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ب�صبب �صعف القدرة ال�صرائية 
وتراجع النتاج الوطني للحوم

 مو�سوين: لن يكون
 هنالك اإقبال كبري على 

الأ�ساحي هذا العام
�ص4

بعد تو�صع حالت الغرق 

 �سرورة ت�سديد 
الرقابة  على احلواجز 

املائية  و ال�سدود 
�ص4

 وهذا عرب 17 ولية
 مت�صررة من احلرائق:

بن حبيل�س: مت 
تعوي�س 100 فالح موؤّمن

�ص4
بجامعات ق�صنطينة الأربع

 اأزيد من 17.500 
طالب  جديد منتظر 

�ص4

ننا�سد تبون للتدخل 
لو�سع حد للتجاوزات  

اإطارات مركز التكوين لأعوان 
التقنيني املتخ�ص�صني يف الغابات

�ص3بعد احلديث عن دعوة بوتفليقة تبون لعدم الت�صييق على املتعاملني القت�صاديني:

ماهماه: من غري املمكن ف�سل املال عن ال�سيا�سة 

بوتفليقة يوقع على 6 مرا�سيم تت�سمن الت�سديق على اتفاقيات 

�ص3

التــــــكويـــــــن 
جـعل م�ســتوى 
جي�سـنا عـامليا

الفريق قايد �صالح يوؤكد من وهران:

         بن طرمول: ما جاء يف التقرير  تطمني للمتعاملني
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 باإبرام �سفقة لبيع  املهلو�سات 

درك العا�سمة يطيح ب�سبكة اإجرامية 
حترتف تزوير العملية الوطنية 

ع�سابة من البليدة حتاول ال�سطو على فيلة ببئر خادم

مون�سي يجدد تف��ؤله ب�س�أن ح�سم 
ال�سفقة �انتق�له اإىل ت�سكيلة "الذئ�ب"

اأنتري ميالن 
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الأربعاء 09  اأوت 2017  املوافـق  لـ 10 ذو القعدة  1438هـ 2
هل �سي�سمت حنا�سي  بعد �سحب 

الثقة منه؟

�رضب زلزال بقوة 4.3 درجة على 
�سواحل  اأم�س،   ريخرت،  مقيا�س 
والية موغال غرب تركيا  املطلة 
م�سادر  ح�سب  اإيجه   بحر  على 

اإعالمية.
اأن  ذاتها   امل�سادر  وذكرت 
الطوارئ  اإدارة  عن  �سادرا  بيانا 
والكوارث الطبيعية التابعة لرئا�سة الوزراء الرتكية  على موقعها 

االإلكرتوين اليوم  اأكد اأن الزلزال »وقع قبالة �سواحل خليج )غوك 

الهزة  اأن  موغال«.واأ�ساف  بوالية  بدروم  ملنطقة  التابع  اأوفا( 

االأر�سية وقعت على عمق 17.49 كيلو مرت  حتت �سطح االأر�س.
ومل يتحدث البيان عن وقوع اأي اإ�سابات اأو اأ�رضار.

زلزال بقوة 4.3 درجة ي�سرب 
�سواحل والية موغال برتكيا

من  الثقة  �سحب  اأن  من  بالرغم 
ال�سابق  القبائل  �سبيبة  رئي�س 
كان  حنا�سي  �رضيف  حمند  
منتظرا ب�سبب �سوء النتائج التي 
مو�سمني،  منذ  الفريق  الحقت 
على  ال�سبيبة  لعب  ى  عل  زيادة 
تفادي ال�سقوط املو�سم املا�سني 
رئي�س  اأقدم  فعل  ردة  اأن  اإال   ،
فريق يف اجلزائر مل ت�سدر بعد، 
ما  اجليا�سكا ح�سب  واأن  خا�سة 
هذا  مدانة  األقابها  تاريخ  يقوله 
االألقاب،  من  بالكثري  الرئي�س 
فهل �سي�سمت حنا�سي بعد اأن مت 
�سحب الثقة منه وبهذه ال�سهولة 

عقب اجتماع اجلمعية العامة، اأم اأنه 
ككل مرة �سيخرج بت�رضيحات نارية 
يدافع فيها عن نف�سه، لكونه معتادا 

 7 منذ  ال�سفوية  اال�ستقاالت  على 
�سنوات اأو اأكرث.

قوات االحتالل تهدم منزال يف 
قرية جبل املكرب بالقد�س 

االحتالل  قوات  اأقدمت 
منزل  هدم  على  االإ�رضائيلي 
يف قرية جبل  املكرب بالقد�س  
بالهدم  اخطارات  �سلمت  كما 
�سلواد  بلدة  يف  من�سئات  لعدة 

�رضق رام اهلل بال�سفة الغربية.
اإن  حملية  م�سادر  وقالت 
االحتالل  بلدية  جرافات 
يف  منزال  اليوم  �سباح  هدمت 

حي الربايعة  قرية جبل املكرب  جنوب القد�س بحجة البناء دون 
ترخي�س.. واقتحمت قوات كبرية من القوات  اخلا�سة والكالب 
البولي�سية وطواقم بلدية االحتالل واجلرافات حي الربايعة �سباح 
بالكامل  وحا�رضته  ال�سلودي  عائلة  منزل  داهمت  كما  اأم�س، 

وبا�رضت بعملية الهدم.
واأو�سحت �سناء هل�سة ال�سلودي  اأن بلدية االحتالل هدمت منزلها 
دون �سابق انذار  وفور ح�سور طواقم البلدية لتنفيذ الهدم قامت 
البلدية  ومتكن من  الذي توجه بدوره اىل  باالت�سال باملحامي 
احل�سول على قرار لتاأجيل الهدم  لكن اجلرافات كانت قد انتهت 

عملية هدم  منزلها.

الناقلون اخلوا�س يهددون االإيتوزا..

بودبوز يحظى با�ستقبال جماهري ريال بيتي�س

يبدو اأن اأ�سحاب احلافالت اخلا�سة 

عرب العديد من املحطات الربية يف 

العا�سمة مل يه�سموا بعد القرار الذي 

على  خطوط  بالعمل  ايتوزا  اتخذه 

نقل غري موجودة، واأخرى موجودة، 

�سائقي  يهددوا  اأ�سبحوا  بحيث 

من  هم  وكاأنهم  يوم  كل  ومعينيهم 

الذي  وهذا  املحطات،  ي�سريوا 

توقفت  اأين  براقي  ح�سل يف حمطة 

غري  زمنية  ملدة  اإيتوزا  حافالت 

املمار�س  ال�سغط  ب�سبب  ق�سرية، 

لتعود  اخلوا�س،  قبل  من  عليهم 

طريقة  ب�سبب  جماريها  اإىل  االأمور 

تعامل املواطنني مع احلادثة، وقال 

اأن ما ح�سل يوجب  اأحد املواطنني 

اأجل  من  التدخل  الو�ساية  على 
اإيقاف مثل هكذا ت�رضفات.

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  حظي 
من  معترب  جماهريي  با�ستقبال  بودبوز 
بعد  بيتي�س  ريال  نادي  اأن�سار  طرف 
اأم�س  الأول  متاأخر  وقت  يف  التحاقه 
باإ�سبانيا اأين ح�رض من اأجل اإنهاء ترتيبات 
التي  اجلماهري  وكانت  الر�سمي،  تعاقده 
من  عليه  تتهافت  ا�ستقبلت العب اخل�رض 
اأجل اأخذ �سور تذكارية برفقته اإىل جانب 
اأخذ الالعب القادم من مونبلييه الفرن�سي 

�سورا بعلم فريقه اجلديد.

اأن�سار الكناري يحتفلون برحيل حنا�سي
مل مير قرار جمل�س امل�ساهمني لفريق �سبيبة القبائل ب�سحب الثقة من الرئي�س حمند �رضيف حنا�سي مرور الكرام بعدما �سهدت 
�سوارع مدينة تيزي وزو مبا�رضة بعد اإعالن اخلرب خروج االأن�سار الكثيف احتفاال بنهاية امرباطورية حنا�سي التي عمرت ما يقارب 

ربع قرن على راأ�س الفريق وكادت توؤدي بالنادي املو�سم الفارط اإىل غياهب الرابطة الثانية.

24 �ساعة

اأفغان�ستان: ال�سرطة حتبط حماولة لتهريب االأطفال اإىل باك�ستان   
االأفغانية،  ال�سلطات  اأعلنت 
اإحباط  عن  الثالثاء   اأم�س، 
يقومون  الأ�سخا�س  خمطط 
باك�ستان   اإىل  االطفال  بتهريب 
 6 على  العثور  اىل  م�سرية 
ح�سب  معهم   كانوا  اطفال 

م�سادر اإعالمية.
اأن  ذاتها   امل�سادر  وذكرت 
بدخ�سان  مقاطعة  �رضطة 
»اأحبطت  اأفغان�ستان   ب�سمال 
يقومون  الأ�سخا�س  حماولة 
بتهريب االأطفال  وعرثت على 

�ستة اطفال كانوا معهم«. وقال 
دولت  واردوج   منطقة  حاكم 
حممد خاوار  »عرثت ال�رضطة 
يف  كانوا  اأطفال  �ستة  على 
يف  االأطفال  مهربي  قب�سة 
االآن  ويجري  زيباك   منطقة 

التحقيق معهم«.
  واأ�ساف خاوار »كان املهربون 
يحاولون اأخد االأطفال االأبرياء 
من واردوج اإىل منطقة �سيرتال 
ترغب  حيث  بباك�ستان  
�سمهم  يف  متطرفة  جماعات 

وعمل  دينية   مدر�سة  اإىل 
لي�سبحوا  لهم  دماغ  غ�سيل 
املرة  وهذه  انتحاريني«.  

التي  واحد  �سهر  الثالثة خالل 
تعرث فيها ال�رضطة على اطفال 

مع اخلاطفني. 

ال�سريف بن حبيل�س: تخ�سي�س مبلغ ملياري �سنتيم لتعوي�س 
املت�سررين من احلرائق 

الفالحي  للتعاون  الوطني  لل�سندوق  العام  املدير  الفالحني ك�سف  تعوي�س  مت  اأنه  حبيل�س  بن  عن ال�رضيف  الناجمة  االأ�رضار  من  احلرائق  �سد  يقدر املوؤمنني  مبلغ  تخ�سي�س  مت  ،حيث  الغابات  حرائق 
زيارة  بعد  ذلك  يكون  و  �سنتيم،  ملياري  من  لالأر�س املت�رضرة من احلرائق، م�سريا يف باأكرث  ذات ال�سدد اإىل اأن العملية متوا�سلة اإال اأن يتم تعوي�س اخلبري 

كل املت�رضرين.



اخلبري  قال  اخل�صو�ص  هذا  ويف 
خالل  مهماه  بوزيان  االقت�صادي 
باأنه  »الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
عن  املال  ف�صل  املمكن  غري  من 
حول  الدائر  والنقا�ص  ال�صيا�صة، 
هذا املو�صوع هو نقا�ص ال اأ�صا�ص 
هو  يناق�ص  اأن  يجب  ما  لكون  له، 
وح�صورها  الدولة  عودة  �رصورة 
الكثري  يف  ال�صوق  تنظيم  اأجل  من 
ذات  واأو�صح  القطاعات.  من 
الت�رصيح،  ذات  خالل  املتحدث 
مبداأين  على  الرتكيز  يجب  اأنه 
التزاوج  على  والعمل  اأ�صا�صيني 
وحرية  ال�صفافية  وهما  بينهما، 
على  زيادة  االقت�صادي  الن�صاط 
ت�صع  اأن  يجب  التي  الدولة  هيمنة 
النظم االأ�صا�صية التي ت�صري الو�صع 
ذات  وقال  القطاعات،  كامل  يف 
ف�صل  عن  احلديث  باأن  املتحدث 
حديث  جمرد  املال  عن  ال�صيا�صة 
�رصاعا  �صيخلق  لكونه  بيزنطي، 
االأعمال  رجال  بني  ورق  من 
اأن  ماهماه  واأو�صح  وال�صيا�صيني، 
العامل يعمل وفق مبداأ عدم الف�صل 
على  ويركز  واملال،  ال�صيا�صة  بني 
للواقع  الدولة  ت�صيري  �رصورة  مبداأ 

نظم  وفق  واالقت�صادي  ال�صيا�صي 
حد  على  اجلميع  تخدم  وا�صحة 
االقت�صادي  اخلبري  واأكد  تعبريه، 
ال�صيا�صات  مقرري  على  يجب  اأنه 
االأ�صا�صيات  يعطوا  اأن  العمومية 
ال�صفافية  االقت�صادي،  للن�صاط 
املجال  هذا  يف  الن�صاط  وحرية 
تعرف  اجلزائر  واأن  املهم، خا�صة 
اجلهود  كل  جمع  تلزم  مالية  اأزمة 

وراأ�ص املال على قوله.
اخلبري  اأو�صح  فقد  �صيا�صيا  اأما 

يف  طرمول  بن  عزيز  ال�صيا�صي 
ميكن  اأنه  بالو�صط،  ربطه  ات�صال 
االإعالمية  التقارير  به  جاءت  ما 
للمتعاملني  تطمينات  مبثابة  جاء 
االأخرية  احلملة  بعد  االقت�صاديني 
االأ�صماء  من  العديد  م�صت  التي 
املهام  متعدد  والئية  جلان  وتعيني 
بالعقار  خا�صة  تقارير  الإعداد 
حوله،  من  روج  وما  ال�صناعي 
التحر�ص  اأن  املتحدث  ذات  وقال 
التقارير  يف  جاء  كما  باملتعاملني 

جاء ردا على ما تو�صلت به الرئا�صة 
�صفهية  وخا�صة  كتابية  تقارير  من 
من م�صت�صاريها،  وكما يبدو ح�صب 
بن طرمول اأن اخلوف هو من باب 
تاأثري ذلك على املتعاملني االأجانب 
اال�صتثمار،  طريق  يف  هم  ومن 
االأمر  اأن  ثم  االأخري:«   يف  متابعا 
اأعمق من ذلك الأن االأ�صماء امل�صار 
اإليها لها ن�صيب كبري من امل�صاهمة 
يف جمال ا�صترياد العديد من املواد 

اال�صتهالكية واخلدماتية«.

مركز  وموظفي  اإطارات  دعا  
التقنيني  الأعوان  التكوين 
الوزير  الغابات  يف  املتخ�ص�صني 
وكذا  تبون  املجيد  عبد  االأول 
للوظيفة  العامة  املفت�صية 
لو�صع  التدخل  ب�رصورة  العمومية 
حد للتجاوزات التي و�صفوها بغري 
القانونية التي متار�صها اإدارة هذا 
اإطاراتها وموظفيها،  املركز جتاه 
جلنة  اإر�صال  خالل  من  ذلك   و 

وزارية لتحقيق باملركز.
وموظفي  اإطارات  واأف�صحت     
التقنيني  االأعوان  التكوين  مركز 
خالل  الغابات  يف  املتخ�ص�صني 
االأول  الوزير  اإىل  وجهت  �صكوى 
اجلهات  وكذا  تبون  املجيد  عبد 
املعنية وال�صلطات املحلية بوالية 
مركز  اإدارة  اأن  اأم�ص،  املدية 

للقانون  التكوين متار�ص خروقات 
اخلاطئ  التطبيق  خالل  من 
االأمر  خا�صة  القانونية  للن�صو�ص 
 2006/07/15 يف  املوؤرخ   03-06
العام  االأ�صا�صي  القانون  املت�صمن 
اأبرزت   حيث  العمومية،  للوظيفة 
اأن مدير املركز يتجاهل  الر�صالة 
على  ومي�صي  القوانني  هذه 
العقوبات  املت�صمنة  القرارات 
جيدا  القانون  يدرك  اأنه  علما 
اللجوء  مع  فقط،  ح�صبه  ويوؤوله 
ال�صلطة  با�صتعمال  التع�صف  اإىل 
مما  ارجتالية،  قرارات  واإ�صدار 
باطلة  عقوبات  �صحايا  اأ�صبحوا 
�صعي  وكذا  ال�صنة،  هذه  خالل 
التهم  وتلفيق  الإلبا�ص  االإدارة 
اأجل  من  بالعقوبات  والتهديد 

ت�صجيل نقاط �صوداء مبلفاتهم.

اأن املركز  ذات امل�صدر  واأو�صح   
القانوين  غري  التقييم  ميار�ص 
املردودية  لعالوة  واالنتقامي 
بخ�صم  املركز  اإدارة  تقوم  حيث 
باأكرث  واملوظفني  االإطارات  اأجور 
معايري  واأن  رغم  الن�صف  من 
التزامهم  وكذا  وا�صحة  التقييم 
اإىل  اإ�صافة  -ح�صبهم-،  بعملهم 
العمل  من  واالإق�صاء  التهمي�ص 
على  التعدي  مبثابة  يعد  ما  وهو 
حتكم  التي  االأ�صا�صية  القوانني 

هذه االأ�صالك. 
ويف ذات ال�صياق  ، اأكدت ال�صكوى 
حقوقهم  على  تتعدى  االإدارة  اأن 
اأعاله  املذكور  االأمر  يكفلها  التي 
املت�صمنة  التنفيذية  واملرا�صيم 
القوانني االأ�صا�صية لالأ�صالك التي 
بني  التمييز  عن  ناهيك  حتكمهم، 

من  املقربني  وجماملة  املوظفني 
وا�صتعمال  ح�صابهم،  على  االإدارة 
واالإكراه،  ال�صغوطات  �صيا�صة 
عدة  كذلك  ال�صكوى  �صجلت  كما 
امل�صوؤول  عن  �صدرت  جتاوزات 
من  وذلك  املركز  لهذا  االأول 
خالل اإق�صاء العديد من االإطارات 
باملركز ما ترتب عنها ت�صيب داخل 
املركز، اإ�صافة اإىل اإف�صاء املدير 
لالأ�رصار املهنية، تهديدات باإحالة 
التاأديبية  املجال�ص  على  العمال 
كما  العمال،  بني  اخلوف  لزرع 
التكوين  مدير  اأن  ال�صكوى  اأكدت 
و�صياراته  املركز  و�صائل  ي�صتغل 
خلدمة اأغرا�ص ال�صخ�صية وتبذير 
ليال  املازوت  خا�صة  الوقود  مادة 

ونهارا.
اإميان لوا�س

مت حجز كمية معتربة من املواد 
املفوترة  غري  ال�صيدالنية 
عن  عبارة  اأغلبها  واملهربة 
مقويات جن�صية تقدر قيمتها ب 
30 مليون د.ج  ح�صب ما ورد يف 

بيان لالأمن الوالئي ب�صطيف.
هذه  باأن  البيان  ذات  يف  وجاء 

العملية التي و�صفت ب«النوعية« 
مداهمة  عملية  خالل  متت 
البحث  فرقة  عنا�رص  بها  قام 
ال�رصطة  مل�صلحة  التدخل  و 
الق�صائية الأمن الوالية ا�صتهدفت 
الأحد  ملك  خمازن   )3( ثالثة 
بائعي االأع�صاب الطبية ب�صطيف. 

فاإن  امل�صدر  لذات  وا�صتنادا 
املواد املحجوزة قد مت ت�صليمها 
بعد  وذلك  اجلمارك  مل�صالح 
فتح ال�صبطية الق�صائية حتقيقا 
و  دخول  مالب�صات  حول  معمقا 
وجهة هذه الب�صاعة التي متثلت 
يف 1 مليون  و 43 األف قر�ص من 

و  اجلن�صية  املقويات  خمتلف 
األف مرهم و 3 اآالف كي�ص   145
قهوة و 4600 قطعة علك و 480 
م�صنفة  كلها  �صوكوالطة  علبة 
اجلن�صية  املقويات  �صمن 
ومعدات  اأغرا�ص  اإىل  باالإ�صافة 

اأخرى.

جدد الفريق قايد �صالح، احلديث على 
اأهمية التكوين واجلانب االإعدادي من 
اجلي�ص  قدرات  وتطوير  تعزيز  اأجل 
التكوين  اأن  مو�صحا  ال�صعبي،  الوطني 
قواتنا  بلوغ  يف  الفت  ب�صكل  �صاهم 
التي  الرفيعة  امل�صتويات  امل�صلحة 
اجلي�ص  اأن  م�صيفا  اليوم،  و�صلتها 
م�صتوى اجليو�ص  اإىل  و�صل  اجلزائري 
العاملية بالفعل ولي�ص بالقول على حد 
نائب  �صالح  قايد  اأحمد  واأكد  تعبريه. 
اأركان  رئي�ص  الوطني،  الدفاع  وزير 
زيارته  يف  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص 
بوهران  الثانية  الع�صكرية  الناحية  اإىل 
من  يعد  التكوين  اأن  الثاين،  يومها  يف 
عليها  يعتمد  التي  الغزيرة  الروافد 
ال�صعبي، ويجعل منها  الوطني  اجلي�ص 
عامال مهما من عوامل اكت�صاب القوة 
م�صيفا  وال�صاملة،  املتعددة  مبعانيها 
التح�صريي  للعمل  رافد  تعد  انه 
بدوره  كثريا  يعتمد  الذي  واالإعدادي 
متابعا  التكويني،  اجلهد  رافد  على 
عامالن  »هما  اخل�صو�ص:  هذا  يف 
قواتنا  بلوغ  يف  كثريا  �صاهما  مهمان 
التي  الرفيعة  امل�صتويات  امل�صلحة 
ومراتب  م�صتويات  وهي  اليوم،  بلغتها 

نفتخر  اأن  لنا  يحق  املقام،  عالية 
فعليا  جي�صنا  مكنت  الأنها  كثريا،  بها 
بلوغ  مفاتيح  اكت�صاب  من  وميدانيا 
واملهارة  الكفاءة  حيث  من  ال�صفوة 
واأنزلته منازل  واملوؤهالت«، م�صيفا:« 
اجليو�ص القوية بالفعل ولي�ص بالقول، 
حب  معاين  بكل  اأفراده  يت�صبع  جي�ص 
والوفاء  للجزائر  واالإخال�ص  الوطن 
تعلمون  لو  لق�صم  »واإنه  ال�صهداء  لعهد 
اأن  املتحدث  ذات  عظيم«،  واأو�صح 
اأن  على  للدولة حر�صت  العليا  القيادة 
توا�صل يف  هذا النهج العملي الواقعي 
ال�صنوات  يف  تبنيه  مت  الذي  والطموح 
فيما  �صواء  وهذا  املا�صية،  القليلة 
والتكويني  التح�صريي  بالعمل  يتعلق 
االأخرى،  املجاالت  من  غريه  يف  اأو 
الذي  النهج  »هذا  بقوله:  مو�صحا 
مت�صما  م�صمونه  يكون  باأن  اأردناه 
لي�ص فقط بالواقعية والعقالنية وطول 
الروؤية وبعد  اأي�صا بو�صوح  بل  النف�ص، 
العمل  يكون  باأن  اأي�صا  واأردناه  النظر، 
على  هنا  واأ�صدد  واملخل�ص،  املثابر 
مبداأ االإخال�ص يف العمل، هو الو�صيلة 

املثلى يف جت�صيده على امليدان.»
علي عزازقة

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وقع 
رئا�صية  مرا�صيم  �صتة  على  بوتفليقة 
اتفاقيات  على  الت�صديق  تت�صمن 
طبقا  وذلك  الدويل  التعاون  تخ�ص 
ما  الد�صتور، ح�صب  للمادة 91-9 من 

اأفاد به، بيان لرئا�صة اجلمهورية.
املوؤمتر  ب«بوثائق  االمر  ويتعلق 
الربيدي  والع�رصين لالإحتاد  اخلام�ص 
يف  بالدوحة  املحررة  العاملي 
ويت�صمن   .»2012 �صنة  اأكتوبر   11
املر�صوم الثاين »االإتفاق الدويل لزيت 
 2015 لعام  املائدة  وزيتون  الزيتون 
 .»2015 اأكتوبر   9 بجنيف يف  املحرر 
على  اأي�صا  اجلمهورية  رئي�ص  ووقع 
مر�صوم رئا�صي يت�صمن الت�صديق على 
االإت�صال  جمال  يف  التعاون  »اتفاق 
اجلزائرية  اجلمهورية  حكومة  بني 
وحكومة  ال�صعبية  الدميقراطية 
املوقع  ال�صعبية  ال�صني  جمهورية 
.»2015 �صنة  اأبريل   29 بتاريخ  ببكني 
اأي�صا على مر�صوم رئا�صي  كما  وقع  

يت�صمن الت�صديق على »اتفاق التعاون 
يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة 
اجلزائرية  اجلمهورية  حكومة  بني 
دولة  وحكومة  ال�صعبية  الدميقراطية 
 31 بتاريخ  بالدوحة  املوقعة  قطر 

اأكتوبر �صنة 2016 ».
الت�صديق  كذلك  املرا�صيم  وتت�صمن 
من  االإعفاء  حول  االتفاق  على 
ال�صفر  جوازات  حلاملي  التاأ�صرية 
حكومة  بني  وملهمة  الدبلوما�صية 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
تنزانيا  جمهورية  وحكومة  ال�صعبية 
بتاريخ  باجلزائر  املوقع  املتحدة 
االمر  ويتعلق   .2007 �صنة  نوفمرب   7
حكومة  بني  ب«باالإتفاق  اأي�صا 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 
بولونيا  جمهورية  وحكومة  ال�صعبية 
املتعلق باالإعفاء من التاأ�صرية حلاملي 
جوازات ال�صفر الدبلوما�صية وخلدمة 
�صنة  اأكتوبر   18 يف  بوار�صو  املوقع 

2016 »، ي�صيف امل�صدر ذاته.

