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تلم�سان

توقيف 5 اأ�سخا�ص من 
عائلة واحدة ينتمون 

للطائفة الأحمدية 
�س3

الديوان الوطني للإح�سائيات

القت�ساد اجلزائري حقق 
منوا ب3ر3 باملائة خالل 

�سنة 2016  
�س3

يف م�سابقة جوان الفارط

10 اآلف اأ�ستاذ ناجح 
ي�ساركون يف التكوين 

البيداغوجي 
�س3
مبنا�سبة اليوم الوطني للمجاهد 

توزيع 2200 �سكن 
بي"  بي  "األ  "عدل" و 

بالعا�سمة ووهران 
 �س3

ت�سجيل 70 بوؤرة حريق 
منذ مطلع جوان

مديرية الغابات
 لولية اجلزائر 

 �س4رئي�س جمعية ذوي الإعاقة نور الدين �سويط للو�سط:

لبد من اإخراج املعاق من و�ساية وزارة الت�سامن

بطا�ص: اجلزائر الو�سطى هي "بطا�ص" ولي�ست حزبكم يا بن يون�ص

�س3

املعار�سة ... و 
ا�ستن�ساخ جتربة 

اأهل الكهف يف النوم

 فيما بداأت اأحزاب الأغلبية
 يف جو املحليات:

           املعاقون لي�ص لديهم متثيل  يف املنابر ال�سيا�سية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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REDACTION SUR LE WEB
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EXPERIENCE

- 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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Ressources humaines
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Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

البويرة

البليدة 

امل�سيلة 

ببئر مراد راي�س

العزلة تخنق قرية �سليم ببلدية حيزر

132 حريق يتلف من 341 هكتار من الغابات

افتتاح حديقة الرتفيه والت�سلية "�سربي لند"

حماكمة اأمني خزنة بتعاونية عقارية لإختال�سه 22 مليون �سنتيم 

وثيقة

ر�سالة الرئي�ص 
بوتفليقة مبنا�سبة 

الحتفال بيوم 
املجاهد 
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غوالم يجد طريق ال�شباك اأخريا
 

متكن الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم من ايجاد الطريق نحو ال�سباك بعدما وقع اأول اأهدافه مع فريقه نابويل االيطايل يف رابع مو�سم 
يحمل قمي�سه، اأين جنح غوالم يف ت�سجيل الهدف االأول مع نادي اجلنوب االيطايل وقاده اإىل الفوز خارج القواعد اأمام هيال�س فريونا.

 وفد �شبابي طالبي تركي
 يف �شيافة جمعية االأني�س

دوار �ضي املهدي بالأخ�ضرية
التعرف على هوية االإرهابي  الثاين املق�شي عليه

التعرف على هوية االإرهابي الثاين، يتعلق االأمر بامل�سمى »ت. فريد« املكنى »اأبو عبيدة«، والذي كان قد التحق باجلماعات باالأخ�رضية، والية البويرة/ن.ع.1، والتي مكنت من الق�ساء على اإرهابيني )02( خطريين وا�سرتجاع �سالحني )02( ناريني، مت يف اإطار مكافحة االإرهاب وتبعا للعملية املنفذة من طرف مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي بالقرب من دوار �سي املهدي 
االإرهابية �سنة 2004.

البلديات يقتني احلليب الذي يباع ب40 دج، ما جعلهن يطالبون من ال�سلطات الو�سية  اأ�سبح املواطن الب�سيط ببلدية براقي وما جاورها من اأحياء وبلديات يجد �سعوبة كبرية من اأجل اقتناء احلليب املقنن، حيث ندرة احلليب املقنن ب�شواحي براقي الب�سطاء القاطنني يف تلك  العمل على توزيع احلليب مثلما هو معمول به يف البلديات االأخرى، غري اأن الواقع يبني غري ذلك لكون ال�سلطات دائما ا�ستجابت ندرته جعلت 
�سفهيا فقط.

مبنا�سبة  �سياحة  رحلة  يف  الذهاب  خولة  الطالبة  رف�س  حتول 

حت�سلها على املرتبة االأوىل وطنيا يف البكالوريا اإىل ق�سية راأي 

اأبيها معها كمحرم،  الو�ساية تنقل  عام، وهذا بعدما طالبت من 

وهذا الذي رف�سته وزارة الرتبية، لتخرج اأبواق من هنا ك توؤكد اأنه 

لي�س من حقها طلب مثل هكذا طلب، الأن اأموال اخلزينة العمومية 

ملك كل ال�سعب اجلزائري، وال يحق للنجيبة خولة الت�رضف بها، 

بحجة تطبيق بع�س ال�سعائر الدينية، ليقول اأحد املدونني قائال:« 

اأنا ل�ست �سد ا�سطحابها الأبيها معها، وهذا من حقها، ولكن اأن 
متار�س الدين على ح�ساب الدولة فهذه جتارة«.

خولة ت�شغل الراأي .. بني موؤيد 
ومعار�س ملطلبها

و�سل  اخلربات،  لتبادل  #تيكا  برنامج  اإطار  يف 
اليوم.  اجلزائر  اإىل  الرتكية  اجلامعات  طالب 
مع  خمتلفة  تطوعية  باأعمال  الطالب  �سيقوم 
جمعية  اأع�ساء  اجلزائرية،  اجلامعات  طالب 
بويرة  مدينتي  يف  اأيام   10 ملدة  #االأني�س، 
العا�سمة  باجلزائر  اأم�س  م�ساء  حل  وتلم�سان. 
وفد �سبابي طالبي تركي، للم�ساركة يف االأ�سبوع 
اإىل  يهدف  والذي  الرتكي  اجلزائري  ال�سبابي 
التعريف باملوروث الثقايف اجلزائري و الرتكي، 
و  ال�ّسياحية  املعامل  اأهم  على  التعرف  كذا  و 
التاريخية و االأثرية بعدد من واليات اجلزائر.

ا�ستقبالهم يف مطار اجلزائر كل  هذا وكان يف 
من ال�ّسادة: عادل حلبيب رئي�س جمعية االأني�س 
الوكالة  مكتب  مدير  اأورهان  اآيدن  ال�سيد  و 
الرتكية للتن�سيق و التعاون باجلزائر ، و ممثلني 
عن مديرية ال�سباب و الريا�سة و الرتفيه لوالية 
تبادل  م�رضوع  اإطار  تندرج يف  الزيارة  اجلزائر 
للتن�سيق  الرتكية  الوكالة  تنظمه  الذي  اخلربات 
االأني�س  جمعية  مع   بال�رضاكة  تيكا،  التعاون  و 
طالب  و   �سباب  لفائدة  ال�سباب،  لتن�سيط 

اجلامعات اجلزائرية و الرتكية.
؛  ال�سباب   ت�ستهوي  الن�ساطات  من  الّنوع   هذا 

وتُ�سهم يف احتكاكهم و تبادل خمتلف االأفكار و 
التجارب يف �ستى املجاالت و تاأتي هذه املبادرة 
الب على القيام  يف اإطار حملة دولية ت�سجع الُطّ
املجتمع  اإىل خدمة  تهدف  تطوعية  باأن�سطة 
غر�س  و   ، التنظيف  حمالت  غرار  على  ؛ 
العجزة  و دور  االأيتام  زيارة دور  و   ، االأ�سجار 
التي  التكوينية  الّدورات  خمتلف  تنظيم  و   ،

مماثلة  مبادرات  اإن�ساء  على  ال�سباب  ت�سجع 
يف دولهم . و لتحقيق هذا الهدف يزور الوفد 
كل من واليات : البويرة – تلم�سان – البليدة 
كثرية  تطوعية  اأن�سطة  تنظيم  �سيتم  حيث  ؛ 
الك�سافة  اأفواج  مع  بالتن�سيق  ذكره  �سبق  مّما 
اجلمعيات  بع�س  و  اجلزائرية  االإ�سالمية 

البيئية و ال�سبابية .

تلم�ضان

 �شبط556 كلغ 
من الكيف املعالج

ويف اإطار تاأمني احلدود وحماربة اجلرمية املنظمة، واإثر عمليتي 

تفتي�س قرب ال�رضيط احلدودي، �سبطت وحدتان حلرا�س احلدود 

 )556( بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  كبرية  كمية  ان/ن.ع.2، 
بتلم�س

كيلوغراما.

جي�س الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست/
من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز لل

كبة )01( رباعية الدفع و�ساحنة 
ن.ع.6، )04( مهربني وحجزت مر

قود ومعدات تنقيب عن الذهب 
)01( حمملة بـ )3800( لرت من الو

 عرب االأقمار اال�سطناعية، فيما مت توقيف )15( 
وجهاز)01( ات�سال

هاجرا غري �رضعي من جن�سيات خمتلفة بكل من ب�سار واأدرار/
م

ن.ع.3.

ارتفاع بور�شة الكبا�س

حتت عنوان �ضيف بال حوادث و دخول 
اجتماعي اأمن

امن والية امل�شيلة ينظم حملة 
حت�شي�شية �شد حوادث املرور

 يبدو ان الوعود التي مت اطالقها قبل ا�سهر 

عن متكني املواطنني من �رضاء اأ�سحية العيد 

الذهاب  نحو  تتوجه  االأ�سحى  لعيد  ا 
حت�سب

�سدى، وذلك يف ظل االرتفاع اجلنوين لبور�سة 

س هذا العام خا�سة واأن اأ�سعار الكب�س 
الكبا�

الواحد ترتاوح بني 4 و7 ماليني �سنتيم وهو 

بلغ الذي ي�سع املواطن ذو الدخل الب�سيط 
امل

يقف عاجزا عن ال�رضاء.

حملة  امل�سيلة      والية  اأمن  نظم 
ال�سالمة  حول  حول  حت�سي�سية 
»حتت  �سعار  حتت  املرورية 
عنوان �سيف بال حوادث و دخول 
عرفت  والتي   « اأمن  اجتماعي 
عدد  يف  اإرتفاع حم�سو�س  موؤخرا 
حوادث املرور ، خا�سة يف الطرق 
الوطنية رقم ) 60( و45  (واملوؤدي 
اأرواح  اإزهاق  اإىل  معظمها  يف 
يف  ال�سائقني  تهاون  نتيجة  بريئة 
تطبيق قواعد قانون املرور وذلك 
تزامنا والعطلة ال�سيفية والدخول 

االجتماعي وذلك على م�ستوى الطريق الوطني رقم  60 واجلدير بالذكر 
العمومي  ال�رضطة باالأمن  التح�سي�سية كانت من تن�سيط قوات  اأن احلملة 
والبتن�سيق مع احلماية املدنية   وتخلّل هذه العملية توزيع ملطويات خا�سة 

بال�سالمة املرورية .
ع.ب

حمكمة بئر مراد راي�س

عقوبة موقوفة النفاذ جلزار قام ب�شرقة �شور فتاة واأن�شاأ ح�شابا بها
ق�ست حمكمة بئر مراد راي�س بعد املداولة القانونية بعقوبة 6 اأ�سهر حب�سا موقوف النفاذ يف حق جزار يف العقد الثالث من العمر موجود 

رهن احلب�س املوؤقت باملوؤ�س�سة العقابية  باحلرا�س عن تهمة امل�سا�س بحرمة  احلياة اخلا�سة لالأ�سخا�س الذي تابعته بها فتاة يف اأواخر 

م على �سحب �سورتها ال�سخ�سية بال حجاب من ح�سابها بال«الفاي�سبوك« و اأ�س�س به ح�ساب خا�س .
العقد الثان من العمر بعدما اأقد

24 �شاعة

املديرية العامة لالأمن الوطني

اإحياء ذكرى يوم الوطني للمجاهد
االأمن  منتدى  ا�ست�ساف 
العليا  باملدر�سة  الوطني، 
تون�سي«  لل�رضطة«على 
اإعالمية  ندوة  ب�ساطوناف، 
الدكتور  ن�سطها  تاريخية 
يف  اأ�ستاذ  ب�سري«  »مديني 
لوني�سي  علي  بجامعة  التاريخ 
مبنا�سبة   ،02 البليدة  العفرون 
الوطني  اليوم  ذكرى  اإحياء 
الذكرى  وهي  للمجاهد، 
ال�سمال  للهجومات  املزدوجة 

 1955 اأوت   20 الق�سنطيني 
اأوت   20 ال�سومام  وموؤمتر 
جماهدين،  بح�سور     ،1956
من  اإطارات  جامعني،  اأ�ساتذة 
املديرية العامة لالأمن الوطني، 
ممثلي املجتمع املدين، والتي 
اإعالمية  بتغطية  حظيت 
و�سائل  خمتلف  من  وا�سعة 
م�ستهل  يف  الوطنية.  االإعالم 
الندوة، تناول املحا�رض اأهمية 
املتمثلني  التاريخيني  احلدثني 

على  الهجومات  اأحداث  يف 
اأوت   20 الق�سنطيني  ال�سمال 
1955 وانعقاد موؤمتر ال�سومام 
باعتبارهما   1956 اأوت   20

م�سار  يف  حا�سما  منعطفا 
املجيدة    1954 نوفمرب  ثورة 
تاريخ  يف  بارزتني  وحمطتني 
الثورة التحريرية املظفرة.  



 
النا�شط  اأو�شح  ال�شدد  هذا  ويف 
ت�رصيح  يف  خبابة  عمار  ال�شيا�شي 
خ�ص به »الو�شط« باأن احلقيقة التي 
يجب اأن يعمل عليها اجلميع وا�شحة 
املعار�شة  وعودة  ال�شم�ص،  و�شوح 
وفق وثيقة »مازافران« يف هذا الوقت 
مو�شحا:«  اخليال،  من  �رصبا  اأ�شبح 
ان�شوت  التي  املعار�شة  اأن  احلقيقة 
واملتابعة  الت�شاور  هيئة  مظلة  حتت 
واالنتقال  احلريات  اأجل  من 

ومبادئ  اأهداف  وفق  الدميقراطي 
انتهت«،  مزفران  ار�شية  واآليات 
املعار�شة يف  تعاون  ويف حديثه عن 
املحليات و يف املنا�شبات ال�شيا�شية 
قال  بديل،  تقدمي  اأجل  من  املقبلة 
تعد  خطوة  هكذا  مثل  باأن  خبابة 
العمل  كل  العمل  اأن  غري  مرغوبة، 
وتوعية  تعبئة  على  ين�شب  اأن  يتعني 
اأجل  من  حثه  على  والعمل  ال�شعب، 
املعار�شة،  النخب  مع  االلتفاف 
ال�شعب  التفاف  عدم  الأن  متابعا:« 
الذي  امل�شري  نف�ص  اإىل  حتما  يوؤدي 

اآلت اليه مبادرة مزفران«.

خبابة،  قاله  ما  على  بعيد  وغري 
بن  عزيز  ال�شيا�شي  اخلبري  راأي  كان 
املنتظر  غري  من  اأنه  يوؤكد  طرمول 
طرف  من  املعجزة  حت�شل  اأن 
املحليات  يف  املعار�شة  جمموعات 
املرتقبة، الأن معظم املوؤ�رصات تدل 
بعد  يف�شلوا  مل  املعار�شني  اأن  على 
�شيتعاملون  وكيف  خمططاتهم  عن 
مع احلدث، متابعا:« يف حني اأحزاب 
اإعداد  ويف  حتركاتها  بداأت  االأغلبية 
�شهدته  ما  ايل  اإ�شافة  القوائم 
وتغيري  حركية  من  الوطنية  ال�شاحة 
املحلية«،  الوظائف  من  العديد  يف 

من  اأكرث  اإىل  املتحدث  ذات  وراح 
ذلك ملا ربط تاأ�ش�ص قطب معار�ص 
للمقاطعة،  تدعو  نداءات  ظهور  مع 
قطب  ظهور  عن  قال:« التكلم  حيث 
االأوراق  وخلط  املناف�شة  علي  قادر 
نداءات  بروز  ات�شور  لكنني  اأظن  ال 
التحالف  اأو  باملقاطعة  اأما  تنادي 
ببع�ص املناطق االنتخابية«، مو�شحا 
:«اين اأرى امل�شكل يف عمق االأحزاب 
ال�شعف  ب�شبب  نف�شها  املعار�شة 
وعدم  التجنيدي  وكذا  الهيكلي 
التطورات  مع  التفاعل  على  القدرة 

باالإمكانيات والربامج التي تليق«.

رئي�ص  بطا�ص،  احلكيم  عبد  اأر�شل 
والقيادي  الو�شطى،  اجلزائر  بلدية 
بن  عمارة  حزب  من  امل�شتقيل 
حزبه  لرئي�ص  حتدي  ر�شال  يون�ص، 
ال�شابق، موؤكدا اأن اجلزائر الو�شطى 
املقبلة  واملحليات  بطا�ص،  هي 
املتحدث  ذات  وقال  ذلك،  �شتثبت 
املواقع  الأحد  مقت�شب  ت�رصيح  يف 
يف  �شيرت�شح  باأنه  االإلكرتونية، 
قائمة حرة ت�شم اإطارات من بلدية 

املن�ّشق  واأفاد  الو�شطى.  اجلزائر 
ال�شعبية  احلركة  حلزب  ال�شابق 
ت�رصيح  يف  بالعا�شمة  اجلزائرية 
رف�ص  بانه  ملوقع “TSA عربي”، 
لاللتحاق  االأحزاب  عديد  عرو�ص 
اأنه  م�شيفا  “تاج”،  فيها  مبا  بها 
�شيلتقي خالل االأيام القليلة القامة 
�شبتمرب  �شهر  من  الرابع  اأق�شاها 
املقبل مبواطني العا�شمة يف موؤمتر 
عام، من اأجل حتديد االأ�شماء التي 

اأن  �شتحملها القائمة والتي ي�شتبعد 
م�شريا  االأمبيا.  من  اأ�شماء  حتمل 
لرئي�ص  ليثبت  ياأتي  قراره  باأن 
ي�شنعه  مل  “بطا�ص  باأن  “االمبيا” 
عمارة بن يون�ص كما يدعي”. و�شّدد 
بان  العا�شمة  اجلزائر  بلدية  رئي�ص 
مواطنني  من  منبثقة  احلرة  قائمته 
الو�شطى  اجلزائر  ومواطنات 
وكلهم اإطارات من املواطنني اثبتوا 
ويف  عمله،  مكان  يف  كل  كفاءتهم 

�شياق حديثنا عن و�شع امل�شتقيلني 
من حزب احلركة ال�شعبية اجلزائرية 
بانه قريبا  وم�شتقبلهم، قال بطا�ص 
�شيتم اإجتماع املنا�شلني والقياديني 
اأجل  من  االأمبيا،  من  امل�شتقيلني 
اىل  الو�شول  طريقة  يف  النظر 
حتت  جميعا  جتمعهم  التي  ال�شيغة 
غطاء منظم واحد ي�شتبعد اأن يكون 

يف �شكل حزب.
علي عزازقة

 ت�رصع م�شالح واليتي اجلزائر العا�شمة، 
من  اأكرث  توزيع  االأحد، يف  هذا  ووهران 
الرتقوي  ب�شيغتي  �شكنية  وحدة   2200
العمومي و البيع باالإيجار و ذلك مبنا�شبة 
الوطني   لليوم  املزدوجة  الذكرى 

للمجاهد .
توزيع   �شيتم  للعا�شمة  باملنا�شبة  و 

�شكنات عدل يف كل من  جنان ال�شفاري 
 308 و  فايت  باأوالد  و474  م�شكن   308
للرتقوي  بالن�شبة  اأما  اهلل،  عبد  ب�شيدي 
�شت�شمل  العملية  بي(  بي  األ   ( العمومي 
البحري،  برج  مبوقع  م�شكن   161 توزيع 
�شكن  و90  الرغاية،  مبوقع  م�شكن   92
من  اأكرث  توزيع  �شيتم  كما  فايت  باأوالد 

900 وحدة بوالية وهران، ح�شب ت�رصيح 
الت�شيري  و  الرتقية  لديوان  العام  املدير 
�شابر،  حممد  وهران،  لوالية  العقاري 
م�شيفا اأن هذه احل�شة تخ�ص 800 وحدة 
م�شكن   144 و  بااليجار  البيع  ب�شيغة 
ترقوي مدعم تابع لديوان الرتقية. و اأكد 
اأكرث  توزيع  �شيتم  اأنه،  ذاته  ال�شياق  يف  

ذكرى  مبنا�شبة  �شكنية  وحدة   200 من 
ال�شحاب  خم�ش�شة  املقبل  نوفمرب   1
للقطاع  التابعني  و  اله�شة  ال�شكنات 
احلمري  و  البا�شري  �شيدي  احل�رصي 
ال�شكن  وزارة  برجمت  وقد  بوهران  
رزنامة  وفق  ال�شكنات  توزيع  عمليات 

تتوافق واملنا�شبات واالأعياد الوطنية.

حقق االقت�شاد اجلزائري �شنة 2016 
منوا ب3ر3 باملائة مقابل 7ر3 باملائة 
الداخلي  الناجت  بلغ  فيما   2015 �شنة 

اخلام الفردي 3.894 
لدى  ما علم  �شنة 2016 ح�شب  دوالر 
نتج  و  لالإح�شائيات  الوطني  الديوان 
منو  عن  اأ�شا�شا  املعترب  النمو  هذا 
قفزة  عرف  الذي  املحروقات  قطاع 
كبرية �شنة 2016 حيث ارتفعت قيمته 
2ر0  مقابل  باملائة  ب7ر7  امل�شافة 
قطاع  عرف  و   2015 �شنة  باملائة 
�شجلت  فيما  طفيفا  منوا  الفالحة 
وترية  يف  تقل�شا  القطاعات  باقي 

العمومية  النفقات  تراجع  بفعل  النمو 
حيث  من  ،و  الواردات  انخفا�ص  و 
اخلام  الداخلي  الناجت  ارتفع   القيمة 
منتقال   2016 �شنة  باملائة  ب2ر4 
مقابل  دج  مليار  8ر17.406  اإىل 
و   .  2015 �شنة  دج  مليار  1ر16.702 
قدر الناجت الداخلي الفردي ب 3.894 
دوالر �شنة 2016، و قد ارتفع معامل 
امت�شا�ص الت�شخم �شنة 2016 ب9ر0 
باملائة بعد انخفا�ص بلغ -5ر6 باملئة 
�شنة  باملائة  -3ر0  و    2015 �شنة 
تباطوؤا  التوجه  هذا  يعك�ص  و   .2014
الدولية  االأ�شعار  انخفا�ص  معدل  يف 

عرف  اأخرى  جهة  من  للمحروقات 
ا�شتهالك االأ�رص  منوا ب3ر3 باملائة 
�شنة 2016 يف حني ارتفع حجم ت�شكل 
خام راأ�ص املال الثابت ب5ر3 باملائة 
هو  و   2015 �شنة  باملائة  7ر5  مقابل 
ما يعك�ص انخفا�شا يف وترية منو هذا 

املوؤ�رص. 
تراجع  عن  االنخفا�ص  هذا  نتج  و 
ال�شناعي  التجهيز  مواد  واردات 
ن�شبي  تراجع  جانب  اإىل   2014 منذ 
و  ،لكن  للدولة  التجهيز  نفقات  يف 
عرف  اال�شمية  القيمة  باحت�شاب 
منوا  الثابت  املال  راأ�ص  خام  ت�شكل 

دج  مليار  3ر7.467  اإىل  باملائة  ب6 
�شنة 2016 مقابل 7ر7.041 مليار دج 
�شنة 2015 و بالرغم من تراجع وترية 
منو هذا املوؤ�رص من حيث احلجم اإال 
اأن معدل اال�شتثمار يف االقت�شاد يبقى 
خام  ت�شكل  ن�شبة  بلغت  مرتفعا حيث 
راأ�ص املال الثابت يف الناجت الداخلي 
اخلام 9ر42 باملائة يف 2016 مقارنة 

ب2ر42 باملائة �شنة 2015.
و تعك�ص هذه الن�شبة »جهدا ا�شتثماريا 
-يف  مدعوم  لكنه  معترب  جد  يزال  ال 
غالبيته- من طرف الدولة و من قطاع 
املحروقات«، ح�شب نف�ص امل�شدر.  

ندرومة  دائرة  اأمن  عنا�رص  متكن 
)تلم�شان( يوم ال�شبت من توقيف 5 
اأ�شخا�ص من عائلة واحدة من اأتباع 
الطائفة االأحمدية ح�شبما علم اأم�ص 
الأمن  االت�شال  خلية  لدى  االأحد 
تلقي  بعد  العملية  وجاءت  الوالية 
ذات العنا�رص ملعلومات مفادها اأن 

ندرومة  ببلدية  الع�شة  بقرية  عائلة 
وبعد  االحمدية.  الطائفة  تتبع 
العائلي مت  للمنزل  التفتي�ص  عملية 
رب  بينهم  من  اأ�شخا�ص   5 توقيف 
�شنة   75 العمر  من  البالغ  العائلة 
وهم  بفرن�شا  املقيمني  واأبناءه 
امراأتان  و  �شنة(   41 و   39( رجالن 

�شنة   44 و   41 العمر  من  تبلغان 
ح�شب ذات امل�شدر.

واأ�شفرت عملية التحقيق معهم عن 
الطائفة  اإىل  باالنتماء  اعرتافهم 
جمعية  داخل  بفرن�شا  االأحمدية 
خريية و�رصح االبناء اأمام ال�شبطية 
الرتاب  اإىل  دخلوا  اأنهم  الق�شائية 

وزيارة  ال�شياحة  اجل  من  الوطني 
الوالد واأنهم مل يقوموا باأي ن�شاط 
الطائفة  لفائدة  باجلزائر  دعوي 
امل�شدر.  نف�ص  وفق  االأحمدية 
التحقيق مفتوحا من طرف  ويبقى 
كما  ندرومة  دائرة  اأمن  م�شالح 

اأ�شري اإليه.

الغابات  مديرية  م�شالح  �شجلت 
اجلزائر  لوالية  االأخ�رص  واحلزام 
مكافحة  خمطط  تفعيل  بداية  منذ 
املن�رصم  جوان  �شهر  مطلع  احلرائق 
مت  حريق  بوؤرة   70 عن  يزيد  ما 
تتعدى  وال  انت�شارها  قبل  اإخمادها 
ما  هكتار،ح�شب   1 احلرائق  م�شاحة 
علم  من مدير ذات الهيئة  نور الدين 
بعزيز ،واأو�شح بعزيز يف ت�رصيح على 
هام�ص االإحتفال بذكرى اليوم الوطني 
التدخل  اأن  بالعا�شمة  للمجاهد 
حمافظة  الأعوان  واالأوىل  ال�رصيع 
الغابات مكن من ح�رص تلك احلرائق 
يف بداياتها يف م�شاحة ال تزيد عن 1 
هكتار من الغطاء الغابي و ما يزيد عن 
4 هكتارات  من االأحرا�ص واحل�شائ�ص 
غابات  من  كل  عرب  موزعة  الياب�شة 
بينام وبن عكنون وبو�شاوي وال�شحاولة 

ومقطع خرية.

و اأ�شاف انه »فعليا مل يتم خ�شارة اأي 
 « اليوم  حلد  الغابي  الغطاء  من  جزء 
الغابات  يف  ن�شبت  التي  احلرائق  كون 
بدايتها  اإخمادها يف  اإليها مت  امل�شار 
وال يتعدى م�شاحتها 1 هكتار ، م�شريا 
هو  املواطن  لدى  الوعي  »نق�ص  اأن 
احلرائق«  تلك  يف  غالبا  يت�شبب  ما 
عند  دائما  يكون  ن�شوبها  اأن  بدليل 
االأ�شخا�ص  ملرور  املحاذية  املناطق 
على  اأنه  املتحدث  وقال  �شكنهم  اأو 
اأن  خا�شة  احليطة  اأخذ  املواطنني 
نهاية  من  املمتدة  احلالية  املرحلة 
�شبتمرب  �شهر  وبداية  اأغ�شط�ص  �شهر 
�شعبة جدا حيث الغطاء النباتي يفقد 
خمزون املياه املوجودة فيه ما يعر�شه 
ب�رصعة اإىل االإ�شتعال وهو ما يوؤدي اإىل 
اإرتفاع حاالت ن�شوب احلرائق ب�رصعة 
فائقة وذلك ح�شب االإح�شائيات التي 

ت�شجل �شنويا يف ذات الفرتة .

الرتبية  بوزارة  التكوين  مدير  اأكد   
االأحد  اأم�ص  حمادو،  كمال  الوطنية، 
 10 من  اأزيد  اأن  العا�شمة،  باجلزائر 
جوان  م�شابقة  يف  ناجح  اأ�شتاذ  اآالف 
يف  بامل�شاركة  معنيون  الفارط، 
التكوين البيداغوجي التح�شريي على 
للدخول  حت�شبا  الوطني،  امل�شتوى 
املدر�شي 2017/2018 وخالل اإعطائه 
اإ�شارة انطالق الدورة التكوينية بثانوية 
عمر را�شم باجلزائر الو�شطى، والتي 
على  موزعني  اأ�شتاذ   285 تخ�ص 
اأو�شح  والثانوي،  املتو�شط  الطورين 
اأ�شتاذ  اآالف   10 من  اأزيد  اأن  حمادو 
الدورة  هذه  يف  بامل�شاركة  معنيون 

التي تهدف اإىل »تغطية كل املنا�شب 
البيداغوجية  االأفواج  كل  وتاأطري 
اأ�شار  الوطني«وبعدما  امل�شتوى  على 
 31 غاية  اإىل  متتد  الدورة  هذه  اأن 
التكوين  اأن  امل�شوؤول  ذات  اأكد  اأوت، 
�شاعة   200 حوايل  يدوم  التح�شريي 
ال�شنة  مراحل  خمتلف  على  موزعة 
الدرا�شية، �شيما يف العطل ويف ال�شياق 
اأن عملية ا�شتدعاء  ذاته، ذكر حمادو 
بغية  متوا�شلة  االحتياطيني  االأ�شاتذة 
بع�ص املواد  العجز امل�شجل يف  �شد 
التي  التكوينية  الدورة  لالإ�شارة ت�شمل 
اأ�شتاذ  بثانوية عمر را�شم 285  جترى 

موزعني على الطورين الثاين الثالث.

لعمال  النقابة  امل�شتقلة  توعدت 
يف  بالدخول  والغاز،  الكهرباء 
اإ�رصابات وطنية طويلة املدى خالل 
اإعادة  الأجل  االإجتماعي  الدخول 
اإدماج امل�رصحني تع�شفا من �رصكات 
�شونلغاز ، كا�شفة عن توحيد �شفوفهم 
النقابات  كل  و  النقابي  التكتل  مع 
باإ�رصاب  اإقرارها  حال  يف  امل�شتقلة 
االإجتماعي من  الدخول  بعد  وطني 
االإجتماعي  احلوار  باب  فتح  اأجل 
احلق  و  ال�رصائية  القدرة  حماية  و 
يف  اأ�شبح  الذي  اجلزائر  يف  النقابي 
احل�شي�ص، مطالبني  ال�شلطات العليا 
اإرجاع  اأجل  من  التدخل  البالد  يف 
العامة  املفت�شية  املندوبني و حث 
للعمل لتطبيق �شحيح القانون و تفعيل 
املواد اخلا�شة بحماية احلق النقابي 

يف اأ�رصع وقت ممكن .
لعمال  امل�شتقلة  النقابة  طالبت 
العليا  ال�شلطات  اأم�ص،  �شونلغاز، 
للتدخل ال�رصيع يف ق�شية امل�رصحني 
�شونلغاز و  جممع  طرف  من  تع�شفا 
نقابية،  قيادة   46 عددهم  بلغ  الذين 
عدد  اأن  موؤكدة  اإدماجهم،  واإعادة 
�شحية من   250 بلغ  التع�شف  �شحايا 
معاقبتهم  متت  منخرطني  و  نقابيني 
تنزيل  اأو  يوم   15 ملدة  بتوقيفات 
حتويالت  اأو  درجتني  اأو  لدرجة 
تع�شفية و�شلت الأكرث من 70 كلم عن 
اأن ذلك خلف  موؤكدين  ال�شكن،  مكان 
النقابيني  لدى  �شديد  غ�شب  حالة 
املعاقبني و تى لدى بع�ص من اأو�شاط 
النقابيني  مطالب  جتاهل  العمال بعد 

االأ�شلية  عملهم  ملنا�شب  الإرجاعهم 
يقت�شيه  وفقا ملا  اأو �رصط  قيد  دون 

قانون العمل .
كما هددت القنابة باللجوء اإىل القيام 
باإحتجاجات و م�شريات كبرية بالكثري 
هو الطلبات  الدليل  الواليات و  من 
التي مت تقدميها للرتخي�ص بامل�شرية 
اأن  اإال  الواليات،  من  العديد  يف 
بالرف�ص،  قوبلت  الرتخي�ص  مطالب 
للقيام  احلق  مينحهم  ذلك  اأن  قائلني 
م�شبق  اإ�شعار  دون  باالإحتجاجات 
ي�شمن  الد�شتور  كون  لل�شلطات، 
مربزين  االحتجاج،  يف  احلق  لهم 
اإىل   راجع  لالحتجاج  تاأجيلهم  اأن 
املواطن  حاجة  و  املرتفعة  احلرارة 
لتجنيد  حاجته  للكهرباء و  الب�شيط 
بقاء  ل�شمان  الب�رصية  املوارد  كل 
يف  تعطلت  ذلك  رغم  التي  اخلدمة 
يتم  لو  بالك  فما  الواليات  من  الكثري 
؟؟ �شتحدث  باالإ�رصابات  بع�شها  �شل 
يف  دخولنا  »عدم  بالتاأكيد،  الكارثة 
اإ�رصابات واإحتجاجات كبرية يف هذه 
اأو  منه  تراجعا  بالذات لي�ص  الفرتة 
خوفا من الدفاع عن قياداتها النقابية 
امل�شتعدين ملواجهة االإدارة املت�شلطة 
يف  توقفنا  بل  عجزها،   اأثبتت  التي 
العليا  لل�شلطات  الظرف تقديرا  هذا 
للمواطن  وكذلك تقدير  باجلمهورية  
يكون  اأن  ي�شتحق  ال  الذي  اجلزائري 
للكهرباء ب�شبب  اإنقطاعات  �شحية 
م�شوؤول يف �شونلغاز ال ي�شتحق اأ�شال 

اأن يكون م�شوؤوال«.
�سارة بومعزة  

حتولت اأحزاب املعار�سة خالل هذا ال�سيف ومع التغيريات التي عرفتها ال�ساحة ال�سيا�سية ح�سب متابعني، اإىل ديكور له 
اعتماد من قبل الداخلية، ب�سبب ال�سبات الذي دخلت فيه بعيد االنتهاء من حملتها االنتخابية وحرب الت�سريحات التي جاءت 

بعد الت�سريعيات، ما يجعلها �سعيفة اأمام اأحزاب املواالة وخا�سة االأغلبية التي قد تدخل املحليات بقوة ب�سبب التح�سريات 
امل�سبقة، وهذا عك�س املعار�سة التي مل ت�ستطع مل �سمل اأكرث من 3 اأحزاب يف حتالف مهرتئ.

فيما بداأت اأحزاب االأغلبية يف جو املحليات:

بعث ر�سائل حتدي لرئي�س االأمبيا يف املحليات:

مبنا�سبة اليوم الوطني للمجاهد 

الديوان الوطني لالإح�سائيات

تلم�سان

علي عزازقة

املعار�سة ... و ا�ستن�ساخ جتربة اأهل الكهف يف النوم

بطا�س: اجلزائر الو�سطى هي »بطا�س« ولي�ست حزبكم يا بن يون�س

توزيع 2200 �سكن »عدل« و »األ بي بي« بالعا�سمة ووهران 

االقت�ساد اجلزائري حقق منوا ب3ر3 باملائة خالل �سنة 2016  

توقيف 5 اأ�سخا�س من عائلة واحدة ينتمون للطائفة االأحمدية 

مديرية الغابات لوالية اجلزائر 

يف م�سابقة جوان الفارط

االحتجاج حالة  يف  النقابي  للتكتل  ان�سمامها  اأعلنت 

ت�سجيل 70 بوؤرة حريق 
منذ مطلع جوان

10 اآالف اأ�ستاذ ناجح ي�ساركون يف 
التكوين البيداغوجي التح�سريي

نقابة �سونلغاز يتوعدون بدخول 
اجتماعي �ساخن
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نطالب باإعادة الن�ضر يف 
قانون حماية وترقية 

الأ�ضخا�ص املعاقني

لذوي  اجلزائرية  اجلمعية  اأ�شاررئي�س 
االإعاقة اإىل االن�شغاالت التي  تهم فئة 
ثم  اأنه   على   م�شريا   ، االإعاقة  ذوي 
يتعلق  فيما  جدري  بتغيري  املطالبة 
فيما  خا�شة  حاليا،  املتبعة  بالطرق 
يخ�س املنحة التي يتقا�شها املعاق و  
تقدر  اجلزائر حيت  االأ�شعف يف  هي 
باأربعة اآالف دينار جزائري، مربزا اأنه 
�شيتم منا�شدة احلكومة بقيادة الوزير 
اإعادة الن�رض يف هده  االأول  من اأجل 
األف   18 اإىل  رفعها  ال  وملا  املنحة 
دينار حتى تت�شاوي مع االأجر الوطني 
الن�رض  باإعادة  امل�شمون،كذلك طالب 
االأ�شخا�س  وترقية  حماية  قانون  يف 
 2012 �شنة  يف  �شدر  والدي  املعاقني 
يف املادة 38 من خالل اإعادة اإ�رضاك 
كل  يف  اجتماعي   ك�رضيك  اجلمعية  
ال�رضيحة  هذه  تخ�س  التي  الق�شايا 

باعتبارها ممثلة لهذه ال�رضيحة .

