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ب�شبب الرتفاع اجلنوين لأ�شعار 
اخل�شر و الفواكه:

عي�شى من�شور: �تهام 
 �حلر�ئق و�حلر�رة

 �أمر غري منطقي
�س.4

وزارة العمل تك�شف :

وقف كل �إجر�ء�ت �حلجز 
�لتي با�شرها بع�ص �لبنوك 
�شد �ملوؤ�ش�شات �مل�شغرة 

غري �لناجحة 
�س.4

يومي عيد الأ�شحى 

تدعيم �ملناوبات 
�لطبية و�ل�شبه  �لطبية 

عرب خمتلف �مل�شالح 
�لإ�شت�شفائية 

�س.4
داعيا اجلميع للم�شاهمة 

�حلكومة  "تاج" يدعو 
�إىل تعميق �حلو�ر مع 

�ل�شركاء �لقت�شاديني 
و�لجتماعيني

�شيتم ت�شليم �لطريق 
 �ل�شريع �لوطني 
رقم 1  تدريجيا 

 وزير الأ�شغال
 العمومية و النقل:

�س3بعد ال�شجة التي اأحدثتها عرب مواقع التوا�شل:

»�لكركرية« ... بني �لت�شخيم و�ل�شتغالل �خلارجي

�ملحليات ت�شيل لعاب منا�شلي هيئة �إنقاذ "�لأفالن" يف وهر�ن 

�س24

ت�شليم �شيار�ت من 
AMS- قبل �شركة
بالـــــــــرويــــــبة   MB

للجي�س الوطني 

           بن بريكة : �لفرقة »�لكركرية« ل ت�شكل خطر� على �ملرجعية �لدينية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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كما تورط يف ملف �شاد�س بتهديد �شديقه بالقتل بحرق منزله

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�شاء العا�شمة

ح�شيلة ال�شدا�شي الأول حلركة الأ�شخا�س عرب كافة املعابر احلدودية

 6 �أ�شـــــــهر حب�شا ملـــتورط يف حــريق 
عمدي و�لإعتد�ء على عنا�شر �لأمن   

رعـــــية تونـ�شي يتعر�ص ل�شرقة �شـيارة 
ب�شعر 1,5 مليار على يد عاملني بفيلته 

 �لأمن �لوطني ي�شـــــجل  عـــــــبور
 �أكــــرث من 06 ماليني م�شافر 

جماهري مان�س�سرت يونايتد تطالب 
اإدارة الفريق اال�سراع با�ستقدامه 

عمــــــــالقة �أنـــــــدية 
"�لربميرليغ" يجّددون 

�لهتـــمام بـــــــمحرز 

�س.4

ملف
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حي بومعطي يغرق يف النفايات
يعد حي بومعطي من الأحياء ال�ضعبية الن�ضطة الواقعة يف احلرا�ش، اأين يوجد به �ضوق �ضبه فو�ضوي دائما ما يكون مكتظ باملواطنني الذين 
ياأتون اإليه من كل البلديات املجاورة، ما يجعله يتحول م�ضاء اإىل مزبلة حقيقية نظرا للنفايات الكثرية التي ترتامى يف كل زاوية من ال�ضوق وحتى 
احلي، ما يجعله ي�ضبح مفرغة تتباعث منها الروائح الكريهة ب�ضبب حرق املواطنني لتلك النفايات يف مكان عام قريب جدا من العمارات املاأهولة 

باملواطنني، ظاهرة ت�ضتوجب على ال�ضلطات الو�ضية التدخل من اأجل �ضبط الأمور ا كرث لكون ما قد يكون م�ضتقبال �ضي�رض اجلميع.

قرباج ال يعرتف �شوى بحنا�شي 
رئي�شا للجيا�شكا

اع�شار يوؤدي اإىل اجالء ما يربو على 4000 ب�شرقي ال�شني 
 اأدى اع�ضار »هاتو« -و هو الع�ضار الـ13 خالل هذا العام-، اإىل اإجالء ما يزيد على 4000 �ضخ�ش، حيث انه يتجه يف اجتاه 

قوانغدونغ / جنوب ال�ضني �ضباح اليوم الربعاء، حيث انه كان يتحرك يف اجتاه الغرب ب�رضعة 20 كيلومرتا يف ال�ضاعة �ضباح وقالت �ضلطة الر�ضاد اجلوية املحلية ، اإنه »من املحتمل ان ي�ضل الع�ضار اإىل الياب�ضة يف املنطقة ال�ضاحلية يف مقاطعة /�ضاحل جنوب �رضقي ال�ضني. 
جميع �ضفن ال�ضيد اإىل امليناء اليوم. ومن املتوقع ان يجلب الع�ضار المطار والعوا�ضف ب�رضعة يبلغ اق�ضاها حوايل 40 مرتا وتراجع ما يزيد على 4000 �ضياد وا�رضهم الرا�ضي يف مقاطعة »فوجيان« املجاورة ملقاطعة »قوانغدونغ« يوم الثنني، وعادت اليوم ».

ومت اإلغاء حوايل 90 رحلة بالقطار ال�رضيع بني »�ضنت�ضن« ومدن يف مقاطعتي  »فوجيان« و«جيانغ�ضي« كان من املقرر القيام بها يف الثانية يف البحر قبالة »فوجيان«. 
غدا الربعاء.

عبد  الو�ضطى،  اجلزائر  بلدية  رئي�ش  قال 
على  الر�ضمية  �ضفحته  عرب  احلكيم، 
لذات  املحلية  امل�ضالح  باأن  الفاي�ضبوك 
احلريف  حممد  بعمي  �ضتتكفل  البلدية، 
عمارات  اإحدى  يف  ن�ضاطه  يزاول  الذي 
وهذا  الو�ضطى،  باجلزائر  با�ضتور  �ضارع 
بعد الر�ضائل العديد التي و�ضلته من اأجل 
غعطائه الفر�ضة لبيع منتوجاته ب�ضكل منظم، وهذا هو ن�ش تغريدة رئي�ش 

البلدية:« بلغتني عدة ر�ضائل ن�ضية و اإلكرتونية مل�ضاعدة عمي حممد احلريف 

بامتياز و عمله متقن جدا  للحرف  له كل الحرتام كونه مدر�ضة  اأكد  الذي 

يف  ملنتوجاته  عار�ش  اأول  �ضيكون  اأنه  اأعده  لهذا  و  ال�ضن،  يف  تقدمه  رغم 

معر�ش احلرفيني على م�ضتوى �ضاحة الربيد املركزي ملزاولة ن�ضاطه و بيع 
منتوجه«.

بطا�ش يتكفل  بعمي حممد احلريف

 يبدو اأن رئي�ش الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم 

حمفوظ قرباج ل يعرتف 
برئي�ش اآخر ل�ضبيبة القبائل 

ما عدا عميد الروؤ�ضاء 
حمند �رضيف حنا�ضي 

الذي ي�رض على �رضعية 
رئا�ضته للنادي رغم �ضحب 

الثقة منه عقب اجتماع 
جمل�ش الإدارة للفريق 

القبائلي وارتفاع اأ�ضوات 
اأن�ضار الفريق الذين 

يطالبون برحيله.

حداد يرد على دعوة بوتفليقة 
  

رد رئي�ش الأف�ضيو، علي حداد، اأم�ش، عرب �ضفحته على موقع 

التوا�ضل الجتماعي »في�ضبوك«، على دعوة رئي�ش اجلمهورية 

لل�رضكاء القت�ضاديني بالتزامن والذكرى املزدوجة لـ20 اأوت، 

حيث قال اأجدد با�ضمي وبا�ضم منتدى روؤ�ضاء املوؤ�ض�ضات، دعمنا 

الثابت والالم�رضوط لنداء فخامة رئي�ش اجلمهورية، ال�ضيد عبد 

العزيز بوتفليقة ، مبنا�ضبة احياء الذكرى التاريخية املزدوجة 

لهجومات ال�ضمال الق�ضنطيني وانعقاد موؤمتر ال�ضومام يف 20 

اوت 1956، للعمل بال هوادة والتّجند مع كل ال�رضكاء القت�ضاديني 

والجتماعيني وكافة موؤ�ض�ضات اجلمهورية يف كنف الت�ضامن 

ور�ش ال�ضفوف وامل�ضوؤولية املواطنية للحفاظ على ال�ضتقالل 

املايل وال�ضيادة القت�ضادية لبالدنا«.

واأ�ضاف علي حداد »اأجدد ا�ضتعدادي الثابت والدائم للعمل يف 

اإطار الت�ضاور واحلوار امل�ضتمر مع كل الفواعل القت�ضاديني 

الوطنيني من اجل ا�ضتكمال م�ضار التنمية الوطنية وبناء اقت�ضاد 

قوي وم�ضتدام يكون ح�ضنا منيعا ل�ضيادتنا القت�ضادية«.

باليلي يجد املخرج اأخريا
اجلزائري  الالعب   يتوجه 
ا�ضتعادة  نحو  باليلي  يو�ضف 
بعدما  اأخريا  املناف�ضة  طعم 
عن  كاملني  عامني  توقف 
الفيفا  عقوبة  ب�ضبب  اللعب 
تناوله  اكت�ضاف  والكاف عقب 
يتوجه  اأين  خمذرة،  مواد 
اإىل  العودة  نحو  الباهية  ابن 
اأوروبا  بوابة  عرب  امليادين 
من خالل الن�ضمام اإىل نادي 
قرره  الذي  الفرن�ضي  اأجنرز 
جزائري  الفرانكو  رئي�ضه 
طوق  منحه  �ضعبان  �ضعيد 

النجاة.

 املقدم عبد الكرمي بن زكري هناك ت�شديد
 على مراقبة الدرجات املائية

اأبرز املقدم عن امل�ضلحة الوطنية حلر�ش ال�ضواحل للقوات البحري املقدم عبد الكرمي بن زكري يعمل حر�ش ال�ضواحل 

يف مو�ضم ال�ضطياف على توقيف املخالفني من اأ�ضحاب املركبات املائية اإذا ما �ضكلوا خطرا على حياة امل�ضطافني، 

ويف هذا ال�ضدد اأكد املقدم اأنه« بالن�ضبة للدرجات املائية هناك ت�ضديد على مراقبة هذه الدرجات و كل خمالفة تعر�ش 

�ضاحبها للمتابعة اأمام اجلهات الق�ضائية املخت�ضة، م�ضريا اإىل اأن الدراجة املائية التي ل تتوفر فيها ال�رضوط القانونية 

�ضواء اإدارية اأو تقنية فاإنها حتجز اإىل حني ت�ضوية و�ضعيتها.«

24 �شاعة

 ترامب يدعو اإىل الوحدة بني جميع االأمريكيني 
بعد اأحداث »�شارلوت�شفيل«

دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  دعا 
»بني  الوحدة  اإىل  ترامب، 
الوليات  يف  املواطنني«  جميع 
اأ�ضبوع  اأكرث من  ، بعد  املتحدة 
مدينة  يف  العنف  اأعمال  على 

»�ضارلوت�ضفيل«
ويف خطاب يتعلّق با�ضرتاتيجيته 
قاعدة  من  األقاه  اأفغان�ضتان  يف 
وا�ضنطن،  قرب  ماير  فورت 
الوليات  »ُحّب  اإّن  ترامب  قال 
املتحدة يتطلّب اأن نحب جميع 
املواطنني. عندما نفتح قلوبنا، 
للتع�ضب  مكان  هناك  يكون  لن 
الكراهية،  مع  للت�ضامح  اأو 

مواطن  وقع  »اإذا   ، م�ضيفا 
جميعا  نكون  للظلم،  �ضحية 

�ضحايا معاً«.
اأثار  وكان موقف ترامب قد 
الوليات  يف  جدل  موجة 
»كال  حتميله  بعد  املتحدة 
اأعمال  م�ضوؤولية  الطرفني« 
يف  وقعت  التي  العنف 
عندما  »�ضارلوت�ضفيل«،  
نظرية  اأن�ضار  اأحد  ده�ش 
الأبي�ش«  العرق  »تفّوق 
ب�ضيارته ح�ضداً كان يتظاهر 
يف  مت�ضببا  العن�رضية  �ضد 

قتل امراأة �ضابة.



.     بن بريكة : الفرقة »الكركرية« ال ت�شكل خطرا على املرجعية الدينية
اأ�شبح مو�شوع الفرقة« الكركرية« التي ظهرت يف بع�ض واليات غرب الوطن، اإىل ق�شية د�شمة تناولتها العديد من و�شائل االإعالم 

الوطنية وحتى االأجنبية، اأين تناقلت عرب �شفحات مواقع التوا�شل االجتماعي، الذي بداأ يوؤثر على الراأي العام باجلزائر، نظرا 
للخطر الذي قد ي�شيب اجلزائر ح�شبهم، ما جعل بع�ض اجلهات تو�شح اأن هذه الطائفة ما هي اإال فرقة من فرق ال�شوفية املنت�شرة 

يف اجلزائر وهي لي�شت خطرا على املرجعية الدينية بالبلد، يف حني يرى البع�ض اأنها خطرا قد ي�شرب اجلزائر لكون الطائفية �شالح 
العديد من الدول االأجنبية.

بعد ال�شجة التي اأحدثتها عرب مواقع التوا�شل:

»الكركرية« ... بني الت�سخيم واال�ستغالل اخلارجي
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ملف :اإميان لوا�ض /علي عزازقة
الربوفي�سور  ال�سدد اأكد   هذا  ويف 
حممد بن بريكة يف ت�رصيح خ�ص به 
جريدة الو�سط ،اأن فرقة  الكركرية 
ال ت�سكل اأي خطر على املرجعية 
اإىل  ،م�سريا  اجلزائر   يف  الدينية 
الفرق املنبثقة  باقي  مثل  انها 
قوله،  حد  على  ال�سوفية  من 
الت�سوف  الدويل يف  اخلبري  وهون 
ال�سجة   من  بريكة  بن  حممد 
عرب  تداولها  مت  الثي  االإعالمية  
حول  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأن  اإىل  م�سريا  الكركرية،  الطائفة 
الطريقة هي طريقة جديدة  هذه 
الدينية،  ال�ساحة  على  ظهرت 
ال  اأتباعها  وعدد   1994 �سنة  يف 
العامل،  يف  �سخ�سا   2000 يتجاوز 
من  االأخري  تداولها  �سبب  وعن 
االجتماعي  موا�سل  رواد  طرف 
»الطائفة  املتحدث:«  قال 
الكركرية عرفت نف�سها عن طريق 
االأنرتنت ،لكن ح�سورها قليل جدا 
من  قالئل  اأن  حيث  اجلزائر  يف 

االأفراد ينتمون اإليها ».
اأو�سح  ال�سدد  ذات  ويف 
الربوفي�سور« اأن الطريقة الكركرية 
الطريقة  من  مغربي  فرع  هي 
اجلزائرية  امل�ستغامنية  العلوية  
�ساأن  �ساأنها  طريقة  اأنها  ،م�سيار 
الطريقة التجانية ، �سندها ال�سيخ 
حممد الفوزي الذي اأخد الطريقة 
اخذها  الذي  الكركري  ح�سان 
اأخد  الذي  الكركري  طاهر  عن 
م�سطفى  ال�سيخ  على  الطريقة 
املتحدث  واأ�ساف   ،« العالوي 
من  هو  الروحي  اجلزائر  »تراث 
اإىل  الروحية  ثروتها  ت�سدر  جعلها 
العاملة الكل، مثلها مثل الطوائف 
التي تنبثق على الطوائف ال�سوفية 

.«
عبد الغني بادي: 

»الكركرية« ق�شية 
ثانوية والد�شتور يحمي 

احلريات

ال�سيا�سي  للنا�سط  قراءة   ويف 
اأن  قال  الذي  بادي،  الغني  عبد 
الراأي  توجيه  يف  يدخل  االأمر 
واختزال  التافهة  للق�سايا  العام 
على  لها  تاأثري  ال  باأمور  العقول 
اأن  على  م�سددا  العام،  الواقع 
االإلهاء  تخدم  خطوة  هكذا  مثل 
األف  ظهرت  لو  متابعا:«  كثريا، 
طائفة يوميا يف فرن�سا اأو الواليات 
املتحدة ملا اكرتث لها اأحد ،لكن 
يف الدول التي حتتجز العقل عادة 
على  تلعب  كيف  جيدا  تعرف  ما 

الوتر احل�سا�ص »الدين««.
نزع  القانونية،  الناحية   ومن 
النا�سط  قبعة  بادي  الغني  عبد 
باأنه  قانونيا،  ليتحدث  ال�سيا�سي 
مينع  ما  القانون  يف  يوجد  ال 

بل  ديني،  توجه  ذو  ن�ساط  اأي 
مكفولة  الدينية  احلرية  بالعك�ص 
لكنه  املعتقد،  بحرية  د�ستوريا 
عاد ليوؤكد:« ما يجب اأن نتفق عليه 
للجدل  املثرية  الدينية  الطرق  اأن 
موجودة بكرثة يف ربوع الوطن قبل 
فرن�سا  �ساهمت  وقد  اال�ستقالل 

يف ن�رصها« .
من  الكثري  واأن  خا�سة  متابعا:« 
هذه الطرق اأدت دورا كبريا يف زرع 
با�سم  واخلرافة  والدجل  اجلهل 
اأن  املتحدث  ذات  وقال  الدين«، 
انت�سار  ادى  تو�سع، قد  مثل هكذا 
توجهاتها  تعدد  على  الطرق  كرثة 
اإعادة بعث روح الطرقية منذ  اىل 
بعد  الزمن  من  عقدين  يقارب  ما 
اأن قل �سيتها بعد الثورة التوعوية 
ال�سيخ  بها  قام  التي  اال�سالحية 
عبد احلميد بن بادي�ص رحمه اهلل 

يف ثالثينيات القرن املا�سي.

 جمعية 
العلماء: الطائفة 

الكركرية �شرب الأمن 
وا�شتقرار البالد

جمعية  ا�ستنكرت   جهتها  ومن 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
الكركرية  الطائفة  من  وفد  زيارة 
والية  اإىل  اأ�سمتها«  »كما  الدخيلة 
اجلمعية  دعت  كما  م�ستغامن ، 
واالأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
التي  الزيارات  هذه  مثل  منع  اإىل 
ت�سعى من خاللها بع�ص االأطراف 
االأقليات �رصب  وبع�ص  اخلارجية 

اأمن وا�ستقرار البالد.
 ويف ذات ال�سياق  اأو�سحت جمعية 
يف  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
بيان لها باأن �سكان والية م�ستغامن 
مهرجني  اإىل  بحاجة  لي�سوا 
نادي  اإىل  ال  و  دينهم  ليعلموهم 
اأمور  ليدر�سهم  امللونة  املربعات 

بعلمائها  فم�ستغامن   ، �رصيعتهم 
ومرجعيتها  وم�سايخها  واأئمتها 
الوطنية، لي�ست بحاجة اإىل دخالء 
اأهلها  بوحدة  ليعبثوا  ونكرات 
العلم  اأهل  من  لي�رصفوهم  اأو 
حولهم،  يجتمعون  الذين  والف�سل 
فكما وقفنا باالأم�ص �سد الطائفة 
ت�سييع  �سد  و  والبهائية  االأحمدية 
اأكدت  كما   ، تن�سريهم  و  اأ  اأهلنا 
باملر�ساد  �ستقف  باأنها  اجلمعية 
املاكرين،  الدخالء  هــوؤالء  �سد 
ويف ذات ال�ساأن ، اأو�سحت جمعية 
اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
لي�سوا  م�ستغامن  والية  �سكان  باأن 
ليعلموهم  مهرجني  اإىل  بحاجة 
املربعات  نادي  اإىل  ال  و  دينهم 
�رصيعتهم  اأمور  ليدر�سهم  امللونة 
و  اأئمتها  و  بعلمائها  فم�ستغامن   ،
الوطنية،  مرجعتيها  و  م�سايخها 
اإىل دخالء ونكرات  لي�ست بحاجة 
ليعبثوا بوحدة اأهلها اأو لي�رصفوهم 
الذين  والف�سل  العلم  اأهل  من 
وقفنا  »فكما  حولهم،  يجتمعون 
االأحمدية  الطائفة  �سد  باالأم�ص 
و  اأ  اأهلنا  ت�سييع  و �سد  البهائية  و 
اجلمعية  اأكدت  كما   ، تن�سريهم 
�سد  باملر�ساد  �ستقف  باأنها 

هــوؤالء الدخالء املاكرين«.
االتـهام  اأ�سابع  اجلمعية  ووجهت 
اخلارجية  االأطراف  بع�ص  اإىل 
ت�سعى  التي  االأقليات  وبع�ص 
ل�رصب اأمن وا�ستقرار البالد وذلك 
اجلزائري  ال�سعب  وقف  بعدما 
اأ�سالكه  و  حكومته  خلفه  من  و 
كل  �سد  الع�سكرية  و  االأمنية 
اأ�سكال و منافذ التدخل اخلارجي 
اأن   معتربة  الداخلية،  �سوؤونه  يف 
اإىل  الكركرية  الطائفة  دخول 
العلني  ن�ساطها  بداية  و  اجلزائر 
يف بع�ص مناطق الوطن يثري الكثري 
من الريبة ، م�سرية يف ال�سدد ذاته 
رواد  تداولها  التي  االأخبار  اإىل 
 « االجتماعي  التوا�سل  مواقع 

عنا�رصها  يزعم  والتي  في�سبوك« 
اأنهم ينتمون اإىل الطائفة الكركرية 
بها  بداأ  التي  الطريقة  نف�ص  وهي 
�سابقا  ن�ساطها  االأحمدية  عنا�رص 
اجلهات  م�سالح  تفككها  ان  قبل 
زالت  ال  و  كانت  هكذا  و  االأمنية 
�رصذمة  عنا�رص  خاليا  عنا�رص 
فككت  التي  الرواف�ص  ال�سيعة 
منها  الكثري  االمن  عنا�رص  منها 
طوائف  و  التن�سري  �سبكات  كذا  و 
االحلاد  و  البهائية  و  القاديانية 
ال�سال  الفكر  �سموم  من  وغريها 
التي جتتمع كلها لهدف  و  امل�سل 
�سلخ و �رصب املجتمع اجلزائري 
هاته  بغر�ص  عقيدته  و  هويته  يف 
اجلزائري،  اجل�سد  يف  اخلاليا 
من  جمموعة  ال�سور  وتظهر 
الطريق  يف  مي�سون  الرجال 
مالب�ص  يرتدون  وهم  العام، 
التي  املالب�ص  كثريا  ت�سبه  ملونة 
يرتديها مريدو الطريقة الكركرية 
ال�سوفية التي انت�رصت ب�سكل كبري 

يف املغرب االأق�سى.
الطريقة  فاإن  بالذكر  اجلدير  و 
حممد  اإىل  تنت�سب  الكركرية 
املولد  املغربي  كركري  فوزي 
وهو  م�سمان،  مبدينة   1974 �سنة 
موطن الطريقة االأ�سلية ، ويرتدي 
م�سايخ، ومريدي الطريقة مالب�ص 
جتمع  عبائة  عن  عبارة  غريبة 
االأحمر  من  خمتلفة  األوان  عدة 
و  غريه،  و  االأزرق  و  االأ�سفر  و 
ال  تخاريف  جمموعة  عملهم  كل 
باأ�سحاب  فكيف  عاقل،  يقبلها 

الفطر ال�سليمة.

غالم اهلل: ال ت�شييق 
على املعتقد والطائفية 

تهدد الوطن

االإ�سالمي  املجل�ص  رئي�ص  اأفاد 
اهلل  غالم  اهلل  عبد  اأبو  االأعلى 

حرية  على  ت�سييق  يوجد  ال  باأنه 
منع  اأو  اجلزائر،  يف  املعتقد 
من  امل�سلمني  غري  لالأ�سخا�ص 
كما  الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة 
على  بناء  ت�سجن  ال  اجلزائر  اأن 
واإمنا  الدينية،  االإيديولوجيات 
امل�سلمني  على  القانون  تطبق 
فوق  القاطنني  امل�سلمني  وغري 
التي  الطوائف  باأن  مربزا  ترابها، 
اجلزائر  اإىل  طريقها  جتد  بداأت 
مبثابة  هي  حولها،  اأتباعا  وجتمع 
اجلزائري  املجتمع  يهدد  مر�ص 
ومتا�سكه، والبد على هذا االأخري 
على  ويطلع  منها  يحذر  اأن  من 
الطوائف  تلك  خا�سة  حقيقتها، 
التي تعمل يف ال�رص وت�سكل خطر 

على الوحدة الوطنية
 واأبرز  غالم اهلل يف ت�رصيح خ�ص 
به موقع »كل �سيء عن اجلزائر«، 
التي  لالتهامات  �سحة  ال  باأنه 
غري  ومنظمات  حكومات  ت�سوقها 
حكومية عرب تقاريرها، واملتعلقة 
يف  الدينية  املمار�سات  بحرية 
اإىل  فيه  ت�سري  والتي  اجلزائر، 
الدينية  الطوائف  على  الت�سييق 
امل�سلمني  غري  االأ�سخا�ص  ومنع 
الدينية،  �سعائرهم  ممار�سة  من 
موؤكدا باأن اجلزائر ال متنع العبادة 
ولكنها  املرخ�سة،  االأماكن  يف 
اأقبية وم�ستودعات  ترف�ص حتويل 
اأماكن حتاك فيها املوؤامرات  اإىل 
باأن  م�سيفا  البالد،  امن  لتهديد 
الطوائف التي بداأت جتد طريقها 
اإىل اجلزائر وجتمع اأتباعا حولها، 
هي مبثابة مر�ص يهدد املجتمع، 
م�ستطردا يقول باأن تلك الطوائف 
ت�سبب  اجل�سد،  يف  الندبة  مثل 
املجتمع  وعلى  واملر�ص،  احلمى 
على  ويطلع  منها  يحذر  اأن 
حقيقتها، كما اأ�سار باأن ال�سلطات 
اجلزائرية ملزمة بحماية املجتمع 
التي تهدد متا�سكه،  الطوائف  من 
تعمل  التي  الطوائف  وخا�سة 

ت�سكل  بذلك  وهي  ال�رص،  يف 
الوحدة  وتهدد  البالد  على  خطر 
ال�سابق  الوزير  ويوؤكد  الوطنية، 
لل�سوؤون الدينية بان ال�سلطة لي�ست 
املذاهب  اأتباع  مع  �رصاع  يف 
يكون  اأن  ترف�ص  ولكن  االأخرى، 
اأن  عليها  بل  اخلفاء،  يف  عملها 
برتخي�ص  وتعمل  العلن  اإىل  تخرج 
بان  م�سيفا  الدولة،  من  ر�سمي 
من  تعرف  بان  احلق  لها  ال�سلطة 
امل�سيحي  هو  ومن  االأحمدي  هو 
ميار�ص  ثمة  ومن  اليهودي،  اأو 
�سعائره ب�سكل ر�سمي، ويفتح مقر 
عالمته  وي�سع  معبد  اأو  كن�سية  اأو 
ينظم  قانون  مبوجب  متيزه،  التي 
�سواء  الدينية  اجلمعيات  ن�ساط 
اأو  م�سيحية،  اإ�سالمية،  كانت 
عملها  يكون  اأن  ب�رصط  يهودية، 
ويف  وب�سوابط  مقنن  الديني 
االأقبية  يف  ولي�ص  ر�سمية،  اأماكن 
التي  املوؤامرات  فيها  حتاك  التي 
واأمن  الدولة  ا�ستقرار  ت�ستهدف 
البالد، وقال بان كل تلك ال�رصوط 
املحدد  القانون  يف  حمددة 
لغري  الدينية  ال�سعائر  ملمار�سة 
 ،2006 �سنة  ال�سادر  امل�سلمني 
الت�سييق  غر�سه  يكن  مل  والذي 
العمل  بني  التمييز  بل  احد،  على 
ال�رصي  والتب�سري  الر�سمي  الديني 

الذي يهدد املجتمع.
باأن دور املجل�ص   وقال غالم اهلل 
احلفاظ  هو  االإ�سالمي  االأعلى 
الدينية،  اجلزائر  وحدة  على 
املجموعات  هذه  اإىل  والت�سدي 
االإ�سالمي،  الفكر  ت�سوه  التي 
لتلقني  توعوي  دور  اإىل  باالإ�سافة 
دينية  روؤية  ال�ساعدة  االأجيال 
�سحيحة، كما نفى ذات املتحدث 
ما ورد يف التقرير االأخري ال�سادر 
حول  االأمريكية  اخلارجية  عن 
الدينية،  ال�سعائر  ممار�سة  حرية 
بالت�سييق  اجلزائر  اتهم  والذي 
االأخرى  الديانات  اأتباع  غري  على 
غالم  وقال  امل�سيحيني،  وخا�سة 
ال�سعائر  ممار�سة  حرية  باأن  اهلل 
مكفولة  امل�سلمني  لغري  الدينية 
بقوة القانون، �رصط اأن يكون تلك 
وبرتاخي�ص  العلن  يف  املمار�سة 
معروفة  اأماكن  ويف  ر�سمية 
ممار�سة  اأن  اإىل  م�سريا  وحمددة، 
اأف�سل  باجلزائر  الدينية  احلريات 
من الدول االأخرى يف الغرب، حيث 
رغم غياب االإح�سائيات الدقيقة، 
االعتداءات  ع�رصات  فهناك 
ودور  امل�ساجد  على  اليومية 
العبادة حتى يف الواليات املتحدة 
مل  اجلزائر  يف  بينما  االأمريكية، 
يتم ت�سجيل اأي اعتداء �سد كني�سة 
على  دليل  خري  وهذا  معبد،  اأو 
الدينية  ال�سعائر  ممار�سة  حرية 

لغري امل�سلمني.  



�أجل  ومن  �ل�صدد  هذ�  ويف 
موجود  هو  ما  على  �لتعرف 
ميد�نيا، كان للو�صط �ت�صال مع 
�ملكلفة بالإعالم يف هيئة �إنقاذ 
�لوطني،  �لتحرير  جبهة  حزب 
خديجة و�يل، �لتي �أكدت �أن جل 
�لهيئة تر�جعو�  من كانو� د�خل 
يقدمون  ور�حو�  مو�قفهم  عن 
�أجل  تر�صحهم  من  ملفات 
حتت  �ملحليات  غمار  دخول 
�لعتيد، وقالت  �حلزب  عباءة 
ذ�ت  خالل  من  �ملتحدثة  ذ�ت 
�لكا�صح  �لنت�صار  �أن  �لت�رصيح، 
�لذي حققه حزب جبهة �لتحرير 
�لوطني يف وهر�ن، جعل معظم 
و  �ملركزية  �للجنة  �أ�ص�صو�  من 
�لذين  �ل�صابقني  �لنو�ب  بع�ض 

كان يريدون �صحب �لب�صاط من 
جمال ولد عبا�ض عادو� خائبني 
تزكيتهم  عدم  من  خائفني 
م�صيفة  �ملحليات،  قو�ئم  يف 
جاليل  �لدكتور  مع  بقيت  �أنها 
�أجل  من  ينا�صلون  �لقادر  عبد 
بوهر�ن،  �لفالن  هيبة  �إعادة 
فرتة  خالل  ح�صل  ما  ب�صبب 

لت�رصيعيات  �لرت�صيحات  تقدمي 
مو�صحة:«  �ملا�صي،  ماي 
�صفحاتنا  عرب  ننا�صل  نحن 
�لو�صع  ر�ف�صني  �لفي�صبوكية 
�لقاعدة  من  �لن�صال  ف�صلنا  و 
�لتي  و  �لتا�صعة  �لق�صمة  عرب  و 

ماز�لت مل ت�صوئ و�صعيتها«.
نقلت  قد  »�لو�صط«  وكانت 

معلومات عن لهيئة �إنقاذ حزب 
يف  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�أع�صاوؤها  قرر  و�لتي  وهر�ن، 
مثل  �أما  للند  �لند  �لوقوف 
�لتي  خا�صة  خروقات  هكذ� 
حدثت بعيد �لإعالن عن �أ�صماء 
ولية،   48 يف  �حلزب  مر�صحي 
من  �لهياكل  غياب  على  زيادة 
م�صيفا  �لقيادة،  �إىل  �خللية 
�لعمل  قررو�  �لأع�صاء  باأن 
خلل  هكذ�  مثل  معاجلة  على 
�حلزب  قوة  يهدد  بات  �لذي 
ت�رصيعيات  قبيل  قو�ه  وينخر 
خالل  من  وهذ�  �ملقبل،  ماي 
تغيري  �أجل  من  �مليد�ين  �لعمل 
و  وهر�ن  يف  �حلزب  منظومة 
�لرد�ءة و�ملطالبة  �لتخل�ض من 
�لتخل�ض  و  عبا�ض  ولد  برحيل 
من زبانيته و منها ممثله حجوج 

عبد �لقادر.

�أكد وزير �لأ�صغال �لعمومية و�لنقل 
عبد �لغني زعالن من ولية �ملدية، 
�لتدريجي  �لت�صليم  �رصورة  على 
فيها  �لأ�صغال  �ملنتهية  للفروع 
 ،1 رقم  �لوطني  �ل�رصيع  للطريق 
هذ�  �زدو�جية  مب�رصوع  و�خلا�ض 
�ل�صفة  مدينة  بني  �لر�بط  �لطريق 
�لربو�قية  ومدينة  �لبليدة  بولية 
تخفيف  بغية  وذلك  �ملدية،  بولية 
�ل�صغط على م�صتعملي هذ� �ملحور 
�صمال  يربط  �لذي  �ل�صرت�تيجي 

�لبالد بجنوبها.

