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االثنني املقبل

افتتاح الدورة العادية 
للربملان بغرفتيه 

�س3
انتخابات حملية

انطالق عملية 
املراجعة اال�ستثنائية 

للقوائم االنتخابية 
�س3
اإ�سراب يف 14 �سبتمرب وحركات 

احتجاجية بداية اأكتوبر

املقت�سدون يبا�سرون 
دخوال مدر�سيا �ساخنا

�س4
 تن�سيقية امل�ساعدين
 الرتبويني "اأ�سنتيو"

 قبول طلب احلوار
 من الوزارة الو�سية

�س4

البد من ت�سقيف 
 اأ�سعار بع�ض 

املواد الفالحية

اخلبري عي�سى من�سور

�س3قال اإن الهدف هواال�ستمرارية ل�سمان اال�ستقرار:

زرقي: نعمل على حث ال�سعيد بوتفليقة للرت�سح يف 2019

60 باملائة من التوظيف يف قطاع الطاقة يتم بـ"املعريفة"

�س3

اللحوم  "�سيناريو 
الفا�سدة لن يتكرر 
هـــــذه الـ�ســــنـــــــة"

انتقد ال�سيا�سة الت�سويقية 
للأ�ساحي، زبدي:

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

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

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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لتفادي اأي طارئ اأيام عيد االأ�سحى املبارك:

وزارة ال�سوؤون الدينية

ق�سنطينة 

 300 حافلة اإ�سافية ملواجهة 
�سغط امل�سافرين 

  اإدانة تقرير اخلارجية االأمريكية
 حول احلريات الدينية يف اجلزائر  

 األ�سنة اللهب تتلف 9 هكتارات 
من الغطاء النباتي بغابة ذراع الناقة 

الت�صكيل الأمني بالعا�صمة

الرتكيز على احلماية من 
ال�سرقة و  حماربة �سرف 

العملة املزورة  
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بتمرنا�ست و عني قزام

توقيف12 مهربا
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست 
 )03( و�سبطت  مهربا   )12( قزام/ن.ع.6،  وعني 
املواد  من  و)2،83( طن  الدفع  رباعية  مركبات 

الغذائية ومعدات للتنقيب عن الذهب.

بوثلجة على ر�أ�س قائمة 
�لأرندي ب�سيدي مو�سى

قاملة 

�إتالف 11 هكتار� من �لغطاء �لغابي يف 3 حر�ئق متفرقة  
باأن عملية  اإخماد النريان التي قامت بها فرق الوحدة الثانوية حلمام دباغ �سمحت بحماية م�ستة �سكنية ومنطقة غابية. مع ولية �سكيكدة يف اإتالف 1 هكتار من اأ�سجار الفلني املتدهور ون�سف هكتار من الأدغال ح�سب ذات امل�سالح مو�سحة يف نف�ش ال�سياق ت�سبب حريق ثالث �سب منت�سف اأم�ش الثالثاء مبنطقة القندولة ببلدية الركنية يف احلدود ال�سمالية الغربية اجلهة الغربية للولية م�سرية اإىل اأن عملية الإطفاء دامت 5 �ساعات ون�سف وقامت بها فرق الوحدة الثانوية لوادي الزناتي كليا يف حريق �سب يف حدود ال�ساعة 14�سا و10 دقائق زوال الثنني مب�ستة الأربعاء بني جمالد ببلدية برج �سباط باأق�سى بحماية م�ساحات غابية وا�سعة. واأ�ساف ذات امل�سدر باأن ما جمموعه 2،5 هكتارا اأخرى من اأ�سجار الفلني والزان اأتلفت بلدية جماز ال�سفاء من اأق�سى اجلهة ال�رشقية للولية م�سيفا باأن عملية الإطفاء التي دامت قرابة 6 �ساعات �سمحت اإتالف 7 هكتارات من اأ�سجار الفلني يف حريق �سب منت�سف اأم�ش الأول الثنني باملكان امل�سمى الوريدة بغابة بني �سالح اأم�ش الأربعاء من خلية الإعالم والت�سال باحلماية املدنية . وذكر ذات امل�سدر باأن اأكرب اخل�سائر امل�سجلة متثلت يف  مت اإتالف 11 هكتارا من الغطاء النباتي الغابي يف 3 حرائق متفرقة بولية قاملة خالل الـ24 �ساعة الأخرية ح�سبما علم 

وهران

حجز 13938 وحدة من �مل�سروبات
ملة بـ)13938( وحدة من خمتلف امل�رشوبات،  يف حني �سبطت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي بب�سكرة/ن.ع.4، )3804( وحدة اأخرى من خمتلف امل�رشوبات.اأوقف عنا�رش الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2، مهربا كان على منت �ساحنة حمحُ

وهو  العا�سمة،  اأحياء  »القرط«  اكت�سح 
ببع�ش  البع�ش  يالقيه  كان  واإن   – اجلو 
اأو  بطريقة  يعيد  اأنه  اإل  النزعاج-، 
تذرك  اإذ  لل�سطح،  العيد  اأجواء  باأخرى 
اأينما اجتهت بدنو العيد الذي ل يف�سلنا 
اآلت  جانبها  اإىل  واحد،  يوم  �سوى  عنه 
�سحذ معدات الذبح التي تعد اأكرب مهنة 
مو�سمية، فاإنه ل ميكنك احل�سول عليها 
لتوؤكد  الأ�سحى،  وعيد  بالتزامن  اإل 
و�سط  ال�سحى  عيد  مالزمة  اأنها 

اجلزائريني..

»�لقرط« يكت�سح �أحياء �لعا�سمة 

ال�سعبي  للمجل�ش  احلايل  الرئي�ش  �سيكون 
بوثلجة،  عالل  مو�سى،  ل�سيدي  البلدي 
البلد  يف  الثانية  القوة  قائمة  راأ�ش  على 
بعد  وهذا  املقبلة،  املحليات  غمار  يف 
التي  الأوىل  ال�سنوات  اخلم�ش  انق�ست  اأن 
للبلدية،  ق�ساها على راأ�ش ال�سلم الإداري 
فرتة راأها كثريون على اأنها ممتازة، خا�سة 
واأن البلدية يف عهده احتلت املرتبة الأوىل 
بلديات  كل  بني  من  النظافة  حيث  من 
املنجزة  امل�ساريع  ن�سيان  دون  العا�سمة، 
الأحياء  من  الكثري  م�ستوى  على  عهده  يف 
دافعا  لبوثلجة  يعطي  ما  للبلدية،  املكونة 
ل  وملا  اأخرى،  مرة  الفوز  اأجل  من  قويا 

رئي�سا لبلدية �سيدي مو�سى.

اأدرار

ك�سف خمباأ �أ�سلحة

يف اإطار مكافحة الإرهاب وحماية احلدود، واإثر دورية ا�ستطالع 

وتفتي�ش قرب ال�رشيط احلدودي بالقطاع العملياتي لأدرار باإقليم 

الناحية الع�سكرية الثالثة، ك�سفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي، 

�سباح اليوم 30 اأوت 2017، خمباأ لالأ�سلحة والذخرية يحتوي على:

- )01( ر�سا�ش عيار 14،5 ملم مزود بقاعدة؛  - )01( قاذف �ساروخي 

من نوع RPG-7؛ - )03( م�سد�سات ر�سا�سة من نوع كال�سنيكوف؛

- )04( �سواريخ م�سادة للدبابات؛ - بالإ�سافة اإىل كمية �سخمة من 

الذخرية من خمتلف العيارات )66573 طلقة(. تاأتي هذه العملية 

النوعية لتوؤكد من جديد اليقظة العالية واحلر�ش ال�سديد لقوات 

اجلي�ش الوطني ال�سعبي املرابطة على احلدود يف احلفاظ على 

�سالمة ترابنا الوطني واإحباط اأية حماولة اخرتاق لها اأو ت�رشيب 

لالأ�سلحة اأو امل�سا�ش باأمن وا�ستقرار ووحدة البالد.

�لرئي�س �ملدير �لعام �جلديد ل�سونلغاز 

�ل�سيد حممد عرقاب يت�سلم مهامه

هل �نتقل حمرز نحو �سيل�سي

 ت�سلم الرئي�ش املدير العام اجلديد 

الغاز  و  للكهرباء  الوطنية  لل�رشكة  

ال�سيد حممد عرقاب،  )�سونلغاز(، 

و  الأربعاء مهامه  اجلديدة.  اليوم 

الطاقة م�سطفى  وزير  اأ�رشف  قد 

ال�سيد  تن�سيب  على  قيطوين 

عن  م�سوؤول  كان   الذي  عرقاب 

الغاز  و  الكهرباء  هند�سة  �رشكة 

)فرع �سونلغاز( و ذلك خلفا لل�سيد 

يتوىل  كان  الذي  جوانبي  الطاهر  

العام  املدير  الرئي�ش  من�سب 
بالنيابة ل�سونلغاز .

الإعالم  و�سائل  من  العديد  تناقلت 
وال�سفحات على مواقع التوا�سل الجتماعي 
ريا�ش  اإفريقي  لعب  اأح�سن  ان�سمام  خرب 
ملدة  اللندين  �سيل�سي  نادي  اإىل  حمرز 
اإن  ال�سفقة  وان  خا�سة  �سنوات،  خم�ش 
متت �ستكون ممتازة لالعب اجلزائري الذي 
حقق  اأن  بعد  �سيتي  لي�سرت  نادي  �سيرتك 
من  والعديد  الإجنليزية،  البطولة  لقب  معه 
حقا  فهل  الفردي،  امل�ستوى  على  الألقاب 
خرجة  جمرد  اأنها  اأم  حمرز  �سفقة  متت 
اإعالمية ل اأكرث لي�ستمر بعدها الالعب يف 

ناديه لي�سرت �سيتي؟

بجاية

تدمري 5 كازمات لالرهابيني
يف اإطار مكافحة الإرهاب وعلى اثر عملية بحث ومت�سيط، ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي، يوم 29 اأوت 2017، خم�سة 

)05( خمابئ وثالث )03( قنابل تقليدية ال�سنع ببجاية/ن.ع.5.

24 �ساعة

الدخول املدر�سي بق�سنطينة 

لو�زم مدر�سية لفائدة حو�يل 44350 تلميذ معوز 
املدر�سي  الدخول  بر�سم  مت 
بق�سنطينة   2018-2017 للمو�سم 
ح�سة   44346 جمموع  تخ�سي�ش 
مدر�سية لفائدة تالميذ ينحدرون 
من عائالت معوزة ح�سبما اأفادت 
ال�سمان  مديرة  الأربعاء  اليوم 
وقد  قواح  �سامية  الجتماعي 
الأدوات  من  احل�سة  هذه  تطلبت 
ا�ستكمالها  اجلاري  املدر�سية 
من  باأزيد  مايل  تخ�سي�ش غالف 

اأو�سحته ذات  75 مليون د.ج كما 
مت  �سحفية  ندوة  يف  امل�سوؤولة 

خاللها عر�ش 
ح�سيلة ن�ساطات مديرية الن�ساط 
الجتماعي.ومت متويل هذا العمل 
الولية  ميزانية  من  الت�سامني 
مب�ساركة  دج  مليون   30 بقيمة 
دج  مليون  بـ20  الو�سية  الوزارة 
بقيمة  مايل  غالف  عن  ف�سال 
25 مليون دج مت منحه من طرف 

كما  البلدية  ال�سعبية  املجال�ش 
وقد  القطاع  مديرة  اإليه  اأ�سارت 
املنحدرين  التالميذ  اإح�ساء  مت 
وحمتاجة  معوزة  عائالت  من 
ال�سعبية  املجال�ش  مع  بالتن�سيق 
القوائم  اأعدت  التي  البلدية 
املعنيني  لالأ�سخا�ش  الإ�سمية 
ميداين  حتقيق  خالل  من   وذلك 
امل�سوؤولة  ذات  اأ�سافت  كما 
وتهدف هذه العمليات الت�سامنية 

الإجراءات  اإطار  يف  تندرج  التي 
القطاع  م�سوؤولو  بها  قام  التي 
الفقرية  العائالت  م�ساعدة  اإىل 
اأبنائها«   متدر�ش  من  ومتكينها 
اإح�ساء  مت  باأنه  قواح  واأ�سافت 
األف متمدر�ش   15 يقل عن  ما ل 
م�ساعدات  على  للح�سول 
تليه  اخلروب  ببلدية  مدر�سية 
تلميذ  األف  بـ12  الولية  عا�سمة 

وبلدية اأولد



ورغم �أن عبد �لقادر زرقي �أكد يف 
�لنادي  باأن  بالو�سط  �ت�سال ربطه 
�سلبي  �أو  �إيجابي  رد  �أي  يتلق  مل 
بوتفليقة  �ل�سعيد  �لدكتور  من 
بخ�سو�ص �لفكرة �لتي ينوي �لنادي 
�لنادي  يف  من  �أن  �إال  ت�سويقها، 
يعملون بجهد من �أجل تعبئة �لر�أي 
�لعام على �رضورة �أن تكون هنالك 
�أو  �لرئي�ص  لربنامج  ��ستمر�رية 
بربنامج  فيه  �ل�سري  �الأقل  على 
حمدثنا  ح�سب  و�ل�سعيد  طموح، 
له  ت�سمح  �لتي  �الإمكانيات  كل  له 
�أن يكون رئي�سا للجمهورية، لكونه 
�ملو��سيع  من  �لعديد  على  مطلع 
بها،  متر  �لتي  و�لهامة  �ملهمة 
رئي�ص  من  قربه  و�أن  خا�سة 
�جلمهورية كم�ست�سار �أو كتلميذ له 

�سيعطيه كل �ملوؤ�رض�ت �لتي ت�سمح 
موؤكد�  للبلد،  رئي�سا  جتعله  �أن 
هذ�  يف  �لنادي  نية  �أن  �الأخري  يف 
خدمة  وهدفها  �سادقة  �ملقرتح 
�أخر  �سيء  �أي  ولي�ص  �جلز�ئر، 

من �الأمور �الأخرى �لتي قد جتعل 
�لنادي يتعر�ص النتقاد�ت ب�سببها، 
وهذ� ح�سب ما قاله �مل�رضف على 
�ل�سعيد  �لدكتور  �أ�سدقاء  نادي 
تطرق  �أخر  �سياق  ويف  بوتفليقة. 

حمدثنا �إىل رجع �سدى �ملو�طنني 
مع هذه �ملبادرة، حيث �أكد �أنه من 
على  زيادة  ملون جز�ئري   40 بني 
بينهم  توجد  �خلارج،  يف  هم  من 
�أغلبية ترى يف �ال�ستمر�رية حالل 
و�ل�سعيد ح�سبهم  �رضوريا ومهما، 
و�أن  خا�سة  خلف،  خري  �سيكون 
ل�سخ�ص  يحتاج  �لرئي�ص  برنامج 
�ل�سعدي  مثل  تيكنوقر�طي 
�أخرى  جهة  من  منتقد�  بوتفليقة، 
يف  �لن�سطة  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب 
�أنها  عنها  قال  و�لتي  �ل�ساحة، 
ما  ود�ئما  برنامج  �أي  متلك  ال 
تعرف بنف�سها على �أنها تعمل وفق 
وهذه  �جلمهورية،  رئي�ص  برنامج 
�لنخبة  لكون  ح�سبه  �لكارثة  هي 
و�الإنتاج  �لن�ساط  غائبة متاما عن 
�ل�سيا�سي على ح�سب ما قاله عبد 

�لقادر زرقي.

حلماية  �لوطنية  �ملنظمة  رئي�ص  �أكد 
باأن  زبدي،  م�سطفى  �مل�ستهلك 
يتعر�ص  �الأيام  �مل�ستهلك خالل هذه 
لهاج�سني قبل يوم من عيد �الأ�سحى، 
هذ�  �الأ�ساحي  �أ�سعار  �أن  مو�سحا 
�ل�سيا�سة  ب�سبب  جد�  مرتفعا  �لعام 
�جلهات  قبل  من  �ملتبعة  �لت�سويقية 
�سيناريو  تكر�ر  ن�سيان  دون  �لو�سية، 
�للحوم �لفا�سدة و�لذي يبقى �مل�سكل 
على  �جلميع  يرغب  �لذي  �لعوي�ص 
حد  على  م�ساكل  �أي  دون  جتاوزه 
خ�ص  ت�رضيح  ويف  زبدي.   قال  ما 
�ملنظمة  رئي�ص  �سدد  »�لو�سط«  به 
على  �مل�ستهلك،  حلماية  �لوطنية 
�مل�ستهلك  يقلقان  هاج�سني  وجود 
�جلز�ئري قبل يوم من عيد �الأ�سحى، 

حيث يتثمل �الأول يف �الرتفاع �جلنوين 
من  �أ�سبوع  قبل  �الأ�ساحي  الأ�سعار 
�لعيد، وهذ� رغم �لوفرة �لتي يعرفها 
�ل�سوق، ما يجعل �جلميع ح�سبه يطرح 
ما  فهم  �أجل  من  �الأ�سئلة  من  �الأالف 
�ل�سبب  باأن  ليوؤكد  عاد  لكنه  يح�سل، 
�لنظام  هو  �لظاهرة،  لهذه  �ملبا�رض 
�جلهات  قبل  من  �ملتبع  �لت�سويقي 
�لغنم  �سوق  تنظيم  على  �لو�سية 
هذ�  �أن  م�سيفا  �لعيد،  قبل  باجلز�ئر 
ال  �ملو�لني  من  �لعديد  جعل  �لنظام 
ما  �لبيع،  نقاط  من  �لعديد  يدخلون 
�ملدن  يف  �الأ�ساحي  ندرة  يف  ت�سبب 
�الأ�سعار  جعل  �لذي  وهذ�  �لكربى 
وقال  �جلنوين،  �مل�ستوى  بهذ�  ترتفع 
يومية  خالل  من  �ملتحدث  ذ�ت 

و�حد�  يعد  �ل�سبب  �أن هذ�  »�لو�سط« 
�لتي  �الأ�سباب  من  �لعديد  جملة  من 
على  يلزم  ما  ترتفع،  �الأثمان  جعلت 
خالل  و��سحة  خطة  و�سع  �ل�سلطات 
حماة  �أجل  من  �ملقبلة  �ملو��سم 
�جلنونية،  �ال�سعار  من  �مل�ستهلك 
خا�سة و�أن �لقدرة �ل�رض�ئية يف �نهيار 
�ل�سنو�ت  عليه  كانت  مقارنة مبا  تام، 
�ملو�لني  نفور  �أن  م�سيفا  �ملا�سية، 
من �الأ�سو�ق حادث ال يجب �أن يتكرر 
ح�سب  موجودة،  �لوفرة  و�ن  خا�سة 
�لثاين،   �أما �لهاج�ص  م�سطفى زبدي. 
�لوطنية حلماية �مل�ستهلك،  �ملنظمة 
تكر�ر  من  تخوفهم  من  فيتمثل 
�سهدت  ملا  �ملا�سي  �لعام  �سيناريو 
�للون  وظهور  تعفنا  �ال�ساحي  حلوم 

ق�سرية  لي�ست  مدة  بعد  فيها  �الأزرق 
بعيد ذبحها، موؤكد� �أن هذه �لتخوفات 
هذ�  لتفادي  �ل�سلطات  موجودة  
تعبريه،  حد  على  �ملخيف  �ل�سيناريو 
من  �جلهات  بع�ص  هنالك  �أن  م�سيفا 
تروج على  �إ�ساعات  ن�رض  عملت على 
ليبعث  فا�سد�،  �سيكون  �للحم  �أن 
خاللها  من  يوؤكد  طماأنة  بر�سائل 
ما  تكر�ر  بعدم  متفائلة  �ملنظمة  �أن 
ح�سل �لعام �ملا�سي، م�سيفا �أنه حتى 
�مل�ستوى  بتلك  يكون  فلن  تكرر  و�إن 
�لفارطة،  �ل�سنة  عليها  كان  �لذي 
موؤكد� يف �الأخري باأن �ملنظمة عملت 
بكل جهد من �أجل حت�سي�ص كل جهات 
من  �مل�ستهلك  حماية  �رضورة  على 

�أجل ت�سمم قد ي�رض به.

�نطلقت �ملر�جعة �ال�ستثنائية للقو�ئم 
�ستمتد  و  �الأربعاء  �أم�ص  �النتخابية 
حت�سبا  �لقادم  �سبتمرب   13 غاية  �ىل 
�ملجال�ص  �ملحلية   لالنتخابات 
�ل�سعبية  �ملجال�ص  و  �لبلدية  �ل�سعبية 
�لوالئية �ملقررة يوم 23 نوفمرب 2017  
و لهذ� �لغر�ص، مت �لتوقيع على حم�رض 

م�ستوى  على  �النتخابية  �لبطاقية 
طبقا  �لوطني  �لرت�ب  عرب  بلدية  كل 
��ستدعت  قد  و  به  �ملعمول  للت�رضيع 
وز�رة �لد�خلية و �جلماعات �ملحلية و 
تهيئة �الإقليم �ملو�طنني و �ملو�طنات 
�لبالغني 18 �سنة كاملة يوم 23 نوفمرب 
�لقو�ئم  �مل�سجلني على  و غري    2017

�أنف�سهم  ت�سجيل  �إىل  �النتخابية 
م�ستوى  على  �النتخابية  بالقائمة 
و  للناخبات  بالن�سبة  و  �إقامتهم   بلدية 
�إقامتهم  مكان  غريو�  �لذين  �لناخبني 
بلدية  �لتقرب من  �إىل  فاإنهم مدعوون 
باإجر�ء  تتكفل  �لتي  �جلديدة  �إقامتهم 
�أن  يجب  و  �لت�سجيل  من  �ل�سطب 

وثيقتني  بتقدمي  �لت�سجيل  طلب  يرفق 
و  �لهوية  ب�سهادة  خا�ستني  جديدتني 
�الإقامة  كما �أو�سحت وز�رة �لد�خلية 
�أن �ملكاتب �ملكلفة باالنتخابات على 
مفتوحة  �ستكون  �لبلديات  م�ستوى 
جميع �أيام �الأ�سبوع من �ل�ساعة 09:00 

�إىل �ل�ساعة 16:30 عد� يوم �جلمعة.

من  هكتار�ت   9 جمموعه  ما  �إتالف  مت 
بغابة  �سجل  حريق  يف  �لنباتي  �لغطاء 
ذر�ع �لناقة �لتابعة لبلدية �خلروب )جنوب 
�ساعة   48 خالل  وذلك  ق�سنطينة(  والية 

من  �الأربعاء  �أم�ص  علم  ح�سبما  �الأخرية 
م�سلحة  رئي�ص  و�أكد  �لغابات  حمافظة  
زقرور  علي  بالنيابة  و�لنباتات  �حليو�نات 
هكتار�ت   6 على  �أتى  �حلريق  هذ�  �أن  لـ 

من �الأدغال و 3 هكتار�ت من �لغابات ومت 
ذ�ت  �ساحنات   8 جمموعه  ما  تخ�سي�ص 
حمافظة  طرف  من  ومركبتني  �سهريج 
�لغابات و�حلماية �ملدنية الإخماد �حلريق 

�لذي تفاقم جر�ء �لرياح �لقوية �لتي ز�دت 
من�سف  منذ  �مل�ستعلة  �لنري�ن  حدة  من 
ذ�ت  �أ�سافه  ح�سبما  �الأخري  �الثنني  يوم 

�مل�سوؤول.

دورته  بغرفتيه  �لربملان  يفتتح   
يوم   2018-2017 ل�سنة  �لعادية 
�الثنني �ملقبل، وهذ� طبقا الأحكام 

ح�سب  �لد�ستور،  من   135 �ملادة 
بيان  �الأربعاء  �أم�ص  �أورده  ما 
و�أو�سح  �لوطني  �ل�سعبي  للمجل�ص 

جل�سة  مر��سيم  �أن  �مل�سدر  ذ�ت 
�ملجل�ص  مبقر  �ستبد�أ  �الفتتاح 
�لـ  �ل�ساعة  على  �لوطني  �ل�سعبي 

�الفتتاح  جل�سة  تليها  �سباحا،   10
�ل�ساعة  على  �الأمة  جمل�ص  مبقر 

�لـ11   �سباحا.

من�سور،  عي�سى  �لفالحي  �خلبري  دعا   
�ملو�د  بع�ص  ت�سقيف  غلى  �أم�ص، 
�الأ�سعار  �رتفاع  �أن  قائال  �لفالحية، 
�أمر�  بات  و�ملنا�سبات  بالتز�من  �جلنوين 
�لتي  �لتربير�ت  �أن  معترب�  مقبول،  غري 
و�أنها  مقبولة،  غري  مرة  كل  يف  تقدم 
و�هية وغري منطقية، موؤكد� �أن ما يطبع 
�لو�قع هو فو�سى يف �الإنتاج ويف �لت�سويق 
غياب  و�الأهم   �لتخزين،  يف  فو�سى  و 
�أن  موؤكد�  �ل�سوق،  �سبط  الآليات  كلي 
فو�سى هو  يعرف  ال  �لذي  �لوحيد  �الأمر 
�مل�ساربة،  �لتي ت�رضب د�ئما يف �لوقت 

�ملنا�سب دون ح�سيب و ال رقيب، م�سيفا 
�أن �سبط �ل�سوق يتطلب عدة �آليات تتخذ 

وقتا الأجل جت�سيدها على �ر�ص �لو�قع.
�مل�ساربة  ملكافحة   �حلل  �أن  و�أكد 
 « �أ�سعار بع�ص �ملو�د  يكمن يف  ت�سقيف 
�ملحببة لدى �مل�ساربني« �لذي من �سانه 
و  �مل�ساربة  على  �آلية  ب�سفة  يق�سي  �ن 
يجمد ن�ساط �مل�ساربني �لذين عاثو� يف 
�الأ�سو�ق ف�ساد� على ح�ساب �مل�ستهلكني 
غذ�ئهم  ��سبح  �لذين  �لدخل  حمدودي 

على �ملحك.
�سارة بومعزة

و��ستغالل  ت�سيري  �رضكة  �أكدت 
�ملحطات �لربية، على �أنها خ�س�ست 
�مل�سافرين  لنقل  �إ�سافية  300 حافلة 
�ملبارك  �الأ�سحى  عيد  �أيام  خالل 
تلبية للطلب �ملتز�يد نحو كل جهات 
قد  طارئ  �أي  لتفادي  وهذ�  �لوطن، 
�لتز�يد  ظل  يف  �لعيد،  يومي  يحدث 

�ملذهل لطلبات �مل�سافرين
عز�لدين  �أّكد  �ل�سياق،  هذ�  يف 
بو�سهيدة، �ملدير �لعام ل�رضكة ت�سيري 
�أّن  �لربية،  �ملحطات  و��ستغالل 
تلبية  حافلة   300 خ�س�ست  �ل�رضكة 
للطلب �ملتز�يد للم�سافرين، مو�سحا 
يف  �ملربجمة  �لرحالت  عدد  �أّن 

 900 بني 850 و  يرت�وح  �لعادية  �الأيام 
رحلة يوميا و قد مت تعزيز �خلطوط 
�حتياطية  حافلة   300 بـ  �لد�خلية 
للم�سافرين،  �لكبري  للتدفق  ��ستجابة 
م�ستعدة  �ل�رضكة  باأن  مطمئنا 
�إىل  ي�سار  م�سافر.  �ألف   50 ال�ستقبال 
�أّن �رضكة ت�سيري و ��ستغالل �ملحطات 
�حتياطاتها  �تخاذ  على  د�أبت  �لربية، 
حت�سبا لعيد �الأ�سحى �ملبارك لتوفري 
خمتلف  عرب  �جلهات  كل  نحو  �لنقل 
�لتي  �الأيام  يف  �سيما  �لوطن،  واليات 
ت�سبق حلول �الأعياد لتمكني �ملو�طنني 

من ق�ساء �لعيد مع �أهاليهم.
ع.ع

على  �مل�سخر  �الأمني  �لت�سكيل  يركز 
عيد  مبنا�سبة  �لعا�سمة  م�ستوى 
�الأ�سحى 2017، على حماية �ملمولني و 
�ل�رضقات  و  �العتد�ء�ت  �ملو�طنني من 
�ملحتملة وكذ� �حلد من ظاهرة �رضف 
خ�سوع  من  و�لتاأكد  �ملزورة  �لعملة 
�ملا�سية �إىل �ملر�قبة �لبيطرية، ح�سبما 
�الأمن  مديرية  لدى  �الأربعاء  �ليوم  علم 

�لعمومي لوالية �جلز�ئر.
�مل�سخرين  �ل�رضطة  رجال  يعمل  و 
لتغطية �أجو�ء عيد �الأ�سحى عرب تر�ب 
بالزي  �رضطي   6000 من  )�أكرث  �لوالية 
�الأمن  توفري  على  �ملدين(  و  �لر�سمي 
قبل  من  بها  �مل�رضح  �لبيع  نقاط  يف 
�لبحري و كذ�  �ل�سيد  و  �لفالحة  وز�رة 
�جلماعات �ملحلية و غريها من �لنقاط 
�لتي ت�سهد ن�ساطا جتاريا معترب�، حيث 
�ملو�لني  �متالك  على  �لرتكيز  يتم 
�لقطعان،  �سالمة  تثبت  طبية  ل�سهادة 
�الأمر��ص  من  نوع  �أي  النت�سار  �تقاء  و 
عميد  يقول  عليها،  �ملتعارف  �ملعدية 
�ل�رضطة حممد فياليل رئي�ص �مل�سلحة 
خالل   ، �لعمومي  لالأمن  �لوالئية  
�الأمني  �لت�سكيل  ملعاينة  ميد�نية  جولة 

بالعا�سمة. 
و �أو�سح �مل�سدر �أن �لرتتيبات �ملتخذة 
على  تعتمد  �ملنا�سبة،  لهذه  ��ستثناء 
ما  فرتة  �العتبار  بعني  تاأخذ  خطة 
ما  �أخري�  و  �لعيد  �أثناء  و  �لعيد  قبل 
�ملو��سي  �أ�سو�ق  تعد  و  �لعيد.  بعد 
�الأمو�ل  و  �الأ�سخا�ص  لتحرك  مركز� 
�أعو�ن  على  يتوجب  ما  و�حد،  �آن  يف 

�حتمال  على  �ملر�قبة  ت�سديد  �الأمن 
�رضف  �إىل  ي�سعون  �أ�سخا�ص  وجود 
هذه  مثل  �لتي جتد يف  �ملزورة  �لعملة 
�الأجو�ء فر�سة "ذهبية"، على حد قوله 
و مل ت�سجل م�سالح �الأمن �لوالئي حلد 
�لتجاري  �لتعامل  �أي جتاوز يف  �ل�ساعة 
�لذين  �ملو�طنني  و  �ملو�لني  بني 
�ملنظمة  �لبيع  نقاط  بكرثة  يق�سدون 
مت  �إذ  �ملعنية،  �ل�سلطات  �أقرتها  �لتي 
و  �ملدين  بالزيني  �رضطة  �أعو�ن  توزيع 
�لر�سمي للتعرف على �أي ن�ساط م�سبوه 
يردف  حمتملة،  �رضقة  �أي  من  �حلد  و 
�لقادمني  �ملو�لني  �أحد  و�أبدى  فياليل 
من مدينة �سيدي عي�سى والية �مل�سيلة، 
باملعر�ص  �لبيع  بنقطة  تو�جده  �أن 
)�سافك�ص(  �لبحري  �ل�سنوبر  �لدويل 
و  �ل�سنة  هذه  �تخذه  قر�ر  �أح�سن  هو 
يوما   22 منذ  زمالئه  و  متو�جد  �أنه 
�أمنية و تنظيمية   ب�سافيك�ص يف ظروف 
جتاربه  عن  متاما  وخمتلفة  مثالية 
�ل�سابقة يف �لبيع باأحياء مثل �ل�سف�سافة 

و عني �لنعجة. 
حمطات  ��ستفادت  �أخرى  جهة  من 
�أو  باحلافالت  �سو�ء  �مل�سافرين  نقل 
من  مثاال(،  خروبة  )حمطة  �لطاك�سي 
�لعائالت  لفائدة  �أمني متو��سل  ت�سكيل 
�ساعات  يف  �مل�سافرين  �الأ�سخا�ص  و 
�أدرجت م�ساألة  �لنهار. كما  خمتلفة من 
تاأمني �ملنازل من �ل�رضقات بالنظر �إىل 
�أن �أغلب �الأ�رض �جلز�ئرية تتنقل خارجا 
�ولويات  �سمن  وذلك  �لعيد،  لق�ساء 

رجال �ل�رضطة، ح�سب �ملتحدث.

اأكد امل�سرف على نادي اأ�سدقاء الدكتور ال�سعيد بوتفليقة، عبد القادر زرقي، باأن فكرة 
اإن�ساء هذا النادي جاءت، جاءت من اأجل اال�ستمرارية ودعم اال�ستقرار الذي تعرفه 
اجلزائر، مو�سحا اأن النادي يرى يف الدكتور ال�سعيد ال�سخ�ص املنا�سب الذي باإمكانه اأن 

يكون مر�سحا للرئا�سيات املقبلة، وهذا ل�سمان اال�ستقرار الذي يريد اجلميع اأن يتحقق.

قال اأن الهدف هواالإ�ستمرارية ل�سمان اال�ستقرار:

فيما انتقد ال�سيا�سة الت�سويقية للأ�ساحي، زبدي:

انتخابات حملية

ق�سنطينة 

علي عزازقة

زرقي: �شنعمل على حث ال�شعيد بوتفليقة للرت�شح يف 2019

»�شيناريو اللحوم الفا�شدة لن يتكرر هذه ال�شنة«

انطالق عملية املراجعة اال�شتثنائية للقوائم االنتخابية 

األ�شنة اللهب تتلف 9 هكتارات من الغطاء النباتي بغابة ذراع الناقة

افتتاح الدورة العادية للربملان بغرفتيه االثنني املقبل

لتوجيه �سربة للم�ساربني، اخلبري 
الفلحية عي�سى من�سور:

اأيام عيد االأ�سحى املبارك: اأي طارئ  لتفادي 

بالعا�سمة االأمني  الت�سكيل 

البد من ت�شقيف اأ�شعار 
بع�ض املواد الفالحية

300 حافلة اإ�شافية ملواجهة 
�شغط امل�شافرين

الرتكيز على احلماية من ال�شرقة 
و  حماربة �شرف العملة املزورة 
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لعمال  امل�ستقلة  النقابة  دخلت   
اأم�سن على خط  الكهرباء والغاز، 
التعيني الذي قام به وزير الطاقة 
م�سطفى قيطوين، مبا�رشة و اأمام 
و�سائل الإعالم بتوظيف �ساب يف 
اعتربوه  حني  يف  عمل،  من�سب 
عدم احرتام  لالإجراءات القانونية 

الالزمة للتوظيف.
لعمال  امل�ستقلة  النقابة  وقراأت 
وزير  قرار  يف  والغاز،  الكهرباء 
قيطوين  م�سطفى  الطاقة 
يف  ال�سباب  اأحد  بتعيني  واخلا�ص 
من�سب عمل مبا�رشة، باأنه جتاوز 
اإجراءات  كون  التوظيف،  لقواعد 
اإحرتامها  الواجب  امل�سابقة 
الأع�ساء  املت�ساوية  واللجان 
التوظيف  قبول  يف  تقرر  التي 
ا�ست�سارتها،  يتم  مل  عدمه،  من 
مللف  بالعودة  الوزير  مطالبني 
ان�ساف املوظفني يف ظل ت�رشيح 
اأكرث من 250 قيادي و نقابي ب�سبب 

اإنتمائه النقابي، بح�سبهم.
من جهة ثانية فتحت النقابة ملف 

بالقطاع،  واملحاباة  التوظيف 
موظفي  من  باملائة   60 اأن  قائلة 
بـ«املعريفة«،  القطاع يتم تعيينهم 
ر�سائل  عدة  وجهوا  اأنهم  قائلة 
�سيا�سة  حول  العليا  لل�سلطات 
اأخذت  التي  باملحاباة  التوظيف 
بذلك  منددة  الآن،  كبرية  اأبعاد 
الياأ�ص  زرعت  الظاهرة  اأن  قائلة 
عمال  وحتى  البطالني  و�سط 
القطاع، داعية احلكومة املن�سبة 
حتول  بدل  التحرك،  اإىل  موؤخرا 
عائالت  �رشكة  اإىل  �سونلغاز 
اأن  مبا  �سعب  �رشكة  ولي�ست 

التوظيف فيها اأ�سبح يقت�رش على 
األقاب معينة دون باقي الألقاب و 
اأ�سبحت مملكات لعائالت عرفت 
ال�رشكة،  مفا�سل  تتحكم يف  كيف 

بح�سب النقابة.
النقابة  توجهت  ثانية  جهة  من 
املدين  املجتمع  حركات  اإىل 
وال�سعب  ال�سيا�سية  والأحزاب 
داعية  العموم،  على  اجلزائري 
اأجل  من  مل�ساندتهم  اإياهم 
التي  الآفة اخلطرية  حماربة هذه 
من  باملائة   60 من  اأكرث  جعلت 
و  باخل�سو�ص  �سونلغاز  اإطارات 

قطاع الطاقة عموما يتم ت�سغيلهم 
واملعريفة  املحاباة  طريق  عن 
الكفاءة  لعوامل  اإحرتام  اأي  دون 
اأو ميكانيزمات التوظيف املعمول 
اأن  موؤكدة  دوليا،  اأو  وطنيا  بها 
املفعم  واملهارة  التنفيذ  قطاع 
القطاع  هو  واملوت  باملخاطر 
 30 بن�سبة  املحاباة  عن  البعيد 
ت�سغيل  يتم  اأنه  مبا  باملائة  
معايري  عن  البعد  و�سط  الب�سطاء 
�سوتهم  موجهني  والوقاية،  الأمن 
للتدخل  اجلمهورية  لرئي�ص 
الق�سية  هذه  يف  ال�سخ�سي 
والبطالني  اجلزائريني  لحرتام 
ال�رشكاء  وكذلك  خ�سو�سا 
يرف�سون  الذين  الإجتماعيني 
بدل  الت�رشفات  هذه  مثل  قطعا 
دفعهم يف اجتاه اللجوء اإىل ال�سارع 
اأعلنت  ذلك  اإىل  �سوتهم.  ل�سماع 
�سمل  جلمع  مبادرة  اإطالق  غن 
ال�سباب البطال وعقد ندوة وطنية 
حول �سيا�سة التوظيف بال�رشكات 
اخلروج  اأجل  من  الإقت�سادية 
�سيا�سة  لت�سحيح  عمل   بخطة 

الت�سغيل و حماربة املحاباة.

