفدائيني  مع   1955 يناير 
من  ق�سنطينة  باأعايل  الوح�س  جبل 
موعد  اجناح  ظروف  تهيئة  اأجل 
املتعلقة  الأوامر  واإعطاء  اوت   20
كانت  والتي  الثورية  العملية  بهذه 
التي  املواقع  مهاجمة  ت�ستهدف 
منها  �سيما  ول  املعمرون  يحتلها 
واملجال�س  ال�رشطة  حمافظات  

البلدية كما اأ�ساف .
واأفاد املجاهد كرا�سة باأن »الهجوم 
منت�سف  يف  للتنفيذ  مربجما  كان 
جاء  وحينما  حتديدا«  النهار 
جمموعات  دخلت  املوعود  اليوم 
الفدائيني املدينة من جهات متعددة 
بالدخول  اأوىل  جمموعة  فقامت 
دخلت  فيما  الفول  عوينة  حي  عرب 
جمموعة ثانية عرب حي اأولد براهم 
التحقت  فيما  القنطرة  بباب  وثالثة 
ق�سنطينة  اأخرى مبدينة  جمموعات 
عن طريق حي املنظر اجلميل ويف 
ا�ستهدف  للهجوم  املحدد  الوقت 
بق�سنطينة  للفدائيني  الأول  الهجوم 
املدينة  بو�سط  قاعة–الكازينو- 
هزت  متفجرات  با�ستعمال  وذلك 
جمموعة  هاجمت  بينما  املدينة 
اجلديدة  بالطريق  �سيدلية  اخرى 
مهيدي(–  بن  العربي  �سارع  )حاليا 
مع  بعد-ا�ستباك  فيما  ذلك  تبع  و 
م�ستوى  على  ال�ستعمارية  ال�رشطة 
الرمال  وادي  على  املطل  امل�سعد 

كما يتذكر ال�سيد كرا�سة . 
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اأحدهما عامل باملحل و الأخر اأهم زبون له

 �سقيقان ي�سطوان  على حمل ي�ستوليان 
على ما قيمته 200 مليون �سنتيم 

مل يت�سور �ساحب حمطة بنزين خا�سة اأن الأرباح املالية  التي جناها  من اأهم  زبون للمحل  �ستجره خل�سارة 
اأ�سعافها بعدما اأقدم هذا الأخري على �سرقة ما تقارب قيمته  200 مليون �سنتيم من الزيوت الرفيعة النوعية 

على مدار 10 اأ�سهر كاملة مب�ساعدة �سقيقه  الذي عينه ال�سحية  كعامل  يف املحل  بناءا على الثقة التي كان يكنها 
لهذا الزبون الذي مثل رفقة �سقيقه نهاية الأ�سبوع الفارط  ملعار�سة احلكم الغيابي ال�سادر يف حقهما عن تهمة 

ال�سرقة بالتعدد بعد اإلقاء القب�ض عليهما موؤخرا .

و  احلالية  الق�ضية  وقائع 
بجل�ضة  دار  ما  اإىل  اإ�ضتنادا 
املحاكمة تعود لتاريخ اكت�ضاف 
من  كميات   لإختفاء  ال�ضحية 
زيوت » توتال« و »ك�ضرتول«من 
املحل اأين قام بالإ�ضت�ضفار من 
عامل املناوبة الليلة الذي وجه 
�ضكوكه نحو اأحد العمال بعدما 
اأخطره عن توجه  هذا الأخري 
ملخزن  دائمة   �ضبه  ب�ضفة 
املحل ليال رغم اإنتهاء مناوبته 
العامل  ال�ضحية مبراقبة  فقام 
اأين تفاجئ به اأحد الأيام وهو 
يت�ضلل للمحل يف حدود ال�ضاعة 
بتحميل  ويقوم  ليال  العا�رشة 
و  �ضيارته  براميل يف   3 حوايل 
لدى اإ�ضتف�ضاره منه عن ال�ضبب 
اإعرتف له ب�رشقته للرباميل مع 
�رشقات  بعدة  بقيامه  اعرتافه 
اأ�ضهر   10 دار  ما  على  اأخرى 
تعيينه  تاريخ  منذ  اأي  كاملة 
�ضقيقه  من  بطلب  املحل  يف 
وهي  للمحل  زبون  اأهم  وهو 
ال�رشقات التي كلفته قرابة 12 
األف دج لليوم الواحد و حوايل 
ليدخل  �ضنتيم   مليون   200
كالمية  مناو�ضات  يف  معه 
عنا�رش  مل�ضامع  و�ضلت 
مبا�رشة  تقدمت  التي  الأمن 

عن  ت�ضتف�رش  وراحت  للمحل  
ال�ضحية  فر�ض  ال�ضجار  �ضبب 
وف�ضل  الأمر  عن  الإف�ضاح 
وديا  الأمر  وحل  الأمر  كتمان 
باعتباره  العامل  �ضقيق  مع 
اأن  بحكم  و  للمحل  زبون  اأهم 
بناءا  كان  �ضقيقه  تعيني  قرار 
الذي  الأمر  وهو  طلبه  على 
رف�ض  بعدما  بثماره  ياأتي  مل 
الزبون ت�ضديد املبالغ التي قام 
ب�رشقتها �ضقيقه و يتفاجئ مرة 
اأخرى باأنه الراأ�ض املدبر لتلك 
العمليات بعدما  قام بالتو�ضط 
من  متكينه  ق�ضد  ل�ضقيقه 

لداخل املخازن بهدف  الولوج 
ليقرر  ال�رشقة  ت�ضهيل عمليات 
الأمر  و�ضع  ال�ضحية  حينها 
يتقدم  و  العدالة  يدي  بني 
الأمن  م�ضالح  اأمام  ب�ضكوى 
اللذان ظال يف  ال�ضقيقان  �ضد 
حكم  �ضدور  رغم  فرار  حالة 
احلب�ض يف حقهما من حمكمة 
عليهما  القب�ض  حلني  احلال 
املتهمان  نفى  حيث   ، موؤخرا 
و  جرم  من  لهما  ن�ضب  ما 
ن�ضج  من  ال�ضحية  باأن  اأكدا 
توريطهما  ق�ضد  الواقعة  تلك 
نزاعات  ب�ضبب  الق�ضية  يف 

م�ضري  وعن  حم�ضة  جتارية 
املتهمان  نفى  فقد  الزيوت 
علمهما مبكان تواجدها  وهي 
اإ�ضتغراب   اأثارت  التي   النقطة 
عن  ال�ضحية  من  ي�ضتف�رش 
من  اأنه  بحكم  تواجدها  مكان 
العامل وهو  األقى القب�ض على 
 ، �ضيارته  يف  �ضحنها  ب�ضدد 
ويطالب بذلك بت�ضليط عقوبة 
عام حب�ضا نافذا مع غرامة 20 
األف دج يف حق املتهمان قبل 
باإنزال نف�ض  القا�ضي  اأن يقرر 
قبول  بعد  حقهما  يف  العقوبة 

املعار�ضة يف احلكم الأويل .

ل/منرية

لالأ�سبوع الثاين منذ اإنطالق اأول فوج 

الأمن الوطني قدم الت�سهيالت الأمنية لأكرث من 20500 حاج 
الوطني  الأمن  م�ضالح  تعكف 
الإجراءات  جت�ضيد  موا�ضلة  على 
عبد  اللواء  اأقرها  التي  الت�ضهيلية 
لالأمن  العام  املدير  هامل  الغني 
الوطني لفائدة حجاجنا امليامني، 
حيث قامت م�ضالح �رشطة احلدود 
بت�ضهيل الإجراءات ال�رشطية لأكرث 
العملية  بداأ  منذ  حاج   20500 من 
التي انطلقت يف ال�ضاد�ض من �ضهر 
اأوت احلايل، اىل غاية يوم اخلمي�ض 
من   ،2017 اأوت   17 لـ  املوافق 
خالل تقدمي املزيد من الإهتمام 
امليامني  حلجاجنا  والرعاية 
اأو  الوطن  مغادرتهم  عند  �ضواء 
املقد�ضة،  البقاع  من  عودتهم 
اىل  التنقل  عناء  لهم  وفرت  حيث 
�ضبابيك املراقبة ال�رشطية للقيام 

باإجراءات اخلروج.
من  اأكرث  توديع  هام�ض  وعلى 
20500  حاج رفقة البعثة الر�ضمية 
للحج، من كافة املطارات املعنية 
العملية،  بداأ  منذ  احلجاج  بنقل 
احلدود  �رشطة  م�ضالح  قدمت 

الت�ضهيالت  كافة  جاهزية  وبكل 
املغادرة  اإجراءات  لإنهاء  الالزمة 
زمنية  مدة  يف  اأجنزت  والتي 
قيا�ضية من طرف عنا�رش �رشطية 
ن�ضوية  عنا�رش  تدعمهم  موؤهلة، 
والتكفل  احلجاج  باإ�ضتقبال  قامت 
امل�ضموح  بالأ�ضياء  وتوعيتهم  بهم 
اأو�ضحة  توزيع  مع  حملها،  لهم 

كما  الوطني،  الأمن  راية  حتمل 
مت تخ�ضي�ض رواق اأخ�رش لت�ضهيل 
ال�ضن  كبار  ل�ضيما  احلجاج  عبور 
منهم، اإ�ضافة اإىل تعزيز ت�ضكيالت 
من  املطارات  حميط  يف  املرور 
وتدعيم  ال�ضري  ت�ضهيل حركة  اأجل 

احلزام الأمني. 
ويف هذا الإطار، توؤكد خلية الإت�ضال 

وال�ضحافة للمديرية العامة لالأمن 
من  وبتوجيهات  اأنه  الوطني، 
لالأمن  العام  املدير  اللواء  ال�ضيد 
م�ضالح  اإ�ضتعدادات  فاإن  الوطني 
وقت  يف  بداأت  احلدود  �رشطة 
مبكر وذلك بالتن�ضيق والتعاون مع 
جميع اجلهات امل�ضوؤولة، يف �ضبيل 
الالزمة  اخلدمات  جميع  توفري 
لكي  املعنية،  املطارات  كافة  يف 
يكون مو�ضم احلج 2017 على اأعلى 
م�ضتوى من اخلدمات والت�ضهيالت 
ال�رشطية.  هذا وتوا�ضل املديرية 
العمل  الوطني  لالأمن  العامة 
بالإجراءات الت�ضهيلية التي اأقرتها 
خدمة  وتقدمي  ت�ضهيل  بهدف 
وراقية«  »متميزة  اأمنية  عمومية 
لفائدة احلجاج مبختلف املطارات 
بتنظيم  املعنية  الوطن  عرب 
رحالت احلج ملو�ضم 2017، وكذا 
الأمنية  والرعاية  املرافقة  توفري 
�ضواء  امليامني  حلجاجنا  الالزمة 
اأو  الوطن  اأر�ض  مغادرتهم  عند 

عودتهم من البقاع املقد�ضة.

فيما اأكد املتهم وعائلته اأن خلفية الق�سية 
نزاع حول املرياث

حب�س طالب جامعي تعدى على والده 
وك�سر ذراعه ب�سعيد حمدين

خالل اأ�سبوع

 الأمن الوطني ي�سجل 
248 حادث مرور ج�سمان

نائب رئي�ض مفرزة احلماية املدنية مبكة 
املكرمة كرمي بن زيدان

احلجاج اجلزائريون بخري ول اإ�سابات

طالب ممثل احلق العام لدى  مبحكمة 
بئر مراد راي�ض بالعا�ضمة  توقيع عقوبة 
عامني حب�ضا نافذا وغرامة بقيمة 50 
األف دج يف حق  طالب  جامعي  بكلية 
العمر  من  الثاين  عقده  يف  احلقوق 
لتورطه بالإعتداء بال�رشب على والده  
خالف  ب�ضبب  الأي�رش  ذراعه  وك�رش 
عائلي مع زوجة هذا الأخري  . وقائع 
الق�ضية احلالية تعود اإىل اأول اأ�ضبوع من 
تقدم  �ضكوى  اإثر  حني  اجلاري  ال�ضهر 
بها الوالد تفيه تعر�ضه لإعتداء خطري 
على يد فلذة كبده  ، ويتم بذلك توقيف 
هذا الأخري  واإيداعه احلب�ض عن تهمة 
املتهم  اأن  غري  الأ�ضول،  على  التعدي 
اأنكر خالل ا�ضتجوابه التهمة املن�ضوبة 
له وح�رشها يف مكيدة لفقت �ضده من 
اأنه وقبل  اأبيه، حيث قال  طرف زوجة 
توقيفه كان متوجها اإىل �ضاطئ البحر 
اإىل  ليتوجه  اأ�ضدقائه  من  عدد  رفقة 

مببلغ  تزويده  منه  ليطلب  والده  حمل 
قرب  متواجد  اأنه  عماله  ليخربه  مايل 
وجد  به  وبالتحاقه  املحكمة،  مقر 
اأكد  كما  وتوقيف،  �ضبط  حمل  نف�ضه 
اأنه خلفية الق�ضية احلالية هو امل�ضاكل 
التي تن�ضجها له زوجة والده حلرمانه 
باقي  اأكد  كما  املرياث  من  حقه  من 
اأفراد العائلة من والدة املتهم وجدته 
اأ�ضعل  من  هو  املرياث  اأن  و�ضقيقاته، 
فتيل ق�ضية احلال ولأنه وريث �رشعي 
زوجة  افتعلت  ذكر  كونه  ح�ضة  وله 
الأب ق�ضية احلال وجعلت الأخري اأداة 
حمركة لتنفيذ ماآربها، ف�ضال عن ذلك 
منذ  بذراعه  اجلب�ض  ي�ضع  الأب  فاإن 
طابق  من  �ضقوطه  بعد  اأ�ضهر   3 نحو 
وتاريخ  يتنافى  ما  الجناز  قيد  فيلته 
عالقة  ل  اأنه  كما  املزعومة  الوقائع 

لالبن املتهم يف ذلك
ل/ منرية

وال�ضحافة  الت�ضال  خلية  تعلم 
اأن  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية 
�ضجلت  الوطني،  الأمن  مرور  م�ضالح 
من  اأوت   14 اإىل   08 من  الفرتة  يف 
مرور  حادث   248 اجلارية،  ال�ضنة 
املناطق  م�ضتوى  على  ج�ضماين 
احل�رشية، اأف�ضى اإىل وفاة 22 �ضخ�ض 

وجرح 294 اآخرين. 
هذه احل�ضيلة مقارنة بتلك امل�ضجلة 
اأن  تظهر  املا�ضي،  الأ�ضبوع  خالل 
ارتفاع  عرف  املرور  حوادث  عدد 
بـ )15( حادث، كمــا ارتفع عدد  قــدر 
اجلرحى بـ )25( حالة  بينما مل ي�ضجل 
،وح�ضب  الوفيات  عدد  يف  تغيري  
امل�ضالح  بها  قامت  التي  الدرا�ضات 

املخت�ضة لالأمن الوطني، فاإن  �ضبب 
بالدرجة  يعود  احلوادث  هذه  وقوع 
بن�ضبة  الب�رشي  العن�رش  اإىل  الأوىل 
العوامل  اإىل  اإ�ضافة   ،%  95 من  اأكرث 
والطريق  باملركبة  الأخرى املرتبطة 
لالأمن  العامة  وعليه، جتدد املديرية 
الطريق،  مل�ضتعملي  دعوتها  الوطني 
ال�ضالمة  بقواعد  والتقيد  اللتزام 
احلذر  من  مبزيد  والتحلي  املرورية 
واليقظة عند ال�ضياقة، عدم الإفراط 
عند  ال�ضياقة  عدم  و  ال�رشعة  يف 
املديرية  ت�ضع  كما  بالتعب.   ال�ضعور 
ت�رشف  حتت  الوطني  لالأمن  العامة 
لتلقي  الأخ�رش 1548  الرقم  املواطن 

البالغات 24�ضا/24�ضا

احلج  مو�ضم  �ضري  متابعة  خلية  طماأنت 
املواطنني  الدينية  ال�ضوؤون  بوزارة 
املقد�ضة  بالبقاع  ذويهم  التحق  الذين 
اأية حالة وفاة يف �ضفوف  بعدم ت�ضجيل 
احلجاج اجلزائريني اأفد مبعوث الإذاعة 
مفرزة  عنا�رش  اأن  املقد�ضة  البقاع  اإىل 
املكرمة متكنت  املدنية مبكة  احلماية 
الهدوء  اإعادة  من  الأربعاء  اأم�ض  م�ضاء 
على  اجلزائريني  للحجاج  والطمئنان 
باجياد  ال�ضالح  بكة  فندق  م�ضتوى 
وتوقف  الكهربائي  التيار  انقطاع  اثر 
امل�ضاعد مما اأثار حالة من الهلع حيث 

مل ت�ضجل اأية خ�ضائر ب�رشية.
و يف هذا ال�ضاأن اأكد نائب رئي�ض مفرزة 
احلماية املدنية مبكة املكرمة كرمي بن 
الكهربائي يف  للتيار  »انقطاع  اأن  زيدان 
بتوقيت  دقيقة  و44   23 ال�ضاعة  حدود  
مكة املكرمة حدث على م�ضتوى فندق 
باجياد مما خلق حالة من  ال�ضالح  بكة 
الهلع لدي حجاجنا امليامني املتواجدين 
اأ�ضاف  امل�ضاعد«و  وتوقف  بالفندق 
املدنية  احلماية  مفرزة  رئي�ض   نائب 
انه » يف احلال تدخلت  مبكة املكرمة  
عنا�رش مفرزة احلماية املدنية بقوة من 
اجل طماأنة حجاجنا امليامني والوقوف 
على الوقائع » م�ضريا اإىل » عدم ت�ضجيل 
اأي خ�ضائر يف  الأرواح وعادت ال�ضكينة 

والطماأنينة لدى حجاجنا امليامني بعودة 
التيار الكهربائي اإىل الفندق ».

اجلزائريون  احلجاج  ا�ضتقبل  ذلك  اإىل 
مكة  اإىل  الأربعاء  اأم�ض  القادمون 
بحفاوة  املنورة  املدينة  من  املكرمة 
باإحدى  اإقامتهم  مقر  اإىل  قدومهم  لدى 
احلرم  من  القريبة  اإقامتهم  فنادق 
ال�ضياق  هذا  ويف  لوحظ  كما  املكي 
فقد و�ضلت اإىل غاية الأربعاء 12 رحلة 
خا�ضة بالديوان الوطني للحج  والعمرة 
حاج   2640 بعدد  ال�ضياحية  والوكالت 
 19 اإىل   العدد  ي�ضل  اأن  املتوقع  ومن 
حاج   4000 بحوايل  يقدر  بعدد  رحلة 
رئي�ض  نائب  ح�ضب  املكرمة  مكة  اإىل 
مكلف بالإ�ضكان عبد القادر قا�ضي.ويف 
قال  امليدانية  اليومية  املتابعة  �ضياق 
املالزم الأول بختي �ضفيان ع�ضو البعثة  
املدنية  احلماية  مفرزة  و  اجلزائرية 
واملكلف بالإعالم لهذه الهيئة اإن مهمته  
التائهني  عن  البحث  هي  الأ�ضا�ضية 
وتوجيههم وكذا املرافقة الطبية خالل 
اأ�ضار  و  امل�ضت�ضفى   اإىل  احلاج   نقل 
التبليغ  مت  انه  اإىل  بختى  الأول  املالزم 
بداية  مهمته  منذ  198 حاج  تيهان  عن 
)165 على م�ضتوى املدينة املنورة و33 
كلهم   عليهم  العثور  مت  املكرمة(  مبكة 

ومرافقتهم اإىل فنادقهم .
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اجلريدة الر�سمية

حتديد �لتعريفات و �لإعفاء�ت �ملطبقة على �آثار 
�لكو�رث �لطبيعية 

التعر�ض  حجم  حتديد  يتم  و 
املنطقة  ت�صنيف  ح�صب  للأخطار 
الزلزالية )منطقة 0، 1، 2اأ، 2 ب،، 3( 
التي تتواجد فيها البناية، اإىل جانب 
مدى قدرة البناية للت�صدي للخطر، 
و التي تقدر ح�صب م�صتوى احرتام 
حددت  و  الزلزال  مقاومة  قواعد 
اأو  الق�صط  ن�صب  املالية  الوزارة 
الإ�صرتاك يف �صبكة ترتاوح من 55ر0 
عقاري  مللك  بالن�صبة  الألف  يف 
مبني يف املنطقة 0 اإىل غاية 25ر1 
املنطقة  يف  مبني  مللك  الألف  يف 
و/ ال�صناعية  املن�صاآت  بينما   ،3
يف  الن�صب  ترتاوح  التجارية،  اأو 
الألف  يف  37ر0  من  تنطلق  �صبكة 
للمنطقة  بالن�صبة  و   0 املنطقة  يف 
3 بــ 83ر0 يف الألف. و فيما يخ�ض 
القرار  ن�ض  التعريفات،  ب�صبكة 
الوزاري اأنه » ل ميكن اأن يكون مبلغ 
ق�صط التاأمني اأو الإ�صرتاك اأقل من 
الأملك  لتاأمني  بالن�صبة  دج   1500

بالن�صبة   دج   2500 و  العقارية، 
و/اأو  ال�صناعية  املن�صاآت  لتاأمني 
يحدد  الإطار،  هذا  يف  التجارية«و 
املقيا�صي  ال�صعر  الوزاري  القرار 
يف  املطبق  املبني   املربع  للمرت 
حتديد الأموال املوؤمن عليها فيما 

يخ�ض  الأملك العقارية.
بالن�صبة  ال�صعر  هذا  يرتاوح  و 
 28.000 بـ  الفردية  لل�صكنات 
دج   31.000  ،)0 )منطقة  دج 
)منطقة  دج   35.000  ،)1 )منطقة 
ب(،   2 )منطقة  دج   39.000 اأ(،   2

47.000 دج )منطقة 3(، و بالن�صبة 
دج   25.000 بـ  اجلماعية  لل�صكنات 
)منطقة  دج    28.000  ،)0 )منطقة 
2اأ(،  )منطقة  دج   31.000  ،)1
35.000 دج )منطقة 2ب(، 38.000 

دج )منطقة 3(.

مت حتديد معايري التعريفات و الإعفاءات املطبقة يف جمال التاأمني على اآثار الكوارث الطبيعية مبوجب 
قرار وزاري مت ن�سره يف  اجلريدة الر�سمية رقم 45. و حتدد ن�سب الق�سط اأو ال�سرتاك اعتمادا على ن�سبة 

قاعدية تاأخذ بعني العتبار معايري قيا�ص التعر�ص للأخطار و يخ�ص املعيار الأول  املنطقة الزلزالية، 
بينما املعيار الثاين يخ�ص املطابقة لقواعد مقاومة الزلزال و يقدر هذا املعيار ح�سب اإحدى الطريقتني 

)2( التي تتمثل يف بنايات مطابقة للقواعد اجلزائرية ملقاومة الزلزال و يف بنايات غري مطابقة للقواعد 
اجلزائرية ملقاومة الزلزال اأو التي مل يتمكن من مطابقتها.  

املديرية العامة للغابات

ت�سرر �أكرث من 1.900 هكتار بفعل �حلر�ئق خالل �أ�سبوع 
املديرية  قدمتها  ح�صيلة  اأ�صارت 
م�صاحة  ت�رضر  اإىل  للغابات  العامة 
التي  احلرائق  بفعل  هكتار   1.907
بلغ عددها 186 حريقا خلل الفرتة 
اأغ�صط�ض   16 اإىل   10 من  املمتدة 

على امل�صتوى الوطني.
واأو�صحت احل�صيلة اأن النريان اأتت 
على 438 هكتار من الغابات و 351 
هكتار من اجلبال اإ�صافة اإىل 1.118 
هكتار من الأحرا�ض اأي مبعدل 27 
بوؤرة حريق يوميا مب�صاحة 10 هكتار 

للبوؤرة الواحدة.
م�صالح  اأن  اإىل  احل�صيلة  واأبرزت 
املديرية العامة للغابات قد �صجلت 
اإىل  يف الفرتة املمتدة من 1 جوان 
16 اأوت 2.121 بوؤرة حريق اأتت على 
اأ�صار  كما  هكتار   3.194 م�صاحة 

امل�صدر اإىل اأن امل�صاحة املت�رضرة 
من احلرائق �صملت 15.543 هكتار 
من  هكتار   7.904 و  الغابات  من 
من  هكتار   8.494 وكذا  اجلبال 
بوؤرة   28 مبعدل  اأي  الأحرا�ض  
هكتار   15 مب�صاحة  يوميا  حريق 
عدد  ارتفع  وقد  الواحدة.  للبوؤرة 
املت�رضرة  امل�صاحة  وكذا  احلرائق 
من النريان مقارنة بنف�ض الفرتة من 
العام الفارط حيث مت ت�صجيل وقتها 
م�صاحة  التهمت  حريق  بوؤرة   1486
هكتار   8.555 ب  مقدرة  اجمالية 
الغابات  من  هكتار   3.219 منها 
العامة  املديرية  اأبرزته  ح�صبما 
�صمن  من  ح�صيلتها،و  يف  للغابات 
الوليات املت�رضرة ب�صبب احلرائق 
�صكيكدة  يذكر  البيان-  -ي�صيف 

تليها  منزل(،   157 و  هكتار   5938(
منزل(   154 و  هكتار   5521( بجاية 
و 39 منزل(  )5418 هكتار  و قاملة 
 264 و  هكتار   2811( وزو  تيزي  و 
منزل( و عنابة )2460 هكتار و 22  
و  هكتار   2315( الطارف  و  منزل( 
194 منزل( و املدية )1620 هكتار 
و 119 منزل( و جيجل )1116 هكتار 
و 102 منزل(.   و ذكرت املديرية 
اإبقاء  �صيتم  اأنه  للغابات  العامة 
احلرائق  حماربة  و  الوقاية  جهاز 
الذي و�صع يف اأول يونيو، اإىل غاية 
نهاية احلملة املرتقبة يف 31 اأكتوبر 
للمواطنني  ندائها  جمددة  املقبل، 
احلرائق  اأخطار  من  احلذر  لتوخي 
يف هذه الفرتة و تقدمي م�صاهمتهم 

فيما يخ�ض الوقاية و الإنذار. 

تيزي وزو

  �لطبعة �لعا�سرة حلفل �لزربية باآث ه�سام  

م�ساكل تعيق تنمية �حلرفة 

الطبعة  اخلمي�ض  اليوم  افتتحت 
العا�رضة حلفل الزربية التقليدية 
يحيى  ايت  ببلدية  ه�صام  لآث 
وزو(  )تيزي  احلمام  عني  دائرة 
على م�صتوى املدر�صة البتدائية 
بالقرية حتت �صعار اعادة احياء 
ثلث  وعقب  الحتفال  هذا 
�صنوات من غياب هذه التظاهرة 
قامت �صانعات زرابي اآث ه�صام 
بتح�صري جميع ال�رضوط ل�صمان 
املخ�ص�ض  الحتفال  جناح 
مازالت  التي  الزرابي  ل�صناعة 
رغم  البقاء  اجل  من  ت�صارع 
احتفايل  جو  ويف  ال�صعوبات. 
للزوار  القوي  احل�صور  ميزه 
القدمية  احلرفة  هذه  هواة  و 

القرية  هذه  ا�صتفردت  التي 
القرى  عك�ض  بها  بالحتفاظ 
هذا  وجرى  الخرى   القبائلية 
القرية  �صكان  بح�صور  الحتفال 
و ال�صلطات املحلية لولية تيزي 
و  ال�صياحة  وزارة  ممثل  و  وزو 
ذكر  الذي  التقليدية  ال�صناعة 
بالتزام  باملنا�صبة  له  كلمة  يف 
هذا  على  باحلفاظ  الدولة 
ي�صهد  الذي  املادي  املوروث 
على احل�صارة القدمية  و الرثوة 
الثقافية الهامة. ومت خلل ال�صنة 
الزربية  هذه  عر�ض  املا�صية 
بالقرية العاملية بدبي )الإمارات 
العربية املتحدة( والتي خ�ص�ض 
التقليدية  لل�صناعة  مو�صوعها 

و  ال�صياحة  وزارة  وتعهدت 
مبرافقتها  التقليدية  ال�صناعة 
اللواتي  املحليات  للحرفيات 
من  الزرابي  �صناعة  ميتهن 
ترقية  و  خلل املحافظة عليها 
التكوين  خلل  من  احلرفة  هذه 
جلعل  الأولية  املواد  توفري  و 
مناف�صة  على  قادرا  املنوج  هذا 
ال�صوق  يف  الخرى  العلمات 
دعا   ، اخرى  جهة  من  الدولية 
ممثل الوزارة احلرفيات للإبداع 
و اإدخال اللم�صات الع�رضية على 
الزرابي على غرار الألوان جلعلها 
علمة عاملية معروفة ت�صاهم يف 
املحلي  الرتاث  على  املحافظة 

التنمية القت�صادية للمنطقة.

الن�صاء  جمعية  رئي�صة  واغتنمت 
ترقية  و  للمحافظة  احلرفيات 
املنظمة  »ازيتا«  ه�صام  اآث  زربية 
للتظاهرة عقب ثلث �صنوات من 
فر�صة   ، القرية  خارج  تنظيمه 
لرفع  املحلية  ال�صلطات  ح�صور 
تنمية  تعيق  التي  العقبات  بع�ض 
ختم  مركز  كخلق  ال�صعبة  هذه 
�صي�صمح  مما  ه�صام  اآث   زربية 
الدويل  امل�صتوى  على  بت�صويقها 
هذا  يف  وازو  اآيتا  طاو�ض  وقالت 
يجري  الزرابي  ختم  ان  ال�صدد 
تيبازة  ولية  م�صتوى  على  حاليا 
بهذه  للختم  من�صاأة  غياب  ظل  يف 
ال�صعوبات  اىل  م�صرية  القرية 
الولية  املادة  بنق�ض  املتعلقة 

و  احلرفيات  يجرب  مما  )ال�صوف( 
غرداية  من  جلبها  على  احلرفيني 

و ورقلة و يوؤخر النتاج.
كما طالبت احلرفيات املدعومات 
من جلنة قرية اآث ه�صام باعادة فتح 
باملنطقة  الزرابي  ن�صج  مدر�صة 
اغلقت  و   1992 يف  افتتحت  التي 
يف 2008 ب�صبب غياب املرتب�صني 
واأ�صافت ذات املتحدثة ان اعادة 
ب�صمان  �صي�صمح  املدر�صة  فتح 
اخللفة و تكوين ال�صابات يف هذه 
يف  تراجع  عرفت  التي  احلرفة 
عدد الن�صاء اللواتي ميتهنها خلل 

ال�صنوات الخرية.
وعرفت الطبعة العا�رضة التي تدوم 
اجلاري  اغ�صط�ض   21 غاية  اىل 

اآث ه�صام  م�صاركة 14 حرفية من 
خمتلف  من  حرفيا   30 حوايل  و 
احلرف من عدة وليات كغرداية و 
تيبازة و خن�صلة و ورقلة. كما �صيتم 
ال�صناعة  حول  حما�رضات  تنظيم 
و  اخلتم   و  للزربية  التقليدية 
تن�صيط  و   ، الرتاث  على  احلفاظ 

فني و م�رضحي.