من  �لأم�ض  زعالن   �لوزير  و�صدد  
�ملكلفة  �ملوؤ�ص�صات  �ملدية   ولية 
باإجناز هذ� �مل�رصوع، بت�صليم فروع 
حمور  على  �لو�قع  �ل�رصيع  �لطريق 
�نتهت  و�لتي  –�لربو�قية،  �ملدية 
�لنتهاء  من  قاربت  �أو  �لأ�صغال  بها 
نهاية  حمدد�  با�صتغالله،  لل�صماح 
لت�صليم  �جل  كاآخر  دي�صمرب  �صهر 
�ل�رصيع،  �لطريق  من  �لفروع  هذه 
بهدف تقلي�ض �ل�صغط عن �لطريق 
�صيدي  جزء  وبخ�صو�ض  �لقدمي، 
�ملدين )�لبليدة( - �ملدية �لذي ميتد 

على طول 18 كلم، و�لذي يعد �جلزء 
ب�صبب  �مل�رصوع  يف  تعقيد�  �لأكرث 
وكذ�  �لوعرة،  �جلبلية  �لت�صاري�ض 
به،  �ملقررة  �لفنية  �ملن�صاأة  تعقيد 
�رصورة  على  �مل�صوؤول  نف�ض  �صدد 
م�صاعفة �جلهود لإمتام هذ� �لأخري 
خالل �لثالثي �لأول من �صنة 2018، 
عنها  �أعلن  �لتي  �لتوقعات  ح�صب 
للطرق  �لوطنية  �لوكالة  م�صوؤولو 
�ل�رصيعة بعني �ملكان، و�أعلن �لوزير 
�لولية  �إىل  زيارته  ��صتهل  �لذي 
بتفقد ور�صة حفر �أنفاق �حلمد�نية، 

للمدينة  �ل�صمالية  �ل�صو�حي  وزيارة 
�إر�صال جلنة  وج�رص بن �صيكاو، عن 
لكامل  �لتف�صيلي  للتقييم  تقنية 
حيث  �ملقبل،  �لثنني  �مل�رصوع 
�إطار�ت  من  �للجنة  هذه  تت�صكل 
من �لوز�رة وممثلي هيئات عمومية 
�لعمومية،  لالأ�صغال  وموؤ�ص�صات 
�جنازه  مت  ما  باإح�صاء  و�صتقوم 
�لتي  و�لعر�قيل  �ل�صعوبات  وحتديد 
�أن توؤثر على ح�صن �صري  من �صاأنها 

�مل�رصوع.
اإميان لوا�س

�أكد وزير �لعمل و�لت�صغيل و�ل�صمان 
�أم�ض،  زمايل،  مر�د  �لجتماعي 
كل  »وقف  �صيتم  �أنه  على  بقاملة 
با�رصتها  �لتي  �حلجز  �إجر�ء�ت 
�ملوؤ�ص�صات  �صد  �لبنوك  بع�ض 

�مل�صغرة غري �لناجحة«.
ودعا زمايل خالل لقاء مع �أ�صحاب 
�ملنخرطني  �مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات 
للمقاولني  �لوطنية  �لفيدر�لية  يف 
�لعلمية  �لت�صلية  بد�ر  �ل�صباب 
زيارة  �صمن  بوبنيدر«  »�صالح 
كل  مديري  للولية  وتفقد  عمل 
ت�صغيل  لدعم  �لوطنية  �لوكالة  من 
�ل�صباب و�ل�صندوق �لوطني للتاأمني 
كل  من  »�لتقرب  �إىل  �لبطالة  عن 
جميع  لوقف  حمليا  �لبنوك  مدر�ء 
با�رصتها«. �لتي  �حلجز  �أ�صكال 

مركزيا  »�صيتم  باأنه  �لوزير  وقال 
�أي�صا �لتن�صيق مع وز�رة �ملالية من 
لوقف  �لبنوك  �أمام  تدخلها  �أجل 
 « موؤكد�  �ملمار�صات«  هذه  كل 

دعمها  �صتو��صل  »�لدولة  �أن  على 
و�أنه خيار ل  �مل�صغرة  للموؤ�ص�صات 
باأن  زمايل  �أعلن  كما  فيه«.  رجعة 
ب�صكل  »�صتحر�ض  �لوز�رية  د�ئرته 
�لتطبيق  مدى  متابعة  على  دقيق 
�مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  حلق  �جليد 
�ملناولة  مبد�أ  على  �حل�صول  يف 
باملائة   20 ح�صة  من  و�ل�صتفادة 
�ملخ�ص�صة لها قانونا«. كما طماأن 
�لتن�صيق  »�صيتم  �أنه  على  �ل�صباب 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  مع 
�لولة  مر��صلة  �أجل  من  �ملحلية 
�حرت�م  ق�صد  �ملحلية  و�جلماعات 
�جلانب«.و�أبرز  هذ�  يف  �لقانون 
خا�صة  خلية  �إن�صاء  مت  باأنه  �لوزير 
على م�صتوى ديو�ن د�ئرته �لوز�رية 
تتكفل باملتابعة �ليومية لن�صغالت 
�مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات  �أ�صحاب 
قال—«نو�ة  --كما  باعتبارها 
تابع  غري  متنوع  جز�ئري  �قت�صاد 
ذ�ت  يف  م�صري�  للمحروقات« 

�أن �لفرتة ما بني 2010  �إىل  �ل�صياق 
 375 متويل  عرفت  وحدها  و2016 
ت�صتهدف  م�صغرة  موؤ�ص�صة  �ألف 

توفري 800 �ألف من�صب �صغل.
مو��صلة  �إىل  �ل�صباب  دعا  وبعدما 
�إطار  يف  �لتنموية  معركتهم 
للمقاولني  �لوطنية  �لفيدر�لية 
�ألف   22 حت�صي  �لتي  �ل�صباب 
طلب  �ألف   78 ولديها  منخرط 
�أ�صحاب  �لوزير  طالب  �نخر�ط، 
باإن�صاء  �مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صات 
مبد�أ  وفق  �لتجارب  »لتبادل  �صبكة 
+ر�بح-ر�بح+ وعقد �تفاقيات عمل 
وتبادل  �لت�صويق  و�رص�كة يف جمال 

�خلرب�ت و�لتعاون«.
وكان وزير �لعمل و�لت�صغيل و�ل�صمان 
�لجتماعي قد ��صتهل زيارته للولية 
مبعاينة موؤ�ص�صة للتربيد ممولة من 
طرف �ل�صندوق �لوطني للتاأمني عن 
�لتي  هيليوبولي�ض  ببلدية  �لبطالة 
تفوق  بطاقة  �خلدمة  حيز  دخلت 

1650 مرت مكعب من تخزين للمو�د 
�لفالحية  و�ملنتجات  �لغذ�ئية 
مثمنا بعني �ملكان �إ�رص�ف موؤ�ص�صة 
»�أن�صاج«  �إطار  يف  من�صاأة  م�صغرة 
�لتربيد  غرفة  �إجناز  �أ�صغال  على 
باملائة.كما   100 وجتهيزها  هذه 
�لذي  �ملنتوج  بنوعية  زمايل  �أ�صاد 
توفره وحدة قرميد من�صاأة يف �إطار 
وهي  رحابي  �لإخوة  بحي  »�أن�صاج« 
�ملوؤ�ص�صة �لتي �أن�صاأتها �صابة وتوفر 

40 من�صب عمل د�ئم .
�لوزير  تفقد  �أي�صا  �لزيارة  و�صملت 
�مل�صغرة  �ملوؤ�ص�صة  ملعر�ض 
»�صالح  �لعلمية  �لت�صلية  بد�ر 
�لوكالة  مقر  وزيارة  بوبنيدر« 
�لوطني لل�صمان  �لوطنية لل�صندوق 
يف  �لأجر�ء  للعمال  �لجتماعي 
باإ�رص�ف  �لزيارة  �صتختتم  حني 
زمايل على لقاء مع �إطار�ت �لقطاع 
وذلك  �ملجاورة  و�لوليات  بقاملة 

مبقر �لولية.

�أكد �خلبري �لفالحي ، عي�صى من�صور، 
�أعذ�ر  �أن تقدم  �أنه من غري �ملعقول 
�جلنوين  �لرتفاع  تربير  لأجل  و�هية 
لأ�صعار �خل�رص و �لفو�كه يف خمتلف 
�أ�صو�ق �لوطن، مو�صحا �أن من يحمل 
هذه  م�صوؤولية  و�حلر�رة  �حلر�ئق 
يرتكز  �لأ�صعار،  �رتفاع  من  �ملوجة 

على حجج غري منطقية متاما.
و�أو�صح ذ�ت �ملتحدث خالل ما كتبه 
على �صفحته �لر�صمية يف �لفاي�صبوك، 
�أ�صعار  �أنه كل �صنة وكل مو�صم ترتفع 
�ملرة  هذه  �ملتهم  و�لفو�كه،  �خل�رص 
موجة  �لفالحي،  �خلبري  ح�صب 
م�صيفا  �لغابات،  حر�ئق  و  �حلر�رة 
غري  من  و  �ملنطقي  غري  من  �أنه 
�أمور،  بهكذ�  نتحجج  �ن  �ملعقول 
و  �حلر�رة  دخل  ما  �أو�صح:«  �أين 
�أ�صعار  حتديد  يف  �لغابات  حر�ئق 
ل  �ملو�د  هذه  �ن  ؟  �لفالحية  �ملو�د 
و  �جلبلية  و  �لغابية  �ملناطق  تنتج يف 
تتاأثر مبوجة  �أن  �مل�صتحيل  من  عليه 
�حلر�ئق �لتي عرفتها مناطق عدة من 
ليذكر  من�صور  عي�صى  وعاد  �لوطن«، 
به،  تتحجج  �جلهات  بع�ض  كانت  مبا 

حتججننا  و  �صبق  لقد  قال:«  حيث 
خالل ف�صل �ل�صتاء بت�صاقط �لمطار 
�صقوط  �أي�صا،  �لأ�صعار  �رتفاع  لتربير 
�لأمطار �لذي من �صاأنه �أن يكون نعمة 
على �لعباد و �لبالد �أ�صبح نقمة علينا 
�ل�صو�ق  �ختالل  تبعاته يف  من جر�ء 
><�جلز�ئرية ><« . ويف �لأخري قال 
�أن مثل هكذ� تربير�ت  ذ�ت �مل�صدر 
متنح  �أن  �صاأنها  من  حم�صة  جز�ئرية 
و�صم بلد �ملن�صاأ، مت�صائال:« �ىل متى 
�أ�صو�قنا  ت�صود  �لتي  �لفو�صى  هذه 
معايري  �أي  فيها  تتحكم  ل  و�لتي 
فاملالحظني  م�صيفا:«  �قت�صادية«، 
�لقت�صاديني �لأكرث نباهة يعجزون عن 
�أظن �ن حتى  تف�صري هذه �لظاهرة و 
فاأ�صو�قها  حروبا  تعرف  �لتي  �لدول 
�لكبري  �لختالل  هذ�  حتما  تعرف  ل 
�لذي تعرفه ��صو�قنا«، مكمال حديثه 
قال:« عندما  ملا  �لغذ�ئي  �لأمن  عن 
ي�صبح �مل�صتهلك ذو �لدخل �ملتو�صط 
مو�د  �قتناء  ي�صتطيع  ل  �ل�صعيف  و 
�لمن  م�صكل  فان  ��صا�صية  غذ�ئية 

�لغذ�ئي يطرح بحدة«.
علي عزازقة

.     خديجة وايل: جل من كانوا داخل الهيئة تراجعوا عن مواقفهم
علمت »الو�ضط« من م�ضادر موثوقة من داخل هيئة اإنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني، اأن املنا�ضلني 

الذين كانوا �ضمن هذه الهيئة التي كانت تهدف اإىل �ضحب الب�ضاط من حتت الأمني العام حلزب 
جبهة التحرير الوطني، عادوا وترجعوا عن موقفهم ب�ضبب طموحهم ال�ضيا�ضي، خا�ضة واأن املحليات 

اأ�ضبحت قريبة جدا.

بعدما كانوا يطالبون برحيل ولد عبا�س قبل الت�ضريعيات:

وزير الأ�ضغال العمومية و النقل:

وزارة العمل تك�ضف :

علي عزازقة

املحليات ت�ضيل لعاب منا�ضلي هيئة اإنقاذ »الأفالن« يف وهران 

  ت�ضليم الطريق ال�ضريع الوطني رقم 1  تدريجيا 

وقف كل اإجراءات احلجز التي با�ضرها بع�ض البنوك �ضد املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة غري الناجحة 

ب�ضبب الرتفاع اجلنوين لأ�ضعار اخل�ضر و الفواكه:

عي�ضى من�ضور: اتهام احلرائق 
واحلرارة اأمر غري منطقي
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داعيا اجلميع للم�ضاهمة 

»تاج« يدعو احلكومة اإىل تعميق احلوار مع 
ال�ضركاء القت�ضاديني والجتماعيني

�أم�ض،   �جلز�ئر،  �أمل  جتمع  حزب  دعا 
�حلكومة �إىل تعميق �حلو�ر مع �ل�رصكاء 
�لقت�صاديني و�لجتماعيني »مبا يخدم 
�حتياجات  ويلبي  �لوطنية  �مل�صلحة 
على  �لأطر�ف  كل  حاثا  �ملو�طن«، 
�مل�صاهمة يف »حتقيق دخول �جتماعي 

هادئ«.
�جتماع  �إثر  له،  بيان  يف  �حلزب  و�أكد 
�لعادية  دورته  يف  �ل�صيا�صي  �ملكتب 
�حلزب  رئي�ض  رئا�صة  حتت  �لثنني 
عمار غول، على »�رصورة تعميق �حلو�ر 
�لقت�صاديني  و�رصكائها  �حلكومة  بني 
�مل�صلحة  يخدم  مبا  و�لجتماعيني 
�ملو�طن«،  �حتياجات  ويلبي  �لوطنية 
»�لتجند  على  �لأطر�ف  كل  حاثا 
و�مل�صاهمة يف حتقيق دخول �جتماعي 
�إىل  �ل�صيا�صية  �لطبقة  دعا  هادئ«.كما 

و�لعمل  �ل�صيا�صي  �لتقارب  من  »مزيد 
ق�صايا  يف  وطني  �إجماع  حتقيق  على 

�لتنمية و�لقت�صاد«.
�لت�صكيلة  ثمنت  �لإطار،  هذ�  ويف 
�جلمهورية  رئي�ض  ر�صالة  �ل�صيا�صية 
مبنا�صبة  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�صيد 
�لوطني  لليوم  �ملزدوجة  �لذكرى 
للمجاهد، و�لتي �أكد فيها على »�رصورة 
�ل�صفوف  ور�ض  و�لتجند  �لت�صامن 
ك�صب  بهدف  و�رصكائها  �حلكومة  بني 
معركة �لتنمية و�حلفاظ على ��صتقالل 
�جلز�ئر ماليا وعلى �صيادتها يف �ملجال 
لالنتخابات  وحت�صري�  �لقت�صادي«. 
جتمع  حزب  دعا  �ملقبلة،  �ملحلية 
»مو��صلة  �إىل  منا�صليه  �جلز�ئر  �أمل 
�ملوعد  هذ�  لإجناح  �ل�صتعد�د�ت 

�لنتخابي«.  

يومي عيد الأ�ضحى 

تدعيم املناوبات الطبية وال�ضبه  الطبية 
عرب خمتلف امل�ضالح الإ�ضت�ضفائية 

�لأ�صحى  عيد  حلول  مبنا�صبة  �صيتم 
و  �لطبية  �ملناوبات  تدعيم  �ملبارك 
�لإد�رية على م�صتوى  و  �لطبية  �ل�صبه 
كل �ملوؤ�ص�صات و �مل�صالح �ل�صت�صفائية 
ح�صبما  �جلز�ئر  ولية  م�صتوى  على 
حممد  �لولئي  �ل�صحة  مدير  �أكده 
مري�وي.  و �أفاد مري�وي �أنه مبنا�صبة 
�صيتم  �ملبارك  �لأ�صحى  عيد  حلول 
�ل�صبه  و  �لطبية  �ملناوبات  تدعيم 
كل  م�صتوى  على  �لإد�رية  و  �لطبية 
�مل�صالح  و  �لإ�صت�صفائية  �ملوؤ�ص�صات 
مع  �جلز�ئر  لولية  �ل�صتعجالية 
وجتهيز  �لدم  �أكيا�ض  و  �لأدوية  توفري 
حت�صبا  �ل�صعاف(  )�صيار�ت  �حلظائر 
يف  تطر�أ  قد  �لتي  �حلو�دث  ملختلف 
و�صع  مت  �نه  و�و�صح    . �ليوم  هذ� 
للتكفل  �لعيد  خالل  �صحية  خارطة 
�لفرق  تكثيف  �صيتم  حيث  باملر�صى 
م�صتوى  على  �لطبية  و�ل�صبه  �لطبية 

�أزيد من 80 موؤ�ص�صة لل�صحة �لعمومية 
لل�صحة  عمومية  وحدة   43 منها 
�جلو�رية ت�صكل حز�م �صحي للعا�صمة 
�ملد�ومة  وبنظام  �صا   24/24 تعمل 
وتخفيف  �ل�صحية  �خلدمات  لتدعيم 
�جلامعية  �ملر�كز  على  �ل�صغط 
و�ملوؤ�ص�صات   )5( �لإ�صت�صفائية 
و   )12( �ملخت�صة  �لإ�صت�صفائية 
�لعياد�ت �ملتعددة �خلدمات متو�جدة 
12عيادة  وعددها  �جلز�ئر  ولية  عرب 
.ويف ذ�ت �ل�صدد �أ�صار �ملتحدث �ىل 
خالل  �لطبية  �لإجر�ء�ت  �صمن  �نه 
خمزون  تدعيم  �صيتم  �لأ�صحى   عيد 
�مل�صتهلكات  خمتلف  وتوفري  �لأدوية 
�لطبية كالأك�صجني ولو�زم �لدم وكل ما 
تتطلبه �حلالت �لإ�صتعجالية و�صتكون 
هناك »مر�قبة لهذه �لوحد�ت �ل�صحية 
من خالل �لعملية �لتفتي�صية �لتي تقوم 

بها �ملديرية دوريا«.
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كما تورط يف ملف �صاد�س بتهديد �صديقه بالقتل بحرق منزله

6 اأ�سهر حب�سا ملتورط يف حريق عمدي والإعتداء على عنا�سر الأمن 
ق�صت حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة بتوقيع عقوبة 6 اأ�صهر حب�صا نافذا و عقوبة �صهرين حب�صا نافذا يف 

حق  �صاب يبلغ من العمر 26 �صنة اإثر تورطه يف اإحداث حريق حالة اإ�صتنفار ق�صوى يف �صواحي منطقة الدار 
البي�صاء �صرق العا�صمة بداية الأ�صبوع املن�صرم  بعدما قام بر�صق �صيارة الأمن باحلجارة وتهجم على اأحد رجال 

ال�صرطة بلكمه على م�صتوى الأنف و من مت قام بالفرار نحو �صقق اأحد ال�صكان املجاورة لالختباء هناك ، قبل 
اأن يتم القب�س عليه ب�صعوبة ويتم حتويله على حمكمة الإخت�صا�س بالدار البي�صاء اأين يجري  التحقيق معه 
حول تورطه  يف جناية احلريق العمدي وتتم متابعته رفقة هذا امللف باأربعة ملفات جنائية منف�صلة متعلقة 

بالتعدي بالعنف على عنا�صر الأمن واإقتحام منزل الغري مع حيازة �صالح اأبي�س و حيازة املخدرات بغر�س 
الإ�صتهالك ال�صخ�صي . 

املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
الفارط  الأ�سبوع  بحر  فري  احلايل 
اجل�سدي  بالقب�ض  اأمر  على  بناء 
حتقيق  قا�سي  قبل  من  ال�سادر 
الدار  ملحكمة  الثانية  الغرفة 
يف  تورطه  الإ�ستباه  بعد  البي�ساء 
م�سالح  وتقوم   حريق  باإحداث 
الأمن بعد عدة اأ�سهر من عمليات 
امل�ستبه  عن  املكثفة  البحث 
منطقة  يف  عليه  بالقب�ض  به 
مبجرد  قام  الذي  و  الزوار  باب 
الأمن  م�سالح  ل�سيارة  م�ساهدته 
تقرتب منه بحمل حجارة و ر�سقها 
بها ، ومبجرد ترجل اأحد عنا�رص 
ق�سد  امل�سلحة  مركبة  من  الأمن 
بلكمه  الأخري  قام  هذا  توقيفه 
م�سببا  الأنف  م�ستوى  على   بقوة 
له جرحا عميقا مبدة عجز قدره 
، وبعد  اأيام  ال�رصعي ب4  الطبيب 
قوة  من  اأر�سا  ال�سحية  �سقط  اأن 
املنازل  نحو  املتهم  فر  ال�رصبه 
املجاورة و اإقتحمها عنوة غري اأن 
واإ�ستنجد مب�سالح  �ساحبها �رصخ 
جهتها  من  قامت  التي  الأمن 
بتوقيفه و �سبطت بحوزته  �سكني 
حاول  الكبري  احلجم   من  اأبي�ض 
الإعتداء  عملية  يف  اإ�ستعماله 
من  كمية  مع  الأمن  عنا�رص  على 
املخدرات من نوع القنب الهندي 
حمكمة  على  بتحويله  وقامت   ،
اإجراءات  مبوجب  الإخت�سا�ض 
املثول الفوري اأين اأمرت القا�سي 
يف  املوؤقت  احلب�ض  رهن  بو�سعه 
لي�رصح   ، منف�سلة  ملفات  اأٍربعة 

املحكمة  مواجهته  لهيئة  خالل 
باأنه مل يق�سد ر�سق �سيارة ال�رصطة 
و اأنه  اأ�سابها اأثناء حماولته الفرار 
، وعن �سبب حماولته الهروب من 
لي�ض  باأنه  فاأكد  العدالة  قب�سة 
احلريق  جرمية  يف  املتورط 
الفرار  اإ�ستغل فرتة  اأنه  و  العمدي 
للفاعل  التو�سل  و  الأدلة  جلمع 
احلقيقي الذي كان وراء احلريق ، 
ليطالب  له ممثل  احلق العام ويف 
ظل ما �سلف ذكره ت�سليط عقوبة 
عامني حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 
20 األف دج عن كل ملف متابع به 
اأم�ض يف  املتهم  ذات  واجه  كما   .
بالقتل  التهديد  ق�سية  اأخر  ملف 

و  ال�رصب  و  باحلرق  والتهديد 
اجلرح العمدي  التي راح �سحيتها 
على  بالتهجم  قام  بعدما  �سديقه 
الواحدة  ال�ساعة  حدود  يف  منزله 
�سخم  �سكني  وبيده  �سباحا 
رف�ض  وبعدما  نقوده  لإ�سرتجاع 
حينها  املبلغ  ت�سليمه  الأخري  هذا 
الوقت  اإمهاله بع�ض  منه  طلب  و 
بال�سكني  بال�رصب  عليه  اإنهال 
مبدة  خطرية  جروحا  له  م�سببا 
ال�رصعي  الطبيب  قدرها  عجز 
هدده  مت  من  و  كاملة  اأيام  ب4 
بالت�سفية اجل�سدية و بحرق منزله 
ال�سحية  ،ليقوم من جهته  العائلي 
باإيداع �سكوى احلال التي اأ�سفرت 

وجد  الذي  املتهم  توقيف  عن 
ملفات    55 من  ر�سيده اأكرث  يف 
ق�سائية �سالفة الذكر ، حيث نفى 
للمحاكمة   مثوله  خالل  جهته  من 
باأنه توجه يومها لإ�سرتجاع نقوده 
غري اأن ال�سحية اإ�ستفزه و قام ب�سبه 
لي�سطر للكمه على م�ستوى الوجه 
دون اأن ي�ستعمل وعلى حد مزاعم 
نفيه  مع  حادة  اأداة  لأي  ال�سحية 
لل�سحية  بقتله  هدد  يكون  قد  اأن 
من  ويطالب   ، للمنزل  حرقه   اأو 
و يف ظل  العام  احلق  جهته ممثل 
بتوقيع عقوبة عام  ذكره  �سلف  ما 
 50 بقيمة  غرامة  و  نافذا  حب�سا 

األف دج .

ل/منرية

الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�صاء العا�صمة

رعية تون�سي يتعر�ض ل�سرقة �سيارة ب�سعر 1,5 مليار على يد عاملني بفيلته
مبجل�ض  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
ق�سية  يف  النظر  العا�سمة  ق�ساء 
دايل  مبنطقة  مقيم  تون�سي  رعية 
�سيارته  ل�رصقة  تعر�ض  اإبراهيم 
يفوق   »6 اإك�ض  بيام   « نوع  من 
 ، مليار �سنتيم   1،5 مبلغ  �سعرها 
راأ�سه  تواجده مب�سقط  فرتة  اأثناء 
عنده  يعمالن  موظفان  يد  على   ،
العقد  يف  �سيدة  اإحداهما  بالفيلة 
حيازتها  ب�سبب  العمر  من  الثالث 
التي  الق�سية  يف   ، الفيال  ملفاتيح 
بها  تقدم  ل�سكوى  جمرياتها  تعود 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  كهل 
 5 بتاريخ  الأمن  م�سالح  اأمام 
دي�سمرب 2016 حول  تعر�ض �سيارة 
داخل  من   لل�رصقة  عمله  رب 
مبنطقة  مقرها  الكائن  فيلته 
وثائقها  كافة  مع  اإبراهيم  دايل 
مل�رصح  امل�سالح  ذات  وتتنقل   ،

ال�رصقة  اأن  وتكت�سف  اجلرمية 
وجود  لعدم  الداخل  من  متت  قد 
يف  تو�سعها  وبعد  للك�رص،  اأثر  اأي 
اإ�ستجواب  طريق  عن  التحريات 
م�سقط  من  عودته  بعد  ال�سحية 
ال�رصقة  باأن   بتون�ض  اأكد  راأ�سه 

قد متت مبفاتيح املنزل التي تعلم 
كذا  و  املوظفات  اأحد  مبكانها 
�ساحب البالغ لكونه امل�سوؤول عن 
اأثناء فرتة غيابه ويتم عليه  الفيلة 
نحوهما  الإتهام  اأ�سابع  توجيه 
بئر  حمكمة  على  وحتويلهما 

الأمانة  خيانة  بتهمة  راي�ض  مراد 
�رصقته  الأول  املتهم  نفى  حيث   ،
اإكت�سف �رصقة   اأنه  من  لل�سيارة و 
ال�سيارة و بلغ رب عمله و قام بكل 
ما ي�سلتزم الأمر مبا فيه الإت�سال 
اأخرطته  التي  الثانية  باملتهمة 
اأنكرت  والتي   ، غائبة  كانت  باأنها 
مع  لل�سيارة  �رصقتها  الأخرى  هي 
تاأكيدها اأن علمها مبكان املفاتيح 
اأن  و  خا�سة  لالإدانة  دليل  لي�ض 
نهارا  ليال  و  بالزوار  تعج  الفيال 
بداخل  �رصكته  مقر   اأن  بحكم 
عدة  يقيم  ال�سحية  اأنه  و  الفيال 
�سهرات و حفالت ليلية ، يف حني 
عدم  على  املتهمان  دفاع  مت�سك 
اأن  و  خا�سة  ثابتة  اأدلة  اأي  وجود 
ال�سحية قد تنازل عن �سكواه اأمام 

القا�سي رغم �سعر ال�سيارة
ل/منرية

تيبازة :

 فرقة البحث و التدخل تطيح 
بع�سابة ا�سرار حترتف الجتار 

باملوؤثرات العقلية  

ح�صيلة ال�صدا�صي الأول حلركة الأ�صخا�س 
عرب كافة املعابر احلدودية

الأمن الوطني ي�سجل  عبور اأكرث من 
06 ماليني م�سافر 

التدخل  و  البحث  فرقة  متكنت 
الطاحة  من  تيبازة  ولية  لأمن 
الإجتار  حترتف  اأ�رصار  بع�سابة 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات 
املواطنني  على  والعتداء 
البي�ساء  الأ�سلحة  با�ستعمال 
ح�سبما اعلنت عنه الهيئة، اأم�ض، 

يف بيان.
وتتكون الع�سابة من اأربعة اأ�سخا�ض 
تيبازة  مدينة  من  ينحدرون 
املخت�ض  اجلمهورية  وكيل  اأمر 
اإقليميا باإيداع ثالثة منهم احلب�ض 
املتورط  يبقى  فيما  الإحتياطي 
ح�سب  فرار  حالة  يف  الرابع 
البحث  فرقة  �سباط  البيان.ووجه 
»تكوين  تهم  للمتورطني  والتدخل 
غري  و«الإجتار  اأ�رصار«  جمعية 
واملوؤثرات  باملخدرات  ال�رصعي 
بي�ساء  اأ�سلحة  »حمل  و  العقلية« 

نف�ض  ح�سب  �رصعي«  مربر  بدون 
امل�سدر.

ورود  اىل  الق�سية  حيثيات  وتعود 
البحث  فرقة  مل�سلحة  معلومات 
م�سبوه  بن�ساط  تفيد  التدخل  و 
ملجموعة من ال�سباب على م�ستوى 
تيبازة  باأعايل  مرزوق  وتد  حي 
التحريات يف ظرف  اثمرت  حيث 
بعد  بالع�سابة  الطاحة  من  وجيز 
تفعيل عامل ال�ستعالمات-ي�سيف 

البيان.
حجز  الق�سية  هذه  اإثر  على  ومت 
الف   210 و  مهلو�ض  قر�ض   200
تلك  مبيعات  عائدات  متثل  دج 
كانت  �سياحية  �سيارة  و  ال�سموم 
جمموعة  و  تنقالتهم  يف  ت�ستعمل 
بخاخات  و  البي�ساء  الأ�سلحة  من 
لالعتداء  ت�ستعمل  للدموع  م�سيلة 

على املواطنني.

احلدود  �رصطة  م�سالح  قامت 
ل�سنة  الأول  ال�سدا�سي  خالل 
2017، بت�سهيل الإجراءات الأمنية 
كافة  عرب  م�سافر   6528775 لـ 
الربية،  �سواء  احلدودية  املعابر 
بينهم  من  اجلوية،  اأو  البحرية 
جن�سية  من  م�سافر   1736849

اأجنبية. 
الأ�سخا�ض  حركة  وتوزعت  هذا 
احلدودية،  املعابر  كافة  عرب 
احلدودية  املعابر  جاءت  حيث 
م�سافر،   3893774 بـ  اجلوية 
 2452237 بـ  الربية  املعابر  تلتها 
بـ  البحرية  املعابر  ثم  م�سافر، 
هذه  وتاأتي  م�سافر.هذا   182764
الت�سهيالت �سمن م�سعى املديرية 
اىل  الرامي  الوطني  لالأمن  العامة 
لفائدة  العمومية  اخلدمة  حت�سني 
اأر�ض  اىل  املغادرين  اأو  الوافدين 
حر�ض  �سمن  تاأتي  كما  الوطني، 
اللواء املدير العام لالأمن الوطني 
على توفري كافة الظروف املالئمة 
للقيام باإجراءات العبور عرب نقاط 
اأق�رص  ويف  ب�سهولة  املراقبة 
اإطار �سعي  وقت ممكن، وذلك يف 

م�سالح ال�رصطة لالرتقاء مب�ستوى 
تقدمها  التي  الأمنية  اخلدمات 
لفائدة اجلالية  للم�سافرين خا�سة 
باخلارج،  املقيمة  اجلزائرية 

بح�سب تاأكيد املديرية.
الوطني  الأمن  م�سالح  اأن  واأكدت 
جت�سيد  موا�سلة  على  تعكف 
اأقرها  التي  الت�سهيلية  الإجراءات 
املدير  هامل  الغني  عبد  اللواء 
لفائدة  الوطني  لالأمن  العام 
قامت  حيث  امليامني،  احلجاج 
بت�سهيل  احلدود  �رصطة  م�سالح 
من  لأكرث  ال�رصطية  الإجراءات 
20500 حاج منذ بداأ العملية التي 
انطلقت يف ال�ساد�ض من �سهر اأوت 
اخلمي�ض  يوم  غاية  اىل  احلايل، 
من   ،2017 اأوت   17 لـ  املوافق 
خالل تقدمي املزيد من الإهتمام 
�سواء  امليامني  للحجاج  والرعاية 
اأو  الوطن  اأر�ض  مغادرتهم  عند 
البقاع  من  لعودتهم  التح�سري 
عنهم  وفرت  حيث  املقد�سة، 
عناء التنقل اىل �سبابيك املراقبة 
ال�رصطية للقيام باإجراءات اخلروج 

والدخول.
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�صيد املرجان: 

ثالث قرارات وزارية م�سرتكة ت�سبط �سروط وكيفيات اال�ستغالل والت�سويق  

-التي  القرارات  هذه  وتتعلق 
منها-  ن�سخ  على  واج  حت�سلت 
اأ�سا�سا بكيفيات الت�رصيح املوجز 
اللجنة  واإن�ساء  املرجان  ل�سيد 
املرجان  من  للتحقق  املحلية 
و  تنظيم  على  �ستعكف  والتي 
ت�سيري هذه الرثوة ومر�سوم يحدد 
املرجان  وبيع  �رصاء  كيفيات 
القرارات  هذه  اخلام.وتهدف 
التوقيع  قيد  حاليا   املوجودة 
والن�رص اىل حتديد كيفيات اإنزال 
و�رصوط  منه  والتحقق  املرجان 
اخلام  املرجان  �رصاء  وكيفيات 
الن�ساطات  ترقية  اطار  يف  وبيعه 
التقليدية  لل�سناعة  الوطنية 
الوكالة  طرف  من  والتحويل 
الذهب  وحتويل  لتوزيع  الوطنية 
االخرى.وتعد  الثمينة  واملعادن 
هذه القرارات الوزارية امل�سرتكة 
االجراءات  من  جلملة  تتمة 
القانونية  والن�سو�ص  التنظيمية 
ممار�سة  ل�رصوط  املحددة 
وكيفيات  املرجان  �سيد  ن�ساط 
ت�سويقه وحتويله.يف هذا االطار, 

مراقبة  جهاز  دعم   اجل  ومن 
املرجان امل�سطاد وتتبع م�سلكه, 
الت�رصيح  وثيقة  ا�ستحداث  مت 
قبليا  رقما  متنح  والتي   املوجز 
للوكالة  امل�سبق  اخلتم  يت�سمن 
امل�ستدامة  للتنمية  الوطنية 
املائيات. وتربية  البحري  لل�سيد 

طرف  من  الت�رصيح  هذا  وميلئ 
ثم  ال�سحن  فور  ال�سفينة  ربان 
امل�سالح  وحدات  اىل  ي�سلم 
فور  ال�سواطئ  حلرا�سة  الوطنية  
رئي�ص  ويوؤ�رص   , بامليناء  الر�سو  
على  ممثله  اأو  بذلك  امل�سلحة 
ثالث  �سمن  املعد  الت�رصيح 
قبل  ال�سفينة  ربان  ويوقعه  ن�سخ 
به حتت  املرجان امل�رصح  و�سع 
االختام على منت ال�سفينة.وينبغي 
االحتفاظ بال�سندوق الذي يحتوي 
على املرجان املختوم على منت 
ال�سفينة وال ميكن انزاله  اأو ازالة 
للمعاينة.ولهذا  لعر�سه  اإال  اخلتم 
املحلية  اللجنة  تن�سئ  الغر�ص 
للتحقق من املرجان على م�ستوى 
املرجان  باإنزال  املعنية  املوانئ 

مهامها  اللجنة   متار�ص  كما   ,
خالل الفرتة املحددة يف التنظيم 
اجلاري ال�ستغالل امل�ساحة حمل 
برفع  اللجنة  االمتياز.وتكلف 
املرجان  اإنزال  بعد  االختام 
عن  �سور  واأخذ  منه   والتحقق 
كل ق�سمة وحجز كميات املرجان 
الن�سبة  تفوق  التي  امل�سطاد 
واعداد  بها,  املرخ�ص  املئوية  
املرجان  من  التحقق  حم�رص 
مقابل   بدون  اللجنة  .وت�سلم 
الن�سبة  تتجاوز  التي  الكميات 
واملرفوقة  املرخ�سة  املئوية 
الوكالة  اىل  املعاينة   مبح�رص 
الوطنية للتنمية امل�ستدامة والتي 
�سمن  فورا   باحت�سابها  تقوم 
اأي�سا  اللجنة  تقوم  اأ�سولها.كما 
التحقق  حم�رص  على  باال�ستناد 
باإعداد وثيقة تتبع امل�سلك  التي 
للمرجان  القانوين  االقتناء  تثبت 

وت�سلمها ل�ساحب االمتياز.

حيازة ال�صجل التجاري 
وبطاقة احلريف 

»اإلزامي« لدخول املجال 

مرحلة  اإىل  املرجان  وبو�سول 
كلفت  والت�سويق   التحويل 
الوطنية  الوكالة   الو�سية  اجلهات 
واملعادن  الذهب  وحتويل  لتوزيع 
العملية  ت�سيري  و  بتنظيم  الثمينة 
احلرفيني  على  ي�سرتط   حيث   ,
واملحولني اثبات �سفتهم املهنية 
وال�سجل  احلريف  بطاقة  بتقدمي 
الوكالة  هذه  وتت�ساور   . التجاري 

اأو  االمتياز  اأ�سحاب  مع  �سنويا 
لتحديد  املوؤهلني  ممثليهم  مع 
املرجان  �رصاء  وا�سعار  كيفيات 
عرب  منه  التحقق  مت  الذي  اخلام 
حتويل   .وميكن  م�سرتك  اتفاق 
املرجان  من  املتبقية  الكمية 
طرف  من  منه  املتحقق  اخلام 
للوكالة  بيعها  او  االمتياز  �ساحب 
الذهب  وحتويل  لتوزيع  الوطنية 
واملعادن الثمينة  ح�سب ال�رصوط 
حل�سة  بالن�سبة  عليها  املن�سو�ص 

ال�سبعون باملائة )70 يف املائة( . 
ويف جمال املتابعة, ترا�سل الوكالة 
الذهب  وحتويل  لتوزيع  الوطنية 
ثالثي  نهاية  كل  الثمينة  واملعادن 
البحري  بال�سيد  املكلفني  الوزراء 
وال�سناعة  التقليدية  وال�سناعة 
بوثائق تت�سمن  واملناجم واملالية 
بكميات  املتعلقة  »احل�سائل 
�سواء  منه  املتحقق  املرجان 
اقتناوؤه  مت  الذي  واملحول  اخلام 

وبيعه«.

يرتقب �صدور ثالث قرارات وزارية م�صرتكة » قريبا« ت�صمح بالنطالق يف ن�صاط �صيد املرجان عرب ال�صواحل الوطنية, كما حتدد كافة الجراءات 
القانونية والتدابري املرتبطة  با�صتغالل هذا املورد البحري وكيفية التعامل مع الكميات التي يتم ا�صطيادها وحتديد م�صارها بداية من مرحلة ال�صيد 

حتى الت�صويق  .