للم�ساعدين  التن�سيقية  قررت 
لـواء  حتت  املن�سوية  الرتبويني 
الرتبية  لعمال  الوطنية  النقابة 
التي  الدعوة  تلبية  »الأ�سنتيو«  
وجهتها امل�سوؤولة الأوىل يف القطاع 
و الدخول يف حوار مع الو�ساية  من 
املمكنة  احللول  عن  البحث  اأجل 
التن�سيقية  طرحتها  التي  للملفات 
الرتبويني  للم�ساعدين  الوطنية 
قررت  الذي  و  الأخري  بيانها  يف 
الدخول املدر�سي  فيه   مقاطعة 
املقبل املقرر يف الـ 06 من �سهر 
�سبتمرب الداخل ، و القيام اعت�سام 
الرتبية  وزارة  مقر  اأمام  وطني 
للتجاهل   نظرا  باملرادية  الوطنية 
للتهمي�ص و الإق�ساء و املعاجلات 
مللف  اخلاطئة  الرجتالية 
حتى   ، امل�رشفني   و  امل�ساعدين 
املطالب  يف  النظر   اإعادة  يتم  
التن�سيقية  طرف   من  املرفوعة 

اإىل مكتب الوزيرة.
الوطنية  التن�سيقية  اأفادت 
املن�سوية  الرتبويني  للم�ساعدين 
من  الوطنية    النقابة  لواء  حتت 
يف  �ستدخل  اأنها  لها،  بيان  خالل 
،موؤكدة   الرتبية  وزيرة  مع  حوار 
على مت�سكها باملطالب امل�رشوعة 
و�رشورة ت�سويتها ا�ستعجاليا ووفق 
وحمّددة  دقيقة  زمنية  اأجندة 
النقابة  مع  ر�سمية  حما�رش  وعرب 
ب�سفتها  الرتبية  لعمال  الوطنية 
لوائها،  حتت  تن�سط  التي  النقابة 
النقابة  الأم�ص  التقت  وقد  هذا 

وزارة  مبقر  الرتبية  وزارة  مع 
امللفات  الرتبية ملناق�سة خمتلف 
يف  متثلث  التي  و  املطروحة 
تب  الٌرّ مللف  الّنهائية  الّت�سويــة 
تربوي- )ٌم�ساعد  للّزوال  الآيلة 

وذلك  للرتبية(  رئي�سي  ٌم�ساعد 
الّرتبة  اإىل  الرّتقية  من  بتمكينهم 
القاعدية رتبة ٌم�رشف الرتبية دون 
قيد اأو �رشط الأقدمية املطلوبة، 
على �رشورة جتميــد  التاأكيـــد  مع 
لرتبة م�رشف  اخلارجي  التوظيف 
القوائم  ا�ستغالل  وعدم  الرتبية 
الرتبويني  للم�رشفني  الحتياطية 
مللف  النهائية  الت�سوية  حني  اإىل 
وامل�ساعدين  امل�ساعدين 
يف  الّت�رشيع  للرتبية،  الرئي�سيني 
املعدل  التنفيذي  املر�سوم  اجناز 
-12 التنفيذي  للمر�سوم  واملتمم 

الأ�سا�سي  القانون  املت�سمن   240
اخلا�ص مع الت�سديد على �رشورة 
ت�سوية و�سعيــــة الرتب الآيلة للزوال 
لإ�سكالت  تفاديا  �سدوره  قبل 
امل�ستحدثة  الرتب  يف  الإدماج 
الإدمـــاج  �رشطي  من  انطالقا 
 01 رقم  التعليمة  يف  الواردة 
مع   2017 جانفي   05 املوؤرخة يف 
الرئا�سي  املر�سوم  تفعيل  �رشورة 
القانون  �سدور  عند   266-14
اخلربة  تثمني  الأ�سا�سي،وكذا 
الرّتبويني  للٌم�رشفني  املهنّية 
بالإدماج  واملتكّونني  املدجمني 
امٌل�ستحدثة  الرتب  اإىل  الرتقية  اأو 
وتثميـــــن  التعليم  باأ�سالك  اأ�سوة 

من  حلامليها  العلمّية  ال�ّسهادات 
امٌل�ساعدين وامل�رشفني الرتبويني 
الدرا�سات  �سهادتي  ة  خا�سّ
ال�سهادة  اأو  التطبيقية  اجلامعية 
اللي�سان�ص  و�سهادة  لها  املعادلة 
اإىل  ترقيتهم  اأو  املعنيني  باإدماج 
الرتب امٌل�ستحدثة،ت�سويــة و�سعّية 
امٌلدجمني  الرّتبويني  امٌل�ساعدين 
التنفيذي  امَلر�سوم  اأحكام  وفق 
جويلية   23 يف  املوؤرخ   249-02
 - )�سعيدة  الوليات  يف   2002
تيارت(   - غليزان   - تي�سم�سيلت 
امٌل�ستحدثة  تب  الٌرّ يف  باإدماجهم 
على غرار زمالئهم الذين اأُدجموا 
وفق املر�سوم التنفيذي ذاته،اإعــادة 
القراءة القانونية للّتعليمة الوزارية 
�سطرها  يف   04 رقم  امل�سرتكة 
الرتبويني  بامل�رشفني  اخلا�ص 
على  واحلا�سلني  املعنيني  لتمكني 
الرّتقية  من  اللي�سان�ص  �سهادة 
للرتبية  رئي�سي  م�رشف  رتبة  اإىل 
اأو  اأحكامها،اإلغـــاء  اآجال  ومتديد 
التمييزية  باملواد  العمل  جتميد 
�ســرط  مبواد  تٌعرف  ما  اأو 
النحدار من اأ�سالك التعليم لعدم 
د�ستوريتها وعدم توافقها واأحكام 
القانون  املت�سمن   03-06 الأمر 
الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية 
ل �سيما املادة 27 منه، الرتخي�ص 
الرتبويني  للم�رشفني  ال�ستثنائي 
املهنية  المتحانات  للم�ساركة يف 
التاأهيل  قوائم  على  الت�سجيل  اأو 
للرتبية  م�ست�سار  رتبة  اإىل  للرتقية 

للمنا�سب  الهائل  الكم  مع  ة  خا�سّ
وعـــــــزوف  الرتبة  لهذه  ال�ساغرة 
بهذه  لاللتحاق  التعليم  اأ�سالك 

الرتبة.
اإميان لوا�س .

ك�سفت النقابة امل�ستقلة لعمال الكهرباء والغاز، اأم�س، عن ن�سبة توظيف 60 باملائة بقطاع الطاقة 
بح�سب املح�سوبية و«املعريفة«، داعية بوتفليقة اإىل التدخل للتدارك، مع الإعالن عن ان�ساء 

مبادرة خا�سة بلم �سمل البطالني حول طريقة التوظيف يف املوؤ�س�سات القت�سادية.

دعت بوتفليقة للتدخل، نقابة �سونلغاز:

تن�سيقية امل�ساعدين الرتبويني »اأ�سنتيو«

�سارة بومعزة

60 باملائة من التوظيف يف قطاع الطاقة يتم بـ"املعريفة"

قبول طلب احلوار من الوزارة الو�صية
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وزارة ال�سوؤون الدينية

  اإدانة تقرير اخلارجية الأمريكية حول
 احلريات الدينية يف اجلزائر 

 اإ�سراب يف 14 �سبتمرب وحركات 
احتجاجية بداية اأكتوبر

 املقت�صدون يبا�صرون 
دخول مدر�صيا �صاخنا

الدينية  ال�سوؤون  وزارة  انتقدت 
اخلارجية  تقرير  والأوقاف، 
الأمريكية الذي يتعلق باحلريات 
ل�سنة  اجلزائر  يف  الدينية 
املعلومات  باأن  2016،معتربة 
التي ت�سمنها تفتقد اىل الكثري 
اأن  ،م�سرية  امل�سداقية  من 
الكايف  الق�سط  ينل  التقرير مل 
املعلومات  ا�ستجماع  من 

ال�ساملة يف التقييم.
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأفادت 
حول  ر�سمي  تعليق  اأول  يف 
الأمريكية  اخلارجية   تقرير 
يف  الدينية  احلريات  حول 
2016،اأن  ل�سنة  اجلزائر 
تتعلق  التقرير  فقرات  اأغلب 
بالإخالل بالنظام العام و لي�ص 
حرية  مبجال  ارتباط  اأي  لها 
ممار�سة  بحرية  ول  الديانة 
على  حتفظها  العبادة،معربة 
الذي  التقرير  ن�سو�ص  بع�ص 
يكرهون  اجلزائريني  باأن  َزعم 

واأكد  الإ�سالمية  الديانات غري 
م�سالح  ن�رشته  الذي  البيان 
»الدولة  عي�سىاأن  حممد 
الر�سمية  املالحظات  �ستتوىل 
عن  التقرير  حول  التف�سيلية 
طريق ال�سلطة املخولة لتقدمي 
رد يف هذا املجال وهي وزارة 
والتي  اخلارجية،  ال�سوؤون 
ال�سوؤون  وزارة  معها  تتقا�سم 
ال�ست�سارة  والأوقاف  الدينية 
اأن ذلك  اإىل  والتعاون«، مربزة  
اأو�سع  فهم  ب�سمان  »�سيمكن 
الدينية  احلريات  لواقع  ودقيق 
يف اجلزائر، ويكفل الدفاع عن 
واأمنها يف كل  م�سالح اجلزائر 
املجالت ل�سيما اأمنها الفكري 
و الديني«و ذكرت  وزارة ال�سوؤون 
بارتياح  »ت�سجل  باأنها  الدينية 
يف  الواردة  الإيجابية  النقاط 
للجزائر  املخ�س�ص  الف�سل 
مل�سته  ملا  وهذا  التقرير،  يف 
اجلزائر  جلهود  تقدير  من 

احلرية  جمال  يف  املبذولة 
الدينية، ل�سيما واأن تقييم �سنة 
2016 اأ�سبح اأكرث و�سوحا ودقة 
بالتقارير  قيا�سا  ومو�سوعية، 
جممله  يف  ويعك�ص  ال�سالفة، 

واقع تاأطري احلياة الدينية«.
فاأن   امل�سدر  ذات  ح�سب  و 
بالدرجة  �سمح  »التقرير 
ال�ستار عن عديد  برفع  الأوىل 
التي  والتدابري  الإجراءات 
بادرت بها احلكومة اجلزائرية 
الغاية الكربى  يف �سبيل تدعيم 
واملتمثلة  الديني،  املجال  يف 
الدينية  املرجعية  تعزيز  يف 
الوطنية، مبا ي�سمن املحافظة 
والعتدال  الو�سطية  على 
الإن�سانية  القيم  وتر�سيخ 
واحرتام  والتعاي�ص  كالت�سامح 
نحو  اجلنوح  وعدم  الغري، 
العنيف  والتطرف  الت�سدد 

والإرهاب«.
اإميان لوا�س.

ملوظفي  الوطنية  اللجنة  ك�سفت   
املن�سوية  القت�سادية  امل�سالح 
لعمال  الوطني  الحتاد  لواء  حتت 
»الأنباف«،  والتكوين  الرتبية 
من  موجة  اإطالق  عزمها  عن 
الحتجاجات مع الدخول املدر�سي 
�سبتمرب   14 من  انطالقا  اجلديد، 
بغليزان،  زمالئهم  مع  للت�سامن 
حركة  يف  بالدخول  متبوعة 
العمل  عن  التوقف  مع  احتجاجية  

يومي 1 و2 من اأكتوبر.
ملوظفي  الوطنية  اللجنة   اتهمت 
املن�سوية  القت�سادية  امل�سالح 
لعمال  الوطني  الحتاد  لواء  حتت 
خالل  »الأنباف«،  والتكوين  الرتبية 
الرتبية  وزارة  الأخري   اجتماعها 
ل�سيا�سة  والعمد  مطالبها،  بتهمي�ص 
مواجهتها  عن  كا�سفة  الت�سويف، 
املقبل  املدر�سي  للدخول 
احتجاجية،  بحركات   2018/2017
احتجاجها  لل�سورة  يعيد  ما  وهو 
الف�سل  طيلة  اأي  اأ�سهر   3 ملدة 
 ،2016/2015 يف  الأول  الدرا�سي 
درا�سيا  ف�سال  القطاع  مكلفني 
املرة   هذه  اأعلنت  حني  يف  اأبي�سا، 
التدخل مطلقا يف عملية  عن عدم 
جلب وبيع الكتب املدر�سية واللتزام 
باملنا�سري امل�سرية لها منذ 2006 ، 
متبوعة بالدخول يف اإ�رشاب يوم 14 
�سبتمرب 2017 ت�سامنا مع زمالئهم 
يف  وامل�ساركة  غليزان  ولية  يف 
اأمام  الوطنية  الحتجاجية  الوقفة 
مقر مديرية الرتبية لولية غليزان، 
بالدخول يف حركة  اإتباعها  والأبرز 
العمل  عن  والتوقف  احتجاجية 
تنديدا   2017 اأكتوبر  و02   01 يومي 
بتماطل وزارة الرتبية يف حل ق�سايا 
رغم  القت�سادية  امل�سالح  موظفي 
وبيانات  املوؤ�رشة  املحا�رش  عديد 

اللجنة الوطنية املختلفة.
اأعلنوا  واأن  للمقت�سدين  و�سبق  هذا 
عن دخول مدر�سي �ساخن، متهمني 
الو�ساية بالإجحاف يف حقهم، كما 
قرروا خالل م�سار ال�سنة الدرا�سية 
املطاعم  مقاطعة  الفارطة، 
النتائج  احت�ساب  واإلغاء  املدر�سية، 
املدر�سية يف �سلم التنقيط اخلا�ص 
للمقت�سدين،  التنقلية  باحلركة 
ن�ص  باإ�سدار  الو�ساية  مطالبني 
القانوين  الأثر  اإلغاء  يت�سمن  �رشيح 
قوانني  على  املبني   829 للقرار 
جلنتهم  على  الت�سعيد  وكذا  ملغاة، 
الو�ساية، مع  لل�سغط على  الوطنية 
مع  بالتن�سيق  حل  اإيجاد  �رشورة 
امل�سالح املعنية ملنحة امل�سوؤولية 
تعوي�ص  �سيغ  واإيجاد  وال�سندوق، 
وحمال  الإ�سافية،  الأعمال  عن 
لها  ي�ساف  الإ�سافية،  ال�ساعات 
امل�سالح  م�ساعدي  ملف  معاجلة 
امل�سالح  وم�ساعدي  القت�سادية 
التقنية  اللجنة  الرئي�سيني، وتن�سيب 
 829-91 الوزاري  القرار  لتحيني 
عن  م�سائلني  مبهامهم،  اخلا�ص 
دورتني  باإجراء  الوزارة  وعد  حمل 
مل�ساعدي  املهني  لالمتحان 
وامل�ساعدين  القت�سادية  امل�سالح 
ا�ستثنائية  رخ�سة  وجلب  الرئي�سيني 
ودعوة  مقت�سد،  لنائب  وترقيتهم 
يف  متاطلها  عن  للكف  الوزارة 
مقاطعة  مع  التزاماتها  جت�سيد 
الإ�سافية،  الأعمال  كل  ت�سيري 
معربين عن حالة التذمر وال�ستياء 
الفئة جراء متاطل  لهذه  ال�سديدين 
بالتزاماتها  واإخاللها  الرتبية  وزارة 
التي  الر�سمية  املحا�رش  بتنفيذ 
مرور  رغم  ورق  على  حربا  بقيت 

فرتة طويلة جتاوزت ال�سنتني.
�سارة بومعزة 



توقيف  جرى  وقد  هذا 
معلومات  بناءا على  املتهمني 
مل�صالح  وردة  موؤكدة 
تتاجر  ع�صابة  حول  الأمن 
من  املجلوبة  باملخدرات 
املغرب لرتويجها يف اجلزائر 
من  وتنقلها  اأقاليمها  وكافة 
املغرب نحو تلم�صان وبالتايل 
التحريات  لتنطلق  العا�صمة 
بهم  امل�صتبه  برت�صد  الأمنية 
اأين متكنت ذات امل�صالح من 
مبحطة   اأ�صخا�ص   3 توقيف 
بعد  بخروبة   الربي   النقل 
و  تلم�صان  ولية  من  عودتهم 
بحوزتهم كمية 1كلغ من القنب 
و  دج  األف   28 ومبلغ  الهندي 
بعد اإ�صتجوابهم ك�صف املتهم 
الرئي�صي اأن الكمية امل�صبوطة 
بحوزته كان يقتنيها من املغرب 
و ينقلها لتلم�صان غر�ص بيعها 
و نقلها عرب كافة و�صائل النقل 
للعا�صمة و ترويجها هنا مببلغ 
بالن�صبة  100غ  لكل  8000دج 
 12000 ومبلغ  العادية  للنوعية 

كما   ، الرفيعة  للنوعية  دج 
بثالثة  عالقة  على  اأنه  ك�صف 
مكافحة  بفرقة  ع�صكريني 
الع�صكرية  بالثكنة  الإرهاب 
اأثبتت  والذي  ببومردا�ص 
التحريات �صحة املعلومة من 
مكافحة  فرقة   تو�صل  خالل 
اجلرائم املعلوماتية ملجموعة 
و�صائل  معظم  عرب  حمادثات 
بني  الإجتماعي  التوا�صل 
فرتة  اأثناء  الع�صكريني 
الثكنة  داخل  تواجدهم 
يتحدثون  كانوا  الع�صكرية 

املخدرات  ن�صاط  عن  فيها 
داخل  ال�صفقات  يعقدون  و 
بذلك  ليتم  الثكنة  حرم 
رفقة  وحتويلهم  توقيفهم 
حمكمة  على  املتهمني  باقي 
يف  اأ�صدرت  التي  داي  ح�صني 
،و  باحلب�ص  اأحكاما  حقهم 
احلكم  اإ�صتئناف  بعد  بالتايل 
اأمام حمكمة  مثلوا من جديد 
اأقوال  تاأرجحت  اأين   ، احلال 
املتهمني ال�صتة بني الإعرتاف 
باأنهم  البع�ص  فاأكد  الإنكار  و 
اإعرتف  و  م�صتهلكني  جمرد 

يف  باملتاجرة  الأخر  البع�ص 
باأنهم  الع�صكريني  حني مت�صك 
يقتنون املخدرات بغية اخلروج 
من �صغوط العمل التي يعانون 
منها داخل الثكنات الع�صكرية 
مهامهم  يخ�ص  فيما  وخا�صة 
 ، الإٍرهاب  املتعلقة مبكافحة 
ليطالب من جهته النائب العام 
تاأييد  ذكره  �صلف  ما  ظل  ويف 
حمكمة  عن  ال�صادر  احلكم 
جديد   من  و  القا�صي  ح�صني 
و  نافذا   حب�صا  �صنوات  ب7 

غرامة بقيمة 500 األف دج .

اخلام  النفط  اأ�صعار  تراجعت 
ارتفعت  بينما  الأربعاء  اأم�ص 
اإىل  للبنزين  الآجلة  العقود  اأ�صعار 
اأعلى م�صتوى منذ منت�صف 2015، 
والدمار  الفي�صانات  ت�صببت  حيث 
يف  هاريف  الإع�صار  عن  الناجم 
امل�صايف  اإنتاج  خم�ص  تعطيل 
لتعرث  اأدى  مما  تقريبا  الأمريكية 
وت�صاعد  اخلام  على  الطلب 
قال  الوقود.  نق�ص  من  املخاوف 
م�صايف  اإن  �صاك�ص  غولدمان  بنك 

تنتج  املتحدة   بالوليات  التكرير 
تعطلت  يوميا  برميل  مليون  1ر4 
ما  وهو  الثالثاء،  يوم  العمل  عن 
الأمريكي،  الإنتاج  يعادل 23% من 
وقد يتطلب الأمر اأ�صبوعا اأو اأكرث 
ل�صتئناف العمل حتى يف ظل اأف�صل 
الظروف. و تراجع �صعر خام برنت 
43 �صنتا اإىل 51.57 دولر للربميل 
يف تعامالت �صباح الأربعاء  ونزلت 
العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 
للربميل  دولر   46.19 اإىل  �صنتا 

املكررة  املنتجات  �صوق  ويف 
حدة،  اأ�صد  الأ�صعار  حركة  كانت 
يف  م�صفاة  اأكرب  اإن  اخلرباء  وقال 
عن  توقفت  املتحدة  الوليات 
وزادت  الفي�صانات  ب�صبب  العمل 
الأمريكية  البنزين  عقود  اأ�صعار 
دولر  8339ر1  اإىل   % 8ر2  الآجلة 
يف  الأ�صعار  وقفزت  للجالون، 
وقت �صابق اإىل اأعلى م�صتوى منذ 
اإىل8422ر1  لت�صل   2015 جويلية  
الآجلة  العقود  قفزت  كما  دولر 

6805ر1   اإىل   % 9ر0  الديزل  لوقود 
وقت  يف  ،وبلغت  للجالون  دولر 
�صابق اأعلى م�صتوى منذ جانفيعند 
9666 ر1دولر وقال معهد البرتول 
النفط  خمزونات  اإن  الأمريكي 
مليون  78ر5  تراجعت  الأمريكية 
املا�صي،  الأ�صبوع  يف  برميل 
يف  تدريجي  بتح�صن  يوحي  مما 
هذه  لكن  الأمريكية،  النفط  �صوق 
اإع�صار  تاأثري  تعك�ص  ل  البيانات 

هاريف. 

اجلزائريون  اأفواج احلجاج  بداأت 
نهار  من  الأوىل  ال�صاعات  منذ 
ذي  من  الثامن  الأربعاء  اأم�ص 
�صعيد  اإىل  التنقل  يف  احلجة 
عرفات عرب حافالت اإيذانا ببدء 

�صعائر احلج ملو�صم 2017.
جزائري  حاج  األف  وثالثون  �صتة 
 450 من  اأكرث  عرب  نقلهم  مت 
عرفة  �صعيد  اإىل  مبا�رشة  حافلة 
بالتوقيت  �صباحا  ال�صابعة  منذ 

اخليم  يف  اأماكنهم  لأخذ  املحلي 
هناك  واملبيت  لهم  املخ�ص�صة 
ما  غاية  اىل  املع�رش  يف  والبقاء 
بعد املغرب لإكمال �صعرية الركن 
والنتقال اىل منى بعد ذلك يذكر 
ا�صدر  قد  كان  الفتوى  مكتب  ان 
ترخي�صا بالتوجه اىل عرفات بدل 
من منى يف الثامن من ذي احلجة 
لالزدحام  تفاديا  الروية(  )يوم 
ول�صيق  املبيت  اأماكن  ونق�ص 

خليم  املخ�ص�صة  امل�صاحة 
احلجاج اجلزائريني وخا�صة اأي�صا 

لتجنب التاأخر من الو�صول 
املوايل  اليوم  يف  عرفات  اإىل 
عرفة  احلج  لأن  الركن  و�صياع 
كما قال ر�صول اله �صلى اهلل عليه 
وزير  اأن  اإىل  اأي�صا  ي�صار  و�صلم 
كان  والأوقاف  الدينية  ال�صوؤون 
قد عقد جل�صة عمل اأخرية ع�رش 
املعنية  البعثة  فروع  مع  اأم�ص 

امل�صاعر  يف  احلجاج  بتاأطري 
بخ�صو�ص  خططهم  اإىل  وا�صتمع 
احلجاج  وحماية  املنا�صك  تاأدية 
�صحيا  بهم  والتكفل  اجلزائريني 
اأداء  عند  واإر�صادهم  ودينيا 
الوزير باملنا�صبة  املنا�صك وقدم 
فروع  روؤ�صاء  اإىل  توجيهات 
البعثة اجلزائرية من اجل طماأنة 
وجعلهم  اجلزائريني  احلجاج 

يوؤدون منا�صكهم على اأكمل وجه

جمل�ص  لدى  العام  النائب  طالب 
تاأييد احلكم  اأم�ص  العا�صمة  ق�صاء 
ال�صادر يف حق  �صائق �صيارة اأجرة 
بني دولتي تون�ص و اجلزائر ينحدر 
من ولية قاملة يف العقد الرابع من 
اإخفاء  و  بحيازة  تورطه  عن  العمر 
كراء  وكالة  من  م�رشوقة  �صيارة 
�صيارات بالعا�صمة من قبل ع�صابة 
اأحد  هويته  ك�صف  بعدما  خطرية 
اأفرادها وهو �صاحب رو�صة اأطفال 
بالقليعة �صلمها له بدل الدين الذي 
كان له يف ذمته واملقدر ب38 مليون 

�صنتيم .
وقائعها  تعود  التي  الق�صية  يف 
ال�صيدات  اأحد  بها  تقدمت  ل�صكوى 
تعر�ص  بعد    2016 ماي   1 بتاريخ 
من  لل�رشقة  وكالتها  �صيارات  اأحد 
زبون  قبل  من  ميقان«  »رونو  نوع 
الذي  ال�صخ�ص  وهو  تقدم  للوكالة  
اأجريت  التي  التحقيقات  اإثر  تبني 
ع�صابة  من  ع�صو  باأنه  الق�صية  يف 
خطرية خمت�صة يف �رشقة �صيارات 
العا�صمة  بغرب  الكراء  وكالت 
رو�صة  ب�صاحب  الأمر  يتعلق  و 
القليعة  ولية  من  ينحدر  اأطفال 
الذي بالقب�ص عليه �رشح باأنه �صلم 
بعد  احلايل  للمتهم  ال�صحية  �صيارة 
وهذا  قاملة  ولية  لغاية  له  نقلها 

مقابل دين كان له يف ذمته و املقدر 
ب38 مليون �صنتيم لت�صدر يف حقه 
حكما  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة 
نافذا  حب�صا  �صنوات  ب4  غيابيا 
اأ  الذي  بالقب�ص  اأمر  مع  باحلب�ص 
فرغ موؤخرا ،حيث اأنكر املتهم وهو 
�صائق اأجرة ما ن�صب له من جرم و 
من  �صيارة  اأي  يت�صلم  مل  باأنه  اأكد 
باأن  اإ�صارته  مع  الرو�صة  �صاحب 
قيمة الدين الذي كانت له يف ذمته 
�صلمها  �صنتيم  ماليني   7 تتعدى  مل 
كان  اأين  تون�ص  لدولة  نقله  اأثناء  له 
الفندقة  يف  ترب�صا  هناك  يجري 
بعدما طلب منه ذلك خمافة اأن يقع 
النقود  تزوير  ع�صابات   قب�صة  يف 
عدم  على  دفاعه  مت�صك  حني  ،يف 
موكله  لإدانة  مادي  دليل  اأي  وجود 
�صالف  املتهم  ت�رشيحات  �صوى 
ت�صكل  اأن  ترقى  ل  التي  و  الذكر 
اإفادته  بذلك  ليطالب  قاطعا  دليال 
بالرباءة و يطالب له باإفادته بالرباءة 
التامة ، بعدما طالبت ال�صحية اأثناء 
مثولها للمحاكمة  باإفادتها بتعوي�ص 
من  �صنتيم  مليون   20 بقيمة  مايل 
جديد  من  املتهم  لياأكد   ، املتهم 
اجلزائية  الغرفة  اأمام  مثوله  خالل 

على نف�ص الت�رشيحات .
ل/منرية

فتحت �لغرفة �جلز�ئية مبجل�س ق�شاء �لعا�شمة �أم�س ملف 3 ع�شكريني �شابقني ين�شطون رفقة 3 
�أ�شخا�س �آخرين مت  توقيفهم متلب�شني مبحطة �لنقل �لربي �خلروبة وبحوزتهم 1 كلغ بعد عودتهم  

من والية تلم�شان وهي �لكمية �لتي مت جلبها من دولة �ملغرب   .

بعد توقيف 3 �أ�شخا�س باملحطة �لربية  وبحوزتهم 1كلغ من �لقنب �لهندي

مع تعطل خم�س �إنتاج �لوقود �الأمريكي

�إيذ�نا ببدء مو�شم �حلج 2017

.        مزيد من �ل�شغط على �جلز�ئر

ل/منرية

 3 ع�صكريني �صابقني يربمون �صفقات 
لبيع املخدرات  ببومردا�س !!

النفط اخلام ترتاجع والبنزين يرتفع 

اأفواج احلجاج اجلزائريني تتجه اإىل عرفات منذ الباكر 

�لغرفة �جلز�ئية ملجل�س ق�شاء �لعا�شمة

ع�صابة تن�صب على وكاالت كراء 
ال�صيارات وت�صلبهم 9 �صيارات
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�شفحا عنه بجل�شة �ملحاكمة

�صاب يهدد والديه بالقتل لرف�صهما 
�صراء �صيارة له

اخلام�ص  العقد  يف  زوجان  تابع 
اأبنهما البالغ من العمر  من العمر 
بئر  حمكمة   هيئة  اأمام  �صنة   26
مراد راي�ص بتهمة التهديد بالقتل 
العمدي  التحطيم  و  ال�صب  و 
بتهديدهما  قيامه  خلفية  على 
كل  ك�رش  مع  اجل�صدية  بالت�صفية 
رف�صهما  حال  يف  املنزل  اأثاث 
�صيارة  ل�رشاء  ماليا  مبلغا  منحه 
جل�صة  يف  ال�صحيتان  اأكد  ،حيث 
قام  العاق  اإبنهما  اأن  املحاكمة 
ماليا  مبلغا  بطلب  الوقائع  بيوم 
معتربا من عند والده ل�رشاء �صيارة 
بحكم  لالأمر   والده  رف�ص  ولدى 
الأ�صعار املرتفعة لل�صيارات خرج 
املتهم عن وعيه ووجه كالم جارح 
لوالده فتدخلت الأم لتهدئته  فقام 
كافة  حمل  و  الأخرى  هي  ب�صبها 
و  اأر�صا  بك�رشها  اأوقام  الأُثاث 
بل  الأمر  هذا  عند  يتوقف  مل 

حال  يف  بالقتل  بتهديدهما  قام 
ليقوم  الرف�ص  على  اإ�رشارهما 
الأمن  ملركز  بالتوجه  الوالدان 
وتقييد �صكوى �صد ولدهما  الذي  
مركز  على  وحتويله  توقيفه  مت 
الأمن وبالتايل على املحاكمة بعد 
و�صعه رهن احلب�ص املوؤقت ، اأين 
اإعرتف  املتهم مبواجهته لقا�صي 
اجلنح بالتهمة املن�صوبة له و برر 
فعلته باأنه اأح�ص يومها باإ�صتغالل 
كل  يف  يعده  كان  حيث  له  والده 
حال  يف  له  �صيارة  ب�رشاء  مرة 
الأمر  وهو  رفقته  بالعمل  اإ�صتمر 
يقدم  به مبا جعله  يويف  الذي مل 
على فعلته ، من جهتهما الوالدان  
له ممثل  ،ليطالب  اإطالق �رشاحه 
 5 عقوبة  ت�صليط  العام  احلق 
�صنوات حب�صا نافذا وغرامة 100 

األف دج .
ل/منرية
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وزير ال�سكن و العمران و املدينة عبد الوحيد متار

تعليمة جديدة لتنظيم و مراقبة ور�سات البناء ومراجعة �سلم العقوبات 

ببلدية بئر مراد راي�س بالعا�صمة 
الآن  من  �صتكون  الوزارة   اأن 
ف�صاعدا حري�صة على عدم تكرار 
خالل  من  احلوادث  هذه  مثل 
املقاولة  و  البناء  �رشكات  األزام 
اجلديدة  الإجراءات  باحرتام 
التي �صتت�صمنها التعليمة الوزارية 
يف  تنفيذها  متابعة  و  اجلديدة 
اجلهات  طرف  من  امليدان 
الذي  الوزير  اأو�صح  و  املخت�صة 
العا�صمة  بوايل  مرفوقا  كان 

ال�صيد عبد القادر زوخ و اإطارات 
اأن احلفاظ على �صالمة  القطاع 
جمال  يف  املحيط  و  املواطن 
اأولويات  �صمن  اأدرجت  البناء 
عمل القطاع ، م�صيفا قوله » ل 
ناطحات  بناء  من  مينعنا  �صيء 
و  �صاهقة  بنايات  و  �صحاب 
عمارات بطوابق اأر�صية )ح�صائر 
�صيارات( املطلوب فقط احرتام 
وال�رشوط  العمرانية  املقايي�س 
الإجناز«وتابع  عملية  يف  التقنية 

عما  �صن�رشع   « قائال  الوزير 
وا�صعة  اإح�صاء  عملية  يف  قريب 
لكل الأوعية العقارية املخ�ص�صة 
الأ�صغال  تنطلق  التي مل  و  للبناء 
قبليا  ملراقبتها   ، بعد  بها 
خ�صو�صا  التقنيني  طرف  من 
 « بالرتبة  املتعلقة  الدرا�صات 
ور�صات  و  البناء  م�صاريع  كل 
حمل  �صتكون  اجلارية  املقاولني 
الوزير  ، ي�صيف  متابعة ومراقبة 
اإجراءات   « متار  اأ�صاف   و 

�صتكون  البناء  رخ�س  ا�صت�صدار 
لن  التقنية  امل�صالح  و  �صارمة 
ملفات  على  موافقتها  ت�صدر 
الجناز  �رشكات  و  املقاولني 
هوؤلء  احرتام  من  تتاأكد  حتى 
لكل ال�رشوط العمرانية و التقنية 
و خ�صو�صا خمططات املطابقة 

و تقنيات الت�صفيح ».
»هناك  اأن  الوزير  ا�صتطرد   و   
عمل م�صرتك جار بني مديريات 
املدن  يف  خ�صو�صا   – التعمري 

موؤ�ص�صة  م�صالح  و   – الكربى 
كذا  و  للبناء  التقنية  املراقبة 
و  املحلية  اجلماعات  م�صالح 
ال�صلة  ذات  الأخرى  الهيئات  كل 
و  البناء  يف  التقنية  باجلوانب 
جديد  تنظيم  لتفعيل  الجنازات 
التقنية  ال�رشوط  كل  يراعي 
 « البناء  جمال  يف  القانونية  و 
وبخ�صو�س اآليات الردع املطبقة 
حاليا قال الوزير اأن هناك تفكري 
العقوبات  �صلم   جاري ملراجعة 

التي  الغرامات  مبلغ  اأن  موؤكدا 
و  حاليا  املخالفني  على  تفر�س 
بـ  الأحيان  بع�س  يف  تقدر  التي 
1.000 دج فقط ل ميكن اأن يكون 
لها اأي  اأثر  ردعي واأو�صح الوزير 
اأن الغرامة املالية يجب اأن تاأخذ 
عديدة  معطيات  احل�صبان  يف 
اخل�صائر   ( ال�رشر  حجم  اأهمها 
التي يت�صبب فيها املقاولني �صواء 
يف الرواح اأو ال�رشار باملحيط 

العمراين العام(.  