اأول  النفط  اأ�صعار  ا�صتقرت 
اأظهرت  اأن  بعد  اخلمي�ض  اأم�ض 
يف  كبريا  تراجعا  اأمريكية  بيانات 
زيادة  مع  لكن  اخلام  خمزونات 
الوليات  اإنتاج  لي�صل   الإنتاج  يف 
يف  م�صتوياته  اأعلى  اإىل  املتحدة 
خام  ا�صتقر  و  عامني  من  اأكرث 
27ر50  عند  تغري  دون  برنت 
اخلام  هبط  بينما  للربميل  دولر 
الأمريكي اخلفيف خم�صة �صنتات 
كل  وكان  دولر،  73ر46   اإىل 
واحد  من  اأكرث  تراجع  اخلامني 
اإدارة  بيانات  واأظهرت  باملئة 
معلومات الطاقة الأمريكية تراجع 
خمزونات الوليات  املتحدة من 
النفط اخلام نحو 13 باملائة عن 
يف  امل�صجلة  الذروة  م�صتويات 
برميل.  مليون  5ر466  اإىل  مار�ض 
يف  عنها  اأقل  الآن  واملخزونات 
2016 لكن اإنتاج النفط الأمريكي 
منتجي  ا�صتفادة  مع  �رضيعا  يزيد 
ارتفاع  من  ال�صخري  النفط 

الأ�صعار يف الفرتة الأخرية.
الوليات املتحدة 79  اإنتاج  وقفز 
من  اأكرث  اإىل  يوميا  برميل  األف 
5ر9  مليون برميل يوميا الأ�صبوع 
اأعلى م�صتوياته  املا�صي م�صجل 

75ر12  ومرتفعا   2015 يوليو  منذ 
املنخف�ض  م�صتواه  عن  باملائة 
امل�صجل يف منت�صف 2016 وقال 
»بي.يف.اإم  لدى  ال�صوق  حمللوا 
يف  لل�صم�رضة  اأ�صو�صيت�ض«   اأويل 
معلومات  اإدارة  »بيانات  لندن 
النفط  �صوق  باأن  تنبئ  الطاقة 
الأمريكية تزداد توازنا مع تراجع 
خمزونات اخلام و الرتكيز ان�صب 

على القفزة الكبرية يف الإنتاج.«
امل�صدرة  الدول  منظمة  وكانت  
للنفط  )اوبك( و منتجني خارجها   
الإنتاج  بخف�ض  تعهدوا   قد 
يناير  يوميا بني  برميل  8ر1مليون 
2017 ومار�ض  2018 وقال حملل 
للأوراق  الأ�صرتالية  ريفكني  لدى 
تراجع  ا�صتمر  »اإذا  املالية 
املخزونات بهذه الوترية ف�صتنزل 
يف  �صنوات  خم�ض  متو�صط  عن 
»وترية  �صهرين«واأ�صاف  غ�صون 
تخفي�صات  باأن  تنبئ  الرتاجعات 
لكن  اأثرا  دث  حتحُ اأوبك  اإنتاج 

اأ�صعار 
اأن  اإىل  ت�صري  احلالية  النفط 
ا�صتعادة  ال�صوق ت�صكك يف فر�ض 
املدى  يف  النفط  ب�صوق  التوازن 

الطويل.«.

حتت�صن اجلزائر، يف الفرتة املمتدة 
الجتماع  اأوت،   23 اإىل    20 بني  ما 
املكلف  العربي  للفوج  الرابع 
لتنمية  العاملي   للموؤمتر  بالإعداد 
�صهر  عقده  املزمع  للت�صالت 
اآير�ض  ببوين�ض  املقبل  اأكتوبر 
الأرجنتينية، ح�صب ما اأفاد به بيان 
لوزارة الربيد واملوا�صلت ال�صلكية  
والتكنولوجيات  والل�صلكية 

والرقمنة.
هذا  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
الذي  »الهام«  اجلهوي  الجتماع 
تنظمه الوزارة  بالتعاون مع جامعة 
الدويل  باملركز  العربية،  الدول 
رحال   اللطيف  عبد  للموؤمترات 
اأكرث  بح�صور  العا�صمة،  باجلزائر 
من 40 خبريا ميثلون 16 بلدا عربيا 

ميثل  »ف�صاء للت�صاور، وهو مكر�ض 
الأ�صغال  على  وامل�صادقة  لدرا�صة 
يتعلق  فيما   امل�صرتكة  العربية 
تنمية  قطاع  مت�ض  حا�صمة  بق�صايا 

الت�صالت«.
هذا  خلل  النقا�ض  و�صيتمحور 
بعد  عن  �صين�صطه  الذي  احلدث 
الإقليمية  املجموعات   روؤ�صاء 
الأخرى للحتاد الدويل للت�صالت، 
املرتبطة   الأ�صا�صية  الق�صايا  حول 
ل�صيما  النامية  البلدان  باإ�صكاليات 
الطيف،  بت�صيري  املت�صلة  تلك 
التحول اإىل  التكنولوجيات اجلديدة، 
لوظائف  الفرتا�صي  التمثيل 
املرغوب   غري  الر�صائل  ال�صبكات، 
وبرامج  النقال  امل�صدر  ذات  فيها 

.»OTT« الرتا�صل الفوري

حر�ض  بيانها  يف  الوزارة  واأكدت 
اللقاء  هذا  احت�صان  على  اجلزائر 
التنمية  لروؤية  الرتويج   »بغية 
املوجهة ملزيد من دمقرطة النفاذ 
اعتماد   خلل  من  النرتنت،  اإىل 
اإىل  يوؤدي  مما  التجهيزات،  مواءمة 
املن�صاآت  حتويل  تكاليف  خف�ض 
الأجيال  اإىل  ب�صطها  �صبق  التي  
اجلديدة لتكنولوجيات الت�صالت«.

الجتماع  هذا  نتائج  و�صت�صكل 
--ح�صب ذات امل�صدر-- م�صاهمة 
البلدان العربية التي  �صيتم عر�صها 
لتنمية  العاملي  املوؤمتر  خلل 
الت�صالت )CDMT-17( للحتاد 
عقده  املزمع  للت�صالت،  الدويل  
من 09 اإىل 20 اأكتوبر 2017  ببوين�ض 

اآير�ض )الأرجنتني(.

ما بني 20 اإىل 23 اأوت

�جلز�ئر   للموؤمتر �لعاملي لتنمية �لت�سالت

بيانات توؤكد

�أ�سعار �لنفط تبقى م�ستقرة و تر�جع 
كبري يف خمزونات �خلام �لأمريكية 
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�أن  لعرو�سي  �ل�سيدة  و�أّكدت 
ل�سمان  يهدف  �لربنامج  هذ� 
مر�قبة �لأ�ساحي و�لوقوف على 
�لأ�سو�ق  عرب  �ل�سحية  �ل�رشوط 
ونقاط بيع �ملو��سي وكذ� ��سد�ر 
�لتي  �جليدة  �ل�سحة  �سهاد�ت 
يجب �أن تر�فق �ملو��سي خا�سة 
بالن�سبة ملن ميار�س عملية �لبيع 

يف �لوليات  �ملجاورة.
�ملتخذة  �لجر�ء�ت  �إطار  ويف 
عملية  ومر�قبة  لتنظيم 
ذ�ت  ك�سفت  �لأ�ساحي  بيع 
�مل�سوؤولة عن م�رشوع قر�ر قيد 
�لم�ساء من طرف و�يل �ل�سلف 
وتنظيم  حتديد  و�ملت�سمن 
وبيعها  �لأ�ساحي  عر�س  �أماكن 
�ملطبقة  �خلا�سة  و�لتد�بري 
مع  بالتن�سيق  مت  حيث  عليها 
تخ�سي�س  �ملجال�س  روؤ�ساء 
�لأ�ساحي  بيع  نقاط  خم�س 
 16( �لأ�سبوعية  �لأ�سو�ق  خارج 

�سوقا �أ�سبوعيا(.

�ل�ساحة  من  بكل  �لأمر  ويتعلق 
�ملر�قبة  لوحدة  �ملحاذية 
�لتقنية لل�سيار�ت طريق �حلباير 
�ل�ساحة  �ل�سطية،  ببلدي-ة 
�م  ببلدية  للج�رش  �ملحاذية 
ببلدية  �لهرهور  بقعة  �لدروع،  
�ملحاذية  �ل�ساحة  ر��سد،  بني 
لل�سوق �ل�سبوعي ببلدية م�سدق 
بني  لبلدية  �لغربي  �ملدخل  و 
كما  �مل�سدر  لذ�ت  وفقا  حو�ء 
�إعالمية  ح�س�س  تنظيم  �سيتم 
�لبياطرة يف  وتوعوية من طرف 
خمتلف �لبلديات مو�ز�ة مع دعوة 
�أ�ساحي  �قتناء  �إىل   �ملو�طنني 
�لر�سمية  �لنقاط  من  �لعيد 
ذ�ت  تدعو�  حني  يف  �ملعتمدة 
�إىل  �ل�سلطات �ملحلية  �مل�سالح 

�لتن�سيق مع �لبياطرة من �أجل 
وت�سهيل  مبهامهم  �ل�سطالع 
�لأ�ساحي  �سحة  مر�قبة  عملية 
�لنقل  و�سائل   توفري  وذلك عرب 
جهة  من  �ملطهرة.  و�ملو�د 

�لوقاية  حملة  �إطار  ويف  �أخرى 
�أ�سارت  �لقالعية  �حلمى  من 
ما  تلقيح  �إىل  لعرو�سي  �ل�سيد 
�سد  بقر  ر�أ�س   9570 يعادل 

�أ"   " نوع  من  �لقالعية  �حلمى 
حلد �لآن يف حني ل تز�ل �حلملة 
 16.000 بلوغ  لغاية  م�ستمرة 

لقاح. 

�سّخرت مفت�سية البيطرة بوالية ال�سلف حوايل 60 بيطريا و 04 فرق متنقلة ل�سمان مراقبة �سحة 
االأ�ساحي عرب االأ�سواق ونقاط البيع املعتمدة ح�سبما علم اليوم اخلمي�س لدى م�سوؤويل هذه الهيئة. 

اأو�سحت املفت�سة الرئي�سية للبيطرة بالنيابة، مرمي لعرو�سي، اأن م�ساحلها �سّطرت برناجما ملداومة زهاء 
57 بيطريا على م�ستوى املذابح، االأق�سام الفرعية ملديرية الفالحة وكذا البلديات باالإ�سافة اإىل اأربع فرق 

متنقلة للمداومة ومراقبة عملية الذبح خالل يومي العيد. 

ال�سلف 

حوايل 60 بيطريا و 4 فرق ملراقبة �ضحة االأ�ضاحي 

االأغواط

يف غياب العديد من املرافق احليوية .

جتار طاوالت اخل�ضروالفواكه بتاجموت يكت�ضحون ال�ضاحة 

التخلف يالزم �ضكان وادي مزي باالأغواط منذ االإ�ضتقالل.

طاولت  باعة  من  �لعديد  تخذ 
�خل�رش و�لفو�كه ببلدية تاجموت 
غري  مكانا  �لأغو�ط  ولية  �سمال 
لئق للممار�سة �أن�سطتهم �لتجارية 
على  ثابتة  طاولت  ن�سبو  بعدما 
حافة مفرتق �لطريق �لذي تكرثه 
و�لر�جلني  �ل�سري  حركة  عادة 
باعتباره همزة و�سل بني خمتلف 
�لذي  �لولئي  بالطريق  �لأحياء 
بالطريق  �ملدينة  و�سط  يربط 
ما�سي،�ىل  عني  لبلدية  �لولئي 
�لغري  للمو�قف  حماذ�ته  جانب 
�لعمومي  �لنقل  حلافالت  ر�سمي 
خط  ت�سغل  �لتي  للم�سافرين 
�لولية،حيث  وعا�سمة  تاجموت 
وطلبة  باملارة  يعج  �ملكان  بات 
و�أ�سحاب  و�مل�سافرين  �ملد�ر�س 
كثفت من  �لتي  �لنفعية  �ل�سيار�ت 
ن�ساطها بجو�ر حميط �لباعة،مما 
ي�سنج  �لذي  �لو�سع  �سعوبة  ز�د 
ب�سكل  �ملو�طنني  حركية  من 

حركة  �إختنقت  �عتيادي،وقد 
�ل�سري بجانب �لطرق على م�ستوى 
�سبه  �حلركة  و�أ�سحت  مفرتقه 
يعجل  متاما،مات  م�ستحيلة 
حمتملة،نظر�  مرور  بحو�دث 
�ملتوقفة  �سيما  �ملركبات  لرت�كم 
وقد  منها  هناك  و�ملركونة 
طالب �لعديد من �سكان �ملحيط 
قبل  من  مرخ�س  �لغري  �لتجاري 
ذ�لك  كون  �ملحلية  �ل�سلطات 
وجود  عدم  ب�سبب  قانوين  غري 
ن�ساطات  للممار�سة  مغطاة  �سوق 
�لبيع �لع�سو�ئية للخ�رش و�لفو�كه.
موقع  �تخذوها  �لتجار  �أن  عد� 
�حلركة  كثافة  لوجود  نظر�  ثابتا 
م�ستوى  على  و�لزبائن  �ملرورية 
ذ�لك  جانب  �إىل  �جلهة  ذ�ت 
باتت �ملعرو�سات ت�سكل خطورة 
عموما  �مل�ستهلكني  �سحة  على 
دون  �لهو�ء  على  لعر�سها  نظر� 
جمهزة  �أجنحة  لها  تخ�س�س  �أن 

على  ومتوفرة  من  وحممية 
�لالزمة،حيث  �لنظافة  �رشوط 
غاية  �إىل  �ليوم  طيلة  تت�سوق  �نك 
ع�سيته  من  متاأخرة  �ساعات 
وفو�كه  خ�رش  تبقى  ما  وتالحظ 
تز�ل معرو�سة للبيع وحتت درجة 
عاتية  رملية  وزو�بع  كبرية  حر�رة 
من  �لو�سية  �جلهات  تدخل  دون 
�أجل توفري �سوق مغطاة لتح�سني 
مع  �لتجار  ن�ساط هوؤلء  ممار�سة 
�أ�سحت  �لتي  �ل�سمك  جتارة  منع 
ترخي�س  ورغم  �لعر�ء  يف  تعر�س 
�لبيع من قبل �لبياطرة �إل �أن �سكل 
�خلارجي  �ملحيط  يف  عر�سها 
خطر  يف  �ملو�طن  �سحة  جعل 
يتخوف  �لذي  �لوقت  يف  د�ئم 
فيه �ل�سكان من �نت�سار �لأمر��س 
�لفو�كه  �خل�رشو  ب�سبب خملفات 
�ل�سوق  حميط  يف  ترتك  �لتي 
�ل�سبه �ليومي للباعة وما ت�ستقطبه 
على  �سالة  وكالب  ح�رش�ت  من 

غاية  يف  �لأمر  هنا  بات  �لدو�م 
�لتجار من هذ�  لتحويل  �ل�سعوبة 
يتخذ  �لذي  �لعمومي  �ملكان 
لنتظار  �سغرية  و�ساحة  كممر 
من  وغريهم  و�ملارة  �مل�سافرين 
بهم  �كتظت  �لذين  �ملت�سوقني 
�أن  دون  �لتجاري  �لعر�س  �ساحة 
بتحويل  �ل�سكان  �آمال  تتحقق 
�ل�سلطات  قبل  من  �لن�ساط  هذ� 
�ملحلية �ملتعاقبة على �ملجال�س 
�سنو�ت،رغم  منذ  �لبلدية 
كثري�  �لتي  �لرنانة  �خلطابات 
�ملو�طنني  م�ستقبل  جعلت  ما 
حال  �لتلبية  قيد  ومطالبهم 
�لرئا�سة،�إل  كر�سي  �إىل  �لعتالء 
�ملا�سي  لغة  من  بات  ذ�لك  �أن 
�أنهكت  �لتي  �لز�ئفة  �لوعود  ومن 
�ل�سكان وق�ست على �أو��رش �لثقة 
�لبلدية  وم�سوؤويل  �ملو�طن  بني 

منذ �لعهود �ملا�سية .
ع.ق

مزي  و�دي  بلدية  �سكان  ي�سكو 
�إنعد�م  من  �لأغو�ط  بولية 
�حليوية  �ملر�فق  خمتلف 
�ملتعلقة  �لهامة  و�ل�رشورية 
بتح�سني ظروف �ملعي�سة و�سمان 
عانت  منطقة  يف  ��ستقر�رهم 
ل�سنو�ت،ورغم  �لإرهاب  ويالت 
و�ملتكررة  �ملتعددة  �ملطالب 
لل�سلطات �ملحلية و�لولئية ق�سد 
�ملزري  �لو�سع  من  �نت�سالهم 
�لو�قع  �أن  �إل  يعي�سونه  �لذي 
�لتخلف  معامل  يرهن  ظل  هناك 

�لتي تالزمهم طيلة حياتهم ،دون 
تذليل �ل�سعاب وتخطي �مل�ساكل 
من  �ل�ساكنة،  فيها  يتخبط  �لتي 
حيث  �لنقائ�س  جملة  حيث 
�ملر�سى  حتى  فيها  ي�سطر 
�إىل  با�ستمر�ر  �لتنقل  �إىل  وذويه 
�ملدن �ملجاورة من �جل �لعالج 
�لدو�ء من  عند �خلو��س و�قتناء 
�لبلديات �ملجاورة،كون �ملنطقة 
�أو  عمومية  �سيدلية  �إىل  تفتقر 
�ملتو��سلة  رحلتهم  تنهي  خا�سة 
�أمكنة  يف �لبحث عن �لأدوية من 

�خلو��س  يتخوف  حني  بعيدة،يف 
�لأدوية  جمال  يف  �ل�ستثمار  من 
عن  معزولة  تبقى  منطقة  يف 
حميط �ملدن �لأخرى ب�سبب قلة 
�ملو��سالت وجغر�فية �ملدينة يف 
�لوقت �لذي يجتهد فيه �ملجل�س 
�ملحلية  �لتنمية  دفع  يف  �لبلدي 
�ملايل  منظورها  من  �ملحدودة 
ي�سجل  ذ�لك  نظري  و�لقت�سادي 
قطاع �لنقل �لعمومي �نعد�م �سبه 
ما  عد�  �خلو��س  حلافالت  كلي 
�ملدر�سي  للنقل  �لبلدية  توفره 

ولأن �نعد�م �مل�سادر �ملالية �لتي 
من �ساأنها �أن حتي عجلة �لتنمية 
�أمام  �لعرثة  حجر  تبقى  �ملحلية 
وتظل  و�زدهارها  �ملدينة  تقدم 
�مل�ستقبلية  �لرهانات  بذلك 
و�لهياكل  �مل�ساريع  ملختلف 
متوقفة عند هذ� �حلد عد� ذ�لك 
يتطلع �ل�سكان �إىل تو�سع �لعمر�ن 
بها  �ل�ساكنة  عدد  وم�ساعفة 
�لتي  �لتخلف  مالمح  تزول  حتى 

تالزمهم  لعقود خلت .
ع.ق

قاملة

التكوين �سبه الطبي  بورقلة

اإجراءات ا�ضتعجالية ل�ضمان  تزويد 
�ضكان بلدية خلزارة باملياه  

منح 64 من�ضبا بيداغوجيا لورقلة ل�ضنة 
2018-2017

�إجر�ء�ت  تنفيذ  يف  �ل�رشوع  مت 
��ستعجالية ل�سمان تزويد �سكان 
باملياه  )قاملة(  خلز�رة  بلدية 
بعدما  وذلك  لل�رشب  �ل�ساحلة 
��ستغالل  توقيف  موؤخر�   مت 
ميون  كان  �لذي  �لنقب  مياه 
جر�ء  �ملادة  بهذه  �ملنطقة 
�جلفاف ح�سبما علم من وحدة 

"�جلز�ئرية للمياه" بالولية.
بالت�سال  �ملكلفة  و�أو�سحت 
لدى ذ�ت �ملوؤ�س�سة �سعاد زيدي 
باأنه مت خالل �لأيام �لأوىل من 
يونيو �ملا�سي ت�سجيل �نخفا�س 
نقب  مياه  من�سوب  يف  كبري 
من  كميات  �سعود  مع  خلز�رة 
�لطمي مع �ملياه مما ��ستدعى 
هذ�  ل�ستغالل  �لفوري  �لوقف 
ذ�ت  ميون  كان  �لذي  �لهيكل 
ما  حت�سي  �لتي  �لبلدية  �سكان 

يفوق 10 �ألف ن�سمة .
باأن  �مل�سوؤولة  ذ�ت  و�أ�سافت 
للمياه"  "�جلز�ئرية  م�سالح 
وبعد مو�فقة �ل�سلطات �ملحلية 
�إىل  ��ستعجالية  ب�سفة  جلاأت 
من  بديلة  جوفية  مو�رد  �إيجاد 
�لرثوة  على  �لعتماد  خالل 
حلية  بحقل  �ملتو�جدة  �ملائية 
عن  كيلومرت�ت  بعدة  �لبعيد 

هذه  باأن  مربزة  خلز�رة  بلدية 
تزويد  ب�سمان  �أثمرت  �لعملية 
من  كافية  بكميات  �ل�سكان 
ملرة  �ساعات   4 مبعدل  �ملياه 
و�حدة كل 5 �أيام �أو كل 6 �أيام .

باأن حتويل  �مل�سدر  ذ�ت  وذكر 
�نطالقا  باملياه  �لبلدية  متوين 
من �لأنقاب �ملتو�جدة مبنطقة 
تغيري  �أي�سا  ��ستدعى  حلية 
�ل�سخ  حمطة  جتهيز�ت  بع�س 
�ملياه  و�سول  ل�سمان  بلخز�رة 
�لذي ي�سمح  �لكبري  �إىل �خلز�ن 
�لأحياء  من  كبري  عدد  بتزويد 
�ل�ستعانة  �أي�سا  مت  باأنه  مربزة 
بنظام �ل�سهاريج لإي�سال �ملياه 

�إىل بع�س �لأحياء �لأخرى.
�ملتحدثة  ذ�ت  و�أ�سارت 
�لنقب  مياه  جفاف  �أن  �إىل 
��ستغالله  ووقف  بلخز�رة 
يف  ملحوظ  تذبذب  عنه  نتج 
�ل�ساحلة  باملياه  �سكان  تزويد 
�مل�سالح  باأن  موؤكدة  لل�رشب 
ل  بالوحدة  �خلا�سة  �لتقنية 
�ملياه  عودة  �إمكانية  ت�ستبعد 
بعد  �لطبيعي  من�سوبها  �إىل 
توقيف �ل�ستغالل مما �سي�سمح 
با�ستعادة �لتو�زن ل�سبكة �لتوزيع 

بالبلدية م�ستقبال. 

يف  بيد�غوجيا  من�سبا   64 منح 
خمتلف �خت�سا�سات �لتكوين �سبه 
بر�سم  ورقلة  ولية  لفائدة  �لطبي 
�ل�سنة �لدر��سية /2018-2017/ ، 

ح�سبما ��ستفيد من �ملعهد �لوطني 
�لطبي بورقلة  �لعايل �سبه  للتكوين 
وتتوزع هذه �ملنا�سب �لبيد�غوجية 
�خت�سا�سات  ثماين  على  �جلديدة 
�لتكوين �سبه �لطبي. ويتعلق �لأمر 
خمربي  مقعد�(   20( بـاملمر�سني 
�ل�سحة �لعمومية، و�لأ�سعة �لطبية 
 ، منها(  و�حد  لكل  مقاعد   10(
و�لقابالت )15( و�لعالج �لفيزيائي 
�جتماعي  وم�ساعد   )3( �لطبيعي 
، وم�ساعد طبي  �لعمومية  لل�سحة 
لكل   2  ( و�لتطهري  �ل�سحة  وحفظ 
�ل�رشوحات  ح�سب   ، منها(  و�حد 
�لإلتحاق  فر�سة  ومتنح  �ملف�سلة  
حلاملي  �لطبي  �سبه  �لتكوين  يف 
و2017   2016 )دورتي  �لبكالوريا 
�لتجريبية  �لعلوم  �سعب  يف   )
�أو  ريا�سيات  وتقني  و�لريا�سيات 
و�أي�سا   ، معادلة  �سهادة  حاملي 
�حلائزين على �لبكالوريا يف �سعب 
�لآد�ب و�لفل�سفة و�لآد�ب و�للغات 
�لأجنبية و�لعلوم �لإن�سانية وت�سيري 
لخت�سا�سات  بالن�سبة  و�قت�ساد 
�أ�سري  مثلما   ، �لإجتماعية  �لطبية 
�إليه  ويطلب من �ملرت�سحني �إيد�ع 
للتكوين  �لوطني  باملعهد  ملفاتهم 
خالل  بورقلة  �لطبي  �سبه  �لعايل 

 31 �إىل   13 من  �ملمتدة  �لفرتة 
علما  �حلايل،  �أغ�سط�س  �سهر  من 
�سيخ�سع  �ملرت�سحني  �نتقاء  باأن 
ترتيب  على  تعتمد  ملعايري 
يف  عليها  �ملتح�سل  معدلتهم 

�لبكالوريا ، وفق �مل�سدر ذ�ته .  
تكوينا  �لفائزون  �لطلبة  و�سيتابع 
بالن�سبة  �سنو�ت  ثالث  ملدة 
وخم�س  �لطبي  �ل�سبه  لطو�قم 
�لفرت�ت  وهي  للقابالت،  �سنو�ت 
ب�سهادة  �ستتوج  �لتي  �لتكوينية 
يف  �ملمار�سة  حق  لهم  متنح 
�سو�ء  �ل�سحة  هياكل  خمتلف 
مثلما   ، �أوخا�سة  عمومية  كانت 
متت �لإ�سارة �إليه .  و�سيتم توجيه 
�ملرتب�سني �جلدد نحو �ملوؤ�س�سات 
�ملتخ�س�سة يف �لتكوين �لعايل �سبه 
�لطبي �ملتو�جدة يف كل من ورقلة 
�لعا�سمة  و�جلز�ئر  وق�سنطينة 
)عني  مليانة  وخمي�س  وزو  وتيزي 
)�لبويرة(  �لغزلن  و�سور  �لدفلى( 
�لتكوين  ترقية  ويندرج  وب�سكرة    ،
تطبيق  �إطار  يف  �لطبي  �سبه 
�لإ�سرت�تيجية �لتي �عتمدها قطاع 
مو�جهة  �إىل  و�لر�مية  �ل�سحة 
�لتاأطري  �مل�سجل يف جمال  �لعجز 

يف �سلك �ل�سبه 
�ملن�ساآت  م�ستوى  على  �لطبي 
�ل�سحية و �لإ�ستجابة لحقا كذلك 
�لتي  �ل�سحة  هياكل  حلاجيات 

توجد قيد �لإجناز .
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اجلزائر تك�سر احل�سار وتفتح اأبواب الأمل

الكائنات املتطرفة !

دائمًا هي م�سكونٌة بفل�سطني، موؤمنٌة بق�سيتها، واثقٌة من عدالتها، �سادقٌة يف ن�سرتها، ما�سيٌة يف تاأييدها، �سابرٌة على �سريبتها، را�سيٌة 
بانعكا�ساتها، جاهدٌة يف احل�سد لها والدفاع عنها، فهي مهمومٌة بها،موجوعٌة باأملها، �ساعرٌة مبعاناتها، م�ساركٌة يف اأحزانها، غا�سبٌة لأجلها، ثائرٌة يف 
�سبيلها، منت�سيٌة ب�سمودها، فخورٌة بثباتها، فرحٌة بانت�ساراتها، تقدمها على نف�سها، وتف�سلها على اأهلها، ول ت�سمح بامل�سا�س باأهلها اأو اإيذاء �سعبها، 

بل تكرمهم وجتود عليهم، وتب�سط لهم كفيها وت�سخو، وت�سرع اأمامهم اأبوابها.