املعاقون لي�ص لديهم جهة 
�ضيا�ضية تدافع عنهم 

فيما يخ�س  اإ�رضاك املعاق يف احلياة 
اأن  ال�شيا�شية  ،قال �شويط نورالدين« 
،خا�شة  قائمة  التزال   املطالب  هذه 
اأن مطالبنا مل  تتحقق يف االنتخابات 
خيار  اأمام  هنا  نحن  اذن  الت�رضيعية، 
نطالب  اأن  ،وهو  منه  مفر  ال  وحيد 
للمعاقني  كوطة  بتخ�شي�س  ب�رضاحة 
لهمان  يت�شنى  حتى  املجال�س  كل  يف 
التخفيف  وكذلك   ، يكونواممثلني 
و  القوية  املناف�شة  حدة  من  عليهم 
بكل  املرت�شحني  بني  القوي  التناف�س 
اإ�رضاك  �رضورة  على  ،موؤكدا  الطرق 
اأن  املعاق يف �شناعة قراراته خا�شة 
املعاقني لي�س لديهم جهة ما �شيا�شية 
ال�شيا�شية  املنابر  يف  عليهم  تدافع 
قبل  من  اإ�شتغاللنا  مت  »لقد  ،قائال 
االأحزاب ال�شيا�شية خالل الت�رضيعيات 
ال�شدد  ذات  يف  ،وطالب   « املا�شية 
مبنح  االأقل  على  املعنية  ال�شلطات 
الهيئات  كل  يف  متثيال  املعاقني  فئة 
و  االأمة  جمل�س  غرار  على  ال�شيا�شية 
جمل�س حقوق االإن�شان و جلنة مراقبة 

االنتخابات .

ثقافة متويل اجلمعيات 
غائبة

اأفاد نورالدين �شويط اأن  هناك العديد 
ال�شعوبات التي تواجه اجلمعية ،قائال 

» تعاين اجلمعية من افتقادها للهياكل 
من  الكايف  الدعم  ،وكذلك  واملقرات 
قبل ال�شلطات وال�رضكاء االجتماعيني 
 ، والباترونا  االأعمال  رجال  من 
فاجلمعية حتتاج اإىل الرعاية من  قبل 
الفاعلني االأ�شا�شني باعتبار اأن �رضيحة 
�رضيحة   لي�شت  هي  االإعاقة  ذوي 
لكي  قوي  دخل   متلك  ال  ،و  مهيكلة 
ت�شتطيع اأن ت�شاعد اجلمعية ،اأي�شا ال 
متلك اأجهزة اأخرى يقتطع منها ل�شالح 
اجلمعيات، و اأ�شاف »اأما فيما يخ�س 
الفئة  هده  تواجه  التي  ت  ال�شعوبات 
فهي  �شعوبات كثرية ال ميكن ذكرها 
كلها لكن  اأغلبها  تتمثل يف ،ال�شعوبة 
يف  ال�شخ�شية  احلرية   ممار�شة  يف 
وال�شكن،  والعمل  وال�شياحة  التنقل 
الطرقات  مع  معاناته  اإىل  باالإ�شافة  
و العمارات الغري مهياأة لهذه ال�رضيحة 

و احل�شارية غائبة  العمرانية  ،التهيئة 
كليا خا�شة يف القرى النائية املعزولة 

.«

�ضرورة  �ضن قانون خا�ص 
يرفع ن�ضبة التوظيف اإيل 4 

يف املائة 

وفيما يخ�س توظيف املعاقني ،اعترب 
املتحدث اأن ن�شبة 1 باملائة يف توظيف 
ن�شبة  هي  املوؤ�ش�شات  يف  املعاقني 
غري كافية ،داعيا اإىل �رضورة التطبيق 
الن�شبة  رفع  و  القانون  لهذا  الفعلي 
الفر�شة  تعطى  حتى  باملائة   4 اإىل 
اأكرث لتوظيف هذه الفئة احل�شا�شة يف 
املجتمع ،،حتى  يتم اإدماج اأكرب عدد 

من االأ�شخا�س املعاقني.

اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س    wك�شف 
�شويط،  الدين  نور  االإعاقة  لذوي 
منتدى  على  �شيفا  حلوله  خالل  اأم�س، 
»الو�شط«، عن جملة من العراقيل التي 
�شواء  الفئة،  هذه  اأمام  حائال  تقف 
ونق�س  الو�شية  ال�شلطات  طرف  من 
جانب  من  اأو  القانونية،  الرت�شانة 
يف  النا�شطة  اجلمعيات  اأو  املجتمع، 
حد  املعاق يف  عقلية  حتى  اأو  امليدان 
املنحة  رفع  اإىل  �شويط  ودعا  ذاتها، 
تكفي  اأن  ي�شتحيل  اأنها  قال  التي 
ي�شاف  حاجياته  حجم  ظل  يف  املعاق 
النف�شي  باجلانب  االهتمام  غياب  لها 
للمعاق، داعيا لتمكني فئتهم من احلياة  
االجتماعية وبالتوازي احلياة ال�شيا�شية 
لتمكينهم من متثيل فئتهم على م�شتوى 
املجل�س  �شواء  الدولة،  موؤ�ش�شات 
لل�شباب،  االأعلى  املجل�س  اأو  ال�شعبي، 
اللجان الوطنية املهمة، مركزا على  اأو 
االأعلى  املجل�س  عن  االإفراج  �رضورة 
ملدة  عنه  احلديث  مت  الذي  للمعاق 

طويلة قبل اأن يلف العملية ال�شمت.
االإح�شاءات  يف  �شويط  �شكك   كما 
ماليني   4 عن  تتحدث  التي  الر�شمية 
عن  التحديث  عدم  ظل  يف  معاق، 
ي�شاف  �شنويا،  املتزايدة  االح�شاءات 
باملناطق  العائالت  بع�س  اأن  لها 

اأبنائها  النائية تعمد حتى لعدم ت�شجيل 
بندوة  للقيام  الو�شاية  داعيا  املعاقني، 
وطنية لت�شور كيف يدمج املعاق، داعني 
الت�شامن من  وزارة  ا�شتقاللهم عن  اإىل 
اأجل متكينهم من متثيل اأنف�شهم، خا�شة 
تقوم  الت�شامن عرب 48 ال  اأن مديريات 

بالدور املنوط بها كما ينبغي.

نطالب بكوطة خا�ضة باملعاقني يف 
القوائم النتخابية

 
اأبرز  ال�شيا�شية،  احلياة  وبخ�شو�س 
لرت�شيح  ملفه  الذي عمد  وهو  �شويط، 
ت�رضيعيات  يف  االأفالن  قوائم  �شمن 
تر�شيحه  يتم  مل  اأنه  اإال  ال�شابقة،  ماي 
م�شتغلة  فعال  فئتهم  باأن  احلزب،  من 
لربح  االأحزاب  جمموع  طرف  من 
بوتفليقة  الرئي�س  مطالبني  اأ�شواتهم، 
ملنح متثيل خا�س لفئتهم على م�شتوى 
االأعلى  املجل�س  الر�شمية:  الهيئات 
املهمة،  الوطنية  واللجان  لل�شباب، 
االنتخابات،  ملراقبة  الدائمة  اللجنة 
االنتخابات عرب  لقانون  وت�شور  خا�س 
اإدراجهم  بالقوائم االنتخابية على غرار 
الكوطة الن�شوية، ي�شاف لها االإفراج عن 

املجل�س االأعلى للمعاق.
من جانب جتربته بالرت�شح مع االأفالن، 

املنا�شل  وهو  الو�شط،  �شيف  اأبرز 
وامل�شارك   ،2001 منذ  العتيد  باحلزب 
معتربا  ووطني،  جهوي  لقاء   30 بقرابة 
داخل  ح�شلت  التي  الفو�شى  اأن 
واللجنة  القيادة  م�شتوى  االأفالن  على 
والت�رضيبات  والرت�شيحات  املركزية 
الرتكيز  اإىل  لفتها، ادت  التي  االإعالمية 
ملف  وتهمي�س  البينية،  امللفات  على 
ان�شغاالتهم  على  والرتكيز  املعاقني، 
الي�شال  االأمام  اإىل  بخطوة  الرمي  بدل 
االحتياجات  ذوي  فئة  اأفراد  اأحد 

اخلا�شة لقبة زيغود يو�شف.

امليدان،  يف  اجلمعيات  جانب  من 
باأن اجلمعيات املمثلة  �شويط،  اعرتف 
لفئتهم والبالغ عددها 10، غرق العديد 
منها و�شط امل�شالح ال�شخ�شية، واخرى 
و�شط �رضاعات داخلية، و�شحب الثقة، 
على  والرتكيز  ورق،  على  حربا  لتبقى 
الظهور املنا�شباتي يف اليومني العاملي 
جتمعات  طريق  عن  للمعاق،  والوطني 
يح�رضها بع�س الوجوه و�شخ�شيات من 

الفئة وحفالت.
�ضارة بومعزة

 اأو�شح فهد بوعقة نائب رئي�س املكتب الوالئي للجمعية 
الكثري  يف  املوؤ�ش�شات  من  العديد  هنالك  اأن  بورقلة، 
القانونية  القاعدة  وفق  تعمل  ال  التي  الوطن  واليات  من 
اخلا�شة بتوظيف ذوي االحتياجات اخلا�شة، معرتفا باأن 
اأن  رغم  عادي،  ب�شكل  القاعدة  هذه  فيها  تطبق  واليته 
التي تعرقل من ن�شاط املعاقني،  هنالك بع�س امل�شاكل 

خا�شة يف جمال االإح�شاء.
وقال ذات املتحدث من منتدى »الو�شط« اأن مكتب الوالية 
يف ورقلة ال يعرف م�شاكل كبرية، ب�شبب الن�شاط الذي مييز 

كل املنخرطني فيه، م�شيفا باأن ممثلي ذوي االحتياجات 
اخلا�شة ح�شب حمدثنا يف الوالية عملوا ب�شكل الفت قبل 
اأن ت�شبح قاعدة توظيف 1 باملائة اخلا�شة باملوؤ�ش�شات 
باأنه  املتحدث  ذات  واأ�شاف  فيها،  عادي  ب�شكل  مطبقة 
ركز ب�شكل الفت على م�شكل التكوين الذي يعد ع�شب اأي 
�شخ�س، م�شيفا اأنه ينتظر اأن يتم االنتهاء من م�شكل جلب 
املحلية  امل�شالح  اأن  ال�شياق  ذات  يف  معرتفا  اال�شاتذة، 
ال�شند  كانت  ما  ودائما  ب�شكل جدي  معهم  تعمل  للوالية 

الذي يرتكزون عليه.

ومن جهة ويف ذكره املحا�شن التي يلقاها ذوي االإحتياجات 
اخلا�شة يف ورقلة، عاد ليقول باأنهم يالقوا بع�س امل�شاكل 
من  الكثري  جعلت  االإح�شائيات  م�شكل  اأن  موؤكدا  كذلك، 
بهم،  اخلا�شة  احلاجيات  على  يتح�شلون  ال  املعوقني 
خا�شة الكرا�شي املتحرك، م�شيفا اأن مديرية الت�شامن 
دائما ما جتلب كرا�شي بعدد ناق�س مقارنة باالأنا�س ذوي 
الذي ي�شكل عائقا وم�شكال  االحتياجات اخلا�شة، وهذا 

حقيقيا بالن�شبة لهم.

اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  اعرتف 
�شويط،  الدين  نور  االإعاقة،  لذوي 
االنتخابية  للحملة  جمعيته  بتن�شيط 
اخلا�شة باحلزب العتيد يف ت�رضيعيات 
رفقة  اأنه  مو�شحا  املا�شي،  ما�شي 
 20 يف  حتركوا  اجلمعية  منا�شلي 
االأمني  برفقة  كانت  من  منها  والية 
اأنه  م�شيا  عبا�س،  ولد  جمال  العام 
ولكنه  للمحليات  الرت�شح  يف  يفكر  ال 
اخلا�شة  احلملة  لتن�شيط  م�شتعد 
من  كلف  ما  اإذا  اال�شتحقاقات  بهذه 
اأن  وبعد  للحزب.  العامة  االأمانة  قبل 
حترك الراأي العام خالل الت�رضيعيات 
املا�شية، ملا ت�رضب التكليف اخلا�س 
لبع�س  به  بعث  الذي  عبا�س  بولد 
للحزب،  ن�شالية  التابعة  اجلمعيات 
خرج نور الدين �شويط رئي�س اجلمعية 
�شمته،  عن  االإعاقة  لذوي  اجلزائرية 
ولد  باأن  »الو�شط«  منتدى  من  ليوؤكد 
عبا�س كلف اجلمعية من اأجل تن�شيط 
باحلزب  اخلا�شة  االنتخابية  احلملة 
املا�شية،  الت�رضيعيات  قبيل  العتيد 
هذه  اإىل  نظر  احلزب  اأن  م�شيفا 
اجلمعية ككل اجلهات التابعة لالأفالن، 
لكونها متلك قاعدة �شعبية جتعل من 
حزب  اأعتى  ل�شالح  ي�شوتون  النا�س 
باجلزائر خالل اأي ا�شتحقاق انتخابي 
املتحدث  ذات  وراح  االأفالن،  يدخله 
مع  ن�شط  اأنه  قال  ملا  ذلك  من  اأكرث 
منا�شلي جمعيته خالل حملة احلزب 
يف الت�رضيعيات لع�رضين ن�شاط يف 20 
والية، اأين كان مع االأمني العام جمال 

ولد عبا�س يف الواليات ال�رضقية.

نريد النخراط يف عامل 
ال�ضيا�ضة

يريد �شويط  كان  التي  االأهداف  وعن 
احلملة  يف  م�شاركته  خالل  بلوغها 
املنتدى  �شيف  قال  االنتخابية، 
ن�شاط  هكذا  مثل  يف  الدخول  باأن 
نحتك  يجعلنا  حمالتي  انتخابي 
التعلم  اأجل  ال�شيا�شيني من  بنخبة من 
ح�شب  اجلمعية  واأن  خا�شة  اأكرث، 
حث  على  مدة  منذ  تعلم  �شويط 
اأجل  من  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي 
م�شيفا  ال�شيا�شي،  الو�شع  مع  التاأقلم 
فئة  اأنهم  اإليهم على  ينظر  اأن احلزب 
التي  داخله،  املنخرطة  الفئات  من 
يرتكز عليها احلزب من اأجل القاعدة 
ال�شعبية اخلا�شة بهم، على حد تعبري 

�شويط.

لن اأتر�ضح يف املحليات

ملفه  قدم  اأن  وبعد  اأخرى  جهة  ومن 
لت�رضيعيات  الرت�شح  اأجل  من  اخلا�س 
لن  باأنه  �شويط  قال  املا�شي،  ماي 
لكونه  للمحليات  الرت�شح  يف  اأبدا 
االحتياجات  ذوي  م�شالح  تخدم  ال 
اخلا�شة يف �شيء، م�شيفا اأنه اإن جنح  
مقت�رضا  اجلمعوي  ن�شاطه  �شيكون 
عك�س  وهذا  فقط،  �شكيكدة  داخل 
ذو  �شتخدم  كانت  التي  الت�رضيعيات 
الوطني  امل�شتوى  على  االحتياجات 

على حد تعبريه.

.      املعاقون لي�ص لديهم متثيل  يف املنابر ال�ضيا�ضية

دعا  رئي�ص جمعية ذوي الإعاقة نور الدين �ضويط  الأم�ص خالل حلوله �ضيفا على فروم الو�ضط 
ب�ضرورة فتح الأبواب اأمام جمعية ذوي الإعاقة ،وذلك من خالل اإ�ضراكها  كباقي التنظيمات يف 
كل ما يتعلقباأمور املعاقني و الأحداث الوطنية وال�ضيا�ضية التي تطغى  علي ال�ضاحة،موؤكدا على 

�ضرورة تخ�ضي�ص كوطة للمعاقني يف كل املجال�ص حتى يت�ضنى لهمان يكونوا ممثلني  نظرا للتهمي�ص 
و ال�ضتغالل من طرف جميع  الأحزاب ال�ضيا�ضية ،وك�ضف يف ذات ال�ضدد انه مت فتح حوار مع رجال 

الأعمال منهم حداد و ربراب من اأجل احل�ضول على الدعم املادي و املعنوي من قبلهم .

رئي�ص جمعية ذوي الإعاقة نور الدين �ضويط للو�ضط:

�ضويط خالل حلوله �ضيفا على منتدى »الو�ضط«:

.       اجلمعيات غرقت يف امل�ضالح على ح�ضاب املعاق

قال اأن مديرية الت�ضامن تتحمل جزءا من امل�ضوؤولية:

حاورته: �ضارة بومعزة

البد من اإخراج املعاق من و�ضاية وزارة الت�ضامن

االإح�ضاءات الر�ضمية عن املعاقني تقديرية فقط

بوعقة: االإح�ضاء امل�ضكل االأكرب للمعاقني يف ورقلة

رئي�ص اجلمعية اجلزائرية لذوي الإعاقة:

 �ضويط: نعم ن�ضطنا حملة
 االأفاالن يف الت�ضريعيات
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الأمينة العامة للجمعية اجلزائرية لذوي 
الإعاقة ي�ضعد ن�ضيمة:

ن�ضعى اإىل تكوين املعاق لتوجيهه 
للعمل عو�ض الت�ضول 

للجمعية  العامة  االأمينة  جهتها  من 
اجلزائرية لذي االإعاقة ي�شعد ن�شيمة ، 
اأ�شارت اأن برنامج اجلمعية هو برنامج 
التعريف  اإىل  ،ي�شعى من خالله  متنوع 
و  الوطني  امل�شتوى  على  باجلمعية 
املحلي االنت�شار يف امليدان و جت�شيد 
املخطط الرامي اإىل تن�شيب فروع يف 
الواليات  ،و كذلك فروع يف   48 والية 
تن�شيب  على  العمل  و   ، املنتدبة  
اأن  باعتبار  البلدية  و  الوالئية  الفروع 
االعتماد  على  فتية،حت�شلت  اجلمعية 
اأما فيما يخ�س  اأ�شهر فقط  ،  منذ 6 
الربنامج الذي مت ت�شطريه خالل هذه 
ال�شنة ،اأفادت ي�شعد ن�شيمة  اأنه برنامج 
اأجل  من  للمعاق  التكوين  على  قائم 
ظاهرة  على  للق�شاء  العمل  باب  فتح 
ت�شول املعاقني  ،القيام باالإح�شائيات 

املكاتب  فتح  طريق  عن  الر�شمية 
ن�شب  يف  النظر  اإعادة  على  ،العمل 
يف  جديدة  معايري  اإدخال  و  االإعاقة 
الت�شنيف . البد من اإخراج املعاق من 
و�شاية الت�شامن  اأكدت املتحدثة  يف 
ذات ال�شدد على �رضورة اإخراج املعاق 
�رضورة  مربزة  الت�شامن،  و�شاية  من 
اإن�شاء هيئة خا�شة باملعاق تعمل على 
ان�شغاالته  معاجلة  و  حقوقه  �شمان 
الإدماجه يف احلياة االجتماعية، م�شرية 
يف �شياق اأخر اأن اجلمعية قامت بعقد 
اتفاقية مع معهد ت�شيري تقنيات ال�شري 
احل�شارية، حتى يتم العمل على جتديد 
البنايات القدمية ،واإدخال املوا�شفات 
احل�شارية على البنايات اجلديدة حتى 

ي�شمح للمعاق بالتحرك باأريحية
اإميان لوا�ص 

علي عزازقة
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ر�سالة الرئي�س بوتفليقة مبنا�سبة االحتفال بيوم املجاهد 
وجه رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ر�سالة مبنا�سبة الحتفال بيوم املجاهد تالها نيابة عنه اأم�س الأحد بتلم�سان وزير املجاهدين 

الطيب زيتوين. فيما يلي ن�سها الكامل:
»اأيتها ال�سيدات الف�سليات,

اأيها ال�سادة الأفا�سل,

ا�سمه  ب�إطالق  املج�هد  تكرمي  اإن 
على هذه املن��سبة, ت�رشيف� ومتجيدا 
ال�سعب  ت�ريخ  يف  ب�رزين  ليومني 
اجلزائري الن�س�يل, ينم عن الإهتم�م 
الذي يوليه للقيمة اجلوهرية املتمثلة 
الوطن  اأجل  من  اجله�دية  قدرته  يف 
اليوم  بهذا  نحتفي  اإذ  ونحن  واحلرية 
فلكي ن�ستح�رش من خالله م� يختزنه 
من �سم�ت العبقرية التي األهمت جيل 
اأوت   20 حمطتي  من  ليجعل  الثورة 
1955 و20 اأوت 1956 منعطف� ح��سم� 
يف ت�ريخ ثورتن� املجيدة مب� متخ�ض 
وانعك��س�ت  ه�مة  نت�ئج  من  عنهم� 
الداخلي  ال�سعيدين  على  اإيج�بية 

واخل�رجي.
ا�ستح�س�ر  مبك�ن,  الأهمية  ملن  واإنه 
 61 الـ  للذكرى  الت�ريخي  ال�سي�ق 
والذكرى  ال�سوم�م,  موؤمتر  لنعق�د 
الق�سنطيني  ال�سم�ل  لنتف��سة  الـ62 
واأبع�دهم�  دللتهم�  ل�ستجالء 
الرمزية وللت�أمل يف عظمة الجن�زات 
اجلزائري  ال�سعب  حققه�  التي 
ع�سيب  زمن  يف  بقي�دته  امللتحم 

وب�إمك�ني�ت ذاتية.
الق�سنطيني  ال�سم�ل  انتف��سة  اإن 
�سج�عة  على  برهنت   1955 اأوت  يف 
ق�دتهم  وتب�رش  الأ�س�و�ض  جم�هدين� 
الربرة, كم� اأظهرت بكل و�سوح تالحم 
جي�ض  مع  العظيم  اجلزائري  ال�سعب 
اأبن�ئه,  من  املكون  الوطني  التحرير 
يف  ج�زمة  بطريقة  �س�هم  تالحم 

اإقن�ع الع�مل 
يوم  اندلع  الذي  التحرري  الكف�ح  ب�أن 
1 نوفمرب 1954 هو كف�ح �سعب برمته 
قرر ك�رش قيود ال�ستعم�ر وا�سرتج�ع 

ا�ستقالله.
الق�سية اجلزائرية يف هيئة  اإدراج  اإن 
ال�سعوب  وتداعي  املتحدة,  الأمم 
على  ارتكزت  واملوؤازرة,  ب�لت�أييد  له� 
الداخل,  يف  الوطن  اأبن�ء  به  ق�م  م� 
حل�سد  اخل�رج  يف  الثورة  عب�أته  وم� 

كم�  واملعنوي  امل�دي  الأمم  دعم 
 1955 اأوت   20 يوم  انتف��سة  عربت 
ت�س�من  على  الق�سنطيني  ال�سم�ل  يف 
ال�سعب اجلزائري مع �سقيقه املغربي 
والث�ئر  ال�ستقالل  املن��سد حلقه يف 
من اأجل عودة امللك حممد اخل�م�ض 

من املنفى ال�ستعم�ري.
املظفرة  لثورتن�  ك�ن  لقد  اأجل 
الهيمنة  ثغرة يف جدار  فتح  ف�سل يف 
وال�ستعم�ر على ال�سعوب امل�ست�سعفة 

يف خمتلف نواحي الع�مل, 
تقنني  يف  ال�سنني  عرب  �س�همت  كم� 
للحرية  امل�ستعمرة  ال�سعوب  حق 
ال�سهرية  الالئحة  عرب  وال�ستقالل 
�سهر  يف  املوؤرخة  املتحدة  لالأمم 
اجلزائري  ال�سعب  اإن    1960 دي�سمرب 
مدان�  اليوم  حتى  يبقى  الذي  الب�ر 
الذين  والأ�سدق�ء  لالأ�سق�ء  ب�لعرف�ن 
يبقى  املجيدة  ثورته  ودعموا  اآزروا 
بثورة  ق�م  �سعب�  الوقت  نف�ض  يف 
فريدة من نوعه� يف القرون الأخرية, 
ثورة ك�ن وقوده� الت�سحي�ت اجل�س�م 

للمواطنني 
ل�سهدائن�  الزكية  والدم�ء  الأبري�ء 
التي  امل�لية  والقدرات  الأجم�د, 
ويف  الداخل  يف  اجلزائر  ابن�ء  عب�أه� 

�سفوف الهجرة.
الإنتف��سة  وبعد مرور �سنة على تلك 
ال�سوم�م  موؤمتر  انعقد  ال�سهرية, 
الذي  الوقت  يف   ,1956 اأوت   20 يف 
ك�نت فيه الثورة يف ح�جة اإىل حتقيق 
املحققة  املك��سب  تعزز  نوعية  نقلة 
على  له�  التنظيمية  الأ�س�ض  وتر�سي 
وال�سي��سي  الع�سكري  ال�سعيدين 
والقراءات  التح�ليل  خمتلف  فرغم 
التي ظهرت حول موؤمتر الثورة يف يوم 
اأن هذا احلدث  يبقى  اأوت 1956,   20
ثورة  ملحمة  يف  بي�س�ء  حجرة  ي�سكل 
نوفمرب املجيدة, حدث يحق بل يوجب 
واجلزائري�ت  اجلزائريني  جميع  على 
يتق��سموا  اأن  الوطني  الرتاب  عرب كل 
هذه الوقفة التذك�رية مبجد وعبقرية 
موؤمتر  من  ي�ستلهموا  واأن  اأ�سالفهم, 
ال�سم�ل  انتف��سة  من  وكذا  ال�سوم�م, 

العرب   ,1955 اأوت   20 يف  الق�سنطيني 
والإرادة ال�رشورية ملواجهة حتدي�ت 

ع�رشن� هذا.
 

اأيتها ال�سيدات الف�سليات,
اأيها ال�سادة الأفا�سل,

ل تقف العربة من الإحتالل ومف��سده, 
ومن الثورة وف�س�ئله� ومن ال�ستقالل 
والعتزاز  التذكري  عند  ومزاي�ه 
املجيدة  نوفمرب  ثورة  مبحط�ت 
اليوم ب�حلف�ظ على  العربة  بل  فقط, 
ب�أفع�ل  حق�  و�سونه�  املك��سب  هذه 
اجلزائر  جيل  يتغلب  لكي  ومواقف 
الع�رش,  حتدي�ت  على  امل�ستقلة 
الأجم�د  �سهدائن�  مرياث  و�سون 

وجم�هدين� الأ�س�و�ض.
الأبد  اإىل  الت�ريخ  ي�سجل  ب�لفعل, 
وال�سهداء  املج�هدين  جيل  ف�سل 
حرية  ا�سرتج�ع  من  متكنوا  الذين 
�سعبن� وا�ستقالل بالدن� و�سي�دة وطنن� 
دام  غ��سم  ا�ستعم�ري  ظالم  بعد 
متكن  ولقد  قرن  ون�سف  قرن  قرابة 
حتقيق  من  الب�ر  اجلزائري  ال�سعب 
ال�سعوب  حتييه  الذي  الجن�ز  هذا 
خ�رقة  روح  بف�سل  هذا  يومن�  اإىل 
وا�ستعداد عقدي للت�سحي�ت اجل�س�م 
�سعبن�  متكن  بل  الوطن,  اأجل  من 
من  كذلك  النت�س�ر  هذا  حتقيق  من 
منطلق ت�س�من مث�يل بني اأفراد جي�ض 
ال�سعب  اأبن�ء  و�س�ئر  الوطني  التحرير 

اجلزائري.
واليوم, يعود على اأجي�ل ال�ستقالل اأن 
ترفع التحدي�ت الثقيلة التي تواجهه� 
بالدن� خ��سة يف املج�ل المني ويف 
م� يتعلق ب�حلف�ظ على م�س�ر تنميتن�, 
وكذا ال�سي�دة القت�س�دية لوطنن� ويف 
اجلزائري  لل�سعب  ميكن  الأفق,  هذا 
اأن يرتكز ب�أم�ن على اجلي�ض الوطني 

ال�سعبي, 
�سليل جي�ض التحرير الوطني, عندم� 
يتعلق الأمر ب�حلف�ظ على اأمن البالد 
�سالمة  على  واحلف�ظ  ومواطنيه�, 

الرتاب الوطني.

التحية  �سعبن�  ب��سم  اأجدد  وهن�, 
الوطني  اجلي�ض  لأفراد  والتنويه 
�سب�ط  و�سف  جنود  من  ال�سعبي 
اأ�سالك  افراد  اإىل  وكذا  و�سب�ط, 
وعلى   املث�يل  تف�نيهم  على  الأمن 
ت�سحي�تهم اجل�س�م يف القي�م مبه�مهم 

ويف خدمة الوطن الغ�يل.
ويف  القت�س�دية  التنمية  معركة  اأم� 
الرقي  على  واحلف�ظ  ربحه�  �سي�ق 
معركة  ف�إنه�  ل�سعبن�,  الإجتم�عي 
املتك�ملة  التدابري  من  �سلة  تتطلب 
يف  ب�لتف�سيل  حوله�  حتدثُت  والتي 
الذكرى  اإحي�ء  مبن��سبة  لكم  ر�س�لتي 
والعيد  اجلزائر  ل�ستقالل  الـ55 

الوطني لل�سب�ب.
يف  التنمية  معركة  يف  الإنت�س�ر  اإن 
خ�رجية  ب�سغوط  تتميز  ظروف 
رهيب  انهي�ر  مقدمته�  ويف  عديدة, 
يلزم  �سنوات,   3 منذ  النفط  لأ�سع�ر 
جميع اجلزائريني واجلزائري�ت, مهم� 
ك�نت وظ�ئفهم ومواقعهم, على عدم 
قدرة  اأية  اأو  ك�نت  ورقة  اأية  ت�سييع 

ممكنة يف الت�سدي لهذا الره�ن.
فريدتني  مبحطتني  نحتفي  ونحن 
املجيدة,  نوفمرب  ثورة  ملحمة  يف 
اأن  ال�س�عة  اأم�م حتدي�ت  يجب علين� 
ن�ستلهم املث�ل يف الت�س�من والتج�ن�ض 
من  التنمية  معركة  ف�علي  جميع  بني 
الإجتم�عيني  و�رشك�ئه�  حكومة 
والقت�س�ديني بغية تعبئة كل الط�ق�ت 
تكمل  جديدة  مداخيل  خلق  وبغية 
على  نح�فظ,  لكي  النفط  مداخيل 
املدى البعيد, على ا�ستقالل اجلزائر 
املج�ل  يف  �سي�دته�  وعلى  م�لي� 

القت�س�دي.
احلكومة  واجب  من  اإنه  ب�لفعل, 
و�رشك�ئه� الجتم�عيني والقت�س�ديني 
والتجند  ب�لت�س�من  املث�ل  اإعالء 
لكي  �سعبن�  لب�قي  ال�سفوف  ور�ض 
تعبئة عزائم جميع  تتمكن بالدن� من 
اأبن�ئه� وال�ستثم�ر البن�ء يف قدراتهم 
املختلفة �سحيح اأن التنمية وال�سي�دة 
وال�ستقالل يتطلبون كلهم وكذا جميع 
قيم �سعبن� تعزيز دولة احلق والق�نون, 

ت�ستوجب  التي  والق�نون  احلق  دولة 
الوطني,  الإجم�ع  ترقية  بدوره� 
اأم�م  لبالدن�  الداخلي  ال�سف  ور�ض 
اإجم�ع  املع��رش,  ع�ملن�  حتدي�ت 
املبتغى  �سكال  اللذين  قوان�  وتوحيد 
التي  ال�سي��سية  للم�سرية  اجلوهري 
معكم  اأخو�سه�  اأن  ال�رشف  يل  ك�ن 
طوال هذه ال�سنني انطالق� من الوئ�م 
الوطنية,  ب�مل�س�حلة  ومرورا  املدين 
ال�سيد,  اأ�سبح� قراركم  وهم� خي�ران 
خي�ران اأع�دا ال�سكينة يف ربوع بالدن� 
من  ثرية  مللحمة  املج�ل  وف�سح� 
ويف  ال�سعد  جميع  على  الإجن�زات 

خدمة ال�سعب 
اجلزائري.

املن��سبة  بهذه  ر�س�لتي  هي  تلكم 
من  ا�ستلهمه�  ر�س�لة  املجيدة, 
ر�س�لة  الد�ستورية,  م�سوؤولي�تي 
رفق�ئي  بذكري�ت  وجداين  يف  تتعزز 

ال�سهداء  واإخواين  املج�هدين 
بخ�سوع  اأنحني  جميع�  فب��سمكم 
اأرواح �سهدائن� الأجم�د  واإجالل على 
من  والنفي�ض  ب�لنف�ض  �سحوا  الذين 
اأجل حترير اجلزائر وب��سمكم كذلك 
اإخواين  اإىل  اأتوجه  �س�دتي,  �سيداتي, 
املج�هدات  واأخواتي  املج�هدين 
ب�لتحية والتقدير يف يوم املج�هد على 
التحرري  الكف�ح  كل م� قدموه خالل 
م�س�هم�ت جليلة  به من  اأتوا  م�  وكل 
امل�ستقلة,  اجلزائر  بن�ء  م�س�ر  يف 

داعي� املوىل اأن 
والهن�ء,  ب�ل�سحة  عمرهم  يف  يطيل 
لأبن�ء  وا�ستله�م�  رمزا  يظلوا  لكي 

اجلزائر امل�ستقلة .

املجد واخللود لل�سهداء الأبرار.
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�سالم 
تعاىل وبركاته«

الرئي�س بوتفليقة يدعو احلكومة و�سركاءها اإىل »الت�سامن 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ض  دع� 
الأحد  اأم�ض  بوتفليقة,  العزيز 
الجتم�عيني  و�رشك�ءه�  احلكومة 
»الت�س�من  اإىل  والقت�س�ديني 

والتجند 
ور�ض ال�سفوف« بهدف »ك�سب معركة 
ا�ستقالل  على  واحلف�ظ  التنمية 
يف  �سي�دته�  وعلى  م�لي�  اجلزائر 
الرئي�ض  القت�س�دي«وق�ل  املج�ل 
مبن��سبة  له  ر�س�لة  يف  بوتفليقة 
تاله�  املج�هد  يوم  ذكرى  احي�ء 
املج�هدين  وزير  عنه  ني�بة 
اأن اجلزائر »حتتفي  زيتوين  الطيب 
ملحمة  يف  فريدتني  »مبحطتني 
علين�  يجب  املجيدة,  نوفمرب  ثورة 
ن�ستلهم  اأن  ال�س�عة  حتدي�ت  اأم�م 
والتج�ن�ض بني  الت�س�من  املث�ل يف 
من  التنمية  معركة  ف�علي  جميع 
الجتم�عيني  و�رشك�ئه�  حكومة 
كل  تعبئة  بغية  والقت�س�ديني 
جديدة  مداخيل  وخلق  الط�ق�ت 
تكمل مداخيل النفط لكي نح�فظ, 
ا�ستقالل  على  البعيد,  املدى  على 
�سي�دته�  وعلى  م�لي�  اجلزائر 
القت�س�دي«واأكد  املج�ل  يف 

واجب  »من  اأنه  اجلمهورية  رئي�ض 
الجتم�عيني  و�رشك�ئه�  احلكومة 
املث�ل,  اإعالء  والقت�س�ديني 
ب�لت�س�من والتجند ور�ض ال�سفوف, 
بالدن�  تتمكن  لكي  �سعبن�  لب�قي 

اأبن�ئه�  جميع  عزائم  تعبئة  من 
قدراتهم  يف  البن�ء  وال�ستثم�ر 

املختلفة«.
و�سدد على اأن »النت�س�ر يف معركة 
ب�سغوط  تتميز  التنمية, يف ظروف 

مقدمته�  ويف  عديدة  خ�رجية 
منذ  النفط  لأ�سع�ر  رهيب  انهي�ر 
اجلزائريني  جميع  يلزم  �سنوات,   3
واجلزائري�ت, مهم� ك�نت وظ�ئفهم 
اأية  ت�سييع  عدم  على  ومواقعهم, 
قدرة ممكنة يف  اأية  اأو  ك�نت  ورقة 
يف  الره�ن«وق�ل  لهذا  الت�سدي 
وال�سي�دة  »التنمية  اأن  ال�سدد  هذا 
وكذا  كلهم  يتطلبون  وال�ستقالل 
جميع قيم �سعبن� تعزيز دولة احلق 
بدوره�  ت�ستوجب  التي  والق�نون 
ور�ض  الوطني  الإجم�ع  ترقية 
اأم�م  لبالدن�  الداخلي  ال�سف 
املع��رش«وخل�ض  ع�ملن�  حتدي�ت 
»اإجم�ع  اأن  اىل  اجلمهورية  رئي�ض 
املبتغى  �سكال  قد  قوان�  وتوحيد 
التي  ال�سي��سية  للم�سرية  اجلوهري 
معكم  اأخو�سه�  اأن  ال�رشف  ك�ن يل 
من  انطالق�  ال�سنني  هذه  طوال 
ب�مل�س�حلة  ومرورا  املدين  الوئ�م 
--مثلم�  خي�ران  وهم�  الوطنية«, 
ربوع  يف  ال�سكينة  »اأع�دا  ق�ل-- 
بالدن� وف�سح� املج�ل مللحمة ثرية 
ال�سعد  جميع  على  الإجن�زات  من 

ويف خدمة ال�سعب اجلزائري«. 

