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النتخابات البلدية والولئية

ال�سروع يف �سحب الوثائق 
واإيداع ملفات الرت�سح 

�س3
من 30 اأوت اإىل 13 �سبتمرب 2017 

املراجعة اال�ستثنائية 
للقوائم االنتخابية 

�س3
خلل يومي عيد الأ�سحى 

بالعا�سمة 

ت�سخري 3000 دركي 
لل�سهر على اأمن املواطنني 
�س4

 نظام البكالوريا لن
 يخ�سع لأي تغيريات

9 ماليني تلميذ يلتحقون 
 مبقاعد الدرا�سة يف 6 

من �سبتمرب
�س4

 م�سجون يخفي
  املخدرات يف قلب 
املوؤ�س�سة العقابية 

ال�سرطة تفطنت له اأثناء  نقله ملقر 
املجل�س الق�سائي بالعا�سمة

�س3 لويزة حنون:

ت�سريحات اأويحيى عن املديونية حمفزة جدا

امل�ساعدون الرتبويون يتوعدون مبقاطعة الدخول املدر�سي 

�س4 

 تعطل املوزعات
  االآلية واملواطنون 

يحرمون من رواتبهم

 ب�سبب عطب اأ�ساب املوزع
 املركزي الرئي�سي

          نطالب بالك�سف عن اأ�سباب اإتالف 30 األف هكتار من الغابات
         بو�سياف هو �سبب كوارث قطاع ال�سحة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اجلريدة الر�سمية

وزارة التجارة  

البويرة

 اأويحيى يلغي قرار اإن�ساء املفت�سية
 العامة و رخ�ص اال�سترياد والت�سدير 

نظام رخ�ص اال�سترياد اليزال قائما   
قرية اأوالد لعالم خارج اهتمامات امل�سوؤولني

امل�سيلة

وايل يكرم 
الع�سرات من 

املتفوقني االأوائل
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برج باجي خمتار

�لعثور على �أ�سلحة و ذخرية
 يف اإطار مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة، �ضبطت 
مفرزة للجي�ش الوطني ال�ضعبي يوم 26 اأوت 2017 بربج 

باجي خمتار/ن.ع.6، م�ضد�ضا )01( ر�ضا�ضا من نوع 
كال�ضنيكوف وكمية من الذخرية، يف حني دمرت مفرزة 

اأخرى للجي�ش الوطني ال�ضعبي، ثالث )03( قنابل تقليدية 
ال�ضنع بعني الدفلى/ن.ع.1.

وهران

 تكرمي �ملجاهد �لعقيد عثمان
تهاطلت  مبنا�سبة �لذكرى �ل40 لوفاته  التي  الأمطار  ت�ضببت 

ليلة اأم�ش بكميات معتربة عرب 
خمتلف بلديات اجلهة اجلنوبية 
لولية البويرة يف ت�ضجيل عديد 
على  خا�ضة  املادية  اخل�ضائر 
الها�ضمية  بلديتي  م�ضتوى 
ال�ضيول  اجتاحت  اأين  وديرة 
بجموع  اأدى  ما   املنازل 
اخلارج  اىل  للفرار  املواطنني 
خوفا من �ضقوط املنازل على 
روؤو�ضهم ، كما �ضجلت م�ضالح 

احلماية املدنية اإنهيار جدران 
الأعمدة  و�ضقوط  منازل  عدة 
على  والأ�ضجار  الكهربائية 
التي  العاتية  الرياح  خلفية 
التي  الأمطار  نزول  �ضاحبت 
توا�ضلت طيلة الفرتة الليلية يف 
والهلع  الرعب  ادخل  �ضيناريو 
 ، املنطقة  �ضكان  نفو�ش  يف 
اأي  ت�ضجل  مل  احلظ  وحل�ضن 

خ�ضائر ب�رشية .
اأح�سن مرزوق

البويرة

 �أمطار طوفانية ت�سبب
 خ�سائر مادية

 نظم اأول اأم�ش ال�ضبت مبقر بومية 
منتدى  بوهران  »اجلمهورية« 
لوفاة  ال40  الذكرى  مبنا�ضبة 
العقيد عثمان وا�ضمه احلقيقي بن 
اللقاء  هذا  �ضكل  و  بوحجر  حدو 
جمعية  مع  بال�رشاكة  نظم  الذي 
»م�ضعل ال�ضهيد« بح�ضور �ضلطات 
اجل  من  فر�ضة  وهران،  ولية 
ت�ضليط مزيد من ال�ضوء على هذه 
الثورة  خالل  املميزة  ال�ضخ�ضية 
ذلك  على  اأكد  كما  التحريرية، 
زغيدي  حل�ضن  اجلامعي  الأ�ضتاذ 
الن�ضايل  امل�ضار  اإىل   اأ�ضار  الذي 
ينتمي  الذي  الرجل  لهذا  الكبري 

ملحاربة  ال�ضالح  حمل  جليل 
ال�ضتعمار الفرن�ضي و اأو�ضح ذات 
قد  بوحجر  العقيد  ان  الأكادميي 
التحق باملنظمة اخلا�ضة يف �ضنة 
1947 و عمره مل يتجاوز ال20 �ضنة 
ال�ضعب  ينخرط يف حزب  ان  قبل 
اأحباب  حركة  يف  ثم  اجلزائري 
انت�ضار  حركة  يف  وبعدها  البيان 
مذكرا  الدميقراطية،  احلريات 
بان هذا الرجل  امل�ضبع بالقيم و 
جماهدي  مع  �ضارك  قد  املبادئ 
عمليات  يف  اخلام�ضة  الولية 
ال�ضالح  بجلب  خا�ضة  ع�ضكرية 
املعمرين  مزارع  على  الهجوم  و 

من  اخرون  متدخلون  اكد  كما 
املجاهد  رفاق  و  اأ�ضدقاء  بينهم 
و  �ضجاعته  على  ال�ضالح  يف 
وطنيته وقد لد املجاهد بن حدو 
بوحجر يف 23 نوفمرب 1927 بعني 
والديه  رفقة  انتقل  ثم  تيمو�ضنت 
اإحدى  الغلة  حا�ضي  يف  لالإقامة 
و  الولية.  لذات  التابعة  البلديات 
هو  لل�ضجن  تعر�ش  ال23  �ضن  يف 
تعرف  حيث  اخر  �ضخ�ضا   47 و 
خاللها اىل ال�ضهيدين احمد زبانة 
و حمو بوتليليل�ش و يف �ضنة 1957 
�ضارك يف اجتماع اإطارات الولية 
جانب  اىل  التاريخية  اخلام�ضة 

و  احمد(  )قايد  �ضليمان  �ضي 
العقيد لطفي، �ضي نا�رش مرباح،  
فراج، �ضي ر�ضيد و العقيد هواري 
بومدين الذي كان على راأ�ش قيادة 
اأركان جي�ش التحرير الوطني و يف 
را�ش  على  تعيينه  مت   1961 �ضنة 
خلفا  التاريخية  اخلام�ضة  الولية 
يف  ا�ضت�ضهد  الذي  لطفي  للعقيد 
ع�ضوا  عني  كما  ال�رشف،  ميدان 
غاية  اىل  الثورة  جمل�ش  يف 
م�ضت�ضفى  يف  تويف  و  ال�ضتقالل، 
 1977 اأوت   27 با�ضا يف  م�ضطفى 
و بهذه املنا�ضبة مت تكرمي عائلة 

العقيد عثمان.

بعد تناق�ص عدد ملذ�بح 

.. مذبح ح�سني د�ي على �أمت 
�جلاهزية 

  بعد حالة الرتقب و�ضط  املواطنني بعد قرارات الغلق التي 

�ضملت عدة مذابح ، عمد قا�ضي مراد، رئي�ش وحدة مذبح 

ح�ضني داي اأنه مت توفري جميع ال�رشوط ل�ضتقبال الأ�ضاحي 

يومي العيد، و اأ�ضاف قائال:« مت �ضبط كل الأمور املتعلقة 

بالذبح و ال�ضلخ بوحدتنا، و نعلم املواطنني اأن املذابح 

�ضتفتح يف �ضاعات مبكرة يوميي العيد لت�ضهيل العملية على 

اجلميع، كما قمنا بتو�ضعة غرف التربيد الثماين و جندنا 

حوايل 10 اأطباء بيطريني خ�ضي�ضا ليوم النحر«.

تلم�سان

�لقب�ص على مروج خمدر�ت

اأوقف عنا�رش الدرك الوطني بتلم�ضان/ن.ع.2، مروج 

خمدرات �ضبطت لديه كمية من الكيف املعالج تُقدر بـ 

)45،5( كيلوغرام، واأوقفوا اأي�ضا مهربني )02( وحجزوا 

)5792( وحدة من خمتلف امل�رشوبات بكل من �ضيدي 

بلعبا�ش وتيارت، يف حني �ضبطت مفرزة للجي�ش الوطني 

ال�ضعبي بعني قزام/ن.ع.6، ثالث )03( دراجات نارية 

ومعدات تنقيب عن الذهب.  وبالغزوات/ن.ع.2، اأحبط 

حرا�ش ال�ضواحل حماولة هجرة غري �رشعية لـ )10( 

اأ�ضخا�ش كانوا على منت قارب تقليدي ال�ضنع، فيما مت 

توقيف )45( مهاجرا غري �رشعي من جن�ضيات خمتلفة بكل 

من ب�ضار وورقلة والنعامة.

هزة �أر�سية بقوة 0ر3 درجات ب�سطاو�يل   
 �ضجلت م�ضاء اليوم ال�ضبت على ال�ضاعة 9و 41 دقيقة هزة اأر�ضية ب�ضطاوايل )ولية اجلزائر( بلغت �ضدتها 0ر3 درجات على �ضلم ري�ضرت، 

ح�ضب ما اأفاد به مركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء  و قد حدد مركز الهزة ب 2 كلم �ضمال غرب  �ضطاوايل 

بذات الولية، ح�ضب ما اأو�ضحه امل�ضدر ذاته.

24 �ساعة

! �لعمومية  �ملر�حي�ص  تعو�ص  �مل�ساجد  مر�حي�ص 
واأ�ضحاب  الباعة  من  الكثري  يعمد 
اإطار  خارج  احلرة  املهن 
مراحي�ش  اتخاذ  اإىل  املوؤ�ض�ضات، 
ما  وهو  لهم،  ملجاآ  امل�ضاجد 
الالجئني  بع�ش  خطاه  على  تبعهم 
الأفارقة، يف �ضورة كثريا ما اأثارت 
دون  الأئمة،  من  عدد  حفيظة 
النظافة  احرتام  مدى  اإىل  الإ�ضارة 
اأن  ورغم  امل�ضاجد،  مبراحي�ش 

موؤخرا  عمدت  الو�ضية  ال�ضلطات 
املراحي�ش  جمل  يف  للتدارك 
العمومية اإل اأنها تبقى جد مق�رشة، 
فعلى ندرتها جند بع�ضها مل يدخل 
جانب  من  هذا  اخلدمة،  نطاق 
املواطنني  جانب  ومن  ال�ضلطات، 
جند الكثريين يرف�ضون اللجوء اإليها 
ويف�ضلون الأ�ضاليب »التقليدية« التي 

تعودوا عليها –اإن �ضح التعبري-.

�لكبا�ص تز�حم �ملترب عني 
بالدم  يف �لبويرة

  يف لقطة م�ضينة وم�ضيئة تعك�ش حجم الت�ضيب احلا�ضل يف خمتلف  
جمموعة من الكبا�ش يف مقر الفدرالية اجلزائرية للمتربعني بالدم 

الواقعة بقلب مدينة البويرة كما يظهر يف ال�ضورة املرافقة حيث اأبدوا 
�ضخطهم ال�ضديد من مثل هذه الت�رشفات الغريبة وغري امل�ضوؤولة 

وت�ضاءلوا يف املقابل عن دور اجلهات امل�ضوؤولة  لو�ضع حد لهذا الرتدي 
ال�ضارخ والو�ضعية املزرية للموؤ�ض�ضات ال�ضحية ، هذا ولقيت ال�ضورة 
اإنت�ضارا وتفاعال كبريا و�ضط مت�ضفحي مواقع التوا�ضل الإجتماعي .

 اأ.م



ال�سيا�سي  املكتب  اإجتماع  وقبيل 
العادية،  دورته  يف  العمال  حلزب 
اأم�س، قالت لويزة حنون، اأن  يوم 
التف�سري الذي يتغنى به م�سوؤولون 
من  واالآالف  الغابات  حرق  حول 
خالل  االأرا�سي  من  الهكتارات 
هذه ال�سائفة تافه وغري منطقي، 
اأن  يريد  من  حتى  اأن  موؤكدة 
يتح�سل  لن  الفحم  على  يتح�سل 
التي  احلرائق  حجم  ب�سبب  عليه 
العديد  عرب  االأ�سجار  م�ست 
جعلها  ما  الوطن،  واليات  من 
الو�سية  اجلهات  من  تطالب 
لتف�سري ما حدث خا�سة  اخلروج 
معينة  جهة  اإقدام  اإحتمال  واأن 
من  انتقاما  الغابات  حرق  على 
الوزير  اأ�سدرها  التي  القرارات 
تبون  املجيد  عبد  االأ�سبق  االأول 
هذه  تتقبل  مل  لكونها  وارد،  جد 
جمرد  كانت  ولو  حتى  القرارت 
اإركاع  اأن  م�سيفة  خطابات، 
الرئي�س  الهدف  كان  احلكومة 
ذلك  يف�رس  وما  اجلهة،  لهذه 
وقت  يف  النريان  اإ�ستعال  هو 
تاأخذ  الزالت  كانت  الت�رسيحات 
جد  وقت  ويف  ت�سادعيا  منحنا 

ح�سا�س.

بو�سياف هو �سبب 
كوارث قطاع ال�سحة

الذعة  انتقادات  وجهت  حنون 
عبد  االأ�سبق  ال�سحة  لوزير 
قالت  والتي  بو�سياف،  املالك 
الكارثية  امل�ساكل  �سبب  اأنه  عنه 
التي يتخبط فيها قطاع ال�سحة، 
هذا  يف  يح�سل  ما  اأن  مو�سحة 
يتحمله  ال  احل�سا�س  القطاع 
يف  وامل�سوؤولني  االأطباء  اأبدا 
التق�سف  لكون  امل�ست�سفيات، 
عمل عملته، خا�سة واأن امليزانية 
بن�سبة  تقل�ست  بالقطاع  اخلا�سة 
75 باملائة، وقالت ذات املتحدثة 
كان  االأ�سبق  ال�سحة  وزير  باأن 
قطاع  خو�س�سة  اأجل  من  يعمل 
ال�سحة ب�سكل اأو باأخر، دون ن�سيا 
ما مت تداوله من ت�رسيحات عند 
مفادها  خليجية،  لدول  زيارته 
قطاع  عن  �ستتخلى  اجلزائر  اأن 
ح�سب  والواقع  نهائيا،  ال�سحة 
االأمينة العامة حلزب العمال يثبت 
ذلك، داعية ال�سلطات الو�سية اإىل 
تدارك االأمر والعمل على حماية 
املواطنني من مثل هكذا �سيا�سة، 
الوحيدة  ال�سحية  واأن  خا�سة 
املواطن  هو  يح�سل  ما  كل  من 
يتخبط بني  يبقى  الذي  الب�سيط، 
االأ�سا�سية،  امل�ساكل  من  جملة 
�سيبقى  العمال  اأن حزب  م�سيفة 
دائما اإل جانب العمال يف جانب 

ال�سحة،  وقطاع  القطاعات 
ح�سبها يعد ع�سب اأي دولة، وما 

يح�سل للعمال فيه يعد �سابقة.

ت�سريح اأويحيى عن 
املديونية حمفز جدا

االأمينة  ثمنت  اأخرى  جهة  ومن 
قرار  العمال  حلزب  العامة 
بتفادي  القا�سي  احلكومة 
ملواجهة  احلخارجية  املديونية 
التي  واملالية  االقت�سادية  االأزمة 
اعتربت  حنون  البالد،  ت�سهدها 
اأحمد  االأول  الوزير  قرار  ان 
املدينوية  يرف�س  الذي  اويحيى 
ويوؤمننا  ايجابيا  قرارا  اخلارجية 
كحزب �سيا�سي بدعم اخلوف من 
تهدد  التي  املدينوية  اىل  العودة 
املوقف  هذا  »ان  البالد،قائلة 
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
الو�سع  اأن  وا�سافت  بوتفليقة«، 
االقت�سادي الذي متر به اجلزائر 
قرارات  ويتطلب  للغاية  �سعب 
املالية،  االأزمة  ملواجهة  جريئة 
الفا�سد  اإىل حماربة املال  داعية 
البالد  على  خطر  من  ميثله  ملا 
وراحت  باالأ�سا�س،  واقت�سادها 
املال  تهاجم  املتحدثة  ذات 
رجال  :«و�سول  قائلة،  الفا�سد، 
املال الفا�سد اإىل ال�سلطة ال ميكن 
خارجية  م�سالح  مب�ساعدة  اإال 
م�ساحلها«،  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
على  موقف  اإ�سدار  اأن   موؤكدة 
اإال بعد  حكومة اويحيى لن يكون 
على  حكومته  خمطط  عر�س 
قانون  مناق�سة  وكذا  الربملان 
اإىل  2019،م�سرية  ل�سنة  املالية 
تقييم  مرحلة  يف  احلزب  اأن 
االقت�سادية  االأو�ساع  لكل  �ساملة 
للبالد، وترى حنون  واالجتماعية 
االقت�سادية  االأزمة  مواجهة  اأن 
وعزمية  اإرادة  اإىل  يحتاج  للبالد 
بداية  كبرية من طرف احلكومة، 
ال�سيا�سي  العمل  اأخلقة  من 
ومواجهة  االقت�سادي  والن�ساط 
املال الفا�سد الذي يجرمه د�ستور 

2016 ويدعو اإىل حماربة الأموال 
هناك  »اأن  ال�رسعية،قائلة  غري 
قوانني هامة يف الد�ستور لكنها ال 

تطبق يف كثري من االأحيان«.

اأخلقة النظام 
االقت�سادي وعد به 

رئي�س اجلمهورية

االأمينة  قالت  االإطار  هذا  ويف 
العامة حلزب العمال لويزة حنون 
االقت�سادي  الن�ساط  اأخلقة  اأن 
والعمل ال�سيا�سي من بني الوعود 
اجلمهورية،  رئي�س  قدمها  التي 
يكون  يكاد  الفعلي  التطبيق  لكن 
هناك  اأن  قائلة«  متاما،  غائبا 
ع�رسات اآالف مليارات من اأموال 
رغم  حم�سلة  غري  ال�رسائب 
حت�سيلها«،  على  الد�ستور  ن�س 
االقت�سادي  لل�سق  واأعطت حنون 
داعية  تدخلها  من  كبريا  حيزا 
اإىل �رسورة احلفاظ على الطابع 
اجلزائرية  للدولة  االجتماعي 
ال�رسائية  القدرة  وتدعمي 
من  للمواطنني،وحمايتهم 
املالية،حمذرة  االأزمة  تداعيات 
يف  ال�سكينة  تراجع  مغبة  من 
من  عنها  ينجر  وما  املجتمع 
االأمة  على  خطرية  تداعيات 
على حد تعبريها، االأمينة العامة 
حلزب العمال  اأكدت اأن اجلزائر 
متلك كل احللول الوطنية لتحقيق 
الوقت  يف  واال�ستقرار  ال�سكينة 
ال�سعب  اإعالم  من  احلايل،بداية 
تتخذها  التي  القرارات  بكل 
الظرف  ملواجهة  احلكومة 
اإىل  م�سرية  ال�سعب،  االقت�سادي 
بقطاعات  اختالالت  عدة  اأن 
حياة  على  �سلبا  توؤثر  معينة 
املواطن على غرار تراجع الدعم 

عن امل�ست�سفيات العمومية.

قرار امل�ساركة يف 
املحليات ما بعد الدخول 

االجتماعي

ويف �سياق اآخر  اعلنت ان اللجنة 
املركزية للحزب �ستف�سل يف قرار 
امل�ساركة يف االنتخابات املحلية 
القادم،  االجتماعي  الدخول  بعد 
وبخ�سو�س م�ساركة حزب العمال 
ال�سعبية  املجال�س  انتخابات  يف 
ان  حنون  قالت  والوالئية  البلدية 
للحزب  املركزية  اللجنة  دورة 
االجتماعي  الدخول  بعد  �ستعقد 
القادم �ستف�سل يف قرار امل�ساركة 
كل  متابعني  ان  اال  عدمه،  من 
حزب  م�ساركة  توؤكد  املوؤ�رسات 
خا�سة  املحليات،  يف  العمال 
واأن جلول جودي كان قد اأكد يف 
باأن  للو�سط،  �سابقة  ت�رسيحات 
متت  للمحليات  التح�سريات  كل 
جمع  فقط  ينق�س  وما  بنجاح، 
الواليات،  بع�س  يف  التوقيعات 
امل�ساركة  االإنتخابات  اأن  م�سيفا 

فيها �رسورية.

اأعلنت وزارة الداخلية واجلماعات 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
اأن فرتة  اأم�س االأحد يف بيان لها، 
للقوائم  اال�ستثنائية  املراجعة 
لالنتخابات  حت�سبا  االنتخابية، 
 30 يوم  �ستبداأ  والوالئية،  البلدية 

اأوت ومتتد اإىل غاية 13 �سبتمرب.
»تبعا  اأنه  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
الرئا�سي  املر�سوم  الإم�ساء 
الهيئة  ا�ستدعاء  لتاريخ  املحدد 
 23 اخلمي�س  ليوم  االنتخابية 
انتخاب  اأجل  من   2017 نوفمرب 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  اأع�ساء 
الداخلية  وزارة  تنهي  والوالئية، 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
املواطنات  علم  اإىل  العمرانية 
املراجعة  فرتة  اأن  واملواطنني 
االنتخابية  للقوائم  اال�ستثنائية 

�ستبداأ االأربعاء 30 اأوت ومتتد اإىل 
غاية 13 �سبتمرب 2017«.

كل  الوزارة  تدعو  الغر�س،  لهذا 
يف  امل�سجلني  غري  املواطنني 
البالغني  �سيما  االنتخابية  القوائم 
نوفمرب   23 يوم  كاملة  �سنة   18
اأنف�سهم  ت�سجيل  لطلب   2017
لبلدية  االنتخابية  القائمة  �سمن 
اإقامتهم، علما اأن عملية الت�سجيل 
املعني  هوية   تثبت  بوثيقة  ترفق 
بالن�سبة  اأما  االإقامة  تثبت  واأخرى 
مكان  غريوا  الذين  للمواطنني 
اإقامتهم، فما عليهم اال اأن يتقربوا 
اجلديد  االقامة  مقر  البلدية  من 
اإجراءات  بكل  �ستتكفل  التي 
وزارة  وتو�سح  والت�سجيل  ال�سطب 
املكاتب  اأن  االأخري  يف  الداخلية 
املكلفة باالنتخابات على م�ستوى 

اأيام  كل  مفتوحة  تبقى  البلديات 
االأ�سبوع من ال�ساعة 9 �سباحا اإىل 
غاية ال�ساعة 16�سا و30 دقيقة ما 

عدا يوم اجلمعة. 

اأعلنت وزارة الداخلية واجلماعات 
اأم�س  العمرانية،  املحلية والتهيئة 
الوثائق  �سحب  عملية  اأن  االأحد، 
الالزمة لتكوين ملف الرت�سح وكذا 
 26 ال�سبت  اأم�س  بداأت  االإيداع 
امل�سالح  م�ستوى  على  اأغ�سط�س 
املخت�سة بالوالية على اأن ت�ستمر 
�سبتمرب   24 غاية  اىل  العملية 

املقبل.
»تبعا  اأنه  الوزارة  بيان  يف  وجاء 
الرئا�سي  املر�سوم  الإم�ساء 
اجلمهورية  رئي�س  طرف  من 
املت�سمن  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ليوم  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 
من   ،2017 نوفمرب   23 اخلمي�س 
املجال�س  اأع�ساء  انتخاب  اجل 
وعمال  والوالئية،  البلدية  ال�سعبية 
رقم  الع�سوي  القانون  باأحكام 
اأغ�سط�س   25 يف  املوؤرخ   10-16
االنتخابات،  بنظام  املتعلق   2016
واجلماعات  الداخلية  وزارة  تنهي 
اىل  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
لهذه  الرت�سح  يف  الراغبني  علم 
الوثائق  �سحب  اأن  االنتخابات 
الرت�سح  ملف  لتكوين  الالزمة 
وكذا االإيداع يتم ابتداء من ال�سبت 
امل�سالح  م�ستوى  على  اأوت   26
املخت�سة بالوالية«وتتمثل الوثائق 
تت�سمن  ملف  حافظة  �سكل  يف 
بالرت�سح،  الت�رسيح  ا�ستمارة 
ال�سخ�سية،  املعلومات  ا�ستمارة 
التوقيعات  اكتتاب  ا�ستمارة 
االحرار  املرت�سحني  لقوائم 
تقدم  التي  املرت�سحني  وقوائم 
حتت رعاية حزب اأو عدة اأحزاب 
ال�رسوط  ت�ستويف  ال  �سيا�سية 
 73 املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
 10-16 رقم  الع�سوي  القانون  من 
اأوت 2016 املتعلق  املوؤرخ يف 25 
ت�سليم  ويتم  االنتخابات  بنظام 
تقدمي  على  بناء  الوثائق  هذه 
ممثل الراغبني يف الرت�سح املخول 
قانونا ر�سالة تعلن فيها نية تكوين 
قائمة املرت�سحني ويجب اأن يرفق 
خا�س  مبلف  بالرت�سح  الت�رسيح 

وم�ستخلف  اأ�سا�سي  مرت�سح  بكل 
يت�سمن  القائمة  يف  مذكور 
اأو  الوطنية  اخلدمة  اأداء  �سهادة 
 3 رقم  م�ستخرج  منها،  االعفاء 
الق�سائية،  ال�سوابق  �سحيفة  من 
�سهادة اجلن�سية اجلزائرية و�سورة 
امليالد  �سهادة  وكذا  �سم�سية 
املولودين  للمرت�سحني  بالن�سبة 
اأي�سا  امللف  يتكون  كما  باخلارج 
اخلا�س  الربنامج  من  ن�سخة  من 
بالن�سبة  االنتخابية  باحلملة 
االحرار،  املرت�سحني  لقوائم 
من  املعد  املح�رس  من  ن�سخة 
االنتخابية  اللجنة  رئي�س  قبل 
للدائرة االنتخابية بالن�سبة لقوائم 
املرت�سحني التي تقدم حتت رعاية 
ال  �سيا�سية  اأحزاب  عدة  اأو  حزب 
ت�ستويف ال�رسوط املن�سو�س عليها 
يف املادة 73 من القانون الع�سوي 

املتعلق بنظام االنتخابات.
�سهادة  الرت�سح  مبلف  ويلحق    
احلزب  م�سوؤول  من طرف  موقعة 
يف حالة تقدمي قائمة املرت�سحني 
�سيا�سي  حزب  رعاية  حتت 
م�سوؤويل  طرف  من  موقعة  اأو 
قائمة  تقدمي  حالة  يف  االحزاب 
عدة  رعاية  حتت  املرت�سحني 
ويتم  )حتالف(  �سيا�سية  اأحزاب 
على  الرت�سيحات  قوائم  ايداع 
يف  املخت�سة  امل�سالح  م�ستوى 
الذي  املرت�سح  طرف  من  الوالية 
عليه  تعذر  اذا  اأو  القائمة  يت�سدر 
الذي  املرت�سح  طرف  من  ذلك، 
مقابل  الرتتيب  يف  مبا�رسة  يليه 

و�سل ا�ستالم.
وتعلم وزارة الداخلية كل الراغبني 
الالزمة  الوثائق  اأن  الرت�سح  يف 
كل  ت�سلم  الرت�سح  ملفات  لتكوين 
اأيام االأ�سبوع من ال�ساعة 9 �سباحا 
اإىل ال�ساعة 16 و30 دقيقة ماعدا 
ايداع  اأجل  وينتهي  اجلمعة  يوم 
 )60( يوما  �ستني  الرت�سح  ملفات 
يوم  اأي  االقرتاع  تاريخ  من  كاملة 
ال�ساعة  على  �سبتمرب   24 االحد 

منت�سف الليل.

.       نطالب بالك�سف عن اأ�سباب اإتالف 30 األف هكتار من الغابات

 لويزة حنون:

من 30 اأوت اإىل 13 �سبتمرب 2017 

علي عزازقة

ت�صريحات اأويحيى عن املديونية حمفزة جدا

املراجعة اال�صتثنائية للقوائم االنتخابية 

والوالئية البلدية  االنتخابات 

ال�صروع يف �صحب الوثائق 
واإيداع ملفات الرت�صح 

24 �صاعةاالإثنني 28  اأوت 2017  املوافـق  لـ 06 ذو احلجة  1438هـ 3

فتحت االأمينة العامة حلزب العمال، لويزة حنون، اأبواب احتماالت عديدة مرتبطة باحلرائق التي التهمت 
ما يقارب 30 األف هكتار من الغابات واالأرا�سي خالل هذه ال�سائفة، موؤكدة اأن الغاية الغالبة لهذه الكارثة 

تتمثل يف حماولة اإركاع حكومة تبون ال�سابقة، بعد جملة القرارات املتخذة التي مل تعجب جهة معينة 
تن�سط يف البلد، وا�سفة ما يتم الرتويج له من اأ�سباب بالتافهة والتي ال يتقبلها منطق وال عقل.



الوطنية  التن�سيقية  نددت 
املن�سوية  الرتبويني   للم�ساعدين 
لعمال  الوطنية  النقابة  لـواء  حتت 
بالإخفاقات  الرتبية«الأ�سنتيو« 
املتتالية يف اإيجاد احللول املن�سفة 
و  العرجاء  ال�سيا�سية  على  ردا  ،و 
ملف  مقاربة  يف  مبكيالني  الكيل 
امل�ساعدين و امل�رشفني الرتبويني 
مبقاطعة  التن�سيقية  ،تعهدت 
اإ�رشاب  �سن  و  الدخول املدر�سي 
و اعت�سام اأمام مقر وزارة الرتبية 
 06 من  ،بداية  باملرادية  الوطنية 
و�سع  اأجل  ،من  املقبل  �سبتمرب 
امل�سوؤولة اأما م اأمر الواقع و دفعها 
املطالب  يف  النظر  اإعادة  اإىل 

املطروحة .
وذكرت التن�سيقية  من خالل البيان 
رفعتها  التي  املطالب  بجملة 

حيث  الوطنية،  الرتبية  وزارة  اإىل 
الت�سوية  اإىل  التن�سيقية  طالبت  
الآيلية  الرتب  مللف  النهائية 
للزوال، واملتعلقة بكل من م�ساعد 
للرتبية،  رئي�سي  وم�ساعد  تربوي 
الرتقية  من  متكينهم  ق�سد  وذلك 
اأو  قيد  دون  القاعدية  الرتب  اإىل 
�رشط الأقدمية، مع التاأكيــد على 
�رشورة جتميد التوظيف اخلارجي 

وعدم  الرتبية،  م�رشف  لرتبة 
الحتياطية  القوائم  ا�ستغالل 
�سددت  كما  الرتبويني،  للم�رشفني 
التن�سيقية على �رشورة الت�رشيع يف 
املعدل  التنفيذي  املر�سوم  اإجناز 
-12 التنفيذي  للمر�سوم  واملتمم 
الأ�سا�سي  القانون  240املت�سمن 
تثمني  اإىل  بالإ�سافة   ، اخلا�ص 
للم�رشفني  املهنية  اخلربة 

واملتكونني  املدجمني  الرتبويني 
الرتب  اإىل  اأوالرتقية  بالإدماج 
و�سعية  ت�سوية  وكذا  امل�ستحدثة، 
املدجمني  الرتبويني  امل�ساعدين 
وفق اأحكام املر�سوم التنفيذي 02-
249املوؤرخ يف الـ 23 جويلية 2002 
ت�سم�سيلت،  �سعيدة،  ولية  كل  يف 
خالل  من  وذلك  وتيارت،  غليزان 
امل�ستحدثة  الرتب  يف  اإدماجهم 
الذين  زمالئهم  غرار  على 
التنفيذي  املر�سوم  وفق  اأدجموا 
اأكدت  ال�سياق  ذات   ويف   . نف�سه 
للم�ساعدين  الوطنية  التن�سيقية 
اإعادة  �رشورة  على  الرتبويني 
القراءة القانونية للتعليمة الوزارية 
امل�سرتكة 04 يف �سطرها اخلا�ص 
لتمكني  الرتبويني  بامل�رشفني 
�سهادة  على  واحلا�سلني  املعنيني 
رتبة  اإىل  الرتقية  من  اللي�سان�ص 
ومتديد  للرتبية  رئي�سي  م�رشف 

اآجال اأحكامها.

لربيد  الآلية  املوزعات   تعر�ست 
تقني  خلل  اإىل  اأم�ص،  اجلزائر، 
طوابري  ت�سكيل  املواطنني  كلف 
مراكز  من  رواتبهم  ل�سحب  طويلة 
تزامن  اخللل  واأن  خا�سة  الربيد، 
ة  وكرث  الأ�سحى  عيد  ومو�سم 
�سب  ومواعيد  ال�سحب  عمليات 
من  �ساعف  ما  وهو  الأجور، 
ال�سكالية. تعر�ص موزعات مراكز 
تقني  خللل  اأم�ص،  اجلزائر،  بريد 
منذ ال�سبيحة، حيث  ت�سبب اخللل 
املركزي  املوزع  �رشب  الذي 

خدمات  توقف  يف  الرئي�سي 
على  الـ1200  الآلية  املوزعات 
جعل  ما  وهو  الوطني،  امل�ستوى 
ال�سحب  اإىل  يركنون  املواطنني 
عرب ال�سبابيك عرب ال�سكوك، وهو 
فرغم  وا�سعة،  طوابريا  يعني  ما 
يف  طوابريا  تعرف  الأخرية  اأن 
عمليات  لتزامن  نظرا  مو�سم  كل 
مع  املالية  والتحويالت  ال�سحب 
الأعياد ومع مواعيد �سب الأجور، 
اأ�سيف لها حمل اآخر وهو   تعطل 
حملة  خلف  ما  وهو  املوزعات، 

يف  املواطنني  و�سط  التذمر  من 
ل�ستالم  امللحة  حاجاتهم  ظل 
على  انعك�ص  ما  وهو  رواتبهم، 
خمتلف  عمت  وا�سعة  فو�سى 
العديد  اإ�ستاء  كما  الربيد.   مراكز 
بريد اجلزائر من  زبائن  من 
الآلية،  املوزعات  وتعطل  توقف 
ح�سا�ص  جد  التوقيت  واأن  خا�سة 
الأ�سحى  عيد  مع  يت�سادف 
ما  املدر�سي،  والدخول  املبارك 
على  بكرثة  يقبلون  الزبائن  يجعل 
الأجراء  خا�سة  الأموال،  �سحب 

والطوابري  العطل  اأن  كما  منهم، 
تفويت  الكثريين   كلفت  الكثرية 
على  املعتادون  فهم  عملهم،  يوم 
الآلية  املوزعات  اإىل  اللجوء 
لتفادي الكتظاظ وت�سييع الوقت، 
وقت  خارج  ل�سحبها  العمد  اأو 
الدوام ا�سطروا اىل املوث طويال 
م�ستوى  على  دورهم  انتظار  يف 
اأرقام  بلغت   حيث  ال�سبابيك، 
ي�سبق  مل  خيالية  اأرقاما  النتظار 

ت�سجيلها على م�ستوى املراكز.
�سارة بومعزة

للجريدة  الأخري  العديد  ك�سف  
،على  الأم�ص  ال�سادرة  الر�سمية 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  اأن 
ميحو  مر�سومني  با�سدار  قام 
�سادرين  قرارين  اثرهما  على 
تبون،  املجيد  عبد  �سلفه  عن 
الأول يتمثل يف  ن�ساء املفت�سية 

العامة التي و�سعت حتت �سلطة 
يتعلق  والثاين  الأول،  الوزير 
برتاخي�ص ال�سترياد والت�سدير.
قام الوزير الأول اأويحيى الأم�ص 
اإلغاء مر�سومني  بامل�سارعة يف  
عبد املجيد تبون بعد اأن انتقد 
�سمنيا قرارات �سابقه، و يجدر 

اللذان  املر�سومان  اأن  الإ�سارة 
اإن�ساء  اإلغائهمايتعلقانبقرار  مت 
الوزير  لدى  العامة  املفت�سية 
مهامها  من  كان  والتي  الأول 
وفر�ص  والتقييم،  التفتي�ص 
على  الإدارية  الرقابة  من  نوع 
ال�سادر   العام  املال  �رشف 

،و  2017م  جوان   22 بتاريخ 
بتحديد  يتعلق  الثاين   القرار 
رخ�ص  تنظيم  وكيفيات  �رشوط 
ال�سترياد والت�سدير للمنتوجات 
 28 بتاريخ  ال�سادر  والب�سائع،  

جوان 2017م.
اإميان لوا�س .