اأكد وزير ال�سكن و العمران و املدينة عبد الوحيد متار اأم�س االأربعاء باجلزائر اأن دائرته الوزارية تعكف حاليا على �سبط تعليمة جديدة يرتقب االعالن عنها بداية من 
االأ�سبوع املقبل حتدد و بدقة كل االإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها يف جمال البناء ف�سال عن مراجعة اآليات املراقبة و الردع و �سلم العقوبات املطبقة على 

املخالفني وقال الوزير خالل زيارته التفقدية ملوقع ور�سة البناء التي �سهدت حادث انهيار �سخري منت�سف �سهر اأغ�سط�س اجلاري بحي »ال كونكورد«

املنا�سلة واحلقوقية ال�سحراوية اأميناتو حيدر

املنطقة على اأبواب حرب يف بقاء االحتالل املغربي

املديرية العامة لالأمن الوطني 

تكوين اأكرث من 1300 �سرطي لغة االإ�سارة

والنا�صطة  املنا�صلة  حذرت 
اأميناتو  ال�صحراوية،  احلقوقية 
حيدر، اأم�س الأربعاء، باجلزائر 
ا�صتمرار  اأن  من  العا�صمة، 
الحتالل يف  ال�صحراء الغربية 
قد يوؤدي اىل وقوع حرب تكون 
على  وخيمة  تداعيات  لها 
اأن  اإىل  م�صرية  ككل،  املنطقة 
ميلك  ل  ال�صحراوي  ال�صعب 
املغربي  لل�صعب  عداء  اأي 
مع  مواجهة  يف  هو  واإمنا 
النظام املغربي املحتل ودعت 
اليوم،  ا�صتقبالها،  حيدر، خالل 
املجل�س  رئي�صة  طرف  من 
فافا  الإن�صان،  حلقوق  الوطني 
مبقر  زروقي،  بن  خل�رش  �صيد 
الدويل  املجتمع  املجل�س، 
للنزاع يف  اإيجاد حل �رشيع  اإىل 
خالل  من  الغربية  ال�صحراء 
ال�صحراوي  ال�صعب  �صمان حق 
لتجنيب  امل�صري،  تقرير  يف 
املنطقة وقوع حرب، مو�صحة 
يتعر�س  التي  »النتهاكات  باأن 
اإليها ال�صعب ال�صحراوي، تدفع 
ال�صباب اإىل ال�صغط على جبهة 
العودة  اأجل  من  البولي�صاريو 
احلرب  واإعالن  ال�صالح،  اىل 

املغربي  الحتالل  وجه  يف 
وقالت  ال�صقالل«.  لتحقيق 
»نحن  ال�صحراوية  املنا�صلة 
�صلميا  حالل  نريد  كحقوقيني 
للق�صية ال�صحراوية، من خالل 
اأي  عن  بعيدا  املفاو�صات 
عنف.. ل نريد اأن يكون هناك 
جدد«واأ�صافت،  حرب  �صحايا 
ذات  ال�صحراوية  املقاومة  اأن 
طابع �صلمي، نبيل وغري عنيف، 

وهذا توؤطره 
ال�صحراوي  املجتمع  ثقافة 
يوؤمن  الذي  الأ�صيل  العربي 
حق  ومعنى  الخوة  مبعنى 
»نحن  بقولها:  م�صيفة  اجلوار، 
ل منلك عداء لل�صعب املغربي 
ال�صقيق، واإمنا امل�صكل والنزاع 
املغربي  النظام  مع  هو  القائم 
املحتل لرا�صينا«وعند تطرقها 
ال�صحراوي  ال�صعب  ملعاناة 
املحتلة،  الأرا�صي  يف 
واحلقوقية  املنا�صلة  اأدانت 
ا�صتمرار  ال�صحراوية، 
املغربي  الحتالل  انتهاكات 
يف حق ال�صحراويني، مبن فيهم 
اىل  م�صرية  والأطفال،  الن�صاء 
من  يعانون  »ال�صحراويني  اإن 

والقمع  املغربية  النتهاكات 
املمنهج، اىل جانب التعذيب يف 
ال�صوارع والعتقالت والأحكام 
ما  اأن  واأ�صافت   القا�صية«. 
يتعر�س له ال�صحراويون »ميثل 
احلرمات  لكل  �صارخا  انتهاكا 
وال�صيا�صية  املدنية  واحلقوق 
والجتماعية«كما  والثقافية 
غري  بال�صتغالل  نددت 
ال�صحراوية،  للرثوات  ال�رشعي 
املغربي،  النظام  قبل  من 
اإىل  املتحدة  المم  داعية 
حماية  و  لردعه  اجلهود  بذل 
خريات ال�صعب ال�صحراوي من 
واأ�صادت  ال�صتعماري  النهب 
احلقوقية  والنا�صطة  املنا�صلة 
حيدر،  اأميناتو  ال�صحراوية، 
»املنقطع  اجلزائري  بالدعم 
النظري«، �صعبا وحكومة لل�صعب 
دور  اىل  م�صرية  ال�صحراوي، 

اجلزائر امل�صتمد 
ومبادئ  نوفمرب  ثورة  من 
ال�صهداء يف دعم جميع الق�صايا 
جانبها،  من  العامل.  يف  العادلة 
اأ�صادت رئي�صة املجل�س الوطني 
حلقوق الإن�صان، فافا خل�رش بن 
زروقي، بن�صال اأميناتو حيدر يف 

م�صرية  الإن�صان،  حقوق  جمال 
الوطني  املجل�س  م�صاندة  اإىل 
ال�صحراويني  املنا�صلني  لكل 
حلقوق  ال�صحراوي  وللمجل�س 
اخلروقات  �صد  الن�صان 
ال�صعب  حق  يف  املغربية 
ال�صحراوي، قائلة: »نحن ع�صنا 
ال�صتعمار ولهذا نح�س مبعاناة 
ال�صحراويني« كما �صددت، على 
املعتقلني  عن  الإفراج  �رشورة 
واأن  ال�صحراويني  ال�صيا�صيني 
ال�صحراويني  حماكمة  تكون 
النظام  �صعي  م�صتنكرة  عادلة، 
املنا�صلني  لإظهار  املغربي 
جددت  كما  كمجرمني. 
ال�صعب  بدعم  اجلزائر  مت�صك 
حتى  ن�صاله  يف  ال�صحراوي 
نيله ال�صتقالل و ممار�صة حقه 
للوائح  وفقا  امل�صري  تقرير  يف 
وتتواجد  الدولية  ال�رشعية 
اأميناتو  ال�صحراوية،  املنا�صلة 
اإطار  يف  اجلزائر  يف  حيدر، 
فعاليات اجلامعة  امل�صاركة يف 
جبهة  لإطارات  ال�صيفية 
البولي�صاريو والدولة ال�صحراوية 
التي دامت من 10 اإىل 23 اأوت 

.2017

طرف  من  ال�صيا�صة  اإطار  يف 
املديرية العامة لالأمن الوطني 
يف جمال التكوين   والتوا�صل 
بلغة ال�صارة مع املواطنني من 
ذوي الحتياجات اخلا�صة فئة 
ال�صم البكم، من اأجل الرتقاء 
مب�صتوى اجلودة وال�صمولية يف 
تقدمی اأف�صل واأرقى اخلدمات 
لت�صهيل  بجميع،  للمواطنني 
ال�صدد  يف  معهم،  التوا�صل 
نظمت م�صالح اأمن 48 ولية، 
الن�صاط  بالتن�صيق مع مديرية 
الوليات،  لذات  الجتماعي 
دورات تكوينية يف لغة الإ�صارة 

ال�رشطة خا�صة  اأفراد  لفائدة 
بال�صتقبال  املكلفني  منهم 
الأمن  مقرات  م�صتوى  على 
والأمن  الدوائر  اأمن  الولئي، 
لها  كان  مما  احل�رشي، 
مع  لتوا�صل  اليجابي  الأثر 
خلية  توؤكد  كما  الفئة.   هذه 
الت�صال وال�صحافة باملديرية 
ان  الوطني،  لالأمن  العامة 
اجلديدة  التكوينية  ال�صيا�صة 
املديرية  طرف  من  املنتجة 
لفائدة  الوطني  لالأمن  العامة 
لغة  تعلم  جمال  يف  قواتها 
جناعتا  اأثبتت  الإ�صارة، 

ال�صم  فئة  مع  التوا�صل  يف 
بالأم�س  كانت  والتي  البكم 
القريب �صعبة املنال لتحقيق 
الفئة،  مع  املثايل  التوا�صل 
اجلزائرية  ال�رشطة  ومتكنت 
يف  بالتكوين  الرتقاء  من 
حيث  الوطني،  الأمن  �صفوف 
�رشطة،  عون   1340 ا�صتفاد 
فيما  بال�صتقبال  مكلفني 
م�صتمرة  العملية  لتزال 
ال�رشطيني  خمتلف  لتكوين 
امليدانية  بالوحدات  العملني 
تاأتي  املبادرة  ذه  فاإن  وعليه 
اجلوارية  للمبادرات  تكملة 

املديرية  التي  واملجتمعية 
والتي  الوطني  لالأمن  العامة 
ال�صبل  على  اأ�صا�صا  ترتكز 
الكفيلة بتح�صني خدمة جميع 
فئة  فى  مبا  املجتمع  �رشائح 
اخلا�صة،  الحتياجات  ذوي 
له  املجتمع  من  جزء  ب�صفتم 
كما   ومكانته،  الفعال  دوره 
للتكوين  بالغة  مية  الوطني 
فيا  مبا  املجالت  جميع  يف 
مد  اأجل  من  الإ�صارة،  لغة 
التوا�صل مع  ج�رش جديد من 
لغة  اأ�صا�صا  البكم  ال�صم  فئة 

الإ�صارة.

املديرية العامة لالأمن الوطني 

�سرح املخطط االأمني مبنا�سبتي عيد 
االأ�سحى والدخول املدر�سي

مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك وا�ستعدادا لدخول 
املدر�سي اجلديد ا�ست�ساف منتدى االمن الوطني 

ندوة �سحفية ن�سطها عميد ال�سرطة ر�سيد غزيل 
نائب مدير الوقاية املرورية مبديرية االأمن 

العمومي، بح�سور اإطارات من املديرية العامة لالأمن

 الوطني والأ�رشة العالمية يف م�صتهل الندوة تكلم 
عميد ال�رشطة ر�صيد غزيل عن املخطط المني الذي 

و�صعته املديرية العامة لالأمن الوطني فيما يخ�س اإقليم 
اخت�صا�صها عرب كامل الرتاب الوطني، حيث �صخرت اأكرث 
من 150000 �رشطي من خمتلف الرتب مبا فيها العن�رش 

الن�صوي، يعملون بنظام التناوب من اأجل تاأمني احتفالت 
عيد الأ�صحى املبارك والدخول املدر�صي، وهذا ملا 

ت�صهده مثل هذه املنا�صبات من حركية كبرية للمواطنني 
واملركبات.

ويف هذا الإطار اأكد ذات املحا�رش، على �رشورة ت�صافر 
جهود كافة م�صالح ال�رشطة لالحتفال بعيد ال�صحى 

يف ظروف اأمنية مريحة ول�صمان دخول اجتماعي 
ناجح على غرار ال�صنوات املا�صية، باإ�رشاك كل الفرق 

والت�صكيالت الأمنية الالزمة يف امليدان، من خالل 
تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لتاأمني الأ�صواق 

واملراكز التجارية الكربى، اأماكن العبادة، حمطات 
امل�صافرين اخلا�صة باحلافالت و�صيارات الأجرة، 
حمطات امليرتو والرتامواي وامل�صاعد الهوائية، 

املوانئ واملطارات، املقابر ومراكز الت�صلية والرتفيه، 
ملا تعرفه من حركية كبرية خا�صة عند اقرتاب مثل 

هذه املوا�صم، كما انه �صيتم ال�صتعانة بفرق الأنياب 
والو�صائل التقنية احلديثة خا�صة خالل الأيام الأوىل 

من عيد الأ�صحى املبارك، بالإ�صافة اإىل تاأمني حميط 
املوؤ�ص�صات الرتبوية التكوينية واجلامعية، مدعومة 
بالو�صائل احلديثة يف جمال املراقبة من حوامات، 

كامريات ورادارات هذا وت�صعى املديرية العامة لالأمن 
الوطني اإىل تعزيز العمل التوعوي والوقائي على م�صتوى 
خمتلف املوؤ�ص�صات الرتبوية، اإ�صافة اإىل برجمة ح�ص�س 

توعوية اإذاعية وتلفزيونية حول ال�صاملة املرورية، 
ين�صطها اإطارات من المن الوطني عرب كامل 48 اأمن 

ولية، تدعمها يف ذلك عملية توزيع مطويات ومل�صقات 
حت�صي�صية على املواطنني و�صائقي املركبات وو�صائل 
النقل كما ت�صع املديرية العامة لالأمن الوطني حتت  

17، على مدار الأ�صبوع و48/48 �صاعة، لال�صتجابة 
لنداءاتهم، توجيههم وتقدمی امل�صاعدة لهم وباملنا�صبة 
تتمنى املديرية العامة لالأمن الوطني جلميع املواطنني 
الأفا�صل ولأولياء التالميذ عيدا مباركا ودخول مدر�صيا 

موفقا.
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ك�سوة  توزيع  مت  �أنه  و�أو�سحت  
�لأيتام  �لأطفال  �لأ�سحى على  عيد 
كفالتهم  يتم  مل  �لذين  و�ملعوزين  
حملية  جهة  �أي  من  �لآن  حتى 
بع�ض  رفع  يف  لت�ساهم  وذلك   ،
�ملعاناة عن كاهل �لأ�رس و�لعائالت 
يف  وم�ساندتهم  و�ملتعففة  �لفقرية 
�ل�سعبة    �لقت�سادية  �لأو�ساع  ظل 
�لإخال�ض  جمعية  رئي�سة  و�أ�سارت  
�لعو�مل  �أن  �ملر�أة   لرتقية  �خلريية 
�لأ�رس   بع�ض  تعي�سها   �لتي  �ل�سلبية 
باجللفة من حالة فقر وعوز وبطالة 
من  ز�دت  �لدخل  م�سادر  وقله 
�سعوبة ومقدرة �لعائالت  �جللفاوية 
عن  متاماً  عاجزة  �أ�سبحت  �لتي 
�حلياة  مقومات  �أب�سط  توفري 
لأبنائها،  يومها  قوت  حيث  من 

هذ�  خالل  من  �ساهم  �لذي  �لأمر 
على  �لبت�سامة  ر�سم  �إىل  �مل�رسوع 
و�إدخال  و�ملعوزين  �لأيتام  وجوه 
�لبهجة و�ل�رسور على قلوبهم .   من 
�مل�ستفيدة  �لأ�رس  عربت  aجهتها، 
لهذه  �سعادتهم  عن  �مل�رسوع  من 

خا�سًة  �لطيبة،  �لإن�سانية  �للم�سة 
و�أنها تاأتي يف ظروف معي�سية �سعبة 
ومع �قرت�ب عيد �لأ�سحى �ملبارك، 
وتقديرهم  �سكرهم  جزيل  مقدمني 
لرتقية  �خلريية  �لإخال�ض  جلمعية  
�خلري  ولأهل  باجللفة   �ملر�أة  

�جلمعية  و�نها  �مل�ستمر   عطائهم 
�لتي د�ئما تزرع �لبهجة و�ل�رسور يف 
وجوه هوؤلء رغم �نعد�م  �أي مدخول 
بل  �ل�سلطات  طرف  من  للجمعية 
م�ساهمة  على  �لأ�سا�سي  �عتمادها 

�أهل �خلري .  

نفذت " جمعية الإخال�س اخلريية لرتقية املراأة " باجللفة نهار اأول اأم�س  باملتحف البلدي ) حديقة 
احلرية (  ، م�سروع ك�سوة عيد الأ�سحى- للعام 1438هـ- 2017م، ،  واأكدت رئي�سة اجلمعية ال�سيدة "بلي 

فريحة "    جلريدة " الو�سط  "  انها ت�سعى دائمًا ومن خالل امل�ساريع املو�سمية ل�سد حاجة املحتاجني والفقراء 
عالوًة على التخفيف من وطاأة العوز لدى الأ�سر املتعففة واملحتاجة، ومد يد العون لهم يف ظل الأو�ساع 

املادية ال�سعبة التي يعي�سونها اأ�سوًة بغريهم من العائالت ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك. 

" باجللفة   املراأة  لرتقية  " جمعية الإخال�س اخلريية 

 اجللفـــــــة  / اأحمــــــــد قادري

 توزيع ك�ضوة عيد االأ�ضحى على االأيتام 

البي�س

�سوق اأهرا�س

توزيع اأزيد من األف م�ضكن عمومي اإيجاري باالأبي�ض �ضيدي ال�ضيخ 

توزيع 15 عقد امتياز لغر�ض اأ�ضجار الكرز ببلدية اأوالد اإدري�ض

�ألف م�سكن  �أزيد من  يرتقب توزيع 
�لأبي�ض  ببلدية  �إيجاري  عمومي 
جنوب  )110كلم  �ل�سيخ  �سيدي 
نهاية  قبل  �لبي�ض(  ولية  عا�سمة 
�ل�سنة �جلارية ح�سبما �أفاد به و�يل 
خنفار  جمال  حممد  و�أكد  �لولية 
�لذي  �مل�رسوع  لهذ�  تفقد  خالل 
�سكنية  وحدة   1.520 �إجمال  ي�سم 
هذه  ربط  �لإ�رس�ع يف  �إىل �رسورة 
بن�سبة  ��سغالها  �ملنتهية  �ل�سكنات 
100باملائة ب�سبكة �لكهرباء وتعبيد 
قبل  �أ�سحابها  لتوزع على  طرقاتها 
تنتهي  �أن  على  �جلاري  �لعام  نهاية 
�أ�سغال �جناز �ل�سكنات �ملتبقية من 
�مل�رسوع قبل نهاية �ل�سنة �حلالية.

بذ�ت  �لإنطالق  قريبا  و�سيتم 
للتهيية  و��سعة  عملية  يف  �لبلدية 
�لز�وية  مبحيط  خا�سة  �حل�رسية 
�ملركزية ل�سيدي �ل�سيخ، من خالل 
�ملحيطة  �لقدمية  �لبنايات  تهيئة 
بها، وكذ� �سبكة �لطرقات �لرئي�سة 
�ملدر�سة  تهيئة  �إىل  بالإ�سافة 
�لبناء  مدير  وفق  للز�وية  �لقر�آنية 
�لعلم  مع  قدوري  بلقا�سم  و�لتعمري 
يقدر  مايل  مبلغ  ر�سد  مت  �أنه 
��ستفاد  كما  للعملية  دج  130مليون 
1360م�سكن  حي  �لإطار  هذ�  يف 
لتح�سني  جو�رية  هياكل  عدة  من 
على  لل�سكان  �ملعي�سية  �لظروف 
وملحقة  للربيد  مكتب  �جناز  غر�ر 

�ستدخل  للعالج  قاعة  وكذ�  �إد�رية 
�لآجال  �قرب  يف  �خلدمة  حيز 
مع  لقاء  �لبي�ض  و�يل  عقد  وقد 
�إىل  خالله  من  ��ستمع  �ملو�طنني 
جملة من �لإن�سغالت حيث دعاهم 
يتم  �لبناء حتى  �إىل �رسورة �حلو�ر 
موؤكد�  �ملرجوة  �لأهد�ف  حتقيق 
رفع  �رسورة  على  م�ساحله  حر�ض 
بالإن�سغالت  و�لتكفل  �لتحدي 
�لنائية  �لبنود  ببلدية  �أما  �ل�سكان 
�أ�رسف  �لولية(  جنوب  )200كلم 
نف�ض �مل�سئول على تد�سني  مركز 
ي�سم  �ملدنية  للحماية  متقدم 
�لتدخل  �رسعة  �أجل  من  30عن�رس 

يف حالة وقوع حو�دث مرور.

م�رسوع  من  �لبلدية  ��ستفادت  كما 
�لإبتد�ئي  للطور  �أق�سام   3 لجناز 
يتم  حتى  �لأيام  هذه  �سينطلق 
حت�سني ظروف �لتمدر�ض ومو�جهة 
طرحها  �لتي  �لإكتظاظ  م�سكلة 
�لولية،  و�يل  على  �لتالميذ  �أولياء 
�أق�سام  ل3  م�رسوع  ينطلق  �أن  على 

�أخرى يف وقت لحق.
�فتتاح  �ل�سنة  نهاية  قبل  و�سيتم 
و�لتي  �خلدمات  �ملتعددة  �لعيادة 
بلغت ن�سبة تقدم �أ�سغال �إجنازها 90 
باملائة و�ستزود ب 3 �طباء عامني 
علما  و10ممر�سني  �أ�سنان  وطبيبي 
�أن �مل�رسوع كلف مبلغ 73مليون دج 

وفقا ملديرية �ل�سحة و�ل�سكان. 

مت مبقر ولية �سوق �أهر��ض تنظيم 
حفللت�سليم 15 عقد �متياز من �سمن 
60 عقد �متياز مقبولة وذلك لفائدة 
�أ�سجار  فالحني ين�سطون يف غر�ض 
�إطار  �إدري�ض يف  �أولد  ببلدية  �لكرز 
بعث ودعم �قت�ساد �لولية ح�سب ما 
لوحظ وقد �أ�رسف على ت�سليم هذه 
�لعقود �لتي ت�سمل 367 هكتار� �سمن 
�لأ�سجار  ملحيطغر�ض  �أول  جزء 
�ملثمرة باأولد �إدري�ض �ملرتبع على 
موؤخر�  خ�سوعها  بعد  هكتار   1600
لعملية��ست�سالح و��سعة و�يل �لولية 
رئي�ض  بح�سور  فياليل  �لغني  عبد 
�جلز�ئري- �لأعمال  رجال  جمل�ض 
�لأمريكياإ�سماعيل �سيخون بالإ�سافة 
للم�سالح  �ملحلي  �ملدير  �إىل 
�لفالحةو  غرفة  رئي�ض  و  �لفالحية 
و�لتجارة  �ل�سناعة  غرفة  رئي�ض 
�لولية  و�يل  ودعا  �أهر��ض  ل�سوق 
عقود  من  �مل�ستفيدين  باملنا�سبة 

�لمتياز هذه �إىل �رسورة�لتوجه �إىل 
�مل�سغر  للقر�ض  �لوطنية  �لوكالة 
فو�ئد  دون  قرو�ض  من  لال�ستفادة 
�أهمية  �إعطاء  على�رسورة  موؤكد� 
لغر�ض  �لتقني  للجانب  ق�سوى 
بالتن�سيق  وذلك  �ملثمرة  �لأ�سجار 
مع �ملعهد�لوطني لالأ�سجار �ملثمرة 

ل�سكيكدة.
ول�سمان  �أنه  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أكد 
عملية  لإجناح  �رسوط  �أف�سل 
هو  و  باأولد�إدري�ض  �لكرز  غر�ض 
ي�سهم  �أن  �ساأنه  من  �لذي  �لن�ساط 
يف خلق �لرثوة للرثوة وبعث �قت�ساد 
�لوليةفاإن �لأمر ي�ستدعي -ح�سبه- 
�لت�سدير وجعل  �إمكانية  �لتفكري يف 
"قطبا وطنيا" ومل ل  �أهر��ض  �سوق 
دوليا يف جمال �إنتاج �لكرز و�ست�رسع 
غد  يوم  �لأر��سي  م�سح  مديرية 
وتر�سيم  حتديد  عملية  يف  �لأحد 
حدود �أر��سيكل م�ستثمر ليكون يوم 

�نطالق  تاريخ  �ملقبل  نوفمرب  �أول 
رمزيكما  تاريخ  وهو  �لغر�ض  عملية 
�ل�سيد  �أ�سار  كما  �إليه  �لإ�سارة  متت 
فياليل �إىل �أنه ويف �إطار خلق �لرثوة 
�سغلجديدة  منا�سب  و��ستحد�ث 
�أهر��ض  ب�سوق  �ملبادرة  متت 
 130 ي�سم  �لنحل  لرتبية  بربنامج 
م�ستثمر� منهم 20 مهنيينم�سيفا باأن 
�ت�سالت جارية لإنتاج "�سم �لنحلة" 
على  يوؤثر  معقد  حيوي  )م�ستح�رس 
على  قدرته  ويزيد  �جل�سمباأكمله 
�لكيلوغر�م  ي�سل  �لذي  �ملقاومة( 
من  مالييند.ج   7 �إىل  منه  �لو�حد 
�لأعمال  رجال  رئي�ض  عرب  جهته 
�جلز�ئري-�لأمريكي �ل�سيد �سيخون 

عن �رتياحه
�لتي  �أهر��ض  ب�سوق  بتو�جده 
�سياحية  وموؤهالت  بقدر�ت  تزخر 
غر�ر�سجرة  على  بامتياز  وفالحية 
�لقدي�ض �سانت �أوغ�ستني و�ملوقعني 

�لأثريني ملادور وخمي�سة بالإ�سافة 
�سعبة  مثل  �سعبها�لفالحية  �إىل 
�ل�سوكي  و�لتني  و�حلبوب  �حلليب 
يف  �سيخون  و�أو�سح  و�لزيتون. 
ت�رسيح ق�سري لل�سحافة �أن باإمكان 
�ل�سوق  �جلز�ئرية�قتحام  �ملنتجات 
�ملنتجات  جمال  يف  �لأمريكية 
�ل�سناعية �لغذ�ئية �رسيطة �أن يقوم 
�ملتعاملونالقت�ساديون �جلز�ئريون 
وبعدما  �ل�سوق  هذه  با�ستيعاب 
�خلرب�ء  من  لوفد  زيارة  عن  �أعلن 
�لفالحية  جمال  يف  �لأمريكيني 
�لعام  من  �لأول  �لثالثي  "فيغ�سون 
�عترب  �أهر��ض  �سوق  �إىل   ""2017

ذ�ت �ملتحدث باأن �ل�سوق
من  �سو�ء  جذ�بة  جد  �لأمريكية 
قبل  متطلباتها  �أو  حجمها  حيث 
نقلوحتويل  �أهمية  على  يوؤكد  �أن 
�لأمريكية  و�لتكنولوجيات  �خلرب�ت 

للجز�ئر.

البويرة 

تلم�سان

تلم�سان

اأكرث 6000 منزل ريفيا غري 
مربوط ب�ضبكة الكهرباء 

ا�ضتزراع 5.000 من بالعيط �ضمك 
ال�ضبوط ال�ضيني ب�ضد "االزدهار"

 ربط اأكرث من 2.200 م�ضكن 
ب�ضبكة الغاز الطبيعي

حت�سي مديرية �لطاقة و �ملناجم 
 6000 �أكرثمن  �لبويرة  لولية 
ب�سبكة  مربوط  غري  ريفي  �سكن 
تقرير  يف  جاء  ح�سبما  �لكهرباء  
�لذي  �لتقرير  �لهيئةو�أ�ساف  لهذه 
عر�ض موؤخر� يف �ملجل�ض �لولئي 
يعرف  �لريفي  �ل�سكن  برنامج  �أن 
�لبويرة  بولية  باهر�"  "جناحا 
�إطار  يف  �لوحد�ت  �آلف  باجناز 
�أكرث  �أن  �خلما�سيةغري  �لرب�مج 
مربوط  غري  منهم  منزل   6000

ب�سبكة �لكهرباء.
�ملديرية  لذ�ت  تقدير�ت  وح�سب 
غالفا  يتطلب  �مل�رسوع  هذ�  فان 
مليون   570 باأكرثمن  يقدر  ماليا 
دعت  �مل�سكل  هذ�  دجوحلل 
�لدو�ئر  روؤ�ساء  �لولئية  �ل�سلطات 
على  �ملو�طنني  حلث  �لبلديات  و 
�لكهرباء مع  ب�سبكة  منازلهم  ربط 
وتعود  لهم  مالية  م�ساعدة  تقدمي 
ح�سب  �لو�سعية  هذه  �أ�سباب 

�لبناء  �إىل  �ملديرية  �رسوحات 
�ملدرو�ض  غري  و  �ملتنا�سق  غري 
ما  عادة  و�لتي  �لريفية  لل�سكنات 
تكون متباعدة عن بع�سها �لبع�ض 
ولهذ�يكون ربطها بالكهرباء �سعب 

و مكلف.
ولية  عرفت   2015 �سنة  ويف 
 47 ل  �لبويرة دخول حيز �خلدمة 
مركز للكهرباء �لريفية�أي مبجموع 
 893 و  �ل�سبكة  من  كلم   58.374
بالإعالم  للمكلفة  وفقا  ربطا   
�سونلغاز)موؤ�س�سة  مبديرية 
ود�د  بالبويرة  للو�سط(  �لتوزيع 
�لتوزيع  موؤ�س�سة  يو�سفوتنوي  بن 
ب  �لكهرباء  �سبكة  دعم  للو�سط 
قدره218  مايل  بغالف  مركز�   25
مليون دج 18 منها �سلمو� و ما ز�ل 
ثالثة منهم قيد �لجناز �أما �لأربعة 
�لباقني فهم يف حالة توقف ب�سبب 
�لآن�سة  ح�سب  �ل�سكان   معار�سة  

بن يو�سف.

من  وحدة   5.000 ��ستزر�ع  مت 
�ل�سيني  �ل�سبوط  �سمك  بالعيط 
�لعبديل  " ل�سيدي  "�لزدهار  ب�سد 
)تلم�سان(  �سكر�ن  بن  بد�ئرة 

ح�سب بيان
و�ملو�رد  �لبحري  �ل�سيد  ملديرية 

�ل�سيدية للولية.
�أ�رسف  �لتي  �لعملية  هذه  وتندرج 
و�إطار�ت  تقنيون  �سريها  على 
�إطار  يف  �ملذكورة  �ملديرية  من 
�إىل  �لر�مي   2016 �سنة  برنامج 
�مل�سطحات  خمتلف  ��ستزر�ع 
ترقية  �أجل  من  بالولية  �ملائية 
�مل�ستوى  على  �ملائيات  تربية 
�لذي  �ملحلي وفق نف�ض �مل�سدر 
�أكد �أن �لربنامج يرمي �إىل ��سرتز�ع 
باقي �ل�سدود �خلم�سة �لتي تزخر 

بها �لولية.
وتاأتي هذه �لعملية بعد عدة جتارب 
ناجحة قامت بها �ملديرية وم�ست 
�لعديد من �مل�ستثمر�ت �لفالحية 
�لفالحي  �لن�ساط  دمج  �أجل  من 
�إليه  �أ�سري  كما  �ملائيات  برتبية 
كانت  عملية  �آخر  فاإن  وللتذكري 
يف �سهر �سبتمرب �ملن�رسم وم�ست 
مت  مغنية  بناحية  م�ستثمر�ت   10
�ألف   10 حو�يل  ��ستزر�ع  خاللها 
من �سغار �سمك �لبلطي مع تزويد 
�لتقنية  �لر�ساد�ت  نبكل  �لفالحي 
مع  �لعذبة  �ملياه  �أ�سماك  لرتبية 
حيث  من  فو�ئدها  لهم  �إبر�ز 
�ملنتوج  لتح�سني  �لرتبة  تخ�سيب 
توفري  و  �لتغذية  �أو  �لفالحي 

�لأ�سماك بال�سوق.

�جلبلية  �لبلديات  ببع�ض  مت 
و�ملعروفة  تلم�سان  لولية 
بق�ساوة برودتها يف ف�سل �ل�ستاء 
م�سكن   2.200 من  �أكرث  ربط 

ب�سبكة توزيع �لغاز
�لعملية  �سملت  �لطبيعي،وقد 
)د�ئرة  و�ر�سو�ض  بني  بلدية 
��ستفادة  خالل  من  �لرم�سي( 
�ملادة  هذه  من  1.689م�سكن 
حيز  و�سع  بعد  �لطاقوية 
مما  �لتوزيع  ل�سبكة  �خلدمة 
عن  �لبحث  �ل�سكانعناء  يجنب 
�لبوتان خ�سو�سا  غاز  قارور�ت 
�لأحو�ل  ��سطر�ب  عند  خالل 

�جلوية.
�ليوم  نف�ض  يف  ربط  مت  كما 
�لغاز  توزيع  ب�سبكة  م�سكن   400
م�ستوىبلدية  على  �لطبيعي 
لد�ئرة  �لتابعة  غر�بة  عني 
تفقد  �ملكان  من�سورةوبعني 
�جناز  م�رسوع  تلم�سان  و�يل 
�خلدمات  متعددة  عيادة 
�أ�سغالها  تقدم  ن�سبة  �لتيبلغت 
بقريتي  باملائة�أما   10 حو�يل 
�لتابعتني  و"�ل�سهب"  "ترين" 
لنف�ض �لد�ئرة فقد مت ربط على 
ب�سبكة  م�سكن   75 و  �لتو�يل45 

�لتزويد بالغاز �لطبيعي.
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ماأزق اإ�سرائيل فى انح�سار »داع�ش« ب�سوريا

بال�رصاع  تتعلق  اأخرى  اأ�سئلة  هناك  لكن 
الثالث:  الإقليمية  القوى  بني  املت�ساعد 
كل  نفوذ  حول  واإ�رصائيل  وتركيا  اإيران 
الأ�سئلة  ينتهي. هذه  واأين  يبداأ  اأين  منها، 
هى الأ�سعب وبالتحديد بالن�سبة لإ�رصائيل 
فى  هائلة  حتديات  تواجه  اأ�سحت  التى 
�سوريا على �سوء جمموعة من التطورات 

واملتغريات �سديدة الأهمية.
تدركه  باتت  ما  املتغريات  هذه  اأول 
فر�ض  على  اأمريكى  من عزوف  اإ�رصائيل 
نفوذها ووجودها الع�سكرى وال�سيا�سى فى 
�سوريا، بل اإن هذا العزوف و�سل اإىل درجة 
�سوريا  الأمريكى من  التفكري فى اخلروج 
قب�سة  من  »الرقة«  مدينة  ا�ستعادة  بعد 
تنظيم »داع�ض« الإرهابي، عالوة على ما 
اأولويات  فى  تبدل  من  اإ�رصائيل  تالحظه 
�سوريا  تعد  مل  حيث  ترامب،  الرئي�ض 
انغما�سه فى  اأولوياته فى ظل  واحدة من 
معاركه الداخلية املت�ساعدة، عالوة على 
اخلارجية  �رصاعاته  اإدارة  فى  تفرعاته 
التى متحورت موؤخراً حول كوريا ال�سمالية 
واأخذت متتد جنوبا فى اأمريكا الالتينية.

