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 قال �أنه مل يتفاجاأ ملا متت
 �إز�حة عبد �ملجيد تبون:

 جياليل �ضفيان: 
م�ضاركة جيل جديد يف 
�ملحليات "م�ضتبعدة"

 �ص3
حممد حاج جياللني

"�إجماع" �لأفافا�س 
خمتلف عن "�إجماع" 

�لأفـــــالن
 �ص4
�ملركز �لوطني لالإعالم �لآيل و 

�لإح�صائيات �لتابع للجمارك

تر�جع حم�ضو�س يف �لعجز 
�لتجاري يف 2017

�ص4
كاأهم �صريكني للجز�ئر

�إيطاليا و �ل�ضني حتافظان 
على مرتبتيهما 

 �ص4

منظمة حقوق �لإن�ضان 
تطالب بتكري�س "نه�ضة" 

بقطاع �لإعالم 

فيما تعلق باحلريات 
و��صتغالل �ملال و�صوق �لإ�صهار 

�ص3عمار غول:

على �حلكومة و �ضركائها عدم ��ضتعجال لقاء �لثالثية

ق�ضية �إختال�س  13 مليار من �أجور �لأ�ضاتذة جمدد� �أمام �لغرفة  �جلز�ئية 

�ص3

خمطط عمل حكومة 
�أويحيى ينتظر �فتتاح 

�لدورة �خلريفية 

 ��صتحالة ��صتدعاء 
�لنو�ب لعر�صه حاليا 

  ر�ضالة �لرئي�س تنبيه للتحديات �لقادمة 

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

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
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مب�صلحة �لأنف و �لأذن و �حلنجرةم�صت�صفى تيزي وزو

 باتنة

�مل�صيلة 

�لبليدة 

 خالل �لـ24 �صاعة �لأخرية

�أول عملية ل�ضتئ�ضال �لفك متبوعة بالزرع 

حجز حو�يل 4 كلغ من �ملخدر�ت   

�ضعف �خلدمات �ل�ضحية يرهق �ضكان �ملعا�ضيد 

�لقب�س على مروجي خمدر�ت ببلدية �لأربعاء

وفاة �ضبعة �أ�ضخا�س و�إ�ضابة 23 �آخرين   

تلقى اإ�سادة كبرية رغم رغبته يف الرحيل عن لي�سرت

مطالب و��ضعة 
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خالل الثالثي االول من �سنة 2017  

التكفل ب4.759 مدمن 

اأداء جيد للبعثة اجلزائرية مبكة 
اأبرز املدير العام لديوان العمرة واحلج يو�سف عزوزة االداء اجليد للبعثة اجلزائرية مبكة املكرمة 

واخلدمات املقدمة للحجاج اجلزائريني م�سريا اىل حالة االطمئنان لديهم بعدما مت ا�ستقبال ازيد من 
21 الف منهم مبكة اإىل غاية اليوم ويف ت�رضيح �سحفي عقب اجتماع تن�سيقي مبركز مكة املكرمة ح�رضه 
رئي�س املركز زوهري  بودراع  و القن�سل العام للجزائر بجدة ال�سيد عبد القادر القا�سمي احل�سيني اأو�سح  

عزوزة اأن تقارير مطمئنة تليت خالل االجتماع التن�سيقي ملختلف الفروع للبعثة حول االأداء  اجليد 
للبعثة و اخلدمات املقدمة حلجاجنا امليامني.  واأ�ساف قائال اأن » هذ احل�سور وهذه اخلدمات بعثت 

االطمئنان لدى احلاج اجلزائري الذي يجد البعثة يف ا�ستقباله يف مطار القدوم 
ونقله اإىل الفندق اإ�سافة اإىل تقدمي له اخلدمة يف اإمكان تواجده« م�سريا 

اإىل اأن املرحلة القادمة عند اأداء امل�ساعر �ستكون �سعبة ولذلك 
قدمت توجيهات يف فرع امل�ساعر الإعداد اخلطة الالزمة والتن�سيق 
املحكم مع املوؤ�س�سة االأهلية للمطوف للدول العربية لتوفري اخليام 

واحلفاظ على ما مت االتفاق عليه حول اخلدمات التي  �ستقدم 
للحاج اجلزائري يف م�ساعر عرفات ومنى وتوفري النقل الكايف 

واجليد املتعاقد عليه لفائدة احلجاج اجلزائريني.

 
مل مير االإق�ساء املرير الذي تكبده املنتخب الوطني املحلي من 

التاأهل اإىل البطولة االإفريقية للمحليني مرور الكرام على القائد 

ال�سابق لكتيبة »حماربي ال�سحراء« والذب فتح اأبواب االنتقادات 

الوطني  والناخب  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  على  وا�سعة 

األكاراز واللذان حملهما م�سوؤولية اخلروج من الت�سفيات  لوكا�س 
املوؤهلة اإىل دورة »ال�سان« املقبلة.

عنرت يحي ينتف�ض على الفاف

على  مدمن   4.759 ا�ستفاد 
طبي  تكفل  من  املخدرات 
الثالثي  خالل  عالجي  و 
منهم   2017 �سنة  من  االأول 
ترتاوح  �سباب  باملائة  7ر37 
اأعمارهم بني 26 و 35 �سنة, 
الديوان  لدى  علم  ح�سبما 
الوطني ملكافحة املخدرات 
ان  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
على  مدمن   4.759 »جمموع 
 1.798 منهم  املخدرات 
اأعمارهم  ترتاوح  �سخ�س 
)78ر37  �سنة   35 و   26 بني 
تكفل  من  ا�ستفادوا  باملائة( 

طبي و عالجي 
من  االأول  الثالثي  خالل 
بخ�سو�س  اجلارية«و  ال�سنة  
املخدرات  على  املدمنني 
 1613 هناك  املعاجلني, 
�سخ�س ترتاوح اعمارهم بني 
16 و 25 �سنة يف حني هناك 
املخدرات  على  مدمن   176
تزيد اعمارهم عن 35 �سنة و 
اأعمارهم عن  تقل   72 هناك 

15 �سنة  و فيما يخ�س التكفل 
العالج  باملدمنني عن طريق 
�سخ�س   4480 ا�ستفاد  فقد 
و  خارجية  ا�ست�سارات  من 
من  ا�ستفادوا  اآخرين   276
هناك  و  طوعي  ا�ست�سفاء 
اأرغموا  اأ�سخا�س   )3( ثالثة 
ذات  ح�سب  العالج,  على 

امل�سدر.

و ا�سار الديوان اىل ان 2748 
باملائة(  74ر57  )اي  �سخ�س 
من املدمنني على املخدرات 
الذين ا�ستفادوا من تكفل هم 
عزاب و هناك 1777 اخرين 
و  متزوجني(  34ر37  )اي 
املهنية  و�سعيتهم  بخ�سو�س 
اأن  اإىل  امل�سدر  ذات  اأ�سار 
05ر52 باملائة من املدمنني 

و  يعملون  املخدرات  على 
دون  باملائة  43ر40  هناك 
عمل و 52ر7 هم طلبة و من 
بني احلاالت املعاجلة هناك 
القنب  ي�ستهلكون  44ر36 
باملائة  82ر30  و  الهندي 
و  مهلو�سة  مواد  ي�ستهلكون 
ي�ستهلكون  باملائة  44ر22 

خمتلف املخدرات.

»النهار« تتكفل بعمرة خولة .. 

ومواقع التوا�صل تنفجر
اأخرى,  اأخذت منحنيات  النابغة خولة بال�سكة قد  اأن ق�سية  يبدو 

لها  والدها  مرافقة  يف  املتمثل  طلبها  الرتبية  وزارة  رف�س  بعد 

قناة  مدير  تدخل  اأن  بعد  وهذا  ا�سبانيا,  نحو  �سياحية  رحلة  يف 

»النهار« ليك�سف عن نية القناة يف دفع كل امل�ستحقات اخلا�سة بها 

ولوالدها من اأجل الذهاب لعمرة, وهذا الذي جعل مواقع التوا�سل 

االجتماعي تنفجر وتوؤكد اأن اأموال االإعالم حرام ويجب على خولة 

رف�س هذه اخلدمة التي قدمتها القناة الزميلة »النهار«, بحجة اأن 

الفتاة النابغة تطبق ال�رضع وملتزمة, ليخرج فريق اأخر ي�سكر القناة 

على هذه االلتفاتة الطيبة على حد تعبريهم, والتي جاءت لتطفئ 

حرقة فتاة جنيبة حرمت من رحلة �سياحية الأ�سباب قانونية.

بلدية بلعايبة بامل�سيلة 

احلب�ض املوؤقت لقا�صر  بتهمة  القتل العمدي 

ال �صوت يعلو فوق �صوت القدرة ال�صرائية

قدم اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 

امل�سمى  امل�سيلة  بوالية  بلعايبة  لبلدية 

اجلمهورية  وكيل  اأمام   , �سنة   17 ذ(  )ث 

العمدي  القتل  ب�سبب  مقرة  حمكمة  لدى 

العمر  من  يبلغ  مواطن  �سحيته  راح  الذي 

تعر�س  اإثر  تعود  الق�سية  وقائع  �سنة   59

حديدي  ق�سيب  بوا�سطة  ل�رضبة  ال�سحية 

على م�ستوى الراأ�س ب�سبب �سجار وقع بينه 

العمر  من  البالغ   ) ذ  )ث  بني  امل�سمى  و 

بلدية  الثوابت  ال�ساكنان مب�ستة  )17( �سنة   

بلعايبة , حيث ا�ستلزم نقله اإىل امل�ست�سفى 

اأنفا�سه  لف�س   اأين  بامل�سيلة  الزهراوي 
االأخرية متاأثر بجروحه .

عبدالبا�سط بديار 

خالل  جدا  عوي�س  م�سكل  اإىل  للمواطنني  بالن�سبة  ال�سعيفة  ال�رضائية  القدرة  اأ�سبحت 
يف  عليه  كانت  مما  مقارنة  جنونيا  ارتفاعا  اال�سعار  عرفت  اأين  جويلية,  �سهر  بداية 
ال�سابق, املواطن الذي دائما ما طالب ال�سلطات الرتكيز على حت�سني قدرته ال�رضائية 
الراتب  ن�سيان  دون  والتون�سيني,  املغاربة  اأ�سبحت يف احل�سي�س مقارنة بجرياننا  التي 
االأهم ما  ال�رضائية هي  القدرة  باأن  اأحد املواطنني  لهذا قال  ال�سعيف كذلك,  ال�سهري 

يجعل اجلميع ي�رضخون بجملة:« ال �سوت يعلو فوق �سوت القدرة ال�رضائية«.

م�صتعملو طريق بن عكنون بئر مراد راي�ض يعانون
 عانى اأم�س امل�سافرون املتنقلون عرب خط احلافلة املتوجه من حمطة بن عكنون نحو بئر مراد راي�س ب�سبب انعدام حافالت 

النقل اخلا�س التي توقفت عن العمل ب�سبب حادث مرور وقع مبنطقة الينابيع والذي عرقل حركة املرور اأين �سهدت الطريق 

ازدحاما مروريا خانقا االأمر الذي دفع مب�سوؤويل »االيتوزا« اىل اال�ستنجاد بحافلة من اأجل نقل امل�سافرين.

24 �صاعة

البويرة

حمتجون يغلقون الطريق الوطني بالها�صمية
مواطنو  اأم�س  �سبيحة  اأقدم 
التابعة  الرقاب  اأهل  منطقة 
عا�سمة  جنوب  الها�سمية  لبلدية 
الطريق  غلق  على   , البويرة  والية 
حركة  وجه  يف   21 رقم  الوطني 
املرور تنديدا منهم على الظروف 
تطبع  التي  املزرية  واالأو�ساع 
حياتهم اليومية والتي زادها �سوءا 
ال�سلطات  طرف  من  جتاهلهم 
وتاأتي م�سكلة اإنعدام مياه ال�رضوب 
املحتجني  ان�سغاالت  راأ�س  على 
الذين اأكدوا يف ت�رضيحاتهم ليومية 

» الو�سط » اأنهم يعانون االأمرين 
عن  بحثا  ال�ساقة  رحالتهم  يف 
هذه  خالل  خا�سة  ماء  قطرة 
باالإرتفاع  تتميز  التي  الفرتة 
احلرارة  لدرجات  املح�سو�س 
الطريق  اإهرتاء  جانب  اإىل   ,
بالعامل  يربطهم  الذي  الوحيد 
اخلارجي والذي يزداد تدهورا 
غري  جعله  ما  اأخرى  بعد  �سنة 
كما   , لال�ستعمال  �سالح متاما 

تواجدنا  ال�سكان  بع�س  اإ�ستغل 
اأزيد  ان�سغال حرمان  لطرح  معهم 

بال�سبكة  الربط  من  عائلة   40 من 
التي  املرا�سالت  رغم  الكهربائية 
لكن  املعنية  للجهات  بها  تقدموا 

ال حياة ملن تنادي ح�سب حمدثينا 
الذي ياأملون يف التفات امل�سوؤولني 

اإليهم .                           اأ.م



اجلزائر  اأمل  حزب  رئي�س  واأ�شار 
ندوة  ،خالل   الأم�س  غول  عمار  
�شحفية عقدها مبقر حزبه بدايل 
الوزيرة  ح�شور  عرفت  براهيم، 
الزهراء  فاطمة  تاج  عن  الوحيدة 
زرواطي وزيرة البيئة ، باأن حلحلة 
واإيجاد  املطروحة  الإ�شكاليات 
للو�شع  عميقة  اقت�شادية  حلول 
بني  كلي  توافق  ت�شتوجب  الراهن، 
يف  والفاعلني  اجلزائريني  جميع 
فال  وبالتايل  الوطنية،  ال�شاحة 
داعي ل�شتعجال عقد لقاء الثالثية 
جميع  بني  كلي  توافق  �شمان  دون 
ال�شياق  الأطراف، موؤكدا  يف ذات 
اجلمهورية  رئي�س  ر�شالة  باأن 
الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الأخرية 

الرئي�س  من  تنبيه  هي  للمجاهد، 
املنتظرة  القادمة  للتحديات 
الناحية  من  �شواء  البالد،  اأمام 
والجتماعية  والقت�شادية  الأمنية 
اإغراق  مع  موازاة  والإقليمية، 
باجلزائر  املحيطة  املنطقة 
الع�شكرية  القواعد  مبختلف 
لإيجاد  ت�شعى  ل  والتي  الأجنبية، 
تتواجد  التي  البلدان  لالأزمات  حل 
بها، بل اإن هدفها هو نهب ثرواتها 

الطبيعية فقط. 
الوزير  اأبرز   ال�شدد  ذات  ويف 
والنقل  العمومية  لالأ�شغال  ال�شابق 
النمو  معدلت  باأن  وال�شياحة، 
اجلزائر،  يف  ح�شنة  القت�شادي 
العام  لالإنفاق  حبي�شة  تبقى  لكنها 
ل  باأنه  موؤكدا  الدولة،  وا�شتثمار 
بد من اأن ياأخذ ال�شتثمار اخلا�س 
الوطني،  القت�شاد  يف  مكانه 

الكلية  التبعية  من  اخلروج  بغية 
ومداخيله،  املحروقات  لقطاع 
�شيا�شة  املتحدث  نف�س  وانتقد 
احلالية،  الجتماعية  التحويالت 
بالدعم  تغيريها  �رضورة  مو�شحا 
تتاأتى  والتي  املبا�رض،  الجتماعي 
الوطنية  اخلريطة  ببناء  ح�شبه 
للملف الجتماعي، من اأجل تقدمي 
الدعم مبا�رضة اإىل الطبقة املعوزة 
ال�شعيف،  الدخل  ذوي  والعمال 
يف  للدولة  ال�شنوي  الدعم  مقدرا 
اإطار التحويالت الجتماعية ب 40 

مليار دولر �شنويا.
الو�شع  على  تاج  رئي�س  وعرج   
الإقليمي للجزائر باإ�شهاب، م�شريا 
الف�شاء  يف  الأزمات  تعدد  اإىل 
العربي  البيت  �شتت  مما  العربي 
الليبية  الأزمة  غرار  على  الواحد، 
اأزمة  وكذا  واليمنية،  وال�شورية 

قطر احلديثة قبل اأزيد من �شهرين 
باأنها  يقول  م�شتطردا  فقط، 
تتزامن مع اأريحية للكيان ال�شهيوين 
والذي  فل�شطني،  لأر�س  الغا�شب 
يغتنم حالة الإهدار للجهود العربية 
ال�شياق  عن  بعيدا  واإمكانياتها 
بلوغها،  املفرت�س  والأهداف 
دائما  اجلزائر  مقاربة  باأن  م�شيفا 
حنكة  عن  وتنم  حكيمة  كانت  ما 
اأن  يف  واملتمثلة  الأزمات،  لهذه 
احلل يكون من داخل البيت العربي 
ولي�س من اخلارج، موؤكدا بخ�شو�س 
القادمة  املحلية  النتخابات  ملف 
باأن  املقبل،  نوفمرب  �شهر  املقررة 
تاج م�شتعد لهذه املعركة يف الإطار 
عرب  فيها  و�شي�شارك  له،  احلزبي 
والولئية،  البلدية  املجال�س  كل 
الت�رضيعية  النتخابات  ونتيجته يف 

الأخرية ت�شجعه على ذلك.

م�شاركة  اأن  �شفيان،  جياليل  قال 
املقبلة  املحليات  يف  حزبه 
اأ�شبحت �شعبة جدا، ب�شبب التغيري 
الذي طراأ على ت�شكيلة احلكومة، 
الوطني  املجل�س  اأن  م�شيفا 
للحزب �شيف�شل يف قرار امل�شاركة 
من عدمها يف 16 �شبتمرب املقبل، 
ما  اأن  املتحدث  ذات  واأو�شح 
كان  تبون  املجيد  عبد  مع  ح�شل 
وقع ح�شبه  ما  لأن  مفاجاأة  ن�شف 
كان حمتمال ب�شبب ال�شغط الذي 
حول  ت�رضيح  اأول  منذ  عليه،  كان 

�رضورة ف�شل املال وال�شيا�شة.
يف  حتدث  جديد،  جيل  رئي�س 
ت�رضيح »للو�شط« بلغة الواثق على 
اأن حزبه من امل�شتبعد اأن ي�شارك 
النتخابية  ال�شتحقاقات  يف 
احلالية  ال�شيا�شة  لكون  املقبلة، 
لكنه  امل�شاركة،  على  ت�شجع  ل 
ذلك  تاأكيد  ميكن  ل  ليقول:«  عاد 
لكون املجل�س الوطني للحزب هو 
عدمها«،  من  امل�شاركة  يقرر  من 

املجيد  عبد  بفرتة  حمدثنا  وذكر 
باملنفتحة،  عنها  قال  التي  تبون 
مالمح  بع�س  معها  ظهرت  والتي 
اأن  يبدو  تنحيه  مع  لكن  التغيري، 
حد  على  �شعبة  اأ�شبحت  الأمور 
حتدث  ال�شياق  ذات  ويف  قوله، 
عن  املعار�س  احلزب  رئي�س 
املحليات ب�شفة عامة، حيث قال 
اأن الأمور كارثية ومهملة ول ميكن 
للحزب اأن ي�شارك فيها، م�شيفا:« 
وهذا  مهملة،  الأمور  غريب  �شيء 
املواطنني«،  جلميع  وا�شح  الأمر 
نقول  اأن  ميكن  كيف  متابعا:« 
ويف  وانتخبوا  تعالوا  للمواطنني 
يف  موؤكدا  �شيء؟«،  اأي  وعن  ماذا 
ت�رض  قد  املحليات  الأخري  اأن 
تخدمها،  مما  اأكرث  بالأحزاب 
�شخ�س  جمرد  البلدية  رئي�س  لأن 

م�شوؤول عن النظافة.
جياليل  تطرق  اأخر  �شياق  ويف 
عبد  تنحية  ق�شية  اإىل  �شفيان 
الوزير  من�شب  من  تبون  املجيد 

الأول وا�شتخالفه باأحمد اأويحيى، 
يكن  مل  ح�شل  ما  اأن  قال  حيث 
بل  جديد،  جليل  بالن�شبة  مفاجاأة 
ما  مو�شحا:«  مفاجاأة  ن�شف  كان 
ح�شل كان حمتمال، حيث قلنا من 
يف�شل  اأن  قادرا  كان  تبون  اأن  قبل 
ب�شبب ال�شغط املمار�س عليه من 
اجلهات«، م�شيفا:« مل  بع�س  قبل 
يكن بودنا اأن يف�شل ولكن ح�شل ما 
اإىل  املتحدث  ذات  وراح  ح�شل«، 
اأكرث من ذلك ملا جدد ت�رضيحاته 
تبون،  املجيد  عبد  بخ�شو�س 
الأول  للوزير  كانت  اأنه  موؤكدا 
بيده  وقوة  طريق  خريطة  ال�شابق 
قاله  ما  ح�شب  تكفي  مل  لكنها 
علق  الأخري  ويف  �شفيان،  جياليل 
حمدثنا عن اخلطاأ الوارد يف حق 
�رضح:«  حيث  عقون،  بن  م�شعود 
الأمور كارثية، التغيري كان �شيم�س 
عبد املجيد تبون، ووزير ال�شناعة 
ووزير ال�شكن«، م�شيفا:« مل يبقى 

حتى ت�شيري.

جياليل  �رضح  فقد  وللتذكري 
م�شاركة  يخ�س  قبل  من  �شفيان 
حزبه يف املحليات املقبلة والتي 
اأف�شح  حيث  الأبواب،  على  باتت 
نية يف  وجود  �شفيان عن  جياليل 
بنية  مرتبطة  ولكنها  امل�شاركة 
احلكومة كذلك يف مواجهة الف�شاد 
والت�شدي لكل ما هو �شد م�شلحة 
جديد  جيل  اأن  م�شيفا  ال�شعب، 
ا�شتحقاقات  اأي  يف  ي�شارك  لن 
املر�س  من  التخل�س  يتم  مل  اإذا 
ال�شيا�شي املوجود، لأن امل�شاركة 
ح�شبه �شتكون تزوير بحق ال�شعب 
الذي مل من الت�رضيحات الرباقة 
والتي دائما ما كانت لالإلهاء فقط، 
ويف الأخري اأكد ذات املتحدث باأن 
احلزب  م�شاركة  على  الإعالن 
�شيكون  املحليات  يف  عدمها  من 
الأمور  لأن  املقبل،  �شبتمرب  يف 
على  �شويت  قد  تكون  ال�شيا�شية 

حد تعبريه.
علي عزازقة

العلماء  جمعية  ك�شفت   
�شماح  عن  اأم�س،  امل�شلمني، 
باإدخال  امل�رضية  ال�شلطات 
امل�شاعدات  قافلة  حمتويات 
اجلزائرية ب�شكل جزئي، حيث 
فقط،  الأدوية  على  اقت�رض 
لباقي  منعها  وا�شلت  حني  يف 
على  ال�شاد�س  لليوم  املواد 

التوايل.
اأم�س،  العلماء،  جمعية  اأبرزت 
من طرف  موقعا  لها،  بيان  يف 

نائب رئي�شها عمار طالبي باأن 
�شمحت  امل�رضية  ال�شلطات 
لقافلة  الثنني،  اإىل  الأحد  ليلة 
باإدخال  »اجلزائر4«،   الإغاثة 
غزة  قطاع  اإىل  فقط  الأدوية 
تخ�س  الأدوية  اأن  خم�ش�شا   ،
مر�شى ال�رضطان وهو ما �شمح 
الطبية  الأجهزة  دون  بتمريره، 
اأّن  علما  الأخرى،  والإعانات 
 14 ت�شم  اجلزائرية  القافلة 
من  اأع�شاء  وخم�شة  �شاحنة، 

جلنة الإغاثة.
امل�رضية  ال�شلطات  اأّن  واأفيد 
اأم�س للقافلة اجلزائرية  اأكدت 
باإدخال  اإل  ت�شمح  “لن  اأنه 
الأجهزة  باقي  اأما  الأدوية، 
وغريها،  الطبية  واملعدات 
فعلى الوفد اأن يجدد املوافقة 
عليها، مع اأّن القائمة �شبق واأن 
ال�شفارة  اإىل  تقدميها  جرى 
امل�رضية، وت�شمل تفا�شيل كل 
جاءت  عليها  وبناء  التربعات، 

امل�رضية  اخلارجية  موافقة 
اجلزائرية  امل�شاعدات  لقافلة 
معرب  طريق  عن  غزة  بدخول 

رفح احلدودي.
را�شلت  العلماء  جمعية  وكانت 
قبل 24 �شاعة، رئي�س اجلمهورية 
اأجل  من  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اإدخال  على  القافلة  م�شاعدة 
والغذائية  الطبية  امل�شاعدات 

املذكورة.
�سارة بومعزة

حلقوق  الدولية  املنظمة  طالبت 
الإن�شان، اأم�س، ال�شلطات الو�شية 
النهو�س  اأجل   من  للتحرك 
جملة  ظل  يف  الإعالم،  بقطاع 
به،  تع�شف  التي  التجاوزات  من 
اخلاطئ  باملفهوم  تعلق  ما  �شواء 
التي  التجاوزات  اأو  للحريات، 
القطاع،  عمال  حق  يف  حت�شل 
الذي  الإ�شهار  ل�شوق  متطرقة 

دعت لتحريره.
حلقوق  الدولية  املنظمة  فتحت   
الإن�شان عرب مكتبها باجلزائر ملف 
واقع الإعالم يف اجلزائر، معتربة 
اجلزائر  يف  الإعالمي  امل�شار  اأن 
التحرر  نحو  توجهه  خ�شم  ويف 
النفالت عمقت  من  عرف جملة 
الأ�شباب  مرجعة  القطاع،  اأزمة 
ملفهوم  اخلاطئ  الفهم  من  بداية 
روؤو�س  ظهور  جانب  اىل  احلرية 
الطرق  بكل  حاولت  التي  الأموال 
م�شيفة  الإعالم،  على  ال�شيطرة 
»واأ�شبح  الدخالء،  كرثة  ت�شجيل 
عن  ويتدخل  كلمته  يقول  الكل 
اأ�رّض  ما  وهو  جهل،  وعن  معرفة 
املقدمة  الإعالمية  املادة  بجودة 
والنفالت«،  الفو�شى  وح�شلت 

بح�شب املنظمة.
ال�شحفيني  م�شاكل  جانب  ومن 
من  بداية  املنظمة  فحددتها 
غياب  موؤكدة  القانوين،  اجلانب 
املادية  احلقوق  يحفظ  قانون 
والجتماعية، ول �شّيما يف القطاع 
الن�شيب  يوظف  الذي  اخلا�س 
يف  �شواء  ال�شحافيني  من  الأكرب 
ال�شحافة املكتوبة اأو الف�شائيات، 
لكنه يتعامل خارج الأطر القانونية 
عّدة  لأ�شهر  يعملون  فتجدهم  
كما  مقاباًل،  يتلقون  اأن  دون  حتى 
عقود  بدون  يعملون  الكثري  اأّن 

حقوقهم،  حتمي  قانونّية  عمل 
اأنهم ل يح�شلون على  وهذا يعني 
وال�شحي،  الجتماعي  التاأمني 
وعدم  الفو�شى  نقطة  له  ي�شاف 
�شلطة  طرف  من  مراقبة  وجود 
ال�شبط، م�شجلة جملة من الهزات 
التي اأربكت القطاع خا�شة يف ظل 

التطورات احلا�شلة.
من  جمموعة  املنظمة  و�شجلت 
املطالب  لو�شع حد مل�شاكل قطاع 
الإعالم املرتاكمة، و التي اأعاقته 
عن اداء واجبه واأغرقته يف اأزمات 
ار�س  تمُ و�شغوطات  وانحرافات 
والأطراف،  اجلهات  كل  من  عليه 
ال�شحفيني �شحية  م�شتنكرة وقوع 
ملا يع�شف بالقطاع، داعني وزارة  
كافة  تكني  �رضورة  اإىل  الت�شال 
املنت�شبني للقطاع �شواء ) اخلا�س 
من  ال�شتفادة  من   ) العمومي  اأو 
مبهنة  تليق  اجتماعية  خدمات 
الإعالم  قطاع  واإدارة  ال�شحافة، 
ب�شكل �شحيح وتنظيم قواعد مهنية 
الثواب  اأ�شا�س  حتكم اجلميع على 
اخلروج  يتم  ل  حتى  والعقاب، 
اأهمية  على  الرتكيز  و  الن�س،  عن 
التاأهيل والتكوين امل�شتمر للموارد 
الإعالم،  للعاملني بقطاع  الب�رضية 
العمل  تكري�س حرية  على  والعمل 
العمومية  باملوؤ�ش�شات  النقابي 
و  اجلدي  والعمل  اخلا�شة،  و 
)املجل�س  اإخراج  يف  الفعلي 
الأعلى لأخالقيات ال�شحافة( اإىل 
التام  الحرتام  مع  الوجود،  حّيز 
يحددها  كما  النقابية  للتمثيلية 
الإ�شهار،  �شوق  وحترير  القانون، 
الذي  الإ�شهاري  الن�شاط  ومراقبة 
وا�شعة،  اختاللت  من  يعاين 

بح�شب املنظمة.
�سارة بومعزة 

دعا االأمني العام لتجمع اأمل اجلزائر عمار غول الوزير االأول اأحمد اأويحيى اإىل الرتيث وعدم اال�ستعجال 
يف عقد لقاء الثالثية، موؤكدا على �سرورة اأخذ الوقت الالزم من اأجل حتقيق و�سمان توافق كلي، قبل عقد 

هذا اللقاء الهام بني احلكومة و�سركائها يف منظمات الباترونا واملركزية النقابية، على الرغم من تثبيت 
احلكومة ملوعد اإجراء هذا االجتماع نهاية �سهر �سبتمرب الداخل، مربزا  �سرورة طي �سفحة اخلالفات 

ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية لتحقيق اإجماع كلي يف تنمية البالد.

عمار غول:

.     حلحلة االإ�سكاليات املطروحة ي�ستوجب توافق كلي بني الفاعلني 

قال اأنه مل يتفاجاأ ملا متت اإزاحة عبد املجيد تبون:

قالت اأنه يتوجب جتديد املوافقة حول باقي امل�ساعدات 

اإميان لوا�س.

على احلكومة و �سركائها عدم ا�ستعجال لقاء الثالثية

جياليل �سفيان: م�ساركة جيل جديد يف املحليات »م�ستبعدة«

ال�سلطات امل�سرية ت�سمح بعبور اأدوية »قافلة اجلزائر« فقط لغزة  

فيما تعلق باحلريات وا�ستغالل املال و�سوق االإ�سهار 

منظمة حقوق الإن�سان تطالب 
بتكري�س »نه�سة« بقطاع الإعالم 
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ا�ستحالة ا�ستدعاء النواب لعر�سه حاليا 

خمطط عمل حكومة اأويحيى �سينتظر 
افتتاح الدورة اخلريفية للربملان 

الربملانية  الكتلة  رئي�س  ك�شف   
حلزب جبهة التحرير الوطني، �شعيد 
الوزير  عزم  عن  اأم�س،  خل�شاري، 
اأويحيى عر�س خمطط  الأول اأحمد 
الدورة  افتتاح  بعد  حكومته  عمل 

الربملانية يف 4 من �شبتمرب املقبل.
حلزب  الربملانية  الكتلة  رئي�س  قال 
»الأفالن«،  الوطني  التحرير  جبهة 
ت�رضيح  يف  اأم�س،  خل�شاري،  �شعيد 
ملوقع »�شبق بر�س«، اأنه من املحتمل 
اجلديد  الأول  الوزير  يعر�س  اأن 
اأحمد اأويحيى م�رضوع عمل حكومته 
الدورة  انطالق  عقب  الربملان  على 
�شبتمرب   4 يف  للربملان  اخلريفية 
ا�شتدعاء  اإ�شتحالة  موؤكدا  املقبل،  
يف  الكتل  وروؤ�شاء  الربملان  نواب 
الوقت الراهن، على اعتبار اأن الدورة 
يعني  ما  عطلة،  يف  والنواب  مغلقة 
اخلا�شة  التح�شريات  مبا�رضة  باأن 
�شت�شطر  احلكومة  برنامج  مبناق�شة 

لالإنتظار اإىل غاية افتتاح الدورة.
املتحدث  يخف  مل  ثانية  جهة  من 
عمل  خمطط  وجود  من  ا�شتغرابه 
اطلع  اأنه  قائال  للحكومة،  جديد 
و�شائل  من  العري�شة  خطوطه  على 
ات�شال  اأي  يتلق  مل  واأنه  الإعالم، 

الوطني  ال�شعبي  املجل�س  اإدارة  من 
اأبرز  اخل�شو�س.كما  هذا  يف 
برنامج  هو  الربنامج  باأن  خل�شاري 
برنامج  ولي�س  اجلمهورية  رئي�س 
احلكومة  اأن  كما  تبون،  اأو  اأويحيى 
نف�شها  لتزال  عليه  �شادقت  التي 
فاإن  لذا  باملائة،   90 من  اأكرث  يف 
لي�شت  الربملان  عرب  تريره  اإعادة 
يلزم  ل  الد�شتور  اأن  كما  �رضورية، 
احلكومة  خمطط  ترير  باإعادة 
على غرفتي الربملان يف حالة تغيري 
اخلطوط  وبح�شب  الأّول.  الوزير 
خمطط  حول  املتداولة  العري�شة 
جزئيا  غريت  التي  اأويحيى  حكومة 
فاإن  الأول،  الوزير  رفقة  وزراء«  بـ«3 
خمطط عمل احلكومة الذي �شينفذ 
برنامج الرئي�س، واملتمثل يف حت�شني 
املنظومة  واإ�شالح  ال�شتثمار  مناخ 
البنكية وتعزيز القطاع املنتج وترقية 
واملتو�شطة،  امل�شغرة  املوؤ�ش�شات 
بالإ�شافة اإىل موا�شلة برنامج اإجناز 
وتب�شيط  �شيغها  مبختلف  امل�شاكن 
البريوقراطية،  ومكافحة  الإجراءات 
اإعالمية  و�شائل  ن�رضته  ما  ح�شب 

اليوم.
�سارة بومعزة 



»الو�سط«  به  خ�ص  ت�رصيح  ويف 
اأن  اجليالين،  احلاج  حممد  اأو�سح 
يتكلم  ال  اال�سرتاكية  القوى  جبهة 
وينتقد  يحكم  بل  االأ�سخا�ص  يف 
اخلا�سة  العمل  وطريقة  الربامج 
وقال  ال�سلطة،  يف  التي  باجلهة 
ل�سلطة  الواجهة  تغري  اأن  حمدثنا 
يقدم  لن  واحد  �سلك  من  جميعها 
اأي �سيء للجزائر يف الوقت الراهن، 
خا�سة واأن االأزمة املالية يف تزايد، 
حزب  اأعتى  يف  االأول  االأمني  واأكد 
مع  ال�سلطة  اأن  باجلزائر  معار�ص 
بينت  ال�رصيع  احلكومي  التغيري 
اأنها فا�سلة، ويجب اأن يتم تغيريها 
على  ودميقراطية،  �سل�سة  بطريقة 
ويف  جيالين،  احلاج  قاله  ما  حد 
بع�ص  حمدثنا  اأبرز  ال�سياق  ذات 
يف  االأفافا�ص  يراها  التي  النقاط 
قال:«  حيث  ال�سياحية،  ال�ساحة 
ال�سيا�سية  املنظومة  م�سكل  االأن 
من  العديد  على  مبا�رص  تاأثري  لها 
باجلزائر«،  احل�سا�سة  القطاعات 
الفا�سد  املال  اأ�سحاب  متابعا:« 

لل�سلطة  و�سلوا  واالوليغار�سيا 
ويتحملون م�سوؤولية كبرية يف تعفن 

هذه  يف  حديثه  مكمال  الو�سع«، 
اأ�سبح  اأنه  على  بتاأكيده  النقطة، 

جمل�ص  اإن�ساء  يتم  اأن  �رصوريا 
اأجل خدمة اجلزائر  تاأ�سي�سي، من 

واجلزائريني«.
ما  على  يختلف  االأفافا�ص  اإجماع 

يدعو اإليه االأفالن
اإليه  يدعو  ما  على  �رصيح  رد  ويف 
برنامج  على  اإجماع  من  االفالن 
اأن  جيالين  احلاج  اأو�سح  معني، 
مبادرة االإجماع الوطني التي يدعو 
اختالفا  تختلف  االأفافا�ص  اإليها 
احلزب  اإليه  يدعو  ما  مع  كبريا 
هو  االإجماع  اأن  م�سيفا  العتيد، 
واالأطياف  االأحزاب  جميع  التقاء 
ليتم  واحدة  طاولة  �سيا�سية  يف 
واقرتاحات  برامج  خاللها  تقدمي 
اأجل ازدهار اجلزائر، متابعا:«  من 
اأم االإجماع من اأجل برنامج ال�سلطة 
�سيء،  اأي  يقدم  ولن  يهم  ال  فهذا 
لكون التوافق غري موجود ولن يكون 
فيه«، وعاد االأمني االأول لالأفافا�ص 
ليقول باأن التجار توؤكد اأن االإجماع 
�رصورة  الراهم  الوقت  يف  الوطني 
موؤمتر  يف  كان  مثلما  وهذا  ملحة، 
على  الثوار  اجتمع  اأين  ال�سومام، 
وثيقة خدمت الثورة والهدف الذي 

كان اجلميع يبغي الو�سول اإليه.