الرئي�س بوتفليقة ي�سيد بجهود 
 اجلي�س واأ�سالك االأمن 

يف احلفاظ على اأمن البالد 
اجلمهورية,  رئي�ض  اأ�س�د 
بجهود  بوتفليقة,  العزيز  عبد 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ض  اأفراد 
احلف�ظ  يف  الأمن  واأ�سالك 
وا�ستقراره�  البالد  اأمن  على 
اأنه  مربزا  ترابه�,  و�سالمة 
اأن  اجلزائري  لل�سعب  ميكن 
اجلي�ض  على  ب�أم�ن«  »يرتكز 
يتعلق  عندم�  ال�سعبي  الوطني 
الأمر ب�حلف�ظ على اأمن البالد 

ومواطنيه�. 
احي�ء  مبن��سبة  له  ر�س�لة  ويف 
ذكرى يوم املج�هد تاله� ني�بة 
الطيب  املج�هدين  وزير  عنه 
بوتفليقة  الرئي�ض  اأبرز  زيتوين, 
اجلزائري  لل�سعب  »ميكن  اأنه 
اجلي�ض  على  ب�أم�ن  يرتكز  اأن 
جي�ض  �سليل  ال�سعبي,  الوطني 
التحرير الوطني, عندم� يتعلق 

الأمر ب�حلف�ظ على اأمن البالد 
على  واحلف�ظ  ومواطنيه� 
الوطني«ودع�  الرتاب  �سالمة 
اأجي�ل  اجلمهورية  رئي�ض 
ال�ستقالل اىل »رفع التحدي�ت 
بالدن�,  تواجهه�  التي  الثقيلة 
الأمني  املج�ل  يف  خ��سة 
على  ب�حلف�ظ  يتعلق  م�  ويف 
ال�سي�دة  وكذا  تنميتن�  م�س�ر 
القت�س�دية لوطنن�«وب�ملن��سبة, 
ب��سم  اجلمهورية,  رئي�ض  جدد 
التحية  اجلزائري,  ال�سعب 
والتنويه لأفراد اجلي�ض الوطني 
ال�سعبي من جنود و�سف �سب�ط 
و�سب�ط وكذا اإىل اأفراد اأ�سالك 
املث�يل  »تف�نيهم  على  الأمن 
يف  اجل�س�م  ت�سحي�تهم  وعلى 
خدمة  ويف  مبه�مهم  القي�م 

الوطن الغ�يل«.
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اإن�ساء ثالثة مزارع لت�سمني �سمك التونة

لل�صيد  العام  املدير  وك�صف 
يف  طه  حمو�ش  البحري 
الر�صمي  االنطالق  عن  ت�رصيح 
هذا  باإطالق  الكفيلة  للتح�صريات 
التونة  �صيد  حملة  خالل  الن�صاط 
وكانت   2018 غ�صون  يف  احلمراء 
طلبا  اودعت  قد  الو�صية  الوزارة 
لدى منظمة »االيكات« يف جانفي 
قائال:«  حمو�ش  تابع  و   .2017
هذا  يف  للعمل  االنطالق  قررنا 
وجود  الحظنا  الأننا  االجتاه  
يف  تن�صط  كربى  عاملية  �صوق 
ي�صمح  الذي  االأمر  املجال،  هذا 
للمنتوج  امل�صافة  القيمة  برفع 
 10 مبقدار  ت�صمينه  يتم  الذي 
للتونة  االأوىل  ال�صعر  عن  اأ�صعاف 
مديرية  اخلام«وتعمل  احلمراء 
البحري حاليا على حتفيز  ال�صيد 
املجال  هذا  لدخول  امل�صتثمرين 
الذي  امل�صوؤول-  نف�ش  -يتابع 
ح�صوله  وعقب  القطاع  اأن  اأو�صح 
على املوافقة يف اأفريل املا�صي، 
بامل�صتثمرين  االت�صال  يف  �رصع 
على  ملفاتهم  �صجلت  الذين 

م�صتوى املديرية.
حاليا  امل�صتثمرون  ويقوم 
التي  الدرا�صات  بتح�صري 
على  التحديات  عن  �صتك�صف 
والبيئي  االيكولوجي  امل�صتوى 
يف  املتاحة  االمكانيات  اي�صا   و 
�صتحت�صن  التي  ال�صيد  مواقع 

�صتحظى  والتي  املزارع،  هذه 
اذا  الرتخي�ش  و  باملوافقة 
ال�رصوط  مع  تتوافق  كانت  
وتو�صيات  للقطاع  القانونية  
ي�صيف حمو�ش،  االيكات،  منظمة 
على  الن�صاط  يف  االنطالق  وقبل 
امل�صتثمر ان ي�صجل نف�صه كمربي 
العاملية للحفاظ على  الهيئة  لدى 
»االيكات«وح�صب  التونة  �صمك 
م�صتثمرين  االأقل  على  يوجد  طه 
اثنني )2( من اخلوا�ش تتوفر فيهم 
ال�رصوط املادية واملالية واخلربة 
وحت�صلوا  العملية  يف  لل�رصوع 
لتج�صيد  املبدئية  املوافقة  على 
و�صي�صتفيد  اال�صتثمارات  هذه 
التي �صيتكفل  هوؤالء من املرافقة 
قطاع  يف  خرباء  بتوفريها 
وال�صيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 
البحري، باالإ�صافة اإىل الت�صهيالت  
البحر  يف  االمتياز  على  للح�صول 
للمناطق  وبالن�صبة  الياب�صة.  وعلى 
املزارع  املر�صحة الحت�صان هذه 
عرب  املناطق  كل  حمو�ش  اعترب 
)ال�رصق-الغرب-الو�صط(  الوطن 
الن�صاط،  هذا  الحت�صان  موؤهلة 
حتديدها  اأن  اأو�صح   اأنه  غري 
نتائج  على   يعتمد  نهائي   ب�صكل 
املناطق  وتعد  التقنية  الدرا�صات 
لتج�صيد  اأكرث  مر�صحة  ال�رصقية 
هذا الن�صاط كونها تعرف متركزا 
خالل  التونة  الأ�صماك  معتربا 

الفرتة املفتوحة لل�صيد من طرف 
من  واملمتدة  )االيكات(  منظمة 
26 ماي اىل 24 يونيو  من كل �صنة، 
املنطقة  من  بقربها  تعرف  كما 
�صقلية  جزيرة  بني  املح�صورة 
وتون�ش وليبيا الغنية بهذا النوع من 
ال�صمك. وتخ�صع عمليات الت�صويق 
ح�صب  والطلب،  العر�ش  لقانون 
نف�ش امل�صوؤول الذي او�صح اأن :« 
متمركزة  و  حرة  العاملية  ال�صوق 
و�صيقوم  اآ�صيا  قارة  يف  خا�صة 
حول  درا�صة  باإعداد  امل�صتثمرون 
يف  ال�رصوع  قبل  دخولها  امكانية 
التونة  قيمة  الت�صمني«وترتفع 
عندما  ال�صعر  حيث  من  احلمراء 
بالدهون  اكرث  وغنية  حية  تكون 
التحويلية  ال�صناعة  وبخ�صو�ش 
ال�صيد  قال  البحري  املورد   لهذا 

حمو�ش اأن القطاع يفتح 
املتعاملني  كل  امام  اأبوابه 
دخول  يف  الراغبني  االقت�صاديني 
جمال التحويل،  كما يتيح الفر�صة 
يف  الراغبني  املتعاملني  لكل 
املجاالت  خمتلف  يف  اال�صتثمار  
ذات ال�صلة بقطاع  ال�صيد وتربية 
امل�صوؤول   ذات  وتابع  املائيات 
م�صاورات  هناك  حاليا  :«يوجد 
االأخرى  القطاعات  مع  جارية  
خمتلف  يف  م�صاعدتهم  ون�صتطيع 
ذات  اال�صتثمارية  امل�صاريع 
البحري  ال�صيد  مبجال  العالقة 

وهذا يعتمد دائما على الدرا�صات 
للن�صاط  االقت�صادية  والنجاعة 
املخزون  وارتفع  فيه«.  املرغوب 
يف  التونة  �صمك  من  العاملي 
االطل�صي من 13 الف طن يف 2015 
اإىل  19 الف طن يف 2016 ، واإىل 
اأزيد من23 األف طن يف 2017 ويتم 
تربية �صمك التونة يف مدة ترتاوح 
 12( كاملة  و�صنة  اأ�صهر   6 بني 
�صهرا( لينتقل وزنها من حوايل 10 
اأو 12 كيلوغراما اإىل ما يزيد عن 
90 كيلوغراما، وتباع قبل الت�صمني 
للكيلوغرام  اأورو   10 بحوايل 
العلني  باملزاد  تباع  فيما  الواحد 

بعد  الت�صمني.

 12 املتو�صط  البحر  يف  وتتوفر 
احلمراء  التونة  لت�صمني  مزرعة 
التونة،  من  طن   األف   11 تنتج 
يتواجد اأغلبها يف ا�صبانيا ومالطا 
وايطاليا وكرواتيا وتركيا وغريها، 
 )2( اثنتني  مزرعتني  توجد  كما 
 80 اليابانيون  وي�صتهلك  تون�ش  يف 
العاملي من  االنتاج  املائة من  يف 
�صمك التونة احلمراء، حيث يعمل 
عمليات  ا�صتمرار  على  البلد  هذا 
احتياجاته  ل�صد  والت�صمني  ال�صيد 
للتقلي�ش  الدولية  ال�صغوط  رغم 
من �صيد هذا النوع من اال�صماك، 
عملية  اأن  يذكر  املتحدث  ي�صيف 
للم�صتثمرين  الرتاخي�ش  منح 

الن�صاط   هذا  دخول  يف  الراغبني 
قد جمد 

من طرف اللجنة الدولية للحفاظ 
منذ  باالأطل�صي  التونة  �صمك  على 
املزارع  تخطي  ب�صبب   2008
املتواجدة على امل�صتوى العاملي 
ح�صة  وارتفعت  املحدد  العدد 
التونة  �صمك  �صيد  يف  اجلزائر 
و�صلت  حيث   2017 مو�صم  خالل 
خالل  وجرى  طن.   1.046 اإىل 
اللجنة الدولية للمحافظة  اجتماع 
يف  االأطل�صي  املحيط  تونة  على 
2014 بجنوة  )ايطاليا( امل�صادقة 
ح�ص�ش  توزيع   خمطط  على 

ال�صيد للبلدان اإىل غاية .201 

حت�صلت اجلزائر موؤخرا على موافقة املنظمة الدولية للحفاظ على �صمك التونة  يف الأطل�صي )الأيكات( من اأجل اإن�صاء 3 مزارع  لت�صمني التونة على امل�صتوى 
الوطني، مع �صروع القطاع ر�صميا يف اإجراء درا�صات اجلدوى لإطالق هذا الن�صاط، ح�صبما اأفاد به م�صوؤول بوزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري.

ق�صنطينة

»التني ال�سوكي«.. فاكهة طبيعية تتحول اإىل مورد رزق
ال�صم�ش الالفحة   �رصعت حرارة 
عديد  ال�صائفة  هذه  ميزت  التي 
فاكهة  ن�صج  من  البالد  مناطق 
بـ  يعرف  ما  اأو  ال�صوكي  التني 

»الهندي« 
واجتاح  االأ�صواق  اكت�صح  الذي 
خا�صة اأحياء �صريتا العتيقة حيث 
الباكر  ال�صباح  يف  الباعة  ينادي 
قبل ارتفاع درجة حرارة اأغ�صط�ش 
الهندي..الهندي.. احلارقة » هيا 

عن  بحث  رحلة  ويف   . الهندي« 
يف  بالربد  ت�صعرهم  و�صيلة  اأي 
املواطنون  يلجاأ  ال�صيف  هجري 
ب�صقف  لالحتماء  اأو  لل�صباحة  اإما 
ال�صارع  اإىل  اخلروج  وتقليل  البيت 
بع�ش  اختيار  اإىل  وحتى  نهارا 
الفواكه املربدة على غرار البطيخ 
التني  واأي�صا  واالأ�صفر  االأحمر 
�صكان  لدى  املعروف  ال�صوكي 
املنطقة ب »الهندي«وتنت�رص بقوة 
باعة  �صاحنات  املدينة  اأحياء  يف 

»التني ال�صوكي« احلاملة لرتقيم 
واليتي �صكيكدة وميلة املجاورتني 
والتي  ق�صنطينة  ال�رصق  لعا�صمة 
املنت�رصة  الفاكهة  هذه  تعر�ش 
ب�صكل ملفت لالنتباه على ال�صكان 
جماعات  عليها  يتهافتون  الذين 
وفرادى  كما �صهدت اأ�صعار فاكهة 
االأيام  مرور  مع  ال�صوكي  التني 

بـ  املعرو�ش  ثمنها  يف  انخفا�صا 
اأن كان �صعرها  5 دج للوحدة بعد 
ما  دج   10 عر�صها  بداية  يف  يبلغ 
يكون  الأن  ال�صوكي  التني  اأهل 

الفاكهة االأكرث اقتناء من غريها.
يعر�صه  الذي  »الهندي«  ويجذب 
ويف  املغطاة  االأ�صواق  يف  الباعة 
االأحياء وحتى على جنبات الطرق 
يجدون  الذين  م�صتهلكيه  الوطنية 
جد  و�صعرا  مميزا  مذاقا  فيه 
للعائالت  بالن�صبة  خا�صة  منا�صب 
الب�صيطة وعلى حماور طرقات عني 
بق�صنطينة  منجلي  وعلي  �صمارة 
وهم  الطرقات  االأطفال  يجوب 
الطريق  مرتادي  على  يعر�صون 
دالء مملوءة بفاكهة التني ال�صوكي 
لهم  النقود  بع�ش  بذلك  ليح�صلوا 
ولعائالتهم وتلقى فاكهة »الهندي« 
واليات  من  جلبها  يتم  التي 
مدينة  �صكان  يف�صل  والتي  اأخرى 
باردة  ا�صتهالكها  العتيق  ال�صخر 
مذاق  من  لها  ملا  كبريا  رواجا 
اأ�صا�صيا  طبقا  وباعتبارها  مميز 
»التني  ي�صتهلك  موائدهم.  يف 
ق�صنطينة  �صكان  لدى  ال�صوكي« 
ي�صاف  اأ�صا�صي  كطبق  عموما 
اإليه »ك�رصة اخلبز« وم�رصوب بارد 
طهي  البيوت  ربات  تتجنب  حتى 
املطبخ  ودخول  �صاخنة  اأطباق 

درجات  نعي�ش  ونحن  خ�صو�صا 
خديجة  ال�صيدة  ق�صوى  حرارة 
)72 �صنة( م�صتهلكة بامتياز لفاكهة 
كل  تنتظرها  التي  ال�صوكي  التني 
اأنها  ملفتة  به  اأخربت  كما  �صنة 
جتد متعة اأكرب يف تناول »الهندي« 
حت�رص  خبز  )ك�رصة  املطلوع  مع 
م�رصوب  وكاأ�ش  اخلمرية(  مبادة 
وقالت  ع�صري  م�رصوب  اأو  غازي 
هذه  تتناول  اأنها  خديجة  ال�صيدة 
منذ  املذاق  املميزة  الفاكهة 
لها  ملا  م�صرية  اأ�صافرها  نعومة 
الأن  توؤهلها  �صحية  فوائد  من 
الع�صاء  اأو  الغداء  طبق  ت�صكل 
االإفراط يف  باملقابل من  حمذرة 
اله�صمية  للم�صاكل  جتنبا  تناولها 

التي قد تنجر عنها.
ال�صيدة  ذات  الحظت  وقد 
»الهندي  مقولة  اأن  ال�صبعينية 
كان  التي  عندي«  من  واملو�ش 
يف  ي�صتعملونها  قدميا  الباعة 
ويق�صدون  لب�صاعتهم  الرتويج 
للم�صرتي  ي�صمنون  اأنهم  بها 
الق�رصة  منزوعة  الهندي  فاكهة 
وي�صعب  االأ�صواك  تغطيها  التي 
تق�صريها - اأ�صبحت من املا�صي 
عمل  من  الفاكهة  تق�صري  و�صار 
ربات البيوت. يجدر الذكر اأن هذا 
الت�صويق  �صعب  الفاكهة  من  النوع 

لبيعه  االأمر  يتطلب  اإذ  والتخزين 
و�صكني  �صميكة  قفازات  ا�صتعمال 
حتى  تق�صريه  اأجل  من  حاد 
االأ�صواك  اأمل  امل�صتهلك  يتجنب 
اأحد  واأكد  ق�رصته  تغطي  التي 
املتجولني  الهندي  فاكهة  باعة 
من  مينعون  اأنهم  ال�صاأن  هذا  يف 
التي  لل�صكاكني  حاملني  التجول 
الفاكهة  تق�صري  يف  ي�صتعملونها 
كما  لبيعها  ي�صطرهم  الذي  االأمر 
»التني  ويحمل  مق�رصة.  غري  هي 
خ�صو�صا  ينت�رص  الذي  ال�صوكي« 
ت�صميات  االإفريقي  ال�صمال  يف 
»تاهنديت«،  غرار  على  عدة 
باللغة  »تاكرمو�صت«  »تاكناريت«، 
االأمازيغية واأي�صا ت�صمية »كرمو�ش 
حميط  يف  »الهندي«  و  الن�صارى« 
كما  املتو�صط،  االأبي�ش  البحر 
تنت�رص هذه الفاكهة التي يزعم اأنها 
مك�صيكية االأ�صل يف حو�ش البحر 
اأخ�ش  وب�صكل  املتو�صط  االأبي�ش 
باإيطاليا  ال�صاخنة  املناطق  يف 

كجزيرتي �صقلية و�رصدينيا.
ال�صوكي  التني  اأن  عن  وف�صال 
فاكهة تتمتع بقدرة تاأقلم للنمو يف 
ظروف جد قا�صية فاإن لها ف�صائل 
على �صحة االإن�صان كونها م�صادة 
ا�صتعماالتها  ناهيك عن  لالأك�صدة 

يف جمال مواد التجميل. 

�صوق اأهرا�س 

ال  انقطاعات للتيار الكهربائي بف�سل 
الربامج االحتياطية

 مكن جت�صيد خمتلف اال�صتثمارات 
بر�صم  املندرجة  والربامج 
االأخريين  اخلما�صيني  املخططني 
»مناأى  يف  اأهرا�ش  �صوق  جعل  من 
الكهربائي«  التيار  عن  انقطاعات 
موؤ�ص�صة  لدى  اأ�صتفيد  ح�صبما 
وا�صتنادا  والغاز  الكهرباء  توزيع 
للمكلف باالت�صال بذات املوؤ�ص�صة 
جت�صيد  فاإن  طياح  ملني  حممد 
بتطوير  كذلك  �صمح  الربامج  هذه 
اأداء �صبكة توزيع الكهرباء  م�صتوى 
والغاز م�صيفا باأن مواطني املنطقة 
للتذبذب  التام  بالغياب  اأح�صوا 
على  ال�صبكتني  بهاتني  التموين  يف 
يف  املفرط  اال�صتغالل  من  الرغم 
ظل اأجواء احلر التي ميزت �صيف 
هذه  خالل  ت�صجل  ومل   .  2017
هذه  جهات  كامل  عرب  ال�صائفة 
انقطاعات  اأي  احلدودية  الوالية 
بع�ش  �صوى  الكهربائي  التيار  يف 
احلاالت املعزولة مت التكفل بها يف 
وقت وجيز بف�صل التدخل ال�رصيع 
التي  �صونالغاز  موؤ�ص�صة  الأعوان 
التدخل  ل�صمان  برنامج  اأعدت 
التي  االعطاب  خمتلف  واإ�صالح  
قد حتدث عرب ال�صبكتني. واأ�صاف 
اال�صتثمارات  خمتلف  باأن  طياح 

جت�صيدها  مت  التي  والربامج 
مد  من  مكنت  الفرتة  نف�ش  خالل 
780 كلم من �صبكة توزيع الكهرباء 
عرب  جديد  تو�صيل  واإجناز4800 
الوالية  تعدها  التي  الـ26  البلديات 
تطلبت  التي  االإجنازات  وهي 
مليون   566 بقيمة  ماليا  غالفا 
د.ج ما �صمح كذلك بتو�صيع نطاق 
�صبكة توزيع الكهرباء مبا يفوق 22 
حمطتني  ا�صتحداث  مع  باملائة 
مركزيتني جديدتني بكل من �صوق 
طياح  واأو�صح   . و�صدرانة  اأهرا�ش 
باأن حجم هذه اال�صتثمارات يعادل 
تقريبا مبلغ الديون غري املح�صلة 
على  ثقيال  عبء  ت�صكل  والتي 
والغاز  الكهرباء  توزيع  موؤ�ص�صة 
جت�صيد  وبف�صل  اأهرا�ش   ل�صوق 
عدد  من  الرفع  مت  الربامج  هذه 
كان  التي  الكهربائية  املحوالت 
املا�صي  يف  يتجاوز  ال  عددها 
اإىل  حاليا  لي�صل  حمول   1300
عدد  م�صاعفة  واإىل  حمول   1800
لكل  املمونة  الرئي�صية  ال�صبكات 
مناطق الوالية من 29 �صبكة اإىل 41 
و�صمان  االأ�صلية  رئي�صية.   �صبكة 
والنهو�ش  االأر�ش  عودتهم حلدمة 

بالن�صاط الفالحي.
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وعرب خمتلف ف�ضاءات بيع اللوازم 
وهم  الأولياء  يالحظ  املدر�ضية 
عن  للبحث  باأبنائهم  مرفقون 
واأ�ضعار  جيدة  بنوعية  اأدوات 
منهم  حماولة  يف  وذلك  معقولة 
ميزانية  يف  التوازن  لتحقيق 
مراد.ن  فبالن�ضبة  املثقلة  العائلة 
لأربعة  واأب  ريا�ضيات  اأ�ضتاذ  وهو 
تالميذ متمدر�ضني والذي �رشع يف 
املدر�ضية  اللوازم  اقتناء جزء من 
فاإن  اجلاري  اأغ�ضط�س  مطلع 
ميزانية اأ�ضبحت مثقلة بالكثري من 

النفقات.
وقال مراد باأنه عمد على "اقتناء 
املدر�ضية خالل  اللوازم  من  عدد 
اجلزء  �ضيكمل  فيما  اجلاري  اأوت 
املتبقي منها �ضبتمرب املقبل وهو 
اأ�ضاف-  ---كما  يل  �ضي�ضمح  ما 
الأ�ضحى ل  مبواجهة نفقات عيد 
الأدوات  واأ�ضعار  تكلفة  واأن  �ضيما 

املدر�ضية مرتفعة ككل �ضنة".
املدر�ضية  اللوازم  ب�ضوق  وكعارف 
املحفظة  "�ضعر  باأن  مراد  اأو�ضح 
الرفيقة  النوعية  ذات  املدر�ضية 
ي�ضل اإىل ما بني 2800 د.ج و4800 
يرتاوح  فيما  احلجم  ح�ضب  د.ج 

د.ج   1500 بني  جودة  الأقل  �ضعر 
تخ�ضي�س  عن  ف�ضال  د.ج  و2300 
للماآزر  د.ج   2300 اإىل  د.ج   1000
واأدوات  الكراري�س  عن  ناهيك 
ح�ضني  اأو�ضح  جهته  من  اأخرى". 
الذي التقته "واأج" باأحد ف�ضاءات 
باملدينة  املدر�ضية  اللوازم  بيع 
اجلديدة "علي منجلي" باأن اأ�ضعار 
الأدوات املدر�ضية هذه ال�ضنة جد 
جتار  اإىل  م�ضريا  ال�ضعر  باهظة 
اجلملة  جتار  باأن  اأكدوا  التجزئة 
هم من رفعوا من الأ�ضعار"بدورها 

وهي  اأحالم  ال�ضيدة  اأو�ضحت 
باأنها  الإدارات  باإحدى  موظفة 
مدر�ضية  لوازم  لقتناء  م�ضطرة 
�ضعر  وباأقل  الثانية  الدرجة  من 
"ا�ضتقرار  �ضمان  اأجل  من  وذلك 
ميزانيتها" . واأ�ضارت اأحالم اإىل اأن 
مرتفع  ثمن  دفع  تتطلب  "النوعية 
بذلك  ي�ضمح  ل  ال�ضهري  وراتبي 
لفائدة  مدر�ضية  اأدوات  اأقتني  لذا 
الف�ضاءات  م�ضتوى  على  طفلي 
وهو  ال�ضعبية  بالأحياء  الكربى 
بع�س  اقت�ضاد  من  ميكنني  ما 

الدنانري"  وبراأي اأولياء اآخرين اأكرث 
وجودة  نوعية  فاإن  ماديا  ارتياحا 
املدر�ضية  الأدوات  من  املنتوج 
م�ضرتياتهم  يف  وهام  جدي  اأمر 
يقتني  كان  الذي  حممد.ن  اأما 
امل�ضاحات  باأحد  مدر�ضية  لوازم 
"علي  اجلديدة  باملدينة  التجارية 
على  "عمد  باأنه  فاأو�ضح  منجلي" 
جيدة  مدر�ضية  حمفظة  اقتناء 
ومئزر عايل اجلودة وذلك لتفادي 
الآلم على م�ضتوى الظهر وم�ضاكل 

�ضحية اأخرى".

ت�شهد املحالت والف�شاءات التجارية الكربى املخت�شة يف بيع الأدوات املدر�شية بق�شنطينة ع�شية  
الدخول املدر�شي الذي يتزامن هذه ال�شنة مع عيد الأ�شحى اإقبال كبريا من طرف الأولياء.

الدخول املدر�شي بق�شنطينة 

ق.م

اقبال كبري على حمالت بيع اللوازم املدر�سية 

ميلة 

ق�شنطينة

حتديد اأواخر �سبتمرب املقبل كاآخر اأجل لت�سغيل حميط ال�سقي للتالغمة 

ال�سروع يف دورة تكوينية لفائدة ازيد 80 اأ�ستاذا جديدا  

حدد وايل ميلة اأحمد زين الدين 
القادم  �ضبتمرب  نهاية  اأحمودة 
وت�ضغيل  ل�ضتالم  اأجل"  "كاأخر 
الفالحي  ال�ضقي  حميط 
لـ"احتياجات  تـبعا   للتالغمة 
املنتجون  يبديها  هامة 
الفالحيون باملنطقة يف ميدان 
خالل  وذلك  النباتي"  الإنتاج 
امل�رشوع   اجناز  لور�ضة  زيارته 
ويوجه حميط ال�ضقي للتالغمة 
انطالقا من مياه �ضد بني هارون 
حيز  يف  حاليا  يوجد  والذي 
انهاء الأ�ضغال التي انطلقت يف 
اأغ�ضط�س 2010 اإىل �ضقي 4447 
اإحداهما  ح�ضتني  على  هكتارا 
تخ�س م�ضاحات فالحية بوادي 

 1142( �ضقان  ووادي  العثمانية 
ل�ضقي  والثانية موجهة  هكتارا( 
3305 هكتارا مبنطقة التالغمة 
امل�ضوؤول  واأكد   . وامل�ضرية 
باأنه  بالولية  الأول  التنفيذي 
الهيئات  جميع  على  يتعني 
الوطني  الديوان  ومنها  املعنية 
والوكالة  وال�رشف  لل�ضقي 
والتحويالت  لل�ضدود  الوطنية 
املائية  املوارد  م�ضالح  وكذا 
ت�ضبط  اأن  بالولية  والفالحية 
ت�ضغيل  اأجل  من  م�ضاعيها 
من  الذي  الهام  املحيط  ا  هذ 
�ضاأنه تنويع املنتجات الفالحية 
ورفع املردودية و توفري القيمة 
منطقة  وت�ضتهر   . امل�ضافة 

معروف  هو  مثلما  التالغمة 
فالحية  منتجات  باإنتاج  حاليا 
والبطاط�س  الثوم  مثل  هامة 
واجلزر غري اأنها تواجه نقائ�س 
يف جمال توفري مياه ال�ضقي ما 
للمياه  مفرط  ل�ضتعمال  يدفع 
اجلوفية عرب حفر الآبار ب�ضورة 
امل�ضالح  ح�ضب  فو�ضوية 
املعنية . aوبلغ عدد املنتجني 
امل�ضجلني لدى الديوان الوطني 
لل�ضقي و�رشف املياه حلد الآن 
اأزيد 230 منتجا قدموا ملفاتهم 
بني  �ضد  مياه  من  لال�ضتفادة 
يف  منتجاتهم  ل�ضقي  هارون 
بينهم  ومن  املحيط  هذا  اطار 
بوادي  اخلا�س  بال�ضطر   77

و  �ضقان  وادي   - العثمانية 
التالغمة  ب�ضطر  م�ضجال   157
م�ضوؤولون  اأفاد  كما  امل�ضرية   -

بذات الديوان .
ال�ضقي  حميط  ت�ضغيل  ويرتبط 
اأي�ضا  للتالغمة  الفالحي 
بالت�ضغيل القريب ملحطة ال�ضخ 
�ضقان  بوادي  حاليا  اجلاهزة 
حلقة  تعد  والتي  ميلة  بولية 
هامة يف نظام حتويل مياه �ضد 
كل  وليات  باجتاه  هارون  بني 
وخن�ضلة  وباتنة  البواقي  ام  من 
لأغرا�س التزويد مبياه ال�رشب 
األف  لـ40  الفالحي  وال�ضقي 
هكتارا من الأرا�ضي الفالحية. 

اأ�ضتاذا   82 ال�ضبت  اليوم  �رشع 
ق�ضنطينة  لولية  الرتبية  بقطاع 
يف ترب�س تكويني ح�ضبما لوحظ 
التكوينية  الدورة  هذه  وتهدف 
منها  ي�ضتفيد  التي  البيداغوجية 
يف  الناجحني  اجلدد  املعلمون 
امل�ضابقة املنظمة يوم 29 جوان 
والإعداد  التح�ضري  اإىل  الأخري 
للمعلمني  والبيداغوجي  النف�ضي 
املدر�ضي  الدخول  بر�ضم  اجلدد 
�ضبتمرب   6 يوم  املرتقب  املقبل 
الأمني  اأو�ضحه  ح�ضبما  القادم 
عز  ال�ضيد  الرتبية  ملديرية  العام 

الدين بعزيز.
التكوينية  الدورة  هذه  وت�ضمل 
التي جترى بثانوية "ر�ضا حوحو" 
يف  اأ�ضتاذا   58 املدينة  بو�ضط 
اأ�ضتاذا  و24  الثانوي  الطور 
املتو�ضط  التعليم  مرحلة  يف 
متخ�ض�ضني يف عديد املواد على 
غرار العلوم الطبيعية والريا�ضيات 
والتاريخ  والقت�ضاد  والفيزياء 
والفرن�ضية  والعربية  واجلغرافيا 

والجنليزية .
وتتناول حماور هذا التكوين كذلك 
الت�رشيع املدر�ضي ل �ضيما حقوق 

املعلم وواجباته واأخالقيات مهنة 
الب�ضيكولوجية  واجلوانب  املربي 
والبيداغوجية التي تخ�س اأ�ضا�ضا 
التلميذ  اإىل  املربني  معارف  نقل 
كما متت الإ�ضارة اإليه و�ضتتوا�ضل 
املكثفة  التكوينية  الدورة  هذه 
على  ي�رشف  والتي  وال�رشيعة 
تاأطريها مفت�ضون يتمتعون بخربة 
 31 غاية  اإىل  التدري�س  يف  طويلة 

اأغ�ضط�س اجلاري كما اأو�ضحه 
هذه  و�ضت�ضمح  امل�ضدر  ذات 
الدورة للمرتب�ضني مبتابعة دور�س 
ال�ضباحية(  الفرتة  )يف  نظرية 

ور�ضات  �ضكل  على  وتطبيقية 
امل�ضدر  ذات  ح�ضب  )م�ضاء( 
اأنه يف نهاية هذا  اإىل  اأ�ضار  الذي 
الرتب�س �ضيتح�ضل املعلمون على 
والدرا�ضة  التكوين  نهاية  دبلوم 
الذي يعترب �رشوريا  يف م�ضارهم 
مديرية  اأح�ضت  وقد  املهني 
اأزيد من  لولية ق�ضنطينة  الرتبية 
م�ضابقة  يف  م�ضارك  اآلف   10
الطورين  يف  الأ�ضاتذة  توظيف 
املتو�ضط والثانوي حيث مت ن�رش 
نتائجها نهاية �ضهر جويلية الأخري 

كما اأو�ضحه بعزيز.

النعامة

غليزان

ت�سجيل 30 م�سروعا ا�ستثماريا 

تو�سيع االأرا�سي الفالحية 
امل�سقية 

م�رشوعا   30 جت�ضيد  يجري 
التي  النعامة  بولية  ا�ضتثماريا 
جلنة  موافقة  على  حت�ضلت 
املوقع  وحتديد  امل�ضاعدة 
العقار  و�ضبط  الإ�ضتثمار  وترقية 
من  الأربعاء  اأم�س  ا�ضتفيد  كما 
م�ضوؤويل قطاع ال�ضناعة واملناجم 
و يوجد م�رشوعان من �ضمن هذه 
و�ضك  على  اجلديدة  امل�ضاريع 
ا�ضتكمال الأ�ضغال بها فيما ي�ضجل 
زهاء  انطالق  يف  تاأخرا  باملقابل 
155 م�رشوعا اآخرا يتوفر اأ�ضحابها 
على عقود المتياز ورخ�س البناء 
لإجناح  �رشورية  اأخرى  ووثائق 
م�ضوؤول  اأو�ضح  كما  م�ضاريعهم   

القطاع.
بوايل  الو�ضعية  هذه  ودفعت 
منح  اإىل  ب�ضايح  ح�ضني  النعامة 
يف  تاأخروا  الذين  امل�ضتفيدين 
ثالثة  اآجال  م�ضاريعهم  جت�ضيد 
اإل  و  الأ�ضغال  يف  لل�رشوع  اأ�ضهر 
ا�ضتفادتهم  قرارات  "اإلغاء  �ضيتم 
اإىل  حتويلها   و  العقارات  من 
جدية"   اأكرث  اآخرين  م�ضتثمرين 

ح�ضب ماذكر عمر حموثي. 
و تخ�س هذه امل�ضاريع املعتمدة 
ترقية  اإىل  الرامي  الربنامج  �ضمن 
على  الإ�ضتثمار  فر�س  اإنعا�س  و 
امل�ضتوى املحلي فروع مواد البناء 
الفالحة  و  العمومية  والأ�ضغال 
الأنعام  اأغذية  و  الأعالف  واإنتاج 

ال�ضياحة  و  التحويلية  وال�ضناعات 
و  ال�ضيدلة  و  الطبية  والعيادات 
اإجناز  وترية  ولتحريك  اخلدمات 
�ضاأنها  من  التي  امل�ضاريع  هذه 
ا�ضتحداث اأكرث من 1.500من�ضب 
مرحلة  دخولها  بعد  دائم  عمل 
اأثناء  و 3.000 من�ضب  الإ�ضتغالل 
مديرية  عقدت  الإجناز   مرحلة 
بالتن�ضيق  واملناجم  ال�ضناعة 
على  امل�ضاعدة  جلنة  ممثلي  مع 
الإ�ضتثمار  وترقية  املوقع  حتديد 
اجتماعات  عدة  العقار  و�ضبط 
بزيارات  وقامت  امل�ضتثمرين  مع 
املتواجدة  الن�ضاطات  ملناطق 
و  وامل�رشية  النعامة  ببلديات 
لعملية  تنفيذا  ال�ضفراء  عني 
ودفع  ال�ضناعي  تطهريالعقار 
اأ�ضري  كما  امل�ضاريع   اإجناز  وترية 
العقارية  امل�ضاحات  وتتجاوز  اإليه 
طرف  من  املمنوحة  الكلية 
يف  الراغبني  لفائدة  اللجنة  ذات 
ملفاتهم  حظيت  الذين  ال�ضتثمار 
بني  الفرتة  يف  الإمتياز  بعقود 

�ضنتي
2013 و 2015  عرب خمتلف الأماكن 
امل�ضاريع  لحت�ضان  القابلة 
مرتمربع   األف   950 املقرتحة 
العقار  على  الطلب  يعرف  كما 
املدة  يف  الولية  بهذه  ال�ضناعي 
ح�ضبما  تزايدا"ملحوظا"  الأخرية 

اأكد نف�س امل�ضوؤول.