رو�سيا،  هيمنة  هو  املتغريات  هذه  ثانى 
بتوكيل اأمريكى اإن جاز التعبري، على اإدارة 
وهذا  ال�سورية،  الأزمة  م�ستقبل  وهند�سة 
يعطى لرو�سيا اأن تقود هذه الهند�سة وفق 
اأي�سا  ومراعاة  اأول،  الرو�سية  امل�سالح 
مل�سالح حلفائها وفى مقدمتهم اإيران التى 
وا�سعة  م�ساحات  فى  الأر�ض  على  تقاتل 
»حزب  مب�ساندة  ال�سورية  الأرا�سى  من 
اهلل« وميلي�سيات �سيعية اأخري. هذا يعنى 
معترب  ن�سيب  حتماً  لها  �سيكون  اإيران  اأن 
اأن  اأي�ساً  ويعنى  ال�سورية،  »الكعكة«  فى 
لها من  لي�ض  �سوريا  اإ�رصائيل فى  م�سالح 
يدافع عنها بقوة، وياأخذها فى العتبار، 

اأو على الأقل ل يعطيها الهتمام الكايف، 
»خطوطا  اإ�رصائيل  تعتربه  ما  يرى  ول 

حمراء«.
ثالث هذه املتغريات ذلك التقارب املثري 
على  نف�سه  يفر�ض  اأخذ  الذى  والطارئ 
ما  ب�سبب  الإيرانية،  الرتكية-  العالقات 
�سوء  على  اكردياً«  »خطر  اعتباره  ميكن 
م�سعى اأكراد العراق لإجراء ا�ستفتاء على 

كرد�ستان  اإقليم  فى  امل�سري  تقرير  حق 
يعنى  ما  املقبل،  �سبتمرب   25 يوم  العراق 
فر�ض انف�سال اإقليم كرد�ستان عن العراق 
باإرادة كردية م�ستقلة، وعلى �سوء انخراط 
الكردى  الدميقراطى  الحتاد  حزب 
اأمريكياً  املدعومة  وميلي�سياته  ال�سورى 
واملعروفة با�سم »وحدات حماية ال�سعب« 
فى  واإدارية  حملية  انتخابات  بتنظيم 
ل�سلطتها  اخلا�سعة  �سوريا  �سمال  مناطق 
فى �سبتمرب املقبل اأي�ساً من �ساأنها اإقامة 
تركيا.  مع  احلدود  على  كردية  فيدرالية 
هذه التطورات تعتربها تركيا واإيران خطرا 
وجوديا ي�ستلزم تن�سيقا عاىل امل�ستوى بني 
البلدين ملواجهته، لأن النف�سال الكردى 
اإىل  يقود  اأن  ميكن  و�سوريا  العراق  فى 
تركيا  لأكراد  م�سابهة  انف�سالية  دعوات 

التما�سك والوحدة  واإيران ومن ثم تهديد 
الوطنية وال�ستقرار فى هذه الدول.

الإيرانى  الأركان  رئي�ض  دفع  اخلطر  هذا 
كبري،  ع�سكرى  وفد  ب�سحبة  اأنقرة  لزيارة 
ودفع الرئي�ض الرتكى رجب طيب اإردوغان 
عمليات  اإجراء  على  اتفاق  عن  للحديث 
�سد  م�سرتكة  تركية  اإيرانية-  ع�سكرية 
اعتزام  واإىل  كردية،  اإرهابية  جماعات 
ي�سبقه  ورمبا  طهران،  زيارة  اإردوغان 
العا�سمة  اإىل  الرتكى  الأركان  رئي�ض 
الإيرانية للتباحث فى كل تفا�سيل التن�سيق 

الع�سكرى بني البلدين.
اأما رابع هذه املتغريات، ورمبا اأخطرها، 
الذى  داع�ض«  تنظيم  نفوذ  انح�سار  هو 
عن  الأمريكى  بالعزوف  مقرتناً  يجئ 
فى  »داع�ض«  هزمية  �سوريا.  فى  البقاء 
ت�سع  العراق،  فى  هزميته  وقبله  �سوريا، 
املبا�رصة  املواجهة  موقف  فى  اإ�رصائيل 
الذعر  حالة  �سوريا.  فى  ال�رصاع  مع 
دور  انتهاء  قرب  الناجتة عن  الإ�رصائيلية 
اأ�سا�سية  عربية  لدول  التدمريى  »داع�ض« 
من  الكثري  تطرح  و�سوريا،  العراق  خا�سة 
الأعوام  املكبوتة« على مدى  »الت�ساوؤلت 
اإ�رصائيل  عالقة  حول  املا�سية  القليلة 
بهذا التنظيم الإرهابي، فى ظل معلومات 
لها  كان  اإ�رصائيل  اأن  عن  تتواتر  اأخذت 
التنظيم وتفعيله  اإن�ساء هذا  دور كبري فى 
بكوادر عالية الكفاءة فى جميع املجالت. 
ويفاقم من خطورة انتهاء تنظيم »داع�ض« 
اأبيب  تل  اإدراك  لإ�رصائيل  بالن�سبة  ودوره 
يف�سل  الأمريكى  احلليف  اأن  حلقيقة 

الن�سحاب من امل�سهد ال�سوري.
اإ�رصائيل فى  اأخذت ت�سع  التطورات  هذه 
ماأزق ل متلك اأدوات حل األغازه، وبو�سوح 
اإ�رصائيل عارية متاما وعاجزة  اأكرث بدت 

العظمى  الإقليمية  القوة  تكون  اأن  عن 
القادرة على اإدارة الأحداث. بدت �سعيفة 
منزعجة، من هنا كان ا�ستنفارها لعالقتها 
رئي�ض  وقيام  املتحدة  الوليات  مع 
لرو�سيا  وطارئة  �رصيعة  بزيارة  حكومتها 
الو�سول  تعرث  بعد  الرو�سى  الرئي�ض  للقاء 

اإىل الدعم املاأمول من وا�سنطن.
الأمنى  الوفد  زيارة  نتائج  متابعة 
رئي�ض  برئا�سة  املرموق  الإ�رصائيلى 
عدد  وع�سوية  كوهني  يو�سى  »املو�ساد« 
وال�ستخباراتية  الأمنية  الكوادر  اأبرز  من 
للتباحث حول هذا املاأزق غري امل�سبوق، 

ماأزق العجز عن مواجهة اخلطر، تك�سف 
وكذلك  اأغرا�سها،  حتقق  مل  الزيارة  اأن 
ولقاوؤه  لرو�سيا  نتنياهو  بنيامني  زيارة 
ع�ساها  فماذا  بوتني.  فالدميري  الرئي�ض 
فى حرب  تتورط  هل  تفعل:  اأن  اإ�رصائيل 
جديدة للهروب من املاأزق �سواء فى لبنان 
لديها  اأم  �سوريا  فى  حتى  اأو  غزة  فى  اأو 
املاأزق  هو  هذا  بديلة؟،  اأخرى  خيارات 
بعد  ت�سديقه  الإ�رصائيليون  ليريد  الذى 
خروج »داع�ض« من حلبة ال�رصاع واأ�سحت 
اإ�رصائيل وجها لوجه مع حتديات مل يعد 

ممكنا اإدارتها بـ »الوكالة«.

 د .  حممد ال�سعيد اإدري�س

الأحداث املت�سارعة فى �سوريا �سواء على جبهة انت�سار اجلي�س ال�سورى ب�سكل وا�سع فى معظم اأنحاء �سوريا على ح�ساب مناطق كانت ت�سيطر عليها ف�سائل معار�سة، اأو على جبهة الق�ساء على تنظيم »داع�س« 
فى معقله الأهم مبحافظة »الرقة« باتت تفر�س البحث عن اإجابات للكثري من الأ�سئلة املهمة. بع�س هذه الأ�سئلة يتعلق مبعامل الت�سوية ال�سورية، وبالذات ما يتعلق مب�ستقبل نظام احلكم.. هل �ستبقى �سوريا 

دولة مركزية موحدة اأم اأن احلل الفيدراىل اأخذ يفر�س مرتكزاته واأرجحيته من خالل ما يتم تاأ�سي�سه الآن من اأربع مناطق لـ »خف�س التوتر« فى مناطق �سورية خمتلفة حتمل معامل التق�سيم الفيدرايل، وبع�سها 
يتعلق بتق�سيم الغنائم ومناطق النفوذ وبالذات بني رو�سيا والوليات املتحدة، هل �ستتقا�سم القوتان النفوذ فى �سوريا، اأم اأن رو�سيا �سوف تت�سيد املوقف بتفاهم مع وا�سنطن، التى اأخذت تعطى ُجل تركيزها على 

العراق، وبعثت وزير دفاعها جيم�س ماتي�س اإىل بغداد واأربيل )عا�سمة اإقليم كرد�ستان العراق( موؤخرا لرتتيب م�ستقبل الوجود والنفوذ الع�سكرى وال�سيا�سى الأمريكى فى العراق بعد اكتمال النت�سار على 
»داع�س« والنتهاء من حترير مدينة »تلعفر«.

اإ�سرائيل تراقب هذا التطور الذى 
تراه خطريا، لأ�سباب كثرية اأبرزها 

اأنه حتما لن يقت�سر على التعاون 
الع�سكرى والأمنى وال�سيا�سى ملواجهة 
ما يعترب »تهديدا كرديا«، بل �سيمتد 

اإىل التعاون والتن�سيق امل�سرتك 
بخ�سو�س �سوريا اجلديدة وم�سالح 
البلدين هناك، الأمر الذى تراه تل 

اأبيب مزعجا ومثريا للقلق.

الهدف الأمريكي اجلديد مع الفل�سطينيني
اأحمد جميل عزم

الوفد  اأّن  والأنباء  املوؤ�رصات  تتفق 
العربية  املنطقة  زار  الذي  الأمريكي 
عملياً  حقق  ال�سالم«  »عملية  ملناق�سة 
تغري  لقد  يريده.  الذي  الأ�سا�سي  الهدف 
»عملية  يف  التقليدي  الأمريكي  الهدف 
ال�سالم« من ا�ستمرار املفاو�سات الثنائية 
النظر  بغ�ض  الإ�رصائيلية   – الفل�سطينية 
ل  اأن  هو  جديد  هدف  اإىل  نتائجها  عن 
من  اأخرى  لعملية  الفل�سطينيون  يذهب 
وبطيئة  �سيا�سية  كانت  لو  حتى  نوع،  اأي 

ودبلوما�سية جداً.
الت�رصيحات  يلف  الت�ساوؤم  كان 
الفل�سطينية، قبيل زيارة الوفد الذي قاده 
كو�سنري،  جارد  الأمريكي،  الرئي�ض  �سهر 
وا�ستخدم الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة 
الفل�سطينية، نبيل اأبو ردينة، عبارة »زيارة 
�ستكون  اأّنها  اعتبار  على  مف�سلية«، 
الأمريكيون  فيها  يقدم  التي  املنا�سبة 

الفل�سطينية  الأ�سئلة  ب�ساأن  اإجابات 
واإطالق  امل�ستوطنات  بخ�سو�ض  الكثرية، 
وا�سحة،  مبرجعية  تفاو�سية  عملية 
عن  بعيداً  الفل�سطينيون  �سيتحرك  واإل 

الأمريكيني.
وقطر،  ال�سعودية،  الزيارة  �سملت 
وفل�سطني،  والأردن،  وم�رص،  والإمارات، 
زيارة  باأّنها  اأوحى  ما  والإ�رصائيليني، 
الإ�سارة  جتِر  مل  اأّنه  خ�سو�سا  خمتلفة، 
�سوى  �ستناق�ض،  اأخرى  ق�سايا  وجود  اإىل 
ذلك  يف  )مبا  الفل�سطيني  املو�سوع 
مل  الذي  القطري   – اخلليجي  اخلالف 
قد  القليل  اأن  اأي�ساً  والالفت  اإليه(،  يُ�رص 
»احلل  ب�ساأن  الزيارة  هام�ض  على  قيل 
اخلليجي  الإ�رصائيلي  والتعاون  الإقليمي« 
اأن  رغم  الإ�رصائيليني،  من  املزعوم 
بذكر  يغري  اخلليج  لدول  الزيارة  �سمول 
الأمر. ثم ما زاد من التكهنات الت�سالت 
والقيادة  العربية  الأطراف  بني  املتكررة 
ويل  ات�سالت  خ�سو�ساً  الفل�سطينية، 

العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان، ووزير 
خارجية ال�سعودية اأي�ساً عادل اجلبري.

اأنكر البيت الأبي�ض ما تناولته و�سائل اإعالم 
عربية اأّن كو�سنري �رّصح اأّنه ل ميكن وقف 
ال�ستيطان لأّن هذا يوؤدي ل�سقوط حكومة 
بنيامني نتنياهو، ولكن الأكيد اأّنه ل يوجد، 
اأو مل تن�سج اأي اأفكار من اأي نوع لإعالنها 
اإ�رصائيلي  ثنائي  م�ستوى  على  �سواء 
فل�سطيني، اأو ب�ساأن اإطار اإقليمي للحل، اأو 
لأي تعاون موؤ�س�سي ور�سمي اأو اأي تفاو�ض 

اإقليمي فيه الإ�رصائيليون والعرب.
هذه  نتائج  تاميز«  »نيويورك  خل�ست 
باأنها  املحطات،  املتعددة  اجلولة 
مغادرة  عدم  على  الفل�سطينيني  »موافقة 
الوليات  تقودها  التي  ال�سيا�سية  العملية 
الإ�سافة  وميكن  الأمريكية«.  املتحدة 
تعبريات  اأ�سعده  الأمريكي  الوفد  اأّن  لهذا 
يثقون  اأّنهم  والعرب  الفل�سطينيني  القادة 
اأو يقرون بوجود جدية اأو اهتمام من قبل 
الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق  الرئي�ض 

حالة  من  غ�سباً  يعلنوا  مل  اأي  ت�سوية. 
اجلمود الراهنة.

وي�رصبون  يحذرون،  الفل�سطينيون  كان 
اأنباء عن ا�ستعداداتهم ل�ستخدام منا�سبة 
ال�سهر  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 
املقبل لإعادة اإطالق م�سار دويل جديد، 
وعدم  الأمريكية،  اجلدية  عدم  على  رداً 
التقدم باأي �سيء مما وعد به الأمريكيون، 
ب�ساأن  الأمريكي  الو�سوح  عدم  على  ورداً 
ووقف  ال�سيا�سية،  والعملية  الدولتني،  حل 
الراهنة  احل�سيلة  وبح�سب  ال�ستيطان. 
الفل�سطيني  امليل  اأّن  يبدو  الوفد  لزيارة 
مو�سع  كان  الذي  التوجه  لتغيري  هو 
اجلمعية  اجتماعات  يف  لإطالقه  نقا�ض 
الأمريكيني  ومنح  املتحدة،  لالأمم  العامة 
يقل  ل  ما  �سمنياً،  تعني  جديدة،  فر�سة 
فالأ�سلوب  التاأجيل،  من  كامل  عام  عن 
اجتماعات  على  يعتمد  بات  الفل�سطيني 
من  )�سبتمرب(  اأيلول  يف  العامة  اجلمعية 
كل عام لتحديد وجهة القيادة الفل�سطينية 

الدبلوما�سية.
والت�رصيحات  الزيارة  جمريات  بح�سب 
الفل�سطينيني  اإّن  القول  ميكن  املختلفة 
ويجددون  دويل،  حترك  اأي  �سيوؤجلون 
عربية  وعود  مقابل  النتظار،  مرحلة 
�سيتغري،  �سيئا  باأّن  �رصيحة،  اأو  �سمنية 

واأّنهم �سيتابعون الت�سال مع الأمريكيني.
ل�سنوات طويلة  املراقبني  فهم  ا�ستقر يف 
قدر  حري�ض  الأمريكي  الطرف  اأن  الآن 
تفاو�سية  �سيا�سية  عملية  على  الإمكان 
فل�سطينية – اإ�رصائيلية، بغ�ض النظر عن 
نتائجها. لدرجة اّنه اأ�سبح �سائعاً القول اإّن 
الأمريكيني يريدون »عملية« �سالم، بغ�ض 
ذلك  وهدف  ال�سالم،  حتقق  عن  النظر 
اإعاقة  وعدم  املنطقة  يف  التوتر  تقليل 
ملفات اإقليمية اأخرى يف املنطقة، اإذا ما 
الإ�رصائيلي.   – الفل�سطيني  الو�سع  توتر 
والآن يبدو اأّن هناك تغيريا يف الأمر، فلم 
يعد مهماً اأن يكون هناك عملية اإ�رصائيلية 
اأي  هناك  يكون  األ  واملهم  فل�سطينية، 
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املكتب العمومي للتوثيق 
الأ�ستاذة / طبي ن�سيمة

احلي الإداري امل�سيلة 
الرمز/ 5560 

تعديل �لقان�ن �ال�شا�شي لل�شركة ذ�ت �مل�ش�ؤولية �ملحدودة 
�مل�شماة "�لت�زيع و�شيانة �لعتاد �لفالحي و�لري �ل�شغري "

مبوجب عقد تلقيناه يف  2017/08/14 مت تعديل  �ش .ذ. م . م » التوزيع و�صيانة العتاد الفالحي والري ال�صغري » 
�صت�صجل بامل�صيلة املعرفة كمايلي ال�صكل  ال�رشكة ذات امل�صوؤولية املحدودة )�ش . ذ.م .م ( راأ�صمالها  ثالثمائة األف 

دينار جزائري ) 300.000.00  دج ( مت تعديل مايلي  املدير امل�صري  عن ال�صيد / لعريبي عمايل بن املحفوظ  مديرا 
م�صريا لل�رشكة ح�صبما تقت�صية ظروف ت�صيري ال�رشكة ملدة غري حمددة و�صحب املدير امل�صري ال�صابق �صتيوي حممد 
بن الب�صري من مهامه ح�صب قرار اجلمعية العامة املذكور اعاله تعيني حمافظ احل�صابات مت تعيني ال�صيد / بن داود 
عبدالرزاق الكائن مقره االجتماعي ب�صارع عطوي قدور �ش ب )247( �صاحة  )01 ( ماي ورقلة  ملدة ثالثة �صنوات 

تعيني م�صت�صار قانوين لل�رشكة مت تعيني ال�صيد / بلعيد عبدالعزيز  حمامي معتمد لدي املحكمة واملجل�ش الق�صائي 
الكائن مقره االجتماعي باملنطقة احل�رشية اجلديدة ملدة �صنة) 01( والباقي يبقي بدون تغيري     املوثقة 

ANEP N°:  521991 الو�سط:2017/08/31
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و�أبلغ �ضابط باجلي�ش �لعر�قي �أن 
�لأ�ضد�ء  �ملقاتلني  من  "�ملئات 
�ملنازل  معظم  د�خل  يتمركزون 
ما  �لبلدة  يف  �ملرتفعة  و�ملباين 
�حلكومية  �لقو�ت  على  ي�ضعب 
�لعقيد  تقدم"وو�ضف  �أي  حتقيق 
�لقو�ت  �خرت�ق  �لالمي  كرمي 
�لأول  �لدفاع  خط  �لعر�قية 
يف  "د�ع�ش"  تنظيم  مل�ضلحي 
بفتح  �أ�ضبه  باأنه  �لعيا�ضية  بلدة 
�لعر�قية  "�أبو�ب �جلحيم"�لقو�ت 
�لقليلة  �لأيام  يف  ��ضتعادت 
مدينة  نو�حي  معظم  �ملا�ضية 
تلعفر �لو�قعة �ضمال غرب �لبالد، 
معقال  طويلة  لفرتة  كانت  و�لتي 
لتنظيم "د�ع�ش"، وهي تتهياأ �لآن 
ل�ضتعادة �لعيا�ضية �لتي تبعد 11 

تلعفر،  غربي  �ضمال  مرت�  كيلو 
وذكر   كامل  �نت�ضار  وحتقيق 
تقرير للوكالة �أن �لقو�ت �لعر�قية 
��ضطرت لزيادة �ل�رضبات �جلوية 
و��ضتقد�م مزيد من �لتعزيز�ت من 
�ل�رضطة �لحتادية لدعم وحد�ت 
�لحتادية  و�ل�رضطة  �جلي�ش 
�لإرهاب،  مكافحة  وقو�ت 
وذلك  �ل�ضعبي،  للح�ضد  ووحد�ت 
�لتي  �ل�رض�ضة  �ملقاومة  ب�ضبب 
يف  "د�ع�ش"  م�ضلحو  يبديها 
كرمي  �لعقيد  و�أو�ضح  �لعيا�ضي  
مقاتلي  من  "�ملئات  �أن  �لالمي 
د�ع�ش يتح�ضنون تقريبا يف د�خل 
�أن  بيت يف �ملدينة"، م�ضيفا  كل 
�ملورتر  وقذ�ئف  �لقنا�ضة  نري�ن 
و�لقذ�ئف  �لثقيلة  و�لر�ضا�ضات 
كل  من  تنطلق  للدروع  �مل�ضادة 

بيت.
�لقو�ت  �أن  �إىل  �لالمي  ولفت 

لي�ش  م�ضلحني  تو�جه  �لعر�قية 
لديهم ما يخ�رضونه، وقال يف هذ� 
معركة  باأن  نت�ضور  "كنا  �ل�ضياق 

�ملدينة �لقدمية يف �ملو�ضل هي 
�لأ�ضعب لكن هذه �ملعركة �أثبتت 

باأنها �لأ�ضو�أ كثري�".

�أكدت كوريا �ل�ضمالية، �أنها �أطلقت 
�ليابان،  �أر��ضي  فوق  �ضاروخا 
متو�ضط  بالي�ضتيا  كان  �إنه  وقالت 
"هو��ضونغ- طر�ز  ومن  �ملدى 
�لكورية  �ل�ضلطات  12"وك�ضفت 
�لأخرية  �لتجربة  �أن  �ل�ضمالية 
قبل  من  �ضخ�ضي  باإ�رض�ف  نفذت 
�لرئي�ش كيم جونغ �أون من جانبه، 
ما  ح�ضب  �أون،  جونغ  كيم  �أعلن 
�ملركزية  �لأنباء  وكالة  عنه  نقلت 
لكوريا �ل�ضمالية، �أن "هذ� �لتدريب 
يعد  بالي�ضتي  �ضاروخ  �إطالق  على 
حقيقية  حرب  من  جزء  مبثابة 
للعملية  �لأوىل  �خلطوة  وميثل 
�ل�ضعبي  كوريا  جلي�ش  �لع�ضكرية 
يف �ملحيط �لهادئ ومقدمة هامة 
قاعدة  �لتي حتت�ضن  لردع غو�م"، 

�أبر� للقو�ت �لأمريكية.  
كوريا  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�ل�ضهر  �أو�خر  هدد،  �ل�ضمالية 
�ضو�ريخ   4 باإطالق  �جلاري، 
"هو��ضونغ"  طر�ز  من  بالي�ضتية 
للقاعدة  �لتابعة  �ملياه  �إىل 
رد�  وذلك  �ملذكورة،  �لأمريكية 

�لوليات  رئي�ش  ت�رضيحات  على 
�ملتحدة، دونالد تر�مب، �لتي قال 
فيها �إن بيونغ يانغ �ضتو�جه "�لنار 
خطر�  متثيلها  حال  و�لغ�ضب" 

لبالده.
وكوريا  �ليابان  من  كل  وكانت 
�لثنني  ليلة  �أعلنت،  قد  �جلنوبية 
كوريا  تنفيذ  عن  �لثالثاء،  �إىل 
ل�ضاروخ  جديد�  �إطالقا  �ل�ضمالية 
كان يعتقد �لع�ضكريون �أنه بالي�ضتي 
�أر��ضي  عرب  �ل�ضاروخ  وحلّق 
�ليابان، �لتي �أطلقت �إنذ�ر� ب�ضبب 
مياه  يف  و�ضقط  �لتجربة،  هذه 
�ن�ضطاره  بعد  �لهادئ  �ملحيط 
 2700 م�ضافة  وقطعه  �أجز�ء  لـ3 
 550 �رتفاع  �إىل  وو�ضوله  كيلومرت� 

كيلومرت�.
لعقد  وطوكيو  و��ضنطن  ودعت 
�لأمن  ملجل�ش  طارئ  �جتماع 
�ضبه  يف  �لتوتر  ملناق�ضة  �لدويل 
و�لإجر�ء�ت،  �لكورية  �جلزيرة 
�لتي من �ملمكن �تخاذها رد� على 
من  �لأخري  �ل�ضاروخي  �لإطالق 

قبل بيونغ يانغ. 

نقل عن �صابط يف اجلي�س العراقي اأن اخرتاق خط دفاع "داع�س" الأول يف بلدة العيا�صية التي حت�صن 
بها الفارون من مدينة تلعفر مبثابة فتح "اأبواب اجلحيم"وذكرت الوكالة اأن القوات العراقية التي تقاتل 
ل�صتعادة ال�صيطرة على العيا�صية قالت اإن القتال هناك اأ�صواأ كثريا من معركة حترير املدينة القدمية 

الطاحنة باملو�صل، التي ا�صتمرت ثمانية اأ�صهر.

�صابط عراقي

ق.د

بوابة اجلحيم فتحت يف العيا�ضية!
كيم جونغ اأون

التجربة ال�ضاروخية الأخرية 
 مقدمة ل�ضتهداف قاعدة 

غوام الأمريكية

يف  كربى  حملفني  هيئة  وجهت 
 19 لـ  �تهامات   ، �ملتحدة  �لوليات 
�ضخ�ضا بينهم 15 من �لأمن �لرتكي 
مايو  يف  وقع  ب�ضجار  �ضلة  على 
وحر��ش  حمتجني  بني  �ملا�ضي 
�لرئي�ش �لرتكي رجب طيب �أردوغان. 
�لأمريكي  �ملدعي  مكتب  وقال 
�أم�ش  بيان،  يف  كولومبيا،  مبقاطعة 

�لت�ضعة  �ملتهمني  "جميع  �لثالثاء: 
لرتكاب  بالتاآمر  متهمون  ع�رض 
�لتحيز،  وبجرمية  عنيفة  جرمية 
عن  للعقوبة  �لأق�ضى  �حلد  و�أن 
وقد  عاما   15 �ل�ضجن  �لتهمة  هذه 
عقوبات  �إىل  �لتحيز  جرمية  توؤدي 
�تهامات  توجيه  �لبيان  �أطول"و�أكد 
�لتي  �لتهام  لئحة  و�أن   ،16 �ضد 

ثالثة  �أ�ضافت  �لثالثاء،  �ضدرت، 
للقائمة، هم حم�ضن كو�ضا ويو�ضف 
بني  من  وهم  �إرين،  وهاريتني  �أيار 
15 من �أفر�د �أمن �لرتكي يو�جهون 
�أ�ضماء  �لبيان  يحدد  ومل  �تهامات، 

�لآخرين �ملدرجني يف �لقائمة.
�أردوغان  �أمن  حر��ش  �أن  يذكر 
مبهاجمة  �ملا�ضي،  ماي  يف  قامو� 

حمتجني �ضلميني معار�ضني للزعيم 
�ل�ضفري  �إقامة  مقر  خارج  �لرتكي 
�أردوغان  زيارة  خالل  �لرتكي 
�لو�قعة  وز�دت  �ملتحدة  للوليات 
�أردوغان  لقاء  بعد  حدثت  �لتي 
بنظريه �لأمريكي دونالد تر�مب يف 
�لعالقات  توتر  من  �لأبي�ش  �لبيت 

بني �لبلدين.

لدى  �لقطري  �ل�ضفري  ��ضتبعد 
ت�ضعيد  حدوث  �إمكانية  �إيطاليا 
و�لدول  بالده  �أزمة  يف  ع�ضكري 
بالده  �أن  �إىل  م�ضري�  �خلليجية، 
�لتعاون  ملجل�ش  موؤ�ض�ضة  دولة 
�خلليجي وقال �ل�ضفري، عبد �لعزيز 
�حتمال  ب�ضاأن  �ملالكي،  �أحمد  بن 
ل  ع�ضكري:"  ت�ضعيد  حدوث 
�أعتقد ذلك لأننا جميعا ننتمي �إىل 
وقطر  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�ش 

للمجل�ش"و�ضدد  موؤ�ض�ضة  دولة 
خالل  �لقطري،  �لدبلوما�ضي 
�لإيطايل  �لتلفزيون  مع  مقابلة 
"�أعربت  بالده  �أن  على  �لر�ضمي، 
لالأزمة �خلليجية  �لأول  �ليوم  منذ 
للحو�ر"و�أ�ضاف:  ��ضتعد�دها  عن 
بدعم  �حل�ضار  دول  �دعاء�ت  "�إن 
�أي  وبدون  باطلة  لالإرهاب  قطر 
�أ�ضا�ش"، ونحن قد "حتدينا �لدول 
�لأربع �أن تقدم لنا ولو وثيقة و�حدة 

تثبت هذه �لتهمة".
�لقطري لدى روما  �ل�ضفري  و�أ�ضار 
�لإرهاب  م�ضكلة  "مو�جهة  �أن  �إىل 
�إذ ل ميكن  تتطلب عمال جماعيا 
�لإرهاب  تو�جه  �أن  و�حدة  لدولة 

مبفردها".
�ل�ضتثمار�ت  م�ضري  وب�ضاأن 
قال  �لقطرية،  �خلارجية 
بالده  �إن  �لقطري  �لدبلوما�ضي 
كافة  يف  "��ضتثمار�تها  �ضتو��ضل 

�إيطاليا  ففي  �لأجنبية.  �لبلد�ن 
م�ضاريع  عدة  �رضدينيا  يف  لدينا 
�لذي  �أولبيا  ماتر  م�ضت�ضفى  مثل 
�لعام  مطلع  يف  �فتتاحه  �ضيتم 
مرييديانا  �رضكة  ولدينا   2018
للطري�ن ومر�فق كو�ضتا زمري�لد�، 
عن  عبارة  هي  �مل�ضاريع  هذه  كل 
هناك  تكون  و�ضوف  �أوىل  مرحلة 
ثانية  مرحلة  �ل�ضتثمار�ت  لهذه 

وثالثة �أي �أننا يف طور �لبد�ية". 

ن�رض  نقدية  قطعة  ت�ضببت 
�ل�ضهيوين،  �لوزر�ء  رئي�ش 
بنيامني نتنياهو، �ضورتها على 
"في�ضبوك"،  على  �ضفحته 
زمن  �إىل  تعود  �أنها  و�دعى 
جعله  يف  �لثاين،  �لهيكل 
بعدما  لل�ضخرية  مو�ضوعا 
تبني �أنها مزيفة وقد �ضارعت 
�حلكومة  رئي�ش  �ضفحة 
�ل�ضهيونية �إىل حذف ما ن�رضه 
و�ضائل  وك�ضفت  نتنياهو، 

معدنية،  �لقطعة  �أن  �إعالم 
قبل  �ضهيوين  متحف  �ضكها 
عن  عبارة  وهي  عاما،   15

تذكار لالأطفال.
يف  �أرفق،  نتنياهو  وكان 
"في�ضبوك"،  على  �ضفحته 
فيه:  قال  بن�ش،  �ل�ضورة 
ونقلت  قيمة،  ذو  "�كت�ضاف 
�أحد  عن  "هاآرت�ش"  �ضحيفة 
خرب�ء �لآثار و�لقطع �لنقدية ، 
حاييم جيتلر، قوله: "ل يوجد 

�أي �حتمال باأن تكون �لقطعة 
عملة  لي�ضت  �إنها  حقيقية، 
قدمية، وحتى �عتبارها عملة 

هو مبثابة مبالغة".
�أن  �ل�ضحيفة  و�أ�ضافت 
قد  كانت  �ملعدنية  �لقطعة 
عرثت عليها طفلة من �ضكان 
�ضمايل  "حلمي�ش"،  م�ضتوطنة 
ر�م �هلل، و�ضط �ل�ضفة �لغربية 

�ملحتلة، �لأ�ضبوع �ملا�ضي.
�لأوىل،  �ملرة  هذه  ولي�ضت 

�لتي ي�ضع فيها نتنياهو نف�ضه 
يف موقف حمرج، يثري �ضخرية 
رئي�ش  �أكد  فقد  �ل�ضحافة. 
لقاء  �أثناء  �ل�ضهيوين،  �لوزر�ء 
�أن  فرن�ضي�ش،  بالبابا  جمعه 
عي�ضى،  �لنبي  �مل�ضيح،  ي�ضوع 
دفع  ما  �لعربية،  يتكلم  كان 
و�لقول  فور�  �لرد  �إىل  �لبابا 
"�لآر�مية"، يف �إ�ضارة �إىل عدم 
حاول  �لتي  �ملعلومة  �ضحة 

نتنياهو �لرتويج لها.

الق�ضاء الأمريكي يوجه تهما لـ 15 �ضخ�ضا من اأمن اأردوغان

دبلوما�صي قطري

ل ت�ضعيد ع�ضكريا يف منطقة اخلليج

للحديث عن تاريخ الكيان ال�صهيوين

نتنياهو ي�ضت�ضهد بقطعة نقدية مزيفة 

املتحولون جن�ضيا باقون يف اجلي�ش 
الأمريكي بانتظار توجيهات ترامب

برلني

اإخالء ال�ضفارة الكندية جراء 
تهديد بوجود قنبلة

�لأمريكي،  �لدفاع  وزير  �أعلن 
جيم�ش ماتي�ش، �أن �ل�ضيا�ضة �حلالية 
�لتي يتبعها �جلي�ش �لأمريكي جتاه 
�جلنود �ملتحولني جن�ضيا �ضت�ضتمر، 
من  جديدة  توجيهات  بانتظار 
و�أ�ضاف  تر�مب  دونالد  �لرئي�ش 
من  جلنة  �أن  بيان،  يف  ماتي�ش، 
م�ضورة  "لتقدمي  �ضتجتمع  �خلرب�ء 
�ل�ضيا�ضة  تنفيذ  حول  وتو�ضيات" 
�جلديدة و�أو�ضح �لوزير �أنه "مبجرد 
وبعد  تو�ضياتها،  �للجنة  تبلغ  �أن 
م�ضاور�تي مع وزير �لأمن �لد�خلي، 
ب�ضاأن  للرئي�ش  ن�ضيحتي  �ضاأقدم 
و�أ�ضاف:  �ضيا�ضته".  توجه  تنفيذ 
�ل�ضيا�ضة  �ضتبقى  �لأثناء،  هذه  "يف 
باملتحولني  يتعلق  فيما  �حلالية 
�لعاملني حاليا" على حالها  جن�ضيا 
�ملا�ضي،  �جلمعة  تر�مب،  ووقع 
�ملتحولني  خدمة  حتظر  مذكرة 

�إن  جن�ضيا يف �جلي�ش وقال تر�مب 
هناك حاجة �إىل مزيد من �لدر��ضة 
ل�ضمان �أل يعمل �ملتحولون جن�ضيا 
�لع�ضكرية  �لفعالية  "عرقلة  على 
�لوحدة،  متا�ضك  وتعطيل  و�لفتك، 
�ملو�رد  على  �أعباء  فر�ش  �أو 
وقعها  وثيقة  �أن  يذكر  �لع�ضكرية". 
�لدفاع  وز�رة  يف  كبري  م�ضوؤول 
�لأمريكية "�لبنتاغون"، �أ�ضارت �إىل 
تعيني  �إمكانية  تدر�ش  �لوز�رة  �أن 

مثليني.
�لأمريكية  �لدفاع  وز�رة  ورفعت 
يف  جن�ضيا  �ملتحولني  عن  �حلظر 
عهد  يف  �ملا�ضي،  �لعام  �جلي�ش 
قر�ر،  وبعد  كارتر،  �آ�ضتون  �لوزير 
حظر�  يرفع   ،2011 �لعام  �ضدر 
��ضتمر عقود� على خدمة �ملثليني 
�مل�ضلحة  �لقو�ت  يف  و�ملثليات 

�لأمريكية.

مت  �أنه  �أملانية  �إعالم  و�ضائل  ذكرت 
�أم�ش  �لكندية يف برلني   �ل�ضفارة  �إخالء 
قنبلة  بوجود  تهديد  جر�ء  �لأربعاء 
�ل�رضطة  �أن  حملية  �ضحيفة  و�أو�ضحت 
كانت موجودة يف موقع �حلادث و�أعطت 
�إ�ضارة بزو�ل �خلطر و�أ�ضارت �ل�ضحيفة 
و�قعة  �إذ�عة  حمطة  �إخالء  �إىل  كذلك 
�أن  �إل  �لكندية،  �ل�ضفارة  من  بالقرب 

�أماكن  �إىل  �لعودة  من  متكنو�  موظفيها 
عملهم يف وقت لحق.

�مل�ضممة  �لبالي�ضتية،  �ل�ضو�ريخ  �ختبار 
�لهادئ"،   �ملحيط  يف  �أهد�ف  ل�رضب 
لزيادة قوة تدمري وتاأثري هذه �ل�ضو�ريخ 
�أون،  جونغ  لكيم  ووفقا  وحتديثها 
�لقو�ت  و�ختبار�ت  تدريبات  فاإن 

�ل�ضرت�تيجية �لر�هنة هي
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4 مطالب و3 خماوف من رحم »فزاعة« تثبيت الدولة
التي  العلنية  الدعوة  تاأييد ومعار�صة  رحم  من  خرجت  و3 خماوف  4 مطالب 

�صدرت من الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي موؤخرا لالإعالم، بت�صكيل »فوبيا 
خوف« لدى امل�صريني من اإ�صقاط الدولة، قبل اأ�صهر من رئا�صيات 2018، وفق ر�صد 

واآراء حمللني ونهاية ال�صهر املا�صي، قال ال�صي�صي على هام�س فاعليات موؤمتر لل�صباب 
بالإ�صكندرية )�صمال(: »اأنتم يف الإعالم حتتاجون ت�صكيل فوبيا �صد اإ�صقاط الدولة.. 