لتن�صيقية  الوطني  املكتب  نا�صد 
الدين  بدر  كليبي  قيادة  حتت  ال�صحة 
اإن�صاف  و  للتدخل  تبون  االأول  الوزير 
القابالت ،خا�صة بعد احلملة  ال�رص�صة 
التي ا�صتهدفت قطاع ال�صحة عامة و 
ان  ب�صدة   ،منددين  خا�صة  القابالت 
يف  اخر  جرم  هوا  القابالت  �صجن 
اداريا،  اوال  التحقيق  ويجب  حقهن 
معتربين اأن اال�صطفاف �صد ماهو اال 

التفريط يف القطاع والعامل نف�صه.
رف�ص املكتب الوطني لتن�صيقية ال�صحة 
من خالل بيان له  �صجن القابالت يف 
توفيت  التي  احلامل  املراأة  ق�صية 
رفقة جنينها باجللفة، معتربا اأن االمر 

العمدي  القتل  ولي�ص  جرما  يعد   ال 
ب�رصورة  املعنية  ال�صلطات  طالب  ،و 
احلقيقية  االأ�صباب  ملعرفة  التحرك 
منح  اإىل  اأرجعه  ،والتي  الوفيات  لهذه 
وب�صكل  ع�صوائي  ب�صكل  االعتمادات 
وهذا  اخلا�صة،  للموؤ�ص�صات  م�صتمر 
ما ادى اىل هروب االطباء االخ�صائيني 
اإىل  هاته املوؤ�ص�صات التي باتت تغري 
رقابة،   دون  خيالية  باأ�صعار  املوظفني 
اأن  البيان  ك�صف  ال�صدد  ذات  ويف 
املكتب الوطني لتن�صيقية ال�صحة قرر 
،دورها  للقابالت  وطنية  خلية  اإن�صاء 

حماربة الف�صاد و حقوق العمال . 
اإميان لوا�ص 

.     بن طرمول: ما جاء يف التقرير  تطمني للمتعاملني
تداولت م�صادر اإعالمية، اأم�س، عن دعوة رئي�س اجلمهورية الوزير الأول عبد املجيد 

تبون »املتواجد يف عطلة« اإىل عدم الت�صييق على املتعاملني القت�صاديني.

بعد احلديث عن دعوة بوتفليقة تبون لعدم الت�صييق على املتعاملني القت�صاديني:

اإطارات مركز التكوين لأعوان التقنيني املتخ�ص�صني يف الغابات

ت�صمنت مقويات جن�صية ومعدات اأخرى 

علي عزازقة

ماهماه: من غري املمكن ف�سل املال عن ال�سيا�سة 

ننا�سد تبون للتدخل لو�سع حد للتجاوزات  

حجز مواد �سيدالنية غري مفوترة بقيمة 30 مليون د.ج 

الفريق قايد �صالح يوؤكد من وهران:

الدويل  بالتعاون  خا�صة 

وطنية  خلية  اإن�صاء  عن  ك�صف  فيما 
ال�صحة: تن�صيقية  للقابالت، 

التكوين جعل م�ستوى 
جي�سنا عامليا

بوتفليقة يوقع على 6 مرا�سيم 
تت�سمن الت�سديق على اتفاقيات 

على تبون التدخل واإن�ساف 
القابالت 
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الفالحي  اخلبري  ذات  وقال 
املواقع  باأحد  جمعه  حوار  يف 
العديد  اأن  الوطنية،  الإخبارية 
ت�شرتي  ل  اأ�شبحت  العائالت  من 
البع�ض  يكتفي  الأ�شحية، يف حني 
بال�رشاء اجلماعي للعجول يف عيد 
�شعف  ب�شبب  وهذا  الأ�شحى، 
ن�شيان  دون  ال�رشائية  القدرة 
الوطني  الإنتاج  الكبري يف  ال�شعف 
للحوم ، مو�شحا يف ذات ال�شياق اأن 
للحوم  اجلزائري  الفرد  ا�شتهالك 
�شنوات،  منذ  م�شتمر  تراجع  يف 
بتدهور  الطرح اخلا�ض  يوؤّكد  مّما 
وتطرق  ح�شبه،  ال�رشائية،  القدرة 
مو�شوين اإىل مو�شوع اخل�شائر التي 
ب�شبب  ال�شنة  هذه  الفالح  تلقاها 
اأكد  حيث  الإنتاج،  يف  الفائ�ض 
نق�شه  اأو  الإنتاج  يف  اأن الفائ�ض 
عنوانها  واحدة  لعملة  وجهان 
الت�شيري الع�شوائي للقطاع الفالحي 
حقيقية  ا�شرتاتيجية  وجود  دون 
اجلزائري  باملنتوج  للنهو�ض 
الداخلية،  من  احلاجيات  لتلبية 
كمرحلة  للت�شدير  التوجه  و  جهة 
ظل غياب  يف  انه  م�شيفا  ثانية، 

اإح�شائيات حقيقية حول القدرات 
الداخلي  ال�شتهالك  و  الفالحية 
وكذلك عدد الفالحني احلقيقيني، 
ناجعة  يُ�شري بطريقة غري  القطاع 
ال�شيطرة  ا�شتحالة  اإىل  بالنظر 
على النتاج و التعامل معه يف هذه 
الظروف، متابعا يف هذه النقطة:« 
للفاعلني  تنظيم  و  تخطيط  بدون 
يف املجال على غرار املنتجني و 
اآليات  املنظمات املهنية و كذلك 
امل�شتمر،  التقييم  و  املراقبة 
النور،  الفالحي  القطاع  يرى  لن 
ميكن  ل  اأنه  الأخري  يف  م�شددا 
�شيا�شة  دون  القطاع  بعث  اإعادة 
هيكلة  واإعادة  جديدة  فالحية 

حاليا  ت�شري  التي  الفالحة  وزارة 
بطريقة غري متجان�شة.

ذات  اأبرز  اأخرى  جهة  ومن 
يف  احلكومة  اأن ف�شل  املتحدث 
الريع  عن  م�شتقل  اقت�شاد  بناء 
البالد يف  اإىل دخول  اأّدى  البرتويل 
اأ�شعار  تدهور  مبجرد  مالية  اأزمة 
العاملية،  هذه  ال�شوق  يف  النفط 
الفالحي  اخلبري  ح�شب  الو�شعية 
دفعت باحلكومة اإىل اإطالق نظام 
اإىل  يرقى  ل  جديد  اإقت�شادي 
حيث  الوطني،  الإقت�شاد  حتّديات 
اأع�شاء  بني  عليه  التفاو�ض  مت 
الثالثية و ُطلب من الولة تطبيقه 
اأن  هذا  موؤكدا  امليدان،  يف 

امل�شعى غري فّعال و خاطيء فيما 
الإقت�شاد  تنويع  برنامج  يخ�ض 
الوطني خارج قطاع املحروقات. 
اإىل   ، مو�شوين  ي�شيف  هذا،  كل 
انتظار ارتفاع اأ�شعار البرتول دون 
التوجه اإىل �شيا�شة حقيقية لتنويع 
من  حالة  خلق  الوطني،  القت�شاد 
الاّل ا�شتقرار ح�شبه، يف القرارات 
يف  الرتّدد  من  نوع  و  القت�شادية 
مبنية  اقت�شادية  ديناميكية  خلق 
الوطني  النتاج  تطوير  على 
ذات  وقال  ال�شترياد،  من  واحلد 
يجب  التي  اأن الدرو�ض  املتحدث 
ت�شدير  حماولة  من  ا�شتخال�شها 
اخلارج  اإىل  الفالحية  املنتوجات 
بعني  تاأخد  ان  يجب  و  وا�شحة 
القت�شادية  املوؤ�رشات  العتبار 
تُوّجه  التي  بال�شوق  املتعلّقة 
هذا  يف  متابعا  املنتجات،  اإليها 
النوعية  اإىل  ال�شاأن:« فبالإ�شافة 
يجب  التي  امُل�شّدرة  الكمية  و 
التخطيط  قبل  بدقة  درا�شتها 
اإعادة  يجب  الت�شدير،  لعمليات 
اأردنا  اإذا  الفاّلح  مكانة  يف  النظر 
التاأ�شي�ض لقت�شاد فالحي حقيقي 
و  املطلوب  للم�شتوى  يرقى 
املتطابق مع املعايري التي ت�شمح 

له بولوج الأ�شواق اخلارجية«.

حبيل�ض،  بن  ال�رشيف  اأف�شح، 
الوطني  لل�شندوق  العام  املدير 
عن  اأم�ض،  يوم  الفالحي،  للتعاون 
وبالتعاون  الوطني  ال�شندوق  متّكن 
تعوي�ض  من  اجلهوية  ال�شناديق  مع 
ولية   17 عرب  موؤّمن  فالحا   100
جّراء الأ�رشار الناجمة عن حرائق 

العملية  اأّن  اإىل  م�شريا  الغابات، 
ملفات  درا�شة  بعد  متوا�شلة 
حبيل�ض،  بن  واأكد،  املت�رشرين. 
مّت  اأنه  الأوىل،  الإذاعية  للقناة 
حيث  املوؤّمنني،  الفالحني  تعوي�ض 
من  باأكرث  يقدر  مبلغ  تخ�شي�ض  مت 
بعد  ذلك  ويكون  �شنتيم،  ملياري 

املت�رشرة  لالأر�ض  اخلبري  زيارة 
املتحدث  واأ�شاف  احلرائق،  من 
مت�رشرة  ولية   17 يف  اأنه  ذاته، 
100 فالح  تعوي�ض  احلرائق مت  من 
للتاأمني،  عقدا  ميلكون  الذين  ممن 
اخلرباء  بح�شور  م�شتمرة  والعملية 
يف  ن�شاطه  الفالح  ي�شتاأنف  حتى 

�شندوق   مدير  وذكر  وقت،  اأقرب 
امل�شتوى  على  متواجدة  الأخري 
الفالحني  تعوي�ض  و�شيتم  الوطني، 
املوؤّمنني،  غري  حتى  املت�رشرين 
اإىل  التعوي�شات  بذهاب  متعهدا 

م�شتحقيها.
وكاالت/ع.ع

�شتعلن وزارة التعليم العايل و البحث 
العلمي بعد غد اجلمعة عن النتائج 
الولية للناجحني اجلدد يف امتحان 
العادية  بدورته  البكالوريا  �شهادة 
انطلقت  قد  و  ،هذا  ال�شتثنائية  و 
بطاقات  معاجلة  املا�شي  الثنني 
الرغبات .    وبلغ عدد الطلبة اجلدد 
الذين اأكدوا خيارهم يف اليوم الأخري 
من الت�شجيالت الأولية ـ282110 اأي 

اأ�شل  ما يعادل 85.56 باملائة، من 
جديد  جامعي  طالب   333181
الناجحني  هوؤلء  اأن  اإذ   ، م�شجل 
اجلدد يف امتحان �شهادة البكالوريا 
نتائج  ينتظرون  جوان22018  دورة 
التعليم  وزارة  طرف  من  توجيهم 
العايل والبحث، كما حددت م�شالح 
ـ  عكنون  بن  مبني  يف  الأول  الرجل 
الوزير الطاهر حجار ـ يومي الـ 12 

موعد  اجلاري  اأوت  �شهر  و13من 
واملقابالت  امل�شابقات  اإجراء 
باملدار�ض  اخلا�شة  ال�شفوية 
الوطنية العليا على غرار املدار�ض 
الوطنية العليا لالأ�شاتذة و تخ�ش�ض 
العلوم  بجامعة  واإر�شاد  اإمامة 
التابعة  خروبة  مبلحقة  الإ�شالمية 

جلامعة اجلزائر يو�شف بن خدة. 
اجلدد  الطلبة  فاإن   وللذكر 

�شيلتحقون باملقاعد التي مت توجهه 
املقبل  �شبتمرب  �شهر  من   18 الـ  يف 
من  املحددة  الرزنامة  وفق  وذلك 
العايل  التعليم  وزارة  م�شالح  طرف 
من  حددت  والتي  العلمي  والبحث 
نف�ض  من   05 الـ  تاريخ  اأخرى  جهة 
القدماء  الطلبة  دعوة  تاريخ  ال�شهر 

اإىل مقاعد الدرا�شة.
اإميان لوا�س .

الوطنية  املنظمة  رئي�ض  ك�شف 
الدين  زين  ال�شياقة  تعليم  ملدار�ض 
التي  املراقبة  احلمالت  اأن  اأودية 
الأ�شغال  و  النقل  وزارة  اأعلنتها 
ما  غلق  عن  ،اأفرزت  العمومية 
يقارب 60 مدر�شة تعليم �شياقة على 
ت�شجيل  مت  ،اأين  الوطني  امل�شتوى 

من  املهنية  النتهاكات  من  العديد 
طرف مدار�ض تعليم ال�شياقة . 

الوطنية  املنظمة  رئي�ض  اأف�شح   
الدين  زين  ال�شياقة  تعليم  ملدار�ض 
اودية الأم�ض ،عن اإ�شدار اأوامر غلق 
امل�شتوى  على  �شياقة  مدر�شة   60
من  اأيام  بعد   كان  هذا   و  الوطني 

املراقبة  حمالت  يف  النطالق 
الأ�شغال  و  النقل  وزارة  طرف  من 

العمومية .
اأ�شباب  اأن  املتحدث  ذات  واأفاد  
نتيجة  كان  ال�شياقة  املدار�ض  غلق 
ارتكبتها  التي   املهنية  التجاوزات 
يخ�ض   فيما  ،و  املدار�ض  هذه 

 ، اأكد  للتكوين  الوطني  الربنامج 
اأودية، الو�شاية على  �رشورة تفعيله 
م�شريا  بتطبيقه،  املدار�ض  واإلزام 
اىل الربنامج منذ ت�شطريه من �شنتني 
ال�شياقة  تعليم  مدار�ض  تزال  ل 

تتجاهله.
اإميان لوا�س .

ق�شنطينة  جامعات  تتاأهب 
طالبا   17.650 ل�شتقبال  الأربع 
الدخول  بر�شم  ذلك  و  جديدا 
ح�شب     2018-2017 اجلامعي 
هذه  م�شوؤويل  من  اأم�ض،  علم،  ما 

املوؤ�ش�شات التعليمية العليا.
فجامعة الإخوة منتوري �شت�شتقبل 
اجلدد  احلائزين  ن�شف  حوايل 
ما  اأي  البكالوريا  �شهادة  على 
يف  م�شجل  طالب  اآلف   8 يعادل 
�شت  عبقر  ذلك  و  ال�شعب  عديد 
ما  وفق  ومعهدين   كليات   )6(
اأو�شحه نائب مدير ذات اجلامعة 
املكلف باليداغوجيا  عبد املاليك 
نف�ض  واأ�شاف  با�شخزناجي. 
ب«اأن  ال�شدد  هذا  يف  امل�شوؤول 
   2018-2017 اجلامعية  ال�شنة 
التي �شتفتتح يف 17 �شبتمرب املقبل 
يف  و  الأوىل  ال�شنة  لطلبة  بالن�شبة 
5 من نف�ض ال�شهر بالن�شبة للطلبة 
م�شتوى  على  �شتتميز  القدماء  
باإدراج  منتوري  الإخوة  جامعة 

�شعب جديدة«.
واأو�شح باأن »لي�شان�ض يف الهند�شة 
ال�شناعية و ال�شيانة و يف الكهرباء 
الطاقة  معاجلة  و  )طرائق 
الكهربائية( و يف هند�شة ال�شيارات 
النحل  تكنولوجيا  و  البيولوجيا  و 
وكذا  واللوجي�شتيك  النقل  ويف 
�شيتم  الرتجمة  يف  مدمج  ما�شرت 
اجلامعي  املو�شم  خالل  اإدراجها 
�شت�شتقبل  جهتها  من  املقبل«. 

مهري  احلميد  عبد  جامعة 
)ق�شنطينة 2(  بكلياتها الأربع لكل 
من العلوم الإن�شانية و الجتماعية 
التجارية  و  القت�شادية  العلوم  و 
معهدين   اإىل  بالإ�شافة  الت�شيري  و 
لل�شيد  ا�شتنادا  طالب    اآلف   4
تقرتح جامعة  فيما  با�شخزناجي  
 4 )ق�شنطينة3(  بوبنيدر  �شالح 
جديد  بيداغوجي  مقعد  اآلف 
الهند�شة  منها  ال�شت  كلياتها  عرب 
املعمارية و التعمري و علوم الإعالم 
و الت�شال.اأما جامعة الأمري عبد 
القادر للعلوم الإ�شالمية ف�شيلتحق 
بها 1650 ناجح جديد يف امتحان 
البكالوريا موزعني على ق�شم العلوم 
الإ�شالمية ب1300 مقعد بياغوجي 
وكليات العلوم القت�شادية و العلوم 
الإن�شانية ب100 مقعد بيداغوجي 
و  اللغات  كلية  وكذا  منهما  لكل 
بيداغوجي   مقعد  ب150  الآداب 
ح�شب ما اأفاد به مديرها ال�شعيد 

دراجي.
الت�شجيالت  للتذكري فقد ا�شتهلت 
بق�شنطينة  الأولية  اجلامعية 
حول  مفتوحة  اأبواب  اأيام  بتنظيم 
بالولية  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات 
ملفت  اإقبال  ت�شجيل  مت  حيث 
�شهادة  على  اجلدد  للحائزين 
برفقة  كانوا  الذين  البكالوريا 
الإطالع  اأجل  من  ذلك  و  اأوليائهم 
التوجيه وفقا  عن كثب على طرق 

للرغبات املعرب عنها.

ا�ستبعد اخلبري الفالحي اأكلي مو�سوين باأن يكون هنالك اإقبال كبري من قبل املواطنني على اقتناء 
االأ�ساحي، ب�سبب الرتاجع الكبري للقدرة ال�سرائية زيادة على تراجع االإنتاج الوطني من اللحوم، 
م�سددا على اأن ا�ستهالك الفرد اجلزائري للحوم يف تدهور م�ستمر منذ �سنوات، مّما يوؤّكد الطرح 

اخلا�س بتدهور القدرة ال�سرائية.

ب�سبب �سعف القدرة ال�سرائية وتراجع االنتاج الوطني للحوم

وهذا عرب 17 والية مت�سررة من احلرائق:

بعد معاجلة بطاقة الرغبات 

ك�سف عن ت�سجيل التجاوزات املهنية، زين الدين اأودية :

علي عزازقة

مو�ضوين: لن يكون هنالك اإقبال كبري على الأ�ضاحي هذا العام

بن حبيل�ض: مت تعوي�ض 100 فالح موؤّمن

النتائج الأولية للم�ضجلني باجلامعات بعد غد اجلمعة

غلق 60 مدر�ضة تعليم ال�ضياقة على امل�ضتوى الوطني

بجامعات ق�سنطينة االأربع

 اأزيد من 17.500 طالب 
جديد منتظر 
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بعد تو�سع حاالت الغرق 

 �ضرورة ت�ضديد الرقابة 
على احلواجز املائية و ال�ضدود 

دعا امل�شاركون يف يوم درا�شي بادرت 
اإليه، اأم�ض، جمعية حماية امل�شتهلك 
»اأجل  من  بعنوان  بوعريريج  لربج 
�رشورة  اإىل  واآمنة«  مريحة  عطلة 
ال�شدود  عرب  الرقابي  العمل  ت�شديد 
ت�شجيل  لتفادي  املائية  واحلواجز 

حالت غرق.
عبد  اجلمعية  ذات  رئي�ض  واأو�شح 
احلميد زايدي يف هذا ال�شياق باأنه مت 
ت�شجيل منذ دخول مو�شم ال�شطياف 
عرب  لأطفال  غرق  حالة   42 احلايل 
برج  بولية  حالة   12 منها  الوطن 
ي�شتدعي  الذي  الأمر  بوعريريج 
الرقابي  العمل  ت�شديد  -ح�شبه- 
املائية  واحلواجز  ال�شدود  عرب 
دفرت �رشوط  اإعداد  اإىل  كذلك  داعيا 
يقومون  الذين  اخلوا�ض  للناقلني 
البحر  ل�شواطئ  ا�شتجمامية  برحالت 
خالل ف�شل ال�شيف و ذلك بالتن�شيق 
تفادي  بهدف  النقل  مديرية  مع 

و  حمرو�شة  غري  �شواطئ  اإىل  التوجه 
غري اآمنة.