تراجع العجز التجاري للجزائر خالل 
اىل   2017 من  االأوىل  ال�سبعة  االأ�سهر 
17ر6 مليار دوالر مقابل عجز ب61ر10 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  دوالر  مليار 
2016 اي بانخفا�ص قدره 44ر4 مليار 
دوالر ما ميثل تراجعا  بلغ 42 باملائة، 

ح�سبما علم لدى اجلمارك.
و ارتفعت ال�سادرات ب�سكل كبري لتبلغ 
االأ�سهر  خالل  دوالر  مليار  71ر20 
ال�سبعة االأوىل من 2017 مقابل 55ر16 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  دوالر  مليار 
ح�سب  باملئة(،  )+06ر25   2016
معطيات املركز الوطني لالإعالم االآيل 

و االإح�سائيات التابع للجمارك 
تراجعا  فعرفت  الواردات  اأما   .
دوالر  مليار  87ر26  بلغت  اإذا  طفيفا 
)-08ر1  دوالر  مليار  17ر27  مقابل 
ح�سب  الفرتة،  نف�ص  خالل  باملائة( 
معدل  ارتفع  بهذا  و  امل�سدر.  نف�ص 
 77 اإىل  بال�سادرات  الواردات  تغطية 
ت�سكلت  و  باملائة   61 مقابل  باملائة 

مبيعات  اغلب  كعادتها  املحروقات 
باملائة  )71ر94  اخلارج  اإىل  اجلزائر 
من احلجم االإجمايل لل�سادرات( مببلغ 
61ر19 مليار دوالر مقابل 53ر15 مليار 
دوالر خالل نف�ص الفرتة من 2016 اأي 

بارتفاع ن�سبته 25ر26 باملائة. 
خارج  ال�سادرات  ح�سة  تبقى  و   
باملائة  )29ر5  هام�سية  املحروقات 
من احلجم االإجمايل لل�سادرات( مببلغ 
بالرغم  دوالر  مليار  09ر1  يتعد  مل 
مقارنة  باملائة  ب93ر6  ارتفاعها  من 
بنف�ص الفرتة من 2016 و تت�سكل هذه 
ن�سف   املواد  من  اأ�سا�سا  ال�سادرات 
)مقابل  دوالر  مليون  ب786  امل�سنعة 
الغذائية  املواد  و  دوالر(  مليون   782
ب219 مليون دوالر )159 مليون دوالر( 
دوالر  مليون  ب40  اخلام  املواد  و 
منتجات  و  دوالر(  مليون   45 )مقابل 
دوالر  مليون  ب40  ال�سناعي  التجهيز 
املواد  و  دوالر(  مليون   29 )مقابل 
اال�ستهالكية غري الغذائية ب11 مليون 

اأما  دوالر(  ماليني   10 )مقابل  دوالر 
الواردات فقد عرفت بع�ص الفئات من 
املواد  تراجعا مثل املنتجات  ن�سف 
22ر6  اإىل  باملائة(  )-26ر9  امل�سنعة 
دوالر  مليار  85ر6  مقابل  دوالر  مليار 
ال�سناعي )-10ر5  التجهيز  و منتجات 
مقابل  دوالر  مليار  41ر8  اإىل  باملائة( 
اخلام  املواد  و  دوالر  مليار  86ر8 
)-85ر3 باملائة( اإىل 898 مليون دوالر 
مقابل 934 مليون دوالر من جهة اأخرى 
�سجلت جمموعات اأخرى من الواردات 
التجهيز  مواد  غرار  على  ارتفاعا 
 388 اإىل  باملائة(  )+07ر39  الفالحي 
دوالر  مليون   279 مقابل  دوالر  مليون 
الت�سحيم  ومواد  الطاقوية  املواد  و 
مليون   938 اإىل  باملائة(  )+72ر20 

دوالر مقابل 777 مليون دوالر.  
الغذائية  املواد  واردات  ارتفعت  كما 
مليار  17ر5  اىل  باملئة  ب13ر10 
دوالر مقابل 7ر4 مليار دوالر يف حني 
اال�ستهالكية  ال�سلع  واردات  ارتفعت 

غري الغذائية ب77ر1 باملئة اىل 84ر4 
دوالر  مليار  75ر4  مقابل  دوالر  مليار 
لتغطية  و  املقارنة  فرتة  نف�ص  خالل 
االأ�سهر  خالل  الواردات  اجمايل  كلفة 
بلغت  التي  و   2017 من  االأوىل  ال�سبعة 
87ر26 مليار دوالر مت تخلي�ص 31ر16 
من  باملئة  )7ر60  نقدا  دوالر  مليار 
23ر3  بارتفاع  الواردات(  اجمايل 
�سنة  من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملئة 
القر�ص  خطوط  غطت  بينما   2016
مبلغ 65ر9 مليار دوالر )-02ر6 باملئة( 
اإجمايل  من  باملئة  ما ميثل93ر35  اي 
احل�سابات  �ساهمت  و  الواردات 
تغطية  يف  ال�سعبة  بالعملة  اخلا�سة 
02ر0 باملائة فقط من الواردات مببلغ 
6 ماليني دوالر مقابل 2 ماليني دوالر و 
مت ت�سديد قيمة ما تبقى من الواردات، 
باملئة  )36ر3  دوالر  مليون   904 مببلغ 
دفع  الواردات( ب«و�سائل  اجمايل  من 
باملئة  37ر17  برتاجع  اي  اخرى« 

مقارنة بنف�ص الفرتة من �سنة  2016.

و  االأذن  و  االأنف   عرفت م�سلحة 
احلنجرة وحدة �سيدي بلوة باملركز 
اال�ست�سفائي اجلامعي ندير حممد 
بتيزي وزو اأم�ص االثنني اإجراء اأول 
الفك  ال�ستئ�سال  جراحية  عملية 
متبوعة بالزرع الذاتي على مري�ص 
م�ساب ب�رصطان يف الفك ال�سفلي 
التي  الكبرية  العملية  هذه  وجرت 
تتطلب من 10 اىل 12 �ساعة الأول 
امل�سلحة  هذه  م�ستوى  على  مرة 
جباري  �سعيد  الدكتور  طرف  من 
الوجه  يف  خمت�ص  جراح  طبيب 
موؤخرا  التحق  الذي  و  الفكني  و 
ح�سبما   ، وزو  تيزي  مب�ست�سفى 
االأطباء  رئي�ص  لل�سحافة  به  �رصح 

بامل�سلحة قبل بداية العملية .
له  اأجريت  الذي  املري�ص  ويبلغ 
م�ساب  هو  و  �سنة   46 العملية 
ال�سفلي مما تطلب  الفك  بورم يف 
اجلزء  لهذا  الكلي  اال�ستئ�سال 
 ، املر�ص  تطور  لوقف  الوجه  من 
وعقب  مو�ساوي   الدكتور  ح�سب 

العملية  من  االأول  اجلزء  هذا 
باإعادة  اجلراحي  الفريق  �سيقوم 

الزرع الذاتي 
زرع  خالل  من  املري�ص  على 
ركبته  من  ماأخوذ  جديد  ن�سيج 
بهدف ال�سماح لهذا الع�سو بالقيام 
بوظائفه االعتيادية وهي امل�سغ و 
اإىل  باالإ�سافة  احلركة  و  التحدث 
ح�سب  للوجه،  اجلمايل  اجلانب 
نف�ص امل�سوؤول وتاأتي هذه العملية 
اأجنزت  التي  اجلديدة  اجلراحية 
لدعم  دقيقة  و�سائل  با�ستعمال 
على  باملر�سى  التكفل  نوعية 
م�ستوى هذا امل�ست�سفى الذي يقوم 
القواقع  بزراعة  �سنوات  منذ عدة 
يف  مب�ساكل  امل�سابني  للمر�سى 
اأمل  ال�سمع، كما تعد مبثابة بريق 
للمر�سى امل�سابني ب�رصطان الفم 
ب�سفة عامة و �رصطان الفك ب�سفة 
اجلراحة  هذه  خالل  من  خا�سة 
اجلديدة التي ت�ساعف فر�سهم يف 

ال�سفاء، كما اأ�سري اإليه. 

حتفهم  اأ�سخا�ص  �سبعة  لقي 
واأ�سيب 23 اآخرون بجروح متفاوتة 
اخلطورة، يف عدة حوادث مرورية 
الوطن  مناطق  مبختلف  وقعت 
خالل ال24 �ساعة االأخرية، ح�سب 
االثنني،  اأم�ص  اأوردتها  ح�سيلة 
واأكدت  املدنية،  احلماية  م�سالح 
ح�سيلة  اأثقل  اأن  امل�سالح،  ذات 
للحوادث �سجلت على م�ستوى والية 
واإ�سابة  �سخ�سني  بوفاة  اجللفة 
اآخر بجروح على اإثر ا�سطدام بني 
�سيارة من الوزن اخلفيف و�ساحنة 
بالطريق الوطني رقم 01 باملكان 
ودائرة  ببلدية  ال�سدر،  امل�سمى 
م�سالح  تدخلت  كما  االبل.  عني 
احلماية املدنية لوالية ال�سلف من 

يبلغ  ونقل جثة طفل  انت�سال  اأجل 
من العمر 13 �سنة اإىل امل�ست�سفى 
م�ستوى  على  غرقا  تويف  املحلي، 
دار  امل�سمى  باملركب  امل�سبح 
ودائرة  ببلدية  املتواجد  االإكرام 
الفرتة،  نف�ص  وخالل  حواء،  بني 
املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت 
مناطق  عدة  يف  تدخال   2751
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   اال�ستغاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �سملت 
احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
احلرائق  اإخمـاد  ال�سحي  االإجالء 

واالأجهزة االأمنية.

حجزت م�سالح االأمن بوالية باتنة 
نوع  كلغ من املخدرات من   3،714
القنب الهندي و266 قر�ص مهلو�ص 
العقلية  املوؤثرات  قارورات من  و5 
اأكده  ح�سبما  كمخدر  امل�سنفة 
لل�رصطة  اأول  املالز  االثنني  اأم�ص 
بن خدومة من فرقة  عبد احلميد 
مل�سلحة  التابعة  والتدخل  البحث 
هذه  وجاءت  الق�سائية.  ال�رصطة 
ذات  اأو�سحه  ما  ح�سب  العملية 
امل�سدر يف ندوة �سحفية بناء على 
احد  بقيام  تفيد  موؤكدة  معلومات 
 53 العمر  من  البالغ  االأ�سخا�ص 
�سنة باملتاجرة وترويج املخدرات 

باتنة   مبدينة  العقلية  واملوؤثرات 
تكثيف  بان  امل�سدر  ذات  واأ�ساف 
العمل امليداين مكن عنا�رص الفرقة 
متلب�سا  به  امل�ستبه  توقيف  من 
املخدرات  كمية  وحجز  باجلرم 
مبلغ  واأي�سا  العقلية  واملوؤثرات 
يقدر  الوطنية  العملة  من  مايل 
عائدات  من  دج  مليون   1،747 ب 
ال�سخ�ص  ويعد  املادة  هذه  ترويج 
املنتظر  العملية  يف  املوقوف 
من  املحلية  النيابة  اأمام  تقدميه 
بارونات املخدرات حمليا وين�سط 
البالد  �رصق  واليات  م�ستوى  على 

ي�سيف ذات امل�سدر.

�صدد الأمني الأول جلبهة القوى ال�صرتاكية، على اأن »الفافا�ص« ل يهمه الأ�صخا�ص الذين ي�صلون 
اإىل اأي من�صب يف ال�صلطة، لكون تغيري الواجهة لن يقدم اأي �صيء يف وقت حتتاج فيه اجلزائر اإىل 

من يخدمها اأكرث، وقال ذات املتحدث اأن ال�صلطة بعد هذا التغيري احلكومي املفاجئ فقدت بو�صلتها 
املرجعية، واأ�صبحت توؤكد للجميع على اأنها فا�صلة على طول اخلط.

الأمني العام لالأفافا�ص حممد حاج جياللني

املركز الوطني لالإعالم الآيل و الإح�صائيات التابع للجمارك

مب�صلحة الأنف و الأذن و 
احلنجرةم�صت�صفى تيزي وزو

علي عزازقة

و�صول اأويحيى للوزارة الأوىل ل يهم الأفافا�س

تراجع حم�صو�س يف العجز التجاري يف 2017

اأول عملية ل�صتئ�صال الفك 
متبوعة بالزرع 

خالل الـ24 �صاعة الأخرية

باتنة

 وفاة �صبعة اأ�صخا�س
 واإ�صابة 23 اآخرين 

حجز حوايل 4 كلغ من املخدرات 

24 �صاعة الثالثاء 22  اأوت 2017  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1438هـ 4

اإيطاليا و ال�صني حتافظان على مرتبتيهما كاأهم �صريكني للجزائر 
االأوىل  ال�سبعة  االأ�سهر  خالل 
كانت  اجلارية  ال�سنة  من 
زبائن  اأهم  من  ايطاليا 
دوالر  اجلزائر ب5ر3 ماليري 
اأجمايل  من  باملائة  )9ر16 
متبوعة  اجلزائر(  �سادرات 
دوالر  مليار  ب60ر2  بفرن�سا 
ا�سبانيا  و  باملائة(  )55ر12 
)23ر11  دوالر  مليار  ب32ر2 
املتحدة  الواليات  و  باملائة( 
مليار  ب09ر2  االأمريكية 
و  باملائة(  )11ر10  دوالر 
دوالر  مليار  الربازيل ب39ر1 

زبائن  اأهم  باملائة(  )74ر6 
ال�سني  احتلت  و  اجلزائر 
املمونني   قائمة  يف  ال�سدارة 
دوالر  مليار  21ر5  مببلغ 
واردات  من  باملائة  )40ر19 
تليها  االإجمالية(  اجلزائر 
دوالر  مليار  ب35ر2  فرن�سا 
ايطاليا  و  باملائة(  )77ر8 
)37ر7  دوالر  مليار  ب98ر1 
ب84ر1  اأملانيا  ثم  باملائة( 
باملائة(  )85ر6  دوالر  مليار 
و ا�سبانيا ب75ر1 مليار دوالر 

)53ر6 باملائة(.  
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تورط بها 34 متهما من اإطارات »اأوناك« 

 ق�سية اإختال�س  13 مليار من اأجور الأ�ساتذة يعود
  من جديد اأمام الغرفة  اجلزائية غدا

�ستفتح غذا الغرفة اجلزائية ملجل�س ق�ساء العا�سمة ف�سيحة  الف�ساد ونهب املال العام الذي هز الديوان الوطني 
للم�سابقات والمتحانات »اأوناك« واملتعلق باإختال�س 13 مليار �سنتيم من اأجور و رواتب  الأ�ساتذة على يد 

اإطارات بالديوان على راأ�سهم املدير العام ال�سابق ل»اأوناك« وكذا املحافظ الرئي�سي واملايل مبركز التعوي�سات 
بالعا�سمة رفقة   31  متهما يف امللف توبعوا مبوجب قانون مكافحة الف�ساد تنوعت التهم فيه بني اختال�س اأموال 

عمومية والتزوير وا�ستعمال املزور وتكوين جماعة اأ�سرار، الإهمال الوا�سح املوؤدي ل�سياع اأموال عمومية.  

 وهي الق�شية التي جرت مناق�شتها 
كاأول  داي  ح�شني  حمكمة  اأمام 
ودرجة و ك�شفت حماكمة املتهمني 
فيها عن وجود تالعبات حقيقية يف 
عملية توزيع الأجور حيث مت اإدراج 
قائمة باأ�شخا�ص لي�شت لهم عالقة 
للم�شابقات  الوطني  بالديوان  
اأجور  لهم  ومنحت  والمتحانات  
هوؤلء  من  بدل  الأ�شاتذة  ورواتب 
اأ�شقاء  ثالثة  مع   بتواطوؤ  وهذا 
مبركز  كمحافظ  يعمل  اأحدهم 
التعوي�شات التابع ل»اأوناك« والثاين 
والثالث  النعجة  عني  بريد  مبركز 
بتليملي  »اأوناك«  بوحدة  موظف 
تبني  املنجزة  التحريات  ،وخالل 
باأنهم ل�شوا الوحدين الذين تورطوا 
يف امللف و اأن عملية الإحتيال كانت 
اأخرين  على  بتواطئ مع متهمني  
املركزي  الإداري  غرار املحا�شب 
»�ص،  املدعو  التعوي�شات  مبركز 
الرئي�شي  ال�شتار«واملحافظ 
باملركز املدعو »ن ، احمد » ،كما 
املنجزة  التحريات  خ�شم  يف  تبني 
رفقة  قام  الإداري  املحا�شب  اأن 

قائمة  بتزوير  املايل  املحافظ 
باإمتحانات  اخلا�شة  امل�شرتكني 
�شهادة التعليم املتو�شط والبكالوريا 
غرباء  اأ�شخا�ص  و�شع  طريق  ،عن 
امل�شابقات  بديوان  لهم  عالقة  ل 
، كما  بدل امل�شتفيدين احلقيقيني 
اأكرث من  التحريات لوجود  تو�شلت 
30 ح�شاب بريديا م�شبوها اإ�شتغله 

املتهم الرئي�شي يف عمليات ال�شحب 
و حركة الأموال عن طريق تاأ�شي�شه  
ل�رشكة مقاولتية وهمية  اإ�شتعلمها 
وتكفل   ، ال�شحايا  على  للن�شب 
امل�شوؤول  رفقة  الأكرب  �شقيقه 
املايل بعمليات تزوير القوائم ومن 
لتكلف   ، الربيدية  احلوالت  ثمة 
املدوية  الف�شيحة  هاته  بذلك 

مالية  خ�شائر  العمومية  اخلزينة 
قدرت مبا يقارب 13 مليار �شنتيم 
، و جتر معها 34 متهما توبعوا اأمام 
درجة  كاأول  داي  ح�شني  حمكمة 
يف  وهذا   ، الذكر  �شالف  بالتهم 
�شت�شف�رش  عنه جل�شة  ما   انتظار 
اجلزائية  الغرفة  اأمام  حماكمتهم 

مبجل�ص ق�شاء العا�شمة .

ل/منرية

قامت بتزوير وثائقها و اإعادة الت�سرف فيها دون علمهم

ن�سابة حتتال على اأقربائها و تت�سرف يف قطعتهم الأر�سية ببني م�سو�س

البليدة 

القب�س على مروجي خمدرات ببلدية الأربعاء

راي�ص  مراد  بئر  حمكمة  �شتفتح 
املقبل  اأكتوبر  �شهر  خالل  بالعا�شمة 
تزوير خطري   و  احتيال  و  ن�شب  ملف 
تورطت   1965 مواليد  من  ل�شيدة 
على  اأر�شية  قطعة  مبلكية  بالتالعب 
ت�رشفت  و  م�شو�ص  ببني  ال�شيوع 
الورثة   باقي   علم    دون  خل�شة  بها 
مع  بتواطوؤ  التزوير  طريق  عن  وهذا 
والدتها . وقائع الق�شية احلالية وعلى 
املتوفرة  الأولية  املعلومات  ح�شب 
ل�شكوى  تعود  »الو�شط«  جريدة  لدى 
جوان  ب�شهر  مدين   باإدعاء  م�شحوبة 
2017 قيدها الورثة اأمام ال�شيد قا�شي 
قريبتهم  �شد  احلال  حمكمة  حتقيق 
وهي املتهمة الرئي�شية يف ملف احلال 
اكت�شفوه  ما  ح�شب  وعلى  قامت  التي 
بعقار  بالت�رشف  خ�شومها  اأحد  من 
م�شو�ص   ببني  مقره  الكائن  الورثة 
مزورة  فري�شة  مبوجب  لغريب  وبيعه 

اإق�شاء وريثتني واإدراج اأخرى  مت فيها 
قيد  على  اأنها  رغم  متوفاة  اأنها  على 
احلياة من اأجل ت�شهيل تنفيذ اجلرمية 
با�شتغالل وكالة توثيقية ، كما تبني من 
خ�شم التحريات و على ح�شب ما جاء 
قاموا  الورثة  اأن  ال�شكوى  م�شمون  يف 
بتحرير  وكالة توثيقية لالم »ز،خديجة 
»  املكناة »حنيفة«موؤرخة يف 19�شبمرب 
املوثقني  اأمام  اأجل متثيلهم  2006من 
بيع  عقد  على  الإم�شاء  اجل  من 
حقوقهم العقارية امل�شاعة يف القطع 
تتمثل  م�شو�ص  ببني  الكائنة  الأر�شية 
مب�شلحة  امل�شجلة  الأوىل  الأر�ص  يف 
209ذات  رقم  حتت   الأرا�شي  م�شح 
500اآر  م�شاحتها  اأحرا�ص  طابع 
ع�رشون  م�شاحتها  والثانية  و30�شنياآر 
العار�شون  قام  55�شنتيار،وبعدها  اآر 
8اوت  خالل  الوكالة  ذات  بتحرير 
و�شقيقها  بهية«  »�ص.  من  لكل   2007

يف  الأوىل  اإ�شتغلتها  والتي  »فوزية« 
نقل ملكية احلقوق العقارية امل�شاعة 
رغم  الأوىل  التوثيقية  الوكالة  مبوجب 
،وذلك  بف�شخها  قاموا  الورثة  اأن 
بتواطوؤ مع والدتها التي قامت ببيعها 
اأحرا�ص  طابع  ذات  امل�شاعة  الر�ص 
يف  موؤرخ  توثيقي  بيع  عقد  مبوجب 
باملحافظة  وامل�شهر  15مار�ص2010 
28اكتوبر2010،حيث  بتاريخ  العقارية 
بعد  »�ص.ب«  الرئي�شية  املتورطة  اأن 
من  الأر�ص  اأخرجت  البيع  عملية 
�شادر  ق�شائي  ال�شيوع مبوجب  حكم 
مت  بتاريخ16دي�شمرب20122الذي 
العقاري  احلفظ  مديرية  يف  اإيداعه 
فيه  مت  2015والذي  17اوت  بتاريخ 
3343مرت  ب  الورثة  ح�شة  حتديد 
يف  الت�رشف  مت  اأنه  .ليتني  مربع 
ل�شخ�ص  وبيعه  نزاع  حمل  العقار 
دينار  20مليون  مبلغ  مقابل  غريب 

املحافظة  يف  ا�شهاره  تاريخ  بذات 
بيع   عقد  مبوجب  وذلك   العقارية 
بوفاء ،حيث رهنته الأر�ص ثم اأعادت 
رهنها للمرة الثانية لقريبه ح�شب ذات 
امل�شادر ،فاإن قا�شي التحقيق قامت 
الثالث  منهن  امل�شتكى  با�شتدعاء 
لل�شماع الأول خالل 7جويلية 2017،اإل 
بت�رشيحاتهن  لالإدلء  اأنهن مل ميتثلن 
املوجهة  ال�شكوى  خ�شو�ص  يف 
املنجزة  التحريات  بينت  كما  اإليهن. 
احلال  ملف  يف  الرئي�شية  املتهمة  اأن 
عدة  يف  متورطة  مواليد1965  من 
ق�شايا اإجرامية منوعة تتعلق باإ�شدار 
،الن�شب  ر�شيد  دون  من  �شكوك 
املزور   واإ�شتعمال  والإحتيال،التزوير 
عليها  واأدينت  العملة  تزوير  وكذا  
ال�شنوات  للحرية منذ  �شالبة  بعقوبات 

املمتدة بني 2001اإىل غاية 2009 .
 ل/منرية

الوطني  الدرك  م�شالح  متكنت 
لولية البليدة من توقيف مروجني 
الربعاء  ببلدية  للمخدرات  اثنني 
 800 بحوزتهما  الولية(  )�رشق 
يف  جاء  ح�شبما   ، مهلو�ص  قر�ص 
بيان اأ�شدرته املجموعة الإقليمية 
اأو�شحت  التي  الوطني  للدرك 

موؤكدة  معلومات  على  بناء  اأنه 
و  الأمن  ف�شيلة  عنا�رش  متكنت 
التدخل لبلدية الربعاء من تفكيك 
املتاجرة  متتهن  اإجرامية  �شبكة 
�شخ�شني  من  تتكون  باملخدرات 
جويلية   5 بحي  �شنة(   21 و   32(
 800 وبحوزتهما  البلدية  بذات 

قر�ص مهلو�ص.
واأ�شاف امل�شدر انه عقب تقدمي 
اجلهات  اأمام  فيهما  امل�شتبه 
يف  �شدر  املخت�شة  الق�شائية 
حقهما اأمر باإيداعهما باملوؤ�ش�شة 
العقابية بالبليدة. ويف �شياق مت�شل 
التدخل  و  الأمن  ف�شيلة  قامت 

لبوفاريك من توقيف �شخ�ص يبلغ 
بالرتويج   يقوم  �شنة   22 العمر  من 
 100 حوايل  وبحوزته  للمخدرات 
غرام من الكيف املعالج حيث مت 
و  الق�شائية  اأمام اجلهات  تقدميه 
العقابية  باملوؤ�ش�شة  احلب�ص  اأودع 
لبوفاريك، ي�شيف نف�ص امل�شدر.

اأخبارمع�سكر

 و�سع حد لن�ساط 3 مروجني للمخدرات

الديوان الوطني ملكافحة املخدرات

حجز اكرث من 30 طن من القنب 
الهندي يف ظرف �ستة اأ�سهر 

بولية  ال�رشطة  م�شالح  متكنت 
من  املا�شي  اخلمي�ص  مع�شكر 
مروجني   3 لن�شاط  حد  و�شع 
و  العقلية  املوؤثرات  و  للمخدرات 
اأزيد  وحجز  الكحولية  امل�رشوبات 
املعالج  الكيف  من  كلغ  ن�شف  من 
واأقرا�ص مهلو�شة و 247 وحدة من 
علم  ح�شبما  الكحولية  امل�رشوبات 

لدى خلية الإعالم لالأمن الولئي.
ال�رشطة  فرقة  اأوقفت  وقد 
الق�شائية لأمن دائرة تيغنيف مروج 
للمخدرات مع حجز 565 غرام من 
الكيف املعالج و 14 قر�ص مهلو�ص 
ومبلغ  حمظور  اأبي�ص  �شالح  و 
الن�شاط  هذا  عائدات  من  مايل 
تقدميه خالل  وقد مت  الإجرامي. 
اجلمهورية  نيابة  اأمام  اليوم  نف�ص 
ليو�شع  تيغنيف  حمكمة  لدى  
عنا�رش  متكن  كما  احلب�ص،  رهن 
ال�رشطة الق�شائية مبدينة مع�شكر 
خالل عمليتي مداهمة من توقيف 
الكحولية  للم�رشوبات  مروجني 
�شنة(   29 و   19( رخ�شة  بدون 
وحجز اإجمال 247 وحدة من هذه 
قدم  و  مب�شكنيهما.  امل�رشوبات 

امل�شتبه فيهما 

اأمام نيابة اجلمهورية 
لدى حمكمة مع�سكر 
ليتم و�سعهما رهن 

احلب�س.

خمت�شة  اأ�رشار  جمموعة  تفكيك 
متكن  العقلية  املوؤثرات  ترويج  يف 
التدخل  و  البحث  فرقة  عنا�رش 
ال�شبت  اأم�ص  مع�شكر  ولية  لأمن 
اأ�رشار  جمموعة  تفكيك  من 
املوؤثرات  ترويج  يف  خمت�شة 
العقلية تن�شط بني وليتي وهران و 
مع�شكر و حجز 150 قر�ص مهلو�ص 
ح�شبما علم اليوم الأحد لدى خلية 
الإعالم لالأمن الولئي وتتكون هذه 
ترتاوح  اأ�شخا�ص   7 من  املجموعة 
اأعمارهم بني 23 و 36 �شنة �شبطت 
اإثر  مهلو�ص  قر�ص   150 لديهم 
ا�شتغالل معلومات حول ن�شاط اأحد 
ترويج املوؤثرات  امل�شتبه فيهم يف 
العقلية انطالقا من م�شكنه العائلي 
مبدينة مع�شكر ليقوم عنا�رش فرقة 
والتدخل برت�شده حيث مت  البحث 
منت  على  اأ�شخا�ص  اأربعة  �شبط 
مركبة يف حالة تلب�ص با�شتالم كمية 
طرف  من  العقلية  املوؤثرات  من 
امل�شتبه فيه )23 �شنة( و بحوزتهم 
بعدها  ومت  مهلو�ص.  قر�ص   30
بني  ين�شط  الذي  ممونه  توقيف 
وليتي وهران و مع�شكر مع مرافق 
له وحجز 120 قر�ص مهلو�ص. ومت 
اأمام  ال�شبعة  فيهم  امل�شتبه  تقدمي 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  نيابة 
رهن  منهم   3 اأودع  حيث  مع�شكر 
حتت  الآخرين  و�شع  مع  احلب�ص 

الرقابة الق�شائية.

الوطني  للديوان  ح�شيلة  اأكدت 
انه  تعاطيها  و  املخدرات  ملكافحة 
القنب  اأكرث من 30 طن من  مت حجز 
ال�شدا�شي  الهندي يف اجلزائر خالل 
الإ�شارة  مع   2017 �شنة  من  الأول 
للكميات  انخفا�ص  ت�شجيل  اإىل 
املهلو�شة  املواد  من  املحجوزة 
يف  الديوان  اأو�شح  و  واملخدرات 
مل�شالح  ح�شيلة  على  اعتمد  تقرير 
الوطني  )الدرك  املخدرات  مكافحة 
و ال�رشطة و اجلمارك( اأنه »مت حجز 
الهندي  القنب  814. 168 30 كلغ من 
خالل ال�شدا�شي الأول من �شنة 2017 
بينها 81.13 % يف منطقة غرب  من 

البالد«.
و اأ�شاف ذات امل�شدر اأن كمية القنب 
الأ�شهر  خالل  املحجوزة  الهندي 
قد  اجلارية  ال�شنة  من  الأوىل  ال�شتة 
�شجلت انخفا�شا ب56.53 % مقارنة 
ذلك  و   2016 �شنة  من  الفرتة  بنف�ص 
�شيما ب�شبب تعزيز الإجراءات الأمنية 
اأ�شار  كما  احلدود  م�شتوى  على 
التقرير اإىل اأن 16.35 % من الكميات 
املحجوزة قد �شجلت مبنطقة جنوب 
البالد و 1.49 % باملنطقة ال�رشقية و 

1.03 % بالو�شط.
ال�شلبة  املخدرات  بخ�شو�ص  اأما 
كمية  فان  امل�شدر-  ذات  -ي�شيف 
تراجعت  قد  املحجوزة  الهريوين 
غرام   1  333  .04 من  انتقلت  حيث 
 2016 �شنة  من  الأول  ال�شدا�شي  يف 
نف�ص  خالل  غرام   589.55 اإىل 
بانخفا�ص  اأي   2017 �شنة  من  الفرتة 
اآخر  جانب  من    .%  55.77 بن�شبة 
املحجوزة  الكاوكايني  كمية  �شجلت 
منتقلة   )%  93.49( كبريا  انخفا�شا 
 312  .68 اإىل  غرام   50  851  .86 من 

.3 غرام خالل نف�ص الفرتة املرجعية 
يتعلق باملواد املهلو�شة فقد  و فيما 
اأ�شارت احل�شيلة كذلك اىل انخفا�ص 
حيث  املحجوزة  للكميات  طفيف 
 628.617 اإىل   659.133 من  انتقلت 
قر�شا مهلو�شا خالل نف�ص الفرتة اي 

بانخفا�ص بن�شبة 4.63.%.

تورط اأكرث من 20000 �سخ�سا

و ا�شافت ذات احل�شيلة ان التحريات 
املعنية  امل�شالح  بها  قامت  التي 
�شخ�شا   20.067 تورط  اظهرت 
ق�شايا  يف  اجنبيا   99 بينهم  من 
مرتبطة باملخدرات اي بارتفاع قدر 
من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  ب%1.96 
�شنة 2016 م�شرية اإىل اأن 347 �شخ�شا 
ت�شري  كما  فرار  حالة  يف  زالوا  ل 
بني  من  انه  اإىل  الديوان  معطيات 
الأ�شخا�ص املتورطني، هناك 4.203 
 11.018 و  املتاجرين  من  �شخ�شا 
من متعاطي القنب الهندي و 2.318 
و  املهلو�شة  باملواد  املتاجرين  من 
اأما  املتعاطني  من  اخرين   2.359
فقد  ال�شلبة  باملخدرات  يتعلق  فيما 
مت ت�شجيل 72 متاجرا و 19 متعاطيا 
للكوكايني و 31 متاجرا و 22 متعاطيا 
يف  امل�شدر  ذات  خل�ص  و  للهريوين. 
الأخري اإىل معاجلة 15ق�شية مرتبطة 
ق�شية   15.325 مقابل  باملخدرات 
 2016 �شنة  من  الفرتة  نف�ص  خالل 
اي بارتفاع قدر ب1.32 % و من بني 
مرتبطة   3.874 هناك  الق�شايا  هذه 
 11.639 و  باملخدرات  بالإجتار 
متعلقة بحيازة و تعاطي  املخدرات 
القنب  بزراعة  مرتبطة  اأخرى   15 و 

الهندي.