اأكرر عليكم العمل باإحلاح حتى يكون هناك فوبيا اخلوف لدى امل�صريني من اإ�صقاط 
الدولة امل�صرية«ووفق ر�صد وت�صريحات منف�صلة لالأنا�صول، طالب معنيون يف �صبيل 
دعم ذلك املطلب الرئا�صي، بـ 4 اأمور هي امل�صداقية، وحتقيق العدل، وال�صعي للح�صول 
على ر�صا �صعبي جراء و�صع اقت�صادي ثابت وعدالة اجتماعية، واإيجاد اأجواء �صيا�صية 

فيما اأثار اآخرون 3 خماوف من هذا املطلب الرئا�صي، اأولها اأن يكون »فزاعة« لإر�صاء 
النا�س باملتاح يف ظل تراجع �صعبية النظام، اأو اأن يكون تعبئة لالنتخابات الرئا�صية 

املقبلة، اأو وجود خطر حقيقي عرب تزايد العمليات الإرهابية وعادة ما تقول ال�صلطات 
امل�صرية اإنها تتيح حرية التعبري والراأي والتناف�س وت�صعى لإ�صالح اقت�صادي، وتواجه 
حربا كبرية من الإرهاب، وهذا الرتاجع امللحوظ يف ال�صعبية مل ينكره الرئي�س امل�صري 
يف حديث �صحفي يف ماي املا�صي، قائال: »اإذا خ�صينا من الإ�صالح و�صريبته على �صعبية 

رئي�س اأو فر�صة رئا�صة اأخرى نكون قد اأخطاأنا يف حق وطن وم�صتقبل اأبنائه«.

فوبيا اخلوف.. جدل 
م�صتمر

مل تنقطع دعو�ت �إعالمية ر�سمية 
�لدولة  لتثبيت  موؤيدة  وخا�سة 
�ل�سي�سي،  خطاب  منذ  �مل�رصية 
�إ�ساعة  لتوجه  �نتقاد�ت  يف مقابل 
»فوبيا خوف« عند �مل�رصيني قبل 
تلك  �أبرز  ومن   2018 رئا�سيات 
�لأخبار  قطاع  �أطلق  �لدعو�ت، 
لالإعالم  �لوطنية  للهيئة  �لتابع 
�جلاري  �أوت  منت�سف  )حكومي( 
»حماية  �سعار  حتت  �أ�سبوعا 
�لتفتيت  من  �مل�رصية  �لدولة 
�إ�سقاطها«،  مبخاطر  و�لتوعية 
كيفية  منها  حماور  يت�سمن 
وم�ساندة  لل�سائعات،  �لت�سدي 
قو�ت �جلي�ش و�ل�رصطة، و�حلفاظ 
و�لتوعية  �لدولة،  موؤ�س�سات  على 

بخطط �ملرتب�سني.
يف �ملقابل، �سهد موقعا �لتو��سل 
و«تويرت«  »في�سبوك«  �لجتماعي 
للمطلب  معار�سني  من  هجوما 
يتحدث  وتدوينات،  تغريد�ت  يف 
بو�بة  �لأمر  ذلك  �أن  عن  بع�سها 
يف  �لنظام  على  لالإبقاء  خلفية 

�لأو�ساع  مع  �سعبيته  تر�جع  ظل 
�لقت�سادية �ل�سعبة.

و�عترب �لكاتب �ل�سحفي �مل�رصي 
�ل�سي�سي  مطلب  �سلطان،  جمال 
غري  ل�سان  وزلة  حم�سا،  »خطاأ 
مقال  يف  �سلطان  مق�سودة«وقال 
»�مل�رصيون«  ب�سحيفته  �سابق 
»من  يرت�أ�سها:  �لتي  )خا�سة( 
لدى  حدث  �لتبا�سا  �أن  �ملوؤكد 
لأن  �لتعبري،  فخانه  �ل�سي�سي 
�أ�سا�سه  نف�سي،  مر�ش  �لفوبيا 
ير�سخ  ووهم  حقيقي  غري  خيال 
�ساحبه  لدى  �لو�سو��سي  �خلوف 
جتاه �أ�سياء حمددة، و�ملفرو�ش �أن 
�لأمر��ش  مكافحة  �لدولة  وظيفة 

»لكن  و�أ�ساف:  زر�عتها«.  ولي�ش 
�أن  �لق�سة  تلك  يف  ده�سة  �لأكرث 
حتول  ل�سانه  وزلة  �لرئي�ش،  خطاأ 
�إىل م�رصوع وطني وبرنامج عمل، 
وحمافظون  وزر�ء  ن�سط  حيث 
تتد�ول  وف�سائيات  و�سحف كربى 
م�رص«.  يف  �لفوبيا  ن�رص  كيفية 
جمال  �مل�رصي  �لكاتب  و�أ�سار 
�لأ�سا�سية  �لفكرة  �أن  �إىل  �سلطان، 
هي  �ل�سي�سي  عنها  يتحدث  �لتي 
وتثبيت  �لدولة  »حماية  �إىل  دعوته 
خطط  تنجح  ل  حتى  دعائمها، 
حدث  �لذي  �لنحو  على  متزيقها 
مثل  �ملنطقة  يف  �أخرى  لدول 
)�أي  »هو  وتابع:  وليبيا«.  �سوريا 

وطني  هدف  �لرئا�سي(  �لطرح 
تت�سافر  �أن  وينبغي  فيه،  �سك  ل 
�أجله،  من  م�رص  �أبناء  كل  جهود 
لكن �مل�سكلة �لرئي�سية يف �لدعوة 
�أنها تخلط بني �لأمرين، بني �لدولة 

و�لنظام، بني �لوطن و�لرئي�ش«.

املطالب الأربعة

�أول �ملطالب لعدم �إ�سقاط �لدولة، 
هو �مل�سد�قية وفق �أ�ستاذ �لإعالم 
�لذي  �لعامل،  �سفوت  �مل�رصي 
�أ�سار �إىل �أن �لرئي�ش �مل�رصي كان 

يق�سد دعم �لإعالم للدولة يف هذه 
»�لعامل«  و�أو�سح  �ل�سعبة  �ملرحلة 
منقو�سا،  جاء  �ل�سي�سي  طلب  �أن 
تك�سب  �آليات  من  بد  ل  لأنه 
�مل�سد�قية  من  درجة  �لإعالم 
لدى  �مل�ساركة  من  وتعّظم  و�لثقة 
�لنا�ش، حتى ميكن �أن يقتنعو� مبا 

يقدم لهم وما يطلب منهم.
و�أ�ساف �أنه »حتى لو نفذ �لإعالم 
�سيمتثل  هل  �ل�سي�سي،  طلبه  ما 
يقتنعون  ل  لإعالم  �ملو�طنون 
�لإعالم  يكون  �أن  بد  ل  به؟ 
�لجتاهات،  ومتعدد  متنوعا 
عما  �ختلفت  �مل�رصيني  فطبيعة 
�لإعالمي  »دور  �أن  قبل«و�أكد 
�أو  ترهيبيا  ولي�ش  تنويري  د�ئما 
�لإقناعية  �لقدرة  و�أن  ت�سليليا، 
من  بال�ستفادة  تاأتي  لالإعالم 
ولي�ش  �ملتنوعني،  �لر�أي  قادة 
عن  وبالتعبري  فقط،  �مل�ساندين 
حتى  �ل�سيا�سية  �لجتاهات  كافة 
�لر�أي  هناك  باأن  �ملو�طن  ي�سعر 
و�لر�أي �لآخر«. �أما ثاين �ملطالب 
حيث  �لعدل،  حتقيق  فهو  �لأربعة 
حممد  �مل�رصي  �لكاتب  قال 
ب�سحيفة  له  �سابق  مقال  يف  �أمني 
»�مل�رصي �ليوم« )خا�سة(: »تثبيت 
�لذي  هو  فالظلم  بالعدل،  �لدولة 
لن  وم�رص  �لآن،  �لدولة  يهدد 
تتفتت باإذن �هلل، وفيها جي�ش م�رص 
�لعظيم، ولن ينال منها خمططات 
�لتق�سيم«ثالث ور�بع هذه �ملطالب 
رئي�ش  نائب  غبا�سي  خمتار  وفق 
للدر��سات  �لعربي  »�ملركز 
)غري  و�ل�سرت�تيجية«  �ل�سيا�سية 
هو  �لقاهرة(،  مقره  حكومي 
�سعبي  ظهري  عن  �حلكومة  »بحث 
لها، و�إر�سائه، فاملق�سود بدعائم 
�لدولة لي�ش �لد�ستور �أو �لنتخابات 
�لرئا�سية و�لربملانية، و�إمنا قطاع 

�سعبي وو�سع �قت�سادي ثابت«.
ت�رصيحات  يف  غبا�سي  و�أ�ساف 
»�آليات  �أن  موؤخر�،  �سحفية 
يف  �أي�سا  تكون  �لدولة  تدعيم 
و�سع ��ستثماري متميز، وخلق جو 
�سيا�سي متميز به �سكل من �أ�سكال 
�لدميقر�طية كوجود تناف�ش حزبي 
على م�سلحة �لوطن و�ملو�طنني«.

املخاوف الثالثة

يكون  �أن  هو  �ملخاوف  هذه  �أول 
)�لطرح �لرئا�سي( جزء� من تعبئة 
للم�رصيني  و�لإعالم  �لعام  �لر�أي 
عليه،  و�لإبقاء  �لنظام  تغيري  �سد 
�ملقبلة،  �لنتخابات  يف  �سيما  ل 
�لجتماع  علم  �أ�ستاذ  وفق 
�لأمريكية  باجلامعة  �ل�سيا�سي 
و�أ�ساف  �سادق  �سعيد  بالقاهرة 
لالأنا�سول:  حديث  يف  �سادق 
�لنظام  وجود  لتربير  �أدو�ت  »كلها 
�لدولة  يحمي  باأنه  و�رصعيته 
�إىل  �سادق  �ل�سقوط«ولفت  من 
لالنتخابات  �لتنازيل  »�لعد  �أن 
�ل�سباب  وموؤمتر�ت  بد�أ،  �لرئا�سية 
�لنتخابية  حلملته  تد�سينا  تعد 
)�ل�سي�سي( كمنرب �إعالمي للدعاية 
قائال:  و�إجناز�ته«وم�سى  للنظام 
يقول  �مل�رصي(  )�لرئي�ش  »هو 
�نتخبوين، لأين �أمنع �سقوط �لدولة 
برناجما  و�أنفذ  �لإرهاب  و�أكافح 
ويف  �لقت�سادي«  لالإ�سالح 
ميكنه  �لذي  �ل�سي�سي  �أعلن  ماي 
�لرت�سح  من  �مل�رصي  �لد�ستور 
�سيقدم  �أنه  و�أخرية،  ثانية  لولية 
فرب�ير  �أو  جانفي  يف  لل�سعب 
تف�سيليا  ح�ساب  ك�سف  �ملقبلني، 
عن م�رص، وما �أجنزه خالل فرتته 
�لرئا�سية، دون تو�سيح موقفه من 

�لرت�سح بعد.

عنه  عرب  �ملخاوف  هذه  ثاين 
يف  �أمني  حممد  �مل�رصي  �لكاتب 
مقال �سابق يف �سحيفة »�مل�رصي 
�أن  »�أظن  قائال:  )خا�سة(  �ليوم« 
�مل�رصيني  مت�سك  يق�سد  �لرئي�ش 
�لوطن  فكرة  �أن  لدرجة  بوطنهم، 
مقدمة عندهم على لقمة �لعي�ش.. 
�لأهم �أل تكون حكاية تثبيت �لدولة 
حالة  يف  �لنا�ش  ليبقى  فز�عة، 

خوف د�ئم، وير�سو� باملتاح«.
وت�سهد م�رص موجة ت�سخم كبرية 
عقب  �ل�سلع،  �أ�سعار  �رتفاع  جر�ء 
�لوقود  لأ�سعار  �لثانية  للمرة  رفع 
خالل �لأ�سهر �لـ 8 �لأخرية، ورغم 
تقول  �لالفتة  �ل�سعبية  �لنتقاد�ت 
�رصورية  �إجر�ء�ت  �إنها  �حلكومة 
و�لإ�سالح  �مل�سار  لت�سحيح 
�خلطر  بقاء  �أما  �لقت�سادي. 
�ملخاوف  ثالث  فهو  �لدولة  على 
�ملوؤيدين  من  �سيما  ل  تثار،  �لتي 
�لربملاين  �سدد  حيث  للنظام، 
يف  بكري  م�سطفي  �مل�رصي 
على  �ملذ�ع  �لأ�سبوعي  برناجمه 
�مل�رصية  �لف�سائيات  �إحدى 
�أوت �جلاري،   4 �خلا�سة، �جلمعة 
م�ستهدفة  دولة  »م�رص  �أن  على 
و�لعمليات  �لإرهاب  خالل  من 
�إىل  د�عيا  �ملتكررة«.  �لإرهابية 
�ملقبلة  �لفرتة  معها  �لوقوف 
وزعزعة  »�إف�ساد  �أي  ملو�جهة 
بهذه  �مل�رصية  �لدولة  ل�ستقر�ر 
خالل  م�رص  �لعمليات«وت�سهد 
ت�ساعد�  �لأخرية  �لأربع  �ل�سنو�ت 
�سيما  ل  �لإرهابية،  �لعمليات  يف 
�رصق(،  )�سمال  �سيناء  �سمال  يف 
و�لأخرى  �لفينة  بني  و�متد�دها 
م�رصية،  حمافظات  عدة  �إىل 
دون �أن يكون هناك ح�رص ر�سمي 
ل�سحاياها �لبالغ عددهم بالآلف، 

بح�سب �إح�ساء�ت غري ر�سمية.

اأغلق لثالث �صنوات

العراق والأردن يعيدان 
فتح معرب طريبيل 

احلدودي

يف  عر�قي  حكومي  م�سوؤول  �أعلن 
حمافظة �لأنبار �أم�ش �لأربعاء، �إعادة 
فتح منفذ طريبيل �حلدودي �لعر�قي 
ع�سو  �لر��سد  فهد  وقال  �لأردن  مع 
»وزير  �إن  �لأنبار   ،  حمافظة  جمل�ش 
ووزير  �لأعرجي  قا�سم  �لد�خلية 
فتح  �أعاد�  �حليايل،  عرفان  �لدفاع 
�لأردن  مع  �لعر�قي  طريبيل  منفذ 
يف  �لر��سد  �ملحافظة«و�أ�ساف  يف 
�لعر�قي:  �أن  �لأنا�سول،  مع  حديث 

تن�سيط  يف  كبرية  �أهمية  »للمنفذ 
�قت�ساد  و�نتعا�ش  �لتجارية  �حلركة 

�لأنبار، وت�سغيل �لأيدي �لعاملة«.
�سلبا  �لأردنية  �ل�سادر�ت  وتاأثرت 
�ل�سنو�ت  خالل  �ملنفذ  باإغالق 
يف  م�ستثمرون  وطالب  �ملا�سية، 
�أكرث من  �لأردين يف  �خلا�ش  �لقطاع 
�ملنفذ  فتح  �إعادة  بت�رصيع  منا�سبة 
بيان  وكان  �لتجارة  مو�زين  لتعديل 
�أكد  �لبلدين،  حكومتي  بني  م�سرتك 

فتح  �إعادة  �ليوم  �سابق  وقت  خالل 
�لأربعاء  �أم�ش  من  �عتبار�  »طريبيل« 
وجاء يف �لبيان: »�سمن �إطار �حلدودي 
فتح  �لأربعاء«وجاء  �ليوم  �عتبار� من 
�ملعرب بعد تاأمني �لطريق �لدولية من 
�سي�سكل  »ما  �لع�سابات،  �عتد�ء�ت 
�لعالقات  م�ستوى  يف  نوعية  نقلة 
طريق  عن  �لبلدين  بني  �لثنائية 
�سي�سهل  �إذ  �حليوي،  �ل�رصيان  هذ� 
و�لب�سائع  �ملو�طنني  تنقل  حركة 

�حلكومتان  �لجتاهني«وتعهدت  يف 
ببذل كل �جلهود من خالل تعاونهما 
يف  �لن�سيابية  لتحقيق  �مل�سرتك 
يف  و�ل�ساحنات  �ملو�طنني  تنقل 

�لجتاهني.
�ل�رصيع  �لدويل  �لطريق  وتعر�ش 
مبحافظة  �ملار  وعمان،  بغد�د  بني 
�لعمليات  نتيجة  كبري  ل�رصر  �لأنبار، 
�لع�سكرية �سد تنظيم »د�ع�ش«، قبل 

�أن تتم �إعادة تاأهيله موؤخر�. 



�سبورت،  �سحيفة  و�أ�سارت 
ر�أ�س  على  كوتينيو  �أن  �إىل 
ظل  يف  لكن  �لبار�سا،  �أولويات 
بد�أ  �لتفاو�س،  ليفربول  رف�س 
�لبحث عن بديل،  بر�سلونة يف 
�ملريكاتو،  �أبو�ب  غلق  قبل 
ر�أ�س  على  ديباال  باولو  وياأتي 

�لقائمة.
�سعى  �أن  لرب�سلونة  و�سبق 
قنا�س  ديباال  مع  للتعاقد 
�ملا�سي،  �ملو�سم  يوفنتو�س، 
ولكن �سعره حال دون �إبر�مها، 
لكن بعد �الأمو�ل �ل�سخمة �لتي 
عاد  نيمار،  �سفقة  �سختها 

�لالعب �الأرجنتيني خيار� على 
عمره  �لبالغ  وديباال  �لطاولة 
�لالعبني  �أبرز  �أحد  عاما،   23
ويف  �الأرجنتينيني  �ل�ساعدين 
�ملنتخب يتاأقلم ب�سورة مثالية 
�أن  ورغم  مي�سي  ليونيل  مع 
 65 �إىل  ي�سل  �ل�سوقي  �سعره 

موقع  بح�سب  يورو  مليون 
فعلى  ماركت،  تر�ن�سفري 
�الأرجح �سيطلب يوفنتو�س 100 
�ال�ستغناء  مقابل  يورو  مليون 

عن خدمات �لالعب.
و�الأبعد،  �الخر،  �خليار  �أما 
العب  ليمار،  توما�س  هو 

عمره  �لبالغ  �ل�ساب  موناكو 
��سمه  تردد  و�لذي  عاما،   21
حال  لكوتينيو  حمتمل  كخليفة 
بد�  �لذي  ليفربول،  رحيله عن 
يورو  مليون   81 لدفع  م�ستعد� 
�لنادي  ولكن  معه،  للتعاقد 
�الإجنليزي �أوقف �لعملية، الأنه 

ال يريد �ال�ستغناء عن �لالعب 
�لرب�زيلي وت�سري و�سائل �إعالم 
�لفرن�سي  خيار  �أن  �أخرى، 
نظر�  م�ستبعد،  جريزمان 
�ل�رشط  قيمة  تبلغ  �إذ  ل�سعره 
مليون   200 �جلز�ئي يف عقده 

يورو.
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بر�ضلونة يفكر يف »اخليار 
الأ�ضعب« قبل غلق املريكاتو

ك�صفت تقارير �صحفية، اأم�س الأربعاء، اأن رف�س ليفربول، 
التفاو�س ب�صاأن لعبه فيليب كوتينيو، اأجرب بر�صلونة على 
التفكري يف �صفقة �صعبة. واأ�صارت �صحيفة �صبورت، اإىل اأن 

كوتينيو على راأ�س اأولويات البار�صا، لكن يف ظل رف�س ليفربول 
التفاو�س، بداأ بر�صلونة يف البحث عن بديل، قبل غلق اأبواب 

املريكاتو، وياأتي باولو ديبال على راأ�س القائمة.

.    عي�صة ق.

لعملية  فالن�سيا،  مد�فع  فيزو،  روبن  خ�سع   
�لقدم  م�سط  عظام  يف  ك�رش  ب�سبب  جر�حية؛ 
فريقه  مبار�ة  خالل  له  تعر�س  �لي�رشى، 
نادي  و�أعلن  مدريد  ريال  �أمام  بالليجا،  �الأخرية 
»�خلفافي�س« �أم�س �الأربعاء يف بيان �أَنّ �جلر�حة 
�أجريت لفيزو يف مدينة بر�سلونة �لليلة �ملا�سية. 

وينتظر �أن يعود �لالعب �لربتغايل، �ساحب �لـ23 
عاًما، �ليوم �إىل فالن�سيا لبدء عملية تعافيه، �لتي 
�إال  �الأقل،  على  �أ�سابيع   3 مد�ر  على  متتد  قد 
�لنادي مل يحدد فرتة �بتعاده عن �للعب كان  �أَنّ 
�ل�سيف  هذ�  »�خلفافي�س«  ل�سفوف  عاد  فيزو، 

بعد �إعارته ملو�سم و�حد �إىل غرناطة.

�ملنتخب  مدرب  دي�سامب،  ديدييه  ك�سف 
��ستدعاء  لعدم  دعاه  �لذي  �ل�سبب  �لفرن�سي، 
ل�سفوف  مدريد،  ريال  مهاجم  بنزمية،  كرمي 

»�لديوك«.
�سحيفة  ن�رشتها  مقابلة  يف  دي�سامب  وقال 
بنزمية  وجود  �إَنّ  �الأربعاء،  �ليوم  »لوباريزيان« 
�لفريق  م�سلحة  مع  �سيتعار�س  �ملنتخب  يف 
�لوطني و�أقر دي�سامب باأن ��ستبعاد بنزمية من 
�لقر�ر�ت  من  يكن  »مل  قائاًل:  �لديوك،  قائمة 
»كثرًي�«  ود�فع  ملًيا  ر  فَكّ �أنَّه  م�سيًفا  �ل�سهلة«، 
»قمت  �ل�سابق«و�أ�ساف  يف  �لالعب  عن 
بتحليل ال يرتكز على فرد، بل على جمموعة. 
م�سلحة �لفريق د�ئًما تاأتي يف �ملقدمة. وبعد 
للمنتخب  �أف�سل  �أر�ه  ملا  وفًقا  �خرتت  ذلك 

�لفرن�سي. لطاملا ت�رشفت من هذ� �ملنطلق. 
�تخذت �لقر�ر و�أحتمله«.

يف  �لالعب  ��سم  ورد  �أن  منذ  �حلال  هو  وكما 
خلفية  على  ق�سائي  حتقيق  يف   2015 خريف 
غاب  فالبوينا،  �بتز�ز  بق�سية  �ملزعوم  تورطه 
بنزمية عن قائمة دي�سامب �لتي �أعلن عنها يف 
»�لبلوز«  ملو�جهتي  �جلاري  �أغ�سط�س/�آب   24
يوم 9 �سبتمرب  ولوك�سمبورج  �أمام هولند� غًد�، 
�ملقبل يف �لت�سفيات �ملوؤهلة ملونديال رو�سيا 

.2018
جاء قر�ر �ملدرب �لفرن�سي با�ستبعاد بنزمية، 
�ملر�قبة  برفع  �لفرن�سي  �لق�ساء  قر�ر  رغم 
مهاجم  على  مفرو�سة  كانت  �لتي  �لق�سائية 

ريال مدريد؛ ب�سبب �لق�سية �مل�سار �إليها.

من  �الإيطايل،  يوفنتو�س  نادي  يقرتب   
رحيل  بعد  �أملانية،  ب�سفقة  دفاعه،  ترميم 
فرتة  ميالن، خالل  �إىل  بونوت�سي  ليوناردو 
�النتقاالت �ل�سيفية �جلارية و�أعلن �ليويف، 
يخ�سع   هوفيدي�س،  بينيديكت  �ملد�فع  �أن 
�سفوف  �إىل  الن�سمامه  متهيد�  �الإيطايل، 
ولعب  �الأملاين.  �سالكه  من  قادما  �لفريق 
مو��سم  ع�رشة  �آخر  عاما(   29( هوفيدي�س 
مو��سم  ثالثة  بعد  �سالكه،  �سفوف  �سمن 
ق�ساها �سمن فريق �ل�سباب بالنادي، لكنه 
جرد موؤخر� من �سارة �لقيادة بقر�ر �ملدير 

وتردد  تيدي�سكو  دومينيكو  �جلديد  �لفني 
�أن هوفيدي�س �سين�سم �إىل يوفنتو�س بعقد 
�الإيطايل  للنادي  يتيح  بند�  يت�سمن  �إعارة، 
وغاب  الحقا  نهائي  ب�سكل  معه  �لتعاقد 
دولية،  مبار�ة   44 لعب  �لذي  هوفيدي�س، 
لوف  يو�خيم  ��ستدعاها  �لتي  �لقائمة  عن 
�ملدير �لفني للمنتخب �الأملاين للمبار�تني 
يومي  و�لرنويج  �لت�سيك  �أمام  �ملقبلتني 
�سمن  �لرتتيب،  على  و�الثنني  �جلمعة 
نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �الأوروبية  �لت�سفيات 

كاأ�س �لعامل 2018 برو�سيا.

�ضامربلني على و�ضك الرحيل 
من اأر�ضنال اإىل ت�ضيل�ضي

غوارديول يرد على 
طلب اأر�ضنال حول 

�ضفقة �ضان�ضيز

 يُ�رش مان�س�سرت �سيتي �الإجنليزي، 
على �لتعاقد مع �لت�سيلي �أليك�سي�س 
�سان�سيز، جنم هجوم �أر�سنال، خالل 

فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �جلارية 
لكن �الإ�سباين بيب جو�رديوال، مدرب 

�ل�سيتي، رف�س �لتخلي عن رحيم 
�سرتلينج، ل�سالح �أر�سنال، �سمن �سفقة 

�لتعاقد مع �سان�سيز.
وذكرت �سبكة »�سكاي �سبورت�س«، �أن 
جو�رديوال يرف�س رحيل �سرتلينج عن 
�لفريق �ل�سماوي، مهما كان �ملقابل 
ويرف�س �إدخاله يف �سفقة تبادلية مع 
�أر�سنال وكانت �لتقارير �ل�سحفية، قد 

�أ�سارت �إىل مو�فقة �أر�سني فينجر، 
�ملدير �لفني لنادي �أر�سنال، على رحيل 

�سان�سيز ل�سفوف مان�س�سرت �سيتي، 
ب�رشط �لتعاقد مع �سرتلينج بديال له، 

باالإ�سافة �إىل مقابل مادي وحاول 
�أر�سنال، جتديد عقد �سان�سيز، وعر�س 
عليه ر�تبًا �أ�سبوعًيا ي�سل �إىل 300 �ألف 
جنيه �إ�سرتليني لي�سبح �الأعلى �أجًر� 

بالدوري �الإجنليزي، لكن �لالعب رف�س 
�لعر�س، وطلب �حل�سول على 400 �ألف 
�إ�سرتليني يف �الأ�سبوع، ملعادلة �لعر�س 

�لذي كان قد و�سله من مان�س�سرت 
�سيتي.

مدافع فالن�ضيا يخ�ضع جلراحة يف قدمه

مدرب فرن�ضا يك�ضف �ضبب 
ا�ضتبعاده بنزمية

�ضفقة دفاعية تطرق اأبواب 
ال�ضيدة العجوز

 يقرتب �أوك�ساليد �سامربلني 
�الأر�سنال  مغادرة  من 
تعاقده  ��ستمر�ر  رغم 
�ملقبالأ�سبح  �ل�سيف  �إىل 
�أر�سنال  فريق  و�سط  جنم 
�أليك�س �أوك�ساليد �سامربلني 
قريبا جد� من �النتقال �إىل 
ت�سيل�سي �الإجنليزي ورف�س 
�سامربلني، 24 �سنة، جتديد 
�أن  رغم  �أر�سنال  مع  تعاقده 
عقده �حلايل ينتهي �ل�سيف 
ت�سيل�سي  ورف�س  �ملقبل 
لكن  �خلرب،  على  �لتعليق 
�أن  �إىل  �أ�سارت  تقارير 
�سد�د  على  و�فق  ت�سيل�سي 
مقابل �نتقال العب �لو�سط 
ليفربول  و�أظهر  الأر�سنال. 
�هتماما بالالعب، وقد يقدم 
�ساوثهامبتون  لنجم  عر�سا 
�سامربلني  و�سارك  �ل�سابق 
�أر�سنال  مباريات  جميع  يف 
طو�ل  �الأوىل  �لدقيقة  منذ 
�ملو�سم �حلايل، مبا يف ذلك 
ليفربول  مع  فريقه  مبار�ة 
�أر�سنال  �لتي �نتهت بهزمية 
ال  مقابل  �أهد�ف  باأربعة 
�سيء �الأحد �ملا�سي، وهي 
�لالعب  بُدل  �لتي  �ملبار�ة 
خاللها وياأتي العب �أر�سنال 
�حلايل يف �ملركز �خلام�س 
�النتقاالت  قائمة  يف 
�أجر�ها  �لتي  �ل�سيفية 
بعد  �ملو�سم  هذ�  ت�سيل�سي 
مور�تا،  �ألفارو  �ملهاجم 
ويلي  �ملرمى  وحار�س 
كابايريو، و�ملد�فع �أنطونيو 
�لو�سط  والعب  روديغري، 
و�أعلن  باكايوكو  تيموي 
�ملدير  كونتي،  �أنطونيو 
�خلمي�س  لت�سيل�سي،  �لفني 

�سم  يف  رغبته  �ملا�سي 
فرتة  �إغالق  قبل  �سامربلني 

�النتقاالت �ل�سيفية.
 198 يف  �لالعب  و�سارك 
�إىل  �نتقاله  منذ  مبار�ة 
�ساوثهامبتون  من  �أر�سنال 
�أن  ويتوقع  2011،؛  عام 
�لذي  �الأول  �لالعب  يكون 
منذ  ت�سيل�سي  �إىل  ين�سم 
كونتي  �الإيطايل  طلب  �أن 
وو�فق  العبني  �أربعة  �سم 
مغادرة  على  �الأزرق  �لنادي 
من  �لالعبني،  من  عدد 
وناثان  تريي،  جون  بينهم 
والعب  زوما،  كريت  �أكي، 
ماتيت�س،  نيمانيا  �لو�سط 
�لفريق  هد�ف  �إبالغ  مع 
دييغو  �ملا�سي  �ملو�سم  يف 
مغادرة  باإمكانية  كو�ستا 
ت�سيل�سي  وفاز  �لنادي 
مببار�تني من �إجمايل ثالث 
مبار�يات خا�سها منذ بد�ية 
�ملو�سم �حلايل من �لدوري 
�ملقابل،  يف  �الإجنليزي. 
خ�رش �أر�سنال �آخر مبار�تني، 
يف  مبار�ته  ذلك  يف  مبا 
�لتي  ليفربول  �أمام  �آنفيلد 
باأربعة  �لثاين  ل�سالح  �نتهت 
�ملا�سي  �الأحد  �أهد�ف 
عقد  مع  تز�منا  وينتهي 
تعاقد�ت  �حلايل  �سامربلني 
�ملهاجم  مع  �الأر�سنال 
والعب  �سان�سيز،  �أليك�سي�س 
�أوزيل  م�سعود  �لو�سط 
وقال  �ملقبل  �ل�سيف 
�ل�سابق،  �أر�سنال  �أ�سطورة 
�إن  �سي  بي  لبي  ر�يت،  �إيان 
كبرية،  باأزمة  مير  �لفريق 
مرجحا رحيل �آر�سني فينغر 

من �لقيادة �لفنية للفريق.



ريا�ضةاخلمي�س 31  اأوت 2017  املوافـق  لـ 09 ذو احلجة 1438هـ 13
ت�صفيات كاأ�س العامل 2018 

املنتخب اجلزائري يف مهمة معقدة اأمام زامبيا
يواجه الفريق الوطني اجلزائري خطر اخلروج املبكر من املناف�صة يف حال  تعرثه اأمام زامبيا يوم ال�صبت بلوزاكا بر�صم اجلولة الثالثة من الت�صفيات ، يف حني يخو�س منتخبا م�صر وتون�س لكرة القدم اجلولة 

الثالثة  من ت�صفيات اأفريقيا املوؤهلة اإىل نهائيات مونديال 2018 يف رو�صيا يف و�صع مثايل  يتنقل املنتخب امل�صري اإىل كمباال ملواجهة اأوغندا �صمن املجموعة اخلام�صة  وت�صت�صيف تون�س الكونغو الدميوقراطية 
وليبيا مع م�صيفتها غينيا يف املجموعة  االأويل وحتل اجلزائر �صيفة على زامبيا يف الثانية وي�صتقبل املغرب  مايل يف الثالثة.يف املجموعة اخلام�صة يتعني على م�صر املت�صدرة )6 نقاط( العودة من كمباال ولو  بنقطة 

واحدة كي تعزز و�صعها قبل ا�صتقبال مطاردتها اأوغندا )4 نقاط( يف اجلولة  الرابعة يف حني تلتقي غانا )نقطة واحدة( مع الكونغو )ال �صيء(.

واعترب مدرب م�رص كوبر اأن املواجهتني التاليتني 
اإىل  املغادرة  قبل   وقال  م�صرييتاين  اأوغندا  �صد 
اأوغندا  اأمام  لعبنا  �صهلة.  مباراة  توجد  "ال  كمباال 
يف كاأ�س االأمم  االأفريقية االأخرية بالغابوين ورغم 
فوزنا عليهم بهدف عبداهلل ال�صعيد )1-�صفر(  اال 
اأثق بجميع  اأن املباراة كانت �صعبة ومعقدة لكني 
تاأهل  يتوقف  االأوىل  املجموعة  الالعبني"ويف 
تون�س )6 نقاط( على نتيجة مباراتها مع  الكونغو 
وهي  االأهدايف  بفارق  املت�صدرة  الدميوقراطية 
ت�صتطيع خو�س  كي  �صواه   دون  الفوز  اإىل  بحاجة 
مرتفعة  مبعنويات  كين�صا�صا  يف  الرابعة  اجلولة 
ويعتمد املدرب اجلديد  نبيل معلول على ت�صكيلة 
اإىل  �صيفتقد  اأنه   رغم  الدفاعي  يف  اخلرباء  من 

بالل العيفة الذي اأ�صيب خالل املع�صكري واأي�صاً 
الو�صط  خط  يف  وا�صحة  تغيريات  مع  الهجوم  يف 
حيث ا�صتدعى عدداً من الالعبني اجلدد للعب اإىل 
جانب الفرجاين  �صا�صي وحممد اأمني بن عمر ويف 
املجموعة الثانية وعلى غرار ابياهي اأكد اال�صباين 
لوكا�س األكاريز ورغم  تخلف اجلزائر بفارق خم�س 
باملطلق  واثق  "اأنا  املت�صدرة  نيجرييا  عن  نقاط 
ذهاباً  زامبيا  على  فزنا  اذا  �صنتاأهل  اأننا   من 
اأو  جميع  ت�صم  ت�صكيلة  األكاريز  واياباً"وا�صتدعى 
 2014 مونديال   يف  تاألقوا  الذين  الالعبني  معظم 
الربازيلي لكنهم مل ي�صتطيعوا املحافظة على نف�س 
امل�صتوى يف اأمم اأفريقيا  2014 واأ�صاف "املدربون 
يذهبون وياأتون. علينا اأن نعدل و�صعنا واأن نقدم ما 

هو متوقع  منا".
الذي  برو�س  هوغ  البلجيكي  املدرب  اعترب  بدوره 
اأفريقيا  اأمم   كاأ�س  احراز  اإىل  الكامريون  قاد 
اأن  2017 على ح�صاب م�رص )1-2( بت�صكيلة �صابة 
اأبطال اأفريقيا بحاجة اإىل  اأربع نقاط على االأقل 
 2013 اأفريقيا  بطلة  نيجرييا  مع  مباراتيهما  من 
ب�صت  املوت"  "جمموعة  ترتيب  نيجرييا  وتت�صدر 
نقاط مقابل نقطتني للكامريون ونقطة واحدة لكل 
و�صع  الثالثة  املجموعة  ويف  واجلزائر  زامبيا  من 
تعادلني  من خالل  موقف حرج  نف�صه يف  املغرب 
�صلبيني  مع م�صيفته الغابون و�صيفته �صاحل العاج 
والراأ�س  نقاط(    4( نقاط.    باأربع  تت�صدر  التي 
املريكاتو..   . نقاط(  )دون  االأخرية  االأخ�رص 

�ضيئا؟ يخبئ ريال مدريد  

االنتقاالت  �صوق  �صيغلق  هل 
ر�صميا  "مريكاتو"  ال�صيفية 
لكن  القادمة،  ال�صاعات  خالل 
يقم  مل  االإ�صباين  مدريد  ريال 
باب  فتح  ما  موؤثرة  �صفقة  باأي 

االحتماالت.