اللقاء  هذا  يف  امل�شاركون  واأو�شى 
مماثلة  درا�شية  اأيام  تنظيم  ب�رشورة 
وح�ش�ض  وم�شات  وتخ�شي�ض 
الظاهرة  هذه  عن  للحديث  اإعالمية 
وتوعية ال�شباب مبخاطر ال�شباحة يف 
املحرو�شة  غري  وال�شواطئ  ال�شدود 
اأخ�شائيني  اإ�رشاك  اإىل  بالإ�شافة 
نف�شانيني ودعم الهيئات ال�شبانية على 
اجلزائرية  الإ�شالمية  الك�شافة  غرار 
وعلى  التح�شي�شي  الوقائي  العمل  يف 
غرار امل�شاجد وكذا املجتمع املدين 
اليوم  هذا  يف  و�شارك  عامة.  ب�شفة 
قاعة  احت�شنته  الذي  التح�شي�شي 
املحا�رشات لغرفة ال�شناعة والتجارة 
على  الفاعلني  من  العديد  »البيبان« 
الوطني  والدرك  الوطني  الأمن  غرار 
عن  وممثلني  جامعيني  واأ�شاتذة 

املجتمع املدين.
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اإثر معلومات وردت مل�صالح الأمن حول ع�صابة خطرية بدايل اإبراهيم

 توقيف طالب جامعي و �آخر متلب�سني
 باإبر�م �سفقة لبيع  �ملهلو�سات 

متكنت م�صالح الأمن من توقيف طالب جامعي بكلية التجارة  متلب�صا  ببيع  كمية من املوؤثرات العقلية  من 
نوع »كيتيل« ل�صديقه املتهم الثاين بعدما وردت معلومات  يف اأواخر �صهر جويلية الفارط بخ�صو�ص ع�صابة 

تتاجر باملوؤثرات العقلية و املخدرات مبنطقة دايل اإبراهيم.
حتويل  الأ�سا�س  هذا  على  ليتم 
العمر  من  البالغان  املتهمان 
حمكمة  على  �سنة   25 و   23
راي�س  مراد  ببئر  الإخت�سا�س 
و  املخدرات  حيازة  بجرم 
بغر�س  العقلية  املوؤثرات 
الإ�ستهالك  مبوجب  و  البيع 
بعد  الفوري   املثول  اإجراءات 
رهن  و�سعهما  القا�سي  قرر  اأن 
باملوؤ�س�سة  املوؤقت  احلب�س 
اأن  بعد   ، باحلرا�س  العقابية 
جويلية   27 يوم  توقيفهما  جرى 
الأمن  م�سالح  الفارط  من 
بيع  �سفقة  اإبرام  ب�سدد  وهما 
�سبط  الطالب  اأين  املخدرات 
علبة  بت�سليم  متلب�سا  اجلامعي 
نوع  من  العقلية  املوؤثرات  من 
الذي  الثاين  للمتهم  »كيتيل« 
الأخر  هو  بحوزته  �سبطت 

املخدرات  من  ملفوفة  �سيجارة 
وردت  معلومات  اإثر  وهذا 
الغربية  للدائرة  الأمن  مل�سالح 
و  تبيع  ع�سابة  حول  للعا�سمة 
مبنطقة  املخدرات  يف  تتاجر 
ذات  متكنت   اإبراهيم  و  دايل 
اإثر التحريات املنجزة  امل�سالح 
 ، ذكره  �سلف  ملا  التو�سل  من 
ويتم على اأ�سا�س ذلك بتحويلهما 
باجلرم  احلال  حمكمة  على 
�سالف الذكر ، حيث نفى املتهم 
اجلامعي  الطالب  وهو  الرئي�سي 
تخ�س�س جتارة اأي ن�ساط يخ�س 
املتاجرة اأو بيع املخدرات مربرا 
حيازته للمهلو�سات باأنها بغر�س 
و�سفة  طريق  الإ�ستهالك  عن  
خمت�س  طبيب  له  �سلمها  طبية 
ب�سب  النف�سية  الأمرا�س  يف 
وهو  نف�سي  مر�س  من  معانته 

الأمر الذي تثبته الو�سفة الطبية 
الأمن  م�سالح  رف�ست  التي 
الثاين  ،لينفي املتهم  له  ت�سليمها 
ويطالب   ، جرم  من  له  ن�سب  ما 
العام  احلق  ممثل  جهته  من 
بتوقيع  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
نافذا  حب�سا  عقوبة  8�سنوات 

يف  دج  1مليون  بقيمة  وغرامة 
حق الول، وعقوبة عامني حب�سا 
نافذا وغرامة بقيمة 200األف دج 
يف حق الثاين ، مع تاأجيل النطق 

باحلكم جلل�سات لحقة .
ل/منرية

قاموا بالت�صلل من نوافذ املنزل

ع�سابة من والية �لبليدة حتاول �ل�سطو على فيلة ببئر خادم
ثالثة  من  ع�سابة  اأقدمت 
من  قدومهم  بعد  اأ�سخا�س 
ولية البليدة مبحاولة ال�سطو 
على اأحد املنازل ببئر  خادم 
بعد الت�سلل له ليال  من خالل 
النوافذ والولوج لداخل غرف 
اأن  قبل  اأ�سحاب املنزل  نوم 
و  بتوقيفهم  اجلريان  يقوم 

اإقتيادهم ملركز الأمن .
التي  الثالثة  املتهمني  ليمثل 
تراوحت اأعمارهم ما بني 23 
و 30 �سنة اأمام هيئة حمكمة 
تكوين  بتهم  راي�س  مراد  بئر 
لالإعداد  اأ�رشار  جمعية 
الليل  ظروف  بتوفر  لل�رشقة 
مبوجب  اإ�ستح�سار مركبة  و 

اأودعها  التي  ال�سكوى 
ال�سحايا اأمام م�سالح الدرك 
يف  جاء  التي  و  الوطني 
الوقائع  بتاريخ  اأنه  فحواها 
املنزل  �ساحب  كان  وبينما 
يف  زوجته  رفقة  نوما  يغط 
حدود ال�ساعة الثالثة �سباحا 
غريب  ب�سخ�س  تفاجئ 
�سكني  بيده  و  الغرفة  داخل 
و يقوم بطلب النقود منه اأين 
راحت الزوجة ت�رشخ  باأعلى  
الزوج  وي�ستغل  �سوتها 
املتهم  اإرتباك  بعد  املوقف 
فوقه  ويرمي  �رشاخها  من 
بعدها  يفر  و  ال�رشير  غطاء 
الغرفة  خلارج  زوجته  رفقة 

ثالثة  بوجود  يتفاجئوا  و 
منت�رشين  اأخرين  اأ�سخا�س 
املنزل  غرف  كافة  عرب 
غاز  قارورة  اأحدهم  بحوزة 
وبعد ب�سع دقائق خرج باقي 
ففر  غرفهم  من  الأ�سقاء 
املتهمني خلارج املنزل غري 
بالقب�س  قاموا  اجلريان  اأن 
�رشاخ  تعايل  بعد  عليهم 
 ، امل�ستهدف  املنزل  اأهل 
اإقتياد املتهمني  بذلك  ويتك 
الدرك  مركز  على  الثالث 
الوطني اأين جرى �سماعهم و 
اأكدوا باأنهم قدموا من ولية 
املنزل  �رشقة  بغية  البليدة 
�سيارة  بكراء  وقاموا  احلايل 

و  املهمة  لهاته  خ�سي�سا 
من  مت  توجهوا نحو املنزل 
و ت�سللوا لداخله من النوافذ 
طمعا يف �رشقة نقود �ساحب 
الدفاع  لهم  ،ليطالب  املنزل 
ظروف  باأق�سى  اإفادتهم 
التخفيف ، ويلتم�س من جهته 
ممثل احلق العام ويف ظل ما 
توقيع عقوبة 10  �سلف ذكره 
�سنوات حب�سا نافذا و غرامة 
حق  يف  دج  األف   500 بقيمة 
عقوبة  7  و  الأول  املتهم 
�سنوات حب�سا نافذا وغرامة 
األف دج يف حق  بقيمة 2000 

باقي املتهمني .
ل/منرية 

الغرفة اجلزائية ملجل�ص ق�صاء العا�صمة

�ساب ي�سطو على منحة تقاعد عجوز 
و �سرق فتاة وهي رفقة �سديقها

تعر�س �سيخ يف العقد الثامن 
توجهه  خالل  العمر  من 
ل�ستخراج منحة تقاعده من 
على  لل�رشقة  الربيد  مركز 
قام  الذي  ال�سبان  احد  يد 
و�رشقة  طريقه  باعرتا�س 
املبلغ من داخل جيب �رشواله  
وبنف�س  املتهم  نف�س  ويقوم 
اأحد  هاتف  ب�رشقة  اليوم 
الفتيات  وهي من�سغلة بالتنزه 

رفقة �سديقها .
من  البالغ  املتهم  ليواجه 
الغرفة  اأمام  �سنة   25 العمر 
ق�ساء  ملجل�س  اجلزائية 
ال�رشقة  العا�سمة  تهمة 
باإ�ستغالل ال�سعف و ال�رشقة 
حيث  الثاين  للملف  بالن�سبة 
تبني من خالل ما دار بجل�سة 
امللف  وقائع  اأن  املحاكمة 
جوان  ل�سهر  تعود  الأول 
الفارط حني تفاجئ ال�سحية 
الثامن  العقد  يف  �سيخ  وهو 
خروجه  مبجرد  العمر  من 
�سحبه  بعد  الربيد  مركز  من 
تقاعده املقدرة  ملنحة 
يقوم   ب�ساب  دج  األف  ب200 
و  جيبه  من  املبلغ  ب�سحب 

مل  اأنه  غري  خل�سة  به  يفر 
به حلالته  اللحاق  من  يتمكن 
لتقدم  املتدهورة  ال�سحية 
�سنه و يقوم بعد ذلك بالتوجه 
مبا�رشة ملركز الأمن و يقدم 
على  التي  الفاعل  موا�سفات 
املتهم  توقيف  مت  اأ�سا�سها 
احلايل الذي ثبت تورطه اأي�سا 
بنف�س  اأخرى  يف �رشقة  فتاة 
اليوم اأين قام و  اأثناء جتولها 
�سديقها  رفقة  ال�سارع  يف 
و  النقال  هاتفها  باإختال�س 
هذا  على  يتم  و   ، به  الفرار 
الأ�سا�س و�سعه رهن احلب�س 
اإجراءات  مبوجب  املوؤقت 
اأنكر  حيث   ، الفوري  املثول 
مواجهته  خالل  جهته  من 
له  ن�سب  ما  املحكمة  لهيئة 
من جرم ، يف حني اأكد دفاعه 
غري  يجعله  ال�سحية  اأن �سن 
�سد  �سكوى  لرفع  موؤهال 
 ، ذاكرته  ل�سعف  الأ�سخا�س 
ليطالب من جهته ممثل احلق 
عام  عقوبة  ت�سليط  العام 
بقيمة  غرامة  و  نافذا  حب�سا 

20 األف دج يف حق املتهم .
 ل/منرية

مكونة من 6 اأ�صخا�ص ن�صطون بزرالدة 

درك �لعا�سمة يطيح 
ب�سبكة �إجر�مية حترتف 
تزوير �لعملية �لوطنية 

القليمية  الفرقة  متكنت 
بالرمال  الوطني  للدرك 
بالعا�سمة،  بزرالدة  الذهبية 
�سبكة  تفكيك  من  موؤخرا 
�ستة  من  متكونة  اإجرامية 
تزوير  حترتف  اأفراد   )6(
ببلديات  الوطنية  العملة 
بزرالدة  خا�سة  و  العا�سمة 
خلية  رئي�سة  اأكدته  ح�سبما 
العامة  العالقات  و  الت�سال 
للدرك  القليمية  للمجموعة 
املالزم  باجلزائر  الوطني 
وقالت  اأوني�س.  �سعاد  الأول 
اأوني�س،  الول  املالزم 
لل�سحافة  ت�رشيح  يف  اأم�س، 
الأجهزة  عر�س  عقب 
امل�ستخدمة يف تزوير النقود 
ال�ست  املوقوفني  كذا  و 
الفرقة  مقر  م�ستوى  على 
الوطني  للدرك  القليمية 
بزرالدة  الذهبية  بالرمال 
انطلقت  الق�سية  هذه  اأن 
»ا�ستنادا اإىل معلومات وردت 
مفادها  الوطني  الدرك  اإىل 
قيام جمموعة من الأ�سخا�س 
العمر  من  الع�رشينات  يف 
الوطنية  بالعملة  بالرتويج 

املزورة على م�ستوى املركب 
مت  اأين  لزرالدة  ال�سياحي 
تكثيف التحريات للقب�س على 
امل�ستبه فيهم«. واأ�سافت يف 
 4 »بتاريخ  اأنه  ال�سياق  ذات 
الليل مت  اأغ�سط�س مبنت�سف 
على  ال�سبكة  اأفراد  توقيف 
ال�سياحي  املركب  م�ستوى 
و  متلب�سني  وهم  لزرالدة 
بالعملة  الرتويج  ب�سدد 
املزورة يف حني مت  الوطنية 
توقيف الراأ�س املدبر و زعيم 
ال�سبكة ببلدية الدار البي�ساء«. 
»وبعد عمليات التفتي�س على 
امل�ستبه  م�ساكن  م�ستوى 
مبالغ  على  العثور  مت  فيهم 
املعدات  كذا  و  مالية مزورة 
يف  امل�ستخدمة  الأجهزة  و 
الن�ساط واملتمثلة يف 4  هذا 
الأ�سناف  خمتلفة  طابعات 
ووحدة  �سكانر  وجهازي 
و  ورقية  وق�سا�سات  مرزيه 
تربز  م�سغوطة«  اأقرا�س   43
انه  اإىل  اأ�سارت  و  املتحدثة. 
»�سيتم تقدمي اأفراد الع�سابة 
ا�ستكمال  بعد  العدالة  اأمام 

اإجراءات التحقيق«.

تثمني �مل�ستمعني  �إن�ساء �خلط  �الأحمر للتبليغ على حر�ئق �لغابات 
للتبليغ  الأحمر  اخلط  يلقى 
الذي  الغابات  حرائق  على 
من  موؤخرا  اإطالقه  مت 
تي�سم�سيلت  اإذاعة  قبل 
ايجابيا  �سدى  اجلهوية 
وتثمينا من قبل امل�ستمعني 
لدى  اأم�س،  علم،  ح�سبما 
العالمية. املوؤ�س�سة  هذه 
ق�سم  رئي�سة  به  واأفادت 
الأخبار اأ�سمهان حدان باأنه 
اىل  ال�سبت  من  ت�سجيل  مت 
هذا  عرب  املا�سيني  الثنني 
تدخال   20 من  اأكرث  اخلط 
خمتلف  من  ملواطنني 
بلديات الولية والذين عربوا 
للم�ساهمة  ا�ستعدادهم  عن 

املنطقة  غابات  وقاية  يف 
من احلرائق وكذا توجيههم 
من  اجلميع  تطالب  نداءات 
مواطنني وجمعيات وهيئات 
القوية  بامل�ساركة  عمومية 
الغابية  املناطق  حماية  يف 
باأن  واأبرزت  احلرائق.  من 
 64  64( الأحمر  اخلط 
بادرت  الذي  و   )046  57
الت�سال  وزارة  با�ستحداثه 
الفر�سة  مبنح  �سمح 
اأراءهم  لتقدمي  للمواطنني 
واأفكارهم حول كيفية تو�سيع 
خمتلف  لدى  الوعي  جمال 
�رشائح املجتمع فيما يتعلق 
بوقاية الغابات من احلرائق.

اخلط  بهذا  التعريف  وبغية 
تي�سم�سيلت  اإذاعة  بادرت 
ال�سبت  تنظيم  اإىل  اجلهوية 
ن�سفي  املا�سيني  والأحد 
ح�س�س  ت�سمنا  مفتوح  يوم 
حول دور املواطن يف التبليغ 
الغابات  حرائق  مبخاطر 
م�سالح  من  الفاعلني  ودور 
والغابات  املدنية  احلماية 
يف احلد من حرائق الغابات 
واجلمعيات  الإعالم  ودور 
املجال.  هذا  يف  ال�سياحية 
كما �سملت املبادرة اإطالق 
تدعو  حت�سي�سية  وم�سات 
يف  للم�ساهمة  املواطنني 
من  الولية  غابات  وقاية 

خالل  من  وذلك  احلرائق 
اخلط  على  الت�سال 
الن�ساط  هذا  الأحمر.ولقي 
التح�سي�سي جتاوبا من قبل 
ثمنوا  الذين  امل�ستمعني 
التي  املبادرات  هذه  مثل 
على  احلفاظ  �ساأنها  من 
من  للولية  الغابية  الرثوة 
وتركزت  النريان.  اأخطار 
معظم تدخالت امل�ستمعني 
ت�سجيع  على  باملنا�سبة 
حرائق  على  التبليغ  ثقافة 
الغابات والتجند مع م�سالح 
والغابات  املدنية  احلماية 
والبلديات للوقاية ومواجهة 

اأي حريق.

اإذاعة تي�صم�صيلت
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اأعلن املدير العام مل�صنع كناوف 
)وهران(  فريحة  بن  يف  للجب�س 
طن   150000 اأنتج  امل�صنع  اأن 
و  الأنواع(  )جميع  اجلب�س  من 
6ر1 مليون مرت مربع من �صفائح 
الأول  ال�صدا�صي  خالل  اجلب�س 
على  ح�صان,  دباح  و�رصح   2017
هام�س لقاء نظمته جلنة ال�صحة و 
النظافة و البيئة التابعة للمجل�س 
اأن هذا  ال�صعبي الولئي لوهران, 
الإنتاج يعد جناحا حقيقيا بالن�صبة 
مبا  امل�صنع  م�صتخدمي   جلميع 
انطلق  امل�صنع  هذا  ت�صغيل  اأن 

منذ ع�رص �صنوات.
يف هذا ال�صاأن اأكد نف�س امل�صوؤول 
خالل  انتاجنا  م�صاعفة  »نعتزم 
كامل  تغطية  و  املقبلة  ال�صنوات 
التي  الوطنية  ال�صوق  حاجيات 
جتاهل  دون  جهودنا  عليها  نركز 
امل�صنع  يقوم  الت�صدير«و  جانب 
اجلب�س  �صفائح  بت�صدير  حاليا 
و  و م�رص  تون�س  و  املغرب  نحو 
ليبيا و ال�صنغال و الغابون و غانا 
اأحد  افريقيا  جنوب  ت�صكل  فيما 
م�صوؤولو  يريد  التي  الأهداف 

كناوف حتقيقها.
البيئة   احرتام  بخ�صو�س  و 
مو�صوع هذا اليوم الدرا�صي, اأكد 
اتخاذ اجراءات  اأنه مت  امل�صوؤول 
املوارد  اقت�صاد  اأجل  من  فعالة 
بخ�صو�س  و  الطاقة  و  الطبيعية 
الطبيعية,  املوارد  اقت�صاد 

تكوينية  دورات  اىل  دباح  اأ�صار 
هذا  حول  امل�صنع  عمال  ل�صالح 
و  ال�صحة  حول  كذا  و  املو�صوع 
ارتداء  اأن  م�صيفا  البيئة  حماية 
تنظيف  و  احلماية  جتهيزات 
مكان العمل قبل مغادرته و عدم 
تبذير املادة الأولية و هي اجلب�س 
اأ�صحت كلها ثقافة حقيقية داخل 

م�صنعنا.
الطاقة  باقت�صاد  يتعلق  فيما  اأما 
فقد حتولت جميع اأنظمة التدفئة 
اأو من  الغاز  اىل  الوقود  زيت  من 
زيت الوقود الثقيل اىل املازوت.  
ت�صرتجع  احلرارة  ان  اأ�صاف  و 
لتدفئة بناياتنا و قد �صمحت هذه 
انبعاثات  بتقلي�س  الإجراءات 
من  الكاربون  اأوك�صيد  ثاين 
امل�صنع  ي�صتخدم  اأخرى    جهة 
املياه  لتحلية  حمطتني �صغريتني 
مما  للطاقة  جدا  امل�صتهلكة 
مطالبة  قال,  كما  ا�صتدعى, 
ب�صبكة  بالربط  الري  م�صالح 
املياه ال�رصوب لتقلي�س ا�صتهالك 

الطاقة و تاأثريه على البيئة.
امل�صنع  م�صوؤولو  حاليا  يعمل  و 
ايزو  �صهادة  على  احل�صول  على 
14001 التي ت�صم جوانب النظافة 
مرجع  يف  ال�صحة  و  الأمن  و 
و  امل�صوؤول  نف�س  يقول  واحد, 
اأن هذا اللقاء  جتدر ال�صارة اىل 
�صم جمعيات البيئة و جامعيني و 

ممثلني عن املجتمع املدين.

اأعلن املدير العام مل�صنع كناوف 
)وهران(  فريحة  بن  يف  للجب�س 
طن   150000 اأنتج  امل�صنع  اأن 
و  الأنواع(  )جميع  اجلب�س  من 
6ر1 مليون مرت مربع من �صفائح 
الأول  ال�صدا�صي  خالل  اجلب�س 
على  ح�صان,  دباح  و�رصح   2017
هام�س لقاء نظمته جلنة ال�صحة و 
النظافة و البيئة التابعة للمجل�س 
اأن هذا  ال�صعبي الولئي لوهران, 
الإنتاج يعد جناحا حقيقيا بالن�صبة 
مبا  امل�صنع  م�صتخدمي   جلميع 
انطلق  امل�صنع  هذا  ت�صغيل  اأن 

منذ ع�رص �صنوات.
يف هذا ال�صاأن اأكد نف�س امل�صوؤول 
خالل  انتاجنا  م�صاعفة  »نعتزم 
كامل  تغطية  و  املقبلة  ال�صنوات 
التي  الوطنية  ال�صوق  حاجيات 
جتاهل  دون  جهودنا  عليها  نركز 
امل�صنع  يقوم  الت�صدير«و  جانب 
اجلب�س  �صفائح  بت�صدير  حاليا 
و  و م�رص  تون�س  و  املغرب  نحو 
ليبيا و ال�صنغال و الغابون و غانا 
اأحد  افريقيا  جنوب  ت�صكل  فيما 
م�صوؤولو  يريد  التي  الأهداف 

كناوف حتقيقها.
البيئة   احرتام  بخ�صو�س  و 
مو�صوع هذا اليوم الدرا�صي, اأكد 
اتخاذ اجراءات  اأنه مت  امل�صوؤول 
املوارد  اقت�صاد  اأجل  من  فعالة 
بخ�صو�س  و  الطاقة  و  الطبيعية 
الطبيعية,  املوارد  اقت�صاد 

تكوينية  دورات  اىل  دباح  اأ�صار 
هذا  حول  امل�صنع  عمال  ل�صالح 
و  ال�صحة  حول  كذا  و  املو�صوع 
ارتداء  اأن  م�صيفا  البيئة  حماية 
تنظيف  و  احلماية  جتهيزات 
مكان العمل قبل مغادرته و عدم 
تبذير املادة الأولية و هي اجلب�س 
اأ�صحت كلها ثقافة حقيقية داخل 

م�صنعنا.
الطاقة  باقت�صاد  يتعلق  فيما  اأما 
فقد حتولت جميع اأنظمة التدفئة 
اأو من  الغاز  اىل  الوقود  زيت  من 
زيت الوقود الثقيل اىل املازوت.  
ت�صرتجع  احلرارة  ان  اأ�صاف  و 
لتدفئة بناياتنا و قد �صمحت هذه 
انبعاثات  بتقلي�س  الإجراءات 
من  الكاربون  اأوك�صيد  ثاين 
امل�صنع  ي�صتخدم  اأخرى    جهة 
املياه  لتحلية  حمطتني �صغريتني 
مما  للطاقة  جدا  امل�صتهلكة 
مطالبة  قال,  كما  ا�صتدعى, 
ب�صبكة  بالربط  الري  م�صالح 
املياه ال�رصوب لتقلي�س ا�صتهالك 

الطاقة و تاأثريه على البيئة.
امل�صنع  م�صوؤولو  حاليا  يعمل  و 
ايزو  �صهادة  على  احل�صول  على 
14001 التي ت�صم جوانب النظافة 
مرجع  يف  ال�صحة  و  الأمن  و 
و  امل�صوؤول  نف�س  يقول  واحد, 
اأن هذا اللقاء  جتدر ال�صارة اىل 
�صم جمعيات البيئة و جامعيني و 

ممثلني عن املجتمع املدين.