24 �ساعة الثالثاء 22  اأوت 2017  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1438هـ 6
البويرة

قرى اأوالد را�سد .. عن�ان الب�ؤ�س واحلرمان
 �ساهمت وب�سكل مبا�رش يف تو�سيع 
التي  اليومية  معاناتهم  رقعة 
ادنى  تلبية  اأجل  من  يتكبدونها 
الأمر  ماتعلق  خا�سة   ، حاجياتهم 
لتزال  اإذ  لل�رشب  ال�ساحلة  باملياه 
رحالت البحث     جللب املاء من 
الينابيع و امل�سادر الطبيعية الوعرة 
اأو  باملنطقة  املتفرقة  امل�سالك 
و  الوحيد  باحلل  لها  املجاورة 
اليائ�سة  القرى  ل�سكان هذه  الأخري 
املناوبة  طريقة  يعتمدون   الذين 
لتخفيف  بينهم  فيما  الت�سامن  و 
اأيام  خا�سة  اأنف�سهم  عن  ال�سقاء 
و  �سيفا  احلرارة  درجات  اإرتفاع 
وهذا  �ستاءا  اجلوية  التقلبات  اأيام 
قدرة  عدم  ظل  ،يف  احلاجة  ل�سّد 
الغالية  ال�سهاريج  اإقتناء  معظمهم 
ب�سبب  ال�سنة  مدار  على  الثمن 
املفرو�سة  الأ�سعار  يف  امل�ساربة 
 ، اجلرارات   ا�سحاب  طرف  من 
900دج  مابني  اأ�سعارها  ترتاوح  اإذ 

وهذا  الواحد،  لل�سهريج  و1200دج 
هذه  ممثلي  ت�رشيح  ح�سب  يعود 
القرى ليومية » الو�سط »   والذين 
تاأ�سفوا  من عدم التكفل بامل�سكلة 
و  تخ�سي�ص   �سوى  تتطلب  التي 
الكميات  لتوزيع  البلدية  �سائل 
هذه  ل�سكان  املاء  من  الكافية 
اإىل حني  التناوب  القرى عن طريق 
ربط  البع�ص منها  ب�سبكة التوزيع 
خدمات  نظام   من  ال�ستفادة   و 
�سّد تلزديث الذي ليبعد اإل ب�سعة 
اإعادة  وكذا  فقط،  كليومرتات 
للقرى  القدمية  ال�سبكات  جتديد 
الأخرى، و لتنح�رش املعاناة فيما 
تطرقنا اإليه بل تتعدى و مت�ص باقي 
غاز  الأخرى على غرار  املوؤهالت 
املدينة،حيث ماتزال قارورات غاز 
باملنطقة  نف�سها  تفر�ص  البوتان 
والتي بدورها تعرف توترات كبرية 
اإىل  يعود  وهذا  ال�سنة  مدار  على 
كذا  و  جهة.  من  التوزيع  عملية 

اأيام  ت�سهدها  التي  ندرتها  اأزمة 
قاطني  يجد  اجلوية،اأين  التقلبات 
العديد من  اأنف�سهم يف  القرى  هذه 
اإ�ستعمال  على  جمربون  املرات 
التدفئة  و  للطهي  اجلاف  احلطب 
، ماعاد بال�سلب على الرثوة الغابية 
املحاذية للقرى املعزولة من العامل 
معظم  اإهرتاء  بحكم  اخلارجي، 
القرى،اأين  لهذه  املوؤدية  الطرقات 
لال�ستعمال   �ساحلة  غري  اأ�سبحت 
املتحجرة  ال�سا�سعة  احلفر  ب�سب 
ال�رشف  مياه  و  الأمطار  مبياه 
ال�سحي مبجرد الإقرتاب اإىل حميط 
وحدود التجمعات ال�سكانية،يف ظل 
ال�سحية  ال�رشف  قنوات  اإنعدام 
التقليدية  الطرق  على  الإعتماد  و 
لتخل�ص منها يف الهواء الطلق،و هو 
الروائح  ب�سب  ليطاق  جوا  ماخلق 
اإىل  اأي�سا املعاناة  الكريهة،وتتعدى 
متاعب  يكلف  الذي  ال�سحة  قطاع 
بحاجة  كانوا  كلما  لل�سكان  جمة 

اخلدمات  باأدنى  الظفر  اأو  للعالج 
حتى  القرى  اإفتقار  ال�سحية،نتيجة 
�ساأنها  من  للعالج  �سغرية  لقاعة 
خا�سة  التنقل  م�سقة  التخفيف 
عيادة  اإىل  الن�ساء  و  ال�سن  لكبار 
املجاورة.اأما  اأو  بلديتهم  مركز 

لحرج  و  فحدث  املنطقة  �سباب 
يع�سونها  التي  معاناتهم  حجم  عن 
ب�سكل يومي يف هذه القرى الفقرية 
و  الريا�سية  املرافق  اأب�سط  من 
انت�سار  ظل  يف  خا�سة  الرتفهية 
يف  رهيب  ب�سكل  البطالة  ازمة 

او�ساطهم ،و يف الأخري ياأمل �سكان 
هذه القرى من ال�سلطات و اجلهات 
ان�سغالتهم  واأخذ  التدخل  املعنية 
ونفظ  العزلة  لفك  اجلد  ماأخذ 

التهمي�ص عن هذه املناطق .
اأح�سن مرزوق

يعي�ش،�سكان قرى بلدية اأوالد را�سد الواقعة باجلهة ال�سرقية لوالية البويرة على غرار قرية اإغيل نث اأحمند،تيزا و حال�سة  وغريها ،ظروفا  �سعبة  و قا�سية يف 
نف�ش الوقت، اإذ اأنها بالغري البعيدة عن منط احلياة البدائية، وهذا نتيجة النقائ�ش التي م�ست جميع متطلبات  احلياة  الكرمية، و الناجتة من التهمي�ش و االق�ساء 
من اأهم  امل�ساريع التنموية، نتيجة �سيا�سة التهاون و الالمباالة املنتهجة من طرف ال�سلطات املعنية و على راأ�سها جل املجال�ش املحلية املنتخبة املتعاقبة منذ �سنوات

تلم�سان 

�س�ق القي�سرية ي�ستقطب اأالف الزوار ي�ميا خالل م��سم اال�سطياف

البويرة

قرى م�سدالة و�سحاريج حمرومة من االنرتنت

فر�سة  الزوار  من  العديد  ي�ستغل   
خالل  تلم�سان  مبدينة  تواجدهم 
الرتدد  اأجل  من  ال�سطياف  مو�سم 
ت�ستهر  الذي  »الق�سريية«  �سوق  على 
يعر�ص  ملا  الزيانيني  عا�سمة  به 
ل  متنوعة  منتجات  من  مبحالته 
للمنطقة  املميزة  التقليدية  �سيما 
وبالفعل يعرف هذا الف�ساء التجاري 
من  تلم�سان  لزوار  وا�سعة  حركية 
قدموا  الذين  الوطن  اأرجاء  خمتلف 
من  حتى  و  ال�سيف  عطلة  لق�ساء 
اقتناء  بغية  املدينة  �سكان  طرف 
لوحظ  ح�سبما  اليومية  م�ستلزماتهم 
مبحالته  القي�رشية  �سوق  وي�ستهر 
املعرو�سة  ال�سلع  كرثة  و  ال�سيقة 
بيع  يف  تخت�ص  التي  تلك  منها  بها 
وبيع  التلم�سانية  الأزياء  خياطة  و 
اأخرى خلياطة  و  املجوهرات  و�سنع 
املالب�ص  و  وال�سالونات  الأفر�سة 
غريها  و  املك�رشات  و  احللويات  و 
العديد من  من امل�ستلزمات. واأجمع 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  الزوار 
العتيق  ال�سوق  هذا  اأن  املكان  بعني 
يجمع ما بني الأ�سالة و املعا�رشة من 
خالل بناياته القدمية وحمالته ويتيح 

للمواطن الب�سيط اقتناء كل متطلباته 
متيز  التي  الزهيدة  لالأثمان  نظرا 
الباعة  ا�ستقبال  حفاوة  كذا  و  ال�سلع 
ويرتبع ال�سوق القي�رشية على م�ساحة 
تقدر بنحو �ستة هكتارات و�سط مدينة 
تلم�سان بجوار اجلامع الكبري و ال�سوق 
املغطاة و املتاحف التي حتوي ن�سبة 
وقد  املنطقة.  هذه  اأثار  من  كبرية 
ومدخلها  الزياين  العهد  منذ  �سيدت 
العمومية  ال�ساحة  جهة  الرئي�سي 
ب«البال�ص«  يعرف  ما  اأو  لتلم�سان 
بالأبواب  ت�سمى  اأخرى  لها مداخل  و 
بالدروب«  ت�سمى«  �سيقة  اأزقة  بها  و 
بها  املتجول  جتعل  عتيقة  بنايات  و 
رمزية  و  التاريخية  بقيمتها  يح�ص 
الفرتة الزيانية. ويرجع التوافد الكبري 
الأثمان  اإىل  املوقع  هذا  على  للزوار 
ال�سلع  بها خمتلف  تباع  التي  املغرية 
خا�سة يف »درب �سيدي حامد« الذي 
و  ال�سلع  بيع  ب�سبب  اكتظاظا  ي�سهد 
عر�سها و�سط الطريق على طاولت 
بالن�ساء  اخلا�سة  الألب�سة  بني  تتنوع 
الأحذية  كذا  و  الأطفال  و  الرجال  و 
ويالحظ  وغريها  املنزلية  الأواين  و 
حمالت  بالقي�رشية  املتجول  كذلك 

مثل  العتيق  التلم�ساين  الزي  بيع 
»ال�سدة  التلم�سانية » امل�سنفة عامليا 
»القفطان«  و  و« اجل�ص«  الكراكو«  و« 
اأثمان  تتنوع  حيث  »البلوزة«  حتى  و 
القما�ص  نوع  ح�سب  مثال   « »الكراكو 
به  املطروز  الذهبي  اخليط  و 
كراكو  و«  املجبود«  كراكو  فهناك« 
هو  من  هناك  و  الكنتري  اأو  الفتلة« 
ال�سقة  �رشوال  اأو  بالتنورة  م�سحوب 
ال�سيد بن  ال�رشوال املدور ح�سب  اأو 
اأحد  �ساحب  اللطيف  عبد  دميراد 
التلم�سانية حيث  الأزياء  بيع  حمالت 
األف و 90  ترتاوح الأ�سعار ما بني 40 
اخلا�ص  »للكاراكو«  بالن�سبة  دج  األف 
األف   12 و  األف   5 بني  ما  و  بالن�ساء 
دج بالن�سبة للفتيات ال�سغريات خا�سة 
على  يحر�سن  اللواتي  التلم�سانيات 
التقليدية  املالب�ص  بهذه  التزين 
ال�سيف.  ف�سل  خالل  الأعرا�ص  يف 
�رشاء  على  كبري  اإقبال  ي�سجل  كما 
بال�سالونات  اخلا�سة  الأقم�سة 
حمالت  انت�سار  عن  ف�سال  التقليدية 
والأع�ساب  العطور  و  الأواين  لبيع 
احللويات  و  املك�رشات  و  الطبية 
التلم�ساين  الكعك  خا�سة  التقليدية 

قهوة  �سينية  اأي  منه  تخلو  ل  الذي 
بالبيت التلم�ساين. و ي�سد نظر الزائر 
و  بيع  كرثة حمالت  كذلك  للقي�رشية 
�سنع املجوهرات كونها حرفة ميتاز 
العائالت  وتوارتثها  التلم�سانيون  بها 
اجلو  القي�رشية  ومييز  جد  عن  اأبا 
بينهم  الباعة  يخلقه  الذي  العائلي 
طرق  و  للزبون   ا�ستقبالهم  وبح�سن 
تفانيهم يف طريقة  و  لل�سلع  عر�سهم 
اأحد  وهو  حممد  اأبرز  حيث  البيع 
الباعة اأن »احلانوت« هو ال�سم الذي 
التجارة  اأن  و  املتجر  على  يطلقونه 
اأنه كرب  ميزة التلم�سانيني. و  اأ�ساف 
داخل  ال�سوق  هذا  و�سط  ترعرع  و 
اأن  اأكد  و  القما�ص  لبيع  اأبيه  متجر 
الأمان مييز القي�رشية حتى اأن الباعة 
يق�سدون اجلامع الكبري بجوار ال�سوق 
حمالتهم  يرتكون  و  ال�سالة  لأداء 
مفتوحة ل اأحد يعتدي على ممتلكات 
الأ�رشي  اجلو  هذا   يخلق  ما  الأخر 
وذكر يف نف�ص ال�سياق اأن الباعة كلهم 
من اأ�رش تلم�سانية تتعارف مع بع�سها 
البع�ص فكل تاجر يوجه الزبون لتاجر 
ال�سلعة  وجود  عدم  حالة  يف  اأخر 

املطلوبة عنده. 

التابعة  القرى  من  العديد   تفتقر 
و�سحاريج  م�سدالة  لبلديتي 
ولية  عا�سمة  �رشق  الواقعتني 
بني  الإت�سال  و�سائل  اإىل  البويرة  
ا�ستفادة  عدم  ب�سبب  الأ�سخا�ص 
الهاتف  خطوط  من  القرى  هذه 
وح�سب  الأنرتنت،  و�سبكة  الثابت 
عدة  يف  قاموا  فقد  ال�سكان 
اإت�سالت  مبرا�سلة  منا�سبات 
العزلة  من  لإخراجهم  اجلزائر 
�سنوات  منذ  عليهم  املفرو�سة 
بهذه  م�ساكنهم  بتزويد  وذلك 
الأنرتنت  �سبكة  خا�سة  اخلدمات 

اإل اأنه ل حياة ملن تنادي وح�سبهم 
فاإن حناجرهم جّفت من النداءات 
 ، نفعا  جتد  مل  التي  املتوا�سلة 
ما  كثريا  اأنهم  حمدثونا  وي�سيف 
التي  املدن  اإىل  للتنقل  يجربون 
من  الأنرتنت  نوادي  على  تتوفر 
اأجل الإبحار يف خمتلف املواقع، 
وي�سيف هوؤلء اأنهم يدفعون مبالغ 
الواحدة  لل�ساعة  باه�سة  مالية 
 60 بني  ما  �سعرها  يرتاوح  التي 
و80 دج وذلك لالإ�ستفادة من اأدنى 
من  النقل  فاتورة  اأن  كما  خدمة 
بعد  على  تقع  التي  قراهم  واإىل 

كيلومرتات عديدة عن مقر البلدية 
م�ساريف  تكبدهم  الدائرة  اأو 
وقد  عنها،  غنى  يف  هم  اإ�سافية 
خمتلف  يف  املتمدر�سون  اأكد 
اأم�ص  يف  اأنهم  التعليمية  الأطوار 
لتح�سني  الأنرتنت  اإىل  احلاجة 
م�ستواهم العلمي واإثراء ر�سيدهم 
اإجراء خمتلف  اإىل جانب  الثقايف 
ب�ساأنها  يتوجب  التي  البحوث 
الأنرتنت  مقاهي  على  الرتدد 
التي  خدماتها  على  والإعتماد 
هذه  اأن  كما  حت�سى،  ول  تعد  ل 
الو�سيلة تعترب �رشورية يف ع�رشنا 

الذي  العامل  مع  للتوا�سل  احلايل 
بف�سل  �سغرية  قرية  اإىل  حتّول 
تخت�رش  و�سيلة  وهي  التكنولوجيا 
امل�سافات وتقرب الأ�سخا�ص بني 
البيوت  اإ�ستغاللها يف  و  واآخر  بلد 
�سيوفر م�سقة التنقل بعيدا، حيث 
للجهات  ندائهم  ال�سكان  يجدد 
ربط  يف  الإ�رشاع  ق�سد  املعنية 
م�ساكنهم بخطوط الهاتف الثابت 
من  الإ�ستفادة  لهم  يت�سنى  كي 
بيوت  التي دخلت  الأنرتنت  �سبكة 

العامل من دون اإ�ستئذان.
اأح�سن مرزوق

�سوق اأهرا�ش 

 9 تخ�س�سات جديدة مبراكز
 التك�ين املهني 

�سبتمرب  دخول  بر�سم  �سيتم 
املهني  التكوين  ملراكز  املقبل 
 9 اإدراج  اأهرا�ص  �سوق  بولية 
لال�ستجابة  جديدة  تخ�س�سات 
ح�سبما  ال�سغل  �سوق  ملتطلبات 
التكوين  مديرية  لدى  علم 
بالولية  املهنيني  والتعليم 
لرئي�ص مكتب م�سلحة  وا�ستنادا 
وامل�سابقات  المتحانات 
ال�سيد  املديرية  بذات  والتوجيه 
الأمر  فاإن  كوا�سي  الدين  �سالح 
من  كل  بتخ�س�سات  يتعلق 
»ال�سيانة ال�سناعية يف الإن�ساءات 
امليكانيكية وال�سناعة احلديدية« 
و«ر�سام  املخزونات«  و«ت�سيري 
امل�سلح«  ال�سمنت  يف   م�سقط 
التطهري«  �سبكات  و«�سيانة 
 . �سغرية«  حيوانات  و«مربي 
التخ�س�سات  هذه  اإىل  وت�ساف 
كذلك »اإن�ساء مواقع الواب الثابتة 
و«ال�سياحة- والديناميكية« 
م�ستلة  و«اإن�ساء  ال�سفر«  وكالة 
يف  »عون  جانب  اإىل  اأ�سجار« 
احل�رشي«   والتنظيف  ال�سيانة 
باأنه  املكتب  ذات  رئي�ص  وذكر 
التكوين املهني ت�سم من  مراكز 
مثل  التخ�س�سات   عديد  قبل 
وتربية  والب�ستنة  الدواجن  تربية 
املثمرة  الأ�سجار  و  الدواجن 
م�ستقات  وتعليب  ومراقبة 
وميكانيك  وحتويله  احلليب 
وعامل  الفالحية  الآلت  ت�سليح 
التخ�س�سات  وهي  امل�ستلة  يف 
اإطار  يف  ا�ستحداثها  مت  التي 
اتفاقية مت اإبرامها بني مديريتي 
املهنيني  والتعليم  التكوين 
وتت�سمن  الفالحية.  وامل�سالح 

ترب�سات  اإقامة  التفاقية  هذه 
لفائدة  تقنية  وزيارات  ميدانية 
ملختلف  والطلبة  الأ�ساتذة 
النموذجية  واملزارع  الهياكل 
اإجراء  جانب  اإىل  بالولية 
وتنظيم  علمية  وبحوث  درا�سات 
لقاءات درا�سية وملتقيات علمية 
وذلك ق�سد �سمان متابعة تقنية 
واأبنائهم.  والفالحني  للمربني 
عدد  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
العرو�ص املقدمة لدورة �سبتمرب 
من�سب  بـ5415  تقدر  املقبل 
 934 منها  خ�س�ست  بيداغوجي 
والأ�سغال  البناء  ل�سعبة  من�سب 
ل�سعبة  من�سب  و535  العمومية 
الطابع  اإىل  بالنظر  الفالحة 
الولية احلدودية   لهذه  الفالحي 
بر�سم  مت  اأنه  اإىل  اأ�سار  وبعدما 
دورة فرباير 2017 ا�ستالم معهد 
التكوين  يف  متخ�س�ص  وطني 
يت�سع  �سدراتة  ببلدية  املهني 
بيداغوجي وداخلية  لـ300 مقعد 
بـ120 �رشير اأو�سح ذات امل�سدر  
مت�سارعة لإجناز معهدين وطنيني 
بعا�سمة  الأول  متخ�س�سني 
الولية والثاين ببلدية مداورو�ص 
فاإن  التقنية  البطاقة  وح�سب 
يف  املتخ�س�ص  الوطني  املعهد 
واملياه  البيئة  ومهن  الفالحة 
من�سب   لـ300  يت�سع  ملداورو�ص 
اأن  على  يوميا  وجبة  ب200 
يف  التكوين  املرفق  هذا  ي�سمن 
على  الفالحية  ال�سعب  عديد 
ال�سغرية  احليوانات  تربية  غرار 
وزراعة  احليوانية  وال�سحة 
والزراعات  الطبية  النباتات 

الكربى.
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م�صاحله  �أن  �لد�ئرة  رئي�س  وذكر 
للمو�طنني  مفتوحا  �صجال  و�صعت 
لإيد�ع  طلباتهم  حذف  مت  �لذين 
�لد�ئرة  م�صالح  �أن  موؤكد�  طعون 
و�صيتم  �لطعون  كل  بدر��صة  �صتقوم 
�لآجال  �أقرب  يف  فيها  �لف�صل 
�جتماعية  جتزئات  منح  و�صيتم 
يف  �أحقيته  تبث  من  لفائدة  �أخرى 

�ل�صتفادة منها.

توزيع 330 وحدة بالوادي 

جرى توزيع 330 وحدة �صكنية ذ�ت 
طابع عمومي �إيجاري بولية �لو�دي 
لليوم  �إطار �لإحتفالت �ملخلدة  يف 
للمجاهد  ، ح�صبما لوحظ  �لوطني 

.
و�صلمت مفاتيح ومقرر�ت �لإ�صتفادة 
عدد  لفائدة  �جلديدة  �ل�صكنات  من 
رمزي  حفل  خالل  �مل�صتفيدين 
�لولئية  �ل�صلطات  عليه  �أ�رشفت 
�لأمني  حممد  �لثقافة  بد�ر  نظم 
فقر�ت  �حت�صنت  �لتي  �لعمودي 
�لذكرى  بهذه  �لإحتفال  برنامج 
�لوحد�ت  هذه  وتتوزع  �لتاريخية 
 ، بلديات   )4( �أربع  على  �ل�صكنية 
)160وحدة  بقمار  �لأمر  ويتعلق 
 )40( و�ملقرن   )110( وكوينني   )
و�صيدي عون )20 وحدة (  ويرتقب 
 4.170 قو�مها  �أخرى  ح�صة  توزيع 
خالل  �ل�صيغة  ذ�ت  من  وحدة 
�ل�صنة �جلارية  �لثاين من  �ل�صد��صي 
طور  يف  ور�صاتها  يف  توجد  �لتي 
�لإنتهاء ، مثلما �أ�صري �إليه كما وزعت 
 1.524 �لتاريخية  �ملنا�صبة  بنف�س 
تعد  و�لتي   ، �لريفي  لل�صكن  �إعانة 
من �أ�صل 2.500 ح�صة �إ�صافية �لتي 
�لولية يف  ��صتفادت منها  كانت قد 
�إىل  �لإ�صارة  �ملنق�صي جتدر  �أبريل 
من  ��صتفادت  قد  �لو�دي  ولية  �أن 
برنامج �صكني قو�مه 16.200 وحدة 
�لإيجاري  �لعمومي  �ل�صكن  �صمن 
منتهية  وحدة   9.693 بينها  من   ،
يف  توجد  �أخرى  و6.507  �لأ�صغال 

طور �لإجناز.

ت�سليم مفاتيح 230 �سكن 

عمومي اإيجاري بباتنة

مت ت�صليم مفاتيح 230 �صكن عمومي 
ومل�صان  بيطام  ببلديتي  �إيجاري 
كبرية  فرحة  و�صط  باتنة  بولية 
وكانت  لوحظ  ح�صبما  للم�صتفيدين 
�صكنية  وحدة   170 بتوزيع  �لبد�ية 
عمومية �إيجارية ببلدية بيطام )125 
كلم عن عا�صمة �لولية( ليتم بعدها 
نف�س  من  �صكنية  وحدة   60 توزيع 
�أولد  د�ئرة  مل�صان  ببلدية  �ل�صيغة 

�صي �صليمان.
و�أكد و�يل باتنة عبد �خلالق �صيودة 
تندرج  �لعملية  هذه  باأن  باملنا�صبة 
توزيع  يت�صمن  برنامج  �إطار  يف 
طابع  ذ�ت  �صكنية  وحدة  �آلف   9
�لعام  نهاية  قبل  �إيجاري  عمومي 

2017 بالولية.
 5500 باأن  �مل�صوؤول  ذ�ت  و�أ�صاف 
وحدة �صكنية من هذه �حل�صة �صيتم 
�ملقبل  �أكتوبر  نهاية  قبل  توزيعها 
ومنها  �لولية  بلديات  كل  عرب 
مدينة باتنة �لتي ت�صتحوذ على �أكرب 

ح�صة.
وجاء توزيع ح�صتي �ل�صكن ببلديتي 
�لزيارة  خالل  ومل�صان  بيطام 
�لولية  و�يل  بها  قام  �لتي  �لتفقدية 
بريكة  د�ئرتي  بلديات  �إىل  �ليوم 
عاين  حيث  �صليمان  �صي  و�أولد 
�لتنموية  �مل�صاريع  من  �لعديد 
تخ�س �لربط بالغاز و�لتزود باملياه 
�ل�صاحلة لل�رشب �صمن �لحتفالت 

�لـ62  �ملزدوجة  للذكرى  �ملخلدة 
متت  حيث  للمجاهد  �لوطني  لليوم 
�لر�ئد  �ملجاهد  زيارة  باملنا�صبة 

عمار �صخري ببلدية �أمدوكال.

تي�سم�سيلت: ت�سليم مفاتيح 
180 م�سكنا

مت بولية تي�صم�صيلت ت�صليم مفاتيح 
�لعمومي  ب�صيغتي  م�صكنا   180
مبنا�صبة  باليجار  و�لبيع  �ليجاري 
للمجاهد  �لوطني  باليوم  �لحتفال 

ح�صبما علم من م�صالح �لولية.
رمزي  ت�صليم  مت  �لطار  هذ�  ويف 
ملفاتيح ح�صة 120 م�صكن عمومي 
ت�صليم  ومت  �لعيون  ببلدية  �يجاري 
�لبيع  ب�صيغة  م�صكن   60 مفاتيح 
حيث  تي�صم�صيلت  ببلدية  باليجار 
ببلدية  جرت  �لتي  �ملر��صم  �صملت 
و  �ل�صتفادة  قر�ر�ت  ت�صليم  �لعيون 

مفاتيح لعدد من �مل�صتفيدين.
تي�صم�صيلت  ولية  و�يل  �أ�رشف  كما 
مبنا�صبة  م�صعود  بن  �لقادر  عبد 
�حياء هذه �لذكرى على و�صع �صبكة 
�خلدمة  حيز  �ملدينة  غاز  توزيع 
�ملعا�صم  ببلدية  عائلة   300 ل�صالح 
 154 �مل�رشوع  لهذ�  خ�ص�س  حيث 
قنو�ت  �جناز  وت�صمن  دج  مليون 

�لنقل و�لتوزيع 8ر2 كلم 
بلغت  وقد  5ر9كلم  �لتوزيع  �صبكة  و 
�لطبيعي  بالغاز  �لتغطية  ن�صبة 
بالولية بعد ت�صغيل هذه �ل�صبكة 80 

�لطاقة  مدير  �أبرز  ح�صبما  باملئة 
عبد �لكرمي �و�صعبان و�صمل برنامج 
�إحياء �ليوم �لوطني للمجاهد بولية 
�لثقايف  �ملركز  ت�صمية  تي�صم�صيلت 
با�صم  خمي�صتي  ببلدية  �جلديد 
عدد  وتكرمي  ظافري  عامر  �ل�صهيد 
�لعيون  ببلديتي  �ملجاهدين  من 

و�ملعا�صم.

تيارت : توزيع رمزي ل 270 
م�سكن ايجاري عمومي

 270 ل  �لرمزي  �لتوزيع  بتيارت  مت 
مبنا�صبة  عمومي  �يجاري  م�صكن 
�ملزدوجة  �لذكرى  �حياء  مر��صم 

لليوم �لوطني للمجاهد ح�صبما 
�لتي  �لعملية  �صملت  وقد  لوحظ 
لعا�صمة  �ملجاهد  مبتحف  متت 
�ل�صتفادة  قر�ر  بت�صليم  �لولية 
م�صكن   170 �مل�صتحقني  من  لعدد 
عمومي �يجاري تخ�س بلدية �صدي 
عبد �لرحمن و100 وحدة �صكنية من 
�لمري  زمالة  لبلدية  �لنمط  نف�س 

عبد �لقادر.
يذكر �نه قد مت �لعالن عن قائمتي 
�مل�صتفيدين من هذه �ل�صكنات خالل 
��صتفاء  وبعد  �صهر جويلية �ملا�صي 
�للجنة  طرف  من  �لطعن  �جر�ء�ت 
�أ�صحابها  على  توزيعها  مت  �لولئية 
بن  �ل�صالم  عبد  تيارت  و�يل  و�علن 
مبنا�صبة  �لقاها  كلمة  �ثناء  تو�تي 
عن  للمجاهد  �لوطني  �ليوم  �إحياء 
�لعالن عن قائمة �مل�صتفيدين من 
�ل�صكنات �لعمومية �ليجارية لبلدية 
تيارت يف �أجل �ق�صاه 3 �يام م�صري� 
طلب  ملفات  ت�صفية  مت  �نه  �ىل 
�ل�صكن بهذه �لبلدية ومن جهة �خرى 
من   4 تكرمي  �ملنا�صبة  بذ�ت  مت 
�أمهات �ل�صهد�ء و42 عونا متقاعد� 
عرفانا  �لبلدي  �حلر�س  �صلك  من 

لهم مبا قدموه ل�صالح �لوطن.
كما ت�صمن برنامج �إحياء هذ� �ليوم 
بحي  عالج  قاعة  ت�صمية  �لوطني 
�لر�حل  �ملجاهد  با�صم  "كرمان" 
�رشيط  وعر�س  �صادق  حممد 
وثائقي باملنا�صبة من �جناز متحف 
�ل�صلطات  بح�صور  وهذ�  �ملجاهد 
و�ملجتمع  �لثورية  و�ل�رشة  �لولئية 

�ملدين.

يرتقب توزيع 2.554 جتزئة اجتماعية للبناء ببلدية البي�ض مت الإعالن عن القائمة النهائية للم�ستفيدين 
منها ح�سبما اأفاد به رئي�ض دائرة البي�ض ال�سكنية جاءت عقب درا�سة معمقة للملفات وكذا للطعون املودعة 
لدى م�سالح الولية وذلك عقب القائمة الأولية التي مت الإعالن عنها يف وقت �سابق والتي عرفت العديد 

من الطعون واأ�ساف نف�ض امل�سوؤول باأن علمية التدقيق يف امللفات ذات ال�سلة بهذه العملية �سمحت بحذف 
205 طلب ا�ستفادة لأ�سباب متعددة على غرار ا�ستفادة اأ�سحابها من �سكنات اأو قطع اأرا�سي يف وقت �سابق.

عرب عدة وليات

ق.م

توزيع مئات �ل�سكنات �حتفاال بالذكرى �ملزدوجة 20 �أوت

�سعيدة 

تقدمي عر�ض در��سة خمطط �إعادة تهيئة منطقة �سيدي خملوف
خمطط  در��صة  عر�س  تقدمي  مت 
�صيدي  منطقة  تهيئة  �إعادة 
�إبر�هيم  �أولد  ببلدية  خملوف 
�إحياء  مبنا�صبة  �صعيدة(  )ولية 
و�أو�صح  للمجاهد  �لوطني  �ليوم 
مدير �لتعمري و �لهند�صة �ملعمارية 
و �لبناء حامد عبو ح�صني �أن هذه 
فيها  �ل�رشوع  �صيتم  �لتي  �لعملية 
تنظيم  �إعادة  �صتعرف  "م�صتقبال" 
م�صتوى  على  �لطرقات  تهيئة  و 

عدة  �جناز  �إىل  �إ�صافة  �ملنطقة 
مكتب  منها  خدماتية  مر�فق 
بريدي و قاعة  متعددة �لريا�صات 
�لتي  �ملنطقة  ذ�ت  �صت�صهد  كما 
تتوفر على 20 هكتار من �لأر��صي 
تخ�صي�س  �لدولة  لأمالك  �لتابعة 
وحدة   200 لإجناز  منها  جزء 
�صكنية ب�صيغة �لعمومي �ليجاري 
�أر�صية لبناء �صكنات  و 500 قطعة 

فردية وفقا لنف�س �مل�صدر.

خملوف  �صيدي  منطقة  �أن  يذكر 
عا�صمة  عن  كلم   65 تبعد  �لتي 
�لولية ت�صم �أزيد من �ألفي مو�طن 
ومن جهته �أكد و�يل �لولية �صيف 
�مل�رشوع  هذ�  �أن  لوح  �لإ�صالم 
�إطار  يف  يدخل  �لذي  �مل�صتقبلي 
برنامج �لدولة من �صاأنه �أن ي�صاهم 
يف حت�صني �لو�صع �ملعي�صي ل�صكان  
�ملنطقة كما �صدد نف�س �مل�صئول 
على �رشورة �لعمل من �أجل �إنهاء 

طور  توجد  �لتي  �مل�صاريع  جميع 
�لجناز بالولية وقد عرف مر��صم 
�إحياء �ليوم �لوطني للمجاهد �أي�صا 
ت�صمية �لطريق �ملزدوج �ملحاذي 
با�صم  �بر�هيم  �أولد  بلدية  ملقر 
�لن�صب  تد�صني  و  �ل�صهد�ء  �صارع 
 30 �أ�صماء  يحمل  �لذي  �لتذكاري 
�صهيد� �صقطو� يف ميد�ن �ل�رشف 
خالل معركة مرقب �ل�صبع مبنطقة 

�أولد علي بذ�ت �لبلدية. 

تيزي وزو 

ميلة

تندوف 

 ربط 350 منزال باغريب 
بالغاز �لطبيعي

 تطبيق نظام �إلكرتوين
 للإنتظار �لذكي

توزيع �أكرث من1.257 هكتار 

قرى  من  بكل  منزل   350 ربط  مت 
�غريب  ببلدية  �ل�رشفة  و  تابودو�صت 
وزو(  )تيزي  �زفون  لد�ئرة  �لتابعة 
مبنا�صبة  �لطبيعي  �لغاز  ب�صبكة 
�ل  للذكرى  �مل�صادف  بيوم  �لحتفال 
وجرى  �ل�صومام  موؤمتر  لنعقاد   61
�لطبيعي  بالغاز  �ملنازل  هذه  ربط 
حممد  وزو  تيزي  و�يل  بح�صور 
باملجهود�ت  ذكر  �لذي  بودربايل 
�ملبذولة من طرف �لدولة لدعم ن�صبة 
جت�صيد  خالل  من  �لطاقة  هذه  ربط 
خمتلف �لرب�مج �مل�صجلة يف �لولية.

هذ�  مو��صلة  �صيتم  �أنه  �لو�يل  و�أكد 
�لولية  قرى  جمموع  ليم�س  �ملجهود 
و�لق�صاء على معاناة �ل�صكان خ�صو�صا 
يف ف�صل �ل�صتاء م�صيفا �أن �لهدف هو 
�نتهاء  عند  باملائة  مائة  ن�صبة  بلوغ 

ود�ئما  بالبلديات  �لرب�مج  خمتلف 
مت  للمجاهد  �لوطني  �ليوم  مبنا�صبة 
على  وزو  بتيزي  بلدي  فرع  تد�صني 
�لذي  برتونة  بقرية  كمودة  م�صتوى 
بهدف  وذلك  ن�صمة   4000 يح�صي 
تقريب �لإد�رة من �ملو�طن خ�صو�صا 
تعرف  �لتي  �ملدنية  �حلالة  م�صلحة 
قال-وببلدية  -كما  كبري�،  �إقبال 
�لثقايف  �ملركز  ت�صمية  مت  عز�زقة 
وهو  �لثورة  �أعالم  �حد  با�صم  للبلدية 
با�صم  تري�تني  ملعب  و  بلقا�صم  كرمي 

�لعقيد عمار �وعمر�ن.
بودربايل حجر  �أخرى و�صع  من جهة 
يت�صمن  ريا�صي  مركب  �جناز  �أ�صا�س 
جانب  �إىل  م�صبح  و  للريا�صات  قاعة 
�ل�صالح  �ملاء  �صخ  حمطة  تد�صني 

لل�رشب بيعكور�ن.

�ملدنية  �حلالة  بجناح  �ل�رشوع  مت 
نظام  تطبيق  يف  ميلة  لبلدية 
�إلكرتوين لالإنتظار �لذكي يف نطاق 
�جلهود �ملبذولة لتحديث م�صلحة 
لوحظ  ما  ح�صب  �ملدنية  �حلالة 

مبقر �لبلدية .
هذ�  على  �مل�رشفني  لأحد  ووفقا 
موؤ�ص�صته  وفرته  �لذي  �لتطبيق 
�لإلكرتوين  �لربنامج  فاإن  �خلا�صة 
�لت�صيري  ي�صمن  �لذكي  لالنتظار 
�لظروف  �أح�صن  ويف  �ل�صل�س 

�مل�صلحة  على  �ملقبلني  لطلبات 
�ملدنية  �حلالة  وثائق  لنوعية  تبعا 
على  �لو�فدين  توجيه  يتم  حيث 
وتزويدهم  �مل�صلحة  �أك�صاك 
هذه  تنفيذ  قبل  �لنتظار  باأرقام 
للم�صلحة  زيارته  لدى  و  �خلدمة  
بلدية  عرب  عمل  جولة  نطاق  يف 

ميلة دعا و�يل �لولية
�إىل  فو�تيح  مدين  �لرحمان  عبد 
�لنظام  هذ�  ��صتعمال  تعميم 

�لإلكرتوين عرب بلديات �لولية.

 1.257 عن  يزيد  ما  توزيع  جرى 
يف  �لفالحية  �لأر��صي  من  هكتار 
�إطار �حليازة على �مللكية �لعقارية 
فالحية  حميطات   )6( �صت  عرب 
بولية تندوف ح�صبما ��صتفيد من 

مديرية �مل�صالح �لفالحية .
على  �حليازة  �إطار  يف  �إن�صاء  ومت 
عن  ليقل  ما  �لعقارية  �مللكية 
470 م�صتثمرة فالحية   منها 290 
م�صتثمرة مبحيط و�د �جلز و 111 
و  م�صتثمرة مبحيط حا�صي عمار 
 25 و  �حلرث  قر�ير  مبحيط   28
مبحيط وديات �أم ركبة   �إىل جانب 

13 م�صتثمرة مبحيط و�د مهية
�أم  مبحيط  م�صتثمر�ت  ثالثة  و 
�مل�صالح  ذ�ت  ذكرت  كما  �لع�صل 
�مللكية  عقود  جمموع  وبلغ 

�ملمنوحة يف هذ� �لإطار 152 عقد�   
 64 و  تنازل  قر�ر   209 جانب  �إىل 
 31 �إىل  بالإ�صافة  �إ�صتفادة  �صهادة 
قر�ر �رشط فا�صخ و بلغت م�صاحة 
�لأر��صي �لفالحية �ملوزعة �صمن 
�لإمتياز  طريق  عن  �لإ�صت�صالح 
�أكرث من 253 هكتار  �لآن  �ىل حد 
منها  فالحية  م�صتثمرة   83 بعدد 
قو�مها  مب�صاحة  م�صتثمرة   53
160 هكتار مبحيط �متياز حا�صي 
عمار، و 30 �أخرى على م�صاحة  93 
هكتار مبحيط و�د �لنبكة وقد مت 
فالحية  حميطات  �أربعة  ت�صنيف 
وذلك  تندوف  ولية  عرب  جديدة 
�مل�صرتك  �لقر�ر�لوز�ري  �صمن 
108 �ملوؤرخ يف فرب�ير 2011   كما 

متت �لإ�صارة �إليه 
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واجلدير بالذكر هنا اأن اإ�سرائيل ا�ستطاعت اأن تبني قواعد جوية وبحرية يف دول القرن الإفريقي، وبالطبع الغاية الرئي�سية منها هو تهديد الأمن العربي 
وال�سغط على م�سر وال�سودان، وقد حتولت جميع هذه القواعد اإىل مراكز للتج�س�س على الدول العربية وعلى الدول الإفريقية نف�سها، كما �سكلت اإ�سرائيل 

فرق عمل اأمنية وجمموعات ع�سكرية ب�سكل م�سرتك مع عدد من الدول الإفريقية، الغاية منها هو تقوية نفوذ اإ�سرائيل داخل الأجهزة الع�سكرية والأمنية 
الإفريقية عرب هذه املجموعات التي ت�سم الكثري من كبار ال�سباط الذين تلقوا تدريبهم يف املعاهد الع�سكرية الإ�سرائيلية يف اإ�سرائيل اأو تدربوا بوا�سطة 

م�ست�سارين اإ�سرائيليني يف بلدانهم جميعهم يدينون بالولء للم�سالح الإ�سرائيلية ، وتربطهم عالقات مع اأجهزة ال�ستخبارات الإ�سرائيلية، ومعظم هوؤلء 
ال�سباط من اإثيوبيا والكونغو ورواندا وزائري و�ساحل العاج ومن جنوب اإفريقيا واإريترييا وكينيا واأوغندا وتنزانيا.