الإقليمية  املجموعة  �سخرت 
باجلزائر  الوطني  للدرك 
حت�سبا لعيد الأ�سحى املبارك  
على  �سي�سهرون  دركي   3000
الأمني  املخطط  تنفيذ 
على  احلفاظ  بهدف  امل�سطر 
جاء  ،ح�سبما  ال�سكينة  و  الأمن 
خللية  بيان  يف  الأحد  اأم�ص 

العامة  والعالقات  الإت�سال 
واأ�سار  الأمنية   الهيئة  لهذه 
الإقليمية  املجموعة  اأن  البيان 
باجلزائر  الوطني  للدرك 
حت�سبا لعيد الأ�سحى املبارك 
اأمنيا حمكما  �سطرت خمططا 
يهدف اأ�سا�سا اإىل ت�سخري كافة 
الو�سائل املادية و الب�رشية عرب 

الأماكن و كذا املحاور الرئي�سية 
اخت�سا�سه  نطاق  يف  الواقعة 
م�ساعفة  خالل  من  الإقليمي 
والتفتي�ص  املراقبة  نقاط 
الراجلة  الدوريات  تكثيف  مع 
امل�سدر  واأ�ساف  والراكبة  
التدابري  من  �ستتخذ جملة  انه 
ملحاربـة  الردعية  و  الوقائية 

التجارة  اأ�سكال  كافة  كبح  و 
الع�سوائية  و  امل�رشوعة  غري 
اأ�سباه  بع�ص  ي�ستغلها  التي 
التجار للربح ال�رشيع من خالل 
لبيع  فو�سوية  لأ�سواق  اإن�سائهم 
املوا�سي التي غالبا ما تعكر و 
ت�سوه املنظر اجلمايل لالأحياء 

و ال�ساحات العمومية .

ك�سفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
تزايد عدد  اأم�ص، عن  بن غربيط، 
اأي  تلميذ،  األف  بـ270  التالميذ 
مبقاعد  تلميذ  ماليني   9 التحاق 
معلنة  �سبتمرب،  من  الدرا�سة يف  6 
عن دخول 30 كتابا مدر�سيا جديدا، 
البكالوريا  نظام  اأن  اأكدت  حني  يف 
»لن   2018-2017 الدرا�سية  لل�سنة 

يخ�سع لأي تغيريات.
حددت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
الندوة  خالل  اأم�ص،  غربيط،  بن 
الوطنية،  الرتبية  ملديري  الوطنية 
�سيلتحقون  الذين  التالميذ  عدد 
باملدار�ص يف 6 �سبتمرب بـ9 ماليني 
تلميذ   270.000 بـ  مقدرة  بزيادة 
موزعني  املا�سية  بال�سنة  مقارنة 
تعليمية،  موؤ�س�سة   26.964 على 
الدر�ص  عن  ك�سفت  حني  يف 
حتت  �سياأتي  الذي  الفتتاحي 
قائلة  البيئية«،  »املواطنة  عنوان 
اأن ذلك بهدف الرتكيز على الرتبية 
ال�سلوكية  بالتعاون مع وزارة البيئة 
تطرقت  كما  املتجددة،  والطاقات 
اأن  اإىل  غربيت  بن  اأ�سارت  كما 
عدد  تنفيذ  على  �سيعمل  قطاعها 
من العمليات امل�سجلة يف  برنامج 
»حت�سني  اأهمها  احلكومة  عمل 
التحكم يف التعليمات الأ�سا�سية يف 
الطور  البتدائي واإعادة النظر يف 
نظام التقييم البيداغوجي والتعميم 
وحت�سني  لالأمازيغية  التدريجي  
مع  املدر�سي  النظام  يف  احلوكمة 
وتعزيز  القطاع  رقمنة  موا�سلة 
وتنفيذ  املواطنة  على  الرتبية 
لفائدة  للتكوين  الوطني  الربنامج 
املوظفني«، موؤكدة ا�ستفادة 1.630 
مدير ثانوية من الأر�سية الرقمية.

من جهة ثانية وجهت الوزيرة جملة 
من التعليمات ملديري الرتبية الـ50، 
وهي التي �سبق واأن �سددت اللهجة 
معهم، خالل بداياتها حمملة اإياهم 
داعية  بالقطاع،  الرتاخي  م�سوؤولية 
غياهم اإىل القيام بزيارات ميدانية 
دورية للتاأكد من  النطالق الفعلي 
تاريخه  يف  املدر�سي  للدخول 
و   الالزم  التاأطري  توفر  و  املحدد 
ال�سهر على و�سع الكتب املدر�سية 
خا�سة  التالميذ،  ت�رشف  حتت 
الفارطة عرفت عدة  ال�سنوات  واأن 
بداية  املجال،  هذا  يف  جتاوزات 
و�سول  الداري  التاأطري  نق�ص  من 
وهوما  بالأق�سام  اللتحاق  لتاأخر 
الأ�ساتذة  بع�ص  برف�ص  تربيره  مت 
يف  مبنا�سبهم،  اللتحاق  اجلدد 
ال�سنة  عليهم  الوزيرة  اأكدت  حني 
توزيع  حتقيق  ب�رشورة  اجلارية 
مع   الب�رشية  للموارد  متوازن 
التي  للمناطق  التغطية  �سمان 
تعرف عجزا، مراهنة على تنظيم  
انتخابات حقيقية لختيار مندوبي 

الأق�سام.
الجتماعيني،  ال�رشكاء  وبخ�سو�ص 
نقابية  فروع  عدة  واأن  خا�سة 
ت�ستكي يف كل مرة من الغلق يف وجه 
فوجهت  الولئية،  مكاتبها  بع�ص 
الوزيرة اأوامرها للمديريات بتوفري 
لتنظيم  املواتية  الظروف  كل 
الإدارة  بني  دورية  م�ساورات 
الجتماعيني  وال�رشكاء  املدر�سية  
التوا�سل مع و�سائل الإعالم  و كذا 
حول  الالزمة  التو�سيحات  لتقدمي 
كما  املتخذة.  الر�سمية  القرارات 

املدر�سية  املطاعم   بفتح  اأمرت 
اآجالها  يف  دج   3000 منحة  وتوزيع 
الو�سائل  جل  وت�سخري  املحددة 
املدر�سي،  الت�رشب  من   للحد 
املتو�سط،  الطور  يف  خا�سة 
والتكفل بالأطفال ذوي الحتياجات  

اخلا�سة.
 

 6 و  جديدا  كتابا   30
كراري�س للتمارين 

للمرحلة الثانية من 
الطور االبتدائي و 

املتو�سط 
 

املدر�سي  الكتاب  جانب  من  اأما 
الوطني  الديوان  اأن  فك�سفت 
و�سع حتت  املدر�سية  للمطبوعات 
ت�رشف التالميذ 30 كتابا مدر�سيا 
كراري�ص   6 مع  املدر�سة،  حيز 
املرحلة  على  موزعة  للتمارين، 
و  البتدائي  الطورين  من  الثانية 
والرابعة  الثالثة  املتو�سط)ال�سنتني 
ابتدائي و الثانية و الرابعة متو�سط 
باأن  الأولياء والتالميذ  ، مطمئنة   )
على  الكتب  لتوزيع  اأجل   اأق�سى 
الـ31  الرتبوية حدد يف  املوؤ�س�سات 
الإجمايل  العدد  حمددة  اأوت، 
للكتب املدر�سية التي �ستوزع خالل 
 65 بـ  املقبل  املدر�سي  الدخول 
مليون كتابا، م�سيفة اأن اأغلب الكتب 
الدواوين  م�ستوى  على  متوفرة 
املدر�سية  للمطبوعات  اجلهوية 
حاليا  »يخ�سع  الأخر  البع�ص  ،اأما 
للتقييم من طرف جلنة املراقبة و 
املراجعة » تفاديا لت�سجيل اأخطاء 
ح�سل  مثلما  املدر�سي  الكتاب  يف 
ما  غرار  على  املا�سية،  ال�سنة 
ح�سل بخارطة اجلغرافيا وت�سمنها 

ل�سم »اإ�رشائيل«.
و من جهة اأخرى اعلنت الوزيرة عن 
تنظيم الديوان الوطني للمطبوعات 
للكتاب  ملعر�ص  املدر�سية 
املدر�سي  يف الفرتة املمتدة ما بني 
الـ 5 و 12 �سبتمرب املقبل عرب كامل 
لالأولياء  لل�سماح  الوطني  الرتاب 
م�سرية   ، لأبنائهم  الكتب  باقتناء 
�سيكون  الر�سمي  الفتتاح  ان  اإىل 
الفتح. ريا�ص  بديوان  العا�سمة  يف 

اللغة  تعليم  تعميم  بخ�سو�ص  اأما 
المازيغية ، فذكرت انها بلغت 37 
ولية هذه ال�سنة بعدما كان يخ�ص 

تعليمها 11 ولية �سنة 2014 .
ملف  حول  �سوؤال  عن  ردها  يف  و 
فجددت  البكالوريا  اإ�سالح 
على  مازال  امللف  اأن«  الوزيرة 
نظام  ان  موؤكدة  احلكومة«،  طاولة 
-2017 الدرا�سية  لل�سنة  البكالوريا 

ان  و  لتغيريات  يخ�سع  »لن   2018
الوطني  الإمتحان  هذا  تنظيم 
الذي  الربوتوكول  لنف�ص  �سيخ�سع 
نظمت على �سوئه بكالوريا 2017« 
القوائم  ا�ستغالل  بخ�سو�ص  .و 
الأ�ساتذة  توظيف  يف  الحتياطية 
العمل  �سي�ستمر  انه  فاو�سحت 
بالقوائم الإحتياطية بالن�سبة للتعليم 
الإبتدائي اىل غاية 31 دي�سمرب من 
يتوقف  حني  اجلارية، يف  ال�سنة 
يف  الإحتياطية  القوائم  ا�ستغالل 
التوظيف بالن�سبة للتعليم املتو�سط 

و الثانوي يف دي�سمرب 2018.
 �سارة بومعزة

قررت التن�سيقية الوطنية للم�ساعدين الرتبويني املن�سوية حتت لـواء النقابة الوطنية لعمال 
الرتبية«االأ�سنتيو« مقاطعة الدخول املدر�سي املقبل املقرر يف الـ 06 من �سهر �سيبتمرب الداخل ، 
واعت�سام وطني اأمام مقر وزارة الرتبية الوطنية باملراديةنظرا للتجاهل  للتهمي�س و االإق�ساء 

و املعاجلات االرجتالية اخلاطئة مللف امل�ساعدين و امل�سرفني،  حتى يتم  اإعادة النظر يف املطالب 
املرفوعة من طرف  التن�سيقية اإىل مكتب الوزيرة .

فيما طالبوا ب�سرورة اإعادة النظر يف املطالب املرفوعة 

ب�سبب عطب اأ�ساب املوزع املركزي الرئي�سي

اجلريدة الر�سمية

خالل يومي عيد االأ�سحى بالعا�سمة 

اإميان لوا�س .

امل�ساعدون الرتبويون يتوعدون مبقاطعة الدخول املدر�سي 

املوزعات الآلية تتعطل واملواطنون يحرمون من رواتبهم

اأويحيى يلغي قرار اإن�ساء املفت�سية العامة و رخ�ص ال�سترياد والت�سدير

ت�سخري 3000 دركي لل�سهر على اأمن املواطنني 

نظام البكالوريا 2018/2017 لن يخ�سع الأي تغيريات

.      30 كتابا مدر�سيا جديدا

9 ماليني تلميذ يلتحقون مبقاعد 
الدرا�سة يف 6 من �سبتمرب
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بعدما حتول البناء ل�سارق حمرتف

ترميم املنازل...معرب نحو ال�سرقات بكل  اأنواعها 
بعيدا عن ق�سايا اخلادمات وكيف حتول معظمهن  ملجرمات بامتياز ي�ستغلن ظروف  عملهن يف �سرقة و ال�سطو على منازل م�ستخدميهم هناك فئة اأخرى من العمال 
الذين ا�ستغلوا نف�س تلك الظروف يف تنفيذ عمليات ال�سرقة وهم البنائني الذين يدخلون البيوت من  باب  ترميمها و ت�سليحها ومن مت يلتهمون الأخ�سر و الياب�س 

فيها ، فعدد كبري من املُواطنني �سعوا اإىل ترميم اأو اإعادة تهيئة م�ساكنهم اأو حماّلتهم التجارّية اإّل اأّنهم تفاجاأوا بعدها بتعر�سهم اإىل ال�سرقة وعمليات �سطو كبدتهم 
خ�سائر فادحة، من قبل الأ�سخا�س الذين دخلوا م�ساكنهم  لإجناز  اأ�سغال البناء اأو الرتميم اأو حتى اإ�سالح بع�س الأجهزة املُعطلة، بعدما اأعمى الطمع ب�سريتهم 
وغريوا وجهتهم نحو تنفيذ عمليات �سطو حمكمة  وفق  خمطط مدرو�س  بتوتطئ مع اأ�سخا�س اآخرين  ... وتبقى املحاكم اجلنائية اأكرب دليل على الظاهرة وا 

ي�سعنى اليوم �سوى  �سرد عدد منها .. 
 بّناء يرّم مطعما 
فاخرا بحيدرة ثم 
ي�ستوىل على 120 

مليون

تعر�ض طعم فاخر كائن بحيدرة 
�شبان  ثالث  يد  على  ال�شطو  اإىل 
يعمل  كان  �شخ�ض  بينهم  من 
عندما  كجبا�ض  ال�شحّية  مبطعم 
بحيث  الرتميم،  باأ�شغال  قام 
ما  على  اال�شتيالء  من  متكنوا 
قبل  �شنتيم،  مليون   1200 يفوق 
قبل  من  عليهم  القب�ض  اإلقاء  
عنا�رش ال�رشطة بعدما ر�شدتهم 
املوجودة  املراقبة  كامريات 
العدالة  على  واإحالتهم  باملكان، 
اأ�رشار  جمعّية  تكوين  جلناية 
وال�رشقة بالتعدد مع توفر ظرف 

الك�رش والليل.
حترياتها  با�رشت  االأمن  م�شالح 
تلقيها  بعد  الق�شّية  حول 
»م،  املدعو  ال�شحّية  من  �شكوى 
الفاخر  املطعم  �شاحب  حممد« 
بخ�شو�ض  بحيدرة  املتواجد 
تعر�شه لل�رشقة من قبل �شخ�ض 
اإعادة  بعملّية  كلّفه  جّبا�ض   وهو 
رفقة  مطعمه،  وتهيئة  ترميم  
اإىل  ت�شللّوا  اآخران  �شخ�شان 
املفاتيح  با�شتعمال  املكان 
اجلبا�ض،  عليها  ا�شتوىل  التي 
م�شغوط  بقر�ض  �شكواه  ُمدعما 
ك�شف  الذي  الكامريا  ت�شجيل  به 
دخولهم  وطريقة  الفاعلني  ُهوّية 
بقطع  قاموا  بحيث  املطعم  اإىل 
كل اخليوط املو�شولة بكامريات 
املراقبة ،وغريوا اجتاه الكامريات 
مل  اأّنهم  اإاّل  باخلارج،  املوجودة 
يتفطنوا لوجود كامريا يف الطابق 
ال�شفلي للمطعم التي ر�شدت كل 
بحيث  �رشقوه  وما  حتركاتهم 
كانت  نارّية  دراجة  على  ا�شتولوا 
بقبو املطعم، جهاز » ديفيدي »، 
»، طاولة مو�شيقّية،  جهاز »دميو 
والتي  �شجادة   كهربائي،  مكّيف 
تفوق قيمتها 1200 مليون �شنتيم، 
جناية  ت�شكل  التي  الوقائع  وهي 
واأحيلوا عقب اإنهاء التحقيق على 
التي  العا�شمة  جنايات  حمكمة 
 7 اإىل  و�شلت  بعقوبات  اأدانتهم 

�شنوات �شجنا نافذا 

ُم�ساعدا بّناء ي�سرقان 
مبلغ 17 مليون �سنتيم 
من م�سكن م�ستخدمهما

اأقدم �شخ�شني يعمالن كم�شاعدا 
بّناء قدما من والية برج بوعريريج 
على �رشقة مبلغ 17 مليون �شنتيم 
ثم  به  يعملون  كانوا  منزل  من 
ال�شكوى  غادرا املكان، لكن بعد 
�شد  ال�شحّية  بها  تقدم  التي 
اكت�شافه  عقب  كان  املتهمان 
يُخفيه  كان  الذي  املبلغ  اأن 

قد  نومه  بغرفة  �شندوق  داخل 
اأ�شابع  لهما  بحيث وجه  اختفى، 
اللذان  الوحيدين  كونها  االتهام 
ومن  ال�رشقة،  قبل  الغرفة  دخال 
على  القب�ض  اإلقاء  مت  ذلك  اأجل 
املتهمني من قبل م�شالح االأمن، 
وخالل ا�شتجوابهما اأنكرا التهمة  
اأّنهما  واأكدا  اإليهما   املن�شوبة 
لي�ض الفاعلني، بحيث اأ�شارا اأّنهما 
جاءا من والية برج بوعريريج من 
العي�ض  لقمة  وك�شب  العمل  اأجل 
الإعالة عائلتيهما ولي�ض من اأجل 
اأنف�شهما يف م�شاكل هما  توريط 
الوقت  يف  هذا  عنها،  غنى  يف 
�شاحب  ال�شحّية  فيه  اأكد  الذي 
الوحيدان  املتهمان  اأن  املنزل 
اأفراد  دون  البيت  دخال  من 
اأمام  مثولهما  وخالل   العائلة،  
مت�شكا  العا�شمة  ق�شاء  جمل�ض 
ال�شابقة،  الت�رشيحات  بنف�ض 
ومن جهته دفاع املتهمان حاول 
ال�رشقة  تهمة  من  موكليه  تربئة 
اأّن  مو�شحا  اإليهما،  املن�شوبة 
مادي  دليل  اأي  من  خايل  امللف 
يثبت تورط املتهمان واأّن الق�شّية 
�شكوك  على   اأ�شا�شا  مبنّية 
يكون  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شحّية،  
اأفراد عائلة ال�شحّية �شلع  الأحد 
يف الق�شّية واأن يكون هو ال�شارق، 
اإفادتهما  االأخري  يف  ملتم�شا 
الذي  الوقت  يف  هذا  بالرباءة 
العام  احلق  ممثل  فيه  التم�ض 
و  نافذا  حب�شا  �شنوات   3 عقوبة 

200 األف دج غرامة مالّية.

ُمواطن ُيح�سر جاره 
لإ�سالح ُمكّيف الهواء 

في�سرق منه 280 مليون 
�سنتيم

الق�شّية  هذه  يف  ال�شحية 
يقطن  مواطن  هو 
بالعا�شمة  باخلروبة 
تعطل مكّيفه الهوائي، 
�شخ�ض  اإح�شار  وقّرر 
جاره  وهو  الإ�شالحه 
منزله  دخل  الذي 
و�رشق منه 280 مليون 
�شنتيم ثم ال ذ  الفرار 
القب�ض  القاء  قبل 
عنا�رش  قبل  من  عليه 

ال�رشطة.
اأكده  ما  فح�شب 

جاره  فاإّن  ال�شحّية 
التربيد  جمال  يف  يعمل  الذي 
ُمكّيفه  باإ�شالح  قيامه  اأثناء 
احلديث  اأطراف  يتبادالن  كانا 
وبحكم الثقة التي كانت جتمعهما 
اأعلمه اأنه باع  �شقته الثانية وهو 
يحتفظ مببلغ 2800 مليون �شنتيم 
اأغراه  ال�شاب  والأّن  باملنزل، 
�شديق  مع  اتفق  الكبري،  املبلغ 
فرت�شدوا  جاره  �رشقة  على  له 

له ليله القدر من �شهر رم�شان، و 
دخلوا منزله بعد ك�رشهما لزجاج 
النوافذ ُمرتدين جوارب باليدين، 
املايل  املبلغ  على  وا�شتولوا 
وكمّية معتربة  من املجوهرات، 
ثم الذوا بالفرار، وبعد  اكت�شاف 
ب�شكوى  تقدم  لل�رشقة  ال�شحّية 
فتحت  التي  االأمن  م�شالح  اأمام 
وتو�شلت  الق�شّية  حول  حتقيقا 

ال�شحّية  جار  هو  الفاعل  اأّن  اإىل 
اإىل  ت�شلّل  الذي  ع«  »ز،  املدعو 
وقاما  رفقة �رشيكه  ليال  م�شكنه 
من  تبنّي  وقد  ال�رشقة،  بعملّية 
اأّنه  املتهما  مع  التحقيق  خالل 
مليون    1000 مبلغ  ب�رشف  قام 
،رفقة  الليلّية  باملالهي  �شنتيم 
�رشيكه الذين اأحيال على حمكمة 
اأدانتهما  التي  العا�شمة  جنايات 
نافذا  �شجنا  �شنوات   8 بعقوبة 

تكوين جمعّية  تهمة  اأ�شا�ض  على 
اأ�رشار، وال�رشقة مع توفر ظرف 

الليل ، الك�رش والتعدد.

بّناء ي�سرق اأغرا�سا 
بقيمة مليار ويعر�سها 
للبيع على »واد كني�س«

حمكمة  عاجلتها  مُماثلة  ق�شّية 
اأقدم  بناء  بطلها  كان  ال�رشاقة، 
حيث  عمله  رب  �رشقة  على 
متثلت  م�رشوقات  على  ا�شتوىل 
العتاد  وكذا  املنزل  اأثاث  يف 
الريا�شي، وجتاوزت قيمتهم مليار  
انطلقت   الق�شية  ووقائع  �شنتيم، 
حمل  �شقته  مبنح  قام  اأن  بعد 
العمال  بع�ض  و  للمتهم  لل�شطو 
االنتهاء  غاية  اإىل  فيها  للمبيت 
ال�شقق  احدى  ترميم  اأ�شغال  من 

االأمانة  خان  املتهم  اأن  ،غري 
كامل  على  باال�شتيالء  قام  و 
الريا�شي  وعتاده  املنزل  اأثاث 
موقع  عرب  للبيع  بعر�شهم  قام  و 
هذه   فعلته  »مربرا   كني�ض  »واد 
بتماطل رب عمله يف منحه راتبه 
ال�شهري ،و بعد اكت�شاف ال�شحّية 
بالتوجه  قام  ال�رشقة  لعملية 
�شكوى  ور�شم  االأمن  مركز  اإىل 
التحقيقات  خالل  ،و  بالواقعة 
�شاهد  اأنه  ال�شهود  اأحد  �رشح 
طاولتان  ي�رشق  هو  و  املتهم 
ا�شتف�رشه  ملا  و  كرا�شيهما  و 
بيعهما  ب�شدد  اأنه  اأخربه  عنهما 
اأجرته،   ال�شحّية  مل مينحه  كون 
توجيه  مت  االأ�شا�ض  هذا  وعلى 
املتواجد  للمتهم  االتهام  اأ�شابع 
رهن احلب�ض باملوؤ�ش�شة العقابية 
وكيل جمهورية  باأمر من  القليعة 
حمكمة ال�رشاقة، و خالل جل�شة 
اجلرم  املتهم  ،اأنكر  املحاكمة 
الق�شّية  اأن  اأكد  و  اإليه  املن�شوب 
الذي  ال�شحّية  قبل  من  له  لفقت 
ملتم�شا  للعمل،   تركه  باأمر  علم 
اأ�شا�ض  على  و   بالرباءة،  افادته 
العام  احلق  ممثل  التم�ض  ذلك 
عام  ملدة  النافذ  احلب�ض  عقوبة 
حق  يف  غرامة  دج  األف   100 و 
املتهم املوقوف، و بعد املداولة 
بنف�ض  اإدانته  متت  القانونية 

العقوبة .

رغم اأن عقوبتها ت�سل 

اإىل 20 �سنة يف حال 
توفر ظروف الت�سديد

وللغو�ض اأكرث يف املو�شوع تطرقنا 
حيث  ذلك،  يف  القانون  راأي  اإىل 
ال�رشقة  جرم  اأن  قانونّيون  �رّشح 
 350 املاّدة  يف  عليه  من�شو�ض 
»كل  فاإن  العقوبات  قانون  من 
مملوك  غري   �شيء  اختل�ض  من 
تقوم  لكى   ولذلك  �شارقا«  يعد  له 
تتوافر  اأن  يجب  ال�رشقة  جرمية 
عدة اأركان يف اجلرمية منها توفر 
الق�شد اجلنائي وهو ركن اأ�شا�شي 
جرمية  تقوم  حتى  توافره  يجب 
ال�شارق  نّية  يف  يتمثل  و  ال�رشقة 
ل�رشقة ال�شيء، وقد فر�ض امُل�رّشع 
بال�شجن  عقوبات  اجلزائري 
وغرامة  �شنوات،   5 اإىل  �شنة  من 
دينار  اآالف   5 بني  ترتاوح  مالّية 
حال  يف  وهذا  دينار  األف    20 و  
توافر  دون  اأي  الب�شيطة،  ال�رشقة 
اأثناء  ال�شالح  ظرف م�شّدد كحمل 
ال�رشقة، وتعترب االأخرية جناية اإذا 
ولو  توفر فيها  اإذا  كانت مو�شوفة 
ظرف واحد من الظروف امل�شدّدة 
املذكورة يف املادة 350 مكّرر من 
ارتكبت  »اإذا   العقوبات  قانون 
اأو  العنف  ا�شتعمال  مع  ال�رشقة  
ارتكابها  �شهل  اإذا  اأو  التهديد 
�شنها،  عن  الناجت  ال�شحّية  �شعف 
اأو عجزها  اإعاقتها  اأو  مر�شها  اأو 
حلة  ب�شبب  اأو  الذهني،  اأو  البدين 
الظروف  هذه  كانت  �شواء  احلمل 
ظاهرة اأو معلومة لدى الفاعل«، و 
�شنتني  باحلب�ض من  العقوبة  تكون 
نافذا،  حب�شا   �شنوات  ع�رشة  اإىل 
اإىل  200.000دج  من  والغرامة 
اأخرى  ، من جهة  1000.0000 دج 
ال�رشوع  عقوبة  اأن  امُل�رشع  اعترب 
يف ال�رشقة مثل ال�رشقة التامة من 
االإجراءات  قانون  من   350 املادة 
هذه  يف  ال�رشوع  على  ويعاقب 
امُلقرّرة  ذاتها  بالعقوبات  اجلنحة 

للجرمية التامة.
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وذكر بيان الوزارة عقب االجتماع 
ح�سني  القطاع  وزير  عقده  الذي 
خمتلف  مع  ال�سبت  اليوم  ن�سيب 
»اجلزائرية  موؤ�س�سة  م�سريي 
للتطهري  الوطني  والديوان  للمياه« 
والتطهري  املياه  وموؤ�س�سة 
للجزائر وموؤ�س�سة املياه والتطهري 
لوهران وموؤ�س�سة املياه والتطهري 
م�سريي  جتنيد  مت  اأنه  لق�سنطينة 
اخلدمة العمومية للمياه و التطهري 
خا�سة  اإجراءات  تنفيذ  اأجل  من 
»ا�ستمرارية  �سمان   اىل  تهدف 
بالنوعية  و  باملياه  التموين 
املطلوبة » و كذا خدمات التطهري 
وال�رصف ال�سحي خالل اأيام عيد 
االأ�سحى.  و اأو�سح نف�س امل�سدر  
�سيتم  التي  االإجراءات  هذه  اأن 
تطبيقها قبل العيد بيومني �ستمتد 
,تتعلق  بعده  يومني  اإىل  اأي�سا 
بت�سخري  باجلانب املرتبط   اأي�سا 
و�سائل  وتنظيم  املائية  املوارد 
تهدف  و  العتاد  وتوفري  التدخل 
بيان  -ح�سب  االإجراءات  هذه 
التموين   رفع قدرات  اىل  الوزارة- 
اأداء  �سمان  على  ال�سهر  و  باملياه 
جيد ملرافق و�سبكات التوزيع , و 

اخلزانات,  كل  تعبئة  على  العمل 
من خالل جتنيد املوارد الب�رصية  
املداومة  و�سمان  الالزم  والعتاد 
امل�سوؤوليات  م�ستويات   كل  على 
وتعزيز االت�سال مع امل�ستخدمني 
اأن   , البيان  ذات  اأو�سح   و 
املعنيني  امل�سوؤولني  ذكر  الوزير 
مب�سوؤوليتهم يف العمل على حتقيق 
الوزير  وحّذر  املواطنني  راحة 
القيام  م�سوؤول  كل  قائال:«على 
اأجل  من  به  املنوطة  باملهمة 
متكني املواطنني من مت�سية هذه 
املنا�سبة يف اأجواء من  الطماأنينة 
والراحة«وتابع الوزير يقول »ينبغي 
التفاعل ب�سكل م�سبق و  فوري ,و ال 
جمال للع�سوائية و ال�سدفة , يجب 
الرتتيبات  كل  �سبط  على  العمل 

بدون اأي اختالالت«.
بانخفا�س  تعلق  ما  وبخ�سو�س 
م�ستوى  على   املياه  من�سوب 
الوزير  طلب   ’ ال�سدود  بع�س 
ب�سفة   , تخ�سي�س  امكانية  بحث 
من  اإ�سافية  كميات  ا�ستثنائية, 
اال�سبوع  عطلة  خالل  املياه 
املتزامن مع منا�سبة العيد  ف�سال 
قدرات  رفع  و  لتح�سني  حثه  عن 
حمطات  خمتلف   عرب  االنتاج 
لل�سق  وبالن�سبة  البحر  مياه  حتلية 

�سيتم   , الب�رصية  باملوارد  املتعلق 
�سمان مداومة خالل يومي العيد 
على كل م�ستويات اخلدمة , �سواء 
التوزيع  او  باالإنتاج  اخلا�سة  تلك 
مراقبة  خدمات  عرب  مرورا  
ال�سبكات   عرب  والتدخل  النوعية  
املداومة  �سمان  اأي�سا  ويرتقب   ,
املركزية   االدارة  م�ستوى  على 
حيث حيث �سيتكفل بها عن طريق 
م�سوؤولني  عدة  من طرف  التناوب 
و  مركزي  مدير  برتبة   تنفيذيني 
من جهة اخرى طلب ال�سيد ن�سيب 
اال�ستعالمات  ن�رصات  ار�سال 
املركزية   املداومة  اىل  اليومية  
بو�سعية  الن�رصات  هذه  تتعلق  و 
اخلدمات و االبالغ عن اي حادث 
كل �ساعتني و خا�سة خالل الفرتة 
ي�سجل  ان  ميكن  اين  ال�سباحية 

اال�ستهالك ارتفاعا قيا�سيا. 
املادية   الو�سائل  م�ستوى  على  و 
توزيع  �ساحنات  ت�سخري  مت  فقد 
انقطاع  حالة  يف  للتدخل  املياه 
ب�سبب  ال�رصوب  باملاء  التزويد 
انقطاعات  او  عر�سية  اعطاب 
الوزير  طلب  كما  الطاق  يف 
الغيار  قطع  توفري  على  بال�سهر 
االعطال  لتفادي  امل�سخات  و 
و  مرافق  مت�س  ان  ميكن  التي 

حديثه  خالل  و  القطاع  من�ساآت 
»اجلزائرية  موؤ�س�سة   مع م�سوؤويل 
للمياه« طلب الوزير بالتكفل ب�سكل 
طريق  عن  بالتزويد  ا�ستثنائي 
املناطق  املياه  توزيع  �ساحنات 
فيها   تزال  ما  التي  و  البعيدة  
اخلدمة العمومية للمياه و ال�رصف 
البلديات   بها  تتكفل  ال�سحي 
ال�سحي  بال�رصف  يتعلق  وفيما 
هذه  م�سريي  مطالبة  متت  فقد  
اخلدمة بالقيام بعمليات املراقبة 
و تطهري �سبكات ال�رصف ال�سحي 
قبل يوم عيد اال�سحى و ذلك من 
اجل تفادي اي عرقلة و املحافظة 
على  �سري حمطات ال�سخ لل�سماح 
جانب  اىل  القذرة  املياه  ب�رصف 
و�سع  فرق التدخل يف حالة تاأهب  

خا�سة يف حالة تهاطل االمطار.
تعزيز املداومة  �سيتم  باملقابل  و 
فرق  عدة  طرف  من  �سمانها  و 
و  ا�ستغالل  اعوان  من  تت�سكل 
ت�سخري230   على   زيادة  اطارات 
التنظيف  مهام   تتوىل  �ساحنة 
طماأن  جهتهم  من  و  التطهري   و 
للمياه  العمومية  م�سريو اخلدمات 
االإجراءات  كل  اتخاذ  مت  انه 
ل�سمان االحتفال بعيد ال�سحى يف 

ظروف ح�سنة. 