تقبل  وال  جامعاتها،  لهم  وتفتح 
اجلور  على  ت�سكت  وال  بظلمهم 
عليهم، وترفع ال�سوت ن�رصًة لهم، 
وحتفز االأمة دفاعاً عنهم، وتتقدم 
ولو  وتت�سدر  وحدها،  كانت  ولو 
ولو  وتبادر  عليها،  احلياة  �ساقت 
كانت  ولو  وتعطي  بعيدة،  كانت 
التي  اجلزائر  هي  تلك  وحيدة. 
اإليها  وننت�سب  ونحب،  نعرف 
ون�سكو  اإليها  ونلجاأ  منها،  ونتعلم 
ونفخر  مب�ساعداتها  ونعتز  لها، 
ونطمع  اإليها  ونتطلع  مبواقفها، 
وجند  �سنداً  بها  ون�سعر  فيها، 
�سعبها لنا اأهاًل، وهي التي كانت لنا 
اأ�سوة يف املقاومة ح�سنة، ورائدة 
يف الت�سحية عظيمة، واأ�ستاذة يف 
القتال  ولواء يف  الن�سال متقدمة، 
بت�سحياتها  منت�رصة، وقد علمتنا 
اأن احلق دوماً ينت�رص واأن الباطل 
غالية  االأوطان  واأن  يندحر،  اأبداً 
مهما  العدو  واأن  باقية،  واحلقوق 
راياته  علت  ومهما  ف�سيهوي،  بغا 
ب�سالحه  قوي  ومهما  ف�ست�سقط، 
بعديده  وتباهي  بعتاده  واغرت 
االأر�ض  واأهل  احلق  اأ�سحاب  فاإن 
يطردونه  ومنها  ينت�رصون،  عليه 
َر فيها  مهما طال فيها بقاوؤه وَعَمّ
قيادًة  للجزائر  يرق  مل  وجوُده. 
الفل�سطينيون  يحا�رص  اأن  و�سعباً 
يف قطاعهم، واأن تغلق البوابات يف 
وجوههم، واأن يحرموا ك�رصة اخلبز 
والدواء، واأن متنع عنهم الكهرباء 
داخل  يعي�سوا  واأن  البناء،  واأدوات 
�سجناء،  ال�سيق  قطاعهم  اأ�سوار 
الكرمي  بالعي�ض  لهم  ي�سمح  فال 
امليمون،  بال�سفر  لهم  يوؤذن  وال 
وغ�سبت  واأهلها،  ف�سجت 
عالياً  ال�سوت  ورفعت  و�سعبها، 
والت�سدي  احل�سار،  رفع  بوجوب 
واحلرمان،  التجويع  ل�سيا�سات 

فجندت اأبناءها وحر�ست �سعبها، 
وجمعت من اأهلها ما ا�ستطاعت، 
ما  بع�ض  لها  توفر  مبا  وا�سرتت 
ت�سمح  والقليل مما  حتتاجه غزة، 
االأنظمة،  وجتيزه  القوانني  به 
و�سريت  �ساحناتها  وعباأت 
�سوب  بحراً  واجتهت  قوافلها، 
غزة، واالأمل يحذوها اأن تدخلها، 
مع  اإليها  بالعبور  لها  ي�سمح  واأن 
التي حتملها، فيكون  امل�ساعدات 
لها دوٌر يف رفع احل�سار والت�سهيل 
على ال�سكان، والتخفيف قلياًل من 
عز  اهلل  اإىل  واالإعذار  معاناتهم، 
ي�ستطيعون،  الذي  بالقدر  وجل 
لو  ورمبا  ميلكون،  التي  وبالقدرة 
من  باأكرث  القوانني  لهم  �سمحت 
يف  قوافلهم  اأوائل  لكانت  ذلك 
لكن  اجلزائر،  يف  واآخرها  غزة 
واحلرا�ض  ق�ساةٌ،  املحا�رصين 
جفاةٌ، والقلوب جامدة وال�سمائر 
اجلزائر  علماء  جمعية  ميتة. 
�ساحبة  العريقة،  املجاهدة 
فل�سطني  دعم  يف  الرائد  الدور 
رفعت  قدمياً  لها،  واالنت�سار 
واإىل اليوم ما زالت ا�سم فل�سطني 
عالياً، وح�سدت ال�سعب اجلزائري 
لها ون�رصًة لق�سيتها، اليوم  تاأييداً 
كله،  اجلزائري  ال�سعب  عن  تنوب 
ومتثل بامتدادها كل والياته على 
وتوؤدي  كله،  الوطني  الرتاب  مدى 
كفايًة واجباً عن ال�سعب اجلزائري 
وتواجه  ال�سعاب  وتتحمل  كله، 
التحديات، وتتج�سم م�ساق ال�سفر، 
وتعقيد  الرحلة  وت�سرب على طول 
اإىل قطاع غزة  االإجراءات، لت�سل 
موؤونٍة  من  حتمل  مبا  املحا�رص 
وال  فيها  َمَنّ  ال  كرميٍة،  جزائرية 
وال  ب�سببها  ا�ستعالء  وال  اأذى، 
خيالء معها، بل اإح�سا�ٌض باالأخوة 
اأنها  ترى  وهي  باملودة،  و�سعوٌر 

ومتاأخرة  الواجب،  يف  مق�رصة 
عما  را�سية  وغري  الن�رصة،  يف 
تقدمي  عليها  اأن  وترى  به،  تقوم 
املزيد واالإ�رصاع يف النجدة، فما 
وما  اأكرث  الفل�سطينيون  ي�ستحقه 
اأعظم.  اجلزائريون  عليه  يقوى 
كبرٍي  وتناف�ٍض  �سديدٍة  بحما�سٍة 
ن�سط اجلزائريون جميعاً يف جمع 
امل�ساعدات،  وتنظيم  التربعات 
م�ستوياتهم  اختالف  على  واأقبلوا 
االجتماعية وقدراتهم املادية على 
امل�ساهمة يف قافلة االإغاثة، ولعل 
اأو  اأطفاله  بع�سهم قد تربع بقوت 
باعوا  واآخرون  ن�سائه،  بحلي 
واأخرياٌت  بثمنه،  وتربعوا  بيوتهم 
وتنازلهن  حليهن  عن  تخلني 
للطالب  وكان  مهورهن،  عن 
تربعوا  اإذ  �سهٌم،  وللتالميذ  دوٌر 
جميعاً بكل ما ميلكون لنجدة غزة 
الذي  الوقت  يف  اأهلها،  واإغاثة 
بجهودهم،  الكثريون  فيه  �ساهم 

الت�سهيالت  من  الكثري  وقدموا 
املمكنة يف الرب والبحر معاً، حتى 
كبريًة،  ور�سًة  كلها  اجلزائر  غدت 
وترتبها  وتنظمها،  املوؤن  جتمع 
اجلزائر  ميناء  واأ�سبح  وت�سنفها، 
ترتفع  لفل�سطني،  متقدمًة  قاعدًة 
الفل�سطينية،  االأعالم  �سمائه  يف 
الرايات  رحابه  يف  وتنت�رص 

وال�سعارات الت�سامنية.
كبرية،  القافلة  منظمي  فرحة 
واإح�سا�سهم  غامرة،  و�سعادتهم 
هي  عظيم، فهذه  بالو�سول 
واأكرب  املباركة،  قوافلهم  رابع 
املنا�رصة، ولعلهم  معوناتهم 
وفرحة  اال�ستقبال  بحفاوة  ن�سوا 
الرحلة،  م�ساق  الفل�سطينيني 
ووعورة الطريق وطول امل�سافات 
اأنهم  اإذ  االإجراءات،  وتعقيد 
اإليه  يتطلعون  كانوا  ما  وجدوا 
على  الب�سمة  فراأوا  له،  وي�سعون 
و�سمعوا  الفل�سطينيني،  �سفاه 

الدعاء  وترانيم  الرتحيب  عبارات 
لهم، وكلمات ال�سكر والتقدير لهم 
�ساهدوا  وقد  العزيزة،  ولبالدهم 
اأ�رصة  عرب  تت�رصب  الفرحة 
اأج�سادهم  اإىل  وتن�ساب  املر�سى 
بالدواء  حياًة  الواهنة  املري�سة 
باالأمل  ومنت�سيًة  يحملون،  الذي 
وراأوا  يظهرون،  الذي  بال�سدق 
ظالم  حلكة  يبدد  النور  ب�سي�ض 
التي  ال�سغرية  باملولدات  غزة 
تولد كهرباء  حملوها معهم، علها 
يف  املر�سى  اأرواح  تنقذ  ب�سيطة 
اخلدج  واالأطفال  امل�ست�سفيات، 
املر�سى  ومتنع  احلا�سنات،  يف 
�سيق  من  ال�سكوى  اأو  التاأوه  من 
باالأمل  االإح�سا�ض  اأو  النف�ض، 
واخلوف اإذا تاأخر غ�سيل الكلى اأو 

تعذر اإنتاج االأوك�سجني.
�سكراً  العظيمة،  للجزائر  �سكراً 
اأنها  رئي�سها  اأعلن  التي  للدولة 
ومظلومة،  ظاملًة  فل�سطني  مع 

باملقاومني،  يرحب  الذي  وللبلد 
ويفتح قلبه قبل بالده للمنا�سلني، 
حلل  ويتو�سط  بينهم  يوفق 
وتوحيد  كلمتهم  وجمع  م�ساكلهم 
له  الذي  لل�سعب  و�سكراً  �سفهم، 
مداخل  وعلى  مكان،  قد�سنا  يف 
مكانة،  قلوبنا  ويف  بوابة،  اأق�سانا 
ويذكر  نف�سه  ين�سى  الذي  ال�سعب 
فرحته  عن  ويتنازل  فل�سطني، 
�سكٍر  األف  فل�سطني،  لتفرح 
اأطفال  من  و�سعبها  للجزائر 
�سيوخها  ومن  ومر�ساها،  غزة 
واأ�رصاها، ومن ن�سائها و�سباياها، 
فل�سطني  يف  اجلزائر  و�ستبقى 
علماً، ويف قد�سنا اأثراً، وبني اأهلنا 
ودوراً  ح�سناً  ذكراً  �سعبنا  وعند 
جزائر  يا  لك  �سكراً  اأبداً،  خالداً 
وموطن  االأبطال  اأر�ض  يا  العرب 
الفداء، ويا اأيقونة املقاومة ورمز 

ال�سهداء.

د. اأ�سامة الأ�سقر

يف  املتطرفون  كان  لطاملا 
النا�ض  اإكراه  اأو  االأفكار  اعتناق 
على اعتناقها منطاً خطرياً من 
ي�سهل  التي  الب�رصية  الكائنات 
الت�سدد،  ا�ستدراجها من مدخل 
هذه  الخرتاق  حتتاجه  ما  فكل 
اأن تُظهر لها قدراً  الكائنات هو 
على  لتكون  الت�سدد  من  اأكرب 
اأمرَك؛  حتت  ويكون  راأ�سه، 
الذي  الت�سدد  هذا  داخل  ويف 
العالية  القا�سية  كاجلدران  هو 
الغرور  ميلوؤه  كبرياً  فراغاً  جتد 
الطاغي على النف�ض املنفوخة، 
املتعلق  العميق  اجلهل  اأو ميلوؤه 
جتربة  اأو  خم�سو�ض  بن�ض 
قدرة  بال  ظروفها  لها  تاريخية 
�سبب  تبيني  اأو  النقا�ض  على 
الن�ض  لفحوى  الفهم  تعميم 

املظروفة  التجربة  اأو  اخلا�ض 
وجود  مع  ال�سيما  بزمانها 
اأخرى  وجتارب  اأخرى  ن�سو�ض 
م�ساراته  فتو�سح  الن�ض  تقيد 

املتاحة للتنزيل.
املغلق  ب  والتع�سّ التطرف  اإن 
�سهل  معتَقد  هو  ما  لفكرٍة 
باإعالن  الدفاع  و�سهل  االعتناق 
املواقف  وح�سم  الرف�ض 
احلاد  العلم  نق�ض  مع  ال�سيما 
التطرف  وهذا  حامليه؛  يف 
�رصيع التدمري و�رصيع اال�ستعال، 
انفجاره  فاإن  ينفجر  ما  واأول 
باأقرب  ثم  ب�ساحبه  يبداأ 
التدخل  حاولوا  اإذا  اإليه  النا�ض 
حماولة  اأو  م�ساره  تعديل  يف 
يبداأ  ما  ودائماً  توّرماته،  عالج 
ممن  حميطهم  بتخلي�ض  هوؤالء 
فيدخلون  املنافقني  ي�سمونهم 
املجتمع  مع  خا�رصة  معارك 

الذي يعي�سون فيه.
هم ب�سع ع�رصات يف قطاع غزة 
قلّته  على  وجودهم  لكن  اليوم 
غري املوؤثرة هو بوق حتري�سي 
على قطاع غزة واأهلها ي�ستدعي 
اأ�رصار العامل ويجذبهم اإىل  كل 
ت�سديد النظر اإليها مما يتطلّب 
و�رصيعة  حا�سمة  اإجراءات 
ظهورهم  م�سارات  خنق  يف 
يف  وجودهم  نقاط  وحتديد 
و�سبب  ال�سكانية  اخلريطة 
االإ�سارات  وتتّبع  فيها  ظهورهم 
يف   – دائماً  وراءها  ال�سهيونية 
دون   – الفل�سطينية  احلالة 
اال�ستخبارّي  احل�سور  اإغفال 
املعادي  والعربّي  الفل�سطينّي 

للفعل املقاِوم لالحتالل. 
تروي�ض  حماوالت  اأن  ويبدو 
هذه املجموعات ال�سغرية عرب 
تنجح  ال  الفكرية  املعاجلات 

اأفكارهم  و�سلت  اإذا  دائماً 
وهي  القلعة،  مرحلة  اإىل 
النف�سية  التح�سينات  اكتمال 
فكرهم،  اخرتاق  متنع  التي 
التدمري  اإىل  يلجوؤون  فلذلك 
بالتهديد  �سعروا  اإذا  الذاتّي 
القلعة من االخرتاق  حلماية 

اأو فتح ثغرة .
كنا نقول وما زلنا اإن التطرف 
هو عنواٌن للحمق ال�سديد اأو 
العمالة  اأو  الطاغي  الغرور 
العميقة، ورمبا يحتاج االأمر 
االأمني  الردع  من  اأكرث  اإىل 
توعية  خالل  من  ملواجهته 
االأهايل بر�سد حالة اأبنائهم 
عالجّي  م�سار  وتخ�سي�ض 
قبل  معهم  للحوار  مبكر 
واإعالم  مر�سهم  ا�ستفحال 
العالج  بخط  اجلمهور 

ال�ساخن.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي
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وي�سم املجل�س الوطني الذي ت�أ�س�س 
ال�سعب  عن  ممثلني   ،1948 ع�م 
من  واخل�رج  الداخل  يف  الفل�سطيني 
وف�س�ئل  برمل�نيني،  ونواب  م�ستقلني 
فل�سطينية ب��ستثن�ء حركتي "حم��س" 
اللجنة  الإ�سالمي"واأو�ست  و"اجله�د 
جل�سته�  يف  "فتح"  حلركة  املركزية 
امل��سي  الأ�سبوع  عقدته�  التي 
"انتخ�ب  اأجل  من  املجل�س،  بعقد 
مركزي  وجمل�س  تنفيذية  جلنة 
للمنظمة، وامل�س�دقة على برن�جمه� 
ال�سي��سي". ورف�ست قوى فل�سطينية، 
و"اجله�د  "حم��س"  حركت�  ومنه� 
اإع�دة  قبل  اجلل�سة  الإ�سالمي"، عقد 
ت�سكيل املجل�س من جديد، كي ميثل 
ع�سو  نفى  جهته،  من  الف�س�ئل  ك�فة 
وا�سل  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
املجل�س  عقد  يكون  اأن  يو�سف،  اأبو 
اأو  الف�س�ئل  لبع�س  تهمي�س  فيه 
وق�ل  الفل�سطيني  لالنق�س�م  تعميق 
اللجنة  اإن   ، حديث  يف  يو�سف  اأبو 
قرارا  اتخذت  للمنظمة  التنفيذية 
ب��ستمرار  الأخري،  اجتم�عه�  يف 
لعقد  الف�س�ئل  ك�فة  مع  امل�س�ورات 
"مل  واأ�س�ف  الوطني  للمجل�س  جل�سة 
اأي ف�سيل فل�سطيني من  ا�ستثن�ء  يتم 
اأن  موؤكدا  امل�س�ركة"،  اأو  امل�س�ورات 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
ك�فة  ت�سم  جل�سة  عقد  اإىل  ت�سعى 
ه�ين  لكن  الفل�سطينية  الف�س�ئل 
الفل�سطيني  املركز  مدير  امل�رصي 

والدرا�س�ت  ال�سي��س�ت  لأبح�ث 
يف  يرى  حكومي(،  )غري  "م�س�رات" 
م�س�ركة  دون  "الوطني"  جل�سة  عقد 
�س�أنه�  من  خطوة  املهمة  الف�س�ئل 
وق�ل  الداخلي.  النق�س�م  تعمق  اأن 
امل�رصي ، اإن "الرئي�س حممود عب��س 
ي�سعى اإىل جتديد �رصعيته من خالل 
عقد املجل�س الوطني وانتخ�ب جلنة 
الع�مل  اأم�م  للظهور  جديدة،  تنفيذية 
لل�سعب  والوحيد  ال�رصعي  ب�ملمثل 
املجل�س  "عقد  الفل�سطيني"واأ�س�ف 
روؤية  دون  ومن  ح�رص  مبن  الوطني 
وبرن�مج �سي��سي، �سيتحول من �رصاع 
�رصاع  اإىل  ال�سلطة  موؤ�س�س�ت  على 
التمثيل"واأكمل  �رصعية  على  مفتوح 
اجله�د  حركتي  دون  املجل�س  "عقد 
الإ�سالمي وحم��س ي�سكل خطرا على 
الفل�سطيني"ويف  الوطني  امل�رصوع 
ق��سم  ح�زم  ق�ل   ، �س�بق  بي�ن 
"عقد  اإن  حم��س،  ب��سم  املتحدث 

عدم  يعني  جتديده  قبل  املجل�س 
متثيله �سوى قي�دة حركة فتح"واعترب 
ق��سم اأن "قراراته )املجل�س الوطني( 
الوطني  امل�سمون  ف�قدة  �ستكون 

وغري ملزمة لأحد".
الك�تب  �رّصاب  ن�جي  ق�ل  ج�نبه  من 
جل�سة  عقد  اإن  ال�سي��سي،  واملحلل 
"تعميق  اإىل  �سيوؤدي  "الوطني" 
بني  الداخلي  الفل�سطيني  النق�س�م 
ال�سفة الغربية وقط�ع غزة"، و�سيدفع 
لعقد جل�سة  قوله  حركة حم��س وفق 
"عقد  واأ�س�ف  الت�رصيعي  للمجل�س 
املجل�س الوطني الفل�سطيني ن�بع من 
قلق وتخوف�ت للرئي�س حممود عب��س 
املجل�س  اتخ�ذ  من  فتح  وحركة 
)الربمل�ن(  الفل�سطيني  الت�رصيعي 
يف  تغيري  اإىل  تهدف  ه�مة  قرارات 
البنية الهيكلية ملوؤ�س�س�ت الدولة"وراأى 
"�رّصاب" اأن تلك املخ�وف زادت عقب 
عقد جل�سة لنواب حركة "حم��س" يف 

املجل�س الت�رصيعي موؤخرا، مب�س�ركة 
"فتح"  حركة  من  املف�سول  القي�دي 
له،  ت�بعني  ونواب  دحالن،  حممد 
"ب�إمك�ن حم��س وب�ل�رصاكة مع  وت�بع 
للمجل�س  جل�سة  عقد  دحالن  نواب 
بثلثي  ال�سلطة(  )برمل�ن  الت�رصيعي 
الأع�س�ء، واتخ�ذ قرارات ه�مة كنزع 
الأمر  وهو  الرئي�س،  عن  ال�رصعية 
الذي من �س�أنه اأن يدخل الفل�سطينيني 
يف �رصاع ال�رصعي�ت". وراأى �رصاب اأن 
الرئي�س الفل�سطيني ي�سعى من خالل 
�رصعيته،  جتديد  اإىل  الوطني  جل�سة 
وقد يلج�أ اإىل حل املجل�س الت�رصيعي. 
كم� لفت اإىل اأن عقد املجل�س الوطني 
تفوي�س�  الفل�سطيني  الرئي�س  يعطي 
يف  ووحيدا  �رصعي�  ممثال  للظهور 
الت�سوية ال�سي��سية )مع اإ�رصائيل(، التي 
الأمريكية  املتحدة  الولي�ت  ت�سعى 
اإبراهيم  حذر  بدوره  اإحي�ئه�،  اإىل 
ال�سي��سي،  الك�تب واملحلل  املدهون 
دون  وطني  عقد جمل�س  من خم�طر 
روؤية وبرن�مج �رصاكة وطنية موحدة، 
املجل�س  "عقد  املدهون  وق�ل 
بني  توافق  دون  اهلل  رام  يف  الوطني 
الف�س�ئل الفل�سطينية، قفزة يف الهواء 
م�سمونه�"وراأى  من  املنظمة  ويفرغ 
اإىل  ي�سعى  الفل�سطيني  الرئي�س  اأن 
التحرير  منظمة  متثيل  احتك�ر 
"كي�ن�ت  بـ  و�سفه�  فيم�  والنطالق 
املدهون يف  موازية"واتفق  وجم�ل�س 
اأن جل�سة "الوطني" �ستعمق النق�س�م 
الفل�سطيني، وتزيد الفجوة بني حركتي 

اأعلنت ال�سلط�ت الإ�سب�نية، اأم�س 
ث�لث  �سخ�س  توقيف  اجلمعة، 
لال�ستب�ه يف �سلته بهجوم بر�سلونة 
�س�حنة،  بوا�سطة  وقع  الذي 
مقتل  عن  واأ�سفر  اأم�س،  م�س�ء 
حمطة  ونقلت   ،100 واإ�س�بة   13
داخلية  وزير  عن  كت�لوني�  راديو 
اإن  فورن،  يواخيم  كت�لوني�،  اإقليم 
به  امل�ستبه  احتجزت  ال�رصطة 
الإقليم،  �سم�يل  ريبول  بلدة  يف 
التف��سيل،  من  مزيد  ذكر  دون 
ال�رصطة  اأعلنت  واأم�س اخلمي�س، 
ي�ستبه  اثنني  توقيف  الإ�سب�نية 
ال�س�حنة،  هجوم  يف  ب�سلوعهم� 
اأحدهم� مغربي اجلن�سية والآخر 

اإ�سب�ين.
بر�س  اأ�سو�سييتد  وك�لة  ونقلت 
وهو  ترابريو،  لوي�س  جوزيب  عن 
اأنه  ال�رصطة،  يف  رفيع  م�سوؤول 
الثنني  املوقوفني  من  اأحد  ل 
متّكن  الذي  ال�س�حنة  �س�ئق  هو 
و�سهدت  الفرار،  من  بدوره 

وليلة  م�س�ء  بر�سلونة،  مدينة 
منف�سلتني  ده�س  عمليت�  اأم�س، 
 ،� �سخ�سً  19 مقتل  عن  اأ�سفرت� 
اآخرين   100 من  اأكرث  واإ�س�بة 
بينهم م�س�بني بجروح خطرية، م� 

ير�ّسح يف ارتف�ع عدد القتلى.
واأعلنت ال�سلط�ت الإ�سب�نية مقتل 
م� ل يقل عن 13 �سخ�س� واإ�س�بة 
عملية  جراء  اآخرين،   100 حوايل 
ده�س ا�ستهدفت منطقة �سي�حية 
و�سط  اأم�س،  م�س�ء  �سهرية 
بر�سلونة، وتبن�ه� تنظيم "داع�س" 
الإره�بي، من جهة اأخرى، اأعلنت 
بينهم  مدنيني،   6 مقتل  ال�رصطة 
�رصطي، جراء عملية ده�س اأخرى 
وقعت منت�سف الليلة امل��سية، يف 
�س�رع م�ريتيمو ملدينة ك�مربيل�س 
كيلومرت   200 حوايل  تبعد  التي 
ال�رصطة  واأّكدت  بر�سلونة،  عن 
الن�ر  اأطلقت  عن��رصه�  اأن 
الإره�بي،  الهجوم  منفذي  على 

ومتكنت من قتلهم.

اأثار قرار منظمة التحرير الفل�سطينية بعقد جل�سة املجل�س الوطني يف اأقرب وقت ممكن جدال فل�سطينيا داخليا، فيما راأى 
خرباء اأنها خطوة قد تعمق االنق�سام الداخلي، وقررت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير ال�سبت املا�سي، موا�سلة امل�ساورات 

بني القوى املختلفة ب�ساأن عقد املجل�س الوطني "باأ�سرع وقت ممكن"وكانت اآخر مرة انعقد فيها املجل�س الوطني الذي ميثل اأعلى 
�سلطة لل�سعب الفل�سطيني يف الداخل وال�ستات عام 1996.

ميثل اأعلى �سلطة لل�سعب الفل�سطيني يف الداخل وال�ستات

ق.د

جل�سة املجل�س الوطني الفل�سطيني ..حتديث 
لهياكله اأم اإغراق يف االنق�سام

توقيف م�ستبه ثالث يف تنفيذ هجوم 
ال�ساحنة و�سط بر�سلونة

مرة،  لأول  تف��سيل  م�رصعن  ك�سفت 
و�سن�فري"  "تريان  ب�تف�قية  تتعلق 
الع�م  والري��س  الق�هرة  بني  املوقعة 
امل��سي، تت�سمن قبول اإ�رصائيلي� به�، 
ب�لتزام�ت  ب�لوف�ء  �سعودية  وتعهدات 
ال�سالم،  ب�تف�قية  متعلقة  م�رصية 

واإ�س�رة اإىل اتف�ق اأردين لحق.
ن�رصته اجلريدة  م�  بح�سب  ذلك  ج�ء 
اخلمي�س  اأم�س  امل�رصية،  الر�سمية 
لن�س قرار م�س�دقة الرئي�س امل�رصي، 
عبد الفت�ح ال�سي�سي )موؤرخ بت�ريخ 24 
جوان امل��سي(، على اتف�قية تر�سيم 
احلدود البحرية بني م�رص وال�سعودية، 
اأفريل  يف  البلدان  عليه�  وقع  التي 
ال�سي�دة  نقل  ت�سمت  والتي   ،2016
و"�سن�فري"  "تريان"  جزيرتي  على 
ب�لبحر الأحمر اإىل ال�سعودية، وتدخل 
وا�سع�  رف�س�  اأث�رت  التي  التف�قية 
حيز  ن�سو�سه�  اأحد  وفق  م�رص،  يف 
الق�هرة  بني  الوث�ئق  بتب�دل  التنفيذ 
وال�سعودية، الذي مل يعلن بعد عنه من 
اجل�نبني، على اأن يتم العمل به� ب�أثر 
 ،2017 جويلية   2 من  اعتب�را  رجعي 

وفق قرار وزاري م�رصي.
ومل يت�سن احل�سول على تعليق فوري 
م�  ب�س�أن  واإ�رصائيل  ال�سعودية  من 

ذكرته م�رص.
الرئ��سي  القرار  الإط�ر  ي�ستعر�س 
"تريان  بخ�سو�س  فيه  ج�ء  م�  واأبرز 
رئي�سية  نق�ط  اأربع  يف  و�سن�فري" 

ك�لت�يل:

اأوال: القرار الرئا�سي : مدة 
وحيدة.

ن�رص القرار الرئ��سي، اأم�س اخلمي�س 
17 اأوت 2017، يف 31 �سفحة يف اأحد 
اأعداد اجلريدة الر�سمية للبالد )معنية 

بن�رص الوث�ئق والقرارات الر�سمية(.
وج�ء القرار يف م�دة وحيدة فقط يوؤكد 
واخلط�ب�ت  التف�قية  على  املوافقة 
ب�رصط  التحفظ  مع  ب�س�أنه�  املتب�دلة 
الربمل�ن  ملوافقة  منوه�  الت�سديق، 

على التف�قية يف 14 جوان 2017.

ثانيا: االتفاقية تنتظر تبادل 
الوثائق واتفاقا اأردنيا الحقا

اإدراج ن�س  الرئ��سي،  القرار  تال ن�س 
ب�للغة  التف�قية  عن  تف�سيلي  اآخر 
تعيني  على  "اتف�ق�"  يت�سمن  العربية، 
احلدود البحرية بني م�رص والق�هرة، 
�رصيف  الوزراء،  رئي�س  بتوقيع 
اإ�سم�عيل، والأمري حممد بن �سلم�ن، 
ويل ويل العهد ال�سعودي، اآنذاك، وويل 

العهد احل�يل.
هو  التف�قية  ن�س  يف  ج�ء  م�  واأبرز 
مع  لحق  اتف�ق  وجود  اإىل  الإ�س�رة 
خط  :"يبداأ  الت�يل  نحو  على  الأردن 
م�رص  جمهورية  بني  البحرية  احلدود 
ال�سعودية  العربية  واململكة  العربية 
للحدود  امل�سرتكة  اللتق�ء  نقطة  من 
الأردنية  ال�سعودية  امل�رصية  البحرية 
التف�ق  �سيتم  والتي  العقبة  خليج  يف 
الثالث"،ومل  الدول  عليه� ل حًق� بني 
اأخرى  تف��سيل  الثالثة  الدول  حتدد 
يت�سن  ومل  الأردن،  اتف�ق  ب�س�أن 
احل�سول على تعقيب فوري من عم�ن 
الت�سديق  ويتم  اخلطوة،  هذه  ب�س�أن 
لالإجراءات  وفًق�  التف�قية"  على 

الق�نونية والد�ستورية يف كال البلدين، 
تب�دل  ت�ريخ  من  النف�ذ  حيز  وتدخل 
وث�ئق الت�سديق عليه�، على اأن تخطر 

الأمم املتحدة به� لت�سجيله�"
ال�سعودي  ال�سورى  جمل�س  ووافق 
 ،2016 اأفريل  يف  التف�قية  على 
دي�سمرب  يف  امل�رصية  واحلكومة 
جوان  يف  امل�رصي  والربمل�ن   ،2016
�رصاع  هن�ك  م�رص  يف  بينم�   ،2017
وتنظره  بعد،  يح�سم  ق�ئم مل  ق�س�ئي 
اأعلى  العلي�،  الد�ستورية  املحكمة 
حمكمة ب�لبالد، بني طرفني، اأحدهم� 
ح��سلني  مع�ر�سني  حم�مني  ي�سم 
الإداري  الق�س�ء  من  اأحك�م  على 
مب�رصية  اإدارية  طعون  حمكمة  اأعلى 
اجلزيرتني، يف مق�بل طعون حكومية 

توؤكد �سعوديته�.

ثالثا: اخلطابات ال�سبعة بـ 5 
مبادئ و3 تعهدات

خط�ب�ت   7 الرئ��سي  القرار  �سمل 
ر�سمية، ت�سمنت 5 مب�دئ و3 تعهدات 
وال�سعودية، وموافقة  ب�رزة من م�رص 

اإ�رصائيلية

تاأكيد واعرتاف 3 خطابات 

ج�ءت  التي  الثالثة  اخلط�ب�ت  ت�سم 
على التوايل، يف اأعوام 1988، و1989، 
�سعود  الأمري  من  خط�بني  و1990، 
ال�سعودية  خ�رجية  وزير  الفي�سل، 
عبد  ع�سمت  اأحمد  اإىل  اآنذاك، 
الوزراء،  رئي�س  ن�ئب  املجيد، 
اآخر  وخط�ب  م�رص،  خ�رجية  وزير 

واخلط�ب�ن  الأول.  اإىل  الأخري  من 
تبعية  اإىل  اإ�س�رة  ت�سمن�  ال�سعودي�ن، 
للمملكة،  و�سن�فري  تريان  جزيرتي 
ع�م  يف  اململكة  �سم�ح  اإىل  ا�ستندا 
الق�هرة  ج�نب  من  ب�إدارتهم�   1950
لتعزيز املوقف امل�رصي �سد الكي�ن 
الحتاليل  وتواجده�  ال�سهيوين 
بعد  اجلزيرتني  عودة  وطلب  اآنذاك، 
اإ�س�رة  يف  الإع�رة،  اأ�سب�ب  انتهت  اأن 

لنته�ء الحتالل الإ�رصائيلي مل�رص.
يف  امل�رصي  امل�سوؤول  رد  فيم� 
فيه  يوؤكد  والأخري،  الث�لث  اخلط�ب 
تريان  جزيرتي  ب�سي�دة  تقر  بالده  اأن 
وجود  اإىل  م�سريا  للمملكة،  و�سن�فري 
اتف�قية  ب�س�أن  م�رصية  التزام�ت 
الإدارة  حتت  بق�ءهم�  ط�لب�  ال�سالم، 
حني  اإىل  موؤقتة  ب�سفة  امل�رصية، 

ا�ستقرار الأو�س�ع يف املنطقة.
م�رص  بني  ال�سالم  مع�هدة  ووفق 
ت�رصف   ،1979 ع�م  واإ�رصائيل، 
على  اجلن�سي�ت  متعددة  دولية  قوات 
مدخل  على  الواقعتني  اجلزيرتني، 
البحر  من  املمتد  العقبة،  خليج 
الأحمر ويف�سل بني دول عربية، بينه� 
م�رص وال�سعودية والأردن، حتى حدود 

اإ�رصائيل اجلنوبية الغربية.
التف�قية،  وفق  اجلزيرت�ن،  وو�سعت 
التي  املدنية،  "ج"  املنطقة  �سمن 
فيه�  ع�سكرًي�  وجوًدا  مل�رص  يحق  ل 
اأن مت�ر�س  مطلًق�، لكن ذلك ل ينفى 

�سي�دته� على اجلزيرتني.

5 مبادئ

اخلط�ب  ج�ء   ،2016 اأفريل   8 ويف 

�سلم�ن،  بن  حممد  الأمري  من  الرابع 
التزام  يوؤكد  م�رص،  وزراء  لرئي�س 
 5 وفق  الدويل،  ب�لق�نون  ال�سعودية 

مب�دئ.
م�سيق  مع  التع�مل   : الأول  املبداأ 
دولي�  م�ئي�  جمرى  بو�سفه  تريان 
مفتوح�، دون اأي معوق�ت اأو عقب�ت، 
واحلف�ظ على الرتتيب�ت واملم�ر�س�ت 
تلتزم  كم�  امل�سيق،  يف  به�  املعمول 
اأم�م  العقبة  خليج  عرب  املرور  بحق 

ك�فة الدول.
ا�ستخدام  يتم  لن  الث�ين:  املبداأ 
اأو  دعم  يف  و�سن�فري  تريان  جزيرتي 

تخطيط اأو تنفيذ اأي عمل ع�سكري.
الأمني  الوجود  : ق�رص  الث�لث  املبداأ 
الأمنية  الأجهزة  على  اجلزيرتني  يف 
حر�س  ذلك  يف  مب�  الع�سكرية،  غري 

احلدود.
ترتيب�ت  على  التف�ق  الرابع:  املبداأ 
توقيع  فور  وم�رص  ال�سعودية  بني 
بني  البحرية  احلدود  تعيني  اتف�قية 
املتعلقة  الأحك�م  تت�سمن  البلد، 
اجلن�سي�ت  متعددة  القوات  مبهم�ت 
مب�  اجلزيرتني،  �س�أن  يف  واملرافقني 
وجوده�،  من  الهدف  حتقيق  يكفل 
ويعمل بتلك الرتتيب�ت من ت�ريخ نف�ذ 

التف�قية.
والتن�سيق  التع�ون   : اخل�م�س  املبداأ 
لإنف�ذ  وال�سعودية  م�رص  بني 
م�سيق  يف  بهم�  املت�سلة  اللتزام�ت 

تريان، كال فيم� يخ�سه.