وفد �شجعت اإ�رسائيل الأجيال اجلديدة من 
اأقليات  اإىل  القادة الأفارقة الذين ينتمون 
عرقية اأو مذهبية يف بلدانهم، ويرتبطون 
ومنهم  اإ�رسائيل،  مع  جيدة  بعالقات 
»اأ�شيا�شي  و  اإثيوبيا  يف  زيناوي«  »ميني�س 
اإريترييا و »جون جاراجن« يف  اأفورقي« يف 
يف  مو�شيفيني«  »يوري  و  ال�شودان  دنوب 
اأوغندا، وكل هوؤلء اأ�شبحوا قادة بلدانهم 
ويدافعون  لإ�رسائيل  خمل�شني  واأ�شدقاء 

عن م�شاحلها.
باتفاقية  اإريترييا  مع  ترتبط  اإ�رسائيل  اإن 
اأمنية مت توقيعها يف العام 1996، ح�شلت 
مبوجبها اإريترييا على م�شاعدات ع�شكرية 
�شخمة، وح�شلت اإ�رسائيل على ت�شهيالت 
اجلنوبي  املدخل  يف  وجودها  لتعزيز 
للبحر الأحمر واأ�شبح لها تواجد ع�شكري 

يف م�شيق باب املندب.
يف ال�رساع الذي وقع يف منطقة البحريات 
اإ�رسائيل  قامت   1994 العام  يف  العظمى 
بتزويد كل من رواندا وبوروندي والكونغو 
بالأ�شلحة وبامل�شت�شارين الع�شكريني وذلك 
اإثارة النعرات والقالئل لتبقى هي  بهدف 
امل�شتفيد الوحيد والقادر على اإدارة هذه 

ال�رساعات يف املنطقة.

مكتب املو�ساد يف نريوبي

وقام جهاز املخابرات الإ�رسائيلي املو�شاد 
خالل  ومن  نريوبي،  يف  مكتبه  خالل  من 
تعاون اإ�رسائيل الأمني مع كينيا بتحري�س 
يتعلق  فيما  التوترات  اإثارة  على  الأخرية 
باأزمة مياه النيل مع م�رس يف العام 2003، 
حتى  كينيا  على  ت�شغط  اإ�رسائيل  وظلت 
اأعلنت ان�شحابها من معاهدة حو�س النيل 
املوقعة يف العام 1929، وكررت اإ�رسائيل 
اأعلنت  التي  اأوغندا  مع  ال�شيناريو  نف�س 
مو�شوع  حول  التفاو�س  اإعادة  يجب  اأنه 
مياه النيل والو�شول اإىل حل ير�شي جميع 
من  تن�شحب  �شوف  اأنها  اأو  الأطراف، 

التفاقية كما فعلت كينيا.
الإ�رسائيلي  الدبلوما�شي  اأ�شدر  وقد 
»اإ�رسائيل  كتاب  عوديد«  »اآريه  ال�شابق 
اإىل  وترجمه   2014 العام  يف  واإفريقيا« 
املتخ�ش�س  زكريا  عمر  الدكتور  العربية 
يف ال�شوؤون الإ�رسائيلية، وتظهر قيمة هذا 
الكتاب الهام من اأن موؤلفه كان من الذين 
الإفريقية  القارة  اخرتاق  خطط  و�شعوا 
بناء  اإ�رسائيل، و�شاهم يف عملية  من قبل 
الإفريقية  الإ�رسائيلية  العالقات  وتعزيز 
عمله  بداأ  قد  وكان  عقود،  مدار  على 
 ،1961 العام  يف  اأوغندا  يف  الدبلوما�شي 
يف  الإ�رسائيلية  امل�شالح  لريعى  وانتقل 
ثم  الع�رسين،  القرن  �شبعينيات  يف  كينيا 
يف ت�شعينيات القرن املا�شي عمل �شفرياً 
يف �شوازيالند وكينيا، ثم عني �شفري غري 
وموري�شيو�س  وزامبيا  ل�شوتو  يف  مقيم 
حما�رساً  وعمل  �شي�شيل،  وجزر 
العربية  الإفريقية يف اجلامعة  للدرا�شات 

يف القد�س.

عالقات �سرية

كتابه  يف  الإ�رسائيلي  الدبلوما�شي  يذكر 

على  ظلت  اإ�رسائيل  اأن  الذكر،  اآنف 
التي  الإفريقية  الدول  مع  �رسية  عالقات 
مع  العلنية  الر�شمية  عالقاتها  قطعت 
اإ�رسائيل يف مراحل خمتلفة خالل القرن 
تعر�شت  التي  لل�شغوط  نتيجة  الع�رسين، 
الأنظمة  من  الإفريقية  الدول  تلك  لها 
بكامل  تعمل  اإ�رسائيل  وظلت  العربية، 
اأن  حريتها يف تلك الدول، ويقر »عوديد« 
اأنواع  كافة  تقدمي  يف  ا�شتمرت  اإ�رسائيل 
للدول  والأمنية  الع�شكرية  امل�شاعدات 
الإفريقية، وذكر اأن اإثيوبيا واإريترييا لحقاً 
اأجل  من  لإ�رسائيل  جداً  مهمتان  كانتا 
الأق�شى  لل�رسق  املالحية  الطرق  تاأمني 
املوجودة  واملوانئ  اإفريقيا،  وجلنوب 
يف  ال�شالم  ودار  كينيا  يف  مومبا�شا  يف 
تنزانيا هي موانئ مهمة لإ�رسائيل بهدف 
كمحطات يف الطرق املالحية، ويقول اأن 
اإثيوبيا  الإ�رسائيلي يف  الع�شكري  التواجد 
الناحية  من  الأهمية  بالغ  وكينيا  واأوغندا 

اجليو�شيا�شية لتطويق العرب.

وكان عوديد قد در�س يف جامعة ماكريري 
معه  در�س  وقد  اأوغندا،  يف  الربيطانية 
الزعماء  من  العديد  اجلامعة  هذه  يف 
القيادة  هرم  اإىل  و�شلوا  الذين  الأفارقة 
ال�شيا�شية والع�شكرية يف بلدانهم فيما بعد 
التنزاين  الرئي�س  مكابا«  »بنجامني  ومنهم 
اثناء  ال�شابق  الدبلوما�شي  وقام  ال�شابق، 
الأفارقة  الطلبة  الكثري من  باإر�شال  عمله 
يختارهم  وكان  اإ�رسائيل،  يف  للدرا�شة 
الإ�رسائيلية  املخابرات  رجال  مبعاونة 
اأهمها  معينة  معايري  على  بناء  املو�شاد 
مدى قدرة هوؤلء الطلبة على تبواأ منا�شب 
قيادية يف بلدانهم لحقاً، ودرجة �شداقتهم 
مع اإ�رسائيل، ومن بني هوؤلء الذي اأر�شلهم 
للدرا�شة »يو�شف لويل« الذي اأ�شبح رئي�س 

اأوغندا بعد �شقوط عيدي اأمني.
لعبه  الذي  اخلطري  الدور  عن  وك�شف 
املخابرات  وجهاز  الإ�رسائيلي  اجلي�س 
من  الإفريقية  الدول  بع�س  يف  املو�شاد 
وبع�س  الإ�رسائيلية  ال�شفارات  خالل 

بوا�شطة  والثقافية،  التجارية  ملحقياتها 
الع�رسات  عددهم  بلغ  اأمنيني  م�شت�شارين 
الكونغو،  اأوغندا،  اإثيوبيا،  من  كل  يف 

تنزانيا، كينيا، اإريترييا.

الكيان ال�سهيوين و تدريب 
اجليو�س الفريقية

وكانت اإ�رسائيل �شاعدت الرئي�س الأوغندي 
»اأوبوتي« بناء على طلبه يف م�شاعدة ح�شل 
عليها من اإ�رسائيل لتنظيم وتدريب جي�شه 
كانت  التي  ال�شودان  يف  اأعدائه  ملواجهة 
يف  عربي  غري  كيان  قيام  تدعم  اإ�رسائيل 
جنوبه، الهتمام الإ�رسائيلي باأوغندا ياأتي 
من كون منابع النيل الأبي�س فيها، وكونها 
الدولتني  وال�شودان  م�رس  جنوبي  تقع 
اإ�رسائيل ح�شارهم  تريد  اللتني  العربيتني 
اإىل  اإ�رسائيل  دفع  مما  عليهم،  وال�شغط 
واملظالت  امل�شاة  �شالح  بتدريب  القيام 

اجلي�س  يف  اجلوية  والقوات  واملدرعات 
و�شباط  رجال  اأي�شاً  ودربت  الأوغندي، 
ال�رسطة، واأول دبابة ح�شل عليها اجلي�س 
الأوغندي كانت مقدمة من اإ�رسائيل �شمن 
�شت دبابات، ودربت الطيارين الع�شكريني 
الأوغنديني يف معهد للطريان قامت ببنائه 
اأربع  لهم  قدمت  ثم  اأوغندا،  يف  اإ�رسائيل 
ولحقاُ  »بوخانا«  ظراز  تدريب  طائرات 
»بوجا«،  نوع  من  طائرة   12 لهم  باعت 
اإ�رسائيل 30 طيار  ويف فرتة لحقة دوؤبت 
معهم  ودربت  اإ�رسائيل،  يف  اأوغندي 
ثم  الطائرات.  ل�شيانة  الفنيني  ع�رسات 
جاء الوقت كي حت�شد اإ�رسائيل فيه ثمار 
الذي  الكبري  والدعم  امل�شاعدات  هذه 
من  اأ�شبحت  التي  اأوغندا  عليه  ح�شلت 
الدول الإفريقية التي متتنع عن الت�شويت 
العربي  بال�رساع  تتعلق  التي  الق�شايا  يف 

الإ�رسائيلي يف املحافل الدولية.
اأوغندا  عار�شت  الذكر  �شبيل  وعلى 
اجلمعية  يف  القد�س  حول  قرار  م�رسوع 
 ،2003 العام  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
كما امتنعت عن الت�شويت يف ق�شية جدار 
اإ�رسائيل  اقامته  الذي  العن�رسي  الف�شل 
طرح  حني  الفل�شطينية  الأرا�شي  على 
املحكمة  اإىل  املو�شوع  لتحويل  اقرتاح 
اأدانت  منا�شبة  من  اأكرث  ويف  الدولية، 
اأوغندا كفاح ال�شعب الفل�شطيني واعتربته 

اإرهاباً.

�سراكة خا�سة

الراأ�س الأخ�رس« وهي عبارة  ودولة مثل« 
اإفريقيا،  غرب  تقع  جزر  جمموعة  عن 
بعد  كارلو�س«  جورجي  رئي�شها«  ي�رسح 
الوزراء  رئي�س  مع  جمعه  الذي  اللقاء 
ال�شهيوين » بنيامني نتنياهو« على هام�س 
امل�شرتكة  القت�شادية  املنظمة  اجتماع 
لدول غرب اإفريقيا قبل �شهور قليلة، باأن 
الأمم  يف  اإ�رسائيل  �شد  ت�شوت  لن  دولته 

املتحدة من الآن ف�شاعداً.
اإفريقيا،  اإىل  الثالثة  جلولته  وا�شتعداداً 
»فاورا  توغو  رئي�س  »نتنياهو«  ا�شت�شاف 
منزله  يف  ع�شاء  ماأدبة  على  غنا�شينغبي« 
كتبه  ما  الالفت  ومن  الغربية،  بالقد�س 
اأحلم  الرئي�س الإفريقي يف �شجل الزوار« 
بعودة اإ�رسائيل اإىل اإفريقيا، وعودة اإفريقيا 
اإىل اإ�رسائيل«، ورد عليه »نتنياهو« بقوله« 
اأن توغو هي �شديقة حقيقية لإ�رسائيل«.

معه  وتتبدل  يتغري،  حولنا  من  العامل  اإن 
اأ�شبحت  فهل  وحتالفاتها،  الدول  م�شالح 
طي  يف  الفل�شطينية  والق�شية  فل�شطني 
الن�شيان بالن�شبة ملعظم الدول الإفريقية؟

القيادة  �شمنهم  ومن  العرب  فهل 
والروؤية  القدرة  ميتلكون  الفل�شطينية 
وحت�شني  ت�شويب  على  والعزمية  والقرار 
وبني  بينهم  وال�شعبية  الر�شمية  العالقات 
الأزمات  اأن  اأم  وقادتها،  اإفريقيا  �شعوب 
من  تنتهي جعلت  ل  التي  العربية  العربية 
يفكرون خارج م�شاحلهم بل  العرب قوماً 

خارج التاريخ وخارج اجلغرافيا.

ح�سن العا�سي/ كاتب 
فل�سطيني مقيم يف الدامنارك

 اجلزء الثاين والأخري

العربيةتتحدثالإفريقيةاجليو�ش
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

والية : البويرة
بلدية: اغبالو

مكتب االإنتخابات واجلمعيات
رقم : 06/ 2017

و�سل ت�سجيل ت�رصيح بت�أ�سي�س  )جتديد ( جمعية حملية
طبق� لأحك�م امل�دة 07من  الق�نون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 ج�نفي 2012 

املتعلق ب�جلمعي�ت  
مت هذا اليوم 09 اأوت 2017  ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رصيح بت�أ�سي�س جمعية حملية 

امل�سم�ة : اجلمعية الدينية مل�سجد حمدا�س حمدا�س لبدية اأغب�لو
املقيمة : �سلوم بلدية اأغب�لو ولية البويرة

رئي�س اجلمعية  :  زوايل ع��سور بن يحيى        ت�ريخ ومك�ن امليالد:  04/ 06/ 1964 ال�رصفة
العنوان : �سلوم بلدية اأغب�لو دائرة م�سدالة ولية البويرة

املالحظة: ين�رص هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوم� على الأكرث التي تلي ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�س�به� 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

 ��شهار جتديدجمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبق� لحك�م الق�نون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 12 ج�نفي 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت 
ل�سيم� امل�دة 18 منه لقد مت هذا اليوم 
2016/07/23 جتديد الهيئة القي�دية 

للجمعية املحلية 
امل�سم�ة الن�دي الري��سي للهواة رائد �سب�ب 

امل�سيلة للكرة الط�ئرة
املعتمدة بت�ريخ 1996/06/30 حتت رقم 
414   املقر الجتم�عي  حي عم�رات بن 

يون�س احل�ج بلدية امل�سيلة 
رئي�س اجلمعية خل�رصحمينة عبداحلميد 

و�شل ��شهار جتديد 
�ملكتب 

طبق� لحك�م الق�نون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 12 ج�نفي 2012 املتعلق ب�جلمعي�ت  
بن�ء علي طلب جتديد جمعية ذات �سبغة 

حملية املوؤرخ بت�ريخ 2017/07/31
امل�سم�ة  الن�دي الري��سي للهواة لكرة 

القدم بلدية برهوم  
الك�ئن مقره� النزل البلدي  

ي�رصيف ان احيطكم علم� مبوافقتن� علي 
جتديد مكتب هذه اجلمعية التي يرتا�سه� 

ال�سيد عم�ري ع�دل 

 �عالن عن �شياع
يعلن ال�شيد مرية جهيد عن �شياع ختم باملوا�شفات التالية 

م�شتطيل ال�شكل 
مرية جهيد

موؤ�س�سة ا�سغ�ل الري واحلفر والبن�ء وال�سغ�ل الريفية وهي�كل الدولة 
   °RC N 28/00- 0A9284677 0 امل�سيلة

اعالن عن فتح حتقيق عمومي حول املالئمة وعدم املالئمة 
يعلن ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية برهوم عن فتح حتقيق عمومي حول املالئمة وعدم 

املالئمة مل�رصوع  الت�رصيح ب�ن�س�ء ح�سرية لرتبية الدواجن لف�ئدة ال�سيد براهيمي بالل بن يو�سف ب�ملك�ن 
امل�سمى املعذر قرية اولد مرزوق واحلدود ح�سب املخطط كم�يلي 

من ال�سم�ل / ورثة دري ال�رصيف 
من اجلنوب دري الزهرة بنت قويدر 

من ال�رصق / الطريق البلدي برهوم اولد مرزوق 
من الغرب / في�س رحم�نة 

فعلى كل من له اعرتا�س اوت�ييد حول امل�رصوع املذكور اعاله ان يتقدم به� كت�بي� ملكتب املوؤ�س�س�ت 
امل�سنفة ب�لبلدية يف اجل ثالثون 30 يوم� 

تهــــــــــــــــــــــــــــــــــنئة
فالطفل واإن كان اأنثى هو االنارة التي تنري 

احلياة لالأم واالأب ، والعائلة باأكمها ، خا�شة 
اإن كانت الطفل االأول الذي لطاملا كان 

االنتظار له �شعبا ، ووالدته كانت ااأ�شعب 
، ببالغ الفرح وال�شرور ومبزيد من ال�شعادة 

والبهجه تتقدم عائلة »بحرية » بتهانيها 
اخلال�شة لالبن »بحرية ن�شرالدين » مبنا�شة 

ازدياد مولودة بهية الطلعة �شميت علي بركة 
اهلل »منار »   راجني اأن  ترتبى يف خري ونعمة 

وتظفر بحياة هانئة و�شعيدة .............. فالف مربوك ومزيد من 
االفراح ان�شاء اهلل 

تــــــــــــــعـــــــــــزيـــــــــــــة
ببالغ االأ�شى واحلزن وبقلوب موؤمنه بق�شاء 
اهلل وقدره ،تتقدم عائلة » �شماعي« باأعز 
التعازي لروح الفقيدة  » اأ�شماء �شماعي« 

زوجة »بلقايد« التي اإختطفها املر�س يف ريعان 
�شبابها  ، وتتمنى من اهلل عز وجل اأن يغمر 

ذويها ال�شرب و ال�شلوان على فقدانها ،و يتغمد 
روحها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته، 

وينعم عليها بعفوه ور�شوانه .
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تاريخ  يف  الأوىل  املرة  وهي 
يحدد  التي  اخلام�سة  اجلمهورية 
دور  وا�سح  ب�سكل  ن�ص  فيها 
وهما  رئي�ص،  زوجة  واإمكانات 
ويف  ر�سميني  يكونا  مل  اأمران 
غام�سني  كانا  الأحيان  معظم 
احلكومة  اأن  بالذكر  جدير 
اأن  اأوت،   9 يف  اأعلنت،  الفرن�سية 
الرئي�ص  زوجة  ماكرون  بريجيت 
لن  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي 
الأوىل  ال�سيدة  لقب  على  حت�سل 
اإثر  وذلك  بها،  خا�سة  وميزانية 
لتعديل  جناح عري�سة �سد مقرتح 

و�سع زوجة الرئي�ص.
وت�سكل هذه اخلطوة تنفيذا جزئيا 
لوعد قطعه ماكرون باإنهاء "النفاق 
الفرن�سي" عرب حتديد و�سع قانوين 
نهاية  يف  وقرر  الرئي�ص،  لزوجة 
اأو  بقانون  الأمر  األ مير  املطاف 
مر�سوم، بينما جمعت عري�سة �سد 
لزوجة  ر�سمي  و�سع  اأي  حتديد 

األف توقيع  اأكرث من 316  الرئي�ص، 
خالل ب�سعة اأ�سابيع ويحدد الن�ص 
الذي ن�رشه الإليزيه، ول ي�ستخدم 
عبارة "ال�سيدة الوىل"، بالتف�سيل 
"الدور العام ومهمات زوجة رئي�ص 
فرن�سا  متثيل  وهي  اجلمهورية"، 
وتلبية  الدولة  رئي�ص  جانب  اإىل 
للفرن�سيني  العديدة  املطالب 
الهاتف  اأو عرب  التي ت�سل بالربيد 
ذات  للن�ساطات  الدعم  وتقدمي 
اأو  والثقايف  اخلريي  الطابع 

الجتماعي عرب رعايتها.
واأو�سح الن�ص اأن رئي�ص اجلمهورية 
زوجته  تكليف  اأي�سا  ميكنه 
وتقدمي  للتفكري  خا�سة  مبهمات 
تن�رش  املهمات  وهذه  اقرتاحات، 
للرئا�سة  الإلكرتوين  املوقع  على 
ن�رش  الأوىل،  وللمرة  الفرن�سية، 
املوقع الإلكرتوين لالليزيه الثنني 
برنامج حتركات وتنقالت بريجيت 
بالتف�سيل  يك�سف  الذي  ماكرون 
تاريخ  ماي   14 منذ  ر�سميا  عملها 
مع  الرئا�سة  ق�رش  اإىل  دخولها 
تاريخ  يف  �سنا  الروؤ�ساء  اأ�سغر 

الد�ستور  اأن  بالذكر  جدير  فرن�سا 
الر�سمي  والربوتوكول  الفرن�سي 
و�سعا  الرئي�ص  زوجة  مينحان  ل 
الدور  اإعداد  لها  تاركا  ر�سميا، 
املالئم، ويُ�سمح لها بت�سكيل فريق 
تتقا�سى  اأمنية  وحرا�سة  عمل، 
رواتبها من ميزانية ق�رش الإليزيه، 

ر�سميني  مدققني  قبل  من  وتقدر 
)ما  �سنويا  يورو  األف   450 بنحو 
اأمريكي(  دولر  األف   530 يعادل 
الأن�سطة  كل  الإليزيه  ن�رش  كما 
الرئي�ص  زوجة  مار�ستها  التي 
رئا�سة  الفرن�سي منذ تويل زوجها 

اجلمهورية اخلام�سة.

املواقع  قر�سنة  اأ�سبحت 
مواقع  "اختالق"  اأو  الإلكرتونية 
املوؤ�س�سات  ملواقع  �سبيهة 
الإعالمية اأو فربكة ال�سور، ظاهرة 
توقع  الأخرية،  الفرتة  يف  منت�رشة 
العديد من ال�سحايا من اإعالميني 
الأ�ساليب  هذه  وتعتمد  وقراء 
نظرا  ال�سيكولوجي  التاأثري  على 
نف�ص  اإىل  بالنظر  العني  لتعود 
املواقع  نف�ص  وت�سفح  الألوان 
املتابع  متنح  متكررة،  ب�سورة 
يتثبت  ل  جتعله  "الثقة"  من  نوعا 
للموقع،  الإلكرتوين  الرابط  من 
ال�سا�سة"   لـ"لقطات  نف�سه  والأمر 
"screenshot" التي يتم يغيريها 
اأن  لـ"املخرج"  يحلو  ما  واإدراج 

يدرجه.
ولتاأكيد املو�سوع ومدى خطورته، 
لها  تعر�ص  التي  "الواقعة"  وقبيل 
موقع RT، الأحد، وتفطن القراء 
لعدم �سحة اخلرب الذي مت تداوله 
الإجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
الإماراتي،  نيوز"  "اإرم  موقع  ن�رش 
قطرية  "حملة  عنوان  حتت  خربا 
لرتويج مزاعم ب�ساأن راأ�ص اخليمة 
قال  حقيقتها؟"،  ما  الإماراتية.. 
ت�سدوا  اإماراتيني  ن�سطاء  اإن  فيه 
اإعالمية"  بـ"حملة  و�سفوه  ملا 
مواقع  على  وخالياها  قطر  من 
اعتربت  مزاعم  لرتويج  التوا�سل 
راأ�ص  اإمارة  طلب  ب�ساأن  �سخيفة 
دولة  عن  النف�سال  اخليمة 

الإمارات.
احلملة  اأن  "اإرم"  موقع  واأفاد 

تن�سب  مفربكة  �سور  اإىل  ا�ستندت 
اخلرب لو�سائل اإعالم معروفة كبي 
بالإ�سافة   ،24 وفران�ص  �سي  بي 
�سدر  قدمي  ت�سجيل  حتريف  اإىل 
الإمارة  عهد  لويل   2008 العام  يف 
�سقر  بن  خالد  ال�سيخ  ال�سابق 
من�سبه  من  اأعفي  الذي  القا�سمي 
اإىل  املوقع  واأ�سار   2003 العام  يف 
الإماراتيني  الن�سطاء  معظم  اأن 
ل  التي  املزاعم  تلك  جتاهلوا 
ت�ستحق التعليق من وجهة نظرهم، 
والتو�سيح  الرد  اآخرون  اآثر  بينما 
عمر  الإماراتي  النا�سط  وكتب 
خبيثة  قطرية  "حملة  ال�ساعدي: 
عن  العام  الراأي  لت�ستيت  ت�سعى 
يف  لالإرهاب،  ودعمها  قطر  اأزمة 
الإمارات وحتديدا يف اإمارة راأ�ص 
"البيت  معنى  يدركوا  اخليمة.. مل 

متوحد".
حملة قطرية خبيثة ت�سعى لت�ستيت 
الراأي العام عن اأزمة قطر ودعمها 
لالإرهاب،يف الإمارات وحتديدا يف 

اإمارة راأ�ص اخليمة
اأن الأزمة اخلليجية  جدير بالذكر 
قد  اإنه  قطر  قالت  اأن  منذ  بداأت 
مت اخرتاق موقع وكالتها الر�سمية 
لالأنباء واإدراج خرب �سمم العالقات 
مما  اخلليج،  دول  بع�ص  مع 
والإمارات  ال�سعودية  لقيام  اأدى 
عالقاتها  بقطع  وم�رش  والبحرين 
الدوحة  مع  الديبلوما�سية 
املنافذ  اإغالق  اإىل  بالإ�سافة 
الأجواء  وغلق  والربية  البحرية 

اأمام الطائرات القطرية.

منح االإليزيه اليوم االثنني، زوجة الرئي�س الفرن�شي بريجيت ماكرون دورا ر�شميا، وذلك يف "ت�شريع 
يت�شل بو�شع زوجة رئي�س الدولة"، مت ن�شره على موقع الرئا�شة الفرن�شية واأو�شح البيان اأن هذا الدور غري 

مرتبط باأي موازنة حمددة، فيما قالت اأو�شاط بريجيت ماكرون لوكالة االأنباء الفرن�شية، اإنه لي�س و�شعا 
قانونيا بل التزام ال ينطبق �شوى على بريجيت ماكرون ولفرتة والية اإميانويل ماكرون،

بعد جتريدها من لقب ال�شيدة االأوىل

ق.د

الإليزيه مينح زوجة ماكرون دورا ر�سميا
 القر�سنة.. "مع�سلة" تهدد

 و�سائل الإعالم

جنوبيون  كوريون  م�سوؤولون  قال 
اإجمني  نهر  يف  املياه  من�سوب  اإن 
املتدفق نحو اجلنوب ارتفع ب�سكل 
خطري بعد اأن فتح اجلانب الكوري 
دون  احلدودي  ال�سد  ال�سمايل 

�سابق اإنذار.
اأن  "يونهاب"  وكالة  واأو�سحت 
ر�سد  اجلنوبية  كوريا  يف  اجلي�ص 
يف  املياه  م�ستويات  ارتفاع 
يانغ  بيونغ  تر�سل  مل  فيما  النهر، 

وقال  ال�ساأن  بهذا  اإنذارات  اأي 
يراقبون  اإنهم  للوكالة  امل�سوؤولون 
و�سل  اأن  بعد  كثب،  عن  الو�سع 
 5.97 م�ستوى  املياه  من�سوب 
الواقع  بيل�سونغ  ج�رش  حتت  مرت 
كوريا  اأرا�سي  �سمال  اأق�سى  يف 
اجلنوبية وتعترب �سيئول اأن الو�سع 
يدخل مرحلة الأزمة عندما ي�سل 
اجل�رش  حتت  املياه  من�سوب 
الفي�سان  لأن  مرت،   7.5 م�ستوى 

املناطق  احلال  هذا  يهدد يف  قد 
ال�سكنية املحاذية للنهر.

ويف عام 2009 لقي 6 من مواطني 
كوريا اجلنوبية م�رشعهم بعد فتح 
ال�سد يف اجلانب الكوري ال�سمايل 
مفاجئ.  ب�سكل  احلدود  من 
بيونغ  وعدت  احلدث  هذا  وبعد 
اإنذار  دون  ال�سد  فتح  بعدم  يانغ 
هذا  من  اإنذار  اآخر  لكن  م�سبق. 
يف  اجلنوبية  كوريا  و�سل  القبيل 

ال�سد  فتح  وجاء   2013 عام  جيلية 
مناورات  انطالق  مع  بالتزامن 
ع�سكرية جديدة للقوات الأمريكية 
والكورية اجلنوبية مب�ساركة 17500 
جندي اأمريكي وقرابة 50 األفا من 
اجلي�ص الكوري اجلنوبي. وو�سفت 
التي  املناورات  هذه  يانغ  بيونغ 
اأغ�سط�ص/اأب،   31 حتى  �ست�ستمر 
باأنها "بروفة للتوغل الع�سكري يف 

ال�سمال". 

 و�سف املتحدث با�سم اخلارجية 
زيارة  قا�سمي،  بهرام  الإيرانية 
حممد  اللواء  الأركان  هيئة  رئي�ص 
باقري اإىل اأنقرة بـ"القفزة"، واأنها 
بني  العالقات  يف  تكاملية  خطوة 
"مهر"  وكالة  وذكرت  البلدين 
حول  قال  قا�سمي  اأن  الإيرانية، 
نوعها،  من  "فريدة  اإنها  الزيارة: 
حيث مل يكن لدينا خالل ال�سنوات 
امل�ستوى  هذا  مثل  املا�سية 
البلد  هذا  مع  الزيارات  من 
با�سم  املتحدث  اجلار"واأو�سح 

غادر  باقري  اللواء  اأن  اخلارجية 
اإىل تركيا عقب تلقيه دعوة ر�سمية 
اأكار،  خلو�سي  الرتكي  نظريه  من 
م�سريا اإىل اأنه ا�ستقبل ب�سكل جيد، 
وعقد حمادثات مهمة للغاية   واأكد 
طهران  دور  اأهمية  على  باقري 
وعودة  �سوريا  ا�ستقرار  واأنقرة يف 
مع  اتفقنا  "لقد  وقال:  لها،  الأمن 
اجلانب الرتكي على �رشورة ب�سط 
�سيطرة احلكومة ال�رشعية ال�سورية 
يف  ل�سيما  اأرا�سيها،  كامل  على 
ال�سمال حيث توجد قوات اأمريكية 

من  اإذنا  اأو  رخ�سة  تاأخذ  اأن  دون 
احلكومة ال�سورية املنتخبة"وحول 
مو�سوع ال�ستفتاء املزمع اإجراوؤه 
باقري:  قال  العراق  كرد�ستان  يف 
"اإيران وتركيا تتفقان على �رشورة   
عرب  املتنازعة  الأطراف  بني 
والدبلوما�سية"من  احلوار  قنوات 
رجب  الرتكي  الرئي�ص  اأكد  جهته، 
املحتمل  من  اأنه  اأردوغان،  طيب 
اإيران  مع  م�سرتكة  عملية  تنفيذ 
الكرد�ستاين"،  العمال  "حزب  �سد 
وقال  فعالة  تكون  اأن  �ساأنها  من 

"�رشاعا  اإن  لل�سحفيني:  اأردوغان 
كفاءة �سد احلزب املحظور  اأكرث 
)احلياة  حزب  الإيراين  وفرعه 
ممكنا  �سيكون  لكرد�ستان(  احلرة 
مع  م�سرتك  حترك  خالل  من 
اجلماعات  �سد  وتابع   طهران". 
ت�سكل  اأ�سبحت  التي  الإرهابية، 
تهديدا مطروح دائما على جدول 
بني  مناق�سته  متت  الأعمال، 
اأنا  بحثته  كما  اجلي�سني،  قائدي 
كيفية  وعن  مو�سع،  ب�سكل  معهما 

تنفيذ ذلك".

فالدميري  الرو�سي  الرئي�ص  وقع   
بتعيني  رئا�سيا،  مر�سوما  بوتني 
اأناتويل  اخلارجية  وزير  نائب 
يف  لرو�سيا  �سفريا  اأنطونوف 
الوليات املتحدة ون�ص املر�سوم 
على  الثنني  ن�رش  الذي  الرئا�سي 
املوقع الر�سمي للرئا�سة الرو�سية، 
�سفريا  اأنطونوف  تعيني  على 

يف  الرو�سي  لالحتاد  العادة  فوق 
الوليات املتحدة، وكذلك مراقبا 
الدول  منظمة  لدى  دائما  رو�سيا 

الأمريكية يف وا�سنطن.
الرو�سي  الرئي�ص  وقع  كما 
باإعفاء  اآخرين  مر�سومني 
وزير  نائب  من�سب  اأنطونوف من 
كي�سلياك  و�سريغي  اخلارجية، 

يف  الرو�سي  ال�سفري  من�سب  عن 
قد  وا�سنطن  وكانت  وا�سنطن 
ال�سهر املا�سي موافقتها  اأعطت 
على تعيني الدبلوما�سي الرو�سي، 
لديها  �سفريا  اأنطونوف،  اأناتويل 
اأناتويل  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأنطونوف ولد عام 1955، وتخرج 
مو�سكو  معهد  من   1978 عام 

يف  و�سغل  الدولية،  للعالقات 
الفرتة ما بني عامي 2004 و2011 
الأمن  �سوؤون  ق�سم  رئي�ص  من�سب 
اخلارجية  بوزارة  ال�سالح  ونزع 
-2011( الفرتة  ويف  الرو�سية، 

وزير  نائب  من�سب  �سغل   )2016
الدفاع، وعني يف عام 2016 نائبا 

لوزير اخلارجية. 

كوريا ال�سمالية حتاول اإغراق جارتها

اإيران وتركيا.. تقارب غري م�سبوق

بوتني يعني اأناتويل اأنطونوف �سفريا لرو�سيا يف وا�سنطن

مريكل

لن اأمار�س التجارة بعد ال�سيا�سة
الأملانية  امل�ست�سارة  اأكدت 
باأي  تقبل  لن  اأنها  مريكل،  اأنغيال 
حني  الأعمال  جمال  يف  من�سب 
منددة  ال�سيا�سية،  م�سريتها  تنهي 
بان�سمام �سلفها غريهارد �رشودر 
الرو�سي  النفط  عمالق  اإىل 
مقابلة  يف  نفط"وقالت  "رو�ص 
ن�رشت على موقع �سحيفة "بيلد" 
�رشودر  به  يقوم  "ما  الأملانية: 
ب�سبب  الأقل  على  جيدا،  لي�ص 
ال�سرتاكي  نفط"و�سغل  رو�ص 
�رشودر  غريهارد  الدميقراطي 
من  الأملاين  امل�ست�سار  من�سب 
حني   ،2005 وحتى   1998 عام 
هزمته مريكل، وهو �سديق قدمي 
بوتني  الرو�سي فالدميري  للرئي�ص 

النتخابات،  يف  هزميته  وبعيد 
امل�ساهمني  جلنة  �رشودر  تراأ�ص 
يف �رشكة ت�سيطر عليها جمموعة 
ت�سغيل  تتوىل  التي  "غازبروم"، 
ال�سمايل"،  "ال�سيل  اأنابيب  خط 
اإىل   الرو�سي  الغاز  ينقل  الذي 
من�سبا يف جمل�ص  حاليا،  �رشودر 
نفط"،  "رو�ص  جمموعة  اإدارة 
املن�سب  هذا  مقابل  ويتقا�سى 
األف  األف دولر )425  حواىل 500 
امل�ست�سار  وواجه  �سنويا  يورو( 
لذعة  انتقادات  ال�سابق  الأملاين 
اجلديد،  عمله  ب�سبب  اأملانيا  يف 
عن  العقوبات  لرفع  ودعواته 
احلزب  داخل  حتى  رو�سيا، 

ال�سرتاكي الدميقراطي.

اأطلقت الزوارق احلربية ال�سهيونية 
فجر اأم�ص، قذيفة مدفعية �سوب 
بحر  منطقة  �ساطئ  ال�سيادين يف 
مدينة  غرب  �سمال  ال�سودانية 
يف  اإ�سابات  وقوع  دون  غزة، 
�سفوف ال�سيادين وذكرت م�سادر 
زوارق بحرية الحتالل  اأن  حملية 
نريان  وفتحت  قذيفة  اأطلقت 

مراكب  �سوب  الثقيلة  ر�سا�ساتها 
ال�سودانية،  بحر  قبالة  ال�سيادين 
اأ�رشاراً مادية يف مركب  ما اأحلق 
اأكدت  فيما  الأقل  على  �سيد 
اإ�سابات  وقوع  عدم  طبية  م�سادر 
الذين  ال�سيادين،  �سفوف  يف 
وترك  البحر  ملغادرة  ا�سطروا 
م�سدر رزقهم خوًفا على حياتهم.

الزوارق ال�سهيونية ت�ستهدف 
ال�سيادين �ساطئ ال�سودانية
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ا�ستمر  ع�سكري  حتالف  وبعد 
جماعة  تعي�ش  �سنوات،   3 قرابة 
احلوثي وقوات �سالح فرتة احتقان 
غري م�سبوقة، ازدادت عقب �سعي 
 35 الـ  بالذكرى  لالحتفال  الأخري 
ال�سعبي  املوؤمتر  حزب  لتاأ�سي�ش 
العام الذي يتزعمه، عرب مهرجان 
قاعدته  فيه  ي�ستعر�ش  �سخم 
حليفه  عن  بعيدا  اجلماهريية 
احلزبية  قواعده  �سالح  ا�ستنفر 
املحافظات  اأغلب  يف  والقبلية 
اإىل  اأن�ساره  لتح�سيد  اليمنية، 
العا�سمة  يف  ال�سبعني  ميدان 
ما  املقبل،  اخلمي�ش  يوم  �سنعاء 
دعوا  الذين  حلفائه  توج�ش  اأثار 
متزامنة،  ملهرجانات  بدورهم 
من  مراقبني  لدى  خوفا  اأوجد  ما 
انفجار الو�سع ع�سكريا يف خطاب 
زعيم  خرج  العادة،  غري  على 
احلوثيني عبد امللك احلوثي بكيل 
وحزبه،  ل�سالح  خمتلفة  اتهامات 
قال فيها اإنهم يتلقون »طعنات يف 
بـ  تتعلق  اأخرى  واتهامات  الظهر، 
و«الف�ساد«،  ال�سيا�سي«،  »البتزاز 
»ب�سكل  م�ساركتهم  كذلك  واأنكر 
القوات  �سد  احلرب  يف  حقيقي 
العربي«ويف  والتحالف  احلكومية 
الوقت الذي يغيم فيه ال�سباب على 
تتطابق  امل�سهد،  اإليه  �سيوؤول  ما 
روؤى مراقبني مع تخوفات احلوثي 
من انقالب ع�سكري داخل احللف 
ال�سلطة  على  بالنقالب  املتهم 
ي�ساهم  قد  ما  وهو   ،2014 �سنة 
احلكومة  اأمام  الأمور  بت�سهيل 
ال�رشعية والتحالف العربي )تقوده 
ال�سعودية( لنتهاز الفر�سة واإحراز 

مكا�سب على الأر�ش.