ال�صني: 

بنك التعمري يجمع 15 مليار دوالر لتمويل م�ساريع » احلزام والطريق«

ايران: 

�سادرات الغاز ت�سل اإىل 42 مليون مرت مكعب يف اليوم 

مليانة:

 فر�سية تلوث مياه ال�سرب م�ستبعدة 

افادت م�سادر مطلعة اأن بنك التعمري 
ال�سيني جمع ما ال يقل عن 15 مليار 
لتمويل  يوان(  مليار   100( دوالر 
احلزام  مببادرة  متعلقة  ا�ستثمارات 
امل�سادر  وقالت  ال�سينية.  والطريق 

من  ال�سينية  البنوك  اأكرب  ثاين  اإن 
االأموال  يجمع  االأ�سول  حجم  حيث 
يقوم  واإنه  واخلارج  الداخل  من 
يلتقي  ترويجية  بجوالت  بالفعل 
خاللها مع امل�ستثمرين املحتملني. 

اأ�سمائها  وطلبت امل�سادر عدم ذكر 
اإىل  باحلديث  خمولة  غري  الأنها 
تعهد  مايو  االإعالم.ويف  و�سائل 
الرئي�ص ال�سيني �سي جني بينغ ب�سخ 
124 مليار دوالر لدعم خططه لبناء 

طريق حرير حديث يربط بني ال�سني 
التقليديني.  التجاريني  و�رصكائها 
�ست�سجع  ال�سني  اإن  اأي�سا  قال  كما 
يف  التو�سع  على  املالية  املوؤ�س�سات 

اأن�سطة التمويل باليوان يف اخلارج.

اعلن رئي�ص �رصكة الغاز الوطنية 
عراقي,  ر�سا  حامد  االإيرانية  
من  البالد  �سادرات  اأن  اأم�ص, 
مرت  مليون   42 بلغت  قد  الغاز 
نقلت  ما  ح�سب  يوميا,  مكعب 

االإيرانية  النفط  وزارة  عنه 
االلكرتوين  موقعها  عرب 
ح�سب  و  )�سانا(.  للمعلومات 
امل�سوؤول  قال  امل�سدر,  نف�ص 
اإىل  الغاز  ت�سدير  بدء  »بعد 

الغاز  �سادرات  بلغت  العراق, 
مليون مرت مكعب   42 االإيرانية 
بت�سدير  اإيران  يوميا«.وبداأت 
من  مكعب  مرت  ماليني  �سبعة 
الغاز يوميا اإىل العراق يف جوان 

زيادة  اإيران  املا�سي.و�سهدت 
الطبيعي  الغاز  اإنتاج  يف  كبرية 
العقوبات  رفع  بعد  و�سادراته 
تقييد  مقابل  عنها  الدولية 

اأن�سطتها النووية. 

املائية  املوارد  وزارة  ا�ستبعدت 
فر�سية ت�سبب تلوث مياه ال�رصب 
اأدت  والتي  الت�سمم,  حاالت  يف 
مواطن   40 حوايل  دخول  اإىل 
)والية  مبليانة  امل�ست�سفى  اىل 
ما جاء يف  الدفلى(, ح�سب  عني 
الوزارة  .وحر�ست  للوزارة  بيان 
بالتاأكيد  املواطنني  طماأنة  على 
على  املجراة  التحاليل  نتائج  اأن 
كانت  امل�سحوبة  املياه  عينات 
مياه  بذلكتلوث  م�ستبعدة  �سلبية, 
هذه  درا�سة  اأجل  ال�رصب.ومن 
تت�سكل  جلنة  اأن�سئت  االإمكانية, 
ورئي�ص  مليانة  دائرة  رئي�ص  من 
املائية,  املوارد  ومدير  البلدية, 
للمياه,  للجزائرية  العام  واملدير 
ال�سحة  م�سالح  عن  ف�سال 

والديوان  والتجارة  العمومية 
والحظت  للتطهري.  الوطني 
التحاليل  نتائج  ان  اللجنة  هذه 
والفيزيكو-  البكترييولوجية 
كيماوية ال�سادرة عن خمرب ال�سحة 
اجلزائرية  وخمرب  العمومية  
»املياه  اأن  اإىل  ت�سري  للمياه 
جيدة«.وباالإ�سافة  نوعية  ذات 
قطاع  م�سالح  ذكرت  ذلك,  اإىل 
ال�سحة اأنه مل ت�سجل اأية حاالت 
ومل  التيفوئيد«  »حمى  ب  اإ�سابة 
يتم االبالغ عنها , كما ا�ستبعدت 
اأمرا�ص متنقلة عرب  اأي�سا وجود 
امل�سدر. نف�ص  ح�سب  املياه, 

ونوعية  جودة  مراقبة  اأن  يذكر 
من  م�سمونة  املوزعة  املياه 
عرب  للمياه  اجلزائرية  طرف 

�سبكة  بف�سل  الوطني  الرتاب 
مركزي  مكونة من خمرب  خمابر 
خمرب  و41  جهوية   خمابر  و4 

من  عملياتي  خمرب   40 و  وحدة 
تلبية متطلبات امل�ستهلكني   اأجل 

وتنفيذ التنظيم احلايل.

عيد الأ�صحى: 

 تو�سيع عدد نقاط بيع االأغنام
 اإىل كل الواليات

تناول واقع العالقات بني البلدين 

 قيطوين ي�ستقبل �سفري
 اململكة العربية ال�سعودية

�رصعت وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
وال�سيد البحري يف تو�سيع عدد نقاط 
االأ�سحى  عيد  الأغنام  املبا�رص  البيع  
ح�سبما  الوطن,  واليات  كل  لت�سمل 
البيان  للوزارة.واأو�سح  بيان  يف  جاء 
اأنه »اإ�سافة اإىل املواقع الـ 23 التي مت 
حتديدها يوم اخلمي�ص 10 اأوت 2017 
يف الواليات الكربى )ق�سنطينة وعنابة 
واجلزائر العا�سمة ووهران( مت تو�سيع 
عيد  الأغنام  املبا�رص  البيع  عملية 
البلد«.وعليه  واليات  كل  اإىل  االأ�سحى 
فقد مت اح�ساء 638 نقطة بيع مبا�رص 
وذلك  الوطني  امل�ستوى  على  لالأغنام 
اأ�سحية  �رصاء  من  املواطن  لتمكني 
جهة  املربي.من  من  مبا�رصة  العيد 
اأخرى اأ�سارت الوزارة اإىل اأن »املواقع 
متطلبات  كل  على  تتوفر  العملية 
كهرباء  )ماء,  االأغنام  ا�ستقبال 
واأمن(«.اأما بخ�سو�ص التكفل ال�سحي 
باملواقع,  تواجدها  اأثناء  باملا�سية 
 890 من  اأكرث  الوزارة  جندت  فقد 
بيطري حيث يرتاوح عدد البياطرة يف 

كل والية من 20 اإىل 80 بيطريا, ح�سب 
ذات امل�سدر.كما مت جتنيد امل�سالح 
بهدف  الفالحة  لوزارة  البيطرية 
�رصوط  على  الرقابة  وتعزيز  التوعية 
ا�ستخدام االدوية البيطرية عن طريق 
اإليه. احرتام اجلرعات والنوع املوجه 
اجراءات  اعتماد  مت  اأخرى  جهة  من 
امل�ستوى  على  العيد  يوم  خا�سة 
الوطني من خالل فتح املذابح لتحفيز 
يف  اأ�سحياتهم  نحر  على  املواطنني 
املراقبة«. وحتت  مالئمة  ظروف 
اأن  امل�سدر  ذات  املرتقب ح�سب  من 
امل�ستوى  على  بيطرية  فرق  ن�رص  يتم 
املراقبة  �سمان  اأجل  من  الوطني 
واأع�سائها.اأما  لالأ�ساحي  ال�سحية 
خارج  تتم  التي  النحر  لعمليات  بن�سبة 
متنقلة  فرق  تكليف  ف�سيتم  املذابح, 
للتنقل  وتقنيني  بيطريني  من  مكونة 
حتت�سن  ان  يحتمل  التي  االماكن  بني 
الو�سط  العمليات خا�سة يف  مثل هذه 
تلبية حاجيات  اأجل  من  وذلك  الريفي 

وطلبات املواطنني.

الطاقة م�سطفى قيطوين االثنني  ا�ستقبل وزير   
�سفري اململكة العربية ال�سعودية باجلزائر �سامي 
بن عبد اهلل ال�سالح, ح�سبما افاد به بيان للوزارة. 
ا�ستعر�سا  اجلانبني  ان  امل�سدر  ذات  او�سح  و 
واقع عالقات التعاون بني البلدين �سيما  يف جمال 
وزارة  بيان  ا�سار  كما  تعزيزها.  �سبل  و  الطاقة 
الطاقة اىل ان ال�سيد قيطوين اكد بهذه املنا�سبة 
يوفرها  التي  وال�رصاكة  اال�ستثمار  فر�ص  على 

ن�ساطاته  مبختلف  اجلزائري  الطاقة  قطاع 
و�سف  الذي  البلدين,  بني  التعاون  واهمية  
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  مع  »باجليد« 
وال�سعودية على اقامة »�رصاكة مربحة للطرفني«.
كما �سمح اللقاء لكال اجلانبني بالتطرق لالأ�سواق 
بني  القائم  احلوار  مب�سار  التنويه  و  النفطية 
بلدان منظمة االأوبيب و خارج االأوبيب من اجل 

ا�ستقرارها على املديني املتو�سط و الطويل.
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طم�أنة  على  الوزارة  وحر�صت 
نت�ئج  اأن  ب�لت�أكيد  املواطنني 
عين�ت  على  املجراة  التح�ليل 
�صلبية،  ك�نت  امل�صحوبة  املي�ه 
مي�ه  تلوث  بذلك  م�صتبعدة 
هذه  درا�صة  اأجل  ومن  ال�رشب 
تت�صكل  جلنة  اأن�صئت  الإمك�نية، 
ورئي�س  ملي�نة  دائرة  رئي�س  من 
البلدية، ومدير املوارد امل�ئية، 
واملدير الع�م للجزائرية للمي�ه، 
ال�صحة  م�ص�لح  عن  ف�صال 
والديوان  والتج�رة  العمومية 

الوطني للتطهري.
ولحظت هذه اللجنة ان 

نت�ئج التح�ليل البكترييولوجية 

والفيزيكو- كيم�وية ال�ص�درة 
عن خمرب ال�صحة العمومية  
وخمرب اجلزائرية للمي�ه ت�صري 

اإىل اأن "املي�ه ذات نوعية 
جيدة"وب�لإ�ص�فة اإىل ذلك، 
ذكرت م�ص�لح قط�ع ال�صحة 

اأنه مل ت�صجل اأية ح�لت اإ�ص�بة 

s ب
يتم  ومل  التيفوئيد"  "حمى 
ا�صتبعدت  كم�   ، عنه�  البالغ 
اأي�ص� وجود اأمرا�س متنقلة عرب 
امل�صدر  نف�س  ح�صب  املي�ه، 
ونوعية  جودة  مراقبة  اأن  يذكر 
من  م�صمونة  املوزعة  املي�ه 

عرب  للمي�ه  اجلزائرية  طرف 
�صبكة  بف�صل  الوطني  الرتاب 
خم�بر مكونة من خمرب مركزي 
خمرب  و41  جهوية   خم�بر  و4 
من  عملي�تي  خمرب   40 و  وحدة 
اأجل تلبية متطلب�ت امل�صتهلكني  

وتنفيذ التنظيم احل�يل.

ا�ستبعدت وزارة املوارد املائية فر�سية ت�سبب تلوث مياه ال�سرب يف حالت الت�سمم, والتي اأدت اإىل 
دخول حوايل 40 مواطن اىل امل�ست�سفى مبليانة )ولية عني الدفلى(, ح�سب ما جاء يف بيان للوزارة .

مليانة

ق.م

فر�سية تلوث مياه ال�سرب م�ستبعدة 

اإىل كل الوليات

البي�ض

تيارت 

تو�سيع عدد نقاط بيع االأغنام اإىل كل الواليات

146 مليار دج حجم الربامج التنموية منذ �سنة 1999

13 عملية ممولة ذاتيا لتح�سني التنمية ببلدية الرحوية

والتنمية  الفالحة  وزارة  �رشعت 
البحري يف تو�صيع  الريفية وال�صيد 
لأغن�م  املب��رش  البيع   نق�ط  عدد 

عيد الأ�صحى لت�صمل كل ولي�ت 
بي�ن  يف  ج�ء  ح�صبم�  الوطن، 

للوزارة.
اإىل  "اإ�ص�فة  اأنه  البي�ن  واأو�صح 
املواقع الـ 23 التي مت حتديده� يوم 
اخلمي�س 10 اأوت 2017 يف الولي�ت 
الكربى )ق�صنطينة وعن�بة واجلزائر 
الع��صمة ووهران( مت تو�صيع عملية 
البيع املب��رش لأغن�م عيد الأ�صحى 

فقد  البلد"وعليه  ولي�ت  كل  اإىل 
مب��رش  بيع  نقطة   638 اح�ص�ء  مت 
الوطني  امل�صتوى  على  لالأغن�م 
�رشاء  من  املواطن  لتمكني  وذلك 
املربي  من  مب��رشة  العيد  اأ�صحية 
من جهة اأخرى اأ�ص�رت الوزارة اإىل 
اأن "املواقع العملية تتوفر على كل 
)م�ء،  الأغن�م  ا�صتقب�ل  متطلب�ت 
بخ�صو�س  اأم�  واأمن(".  كهرب�ء 
اأثن�ء  ب�مل��صية  ال�صحي  التكفل 
جندت  فقد  ب�ملواقع،  تواجده� 
اأكرث من 890 بيطري حيث  الوزارة 

ولية  كل  يف  البي�طرة  عدد  يرتاوح 
من 20 اإىل 80 بيطري�، ح�صب ذات 
امل�ص�لح  جتنيد  مت  كم�  امل�صدر 
بهدف  الفالحة  لوزارة  البيطرية 
على  الرق�بة  وتعزيز  التوعية 
�رشوط ا�صتخدام الدوية البيطرية 
عن طريق احرتام اجلرع�ت والنوع 
مت  اأخرى  جهة  من  اإليه.  املوجه 
العيد  يوم  اجراءات خ��صة  اعتم�د 
خالل  من  الوطني  امل�صتوى  على 
املواطنني  لتحفيز  املذابح  فتح 
ظروف  يف  اأ�صحي�تهم  نحر  على 

املراقبة"من  وحتت  مالئمة 
اأن  امل�صدر  ذات  ح�صب  املرتقب 
يتم ن�رش فرق بيطرية على امل�صتوى 
املراقبة  �صم�ن  اأجل  من  الوطني 
اأم�  واأع�ص�ئه�  لالأ�ص�حي  ال�صحية 
تتم  التي  النحر  لعملي�ت  بن�صبة 
خ�رج املذابح، ف�صيتم تكليف فرق 
متنقلة مكونة من بيطريني وتقنيني 
للتنقل بني الم�كن التي يحتمل ان 
حتت�صن مثل هذه العملي�ت خ��صة 
اأجل  من  وذلك  الريفي  الو�صط  يف 
تلبية ح�جي�ت وطلب�ت املواطنني. 

البي�س منذ 1999  ا�صتف�دت ولية 
اإىل غ�ية ال�صنة اجل�رية من برامج 
تنموية خمتلفة بلغ حجمه� امل�يل 
منه�  دج  ملي�ر   146،5 الإجم�يل 
ب�لربن�مج  خ��صة  ملي�ردج   129،8
القط�عي غري املمركز و16،7ملي�ر 
دج �صمن برامج خمطط�ت البلدية 
م�ص�لح  من  علم  ح�صبم�  للتنمية 

الولية.
م�لي�  غالف�  الولية  و�صجلت 
�صمن  دج  ملي�ر  بنحو39،7  يقدر 
املمركز  يغري  القط�ع  الربن�مج 
�صمن خمطط�ت  دج  ملي�ر   2،5 و 
لالإجن�ز  كب�قي  البلدية  التنمية 
تنموية  570عملية  اإىل  اإ�ص�فة 
تزال  ل  القط�ع�ت  مبختلف  حية 
اأكده  ح�صبم�  الأ�صغ�ل  به�  جتري 

دورة  اأ�صغ�ل  خالل  البي�س  وايل 
ال�صعبي  للمجل�س  الأخرية  ع�دية 
و  نق�س  عوامل  و�صكلت  الولئي 
و  املوؤهلة  الإجن�ز  و�ص�ئل  غي�ب 
الدرا�ص�ت  مك�تب  عزوف  اأي�ص� 
عن  الكربى  الإجن�ز  موؤ�ص�ص�ت  و 
الربامج  خمتلف  يف  امل�ص�ركة 
التنموية ب�لولية اإ�ص�فة اإىل نق�س 
على  والت�أطري  الكف�ءات  �صعف  و 
م�صتوى القط�ع�ت و البلدي�ت اأهم 
عملية  لت�أخر  الرئي�صية  الأ�صب�ب 
جت�صيد خمتلف امل�ص�ريع حيث مل 
الإجن�ز عرب جمموع  ن�صبة  تتعدى 
�صنة  منذ  امل�صجلة  الربامج  ه�ته 
ح�صب  ب�مل�ئة   55 حدود   1999
عوامل  و�صكلت  امل�صدر  نف�س 
الإجن�ز  و�ص�ئل  غي�ب  و  نق�س 

مك�تب  عزوف  اأي�ص�  و  املوؤهلة 
الإجن�ز  موؤ�ص�ص�ت  و  الدرا�ص�ت 
خمتلف  يف  امل�ص�ركة  عن  الكربى 
اإ�ص�فة  ب�لولية  التنموية  الربامج 
الكف�ءات  �صعف  و  نق�س  اإىل 
القط�ع�ت  م�صتوى  على  والت�أطري 
و البلدي�ت اأهم الأ�صب�ب الرئي�صية 
خمتلف  جت�صيد  عملية  لت�أخر 
ن�صبة  تتعدى  مل  حيث  امل�ص�ريع 
الإجن�ز عرب جمموع ه�ته الربامج 
امل�صجلة منذ �صنة 1999 حدود 55 

ب�مل�ئة ح�صب نف�س امل�صدر.
الت�أخر  ذات  ا�صتدراك  وبهدف 
من  جملة  الولية  م�ص�لح  تبنت 
جلنة  تفعيل  خالل  من  التدابري 
خالل  عقدت  التي  ال�صفق�ت 
و  الأخريين)�صبتمرب  ال�صهرين 

درا�صة  اأكتوبر(13اإجتم�عتم خالل 
75م�رشوع  �صمنه�  من  135ملف 
دفرت   28 و  18ملحق  و  �صفقة 
م�ص�لح  ح�صب  جديد  �رشوط 
امل�صدر  ذات  ك�صف  كم�  الولية 
لل�صلط�ت  الإيج�بي  التج�وب  عن 
التجميد  املركزية بخ�صو�س رفع 
عن عدد من العملي�ت التنموية من 
من  عملية   22 اإدراج  اإع�دة  خالل 
 2009 �صنة  قبل  امل�صجلة  الربامج 
والتي ك�ن قد م�صه� الغلق التلق�ئي 
العمومية  ال�صلط�ت  من  ''حر�ص� 
للح�جي�ت  ال�صتج�بة  على 
ي�صتدعي  م�  وهو  للولية  التنموية 
لأجل    التنموي  اجلهد  تكثيف 
�صمن  امل�ص�ريع  هذه  جمموع 

اآج�له� املحددة''.

الرحوية  ببلدية  برجمة  متت 
ذاتي�  ممولة  عملية   13 بتي�رت 
املعي�صية  الظروف  لتح�صني 
املحلية  اجلم�عة  هذه  ل�صك�ن 
ب�ملن�طق  الق�طنني  منهم  ل�صيم� 
رئي�س  لدى  علم  ح�صبم�  الريفية 

الدائرة.

واأو�صح جم�ل الدين حدو اأن هذه 
عل  متويله�  يتم  التي  امل�ص�ريع 
ع�تق البلدية تتعلق ب�جن�ز �صبك�ت 
العمومية  والإن�رة  ال�رشوب  للم�ء 
عن  العزلة  لفك  امل�صلك  وفتح 
الريفية  التجمع�ت  بع�س  �صك�ن 
م�رشوع  العملي�ت  هذه  بني  ومن 

ب�ملي�ه  لومة  بني  دوار  ربط 
من  انطالق�  لل�رشب  ال�ص�حلة 
الرحوية مركز على م�ص�فة 2 كلم 
اإىل  به  الأ�صغ�ل  تقدم  و�صل  حيث 

ن�صبة 80من امل�ئة.
اإىل  الرحيوية  دائرة  رئي�س  واأ�ص�ر 
�صتنطلق  الأخرى  امل�ص�ريع  اأن 

طريق  اجن�ز  اأهمه�  ومن  "قريب�" 
بني  يربط  كلم    7 م�ص�فة  على 
كم�  �رشي�ت  و  لومة  بني  دواري 
التهيئة  العملي�ت  هذه  ت�صمل 
ب�ملدخل  اأحي�ء  لثالثة  احل�رشية 
الإن�رة  وتو�صيع   ال�رشقيللرحوية 

العمومية به�.

�سوق اأهرا�ض

ق�سنطينة

ال�سناعات التحويلية ت�سكل 97 باملائة 
من اإجمايل امل�ساريع املعتمدة 

انطالق م�سروع مركب حيواين ع�سري 
باخلروب 

على  التحويلية  ال�صن�ع�ت  ح�زت 
امل�ص�ريع  اإجم�يل  من  ب�مل�ئة   97
ال�صتثم�رية املتعمدة بولية �صوق 
الأخري   اأوت  منذ  ذلك  و  اأهرا�س 
ال�صن�عة  مدير  اأف�د  م�  ح�صب 

واملن�جم كم�ل ك�يف.
هذه  ب�أن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
وايل  اعتمده�  التي  امل�ص�ريع 
�صوق اأهرا�س عبد الغنيفياليل منذ 
م�صرتكة  وزارية  تعليمية  �صدور 
تت�صمن   2015 اأوت   6 يف  موؤرخة 
جم�ل  يف   35 م�رشوع�منه�   36
وم�رشوع  التحويلية  ال�صن�ع�ت 
واأ�ص�ف  اخلدم�ت  يف  واحد 
م�رشوع  ال35  ب�أن  امل�صدر  ذات 
يف  م�ص�ريع   10 على  تتوزع  هذه 
بن�صبة  اأي  الغذائية  ال�صن�ع�ت 
جم�ل  يف  م�ص�ريع  و8  ب�مل�ئة   28
الكيمي�ء والبال�صتيك )22 ب�مل�ئة( 
وال�صلب  احلديد  يف  م�ص�ريع   6 و 
)17 ب�مل�ئة( و4 م�ص�ريع يف جم�ل 
حتويل اخل�صب والورق)11 ب�مل�ئة( 
يف  اأخرى  م�ص�ريع   4 عن  ف�صال 
مواد البن�ء بن�صبة 11 ب�مل�ئة كذلك 
اإىل ج�نب م�رشوعني اثنني )2( يف 
ال�صن�ع�ت امليك�نيكية )6 ب�مل�ئة( 
الن�صيج  قط�ع  يف  واحد  وم�رشوع 
جت�صيد  �ص�أن  ب�مل�ئة(.ومن   3(

هذه امل�ص�ريع التي انطلق بع�صه� 
ب��صتثم�رم�يل  الإجن�ز  اأ�صغ�ل  يف 
خ��س بقيمة 7 ملي�ر دج اأن ميكن 
من ا�صتحداث 2006 من��صب �صغل 
و  مديرال�صن�عة  ذكره  ح�صبم� 

املن�جم.
هذه  ب�أن  امل�صدر  ذات  اأف�د  كم� 
ا�صتحوذت  ال�صتثم�رية  امل�ص�ريع 
تتوزع  هكت�را  يق�رب25  م�  على 
الثالث  الن�ص�ط�ت  من�طق  عرب 
املن�ص�أة حديث� و ذلك بكل من بئر 
و�صيدي  الكب�ريت  بوحو�صووادي 
تهيئة  ول�صم�ن  ب�أنه  م�صيف�  فرج 
هذه املن�طق ف�إن �صلط�ت الولية

ملف  اإعداد  على  ح�لي�  تعكف 
جل�ص�ت  اأم�م  لعر�صه  لتهيئته� 
التي  امل�لية  بوزارة  التحكيم 
املقبل  م�ي  غ�صون  يف  �صتعقد 
ف�إن  امل�صوؤول  لذات  ا�صتن�دا  و 
لال�صتثم�ر  الوطني  املجل�س 
الأخريعلى  م�ر�س  نه�ية  �ص�دق 
لبلدية  ال�صن�عية  اعتم�د املنطقة 
بحوايل  م�ص�حة  على  مداورو�س 
امل�ص�دقة  عن  ف�صال  هكت�ر   220
غالف  على  القرار  نف�س  �صمن 
مليون  و798  ملي�ر   5 بقيمة  م�يل 
املنطقة  لتهيئةهذه  موجه  دج 

ال�صن�عية.

تنطلق اأ�صغ�ل اإجن�زمركب حيواين 
حميميم  وادب  مبنطقة  ع�رشي 
اخلروب  مدينة  عن  بعيد  غري 
عن  اأعلن  كم�  ق�صنطينة  بولية 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  ذلك 
واأو�صح  املحلية  اجلم�عة  لهذه 
مهم�"   " لق�ء  ب�أن  امل�صوؤول  نف�س 
تقرر عقده يف 12 دي�صمرب املقبل 
ترتيب�ت  اإنه�ء  اأجل  من  ب�خلروب 
امل�رشوع مب�ص�ركة كل املتع�ملني 
املوا�صي  ومربي  القت�ص�ديني 
احلركة  عن  وممثلني  وق�ص�بني  
و  الولية  م�ص�لح  و  اجلمعوية 
وزارتي الفالحة و التنمية الريفية 
و  ال�صكن  و  البحري  ال�صيد  و 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  املدينة  و  العمران 

مق�ولني .
هذا  يف  املنتخب  نف�س  واأكد 
ال�صي�ق على اأهمية هذا امل�رشوع 
واله�م  الهيكلي  ب"  و�صفه  الذي 
ث�ين  اخلروب  لبلدية  ب�لن�صبة   "
من  ق�صنطينة  ولية  مدن  اأكرب 
وقد  الدميغرافية  الكث�فة  حيث 
غالف�  اخلروب  بلدية  خ�ص�صت 
د.ج  مليون  ب180  تقديري�  م�لي� 

من ميزانية
البلدية للع�م 2016 من اأجل اإجن�ز 
م�  ح�صب  احليواين  املركب  هذا 
اأن  اإىل  اأ�ص�ر  الذي  اأبرك�ن  ذكره 
ي�صعى  للخروب  البلدي  املجل�س 
لإر�ص�ء �رشاكة مع وزارتي الفالحة 
و التنمية الريفية و ال�صيد البحري 
و كذا ال�صكن و العمران و املدينة 

لأجل متويل هذا امل�رشوع اله�م.
 " اأن هذا امل�رشوع يدعم  واأو�صح 
ن�ص�ط� دائم� " ببلدية اخلروب وان 
امل�رشوع  لهذا  الفعلية  الأ�صغ�ل 
التي تدوم �صنتني " �صتوفر الو�ص�ئلو 
وا�صتقط�ب�"  اأهمية  الأكرث  اللوازم 
للم��صية  احل�لية  ب�ل�صوق  مق�رنة 
وتتمركز  ت�ريخطويل  له�  والتي 
ن�صيجه�  و  املدينة  بقلب 
املركب  هذا  و�صي�صم  العمراين 
مبنطقة  حميميم  بوادي  املقرر 
"الفنطرية" على بعد كيلومرتينمن 
اخلروب على م�ص�حة 6 هكت�رات 
جمموع هي�كل ال�صتقب�ل احلديثة 
لبيع احليوان�ت   اإىل ج�نب مذبح 
لتحويل  اأخرى  حمالت  و  ع�رشي 
الإ�صطبالت ف�صال عن ف�ص�ء اآخر 
بغية  فالحية  لحت�ص�منع�ر�س 
ملدينة  الفالحي  الط�بع  تطوير 

اخلروب كم� اأ�ص�ف .
من جهة اأخرى �صيتم تهيئة الوع�ء 
العق�ري الذي يحت�صن ح�لي� �صوق 
 8 م�ص�حة  ب�خلروبعلى  امل��صية 
نقطة   " يعد  الذي  و  هكت�رات 
�صوداء " لوجوده يف و�صط املدينة 
ذلك  و  يف  جديدة  لحت�ص�نهي�كل 
املدينة  حتديث  م�صعى  اإط�ر  يف 
نف�س  اأف�د  كم�  الأمر  ويتعلق 
نقدي  ف�ص�ء  بتج�صيد  امل�صوؤول 
اإن�ص�ء�ص�حة  خالل  من  م�يل  و 
اقت�ص�دية  وف�ص�ءات  م�يل  تب�دل 
و حمالت ت�أمني و ف�ص�ءات رقمية 

موجهة لل�صب�ب
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م�ؤمتٌر فل�سطينٌي مبن ح�سر وجمل�ٌس وطنٌي ملن �سبق
على العك�ص من الأمم املتح�سرة والقيادات امل�سوؤولة، والأنظمة التي حترتم �سعوبها وحتر�ص على م�سالح بالدها، وتخاف على م�ستقبلها و�سيادتها وا�ستقرار 

اأوطانها، التي تتنادى عند الأزمات، وتلتقي يف امللمات، وتتجاوز عند املحن والتحديات الختالفات، وت�سكت على التناق�سات، وتطوي �سفحات املواجهة 
الداخلية وتتفق على برامج الوحدة واللقاءات البينية، وت�سكل حكوماٍت موحدٍة اأو قياداٍت م�سرتكٍة، تذوب فيها الفوارق وتتال�سى اخلالفات واحل�سا�سيات، 

ذلك اأنها تدرك اأن م�سالح البالد العليا تتطلب الوحدة والتفاق، ونبذ الفرقة والختالف، وجتاوز املكا�سب احلزبية وامل�سالح الفئوية ل�سالح الوطن وال�سعب.

قد  اختالفها  على  احليوانات  اإن  بل 
والت�رصف،  ال�سلوك  هذا  على  فطرت 
وتعلمت من احلياة واإن مل تكن عاقلة كيف 
تتنا�سى بغريزتها خالفاتها وتتجاوز عن 
مطامعها  عن  ت�سكت  وكيف  م�ساحلها، 
فهي  مكا�سبها،  يف  الآخرين  وت�سارك 
اأو  عدو  هاجمها  اإذا  بع�سها  حول  تلتف 
اإن اقرتب  ادلهم بها خطر، وتهجم عليه 
من  ال�سعيف  اقتنا�ص  حاول  اأو  منها 
بينها، ول تبايل اإن كان العدو اأقوى منها 
واأ�رص�ص، ويت�سلح باأنياٍب �ساريٍة وخمالب 
وع�سالٍت  فتٍي  بج�سٍم  ويتمتع  قا�سيٍة، 
اإذا احتدت، واأكرث  قوية، فهي اأقوى منه 
ثباتاً منها اإذا اتفقت، فهي �ساحبة الكالأ 
لوح�ٍص  ت�سمح  فال  املرعى،  و�ساكنة 
مفرت�ٍص اأن يطردها من مملكتها ولو كان 

اأقوى منها.
اأما نحن فقد ابتلينا بقيادٍة غري ر�سيدٍة، 
و�سلطٍة غري م�سوؤولٍة، وتنظيماٍت مرتهنٍة، 
�سحلٍة،  ومرجعياٍت  م�ستخدمة،  واأدواٍت 
الطبيعة  تخالف  مهرتئٍة،  وموؤ�س�ساٍت 
وتناق�ص الفطرة، ول ت�ستجيب للم�سلحة، 
جتمعها  ول  امل�سائب  عند  تلتقي  ل 
تعمل  بل  العدو،  يوحدها  ول  النوائب، 
على خلق املزيد من التناق�سات، وتزرع 
اللقاءات  وتلغم  املتفجرات،  من  الكثري 
ول  املحادثات  يف  وتخادع  واحلوارات، 
على  وتنقلب  التفاقيات،  يف  ت�سدق 
املعاهدات، ول تلفت اإىل الأخطار، ول 
تتنازل لل�سالح العام، ذلك اأنها ل تفكر يف 
الوطن، ول يعنيها ال�سعب، وترى اأنها اأهم 
من كليهما، واأوىل بالبقاء منهما، فالوطن 
فال  هم  اأما  ي�ستبدل،  وال�سعب  يعو�ص 
ويقوم  مكانهم  ي�سغل  اأو  يعو�سهم  اأحد 
الر�سيدة، اخلالدة  القيادة  بدورهم، فهم 
يجب  التي  ال�سديدة،  امللهمة  العظيمة، 

اأن نفتديها بال�سعب والوطن معاً.
والتهام  النقد  هذا  من  اأ�ستثني  ل 
تنظيماٍت،  اأو  وقوًى  اأحزاباً،  اأو  �سلطًة 
يف  هم  ممن  جتمعات،  اأو  و�سخ�سياٍت 

ال�سلطة التي يرونها �رصعية، اأو ميار�سون 
ال�سلطة التي ي�سفونها باأنها مغت�سبة، اأو 
يحالفون  اجلانبني،  على  امل�سطفني 
اأو يقفون متفرجني على  اأحد الطرفني، 
الالِعبنَي، فكلهم متهٌم ومدان، وم�سوؤوٌل 
عذر  فال  وم�ساهٌم،  و�رصيٌك  وحما�سب، 
من  تقبل  ول  مل�سوؤوٍل،  براءة  ول  لأحد، 
للتهرب  حماولٌت  اأو  مربراٌت  اأحدهم 
الطرف  على  واإلقائها  امل�سوؤولية،  من 
الآخر، بحجة ا�ستالب ال�سلطة والهيمنة 
اإذ  القدرة،  العجز وعدم  اأو  القرار،  على 
على اجلميع اأن يدرك اأن مركبنا الوطني 
يغرق، ويوماً بعد اآخر تت�رصب اإليه املياه 
اإىل  �سيهوي  قريب  وعما  فاأكرث،  اأكرث 
القاع ويغرق بكل من فيه، ولن ينجو منه 
الركبان  ول  �سي�سلم،  القبطان  فال  اأحد، 
�سيبقى،  نف�سه  املركب  ول  �سينجون، 
اأنهم مل  اأم  فهل يدرك امل�سوؤولون ذلك، 
الأندل�ص،  طوائف  ملوك  حروب  يقراأوا 
وينتظرون النهاية نف�سها التي و�سل اإليها 

اأبو عبد اهلل اآخر ملوك غرناطة.
الع�سيبة،  العجيبة  يف ظل هذه الظروف 
ول  اإنكارها،  على  عاقٌل  يقوى  ل  التي 
يُعقل  يتجاوزها، هل  اأن  ي�ستطيع جاهٌل 
واللجنة  الفل�سطينية  القيادة  تدعو  اأن 
التنفيذية ملنظمة التحرير اإىل عقد دورة 
ا�ستثنائية للمجل�ص الوطني الفل�سطيني، 
بعد �سنواٍت من الغياب والنقطاع، وهو 
املتعب  املهلهل،  املرتهل  املجل�ص 
واملجهولة  ع�سويته  املفتوحة  املنهك، 
والطاعنون  بع�سه  والأموات  اأعداده، 
بالتمثيل  املتهم  اأغلبه،  ال�سن  يف 
واملفتقر  املزاجية،  والع�سوية  اجلزئي 
الكبار  والفاعلني  الأغلبية  ح�سور  اإىل 
الدورة  ت�ستثني  اإذ  الأ�سا�ص،  والالعبني 
وتنظيماٍت  فاعلًة،  قوًى  املق�سودة 
رئي�سة، وجتمعاٍت ت�سكلت وباتت تناف�ص 
اأقوى  فهي  مكانها،  حتل  وقد  الأحزاب 
واأفعل، واأكرث ح�سوراً واأعمق فهماً، بينما 
�سي�سارك فيها تنظيماٌت تال�ست قوتها، 

وت�سكيالٌت  اأدوارها،  بهتت  و�سخ�سياٌت 
ومقايي�ص  املا�سي  معايري  على  ت�رص 
كبرية  اأوزاناً  نف�سها  يف  وترى  الأم�ص، 

ومتثياًل وا�سعاً.
اأولئك،  و�ساأن  هوؤلء  اأهمية  من  اأقلل  ل 
فهم  ورموزهم،  مبمثليهم  اأ�ستخف  ول 
احرتام،  ومو�سع  تقديٍر  حمل  جميعاً 
زاخٌر،  وما�سيهم  حافٌل،  وتاريخهم 
واأ�سماء  م�سطورة  ن�سالهم  و�سفحات 
�سهدائهم حمفوظة، وبراجمهم موجودة 
الن�سال واملقاومة م�سونة،  ورغبتهم يف 
وح�سورهم  يكفي،  ل  وجودهم  ولكن 
ول  الن�ساب،  يحقق  ول  الفراغ  ميالأ  ل 
ي�سبغ �رصعية ول يحقق التمثيل العادل، 
القرارات  ال�سعب ول يح�سن  ول ير�سي 
العدو،  يخيف  ول  املوؤ�س�سات،  ويحمي 
ول يجرب الرعاة على العدل والإن�ساف، 

اأو اجلدية وامل�سوؤولية.
عندما تعلن القيادة الفل�سطينية املتمثلة 

يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير اأن 
هذه الدورة ال�ستثنائية للمجل�ص الوطني 
وبها  وم�سريية،  هامة  دورةٌ  الفل�سطيني 
التوجهات  وحتدد  م�سريية  اأموٌر  تناُط 
فيها  �سيتم  اإذ  الوطنية،  واملوؤ�رصات 
الفل�سطينية،  الق�سية  م�ستقبل  مناق�سة 
واملوقف من م�سارات ال�سالم املتعددة، 
اأو الروؤية  وبيان الراأي يف م�رصوع القرن 
الأمريكية لل�سالم، فهذا يعني اأنه ينبغي 
ا�ستثناء  فال  ي�سارك،  اأن  اجلميع  على 
لأحٍد ول تغييب لطرٍف، ول عراقيل اأمام 
قوٍة اأو ف�سيٍل، ول انعقاد يف مكاٍن مينع 
هيمنة  ول  الفاعلية،  يعرقل  اأو  احل�سور 
تفرد  ول  لطرٍف،  �سيطرَة  اأو  لف�سيٍل 
لقائٍد، فهذا جمل�ٌص  اأو احتكار  مل�سوؤوٍل 
ينوب عن ال�سعب، ويقرر يف �ساأن الوطن، 
فال ي�ستاأثر باأع�سائه اأو يتفرد يف قراراته 

طرٌف بعينه، م�سوؤولً كان اأو ف�سياًل.
املجل�ص  انعقاد  اأهمية  اأحٌد  ينكر  ل 

اإىل  بالنظر  الفل�سطيني  الوطني 
الق�سية  بها  متر  التي  العامة  الظروف 
لتاأخريه  م�سوغاً  نرى  ول  الفل�سطينية، 
وتهمي�سه،  لتاأجيله  مربراً  اأو  تعطيله،  اأو 
يكون  اأن  النعقاد  قبل  ينبغي  األ  ولكن 
التاأ�سي�ص والت�سكيل اجلديد، وفق قواعد 
فيها  تتمثل  و�رصعية،  قانونية  تاأ�سيلية، 
كل القوى، وت�سارك فيها كل التنظيمات 
وبالد  وال�ستات  الوطن  يف  والتجمعات، 
احلالية  برتكيبته  املجل�ص  فهذا  اللجوء، 
ومن  ح�رص  من  قاعدة  على  تقوم  التي 
والإ�سافة  القدمية  واملحا�س�سة  �سبق، 
الفل�سطيني  ال�سعب  ميثل  ل  املزاجية، 
ول يعرب عنه، ول ينوب اأع�ساوؤه عنه ول 
الداعون  يدرك  فهل  با�سمه،  يتحدثون 
لنعقاده هذه احلقائق اأم ميعنون اأكرث يف 
التمزيق وال�ستات، وي�رصون على املزيد 
نفو�سهم،  يف  لغاياٍت  وال�سياع،  التيه  من 

واأهداٍف يف براجمهم.