تعهدات   3

و18دي�سمرب  م�ي2016،   8 بت�ريخي 

2016، اأر�سلت م�رص خط�بني يحمالن 
امل�رصي،  اخل�رجية  وزير  توقيع 
الوزراء  رئي�س  اإىل  �سكري،  �س�مح 
ب�سفته  نتني�هو  بني�مني  الإ�رصائيلي 
وزيرا للخ�رجية، يطلعه على3 تعهدات 
بخالف رد الأخري يف 19 دي�سمرب يوؤكد 

موافقته على التف�قية.
وفق  امل�رصية  الثالثة  التعهدات 
الق�هرة  التزام  اإىل  ت�سري  اخلط�بني 
ال�سعودية  وكذلك  ال�سالم،  مبع�هدة 
م�س��س  دون  ال�سي�دة  نقل  برتتيب�ت 
على  التعديل  وعدم  ب�ملع�هدة، 
اتف�قية "تريان و�سن�فري" اإل مبوافقة 

�سهيونية م�سبقة.
يحمل  الث�لث  اخلط�ب  ج�ء  بينم� 

موافقة اإ�رصائيلية على التف�قية. 
رابع� : اإح�طة برمل�نية وقرار وزاري 

وت�أييد رئ��سي
الرئ��سي،  القرار  ملحق�ت  ت�سمنت 
الربمل�ن  رئي�س  من  برمل�نية  اإح�طة 
امل�رصي، على عبد الع�ل، ب�ملوافقة 

على التف�قية.
للت�سديق  رئ��سي  ت�أييد  ن�رص  بخالف 
بعب�رة  ال�سي�سي،  بداأه  التف�قية،  على 
:"نقبله�  ق�ئال  واأنه�ه  ال�سعب  ب��سم 

ونوؤيده� ونُ�سدق عليه�".

الرئ��سي،  للقرار  ملحق  اآخر  وج�ء 
�س�مح  من  وزاري�،  قرارا  يت�سمن 
العمل  �سيبداأ  اأنه  اإىل  ي�سري  �سكري، 
 ،2017 جويلية   12 بت�ريخ  ب�لتف�قية 
اأ�سب�ب  تقدمي  دون  رجعي،  ب�أثر  اأي 

لذلك

اتفاقية "تريان و�سنافري" .. تفا�سيل ُتك�سف الأول مرة 
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الر�سمية  الأنباء  وكالة  نقلت 
الإيرانية )ايرنا( عن اللواء باقري 
قوله اإن الطرفني الرتكي والإيراين 
لو  »اأن هذا ال�ستفتاء  اأكدا على 
جرى �سي�سكل اأ�سا�سا لبدء �سل�سة 
من التوترات واملواجهات داخل 
دول  تداعياتها  و�ستطال  العراق 
اإن  القول  على  اجلوار«و�سدد 
على  يوؤكدون  البلدين  م�سوؤويل 
و  ممكن  غري  الأمر  هذا  »اأن 

لينبغي اأن يحدث«.
واأ�سارت وكالة الأنا�سول الرتكية 
اأردوغان  ا�ستقبال  اإىل  الر�سمية 
مغلق  لقاء  يف  باقري  للواء 
اأن  م�سيفة  دقيقة،   50 ا�ستمر 
اأي  ت�سدر  مل  الرتكية  الرئا�سة 
واأجرى  اللقاء  فحوى  عن  بيان 
اجتماع  يف  حمادثات  باقري 
هيئة  رئي�س  نظريه  مع  مغلق 
اأكار،  خلو�سي  الرتكية،  الأركان 
تركيا  اإىل  زيارته  جاءت  الذي 
تلبية لدعوة منه وقال باقري اإن 
تن�سيق  على  تركزت  املباحثات 
اأجل  من  البلدين  بني  اجلهود 
يف  وال�ستقرار  الأمن  ار�ساء 
�سوريا وقد ظلت مواقف البلدين 
اإذ  ال�سوري،  ال�ساأن  من  خمتلفة 
الرئي�س  نظام  بقوة  اإيران  تدعم 

الذي  الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري، 
له  معار�سه  ف�سائل  تركيا  تدعم 

وتطالب بتنحيه عن ال�سلطة.
واأفاد مرا�سل بي بي �سي عربي 
اأن  الكا�سف،  �سهدي  تركيا،  يف 
باقري واأكار اتفقا، على موا�سلة 
�سد  امل�سرتك  والتعاون  العمل 
جميع »التنظيمات الإرهابية«التي 
جرى  كما  املنطقة.  اأمن  تهدد 
اأجل  من  التعاون  موا�سلة  تاأكيد 
بذل مزيد من اجلهود لدعم اأمن 
عام  ب�سكل  املنطقة  وا�ستقرار 
وفد  الإيراين  امل�سوؤول  ورافق 
من كبار القيادات الع�سكرية �سم 
احلر�س  يف  الربية  القوة  قائد 
احلدود  حر�س  وقائد  الثوري 
�سباح«  »ديلي  �سحيفة  ونقلت 
الرتكية  احلكومة  من  املقربة 
عن م�سادر دبلوما�سية قولها اإن 
الزيارة تعد »حدثاً هاماً، مل تكن 
لتتم لول ا�ستعداد اجلانبني لعقد 
�سوريا  من  كل  حول  �سفقات 

والعراق«.
كرد�ستان  اأقليم  رئا�سة  وكانت 
املا�سي  الأ�سبوع  اأعلنت  العراق 
اأنها �ستم�سي قدما يف ال�ستفتاء 
املزمع  الإقليم  ا�ستقالل  ب�ساأن 
الرغم  على  املقبل،  �سبتمرب  يف 
املتحدة  الوليات  طلب  من 
الأمريكية بتاأجيل ال�ستفتاء واأفاد 

موقعها  على  للرئا�سة،  بيaان 
باأن  العربية،  باللغة  اللكرتوين 
وزير اخلارجية المريكي ريك�س 
برئي�س  هاتفيا  ات�سل  تيلر�سون 
معربا  بارزاين  م�سعود  الإقليم 
تاأجيل  يف  وا�سنطن  رغبة  عن 
ل�ستمرار  و«تاأييدها  ال�ستفتاء 
بني  واملفاو�سات  املباحثات 

الإقليم وبغداد«.
ملزم،  غري  الت�سويت  اأن  يذكر 
لكنه قد ي�سكل نواة لإقامة دولة 
الأكراد  ي�سعى  كحلم  م�ستقلة 
الإقليم  نال  منذ  حتقيقه  اإىل 
املكون من ثالث حمافظات يف 
�سمال العراق حكما ذاتيا يف عام 
1991 ويعد وجود وحدات حماية 

امل�سلح  اجلناح  الكردية  ال�سعب 
الدميقراطي  الحتاد  حلزب 
طول  ال�سوري،على  الكردي 
احلدود بني البلدين، م�سدر قلق 
هذه  اأنقرة  وتعد  لأنقرة  رئي�سي 
وتتهمها  »اإرهابية«  اجلماعات 
العمال  حزب  اإىل  بالنتماء 
حركة  �سن  الذي  الكرد�ستاين، 
مترد منذ عام 1984 �سد القوات 
تركيا  �رشقي  جنوب  يف  الرتكية 
يذكر اأن زيارة باقري تتزامن مع 
بطول  اأمنياً«  »جداراً  تركيا  بناء 
من  جزء  طول  على  كم   144
اإىل  يهدف  اإيران،  مع  حدودها 
امل�سلحة  اجلماعات  ت�سلل  منع 

وتهريب املخدرات.

البارز،  الإيراين  املعار�س  اأدخل 
مهدي كروبي، امل�ست�سفى بعد يوم 
واحد من بدئه اإ�رشابا عن الطعام 
يف منزله الذي يخ�سع فيه لإقامة 
2011، ح�سب حديث  منذ  جربية 
عائلة  وقالت   ، عائلته  به  اأدلت 
امل�ست�سفى  اإىل  نقل  اإنه  كروبي 
اإثر ارتفاع �سغط الدم لديه جراء 
اإ�رشابه عن الطعام، وكان كروبي 

يوم  الطعام  عن  اإ�رشابا  بداأ  قد 
على  ال�سغط  بغر�س  الربعاء 
علنية.  ال�سلطات ملنحه حماكمة 
اأول  �سباح  حممد،  ابنه،  وكتب 
على  تغريدة  يف  اخلمي�س،  اأم�س 
العمر  من  البالغ  والده،  اأن  تويرت 
79 عاما، قد اأخذ اإىل امل�ست�سفى 
خالل الليل، ويعاين مهدي كروبي 
نقله  تطلب  القلب  يف  مر�س  من 

لتلقي  �سابقا  امل�ست�سفى  اإىل 
واإ�سالحي  كروبي  وكان  العالج. 
قد  مو�سوي  ح�سني  هو  اآخر 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحا 
املحافظ  املر�سح  بها  فاز  التي 
جناد،  اأحمدي  حممود  اآنذاك، 
وتلت تلك النتخابات مظاهرات 
حا�سدة �سارك فيها املاليني من 
مطالبني  املعار�سة  منا�رشي 

اأنها  بدعوى  النتخابات  باإعادة 
وا�سع،  نطاق  على  مزورة  كانت 
للثورة  الأعلى  املر�سد  اأن  اإل 
خامنئي،  علي  اهلل  اآية  الإيرانية، 
كانت  النتخابات  اأن  على  �سدد 
نزيهة واأمر مبواجهة املظاهرات، 
الع�رشات  مقتل  اإىل  اأدى  ما 

واعتقال الآلف من املحتجني.

بار�سال  ال�سعودي  امللك  اأمر 
اجلوية  للخطوط  تابعة  طائرات 
الدوحة  مطار  اإىل  ال�سعودية 
تفتح  القطريني  احلجاج  لنقل 
اململكة العربية ال�سعودية اأبوابها 
وجه  اأن  بعد  القطريني  للحجاج 
امللك ال�سعودي، �سلمان بن عبد 
العزيز، باإعفاء احلجاج القطريني 
من الت�ساريح اللكرتونية لدخول 
ال�سعودية،  العربية  اململكة 
خا�سة  طائرات  وتخ�سي�س 

لنقلهم من الدوحة اليها.
ال�سعودية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
امللك  اأن   ) ا�س  )و  الر�سمية 
اإر�سال  على  وافق  ال�سعودي 

للخطوط  تابعة  خا�سة  طائرات 
مطار  اإىل  ال�سعودية  اجلوية 
احلجاج  كافة  لنقل  الدوحة 
بالكامل  وا�ست�سافتهم  القطريني 
جانبها،  من  اخلا�سة  نفقته  على 
وزير  ل�سان  على  قطر  رحبت 
فتح  بقرار  القطري  اخلارجية 
احلدود الربية اأمام احلجاج وقال 
ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن  حممد 
اليوم اخلمي�س، يف موؤمتر �سحفي 
ال�سويدية  نظريته  مع  م�سرتك 
ب�ستوكهومل  وول�سرتوم  مارغوت 
التي  الطريقة  عن  النظر  »بغ�س 
قطر  اهل  عن  احلج  فيها  منع 
مبثل  نرحب  �سيا�سية،  بدوافع 

بناء  القرار  القرار«وجاء  هذا 
العهد  ويل  رفعها  تو�سية  على 
ال�سعودي، حممد بن �سلمان، اإثر 
القطرية،  ال�سخ�سية  من  و�ساطة 

عبد  بن  علي  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ 
الذي  ثاين،  اآل  جا�سم  بن  اهلل 
ا�ستقبله يف جده الأربعاء، بح�سب 

ما ذكرت )وا�س( . 

كان  الذي  بانون،  �ستيف  ظهر 
مدير  من�سب  ال�سابق  يف  ي�سغل 
الإخباري  نيوز«  »بريتبارت  موقع 
املوؤثرة  القوى  كاأحد  اليميني، 
الأبي�س  البيت  يف  الرئي�سية 
وي�سغل  ترامب،  دونالد  برئا�سة 
امل�ست�سارين  كبري  من�سب  بانون 
وهو  لرتامب،  ال�سرتاتيجيني 
مبا�رشة  التوا�سل  له  يتيح  دور 
وميكن  الأمريكي،  الرئي�س  مع 
القرارات  بع�س  يف  تاأثريه  ر�سد 
ترامب،  اتخذها  التي  الرئي�سية 
وبرز دور بانون على �سبيل املثال 
املا�سي  جوان  من  الأول  يف 
ان�سحاب  ترامب  اأعلن  عندما 
اتفاقية  من  املتحدة  الوليات 
تعد  التي  املناخ،  ب�ساأن  باري�س 
اأحد الأهداف البارزة يف �سيا�سة 
�سعى  املا�سي  اأفريل  ويف  بانون 
تقليل  اإىل  يبدو  ما  على  ترامب 
تاأثري بانون، عندما رف�س التاأكيد 
مازال  م�ساعديه  كبري  اأن  على 
يحظى بدعمه. و�رشع يف التقليل 
مقابلة  يف  بانون  دور  اأهمية  من 
�سحيفة  معه  اأجرتها  خا�سة 
قال  عندما  بو�ست«  »نيويورك 
ال�سرتاتيجي  امل�ست�سار  »اأنا 
خفت  الوقت  ذلك  لنف�سي«،ومنذ 
جنم بانون اإىل حد ما، وتناق�ست 

اأقاويل ب�ساأن اإقالة و�سيكة له.
خالف  حمل  بانون  تعيني  كان 
اجلمهوري  التيار  جانب  من 
»بريتبارت«  موقع  داأب  الذي 
له،  انتقاد  توجيه  على  الإخباري 
الذي  »بريتبارت«،  موقع  ويخدم 
يو�سف بال�سدامي، جدول اأعمال 
يتهمها  التي  للموؤ�س�سة  مناه�س 
الأجانب  بكراهية  معار�سون 

واخلداع.
واأ�سبح »بريتبارت« يف ظل قيادة 
املواقع  اأكرث  من  واحدا  بانون 
املتحدة  الوليات  يف  الإخبارية 
املحافظة  لالأخبار  قراءة 
يف  بانون  ولد  الراأي،  ومقالت 
عام  الأمريكية  فرجينيا  ولية 
يف  �سنوات  اأربع  وق�سى   1953
على  يح�سل  اأن  قبل  البحرية 
الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري 
وانتقل  هارفارد.  جامعة  من 
امل�رشفية  اخلدمات  اإىل  بعدها 
التمويل  ثم عمل يف  ال�ستثمارية 
اإطالق  يف  و�ساعد  الإعالمي 
ال�ساخر  »�سينفيلد«  برنامج 

وبرامج اأخرى.
الإنتاج  جمال  اإىل  بانون  انتقل 
قبل  هوليوود  يف  ال�سينمائي 
وثائقية  اأفالم  لإنتاج  يتفرغ  اأن 
التقى  م�ستقل،  ب�سكل  �سيا�سية 
بريتبارت،  باأندرو  عمله  خالل 
اأراد  حمافظ  اأعمال  منظم 
تاأ�سي�س موقع يتحدى من خالله 
التيار  اإن  قال  اإعالم  و�سائل 
وعندما  عليها   يهيمن  الليربايل 
ب�سبب  بريتبارت  اأندرو  توفى 
توىل   ،2012 عام  قلبية  اأزمة 
اإىل  ودفعه  املوقع  رئا�سة  بانون 
رئا�سة  من  بانون  ا�ستقال  الأمام 
الإخباري  »بريتبارت«  موقع 
ترامب  حملة  يف  مديرا  للعمل 

النتخابية
لنف�سه  الإخباري  املوقع  و�سمن 

حتظى  التي  املواقع  بني  مكانة 
ب�سعبية، ونقلت �سحيفة »وا�سنطن 
بو�ست« عن بانون قوله يف جانفي 
2016: »ن�سف اأنف�سنا باأننا )فريق 
قتايل( ل ميكن اأن تاأتي اإلينا من 
والغمو�س«وت�سببت  الدفء  اأجل 
على  الرئي�سية  العناوين  بع�س 
حالة  اإذكاء  يف  »بريتبارت«  موقع 
رئي�سي  عنوان  و�سف  اإذ  جدل، 
»يهودي  باأنه  حمافظا  معلقا 
اآخر  عنوان  �سبه  فيما  خائن«، 
الإجنابية  احلقوق  منظمة  عمل 
مثل  باأنها  الأ�رشة«  »تنظيم 

»الهولوك�ست«.
عني ترامب بانون مديرا حلملته 
وبعد   2016 اأوت  يف  النتخابية 
الرئا�سة،  النتخابات  يف  فوزه 
عينه يف وظيفته يف البيت الأبي�س 
يف  تعيينه  الدميقراطيون  وانتقد 
جنتل�سون،  اآدم  وقال  من�سبه، 
املتحدث با�سم هاري ريد زعيم 
الدميقراطيني يف جمل�س ال�سيوخ 
ال�سهل  :«من  بيان  يف  الأمريكي، 
املنظمات  اعتبار  �سبب  معرفة 
املتحدة  الوليات  يف  الأخوية 
ترامب بطلها عندما عني واحدا 
اأ�سحاب  تفوق  دعاة  اأبرز  من 
كبري  من�سب  يف  البي�ساء  الب�رشة 

امل�ساعدين له«.
كما انتقدت اجلماعات احلقوقية 
بينها  من  بانون،  تعيني  املدنية 
التي  الت�سهري،  مكافحة  رابطة 
لل�سامية،  معادية  حمالت  تنظم 
اجلنوبي،  احلاجة  قانون  ومركز 
جرائم  تكافح  منظمة  وهي 
جوناثان  وو�سف  الكراهية، 
التنفيذي  املدير  غرينبالت، 
بانون  الت�سهري،  مكافحة  ملركز 
اأول  راأ�س  الذي  »الرجل  باأنه 
البديل،  لليمني  اإلكرتوين  موقع 
القوميني  من  جمموعة  وهي 
لل�سامية  واملعادين  البي�س 
اإن  ترامب  والعن�رشيني«وقال 
مكافئ«  »ك�رشيك  �سيعمل  بانون 
البيت  موظفي  كبري  لربيبو�س، 
الأبي�س، وكان كال امل�ساعدين يف 
الأحيان  بع�س  الرئي�س يف  �سالح 
ترامب  وقال  اإدارته  خالل 
بو�ست«:  »نيويورك  ل�سحيفة 
اأن  عليكم  لكن  �ستيف،  »اأحب 
يف  م�ساركا  يكن  مل  اأنه  تتذكروا 
وقت  حتى  النتخابية  حملتي 
و�سائل  جدا«وذكرت  متاأخر 
�سارك  بانون  اأن  اأمريكية  اإعالم 
يف �رشاع على ال�سلطة مع �سهر 
ترامب وم�ست�ساره البارز، جاريد 
كو�سرن، الذي يتمتع بنفوذ وتاأثري 

يف اإدارة ترامب.
دوره  من  بانون  ترامب  واأقال 
الوطني،  الأمن  البارز يف جمل�س 
غري  ات�ساله  على  حافظ  لكنه 
امتياز  وهو  بالرئي�س،  املقيد 

خا�س يف البيت الأبي�س.
وحتى الآن اأثبت م�ست�سار ترامب 
الناجني  اأحد  اأنه  الأقل  على 

ال�سيا�سيني.

قال رئي�س الأركان العامة يف القوات امل�سلحة الإيرانية، اللواء حممد باقري، اإن لإيران وتركيا موقفا م�سرتكا معار�سا 
لال�ستفتاء على ا�ستقالل اإقليم كرد�ستان العراق املزمع اإجراوؤه ال�سهر املقبل جاء ذلك يف اأعقاب لقائه الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغان واإجرائه حمادثات مع كبار امل�سوؤولني الأمنيني يف تركيا، التي يزورها رفقة عدد من امل�سوؤولني الع�سكريني 
الإيرانيني وتعد زيارة باقري تلك اأول زيارة لرئي�س هيئة اأركان يف اجلي�س الإيراين لرتكيا منذ الثورة الإيرانية يف عام 

.1979

رئي�س الأركان الإيراين

ق.د

لرتكيا واإيران موقف م�سرتك معار�ض لال�ستفتاء على 
اال�ستقالل يف كرد�ستان العراق

املعار�ض االإيراين مهدي كروبي ينقل اإىل امل�ست�سفى عقب اإ�سرابه عن الطعام

ال�سعودية تفتح حدودها اأمام احلجاج القطريني

من هو �ستيف بانون م�ست�سار 
ترامب املثري للجدل؟



فقط  �ساعة   48 �سوى  يف�سلنا  يبق  مل   
على موعد اآخر اأجل من اأجل دفع الندية 
والثانية  الأوىل  برابطتيها  املحرتفة 
ملفات النخراط للمو�سم اجلديد، بعدما 
مددت هيئة الرئي�س حمفوظ قرباج مهلة 
اجلاري  اأوت  و20   16 بني  امللفات  و�سع 

مليون   20 قدرها  مالية  غرامة  دفع  مع 
التاريخ  عن  املتاأخرة  للأندية  �سنتيم 
الأ�سلي يف 15 اأوت املن�رصم، لكن فريق 
منحه  بعدم  مهددا  يبقى  بلوزداد  �سباب 
املقبل  املو�سم  للعب  الخ�رص  ال�سوء 
قيمة  بوحف�س  الرئي�س  دفع  ب�سبب عدم 

300 مليون �سنتيم متثل امل�ساركة املو�سم 
املقبل بالإ�سافة اإىل عدم ت�سوية الديون 
للعبني  العالقة  بامل�ستحقات  املتعلقة 
�سكوى  رفعوا  والذين  للفريق  القدامى 
على م�ستوى جلنة املنازعات اإىل جانب 
عدم ت�سمن امللف وثيقة ال�ستقبال على 

ملعب 20 اأوت ب�سبب رف�س بلدية بلوزداد 
امللعب  كراء  ديون  تراكم  عقب  توقيعها 
ت�سديدها،  وعدم  املقبل  املو�سم  عن 
�سباق  اأمام  بوحف�س  اإدارة  تتواجد  اأين 
الزمن من اجل ال�رصاع يف ت�سوية الأمر 
املناف�سة  خو�س  من  الفريق  اق�ساء  اأو 

اأخرى،  جهة  من  اجلديد.   املو�سم  يف 
ترب�سها  »العقيبة«  اأبناء  ت�سكيلة  اأنهت 
�سو�سة  مبدينة  اأجرته  الذي  التح�سريي 
متاأخر  وقت  يف  الوفد  وعاد  التون�سية 
حيث  احلافلة،  عرب  بار  اأم�س  لأول 
مبا�رصة  بو�سار  اجلديد  امل�ستقدم  غادر 

بعد  وذلك  ب�سكيكدة  راأ�سه  م�سقط  نحو 
يومني  ملدة  راحة  من  الفريق  ا�ستفادة 
ال�ستئناف  موعد  يكون  �سوف  حيث 
اخلرجة  اإىل  لل�ستعداد  حت�سبا  غدا 
الأوىل داخل القواعد اأمام ال�سيف احتاد 

بلعبا�س.
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�ضباب بلوزداد مهدد بالإق�ضاء من 
البطولة الوطنية للمو�ضم اجلديد

يعي�ض فريق �سباب بلوزداد و�سعية �سعبة ال يح�سد عليها وذلك بعد 
تاأخر اإدارة رئي�سه حممد بوحف�ض يف دفع ملف انخراط الفريق كامال 

وهو الذي مت تقدميه يف وقت �سابق ورف�ض من طرف الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم ب�سبب عدم اكتماله يف ظل عدم توفر ملف الفريق 

البلوزدادي على الوثائق مكتملة االأمر الذي يجعل الفريق مهددا 
بعدم الن�ساط خالل املو�سم الكروي اجلديد، حيث ال ي�ستبعد اأن يدفع 

الفريق تهور وتق�سري م�سوؤوليه الذين يتالعبون مب�سريه.
.    عي�سة ق.

ترب�سه  داي  ح�سني  ن�رص  فريق  اليوم  يختتم   
قمرت  مبدينة  يجريه  الذي  التح�سريي 
للمو�سم  اجلدي  لل�ستعداد  حت�سبا  التون�سية 
تها  الكروي املقبل، حيث تخو�س الن�رصية ح�سّ
حجزت  اأين  الإقامة  مبركز  الأخرية  التدريبية 
الغد  �سبيحة  الرحال  �سد  قبل  الفريق  اإدارة 
عرب  العودة  �ستكون  حيث  الوطن  اأر�س  اإىل 
رحلة جوية مبا�رصة نحو مطار هواري بومدين 
الدويل، من اأجل تفادي العودة برا والذي �سوف 
اإدارة الرئي�س  يرهق اللعبني الأمر الذي جعل 
حمفوظ ولد زمرييل حتجز للفريق رحلة جوية، 
حيث يوا�سل ا�سبال املدرب نبيل نغيز التح�سري 
اجلولة  يف  يقودهم  الذي  ال�سعب  للتنقل 
الفتتاحية من البطولة الوطنية اإىل �رصق البلد 

مللقاة �سباب ق�سنطينة باأر�س الوطن من اأجل 
خو�س املرحلة الأخرية من التح�سريات وو�سع 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  الأخرية  الروتو�سات 

التي تبداأ املو�سم اجلديد.
مبارياتها  ختمت  قد  الن�رصية  ت�سكيلة  وكانت 
النجم  مبواجهة  املن�رصم  الأربعاء  الودية 
هدفني  بالتعادل  انتهت  اأين  التون�سي  ال�ساحلي 
يف كل �سبكة، من توقيع قا�سمي و�سخريط من 
جانب النادي اجلزائري، وهو اللقاء اي غاب عنه 
كل من �سم�س الدين حراق الذي عاقبه املدرب 
التي  التدريبية  احل�سة  عن  التاأخر  ب�سبب  نغيز 
اخلما�سي  اإىل  بالإ�سافة  الودي  اللقاء  �سبقت 

بوزيدي، زغنون، ماجر، بوحلفاية ووايل.
عي�سة ق. 

القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  ك�سف 
حمفوظ قرباج اأن هيئته حرمت اأربعة ملعب من 
ي�ستقبلوا مباريات املو�سم  لن  وبالتايل  العتماد 
البطولة  �سمن   2018/2017 اجلديد  الكروي 
اأكد  حيث  والثانية،  الأوىل  برابطتيها  املحرتفة 
اجلزائرية  الأنباء  لوكالة  ت�رصيحات  يف  قرباج 
اأن الهيئة الكروية التي يراأ�سها مل متنح العتماد 
نوفمرب  اول  بالقبة،  حداد  بن  من  كل  مللعب 
وملعب  بق�سنطينة  املالك  عبد  بن  باملحمدية، 
دونها  التي  التقارير  على  بناء  وذلك  مليلة  عني 
امللعب  عاينت  التي  اللجان  خمتلف  اأع�ساء 
لنطلق  حت�سبا  الوطني  الرتاب  وليات  عرب 
املو�سم املقبل وهو ما يجعل تلك امللعب غري 
وجترب  ميدانها  ار�سة  على  لل�ستقبال  معتمدة 
اأندية رائد القبة وجمعية عني مليلة عن الرابطة 

يف  املناف�س  احلرا�س  واحتاد  الثانية  املحرتفة 
الرابطة الأوىل على ال�رصوع يف البحث عن ملعب 
اجلديد،  املو�سم  خلل  عليه  الزوار  ل�ستقبال 
التحفظات خلل  من  عددا  اللجان  دونت  حيث 
تتما�سى  ل  والتي  الكروية  للمن�ساآت  زيارتها 
الندية  لفائدة  امل�سطر  ال�رصوط  دفرت  مع 
املحرتفة. واأكد قرباج يف ت�رصيحه اأن ملعب بن 
حداد بالقبة ي�سهد عملية اعادة و�سع ب�ساط على 
ال�سطناعي،  الع�سب  من  وهي  امليدان  اأر�سية 
م�ستطرد اأن م�سكل امللعب مطروح ب�سدة على 
م�ستوى العا�سمة عك�س الأمر فيما يتعلق بت�سكيلة 
ال�ساعد اجلديد اإىل الرابطة الثانية جمعية عني 
على  ال�ستقبال  مبقدوره  �سيكون  والذي  مليلة 

ملعب عني الفكرون.
عي�سة ق.

خم�سة العبني غابوا عن املباراة

�ضريع غليزان يختتم ترب�ص 
العا�ضمة بفوز امام احتاد البليدة

�سمن كاأ�ض العامل لكرة 
اليد الأقل من 19 عاما

اجلزائر تفوز اأمام 
املك�ضيك وتنهي 

املناف�ضة يف 
املركز 23

فاز املنتخب الوطني لكرة اليد لفئة اأقل 
من 19 �سنة ذكور على نظريه املك�سيكي 
بنتيجة 27- 25 حيث انتهى ال�سوط الول 

بتقدم العنا�رص الوطنية بفارق نقطة 
واحدة 10-9 خلل املباراة التي جمعت 
املنتخبني اول ام�س بعا�سمة جورجيا 

تبيلي�سي، �سمن كاأ�س الرئي�س التي تدخل 
يف اإطار ترتيب البطولة العاملية لهذه 
الفئة، وبهذا يكتفي اخل�رص باحتلل 
املركز 23 من بني 24 فريقا م�ساركا 
يف هذا املونديال، بخم�س هزائم 

وانت�سارين، وكان الفريق اجلزائري 
قد انهزم اأمام نظريه البحريني بنتيجة 

42-40 )37-37 بعد الوقت القانوين و3-5 
برميات 7 اأمتار الربعاء املن�رصم �سمن 
كاأ�س الرئي�س.، وكان املنتخب املك�سيكي 

قد خ�رص اي�سا امام الأرجنتني يف لقاء 
ترتيبي اخر بنتيجة 32-20. و تذيلت 

اجلزائر ترتيب املجموعة الثانية حل�ساب 
الدور الأول بعد اأن انهزمت يف اأربع 

مواجهات اأمام كل من جورجيا 24-28، 
اأملانيا 37-19، اي�سلندا 37-27 واليابان 
)29-21( مقابل فوز واحد اأمام ال�سيلي 

.32-33
وكاالت

 الن�ضرية تختتم ترب�ص تون�ص وتعود
اإىل اأر�ص الوطن غدا

اأندية العا�سمة املت�سّرر الرئي�سي

 4 مالعب غري موؤهلة ل�ضتقبال 
مباريات املو�ضم املقبل

اختتم نادي �رصيع غليزان الرتب�س 
التح�سريي الذي خا�سه بالعا�سمة 
الودية  املباراة  يف  الفوز  بتحقيق 
اأول  م�ساء  خا�سها  التي  الأخرية 
والتي  البليدة  احتاد  اأمام  ام�س 
اأين  براكني،  ملعب  احت�سنها 
لت�سكيلة  الأخرية  الكلمة  عادت 
رد  دون  هدف  بنتيجة  »الرابيد« 
املقابلة  يف  الوحيد  الهدف  وجاء 
تبي يف  اأ�سامة  اللعب  توقيع  من 
املقابلة  وكانت  الأول،  ال�سوط 
بقيادة  الفني  للطاقم  فر�سة 
اجل  من  بوزيدي  يو�سف  املدرب 
الفر�سة  ومنح  اللعبني  معاينة 
وابراز  اللعب  اأجل  من  للجميع 
املناف�سة  واأن  خا�سة  امكانياتهم 
مكانة  على  للح�سول  �سديدة 
حت�سبا  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  �سمن 
وقدم  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
يف  اأول  �سوطا  ال�رصيع  لعبو 
اإحداث  عرب  تاألقوا  اين  امل�ستوى 
اأجل  من  هجومية  فر�س  عدة 
الت�سجيل لكن غياب الفاعلية اأمام 

املرمى من اخلط الأمامي منعهم 
على  اتلعب  وظهر  الت�سجيل،  من 
تراجع  بعدما  مينا«  »اأ�سود  لعبي 
الثاين  ال�سوط  يف  املقدم  الداء 
اخللف  اإىل  خلله  عادوا  والذي 
كانوا  الذين  وهم  الدفاع  اأجل  من 
تفد  مل  اأين  النتيجة  يف  متقدمني 
الهجمات املعاك�سة التي اعتمدها 
يف  فرقان  اآيت  اللعب  رفقاء 
احتاد  حار�س  مرمى  تهديد 

البليدة.
غياب  الودية  املقابلة  و�سهدت 
يف  امل�ساركة  عن  لعبني  خم�سة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  اطوارها 
الذين  املالك  وعبد  قبلي  علق، 
تدربوا  اين  الفندق  يف  مكثوا 
املح�رص  رفقة  خا�سة  ح�س�سا 
الثنائي  ي�سجل  مل  بينما  البدين 
حرو�س ومداحي ب�سبب معاناتهما 
من  ا�ستفادا  اأين  املر�س  من 
بغرفتهما  ومكثا  الطبيب  معاينة 

من اجل التعايف.
ع.ق.