جذور الأزمة

اأ�سهر من التحالف الع�سكري  بعد 
ربه  عبد  الرئي�ش  حكومة  �سد 
بها دوليا(  من�سور هادي )معرتف 
واجتياح العا�سمة �سنعاء، انخرط 
احلوثي و�سالح يف حتالف �سيا�سي 
و�سكلوا   ،2016 جويلية  اأواخر 
»املجل�ش  �سمي  ما  باملنا�سفة 

البالد،  لإدارة  الأعلى«  ال�سيا�سي 
»حكومة  عليها  اأطلقوا  وحكومة 
ا�ستفاد  احلرب،  الإنقاذ«منذ 
احلوثيون من حتالفهم مع �سالح، 
القتال  يف  م�ساركتهم  جانب  فاإىل 
ال�رشيط  وعلى  اليمن  داخل 
احلدودي مع ال�سعودية، فتحت لهم 
الأخري  كان  التي  الأ�سلحة  خمازن 
على  حكمه  فرتة  خالل  ميتلكها 
ال�سواريخ  خا�سة  عاما،   33 مدار 
البال�ستية التي جرى تطوير مداها 
اأي�سا  ا�ستفادوا  احلوثيون  موؤخرا 
من و�سع يدهم يف يد �سالح بدحر 
هادي وحكومته من �سنعاء وخالفا 
للحرب التي قّوت حتالفهم، اإل اأن 
ال�سيادية  املنا�سب  على  ال�رشاع 
يغب،  مل  الإيرادية  واملوؤ�س�سات 
بالإق�ساء،  اتهامات  جانب  اإىل 
ذروتها  بلغت  اخلالفات  لكن 
اأواخر جويلية  عقب تقدمي �سالح 
املا�سي مبادرة لإنهاء احلرب عرب 

جمل�ش النواب.
»دعوة  على  ن�ست  املبادرة 
�سيا�سي  حلوار  اليمنية  الأطراف 
املتحدة  الأمم  اإ�رشاف  حتت 
و«مطالبة  م�سبقة«،  �رشوط  دون 
اآليات  باإيجاد  املتحدة  الأمم 
تكفل  اليمنية  املنافذ  على  رقابة 
البنك  اإىل  املالية  اإيراداتها  تدفق 
اللتزامات  ملعاجلة  املركزي 

مقدمتها  يف  للدولة،  الأ�سا�سية 
املوظفني  مرتبات  �رشف 
املتوقفة منذ ع�رشة اأ�سهر«ووفقا 
فقد  لالأنا�سول،  �سيا�سية  مل�سادر 
املبادرة  بتلك  �سالح  حزب  بعث 
ورو�سيا  العربي  التحالف  دول  اإىل 
وبريطانيا،  املتحدة  والوليات 
احلوثيني  �سخط  اأثار  ما  وهو 
الذين اعتربوها »مبادرة ا�ست�سالم 

ل مبادرة �سالم«.
يف  لوحظ  املاألوف،  غري  على 
�رشيح  غزل  �سالح  خطابات 
احلوار  خاللها  اأعلن  لل�سعودية، 
اململكة  و�سف  كما  الريا�ش،  مع 
�سالح  الكربى«غزل  »ال�سقيقة  بـ 
احلوثيني  خماوف  اأثار  لل�سعودية 
التحالف  »لدى  اأن  اعتربوا  الذين 
الداخلية،  جبهتهم  لتفكيك  خطة 
الع�سكري  الت�سعيد  مبوازاة 

احلا�سل منذ اأ�سابيع«.

احتقان يف �صنعاء

احلوثي  جماعة  بني  الحتقان 
العا�سمة  على  انعك�ش  و�سالح 
كبريا،  توترا  تعي�ش  التي  �سنعاء 
و�سط خماوف من تطور اخلالف 
اإىل مواجهات ع�سكرية وبداأ اأن�سار 
للمهرجان  بال�ستعداد  �سالح 
ولفتات  �سوره  برفع  املرتقب 

ال�سهري،  ال�سبعني  ميدان  حزبه يف 
ع�سكريني  لقادة  �سور  اإنزال  بعد 
�سقطوا يف احلرب، ما اأثار غ�سب 
حزب  طالبوا  الذي  احلوثيني 
املوؤمتر بـ »العتذار لل�سهداء على 

تلك الت�رشفات«.
ووفقا مل�سادر �سيا�سية ، فقد دعا 
لالحتفال  �سالح  اأن�سار  احلوثيون 
الذي  الأمر  حمافظاتهم،  يف 
من  مراقبني  لدى  خ�سية  اأوجد 
على  املتواجدين  احلوثيني  منع 
�سالح،  اأن�سار  العا�سمة  مداخل 
هذه  لالحتفال  �سنعاء  دخول 
زعيم  دعوة  ترجمتها  املخاوف 
»الت�سدي  اإىل  اأن�ساره  احلوثيني 
ال�سيا�سي  البتزاز  يحاول  ملن 
وتدمري اجلبهة الداخلية للحرب«، 
امل�سبوهني  »بع�ش  اأن  اإىل  لفتا 

يوؤججون النزاعات الداخلية«.

حتالف امل�صطرين

�سنعاء  ملركز  التنفيذي  املدير 
)خا�ش(  الإ�سرتاتيجية  للدرا�سات 
اأن  يرى  املذحجي«،  »ماجد 
�سنعاء  يف  امل�سبوق  غري  التوتر 
حتالف  من  �سنتني  عالقة  يعك�ش 
اإن  املذحجي  وقال  امل�سطرين 
التوتر »يعك�ش حالة القلق احلوثي 
ذات  تفاهمات  جمموعة  من 

حزب  اأقامها  اإقليمية  امتدادات 
اأو  الإمارات  مع  رمبا  املوؤمتر، 
غريها«ومل يخِف خطرا قد يوجده 
بال�ستهداف،  احلوثيني  »اإح�سا�ش 
ما يدفعهم اإىل تفجري الو�سع دون 
»اإنه  اأي�سا  املذحجي  كوابح«وقال 
)التوتر( تتويج للمخاوف املتبادلة 
املحلل  الطرفني«واأ�ساف  بني 
احلوثيني  »خ�سية  اأن  ال�سيا�سي 
ا�ستغالل �سالح  اإمكانية  نابعة من 
حقائق  لتحويل  اخلمي�ش  ح�سد 
القول  يزيد  القوة يف �سنعاء«وهنا 
عرب  تغيريها  �سيتم  القوة  »حقائق 
التابعني  امل�سلحني  اآلف  اإدخال 
يف  قوته  ترجيح  اأجل  من  ل�سالح 

العا�سمة )�سنعاء(«.
اخرتاقا  يخ�سون  ل  »احلوثيون 
يف  العربي  التحالف  من  اأمنيا 
اأمني  اخرتاق  من  بل  املهرجان، 
القب�سة  كانوا  اأن  بعد  ل�سالح  كبري 
امل�سيطرة على �سنعاء«،وهل لدى 
اخلطوة؟  هذه  على  اجلراأة  �سالح 
اأن  يدرك  »هو  املذحجي  يرد 
فهم  يد احلوثيني،  راأ�سه معلق يف 
احلرب  هذه  يف  الوحيد  الطرف 
ينام«وراأى  اأين  يدرك  الذي 
�سالح  اأن  ال�سيا�سي  املحلل 
القوات  ميزان  تعديل  اإىل  بحاجة 
من  )احلوثيني(  ظلمهم  يبعد  لكي 
هذا  اأن  املذحجي  اأمامه«واعترب 

فيه  يغامر  خطري  »اأمر  ال�سيناريو 
اأنهم  يدركون  �سالح««احلوثيون 
�سيذهب  فاإنه  �سالح  فقدوا  اإذا 
ي�سبح  لن  وبالتايل  اآخر،  اجتاه  يف 
اآمن«، ي�سيف املحلل  لهم حتالف 

ال�سيا�سي.

ماذا �صيحدث؟

�سالح  عقد  على  موؤ�رشات  ل 
العربي،  التحالف  مع  �سفقة 
»و�سول  اأن  يرون  مراقبني  لكن 
معه  بالعمل  قناعة  اإىل  ال�سعودية 
�سينقلب  فاإنه  طويل،  رف�ش  بعد 
فيهم  مبن  حلفائه  كل  على 
اأن  توقعوا  احلوثيون«املراقبون 
باعتباره  بالتحالف  �سالح  يتم�سك 
�سواء  حاليا،  الوحيدة  فر�سته 
اإىل  اجلماهريية  ح�سوده  و�سلت 
اأو  اخلمي�ش،  مهرجان  يف  �سنعاء 

اعرت�سها احلوثيون.
الهدف  يكون  اأن  مراقبون  ويتوقع 
احلوثي  دفع  هو  املهرجان  من 
اجلبهات،  من  مقاتليه  �سحب  اإىل 
»نهم«  مديريتي  يف  �سيما  ل 
عن  تدافعان  اللتني  و«�رشواح« 
القوات  �سنعاء وبالتايل، �ستح�سل 
العربي  والتحالف  احلكومية 
�سنعاء  لدخول  �سهلة  فر�سة  على 
قد  الذي  �سالح،  مع  بالتن�سيق 
فيما  مواجهة  اأي  اإثارة  يتجنب 
املحايد،  مبوقف  و�سيظهر  بعد 
يرى  بدوره،  املراقبني  بح�سب 
يا�سني«  »طه  اليمني  ال�سحفي 
اأحد  زال  ما  املوؤمتر  حزب  اأن 
واحلربية  ال�سيا�سية  الأدوات  اأبرز 
ال�سابق،  الرئي�ش  لدى  واأهمها 
يف  جماهريه  ي�ستخدم  الذي 
يا�سني  وي�سيف  وحتالفاته  حروبه 
»هو  لالأنا�سول  ت�رشيحات  يف 
كلما  ح�سوده  ي�ستعر�ش  )�سالح( 
التلويح  اأو  خ�سومه  تهديد  اأراد 
بقدرته على هزميتهم«، يف اإ�سارة 
اإىل مهرجان اخلمي�ش ول ي�ستبعد 
وراءه  احلزب  مهرجان  يخفي  اأن 
ع�سكريا  ورمبا  �سيا�سيا  »انقالبا 
املتمثل  احلربي،  حليفه  على 
التي  امل�سلحة،  احلوثي  بجماعة 
احل�سد  هذا  من  متوج�سة  ظهرت 

ومرتابة من نوايا منظميه«.

اإن  م�سوؤول،  عراقي  اأمني  م�سدر  قال 
الأمريكيني  وامل�ست�سارين  املدفعية 
�سد  الفعلية  القتالية  بامل�ساركة  بداأوا 
تنظيم داع�ش يف جبهة تلعفر )60 كيلو 

مرت غرب املو�سل( �سمايل البالد.
اليا�رشي  �سفوان  اإيهاب  النقيب  وذكر 
املدفعي  الق�سف  وحدة  م�سوؤول 
)اجلي�ش  ع�رش  ال�ساد�سة  الفرقة  يف 
الأمريكية  »القوات  اأن  العراقي( 
كيلو  كهريز)35  قاعدة  يف  املتمركزة 
ق�سفت  تلعفر(،  ق�ساء  مركز  عن  مرت 

ال�سد  خط  الذكية،  الثقيلة  باملدفعية 
مناطق  يف  داع�ش  لتنظيم  الأول 
والنور  وال�رشاي  والن�رش  اجلزيرة 
يف  للق�ساء«واأكد  اجلنوبي  املحور 
ت�رشيح اأن »الق�سف كان عنيفا ومكثفا 
لطائرات  متوا�سل  حتليق  رافقه 
يف  طيار  دون  ال�ستطالعية  التحالف 
عن  املعلومات  جلمع  املنطقة  �سماء 

اأهداف العدو«.
عمليات  »نتائج  اأن  اليا�رشي،  واأ�ساف 
الواردة  املعلومات  وح�سب  الق�سف 

مقتل  كانت  التحالف  قيادة  غرفة  من 
واإ�سابة جمموعة من م�سلحي التنظيم 
خمتلفة«،  وا�سلحة  معدات  وتدمري 
وتابع  التفا�سيل  من  املزيد  ذكر  دون 
وراء  من  ينوي  الدويل  »التحالف  اأن 
ال�سد  خط  تدمري  العمليات  هذه 
احلدود  داخل  داع�ش  لتنظيم  الأول 
اأجل ت�سهيل  الإدارية لق�ساء تلعفر من 
القوات  على  الق�ساء  اقتحام  مهمة 
ا�ستنزاف  وعدم  العراقية  الربية 
»الق�سف  اأن  اليا�رشي،  قواتها«وبنّي 

املدفعي الأمريكي هو الأول من نوعه 
�ست�سهد  القادمة  القليلة  وال�ساعات 
الدعم  م�ساركة م�ست�ساريهم يف تقدمي 
اللوج�ستي والتكتيكي للقوات الربية«من 
الفرقة  قوات  ا�ستطاعت  اأخرى،  جهة 
ج�رش  حترير  من  ع�رش  ال�ساد�سة 
الكي�سك احليوي �رشق ق�ساء تلعفر بعد 
لأكرث  ا�ستمرت  »داع�ش«  �سد  معارك 

من 3 �ساعات متوا�سلة.
وذكر املقدم عبد اهلل �سعدون الدراجي 
اأن  ع�رش  ال�ساد�سة  الفرقة  قيادة  يف 

»قواتهم تقدمت نحو تلعفر من املحور 
الطرفني  وبعد مواجهات بني  ال�رشقي 
الكي�سك  �سيطرتها على ج�رش  فر�ست 
حاليا  وت�ستعد  كوبري(،  بالـ  )معروف 
على  الواقعة  ط�سطة  قرية  لقتحام 
اإىل  العا�سق«ولفت  قرية  من  كم   1 بعد 
اأن القوات اأح�ست جثث 17 م�سلحاً من 
متنوعة  اأ�سلحة  على  وا�ستولت  داع�ش 
اأجرب  فيما  بحوزتهم،  كانت  واأعتدة 
وبني  الداخل  نحو  الفرار  على  الباقني 
�ست�ساعد  اجل�رش  على  ال�سيطرة  اأن 

القطعات الع�سكرية على التنقل بحرية 
الالزمة  القتالية  بامل�ساعدات  ومدها 
الأحد،  واأم�ش  ممكن  وقت  باأ�رشع 
حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�ش  اأعلن 
الع�سكرية  العمليات  انطالق  العبادي، 
لتحرير ق�ساء تلعفر من قب�سة م�سلحي 
هي  امل�ستهدفة  »داع�ش«واملنطقة 
وعر�ش  كلم،   60 نحو  بطول  جبهة 
تلعفر  وتتاألف من مدينة  كلم،  نحو 40 
العيا�سية  وبلدتي  تلعفر(  )مركز ق�ساء 

واملحلبية، ف�ساًل عن 47 قرية.

بعد اأ�صهر من الرتا�صق الإعالمي املحدود واخلالف على املنا�صب ال�صيادية، بدا اأن عقد ال�صراكة انفرط بني جماعة احلوثي والرئي�س ال�صابق علي عبد اهلل �صالح، بعد خروجها اإىل القواعد 
اجلماهريية، وبلوغها مرحلة ك�صر العظم.

الأزمة اليمنية

ق.د

احلوثيون و�صالح.. معارك ك�صر عظم م�صرحها �صنعاء

م�صدر اأمني عراقي

املدفعية الأمريكية  ت�صارك يف عمليات تلعفر



اإدارة  قررت  ال�سياق  هذا  ويف 
زمرييل  ولد  حمفوظ  الرئي�س 
ت�سليط عقوبة مالية على امل�ستقدم 
اإنذار  وتوجيه  احلرا�س  احتاد  من 
الفريق  يف  ت�رصفاته  بخ�سو�س  له 

التي  الت�سكيلة  على  توؤثر  والتي 
تقودها  �سعبة  �سفرية  حت�رص 
نهاية هذا الأ�سبوع اإىل �رصق البالد 
ملواجهة امل�سيف �سباب ق�سنطينة 
من  الفتتاحية  للجولة  حت�سبا 

حراق  واندمج  الوطنية،  البطولة 
ب�سورة عادية يف احل�سة التدريبية 
التي خا�سها النادي م�ساء البارحة 
الأخ�رص  ال�سوء  منحه  مت  بعدما 
من طرف الإدارة لالندماج ب�سورة 

عادية رفقة زمالئه.
م�ساء  �رصعت  اأخرى،  جهة  من 
البارحة ت�سكيلة الن�رصية يف خو�س 
التح�سريات  من  الأخري  املنعرج 
تنتظرها  التي  الهامة  للمقابلة 

حيث  ق�سنطينة،  �سباب  اأمام 
التدريبات  جو  اإىل  الالعبون  عاد 
راحة  يوم  من  ا�ستفادتهم  بعد 
بعد  لأ�سباله  الفني  الطاقم  منحه 
�سبيحة  الوطن  باأر�س  اللتحاق 

عقب  تون�س  من  قادمني  الأحد 
على  نغيز  ويعول  الرتب�س،  اختتام 
حتى  جانب  كل  من  لعبيه  اإعداد 
حتقيق  اأجل  من  جاهزين  يكونوا 

بداية موفقة يف البطولة الوطنية.
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الت�سكيلة �سرعت اأم�س يف التح�سري خلرجة �سباب ق�سنطينة

 ادارة الن�ضرية تنذر حراق وتعاقبه
 بغرامة 50 مليون �ضنتيم

عاقبت اإدارة فريق ن�سر ح�سني داي الالعب �سم�س الدين حراق بت�سليط 
غرامة مالية عليه قدرها 50 مليون �سنتيم عقب التقرير الذي رفعه �سده 

مدرب الفريق نبيل نغيز ب�سبب عدم االن�سباط الذي ميز م�ساركاته يف 
التدريبات التي اجراها الفريق خالل تواجده يف تون�س اأين خا�س ترب�سه 

التح�سريي حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل، حيث قام نغيز بطرد الالعب اأربع 
مرات من التدريبات ب�سبب التحاقه متاأخرا وهو ما دفع به اإىل اإحالة ملف 

الوافد اجلديد للفريق خالل املركاتو ال�سيفي املنق�سي على االإدارة

.    عي�سة ق.

فريق  رئا�سة  من  طياب  بوعالم  الرئي�س  ان�سحب 
�سبيبة بجاية بعد اأعوام طويلة ق�ساها على رئا�سة 
الفريق منذ تنوليه زمام امل�سوؤولية عام 1992 وهي 
ك�سف  حيث  كامال،  عاما   25 امتدت  التي  املدة 
وذلك  من�سبه  من  ر�سميا  بال�ستقالة  قراره  طياب 
مل  والتي  الهاوي  للنادي  العادية  اجلمعية  خالل 
تنعقد ب�سبب غياب ممثل مديرية ال�سباب والريا�سة 
لبجاية، اأين اعلم اأع�ساء اجلمعية ان�سحابه الر�سمي 
من ت�سيري الفريق، وفتح طياب النار على الأطراف 
التي عرقلت قيامه باملهام املنوطة به وعدم ترك 
الفريق يعمل بهدوء، حيث اأكد اأنه قرر ترك مكانه 
بعدما ا�رصف على بداية حت�سريات النادي حت�سبا 
للمو�سم الكروي اجلديد، ويف�سل الن�سحاب يف هذا 
الوقت ب�سبب تعفن حميط النادي وعدم قدرته على 
التعامل مع الظروف احلالية، ووجه طياب نداء اإىل 
الأن�سار الذين ي�سجعون الفريق والأوفياء لألوانه اإىل 
�رصورة اللتفاف حول الفريق والوقوف بجانبه خالل 
الفرتة احلالية من اأجل م�ساعدته لتحقيق الأهداف 
امل�سطرة حت�سبا للمو�سم الكروي املقبل اأين يهدف 
النادي اإىل حتقيق ال�سعود والعودة جمددا اإىل دوري 

لل�رصكة  الإداري  املجل�س  اع�ساء  وقام  الأ�سواء. 
طالح  احلميد  عبد  بتعيني  بجاية  ل�سبيبة  الريا�سية 
اأجدل  للفريق من  الإداري  العام  يف من�سب املدير 
خالفة طياب وت�سيري الفريق خالل املو�سم املقبل. 
قورايا«  »ميا  ابناء  ت�سكيلة  عادت  اأخرى،  جهة  من 
اإىل جو التدريبات من اأجل التح�سري للخرجة التي 
تنتظرها اجلمعة املقبل غلى غرب البالد اأين تواجه 
اجلديد  الكروي  املو�سم  افتتاح  يف  غليزان  �رصيع 
حيث يركز الطاقم الفني بقيادة املدرب م�سطفى 
ب�سكري على و�سع اآخر الروتو�سات حت�سبا للمباراة، 
وبن  بلغربي  الثنائي  اندماج  التدريبات  و�سهدت 

من�سور رفقة املجموعة اأين تدربا ب�سورة عادية.
ع.ق.

ي�سارك املنتخب الوطني للم�سارعة الإغريقية 
الرومانية بثالثة عنا�رص يف البطولة العاملية 
 26 تاريخ  اإىل  وتتوا�سل  اأم�س  منذ  املقررة 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  بباري�س  املقبل  اأوت 
طارق عزيز بن عي�سى يف وزن 71 كغ �ساحب 
املركز اخلام�س خالل الطبعة ال�سابقة بال�س 
وب�سري  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  فيغا�س 
�سيد عزارة 80 كغ �ساحب برونزية مونديال 
اأدم  اإىل  اإ�سافة  الفرن�سية  مباكون  الأوا�سط 
اجلزائري  الثالثي  وخا�س  كغ،   85 بوجملني 
ا�ستعدادا  حت�سريية  ترب�سات  عدة  املذكور 
لهذا احلدث العاملي اآخرها كان ببوخاري�ست 
»لون  دولية  دورة  تخللته  الذي  رومانيا  يف 

كورنيو و لدي�سالو �سيمون«.
من  املكون  الوطني،  الفني  الطاقم  وياأمل 
كورنيل  دمييرتو  رو�س  الروماين  املدربني 
الذهاب  يف  جدعة  بن  معزوز  واجلزائري 
حيث  الكبرية،  املناف�سة  هذه  خالل  بعيدا 
�رصح املدير الفني الوطني لالحتادية اأرزقي 

اأح�سن ثالثة  اآيت ح�سني: »لقد قمنا باختيار 
الإغريقية  امل�سارعة  اخت�سا�س  يف  عنا�رص 
يف  الكافية  اخلربة  ميتلكون  ممن  الرومانية 
هذه املناف�سات الكبرية لكن مهمتهم �ستكون 
�سعبة للغاية �سيما بح�سور اأبطال اوملبيني«، 
�ستكون  القرعة  »عملية  امل�سوؤول:  ويرى 
لكن  امل�ساركة،   بهذه  يتعلق  فيما  حا�سمة 
الهم ان الثالثي يطمح اإىل الذهاب بعيدا يف 

هذه املناف�سة«.
الغريقية  امل�سارعة  مناف�سات  وانطلقت 
من  كل  دخول  عرفت  حيث  اأم�س  الرومانية 
عي�سى  بن  عزيز  وطارق  عزارة  �سيد  ب�سري 
بوجملني  ادم  املناف�سة  �سيدخل  فيما 
املناف�سة اليوم. وعلى هام�س هذه املناف�سة 
موؤمتر  الفرن�سية  العا�سمة  العاملية، حتت�سن 
اخلمي�س  للم�سارعة  املتو�سطي  الحتاد 
اإىل  تر�سحت  التي  اجلزائر  بح�سور  املقبل 

نيل من�سب نائب رئي�س هذه الهيئة.
ع.ق./وكاالت

5 العبون يغيبون اأمام دفاع تاجنانت

لعنة املباريات الودية توا�ضل 
مطاردة اأوملبي املدية

ح�سة اال�ستئناف �سهدت 
ح�سور التعداد مكتمال

 بوزيدي يرتاجع 
عن االن�ضحاب 
ويوا�ضل مهامه 

رفقة �ضريع غليزان
تراجع مدرب نادي �رصيع غليزان يو�سف 
بوزيدي عن مقاطعة التدريبات بعدما 
كان قرر يف وقت �سابق رمي املن�سفة 
والن�سحاب من تدريب الفريق ب�سبب 

امل�ساكل التي طفت على ال�سطح وتعرقل 
حت�سريات النادي حت�سبا للمو�سم الكروي 

املقبل ويف مقدمتها مطالبة الالعبني 
الإدارة بت�سوية اأموالهم املتاأخرة، ويف 
هذا ال�سدد اجتمع م�ساء اأول اأم�س 

املدرب بوزيدي رفقة رئي�س ال�رصيع 
حممد حمري اأين حتدث الرجالن 

وو�سعا النقاط على احلروف بعدما قرر 
امل�سوؤول الأول على العار�سة الفنية 

عدم ال�رصاف على ح�سة ال�ستئناف 
وقرر احلديث اأول مع الرئي�س، حيث 
اّتفق الرجالن على موا�سلة بوزيدي 

للعمل مع الت�سكيلة وعاد اإىل ال�رصاف 
اأم�س على تدريبات ت�سكيلة »الرابيد« 

التي توا�سل التح�سريات ملواجهة �سبيبة  
الرابطة املحرتفة الثانية. وكانت ح�سة 

ال�ستئناف التي جرت اأول اأم�س قد 
جرت حتت قيادة املدرب امل�ساعد قادة 

عي�سى وبح�سور بقية اع�ساء الطاقم 
الفني يف �سورة املح�رص البدين باحلامل 
ومدرب احلرا�س لزرق بن في�سة، وح�رص 
التعداد مكتمال خلو�س املنعرج الأخري 

من التدريبات قبل مالقاة اجلمهور 
يف اأول جولت البطولة الوطنية، ومل 
ت�سجل احل�سة �سوى غياب الالعبني 

الذين يعانون ا�سابات خمتلفة يف �سورة 
الثنائي ربوح واحلار�س زايدي اللذان 

�سجال ح�سورهما يف امللعب بينما غاب 
زميلهما موجني لنف�س ال�سبب.

ع.ق.

الت�سكيلة حت�سر خلرجة غليزان مبعنويات مرتفعة

طياب ين�ضحب من رئا�ضة �ضبيبة بجاية 
وتعيني طالح خلفا له

حت�سبا للبطولة العاملية للم�سارعة بباري�س

 3 م�ضارعني جزائريني ي�ضاركون
 يف املوعد العاملي

املدية  اأوملبي  ت�سكيلة  توا�سل 
خلو�س  حت�سبا  حت�سرياتها 
البطولة  من  الفتتاحية  اجلولة 
الوطنية نهاية هذا الأ�سبوع عندما 
ت�ست�سيف دفاع تاجنانت، ويف هذا 
ال�سدد خا�ست الت�سكيلة اأول اأم�س 
اجلزائر  احتاد  امام  ودية  مباراة 
لهزمية  الفريق  تلقي  �سهدت 
املباريات  �سل�سلة  �سمن  جديدة 
التي خا�ستها منذ انطالق  الودية 
الكروي  للمو�سم  حت�سرياتها 
واأحدثت   ،2018/2017 اجلديد 
اأو�ساط  يف  قلقا  الفريق  ت�سكيلة 
حتقق  مل  واأنها  خا�سة  اأن�سارها 
املباريات  �سل�سلة  �سمن  فوز  اي 
الودية التي خا�ستها خالل الفرتة 
التح�سريية رغم اأن الطاقم الفني 
طماأن  �سليماين  املدرب  بقيادة 
جاهزية  بخ�سو�س  الفريق  حمبي 
الوطنية  البطولة  خلو�س  التعداد 

وحتقيق بداية موفقة.
مدينة  اأبناء  خ�سارة  ورغم 
اأنهم  اإل   3-2 بنتيجة  »التيطري« 
يف  خا�سة  مقبول  اأداء  قدموا 
والتي  املقابلة  من  الثاين  ال�سوط 
�سهدت متكن الت�سكيلة من الو�سول 
اإىل مرمى املناف�س يف منا�سبتني 
الثنائي  عرب  هدفني  وت�سجيل 
�سيع  املقابل  وزناقني يف  م�سفار 

كانت  تهديفية  فر�سا  املهاجمون 
وت�سجيل  اخل�سارة  لتفادي  كافية 
امام  يبقى  اين  الأقل،  تعادل على 
على  كبري  عمل  الفني  الطاقم 
م�ستوى الدفاع ونق�س الفعالية يف 

اخلط الأمامي.  
مباراة  تعرف  �سوف  املقابل،  يف 
ت�سكيلة  معاناة  تاجنانت  دفاع 
الوملبي من غياب خم�سة لعبني 
معنيني  يكونوا  ولن  اأطوارها  عن 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  بخو�سها 
احلار�سني �سيكر ولعمراوي اللذان 
اإىل  بالإ�سافة  اإ�سابة،  يعانيان من 
وزوبري  ب�سريي  ر�سوان  من  كل 
من  موؤخرا  عادا  اللذان  مطراين 
اإ�سابة ويعانيان تاأخرا من اجلانب 
بينما  بزمالئهما  مقارنة  البدين 
احمد  املهاجم  دخول  يتاأجل 
ب�سبب  املناف�سة  يف  م�ساعدية 
متاأخرا  التحاقه  بعد  بدنيا  تاأخره 
غري  يجعله  ما  وهو  بالتدريبات 
هذه  ان  ورغم  للعب،  بعد  جاهز 
على  خا�سة  موؤثرة  الغيابات 
م�ستوى اخلطني اخللفي والأمامي 
�سليماين  اأحمد  املدرب  اأن  اإل 
ت�سخيم  ورف�س  ارتياحه  اأبدى 
الت�سكيلة  امتالك  موؤكدا  الأمور 

للبدائل.
عي�سة ق.
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تلقى اإ�سادة كبرية رغم رغبته يف الرحيل عن لي�سرت

مطالب وا�ضعة لكوتينيو ودميبلي االقتداء باحرتافية حمرز
ت�سّدر الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز عناوين ال�سحف الأكرب يف العامل بعد الأداء الراقي والرائع الذي قدمه مع فريقه لي�سرت �سيتي مع بداية املو�سم اجلديد 
وخو�ض اأوىل املباراتني للدوري الجنليزي املمتاز اأمام اأر�سنال وبرايتون حيث ا�ساد الإعالم الربيطاين واجلماهري باحرتافية الالعب وان�سباطه عندما و�سع م�سلحته 

ال�سخ�سية جانبا وفّكر يف م�سلحة الفريق اين منحه اأف�سل ما عنده على اأر�سة امليدان وقاده اإىل حتقيق نتائج طيبة رغم الهزمية يف اجلولة الفتتاحية.

مدينة  ابن  و�ضع  ومت 
املقارنة  �ضورة  يف  تلم�ضان 
يف  جنوم  العبني  اأمام 
الفرن�ضي  الثنائي  �ضورة 
العب  دميبلي  عثمان 
االأملاين  دورمتوند  بورو�ضيا 
والربازيلي كوتينيو املحرتف 
االجنليزي،  ليفربول  رفقة 
على  الثنائي  متّرد  اأين 
اإ�رصارهما  ظل  يف  فريقهما 
و�ضعهما  بعد  الرحيل  على 
بر�ضلونة  نادي  مفكرة  يف 

الذي يبحث عن بديل لنجمه 
نيمار  الربازيلي  ال�ضابق 
اإىل  قيا�ضية  ب�ضفقة  املنتقل 
ورغم  جرمان،  �ضان  باري�س 
رغبة متو�ضط ميدان اخل�رص 
قدم  الذي  وهو  الرحيل  يف 
اإدارة  اإىل  ال�ضاأن  بهذا  طليا 
رف�س  ان  اإال  "الثعالب" 
مع  اللعب  ووا�ضل  التمرد 
ويقدم  عادية  ب�ضورة  فريقه 
رغبته  رغبة  كبرية  م�ضتويات 

يف تغيري االأجواء.

ثناء  حمرز  ت�رصف  ولقي 
جنوم  طرف  من  وا�ضعا 
االجنليزي  الدوري  يف  الكرة 
اآخرهم  الفريق  يف  وزمالئه 
داين �ضيم�ضون ومدربه كريغ 
اأ�ضادا  اللذان  �ضك�ضبري، 
نادي  خريج  باحرتافية 
لوهافر الفرن�ضي، اأين طالبه 
بالبقاء  �ضيم�ضون  زميله 
يف  واملوا�ضلة  النادي  مع 
�ضفوفه وا�ضفا اإياه بالالعب 
اللعب  يحب  والذي  املهاري 

الرواق  يف  جانبه  غلى 
مدرب  امتدح  بينما  االأمين، 
لي�ضرت جنم الفريق موؤكدا اأنه 
الراحة  اإىل  الركون  يرف�س 
التدرب  مرة  كل  يف  ويف�ضل 
هوايته،  القدم  كرة  ولعب 
بالالعب  املتحدث  واأ�ضاد 
احرتافيته  اكد  عندما 
و�ضعه  مع  بجدية  وتعامله 
الرتكيز  بف�ضل  الراهن 
من  اكرث  للنادي  يوليه  الذي 

م�ضتقبله الكروي.

اإدارة نابويل متنحه ا�سبوعا للرد على عر�سها الأخري مقابل التجديد

غوالم على بعد 90 دقيقة من جمموعات ال�ضامبيونزليغ
اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضيكون 
�ضهرة  موعد  على  غوالم  فوزي 
االيطايل  نابويل  ناديه  مع  اليوم 
الدور  الإياب  حت�ضبا  ني�س  ملقابلة 
رابطة  جمموعات  قبل  االخري 
يخو�س  حيث  اأوروبا،  ابطال 
ايتيان  �ضانت  نادي  خريج  رفقاء 
الفرن�ضي اللقاء من اأجل احل�ضول 

جمموعات  دور  بلوغ  تاأ�ضرية  على 
الذين  وهم  االأوروبية  امل�ضابقة 
الذهاب  يف  ميدانهم  على  كانوا 
اأن  ينتظر  حيث  نظيفني،  بهدفني 

يخو�س غوالم املباراة اأ�ضا�ضيا.
من جهة اأخرى تقّدمت اإدارة فريق 
نابويل االيطايل بالعر�س االأخري اإىل 
اأجل توقيعه  العبها اجلزائري من 

يربطه  الذي  اجلديد  العقد  على 
عقده  ينتهي  الذي  وهو  بالنادي 
احلايل نهاية املو�ضم املقبل، ويف 
هذا ال�ضدد، ك�ضفت ام�س �ضحيفة 
م�ضوؤولو  اأن  االيطالية  ماتينو"  "اإل 
على  عر�ضوا  االيطايل  النادي 
الوطني  للمنتخب  االأي�رص  الظهري 
اأربعة  ميتد  جديد  عقد  توقيع 

جوان  غاية  اإىل  اإ�ضافية  موا�ضم 
تبلغ  �ضنوية  اأجرة  مقابل   2021
منحت  يورو، حيث  مليوين  قيمتها 
اإىل  االيطايل  اجلنوب  نادي  اإدارة 
الرد  اجل  من  ا�ضبوع  مهلة  العبها 
اأو البحث عن بدائل  على عر�ضها 

اأخرى.
ع.ق.