م�صنع كناوف وهران 

م�صنع كناوف وهران 

انتاج 150000 طن من اجلب�س و 6ر1 
مليون مرت مربع من �سفائح اجلب�س 

انتاج 150000 طن من اجلب�س و 6ر1 
مليون مرت مربع من �سفائح اجلب�س 

املنتجات الغذائية 

ارتفاع الأ�سعار عند ال�سترياد خالل الثالثي الأول من 2017  

الوادي : 

اأكرث من 1.2 مليون نخلة ت�ستهدفها حملة الوقاية من البوفروة و�سو�سة  التمر

النفط يرتفع قبل اجتماع دول الأوبك و الغري اأوبك

الغذائية  اأ�صعار املنتجات  �صجلت 
عند ال�صترياد خالل الثالثي الأول 
مقارنة  ارتفاعا    2017 �صنة  من 

بنف�س الفرتة من �صنة 2016  
وزارة  لدى  )واأج(  علمت  ح�صبما 
اأ�صعار  �صجلت  اجمال  التجارة.  
لل�صناعات  املوجهة  املنتجات 
الغذائية- الزراعية لدى ال�صترياد 
63ر0  بني  ما  يرتاوح  ارتفاعا 
وقد  باملائة    477 و  باملائة 
عند  احلليب  م�صحوق  �صعر  ارتفع 
ال�صترياد اىل  2.892 دولر للطن 
بنف�س  مقارنة   ) باملائة  )+13ر17 
الفرتة من �صنة 2016.كما زاد �صعر 
اإىل  ال�صترياد  عند  البني  ال�صكر 

494 دولر للطن 
قفزت  بينما    ) باملائة  )+3ر45 
للحليب  الد�صمة  ا�صعار املنتجات 
)+8ر24  للطن  دولر  اىل4.604 
لدى  الأ�صعار  وبخ�صو�س      .)%
فقد  اخلام  للزيوت  ال�صترياد 
يرتاوح  ارتفاعا  بدورها  �صجلت 
ما بني 3ر7 باملائة  و 477 باملائة  

ال�صم�س  عباد  زيت  �صعر  با�صتثناء 
الذي تراجع ب 03ر2 باملائة  

اأ�صعار  �صجلت  مغايرة  وترية  و يف 
تراجعا  ال�صترياد  عند  احلبوب 
ملحوظا حيث انخف�س �صعر الطن 
الواحد من القمح ال�صلب اإىل 342 
مقارنة   ) باملائة  )-87ر0  دولر 
كما    2016 �صنة  من  الفرتة  بنف�س 
انخف�س �صعر القمح اللني اىل 202 
دولرا للطن )-5ر0 باملائة ( بينما 
ارتفع  �صعر الذرى اىل 203  دولر 
بالن�صبة  باملائة(و  للطن)+41ر13 
�صجلت  فقد  البقالة  ملنتجات 
با�صتثناء  ارتفاعا  جمملها  يف 
الذي  املحم�س  النب  �صعر 
انخف�س اىل 14.808 دولر للطن 
)-4ر18باملائة ( و مركز الطماطم 
ب  انخفا�صا  �صجل  الذي  العادي 
للطن(  )988 دولر  42ر15باملائة  
و العجائن الغذائية ب 4ر7 باملائة  

) 1.529 دولر للطن(.
املحم�س  غري  النب  �صعر  اأما 
دولر   2.544 اإىل  ارتفع   فقد 

للطن )+03ر21 باملائة ( و ال�صكر 
للطن  دولر   856 اىل  البي�س 
)+71 باملائة  ( و حليب الأطفال 
)+5ر6  للطن  دولر   7.224 اىل 
باملائة( و ال�صاي اىل 2.383 دولر 
اىل  الأرز  و   ) )+11باملائة  للطن  
باملائة(   12+( للطن  دولر   579
لوحظ  اجلافة  للبقول  بالن�صبة  و 
عند  الأ�صعار  يف  ارتفاع   كذلك 
ال�صترياد مثل الفا�صولياء اجلافة 
الواحد  الطن  �صعر  قفز   حيث 
للطن  دولر   1.331 اىل  منها 
اإىل  اجلافة  والبزلء  )+62ر%45( 

673 دولر للطن )+22 باملائة(.
عند  احلم�س  �صعر  ارتفع  كما 
ال�صترياد اىل 1.492 دولر للطن 
�صعر  قفز  بينما  باملائة(    31+(
للطن  دولر   1.121 اىل  العد�س 
الثوم  �صعر  اأما   ) )+7ر6باملائة 
ال�صترياد  عند  الطن  ارتفع  فقد 
)+1ر61باملائة(   دولر  اىل 1.767 
مت  فقد  الثوم  ملادة  بالن�صبة  اأما 
دولر   2.653 ب�صعر  ا�صتريادها 

 60 من  باكرث  بارتفاع  اأي  للطن 
باملائة. 

الأ�صماك  و  اللحوم  وبخ�صو�س 
الأبقار  اأ�صعار حلوم  ارتفعت  فقد 
للطن  دولر  اإىل3.678  املربدة 
الأبقار  حلوم  اأ�صعار  و   )%6+(
دولر   3.356 اإىل  املجمدة  
للطن )+85ر9%( اأما �صعر ال�صمك 
ب�صعر   ا�صترياده  مت  فقد  املجمد 

1.354 دولر للطن )+6ر%2 (.
حلوم  اأ�صعار  يخ�س  فيما  اأما 
تراجعت  فقد  املجمدة  الأغنام 
اإىل 3.429 دولر للطن )-41ر%8(

اأما فيما يخ�س املنتجات الأخرى 
فقد  الغذائية  املنتجات  غري 
�صجل �صعر الإ�صمنت تراجعا عند 
للطن  دولرا   59 اىل  ال�صترياد 
مقابل 61 دولر خالل نف�س الفرتة 
انخفا�س  �صنة2016  ما ميثل  من 
ب )-3ر3%(  با�صتثناء ا�صمنت من 
نوع بورتالند الذي �صجل ارتفاعا 
ب 18 % مقارنة بنف�س الفرتة من 

�صنة 2016.

 ت�صتهدف حملة الوقاية من مر�صي 
)اأمرا�س  التمر  و�صو�صة  البوفروة 
املثمر(  النخيل  ت�صيب  طفيلية 
عن   يزيد  ما  اجلارية  ال�صنة  خالل 
منت�رصة  مثمرة  نخلة  مليون   1.2
ولية  اإقليم  عرب  النخيل  بواحات 
الوادي  ح�صبما اأفاد, اأم�س, م�صوؤولو 
مديرية امل�صالح الفالحية بالولية. 
اإطار  يف  العملية  هذه  وتندرج 

امل�صطر  الوقائي  الربنامج  جت�صيد 
والتنمية  الفالحة  وزارة  طرف  من 
الريفية وال�صيد البحري الرامي اإىل 
الطفيلية  احل�رصات  خطر  مكافحة 
املنتج  النخيل  باأ�صجار  تفتك  التي 
الرثوة  هذه  على  للحفاظ  وذلك 
مناطق  بها  تزخر  التي  الفالحية 
اأو�صح م�صوؤول  الوطن   كما  جنوب 
فالح.  العايل  عبد  بالنيابة  القطاع 

يف  الوقائية  احلملة  هذه  و�صملت 
نخلة   601.000 الأوىل  مرحلتها 
الإ�صابة  من  وقايتها  متت  التي 
بواحات  متواجدة  البوفروة  مبر�س 
التي  الثالثني  بالبلديات  النخيل 
يف  �صتم�س  فيما  الولية    تعدها 
مرحلتها الثانية التي �صتنطلق نهاية 
من  مماثال  عددا  اجلاري  الأ�صبوع 
التمر   �صو�صة  مر�س  �صد  النخيل 

عملية  ووزعت  ذاته.  امل�صدر  وفق 
من  كل  اإىل  مرحلتيها  يف  املعاجلة 
لوقاية  الوطني  املعهد  م�صالح 
خا�صة  موؤ�ص�صة   12 واإىل  النباتات 
فيما  مناق�صة   بعد  انتقاوؤها  مت 
من جهتهم  الفالحني  من  قام عدد 
بعد  نخلة   111.000 مبعاجلة 
احل�رصية   املبيدات  من  ا�صتفادتهم 

كما اأ�صري اإليه.

اأم�صبعد  النفط  اأ�صعار  ارتفعت 
اجلل�صة  يف  كبري  ب�صكل  تراجعها 
توقعات  عززتها  اأن  بعد  ال�صابقة 

باأن الجتماع امل�صرتك الذي 
تعقده دول اأوبك واأخرى من خارج 
اأم�س  من  لحق  وقت  يف  اأوبك 
اإنتاج  ارتفاع  يعالج  قد  الثنني 
اأوبك  يف  الع�صوين  وليبيا  نيجرييا 
حملة  من  الآن  حتى  واملعفيتني 

خلف�س الإنتاج.
القيا�صي  برنت  خام  �صعر  وارتفع 
24 �صنتا اإىل 30ر48 دولر للربميل 
الأ�صياوية  بالأ�صواق  �صباحا 
غرب  خام  �صعر  ارتفع  حني  يف 
اإىل  �صنتا   17 الأمريكي  تك�صا�س 
من  وزراء  ويتجمع  دولر   45.94
للنفط من  اأوبك ومن دول منتجة 

خارج اأوبك يف مدينة �صان 

الثنني  اأم�س  الرو�صية  برت�صبورج 
الإنتاج 8ر1  اتفاقية خف�س  لبحث 
نهاية  حتى  يوميا  برميل  مليون 
اللجنة  تو�صي  وقد   2018 مار�س 
لإنتاج  م�رصوط  اأق�صى  بحد 
وذلك  النفط  من  وليبيا  نيجرييا 
ح�صبما قالت م�صادر مطلعة على 
اإبداء  من  الرغم  على  املحادثات 
العميق  ت�صككهم  املحللني  بع�س 

تقوم املجموعة مبثل هذه  اأن  يف 
اخلطوة.

»اللجنة  اأن  املحللني  اأحد  وقال 
يف  التعاون  ب�صاأن  بيانا  ت�صدر  قد 
خف�س  ولكن  الإنتاج  تخفي�صات 
اأمرا  اإنتاجهما يعد  ليبيا ونيجرييا 
للتو  بداأت  ليبيا  لأن  نظرا  �صعبا 
على  الأهلية  احلرب  من  اخلروج 

�صبيل املثال«. 

الطارف : 

م�ساريع عديدة لتح�سني تزويد عدة 
بلديات باملياه ال�ساحلة لل�سرب 

الأمر  باأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
اإىل  تهدف  عمليات  بعدة  يتعلق 
�صمان  و  الآبار   تاأهيل  اإعادة 
توزيع  يخ�س  فيما  مثلى  تغطية 
املياه ال�صاحلة لل�رصب عرب ولية 
اإىل  ملفتا  احلدودية  الطارف  
تنمية  برنامج  �صمن  م�صجلة  اأنها 
مليون    150 بقيمة  مايل  بغالف 
يف  امل�صاريع  هذه  د.ج.وت�صمل 

ذات  به  اأفاد  ما  وفق  جمملها   
الآبار  تاأهيل   اإعادة  امل�صدر  
و  بوثلجة  بدائرة  ببوردمي  الواقعة 
كذا اآبار عني خيار ببلدية الطارف 
 2000 �صمان  من  �صتمكن  التي  و  
مرت مكعب من املياه يوميا ل�صكان 
بلديات  �صكان   و  الولية  عا�صمة 
عني الع�صل و بوقو�س و عني خيار 
بالإ�صافة اإىل الزيتونة  م�صيفا اأن 

�صد  من  �صتتزود  البلديات  هذه   
يقدر  اإ�صافية  مياه  بحجم  ماك�صا 
يوميا   مكعب   مرت  اآلف  ب10  
الأمر الذي �صي�صمن تغطية جيدة 
بهذه  ال�صكان  تزويد  حيث  من 
املادة احليوية. واأ�صار بريكي اإىل 
منذ  �صهدتها  التي  التذبذبات  اأن 
31 يوليو املا�صي بلديتا  بوهاللة 
بن  لدائرة  التابعتني  الكو�س  و 

الزيتونة  بلدية  عن  ف�صال  مهيدي 
ال�رصب  التزود مبياه  فيما يخ�س  
تعود من جهة لالأعطاب امل�صجلة 
على م�صتوى التو�صيالت الرئي�صية  
الآلية  التعطالت  و  املياه  لإنتاج 
ارتفاع  ب�صبب  بها  حتدث  التي 
درجات احلرارة و  من جهة اأخرى 
للتيار  املتكررة  النقطاعات  اإىل 

الكهربائي.

�صيتم »عما قريب« جت�صيد عدة م�صاريع لتح�صني تزويد �صكان عديد البلديات عرب ولية الطارف باملياه 
ال�صاحلة لل�صرب  ح�صب ما اأفاد به، اأم�س، املدير املحلي للجزائرية للمياه  ال�صبتي بريكي.
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قا�سي  "�أيت  �لنقيب  و�أو�سح 
�لإت�سال  خلية  م�س�ؤول  �أحمد" 
ثالثة  �آخر  �أن  �ملدنية  باحلماية 
حالت  جممل  من  غرق  ح��دث 
�أم�س  �سجلت  �ملذك�رة  �لغرق 
و  ليال  �لتا�سعة  حدود  يف  �لأحد 
�لنهار  منت�سف  يف  �لإثنني  ي�م 
و  ب�مرد��س مركز  ب�ساطئ مدينة 
�ألأ�سخا�س  جممل  �أعمار  ترت�وح 
على  غرق��  �للذين  �ملذك�رين 
 " �سالني �رشق   " م�ست�ى �س��طئ 
بر�أ�س جنات و  " مازر"  و  باأعفري 
زم�ري �لبحري و ب�مرد��س مركز 
ينحدرون  و  �سنة   30 و   19 بني  ما 

من خمتلف وليات �ل�طن .
هذ�  وق�ع  �مل�سدر  نف�س  و�أرجع 
�لعدد �ملرتفع من �لغرقى مقارنة 
مغامرة  �إىل  �لفارطة  بامل���سم 
من  �لكافية  �حليطة  �أخذ  وعدم 

�أن  و  خا�سة  �مل�سطافني  طرف 
يف  وقعت  �ملذك�رة  �حل��دث 
وعندما  حمرو�سة  غري  �س��طئ 
��سطر�ب  حالة  يف  �لبحر  كان 
عدم  �أوقات  يف  و  ليال  و  �سديد 
�ملحددة  �ل�س��طئ  حر��س  عمل 
كل  من  م�ساء�  �ل�سابعة  بال�ساعة 

ي�م.
منذ  �حلماية  م�سالح  �سجلت  و 
�إىل  و  �ملا�سي  ج��ن  من  �لفاحت 

�ساطئ   45 عرب  �أوت   2 غاية 
�ل�لية  عرب  لل�سباحة  �مل�سم�حة 
�إ�ستناد� �إيل نف�س �مل�سدر ما يزيد 
�أنقذ من خاللها  عن 9000 تدخل 
و  �لغرق  من  �سخ�س   7200 نح� 
�سخ�س   1600 من  �أزيد  �إ�سعاف 
 230 قر�بة  حت�يل  و  �ملكان  بعني 

�سخ�س نح� �مل�سحات.
�س��طئ  خمتلف  ت�ستقطب  و 
ب�سبب  �لأخرية  �لأيام  يف  �ل�لية 

ح�سب  �ل�سديدة  �حلر  م�جة 
من  هائل  عدد  �مل�سدر  نف�س 
�ل�لية  له  تعرف  "مل  �مل�سطافني 
حيث  �سن��ت  عدة  منذ  مثيل" 
�س��طئ  �إىل  �ل��فدين  �رتفع عدد 
�ل�لية من 1 6 ملي�ن م�سطاف - 
يف �لفرتة �ملمتدة من 1 ي�ني� �إىل 
منت�سف �سهر ي�لي� - �إىل نح� 6 6 
ملي�ن م�سطاف �إىل غاية �خلام�س 

من �سهر �أوت �جلاري .

اإرتفع عدد الغرقى عرب �سواطئ ولية بومردا�س منذ بداية مو�سم 
الإ�سطياف و اإىل غاية اليوم اإىل 17 �سخ�سا باإرتفاع حم�سو�س عن كل 

مو�سم ال�سطياف ل�سنة 2016 حيث مت ت�سجيل 14 غريقا ح�سبما اأفاد به 
م�سدر من احلماية املدنية .

عرب �سواطئ ولية بومردا�س

ق.م

�إرتفاع عدد �لغرقى �إىل 17 �صخ�صا 

الطارف

تلم�سان

�إنتاج �أكرث من 500 �ألف قنطار من �حلبوب 

حر�ئق �لغابات تتلف �أزيد من 200 هكتار منذ جو�ن

بر�سم حملة  �لطارف  ولية  حققت 
للحب�ب  �إنتاجا  �لدر�س  و  �حل�ساد 
و  �ألف   517 بلغ  �أن��عها  مبختلف 

420 قنطار ح�سب ما علم �لي�م 
�مل�سالح  مديرية  من  �لثنني 
�لفالحية و �أو�سحت رئي�سة م�سلحة 
�لدعم  و  �لفالحي  �لإنتاج  تنظيم 
�لتقني �أمرية �ساناز ز�يدي �أن حملة 
�حل�ساد و �لدر�س ت�جت باإنتاج 496 
�ألف و 340 قنطار من �لقمح �ل�سلب 
و 56 �ألف و 800 قنطار من �ل�سعري 
من  قنطار  �ألف   24 �إىل   بالإ�سافة 
�لقمح �للني و�رشحت �أن �لإنتاج بلغ 
حتقق  �لتي  �ملناطق  ببع�س  ذروته 
بها مردود ب 75 قنطار يف �لهكتار 

�ل��حد م�سيفة باأن هذه �ملحا�سيل 
قدرها  م�ساحة  على  ح�سدها  مت 
�أ�سارت  و  هكتار�   230 و  �ألف   26
قنطار   100 و  �ألف   421 �إىل حت�يل 
من �ملنت�ج �ملح�سل نح� 5 مر�كز 
جمع تابعة لتعاونية �حلب�ب و �لبق�ل 
�لع�سل  عني  ببلديات  تقع  �جلافة 
�سبيطة  و  مهيدي  بن  و  ب�حجار  و 

بالإ�سافة �إىل بلدية �لب�سبا�س.
و مت بر�سم حملة �حل�ساد و �لدر�س 
ما  ح�سب  ت�سخري  �لطارف  ب�لية 
�آلة   211 ز�يدي  �ل�سيدة  به  ذكرت 
تابعة  حا�سدة   15 منها  حا�سدة 
�جلافة  �لبق�ل  و  �حلب�ب  لتعاونية 
�ملز�رعني  من  ملالكيها   31 و 

�آلة   165 ��ستقد�م  �إىل  بالإ�سافة 
�أم  و  قاملة  وليات  من  حا�سدة 
�لب��قي و خن�سلة و �مل�سيلة و برج 
�إجناح  بهدف  ذلك  و  ب�عريريج 

حملة �حل�ساد و �لدر�س.
و �أفادت ذ�ت �ملتحدثة باأن قدر�ت 
�لتخزين  جمال  يف  �لطارف  ولية 
�إجناز  لدى  لالرتفاع  مر�سحة 
�جلديد  �حلب�ب  خمزن  م�رشوع 
بقدرة 50 �ألف قنطار و ذلك ببلدية 
ب�حجار و ذكرت �أي�سا باأنه مت عرب 
هكتار�   117 �سقي  �لطارف  ولية 

بتقنية �ل�سقي �لتكميلي 
�مل�سلحة  ذ�ت  رئي�سة  �أو�سحت  و   
يف  رفيق"   " قر�س  طلب   200 �أن 

�إطار �لدعم �لفالحي قد �أودع لدى 
بنك �لفالحة و �لتنمية �لريفية �لذي 
�سادق على 179 طلبا منها و ح�سب 
عن  �سادرة  �إح�سائيات  يف  ورد  ما 
 89 فاإن  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
�لقمح  من  هكتار�   84 منها  هكتار� 
�حلر�ئق عرب هذه  بفعل  �أتلفت  قد 
�ل�لية و قد �أدت �حلر�ئق �ملندلعة 
�رتفاع درجات �حلر�رة منذ  ب�سبب 

مطلع ي�ني� �لأخري 
�حلب�ب  حق�ل  عديد  �إتالف  �إىل 
ببلديات  �ل��قعة  منها  خا�سة 
و  �ل�سافية  و  �لزيت�نة  و  ب�ق��س 
�لإ�سارة  متت  ما  ح�سب  ب�حجار 

�إليه. 

هكتار   200 من  �أزيد  �إتالف  مت 
جر�ء 14 حريقا للغابات �سجلتها 
ل�لية  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
ج��ن  �لفاحت  منذ  تلم�سان 

�ملا�سي  
�ملديرية  لدى  علم  ح�سبما 

�ل�لئية لذ�ت �مل�سالح.
95ر5  �حلر�ئق  هذه  م�ست  وقد 
�ل�سن�بر  �أ�سجار  من  هكتار 
�حللبي و5ر63 هكتار من �لأدغال 
�لأحر��س  من  هكتار  و2ر137 
و5ر2 هكتار من �حللفاء و5.073 
حزمة تنب و 25 كي�س قمح و 44 
�أو�سح  �سندوق لرتبية نحل  كما 

حج�  �ل�قاية  م�سلحة  رئي�س 
ج��د.

و مت ت�سجيل �آخر حريق من طرف 
ذ�ت �مل�سالح ي�م 5 �أوت �جلاري 
بني  ببلدية  �ملريجات  مبنطقة 
كما  �لرم�سي(   )د�ئرة  و�ر�س��س 
�سخرت  للتذكري   �إليه  �أ�سري 
للحماية  �ل�لئية  �ملديرية 
�لإمكانيات  بتلم�سان  �ملدنية 
مكافحة  �طار  يف  �لالزمة 
�حلر�ئق باإ�رش�ك وحد�ت لبع�س 
�ل�ليات �ملجاورة و �سطرت يف 
�إىل  ميتد  برناجما  �لطار  نف�س 

غاية �سهر �أكت�بر �ملقبل. 

ب�سدي املوان ب�سطيف و عني زادة بربج 
بوعريريج 

ق�سنطينة

عمليتان حت�صي�صيتان للوقاية 
من حو�دث �لغرق 

ت�صجيل 14 حالة غرق يف حو�جز 
مائية و بحري�ت منذ 2012 

)�سمال  �مل��ن  ب�سدي  جرت 
على  �ل��قع  ز�دة  عني  و  �سطيف( 
برج  وليتي  بني  �لإد�رية  �حلدود 
عمليتان  �سطيف  و  ب�عريريج 
ح��دث  من  لل�قاية  حت�سي�سيتان 
و  �ل�سدود  يف  �لغرق  و  �ل�سق�ط 
�أفاد  ما  ح�سب  �ملائية  �حل��جز 
مبديرية  بالإعالم  �ملكلف  به 
�لنقيب  ب�سطيف  �ملدنية  �حلماية 
ذ�ت  �أو�سح  و   . لعمامرة  �أحمد 
تندرجان  �لعمليتني  �أن  �مل�سدر 
لل�قاية  �ل�طنية  �حلملة  �سمن 
يف  و�لغرق  �ل�سق�ط  ح��دث  من 
�لتي  �ملائية  و�حل��جز  �ل�سدود 
بادرت �إليها �ل�كالة �ل�طنية لل�سدود 

بالتعاون  �لكربى  و�لتح�يالت 
للحماية  �لعامة  �ملديرية  مع 
م�سالح  �أن  �أ�ساف  و  �ملدنية. 
قد  ب�سطيف  �ملدنية  �حلماية 
�ساركت يف عملية حت�سي�سية ب�سد 
�مل��ن و�س��حيه و حتديد� بقرية 
"طك�كة" باإقليم بلديتي �لأوري�سيا 
وعني عبا�سة )15 كلم �سمال غرب 
�سطيف( و ��ستناد� للمتحدث فاإن 
�لآخر  ه�  �حت�سن  ز�دة  عني  �سد 
بني  بالتعاون  متت  مماثلة  عملية 
مديريتي �حلماية �ملدنية ل�ليتي 
برج ب�عريريج و �سطيف و �ل�كالة 
�لتح�يالت  و  لل�سدود  �ل�طنية 

�لكربى.