مي�ضي ي�ضرتط امتام ال�ضفقات اجلديدة قبل التوقيع على العقد
مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  و�سع 
�رصًطا  الإ�سباين  بر�سلونة  اأيقونة 
مع  اجلديد  عقده  على  للتوقيع 
 ،2021 ينتهي يف  الذي  البلوغرانا 
نائب  مي�سرتي  جوردي  وكان 

رئي�س بر�سلونة ك�سف اأثناء تقدمي 
اللعب اجلديد الربازيلي باولينيو 
على  بعد  يوقع  مل  مي�سي  اأن 
�سحيفة  وذكرت  اجلديد،  عقده 
طلب  مي�سي  اأن  �ستار«،  »ديلي 

مع  التعاقد  اإمتام  بر�سلونة  من 
بع�س ال�سفقات قبل توقيع العقود 

اجلديدة.
الربغوث  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
للإدارة  قائمة  �سلّم  الأرجنتيني 

الفرن�سي  مع  التوقيع  ت�سمن 
بورو�سيا  من  دميبلي  عثمان 
دورمتوند كبديل منا�سب للربازيلي 
اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت  نيمار، 
واأنطوان  ماريا  ودي  ديبال  باولو 

حمتملني  بدلء  يعدون  غريزمان 
مي�سي  وقام  دميبلي،  للفرن�سي 
�سلمها  التي  قائمته  يف  بو�سعهم 
اإرن�ستو  للفريق  الفني  للمدير 
فالفريدي، وكانت تقارير اإخبارية 

قد اأ�سارت اإىل اأن مي�سي �سي�سبح 
�ساحب  اجلديد  العقد  مبوجب 
 40 بقيمة  العامل  يف  راتب  اأعلى 

مليون يورو �سنويا.
ق.ر.
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اإدارة لوهافر تعلن تلقيه دعوة األكاراز للم�ساركة يف مباراتي زامبيا

فرحات يطرق اأبواب اخل�ضر جمددا من الباب الوا�ضع
يوا�سل الناخب الوطني لوكا�ص األكاراز يف انتهاج �سيا�سة اكمت�ساف لعبني جدد خالل كل موعد ترب�ص للمنتخب الوطني، حيث وبعدما وجه الدعوة الأوىل من نوعها لالعب ال�ساب �سفيان 

دهام املحرتف يف �سفوف �سو�سو الفرن�سي، جاء الدور على املتاألق بداية هذا املو�سم زين الدين فرحات الذي يتوجه نحو ت�سجيل العودة اإىل بيت املنتخب الوطني من اأو�سع الأبواب بعدما رفعت 
الحتادية اجلزائرية لكرة القدم بقيادة رئي�سها خري الدين زط�سي العقوبة عنه والتي كانت م�سلطة عليه من طرف الرئي�ص ال�سابق للفاف حممد روراوة

�أول  ك�شفت  �ل�شدد  هذ�  ويف 
�أم�س �إد�رة نادي لوهافر �لذي 
يخو�س �لالعب مو�شمه �لثاين 
ن�رشته  بيان  عرب  �شفوفه  يف 
�أنه  �اللكرتوين  موقعها  على 
زين �لدين فرحات تلقى دعوة 
من  �ألكار�ز  �ال�شباين  �ملدرب 
�ملبار�تني  يف  �مل�شاركة  �أجل 
�لوطني  للمنتخب  �ملقبلتني 
حل�شاب  ز�مبيا  منتخب  �أمام 
و�لر�بعة  �لثالثة  �جلولتني 
�إىل  �ملوؤهلة  للت�شفيات 

برو�شيا،   2018 �لعامل  كاأ�س 
و5   2 يومي  و�ملربجمتني 
�أكدت  حيث  �لد�خل.  �شبتمرب 
�لدعوة  �أن  لوهافر  �إد�رة 
�ل�شابق الحتاد  �لالعب  جاءت 
وهو  طويلة  فرتة  بعد  �جلز�ئر 
�لعودة  �جل  من  �نتظارها  يف 
حلمل �لقمي�س �لوطني جمدد�، 
برج  مدينة  �بن  يلتحق  و�شوف 
�لرتب�س يف مركز  منايل مبقر 
حت�شري�ت �ملنتخبات �لوطنية 
تاريخ  يف  مو�شى  ب�شيدي 

يعود  بينما  �ملقبل  �أوت   28
جمدد� �إىل فريقه يف �ل�شاد�س 
وياأتي  �ملقبل.  �شبتمرب 
�أجل  من  فرحات  ��شتدعاء 
�شفيان  �لالعب  تعوي�س غياب 
فيغويل �لذي يغيب ر�شميا عن 
مبار�تي ز�مبيا ولن يكون معنيا 
من  معاناته  ب�شبب  بخو�شهما 
فريقه  مع  تلقاها  كان  �إ�شابة 
حيث  هام،  و��شت  �ل�شابق 
�لطاقم  مع  �لعالج  �إىل  يخ�شع 
غاالتا�رش�ي  لفريقه  �لطبي 

�لتي  �ملقابلة  وهي  �لرتكي 
غياب  �أي�شا  تعرف  �شوف 
حديثا  �ملنتقل  بودبوز  ريا�س 
بيتي�س  ريال  �شفوف  �إىل 
بدوره  يعاين  و�لذي  �ال�شباين 
�لفر�شة  �شتكون  �أين  �إ�شابة، 
�أجل  من  فرحات  �أمام  مو�تية 
عرب  �ال�شباين  �ملدرب  �قناع 
تقدمي �أد�ء يف �مل�شتوى مثلما 
مع  �ملو�شم  هذ�  بد�ية  يفعل 

ناديه �لفرن�شي.
عي�سة ق.

الت�سكيلة عادت اأول اأم�ص اإىل ار�ص الوطن وال�ستئناف اليوم

احتاد اجلزائر يواجه غدا اأوملبي املدية وديا
�جلز�ئر  �حتاد  فريق  �شّجل 
�لوطني  �أر�س  �إىل  عودته 
وذلك م�شاء �أول �م�س قادما 
�أين  ��شطنبول  مطار  من 
ق�شى ترب�شا حت�شرييا برتكيا 
د�م 13 يوما و�ختتم �الأربعاء 
�ملن�رشم بخو�س مو�جهتني 
�لفريق  حقق  حيث  وديتني، 
نتائج مطمئنة الأن�شارها من 
�أجل تقيم بد�ية مو�شم قوية 
�أين خا�س �لنادي �لعا�شمي 
فاز  ودية  مقابالت  خم�س 
يف  وتعادل  منها  �ربعة  يف 

�أخرى، و�رشب �الحتاد بقوة 
عرب قاطرته �لهجومية �لتي 
هدفا   15 جمموع  �شجلت 
مناف�شة  �إىل  يوؤ�رش  ما  وهو 
�خلط  العبي  بني  قوية 
�ملو�شم  خالل  �الأمامي 
�جلديد خا�شة يف ظل غياب 
حمز�وي  عكا�شة  �لثنائي 
مل  �للذ�ن  درفلو  و�أ�شامة 
ب�شبب  �لرتب�س  يف  ي�شاركا 
�ملنتخب  مع  �لتز�ماتهما 
من  كل  جانب  �إىل  �ملحلي 
�لالوي،  وعبد  غيث  بن 

�لبلجيكي  �ملدرب  ومنح 
يوم  مدتها  ر�حة  بوت  بول 
و�حد الأ�شباله قبل ��شتئناف 
م�شاء  من  �بتد�ء  �لتدريبات 
عمر  ملعب  على  �ليوم 

حمادي ببولوغني.
وبرمج �لطاقم �لفني مبار�ة 
�شوف  �لوطن  باأر�س  ودية 
تكون �الخرية �شمن برنامج 
للمو�شم  حت�شبا  حت�شري�ته 
�الأوىل  و�خلرجة  �جلديد 
�لو�فد  رفقاء  تنتظر  �لتي 
�جلديد فوزي يايا �أمام نادي 

عا�شمي  د�ربي  يف  بار�دو 
مربمج �ل�شبت �ملقبل، حيث 
"�شو�شطارة"  ت�شكيلة  تالقي 
�ملدية  �أوملبي  نادي  غد� 
م�شاء  �ل�شاد�شة  من  �بتد�ء 
حمادي  عمر  ملعب  على 
�شوف  �لتي  �ملبار�ة  وهي 
تكون مفتوحة �أمام �جلمهور 
�ملنتظر تنقله بقوة من �أجل 
�لذي  �لتعد�د  على  �لتعرف 
خالل  �لفريق  ميثل  �شوف 

�ملو�شم �ملقبل.
عي�سة ق.

الإ�سابة تبعد جماين عن مواجهة فرنبات�سي

 موناكو يغري غوالم باأجرة 
6 ماليني اأورو �ضنويا

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  يتو�جد 
نادي  �إد�رة  فوزي غوالم حتت جمهر 
ت�شتهدف  �لتي  �لفرن�شي  موناكو 
�لتحويالت  خالل  معه  �لتعاقد 
خالفة  �أجل  من  �حلالية  �ل�شيفية 
رحيل مد�فعها بنجامني �لذي �لتحق 
هذ� �ل�شيف ب�شفوف مان�ش�شرت �شيتي 
ك�شفت  �ل�شدد  هذ�  ويف  �الجنليزي، 
�أن  �اليطالية  �شي"  �آر  "�شي  �إذ�عة 
ت�رش  �لفرن�شية  �الإمارة  نادي  �إد�رة 
�الأي�رش  �لظهري  مع  �لتعاقد  على 
�شمن  يكون  �أن  �أجل  من  للخ�رش 
�لفريق  ملدرب  �الأ�شا�شية  �خليار�ت 
حيث  بنجامني،  العبها  رحيل  بعد 
�لبحبوحة  موناكو  �إد�رة  ��شتغلت 
�أجل  من  فيها  تتو�جد  �لتي  �ملالية 
تقدمي  عرب  ماليا  �للالعب  �إغر�ء 
مليون   6 بقيمة  �أجرة  منحه  عر�س 
يف  �ملغري  �لعر�س  وهو  �شنويا  �أورو 
�لتي  �لقيمة  عن  �ل�شا�شع  �لفرق  ظل 
�ألف   800 بقيمة  حاليا  يتقا�شاها 
�أورو مع ناديه نابويل �اليطايل وحتى 
مليون   1.8 بقيمة  �جلديد  �لعر�س 
�إد�رة  �أعلنت  �أخرى،  جهة  من  �أورو. 
عن  �لرتكي  �شبور  طر�بزون  فريق 

كارل  �جلز�ئري  �لدويل  غياب العبها 
يخو�شها  �لتي  �ملقابلة  عن  جماين 
فيرنبات�شي  نادي  �أمام  غد�  �لفريق 
�لدوري  من  �لثانية  �جلولة  حل�شاب 
�ملوقع  �أكد  حيث  �ملمتاز،  �لرتكي 
�خل�رش  مد�فع  �ن  للفريق  �لر�شمي 
عن  �لك�شف  دون  �الإ�شابة  من  يعاين 
ومدة  نوعيتها  بتحديد  تفا�شيلها 

غياب �لالعب عن �ملناف�شة.

 باليلي يف�سل يف جتاوز الفح�ص 
الطبي رفقة اأجني

باليلي  يو�شف  �لالعب  ف�شل  بدوره 
بنجاح  �لطبي  �لفح�س  جتاوز  يف 
و�لذي  �لفرن�شي  �أجني  نادي  رفقة 
ميلكه �جلز�ئري �شعيد �شعبان، حيث 
ك�شف �لفريق عرب �شفحته على موقع 
�بن  �ن  "تويرت"  �الجتماعي  �لتو��شل 
جتاوز  من  يتمكن  مل  وهر�ن  مدينة 
�لفح�س �لطبي وهو ما دفع مب�شوؤويل 
وهي  ��شتقد�مه،  رف�س  �إىل  �لفريق 
فيها  يف�شل  �لتي  �لثانية  �لتجربة 
مع  �لو�شع  بنف�س  مر  بعدما  �لالعب 

مونبلييه خالل �ل�شائفة �حلالية.
عي�سة ق.

تعاقد مع نيم الفرن�سي ملو�سم واحد

كادامورو: ال اأزلت اأنتظر دعوة األكاراز و�ضاأجتهد للفت انتباهه
بن  �ليا�شني  �جلز�ئري  �لالعب  عاد 
طيبة كاد�مورو �إىل �لبطولة �لفرن�شية 
نيم  نادي  مع  تعاقد  بعدما  جمدد� 
�لنا�شط يف �لدرجة �لثانية �لفرن�شية 
خالل  �الأجو�ء  تغيري  ف�شل  �أين 
�ملركاتو �ل�شيفي �حلايل قادما من 
�ل�شوي�رشي  جنيف  �رشفيت  نادي 
رغم عدم نهاية مدة �لعقد �ملمتدة 
�أعلنت  حيث   ،2018 �شيف  �إىل 
�ملد�فع  مع  �لتعاقد  عن  نيم  �إد�رة 

وذلك  �ملنا�شب  �ملتعدد  �جلز�ئري 
و�حد�  مو�شما  ميتد  عقد  بتوقيع 
�أن  وينتظر  وينتهي يف جو�ن 2018، 
مع  م�شاركة  �أول  كاد�مورو  ي�شجل 
ناديه �جلديد �الثنني �ملقبل عندما 
�شمن  �شاتورو  مناف�شه  نيم  يالقي 
�لثانية  �لدرجة  من  �لر�بعة  �جلولة 
�ل�شابق  �لالعب  و��شتغّل  �لفرن�شية. 
�ال�شباين  �شو�شيد�د  ريال  لنادي 
�لعودة  �أن  �لتاأكيد  �أجل  �لفر�شة من 

�لهدف  كان  �لفرن�شية  �لبطولة  �إىل 
منها �لعمل على لفت �نتباه �لناخب 
يف  موؤكد�  �ألكار�ز  لوكا�س  �لوطني 
مو�قع  نقلتها  �إعالمية  ت�رشيحات 
دوما  الز�ل  �أنه  فرن�شية  �لكرتونية 
�شفوف  �إىل  بالعودة  متم�شكا 
وينتظر  جمدد�  �لوطني  �ملنتخب 
وحول  �ال�شباين،  �ملدرب  دعوة 
تلقى  �نه  �أو�شح  نيم  �إىل  �ن�شمامه 
يف  ترغب  �أندية  من  عرو�س  ثالثة 

�حل�شول على خدماته ويتعلق �الأمر 
كلوب  �ل�شوي�رشي،  زوريخ  من  بكل 
�لروماين ونيويورك �شيتي �الأمريكي 
بعدما  بنيم  �اللتحاق  ف�شل  �أنه  �إال 
برينار  �لنادي  مدرب  بحديث  �قتنع 
�لو�ن  بتقم�س  �أقنعه  �لذي  بالكار 
�شفوفه  يف  ين�شط  �لذي  �لنادي 
فتحي  �ل�شابق  �جلز�ئري  �لدويل 

حار�ك.
عي�سة ق.

غيابه عن احل�سة ال�سباحية لأول اأم�ص ب�سبب الإرهاق

براهيمي جاهز ملواجهة موريريين�ضي غدا
�لدويل  �لالعب  غياب  يوؤثر  لن 
عن  بر�هيمي  يا�شني  �جلز�ئري 
�لربتغايل  بورتو  فريقه  تدريبات 
يف  �أم�س  �أول  �شباح  جرت  �لتي 
تنتظرهم  �لتي  للمقابلة  ��شتعد�ده 

�مل�شيف  �أمام  �لقو�عد  خارج  غد� 
موريريين�شي حل�شاب �جلولة �لثالثة 
�أعفي  �لربتغايل، حيث  �لدوري  من 
�لوطني  �ملنتخب  ميد�ن  متو�شط 
�لتدريبية  �حل�شة  خو�س  من 

من  معاناته  ب�شبب  �ل�شباحية 
�لطاقم  دفع  �لذي  �لكبري  �الإرهاق 
و�لقيام  ر�حة  منحه  �إىل  �لفني 
بح�ش�س خفيفة ق�شد �ال�شرتجاع، 
�لربتغايل  �الإعالم  تخوفات  ورغم 

عن  بر�هيمي  غياب  �مكانية  ب�شاأن 
�لفني  �لطاقم  �أن  �إال  �لغد  مقابلة 
ملعب  نادي  طماأن جلاهزية خريج 
ر�ن �لفرن�شي و�أكد �لتحاقه باللقاء 

و�للعب ب�شورة طبيعية.
ع.ق.

مدرب واتفورد يوؤكد اهتمامه 
بالتعاقد مع �ضليماين

 ك�شف �ملدرب �جلديد لنادي و�تفورد �الجنليزي ماركو �شيلفا �نه مهتم 
بالتعاقد مع �لالعب �لدويل �جلز�ئري �إ�شالم �شليماين و��شتقد�مه �إىل �شفوف 

�لفريق خا�شة و�أنه يعرف �مكانياته جيد� وهو �لذي دربه يف وقت �شابق 
عندما كان مهاجم �ملنتخب �لوطني ين�شط يف �شفوف ناديه �ل�شابق �شبورتينغ 
ل�شبونة �لربتغايل و�أ�رشف خالل فرتة �ملدرب �لربتغايل على تدريب �لنادي، 

و�أكد ماركو �شيلفا �أم�س خالل عقده ندوة �شحافية مبقر �لفريق �نه يرغب يف 
��شتقد�م �شليماين �إىل �شفوف ت�شكيلة "�لهورينت�س" قبل �نتهاء فرتة �لتحويالت 
�ل�شيفية �حلالية، لكنه ��شتطرد �أن �الأمر لي�س بيده باعتبار �نه مرر �لكرة �إىل 
مرمى �إد�رة و�تفورد، مو�شحا �أن �شوق �لتحويالت مرتبطة بالتفاو�س حول 

�لطلب و�لعر�س وهو ما يجعل �أ�شعار �لالعبني غري م�شتقرة �الأمر �لذي يهدد 
بف�شل �شفقة �نتقال �لالعب �ملحرتف رفقة لي�شرت �شيتي �الجنليزي �إىل 

و�تفورد مهددة بالف�شل.
ع.ق.



باولينيو ين�ضم 
اىل بر�ضلونة 

مبزيد من الثقة

رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  ت�سدر 
الئحة املر�سحني جلائزة اأف�سل العب 
لكرة  الدويل  االحتاد  مينحها  التي 
القدم بح�سب ما اأعلنت الهيئة الدولية 
الربتغايل  النجم  ويبدو  اأم�س،  اأول 
االأف�سلية  موقع  يف  عاماً،  البالغ 
توالياً  الثانية  لل�سنة  اجلائزة  الإحراز 
ال�سيما بعدما قاد ناديه ريال مدريد 
اأوروبا  اأبطال  دوري  للقبي  اال�سباين 
املا�سي،  املو�سم  املحلي  والدوري 
االأ�سد  بح�سة  امللكي  النادي  وحظي 
�سمت  اذ   ،24 املر�سحني  �سمن  من 
كارفاخال،  داين  العبيه  الالئحة 

�سريخيو  القائد  مار�سيلو،  الربازيلي 
كرو�س،  طوين  االأملاين  رامو�س، 
واحلار�س  مودريت�س  لوكا  الكرواتي 
نافا�س.اأما  كيلور  الكو�ستاريكي 
باالأرجنتيني  فاكتفى  بر�سلونة 
لوي�س  واالأوروغواياين  مي�سي  ليونيل 
نيمار  الربازيلي  اإىل  ا�سافة  �سواريز 
�سان  باري�س  اإىل  حديثاً  املنتقل 
مليون   222 مقابل  الفرن�سي  جريمان 
نادي  اأما  انيي�ستا،  واأندري�س  يورو 
االيطايل  الدوري  بطل  جوفنتو�س 
اأوروبا  اأبطال  دوري  وو�سيف 
املخ�رضم  وقائده  بحار�سه  فتمثل 

باولو  االأرجنتيني  بوفون،  جانلويجي 
املنتقل  بونوت�سي  وليوناردو  ديباال 
ميونيخ  بايرن  من  اأما  امليالن،  اإىل 
احلار�س  الالئحة  ف�سمت  االأملاين، 
البولندي  الهداف  نوير،  مانويل 
والت�سيلي  ليفاندوف�سكي  روبرت 

اأرتورو فيدال.
الدوري  لقب  حامل  ت�سل�سي  وكان 
املحلي اأكرث االأندية االجنليزية متثياًل 
مع البلجيكي ايدين هازارد والفرن�سي 
نغولو كانتي، و�سمت الالئحة الغابوين 
بورو�سيا  اأوباميانغ  بيار-اميريك 
الفرن�سي  االأملاين،  دورمتوند 

مدريد  اأتلتيكو  غريزمان  اأنطوان 
االإ�سباين، هاري كني توتنهام هوت�سرب 
�سان�سيز  األيك�سي�س  االإجنليزي، 
زالتان  وال�سويدي  االإجنليزي  اأر�سنال 
يونايتد  مان�س�سرت  ابراهيموفيت�س 
ف�س  قد  الفيفا  وكان  االجنليزي، 
فوتبول«  »فران�س  جملة  مع  �رضاكته 
 2016 عام  املتخ�س�سة  الفرن�سية 
وقام باإطالق جوائزه اخلا�سة، والتي 
العبة،  واأف�سل  العب  اأف�سل  تكافئ 
ومدربة،  مدرب  اأف�سل  اإىل  ا�سافة 
يف  ال�سنوية  اجلائزة  ت�سليم  و�سيتم 

لندن يوم 23 اأكتوبر املقبل.

زيدان يت�ضدر مر�ضحي الفيفا 
جلائزة اأف�ضل مدرب

 اأعلن االحتاد الدويل لكرة القدم اأول اأم�س قائمة من 12 مر�سحاً جلائزة 
االإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  مدرب  اأبرزهم  ال�سنة،  لهذه  مدرب  اأف�سل 
الفرن�سي زين الدين زيدان، الذي قاد فريقه هذه ال�سنة اإىل ا�ستعادة لقب 
الدوري املحلي للمرة االأوىل منذ 2012، واالحتفاظ بلقب دوري اأبطال 
اأوروبا ليكون اأول فريق يحقق هذا االجناز منذ اعتماد الت�سمية اجلديدة 
بر�سلونة  ح�ساب  على  االإ�سبانية  ال�سوبر  الكاأ�س  ريال  واأحرز  للبطولة، 
توليه  منذ  �سبعة  اإىل  امللكي  النادي  مع  األقابه  زيدان  لريفع  اال�سباين، 

مهامه خلفاً لالإ�سباين رافايل بينيتيز يف جانفي 2016.
قاد  الذي  كونتي  اأنطونيو  االيطايل  اأي�ساً  للجائزة  املر�سحني  ومن 
ت�سيل�سي اإىل لقب الدوري االجنليزي املو�سم املا�سي، والربتغايل جوزيه 
مورينيو الفائز مع مان�س�سرت يونايتد االجنليزي بلقب الدوري االأوروبي 
وما�سيميليانو األيغري الذي قاد جوفنتو�س االإيطايل اإىل لقبه ال�ساد�س على 
التوايل يف الدوري االإيطايل، كما ت�سم القائمة االإيطايل كارلو اأن�سيلوتي 
يف  من�سبه  ترك  الذي  اأنريكي  لوي�س  االإ�سباين  االأملاين،  ميونيخ  بايرن 
جو�سيب  االإ�سباين  املا�سي،  املو�سم  نهاية  االإ�سباين  بر�سلونة  تدريب 
غوارديوال مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، الربتغايل ليوناردو جاردمي موناكو 
ماوريت�سيو  االأرجنتيني  اأملانيا،  لوف منتخب  يواكيم  االأملاين  الفرن�سي، 
بوكيتينو توتنهام هوت�سرب االجنليزي، االرجنتيني دييغو �سيميوين اأتلتيكو 
اأ�سماء  الفيفا  ويعلن  الربازيل،  تيتي منتخب  الربازيلي  االإ�سباين،  مدريد 
 23 يف  لندن  الربيطانية  العا�سمة  يف  يقام  حفل  يف  بجوائزه  الفائزين 

اأكتوبر.

رونالدو املر�ضح الأبرز جلائزة الفيفا 
لأف�ضل لعب

 اأكد الربازيلي باولينيو الذي 
ان�سم اىل بر�سلونة و�سيف 
بطل الدوري اال�سباين لكرة 
القدم مقابل 40 مليون يورو 

خالل تقدميه ر�سمياً انه و�سل 
اىل ناديه اجلديد »مبزيد من 

الثقة وانه م�ستعد خلو�س 
مباريات جيدة، وبدا العب 
الو�سط الدويل الربازيلي 
القادم من نادي غوانغجو 

ايفرغراند ال�سيني ل�سد بع�س 
الفراغ الذي خلفه رحيل 

مواطنه نيمار اىل باري�س �سان 
جرمان الفرن�سي يف �سفقة 

تاريخية و�سلت اىل 222 مليون 
يورو، امام الكامريا �ساحكا 

م�رضق الوجه، و�رضح باولينيو 
الذي كان برفقة رئي�س النادي 

الكاتالوين جو�سيب ماريا 
بارتوميو »انها حلظة خا�سة 

يف حياتي ويف م�سريتي، ا�سكر 
كل الذين �سهلوا هذا االنتقال«، 
وا�ساف الربازيلي الذي يعترب 

ق�سم كبري من ان�سار النادي انه 
ال ي�ستحق هذا املبلغ وهم غري 

را�سني عن �سمه: »�ساأحاول 
االن خو�س مباريات جيدة، 

ا�سل اىل هنا مبزيد من الثقة 
و�ساأحاول القيام بعمل جيد«.

قبيل  جديدة  نك�سة  بر�سلونة  تلقى   
بتعر�س  االإ�سباين  الدوري  انطالق 
�سواريز  لوي�س  االأوروغوياين  مهاجمه 
�سهراً   �ستبعده  الركبة  يف  اإ�سابة  اإىل 
عرب  بيان  يف  بر�سلونة  واأ�سار  ام�س، 
لوي�س  »�سيغيب  االلكرتوين  موقعه 
م�سيفاً  اأ�سابيع«،  اأربعة  نحو  �سواريز 
�سباح  اأجريت  التي  الفحو�س  اأن 
اخلمي�س اأكدت اأن االأوروغوياين يعاين 

من ت�سخم يف املف�سل اخللفي لركبته 
اليمنى تعر�س له يف ال�سوط الثاين من  
التي اأقيمت الأربعاء على ملعب غرميه  
الثاين،   ال�سوط  اإ�سابته يف  رغم  وعلى 
�سواريز 30 عاماً عن املباريات الثالث 
االأوىل لرب�سلونة يف الدوري �سد ريال 
 26 يف  واأالفي�س  االأحد  هذا  بيتي�س 
اأيلول/�سبتمرب،   واإ�سبانيول يف 9  اأوت، 
اأوروبا   اأبطال  االأوىل للفريق يف دوري 

واخلام�س   اأوت   31 يف  والباراغواي 
اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة اإىل مونديال 
2018 يف رو�سيا .واأعلن بر�سلونة اأي�ساً 
جريار  الدويل  مدافعه  م�ساركة  اأن 
موؤكدة  غري  االأحد  بيتي�س  اأمام  بيكيه 
هذه   وتاأتي  الفخذ،  يف  اإ�سابة  ب�سبب 
اإىل تعوي�س مهاجمه الربازيلي  ي�سعى 
اإىل  ال�سهر  هذا  انتقل  الذي  نيمار 

باري�س �سان جريمان الفرن�سي.

الدوري  نادي موناكو بطل  ا�ستبعد 
كيليان  الدويل  املهاجم  الفرن�سي 
متز  ملواجهة  ت�سكيلته  من  مبابي 
و�سط  الثالثة  املرحلة  يف  اأم�س 
غمو�س ب�ساأن م�ستقبله مع النادي، 
وهي املرة االأوىل التي يُ�ستبعد فيعا 
ت�سكيلة  من  كامل  ب�سكل  مبابي  
موناكو حامل اللقب خلو�س مباراة 
علما  اجلديد،  الكروي  املو�سم  يف 
يف  البدالء  مقاعد  على  اأبقي  باأنه 
ديجون،  �سد  ال�سابقة  املرحلة 
اأبرز  اأحد  مبابي،  ا�ستبعاد  وياأتي 
املواهب الكروية النا�سئة يف اأوروبا 
مطلوب  اأنه  التقارير  ترجح  والذي 
�سان  باري�س  نادي  من  كبري  ب�سكل 
ت�سكيلة  من  الفرن�سي  جرمان 
املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي، 
غداة تاأكيد االأخري اأن النادي يرغب 
معاقبته،  ولي�س  العبه  حماية  يف 
وقال جاردمي اإن مبابي لي�س جاهزا 
يف  لي�س  واإنه  باملئة،  مئة  بن�سبة 

حالة جيدة، وهو اأمر متوقع ل�ساب 
يف 18 من عمره.

اأندية  اهتمام  اإىل  التقارير  وت�سري 
ويف  مبابي،  مع  بالتعاقد  عدة 
اأبرم  مقدمتهم �سان جريمان الذي 
تاريخية  �سفقة  اأ�سبوعني  قبل 
بر�سلونة  من  نيمار  الربازيلي  ب�سم 
يورو،  مليون   222 مقابل  االأ�سباين 
املا�سي  املو�سم  يف  مبابي  وتاألق 
لقب  موناكو  باإحراز  و�ساهم 

االأوىل  للمرة  الفرن�سي  الدوري 
ن�سف  وببلوغه   ،2000 عام  منذ 
اأن  قبل  اوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
يخرج امام جوفنتو�س االإيطايل، يف 
اجلناح  جاردمي  ا�ستدعى  املقابل، 
اىل  غزال  ر�سيد  اجلزائري  الدويل 
االأوىل،  للمرة  اال�سا�سية  الت�سكيلة 
يف  ال�سيف  هذا  �سمه  بعد  وذلك 
�سفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده 

مع ليون.