العبني  مع  مدريد  ريال  تعاقد 
ثيو  هما  املو�صم،  هذا  فقط 
مدريد  اأتلتيكو  من  هرينانديز 
ريال  من  �صيبايو�س  وداين 
من  كل  لعودة  باالإ�صافة  بيتي�س، 
وماركو�س  فاييخو  خي�صو�س 

من  مايورال  وبورخا  لورنتي 
الريال  اأن  املاركا  وترى  االإعارة 
ولن  نهائيا  ال�صوق  �صيغلق  رمبا 
يف  �صفقات  اأي  هناك  تكون 
االأفق ال�صحيفة االإ�صبانية اأكدت 
زيدان  الدين  زين  الفرن�صي  اأن 
باأي  يقوم  لن  الفريق،  مدرب 
تعاقدات جديدة خالل ال�صاعات 
املريكاتو،  من  املتبقية  القليلة 
اأنه ال حاجة لالعبني  يرى  حيث 
وذلك  الفريق،  يف  اإ�صافيني 
برييز  فلورنتينو  مع  باالتفاق 
واأو�صحت  امللكي  النادي  رئي�س 
اأي  يرف�س  زيدان  اأن  ال�صحيفة 

الفريق  ا�صتقرار  يهدد  قد  �صيء 
خ�صو�صا  احلايل،  املو�صم  يف 
يتبعها  التي  املالية  ال�صيا�صة  مع 
جعلته  والتي  موؤخرا،  النادي 
الفرن�صي  مع  التعاقد  يرف�س 
موناكو  مهاجم  مبابي  كيليان 
الفرن�صي. واأ�صارت ال�صحيفة اإىل 
ال�صيا�صة  نف�س  �صيّتبع  زيدان  اأن 
املا�صي،  املو�صم  انتهجها  التي 
بني  املداورة  اأ�صلوب  با�صتخدام 
املدرب  يثق  حيث  الالعبني، 
الفريق  قوام  اأن  يف  الفرن�صي 
�صي�صاعده يف تخطي اأي اأزمة يف 

حال الغيابات واالإ�صابات.

وهاب مبوحلي جاهز  للمواجهة 
املزدوجة �ضد زامبيا

املنتخب  مرمى  حار�س  �صيكون   
القدم  لكرة  اجلزائري  الوطني 
كان  الذي  مبوحلي  وهاب  راي�س 
عل  خفيفة  اإ�صابة  من  يعاين 
للمواجهة  جاهزا  الركبة  م�صتوى 
�صّد  الوطنية  للنخبة  املزدوجة 
ليومي  املقررة  زامبيا  منتخب 
حل�صاب  املقبل   �صبتمرب    5 و   2
و  الثالثة  اجلولتني  التوايل  على 
مونديال  ت�صفيات  من  الرابعة 
الفحو�صات  وبينت   . رو�صيا 2018 
اآجراها   التي  املعمقة  الطبية 
عيادة  يف  الثالثاء  ام�س  الالعب 
البليدة  مبدينة  متخ�ص�صة  طبية 
اّن الالعب ال يعاين من اأي اإ�صابة 
الطبيب  اّكده  الذي  االمر  خطرية 
الوطني  للمنتخب  الفدرايل 

باإعالنه  يقداح   علي  الدكتور 
ح�صب  للعب"  جاهز  الالعب  اأّن 
"م�صرية  االحتادية  اأو�صحته  ما 
رين  نادي  اأّن حامي عرين    " اإيل 
قد  االأوىل(  الفرن�صية  )الرابطة 

ا�صتفاد اأم�س من راحة.
قد  كان  مبوحلي  اّن  ومعلوم 
يف  املن�رصم  ال�صبت  يوم  تعّر�س 
رين  فريقه  مع  له  م�صاركة  اول 
اىل  وباالإ�صافة  تولوز.  نادي   �صّد 
الوطنيي  للمنتخب  االول  احلار�س 
احل�صة  عن  اثنان  العبان  غاب 
الثالثاء  للمنتخب  التدريبية 
ب�صيدي  الوطني  الفني  باملركز 
من  بكّل  االمر  يتعلق  و  مو�صى 
العب  و  غوالم  فوزي  املدافع 

و�صط امليدان عدالن قديورة.

مار�ضيليا ي�ضتعري التون�ضي عبد النور من فالن�ضيا
اأم�س  الفرن�صي،  مار�صيليا  نادي  اأعلن   
التون�صي  املدافع  بيان، �صم  الثالثاء، يف 
�صفوف  من  قادما  النور،  عبد  اأمين 
مع  واحد  ملو�صم  االإ�صباين  فالن�صيا 
واأو�صح  اإ�صايف  لعام  التمديد  اإمكانية 
للك�صف  التون�صي خ�صع  الدويل  اأن  البيان 
الطبي، يف �صاعات متاأخرة اأم�س الثالثاء، 
يف النادي الفرن�صي متهيدا لالن�صمام اإليه 
وان�صم عبد النور لفالن�صيا يف �صيف 2015 

قادما من موناكو، مقابل نحو 20 مليون 
يورو.

ومل يتمكن الدويل التون�صي من الثبات يف 
الت�صكيل االأ�صا�صي لفالن�صيا الذي يرتبط 
معه بعقد حتى 2020 وكان عبد النور قريبا 
بطر�صبورغ  �صان  لزينيت  االن�صمام  من 
على  مار�صيليا  دخول  اأن  اإال  الرو�صي، 
اخلط جعله يغري راأيه ويعدل عن خو�س 

التجربة يف املالعب الرو�صية.

 تعيني احلكم  النغويل مارتان دي كارفالهو لإدارة
 لقاء  زامبيا/ اجلزائر يف لوزاكا    

دي   مارتان  هيلدر  االنغويل  الدويل  احلكم  �صيدير   
كارفالهو املقابلة التي ي�صتقبل فيها منتخب زامبيا 
ابتداء  ال�صبت املقبل  بلوزاكا نظريه اجلزائري يوم 
بتوقيت اجلزائر  حل�صاب  ال00ر14�صا  ال�صاعة  من 
 2018 العامل  كا�س  ت�صفيات  من  الثالثة  اجلولة  
االحتادية   عنه  اأعلنت  ما  ح�صب  ب(  )املجموعة 

الدولية لكرة القدم)فيفا( اليوم االأربعاء.
و�صيدير هذه املقابلة احلكم الرئي�صي االنغويل  دي 
دو  ميايرل  ايفانيلدو  مواطنيه  كارفالهو مب�صاعدة  
ليمو�س.  لوباز و جوليو غونكالف دا �صيلفا  �صون�س 

اأما  احلكم الرابع فهو جوا امادو غوما )انغوال(.

 مان�ضيني يفكر يف ال�ضتقالة
 من زينيت ب�ضبب عبد النور

 ذكرت و�صائل اإعالم اإيطالية اأن روبريتو مان�صيني، املدير الفني لنادي 
زينيت �صان بطر�صبورغ الرو�صي، يفكر يف اال�صتقالة من من�صبه بعد 
توليه مهمة تدريب الفريق منذ �صهرين فقط ورجحت التقارير اأن 

ال�صبب وراء تفكري املدرب االإيطايل املخ�رصم باال�صتقالة من تدريب 
زينيت، هو ف�صل اإدارة النادي يف التعاقد مع التون�صي اأمين عبد النور، 
والذي وقع م�صاء اأم�س الثالثاء لنادي مار�صيليا الفرن�صي، قادما من 

فالن�صيا االإ�صباين وتوىل مان�صيني مهمة تدريب فريق العا�صمة ال�صمالية 
لرو�صيا منذ �صهرين، خلفا للمدرب املقال الروماين مريت�صا لوت�صي�صكو، 

ويت�صدر مع زينيت الدوري بعد مرور 8 جوالت بـ20 نقطة.



�أر�سنال يرف�ض 
عر�سا من �سيتي 

ب�ساأن رحيل 
�سان�سيز

الإ�سباين  بر�سلونة  نادي  ي�ستعد 
ال�ساعات  يف  كبرية  ل�سفقات 
النتقالت  �سوق  من  الأخرية 
بح�سب  »مريكاتو«،  ال�سيفية 
الإ�سبانية  ماركا  �سحيفة 
اقرتاب  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 
ت�سع  اإمتام  من  الكتالوين  النادي 
املريكاتو  نهاية  قبل  �سفقات 

ال�سيفي يف 31 اأوت اجلاري وكان 
مع  تعاقد  قد  الكتالوين  النادي 
اأم�س  دميبلي  عثمان  الفرن�سي 
ال�سيف  هذا  �سم  كما  الثنني، 
نيل�سون  الربتغايل  املدافع 
الربازيلي  والدويل  �سيميدو، 
�سفوف  اإىل  والعائد  باوليينو، 
البلوغرانا جريارد ديولوفيو ومن 

املتوقع اأن يربم الرب�سا �سفقتني 
من العيار الثقيل خالل ال�ساعات 
املتبقية يف فرتة النتقالت، يف 
مع  بالتعاقد  تربطه  تقارير  ظل 
وفيليب  اأنخيل دي ماريا  الثنائي 

كوتينيو.
هناك  فاإن  اآخر،  جانب  وعلى 
عن  الراحلني  من  جمموعة 

على  ياأتي  نو،  كامب  ملعب 
راأ�سهم الربتغايل اأندريه جوميز، 
يوفنتو�س  اإىل  انتقاله  املتوقع 
اإمكانية  اأن هناك  كما  الإيطايل، 
اأردا  األكانتارا،  رافينيا  مغادرة 
منري  بجانب  ودوغال�س،  توران 
فريمايلني  وتوما�س  احلدادي، 

ومارلون �سانتو�س.

ر�سميا.. روما يعلن �سم باتريك �سيك
اأعلن نادي روما يف موقعه الر�سمي على الإنرتنت عن �سم الالعب 

الواعد الت�سيكي باتريك �سيك من �سمبدوريا، ملدة 5 �سنوات، يف �سفقة 
قيا�سية لنادي العا�سمة الإيطالية، قد ت�سل قيمتها 42 مليون يورو 

و�سين�سم �سيك اإىل روما، على �سبيل الإعارة يف بادئ الأمر، مقابل 5 
ماليني يورو، مع وجود بند يلزم روما بالتعاقد معه ب�سكل نهائي مقابل 
9 ماليني يورو اأخرى، �رشيطة اأن يلبي الالعب بع�س ال�رشوط و�سيدفع 

روما 20 مليون يورو اأخرية اإىل �سامبدوريا يف فرباير 2020، اإذا كان 
الالعب البالغ من العمر 21 عاما ل يزال مع النادي، كما �سيدفع اأي�سا 

8 ماليني يورو يف �سورة مكافاآت واإذا مت بيع الالعب �سيك قبل هذا 
التاريخ �سيتلقى �سامبدوريا 50 يف املئة من قيمة النتقال، اأو 20 مليون 

يورو اأخرى.  واأ�سار روما الثالثاء اإىل �سعادته باإنهاء �سفقة الالعب 
الذي كان حتت اأنظار كبار الأندية الإيطالية، واأبرزها يوفنتو�س واإنرت 

ميالن.
وجاء يف بيان روما: » �سعداء بتاأكيد التوقيع مع املهاجم باتريك �سيك 

من �سمبدوريا«ويلعب �سيك يف املنتخب الت�سيكي الأول وتاألق مع 
�سمبدوريا يف املو�سم الفائت، م�سجال 11 هدفا يف 32 مباراة و�سريتدي 

�سيك القمي�س رقم 14 ، ومن املنتظر اأن ي�ساعد روما يف الدوري 
الإيطايل ودوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س اإيطاليا وخ�رش روما العديد 

من الالعبني البارزين هذا ال�سيف عقب اعتزال الأ�سطورة توتي، يف 
ظل بيع امل�رشي حممد �سالح اإىل ليفربول، والأملاين روديغري اإىل 

ت�سيل�سي.

بر�سلونة 
ي�ستعد لإبر�م 

9 �سفقات 
خالل �ساعات

اأعلن اأر�سنال الإجنليزي، اأنه 
رف�س عر�سا �سفهيا بقيمة 
50 مليون جنيه ا�سرتليني 
)64.6 مليون دولر( قدمه 
مان�س�سرت �سيتي للتعاقد مع 
األيك�سي�س �سان�سيز، مهاجم 

منتخب ت�سيلي وربطت �سحف 
بريطانية، احتمال انتقال 
�سان�سيز اإىل فريق املدرب 
بيب غوارديول، بان�سمام 

رحيم �سرتلينغ، مهاجم منتخب 
اإنكلرتا وقال متحدث با�سم 

اأر�سنال: »مل ي�سلنا اأي عر�س 
ر�سمي لكننا ن�ستطيع القول 
اإن املبلغ املطروح رف�سناه« 

ورمبا يرحل العديد من 
الالعبني عن اأر�سنال قبل غلق 
نافذة النتقالت احلالية حيث 
ذكرت و�سائل اإعالم بريطانية 

حدوث اتفاق مع ت�سيل�سي 
على انتقال األيك�س اأوك�سليد 

ت�سامربلني.  
لكن اأر�سنال ذكر اأنه مل يتم 
التو�سل بعد لتفاق ب�ساأن 

لعب و�سط منتخب اإجنلرتا 
البالغ من العمر 24 عاما. وقال 

املتحدث »مل يتم التو�سل 
ل�سيء ب�ساأنه حتى الآن«.

وي�ستهام  نادي  مهاجم  قال 
اأندي  القدم،  لكرة  الإجنليزي 
بريطانية  حمكمة  اأمام  كارول، 
 22 قيمتها  تبلغ  التي  �ساعته  اإن  
األف جنيه ا�سرتليني، حتت تهديد 
القدم،  كرة  لعب  وقال  ال�سالح. 
اإنكلرتا  فريق  مع  �سارك  الذي 
ملحكمة  دولية،  مباريات  ت�سع  يف 
�سائقي  اإن  كراون،  با�سيلدون 
دراجتني ناريتني طارداه يف طريق 
عودته من التدريب اإىل منزله وقال 

كارول، 28 عاماً، اإن اأحد ال�سائقني 
توقف اإىل جانبه عند  تبعه كالهما 
يف  كارول  ب�سيارته،   انطلق  حني 
الثاين من نوفمربعام  اإىل ت�سجيل 
اأجراها  هاتفية  ملكاملة  �سوتي 
قال  الطوارئ،  خدمة  مع  كارول 
نارييتان،  دراجتان  »هناك  فيها 
�سحب  و�سائقها  خلفي  اإحداهما 

م�سد�ساً، ول اأعرف ماذا اأفعل«.
اأكن    مل  خائفاً،  »كنت  واأ�ساف   
بال�رشطة، لقد كنت مذعوراً«وقال 

غالدويل  �سيمون  العام  املدعي 
بوق   اأطلق  القدم  كرة  لعب  »اإن 
املعاك�س  بالجتاه  يقود  وبداأ 
من   الفرار  حماولً  الطريق  من 
ال�سائقني  اأحد  »قام  غالدويل 
م�سد�ساً  يحمل  باأنه  بالتظاهر 
على  احل�سول  يف  طلبه  وكرر 
اإدموندز،  مايكل  ال�ساعة«لكن 
نفى  اأوبراين،  عن  الدفاع  حمامي 
من  باأي  قام  قد  موكله  يكون  اأن 

التهم املوجهة اإليه.

الفرن�سي  ليون  نادي  رئي�س  اعتذر 
باإعادة  قيامه  بعد  مي�سال  جان 
القطري  من  �ساخرة  تغريدة  ن�رش 
باري�س  نادي  رئي�س  اخلليفي  نا�رش 
الإنفاق  خلفية  على  جرمان  �سان 
النتقالت  فرتة  يف  الكبريلناديه 
بداية  اأول�س  وقام  ال�سيفية 
و�سحبها  التغريدة،  ن�رش  باإعادة 
اأخطاأ  اأنه  مو�سحا  لحق،  وقت  يف 
التغريدة«  »اإعادة  خياري  بني 
موقع  على  بالتغريدة  و«الإعجاب« 
بنوبة  له  ت�سببت  بعدما  »تويرت«، 
عبارة  التغريدة  وكانت  �سحك. 
كنغر  حليوان  ق�سري  �رشيط  عن 
مع  التنا�سلية،  اأع�ساءه  يداعب 
وقوانني  )اخلليفي(  »نا�رش  تعليق 
�سخرية  يف  النظيف«،  املايل  اللعب 
من  التزام  عدم  البع�س  يعتربه  مما 
النادي الباري�سي بالقوانني الأوروبية 
للديون  املالية  بال�سقوف  املتعلقة 
املتوجبة عليها وقام نادي العا�سمة 

نيمار  الربازيلي  ب�سم  ال�سيف  هذا 
مقابل  ال�سباين  بر�سلونة  من 
بح�سب  وي�ستعد  يورو،  مليون   222
�سم  لإعالن  ال�سحافية،  التقارير 
كيليان مبابي من موناكو مقابل 180 

مليونا.
كانت  التغريدة  ان  اأول�س  واعترب 
يح�سل  »ما  تعك�س  واأنها  »فكاهية«، 
اأنه  علما  الواقعية«،  احلياة  يف 
املفرط  الإنفاق  انتقاد  له  �سبق 
النتقالت،  �سوق  يف  جرمان  ل�سان 
الأوروبية  للقواعد  واعتباره خمالفة 

ب�سدمة،  ذلك  ت�سبب  »اإذا  اأ�ساف 
ل  الذين  الأ�سخا�س  من  اأعتذر  اأنا 
التي  الإهانات  �سيل  �سدمتهم  يثري 
�سدمتهم  يثري  لكن  يوميا،  اأتلقاها 
موؤمتر  يف  وذلك  فكاهي«،  اأمر 
الإ�سباين  الالعب  لتقدمي  �سحايف 
فيغو  �سلتا  من  القادم  ديوب  بابي 
حبه  على  �سدد  الذي  اأول�س  اأن  اإل 
اآ�سف«  »غري  انه  اأكد  »للفكاهة«، 
كل  اأن  موؤكدا  التغريدة،  اإعادة  على 
باأذية  الت�سبب  »هو  له  ياأ�سف  ما 

اأ�سخا�س ل ي�ستحقون الأذى«.

 مهاجم نادي وي�ستهام �أندي كارول ينجو
 من حماولة �سرقة حتت تهديد �ل�سالح

رئي�ض نادي ليون يعتذر بعد تغريدة �ساخرة من �خلليفي
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�أتلتيكو مدريد يقرتب من ��ستعادة كو�ستا
كثف فريق اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، من مفاو�ساته مع ت�سيل�سي 

الإجنليزي، ل�ستعادة مهاجمه دييغو كو�ستا، خالل النتقالت ال�سيفية 
اجلارية وذكرت �سحيفة »اإيفنينج �ستاندارد«، اأن اأتلتيكو بات على حافة 
التو�سل لتفاق مع ت�سيل�سي على �سم كو�ستا، الذي يتواجد يف الربازيل 

منذ �ستة اأ�سابيع، بعدما رف�س امل�ساركة يف تدريبات الفريق اللندين، 
مقابل 41 مليون جنيه اإ�سرتليني.

وتعر�س كو�ستا لعقوبة خ�سم اأ�سبوعني من راتبه، ب�سبب غيابه عن 
فرتة اإعداد الفريق للمو�سم اجلديد وتردد اأن قيمة الغرامة املالية 

التي فر�سها ت�سيل�سي على كو�ستا تبلغ 300 األف جنيه اإ�سرتليني وانتقد 
كو�ستا الإيطايل اأنطونيو كونتي مدرب ت�سيل�سي، بعدما اأر�سل له 

ر�سالة ن�سية يف وقت �سابق من ال�سيف، يخربه فيها باأنه مل يعد �سمن 
ح�ساباته للمو�سم اجلديد وهدد كو�ستا بق�ساء العام الأخري من عقده 

مع ت�سيل�سي يف الربازيل، ثم يرحل دون مقابل يف العام املقبل ومل 
ي�سارك كو�ستا يف تدريبات ت�سيل�سي، منذ تتويج الفريق بلقب الدوري 

يف ماي املا�سي ويرغب اأتلتيكو مدريد يف ا�ستعادة الالعب الذي �سجل 
له 54 هدفا خالل 100 مباراة، قبل بيعه لت�سيل�سي يف 2014 مقابل 32 

مليون جنيه اإ�سرتليني.

 رونالدو يعلق على عودته
 لتدريبات »بر�زيل �أوروبا«

الربتغايل  النجم  اأعرب 
عن  رونالدو  كري�ستيانو 
لتدريبات  بالعودة  �سعادته 
قبل  بالده،  منتخب 
الربتغال  م�سوار  موا�سلة 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف 
وكان   2018 العامل  لكاأ�س 
لنادي  التاريخي  الهداف 
الإ�سباين  مدريد  ريال 
مباريات  عن  غاب  قد 
هذا  الليغا  يف  فريقه 
تعر�سه  ب�سبب  املو�سم 
لالإيقاف ملدة 5 مباريات 
�سورة  الالعب  ون�رش 
خالل  زمالئه  برفقة  له 

التوا�سل  موقع  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  بالده،  منتخب  تدريبات 
الجتماعي«تويرت«، معلقا: »�سعيد بالعودة اإىل املنتخب الوطني«.
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ال�شرطة الربيطانية 

تعيد فتح التحقيق 
باغتيال ناجي العلي

اأعادت ال�شرطة الربيطانية فتح التحقيق، 
يف مقتل ر�شام الكاريكاتري الفل�شطيني 
ناجي العلي قبل 30 عاما متامًا باإطالق 

النار عليه يف اأحد �شوارع لندن. وتطلق 
على العملية ا�شم »اأمازون«اغتيل ناجي 

�شليم ح�شني العلي، ر�شام الكاريكاتري 
ال�شيا�شي يف جريدة »القب�س« الكويتية، 

بطلقة يف موؤخرة العنق بينما كان متوجها 
اإىل مكتبه يف 22 من جويلية 1987 ورحل 

العلي بعد دخوله يف غيبوبة عن عمر 
يناهز 51 عاما يف 29 اأوت من ذلك العام.

واأعادت قيادة مكافحة الإرهاب يف 
الق�ضية،  فتح  الربيطانية  ال�رشطة 
وطلبت من اأي �ضخ�ص لديه معلومات 
�ضوهد  ثان  ورجل  امل�ضلح  حول 
املكان،  عن  ب�ضيارته  يبتعد  لحقا 
ال�رشطة  وت�ضعر  بها.  يتقدم  اأن 
التحالفات  تغري  مع  اأنه  الربيطانية 
لديهم  اأ�ضخا�ضا  فاإن  الوقت  مبرور 

الإدلء  من  يتمكنوا  ومل  معلومات 
بهذه  يتقدمون  رمبا   1987 يف  بها 
املعلومات الآن. وقال دين هايدون 
الإرهاب  مكافحة  قيادة  قائد 
»جرمية القتل الوح�ضية لل�ضيد العلي 
ما  عاما   30 وبعد  عائلته،  اأفجعت 
واأ�ضاف  بفقدانه«.  ي�ضعرون  زالوا 
 30 خالل  يتغري  ان  ميكن  »الكثري 

والنا�ص  تتغري  فالتحالفات  عاما: 
الذين مل يكونوا م�ضتعدين للحديث 
اأ�ضبحوا  رمبا  اجلرمية،  وقت 
مبعلومات  للتقدم  م�ضتعدين  الآن 
نتعامل  نزال  »ل  وتابع  مهمة«. 
بعقلية مفتوحة مع دافع قتل العلي، 
لديهم  اأ�ضخا�ضا  هناك  اأن  ونعتقد 
امل�ضاعدة  ي�ضتطيعون  معلومات 

اإح�ضار امل�ضوؤولني عن اجلرمية  يف 
بع�ص  العدالة«واعتربت  اأمام 
لل�ضلطات  منتقدة  العلي  ر�ضومات 
من  العديد  وتلقى  الفل�ضطينية، 
القاتل  وو�ضف  بالقتل.  التهديدات 
امل�ضتبه به باأن مظهره يدل على اأنه 
من ال�رشق الأو�ضط وعمره نحو 25 
عاما. وتبع العلي ملدة 40 ثانية قبل 

اأن يطلق عليه النار، ح�ضب هايدون 
وعرث على امل�ضد�ص الذي ا�ضتخدم 
يف اجلرمية وهو من طراز توكاريف 
عيار 7.62 يف اأر�ص خالء يف لندن 
اأن  الفحو�ص  واأظهرت   .1989 يف 
الطلقات التي قتل بها العلي تطابق 
تلك التي اأطلقت من هذا امل�ضد�ص 
باأنه  و�ضف  اآخر  رجل  و�ضوهد 

اأنه  على  يدل  ومظهره  خم�ضيني 
ويده  يرك�ص  الأو�ضط،  ال�رشق  من 
الأمين  معطفه  جيب  يف  الي�رشى 
وكاأنه يخفي �ضيئاً، ودخل يف �ضيارة 
اجلرمية.  بعد  ف�ضية  مر�ضيد�ص 
ال�ضائق  اأن  »نعتقد  هايدون  وقال 
معطفه  يف  �ضالحا  يخفي  �ضوهد 

ويعتزم التخل�ص منه«.

»دراوي�س« الرتكية و»د�شتار« الإيرانية تختتمان مهرجان روحانيات يف تون�س
»الدراوي�ص  ال�ضوفيتان  الفرقتان  اختتمت 
من  و«د�ضتار«  اإ�ضطنبول  من  الدوارين« 
اأم�ص  فجر  من  الأوىل  ال�ضاعات  اإيران، يف 
روحانيات  مهرجان  فعاليات  الثالثاء، 
يف  الثانية  دورته  يف  ال�ضوفية  للمو�ضيقى 
م�ضرتكا  عر�ضا  الفرقتان  اأدت  اإذ  تون�ص 
»ق�رش  م�رشح  على  »النور«  عنوان  حتت 
النجمة الزهراء« يف مدينة �ضيدي بو�ضعيد، 
20 كم �ضمال �رشق العا�ضمة تون�ص وانطلق 
احلفل بو�ضلة لالأنا�ضيد ال�ضوفية �ضاحبتها 
»الدراوي�ص«  ال�ضهرية  ال�ضوفية  الرق�ضة 
)املولوية(، التي تُعربرّ عن الزهد يف الدنيا، 
الأذكار  من  بع�ص  اإىل  كلماتها  وتعود 
الرتكية  ال�ضوفية  اأعالم  واأنا�ضيد  والأدعية 

والإيرانية.
دوران  عبارة عن  »الدراوي�ص« هي  ورق�ضة 
خاللها  يدور  ال�ضاعة  عقارب  عك�ص 
يف  فيدخل  الدائرة؛  مركز  حول  الراق�ص 
العامل املادي،  تبعده عن  كامل  حالة وجد 
و�ضمت  الروحي  ال�ضفاء  مرتبة  اإىل  وتنقله 
الربابة  اآلت  على  عازفا   13 الفرقتان 

من  راق�ضني  و5  والناي،  والطبلة  والدف 
�ضاعتني،  امتداد  وعلى  والن�ضاء  الرجال 
رغم  العر�ص  مع  التون�ضي  اجلمهور  تفاعل 
اإن�ضادها  مترّ  التي  للكلمات  فهمه  عدم 

خ�ضوع  اأن  اإل  والفار�ضية،  الرتكية  باللغتني 
روحية  رحلة  اإىل  باجلمهور  �ضافر  الفرقة 

ت�ضمو فيها النف�ص عن ملذات الدنيا.
روحانيات  ملهرجان  الثانية  الدورة  كانت 

الأربعاء  انطلقت،  ال�ضوفية  للمو�ضيقى 
املا�ضي، حتت �ضعار »مو�ضم ع�ضق«. وقال 
للمهرجان، يف  الفني  املدير  ر�ضتم،  ه�ضام 
الختتام،  حفل  هام�ص  على  األقاها  كلمة 
اإن »هذا املهرجان ي�ضاهم يف تغيري �ضورة 
باعتباره  الأف�ضل  نحو  اخلارج  يف  تون�ص 
عن  تعرب  ر�ضائل  بعث  اإىل  يهدف  مهرجانا 
التون�ضيني«وح�رش  قلوب  يف  وزرعها  احلب 
عر�ص الختتام عدد من الوجوه ال�ضيا�ضية 
يف  ال�ضعب  نواب  جمل�ص  رئي�ص  بينهم  من 

تون�ص )الربملان( حممد النا�رش.
مو�ضيقية  برجمة  املهرجان  وت�ضمن 
من  عدد  فيها  �ضاركت  �ضعرية  واأم�ضيات 
عدة  بلدان  من  املقبلة  ال�ضوفية  الفرق 
واملغرب  و�ضوريا  وم�رش  الهند  بينها  من 

وتون�ص.
ملهرجان  الأوىل  الدورة  فعاليات  ودارت 
الفرتة  يف  الفارطة  ال�ضنة  الروحانيات 
ال�ضهر  اإىل 29 من  نوفمرب  املمتدة من 26 
يف  توزر  ولية  من  نفطة  مدينة  يف  نف�ضه 

اجلنوب التون�ضي.

حلمي بكر يعود 
للتلحني يف عملني 

مع علي احلجار
بعد �ضنوات طويلة من توقف 

املو�ضيقار امل�رشي حلمي بكر عن 

التلحني، اتفق مع املطرب الكبري 

علي احلجار على تلحني اأغنيتني، 

وقال يف ت�رشيحات خا�ضة لـ »القد�ص 

العربي«، اإنه انتهى بالفعل من تلحني 

الأغنيتني، وهما من توزيع اأحمد 

م�ضطفى، م�ضريا اإىل اأنهم يقومون 

حاليا باإجراء الربوفات و�ضتكون 

الأغنيتني جاهزتني يف اأعياد الربيع 

املقبلة، وهما من تاأليف حلمي بكر 

اأي�ضا. وعن �ضبب اختيار علي احلجار، 

قال بكر، اإن احلجار من الأ�ضوات 

القليلة املتميزة يف م�رش، وهو يحرتم 

فنه وجمهوره لذلك اأختار اأن يعود  

مفاجاأتني للجمهور، م�ضريا اإىل اأن 

ال�ضاحة الغنائية يف م�رش حاليا متتلىء  

التلحني لفرتة طويلة. حلمي بكر قدم 

ع�رشات الأغاين الناجحة اأكانت اأول 

اأغنياته كملحن هي )كل عام وانتم 

بخري( للمطرب عبداللطيف التلباين، ثم 

توالت اأحلانه لعدد كبري من املطربني 

منهم ماهر العطار، جناة ال�ضغرية، 

حممد احللو، علي احلجار، مدحت 

�ضالح، وغريهم. كما حلن حوايل 48 

م�رشحية غنائية، من اأ�ضهرها: »�ضيدتي 

اجلميلة«، »حواديت«، »مو�ضيقى يف 

احلي ال�رشقي«، ونال عدداً من اجلوائز 

والتكرميات، من اأهمها: اأح�ضن ملحن 

عربي من رئي�ص الوزراء ال�ضابق )فوؤاد 

حميي الدين( عام 1975، وجائزة 

التفوق من وزير الإعالم ال�ضابق 

)�ضفوت ال�رشيف(.

مهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي يكرم النجمة ال�شبانية عايدة فول�س
 قال الأمري اأباظة، رئي�ص مهرجان 
املتو�ضط  البحر  لدول  الإ�ضكندرية 
تكرمي  قررت  املهرجان  اإدارة  اإن 
عايدة  ال�ضهرية  الأ�ضبانية  النجمة 
الدورة  ختام  حفل  يف  فول�ص، 
م�رش  يف  �ضتقام  التي  املقبلة 
ال�ضهر املقبل واأ�ضار اإىل اأن تكرمي 
فول�ص ياأتي يف اإطار اختيار اإ�ضبانيا 
اإذ  املقبلة،  للدورة  �رشف  ك�ضيف 

من  لفيفا  املهرجان  ي�ضت�ضيف 
كبار ال�ضينمائيني الإ�ضبان والفنانني 
كما  الأول،  ال�ضف  من  والفنانات 
�ضيتم عر�ص اأفالم اإ�ضبانية معا�رشة 
اإنتاج 2016 – 2017 عر�ضاَ ح�رشياً 
اأول، وذلك �ضمن كلتي امل�ضابقتني 
بالإ�ضافة  للمهرجان،  الر�ضميتني 
فول�ص  عايدة  البانوراما.  ق�ضم  اإىل 
مواليد  �ضابة  اإ�ضبانية  ممثلة  هي 

بداأت  »ور�ص« عام 1986  يف مدينة 
يف  كهاوية  التمثيل  مع  رحلتها 
تنتقل  اأن  قبل  املدر�ضي،  امل�رشح 
خالل  من  الحرتاف  عامل  اإىل 
امل�رشح،  خ�ضبة  على  التمثيل 
»يوب«  فرقة  اإىل  ان�ضمامها  عقب 
 25« مثل  اأفالم  لتنمو   امل�رشحية 
بجائزة  عنه  فازت  الذي  كجم« 
مالقا  مهرجان  يف  ممثلة  اأح�ضن 

اأح�ضن  بجائزة  اأي�ضاً  فازت    2009
»الفنانة  ممثلة عن دورها فى فيلم 
عنه  نالت  والذي   2013 واملوديل« 
كما  الإ�ضبانية،  »جويا«  جائزة 
الكبري  الإ�ضبانى  املخرج  �ضاركت 
الأحدث  فيلمه  تروباغ  فرناندو 
بني  ومن   .2016 اإ�ضبانيا«  »مملكة 
من  موجة  عايدة:  اأعمال  قائمة 
اإىل  الثنني   ،2002 عام  �ضنغهاي 

البنف�ضجي  نظرة   ،2002 ال�ضم�ص 
اأكيتني   ،2005 بالطبع  نهاية   ،2004
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�صفحات من تاريخنا املجيد

املجاهد املنا�سل احلاج بودي�سة بن ال�سافيامللقب بـ«�سي اأحمد املاريكاين«
احلاج بودي�صة ال�صايف من مواليد 1930 ببلدة البي�س و ينتمي اإىل اأكرب قبيلة عربية اأ�صيلة من اأوالد حني�س امتد انت�صارها من غرب اله�صاب العليا اإىل عمق ال�صحراء و 
هي من اأكرب و اأهم قبائل ال�صعانبة مبتليلي، التحق و انخرط مبكرا يف �صفوف حزب ال�صعب اجلزائري حتت قيادة احلاج م�صايل الذي عا�صره منذ اأواخر االأربعينيات من 
القرن املا�صي و تقلد منا�صب م�صوؤولية يف هياكل احلركة الوطنية: رئي�س دائرة بعدة مناطق من الوطن كمليانـة- البليدة- مع�صكـر و قاملة رفقة املجاهدين �صي حممد 

بوقرة، ب�صري ال�صهاين، عبد احلفيظ بو �صوف و غريهم بناحية ق�صنطينة.