مت ت�سجيل 14 حالة غرق بح��جز 
ولية  عرب  بحري�ت  و  مائية 
ح�سب   2012 �لعام  منذ  ق�سنطينة 
ما علم على هام�س حملة حت�سي�س 
يف  �ل�سباحة  �أخطار  من  لل�قاية 
�مل�سطحات �ملائية غري �ملالئمة 
مت  �لتي  �ملبادرة  هي  و  لذلك 
�حلماية  طرف  من  فيها  �ل�رشوع 
�أول  �ملالزم  و�أو�سح  �ملدنية. 
م�سلحة  م�س�ؤول  طافر  �لدين  ن�ر 
باملديرية  �لت�سال  و  �لإعالم 
من  باأن  �ملدنية  للحماية  �ملحلية 
حالتني  فاإن  �لعدد  هذ�  جمم�ع 
م��سم  مطلع  منذ  ت�سجيلهما  مت 
باحلاجزين  �حلايل  �ل�سطياف 
بني  منطقة  من  لكل  �ملائيني 
و  بادي�س  �بن  ببلدية  يعق�ب 
باأن  و�أكد  عبيد.    بعني  �سن��سي 
غالبية �سحايا ح��دث �لغرق هذه 
�إىل  م�سري�  �لأطفال  فئة  من  هم 
ملناطق  �ملائية  �مل�سطحات  �أن 
كل من و�دي من�سة ببني حميد�ن 
�أولد  و  ي��سف  بزيغ�د  ميه�بي  و 
خنقي باخلروب و �لكيل�مرت �ل13 
�ل�سمارة  عني  طريق  مبحاذ�ة 
هذه  مثل  ملعظم  م�رشحا  كانت 
�حل��دث وقد متيزت هذه �حلملة 
�لتح�سي�سية �لتي ت�ستهدف �ل�سباب 

و �لتي مت �ل�رشوع فيها بالتعاون مع 
م�سالح �لأمن باإجر�ء على م�ست�ى 
مترين  �ل13  �لكيل�مرت  بحرية 
�سخ�س  �إنقاذ  لعملية  �فرت��سي 
كاد �أن يهلك غرقا وقد جرى هذ� 
�سارك  �لذي  �لفرت��سي  �لتمرين 
فيه غطا�س�ن من �حلماية �ملدنية 
بح�س�ر �سباب �لذين تلق�� ن�سائح 
يف  �ل�سباحة  �أخطار  ح�ل  وقائية 

هذ� �لن�ع من �لأماكن.
ذلك  بعد  �ملنظم�ن  ت�جه  وقد 
�سليمان  زو�غي  حي  ناف�رة  نح� 
نهار�  و  ليال  عليها  يت��فد  �لتي 
ع�رش�ت �لأطفال خالل فرتة �حلر 
لل�سباحة باحل��س �مل�ج�د بنف�س 
�ملكان �إذ �أحيانا ما يك�ن�ن برفقة 
بالأخطار  �آبهني  غري  �أوليائهم 
وبعني  ذلك.  على  ترتتب  قد  �لتي 
�لعملية  �ملكان حذر منظم� هذه 
من �لأخطار �لتي ميثلها هذ� �لن�ع 
�مل�س�ؤولة."  "غري  �لت�رشفات  من 
�لهدف من خروج عنا�رش  ويكمن 
�مليد�ن  �إىل  �ملدنية  �حلماية 
�لإر�ساد�ت  و  �لن�سائح  ن�رش  �إىل 
بال�قاية  يتعلق  فيما  للم��طنني 
من �أخطار �ل�سباحة يف �أماكن غري 
متت  ما  ح�سب  لذلك  خم�س�سة 

�لإ�سارة �إليه.
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»اإ�سرائيل« واإحراق امل�سجد الأق�سى
ي�سادف يوم اجلمعة املوافق يف 21 اآب 2015 مرور 46 �سنة على جرمية اإحراق العدو ال�سهيوين للم�سجد الأق�سى على يد اليهودي ال�سرتايل مايكل روهان، 

بالتن�سيق مع �سلطات الحتالل وقواتها الع�سكرية. اأتت نريان احلريق الوح�سي التي اأ�سعلها بث احلقد والكراهية والتع�سب والتمييز العن�سري الذي ر�ّسخه 
كتبة التوراة والتلمود واملوؤ�س�سون ال�سهاينة والكيان ال�سهيوين �سد العروبة والإ�سالم وامل�سيحية على حمراب �سالح الدين وحّولته اإىل رماد، وكادت اأن تدمر 

امل�سجد الأق�سى املبارك بكامله لول اأبناء �سعبنا العربي الفل�سطيني الذين هبوا من جميع اأنحاء ال�سفة الغربية لإطفاء احلريق.

هرع عرب القد�س من 
م�سلمني وم�سيحيني لإطفاء 

احلريق، ولإنقاذ امل�سجد 
الأق�سى من التدمري..

فيه  �أغلق  حد�ً  »�إ�رس�ئيل«  ت�آمر  وو�صل   
)�أي  �ل�رسيف  �حلرم  �أبو�ب  �الحتالل  جي�ش 
�لدخول،  من  �لعرب  ملنع  �الأق�صى(  �ص�حة 
فتح  على  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  �أجربو�  ولكنهم 
�الأبو�ب بعد �صد�م عنيف د�م 45 دقيقة، ظن�ً 
�ليهودية  �لنري�ن  ب�أن  �الحتالل  �صلط�ت  من 
�صتحّول �مل�صجد �الأق�صى �إىل رم�د خالل تلك 

�لفرتة.
من  �ملي�ه  �صخ  مبح�ولة  �لعرب  بد�أ  وعندم� 
�آب�ر �مل�صجد، وجدو� م�صخ�ت �ملي�ه معّطلة، 
ب�أوعية  �ملي�ه  بن�صل  �لفل�صطينيون  ف�أخذ 
الإطف�ء  �مل�صجد  �صطح  وت�صلقو�  �صغرية، 

�حلريق.
ر�أ�صهم  وعلى  �مل�صيحي  �لدين  رج�ل  وك�ن 
�مل�ء  يحملون  �الأرثوذك�ش  �لروم  بطريرك 
»بيت  �أ�صو�تهم:  ب�أعلى  ويرددون  ويبكون 

مقد�ش من بيوت �هلل يحرقوه«.
فوق  مرت�ً  ثالثني  من  �أكرث  �لنري�ن  و�رتفعت 
وجي�ش  قليلة،  و�ملي�ه  �الأق�صى،  �مل�صجد  قبة 

�الحتالل يعرقل عملية �إطف�ء �حلريق.
ن�بل�ش  من  �الإطف�ء  �صي�ر�ت  و�صلت  وعندم� 
وجنني  و�خلليل  حلم  وبيت  و�لبرية  �هلل  ور�م 
من  �الإ�رس�ئيلية  �ل�صلط�ت  منعته�  وطولكرم 
بذريعة  �حلريق  �إطف�ء  عملية  يف  �مل�ص�ركة 
بلدية  �خت�ص��ش  من  هي  �الإطف�ء  عملية  �أن 

�لقد�ش �ملحتلة.
دي�ن  �الإ�رس�ئيلي  �حلرب  وزير  و�صل  وعندم� 
��صتقبله �لفل�صطينيون ب�لهت�ف�ت �صد �إ�رس�ئيل 
�أكرب(، )�لقد�ش عربية(،  ورددو� عب�ر�ت: )�هلل 
ب�إخم�د  وجنحو�  �الأق�صى(.  مك�ن  هيكل  )ال 
�حلريق بعد �حرت�ق �جلزء �له�م من �مل�صجد 
�لذي  �لدين  �صالح  حمر�ب  فيه  مب�  �الأق�صى 

�أح�رسوه من �جل�مع �الأموي بحلب.
�أ�رسبت مدينة �لقد�ش فور �النته�ء من �إخم�د 
�حلريق، و�ندلعت فيه� �ملظ�هر�ت �ل�ص�خبة، 
�لغربية  �ل�صفة  �أنح�ء  جميع  �الإ�رس�ب  وعّم 
�ملحتلة  �لفل�صطينية  و�ملن�طق  غزة  وقط�ع 

ع�م 1948.
وم�ص�عر  قلوب  و�الأمل  و�لغ�صب  �حلزن  و�ص�د 
�جلرمية  لفظ�عة  و�مل�صلمني  �لعرب  جميع 
�الأمن  و�تخذ جمل�ش  ووح�صيته�،  �الإ�رس�ئيلية 
عن  فيه  عرّب   1969 �أيلول   15 يف   271 �لقر�ر 
�حلزن لالأ�رس�ر �جل�صيمة �لن�جتة عن �الإحر�ق 
للقد�ش.  �لع�صكري  �ملفتعل يف ظل �الحتالل 
ب�لفتح  �الأر��صي  �متالك  �أن  �ملجل�ش  و�أكد 
�لع�صكري غري م�صموح به. وط�لب »�إ�رس�ئيل« 
�أن تلغي فور�ً جميع �الإجر�ء�ت و�الأعم�ل �لتي 

�تخذته� يف �صبيل تغيري و�صع �لقد�ش.

وهنا يتبادر اإىل الذهن 
ال�سوؤال التايل: هل كانت 

حماولة تدمري امل�سجد 
الأق�سى �سدفة اأم خمططة؟

كتب تيودور هرت�صل موؤ�ص�ش �حلركة �ل�صهيونية 
قبل  �ليهود«  »دولة  كت�ب  وموؤلف  �لع�ملية 
ع�م�ً  بخم�صني  �ل�صهيوين  �لكي�ن  ت�أ�صي�ش 

يقول:
�أز�ل  ال  وكنت  �لقد�ش  على  يوم�ً  »�إذ� ح�صلن� 
حي�ً وق�در�ً على �لقي�م ب�أي �صيء ف�صوف �أزيل 
كل �صيء لي�ش مقد�ص�ً لدى �ليهود فيه� و�صوف 

�أحرق �الآث�ر �لتي مرت عليه� قرون�ً«.

كلمة  �ليهودية حتت  �ملع�رف  د�ئرة  وج�ء يف 
يجمعو�  �أن  يبغون  �ليهود  »�إن  �ل�صهيونية: 
ويتغلّبو� على  �لقد�ش  �إىل  و�أن يذهبو�  �أمرهم 
�لهيكل  �إىل  �لعب�دة  يعيدو�  و�أن  �الأعد�ء  قوة 
�ملوؤ�ص�صون  و�أكد  هن�ك«.  مملكتهم  ويقيمو� 
على  �لق�ئم  �الأق�صى  �مل�صجد  »�أن  �ل�صه�ينة 

قد�ش �الأقد��ش يف �لهيكل �إمن� هو لليهود«.
�حتلت  �ل�صهيونية  للمخطط�ت  وتطبيق�ً 
�لقد�ش  مدينة  من  �لغربي  �ل�صطر  �إ�رس�ئيل 
�أ�صعلته� ع�م 1948  �لتي  �لعدو�نية  يف �حلرب 
ع�م  يف  �الأردن  و�أعلن  له�.  ع��صمة  و�أعلنته� 
�لع��صمة  �لقد�ش  من  �ل�رسقي  �ل�صطر   1960

�لث�نية للمملكة �له��صمية.
تت�صمن قر�ر�ت �ل�رسعية �لدولية و�لتي متِثّل 
�حلكوم�ت  عليه  و�فقت  �لذي  �الأدنى  �حلد 
�الن�صح�ب  �الأمن  جمل�ش  و�أع�ص�ء  �لعربية 
ك�فة  و�إلغ�ء  �لعربية،  �لقد�ش  من  �ل�ص�مل 
لتغيري  �إ�رس�ئيل  �تخذته�  �لتي  �الإجر�ء�ت 
�لو�صع �جلغر�يف و�لدميغر�يف للقد�ش، و�أثرت 
ذلك  يف  مب�  للمدينة  �لت�ريخي  �لو�صع  على 
و�لعق�ر�ت  �لفل�صطينية  �الأر��صي  م�ص�درة 
�ليهود  و��صتيط�ن  �لفل�صطينيني  وترحيل 
�ليهودية،  و�مل�صتعمر�ت  �الأحي�ء  وتفكيك 
حرب  جر�ء  نزحو�  �لذين  للن�زحني  و�ل�صم�ح 

67 ب�لعودة �إىل �لقد�ش.
لالأطم�ع  �الأعمى  �الأمريكي  �النحي�ز  جتلَّى 
و�مل�صلمني  �لعرب  و�ملع�دي حلقوق  �ليهودية 
�لكونغر�ش  �تخذه  �لذي   106 رقم  �لقر�ر  يف 
�الأمريكي يف 22 �أي�ر 1990 و�صدر كق�نون يف 
توقيع  من  �أ�ص�بيع  �أربعة  بعد  �أي   1995 �لع�م 
و�لذي  �الأبي�ش،  �لبيت  يف   2 �أو�صلو  �تف�ق 
ت�صمن �اللتز�م بعدم �مل�ص��ش بو�صع �لقد�ش، 
�اللتز�م�ت  �صدقية  عدم  بجالء  يظهر  م� 

�الأمريكية.
جميع  �الأمريكي  �لق�نون  ديب�جة  ت�صمنت 
�ملز�عم و�الأك�ذيب �ليهودية يف مدينة �لقد�ش، 
�ملدينة �لعربية �لتي �أ�ص�صه� �لعرب قبل ظهور 
و�أ�صبحت  و�الإ�صالم.  و�مل�صيحية  �ليهودية 
مدينة عربية- �إ�صالمية بعد �أن حرره� رج�ل 

�ل�صح�بة من �لغز�ة �لروم�ن.
�لثالثة:  �الأمريكي  �لق�نون  بنود  يف  وج�ء 
�أي  جمز�أة،  غري  موحدة  �لقد�ش  تبقى  �أوالً: 
�الإ�رس�ئيلي  ب�الحتالل  �الأمريكي  �العرت�ف 

للقد�ش و�رسعنته.
ب�لقد�ش  �الأمريكي  �لق�نون  يعرتف  ث�ني�ً: 
فيه  وج�ء  الإ�رس�ئيل،  ع��صمة  �ملوحدة 

�الأك�ذيب �لت�لية:
�ليهودي  لل�صعب  ع��صمة  �لقد�ش  ك�نت  -لقد 

الأكرث من 3 �آالف ع�م.
-مل تكن �لقد�ش ع��صمة الأي دولة �أخرى غري 

�ل�صعب �ليهودي.
يف  ذكرت  وقد  لليهودية.  مركزية  -�لقد�ش 

�لتور�ة 766 مرة.
-مل تذكر ب�ال�صم يف �لقر�آن.

مب�  �الإ�رس�ئيلية  �حلكومة  مقر  هي  -�لقد�ش 
فيه� �لرئي�ش و�لربمل�ن و�ملحكمة �لعلي�.

ث�لث�ً: يلزم �لق�نون �الأمريكي �الإد�رة �الأمريكية 
بنقل �ل�صف�رة من تل �أبيب �إىل �لقد�ش.

 ً� فَظّ تن�ق�ص�ً  �الأمريكي  �لق�نون  يتن�ق�ش هذ� 
وحقوق  �لدويل  �لق�نون  مب�دئ  مع  وحقري�ً 
�لعرب و�مل�صلمني يف مدينة �الإ�رس�ء و�ملعر�ج. 
�لتي  �لدويل  �الأمن  جمل�ش  قر�ر�ت  وينتهك 
و�فقت عليه� �لوالي�ت �ملتحدة وتعترب �لقد�ش 

�أر�ص�ً عربية حمتلة يجب �الن�صح�ب منه�. 
�صكتت معظم �لدول �لعربية و�جل�معة �لعربية 
�صكوت�ً مريب�ً وم�صبوه�ً على �لت�أييد �الأمريكي 
�لهمجي لالأطم�ع �ليهودية يف مدينة �لقد�ش، 
�أوىل �لقبلتني وث�لث �حلرمني �ل�رسيفني. ووجه 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�ش  عرف�ت  ي��رس  حتى 
كلنتون  للرئي�ش  �صكره  �لتحرير  ملنظمة 

�صيلتزم  ولكنه  �لقر�ر  يوؤيد  �أنه مل  �أعلن  �لذي 
بتنفيذه.

�خل�صي�ش  �الأمريكي  �لرت�جع  �لق�نون  و�أظهر 
عن �ملو�قف �لتي �أعلنته� �الإد�ر�ت �الأمريكية 

�ل�ص�بقة من مدينة �لقد�ش �ملحتلة.
ف�صى يف �لكي�ن �ل�صهيوين و�لوالي�ت �ملتحدة 
�الأمريكية ظهور عدة منظم�ت دينية متطرفة 
يهودية وم�صيحية تخطط �إىل تدمري �مل�صجد 

�الأق�صى وبن�ء �لهيكل �ملزعوم على �أنق��صه.
للقد�ش  ب�لغة  �أهمية  �ل�صه�ينة  �صنع  لقد 
�لطهوريني  من  وموؤيديهم  �ليهود  نفو�ش  يف 
ب�صبب  �ملت�صهينة،  و�مل�صيحية  و�الإجنيليني 
للدي�نتني  و�لدينية  �ل�صي��صية  مك�نته� 
�الإ�صالمية و�مل�صيحية وموقعه� �ال�صرت�تيجي 
والإذالل  و�القت�ص�دية،  �لت�ريخية  و�أهميته� 
�لعرب و�مل�صلمني و�إخ�ص�عهم وم�صح �حل�ص�رة 

�لعربية �الإ�صالمية فيه�.
�إن �لقد�ش لي�صت جمرد ع��صمة من �لعو��صم 
�لعربية �لعزيزة على قلوب �لعرب و�مل�صلمني، 
�لعرب  خ��ش  �لتي  �لعربية  �لع��صمة  هي  بل 
ت�أ�صي�صه�  �أجله� �حلروب منذ  و�مل�صلمون من 
�لروم�ن  من  وحتريره�  �لعرب،  يد  على 
�خلط�ب،  بن  عمر  �خلليفة  يد  على  وفتحه� 
و��صتع�دته� من �لفرجنة على يد �صالح �لدين، 
و�حتلته� بريط�ني� �لتي منحت �ل�صهيونية وعد 
�حلربني  يف  �ل�صهيوين  �لكي�ن  و�حتله�  بلفور. 

�لعدو�نيتني يف ع�مي 1948 و1967. 
�لقد�ش  تهويد  �الحتالل  دولة  �أكملت  لقد 
�لل�ص�ن  عربية  وك�نت  �ملحتلني.  ب�صطريه� 
ب�دئ  يف  فيه�  �ص�دت  و�لت�ريخ.  و�حل�ص�رة 
�أن  كم�  و�لعربية،  �الآر�مية  ثم  �لكنع�نية  �الأمر 
�مل�صجد �الأق�صى موقع عربي – �إ�صالمي منذ 
�الأزل، وال يوجد لليهود فيه ويف ح�ئط �لرب�ق 
�لذي ي�صمونه كذب�ً وبهت�ن�ً بح�ئط �ملبكى حق 
وكذلك  �إ�صالمي،  وقف  وهو  �الإطالق،  على 

�ص�حة �ملغ�ربة.
للعرب  �ال�صرت�تيجية  �لقد�ش  �أهمية  وترتبط 
وتتمّتع  و�لديني.  و�لقومي  �لوطني  بوجودهم 
�مللي�ر  ون�صف  ملي�ر  حلو�يل  فريدة  مبك�نة 
�لرتكي  �لعهد  يف  تتبع  وك�نت  �مل�صلمني.  من 
�خلالفة  ع��صمة  وك�نت  دم�صق.  �صنجق  �إىل 
يتولون  �أمية  بني  خلف�ء  ك�ن  حيث  �الأموية، 
�ملن�صب يف مدينة �لقد�ش، وع��صمة فل�صطني  
�لث�نية  و�لع��صمة  �لربيط�ين،  �النتد�ب  �إب�ن 

للمحكمة �له��صمية.

�إىل  يتعر�ش  �ملب�رك  �الأق�صى  �مل�صجد  �إن 
و�الأ�صولية  �ليهودية  الأن  حقيقي،  خطر 
تدمريه  بوجوب  ين�دون  و�إ�رس�ئيل  �مل�صيحية 
�أنق��صه.  على  �ملزعوم  �لهيكل  و�إق�مة 
ويزعمون �أن �لهيكل مك�ن �مل�صجد �الأق�صى، 
و�أن قد�ش �الأقد��ش مك�ن م�صجد قبة �ل�صخرة. 
يف   1968 ع�م  منذ  �ليهودي  �حلي  و�أق�مو� 
على  يعملون  وب�لت�يل  �لقدمية.  �لبلدة  د�خل 
�لقدمية  �لقد�ش  لتهويد  خمطط�تهم  تنفيذ 
�الإ�صالمية  �لعربية  �ملقد�ص�ت  من  فيه�  مب� 

و�مل�صيحية.
�مل�صجد  �أبو�ب  �الحتالل  �صلط�ت  وتغلق 
�ل�رسطة  وتعتدي  �مل�صلني،  �أم�م  �الأق�صى 
�لذين  و�مل�صلني  �ملعتكفني  على  �الإ�رس�ئيلية 
و�لقن�بل.  ب�لر�ص��ش  ب�ل�صالة فيه  لهم  ت�صمح 
�ليهودية  �جلم�ع�ت  دعم  على  وتعمل 
يومي�ً  �الأق�صى  �ص�حة  تقتحم  �لتي  �ملتطرفة 
�صعبن�  الأبن�ء  �لعب�دة  حرية  على  وتعتدي 
ح�لي�ً  �لكني�صت  ين�ق�ش  �لفل�صطيني.  �لعربي 
يف  �ل�صالة  حق  �ليهود  يعطي  قر�ر  م�رسوع 
�لزم�ين  و�لتق�صيم  �الأق�صى،  �مل�صجد  �ص�حة 
ثالث  تلمودية  بطقو�ش  للقي�م  و�ملك�ين 
يف  �الحتالل  دولة  فعلت  كم�  يومي�ً  مر�ت 
�لهيكل  �إن  �خلليل.  يف  �الإبر�هيمي  �مل�صجد 
و�أك�ذيب  و�أطم�ع  تور�تية  خر�فة  �ملزعوم 
�صهيونية تفّتق عنه� عقول ده�قنة �ال�صتعم�ر 
�ال�صتيط�ين �ليهودي �لعن�رسي و�الإره�بي، وال 
يف  وال  �لت�ريخ  يف  ال  �الإطالق  على  له  وجود 
�أكد  حيث  �لو�قع،  �أر�ش  على  وال  �الآث�ر،  علم 
ع�مل �الآث�ر �الإ�رس�ئيلي »�إ�رس�ئيل فلكن�صت�ين« 
�أن علم�ء �الآث�ر �ليهود مل يعرثو� على �صو�هد 
يف  �لو�ردة  �لق�ص�ش  تدعم  و�أثرية  ت�ريخية 
و�أنه ال  �لتور�ة مب� فيه� ق�صة هيكل �صليم�ن، 
يوجد �أ�ص��ش �أو �ص�هد �أو �إثب�ت ت�ريخي على 
�أنه  �ل�صه�ينة  زعم  �لذي  د�وود  �مللك  وجود 

�تخذ من �لقد�ش ع��صمة له.
�لق�نوين  �لو�صع  �لدويل  �الأمن  جمل�ش  حدد 
ملدينة �لقد�ش �ل�رسقية ب�أنه� منطقة حمتلّة، 
ق�نوين  غري  �صمه�  �إ�رس�ئيل  �إعالن  و�أن 
وخم�لف للقو�نني و�لقر�ر�ت �لدولية، ووجوب 
�الإجر�ء�ت  جميع  و�إز�لة  منه�،  �الن�صح�ب 
دولة  �تخذته�  �لتي  و�لدميغر�فية  �جلغر�فية 
الغية  �رسعية  غري  و�عتربه�  �الحتالل، 