معاناة البار�ضا تتوا�ضل بغياب �ضواريز 4 اأ�ضابيع

موناكو ي�ضتعبد مبابي من مواجهة متز
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ميالن يكت�ضح �ضكينديا وي�ضع قدما 
باليوروباليغ

االإيطايل  ميالن  نادي  �سمن   
م�سابقة  يف  م�ساركته  نظرياً 
الدوري االأوروبي بفوزه على �سيفه 
ب�سدا�سية  املقدوين  �سكينديا 
الفا�سل  الدور  ذهاب  يف  نظيفة 
اإىل مرحلة املجموعات  املوؤهل 
الفريق  مهمة  وباتت  للم�سابقة، 
للتفوق  م�ستحيلة  �سبه  املقدوين 
على مناف�سه االإيطايل يف مباراة 
االإياب، خ�سو�ساً مبواجهة فريق 
تاريخاً  ميلك  ميالن  مثل  عريق 
االأوروبية،  امل�سابقات  يف  كبرياً 
الوافد  ميالن  اأهداف  �سجل 
الربتغايل  بورتو،  من  اجلديد 
وريكاردو  هدفني  �سيلفا  اأندريه 
بوريني  وفابيو  ثنائية  مونتوليفو 
باأن  علماً   ،)68( اأنتونيلي  ولوكا 
ال�سابق  جوفنتو�س  دفاع  قلب 
ليوناردو بونوت�سي �سارك اأ�سا�سياً 
يف املباراة التي احت�سنها ملعب 
ميالن  ويتطلع  �سريو،  �سان 
البطل  جوفنتو�س  ملقارعة 
الدوري  لقب  على  ومناف�سته 
م�سابقة  وامل�ساركة يف  االإيطايل 
دوري االأبطال يف املو�سم املقبل 
تلقى  اأخرى،  مواجهات  ويف 
الهولندي  اأم�سرتدام  اأجاك�س 
اأر�سه  على  بالهزمية  �سدمة 
 1-0 الرنويجي  روزنبورغ  اأمام 
بينما حول اأتلتيك بيلباو االإ�سباين 
م�سيفه  اأمام  بهدفني  تاأخره 
الفوز  اإىل  اليوناين  باناثينايكو�س 

الفرن�سي  مر�سيليا  واأفلت   ،2-3
من الهزمية اأمام م�سيفه دومزال 
 ،1-1 معه  وتعادل  ال�سلوفيني 
بقيادة  االإجنليزي  اإيفرتون  وفاز 
ال�سابق  يونايتد  مان�س�سرت  العب 
�سبليت  هايدوك  على  روين  واين 
نظيفني،  بهدفني  الكراوتي 
الربتغايل  براغا  �سبورتينغ  وفاز 
هافنارفجوردور  م�سيفه  على 
وفاردار   1-2 االي�سلندي 
الرتكي  املقدوين على فرنبخ�سه 
اليوناين  �سالونيكا  وباوك   ،0-2
على اأو�سرت�سوند ال�سويدي 1-3.

بلزن  فيكتوريا  تغلب  كذلك 
الرناكا  اأيك  على  الت�سيكي 
ولودغوريتز   1-3 القرب�سي 
�سدوفا  على  البلغاري  رازغراد 
واأو�سرتيا   0-2 الليتواين 
م�سيفه  على  النم�ساوي  فيينا 
وريد   1-2 الكرواتي  اأو�سيجك 
على  النم�ساوي  �سالزبورغ  بول 
كون�ستانتا  فيتورول  م�سيفه 
دينامو  وتعادل   ،1-3 الروماين 
زغرب الكرواتي مع �سكينديربيو 
بوري�سوف  وباتي   1-1 االألباين 
اأوليك�ساندريا  مع  البيالرو�سي 
بروج  وكلوب   1-1 االأوكراين 
اليوناين  اأثينا  اآيك  مع  البلجيكي 
البولندي مع  وليجيا وار�سو  �سلباً 
املولدويف  تريا�سبول  �سرييف 
مع  الربتغايل  وماريتيمو   1-1

دينامو كييف االأوكراين �سلباً.
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قال اأن تكوين مل يتلوه نقل التكنولوجيا

حري�سان: اجلزائر دفعت ثمنا باه�سا يف عالقتها مع مو�سكو
عر�ض الكاتب ال�سحفي عبد القادر حري�سان، خالل حلوله �سيفا على منتدى »الو�سط«، جتربته يف االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق  والتي 

عاجلها يف كتابه االأخري الذي يتناول العالقات ال�سوفياتية والتكوين لالإطارات من العامل الثالث، بعد اختياره التوجه للتكوين 
ك�سابط هناك وفقا للبعثات اجلزائرية اآنذاك، عار�سا �سورة تعك�ض ما اأكده يقوله اأن التكوين ال�سوفياتي للجزائريني وللطلبة 

العرب ومن العامل الثالث اإجماال مل تكن يف امل�ستوى، بل كانت تركز على اال�ستعرا�ض ال غري دون ت�سريب التكنولوجيا ومتكينهم 
منها فعال،   ليلخ�ض واقع العالقة بني اجلزائر واالحتاد ال�سوفياتي بقوله اأنها »كانت مكلفة للجزائر ولكن دون جدوى«، اأي مل تكن 

متبادلة من طرف اجلهة الثانية.
تقدميه  خالل  من  الكاتب  واأبرز 
تاأليف  قرار  اأن  كتابه،  لف�صول 
كاملة  �صنة  لـ40  يعود  الكتاب 
على  وعدا  قطع  اأين   ،1977 يف 
حقيقة  وتو�صيح  للكتابة  نف�صه 
لالإطارات  ال�صوفياتي  التكوين 
احلذر  بدافع  رمبا  الـ3،  العامل 
واخلروج  التكنولوجيا  نيل  من 
من حتت ال�صيطرة على غرار ما 
وتعود  ال�صعبية،  ال�صني  به  قامت 
يف  البكالوريا  الفتكاكه  للق�صة 
1974، حيث قرر  التوجه للقوات 
لالحتاد  بعثته  ووجهت  البحرية، 
تكوينه  ليبا�رش  ال�صوفياتي، 
ببرت�صبورغ بكلية لينني وحمورهم 
الذي �صم طالبا من العامل العربي 
واأملانيا  والفيتنامي  واالإفريقي 
مبرور  اكت�صف  اأنه  اإال  ال�رشقية، 
يعدو  لهم ال  يلقن  ما  كل  اأن  �صنة 
كونه ق�صورا، م�صت�صهدا ب�صوؤال له 
الأحد ا�صاتذته حول مدى اإطالق 
االإجابة،  برف�ض  االأ�صلحة  اأحد 
بعثتهم  غالبية  اأن  قال  ما  وهو 
امل�صكلة من 40 فردا، مت اإ�صافة 
اأن  اإال  الحقا،  اأ�صخا�ض   10 لهم 
امل�صار  اكمال  ف�صلوا  الغالبية 
وهو  ال�صهادة،  على  للح�صول 
الكلية  ملدير  للتوجه  دفعه  ما 
امللحقني  بدوره  ا�صتدعى  الذي 
هناك،  اجلزائرية  بال�صفارة 

اآيت  الكولونيل  اإعجاب  م�صجال 
ا�صتدعاه  حيث  مبوقفه،  اإيدير 
تكوينه  ال�صتكمال  دعاه  لكن 
اليجاد  �صهادته،  لنيل  كن�صيحة 
موطئ قدم له ومكانة لدى عودته 

للجزائر.
�صاحب  اأن  ال�صهادة  يف  املثري 
التهمي�ض  حجم  ي�رشد  التجربة 
عودته  لدى  به  قوبل  الذي 
جد  امللف  اأن  رغم  للجزائر، 
بتكوين نخبة خا�صة  يتعلق  ثقيل، 
اإال  »البحرية«،  الوطني  باجلي�ض 
اأن البريوقراطية والعقلية ال�صائدة 
بلوغ  من  �صوته  متكن  مل  اآنذاك 
يف  رعبا  خلف  اأنه  رغم  مداه، 
يتم  اأن  خمافة  الرو�صي،  حميطه 
واالتفاق  التكوين  م�صار  عرقلة 
اأنه  مربزا  الدولتني،  بني  املربم 
دخل يف مرحلة من املد واجلزر 
حيث  للو�صاية،  امللف  الإي�صال 
يف  اكتفوا  و  الدفاع  لوزارة  توجه 
تقرير  كتابة  بطلب  االأوىل  املرة 
املرة  �صوى يف  ي�صتقبل  منه، ومل 
�صنة  بعد  اإال  رد  ودون   ، الثانية 
لوزير  ر�صالة  وتوجيه  كاملة 
مد  وعقب  ا�صتدعي  اأين  الدفاع 
وجزر اآخرين �صطب من اجلي�ض، 
للخدمة  باخل�صوع  تكليفه  مع 

الوطنية.
�سارة بومعزة

الكاتب » عبد القادر حاري�سان« يف كتابه عن عالقة مو�سكو بالنخب الع�سكرية

عالمات ا�ستفهام عن مدى �سهادات التكوين ال�سوفياتية!!
اأكد الروائي و ال�صحفي »عبد القادر   
خالل  »الو�صط«  فوروم  يف  حري�صان« 
عالقة  عن  اجلديد  لكتابه  عر�صه 
العربية  الع�صكرية  بالنخب  »مو�صكو« 
ال�صفياتي  اأو االإحتاد  اأن دولة رو�صيا   ،
واأن  العربية  بالق�صايا  تهتم  ال  �صابقا 
ت�صهدها  التي  االأحداث  من  مواقفها 
املنطقة العربية  حاليا و �صابقا تهدف 
ال�صخ�صية  مل�صلحتها  خاللها  من 
بالدرجة االأوىل مع �صعيها التام ل�رشب 
قواها الع�صكرية و جي�صها  بغية اإبقائها 
وهو  الثالث  العامل   دول  دائرة   يف 
جتربته  خالل  من  مل�صه  الذي  االأمر 
بعام  »مو�صكو«  دولة  يف  ال�صخ�صية 
الدورات  باإحدى  التحاقه  اأثناء   1974
البحرية  للقوات  التدريبية  الدورات 
اخلزينة  كلفت  التي  الدورة  كانت  اأين 
 « ال�صابق  الرئي�ض  ع�رش  يف  العمومية 
�صخمة   مالية  ثروة  بومدين«  هواري 
جمموعة  اأنتجت  �صكلية  دورة  جمرد 
التقاعد  على  معظمهم   اأحيل  �صباط 
واأ�صار   . �صنة   50 يزيد عن  ال  �صن  يف 
عن  حديثه  خالل  الروائي  الكاتب 
بعام  قرر  باأنه  ال�صيقة  التجربة  هاته 
اإمتياز  بعد حت�صله على عالمة   1974
يف �صهادة البكالوريا االإلتحاق بالقوات 
الع�صكرية   القوات  لتنمية  الع�صكرية 
للتجربة  نظرا  العربي  اجلي�ض  و 
املاأ�صاوية التي �صهدتها املنطقة بعد 

نك�صة العرب مع اليهود يف حرب 1967 ، 
ونتيجة لالهتمام البالغ الذي كان يوليه 
بومدين«  هواري   « الراحل  الرئي�ض 
والتعليم  الب�رشي  للتكوين  اآنذاك 
للقوات  تدريبية  ببعثة  االإلتحاق  اإختار 
البحرية نحو دولة »مو�صكو« وبال�صبط 
يف مدينة »اإلك�صندر بو�صكني« اأين كانت 
تن�صم هناك دورة تدريبية م�صهورة يف 
كلية »لنني« للقوات الع�صكرية والبحرية 
من  بعثات  عدة  فيها  جتمع  كانت 
الطالب املتفوقني يف عدة دول عربية  
على  الثالث  العامل  دول  من  وغريها 
 ، ليبيا   ، املزمبيق   ، الفيتنام   « غرار 
اأملانيا ال�رشقية و كوريا« وبعد ق�صائه 
ملدة 6 اأ�صهر كاملة  اأتقن خاللها  اللغة 
و  الدرو�ض  االأملانية الحظ من خالل 
املحا�رشات التي كانت تقدم لهم اأنها 
ال  و�صطحية  نظرية  درو�ض   جمرد 
التي  املهنية  باملمار�صات  لها  عالقة 
جدا  احل�صا�ض  القطاع  هذا  يتطلبها 
فقد حرموا حتى من ممار�صة الريا�صة 
التي تعترب جد مهمة بالن�صبة لهذا النوع 
القوات  على  يرتكز  الذي  التكوين  من 
بع�ض  من  حتى  حرموا  كما  البدنية 
ما  ت�صاوؤالتهم يف  بع�ض  االإجابات عن 
يخ�ض القطاع ، فحاول يف بادئ االأمر 
مناق�صة اإن�صغاله مع بع�ض زمالئه غري 
اأنه مل يجد اأذان �صاغية كون معظمهم 
للتكوين  منه  اأكرث  للدبلوم  يهتم 

االإن�صغال  ، فقرر حينها رفع  امليداين 
ذي  الكلية  ملدير  فتوجه  للم�صوؤولني 
االأ�صول اليهودية الذي كان وعلى غري 
املتوقع منه متفهما الإن�صغاله ،و رفعه 
لل�صلطات اجلزائرية التي اإ�صتجابة من 
الذي  للبعثة  �صابط  باإر�صال  جهتها 
تقدم نحو مقر البعثة و جل�ض يحادثه 
كان  الذي  برده  تفاجئ  و  االأمر  عن 
اأ�صالت  التي  القطرة  ال�رشبة  مبثابة 
عن  النظر  بغ�ض  ن�صحه  حني  الكاأ�ض 
هذا االإن�صغال و اإكمال دورته للح�صول 
على   اأ�رش  اأنه  غري   ، الدبلوم  على 
موافقة  على  ح�صوله  حلني  موقفه 
ال�صلطات اجلزائرية مبغادرة  قبل  من 
الدورة التكوينية ، ويقوم من جهته بعد 
عودته الأر�ض الوطن مبحاولة االإت�صال 
لرفع  اآنذاك  الدفاع  بوزارة  مب�صوؤولني 
باأن  اإخطارهم  و  لهم  االإن�صغال  نف�ض 
و  بالطلبة  ي�صتهزئون  كانوا  الرو�ض 
يقدمون لهم جمرد دبلومات �صكلية ال 
عالقة لها باملهنة و الترقى باأن تكون 
رد  اأي  يتلقى  مل  اأنه  ،غري  قويا  جي�صا 
ومل يجد اأي اأذان �صاغية ليقرر حينها 
تقدمي اال�صتقالة. كما اأكد الكاتب اأنه 
تاأكد حقيقة من تلك الفكرة و القناعة 
اأي  تلقى  ومل  عنها  دافع  لطاملا  التي 
حينها  اجلزائرية  الدولة  من  ترحيب  
جميع  اأن  �صنوات  بعد  الحظ  ،حني 
و  الكلية  تلك  من  املتخرجني  زمالئه 

اأحيلو  قد  الدبلومات  على  احلا�صلني 
على التقاعد يف �صن يقل عن 50 �صنة 
يف  يكن  مل  التكوين  اأن  الدليل  وهو 
امل�صتوى املطلوب اأو رمبا اأدنى منه ، 
وهو االأمر الذي كان ي�صعى   له الرو�ض  
يف  تدور  الدول  تلك  اإبقاء  خالل  من 
حلقة دول العامل الثالث بجي�ض �صعيف 
وغري مهياأ خلو�ض اأي حرب اأو مواجهة 
ميدانية  �صده و�صد اأي دولة من الدول 

احلليفة له .
ل/منرية

الكاتب عبد القادر حري�سان:

اجلزائر مل ت�ستفد �سيئا من ان�سمامها 
للقطب اال�سرتاكي 

ا�صتعر�ض  الروائي عبد القادر حري�صان  كتابه اجلديد  ال�صادر موؤخرا 
الذي يتحدث  عن عالقة مو�صكو بالنخب الع�صكرية العربية ،م�صريا اأن 
كتابه يروي ق�صة واقعية تعود اأحداثه اإىل �صنة 1977 الفرتة التي حت�صل 

فيها على �صهادة البكالوريا و توجها اإىل التكوين يف اجلي�ض  تخ�ص�ض 
البحرية يف رو�صيا .  اأكد  الكاتب عبد القادر حري�صان عند حلوله 

�صيفا على فروم جريدة الو�صط ،اأن كتابه ال�صادر موؤخرا يتناول اإ�صكاال 
�رشح من خالله امل�صاألة التي دفع من خاللها الثمن و مل ي�صتطيع 
مزاولة تكوينه يف اجلي�ض تخ�ص�ض  البحرية  ،م�صريا اأنه يف فرتة 

تكوينه يف رو�صيا انتقد طريقة التكوين و التعليم يف ذلك التخ�ص�ض 
الذي كان يكلف اآنذاك ال�صلطات اجلزائرية مبالغ باه�صة .  واأبرز 

املتحدث يف ذات ال�صياق اأن الكتاب اأبرز حقوقه امله�صومة من طرف 
ال�صلطات اجلزائرية ،م�صريا اأن خالل عودته اإىل اجلزائر و توجهه 

اإىل وزارة الدفاع الوطني ل�رشح الو�صعية التي مر بها  و تقدمي تقرير 
حول  �صعف التكوين يف البحرية ،مل يجد �صوى التجاهل و ال�صمت من 
طرف ال�صلطات رغم اإحلاحه  وزيارته املتكررة ،ويف ذات ال�صدد اأكد 

حري�صان اأن �صبب اإ�صداره لهذا الكتاب كان  لي�ض بدافع االنتقام و اإمنا 
ل�رشد وقائع ق�صة عا�صها و تعر�ض  فيها اإىل التجاهل و االإق�صاء و مت 

حرمانه من مزاولة التكوين يف بلد اأخر . ويف �صياق اأخر اعترب ذات 
املتحدث  اأن ان�صمام اجلزائر للقطب ال�صيوعي مل يعد باأي منفعة 

عليها ،م�صريا باأن رو�صيا تظهر كاأنها حليفة ملعظم الدول العربية اإال 
اأن يف حقيقة االأمر  املوقف الرو�صي مل يقدم  اأي دعم للدول العربية 

رغم متتعه بحق الفيتو ،قائال -و الدليل على ذلك اأن رو�صيا  مل  تتدخل 
حينما قرر الناتو ق�صف املن�صاأة الع�صكرية يف لبيا،ومل تعار�ض اأي�صا 

الق�صف ال�صعودي يف اليمن و �صوريا .
 اإميان لوا�ض .
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ال اأحد ينفي عنه اإ�سهاَمه املميز يف جمال الكتابة الروائية

�أ�سرتي و طفولتي

ر�سيد بوجدرة يخرج من �لتاريخ م�سيًا على يديه
احلُقّ اأين مل اأفاجاأ كما فوجئ الكثري من القّراء، مبا ورد على ل�سان الكاتب ر�سيد بوجدرة يف حواره ال�ساّج بامتداح الذات و�ستم االآخرين الذي 
ن�سره موؤّخرا موقع TSA، الأّن ر�سيد بوجدرة »الراهن« اإمنا هو ُيحيُل على ظاهرة ثقافية عربّية بامتياز، و�سورُتها اأّنه بقدر ما ت�سعى املجموعة 

االجتماعية اإىل املحافظة على رمزّية مبدعيها وتثمني ُمنَجِز ما�سيهم ي�سعون هم اإىل اأن ُيطفئوا باأل�سنتهم ما يف ذاك املا�سي من ملعاٍن اإبداعي فال 
يرتكون �سيئا من اأثر لهم جميل، واإذا هم ميحون تاريخهم بوهم كذوب ُيوحي لهم باأن احلكمَة �سيخوخٌة، واأّن املبالغَة يف العمر هي مبالغٌة يف فهم 

الواقع، واأن َمعنَي اإبداعهم ال ين�سب، ال بل واأّن النهاياِت بكّل ما فيها من �سعٍف ج�سدي ووهٍن فكرّي اإمنا هي ال تعنيهم البّتة. 

يف  الظاهرة  هذه  جتلّت  لقد 
املفّكر  �صخ�صية  عرب  تون�س 
حممد  الراحل  الإ�صالمي 
يعي  اأن  فاته  حيث  الطالبي، 
للبحث  وباأّن  عمًرا،  للفكر  باأن 
اأيامه الأخرية  عمًرا، وحتّول يف 
يتلّهى  تلفزيونية،  م�صخرة  اإىل 
النا�س باآرائه التي دعا فيها اإىل 
من  وي�صحكون  البغاء،  اإباحة 
وهو  ال�رشيعة  يف  اأقواله  بالهة 
الفكري  �صبابه  يف  عرف  الذي 
واإبداعيته.  التحليل  بر�صانة 
امل�صري  هو  هذا  اأّن  ويبدو 
نف�صه الذي يتدحرج �صوبه الآن 
على  الأجاّلء  مبدعينا  من  كثري 
وحممد  ال�رشيف  حممد  غرار 
وجابر  تون�س،  يف  حمجوب 
ع�صفور و�صالح ف�صل يف م�رش، 
والغّذامي  املغرب  يف  وبّرادة 
كثري  وغريهم  ال�صعودية،  يف 
اأقطارنا  يف  الكتابة  �صيوخ  من 

العربية.
ويبدو يل اأن ت�رشيحات بوجدرة 
الذي  ال�صياق  جاءت �صمن هذا 
العربية،  ثقافتنا  فيه  تتحّرك 
باأمريْن  حمكومة  وكانت 
اأفوُل  اأّولهما  مًعا:  متعا�صديْن 
ظهور  ب�صبب  الإبداعي  جنمه 
اإ�صافات  لهم  �صباب  ُكّتاب 
ال�رشد،  جمال  يف  حقيقية 
الإعالمية  املنابر  جعلت 
والعاملية  والعربية  اجلزائرية 

بهم،  وحتتفي  بوجدرة  تتنا�صى 
واأمني  داود  كمال  غرار  على 
وب�صري  خطيبي  و�صعيد  الزاوي 
مفتي. ويتجلّى ثاين الأمريْن يف 
�صمور  عن  التعوي�س  اإىل  �صعيه 
اإبداعيته بح�صور له قوٍيّ خارج 
املعارك  ف�صاء  يف  اأي  الن�ّس، 
ن  ح�صّ وقد  الدونكيخوتية. 
نف�َصه باإعالن �صداقات له كبرية 
مع رجال ال�صلطة )ومنهم �صقيق 
بع�س  ومع  بوتفليقة(  الرئي�س 
»ال�صيخ  مثل  الإ�صالميني  قادة 
هوؤلء  �صداقة  وكاأّن  نحناح« 
ومانعة  به  لالعرتاف  مانحة 
�صعيد  خّل�س  وقد  لن�صيانه. 
»مل  بقوله:  احلال  هذه  خطيبي 
يعرفه  كان  الذي  نف�صه  يعد هو 
يخجل  �صار  �صنني،  من  القارئ 

يتحا�صى  الواقع،  ُمعار�صة  من 
مواجهة ما ح�صل من انتهاكات 
اأهواء  ويُ�صاير  البلد،  د�صتور  يف 
اأن  للّرجل  ميكن  كان  املرحلة، 
موقعاً  يتخّذ  اأن  بدل  ي�صمت، 
احرتاماً  ال�ّصلطة،  من  مقرباً 
اها يف  لتاريخه ولن�صف قرن ق�صّ
الكتابة والإبداع، لكنه توّرط يف 
ويف  الّثقافة،  وزراء  من  الّتقّرب 

الّتحلّق حول طاولة ال�ّصلطة«. 
اإليه  �صار  ما  اأن  يف  �صّك  ول 
اإ�صفاٍف مّيز  ر�صيد بوجدرة من 
التي  -تلك  الأخريَة  ت�رشيحاِته 
اإّن »اأمني الزاوي كتب  قال فيها 
بالأخطاء،  املليئة  بالفرن�صية 
وبوعالم  جداً،  �صعيفة  ولغته 
اجلزائر  على  حاقد  �صن�صال 
اأ�صبح  اإنه  حتى  رهيب«.  ب�صكل 

كل  اإن  ويقول  الثورة  يقذف 
من  اجلزائري  اجلي�س  �صباط 
كمال  خطري.  وهذا  النازيني 
»�صد  رواية  يف  اأي�صا  داود 
ويربر  كامو  عن  يكتب  الغريب« 
موقفه الذي كان �صد ا�صتقالل 
يعود  اأمٌر  هو  اإّنا  اجلزائر«- 
�صخ�صية  ه�صا�صة  اإىل  اأغلبه  يف 
كدماته  وكرثة  العربي  املثّقف 
وهي  والجتماعية.  النف�صية 
عنها  تك�صف  وكدمات،  ه�صا�صة 
تغرّيات مواقفه ح�صب امل�صلحة 
الإيغال  ح�صب  اأو  ال�صخ�صية 
املوت.  من  واخلوف  العمر  يف 
امللحدين  اأغلب  اأّن  ذلك  من 
العرب الذين اأكلوا اخلبز بف�صل 
اإىل اهلل  اإحلادهم، عادوا  ت�صويق 
وَقُربت  اأج�صاُدهم  اهرتاأت  ملا 

�صاعاتُهم، عادوا موؤمنني اأفذاًذا، 
ا�صطرابهم  على  يُحيُل  ما  وهو 
ما  كّل  ثقتهم يف  وعدم  النف�صّي 
�صابقة  مواقف  من  عنه  اأعلنوا 
يف  ال�صهرة  اإىل  �صبيلهم  كانت 
ودليلنا  خارجها،  ويف  اأوطانهم 
هو  بوجدرة  ر�صيد  حالة  يف 
على  وم�رًشّا  ُملحًدا  عا�س  اأّنه 
له  ت�صمنه  حٌقّ  )وهو  اإحلاده 
حّريتُه ال�صخ�صية(، وقد عرّب عن 
بقوله  املرات  من  كثري  يف  ذلك 
بوجود  يوؤمن  ول  »ملحد،  اإنه 
ر�صولً،  مبحمد  يوؤمن  ول  اهلل، 
بل يعتربه رجاًل ثورياً«. غري اأنه 
بقوله  اإحلاده  ينفي  ًرا  موؤَخّ عاد 
الإ�صالم،  واأحرتم  م�صلم،  »اأنا 
على  ت�صهد  وكتاباتي  ورواياتي 
ذلك«. ويقول يف حواره الأخري: 

»اأنا م�صكلتي لي�صت مع الإ�صالم 
�صخ�صيا  املنافقني،  مع  بل 
اأعترب القراآن الكرمي اأرقى كتاب 
مرتني  اأقراأه  و�صخ�صياً  �صماوي 
قال  الأقل«.  على  ال�صنة  يف 
هم  َمن  للقارئ  ح  يو�صّ ومل  هذا 
اأقال هذا  املنافقون، ول ندري 
ب�صبب خوفه من طي�س ر�صا�ِس 
يف  طمًعا  قاله  اأم  الإرهابّيني 

م�صلحة ما معهم.
ل اأحد ينفي عن ر�صيد بوجدرة 
جمال  يف  املميز  اإ�صهاَمه 
اجلزائرية  الروائية  الكتابة 
بُجراأته  ات�صل  ما  )خ�صو�صاً 
الثالوث املقّد�س(،  على ت�رشيد 
فقد كان »يعترب ترمومرت الأدب 
اجلزائري، ننظر للبلد من كتاباته 
بو�صلة  كان  ت�رشيحاته،  ومن 
ُمعا�رش«.  تاريخ  توّجهات  لفهم 
غري اأّنه ل اأحد اأي�صا ي�صتطيع اأن 
يدافع الآن عن مواقف بوجدرة 
الأخرية التي بدا فيها وكاأنه قد 
امتالأ بالهذيانات وراح يهاجم كّل 
�صيء: اأعداَءه واأ�صحابَه، ما�صيه 
وحا�رش النا�س، بحّق ومن دونه، 
اإىل  نهايته  بحتمية  يدفع  وكاأّنه 
الأمام نا�صًيا اأنها تتدحرج اأمامه 
روؤيَة  عنه  مانعًة  الثلج  كرة  مثل 
حقيقته: كاتٌب يخرج من التاريخ 

م�صًيا على يديْه.
عبدالدامي �سالمي/ 
تون�س

الولد  كنت  العائلي،  الت�صكيل  يف 
الثاين بني اأربعة �صبيان و بنت، هم 

املعتز و ر�صيد و �صباح و هيفاء.
الدم�صقية  الأ�رش  من  اأ�رشتنا 
اأبي  يكن  مل  احلال.  املتو�صطة 
غنياً و مل يجمع ثروة، كل مدخول 
كان ميلكه،  الذي  احللويات  معمل 
كان ينفق على اإعا�صتنا، و تعليمنا، 
ال�صعبية  املقاومة  حركة  متويل  و 
اأردت  اإذا  و  الفرن�صيني.  �صد 
ت�صنيف اأبي اأ�صنفه دون تردد بني 
عاماً  اأنفقخم�صني  لأنه  الكادحني، 
الفحم  روائح  ي�صتن�صق  عمره،  من 
احلجري، و يتو�صد اأكيا�س ال�صكر، 

و األواح خ�صب ال�صحاحري..
و كان يعود اإلينا من معمله يف زقاق 
)معاوية( كل م�صاء، حتت املزاريب 

ال�صتائية كاأنه �صفينة مثقوبة..
املطلي  اأبي  وجه  لأتذكر  اإين  و 
امللطخة  ثيابه  و  الفحم،  بهباب 
قراأت  كلما  احلروق،  و  بالبقع 
بالربجوازية  يتهمونني  من  كالم 
و  الطبقة املرفهة،  اإىل  الأنتماء  و 

ال�صاللت ذات الدم الأزرق..