 د. م�سطفى يو�سف اللداوي

ملاذا تفكك م�قع »ناحال ع�ز« الإ�سرائيلي؟
مل يفكك اجلي�ص الإ�رصائيلي موقع 
بهدف  الع�سكري  عوز«  »ناحال 
�سن حرب عدوانية �سد غزة، كما 
الذي يقيم  الب�سع، فاجلي�ص  يظن 
يف�سله  اإلكرتونياً  اإ�سمنتياً  جداراً 
ماليني   4 بتكلفة  غزة  قطاع  عن 
�سيكل، هو جي�ص يدير ظهره لغزة، 
الع�سكرية  با�سرتاتيجيته  وينتقل 
عرف  التي  املباغتة  احلرب  من 
احلرب  اإىل  تاريخه،  عرب  بها 
�سمن  تكن  مل  التي  الدفاعية 

خمططاته يف يوم من الأيام.
عن  يعلن  مل  الإ�رصائيلي  اجلي�ص 
الع�سكري اخلطري  تفكيك املوقع 
التي  الهزمية  اآثار  اإزالة  بهدف 
ا�ست�سلموا  الذين  بجنوده  حلقت 
لكتائب الق�سام يف احلرب الأخرية 
على غزة، واإمنا اأدرك قادة اجلي�ص 
اأن اجلنود يفرون من  الإ�رصائيلي 

اخلدمة يف هذا املكان، ويقيمون 
رعب،  يف  وهم  املوقع  داخل 
اأن يخرج  ويتوقعون يف كل حلظة 
عليهم املقاومون، ويدو�سون على 
يف  ظهر  كما  بالأحذية  اأعناقهم 
كتائب  وثقتها  التي  الفيديو  لقطة 
اللقطة  تلك  املوقع،  من  الق�سام 
لزمة  تكون  اأن  يجب  كان  التي 
الإعالم العربي، وجمال الفتخار 
باملقاوم العربي الفل�سطيني الذي 
يدو�ص بحذائه على راأ�ص اجلندي 
الوهم  باع  الذي  الإ�رصائيلي 
لع�رصات  العربية  اجليو�ص  على 

ال�سنني.
قد يكون تفكيك املوقع الع�سكري 
تو�سيات  من  جزاًء  عوز«  »ناحال 
تن�رص  مل  التي  التحقيق  جلنة 
التقرير الكامل عن اأ�سباب الف�سل 
الإ�رصائيلي يف احلرب على غزة، 

ال�ستنتاجات،  كامل  تن�رص  ومل 
جميعها،  التو�سيات  تن�رص  ومل 
امل�ستوطنني  اإخالء  يكون  وقد 
حدود  على  القاطنني  ال�سهاينة 
اللجنة  تو�سيات  اإحدى  غزة 
يتطرق  مل  ما  وهذا  الإ�رصائيلية، 

اإليه الإعالم الإ�رصائيلي.
تفكيك  عن  اأعلن  الذي  اإن 
الإ�رصائيلي  عوز«  »ناحال  موقع 
ليقدموا  الق�سام،  كتائب  هم 
�سهر  على  العملي  الدليل  بذلك 
ومراقبتها  ويقظتها،  الكتائب، 
على  واأنها  للحدود،  الدقيقة 
اأهبة ال�ستعداد لكل طارئ، واأنها 
فخورة بهذا الإجناز الذي يتحقق 
املغت�سبة  فل�سطني  حدود  داخل 
�سنة 1948، وقد �سبق واأن تفاخرت 
حتقق  مماثل  باإجناز  املقاومة 
2005، حني  �سنة  غزة  اأر�ص  على 

مواقعه  الإ�رصائيلي  اجلي�ص  فكك 
بعد  مب�ستوطنيه  وفر  الع�سكرية، 

اأن دمر م�ستوطناته بيديه.
اإىل  هذا  مقايل  يف  اأ�سري  اأن  بقى 
اأن »اإ�رصائيل« التي فّرت من قطاع 
وفككت  الظهر،  له  واأدارت  غزة، 
عن  لتبتعد  الع�سكرية،  مواقعها 
مليار  اآلف  اأربعة  مب�سافة  غزة 
الفا�سل،  اجلدار  ثمن  �سيكل 

»اإ�رصائيل« هذه تقرتب من ال�سفة 
الغربية بوح�سية الواثق من تثبيت 
اأركان م�ستوطناتها، وتو�سيع مدى 
الروؤية الأمنية لهذه امل�ستوطنات، 
مبا يف ذلك اإقامة مئات احلواجز 
الفا�سلة  الطرقات  على  الأمنية 
بني مدن ال�سفة الغربية، يف الوقت 
ل يختلف فيه الفل�سطيني يف غزة 
ال�سفة  يف  الفل�سطيني  اأخيه  عن 

اأو  القرتاب  مبقدار  اإل  الغربية 
وهذا  املقاومة،  عن  البتعاد 
مع  التعامل  يف  الفي�سل  هو 
الإ�رصائيليني، فمن يحمل �سالحه 
ومن  »اإ�رصائيل«،  اأمامه  من  تفر 
اأر�سه  ت�ستوطن  ب�سالحه  يلق 
وت�سادر ممتلكاته »اإ�رصائيل«، اإنها 
اأ�ساءت  ومقارنة  ب�سيطة،  معادلة 

تاريخ فل�سطني بال�سهداء.
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 و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 
جانفي �سنة 2012 يتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 

بتاأ�سي�س  الت�سريح  ت�سجيل  ت�سليم و�سل   21/08/2017
جمعية ذات �سبغة حملية  جمعية النادي الريا�سي 

للهواة اأبطال اخلبانة للكراتي دو الكائن مقرها املركب 
 اجلواري الريا�سي لبلدية اخلبانة  برئا�سة 

ال�سيد �سباب حمزة .

ANEP N°:  521320 الو�سط:2017/08/23



اأعده اأحد حملليه الع�سكريني حول 
التطورات امليدانية
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�أن    ، �ل�صحيفة  مقال  فى  وجاء 
فرتة  منذ  ح�صد  �لذى  �ملغرب، 
�لأنظمة  �أكرث  �صمعة  طويلة، 
�ليوم  ي�صهد  �ملنطقة،  ��صتقر�ر� يف 
�حتجاجات م�صتمرة يف �إقليم �لريف 
�أ�صئلة حول ما  �ل�صمايل تطرح عدة 
�ندلعت  بال�صتثناء �ملغربي،  ي�صمى 
�ملا�صي  �لعام  يف  �ملظاهر�ت 
بائعي  لأحد  �لفظيع  �ملوت  بعد 
�لأ�صماك، �لذي �أدى �إىل ظهور حركة 
جماهريية من �أجل �لتنمية و�لكر�مة 
�لأ�صبوع  �أ�صفرت،  �أف�صل،  وحكامة 
“�صهيد”  �أول  مقتل  عن  �ملا�صي، 

للحركة، وهو عماد �لعتابي.
�أكتوبر،  يف  �ل�صطر�بات  بد�أت 
عندما �صعد بائع �لأ�صماك حم�صن 
ل�صتعادة  قمامة  �صاحنة  �إىل  فكري 
�لأ�صماك �لتي �صادرها منه موظفون 
يف  فكري  �صحق  ومت  حكوميون، 
بالآلة �ل�صاغطة، يف ما يبدو، بطلب 
�ل�صور  �ملحلية.  �ل�صلطات  من 
�لآلف  �أخرجت  لوفاته  �لأليمة 
هذه  وغريه.  �لريف  يف  �ل�صارع  �إىل 
�ملنطقة �لتي عانت، طيلة عقود من 
�لإقت�صادي  �لتهمي�ش  من  �لزمان، 
جتاه  و�لعن�رصية  �ل�صيا�صي  و�لقمع 
فكري  �لأمازيغية.  �لإثنية  �لأقلية 
حتول �ليوم �إىل رمز للحركة �ل�صعبية 
�ل�صعبي”،  “�حلر�ك  �لإحتجاجية 
�لتقليدية”  “�حلكمة  قلب  �لذي 

�ملغربية ر�أ�صا على عقب.
ــ  �ملغاربة  �مل�صوؤولون  فتئ  ما 
لهم  �لذين  �لأجانب  �لنظام  وحلفاء 
على  �حلفاظ  يف  مبا�رصة  م�صلحة 
للإ�صتثناء  يروجون  ــ  �لقائم  �لو�صع 
مفادها  فكرة  وهي  �ملغربي، 
من  فريدة  جمموعة  للمغرب  �أن 
�لتي حتميه من عدم  �خل�صو�صيات 
بدعم  جدير�  يجعله  ما  �لإ�صتقر�ر، 
�لإ�صتثناء  مفهوم  وينبني  خا�ش. 
�ل�رصعية  على  جزئي،  ب�صكل  هذ�، 
�لدينية للنظام �مللكي، حيث يُعتقد 
�لنبي  �صللة  من  ينحدر  �مللك  �أن 
ما  �ملوؤمنني”،  “�أمري  و�أنه  حممد، 
وبالتايل  له،  �أوفياء  �لنا�ش  يجعل 
هو  هذ�  كان  م�صتقر�َ.  �لنظام  بقي 
�حلال يف �لبد�ية عقب وفاة فكري، 
�تهمو�  �ملغاربة  معظم  �أن  حيث 
ب�صكل  �ل�رصطة  وف�صاد  �ل�صلطات، 
جر�.  وهلم  �لعميقة،  و�لدولة  عام، 
با�صتثناء  �جلميع،  على  باللوم  �ألقو� 

�مللك، �لذي ظل فوق �ل�رص�ع.
�لغ�صب  ��صتغل  �حلر�ك  �أن  �إل 
�إىل ما يعتربه  للفت �لنتباه  �ل�صعبي 
طغياناً  متز�يد  ب�صكل  �ملو�طنني 

من  �لإقت�صادي  على  و��صتحو�ذ�ً 
طرف �لق�رص. بد�أ �حلر�ك بالرتكيز 
على �لريف، و�ملطالبة بالتحقيق يف 

و�لإغتيالت  فكري،  وفاة 
�أيام  �ل�صابقة  �لغام�صة 
�لعربي  �لربيع  �حتجاجات 
طالب  كما   .2011 يف 
�ملتظاهرون بتح�صني �لبنية 
و�مل�صت�صفيات،  �لتحتية، 
�لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات 
يف  �ل�صغل  منا�صب  وخلق 
ت�صاعد  ومع  �ملنطقة. 
ظهرت  �لحتجاجات، 

�ملطالب برفع �لع�صكرة عن �لريف، 
و�لإفر�ج عن �ملعتقلني �ل�صيا�صيني، 
ووقف �لت�صييق على �صغار مز�رعي 
�مل�صدر  هو  )�لريف  �لهندي  �لقنب 

�لرئي�صي �إىل �أوروبا(.
�لت�صامن  م�صري�ت  باتت  �لآن، 
مناه�صا  خطابا  ت�صتخدم  �لوطني 
�إحدى  يف  متز�يد؛  ب�صكل  �مللك 
�ملتظاهرون  ��صتبدل  �حلالت، 
�ل�صعار �لوطني “�هلل �لوطن �مللك” 
�ل�صعب”.  �لوطن  “�هلل  ب�صعار 
نا�رص  قال  �ملقابلت  �إحدى  ويف 
�لكاريزمي  �لقائد  �لزفز�يف، 
�أن  �مللك  �أر�د  “�إذ�  للحر�ك: 
ل  �أن  فعليه  �ملوؤمنني،  �أمري�  يكون 
�آخر  مونولوج  ويف  �صعبه”.  ي�صتعبد 
�إذ�  عما  �لزفز�يف  ت�صاءل  حما�صي، 
�لتي متلى  ــ  �ملغرب  م�صاجد  كانت 
ي�صيطر  وز�رة  من  �خلطبة  عليها 
للملك  �أم  هلل  ملكاً  ــ  �لق�رص  عليها 

وحا�صيته.
قبل �صنة مل �أكن لأ�صتطيع �أن �أتخيل 

للنظام،  �ملناه�ش  �خلطاب  هذ� 
يهز  �حلر�ك  �أن  �ليوم  �أرى  ولكني 
بلد�ً غا�صباً. قال يل نا�صط بعيد عن 

�لريف، يف منطقة �صو�ش �جلنوبية: 
“هذ� جعلنا نعلم �أكرث عن ملكنا �إن 
تنامي �لوعي يعني �لقطع مع �لهالة 
�لتي حتيط بالق�رص منذ فرتة طويلة. 
�جلن�صية  باأن  �لقائلة  �لفكرة  تلك 
�مللك  رعية  �أنك  تعني  �ملغربية 
�ملطاف،  نهاية  ويف  تندثر.  بد�أت 
��صتفحال  ــ  �ملغاربة  تظلمات  فاإن 
�لبطالة، و�لت�صخم، و�نعد�م �لعد�لة 
ــ  �ل�رصطة  و�رص��صة  �لقت�صادية 
�إ�صقاط  �إىل  �أدت  �لتي  تلك  ت�صبه 
�ل�صلطة قبل  �لأنظمة �ملجاورة من 
فكري  حادثة  �أن  كما  �صنو�ت.  �صت 
يف  حدث  ما  �لأذهان  �إىل  �أعادت 
بائع  قام  عندما   ،2011 �صنة  تون�ش 
بعد  ج�صده  �لنار يف  باإ�رص�م  فو�كه 
هو  ب�صاعته  �ل�صلطات  �صادرت  �أن 
�أطلق  �لذي  �حلدث  وهو  �لآخر، 
�رص�رة �لربيع �لعربي. وكانت تون�ش، 
�ت�صح  حتى  م�صتقرة،  تعترب  �أي�صا، 

�نها مل تكن كذلك.

عالمات انعدام 
الأمن على النظام 

املغربي
�لناعمة،  �أ�صاليبه  بني  ومن 
ملهاجمة  �لإعلم  و�صائل  وظف 
غري  بو�صفها  وعزلها  �لإحتجاجات 
خارج  للمغاربة  بالن�صبة  �أهمية  ذ�ت 
�ل�صحف  عناوين  و�صاعت  �لريف. 
�لتي ت�صور ن�صطاء �حلر�ك كمهربني 
وعملء  و�نف�صاليني،  للمخدر�ت، 
للجز�ئر،  وعملء  للبولي�صاريو، 
�ملتمردين  �أو  �ملغرب،  غرمية 
�لدولة  بتنظيم  �ملرتبطني 
فاإن  ذلك،  عن  وف�صل  �لإ�صلمية. 
هوياتية  �أنها  على  �حلركة  ت�صوير 
للنظام  ي�صمح  حم�صة،  و”�لإثنية” 
بالتنازلت  �ملطالب  مبو�جهة 
�لطفيفة �لقائمة على �لهوية وتفادي 
و�تنموي  �لقت�صادي  �لإ�صلح 
قام  �لوجه،  ماء  وحلفظ  �حلقيقي. 
�مللك �أو�خر �ل�صهر �ملا�صى بالعفو 
ووبخ  �ملعتقلني  من  �لعديد  عن 

�مل�صوؤولني �ملحليني.
فقد  وباملقابل 
�لنظام،  ��صتخدم 
�لتد�بري  �أي�صا، 
تُعزى  �لتي  �لقمعية، 
متز�يد  ب�صكل 
قطع  �لق�رص:  �إىل 
خلل  �لإنرتنت 
�لزمن،  من  فرت�ت 
م  � �صتخد لإ � و
�صد  للقوة  �ملفرط 
و�إلقاء  و�ل�صحفيني،  �ملتظاهرين 
منهم،  �لع�رص�ت  على  �لقب�ش 
�ل�صجن.  يف  وتعذيبهم  وتهديدهم، 
وقد �أعاد حادث وفاة عماد �لعتابي 
موؤخر�، جر�ء �لإ�صابات �لتي حلقت 
لل�رصطة،  قمعي  تدخل  خلل  به 
هذه  جديد  من  �ل�صطح  �إىل  �أعاد 
�لكثريين  �أن  �أكيد  �لعنيفة  �لأ�صاليب 
�أن  �مللك، يف حني  يحبون  ز�لو�  ما 
�لبع�ش �لآخر م�صغول �أكرث بتح�صيل 
جد�  �ملبكر  ومن  �ليومي،  �ملعي�ش 
فاإن  ذلك،  ومع  �مللكية.  تاأبني 
�لعنا�رص �لرئي�صية يف تو�زن �ملغرب 
�لإقليمية،  �لفو�صى  من  �خلوف  ـ 
ولمبالة  �مللكي،  �لنظام  وحرمة 
�ل�صلطة،  جتاوز�ت  جتاه  �ملغاربة 
يف  للحكومة  �ملذهلة  و�لآليات 
�صارت  ـ  �لعامة  �لعلقات  ميد�ن 
در�ش  هناك  كان  و�إذ�  �صعيفة، 
فاإن  �لعربي،  �لربيع  من  ي�صتفاد 
�مل�صتقرة  �لأنظمة  من  �لعديد 
حتافظ على تو�زن دقيق حتى تعجز 

عن �لإ�صتمر�ر لفرتة �أطول

�لكيان  يف  جهاز�ملو�صاد  قدم  
حملليه  �أحد  �أعده  تقرير�  �ل�صهيوين 
�لع�صكريني حول �لتطور�ت �مليد�نية 
�إير�ن  نفوذ  تنامي  يوؤكد  �صوريا،  يف 
عن  ويك�صف  يوم  بعد  يوما  فيها 
�لإير�ين.  �لع�صكري  �لوجود  ملمح 
�حلكومة  قلق  �أن  �لتقرير  يف  وجاء 
�لأخرية يف  �لتطور�ت  �ل�صهيونية من 
��صتمر�ر  موؤكد�  متاما،  مربر  �صوريا 
تدفق �ملقاتلني من �أفغان�صتان ولبنان 
�صوريا  يف  ليحاربو�  و�إير�ن  و�لعر�ق 
�صليماين،  قا�صم  �جلرن�ل  قيادة  حتت 
�ملقدم  �لع�صكري  �لدعم  جانب  �إىل 
من �حلر�ش �لثوري وعمليات �لتزويد 
�إير�ن عرب و�صائل �لنقل  �لتي تنفذها 
�جلوي و�لبحري، و�أبلغ مدير �ملو�صاد 
�لإ�رص�ئيلية  �حلكومة  كوهني  يو�صي 
ب�صكل  �صوريا  يف  �لإير�ين  �لنفوذ  باأن 
خا�ش ويف �ملنطقة ب�صكل عام، ينمو 
�لتقرير،  تقدمي  وياأتي  يوم  بعد  يوما 
�صالومون،  رونني  �ملحلل  �أعده  �لذي 
�ل�صهيوين  �لوزر�ء  رئي�ش  زيارة  قبيل 
�صوت�صي  �إىل  نتنياهو  بنيامني 
�لرئي�ش  �صيبلغ  حيث  �لرو�صية، 
جمدد�  بوتني  فلدميرب  �لرو�صي 
وت�صري  "�لإ�رص�ئيلي"  �لقلق  مبباعث 
در��صة �صالومون �إىل �أن �إير�ن حتتفظ 
فيلق  طريق  عن  �لع�صكري  بوجودها 
�لتابع للحر�ش �لثوري و�لذي  �لقد�ش 
يقوده قا�صم �صليماين، �إذ يعمل �لفيلق 
�ل�صتخبار�ت  وحدة  مع  بتن�صيق 
عمليات  لإجر�ء  �لثوري  باحلر�ش 
�لإير�نية  �لأر��صي  خارج  ع�صكرية 
�ل�صتخبار�ت  وز�رة  من  بدعم 
و�لوز�ر�ت و�لأجهزة �لإير�نية �ملعنية 
�لأخرى. وح�صب �لتقرير، يبد�أ �لوجود 
مطار  حميط  من  �صوريا  يف  �لإير�ين 
دم�صق �لدويل، و�ل�صفارة �لإير�نية يف 
جبل  على  موقع  �إىل  و�صول  دم�صق، 
�ل�صعب  ق�رص  حميط  ويف  قا�صيون 
"يديعوت  �صحيفة  ولفتت  �لرئا�صي. 
مقتطفات  ن�رصت  �لتي  �أحرونوت"، 
من�صوبة  غار�ت  �أن  �إىل  �لتقرير،  من 
��صتهدفت  �لإ�رص�ئيلي  �جلو  ل�صلح 
دم�صق  مطار  حميط  يف  نقاطا 
ومنطقة قا�صيون، �إذ قيل �إن طائر�ت 
�إ�رص�ئيلية �رصبت قو�فل تابعة حلزب 
�هلل يف تلك �ملناطق. وجاء يف �لتقرير 
�أن نقاط �لوجود �لإير�ين هذه مرتبطة 
من  �مل�صتخدمة  �مل�صالح"  بـ"�أق�صام 
تعمل  �رصكات  يف  �لقد�ش  فيلق  قبل 
�صيما  ول  و�لنقل،  �لطري�ن  مبجايل 
 Mahan"و "Iran Air" يف �رصكتي
وز�ر�ت  د�خل  وكذلك   ،"Air
و�لعلوم  �لإ�صلمي  و�لإر�صاد  �لثقافة 

و�لتكنولوجيا و�لإ�صكان و�لتجارة.
�لقد�ش  �أن فيلق  كما �دعى �صالومون 
يف  �لإير�ين  �لأحمر  �لهلل  ي�صتخدم 
ع�صكرية  م�صاعد�ت  �صحنات  نقل 
�لتي  �لطريقة  بنف�ش  وبحر�،  جو� 
لبنان  يف  �عتمدتها  �أن  لإير�ن  �صبق 
در��صة  وت�صري  و�ليمن،  و�ل�صود�ن 
�إير�ن متكنت خلل  �أن  �إىل  �صالومون 
كميات  نقل  من  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 

كبرية من �لأجهزة �لع�صكرية �ملطورة 
جتارية،  توريد�ت  غطاء  حتت  بحر� 
كما يتم �إر�صال تلك �ملو�د �أحيانا عرب 
�لوطنية  باملوؤ�ص�صة  مرتبطة  �رصكات 

."IRISL" لإير�نية للنقل �لبحري�
�أن  �ملو�صاد  تقرير  يف  جاء  كما 
�إىل  جوي  نقل  خط  �أطلقت  �إير�ن 
�نطلقا  �ل�صورية  �لأر��صي  د�خل 
�لقو�عد  ومن  طهر�ن  مطار�ت  من 
�لإير�نية �ملحاذية للحدود �لعر�قية. 
كمدنية  �لرحلت  تلك  ت�صيري  ويتم 
 Iran Air  " �رصكتي  غطاء  حتت 
�إىل  �إ�صافة   ،  "Mahan Air"و  "
��صتخد�م طائر�ت نقل ع�صكري تابعة 
 Qasem Fares Air  " ل�رصكة 
من  �ل�صنع  رو�صية  نقل  وطائر�ت   "
�جلوية  للخطوط  تابعة  "�إيل"  طر�ز 
يتم  �مل�صار�ت  هذه  وعرب  �ل�صورية 
وح�صب  و�ملقاتلني.  �لأ�صلحة  �إر�صال 
�ألف   21 تقل  مت  �ملو�صاد،  تقييمات 
ر�كب و5 �آلف طن من مو�د �لتموين 
على منت �لرحلت من طهر�ن وعبد�ن 
�إىل دم�صق. ومن �للفت �أن �لطائر�ت 
تقلع ليل لكي تتجنب ر�صدها من قبل 
تقرير  ويوؤكد  �ل�صطناعية.  �لأقمار 
بت�صييد  بد�أت  �إير�ن  �أن  �صالومون 
ع�صكرية  ل�صناعات  �لتحتية  �لبنية 
يف  مبا  ولبنان،  �صوريا  يف  لها  تابعة 
بعيدة  �صو�ريخ  لإنتاج  م�صانع  ذلك 
ور�ش  �إن�صاء  �إىل  �إ�صافة  �ملدى، 
�لع�صكرية  �ل�صحنات  وتفريغ  للتجميع 
�لتقرير  ولفت  �إير�ن.  من  �لقادمة 
�لإير�نية  �لع�صكرية  �لأن�صطة  �أن  �إىل 
وتاأخذ  جبهات.   4 ت�صمل  �صوريا  يف 
لها من مطار  �لرئي�صية مقر�  �لقيادة 
م�صوؤولية  وتتوىل  �لدويل،  دم�صق 
�لقو�ت  �لتموين جو� و�لإ�رص�ف على 
�ملنت�رصة يف دم�صق و�صو�حيها. ويف 
�ملنطقة �لو�صطى توجد مقر�ت قيادة 
�إير�نية يف �ل�صمري وقاعدة �ل�صعري�ت 
�لع�صكري  طيا�ش  ومطار  �جلوية 
بريف حم�ش.   )T4( برمز  �ملعروف 
عيان  �صهود  عن  �صالومون  نقل  كما 
بناء جممعات  وتائر  ت�رصيع  تاأكيدهم 
�ل�صاحل �صمال  �إير�نية على  ع�صكرية 
�صت�صتخدم  �أنها  يعتقد  �صوريا،  غربي 
ولتخزين  �لأ�صلحة  �صناعات  لتطوير 
على  �لتقرير  وركز  �لع�صكرية  �ملو�د 
�جلهود �لإير�نية "�ملكثفة" لل�صيطرة 
�حلدود  على  �لتنف  معرب  على 
بني  �لربط  بغية  �لعر�قية  �ل�صورية 
�لتابعة  و�لقو�عد  �لإير�نية  �لقو�عد 
للقو�ت �لعر�قية �ملتحالفة مع �إير�ن، 
و�لعتماد عليها لب�صط �ل�صيطرة على  
�لعر�قية يف منطقة  �ل�صورية  �حلدود 
�أن  من  �إ�رص�ئيل  وتخ�صى  �لزور.  دير 
�ملناطق  هذه  ��صتخد�م  تنوي  �إير�ن 
لنقل �أ�صلحة مطورة وعربات م�صفحة  
�صوريا  �إىل  �ملقاتلني  من  مزيد�  تقل 
وحد�ت  وجود  عن  �لتقرير  وحتدث 
من قو�ت �لنخبة �لإير�نية "�لبا�صيج" 
يف �صوريا ت�صم نحو 1500 فرد، �إ�صافة 
�إىل ميلي�صيات منفردة وقو�ت منظمة 

�أخرى مدعومة من قبل �إير�ن. 

كتبت �سحيفة الوا�سنطن بو�ست ال�سادرة بالوليات املتحدة  الأمركية مقال مطول تناول 
بالتحليل الأحداث التى ي�سهدها )املغرب( .

وا�سنطن بو�ست

ق.د

تقرير للمو�ضاد حول اأبعاد الوجود ا�ضطرابات فى املغرب رغم اأفول الربيع العربي
الع�ضكري الإيراين يف �ضوريا

قوية  �صفعة  �ل�صنغال  وجهت  فجاأة 
قطر  لدولة  �ملقاطعة  للبلد�ن 
�إىل  فور�  بالعودة  �صفريها  و�أمرت 
�لرئي�ش  وكان  بالدوحة  عمله  مقر 

��صتدعى  قد  �صال  ماكي  �ل�صنغايل 
لدى  �صفريه  �صهرين   حو�يل  منذ 
ف�رصت  خطوة  فى  للت�صاور   قطر  
�أنذ�ك على �أنها تلبية لرغبة �صعودية 

ت�صمنها طلب �أر�صل �إىل معظم  دول 
�إفريقيا بان تقطع حكوماتها جميع 
علقاتها مع قطر  وجاء فى ت�رصيح 
ن�رصه �ملكتب �لإعلمي باخلارجية 

“قررت  �أن حكومة د�كار   �لقطرية 
بعد  �لدوحة”  �إىل  �صفريها  �إعادة 
�ت�صال هاتفي جرى بني �لأمري متيم 

و �لرئي�ش �ل�صنغايل ماكى.

اأدارت ظهرها لدول احل�سار

ال�ضنغال تاأمر �ضفريها بالعودة اإىل الدوحة

الإ�سالح  اأجل  من  امل�سريات  يف  �ساركت  … عندما 
يف اأكادير، �سنة 2011، كنت اأردد “عا�ش امللك” 
ولكنني هذه املرة اأقول “عا�ش ال�سعب”. ويف ما 

يخ�ش التنازلت الأخرية التي �سعت اإىل الإلتفاف 
على املطالب قال يل اآخر:” اإن و�سائل الإعالم   اأننا 
اأغبياء ]حمري[، واأننا ل نعرف ما يفعله امللك”.
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منف�صلة  �أحاديث  ووفق 
م�رصية،  م�صادر  مع  للأنا�صول، 
�صابق،  دبلوما�صي  �أحدها 
�لدولية،  �لعلقات  يف  وخبري�ن 
لهذه  �لثلث  �لأولويات  فاإن 
غري  �لهجرة  »منع  هي  �ل�رص�كة 
��صتقر�ر  »دعم  �ل�رصعية«، 
و�جتماعيا«،  �قت�صاديا  م�رص 
لتحقيق  �لإرهاب«،  و«مكافحة 
�ل�صتقر�ر و�لتعاون بني �لطرفني 
�ل�رص�كة  م�صتقبل  يحمل  نكما 
بني �لطرفني »ملًفا م�صكوًتا عنه« 
�لإن�صان،  بحقوق  �ملعني  هو 
م�رص،  يف  �لدميقر�طية  وتعزيز 
�لوثيقة  يف  عليها  و�ملن�صو�ص 
دون ترجمتها لرب�مج، وفق �أحد 
و�أوروبا  م�رص  وتعاين  �مل�صادر 
هما:  م�صرتكتني،  �أزمتني  من 
تدفق �ملهاجرين غري �ل�رصعيني، 
وليبيا،  م�رص  �صو�حل  عرب 
�لإرهابية«،  �لعمليات  و«تز�يد 
بجانب معاناة �لقاهرة من �أزمة 
�حلكومة  بها  تعرتف  �قت�صادية 

وتقول �إنها ت�صعى حللها. 

وثيقة 17/2020

�لأوروبي،  للحتاد  بيان  وفق 
بروك�صل،  �جتماع  عقب  �صدر 
ت�صمل وثيقة �ل�رص�كة، 3 جمالت 
ع�رصي  »�قت�صاد  هي:  رئي�صية 
�جتماعية«،  وتنمية  مل�رص 
�ل�صيا�صة  م�صتوى  على  »�لتعاون 
�ل�صتقر�ر  و«تعزيز  �خلارجية«، 
يف  و�لتعاون  �حلريات،  بدعم 
وتدفقات  �لإرهاب،  مكافحة 
�صابق  بيان  ،ووفق  �لهجرة« 
للخارجية �مل�رصية، فاإن »وثيقة 
�مل�رصية  �مل�صاركة  �أولويات 
عليها  �لتفاو�ص  مت  �لأوروبية«، 
بدء� من فرب�ير 2016، و�لتو�صل 
دي�صمرب  يف  ب�صاأنها  �تفاق  �إىل 
»�إطار«  حتدد  وهي   ،2016
�ملوؤ�ص�صات  مع  م�رص  علقات 
�لأوروبية خلل �ل�صنو�ت �لثلث 

�ملقبلة. 