وب�طلة.
فل�صطني،  ق�صية  جوهر  �لقد�ش  عروبة  �إن 

وهي  �ملنطقة،  يف  و�ل�صالم  �حلرب  ومفت�ح 
و�مل�صلمني،  للعرب  �الأ�ص��صي  �لتحدي 
�الأولوي�ت  �صلم  �أعلى  يف  و�صعه�  يجب  لذلك 
�ل�صفة  وت�صليح  �ملق�ومة  خي�ر  على  و�الإبق�ء 
�لغربية و�ندالع �نتف��صة ث�لثة، ف�ل�رس�ع على 
فل�صطني و�لقد�ش �رس�ع وطني وقومي وديني 
وق�نوين، لذلك ال متلك ج�معة �لدول �لعربية 
وال موؤمتر�ت �لقمة �لعربية وال قي�دة منظمة 
�أو  عنه�  �لتن�زل  حق  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لتفريط يف  �أو  �ملقد�ش،  تر�به�  ذرة من  عن 
عروبته�. وال حل على �الإطالق يف �لقد�ش �إاّل 
ب��صتع�دة �ملدينة لهويته� �لعربية �الإ�صالمية، 
�الحتالل  عمل  �لتي  �ليهودية  �لهوية  ونزع 
�ل�صي�دة  و��صتع�دة  فر�صه�،  على  �الإ�رس�ئيلي 

�لعربية �لك�ملة غري �ملنقو�صة عليه�.
وللعرب  لفل�صطني  �لقلب  مبث�بة  وهي 
يوم  �إىل  �الأبدية  وع��صمتهم  و�مل�صلمني، 

�لقي�مة.
يفر�ش  و�لديني  و�لقومي  �لوطني  �لو�جب  �إن 
عروبته�  يف  ب�لتم�صك  �اللتز�م  جميع�ً  علين� 
ورف�ش �مل�ص�عي �ل�صهيونية و�لغربية لتهويده� 
�أ�صك�ل  وتهويد �مل�صجد �الأق�صى، ورف�ش كل 
�ال�صتيط�ين  �ال�صتعم�ر  مع  و�لتع�ي�ش  �لتطبيع 
�ملنطقة  على  �لغريب  و�الإره�بي،  �لعن�رسي 

و�لدخيل عليه� و�ملع�دي ل�صعوبه�.
�صعبي  حر�ك  �إىل  �حل�جة  ب�أم�ِشّ  �ليوم  نحن 
الإنق�ذ  م�صتمر  وع�ملي  �إ�صالمي  عربي 
قبل  و�لتهويد  �لتدمري  من  �الأق�صى  �مل�صجد 
هوية  �الأق�صى ميثل  ف�مل�صجد  �الأو�ن.  فو�ت 
رب�ين،  بقر�ر  و�الإ�صالمية  �لعربية  فل�صطني 
وج�معة  �لقد�ش  �إنق�ذ  للجنة  يجوز  ال  لذلك 
�لدول �لعربية و�آل �صعود وث�ين ونهي�ن �لتخ�ذل 
�لوالي�ت  ر�صى  ك�صب  لق�ء  عنه  �لدف�ع  يف 
�لع�ملية و�ملح�فظة على  و�ليهودية  �ملتحدة 

كر��صيهم ومن��صبهم و�متي�ز�تهم.
�الأحي�ء  وبن�ء  و�لهدم  �حلفر  �أعم�ل  �إن 
�لقدمية  �لبلدة  د�خل  �ليهودية  و�مل�صتعمر�ت 
وب�ب  �ل�صيخ جر�ح  فيه� حي  �لقد�ش مب�  من 
�لع�مود يف مك�ن يعتربه ملي�ر ون�صف �مللي�ر 
ن�صمة من �أقد�ش مقد�ص�تهم �أمر خطري جد�ً 
ترتتب  قد  �حل�ص��صية  ب�لغ  و�إذالل  و��صتفز�ز 

عليه نت�ئج ك�رثية للمنطقة وللع�مل �أجمع.
فكل قر�ر �أو �إجر�ء مي�ش �ل�صي�دة �لفل�صطينية 
عليه� وهويته� �لعربية و�الإ�صالمية قر�ر ب�طل 

والغ مهم� ط�ل �لزمن وغال �لثمن. 

د. غازي ح�سني
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ذكرى وترحم 
مرت 14 �سنة على رحليك اأيها الأب و اجلد 

العزيز »عجود �سالح« اإىل جنة اخللد اأن 
�ساء اهلل، لكنك تركت فراغا رهيبا ل ميلوؤه 

اإل تذكرك ابت�سامتك الرائعة و روحك 
الطيبة، و بهذه الذكرى احلزينة تتقدم 

كل من عائلتي عجود و حمو�ش اإىل كل 
من عرف املرحوم اأن يدعوا له بالرحمة و 

املغفرة و اأن ي�سكنه ف�سيح جناته، لن اأن�ساك 
اأبدا اأبي اأولدك كرمية،ليندة،وزنة،ليد
يا،�سامل،توفيق،�سفيان،مرزوق،ماليك،

فارينا�ش زوجتك كهينة، اأحفادك مرمي، 
عمريو�ش،زارا،اإميان.

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

 بلدية: البويرة
 رقم : 53/ 2017

و�شل ت�شجيل ت�شريح بتاأ�شي�س جمعية حملية
طبقا لأحكام املادة 18من  القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات         مت هذا اليوم 6 اأوت 2017  ت�صليم و�صل ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س جمعية حملية 
امل�صماة : جمعية منار ال�صبيل البويرة

مقرها : ذراع اخلمي�س البويرة
رئي�س اجلمعية  :  حمودي حميد ابن حممد

تاريخ ومكان امليالد:  04/ 03/ 1962 البويرة
املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل ثالثني 30 يوما على الأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية وطنية 

اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�صابها 
رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي



الرئي�س  كرمها  التي  و"جنى"، 
اأردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 
مدينة  يف  املا�ضي  الأحد 
الحتفال  خالل  اإ�ضطنبول، 
يف  ولدت  الدولية،  الرب  بجائزة 
قبل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
اجلن�ضيتني  اأعوام، وحتمل  ع�رشة 
وهي  والأمريكية،  الفل�ضطينية 
النبي �ضالح، حيث  تقيم يف قرية 
فل�ضطيني،   500 من  اأكرث  يعي�س 
�ضمال  كم   20 قرابة  بعد  على 

ال�ضفة الغربية. 
اأردوغان  الرئي�س  تكرمي  عن 
"جنى"، يف مقابلة مع  قالت  لها، 
"كنت خائفة ومرتبكة  الأنا�ضول، 
قليال، لكن يف الوقت نف�ضه �ضعيدة 
جدا وفخورة باأنني اأو�ضلت �ضوت 
�ضعوب  وبقية  تركيا  اإىل  فل�ضطني 
باحل�ضول  �ضعيدة  كنت  العامل.. 
على اجلائزة، وكنت حزينة اأي�ضا، 
هناك  كان  نف�ضه  الوقت  ففي 

اأطفال يُقتلون". 
خالل  "جنى"  تكرمي  وجرى 
الحتفال بجائزة الرب الدولية، التي 
مينحها وقف الديانة الرتكي، منذ 
يعملون  اأ�ضخا�س  اإىل  عام 2015، 
وي�ضلطون  املجتمع،  خدمة  على 

ال�ضوء على ق�ضايا مهمة. 

على خط التما�س 

تتقن  التي  الفل�ضطينية،  الطفلة 
والإجنليزية  العربية  اللغتني 
العمل  يف  تن�ضط  بطالقة، 
�ضورا  تن�رش  حيث  ال�ضحفي، 
عرب  باللغتني  وفيديوهات، 
"في�ضبوك"،  موقع  على  �ضفحتها 
مع  فل�ضطينية  مواجهات  عن 
اجلي�س الإ�رشائيلي، ويتابعها نحو 
العديد  يلقبها  متابع  مليون  ربع 
يف  حرة  �ضحفية  بـ"اأ�ضغر  منهم 

العامل". 
"جنى"  ت�ضور  وباحرتافية، 
متا�س  ونقاط  مواجهات 
وتر�ضل  اإ�رشائيلية،   - فل�ضطينية 
�ضحف  اإىل  والفيديوهات  ال�ضور 
عرب  معها  يتوا�ضل  كما  غربية، 
الع�رشات  الإلكرتوين  بريدها 
ل�ضيما  واملجالت،  اجلرائد  من 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 
اأفريقيا  واأملانيا وجنوب  واليابان 
للح�ضول  واإندوني�ضيا،  والهند 
منها على �ضور وم�ضاهد م�ضورة 

ح�رشية، بح�ضب اأفراد اأ�رشتها. 
النبي  قرية  يف  "جنى"  وتقيم 
يف  �ضخونًة  املناطق  اأكرث  �ضالح، 
ال�ضفة الغربية؛ لوجود م�ضتوطنة 

ت�ضوف"  نيفي  مي�س  "هال 
اأجزاء  على  املقامة  الإ�رشائيلية 
على  عادة  وتعمل  القرية،  من 
للم�ضريات  ال�ضحفية  التغطية 
املناه�ضة لال�ضتيطان الإ�رشائيلي 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  وم�ضادرة 
يف مناطق التما�س بالقرية، والتي 
عادًة ما ي�ضارك فيها مت�ضامنون 

اأجانب. 
اعتقال  وكثريا ما �ضورت حالت 
اجلي�س  قبل  من  لفل�ضطينيني 
اإغماء  وحالت  الإ�رشائيلي 
اجلي�س  اإلقاء  جراء  ملحتجني؛ 
قنابل م�ضيلة للدموع على م�ضريات 
�ضلمية، اإ�ضافة اإىل ت�ضوير حواجز 
القرية،  يف  الإ�رشائيلي  اجلي�س 
اجلي�س  ممار�ضات  من  وغريها 

الإ�رشائيلي. 

الطريق اإىل املدر�سة 

بالعمل  اهتمامها  اإىل  وبالن�ضبة 
الطفلة  قالت  ال�ضحفي، 
ثالث  قبل  "بداأت  الفل�ضطينية: 
ول  الأحداث،  واأغطي  �ضنوات، 
�ضالح،  النبي  قريتي  يف  �ضيما 
ول�ضيما  والإجنليزية،  بالعربية 
اللغة امل�ضرتكة،  لأنها  الإجنليزية 

ر�ضالتي  تو�ضيل  واأ�ضتطيع عربها 
لي�ضوا  يتابعونني  من  العامل..  اإىل 
كل  من  فهم  فقط،  فل�ضطني  من 
)اخلا�ضة  و�ضوري  العامل،  دول 

بالتغطية( ت�ضل اإىل الكثريين". 
يوميا،  ي�ضايقها  ما  اأبرز  وعن 
تتحدث "جنى" برباءة عن رحلتها 
الإ�رشائيلية:  العوائق  مع  اليومية 
يف  مدر�ضتي  اإىل  اأذهب  "حينما 
الإ�رشائيلي  ي�ضع اجلي�س  ال�ضباح 
حواجز يف الطرقات، وبدل من اأن 
اأذهب اإىل املدر�ضة يف 20 دقيقة، 
ا�ضتغرق �ضاعتني ون�ضف من خالل 
اللتفاف خلف اجلبل، ما يت�ضبب 
يف تاأخرى عن موعد بداية اليوم 
الدرا�ضي".  اأما عن اأكرث الأ�ضياء 
التي حتزنها، فاأجابت: "ا�ضت�ضهاد 
اأرا�س  يف  كنا  و�ضديقي..  خايل 
)زراعية( وهجم علينا م�ضتوطنون 
معنا،  وا�ضتبكوا  )اإ�رشائيليون(، 
ع�ضكرية  �ضيارات  ح�رشت  ثم 
عنا�رشها  وا�ضتهدف  اإ�رشائيلية، 
ال�ضباب والأطفال، واأطلقوا علينا 
اإىل  اأدى  ما  ال�ضامة،  الغاز  قنابل 
الطفلة  وقالت  جدتي".   مر�س 
علينا  "يجب  اإنه  الفل�ضطينية 
م�ضاعدة كل اأطفال العامل، الذين 
يف  كما  والقتل،  الدمار  حتت  هم 
اآخر  بلد  واأي  والعراق،  �ضوريا 
يجب  اأطفاله..  يعاين  العامل  يف 
ليعي�ضوا بحرية  علينا م�ضاعدتهم 

وكرامة". 

ر�سالة اإىل العامل 

اهتمامها  من  الهدف  وعن 
هذا  مثل  يف  يال�ضحفي  بالعمل 
الطفلة  قالت  ال�ضغري،  العمر 
اأو�ضل  اأن  "اأحاول  الفل�ضطينية: 
اأن  وهي  العامل،  اإىل  ر�ضالتي 
من  يعانون  فل�ضطني  اأطفال 
ا�ضمها  الأر�س  هذه  واأن  الظلم، 
الذين  والأ�ضخا�س  فل�ضطني، 
فل�ضطينيون،  فيها  يعي�ضون 

عن  وندافع  اإرهابيني،  ولي�ضوا 
حقنا امل�ضلوب من قبل الحتالل 
فل�ضطني  ق�ضية  واأن  الإ�رشائيلي، 
بل  فقط،  الفل�ضطينيني  تخ�س  ل 

كل العامل". 
اأردفت "جنى":  وخماطبة العامل، 
"فلت�ضتيقظوا وت�ضاهدوا ما يجري 
احلرية  نريد  فل�ضطني..  لأطفال 
عاملا  نريد  والعدالة،  وال�ضالم 
لن  دون قتل ول دماء ول حرق.. 
�ضتتحرر  وباإرادتنا،  غدا،  نياأ�س، 
العدو عن هذه  ويرحل  فل�ضطني، 

الأر�س". 
ا�ضمنا  "�ضيبقى  بقولها:  وتابعت 
�ضيبقى  ووطننا  فل�ضطينيون، 
ولن  اإ�رشائيل،  ولي�س  فل�ضطني، 
ي�ضتطيع اأي اأحد بعد ذلك احتالل 
اأر�ضنا.. هذا هو بلد ال�ضالم الذي 
مل يرى ال�ضالم يوما.. لكن �ضياأتي 

يوما ويرى ال�ضالم". 
"اأطفال  اإن  قائلة  وم�ضت 
فل�ضطني، مثل بقية اأطفال العامل، 
وال�ضحة  التعليم  اإىل  يحتاجوا 
والعي�س  والدرا�ضة  والرعاية 
اأحرارا.. ل يوجد فرق بيننا وبني 
بقية اأطفال العامل، اإل اأننا نتاأمل.. 
يف  اأقاربنا  دماء  نرى  يوم  كل  يف 
اجلي�س  حواجز  وعلى  ال�ضوارع 
اأ�ضحابنا  ونرى  الإ�رشائيلي، 
يُده�ضون ونحن نلعب؛ لأننا حتت 

الحتالل". 
حرة  �ضحفية  "اأ�ضغر  ودعت 
"متابعة  اإىل  اجلميع  العامل"  يف 
الق�ضية الفل�ضطينية؛ فهي تخ�س 
اأن  العامل  اإىل  ور�ضالتي  اجلميع، 
يقراأ  واأن  الفل�ضطينيني،  يدعم 
يدعم  واأن  فل�ضطني،  تاريخ  عن 
مثل  طريقة،  باأي  الفل�ضطينيني 
الجتماعي..  التوا�ضل  مواقع 
به  في�ضبوك  على  �ضفحة  لدي 
متابع.. غالبيتهم  مليون  ربع  نحو 
قليلة  ون�ضبة  اأن�رشه،  ما  يوؤيدون 
اأهتم  ل  وهوؤلء  تعار�ضه،  جدا 

بهم، فل�ضطني اأر�ضي وعر�ضي".

الإفريقي  املركز  مدير  قال 
لدرا�ضات حقوق الإن�ضان بالحتاد 
عبد  حكومي(،  )غري  الأوروبي 
تركيا  اإن  حامد،  �ضلم  النا�رش 
املتطرف  اليمني  من  "م�ضتهدفة 
يف هولندا". ويف حديث لالأنا�ضول، 
هولندا  ف�ضيحة  اأن  حامد  اعترب 
تركيني  وزيرين  بحق  الدبلوما�ضية 
املنتظر  بالنتخابات  "مرتبطة 
اليوم  هولندا"  يف  اإجراوؤها 

الأربعاء.
ت�ضهد  "اأوروبا  اأن  اإىل  ولفت 
املتطرفة  التيارات  علو  حاليا 
واأ�ضابتها الإ�ضالموفوبيا؛ ما ميثل 
البلدان  يف  امل�ضلمني  على  خطرا 

من  وحذر  عام".  ب�ضكل  الأوروبية 
هولندا  يف  املتطرف  "اليمني  اأن 
النتخابات  يخطط حال فوزه يف 
امل�ضاجد،  يف  الآذان  رفع  ملنع 
املزدوجة".  اجلن�ضية  ومنع 
لدرا�ضات  الإفريقي  و"املركز 
حقوق الإن�ضان بالحتاد الأوروبي" 
بالعا�ضمة   2009 يف  تاأ�ض�س 
مركز  وهو  �ضتوكهومل،  ال�ضويدية 
حقوق  بدرا�ضات  معني  م�ضتقل 
وخا�ضة  اإفريقيا،  يف  الإن�ضان 

بالدول املتاأثرة بالنزاعات. 
الأربعاء،  غدا  هولندا،  وت�ضهد 
تبني  ظل  يف  عامة  انتخابات 
البالد،  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب 

ت�ضودها  انتخابية  حمالت 
واملعادية  العن�رشية  اخلطابات 

لالأجانب على نطاق وا�ضع. 
انزلق  النتخابات،  اقرتاب  ومع 
حمور  باجتاه  الهولنديون  ال�ضا�ضة 
اليمني املتطرف، وزادوا من وترية 
العن�رشية،  وخطاباتهم  اأعمالهم 
ال�ضيا�ضات  فيه  اأ�ضحت  لدرجة 
املتطرفة هي من حتدد  اليمينية 
قبيل  لالأحزاب  الدعاية  اأجندة 

النتخابات.
ال�ضبت  هولندا،  و�ضحبت 
طائرة  هبوط  ت�رشيح  املا�ضي، 
مولود  الرتكي،  اخلارجية  وزير 
اأرا�ضيها،  على  اأوغلو،  جاوي�س 

وزيرة  زميلته  دخول  ورف�ضت 
الجتماعية،  وال�ضيا�ضات  الأ�رشة 
اإىل  قايا،  �ضيان  بتول  فاطمة 
مبدينة  الرتكية  القن�ضلية  مقر 
روتردام، لعقد لقاءات مع اجلالية 
اأبعدتها  ثم  اأتراك،  ودبلوما�ضيني 

لحقا اإىل اأملانيا.
ت�رشف  اأنقرة  اأدانت  وب�ضدة، 
ال�ضفري  من  طلبت  اإذ  اأم�ضرتدام؛ 
يق�ضي  والذي  لديها،  الهولندي 
اإىل  يعود  األ  تركيا،  خارج  اإجازة 
الوقت،  لبع�س  مهامه  ممار�ضة 
و�ضلمت القائم بالأعمال الهولندي 
على  وت�رش  احتجاج،  مذكرتي 

تقدمي اأم�ضرتدام اعتذارا ر�ضميا.

التابع  امليزانية  مكتب  قال 
تقرير  يف  الأمريكي،  للكونغر�س 
تطبيق  اإنه يف حال  الإثنني،  �ضدر 
نظام التاأمني ال�ضحي الذي يدعو 
نظام  من  بدلً  اجلمهوريون  اإليه 
فاإن  حالياً،  املطبق  كري"  "اأوباما 
�ضي�ضبحون  اأمريكي  مليون   24
ال�ضحية  الرعاية  نظام  خارج 

بحلول 2026.
التقرير، الذي اأعده املكتب حول 
ال�ضحي  الرعاية  قانون  م�رشوع 
اجلمهوريني،  قبل  من  املقدم 
اأمريكي  مليون   14 اأن  اأو�ضح 
الرعاية  نظام  من  �ضيخرجون 
كري"  "اأوباما  اإلغاء  حال  ال�ضحية 
اجلديد  القانون  م�رشوع  ودخول 
حيز التنفيذ �ضي�ضل اإىل 14 مليوناً 
يف 2018، ويرتفع اإىل 24 مليوناً يف 

.2026
واأ�ضاف اأن م�رشوع قانون الرعاية 
ال�ضحي املقرتح �ضيوؤدي من جهة 
اأخرى، اإىل خف�س عجز امليزانية 
الفيدرالية بقيمة 337 مليار دولر 
و�ضيحدث   ،2026 عام  بحلول 
ذلك بف�ضل القتطاعات املزمعة 
الذي  "ميديكيد"  برنامج  من 
الحتياجات  وذوي  الفقراء  يدعم 

اخلا�ضة واحلوامل والأطفال.
وم�ضاء الإثنني، اأعرب وزير ال�ضحة 
توم براي�س يف ت�رشيحات �ضحفية 
�ضدور  بعد  الأبي�س،  البيت  يف 
جاء  مبا  ثقته  عدم  عن  التقرير، 
فيه، قائال اإنه من غري املمكن اأن 
�ضخ�س غطاءهم  مليون   14 يفقد 

التاأميني خالل عام واحد.
قناعة  على  التاأكيد  براي�س  واأعاد 
الرعاية  قانون  باأن  اجلمهوريني 
�ضي�ضمل  الأمريكي،  ال�ضحية 
يف  الأمريكيني  من  اأكرب  عددا 
با�ضتخدام  ال�ضحي،  التاأمني  نظام 
�ضيقوم  اإنه  قائال  اأقل،  ميزانية 
مما  والتحقق  التقرير  بدرا�ضة 
اأن  املراقبون  ويرى  فيه.  ورد 
�ضيزيد  امليزانية  مكتب  تقرير 
اجلمهوريني  تاأمني  �ضعوبة  من 
الدعم مل�رشع القانون، الذي يلقى 
من  وا�ضعة  �رشائح  من  انتقادا 

املجتمع الأمريكي.
مل�رشوع  انتقادات  �ضدرت  كما 
القانون املقرتح من قبل "اجلمعية 
و"جمعية  الأمريكية"،  الطبية 
الأمريكية"،  امل�ضت�ضفيات 
و"اجلمعية الأمريكية للممر�ضني". 
جمل�س  يف  جلنتني  موافقة  ورغم 
النواب على م�رشوع القانون، فاإن 
معار�ضة الدميقراطيني القوية له، 
بالإ�ضافة اإىل اإعالن 10 من اأع�ضاء 
اجلمهوريني  ال�ضيوخ  جمل�س 
يجعل  ل�ضاحله،  ي�ضوتوا  لن  اأنهم 
يف  القانون  مترير  ال�ضعب  من 

الكونغر�س.
واأقرت اإدارة الرئي�س باراك اأوباما 
 ،2010 عام  كري"  "اأوباما  قانون 
ويعد اأبرز اإجنازات اأوباما يف فرتة 
الإ�ضالح  اأنه  كما  الأوىل،  رئا�ضته 
وانتقاداً  اأمريكا  يف  جدلً  الأكرث 

من قبل احلزب اجلمهوري.
ال�ضمان  اإىل جعل  القانون  وهدف 
ال�ضحي اإلزاميا لأغلبية املواطنني 
الأمريكيني باأ�ضعار معقولة الكلفة، 
باأي  يتمتعون  ل  الذين  خ�ضو�ضاً 
احلايل،  الوقت  يف  �ضحية  تغطية 
التاأمني  �رشكات  منع  اإىل  اإ�ضافة 
اأفراد  تغطية  رف�س  من  ال�ضحي 
معروفة  طبية  م�ضاكل  من  يعانون 

اأو �ضابقة. 
يف  اجلمهوريني  اعرتا�س  ويكمن 
مواطن  كل  يرغم  الإ�ضالح  اأن 
تغطية  نظام  النخراط يف  قانوناً 
يناير/كانون  مطلع  منذ  �ضحية 
لعقوبة  تعر�س  واإل   2014 الثاين 
اإىل  ت�ضل  البداية  يف  رمزية  مالية 

95 دولرا.
هذه  اجلمهوريون  ويرف�س 
معتربين  القانونية،  الإلزامية 
اأخرى  �ضلعة  اأي  مثل  ال�ضحة  اأن 
ينبغي اأن ترتك لل�ضوق واملناف�ضة، 
-ب�ضكل  يزيد  القانون  اأن  ويرون 
يف  الدولة  دور  من  م�ضبوق-  غري 
ال�ضتنتاج  اإىل  وي�ضلون  القت�ضاد، 
خالل  من  �ضعى  اأوباما  باأن 
م�ضار  حتويل  اإىل  هذا  اإ�ضالحه 
اقت�ضاد  اأمريكا ب�ضكل بطيء نحو 

ا�ضرتاكي.