تو�ضيع  اإىل  غليزان  ولية  تطمح 
الفالحية  الأرا�ضي  م�ضاحة 
األف   32 من  اأكرث  اإىل  امل�ضقية 
ح�ضبما    2019 اآفاق  مع  هكتار 
الفالحية  امل�ضالح  لدىمدير  علم 
تدخله  لدى  كتو  القادر  وذكر عبد 
الثالثة  العادية  الدورة  اأ�ضغال  يف 
التي  الولئي  ال�ضعبي  للمجل�س 
اأن  الفالحة  لقطاع  خ�ض�ضت 
الأرا�ضي  رفع  اإىل  ت�ضعى  الولية 
األف   27 من  امل�ضقية  الفالحية 
هكتار حاليا اإىل 32 األف هكتار مع 
اآفاق  يف  احلايل  اخلما�ضي  نهاية 

.2019
واأو�ضح ذات امل�ضئول اأنه لتحقيق 
ح�ضد  �ضيتم  الأهداف  هذه 
 34 بحجم  اإ�ضافية  مائية  موارد 
اإىل  ت�ضاف  مكعب  مرت  مليون 
املجندة  مكعب  مرت  مليون  ال90 
اإىل  وذلك  الفالحي  للري  حاليا 
الري  ا�ضتخدام  تعميم  جانب 
وكانت  للماء  املقت�ضد  بالتقطري 

خالل  عرفت  قد  غليزان  ولية 
ملحوظا  تو�ضعا  الأخرية  ال�ضنوات 
الفالحية  الأرا�ضي  م�ضاحة  يف 
 18 من  انتقلت  حيث  امل�ضقية  
اإىل 27  األف هكتار قبل 7 �ضنوات 
اأ�ضري  ح�ضبما  حاليا   هكتار  األف 
الدورة  هذه  اأ�ضغال  خالل  اإليه 
وتخ�ض�س املياه ل�ضقي حوايل 13 
األف هكتار من اخل�رشوات و اأزيد 
الأ�ضجار  من  هكتار  األف   13 من 
املثمرة واأزيد من 700 هكتار من 
حما�ضيل احلبوب و الأعالف ويتم 
من  للري  املوجهة  املياه  جلب 
عودة"  بن  اأحممد  "�ضيدي  �ضدود 
عابد"  �ضيدي  و"قرقار"و"مرجة 
 561 النظرية  طاقتها  تبلغ  التي 

مليون مرت مكعب وتخزن حاليا 
وكذا  مكعب  مرت  مليون    325

احلواجز املائية والآبار العميقة.
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مذبحة دير يا�سني…اإرهاب يف الذاكرة
م�ســـــــــــــوؤولية احلــــــــكومة الربيطــــــــــانية عـــــــــــــن الــــــــــمذبحــــــــــــــــــــــــة

بعث املندوب ال�سامي الربيطاين بر�سالة اإىل وزير امل�ستعمرات يف لنـــــــــدن يف يوم الثنني املوافق يف 12 اأفريل 1948 قال فيها: »ما زالت القرية يف 
اأثناء كتابتي هذه ال�سطور يف يد اليهود، اأردت اأن ي�سرب جنودنا اليهود يف دير يا�سني بكل ما لديهم من قوة ويطردوهم منها، لكن اجلي�ش يقول يل 

اأنه لي�ش يف و�سع ميكنه من القيام مبثل هذا العمل، اأو باأي عمل قد يوؤدي اإىل �سدام عام مع اأي من الطرفني«.

واعرتف وزير امل�ستعمرات الربيطاين 
اأمام  ني�سان   12 يف  جونز  كريت�ش 
بالعجز عن  الربيطاين  العموم  جمل�ش 
يا�سني،  دير  يف  اليهود  وح�سية  و�سف 
وو�سف املذبحة باأنها جرمية وح�سية 
اإىل  الو�سول  جعل  �ساأنها  من  �سنيعة 
وا�ستطرد  بعيداً  اأمراً  �سليمة  ت�سوية 

قائاًل:
الذي  الفزع  اأ�سف  اأن  علَيّ  »ي�سعب 
اإزاء  الربيطانية  احلكومة  به  ت�سعر 
تلقي يف  اإنها  الرببرية،  اجلرمية  هذه 
الهلع  من  الكثري  ال�سيء  العامل  روع 

وتثري كامن الغ�سب ودفني الأحقاد«.
نباأ  والفرن�سيون  الربيطانيون  اأعلن 
املجزرة اجلماعية على العامل، واأجمع 
املراقبون واملوؤرخون وال�سحفيون اأن 
اأ�سيف  ولكنني   )254( ال�سهداء  عدد 
الذين  الرجال  من   )25( العدد  اإليهم 
اأ�رسهم الإرهابيون اليهود وطافوا بهم 
يف �سوارع القد�ش املحتلة واأعدموهم 
الك�سارة ما بني م�ستعمرة جفعات  يف 
عدد  ي�سبح  وبالتايل  والقرية  �ساوؤول 
اأعلن  ال�سهداء )279( �سهيداً، وعندما 
العامل  على  املذبحة  نباأ  الربيطانيون 

ا�ستنكرها بن غوريون.
وحمل احلكومة الربيطانية واملندوب 
ال�سامي الربيطاين واجلي�ش الربيطاين 
يا�سني  دير  اإبادة قرية  امل�سوؤولية عن 
توفري  يف  ق�رّست  لأنها  باأ�رسها، 
الفل�سطينيني،  للمدنيني  احلماية 
يف  بواجباتها  القيام  ق�رّست  وبالتايل 
واملحافظة  وال�ستقرار  الأمن  حفظ 
على حياة املدنيني يف فل�سطني كدولة 
وت�سيطر  البالد  حتكم  كانت  منتدبة 
الأمم  ع�سبة  اأمام  وتعهدت  عليها 
على  باملحافظة  املتحدة  والأمم 

الأمن وال�ستقرار فيها.
برفقة  توجه  اأنه  عيد  اأحمد  ويروي 
علي جابر اإىل املركز الرئي�سي لل�رسكة 
الربيطانية يف الق�سلة بالقد�ش، حيث 
قابال مدير املركز طالبني اإليه التدخل 
حلماية الأطفال والن�ساء من الإبادة يف 

دير يا�سني، ولكنه اعتذر.

مندوب ال�سليب الأحمر الدويل 
واملذبحة

مندوب  دورينيه،  جاك  الفرن�سي  كان 
القد�ش  يف  الدويل  احلمر  ال�سليب 
اإبادة  بعد  يا�سني  دير  دخل  من  اأول 
وقال  اأبيهم،  بكرة  عن  القرية  �سكان 
اإن العرب يف القد�ش ات�سلوا به هاتفياً 
منه  وطلبوا  ني�سان   10 ال�سبت يف  يوم 

التوجه فوراً اإىل دير يا�سني.
وبقيادة  اليهودية  بالوكالة  فات�سل 
باملجزرة،  علمهما  فاأنكرا  الهاغاناه 
حدث  مبا  لهما  علم  ل  اأن  له  وقيل 
يق�سي  ل  كي  التدخل  بعدم  ون�سحوه 
وي�سيء  الإن�سانية  مهمته  على  بذلك 
اإذا  له  احلماية  تقدمي  ورف�ست  اإليها، 

ما قرر دخول القرية.
فاأجابهم باأنه م�سمم على الذهاب اإىل 
القرية والتاأكد بنف�سه مما حدث وحّمل 
حمايته،  م�سوؤولية  اليهودية  الوكالة 
ومتّكن من دخول دير يا�سني يف �سيارة 
 11 الأحمر يف  لل�سليب  تابعة  اإ�سعاف 

ني�سان 1948.
الدويل  الأحمر  ال�سليب  ممثل  و�سف 
ما �ساهده يف دير يا�سني وقال اإن اأفراد 
الع�سابة اليهود �سواء الرجال منهم اأو 
الن�ساء كانوا جميعاً مدججني بال�سالح، 
وامل�سد�سات  الر�سا�سات  يحملون 

والقنابل اليدوية وال�سكاكني الطويلة.
وكان معظم ال�سكاكني ملطخاً بالدماء، 
واقرتبت مني �سابة و�سيمة ذات عينني 
التي  بتبناه �سكينتها  جمرمتني واأرتني 
كانت ما زالت تقطر دماً، وكان وا�سحاً 
لالإجهاز  التطهري  فريق  هو  هذا  اأن 
مبهمة  يقوم  كان  واأنه  اجلرحى  على 
ال�سليب  ممثل  وتابع  قيام)12(  خري 
بعد  للمذبحة  روايته  الدويل  الأحمر 

دخوله اأحد منازل القرية قائاًل:
على  راأ�ساً  مقلوباً  فيه  ما  كل  »كان 
عقب، وفيه جثث باردة، والوا�سح لكل 
باملدافع  التطهري جرى  اأن  ترى  عني 
واأكمل  اليدوية  والقنابل  الر�سا�سة 
املنزل  يف  امل�سهد  وكان  بال�سكاكني، 
التايل م�سابهاً، وبينما كنت على و�سك 

اخلروج منه واإذا بي اأ�سمع �سوتاً كاأنه 
كل  يف  اأفت�ش  فاأخذت  خافت،  تنهد 
يل  ظهر  اأن  اإىل  اجلثث  واأقلب  مكان 
وكانت  دافئاً  يزال  ل  كان  �سغري  قدم 
العمر  من  لها  �سغرية  فتاة  �ساحبته 
يدوية  قنبلة  �سوهتها  اأعوام  ع�رسة 
لكنها مازالت حية، فحملتها وتوجهت 
بال�سابط  واإذ  املنزل،  باب  نحو 
اليهودي واقفاً عنده يعرت�ش مروري، 
الثمني،  حملي  حاماًل  جانباً  فدفعته 
الإ�سعاف  �سيارة  يف  الطفلة  و�سعت 
وطلبت من ال�سائق اأن ينقلها فوراً اإىل 
امل�ست�سفى ثم يعود اإيل، وكان امل�سهد 
دخلته،  منزل  كل  يف  ذاته  املريع 
اآخريني،  امراأتني  غري  حياً  اأجد  ومل 
ال�سن ظلت  اإحداهما جدة طاعنة يف 
خمتبئة خلف كومة من احلطب طوال 

اليومني الأخريين«.
اأنغل  األفرد  اليهودي  الطبيب  ويقول 
الذي رافق دو رينييه، مندوب ال�سليب 
»كان  يا�سني:  دير  اإىل  الدويل  الأحمر 
من  انتقلوا  املهاجمني  اأن  وا�سحاً 

على  النار  واأطلقوا  اآخر،  اإىل  منزل 
الأ�سخا�ش عن كثب، لقد خدمت مدة 
خم�ش �سنوات يف اجلي�ش الأملاين يف 
احلرب العاملية الأوىل ومل اأر م�سهداً 

مفزعاً كهذا«.
ثبت بجالء اأن الدافع الأ�سا�سي لإبادة 
العربية  يا�سني  دير  اأهايل قرية  جميع 
للفل�سطينيني  اجلماعي  الرتحيل  هو 
العربية  الأرا�سي والأمالك  وم�سادرة 
ممكن  عدد  اأكرب  وقتل  وتهويدها، 
القد�ش  تهويد  واحتالل  العرب،  من 

واملناطق املحيطة بها.
على  بيغن  مناحيم  الإرهابي  علّق 
»الثورة«  كتابه  يف  اجلماعية  املجزرة 
�سببته  الذي  اجلماعي  الرتحيل  عن 
جلبتها  التي  والنتائج  املجزرة 
بعد  العرب  »اأ�سيب  وقال:  لإ�رسائيل 
قوي ل حدود  بهلع  يا�سني  دير  اأخبار 
له، فاأخذوا بالفرار للنجاة باأرواحهم، 
اجلماعي  الهرب  حتّول  ما  و�رسعان 
ميكن  ل  جنوين  هائج  اندفاع  اإىل 
الأهمية  اأن  عليه  ال�سيطرة  اأو  كبحه 
القت�سادية وال�سيا�سية لهذا التطور ل 

ميكن املبالغة فيها مهما قيل«.
اليهود  الإرهابيون  حقق  وبالتايل 
للعرب  اجلماعية  الإبادة  من  هدفهم 
فاأثرت على معنويات العرب ودفعتهم 
اأمناً  اأكرث  اأماكن  لإيجاد  ال�سعي  اإىل 
واحدة  وعائلتي  ون�سائهم،  لأطفالهم 
والعتاد  ال�سالح  فقدان  ب�سبب  منهم 

لرد املجرمني اليهود.
رفع قادة احلركة ال�سهيونية واإ�رسائيل 
لل�سعب  اجلماعية  الإبادة  هدف 
الفل�سطيني اإىل درجة القدا�سة الدينية 
فل�سطني  وطنه  عن  ق�رساً  لرتحيله 
اليهود  املهاجرين  وجلب  العربية 
لتهويدها  الدنيا  اأ�سقاع  خمتلف  من 
وحتقيق  عنها  العربي  الطابع  ونزع 
امل�رسوع ال�سهيوين يف الوطن العربي، 

الإرهاب  من  الهدف  يت�سح  هنا  ومن 
يا�سني  دير  قرية  اأباد  الذي  ال�سهيوين 
وح�سية  ويت�سح مدى  اأبيها،  بكرة  عن 
وهمجية مناحيم بيغن، رئي�ش الوزراء 
ع�سابة  وزعيم  الأ�سبق،  الإ�رسائيلي 
خطط  الذي  الإرهابية  الأرغون 
للمذبحة وقادها واأ�رسف عليها واأعلن 
بها،  واعتزازه  افتخاره  املالأ  على 
الإ�رسائيلي  ال�سعب  انتخبه  ولذلك 
رئي�ساً للوزراء تكرمياً له على جرائمه 

الوح�سية.
وو�سل مر�سه اجلنوين يف قتل العرب 
من  ا�ستقالته  بعد  منزله  اختار  اأن 
على  ي�رسف  موقع  يف  الوزارة  رئا�سة 
امل�ستعمرة اليهودية التي اأقيمت على 
ر  اأنقا�ش قرية دير يا�سني العربية ليتذَكّ
للعرب  جماعية  اإبادة  من  به  قام  ما 
الرتحيل  يف  حتّول  نقطة  كانت  والتي 

اجلماعي لل�سعب الفل�سطيني.
امل�سوؤولية  اإ�رسائيل  تتحمل  وبالتايل 
والأخالقية  واملادية  القانونية 
والإن�سانية عن ن�سوء م�سكلة الالجئني 
على  يفر�ش  مما  الفل�سطينيني، 
العربية  والدول  الدويل  املجتمع 
العمل على اإجبارها لتنفيذ قرار الأمم 
املتحدة رقم 194 الذي يوؤكد على حق 

العودة واأ�سوة بالتعامل الدويل.
فظاعة  تفوق  املذبحة  فظاعة  اإن 
ارتكبت  جماعية  مذبحة  اأي  وب�ساعة 
اأي بقعة من بقاع العامل يف القرن  يف 
بالهتمام  حتظ  مل  ولكنها  املا�سي، 
اأن  يجب  كان  الذي  والدويل  العربي 
يظهر  العربي  فالتق�سري  به،  حتظى 
ب�رسعة  ونتنا�سى  نن�سى  لأننا  بجالء 
الدويل  التق�سري  يرجع  بينما  كبرية، 
ودول  املتحدة  الوليات  تعاطف  اإىل 
»اإ�رسائيل«  مع  الأوروبي  الحتاد 
وامل�سلمني  للعرب  ومعاداتهم 

وخ�سوعهم لنفوذ اللوبي اليهودي.

د. غازي ح�سني
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حتقيقاتنا  �أّكدت  "لقد  و�أ�ضاف: 
�أجريناها  �لتي  و�لقانونية  �لتقنّية 
كمكتب  دولية  �أجهزة  مع  بالتعاون 
�لتحقيقات �لفيدر�يل �لأمريكي )�ف 
�لقومية  �جلرمية  ووكالة  �ي(،  بي 
�لربيطانية، هذ� �لأمر ب�ضكل قاطع 
)يف �إ�ضارة على ما يبدو �إىل �خرت�ق 
�لقطرية(، نقوم  �لأنباء  موقع وكالة 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  مبتابعة  �لآن 
بهذ�  يتعلق  فيما  �لإمار�ت  �ضد 
�لقطري  �لدبلوما�ضي  �جلرم"وبني 
�حل�ضار  دول  وباقي  "�لإمار�ت  �أن 
�أي  �أي�ضاً  �لبد�ية  منذ  رف�ضت 
ذلك  عن  وعرّبت  خارجية،  و�ضاطة 
من خالل ت�رصيحات ر�ضمية، لذلك 
فاإن �لإدعاء باأّن موقف تركيا حرمها 
من �لو�ضاطة هو �أمر غري �ضحيح". 
وكان قرقا�ش دعا تركيا �إىل "�لبقاء 
على �حلياد" حيال �لأزمة �خلليجية، 
فيما  مبكر�"  "حتركت  �إنها  وقال 
قطر.  مع  بالده  �أزمة  يخ�ش 
�لدويل،  "�ملجتمع  �ل�ضفري:  وتابع 
ذلك  يف  مبا  �لعامل  دول  ومعظم 
)�لوليات  �لرئي�ضية  �لكربى  �لدول 
�ملّتحدة، �أملانيا، فرن�ضا، بريطانيا، 
مز�عم  ت  رف�ضّ كلها  ...�لخ(  رو�ضيا 
�لقانونية  غري  �لإمار�ت  و�إجر�ء�ت 
�ضد دولة قطر، لقد ت�رصفنا بهدوء 
�إجر�ء�ت  نتخذ  م�ضوؤولة ومل  كدولة 
قمنا  ولو  هم،  فعلو�  كما  �نتقامية 
بايقاف �ضادر�تنا من �لغاز �إىل دبي 
من   %40 حو�يل  تغطي  و�لتي  مثال 

�حتياجاتها لنهارت على �لفور".
وقال: "ناأمل �أن يعودو� �إىل ر�ضدهم 
باأّنهم  ونوؤمن  �ملقاطعة(،  )دول 
�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �ضي�ضطرون 
�ملفاو�ضات  طاولة  على  �جللو�ش 
و�ضفه  ما  و�حلو�ر"وبخ�ضو�ش 
عن  بـ"�لدعاء�ت  �لدوحة  �ضفري 
و�جلماعات  بالإرهاب  قطر  عالقة 
�لإمار�ت  "دولة  قال:  �ملتطرفة"، 
�ملخّولة  �أو  �ملوؤّهلة  �جلهة  لي�ضت 
تلك  �أو  �لدولة  هذه  باأّن  للقول 
�أو  �لإرهاب  مبحاربة  ملتزمة 
دويل  جمتمع  هناك  ملتزمة،  غري 
معنّية  ومنظمات  دولية  وموؤ�ض�ضات 
�ل�ضفري  �لأمر"و�ضدد  بهذ�  مبا�رصة 
"مبكافحة  ملتزمة  بالده  �أن  على 
�لإرهاب و�جلماعات �لإرهابية �لتي 
بت�ضنيفها  �ملتحدة  �لأمم  قامت 
من   .. �أممّية،  قر�ر�ت  �إىل  ��ضتناد�ً 
وعلى  �لدول  بع�ش  �أّن  �ملعروف 
ر�أ�ضها �لمار�ت تقوم بتاأليف قو�ئم 
بناًء على دو�فع �ضيا�ضية متعلقة بها، 
�أو خوفاً من تغيري�ت تطال نظامها 
�لكبت  حالت  ب�ضبب  �ل�ضيا�ضي 
و�لقمع وغياب �حلريات، ومثل هذه 

�لقو�ئم ل تلزم �أحد�ً".
ع�ضو  بالده  �أن  �ضايف"  "�آل  و�أكد 
يف  وع�ضكريا  وماليا  �ضيا�ضيا  فاعل 
مبكافحة  �ملتعلقة  �ملن�ضات  كل 
�لإرهاب، وكذلك �لأمر يف �لتحالف 

كما  "د�ع�ش"،  ملكافحة  �لدويل 
ع�ضكرية  قاعدة  �أكرب  ت�ضت�ضيف 
�أمريكية يف �ل�رصق �لأو�ضط )قاعدة 
وت�ضم  �لإرهاب  ملكافحة  �لعديد( 

حو�يل 10 �آلف جندي �أمريكي.
مز�عم  �أّن  و�ثقون  "نحن  وقال: 
�لإمار�ت غري �ضحيحة، بالرغم من 
�لكويت  جانب  �إىل  قمنا  فقد  ذلك، 
وعدد  وتركيا  �ملّتحدة  و�لوليات 
�لعامل مبطالبتها هي  كبري من دول 
ر�ضمي  ب�ضكل  �حل�ضار  دول  وباقي 
بتقدمي دليل و�حد فقط على دعم 
دولة قطر لالإرهاب، مل يقّدمو� �أي 

دليل على �لإطالق".
�لرتكية يف  �لع�ضكرية  �لقاعدة  وعن 
�إىل  �ل�ضفري �لقطري  �أ�ضار  �لدوحة، 
�أن "�لوزير �لإمار�تي قال لل�ضحيفة 
�لقاعدة  �نزعاجهم من مو�ضوع  �إّن 
�لدوحة  يف  �لرتكية  �لع�ضكرية 
فقط،  �لقو�ت  ن�رص  بتوقيت  يتعلّق 
لأّن  للحقيقة،  خمالف  �إّدعاء  هذ� 
�لـ13  ورقة  يف   2 رقم  �ملطلب 
قطر  �إىل  قدموها  �لتي  نقطة 
�لقاعدة  باإغالق  �لدوحة  تطالب 
�أي  بوقف  �أي�ضاً  وتطالبها  فور�ً، 
ولفت  تركيا".  مع  ع�ضكري  تعاون 
"من  �أنه  �إىل  �لقطري  �لدبلوما�ضي 
معاً،  و�ل�ضتغر�ب  لل�ضخرية  �ملثري 
�لتي  �لمار�ت  دولة  تطالب  �أّن 
ت�ضم على �أر��ضيها قو�عد ع�ضكرية 
�لقاعدة  باإغالق  دول،  لعّدة  �أجنبية 
�لع�ضكرية �لرتكية يف �لدوحة وقطع 
�لعالقات �لدفاعية بني قطر وتركيا 
�إذ� كانت لدى �لمار�ت و�لدول  �ل 
�ملتحالفة معها نو�يا عدو�نية مبيته 
�أو خمطط لتدخل ع�ضكري". وحول 
ما و�ضفه �ل�ضفري بـ"�لدعاء�ت حول 
و�لقاعدة  بطالبان  قطر  عالقة 
و�ملجموعات �لر�ديكالية"، قال "�آل 
قرقا�ش  �ل�ضيد  ن�ضي  "لقد  �ضايف": 
باأّن  لكم  يقول  �أن  يبدو  ما  على 
بني  من  و�حدة  هي  �لمار�ت  دولة 
ثالث دول فقط يف �لعامل �عرتفت 
بحكومة طالبان يف �أفغان�ضتان، ومل 
تكن قطر من بني هذه �لدول". وتابع: 
"يف مو�ضوع طالبان، طلبت �لوليات 
�ملّتحدة مّنا �مل�ضاعدة، وقد رّحبنا 
�لت�رصيبات  ك�ضفت  وكما  بذلك، 
يف  �لمار�تي  �ل�ضفري  بريد  عن 
فاإن  �لعتيبة،  يو�ضف  و��ضنطن 
معنا  �لتناف�ش  حاولت  �لإمار�ت 
وعندما  لطالبان،  مكتب  فتح  على 
ف�ضلت يف ذلك بد�أت تلّفق �لأكاذيب 
بدعم  قطر  وتّتهم  و�لدعاء�ت 
قرقا�ش  و�لتطرف"وقال  �لرهاب 
تربطها  قطر  �إن  �ملقابلة  خالل 
و�لقاعدة  بحركتي طالبان  عالقات 
وفيما  �لر�ديكالية  و�ملجموعات 
وحما�ش،  قطر  بني  بالعالقة  يتعلق 
قال �ل�ضفري �إن "�لقياد�ت �لأ�ضا�ضية 
حلما�ش موجودة يف د�خل فل�ضطني 
�لعديد  طلبت  لقد  باخلارج،  ولي�ش 
م�ضاعدتنا  �ل�ضابق  يف  �لدول  من 
يف  بامل�ضاركة  حما�ش  لإقناع 

لكي  �لفل�ضطينية  �لنتخابات 
�ل�رصعّية  �لنتخابات  �عطاء  يتم 
باأغلبية  فازت  وعندما  �لالزمة، 
�لأ�ضو�ت بد�أو� يتهمونها بالرهاب 
و�لتطرف".  و�أ�ضاف: "هناك بع�ش 
�ملنطقة  يف  �ل�ضيا�ضية  �لأنظمة 
م�ضاكل  من  تعاين  يحددها(  )مل 
فهي  لذلك  �لد�خلية،  �رصعيتها  يف 
خالل  من  نف�ضها  حتمي  �أن  حتاول 
على  ��رص�ئيل  مع  قوية  عالقات 
ح�ضاب �ل�ضعب �لفل�ضطيني، وحتقيق 
هذه �ملعادلة يتم من خالل مهاجمة 
�نها  �ضيا�ضية معّينة بدعوى  تيار�ت 
متطرفة كاملوقف من حما�ش على 
�أخرى،  ق�ضية  ويف  �ملثال".  �ضبيل 
"�دعى  �لقطري:  �لدبلوما�ضي  قال 
تنفق  قطر  �أّن  �لإمار�تي  �لوزير 
�لإ�ضالميني  دعم  على  �ملاليني 
هذه  �ملنطقة،  يف  و�ملتطرفني 
نحن  �ضحيحة،  غري  �ّدعاء�ت 
ي�ضاعد  �أن  �ضاأنه  من  ما  كل  نعمل 
و�ل�ضتقر�ر  �لأمن  حتقيق  على 
مع  يتعار�ش  ل  ومبا  �ملنطقة  يف 
�ل�ضعوب"و��ضتدرك:  تطلعات 
ي�ضاهم  فهو  �لإمار�ت  دور  "�أّما 
�ملوّثقة  �لتقارير  وفق  لالأ�ضف 
لالأمم �ملتحدة و�ملنظمات �لدولية 
و�ل�ضتقر�ر  �لأمن  تقوي�ش  يف 
عرب  �لدول،  من  كبري  عدد  يف 
�لدولية  للقر�ر�ت  �ملتكرر  خرقها 
يف  قطر  دور  �مللزمة"وبخ�ضو�ش 
�لثور�ت �لعربية، قال �ضفري �لدوحة 
قطر  �إن  تقول  �لتي  "�لدعاء�ت  �إن 
قيادة  يف  �لإ�ضالميني  و�ضعت 
�ضخيف  �إدعاء  هو  �لعربية  �لثور�ت 
�ل�ضعوب  ودور  �أهمية  من  ويقلل 
يف  "�مل�ضكلة  �لعربية"و�أ�ضاف: 
�لدول  بع�ش  �أّن هناك  �ل�ضياق  هذ� 
�لعربية تخاف من �أن ت�ضلها موجة 
�لثور�ت �ل�ضعبية، وبدل من �أن تقوم 
�إىل  و�ل�ضتجابة  �أنظمتها  باإ�ضالح 
�ضيا�ضة  وتنفيذ  �ضعوبها  تطلعات 
تلقي  �ل�ضعب،  �إر�دة  مع  تن�ضجم 
ي�ضمى  ما  وعلى  قطر  على  باللوم 
�لإ�ضالم �ل�ضيا�ضي"وتابع "�آل �ضايف": 
"لقد قامت �لمار�ت بدعم �لثور�ت 
بهدف  �لعربي  �لعامل  يف  �مل�ضادة 

��ضتعادة �أنظمة ديكتاتورية و�أنظمة 
ع�ضكرية و�أنظمة رجعّية فا�ضدة على 
�عتبار �أّن من �ضاأن هذه �لأنظمة �أن 
توقف مد �لثور�ت". وو��ضل حديثه 
يف هذ� �ل�ضدد قائال: "لذلك دفعت 
�لإمار�ت وعدد من حلفائها حو�يل 
�لنقالب  لتثبيت  دولر  مليار   40
م�رص  يف  جرى  �لذي  �لع�ضكري 
�أنفقته  عما  نتحدث  �أن  دون  فقط 
يف دول �أخرى"،و�أردف: "نحن نقول 
�لدر�ش  تعي  مل  ما  �لدول  هذه  �إّن 
هذه  مثل  عن  وتتخلى  جيد،  ب�ضكل 
�إلقاء  فاإن  �لتخريبية،  �ل�ضيا�ضات 
باإغالق  و�ملطالبة  قطر  على  �للوم 
م�ضطلحات  ��ضتخد�م  �أو  �جلزيرة 
بّر�قة كمكافحة �لإرهاب، ومهاجمة 
لك�ضب  �لتطرف  بحجة  �ملعتدلني 
يف  ينفع  لن  �لغرب،  ��ضتعطاف 
�لزمن  طال  �ل�ضعوب  من  حمايتهم 
قطر  عالقة  وعن  ق�رص".  �أو 
باإير�ن، �أ�ضار �ل�ضفري �إىل �أن "�لوزير 
�إير�ن  �إن  لل�ضحيفة  قال  �لمار�تي 
مع  لالأزمة  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  لي�ضت 
عندما  �أّنه  هي  و�حلقيقة  قطر، 
�لمار�ت  �ضّنت  �لأزمة،  �ندلعت 
�ل�ضبب  �إّن  فيها  قالو�  علينا  حملة 
�لأ�ضا�ضي لالزمة هو عالقة قطر مع 
�أّن م�ضتوى  تبنّي  لكن عندما  �إير�ن، 
هو  �إير�ن  مع  قطر  دولة  عالقات 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  يف  �لأقل 
باأكرب عالقات  تتمّتع  �لمار�ت  و�أّن 
لون من هذ�  مع طهر�ن بدوؤو� يتن�ضّ
�لأمر"ويف 5 جو�ن �ملا�ضي، قطعت 
كل من �ل�ضعودية وم�رص و�لإمار�ت 
قطر  مع  عالقاتها  و�لبحرين 
وهو  لالإرهاب"،  "دعمها  بدعوى 
ما نفته �لدوحة، معتربة �أنها تو�جه 
و�أكاذيب"وفر�ضت  �فرت�ء�ت  "حملة 
�قت�ضادية  عقوبات  �لدول  تلك 
�أمام  �جلوي  جمالها  �غالق  �ضملت 
�لطري�ن �لقطري و�حلدود �لبحرية 

و�جلوية.

�أكرث  عن  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
بتنظيم  �لتحاقا  �جلن�ضيات 
�ضوريا  يف  �لإرهابي  "د�ع�ش" 
من   300 �أن  فيه  وجاء  و�لعر�ق 
�إىل  عادو�  "د�ع�ش"  عنا�رص 
منهم   5 نفذ  حيث  �ملغرب، 
كاتالونيا  يف  �لأخرية  �لهجمات 
نحو  �أن  �إىل  م�ضري�  �لإ�ضبانية، 
للتنظيم  �ن�ضمو�  مغربي   1600
�لذي  �لأمر  و�لعر�ق،  �ضوريا  يف 
�جلن�ضيات  �أكرث  من  جعلهم 
�لتحاقا بـ"د�ع�ش"، وقتل ن�ضفهم 

تقريبا.
مقال  يف  �ضلوف  مارتن  ويقول 
عنا�رص  من  "�ملئات  بعنو�ن 
د�ع�ش �لعائدون ي�ضكلون تهديد� 
ن�رصته  �أوروبا"،  �أبو�ب  على 
يف عددها  "�لأوبزوفر"  �ضحيفة 
�جلديد: "يف �لوقت �لذي تكثف 
عنا�رص  على  للعثور  �جلهود  فيه 
على  �مل�ضوؤولة  �ملغربية  �خللية 
�إ�ضبانيا،  يف  �لإرهابية  �لهجمات 

�لأنظار �ضوب �ملئات من  تتجه 
�أر�ش  من  �لعائدين  �لرهابيني 
�لذين  �لدولة  تنظيم  معركة 
ي�ضكلون تهديد� كبري� على �أبو�ب 
هناك  �أن  "يعتقد  �أوروبا"ويتابع: 
تهريبهم  مت  جهادي  �ألف  نحو 
من  ونقلهم  وتون�ش  �ملغرب  �إىل 
�لتنظيم  يخو�ضها  �لتي  �ملعارك 

لتاأ�ضي�ش دولة �خلالفة".
يف  �ضابق  قائد  عن  نقل  كما 
�لتنظيم قوله �إن: "مقاتلي د�ع�ش 
لبالدهم  للعودة  ��ضطرو�  �لذين 
ب�ضبب خ�ضارة �لتنظيم لالأر��ضي 
�لتي كان ي�ضيطر عليها يوما بعد 
�ضغينة  قلوبهم  يف  يحملون  يوم، 
�أوروبا"، وتابع:  جتاه و�ضعهم يف 
�لأ�ضول  ذوي  �لتنظيم  "عنا�رص 
�ملغربية �لذين ن�ضاأو� يف فرن�ضا، 
لهذ�  بالنتماء  قط  ي�ضعرو�  مل 
�لبلد جر�ء �لتمييز �لذي ميار�ش 

�ضدهم هناك".

قال ال�ضفري القطري لدى تركيا، �ضامل اآل �ضايف يف ت�ضريحات تداولتها مواقع اإخبارية ، اإن "الإمارات قامت بدعم الثورات امل�ضادة يف العامل العربي 
بهدف ا�ضتعادة اأنظمة ديكتاتورية، على اعتبار اأن من �ضاأن هذه الأنظمة اأن توقف مد الثورات"ونفى ال�ضفري اإنفاق بالده "املاليني على دعم 
الإ�ضالميني واملتطرفني يف املنطقة"، م�ضريا اإىل اأن هذه "اّدعاءات غري �ضحيحة"، موؤكدا اأن قطر تعمل "كل ما من �ضاأنه اأن ي�ضاعد على حتقيق 
الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة ومبا ل يتعار�ض مع تطلعات ال�ضعوب"جاء ذلك يف بيان لل�ضفري القطري ردا على ما جاء على ل�ضان وزير الدولة 

لل�ضوؤون اخلارجية يف الإمارات اأنور قرقا�ض، خالل مقابلة مع �ضحيفة "جمهوريات" الرتكية، ن�ضرتها يف ال�ضابع من ال�ضهر اجلاري وقال ال�ضفري 
اإن قرقا�ض تطرق يف موا�ضع خمتلفة من املقابلة اإىل قطر ب�ضكل مبا�ضر عرب "اختالق الكثري من الدعاءات غري ال�ضحيحة والأكاذيب"واأ�ضار "اآل 

�ضايف" اإىل اأنه بخ�ضو�ض "ادعاءات" قرقا�ض املتعلقة بالأزمة اخلليجية، فاإن دور الإمارات "يف افتعال الأزمة مع قطر اأ�ضبح وا�ضحًا للجميع".