خطوة للأمام مكررة 

�صعيد  �مل�رصي،  �لأكادميي 
�لعلقات  خبري  �للوندي، 
�لدولية مبركز �لأهر�م للدر��صات 
و�ل�صرت�تيجية  �ل�صيا�صية 
 ، حديث  يف  يقول  )حكومي(، 
جممًد�  �ل�رص�كة  جمل�ص  »ظل 
يحيا  �لوثيقة  وبهذه  �صنو�ت   7 لـ 
�إر�دة  من جديد، وهذ� يعرب عن 

�صيا�صية جادة بني �لطرفني«. 
�لأكادميي  يرى  معه،  متفقا 
يف  �ملتخ�ص�ص  �مل�رصي 
�لعلقات �لدولية، حممد ح�صني، 
يف حديث للأنا�صول، �أن »�لوثيقة 
خطوة للأمام حتكمها �مل�صالح« 
�ل�صفري  ينبه  ذلك،  مقابل  ،يف 
مع�صوم  �ملتقاعد،  �مل�رصي 
مرزوق، و�لذي خدم يف �أكرث من 
دولة غربية، �إىل �أن »هذه لي�صت 
�ل�رص�كة �لأوىل، وما مت هو �إعادة 
�لتفاق  مت  ملا  جتديد  �أو  كتابة 
»هناك  �أن  م�صبقا«ويو�صح  عليه 
ومذكر�ت  ووثائق  �تفاقيات 
تفاهم �صابقة بني م�رص و�لحتاد 
يدخل  ما  منها  وكان  �لأوروبي، 
يف �لإطار �لقت�صادي، و�لتن�صيق 
غري  �لهجرة  ومو�جهة  �لأمني، 

ا«.  �ل�رصعية �أي�صً

م�صالح ثلثة 

غري  »�لهجرة  مكافحة  تعزيز 
�ل�رصعية«، و«�لإرهاب«، حمور�ن 
�مل�رصية  �لعلقات  يف  رئي�صيان 
�ملقبلة،  �لفرتة  �لأوروبية 
�لأكادميي  يتوقعه  ما  وفق 
ذلك  مرجعا  �للوندي،  �صعيد 
تد�عيات  من  �لطرفني  لـ«معاناة 

�لق�صيتني«. 
يوؤكد  �لتفا�صيل،  من  وب�صيء 
»هناك  �أن  مرزوق،  مع�صوم 
فالحتاد  �لطرفني،  بني  م�صالح 
�لإرهاب  يوؤرقه  �لأوروبي 
�مل�رصوعة،  غري  و�لهجرة 

��صتطاعت  �مل�رصية  و�ل�صلطات 
يف  قابع  �رصطي  �أنها  تروج  �أن 
ت�صلل  �أي  �ملتو�صط ملنع  جنوب 
عربها لل�صو�طئ �لأوروبية، و�أنها 
�لإرهاب«  �أمنًيا يف ملف  تتعامل 
من  حتتاج  »م�رص  ،وي�صيف 
�لحتاد دعم �لأو�صاع �حلالية يف 
و�لقت�صادية،  �ل�صيا�صية  م�رص 
�أمام  �لأ�صو�ق  فتح  ورمبا 
�ل�صادر�ت �مل�رصية يف �لأ�صو�ق 
�لأزمة  �أن  �لأوروبية«،ويو�صح 
�مل�صالح  هذه  يف  تدخل  �لليبية 
�إن  م�رص  تقول  حيث  �لثلثة، 
على  �لعمل  على  �لقدرة  لديها 
�ل�رصعية،  غري  �لهجرة  منع 
و�مل�صاهمة يف مو�جهة �لإرهاب 
�للذين  �لليبية،  �لأر��صي  على 
لأوروبا  �رصر�  ي�صببا  رمبا 
حممد  �لأكادميي  ي�صري  ،فيما 
�ختلف  »هناك  �أن  �إىل  ح�صني، 
�لليبية،  �لأزمة  حول  �أوروبي 
�إىل م�رص  �أقرب  لي�صت  فاإيطاليا 
حل  طريقة  ب�صاأن  فرن�صا،  من 
�لأوروبي  �لحتاد  لكن  �لأزمة، 
يف �لنهاية موقفه �لعام يتقف مع 

�إد�رة م�رص لتلك �لأزمة«. 

م�صتقبل متطور 
مبلف م�صكوت عنه 

بني  �لعلقات  م�صتقبل  وحول 
يتوقع  �لأوروبي،  و�لحتاد  م�رص 
�أن  مرزوق،  �لأ�صبق،  �ل�صفري 
على  يحققان  رمبا  »�لطرفني 
�لتي  �مل�صالح  من  جزًء�  �لأقل 
�أن  حتقيقها«،ويرجح  ين�صدون 
دعًما  »جزئًيا«  م�رص  حتقق 
وفتح   )..( ودبلوما�صًيا  �صيا�صًيا 
بع�ص  �أمام  �أوروبية  �أ�صو�ق 
�مل�رصية،  �لزر�عية  �ل�صادر�ت 
�ل�صياحية  �لعلقات  وتطوير 
�ل�صمانات  م�رص  توفري  بعد 
،ويعتقد مرزوق  �للزمة  �لأمنية 
عنه،  م�صكوت  ملف  »هناك  �أن 
�ل�رص�كة،  ملف  يف  وجوده  رغم 
�لن�صان  بحقوق  �ملتعلق  وهو 

و�لدميقر�طية«. 

�أعربت  �ملا�صي،  جويلية  ويف 
بيان،  يف  �لدولية،  �لعفو  منظمة 
�إمكانية  ب�صاأن  خماوفها  عن 
عن  �لأوروبي  �لحتاد  تغا�صي 
�لإن�صان  حقوق  »�نتهاكات 
مب�رص« مقابل �أمنها ومنع ت�صلل 
�ل�رصعيني  غري  �ملهاجرين 
�إىل  �لدولية،  �ملنظمة  ،و�أ�صارت 
�لحتاد  عن  �صادر  تقرير  �أن 
قبل  م�رص،  ب�صاأن  �لأوروبي 
يتطرق  مل  بروك�صل،  �جتماع 
منذ  مب�رص  �حلقوقية  للأو�صاع 
عام 2013 �أو و�قعة قتل �لباحث 
�لذي  ريجيني،  جوليو  �لإيطايل 
عرث على جثته مب�رص يف فرب�ير 
،ويف  تعذيب  �آثار  وعليها   ،2016
�لأكادميي،  يقول،  �ل�صدد  هذ� 
حممد ح�صني، �إن »م�رص مل ولن 
�صوؤونها،  يف  تدخل  باأي  ت�صمح 
عامها  تدخل  ريجيني،  وق�صية 
ثم  قليًل  �لأجو�ء  وتعكر  �لثاين 
 )..( لطبيعتها  �أخرى  مرة  تعود 
يتوقع  فيما  �أكرب«  فامل�صالح 
�للندوي،  �صعيد  �لأكادميي 
�لأوروبي،  و�لحتاد  »م�رص  �أن 
ريجيني،  ق�صية  �صيتجاوز�ن 
ب�صكل جيد  �لعلقات  و�صتم�صي 
�صيا�صية  �إر�دة  هناك  لأن  جد�، 

وم�صالح جتمع �لطرفني«. 

لغة الأرقام والربامج 

�مل�رصية،  �خلارجية  وتوقعت 
عودة  �جتماع  عقب  بيان  يف 
من  حزمة  »�إقر�ر  �ل�رص�كة، 
�أوروبي  �لتنموية بتمويل  �لرب�مج 
�ل�صناعات  دعم  جمالت  يف 
و�لطاقة،  و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية 
ومو�جهة  و�ل�صباب،  و�ملر�أة 

�لهجرة غري �ل�رصعية«. 
�حلالية،  �لرب�مج  عدد  ويبلغ 
�لأوروبي  �لحتاد  بها  يقوم  �لتي 
برناجما   250 نحو  م�رص،  يف 
�لطاقة،  �أبرزها  قطاعات،  يف 
من  تقرتب  منح  بقيمة  و�ملياه، 
ما  بح�صب  يورو،  مليار   1.3
�لأوروبي  �لحتاد  �صفري  به  �أدىل 
لدى م�رص، �إيفان �صوركو�ص، يف 
ت�رصيحات �صحفية مطلع �ل�صهر 
يدعم  �لذي  �جلاري.�صوركو�ص، 
�لإ�صلحات �لقت�صادية مب�رص، 
دعم  رفع  �إجر�ء�ت  ت�صهد  �لتي 
وتعومي للعملة �لوطنية، �أ�صار �إىل 
بني  �لتجاري  �لتبادل  حجم  �أن 
لعام  �لأوروبي،  و�لحتاد  م�رص 

2016 و�صل 27 مليار يورو وذكر 
�صوركو�ص، �لذي يوؤكد �أهمية دور 
�أن  �لليبية،  �لأزمة  حل  م�رص يف 
»�جلانب �لأوروبي كان قدم عدة 
�أفكار )مل يحدد موعد تقدميها( 
يدر�صها �جلانب �مل�رصي حالًيا، 
�إد�رة �حلدود،  يف ق�صايا، بينها: 
و�أمن �ملطار�ت«، بالإ�صافة �إىل 
عن  �جلانبني  بني  حو�ر  »�إمتام 
على  م�رص  وم�صاعدة  �لهجرة، 
�للجئني«و��صتقبلت  ��صت�صافة 
�ملنطقة  �أزمات  ب�صبب  �أوروبا 
�للجئني،  من  �صخمة  �أعد�ًد� 
ل�صيما من �صوريا �لبالغ تعد�دها 
مليون   20 من  �أكرث  �لثورة  قبل 
باأزمات  للقارة  ت�صبب  ما  ن�صمة، 
يتجاوز  وقت  يف  د�خليا،  كبرية 
مليون   92 �مل�رصيني  تعد�د 

ن�صمة. 
حدوث  من  �أوروبا  وتتخوف 
�أو  م�رص،  يف  د�خلي  �حرت�ب 
بها،  �لقت�صادية  �لأزمة  تفاقم 
�أعتى  جلوء  موجة  يثري  قد  ما 
كان  �لأوروبيني،  �صو�طئ  على 
حذر منها �لرئي�ص �مل�رصي عبد 
�لفتاح �ل�صي�صي �أكرث من مرة يف 

خطاباته �ملتلفزة.

رحبت �ل�صلطات �لأفغانية بقر�ر �لرئي�ص �لأمريكي 
يف  �لأمريكية  �لقو�ت  على  �لإبقاء  تر�مب  دونالد 
فيما  �إليها،  �إ�صافية  تعزيز�ت  و�إر�صال  �أفغان�صتان 
للأمريكيني  »مقربة«  �لبلد  بجعل  طالبان  توعدت 
عن  بيان  يف  غني  �أ�رصف  �لأفغاين  �لرئي�ص  و�أعرب 
�لدعم  »لتاأكيد  �لأمريكي  و�ل�صعب  لرت�مب  �متنانه 
�ملنطقة  تخلي�ص  �أجل  من  �مل�صرتك  ل�رص�عنا 
لدى  �لأفغاين  �ل�صفري  قال  فيما  �لإرهاب«،  �رص  من 
و��صنطن حمد �هلل مهيب: »�صمعنا بالتحديد ما كنا 
هاتفي  �ت�صال  يف  �ل�صفري  ل�صماعه«و�أ�صاف  بحاجة 
�نتقاد�ت  توجيه  �أن  بر�ص،  �أ�صو�صييتد  وكالة  مع 
�لدقيقة  �لأرقام  عن  ك�صفه  عدم  ب�صبب  لرت�مب 

على  �لرتكيز  لأن  حمله،  غري  يف  �لقو�ت،  حلجم 
وهي  �لرئي�صة  �لنقطة  عن  �لنتباه  يحرف  �لأرقام 
»�لظروف و�لدعم �ملطلوبان لأفغان�صتان كي تنجح 
يف حتقيق �ل�صلم«كما �أ�صاد �ل�صفري برت�مب لـ »ك�رص 
باك�صتان م�صلحي طالبان  �إيو�ء  �ل�صمت« عن  حاجز 
»نرحب  تغريدة:  يف  مهيب  و�أ�صاف  �أر��صيها  يف 
للم�صاور�ت  نتيجة  �لذي جاء  )لرت�مب(  �لقر�ر  بهذ� 
�ملكثفة، وت�صمن م�صالح بلدينا و�حتياجاتهما. لأول 
مرة ن�صهد �لرتكيز على متطلبات جناح �أفغان�صتان، 

ونحن ممتنون لهذه �لنتيجة«.
�لأفغانية بخطاب  من جانبها، نددت حركة طالبان 
تر�مب، حيث قال �ملتحدث با�صم �حلركة ذبيح �هلل 

جماهد، �إنه »بدل من مو��صلة �حلرب يف �أفغان�صتان 
جنودهم«،  �صحب  يف  �لتفكري  �لأمريكيني  على  كان 
ح�صبما نقلت عنه وكالت �أنباء، و�أ�صاف جماهد يف 
بيان �صدر بعد �صاعات من خطاب تر�مب: »�إذ� مل 
�أفغان�صتان،  من  جنودها  �ملتحدة  �لوليات  ت�صحب 
لهذه  �أخرى  مقربة  قريبا  �صت�صبح  �أفغان�صتان  فاإن 
و�لع�رصين«و�عترب  �حلادي  �لقرن  يف  �لعظمى  �لقوة 
�صيء  على  يحتوي  »ل  تر�مب  �أن خطاب  �ملتحدث 
�لثنني  �أم�ص  �أعلن  �لأمريكي  �لرئي�ص  جديد«وكان 
تق�صي  �أفغان�صتان،  حيال  جديدة  ��صرت�تيجية  عن 
خ�صية  �لبلد،  من  �لأمريكية  �لقو�ت  �صحب  بعدم 

وقوع فر�غ �أمني، بل ودعمها بتعزيز�ت جديدة.

بوثيقة متتد لثلثة اأعوام، �صتم�صى ال�صراكة امل�صرية الأوروبية، التي انعقدت بعد انقطاع دام 7 �صنوات، خطوة للأمام، تقويها 3 اأولويات نابعة من م�صالح 
م�صرتكة بني الطرفني، وفق خمت�صني ،ويف 25 جويلية املا�صي، اتفق جمل�س ال�صراكة بني الحتاد الأوروبي وم�صر، وفق بيان م�صرتك، على »وثيقة اأولويات 

ال�صراكة الأوروبية امل�صرية«، للفرتة من 2017 اإىل 2020، وذلك يف اجتماع بربوك�صل وجاء الجتماع بعد انقطاع منذ اأفريل 2010، حيث توقفت الجتماعات بعد 
تنحي الرئي�س امل�صري الأ�صبق، ح�صني مبارك، عام 2011، واإن كانت اللقاءات الثنائية والت�صالت م�صتمرة. 

ملف الدميقراطية وحقوق الإن�صان يغيب

ق.د

»وثيقة 20/17« .. �صر�كة م�صرية �أوروبية بـ 3 �أولويات وملف ُمغّيب

حقائق املا�صي و رهانات امل�صتقبل

�صيا�صة تر�مب �لأفغانية.. كابل ترحب وطالبان تتوعد
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جماهري مان�س�سرت يونايتد تطالب اإدارة الفريق ال�سراع با�ستقدامه

عمالقة اأندية "الربميرليغ" يجّددون االهتمام مبحرز
غريرّ املردود الرائع الذي قدمه الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز يف بداية املو�سم مع ناديه لي�سرت �سيتي يف الدوري الجنليزي نظرة عمالقة 

اأندية الدوري الجنليزي املمتاز التي اأبدت اهتمامها باحل�سول على خدماته قبل ا�سدال ال�ستار عن املركاتو ال�سيفي احلايل املقرر يف منت�سف ليلة 
31 اأوت اجلاري، وك�سفت ام�ض �سحيفة "دايلي �ستار" الربيطانية اأن فريقا اأر�سنال وليفربول اأعربا جمددا عن التعاقد مع الالعب املحرتف يف �سفوف 

لي�سرت �سيتي. 
حيث انقلبت الأمور على املدير 
هاجمته  بعدما  لر�سنال  الفني 
لعدم  "املدفعجية"  جماهري 
اقدامه على التعاقد مع الالعب 
يف  رغبته  عن  ك�سفه  رغم 
اأر�سنال  �سفوف  اإىل  الن�سمام 
واللعب حتت اإ�رشافه، اإىل جانب 
و�سفه بالبديل املنا�سب يف حال 
رحيل ال�سيلي األك�سي�س �سان�سيز، 
كما ل ي�ستبعد اأن يراقب التقني 
الأملاين يورغن كلوب خريج نادي 

وا�ستقدامه  الفرن�سي  لوهافر 
حال  يف  "الريدز"  ت�سكيلة  اإىل 
التاألق يف اجلولة املقبلة  وا�سل 
ب�سبب  الدوريات  توقف  قبل 

ا�سبوع الفيفا.
نادي  جماهري  فاإن  جانبها  من 
مت�سدر  يونايتد  مان�س�سرت 
جدول ترتيب الدوري الجنليزي 
مكتوفة  تبق  مل  املو�سم  بداية 
تلم�سان  ابن  تاألق  اأمام  الأيدي 
وطالبت هي الأخرى با�ستقدامه 

الربتغايل  املدرب  كتيبة  اإىل 
وانه  خا�سة  مورينيو  جوزيه 
بالتعامل  كبرية  احرتافية  اأبان 
ظل  يف  لي�سرت  يف  و�سعه  مع 
وامل�ساهمة  عليه  ما  تقدميه 
ت�سجلها  التي  النت�سارات  يف 
اإ�رشاره  رغم  "الثعالب"  ت�سكيلة 
الأجواء،  وتغيري  الرحيل  على 
اأين ت�رش جماهري املان يونايتد 
على ال�رشاع يف انتداب حمرز.
عي�سة ق.

غولم يوقع عقده اجلديد مع نابويل هذا الأ�سبوع

ع�دة ب�دب�ز اإىل املناف�ضة ت�ؤجل اإىل 10 �ضبتمرب

الدويل  الالعب  عودة  تتاأجل 
اإىل  بودبوز  ريا�س  اجلزائري 
العا�رش  غاية  اإىل  امليادين 

اجلولة  مبنا�سبة  الداخل  �سبتمرب 
عندما  ال�سباين  للدوري  الثالثة 
نادي  بيتي�س  ريال  فريقه  يواجه 

ويف  الفيفا،  اأ�سبوع  بعد  فياريال 
ميدان  متو�سط  فاإن  ال�سدد  هذا 
جاهزا  لي�س  الوطنية  الت�سكيلة 
بقمي�س  الأول  ظهوره  لت�سجيل 
ب�سفوفه  التحق  الذي  الفريق 
خالل املركاتو احلايل قادما من 
مونبلييه الفرن�سي حيث يغيب عن 
مباراة اجلمعة املقبل اأمام �سيلتا 
من  الثانية  اجلولة  �سمن  فيغو 

"الليغا".
اأخرى، ينتظر ان يجدد  من جهة 
الدويل الآخر فوزي غولم العقد 

اليطايل  نابويل  فريقه  مع 
حيث  الأ�سبوع،  هذا  نهاية  قبل 
ايطالية  اإعالمية  تقارير  ك�سفت 
اأن املدافع الأي�رش للخ�رش اتفق 
العقد  اإدارة ناديه على توقيع  مع 
التي  ني�س  مباراة  بعد  اجلديد 
الدور  اإياب  �سمن  البارحة  جرت 
دوري  جمموعات  اإىل  املوؤهل 
ميتد  �سوف  حيث  اأوروبا،  ابطال 
العقد اإىل عام 2021 براتب �سنوي 

قدره مليوين اأورو.
عي�سة ق.

ت�سكيلة العميد توا�سل حت�سرياتها لتنقل 
احتاد ب�سكرة

كازوين ي�ضرف على اأول ح�ضة 
تدريبية باجلزائر

اجلزائر  مولودية  فريق  ت�سكيلة  توا�سل 
الوطنية  البطولة  لنطالقة  التح�سري  يف 
اين  املقبل  اجلمعة  من  ابتداء  املقررة 
التنقل  مع  موعد  على  الفريق  �سيكون 
اجلديد  ال�ساعد  ملالقاة  القواعد  خارج 
الفتتاحية  اجلولة  �سمن  اجلزائر  احتاد 
من املو�سم الكروي اجلديد، حيث �سهدت 
الفريق  اجراها  التي  التدريبية  احل�سة 
الفرن�سي  املدرب  ح�سور  اأم�س  �سباح 
كازوين وامل�ساعد الثاين حكيم مالك اللذان 
التحقا بار�س الوطن بعد فرتة الراحة التي 
التح�سريي  الرتب�س  نهاية  عقب  اأخذاها 
الأوىل  التدريبية  احل�سة  وهي  لفرن�سا 
مت  الذي  الفرن�سي  التقني  يقودها  التي 
تعيينه قبل ا�سابيع على راأ�س الطاقم الفني 
كازوين  وركز  موا�سة،  كمال  للمدرب  خلفا 
اجلانب  على  التدريبية  احل�سة  خالل 

من  جيدا  ا�سباله  حت�سري  اأجل  من  البدين 
هذا اجلانب. وتتوا�سل التدريبات بتواجد 
الرباعي  التحاق  بعد  مكتمال  التعداد 
الوزاين  �رشيف  دبكة،  بن  بدبودة،  الدويل 
برنابا�س  النيجريي  جانب  اإىل  و�سعال 
الذي تخلّف عن ترب�س فرن�سا ب�سبب عدم 
ح�سوله على تاأ�سرية الدخول اإىل الأرا�سي 
الفرن�سية وهو الأمر الذي ي�ساعد الطاقم 
الفني من اأجل تطبيق برنامج العمل الذي 
الذين  العنا�رش  اف�سل  واختيار  �سّطره 
اأجل  من  التكتيكية  ح�ساباته  يف  يدخلون 
و�سع الت�سكيلة الأ�سا�سية، وخا�ست ت�سكيلة 
"العميد" البارحة ح�ستني تدريبيتني الأوىل 
البدين  للجانب  خم�س�سة  وكانت  �سباحا 
امل�ساء  يف  الثانية  احل�سة  جرت  بينما 

وتركزت على العمل التكتيكي.
عي�سة ق.  

الالعب مر�سح ملرافقة دينامو زغرب اإىل األبانيا

�ض�داين ي�ضفى من اال�ضابة ويريح األكاراز
اجلزائري  الدويل  الالعب  �سفي 
التي  ال�سابة  من  �سوداين  العربي 
خو�س  من  وحرمته  منها  يعاين  كان 
املواجهات الأخرية رفقة ناديه دينامو 
الإعالم  ك�سف  حيث  الكرواتي،  زغرب 
املنتخب  مهاجم  اأن  ام�س  الكرواتي 

التدريبات  اإىل  جمددا  عاد  الوطني 
املجموعة  مع  طبيعية  ب�سورة  واندمج 
وهو ما يجعله جاهزا خلو�س مواجهة 
الغد اأمام �سكينديريبو اللباين حل�ساب 
اإياب الدور الت�سفوي الثالث املوؤهل اإىل 
دور جمموعات الدوري الأوروبي، حيث 

الهزمية  بتفادي  ملزما  الفريق  �سيكون 
داخل  تعرثه  بعد  ال�سلبي  التعادل  اأو 
القواعد يف الذهاب بالتعادل هدف يف 
نادي  ان عودة خريج  واكيد  �سبكة.  كل 
وخو�س  امليادين  اإىل  ال�سلف  جمعية 
يريح  �سوف  طبيعية  ب�سورة  املناف�سة 

الناخب الوطني لوكا�س األكاراز يف ظل 
مطارد الإ�سابات للعنا�رش الوطنية يف 
ظل تاأكد غياب الثنائي فيغويل وبودبوز 
عن مواجهتي زامبيا وعدم تاأكد التحاق 

بن زية وبراهيمي باملواجهتني.
ع.ق.

ت�سريحات الوزير تعيد خلط الأوراق

ولد علي: ملعب 5 ج�يلية لن يحت�ضن �ض�ى الداربيات واملناف�ضة االإفريقية
اجلزائر  مولودية  فريق  بحث  ق�سية  تتوا�سل 
للمو�سم  حت�سبا  عليه  لال�ستقبال  ملعب  عن 
الفريق  اإدارة  ك�سف  ظل  يف  املقبل  الكروي 
عن رف�س طلبها املقدم اإىل اإدارة ملعبي عمر 
حمادي ببولوغني و5 جويلية الأوملبي من اجل 
ال�ستقبال على اأحدهما، ويف هذا ال�سدد خرج 
اأن  وك�سف  �سمته  عن  والريا�سة  ال�سباب  وزير 
ببولوغني  ت�ستقبل  �سوف  "العميد"  ت�سكيلة 
وبارادو  اجلزائر  احتاد  مع  �سيحدث  مثلما 
م�ستوياته  اأعلى  اإىل  ال�رشاع  الوزير  اأعاد  اأين 
اأندية  ثالثة  مباريات  برجمة  �سعوبة  ظل  يف 
اأين �سيكون امللعب  اأر�سية نف�س امللعب  على 
م�سطرا ل�ستقبال مباراتني يف ظرف 24 �ساعة 
اأو 48 �ساعة، وهو ما قد يهدد اأر�سيته بالتلف.

اأن  �سحافية  ت�رشيحات  يف  علي  ولد  و�سّدد 
ملعب 5 جويلية لن يكون مكانا �سوى ل�ستقبال 
الداربيات العا�سمية واملباريات الإفريقية، اأين 
قال اأنه اتفق مع رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة 
الأندية  منح  وعدم  الأمر  جت�سيد  على  القدم 
على  الأول  امل�سوؤول  ونفى  عليه،  ال�ستقبال 
 5 ملعب  با�سم  ق�سية  وجود  الو�سية  الوزارة 
اإعادة ترميم امللعب  اأنه عادي  جويلية معتربا 
و�سيانته الأر�سية مثلما يحدث يف بقية مالعب 

العامل ح�سبه.

قا�سي ال�سعيد: نريد ال�ستقبال 
يف 5 جويلية

الريا�سي  املدير  عرّب  املقابلة،  اجلهة  يف   
ال�سعيد   قا�سي  كمال  اجلزائر  مولودية  لفريق 
املو�سم  الفريق  ا�ستقبال  يف  اإ�رشاره  عن 
اأن  املتحدث  وقال  الأوملبي  بامللعب  اجلديد 
ملعبي  باأحد  ال�ستقبال  اجل  من  فريقه  طلب 
ما  وهو  بالرف�س  قوبل  جويلية   5 او  بولوغني 
اأجل  ال�سباق نحو الزمن من  يجعلهم يوا�سلون 
الالعب  وعرب  عليه،  ي�ستقبلون  ملعب  ايجاد 
ال�سابق للفريق ان اإدارة النادي العا�سمي ترغب 
يف اللعب بامللعب الأوملبي خا�سة واأنها �سوف 
ربع  بخو�س  القارية  املناف�سة  عليه  ت�ستقبل 
نهائي كاأ�س الكاف وامل�ساركة العام املقبل يف 

م�سابقة رابطة ابطال اإفريقيا.
عي�سة ق.

نابويل  لفريق  ال�سابق  النجم  توّقع 
فريارا  ت�سريو  اليطاليان  وجوفنتو�س 
اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
نادي  مدرب  ح�سابات  خارج  اأونا�س 
نابويل الذي تعاقد معه خالل مرحلة 
بوردو  من  قادما  ال�سيفية  التحويالت 
احرتافية  جتربة  اول  يف  الفرن�سي 
فريارا  وقال  الفرن�سي،  الدوري  خارج 
جريدة  اأم�س  ن�رشتها  ت�رشيحات  يف 
املباراة  اأن  اليطالية  مانتينو"  "اإل 
نابويل  البارحة  �سهرة  خا�سها  التي 
الدور  �سمن  الفرن�سي  ني�س  امام 
اإىل دور جمموعات  الت�سفوي املوؤهل 
تكون  �سوف  اوروبا  اأبطال  رابطة 
الفا�سل حول قدرة اأونا�س على �سمان 
�سفوف  �سمن  مكانة  حول  املناف�سة 
من  اليطايل  اجلنوب  نادي  ت�سكيلة 
عدمها موؤكدا اأن عدم ظهور وم�ساركة 

الالعب يف اي مباراة ر�سمية مع نابويل 
منذ التحاقه بالفريق يولد ال�سك حول 
رغبة املدرب �ساري يف العتماد عليه 

من عدمه.
م�سريية  ني�س  مباراة  اأن  فريارا  وقال 
بالن�سبة لالعب ويف حال تكرر �سيناريو 
عدم م�ساركة مهاجم املنتخب الوطني 
�سيكون  الأمر  فاإن  ني�س  اأمام  البارحة 
يف  بوردو  نادي  خريج  على  �سلبيا 
فاإنه  ذلك  يحدث  لو  حيث  امل�ستقبل 
اإعالن مبا�رش وعلني من مدرب نابويل 
بكون اأونا�س ل يدخل �سمن خمططاته 
�ساري  ا�ستدعى  لالإ�سارة  التكتيكية. 
لعبه اجلزائري �سمن قائمة الالعبني 
خلو�س  فرن�سا  اإىل  بال�سفرية  املعنية 
مقابلة ني�س لكن م�ساركته ولو لدقائق 

تبقى غري حم�سومة.
ع.ق.

نابويل خا�ض �سهرة البارحة الدور الأخري 
املوؤهل ملجموعات ال�سامبيو

فريارا: عدم م�ضاركة اأونا�س اأمام ني�س 
يعّجل بخروجه من ح�ضابات �ضاري



البي ا�س جي يزاحم 
 كبار الكالت�شيو

 على ت�شيك

اال�سباين  بر�سلونة  نادي  تلقى   
بورو�سيا  من  اأخرياً  اإ�سعاراً 
�سفقة  امتام  اأجل  من  دورمتوند 
دميبيلي  عثمان  الفرن�سي  انتقال 
الكتالوين، حيث ذكرت  النادي  اإىل 
االأملانية  �سبورت«  »بيلد  �سحيفة 
م�سل�سل  على  �سي�سدل  ال�ستار  اأن 
عثمان  الفرن�سي  الالعب  انتقال 
هذا  بر�سلونة  ل�سفوف  دميبيلي 
بورو�سيا  نادي  وكان  االأ�سبوع، 
يلعب  الذي  االأملاين  دورمتوند 

دميبيلي بني �سفوفه، قد اأعلن اأنه 
نهاية ملفاو�ساته  و�سع  يرغب يف 
حتى  ال�ساأن  هذا  يف  بر�سلونة  مع 
لالعب  بديل  اإيجاد  من  يتمكن 
مو�سم  انتهاء  قبل  الفرن�سي 
وو�سع  ال�سيفية،  االنتقاالت 
النادي االأملاين يوم ال�سبت املقبل 
ميعاداً نهائياً الإمتام هذه ال�سفقة، 
�سيفه  مع  مباراته  عقب  وذلك 
الدوري  م�سابقة  يف  برلني  هريتا 

االأملاين.

اأن  االأملانية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
قراره  �سيتخذ  دورمتوند  بورو�سيا 
اليوم  يف  اأو  املباراة  بعد  النهائي 
اأق�سى  على  –االأحد-  لها  التايل 
اأنه  ال�سحيفة  واأو�سحت  تقدير، 
اإذا مل يقم بر�سلونة بدفع مبلغ 150 
مليون يورو الذي حدده دورمتوند 
الالعب،  عن  لال�ستغناء  مقاباًل 
االأخري  هذا  على  يتعني  �سوف 
تدريبات  يف  لالنخراط  العودة 
الفني  املدير  قيادة  حتت  الفريق 

بيرت بو�ش.
واأكد رئي�ش جمل�ش اإدارة بورو�سيا 
فات�سكه،  يواكيم  هانز  دورمتوند 
يف وقت �سابق اأن ناديه لن ينتظر 
حتى نهاية �سوق االنتقاالت احلايل 
انتقال  �سفقة  ح�سم  اأجل  من 
دميبيلي لرب�سلونة، وقال فات�سكه: 
»اإما اأن يقوم بر�سلونة بدفع املبلغ 
هناك  يكون  لن  اأو  طلبناه  الذي 
�سفقة، لن ننتظر حتى يغلق �سوق 

االنتقاالت اأبوابه«.

 كني: حان الوقت
 لفوز توتنهام بالبطوالت

اأكد هاري كني مهاجم توتنهام االإجنليزي اأن الفريق و�سل ملرحلة 
جتعله يتطلع للفوز باالألقاب اأكرث من اأي �سيء اآخر خالل الفرتة 

املقبلة، وقال كني يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة »ديلي �ستار« 
الربيطانية: »يف املو�سمني املا�سيني اأنهينا يف املركزين الثالث والثاين 

ولكن هذا ال يكفي لتطوير الفريق ونقله مل�ستوى جديد، علينا الفوز 
بلقب اأو اثنني ل�سمان ذلك«، وتابع: »البع�ش يرانا بعيدين عن اللقب 

بعد اخل�سارة اأمام ت�سيل�سي، ولكن احلقيقة فاإن هذا االأمر غري �سحيح 
على االإطالق، فاملو�سم مازال يف بدايته ون�ستطيع حتقيق نتائج 

اإيجابية يف الفرتة املقبلة والعودة للمناف�سة«. واأو�سح: »يف مباراة 
ت�سيل�سي االأخرية على �سبيل املثال مل نكن يف م�ستوى �سيء بل العك�ش 
كنا االأف�سل ولكن الفارق اأن البلوز الحت لهم 3 فر�ش �سجلوا هدفني، 

ونحن و�سلنا للمرمى ثماين مرات تقريبا ومل ن�سجل �سوى مرة واحدة«، 
واختتم: »ال اأحب احلديث عن ال�سفقات و�سوق االنتقاالت، فهذا قرار 

االإدارة وطلبات املدرب والتي اأمتنى اأن ت�سب يف �سالح الفريق ومتنحه 
البطوالت«، وح�سل كني على جائزة هداف الدوري االإجنليزي املو�سم 

املا�سي بعد التفوق على البلجيكي روميلو لوكاكو العب اإيفرتون اآنذاك 
يف اآخر مباراتني والو�سول للهدف رقم 29.

مار�شيال يح�شم   ويتغزل يف بوغبا
 اأ�ساد الفرن�سي اأنطوين مار�سيال جناح مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي 

مبواطنه بول بوغبا، متو�سط ميدان ال�سياطني احلمر، وقال مار�سيال 
يف ت�رصيحات للموقع الر�سمي ملان�س�سرت يونايتد »بوغبا العب رائع 

وميتلك قدرات مميزة يف خط الو�سط، ا�ستطيع القول اأنه اأف�سل العب 
و�سط يف العامل«، وتابع: »على امل�ستوى االإن�ساين اأي�سا يظل بوغبا 

�سخ�ش رائع واأحب التعامل معه، فهو اإن�سان مرح و�سديق جيد ومل 
يتغري اأبدا منذ عرفته يف املا�سي«، وتابع مار�سيال »ما مييز بول بوغبا 

اأنه �سغري ال�سن ويبحث دائما عن التطور والتح�سن، ولديه م�ساحة 
كبرية لفعل ذلك ولو ا�ستمر هكذا اأتوقع ح�سوله على الكرة الذهبية 
خالل اخلم�ش �سنوات املقبلة«. واختتم: »اأنا م�ستمر يف مان�س�سرت 

يونايتد ولن اأرحل، اأمتنى ح�سد املزيد من البطوالت يف م�رصح 
االأحالم، كما اأرغب يف حمل لقب كاأ�ش العامل مع فرن�سا رفقة بوغبا«، 
وذكرت تقارير �سحفية رغبة نادي موناكو الفرن�سي ا�ستعادة مار�سيال 

كما يهتم توتنهام االإجنليزي باحل�سول على خدماته.

دورمتوند مينح 
بر�شلونة الفر�شة 

االأخرية ال�شتقدام 
دميبيلي

جريمان  �سان  باري�ش  ينوي   
العيار  من  �سفقات  عدة  اإبرام 
نيمار  مع  التعاقد  بعد  الثقيل 
 222 مقابل  بر�سلونة  مهاجم 
كيليان  ومطاردة  يورو،  مليون 
بعر�ش  موناكو  جوهرة  مبابي 
خيايل قيمته 180 مليون يورو، 
يف هذا ال�سدد، اأ�سارت تقارير 
هرنيكي  اأنتريو  اأن  �سحفية 
للنادي  الريا�سي  املدير 
ر�سمًيا  ا  عر�سً يجهز  الباري�سي 
ت�سيك  باتريك  مع  للتعاقد 
�سامبدوريا  فريق  مهاجم 
م�سئويل  اأن  ذكرت  االإيطايل، 
يعتربون  الباري�سي  النادي 
�سيك 21 عاًما م�ستقبل هجوم 
على  وقادر  جريمان  �سان 
االأوروغوياين  املهاجم  خالفة 
اإىل  ولفتت  كافاين،  اإدين�سون 
الباري�سي  العمالق  مهمة  اأن 
لن تكون �سهلة، يف ظل اهتمام 
مهاجم  ب�سم  اأخرى  اأندية 
ثالثي  اأبرزها  �سامبدوريا 
وروما  ميالن  اإنرت  الكالت�سيو 
م�سئولو  ورحب  وجوفنتو�ش، 
باتريك  ببيع  �سامبدوريا  نادي 
عر�ش  و�سول  حالة  يف  ت�سيك 
بديل  واإيجاد  مغري  مايل 

منا�سب للمهاجم ال�ساب.