واقعة  الن�ضالية  اأعماله  اأبرز  من  و 
اأثناء   ،1951 �ضنة  البليدة  حمكمة 
املنظمة اخلا�ضة  اأع�ضاء  حماكمة 
و  مه�ضا�س  واأحمد  بلة  بن  اأحمد 
مكتظة  القاعة  كانت  اأين  رفقائهم 
انتف�س  اأين  ال�ضعب  بعنا�رص حزب 
واأ�ضقط  ال�ضايف  بودي�ضة  ال�ضاب 
ثالث عنا�رص من الدرك الفرن�ضي 
اال�ضتعالمات،  �رصطة  حمافظ  و 
اأُلقي  البطولية  الواقعة  بعد هذه  و 
�ضجن  يف  به  زج  و  القب�س  عليه 
منا�ضلني من احلزب  رفقة  البليدة 

و اأع�ضاء املنظمة اخلا�ضة.
بال�ضجن  اعتقاله  مّدة  اأثناء 
علي  ال�ضهيد  �ضفه  يف  ا�ضتوعب 
عليه  األقي  قد  كان  الذي  البوانت 
القب�س يف نف�س املكان ب�ضبب لي�س 
له عالقة بال�ضيا�ضة و متعلق باحلق 
العام و هنا ا�ضتطاع ال�ضاب بودي�ضة 
بالق�ضية  يح�ّض�ضه  اأن  ال�ضايف 
بعد  و  ثم  يعبئه و من  و  اجلزائرية 
علي  اندمج  ال�ضجن  من  خروجه 
البوانت يف �ضفوف الثورة و اأ�ضبح 

اأحد رموزها االأبطال.
اآخر �ضنة  ال�ضجن  بعد خروجه من 
و  اأ�ضهر  �ضبعة  مّدة  مكث   ،1951
فكرة  احلزب  قيادة  على  طرح 
اخلا�ضة  املنظمة  قادة  تهريب 
اقرتاحه  لكن  البليدة  �ضجن  من 
القيادة  طرف  من  للرف�س  تعر�س 
اأن  اإال  له  كان  ما  و  املركزية 
عاتقه  على  امل�ضوؤولية  عباأ  يتخذ 
لقادة  الفرار  عملية  بتنظيم  قام  و 
ال�ضادة:  هم  و  اخلا�ضـة  املنظمـة 
و  اأحمد مه�ضا�س  و  بلة،  بن  اأحمد 

هذا �ضنة 1952.
تكفل  العن�رصين  هذين  فرار  بعد 
ا�ضتطاعا  حتى  ماأواهما  بتاأمني 
بوثائق  اجلزائر  من  اخلروج 
م�ضتعارة فتوجه االأول اإىل القاهرة 
اإىل  الثاين  و  بلة  بن  اأحمد  هو  و 
مما  مه�ضا�س  اأحمد  هو  و  اأوروبـا 
ال�ضاب  توبيخ  املبادرة  هذه  كلفت 
قيادة  طرف  من  ال�ضايف  بودي�ضة 

احلزب املركزية.
ا�ضتدت  اأين   1954 �ضنة  بداية  يف 
حزب  هياكل  داخل  االأزمة  حّدة 
ال�ضعب بني املركزييـن و امل�ضاليني 
قام املنا�ضل بودي�ضة ال�ضايف رفقة 
بلقا�ضم  و  مه�ضا�س  اأحمد  القادة 
حتافظ  فعالة  و  ايجابية  مبادرة 
على وحدة و تعبئة ال�ضفوف ق�ضد 

تفعيل العمل املبا�رص.
القوة  ا�ضتطاعت  النداء  هذا  بعد 
برزت  و  وحدتها  توؤمن  اأن  الفاعلة 
تنظيم  اإعادة  مبادرة  خاللها  من 

االآلة الثورية بعد اللقاء الثالثي يف 

باري�س- بني القادة اأحمد بن بلة و 
بو�ضياف  اأحمد مه�ضا�س و حممد 
للقاء  االأ�ضا�س  حجر  كان  الذي   -
تفجري  و  باجلزائر   22 جمموعة 
�ضنة  نهاية  يف   ،1954 نوفمرب  ثورة 
1956 قام املنا�ضل بودي�ضة ال�ضايف 
بتنظيم اأول وكالة نقابيه بفرن�ضا و 
هذا بطلب من ال�ضيد عبان رم�ضان 
للعمال  العامة  باجلمعية  �ضميت 
ربط  ق�ضد  هذا  و  اجلزائريني 
الي�ضارية  النقابات  مع  عالقات 
الثورة  خدمة  لفائدة  اأوروبا  يف 

اجلزائرية.
اأواخر �ضنة 1957 التقى �ضدفة  يف 
عبان  القائد  مع  بودي�ضة  املنا�ضل 
معا  الغذاء  وجبة  تناولهما  اأثناء 
اإح�ضا�س عميق داخل ح�س  انفجر 
عيناه  اأدمعت  و  ال�ضايف  بودي�ضة 
عبان  القائد  اأّن  ي�ضعر  كان  حيث 
من  له  رحلة  اآخر  يف  كان  رم�ضان 

احلياة.

و عند م�ضاهدة عبان رم�ضان هذا 
املظهر يف بودي�ضة ال�ضايف قال له 
اأي  باالأجتيا«  بودي�ضة  يا  »اأو�ضيك 

منظمة العمال اجلزائريني.
نوفمرب  �ضهر  الثورة  انطالق  عند 
بزيارة  بودي�ضة  ال�ضيد  قام   ،1954
بيته  يف  احلاج  م�ضايل  الزعيم 
جبهة  اإىل  �ضمه  ملحاولة  بفرن�ضا 
التحرير و فك اخلالف بني حركة 
امل�ضاليني التي كانت قوية هناك و 
احلركة الثورية الفتية لكن مل تفلح 
هذا  رغم  و  لكن  و  املبادرة.  هذه 
بودي�ضة  ال�ضيد  يتورط  مل  اخلالف 
باإحلاق االأذى ملجموعة امل�ضاليني 
الطرفني  بني  االأزمة  انفجار  عند 

بفرن�ضا.
الوحدة  منظمة  تاأ�ضي�س  عند  و 
من  اجلزائريني  للعمـال  العامة 
طــرف اجلياللـي مبارك و عي�ضات 
ايدير كلف بودي�ضة ال�ضايف بتاأطري 
�ضنة  بتون�س  املنظمة  هذه  فرع 

اأوروبا ا�ضتطاع اأن يجلب الكثري من 
امل�ضاعدات املادية لفائدة الثورة.

يف اأواخر �ضنة 1959 و بداية 1960 
التحرير  جي�س  ب�ضفوف  التحق 

رفقة  االأركان  قيادة  يف  الوطني 
كلفه  الذي  بومدين  هواري  القائد 
مدر�ضة  هيكل  تكوين  و  بتنظيم 
و  للجي�س  ال�ضيا�ضيني  املحافظني 
كذلك بع�س الن�ضاطات االجتماعية 
و تقلد رتبة رائد يف جي�س التحرير 

الوطني.
و هنا اأطلق عليه ا�ضم »�ضي اأحمد 
اللّغة  املاريكاين« كونه كان يح�ضن 

املرحلة  هذه  اأثناء  االجنليزية، 
عبد  ال�ضيد  �ضخ�ضية  على  تعرف 
هذا  رجوع  بعد  بوتفليقة  العزيز 
االأخري رفقة املجموعة التي كانت 
التحاقهم  و  مايل  بالد  من  ترافقه 

بقيادة االأركان يف تون�س.
بعد ا�ضتقالل اجلزائر تكلف ال�ضيد 
تنظيم  باإعادة  ال�ضايف  بودي�ضة 
باملتيجة  االقت�ضادي  القطاع 
تركه  الذي  جاورها(  ما  و  )البليدة 
للرتاب  مغادرتهم  عند  املعمرون 
تنظيم  تاأطري  و هذا حتت  الوطني 
اأطلق عليه ا�ضم >تعاونيات عي�ضات 
هذا  ينه�س  اأن  ا�ضتطاع  و  ايدير< 
احلد  يوفر  و  الب�ضيط  القطاع 
عنا�رص  لتاأمني  املطلوب  االأدنى 
مرحلة  بداية  يف  للمجتمع  احلياة 
اال�ضتقالل املنهكة، بعد جناحه يف 
�ضنة  ب�ضفة وزير  هذه املهام كلف 
1964، لت�ضيري قطاع العمل و التكوين 
املهني و ال�ضوؤون االجتماعية، بعد 
وظائفه  من  ا�ضتقال   ،1965 �ضنة 
الرئي�س  اقرتحه  اأن  بعد  احلكومية 
و  االقت�ضاد  وزير  بومدين ملن�ضب 
لي�ضتكمل  ال�ضحراء  بنواحي  التحق 
اإبراز  مبحاولة  الن�ضايل  عمله 
بادر  و  م�ضتقبال  اجلزائر  قدرات 
با�ضت�ضالح م�ضاحات قاحلة ناحية 
جنات  اإىل  ليحولها  ال�ضاللة  ق�رص 
التوجه  يف  االأمل  تزرع  خ�رصاء 
و  املجاهد  الزال  و  للم�ضتقبل. 
ال�ضايف  بودي�ضة  احلاج  املنا�ضل 
يدافع  النبيلة  اأعماله  يف  م�ضتمرا 
هي  و  االأ�ضيلة  االأفكار  هذه  عن 
التنمية ال�ضحيحة و ال�ضاملة ق�ضد 
�ضيادة  و  الغذائي  االأمن  �ضمان 
القادمة و هذا يف  الوطن لالأجيال 
اإطار اجلمعية الوطنية التي اأ�ض�ضها 
االإطارات  من  جمموعة  رفقة 
الوطن  و  املخل�ضني هلل  املنا�ضلني 
عبد  احلايل  الرئي�س  بينهم  من  و 
العزيز بوتفليقة و هي:  جمعية ابن 
العوام لتنمية املناطق ال�ضحراوية 

و اله�ضاب.

على  بالنفع  يعود  فاإنه   
جمتمع  ينت�رص  ولن  اأ�ضحابه، 
يف اأي معركة طاملا قواه على 
دائما  االأعداء  ويقوم  خالف، 
وتاأجيج  وتاأليب  �ضحن  على 
اأ�ضبح  وكلما  املتخا�ضمني، 
قريبا  واللقاء  احلوار  ف�ضاء 
كلما كانت فر�س النجاح اأكرث 
وهذا النجاح عنوانه االحرتام 
باخلطاأ،  واالعرتاف  املتبادل 
واالنفتاح  باالآخر،  والقبول 
والبدائل،  احللول  على 
واملراجعة النقدية االيجابية، 
يف  والتكامل  والتناغم 
امل�ضالح العامة.   الدفاع عن 
الفكرة، ال يجيدها اال املثقف 
ال�ضخ�س  بينما  الواعي، 
ما  �رصعان  وامل�ضو�س  اله�س 
ال�ضلبي،  النقد  بيئة  يف  يغرق 
بل  املاألوف،  عن  واخلروج 

من  متاما  يخرج  رمبا  حتى 
هام�س  اىل  الفكرة  حدود 
املكون  ي�ضبح  بحيث  البيئة، 
الثقايف لديه عبارة عن عملية 
»تفريغ« تفتقر اىل املعلومات 
حني  االأ�ضواأ  بل  الدقيقة، 
طاقة  اىل  النقد  هذا  يتحول 
فتغيب  منهزمة،  وروؤية  �ضلبية 
اال�ضتفادة.  ال�ضخ�ضية  منه 
منفتحة،  االأمريكية 
بخالف  وا�ضحة  وم�ضاعرهم 
بهذا  املتحفظني،  االجنليز 
اأهم  طبيعة  فهم  ميكننا 
نكبتنا  يف  ت�ضببتا  دولتني 
املتحفظ  فالرجل  االأوىل، 
باأن  قذر  دور  مار�س  والغامق 
ملن  له،  لي�ضت  ار�س  اأعطى 
يف  متادى  اأنه  بل  ي�ضتحق،  ال 
االأمريكي  جاء  حتى  ذلك، 
مبا�رصة  اإعرتف  باأن  املنفتح 

بالدولة املحتلة، دون مراعاة 
الثورة  واأ�ض�س  لقواعد  حتى 
من  حررته  التي  االأمريكية 
بالتايل  والعبودية،  الدماء 
االأمريكي  االإنفتاح  فاإن 
االجتماعي  اجلانب  يخ�س 
يف املجتمع االأمريكي نف�ضه، 
وميار�س نقي�ضه خارج االأر�س 
يتحول  بحيث  االأمريكية، 
ومتنكر  وقاتل  حمتل  اىل 
ممار�ضا  بل  الب�رص،  حلقوق 
للقاتل  باإنحيازه  دور  الأ�ضواأ 
وللمحتل، ووقوفه �ضد حقوق 
الدور  له  كان  التي  ال�ضحية 
حقوقها  م�ضادرة  يف  الكبري 
مطالبها،  و�رصعية  ووجودها 
مار�س  الذي  الربيطاين  وهذا 
اال�ضتعمار، وعمل على متهيد 
ليبيعها  احتلها  التي  االأر�س 
ال  االألوان  خمتلفة  لع�ضابات 

الطيبة،  باالأر�س  بها  عالقة 
من  يخرج  اأن  اليوم  عليه 
ويعتذر  املجتمعي  حتفظه 
ل�ضعب فل�ضطني، وبل عليه ان 
�ضد  الكامل  التعوي�س  يقدم 
كل ما اأ�ضاب جمتمعنا، وهذا 

حق م�رصوع واأخالقي.
اىل  فل�ضطيني  ك�ضعب   نحتاج 
يف  املتعمق  القاريء  املثقف 
على  القادر  الق�ضية،  جذور 
واالإقناع،  والتوا�ضل  االت�ضال 
ويف نف�س الوقت ميار�س دوره 
واإخرتاق  البنَّاء،  احلوار  يف 
املمكن  اىل  ليحوله  اجلمود 
اىل  نحتاج  وكما  املح�ضو�س، 
اأن يكون للمثقف دوره املتقدم 
يف معركتنا امل�ضتمرة من اأجل 
االحتالل  واإزالة  احلرية  نيل 
امل�ضتقلة  دولتنا  وقيام 

وعا�ضمتنا القد�س ال�رصيف.

دور  املثقف 
الفل�سطيني 

يف معركة 
اال�ستقالل 

بقلم 
د.مازن 

�صايف
امل�صكلة اأو االإختالف 

ميكن مواجهته باحلوار، 
واالقرتاب املبا�صر من اأجزاء 

تلك امل�صكلة، يف حماولة 
متقدمة اإيجاد احللول لها، 
ومهما كان احلل معقدا يف 

بداياته،

بهدف  و هذا   1958
التكفل بال�صق االجتماعي 

للالجئني العالقات التي 
كانت تربطه بعّدة دول 

�صديقة .

رجف بتوزيع اأهم من�صور 
عرف بـ »نداء اإىل التعقل« 

يحث منا�صلي القاعدة حلزب 
ال�صعب اأن يلتزموا باحلياد 

االيجابي يف انتظار
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اأمكنة

مدينة تون�ص العتيقة… ن�ٌصّ مكتوٌب 
باإيقاعات اأ�صيلة

كاحلكمة، ال تتكّلم مدينة تون�س العتيقة عن تاريخها واإمنا هي ت�ضمع التاريخ وهو يحكي �ضريَتها الذائبة بني اأزّقتها ال�ضّيقة املتعّرجة الهاربة من غزو مبان 
ا�ضرها وتفتّك منها حا�ضَرها. هي ثابتٌة منذ تاأ�ضي�ضها عام 698 ميالدي وما حولها يتحّرك، ثابتٌة كما لو كانت راأ�َس احلقيقِة وما حولها  واأحياء ع�ضرية تحُ

هلو�ضات. رمبا هي ثابتة الأنها تعرف اأّن املدن الكبرية حقائقحُ والنا�س فيها كيانات عابرة كاالأ�ضراِر.

عبدالدائم ال�ضالمي/تون�س

ن�ٌسّ كتوٌم

تقع مدينة تون�ص خارج نَ�ِصّ املدينة 
احلديثة، اأْي خارج كمية الأوهام التي 
فيرتينات  يف  النا�ص  على  تُعَر�ُص 
على  تُعر�ص  اأو  احللم،  من  نظيفة 
ار  اإ�سفلتية مزدانة بنََوّ اأر�سفة �سوارع 
بالبت�سامات  ومكتّظة  ا�سطناعّي 
مدائننا  املتباَدل،  واملكر  ال�سفراء 
املكر  لت�سنيع  ف�ساءات  الع�رصية 
عاِدل  توزيعا  النا�ص  بني  وتوزيعه 
تون�ص  مدينة  اأن  غري  وباملّجاِن. 
ن�ٌصّ  اإنها  بزّوارها،  متكر  ل  العتيقة 
ن�ٌصّ  اأ�سيلة،  باإيقاعات  مكتوٌب  َحِيٌيّ 
يُعا�ُص  wاأن  ب�رصِط  اإل  يُقراأ  ل  كتوٌم 
بامتالء، فلكّل مفردة منها حكايٌة لها 
�سدى يرتّدد بني حيطان مبانيها كاأنه 
�سريةُ  زقاق  كّل  ويف  الإميان،  ترانيُم 
باحلياء  ملفوفا  فيه  ّما مت�ّسى  ج�سد 
من  م�رصفّية  ولكّل  بالِغالل،  ومكتنزا 
الهم�ِص  من  تاريٌخ  بيوتها  م�رصفيات 
والرتّقب، وخلف كّل باب متوج روائح 
العنرب والبخور واحِلّناء موجا ناعما، 

ج مّرة  وحتت كّل قنديل اأثٌر حُلّب توَهّ
واأ�ساَء اأعماَق عا�ِسق كان يقف هناك 
ماأخوذا بحكمِة »نحن قوم اإذا ع�سقوا 

ماتوا«.

مدينة يف التاريخ

يف  الرتاث  معهد  من�سورات  يف  جاء 
ا�ستند  من  املوؤرخني  ِمن  اأن  تون�ص 
الدليل  لإقامة  بربرّية  معطيات  اإىل 
حتّولت  قد  »تينا�ص«  ت�سمية  اأن  على 
طفيف  تغيري  حدوث  بعد  تون�ص  اإىل 
كما  اللوبية،  احل�سارة  خالل  عليها 
التي  )ت.ن.�ص(  الثالثة  اجلذور  اأن 
اأخرى  اأماكن  اأ�سماء  يف  جندها 
بالرببرّية  تعني  اإفريقيا  �سمال  يف 
يف  »اإقامة  و  »خمّيم«  و  »ا�سرتاحة« 
ر  ُقِدّ فاإنه قد  يبدو  خمّيم«، وعلى ما 
لهذه املدينة اأن تلعب دورا اقت�ساديا 
متثل  باعتبارها  هاّما  وا�سرتاتيجيا 
ما  وهو  التجارية،  للقوافل  ممّرا 
باأن املدينة قد  اإىل العتقاد  يدفعنا 
الأ�سليني.  �سكانها  يد  على  تاأ�س�ست 
علينا  يطرح  العتقاد  هذا  لكن 
كانت  هل  جديدا:  �سوؤال 

اأن  الثابت  قرطاج؟  من  اأقدم  تون�ص 
القرن  بداية  اإىل  يعود  تون�ص  تواجد 
يبني  الواقع  ويف  امليالد.  قبل  الرابع 
ال�سقلي  ديدور  اليوناين  املوؤرخ  لنا 
اأنه  ق.م(   200 و  ق.م   90 بني  )عا�ص 
القرطاجي  اجلي�ص  هزمية  بعد 
ال�رصاقوزي  الأكرب  دوني�ص  يد  على 
تون�ص  على  ا�ستوىل  ق.م   395 �سنة 
وكان  لوبي،  األف  املئتي  يقارب  ما 
النفوذ  على  دين  املتمِرّ من  اأغلبهم 
القرطاجي، وهو ما ي�سمح لنا بالقول 
اإّن الأّدلة الأوىل تعود اإىل احلقبة التي 
مدينة  البونية  قرطاج  فيها  كانت 

كبرية.

مدينة االأبواب

ا�ستعداد  العتيقة  تون�ص  ملدينة 
على  اأبوابَها  لتَْفتح  وجغرايّف  ثقايّف 
اأكرث  من  اإنها  اإليه،  وت�سعى  اخلارج، 
ا�ستعدادا  القدمية  العربية  املدن 
اخلارجي،  حميطها  مع  للتوا�سل 
فهي واإن امتّدت على ما يقارب ثالثة 
كيلومرتات فاإن بها 24 بابا مّثلت كلّها 
�سبيلَها اإىل ربط عالئق جتارية يومية 

فيها.  النا�ص من خارج املقيمني  مع 
النهار  يف  تُفتح  الأبواب  تلك  وكانت 
من  لل�سّكان  حماية  الليل  يف  وتُغلق 
هجمات الل�سو�ص ومن ت�رّصب البدِو 
اأبوابها  اأ�سهر  ولعّل من  اإليها.  الرّحل 
التي ما تزال ماثلة اإىل اليوم مثل باب 
البحر الذي مّت بناوؤه يف عهد الأغالبة 
ويفتح يف اجتاه البحر وي�سلها ب�سارع 
بُني  الذي  اجلديد  وباب  بورقيبة. 
احلف�سي،  يحي  ال�سلطان  عهد  يف 
الذي  �سعدون  وباب  اخل�رصاء  وباب 
�سالح  رجل  ا�سم  اإىل  ن�سبة  �ُسّمَي 
كان يعي�ص بجواره يدعى بو �سعدون، 
وباب الع�سل الذي مّت بناوؤه يف العهد 
اأخرى  اأبواب  اإىل  اإ�سافة  العثماين، 
ان�سحبت  ت�سميتها  ولكن  اندثرت 
املدينة  يف  عمرانية  مناطق  على 
بذلك  �سّمي  الذي  البنات  باب  مثل 
احلف�سي  زكريا  اأبا  ال�سلطان  لأّن 
غانية  بن  يحي  عدوه  بنات  ا�ستبنى 
بالقرب  ق�رص  يف  ورّباهن  الثالث 
وباب  منارة  وباب  الباب.  هذا  من 
اجلزيرة  وباب  الأقوا�ص  وباب  عليوة 
جميعها  توؤّدي  اأبواٌب  وهي  وغريها. 
اإىل جامع الزيتونة الذي ميّثل مركزا 
جمموعة  به  حتيط  وثقافيا  دينيا 
لعّل  دوائر  �سكل  على  الأ�سواق  من 
حيث  العطارين  �سوق  اأ�سهرها  من 
تباع عطور اليا�سمني والورد والعنرب 
والقماري واحلناء، و�سوق البالغجية 
ن�ساأتها يف �سنع  وقد تخ�س�ست منذ 
املالب�ص  وباقي  والكنطرة  البلغة 
التقليدية و«�سوق الباي« التي تتّم فيها 
احلريرية.  والأقم�سة  ال�سجاد  جتارة 
بتجارة  ت  اخت�سّ وقد  الربكة  و�سوق 
املجوهرات واملعادن الثمينة، و�سوق 
امل�سلمون  فيها  يبيع  وكان  القرانة 
الذين طردوا من ا�سبانيا املنتوجات 
وامل�سنوعات  واحليوانية  الزراعية 
،وال�سا�سية  كالأغطية  التقليدية 
القوافل  من  املتاأتية  واملواد 
والعاج  النعام  ري�ص  مثل  ال�سحراوية 
والق�سدير  الرفيعة  والأقم�سة  والترب 
البالط  و�سوق  والتوابل،  وال�سكر 

الطبية.  الأع�ساب  ببيع  وتخت�ص 
العهد  اأ�س�ست يف  التي  الُكتِْبية  و�سوق 
و�سوق  الكتب،  فيها  وتباع  احلف�سي 
الأواين  بت�سنيع  وتخت�ّص  النحا�ص 

النحا�سية.

فاكهٌة الَلّيل

العتيقة  اأ�سواق مدينة تون�ص  اإن كرثة 
قد حُتيل لوهلة على ان�سباب اأن�سطة 
وال�سناعة  التجارة  على  فيها  النا�ص 
وكّل ما له �سلة باجلانب القت�سادي، 
بقي  ما  ويف  تاريخها  يف  اأن  غري 
وجود  يُخفي  ل  ما  املادّي  اأثره  من 
لإجناز  �سة  خم�سّ اأخرى  ف�ساءات 
اأن�سطة اأدبية وفكرّية كان لها دور هام 
يف تاأ�سيل الإبداع يف تون�ص والنفتاح 
العربية  الثقافات  من  الرائج  على  به 
اأّن »مقهى حتت  والأجنبية. من ذلك 
ال�سور« الذي يوجد بالقرب من »باب 
�سويقة« مّثل ف�ساء اأ�سّعت منه اأ�سماء 
رائد  غرار  على  كبرية  تون�سية  اأدبية 
الدوعاجي  علي  التون�سية  الق�سة 
الليايل«.  منه  »�سهرُت  كتاب  �ساحب 
وكان نادي »اخللدونية« مركزا ثقافيا 
ال�ستعمار  زمن  تون�ص  رو  ُمتَنَِوّ يوؤُّمه 
الفرن�سي لقراءة ق�سائدهم ون�سو�سهم 
ومناق�سة امل�ستجِدّ من فنون الكتابة 
اأبي القا�سم ال�سابي  من مثل ال�ساعر 
الذي األقى فيه حما�رصته املو�سومة 
العرب«  عند  ال�سعري  بـ«اخليال 
كانت  الذي  الكبادي  العربي  وال�سيخ 
»تربة  نادي  يف  اأدبية  حلقة  اأي�سا  له 
الباي« يجتمع فيها تالمذته لي�سمعوا 
منه ف�سول من اأّمهات الكتب الرتاثية 
واملقامات  وال�سعر  اللغة  يف  العربية 

والأخبار. 
قلب  يف  الزيتونة  جامع  وجود  ولعّل 
رمزيته  بكّل  العتيقة  تون�ص  مدينة 
الدينية قد جعل من مقاهيها ف�ساءات 
ال�سهرات  واإقامة  لل�سهر  رم�سانية 
الفنية والفكرية، اإْذ ما اإن يُقبل �سهر 
ال�سوم حتى تتجّهز له املدينة العتيقة 
الأنهج،  روؤو�ص  يف  املعلّقة  بقناديلها 

والعنرب حممول يف  ندل  ال�سَّ وب�سميم 
اأنها  لو  كما  الأزقة  بني  ت�سيع  اأبخرة 
�سهرهم،  اأماكن  اإىل  ال�سالكني  تهدي 
ميّكن  الذي  التقليدّي  وبالِلّبا�ص 
اجل�سَد ال�ساهَر من التخلّ�ص من �سيق 
املرتّجل  جتاوز  وكلّما  النهار.  اأعباء 
مقهى  ي�ستقبله  حتى  الزيتونة  جامع 
ومقهى  »العنبة«  ومقهى  »املرابط« 
اأباريق  حيث  ال�ّسوا�سّية«  »�سوق 
واللوز  بالنَّْعناع  الأخ�رص  ال�ساي 
ملعانُها  يرق�ص  بكوؤو�ص  حمفوفة 
وحيث  النارجيلة،  اإيقاعات  على 
فناجينها  من  تفوح  »العربي«  القهوة 
والِعْطِر�ساء  ْهر«  و«الَزّ الُبِّ  روائُح 
ي�رصبها  �رصّيٌة،  فاكهٌة  هي  كاأمنا 
النا�ص ممزوجة باأحاديث ليلية دافئِة 
تون�سية  اأغاين  اإىل  م�ستمعني  امُلتوِن، 
قدمية باأ�سوات الفنان خمّي�ص ترنان 
والفنانة �سليحة وغريهما ممن كانوا 
جنوم ال�سهر يف ليايل مدينة تون�ص يف 

بداية القرن املا�سي.
بحياة  منبهرين  التون�سّيون  كان  واإذا 
اأ�سهر  اأغلب  يف  اجلديدة  الأحياء 
ال�سنة نظرا ملا فيها من فر�ص ممكنة 
املدينة  يزورون  فال  واملتعة  للعمل 
املدينة«  »مهرجان  يف  اإل  العتيقة 
ال�سّياح  فاإّن  رم�سان،  �سهر  خالل 
التم�سي  فر�سة  تون  يفِوّ ل  الأجانب 
التاريخ وهو  اإىل  اأزقتها منجذبني  يف 
اأزمنتها  خالل  تون�ص  �سرية  يحكي 
الفينيقيني  من  واحلديثة  القدمية 
بالرومان  مرورا  الفرن�سيني  اإىل 
والوندال والعرب والنورمان والإ�سبان 
مبا  فيها  وم�ستمتعني  والعثمانيني، 
من  الرتغيب  عبارات  من  ي�سمعونه 
اأمام  الواقفني  التُّحف  باعة  قبل 
بجميع  يقولونها  حماّلتهم  اأبواب 
قول  بالغية  وباأ�ساليب  الأر�ص  لغات 
معها  ميلك  ل  بابت�سامات  م�سحوبا 
هوؤلء ال�سياح اإل اخل�سوع لها ودخول 
يدخلون  هم  رمبا  اأو  املحالت  تلك 
منها  يخرجون  فال  التجارية  لعبتها 
اإل وقد علقت باأيديهم حتٌف وب�سائُع 

اأخرى.
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اأ�صباب النوبة 
القلبية

هي تلك النوبة التي حت�صل عندما تقوم اجللطة 
الدموّية مبنع التدّفق الدموي فيما ي�صّمى 

بال�صريان التاجي، وال�صريان التاجي هو اأحد 
الأوعية الدموية التي تقوم باإي�صال الدم اإىل 

ع�صلة القلب مّما يعمل على عرقلة و�صول الدم 
اإىل ع�صلة القلب، الأمر اّلذي يتلف القلب يف 

نهاية املطاف

للنوبة  النهاية احلتمية  كانت   قدميا 
ومع  اليوم  اأّما  املوت،  هي  القلبية 
ي�صابون  من  فاإّن  الطبي  التطور 
على  يبقون  املر�صّية  احلالة  بهذه 
قيد احلياة؛ فالتعايف من هذه احلالة 
احلياة  منط  باّتباع  يكون  الطبية 

ال�صحّي وممار�صة التمارين الريا�صية 
املنا�صبة عدا عن الطريقة التي يتّم 
والتوّترات  ال�صغوطات  مواجهة  بها 
طبيعة  اإىل  بالإ�صافة  املختلفة، 
الأمور  هذه  فكّل  ونوعّيته؛  الطعام 
ت�صاهم وب�صكل كبري جداً يف حدوث 

اأ�رضار النوبات القلبّية
ومن اأبرز عوامل اخلطورة التي تزيد 
التدخني،  القلبية  النوبات  حّدة  من 
وال�صمنة،  الكولي�صرتول،  وارتفاع 
البدنّية،  الأن�صطة  ممار�صة  وعدم 
وغري  والكحول،  والتوّتر،  وال�صكري، 

تنتقل  الأ�صباب  من  الكثري  ذلك 
جرثومة ال�ّصل من �صخ�ٍص لآخر من 
اجلرثومة  اإَنّ  حيث  التنف�ص؛  خالل 
ُعطا�ص  خالل  من  الهواء  يف  توجد 
الرذاذ يف  ونفث  امُل�صاب،  ال�صخ�ص 
ال�ّصل من  يُعترب مر�ص  لذلك  الهواء، 

يف  انت�رض  واإذا  الوبائّية،  الأمرا�ص 
الهواء فاإنه ي�صيب الكثري من النا�ص، 
مبا�رضًة  ال�صخ�ص  يُ�صاب  ل  ولكن 
قد  بل  التنف�ص،  عند  باجلرثومة 
مبا�رضة  ب�صورٍة  التعامل  اإىل  يحتاج 
وبالتايل  طويلٍة  ولفرتٍة  امُل�صاب،  مع 

قد يُ�صاب، وذلك لأن امُل�صاب ينفث 
يف  اجلرثومّية  الع�صّيات  من  القليل 
عندما  اجلرثومة  اأَنّ  كما  مرة،  كل 
قد  ال�صليم  ال�صخ�ص  ج�صم  ت�صل 
ر لها الظروف  تبقى هامدة حتى تتوَفّ

املنا�صبة لتن�َصط .