باإدانة   احلرا�س  حمكمة  ق�ست 
الفواكه  ,و  للخ�رص  جملة  تاجر 
رهن  املوجود  الكاليتو�س  ب�سوق 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 
ق�سية  عن  باحلرا�س  العقابية 
الن�سب ,و االحتيال و عقابه بعامني 
باإرجاع  اإلزامه  ,مع  نافذا  حب�سا 
ال�سحايا  من  املختل�سة  املبالغ 
�سلب  على  اإقدامه  خلفية  ,على 
تراوحت   مبالغ خيالية  3 فالحني 
لل�سحية  �سنتيم  مليون   600 بني 
االأول و مليار و 700 مليون �سنتيم 
للثاين و 230 مليون �سنتيم لل�سحية 
الثالث ,باإيهامهم على التفاو�س و 
ب�ستان خا�س  لهم ل�رصاء  التو�سط 
من  ال�سلف  باحلم�سيات  مبنطقة 

اأحد الفالحني .
الق�سية احلالية و ا�ستنادا على ما 
دار بجل�سة املحاكمة اإنطلقت من 
�سكوى م�سحوبة باإدعاء مدين تقدم 
بها ال�سحايا و هم فالحني وجتار 
قا�س  اأمام  ال�سعبية  باالأ�سواق 
,مفادها  احلال  حمكمة  حتقيق 
على  االإحتيال  و  للن�سب  تعر�سهم 
الكاليتو�س  ب�سوق  التجار  اأحد  يد 
,الذي كانت جتمعهم  به معامالت 
,اأين كان  يتكفل بتمويلهم  جتارية 
املنتوجات  و  بال�سلع  مبختلف 
خمتلفة  ب�ساتني  من  الفالحية  
عرب الرتاب الوطني ,حيث عر�س 
�سخمة  جتارية  �سفقة  عليهم 
الب�ساتني  اأحد  �رصاء  يف  متمثلة 
تكفل  التي  ,و  ال�سلف  والية   من 
ال�سفقة  باإمتام  باعتباره و�سيطهم 
له  قدم  االأ�سا�س  هذا  على  ,و 

مليون   600 مبلغ  االأول  ال�سحية 
الثان مليار و 700 مليون  �سنتيم و 
مليون   230 مبلغ  الثالث  و  �سنتيم 
اإ�ستالمه  بعد  و  اأنه  ,غري  �سنتيم 
للمبالغ احلالية فر لوجهة جمهولة 
به  االإت�سال  من  متكنهم  عدم  مع 
متكنوا  منهم  كبرية  جهود  بعد  ,و 
بتحرير  طالبوه  و  عليه  العثور  من 
وثيقة اإعرتاف بدين,غري اأنه رف�س 
ت�سديد املبلغ و قام بتقييد �سكوى 
القليعة  حمكمة  اأمام  �سدهم 
على  للتهديد  تعر�س  اأنه  بحجة 
يدهم ق�سد اإجباره على مرافقتهم 
للموثق و املح�رص, و حترير وثيقة 
االعرتاف بدين ,ليقوموا باملقابل 
من  نيته  �سوء  من  تاأكدهم  بعد 
تقييد ال�سكوى احلالية �سده ,التي 
له حمكمة احلرا�س غيابيا  ق�ست 
ب3 �سنوات حب�سا نافذا و غرامة 

100 األف دج .
طالبوا  ال�سحايا  جهتهم  من 
املتهم  من  مبالغهم  باإ�سرتداد 
املتهم مبثوله   , مايل  تعوي�س  مع 
ما  اأنكر  الغيابي  احلكم  ملعار�سة 
ن�سب له م�رصحا اأن الق�سية جمرد 
اأن عدم ت�سديده  �سفقة جتارية و 
كان  ذمته  يف  كان  الذي  للمبلغ 
نتيجة دخوله يف اأزمة مالية نتيجة 
باأن  ,كما مت�سك  للخ�سارة  تعر�سه 
بدين  االعرتاف  لوثيقة  حتريره 
الذي  التهديد  وقع  حتت  كان 
تعر�س له على يد ال�سحايا بعد اأن 
اإ�ستدرجوه ملكان معزول و هددوه 

بالت�سفية اجل�سدية .
ل/منرية 

االأمن  م�سالح  متكنت 
املكلفة بنقل امل�ساجني  من 
حمبو�س  توقيف  �ساب 
من  كمية  قام  باإدخال 
لقلب  الهندي  القنب 
العقابية  املوؤ�س�سة 
هناك  واإخفائها  باحلرا�س 
املجل�س  ملقر  نقله  ,اأثناء 
ليمثل  بالعا�سمة  الق�سائي 
االبتدائية  اأمام املحكمة 
دخال  اإ باحلرا�س  بجرم  

خمدرات لو�سط عقابي .
تعود  التي  الق�سية  يف 
رم�سان  ل�سهر  جمرياتها 
اأحد  تفطن  الفارط  حني 
املكلفة  ال�رصطة  اأفراد 
لوجود  امل�ساجني  بنقل 
يف  الهندي  القنب  من  كمية 
توجهه  اأثناء  املتهم  �رصوال 
الإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف 
اجلزائية  الغرفة  اأمام  حقه 
العا�سمة  ق�ساء  مبجل�س 
اأمام  فورا  باإعادته  ,وقامت 
باأن  اأقر  و  ال�رصطة  م�سالح 

الكمية التي �سبطت بحوزته 
قد حت�سل عليها من قبل اأحد 
اأفراد عائلته التي �سلمها له 
اأثناء زيارته له يف املوؤ�س�سة 
ماي   15 بالتاريخ  العقابية 
فيها  اإحتفظ  و  الفارط 
العقابية  املوؤ�س�سة  داخل 
االعوان  له  يتفطن  اأن  دون 
املكلفني بتفتي�س االأغرا�س 
 , بامل�ساجني  اخلا�سة 
املجل�س  ملقر  نقله  حلني 
ومبثوله  املتهم   , الق�سائي 
له  ن�سب  ما  اأنكر  للمحاكمة 
من جرم و اأكد باأنه ي�ستحيل 
داخل  الكمية  تلك  اإخفاء 
خا�سة  العقابية  املوؤ�س�سة 
كبري  عدد  رفقة  يقبع  اأنه  و 
من املحبو�سني خا�سة واأنه 
دروية  لتفتي�سات  يخ�سع 
احلرا�س  اأعوان  قبل  من 
حب�سا  باملوؤ�س�سة3 �سنوات 
 50 بقيمة  غرامة  نافذا  و 

األف دج .
ل/منرية   

اأكدت وزارة املوارد املائية اأم�س ال�سبت على اتخاذ اإجراءات خا�سة تهدف اإىل �سمان »ا�ستمرارية التموين 
باملياه و بالنوعية املطلوبة » و كذا »خدمات التطهري وال�سرف ال�سحي« خالل اأيام عيد الأ�سحى املبارك 

التي ت�سادف 1 و 2 �سبتمرب املقبل .

خالل اأيام عيد الأ�سحى 

ق.د

 اإجراءات ل�سمان التموين باملياه 
و خدمات التطهري وال�سرف ال�سحي 

حمكمة احلرا�س

ال�سرطة تفطنت له اأثناء  نقله ملقر املجل�س الق�سائي بالعا�سمة

 تاجر جملة ين�سب على ثالثة فالحني
 و ي�سبلهم 2,6 مليار �سنتيم

م�سجون يخفي  املخدرات يف قلب 
املوؤ�س�سة العقابية 

قدم وزير ال�سكن و العمران و املدينة, 
زيارته  اأثناء  متار,  الوحيد  عبد 
م�سجد  اإىل  بها  قام  التي   , التفقدية 
للم�سوؤولني  تعليمة  االأعظم,  اجلزائر 
ق�سد  امل�سجد  باأ�سغال  املكلفني 
اإدماج مهني الت�سميم و التزيني و اأكد 
التزيني  »اأ�سغال  اأن  لل�سحافة  الوزير 
لكي  االعتبار«  بعني  تاأخذ  اأن  يجب 
االأعظم حتفة  ي�سبح م�سجد اجلزائر 
الرتاب  كامل  و  العا�سمة  تنري  فنية 
الوطني«و ا�سرتط ال�سيد متار م�ساركة 
3 اأع�ساء اإ�سافيني يف الوكالة الوطنية 
اجلزائر  م�سجد  ت�سيري  و  الإجناز 
مكلف  ر�سام  غرار  على  االأعظم 
مكلف  م�سمم  و  اخلارجية  بالزخرفة 
بالزخرفة الداخلية و م�سوؤول االإنارة.

و قام متار بزيارة تفقدية اإىل م�سجد 
اجلزائر االأعظم و كذا م�سجد كت�ساوة 
عبد  العا�سمة,  اجلزائر  وايل  رفقة 
لوزارة  العام  االأمني  و  زوخ  القادر 
ر�سوان  االأوقاف,  و  الدينية  ال�سوؤون 
تفقد  االأعظم,  امل�سجد  ففي  معا�س 
على  االأ�سغال  تقدم  حالة  الوزير 
و  ال�ساحة  و  ال�سالة  قاعة  م�ستوى 
متار  ال�سيد  ا�ستعر�س  و  املئذنة 
معية �ساحب االإجناز و اأع�ساء مكتب 
البناء  جوانب  خمتلف  الدرا�سات 
و  الراحة  بو�سائل  اأ�سا�سا  املرتبطة 
الزيارة  كانت  كما  امل�سجد.  فنيات 
م�ساألة  اإىل  ي�سري  لكي  للوزير  فر�سة 
مرور الراجلني و ال�سيارات التي ت�سكل 
ا�ستقبال  �سعة  اأن  واعترب  »حتديا«, 

 120.000 اإىل   �ست�سل  امل�سجد  
م�سلي. و تطرق الوزير اإىل اإمكانيات 
تنظيم 43 طابق املئذنة التي �ستنظم 
خم�س�سة  خدمات  و  عرو�س  فيها 
الثقايف  املركب  ا�سرتداد  و  لل�سياحة 
زيادة  الكبري  اجلزائر  م�سجد  ي�سم  و 
خارجية  �ساحة  ال�سالة,  قاعة  على 
للقراآن  دار  و  ثقايف  مركز  و  مكتبة  و 
و  اإدارية  مباين  و  و حظرية  حدائق  و 
ال�رصطة.  و  املدنية  احلماية  مراكز 
و  جتارية  حمالت  اأي�سا  ي�سم  و 
للفنون  متحف  اإىل  اإ�سافة  مطاعم 
االإ�سالمية و تاريخها و مركز درا�سات 
يرتقب  و  تاريخ اجلزائر.  
املوقع  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  اإن�ساء 
مركز ثقايف يتكون من مكتبة كبرية و 

التي  املحا�رصات  و  ال�سينما  قاعات 
�سباح  يف  و  م�سارك   1.500 ت�ستقبل 
م�سجد  بزيارة  امل�سوؤولون  قام  اليوم, 
كت�ساوة يف الق�سبة باجلزائر العا�سمة 
اإىل  الرتميم  اأ�سغال  فيه  و�سلت  الذي 
نهايتها و �رصح الوزير ملمثلي الوكالة 
املكلفة  التن�سيق  و  للرتميم  الرتكية 
كذا  و  الت�سليح  و  الرتميم  باأ�سغال 
االأمالك  لت�سيري  الوطني  الديوان 
الثقافية املحمية و ا�ستغاللها املكلف 
و  الديني  ال�رصح  »هذا  اأن  باملتابعة, 
التاريخي و الثقايف يجب تثمينه و اأن 
اأكد  حقيقية«و  �سياحية  وجهة  يكون 
ال�سيد متار على اأهمية تهيئة اجلانب 
انهيت  بعدما  للم�سجد  اخلارجي 

اأ�سغاله الداخلية. 

متكنت م�سالح االأمن ب�رصق العا�سمة 
متح�سل  �ساب  وهو  هاكر  توقيف  من 
تفوق  بدرجة  البكالوريا  �سهادة  على 
لتورطه  ال�سعيدة  والية  من  ينحدر 
موقع  يف  ح�سابات  عدة  بقر�سنة 
»الفاي�سبوك« الإبتزاز اأ�سحابها و طلب 
مبالغ مالية منهم , اإثر �سكوى اأودعها 
�سده �ساب قا�رص بعدما حاول املتهم 
اإ�ستغالل  مواهبه يف عمليات القر�سنة 

.

ليمثل هذا االأخري البالغ من العمر 19 
حمكمة   , اأمام  هيئة   , اأم�س   , �سنة 
عن  الدخول  تهمة  ملواجهة  احلرا�س 
الكرتوين  حل�ساب  االخراق  طريق 
وفقا  االبتزار  يف  �سور  وا�ستغالل 
رهن  وهو  املثول  الفوري  الإجراءات 
العقابية  باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 
اأودعها  التي  ال�سكوى  اإثر   , باحلرا�س 
اأكد  ال�سحايا  حيث  اأحد  �سده 
املتهم  لهيئة املحكمة اأنه قام حقيقة 

طريق  عن  ح�سابات  عدة  بقر�سنة 
ح�ساب وهمي اأ�س�سه لهذا الغر�س غري 
على  احل�سول  بنية  بذلك  يقم  مل  اأنه 
واأن   , ال�سحايا  اإبتزاز  وال  مالية  بالغ 
الطفل القا�رص الذي اإدعى باأنه وقع يف 
قب�سته هو من قام بتلك املهمة بعدما 
علمه تقنيات القر�سنة واإ�ستغل ح�سابه 
الت�رصيحات  ,وهي  العمليات  تلك  يف 
مطالبته  مع  دفاعه  عليها  اأكد  التي 
باإفادته باأق�سى ظروف التخفيف راأفة 

م�سارف  على  هو  الذي  املتهم  حلال 
اإفتتاح دورة الت�سجيالت اجلامعية من 
باجلامعة  بااللتحاق  له  ال�سماح  اأجل 
بدرجة  البكالوريا  �سهادة  نال  كونه 
العام  احلق  ممثل  له  ليطالب  تفوق  , 
عقوبة  توقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
عامني حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 20 
األف دج , قبل اأن تقرر املحكمة تاأجيل 

النطق باحلكم جلل�سات الحقة .
ل/منرية

وزير ال�سكن و العمران و املدينة، عبد الوحيد متار

ن�سرتط م�ساركة املهنيني يف الت�سميم و التزيني م�سجد اجلزائر الأعظم 

كان يبتز ال�سحايا لطلب مبالغ مالية منهم

حماكمة متفوق بالبكالوريا حاول ا�ستغالل قا�سر يف عمليات قر�سنة مواقع



والياتالإثنني 28  اأوت 2017  املوافـق  لـ 06 ذو احلجة  1438هـ 7

يقطن  الذي  املواطن  نف�س   
باأعايل هذه املدينة عن ارتياحه 
للتح�سن الطارئفي جمال تخلي�س 
"لدرجة  نفاياتها  من  املدينة 
حاويات  نهارا  فيها  نرى  اأ�سبنا 
من  اإفراغها  مت  بعدما  فارغة 
مفيد  جد  اأمر  وهو  حمتوياتها" 
كما  املعي�سة  اإطار  ترقية  يف 
ي�سيف م�سيدا باملنا�سبة بجهود 
واإ�رصارهم  النظافة  اأعوان 
عمال  حركة  التحدي  رفع  على 
 - ل-ميلة  النظافة  و�ساحنات 
النفايات  جمع  اأجل  من  نات 

ع�رص  احلادية  لغاية  املنزلية 
اليوم املوايل ح�سبما  من �سباح 
ن�ساأ  الذي  الفرع  هذا  من  علم 
مبوجب اتفاقية مربمةبني مركز 
الردم التقني و بلدية ميلة وتتوىل 
زنتوت  الطاهر  ح�سب  املهمة 
فرقة   11 نات"  "ميلة-  م�سوؤول 
مبجموع  املدينة  اأحياء  تتوزع 
لهم  ي�ساف  للجمع  عامال   45
الكن�س  ميدان  اآخر يف  عونا   38
اليومي لل�سوارع كما تعمل فرقة 
�ساحب  زنتوت  وفقا  اأخرى 
جمال  يف  الطويلة  اخلربة 
املحلية  باملجموعات  الت�سيري 
من اأجل خدمات ما بعد اجلمع 

و معاجلة النقاط التي ترمى بها 
نفايات خارج الأوقات املحددة  
مواطني  من  الكثري  يرتدد  ول 
ميلة هذه الأيام - و كما كان ذلك 
جليا من خالل الت�سال مبحطة 
ميلة  من  اجلزائرية  الإذاعة 
لتحية  عاليا  القبعة  "رفع  يف   -
اجلهد  النظافة"على  عمال 
حت�سني  اأجل  من  يبذلونه  الذي 
اإطار حياة ال�سكان و املحافظة 
اأحدهم  حيثقال  البيئة  على 
ن�ستطيع.  نريد  عندما  نعم   "
التي  املنزلية  النفايات  وترتاوح 
ميلة  مبدينة  يوميا  جمعها  مت 
زنتوت  ح�سب  طنا   60 و   58 يف 

و  هو  عليه  اختلطت  الذي 
والنهار  الليل  �ساعات  م�ساعديه 
اليومية  املتابعة  دور  اأداء  يف 
باملدينة  اجلديد  اجلهاز  لهذا 
طنا   50 نحو  املدينة  حت�سي  و 
املنزلية  النفايات  من  يوميا 
نات  ميلة    " انطالقة  تكن  ومل 
" التي تتخذ الآن من دار البيئة 
بو�سط  لها  مقرا  الف�سيحة 
املدينة اإل ب�ساحنة واحدة عند 
املا�سي  العام  نهاية  اإن�سائها 
 11 اإىل  حاليا  حظريتها  لت�سل 
يف  املخت�سة  تلك  منها  �ساحنة 

جمع النفايات.

بعد �سبعة اأ�سهر من تاأ�سي�س "ميلة-نات" كفرع ملركز الردم التقني مبيلة مكلف بجمع النفايات املنزلية و الهامدة 
داخل الن�سيج العمراين لعا�سمة الولية يبدو اأن النتائج يف امليدان "اأكرث من م�سجعة و واعدة ", كما قال م�سوؤولون و 
مواطنون وتتجلى عالمات "ميلة- نات" من خالل حاويات خ�سراء باهتة مبختلف الأحجام و كذا �سلل النظافة عرب 

كامل اأنحاء واأحياء املدينة التي حت�سي حاليا اأزيد من 80 األف ن�سمة "بعدما تخل�ست من الكثري من مظاهر نق�س 
النظافة" على حد قول عالوة.م )35(  �سنة موظف.

ميلة

ق.م

م�ؤ�س�سة " ميلة- نات " حتدي للمحافظة 
على بيئة ح�سرية �سليمة

�سطيف 

يف حملة تنظيف وا�سعة ملحيط دائرة باتنة 
رفع 2700 طن من النفايات املنزلية وال�سلبة

تيزي وزو 
ربط 230 منزال ببلدية اأقبيل بالغاز الطبيعي

�سباك م�حد للت�سهيل على االأ�سخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة 
ول�ج عامل املقاوالتية

ب�سطيف  موحد  �سباك  فتح  مت 
ذوي  لالأ�سخا�س  موجه 
لتمكينهم  اخلا�سة  الحتياجات 
ح�سبما  املقاولتية  عامل  ولوج  من 
املحلي  الحتاد  رئي�سة  من  علم 

للمعاقني حركيا.
على  التوقيع  عقب  ذلك  جاء  و 
اتفاقية تعد الأوىل من نوعها على 
و  الوطنيبني ذات الحتاد  ال�سعيد 
و هيئات عمومية  ع�رص مديريات 
من  الفئة  هذه  مبوجبها  ت�ستفيد 
عامل  يف  اأح�سن  باإدماج  املجتمع 
م�ساريع  جت�سيد  خالل  من  العمل 
ح�سبما  م�سغرة  ا�ستثمارية 

اأو�سحته

هذا  يف  اأبرزت  و  توابث  جميلة 
التفاقية  هذه  باأن  ال�سياق 
الحتاد  بني  عليها  التوقيع  مت 
و  حركيا  للمعاقني  املحلي 
من  لكل  الولئيني  املديرين 
و  التكوين  و  الجتماعي  الن�ساط 
التنمية  وكالة  و  املهنيني  التعليم 
الوطنية  الوكالة  و   الجتماعية 
)اأجنام(  امل�سغر  القر�س  لت�سيري 
ت�سغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  و 
ال�سباب )اأن�ساج( و الوكالة الوطنية 
)كناك(  البطالة  على  للتامني 
و  التقليدية  ال�سناعة  غرفة  و 
الوطني  ال�سندوق  و  احلرف 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 

ال�سندوق  و  )كنا�س(  الأجراء 
الوطني للتاأمينات الجتماعية لغري 
�سي�سكل  التي  )كا�سنو�س(  الأجراء 
موحدا  �سباكا  عنها  ممثلون 
املحلي  الحتاد  مبقر  مفتوحا 

لالأ�سخا�س املعاقني حركيا.
ال�سدد  هذا  يف  الأمر  يتعلق  و 
بالن�سبة  نوعي"  ب"مك�سب 
الحتياجات  ذوي  لالأ�سخا�س 
ال�سيدة  تعبري  حد  على  اخلا�سة 
توابث التي اأ�سارت اإىل اأن اإطارات 
هذه الهيئات �سيتنقلون ثالث مرات 
يف الأ�سبوع اأو اأكرث اإىل مقر الحتاد 
للنظر يف طلبات و ان�سغالت هذه 
الفئة من املجتمع و �ستمكن هذه 

لالت�سال  ج�رص  مد  من  املبادرة 
ذوي  الأ�سخا�س  مع  الفعال 
الراغبني  اخلا�سة  الحتياجات 
يف ولوج عامل ال�ستثمار وفقا ملا 
ذكرته ذات امل�سوؤولة و اأ�سارت يف 
هذا ال�سياق اإىل اأن هذه التفاقية 
يف  املفعول  �سارية  �ست�سبح 
غ�سون اأكتوبر املقبل مو�سحة باأن 
بني  جارية  م�ساورات  و  حمادثات 
و �رصكة  ب�سطيف  املعاقني  احتاد 
وطنية لنقل امل�سافرين لال�ستفادة 
تنقل  ت�سهل  جمهزة  حافلة  من 
املعاقني القاطنني ببلديات الولية 

اإىل مقر الحتاد.

النفايات  من  طن   2700 رفع  مت 
حملة  يف  وال�سلبة  املنزلية 
دائرة  ملحيط  وا�سعة  تنظيف 
مدير  من  علم  ح�سبما  باتنة 
واأو�سح  دخينات  توفيق  البيئة 
احلملة  هذه  باأن  امل�سوؤول  ذات 
القطاعات  عديد  بني  امل�سرتكة 
باتنة  وايل  اإليها  دعا  والتي 

مبدينة  الأحياء  عديد  �سملت 
حملة  العمراين  والقطب  باتنة 
و�سارك  ال�سعبة   وادي  ببلدية   3
برفع  �سمحت  التي  العملية  يف 
ال�سلبة  النفايات  من  طن   1099
ال�ساعة  غاية  اىل  واملنزلية 
الإعالم  خلية  وفق  �سباحا  الـ11 
خمتلف  باتنة  ولية  بديوان 

بالإ�سافة  التنفيذية  املديريات 
اىل حمافظة الغابات واملوؤ�س�سة 
مت  حيث  التقني  للردم  الولئية 
املادية  الإمكانات  كل  ت�سخري 
وكانت  لإجناحها   والب�رصية 
حملة اليوم قد �سبقتها 3 حمالت 
اأخرى مماثلة عرب عديد الأحياء 
باتنة املكونة من  دائرة  مبحيط 

ووادي  وف�سدي�س  باتنة  بلديات 
اأكرث  رفع  عن  واأ�سفرت  ال�سعبة 
النفايات  من  طن  اآلف   3 من 
ال�سلبة واملنزلية  يذكر اأن عديد 
ت�سهد  الولية  عرب  البلديات 
عمليات وا�سعة لتنظيف املحيط 
يف  وفاعلني  جمعيات  مب�ساركة 

املجتمع املدين.

مت ربط ما ل يقل عن 230 منزل 
دائرة عني احلمام  اأقبيل  ببلدية 
وزو(  تيزي  جنوب  كلم   40(
الطبيعي  بالغاز  التزويد  ب�سبكة 
وتندرج هذه العملية التي اأ�رصف 
عليها الوايل حممد بودربايل يف 
الوطني  باليوم  الحتفال  اطار 
املزدوجة  الذكرى  و  للمجاهد 
على  والهجوم  ال�سومام  ملوؤمتر 

امل�سادف  الق�سنطيني  ال�سمال 
�سنة  كل  من  اأغ�سط�س   20 ل 
امل�ستفيدة  العائالت  وتتوزع 
خم�سة  على  الطبيعي  الغاز  من 
اجلبلية  اأقبيل  ببلدية  قرى 
و  ت�ساري�سها  بوعورة  املعروفة 
اكاوج  بينها  من  البارد  �ستاءها 
بهذه  عائلة   35 ا�ستفادت  حيث 

الطاقة.

ربط  مت  ازمور  اورير  وبقرية 
يف  الطبيعي  بالغاز  منزل   96
�سنوات  لإنهاء  احتفايل  جو 
املعاناة  و  النتظار  من  طويلة 
جلنة  ممثلي  ح�سب   ، ال�سرب  و 
القار�س  ال�ستاء  و�سيكون  القرية 
يف  امل�سجلة  النقطاعات  و 
البوتان  غاز  بقارورات  التزويد 
من  فيها  مرغوب  غري  ذكرى 

عائلة   65 و  املواطنني  طرف 
عائلة   20 و  حممود  بني  بقرية 
اغيل  من   14 و  �سعيد  اآيت  من 
مت  م�ساليني  اآيت  وبقرية  علي 
 116 ل  خملد  ن�سب  تد�سني 
تكرميا  الوايل  طرف  من  �سهيد 
اأجل  من  باأنف�سهم  �سحوا  ملن 

ا�ستقالل البالد.

املدية 

تندوف 

مترنا�ست 

15 ملي�ن دج لعملية 
الت�سامن املدر�سي

الق�ساء على النقاط ال�س�داء 
الناجمة عن التقلبات املناخية

ت�قيف مروجي حب�ب مهل��سة

الن�ساط  مديرية  خ�س�ست 
غالفا  املدية  لولية  الجتماعي 
دج  مليون   15 ب  يقدر  ماليا 
الت�سامن املدر�سي لفائدة  لعملية 
علم  ح�سبما   ، املعوزين  التالميذ 

من هذه املديرية.
الغالف  هذا  اأن  امل�سدر  وذكر 
ل�رصاء  �سيخ�س�س  املايل 
املدر�سية  الأدوات  و  التجهيزات 
املتمدر�سني  التالميذ  لفائدة 

اأن  م�سيفا  املعوزة  العائالت  من 
الذين  التالميذ  اإح�ساء  يجري 
العملية  هذه  من  �سي�ستفيدون 
املحلية  املديرية  مع  بالتعاون 
ك�سف  اأخرى  جهة  من  للرتبية 
نف�س امل�سدر عن تخ�سي�س 890 
للمن�ساآت املتخ�س�سة يف  األف دج 
التكفل بالأطفال املعاقني لقتناء 
هذه  ملرتادي  املدر�سية  الأدوات 

املراكز.

�سكل مو�سوع الق�ساء على النقاط 
التقلبات  عن  الناجمة  ال�سوداء 
لإجتماع  حمورا   ، املناخية 
عقد  التنفيذي  للجهاز  تن�سيقي 
بح�سور  تندوف  ولية  مبقر 
املعنية  الأطراف  خمتلف 
باملنا�سبة اأكد وايل ولية تندوف 
اأمومن مرموري خالل هذا اللقاء 

على �رصورة 
النقاط  كل  ومعاجلة  ا�ستدراك 
التي تعاود الظهور خالل التقلبات 
املناخية ، مربزا باأن هناك عملية 
منطلقة بخ�سو�س تنقية و �سيانة 
البالوعات ل�سبكة ال�رصف ال�سحي 
عرب خمتلف الأحياء ، م�سريا  اإىل 
للق�ساء  خا�س  برنامج  انطالق 

على النقاط ال�سوداء من 

ماليا  بها  تتكفل  عملية  خالل 
مديرية التعمري و البناء و درا�سة 
الري  مديرية  من  كل  بها  قامت 
�سجلتها  مالحظات  على  بناءا 
على  عملت  مو�سعة  ولئية  جلنة 
ال�سوداء  النقاط  خمتلف  حتديد 
�سوارع  و  اأحياء  عرب  املتواجدة 
 21 منها  اأح�سي  التي  و  املدينة 
ن�سبة  الآن  حلد  بلغت  و  نقطة. 
اأ�سغال هذه العملية التي اأ�سندت 
اإىل الديوان الوطني للتطهري ،25 
خالل  يتم  اأن  ومنتظر  باملائة 
 50 على  الق�ساء  ال�سنة  هذه 
ليتم  ال�سوداء  النقاط  من  باملائة 
خالل  املتبقية  الن�سبة  ا�ستكمال 
وايل  اأو�سح  كما   ، املقبلة  ال�سنة 

الولية.

والتدخل   البحث  فرقة  متكنت 
و�سع  من  مترنا�ست  ولية  باأمن 
اإجرامية خمت�سة يف  ل�سبكة  حد 
 ، العقلية  املوؤثرات  وترويج  نقل 
)بني  اأ�سخا�س  اأربعة  من  تتكون 
كمية  وحجزت  �سنة(،   32 و   23
املهلو�سة  الأقرا�س  من  معتربة 
وهواتف  قر�س(   18.068(
يف  م�ستعملة  ومركبات  نقالة 
علم  ما  ح�سب   ، والرتويج  النقل 
الإت�سال  خلية  من  ال�سبت  اليوم 

والعالقات العامة باأمن الولية.
ونفذت هذه العملية النوعية اإثر 
الأمن  لعنا�رص  راكبة  دوريات 
بحي  بال�سبط  املدينة  باأحياء 
عندما  مترنا�ست  بو�سط  �سورو 
م�سبوهة  مركبة  انتباههم  لفت 
وعند   ، �سخ�سني  متنها  على 
التفتي�س  عملية  واإجراء  توقيفها 
للمركبة  الدقيقة  القانونية 
الأقرا�س  كمية  على  بها  عرث 

قر�س   18.068( املهلو�سة 
باأجزاء  خمباأة  كانت   ) مهلو�س 
خمتلفة من املركبة ، ح�سب ما 
املالزم  اخللية  م�سوؤول  اأو�سح 

الأول قمري حممد.
وكان املعنيان يحمالن خروفني 
للمركبة  اخللفية  املق�سورة  يف 
اإل   ، للتمويه  التنب  من  وحزمة 
مكنت  الأمن   اأفراد  يقظة  اأن 
من الك�سف عن فعلهم الإجرامي 
رفقة  وحتويلهما  توقيفهما  ليتم 
الأمن،  مقر  اإىل  املحجوزات 
معهما  التحريات  مكنت  حيث 
من القب�س على �سخ�سني اآخرين 
مركبة  وحجز   ، لهما  �رصيكني 
كانت ت�ستعمل يف النقل والرتويج 
من  نقالة  هواتف   )8( وثمانية   ،
تقدميهم  ومت   ، الأنواع  خمتلف 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  جميعا 
بتمرنا�ست ، وفق ذات امل�سدر. 
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  اخلطوط العري�سة للمدر�سة الع�سكرية والمنية ال�سرائيلية ومنظورها للت�سوية مع الفل�سطينيني:

يعالون واجليل الرابع للمدر�سة الع�سكرية واالمنية  اال�سرائيلية 
يعالون  ويف حوار مع �سحيفة اأمريكية قد غري اأو اأ�ساف تغيريا يف منهاجيته ال�سيا�سية والفكرية اخلا�سة بال�سراع مع الفل�سطينيني والعرب وكما هو يعرتف باأنه  
تربى يف مدر�سة الي�سار الإ�سرائيلي وتتلخ�ص ونذكر بان يعالون قاد اأب�سع حرب �سد قطاع غزة يف عام 20014 التي ذهب �سحيتها ما يعادل 11 األف �سهيد وجريح 

غالبيتهم من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ واآلف البيوت املدمرة وغالبية دور العبادة يف غزة والتي ا�ستمرت 51 يوما مل يحقق فيها يعالون اأمنا واأمان لل�سريط 
احلدودي املحاذي لغزة ومل يوقف ال�سواريخ ومل تنجب تلك املواجهة بالن�سبة للفل�سطينيني الغر�ص من ال�سمود واملواجهة وهي فك احل�سار وفتح املوانئ الربية 

والبحرية بل برزت ق�سية اإعادة الإعمار التي تراوح مكانها حتى تاريخ اإعداد هذا املقال.

 Moshe Ya>alon  »« يعالون 
»«الأوكراين اجلن�سية ومن مواليد  1950م 
وا�سمه  حاييم  كريات  م�ستعمرة  يف 
�سمولين�سكي«  مو�سي  »وا�سمه  احلقيقي 
�سغل عدة مواقع يف احلكومة الإ�رسائيلية 
الإ�رسائيلية،  احلكومة  يف  الدفاع  وزير 
امل�سغر  الوزاري  املجل�س  يف  وع�سو 
لل�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية، وع�سو كني�ست 
من كتلة »حزب الليكود«. �سغل يف ال�سابق 
ووزيرا  احلكومة،  رئي�س  نائب  من�سب 
رئي�س  وكذلك  الإ�سرتاتيجية،  لل�سوؤون 
الدفاع  ال17 جلي�س  العامة  الأركان  هيئة 
الإ�رسائيلي. من اأهم موؤلفاته ال�سيا�سية«« 
اأن  فيه  يو�سح  والذي  الق�سري«  الطريق 
الأزمة مع الفل�سطينيني اأزمة ثقافة وتربية 
الإ�سالم  مع  و�رساعات  ح�سارات  واأزمة 
من  الن�سحاب  خطة  منتقدا  ال�سيا�سي 
غزة عام 2005م  ويف ذات الوقت مهاجما 
التي ربت  الثقافية  يا�رس عرفات  مدر�سة 
وبان  والإرهاب  العنف  على  الأجيال 
ولكن  للفل�سطينيني،  اجلغرافية  فل�سطني 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  ملحاربة  واقفة  من 
اأ�سفل  من  وبنائها  ال�سلطة  بدعم  يو�سي 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  وملواجهة  اأعلى  اإىل 
وتدعيم املناهج الدرا�سية بثقافة التطبيع 

وال�سالم.
والأمنية  ال�سيا�سية  يعالون  روؤية  تتلخ�س 

يف تلك املحاور
مع  واملفاو�سات  ال�رساع  1-حمور 
الفل�سطينيني فهو ينظر لنلك املفاو�سات 
باأنها قد تنتج اتفاقيات مرحلية تلبي خدمة 
معار�سته  مع  الإ�رسائيلي  الأمن  نظرية 
لإن�ساء دولة فل�سطينية بل �سلطة ترتبط يف 
باإ�رسائيل  اأمنيا اقت�ساديا  ارتباطا  عمقها 
اإىل  اأ�سفل  ال�سلطة من  والرتكيز على بناء 
اأعلى متكن اإ�رسائيل من العبث اأو التغيري 
ل  اخلدماتي  جوهرها  ولكن  قيادتها  يف 
وال�رساع  ال�سيا�سية،  القيادة  بتغيري  يتاأثر 
غزة  يف  ال�سيا�سي  الإ�سالم  مع  القادم 
�سد  حربها  يف  ال�سلطة  وتقوية  وال�سفة 

اجلماعات الإ�سالمية واجلهادية
العربي  ال�رسق  يف  املتحركة  2-الرمال   
ل  باأنها  لداع�س  ينظر  حيث  وداع�س 
ت�سكل خطرا على اإ�رسائيل بل هي تنظيم 
بني  واإيديولوجية  جغرافية  حلدود  ي�سعى 

ال�سنة وال�سيعة
يرى  حيث  النووي  وبرناجمها  3-اإيران 
تطوير  لعدم  اإيران  على  الكايف  ال�سغط 
قدراتها النووية مقابل عطاءات اقت�سادية 
وعدم حماربة النظام الإيراين داخليا عن 
طريق النتفا�سات والعار�سة وفك احل�سار 
العقود  يف  املعركة  اأن  ويرى  القت�سادي 
املذهب  اإ�سالميني  مذهبني  بني  القادمة 
ال�سني واملذهب ال�سيعي ولكن مع ت�سكيل 

جبهة حتالف مع الأنظمة العربية وبالتايل 
املنطقة  يف  ال�رساع  مفاهيم  تغريت  قد 
ومل تعد اإ�رسائيل عدوة بل �سديقة وعلى 
ومكانيا  زمانيا  ذلك  ا�ستغالل  اإ�رسائيل 
التعاون مع م�رس  اأن تزيد خطوات  ويرى 

يف حماربة الإرهاب يف �سيناء.
وما  الفل�سطينيني...  عن  ماذا  ولكن 
املتحركة  الرمال  ظل  يف  اأهدافهم  هي 
واملذهبية  الإيديولوجية  والتق�سيمات 
يرعاهم  ل  فالفل�سطينيني  املنطقة،  يف 
نظام �سيا�سي واحد ول برنامج �سيا�سي 
وا�سح ول بدائل قد تفر�سها املتغريات 
ال�سفة  يف  وامني  �سيا�سي  نظام  فهناك 
غزة  يف  وامني  �سيا�سي  نظام  وهناك 
نهائه  ل  كل املحاولت  ف�سلت  وانق�سام 
وبرنامج  بورقة  الفل�سطينيني  وخروج 
�سيا�سي امني موحد بل اأ�سبحت الربامج 
الذي  الف�سل  بعد  جامدة  بها  املعمول 
حلق بها �سواء على امل�ستوى الداخلي اأو 
اخلارجي فقطار برنامج ال�سلطة وقفت 
لن  التي  الدولية  اجلنائية  اأمام  عجالته 
حتقق مكا�سب على الأر�س للفل�سطينيني 
من  بقايا  على  دولة  لإقامة  �سعيهم  يف 
تراب الوطن اأما برنامج املقاومة �سواء 
على حدود فل�سطني يف لبنان وغزة فهو 
يعاين من برنامج �سيا�سي وا�سح ووطني 
ومنظمة  فتح  برنامج  احلال يف  هو  كما 

الربامج  جميع  اأغفلت  حيث  التحرير 
بربنامج  والإقرار  النقا�س  املطروحة 
التحرير بل اأ�سبح الربنامج الآن يف توالد 
النق�سام بني ما هو �رسعي ول  م�ساكل 
�رسعي وبني من هو خا�سع لل�رسعية 
م�ستوى  على  خا�سع  لي�س  هو  ومن 
حركة فتح داخليا، �رساعات فر�ستها 
اأدوات الف�سل على امل�ستوى الداخلي 
فال�رساعات اأ�سبحت تطال الف�سائل 
�رساعات  هناك  اأن  ننكر  ل  داخليا، 
الإ�رسائيلية  للقيادة  الرابع  اجليل  يف 
الفئات  بني  ال�رساعات  ولكن 

يف  تتمحور  الإ�رسائيلية  ال�سيا�سية 
اإ�رسائيل  امن  على  املحافظة  كيفية 
وامن مواطنيها وحقوق املواطنة وهي 
مهدورة على اجلانب الفل�سطيني على 
�سعيد املواطنة وحقوقها فالنت�ساب 
يحدد  من  هو  ال�سيا�سية  لالإطارات 
ماهية احلقوق من عدمها اما يعالون 
طبيعة  فوق  الب�رس  حياة  اأن  فقال 
الإ�رسائيلي  والي�سار  فاليمني  الأر�س، 
للكيان  الأوىل  الن�ساأة  لروؤية  يخ�سعان 
ال�سهيوين وملاذا اأتو على هذه الأر�س 

وملاذا وجدوا وكيف لهم اأن ي�ستمروا.