ربيعي ا�سا�سي ورقة تاأهيل اأوبامبو مل ت�سل 
واخلزينة ت�ستفيد من 5 ماليري

ما�ضوي يدر�س اللعب بثالثة مدافعني 
يف املحور اأمام احتاد احلرا�س

تتوا�ضل حت�ضريات فريق وفاق �ضطيف 
الكروي  املو�ضم  االأول خالل  للظهور 
حملة  يف  الفريق  ي�رصع  اأين  اجلديد 
الدفاع عن لقبه اأمام احتاد احلرا�س، 
الفني  الطاقم  ي�ضع  ال�ضدد  هذا  ويف 
الدين  خري  املدرب  بقيادة  للوفاق 
حت�ضبا  االأخرية  الروتو�ضات  ما�ضوي 
للمباراة التي يخو�ضها الفريق ال�ضبت 
املقبل على ميدان الثامن ماي بدون 
حتوم  ال�ضكوك  كانت  بعدما  جمهور، 
ملعبه  على  الفريق  ا�ضتقبال  حول 
حمار  ح�ضان  الرئي�س  تهديد  عقب 
واللعب  �ضطيف  خارج  باالنتقال 
ب�ضبب  بوعريريج  برج  اأو  بتاجنانت 
التي  امللعب  اأر�ضية  جاهزية  عدم 
الالعبني  �ضحة  على  خطرا  ت�ضكل 
وتعر�ضهم اإىل اإ�ضابات بليغة، ويف ها 
�ضوف تعرف مواجهة احتاد احلرا�س 
غياب املدافع خثري زيتي الذي يعاين 
اإ�ضابة ومعاقب عن املو�ضم املن�رصم 
الذي  االأمر  اآليا  يغيب  يجعله  ما  وهو 
ما�ضوي  الدين  خري  باملدرب  يدفع 
�ضوف  والذي  البديل  عن  البحث  اإىل 
يف  �ضيلعب  اأين  ربيعي  زميله  يكون 
امل�ضتبعد  غري  ومن  االأمين،  الرواق 
بثالثة  املقابلة  ما�ضوي  يخو�س  اأن 
اإقحام  عرب  الدفاع  حمور  يف  العبني 
جانب  اإىل  ون�ضاخ  بدران  من  كل 

او  اأوبامبو  الغابوين  بني  املفا�ضلة 
�ضاعد، يف انتظار ما �ضوف ت�ضفر عنه 

احل�ض�س التدريبية.
عودية  اأمني  الالعب  رفقاء  وتدرب 
ب�ضبب  اأرنات  عني  ملعب  يف  البارحة 
عليها  تتواجد  التي  ال�ضيئة  الو�ضعية 
يتخوف  اأين  ماي   8 ملعب  اأر�ضية 
العبيه  تلقي  من  الفني  الطاقم 
اإ�ضابات حترمهم من خو�س انطالقة 
اآخر،  �ضياق  ويف  اجلديد،  املو�ضم 
تنتظر  االأ�ضود"  "الن�رص  اإدارة  الزالت 
من  اأوبامبو  الالعب  خروج  ورقة 
حتى  القدم  لكرة  الغابونية  االحتادية 
الرابطة  اإىل  لرت�ضله  ملفه  يف  ت�ضع 
تاأهيله  ويتم  القدم  لكرة  املحرتفة 
خلو�س املناف�ضة رفقة الوفاق، حيث 
احتاد  اأمام  بعد  م�ضاركته  تتاأكد  مل 

احلرا�س.
خزينة  ا�ضتفادت  اأخرى،  جهة  من 
الوفاق من مبلغ 5 ماليري �ضنتيم قام 
النقال  الهاتف  متعامل  الفريق  ممول 
النادي  ح�ضاب  يف  ب�ضخه  "جيزي" 
االأعباء  من  يخفف  الدي  االأمر  وهو 
املالية على اإدارة الرئي�س حمار، هذا 
امل�ضتحقات  لت�ضوية  يح�رص  االأخري 
بني  ما  ومنحهم  لالعبيه  العالقة 

اأجرتني و3 اأجور �ضهرية.
عي�سة ق. 

مزيان يتاألق والالعبون الدوليون يندجمون يف التدريبات

احتاد اجلزائر يفوز على اوملبي املدية ويوؤكد جاهزيته للمو�ضم اجلديد
�ضل�ضلة  اجلزائر  احتاد  وا�ضل 
التح�ضريية  الفرتة  خالل  التاألق 
النطالقة  حت�ضبا  يخو�ضها  التي 
فوزا  �ضجل  اين  اجلديد،  املو�ضم 
الودية  مبارياته  خالل  جديدا 
وذلك عندما واجه م�ضاء اأول ام�س 
عمر  ملعب  على  املدية  اوملبي 
االحتاد  واأنهى  ببولوغني  حمادي 
وهو  ل�ضاحله   2/3 بنتيجة  اللقاء 
ي�ضاعد  الذي  املعنوي  الفوز 
الت�ضكيلة على موا�ضلة حت�ضرياتها 
للجولة االفتتاحية عندما تخو�س 
العا�ضمي  الداربي  املقبل  ال�ضبت 
جاءت  حيث  بارادو،  نادي  اأمام 
املدافع  كل من  باأقدام  االأهداف 
ربيع مفتاح وعبد الرحمان مزيان 

الذي �ضجل ثنائية وقدم مباراة يف 
مفيدة  املباراة  وكانت  امل�ضتوى، 
للمدرب البلجيكي بول بوت الذي 
اأخذ  اجل  من  الفر�ضة  ا�ضتغل 
فكرة حول ا�ضتعداد اأ�ضباله وو�ضع 
الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية حت�ضبا لبداية 
املو�ضم، خا�ضة واأنه منح الفر�ضة 
جلميع الالعبني باقحام 21 العبا 
مت�ضاوية  الفر�ضة  تكون  حتى 
عدا  ما  اللعب،  اأجل  من  للجميع 
يف  حمار  زيري  الالعب  م�ضاركة 

الت�ضعني دقيقة كاملة.
و�ضهد اول اأم�س التحاق الالعبني 
التحقوا  الذين  اخلم�ضة  الدوليني 
باملنتخب الوطني املحلي ويتعلق 
حمزاوي  درفلو،  من  بكل  االأمر 

يلعبوا  مل  الذين  الالوي  وعبد 
وبن  مزيان  جانب  اإىل  اللقاء 
غيث، والذين �رصعوا يف التح�ضري 
املو�ضم  من  االأوىل  للمباراة 

اجلديد.

بول بوت غري را�ض 
على تغيري امللعب 
وتاأجيل اجلولة 

الثانية

بول  اجلزائر  احتاد  مدرب  عرّب 
برجمة  حول  ر�ضاه  عدم  بوت 
على  بارادو  امام  فريقه  مباراة 

جويلية   5 عو�س  بولوغني  ملعب 
ال�ضابق  يف  مربجما  كان  مثلما 
يف  البلجيكي  املدرب  وقال 
ت�رصيحات �ضحفية اأنه كان يف�ضل 
اأجل  اللعب بامللعب االأوملبي من 
رابطة  نهائي  ربع  مقابلة  حت�ضري 
تلعب  �ضوف  التي  اإفريقيا  اأبطال 
يف  وا�ضار  الطبيعي،  الع�ضب  على 
�ضياق اآخر اأن بقاء اأ�ضباله بعيدين 
عن املناف�ضة 15 يوما بعد تاأجيل 
الثامن �ضبتمرب  اإىل  الثانية  اجلولة 
االأول  املنتخب  التزامات  ب�ضبب 
على  بال�ضلب  ينعك�س  �ضوف 

اأ�ضباله.
عي�سة ق.

مت اختياره الأف�سل من جانب ريال بيتي�ض وبودبوز يغيب

ماندي يبهر اأمام جنوم البار�ضا رغم اخل�ضارة
بن زية ين�سم اإل قائمة امل�سابني ويرفع العدد اإىل خم�سة

لعنة اال�ضابات تالحق العبي اخل�ضر قبل مواجهتي زامبيا
اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضقط 
اخل�ضارة  فخ  يف  ماندي  عي�ضى 
ملعب  على  بر�ضلونة  نادي  اأمام 
الدوري  افتتاحية  يف  كامب"  "نو 
اال�ضباين اأين انهزم نادي ريال بيتي�س 
بنتيجة هدفني دون رد، حيث �ضجل 
املدافع املحوري للمنتخب الوطني 
دخوله يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية موؤكدا 
اهميته يف خمططات مدرب الفريق 
عن  الرحيل  من  قريبا  كان  بعدما 

اأطوار  كامل  لعب  حيث  النادي، 
تاألق  كبرية  مباراة  وقدم  املقابلة 
جنوم  اأمام  جمددا  خاللها  من 
ان  �ضبق  الذي  وهو  "البلوغرانا" 
نف�س  امام  املا�ضي  املو�ضم  فعلها 
خريج  تدخالت  كانت  اين  الفريق، 
امام  موفقة  رام�س  ملعب  نادي 
واأنقذ  مي�ضي  الربغوث  هجمات 
النادي االأندل�ضي من عدة حماوالت 
عالمة  اأف�ضل  نال  حيث  للبار�ضا، 

جعله  ما  وهو  فريقه  جانب  من 
يختار اف�ضل العب من جانب ريال 
اللقاء  �ضهد  املقابل  يف  بيتي�س. 
اإىل  اجلديد  والوافد  زميله  غياب 
الذي  بودبوز  ريا�س  بيتي�س  ريال 
على  يركز  جعلته  اإ�ضابة  من  يعاين 
ب�رصعة  اال�ضرتجاع  ق�ضد  العالج 
اأجل االندماج رفقة املجموعة  من 

والعودة اإىل املناف�ضة.
ع.ق.

الناخب  على  تتواىل  امل�ضائب  اأن  يبدو 
الوطني لوكا�س األكاراز قبل اقل من ا�ضبوع 
على انطالق الرتب�س التح�ضريي للمنتخب 
الوطني حت�ضبا لتح�ضري مواجهتي زامبيا 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  �ضمن 
لعنة  توا�ضل  حيث  برو�ضيا،   2018 العامل 
الت�ضكيلة  العبي  مالحقة  يف  اال�ضابات 
الوطنية والتي كان اآخر �ضحاياه العب ليل 
الفرن�ضي يا�ضني بن زية الذي تلقى اإ�ضابة 
كان  اأمام  ام�س  اول  فريقه  مقابلة  خالل 
اإىل  ا�ضطر  اأين  الفرن�ضي  الدوري  �ضمن 

باالآالم،  متاأثرا  امليدان  اأر�ضية  مغادرة 
اإىل  يخ�ضع  مل  اخل�رص  مهاجم  اأن  ورغم 
نوعية  يتبني  ومل  الطبية  الفحو�ضات 
اال�ضابة التي يعاين منها ومدة الغياب عن 
امليادين اإال انه بن�ضبة كبرية �ضوف يغيب 
اأمام  للخ�رص  املزدوجتني  املباراتني  عن 
بعدما  يتكرر  الذي  الغياب  وهو  زامبيا 
اال�ضباين  كان خرج من ح�ضابات املدرب 
�ضهر جوان خالل خو�س مواجهة الطوغو 

حل�ضاب ت�ضفيات كان 2019 بالكامريون.
ومل تتوقف اال�ضابات عند بن زية فح�ضب، 

باعبتبار اأن ال�ضكوك يف امل�ضاركة برتب�س 
اخل�رص تطال العبني اآخرين لنف�س ال�ضبب 
وهو االإ�ضابة ويتعلق االأمر بكل من العربي 
يندمج  مل  اأين  براهيمي  ويا�ضني  �ضوداين 
فيما  زغرب  دينامو  فريقه  مع  بعد  الول 
خا�س  بعدما  بدنيا  الثاين  يعاين  الزال 
�ضوطا واحدا رفقة ناديه بورتو اأول اأم�س 
غياب  تاكد  بينما  الربتغايل،  بالبطولة 
فيغويل  و�ضفيان  بودبوز  ريا�س  الثنائي 

الذي مل يتعافى من اال�ضابة بعد.
عي�سة ق.



رامو�س يدخل 
التاريخ من 

الباب ال�ضيق

اال�سباين  الدوري  عمالقا  افتتح 
م�سوارهما  وبر�سلونة  مدريد  ريال 
يف الدوري اال�سباين بالفوز، اأين بداأ 
الريال درب احلفاظ على لقب الليغا 
ديبورتيفو  على  خارج  �سهل  بفوز 
الكورونيا 3-0، �سّجل اأهداف الريال 
واالأملاين  كا�سيمريو  بيل،  غاريث 
توين كرو�س، و�سهدت نهاية املباراة، 
ريال  مدافع  رامو�س  �سريجيو  طرد 
بطاقة  على  ح�سوله  بعد  مدريد 
بورخا  باالعتداء على  ثانية  �سفراء 
فايل يف كرة هوائية، اتَّ�سم اللقاء يف 
جممله باالأداء اجليد واحلما�س من 

جانب اأ�سحاب االأر�س، لكَنّ خربات 
اأبناء  �سالح  كانت  ريال  العبي 
زيدان لتحقيق الفوز ال�سهل، ذهبت 
ال�سيطرة للريال منذ الدقائق االأوىل 
مع حماولة �سائعة من غاريث بيل. 
للريال،  جديد  من  ال�سيطرة  عادت 
االأر�س،  الأ�سحاب  ن�ساط  بعد فرتة 
وترتد كرة من احلار�س اإىل بن زمية 
ليودعها  بيل  اإىل  الكرة  مرر  الذي 
يف  االأول  الهدف  ويحرز  ال�سباك 
عرب  جاء  الثاين  الهدف  الدقيقة، 
مار�سيلو  من  عر�سية  متريرة 
برباعة  ال�سباك  كا�سيمريو  اأودعها 

يف الدقيقة.ال�سوط الثاين مل ي�سهد 
ريال  دفاع  م�ستوى  على  اجلديد 
مدريد، الذي اأبعد كافة املحاوالت 
توين  وجنح  ديبورتيفو،  جانب  من 
الثالث  الهدف  ت�سجيل  يف  كرو�س 
بيل  مع  الكرة  اإي�سكو  تبادل  بعدما 
اإىل داخل منطقة اجلزاء،  املنطلق 
كرو�س  اخللف  من  للقادم  ليمررها 
�سمد  ال�سباك.بينما  �سدد يف  الذي 
بر�سلونة جراح خ�سارة كاأ�س ال�سوبر 
على  بفوز  الهزيل  واالأداء  االإ�سباين 
�سيفه ريال بيتي�س بهدفني نظيفني، 
اخلطاأ  طريق  عن  تو�سكو  �سجل 

هديف  روبرتو  و�سريجيو  مرماه  يف 
و38   36 الدقيقتني  يف  يف  بر�سلونة 
النتيجة  بتلك  االأول،  ال�سوط  من 
نقاط،  بـ3  ر�سيده  بر�سلونة  افتتح 
كان  ر�سيد،  بال  بيتي�س  بقى  فيما 
بر�سلونة الطرف االأف�سل يف ال�سوط 
ولكن  تف�سل  بهدفني  ليتقدم  االأول، 
ال�سوط الثاين ات�سم بالهدوء الن�سبي 
على  لبيتي�س،  قوية  بداية  با�ستثناء 
اأمل اإدراك الهدف االأول وحماوالت 
لزيادة  فرتات  على  بر�سلونة 
يف  منهما  اأي  ينجح  اأن  دون  الغلة 

م�ساعيه.

نيمار ي�ضتعر�س ويقود
 البي ا�س جي اىل الفوز

ا�ستعر�س النجم الربازيلي نيمار مهاراته وقاد 
فريقه اجلديد باري�س �سان جريمان اىل فوز 

�ساحق على �سيفه تولوز 6-2 يف ختام املرحلة 
الثالثة من الدوري الفرن�سي بت�سجيله هدفني 

وم�ساهمته يف متريرتني حا�سمتني وت�سببه بركلة 
جزاء، رفع البي اأ�س جي ر�سيده اىل 9 نقاط من ثالث 
لكنه مباريات مت�ساوياً مع موناكو حامل اللقب و�سانت اتيان 

يتفوق عليهما بفارق االهداف، وخا�س نيمار اوىل مبارياته على ملعب »حديقة 
االأمراء« منذ انتقاله اىل �سفوف فريق العا�سمة الفرن�سية، وكان نيمار افتتح 

ر�سيده التهديفي يف مرمى غانغان اال�سبوع املا�سي، وادرك التعادل 1-1 اأمام 
تولوز بكرة مرتدة من احلار�س البان الفون  بعد ان افتتح االإيفواري ماك�س الن 

غرادل الت�سجيل لتولوز، ومرر الربازيلي كرة حا�سمة جاء منها الهدف الثاين 
�سجله ادريان رابيو من ت�سديدة بعيدة.

ويف الدقيقة 69 وعندما كان �سان جريمان متقدما بنتيجة 2-1، طرد له احلكم 
العب و�سطه االيطايل ماركو فرياتي حل�سوله على بطاقة �سفراء ثانية، لكن 
ذلك مل مينع ا�سحاب االر�س من احل�سول على ركلة جزاء اثر عرقلة نيمار 

داخل املنطقة انربى لها الهداف االوروغوياين ادين�سون كافاين م�سجاًل 
الهدف الثالث لفريقه، ورد تولوز م�ستغال النق�س العددي مقل�سا النتيجة اىل 

2-3 بكرة راأ�سية من كري�ستوفر جوليان، لكن �سان جريمان �رضب بقوة يف 
الدقائق 12 االخرية م�سجال ثالثة اهداف وال اروع بداأها البديل االرجنتيني 
خافيري با�ستوري، ونفذ نيمار ركلة ركنية تابعها الفني كيزاوا ب�رضبة مق�سية 
رائعة قبل ان يختتم نيمار مهرجان االهداف بهدف �سيبقى عالقا طويال يف 

ذاكرة ان�سار �سان جريمان عندما راوغ عدة مدافعني داخل املنطقة بحركات 
فنية رائعة قم افلت من الرقابة قبل ان ي�سدد الكرة بي�ساره داخل ال�سباك.

نيمار يهاجم اإدارة بر�ضلونة

االإ�سباين  الدويل  الالعب  دخل 
�سريجيو رامو�س التاريخ من الباب 
ال�سيق، بعد اأن ح�سل على بطاقة 
جمعت  التي  املباراة  يف  حمراء 
بديبورتيفو  مدريد  ريال  فريقه 
االفتتاحية  اجلولة  يف  الكورونيا 
»مي�سرت  ح�ساب  وقال  الليغا،  من 
االإح�سائيات  يف  املخت�س  �سيب« 
اأكرث  عادل  رامو�س  �سريجيو  اإن 
بر�سيد  الليغا  يف  طرًدا  الالعبني 
18 بطاقة حمراء، وعادل رامو�س 
كل من بابلو األفارو الالعب ال�سابق 
االأندية  من  العديد  �سفوف  يف 
وت�سايف  واإ�سبيلية  كرب�سلونة 
�رضق�سطة  ريال  العب  اأجوادو 
و�ساباديل وكالهما ح�سل على 18 

بطاقة حمراء يف الدوري.

�سعباً  فوزاً  البطل  و�سيف  روما  حقق 
يف   0-1 برغامو  اتاالنتا  م�سيفه  على 
من  اجلديد  املو�سم  يف  م�سواره  بداية 
اتليتي  ملعب  على  االإيطايل.،  الدوري 
اتزوري دي ايتاليا، بداأ روما املباراتني 
تتحول  ان  قبل  جيدتني  بفر�ستني 
لنحو  االر�س   ا�سحاب  اىل  ال�سيطرة 
كبرياً  كما  خاللها  ا�ساعوا  دقيقة   20
العا�سمة  فريق  وافتتح  الفر�س،  من 
البلجيكي  العبه  ح�سول  بعد  الت�سجيل 
نفذها  حرة  ركلة  على  ناينغوالن  راديا 
كوالروف  الك�سندر  ال�رضبي  بنجاح 
�سيتي  مان�س�سرت  من  اليه  القادم 
اىل  العودة  اتاالنتا  وحاول  االجنليزي، 

معادلة  من  قريبا  وكان  اللقاء  اجواء 
ال�سوط  ويف  االأّول،  ال�سوط  النتيجة يف 
الثاين، مل يزد اي من الفريقني فاعليته 
مباراة  حالها.ويف  على  النتيجة  فبقيت 
ثانية فاز ميالن يف اأوىل مباراة ر�سمية 
 0-3 كروتوين  على  اجلديدة  بحلته  له 
طالت  مبكرة  طرد  حالة  ا�ستغل  بعدما 
الذي  ت�سيكرييني  فيديريكو  املدافع 
كوتروين  باتريك  �سد  خطاأ  ارتكب 
منها  افتتح  جزاء  بركلة  وت�سبب 
االإيفواري فرانك كي�سييه الت�سجيل، ومل 
يطل االمر كثرياُ حتى ا�ساف كوتروين 
اثر  الثاين  الهدف  املرة  هذه  بنف�سه 
�سو�سو  اال�سباين  من  عر�سية  متريرة 

خم�س  من  اقل  وبعد  براأ�سه،  تابعها 
بالهدف  النتيجة  �سو�سو  عزز  دقائق، 
الثالث م�ستفيداُ من متريرة بطل اللقاء 
ا�سفل  يف  تابعها  كوتروين  منازع  بدون 
انرت  ح�سم  الي�رضى.بدوره،  الزاوية 
�سيفه  مع  االوىل  املرحلة  قمة  ميالن 
فيورنتينا بثالثية نظيفة افتتحها قائده 
ركلة  من  ايكاردي  ماورو  االرجنتيني 
جزاء ح�سل عليها بعد عرقلته من قبل 
الثاين  الهدف  وجاء  ا�ستوري،  دافيدي 
عن طريق ايكاردي نف�سه بعد مرور ربع 
�ساعة من املباراة، ويف ال�سوط الثاين، 
وقع بريي�سيت�س على الهدف الثالث بعد 

ان تابع براأ�سه يف ال�سباك.

زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  اأ�ساد 
مدريد  ريال  لنادي  الفني  املدير 
اأول  فوزهم  بعد  فريقه  بالعبي 
يف  الكورونيا  ديبورتيفو  على  اأم�س 
االأ�سبوع االأول من م�سابقة الدوري، 
عن  املباراة  عقب  زيدان  وحتدث 
كا�سيمريو  الربازيلي  العبه  قدرات 
وقال: »يتمتع بالقدرة على االخرتاق 
الهجومية،  املناطق  اإىل  والو�سول 
نكون  عندما  هذا  على  يدلل  وهو 
لي�ست  هذه  اخل�سم،  ملعب  يف 
�سعيد  ولكنني  االأ�سا�سية  مهمته 
�سعادته  عن  زيدان  واأعرب  بهذا،« 
باأداء ريال مدريد يف مباراته االأوىل 
االإ�سباين  للدوري  اجلديد  باملو�سم 
خ�سم  اأمام  كانت  واأنها  خا�سة 

عنيد مثل ديبورتيفو الكورونيا،على 
»نحن  املدرب:  قوله.واأ�ساف  حد 
ب�سكل  االأمور  اإليه  اآلت  مبا  �سعداء 
عام يف املباراة، ولكننا ل�سنا كذلك 
�سريجيو  مع  حدث  ملا  بالن�سبة 
�سهال،  لي�س  امللعب  هذا  رامو�س 
اإنه فريق قادر على و�سع العراقيل 
لهم  �سنحت  لقد  مواجهتك،  يف 
بع�س الفر�س«، واأكد زيدان اأنه مل 
يتلق طلب من اأي العب يف الفريق 
واختتم  الرحيل،  يف  برغبته  يتعلق 
قائال: »مل يطلب اأحد مني ال�سماح 
الفريق  هذا  اأريد  بالرحيل،  له 
هناك  يكون  اأال  واأمتنى  هو  كما 
لكل  ميكن  اأوت   31 حتى  تغيريات، 

�سيء اأن يحدث«.

فوز �ضعب لروما وقطبا امليالن ي�ضجالن بداية موفقة

زيدان ي�ضيد بكا�ضيمريو وينفي رغبة العبني يف الرحيل

ريا�ضة دولية الثالثاء 22  اأوت 2017  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1438هـ 14

نيمار يهاجم اإدارة بر�ضلونة
باري�س  ل�سفوف  حديثا  املنتقل  �سيلفا  ردا  نيما  الربازيلي  النجم  عاد 
�سان جريمان الفرن�سي اإىل التحدث مرة اأخرى عن عالقته باإدارة ناديه 
ال�سابق بر�سلونة االإ�سباين، وردا على �سوؤال اأحد ال�سحفيني بعد اللقاء عن 
نيمار قائال: »عندما  اأجاب  مالب�سات رحيله عن بر�سلونة هذا املو�سم 
و�سلت اإىل بر�سلونة كان كل �سيء ي�سري ب�سكل جيد، ولكن بعد ذلك هناك 
باأ�سابع  نيمار  واأ�سار  مواقعهم هناك«،  يكونوا يف  اأن  م�سوؤولون ال يجب 
االتهام اإىل اإدارة بر�سلونة وحملها م�سوؤولية كل ما يحدث لفريق كرة القدم 
يف الوقت الراهن، معرتفا اأنه ي�سعر باالأ�سى لروؤية زمالئه القدامى يعانون 
اأربع �سنوات يف �سعادة  ال�سكل، واأ�ساف نيمار قائال: »لقد ق�سيت  بهذا 
االأ�سدقاء  العديد من  لدي  بكثري  اأكرث من هذا  ي�ستحق  بر�سلونة  كبرية، 
قادرا  يعود فريقا  واأن  للرب�سا  بالن�سبة  االأمور  تتح�سن  اأن  اأمتنى  هناك، 
اأم�س حتدث نيمار يف ت�رضيحات  تاألقه يف مباراة  على املناف�سة«.وعن 
اأتذكر ما حدث  نقلتها عنه �سحيفة »ليكيب« الفرن�سية: »يف احلقيقة ال 
اأنني يف  اأ�سعر هنا  الهدف جاء  اأن  االأهم هو  الثاين،  ت�سجيل هديف  قبل 
وهذا  الربازيل  للعب  م�سابه  لعب  اأ�سلوب  »الفريق ميتلك  وا�سل:  بيتي«، 
ي�سهل عملية االندماج بالن�سبة يل، وجود داين األفي�س وماركينيو�س والعبني 
اأخرين من اأمريكا اجلنوبية اأمر مهم للغاية«، واختتم قائال: »ن�سحك �سويا 
اأجواء حديقة االأمراء، اجلماهري  ونق�سي معا وقتا طيبا، تعجبني كثريا 

�ساندتنا حتى الدقيقة االأخرية هذا يحدث �سخبا كبريا«.

اأ�ضين�ضيو يرفع راية
 الع�ضيان يف وجه الريال

وجه  يف  الع�سيان  راية  رفع  االإ�سباين  مدريد  ريال  العب  اأ�سين�سيو  ماركو  قرر 
النادي امللكي حتى يتم تنفيذ جميع �رضوطه، ذكرت �سحيفة »ديلي اإك�سربي�س« 
الربيطانية اأن اأ�سين�سيو يرغب يف البقاء مع ريال مدريد وعدم الرحيل ل�سفوف 
على  اآخر  مو�سم  ق�ساء  يود  ال  ولكنه  االإ�سباين  بر�سلونة  اأو  االإجنليزي  اأر�سنال 
دكة البدالء، واأ�سارت ال�سحيفة اأن اأ�سين�سيو يرغب يف اللعب ب�سورة اأكرب بدال 
من الويلزي غاريث بيل العب امللكي، ويرى اأنه االأحق باملركز االأ�سا�سي بعد 
احلايل.واأو�سحت  املو�سم  ومطلع  املا�سي  املو�سم  خالل  اجليدة  م�ستوياته 
الدين  زين  للفرن�سي  الثاين  الالعب م�ستاء نظرا العتباره اخليار  اأن  ال�سحيفة 
الذي  بالويلزي  مقارنة  جيدة  م�ستويات  تقدميه  بعد  حتى  بيل  خلف  زيدان 
يتعر�س لالإ�سابة ب�سورة متكررة، وكانت تقارير �سحفية اإ�سبانية اأكدت اقرتاب 
اأ�سين�سيو من جتديد عقده لعام اإ�سايف لينتهي يف 2023 مع زيادة راتبه اإىل 4.5 

مليون يورو �سنويا ورفع قيمة ف�سخ العقد اإىل 500 مليون يورو.
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فالريي غريغييف

م�سرح مارين�سكي �أحد 
�أهم �ملر�كز �لثقافية يف 

منطقة �ملحيط �لهادئ
�سرح املدير الفني مل�سرح املارين�سكي لالأوبرا 

والباليه، فالريي غريغييف، باأن خ�سبة م�سرح 
اإقليم برميور�سك �سوف جتعل هذا الإقليم اأحد اأهم 
املراكز الثقافية يف منطقة املحيط الهادئ، انتهت، 

يوم الأحد 13 اأوت اجلاري، الدورة الثانية ملهرجان 
ال�سرق الأق�سى للفنون الكال�سيكية »مارين�سكي« 

على خ�سبة م�سرح اإقليم برميور�سك التابعة 
مل�سرح مارين�سكي مبدينة بطر�سبورغ يقع اإقليم 

برميور�سك يف اأق�سى اجلنوب ال�سرقي من الحتاد 
الرو�سي على �ساطئ املحيط الهادئ، وخالل 28 يوما، 
اأدى الفنانون على خ�سبات م�سارح الإقليم ومدينة 

�ساخالني وجمهورية ال�سني ال�سعبية وجمهورية 
كوريا اجلنوبية واليابان 40 عر�سا وحفال.

الإعالمي  الق�سم  �رصح  كما 
وقاعات  والباليه  الأوبرا  مب�سارح 
احلفالت، باأن احل�سور بلغ حوايل 

50 األفا من رو�سيا واآ�سيا واأوروبا.
»مارين�سكي 2017«  متيز مهرجان 
تقدم  التي  العرو�ض  من  بعدد 

باليه  بينها  من  الأوىل،  للمرة 
الباليه  لفرقة  الأحدب«  »احل�سان 
احلدث  وكان  برميور�سك.  باإقليم 
باليه  هو  للمهرجان  الرئي�سي 
يعر�ض  الذي  واأرمان«  »مارغاريتا 
اأي�سا للمرة الأوىل وكان حفل غال 

لفرقة الباليه الوطني يف ال�سني من 
الفعاليات الهامة التي اأقيمت اأثناء 
امل�رصح  خ�سبة  وعلى  املهرجان 
يف اإقليم برميور�سك، اأدت راق�سة 
الباليه املبدعة من كوريا اجلنوبية، 
الفرقة  و�سولي�ستات  يل،  بني  �سي 

ت�ساجن  لياونينج  باليه  ال�سينية، 
خايدون ويوي ت�سوانيا.

فالريي  املاي�سرتو  قاد  كذلك 
غريغييف الأورك�سرتا ال�سيمفونية 
حيث  والباليه،  والأوبرات 
اإقليم  م�رصح  خ�سبة  باأن  �رصح 

مقرا  لتكون  اختريت  برميور�سك 
لي�ض  الكبري  املهرجان  لهذا 
الإمكانيات  ب�سبب  واإمنا  اعتباطا، 
على  تعلق  التي  والآمال  الكبرية 
بالفنون  يتعلق  فيما  اخل�سبة  هذه 

الكال�سيكية.

مركزا  اخل�سبة  هذه  ت�سبح  �سوف 
فنيا متميزا لهذا الإقليم واملنطقة 
باأ�رصها، و�سوف تقدم هذه اخل�سبة 
يف العام املقبل اأوبرا: »حب لثالث 
»تو�سكا«  بروكوفييف،  برتقالت« 

بوت�سيني، وباليه »جيزيل« اأدام.

بوتني ومو�سيقى �جلاز
بوتني،  فالدميري  الرو�سي،  الرئي�ض  توجه 
كوكتيبيل  حفل  اإىل  »تافريد«  منتدى  عقب 
القرم حيث  �سبه جزيرة  ملو�سيقى اجلاز يف 
ق�سرية  كلمة  هناك  الرو�سي  الرئي�ض  األقى 
جاء فيها: »لدينا هنا مهرجان رائع ملو�سيقى 
اجلاز، من خالله قام بزيارتنا حواىل 150 من 
اأ�سهر فرق اجلاز حول العامل. ويف هذا العام 
زارتنا 10 فرق هامة. املو�سيقى لغة عاملية 
جتمع  املو�سيقى  الرتجمة،  اإىل  حتتاج  ل 

وللقائمني  ل�سيوفنا،  جزيال  �سكرا  الب�رص. 
بنجاح  جميعا  اأهنئكم  املهرجان.  هذا  على 
هذه الفعالية الفنية«ويذكر اأن تاريخ مهرجان 
جزيرة  �سبه  يف  اجلاز  ملو�سيقى  كوكتيبيل 
القرم، يعود اإىل عام 2003، يف قرية كوكتيبيل 
الواقعة على �سفح جبل قارا-جاد، حيث يعد 
هذا املهرجان اإ�سافة فنية وثقافية حقيقية 

لف�سل ال�سيف هناك.
وقد حتول ا�سم املهرجان اإىل حفل كوكتيبيل 

حافظ  لكنه   ،2014 عام  اجلاز  ملو�سيقى 
على حجمه، كما حافظ على م�ستوى الفرق 
الزائرة، واجلو الفني الفريد، الذي جعل �سيت 
القرم  جزيرة  �سبه  يف  لي�ض  يذيع  املهرجان 
بل وخارج حدود  الرو�سي فح�سب،  والحتاد 
الثالث  اليوم  اأن  بالذكر  رو�سيا. ومن اجلدير 
الرجتال«  »حفل  ي�سهد  ما  عادة  للمهرجان 
كافة  يجمع  الذي  ال�سهري   jam session

املو�سيقيني يف اإيقاع جماعي ارجتايل.

�خلدمة �لعاملية يف بي بي �سي تتو�سع باإ�سافة 11 لغة جديدة

بي  العاملية يف  تبداأ اخلدمة 
خدمات  بث  اليوم  �سي  بي 
من  كجزء  لغة  بـ11  جديدة 
الرابع  العقد  »منذ  تو�سعها 
 ،»1940 املا�سي  القرن  من 
الهيئة  اأعلنته  ما  بح�سب 
نتيجة  التو�سع  هذا  وياأتي 

الذي  الإ�سايف  للتمويل 
الربيطانية  احلكومة  اأعلنت 
العام  يف  �سي  بي  لبي  منحه 

املا�سي.
واللغات اجلديدة هي:

عفان اأورومو )وهي لغة اأكرب 
جمموعة عرقية يف اإثيوبيا(

الر�سمية  )اللغة  الأمهرية 
)اللغة  التيغرينية  اإثيوبيا(  يف 
اإىل  اإرتريا  يف  الأ�سا�سية 
اأي�سا  وهي  العربية،  جانب 
اإثيوبيا(  يف  م�ستخدمة 
الر�سمية  اللغة  )وهي  الإيغبو 
)وهي  اليوروبا  نيجرييا(  يف 
جنوب  يف  امل�ستخدمة  اللغة 
غرب نيجرييا، وبع�ض اأجزاء 
غرب اإفريقيا، خا�سة يف بنني 
وتوغو( البيدجني )وهي ن�سخة 
الإجنليزية  اللغة  من  هجني 
نيجرييا،  ت�ستخدم يف جنوب 
وغينيا  والكامريون،  وغانا، 
الغوجاراتي  ال�ستوائية( 
لولية  الأ�سلية  اللغة  )وهي 
غوجارات، ولكن يتحدث بها 
يف  اأخرى  مناطق  يف  اأي�سا 

الهند والعامل( املراتي )وهي 
ماهارا�ساترا،  ولية  لغة 
الهند  عا�سمة  ومومباي، 
)وهي  التيلوغو  التجارية( 
كبري،  عدد  بها  يتحدث  لغة 
الهند،  لغات  من  مثل غريها 
وبرادي�ض،  اأندرا،  يف  خا�سة 
)وهي  البوجنابي  وتيالنغانا( 
امل�سهورة،  العامل  لغات  من 
وا�سع  نطاق  على  وت�ستخدم 
اأجزاء  ويف  باك�ستان  يف 
)وهي  الكورية  الهند(  من 
كوريا  يف  امل�ستخدمة  اللغة 
واإن  واجلنوبية،  ال�سمالية 
بينهما.  اللهجة  اختلفت 
الكلمات  كرثة  ويالحظ 
والكلمات امل�ستقاة  الأجنبية 
املو�سيقية  الثقافة  من 

وقال  اجلنوب(  يف  ال�سعبية 
مدير بي بي �سي، توين هول 
بالن�سبة  تاريخي  يوم  »هذا 
اإىل بي بي �سي، باإعالننا عن 
العاملية  للخدمة  تو�سع  اأكرب 
الأربعينيات«.  منذ  فيها 
»اخلدمة  اأن  واأ�ساف 
تاج  يف  جوهرة  هي  العاملية 
ويف  وبريطانيا.  �سي  بي  بي 
اأ�سعر  القرن،  نحو  انطالقنا 
ل�ستمرار  واأتطلع  بالثقة، 
قدمت  التي  �سي،  بي  بي 
حمايدة  اإخبارية  خدمة 
وغري منحازة، وترفيها راقيا 
ن�سف  لنحو  عاملي  مب�ستوى 
العامل«.  حول  �سخ�ض  مليار 
رئي�سية  خطوة  هو  »اليوم 

جتاه حتقيق هذا الهدف«.

وفاة جنم 
�لكوميديا 
�لأمريكي 

جريي لوي�س 
عن 91 عاما

الأمريكي  الكوميديا   تويف جنم 
هوليوود،  جنوم  اأجنح  واأحد 
 91 عمر  عن  لوي�ض،  جريي 
اإنه  لعائلته  بيان  وقال  عاما 
تويف لأ�سباب طبيعية، يف منزله 
اأول  �سباح  فيغا�ض  ل�ض  يف 
�رصاكة  واأ�سفرت  اأم�سالأحد 
واملمثل  املغني  مع  لوي�ض 
طيلة  مارتن،  دين  الكوميدي، 
ع�رص �سنوات يف الأربعينيات من 
بطولتهما  عن  املا�سي  القرن 
وحتقيقهما  فيلما،   16 يف  معا 
�سباك  يف  كبرية  لنجاحات 
اأعلى  لوي�ض  واأ�سبح  التذاكر. 
هوليوود،  يف  اأجرا  املممثلني 
ذا  مثل  اأفالم  يف  وحقق جناحا 
ناتي  وذا  �سندرفيال،  بوي،  بيل 
بروفي�سور. ومن اأعماله الناجحة 
الأخرى فيلم ملك الكوميديا، اأو 
عام  كوميدي«  اأوف  كينغ  »ذا 
دور  فيه  لعب  والذي   ،1983
يطارده  حواري  برنامج  مقدم 
روبرت دي نريو، الذي لعب دور 
ممثل كوميدي طموح ولد جريي 
ليفت�ض«  »جوزيف  با�سم  لوي�ض 
نيوجريزي،  بولية  نيوورك  يف 
يهوديني،  رو�سيني  لوالدين 
جمال  يف  يعمالن  كانا  واللذين 

الكوميديا.
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روؤى 

العوملة والهوية القومية من منظور علم االجتماع
انطالقا من اأن العوملة كظاهرة مل تكتمل بعد مالحمها وق�شماتها ، بل هي عملية م�شتمرة تك�شف كل يوم عن وجه جديد من وجوها املتعددة ، لذلك تتعدد املحاوالت 

اجلادة من جانب علماء ال�شيا�شة واالجتماع واالقت�شاد والثقافة واالإعالم ، �شعيا ل�شياغة تعريف �شامل للعوملة ، وبناء ت�شور نظري متكامل لتف�شري كثري من التحوالت 
والظواهر االقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية ، التي تزخر بها املجتمعات ال�شناعية يف ال�شمال ، و�شواها من جمتمعات اجلنوب مهد احل�شارات القدمية . 