ال�ضفري القطري برتكيا

ق.د

الإمارات دعمت الثورات امل�ضادة بالعامل العربي
يف �ضوريا والعراق

الك�ضف عن اأكرث اجلن�ضيات 
التحاقا بـ"داع�ش" 

ا�ضتعادة ال�ضيطرة على منطقة
 يف تلعفر

ال�ضرطة العراقية 

�أعلنت قيادة �ل�رصطة �لحتادية 
�لعر�قية ��ضتعادة �ل�ضيطرة على 
منطقة �لعربة �ل�ضغرية يف ق�ضاء 
تلعفر �ضمال �لبالد وقالت �لقيادة 
نيوز،  �ل�ضومرية  نقلته  بيان،  يف 
�لحتادية  �ل�رصطة  "قطعات  �إن 
م�ضنودة بطري�ن �جلي�ش ت�ضتعيد 
�لعربة  منطقة  على  �ل�ضيطرة 
�أن  �لقيادة  �ل�ضغرية"و�أ�ضافت 
يف  �لآن  تتقدم  �لقطعات  "تلك 
مناطق  باجتاه  �لغربي  �ملحور 

و�لوحدة  و�لزهر�ء  �ل�ضعد 
عمليات  قائد  بالق�ضاء"وكان 
�لأمري  عبد  تلعفر"  يا  "قادمون 
�ضباح  �أفاد  قد  �هلل،  يار  ر�ضيد 
حت�ضني  خطوط  بتدمري  �ليوم 
باجتاه  حماور  عدة  من  د�ع�ش 
مركز تلعفر، وذلك بعد �أن �أعلن 
حيدر  �لعر�قي  �لوزر�ء  رئي�ش 
�لعبادي يف وقت �ضابق من �ليوم، 
�نطالق عمليات ��ضتعادة مدينة 

تلعفر من قب�ضة �لإرهابيني.
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حمافظة  جتاورها  ال�رشق،  ومن 
حمافظة  تقع  غربها  ويف  حلب، 
البحر  على  املطلة  الالذقية، 
املتو�سط، والتي تعترب قلعة النظام 
كانت  املعطيات،  وبهذه  ال�سوري 
حيوية،  ا�سرتاتيجية  نقطة  اإدلب 
ال�ست،  احلرب  �سنوات  مدار  على 
�سلما  م�ستقبال،  كذلك  و�ستكون 
تطهري  مع  وبالتزامن  حربا.  اأو 
من  عدة،  وعراقية  �سورية  مناطق 
تنظيم داع�ش، يبقى الفتا، �سيطرة 
فتح  تقودها   ( ال�سام  حترير  هيئة 
ب�سكل  �سابقا(،  الن�رشة  ال�سام/ 
ال�سمايل  الق�سم  على  مفاجئ، 
اأحدث  اإىل  وبالنظر  اإدلب  ملدينة 
الواليات املتحدة  ر�سمتها  خريطة 
اجلميع  فاإّن  ل�سوريا،  االأمريكية 
الهيئة على هذا  �سيطرة  اأّن  يدرك 
ال�سدفة،  قبيل  يكن من  الق�سم، مل 
فهذه املنطقة رغم اأهميتها، طوال 
�سنوات ال�رشاع، اإال اأنها ا�ستحوذت 
العام  خالل  اأكرب،  اهتمام  على 
التق�سيمات  اإىل  وبالنظر  االأخري 
واحدة  اإدلب  فاإّن  ل�سوريا،  االإدارية 
 ،14 الـ  ال�سورية  املحافظات  من 
معرة  مثل  مهمة،  مناطق  وتت�سمن 
ال�سغور  ج�رش  حارم،  النعمان، 
اإدلب  �سكان  على  ويغلب  واأريحا 
العرب ال�سنة، وقليل من امل�سيحيني، 
لرتكيا،  بالن�سبة  اإدلب  اأهمية  وتاأتي 
من كون تنظيم »ب ي د« االإرهابي 
الرتكية  احلدود  كامل  على  �سيطر 
املنطقة  هذه  با�ستثناء  ال�سورية، 
بريف  والباب،  جرابل�ش  ومدينتي 
بف�سل  حتريرهما  مّت  اللتني  حلب، 

عملية درع الفرات.
للمعار�سة  االأخرية  القلعة  وت�ستهر 
وتُنعت  الزيتون،  بزراعة  ال�سورية، 
حتتوي  كما  اخل�رشاء«،  بـ«اإدلب 
االأثرية،  االأماكن  من  العديد  على 
ومع  اإيبال  حل�سارة  مهدا  كانت  اإذ 
موجة النزوح االأخرية التي ح�سلت 
اإخالء  وعمليات  �سوريا،  داخل 
املختلفة،  واملناطق  املدن  بع�ش 
والنظام،  املعار�سة  بني  باالتفاق 
اإدلب  حمافظة  �سكان  عدد  و�سل 
ال�رشاع  وكان  ن�سمة،  مليوين  اإىل 
بداأ  قد  واملعار�سة  النظام  بني 
ي�ستد يف فرباير  اأن  قبل  يف 2011، 
لب�سط  ال�سوري  النظام  وعاد   2012
املحافظة،  كامل  على  �سيطرته 
املعار�سة  لكن   ،2012 مار�ش  يف 
ا�ستحوذت على املدينة، يف مار�ش 
تخ�سع  احلني،  ذلك  ومنذ   2015
من  متنوعة  ف�سائل  ل�سيطرة  اإدلب 
املعار�سة ال�سورية، من بينها هيئة 
حترير ال�سام وال يخفى على اأحد اأّن 
الف�سائل  بني  كان موجودا  احتقانا 
يف  الهيئة  رغبة  ب�سبب  اإدلب،  يف 
تعاليم  وفق  املدينة،  �سوؤون  اإدارة 
�سدامات  وقوع  و�سبق  ال�رشيعة 
بني  الق�سية،  هذه  ب�سبب  م�سلحة، 
التي  والهيئة،  املعار�سة  ف�سائل 
مناطق  على  النهاية،  يف  �سيطرت 

وا�سعة من اإدلب.
الهيئة  تقدم  �سيطرتها،  وبعد 
قبل  من  الع�سكري  للتدخل  ذريعة 
بدورها،  تنبهت  التي  وا�سنطن، 
تركيا ع�سكريا  تتدخل  اأن  الإمكانية 
يف منطقة عفرين اأو حمافظة اإدلب 
وقد ت�سعى االإدارة االأمريكية حلملة 
االإرهابي، يف  احلزام  جديدة، متد 
�سمال �سوريا، اإىل البحر املتو�سط، 

وحماية حليفها اجلديد، تنظيم »ب 
باالإ�سافة  عفرين  مبنطقة  د«،  ي 
اإىل ذلك، تكون وا�سنطن، عرب هذه 
احلملة، قد حققت مكا�سب مهمة، 
ح�ساب  على  �سوريا،  �سمال  يف 
اأخرى،  جهة  من  رو�سيا  مناف�ستها 
�سيطرة  اأن  د«  ي  »ب  تنظيم  يعترب 
التي  ال�سورية  املعار�سة  ف�سائل 
وفر�سها  اإدلب،  على  تركيا  توؤيد 
لها.  تهديدا  عفرين،  على  ح�سارا 
يتوقع  الذي  التنظيم،  ويحاول 
�سد عفرين  تركيا  تدخال ع�سكريا 
وا�سنطن  ابتزاز  حلظة،  اأي  يف 
يف  اال�ستمرار  ي�ستطيع  لن  باأنه 
قب�سة  من  الرقة  ا�ستعادة  معركة 
ملنع  التدابري  تتخذ  مل  اإن  داع�ش، 
ميكن  وبالطبع،  الرتكي.  التدخل 
امل�رشوع  حقها  ا�ستخدام  لرتكيا 
يف الدفاع عن نف�سها، وتنفيذ حملة 
القاعدة  تنظيم  فرع  �سد  ع�سكرية 
رو�سيا  مع  االتفاق  بعد  اإدلب،  يف 
ترى  ال  مو�سكو  اأن  ذلك،  يعزز  وما 
تنظيم  ورقة  ا�ستخدام  يف  باأ�سا 
متاما  ال�رشورة،  عند  د«  ي  »ب 
الفرات  مثلما فعلت يف عملية درع 
اأن هذا  وموؤكد  داع�ش  تنظيم  �سد 

»ب  تنظيم  كثريا،  �سيزعج  اخليار 
و�سيثري  املتحدة،  والواليات  د«  ي 
تركيا  اأن  تزعم  انتقادات  عا�سفة 
على  احلرب  يف  الدعم  تقدم  ال 
بعني  االأخذ  يجب  لكن  االإرهاب. 
ال�سام  حترير  هيئة  اأن  االعتبار، 
واأن  اإدلب،  يف  كبرية  قوة  متتلك 
�ستكون  النوع  هذا  من  عملية 
وع�سكرية،  �سيا�سية  تبعات  لها 
وبالتايل،  طويلة  فرتة  و�ست�ستغرق 
تركيا،  اأمام  الثاين  اخليار  فاإن 
يتمثل بدعم ف�سائل املعار�سة التي 
اإدلب  ال�ستعادة  بتاأييدها  حتظى 
ميهد  قد  الو�سع  هذا  لكن  جمددا 
اأجهزة  دعم  اأمام  اأي�سا،  الطريق 
تت�سارب  التي  الدول،  ا�ستخبارات 
حترير  لهيئة  تركيا،  مع  م�ساحلها 

ال�سام.
تنفيذ  وا�سنطن  قررت  اإذا  عموما، 
عملية ع�سكرية يف اإدلب، وا�ستخدام 
عنا�رش تنظيم »ب ي د« كقوة برية 
على االأر�ش، فهذا يعني اأنها تريد 
ي�سله  التنظيم،  لهذا  حزام  اإن�ساء 
كذلك،  واحلال  املتو�سط  بالبحر 
باأي من خياراتها،  �ستتدخل تركيا، 

مهما كلفها ذلك من ثمن.

ت�سخي�سه  يتم  »مل  مر�ش  اأودى 
بعد« بحياة 62 �سخ�سا يف نيجرييا، 
املا�سية،  الثالثة  االأ�سابيع  خالل 
حملية،  اإعالم  و�سائل  بح�سب 
وفاة  حالة   12 ت�سجيل  اليوم  ومت 
ودرجة  االإ�سهال  منها:  باأعرا�ش 
احلرارة املرتفعة والقيء الدموي، 

و«اأوكولوكه«  »اأوكونران«  قرى  يف 
»ياغبا  مبنطقة  و«اإ�سانلو-عي�سى« 
الغربية« )جنوب( وكانت ال�سلطات 
 50 وفاة  اأم�ش،  اأعلنت،  النيجريية 
الثالثة  االأ�سابيع  خالل  �سخ�سا، 
املا�سية؛ ب�سبب االأعرا�ش نف�سها 
وزار رئي�ش جلنة ال�سحة النيجريية 

اأم�ش،  اأودو«،  »�ساكا  )حكومية(، 
املنطقة، واإطلع على احلاالت.

يف  النيجريي،  امل�سوؤول  وقال 
اأن  نعتقد  »كنا  �سحفي  ت�رشيح 
مر�ش  عن  ناجمة  الوفاة  حاالت 
مالريا ال�سا، لكن اإ�سابة املر�سى 
الدموي جعلنا نتخذ قرار  بالقيء 

باإجراء فحو�سات لتحديد املر�ش 
مبر�ش  �سخ�ش   501 واأ�سيب 
نيجرييا، خالل  ال�سا« يف  »مالريا 
االأ�سبوع االأول من جوان املا�سي، 
وفق  اأ�سخا�ش،   104 منهم  تويف 
التابعة  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

لالأمم املتحدة.

يف  خا�سة  حمكمة  اأوقعت 
دكا  البنغالدي�سية  العا�سمة 
ع�رشة  على  االإعدام  عقوبة 
خمتلفة  واأحكاما  اأ�سخا�ش 
بال�سجن على ت�سعة اآخرين بتهمة 

الوزراء  رئي�سة  الغتيال  التاآمر 
ال�سينية،  �سينخوا  لوكالة  ووفقا 
قام املتهمون بزرع قنبلة تزن 75 
كان  الذي  املوقع  يف  كيلوغراما 
به مهرجان  يقام  اأن  من املقرر 

خطابي مب�ساركة رئي�سة الوزراء 
 ،2000 عام  ح�سينة  ال�سيخة 
على  عرثت  ال�رشطة  اأن  غري 
رئي�سة  تلقي  اأن  قبل  القنبلة 
ال�سيخة  اأن  يذكر  كلمتها  الوزراء 

للحكومة  رئي�سة  كانت  ح�سينة 
 1996 عامي  بني  البنغالدي�سية 
لهذا  انتخابها  اأعيد  ثم  و2001، 
تزال  وال   2009 عام  املن�سب 

ت�سغله حتى االآن.

اللجنة  ع�سو  حل�ش  اأحمد  قال 
على  اإن  »فتح«،  حلركة  املركزية 
من يريد اأن يقود امل�رشوع الوطني 
هموم  كل  يتحمل  اأن  الفل�سطيني 
عن  بعيداً  واحتياجاتهم  املواطنني 
التو�سل  �سيتم  اأنه  موؤكداً  مواقفهم، 
ملعاجلات عادلة ومن�سفة يف ق�سية 
املوظفني الع�سكريني واملدنيني يف 

قطاع غزة ت�سمن حقوقهم.
من  املئات  اأمام  حل�ش  واأكد 
حركة  وعنا�رش  وكوادر  املحامني 
حمافظات  كافة  من  جتمعوا  فتح 
حركته  ا�ستعداد  على  غزة،  قطاع 
الإنهاء االنق�سام وحتقيق امل�ساحلة 
م�سرياً  حما�ش،  حركة  مع  الوطنية 
حما�ش  من  تنتظر  حركته  اأن  اإىل 
اأجل  من  مبادئ  ثالثة  موافقة على 
الوحدة  حتقيق  باجتاه  قدماً  ال�سري 
اأننا  الوطنية وقال حل�ش »كان يقال 
وا�سرتاطات  زمنية  ُمهل  و�سعنا 
اليوم  الوطنية،  امل�ساحلة  على 
ا�سرتاطات  لنا  يوجد  ال  لكم  نقول 
انتظار  يف  نحن  زمنية  ُمهل  وال 
املوافقة على ثالثة مبادئ للذهاب 
»اأول  واأ�ساف  الوطنية«.  للم�ساحلة 
االإدارية  اللجنة  حل  املبادئ  تلك 
التي �سكلتها حركة حما�ش يف قطاع 
التوافق  حكومة  متكني  وثانياً  غزة، 
الوطني التي اتفقنا عليها من ب�سط 
التوافق  وثالثاً  القطاع،  على  يدها 
العامة«،  االنتخابات  اإجراء  على 
عر�ست  املبادئ  تلك  اأن  مو�سحاً 
اإيجابي  رد  ياأتي  ومل  حما�ش  على 
»نحن  وتابع  اللحظة  حتى  عليها 
اليوم  �سنذهب  اأننا  ويقني  ثقة  على 
امل�ساحلة.  هذه  باجتاه  غداً  اأو 
نق�رش  اأن  هو  له  ن�سعى  ما  ولكن 
امل�سافة بيننا وبني هذه اللحظة الأن 
معاناة  ح�ساب  على  هو  تاأخري  كل 
وم�سالح �سعبنا الفل�سطيني«، موؤكداً 

اأنه ال خيار اأمامنا اإال امل�ساحلة.
حل�ش  قال  املوظفني،  ق�سية  ويف 
من  العديد  موؤخراً  جرت  »انه 
يف  تهدف  كانت  والتي  االإجراءات 

االنق�سام  عمر  لتق�سري  االأ�سا�ش 
اأ�سهر  وبداأت اخل�سومات قبل عدة 
على املوظفني وح�سلنا على وعود 
واأنها  »موؤقتة«  اخل�سومات  هذه  اأن 

دين و�ستعود للموظفني«.
التقاعد  ق�سية  جاءت  »ثم  واأ�ساف 
وبعد  الع�سكريني،  الإخواننا  املبكر 
ذلك �سمل التقاعد املبكر املوظفني 
املدنيني، ونحن »نقاتل« دفاعاً عن 
م�سالح كل اأبناء �سعبنا املوظفني«.

زال  وما  علينا  »عر�ش  وتابع 
معرو�ش اأن ن�ستثني من ن�ساء ولكن 
اأن  نريد  الأننا  املبداأ  هذا  رف�سنا 
املوظفني  كل  عن  مدافعني  نكون 
الأننا  معهم  ونختلف  نتفق  الذين 
اأن حركة فتح مل تقود فقط  ندرك 
اأبنائها واإمنا تقود امل�رشوع الوطني 
متم�سكة  زالت  وما  الفل�سطيني 
موؤهلة  تكون  اأن  على  باإ�رشار 
اأراد  »من  وقال:  امل�رشوع«.  لقيادة 
اأن  عليه  الوطني  امل�رشوع  يقود  اأن 
يحمل كل هموم النا�ش بغ�ش النظر 
مو�سوع  يف  ونحن  مواقفهم.  عن 
ما  االأخرية  واالجراءات  املوظفني 
زلنا على اآمل وعلى ثقة باأننا �سن�سل 
عادلة  معاجلات  اإىل  النهاية  يف 
يف  املوظفني  الإخواننا  ومن�سفة 
والتعليم  ال�سحة  يف  القطاعات  كل 
القطاعات  من  وغريها  واملالية 

التي تاأثرت باالإجراءات«.
اأمله يف  اأعرب عن  اأخر،  ويف �سياق 
الفل�سطينية  القوى  كافة  تعود  اأن 
احلياة  وممار�سة  لتكري�ش 
بوطنية  والتناف�ش  الدميقراطية 
يف  عالية  ريا�سة  وروح  واأخوية 
واملجال�ش  والنقابات  االحتادات 
الت�رشيعية  واالنتخابات  الطالبية 
والرئا�سية واملجل�ش الوطني وكافة 
الفل�سطينية«وقال:  احلياة  جوانب 
احلياة  جتديد  اأن  نعلم  »نحن 
املمار�سة  خالل  من  تتم  والثقة 
القادرون  ونحن  الدميقراطية. 
الدميقراطية  احرتام  على  دوماً 

ونتائجها«.

قيادي بفتح: خ�صومات املوظفني 
»موؤقتة« و�صتعود لهم ن فيها  عقب �صيطرة النظام ال�صوري على مدينة حلب ال�صمالية، باتت اإدلب، املتاخمة للحدود الرتكية، القلعة التي تتح�صّ

املعار�صة، والنقطة املحورية يف املعادلتني، الع�صكرية وال�صيا�صية وتتمّيز حمافظة اإدلب مبوقعها اجلغرايف الهام، فتحّدها من 
ال�صمال ولية هطاي الرتكية ومدينة عفرين ال�صورية، اخلا�صعة ل�صيطرة عنا�صر تنظيم »ب ي د« )المتداد ال�صوري ملنظمة 

»بي كا كا«(.

تقدير حالة

ق.د

اأزمة اإدلب وما وراءها من ح�صابات خفية

مر�ض غام�ض يقتل 62 �صخ�صا

حاولوا اغتيالها.. فنالوا اأحكاما بالإعدام

نيجرييا

رئي�صة الوزراء يف بنغالدا�ش

ثالثة مبادئ ننتظر اأن توافق حما�ش عليها  

دل على مكان الع�صكريني اللبنانيني املخطوفني

اأمري »داع�صي« ي�صلم نف�صه
 حلزب اهلل 

اأن  لبنانية  اإعالم  و�سائل  تناقلت 
منطقة  نحو  توجه  العام  االأمن 
معلومات  من  للتحقق  اجلرود، 
اللبنانيني  الع�سكريني  حول 
اعرتافات  عقب  املختطفني، 
ا�ست�سلموا  داع�ش  من  عنا�رش 
حلزب اهلل، وذكرت م�سادر عديدة 
معرب  اإىل  توّجه  ع�سكريا  وفدا  اأن 
الزمراين يف جرود القلمون الغربي 
ال�سورية،  اللبنانية  احلدود  قرب 
وذلك للتحقق من معلومات ب�ساأن 
الع�سكريني املختطفني لدى تنظيم 
اأدىل  اعرتافات  على  بناء  داع�ش، 
من  وجمموعة  داع�سي  اأمري  بها 
اأنف�سهم  �سلموا  التنظيم  عنا�رش 
يف وقت �سابق حلزب اهلل واجلي�ش 
معلومات  اأفادت  كما  ال�سوري. 
عبا�ش  للواء  موكبا  باأن  �سحفية، 
من  �سيارات  مع  مرتافقا  ابراهيم 
ال�سليب االأحمر، �سوهد يدخل اإىل 
»وادي  اإىل  ومنها  عر�سال  جرود 
يف  مغاور  نحو  �سعودا  حميد«، 
�سديد،  تكتم  و�سط  الدب«  »وادي 

اللبنانية  القوات  بدورها  تدل  ومل 
حول  تفا�سيل  اأو  ت�رشيحات  باأي 
اأخرى،  جهة  من  املو�سوع  هذا 
داع�ش  اأمري  باأن  مواقع  اأفادت 
وحيد  اأحمد  املدعو  الزمراين  يف 
احمد  ال�رشعي  والقا�سي  العبد، 
اأدليا  يزيد«،  »اأبو  العبد  وحيد 
عدد  دفن  مكان  عن  مبعلومات 
من اجلثث، رجحت معلومات غري 
للجنود  عائدة  تكون  اأن  موؤكدة 
خطفهم  الذين  االأ�رشى  اللبنانيني 
عر�سال«  »غزوة  غداة  التنظيم 
وبح�سب  ل�سوريني.  اأو  2014ـ  عام 
االأمن  قوة  فاإن  »الديار«  �سحيفة 
ال�سليب  و�سيارات  اللبناين  العام 
دفن  مكان  اإىل  انتقلوا  االأحمر، 
اجلثث الذي حدده اأمري داع�ش عن 
بنقل  وقاموا  حميد،  وادي  طريق 
يف  امل�ست�سفيات  اأحد  اإىل  اجلثث 
بريوت، الإجراء فحو�سات احلم�ش 
التي  هوياتها  لتحديد  النووي، 
للع�سكريني  تعود  رمبا  اأنها  تردد 

االأ�رشى.



من �أجل �رضورة دفع قيمة تقارب 
�سوف  حيث  �سنتيم،  �ملليارين 
ملزمة  »�ل�سيا�سي«  �إد�رة  تكون 
بدفع ما يقارب مليار و300 مليون 
بالإ�سافة  �لالعب  لفائدة  �سنتيم 
م�ساريف  بدفع  تكفلها  �إىل 

�ل�سكوى �لتي يقدر مبلغها بقيمة 
600 مليون �سنتيم وهو ما يجعل 
ما  بدفع  ملزمة  �لفريق  �إد�رة 
كاملة. �سنتيم  ملياري  قيمته 

تتو�جد �إد�رة �لفريق �أمام حتمية 
�لقيمة �ملالية يف ظل عدم  دفع 

�لدولية  �لكروية  �لهيئات  ت�ساهل 
�لق�سايا،  من  �لنوع  مثل هذ�  يف 
�إىل  معر�ض  �لفريق  و�أن  خا�سة 
�لر�سيد  من  نقاط  ثالث  خ�سم 
يف حال مل يتم ت�سديد �لأمو�ل يف 
�أجل �أق�سى ل يتعدى �ل�سهر، ويف 

�ل�سباب  �إد�رة  �إقد�م  عدم  حال 
على ت�سوية �لأمور ودفع �لأمو�ل 
�سحية  يكون  �سوف  �لفريق  فاإن 
�لأمور  ت�سل  وقد  �لنقاط  خ�سم 
�لأق�سام  �إىل  �لفريق  ��سقاط  �إىل 
دفع  �إىل  �لفريق  ويتوجه  �لدنيا. 

تهاون �لإد�رة يف �لتعامل بحنكة 
مع �لق�سية خا�سة و�أن �ل�سيا�سي 
�سيناريو  نف�ض  ملعاي�سة  يتوجه 
�ملو�سم  �لعلمة  مولودية  فريق 
ت�سديد  عدم  حال  يف  �لفارط 
�ملبلغ، و�لذي جعل �لفيفا تخ�سم 

»�لبابية«  لت�سكيلة  نقاط  ثالث 
بعد خ�سارة �لإد�رة لق�سيتها مع 
�ملدرب �ل�سابق للنادي �لفر�نكو 
رع  �لذي  مالك  حكيم  جز�ئري 
�سكوى ب�سبب عدم ت�سوية �أجوره 

�ل�سهرية.
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عقب فوز لعبه ال�سابق بن حاج بدعواه على م�ستوى التا�س

�ضباب ق�ضنطينة مهدد بخ�ضم 
ثالث النقاط من الر�ضيد

من  النقاط  بخ�سم  التهديد  طائل  حتت  ق�سنطينة  �سباب  فريق  يتواجد 
ر�سيده ب�سبب ق�سية لعبه ال�سابق ر�سا بن حاج، اأين خ�سر الفريق الدعوى 
�سابق  وقت  يف  الفريق  الوان  حمل  ان  �سبق  الذي  الالعب  �سده  رفعها  التي 
ل�سالح  الق�سية  يف  ف�سلت  والتي  الدولية  الريا�سية  املحكمة  م�ستوى  على 
الالعب الذي اثبت ان ل زال يدين مب�ستحقاته املالية لدى اإدارة الفريق، 
وهو ما جعل الهيئة الكروية الدولية ترا�سل اإدارة ال�سباب الق�سنطيني عرب 

الحتادية الدولية لكرة القدم 

.    عي�سة ق.

يو��سل فريق �رضيع غليز�ن �لتم�سك باآماله من 
�أجل �لبقاء بالر�بطة �ملحرتفة �لأوىل وت�سارع 
�لتي  �لثالث  �لنقاط  �إعادة  �أجل  من  �لإد�رة 
�ملو�سم  بد�ية  قبل  ر�سيدها  من  خ�سمها  مت 
بعدما  �لديون  ت�سديد  عدم  ب�سبب  �ملن�رضم 
تتمكن  حتى  بت�سويتها  �حلالية  �لإد�رة  قامت 
يف  بالبقاء  لها  ي�سمح  �لذي  ر�سيدها  رفع  من 
�لأ�سو�ء خالل �ملو�سم �ملقبل وي هذ�  دوري 
�لدولية  �لريا�سية  �ملحكمة  برجمت  �ل�سدد 
تاريخ 29 �أوت �ملقبل من �أجل جل�سة �ل�ستماع 
ملزمني  �سيكونون  �لذين  �ل�رضيع  م�سوؤويل  �إىل 

�أجل  من  و�لت�سجيل  �لطعن  حقوق  قيمة  بدفع 
جماهري  �إىل  �لأمل  �لدعوى.وعاد  برجمة 
و�أن�سار ت�سكيلة »��سود مينا« من �أجل �لتم�سك 
يناف�سون  جتعلهم  �لتي  كاملة  بحظوظهم 
�لأوىل  �ملحرتفة  �لر�بطة  يف  �ملقبل  �ملو�سم 
رغم �سقوطهم ريا�سيا، خا�سة و�أن �إد �لرئي�ض 
بالوقوف خلف  �لأن�سار  وعدت  حممد حمري 
�لق�سم  �إىل  �عادته  على  بقوة  و�لعمل  �لفريق 

�لأول عرب ��سرتجاع �لنقاط �ملخ�سومة.
ع.ق. 

�لوطني  �ملنتخب  �نهزم 
 23 من  لأقل  �لطائرة  للكرة 
�لأرجنتيني  نظريه  �أمام  �سنة 
رد  دون  �أ�سو�ط  �أربعة  بنتيجة 
-15  ،09-15 ،08-15 ،11-15
12 يف مقابلة حل�ساب �جلولة 
�لثانية  �ملجموعة  من  �لثانية 
لبطولة �لعامل للفئة �لتي جرت 
ي�سجل  بالقاهرة،  �أم�ض  �أول 
خ�سارتهم  »�خل�رض«  بذلك 
�جلمعة  هزميتهم  بعد  �لثانية 
�ملن�رضم �أمام منتخب  رو�سيا 
دون  �أ�سو�ط   4 �للقب  حامل 
رد، و حل�ساب نف�ض �ملجموعة 
�إير�ن  منتخب  تغلب  �لثانية 

على نظريه �ل�سيني 0-4 15-
 13-15  ،08-15  ،12-15  ،13
�جلمعة  خ�سارته  بعد  وهذ� 
و   ،4-2 �لأرجنتني   �أمام 
�ستجري �ملقابلة �لأخرية من 
�لثانية عن �ملجموعة  �جلولة 
حامل  رو�سيا   بني  �لثانية 
حامل  )نائب  وتركيا  �للقب 

�للقب( يف ن�سخة 2015.
�لوطني  �ملنتخب  وو�جه 
م�ساء �لبارحة مقابلتها �لثالثة 
منتخب �إير�ن، وجتدر �ل�سارة 
�لثالثة  �لطبعة  �نه خالل هذه 
لأقل  �لعاملية  �ملناف�سة  من 
من 23  �سنة �رتاأت �لحتادية 

باإجر�ء  �لقيام  للعبة  �لدولية 
يف  �لتعديالت  بع�ض 
�لتغيري  ويتمثل  �لقو�نني، 
�لنقاط  جمموع  يف  �لول 
�لتي متكن �لفريق من �لفوز 
ب�سوط و�لذي  تقل�ض من 25 
�ىل 15 مع �رضورة �ن يكون 
على  نقطتني  بفارق  �لتقدم 
�لقل بني  �لفريقني �لفائز و 
جمموع  يرفع  فيما  �ملنهزم 
من  �حلا�سم  �ل�سوط  نقاط 
نقطة.ويتمثل    17 �ىل   15
يتم  �لذي  �لثاين  �لتعديل 
�ملناف�سة  هذه  يف  جتريبه 
يف  �ل�سو�ط  عدد   رفع  يف 
مع   7 �ىل   5 من  �ملقابلة 
باللقاء  فائز�  �لفريق  �عتبار 
باأربعة  �لفوز  من   �ذ� متكن 
 2-4  ،1-4  ،0-4 ��سو�ط 
�ساحبا  �سيتاأهل  و   ،3-4 �أو 
�ملركزين �لأول و �لثاين عن 
كل جمموعة �إىل �لدور ن�سف 
يف  �إجر�وؤه  �ملقرر  �لنهائي 

24 �أوت �جلاري.
ع.ق/وكالت

فرحاين وبوخن�سو�س ح�سرا احل�سة التدريبية

 �ضبيبة القبائل ت�ضتاأنف
 التدريبات وت�ضتعد لل�ضاورة

نا�سد الأن�سار الوقوف بجانب فريقهم 
وعدم اللتفات اإىل ال�ساعات

 نا�ضر فار�س: رائد 
القبة قادر على العودة 

بالفوز من ام البواقي
�سّدد رئي�ض نادي ر�ئد �لقبة نا�رض فار�ض 
على �رضورة �لتفاف �ن�سار �لفريق حوله 
�لأهد�ف  من �جل �مل�ساهمة يف حتقيق 
�لتي ي�سطرها �مل�سريون حت�سبا للمو�سم 
�لر�ئد  ي�سجل  �أين  �جلديد  �لكروي 
ويحقق  �لأ�سو�ء  �إىل  جمدد�  عودته 
�لثانية،  �ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل  �ل�سعود 
�مللقب  �لعا�سمي  �لنادي  رئي�ض  وطمئن 
�لأب  �للونني  »بال�سويف« جماهري وحمبي 
�لأخبار  نفى  �أين  فريقهم  عن  و�لأخ�رض 
مبعاناة  �لأطر�ف  بع�ض  لها  تروج  �لتي 
مو�سحا  و�لعر�قيل  �مل�ساكل  من  �لر�ئد 
�مل�ساكل  بع�ض  ميلك  فعال  �لفريق  �أن 
على  قادرة  و�لإد�رة  ب�سطيطة  لكنها 
�أن  م�سيفا  �لوقت،  مرور  مع  جتاوزها 
مناأى  لي�ست يف  و�ل�سغرية  �لكبرية  �لفرق 
وتظافر  بالجتهاد  لكن  �مل�ساكل  عن 
جتاوز  على  قادر  �لر�ئد  فاإن  �جلهود 
من  قلل  و�لتي  بهان  مير  �لتي  �مل�ساكل 
بعدم  �لفريق  جماهري  مطالبا  حجمها 
غري  و�لأخبار  �ل�ساعات  �إىل  �للتفاف 
�ل�سحيحة لتي يتم ترويجها عن �ل�ساعد 
رئي�ض  �لثانية.وتطّرق  للر�بطة  �جلديد 
�أول  له  ن�رضه  مت  فيديو  يف  �لقبة  ر�ئد 
�م�ض �إىل جاهزية �لتعد�د حت�سبا للمو�سم 
يف  و�أ�سار   ،2018/2017 �جلديد  �لكروي 
هذ� �ل�سدد �أن ت�سكيلة »لر�سيكا« تتو�جد 
�أكدت  و�أنها  خا�سة  �لظروف  �ف�سل  يف 
جاهزيتها للمناف�سة بعد �لنت�سار�ت �لتي 
حققتها يف �ملباريات �لودية خالل �لفرتة 
و�لفريق  �جلديد  للمو�سم  �لتح�سريية 
بقوة  �ملناف�سة  على  قادر�  تعد�د�  ميلك 
�نطالقة  وحتقيق  �جلديد  �ملو�سم  يف 
�لبطولة  من  �لفتتاحية  �جلولة  يف  قوية 
�لوطنية عندما يالقي نهاية هذ� �لأ�سبوع 
و�لتي  �لفكرون  عني  �سباب  �مل�سيف 
�أ�رض من خالل �حلديث عن ��ستهد�فهم 
�لعودة بالنقاط �لثالث من تنقلهم �إىل �أم 

عي�سة ق.�لبو�قي.

 التا�س تربمج جل�ضة اال�ضتماع 
ل�ضريع غليزان يف 29 اوت

 واجه اأم�س اإيران حل�ساب بطولة العامل
 للكرة الطائرة لأقل من 23 عاما

املنتخب الوطني ينهزم اأمام االأرجنتني

عادت �أم�ض ت�سكيلة �سبيبة �لقبائل 
�إىل جو �لتدريبات بعد �لر�حة �لتي 
لالعبني  �لفني  �لطاقم  منحها 
�إىل  و�خللود  �ل�سرتجاع  �أجل  من 
�لفريق  يخو�ض  حيث  �لر�حة، 
�لتح�سري�ت  �لأخرية من  �ملرحلة 
�لتي ت�سبق �نطالق �ملو�سم �لكروي 
�ملدرب  �أ�سبال  ودخل  �جلديد، 
�ملبار�ة  �جو�ء  يف  رحموين  مر�د 
�لتي تنتظرهم نهاية هذ� �لأ�سبوع 
�ل�ساورة وهي  �ل�سيف �سبيبة  �أمام 
ملعب  يحت�سنها  �لتي  �ملقابلة 
و�لذي  وزو  بتيزي  نوفمرب  �أول 
يف  �لفريق  مباريات  �أول  ي�ستقبل 
ح�سة  و�سهدت  �جلديد،  �ملو�سم 
�ل�ستئناف �لتي خا�سها �لالعبون 

م�ساء �أم�ض ح�سور �لثنائي �لدويل 
وبوخن�سو�ض  فرحاين  هو�ري 
�ملنتخب  مع  �لتز�ماته  �نهى  �ذي 
�لأمر  و�سمح  �لأوملبي،  �لوطني 
بالن�سبة  مكتمال  �لتعد�د  بتو�جد 
تطبيق  �أجل  من  �لفني  للطاقم 

برنامج �لعمل �لذي �سطره.
وكانت �لفر�سة مو�تية �أمام �لأن�سار 
من �أجل ح�سور �حل�سة �لتدريبية 
حيث  �أمامهم  مفتوحة  كانت  �لتي 
لعبي  حت�سري�ت  على  وقفو� 
�إىل  قرب  عن  وتعرفو�  فريقهم 
�لالعبني �جلدد �لذين ��ستقدمتهم 
�ل�سيفي  �ملركاتو  خالل  �لإد�رة 

�ملنق�سي.
عي�سة ق.

الالعبون واجلماهري اأبدوا تفاوؤل لتحقيق بداية قوية

الروتو�ضات  اآخر  ي�ضع  ب�ضكرة  احتاد 
قبل مواجهة مولودية اجلزائر

�حتاد  نادي  �لتفاوؤل  ي�سود 
�أجل  من  وحميطه  ب�سكرة 
مع  �يجابية  �نطالقة  تقدمي 
بد�ية �ملو�سم �لكروي �جلديد، 
�ل�ساعد  �م�ض  �أول  �رضع  حيث 
�جلديد �إىل �لر�بطة �ملحرتفة 
�لأوىل يف �ملنعرج �لأخري �لذي 
�لأوىل  مبار�تهم  خو�ض  ي�سبق 
على  �ملقبل  �جلمعة  �ملقررة 
�ملو�سم  و�سيف  �أمام  ميد�نهم 
�جلز�ئر،  مولودية  �ملن�رضم 
مدينة  ت�سكيلة  وخا�ست 
تدريبية  ح�سة  �أول  »�لزيبان« 
كانت  و�لتي  ملعبها  على 
مفتوحة بح�سور �جلمهور �لذي 
على  �لتعرف  �أجل  من  تنقل 
�لتعد�د �لذي �سوف ميثل �ألو�ن 

�لفريق حت�سبا للمو�سم �جلديد 
و�لوقوف على درجة حت�سري�ت 
�ل�سدد  هذ�  ويف  �لت�سكيلة، 
بني  و�لن�سجام  �لتن�سيق  ظهر 
�لالعبني �لذين قامو� بعمل كبري 
من هذ� �جلانب خالل �لرتب�ض 
يف  به  قامو�  �لذي  �لتح�سريي 
�ملا�سية  �لفرتة  خالل  تون�ض 
مدينة  �إىل  يعودو�  �أن  قبل 
ب�سكرة من �جل مو��سلة �لعمل 
�لأخرية  بالروتو�سات  و�لقيام 
للقاء  �لفني حت�سبا  �لطاقم  مع 
�لالعبني  و�أن  خا�سة  �لأخري، 
و�لأن�سار �أبدو� تفاوؤل كبري� من 
يف  موفقة  بد�ية  حتقيق  �جل 

�لبطولة �لوطنية.
ع.ق.
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حتويل داربي احتاد اجلزائر ونادي بارادو اإىل ملعب بولوغني

قرباج يفتح النار على اإدارة ملعب 5 جويلية
تراجعت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن برجمة مباريات الداربيات العا�سمية على ملعب 5 جويلية الأوملبي بعد قرار م�سوؤويل امللعب على غلقه 
لفرتة معينة من اأجل اإعادة ترميم ار�سية امللعب التي تتواجد يف و�سعية كارثية وتتطلب اعمال ال�سيانة واإعادة تهيئة الأر�سية من جديد حتى 

تكون جاهزة ل�ستقبال املباريات عليها، وهو الأمر الذي يجعل برجمة الداربيات خالل بداية املو�سم اجلديد على امللعب غري ممكن
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  وك�شف 
ان هيئته قررت حتويل  يف ت�رصيحات �شحافية 
داربي اجلولة االفتتاحية الذي يجمع بني اجلارين 
عمر  ملعب  اإىل  بارادو  ونادي  اجلزائر  احتاد 
حمادي ببولوغني وهو امللعب الذي ي�شتقبل عليه 
ما  انتظار  يف  املقبل،  املو�شم  خالل  الفريقني 
�شوف ت�شفر عليه االأمور يف الداربيات العا�شمية 
التي جتري خالل اجلوالت املقبلة ويف مقدمتها 
الداربيات املقررة بني ن�رص ح�شني داي واحتاد 
اجلزائر، احتاد احلرا�س و�شباب بلوزداد و�شباب 

بلوزداد اأمام مولودية اجلزائر.
م�شوؤويل  �شد  الذعة  انتقادات  قرباج  ووّجه 
وعدم  باالإهمال  اتهمهم  الذين  جويلية   5 ملعب 

اين  جويلية،   5 بحجم  ملعب  ت�شيري  يف  الكفاءة 
تهاون  ب�شبب  باه�شا  ار�شية امللعب ثمنا  دفعت 
امل�شريين والذين ف�شلوا يف احلفاظ على اأر�شية 
االأطراف  نف�س  على  النار  قرباج  وفتح  امللعب، 
اأر�شية  جتعل  التي  اال�شباب  عن  ت�شاءل  عندما 
ما  عك�س  �شنويا  جتّدد  االأوملبي  املركب  ملعب 
م�شطفى  �شورة  يف  اخرى  مالعب  يف  يحدث 
بق�شنطينة  حمالوي  وال�شهيد  بالبليدة  ت�شاكر 
ما  اأن  معتربا  اال�شكال،  هذا  من  تعاين  ال  والتي 
من  وتق�شري  للت�شيري  �شوء  امللعب  يف  يحدث 

م�شوؤوليه.

اإدارة امللعب توؤكد جاهزية امللعب 

منت�سف �سبتمرب

االأوملبي  امللعب  اإدارة  من  م�شادر  وح�شب 
للعب  جاهزة  امللعب  ار�شية  تكون  ان  ينتظر 
عليها منت�شف �شهر �شبتمرب املقبل اين �شيكون 
مع  موعد  على  اجلزائر  واحتاد  مولودية  فريقا 
خو�س املناف�شة القارية، حيث ي�شتقبل "العميد" 
النادي االإفريقي التون�شي يف 16 �شبتمرب حل�شاب 
يالقي  بينما  الكاف،  كاأ�س  نهائي  ربع  ذهاب 
فريوفياريو  �شيفهم  بوت  بول  املدرب  اأ�شبال 
املوزمبيقي بتاريخ 22 من نف�س ال�شهر حل�شاب 

اإياب ربع نهائي رابطة ابطال اإفريقيا.
عي�سة ق.