�سميح خلف

العدو يحا�سب قادته والفل�سطينيون ي�سكتون عن قادتهم
 بقلم د. م�سطفى
 يو�سف اللداوي

اأعداوؤنا  وهم  لهم  مديٌح  اأهو 
واإ�سادةٌ  ونقاتل،  نكره  الذين 
ندين  الذين  ونحن  بفعلهم 
�سيا�ستهم،  ون�ستنكر  اإجرامهم 
واإطراءٌ لهم وهم الذين ل يعرفون 
غري العيب، ول ياأتون اإل بال�رس، 
وياأتون  حمرٍم،  كل  ويرتكبون 
ل�سورتهم  وجتميٌل  خبيٍث،  بكل 
التي  وهي  ملكانتهم  وحت�سنٌي 
تت�سوه كل يوٍم بجرائمهم، وت�سوء 
و�سلوكهم  اخلبيثة  باأفعالهم 
العدواين جتاهنا، اأم هو اعرتاٌف 
واإقراٌر  العالية  مبناقبيتهم 
املنظمة،  الوطنية  مبوؤ�س�سيتهم 
وهم الذين ورثوا الغدر وتعاهدوا 
على الظلم، واأ�س�سوا للمح�سوبية 
وتربوا  الطبقية،  على  وعا�سوا 
والك�سب  والحتكار  الربا  على 
ملكهم  واأقاموا  امل�رسوع،  غري 
على التاآمر واخليانة والتحالفات 

امل�سبوهة واحلروب القذرة.
لهم،  وح�سٌد  منهم  غريةٌ  هي  اأم 
على  وبكاءٌ  اأنف�سنا  على  وح�رسةٌ 
بدونيتنا  منا  واعرتاٌف  حالنا، 
ومهنيتهم،  وو�ساعتنا  ورفعتهم، 
وتفريطنا وم�سوؤوليتهم، ومهانتنا 
منه  اأوىل  فنحن  وجدارتهم، 
واأجدر  والأخالق،  باملناقبية 
واأحق  والأمانة،  بامل�سوؤولية  منه 
واملحا�سبة،  باملوؤ�س�سية  منه 

واأطهر،  اأ�سدق  اأ�سلنا  يف  فنحن 
حياتنا  ويف  واأ�رسف،  واأنبل 
تعاملنا  ويف  واأنقى،  اأخل�س 
وفاًء  واأكرث  واأح�سن،  اأف�سل 
تفوقوا  بالهم  فما  واأ�سد حر�ساً، 
منا  واأخذوا  و�سبقونا،  علينا 
ومت�سكوا  وتركونا،  �سدقنا 
اأهل  ونحن  وخلفونا،  بقيمنا 
واأ�سحاب  اخللق،  وُح�سن  القيم 
العدل والوعد احلق. ل ت�ستغربوا 
ول  ت�ستنكروه،  ول  هذا  مقايل 
تروا باأ�ساً يف العرتاف ول عيباً 
العزة  تاأخذكم  ول  الإقرار،  يف 
بالإثم فتخ�رسوا، ول تنكروا حقاً 
احلق  تتكربوا عن  ول  فتحرموا، 
اأنى  �سالتنا  فاحلكمة  فت�سلوا، 
قائلها،  كان  واأياً  م�سدرها  كان 
ولكم يف كتاب اهلل اأ�سوةٌ ح�سنٌة، اإذ 
َق اهلل قول بلقي�س وقد كانت  �سَدّ
كافرة ولكنها نطقت حقاً وقالت 
�سدقاً، فعقب اهلل عز وجل على 

كالمها »وكذلك يفعلون«.
الكيان  على  يوٌم  مير  يكاد  ل 
ال�رسطة  قيام  دون  ال�سهيوين 
ملفات حتقيق  بفتح  الإ�رسائيلية 
�سد م�سوؤولني كباٍر فيه، اأو توجيه 
بالف�ساد  لهم  �رسيحٍة  اتهاماٍت 
والنحراف، ومبمار�سة التحر�س 
ا�ستخدام  ب�سوء  اأو  والبتزاز، 
اأداء  يف  التق�سري  اأو  ال�سلطات 
اأو  ر�ساوي  تلقي  اأو  املهام، 
اإخفاء حقائق وطم�س  اأو  هدايا، 

الق�سم  حتت  الكذب  اأو  دلئل، 
ذلك  وغري  امل�سللة،  ال�سهادة  اأو 
التحقيق  ت�ستحق  التي  التهم  من 

وت�ستوجب املحا�سبة والعقاب.
الإ�رسائيلية  ال�رسطة  ت�ستثني  ل 
الكيان  رئي�س  حتقيقاتها  من 
رئي�س  اأو  ال�سابق،  اأو  احلايل 
وال�سابقني،  احلايل  احلكومة 
وقادة  الوزراء  من  وغريهم 
وال�سباط  القادة  وكبار  الأركان 
رتبهم،  علت  مهما  الع�سكريني، 
وو�سفت  ملفاتهم،  وتعددت 
واحل�سا�سة،  باخلطرة  مهامهم 
التهام ول  اأكرب من  لي�سوا  فاإنهم 
القانون، ول تتجاوزهم  اأعلى من 
ال�رسطة  تت�سرت  ول  التحقيقات، 
ول  جرائمهم،  تخفي  ول  عليهم، 
ول  ملنا�سبهم،  عليهم  ت�سكت 
تخاف منهم ل�سلطاتهم، ول تتكتم 
الف�سيحة  خ�سية  ملفاتهم  على 
تعلن  بل  ال�سمعة،  �سوء  وخمافة 
يف  وتن�رس  معهم،  حتقيقاتها  عن 
عن  وتك�سف  ملفاتهم،  الإعالم 
وا�ستدعاءاتها  معهم  جل�ساتها 
للعامة  وتذكر  لهم،  املتكررة 
موقفها  وتبني  اعرتافاتهم 
منهم،  الربيء  وتربئ  منهم، 
اإىل  املدانني  املتهمني  وحتيل 
بتجريدهم  تو�سي  اأو  املحكمة، 
اأهليتهم  وعدم  منا�سبهم،  من 
لوظائفهم. باملقابل فاإننا ن�سكت 
عن املخطئني فينا، ونت�سرت على 

املدانني  ونربئ  بيننا،  املجرمني 
التهم  وننفي  م�سوؤولينا،  من 
بل  قادتنا،  من  املتجاوزين  عن 
ونختلق  ومندحهم،  بهم  ن�سيد 
وحكايات  البطولة  ق�س�س  لهم 
الرموز  منهم  ون�سنع  ال�رسف، 
ونتهم  ونعظمهم،  �سورهم  ونرفع 
من يتهمهم ونخون من يعار�سهم، 
يدعو  اأو  فيهم  ي�سك  من  وجنرم 
توقيع  اإىل  وندعو  ملحا�سبتهم، 
جلراأتهم  بهم  العقوبات  اأ�سد 
نرى  الذي  الوقت  يف  وجتاوزهم، 
والقادة  امل�سوؤولني  اأخطاء  فيه 
مك�سوفة  بل  ووا�سحة،  بارزة 
ومتعددة،  ومتكررة  وفا�سحة، 
الظلم والعتداء،  وهي مزيٌج من 
وال�رسقة واخليانة، ونهب خريات 
كنوزها،  وتهريب  وبيع  البالد 
الئتمان،  و�سوء  والتفريط 
وجتاوز  القوانني  وخمالفة 
املنا�سب  وا�ستغالل  الأعراف، 
و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة، وت�سخري 
للخدمات  العامة  امل�سالح 
وت�سلط  واملح�سوبية  ال�سخ�سية، 
والأ�سهار  والأقارب  الأولد 
القرارات  عن  ف�ساًل  واملعارف، 
اخلاطئة بحق الوطن واملواطنني، 
والتبعية  الأعداء  مع  والتخابر 

للخ�سوم واملعادين.
على  م�سوؤوليه  يحا�سب  عدونا 
وعلى  الكبائر،  قبل  ال�سغائر 
العظائم،  قبل  ال�سفا�سف 

العام،  قبل  اخلا�س  وعلى 
وعلى  واملظهر  ال�سكل  وعلى 
ول  واجلوهر،  امل�سمون 
واإ�سدار  حماكمتهم  عن  ميتنع 
وال�سجن  بالإدانة  عليهم  الأحكام 
من  وبالتجريد  املالية،  والغرامة 
املنا�سب  من  واحلرمان  الأموال 
اأو  ل�سنواٍت  واملنع  العامة، 
من  ولأولدهم  لهم  احلياة  مدى 
العمل  مزاولة  اأو  للنيابة  الرت�سح 
لتاريخهم  ال�سيا�سي، دون مراعاٍة 
خلرباتهم  اأو  عطاءاتهم،  وحجم 
وكفاءاتهم، بل ي�سوقونهم كغريهم 
من املجرمني اإىل ال�سجون ورداً، 
ول  ح�ساناٍت،  ول  مميزاٍت  بال 
يق�سون  وخ�سو�سياٍت،  امتيازاٍت 
ويقا�سون  كغريهم،  العقوبة  مدة 
يف ال�سجن جزاًء نكالً مبا عملته 
اأيديهم، اإحقاقاً للعدل الذي يرون، 
وتنفيذا للقانون الذي ي�سعون وبه 

يوؤمنون.
بينما نحن نخلد قادتنا ونعظمهم، 
ونرفعهم  ونطهرهم،  ونربوؤهم 
ونوؤلههم،  ننزههم  بل  ونقد�سهم، 
ول نرى فيهم عوجاً ول اأمتاً، ول 
ول  كاذباً  ول  منحرفاً،  ول  �سالً 
خمتل�ساً،  ول  �سارقاً  ول  مدعياً، 
هم  بل  خرفاً،  ول  عاجزاً  ول 
بيننا،  والأف�سل  فينا  اخُلل�س 
وانتقاهم  بعينه  اهلل  اختارهم 
بف�سله، ليكونوا لنا قادًة وحكاماً، 
وحكماء،  واأمناء  وروؤ�ساًء،  وملوكاً 

مننحهم  وموجهني،  ومر�سدين 
والرباءة  املطلقة  احل�سانة 
ون�سلم  بحكمتهم  ونوؤمن  الدائمة، 
بعدالتهم، ون�سدق كالمهم ونعتقد 
اخلالدون،  القادة  فهم  بف�سلهم، 
ال�رسفاء  املخل�سون،  ال�سادة 
نفتديهم  الذين  املطهرون، 
بالروح واملال والولد، ون�سحي يف 
�سبيلهم بالوالد والولد ومن �سيولد 
من بعد. األ نغار من عدونا الذي 
ويغت�سب  اأر�سنا  ويحتل  يقاتلنا 
مقد�ساتنا،  ويدن�س  حقوقنا 
منه  واأ�سبق  واأف�سل،  مثله  فنكون 
واأح�سن، فنحا�سب املخطئني من 
الذين  قادتنا واملتجاوزين منهم، 
اخلا�سة  م�ساحلهم  يف�سلون 
ومنافعهم ال�سخ�سية على ح�ساب 
وهموم  وطنهم  وم�سالح  �سعبهم 
اأمتهم، والذين يرتكبون املوبقات 
على  وحفاظاً  بقائهم  اأجل  من 
ل�سنا  اأننا  واعلموا  كرا�سيهم، 
اأو  عدونا  من  نتعلم  لأن  بحاجٍة 
باملحا�سبِة  فتاريخنا  به،  نتاأ�سى 
حافٌل،  املجرمني  وبعقاب  غني، 
ما  عزيزٍة  حرٍة  اأمٍة  اأبناء  فنحن 
ول  يوماً،  ال�ستخذاء  عرفت 
امل�سفقني  من  تكون  اأن  ارت�ست 
حلكامها واملطبلني لولة اأمورها 
قادتنا  من  للفا�سدين  فويٌل  اأبداً، 
وح�ساٍب  اقرتب،  قد  يوٍم  من 
و�سيٍك قد دنا، وعقاٍب �سديٍد قد 

اآن اأوانه وحل
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و�شل �إ�شهار 
تاأ�شي�س �ملكتب 
طبقا لأحكام القانون 12-06 املوؤرخ يف 
بناء  باجلمعيات  املتعلق   12/01/2012
علي طلب تاأ�صي�س جمعية ذات �صبغة 

حملية املوؤرخ بتاريخ 27/02/2017 
 امل�صماة  جمعية اأولياء التالميذ ملدر�صة 

ال�صهيد مفتاح عيا�س    الكائن مقرها  
مدر�صة ال�صهيد مفتاح عيا�س    ي�صرفني 
اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا علي تاأ�صي�س 

مكتب هذه اجلمعية التي يرتاأ�صها 
ال�صيد بو�صياف النواري 

و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س 
جمعية ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من قانون 06-12 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 يتعلق 

باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 
ت�صجيل  و�صل  ت�صليم   24/08/2017

الت�صريح بتاأ�صي�س جمعية ذات 
�صبغة حملية  جمعية اأولياء 

التالميذ مدر�صة ال�صهيد رحماين 
حممود بلدية مقرة  الكائن مقرها 

مدر�صة ال�صهيد رحماين حممود 
م�صتة اأولد �صعيد بلدية مقرة  
برئا�صة ال�صيد رحماين عبداهلل 

�إ�شهار جتديد جمعية ذ�ت �شبغة حملية 
طبقا لأحكام القانون 12-06 املوؤرخ يف 12جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي ل�صيما 
املادة رقم 18 منه لقد مت هذا اليوم 17/04/2017 

جتديد الهيئة القيادية للجمعية املحلية 
امل�صماة  النادي الريا�صي للهواة احتاد امل�صيلة لكرة 

ال�صلة  املعتمدة بتاريخ 17/09/2014 حتت رقم 134 
الكائن مقرها ب حي الوحدة رقم 02 بلدية امل�صيلة 

رئي�س اجلمعية بن �صنيف حممد 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية : البويرة
دائرة : قادرية

بلدية: عمر

اإعالن باإعداد �صهادة احليازة
طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�صمن التوجيه العقاري  فان ال�صيد : قرعوين بوعالم بن 

عبد القادر  املولود بتاريخ -16 1973-04 بعمر ولية البويرة
 وال�صاكن بحي 183 قطعة  بلدية عمر وال�صيدة بوطيب �صعاد بنت ب�صري املولودة بتاريخ 12 - -11 1984 بليون 
فرن�صا وال�صاكنة بحي 183 قطعة بلدية عمر  قد قدما ملف للبلدية مدعيا امتالكهما عقارا عن طريق احليازة 
والتقادم  املك�صب , طالبان اثبات هذه امللكية بتحرير �صهادة اعرتاف مبلكيتهما للعقار التي تعييينه : قطعة 

اأر�س  �صاحلة للبناء  تقع باملكان امل�صمى القراريب  
  بلدية عمرم�صاحتها الجمالية 1102,00 مرت مربع  حمددة كما بلي  :

ال�صمال : طريق بلدي
اجلنوب : ملكية بوزيدي مقران
ال�صرق  : ملكية بوزيدي مقران

الغرب : قرعوين رزقي
فعلى كل �صخ�س له مطالب اأو اعرتا�صات على حترير هذه ال�صهادة تقدميها يف مدة اأق�صاها �صهرين ابتداء من 

تاريخ الن�صر يف جريدة يومية وطنية.
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية : البويرة
دائرة : قادرية

بلدية: عمر
اإعالن باإعداد �صهادة احليازة

فان  العقاري   التوجيه  املت�صمن   1990 نوفمرب   18 يف  املوؤرخ   25  /  90 رقم  للقانون  طبقا 
1978-08 بالأخ�صرية ولية  ال�صيد : قرعوين رزقي بن عبد القادر  املولود بتاريخ -12 

البويرة
 وال�صاكن بحي 183 قطعة  بلدية عمر وال�صيدة لونا�س �صامية بنت م�صعود  املولودة بتاريخ 
27 - -05 1984 بذراع امليزان ولية تيزي وزو وال�صاكنة بحي 183 قطعة بلدية عمر  قد 

قدما ملف للبلدية مدعيا امتالكهما عقارا عن طريق احليازة والتقادم 
املك�صب , طالبان اثبات هذه امللكية بتحرير �صهادة اعرتاف مبلكيتهما للعقار التي تعييينه 

: قطعة اأر�س  �صاحلة للبناء امل�صماة جنان ال�صارف  تقع باملكان امل�صمى القراريب  
  بلدية عمرم�صاحتها الجمالية 1102,00 مرت مربع  حمددة كما بلي  :

ال�صمال : طريق بلدي
اجلنوب : ملكية بوزيدي مقران

ال�صرق  : ملكية قرعوين بوعالم 
الغرب : ملكية بوزيدي مقران

 و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من قانون 12-06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 

24/08/2017 ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�س 
جمعية ذات �صبغة حملية  جمعية اأولياء التالميذ 
مدر�صة ال�صهيد خريي الطيب بلدية مقرة  الكائن 
مقرها مدر�صة ال�صهيد  خريي الطيب م�صتة اأولد 
عطية بلدية مقرة  برئا�صة ال�صيد بلعمري فاروق 

 و�شل ت�شجيل �لت�شريح بتاأ�شي�س جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا للمادة 07 من قانون 12-06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات لقد مت هذا اليوم 

20/07/2017 ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�صريح بتاأ�صي�س 
جمعية ذات �صبغة حملية  جمعية اأولياء التالميذ 

مدر�صة حممد الأخ�صر ال�صاذيل بلدية مقرة   الكائن 
مقرها مدر�صة ال�صهيد حممد الأخ�صر ال�صاذيل  بلدية 

مقرة  برئا�صة ال�صيد  بوعبداهلل �صالح  
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هذا  اأن  امل�صادر  ورجحت 
القرار يدل على اهتمام الواليات 
اال�صتقرار  مبراعاة  املتحدة 
�صلطات  حمذرة  لبنان،  داخل 
من  نف�صه،  الوقت  يف  بريوت، 
اإىل  االإ�صارة  مع  اال�صرتخاء، 
�صيا�صة  بتطور  التنبوؤ  �صعوبة 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
وحلفائها،  اإيران  اإزاء  ترامب 
لن  بينما  اهلل"،  "حزب  وخا�صة 
القانون  م�رشوع  مناق�صة  تتم 
اجلديد يف الكونغر�س قبل بداية 
اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر  اخلريف 
يف  تبنت  قد  املتحدة  الواليات 
اإىل  يهدف  قانونا   2015 عام 
جتميد متويل "حزب اهلل" الذي 
تعتربه وا�صنطن منظمة اإرهابية، 
التعديالت  اأن  امل�صادر  واأكدت 

ت�صديد  اإىل  توؤدي  لن  اجلديدة 
ملحوظ،  ب�صكل  العقوبات  هذه 
تداعيات  جتلب  لن  اأنها  كما 

ملحوظة اإىل الو�صع يف البالد.
قد  اللبنانية  ال�صلطات  وكانت 
من  �صابق  وقت  يف  اأعربت 
قلقها  بالغ  عن  اجلاري  العام 
تو�صيع  وا�صنطن  خطط  اإزاء 
"حزب  �صد  العقوبات  قائمة 
اهلل"، م�صددة على اأن ذلك يهدد 
بتهمي�س جزء كبري من املجتمع 
تداعيات  يلحق  وقد  اللبناين 
ال�صيا�صي  بالو�صع  ج�صيمة 
البالد  يف  اله�س  واالقت�صادي 
اأن  لبنانيون  م�صوؤولون  واأو�صح 
تتنحى عن  االأجنبية قد  البنوك 
داخل  يف  م�صارف  مع  تعاونها 
عن  �صي�صفر  ما  باأكملها،  لبنان 
اإىل  النقدي  التدفق  جتميد 
لبنان من مواطنيها املقيمني يف 

اخلارج، وذلك قد ين�صف اقت�صاد 
ال�صلطات  تزال  وال  البالد 
املركزي  والبنك  اللبنانية 
يف  احلكومية  غري  وامل�صارف 

اإقناع  بغية  م�صاع  تبذل  البالد 
مبراجعة  االأمريكيني  ال�صا�صة 
موقفهم، من اأجل احلفاظ على 

االأمن واال�صتقرار داخل لبنان.

اأعلن رئي�س منظمة الطاقة الذرية 
اأن  �صاحلي،  اأكرب  علي  االإيرانية، 
املرحلة  قريبا  �صتد�صن  طهران 
جديد  نووي  م�رشوع  من  االأوىل 
�صاحلي،  "فردو"ولفت  من�صاة  يف 
خالل ت�رشيح اأدىل به لوكالة اأنباء 
اإىل  االإيرانية،  والتلفزيون  االإذاعة 
اأن عدة �رشكات اأوروبية ترغب يف 
�رشاء املاء الثقيل من اإيران، وقد 
قدمت طلبات ر�صمية بهذا ال�صدد 
متعلق  النووي  امل�رشوع  اإن  وقال 
وجمموعة  امل�صتقرة،  بالنظائر 
من�صاأة  يف  البحثية  املراكز  من 
تد�صني  �صيتم  والتي  "فردو"، 

اأ�صبوع  غ�صون  يف  االأوىل  مرحلته 
حفل  �صيكون  فيما  اأ�صبوعني،  اأو 
اأفريل   9 يوم  الرئي�صي  االفتتاح 

القادم.
واعترب م�رشوع النظائر امل�صتقرة، 
بامل�صاركة بني اإيران ورو�صيا، باأنه 
نافيا  قدما،  االأمام  اإىل  ما�س 
ح�صول توقف يف تنفيذ امل�رشوع، 
واأ�صاف اأنه مت التوقيع على عقود 
مفاو�صات  بعد  امل�رشوع  هذا 
يف  اجلانبني  خرباء  بني  تقنية 
اإن  �صاحلي  وقال  االأبعاد  خمتلف 
عما  كثريا  تغريت  "فردو"  من�صاأة 

كانت عليه قبل عام اأو عامني.

كل  االإ�رشائيلي  حف�س  اأبو  يعود 
مدة لل�صعود اإىل واجهة اهتمامات 
ووكاالت  عربية  اإعالم  و�صائل 
ب�صورة  الر�صمية  و�صحفها  اأنبائها 
مرة  كل  تداولها  يجري  وحيدة 
تداولت  فقد  القالب  بنف�س 
 25 اجلمعة  االإلكرتونية،  املواقع 
الثالثة  للمرة  ورد  خربا،  اأوت، 
خالل �صهرين، وهو قيام ال�صلطات 
م�صجد  اإمام  باعتقال  الليبية 
بعد  يت�صح  حف�س،  اأبو  يدعى 
اجلن�صية  يحمل  اأنه  معه  التحقيق 

االإ�رشائيلية.
وتعود التفا�صيل لتتكرر واأن ا�صمه 
احلقيقي، بنيامني اإفرامي، ويخدم 
التابعة  امل�صتعربني  فرقة  يف 

املتخ�ص�س  املو�صاد  جلهاز 
العربية  الدول  على  بالتج�ص�س 
الذي  ال�صخ�س  وهذا  واالإ�صالمية 
متعددة  مبواقع  �صورته  وردت 
اإىل  بالدخول  جنح  جا�صو�س  هو 
تنظيم "داع�س" االإرهابي، وانتقل 
معهم اإىل بنغازي، وهناك ا�صتطاع 
التغلغل يف املجتمع، واأ�صبح اإماما 
حتول  وبعدها  امل�صاجد،  الأحد 
حوايل  عن  وم�صوؤول  داعية  اإىل 

200 مقاتل.
جدير بالذكر اأن ال�صورة املتداولة 
كانت  املزعوم  حف�س  الأبي 
اإنه  لتقول  اأنباء  وكالة  ا�صتخدمتها 
املو�صل  يف  عليه  القب�س  األقي 

العراقية.

اأفادت وكالة "رويرتز" اأم�س الأحد، نقال عن م�سادر �سيا�سية وم�سرفية، باأن ال�سلطات الأمريكية قررت تخفيف العقوبات 
املتوقع اأن تفر�س على "حزب اهلل" اللبناين واأكدت امل�سادر اأن امل�سروع املعدل الذي اأحيل اإىل الكونغر�س يف اأواخر جويلية 

املا�سي ل يحتوي على نقاط كانت ت�ستدعي بالغ قلق بريوت، مو�سحا اأن امل�سروع، مقارنة مع �سيغته ال�سابقة، يركز الهتمام 
على اختيار اأهداف العقوبات، ول ي�ستهدف اللبنانيني ال�سيعة، املندوبة الأمريكية لدى الأمم املتحدة نيكي هايلياملندوبة 

الأمريكية لدى الأمم املتحدة: "حزب اهلل" ي�ستعد حلرب جديدة مع اإ�سرائيل واأردفت امل�سادر اأن التعديالت الأخرية متنح 
الرئي�س الأمريكي احلق يف اختيار اأهداف العقوبات، وتتطلب ا�ستهداف �سخ�سيات تقدم "دعما ماليا وماديا وفنيا هاما" لـ"حزب 

اهلل" ولن ت�سمل رئي�س جمل�س النواب اللبناين نبيه بري وحركته ال�سيعية "اأمل".

م�سادر

ق.د

 وا�شنطن قررت تخفيف العقوبات 
املتوقع فر�شها على حزب اهلل

اإيران تك�شف عن موعد تد�شني 
م�شروع نووي جديد

اأ�شطورة اأبو حف�ص الإ�شرائيلي 
الذي يوؤم الليبيني؟

اأكد مدير عام االأمن العام اللبناين 
اأم�س  اإبراهيم  عبا�س  اللواء 
الع�صكريني  "ملف  اأن  االأحد، 
داع�س  تنظيم  لدى  املخطوفني 
اليوم"جاء  �صيغلق  االإرهابي 
تعليقا  تلفزيونية  مداخلة  خالل 
على االأخبار التي اعلنتها و�صائل 
حول  اهلل  حزب  من  قريبة  اعالم 
املختطفني  الع�صكريني  م�صري 
لدى داع�س واأعلنت قيادة اجلي�س 

عند  النار  اطالق  وقف  اللبناين 
اليوم  �صباح  من  ال�صابعة  ال�صاعة 
الف�صاح املجال للمرحلة االأخرية 
من املفاو�صات املتعلقة مب�صري 
من  املختطفني  الع�صكريني 
يعقوب  الدفاع،  وزير  قال  جهته 
زيارة  خالل  اليوم  ال�رشاف، 
"فجر  عمليات  ملركز  تفقدية 
�رشق  بعلبك  راأ�س  يف  اجلرود" 
م�صري  عن  معلومات  "ال  لبنان 

لدى  املخطوفني  الع�صكريني 
بيانا  �صي�صدر  واجلي�س  داع�س، 
ورود  حال  يف  اخل�صو�س  بهذا 
"مكلف  واأ�صاف:  معلومات".  اأي 
بالتفاو�س القوى االأمنية جمتمعة" 
با�صيل  جربان  اخلارجية  وزير 
اليوم  يعي�س  لبنان  "اأن  اإىل  لفت 
االإرهاب  على  جديدا  انت�صارا 
ح�صل  داع�س  وا�صت�صالم  وبقوته 
مع  النريان"وبالتزامن  قوة  حتت 

ذلك، توجه اأهايل املختطفني اإىل 
�صاحة ريا�س ال�صلح و�صط بريوت 
بانتظار  احلكومة  مقر  مقابل 
اأبنائهم  م�صري  عن  الك�صف 
اأحد  والد  يو�صف،  ح�صني  وكان 
�صابق  وقت  يف  اأكد  املختطفني 
لالنا�صول " اأن ال معلومات لديهم 
الع�صكريني  م�صري  عن  االآن  حتى 
اإبالغهم  وينتظرون  املخطوفني 

ر�صميا بالنتائج.

مدينة  و�صاحات  �صوارع  �صهدت 
لوالية  التابعة  فران�صي�صكو  �صان 
ال�صبت،  االأمريكية  كاليفورنيا 
الرئي�س  �صّد  عارمة  مظاهرات 
دونالد ترامب، ومنظمة "كوكلك�س 

كالن" العن�رشية البي�صاء وبح�صب 
االآالف جتّمعوا يف  فاإّن   ، مرا�صل 
ر�صائل ق�صرية  اآالمو، عرب  ميدان 
تبادلوها بوا�صطة و�صائل التوا�صل 
املتظاهرون  وردد  االجتماعي 

الرئي�س  ب�صيا�صات  تندد  هتافات 
ترامب، ومنظمة "كوكلك�س كالن" 
ال�صود  على  البي�س  ل  تف�صّ التي 
املحلية  ال�صلطات  واتخذت 
حفاظا  م�صددة،  اأمنية  تدابري 

على �صالمة املتظاهرين وانتهت 
املظاهرات بعد اأن جتمع االآالف 
اأمام مبنى بلدية املدينة، بعد اأن 
واالأزقة  ال�صوارع  من  جابوا عددا 

�صريا على االأقدام.

�صخ�صاأول  األف   500 نحو  �صارك 
بعنوان  م�صرية  يف  ال�صبت،  اأم�س  
بر�صلونة  مبدينة  خائفني"،  "ل�صنا 
الهجمات  خلفية  على  االإ�صبانية، 
اإ�صبانيا،  �رشبت  التي  االإرهابية 
االأ�صبوع املا�صي، وراح �صحيتها 15 
"اأ�صو�صيتيد  وكالة  وذكرت  ا  �صخ�صً

بر�س" االأمريكية اأن امل�صرية �صهدت 
"روزا  الرب�صلونية  املمثلة  م�صاركة 
امل�صلمة  والنا�صطة  �صاردا"،  ماريا 
ال�صيدتان،  حتيبي"واألقت  "مرمي 
مقت�صبة  خطابات  امل�صرية،  خالل 
جميعها  حثت  �صعرية،  ومقاطع 
اإىل  العنف، والدعوة  على مناه�صة 

يف  امل�صلمون  ونظم  اخلوف  عدم 
م�صريات  املا�صي،  االأحد  اإ�صبانيا، 
للتنديد باالإرهاب ومعاداة  م�صابهة 
يف  بر�صلونة،  و�صهدت  االإ�صالم. 
ده�س،  عمليتي  اجلاري،  اأوت   17
تبناهما  منف�صلني  هجومني  يف 
اأ�صفر  االإرهابي؛  "داع�س"  تنظيم 

"ال�س  �صارع  يف  االأكرب  وهو  االأول 
 15 مقتل  عن  ال�صياحي  رامبال�س" 
االأقل  على   120 واإ�صابة  ا  �صخ�صً
مقتل  الثاين  خلف  فيما  بجروح، 
اآخرين،  و�صخ�صني  الهجوم  منفذ 
عالوة على اإ�صابة �رشطيني، ح�صب 

م�صادر ر�صمية.