و�صياغة تعريف دقيق للعوملة تبدو 
لتعدد وجهات  �صاقة نظرا  م�صاْلة 
وم�صادرها  ن�صاأتها  حول   ، النظر 
تتاأثر  والتي   ، ومبادئها  واأ�صولها 
اأ�صا�صا و�رضورة حتمية بانحيازات 
الباحثني الإيديولوجية واجتاهاتهم 
اإزاء هذه العوملة رف�صا اأو قبول ، 
يف  النظر  وجهات  يف  فاخلالف 
 ، واليمني  الي�صار  بني  العوملة 
 ، والراأ�صمالية  ال�صرتاكية  بني 
بني   ، والتابعة  الوطنية  النظم  بني 
واأي�صا   ، والعوملة  اخل�صو�صية 
وجهة  بني   ، للغاية  مهم  وهو 
غري  نظر  وجهة  و  اإ�صالمية  نظر 

اإ�صالمية . 

تو�شيف ظاهرة العوملة

قد  القت�صاد  علماء  كان  واإذا 
جنحوا يف تو�صيف ظاهرة العوملة 
الراأ�صمالية  بن�صوء  ارتباطها  و 
اأ�صكالها  وتطور   ، ال�صناعية 
تطور  لدرجة  طبقا  واأمناطها 
 ، العاملية  ال�صناعية  الراأ�صمالية 
كما قدموا حتليالت متعمقة حول 
اإيديولوجية ال�صوق ودور ال�رضكات 
فعالة  كاآليات  اجلن�صية  املتعددة 
العوملة على  اآثار  وت�صويد  لتعميق 
م�صتوى الكرة الأر�صية ، ومل يغفلوا 
التي  احلا�صمة  والتحولت  الآثار 
املعلومات  تكنولوجيا  اأحدثتها 
والت�صالت ، ودورها يف ا�صتكمال 
وكعملية  كظاهرة  العوملة  معامل 
هذه  اإن  غري   ، م�صتمرة  تاريخية 
قليال  اإل  تقرتب  مل  املحاولت 
من الوجه الثقايف للعوملة ، وهذا 
، حيث  الأخرى  ال�صفة  اإىل  ينقلنا 
الأنرثوبولوجيا  علماء  يطرح 
روؤاهم  والجتماع  وال�صيا�صة 
دائرة  تتجاوز  التي   ، للعوملة 
واملبادلت  والت�صويق  القت�صاد 
وال�صيا�صة  الثقافة  على  وتركز   ،
واليدولوجيا ، دون اإغفال لأهمية 

اجلوانب القت�صادية واملالية . 
التعريفات  اْبرز  نتفح�ص  وعندما 
جمال  يف  الباحثون  قدمها  التي 
عن  والثقافة  الجتماعي  العلم 

تنطلق  اإنها  نالحظ   ، العوملة 
يرى   ، متقارب  فكرى  منظور  من 
التتويج  حلظة  متثل  العوملة  اأن 
على  الراْ�صماىل  للنظام  الكربى 
جت�صد  واإنها   ، الكوين  امل�صتوى 
الدرجات العليا يف عالقة الهيمنة 
ويفرق   . المربيالية  التبعية   \
البع�ص بينها وبني العاملية موؤكدا 
باْن العوملة احتواء للعامل ، وفعل 
 ، الآخر  اخرتاق  ي�صتهدف  ارادى 
ولذلك تعد العوملة اإرادة لخرتاق 
الثقافية  و�صلبه خ�صو�صيته  الآخر 
على  تفتحا  العاملية  تعد  بينما   ،
ت�صتهدف   ، وعاملي  كوين  هو  ما 
والخرتاق  الثقافية.  الهوية  اغناء 
 ، العوملة  متار�صه  الذي  الثقايف 
اليديولوجى  ال�رضاع  اإلغاء  يريد 
خالل  من  حمله  واحللول   ،
الإدراك  على  ال�صيطرة  حماولة 
التي   ، ال�صمعب�رضية  ال�صورة  عرب 
ت�صعى اإىل ت�صطيح الوعي ، وجعله 
يرتبط مبا يجرى على ال�صطح من 
�صور و م�صاهد ذات طابع اعالمى 
مثري لالإدراك ، وم�صتفز للعواطف 
وحاجب للعقل .  وت�صتهدف ثقافة 
وقولبه   ، الذوق  تنميط  الخرتاق 
من  نوع معني  وتكري�ص   ، ال�صلوك 
ال�صتهالك لأنواع معينة من ال�صلع 
واملعرفة والثقافة ، تت�صم جميعها 

بال�صحالة وال�صطحية والإثارة . 

روؤى

الجتماع  علماء  بع�ص  وينظر 
باعتبارها  العوملة  اإىل  ال�صيا�صي 
النظم  تاريخ  يف  كيفيا  تطورا 
 \ القت�صادية   \ ال�صيا�صية 
 ، الثقافية   \ الجتماعية 
جديدة  بو�صائل  ت�صتعني  واإنها 
ال�رضكات  تت�صدرها   ، لل�صيطرة 
ت�صكل  والتي   ، القوميات  العابرة 
للحدود  الأول  الخرتاق  خط 
اْى   ، وال�صيا�صية  القت�صادية 
املرتبطة  القومية  الدولة  حلدود 
و�صائل  اأما   . العاملية  بال�صوق 
 ، املعلومات  و�صبكات  الإعالم 
الثاين  الخرتاق  خط  ت�صكل  فهي 

للحدود الجتماعية والثقافية . 
هذا  الثقافة  علماء  وي�صتكمل 
على  بالتاأكيد  للعوملة  التعريف 
منتجا  بو�صفها  الثقافة  اأن 
من  جزءا  اأ�صبحت  قد  اجتماعيا 
التجارية   \ القت�صادية  العملية 
اجلديدة ، اأ�صوة بغريها من ال�صلع 
حتررت  اإذ   ، املادية  واملنتجات 
واأ�صبحت   ، اجلمركية  القيود  من 
قابلة للتداول على اأو�صع نطاق يف 
لنف�ص  وتخ�صع   . العاملية  ال�صوق 
املفرو�صة  والأحكام  الإجراءات 
 ، املادية  ال�صلع  من  �صواها  على 
غري اأن جمال املناف�صة يف ت�صويق 
للغاية  حمدودا  اأ�صبح  ال�صلع  هذه 
الرئي�صية  للقوى  اإل  متاح  وغري   ،
امل�صيطرة على تكنولوجيا الت�صال 
 ، املعلومات  �صناعة  وتكنولوجيا 
التقاليد  واأمناط  العقول  وت�صكل 
اإىل  ي�صري  الذي  الأمر   ، وال�صلوك 
اأن التبادل الثقايف العاملي اجلاري 
التجارة احلرة هو  حاليا يف ركاب 
من  يتغذى   ، متكافئ  غري  تبادل 

التفاوت واخللل الرهيب يف توازن 
القوى الثقايف على ال�صعيد العاملي 
، بني ثقافات م�صلحة بالتكنولوجيا 
وبني   ، واملعلوماتية  الت�صالية 
اْى  من  جمردة  اأخرى  ثقافات 
ت�رضيعية  اأو  تكنولوجية  حماية 
خلق  اإمكانية  دون  يحول  مما   ،
الثقافات  بني  املتوازن  التفاعل 
هنا  و   ، واملجتمعات  وال�صعوب 
ي�صمى  ملا  احلقيقي  الوجه  يربز 
تعنى يف  التي ل   ، العوملة  بثقافة 
الثقافية  ال�صيطرة  �صوى  جوهرها 

الغربية على �صائر الثقافات . 
�شيطرة

وان كانت هذه ال�صيطرة حتمل يف 
داخلها عالقة اأخرى من ال�صيطرة 
ثقافات غربية عديدة يف  ، جتعل 
املركزية  الثقافة  لهذه  تابع  موقع 
، التي ي�صار اإليها بعبارة » الأمركة 
نحو  على  نف�صها  عن  تعرب  التي   «
لل�صلع  م�صدرا  باعتبارها  متزامن 
وبو�صفها  املقننة،  التجارية 

وامل�صالح  القيم  من  �صل�صلة 
الب�رضية العامة ، و بو�صفها خطابا 
كنظام  واأخريا   ، تكنولوجيا  علميا 
متداخل و متكامل لالت�صالت التي 
ت�صكل البنية املادية لكل املكونات 

والرموز الثقافية الأخرى . 

مقارنات

العوملة  ثقافة  مقارنة  وعند 
دول  يف  الوطنية  بالثقافات 
اإن  نالحظ   ، �صواها  اأو  اجلنوب 
هذه الثقافات تتميز باخل�صو�صية 
تاريخية  اْطر  داخل  والنتظام 
على  بالقدرة  تتميز  كما   ، معينة 
وجدانية  ب�صمات  اأهلها  ربط 
وذهنية م�صرتكة ، تتمثل يف القيم 
والإح�صا�ص   ، اجلماعية  والذاكرة 
وم�صري  تاريخية  بهوية  امل�صرتك 
ثقافة  اإن  نرى  فيما  هذا   . واحد 
العوملة لي�ص لديها القدرة على اأن 
تولد لدى الأفراد اإح�صا�صا م�صرتكا 
م�صرتك  م�صري  اأو  تاريخية  بهوية 
ثقافة  اإنها  على  اإليها  وينظر   ،
كما   ، جماعية  ذاكرة  حتمل  ل 
واإنها   ، تو�صعية  بنزعة  تت�صم  اإنها 
منقطعة عن اْى ما�صي ، وان كانت 
ت�صتغل املا�صي ليوفر لها عنا�رض 
ال�صعبية  الأمناط  من  م�صتمدة 
والأثاث  املو�صة  يف  والوطنية 
تنتزع  التي   ، والفنون  واملو�صيقى 
من �صياقاتها الأ�صلية ، وتو�صع يف 
توليفات كوزموبوليتانية ، اإذن فهي 

يف اأ�صا�صها ثقافة ل تاريخية . 
يف  تعنى  العوملة  كانت  اإذا  اْنه 
واحلدود  احلواجز  رفع  جوهرها 
واملوؤ�ص�صات  ال�رضكات  اأمام 
و  القت�صادية  الدولية  وال�صبكات 
الإعالمية والثقافية ، كي متار�ص 
اأن�صطتها بو�صائلها اخلا�صة ، و كي 
حتل حمل الدولة يف ميادين املال 

 ، الإعالم  و  والثقافة  والقت�صاد 
القومية  ال�صيادة  تقل�ص  يعنى  مما 
للدولة يف هذه املجالت بالتحديد 
، واإذا كان التفوق التكنولوجي قد 
يف  التحكم  اإمكانية  للغرب  اأتاح 
 ، والت�صال  املعلومات  �صناعة 
العمالقة  ال�رضكات  خالل  من 
العاملية  ال�صوق  على  واملهيمنة 
بوا�صطة الثالثي املعروف )البنك 
 ، الدويل  النقد  �صندوق   ، الدويل 
، فان   ) العاملية  التجارة  ومنظمة 
مكونات  و�صائر  الثقايف  املجال 
يزال  ل  احل�صارية  املنظومة 
لل�رضاع  الرئي�صية  ال�صاحة  ميثل 
الرئي�صية  القوى  توا�صل  حيث   ،
حماولتها  العوملة  يف  املتحكمة 
الثقافة  عوملة  اْجل  من  الدءوبة 
مكونات   و�صائر  والدين  والتعليم 
خارج  ن�صبى  با�صتقالل  حتتفظ 
دوائر وقيم ال�صوق العاملية .  اإذن 
فالعوملة هي نظرية اقت�صادية يف 
اجتماعية   – �صيا�صية   ، املنطلق 
ت�صتهدف   ، النتائج  يف  ثقافية 
القت�صادية وتطبيق  الأ�صواق  فتح 
�صيا�صة ال�صوق فيها باإلغاء الر�صوم 
اجلمركية واإقرار حركة تنقل راأ�ص 
بني  واخلدمات  والب�صائع  املال 
الدول دون اْى قيود، وفتح احلدود 
 ، ال�صيا�صي  املجال  يف  الوطنية 
عاملية  منطية  لثقافة  والرتويج 
واحدة هي ثقافة القوى املهيمنة 

على العامل .

مقال ن�شرته جملة 
العلوم االجتماعية 

ال�شعودية يوم 
للباحث    1/11/2015
الدكتور هاين جرج�س

الو�شط تن�شر املقال باإذن 
خا�س من املوؤلف
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الكتاب: �صناعة القتل.. ق�صة مرتزق يف العراق
ما الذي يحدث يف العراق الآن ؟ وما الذي حول يومياته اإىل قتل وتدمري يطول كل �سئ ؟ هل تريد اأن ت�سمع �سهادة اأحد “املرتزقة” حول اأ�سئلة من هذا القبيل، 

وهل تريد معرفة اإجابته عن الدور الذي تـقوم به “اآلة القتل املوؤجرة” ، اأو “املرتزقة” الذين تطلق عليهم قوات الحتالل ” املتعاقدون الأمنيون”، وهم 
بذلك يقولون: “نحن ل نكذب، ولكن نتجمل”….هذه الأ�سئلة واإجاباتها هي جوهر الكتاب الذي بني اأيدينا، يحاول �سرب غور هذه الألغاز موؤلفه “جيم�ض اآ�ض 
اأ�سكروفت”، وهو اأحد القادة ال�سابقني ل�سالح امل�ساة الربيطاين، والذي خدم يف وي�ست بلفا�ست، والبو�سنة، و جمهورية يوغو�سالفيا ، وذهب للعراق كـ”متعاقد 

اأمني”، وهناك خا�ض غمار كابو�ض ا�ستمر 18 �سهراً من الدماء والت�سوي�ض. 

املوؤلف: جيم�ض اأ�سكروفت
النا�سر: فريجني بوك�ض
�سنة الن�سر: 5 اأكتوبر 

2006
عدد ال�سفحات: 256 

�سفحة

هذا  يف  “اأ�شكروفت”  يك�شف 
ال�رسي  العامل  الكتاب جوانب من 
التي  اخلا�شة،  الأمنية  لل�رسكات 
 140 اأفرادها  عدد  اإجمايل  بلغ 
 48 حوايل  يعمل  مرتزق،  األف 
الع�شكري  املجال  يف  منهم  األفا 
ال�رسكات  هذه  واأبرز  والأمني. 
غروب”،  و”اآرمر  ووتر”،  “بالك 
و”دينكورب�س”، و”اأيجي�س ديفن�س 
ال�شكوك  وتدور  �رسفي�زس”، 
حما�شبتها  طريقة  حول  الكثرية 
واإمكانية  بل  عليها،  والإ�رساف 
لكن  عليها.  �شلطة  اأي  ممار�شة 
ينقلها من  اأنه  اجلديد تلك املرة 
الأمامية  اخلطوط  ومن  الداخل، 
الحتالل  قوات  “ت�شتاأجر  حيث 
اجلنود ال�شابقني حلماية امل�شالح 
وهناك  والربيطانية،  الأمريكية 
لهذا  اليومي  الدخل  ي�شل  قد 
 1000 اإىل  “املرتزق”  املتعاقد 

دولر يومياً”. 
هذه  عن  الإجابة  يحاول  كما 
الأحاجي التي ك�شفت الأيام بع�شها 
، كق�شية بالك ووتر املرتبطة مع 
تبلغ  بعقد  الأمريكية  اخلارجية 
لكن  دولر،  مليون   300 قيمته 
عميق،  بئر  حبي�س  بع�شها  مازال 
اأو ظلمات يف بحر جلي، وما خفي 
ملزيد  حتتاج  والتي  اأعظم،  كان 
رجع  واإىل  والتنقيب،  البحث  من 
الأخرى.  تلو  مرة  والفكر  الب�رس 

من  جديد  نوع  ق�شة  يروي  كما 
تكتب،  قواعده  مازالت  ال�رساع، 

ومل تـتم بعد. 
ي�شري الكاتب – الذي تلقى تدريبات 
الأمريكي  اجلي�س  نخبة  مع 
 – املارينز(   ( البحرية  ووحدات 
مازالت  العراق  يف  العنف  اأن  اإىل 
رغم  م�شتمر  �شعود  يف  وتريته 
الأمريكيني  اجلنود  واأن  �شئ،  كل 
يومياً  حتفهم  يالقون  مازالوا 
ويدفنون مع اأجندتهم، واأن قوات 
اأجل  من  لي�س  ت�شارع،  التحالف 
املحافظة  اأجل  من  بل  الن�رس، 
حني  يف  اخلا�شة،  قواعدها  على 
تلتهب الأر�س من حتت اأقدامهم، 
تلجاأ  القوات  تلك  جعل  ذلك  كل 
اإىل تاأجري البنادق وال�شواعد التي 
“رجال  عدد  بلغ  حتى  حتملها، 
اخلا�شة”  واحلرا�شات  الأمن 
يف  البنتاجون  مع  املتعاقدين 
فرد،  اآلف  �شبعة  بنحو  العراق 
مت  التي  الإح�شائيات  وفق 
الإعالن عنها. لكن احلقيقة التي 
متثل غ�شة لالحتالل تقول “كلما 
املقاومة،  اأفراد  اأحد  �شقط 
القوات  لقتال  الع�رسات  انتف�س 

الغربية”. 
يف  املتاأزم  الو�شع  اأن  ويقول 
الحتالل  قوات  جعل  العراق 
الذين  الأمنيني  للمتعاقدين  تلجاأ 
املوظفني  م�شمى  يقعون حتت  ل 
عليهم  ت�رسي  ول  حكوميني، 
الأنظمة  ول  الدولية  القوانني 
العراقية.  القوانني  ول  الأمريكية 
التي  القانوين”،  “القتل  لعبة  اإنها 
كل  املتعاقدون  هوؤلء  فيها  يقتل 
من يقف يف طريقهم، بال م�شائلة 
اأو حما�شبة من اأحد، اللهم اإل ما 
تقوم به تلك ال�رسكات من مراقبة 

ومقا�شاة نف�شها ذاتياً، وهي رقابة 
ل ت�شمن ول تغني من جوع بطبيعة 
احلال، فمن ي�شهد للعرو�س، وهل 
ال�رسكات  تلك  تدين  اأن  يعقل 

نف�شها بيدها؟!
ينعت  ل  الكتاب  موؤلف  طبعاً 
ول  بـ”املتمردين”،  اإل  املقاومة 
ي�شري لقوات الحتالل اإل بـ”قوات 
الغربية”،  القوات   ” اأو  التحالف” 
لكن ما يهمنا يف هذا الإطار هي 
التي  الداخل”  من  “الروؤية  تلك 
اأحد امل�شاركني يف هذا  يطرحها 
بع�س  و�شع  على  والقادر  اللغز، 
النقاط على احلروف، لعل ال�شورة 
عن  التعقيد  ويزول  اأكرث،  تت�شح 
التي  والألغاز  الأحاجي  هذه 
�رسكات  ال�شاحة  على  فر�شتها 
ينظم  قانون  لأي  تخ�شع  ل 
فيها  العاملون  ويت�شم  ن�شاطاتها، 
بالتهور نظرا لطمئنانهم اإىل عدم 
اإمكانية مقا�شاتهم عن اأي جرائم 

يرتكبونها. 
ومن بني املفاتيح التي قدمها هذا 
الكتاب للتعرف على تلك ال�شناعة 
يف  جتري  التي  القتل”  “�شناعة 
كان  و�شاق،  قدم  على  العراق 
تنتهجها  التي  الإغواء”  “�شيا�شة 
ل�شتدراج  الحتالل  قوات 
اجليو�س  قادة  من  املحرتفني 
الدولرات يومياً  ال�شابقني مبئات 
الدول  تلك  من  بدلً  يحاربوا  كي 
اآخر وهو ما  يف امليدان، ومفتاح 
 ”  : قائاًل  “اأ�شكروفت”  و�شفه 
كلما �شقط واحد من املتمردين، 
القوات  الع�رسات ملقاتلة  انتف�س 
الغربية”، وهو مفتاح خطري يوؤكد 
واأن  ي�شقط بعد”،  “العراق مل  اأن 
الدماء التي جتري يف عروق اأبنائه 
ملقاومة  يدفعهم  لوقود  حتولت 

“اأ�شكروفت”،  ذهب  املحتل.  
الذي بداأ حياته كمتعاقد اأمني يف 
العام 2003  بغداد يف �شبتمرب من 
�شاحة  اإىل   ،2005 ربيع  وحتى 
حرب تفوق اأعداد املرتزقة فيها 
اأ�شبحت  حيث  اجلنود،  اأعداد 
ف�شيئاً  �شيئاً  “تتحول  تلك احلرب 
به  وانتهى  اخلا�س”،  للقطاع 

املطاف اإىل جنوب اأفريقيا. 
لقد كان هناك “وراأى بعيني راأ�شه 
اأ�شبحا  اللذان  واخلوف  الرعب 
واقع  لو�شف  احلقيقي  العنوان 
العراق بعد دخول قوات الحتالل 
املاأ�شاوية  احلالة  تلك  اإليه”. 
ت�شويهها  من  املراقبون  يحذر 
العامل  اأمام  جتميلها  بالأحرى  اأو 
لل�شعب  يجري  ما  وطاأة  لتخفيف 
العراقي اأطفالً ون�شاءاً و�شيوخاً : 

” ل ينبغي ترك حتليلها وعر�شها 
ملجموعة من موؤلفي هوليوود، بل 
الذين  اأفواه  من  توؤخذ  واأن  لبد 

عاي�شوها”. 
اأن  على  “اأ�شكروفت”  ي�شدد  كما 
غريبة  كانت  العراقية  الثقافة 
املرتزقة،  هوؤلء  على  للغاية 
وكذلك  الغرب،  من  اأتوا  الذين 
الأمر  والتقاليد،  العادات  كانت 
اأ�شهم يف املزيد من العنف  الذي 
ق�ش�س  يحكي  كما  والدماء، 
غمار  يف  فقدهم  الذين  زمالئه 
�شيا�شة  وب�شدة  منتقداً  املعارك، 
اخلارجية،  املتحدة  الوليات 
خا�شة فيما يتعلق بحرب العراق، 
وملقياً ال�شوء على “اأخطاء برمير 
“نخبة  عن  ومتحدثاً  الرهيبة”، 
احلرب  تقود  التي  اجلرنالت 

الطريقة  على  لكن  العراق،  يف 
الأمريكية”. 

اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  وي�شار 
التي  الوحيدة  هي  لي�شت  الدول 
وحامليها”  “البنادق  ت�شتاأجر 
للحماية، لكن اأي�شاً رجال الأعمال 
العامة  وال�شخ�شيات  وال�شحفيني 
يف  املتعاقدين  باآلف  ي�شتعينون 
بعدما  لهم،  الأمن  لتوفري  العراق 
غاب عن قامو�س هذا البلد معاين 
ب�شبب  والراحة  وال�شلم  الأمن 

الحتالل. 
لهذه  �شاحة  العراق  اأ�شبح  لقد 
املحللون  ي�شفها  التي  ال�رسكات 
ال�شيا�شيون باأنها “تتمتع بح�شانة 
قانونية بحيث ل ي�شتطيع الق�شاء 
فوق  اإنهم  مالحقتهم…  العراقي 

القانون”.

ن�رست �شحيفة التليجراف الربيطانية 
 10 اأف�شل  اعتربته  ما  ت�شم  قائمة 
روايات عن اأفريقيا؛ بداية من منعطف 
ن�شف  اإىل  نايبول،  �س.   . ف  لـ  النهر 
نغوزي  �شيماماندا  لـ  �شفراء  �شم�س 
اأديت�شي، ثم ختمت بخم�س تر�شيحات 

اأخرى، لي�شبح املجموع 15 رواية.

)1( الأ�سياء تتداعى، لـ ت�سينوا 
اأت�سيبي )1958(

القبلية  احلياة  انهيار  الرواية  ت�شف   
التقليدية يف وجه الوجود ال�شتعماري 
ق�شة  عرب  نيجرييا،  يف  الربيطاين 
وبطل  زعيم  وهو  “اأوكونوكو”،  حياة 
عائلته  وحكاية  حملي،  م�شارعة 
وعادات جمتمعه. ا�شم الرواية م�شتلهم 
بعنوان  ييت�س  بتلر  لويليام  ق�شيدة  من 

“الآتي التايل”.

)2( اأولد حارتنا، جنيب حمفوظ 
1981

وحماولة  نوبل،  جائزة  موؤلفها  منحت 
على  اتهم  كبرًيا  لغًطا  واأثارت  اغتيال، 
اأ�شهر  اإحدى  ف�شارت  بالإحلاد،  اإثره 

اأعماله.
 )3( مو�سم الهجرة اإىل ال�سمال، 

الطيب �سالح 1966

اختريت كواحدة من اأف�شل مائة رواية 
وحولت  الع�رسين،  القرن  يف  عربية 
بح�شبت  وتتميز-  �شينمائي،  فيلم  اإىل 
مورقة،  �شعرية  بلغة   – التليجراف 
من  الثقافات  بني  الفهم  �شوء  تر�شد 
قريته  اإىل  عائد  رجل  ق�شة  خالل 
جانب  اإىل  اإجنلرتا،  من  ال�شودانية 
القلب  داخل  والتناق�شات  اللتبا�شات 

الب�رسي.

 )4( يف منعطف النهر: فيديادر 
�سوراجربا�ساد نايبول )1979(

ال�شاحل  حتكي ق�شة �شامل الذي ترك 
على  متجره  لين�شئ  لأفريقيا  ال�رسقي 
اأ�شابه خرابها  بلدٍة  النهر يف  منعطف 
بخيبة الأمل وكلله بالف�شل. رمبا تفتقر 
ورنانة،  مقنعة  لكنها  البهجة،  اإىل 
لالآداب.  نوبل  جائزة  موؤلفها  ومنحت 
الإ�شالمية  الدول  نايبول  هاجم 
واملقاومة الفل�شطينية، لكن لي�س هذا 
مقام ت�شليط ال�شوء على هذه الزاوية.

)5( قلبي اخلائن، رايان مالن 
)1990(

�شرية ذاتية ن�رست لأول مرة اإبان عودة 

موؤلفها من املنفى، ليواجه بلده وقبيلته 
و�شمريه الذاتّي، مع اإطاللة على عامل 

الدم والكوابي�س.

 )The Poisonwood Bible )6 لـ 
باربرا كينج �سولفر )1998(

ن�شاء  خم�س  حتكيها  درامية  ق�شة 
انتقلت  املب�رسين  من  لعائلة  ينتمني 
الكونغو  اإىل  الأمريكي  اجلنوب  من 
اأثر  على  ال�شوء  ت�شلط  البلجيكية، 

ثقافة على اأخرى.

 )7( وكالة التحريات الن�سائية 
رقم 1، لـ األك�سندر ماكال �سميث 

)1998(

اأن  ادعاء  باإمكانه  لي�س  املوؤلف  حتى 
اكت�شبت  لكنها  “عظيمة”،  رواية  هذه 

وتنقله  بهجة  من  حتمله  مبا  مكانتها 
اأفريقيا  عن  نادرة  �شارة  اأخبار  من 
التي كثرًيا ما تو�شف باأنها مكان قامت 

وبربري ويائ�س وبائ�س.

 )8( العار، لـ ج. م. كوتزي 
)1999(

ُمنحت جائزة البوكر، ثم نوبل لالآداب. 
ديفيد  اجلامعة  اأ�شتاذ  ق�شة  حتكي 
اإىل  غرامية  عالقة  ا�شطرته  لوري، 
وقوي،  قامت  �رسٍد  عرب  من�شبه،  ترك 

مع جمرد تلميح لإمكانية اخلال�س.
 )9( ن�شف �شم�س �شفراء : �شيماماندا 

نغوزي اأديت�شي )2006(
حديثة  نيجريية  كال�شيكية  رواية 
عام  يف  اأوراجن  بجائزة  فازت  اأخرى، 
2007، وت�شف اأثر احلرب الأهلية على 

العوام.

مطر  ه�شام   : الرجال  بالد  يف   )10(  
)2006(

الليبي  الطفل  لق�شة  جميل  و�شف 
�شنوات،   9 العمر  من  البالغ  �شليمان 
لفهم  القذايف، يف حماولة  عهد  خالل 
واأم  معار�س  اأب  و�شط  يحياها  حياة ٍ 

مدمنة، و�رسطة حتوم.

تر�سيحات اأخرى:

باتون  اآلن  لـ  احلبيب،  البلد  ابِك،   –
)1948(

لي�شنج  دوري�س  لـ  يغني،  الع�شب   –
)1950(

– �شعر العرو�س، لـ بوت�شي اإمييت�ِشتا
ب.  اأندريه  لـ  جاف،  اأبي�س  مو�شم   –

برينك )1979(
جوردمير  نادين  لـ  يوليو،  �شعب   –

)1981(

ح�سب جريدة التليغراف

اأف�صل 15 رواية عن اإفريقيا 
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فوائد القهوة 
اخل�صراء 

جند ان القهوة اخل�صراء خا�صا الغري حمم�صة 
ت�صاعد على التخل�ص من الوزن الزائد وحرق 
الدهون وقد اأ�صارت بع�ص البحوث والدرا�صات 
على العديد من الأ�صخا�ص الذين يعانون من 

ال�صمنة الزائدة عن الطبيعي وقد و�صعوا حتت 
الختبار مع مراعاة اأن ي�صتمروا .

لديهم  ال�سائد  الرجيم  عمل    يف 
القهوة  من  فنجان  �رشب  بجانب 
الإفطار  �سباحا قبل  اخل�رشاء 
عملها  وطريقه  يوم    60 وملدة 
�سهله جدا وهى ا�سافتها اىل املاء 

وو�سعها على النار حلني الغليان ثم 
ون�رشبها  رفيعة  مب�سفاة  ن�سفيها 
اأوزان  ولوحظ  و�سفا   هنا  وباألف 
هذة  فى  امل�سرتكني  الأ�سخا�ص 
اىل   5 من  ترتاوح  ملدة  الدرا�سة 

رائعة  النتيجة  وكانت  اأ�سهر   6
من   %11 بن�سبه  الأوزان  قلت  فقد 
الوزن ما قبل الختبار وهذا يعادل 
من 12 اىل 17 كجم تقريبا ح�سب 

الوزن احلقيقي .

العنا�رش  من  اأن  جند  فقط 
الغري  اخل�رشاء  للقهوة  الأ�سا�سية 
حمم�سة والتي يجب الرتكيز عليه 
فقط  الكلوروجينى  احلم�ص  هي 
الوزن  فقدان  على  كبري  تاأثري  لها 

الزائد اأكرث من تاأثري الكافيني. 
كب�سولت  بال�سيدليات  وتوجد 
يرغب  ل  ملن  اخل�رشاء  القهوة 
اأخذ  وعند  كم�رشوب  �رشبها  فى 
نظام  واأتباع  وجبه  كل  مع  كب�سول 

ونظام  الدهون  خلف�ص  غذائى 
�سحى وممار�سه الريا�سة بانتظام 
ومميز  رائع  حل  يكون  اأنه  جند 
وغري مكلف مل�سكلة اأنقا�ص الوزن 

فى فرتات �سغرية .

فوائد القرفة للتنحيف 
على الّرغم من اأن القرفة غالباً ما تُ�ستخدم يف اأغرا�ص 

الطهي وعالج لبع�ص الأمرا�ص، اإل اأنه ثبت علمياً اأن لها 

فوائد عظيمة وفعالية كبرية يف تنحيف اجل�سم، ومن هذه 

الفوائد نذكر ما يلي

 تناول م�رشوب القرفة يُ�ساعد على التحّكم مب�ستوى 

الأن�سولني بالدم، وتعمل على تثبيته مب�ستويات جيدة 

وطبيعية باجل�سم؛ حيث اإّن املحافظة على م�ستوى 

الأن�سولني مب�ستوياته الطبيعية يف اجل�سم تلعب دوراً مهّماً 

يف تخ�سي�ص الوزن وحت�سني �سحة اجل�سم

 ت�ساهم القرفة يف اإيجاد تفاعٍل كيميائٍيّ عند تناولها؛ 

حيث اإّن هذا التفاعل عندما يحدث يف املعدة يحّفز 

وي�رّشع التمثيل الغذائي ليعّو�ص فرق احلرارة الزائدة 

الناجتة عن �رشعة اله�سم، مّما ينتج عنه حرق �سعرات 

حرارية اإ�سافّية والتي بدورها تُخ�ّس�ص من الوزن الزائد

 تخّف�ص معدل ال�سكر بالدم؛ حيث اإّن ارتفاع معدل ال�سكر 

بالدم من خالل تناول الطعام ينتج عنه اإك�ساب اجل�سم 

املزيد من الوزن، لذلك فاإن القرفة تتحّكم وت�سيطر 

على م�ستويات ال�سكر وت�ساعد على ا�ستقراره، بالإ�سافة 

لقدرتها على حتفيز اخلاليا لال�ستفادة من الأن�سولني، 

وت�ساعد اخلاليا على التخل�ص من ال�سكر الزائد

فوائد زيت النمل
 بالطبع مل ي�ستهر ا�ستخدام هذا النوع من الزيوت 

عبثاً، فقد اأثبتت الدرا�سات والأبحاث العلمّية اأّن هذا 

النوع من الزيوت له فوائد عديدة، مثل: حّل م�ساكل 

ال�سعر، فهذا الزيت فيه بروتني ل ي�رّش بالب�رشة اأو 

بباقي اأع�ساء اجل�سم، اأّما الفائدة الأكرث اأهمّية له 

ة  فهي اإزالة ال�سعر غري املرغوب به لدى الن�ساء خا�سّ

اللواتي يعانني من ال�سعر الكثيف واحل�سا�سية الكبرية 

التي ت�سبيهّن نتيجة اإزالة ال�سعر غري املرغوب به، 

حيث ميكن ا�ستخدامه ملنطقة الإبطني اأوالأماكن 

احل�ّسا�سة، وبعد ا�ستخدامه اأكرث من مّرة لن يعود 

ال�سعر للظهور مّرة اأخرى من هذه الأماكن

 يفيد زيت النمل اأي�ساً يف ترطيب الب�رشة، واإعطائها 

لوناً طبيعّياً لمعاً وجمياًل، وي�ساعد على توحيد لون 

املناطق املختلفة من الب�رشة ل �سّيما الوجه واليدين 

عندما تتاأّثر بحروق ال�سم�ص يف ف�سل ال�سيف، وميكن 

ا�ستخدام زيت النمل كنوِع من زيوت تلطيف الب�رشة 

ومنع تهيّجها وحت�ّس�سها بعد اإزالة ال�سعر

كيفية الوقاية من الزكام
ب�سكل  اليدين  بغ�سل  الهتمام  يجب 
تتلوثان  لأّنهما  ومتوا�سل؛  م�ستمّر 
بفريو�ص العدوى مبجرد مل�ص �سماعة 
وتنتقل  الأبواب،  مقاب�ص  اأو  الهاتف 
مل�سه  مبجرد  لل�سخ�ص  العدوى 
القدمني  تدفئة  العينني   اأو  الوجه 
يعمل  القدمني  دفئ  لأّن  ب�سكل جيد، 
على تدفئة اجل�سم  الغرغرة مبحلول 
وملدة  يومياً  مرتني  وامللح،  املياه 
الإ�سابة  ن�سبة  من  يقلّل  ثواين،  ع�رش 
ت�سل  بن�سبة  الفريو�سية  باللتهابات 

الإيبوبروفني  تناول  باملئة   34 اإىل 
فقط،  ال�رشورة  عند  والإ�سربين 
فكرثة هذه امل�سكنات، يحول من قيام 
للج�سم  احلامية  الطبيعية  املركبات 
البي�ساء  خاليا  مثل  الأمرا�ص،  من 

بعملها بال�سكل املطلوب
الريا�سية  التمارين  ممار�سة   
مّما  �ساعة،  ربع  ملدة  يومي  ب�سكل 
هرموين  اإفراز  على  الدماغ  يحفز 
ب�سكل  والدوبامني،  ال�سريوتونني، 
يف  مهّمان  الهرمونني  وهاذين  اأكرب، 

اجل�سم،  يف  اجلراثيم  م�سادات  اإنتاج 
وبالتايل تقوية الوقاية من الأنفلونزا

ال�ساي  من  �سغرية  ر�سفة  ارت�ساف   
على  ت�ساعد  يومي  ب�سكل  الأ�سود 
والأنفلونزا  الربد  مكافحات  اإطالق 
ب�سكل  النوم  الأك�سدة  م�سادات  مثل 
عن  تقل  ل  كافية  ول�ساعات  مريح 
بالإ�سافة  الليل،  يف  �ساعات  ثماين 
اإىل قيلولة ملدة ن�سف �ساعة يف ذروة 
ي�ساعد  النوم  يف  النظام  هذا  النهار، 
امل�سادة  الأج�سام  اإنتاج  على  اجل�سم 

التي تعمل على مكافحة العدوى
 تناول وجبة الإفطار مّما حفز اإفراز 
ثالث  اإىل  ت�سل  بن�سبة  الإنرتفيون 
اأ�سعاف الن�سبة التي يفرزها اجل�سم، 
للفريو�سات   م�سادة  املادة  وهذه 
وتناول  ال�سحي،  بالنظام  الهتمام 
تعزز  التي  الأطعمة  من  كبرية  كميات 
يف  البي�ساء  الدم  كريات  وجود  من 
الأجزاء  من  الكريات  فهذه  اجل�سم، 
من  اجل�سم  حماية  يف  املهمة 

الأمرا�ص 

فوائد الكمون للكر�ش
 يزيد الكمون من معدل الأي�ص يف ج�سم الإن�سان، مما ي�ساهم يف زيادة كفاءة اجل�سم يف تقليل الوزن والتنحيف، كما 
ي�ساعد يف امت�سا�ص الأغذية يف املعدة ب�سكل �سحيح، وهذه من اأهّم فوائده للتنحيف، حيث اإّن الزيادة يف معدل ه�سم 
الطعام يوؤدي اإىل جتّنب تخزين الدهون يف منطقة البطن، وبالتايل تقليل الوزن ب�سكٍل كلي من فوائده الأخرى للتخل�ص 
من الكر�ص هي قدرته على حرق ال�سعرات احلرارية والدهون املرتاكمة يف هذه املنطقة، كما يتم اإ�سافته مع عدد من 
التوابل الأخرى التي ت�ساهم يف حرق الدهون، مثل: الفلفل الأ�سود، والزجنبيل والكركم، واحللبة، وي�ساعد الكّمون على 
حرق الدهون مبقدار 25% من اإجمايل حرق الدهون يف اجل�سم، كما ي�ساعد يف تقوية جهاز املناعة، وحينها يرتفع معدل 
اجل�سم، ويعترب من اأف�سل اأنواع التوابل امل�ستخدمة يف حرق ال�سعرات احلرارية.الأي�ص وحرق الدهون ب�سكٍل اأكرث، وبالتايل التخلّ�ص من ال�سموم املرتاكمة يف اجل�سم، ول ي�سّكل ا�ستخدامه اأي خطر على 

�صحة اجلهاز اله�صمي
 القهوة اخل�رشاء ت�ساعد يف احلد من م�ساكل يف املعدة. فاإنها ت�ساعد على تنظيف اجلهاز اله�سمي كما اأنها تقلل من الإ�سهال والقيء.