الالعب وّدع جماهري لي�سرت  بطريقة غري مبا�سرة

 �ضك�ضبري: اإدارة لي�ضرت
 لن تعرقل رحيل حمرز ب�ضرط

 تقدمي عر�ض مقنع

 ظهور اأونا�ض يف املباريات 
الر�ضمية مع نابويل يتاأّجل

�شيتي  لي�شرت  نادي  مدرب  عاد 
االجنليزي كريغ �شك�شبري للحديث 
جمددا عن العب الدويل اجلزائري 
الفريق  اأن  اأكد  اأين  ريا�س حمرز، 
ال ميانع يف رحيله بناء على رغبته 
نحو  االأجواء  وتغيري  االنتقال  يف 
عن  البحث  اأجل  من  جديد  فريق 
�شك�شبري عقب  وقال  اآخر،  حتدي 
بنادي  جمعتهم  التي  املباراة 
لوهافر  نادي  خريج  اأن  برايتون 
حال  يف  لي�شرت  مع  باق  الفرن�شي 
يتلق عر�شا ماليا يف امل�شتوى  مل 
قدمتها  التي  باملطالب  ويليق 
مدرب  ينف  ومل  "الثعالب"،  اإدارة 
الفنية  العار�شة  قاد  الذي  لي�شرت 
بعد  املن�رصم  املو�شم  منت�شف 
رانيريي  كالوديو  االيطايل  اإقالة 
التخلي  يف  الفريق  اإدارة  ا�شتعداد 
عن خدمات حمرز يف حال تلقيها 

عر�شا مقنعا.
من جهة اأخرى، قام متو�شط ميدان 
بتنزيل  ام�س  اأول  م�شاء  اخل�رص 
�شورة على ح�شابه الر�شمي مبوقع 
"فاي�شبوك"  االجتماعي  التوا�شل 
بالت�شفيق  خاللها  من  يقوم 
مباراة  نهاية  عقب  للجماهري 
قالت  التي  ال�شورة  وهي  برايتون 
عنها �شحيفة "اأملوندو ديبورتيفو" 
الالعب  وداع  اأنها متثل  اال�شبانية 
جلماهري ناديه االجنليزي وخطوة 
لالإعالن غري املبا�رص رحيله  منه 
اإعالن  من  واالقرتاب  الفريق  عن 
اإىل فريق جديد قبل غلق  انتقاله 
اأين قد  املركاتو ال�شيفي احلايل، 
تكون مقابلة برايتون االأخرية الذي 
يخو�شها الالعب بقمي�س ت�شكيلة 

"الثعالب".
عي�سة ق.

يتاأّجل جمددا الظهور االأول لالعب 
الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س رفقة 
اأي  يخ�س  والذي مل  نابويل  ناديه 
الذي  النادي  رفقة  ر�شمية  مباراة 
ال�شيف  خالل  ب�شفوفه  التحق 
احلايل قادما من بوردو الفرن�شني 
ال�شاب  الالعب  ا�شتدعي  حيث 
للخ�رص الأول مرة اإىل قائمة نابويل 
التي خا�شت املباراة التي جمعتها 
امام هيال�س فريونا  الديار  خارج 
للدوري  االفتتاحية  اجلولة  �شمن 
اأم�س،  اول  انطلق  الذي  االيطايل 
لكنه مل ي�شجل م�شاركته يف اللقاء 

ابانه  الذي  الطيب  املردود  رغم 
خالل الفرتة التح�شريية التي قام 
املو�شم  انطالق  قبل  النادي  بها 
نابويل  مدرب  ان  اإال  اجلديد 
الفر�شة يف  بعد  �شاري مل مينحه 
حبي�س  وبقي  الر�شمية  املباريات 
اي  يلعب  مل  اأين  االحتياط  دكة 
دقيقة وهي ثاين مباراة ر�شمية ال 
يخو�شها مهاجم املنتخب الوطني 
بعد مباراة ني�س اال�شبوع املن�رصم 
�شمن الت�شفيات املوؤهلة اإىل دور 

جمموعات رابطة ابطال اأوروبا.
ع.ق.

حمرز �سعدي غولم وبن طالب ي�سجلون ومينحون متريرات حا�سمة

املحرتفون اجلزائريون يتاألقون بالدوريات الأوروبية بداية املو�ضم
اجلزائريون  الالعبون  ي�شجل 
املحرتفون يف خمتلف الدوريات 
ملفتة  مو�شم  بداية  االأوروبية 
لالأنظار اأين يتاألقون يف �شفوف 
حتقيق  يف  وي�شاهمون  اأنديتهم 
وبرهن  امل�شجلة،  االنت�شارات 
اخلما�شي ريا�س حمرز، فوزي 
غوالم، ادري�س �شعدي، نبيل بن 
علو  على  غزال  ور�شيد  طالب 
عليهم  امللقة  واالآمال  الكعب 
من طرف اأنديتهم وجماهريها 
االأهداف  ت�شجيل  عرب  وذلك 
ومنح ثالث نقاط ثمينة جعلتهم 
حمل الثناء من طرف املتتبعني 
ل�شوؤون الكرة امل�شتديرة الذين 
التي  القوية  البداية  امتدحوا 
�شجلوها، ويف هذا ال�شدد فاإن 
تركوا  اجلزائريني  الالعبني 
االأهداف  خالل  من  ب�شمتهم 
والتمريرات  �شجلوها  التي 
من  �شنعوا  التي  احلا�شمة 

خاللها اأهدافا لزمالئهم.

غولم يحتفل 
مبئوية مع نابويل 

بفتح عداده 
التهديفي

افتتح املدافع االأي�رص للمنتخب 
التهديفي  عداده  الوطني 
فريقه  مع  اأهدافه  اأول  و�شجل 

نابويل االيطايل الذي ان�شم اإىل 
 ،2014 عام  مطلع  يف  �شفوفه 
غوالم  زار  ان  ي�شبق  مل  حيث 
اجلنوب  فريق  مع  ال�شباك 
االيطايل رغم انه �شبق له منح 
منها  جاءت  حا�شمة  متريرات 
اأهداف لزمالئه بف�شل ميوالته 
اإىل اللعب الهجومي على الرواق 
غوالم  ت�شجيل  وكان  االأي�رص، 
فوز  يف  �شاهم  الذي  للهدف 
نابويل خارج الديار على ح�شاب 
اأول  �شهرة  فريونا  هيال�س 
االفتتاحية  اجلولة  �شمن  ام�س 
 1-3 بنتيجة  االيطايل  للدوري 
لنادي  ال�شابق  لالعب  هاما 
الفرن�شي، خا�شة  ايتيان  �شانت 
 100 رقم  املباراة  خا�س  واأنه 
باألوان الفريق لي�شبح رابع دويل 
من  الرقم  هذا  ي�شل  جزائري 
املباريات ويتجاوزه بعد كل من 
عبد القادر غزال، �شفري تايدر 

وجمال م�شباح.

بن طالب يوؤكد 
جمددا علو الكعب 
وقوته الذهنية يف 

ركالت اجلزاء

طالب  بن  نبيل  الالعب  برهن 
الطيب  الوجه  عن  جمددا 
املن�رصم،  املو�شم  ابانه  الذي 

ويف  راقية  عرو�شا  قدم  اأين 
الذي  اللقاء  مبنا�شبة  امل�شتوى 
امام  �شالكه04  فريقه  جمع 
املا�شي  املو�شم  مفاجاأة 
افتتاحية  مبنا�شبة  اليبزيغ 
قاد  والذي  االملاين  الدوري 
اخل�رص  ميدان  متو�شط  خالله 
بثنائية  مريح  فوز  اإىل  فريقه 
نظيفة كان بن طالب من افتتح 
جزاء  ركلة  عرب  الت�شجيل  باب 
املباراة  من   44 الدقيقة  يف 
على  قدرته  خاللها  من  برهن 
يف  اخت�شا�شي  اإىل  التحول 

ت�شديد ركالت اجلزاء. 

�سعدي يتدارك 
وي�سجل اأخريا

جتاوز مهاجم الت�شكيلة الوطنية 
غري  البداية  �شعدي  اإدري�س 
رفقة  �شجلها  التي  املوفقة 
�شرتا�شبورغ  اجلديد  ناديه 
الفرن�شي الذي التحق ب�شفوفه 
هذا املو�شم بعدما هّز ال�شباك 
عن  �شيامه  عقب  اأخريا 
من  جولتني  اأوىل  يف  التهديف 
تدارك  اأين  الفرن�شي،  الدوري 
الالعب القادم من نادي كورتري 
البلجيكي على �شكل اإعارة قبل 
�شيتي  كارديف  ناديه  يبيع  ان 
بدايته  الفرن�شي  للنادي  عقده 

املحت�شمة يف الدوري الفرن�شي 
باألوان  اأهدافه  اأول  و�شجل 
مباراة  قدم  بعدما  �شرتا�شبورغ 
يف امل�شتوى اأين قاد فريقه اإىل 

التعادل خارج الديار. 

حمرز ي�سجل بداية 
مثالية ويختار 

اف�سل لعب اأمام 
برايتون

يبدو ان جنم نادي لي�شرت �شيتي 
املو�شم  جتاوز  نحو  يتوجه 
ناديه  مع  قدمه  الذي  ال�شيئ 
لي�شرت �شيتي املو�شم املنق�شي 
يتاألق  اأين  االجنليزي  بالدوري 
على  اأخرى  اإىل  جولة  من 
وبرهن  االأخ�رص  امل�شتطيل 
جمددا يف مباراة اول اأم�س اأمام 
الثانية  برايتون حل�شاب اجلولة 
"للربميرليغ"، حيث مت اختياره 
اف�شل العب يف املباراة بعدما 
قاد "الثعالب" اإىل الفوز بثنائية 
اللذان  الهدفان  وهما  رد  دون 
جاءا من اأقدام متو�شط ميدان 
اخل�رص الذي منح الهدف االأول 
ركنية  ومنح  اوكازاكي  لزميله 
مات  اال�شرتايل  االآخر  لزميله 

رايان.
عي�سة ق.

�ضعدي: �ضعيد باأدائي مع �ضرتا�ضبورغ ون�ضيان مونبلييه �ضروري
 عرّب الالعب الدويل اجلزائري 
ارتياحه  عن  �شعدي  اإدري�س 
بعد م�شاهمته يف التعادل الذي 
اأمام  �شرتا�شبورغ  ناديه  �شجله 
حل�شاب  مونبلييه  امل�شيف 
اجلولة الثالثة من دوري الدرجة 
اأكد  حيث  الفرن�شية،  االأوىل 
نقلها  ت�رصيحات  يف  �شعدي 

�شعيد  اأنه  الفرن�شي  االإعالم 
الفريق  مع  قدمه  الذي  باالأداء 
خالل مباراة اول اأم�س وهو ما 
�شاعد على عودة زمالئه بنقطة 
مطالبون  انهم  م�شيفا  التعادل، 
مبوا�شلة العمل من اأجل حتقيق 
اإدارة  �شطرتها  التي  االأهداف 
الكروي  للمو�شم  حت�شبا  النادي 

اجلاري. واأ�شار �شعدي اأنه لي�س 
هاما من ي�شجل االأهداف بل ما 
يبحث عنه حتقيق الفريق للفوز، 
مطالبا بن�شيان مقابلة مونبلييه 
املواجهات  على  والرتكيز 

املقبلة التي تنتظر النادي.
مباراة  �شعدي  قدم  لالإ�شارة 
فريقه  تفادي  يف  و�شاهم  كبرية 

واأنه  خا�شة  الهزمية  ت�شجيل 
باب  افتتاح  اإىل  ال�شباق  كان 
اأهداف  اول  بت�شجيل  الت�شجيل 
قبل   24 الدقيقة  يف  املباراة 
من  االأر�س  ا�شحاب  يتمكن  ان 
على  �شاعة  ربع  قبل  التعديل 

نهاية اللقاء.
ع.ق.



�سراع خما�سي 
ال�ستقطاب 

احلدادي

�رشيط  جوفنتو�س  نادي  ق�س 
من  اجلديد  املو�سم  انطالق 
كبري  بفوز  الإيطايل  الدوري 
على   0-3 كالياري  �سيفه  على 
»اليانز  اجلديدة  بت�سميته  ملعبه 
جوفنتو�س،  يجد  ومل  �ستاديوم«، 
على  ال�سابع  لقبه  اإىل  ال�ساعي 
على  احل�سول  يف  �سعوبة  التوايل 
النقاط الثالث يف م�ستهل املو�سم 
بخ�سارة  بداأه  الذي  اجلديد 
لزيو،  مل�سلحة  ال�سوبر  الكاأ�س 
ما�سيميليانو  املدرب  فريق  يدين 

اليغري بالفوز اإىل الكرواتي ماريو 
والأرجنتينيني  ماندزوكيت�س 
هيغواين  وغونزالو  ديبال  باولو 
الثالثة  الأهداف  �سجلوا  الذين 
اأبطال  دوري  بطل  لو�سيف 
»ال�سيدة  فريق  وحقق  اأوروبا. 
افتتح  اإذ  مثالية،  بداية  العجوز« 
عرب   12 الدقيقة  منذ  الت�سجيل 
و�سلته  الذي  ماندزوكيت�س  ماريو 
بعر�سية  املنطقة  داخل  الكرة 
�رشعان  لكن  ليخ�ستايرن،  من 
اليغري  رجال  اأداء  تراجع  ما 

مرمى  تهديد  عن  عجزوا  الذين 
تهتز  اأن  كادت  بل  ال�سيوف 
عرب   35 الدقيقة  يف  �سباكهم 
الربازيلي دييغو فاريا�س لول تاألق 
احلار�س القائد جانلويجي بوفون 
لأكرث  الثاين  باملركز  انفرد  الذي 
الدوري،  يف  م�ساركة  الالعبني 
حلظة   37 الدقيقة  و�سهدت 
الإيطايل  الدوري  يف  تاريخية 
تقنية  اإىل  احلكم  احتكم  عندما 
ما  لتحديد  الفيديو  عرب  الإعادة 
اإذا كان الربازيلي اليك�س �ساندرو 

ارتكب خطاأ داخل املنطقة على 
اأ�سار  ثم  كوب،  دويي  الكرواتي 
للمهمة  وانربى  اجلزاء  لنقطة 
بتاألق  ا�سطدم جمددا  لكنه  فاريا 
من  فريقه  اأنقذ  الذي  بوفون 
هدف التعادل، ودفع كالياري ثمن 
يوفنتو�س  اأنهى  اإذ  الفر�سة  هذه 
ال�سوط الأول متقدما بهدفني عرب 
ديبال الذي و�سلته الكرة بتمريرة 
طولية متقنة من البو�سني مرياليم 
اأن  قبل  عليها  ف�سيطر  بيانيت�س، 

يطلقها قوية يف ال�سباك.  

 اأتلتيكو ينجو
 من اخل�سارة اأمام جريونا

 حرم اأتلتيكو مدريد م�سيفه جريونا من بداية مثالية له يف الدرجة 
الأوىل بعدما حول تخلفه اأمامه بهدفني نظيفني لتعادل 2-2 رغم 

النق�س العددي يف �سفوفه فيما عاد ريال �سو�سييداد بفوز مثري من 
ملعب م�سيفه �سلتا فيغو 3-2، على ملعب »مونتيليفي« احتفل جريونا 

ببدايته يف دوري الأ�سواء ب�سكل جيد لكن فرحته مل تكتمل لي�س فقط 
لأنه اأهدر تقدمه على ثالث املو�سم املا�سي بهدفني، بل لأن املباراة 

اأقيمت يف اأجواء حزينة بعد العتداءين اللذين �سهدتهما بر�سلونة 
اخلمي�س، وبدا جريونا الذي اأ�سبح ثامن ناد كاتالوين ي�سارك يف 

الدرجة الأوىل، يف طريقه لكي يخرج بالنقاط الثالث من مباراته الأوىل 
بني الكبار بعدما تقدم بهدفني نظيفني �سجلهما لعب ا�سبانيول ال�سابق 

الأوروغوياين كري�ستيان �ستواين يف غ�سون اأقل من 4 دقائق، وحاول 
اأتلتيكو العودة اإىل اللقاء لكن مهمته تعقدت يف ال�سوط الثاين عندما 

ا�سطر لإكمال اللقاء بع�رشة لعبني بعد طرد هدافه الفرن�سي انطوان 
غريزمان لعرتا�سه على قرار احلكم على خلفية عدم منحه ركلة جزاء 

يف اأول طرد لالعب بالدوري ال�سباين، ورغم النق�س العددي، قاوم 
اتلتيكو وعاد اإىل الأجواء بعدما قل�س الفارق يف الدقيقة 78 عرب انخل 

كوريا، ثم اأنقذ نقطة بف�سل هدف لالأوروغوياين خو�سيه ماريا خيمينيز 
يف الدقيقة 85. 

وعلى ملعب »باليدو�س«، بدا ريال �سو�سييداد يف طريقه لل�سقوط يف 
معقل �سلتا فيغو بعدما تخلف مرتني بهدفني �سجلهما الوافد اجلديد 

الوروغوياين ماك�سي غوميز، لكن النادي البا�سكي قاوم فعادل اأول عرب 
ميكيل اويار�سابال ثم بوا�سطة خوان ميغيل خيمينيز قبل اأن يخطف 
الربازيلي ويليان خو�سيه دي �سيلفا من ركلة جزاء هدف الفوز الأول 

لفريقه. ويف مباراة اأخرى، تعادل اإ�سبيلية على ملعبه مع اإ�سبانيول 
بهدف ملثله.

انطالقة قوية لليويف يف افتتاح الكالت�سيو

ي�سعى نادي بر�سلونة 
الإ�سباين للتخل�س من اأحد 

لعبيه، قبل نهاية اأوت 
اجلاري مع خروجه ب�سورة 
نهائية من خطط املدرب  

وذكرت �سحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اأن بر�سلونة 
ينوي بيع منري احلدادي 
ب�سكل نهائي ولي�س على 

�سبيل الإعارة، وحدد مبلغ 
20 مليون يورو قيمة �سفقة 
رحيله، واأو�سحت ال�سحيفة 

اأن ناديي ديبورتيفو لكورونيا 
واألفي�س يرغبان يف احل�سول 

على خدمات الالعب 
يف الوقت الذي يطلبه 

�سامبدوريا الإيطايل وي�سعه 
الهولندي فرانك دي بوير 

مدرب كري�ستال بال�س �سمن 
اأهدافه لل�سيف اجلاري، 
وق�سى احلدادي املو�سم 
املا�سي معارا ل�سفوف 
فالن�سيا الإ�سباين، اإل اأن 
اخلفافي�س رف�سوا تفعيل 

بند اأحقية ال�رشاء واحل�سول 
على الالعب مببلغ 12 مليون 

يورو.

الفني  املدير  بو�س  بيرت  مدح 
دورمتوند  بورو�سيا  لفريق 
الأملاين لعبه ماريو غوتزه، بعد 
ظهوره يف فوز اأ�سود الفي�ستيفال 
فولف�سبورغ  على  نظيفة  بثالثية 
الأوىل  اجلولة  مناف�سات  �سمن 
غوتزه  ولعب  البوند�سليغا،  من 
25 عاًما اأ�سا�سًيا خالل املباراة 
 ،2016 دي�سمرب  منذ  مرة  لأول 
الدقيقة 60  ي�ستبدل يف  اأن  قبل 
عن  غوتزه  وابتعد  اللقاء،  من 

امل�ساركة يف املباريات الر�سمية 
جانفي   29 منذ  دورمتوند  مع 
من  معاناته  ب�سبب  املا�سي 
الغذائي،  التمثيل  يف  ا�سطراب 
ت�رشيحات  يف  بو�س  وقال 
»لقد  تو:  فور  فور  موقع  نقلها 
حًقا  اإنه  جًدا،  جيد  غوتزه  كان 
نكون  اأن  علينا  لكن  جيد  لعب 
حذرين جتاهه«، واأ�ساف: »لقد 
لعب ب�سكل جيد، من الوا�سح اأنه 
اأخرى،  مرة  ولكن  مميز  لعب 

يجب اأن نكون حذرين بعد غيابه 
الطويل«.

على  غوتزه  علق  جانبه،  من 
مو�سًحا:  للم�ساركة  عودته 
هذه  كل  اللعب  عن  ابتعد  »مل 
يكن  مل  لذلك  قبل،  من  املدة 
»حمظوظ  واأمت:  �سهاًل«،  الأمر 
وفوق  الآن،  اللعب  من  لتمكني 
وفزنا  كبرية  مباراة  حققنا  ذلك 
بنتيجة 3-0 هناك �سعور اإيجابي 

و�سعيد بب�ساطة«. 

للمرة  التعادل  ليفربول  تفادى 
عندما  اأر�سه  على  توالياً  الثانية 
بال�س  كري�ستال  �سيفه  هزم 
الثانية  املرحلة  يف  وحيد  بهدف 
املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من 
الوحيد  الريدز  هدف  و�سجل 
ال�سنغايل �ساديو مانيه يف الدقيقة 
الأملاين  املدرب  فريق  لريفع   73
يورغن كلوب ر�سيده اإىل 4 نقاط، 
بال�س  كري�ستال  خ�رش  حني  يف 
الدوري،  يف  الثانية  مباراته 
التفوق  �ساوثهمبتون  وا�ستغل 
طرد  بعد  �سفوفه  يف  العددي 
و�ست  لعب  اأرناوتوفيت�س  ماركو 
ومتاأخراً  ثميناً  فوزاً  وحقق  هام 
الفوز  ليكون  �سيفه  على   2-3

اأربع  اإىل  ر�سيده  ويرفع  له  الأول 
بروميت�س  وي�ست  وتغلب  نقاط، 
يف  العددي  النق�س  على  األبيون 
روب�سون  هال  طرد  بعد  �سفوفه 
وحافظ   83 الدقيقة  يف  كانو 
حققه  الذي  الفوز  على  الفريق 
على م�سيفه برينلي بهدف �سجله 
هال روب�سون نف�سه، وفاز واتفورد 
بهدفني  بورمنوث  م�سيفه  على 
املهاجم  �سجلهما  نظيفني 
ريت�سارلي�سون  ال�ساب  الربازيلي 
واإيتيان كابوي بعد انتهاء ال�سوط 
وتغلب  ال�سلبي،  بالتعادل  الأول 
لي�سرت �سيتي على برايتون بهدفني 
�سجلهما �سنجي اأوكازاكي وهاري 
ماغوير لي�ستعيد لي�سرت اتزانه بعد 

الهزمية 3-4 اأمام اأر�سنال الأ�سبوع 
الإ�سباين  قاد  بينما  املا�سي. 
اجلديد  فريقه  رودريغيز  خي�سي 
�سيفه  على  للفوز  �سيتي  �ستوك 
اأر�سنال بت�سجيله الهدف الوحيد، 
من  معاراً  القادم  الإ�سباين  هدف 
الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س 
ليمنح فريقه  الدقيقة 47  جاء يف 
بينما  املو�سم،  لهذا  نقاط   3 اأول 
 3 عند  املدفعجية  ر�سيد  جتمد 
نقاط من فوز يف املرحلة الأوىل، 
يف  لعب  ثالث  خي�سي  واأ�سبح 
مباراته  يف  ي�سجل  �ستوك  تاريخ 
بعد  املمتاز  بالدوري  الأوىل 
اجلامايكي ريكاردو فولر ومايكل 

كايتلي.

مدرب بورو�سيا دورمتوند ميدح غوتزه

ليفربول يتفادى احلرج و�ستوك �سيتي يطيح باأر�سنال
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ليون ي�سيع فوزًا ثمينًا بالليغ1

بعدما  الفرن�سي  الدوري  �سدارة  اقتنا�س  فر�سة  ليون  فريق  اأهدر   
اأ�ساع  فوزا يف متناول الأيدي وتعادل مع �سيفه بوردو 3-3 اأول ام�س يف 
املرحلة الثالثة من امل�سابقة، تقدم نبيل فقري بهدف لليون يف الدقيقة 
الهولندي  اأ�ساف  ثم  54م  من  الكرة  �سدد  اأن  بعد  رائع  بهدف  العا�رشة 
ال�ساب كيني تيتي الهدف الثاين يف الدقيقة 23.وتعر�س ليون ل�رشبة قوية 
يف الدقيقة 36 بعد طرد لعب و�سطه ال�سباين �سريخي داردير حل�سوله 
على اإنذارين، وا�ستغل بوردو النق�س العددي يف �سفوف اأ�سحاب الأر�س 
ورد بهدف دونه الربازيلي مالكوم دي اأوليفريا يف الدقيقة 41، لكن رغم 
من  تراوري  بريتران  ال�ساب  البوركيني  املهاجم  متكن  العددي  النق�س 
ت�سجيل الهدف الثالث لليون يف الدقيقة 74، و�سهدت اآخر دقيقتني من 
املباراة قمة الإثارة اإذ �سجل لعب الو�سط الدمناركي لوكا�س لرياجري 
الهدف الثاين لبوردو يف الدقيقة 88 ثم اأحرز مالكوم دي اأوليفريا الهدف 
الثاين له والثالث للفريق ال�سيف يف الدقيقة الأخرية، ورفع ليون ر�سيده 
اإىل �سبع نقاط يف املركز الثاين خلف موناكو مقابل خم�س نقاط لبوردو 

يف املركز ال�ساد�س.
وحقق ني�س ثالث املو�سم املا�سي فوزه الأول بعد خ�سارتني وكان على 
ح�ساب �سيفه غانغان بهدفني دون رد، و�سارك مع ني�س �سانع الألعاب 

املخ�رشم الهولندي وي�سلي �سنايدر الذي انتقل اإىل �سفوفه قبل اأيام.
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هوليود

�أفالم وم�سل�سالت جمعت 
ثنائيات �نتقلت معهم 

�لرومان�سية من �ل�سا�سة 
�إىل �لو�قع!

جمعتهم ظروف العمل ولكن الرومان�سية 
اتخذت طريقها اإىل قلوبهم، فاأطلقت 
�سرارة احلب بينهم واأ�سابتهم اأ�سهم 

كيوبيد املعروفة، وبينما اأكمل البع�ض 
الطريق �سوًيا … البع�ض الآخر قرر 

النف�سال، واإليكم اأ�سهر ثنائيات هوليود 
الذين بداأت عالقاتهم العاطفية من مواقع 

الت�سوير.

براد بيت واأجنلينا 
جويل

اجلميع  ظن  عديدة  ل�سنوات 
الثنائي املثايل يف  باأّنهما ميثالن 
الكثري عن فكرة  هوليود وتغا�سى 
زوجته  عن  بيت”  “براد  تخلي 
اأجل  من  اأن�ستون-  جنيفر   –
“اأجنلينا جويل”، التقيا �سوًيا اأثناء 
 Mr. & Mrs. فيلم  ت�سويرهما 
واندلعت   ،2005 عام   Smith
�ساربني  بينهما  احلب  �رشارة 
االتهامات  كافة  احلائط  بعر�ض 
كونه  ب�سبب  “بيت”؛  طالت  التي 
االإعالم  �سلط  متزوًجا،  مازال 
التي  احلب  عالقة  على  اأ�سواَءه 
حديث  لي�سبحا  بينهما  جمعت 
“براجنلينا”  العامل،  ال�ساعة حول 
مثاًل  االإعالم  عليهما  اأطلق  كما 
اأ�رشت  وعاطفية  اإن�سانية  ظاهرة 
واأ�سفرت  املعجبني  من  املاليني 
وتبنى  اأطفال  ثالثة  اإجناب  عن 
ثالثة اآخرين، هذا الثنائي ال�سهري 
ع�رش  من  الأكرث  �سوًيا  ا�ستمرا 
�سنوات تقريبًا، وانتهت عالقتهما 
دعوى  جويل”  “اأجنلينا  برفع 
اآمال  خميبًة   2016 عام  للطالق 
املعجبني والداعمني لتلك العالقة 

على مدار ال�سنوات املا�سية.

جينفر اأن�ستون 
وجا�سنت ثريو

امل�سايقات  من  متتالية  اأعوام 
املمثلة  لها  تعر�ست  امل�ستمرة 
جانب  من  اأن�ستون”  “جينفر 
والباباراتزي،  ال�سفراء  ال�سحافة 
زوجها  اأحاطت  التي  فال�سائعات 
“براد بيت “مع �رشيكته “اأجنلينا 
 Mr. & Mrs. فيلم  يف  جويل” 
Smith حتولت اإىل حقيقة يعلمها 
تلك  اأ�سبحت  ما  و�رشعان  الكل، 
العالقة واحدة من اأ�سهر العالقات 
العاطفية يف تاريخ هوليود، حمبو 
�سعروا  ومعجبوها  “اأن�ستون” 
انف�سالها  بعد  واالنزعاج  بالقلق 
عن “براد بيت” وترقبوا خطواتها 
االأليمة،  التجربة  تلك  تخطي  يف 
ن�سبًيا  متاأخرة  خطوة  تبدو  قد 
من  �سنوات  ع�رش  بعد  ولكنها 
“جنيفر”  ا�ستطاعت  االنف�سال 
جديد  من  التجربة  خو�ض  اأخرًيا 
وتزوجت من املمثل وال�سيناري�ست 
“اأن�ستون  التقت  ثريو،  جا�سنت 
ت�سويرهما  خالل  “ب”ثريو” 
و�رشعان   Wanderlust فيلم 
بينهما  احلب  �رشارة  انطلقت  ما 
 2012 عام  خطوبتهما  عن  ليعلنا 

ومن ثم الزواج عام 2015.

اأ�ستون كوت�سر 
وميال كوني�ض

يف  واحدة  فنية  بداية  جمعتهم 
 ،70s Show’  That م�سل�سل 
من  الأكرث  اأ�سدقاًء  ظال  ولكنهما 
14 عاًما، تزوج فيها “كوت�رش” من 
وواعدت  مور”،  “دميي  املمثلة 
�سخ�ض  من  اأكرث  كوني�ض”  “ميال 
اأّنهما  النهاية  يف  اكت�سفا  ولكنهما 
تزوجا  البع�ض،  لبع�سهما  االأن�سب 
 2015 عام  �رشي  زفاف  حفل  يف 

واأجنبا طفلني.

بن اأفليك وجينفر 
غارنر

باملغنية  ال�سهرية  عالقته 
جعلته  لوبيز”  الالتينية”جينفر 
حمط انتباه ال�سحافة والباباراتزي 
ب�سكل ه�ستريي، وكان من املتوقع 
انهيار تلك العالقة مع وجود هذا 
ولكنه  االأ�سواء،  من  الهائل  الكم 
عالقة  يف  انخرط  ما  �رشعان 
فيلم  يف  �رشيكته  مع  جديدة 
“جينيفر  املمثلة   Daredevil
غارنر”، وتزوجا عام 2005 واأجنبا 
ق�سة  ولكن  �سوًيا  اأطفال  ثالثة 
الزواج الناجح مل تكتمل، فانف�سل 
الزوجان فعلًيا عام 2015 ور�سمًيا 

تكهنات  بعد  وذلك   2017 عام 
حول عالقة اأفليك مبربية اأبناِئه، 
اإدمان  مع  ا يف ظل �رشاعه  واأي�سً

الكحوليات والقمار!

كري�ستني �ستيوارت 
وروبرت باتن�سون

Twilight؟  هل تذكرون ظاهرة 
التي  ال�سينمائية  ال�سل�سلة  هذه 
و�سنعت  �سخمة  اإيرادات  حققت 
من اأبطالها ال�سباب جنوًما يتهافت 
عليهم املعجبون واملعجبات حول 
بعالقة  الفتيات  وتعلقت  العامل، 
“اإدوارد”  بني  الرومان�سية  احلب 
الفتاة  “بيال”  و  الدماء  م�سا�ض 
جناح  من  وزاد  الربيئة،  الب�رشية 
ال�سل�سلة ق�سة احلب احلقيقة التي 
ن�ساأت بني بطلي العمل “كري�ستني 
باتن�سون”  “روبرت  و  �ستيوارت” 
العمل  �سنوات  رافقت  التي 
 ،2012 حتى   2008 منذ  باالأفالم 
تفاَجاأ  االأيام  اأحد  ولكن يف �سباح 
اجلميع ب�سور تظهر وجود عالقة 
عاطفية بني “كري�ستني �ستيوارت” 
 Snow اجلديد  فيلمها  وخمرج 
 White & The Huntsman
ما  و�رشعان  �ساندرز”،  “روبرت 
ب”باتن�سون”  عالقتها  تهاوت 
بعد ظهور تلك ال�سور، وتدريجًيا 
�سنعها  التي  الهالة  خفتت 

 ”Twilight“ حول  املراهقون 
اأبطالها،  حول  ا  واأي�سً بل 
كثرًيا  �سعبيتهم  فانخف�ست 
�سينمائية  جتارب  عدة  وخا�سوا 
املمثلة  اأّن  واالأغرب  فا�سلة، 
االآن  تواعد  �ستيوارت  كري�ستني 
�سيكريت  فيكتوريا  اأزياء  عار�سة  

“�ستيال ماك�سويل”!

�سارة مي�سيل جيلر 
وفريدي برينزي 

جونيور
م�سل�سل  يف  “بايف”  تذكرون  هل 
 Buffy the Vampire
مي�سيل  “�سارة  املمثلة  Slayer؟ 
امل�سل�سل  هذا  بطلة  هي  جيلر” 
بداية  يف  ُعر�ض  الذي  ال�سهري 
جناًحا  وحقق  اجلديدة  االألفية 
املراهقني،  جمهور  بني  كبرًيا 
الرعب  فيلم  بطلة  ا  اأي�سً وهي 
 I Know What You الناجح
Did Last Summer الذي مت 
يف  �ساركها  و   1997 عام  اإنتاجه 
برينزي  “فريدي  املمثل  البطولة 
جونيور”، ولكن ارتباطهما الفعلي 
الثنائي  ويعلن   2000 عام  يف  بداأ 
ثم  ومن   2001 عام  خطبتهما 
لديهما  واالآن   2002 عام  الزواج 

طفلني.

خافيري باردم 
وبينلوبي كروز

 … املعروف  االأ�سباين  الثنائي 
فيلم  ت�سوير  اأثناء  �سوًيا  التقيا 
  Vicky Cristina Barcelona
عام 2008، ووقعا يف احلب �رشيًعا 
االآن  ولديهما   2010 عام  ليتزوجا 

طفلني.

توم هاردي 
و�سارلوت رايلي

“توم  االإجنليزي  املمثل  �سارك 
“�سارلوت  املمثلة  هاردي” 
التلفزيوين  امل�سل�سل  يف  رايلي” 
عن   Wuthering Heights
املعروفة  برونتي  اأمييلي  رواية 
 ،2009 عام  ويذرجن”  “مرتفعات 
ويبدو اأّن رومان�سية العمل انتقلت 
الواقع  اإىل  ال�سا�سة  من  معهم 
خطبتهما  عن  ليعلنا  الفعلي، 
 2014 عام  ويتزوجا   2010 عام 
العام  االأول يف  وي�ستقبال طفلهما 

التايل.

رايان رينولدز 
وبليك ليفلي

اأثناء  �سوًيا  التقيا  ال�ساب  الثنائي 
 ،Green Lantern ت�سوير فيلم
“رينولدز”  ح�سول  وفور 
“�سكارليت  من  الطالق  على 
اأ�سبحت   2011 عام  جوهان�سون” 
معروفًة  ب”ليفلي”  عالقته 
تطور  ما  و�رشعان  للجميع، 
زفافهما  عن  ليعلنا  بينهما  االأمر 
االآن  ولديهما   2012 �سبتمرب  يف 

طفلتني.

كري�ض برات واآنا 
فاري�ض

الف�سل يف �سباك التذاكر قد يبدو 
اأمًرا حمبًطا لنجوم هوليود، ولكن 
ماذا لو منحهم فر�سة العثور على 
حدث  ما  هذا  االآخر؟  ن�سفهم 
للممثل “كري�ض برات” الذي التقى 
زوجته املمثلة “اآنا فاري�ض” اأثناء 
 Take Me Home ت�سوير فيلم
Tonight، ف�رشعان ما انطلقت 
�رشارة احلب بينهما ليتزوجا عام  
واأخرًيا االأ�سواء وال�سهرة قد جتعل 
اجلميع،  اأنظار  حمط  املمثلني 
مثلنا  ب�رش  النهاية  يف  ولكنهم 
كما  مثاليًة  لي�ست  عالقاتهم   …
وعد�سات  ال�سحافة  لنا  تظهرها 
�سيئًة  لي�ست  ا  واأي�سً الباباراتزي، 

للغاية كما ي�سورها لنا االإعالم.
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ت اأمريكا واإيران وال�سعودية ميزان القوى يف ال�سرق الو�سط ملوك النفط.. كيف غَيرّ
ت الوليات املتحدة واإيران واململكة العربية ال�سعودية ميزان القوى يف ال�سرق الو�سط بينما ترزح الوليات املتحدة حتت وطاأة  ا�سم الكتاب: ملوك النفط.. كيف غَيرّ
الركود وارتفاع اأ�سعار النفط، تهز الثورة منطقة ال�سرق الأو�سط، وتواجه الدول الأوروبية خماطر التعرث يف �سداد القرو�ض، ويتاأرجح العامل على �سفا اأزمة مالية 

ت الوليات  حمتملة.. هذا لي�ض و�سًفا للحا�سر، لكنه �سرٌد تاريخيرّ ملا حدث يف �سبعينيات القرن الفائت؛ يقدمه اأندرو �سكوت كوبر يف كتابه “ملوك النفط.. كيف غيرّ
املتحدة واإيران واململكة العربية ال�سعودية ميزان القوى يف ال�سرق الو�سط”.