اأمريكية،  اإعالم  و�ضائل  تداولت   
الرئي�س  م�ضادقة  عن  اأنباء 
الأمريكي دونالد ترامب يف فرباير 
على ا�ضتخدام وكالة ال�ضتخبارات 
الأمريكية، طائرات بدون طيار يف 

عمليات هجومية خارج البالد. 
�ضرتيت  "وول  �ضحيفة  وذكرت 
عن  نقال  الأمريكية  جورنال" 
تف�ضح عن هويتهم(  م�ضوؤولني )مل 
اأن ترامب فور توليه مهام من�ضبه 
�ضادق  املا�ضي،  جانفي  يف 
فر�ضها  التي  القيود  رفع  على 
اأن�ضطة  على  اأوباما  باراك  �ضلفه 
�ضبه  الأمريكية  ال�ضتخبارات 

الع�ضكرية خارج البالد. 

�ضوريا  اأن  ال�ضحيفة،  واأ�ضافت 
تلك  عقب  هجوم  اأول  �ضهدت 
ا�ضتهدف  فرباير،  يف  امل�ضادقة 
قادة  اأحد  امل�رشي،  هاين  اأبو 
وزارة  لكن  هناك  القاعدة  تنظيم 
"البنتاغون"  الأمريكية  الدفاع 
مقتل  خرب  تداول  عقب  قالت 
امل�رشي، اإن اجلي�س الأمريكي مل 
يُنفذ الهجوم، ول توجد معلومات 

موؤكدة حول مقتله.
تتواىل  اأن  ال�ضحيفة  وتوقعت 
طيار  بدون  الطائرات  هجمات 
خالل الفرتة املقبلة يف دول اليمن 
اإىل جانب  واأفغان�ضتان  وال�ضومال 

�ضوريا. 

قالت "جنى جهاد"، التي يلقبها العديد من متابعيها بـ"اأ�سغر �سحفية حرة يف العامل"، اإن "اأطفال 
فل�سطني يعانون الظلم حتت الحتالل الإ�سرائيلي، ويريدون العي�س بحرية وكرامة مثل بقية 
الأطفال، داعية العامل اإىل م�ساعدة كل الأطفال الذين يتاأملون، وم�سددة على اأن وطنها �سيبقى 

ا�سمه فل�سطني، ولي�س اإ�سرائيل، واأن �سكانه فل�سطينيون، ولي�سو اإرهابيني. 

اأ�سغر �سحفية حرة بالعامل

مدير مركز حقوقي مقرة �ستوكهومل

ق.د

هبو� �إىل جندة �أطفال فل�سطني  

تركيا م�ستهدفة من �ليمني �ملتطرف بهولند� 

مكتب يف الكونغر�س

24 مليون �أمريكي �سي�سبحون بال تاأمني 
�سحي حال �إلغاء "�أوباما كري"

تر�مب ي�سادق على ��ستخد�م طائر�ت 
دون طيار يف عمليات خارجية 
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�أ�سماء  �لعربي   0404 موقع  وذكر 
�قتُحمت  �لتي  �لع�سكرية  �ملو�قع 
على  فيها  �ملقتحمون  وح�سل 
وعند  و�أ�سلحة،  مهمة  بيانات 
�سهولة  تبني  ع�سكري  حتقيق  فتح 
�أ�سل  من  مو�قع  �سبعة  �خرت�ق 
معلومات  على  و�حل�سول  ت�سعة؛ 

�رسية دون �أن يعلم �أحد بذلك.

مع�سكر »تبور«

 يقع يف مرتفعات �جلوالن، وقدميا 
�ملع�سكر«نعورة«،  هذ�  ي�سمى  كان 
وهو مع�سكر لفرقة �لربكان �لتابعة 
�لقيادة  يف  �ملدرعات  ل�سالح 
�أو ما  �ل�سمالية للجي�ش �ل�سهيوين، 

ي�سمى كتيبة »36«.
على  ويحتوي  كبري،  و�ملع�سكر 
�الت�ساالت  جماالت  من  �لعديد 
من  و�لكثري  �ال�ستخبار�تية 
�للوج�ستية،  و�خلدمات  �الأ�سلحة 
لها  تتبع  �لتي  �لربكان  ووحدة 
)�سالح  �ملعقدة  �ملناورة  قو�ت 
�ملدرعات و�سالح �مل�ساة(، ومنها 
على وجه �لتحديد »كتيبة �لربق �أو 
�ملدرعات  للو�ء  �لتابع   188 لو�ء 

و�سالحها دبابة مريكافاه رقم 3«.
�لقوة  من  �نبثقت  �لكتيبة  وهذه 
كرملي«  »لو�ء  �مل�سماة  �مليد�نية 
�لتابعة   53 كتيبة  �أو   165 لو�ء  �أو 
كانت  �لتي  �ملدرعات  ل�سالح 
خا�سة  وهي   ،»63 »كتيبة  بد�يتها 
من  م�ساندًة  وجاءت  بالدروع، 
�سيزفون  »بقاعدة  �لدروع  مدر�سة 

بالنقب«.
يف  �لربق  كتيبة  �ساركت  وقد 
تاأمني  ويف  �لثانية،  �النتفا�سة 
حمالت  عدة  ويف  �مل�ستوطنات، 
عام  منها:  غزة  قطاع  على  كبرية 
جلعاد  »�ختطاف«  بعد   2006

�ساليط، ويف »حرب« عام 2008.

مع�سكر »كرين«

لـ«بني  تخليد�  �ال�سم  بهذ�  �سمي 
كرين كري�سنباوم« �سابط �ملدفعية 
عام  �سري  حادث  يف  قتل  �لذي 
تابع  باالأ�سا�ش  و�ملع�سكر   .1973
لت�سكيلة   282 �ملدفعية  ل�سالح 
�جلوالن«  »ت�سكيلة  عليها  يطلق 

�لتابعة ل�سالح �ملدفعية.
وت�سكيلة �لربكان هي فرقة مدرعة 
ويتو�جد  �ل�سمالية،  للقيادة  تابعة 
�أربع  بها  �خلا�ش  �ملع�سكر  يف 
نظاميتان  كتيبتان  منها  كتائب 
�حتياط  و�ثنتان  و�لنمر«،  »كرين 
و�حدة  وكتيبة  و�الأفعى«،  »جمني 
وكتيبة  �ل�سو�ريخ  قاذفات  من 
�الأ�سلع«،  »�لن�رس  وكتيبة  »�لرعد«، 
�ملركزية  �لوحد�ت  كتيبة  وهي 
لالأر�ساد �جلوية، ووحد�ت حتديد 

�ملو�قع.
عام  بد�ية  حتى  �لت�سكيلة  وهذه 
 427 »كتيبة  لها  تابعة  كانت   2017

وهي  »ميتار«،  عليها  يطلق  �لتي 
ب�سالح  وكوماندوز  خمتارة  وحدة 
عملية  يف  �ساركت  �ملدفعية 
و«�جلرف  �مل�سبوب«  »�لر�سا�ش 
وقائد  �لقطاع،  على  �ل�سامد« 
نريي  �لعقيد  �جلوالن  ت�سكيلة 
قيادة  �سابقا  �سغل  هيوربت�ش 
�ملدفعية  �سالح  يف  �لعمليات 
وقائد كلية �لقيادة �لتكتيكية، ويقع 
مقر �ملع�سكر يف ه�سبة �جلوالن، 
�ملع�سكر،  يف  ثغرة  �خرُتقت  وقد 
نوع  من  �أ�سلحة  منه  و�رسقت 

ر�سا�ش ماج.

 مع�سكر »بيلون«

وفيه تدَرّب »ت�سكيلة �لربكان«، وهي 
�لنظامية  للوحد�ت  تابعه  ت�سكيلة 
يف �سالح �ملدفعية �لتابعة للقيادة 

�ل�سمالية.
من  تتاألف  �لوحد�ت  هذه  وقو�ت 
�ملناورة  مترينات  يوؤدون  عنا�رس 
�ملدرعات  �سالح  من  �ملعقدة 
لو�ء  منها:  و�ملظليني،  و�مل�ساة 
»�لربق«  بت�سكيلة  و�ملعروفة   188
�لتي ��سرتكت قو�تها يف �النتفا�سة 
�لر�سا�ش  و«عمليتي  �لثانية 
�ل�سامد«  و«�جلرف  �مل�سبوب« 
على غزة، ولو�ء رقم«7« �أو »ت�سكيلة 
�ساعر �جلوالن«، وهي تابعة ل�سالح 
مريكافا  وت�ستخدم  �ملدرعات، 
 ،75 �لرمح  )كتيبة  ي�سم  �لذي   4
وكتيبة عوز 77،  بركان 82،  وكتيبة 
�ملتخ�س�سة  �لدروع  ركن  وكتيبة 
و�ال�ستخبار�ت  باال�ستطالع 
�الإ�سارة،  �سالح  وكتيبة  �لع�سكرية، 

وكتيبة �سالح �لهند�سة �لقتالية(.
�جلرن�ل  �لربكان  ت�سكيلة  وقائد 
يعقوب بنجني رئي�ش �إد�رة �لعمليات 
�سارك  �ل�سهيوين،  �جلي�ش  يف 
و�لثانية  �الأوىل  �النتفا�ستني  يف 
و«عملية  �لو�قي«  �ل�سور  و«عملية 
و«عمود  �مل�سبوب«  �لر�سا�ش 
على  �ل�سامد«  و«�جلرف  �لدخان« 
غزة ويف �ملع�سكر ذ�ته يوجد لو�ء 
�سالح  يف  لالحتياط  �لتابع  عوديد 
��سم  على  »بيلون«  و�سمي  �مل�ساة، 

»بيلون فردمان«.

مع�سكر »يفتاح«

وهي  ميتار«،  »وحدة  تدَرّب  وفيه   
�أو  و�لكوماندوز  �لنخبة  وحدة 

كتيبة 427 وهي وحدة تابعة لهيئة 
جنود  من  فيها  �لعامة،  �الأركان 
�ملالحة  وجنود  �لرماة  �مل�ساة 
�ال�سرت�تيجية  �لهجومية  و�حلرب 
جنود  وي�ستخدم  و�لتكتيكية، 
�الأ�سلحة، وخدمة  �لوحده خمتلف 
كـ«�سريت  �إلز�مية  �جلنود  هوؤالء 
�لكوماندوز   13 �ستيت  متكال، 
�لبحري، و�سيلدغ �خلا�سة، ووحدة 
�لنخبة �لهند�سية، ووحدة �لطري�ن 
�لوحدة  وقائد  �خلا�ش«،  لالإنقاذ 

هو �ساغي فينك.
�النتفا�سة  يف  �لوحدة  ��سرتكت 
»عملية  ويف   ،2000 عام  �لثانية 
 ،2008 عام  �مل�سبوب«  �لر�سا�ش 
عام  �ل�سامد«  �جلرف  و«عملية 
2014، كذلك �ساركت يف �عتقاالت 
�لغربية،  بال�سفة  �ملقاومني 
�مل�سادة  �سو�ريخها  و�ساركت 
�رسكة  �إنتاج  من  »�سبايك«  للدروع 
»رفائيل« يف �النتفا�سة �لثانية، ويف 

�حلروب �الأخرية على قطاع غزة.
وقد   ،1987 عام  �لوحدة  �أُن�سئت 
�خرِتق �ل�سياج �الإلكرتوين �ملحيط 
باملع�سكر، ودخل �ملت�سللون غرفة 

�لعمليات.

 مع�سكر »كت�سيبه«

 ،7 للو�ء  قاعدة  �ملع�سكر  يعّد 
عا�سفة  »ت�سكيل  عليه  ويطلق 
ل�سالح  �لتابع  �جلوالن«  ه�سبة 
ت�سكيلة  قيادة  حتت  وهو  �لدروع، 
من  و�حد  �للو�ء  وهذ�  �لربكان، 
من ثالث فرق مدرعة يف �جلي�ش 
يف  كبرية  قوة  ويعّد  �لنظامي، 

�جلي�ش �ل�سهيوين.
مدرعة  كتائب  ثالث  للو�ء  ويتبع 
وبركان،  وعوز  �لرمح  مهمة: 
ووحدة ��ستطالع، ووحدة هند�سة، 
»�جلرف  يف  �لوحدة  و�ساركت 
�لعقيد  هو   7 لو�ء  �ل�سامد«قائد 
ع�سبة  فرقة  قائد  نيومان،  د�ن 
يف  �لتدريب  ق�سم  ورئي�ش  �لنار، 
لو�ء �مل�ساة، وقد �سارك يف »عملية 
�لقطاع.  على  �ل�سامد«  �جلرف 
عن  �ملوقع  �ملت�سللون  �خرتق 
�حلار�ش  �سخ�سية  �نتحال  طريق 
بو��سطة �لهاتف، و�رسقو� قطعتني 

من �ل�سالح.

مع�سكر »�سرغا«

كيبوت�ش  من  �لغرب  يف  ويقع 
�جلليل  يف  غيتوت«  »مقاتلي 
يد  على   1949 عام  �أقيم  �لغربي. 
�لناجني من »�ملحرقة« بعد �حلرب 
�لعاملية �لثانية، و�أن�سار من �ليهود 
ومقاتلي »غيتوت«، �أن�سئ �ملع�سكر 
يف كيبوت�ش مبوقع �أثري من �لع�رس 
القى  �لذي  �الأمر  �لربونزي، 

�حتجاجا من هيئة �الآثار.
من  �ملع�سكر  هذ�  وي�ستخدم 
�ال�ستطالع  ووحدة  جوالين  لو�ء 
ل�سالح  تابعة  وكتيبة  للو�ء  �لتابعة 
من  و�لتي  و�الت�ساالت،  �الإ�سارة 
�ملعلومات  على  �حلفاظ  مهامها 
�لع�سكرية، وتدريب �ملنت�سبني �سد 

»�ل�سايرب«.
��ستطالع،  مع�سكر  »�رسغا«  ويعّد 
ن�سبة  �ملع�سكر  ��سم  جاء  وقد 
)يهو�سفت(  »�رسغا  للكابنت 
مو�ستولي�سكر-ج�رسمي«، �لذي كان 
ع�سًو� يف »وحدة حماية للدفاع عن 
وكان  »�لباملاخ«،  يف  حيفا«  مدينة 
ب�سالح  »كرملي«  لو�ء  قائد  نائب 
�ل�سمالية  للقيادة  �لتابع  �مل�ساة 
�جلي�ش  يف  �الحتياط  بقو�ت 
يف   1948 عام  وقتل  �ل�سهيوين، 
�لعر�قي  �جلي�ش  قو�ت  مع  معركة 
جنوب  باالأغو�ر  �الأردن  و�دي  يف 

بحرية طربيا �سمااًل.

�ملع�سكر�ن �للذ�ن ف�سل �ملت�سللون 
يف �قتحامهما:

 مع�سكر »عليقه«
تابع  �جلوالن،  ه�سبة  على  يقع 
له  وتتبع   ،188 �أو  بار�ك  للو�ء 
�ل�رس�رة،  وكتيبة  �لعا�سفة،  كتيبة 
�للو�ء  و�ل�ساحقة، وهذ�  و�الإع�سار 
للدبابات،  �لت�سدي  يف  متخ�س�ش 
وميتلك �سو�ريخ م�ساده للدبابات، 

ووحدة �سريت متكال �خلا�سة.

منطقة 100

لوحدة  تدريب  منطقة  هي 
جوالين  للو�ء  �لتابعة  �ال�ستطالع 
�لتابعة  متكال«  »�سريت  ووحدة 
�لع�سكرية،  �ال�ستخبار�ت  جلهاز 
�ل�رسية  �ملعلومات  بع�ش  وهناك 
هذه  يف  �رسية  قاعدة  هناك  �أن 
حمملة  اليف«  »لطائرة  �ملنطقة 
�أهبة  وعلى  �لنووية،  بالقنابل 

�ال�ستعد�د �لد�ئم.

�ل�سهيونية  �حلكومة  قر�ر  ز�ل  ما 
�جلزيرة  قناة  عمل  باإيقاف  �لقا�سي 
مد�ر  �ملحتلة  �الأر��سي  يف  �لقطرية 
�لنخب  من  و��سعة  �رس�ئح  حديث 
�ملجتمع  يف  و�ملخت�سني  و�ملثقفني 

�لفل�سطيني.
�سدد  لهم  خا�ش  حديث  وخالل 
�لعديد من �لكتاب و�ملحللني على �أن 
�ل�سهيونية هو �جنر�ر  قر�ر �حلكومة 
�أوال،  �لعربية  �ملحاور  بعد  ملوقف 
�الأق�سى  �أحد�ث  �إثر  للقناة  عقابا  ثم 
خاللها،  �لقناة  متيزت  �لتي  �الأخرية 

و�رسيبة ملو�قفها �مل�رسفة.

تغطية اأحداث الأق�سى

�لكاتب و�ملحا�رس يف جمال �الإعالم 
�لدكتور كمال عالونة يرى �أن �خلطوة 
�جلزيرة  قناة  باإغالق  �ل�سهيونية 
ب�سبب  متوقع  �إجر�ء  �لف�سائية، 
�الأحد�ث  من  للكثري  �حلية  �لتغطية 
وخا�سة  فل�سطني،  يف  �ل�ساخنة 
�الأق�سى  �مل�سجد  �إغالق  �أحد�ث 

�ملبارك خالل متوز �لفائت.
وعّد عالونة توجيه حكومة �الحتالل 
تهمة �لتحري�ش لقناة �جلزيرة، مثرية 
لل�سخرية، وتابع: »قناة �جلزيرة تنقل 
�لقناة  وهي  �الأخر،  و�لر�أي  �لر�أي 
�لعربية �لوحيدة �لتي جتري مقابالت 
و�لناطق  �سهاينة  قادة  مع  وحو�ر�ت 
بل�سان جي�ش �الحتالل �ل�سهيوين حول 
و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �ملو��سيع  �ستى 

فكيف تتهم بعد ذلك بالتحري�ش«.

ح�سار قطر

و�أكمل عالونة: »�إغالق قناة �جلزيرة 
�لف�سائية ياأتي �سمن �سيا�سة �حل�سار 
قطر،  على  �ملفرو�سة  �الإقليمية 
�لفل�سطينية  �ملقاومة  دعم  بتهمة 
�إعالميا فيما ي�سمى باالإرهاب، ح�سب 

�مل�سطلح �ل�سهيوين و�الأمريكي«.
وختم: »هذه �الإجر�ء�ت هي حماوالت 
�خلرب  و�سول  ملنع  عبثية  �سهيونية 
�أن  وخا�سة  للعامل،  و��سعة  ب�سورة 
منها  �ستى  بلغات  تبث  �لقناة  هذه 
يروق  ال  هذ�  وبالتايل  �الإجنليزية، 

لالإد�رة �ل�سهيونية يف تل �أبيب«.
و�ملحلل  �لكاتب  و�سف  بدوره 
قر�ر  �لدين  عز  يا�سني  �ل�سيا�سي 
�إغالق �جلزيرة بردة �لفعل �النفعالية، 
وتابع: »قر�ر �الإغالق هو ردة �نفعالية 

للجزيرة  �الإعالمية  �لتغطية  بعد 
وهي  �الأق�سى،  �مل�سجد  الأحد�ث 
لي�ست خطوة مدرو�سة، وال يف �سالح 

�لكيان �ل�سهيوين«.
تيار  هنالك  �أن  �إىل  �لدين  عز  و�أ�سار 
دولة  �أن  يعّد  �الحتالل  د�خل حكومة 
زيادة«،  �سكر  »دميقر�طية  �الحتالل 
مع  �لت�ساهل  عن  �لتوقف  يجب  و�أنه 
هم  وهوؤالء  �ل�سهيونية،  �لدولة  �أعد�ء 
من يقفون خلف �لقر�ر، وهم يقلدون 
مكاتب  �أغلقت  �لتي  �لعربية  �الأنظمة 

�جلزيرة.

املحور العربي

�لعامر يرى  �لكاتب و�الإعالمي نو�ف 
رقابة  يفر�ش  �ل�سهيوين  �الحتالل  �أن 
ل�سالح  �ملجند  �الإعالم  على  م�سددة 
روؤيته ورو�يته، وعليه فان �لتعامل مع 
قناة مثل قناة �جلزيرة مالأت �سهرتها 
من  مزيد  �سوى  يعني  ال  �الآفاق 
�لتخبط و�لرعب جتاه و�سائل �الإعالم 
قو�ت  تعتده  مل  �سالحا  ت�سكل  �لتي 
مع  �لدموية  مو�جهاتها  يف  �الحتالل 

�لفل�سطيني على وجه �خل�سو�ش.
�أهم  �جلزيرة  قناة  »�سكلت  وتابع: 
و�سيلة يف ف�سح ممار�سات و�نتهاكات 
�إ�سافة  �لدموي  و�سلوكه  �الحتالل 
به  تتلفع  �لذي  �الإن�ساين  �لغطاء  لرفع 
�سلطات �الحتالل وبخا�سة يف �سل�سلة 
على  غزة  قطاع  يف  �حلرب  جر�ئم 

مد�ر ثالثة حروب«.
ويرى �لعامر �أن �جلزيرة �سكلت دور� 
�الأخرية،  �لقد�ش  معركة  يف  مهما 
و�سلطت �الأ�سو�ء على �أدو�ت �جلرمية 
بجر�أة  وحار�تها  �لقد�ش  باحات  يف 
�لتي  �لتحريرية  و�ل�سيا�سة  مر��سليها، 
�نتهجتها. ويف ظني؛ �أكمل �لعامر، �أن 
�أهد�ف  مع  يلتقي  �ل�سهيوين  �لهدف 
حمورية عربية �سنية تلتقي يف روؤيتها 
على  �ل�سهيد  �ل�ساهد  �جلزيرة  بحق 
ورمبا  متوقعة،  وتفا�سيل  م�سل�سل 
�ساحتها �لرئي�سة يف قطاع غزة، وغري 
و�بتالع  �لقد�ش،  تهويد  عنها  بعيد 
من  �الآالف  مئات  وت�رسيد  �الأر�ش، 

�أحياء �ملدينة خلارجها.
لذر�ئع،  يحتاج  ال  »�الحتالل  وختم: 
�الإعالم  و�سائل  من  �ملطلوب  لكن 
وتقدمي  �لتكاتف  و�الإعالميني  �حلرة 
يد �مل�ساعدة ولو يف حدها �الأدنى مع 
�حلر  �لعربي  �الإعالم  ر�فعة  �جلزيرة 

يف زمان �لغيبة و�لغيبوبة«.