�سجل واين روين العائد حديثاً اإىل 
مان�س�سرت  من  اإيفرتون  �سفوف 
يف    200 الرقم  هدفه  يونايتد 
لكرة  املمتاز  االإجنليزي  الدوري 
الت�سجيل  افتتح  عندما  القدم 
على  �سيتي  مان�س�سرت  مرمى  يف 
يف  مان�س�سرت  يف  االحتاد  ملعب 
اأول  م�ساء  الثاين  املرحلة  ختام 
 31 البالغ  روين  وا�ستغل  ام�ش، 

زميله  من  متقنة  متريرة  عاماً 
لوين  كالفرت  دومينيك  ال�ساب 
الكرة داخل �سباك حار�ش  لي�سدد 
ادر�سون  الربازيلي  ال�سيتيزن 
املو�سم  مطلع  اإليه  املنتقل 
احلايل من بنفيكا يف الدقيقة 35، 
وبات روين ثاين العب يحقق هذا 
االجناز منذ اعتماد نظام الدوري 
بعد   1993-1992 مو�سم  املمتاز 

األن �سرير  مهاجم منتخب اإجنلرتا 
الذي �سجل 260 هدفاً يف �سفوف 
وكان  ونيوكا�سل،  روفرز  بالكبرين 
اإيفرتون  هدف  اأي�ساً  �سجل  روين 
الوحيد يف مرمى �ستوك �سيتي يف 
اأي�ساً  هو  وروين  االأوىل،  املرحلة 
منتخب  تاريخ  يف  هداف  اأف�سل 
مان�س�سرت  ال�سابق  وناديه  اإجنلرتا 

يونايتد.

اإن  اأم�ش  �سحفية  تقارير  قالت 
تو�سل  االإجنليزي  ليفربول  نادي 
�سم  حول  مدريد  ريال  مع  التفاق 
العبه، حال رحيل الربازيلي فيليب 
االإ�سباين،  بر�سلونة  اإىل  كوتينيو 
اإك�سربي�ش«  وذكرت �سحيفة »ديلي 
�سحيفة  عن  نقال  الربيطانية 
»دياريو جول« االإ�سبانية اأن ليفربول 
ريال  مع  �سفهي  التفاق  تو�سل 
ماتيو  الكرواتي  �سم  ب�ساأن  مدريد 
كوتينيو  رحيل  بعد  كوفا�سيت�ش 
واأو�سحت  الكتالوين،  النادي  اإىل 
الكرواتي  الالعب  اأن  ال�سحيفة 
يبحث عن فر�سة للم�ساركة ب�سفة 
يكون  لن  االأمر  اأن  ويرى  اأ�سا�سية، 
�سهال يف ظل وجود لوكا مودريت�ش 
وتوين كرو�ش وكا�سيمريو يف و�سط 
التي  امل�سكلة  وهي  امللكي، 
يواجهها داين �سيبايو�ش وماركو�ش 

يورنتي اأي�ساً.
العرو�ش  اآخر  ليفربول  ورف�ش 
ب�ساأن  البلوغرانا  من  املقدمة 
مليون   118 بلغ  والذي  كوتينيو 
الكتالوين  النادي  ليجهز  اإ�سرتليني 
للح�سول  اإ�سرتليني  مليون   130
الربازيلي.وقدم  خدمات  على 
ليفربول  عن  للرحيل  طلبا  كوتينيو 
اإعالن  بعد  لرب�سلونة،  واالن�سمام 

ا�ستمراره  ر�سمي  بيان  يف  النادي 
يورغن  االأملاين  وتاأكيد  الفريق  يف 
للريدز، وجود  الفني  كلوب املدير 
الالعب يف خطته للمو�سم املقبل، 
تدعيمات  عن  بر�سلونة  ويبحث 
جديدة للفريق بعد رحيل الربازيلي 
�سان  باري�ش  اإىل  �سيلفا  دا  نيمار 
جريمان الفرن�سي بدفع 222 مليون 

يورو قيمة ال�رصط اجلزائي.

روين ي�شجل هدفه 200 يف الدوري االإجنليزي

ليفربول يتفق مع الريال على �شم بديل كوتينيو
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 مان�ش�شرت �شيتي ينجو 
من اخل�شارة على ملعبه

 جنا مان�س�سرت �سيتي من خ�سارة كادت ان تتحقق اأمام �سيفه ايفرتون 
هدف  م�سجاًل  املنا�سب  الوقت  يف  �سرتلينغ  رحيم  العبه  تدخل  لوال 
التعادل لتنتهي املباراة بهدف لكل فريق، وذلك يف ختام املرحلة الثانية 
من الدوري االإجنليزي املمتاز م�ساء اول ام�ش يف مباراة اكملها الفريقان 
بع�رصة العبني، وطرد احلكم ظهري امين مان�س�سرت �سيتي كايل ووكر قبل 
�سفراوين،  بطاقتني  على  حل�سوله  واحدة  بدقيقة  االّول  ال�سوط  نهاية 
وتكرر ال�سيناريو يف نهاية املباراة لكن هذه املرة كان ال�سحية الفرن�سي 
واين روين  ايفرتون، جنح املهاجم املخ�رصم  �سنايديرلني من  مورغان 
الت�سجيل  افتتاح  يونايتد، يف  ايفرتون من مان�س�سرت  اإىل �سفوف  العائد 
لي�سدد  لوين  ال�ساب دومينيك كالفرت  م�ستغاًل متريرة متقنة من زميله 
اليه  املنتقل  ادر�سون  الربازيلي  ال�سيتيزن  حار�ش  �سباك  داخل  الكرة 
الرقم  هو  والهدف   ،35 الدقيقة  يف  بنفيكا  من  احلايل  املو�سم  مطلع 
200 يف الدوري االجنليزي املمتاز لي�سبح بالتايل ثاين العب يحقق هذا 
انكلرتا  الدوري املمتاز بعد مهاجم منتخب  االجناز منذ اعتماد نظام 
الن �سرير الذي �سجل 260 هدفاً يف �سفوف بالكبرين روفرز ونيوكا�سل، 
وكان روين �سّجل اي�ساً هدف ايفرتون الوحيد يف مرمى �ستوك �سيتي يف 
املرحلة االوىل.وروين هو اي�ساً اف�سل هداف يف تاريخ منتخب اإجنلرتا 
وناديه ال�سابق مان�س�سرت يونايتد. واأحرز البديل �ستريلنغ هدف التعادل 
بعدما ا�ستغل كرة مرتدة من الدفاع ليتابعها على الطاير داخل ال�سباك 

يف الدقيقة 82.
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وهران

 افتتاح الطبعة العا�شرة ملهرجان الأغنية 
واملو�شيقى الوهرانية

 وفاة ال�شري برو�س فور�شيث 
»ملك ال�شا�شة ال�شغرية«

 مالل يو�شف زاي حت�شل
 على مقعد  يف جامعة اأوك�شفورد

فيما اأدت الفرقة املو�سيقية حتت 
قيادة باي بكاي مقاطع ملجموعة 
بها  ا�ستهر  التي  الأغاين  من 
لقيت  التي  اللتفاتة  وهي  الفقيد 
احلا�رض  اجلمهور  ا�ستح�سان 
التظاهرة  هذه  منظمو  ارتاأى  كما 
من  اأخرى  اأ�سماء  تكرمي  الفنية 
موؤلفي  من  الوهرانية  املو�سيقى 
الذين  كلمات ومو�سيقيني ومغنيني 
وهم  الأخرية  الآونة  يف  رحلوا 
�سعيدي  واأحمد  قنديل  �سنهاجي 
والهواري  بلح�رضي  وبلح�رضي 
عوينات وطيبي الطيب واأبرز وايل 
الفتتاحية  كلمته  يف  وهران  ولية 
الراحل  اإ�سهامات  للمهرجان 
املو�سيقي  يف  الهواري  بالوي 
الوهرانية واجلزائرية وكذا كفاحه 
كما  وا�ستقالله  الوطن  اأجل  من 
اىل  اأي�سا  �رضيفي  مولود  تطرق 
اأجنبت  التي  الوهرانية  املو�سيقى 
يعتربون  وجنوم  لمعة  اأ�سماء 
اجلزائرية  للثقافة  �سفراء  مبثابة 
على  اأي�سا  موؤكدا  العامل  يف 
ال�سلطات  توليه  الذي  الهتمام 
يف  الثقايف  اجلانب  اىل  العمومية 
الوايل  وا�سار   . ال�ساملة   التنمية 
الثقافة عرب خمتلف  اأن  اىل  اأي�سا 
تظاهراتها تعد جزء ل يتجزاأ من 
جانب  اىل  للبالد  التنمية  برنامج 

ومن  جمالته  مبختلف  القت�ساد 
لولية  الثقافة  مدير  اأبرز  جهته 
خ�سائ�ص  بوزيان  قويدر  وهران 
الوهرانية  والأغنية  املو�سيقى 
ملجتمع  مراآة  اأنها  اىل  م�سريا 
واأ�ساف  واحلكمة.  بالنبل  يتميز 
مع  يتزامن  الذي  املهرجان  اأن 
الهواري  بالوي  يكرم  ل  اأوت   20
املجاهد  بل  فح�سب  الفنان 
بارودي  املطرب  اأدى  كما  كذلك. 

الروحي  البن  يعترب  الذي  بخدة 
مقاطع  الهواري  بالوي  للراحل 
للفقيد  �سهرية  اأغاين  عدة  من 
و�سهدت  اجلمهور  معها  تفاعل 
م�ساركة  الفتتاحية  ال�سهرة  هذه 
الذين ميثلون  الفنانني  من  العديد 
من  ويعتربون  الوهرانية  الأغنية 
الهواري على غرار  تالميذ بالوي 
حورية بابا وماي عبد اهلل وحكيمة 
الهواري  وولها�سي  بلواجني 

�ستقام  ولالإ�سارة  كمال.  وملوك 
ابتداء من اليوم الثالثاء امل�سابقة 
املهرجان  هذا  �سمن  املربجمة 
اأغ�سط�ص   24 غاية  اىل  املنتظم 
القادر  »عبد  اجلهوي  بامل�رضح 
�ستة  مب�ساركة  لوهران  علولة« 
�سيتناف�سون  هواة  �سباب  مغنيني 
الأوىل حيث  الثالثة  على املراتب 
هذا  يف  جديدة  اأغاين  �سيقدموا 

الطابع املو�سيقي.

ال�ستينيات  يف  برو�ص  �سيت  ذاع 
من القرن الع�رضين واأ�سبح اأعلى 
مقدمي الربامج التلفزيونية اأجرا 

يف بريطانيا يف ذلك الوقت
ال�سغرية  ال�سا�سة  اأ�سطورة  تويف 
ال�سري برو�ص فور�سيث الذي قدم 
التلفزيونية  الربامج  من  العديد 
عامل  يف  م�سواره  مدار  على 
الرتفيه، وذلك عن عمر يناهز 89 
�سرتيكتلي  برنامج  مقدم  وعانى 
م�سكالت  من  دان�سنغ  كام 
واأودع  الأخرية  الفرتة  يف  �سحية 
من  العالج  لتلقي  امل�ست�سفى 
يف  م�سواره  وبداأ  �سدرية  عدوى 
جمال الرتفيه وهو يف �سن مبكرة، 
الرابعة  عمره  يتجاوز  ل  كان  اإذ 
الربامج  مقدم  واأ�سبح  ع�رضة. 
الأعلى اأجرا يف بريطانيا بعد اأن 
متيز يف تقدمي برامج امل�سابقات 
ذي  برنامج  اأبرزها  والألعاب، 
يور  بالي  غامي،  جينرياي�سن 
رايت  اإز  وبراي�ص  رايت،  كارد�ص 
الإذاعة  هيئة  ل�سالح  عمل  كما 
لربناجمه  كمقدم  الربيطانية 
دان�سنغ  كام  �سرتيكتلي  املعروف 
 2004 من  امتدت  �سنوات  لع�رض 
ويل�سون،  اإيان  وقال   .2014 اإىل 
ال�سري فور�سيث، يف  اأعمال  مدير 

وفاته:  بخ�سو�ص  اأ�سدرعه  بيان 
بني  منزله  يف  �سالم  يف  »تويف 
اأ�ساف:  جميعا«و  واأبناءه  زوجته 
»�ساأله �سديق كان يف زيارته منذ 
يف  يفعل  كان  عما  اأ�سابيع  عدة 
الفقيد  فرد  الخرية  �سهرا   18
م�سغول،  كنت  �سديد،  باهتمام 
اإىل  مبر�سي«ونقل  جدا  م�سغول 
اأ�رضة  وتقدير  �سكر  اجلمهور 
من  اأر�سلوه  ما  على  فور�سيث 
لالطمئنان  وخطابات  بطاقات 
عليه وموا�ساته طوال فرتة مر�سه 
جلنة  ع�سو  غودمان،  لني  وقال 
كام  �سرتيكتلي  برنامد  حتكيم 
على  دائما  برو�ص  »كان  دان�سنغ: 
�سا�سة التلفاز يف منزلنا« واأ�ساف: 
»كان يقدم عمال اأخالقيا، ومهنيا، 
وجذابا، و�سوف تظل اأعماله معي 
اإىل ا لأبد. برو�ص، كان جميال اأن 
على خري  واأنت  اأراك  واأن  اأراك، 
ما يرام«. وقالت كلوديا وينكلمان، 
نف�ص  يف  برو�ص  حمل  حلت  التي 
دونتها على  تغريدة  الربنامج، يف 
تويرت  الجتماعي  التوا�سل  موقع 
»ملك  كان  فور�سيث  برو�ص  اإن 
واأكرث  الأداء،  واأمري  التلفزيون، 
للبهجة،  مثريا  كرما،  النا�ص 

ولطيفا، وحمبا«.

يف  الباك�ستانية  النا�سطة  ح�سلت 
احلائزة  الإن�سان،  حقوق  جمال 
مالل  لل�سالم،  نوبل  جائزة  على 
يو�سف زاي على مقعد يف جامعة 
ح�سولها  بعد  العريقة  اأوك�سفورد 
الدرا�سة  �سهادة  نتائج  على 
الثانوية الربيطانية واأكدت مالل، 
التي تعي�ص يف مدينة بريمينغهام 
الربيطانية، هذه الأنباء يف تغريدة 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
جميع  اأي�ساً  فيها  هناأت  تويرت، 
�سهادة  الطالب على جناحهم يف 
اإنها  وقالت  الثانوية.  الدرا�سة 
وال�سيا�سة  الفل�سفة  �ستدر�ص 
والقت�ساد يف كلية ليدي مارغريت 
اأوك�سفورد.  جامعة  يف  هول 
العمر  من  البالغة  مالل،  وكادت 
يد  على  تُقتل  اأن  عاماً،  ع�رضين 
عام  باك�ستان  يف  طالبان  عنا�رض 
جمال  يف  ن�ساطها  ب�سبب   ،2012
حقوق الإن�سان، خا�سة احلمالت 
التي كانت تقودها للدفاع عن حق 
الفتيات يف التعليم وكانت يو�سف 
مار�ص  �سهر  يف  ك�سفت  زاي 
تلقته  عر�ص  عن  املا�سي،   /
اإحدى  يف  الثالث  املواد  لدرا�سة 
املتحدة،  اململكة  جامعات 
�رضيطة اأن حتقق درجة جيد جداً 
التي  املواد  من  مواد  ثالث  يف 
تدر�سها يف �سهادة الثانوية وكانت 

مالل تعر�ست لإطالق عيار ناري 
اإىل  عودتها  راأ�سها، يف طريق  يف 
اأن  بعد  املدر�سة،  من  منزلها 
كتبت مذكرات با�سم جمهول عن 
�سمال  طالبان  حكم  حتت  احلياة 
م�سلحون  وكان  باك�ستان  غربي 
ا�ستقلوا  طالبان  حركة  من 
احلافلة املدر�سية التي تقل مالل 
اإىل  اأدى  الر�سا�ص، مما  واأطلقوا 
اثنني  اإىل  بالإ�سافة  اإ�سابة مالل 
واأ�سبحت  زمالئها.  من  اآخرين 
امل�ستوى  على  معروفة  مالل 
ونُقلت  احلادثة،  تلك  بعد  الدويل 
لتلقي  بريمنغهام  اإىل  عائلتها  مع 
العالج واإعادة التاأهيل. ويف �سهر 
مالل  ح�سلت  املا�سي  اأفريل 
لالأمم  �سالم  �سفرية  من�سب  على 
اأ�سغر من  لت�سبح بذلك  املتحدة 
على  �سناً  املن�سب  هذا  يتقلد 

الإطالق.

مغنية البوب الأفغانية اأريانا �شيد حتيي حفال يف كابول
وال�سباب  ال�سابات  مئات  ح�رض 
العا�سمة  يف  مو�سيقيا  حفال 
البوب  ملغنية  كابول  الأفغانية 
رغم  �سيد،  اأريانا  الأفغانية 
وتهديدات  املحافظني  معار�سة 
بتنفيذ هجوم على احلفل وجرى 
احلفل، النادر من نوعه يف كابول، 
دقيقة  اأمنية  اإجراءات  حتت 
الذي  انرتكونتينانتل  فندق  يف 
م�سددة  اأمنية  بحرا�سة  يحظى 
قد  الأفغانية  العا�سمة  وكانت 
�سهدت �سل�سلة هجمات انتحارية 
وتفجريات خالل الأ�سهر القليلة 

املا�سية.
ليلة  جرى  الذي  احلفل،  وكان 
يف  تنظيمه  مربجما  ال�سبت، 
ذكرى  لإحياء  غازي  ملعب 
اأكرث  وبيعت  البالد،  ا�ستقالل 
مرتفع.  ب�سعر  تذكرة   3000 من 
غري  اإنها  قالت  ال�سلطات  اأن  اإل 
ومل  املكان  تاأمني  على  قادرة 
ت�ست�سلم اأريانا �سيد واإمنا اأ�رضت 
مكان  لكن يف  احلفل  اإحياء  على 
اأحد  �سهيلي،  ب�سار  وعرب  اآخر 
احلا�رضين يف احلفل، عن تفاجئه 
»رغم  للجمهور  الكبري  بالعدد 
»ومن  واأ�ساف:  التهديدات«، 
ح�سن احلظ اأن عدد الن�ساء كان 
اأكرب من عدد الرجال«وقال ب�سار 

اإنه �ساأل بع�ص الفتيات عن �سبب 
ح�سورهن فكان ردهن اأنهن اأتني 
يعار�سون  الذين  اأولئك  لتحدي 
تنظيم احلفل وتعرف اأريانا �سيد، 
كيم  باأنها  حمبوها  ي�سفها  التي 
ب�سعرها  الأفغانية،  كاردا�سيان 
الطويل ولبا�سها ال�سيق، وهو ما 
يعترب من املحرمات لدى الكثري 
مو�سيقاها  ومتزج  الأفغان  من 
الأفغاين  الفولكلوري  الغناء  بني 
العاملية،  البوب  ومو�سيقى 
يف  الرئي�سيتني  باللغتني  وتغني 

اأفغان�ستان: الداري والبا�ستو.
احلفل،  من  واحد  يوم  قبل 

يف  �سي  بي  بي  مرا�سل  اأجرى 
مقابلة  نوري،  خليل  اأفغان�ستان، 
فيها  له  اأكدت  �سيد،  اأريانا  مع 
ت�سميمها على اإحياء احلفل رغم 
»اأغتنم هذه  وقالت:  التهديدات. 
�سيء  ملنح  جدا  جيدة  كفر�سة 
الذين  بلدي  لأبناء  ال�سعادة  من 
هم بحاجة ما�سة اإليها يف الوقت 
العديد من  اأريانا  الراهن«وتلقت 
طرف  من  بالغتيال  التهديدات 
لبا�سها  يعتربون  الذين  اأولئك 
للثقافة  حتديا  العام  ومظهرها 
»هناك  �سيد:  وقالت  الأفغانية 
�سد  هم  من  اأفغان�ستان  يف 

الحتفالت  و�سد  املو�سيقى 
والعيد  ال�سنة  راأ�ص  حتى  و�سد 
اأن  علينا  اأن  اأح�ص  �سيء.  وكل 
هذه  وجه  يف  جميعا  اليوم  نقف 
نهاية  »يف  املواقف«واأ�سافت: 
وهذه  ب�رض،  اأي�سا  نحن  الأمر، 
اأ�سا�سية:  ب�رضية  احتياجات 
يوم  الحتفال،  املو�سيقى، 
ال�سنة«واأكدت  راأ�ص  ال�ستقالل، 
اأنها �ستمنح مداخيل  اأريانا �سيد 
هجوم  قتلى  لعائالت  احلفل 
قرية  على  اإ�سالميني  م�سلحني 
اإقليم  �سمال  يف  اأولونغ  مريزا 

�ساريبول يف اأفغان�ستان.

افتتحت الطبعة العا�سرة ملهرجان الأغنية واملو�سيقى الوهرانية �سهرة اأم�س الثنني بامل�سرح 
اجلهوي »عبد القادر علولة« لوهران يف  اأجواء متميزة امتزج فيها احلنني اىل املا�سي وتفاعل 
اجلمهور وقد مت تقدمي تكرمي خا�س لعميد الأغنية الوهرانية الفنان الراحل بالوي الهواري 

الذي تويف موؤخرا عن عمر يناهز 91 �سنة بعد عقود من العطاء الفني والتاألق وقد قام وايل وهران 
مولود �سريفي بتكرمي عائلة الفنان الراحل ممثلة بنجله.
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الفائزون بنوبل... اجلديرون بالن�سيان

عبد الدائم ال�سالمي / تون�س

هي  املريرة.  َخْيباتهم  باأخباِر  اأخباُرها  وتهيُج  الكثرية،  ُع�ّساِقها  باأماين  تعي�ُس   ، كاحُلِبّ نوبل  جائزة 
باملح�سوبيِة،  وُتن  بامتياز  ح�سابّيٌة  ِديكاْرِتّيٌة،  لأنها  قلِبها،  َبْو�سلَة  َتْتَبع  ل  التي  الوحيدة  املع�سوقة 
اُكّ البهائم( الذي ُتيط بَدللته  مطلوبة دوما وممتنعة دائما، يحُكم اإ�سناَدها قانوُن احَلِكّ الَبهاِئمّي )َتَ

ها فاإنها ُتوَهُب كاجلاريِة عبارُة »بيزن�س اإيز بيزن�س«. واإذا ُوهِبْت يف كّل عاٍم خلاِدٍم من ُخّداِم نا�سِ

نازالً كنت : على �سلم اأحزان 
الهزمية

نازالً .. ميت�سني موت بطيء
�سارخاً يف وجه اأحزاين 

القدمية :
اأحرقيني ! اأحرقيني .. الأ�سيء 

!
مل اأكن وحدي ،

ووحدي كنت ، يف العتمة 
وحدي

راكعاً .. اأبكي ، اأ�سلي ، اأتطهر
جبهتي قطعة �سمع فوق زندي

وفمي .. ناي مك�سرّ ..
كان �سدري ردهة ،
كانت ماليني مئه

�سجداً يف ردهتي ..
كانت عيوناً مطفاأه !

وا�ستوى املارق والقدي�س
يف اجلرح اجلديد

وا�ستوى املارق والقدي�س
يف العار اجلديد

وا�ستوى املارق والقدي�س
يا اأر�س .. فميدي

واغفري يل ، نازالً ميت�سني 
املوت البطيء

واغفري يل �سختي للنار يف 
ذل �سجودي :

اأحرقيني .. اأحرقيني الأ�سيء
نازالً كنت ،

وكان احلزن مر�ساتي الوحيدة
يوم ناديت من ال�سط البعيد
يوم �سمدت جبيني بق�سيدة
عن مزامريي واأ�سواق العبيد

من تكونني ؟
اأاأختاً ن�سيتها

ليلة الهجرة اأمي ، يف ال�سير
ثم باعوها لريح ، حملتها
عرب باب الليل .. للمنفى 

الكبري ؟
من تكونني ؟

اأجيبيني .. اأجيبي !
اأي اأخت ، بني اآالف ال�سبايا
عرفت وجهي ، ونادت : يا 

حبيبي !
فتلقتها يدايا ؟

اأغم�سي عينيك من عار 
الهزمية

اأغم�سى عينيك .. وابكي ، 
واح�سنيني

ودعيني اأ�سب الدمع .. 
دعيني

يب�ست حنجرتي ريح الهزمية
وكاأنا منذ ع�سين التقينا

وكاأنا ما افرتقنا
وكاأنا ما احرتقنا

�سبك احلب يديه بيدينا ..
وحتدثنا عن الغربة وال�سجن 

الكبري
عن اأغانينا لفجر يف الزمن

وانح�سار الليل عن وجه الوطن
وحتدثنا عن الكوخ ال�سغري

بني احراج اجلبل ..
و�ستاأتني بطفلة

ون�سميها » طلل »
رّه و�ستاأتيني بدوريرّ وفلـ

وبديوان غزل !
قلت يل - اأذكر -

من اأي قرار
�سوتك م�سحون حزناً وغ�سب
قلت يا حبي ، من زحف التتار

وانك�سارات العرب !
قلت يل : يف اأي اأر�س حجرية
بذرتك الريح من ع�سين عام
قلت : يف ظل دواليك ال�سبيه
وعلى اأنقا�س اأبراج احلمام !
قلت : يف �سوتك نار وثنية

قلت : حتى تلد الريح الغمام
جعلوا جرحي دواة ، ولذا
فاأنا اأكتب �سعري ب�سظية

واأغني لل�سالم !
وبكينا

مثل طفلني غريبني ، بكينا
احلمام الزاجل الناطر يف 

االأقفا�س ، يبكي ..
واحلمام الزاجل العائد يف 

االأقفا�س
... يبكي

ارفعي عينيك !
اأحزان الهزمية

غيمه تنرثها هبة الريح
ارفعي عينيك ، فاالأم الرحيمة
مل تزل تنجب ، واالأفق ف�سيح

ارفعي عينيك ،
من ع�سين عام

واأنا اأر�سم عينيك ، على 
جدران �سجني

واإذا حال الظالم
بني عيني وعينيك ،
على جدران �سجني

يرتاءى وجهك املعبود
يف وهمي ،

فاأبكي .. واأغني
نحن يا غاليتي من واديني

كل واد يتبناه �سبح
فتعايل . . لنحيل ال�سبحني
غيمه ي�سبها قو�س قزح !

و�ساآتيك بطفلة
ون�سميها » طلل »

رّه و�ساآتيك بدوريرّ وفلـ
وبديوان غزل !!

تعايل لرن�سم معًا قو�س قزح 

�سعر : الراحل �سميح القا�سم

اجلاريِة،  َدَقِة  كال�سَرّ اأعني 
نهاية  على  له  مكافاأًة 
ُح�ْسن  وعلى  اخلدمة، 
اأولئك  لتعاليم  امتثاِله 
النا�س. وكلرّ خادٍم يح�سل 
ا  »�سخ�سً ي�سرُي  عليها 
منا�ِسبًا للن�سياِن« )العبارة 
ي�سري  بل  لكمبانيون(، 
ا ي�ستاأهُل الن�سياَن،  �سخ�سً
ال  حمروقة«  »كارت  اأي 
حن من جديد.  ت�سلح لل�َسرّ
على  انا  يُدفع جمرّ مال  ال 
هذه االأر�س. هذه حكمة 
قتها  �سدرّ التي  والدي 
عنيرّ  قال  ا  ربرّ اجلوائز. 
باأينرّ  منكم  واحٌد  االآن 
نوبل  جائزة  يف  اٌك  �َسَكرّ
فيها  يُعجبني  ال  اٌك،  َحَكرّ
رجب.  �سياُم  وال  العجب 
ولكْن  �سحيٌح،  قوٌل  هذا 

اإىل حنٍي فقط.

نكاية يف 
الإن�سانية

واقعيرّني:  االآن  لنُكْن 
اأعرف اأنكم تعرفون اأكرث 
اجلائزة  هذه  تاريَخ  مني 
ولكْن  �ساحبها،  وتاريَخ 
م  َدعوين اأ�ساألكم: ماذا قدرّ
-على �سبيل التمثيل- كلرّ 
وحممد  عنان  كويف  من 
الربادعي لالإن�سانية حتى 
لل�سالم؟  نوبل  ناال جائزة 
عنان،  كويف  يُ�ساهم  اأمَل 
 ، ديبلوما�سٍيرّ ب�سمٍت  واإْن 
يف ت�سجيع جتارة احلرِب 
حرِب  مثل  ال�سعوب  بني 

التي  العراق  على  اأمريكا 
األف   160 �سحيرّتها  ذهب 
اإح�ساء  ح�سب  �سخ�س 
اإح�ساء  »هيئة  اأوردته 
ونُ�ِس  العراقيني«  القتلى 
وما  �سي«؟  بي  »بي  يف 
لكتابات  االأدبية  القيمة 
الفرن�سي باتريك موديانو 
)قراأُت ثالثة من اأعماله( 
نوبل  بها  ينال  حتى 
ي�ستغرب  اأمل  لالآداب؟ 
الفرن�سيون  فون  املثقرّ
فوزه؟  اأمَر  اأنف�سهم 
احلديُث  غلَب  وملاذا 
ال�سحايف«  »الِنرّ�سال  عن 
�سيفتالنا  للبيالرو�سية 
احلديَث  األك�سيفيت�س، 
فازت  حني  اأدبها  عن 
باجلائزة؟ األي�ست اجلائزة 
ولي�س  باالأدب  خا�سة 
ال�سحايف؟  بالن�سال 
جنيب  الكبري  اإىل  ولنَُعْد 
الذي  الروائي  حمفوظ، 
حبَرَّب اإيلرّ الرواية، وجعلني 
مبِدًعا  اإال  فيه  اأرى  ال 
جديًرا بكلرّ جوائز االأر�س 
ال�سماء،  جوائز  وحتى 
»اأوالد  روايتُه  تُعُدرّ  اأال 
منحتها  التي  حارتنا« 
ال�سويدية  االأكادمييُة 
ما  اأ�سعَف  نوبل  جائزة 
كتب من �سٍد على االأقل 
ا�ستن�ساخها  جهة  من 
للب�سية  الروحي  التاريخ 
بلغ  كربونًيرّا  ا�ستن�ساًخا 
وامللل؟  الت�سبُرِّع  حَدرّ  فيها 
واإذن: فاإما اأن جلنة نوبل 

جنيب  كتابات  تقراأ  مل 
مل  اأو  االأخرى  حمفوظ 
تعتمد تقارير قراء فعليني 
اأنرّ  ا  واإمرّ  ، االأدبيرّ مُلنجزه 
اإىل  عائٌد  اجلائزة  منَحه 
هذا  ُن  اأخِورّ لن  اآخر.  اأمٍر 
الكاتب الكبري، ولكْن علَيرّ 
على  بالظاهر  اأحكم  اأالرّ 
جميعها،  اجلوائز  اأمر 
يكون  ال  عليها  احلكم 
اإالرّ متى كان مبنًيرّا  �سائبًا 
اأمورها،  َخِفيَرِّات  على 
على �سوء نيرّة اأدبيرّة. ومن 
باب هذه اخَلِفيرّاِت اأقول: 
نوبل  األفريد  كان  هل 
اأجنب  لو  برثوته  �سيتربرّع 
هذا  ي�سي  اأال  َوِريًثا؟  ابًنا 
ثروِته  َوْقَف  باأنرّ  التخمنُي 
عن  منه  تكفرًيا  يكن  مل 
اخرتاعه  بذنب  اإح�سا�سه 
ووعيه  الديناميَت 
االإن�سانية  على  بخاطره 
متام  بذلك  واع  )وهو 
اأخيه  موت  ب�سبب  الوعي 
االنفجارات(،  اأحد  اء  جررّ
منه  ُحبًرّا  ا  اأي�سً يكن  ومل 
النا�َس  اأحبرّ  )لو  للنا�س 
مالَه  عليهم  م  ق�سرّ لكاَن 
اجلائع(  الزمن  ذاك  يف 
واإمنا كان يريد من ورائه 
؛ اإنه  حتقيَق هدٍف خا�سرّ
اجلائزة  اإحداث  يف  وجد 
نكايًة  ا�سَمه  به  يُخِلرُّد  ما 
االإن�سانية،  تلك  يف  منه 
حت�سي�سها  يف  وزيادة 

باالأمل؟ 

و اأدوني�س« »َعُمّ
جلائزة  اأدوني�س  ح  تر�َسرّ
من  اأكرث  لالآداب  نوبل 
هذا  ًة،  مررّ ع�سَة  اثنتْي 
االإخباريرّون  تداوله  ما 
ة  مررّ من  وما  الثقافيرّون، 
فائٍز  ا�سم  عن  فيها  يُْعلَُن 
اأدوني�س  ويهُجُر  اإال  بها 
النا�َس ويعتكف يف غرفته 
يقول  ما  حِدرّ  على  اأياًما 
يجل�سون  الذين  اأ�سحابه 
الباري�سِيرّ  مقهاه  يف  معه 
يف  يبكي  هل  اأدري  )ال 
ه  تلك العزلة اأم يندب حظرّ
الثابَت  يراجع  اأم  التِع�َس 
َل  واملتحِورّ �سريته  يف 
هذه  خالل  ويف  منها(. 
اأ  ات العديدة مل يتجررّ املررّ
راف�سا  للنا�س  ويخرج 
معِلًنا  لنوبل،  تر�سيحه 
وله  منها،  اأكرب  كونه  عن 
قولها  حكمُة  الثعالب  يف 
بلوغ  عليها  ا�ستع�سى  ملا 
»اإنه  العنب:  عراجني 
ذلك  فعل  لو  ح�سم«. 
على  ا،  حًقرّ كبرًيا  لكان 
باال�ستعارة.  كبريا  االأقل 
اأدوني�س  اأرى  اأين  احلق 
بنوبل  بالفوز  جديرا 
لالآداب الأ�سباٍب عديدة ال 
تعود اإىل �سعريته )اأدوني�س 
يكتُب  وال  �ِسْعًرا  يكتب 
مواقفه  اإىل  وال  ْعَر(  ال�ِسرّ
فيه  )يعجبني  االإن�سانية 
الدوغمائية(،  من  موقفه 
اإىل  جميعها  تعود  ا  واإمنرّ
ج�سٌد   ، االأدبيرّ ج�سده 

اأكرث  نوبل  جلائزة  م  قدرّ
من  منه  تاأمل  كانت  ا  ممرّ
مواقف �سيا�سية وثقافية: 

. م لها ُحبَرّه الُعذرَيرّ قدرّ
اأنرّ  يف  راأيي  اأخفي  ال 
اأدوني�س، الهارب من ا�سمه 
يعاين  �سعيد،  اأحمد  علي 
»�سعر«  جملة  نهاية  منذ 
حاالً من انقطاع احلي�س 
يبي�ُس  ال  )�سار  الكتابي 
اأدًبا(، ومل يُنتج من وقتها 
كلرّ  اأدبية،  قيمة  ذا  �سيئا 
كتاباته املو�سومة بال�سعر 
لُغوٍيرّ  لَْغٍو  �سوى  لي�ست 
البارنويا،  بهذيان  �سبيٍه 
حتى �سعره كان بال �ِسْعر، 
عربي  قارئ  اأيرّ  ى  واأحتدرّ
-يف  ذاكرته  يف  يجد  اأن 
هذه اللحظة- بيتا واحدا 
واحدة من  ة  تامرّ ُجملة  اأو 
غرار  على  اأدوني�س  �سعر 
اأ�سعار  من  فيها  يجد  ما 
ونزار  ودروي�س  املتنبي 
كثري.  هوؤالء  وغري  قباين 
بجائزة  جدير  اأدوني�س 
ثقايف  �سنم  الأنه  نوبل 
الفكر  بنيِة  على  يُحيُل 
ج  وترِورّ الراهن،  العربي 
ِمن  باقية  بقيرٌّة  لتعاليه 
الذين  الكهوف  ان  �سكرّ
يغزو  عُر  ال�َسرّ يزاُل  ما 
من  يظهر  فال  جلوَدهم، 
اأْظفاٌر  اإال  اأج�سادهم 
ت�سلح  ةٌ  حادرّ معقوفُة 
)ِمْن  االأيديولوجيرّ  للَحِكرّ 
االآن  غ  �سيتفررّ َمن  هوؤالء 

ل�ستيمتي(.