املوؤلف: اأندرو �سكوت 
كوبر

النا�سر: �ساميون اأند 
�سو�سرت )9 اأوت 2011(
عدد ال�سفحات: 520

ترجمة: عالء 
الب�سبي�سي

 “ينقلنا كوبر من انتفا�ضات اليوم 
امل�ضلم،  العامل  اأرجاء  تهز  التي 
وحروب اأمريكا يف اأنحاء املنطقة، 
�ضيء:  كل  بداأ  حيث  املا�ضي  اإىل 
ال�ضبعينيات  مكائد  على  ليطلعنا 
الدبلوما�ضية والع�ضكرية املذهلة، 
مرة  لأول  النفط  اأ�ضبح  عندما 
الذي  الوقت  يف  عاملًيا،  �ضالًحا 
غا�ضبًا  الأبي�ض  البيت  فيه  كان 
من فيتنام، واأ�ضداء ف�ضيحة ووتر 
كما  ال�ضماء”،  عنان  تناطح  جيت 
باري  وال�ضحفي  املوؤلف  يقول 
باأنه  الكتاب  و�ضف  الذي  ويرث، 
دقيًقا  بحًثا  يقدم  وقوي،  “مهم 
حدث  ما  وينقل  وا�ضًحا،  و�رسًدا 
داخل الغرف املغلقة كما لو كنَت 
حماقة  مبدى  ويذكرنا  هناك، 
على  للهيمنة  الأمريكية  اجلهود 
ل  العامل،  يف  الأحداث  جمريات 
عالقتها  على  بالعتماد  �ضيما 

بالدول النفطية املتناف�ضة”.
هامة  “درا�ضة  الكتاب  ويعترب 
الأمر بفهمنا  يتعلق  للغاية؛ حينما 
اأمريكا  بني  املا�ضي  لتعامالت 
ل  وعمٌل  وال�ضعودية.  اإيران  و�ضاه 
الأمر  يتعلق  حينما  بثمن،  يقدر 
بفهمنا للتحولت اجليو�ضيا�ضية يف 
�ضبعينيات  خالل  الأو�ضط  ال�رسق 
باول  كتب  كما  الفائت”،  القرن 
جورنال،  ديجيتال  يف  اإيدون، 
حتت عنوان “اجلغرافيا ال�ضيا�ضية 
والنفط وال�ضلطة يف اخلليج.. بني 

الأم�ض واليوم”.
الذهب  هيمنة  ق�ضة  كوبر  يحكي 
الأمريكية  ال�ضيا�ضة  على  الأ�ضود 
وكيف  واخلارجية،  الداخلية 
انخرطت الوليات املتحدة- بعد 
يف  الإيراين-  القت�ضاد  زعزعة 
العربية  عالقة طويلة مع اململكة 
ح�ضب  “امل�ضتبدة”-  ال�ضعودية 
الو�ضف الوارد على �ضفحة الكتاب 
حتى  ا�ضتمرت  اأمازون-  موقع  يف 
كيف  بو�ضوح  ويبني  هذا،  وقتنا 
ال�رسق  يف  القوى  موازين  تغريت 
يف  عليه  كانت  عما  الأو�ضط 

�ضبعينيات القرن الفائت.
كما يقدم “اإطاللة هامة على اأحد 
الأمريكية  العالقة  اأهم منعطفات 
بالرتكيز  ويتميز  بالنفط، 
املتعمق”،  والبحث  والن�ضباط 
بح�ضب برايان بالك يف كري�ضتيان 
و”ي�ضع  مونيتور،  �ضاين�ض 
حتت  واإيران  اأمريكا  بني  العالقة 
خالل  �ضيما  ل  امليكرو�ضكوب، 
بطريقة  وفورد،  نيك�ضون  اإدارات 
على  لالإعجاب”،  ومثرية  موحية 

“كريكو�ض  موقع  و�ضف  حد 
ريفيوز”.

لإدراك  حتمٌيّ  التاريخ  فهم  ولأن 
�ضكوت  اأندرو  اأنفق  احلا�رس؛ 
فهم  هائلني يف  وجهًدا  وقًتا  كوبر 
نتعلمها  اأن  ميكن  التي  الدرو�ض 
وثائق  على  معتمًدا  املا�ضي،  من 
تاريخية، ومقابالت مع بع�ض كبار 
ال�ضخ�ضيات حينذاك، ُرِفَعت عنها 
املواقف  متتبًعا  حديًثا؛  ال�رسية 
خلف  ما  ومناورات  ال�ضيا�ضية 
برباعة  اللثام  ليك�ضف  الكوالي�ض، 
املده�ضة،  احلقائق  من  عدد  عن 
اإر�ضال  من  اأمريكا  اقرتاب  مثل 
احلظر  لك�رس  اخلليج  اإىل  قوات 
العربي على النفط، وكيف عر�ض 
امل�ضوؤولون الأمريكيون بيع الطاقة 

النووية والوقود النووي لل�ضاه.
يقراأها  اأن  يجب  املقدمة،  حتى 
ب�ضكل  يفهم  اأن  يريد  من  كل 
يف  ال�ضعودية  حاولت  كيف  كاٍف 
�ضارخ،  وب�ضكل  القريب،  املا�ضي 
خالل  من  الإيراين  القت�ضاد  �ضل 
مبزيد  العاملي  ال�ضوق  اإغراق 
وكيف  �ضعره،  خلف�ض  النفط،  من 
�ضل�ضلة  جانب  اإىل  ذلك-  اأ�ضهم 
باإيران  اأ�رست  التي  الأحداث  من 
ثورة  ا�ضتعال  يف  اقت�ضادًيا- 
نهاية  �ضهدت  اإيران  يف  �ضاخبة 

اآخر �ضاه يحكم البالد.

حوار مع املوؤلف

يف  يجري  عما  املزيد  ولفهم 
الدرو�ض  �ضوء  يف  الآن،  املنطقة 
اإيدون  باول  اأجرى  التاريخية، 
حواًرا مع املوؤلف، ن�رسته ديجيتال 
 ،2014 يوليو   1 بتاريخ  جورنال 
الهامة،  النقاط  لبع�ض  فيه  تطرق 

ن�ضتعر�ضها فيما يلي: 

الفو�سى

اأو  قوي  برجل  الإطاحة  تبدو 
فكرة  الأوىل  للوهلة  م�ضتبد  زعيم 
جيدة نظرًيا، لكنها يف واقع الأمر 
فكيَف  حقيقية.  م�ضاكل  تطرح 
ال�ضابق  الربيطاين  الوزراء  لرئي�ض 
باأنه  موؤخًرا  ي�رسح  اأن  بلري،  توين 
�ضتخيم  التي  بالفو�ضى  ا�ضتهان 
ب�ضدام  الإطاحة  بعد  العراق  على 
كان  للتاريخ  دار�ض  واأي  ح�ضني؛ 
ليخربه- ول �ضك اأن اأحدهم فعل- 
دون  طائفًيا  �ضتتفتت  العراق  باأن 
ما  بال�ضبط  هذا  �ضدام.  �ضيطرة 
بع�ض امل�ضوؤولني  حدث حني قدر 
الأمريكيني يف عام 1979 اأن ال�ضاه 
جمهورية  مكانه  حتل  اأن  ميكن 
للم�ضالح  و�ضديقة  حمايدة  طِيّعة 
اأنهم  اأثبتت  الوقائع  لكن  الغربية. 

كانوا خمطئني لأبعد احلدود.

البحرين

ومثلما �ضهدت فرتة بهلوي توترات 

ال�ضعودية  بني  م�ضالح  وت�ضارب 
يف  اليوم  التاريخ  يتكرر  واإيران، 
حول  البلدين  بني  توترات  ثوب 
البحرين. ففي املا�ضي و�ضع ال�ضاه 
1971عندما  عام  ورطة  يف  نف�ضه 
وافق برتك البحرين ت�ضق طريقها 
العديد  يزال  ل  واليوم  بنف�ضها، 
البحرين  يقبلون  ل  الإيرانيني  من 
باعتبارها  للحياة؛  قابلة  كدولة 
تاريخًيا،  فار�ض  بالد  من  جزًءا 
وت�ضم اأغلبية �ضيعية. ويف املقابل 
اإىل  الدبابات  ال�ضعوديون  اأدخلت 
لأنها  العربي  الربيع  اإبان  البحرين 
ل ميكن اأن تقبل بقيام دولة يهيمن 

عليها ال�ضيعة، بهذا القرب.

داع�ض

تعاون  وجود  على  كوبر  يراهن 
الأمريكية  بني احلكومتني  م�ضتمر 
والإيرانية، قائاًل: “ل ينبغي لذلك 
فكالهما  كربى؛  مفاجاأة  ميثل  اأن 
لكن  )داع�ض(.  لدوًدا  يواجه عدًوا 
بو�ض  غزو  يف  تاريخًيا  ال�ضاخر 
بزعيم  اأطاح  اأنه  للعراق،  وبلري 
ال�ضيعية،  اإيران  يد  واأطلق  �ضني 
املنطقة”،  يف  لأمريكا،  املعادية 
اأوباما ل ميلك  اأن  ا  اأي�ضً راأيه  ويف 
اخلارجية  لل�ضيا�ضة  �ضليًما  فهًما 

ول حتى لديه روؤية عاملية.

الأكراد

يف عام 1975، تعر�ض اأكراد العراق 
اإدارة  قبل  من  ماأ�ضاوية  خليانة 
اأخرى  مرة  ثم  اإيران،  و�ضاه  فورد 
 ،1991 عام  يف  اأمريكا  قبل  من 
ح�ضبما  عليهم-  يحتم  ما  وهو 
ظهورهم  تاأمني  املوؤلف-  ين�ضح 
الدول  تت�رسف  ومثلما  دائًما. 
الوطنية  مل�ضاحلها  وفًقا  القومية 
اأن  الأكراد  على  ينبغي  اخلا�ضة، 
يفعلوا ال�ضيء ذاته، وي�رسح الكاتب 
ال�ضاه  بني  العالقات  كانت  كيف 
والإ�رسائيليني- خا�ضة يف املجال 
لكن  واإيجابية،  بناءة  الع�ضكري- 
ل  حقيقية،  توترات  ثمة  كان 
ا  واأي�ضً �ضيما حول م�ضري الأكراد، 
ح�ضني  �ضدام  مع  امل�ضاحلة 
حيث  الآخرين؛  العرب  والزعماء 
باأنهم  ي�ضعرون  الإ�رسائيليون  بداأ 

مهددون ومك�ضوفون.

عمان

يف  اخلا�ض  بحثه  خالل  ومن 
عهد  خالل  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
اإيران  اأن  املوؤلف  وجد  بهلوي، 
اختبار  ك�ضاحة  عمان  ا�ضتخدمت 
للتدخالت امل�ضتقبلية، لكن الرياح 
ُهِزم  ال�ضفن.  توقعته  مبا  تاأت  مل 
التمرد، لكنه ا�ضتغرق وقًتا وتكلف 
كثرًيا، �ضحيح اأن ال�ضاه كان ميتلك 
كافة الأ�ضلحة، لكن جرنالته كانوا 
والدراية  الرباعة  اإىل  يفتقرون 

التقنية ل�ضتخدامها كما ينبغي.

كارتر

على  التاريخ  بحكم  يتعلق  وفيما 
�ضيا�ضة جيمي كارتر اخلارجية 
كوبر  قال  وال�ضاه،  اإيران  جتاه 
النقطة  هذه  اأبحث  “اأنا   :
عن  اجلديد  كتابي  يف  الآن 
فريقه  لكن  ال�ضاه.  �ضقوط 
متاما  ف�ضل  القومي  لالأمن 
متما�ضكة  ا�ضتجابة  تطوير  يف 
�ضهدتها  التي  لال�ضطرابات 
انتظروا   .1978 عام  اإيران 
اهتماما،  يبدوا  اأن  قبل  طويال 
الإ�ضارات  كل  لل�ضاه  واأر�ضلوا 
فريق  اتبع  ولالأ�ضف  اخلاطئة، 
اأوباما م�ضاًرا مماثال، لكن علينا 

باأن  ونعرتف  من�ضفني؛  نكون  اأن 
باأن  العتقاد  لهم  يحلوا  الروؤ�ضاء 
لكنهم  الفعل،  على  القدرة  لديهم 
من  الكثري  ميتلكون  ل  الواقع  يف 
الأحداث  م�ضار  للتاأثري يف  القدرة 

التي انطلقت بالفعل، فالثورات ل 
واأف�ضل ما يكننا  ميكن احتواوؤها، 
قوتها  توجيه  حماولة  هو  فعله 
املتفجرة، لكن حتى ذلك ل يعدو 

كونه اأمنيات.
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زمن الر�اية ال زمن القراءة
قبل اأن ين�ضر جابر ع�ضفور كتابه »زمن الرواية« الذي قيل اإنه ا�ضتقى فكرته من كتاب الناقد العراقي حم�ضن جا�ضم املو�ضوي املو�ضوم بـ«ع�ضر الرواية«، ت�ضافرت 
يف واقعنا الإبداعي العربي عوامل اجتماعية وثقافية و�ضيا�ضية عديدة مّثلت بالن�ضبة اإىل الرواية �ضبيَلها اإىل اأن تكون اجلن�س الأكرث رواجا يف الراهن الكتابي، 

عر وداَخَله الغمو�ُس واللعُب اللفظي وتنامت فيه الَلّْطمياُت والبكائياُت الذاتية. غري اأن القول اإن زمننا  ّ بل واأن حتّتل �ضفة »ديوان العرب« بعدما خبا وهج ال�ضِ
الإبداعي هو زمن الرواية ل يعني بال�ضرورة اأنه زمن القراءة اأي�ضا، فما تزال هناك م�ضافة كبرية تف�ضل بني املنجز الروائي وعادة قراءته، فاملالحظة ت�ضي باأّن 
الفعل القرائي فعل نخبوّي تفر�ضه درو�ُس اجلامعة اأو بحوُثها، وترٌف ُمواِطنٌيّ ُينجز يف غالب الأحوال لتم�ضية الوقت اأو قتله، ول نعرث له على �ضورٍة يف اأن�ضطة 

النا�س جليٍة حتى اأ�ضحى زمُنه ل يتجاوز من زمن الفرد اليومّي مقدار 6 دقائق. 
عبد الدائم ال�ضالمي /تون�س

تف�سري  �إىل  �لبع�ض  يذهب  قد 
ملنجزنا  �لقر�ئي  �لفعل  �سمور 
ظاهرة  تنامي  باأ�سباب  �لرو�ئي 
�لتي  �لعربي  �لوطن  يف  �لأمية 
 ،%27.9 بن�سبة  �لأل�سكو  َرتْها  َقَدّ
و�َسْطوة  �ل�سورة،  ثقافة  و�زدهار 
�لجتماعي،  �لتو��سل  و�سائل 
 - �لأ�سباب  هذه  �أّن  نرى  ولكننا 
على وجاهتها - ل يجب �أن تُخفي 
�أخرى مت�سلة بالرو�ية  عّنا �أ�سباباً 
م�ستوى  تدّن  يف  دور  ولها  ذ�تها 
�أّن  �لأ�سباب  تلك  من  مقروئيتها. 
بالرو�ية  لالحتفاء  �لكربى  �لهّبة 
تُكتَُب  ل  جعلتها  وتثمينها  �لعربية 
للقارئ �لعادّي، ذ�ك �لذي يقتنيها 
فيها  ما  ليتلّذذ  �ل�سخ�سّية  برغبته 
�نتظاره  �أفق  يلّبي  تخييل  من 
وعنُي  تُكتَُب  هي  و�إّنا  �جلمايّل، 
�جلو�ئز  �إحدى  على  �ساحبها 
تُكتب  هي  بل  جميعها،  على  �أو 

ب�سكل يالئم �رشوط تلك �جلو�ئز، 
رغائب  تلبية  ذ�تها  من  وتتغّيا 
تُنبئ  �أمر  وهو  �ملانحة.  �جلهات 
به �مل�سامني �لتي �نعقدت حولها 
من  �لفائزة،  �لرو�يات  �أحد�ث 
�لرو�ئّي  يَكتب  �أن  يكفي  �أنه  ذلك 
عمال يُدين فيه �لإ�سالم �ل�سيا�سي 
�جلهة،  تلك  من  جائزة  ينال  حتى 
يُدين  عمال  �آخُر  يكتب  �أن  ويكفي 
�لي�سار  و�إيديولوجيا  �لعلمانية  فيه 
حتى ينال جائزة من جهة �أخرى. 
مقادير  �سخامة  �أّن  يف  �سّك  ول 
�جلو�ئز قد خلقت جوعا �إليها يف 
�لرو�ئّيني،  وغري  �لرو�ئّيني  �أنف�ض 
�إذ ظهرت موجة من �لتد�فع على 
كتابة �لرو�ية كبرية، فهجر �ل�سعر�ء 
مطّية  بالرو�ية  ولذو�  ق�سائدهم 
حزين  ت�سكن  �لتي  لالأعطيات 
ثقافتنا �لأدبية وُتِملُها عبارةُ »يا 
وترك  درهم«،  �ألف  �أعطه  ُغالم 

فون مكاتبهم وظلّو� ي�سهرون  �ملوَظّ
لياليهم من �أجل تدّبر حدٍث يبنون 
�هلل  �إىل  بالدعاء  مليئة  رو�ية  عليه 
�أن تر�ّسحها د�ر �لن�رش جلائزة من 
�لتد�فَع  ولأّن  �لعربية.  جو�ئزنا 
عاّمة يخلق �لفو�سى و�ل�سطر�ب، 
فقد عّجت كرثة كثرية من �ملن�سور 
وتر�كم  �للغة،  باأخطاء  �لرو�ئي 
فيها  وقّل  �للفظّي،  �حل�سو  فيها 
ذلك  من  ي�سلم  ومل  �لتخييل.  ماء 
�سني  �ملكَرّ رو�ئّيينا  �أ�سهر  حتى 
�أ�رشنا  كنا  �إذ  و�سيا�سيا،  �إعالميا 
�أن  �إىل  �سابقة  منا�سبات  يف 
ن�سوب  �أزمة  يعانون  هوؤلء  �أغلب 
�لتخييل، و�سورة ذلك �أنهم �سلكو� 
يف ن�سج مروياتهم �سبيَل منو�لت �أو 
خطاطات تكر�رية )فوتوغر�مات( 
�لتهافت  باأعمالهم �سوب  �نز�حت 
رو�ية  كتابة  بع�سهم  على  و�سّهلت 
يف كل �سهر هي يف �لأ�سل ل تزيد 

�رشدّي  للحن  نغمات  كونها  عن 
و�حد �سبيه بلحن �لفنان �مل�رشي 
ي�سلح  �لذي  عبد�لرحيم  �سعبان 
بالهذر  مليئة  ولكّنها  كالم،  لكّل 
�مللل  �إىل  تدفع  �لتي  و�لرتابة 
يف  ولنا  عنها.  و�لإعر��ض  منها 
رو�يات بن �سامل حّمي�ض وو��سيني 
ذكرنا.  ما  على  مثال  �لأعرج 
�حلكم«  »جمنون  رو�يات  �أن  ذلك 
�لأندل�سي«  و«هذ�  و«�لعاّلمة« 
�أ�سباب  جميعها  تعالج  حلّمي�ض 
�سعف ديار �لإ�سالم عرب خطاطة 
�سخ�سية  بطلها  و�حدة:  �رشدية 
تاريخية )�حلاكم باأمر �هلل، �ملوؤّرخ 
�بن خلدون، �ل�سويف �بن �سبعني(، 
�لإ�سالم  بلد�ن  من  )بالد  ومكانها 
�سلطة  ب�سيا�سّييها:  �ملنكوبة 
�حلاكم يف م�رش �لفاطمية، �لتكالب 
�ململوكية،  م�رش  يف  �حلكم  على 
قبل  �لأندل�ض  عرب  �سعف 

و�حدة  كّل  ويف  غرناطة(،  �سقوط 
�لبطل  حياة  �مر�أة يف  تظهر  منها 
�ملدّون،  �لتاريخ  فر�غات  مالئة 
)�ِسّت  �ل�رشد  رقاب  يف  ومتحّكمة 
�مللك /�أم �لبنني/فيحاء �ل�سبتي(، 
ي�ساف �إىل هذ� ما نقف عليه من 
ت�سابه حال �لف�سول �لأوىل من كّل 
�لتقريرية  عليها  تغلب  �إذ  رو�ية، 
للن�سو�ض  �لكثيف  و�حل�سور 
يف  نلفيه  ذ�ته  و�لأمر  �لتاريخية. 
ومنها  �لأعرج،  و��سيني  رو�يات 
على �سبيل �لتمثيل »�أُنثى �ل�رش�ب« 
�أحالم  و«م�رشع  لوليتا«  و«�أ�سابع 
على  مبنية  فهي  �لوديعة”،  مرمي 
قو�مها:  و�حدة  �رشدية  خطاطة 
بالفن  مغرمة  �مر�أة  �سخ�سّية 
رجال  حتب  مرمي(،  نّوة/  )ليلى/ 
�أكادمييا  يكون  ما  وغالبا  مثقفا 
�إىل  �إ�سارة  )يف  �ملنفى  يف  يعي�ض 
نف�سه(،  �لأعرج  و��سيني  �سرية 

وتدور �أحد�ثها يف عو��سم غربية، 
�لإرهاب  م�سائل  على  وتن�سّب 
جميعها  وهي  و�ملنفى.  و�حلب 
�إىل  و�لإن�سائية  باحل�سو  مملوءة 
�حلّد �لذي ميكن �ختز�ل �سفحات 
�سفحة  مئة  �إىل  منها  و�حدة  كل 
هذ�  يف  �إليه  نذهب  وما  فقط. 
من�سور�ت  كرثة  �أّن  هو  �ل�ساأن 
�لرو�ية �لعربية ل ينا�سب جودتَها، 
بل �إّن يف ذ�ك �لتد�فع �جلماهريّي 
و�لأحو�ل  �ل�سيغ  َوفَق  كتابتها  �إىل 
نّفر  ما  �سابقا  لها  ذكرناها  �لتي 
بطبعهم  �لنافرين  �لقّر�ء  منها 
مع  �لتو��سل  يف  رغبة  كّل  من 
مع   – نزعم  ثّمة  ومن  �ملكتوب. 
بع�ض �لتعميم- �أّن رو�يتنا �لعربية 
ت�سنيع  على  تقدر  مل  �ملعا�رشة 
يف  وفّرطت  بل  قر�ءتها،  زمن 
حتقيق  ل�سالح  �مُلْمِكنني  ُقّر�ئها 

غايات ُكّتاِبها �ل�سخ�سية.

اأ�ضُدّ من املاء حزنًا

�أ�سُدّ من �ملاء حزناً
�إىل  توقاً  �لريح  من  و�أعتى 

حلظة ناع�سه
ومزدحما  وحيد�ً. 

باملاليني،
خلف �سبابيكها �لد�م�سه..

يف  لتمكث  منك.  تغٌربت 
�لأر�ض.

�أنت �ستمكث
 )مل ينفع �لنا�ض.. مل تنفع 

�لأر�ض(
لكن �ستمكث �أنت،

ول �سيء يف �لأر�ض، ل�سيء 
فيها �سو�ك،

وما ظل من �سظف �لوقت،
مو��سمها  �نح�سار  بعد 

�لبائ�سه..

�أر�ض  ومهدك  ولدت 
�لديانات،

مهد �لديانات �أر�سك،
مهدك. حلدك.

�لأر�ض.  يف  �ستمكث  لكن 
تلفحك �لريح طلعا

روحك  �هلل.  �سجر  علي 
ي�سكن طري�

قبل  لريجع  �سيفا  يهاجر 
�ل�ستاء مبوتي جديدي..

�إيقاع  �لغاز  قنبلة  وتعطيك 
رق�ستك �لقادمه

�للحظة  يف  لتنه�ض 
�حلا�سمه

�أ�سد من �ملاء حزنا
و�أقوى من �خلامته..

�لقد�مى.  �ملن�سدون  لك 
لك �لبيد. ل�سمك

ل�سمك  �لفتوحات.  �رش 
جمر �لهو�ج�ض حتت

�فتتحت  و�أنت  �لرماد.. 
�لع�سور �حلديثة باحللم.

وفن  �لنجوم  علم  كابدت 
�حلد�ئق

و�أتقنت فقه �حلر�ئق
ود�عبت موتك: حرى جهاز 

�لتنف�ض،
للدورة �لدموية مات�ستهي.

ول  بدء..  �أنك  و�أيقنت 
ينتهي

عليك  وي�سيق  ولينتهي.. 
�خلناق ولينتهي

وتتٌ�سع �لثغر�ت �جلديدة يف 
�ل�سقف

عن  حتفظ  بيتك  جدر�ن 
ظهر قلب

وجوه �لقذ�ئف
و�أنت بباب �مل�سيئة و�قف

و�سمتك  نازف.  و�سوتك 
نازف

�ل�سور  من  �لر�سا�ض  تلم 
�لعائليه

�ل�سو�ريخ يف  وتتبع م�رشى 
حلم �أ�سيائك �ملنزليه

�سظايا  ثقوب  وحت�سي 
�لقنابل

يف ج�سد �لطفلة �لنائمه
�أ�سابعهما  �سمع  وتلثم 

�لناعمه
على طرف �لنع�ض،

جنون  ت�سوغ  كيف 
�ملر�ثي؟

قتالك  مو�عيد  تلم  وكيف 
يف طرق �لوطن �لغائمه؟

طفلتك  جثة  وحت�سن 
�لنائمه؟

�أ�سد من �ملاء حزنا
متوز.  �سم�ض  من  و�أو�سح 

لكٌن ن�سج �ل�سنابل
عقم  بعد  ميعاده  يختار 

�لف�سول.
وكالة  يف  فالتم�ض  �إذن 

غوثك �سيئا من �خلبز.
حتر  قليال..  �لإد�م  و�ن�ض 

�لتقاومي: يوما فيوما.
وعاما  ف�سهر�.  و�سهر� 
�ملناخ  حتر  فعاما. 

�ملفاجيء،
�أنت  ند�ئك.  �نفجار  قبل 

�ملنادي و�أنت �ملنادي
�نطفاأت..  ��ستعلت.  و�أنت 

�بتد�أت.
�كت�سفت  و�أنت  �نكفاأت.. 

�لبالد.. و�أنت
فقدت �لبالد�!

�أ�سد من �ملاء حزنا.

مت�سح   . �ملوت  يوؤٌجلك 
ج�سمك بالزيت كاهنة

لأجلك  �لع�سور  كٌر�ستٍها 
�أنت. لأجلك تولد

ل  عا�سفة  و�لرب  �لبحر  يف 
ت�سمى

�لأر�ض  ج�سد  يف  وتزحف 
حمى

ك�سيحاً.  فيك  لينه�ض 
ويب�رش �أعمي

من  �هلل  خلق  ما  وحولك 
كائنات غر�ئب

ومن ي�سنعون �لعجائب
دون  �ل�سبق  ق�سب  لهم 
تتيح  ما  لهم  �سباقي. 

�ملقاعد
رحبة  جنة  لهم  للمقعدين. 

يف �لزحام �لفقري ويف ورد
حتت  �لأزٌقة.  م�ستنقعات 

�سفيح �لأنيميا وبني
يف  و�جلهل.  �لتخلف  خيام 

رقة �لقمع. هم نخبة
زوجاتهم  �أ�سياد  �لرق. 
زوجات  �ملحافل.  يف 

�أ�سيادهم
يف �لقر�ر �ل�سغري �ل�سغري

�جللو�ض  يتيح  ما  لهم 
علي  �ساقا  �ملدرب. 

�ل�ساق.
كفا علي �خلد. حتت حز�م 

�ملدير
وحتت حذ�ء معايل �لوزير

كد.  دون  قوتهم  لهم 
ومري�ثهم دون جد وجد.

�لعقارب يف  يكونو�  �أن  لهم 
�لقيظ،

يف  �لأر�نب  يكونو�  �أن  �أو 
�لزمهرير.

لهم زغب �لقا�رش�ت وري�ض 
�لنعام �لوثري

حديد.  من  و�أوقاتهم 
و�أعباوؤهم من حرير

�لليل  ملتقى  على  و�أنت 
بالفجر. و�لبحر بالرب

باب  تقتح  بال�رش.  و�جلهر 
�ل�سوؤ�ل �لكبري

وتغلق باب �جلو�ب �لأخري
�أ�سد من �ملاء حزنا

و�لرمل  �ملاء  من  �أ�سد 
حزنا.

ت�سلي كثري�
ت�سلي طويال

ت�سلي
ويف موعد �لنجمة �ل�سائعه
ي�سيع ند�ء �ملوؤذن يف جلبة 

�ل�سري،
يعلق غيم �لدخان بجلبابه. 

ويعود �إيل �لبيت،
زحام  من  حانقا  خمتنقا. 

�خلالئق. حتتج
زوجته �لر�بعه

>غ�سلت ثيابك فجر�. وها 
�أنت ترجع

ترفق  بال�سناج..  مت�سخا 
قليال. ترفق

بخادمة �ملنزل �لطائعه<!
ت�سلٌي

�ملوظف  ر�أ�ض  وي�سقط 
فوق ملفاته ميتا.

خان  و�ملرتٌب  قلبه.  خانه 
�لعيال. وخان

�ملدير �لأمانه
�لرئي�ض  جيوب  وخانت 

جيوب �خليانه
ود�رت  ود�رت..  ود�رت. 

على نف�سها �لأ�سطو�نه
كما  تفجر  �أو  �إذن.  تنح 

ينبغي. ل �رش�ط هناك
ول م�ستقيم هنا.. �ساهدى 

�أنت.. لكٍن ملن �سوف
مل  حمكمة  �أية  ت�سهد؟ 

تطاأها �لر�ساوي؟ و�أي

�لق�ساة �لربيء؟

تفجر.  تنح.  تفجر.  تنح 
تفجر. لعل �نفجار�

ي�سيء
وكل �نطفاء م�سيء م�سيء
وكل �سكوتي كالمى بذيء!

هذ�  حولك  �أنت.  هنا 
�جلد�ر �لكثيف

وهذ� �لهمود �لكفيف وهذ� 
�خلمود �ملخيف

تقعي  جنونك  وحول 
�ملاليني حول �ملاليني.

حتت  �ملاليني.  فوق 
�إيل  مت�سي  �ملاليني. 

�لذبح. قطعان ماعز
وتولد للذبح قطعان ماعز

ويعلو بكاء �لرجال �لرجال،
�لن�ساء  �سمت  ويوغل 

�لن�ساء
�لقبور وحتت  وفوق �رش�خ 

�أنني �لعجائز
يف  للولئم  م�سمنة  �سعوب 

�لعيد

�رش  يخ�رش  عا�ض  من 
�حلياة

ومن مات بات علي �ملوت 
حر� وحيا

عار�  بالأم�ض  كان  وما 
حمال

�سغري  �ساأن  �ليوم  هو 
وجائز

فحاذر. وحاذر
زمانك وغد وغادر

تنح. وغادر
>�إيل حيث �ألقت..<

فال �لأهل �أهلى. ول �لد�ر 
د�رى. ول �أنت �أنت..

وما من �أو��رش
تدور عليك �لدو�ئر
عليك تدور �لدو�ئر

من  ول  ب�سري  من  وما 
ب�سائر

تنح. وغادر
>�إىل حيث �ألقت..<
�أ�سد من �ملاء حزنا.

يف  �ملوؤرخ  �رتباك  يطول 
�لدغل. �أقنعة

�لتفا�سيل.  �أدق  ت�ستبيح 
فو�سى حتيل

طقو�سا مرتبة لل�سدف
وب�سع �سباع حتيط مبائدة 

�لطيبات
حت�سن  �لبي�ض  مناديلها 

�أعناقها �مل�سعر�ت.
�سباع متد �سكاكينها وت�رشع 

�سوكاتها للطعام �ل�سهي.
وقد �أتخمتها بقايا �جليف

�سباع. �سيوف �ل�رشف
�أو�ن  ملاذ�  �سباع. 

�خلزف؟
وهذ� �لرتف؟

ملاذ�؟

�لعدل  حمكمة  وتعقد 

حمكمة  باب  على  ظلما. 
�لأمن غدر�

و�ملاثلون  �أنت  �سو��سية 
�أمام �لق�ساء بتهمتك

وجالدك  �أنت  �لأزلية. 
�لأزيل �سو��سية.

عند حمكمة �لعدل و�لأمن. 
يغفي �لق�ساة على ري�ض

�لدفاع  ر�سو�تهم. وحمامي 
�رشيك حمامي �لنيابة

�ل�سياحة  �سفقات  يف 
و�لنقل. فان�ض �ل�سهود.

هم  توز.  ل  �سهادتهم 
و�خلر�ض.  و�لبكم  �ل�سم 

�أقو�لهم
ل تقال. �سهادتهم ل توز

با�سم  وذنبك  تفوز؟  فكيف 
�لعد�لة و��سح

دونك..  �لعد�لة  وجرم 
فا�سح

فكيف تفوز؟ وكيف تفوز
ومن �سيفك �لرموز؟

بال�سجود  مبقعة  جباه 
�لقدمي لفرعون و�لالت

تعبد!  �أنت  �لذي  لالإله  ل 
�لبالد  �إن  للقول:  ت�سغ  ل 

�لعر�ق
و�إن �لعر�ق
بالد �لنفاق

ورمل  نفاق  �ملحيط  مياه 
�ل�سحاري نفاق

ونفط  نفاق.  �خلليج  وماء 
�لعروق �لنفاق

وزرع �لبالد و�رشع �لبالد
ملاذ�؟ ملاذ� �لعر�ق
و�نت ونخل �لعر�ق

�أ�سد من �ملاء حزنا
و�لرمل  �ملاء  من  �أ�سد 
حزنا �أ�سد من �ملاء و�لرمل 

و�لنخل حزنا.
�سميح  �سعر�لر�حل  من   

�لقا�سم   .