مدير الأمن اللبناين

اإغالق ملف الع�شكريني املخطوفني لدى داع�ص

�سان فران�سي�سكو 

مظاهرات �شد ترامب ومنظمة "كوكلك�ص كالن" العن�شرية

بر�سلونة

ن�شف مليون �شاركوا يف م�شرية "ل�شنا خائفني"

وا�سنطن

اأوكرانيا غري موؤهلة حاليا 
لالن�شمام للناتو

اأفهمت وا�صنطن قادة اأوكرانيا علنا اأن 
بالدهم غري موؤهلة يف و�صعها الراهن 
الذي  "الناتو"  حلف  اإىل  لالن�صمام 
االأمريكي  املبعوث  واأعلن  تتزعمه 
اخلا�س اإىل اأوكرانيا، كورت فولكر، اأن 
لت�صبح ع�صوا  لي�صت م�صتعدة  اأوكرانيا 
يف  فولكر،  وقال  االآن  حتى  الناتو  يف 
)مبا�رش(:  "برميوي"  قناة  مع  مقابلة 
ال  ولكني  الأوكرانيا،  كبري  احرتام  لدي 
الراهن  بو�صعها  اأوكرانيا  اأن  اأعتقد 
�صمال  حلف  اإىل  لالن�صمام  م�صتعدة 
احللف  اأن  من  الرغم  على  االأطل�صي، 
فيه  الذي هي  بالو�صع  ل�صمها  م�صتعد 
االأمريكي  الدبلوما�صي  ولفت  االآن". 
اأي�صا  م�صتعدة  لي�صت  اأوكرانيا  اأن  اإىل 
اإىل  لالن�صمام  االأمنية  الناحية  من 
اأوكرانيا  اإعداد  فاإن  له،  ووفقا  احللف 
لالن�صمام لع�صوية احللف ي�صتغرق وقتا 
طويال. وقال فولكر اإن قرار االن�صمام 
مرتوك  االأطل�صي  �صمال  حلف  اإىل 
الدبلوما�صي  وتابع  االأوكراين.  للجانب 
االأمريكي قائال "على كل من الواليات 
ورو�صيا،  االأوروبي،  واالحتاد  املتحدة 
م�صتقلة،  دولة  اأوكرانيا  اأن  يفهموا  اأن 
ي�صتطيع  اأحد  ال  لكن  االأمر،  واقع  يف 
ع�صوا  اأوكرانيا  ت�صبح  متى  يقول  اأن 
يف الناتو، هذا متاما قرار قادة البالد، 

ولكن هذا ال يعني اأن اأوكرانيا قريبة من 
ذلك،  على  عالوة  االأمر.  هذا  حتقيق 
لالن�صمام  دعوة  على  احل�صول  فاإن 
الواقع،  االأطل�صي، يف  �صمال  اإىل حلف 
ياأخذ وقتا طويال جدا "اإال اأنه عرّب عن 
ثقته يف "اأن اأوكرانيا �صوف تكون قادرة 
التي  الالزمة  االإ�صالحات  اإجراء  على 
امل�صتقبل  لها يف  ت�صمح  اأن  �صاأنها  من 
الرت�صح  اأهلية  على  للح�صول  بالتاأهل 
للع�صوية يف احللف. وكان االأمني العام 
ال�صابق للحلف، اندر�س فوغ را�صمو�صن، 
قال يف وقت �صابق، اإن اأوكرانيا حتتاج 
اإىل حتقيق عدد كبري من املعايري التي 
للح�صول  الوقت،  من  الكثري  ت�صتغرق 
الناتو.  لع�صوية  الرت�صح  اأهلية  على 
ويعتقد اخلرباء اأن كييف لي�صت موؤهلة 
لع�صوية  الرت�صح  اأهلية  على  للح�صول 
ال�صنوات  يف  االأطل�صي  �صمال  حلف 
ي�صار  تقدير  اأقل  على  املقبلة  الـ20 
يف  �صوت،  االأوكراين  الربملان  اأن  اإىل 
قانونني  تعديل  على   ،2014 دي�صمرب 
كانا ي�صمنان حياد اأوكرانيا. ويف جوان، 
التغيريات  من  مزيد  اإقرار  مت   ،2016
التي جتعل من ان�صمام هذه  والتدابري 
اإىل ع�صوية  ال�صابقة  ال�صوفيتية  الدولة 
حلف �صمال االأطل�صي هدفا ل�صيا�صتها 

اخلارجية.
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معركة طويلة 
و�صعبة 

حالياً  داع�ش  تنظيم  »يعاين 
اإذ  تلعفر  يف  مطبق  ح�صار  من 
العراقي  اجلي�ش  قوات  تنت�رش 
بادو�ش،  ناحية  عند  �رشقاً 
)قوات  ال�صعبي  احل�صد  وف�صائل 
جنوباً  للحكومة(  موالية  �صيعية 
عبطة  تل  مناطق  عند  وغرباً 
اإىل  و�صوالً  الع�صكري  واملطار 
البي�صمركة  وقوات  �صنجار،  بلدة 
الكردية �صماالً«، ح�صب امل�رشف 
العام على حمور »جهاز مكافحة 
عبد  الركن  الفريق  االإرهاب« 

الغني االأ�صدي. 
ويف حديث ، يقول االأ�صدي، اإنه 
»على الرغم من اأن احل�صار اأحد 
نقاط ال�صعف لدى داع�ش، لكنه 
يف اجلانب االآخر قد ينتج معركة 

طويلة«.
وي�صيف »املتطرفون عندما تتم 
للفرار  طريق  بال  حما�رشتهم 
يقاتلون ب�رشا�صة، وحتى اللحظة 
معركة  يف  ح�صل  كما  االأخرية، 
اأ�صفرت  التي  املو�صل  غرب 
اخلبري  كبري«ويرجح  دمار  عن 
وهو  علوان،  االأمري  عبد  االأمني 
العراقي  اجلي�ش  يف  �صابط 
ال�صابق، اأن يوؤدي االإنهاك، الذي 
يف  العراقية  القوات  له  تعر�صت 
قدرتها  اإ�صعاف  »اإىل  املو�صل 
توقعه  اإىل  الهجومية«وي�صتند 
م�صاركة  قررت  احلكومة  باأن 
التي  نف�صها  الع�صكرية  القطعات 
املو�صل  معركة  يف  �صاركت 
القوات  اأن   ، علوان،  ويو�صح 
)قادمون  معركة  يف  امل�صاركة 
االإرهاب  تلعفر( هي مكافحة  يا 
الفرقتان  اجلي�ش(،  )تتبع 
وال�صاد�صة  التا�صعة  املدرعة 
الثالث  اللواء  للجي�ش،  ع�رش 
لقوات التدخل ال�رشيع، ال�رشطة 

االحتادية، واأربعة ف�صائل �صيعية 
معركة  يف  اأما  �صعبي(«  )ح�صد 
فقط  �صارك  فقد  املو�صل 
فرقة  هو  واحد  �صيعي  ف�صيل 

العبا�ش القتالية، ح�صب قوله.
وحتظى تلعفر اأهمية اإ�صرتاتيجية 
نحو  املو�صل  عن  وتبعد  بالغة 
ال�صورية  احلدود  وعن  كلم(   65(

)60 كلم(. 
القوات  حتقق  ان  املتوقع  ومن 
يف  �رشيعاً  تقدماً  العراقية 
املحيطة  الريفية  املناطق 
التقديرت  ت�صري  التي  باملدينة، 
م�صلحي  من  األفني  نحو  اأن  اإىل 
فيها  يتح�صنون  »داع�ش« 
واملنطقة امل�صتهدفة هي جبهة 
بطول نحو 60 كلم، وعر�ش نحو 
40 كلم، وتتاألف من مدينة تلعفر 
وبلدتي  تلعفر(  ق�صاء  )مركز 
عن  ف�صاًل  واملحلبية،  العيا�صية 
 40 بعد  الهجوم  وياأتي  قرية   47
ا�صتعادة  العراق  اإعالن  من  يوماً 
مدينة  كامل  على  ال�صيطرة 
املعقل  كانت  التي  املو�صل 

الرئي�صي للتنظيم يف العراق. 

ا�صتقدام قوات 

من  كرمي  عمار  العميد  وبح�صب 
فاإن  باجلي�ش  التا�صعة  الفرقة 
يف  امل�صوؤولون  الكبار  »القادة 
جهاز مكافحة االإرهاب القادمون 
�صاقة  معركة  بعد  املو�صل  من 
وطويلة، ناق�صوا مع قادة الفرقة 
التا�صعة باجلي�ش ا�صتقدام اأفواج 
اأخرى اإىل �صواحي املدينة«، من 

دون تو�صيح الرد.
العميد عمار، يف حديث  ويتوقع 
املعركة  تكون  اأن  لالأنا�صول، 
اأعلنه  ذاته  والراأي  »�صعبة«، 
»جهاز  حمور  على  امل�رشف 
الركن  الفريق  االإهاب«  مكافحة 

عبد الغني اال�صدي. 

تلعفر �صعف م�صاحة 

املو�صل 

�صيطرة  قبل  تلعفر  يقطن  كان 
األف   )300( عليها  داع�ش 
وزارة  الإح�صاءات  وفقا  ن�صمة، 
من  غالبية  وهم  التخطيط، 
اإ�صافة  وال�صيعة  ال�صنة  الرتكمان 
واالأكراد  العرب  من  اأقلية  اإىل 
ومل يتبق منهم حالياً �صوى اآالف 
من ال�صكان ال�صنة، اإذ اأن �صكانها 
عند  املدينة  من  فروا  ال�صيعة 
�صيف  منها،  اجلي�ش  ان�صحاب 
عراقية  م�صادر  وتقول   2014
مئات  اأعدم  »داع�ش«  تنظيم  اإن 
من  يتمكنوا  مل  ممن  ال�صيعة 

الفرار.
تواجه  التي  التحديات،  اأبرز 
قوات االأمن، ح�صب قائد احل�صد 
موالية  �صنة  )قوات  الع�صائري 
الدفاع  وزارة  يف  للحكومة(، 
الفريق ر�صيد فليح، هي م�صاحة 
)مركز  ال�صا�صعة  تلعفر  ق�صاء 
الق�صاء والنواحي والقرى التابعة 
 3206( م�صاحتها  تبلغ  اإذ  لها(، 
كلم2، وهي �صعف م�صاحة مدينة 
املو�صل ويو�صح اأن »اأحياء تلعفر 

ت�صبه اىل حد كبري اأحياء اجلانب 
فهي  املو�صل،  من  الغربي 
تعود  قدمية  ومنازلها  متداخلة 
حمدودي  �صكانها  غالبية  اإىل 
الدخل، وهو ما قد يكّرر �صيناريو 
معركة غرب املو�صل«، يف اإ�صارة 
اإىل اخل�صائر الب�رشية يف �صفوف 
حلق  الذي  والدمار  املدنيني 

باملدينة. 
»مركز  اإن  فليح،  الفريق  ويقول 
�صيقة  اأحياء  عن  عبارة  تلعفر 
قدمية  منازل  ت�صم  متداخلة 
احتالل  بعد  �صكانها  تركها 
داع�ش، واالآن داع�ش فخخ هذه 
يثري  ما  باملتفجرات  املنازل 
يف  كبري  دمار  حدوث  من  قلقنا 
غرب  يف  ح�صل  كما  املدينة 

املو�صل«. 
اأن  الع�صكري،  القائد  ويرى 
لهذه  طوياًل  ا�صتعد  »داع�ش 
املعركة، وتلعفر هي اآخر معاقله 
يلجاأ  هو  ولهذا  العراق  �صمايل 
النهاية«ويعترب  حتى  القتال  اىل 
تبداأ  اأن  احلكومة  على  كان  اأنه 
مع  بالتزامن  الع�صكرية  بالعملية 
على  للق�صاء  املو�صل  معركة 
ولكن  نهائي،  ب�صكل  التنظيم 
املتطرفني  من  كبرية  اأعداداً 
تلعفر  نحو  املو�صل  من  هربوا 

مع عائالتهم، وفق قوله.
ويقول رئي�ش جلنة االأمن والدفاع 
حاكم  العراقي  الربملان  يف 
للقوات  العام  القائد  اإن  الزاملي 
امل�صلحة العراقية حيدر العبادي 
اختار اأربعة ف�صائل �صيعية فقط 
للم�صاركة يف معركة تلعفر وهي 
لواء  القتالية،  العبا�ش  فرقة 
علي االأكرب، وفرقة االإمام علي، 
املرجع  اأ�ص�صها  الف�صائل  وهذه 
وهي  ال�صي�صتاين،  علي  ال�صيعي 
باحرتامها  معروفة  ف�صائل 
قرارات احلكومة وتاأخذ االأوامر 
تتورط يف  الدفاع ومل  وزارة  من 
اإىل ف�صيل  اإ�صافة  اأعمال عنف، 
لواء احل�صني 53 وغالبية مقاتليه 

من �صكان تلعفر لالإفادة منهم يف 
معرفة جغرافية املدينة، ح�صب 
قوله.ويف حديث ، ك�صف الزاملي 
اإيران،  من  القريبة  الف�صائل  اأن 
اهلل  حزب  وكتائب  بدر  واأبرزها 
والنجباء  احلق  اأهل  وع�صائب 
�صتكون  ال�صهداء،  �صيد  وكتائب 
املدينة  �صواحي  تاأمني  مهمتها 
و�صمان عدم هروب املتطرفني، 
بلدتي  ا�صتعادة  يف  وامل�صاهمة 

العيا�صية واملحلبية.

اأزمة نزوح جديدة 

مع انطالق املعركة، بداأ نازحون 
قوات  نحو  الق�صاء  من  يهربون 
ال�صواحي  عند  املنت�رشة  االأمن 
الع�صكرية  العمليات  من  هربا 
وزارة  با�صم  للمتحدث  وفقا 
اأ�صار  الهجرة �صتار نوروز، الذي 
النازحة  االأ�رش  »اأعداد  اأن  اإىل 
�صيزداد  ولكن  حمدوداً  زال  ما 
خالل املعركة، والوزارة اتخذت 
جمموعة من االإجراءات الالزمة 
االأعداد  عن  اأما  ال�صتقبالهم« 
نوروز  فقال  للنازحني،  املتوقعة 
اإن »نحو 25 األف �صخ�ش �صيرتكون 
ووزارة  املعارك،  املدينة خالل 
ا�صتعدت  واملهجرين  الهجرة 
يف  هوؤالء  ال�صتقبال  جيداً 
اجلنوب  يف  منت�رشة  خميمات 
با�صم  املتحدث  وذكر  والغرب« 
»وزارته  اأن  املهجرين  وزارة 
يف  خيمة   )2890( ببناء  قامت 
خميم ال�صالمية، و)3600( خيمة 
هناك  اأن  كما  برطلة،  خميم  يف 
جنوب  الفارغة  اخليام  اآالف 
املو�صل بعدما عاد �صاكنوها اإىل 

مدينتهم يف ال�رشق«.

الدفاع العراقية تعلن 
ر�صميا ا�صتعادة كامل 

مدينة تلعفر

العراقية،  الدفاع  وزارة  قالت 
ا�صتعادوا  انهم  االأحد،  اأم�ش 
مدينة  كامل  على  ال�صيطرة 
)�صمال(  املو�صل  غرب  تلعفر 
»داع�ش«  تنظيم  قب�صة  من 
ع�صكرية  حملة  اإثر  االرهابي 
قائد  وقال  اأ�صبوع  قبل  انطلقت 
الركن  الفريق  الع�صكرية  احلملة 
يف  ياراهلل  ر�صيد  االمري  عبد 
الر�صمي،  التلفزيون  بثه  بيان 
اجلي�ش  من  م�صرتكة  قوات  اإن 
�صيعية  )قوات  ال�صعبي  واحل�صد 
حررت  للحكومة(  موالية 
و«ال�صناعة  »الع�صكري«  حيي 
املعار�ش  ومنطقة  ال�صمالية« 
الرحمة  وقرية  تلعفر  وبوابة 
�صمايل �رشقي املدينة ،واأ�صاف 
بالقول، »وبذلك مت حترير كافة 

اأحياء مركز ق�صاء تلعفر«. 
يتبق  مل  اأنه  اإىل  ياراهلل  واأ�صار 
ق�صاء  يف  »داع�ش«  قب�صة  يف 
العيا�صية  ناحية  �صوى  تلعفر 
م�صيفا  بها«،  املحيطة  والقرى 
باجتاه  تتقدم  اجلي�ش  قوات  اأن 
اآخر االأهداف لتحريرها وبداأت 
القوات العراقية االأحد املا�صي 
الق�صاء،  ال�صتعادة  هجوما 
كلم   65 نحو  بعد  على  الواقع 
اإطار احلملة  غرب املو�صل، يف 
املدعومة من الواليات املتحدة 
زال  ما  الذي  التنظيم  �صد 
غرب  يف  مناطق  على  ي�صيطر 
واملنطقة  �صوريا  و�رشق  العراق 
امل�صتهدفة هي جبهة بطول نحو 
كلم،   40 نحو  وعر�ش  كلم،   60
)مركز  تلعفر  مدينة  من  وتتاألف 
العيا�صية  وبلدتي  تلعفر(  ق�صاء 
قرية   47 عن  ف�صاًل  واملحلبية، 
ان  اىل  ت�صري  التوقعات  وكانت 
ت�صتغرق  قد  الع�صكرية  احلملة 
م�صلحي  لكن  اأ�صابيع،  عدة 
»داع�ش« مل يبدوا مقاومة تذكر 
خالل التقدم ال�رشيع واملفاجئ 

للقوات العراقية.

9 اأ�صهر ا�صتغرقتها العمليات الع�صكرية لتحرير املو�صل )مركز حمافظة نينوى/�صمايل العراق(، رافقتها عمليات نزوح ملئات اآلف املدنيني، ف�صاًل عن اآلف 
القتلى، ودمار هائل حلق بالبنى التحتية الأ�صا�صية للخدمات ومنازل ال�صكان ،هذا ال�صيناريو قد يتكرر يف معركة حترير ق�صاء تلعفر، التي انطلقت، فجر 

الأحد املا�صي، باإعالن من رئي�س الوزراء حيدر العبادي، والذي وعد العراقيني باأن »تلعفر �صتعود و�صتلتحق بركب التحرير«كما وجه العبادي حتذيراً 
لعنا�صر »داع�س« بالقول »اإما ال�صت�صالم اأو القتل«. 

العراق

ق.د

�صيناريو املو�صل يتكرر يف تلعفر



ليفربول، لنادي  الفني   املدير 
واحد ملو�سم  الريدز  مع   بالبقاء 
ل�سفوف االن�سمام  ب�رشط   فقط، 
واأ�سارت املقبل  ال�سيف   بر�سلونة 
يف يرغب  كوتينيو  اإىل   ال�سحيفة 
الطرفني بني  التفاق   التو�سل 
مينحه ر�سمية،  ب�سورة   موثق 
ال�سيف لرب�سلونة  للرحيل   فر�سة 
 املقبل، لي�سمن انتقاله اإىل القلعة

 الكتالونية وكان كوتينيو قدم طلبا
يف اإدراجه  بعدم  الريدز   الإدارة 
 قائمة الفريق لبطولة دوري اأبطال
عر�ض على  واملوافقة   اأوروبا، 
خدماته على  للح�سول   بر�سلونة، 
 قبل غلق �سوق االنتقاالت ال�سيفية

.اجلارية
هذا �سفقات  اأربع  بر�سلونة   واأمت 
باولينيو مع  بالتوقيع   ال�سيف 

ال�سيني اإيفرجراند  جوانزو   من 
والربتغايل يورو،  مليون   40  مببلغ 
بنفيكا مببلغ �سيميدو من   نيل�سون 
اإىل باالإ�سافة  يورو،  مليون   35 
من دميبلي  عثمان  الفرن�سي   �سم 
مببلغ االأملاين  دورمتوند   برو�سيا 
 105 مليون يورو، وا�ستعادة جريارد
 دولوفيو بتفعيل بند اأحقية ال�رشاء
.من اإيفرتون مببلغ 12 مليون يورو
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كوتينيو ي�شع �شرطا للرتاجع 

عن مغادرة ليفربول
و�ضع الربازيلي فيليب كوتينيو، لعب ليفربول الإجنليزي، 

�ضرًطا للموافقة على ال�ضتمرار مع الريدز، و�ضحب طلبه 
بالرحيل ل�ضفوف بر�ضلونة الإ�ضباين وذكرت �ضحيفة »مريور« 

الربيطانية، اأّن كوتينيو وافق على طلب الأملاين يورجن 
كلوب، 

نانت، العب  �سيندري،  تيو  الفرن�سي،   ك�سف 
منتخب يف  ال�سابق  لزميله  مثري  اعرتاف   عن 
 ال�سباب الفرن�سي، عثمان دميبلي، حول انتقاله
الالعب وقال  موؤخرا   االإ�سباين  بر�سلونة   اإىل 
كل هذا ي�ستحق  ال  باأنه  له  اعرتف   اإن دميبلي 
يورو، مليون  الـ105  ملبلغ  اإ�سارة  يف   املال، 
ت�سل قد  التي  املتغريات  بع�ض  اإىل   باالإ�سافة 
لبورو�سيا بر�سلونة  دفعها  التي  مليون،   42  اإىل 

.دورمتوند من اأجل �سم الالعب
 1» الكتالونية، قال RRR» ويف مقابلة مع اإذاعة
 �سيندري »لقد قال يل دميبلي، اإن ال�سفقة التي
 يتم اإعدادها ال ت�سدق، اأنا ال اأ�ستحق كل هذا
«Rاملبلغ هذا  اأ�ساوي  ال  اأنا  راأيي  يف   املال، 
بر�سلونة لالعب  ال�سابق  الزميل   واأ�ساف 
نيمار ي�سبه  كان  �سغارا  كنا  »حني   اجلديد: 
االأوىل للمرة  يلعب  راأيته  حني  كبري،  حد   اإىل 
لعبه طريقة  كثريا،  الربازيلي  النجم  ي�سبه   كان 

 تطورت االآن بالتاأكيد وتغريت كثريا، لقد اأ�سبح
نيمار»وتابع: ي�سبه  يزال  ال  لكنه  فعالية،   اأكرث 
نيمار، اإىل  يتحول  اأن  االنتظار  ميكن  ال   »االآن 
يكون اأن  ينبغي  وال  عثمان  هو  عثمان   الأن 
20( اأن دميبلي  نانت  اآخر»واأكد العب   �سخ�سا 
املا�سي واأنه يف  اأمام املرمى،   عاما(، حت�سن 
ينق�سه كان  لكن  اجلميع،  يراوغ  عثمان   كان 
يفتقر وكان  الهدف،  وت�سجيل  االأخرية   اللم�سة 

.اإىل الفعالية التي تقود اإىل ح�سم املباراة
باأ�سياء ال  راأيته يف املران يقوم  »لقد   واأكمل: 
 يفعلها اأي العب اآخر، فقط راأيت هذه االأمور

.»يف مي�سي ونيمار
مهاجم �سفقة  البالوجرانا  اإدارة   واأمتت 
 بورو�سيا دورمتوند االأملاين، مقابل 105 مليون
متغريات، مليون   42 نحو  اإىل  باالإ�سافة   يورو، 
اأغلى ثاين  بذلك  لي�سبح  موا�سم،  خم�سة   ملدة 
تاريخ يف  واالأغلى  اللعبة،  تاريخ  يف   �سفقة 

.النادي الكتالوين

 يخطط مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، اإىل تعزيز
من املتبقية  الفرتة  خالل  ال�سماوي،   دفاع 
ال�سيتي، ويدر�ض  احلايل  ال�سيفي   املريكاتو 
بروميت�ض و�ست  اإىل  املقدم  العر�ض   حت�سني 
جوين االيرلندي  املدافع  مع  للتعاقد   األبيون، 
توين اأن  �سن»،  »ذا  �سحيفة  وذكرت   اإيفانز 
بروميت�ض، و�ست  لنادي  الفني  املدير   بولي�ض، 
مببلغ الإيفانز  املقدم  االأول  العر�ض   رف�ض 
مليوين اإىل  باالإ�سافة  اإ�سرتليني،  مليون   18 
مع التوقيع  يف  لرغبته  متغريات،   اإ�سرتليني 

.العب بديل، قبل غلق �سوق االنتقاالت
بيب االإ�سباين  اأن  اإىل  ال�سحيفة   واأ�سارت 
زيادة لل�سيتي، طلب  الفني  املدير   جوارديوال، 

مع اإ�سرتليني،  مليون   30 اإىل  ال�سفقة   قيمة 
ال�سفقة بنود  �سمن  ماجناال،  الفرن�سي   و�سع 
 لالن�سمام لو�ست بروميت�ض على �سبيل االإعارة

.ملدة مو�سم كامل
و�ست اأن  اأكدت  قد  �سحفية،  تقارير   وكانت 
30 من  باأقل  اإيفانز  عن  يتخلى  لن   بروميت�ض 
لي�سرت اإ�سرتليني، ولذلك رف�سوا عر�ض   مليون 
حاول كما  اإ�سرتليني،  ماليني   10 مببلغ   �سيتي 
 اأر�سنال التعاقد معه ال�سيف املا�سي ويتم�سك
 جوارديوال بالتوقيع مع مدافع، خوفاً من جتدد
�سم حاول  كما  كومباين،  البلجيكي   اإ�سابة 
 الهولندي فريجيل فان ديك من �ساوثهامبتون،
 لكن اإ�رشار القدي�سني على 70 مليون اإ�سرتليني

.اأجه�ض املفاو�سات

ماروتا يحدد اأهداف 
يوفنتو�س قبل نهاية 

املريكاتو

كونتي ينتقد 
اأكادميية ت�شيل�شي 

وي�شبه روين 
بالعملة النادرة

الفني املدير  كونتي،  اأنطونيو  االإيطايل   انتقد 
الفريق اأكادميية  االإجنليزي،  ت�سيل�سي   لنادي 
 م�سرًيا اإىل اأنها ال ت�سعد العبني ي�ستحقون ارتداء

.قمي�ض البلوز
�سحيفة نقلتها  ت�رشيحات  يف  كونتي   وقال 
حبًا املدربني  اأكرث  »اأنا  الربيطانية:   »مريور» 
الفريق اإ�رشاكهم مع  ال�سباب ورغبة يف   لالعبني 
يف كالعب  يل  مباراة  »اأول   االأول»واأ�ساف: 
اأنني  الدوري االإيطايل كنت بعمر 16 عاًما، كما 
 اأول من اأ�رشك الفرن�سي بول بوجبا يف الت�سكيل
عاًما»وتابع:  18 بعمر  وهو  ليوفنتو�ض   االأ�سا�سي 
ال ت�سيل�سي  اأكادميية  يف  الالعبني  بع�ض   »ولكن 
 ي�ستحقون اللعب للفريق االأول، وحينما اأجد من
يتواجد اأن  اختياره، فالبد  اأتردد يف  ال   ي�ستحق 
النادي م�ستقبل  حتمل  �سابة  مواهب   بيننا 

.»اللندين
وهداف اإيفرتون  مبهاجم  كونتي  اأ�ساد   كما 
بقوله: روين،  واين  التاريخي،  يونايتد   مان�س�سرت 
مب�ستوى �سباب  العبني  اأمتلك  لو  اأمتنى   »كنت 
 روين حينما بداأ م�سريته الكروية»واأو�سح: »روين
 بداأ مع اإيفرتون بعمر 16عاًما وكان مذهاًل، كما
 اأنه مل يكتف بذلك بل عمل على تطوير موهبته
الربمييريليج يف  الالعبني  اأف�سل  اأحد   لي�سبح 
 واأيقونة يف كرة القدم. لي�ض من ال�سهل اأن يوجد

.»اأكرث من العب ي�سبهه، فهو عملة نادرة

اعرتاف مثري من دميبلي حول انتقاله لرب�شلونة

مان�ش�شرت �شيتي يرف�س اال�شت�شالم من اأجل 
�شفقة دفاعية

العام املدير  ماروتا،  بيبي   ك�سف 
تطورات عن  االإيطايل،   ليوفنتو�ض 
من عدد  مع  النادي   مفاو�سات 
نهاية قبل  �سفوفه  لدعم   الالعبني، 
اخلمي�ض يوم  ال�سيفي   املريكاتو 

.املقبل
ت�رشيحات يف  ماروتا،   واعرتف 
�سبورت»، »توتو  �سحيفة   اأبرزتها 
الالعب �سم  من  ناديه   باقرتاب 
 االأملاين بينيديكت هوفيد�ض، مدافع
 فريق �سالكه، ب�رشط موافقة النادي
املفاو�سات اأن  موؤكداً   االأملاين، 
 م�ستمرة بني الطرفني حل�سم االأمور

.قبل نهاية املريكاتو
االن�سمام يريد  »هوفيد�ض   وتابع: 
 اإىل يوفنتو�ض، ونحن نتفاو�ض حالياً
مع ا�ستعارته  حول  �سالكه،   مع 
االإعارة فرتة  بنهاية  ال�رشاء   اأحقية 
»املفاو�سات ماروتا:   »واأ�ساف 
النادي رف�ض  لو  ولكن   م�ستمرة 
الالعب با�ستعارة  طلبنا   االأملاين 
اإىل ونذهب  خططنا  نغري   فقد 
 خيارات اأخرى » وعن الثنائي اإميري
�سيك وباتريك  ليفربول،   كان، العب 

كان  « اأو�سح:  �سامبدوريا،   العب 
وناديه ليفربول،  مع  بعقد   مرتبط 
فاإن ولهذا  بيعه،  يف  يرغب   ال 
اأي به  يوجد  وال  منتهي،   مو�سوعه 
رائع، العب  فهو  �سيك  اأما   جديد، 
الطبي الك�سف  باإجراء  قام   وبعدما 
 قدمنا عر�ساً ال�ستعارته بقيمة 8.5
30.5 مببلغ  �رشائه  ثم  يورو،   مليون 
 مليون يورو اأخرى، ولكن ناديه رف�ض
»وجول االأمور  توقفت   ولالأ�سف 
اإ�سابة بعد  امللعب  و�سط   موقف 
 ماركيزيو، وم�ستقبل روجاين يف دفاع
ماركيزيو  « ماروتا:  قال   يوفنتو�ض، 
جراحة واأجرى  لالإ�سابة،   تعر�ض 
للم�ساركة م�ستعداً  و�سيكون   ب�سيطة 
قليلة، وهو اأ�سابيع   من جديد خالل 
لل�سفاء، كامال  وقته  الأخذ   يحتاج 
اأما انتكا�سة،  الأي  يتعر�ض  ال   حتى 
ارتداء يف  اأحقيته  فاأثبت   روجاين 
نتذكر اأن  وعلينا  يوفنتو�ض،   قمي�ض 
احتاج بونوت�سي،  ليوناردو   اأن 
املباريات من  العديد  يف   للم�ساركة 
اأف�سل اأحد  وي�سبح  م�ستواه،   لريتفع 

.» مدافعي العامل

ليفربول يبحث ترميم دفاعه من البوند�شليجا
دفاع ترميم  االإجنليزي،  ليفربول  نادي   يحاول 
 الريدز، خالل الفرتة املتبقية من عمر املريكاتو
 ال�سيفي اجلاري وذكرت �سحيفة مريور، اأن نيفني
مع عقده  ينتهي  الذي  عاًما(،   28(  �سوبوتيت�ض 
يف يرغب   ،2018 �سيف  يف  دورمتوند   بورو�سيا 
وعانى املمتاز  االإجنليزي  الدوري  اإىل   االنتقال 
االأخرية، الفرتة  يف  االإ�سابات  من   �سوبوتيت�ض 

جميع يف  املا�سي  املو�سم  مباراة   14 لعب   اإذ 
يف البدالء  مقاعد  على  جل�ض  كما   امل�سابقات، 
 مباريات دورمتوند االأربع هذا املو�سم واأ�سافت
�سوبوتيت�ض مع  يتعاقد  قد  »ليفربول   ال�سحيفة 
ديك مدافع فان  التعاقد مع فريجيل  ف�سل   حال 
ال�رشبي الدويل  �سيعمل  حيث   �ساوثهامبتون، 
دورمتوند يف  ال�سابق  مدربه  كلوب،  يورجن   مع 

.»جمدًدا
للغاية منا�سبا  �سيكون  »�سوبوتيت�ض   وتابعت 
ميتلكها، التي  للخربة  نظًرا  ليفربول،   مل�رشوع 
اأن كما  كلوب،  باملدرب  عالقته  عن   ف�ساًل 

.»ال�سفقة لن تتكلف الكثري من املال
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كاأ�س اإفريقيا للأمم-2019

الكامريون تتعهد باالنتهاء من تنفيذ املالعب يف دي�ضمرب 2018 
تعهدت الكامريون بالنتهاء من تنفيذ ملعب كاأ�س الأمم الإفريقية "كان 2019  يف دي�سمرب 2018 على اأق�سى تقدير ح�سب ما �سرح به بيار اإ�سماعيل 

دوجن وزير الريا�سة الكامريوين و اأكد الوزير الكامريوين, خلل موؤمتر �سحفي نقله راديو "اأفريقيا 1" اأم�س الأحد,
الأ�سا�سي  الهدف  "باإن   
اجليد  الإعداد  هو  للوزارة 
باأن  م�سيقا    "2019 لكان 
ت�سمن  بالده  حكومة 
لكرة  الدويل  لالحتاد 
والحتاد  "فيفا"  القدم 
القدم  لكرة   الأفريقي 
الكامل  ا�ستعدادها  "كاف" 
بناءة  للعمل معهما بطريقة 
بهدف العودة اإىل ال�سفاء يف 
اأ�رسة كرة القدم الكبرية يف 
الكامريون"يذكر اأن الرئي�س 
اجلديد للكاف اأحمد اأحمد 

اأوت  �سهر  مطلع  يف  �رسح 
اجلاري "اأن الكامريون غري 
م�ستعدة ل�ست�سافة البطولة 
من  �ستزيد  التي  الأفريقية 

16 اإىل 24 فريقا".
وحل الفيفا اللجنة التنفيذية 
حيث  الكامريوين  لالحتاد 
الفيفا  جمل�س  مكتب  قرر 
"ت�سمية  املا�سي  الأربعاء 
الحتاد  يف  معايري  جلنة 
القدم  لكرة  الكامريوين 
حمكمة  اإلغاء  بعد  وذلك 
"كا�س"  الريا�سي  التحكيم 

اأتت  التي  النتخابات 
بتومبي روكو �سديقي رئي�سا 
الكامريوين"ي�سار  لالحتاد 
انتخب  "�سديقي  اأن  اإىل 
لحتاد  رئي�سا   2015 عام 
مثرية  انتخابات  يف  بالده 
يف  وم�سكوك  للجدل  جدا 
ائتالف  فت�سكل  نزاهتها 
وجه  على  املعار�سني  من 
ب�سكاوى  وتقدم  ال�رسعة 
والريا�سية  الأوملبية  للجنة 
طالبا  وكا�س  الكامريون  يف 

اإلغاء نتائج النتخابات". 

ت�ضيل�ضي يعرب فخ اإيفرتون باالأ�ضلحة االإ�ضبانية

عقبة  ت�سيل�سي  فريق  تخطى 
دون  بثنائية  اإيفرتون  �سيفه 
ملعب  على   ، الأحد  اأم�س   ، رد 
اجلولة  يف  بريدج  �ستامفورد 
لكرة  الإجنليزي  للدوري  الثالثة 
ت�سيل�سي  ثنائية  �سجل  القدم 
�سي�سك  الإ�سباين  الثنائي 
يف  موراتا  واألفارو  فابريغا�س 
الدقيقتني 27 و40 لريتفع ر�سيد 
اأنتونيو  املدرب  بقيادة  البلوز 
املركز  يف  نقاط   6 اإىل  كونتي 
اخلام�س وجتمد ر�سيد اإيفرتون 
عند 4 نقاط بقيادة مديره الفني 

رونالد كومان.