اأعماله العديد من املو�ضوعات  غطت 
منها �ضو�ضولوجيا اجلزائر عن فالحي 
اأعماله،  باكورة  َمّثل  الذي  اجلزائر 
وُكتَاب  لفناين  ال�ضو�ضيولوجي  والتحليل 
الزواج  واأمناط  ع�رش،  التا�ضع  القرن 
واجلامعات  الطلبة  بري،  اإقليم  يف 
والثقافة  والذوق  واللغة  احلديثة، 
والبوؤ�س والفقر يف املجتمع الفرن�ضي. 
�ضارت  جديدة  مفهومية  لغة  وطور 
االجتماع  علم  يف  ومركزية  �ضائعة 
راأ�س  الهابتو�س،  مثل  واالأنرثبولوجيا 
املال الثقايف واحلقل والعنف الرمزي.
من  الأ�رشة   )2002  -1930( بورديو  ولد 
الريفي  بري  اإقليم  يف  الو�ضطى  الطبقة 
مبدر�ضة  والتحق  فرن�ضا،  غرب  جنوب 
للنخبة  املتخ�ض�ضة  العليا  نورمال 
على  دخياًل  بورديو  اعترب  االأكادميية. 
وقد  البار�ضية؛  الفكرية  النخبة  عامل 
الفكري  اإنتاجه  يف  جلًيا  ذلك  ظهر 
لالأكادميية  احلاد  النقدي  وموقفه 
»االإن�ضان  كتابه  يت�ضح يف  كما  الغربية، 

االأكادميي«.
مع  اأعده  الذي  »الورثة«  كتابه  �ضاهم 
»جان كلود با�رشون« يف ت�ضكيل الوعي 
الطالبي النقدي خالل ثورة مايو/اأيار 
اجتماع  عامل  بورديو  يكن  فلم   .1968
ا.  اأي�ضً �ضيا�ضي  مفكر  ولكنه  فقط 
العلمية  الكلية  يف  درا�ضات  مدير  ُعني 
وتوىل   ،1964 عام  العليا  للدرا�ضات 
من�ضب كر�ضي علم االجتماع يف كوليج 
مركًزا  واأ�ض�س   ،1981 عام  فران�س  دو 
اآخرها  كان  م�رشوعات  عدة  له  بحثًيا 
العام  االإ�ضكان  �ضيا�ضة  عن  م�رشوعه 
لن  اأنه  بحثه  اأثناء  ووجد  فرن�ضا،  يف 
جيًدا  فهًما  االإ�ضكان  �ضيا�ضات  يفهم 
اإال بت�رشيح الدولة كمفهوم وبنية وحقل 
هذا  من  فانبثق  وبريوقراطي،  اإداري 
اأيدينا  بني  الذي  ال�ضخم  عمله  البحث 

عن الدولة.
االجتماع  عامل  مهمة  اأن  بورديو  يرى 
ويحذر  االجتماعي،  الالوعي  م�ضاءلة 
داعًيا  والتلقائية،  امل�ضبقة  االأفكار  من 
املتوارثة،  املاألوفة  االأفكار  اإىل جتنب 

اأو ما اأ�ضماه »ال�ضو�ضيولوجيا العفوية«.
كتاب »عن الدولة درو�س يف الكوليج دو 
فران�س« ترجمة ن�ضري مروة، يف �ضل�ضلة 
العربي  املركز  عن  ال�ضادرة  ترجمان 
 23 لـــ  تدوين  �ضبتمرب/اأيلول 2016، هو 
در�ًضا األقاه بورديو يف الكوليج دو فران�س 
 )1992  –  1989( �ضنوات  ثالث  خالل 
له.  الدولة مو�ضوًعا وحموًرا  اتخذ من 
فهو لي�س كتاًبا دّونه بورديو بنف�ضه، اإمنا 
منت  كرث يف  لذا  الدرو�س،  لهذه  تدوين 
الن�س تداعي االأفكار وتناثرها وتكرار 
بع�ضها يف درو�س متفرقة، فما يلبث اأن 
يذكر بورديو فكرة مرجتلة ثم يعرج دون 
اإكمالها لفكرة اأخرى قد يبينها يف در�س 
الحق، فتجد اأنك يف معاي�ضة هذا الن�س 

م�ضتمع لبورديو اأكرث منك قارًئا له.
العلوم  م�ضارف  يف  جوالت  يف  ياأخذك 
ما  جامًعا  املختلفة،  االجتماعية 
وعلم  والفل�ضفة  وال�ضيا�ضة  االأدب  بني 
يف  بينهم  مازًجا  والتاريخ،  االجتماع 
�ضال�ضة وي�رش. فعلى �ضبيل املثال قدم 
بورديو يف در�س 8 فرباير 1990 قراءة 
وبحث  كافكا،  لفرانز  �ضو�ضيولوجية 
ويف  االجتماع،  بعلم  التاريخ  عالقة  يف 
لالإمرباطوريات  ال�ضيا�ضية  االأنظمة 
وجنده  اآيزن�ضتادت،  نُوا  ل�ضموئيل 
يخت�رش  املحا�رشات  هذه  منت  يف 
كتابات عدة ويقراأها قراءة نقدية كما 
العبور  اأندر�ضون  بريي  كتابات  يف  فعل 
االإقطاعية،  اإىل  القدمية  الع�ضور  من 
االأ�ضول  وكتاب  املطلق،  احلكم  ودولة 

االجتماعية للديكتاتورية والدميقراطية 
لبارينغتون مور وغريهم

اأن مهمة عامل االجتماع  يو�ضح بورديو 
فنجده  االجتماعي،  الالوعي  م�ضاءلة 
االأفكار  من  مو�ضع  من  اأكرث  يف  يحذر 
جتنب  اإىل  داعًيا  والتلقائية،  امل�ضبقة 
ما  اأو  املتوارثة،  املاألوفة  االأفكار 
العفوية«.  »ال�ضو�ضيولوجيا  اأ�ضماه 
بناءات  بو�ضفها  االأفكار  يرى  فهو 
واإن�ضاءات اجتماعية ميكن اأن يكون لها 
االجتماعية  ال�رشوط  اإزاء  ا�ضتقالليتها 
التي هي نتاج لها، اإال اأنها خا�ضعة رغم 

ذلك لل�رشوط التاريخية، ويقول:
ما قتلته طيلة هذه الدرو�س ي�ضتند اإىل 
جاعلة  هي  االأفكار  اأن  قوامها  فكرة 
االأ�ضياء واأن االأ�ضياء هي جاعلة الواقع 
العياين فمقوالتنا االإدراكية هي مقوالت 
مبنية تاريخًيا، فمن البدهي اأن التاأريخ 
ذاته،  لفكرنا  تاأريخ  هو  الدولة  لن�ضوء 
التاريخي  الن�ضوء  فح�س  علينا  للفهم 
نكررها  التي  القبلية  املقوالت  لهذه 
ن�ضاأتها.  حلظة  ون�ضيان  اإدراك  دون 

)�س577-576(

انتقاد النظريات الكربى التي 
تناولت الدولة

للدولة  االإجمايل  التاريخ  بورديو  ينتقد 
فيرب  وماك�س  دوركهامي  قدمه  كما 
ومارك�س. فتو�ضيف الدولة من مارك�س 
اإىل غرام�ضي حتى األتو�ضري وما بعدهم 
ال يرى الدولة �ضوى جهاز ق�رش واإكراه 
يطرحوا  ومل  امل�ضيطرين،  مل�ضلحة 
هذه  اأنتجت  التي  امليكنيزمات  �ضوؤال 
على  يركز  غرام�ضي  فنجد  الدولة. 
اأجهزة  على  األتو�ضري  ويوؤكد  الهيمنة، 
فوكو  يبقى  وال  االأيديولوجية،  الدولة 
االن�ضباطية.  �ضلطتها  الدولة �ضوى  من 

)�س605(
تف�ضري  يف  ف�ضلت  املارك�ضية  اأن  كما 
للدولة  الطوعية  الرمزية  الفاعلية 
املقاربات  هذه  متتلك  فال  )�س289(. 
الكامل ملفاعيل  الفهم  و�ضائل  النقدية 
م�ضاألة  بتغييب  وقامت  االأيديولوجية، 
ي�ضمى  الذي  ال�ضيء  هذا  ت�ضنيع 
دون  بديهًيا  منتًجا  واعتربته  الدولة، 
ورغم  )�س22(.  ن�ضوؤه  كيفية  م�ضاءلة 
تعترب  النقدية  املقاربات  هذه  اأن 
بالنظريات  مقارنة  راديكالية  االأكرث 
الكال�ضكية التي األهت الدولة، ولكنها يف 
واقع االأمر ما هي اإال مقلوب النظريات 
الكال�ضكية، حيث قامت باإحالل الدولة 

ال�ضيطانية حمل الدولة املتاألهة.

تعريف الدولة: عن اأية دولة 
يتحدث بورديو؟

و�ضع  العمل  هذا  يف  بورديو  يحاول 
وتاريخ  للدولة،  تاريخية  اأنرثبولوجيا 
النا�س  اأ�ضبح  وكيف  لوالدتها،  بنيوي 
االأمر  اإ�ضدار  �ضلطة  للدولة  يخولون 
والق�ضاء،  وال�ضالم،  النهائي يف احلرب 
دولة  بني  ومييز  واإلخ.  املعمار  وبناء 
بو�ضفها  ودولة  خالقة  طبيعة  بو�ضفها 
الدولة  روؤية  اإّن  طبيعة خملوقة، ويقول 
بو�ضفها جمًعا من االأ�ضخا�س املنظمني 
اأي  ويفو�ضونها؛  الدولة  ينتدبون  الذين 

الروؤية الدميقراطية، خاطئة.
يعيد بورديو قراءة ماك�س فيرب ويوازن 
املادية  االقت�ضادية  العوامل  بني 
ن�ضوء  يف  الرمزية  الثقافية  والعوامل 
الدولة )�س20(. فاأعاد تعريف »ماك�س 
امل�رشوع  باحتكارها  للدولة  فيرب« 
اإليه  م�ضيًفا  املادي،  العنف  ملمار�ضة 

املادي  العنف  من  لكل  الدولة  احتكار 
هو  الرمزي  فالعنف  الرمزي،  والعنف 

�رشط متلك ممار�ضة العنف املادي.
تتمركز يف قلب  الدولة  اأن  بورديو  يرى 
التقومي  الوطنية،  االأعياد  ذاكرتنا؛ 
الديني،  التقومي  اأو  والقمري  ال�ضم�ضي 
�ضاغتها  اجتماعية  زمانية  بنى  كلها 

الدولة
ي�ضتدعي بورديو فكر دوركهامي بقوة يف 
دوركهامي  اأن  رغم  الدولة،  عن  حديثه 
الدولة،  عن  مبا�رشة  يتحدث  مل  نف�ضه 
بنى  تر�ضخ  الدولة  باأن  مقولته  اأن  اإال 
الفاعلني  جملة  لدى  متماثلة  معرفية 
مركزية  جملة  لت�رشيعاتها،  اخلا�ضعني 
وينطلق  الدولة.  عن  بورديو  طرح  يف 
كذلك من منهاجية دوركهامي يف كتابه 
اأي  الدينية؛  للحياة  البدائية  االأ�ضكال 
االأوىل  والعنا�رش  البدائي  اإىل  الرجوع 
)�س161(،  االجتماعية  البنى  لفهم 
للدين،  دوركهامي  بتعريف  وا�ضتعان 
ومتخياًل  وهًما  باعتبارها  الدولة  لفهم 

جماعًيا.
تاريخًيا،  اخرتاًعا  الدولة  بورديو  يرى 
دولة،  اخرتاعات  كذلك  واأذهاننا 
هالفاك�س  موري�س  يذكر  فح�ضبما 
يف  اأن  للذاكرة  االجتماعية  االأطر  يف 
االأعياد  الدولة؛  تتمركز  ذاكرتنا  قلب 
والقمري  ال�ضم�ضي  التقومي  الوطنية، 
مو�ضومون  فنحن  الديني،  التقومي  اأو 
التي  االجتماعية  الزمانية  ببنى 
االأ�ضخا�س  يختلف  الدولة،  �ضاغتها 
ولكن ال يختلف االإطار الزمني املحدد 
بها  واملرتبط  الدولة  قبل  من  املوحد 
فالقالب  الر�ضمية.  التقوميات  خا�ضة 
الزمني املوحد هو اأحد اأ�ض�س الوجود 

االجتماعي.
تكن  مل  الدولة  قبل  ما  فالتقوميات 
فقد  احلالية،  كالتقوميات  متماثلة 
�ضبط  خالل  من  الدولة  تر�ضخت 
للزمن،  االجتماعي  اال�ضتخدام 
من  وغريها  والتعداد  واالإح�ضاء 
العوامل جعلت من الدولة ذلك الوهم ذا 
االأ�ضا�س املكني، وهذا احليز املوجود 
العتقادنا الرا�ضخ بوجوده، وهم م�ضدق 
عليه اجتماعًيا، الهوتي الأننا نعتقد به، 
العام،  النظام  مبادئ  اأحد  فالدولة هي 
يوحي  كما  وال�رشطة  اجلي�س  ولي�ضت 

تعريف فيرب املركزي.

اآليات ن�شوء الدولة

-بح�ضب  الدولة  ن�ضوء  اآليات  ترتكز 
واحلقل  االإداري  احلقل  يف   – بورديو 
واللغة  القانون  وقوة  البريوقراطي 
وبدور  املدر�ضي،  والنظام  الر�ضمية 
فاعلني كالفقهاء القانونيني واملوظفني 
الدولة  يُعرف  جنده  لذلك  العموميني. 
ال�ضلطان  اأو  ال�ضلطة  قطاع حقل  باأنها 
الذي ميكن اأن ن�ضميه »حقل اإداري« اأو 

»حقل الوظيفة العمومية«.
خمرتعات  جمموعة  هي  الدولة 
معا،  النا�س  و�ضع  قوامها  بريوقراطية 
اأ�ضياء ما كانوا يفعلونها  بحيث يفعلون 

لو مل يكونوا منظمني بهذه ال�ضورة
ثمة منطق نوعي خا�س بالدولة، وخا�س 
ففي  البريوقراطي،  احلقل  بت�ضغيل 
االنتقال  يتج�ضد  البريوقراطي  احلقل 
من الدولة الورقية اإىل الدولة العيانية، 
الفرن�ضية  الدولة  حتول  بورديو  يناق�س 
العيانية  الدولة  اإىل  الورقية  الدولة  من 
يف در�ضه االأخري )�س597-624(، ويذكر 
مت  موؤ�ض�ضتان  والربملان  الدولة  اأن 
ال�ضياق  اخرتاعهما ب�ضورة متزامنة يف 
قانونًيا.  حيًزا  بو�ضفهما  الفرن�ضي، 

واإعادة  تر�ضيخ  يف  القانون  قوة  ويوؤكد 
طرح  مع  يتوافق  وبهذا  الدولة،  اإنتاج 

كارل �ضميت عن حالة اال�ضتثناء.
جند يف طرح بورديو عن الدولة تفكيًكا 
ب�ضورة  البريوقراطي  احلقل  ملكونات 
فالدولة  والعبقرية،  التف�ضيل  �ضديدة 
جمموع هذه املخرتعات البريوقراطية 
امللكية  واالأختام  والتقرير  كاللجنة 
تعد  املثال  �ضبيل  على  فاللجنة  واإلخ. 
و�ضع  قوامه  اخرتاًعا  ا،  خا�ضً اخرتاًعا 
ما  اأ�ضياء  يفعلون  بحيث  مًعا،  النا�س 
منظمني  يكونوا  مل  لو  يفعلونها  كانوا 

بهذه ال�ضورة.
ر�ضمية  روؤية  اإنتاج  اللجنة هي  ووظيفة 
اأن  امل�رشوعة؛  كالروؤية  نف�ضها  تفر�س 
فيوؤكد  مقبولة.  الر�ضمية  الروؤية  جتعل 
بورديو اأن ال�ضحرية البريوقراطية التي 
فعلت فعلها خالل قرون م�ضت ال تزال 
نن�ضى  ولكننا  اليوم،  �ضحرها  توا�ضل 
من  ال�رشب  هذا  مثل  وجود  تلقائًيا 

التقنية )�س56(.
يوؤكد بورديو اأهمية الر�ضمي والعمومي 
م�رشحة  ودور  الدولة،  اإنتاج  اإعادة  يف 
االحرتام  وم�ضهدية  الر�ضمي  ومتثيل 
للحقائق العمومية يف تر�ضيخ �ضلطتها. 
بها  قام  اأفعال  هي  الدولة  فاأفعال 
ويتمتعون  ر�ضمية  �ضفة  لهم  فاعلون 
باأنك  املقر  )كالقا�ضي  رمزية  ب�ضلطة 
اأبله  باأنك  املقر  واملدر�س  مذنب، 
على �ضبيل املثال(، فثمة اإجماع ور�ضا 
التمرد  اإن  بل  االأحكام،  بهذه  جمعي 
ب�رشعية  االعرتاف  ي�ضتوجب  عليها 

ا. باملنظومة اأي�ضً
البريوقراطي  البطل  وظيفة  اأن  ويرى 
بالر�ضمي؛  االإميان  موا�ضلة  العظمي 
اأي بفكرة اأن ثمة اإجماًعا لدى اجلماعة 
ميكن  ال  التي  القيم  من  عدد  على 
الدراماتيكية؛  االأو�ضاع  يف  جتاوزها 
اأي التي يو�ضع النظام االجتماعي فيها 
البنى  الدولة  وتر�ضخ  ت�ضاوؤل.  مو�ضع 
اجلماعي  »احل�س  امل�ضرتكة  املعرفية 
امل�ضرتك« عرب النظام املدر�ضي، ومن 
خالل تنظيم طقو�س ومنا�ضك و�ضعائر 
مثال )االحتفال مببنى اأو كني�ضة/ ت�ضليم 
متييًزا  وتقيم  االمتحانات(،  �ضهادات/ 
ومن  واجتازه  الطق�س  تلقى  من  بني 
يتم  الطقو�س  هذه  وبتكرار  يتلقاه،  مل 
االجتماعية،  التق�ضيمات  اإنتاج  اإعادة 
ومعايري  مبادئ  تنتج  التي  هي  فالدولة 

الت�ضنيف والرتتيب )�س292(.
االإمرباطويات  بني  بورديو  يقارن 
ويت�ضاءل  االأوروبية،  القومية  والدولة 
ملاذا كان انف�ضال اجلزائر عن ال�ضلطة 
البنى  انهيار  اإىل  يوؤد  مل  العثمانية 
القروية  القبلية  فالقاعدة  املحلية، 

القومية  الدول  اأن  ويرى  مت�س.  مل 
وحدات  عبارة  االإمرباطوريات  بعك�س 
�ضيا�ضية �ضغرية تدمج املواطنني دجًما 
احلياة  يف  ي�ضاركون  وجتعلهم  �ضديًدا، 

ال�ضيا�ضية.
اأن  املعا�رشة  املجتمعات  يف  فنجد 
م�ضطنع  اقت�ضاد  الثقافة  اقت�ضاد 
واال�ضتمرار  البقاء  ي�ضعه  ال  بالكامل 
الدولة، فكل املوؤ�ض�ضات  يف حال زوال 
ال  املتاحف  اأو  ال�ضعبي  كامل�رشح 
ت�ضتطيع اال�ضتمرار اأو حتمل البقاء اإال 
بوجود هيئة قادرة على توفري املوارد 
واإعادة توزيعها )�س325(. كما اأن الدولة 
بالوالء  القومية قادرة على خلق �ضعور 
باأنه  ال�ضعور  هذا  ن�ضف  اأن  ميكن  لها، 
االإمرباطورية  َقبلّي، على عك�س  �ضعور 
التي ال ت�ضتطيع دمج تناق�ضات عدة يف 

داخل اإطارها )�س327(.

اللغة عند بورديو

ميكن اأن نلحظ بني ثنايا الن�س اهتمام 
بورديو باللغة، حيث يراها القوة اخلفية 
يف ت�ضكيل احلياة االجتماعية، وتر�ضيخ 
تداول  حيز  فالدولة  الدولة.  بنيان 
الكالم الر�ضمي، ومكان تداول الالئحة 
ويوؤكد  )�س154(.  والت�ضمية  والتفوي�س 
اللغوية  ال�ضوق  توحيد  اأن  على  بورديو 
يعد �ضاأًنا من �ضوؤون الدولة، واأن بالغة 
التوهم  يخلق  ما  هو  الر�ضمي  املنطق 

االجتماعي عن الدولة.
ويقول اإنه اإذا اأردت اأن ت�رشعن عماًل يف 
جمتمع ما عليك اأن تغري ت�ضميته لي�ضبح 
ر�ضمًيا، فمثاًل بينما ال يُقبل علًنا لفظة 

املثلية  عن  احلديث  يلقى  ال  اللواط، 
اجلن�ضية اأي عيب، الأنه مبجرد �ضياغة 
اأوجد  قانونية  ر�ضمية  �ضياغة  الكلمة 
القول  ن�ضتطيع  ال  )�س157(.  قبواًل  لها 
ابتدعوا  من  هم  الفقهاء  القانونيني  اإن 
يف  �ضاهموا  ولكنهم  وخلقوها  الدولة 
ذلك م�ضاهمة كبرية، فال ن�ضتطيع فهم 
ن�ضاأة الدولة الغربية دون التعر�س لدور 
القانون  من  ا�ضتمدوه  الذي  الفقهاء 
خلق  خالله  من  وا�ضتطاعوا  الروماين 
التوهم القانوين بالدولة. فالدولة توهم 
اأنفه�ضم  اأنتجوا  فقهاء  اأنتجه  قانوين 
باإنتاجهم  وقانونيني  فقهاء  بو�ضفهم 

للدولة )�س106(.
اأ�ضئلة  عدة  بوردية  يطرح  ختاًما 
م�ضاألة  منها  والتمحي�س  للبحث  حتتاج 
الواقع  يف  الديني  عودة  باأن  افرتا�ضه 
هو رد فعل الن�ضحاب الدولة. وبالرغم 
من تركيز بورديو على الدولة الفرن�ضية 
على وجه اخل�ضو�س والدول االأوروبية 
عامة، اإال اأنه وبفعل خملفات اال�ضتعمار 
ن�ضاأة  خ�ضو�ضية  تقل�ضت  عاملنا،  يف 
الغربي،  ال�ضياق  يف  القومية  الدولة 
ي�ضتلزم  مما  الكونية؛  ال�ضفة  لتكت�ضب 
�رشورة فهمها واكت�ضاف تاريخ ن�ضاأتها 
هذه  واأهمية  العربي.  �ضياقنا  يف 
حا�رشة  الدولة  اأن  بيان  يف  الدرو�س 
يف كل احلقول، وال ميكن اختزالها اإىل 
جهاز خلدمة امل�ضيطرين، وال االكتفاء 
المت�ضا�س  حمايًدا  حيًزا  بجعلها 
هي  فالدولة  وال�رشاعات،  النزاعات 
الذي  اجلماعي  املعتقد  و�ضورة  �ضكل 
يف  االجتماعية  احلياة  بنية  ي�ضكل 
املجتمعات �ضديدة التمايز )�س643(. 
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مدخل اإىل »بورديو« ونظريته عن الدولة

قراءة يف كتاب »عن الدولة« لبيار بورديو
يذكر »جون �شكوت« يف كتابه »خم�شون عاملًا اجتماعًيا اأ�شا�شًيا« اأن »بيار بورديو« من اأبرز ثالثة مفكرين فرن�شيني الذين بلغت اأعمالهم منزلة 

مركزية يف الفكر الغربي احلديث بجانب »اإميل دوركهامي«، و»مي�شيل فوكو«. ُيعد بورديو موؤ�ش�ًشا ملدر�شة حقيقية يف علم االجتماع، فقد 
األف اأكرث من 35 كتاًبا و400 مقالة ُترجمت للغات عدة.

تهنئة جناح
عّمت االأفراح عائلة �شابري ال�شادق 

الكبرية بنجاح التلميذتني حبيبة بطو�ش 
وحميدة �شابري يف نيل �شهادتي الباكالوريا 

والتعليم االأ�شا�شي، واللتان تتنقالن اإىل 
طور جديد ملوا�شلة م�شوارهما الدرا�شي 

واإ�شعاد عائلتيهما ال�شغرية، وبهذه املنا�شبة 
يتقدم جميع اأفراد العائلة كبريا و�شغريا 

خا�شة اجلّدة الزهرة بالتهنئة احلارة 
حلبيبة متمنني لها مزيدا من النجاحات 
وعاقبة اللي�شان�ش وحميدة ال�شري على 

منوالها وح�شد الباكالوريا م�شتقبال.
 األف مربوووووك



�صحةالأربعاء 23  اأوت 2017  املوافـق  لـ 31 ذو القعدة  1438هـ 18

اأ�صباب الإرهاق
 عدم النوم ل�ساعات كافية هو ال�سبب الرئي�سّي 

لل�سعور بالإرهاق، وذلك لأّن اجل�سم يحتاج 
للنوم ل�ساعات كافية لت�ستعيد خاليا اجل�سم 

الطاقة التي فقدتها خالل النهار
عدم ممار�سة الريا�سة يزيد من ال�سعور 

بالتعب، واأثبتت الدرا�سات اأّن ممار�سة الريا�سة 
ثالث مرات يف الأ�سبوع ملدة ربع �ساعة يخّفف 
من ال�سعور بالتعب، ويقّوي اجل�سم ويزيد من 
ن�ساط الدورة الدموية، ويزود خاليا اجل�سم 

بالأك�سجني والعنا�سر الغذائّية

�رشب كمّيات غري كافية من املاء: 
للحفاظ على حيوية اجل�سم يجب 
تناول كمّيات كافية من املاء؛ لأّن 
اجلفاف ي�سّبب نق�ص حجم الدم، 
الغذائّية  العنا�رش  و�سول  وعدم 
ال�سعور  ي�سّبب  مّما  اخلاليا،  اإىل 
بالتعب، لذلك يجب تناول كمّيات 
كافية من املاء ل تقّل عن ثمانية 
اأكواب يومّياًنق�ص عن�رش احلديد 

الذي ي�سّبب ال�سعور بالتعب العام، 
ب�سبب نق�ص كمّية الأك�سجني التي 
ت�سل اإىل اخلاليا، وي�سّبب ال�سعور 
ال�سيء  واملزاج  العام،  بال�سعف 
وعدم الرتكيز، وميكن زيادة كمّية 
طريق  عن  اجل�سم  يف  احلديد 
الغذاء اأو مكّمالت احلديدالرغبة 
الإجنازات  من  الكثري  عمل  يف 
الإن�سان، وعدم  تفوق قدرة  التي 

ال�سعور بالر�سا عن الذات ي�سّبب 
ال�سعور الدائم بالتعب، لذلك يجب 
لتحقيق  كافية  زمنّية  فرتة  و�سع 
بالتوتر  الدائم  الأهدافال�سعور 
القدرة  وي�سعف  الطاقة  ي�ستنفد 
على التفكري، لذلك على الإن�سان 
للهواء  والتعّر�ص  بعمق،  التنّف�ص 
التي  املفتوحة  والأماكن  الطلق 
ووجود  بالتوتر،  ال�سعور  تخّفف 

يف  ي�ساعد  املقّربني  الأ�سدقاء 
بالتوترعدم  ال�سعور  تخفيف 
ي�سّبب  الإفطار  وجبة  تناول 
عدم  ب�سبب  بالإرهاق؛  ال�سعور 
للخاليا،  الالزمة  التغذية  و�سول 
بالطاقة  اجل�سم  تزّود  والتي 
تكون وجبة  اأن  ويجب  والن�ساط، 
اجل�سم  وتزّود  متكاملة،  الإفطار 
الالزمة  الغذائّية  بالعنا�رش 

احلبوب  مثل  واحليوية،  للن�ساط 
والبي�ص،  واحلليب،  الكاملة، 
الكثري  الطبيعّيةعمل  والفواكه 
لأّن  واحد؛  وقت  يف  الأ�سياء  من 
ذلك ي�سبب عدم الإتقان اأو عدم 
يزيد  مما  اإجنازها  على  القدرة 
والإرهاقوجود  بالتعب  ال�سعور 
عدم  ي�سبب  البيت  يف  الفو�سى 
و�سعوبة  الرتكيز  على  القدرة 

اإمتام الأعمال، ويجب املحافظة 
الأغرا�ص  وترتيب  تنظيم  على 
الو�سول  لت�سهيل  اخلا�سة 
من  كاٍف  ق�سط  اأخذ  اإليهاعدم 
الراحة والعمل اأثناء العطلة يزيد 
من ال�سعور بالإرهاق، لذلك يجب 
الراحة؛  الكايف من  الق�سط  اأخذ 
وزيادة  الإبداع  يف  ي�ساعد  لأّنه 

الإنتاجية

 يعترب الربتقال فاحت لل�سهية منقي للدم من ال�سموم ومزيل لآثار الت�سمم من املواد الكيماوية يعالج اأورام البوا�سري ال�رشجية فوائد الربتقال لل�صحة العامة
اآلم املغ�ص ويطرد  وي�سّكن  الإم�ساك  لالأمعاء يق�سي على  واله�سمي وملنّي طبيعي  الع�سبي  للجهاز  للج�سم  لإنتاج ومن�سط عام  يحتاجها اجل�سم  التي  الب�سيطة  ال�سكريات  ويحوي  الأمرا�ص  القلب من  ويحمي  الأع�ساب،  يقوي  املعوية  الدم مّما يقلل فر�ص الإ�سابة باجللطات القلبية، كما ين�سط الع�سالت، كما له اآثار وا�سحة يف وقاية اجل�سم من اأنواع كثرية بن�سب عالية، يعمل على تثبيت الكال�سيوم على العظام ويقويها، يحارب ال�سعال الديكي، كما يخف�ص من ن�سبة الكول�سرتول يف الطاقة ويح�سن عملية التنف�ص ويطرد البلغم ويفيد يف عالج نزلت الربد والزكام والإنفلونزا لحتوائه على فيتامني �سي الديدان 

من ال�رشطان ك�رشطان الرئة والقولون والفم والثدي وغريها، وقدرته اأي�سًا على توقيف منوها وانت�سارها يف اجل�سم لحتوائه 
الهيموجلوبني يف الدم، كما ي�ساعد ع�سري الربتقال على اإنقا�ص الوزن ومينع ظهور التجاعيد ويزيل على حم�ص الليمونني، كما يعمل الربتقال على منع تكون احل�سى يف الكلى ويعمل على عالج مر�سى فقر الدم لأنه يزيد ن�سبة 

فوائد �صرب ال�صاي 
اأهّم املكّونات التي يحتوي عليها ال�ساي الأحمر وال�ساي ب�سفة عامة ماّدة الكافيني التي تعمل على 

تن�سيط ع�سلة القلب والدورة الدموية واجلهاز الع�سبي، مّما يزيد الن�ساط ويقلل من ال�سعور بالإرهاق.

الثيوفيلني  مواد  على  احتوائه  �سبب  التنف�ص  و�سيق  الربو  م�ساكل  من  التخل�ص  يف  ال�ساي  ي�ساعد 

والأمينوفيلني، وهما ماّدتان كيميائيتان تعمالن كمن�سط طبيعي للرئة، كما ي�ستخدم ال�ساي يف عالج 

مر�ص الإنفلونزا ب�سبب احتوائه على مادة الفالفينيعمل ال�ساي الأحمر كم�ساد لالأك�سدة مّما ي�ساعد 

ب�سكل كبري على حت�سني احلالة ال�سحية والوقاية من العديد من الأمرا�ص واأهّمها الأورام ال�رشطانية، 

الأ�سنان،  وت�سو�ص  تلف  من  الوقاية  الأحمر  ال�ساي  ل�رشب  املجهولة  الفوائد  بالدممن  الكول�سرتول  وزيادة 
اأّن  ذلك 

ال�ساي يحتوي على مادة الفلورايد التي تعمل على حماية الأ�سنان من امليكروبات التي ت�سيبها، هذا بالإ�سافة اإىل تقوية 
الع�سبي  اجلهاز 
اخلا�ص بالأ�سنان فيقلّل من حالت الإ�سابة بح�سا�سية الأ�سنان التي ت�سيب عددا كبرياً من النا�ستظهر الدرا�سات اأّن تناول كوب من ال�ساي الأحمر 

ب�سكل يومي مع كوب من ع�سري الربتقال اأو الليمون ي�ساعدان على حرق احلديد الزائد يف اجل�سم مّما يزيد من �سحة الدورة الدموية

فوائد م�صروب 
ال�صودا لل�صحة 

ال�سودا  م�رشوب  ي�ساعد 
م�ساكل  بع�ص  حل  على 
وزيادة  كالقرحة  املعدة 
وع�رش  والغثيان  احلمو�سة 
لحتوائه  نظراً  اله�سم، 
على احلوام�ص التي تعّدل 
ن�سبة احلمو�سة يف املعدة 
ا�سطراباتها  وتعالج 
م�رشوب  املوؤقتةيعالج 
فهو  الإم�ساك  ال�سودا 
احلركة  زيادة  على  يعمل 
على  جّيد  ب�سكل  املعوية 
قليلة  بكميات  يوؤخذ  اأن 
حمدودةيفيد  ولفرتة 
على  احلفاظ  يف  ال�سودا 
اإذا  خا�سة  اجل�سم  رطوبة 
كان يخلو من الكافيني فهو 
مفيد لإمداد اجل�سم بكمية 

املاءم�رشوب  من  اإ�سافية 
ال�سهية  يقلل  ال�سودا 
�سعوراً  ال�سخ�ص  ويعطي 
على  ي�ساعد  وهذا  بال�سبع 
الطعام  تناول  ن�سبة  تقليل 
يعمل على خف�ص  وبالتايل 
الوزن تدريجياًرغم ما ي�ساع 
عن امل�رشوبات الغازية من 
تعطيل  حدوث  يف  اأثرها 
اأن  اإّل  الكلى  يف  ف�سل  اأو 
اإىل  ت�سري  درا�سات  هناك 
اأنه �رشبها من فرتة لأخرى 
احل�سى  تكّون  ملنع  مفيد 
اإ�سافة  واملثانة  الكلى  يف 
تفتيتها  على  قدرتها  اإىل 
البول  مع  لتخرج  وحتريها 
مركب  على  لحتوائها 

ال�سرتات املفيد لذلك

اأعرا�ض ح�صى املرارة
حاد  اأمل  وجود   : املراري  ملغ�ص 
يف  البطن  من  العليا  املنطقة  يف 
هذا  مع  يكون  وقد   ، املنت�سف 
لفرتة  وي�ستمر  متكرر  قيء  الأمل 
 ، �ساعات   4-3 بني  ما  حمدودة 
الأمل  لهذا  امل�سكنات  اأخذ  ومع 
اىل  املري�ص  ويعود  فجاأة  ينتهي 
هذا  و�سبب   ، الطبيعية  حالته 
يف  �سغرية  ح�سوة  وجود  املر�ص 
القناة اخلا�سة باحل�سوة املرارية 
ان�سياب  منع  عنها  ينتج  والتي 
بدورها  والتي  املرارية  الع�سارة 
الع�سالت  اإنقبا�ص  اىل  يوؤدي 
مما  املرارة  جدار  يف  املوجود 
ي�سبب الآم �سديدة وغالبا ما يكون 
الوجبات  وخ�سو�سا  الكل  بعد 
الكبرية والد�سمة اأو الدهونالتهاب 

املرارة : وينتج عن هذا اللتهاب 
ان�سداد  ب�سبب  للمرارة  احلاد 
والتي  باحلوي�سلة  اخلا�سة  القناة 
تقوم  بكترييا  بوجود  يكون  اأي�ساً 

وهنا   ، املرارة  جدار  مبهاجمة 
يختلف عن املغ�ص املعدي حيث 
ميتد اىل اأكرث من 8 �ساعات اىل 3 
اأيام ، ويكون بوجود هذا اللتهاب 

م�سحوب بارتفاع درجات احلرارة 
وعدم القدرة على تناول الطعام ، 
وميكن ا�ستئ�سال املرارة باملنظار 
اللتهاب  من  اأيام   3 اأول  من 
اأو  كالنفجار  م�ساعفاتها  لتفادي 
الغرغرينا  اإنفجار املرارة : وهي 
ما بعد اللتهاب الذي ي�ساحبه من 
واأمل  عامة  ت�سمم  اأعرا�ص  بعدها 
�سديد ل يطاق و�سلل الأمعاء ، ويف 
ا�ستئ�سال  فيها  يجب  احلالة  هذه 
ا�ستك�ساف  جراحة  مع  املرارة 
البطنالتهاب  جتويف  لغ�سيل 
املرارة املزمن : يكون باأمل متكرر 
ومع  املعدي  املغ�ص  يف  ونوبات 
�سعوبة اله�سم للدهون ووجود 
غازات كثرية اأكرث من الطبيعي 