تغربت يف ده�سة املوت عن هذه الياب�سه
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اأعرا�ض الإ�صابة 
بالروماتيزم

الّتعب العام وهو َعَر�ض �شائع ي�شعر به املري�ض 
يف جميع مراحل الإ�شابة باملر�ض، خ�شو�شًا 

ج ن�شطًا، ويح�شل ذلك نتيجًة  عندما يكون الَتهُيّ
لرّد فعل اجل�شم لاللتهاب، اأو لقّلة الّنوم، اأو 

فقر الّدم، اأو جّراء تناول الأدوية، وقد ُيوؤّثر 
الإعياء املُ�شاحب للّروماتيزم على حياة املري�ض 

ال�شخ�شّية، وعلى عمله، وعالقته بالآخرين، 
كما قد ُي�شّبب فقداَن ال�َشهّية وانخفا�ض الوزن

ال�ّصعور باأمل يف امِلف�صل امُل�صاب 
لتهيُّج  نتيجًة  ذلك  ويح�صل 
يف  املر�ض  كان  ما  اإذا  املف�صل 
طوره الّن�صط، وقد ي�صعر املري�ض 
كذلك باآالم يف املف�صل حّتى اإذا 
مّتت  اأو  ن�صطاً  املر�ض  يكن  مل 

ال�ّصيطرة عليه باالأدوية، وذلك اإذا 
للمف�صل،  �صابق  تدمري  ما حدث 
الّن�صطة  املرحلة  يف  ويحدث 
الروماتيزمي  املفا�صل  اللتهاب 
م  لت�صُخّ نتيجًة  املف�صل  توّرم 
االأن�صجة امُلحيطة به، باالإ�صافة 

ال�ّصوائل  كمّية  ازدياد  اإىل 
غط  ال�صّ عند  باأمل  فيهاالإح�صا�ض 
على امِلف�صل: وذلك ب�صبب تهيُّج 
باملف�صل،  املوجودة  االأع�صاب 
ب�صعوبٍة  املري�ض  يُ�صاب  ولذلك 
امُل�صاب  املف�صل  الّنومتوّرم  يف 

من  التوّرم  درجة  تتباين  وقد 
�صديد  اإىل  ملحوظ  وغري  خفيف 
يف  احلركة  مدى  حتديد  يُ�صّبب 
املف�صل امُل�صاباحمرار املف�صل 
احمرار  يح�صل  اإذ  امُل�صاب 
اجللد املغطى للمف�صل امُلتهّيج؛ 

عريات  ال�ُصّ لتو�ّصع  نتيجًة  وذلك 
عالمات  كاإحدى  فيه  الدموّية 
اأن  بال�ّضورة  ولي�ض  االلتهاب، 
املفا�صل  جميع  يف  ذلك  يحدث 
حرارة  درجة  امُللتهبةارتفاع 
ذلك  ويحدث  امُل�صاب  املف�صل 

ويُعترب  كذلك،  لاللتهاب  كعالمة 
اإ�صارًة  امُل�صاب  امِلف�صل  دفء 
على  االأطّباء  خاللها  من  يَ�صتِدّل 
ا�صتجاب  ما  فاإذا  املر�ض؛  �صري 
هذه  تختفي  للعالج  املر�ض 

العالمة

الكثري من الّن�صاء احلوامل يت�صاءلن عن الغذاء الّذي يهمهّن ويفيدهّن خالل مرحلة احلمل لكي يح�صل اجلنني فوائد زبدة ال�صيا للحامل 
على الفيتامينات والربوتينات الالزمة لنمّوه بال�صكل ال�صحيح وال�صليم، ومن هذه االأطعمة املفيدة للحامل هي 
زبدة ال�صيا، والتي لها العديد من الفوائد املهّمة للحامل واجلنني على حد �صواء. اإّن زبدة ال�صيا يتّم ا�صتخراجها 
من ثمار جوزة �صجرة ال�صيا والتي ت�صتخدم كثرياً يف عالج م�صاكل ال�صعر والب�ضة واحلروق ال�صم�صّية والتهابات 
اجللد، وعالمات العملّيات اجلراحّية وغريهاالن�صاء احلوامل يعانني بعد الوالدة من م�صكلة متّدد اجللد وظهور 
ًة يف منطقة البطن والظهر، لذلك يجب عليهّن ا�صتخدام زبدة ال�صيا من خالل دهن هذه  الت�صّققات عليها، خا�صّ
املناطق بها للتخلّ�ض من هذه الت�صّققات، باالإ�صافة اإىل دهن البطن خالل مّدة احلمل، واحل�صول على ترطيب ممتاز 
لهذه املنطقة �صباحًا وم�صاًء بعد اال�صتحمام، وهناك بع�ض الن�صاء اللواتي يقمن بدهن منطقة العجان بزبدة ال�صيا لكي ت�ّضع 

من املخا�ض، وت�صتخدم زبدة ال�صيا للن�صاء املر�صعات بعد احلمل، وذلك من خالل دهن حلمات الثدي منعًا من ت�صّققها والتهابها

فوائد حبة الربكة 
، وكل من  ا�صتخدامها  الربكة الأنها بركة يف  ، ف�صميت بحبة  الفوائد  العديد من  الربكة  حلبة 

ال�صغري  تخلي�ض  على  تعمل   : اأوالً  اأنها  فوائدها  اأهم  ومن   ، الرائع  بطعمها  يبهج  ي�صتعملها 

يف  ال�صغري  للطفل  اله�صم  عملية  وت�صهل  كما   ، االأطفال  مع  املتالزمة  النفخة  من  والكبري 

حاالت ع�ض اله�صم امل�صتع�صية ، كما وتفيد يف العديد من احلاالت واأهمها حاالت اأوجاع 

البطن ، والدوخة وعدم اال�صتقرار ، كما وتفيد يف التخل�ض من احلمو�صة التي تالزم ال�صيدات 

احلوامل يف اأ�صهر احلمل االأخرية ، فهي من اأهم املكونات التي ت�صتخدم يف هذا املجالهناك 

بع�ض النا�ض ي�صتخدمون حبة الربكة يف حاالت ال�صداع املزمن ، من خالل دقها اأو نقعها مع 

املاء ، فهي تخفف من االأوجاع املتالزمة للراأ�ض ، وتعمل على تقلي�ض املكان املوؤمل يف الراأ�ض 
 ،

وت�صاعد يف احل�صول على فر�صة حقيقية من اأجل الو�صول اإىل فر�صة للعي�ض بدون اأوجاع على االطالق

كيفية تقوية 
العظام

االأجبان  مثل  م�صتقاته  وجميع  احلليب  اأن  حيث  وم�صتقاته،  احلليب 
بجميع اأنواعها يعترب م�صدراً مهماً للكال�صيوم، كما اأن الكال�صيوم هو 
من اأهم العنا�ض التي ت�صاعد على تقدمي الدعم للعظام، كما اأنه ميد 
العظام بالقوة، حيث ين�صح االأطباء االأمهات باالإكثار من �ضب احلليب 
واأكل االأجبان خالل فرتة احلمل، كما ين�صح االأطباء اأي�صا باالإكثار من 
اإطعام احلليب وم�صتقاته لالأطفالهناك بع�ض االأنواع من اخل�ضوات 
الورقية التي حتتوي على كمية ال باأ�ض بها من الكال�صيوم، والتي ت�صاعد 
على بناء العظام وتقويتها، ومن اأهم اخل�ضوات الورقّية التي حتتوي 
الكال�صيوم امللفوف والكرنبتحتوي علب ال�ضدين املعلب على  على 
كمية كبرية من الكال�صيوم، كما اأن كمية الكال�صيوم التي يح�صل عليها 
اجل�صم من ال�ضدين املعلب تفوق تلك التي يح�صل عليها اجل�صم من 
احلليبي�صاعد الفول املدم�ض على اإيقاف تدفق الكال�صيوم من عظام 
اأنه ي�صاعد على  اليا�ض، كما  الدخول يف �صن  ال�صيدات الالتي بداأن 
ال�صيداتتحتوي  لدى  وخ�صو�صاً  كبرية،  ب�صورة  وبنائها  العظام  تقوية 
االأ�صماك الدهنية على الفيتامينات التي ت�صاعد على تقليل اإمكانية 
من  جيدة  كمية  على  حتتوي  اأن  كما  العظام،  يف  بالك�صور  االإ�صابة 
قد  نكون  احلالة  هذه  ففي  لذلك  العظام،  لتقوية  الالزم  الكال�صيوم 
املك�ضات  للعظامتحتوي  املهمة  العنا�ض  من  اإتنان  على  ح�صلنا 
اأنها حتتوي على العديد  على ن�صبة كبرية من معدن الكال�صيوم، كما 
من الربوتينات و االأحما�ض االأمينية اأوميجا 3، والتي ت�صاعد ب�صورة 
كبرية على حماية العظام من التعر�ض ملر�ض ه�صا�صة العظام، كما 
اأنها تعمل على تقوية العظاممن اأكرث االأطعمة اإحتواًء على الكال�صيوم 
عليها  احل�صول  ميكن  التي  الكال�صيوم  كمية  اأن  حيث  ال�صم�صم،  هي 
من 100 جرام من ال�صم�صم تفوق تلك التي ميكن احل�صول عليها من 
للمفا�صل  اخلفيفة  الّريا�صة  ممار�صة  احلليبي�صاعد  من  كبرية  كوب 
على  يعمل  والك�صل  اخلمول  اإّن  حيث  العظام،  تقوية  على  والعظام 
املرهقة  بالريا�صة  هنا  نعني  وال  و�صعفها،  العظام،  ن�صاط  �صمور 
للبدن، اأو تلك الريا�صة التي ت�صتغرق وقت طويل، واإمنا ميكن االكتفاء 
بريا�صة امل�صي لدقائق قليلة يومياً على �صاطئ البحر، وتنف�ض الهواء 

املنع�ض، الذي يعمل على تفتيح م�صامات اجل�صم

ومن الأعرا�ض الأخرى للتهاب املفا�صل
بذلك  وي�صعر  امِلف�صل  ت�صلُّب 
خالل  اأكرب  ب�صكل  املر�صى 
اأقّل  التَ�صلُّب  ويُ�صبح  باح،  ال�صّ
مدى  ذلكتحديد  بعد  حّدة 
امُل�صاب:  املف�صل  يف  احلركة 
بعدم  املري�ض  ياُلِحظ  اإذ 
املف�صل  حتريك  على  قدرته 
ب�صكٍل  ناجت  وذلك  كامل،  ب�صكٍل 
رئي�ض من توّرم االأن�صجة داخل 
امِلف�صالالإ�صابة بالَعَرجويح�صل 
ذلك اإذا ما اأّثر مر�ض الّروماتيزم 
على مفا�صل احلو�ض، اأو الّركبة، 
اأو القدم، وعادًة ما  اأو الكاحل، 
من  الّروماتيزم  مر�صى  يُ�صاب 
االأطفال بالَعَرج غري امُل�صاِحب 
االإ�صابة  عالمات  كاأُوىل  لالأمل 
باملر�صت�صّوه املف�صل امُل�صاب 

وذلك ناجت عن تاآكل الغ�صاريف 
ارتخاء  اإىل  باالإ�صافة  والعظام، 
االأربطة املوجودة يف املف�صل، 
والعالج  امُلبّكر  الك�صف  ويُعترَب 
ال�ّصليم ملر�ض الّروماتيزم اأمراً 
هذه  من حدوث  للحّد  �ضورّياً 
الّدم  بفقر  التَ�صُوّهاتاالإ�صابة 

املفا�صل   التهاب  الأّن  وذلك 
يُوؤّثر  امُلزِمن  الروماتيزمي 
على عمل نخاع العظم يف اإنتاج 
فتنق�ض  احلمراء،  الّدم  خاليا 
وعادًة  اخلاليا،  تلك  اأعداد 
عولج  اإذا  ذلك  تدارك  يتّم  ما 

الّروماتيزم ب�صكٍل �صليم

اجل�صم:  حرارة  درجة  ارتفاع 
حدوثه  ندرة  من  الّرغم  وعلى 
اأّن  اإاّل  الّروماتيزم،  ب�صبب 
بحّمى  يُ�صابون  املر�صى  بع�ض 
من  الّن�صط  الّطور  يف  خفيفة 
ذلك  ح�صول  وعند  املر�ض، 
االعتبار  بعني  االأخذ  يجب 
كونه  بالعدوى  املري�ض  اإ�صابة 
يتناول اأدويًة من �صاأنها اإ�صعاف 
من   %40 حوايل  مناعتهيُعاين 
مر�صى الّروماتيزم من اأعرا�ض 
على  تاأثريه  عند  وعالمات 
املفا�صل،  غري  اأُخرى  اأع�صاء 
والّرئتني،  والعينني،  كاجللد، 
اللُعابّية،  والُغدد  والقلب، 
واالأوعية  الع�صبّية،  واالأن�صجة 

الدموّية
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والف�ساد  لم  الُظّ حماربة 
واملوروث  والعادات  واال�ستبداد 
تخلُّف  يف  يت�سّبب  الذي  القدمي 
ورجعّيته،  امل�سلم  املجتمع 
واالأمر بتطبيق كِلّ ما يعود بالنَّفع 
امل�سلمتنفيذ  املجتمع  على 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النَّبي  اأمر 
ح�سب  املنكر  تغيري  بوجوب 
اهلل  ر�سوان  العبد  فينال  القدرة؛ 

�سول  الَرّ ب�ُسنَّة  القتدائه  تعاىل 
يف  و�سلم�سبٌب  عليه  اهلل  �سلى 
التَّغيري يف املجتمع نحو  اإحداث 
االأف�سل، وحدوث النَّ�رص والتَّاأييد 
اهلل؛  من  الِفعل  بهذا  قام  ملن 
تُكّفر  عوة،  الَدّ م�ستجاب  فيكْن 
فاعلها  وحتمي  وخطاياه،  ذنوبه 
من مالئكة العذاب، و�سبٌب لقبول 
العمل ومباركته من ِقبل اللهاإقامة 

وهي  خلقه،  يف  اهلل  �ُسنن  اإحدى 
واملوعظة  باحُل�سنى  النَّا�س  اأمر 
احل�سنة وبكاّفة االأ�ساليب امُلحببة 
للقلوب كي يقوموا بكِلّ فعٍل يكون 
نيا  الُدّ حالهم يف  �سالح  �سببًا يف 
ما  ُكِلّ  عن  واالبتعاد  واالآخرة، 
اأو  اإميانهم  نق�س  يف  �سببًا  يكون 
اأو  الِبدع  وقوعهم يف االإثم ون�رص 

ذيلة يف املجتمع الَرّ

�لأمر باملعروف و�لَنّهي عن �ملنكر 

�سل والأنبياء من ِقبل اهلل تعاىل، واأُنِزلت معهم الُكتب للأمر باملعروف الذي  اأر�سل الُرّ
رك والعمل لغري اهلل؛  ّ وحيد، وللَنّهي عن املنكر الذي راأ�سه واأ�سله ال�سِ راأ�سه واأ�سله الَتّ

مرات التي ُتنىِقيام الإ�سلم وانت�ساره يف كاّفة الأقطار، وانت�سار  فمن الفوائد والَثّ
رك ون�سرت  ّ ولة الإ�سلمّية التي فتحت البلد وحرّرت العباد من املُنكرات وال�سِ الَدّ
ا�ستطبيق ال�سريعة الإ�سلمية وفق التعاليم الربانية و  عبادة اهلل واملعروف بني الَنّ

لي�ض وفق اأهواء و �سللت بع�ض الب�سر ،�سبب يف رفع العذاب و ال�سخط عمن ياأمرون 
باملعروف و ينهون عن املنكر 

كيف يرقي �مل�سلم نف�سه
ان عظمة هذا الّدين ورحمته اأّنه مل يجعل بني العبد ورّبه اأّي وا�سطٍة من الو�سائط، فاإذا اأراد العبد اأن يدعو رّبه 
جّل وعال، رفع يده بالّدعاء ليناجيه ويدعوه، فهو يعلم باأّنه ال يوجد بينه وبني رّبه جّل وعال حجاباً اأو وا�سطًة، 
قال تعاىل ) وقال ربكم ادعوين ا�ستجب لكم (، ويفهم من هذه االآية الكرمية اأّن اهلل تعاىل ي�سمع الّدعاء من عبده 
بدون اأن يكون بينه وبينه حجاب، وكذلك احلال حني ي�سعر االإن�سان باأنه مري�ٌس مبتاًل يف نف�سه اأو ماله اأو ولده، 
واالأدعية التي حتفظ الّنف�س من الّ�رصور، وقد يلجاأ امل�سلم اأحياناً اإىل من يرقي له ممن علم �سالحه وتقواه من 
امل�سلمني، ولكن تبقى الّرقية من خالل ال�ّسخ�س امل�ساب بنف�سه هو اأوىل واأوجب واأكرث اإخال�ساً، ذلك باأّن اهلل 

تعاىل يحّب اأن ي�سمع �سوت عبده امل�سلم وهو يدعوه ويلجاأ اإليه، فكيف تكون الّرقية من خالل االإن�سان نف�سه

م�سلمون يف �سهاد�ت �مليالد
ال�سحيح فهناك فئة كبرية من امل�سلمني هم م�سلمون يف  الطريق  ي�سلكون  الذين ال  نن�سى فئة امل�سلمني  ال 
�سهادات ميالدهم فقط واإّنا يف واقع احلال ال يطّبقون ال�رصيعة االإ�سالمية يف اأّي �سيء من حياتهم، وميكن 
هداية هوؤالء بالكلمة احل�سنة وترغيبهم يف ح�سور املحا�رصات الدينّية، و�سماع ق�س�س التوبة، فال يجوز اأن 
نقنطهم من رحمة اهلل وال غفرانه، فيجب غر�س فكرة اأّن باب التوبة مفتوح طاملا مل ت�رصق ال�سم�س من الغرب، 
الذنوب  العودة اىل  التوبة وعدم  وطاملا هم على قيد احلياة فاهلل عزيز كرمي وغفور رحيم، ولكن مع �سدق 

ال�سابقة كما يجب معاملتهم على اأ�سا�س اأّنهم بحاجة اإىل امل�ساعدة وعدم االإ�ساءة اإليهم

ف�سل تعزية �أهل �مليت 
حث النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- على التعزية واأمر بتاأديتها الأهل امليت وموا�ساتهم، ملا لها من ثواٍب وف�سٍل 
عظيم عند اهلل؛ ويف ذلك ما رواه ابن ماجة عن النبي -عليه ال�سالة وال�سالم- اأنه قال:« ما من موؤمٍن يعزي اأخاه 
مب�سيبة، اإال ك�ساه اهلل �سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة«، وهناك رواية اأخرى الأن�س ابن مالك عن النبي 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- قال : » من عزى اأخاه املوؤمن يف م�سيبة ك�ساه اهلل حلًة خ�رصاء

من �أدعية �لرقية
من االأدعية واالأذكار الواردة يف الّرقية، والتي �سّحت عن الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم، اأّنه كان يقراأ باملعّوذات 
وينفث فيها على نف�سه، كما كان الّنبي الكرمي يرقي احل�سن واحل�سني عليهما ال�ّسالم، بقوله ب�سم اهلل اأرقيك 
من كّل �سيء يوؤذيك، ومن �رّص كّل نف�ٍس، اأو عني حا�سٍد اهلل ي�سفيك، اأو قوله اأعوذ بكلمات اهلل الّتامة، من كّل 
حابة الكرام اأّنهم قروؤوا الفاحتة يوماً على رجٍل  �سيطاٍن وهاّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، وكذلك قد ثبت عن ال�سّ
من قوٍم كان لديغاً فكاأّنا ن�سط من عقال، وقد اأقّرهم الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم على فعلهم هذا اأقرهم على 
اأخذ االأجرة عليهيمكن لالإن�سان الذي ي�سعر باأّنه قد اأ�سابه �سيءٌ من ال�ّسحر اأن يقراأ باآياٍت معّينة خم�سو�سٍة 
يف رّد كيد ال�ّساحرين، بقراءتها على ماء زمزم ملا فيه من الربكة، ثّم ي�رصبه بنّية ال�ّسفاء من �سحره اأو مر�سه، 
ويف كّل االأحوال يجب اأن ي�ستح�رص امل�سلم وهو يرقي نف�سه باأّن اهلل تعاىل وحده هو الذي ي�سفيه من احل�سد 
اأف�سل  عليه  الكرمي  نبينا  عليها  حّثنا  التي  الو�سائل  من  و�سيلة  الّرقية جمّرد  كانت  واإّنا  واملر�س،  وال�ّسحر 

الة و الّت�سليم. ال�سّ

طرق �لهد�ية

در��سة �ل�سرية �لنبوّية

طبيعة  ح�سب  املتبعة  الهداية  اأ�ساليب  تختلف 
والثواب  العقاب  تعاىل  اهلل  فر�س  فقد  ال�سخ�س، 
وخاطب كّل ح�سب االأ�سلوب املنا�سب حيث اإّنه عند 
ا�ستخدام اأ�سلوب الثواب والرتغيب باجلّنة، وتذكري 
النا�س بالنعم املوجودة فيها، وما �سيك�سبه امل�سلم 
ت�ستقبل  النا�س  من  العديد  فاإّن  اجلنة  دخوله  عند 
فئة  هناك  املقابل  ويف  وتهتدي،  املعلومات  هذه 
الثواب  اأ�سلوب  معهم  يُجدي  ال  مّمن  النا�س  من 
والرتغيب واإنا ال يرتدعون اإال من خالل التخويف 
من  اأنواع  فيها  وما  النار  �سفات  وذكر  والرتهيب 
العذاب املختلفةتوزيع الكتّيبات االإ�سالمّية للتعريف 
بطريقة االإ�سالم، وخ�سائ�سه، وما يجوز فيه وما ال 
دخلوا  اأنا�س  عن  �سمعناها  ة  ق�سّ من  فكم  يجوز، 

ومبادئه  االإ�سالم  عن  كتّيبات  قراءة  بعد  االإ�سالم 
مثل  العظيمة  باالأخالق  يتمّيز  فاالإ�سالم  العظيمة، 
يحرتمون  ال  مّمن  ال�سعوب  من  فكثري  الوالدين  بر 
كربهم  عند  العك�س  على  يقّدرونهم  وال  اآباءهم 
يدخلونهم دار امل�سنني للتخلّ�س من خدمتهم، ومن 
واملحافظة  اجلار،  اإكرام  اأي�ساً  االإ�سالم  اأخالق 
عند  جانبه  اإىل  والوقوف  اأ�رصاره  وعلى  عليه 
خالل  من  الدين  اأذّيتهن�رص  عن  واالبتعاد  احلاجة 
اهلل  معجزات  وذكر  القّيمة  الدينّية  املحا�رصات 
تعاىل ودالئل االإعجاز يف احلياة وارتباطها بالقراآن 
هو  فامل�سلم  وباخلري،  باحل�سنى  التعامل  الكرمي، 
�سفري لر�سالة االإ�سالم فكيفما يتعامل ياأخذ النا�س 

الفكرة ال�ساملة عن االإ�سالم، ويجذب النا�س اليه

النبّي  عن  معرفًة  النبوّية  ال�سرية  درا�سة  تُعطينا 
حمّمد عليه ال�سالة وال�سالم والتي نعرف بها حياته 
وا�سمه ال�رصيف ون�سبه القومي، فال يتخّيل عاقل اأّن 
وما  ولد  عاِم  اأّي  يف  نبيه  عن  �سيئاً  يعلم  ال  ُم�سلماً 
حياتهتُعلّمنا  مالمح  اأبرز  هي  وما  ُمعجزاته  هي 
االقتداءبر�سول اهلل �سلّى اهلل عليِه و�سلّم، فال نقتدي 
علم  على  يكون  اأن  يجب  االقتداء  الأّن  نعلم  ال  مبا 
وعلى ب�سرية، ولوال درا�سة ال�سرية النبوّية ملا عرفنا 
وال�سالم  ال�سالة  الكرمي عليه  النبّي  كان خلق  كيف 
ر�سول  ويف  النا�س  مع  تعامله  وكيفية  لبا�سه  وكيفّية 

اهلل �سلّى اهلل عليه و�سلّم لنا اأ�سوةٌ ح�سنة نتعلّم كيف 
كانت احلرب يف عهد ر�سول اهلل، وكيف كانت الرحمة 
باالأعداء قبل االأ�سحاب، وندرك فنون القيادة، وكيف 
كانت تُدار الدولة وكيفية الق�ساء والعدل بني النا�س 
ت�سّفحنا  اأثناء  بها  نّر  التي  املواقف  خالل  من 
لنفحات ال�سرية العطرةدرا�سة ال�سرية النبوّية تعلّمنا 
اأحكام الدين، فبها نعلم االأحكام الفقهّية من خالل 
التي حدثت يف عهد ر�سول اهلل �سلّى اهلل  املواقف 
عليه و�سلم وهل اأنكرها اأم اأقّرها، وهذا بحّد ذاته 

ت�رصيٌع نبوّي 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



ذكرى رحيل �سميح القا�سم...القلب الذي اأخاف املوت
الإثنني21   اأوت 2017  املوافـق  لـ 29 ذو القعدة  1438هـ

اأحداث23
يف �صور



على فتح كل من حديقة الرتفيه والت�سلية الواقعة ببلدية 
للعائالت  خالدا  موعدا  اعترب  ،والذي  من�سور  اأوالد 
امل�سيلية فلطاملا انتظرت هذا املرفق ل�سنوات ،وجاء 
وايل  جمهودات  و  لقرارات  جت�سيدا  امل�رشوع  هذا 
النف�س  الرتويح عن  اإىل خلق ف�ساءات  الهادفة  الوالية 
اأ�سا�سي يف احلياة اليومية  و الرتفيه باعتبارها عن�رش 
مهم  جد  الرتفيهي  ال�رشح  هذا  اأن  االإ�سارة  جتدر   ،
مفتوح  ف�ساء  يعترب  ،حيث  امل�سيلية  للعائالت  بالن�سبة 
االأطفال  يحاكي  بحيث   ، واال�ستجمام  للعب  لالأطفال 
االألعاب  وتعترب  مرحة  بطريقة  الرتفيهية  االأن�سطة 
و�سيلة لتفريغ الطاقة البدنية من حتقيق عن�رش الراحة 
بحيث متكنهم من التنزه و اال�ستجمام ،حر�س امل�سوؤول 
من  الربنامج  هذا  تنفيذ  و  ت�سطري  على  للوالية  االأول 
اجل تلبية احتياجات املواطن ويف الوقت ذاته، اأ�رشف 
على تد�سني مقر مديرية الثقافة اجلديد ، اأين اأعطيت 
احت�سنت  املنا�سبة  وبهذه  و�رشوحات  تو�سيحات 

والية  نظمته  تكرمييا  ، حفال  للوالية  ال�رشفية  القاعة 
البلدي  احلر�س  متقاعدي  �رشف  على  اأقيم  امل�سيلة 
األقى  الذي  امل�سيلة  والية  واىل  عليه  ا�رشف  احلفل 
كلمة باملنا�سبة نوه من خاللها بالعمل الكبري الذي اأداه 

ا�ستقرار  اأمن و  االأعوان و ت�سحياتهم يف �سبيل  هوؤالء 
الوطن و اأن الدولة و ال�سعب لن ين�سوا هذه الت�سحيات 
و هو ما جت�سد اليوم من خالل هذا احلفل الذي اأقيم 

على �رشفهم .

ببئر مراد راي�س

حماكمة �أمني خزنة 
بتعاونية عقارية 

لإختال�سه 22 
مليون �سنتيم 

 طالب ممثل احلق العام ملحكمة بئر مراد 
راي�س نهاية االأ�سبوع الفارط ت�سليط عقوبة 
عام حب�سا نافذا وغرامة 50 األف دج يف حق 
�سيخ يف العقد ال�ساد�س من العمر عن تهمة 
اختال�س  اأموال خا�سة ،على خلفية تورطه 

باختال�س 222 مليون �سنتيم من اأموال تعاونية 
عقارية التي كان ي�ستغل كاأمني خزنة .

وقائع الق�سية احلالية وا�ستنادا على ما 
دار بجل�سة املحاكمة تعود ل�سكوى قيدها 

مدير التعاونية العقارية الكائن مقرها 
بدايل اإبراهيم اأمام م�سالح االأمن بعد 

تلقيه تقرير  من حما�سب التعاونية حول 
ثغرة مالية بقيمة  22 مليون �سنتيم ،والذي 

اأكد بخ�سو�سها هذا املحا�سب مبثوله 
اأمام هيئة املحكمة ك�ساهد باأنه اإكت�سافها 
خالل عملية اجلرد ال�سنوية لدى مقارنته 
بني االأموال امل�سجلة يف �سجل املحا�سبة 
وبني تلك املوجودة يف اخلزنة اأين الحظ 
عدة عمليات غري  مفوترة منها تكاليف  
املطاعم والهاتف و كذلك بع�س االأجور 

ليقوم من جهته باإخطار املدير الذي 
من جهته اإ�ستف�رش عن االأمر من املتهم 
احلايل ب�سفته اأمينا للخزنة و الذي قام 
هو االأخر مبرا�سلة املحا�سب و اأكد له 
بخ�سو�س الثغرة املالية اأنها ناجتة عن 
ن�سيانه لفوترة بع�س العمليات ،ليقوم 

من جهته املدير ولعدم اإقتناعه بجواب 
املتهم بتقييد ال�سكوى احلالية التي 

مبوجبها فتحت حتريات ق�سائية اأ�سفرت 
عن اإحالة اأمني اخلزنة على حمكمة احلال 
بالتهمة �سالفة الذكر ،حيث اأنكر مبثوله 
للمحاكمة ما ن�سب له من جرم بحكم اأنه 
لي�س حما�سبا وال عالقة له بهاته الثغرة  

املالية نافيا يف ذات  الوقت مرا�سلته 
للمحا�سب حيث اأكد باأنه اإ�ستف�رش فقط 
منه عن هاته الثغرة وطلب منه اإعطائه 

امللفات ،من جهته طالب الطرف املدين 
بدينار رمزي كتعوي�س عن االأ�رشار 

الالحقة به والناجتة عن خطورة الوقائع 
بالنظر لقيمة املبلغ املختل�س الب�سيط .

 ل/منرية

العدد : 4425/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار 
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24
 ال�سلف

توزيع 700 وحدة �سكنية 
مت بال�سلف توزيع زهاء 700 وحدة 

�سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري على 
امل�ستفيدين بكل من دائرتي واد الف�سة 
واأبو احل�سن وتندرج هذه احل�سة ح�سب 
ما ذكره مدير ديوان الرتقية والت�سيري 

العقاري، خل�رش بو�سنني، �سمن 
املرحلة الرابعة لعملية اال�سكان يف اطار 
املخطط اخلما�سي 2010-2014 حيث 
مت توزيع 510 وحدة �سكنية بحي احلرية 
بدائرة واد الف�سة و190 وحدة �سكنية 
اأخرى بدائرة اأبو احل�سن »كانت حمل 

تخ�سي�س م�سبق » كما قال.
كما ك�سف ذات امل�سوؤول عن قرب 

ا�ستالم حوايل 400 وحدة �سكنية جديدة 
من املزمع توزيعها خالل االأ�سهر 

القادمة. من جهته اأ�سار رئي�س دائرة واد 
الف�سة بلزرق بن رحمة اإىل تعوي�س 57 
م�ستفيدا من �سكنات ذات غرفة واحدة 

ب�سكنات ذات ثالث غرف وهذا 
من جمموع 118 م�ستفيد مت اح�ساوؤهم 

م�سريا اإىل اأنه �سيتم التكفل بالباقني خالل 
احل�س�س ال�سكنية املقبلة.

امل�سيلة 

�فتتاح حديقة �لرتفيه و�لت�سلية »�سربي لند«
اأ�سرف وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد » مرفوقا بال�سلطات املحلية والع�سكرية و 
نواب الربملان بغرفتيه ، االأ�سرة الثورية على االحتفاالت الر�سمية املخلدة ليوم 

املجاهد املوافق ل 20 اأوت من كل �سنة.

البويرة

يف اإطار �سراكته مع احلماية املدنية

البليدة 

امل�سيلة 

�لعزلة تخنق قرية �سليم ببلدية حيزر

 Ooredooُير�فق نهائي �لتحدي �لوطني 
للريا�سة �ملكيفة لأعو�ن �حلماية �ملدنية

 132 حريق يتلف من 341 
هكتار من �لغابات

حجز �أزيد من 100 قارورة خمر

حيزر  لبلدية  اإقليميا  التابعة  �سليم  قرية  تعاين 
 ، كلم   30 بحوايل  البويرة  والية  وتبعد عن عا�سمة 
تداولوا  م�سوؤولون  عليها  فر�سها  خانقة  عزلة  من 
 ، املنتخبة  املجال�س  خمتلف  على  �سنني  طيلة 
الزائفة  بالوعود  برميهم  �سوى  ال�سكان  يفيدوا  ومل 
وعند  االأدراج،  حبي�سة  بقيت  وهمية  وم�ساريع 
ميدانية  زيارة  اجلبلية يف  القرية  هذه  اإىل  و�سولنا 
وامل�ساكل  النقائ�س  من  هائل  بكم  �سكانها  قابلنا 
التي ظلت طيلة عقود تعكر �سفو حياتهم وجعلتهم 
يعي�سون يومياتهم على وقع جحيم روتيني ال يريد 
هو  حمدثونا  منه  ا�ستكى  ما  اأهم  ولعل   ، الزوال 
التذبذب امل�سجل يف توزيع مياه ال�رشوب ورغم اأن 
املنطقة جبلية وحتوي على عدة ينابيع طبيعية اإال 
الع�رشات  لبناء خزانات جعل  اإ�سرتاجتية  اأن غياب 
باأي  احليوية  املادة  هذه  عن  تبحث  العائالت  من 
املياه  �سهاريج  �رشاء  االأمر  ا�ستدعى  وان  و�سيلة 
مببالغ معتربة وهذا ما يثقل كاهلهم خا�سة االأ�رش 
ال�سلطات  يطالبون  لذا   ، ال�سعيف  الدخل  ذوي 
املحلية التعجيل يف حل هذه امل�سكلة  ، ويف نف�س 
ال�سياق ا�ستكى هوؤالء من عدم ربط قريتهم مبادة 
اأحلك  يعي�سون  جعلهم  الذي  االأمر  الطبيعي  الغاز 
الظروف يف الفرتات ال�ستوية ، خا�سة اإذا علمنا اأن 
وياأملون   ، تقاوم  ال  بربودة  وتتميز  جبلية  املنطقة 
يعي�سونه  الذي  االأخري  املا�سي  ال�ستاء  يكون  ان 

العديد  ا�ستفادت منها  التي  دون دفء هذه املادة 
من املناطق املجاورة رغم ت�ساري�سها الوعرة ، ال 
البوتان يف  غاز  قارورات  على  احل�سول  وان  �سيما 
ال�سبع  امل�ستحيالت  من  يعترب  الظروف  تلك  مثل 
يالحظ  الب�سيطة  القرية  بهذه  املتجول  ان  كما   .
غياب ادنى مرفق عمومي ولو مركز �سحي باإمكانه 
ان يخل�س ال�سكان من عناء التنقل اىل غاية عيادة 

البلدية بحيزر او م�ست�سفى عا�سمة الوالية .
اأح�سن مرزوق

للحماية  الر�سمي  ال�رشيك   ،Ooredoo يُرافق   
التوايل،نهائيا  على  ال�ساد�سة  لل�سنة  املدنية، 
احلماية  املكيفةالأعوان  للريا�سة  الوطني  لتحدي 
اأوت   18 اإىل   15 من  نُّظم  الذي  للواليات،  املدنية 
ال�سلطات  بح�سور  احلدث  افتُتح  ببجاية   2017
بجاية،و�سخ�سيات  وايل والية  راأ�سها  املحلية،على 
ر�سمية وم�سوؤولني �سامني من �سلك احلماية املدنية 

.Ooredooوكذا اإطارات من
اإطفاء  رجل   700 من  اأكرث  النهائي  هذا  جمع 
بعد  تاأهلوا  واللذين  الوطن  وحدات  خمتلف  من 
الت�سفيات اجلهوية التي جرت يف كل من االأغواط 

ملنطقة الو�سط  واجلنوب و برج بوعريريج ملنطقة 
ال�رشق وعني الدفلة ملنطقة الغرب  �سارك رجال 
العديد  يف  الوطني  التحدي  هذا  خالل  االطفاء 
بن�ساط  املرتبطة  الريا�سية  التمرينات  من 
لعون  :امل�سمارالريا�سي  املدنية  احلماية  عمال 
الظهرية،اجلري  باحلقيبة  املدنية،اجلري  احلماية 
اإ�سعاف،ال�سباحة  فرقة  اأح�سن  باملحمل،م�سابقة 
على  التدخل  �ساحنة  البحر،�سياقة  يف  واالإنقاذ 
يوؤكد  العملية،  هذه  خالل  من  الطرقات...اإلخ  كل 
يف  الثابت  والتزامه  امُلواطن  Ooredooبعده 

املجتمع اجلزائري.

غابات  حريق   132 ت�سجيل  البليدة  والية  �سهدت 
منذ بداية حملة مكافحة حرائق الغابات يف الفاحت 
من جوان الفارط ت�سبب يف اإتالف  341.18 هكتار 
من خمتلف النباتات، ح�سبما علم اليوم االأحد من 

املحافظة املحلية للغابات.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه منذ اإطالق حملة مكافحة 
حرائق الغابات يف الفاحت من جوان املا�سي عرف 
اإقليم حمافظة الغابات للبليدة ت�سجيل 132 حريقا 

النباتات  من  هكتار   341.18 اإتالف  يف  ت�سبب 
واالأحرا�س و االأ�سجار واأ�ساف امل�سدر اأنه من بني 
اخل�سائر امل�سجلة اإىل غاية اأم�س ال�سبت 149.67 
االأ�سجار  و 158.85 هكتار من  الغابات  هكتار من 
احلقول   من   18.66 و  االأحرا�س  من  هكتار   14 و 
ال�سنة  من  الفرتة  نف�س  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 
ت�سبب  ت�سجيل 135 حريق غابات  املا�سية عرفت 

يف اإتالف 353.73 هكتار من النباتات املختلفة.

جنحت يوم اأول اأم�س عنا�رش ف�سيلة االأمن و التدخل 
للدرك الوطني  بامل�سيلة  من حجز كمية معتربة من 
امل�رشوبات الكحولية قدرت ب 110 وحدة من خمتلف 
رخ�سة  دون  للبيع  موجهة  كانت  واالأحجام  االأنواع 
قانونية تعود وقائع الق�سية بح�سب بيان خلية االإعالم 
باملجموعة االإقليمية للدرك الوطني اأثناء قيام عنا�رش 
ف�سيلة االأمن و التدخل بدورية باملنطقة ال�سناعية مت 

توقيف ثالثة اأ�سخا�س من اأجل حيازة و بيع م�رشوبات 
كحولية و يتعلق االأمر بامل�سمون (ب ز)  و  (ل ن ل )و (

ب م ) ترتاوح اأعمارهم ما بني 25 و 30 �سنة ال�ساكنني 
ببلدية امل�سيلة و مبلغ مايل يقدر بـ   50.000( دج ) من 
اأمالك  مل�سالح  الب�ساعة  ت�سليم  ،  مت  البيع  عائدات 

الدولة و اإحالة املعنيون على العدالة .
عبدالبا�سط بديار

امل�سيلة 

�سكان  مويلحة  يطالبون بتعبيد �لطرق
يعاين �سكان حي مويلحة ببلدية امل�سيلة من م�سكل 
اهرتاء الطرق املتبنية للحفر واالتربة جراء غياب 
وم�ساكل  امل�سكل  هذا  تغطي  تنموية  م�ساريع 
اخرى، حيث تعاين �سدة الت�سدع واالهرتاء وت�ساءل 
وعدم  البلدية  م�سوؤويل  متاطل  عن  ال�سكان  ذات 
مطروح  امل�سكل  اأن  مع  الطريق  بتعبيد  تعجيلها 
على م�ستوى البلدية ومع اأن ال�سكان لطاملا طالبوا 
عملية  يف  التعجيل  ب�رشورة  البلدية  على  القائمني 
تطبيق امل�ساريع التي وعدوا بها من تزفيت وتعبيد 
عطلت  التي  احلفر  على  والق�ساء  املهرتئة  للطرق 
�سكان  وقد عرب ممثل عن  و�سري مركباتهم  �سريهم 
ال�سيئة  احلالة  ب�سبب  ال�سديد  انزعاجهم  عن  احلي 
االأمر  وهو  االأمطار،  ت�ساقط  عقب  يعي�سونها  التي 
التنقل من  يواجهون م�سقة يف  ال�سكان  الذي يجعل 
خالل جتنب الوقوع يف الربك املائية واالأوحال لهذا 
اأجل  من  امل�سيلة  وايل  مويلحة  حي  �سكان  يطالب 

التدخل العاجل لرفع الغنب عن حيهم.
عبدالبا�سط بديار 

�سكنية  وحدة   421 توزيع  مت   
االإيجاري  العمومي  �سيغتي  من 
لفائدة  وذلك  املدعم  والرتقوي 
عديد  م�ستوى  على  م�ستفيدين 

بلديات 
والية خن�سلة وذلك و�سط اأجواء 

فرحة امل�ستفيدين ح�سبما لوحظ 
واأو�سح مدير ال�سكن عمار غياط 
باأن جمموع هذه احل�سة ال�سكنية 
التي وزعت مبنا�سبة اإحياء ذكرى 
تتوزع  للمجاهد  الوطني  اليوم 
اإيجاريا  على 120 �سكنا عموميا 

ببلدية بابار و 80 اآخر من نف�س 
الطويلة  عني  ببلدية  ال�سيغة 
وكذا 10 وحدات �سكنية عمومية 
اإيجارية ببلدية طامزة اإىل جانب 
الرتقوي  منط  من  �سكن   211

املدعم ببلدية خن�سلة.

 توزيع 421 �سكن ب ولية خن�سلة
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