قوياً  عر�ساً  ت�سيل�سي  قدم 
الأول  ال�سوط  يف  الفوز  وح�سم 
�سيطر  كما  ثنائية  �سجل  بعدما 
املباراة  فرتات  معظم  على 
عن  الفاعلية  غابت  بينما 
البلوز  اإيفرتون.. ليعزز  هجمات 
يف  ال�سقوط  بعد  �سحوتهم 
الفوز  وح�سدوا  الأوىل  اجلولة 

الثاين على التوايل.
ب�سيطرة  املباراة  البلوز  وبداأ 
وحتركات  امللعب  و�سط  على 
وا�سحة من اجلبهة اليمنى ونال 
اإيفرتون  لعب  جاي  اإدري�سا 
ثم  للخ�سونة  ال�سفراء  البطاقة 

وجه ويليان ت�سديدة قوية ، وبدا 
يف  ت�سيل�سي  ن�سيب  من  التفوق 
و�سط امللعب مع تراجع وا�سح 

لل�سيوف دفاعياً.
على  ت�سيل�سي  �سغط  ازداد 
اإيفرتون مع ت�سديدة قوية  دفاع 
�ساعت  اآخرى  وكرة  ويليان  من 
على موراتا ورد روين بانطالقة 
ي�سجل  اأن  قبل  تكتمل  مل 
يف  التقدم  هدف  فابريجا�س 
اجلبهة  من  بهجمة   27 الدقيقة 
رائعة  ومتريرة  املنظمة  اليمنى 

من موراتا.
حاول اإيفرتون الرد وبداأ التحرك 
لالأمام ولكن دفاع ت�سيل�سي كان 
من  عر�سية  لكرات  باملر�ساد 
يحرز  اأن  قبل  الي�رسى  اجلبهة 
مترير  من  رائعاً  هدفاً  موراتا 
ازابيلكويتا  من  متقنة  عر�سية 
بالراأ�س  وجهه  الذي  موراتا  اإىل 
يف ال�سباك لينتهي ال�سوط الأول 
لت�سيل�سي  امل�ستحق  بالتقدم 
لتن�سيط  تغيرياً  اإيفرتون  اأ�رسك 
حممد  بنزول  امللعب  و�سط 
توم  ح�ساب  على  بي�سيت�س 
ديفي�س يف بداية ال�سوط الثاين.. 
على  ح�ساراً  ت�سيل�سي  وفر�س 
التقدم  رغم  اإيفرتون  دفاع 
وا�سلوا  البلوز  ولكن  بثنائية 
ثم  بيدرو  بتحركات  ال�سغط 
حماولة من ويليان وعر�سية من 
انفراداً  بيدرو  واأ�ساع   ، موراتا 
انطلق  القائم  بجوار  بت�سديدة 

اجلبهة  يف  مو�سي�س  فيكتور 
اليمنى ولكنه �سدد الكرة �سعيفة 
يف يد حار�س اإيفرتون ، واأجرى 
بنزول  ثانياً  تغيرياً  ال�سيوف 
من  بدًل  كالفريت  دومينيك 
خا�سة   62 الدقيقة  يف  �ساندرو 

اأن الأخري مل يقدم �سيئاً يذكر.
هداأ اإيقاع اللقاء مع �سيطرة من 
ت�سيل�سي وعر�سية من ماركو�س 
األون�سو بينما دفع البلوز بالالعب 
بيدرو  من  بدًل  باكايوكو  تيموي 
ثم دفع املدرب  الدقيقة 75  يف 
اأنتونيو كونتي بالالعب بات�سواي 
جنم  موراتا  األفارو  من  بدًل 

اللقاء يف الدقيقة 78.
وانطلق ويليان يف اجلبهة اليمنى 
�سدد  الذي  باكايوكو  اإىل  ومرر 
و�سنحت  املدافع..  ج�سم  يف 
الذي  اإيفرتون  من  ت�سديدة 
لينون  بنزول  اأوراقه  باآخر  األقى 
يف  جاجليكا  فيل  ح�ساب  على 
فر�سة  و�ساعت   83 الدقيقة 
اأ�سلي  من  راأ�س  ب�رسبة  اآخرى 

ويليامز.
حاول اإيفرتون بت�سديدة اأبعدها 
كونتي  األقى  ثم  البلوز  حار�س 
اأندريا�س  بنزول  اأوراقه  باآخر 
فيكتور  من  بدًل  كري�ستين�سني 
ووجه   89 الدقيقة  يف  مو�سي�س 
ويليان ت�سديدة قوية ت�سدى لها 
ا�ستعر�س  ثم  اإيفرتون  حار�س 
رائع  مبراوغات  مهاراه  ويليان 

لينتهي اللقاء بفوز ت�سيل�سي.

جنم باري�س �سان جريمان ال�سابق

  هذه تفا�ضيل اإقناع نيمار 
بالرحيل عن بر�ضلونة 

 مي�ضي يقود بر�ضلونة 
للفوز على اآالفي�س

بجانب تياجو �سيلفا، وماركينيو�س 
ولوكا�س مورا، كان هناك برازيلي 
نيمار  اإقناع  �رساً  يحاول  اآخر 
جريمان  �سان  لباري�س  بالنتقال 
كارفاليو  دي  لويز  اأندر�سون  وهو 
الباري�سي  النادي  جنم  )نيني(، 
دا  فا�سكو  نادي  ولعب  ال�سابق 

جاما الربازيلي احلايل.
اإقناع  تفا�سيل  عن  ك�سف  نيني 
النجم الربازيلي نيمار بالنتقال اإىل 
حديث الأمراء من نادي بر�سلونة 
الإ�سباين، م�سرياً اإىل اأن ذلك حدث 
معاً  عطلتهما  مي�سيان  كانا  بينما 
ل�سحيفة  حديث  يف  نيني،  وقال 
اإنه ي�سعر  "لو باريزيان" الفرن�سية 
باري�س  يف  نيمار  لروؤية  بال�سعادة 
"نعم!  واأ�ساف  جريمان.  �سان 
الأمر ممتع. نيمار �سديق حقيقي، 
مرتدياً  القدمي  فريقي  يف  وروؤيته 
قمي�سي القدمي هو اأمر رائع. لقد 
اأن يوقع للنادي  قبل  حتدثنا كثرياً 
وفكرنا يف الإيجابيات وال�سلبيات، 
�سان  باري�س  اأن  اأخربته  ولكنني 

الأف�سل  الختيار  هو  جريمان 
بالن�سبة له.

واأ�ساف "باري�س �سان جريمان هو 
بحب  اأحظى  اأزال  ل  الثاين.  بيتي 
جماهري باري�س، وهو �سئ ل يقدر 
عن  )نيمار(  حدثته  لقد  بثمن. 
النادي و�سغف اجلماهري. واأخربته 
ذلك  وكان  مع�سوقاً  �سي�سبح  اأنه 

�سحيحاً، األي�س كذلك؟".
كان  نيمار  اأن  نيني  ك�سف  كما 
بر�سلونة،  عن  الرحيل  يف  مرتدداً 
م�سريااإ اإىل اأنه اجلميع كان ي�سغط 
"مل  وقال  البقاء.  اأجل  من  عليه 
ت�سع  اأن  يجب  �سهاًل،  الأمر  يكن 
نف�سك مكانه. ولكن ب�رساحة، لقد 
كان �سجاعاً. اأعتقد اأنه تعامل مع 

الأمر ب�سكل جيد لف�سل والده".
نيمار  على  تعرف  اإنع  نيني  وقال 
عندما كان لعباً يف نادي �سانتو�س 
توطدت  واأن عالقتهما  الربازيلي، 
عندما دعاه ملباراة خريية �سنوية 
تقام يف مدينة جوندياي الربازيلية 

يف 2014.

مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  قاد   
الفوز  اإىل  جنم بر�سلونة، فريقه 
اآلفي�س  على م�سيفه ديبورتيفو 
اللقاء  يف  نظيفني،  بهدفني 
الذي جمعهما، �سمن مناف�سات 
الدوري  من  الثانية  املرحلة 
واأحرز  القدم  لكرة  الإ�سباين 
للفريق  املباراة  هديف  ال�ساحر 
 55( الدقيقتني  يف  الكاتالوين، 
و66(، وذلك، بعد اأن اأهدر �رسبة 
من  دقائق  خم�س  قبل  جزاء، 
نهاية ال�سوط الأول، للقاء الذي 
اأقيم على ملعب "مينديزوروزا" 

يف مدينة فيتوريا.
وحقق بر�سلونة، بذلك، انت�ساره 
ويت�سدر  التوايل،  على  الثاين 
ترتيب الليغا، بر�سيد �ست نقاط، 
مع فريق ريال �سو�سييداد، الذي 
تغلب بدوره على �سيفه فياريال، 
اأهداف نظيفة، يف وقت  بثالثة 
�سابق من يوم اأم�س، يف املباراة 
الثانية  للجولة  الفتتاحية 
اآلفي�س  ديبورتيفو  مني  بينما 
التوايل،  على  الثانية  بالهزمية 
ويحتل املركز ال�سابع ع�رسـ قبل 

الأخي

فوز مثري لتولوز على رين يف "الليغ 1"
 حقق نادي تولوز فوزا �سعبا ومثريا على �سيفه 
التي  املباراة  يف  لهدفني،  اأهداف  بثالثة  رين 
جمعتهما، اأم�س، �سمن مناف�سات الأ�سبوع الرابع 
القدم  لكرة  الفرن�سي  الأوىل  الدرجة  دوري  من 
دورماز  جيمي  تولوز،  اأهداف  واأحرز   )1 )الليغ 
)هدفني من ركلتي جزاء( يف الدقيقتني )35 و78(، 

اأحرز  بينما   ،)58( الدقيقة  يف  ديوب،  وعي�سى 
هديف رين، ندومبي موبيلي، واإ�سماعيل �سار، يف 
الدقيقتني )7 و65( على الرتتيب واأكمل ال�سيوف 
بعد   ،)70( الدقيقة  منذ  لعبني  بع�رسة  املباراة 

طرد مورغان اإمالفيتانو.
الثامن  املركز  اإىل  تولوز  ارتقى  الفوز،  وبهذا 

بينما  نقاط،   6 بر�سيد  الدوري،  ترتيب  �سلم  يف 
تراجع رين اإىل املركز الـ19 قبل الأخري بنقطتني 
ويف مباريات اأخرى، تغلب بوردو على �سيفه من 
الأ�سواء،  لدوري  املو�سم  هذا  املتاأهل  تروا، 
بهدفني لهدف، واأميان على ني�س بثالثية نظيفة، 
وخطف ميتز فوزا ثمينا من ميتز بهدف نظيف.



 35 العمر  من  البالغ  فيا  وتاألق 
�سيتي  نيويورك  فريقه  مع  عاما 
يف املو�سم املا�سي، اإذ �سجل 19 
فيها  �سارك  مباراة   25 يف  هدفا 
وا�ستبعد  الأمريكي  الفريق  مع 
ت�سيل�سي  فريق  مهاجم  لوبيتيجى 
والذي  كو�ستا،  دييغو  الإجنليزي 
ل ي�سارك حاليا مع فريقه ب�سبب 
الإيطايل  املدرب  مع  خالفه 
وتلتقي  ت�سيل�سي(  )مدرب  كونتى 
الثاين  يف  اإيطاليا  مع  اإ�سبانيا 
يف  لي�ستن�ستاين  �سبتمربومع  من 

اخلام�س من ال�سهر ذاته.
التي  الإ�سباين  املنتخب  قائمة 

ت�سم 26 لعبا:
خيا  دي  دافيد  املرمى:  حرا�سة 
الإجنليزي(،  يونايتد  )مان�س�سرت 
بيبي رينا )نابويل الإيطايل(، كيبا 

)اأتلتيك بلباو(
رامو�س  �سريخيو  الدفاع:  خط 
)ريال  كارفاخال  وداين  ونات�سو 
اأ�سبيليكويتا  �سيزار  مدريد(، 
نات�سو  الإجنليزي(،  )ت�سيل�سي 
الإجنليزي(،  )اآر�سنال  مونريال 

جريار بيكيه وجوردي اآلبا )بر�سلونة( 
ومارك بارترا )دورمتوند الأملاين(

بو�سكيت�س  �سريغيو  الو�سط:  خط 

ديلوفيو  وجريار  اإيني�ستا  واآندري�س 
نيغويز  و�ساول  كوكي  )بر�سلونة(، 
وماركو  اإي�سكو  مدريد(،  )اأتلتيكو 
تياغو  مدريد(،  )ريال  اأ�سن�سيو 

الأملاين(،  ميونيخ  )بايرن  األكانتارا 
�سيتي  )مان�س�سرت  �سيلفا  دافيد 
الإجنليزي(، فيتولو )ل�س باملا�س( 
و�سو�سو فرنانديز )ميالن الإيطايل(

خط الهجوم: األفارو موراتا وبيدرو 
الإجنليزي(،  )ت�سيل�سي  رودريغيز 
اأياغو اإ�سبا�س )�سيلتا فيغو( ودافيد 

فيا )نيويورك �سيتي(.

�أعلن جولني لوبيتيجي، �ملدير �لفني ملنتخب �إ�صبانيا ، قائمة �لفريق ملو�جهتي �إيطاليا ولي�صتن�صتاين يف ت�صفيات �أوروبا 
�ملوؤهلة ملونديال رو�صيا 2018 و�صهدت �لقائمة عودة �ملهاجم د�فيد فيا للماتادور �لإ�صباين، بعد غياب د�م �أكرث من 3 

�صنو�ت، �إذ كان �آخر ظهور ملهاجم بر�صلونة �ل�صابق، و�حلايل لفريق نيويورك �صيتي �لأمريكي، مع منتخب »لروخا«، يف 
يونيو/حزير�ن 2014، عندما و�جهت �إ�صبانيا منتخب �أ�صرت�ليا يف �جلولة لأخرية من دور �ملجموعات يف بطولة كاأ�س �لعامل 

2014، �لتي ��صت�صافتها �لرب�زيل.

اجلمعة  يوم  بر�سلونة،  نادي  اأعلن 
عثمان  �سفقة  ح�سم  املا�سي، 
دورمتوند،  بورو�سيا  جناح  دميبلي 
 5 ملدة  يورو،  ماليني   105 مقابل 
اأن  اإخبارية،  موا�سم وك�سفت تقارير 
عثمان  خطف  حاول  مدريد  ريال 
اأن  قبل  بر�سلونة،  من  دميبلي، 
املهاجم  �سم  �سفقة  الأخري،  يتمم 
املوندو  �سحيفة  واأ�سارت  الفرن�سي 
متت  ال�سفقة  اأن  اإىل  ديبورتيفو، 
الفريق  مع  �سعبة  مفاو�سات  بعد 
الريال  يتدخل  اأن  قبل  الأملاين، 
اإما  الأخرية،  اللحظات  يف  لل�سغط 
اأجل  من  اأو  بال�سفقة،  لهتمامه 

تعقيد الأمور على غرميه املحلي.
رئي�سه  بح�سور  الريال  اأن  واأ�سافت 
فلورينتينو برييز، خالل قرعة دوري 
حاول  موناكو،  يف  اأوروبا  اأبطال 
واأكد  بر�سلونة  على  ال�سفقة  اإف�ساد 
لقاء ممثلي  بعد  دورمتوند،  م�سئولو 
الجتماع  انتظار  يف  اأنهم  بر�سلونة، 
مع م�سئويل امللكي، ولكنه مل يعقد، 
دورمتوند  وبورو�سيا  البار�سا  لأن 
ال�سفقة  اإمتام  ب�ساأن  لتفاق  تو�سال 

اأن  املقرر  ومن 
ي�سل الالعب الفرن�سي اإىل بر�سلونة 
على  و�سيوقع  اليوم،  لحق  وقت  يف 
للجماهري  تقدميه  قبل  غدا،  العقد 
لقى  الأم�س،  ومنذ  نو  الكامب  يف 
قمي�س دميبلي رقم 11، اإقبال كبريا 

املتجر  يف 
ارتفعت  بينما  للبار�سا،  الر�سمي 
اأ�سهم بورو�سيا دورمتوند يف البور�سة 
خالل ال�سهر الأخري، تزامنا مع بدء 

مفاو�سات بيع املهاجم الفرن�سي.
كما امتد مردود �سفقة دميبلي على 

 ، نة �سلو بر
التوا�سل الجتماعي،  لي�سمل مواقع 
بعد  قليلة  �ساعات  خالل  ففي 
متابعي  عدد  زاد  للفريق،  ان�سمامه 
البار�سا عرب تويرت لأكرث من 100 األف 

متابع جديد.

جنح الأرجنتيني باولو ديبال، مهاجم يوفنتو�س، يف التخل�س �رسيعاً 
من ال�سغوط التي و�سعت على كاهله، قبل افتتاح الكالت�سيو، بقرار 
اإدارة النادي، منحه القمي�س رقم 10، وهو الذي ارتداه الكثري من 

اأ�ساطري اليويف، على راأ�سهم ديل بيريو ومي�سيل بالتيني.
وجنوى،  كالياري  مباراتي  يف  اأهداف   4 ت�سجيل  يف  جنح  ديبال 
لهدفني يف  ت�سجيله  الهدافني، بخالف  على �سدارة  ليرتبع منفرداً 
لقاء ال�سوبر قبل اأ�سبوعني اأمام لت�سيو النجم الأرجنتيني كان �سبباً 
رئي�سياً يف منح فريقه، نقاط لقاء جنوى الأخري، رغم تاأزم املوقف 
باولو  ثالثية  لكن  فقط،  دقائق   7 اأول  يف  هدفني  يوفنتو�س  بتلقي 
ديبال اأعادت الأمور اإىل ن�سابها ال�سحيح لل�سيدة العجوز املدرب 
لقاء جنوى الأخري، موؤكداً  ال�ساب بعد  بالعبه  اأ�ساد كثرياً  األيجري 
من  الت�سجيل  على  لقدرته  وا�سعة  هجومية  حلولً  الفريق  منح  اأنه 
باقي  على  الرقابة  من  �سيقلل  الذي  الأمر  وهو  خمتلفة،  مواقف 
رفاقه، وعلى راأ�سهم جونزالو هيجواين، الذي تعر�س لرقابة ل�سيقة 

يف لقاء جنوى الأخري.
جماهري يوفنتو�س اأظهرت تخوفها عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، 
بعد منح ديبال القمي�س رقم 10، حيث راأت اأن تلك اخلطوة ورغم 
اإنها مبثابة اإعالن عن ا�ستمرار ديبال مع الفريق وعدم رحيله ب�سكل 
عملي، اإل اأنها �ست�سع الالعب حتت �سغوط كبرية ومقارنات بالنجم 
ديل بيريو، الذي يبحث اجلميع عن خلفية له مع البيانكونريي منذ 

رحيله عام 2012.
رقم  بخالف  اأحقيته  بتاأكيد  ال�سغوط  تلك  من  حترر  ديبال  لكن 
الثالثة  املباريات  خالل  ال�سديد  بتاألقه  يوفنتو�س،  يف  العظماء 
ديبال،  باولو  الرقم 10 ثالثية  ارتداء  الفريق منذ  التي خا�سها مع 
هي الثالثية الأوىل يف اإيطاليا هذا املو�سم، كما اأنها رفعت ر�سيد 
فر�س  لتزداد  هدفا،   50 اإىل  الكالت�سو  يف  الأرجنتينية  اجلوهرة 
 19 �سجل  عندما   ،2016-2015 مو�سم  ال�سخ�سي  لرقمه  حتطيمه 

هدفاً يف الدوري خالل مو�سم واحد.

ك�سفت تقارير �سحفية اأملانية موؤخًرا وجود خالفات بني اأويل هوني�س، 
التفيذي  الرئي�س  رومينيجه،  هاينز  وكارل  ميونيخ،  بايرن  نادي  رئي�س 

للفريق البافاري حول اإدارة بع�س الأمور اخلا�سة ببطل البوند�سليجا.
فرتة  خالل  البافاري  النادي  بها  اأدير  التي  الطريقة  اأن  هوني�س  ويرى 
ال�سنوات  طوال  البايرن  واأهداف  روؤية  توافق  ل  ال�سجن،  يف  وجوده 
اأولها  املا�سية ويُعد الختالف بني هوني�س ورومينيجه على 3 حماور، 
يف  للنادي  بقوة  الت�سويق  على  الأخري  عمل  حيث  التجارية  العالمة 
ال�سني واأمريكا، وهو ما انتقده الأول كما كان ي�سعى رومينجيه لإ�سناد 
من�سب املدير الريا�سي لفيليب لم قائد الفريق ال�سابق، ولكن هوني�س 
بايرن  قائد  لريف�س  ال�سالحيات  من  الكثري  املن�سب  هذا  منح  رف�س 
حميديت�س،  �سالح  ح�سن  البو�سني  مع  التعاقد  ومت  املن�سب  ال�سابق 
لبورو�سيا  الريا�سي  املدير  اإيربل  ماك�س  مع  ا  اأي�سً التعاقد  ف�سل  بعد 
مون�سنجالدباخ، والذي كان يريده هوني�س اأما ال�سق الثالث فهو متعلق 
ب�سيا�سة النتقالت، حيث رف�س هوني�س ب�سكل قاطع، فكرة التعاقد مع 
هذه  توؤدي  وقد  ال�سباب  الالعبني  على  العتماد  وتف�سيله  كبار،  جنوم 
اخلالفات اإىل تعر�س النادي خلطر كبري، قد يوؤدي اإىل انهياره اإذا مل تتم 
اأ�رسع وقت  الثنائي يف  حل هذه اخلالفات وتقريب وجهات النظر بني 
الفني  اأن�سيلوتي، املدير  كارلو  اأن  فيبدو  الكرة  اأما على م�ستوى فريق 
للفريق البافاري �سيواجه �سل�سلة من الأزمات ب�سبب م�ساركة الالعبني.

م�ساركته  بعد  غ�سبه،  عن  ميونيخ،  بايرن  لعب  مولر،  توما�س  وعرب 
كبديل يف فوز حامل اللقب 2-0، على فريدر برمين، اأم�س ال�سبت، �سمن 
البوند�سليغا وقال مولر الذي �سارك بدل  الثانية من  مناف�سات اجلولة 
من فرانك ريبريي يف الدقيقة 73: »ح�سًنا ل اأعلم الإمكانات التي يريد 
املتطلبات  مع  تتوافق  ل  اإمكاناتي  اأن  الوا�سح  من  روؤيتها..  املدرب 
بن�سبة 100%«ورغم اأن مولر عاد يف ت�رسيحاته مو�سًحا اأنه كان منفعاًل 
بعد املباراة اإل اأن الو�سع يبدو اأنه �سيتاأزم اأكرث خا�سة مع عودة خامي�س 
رودريجيز من الإ�سابة، واملتوقعة بعد فرتة التوقف الدويل ويتواجد كل 
يجيده  الذي  املهاجم  الو�سط  مركز  يف  وخامي�س  األكانتارا  تياجو  من 
خالل  كاأ�سا�سي  الأقل  على  م�ساركته  مهمة  �سي�سعب  ما  وهو  مولر، 
حربة  كراأ�س  اأو  كجناح  اللعب  مولر يف  �سيعاين  كما  املقبلة  املباريات 
اآريني روبن وفرانك ريبريي وكينج�سلي كومان  يف ظل جاهزية كل من 

اإ�سافة اإىل روبرت ليفاندوف�سكي، يف الوقت احلايل.

مونديال 2018

فيا يعود ملنتخب اإ�سبانيا بعد غياب 3 �سنوات
ديباال يتحرر من �سغوط قمي�ص 

عظماء يوفنتو�ص

االأزمات حتا�سر بايرن ميونيخ 
داخل امللعب وخارجه

ريال مدريد حاول اإف�ساد �سفقة انتقال دميبلي لرب�سلونة
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يتحدث عن جمموعات من اجلنود اجلزائريني

 »Dunkirk« فيلم
ي�صجع العن�صرية جتاه 

امل�صلمني وال�صود
على الرغم من تربعه على قائمة �شباك التذاكر 

لأعلى املبيعات منذ عر�شه بال�شينما يواجه الفيلم 
احلربي »دونكريك« اتهامات وا�شعة بتزوير التاريخ 
والعن�شرية �شد امل�شلمني واأ�شحاب الب�شرة ال�شمراء 

الكاتب الربيطاين املخ�شرم روبرت في�شك ذكر يف مقال 
له ن�شرته �شحيفة »الإندبندنت« الربيطانية، اأن الفيلم 
جتاهل حقيقة وجود قوات م�شلمة يف »دونكريك« على 
الرغم من م�شاركة جنود الكومنولث الهنود امل�شلمني يف 
اجلي�ش الفرن�شي، ف�شال عن جنود من اجلزائر واملغرب 
ولفت في�شك، املتخ�ش�ش يف �شوؤون ال�شرق الأو�شط، اإىل 
اأن املواطنني الربيطانيني من الأقليات العرقية اأظهروا 

�شجاعة هائلة يف مرحلة مبكرة من احلرب العاملية 
الثانية يف مواجهة النازيني، وكان اأحد اأ�شجع رجال 

اجلي�ش خالل املعارك رجال اأ�شود الب�شرة، وهو الأمر 
الذي جتاهله الفيلم اأي�شا.

ولتاأكيد وجهة نظره ا�شت�شهد الكاتب 
الذي  الفرن�شي  بالفيلم  الربيطاين 
وكان  املجد«  »اأيام  با�شم  �شدر 
اجلزائريني  اجلنود  ب�شجاعة  ي�شيد 
النازية  �شد  قاتلوا  الذين  امل�شلمني 
بعد هبوط احللفاء يف جنوب فرن�شا، 
عر�ض  اإىل  اأحداثه  وتطرقت  بل 
البي�ض  الفرن�شيني  رفاقهم  عن�رصية 
�شدهم، ومن اأبرز م�شاهد فيلم »اأيام 
ذلك  النقاد،  بها  اأ�شاد  التي  املجد« 
من  جندي  فيه  يظهر  الذي  امل�شهد 
ويبداأ  جريحا  ي�شقط  اإفريقيا  �شمال 
ياأتي  اأن  الكرمي قبل  القراآن  يف تالوة 

جندي اأملاين نازي ويعدمه.
للجنود  جرى  ملا  احلقيقية  الق�شة 

الذي  في�شك  و�شدد  اجلزائريني 
املهني  عمره  من  عاما   40 ق�شى 
يجب  اأنه  على  الأو�شط  ال�رصق  يف 
جرى  ملا  احلقيقية  الق�شة  ت�شوير 
واملغربية  اجلزائرية  للوحدات 
الأملان  قام  حني  مرعبة  دراما  يف 
بالإلقاء اللحم النيء باأقفا�ض ال�شجن 
اأجل  من  ليحاربوا  فيها  اأ�رصوا  التي 
اإىل قطع مثل  اللحم  الطعام وميزقوا 
الراأي  يف  معه  واتفقت  احليوانات. 
الكاتبة �شوين �شينج التي اتهمت الفيلم 
»الغارديان«  ن�رصته �شحيفة  يف مقال 
التاريخ  يزيف  باأنه  الربيطانية 
مبحاولته حمو وجود قوات من الهند 
الفيلم  اأن  موؤكدة  العملية،  تلك  يف 

يتجاهل حقيقة اأنه بحلول عام 1938 
طواقم  اأفراد  من  الأكرب  العدد  كان 
التي  الربيطانية  التجارية  ال�شفن 
�شاركت يف عمليات اإجالء اجلنود من 
ولفتت  اإفريقيا.  و�رصق  اآ�شيا  جنوب 
الفيلم تغيري  اأن حماولت  اإىل  الكاتبة 
الرواية التاريخية وتغليب ذوي الب�رصة 
الربيطانيني  على  تقت�رص  مل  البي�شاء 
املنت�رص  الفرن�شي  �شملت اجلي�ض  بل 
جنودا  ي�شم  وكان  »دونكريك«  يف 
واجلزائر  املغرب  من  كبرية  باأعداد 

وتون�ض وامل�شتعمرات الأخرى.
واأ�شارت اإىل اأن الفيلم تنا�شى الأوامر 
قوات  �شهدتها  التي  العن�رصية 
والفرن�شية  الربيطانية  امل�شتعمرات 

عن  التخلي  مت  حني  »دونكريك«  يف 
الإخالء  عملية  يف  الهنود  اجلنود 

ليواجهوا املوت على يد النازيني.
املخرج يف قف�ض التهام

كري�شتوفر  الفيلم،  اتهمت خمرج  كما 
حذو  يحذو  اأن  اختار  باأنه  نولن، 
احللفاء الأ�شليني يف احلرب العاملية 
اأ�شحاب  بتحرير  قاموا  الذين  الثانية 
وا�شطحابهم  فقط  البي�شاء  الب�رصة 
 %65 اأن  من  الرغم  على  باري�ض،  اإىل 
من قوات اجلي�ض الفرن�شي احلر كانوا 
من غرب اإفريقيا وحتديدا من تون�ض 
واملغرب واجلزائر. واختتمت مقالها 
ال�رصوري  من  »ملاذا  �شوؤال:  بطرح 
نف�شيا اأن يتم اإنقاذ القوات الربيطانية 

البي�ض  البحارة  قبل  من  البطولية 
فقط؟ ما الذي ميكن اأن يتغري اإذا كان 
يف  يقاتلون  الذين  ال�شجعان  الرجال 
بدل من  العمائم  يرتدون  »دونكريك« 
اخلوذ؟ وماذا �شيتغري اإذا عر�ض بع�ض 
اجلنود وهم يقومون باأداء ال�شالة على 
الطريقة الإ�شالمية يف ال�شحراء قبل 

اأن يقتلوا على يد قوات العدو؟«
حقق  الذي  الفيلم  اأن  بالذكر  جدير 
اأعلى الإيرادات خالل الأ�شبوع الأول 
يتناول جانبا من احلرب  من عر�شه، 
العاملية الثانية عام 1940، وهى عملية 
الإجالء الإعجازي جلنود احللفاء من 
اأن  بعد  وفرن�شا،  وبريطانيا،  بلجيكا، 
حا�رصهم اجلي�ض الأملاين يف �شواطئ 

»دونكريك« الفرن�شية.
وتعد عملية »دونكريك« اأكرب عمليات 
تاريخ  �شهدها  التي  والإنقاذ  الإخالء 
وقد  احلروب،  وقت  يف  الب�رصية 
الثانية  العاملية  احلرب  اإبان  وقعت 
واأملانيا  احللفاء  دول  بني   1940 �شنة 
النازية، وا�شتمرت ملدة اأ�شبوع من 26 
مايو اإىل 4 يونيو، وبلغ العدد الإجمايل 
لهوؤلء اجلنود الذين مت اإجالوؤهم نحو 
األف  و140  بريطاين  جندي  األف   192
وكندا،  وبلجيكا،  فرن�شا،  من  جندي 
وبولندا وهولندا، ويعترب ف�شل القوات 
النازية الأملانية يف اأ�رص هذه القوات 
احلرب  م�شار  يف  مهمة  حتول  نقطة 

العاملية الثانية.

مو�صكو حتت�صن الدورة ال�صابعة لبينايل الفن احلديث
مو�شكو  لبينايل  ال�شابعة  الدورة  تقام 
 17 من  الفرتة  يف  احلديث،  للفن  الدويل 
حتت   ،2018 يناير   18 حتى   2017 �شبتمرب 
العر�ض  ال�شحاب«يقام  فوق  »غابات  عنوان 
اجلديد  املبنى  يف  للبينايل  الأ�شا�شي 
العا�شمة  و�شط  تريتياكوف  ملعر�ض 
معظم  ت�شارك  كما  مو�شكو،  الرو�شية 
قاعات عر�ض ومتاحف املدينة يف عرو�ض 
»م�شتوى  النت�شار  هذا  وميثل  البينايل، 
على  والإمكانيات«  امل�شئولية  من  جديدا 
حد تعبري رئي�شة بينايل مو�شكو الدويل للفن 
اأ�شارت  احلديث، يوليا موزيكانت�شكايا، كما 
اإىل اأن »الهدف الأ�شا�شي لنا هو التاأكيد على 
اأن الفن احلديث ب�شيط ومتاح للجميع على 
حد �شواء. واأن ا�شرتاك الغالبية العظمى من 
هذه  يف  مو�شكو  عر�ض  وقاعات  متاحف 
هام  جزء  الفن  هذا  اأن  اإىل  ي�شري  العرو�ض 

من احلياة الثقافية«.
هذه  م�شري  اأن  البينايل  رئي�شة  اأكدت  كما 
يقرره جمل�ض من اخلرباء يف هذا  الفعالية 
املجال، فهم من يختار القِيّم على املعر�ض، 
الفنية  الأعمال  ب�شاأن  معه  ين�شق  من  وهم 
مديرة  واأ�شارت  هذا  باختيارها  يقوم  التي 
تريجولوفا،  زيلفريا  تريتياكوف،  معر�ض 
هو  احلديث  للفن  مو�شكو  بينايل  اأن  اإىل 
حدث ثقايف �شديد الأهمية بالن�شبة ملدينة 
�شاركنا يف هذا  »طاملا  واأ�شافت:  مو�شكو، 

بع�ض  عر�ض  خالل  من  الهام،  احلدث 
الأعمال التي تنتمي اإىل الفن احلديث اأثناء 

فرتة اإقامة البينايل. يف هذه املرة، يجعلنا 
املعر�ض  لقيمة  امللهم  الإبداعي  امل�رصوع 

لروؤية  يوكو خا�شيجافا، مت�شوقني  اليابانية، 
نتيجة عملها يف القاعات التي لطاملا مثلت 
يف  احلداثة  فن  بداية  من  الرو�شي  الفن 

القرن الع�رصين وحتى يومنا هذا«.
ي�شرتك يف هذه الدورة 52 فنانا من 25 دولة. 
ومن بني امل�شاركني يف املعر�ض الأ�شا�شي: 
وكذلك  اإليا�شون،  اأولفور  بارين،  ميتيو 
الت�شكيلية  والفنانة  الإي�شلندية  املغنية 
املوازية  املعار�ض  برنامج  يف  اأما  بيورك. 

في�شارك: 69 معر�شا و49 قاعة عر�ض.
املعر�ض  بامتداد  اأي�شا  الدورة  هذه  تتميز 
مع  لقاءات  وتت�شمن  اأ�شهر،  اأربعة  ملدة 
وكذلك  ومناق�شات،  وحما�رصات  فنانني، 
هذه  قيمة  تقول  لالأطفال  خا�شا  برناجما 
طوكيو  ملتحف  الفنية  املديرة  الدورة 
»يناق�ض  خا�شيجايفا:  يوكو  احلديث،  للفن 
دورته  يف  للبينايل  الرئي�شي  امل�رصوع 
م�شكلة  ال�شحاب،  فوق  غابات  ال�شابعة، 
الب�رص  وعالقة  الإنرتنت،  بعد  ما  جيل 

بالتكنولوجيا وو�شائل الإعالم التقليدية«.
اهتمامي  �شببت  »لقد  اأ�شافت:  كما 
امل�شاركة  الفنية  لالأعمال  اختياري  اأثناء 
مبتكرة  بروؤى  ياأتون  الذين  الفنانني  على 
حياة  مينحون  ومن  احلديثة،  للتكنولوجيا 
ين�شون  ول  القدمية،  الفنية  للغات  جديدة 
هو  الفن  اإىل  ومدخلهم  الثقافية،  اجلذور 

روؤية العامل كوحدة بيئية واحدة«.