 يعترب ال�ّصل من الأمرا�ص التنف�صّية اإذ اإَنّه غالبًا ي�صيب الرئتني ويدّمرهما، ولكن ميكن اأن ي�صيب اأي جزء يف اجل�صم وي�صبب دماره ويق�صي عليه، طرق انتقال مر�ض ال�صل
ومر�ص ال�ّصل ينتج بفعل دخول جرثومة اأو نوع من البكترييا اإىل اجل�صم ت�صمى بجرثومة ال�ّصل املتفّطرة، ولكن يف و�صعها الطبيعي تبقى هذه 
اجلرثومة غري ن�صطة وهامدة، ول تظهر على امُل�صاب بها اأي اأعرا�ص، ولكن يف حال اإ�صابة امُل�صاب بنق�ص يف املناعة لأّي �صبٍب فاإّن هذه 

اجلرثومة ت�صبح ن�صطة وفعالة ومدّمرة، وتبداأ تظهر اأعرا�ص املر�ص على امُل�صاب
تنتقل جرثومة ال�ّصل من �صخ�ٍص لآخر من خالل التنف�ص؛ حيث اإَنّ اجلرثومة توجد يف الهواء من خالل ُعطا�ص ال�صخ�ص امُل�صاب، ونفث الرذاذ 
يف الهواء، لذلك يُعترب مر�ص ال�ّصل من الأمرا�ص الوبائّية، واإذا انت�رض يف الهواء فاإنه ي�صيب الكثري من النا�ص، ولكن ل يُ�صاب ال�صخ�ص مبا�رضًة 

باجلرثومة عند التنف�ص، بل قد يحتاج اإىل التعامل ب�صورٍة مبا�رضة مع امُل�صاب، ولفرتٍة طويلٍة وبالتايل قد يُ�صاب، وذلك لأن امُل�صاب ينفث القليل 
ر لها الظروف املنا�صبة  لتن�َصطمن الع�صّيات اجلرثومّية يف كل مرة، كما اأَنّ اجلرثومة عندما ت�صل ج�صم ال�صخ�ص ال�صليم قد تبقى هامدة حتى تتوَفّ

فوائد حبوب املورينجا
ت�صاعد على تخفي�ص �صغط الدم املنخف�ص وبالتايل فهو يعترب واقياً من الأمرا�ص التي قد ت�صيب القلب والكلى اأو الإ�صابة بال�صكتة الدماغية

 حتتوي اأوراق املورينجا على �صبعة اأ�صعاف فيتامني )ج( املوجود يف الربتقال واأربعة اأ�صعاف من حمتوى احلليب من الكال�صيوم

تعالج مر�ص ال�صيخوخة والذي ي�صاحب ال�صخ�ص عند التقدم يف ال�صن، مثل التجاعيد، و�صعف ال�صمع و�صعوبة التذكر، لذا فاإن املورينجا تقي 

من كل عالمات ال�صيخوخة بالإ�صافة اإىل اأّنها تقي من الإ�صابة باللتهابات كما وي�صاعد يف ال�صفاء ال�رضيع من اجلروح

 تعمل على حت�صني م�صتوى الهيموغلوبني يف الدم وبالتايل تقدمي كمية اأكرب من الأك�صجني اإىل الع�صالت لذلك ين�صح با�صتخدامه من قبل 

الريا�صيني لزيادة قدرتهم على التحمل

 ي�صاعد يف عالج ال�صمنة والتخل�ص من الوزن الزايد، فهو يقوم بحرق الدهون وخا�صة يف الأماكن غري املرغوب بها

 اأما حلاء �صجرة املورينجا الغري نا�صج يعمل على تن�صيط القلب والدورة الدموية وله القدرة على خف�ص احلرارة كما اأّنه ي�صتعمل لعالج 

الكتئاب وم�صاد لالأك�صدة ومفيد لأمرا�ص الكبد

الفوائد ال�صحية 
للجزر

على  يحتوي  الرّتبة،  ثماره حتت  تنمو  نبات جذري  هو  اجلزر   
ماّدة الكاروتني التي ت�صفي اإليه لونه، وكلّما زادت ن�صبة الكاروتني 
فيه كان اأكرث احمراراً، طعمه حلو ولذيذ، ويوؤكل نّياً ومطبوخاً، 

وتتغّذى الكثري من املوا�صي على اأوراقه التي تنمو فوق الرّتبة.
فاجلزر مبا يحتويه من فيتامينات ومعادن وم�صاّدات حيوية يدمر 
البكترييا التي قد ت�صيب الأمعاء، كما اأّنه مفيد يف التخلّ�ص من 
التخلّ�ص  وي�صاعد يف  و�صفاء قرحة املعدة،  اللتهابات املعوّية 
من بع�ص ديدان املعدة واملغ�ص، كما اأّن اجلزر قادر على حماية 
فاإّنه  ذلك،  اإىل  ال�صم�صاإ�صافة  لأ�صّعة  ال�صاّرة  الآثار  من  اجللد 
ي�صتخدم كدواء لعالج التهابات الكلى، وبع�ص اأعرا�ص ال�صكري 
يف  ي�صاعد  و  البول،  ادرار  زيادة  يف  ي�صاعد  اجلزر  اأكل  اأن ّ كما 
الإنت�صاب والعجز اجلن�صي  عالج امل�صكالت اجلن�صية كم�صكلة 
لدى  ال�صهرية  الدورة  تنظيم  يف  ي�صاعد  اأّنه  كما  الّرجل،  لدى 
الن�صاء، اأّما عند تناول اجلزر كع�صري، فاإّن ذلك ي�صاعد يف ال�صفاء 
واأمرا�ص   لأوجاع املرارة  اأي�صاً  النقر�ص، وهو عالج  من مر�ص 
اأّن احتواء  عند تناول ع�صري اجلزر �صباحاً فاإّن ذلك يزيد من 
قدرة اجل�صم الفكرية واجل�صمية، فهو من�ّصط هام للج�صم، و�صهل 
لله�صم ل تقت�رض فوائد اجلزر على العالجات الطبّية وال�صحّية 

فقط، فاجلزر له فوائد جتميلّية عديدة،
فهو �رضوري ل�صّحة اجللد و�صالمته، و م�صاد للبقع ب�صبب غنى 
اأي�صاً  الكاروتني  اأّن احتواء اجلزر على  بالفيتامينات كما  اجلزر 
تقليل  وبالّتايل  وخالياه،  اجل�صم  اأن�صجة  جتديد  عملّية  ين�ّصط 
اأّنه مفيد  الّتجاعيد ومنع رخاوة اجللد وتاأخري ال�صيخوخة، كما 
العيون  اإجهاد  عالج  يعالج  اأّنه  حيث  للوجه؛  اإ�رضاقة  لإ�صافة 
الألياف  هذه  اأّن  احلراريةحيث  وال�صعرات  اجلفون.   وانتفاخ 
ها�صمة  اإنزميات  حتفيز  على  تعمل  اأخرى  مواد  مع  بالعمل 
للطعام، وبالّتايل ت�رضيع عملية الأي�ص، ومن خالل اإ�صافة اجلزر 
حيث  الوزن،  من  التقليل  يف  ي�صاعد  ذلك  فاإن  الغذائي  للنظام 
اأو  ال�صلطة،  يف  و�صعه  اأو  �رضائح  �صكل  على  نيئاً  تناوله  ميكن 

طبخه وطهوه كذلك

اأعرا�ض النوبات القلبية
النوبة  اأعرا�ص  واأبرز  اأهم ّ من 
لالإن�صان  حت�صل  التي  القلبية 
املري�ص  و�صعور  ال�صغط  هي 
ال�صدر  الحتقان يف  من  بحالة 
والّذي ي�صتمر لعدد من الدقائق، 
بالإ�صافة اإىل ذلك فاإّن من اأبرز 
مع  ترتافق  قد  التي  الأعرا�ص 
تكون  التي  الآلم  القلبية  النوبة 
يف منطقة ال�صدر، ويف املنطقة 
اإىل  بالإ�صافة  البطن،  اأعلى 
من  بحالة  املري�ص  اإ�صابة 
باأمٍل  و�صعوره  النف�ص،  �صيق 
تلك  غري  الأخرى  املناطق  يف 
الّتي ت�صيب ال�صدر؛ حيث ميتّد 
الكتف  مناطق  اإىل  الأمل  هذا 
والأ�صنان  والذراع  والظهر 
يكون  املري�ص  اأّن  كما  والفك، 
عر�صًة حلدوث التعرق والغثيان 
باقرتاب  والإح�صا�ص  والإغماء 

الأجل.
 اأّما النوبات القلبية عند الإناث 
تّتخذ طابعاً خمتلفاً؛  فاإّنها قد 
حدة  اأقل  تكون  قد  اإّنها  حيث 
ت�صيب  قد  التي  تلك  من 

ظهور  اإىل  بالإ�صافة  الرجال، 
الدوخة،  مثل:  اأخرى  اأعرا�ص 
الكبري،  والتعب  اجللد،  ولزوجة 
بالإ�صافة اإىل حدوث حرقٍة يف 

اأعلى البطن

النوبات  حتدث  اأن  وميكن 
اأي وقت ومهما كان  القلبّية يف 
الن�صاط الذي ميار�صه الإن�صان، 
بالإ�صافة اإىل ذلك فاإّن ما يجدر 
الأعرا�ص  اأّن  هو  اإليه  النتباه 
كل  يف  نف�صها  هي  تكون  ل 
احلالت؛ بل اإّنها تكون خمتلفًة 
اآخر  �صخ�ص  اإىل  �صخ�ص  من 
احلّدة،  يف  متغرّيًة  يجعلها  مّما 
فهناك نوبات قلبّية متتاز باأّنها 
ويف  اأّنه  اإّل  للمري�ص،  مفاجئة 
تكون  واحلالت  الأحوال  اأغلب 
حدوث  ت�صبق  عالمات  هناك 
النوبة بفرتة جّيدة، ومن اأبرزها 
منطقة  يف  املتكّررة  الآلم 
ال�صدرية؛  الذبحة  اأو  ال�صدر، 
عندما  الأمل  هذا  يزداد  حيث 
ببذل  امل�صاب  الإن�صان  يقوم 

جهٍد بديّن، ويقل عند الراحة
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الّطاعات  الّنوافل من  باأداء  اإىل رّبه  العبد  اأن ي�سعى   
والعبادات؛ فالعبد الذي ي�سعى اإىل نيل ر�سا اهلل تعاىل 
وحتقيق اأ�سباب حفظه تراه يحر�ص على اأداء املزيد 
من العبادات والّنوافل حّتى يكون اأقرب اإىل اهلل تعاىل، 
اأ�سباب  حّقق  وجّل  عّز  رّبه  من  العبد  اقرتب  وكلّما 

احلفظ الرّباين
والأذكار  الأدعية  على  امل�سلم  العبد  يحر�ص  اأن   
املطّهرة،  الّنبوّية  وال�ّسّنة  الكرمي  القراآن  يف  الواردة 
فالّذكر بال �سّك ح�سٌن ح�سني وحرٌز مكني ل يدرك 
يحفظ  والّدعاء  فالّذكر  الب�سائر،  ذوي  اإّل  اأهمّيته 
امل�سلم يف حياته ويف جميع اأحواله، ومن هذه الأذكار 
يف  يقال  ما  ومنها  امل�ساء،  اأو  باح  ال�سّ يف  يقال  ما 

و  يذكر يف حالة اخلوف  ما  ومنها  والرّتحال،  ال�ّسفر 
الرجاء اأو احلمد وال�ّسكر 

فالعبد  قلبه،  ميالأ  يقيًنا  تعاىل  باهلل  العبد  يوقن  اأن   
ل  مهزوزة  �سعيفة  تعاىل  باهلل  عقيدته  تكون  الذي 
احلفظ  معاين  يدرك  ل  وتراه  باهلل،  الظّن  يح�سن 
الّرّباين لعباده املّتقني، بينما يكون اليقني باهلل تعاىل 
وح�سن الظّن به �سببًا من اأهّم الأ�سباب التي توؤّدي اإىل 

حتقيق مراد العباد وحفظ اهلل لهم على كّل حال 
دائًما على  تعاىل  اهلل  �سكر  على  الإن�سان  يحر�ص  اأن 
منه وف�سله وكرمه، فحفظ اهلل تعاىل لعباده بال �سّك 
هو من ف�سله وكرمه عليهم، ومن يحمد اهلل على ذلك 

يدوم حفظ اهلل تعاىل له فبال�ّسكر تدوم الّنعم 

�أ�سباب حفظ �هلل للعبد 
الة وال�ّضالم عّلم عبد اهلل بن عّبا�س ر�ضي اهلل عنه كلماٍت يف  اأن يحفظ العبد رّبه يف قوله وعمله و�ضائر ت�ضّرفاته يف احلياة ومعامالته مع الّنا�س، فالّنبي عليه ال�ضّ

غاية الّروعة تتعّلق بكيفّية حفظ اهلل تعاىل لالإن�ضان حينما قال له )يا غالم احفظ اهلل يحفظك (، واإّن حفظ اهلل يكون من خالل عّدة اأمور؛ فالعبد يحفظ اهلل 
تعاىل عندما يراعي احلالل واحلرام يف اأفعاله واأقواله في�ضعى لعمل كّل ما ير�ضي اهلل تعاىل، ويبتعد عن كّل �ضيٍء نهى اهلل عنه، كما يكون حفظ اهلل من خالل 
ا�ضت�ضعار رقابته �ضبحانه يف ال�ّضّر والعلن، كما اأّن من مظاهر حفظ العبد لرّبه اأن ي�ضاأله وحده وي�ضتعني به وحدة حمّقًقا معاين الّتوحيد اخلال�ضة هلل فال �ضرٌك 

ظاهٌر اأو خفي 

�آثار �حلّب 

 

يف �هلل

بال�سعادة،  و�سعوره  الفرد  طماأنينة   
ور�ساه،  اهلل  ملحبة  ا�ستحقاقه 

وال�ستظالل بظل عر�سه يوم القيامة،
 املتحابون يف اهلل على منابٍر من نوٍر 
يوم القيامة، ووجوههم م�سيئة كالنور 

�سبحانه  اهلل  من  التكرمي  ا�ستحقاق 
يتمّيز  خا�سّية  وهي  القيامة،  يوم 

يغبط  وكذلك  اهلل،  يف  املتحابون  بها 
وال�سهداءُ  الأنبياء  اهلل  يف  املتحابني 
ل  القيامة  يوم  اهلل  يف  املتحابون   ،

يفزعون حيث يفزع الّنا�ص
من  غريه  اأمام  امل�سلم  املجتمع  قّوة   
جبهته  بتما�سك  وذلك  املجتمعات، 
الولء  لعقيدة  تقوية  وقوتها،  الداخلية 

اهلل  يف  املتحابون  ا�ستحقاق  والرباءة، 
لقب اأولياء اهلل

 الدعاية الإيجابّية وال�سحيحة لر�سالة 
ر النموذج العملّي احلامل  الإ�سالم، بتوُفّ

لقيم احلُبّ يف اهلل، والأخّوة، والوئام
ذلك  ففي  عرفة  يوم  بداية  وقت  اأّما 
زوال  من  يبتدئ  اأّنه  الأول:  راأيان؛ 

احلجة  ذي  من  التا�سع  يوم  �سم�ص 
عيد  اأيام  اأول  فجر  بُطلوع  وينتهي 
اأّما  الّنحر،  يوم  هو  الذي  الأ�سحى 
يوم عرفة  بداية  اأّن  فهو  الثاين:  الراأي 
ذي  من  التا�سع  فجر  طلوع  عند  تكون 
يوم  فجر  بُطلوع  وقته  وينتهي  احلجة، 

النحر الذي هو يوم عيد الأ�سحى.

ف�سل �سيام يوم عرفة

�سوم يوم عرفة للحاج

مظاهر �حلّب يف �هلل 

يوم  �سيام  اأن  العلماء على  اأجمع   
الأيام  يف  ال�سيام  اأف�سل  عرفة 
ملا  رم�سان؛  �سيام  بعد  جميعها 
عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عن  ُروي 
يوِم  �سياُم   ...( قال:  اأّنه  و�سلم- 

َر  يُكِفّ اأن  اهللِ  على  اأَحت�سُب  عرفَة، 
ال�سنَة التي قبلَه وال�سنَة التي بعده 
يف  رفعة  عرفة  يوم  ف�سيام    -
�سبحانه  اهلل  عند  العباد  درجات 
ح�سناتهم،  لتكثري  وباٌب  وتعاىل، 

يف  ثبت  وقد  �سّيئاتهم،  وتكفري 
ر  يُكِفّ �سيامه  اأّن  ال�سابق  احلديث 
ذنوب �سنة قبله وذنوب �سنٍة بعده، 
ال�سغائر من  ويُق�سد بذلك تكفري 
من  الكبائر  دون  ال�سيئة  الأعمال 

م�رشوٌط  التكفري  وذلك  الذنوب، 
)اإِن  تعاىل:  قال  الكبائر،  برتك 
ْر  تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكِفّ َتْ
ْدَخاًل  ُمّ َونُْدِخلُْكم  �َسِيّئَاِتُكْم  َعنُكْم 

َكِرمًيا(. 

عرفة  يوم  يف  للحاج  ينبغي  ل   
ال�سيام، بل عليه اأن يتفّرغ لعبادة 
ال�سيام  غري  الأعمال  ب�سائر  اهلل 
القراآن،  وقراءة  والذكر  كالدعاء 
عنه  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  فعن 
اهللُ  �سلَّى  اهللِ  ر�سوُل  )نَهى  قال: 
عَرَفَة  يوِم  �سوِم  عن  و�سلَّم  عليه 

احلارث  بنت  لبابة  وعن  بعَرَفَة(، 
وا  ر�سي اهلل عنها قالت: )اأنُهم �َسُكّ
عليه  اهللُ  �سلَّى  النبِيّ  ْوم  �سَ يف 
و�سلَّم يوَم َعَرَفة، فبُِعَث اإليِه بَقدٍح 
يتيّقن  فحتى  بَُه(،  َف�رَشِ لنٍَب  ِمن 
النا�ص من �سيام النبي اأو اإفطاره 
اأثناء وقوفه بعرفة بعثوا له قدحاً 

اإىل  ي�سري  مما  ف�رشبه؛  اللنب  من 
الن�سغال  عدم  للحاج  الأوىل  اأّن 
باقي  عن  عرفة  يوم  ب�سيام 
قوياً  ج�سده  يبقى  حتى  العبادات 
بع�ص  ذهب  وقد  الطاعة،  على 
فقالوا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  العلماء 
على  حمّرٌم  عرفة  يوم  �سيام  اأّن 

الوارد يف  النهي  بناًء على  احلاج؛ 
على  ذلك  يدُلّ  اإذ  الأول  احلديث 
يوم  اآخرون �سيام  وَكِرهَ  التحرمي، 
اأبو  ا�ستحَبّ  وقد  للحاج،  عرفة 
حنيفة ومالك وال�سافعي و�سفيان 
ال�سحابة  من  وجمهوٌر  الثوري 

للحاج الإفطار يف يوم عرفة

امل�سلم  ل  يف�سّ باأن  وذلك  الإيثار 
هو  فيما  نف�سه  على  امل�سلم  اأخاه 
بحاجٍة اإليه، مادياً كان اأم معنوياً، 
َعلَى  )َويُوؤِْثُروَن  تعاىل  قال  فقد 
ٌة  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم  َكاَن  َولَْو  اأَنُْف�ِسِهْم 
ُهُم  َفاأُولَِئَك  نَْف�ِسِه  �ُسَحّ  يُوَق  َوَمْن 
ما  لأخيه  يحًبّ  اأن  امْلُْفِلُحوَن( 

يحُبّ لنف�سه، ترك احل�سد من اأهّم 
ما مييز عالقات املتحابني يف اهلل 

مع بع�سهم البع�ص
اهلل  طاعة  اهلل،  يف  احلِبّ  معيار   
نواهيه  واجتناب  اأوامره  بالتزام 
امل�سلم،  لأخيه  امل�سلم  معاونة 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  له،  ومودته 

تواِدّهم  يف  املوؤمنني  َمثُل  و�سلم 
َمثُل  وتعاُطِفهم،  وتراُحِمهم 
ع�سٌو   منه  ا�ستَكى  اجل�سِد،اإذا 
هِر  بال�َسّ اجل�سِد  �سائُر  له  تداَعى 

ى( واحُلَمّ
توثيق  ذلك  ففي  ون�رشه،  ال�سالم   
امل�سلمني،  بني  املحبَّة  لروابط 

 ( و�سلَّم-  عليه  اهلل  -�سلى  لقوله 
تُوؤِمنوا،  حتَّى  اجلنََّة  تَدُخلوَن  ل 
ول توؤِمنوا حتَّى حَتابُّوا، اأَول اأدلُُّكم 
؟  حتابَبتُم  فعلتُموهُ  اإذا  �سيٍء  علَى 
الَم بينَُكم، امل�ساركة يف  اأف�ُسوا ال�َسّ
كانت  �سواء  املختلفة،  املنا�سبات 

فرحا، اأو حزنا 

مكانة يوم عرفة من �حلج 
يُعترب الوقوف بعرفة من اأهِمّ اأركان احلج التي ن�َصّ الفقهاء 

على ا�سرتاط الإتيان بها ل�سحة احلج، بل اإّن النبي -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- قد اعترب الوقوف بعرفة هو احلج، فقد ثبت عن 

عبد الرحمن بن يعمر اأّن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: 
)احلُجّ عرفُة ، فمن اأدرك ليلَة عرفَة قبل طلوِع الفجِر من ليلِة 
ه(، فمن اأدرك من يوم عرفة ولو ب�سعه جاز  ُجَمٍع فقد مَتّ حُجّ
حجه، ومن فاته وقفة عرفة ولو اأتى بجميع منا�سك احلج مل 

يُقبل منه ذلك ول حتى مبقابل الهدي اأو غريه.

طريقة �لتعبري عن �حلّب يف �هلل
 من نعم اهلل العظيمة علينا اأن جعل بيننا رابطة عظيمة 

تربطنا يبع�سنا، ونتقّرب من خاللها اإليه، األ وهي رابطة 
احلِبّ يف اهلل، واحلُبّ يف اهلل هو اأن يحّب امل�سلم اأخاه امل�سلم 

من اأجل اهلل ودينه ل من اأجل م�سلحٍة زائلٍة، بل من اأجل القيم 
الإميانّية التي تمعهما، واحلُبّ يف اهلل له مظاهر �سلوكّية تعرِبّ 

عنه وترتجمه، ويرتتب عليه اآثار عظيمٌة على الفرد امل�سلم، 
وعلى املجتمع يف ذات الوقت.  اأر�سدنا الر�سول ـ �سلى اهلل 
عليه و�سلم ـ باأن نظهر عالقة احلِبّ يف اهلل، ونعلنها باإظهار 

م�ساعرها وما   يعرّب عنها، وذلك باأن يقول امل�سلم لأخيه 
امل�سلم اإيِنّ اأحّبك يف اهلل وذلك لتقوية عاطفة احلّب بينهما، 
ويف هذا الإعالن تقوية للثقة، واإعالءٌ لعاطفة احلِبّ يف اهلل، 

وذلك بتوا�سع امل�سلم اأمام اأخيه امل�سلم، واإ�سعاره مبكانته يف 
نف�سه، و�سدق م�ساعره نحوه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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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



ما تبقى من احللم ال�سوري املغتال...
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يف �صور



نظمت  التي  البيان  ح�سب  العملية  هذه  وتدخل 
ل  الإجتماعي  الن�ساط  مديريات  مع  بالتن�سيق 
التكوينية  ال�سيا�سة  اإطار  يف  الوطن  من  ولية   48
للأمن  العامة  املديرية  انتهجتها  التي  اجلديدة 
التكوينية  الدورة  هذه  ا�ستهدفت  حيث  الوطني 
املكلفني  خا�سة  �رشطي   1340 الإ�سارة  لغة  يف 
الولئي  الأمن  مقرات  م�ستوى  على  بالإ�ستقبال 

والدوائر والأمن احل�رشي.
متوا�سلة  لزالت  -التي  العملية  هذه  اأثبتت  وقد 
لتكوين خمتلف اأفراد ال�رشطة العملياتية بالوحدات 
ال�سم  فئة  مع  التوا�سل  يف  -جناعتها  امليدانية 
واأو�سحت  اإليها  اأم�س احلاجة  التي كانت يف  البكم 
املبادرة  هذه  ان  الوطني  للمن  العامة  املديرية 

املوجهة  وتلك  اجلوارية  للمبادرات  تكملة  تاأتي 
املديرية  طرف  من  املنتهجة  املجتمع  لفائدة 
على  اأ�سا�سيا  ترتكز  والتي  الوطني  للأمن  العامة 

�سبل الكفيلة بتح�سني خدمة جميع �رشائح املجتمع 
مبا فيها فئة ذوي الإحتياجات اخلا�سة التي يوليها 

اجلهاز اأهمية خا�سة ق�سد ت�سهيل التوا�سل معها.

تندوف 

م�صنع جلمع و 
ت�صويق حليب النوق 

دخل م�سنع جلمع و ت�سويق حليب النوق بولية 
تندوف حيز النتاج يف اطار جت�سيد م�ساريع 

الوكالة الوطنية لتطوير الإ�ستثمار، ح�سبما علم 
اأم�س الأربعاء لدى فرع هذه الهيئة بالولية.

ومن �ساأن هذا امل�سنع الأول من نوعه باملنطقة 
والذي �رشع موؤخرا يف ت�سويق الكمية الأوىل من 
حليب النوق نحو اجلزائر العا�سمة، اأن يغطي 

الإحتياجات املحلية فيما يخ�س هذا النوع من 
احلليب، كما اأو�سح مدير فرع الوكالة الوطنية 
لتطوير الإ�ستثمار بتندوف خالد بوعام ور�سد 
لإجناز هذه الوحدة التي ت�سمن جمع وتعليب 
وت�سويق حليب النوق غلف مايل يقارب 130 

مليون دج ، وفق ذات امل�سدر ومن جهته اأ�سار 
�ساحب امل�رشوع عبد اهلل اأبغا�س اإىل اأن لقاءا 

كان عقد قبل فتح امل�سنع مع املوالني من اأجل 
تزويدهم بطرق متوين امل�سنع بحليب النوق 

ومت الإتفاق على �سعر اللرت الواحد الذي حدد 
مببلغ 130 دج و ت�ساف له اأعباء التعليب، م�سريا 
باملنا�سبة اإىل بع�س ال�سعوبات التي �سجلت يف 
بداية عملية الت�سويق و ينتظر اأن يح�سل ذات 

امل�سنع اأي�سا على ح�سته من م�سحوق احلليب من 
طرف الديوان الوطني للحليب من اأجل ال�رشوع يف 
اإنتاج وت�سويق حليب الأكيا�س املوجه للإ�ستهلك 

اليومي، بعدما مت ا�ستيفاء جميع الإجراءات 
التنظيمية للدخول يف فرتة اإنتاج مادة احلليب 

املب�سرت ، وكذا اللنب وغريها من م�ستقات احلليب 
، ح�سب ما ذكر ذات  امل�سدر.

العدد : 4432/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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24
املديرية العامة للأمن الوطني

ا�صتفادة اأكرث من 1300 �صرطي من تكوين يف جمال لغة الإ�صارة 
ا�ستفاد اأكرث 1300 �سرطي من تكوين يف جمال لغة الإ�سارة ق�سد التوا�سل مع املواطنني من ذوي 

الإحتياجات اخلا�سة من فئة ال�سم البكم والإرتقاء مب�ستوى اجلودة وال�سمولية يف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات جلميع فئات املجتمع ح�سبما اأفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اأم�س 

الأربعاء باجلزائر العا�سمة.

خن�سلة: 

رو�سيا 

البي�س

طهران

تربط املدينة اجلديدة ببوينان مبختلف املدن

الطبعة 9 ملهرجان املو�صيقى  والأغنية ال�صاوية 

بداأ اإنتاج اأحدث مروحية ع�صكرية 

241 تاجرا ل�صمان املداومة يومي عيد الأ�صحى 

تد�صني الغوا�صة الإيرانية »فاحت« بات قريبا

دعوة للت�صريع يف وترية اأ�صغال الطرقات 

الثقايف  املحلي  للمهرجان  التا�سعة  الطبعة  �ستنطلق 
للمو�سيقى والأغنية ال�ساوية مبدينة خن�سلة يوم 4 �سبتمرب 
املقبل ح�سبما علم اأم�س  الأربعاء من حمافظ املهرجان 
عبد الوهاب بن زعيم  واأو�سح ذات امل�سدر اأنه مت و�سع 
خارطة الطريق وت�سطري برنامج ثري ومتنوع حيث �سيتم 
ال�رشوع خلل الأ�سبوع الأول من �سهر �سبتمرب يف العمل 
ور�سات  يف  واملتمثل  للمهرجان  الأكادميي  ال�سق  على 

ولية  داخل  من  ومو�سيقيني  اأ�ساتذة  من  بتاأطري  فنية 
ذات  ح�سب  الور�سات  هذه  وتتمثل  خارجها  ومن  خن�سلة 
الفلكلورية حيث  الأغنية  و  امل�سدر يف ور�سة املو�سيقى 
بالأغنية  الل�سيق  املوروث  بهذا  التعريف  خللها  يتم 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب  لعن�رش  خا�سة  الأورا�سية  ال�ساوية 
ور�سة ثانية للمو�سيقى الع�رشية اخلا�سة بالأغنية ال�ساوية 

وما ا�ستحدث من اآلت يف هذا الطابع الفني.

ل�رشكة  تابع  قازان،  يف  مروحيات  م�سنع  بداأ 
»فريتوليوتي رو�سيي« )مروحيات رو�سيا( القاب�سة، 
»مي-38  ملروحية  اختباري  منوذج  اأول  ببناء 
تي«ويف ت�رشيح لل�سحفيني، قال املكتب ال�سحفي 
-Mi لل�رشكة، يوم الأربعاء 23 اأوت، اإن مروحية
هذه  من  دفعة  توريد  عقد  اإطار  يف  ت�سنع   38T
بحلول  الرو�سية  الدفاع  وزارة  اإىل  املروحيات 
ملروحية  ع�سكرية  ن�سخة   38T-Mi تعد   2018
للمروحية  الختباري  النموذج  �سيخ�سع   .38-Mi
لختبارات جوية، وتخطط وزارة الدفاع الرو�سية 
ل�سالح  املروحيات  من  جديدة  دفعات  ل�رشاء 
نتائج  على  بناء  الرو�سية  اجلوية  الف�سائية  القوة 

احلكومي  الربنامج  اإطار  يف  وذلك  الختبارات، 
اخلا�س بت�سليح اجلي�س لفرتة اأعوام 2025-2018 
رو�سيا«  »مروحيات  ل�رشكة  العام  املدير  وقال 
-Mi القاب�سة، اأندريه بوغين�سكي، اإن البدء باإنتاج

مهمة  الرو�سية خطوة  الدفاع  وزارة  ل�سالح   38T
القاب�سة  ولل�رشكة  قازان  يف  املروحيات  مل�سنع 
بداأ  امل�سنع  اأن  بوغين�سكي  واأ�ساف  عام  ب�سكل 
ال�سناعة  تاريخ هذه  اأحدث مروحية يف  ب�سناعة 
مطلوبة  املروحية  هذه  �ستكون  كما  رو�سيا.  يف 
نقل  باإمكانية  تت�سف  لأنها  وخارجها،  رو�سيا  يف 
حمولة كبرية، وتتميز بن�سبة عالية لقوة الدفع اإىل 

وزنها.

ل�سمان  تاجرا   241 البي�س  ببلية  جتنيد  مت 
املبارك  الأ�سحى  عيد  يومي  خلل  املداومة 

ح�سبما علم اأم�س الأربعاء لدى مدير التجارة.
واأبرز عي�سى م�سا�سو اأن م�ساحله �سبطت القائمة 
النهائية للتجار املكلفني باملداومة يومي العيد ومت 
ال�سلع  ل�سمان خمتلف  املعنيني  التجار  كل  اإخطار 

عرب  التجار  هوؤلء  ويتوزع  للمواطنني.  واخلدمات 
البلديات ال 22 للولية ويتعلق الأمر ب 167 تاجر 
جمال  يف  تاجر  و17  و27خمبزة،  الغذائية  للمواد 
اإىل ت�سخري  اخلدمات وحمطات الوقود، بالإ�سافة 
 6 و  �سيدليات  و9  العيد  يومي  للعمل  مطعما   15

وحدات لإنتاج احلبوب)مطاحن(.

يف  اليوم  حامتي  اأمري  الإيراين  الدفاع  وزير  اأعلن 
الغوا�سة  تد�سني  قريبا  �سيتم  باأنه  �سحفي  موؤمتر 
املحلية ال�سنع »فاحت«اإىل ذلك اأعلن رئي�س موؤ�س�سة 
التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية  ال�سناعات البحرية 
غوا�سة  اأن  احلايل  ال�سهر  مطلع  ر�ستكاري  اأمري 
الأ�سطول  اإىل  �ستن�سم  حمليا  امل�سنعة  فاحت 
املقد�س«  »الدفاع  اأ�سبوع  خلل  للجي�س  البحري 
غوا�سة  اأن  اإىل  م�سريا  القادم،  �سبتمرب  اأواخر 

حاليا  متر  به  تتميز  الذي  »للتعقيد  ونظرا  »فاحت« 
لتدخل  اإعدادها  يتم  و�سوف  الختبار  مرحلة  يف 
تتمتع  الدفاع،  وزارة  بيانات  اخلدمة«وبح�سب 
غوا�سة فاحت باإمكانيات كبرية وتعترب من الغوا�سات 
�سبه الثقيلة وتزن 527 طنا وهي اأف�سل من غوا�سة 
»غدير« من حيث قدرتها على احلركة يف عمق 200 
�سواريخ  اأربعة  اإطلق  على  قدرة  لديها  واأن  مرت، 

بقطر 533 مليمرتا وحمل ثمانية األغام بحرية. 

 ت�رشيع وترية اجناز م�ساريع الطرقات التي تربط 
وخلل  املدن  مبختلف  ببوينان  اجلديدة  املدينة 
الأ�سغال  م�ساريع  ملختلف  تفقد  و  عمل  زيارة 
اأمرا  الوايل  اأعطى  البلديات  من  بعدد  العمومية 
الولئية  و  الوطنية  الطرقات  وترية اجناز  بت�رشيع 
بعدد  ببوينان  اجلديدة  املدينة  لربط  املربجمة 
و  املحددة  اآجالها  يف  ت�سليمها  و  املدن  من 

على راأ�سها الطريق الذي يربط املدينة اجلديدة 
الوايل  ا�ستمع  كما  �رشق-غرب  ال�سيار  بالطريق 
اإىل  تطرق  الذي  القطاع  مدير  قدمه  لعر�س 
امل�ساريع  هذه  اجناز  تواجه  التي  »ال�سعوبات« 
مبخطط  ال�سبكات  خمتلف  مرور  م�سكل  ل�سيما 
و  الكهرباء  �سبكة  و  ال�سقي  ك�سبكة  امل�رشوع 

الألياف الب�رشية.

كا�س العامل2018 )الت�سفيات(/اجلولة الثالثة
اجلزائري عبيد �صارف يدير مقابلة جزر 

رفقة بوركينا فا�سو، ثّم ال�سنغال ب)3 نقاط(، فيما يتذيل منتخب جمهورية الراأ�س الأخ�رش  رو�سيا .مونديال رو�سيا 2018، يت�سدر منتخب جنوب اإفريقيا ترتيب املجموعة الرابعة مبجموع 4 نقاط حميلة .اما احلكم الرابع فهو اجلزائري الآخر م�سطفى غوربال  وع�سية اجلولة الثالثة من ت�سفيات و�سيدير احلكم الرئي�سي عبيد �سارف اللقاء مب�ساعدة مواطنه عبد احلق ايت�سايلي و التون�سي انور 2018 )املجموعة الرابعة(، ح�سب ما اأعلنت عنه اأم�س الأربعاء الحتادية الدولية لكرة القدم )فيفا(  افريقيا و جزر الراأ�س الخ�رش يوم ال�سبت بربايا حل�ساب اجلولة الثالثة من ت�سفيات كا�س العامل  �سيدير احلكم الدويل اجلزائري مهدي عبيد �سارف، املقابلة التي �ستجمع بني منتخبي جنوب الراأ�س الأخ�صر/ جنوب افريقيا 

اإعتذار و ت�صحيح

تعتذر الو�سط عن اخلطاأ التقني الذي وقع يف عدد اأم�س 

الربعاء حيث وردت �سورة وايل امل�سيلة احلايل ال�سيد حاج 

مقداد مع خرب عن توقيف منتخب حملي ببلدية �سيدي عامر 

و تنوه الو�سط اأن م�سمون اخلرب مبني على تعليمة قدمية 

�سادرة عن الوايل ال�سابق حممد بو�سمحاحة ولي�س عن الوايل 

احلايل و حتوز الو�سط ن�سخة من التعليمة التي حتمل رقم 761 

اجلنود الرو�س يزودون باأحذية م�صادة للألغام
ت�سم جتهيزات جندي امل�ستقبل التي ك�سف عنها يف منتدى »اجلي�س-2017« الع�سكري الدويل اأحذية م�سادة للألغام وي�سمح هذا النوع من الأحذية 
الع�سكرية للجندي الرو�سي باحلفاظ على قدمه يف حال تعر�سه لنفجار لغم اأر�سي ونقلت وكالة »نوفو�ستي« الرو�سية للأنباء عن امل�سمم يف معهد 
الآلت الدقيقة للبحوث العلمية قوله: »ل ميكن القول اإن احلذاء اجلديد �سيمكن اجلندي من التجول يف حقل األغام. لكن يف حال وقوع انفجار فاإنه لن  
القريبة، وجهاز يقوم بحجب الإ�سارات الل�سلكية وقد مت ت�سنيع الزي اجلديد لـ »جندي امل�ستقبل« يف �رشكة »ت�سي اأن اإي اإي« للأجهزة الدقيقة، التي 
مل تك�سف عن كل موا�سفات البزات باعتبارها �رشا ع�سكريا يذكر اأن جتهيزات جندي امل�ستقبل من اجليل الثالث ك�سف عنها يف منتدى »اجلي�س-2017« 

الع�سكري الدويل الذي انتهت اأعماله، يوم 27 اأوت.

مع   اأنه  الأربعاء،  اأم�س  ال�سبانية  )ماركا(  �سحيفة  ذكرت   
تزايد التعقيدات فيما يتعلق بانتقال الربازيلي كوتينيو فاإن 
يف  تتمثل  والتي  اخلطة)ب(،  بتفعيل   قام  بر�سلونة  نادي 
يوفينتو�س  نادي  جنم  ديبال  باولو  الأرجنتيني  مع  التعاقد 
بر�سلونة  طاولة  على  مطروحا  ديبال  ا�سم  وكان  الإيطايل 
منذ بداية ال�سيف احلايل نظرا لأنه لعب  ميلك م�ستقبل 
البار�سا كانت  اأّن وجهة نظر  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت  كبريا 
الفني  املدير   واأن  مي�سى  قدرات  بذات  يتمتع  اأنه  ترى 
اأرن�ستو فالفريدي يريد لعبا خمتلفا قليل ومن هنا كان 
الهتمام اأي�سا ب�سم عثمان دميبلى من برو�سيا دورمتوند 
جريمان  �سان  باري�س  من  ماريا  دي  وانخيل  وكوتينيو 
كان  الذي  ال�سعر  ذات  �سيكون  ديبال  �سعر  اأّن  واأو�سحت 
اأّن  رغم  كوتينيو  ل�سّم   لدفعه  م�ستعد  الكتالوين  النادي 
اخلمي�س  ليل  منت�سف  يف  النتقالت  مو�سم  غلق  قرب 
قبل  ال�سفقة  لإمتام  ال�سعوبة  غاية   يف  الأمور  يجعل 

املهلة املتبقية.

بر�صلونة يلجاأ خليار ديبال حت�صبا لف�صل �صفقة كوتينيو 

 Ooredoo يقّدم اأحر تهانيه 
للجزائريني مبنا�صبة عيدالأ�صحى املبارك 

الهناء  بالرقيو  اأحر تهانيه و متنياته  لتقدمي  امُلواطنة، منا�سبة عيد الأ�سحى املبارك  Ooredoo، املوؤ�س�سة   يغتنم 
ميثل  العيد  هذا  فرحة  يوميا،يفتخرمبقا�سمتهم  اجلزائريني  يُرافق  الذي   Ooredoo اجلزائري  لل�سعب  ال�سعادة  و 
عيدالأ�سحى الذي يُحتفل به خلل مو�سم احلج فر�سة لـ Ooredooلتقريب احلجاج من عائلتهم من خلل منحهم 
تف�سيلية حيث ميكن  باأ�سعار  اأثناء احلج  ال�سعودية  العربية  ات�سال يف اململكة  البقاء على  اإمكانية 
 Ooredoo من احلجاج اإ�ستقبال املكاملات بـ 10 دج / دقيقةفقط بهذا يوؤكدOoredoo لزبائن

بُعده املواطن وقربه من اجلزائريني و ي�ساركهم اأعيادهم  و منا�سباتهم ال�سعيدة.
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