فوائد القهوة اخل�رشاء للب�رشة ت�ساعد القهوة اخل�رشاء على زيادة م�ستويات احلم�ص الأميني يف البالزما. وحتمي اجل�سم من اجلذور احلرة 

وهي جزيئات يف اخلاليا الب�رشية م�سوؤولة عن ال�سيخوخة وتلف الن�سجة واملواد امل�سادة لالأك�سدة يف القهوة اخل�رشاء تتفاعل مع هذه 

اجلزئيات لتفادي الأ�رشار التي تلحق بهذه اخلاليا.  كما انها تقوي جدا اجلهاز اله�سمي مما يحفز عملية الأي�ص اأو التمثيل الغذائي وبذلك 

معها لن تعاين من ع�رش اله�سم مرة اأخرى وهذا بف�سل حم�ص الكلوروجينيك وكذلك طحلب الالميناريا لأنه م�سدر غني بالفيتامينات 

والأمالح املعدنية وكلها حمفزات لله�سم تخل�ص اجل�سم من الدهون الزائدة وحتافظ  القهوة اخل�رشاء على امل�سالك البولية يف �سحة جيدة 

كما انها حت�سن من عمل وظائف الكبد وتنقية الدم من ال�سموم .

وقاية من ال�صرطان
   حم�ص الكلوروجينيك املوجود يف القهوة اخل�رشاء هو عامل جيد للوقاية من �رشطان. حم�ص الكلوروجينيك وديه القدرة على حتييد جميع 

املركبات امل�سببة لل�رشطان تناولها يف اجل�سم.

ما هو الكافيني؟ 
هو ماّدة كيمائّية من زمرة املنّبهات التي تدعى«ميثل كزانثني«، ويوجد الكافيني اأ�سا�ساً يف القهوة و ال�ساي والكوكاكول، وحتتوي القهوة على 

1-2% من الكافيني، وهو ماّدة منّبهة للقلب والّدماغ؛ حيث يقوم بت�رشيع القلب وزيادة الن�ساط الذهني، ويزيد اأي�ساً من اإفراز الع�سارة املعدّية، 
ويزيد من اإدرار البول. ويتّم تعريف ال�سخ�ص املفرط يف �رشب القهوة: باأّنه ال�سخ�ص الّذي يتناول اأكرث من 300 ملغ من الكافيني يومّياً، ويوؤّدي 

الإفراط ال�ّسديد يف الكافيني اإىل القلق، والتهّيج، والتململ، والرق، وال�ّسعور بالإعياء.
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كما اأن اأحد اأهم حقوق اهلل �سبحانه وتعاىل على 
عباده اخلوف منه ، وحبه وطلب رجائه ، حيث اأن 

االن�سان املوؤمن البد اأن يخاف النار التي توعد اهلل بها 
االن�سان الكافر ، كما اأن يبتعد عن مع�سية اهلل �سواء 
يف ال�رساءو العالنية ، كما اأن من حق اهلل على عباده 
اأن يقوم العبد مبجاهدة نف�سه يف ارتكاب املعا�سي 
فيحاول ال�سيطرة على نف�سه من ارتكاب الذنوب 

واملعا�سي ، كما يجب اأن يقوم االن�سان بالتطلع يف 
الدين اال�سالمي وقراءة طتب العقيدة وال�سنة من اأجل 

زيادة ح�سناته ، ومن اأجل معرفة اخلطاأ من ال�سواب ، 
واالبتعاد عن كل ما فيه مع�سية للخالق عز و جل. 
كما اأن الطريق اإىل التقرب من اهلل عز و جل يكون 
بالقيام بالنوافل ، حيث اأن الر�سول اأمر اأ�سدقاوؤه 

بالتقرب من اهلل من خالل عمل النوافل ، وهي الطريق 
لتكفري الذنوب وم�سح ال�سيئات، ومن اأهم اخل�سال 

التي يجب اأن يبتعد االن�سان عنها الكرب والرياء 
والنفاق ، والتي فيها طريق و�سبيل لل�سيطان من اأجل 

ال�سيطرة على االن�سان . 

حق �هلل على عباده  
يوجد بع�ض الأمور التي تعد حقًا هلل تعاىل على عباده املوؤمنني ، وهذه الأمور 

تتمثل يف عدة اأ�سا�سية ، وهي :  فعل الواجبات التي فر�سها اهلل �سبحانه وتعاىل 
، وترك املحرمات التي نهى اهلل عنها، ومن اأهم حقوق اهلل �سبحانه وتعاىل 

على املوؤمنني اأنه يجب التقرب اإليه بالأعمال احل�سنة والطاعات ، وذلك من 
اأجل اإكتمال الدين و�سالمته ومن اأجل نيل ر�سا اهلل والفوز بح�سناته ، ولهذا 

الأمر كان يجب العمل على كل ما فر�سه اهلل تعاىل ، والقيام بجميع الأمور التي 
فر�سها اهلل علينا . 

�لأخالق �أهمية 
اأّن االأخالق هي معيار  اأّن هذا املجتمع متح�رّس متمّدن ي�سعى للّتقدم والّرفعة بني االأمم، كما  اأّي جمتمع من املجتمعات فهذا يعني  االأخالق هي رافعة املجتمع، فحني تكون االأخالق موجودة يف �سلوكّيات 

اأّن كثرياً من املمالك االإ�سالمّية التي تاأ�ّس�ست يف  اإّن الّناظر يف تاريخنا العربّي واالإ�سالمي يدرك  اإّنا االأمم االأخالق ما بقيت فاإن هم ذهبت اأخالقهم ذهبوا،  بقاء لالأمم واحل�سارات وكما قال ال�ساعر 
القيم واالأخالق االإ�سالمّية لتحكمها  اآخر عهدها عن  ابتعدت يف  اأخالقها وقيمها، ومثال على ذلك ح�سارة االأندل�س حيث  ابتعادها عن  مراحل خمتلفة من مراحل احلياة �سقطت وذبلت زهرتها ب�سبب 
اأ�سا�س احلياة املدنّية، فحينما يتمّتع االأفراد يف املجتمع  املاديات واالأهواء وهذا ما عّجل ب�سقوطها  والواجب اجتاه جمتمعه ووطنه واأّن الّتخلي عن ذلك هو منق�سٌة وعيب ال يغتفر، واالأخالق هي 

اأفراد املجتمع، فحينما ت�سود  باأخالقّيات الّتعامل من �سدق يف احلديث و�سدق يف الوعود واأمانة ووفاء وغري ذلك ترى ايجابّيات ذلك رقًيّا يف املجتمع ومتّدن  االأخالق توؤّدي اإىل الّتكاتف والّتعا�سد بني 
الّنا�س  بينه وبني  اإن�ساٍن على نف�سه وتنبني  يوؤمن كّل  الفقري وامل�سكني، كما  البع�س حيث يرتاحمون بينهم وي�سعرون بحاجة  االأخالق يف املجتمع ترى معاين االأخالق متجلّية يف عالقات االأفراد مع بع�سهم 

باالأخالق احل�سنة يف قولهم وعملهم  يتمّتعون  الّنا�س، جعلنا اهلل جميعاً مّمن  االأمانة بني  الّثقة ب�سبب وجود خلق  القوّية املبّينة على  العالقات 

الّر�سول  بُخلُق  و�سلم فمن حتلّى  اهلل عليه  الّر�سول �سلّى  ُجمعت يف  االأخالق   مكارم 
الكرمي فقد حتلّى مبكارم االأخالق، وقد و�سفه اهلل �سبحانه وتعاىل بقوله: »واإّنك لعلى 

ُخلٍُق عظيٍم«، ومن و من هذه املكارم

�سالمة العقيدة ف�ساأُن العقيدِة عظيم، واأمرها جلل؛ فال�سلوك - يف الغالب - ثمرة ملا يحمله 
االإن�ساُن من فكر، وما يعتقُده من معتقد، وما يديُن به من دين، واالنحراُف يف ال�سلوِك اإنا هو 
ناجتٌ عن خلٍل يف املعتقد، ثم اإَنّ العقيدَة هي االإميان، واأكمل املوؤمنني اإمياًنا اأح�سنهم اأخالًقا، 
فاإذا �سحِت العقيدةُ ح�سنت االأخالق تبًعا لذلك،الدعاء فالدعاءُ باٌب عظيم، فاإذا ُفتح للعبِد، 
تتابعت عليه اخلرياُت، وانهالت عليه الربكات، فمن رغب يف التحلي مبكارم االأخالق، ورغب 
ح�سَن  لريزَقه  ال�رساعة،  اأكَفّ  اإليه  ولريفْع  ربه،  اإىل  فلْيلجاأ  االأخالق،  م�ساوئ  من  التخلي  يف 
اإذا ارتكبت اأخالًقا ذميمة، وحملها  اخللق، وي�رسف عنه �سيئة،املحا�سبة وذلك بنقِد النف�س 
على اأال تعود اإىل تلك االأخالِق مرًة اأخرى، مع اأخذها مببداأ الثواِب اإذا اأح�سنت، واأخذها مببداأ 
ها، واأر�سلها على �َسِجيتها بع�َس الوقت  ت، فاإذا اأح�سنت اأراحها واأجَمّ العقاِب اإذا توانت وق�رَسّ
يف املباح، واإذا اأ�ساءت وق�رس تاأخذها باحلزِم واجلد، وحرمها من بع�ِس ما تريد،التفكر يف 
االآثار املرتتبة على ح�سن اخللق فاإَنّ معرفة ثمرات االأ�سياء، وا�ستح�سار ح�سن عواقبها  من 
بِت النَّف�ُس فذكْرها تلك االآثار، وما  واعي اإىل فعِلها ومتثلها، وال�سعي اإليها، فكلما ت�سَعّ اأكرب الَدّ
رب من جميِل الثمار، فاإنها حينئٍذ تلني، وتنقاُد طائعة من�رسحة، فاإَنّ املرء اإذا رغب  جتني بال�سَّ
يف مكارم االأخالق، واأدرك اأنها من اأوىل ما اكت�سبتْها النفو�س، واأجّل غنيمة غنمها املوفقون، 
�سُهل عليه نيلها واكت�سابها،النظر يف عواقب �سوء اخللق وذلك بتاأمل ما يجلبه �سوءُ اخللِق من 
االأ�سف الدائم، والهِمّ املالزم، واحل�رسة والنَّدامة، والبُغ�سة يف قلوِب اخللق، فذلك يدعو املرَء 

اإىل اأن يق�رَس عن م�ساوئ االأخالق، وينبعث اإىل حما�سنها. 

�أمثلة عن مكارم �لأخالق

و�سائل �إكت�ساب �لأخالق �لفا�سلة 
مر�تب �جلنة 

جعل اهلل �سبحانه و تعاىل اجلّنة 
الّدنيا  فلكّل جمتهٍد يف  درجاٍت 
الح و الّطاعات ن�سيٌب  بالعمل ال�سّ
، فكما هي يف احلياة الّدنيا قد 
بع�سهم  الب�رس  فيها  اهلل  �سّخر 
لبع�س و رفع بع�سهم فوق بع�ٍس 
احلياة  ا�ستمرار  لغاية  درجاٍت 
االإن�سانّية  م�سرية  ا�ستكمال  و 
ميلك  الذي  العمل  ف�ساحب   ،
من  ي�سّخر عدداًّ  تراه  ال�رّسكات 
عنده  ليعملون  املجتمع  اأفراد 
 ، ال�ّسهر  نهاية  ي�ستحقونه  باأجٍر 
اأحدهم رمبا عّينه  اأعجبه  اإذا  و 

م�رسفاً عليهم و م�سئوالً ، ف�سّنة 
بع�سهم  الب�رس  ت�سخري  احلياة 
نامو�ٍس  و  رتيبٍة  �سّنٍة  يف  لبع�س 
عجيٍب ، و هلل املثل االأعلى فهو 
الّنا�س  يظلم  ال  الذي  العدل 
�سيئاً فالعدالة تقت�سي اأن ياأخذ 
قدر  على  مكافاأته  اإن�ساٍن  كّل 
اهلل  لذلك جعل   ، و عمله  جهده 
اإن�ساٍن  فكّل  درجاٍت  املكافاأة 
و  ثواباً  يكافاأ على مقدار عمله 
نعيماً مقيماً ، قال تعاىل ) و لكّل 
رّبك  ما  و  عملوا  مّما  درجاٌت 

بغافٍل عّما يعلمون   

من قبلكم ومن الذين اأ�رسكوا اأذى كثرياً، واإن ت�سربوا وتتقوا، فاإن ذلك من عزم االأمور((،وماله حتتاج اإىل �سرب، وهذا ما اأكده اهلل تعاىل بقوله: ))لتبلون يف اأموالكم واأنف�سكم ولت�سمعن من الذين اأوتوا الكتاب وا�ستكربوا ا�ستكباراً... االآية((.  - وما يحيكه املغر�سون من موؤامرات الكيد التي توؤذي الداعية يف اأهله ونف�سه ونهاراً فلم يزدهم دعائي اإال فراراً، واإين كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اأ�سابعهم يف اآذانهم وا�ستغ�سوا ثيابهم، واأ�رسوا ك�سرب نوح الذي بقي يف قومه يدعوهم األف �سنة اإال خم�سني عامًا وحكى اهلل عنه قوله: ))رب اإين دعوت قومي لياًل ما اأوتوا من قوة، ويو�سلون االأذى بالداعية ما ا�ستطاعوا اإىل ذلك �سبياًل.  - اإن اعرا�سهم عن الدعوة يحتاج اإىل �سرب غري خاف عليك �رسورة �سرب الداعية على ما يالقيه يف  يخالف ما وجدوا عليه اآباءهم، فلذلك يقاومون الدعوة بكل �ل�سرب على م�ساق  �لدعوة �إىل �هلل

 ف�سائل �ل�سرب 
يف �لقر�آن �لكرمي

 حديث القراآن عن ف�سائل ال�سرب كثري جداً، 

وهذه العجالة ال ت�ستوعب كل ما ورد يف ذلك لكن 

جنتزىء منه مبا يلي:  1- علق اهلل الفالح به يف 

قوله: ))يااأيها الذين اآمنوا ا�سربوا و�سابروا ورابطوا 

واتقوا اهلل لعلكم تفلحون((.   3- تعليق االإمامة 

يف الدين به وباليقني: ))وجعلنا منهم  4- ظفرهم 

مبعية اهلل لهم : ))اإن اهلل مع ال�سابرين((.  5- اأنه 

جمع لهم ثالثة اأمور مل جتمع لغريهم: ))اأولئك 

عليهم �سلوات من ربهم ورحمة واأولئك هم 

املهتدون((.  6- اأنه جعل ال�سرب عوناً وعدة، واأمر 

باال�ستعانة به : ))وا�ستعينوا بال�سرب وال�سالة((.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr

امل�شاهد الثالثاء 22  اأوت 2017  املوافـق  لـ 30 ذو القعدة  1438هـ 22

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
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اأحداث23
يف �صور



االعتداء  �شكوى  تقدمي  ترغب يف  من�شور  ب�أوالد 
ب�حلرمة  امل�ش��س  مع  ب�لعنف  عليه�  اجلن�شي 
ع(  )د  و   ) ع  امل�شمون  )د  من  كل  �شد  اجلن�شية 
 22 و   25 بني  اأعم�رهم  ترتاوح  اللذين  اأ(  )د  و 
تعود  حيث  من�شور  اأوالد  ببلدية  ال�ش�كنني  �شنة 
الت��شعة  ال�ش�عة  الوق�ئع ح�شب ت�رصيح�ته� على 
م�ش�ءا اأين خرجت يف اإلتقت امل�شمى )م ع( على 
ب�إرج�عه�  االأخري  هذا  ق�م  بعده�  �شي�رته  منت 
مدخل  بني  ال�شي�رة  من  ترجلت  اأين  منزله�  اإىل 
تلك  اأوالد حرزيز يف  اأوالد من�شور و قرية  بلدية 
االأثن�ء �ش�هده� امل�شتكى منهم تنزل من ال�شي�رة 
ف�إنتهزوا الفر�شة و توجهوا نحوه� و �ش�ألوه� عن 
املركبة  �ش�حب  عن  و  الليل  يف  خروجه�  �شبب 
منه�  طلبوا  وبعده�  اأق�ربه�  من  اأنهم  بحكم 
للمم�ر�شة  املك�ن  من  قريب  واد  اإىل  مرافقتهم 

اجلن�س معه� فرف�شت ذلك الطلب عنده� ق�موا 
منطقة  اإىل  جره�  و  ب�ل�رصب  عليه�  ب�الإعتداء 
اين  ب�لعنف  جن�شي�  عليه�  اإعتدي  اأين  منعزلة 
وكيل  ال�شيد  اأم�م  وتقدميهم  عليهم  القب�س  مت 

اأودعهم  الذي  امل�شيلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
احلب�س مبوؤ�ش�شة اإع�دة الرتبية ب�مل�شيلة من اأجل 
امل�ش��س  مع  ب�لعنف  اجلن�شي  االإعتداء  جنحة 

ب�حلرمة اجلن�شية لل�شحية.   

مع جازي، عبئ 
ر�سيدك و ا�ستفد 
من  ر�سيد جماين 
ي�سل اىل ٪200

ي�رص ج�زي، ال�رصكة الرائدة يف تقني�ت 
االت�ش�الت الرقمية، اأن تعلن عن 

عر�س جديد للم�شرتكني الذين مل 
ي�شتخدموا �رصائح اأو بط�ق�ت �شيم 

منذ 22 جويلية الف�رط، حيث متنحهم 
ر�شيد جم�ين ي�شل اإىل 200٪ جلميع 
عملي�ت اإع�دة ال�شحن التي تتم خالل 

االأ�شهر الثالثة املقبلة.
دائم� اأقرب اإىل م�شرتكيه�، تعمل 

ج�زي على تنفيذ ا�شرتاتيجية التقرب 
من الزبون  لتلبية احتي�ج�ته املختلفة. 
و من اأجل زي�دة وف�ء م�شرتكيه�، قررت 

ج�زي منحهم جمموعة وا�شعة من 
الفوائد.

لال�شتف�دة من هذا العر�س واحل�شول 
على الر�شيد املج�ين، م� على 

امل�شرتك اال �شحن مبلغ يفوق 100 
دين�ر خالل الفرتة الرتويجية. وب�لت�يل، 

اإذا ق�م امل�شرتك ب�شحن بني 100 و 
199 دين�ر ف�نه �شوف يح�شل على 

ر�شيد جم�ين م�ش�عف. اأم� اإذا �شحن 
200 دين�ر واأكرث من ذلك، ف�نه �شوف 
يتح�شل على ر�شيد م�ش�عف مرتني 

اأي 200٪.    ج�زي م�شرتكيه� اأن 
الر�شيد املج�ين �ش�لح ملدة 7 اأي�م 
من ت�ريخ اإع�دة ال�شحن، واأنه �ش�لح 

جلميع ال�شبك�ت الوطنية يف املك�مل�ت 
والر�ش�ئل الق�شرية واالإنرتنت عند 
الطلب، واأن ا�شتهالكه له االأ�شبقية 

على الر�شيد االأ�شلي و اأنه غري ق�بل 
للتجميع. هذا لي�س كل �شئ ! حيث 
تقدم ج�زي للم�شرتك الذي فقد اأو 
ف�شدت �رصيحته اخل��شة، اإمك�نية 
ا�شرتداده� جم�ن� مع احلف�ظ على 
رقمه القدمي يف اأقرب متجر تدعو 

ج�زي  زب�ئنه� للتمتع ب�لعر�س اجلديد 
املفتوح خالل الفرتة الرتويجية 

املمتدة من 21 اأوت حتى 10 �شبتمرب.

العدد : 4426/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار 
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24
بلدية اأوالد من�سور بامل�سيلة 

اإيداع ثالثة �سبان احلب�س اعتدوا جن�سيا على فتاة
متكنت الفرقة االإقليمية للدرك الوطني باأوالد من�سور من اإلقاء القب�ض على جمموعة �سبان 
منحرفني قاموا باالعتداء جن�سيا على فتاة تبلغ من العمر 23 �سنة  حني تقدمت ال�سحية اإيل 

م�سالح الدرك الوطني.

جاءت بعنوان تد�سينات خملدة لذكرى املزدوجة 20 اأوت 

ال�سلف امل�سيلة 

 توزيع عدة �سكنات مبختلف
 ال�سيغ ببلدية عني معبد

 اختبار ناجح قد يكون احلل لعالج
 العقم عند الرجال!

 جمهور �ساطئ بني حواء ي�ستمتع�سعف اخلدمات ال�سحية يرهق �سكان املعا�سيد 
 بعكاظية ال�سعر 

على غرار ب�قي والي�ت الوطن اأحيت والية اجللفة 
نه�ر اأول اأم�س الذكرى املزدوجــة لـ 20 اأوت ذكرى 
موؤمتر  وذكرى  الق�شنطيني  �شم�ل  على  الهجوم 
مرفوق  الوالية  وايل  ح�رصه�  الذكرى   ، ال�شوم�م 
الثورية  واالأ�رصة  واملدنية  الع�شكرية  ب�ل�شلط�ت 
وو�شع  ال�شهداء  مبقربة  الوطني  العلم  رفع  مت  اين 
وتالوة  التذك�ري  الن�شب  على  الزهور  من  اكليل 
�شورة  الف�حتة ترحم على اأرواح ال�شهداء و بذات 
  « اأحمـد  ال�شهيد » زيتوين  املن��شبة وبق�عة �شينم� 
الثورية و  بع��شمـة الوالية  مت تكرمي بع�س االأ�رص 
بع�س الري��شيني املتفوقيــــن هذه ال�شنـة ، كم� ك�نت 
للوفد زي�رة لبلدية  عني معبد التي تبعد عن ع��شمة 

الوالية ب 20 كلم  اأين  مت توزيع عدة �شكن�ت من 
خمتلف ال�شيغ  على  امل�شتفيدين وت�شليم املف�تيح 
امل�رصان  منطقـــة  اىل  الوفد  بعده�  ليتوجه  لهم 
ب�ملي�ه  املنطقــــة  تزويد  �شبكة  اخلدمة  يف  لو�شع 
ال�ش�حلة لل�رصب على ال�شك�ن كم� ك�نت اأي�ش� بلدية 
اأعطى وايل  ح��شي بحبح ن�شيب من الزي�رة حيث 
الوالية اإ�ش�رة انطالق عملية تلحيم ال�شكة احلديدة 
مل�رصوع اجللفـــة ، بوغزول وو�شع احلجر االأ�ش��شي 
بحبح   حل��شي  احلديدية  ال�شكة  حمطة  الإجن�ز 
يذكر اأن هذا الربن�مج ج�ء بعنوان تد�شين�ت خملدة 

لذكرى املزدوجة 20 اأوت 56/55
�جللفة / �أحمـد قـادري 

احليوان�ت  خالي�  اإن�ش�ء  يف  العلم�ء  جنح 
املنوية يف املخترب، م� يقدم لن� االأمل لعالج 
العقم عند الذكور ويوجد لدى 1 من بني 500 
يعطل  م�  اإ�ش�يف،   Y اأو   X كرومو�شوم  رجل 
ب�إجراء  العلم�ء  وق�م  اإنت�ج احليوان�ت املنوية 
فران�شي�س  معهد  يف  الفئران،  على  جت�ربهم 
حيث  لندن،  الربيط�نية  ب�لع��شمة  كريك 
االأغرا�س،  متعددة  جذعية  خالي�  اأن�ش�أوا 
نوع من اخلالي�،  اأي  ا�شتخدامه� خللق  ميكن 
اخلالي�  هذه  وعوجلت  االأذن.  اأن�شجة  من 
لت�شبح خالي� حيوان�ت منوية، حيث ُحقنت يف 
اإطالق  يف  وجنحت  الذكور،  الفئران  خ�شيتي 

اأت�ح  م�  ك�مل،  ب�شكل  املنوية  احليوان�ت 
الدرا�شة  واأو�شحت  االإن�ث  تخ�شيب  اإمك�نية 
اأنه يف ح�ل جنحت هذه التقنية عند تطبيقه� 
على اخلالي� اجلذعية الب�رصية، ف�إنه� �شتكون 
احلل مل�شكلة العقم عند الرج�ل ويتطلب مثل 
اململكة  ق�نون  يف  جذري�  تغيريا  العالج  هذا 
احليوان�ت  ا�شتخدام  يحظر  الذي  املتحدة، 
االأطف�ل  الإجن�ب  �شن�عي�  املنتجة  املنوية 
جم�ل  يف  االأوىل  خطوتهم  العلم�ء  واتخذ 
التج�رب  اإجراء  عرب  وذلك  الب�رصي،  العالج 
لديهم  ممن  الرج�ل  ت�شمل  التي  االأولية 

كرومو�شوم اجلن�س االإ�ش�يف.

الوالئي  للمنتدي  اجلمعوية  احلركة  ممثلو  ط�ب 
واملجتمع املدين ب�ملع��شيد بوالية امل�شيلة يف بي�ن 
له� وايل والية امل�شيلة »ح�ج مقداد » التدخل الع�جل 
اخلدم�ت  املتعددة  العي�دة  ح�ل  يف  النظر  ق�شد 
ب�ملع��شيد التي هي عب�رة عن هيكل �شخم بال روح، 
ب�شبب النق�ئ�س الكبرية التي تع�نيه� ب�شبب افتق�ره� 
يف  توفره  ال�رصوري  الطبي  والعت�د  للم�شتلزم�ت 
االأطب�ء  نق�س  هو  ا�شتي�ئهم  من  زاد  وم�   ، عي�دة  اأي 
جعل  م�  واالأدوية  العالج  مواد  فيه�  مب�  االأخ�ش�ئيني 
اىل  ي�شطرون  م�  فكثريا  االأمرين  يع�نون  مر�ش�هم 
نقلهم اىل ع��شمة الوالية حوي على �رصوري�ت العالج 
وجتنب  العالج  االأولية  لتلقي  واالإ�شع�ف�ت  الالزمة 
حي�ة  و�شع  �ش�نه�  من  خطرية  م�ش�عف�ت  حدوث 

املر�شى على املحك، م�شريين ان نق�س عدد االأطب�ء 
�شكل طوابري داخل العي�دة وانتظ�ر طويال ال�شيم� وان 
التدخل  وتتطلب  االنتظ�ر  حتتمل  ال  ح�الت  هن�ك 
تو�شع�  �شك�ني�  تعرف  البلدية  اأن  خ��شة   ، ال�رصيع 
العي�دة  يجعل  مم�  االأخرية،  ال�شنوات  يف  معتربا 
ت�شتوعب  البلدية ال  ال�شحية املتواجدة على م�شتوى 
يومي�،  عليه�  املتدفقني  ال�شك�ن  من  اله�ئلة  االأعداد 
من  املحلية  ال�شلط�ت  حترك  ب�رصورة  مط�لبني 
ب�إجن�ز مراكز طبية  ال�شحية،  اأجل حت�شني اخلدم�ت 
ب�الإ�ش�فة  البلدية،  مواطني  ال�شتيع�ب جميع  اإ�ش�فية 
اإىل اإع�دة تهيئة املراكز القدمية وجتهيزه� ب�ملعدات 

الالزمة لرفع م� يتكبدونه من مع�ن�ة.  
عبدالبا�سط بديار 

�ش�طئ  جمهور  االثنني  اإىل  االأحد  ليلة  ا�شتمتع 
مو�شيقية  وو�شالت  ال�شعر  بعك�ظية  حواء  بني 
الوطنية  اجلمعية   من  منظمة مبب�درة  �شحراوية، 
والنق�بة  تندوف  من  الهجن  �شب�ق�ت  لتنظيم 
جمعية  رئي�س  واأو�شح  ب�ل�شلف  للفن�نني  الوطنية 
�شب�ق�ت الهجن )االبل ال�رصيعة( بتندوف، عبد اهلل 
حملت  التي  الفنية  ال�شهرة  هذه  تنظيم  اأن  بوع�م، 
اجلم�عية«  الذاكرة  على  مع�  »لنح�فظ  �شع�ر 
ليح�فظ  ج�ء  املج�هد  يوم  واحتف�الت  تزامن� 
على املوروث الثق�يف الالم�دي والرتاث اجلزائري 
واجلنوب،واأ�ش�ر  ال�شم�ل  من�طق  بني  خ�شو�ش� 

بوع�م اإىل اأن تنظيم مثل هذه التظ�هرات الثق�فية 
اليوم  جيل  لدى  ثق�فية  من�عة  ب�كت�ش�ب  �شي�شمح 
التطرف  ومف�هيم  اخل�رجية  الت�أثريات  من  حتميه 
ف�ش�ءات  خلق  �رصورة  على  موؤكدا  والعن�رصية 
توا�شل بني جمتمع�ت ال�شم�ل واجلنوب. من جهته 
هذه  تنظيم  ب�أن  خمت�ري  من�شور  ال�ش�عر  اعترب 
على  الفني  الرتفيه  قيم  بني  مزج  الفنية  ال�شهرة 
وكذا  املحلي  االدب  وت�شجيع  ال�ش�طئ  م�شط�يف 
املح�فظة  اإىل  ب�الإ�ش�فة  ال�شحراوية  املو�شيقى 
ال�شعب  ن�ش�ل  ت�ريخ  الوطنية وتخليد  الذاكرة  على 

اجلزائري.

العلماء الرو�س يجدون �سبيال 
للوقاية من مر�س الزهامير

العلوم  الأك�دميية  الت�بع  الوراثة  معهد  العلم�ء يف  وجد 
مر�س  اأعرا�س  تطور  اإبط�ء  �ش�أنه  من  دواء  الرو�شية 
الطويل  العمل  اأن  املعهد  علم�ء  اأو�شح  األزه�مير 
اجلرذان،  عند  الوراثية  اخل�ش�ئ�س  بدرا�شة  اخل��س 
والذي بداأ منذ ع�م 1990، �شمح لهم ب�كت�ش�ف خلل يف 
امليتوكندري� )ب�شفته� م�شدرا رئي�ش� لط�قة اخلالي�(، 
الع�مل ح�شب  هذا  ويعد  ال�شن،  التقدم يف  مع  يتن�مى 
وع�مال  املبكرة،  لل�شيخوخة  حمتمال  �شبب�  العلم�ء 
من  وغريه  األزه�مير،  مر�س  تطور  خم�طر  يف  رئي�ش� 
اأعوام  مدى  على  العلم�ء  ودر�س  الع�شبية.  االأمرا�س 

يبطئ  ب�أنه  واقتنعوا  النوم(،  )هرمون  امليالتونني 
خالل  من  ذلك  يف  مب�  املر�س،  قرائن  تطور  ب�لفعل 
املوؤك�شد  خ�شع  وقد  امليتوكندري�  وظ�ئف  ا�شتع�دة 
يف  للدرا�شة  �شكوالت�شوف(  اأيون�ت   (  SkQ1 امل�ش�د 
العلم�ء  ويعتقد  لل�شيخوخة  اجلزيئية  االآلي�ت  خمترب 
اخلالي�  ميتوكندري�  يف  خلال  اأوال  يواجه  املري�س  اأن 
الع�شبية يف الدم�غ حيث يختل توازن الط�قة، م� يوؤدي 
ح�شب  وذلك  الع�شبية،  االأمرا�س  ب�أحد  االإ�ش�بة  اإىل 
ح�لة اجل�شم الع�مة واملميزات الوراثية وظروف البيئة 

املحيطة وغريه� من العوامل. 

كال�سينكوف جديدة اإىل اجلي�س الرو�سي

قررت وزارة الدف�ع الرو�شية �رصاء دفعة من ر�ش��ش�ت كال�شينكوف »اأر بي ك�-16« اخلفيفة احلديثة، بغية 
»وزير  اإن  كريفوروت�شكو،  األيك�شي  »كال�شينكوف«،  ل�رصكة  الع�م  املدير  وق�ل  امليدان  جتربته� يف ظروف 
اجلي�س  اإىل  �شرت�شل  اأوىل  دفعة  اإعداد  ب�شدد  ونحن  اخلفيف.  الر�ش��س  هذا  ب�رصاء  قرارا  اتخذ  الدف�ع 
ب�إنت�ج هذا الر�ش��س اخلفيف  الإجراء التج�رب امليدانية والن�رية. ويف ح�ل جن�ح التج�رب �شيتخذ قرار 
على دفع�ت )االإنت�ج ال�شن�عي(. ون�أمل ب�أن تنطلق التج�رب الع�م اجل�ري«واأو�شح املدير الع�م لل�رصكة اأن 
ر�ش��س »اأر بي ك�-16« بعي�ر 5.45 ملم، �شمم ا�شتن�دا اإىل خربة العملي�ت احلربية االأخرية ويق�شي ت�شميم 
اإنت�ج خمزن خ��س لهذا الر�ش��س  الر�ش��س ب�حتم�ل ا�شتبدال م��شورته الطويلة ب�أخرى ق�شرية. وقد مت 

على �شكل قر�س يت�شع لـ96 طلقة، وميكن اأن ي�شتخدم يف بن�دق »كال�شينكوف« االآلية.

اإنت�شل عن��رص احلم�ية املدنية لوالية تيب�زة خالل ال48 �ش�عة امل��شية جثث اأربعة غرقى ثالثة منهم 
هلكوا داخل الربك و ال�شدود ح�شبم� علم لدى ذات امل�ش�لح.

ي�شتبه يف  �شقيقني  جثة  الإنت�ش�ل  ب�لقليعة  املزارع  ب�أحد  اأم�س  م�ش�ء  املدنية  احلم�ية  عن��رص  تدخل  و 
وف�تهم� غرق� ببئر حيث يبلغ�ن من العمر على التوايل 18 و 37 �شنة ح�شب امل�ش�در. كم� �شجلت ذات 
امل�ش�لح اأول اأم�س ال�شبت هالك �شيخ يبلغ من العمر 68 �شنة ينحدر من منطقة فج�نة ب�شد بوكردان 

ب�شيدي اأعمر بعد رحلة رعي ب�لغنم حيث عرث على مالب�شه و ه�تفه النق�ل على �شف�ف ال�شد.
و يف نف�س اليوم )ال�شبت( اإنت�شلت م�ش�لح احلم�ية املدنية ب�ش�طئ احلمدانية �رصقي �رص�ش�ل جثة �ش�ب 
غريق ينحدر من مدينة خمي�س ملي�نة بعني الدفلى يبلغ من العمر 21 �شنة و ك�نت م�ش�لح احلم�ية املدنية 
لوالية تيب�زة اأعلنت يف ح�شيلة اأ�شدرته� يوم 14 اأغ�شط�س امل��شي عن ت�شجيل ثالثة غرقى منذ افتت�ح 
مو�شم االإ�شطي�ف يوم الف�حت جوان اإثنني منهم� يف �شواطئ ممنوع به� ال�شب�حة و اإنق�ذ 3800 من الغرق 

من اأ�شل 6271 تدخال ب�ل�شواطئ.

تيبازة: اإنت�سال جثث اأربعة غرقى ثالثة منهم داخل الربك و ال�سدود
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