فنان لبناين 
ينجو من 

حادث �صري 
مروع

 تعر�ض الفنان اللبناين 
ملحم زين حلادث مرور 
مروع، م�شاء الأربعاء 2 

اأوت، عندما كان متوجها 
اإىل فندق »بارك اأوتيل« 

ببريوت لإحياء حفل 

هناك ووقع احلادث عند 
ج�رص املديرج يف �شهر 

البيدر باجتاه البقاع، حيث 
ا�شطدمت �شيارة الفنان 
ملحم زين ب�شاحنة، وقد 

عملت عنا�رص الإنقاذ 
يف الدفاع املدين على 
ا�شتعمال اأدوات الق�ض 

الهيدروليكية لإنقاذ 
اجلرحى. 
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مل يكتبها كوندير� .. �حلياة ، هي  يف مكان �آخر
فوق نا�شية املرتفع املطّل على املدينة ، تنت�شب �شجرة ال�ّشنديان كقطعة �شحاب وثري بجذعها الكبري و ظّلها الوارف الّظليل...و كانت من موقعها ذاك ت�شرف على جهتي 
املرتفع املنحدر يف غري حّدة ، املائل رويدا رويدا نحو ال�ّشفح....جهة غربّية �شامتة ، �شاكنة ، هامدة ، ل حياة فيها...تنت�شر القبور على �شطحها ، و اأحوا�ض من الّزهور 

و الإكليل عند روؤو�ض القبور.....يحيط باجلهة الغربّية جدار عازل يف�شل بينها و بني احلياة....وراء اجلدار العازل حياة �شاجة و حركة تعرتك...بنايات عالية و 
طرقات �شّيارة و �شّيارات م�شعورة و اأ�شواق و مت�شّوقني و مغازات و واجهات

م�شلك �شوئي لدخول متاهات 
ال�ّشياق

و جهة �رشقّية تقظم اجلّرافات �سفحها 
تنقل  و  ب�رشاهة  خري...تنه�سه  ال�سّ
و  فتفّتتها   ، الّتحويل  اآالت  اإىل  �سخوره 
ح�سى  و  حجارة  اإىل  حتّولها  و  تفّككها 

خمتلف االأحجام و االأ�سكال
كان م�سحوق الغبار يت�ساعد بال انقطاع 
رويدا  ال�رّشقّية...يعلو  اجلهة  �سفح  من 
ال�ّسنديانة  اأغ�سان  فوق  ي�ستقّر  و  رويدا 
و فروعها و يعلق باالأوراق و يرتاكم يوما 
بعد يوم و يتكّتل هناك ، فتن�سّد امل�سام ، 

و تثقل االأنفا�س....و تختنق ال�ّسجرة
كم حاولت اأن تنف�س عنها الغبار مرارا ، 
فا�ستع�سى عليها االإنتفا�س ، فا�ست�سلمت 
لياأ�سها و ا�ستكانت...و انتظرت اأن ينزل 
املطر فتغت�سل و تتطّهر...نزل املطر ، 
ثم كّف ، فجّف امل�سحوق الكل�سي املبلّل 
متكّتلة  طبقات  اإىل  حتّول  و   ، باملاء 
ياب�سة ثقيلة ، فت�سلّبت االأوراق و تكلّ�س 
املطر  زاد  االأغ�سان...و  من  رّق  ما 
ال�ّسنديان  �سجرة  بلّة...متتمت  الّطني 
بياأ�س :«لقد زاد املطر الّطني بلّة«...ثّم 

اأّنت حتت حملها.

متاهات ال�ّشياق 

يف  و   ، الفجر  خيوط  اأوىل  انبثاق  عند 
اللحظة التي ينف�سل فيها �سواد ال�ّسماء 
الّظالم يف  ي�رشع  و   ، االأر�س  �سواد  عن 
الهالمّية يف  االأطياف  تبداأ  و   ، الّتال�سي 
االإنك�ساف...يف  و  االإجنالء  قبل  الّتبّدي 
ال�ّسنديانة  عينا  انفتحت  اللحظة  تلك 
تتثاءب... اأن  وهن...حاولت  و  بتثاقل 

حتّول  �رشقت...و  بالّتثاوؤب  هّمت  حني 
الّتثاوؤب اإىل نوبة �سعال حادة...و اأدمعت 
ال�ّسعال...و نزلت  ا�سرت�سل  العينان حني 

�سوائل لزجة من �سقوق يف اجلذع
االأزل  منذ  اجلاثمة  خرة  ال�سّ  انتبهت 
قطرات  ال�ّسنديانة...كانت  جذع  حتت 
فوقها...مل  ت�ّساقط  الع�سلي  ال�ّسائل  من 
ل�سعال  انتبهت  اإّنا   ، البدء  لها يف  تنتبه 
انتبهت  و   ، املحتّد  امل�سرت�سل  رفيقتها 
بعد ذلك للقطرات املت�ساقطة فوقها...

ت�ستمع  كانت  باأ�سى...لقد  فتنّهدت 
ال�ّسنديانة  اللّيل....كانت  طوال  الأنينها 
ت�سعر  تكن  مل  نومها...و  اأثناء  تتوّجع 

باأملها....لقد كان الّنوم يخّدر الوجع

فال�ض باك :

رفيقتها  ميالد  خرة  ال�سّ عاي�ست   لقد 
كانت  االأر�س منذ  انبثاقها من  و حلظة 
و  ماأتاه،  تعرف  ال  �سئيال  �سغريا  بذرا 
اأو  �سهوا  بجانبها  �سقط  هل  تعرف  ال 
منذ  ؟....و  عمدا  ال�ّسماء  من  اأ�سقط  
العمق  بالّتحّرك...يف  بداأ  اللّحظة  تك 
ت�سعر  و  بحركته  حت�ّس  كانت  اأّوال...و 
اأح�سائها... بني  جنني  كاّنه  حتتها  به 
ب�سالبتها  �سعودا...ا�سطدم  حتّرك  ثّم 
منفذا  له  �سّق  و  مبرونة  فانزلق   ،
براأ�سه  بها....اأطّل  الت�سق  و  بجوارها، 
�سار  ...و   ، يت�سّخم  و  ينمو  �سار  و   ،
يحاككها و يدفعها لتف�سح لنمّوه املجال 
له ظاّل  كانت   ، البدء  فف�سحت.....يف   ،
تعرف  ال  كثرية  �سنوات  �سندا....بعد  و 
الّرقيقة.... ال�ّساق  ا�ستّدت   ، عّدها  كم 

متّددت  و  اجلذع  جذعا...متّت  �سارت 
اجتاه...�سار  كّل  يف  متادت  و  فروعه 
ثماره  حملت  و  اأثمر  منها...و  اأ�سخم 

خرة  ال�سّ اإليه  البذور...ا�ستندت  بدورها 
حتت  وظلّلها...و  احتواها  و  فا�سندها 
جل�سوا  و  الع�ّساق...جاوؤوا  تواتر  ظلّه 
و  الّطيور  جاءت  خرة...و  ال�سّ فوق 
الفروع...و  مفرتق  على  اأع�سا�سها  اأّثثت 
حتت الّظل تناجى الع�ّساق و تهام�سوا و 
تالم�سوا ب�سوق و �سبق...و تناغوا بخجل 
ت�سغيان  الّرفبقتان  ارتباك....كانت  و 
امل�سطربة  و  املختنفة  االأ�سوات  اإىل 
�سفيفة  رقيقة  املبحوحة...كانت  و 
الّندى... بقطر  املمتزج  الّريح  كحفيف 

كانت االأيادي تت�سابك متوّترة ، مرتع�سة ، 
م�سطربة و م�سطرمة كاّنها مت�سك على 
اجلمر...بل كانت مت�سك على اجلمر...و 
 ، الّرفيقتني  اإىل  االإنفعاالت  تنتقل حّمى 
فتت�سابك االأغ�سان...و تتعانق الفروع يف 
االأوراق يف طرب...و  ته�سه�س  ...و  وله 
خرة و تنت�سي فتلني �سالبتها  تطرب ال�سّ
و   ، وينب�س   ، فوؤاد  اأعماقها  يف  ينبت  و 
تكرث دّقاته..و تتجّدد احلياة يف �رشايني 

ال�ّسنديانة...و يجري فيها دم فّوار
كان الع�ّساق ير�سمون على جذع ال�ّسنديانة 
داخل  يحفرون  و  اخلناجر  ت�سّقها  قلوبا 
اأ�سمائهم...و  من  احلروف  اأوىل  القلوب 
معلّقات  اإىل  و  مزار  اإىل  اجلذع  حتّول 
ق�س�س  تخلّد  و  املحّبني  تدّون حكايات 

ع�سقهم و تروي عنهم اأخبارهم
رحلت  االأوائل...كما  الع�ّساق  رحل  لقد 
اأجيال من قبلهم و من بعدهم..و التاأمت 
اجلذع...و  على  املحفورة  االأخاديد 
امل�سقوقة  القلوب  ر�سوم  اّمت 
باخلناجر و خطوط االأحرف و االأ�سماء 
الع�ّساق  كّف  معاملها...و  اندثرت  و   ،
بناء  عن  الطّيور  كّفت  املجيء...و  عن 
االأغ�سان...و  مفرتق  عند  اأع�سا�سها 
الفروع  و   ، الّت�سابك  االأغ�سان عن  كّفت 
و  بينها  الّريح  فّرقت  و   ، العناق  عن 
اأرجائها...و  يف  جتول  و  ت�سول  �سارت 
وقعت االأع�سا�س من االأعايل ، و نفرتها 
القبور... اأعداد  تكاثرت  الّطيور...و 
على  �سارت  حّتى  يوم  بعد  يوما  تقرتب 
جذع  من  و  خرة  ال�سّ من  حجر  مرمى 

مت املكان ال�ّسجرة...و احتوى ال�سّ

عودة لتداعيات ال�ّشياق 

در  خرج �شوت ال�شنديانة من ال�شّ
مبحوحا ، متاأمّلا...خرج متغّنيا 

بنربة �شاخرة ، مريرة :

 _ �شباح اخلري اأّيها الغبار الّثقيل
�شباح اخلري يا �شفري الّريح

�شباح اخلري اأّيتها اجلراح الّنازفة
خرة �سباح اخلري اأّيتها ال�سّ

ما  االإدراك  كّل  تدرك  خرة  ال�سّ كانت 
ما  اليقني  علم  تعلم  بال�ّسجرة...و  حّل 
تتاأمّل  بدورها  رفيقتها...كانت  اأ�ساب 
من اأجلها...و لكّنها كتمت اأملها و اأخفت 
م�ساعرها ، و افتعلت م�سحة من احلياد 
الّنابعة  احلزينة  املبّطنة  ال�ّسكوى  اإزاء 
من �سدر ال�ّسنديانة...و اجتهدت ليخرج 
�ساخرا  بدوره  مرحا...خرج  �سوتها 
من  �سدر  الذي  االأيقاع  بنف�س  متهّكما 
بنربة �سخرّية مرحة  تغّنت  ال�ّسجرة...و 

:

  _ �شباح اخلري اّيها البذر الباكي
�شباح اخلري اأّيها الغ�شن ال�ّشاكي

�شباح اخلري اأّيتها الفروع الّنائحة
�شباح اخلري اأّيتها ال�ّشجرة

باح اأّيتها  مب ت�شعرين هذا ال�شّ
العجوز ؟

قالت ال�ّسنديانة:
ال�ّسم...اأ�سعر  حا�ّسة  عّني  انقطعت   _

عف يف فروعي بالوهن و بال�سّ
خرة ثّم بداأت تئّن... و اأّنت حلالها ال�سّ

ما  اإىل  ميتّد  الذي  الّطويل  عمرها  عرب 
وراء  اأجياال  خرة  ال�سّ عاي�ست   ، النهاية 
ح�رش  ال  اأجنا�سا  و  �سالالت  و  اأجيال 
 ، اندثر  من  منها  عّد...اندثر  ال  و  لها 
طبقات  انقر�س...حّتى  من  انقر�س  و 
االأر�س ال�ّسميكة عبثت بها االأنواء و فّتتها 
و  طقو�سه  ميار�س  الّزمن  الّزمن....كان 
جربوت...كخادم  اأو  ت�سلّط  بال  عاداته 
ماأمور...يفعل فعله و مي�سي...فال ينتبه 
الّراحل لرحلته ، و ال امل�سافر ل�سفره....

كانت الكائنات تنتهي بطبيعتها
اأي�سا  الّزمن  ال  تدّخلت...و  الّطبيعة  ال 
الّرحلة...رحلة  هذه  م�سار  يف  تدّخل 
ال�ّسنديانة التي اّتخذت �سياقا خمتلفا ، 
فحادت عن م�سارها الّطبيعي اإىل م�سار 
قبل...كم  من  خرة  ال�سّ تعهده  مل  غريب 
ال�ّسماء  من  �سقطت  من قطرات حارقة 
فوق �سطحها فاأحدثت فيه ثقوبا و قتلت 
اأوراق ال�ّسجرة و اأرخت االأغ�سان...و كم 
مطرا هطل م�سموما.. و كم ريحا هّبت 
و نفثت الّداء و العلّة و ن�رشت الوباء....

و   ، احلياة  اأك�سري  حتمل  الّريح  كانت 
االآن  اخل�سب...�سارت  و   ، الّنبت  لقاح 
.....حتى  الفناء  و  املوت  رائحة  حتمل 
بال  موجه  تغرّيت...�سار  البحر  رائحة 
مالمح....لقد  ملح...بال  رائحة...بال 
تداخلت  و   ، الكائنات  روائح  اختلطت 
م�سادرها...�سار  من  تنبعث  تعد  فلم   ،
اآخر....ثّم  كائن  رائحة  يحمل  الكائن 
اندفعت  متاما...ثّم  الّروائح  تال�ست 
رائحة كريهة ، و تكاثفت اأبخرة خانقة ، 
ان�سابت من ال�ّسماء بال �سجيج و ت�سلّلت 
امل�سام  يف  اند�ّست  و   ، االأنفا�س  داخل 
الكيان  تنخر  هناك  ا�ستقّرت  و   ، بهدوء 
و تقتات من االأعماق...و تنتبه الكائنات 
ينق�س... و  يتقلّ�س  ما  �سيئا  اأّن  اإىل 
الّداء  تقاوم  و  دفاعها  اأ�سلحة  فت�سحذ 
كيان  من  قد متّكن  يكون  الذي   ، القادم 
اأحدث �رشخا يف عمرها... و  الكائنات 
حتملها  م�سريها  حلتمّية  فت�ست�سلم 

اإىل حيث تنتهي الّرحلة ، فاإذا احلياة 
االأيام  و   ، يق�رش  العمر  و   ، تت�ساءل 
 ، حثيثة  النهاية  تقرتب  و   ، تنقر�س 
م�رشعة تخت�رش امل�سافات و تختزل 

الّزمن
رحلة  متاما  تعي  ال�سنديانة  ذي  هي 
و  الّطبيعة  اأّن  تعي  كما   ، �سفرها 
�سياق  لتغيري  بتاتا  يتدّخال  مل  الّزمن 

الّرحلة اأو حتييد م�سارها
و الأنها بال دماء جتري يف �رشايينها 
و  تهّزها  اأنفا�س  بال  و  نب�س  بال  و 
تدرك  مل  خرة  ال�سّ فاإن   ، لها  تهتّز 
ت�سّكل  و  تكّون  الذي  الوعي  حجم 
لدى ال�ّسنديانة يف حلظات ال�رّشود و 

مت و االأنني...و مل تدرك حكمة اأّن  ال�سّ
االأمل يكّون الّتاأّمل...و متادت يف افتعال 
نربة احلياد...قالت ت�ستدرج رفيقتها اإىل 

حلظات من املرح و الّن�سيان :

األ ت�شّمني اأّيتها العجوز رائحة 
الرّتاب البكر حتمله طراوة الفجر 

؟
األ ت�شّمني رطوبة البحر ؟

خرة  كان نفاقا �سارخا...و كان نفاق ال�سّ
يوؤذي ال�ّسجرة

ا�ستعر�ست  ملا  كيان  خرة  لل�سّ كان  لو 
خرة  لل�سّ كان  الفا�سح...لو  نفاقها 
�سلوى  �سمتها  لكان  و   ، ل�سمتت  كيان 
ما  اأكرث  ال�ّسنديانة  لكّن  و  لل�سنديانة... 
تكون االآن ا�ستعدادا لتقّبل االأذى...و اأكرث 
ما تكون ا�ستعدادا للّتجاوز و الغفران...و 

اأكرث ما تكون االآن ا�ستعدادا للّرحيل....
يف  م�سافات  عيناها  قطعت  قد  و  رّدت 

رحلة الالعودة :

 _ الآن مل اأعد اأ�شّم حّتى رائحتي.
و اّنت ب�شوت خافت ، قانع ، 

م�شت�شلم

و يف تلك اللّحظة بداأت االأوراق املتكلّ�سة 
تت�ساقط من منابتها ، و الفروع تنقب�س و 
تنكم�س ، و االأغ�سان تت�سلّب و تتيّب�س...و 
كانت ال�ّسقوق تّت�سع ، و تنبثق من اجلذع 
كالّدمامل... تنّز  ثقوب  و  بثور  و  ق�سور 

 ، االأ�سود  الّنمل  اندفعت جحافل من  ثّم 
 ، الّتلّة  اأ�رشابا و قوافل من �سفح  جاءت 
من اجلهة الغربّية و هجمت على �سجرة 
اأّوال...ثّم  اجلذع  ال�ّسنديان...احتلّت 
واند�ّست   ، الفروع  و  االأغ�سان  ت�سلّقت 
خرة  من الّثقوب داخل اجلوف ،كانت ال�سّ
كان  لوعة...و  يف  امل�سهد  تعاي�س 
رفيقتها... على  حزنا  يتفّتت  �سطحها 

كان لها كيان ، و كانت لها �رشايني تنب�س 
و جتري فيها الّدماء ، و كانت لها اأنفا�س 
تهتّز لها وتهّزها...و كانت تدرك حكمة 
ا�ستطاعت  الّتاّمل...لقد  يكّون  االأمل  اأّن 
مّرة  اأّول  انبثقت  منذ  ال�ّسنديانة  هذه 
يف  تزرع  اأن  بعد  من  ال�سنني  مّر  على  و 
و  م�ساعر  و  اأحا�سي�س  خرة  ال�سّ وجدان 
انفعاالت دافئة مل تعهدها طوال عمرها 
و  بذهول  خرة  ال�سّ االأزيل....متتمت 

�سوتها بائ�س ، و وجدانها يحرتق : 

 كيف �شاأبقى بدونها ؟

اإىل مّركات  اللحظة  تلك  انتبهت يف  و 
دخان  منها  ينبعث  و  تهدر  اجلّرافات 
عجالتها  �سال�سل  تئّز  و  كثيف  اأ�سود 
احلجارة  على  تدو�س  هي  و  احلديدّية 
بحّدة و �رشا�سة و تقظم الّتلّة من اجلهة 

خرة ال�رّشقّية...و تقرتب من ال�سّ
انتهت
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 �ملهرجان ك�شف �لنقاب عن �أوجه
 �لت�شابه بني »موالنا« و»�أوغ�شطني« !

اأمر طبيعي، ومعتاد، اأن تتحول املهرجانات ال�شينمائية اإىل حوار مرئي بني الأفالم امل�شاركة، مو�شوعه »الواقع«، والهم الإن�شاين امل�شرتك، اأو �شاحة للمناو�شات، 
ورمبا الدعاية، ال�شيا�شية يف بع�ض الأوقات ، لكنها املرة الأوىل - يف ما اأظن- تلك التي تتحول فيها �شالت العرو�ض ال�شينمائية اإىل مناظرة دينية بني بع�ض 
الأفالم، من دون اإرادة اأو نية عمد ُم�شبقة من جانب اأ�شحابها، اأو من قبل اإدارة املهرجان، وهو ما حدث بال�شبط يف »مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي« !

الناقد امل�شري:جمدي الطيب

ال�شيا�شة .. والأ�شباح

اإذ �شهدت الدورة العا�رشة للمهرجان 
عر�ض   )2017 جويلية   31  –  25(
من  تخلو  ال  التي  االأفالم،  بع�ض 
الفيلم  يف  كما حدث  �شيا�شية؛  �شبغة 
 67( العراقي»الفرقة«  الت�شجيلي 
دقيقة / 2017(، الذي تناول خمرجه 
مو�شيقية  فرقة  ق�شة  جعفر  الباقر 
اأع�شاوؤها  ويوؤرق  »ُحلم«،  ا�شم  حتمل 
قلب  يف  مو�شيقي  حفل  اإحياء  حلم 
ذات  العراقية،  »ال�شدر«  مدينة 
االأغلبية ال�شيعية، واخلا�شعة ل�شيطرة 
جي�ض املهدي، الذي يُحرم املو�شيقى 
ُعر�شة  االأع�شاء  يجعل  ما  والغناء، 
برغبتهم  اجلهر  حال  يف  للموت، 
بالعزف والغناء يف املدينة. ومل تغب 
الت�شجيلي  الفيلم  عن  اأي�شاً  ال�شيا�شة 
 94( االأ�شباح«  »ا�شطياد  الفل�شطيني 
دقيقة / 2017(، الذي �شعى خمرجه 
�شهادات  ت�شجيل  اإىل  اأن�شوي  رائد 
يف  ال�شابقني  الفل�شطينيني  ال�شجناء 
من  االإ�رشائيلي،  االحتالل  �شجون 
على  اعتمدت  جديدة  فكرة  خالل 
تلك  يف  جرى  ما  تفا�شيل  حماكاة 
الفرتة ال�شعبة .  يف �شياق لي�ض ببعيد 
الروائي  الفيلم  املهرجان  عر�ض 
 118( املدينة«  اأيام  »اآخر  امل�رشي 
دقيقة / 2016( اإخراج تامر ال�شعيد، 
الذي يحكي ما اآلت اإليه القاهرة 2009 
كثرياً  يختلف  ال  وانهيار  �شياع  من 
وما  وبريوت،  بغداد  يف  يحدث  عما 

واإرها�شات  مبقدمات  و�شفه  ميكن 
املعنى  وهو  »مبارك«،  على  الثورة 
الفيلم  يف  اأخرى  ب�شورة  تكرر  الذي 
 85( حي«  »غدوة  التون�شي  الروائي 
دقيقة / 2017(، الذي تناول خمرجه 
يف  جرى  ما  تداعيات  عا�شور  لطفي 
تون�ض بعد 3 �شنوات من اندالع ثورة 
العالقة  على  طراأ  وما  اليا�شمني، 
ال�شباب،  خ�شو�شاً  املواطن؛  بني 
واالإعالم.  والق�شاء  االأمن  واأجهزة 
�شويف  املخرجة  اقرتبت  بينما 
اللبناين  الروائي  الفيلم  يف  بطر�ض 
من   )2016  / دقيقة   92( »حمب�ض« 
بالعالقة  يت�شل  ما  يف  �شائكة  ق�شية 
وال�شوريني،  اللبنانيني  بني  املتوترة 
تتناولها، مبعاجلة  التي  الق�شية  وهي 
اللبنانية  املخرجة  خمتلفة،  اأخرى 
الت�شجيلي  فيلمها  يف  الراهب  اإليان 
»ميل ياغزيل« )95 دقيقة / 2016( يف 
حني ي�شتعيد املخرج اجلزائري عمار 
�شي فو�شيل، من خالل فيلمه الروائي 
»الع�شيق« )100 دقيقة / 2017(، فرتة 
ليحقق  للجزائر،  الفرن�شي  االحتالل 
يف  عا�ض  فل�شطيني  مغن  مقتل  يف 
وا�شتهر  اجلزائرية،  ق�شنطينة  مدينة 
قتله  اتهام  وظل  »الع�شيق«،  بلقب 
واأع�شاء جبهة  الفرن�شيني،  بني  معلقاً 
وكما  اأخرى،  ناحية  من  التحرير.  
ال�شورية  االأزمة  األقت  متوقعاً،  كان 
الروائي  الفيلم  اأحداث  على  بظاللها 
»ليليت ال�شورية« )120 دقيقة / 2017( 
اأختري  الذي  �شميط،  غ�شان  للمخرج 

العا�رشة،  الدورة  افتتاح  فيلم  ليكون 
دقيقة   120( »االأب«  الروائي  والفيلم 
اخلطيب،  با�شل  اإخراج   )2017  /
خالله  من  ي�شتكمل  اأنه  يبدو  الذي 
م�رشوعه، الذي بداأه بفيلم »مرمي« ثم 
يناه�ض يف  حيث  »االأم«؛  بفيلم  اأتبعه 
فيلمه اجلديد ظاهرة االإرهاب با�شم 
الدين، وهي الق�شية التي ت�شيطر على 
الفيلم الت�شجيلي التون�شي »�شيدة من 
2016(؛   / دقيقة   52( الرماد«  حتت 
حيث تندد خمرجته �شامية بو عالقي 
بجرائم املتطرفني التون�شيني، الذين 
بينما  االأ�رشحة  تدمري  على  داأبوا 
مرزاق  اجلزائري  املخرج  يك�شف 
»حتقيق  الت�شجيلي  فيلمه  يف  علوا�ض 
 )2017  / دقيقة   120( اجلنة«  يف 
اأكاذيب واأباطيل اأولئك الذين يدفعون 
واملوت،  اأنف�شهم  لتفخيخ  ال�شباب 

بحجة اجلهاد، والفوز باحلور العني !
عن   - بالطبع   – ال�شيا�شة  تغب  مل 
الق�شري  االأردين  الروائي  الفيلم 
حيث  2016(؛   / دقيقة   18( »الببغاء« 
واأجمد  �شالم  دارين  خمرجاه  يدين 
الر�شيد ظاهرة العن�رشية املقيتة التي 
االإ�رشائيلي،  املجتمع  على  ت�شيطر 
حا�رشاً  االجتماعي  الهم  كان  بينما 
الق�شرية  الروائية  االأفالم  عرب  بقوة؛ 
: »نريكوك« )ال�شودان / 2017( اإخراج 
حممد كوردوفاين ) اأطفال ال�شوارع يف 
معاجلة جديدة( و»االأ�شقر« )البحرين 
يو�شف  �شلمان  اإخراج   )2016  /
خالل  من  احلياة  على  )التحايل 

الديوك(  ياأكل عي�شه من �رشاع  رجل 
 / )فل�شطني  وعجلة«  اأوالد  و»خم�شة 
ُمدر�ض   ( زاغة  �شعيد  اإخراج   )2016
على عالقة  احلفاظ  يحاول  اإعدادي 
الثقة املتبادلة بينه وابنه( و»البنانوه« 
ناجي  للمخرج   )2016  / )م�رش 
اإ�شماعيل ) امل�شكوت عنه يف عالقة 
�شديقني حميمني ا�شطر اأحدهما اإىل 

قتل الثاين ( ! 

»مولنا« و»اأوغ�شطني«

هذه املرة يكت�شب احلديث عن فيلم 
للكاتب  رواية  عن  املاأخوذ  »موالنا«، 
اأخرجها  عي�شى  اإبراهيم  ال�شحفي 
اأهميته  علي،  اأحمد  جمدي  لل�شا�شة 
�شينما  �شهدته  الذي  العر�ض  لكون 
هو  وهران،  مدينة  قلب  يف  املغرب 
عانى  الذي  البلد  يف  نوعه  من  االأول 
الدينية  اال�شطرابات  من  الكثري 
اأ�شطلح على  الدموية، يف �شنوات ما 
ت�شميتها »الع�رشية ال�شوداء«، ومن ثم 
�شعوراً  للتجربة  املراقبون  لدى  �شاد 
خ�شية  والرتقب،  القلق  بني  مزيج  هو 
لفيلم  التقدمية  الروؤية  تت�شبب  اأن 
»موالنا«، واقتحامه للكثري من املناطق 
بالعالقة  يت�شل  ما  يف  املحظورة، 
»دعاة  وف�شح  والدين،  املواطن  بني 
لتجديد  احلثيث  وال�شعي  الكاجوال«، 
حفيظة  اإثارة  يف  الديني،  اخلطاب 
ال�شوداء«،  الع�رشية  »فلول  وغ�شب 
التعبري، لكن ما حدث، عقب  اإن جاز 

بكل  مفاجاأة  كان  الفيلم،  عر�ض 
العر�ض  �شالة  دوت  املقايي�ض؛ حيث 
جمدي  املخرج  وقوبل  بالت�شفيق، 
اأحمد علي بحفاوة وترحاب �شديدين، 
وات�شمت املناق�شة بالكثري من الرقي 
 – تكرر  الذي  االأمر  وهو  والتح�رش، 
بال�شبط – عقب عر�ض الفيلم الروائي 
»اأوغ�شطينو�ض.. ابن دموعها« )تون�ض 
- اجلزائر / 2016( فالبلد الذي كان 
والتع�شب  الديني،  بالتطرف  ميوج 
غري  على  ا�شتقبل،  الطائفي، 
و»اأوغ�شطينو�ض«  »موالنا«  املتوقع، 
رمبا  رائع،  وجتاوب  �شدر،  برحابة 
طياتهما  يف  حمال  الفيلمني  لكون 
دون  من  واجتمعا،  مترد،  بذرة 
�شد  التحري�ض  على  اتفاق،  �شابق 
العفنة؛  واالأفكار  امل�شتقرة،  االأو�شاع 
اخلطوط  جتاوز  »موالنا«  كان  فاإذا 
ب�رشا�شة  ت�شدي  عندما  احلمراء، 
وفند  واملواقف،  االأفكار،  لتطرف 
دينية،  واأخرى  اجتماعية،  ظواهر 
كال�شو�ض،  تنخر يف املجتمع  مر�شية 
ال�شيوخ  بع�ض  حتميل  يف  يرتدد  ومل 
والدعاة م�شئولية الفو�شى والتخريب، 
فاإن  ال�شباب،  بجيل  والتغرير 
 354 نوفمرب   13( »اأوغ�شطينو�ض« 
الذي كان   ، اأغ�شط�ض 430 م(  م- 28 
مل  اخلطابة،  لفن  واأ�شتاذاً  فيل�شوفاً 
يف  حامت«،  »ال�شيخ  عن  كثرياً  يختلف 
مترده على االأو�شاع الفا�شدة، وثورته 
وغ�شبه  ال�شائدة،  املفاهيم  على 
اعتماد  وجاء  الدين،  رجال  حيال 

على  �شيف  �شمري  امل�رشي  املخرج 
»اعرتافاته«، التي تُعد اأول �شرية ذاتية 
يف الغرب، ف�شاًل عن ال�شيناريو، الذي 
كتبه عماد دّبور و�شامي �شامح، ومزج 
من خالله ق�شة املخرج ال�شاب وحياة 
القدي�ض »اأوغ�شطينو�ض«، بعد تكليفه 
لتُ�شفي  عنه،  وثائقي  فيلم  بت�شوير 
بدا  واإن  وحيوية،  اإثارة  الفيلم  على 
الفيلم �شورة طبق االأ�شل من االأفالم 
عن  الكني�شة  اأنتجتها  التي  الدينية، 
اأمه  اإىل  يُحيلنا  الذي  دموعها«،  »ابن 
االأمازيغية »مونيكا«، التي كانت تبكي 
بالدموع ليحفظه الرب من اخلطيئة، 
واالإميان،  ال�شواب  جادة  اإىل  ويُعيده 
درب  من  اأكرث  يف  تخبطه  بعد 
متبحراً  ولكونه  وعقيدة،  ومذهب، 
�شعوبة  ثمة  كانت  الفل�شفة  علم  يف 
يف اإقناعه بالرجوع اإىل اهلل، و�شدقت 
فقط  اإقناعه  ميكن  »ال  الق�ض  مقولة 
اإذن  االأمر املوؤكد   ! اأجله«  ن�شلي من 
وجهان  و»اأوغ�شيطنو�ض«  »موالنا«  اأن 
على  االعتماد  حيث  واحدة؛  لعملة 
عن  بحثاً  )ال�شك(  الريبي  املذهب 
من  ال�شلف  اأثر  وتعقب  احلقيقة، 
االإرث،  تنقية  وراء  �شعياً  هوادة  دون 
اإىل  يتحول  اأن  اأرادوا  الذي  والرتاث، 
اأو  منها  االقرتاب  ينبغي  مقد�شات ال 
امل�شا�ض بها، فيما ا�شرتك االثنان يف 
�رشورة اإعمال »العقل« ) اأوغ�شطينو�ض 
هو من قال : »اعقل كي توؤمن، واآمن 
كي تعقل«(، وامتالك نا�شية البالغة، 

وروح ال�شخرية .. و»الفهلوة« اأي�شاً !
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 كيفية الوقاية
 من الزكام

يجب الهتمام بغ�سل اليدين ب�سكل م�ستمّر 
ومتوا�سل؛ لأّنهما تتلوثان بفريو�س العدوى 

مبجرد مل�س �سماعة الهاتف اأو مقاب�س 
الأبواب، وتنتقل العدوى لل�سخ�س مبجرد 

مل�سه الوجه اأو العينني تدفئة القدمني ب�سكل 
جيد، لأّن دفئ القدمني يعمل على تدفئة 

اجل�سم .

وامللح،  املياه  مبحلول  الغرغرة   
ثواين،  ع�رش  وملدة  يومياً  مرتني 
بااللتهابات  االإ�صابة  ن�صبة  من  يقلّل 
الفريو�صية بن�صبة ت�صل اإىل 34 باملئة  
واالإ�صربين  االإيبوبروفني  تناول 
فكرثة  فقط،  ال�رشورة  عند 

قيام  من  يحول  امل�صكنات،  هذه 
للج�صم  احلامية  الطبيعية  املركبات 
البي�صاء  خاليا  مثل  االأمرا�ض،  من 
ممار�صة  املطلوب   بال�صكل  بعملها 
يومي  ب�صكل  الريا�صية  التمارين 
الدماغ  يحفز  مّما  �صاعة،  ربع  ملدة 

ال�صريوتونني،  هرموين  اإفراز  على 
وهاذين  اأكرب،  ب�صكل  والدوبامني، 
اإنتاج م�صادات  الهرمونني مهّمان يف 
تقوية  وبالتايل  اجل�صم،  يف  اجلراثيم 
الوقاية من االأنفلونزا  ارت�صاف ر�صفة 
ب�صكل  االأ�صود  ال�صاي  من  �صغرية 

يومي ت�صاعد على اإطالق مكافحات 
م�صادات  مثل  واالأنفلونزا  الربد 
االأك�صدة النوم ب�صكل مريح ول�صاعات 
يف  �صاعات  ثماين  عن  تقل  ال  كافية 
ملدة  قيلولة  اإىل  باالإ�صافة  الليل، 
هذا  النهار،  ذروة  يف  �صاعة  ن�صف 

ي�صاعد اجل�صم على  النوم  النظام يف 
تعمل  التي  امل�صادة  االأج�صام  اإنتاج 
وجبة  تناول  العدوى   مكافحة  على 
االإنرتفيون  اإفراز  حفز  مّما  االإفطار 
اأ�صعاف  ثالث  اإىل  ت�صل  بن�صبة 
وهذه  اجل�صم،  يفرزها  التي  الن�صبة 

للفريو�صات  االهتمام  املادة م�صادة 
بالنظام ال�صحي، وتناول كميات كبرية 
وجود  من  تعزز  التي  االأطعمة  من 
اجل�صم،  يف  البي�صاء  الدم  كريات 
فهذه الكريات من االأجزاء املهمة يف 

حماية اجل�صم من االأمرا�ض 

 من اأبرز واأهم اأعرا�ض مر�ض الدي�صك هي: حدث اأمٍل قوّي و�صديد جداً يف منطقة اأ�صفل الظهر؛ بحيث يكون اأكرب اأعرا�ض دي�صك الظهر
عن الدي�صك حدوث اعوجاج يف العمود الفقري لالإن�صان، وذلك ب�صبب الت�صّنج احلا�صل يف ع�صالت الظهر.من خالل حركة االإن�صان اإىل االأمام اأو عن طريق ال�صعال، باالإ�صافة اإىل ذلك فاإّن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج 
 اأي�صًا، فاإن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج عن هذا املر�ض هي حدوث اأمل كبري يف منطقة اأ�صفل الظهر، االأمر 
الذي قد يجعل هذا االأمل ممتداً اإىل مناطق ال�صاق والفخذ والقدم؛ بحيث يرتافق هذا االأمر مع حدوث تنميل يف 
املنطقة التي تتغّذى من قبل الع�صب الذي �صغط عليه، واأي�صًا فاإّن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج عن الدي�صك 
هي حدوث �صعف �صديد يف ع�صالت القدم اأو ع�صالت ال�صاق اأو قلّة االإح�صا�ض يف منطقة معّينة من الع�صالت، 
اأمٍل �صديد يف  اإىل  اأّنه عندما يقوم املري�ض برفع �صاقه وب�صكل م�صتقيم فاإّن ذلك �صيوؤدي  اأي�صًا  الظهر، باالإ�صافة اإىل اأعرا�ض اأخرى قد تتبنّي مع الطبيب اأثناء الفح�ضومن االأعرا�ض 

اأ�صباب الإ�صابة بدي�صك الظهر
 هناك العديد من العوامل التي توؤّدي اإىل قطع هذا الّرباط الذي يحيط بالدي�صك، منها: اأن 

يحمل االإن�صان اأج�صاماً ثقيلة، اأو عن طريق تعّر�ض هذا االإن�صان حلادث قوي جداً، باالإ�صافة 

اإىل قطع هذا  توؤّدي  قد  كلّها  االأ�صباب  فهذه  املوؤّدي؛  الزائد  الوزن  اأو  بالعمر،  التقّدم  اإىل 
الرباط مّما يعمل على انزالق القر�ض اإىل

النخاع  على  اأو  النخاع  خارج  تكون  التي  االأع�صاب  على  فيها  ي�صغط  وبطريقٍة  اخلارج   
نف�صه.