هذا  اأزرق..  دم  اأي  و  طبقة..  اأي 
الذي يتحدثون عنه؟

اإن دمي لي�س ملكياً، و ل �صاهانياً، و 
اإنا هو دم عادي كدم اآلف الأ�رش 
الدم�صقة الطيبة التي كانت تك�صب 
و  الإ�صتقامة  و  بال�رشف  رزقها 

اخلوف من اهلل..
�صجرة  الأ�رشة  حديقة  يف  وراثياً، 
خليل  اأبو  كبرية..كبرية..اإ�صمها 
�صقيق  و  والدتي  عم  اإنه  القباين. 
جد والدي.. قليلون منكم_رمبا_ 

من يعرفون هذا الرجل.
قليلون من يعرفون اأنه هز مملكة، 
هز  و  العايل(  )الباب  باب  هز  و 
مفا�صل الدولة العثمانية، يف اأواخر 

القرن التا�صع ع�رش.
اأعجوية كان هذا الرجل. ت�صورووا 
اإن�صاناً اأراد اأن يحول خانات دم�صق 
التي كانت تزرب فيها الدواب اإىل 
دم�صق  من  يجعل  م�صارح..و 
الورعة.. التقية،  املحافظة، 

)برودواي( ثانية..
خليل.و  اأبي  اأفكار  كانت  خطرية 
اأخطر ما فيها اأنه نفذها.. و �صلب 

كان  القباين  خلبل  اأبو  اأجلها..  من 
اإن�صكلوبيديا مبئة جملد و جملد.. 
و  يخرجها،  و  الروايات،  يوؤلف 
احلوار  ي�صع  و  ال�صيناريو،  يكتب 
يغني  و  الأزياء،  ي�صمم  و  احلوار، 
كالم  يلحن  و  يرق�س،  و  ميثل،  و 
ال�صعر  يكتب  و  امل�رشحيات، 

بالعربية و الفار�صية.
من  تعرف  ل  دم�صق  كانت  و حني 
)قره  خيمة  غري  امل�رشحي  الفن 
الأبطال،  من  تعرف  ل  و  كوز( 
و  و عنرتة،  الهاليل،  زيد  اأبي  غري 
لها  يرتجم  خليل  اأبو  الزير..كان 

را�صني عن الفرن�صية..
الن�صائي،  العن�رش  غياب  يف  و 
ال�صبية  اإلبا�س  اإىل  ال�صيخ  ا�صطر 
الأدوار  اإ�صناد  و  الن�صاء،  مالب�س 
فعل  مثلما  متاماً  اإليهم،  الن�صائية 

�صك�صبري يف الع�رش الفيكتوري.
اأ�صيب  و  دم�صق،  �صواب  طار  و 
فيها  الدين  رجال  و  م�صايخها، 
ما  بكل  فقاموا  ع�صبي،  باإنهيار 
�صلطوا  و  و�صائل،  من  ميلكون 
غدوه  يف  لي�صتموه  عليه  الرعاع 

ال�صعر،  باأقذر  هجوه  و  رواحه،  و 
ظلت  و  �صامداً،  ظل  لكنه  و 
خانات  يف  تعر�س  م�رشحياته 
اجلمهور  عليها  يقبل  و  دم�صق، 

الباحث عن الفن النظيف.
الدين  رجال  يئ�س  حني  و 
الدم�صقيون من حتطيم اأبي خليل، 
و  الأ�صتانة  اإىل  ذهب  وفداً  األفوا 
اأن  اأخربه  و  العايل،  الباب  قابل 
خطراً  ي�صكل  القباين  خليل  اأبا 
و  الدين،  و  الأخالق،  مكارم  على 
يغلق  مل  اإذا  اأنه  و  العلية،  الدولة 
م�رشحه، ف�صوف تطري دم�صق من 
ت�صقط اخلالفة.  اآل عثمان..و  يد 
طبعاً خافت اخلالفة على نف�صها، 
باإغالق  �صلطاين  فرمان  �صدر  و 
ال�رشق  عرفه  طليعي  م�رشح  اأول 
اأبو خليل منزله الدم�صقي  و غادر 
كما  دم�صق  ودعته  و  م�رش،  اإىل 
تودع كل املدن املتجرة موهوبيها، 
اأي باحلجارة، و البندورة، و البي�س 

الفا�صد..
و يف م�رش، التي كانت اأكرث اإنفتاحاً 
لطبيعة  فهماً  اأكرث  و  الفن،  على 

العمل الفني، اأم�صى اأبو خليل بقية 
الأول  احلجر  و�صع  و  حياته،  اأيام 
يف بناء امل�رشح الغنائي امل�رشي.

اأبي  على  الرجعية  انق�صا�س  اإن 
ا�صت�صهاد  حادث  اأول  هو  خليل، 
فني يف تاريخ اأ�رشتنا..و حني افكر 
يف جراح اأبي خليل، و يف ال�صليب 
الذي حمله على كتفيه، و يف األوف 
امل�صامري املغروزة يف حلمه، تبدو 
�صغرياً  �صليبي  تافهة..و  جراحي 

�صغرياً
دم�صق  �رشبتني  اأي�صاً  فاأنا 
البي�س  و  البندورة،  و  باحلجارة، 

 1954 عام  ن�رشت  الفا�صد..حني 
و  ح�صي�س  و  )خبز  ق�صيدتي 

قمر(..
ب�صتق  طالبت  التي  نف�صها  العمائم 
اأبي خليل طالبت ب�صنقي..و الذقون 
املح�صوة بغبار التاريخ التي طلبت 

راأ�صه طلبت راأ�صي..
 )خبز و ح�صي�س و قمر( كانت اأول 
و  بيني  الأبي�س  بال�صالح  مواجهة 

بني اخلرافة..و بني التاريخني..
من اأر�سيف الراحل : 
نزار قباين



�سغل منا�سب �أكادميية يف �ست 
كر�سي  بينها  من  جامعات، 
ويليام �إي �سيمون يف �القت�ساد 
�لدر��سات  مبركز  �ل�سيا�سي، 
يف  و�لدولية  �ال�سرت�تيجية 
وح�سل  تاون.  جورج  جامعة 
على جائزة ��ستحقاق �خلدمة 
�الأمريكية  �خلز�نة  وز�رة  من 
يف  �ملتميزة  لـ”�إ�سهاماته 
�القت�سادية  �ل�سيا�سة  �سياغة 
حكومة  ومنحته  �الأمريكية”، 
�لفرن�سية  ميرت�ن  فر�ن�سو� 

و�سام جوقة �ل�رشف �لوطني.
تاأليف  يف  و�سارك  �ألف  كما 
من  و�لعديد  كتب  ع�رشة 
�أدىل  و  �لعلمية.  �الأبحاث 
يف  �لكوجنر�س  �أمام  ب�سهادته 
يف  تعليمه  وتلقى  منا�سبة.   30
للتكنولوجيا،  جورجيا  معهد 
فرجينيا،  والية  وجامعات 
وبريكلي،  وكاليفورنيا، 
ع�سو�  كان  حيث  و�أك�سفورد 
ن�رشت  مريتون.  كلية  يف 
مطابع  يف  �ل�سابقة  �أعماله 
و�أك�سفورد  هارفارد  جامعات 
و�ستانفورد ومعهد هوفر. وهو 
�القت�ساد  معهد  رئي�س  حاليا 

�ل�سيا�سي.
ما  �لتالية  �ل�سطور  ت�ستعر�س 
كتبه �لربوفي�سور �إدو�رد كارتني 
ري�سري�س  جلوبال  موقع  يف 
“تهديد  كتاب  عن  �لكندي 
للنظام  �جلدد  �ملحافظني 
و��سنطن  حرب  �لعاملي: 
من  باملخاطر  �ملحفوفة 
�لدكتور  ملوؤلفه  �لهيمنة”  �أجل 
و�ل�سادر  روبرت�س،  كريج  بول 
بتاريخ  بر�س  كالريتي  عن 
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�سفحة:
�أكرث  كتاًبا  تقر�أ  �أن  �لنادر  من 
يف  و�رش�حة  وذكاء  �سجاعة 
تناول م�سكالت �لعامل �مُلِلّحة 
بول  �أن  ذلك  �لكتاب.  من هذ� 
قائمة  ظاهرًة  ميثل  كريج 
توجد  ال  �أنه  لدرجة  بذ�تها؛ 
مثرية  كانت  مهما  م�سكلة، 
من  تتفلت  �أن  ميكن  للجدل، 

بني �أ�سابع حتليله �ملخ�رشم.
كا�سحني،  ومنطٍق  بقوٍة  يكتب 

يَاك.  يتََحَدّ ما  بقدر  يُقِنعاك 
�جلامح  باهتمامه  ومدفوًعا 
ي�سلكه  �لذي  �لرهيب  باالجتاه 
م�سئولية  خا�سة  �لعامل- 
�لكثري  عن  �ملتحدة  �لواليات 
منه-  يعاين  �لذي  �لبوؤ�س  من 
فاإنه يبذل جهًد� ال هو�دة فيه 
و�لتهاون  �جلهل  مياه  لتعكري 
من  �لكثري  فيها  ي�سبح  �لتي 

�الأمريكيني. 
وهو مثقٌف من �لدرجة �الأوىل- 
�ل�ساأن  لهذ�  يرتقي  مل  لكنه 
بالطريقة �ل�سهلة- غزيُر �لنقِد 
�خلارجية  �الأمريكية  لل�سيا�سة 
ا  و�لد�خلية، ويويل تركيًز� خا�سً
�جلدد،  �ملحافظني  بتاأثري 
�إد�رة  ريجان وحتى  �إد�رة  منذ 

�أوباما.
�ملوؤ�س�سات  ب�رش��سٍة  ينتقد 
�لتي  �ل�سائدة،  �الإعالمية 
�الإعالمي”،  “�لُعهر  بـ  ُمها  يَ�سِ
كا�سًفا زيف دعايتها وت�سليلها، 
ا  متخ�س�سً جّر�ًحا  كان  لو  كما 
متمتًعا  �حلقيقة،  معاجلة  يف 

على  خا�سة  بقدرة 
�إىل  حلظٍة  يف  �لتغلغل 

�أعماق �لق�سية.
ويُعترَب �لكتاب خال�سة 
ملقاالته  و�فية 
�ملكتوبة ما بني فرب�ير 
 .2015 ويوليو   2014
معظمها  يتناول  و�لتي 
�الأمريكية  �جلهود 
��ستقر�ر  لزعزعة 
و�لتهديد�ت  �أوكر�نيا، 
�مل�ستمرة �سد رو�سيا. 
�أن  �ملوؤلف  يرى  حيث 
�لباردة  �حلرب  هذه 
يف  متجذرة  �جلديدة 

�جلدد،  �ملحافظني  عقيدة 
على  �لهيمنة  قو�مها  �لتي 
�الأ�سل  يف  لكنها  �لعامل، 
وولفويتز،  عقيدة  على  قائمة 
�لدفاع  وزير  نائب  كتبها  �لتي 
يف  وولفويتز،  بول  �الأمريكي، 
عام 1992 )وهو �أحد �ملوقعني 
�الأمريكي  �لقرن  م�رشوع  على 
�أ�سبحت  و�لتي   )1997 عام 
خطة �لناتو للتو�سع �إىل حدود 
�ملتز�يد  و�لتهديد  رو�سيا، 
تو�جهنا  �لتي  �لنووية  للحرب 

�ليوم.
مرتبة  �ملقاالت  هذه  والأن 
للقارئ  توفر  فاإنها  زمنًيا، 
للخطو�ت  �أف�سل  فهًما  �ليِقظ 
�لتي  �لتدريجية  �لتهديدية 

�تخذتها �إد�رة �أوباما، و�سملت 
�لواليات  �إر�سال  عن  �الإعالن 
�ملتحدة دبابات ومعد�ت ثقيلة 
للتمركز  �جلنود  من  و�آالف 
�أوروبا  بلد�ن  يف  د�ئم  ب�سكل 

�ل�رشقية �ملحيطة برو�سيا.
�ملو�قع،  لت  تبَدّ لو  ماذ�  لكن 
�سري�سل  �لذي  هو  بوتني  وكان 
ذ�تها  و�ملعد�ت  �لقو�ت 
و�ملك�سيك؟  وكوبا  كند�  �إىل 
�سيحات  لي�سمع  �ملرء  كان 
من  هادرة  تنطلق  �لغ�سب 
�الختز�ليني  �لكتاب  حناجر 
�ملو�لني لو��سنطن يف �سحيفة 
نيويورك تاميز و�سبكة �سي �إن 
بو�ست  و��سنطن  وجريدة  �إن 

و�أ�سباهها.
تك�سف  مقال،  بعد  مقاٍل  يف 
ت�سليل  روبرت�س  حتليالت 
�لغربية  �الإعالمية  �لتقارير 
رو�سيا.  و�سيطنة  �أوكر�نيا  عن 
�لتطور�ت  هذه  �أن  يرى  وهو 
ى  تقود �إىل �حلرب، ما مل يُنَحّ
من  �جلدد  “�ملحافظون 

منا�سب �ل�سيا�سة �خلارجية يف 
�الإعالم”،  وو�سائل  �حلكومة 
�الإطاحة  “ينبغي  م�سيًفا: 
بدعاة �حلرب من �ملحافظني 
�جلدد يف فوك�س نيوز و�سي �إن 
�إن ونيويورك تاميز وو��سنطن 
�سرتيت جورنال..  وول  بو�ست 
يجب �أن تزول �لدعاية للحرب 
�مل�ستقلة  �الأ�سو�ت  وحتل 
ال  �أن  و�سوح  وبرغم  مكانها. 
�إال  �سيحدث،  هذ�  من  �سيء 
�أنه يجب حتقيق ذلك �إذ� �أردنا 
�لنجاة من معركة نهاية �لعامل 

)هرجمدون(”.
“يت�ساءل  يقول:  هذ�  ويف 
�لنا�س عن �حلل. لكن ال حلول 
ممكنة يف عامٍل يغلفه �ل�سباب، 

�ملعرفة.  عن  فيحجبه 
غري  �ل�سعوب  �أن  فرغم 
كل  يف  موجودة  �لر��سية 
مكان تقريبا، فاإن �لقليلني 
�لو�سع  يفهمون  �لذين  هم 
تكون  �أن  وقبل  �حلقيقي. 
�أن  ينبغي  حلول،  هناك 

حقيقة  �لنا�س  يعرف 
�مل�سكلة”.

�أوكر�نيا،  جانب  و�إىل 
هذ�  تتبُّع  �أن  ميكن 
تناول  يف  ذ�ته  �لطرح 
لق�سايا  �لكتاب 
�سبتمرب،   11 هجمات 
�خلبيثة،  و�جلمرة 
�لقانونية  و�مل�ساءلة 
�الأمريكيني،  للروؤ�ساء 
�لتي  �حلرب  وجر�ئم 
�مل�سوؤولون،  يرتكبها 

�الأمريكية،  و�ال�ستثنائية 
و�نت�سار  جالديو،  و�لعملية 
وتو�طوؤ  �لعر�ق،  يف  و��سنطن 
مع  �الأوروبية  �حلكومات 
ومر�قبة  �ملتحدة،  �لواليات 
�ملركزية  �ال�ستخبار�ت  وكالة 
وهجمات  �الإعالم،  لو�سائل 
على  و�حلرب  �إبدو،  ت�ساريل 
�الإرهاب، وغريها. وبرغم هذه 
ل  وتَنَُقّ �لعميقة،  �لتحليالت 
�لكاتب بني �لت�سكيك و�لتنقيب 
باأن  يعرتف  �أنه  �إال  و�لعر�س، 

قاطعة.  لي�ست  �حلقائق  بع�س 
ثم هو يحيل �لقارئ �إىل �لكتاب 
�لذين  �الآخرين  و�لباحثني 
يزيدون  �أو  طرحه  يدعمون 

عليه.
يف  حالفه  �ل�سو�ب  �أن  ورغم 
تناوله ل�سعود نفوذ �ملحافظني 

�ل�رشير،  وتاأثريهم  �جلدد، 
�لثالثني  �ل�سنو�ت  مدى  على 
�أن  �إال  �أو نحو ذلك،  �ملا�سية، 
قو�ت  ملكائد  �ملوؤلف  فهم 
يرجع  �لتي  �لعميقة،  �لدولة 
جالديو  �لعملية  �إىل  تاريخها 
�إىل  ي�سري  كنيدي،  و�غتيال 
�جلدد  �ملحافظني  باأن  علمه 
حديثا  منوذجا  �سوى  لي�سو� 
جذور  لها  قدمية،  مل�سكلة 
ذلك  طويل.  وتاريخ  عميقة 
�سرتيت  وول  بني  �لت�سابك  �أن 

�ال�ستخبار�ت  ووكالة  و�لبنوك 
كثرية  لعقود  يعود  �ملركزية 
يف  متخ�س�سون  وهم  �سابقة. 
�الإطاحة باحلكومات و�لدعاية 
و�حلروب   و�الغتياالت 
نًعا �إذ� رّكز  ويُح�ِسن �ملوؤلف �سُ
�أكرث على ��سرت�تيجية �لواليات 
باعتبارها  �ملتحدة، 
طويلة  مت�سلة  �سل�سلة 
هذ�  كان  و�إن  �الأمد، 
كثرًي�  يبتعد  ال  �لتناول 
�ملخ�رشم  حتليله  عن 
�ملحافظني  لدور 

�جلدد.
وبعيًد� عن تقييم �لدور 
يف  �سو�ء  �لرو�سي 
يف  حتى  �أو  �أوكر�نيا، 
�ل�رشق �الأو�سط، تت�سح 
�أهمية هذ� �لطرح مما 
خطاٍب  خالل  �ملوؤلف  قاله 
�أثناء  �ملك�سيك،  يف  �ألقاه 
�لدولية  �جلائزة  على  ح�سوله 
“يف  �ل�سحافة:  يف  للتميز 
�الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
�جلو�ئز  �ل�سحفيون  مُينَح 
�حلكومة  الأجل  كذبهم  مقابل 
مبجرد  لكن  و�ل�رشكات…. 
�أن ي�سحي �ل�سحفي باحلقيقة 
للحكومة،  والئه  مذبح  على 
يُنَزع عنه عن لقب “�سحفي”، 

وي�سبح جمرد بوًقا للدعاية”.
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عر�ض كتاب 

تهديد املحافظني اجلدد للنظام العاملي: حرب 
وا�شنطن املحفوفة باملخاطر من اأجل الهيمنة

ف على كاتبه. فاإذا كان قد �سغل منا�سب ر�سمية؛ �سارت معرفة تاريخه اأكرث اإحلاحا. وموؤلف الكتاب الذي بني اأيدينا هو  من املفيد قبل قراءة اأي كتاب، التعُرّ
امل�ساعد االأ�سبق لوزير املالية االأمريكية ل�سوؤون ال�سيا�سة االقت�سادية يف اإدارة ريجان، وحمرر م�سارك وكاتب عمود يف �سحيفة وول �سرتيت جورنال، وكاتب 

عمود يف جملة بزن�ض ويك، و�سكريب�ض هاورد نيوز �سريفي�ض.

املوؤلف: الدكتور بول كريج 
روبرت�ض

عدد ال�سفحات: 308 �سفحة
النا�سر: كالريتي بر�ض

تاريخ االإ�سدار: 15 نوفمرب 2015
اللغة: االإجنليزية

ترجمة وعر�ض: عالء الب�سبي�سي

ورغم اعتقاد املوؤلف باأنه حتى 
اإذا تيقظ النا�ض، فاإن �سيطرة 

املحافظني اجلدد على احلكومة 
وو�سائل االإعالم �ست�ستمر. اإال 

اأنه يف الوقت ذاته ياأمل يف تغيري 
العقول، ما ي�سري اإىل اعتقاده- 
على م�ستوى ما- باأن هذا يوفر 
فر�سة لتغيري هياكل ال�سلطة 
واالأيديولوجية.. فيما تبقى 
َمة! حريته يف هذا ال�ساأن ُمَتَفَهّ

وال �سيء من ذلك ميثل منطقة 
نفوذ ح�سرية للمحافظني اجلدد، 

الذين ال يعدو كونهم مثاال 
حديًثا مقيًتا. ويف خلفية امل�سهد 

املحافظ، كما الليربايل وبقية 
املحافظني من خمتلف امل�سارب، 

جتل�ض القوى التي تتجاوز 
امل�سميات.
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الكّمون…�صيد 
التوابل بال منازع

الكّمون عبارة عن نبات حويل طول �ساقه اأربعني 
�سنتيمرت، له اأوراق خ�سراء داكنة طويلة ومركبة، 
اأّما اأزهاره فهي اأزهار بي�ساء �سغرية، وثمار الكمون 

ذات �سكل بي�ساوي م�ستطيل تن�سق عند اجلفاف، 
ولون ثمار الكمون اأخ�سر زيتي وحجمها �سغري 
ولها رائحة عطرة وطعم مر، وي�ستخدم الكمون 
يف الطهي فهو يعترب من التوابل ذات طعم مميز، 

كما ي�ستخدم كم�سروب طبي، وي�ستهر كعالج طبي 
عربي بديل معروف. 

فوائد م�صروب الكمون
اإذا كنت ممن يرغبون بتح�ضني م�ضتواهم العقلي فاإّن �رشب الكمون يعّزز القدرات العقلية ب�ضكل فعال.اإذا كنت تعاين من الأرق و�ضعوبة النوم فعليك ب�رشب الكمون الذي ي�ضاعد على النوم ب�ضكل اأف�ضل.اإّن مل�رشوب الكمون اللذيذ العديد من الفوائد املهمة، نذكر منها: 

اإذا كنت مّمن يعانون من البطء يف عمليات الأي�ض فاإّن الكمون �ضي�ضاعدك ب�ضكل كبري يف تن�ضيطها عن طريق 
الأنزميات وت�رشيع عملية الأي�ض.ت�ضهيل عملية اله�ضم الذي �ضيوؤدي لتحفيز اإفراز الكربوهيدرات واجللوكوز والدهون مما ي�ضاهم بك�رش بع�ض 
البلغم وب�ضقه، لي�ض هذا  التخل�ض من  بالبلغم فا�رشب ب�رشعة �ضاي الكمون، �ضي�ضاعدك ذلك على  اأ�ضبت  له قدرة على حرق الدهون اإذا �رشب مع ع�ضري الليمون.وح�ضب بل اإن الكمون اأي�ضًا مفيد لأغلب م�ضاكل اجلهاز التنف�ضي.اإذا 

فوائد الكمون
للكمون العديد من الفوائد املهمة للج�ضم، ومن هذه الفوائد نذكر: 

يقلّل ن�ضبة الكول�ضرتول يف اجل�ضم كما يقلّل ن�ضبة الدهون الثالثية يف اجل�ضم، وبالتايل حماية القلب وال�رشايني من 
الأمرا�ض، مثل ت�ضلب ال�رشايني اخلطري والنوبات القلبية.

منا�ضب جداً ملن يعانون من فقدان الوزن ب�ضكل كبري، اإذ مينع خ�ضارة الوزن بن�ضبة كبرية.

الأمرا�ض  من  اجل�ضم  حماية  وبالتايل  املناعة،  ا�ضتجابة  يح�ضن  لأنه  ال�ضعيفة  املناعة  لأ�ضحاب  ومفيد  رائع 

املختلفة. لأ�ضحاب ه�ضا�ضة العظام يعترب الكمون عالجاً رائعاً لهم، اإذ اإّنه يعالج اآثار ه�ضا�ضة العظام ب�ضكل فعال. 

اإّن بذوره حتتوي على ن�ضبة من م�ضادات الأك�ضدة ومركبات عطرية رائعة ت�ضاعد يف حماية اجل�ضم من الإ�ضابة 

باأمرا�ض ال�رشطان، كما اأّنها توؤخر ظهور عالمات ال�ضيخوخة. اإذا كنت مّمن يعانون من م�ضاكل يف اجلهاز اله�ضمي 

فال غنى لك عن الكمون، فهو فعال يف عالج الإ�ضهال واملغ�ض، كما يقلّل من ت�ضنجات الأمعاء وغازات البطن. اإن كنت 

تعاين من ح�رش البول فاإّن الكمون مدّر قوّي للبول، ولي�ض هذا وح�ضب بل اإّنه يزيل النتفاخ الذي ي�ضّببه ح�رش البول. 

اإّن الكمون ي�ضاهم باإنقا�ض ن�ضبة ال�ضكر يف الدم مّما يجعل منه عالجاً مالئماً ملن يعانون من مر�ض ال�ضكري. يدخل يف 
�ضناعة العديد من امل�ضتح�رشات التجميلية.

فوائد الكمون 
الطبية  

لأنه  وذلك   . والب�ضق  ال�ضعال  عملية  من  يعزز  الكمون  �ضاي   –
ي�ضاعد يف فقدان البلغم من احللق والرئتني .كما انه يق�ضي على 
.4612_blog-postمن القليل  باإ�ضافة  وذلك  احللق  اإلتهاب 

html« الزجنبيل على �ضاي الكمون .
خمتلف  عالج  يف  ي�ضاعد  فاإنه  املطهرة،  خلوا�ضه  نظرا   –
اجليوب  التهاب  مثل  التنف�ضي  للجهاز  ال�ضاملة  ال�ضطرابات 
الهوائية  ال�ضعب  والتهاب  والربد  الرئوي  واللتهاب  الأنفية 
العالجات  اأف�ضل  من  واحدا  الكمون  �ضاي  يعترب   – امل�ضرتكة. 

املنزلية لآلم البطن احلادة اأو املغ�ض، خا�ضة عند الر�ضع.
– من فوائده اأي�ضا اأنه عالج لإلتهاب امل�ضالك البوليه . 

– غني باحلديد. ولذلك، فاإنه يوفر م�ضاعدة كبرية لعالج حالت 
فقر الدم. – الكمون يعمل كعامل تن�ضيط فهو يخفف من حالة 
التعب والإرهاق. – يوفر لك الراحة من انتفاخ البطن، والغثيان، 

والإ�ضهال، والغثيان ال�ضباحي ع�رش اله�ضم.
– واحدة من الفوائد ال�ضحية ل�ضاي الكمون الرئي�ضية هو عالج 

الأرق وا�ضطرابات النوم الأخرى.
-اأنه ديتوكيفيي�ض ج�ضمك. كما هو معروف فهو مطهر ع�ضبي 

للكلى واملثانة حيث يعمل على تفتيت الدهون .
– ميكن اأن ي�ضنع منه مرهم لعالج الدمامل واجلروح . 

الفم.وذلك مب�ضغ  معطر  باعتباره  الكمون  ا�ضتخدام  ميكنك   –
اإفراز  اأو �رشبه كال�ضاي يقلل من فرط  بذور الكمون املحم�ض 
الكمون  �ضاي  اأو  الكمون  -بذور  الفم.  قروح  وي�ضفي  اللعاب 
لهخ�ضائ�ض م�ضادة لل�رشطان. وبالتايل، فاإنه ي�ضاعد يف الوقاية 

من اأنواع خمتلفة من ال�رشطان.
والبوتا�ضيوم  اأ�ضيد  الفولك  على  يحتوي  فهو  للحامل  مفيد   –

املهم جدا للحامل يف ال�ضهور الأوىل .
 – يحتوى الكمون على فيتامني هـ املهم واملفيد جدا لن�ضارة 
اأي  حدوث  منع  اإىل  يوؤدي  فهو  �ضبابها،  على  والإبقاء  الب�رشة 
عدوى بكتريية اأو فطرية باجللد، ويحمي اجللد من م�ضاكل مثل 
مو�ضعيا  كذلك  الكمون  ا�ضتخدام  وميكن  والإكزميا    ال�ضدفية 
احلروق   »html.electrical-burns28 اآثار  من  للتخل�ض 
مع  املطحون  الكمون  حبوب  ا�ضتخدام  ميكن  كما  والتجاعيد. 
اخلل لعالج م�ضاكل     acne-naturally.html« حب ال�ضباب 
والبثور. – هناك بذور الكمون الأ�ضود يعمل على عالج حالت 

الربو وارتفاع �ضغط الدم واإلتهاب ال�ضعب الهوائية .

فوائد زيت الكمون

فوائد �صاي الكمون

عالج  يف  الكمون  زيت  يُ�ضتخدم 
باأجهزة  تتعلق  كثرية  اأمرا�ض 
الكلى  اأّولها  اجل�ضم  يف  خمتلفة 
تفتيت  على  يعمل  الكمون  فزيت 
احل�ضى املوجود يف الكلى، ويُعالج 
التي  الكلى  واآلم  الكلوّي،  املغ�ض 

ت�ضاحب الرت�ّضبات واللتهابات. 
اله�ضمي  اجلهاز  يخ�ض  فيما  اأّما 
تخلي�ض  يف  فعال  دور  له  فهو 
الرغوب  غري  الغازات  من  املعدة 
اآلم  اأحياناً  ي�ضاحبها  والتي  فيها 
الرتياح،  بعدم  و�ضعور  �ضديدة 
جتّمع  من  الناجتة  النفخة  ويعالج 
اأّنه يعمل  الغازات يف املعدة، كما 
على تخفيف اآلم املغ�ض املعوّي، 

مل�ضكلة  جّيداً  عالجاً  ويعترب 
البوا�ضري، ويعمل اأي�ضاً كفاحت جّيد 

لل�ضهية.
الع�ضبّي  اجلهاز  يخ�ّض  فيما  اأّما 
الكّمون دور مهم يف عالج  فلزيت 
بال�ضداع  املعروفة  الراأ�ض  اآلم 
عالج  يف  واأي�ضاً  درجاته،  بجميع 
ت�ضّبب  التي  ال�ضقيقة  م�ضكلة 
يف  حمتملة  غري  اآلماً  ل�ضاحبها 

اأجزاء معيّنة من الراأ�ض. 
الكّمون  زيت  ا�ضتخدام  ميكن  كما 
ال�ضدر  على  دهنه  خالل  من 
لعالج  وذلك  به،  ال�ضدر  وتدليك 
ال�ضدر،  يف  الروماتيزم  م�ضكلة 
الذي  للمغ�ض  جّيد  اأّنه عالج  كما 

خالل  من  وذلك  ع  الر�ضّ ي�ضيب 
احلليب؛  اإىل  منه  نقطتني  اإ�ضافة 
لت�ضكني اآلم املغ�ض لدى الر�ضع، 
نقاط  عّدة  اإ�ضافة  ميكن  وكذلك 
م�ضكلة  لعالج  الطعام  اإىل  منه 
العمرّية  الفئات  لدى  املغ�ض 
زيت  خلط  اأّن  كما  املختلفة، 
بن�ضبة  اجلوجوبا  زيت  مع  الكّمون 
عالج  عنه  ينتج  ع�رشة  واحداإىل 
لتورم اخل�ضيتني فيتّم دهن  ممتاز 

املنطقة املتوّرمة به وتدليكها. 
بع�ض  الكّمون يف  زيت  يدخل  كما 
عالج  يف  النافعة  اخللطات 
تخفيف  كعالج  الأمرا�ض،  بع�ض 
لإزالة  وكعالج  الأذن،  اإفرازات 

بعد  ويو�ضع  ال�رشج،  من  احلرارة 
ويُ�ضتخدم  ال�رشجّية،  احلقنة  اأخذ 
دهنها  خالل  من  للحروق  كعالج 
يُ�ضتخدم  وكذلك  الكّمون،  بزيت 

لعالج تاآكل الأ�ضنان. 
كما ميكن عمل خلطة منه مفيدة 
اجلهاز  م�ضاكل  عالج  يف  جّداً 
ومن  وال�ضعال،  كالربو،  التنف�ضّي 
من  �ضغرية  ملعقة  خلط  خالل 
من  �ضغرية  وملعقة  الكّمون،  زيت 
�ضغرية  وملعقة  اليان�ضون،  زيت 
مالعق  وع�رش  الزعرت،  زيت  من 
وتناول  اخلتمّية،  زيت  من  �ضغرية 
اخللطة  هذه  من  �ضغرية  ملعقة 

لعالج ال�ضعال اأو الربو. 

من  اله�ضمّي  اجلهاز  حماية 
فهو  ت�ضيبه،  قد  التي  الأمرا�ض 
الذي  الع�ضبّي  الت�ضّنج  يخّفف 
بع�ض  عند  املعدة  يف  يحدث 
من  البطن  ويخلّ�ض  الأ�ضخا�ض، 
�رشيع،  ب�ضكل  فيطردها  الغازات 
يزيد  فهو  اله�ضم  عملّية  وي�رّشع 
من الع�ضارة الها�ضمة يف املعدة، 

ويخّفف من حالت الإ�ضهال.
فهو  )الأنيميا(،  الدم  فقر  عالج 

مقٍوّ جيد للدم؛ لحتوائه على ن�ضب 
عالية من احلديد يف تركيبته.