وغثيان وقيء
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حيث  من  التطبيق  يف  بامُلرونة  الإ�سالم  يتمّيز 
مالءمته مع اأحوال الزمان واملكان، فهَو ديٌن اأنزلُه 
اهلل لي�َس لزماٍن واحد دوَن غريه، بل هَو ديٌن للب�رشّية 
حّتى تقوَم ال�ساعة، فبالتايل نرى الإ�سالم يغزو العامل 
لُكّل زماٍن  من ِخالل م�سادره الأ�سيلة والتي ت�سلُح 
ومكان، فال يوجد ُجموٌد وحتّجر يف الإ�سالم مبا ل 
ل  فالإ�سالم  الأ�سيلة،  الإ�سالم  ثوابت  مع  يتعار�س 
يتعار�س مع الإبداع طاملا مل يُكن ُهناك ابتداع يف 
دين اهلل ما لي�َس فيه يتمّيز الإ�سالم باأّنُه ديٌن ي�سرٌي 

على النا�س و�سهٌل تطبيقه وذلَك لأّنُه ديٌن يتواءُم مع 
الِفطرة ويتجان�ُس معها، فامُل�سلم ي�سهد اأن ل اإله اإل 
اهلل واأَنّ ُمّمداً ر�سوُل اهلل من ِخالل اإميانِه امُلطلق 
باأَنّ هذا الدين حّق، وذلك لأَنّ هذا الإميان ينبع من 
ذاته وفطرته التي فطَر النا�َس عليها يحوي الإ�سالم 
ُحلولً جذرّية مل�ساكل العامل، فهَو ديٌن يحوي اأنظمًة 
اإخراج العامل من جميع ماآزقه،  بداخله قادرة على 
توزيع  يكفُل  رّباين  اقت�سادّي  نظاٌم  الإ�سالم  ففي 
بنَي  فقراً  ول  فاح�س  غنى  فال  النا�س  بني  الرثوة 

النا�س وذلك من ِخالل الزكاة وال�سدقات التي تكون 
حترمي  وكذلك  ُفقرائهم،  اإىل  امُل�سلمني  اأغنياء  من 
الأنظمة  انهيار  اأ�سا�س  هَو  الذي  الربا  وجترمي 
الجتماعّي  النظام  وُهناك  اليوم،  الوهمّية  املالّية 
الذي يبني ُمتمعاً فا�ساًل وُمتما�سكاً وُمتعاطفاً، 
وُهناك النظام ال�سيا�سّي يف احُلكم واإدارة �سوؤون 
ميتلكها  التي  الأنظمة  من  ذلك  وغري  البالد، 
يعلم  الذي  الرّباين  ت�رشيعه  خالل  من  الإ�سالم 

ما يُ�سلح الِعباد يف ُدنياُهم واآخرتِهم

خ�سائ�ص �لدين �لإ�سالمّي

ُحلوٌل  الإ�سالم  ففي  وُمتطّلباتِهم،  النا�س  حياة  لت�ستوعب  جاءت  والتي  وال�ساملة  الكاملة  ال�سرائع  من  الإ�سالم  ُيعّد   
لق�سايا احلياة الب�سرّية عاّمة يجمع الإ�سالم اأمَر الُدنيا والآخرة، فهَو لي�َس بالدين الذي يدعو اإىل الرهبانّية والتبّتل 
الُدنيا واأن تكوَن مزرعًة لالآخرة من  اإىل ِعمارة  اأو �سعي، بل هَو ديٌن يدعو  الدنيا وتركها دوَن عمٍل  والنقطاع عن 

ِخالل الأعمال ال�ساحلة فيها وال�سعي فيها باخلري والإ�سالح، واإقامة العدل فيها والأمر املعروف والنهي عن املُنكر

�أهمّية �مل�ساهمة يف �لأوقاف

يطان كيفّية �لّتخل�ص من و�ساو�ص �ل�سّ

يح�سد  جاريٌة  �سدقٌة  الوقف 
نيا  الُدّ يف  اأجرها  املرء 
ويتوا�سل ثوابها يف الآخرة بعد 
اآدم  ابن  مماته؛ فهي من عمل 
الذي ل ينقطع مبوته عن الّنبّي 
حيث  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى 
اآدم انقطع  قال: »اإذا مات ابن 

�سدقٌة  ثالث:  من  اإل  عمله 
جاريٌة اأو علٌم ينتفع به من بعده 
حتقيق  له  يدعو  �سالٌح  ولٌد  اأو 
كبرٍي  لعدٍد  وامل�سلحة  املنفعة 
واملحتاجني يف  امل�سلمني  من 
كاّفة اأرجاء املعمورة؛ فبالوقف 
تنت�رش امل�ساجد ودور العبادة، 

وطباعة  املدار�س  عدد  ويكرث 
ال�ّسنة  وُكتب  الكرمي  القراآن 
را�سّية  الِدّ والُكتب  الّنبوّية 
واملعوزين  الفقراء  م�ساعدة 
وتقليل التكلفة املرتّتبة عليهم 
لل�ّسكن اأو التَّعليم اأو الغذاء من 
لهوؤلء  الوقف  ريع  دفع  خالل 

امل�سلم  بواجب  القيام  الفقراء 
وجتاه  امل�سلم  اأخيه  جتاه 
العون  يد  تقدمي  من  متمعه 
يف  وامل�ساهمة  وامل�ساعدة 
تقليل ن�سبة الفقر يف املجتمع 
من  جزٍء  تقدمي  خالل  من 

املال كوقٍف اإ�سالمٍيّ

الإ�سالمّية  ال�رّشيعة  باأّن  �سّك  ل 
يف  والّطريق  املنهج  بّينت  قد 
و�ساو�س  من  الوقاية  �سبيل 
ومن  منها،  والّتخل�س  ال�ّسيطان 
ال�ستعاذة  نذكر  الو�سائل  هذه 
الرجيم، فهذه  ال�ّسيطان  باهلل من 
يف  الو�سائل  اأنفع  هي  الو�سيلة 
ال�ّسيطان؛  و�ساو�س  من  الّتخل�س 
حيث اإّن ال�ستعاذة تعني اللتجاء 
بركن اهلل تعاىل وحوله وقّوته، ومن 

�رّش  من  عائًذا  تعاىل  هلل  يلتجئ 
ال�سيطان وو�سو�سته �سوف يحميه 
�ساأن  تقليل  �سّك   بال  تعاىل  اهلل 
الإن�سانّية،  الّنف�س  يف  ال�ّسيطان 
ال�ّسيطان  يعّظم  الذي  فالإن�سان 
واأمره ميّكن ال�ّسيطان من الّت�سلط 
وال�ستعالء عليه، قال تعاىل َواإنَُّه 
يَُعوُذوَن  الأِنْ�ِس  ِمَن  ِرَجاٌل  َكاَن 
َرَهقا  َفَزاُدوُهْم  ِنّ  اْلِ ِمَن  ِبِرَجاٍل 
(، بينما يكون الإميان ب�سعف كيد 

ال�ّسيطان واأّنه لي�س له �سبيٌل على 
وحرًزا  وقاية  املّتقني  املوؤمنني 
احلديث  ففي  للم�سلم؛  مكيًنا 
عن  المتناع  اإىل  ندب  ال�رّشيف 
قول تع�س ال�ّسيطان اأو �سّبه حّتى 
ومدى  وجوده  باأهمّية  ي�سعر  ل 
الأثر  ففي  الّنا�س،  يف  تاأثريه 
ل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  قوله 
يعظم  فاإنه  ال�سيطان  تع�س  تقل 
ويقول:  البيت  مثل  ي�سري  حتى 

ب�سم  قل:  ولكن  �رشعته  بقوتي 
مثل  ي�سري  حتى  ي�سغر  فاإنه  اهلل 
اأن  امل�سلم  يف  فالأ�سل  الذبابة  
نف�سه  ن  ليح�سّ الّذكر  اإىل  يلجاأ 
من كيد ال�ّسيطان وو�ساو�سه  لزوم 
واجتناب  والعبادات  الّطاعات 
الذي  امل�سلم  فاإّن  املنكرات، 
ومنهجه  تعاىل  اهلل  طريق  يلزم 
�سد  نف�سه  يقّوي  احلياة  يف 

و�ساو�س ال�ّسيطان وكيده  

عقوبة عقوق �لو�لدين
اأكرب  يُعّد عقوق الوالدين من 
الكبائر وقد ورد ذلك �رشيحاً 
اأبي  رواه  الذي  احلديث  يف 
ر�سي  احلارث  بن  نفيع  بكرة 
اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل 
األ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
ثالًثا   - الكبائر  باأكرب  اأنبئكم 
اهلل،  ر�سول  يا  بلى  قلنا:  ؟   -
وعقوق  باهلل  الإ�رشاك  قال: 
الوالدين، وكان متكًئا فجل�س، 
فقال: األ وقول الزور و�سهادة 

الزور، فما زال يكررها حتى 
وعقوبة  �سكت  ليته  قلنا: 
اإل  يعلمها  الوالدين ل  عقوق 
لعظيم  وتعاىل  �ُسبحانُه  اهلل 
�ُسبحانُه  اهلل  اأّن  كما  ُجرمها، 
العقوبات  من  جعلها  وتعاىل 
يف  ل�ساحبها  تُعّجل  التي 
عذاب  عن  ف�ساًل  الدنيا 
واأ�سلح  تاب  من  اإّل  الآخرة 
اهلل  فاإّن  والديه  وبني  بينه  ما 

تّواٌب رحيم

�أثر �لوحدة يف متا�سك �لدول 
�لإ�سالمّية

الإ�سالمّية  الوحدة  تتحّقق  حنَي 
جميعاً  امُل�سلمنَي  ُقلوُب  تكون 
واحد،  رجٍل  قلب  على  كاأّنها 
مّبة  من  يزيد  �سّك  بال  وهذا 
البع�س  لبع�سِهم  امُل�سلمني 
ال�سالح  على  ينعك�س  وبالتايل 
الفردّية(،  )امل�سلحة  اخلا�ّس 
م�سلحة  العاّم  ال�سالح  وعلى 
وُنمل  وامُلجتمعات،  الدول 
هذِه الآثار فيما يلييختفي احلقد 
واحل�سد من ُقلوب النا�س لأّن من 
املحّبة اأن حُتّب لأخيَك ما حُتّبُه 
على  تق�سي  وبالتايل  لنف�سك، 
اأ�سباب الف�سل الذي ينخر يف قوام 
نتيجًة  الإ�سالمّية  امُلجتمعات 
حُتفُظ  والبُغ�س  احل�سد  لُفرقة 
ُهم  واأعرا�سُ امُل�سلمنَي  اأمواُل 
تقّل  وبالتايل  ُحرماتهم،  وتُ�سان 
ُم�ستويات الرمية على ُم�ستوى 
هذا  فيكون  وامُلجتمعات  الدَول 
�سبباً  ة  اخلا�سّ لالأموال  احلفظ 

عاّم  ب�سكٍل  القت�سادّي  للنمّو 
حالت  امُل�سلمني  لدى  تن�سط 
الجتماعّي  والت�ساُمن  التكافل 
النا�س  ُحقوق  تاأدية  ِخالل  من 
اأموالنا  يف  اهلل  فر�سها  التي 
كالقيام باأداء الزكاة مُل�ستحّقيها، 
وكذلك بذل ال�سدقة على الفقراء 
قد  بذلك  فتكون  وامُلحتاجني 
على  امُل�سلمة  الدولة  �ساعدَت 
والعوز  الفقر  جيوب  تقليل 
كلمة  بوحدة  الدولة  اأنحاء  يف 
التي  امُل�سلمني فاإّن الختالفات 
كانت يف ال�سابق حُتدث فروقات 
كبرية يف ال�سّف الواحد تتال�سى 
والرحمة  املوّدة  مكانها  فتحّل 
بني  احلالة  كانت  كما  والتاآخي، 
امُلهاجرين والأن�سار وكذلَك بنَي 
اأنف�سُهم حني كانوا قبَل  الأن�سار 
بينُهم،  فيما  يتقاتلون  الإ�سالم 
الذي  الدين  بهذا  اهلل  فاأكرمُهم 

جعلهم اأخوة

عالمات حّب �هلل للعبد
لعي�س  املرء  �سبيل  هو  اهلل  حّب   
اإىل  يدفعه  ما  وهو  كرمية،  حياٍة 
الّذي  رّبه  للقاء  لآخرته  العمل 
الغاية  وهو  بحّبه،  و�رّشفه  اأكرمه 
بالّليل  �ساجٍد  عابٍد  لكّل  الأ�سمى 
عالمات  ومن  رّبه،  لكالم  وحافٍظ 
يف  ُذكر  كما  غايته  اإىل  و�سوله 
كتاب اهلل تعاىل واأحاديث نبّيه قيام 
على  وواجباته  بفرو�سه  امل�سلم 
عبداً،  اأحب  اإذا  فاهلل  وجه،  اأكمل 
ما  وال�ّسبل  الّطريق  من  له  �سّهل 
ب�سدق، فرتاه  يجعله يحّب عبادته 
بخ�سوع،  بوقتها  �سالته  ي�سلّي 
وي�ساعد فقريه ومتاجه من دون 
الأمورالّتي  من  وغريها  مقابل، 
ويتكا�سلون  البع�س  ي�ست�سعبها  قد 
اأّنك  امل�سلم  اأّيها  فاعلم  عنها، 
كنت  اإذا  رّبك  حّب  على  حزت 
م�سلماً مّتبعاً لأوامر رّبه واإذا �سعيت 
جاهداً لإر�سائه اّتباع امل�سلم �سّنة 
نبّيه وقيامه بنوافله، فقد ذكر نبّينا 
الّذي  امل�سلم  يحّب  اهلل  اأّن  الكرمي 
نوافله  ي�سلّي  كان  فاإذا  يّتبعه، 

كاملًة من دون اإهماٍل، وكان ي�سوم 
الثنني واخلمي�س من دون تقاع�س، 
ويحذو  نبّيه  ب�سفات  ويقتدي 
تعاىل  اهلل  اأّن  يعني  فذلك  حذوه، 
واب  ال�سّ يعمل  اأن  ويريده  يحّبه 
وال�ست�سهاد  للجهاد  املرء  حّب 
دليل على حّب اهلل لعبده، فقد ذكر 
اهلل �سبحانه وتعاىل اأن حّب الهاد، 
�سفات  من  الكافرين  على  والعّزة 
امل�سلمني الّذين يحّبهم اهلل، فرتاهم 
يرتكون اأحبابهم ومنازلهم يف �سبيل 
الّدفاع عن دين اهلل اأو عن وطنهم، 
�سبحانه  اهلل  ابتالء  دون خوف  من 
وتعاىل من دلئل حّب اهلل للم�سلم، 
يحّبه  الّذي  امل�سلم  يبتلي  فاهلل 
ويرفعه  رب،  ال�سّ ويعلّمه  ليختربه 
ول  ال�ّسّيئات،  له  ويغفر  درجاٍت 
والأحزان  باملاآ�سي  البتالء  يكون 
البتالء  يكون  قد  بل  فح�سب، 
باملال اأو بالاه، فيبتلي اهلل العبد 
باملال الكثري املبارك فيه، ليعلّمه 
ينفقه يف �سبيل اخلري وي�ساعد  اأن 

به الفقراء
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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اأحداث23
يف �صور



  )02( خمب�أين   ,2017 �أوت   21 يوم   
�إط�ر  ويف  بب�تنة/ن.ع.5«.  للإره�بيني 
�ملنظمة,  و�جلرمية  �لتهريب  حم�ربة 
�ل�شعبي  �لوطني  للجي�ش  مف�رز  �أوقفت 
وحر��ش  �لوطني  �لدرك  وعن��رص 
من  بكل  منف�شلة  عملي�ت  يف  �ل�شو�طئ 
»خم�شة  وب�تنة/ن.ع.5  تلم�ش�ن/ن.ع.2 
 65 وحجزت  خمدر�ت  جت�ر   )05(
مت  فيم�  �ملع�لج,  �لكيف  من  كيلوغر�م 
وحدة   11040 و  تبغ  علبة   32400 �شبط 
من خمتلف �مل�رصوب�ت بب�شكرة/ن.ع.4«. 
وبكل من ج�نت/ن.ع.4 ومترن��شت, برج 
�أوقفت  ب�جي خمت�ر وعني قز�م/ن.ع.6, 
 20« �ل�شعبي  �لوطني  للجي�ش  مف�رز 
�ملو�د  من  طن�   2,25 و�شبطت  مهرب� 

�إ�ش�فة  �لوقود,  من  لرت  و3090  �لغذ�ئية 
�إىل معد�ت تنقيب عن �لذهب«. من جهة 
�لوطني  �لدرك  عن��رص  �أوقف  �أخرى, 

جن�شي�ت  من  �رصعي  غري  مه�جر�   80«
وغليز�ن  تلم�ش�ن  من  بكل  خمتلفة 

و�لنع�مة وتندوف و�أدر�ر و ورقلة«.

للجي�ش الوطني 

ت�سليم �سيارات 
من قبل �سركة 

 AMS-MB
بالرويبة 

ق�مت �ل�رصكة AMS-MB �لك�ئنة ب�لرويبة, 
�أم�ش, بت�شليم 227 عربة من علمة مر�شيد�ش بنز 

لف�ئدة وز�رة �لدف�ع �لوطني ممثلة يف �ملديرية 
�ملركزية للعت�د وكذ� ملوؤ�ش�ش�ت وطنية عمومية 
وخ��شة, وهذ� يف �إط�ر جت�شيد برن�مج �لإنع��ش 

�لقت�ش�دي �لذي ب�در به رئي�ش �جلمهورية, �لق�ئد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. وزير �لدف�ع �لوطني 

�لر�مي �إىل بعث �ل�شن�عة �لوطنية, ح�شب م� �أورده 
بي�ن لوز�رة �لدف�ع �لوطني.

و�أو�شح �مل�شدر ذ�ته �أنه »يف �إط�ر جت�شيد برن�مج 
�لإنع��ش �لقت�ش�دي �لذي ب�در به فخ�مة رئي�ش 

�جلمهورية, �لق�ئد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة, وزير 
�لدف�ع �لوطني, �لر�مي �إىل بعث �ل�شن�عة �لوطنية, 

وجت�شيد� حلر�ش �لقي�دة �لعلي� للجي�ش �لوطني 
�ل�شعبي على تطوير �ل�شن�ع�ت �لع�شكرية, تلبية 
لحتي�ج�ت �جلي�ش �لوطني �ل�شعبي و�حتي�ج�ت 
�لهيئ�ت �لوطنية �لأخرى و�مل�ش�همة �لفع�لة يف 
 /AMS-MB لإنت�ج �لوطني, ق�مت �ل�رصكة�

�رصكة ذ�ت �أ�شهم �لك�ئنة ب�لرويبة, �ليوم �لثلث�ء 
22 �أوت 2017, بت�شليم )227( عربة من علمة 

مر�شيد�ش بنز, لف�ئدة وز�رة �لدف�ع �لوطني ممثلة 
يف �ملديرية �ملركزية للعت�د وكذ� ملوؤ�ش�ش�ت 

وطنية عمومية وخ��شة«.
وبهذ� �لت�شليم �جلديد, ت�شجل مديرية �ل�شن�ع�ت 
�لع�شكرية لوز�رة �لدف�ع �لوطني »مك�شب� ي�شمح 
بتعزيز �ملجهود�ت �ملبذولة يف م�شعى تطوير 

�لإنت�ج �لوطني, على �شوء �لهتم�م �لكبري �لذي 
يوليه �ل�شيد �لفريق �أحمد ق�يد �ش�لح, ن�ئب وزير 

�لدف�ع �لوطني, رئي�ش �أرك�ن �جلي�ش �لوطني 
�ل�شعبي, لهذ� �لقط�ع �حل�ش��ش, وذلك من خلل 
�لتوجيه�ت �ل�شديدة, ل�شيم� بخ�شو�ش �لت�أهيل 
و�لتكوين �مل�شتمر للم�شتخدمني ق�شد مو�كبة 

�لتطور �لتكنولوجي, وتدعيم �لقدر�ت �ل�شن�عية 
�لوطنية«.

وذكر �لبي�ن ب�أن �ل�رصكة »قد �أنتجت �إىل حد 
�لآن �أزيد من 2750 �ش�حنة مبختلف �حلمولت 
و 80ح�فلة, كم� �أنه� ب�شدد �إعد�د مع �ل�رصيك 
�لتكنولوجي دميلر ق�عدة حديثة مبع�يري جودة 
ع�لية بهدف �إنت�ج 15000 �ش�حنة و1500 ح�فلة 

للنقل �حل�رصي و�لنقل بني �ملدن �شنوي�«.

العدد : 4427/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
بعد عملية مت�سيط 

ك�سف وتدمري خمباأين للإرهابيني بباتنة 
متكنت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي, اإثر عملية بحث ومت�سيط,  االثنني, من ك�سف وتدمري 
خمباأين لالإرهابيني بباتنة, ح�سب ما اأورده الثالثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. واأو�سح نف�ش 
امل�سدر اأنه »يف اإطار مكافحة االإرهاب, وعلى اثر عملية بحث ومت�سيط, ك�سفت ودمرت مفرزة 

للجي�ش الوطني ال�سعبي.

البويرة

دعا اىل ت�سافر اجلهود للق�ساء على الظاهرة 

بعدما توقفت عن ال�سدور يف 10 اأوت 

للعالج برتكيا 

حوادث املرور: 

 هلك 4 اأ�سخا�ص يف حادث مرور خطري

اإجتماع عربي يدين ب�سدة العمليات الإرهابية

 وقفة ت�سامنية بدار ال�سحافة
 مع �سحفيي وعمال يومية »لتريبني«

جمعية فرن�سية تتربع مبليار ون�سف لنهال

 وفاة 41 �سخ�سا وجرح 1581 
اآخرين يف ظرف اأ�سبوع 

�لذي  �شطره  يف   08 رقم  �لوطني  �لطريق  �شهد 
جنوب  و�له��شمية  �لغزلن  �شور  بلديتي  بريط 
ع��شمة ولية �لبويرة , يف حدود �ل�ش�عة و�لن�شف 
 4 �شحيته�  ر�ح  مرورية  جمزرة  �أم�ش  �شبيحة  من 
�أ�شخ��ش لقو� حتفهم بعني �ملك�ن و�إ�ش�بة �أزيد من 
�إ�شطد�م  �إثر  نتج  مروع  مرور  �آخرين يف ح�دث   4
�لغزلن  �شور  من  �آتية  �أجرة  �شي�رة  بني  عنيف 

, فيم� تدخلت  و�شي�رة نفعية يف �لإجت�ه �ملع�ك�ش 
عن��رص �حلم�ية لنقل جثث �ل�شح�ي� و�مل�ش�بني �إىل 
م�شت�شفى مدينة �شور �لغزلن , ومن جهته� فتحت 
فرقة �لدرك �لوطني حتقيق� يف هذ� �حل�دث �لأليم 
.و�جلدير ب�لإ�ش�رة �شهد ذ�ت �لطريق عدة حو�دث 

مميتة يف �ل�ش�بق .
اأح�سن مرزوق

�لعرب  �مل�شوؤولني  لكب�ر  �أم�ش,  �لأول,  �لإجتم�ع  ندد 
�ملعني بتنفيذ  قر�ر �لقمة �لعربية ب�ش�أن �لإره�ب و�لتنمية 
�لجتم�عية ب�شدة, ك�فة �لعملي�ت �لإره�بية �لتي �شهدته� 
بع�ش �لدول �لعربية و�لوروبية و�شدد على �رصورة ت�ش�فر 
ملك�فحته  وهيئ�ته  وحكوم�ته  ك�فة  �لع�مل  �شعوب  جهود 

و�لق�ش�ء عليه وعلى �أ�شب�به.
وعرب كب�ر �مل�شوؤولني �لعرب, يف تو�شي�تهم �ل�ش�درة عن 
�جتم�عهم �لذي عقد مبقر �جل�معة �لعربية برئ��شة غ�دة 

عن  كذلك  �مل�رصية,  �لجتم�عي  �لت�ش�من  وزيرة  و�يل 
��شتنك�رهم  و�د�نتهم للأحد�ث �لإره�بية �لتي تقع يف �أي 
بر�شلونة وم�ر�شيلي�  و�أخره م� حدث يف  �لع�مل,  بق�ع  من 
وفنلند�. و�أكدو� ت�ش�منهم مع �أ�رص �شح�ي� هذه �لعملي�ت 
و�مل�ش�بني, موؤكدين وعيهم ب�أن �لإره�ب ل وطن ول دين 
له و�أنه �شيظل د�ئم� �أكرث �جلر�ئم وح�شية �شد �لن�ش�نية 
و�لتي تتطلب ت�ش�فر جهود �شعوب �لع�مل ك�فة وحكوم�ته 

وهيئ�ته ملك�فحته و�لق�ش�ء عليه وعلى �أ�شب�به.

ب�جلز�ئر  �ل�شح�فة  بد�ر  �أم�ش,   نظم, 
�لع�ملني  �ل�شحفيني  من  عدد  �لع��شمة 
ت�ش�منية  وقفة  �لوطنية  �جلر�ئد  مبختلف 
»لتريبني«  يومية  وعم�ل  �شحفيي  مع 
توقفت  و�لتي  �لفرن�شية  ب�للغة  �لن�طقة 
وقد  �مل��شي.  �أوت   10 منذ  �ل�شدور  عن 
�ل�شح�فة عن  د�ر  �ل�شحفيون وعم�ل  عرب 
ت�ش�منهم وم�ش�ندتهم لزملئهم من جريدة 
»لتريبني« ووقوفهم �إىل ج�نبهم يف حمنتهم, 
�إىل  �جلريدة  عودة  �رصورة  على  م�شددين 
�ل�شدور »حف�ظ� على من��شب �شغل عم�ل 
عمي�ر  �ل�رصك�ء  �أن  �ملوؤ�ش�شة«.يذكر  هذه 
�ملحدودة  �مل�شوؤولية  ذ�ت  �ل�رصكة  يف 
عن  �مل�شوؤولة  بري�ش«  مغرب  »�أومنيوم 
قدمو�  قد  ك�نو�  �جلريدة  هذه  ��شد�ر 
�ل�شتعج�ل  ق��شي  لدى  طوعي�  �لتم��ش� 
من �جل �لعرت��ش على ت�شفية �ملوؤ�ش�شة, 
�لدين  خري  �رملة  به  �رصحت  م�  ح�شب 
عمي�ر خلل ندوة �شحفية ن�شطته� موؤخر� 
مبقر �لنق�بة �لوطنية لل�شحفيني.  ونددت 

�ش�بت  �لتي  ب«�ل�شهولة«  عمي�ر  �ل�شيدة 
على  عم�له�  و�ح�لة  �ل�شحيفة  غلق  قر�ر 
�ملط�لبة  �بد�  يتم  »ل  �أنه  موؤكدة  �لبط�لة, 
بحل �شحيفة �م�م ق��شي ��شتعج�ل و�نه ل 
يحق للأقلية من �ل�رصك�ء �ن يقدمو� على 
ت�شفية �ملوؤ�ش�شة مب� �نه لي�ش هن�ك قر�ر 

من �لعد�لة«.  
�لوطنية  �لنق�بة  �كدت  ج�نبه�,  من 
لل�شحفيني �نه� �شتب��رص ق�شية ��شتعج�لية 
عن  �لدف�ع  �جل  من  حم�ميه�  خلل  من 
وك�نت  للعم�ل.  �لجتم�عية  �حلقوق 
�شحيفة »لتريبني« قد توقفت عن �ل�شدور 
)جم�ل  �ملوؤ�ش�شة  يف  م�ش�همني  قر�ر  بعد 
طلب  بتقدمي  تيف�وي(  و�رصيف  جر�د 
وقف  �جل  من  �لعد�لة  لدى  ��شتعج�يل 
تيف�وي  �كد  وقد  �ملوؤ�ش�شة.  ن�ش�ط�ت 
�ل�شحيفة  �شدور  ��شتمر�ر  »ي�شتحيل  �أنه 
�لتي  لل�رصكة  �مل�لية  �لو�شعية  �ىل  ب�لنظر 
تع�ين من عجز م�يل منذ �شنة 2002 ف�شل 

عن �شعوب�ت ق�نونية«

تربعت �أم�ش �إحدى �جلمعي�ت �لفرن�شية مببلغ م�يل 
�لطفلة  لف�ئدة  ون�شف  �شنتيم  ملي�ر  بقيمة  معترب 
�ملري�شة نه�ل �لتي حتت�ج �إىل مبلغ 3 مليري �شنتيم 
لإجر�ء عملية جر�حية م�شتعجلة برتكي� ويف �ل�شي�ق 
�كد �أفر�د من ع�ئلته� يف �ت�ش�لهم بيومية » �لو�شط 
�نهم ي�شعون خلل �لي�م �ملقبلة ل�شتكم�ل مبلغ   «

و�هل  �ملح�شنني  مب�ش�عدة  �ملتبقية  مليون   500
�خلري , فيم� يو��شل �لإحت�د �جلمعوي بولية �لبويرة 
حتت �إ�رص�ف جمعية �ل�شلم �لولئية جمع �لتربع�ت 
وبرجمة حفل ت�ش�مني كبري بحر �ل�شبوع �لق�دم يف 

�لق�عة �لكربى للم�رصح �جلهوي عم�ر �لع�شكري .
  اأح�سن مرزوق

�آخرون   1581 و�أ�شيب  م�رصعهم  �شخ�ش�   41 لقي 
خلل  ت�شجيله�  مت  مرور  ح�دث   1239 يف  بجروح 
�أوت  �شهر  من   19 و   13 بني  م�  �ملمتدة  �لفرتة 
م�ش�لح  �أم�ش,  �أوردته�,  ح�شيلة  ح�شب  �جل�ري, 
�أثقل  �ن  �مل�شدر  ذ�ت  و�أو�شح  �ملدنية.  �حلم�ية 
خم�شة  بوف�ة  ب�شكرة  بولية  �شجلت  ح�شـيلة 
�أ�شخ��ش وجرح 57 �آخرين مت �إ�شع�فهم و حتويلهـم 
�ل�شت�شفـ�ئية يف 14 ح�دث مرور.كم�  �إىل �ملر�كز 

نف�ش  خلل  �ملدنية  �حلم�ية   وحد�ت  �شجلت 
جم�لت  خمتلف  �شملت  تدخل    20197 �لفرتة 
�أن�شطة �حلم�ية �ملدنية �ملتعلقة بحو�دث �ملرور, 
�حلو�دث �ملنزلية, �لإجلء �ل�شحي �إخمــ�د �حلر�ئق 

وتغطية �لأجهزة �لأمنية  ملختلف �لتظ�هر�ت.
بـ2491 تدخل  كم� ق�مت وحد�ت �حلم�ية �ملدنية 
�شن�عية  منزلية  منه�  حريق   1908 ب�إخـم�د  �شمح 

وحر�ئق مــختلفـة.

تكوين مهني :

 توفري اأزيد من 7.340 من�سب بيداغوجي 
لدورة �سبتمرب القادم بالوادي 

�ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين  قط�ع  يوفر 
بولية �لو�دي 7.345 من�شب تكويني جديد 
)�شبتمرب  �جلديد  �لتكويني  �لدخول  بر�شم 
2017( , بزي�دة تقدر بـ�أكرث من 21 ب�مل�ئة 
 ( �ملنق�شي  �لتكويني  ب�لدخول  مق�رنة 
6.060 من�شب( , ح�شبم� ��شتفيد �أم�ش  من 
م�شوؤويل �لقط�ع ب�لولية .  ومت �إدر�ج تلك 
�لعرو�ش �لتكوينية مب� ي�شتجيب لن�شغ�لت 
�شب�ب �ملنطقة �شيم� م�  يت�شل ب�حتي�ج�ت 
مدير  �أو�شح  كم�  �ملحلية,  �ل�شغل  �شوق 
تلك  وتتوزع  غ�شكيلي.  بلق��شم  �لقط�ع 
من  م�شتويني  على  �لتكوينية  �ملن��شب 
�لأول  ب�مل�شتوى  �لأمر  ويتعلق  �لتكوين. 
�لتكوين  �أمن�ط  يف  دولة  ب�شه�دة  �ملتوج 
�لإق�مي �لأويل ) 2.900 من�شب (و�لتمهني 
 )375( �لريفي  ب�لو�شط  و�لتكوين   )2.515(

و�لتكوين عن طريق �ملع�بر 
)100( و�لدرو�ش �مل�ش�ئية )100( , وفق م� 
من  �لث�ين  �مل�شتوى  وي�شم   . �مل�شدر  ذكر 

�لتكوين �ملتوج ب�شه�دة ت�أهيل , منط تكوين 
�مل�كثة  و�ملر�أة  �أويل 130 من�شب(  ت�أهيلي 
�خل��شة  للفئ�ت  و�لتكوين   )965( �لبيت  يف 

 )20(
يف  و�لتكوين   )20( �ملعتمدة  و�ملد�ر�ش 
�مل�ش�ئية   و�لدرو�ش   )75( �لريفي  �لو�شط 

)145من�شب( , كم� �أ�ش�ر ذ�ت �مل�شوؤول.
�ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين  قط�ع  وعمل 
على  �لق�دم  �لتكويني  للدخول  وحت�شب� 
�ملوجهة  �لتكوينية  �لإخت�ش��ش�ت  ترقية 
 , �لريفي  و�لو�شط  ب�لبيت  �مل�كثة  للمر�أة 
�لإجتم�عية  �لفئ�ت  �أد�ء  حت�شني  بغر�ش 
على  منه  وحر�ش�   , و�ملحرومة  �له�شة 
�لتي  �لفئ�ت  تلك  وتطلع�ت  رغب�ت  حتقيق 
�ملعزولة,  و�ملن�طق  �لن�ئية  ب�لقرى  تقطن 
 37 ب�إدر�ج  �لأمر  .ويتعلق  �إليه  �أ�شري  كم� 
قط�ع  موؤ�ش�ش�ت  خمتلف  يف  تخ�ش�ش� 
فر�ش  لتقريب  وذلك   �ملهني  �لتكوين 

�لتكوين من �ملو�طن.

�سعيدة : 4

  تخ�س�سات جديدة يف التكوين املهني
 لدورة �سبتمرب املقبل

تكوينية جديدة  تخ�ش�ش�ت   4 �إدر�ج  �شيتم 
بولية  �لق�دم  �شبتمرب  دورة  دخول  بر�شم 
مديرية  لدى  �أم�ش,  علم,  ح�شبم�  �شعيدة 

�لتكوين و �لتعليم �ملهنيني.
و�أو�شحت رئي�شة مت�بعة �لتكوين و �لتعليم 
هذه  �أن  م�شتغ�ملي  و�شيلة  �ملهنيني 
يف  �لجن�ز  مت�بعة   « ت�شمل  �لتخ�ش�ش�ت 
�ملح�جر   « و  �مل�ئي�ت«  تربية   « و  �لبن�ء« 

و�ملن�جم«  و« جن�رة �لآث�ث« . و�أ�ش�ر نف�ش 
�لتمهني �ملرتقب فتحه� خلل دورة �شبتمرب  �لتكوين و  �أن عدد من��شب  �إىل  �مل�شدر 
�لق�دم عرب خمتلف مع�هد و مر�كز �لتكوين �ملهني ب�لولية تقدر ب 3.318من�شب منه� 

2.393 من�شب متوج ب�شه�دة دولة و 925 متوج ب�شه�دة ت�أهيل.
ومت تخ�شي�ش لف�ئدة �ملر�أة �مل�كثة يف �لبيت 325 من�شب تكويني بهدف متكينه� من 
�لدورة �ملقبلة فتح  �كت�ش�ب حرف ت�شمن له� من خلق م�رصوعه� �مل�شغر. و�شتعرف 
 260 و  �لتمهني  طريق  عن  من�شب   763 و  �لإق�مي  �لنمط  يف  تكويني  من�شب   1.240

من�شب خ��ش ب�لدرو�ش �مل�ش�ئية و 130 من�شب يف �لتكوين عن طريق �ملع�بر.
�لت�شجيلت  �لتكوينية ب�لولية �شعيدة يف فتح عملية  وقد �رصعت خمتلف �ملوؤ�ش�ش�ت 
�أن تتم عملية  �لق�دم على  �إىل غ�ية 16 �شبتمرب  لتتو��شل  بد�ية من 9 جويلية �مل��شي 
�لنتق�ء م� بني 17 و19 من نف�ش �ل�شهر. يذكر �أن عدد �ملتخرجني خلل �ل�شنة �جل�رية 

بلغ 1.014 متكون� يف خمتلف �لتخ�ش�ش�ت ب�لولية.
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