 ومّما يزيد من خطورة هذا املر�ض التقّدم يف ال�صن، باالإ�صافة اإىل قلّة احلركة وقلة اللياقة 

وحمل  التلفزيون  اأو  احلا�صوب  �صا�صتي  اأمام  �صواء  اخلاطئ  اجللو�ض  اإىل  باالإ�صافة  البدنّية، 
االأوزان الثقيلة

فوائد م�صروب 
الكركم

 يلعب م�رشوب الكركم ال�صاخن دوراً اأ�صا�صياً يف اإنقا�ض الوزن اإذا 
مت تناوله قبل الوجبة الرئي�صة، حيث ي�صاعد على ال�صعور بال�صبع 
ويقلّل من ال�صهية للطعام، كما اأّنه يحفز عملية التمثيل الغذائي 
يف  وبخا�صة  املرتاكمة  الدهون  حرق  على  وي�صاعد  اجل�صم  يف 

منطقة البطن يف فرتة ق�صرية اإذا مت تناوله بانتظام
 يفيد م�رشوب الكركم يف عالج م�صاكل اجلهاز اله�صمي، حيث 
اله�صم ومينع ع�رشه،  القولون وي�صهل  اأمرا�ض  اإّنه يعالج معظم 
ال�صارة،  واجلراثيم  البكترييا  ويقتل  الطفيليات  يحارب  كما 
وينقي االأمعاء خل�صائ�صه امل�صادة لاللتهابات، كما ي�صّهل اإخراج 
الف�صالت وال�صموم من االأمعاء ويقاوم االإ�صهال املزمن الحتوائه 
على ن�صبة عالية من م�صادات االأك�صدة  ي�صاعد م�رشوب الكركم 
كما  وتطهريها،  للج�صم  الداخلية  واالأع�صاء  الدم  تنقية  على 
حاالت  بع�ض  عالج  يف  ويفيد  ال�صعيفة  الدموية  الدورة  ين�صط 

فقر الدم »االأنيميا«
الربو  وعالج  التنف�صي  اجلهاز  ا�صطرابات  عالج  يف  يفيد   
ال�صعال ونزالت  الهوائية، ويعالج  الق�صبات  التح�ص�صي، والتهاب 
الربد  يقاوم تلف اخلاليا لذا فهو مفيد للوقاية من اأنواع كثرية 
الحتوائه  والربو�صتاتا  القولون  �رشطان  اأهمها  ال�رشطانات  من 
على  الكركم  م�رشوب  احتواء  الن�صط   الكركمني  مركب  على 
التهابات  اآالم  ي�صكن  للميكروبات  امل�صاد  والكركمني  فيتامني 
املفا�صل الروماتيزمية ويح�ّصن من اأدائها  يزيل ال�صعور بال�صعف 
واالإرهاق العام، وين�صط اجل�صم ويزيد من حيويته، كما اأّنه يحفز 

اأداء اجلهاز املناعي

فوائد القرفة للتنحيف 

فوائد زيت النمل

غالباً  القرفة  اأن  من  الّرغم  على   
الطهي  اأغرا�ض  يف  تُ�صتخدم  ما 
اأنه  اإال  االأمرا�ض،  لبع�ض  وعالج 
عظيمة  فوائد  لها  اأن  علمياً  ثبت 
تنحيف اجل�صم،  كبرية يف  وفعالية 

ومن هذه الفوائد نذكر ما يلي
 تناول م�رشوب القرفة يُ�صاعد على 
التحّكم مب�صتوى االأن�صولني بالدم، 

مب�صتويات  تثبيته  على  وتعمل 
اإّن  حيث  باجل�صم؛  وطبيعية  جيدة 
املحافظة على م�صتوى االأن�صولني 
اجل�صم  يف  الطبيعية  مب�صتوياته 
تلعب دوراً مهّماً يف تخ�صي�ض الوزن 
ت�صاهم  اجل�صم   �صحة  وحت�صني 
كيميائٍيّ  تفاعٍل  اإيجاد  يف  القرفة 
عند تناولها؛ حيث اإّن هذا التفاعل 

يحّفز  املعدة  يف  يحدث  عندما 
ليعّو�ض  الغذائي  التمثيل  وي�رّشع 
الناجتة عن  الزائدة  احلرارة  فرق 
�رشعة اله�صم، مّما ينتج عنه حرق 
والتي  اإ�صافّية  حرارية  �صعرات 

بدورها تُخ�ّص�ض من الوزن الزائد
 تخّف�ض معدل ال�صكر بالدم؛ حيث 
بالدم من  ال�صكر  ارتفاع معدل  اإّن 

عنه  ينتج  الطعام  تناول  خالل 
الوزن،  اإك�صاب اجل�صم املزيد من 
لذلك فاإن القرفة تتحّكم وت�صيطر 
وت�صاعد  ال�صكر  م�صتويات  على 
على ا�صتقراره، باالإ�صافة لقدرتها 
على حتفيز اخلاليا لال�صتفادة من 
على  اخلاليا  وت�صاعد  االأن�صولني، 

التخل�ض من ال�صكر الزائد

 بالطبع مل ي�صتهر ا�صتخدام هذا 
النوع من الزيوت عبثاً، فقد اأثبتت 
اأّن  العلمّية  واالأبحاث  الدرا�صات 
فوائد  له  الزيوت  من  النوع  هذا 
عديدة، مثل: حّل م�صاكل ال�صعر، 
الزيت فيه بروتني ال ي�رّش  فهذا 
بالب�رشة اأو بباقي اأع�صاء اجل�صم، 

اأّما الفائدة االأكرث اأهمّية له فهي 
به  املرغوب  غري  ال�صعر  اإزالة 
ة اللواتي يعانني  لدى الن�صاء خا�صّ
واحل�صا�صية  الكثيف  ال�صعر  من 
نتيجة  ت�صبيهّن  التي  الكبرية 
به،  املرغوب  غري  ال�صعر  اإزالة 
ملنطقة  ا�صتخدامه  ميكن  حيث 

احل�ّصا�صة،  اأواالأماكن  االإبطني 
وبعد ا�صتخدامه اأكرث من مّرة لن 
اأخرى  مّرة  للظهور  ال�صعر  يعود 

من هذه االأماكن
 يفيد زيت النمل اأي�صاً يف ترطيب 
طبيعّياً  لوناً  واإعطائها  الب�رشة، 
على  وي�صاعد  وجمياًل،  المعاً 

توحيد لون املناطق املختلفة من 
واليدين  الوجه  �صّيما  ال  الب�رشة 
عندما تتاأّثر بحروق ال�صم�ض يف 
ا�صتخدام  ال�صيف، وميكن  ف�صل 
زيوت  من  كنوِع  النمل  زيت 
تهيّجها  ومنع  الب�رشة  تلطيف 

وحت�ّص�صها بعد اإزالة ال�صعر
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ما  تخريب  �أو  �لّنا�س  على  �العتد�ء  عدم 
فهذه  كبريًة،  �أو  �صغريًة  �أ�صياء  من  ميتلكون 
عليها،  تعتدي  ال  �أن  ينبغي  الأ�صحابها  حقوق 
�الإيذ�  �أو  بال�رضب  �الآخرين  �العتد�ء على  �أو 
ء �جل�صدي حّتى لو كان لك حّق عنده �أو �صلب 

منك �صيء ما
عور�ت  يّتبع  ال  �أن  �ل�َصخ�س  على  و�أي�صاً   
و�أن ي�صرت  �الأذى،  �لنا�س، فهذ� يعد من �صور 
�أو  �أعمال  من  منه  يرى  مبا  �أخيه  عيب  على 
�أخطاء وعيوب، بل على �لعك�س فمن �لو�جب 
ما  يرتك  حتى  و�لعون  �لن�صيحة  له  يقدم  �أن 

عليه من �أخطاء وعاد�ت �صّيئة 

كّف �لأذى باليد و�ّلل�سان

من �سور كّف الأذى كّفه من خالل عدم الرثثرة والكالم الذي قد يجرح وي�سبب الأمل للغري اأو الإ�ستغابة والنميمة على 
الغري ونقل الكالم الذي ميكن اأن يوقع الأ�سخا�ض مع بع�سهم البع�ض، وكثرياً ما فّرقت هذه العادة بني الأزواج اأو بني 

الأ�سدقاء.فعلى ال�سخ�ض اأن يرتك مال يعنيه، فكل هذه الأمور تعد اأذى على الّنا�ض وحتملك الإثم واخلطايا، ناهيك عن 
كره الّنا�ض والبغ�ساء التي قد يجلبها هذا العمل

كيف تبني لك بيت يف �جلنةملاذ� �سميت �لكعبة �مل�سرفة بهذ� �ل�سم
�صّميت �لكعبة بهذ� �ال�صم 
�ملكعب  �صكلها  �إىل  ن�صبة 
ولها  �ملربعة،  وجو�نبها 
يف  وردت  �أخرى  �أ�صماء 
فمن  �لكرمي،  �لقر�آن 
�لكعبة  �الأخرى  �أ�صمائها 
و  �لعتيق  �لبيت  و  �لبيت  و 
�لبيت  و  �حلر�م  �مل�صجد 
�ملحرم و �أول بيت للكعبة 
�أركان  �أربعة  �مل�رضفة 
�الأّول وهو �لركن �ل�رضقي 
وهو �لذي ثبت فيه �حلجر 
�لّركن  هو  و�لثاين  �الأ�صود 
�لذي  �لركن  وهو  �ليماين 
لركن �حلجر  يكون مو�زياً 
�لركن  يلي  و�لذي  �الأ�صود 
�لغربي من جهة �لطو�ف، 
�لركن  هو  و�لثالث 

�ل�صاميوهو �لركن �إيل يقع 
من  �لغربي  �جلانب  على 
و�لر�بع  �إ�صماعيل،  حجر 
و�لذي   �لعر�قي  �لركن  هو 
�لكعبة  جد�ر  �أعلى  ويف 
و�مل�صنوع  �مليز�ب  يوجد 
و  �خلال�س  �لذهب  من 
حجر  على  يطل  �لذي 
�أجز�ء  من  �إ�صماعيل. 
�حلجر  �الأخرى،  �لكعبة 
�صكله  و هو حجر  �الأ�صود 
بي�صاوي �أ�صود �للون مييل 
يف  يقع  �الحمر�ر،  �إىل 
�ل�رضقي،  �جلنوبي  �لركن 
�لكعبة  باب  �أي�صاً  و هناك 
و هو م�صنوع من �لف�صة و 
�لعثماين،  �لزمن  �إىل  يعود 
و  �ل�صاذرو�ن  �إىل  �إ�صافة 

�الأ�صا�س،  حجر  بقايا  هو 
حجر  �أي�صاً  هناك  و 
و�مل�صى  �إ�صماعيل 
�حلائط  وهو  باحلطيم 
يقابل  �لذي  �مل�صتدير 
�أما  �ل�صمايل،  �لكعبة  وجه 
ما  يف�صل  ما  فهو  �مللتزم 
�مل�رضفة  �لكعبة  باب  بني 
�أي�صاً  �الأ�صود،  و�حلجر 
وهو  �إبر�هيم  مقام  هناك 
عليه  وقف  �لذي  �ملكان 
عليه   – �إبر�هيم  �صيدنا 
ك�صوة  و�أخري�ً   ،  - �ل�صالم 
تغطى  ما  هي  �لكعبة 
وهي  به،  �لكعبة  وتكت�صي 
�لتي  �حلرير  من  قطعة 
�لقر�آن  �آيات  عليه  نق�صت 

�لكرمي

�صلّى  من  حيث   ، �ل�صالة   
ع�رضة  �ثنتي  و�لليلة  �ليوم  يف 
غري  من  تعاىل  هلل  تطوعاً  ركعة 
بيتاً  تعاىل  له �هلل  بنى  �لفر�ئ�س 
�ل�صالة  عليه  قال   ، �جلنة  يف 
م�صلم  عبد  من  ما  و�ل�صالم:) 
�صلى  ثم  �لو�صوء  فاأ�صبغ  تو�صاأ 
هلل يف كل يوم ثنتى ع�رضة ركعة، 
تطوعا غري فري�صة، �إال بنى �هلل 
له بيتا يف �جلنة  بناء �مل�صاجد 
ي�صتطع  مل  ومن   ، �لدنيا  يف 
�مل�صاركة  ي�صتطيع  م�صجد  بناء 
قليل،  ب�صيء  ولو  �مل�صجد  ببناء 
فكما ذكرنا �أّن �هلل تعاىل يجازي 
من  �لكثري  �لعمل  من  بالقليل 

�الأجر و�لثو�ب
ع�رضة  �الإخال�س  �صورة  قر�ءة   
مر�ت ، فاأخربنا �لر�صول �لكرمي 
�الإخال�س  �صورة  قر�أ  من  �أنه 

ع�رض مر�ت يف �ليوم بنى �هلل له 
بيتاً يف �جلنة ، قال عليه �ل�صالة 
و�ل�صالم:) من قر�أ } قل هو �هلل 
له  �أحد { ع�رض مر�ت بنى �هلل 
من  رو�ية  ويف   ) �جلنة  يف  بيتا 
حتى   ) �أحد  �هلل  هو  قل   ( قر�أ 
يختمها ع�رض مر�ت بنى �هلل له 

ق�رض� يف �جلنة 
  �ملد�ومة على حمد �هلل تعاىل 
يف كل �لظروف، فامل�صلم �لذي 
�ل�صدة  يف  �حلمد  على  يحافظ 
ببيت  تعاىل  �هلل  وعده  و�لرخاء 

يف �جلنة ��صمه بيت �حلمد
ف�صبحان   ، �ل�صوق  دعاء  قر�ءة   
�مل�صلم  بقر�ءة  �أنه  كيف  �هلل 
لدعاء دخول �ل�صوق ))ال �إله �إال 
�هلل وحده ال �رضيك له، له �مللك، 
وله �حلمد، يحيي ومييت، وهو 
وهو  �خلري،  بيده  ميوت  ال  حي 

له  يُبنى  قدير((  �صيء  كل  على 
تعاىل  �هلل  ويكتب  �جلنة  يف  بيتاً 
�ألف ح�صنة وميحو عنه  �ألف  له 
�ألف �صيئة  ومن �الأمور �لب�صيطة 
�لتي جز�وؤها بناء بيت يف �جلنة 
فو�ئد  فلل�صدقة  �ل�صدقة،  هي 
�أْن  منها  �صاحبها  على  عظيمة 
وعده �هلل ببيت يف جنات �لنعيم 
�لد�ئم  وجود �الأخالق �حل�صنة 
�ّت�صف  فمن   ، �مل�صلم  عند 
و�خل�صال  �لفا�صلة  باالأخالق 
جز�ًء  تعاىل  �هلل  وعده  �حلميدة 
له بناء بيت يف �جلنة ،قال �صلى 
�هلل عليه و�صلم: ))�أنا زعيم ببيت 
يف رب�س �جلنة ملن ترك �ملرء 
و�إن كان حمّقاً، وببيت يف و�صط 
�جلنة ملن ترك �لكذب و�إن كان 
�جلنة  �أعلى  يف  وببيت  مازحاً، 

ملن ح�صن خلقه

�أف�سل
 �سدقة 
جارية

من  جمموعة  �رض�ء    
كهدية  وتقدميها  �مل�صاحف 
وكذلك  �الأ�صخا�س،  لبع�س 
�صتح�صل  وهكذ�  للم�صاجد، 
�أحد  قر�أ  كلما  �لفائدة  على 
تقدمي  �مل�صاحف   تلك  من 
�أو  مل�صفى  متحرك  كر�صي 
مرة  كل  ففي  عاجز،  ل�صخ�س 
ي�صتخدم بها �لكر�صي �صتك�صب 
دفع  �هلل   باإذن  �حل�صنات 
م�صاريف �لتعليم وكذلك �رض�ء 
�لكتب ملن ال ي�صتطيعون ذلك، 

فعندما ي�صتخدمون �لعلم �لذي 
�صيعود  ب�صببك  عليه  ح�صلو� 
عليك بالفائدة  �إر�صال �الأدعية 
عرب �لربيد �الإلكرتوين، �أو توزيع 
�أو  �لنا�س،  على  �أدعية  كتب 
و�ملد�ر�س  بامل�صاجد  تعليقها 
بر�د  و�صع  �لعامة   و�حلد�ئق 
�أو  عام  مكان  يف  �ملياه  ل�رضب 
خاٍل  مكان  يف  ماء،  بئر  حفر 
ويدعون  �ملارة  منه  لي�رضب 
�ملثمرة  �الأ�صجار  زر�عة  لك  
ي�صتطيعون  و�لتي  للمارين، 

وثمارها   ظلها  من  �ال�صتفادة 
تربية �الأبناء �لرتبية �الإ�صالمية 
�الأخالق  ذ�ت  �ل�صحيحة 
�لقر�آن،  وحتفيظهم  �لرفيعة، 
فدعاوؤهم لو�لديهم بعد موتهم 
�ل�صدقات  �أف�صل  من  يعترب 
�جلارية �لتي تنفعهم بقبورهم، 
باالأخالق  هم  حتليهم  وكذلك 
�لنا�س  مع  و�لتعامل  �حلميدة 
يذكرهم  حتى  �هلل،  ير�صي  مبا 
لهم  ويدعون  باخلري  �لنا�س 
�لت�صدق  ميكن  موتهم   بعد 

الأ�صحاب  �لكبرية  بامل�صاريع 
�أو  �ملد�ر�س،  كاإن�صاء  �الأمو�ل 
�مل�صاجد، �أو �مل�صايف، وجعلها 
�ملجاين  �خلدمات  لتقدمي 

للمحتاجني
لهم  �لنافع  �لعلم  �لنا�س  تعليم   
ب�صكل جماين  و�الآخرة،  بالدنيا 
�إىل  و�لتقرب  �لت�صدق  وبنية 
�إىل  �صيوؤدي  فهذ�  تعاىل،  �هلل 
و�نتفاعك  بالعلم  �نتفاعهم 
عند  �صتنالها  �لتي  باحل�صنات 

��صتخد�مهم لهذ� �لعلم
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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



عالقة اجلزائري بالكتاب...حب من طرف واحد
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اأحداث23
يف �صور



والع�سكرية  املدنية  املحلية  ال�سلطات  رفقة 
املجتمع  جمعيات  ون�سطاء  الرتبية،  واإطارات 
الذين  الناجحني،  التالميذ  اأولياء  وبح�سور  املدين 
م�سفوعة  النجاح  ابت�سامة  حمياهم  على  ارت�سمت 
بالر�سا، بدار الثقافة »قنفود احلمالوي » ب�سهادات 
تقدير وهدايا رمزية للمتفوقني الذين بلغ عددهم 
ذوي  فئة  من  تلميذ    13 بينهم  من  تلميذا،   105
الحتياجات اخلا�سة ، ينتمون اإىل خمتلف الأطوار 
القراءة  مب�سابقة  الفائزين  تالميذ   2 و  التعليمية 
وتاأتي  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  العربية 
واإطارات  الطاقات  ت�سجيع  �سبيل  هذه اخلطوة يف 
امل�ستقبل، ل�سيما واأن ولية امل�سيلة عرفت ن�سبة 
البكالوريا،  امتحانات  بعيدة عن املاأمول يف  نتائج 
رغم الإمكانيات الكبرية التي وفرتها الولية ل�سيما 

يف جانب الهياكل القاعدية . 

البويرة

قرية �أوالد لعالم 
خارج �إهتمامات 

�مل�س�ؤولني
يعي�ش �سكان قرية اأولد لعالم الواقعة ببلدية 

القادرية غرب ولية البويرة عدة نقائ�ش 
جعلتهم يعي�سون  معاناة يومية اإىل اأبعد 
امل�ستويات ، حيث حتولت معي�ستهم اإىل 

جحيم حقيقي ما ي�ستدعي تدخل ال�سلطات 
املعنية من اأجل اإنت�سالهم من امل�ساكل التي 
نغ�ست حياتهم. وح�سب ت�رصيح ممثلو هذه 
القرية ليومية » الو�سط » فاإن م�سكل انعدام 

املياه ال�ساحلة لل�رصب يعترب اأهم عائق ينغ�ش  
عن حنفياتهم منذ زمن طويل اإذ ي�سطرون اإىل 
التنقل مل�سافات بعيدة نحو املناطق املجاورة 
جللب املياه من اآبار الفالحني ، الأمر الذي 
اأثقل كاهلهم خا�سة ذوي الدخل املحدود 

اأما العائالت املي�سورة فتقوم بجلب �سهاريج 
املياه التي ي�سل �سعرها اإىل حدود 700 دج 
لل�سهريج الواحد، م�سريين اإىل م�سكل اآخر 

ل يقل اأهمية عن �سابقه واملتمثل يف اإنعدام 
قنوات ال�رصف ال�سحي، حيث يلجاأ معظم 

ال�سكان اإىل ال�ستنجاد باحلفر التقليدية التي 
تت�سبب يف تلوث مياه الآبار كما ت�ساهم يف 
ا�ستقطاب  احل�رصات ال�سارة واجلرذان ، 

وهو ما دفعهم اإىل مطالبة ال�سلطات املعنية 
التدخل العاجل من اأجل اإيجاد  حل لهذا 

امل�سكل الذي نغ�ش حياتهم وحولها اإىل جحيم 
حقيقي، ويف �سياق مت�سل مل يرتدد حمدثونا 
عن طرح نقائ�ش اأخرى متمثلة يف انعدام غاز 

املدينة ، كما اأن العائالت حمدودة الدخل 
جتد �سعوبة يف �رصاء قارورات غاز البوتان 

ب�سبب امل�ساربة املفرو�سة على هذه املادة 
ال�رصورية ، م�سيفني اأنهم يقطعون م�سافات 

طويلة للتزود بهذه املادة الأ�سا�سية ما جعلهم 
يعانون الأمرين ويتجرعون عواقب انعدامها  

خا�سة يف ف�سل ال�ستاء لذا يطالب �سكان 
هذه املنطقة املعزولة ب�رصورة اللتفاتة 

اجلادة اإليهم واإيجاد حلول مل�ساكلهم ب�سفة 
ا�ستعجالية ، بعدما ذاقوا املرارة بكل اأ�سكالها 

يف ظل جتاهل ولمبالة ال�سلطات املعنية
اأح�سن مرزوق

العدد : 4430/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار 
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24
وزارة التجارة

نظام رخ�ص �ال�ستري�د اليز�ل قائما 
اأكدت وزارة التجارة اأم�ش الحد اأن نظام رخ�ش ال�سترياد اأو الت�سدير ليزال قائما و اأن 

املر�سوم التنفيذي املوؤرخ يف 22 اأوت  اجلاري يت�سمن فقط الغاء بع�ش اجلوانب التنظيمية 

ملر�سوم جوان 2017 املعدل و املتمم ملر�سوم دي�سمرب 2015 املت�سمن لنظام الرخ�ش و جاء 

يف بيان للوزارة:" تنهي وزارة التجارة اىل علم كافة املتعاملني القت�ساديني اأن نظام رخ�ش 

ال�سترياد اأو الت�سدير ل يزال قائما اأما اللغاء الذي ت�سمنه املر�سوم التنفيذي 245-17 

املوؤرخ يف 22 اأوت 2017 يخ�ش بع�ش اجلوانب التنظيمية فقط للمر�سوم 17-202 املوؤرخ 

يف 22 جوان 2017 املعدل  و املتمم للمر�سوم 15-306 املوؤرخ يف 6 دي�سمرب 2015". و عليه 

-ي�سيف بيان الوزارة- "فان اأحكام املر�سوم 15-306 املنظمة و املحددة ل�رصوط و كيفيات 

تطبيق اأنظمة رخ�ش ال�سترياد اأو الت�سدير للمنتوجات و الب�سائع تبقى �سارية املفعول.

امل�سيلة

�ل��يل يكرم �لع�سر�ت من �ملتف�قني �الأو�ئل
نظمت والية امل�سيلة ، �سباح اأم�س حفال تكرمييا على �سرف املتفوقني يف خمتلف امتحانات 

نهاية ال�سنة الدرا�سية، حتت اإ�سراف وايل والية امل�سيلة حاج مقداد .

بو�سعادة بامل�سيلة 

 Ooredoo اأر�سدة جزافية جديدة ح�سرية لـ

ما بني 26 اىل 27 اأوت 2017

�سرطة ميلة 

هالك 4 �أ�سخا�ص و�ثنني  بجروح يف حادث مرور 

 معOoredoo ، ��ستفيدو�  من تخفي�سات
 بـ 50 %على مكاملاتكم نح� �خلارج

6 وفيات جر�ء �إرهاب �لطريق

ت�قف �سخ�سني لت�رطهما يف ق�سايا �البتز�ز 

لقي اأربعة  اأ�سخا�ش حتفهم فيما اأ�سيب �سخ�سني  
اأم�ش   اأول  وقع  مرور  حادث  اإثر  بليغة  بجروح 
الوطني  الطريق  اخلنافي�ش  واد  امل�سمى  باملكان 
عقب  ابراهيم،  �سيدي  اأولد  ببلدية   08 رقم 
اأ�سفر  رونو  نوع  �سيارة من  و  �ساحنة  ا�سطذام بني 

اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�ش   04 احلادث عن هالك 
بني 60 و�سنتني وجرح 02 اأ�سخا�ش ترتاوح اأعمارهم 
مابني 29 و 14�سنة مت نقلهم على جناح ال�رصعة اإىل 

م�ست�سفى بو�سعادة .
عبدالبا�سط بديار 

اجلزايف  ر�سيده  Ooredooح�رصيا  يُطلق 
الذي   »Haya ! International« اجلديد 
بـ 50 %  ال�ستفادة من تخفي�سات  لزبائنه  ي�سمح 
على مكاملاتهم نحو جميع الوجهات الدولية هذا 
Ooredoo العر�ش اجلديد ُموجه جلميع زبائن

امل�ستفيدين من تعبئاتMAXY Haya !و هو 
�سالح نحو جميع ال�سبكات الثابتة و النقالة نحو 
اجلديدة  اخلدمة  هذه  من  لال�ستفادة  اخلارج  
الزبون  على  ما   ،«  Haya ! International«
�سوى ت�سكيل *310* و حتديد مبلغ التعبئة الذي 
ا�ستعمال  للزبون  ُيكن  بذلك،  ُم�ساعفته.  يُريد 

املبلغ امُل�ساعف يف املكاملات نحو اخلارج.

 ،!  Haya لعامل  اجلديد  العر�ش  هذا  بف�سل 
مكاملات  اإجراء   Ooredoo زبائن  باإمكان 
الدقيقة،  ابتداء من5،7 دج/  ل�سيما نحو فرن�سا 
بريطانيا  و  الدقيقة،  9 دج/  ابتداء من  ال�سني  و 
الوليات  و  الدقيقة  دج/   10 من  ابتداء  العظمى 
ابتداء من10،5 دج /  كندا  و  الأمريكية  املتحدة 
 MAXY Hayaللتذكري، متنح تعبئات الدقيقة 
فريدة،وهي  مزايا  والأربعني  الثماين  !الوليات 
والر�سائل  للمكاملات  :الر�سيداملعباأ�سالح 
والنقال  الثابت  نحو�سبكات  الق�سرية  الن�سية 
Ooredooالوطنية،ومكاملات غريحمدودة نحو

والأنرتنت جمانا.

خالل الفرتة املمتدة  ما بني 26 اىل 27 اأوت 2017 و 
اإىل غاية �سبيحة هذا اليوم على ال�ساعة الثامنة )اأي 
خالل 24 �ساعة الأخرية( �سجلت وحدات احلماية 
املدنية  2470  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة من  
خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة  جمالت 
الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 

ال�سحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية.
على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها 06 

اآخرين   31 واإ�سابة  اأ�سخا�ش    08 وفاة  يف  ت�سببت 
مكان  يف  اإ�سعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
طرف  من  امل�ست�سفيات  اإىل  ونقلهم  احلوادث 
�سجلت  ح�سيلة  اأثقل  املدنية،   احلماية  عنا�رص 
و  اأ�سخا�ش   02 بوفاة  ورقلة  ولية  م�ستوى  على 
حافلة  انقالب  اإثر  على  بجروح  اأخر   19 اإ�سابة 
الوادي،  ادرار و ولية  لنقل امل�سافرين خط ولية 
ودائرة احلجرية،  بلدية   ،03 رقم  الوطني  بالطريق 
مت نقل ال�سحايا اإىل م�ست�سفى احلجرية وم�ست�سفى 

تقرت. 

جنحت  قوات ال�رصطة لولية ميلة بحر هذا الأ�سبوع 
العقدين  يف  فيهما  م�ستبه  �سخ�سني  توقيف  من 
ق�سية  يف  لتورطهما  العمر،  من  والثالث  الثاين 
التهديد  طريق  عن  البتزاز  الغري،  هوية  انتحال 
يف  اخلا�سة  احلياة  بحرمة  امل�سا�ش  الت�سهري،  و 
عمليتني منف�سلتني  راح �سحيتها فتاتني يف العقد 
اإىل  الأويل،   الق�سية  وقائع  تعود  العمر.  الثاين من 

املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  فرقة  عنا�رص  تلقي 
ولية  باأمن  الق�سائية  لل�رصطة  الولئية  بامل�سلحة 
ميلة، �سكوى من فتاة مفادها تعر�سها لفعل البتزاز 
و التهديد بالت�سهري عرب مواقع التوا�سل الجتماعي،  
الأبحاث  تكثيف  بعد  الأ�سخا�ش،  اأحد  طرف  من 
حتديد  مت  ال�رصطة  اأفراد  طرف  من  والتحريات 

هوية الفاعل وتوقيفه يف ظرف قيا�سي.

�سرطة  عني الدفلى

 ��سرتجاع 190 غر�م من 
�حللي �لذهبية �مل�سروقة 

موا�سلة لعملياتها الناجحة التي اأثمرت بالإطاحة بعدة 
جمرمني خالل هذا ال�سهر، ل �سيما حمرتيف عمليات 
ال�سطو، متكنت م�سالح امن ولية عني الدفلى جمددا 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�رصار،  جمموعة  تفكيك  من 

العقد الثاين والرابع من العمر، مع ا�سرتجاع 190 غرام 
من احللي الذهبية امل�رصوقة، اإ�سافة اإىل حجز �سيارة 
مت �رصائها من حم�سالت عملية ال�رصقة، و �ساحنة مت 

الإ�ستعانة بها يف تنفيذ العملية.

النا�سئة »حل�م ��سطناعية« قريبا يف �الأ�س��ق! ال�رصكة  اأن قطعت  بعد  الأ�سواق يف غ�سون عامني  اإىل  »برغر املخترب«  ي�سل  اأن  غيت�ش، من املنتظر  بيل  من،  كل  قرر  فقد  ال�سطناعية  اللحوم  ت�سويق  نحو  املطاف تطوير منتجاتها والتعجيل بعملها فى جمال زيادة اإنتاج »اللحوم النظيفة«، وتاأمل اأن يوؤدي ذلك اإىل خف�ش اخلاليا احليوانية، والتي ل تتطلب ذبح احليوانات وتعتزم ال�رصكة الأمريكية ا�ستخدام الأموال ملوا�سلة لها وقد اأنتجت ال�رصكة »اللحوم النظيفة« فعليا، وهى حلوم البقر والدجاج والبط امل�سنوعة مبا�رصة من تخ�سي�ش 22 مليون دولر لدعم �رصكة »Memphis meats«، التي تتخذ من �سان فران�سي�سكو مقرا املوؤ�س�ش امل�سارك يف �رصكة مايكرو�سوفت ورجل الأعمال، ريت�سارد بن�سون، وعدد من كبار امل�ستثمرين، »Memphis meats« خطوة هامة  نهاية  ذلك يف  من  اأقل  واإىل  التقليدية،  اللحوم  لتكاليف  م�ستويات مماثلة  اإىل  الإنتاج  الطهاة تكاليف  اأ�سعاف، وبداأت فعليا زيادة فريقها املكون من  اأربعة  اإىل  العاملني  ال�رصكة زيادة عدد  والعلماء واملبدعني ورجال الأعمال.وتتوقع 

اأمن امل�سيلة 

 تنظم حملة حت�سي�سية للحد
 من ح��دث �ملرور

با�رصت املديرية العامة لالأمن الوطني يف تفعيل خمطط يرمي اىل التقلي�ش من حوادث املرور من 
خالل تغليب اجلانب الوقائي على اجلانب الردعي، حيث نظمت يف هذا ال�ساأن اأمن ولية امل�سيلة على 
للوقاية من حوادث املرور  دائرة بن �رصور، حملة حت�سي�سية  واأمن  اأم�ساعد  دائرة جبل  اأمن  م�ستوي 
لفائدة م�ستعملي الطريق، �ساركت فيها الك�سافة الإ�سالمية وعنا�رص احلماية املدنية احلملة نظمت 
على م�ستوى املخرج ال�سمايل للمدينة طريق بو�سعادة، حيث مت فيها توزيع مطويات على م�ستعملي 
الطريق، كما مت تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، الهدف من كل هذه الإجراءات هو احلد من فقدان 

الأرواح الب�رصية التي تخلفها حوادث املرور.

حبة دو�ء تخدع �جل�سم وت�همه مبمار�سة �لريا�سة!
 طور العلماء نوعا جديدا من احلبوب تن�سط اجل�سم وجتعلنا ن�سعر وكاأننا مار�سنا الريا�سة دون اإفراز قطرة عرق واحدة وحددت البحوث الرائدة لأول 
مرة الربوتني الرئي�سي، الذي يطلقه اجل�سم اأثناء التدريبات. ويعمل الربوتني Piezo 1، بطريقة فعالة تعزز تدفق الدم اإىل الدماغ والع�سالت للحفاظ 
على الن�ساط، وفقا للبحث الذي ن�رصته جملة Nature Communications ويكن اأن تكون هذه احلبوب م�سوؤولة جزئيا عن الآثار الإيجابية 
للريا�سة، مبا يف ذلك احلد من خطر ال�سكتة الدماغية واأمرا�ش القلب وال�رصطان، وفقا خلرباء من معهد ليدز لأبحاث القلب والأوعية الدموية واأجرى 

الباحثون جمموعة من الختبارات على الفئران، حيث تو�سلوا اإىل اأن اإطالق الربوتني قد يكون ب�سبب القر�ش الذي يحتوي على مركب »يودا 1«.
ويذكر اأن القلب ي�سخ املزيد من الدم حول اجل�سم اأثناء الن�ساط البدين، حيث اكت�سف الباحثون اأن »يودا 1« يحاكي الن�ساط الريا�سي.
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