التلف،  من  الدماغ  خاليا  حماية 
وتقوية الذاكرة، فعند �رشب �ضاي 
ذلك  يوؤّدي  دائم  ب�ضكل  الكمون 
الإ�ضابة  احتمالية  تخفيف  اإىل 

بالزهامير عند التقدم يف العمر.
عالج الأورام ال�رشطانّية، وحماية 
غري  النق�ضامات  من  اخلاليا 
الطبيعّية، فهو من اأهّم امل�رشوبات 

الإ�ضابة  احتمالّية  من  تقلّل  التي 
القولون،  الثدي،  ب�رشطان 

والربو�ضتاتا.
التنف�ضّي،  اجلهاز  اأمرا�ض  عالج 
عن  الناجتة  الأمرا�ض  وخا�ضة 
نزلت الربد، كالر�ضح والإنفلونزا.

مفيد جداً للمراأة احلامل وجنينها، 
ين�ضح  لذلك  الولدة  ي�ضّهل  فهو 
تناول  من  بالإكثار  احلامل  املراأة 
التا�ضع،  ال�ضهر  يف  الكّمون  �ضاي 

اأّما بالن�ضبة للجنني فيح�ّضن منّوه.
وزيادة  اجل�ضم،  مناعة  زيادة 
اجلراثيم  حماربة  على  قدرته 
على  يحتوي  فهو  واملايكروبات، 
على  القادرة  الأك�ضدة  م�ضادات 

زيادة اإنتاج الأج�ضام امل�ضادة.
ت�رشيع  على  وي�ضاعد  الأرق  يعالج 
النوم، وذلك ب�رشب كوب من �ضاي 
النوم  اإىل  اخللود  قبل  الكمون 

بن�ضف �ضاعة.
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لدى اجلميع، فمن معاين  وا�ضح  الب�رص  اإّن معنى غ�ض 
الب�رص  والك�رص، فغ�ض  الَكف واخلف�ض  اللغة  الغ�ض يف 
ينظر  فال  املحرمة،  الأمور  عن  و�رَصُْفه  حف�ضه  هو 
من  ب�رصه  وقع  واإذا  له،  اأبيح  ملا  اإل  بب�رصه  امل�ضلم 
فالواجب  امراأة،  كعورة  حمرم،  �ضيء  على  ق�ضد  دون 
ويتمادى  ي�ضرت�ضل  اأن  له  يجوز  فال  فوًرا،  �رصفه  عليه 
اهلل  ر�ضول  عن  الب�رص  بغ�ض  الأمر  جاء  النظر،وقد  يف 
يُروى  الذي  ال�ضحيح  و�ضلم يف احلديث  عليه  اهلل  �ضلى 
على  الواجب  الطريق  حلق  بيان  فيه  جاء  والذي  عنه، 
الر�ضول ذلك احلق  من يجل�ض يف الطرقات، حيث بني 
ورد  الأذى،  وكف  الب�رص،  غ�ض  وهي  اأمور،  بخم�ضة 
املنكر،فغ�ض  عن  والنهي  باملعروف،  والأمر  ال�ضالم، 
الب�رص هو اأول ما بداأ به ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

يف بيان حق الطريق، مما يدل على اأهميته الكبرية

فو�ئد غ�ض �لب�سر

يعترب الب�سر من اأهم املنافذ اإىل القلب، فغالب الأمور التي تدخل اإىل القلب وتوؤثر فيه، تكون قد دخلت من منفذ الب�سر؛ ولذلك جند اأن الإ�سالم اأمرنا بغ�ض هذا 
الب�سر عن الأمور املحرمة، واأل ننظر اإل ملا اأبيح لنا، حيث اأمرنا اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي بغ�ض الب�سر وحفظ الفرج، وبني كيف اأن ذلك اأزكى واأطهر للم�سلم، 
اِرِهَنّ  ْب�سَ َن ِمْن اأَ �سْ ِمَناِت َيْغ�سُ َنُعوَن َوُقْل ِلْلُموؤْ ا َي�سْ َ َخِبرٌي ِبَ ْزَكى َلُهْم اإَِنّ اهلَلّ اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَ وا ِمْن اأَْب�سَ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ حيث يقول تبارك وتعاىل } ُقْل ِلّ

ا ... {، فاخلطاب يف غ�ض الب�سر لي�ض موجًها للرجال فقط كما قد يتوهم البع�ض، واإمنا للن�ساء اأي�سً َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ

من هو �جلارمعجز�ت عي�سى عليه �ل�سالم
 ، ال�ضالم  عليه  مرمي  بن  عي�ضى   
اأي�ضا  ويعرف   ، امل�ضيح  �ضيدنا 
اإ�رصائيل  بني  اأنزل على   ، )ي�ضوع( 
ابن  عي�ضى   ، بالإجنيل  وجائهم   ،
مرمي تعترب ولدته معجزته الأوىل 
مرمي  ال�ضيدة  اأمه  حملته  حيث   ،
العذراء ، ومل يكن قد م�ضها رجل 
من قبل ، تكلم �ضيدنا عي�ضى وهو 

يف املهد
تدفع  كانت  مرمي  ال�ضيدة  اأن  قيل 
�ضيدنا عي�ضى للعمل دوماً ، وعمل 
ثياب  �ضائغ  عند  املرات  ذات  يف 
 ، ال�ضفر  العمل  رب  اأراد  يوم  ، يف 
هناك  باأن  عي�ضى  �ضيدنا  فاأخرب 
ل�ضباغ  حتتاج  الثياب  من  الكثري 
 ، ال�ضباغ  كيفية  علمتك  وقد   ،
خيطاً  ثوب  كل  على  وو�ضعت 
فقام   ، املطلوب  اللون  يحدد 
كبري  وعاٍء  بت�ضخني  عي�ضى  �ضيدنا 

وو�ضع   ، األوان  عدة  فيه  وو�ضع 
واأخذ   ، الوعاء  يف  الثياب  جميع 
يردد  »كوين باإذن اهلل على ما اأريده 
منِك« ، وعند عودة رب العمل من 
عندما  غ�ضبا  ا�ضت�ضاط   ، �ضفره 
واحٍد  وعاٍء  يف  الثياب  جميع  راأى 
، فقام عي�ضى عليه ال�ضالم باإخراج 
الثياب واحداً اأحمر والآخر اأ�ضفر 
، واآخر اأخ�رص وهكذا ، وكل ثوب 
بلون اخليط املحدد عليه ، عجب 
باأن  وعلم   ، الأمر  من  العمل  رب 
بر�ضالة  فاآمن  اهلل  عند  من  هذا 
عي�ضى عليه ال�ضالم ، ودعا النا�ض 
لالأمر فاآمنوا به ، فكان من جملة 
احلواريني الذين اآزروا عي�ضى عليه 

ال�ضالم يف ن�رص ر�ضالته
مر  قد  باأنه  يوم  يف  وحدث   .
مبجموعٍة من �ضيادي الأ�ضماك ، 

يدعى كبريهم »�ضمعون

 ، عملهم  عن  عي�ضى  ف�ضاألهم 
 ، الأ�ضماك  ن�ضطاد  له  فقالوا 
لدعوة  معه  بامل�ضي  منهم  فطلب 
النا�ض لر�ضالته ، ف�ضاألوه عن نف�ضه 
ليجيبهم اأنا عي�ضى بن مرمي ر�ضول 
اهلل ، فطلبوا منه دلياًل على ما قال 
، فاأمر �ضيدنا عي�ضى �ضمعون باإلقاء 
�ضبكة ال�ضيد يف املاء ، وقام �ضيدنا 
يف تلك اللحظة بالت�رصع والدعاء 
اإىل اهلل ، وما هي اإىل حلظات حتى 
ال�ضبكة  يف  الأ�ضماك  اجتمعت 
 ، لكرثتها  تتمزق  اأن  كادت  حتى 
لو�ضع  اأخرى  ب�ضفينٍة  فا�ضتعانوا 
ال�ضفينتني  وامتالأت   ، �ضيدهم 
واآمن   ، الأ�ضماك  من  وفرٍي  ب�ضيٍد 
من كان حا�رصاً باأن هذا من عند 
واآمنوا ب�ضدق ر�ضالة عي�ضى   ، اهلل 
يف  معه  واإنطلقوا   ، ال�ضالم  عليه 

دعوته

 ويعرف يف جمتمعنا اليوم اجلار 
بيت  من  قريبا  بيته  يكون  بالذي 
جارا،  في�ضمى  الآخر  الرجل 
واملعنيان يف احلقيقة ل يختلفان 
فاملعنى  البع�ض،  بع�ضهما  عن 
الأول دللة على اأنهم اأ�ضبحا من 
لظلم  يثوران  الدم  ع�ضبة  نف�ض 
عن  ال�ضوء  ويدفعان  بع�ضهما، 
املعنى  اأول  تبينا  ولعلنا  بع�ضهما 
ي�ضعها  اأن  قبل  العرب  لغة  من 
اإل حق بعرف  الإ�ضالم، وما هذا 
اللغة ملا قال اهلل »خذ العفو واأمر 
اجلاهلني«  عن  واأعر�ض  بالعرف 
التقدمي هو عرف  باب  فكان من 
هذه  باأن  واأهلها  العربية  اللغة 
اأّول  جارهاإّن  على  اجلار  حقوق 
اهلل عليه  النبي -�ضلى  اأمر عقده 
بناء  هو  املدينة  يف  و�ضلم  واآله 
م�ضجد قباء، ثم قام باملوؤاخاة بني 

املهاجرين والأن�ضار، وملن يقراأ 
املوؤاخاة  اأن  يعلم  جيدا  التاريخ 
احلقيقية  الإخوة  مبعنى  تكن  مل 
واإمنا كانت بناء جمتمع يقوم على 
مهاجر  كل  جاور  باأن  الإ�ضتجارة 
حماية  فاأ�ضبح  جنبه  يف  اأن�ضاري 
عرف  بحكم  للمهاجر  الأن�ضاري 
عن  املهاجر  ودفاع  واجبا،  اللغة 
الأن�ضار واجب اأي�ضا، فاأ�ضبح كما 
املر�ضو�ض  كالبنيان  يقال  كان 
ال�ضكل  بذلكم  بع�ضا  بع�ضه  ي�ضد 
الظاهر  احلقوق  ومن  الفريد، 
ميالأ  ل  اأن  جاره  على  للجار 
ي�ضد  ول  جائع،  وجاره  بطنَا؛ 
ينام  ول  ظمئ،  وجاره  عط�ضا؛ 
ا من  ليلة؛ وجاره ي�ضد بع�ضه بع�ضً
برد ليل ل يطاق، ول ي�ضلمه، ول 
عر�ضه  على  يعتدي  ول  يخذله، 
ماله،  على  يعتدي  ول  بجوارحه، 

بل�ضانه ويطول املقام  ول يعتدي 
ال�ضليمة،  الأخالق  حتتويه  ما  يف 
املعاملة  يف  احل�ضنة  والفطر، 
�ضاحب  وي�ضتبينها  واملعا�رصة، 
تعاين  مري�ضة  ول  �ضليمة،  نف�ض 

العجز واخللل
 اإّن اأهم ما يقوم على بناء اجتماع 
بعقول  النهو�ض  على  قادر  �ضليم 
وقلوب، واقت�ضادّيات �ضليمة يقوم 
اجلار  كحق  ب�ضيط  حق  من  اأّولً 
واحد  كل  اأح�ضن  ولو  جاره،  على 
الأقل  على  يجاوره  من  اإىل  مّنا 
احلقد،  وذهب  العنت،  كل  لذهب 
اأبدا،يقول  الالعودة  اإىل  واحل�ضد 
من  اأحد  اإ�ضتجارك  »واإّن  تعاىل 
ي�ضمع  حتى  فاأجره  امل�رصكني 
فهذا  ماأمنه«  اأبلغه  ثم  اهلل  كالم 
يف  باأخيك  فكيف  امل�رصكني  مع 

الدين 

حقوق �جلار 
يف �لإ�سالم

الب�رصي  التنّوع احلا�ضل يف املجتمع  يعترب 
املجتمعات،  من  فريداً  نوعاً  الأر�ض  على 
اإذ تقوم العالقة فيه على اأكرث من العالقات 
احليوان،  جمتمعات  يف  الّدائرة  احليوّية 
والنبات اإن �ضح اأن ن�ضميها جمتمعات على 
الواجبات  من  وكان  نعرف،  الذي  وجهها 
قدميا  والبحث  فيها  النظر  يجب  التي 

هو  عام  ب�ضكل  الّديانات  قدوم  وقبل 
بني  للعالقة  والرابطة  ال�ضابطة،  العالقة 
ثم مع  الفرد،  الب�رص  اأخيه  الفرد مع  الب�رص 
فرتتب  به،  يت�ضل  الذي  الكبري  املجتمع 
بتغرّي  تغرّيت  وواجبات  حقوق،  ذلك  على 
واقعهم،  ملعطيات  النا�ض  وفهم  الأ�ضول، 
من  املجتمعات  فمن  ذلك،  يف  وتفا�ضلوا 

ومنهم  العالقات،  تلك  �ضبط  باأهمية  راأي 
تراخي  من  ومنهم  ذلك،  يف  ت�ضدد  من 
ف�ضقطت جمتمعاتهم، وهذا التقدمي كان ل 
بد منه؛ لنفهم احلاجة الأ�ضا�ضية التي دعت 
اأو  الب�رصية،  العالقات  تنظيم  اإىل  الإ�ضالم 
ما ن�ضميه املعامالت بني الب�رص ب�ضكل عام، 
والإن�ضان، وجاره ب�ضكل خا�ضو�ضع الإ�ضالم 

قواعد وا�ضحة للمعامالت بني الب�رص ب�ضكل 
فيما  اخل�ضو�ض  بوجه  وامل�ضلمني  عام، 
ر�ضم  التي  القواعد  اأهم  من  وكان  بينهم، 
باجلار  ونق�ضد  اجلار،  حقوق  معاملها  لنا 
هو الذي ا�ضتجار بحماك من ماله، ودمه، 
مظلمته  ودفع  واجب،  ف�ضرته  وعر�ضه، 

واجب، واإعانته على من ظلمه واجب

مكر �ليهود
  ومن معجزاته عليه ال�ضالم اإبراء ) الأكمه ( والأبر�ض ، وكان يحيي املوتى باإذن اهلل ، �ضعر اليهود بالب�ضاط ي�ضحب من حتت 

اأقدامهم ، وكذبوا �ضيدنا عي�ضى يف معجزته بقدرته على اإحياء املوتى ، مدعني باأن من اأحياهم كان موتهم قريبا ، اأي بعد يوم اأو 
يومني من موتهم ، اأو رمبا ب�ضع �ضاعات ، ولعلهم مل ميوتوا ، رمبا اأ�ضابهم خطب ما ظهروا به على �ضكل اأموات ، فاإن كنت �ضادقاً 
اأعد لنا »�ضام بن نوح« على قيد احلياة ، فطلب منهم باأن يدلوه على قربه ، ف�ضاروا به اإىل هناك ، فدعا اهلل باأن يعيد �ضام اإىل احلياة 
، وكان �ضام عند موته قد ناهز من العمر 4000 عام ، وخرج من قربه ، والتفت اإىل النا�ض قائاًل وهو ي�ضري اإىل امل�ضيح عليه ال�ضالم » 

�ضدقوه ، فاإنه نبي » ، ومات من جديد ، اآمن البع�ض بعي�ضى عليه ال�ضالم   .

فو�ئد ل نح�سيها
د منها  اإن لغ�ض الب�رص الكثري من الفوائد والثمرات الإيجابية، التي تنعك�ض على من يلتزم به، ونَُعِدّ
يف غ�ض الب�رص تقوية لالإميان واليقني عند امل�ضلمني؛ لأن فيه طاعة وامتثال لأوامر اهلل ور�ضوله

غ�ض الب�رص يورث حمبة اهلل ور�ضاه على امل�ضلم، يف غ�ض الب�رص تطهري وتقوية للقلب، حيث يورث فيه 
ال�رصور والفرح، ويقوي احلكمة والفرا�ضة والب�ضرية لدى امل�ضلم يف غ�ض الب�رص راحة نف�ضية كبرية؛ لأنه 

مينع من الوقوع يف احل�رصة والأمل من وراء النظر اإىل املحرمات،اإن غ�ض الب�رص.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



 خمالب الدب الرو�سي يف ج�سد من ؟
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اأحداث23
يف �صور



تعقد فعالياتها من 30 اأوت اإىل 3 �سبتمرب املقبل 
وفقا للمنظمني و�سيدخل فيلم »يوميات قريتي« 
م�سابقة  يف  املناف�سة  غمار  طرايدية  لكرمي 
اأعمال  عدة  جانب  اإىل  الطويل  الروائي  الفيلم 
كادي  للإيفواري   »L>interprète« بينها 
 Le»و غالب  جواد  للمغربي  و«املتمردة«  توري 
gang des Antillais« جلان كلود بارين من 
فيلما  اأخرى  جهة  من  و�سيتناف�س  غوادالوب 
التجارب«  و«حديقة  بلقا�سمي  لعمار  »املوجة« 
لدانيا رميوند يف فئة الفيلم الق�سري مع العديد 
للتون�سي  »علو�س«  بينها  الأخرى  الأعمال  من 
�سي�سي  مامادو  للمايل  و«ديبي«  عا�سور  لطفي 
الوثائقي  الفيلم  مناف�سة  اجلزائر عن  و�ستغيب 
التي �ستعرف م�ساركة �سبعة اإنتاجات متثل �ستة 

حميد  اجلزائري  املخرج  �سيكون  فيما  بلدان 
ويهدف  التحكيم  اأع�ساء جلنة  �سمن  عمرة  بن 
»اأفريكلب«  الإفريقية  ال�سينماءات  مهرجان 

-الذي تنظمه منذ 2014 موؤ�س�سة »اأفريكلب«- 
من  تعاين  التي  الإفريقية  ال�سينما  ترقية  اإىل 

نق�س التمويل و�سعف التوزيع وفقا للمنظمني

رحيل م�ؤ�س�س 
الأبجدية الرو�سية 

على الإنرتنت
عن عمر يناهز 52 عاما، وبعد �رصاع مع 

املر�س، تويف موؤ�س�س �سفرة الأبجدية الرو�سية 
R-KOI8 على �سبكة الإنرتنت املربمج، 

اأندريه ت�سرينوف وقد اأعلن عن ذلك �سديقه 
املقرب، يفغيني بودانوف، الذي �رصح باأن 
ت�سرينوف كان يعاين من املر�س يف الفرتة 

الأخرية، ومل يكن يخرج من منزله، ويتوا�سل 
مع اأ�سدقائه من خلل خدمات التوا�سل 

الجتماعي املختلفة، كما قال بودانوف: »حتى 
الآن مل يتم الإعلن عن �سبب الوفاة، وكل ما 

نعلمه اأن اأندريه تويف يف منزله.. لقد كان اأندريه 
عملقا بحق، دون اأي مبالغة«.

ويذكر اأن ت�سرينوف كان قد اأ�س�س ال�سفرة 
R-KOI8 )�سفرة تبادل املعلومات، 8 بايت، 
للأبجدية الرو�سية( يف بداية ت�سعينيات القرن 

املا�سي، لت�سبح املعيار الأ�سا�سي لت�سفري  
تعاون املربمج ال�سهري مع اأول �رصكة لتوفري 

الإنرتنت يف رو�سيا »دميو�س«، و�سارك يف 
تاأ�سي�س �رصكة »ريلكوم« واأطلق اأول قناة رو�سية 

على الإنرتنت للتوا�سل مع الغرب.

اأمن ولية الأغواط

2748 مكاملة 
هاتفية عرب 

اخلط�ط املجانية
 يف الوقت الذي ا�ستقبلت فيه ذات امل�سلحة 

يف نف�س الفرتة املذكورة 2748 مكاملة هاتفية 
من املواطنني عرب اخلطوط املجانية للمديرية 

العامة للأمن الوطني،منها 2138 مكاملة 
عربالرقم الأخ�رص 1548.و587 مكاملة عرب خط 

النجدة 17،اىل جانب ت�سجيل 23 مكاملة عرب 
اخلط الأخ�رص104،اأين �سمحت هذه املكاملات 

مبعاجلة العديد من الق�سايا يف حينها،كما 
مكنت املواطنني من التبليغ عن بع�س اجلرائم 

واحلوادث التي مت على اإثرها القيام بالتدخلت 
اللزمة وال�رصورية،مع تقدمي يد امل�ساعدة 

وكذا ال�ستعلم و التوجيه للمواطنني من خلل 
هذه املكاملات التي تبني وتوؤكد تنامي الوعي 

الأمني للمواطنني باأهمية الت�سال واإبلغ 
م�سالح الأمن الوطني عرب الأرقام الهاتفية 

املجانية من اأجل حماية اأرواحهم و ممتلكاتهم.
ع.ق

العدد : 4422/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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24
فرن�سا

اأفالم جزائرية يف مناف�سة مهرجان »اأفريكالب« بت�ل�ز 
تناف�س ثالثة اأفالم جزائرية يف امل�سابقة الر�سمية للدورة الرابعة ملهرجان ال�سينماءات 

الإفريقية »اأفريكالب« بتولوز )فرن�سا( التي .

رئي�س اجلمهورية يعني اأع�ساء احلكومة 

وهران 

الأغواط

مع�سكر

الأغواط

قام رئي�س اجلمهورية  عبد العزيز بوتفليقة اأول 
اأم�س  اخلمي�س بتعيني اأع�ساء احلكومة ح�سب بيان 

لرئا�سة اجلمهورية,  هذا ن�سه الكامل:     »طبقا  للمادة 
93 من الد�ستور و بعد ا�ست�سارة الوزير الأول عني 

فخامة رئي�س اجلمهورية  ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة  
اأع�ساء احلكومة فيما يلي قائمتها: 

ت�قيف 37 مهاجر غري �سرعي �سمال 
كري�ستل و الأندل�سيات 

و�سع 18 دراجة نارية املح�سر 

تكرمي وج�ه ريا�سية واإعالمية

وفاة اإمراأة يف حادث مرور بالأغ�اط 

الوزير الأول : اأحمد اأويحيى 

نائب وزير الدفاع الوطني رئي�س اأركان اجلي�س 
الوطني ال�سعبي : اأحمد قايد �سالح.

وزير ال�سوؤون اخلارجية : عبد القادر م�ساهل. 
وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة 

العمرانية : نور الدين بدوي.
وزير العدل حافظ الختام : الطيب لوح.

وزير املالية : عبد الرحمان راوية. 
وزير الطاقة : م�سطفى قيتوين . 

وزير املجاهدين : الطيب زيتوين. 
حممد   : الأوقاف  و  الدينية  ال�سوؤون  وزير 

عي�سى. 
وزيرة الرتبية الوطنية : نورية بن غربيت. 

وزير التعليم العايل و البحث العلمي : الطاهر 
حجار. 

حممد   : املهنيني  التعليم   و  التكوين  وزير 
مباركي. 

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي. 
وزيرة الربيد والت�سالت ال�سلكية والل�سلكية 

والتكنولوجيات والرقمنة: هدى 
اإميان فرعون. 

وزير ال�سباب و الريا�سة : الهادي ولد علي . 

وق�سايا  الأ�رصة  و  الوطني  الت�سامن  وزير 
املراأة : غانية الدالية. 

وزير ال�سناعة و املناجم : يو�سف يو�سفي. 
ال�سيد   و  الريفية  التنمية  و  الفلحة  وزير 

البحري : عبد القادر بوعزقي. 
عبد   : املدينة  و  العمران  و  ال�سكن  وزير   

الوحيد متار. 
وزير التجارة : حممد  بن مرادي. 

وزير الت�سال : جمال كعوان. 
وزير الأ�سغال العمومية و النقل : عبد الغاين 

زعلن. 
وزير املوارد املائية : ح�سني ن�سيب. 

ح�سان   : التقليدية  ال�سناعة  و  ال�سياحة  وزير 
مرموري. 

وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سلح امل�ست�سفيات 
: الربوفي�سور  خمتار ح�سبلوي. 

ال�سمان الجتماعي  الت�سغيل و  العمل و  وزير 
الربملان  العلقات مع  وزير  :  مراد زمايل.  

: الطاهر خاوة. 
فاطمة   : املتجددة  والطاقات  البيئة  وزيرة   
 92 للمادة  طبقا  و  هذا  زرواطي.    الزهراء 
اجلمهورية  رئي�س  قام  الد�ستور  من   6 الفقرة 

بتعيني اأحمد نوي وزيراأمني عام للحكومة«. 

 مت توقيف �سبعة و ثلثون )37( مهاجرا جزائريا 
قبل  من  اخلمي�س،  اأم�س  اأول  �سباح  �رصعيا،  غري 
و  وهران  لوحدة  التابعة  ال�سواحل  حرا�س  فرقة 
ذلك اثر عمليتني متفرقتني �سمال كري�ستل )غديل( 
و �سمال الأندل�سيات، ح�سبما علم من هذا ال�سلك 

الأمني.
و اأو�سح امل�سدر اأن فرقة حرا�س ال�سواحل اأوقفت 

يف اإحدى العمليات جمموعة تتكون من 17 مهاجرا 
�سباح اأول اأم�س اخلمي�س كانوا متواجدين على منت 
زورق مطاطي �سمال كري�ستل كما اأوقفت الفرقة يف 
نف�س اليوم جمموعة ثانية تتكون من 20 مهاجرا و 
اأ�ساف نف�س امل�سدر اأنه بعد ا�ستكمال الإجراءات 
الوطني  للدرك  ت�سليم املجموعتني  ال�رصورية، مت 

ق�سد اإحالتهم للعدالة.

الأغواط  ولية  لأمن  الوقائية  احلملة  اأ�سفرت   
ال�سنة  من  املنق�سية  اأ�سهر  ال�سبعة  خلل 
�سد  والإت�سال  الإعلم  خلية  اجلارية،بح�سب 
لقانون  املخالفني  من  النارية  الدراجات  �سائقي 
املرور،عن حترير 108 جنحة وخمالفة مرورية،مع 
و�سع 18 دراجة نارية باملح�رص،وذلك ب�سبب عدم 
الدراجات،فيما  لهذه  القانوين  الأمن  اإ�ستخدام 

�سهادة  الأمان،اإنعدام  خوذة  ارتداء  بعدم  يتعلق 
التاأمني،عدم حيازة الوثائق،اإنعدام و عدم �رصيان 
عدم  اأخرى  جهة  جهة،ومن  من  التاأمني  �سهادة 
وال�سياقة  املرورية  ال�سلمة  بقواعد  الإلتزام 
فيها  يت�سبب  التي  اخلطرية  واملناورات  ال�سليمة 
عنها  ينجر  قد  والتي  النارية  الدراجات  �سائقو 

حوادث مرور خطرية

الريا�سيني  مت مبقر ولية مع�سكر تكرمي عدد من 
حممد  الوايل  عليه  اأ�رصف  حفل  يف  الإعلميني  و 
ويف  الريا�سية  »لراديوز«  جمعية  مب�ساهمة  لبقى 
التحرير  جبهة  فريق  تكرمي لعب  الطار مت  هذا 
ب�سري  مع�سكر  و لعب غايل  �سعيد عمارة  الوطني 
حبايل واأ�رصة ال�سحفي املغتال من قبل اجلماعات 
بو�سلهام و مرا�سل جريدة »�سوت  الإرهابية قدور 

الدويل  احلكم  اإىل  ا�سافة  بوقيور  اأحمد  الغرب« 
ال�سابق  الدويل  واللعب  حن�سال  حممد  ال�سابق 

ف�سيل مغارية واملدرب حممد حنكو�س.
�سهادات �رصفية  للمكرمني وعائلتهم  �سلمت  وقد 
وهدايا متنوعة نظري املجهودات التي بذلوها طيلة 
�سبيل  وت�سحياتهم يف  واملهني  الريا�سي  م�سارهم 

تطوير املمار�سة الريا�سية بولية مع�سكر.

بجروح  اإبنتها  واإ�سابة  م�رصعها  اإمراأة  لقيت 
وقع  األيم  مرور  حادث  يف  باخلطرية،  و�سفت 
نهاية الأ�سبوع على حمور الطريق الولئي رقم 
�سهرة  بن  النا�رص  بن  بلديتي  بني  الرابط   31
نفعية  �سيارة  انقلب  اإثر  احلريان،  وق�رص 
تدخلت  تقلهما،حيث  كانت  »ني�سان«  نوع  من 
بق�رص  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 

م�ست�سفى هواري  اإىل  ال�سحايا  لنقل  احلريان 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  بومدين،كما 
تزامن  املميت.الذي  احلادث  يف  حتقيقا 
م�سالح  بها  تقوم  التي  التح�سي�سية  واحلملة 
الأمن الوطني للوقاية من حوادث املرور عرب 

الطريق الوطني رقم 01 .
ع.ق

اإبان ثورة التحرير ب�سعيدة

  اإن�ساء اأول مدر�سة �سبه طبي 
اأبرز امل�ساركون يف ملتقى حول »الطب و ال�سحة الع�سكرية اإبان ثورة التحرير« ب�سعيدة اأهمية 

اإن�ساء اأول مدر�سة لتكوين ال�سبه طبي يف منطقة �سعيدة خلل ثورة التحرير املجيدة.
واأ�سار الأ�ساتذة اجلامعيون واملجاهدون يف هذا اللقاء املنتظم من طرف مديرية املجاهدين 
مبنا�سبة الذكرى ال 59 ل�ست�سهاد الطبيب يو�سف دمرجي اىل الدور البارز الذي لعبه هذا الأخري 
يف ان�ساء هذه املدر�سة ال�سحية و تكوين املمر�سني ويف هذا ال�سدد اأو�سح الدكتور م�سطفى 
حليم من جامعة �سعيدة اأن اإن�ساء مدر�سة يف ال�سبه طبي مبنطقة �سعيدة كانت من �سمن اأولويات 
ت�سكيل  على  عمل  التمري�س حيث  و جماهدات يف  لتكوين جماهدين  دمرجي  يو�سف  ال�سهيد 
تكوين  اإىل  اإ�سافة  التمري�س  مل�سالح  القيادي  املركز  و  الع�سكرية  لل�سحة  ا�ست�سفائية  هيئات 

اإطارات يف ال�سحة الع�سكرية للإ�رصاف على كل كتيبة.

�رصاء  طريق  على  جديدة  خطوة  الهند  اتخذت   
اللجنة  وقدمت  رو�سيا،  من  »تي-50«  مقاتلة 
تو�سيات  الهندية  الدفاع  وزارة  يف  الداخلية 
من  »تي-50«  مقاتلت  من  دفعة  ب�رصاء  للحكومة 
اجليل اخلام�س، عن طريق ت�سنيعها امل�سرتك مع 

رو�سيا.
املتقاعد،  اجلوي  املار�سال  اللجنة  ويرتاأ�س 
بتحليل  اللجنة  وقامت  وارتاخمان.  �سيمهاكوتي 
الرو�سية  للطائرة  والتكتيكية  التقنية  املوا�سفات 
وتنوي  �رصائها.  ب�ساأن  اإيجابي  با�ستنتاج  فخرجت 
دولر  مليارات   5 مبلغ  توظيف  الهندية  احلكومة 
م�سدر  وح�سب  رو�سيا  مع  بالتعاون  ت�سنيعها  بغية 

اإىل رو�سيا ب�رصاء 108 مقاتلت من  الهند م�ستعدة لتقدمي طلب  الهندي فاإن  يف �سلح اجلو 
طراز »تي-50«.

 الهند تعتزم �سراء 108 من مقاتالت
 اجليل اخلام�س الرو�سية
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