 قتل طيار �سهيوين و�أ�سيب �آخر بجر�ح 
جر�ء  �لثالثاء،  �أم�ش  فجر  بليغة، 
باإحدى  هبوطها  قبيل  مروحية  حتطم 
�ملحتل.  بالنقب  �لع�سكرية  �لقو�عد 
�أحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  وقالت 
طر�ز  من  مروحية  طائرة  �إن  �لعربية، 
هبوطها  قبيل  حتطمت  »�أبات�سي« 
متنها  وعلى  بالنقب  »رميون«  بقاعدة 
حيث  �الحتياط  يف  �سابط  وهو  طيار 
�أ�سيب  حني  يف  �لتحطيم،  يف  قتل 
بليغة.  بجر�ح  �جلوي  �ملالح  مر�فقه 
كانت  �لطائرة  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
جوية  طلعة  من  عودتها  طريق  يف 
بوجود  قائدها  يبلغ  �أن  قبل  تدريبية 
خلل فني وبالتايل حتطمها وهي على 
�رتفاع برج �ملر�قبة بالقاعدة و�أكدت 
�ل�سابط  �لعربية مقتل  �لعا�رسة  �لقناة 
عندما  خطرية  بجر�ح  �آخر  و�إ�سابة 
حتطمت مروحيتهم من طر�ز �أبات�سي 

�ملحتل،  بالنقب  ر�مون  قاعدة  يف 
مو�سحة �أنها حتطمت عند عودتها من 
غارة تدريبية و�سكل قائد هيئة �الأركان 
»غادي �آيزنكوت« جلنة حتقيق ملعرفة 
�الأ�سباب �حلقيقية للتحطم وذلك بعد 
�أ�سبوعني من عودة طائر�ت »�أبات�سي« 
�كت�ساف  بعد  �جلوية  طلعاتها  عن 
�إعالن  ومع  �أجنحتها  ثغرة خطرية يف 
كتم عن  �لطائرة،  �سقوط  �جلي�ش عن 
كبري،  ب�سكل  �حلادث  تفا�سيل  ذكره 
على  �سائعات  �نت�سار  �إىل  �أدى  مما 
�لعربية،  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 
ومن بينها �أن طائرة وعلى متنها قائد 
كبار قد حتطمت يف  و�سباط  �الأركان 
�لناطق بل�سان  �لنقب �الأمر �لذي نفاه 
و�سائل  منلي�ش«ونفت  »رونني  �جلي�ش 
لتعلن  �ل�سائعات،  تلك  عربية  �إعالم 
�لكاملة  �لتفا�سيل  عن  الحق  وقت  يف 

للحدث.

اأظهر تقرير ن�سره الإعالم العربي ه�سا�سة القواعد الع�سكرية للكيان؛ ما اأثار زوبعة من النتقادات داخل الأروقة الأمنية 
والع�سكرية؛ اإذ اأ�سار اإىل ف�سل ذريع يف احلماية املقدمة لتلك القواعد، و�سهولة اقتحامها و�سرقة البيانات املهمة والأ�سلحة.

عر�ض تف�سيلي لتلك املواقع املخرتقة

ق.د

قواعد الكيان الع�صكرية.. ح�صون خمرَتقة بال حماية
 خفايا اإغالق االحتالل

 لف�صائية »اجلزيرة«

مقتل طيار �صهيوين واإ�صابة اآخر 
بتحطم طائرة بالنقب املحتل



عالية  الالعبني  معنويات  اأن  ورغم 
ويعولون على رفع التحدي بخو�ض 
مرحلة حت�ضريية يف منتهى اجلدية، 
اإال اأن الطاقم الفني بقيادة املدرب 
�ضعوبات  يجد  تودروف  ال�رصبي 
الذي  العمل  برنامج  تطبيق  يف 
العبني  �ضتة  غياب  ظل  يف  �ضطره 

�ضافر  الذي  التعداد  عن  دفعة 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  تون�ض  اإىل 
تريكات،  دراوي،  حامية،  هريات، 
تخلفوا  والذين  وحميدة  خوذي 
اإدارية  اأمور  ب�ضبب  ال�ضفرية  عن 
تتعلق بعدم التزامهم باأداء اخلدمة 
الذي  هريات  عدا  ما  الع�ضكرية 

العالقة  اأمواله  ي�رص للح�ضول على 
لتجديد  بالن�ضبة  احللول  واإيجاد 
عقد كراء امل�ضكن الذي يقطن فيه، 
الفريق  داخل  من  ا�ضداء  وح�ضب 
تون�ض  الالعبون  ي�ضل  اأن  يرتقب 
على  اليوم  بزمالئهم  ويلتحقون 
االندماج  اأجل  من  تقدير  اق�ضى 

والتح�ضري للمو�ضم اجلديد.
ح�ضة  برمج  الفني  الطاقم  وكان 
قبل  اأم�ض  �ضباح  الع�ضالت  تقوية 
كرمي  الالعب  رفقاء  يجري  اأن 
عريبي مباراة ودية يف االأم�ضية اأمام 
مفيدة  كانت  والتي  ال�ضاوية  احتاد 
للمدرب من اأجل الوقوف عن قرب 

اأ�ضباله ودجمهم يف  على امكانيات 
ال�ضباب  واأن  خا�ضة  املناف�ضة  جو 
منذ  ودية  مباراة  اأول  يخو�ض 

انطالق فرتته التح�ضريية.
من جهة اأخرى، دخل رئي�ض النادي 
يف  بوحف�ض  حممد  البلوزدادي 
من  قري�ضي  توفيق  مع  مفاو�ضات 

للنادي  فنيا  مديرا  تعيينه  اأجل 
وهو الذي �ضبق له اأن توىل من�ضب 
باالحتادية  الوطني  الفني  املدير 
اجلزائرية لكرة القدم، حيث ينتظر 
اأن تت�ضح املور يف التحاق قري�ضي 
من عدمه بالنادي العا�ضمي خالل 

الفرتة املقبلة.

ريا�ضةالأربعاء 09  اأوت 2017  املوافـق  لـ 10 ذو القعدة  1438هـ 12
الت�شكيلة واجهت اأم�س احتاد ال�شاوية وديا

توردوف قلق من الغيابات والتحاق 
املتاأخرين منتظر اليوم

دخل فريق �شباب بلوزداد املرحلة اجلدية من التح�شريات للمو�شم 
الكروي املقبل بعد انطالق الرتب�س التح�شريي الذي يخو�شه النادي 

يف مدينة �شو�شة التون�شية، اأين يخو�س النادي ح�ش�شه التدريبية 
مبعنويات عالية رغم امل�شاكل التي تعرت�شه ب�شبب عدم ايفاء الرئي�س 

حممد بوحف�س بالتزاماته ب�شاأن ت�شوية م�شتحقاتهم املالية بالن�شبة 
للعالقة منذ املو�شم الفارط لفائدة الالعبني القدامى والت�شبيقات 
املالية لالعبني اجلدد الوافدين خالل املركاتو ال�شيفي املنق�شي.

.    عي�شة ق.

املرحلة  بجاية  مولودية  فريق  اأنهى 
حت�ضبا  التح�ضريات  من  االأوىل 
اجلديد،  الكروي  املو�ضم  النطالق 
التح�ضريي  الرتب�ض  اختتم  حيث 
الفرتة  خالل  تون�ض  يف  خا�ضه  الذي 
مدينة  اإىل  الفريق  وعاد  املا�ضية 
الالعبون  يوا�ضل  حيث  بجاية، 
الوحدة  ملعب  على  التح�ضريات 
بجدية  التح�ضري  اجل  من  املغاربية 
املحرتفة  الرابطة  مناف�ضة  النطالق 
اأوت   25 بتاريخ  املقررة  الثانية 
اأين جتري اجلولة االفتتاحية  املقبل 
من البطولة الوطنية، واأ�ضاد املدرب 
م�ضطفى ب�ضكري بالعمل الذي خا�ضه 
خا�ضوه  الذي  الرتب�ض  خالل  ا�ضباله 
يف تون�ض والذي خا�ضوا خالله ثالثة 
ق�ضنطينة،  �ضباب  اندية  امام  وديات 
اأوملبي املدية واهلي برج بوعريريج، 

بتطبيق  قام  التعداد  اأن  اأو�ضح  حيث 
الربنامج امل�ضّطر بحذافريه باالإ�ضافة 
اإىل اأن االأمر الهام كان انهاء الرتب�ض 
ما  وهو  اال�ضابات  اإىل  التعر�ض  دون 
يوليه املدربني اأهمية كبرية من اأجل 

موا�ضلة التح�ضريات ب�ضورة عادية.
ت�ضكيلة  العبو  عاد  اأخرى،  جهة  من 
التدريبات  اإىل جو  اأبناء »ميا قورايا« 
اأول  م�ضاء  خا�ضوا  بعدما  جمددا 
ملعبهم،  على  تدريبية  ح�ضة  اأم�ض 
مباراة  بربجمة  الفني  الطاقم  وقام 
ودية اأمام نادي احتاد اأميزور النا�ضط 
تكون  و�ضوف  ال�ضفلى،  االأق�ضام  يف 
دخول  اإىل  بعدها  مدعوة  الت�ضكيلة 
ترب�ض حت�ضريي ثان بالعا�ضمة يدوم 
ا�ضبوعا خالل الفرتة املمتدة من 11 

اإىل 18 اأوت اجلاري.
عي�شة ق.

احتاد  فريق  ت�ضكيلة  توا�ضل 
احلرا�ض التدريبات بربنامج مكثف 
خالل الرتب�ض الذي تخو�ضه تون�ض 
املو�ضم  اإىل  لال�ضتعداد  حت�ضبا 
الكروي املقبل، حيث رفع املدرب 
من  العمل  وترية  افتي�ضان  يون�ض 
يف  امل�ضجل  التاأخر  تدارك  اأجل 
رفقاء  يتدرب  اأين  التح�ضريات 
مبعدل  بوقا�ض  احلاج  الالعب 
ال�ضباحية  اليوم  يف  ح�ضتني 
داخل  البدين  للجانب  خم�ض�ضة 
بينما جتري  الع�ضالت  قاعة تقوية 
احل�ضة امل�ضائية على امليدان من 
اجلانب  على  العمل  تكثيف  اأجل 
اخلطوط  بني  والتن�ضيق  التكتيكي 
العبو  ويخو�ض  للت�ضكيلة.  الثالث 

اليوم  م�ضاء  »ال�ضفراء«  ت�ضكيلة 
الربنامج  �ضمن  ودية  مباراة  اأول 
تون�ض  يف  امل�ضطر  التح�ضريي 
ال�ضاحلي  النجم  يواجهون  حيث 
التي  املباراة  وهي  طربقة  مبلعب 
اأمام  حقيقا  امتحانا  تكون  �ضوف 
على  الوقوف  اأجل  من  الالعبني 
وا�ضتيعابهم  ا�ضتعدادهم  درجة 
الطاقم  مع  به  قاموا  الذي  للعمل 
التدريبات.  ا�ضتئناف  منذ  الفني 
واإىل جانب النجم ال�ضاحلي برجمت 
مباراتني  احلرا�ض  احتاد  اإدارة 
تون�ض  ترب�ض  �ضمن  اأي�ضا  وديتني 
بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام  وذلك 
واخلليج ال�ضعودي يف انتظار حتديد 

تاريخ املواجهتني.

اتهم اأطرافا معينة لتحريك املوؤامرة لتجميد 
الحتادية خارجيا

ولد علي ين�ضب جلنة اأزمة لإنقاذ 
الكاراتي اجلزائري

بعدما اكتفى باملركز اخلام�س �شمن 
بطولة العامل لألعاب القوى

حلولو يف�ضل يف التاأهل لنهائي 
400م حواجز

ف�ضل العداء اجلزائري عبد املالك حلولو يف اقتطاع 
تاأ�ضرية التاأهل اإىل �ضباق نهائي 400م حواجز من خالل 

م�ضاركته يف بطولة العامل الألعاب القوى املقامة يف 
لندن اأين اق�ضي من الدور ن�ضف النهائي خالل ال�ضباق 

الذي جرى م�ضاء اأول اول، حيث تناف�ض حلولو �ضمن 
املجموعة الت�ضفوية االأوىل وعجز عن الدخول �ضمن 
املراتب املوؤهلة اإىل بلوغ �ضباق النهائي بعدما اكتفى 

باحتالل املركز اخلام�ض يف ال�ضباق حمققا توقيتا قدره 
49ثا و33ج وهو التوقيت الذي ح�ضنه مقارنة ب�ضباق الدور 

التمهيدي اين كان تاأهل اإىل ن�ضف النهائي بعدما �ضجل 
توقيتا قدره 49ثا و78ج، وجاء توقيت حلولو بعيدا عن 
الفائزين بال�ضباق االأمريكي كريون كليمون 48ثا و35ج 

�ضاحب املركز االأول والرنويجي كار�ضنت وارهومل الذي 
دخل ثانيا بتوقيت قدره 48ثا و43ج، اأين يتاأهل اإىل �ضباق 
النهائي �ضاحبي املركزين االأول والثاين واأف�ضل توقيتني 

يف الت�ضفيات.
ع.ق.

حت�شبا لبطولة العامل للكرة الطائرة 
لأقل من 23 �شنة

اجلزائر توؤكد م�ضاركتها 
وبح�ضور 12 دولة

�ضوف ت�ضارك 12 دولة منها اجلزائر يف بطولة العامل  للكرة 
الطائرة الأقل من 23 عاما ذكور التي ت�ضت�ضيفها م�رص يف 

الفرتة املمتدة من 18 اىل 25 اأوت املقبل ح�ضبما ما اأعلن 
عنه اول اأم�ض يف موؤمتر نظم بالقاهرة، وباالإ�ضافة اإىل 
اجلزائر وم�رص البلد امل�ضيف �ضيعرف املوعد ح�ضور 

منتخبات  االأرجنتني والربازيل واملك�ضيك واإيران واليابان 
وكوبا وبولندا ورو�ضيا وتركيا  وال�ضني، وقد ح�رص املوؤمتر 

ممثلني عن الكرة الطائرة االفريقية واملحلية وجمموعة 
من  �ضفراء الدول امل�ضاركة يف البطولة التي تبقى واحدة 

من اأقوى البطوالت العاملية، كما مت االعالن عن تر�ضح 
م�رص ال�ضت�ضافة لكاأ�ض العامل لكرة الطائرة اأكابر على اأن 

يتم تقدمي امللف كامال يف الفرتة القادمة.
ق.ر.

ب�شكري مرتاح لختتام ترب�س تون�س دون اإ�شابات

 مولودية بجاية يالقي احتاد
 اأميزور وديا غدا

احتاد احلرا�س يواجه اليوم النادي ال�شاحلي وديا

 افتي�ضان يكثف برنامج العمل 
ويربمج ح�ضتني يوميا

ال�ضباب  وزارة  اأقدمت 
خلية  تن�ضيب  على  والريا�ضة 
االحتادية  ملف  ملتابعة  اأزمة 
اجلزائرية للكاراتي بعد عقوبة 
ن�ضاطاتها  وجتميد  االإق�ضاء 
اأم�ض  اأول  عليها  وقعها  التي 
والذي  للعبة  الدويل  االحتاد 
را�ضل الهيئة الفدرالية والوزارة 
الوزير  هيئة  ون�رصت  الو�ضية، 
الهادي ولد علي بيانا توؤكد من 
االأزمة  للجنة  تعيينها  خاللها 
ملف  مبتابعة  التكفل  اأجل  من 
التعامل  على  والعمل  الق�ضية 
امللف  مع  �ضل�ضلة  بطريقة 
االحتاد  مع  التعاون  اأجل  من 
واطالعه  للكاراتي  الدويل 
التي  املعلومات  كافة  على 
اي�ضالها  على  الوزارة  تعمل 
على  العقوبة  رفع  يتم  حتى 
اجلزائرية،  الفدرالية  الهيئة 
تنتظر  اأنها  الوزارة  وت�ضدد 
للكاراتي  الدولية  الهيئة  من 
وبعد  بحيادية  امللف  معاجلة 
املعلومات  كافة  على  االطالع 
املتعلقة مبلف اجلزائر والعمل 
للكاراتي  االعتبار  اإعادة  على 
كانت  والذي  اجلزائري 
احرتام  اإىل  ال�ضباقة  احتاديته 
الدولية.  والتنظيمات  القوانني 
عن  الو�ضية  الوزارة  وعرّبت 
تاأ�ضفها لقرار جتميد ن�ضاطات 
للكاراتي  اجلزائرية  االحتادية 
القاري  امل�ضتويني  على 
جلوئها  اأن  موؤكدة  والدويل 
بقيادة  ديريكتوار  تعيني  اإىل 
موؤقتا  للعمل  خمفي  بكر  ابو 

خالل الفرتة املقبلة قبل عقد 
وتعيني  االنتخابية  اجلمعية 
فدرايل  ومكتب  جديد  رئي�ض 
الظروف  وان  خا�ضة  منتخب 
هذا  باتخاذ  األزمتها  احلالية 
التي  امل�ضاكل  ظل  يف  القرار 
على  واأثرت  االحتادية  �رصبت 
ا�ضتقرارها، حيث وجهت هيئة 
اأطراف  غلى  االتهام  علي  ولد 
وراء  بكونها  اال�ضم  ذكر  دون 
�رصب  اأجل  من  املوؤامرة 

الكاراتي اجلزائري
للكاراتي  الدويل  االحتاد  وكان 
ال�ضباب  وزارة  اإىل  اأبرق  قد 
االإفريقي  واالحتاد  والريا�ضة 
اجلزائري  برئا�ضة  للكاراتي 
من  موقعة  مرا�ضلة  م�ضباحي 
الدولية  الهيئة  رئي�ض  طرف 
اإ�ضبينو�ض  اأنطونيو  اال�ضباين 
م�ضاركات  جتميد  موؤكدا 
الريا�ضية  االأن�ضطة  خمتلف 
على  اجلزائري  للكاراتي 
نفاذ  بعد  اخلارجي  امل�ضتوى 
املهلة املمنوحة مبدة 45 يوما 
وتوا�ضل  احللول  ايجاد  دون 
عليه،  هي  ما  على  الو�ضعية 
الدويل  االحتاد  را�ضل  حيث 
الهيئة الفدرالية بتاريخ 8 جوان 
املن�رصم عرب الفاك�ض والربيد 
اي  ي�ضله  مل  لكنه  االلكرتوين 
الدولية  الهيئة  وكانت  رد، 
الديريكتوار  بحل  طالبت  قد 
القوانني  يعار�ض  باعتباره 
جمعية  تنظيم  يف  واال�رصاع 

انتخابية.
عي�شة ق. 
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الكاراز برمج اأول اأم�س مباراة تطبيقية يف ا�ضتئناف املرحلة الثانية للتح�ضريات

املنتخب املحلي ي�ضد الرحال اليوم نحو ق�ضنطينة ا�ضتعداد لليبيا
يوا�ضل املنتخب الوطني للمحليني يف املرحلة الثانية من التح�ضريات حت�ضبا للمباراتني اللتان تنتظرانه امام ليبيا �ضمن الت�ضفيات املوؤهلة اإىل البطولة الإفريقية للمحليني 

املقررة مطلع العام املقبل بكينيا، حيث عاد الالعبون الذين اختارهم الناخب الوطني لوكا�س األكاراز الحد املن�ضرم اإىل مقر الرتب�س مبركز حت�ضري املنتخبات الوطنية ب�ضيدي 
مو�ضى بعدما قل�س القائمة اإىل 25 لعبا اإثر اإعفاء لعب وفاق �ضطيف اأمقران ب�ضبب ال�ضابة وت�ضريح ثالثة لعبني اآخرين من بينهم حممد بن خما�ضة لعب احتاد اجلزائر

عي�ضة ق.

الالعبون ح�صتني تدريبيتني  واأجرى 
يف  �صباحا  الأوىل  والثالثاء  الثنني 
تركز  اين  الع�صالت  تقوية  قاعة 
ال�صباين  البدين  مع املح�رض  العمل 
ميغيل كومبو�س دامت مدتها �صاعة 
يف  يخو�صوا  اأن  قبل  العمل  من 
ار�صة  على  تدريبية  ح�صة  الأم�صية 
املدرب  اإ�رضاف  حتت  امليدان 
اأم�س  اول  برمج  والذي  األكاراز، 
بعدما  الالعبني  مباراة تطبيقية بني 

حتى  جمموعتني  اإىل  التعداد  ق�ّصم 
امكانياتهم  الوقوف على  من  يتمكن 
واأخذ فكرة حول التعداد الذي �صوف 
التي  الأ�صا�صية  بالت�صكيلة  ي�صعه 
مقابلة  مع  موعد  على  تاكون  �صوف 
الذهاب املقررة ال�صبت املقبل على 
بق�صنطينة،  حمالوي  ال�صهيد  ملعب 
يف املقابل �صهدتا التدريبات تعر�س 
بارادو  ولعب  �صاحلي  احلار�س 
املاليل اإىل ا�صابات دفعتهم للتحول 
غلى  اخل�صوع  اأجل  من  العيادة  اإىل 

العالج مع الدكتور يقدح.

وت�صد العنا�رض الوطنية اليوم الرحال 
نحو مدينة ق�صنطينة من اأجل خو�س 
التح�صري  من  الأخرية  املرحلة 
ملقابلة ليبيا، حيث ينتظر اأن يخو�س 
رفقاء الالعب الطيب مزياين ح�ص�صا 
من  الرئي�صي  امللعب  على  تدريبية 
اأجل التعود على ار�صيته قبل موعد 
وفد  يلتحق  اأن  ينتظر  بينما  اللقاء، 
بق�صنطينة من  الليبي غدا  املنتخب 
اأجل خو�س اللقاء قبل موعد الإياب 

املقرر مبدينة  �صفاق�س التون�صية.

مون�ضي يجدد تفاوؤله ب�ضاأن ح�ضم ال�ضفقة وانتقاله اإىل ت�ضكيلة "الذئاب"

اأنتري ميالن يناف�س روما على التعاقد مع حمرز
اليطايل  ميالن  اأنتري  نادي  دخل 
خدمات  على  احل�صول  �صباق 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب 
للمركاتو  حت�صبا  �صفوفه  اإىل  حمرز 
ما  وفق  وذلك  احلايل  ال�صيفي 
"كوريريي ديلو  اأم�س جريدة  ك�صفته 
�صبورت" اليطالية التي اأكدت اأم�س 
والرت  لالأنتري  التنفيذي  املدير  اأن 
م�صوؤويل  باأحد  ات�صل  �صاباتيني 
لي�صرت ووكيل اعمال متو�صط ميدان 
الت�صكيلة الوطنية من اجل احل�صول 
على املعلومات وج�س النب�س حول 
امكانية التعاقد مع الالعب، وهو ما 
حمتدم  �صباق  يدخل  الأنتري  يجعل 
حمرز  ي�صع  الذي  روما  مواطنه  مع 
ال�صيف،ـ  هذا  معه  التعاقد  اأولوية 
رغم ان التحاق خريج نادي لوهافر 
"النرياتزوري"  بت�صكيلة  الفرن�صي 

تبقى م�صتبعدة خا�صة اإذا علمنا اأنهم 
لن يخو�صوا املناف�صة الأوروبية فيث 
الذي  ال�رضط  وهو  اجلديد  املو�صم 
مع  التعاقد  اأجل  من  حمرز  فر�صه 

فريق جديد.
لنادي  الريا�صي  املدير  رف�س 
راية  رفع  مون�صي  اليطايل  روما 
با�صتقدام  يتعلق  فيما  ال�صت�صالم 
�صفوف  اإىل  حمرز  ريا�س  الالعب 
غلق  قبل  "اجليالرو�صي"  ت�صكيلة 
احلايل  ال�صيفي  املركاتو  فرتة 
املقبل،  اأوت   31 بتاريخ  املقررة 
ندوة  يف  اأم�س  مون�صي  اأكد  حيث 
تقدمي  مبنا�صبة  عقدها  �صحافية 
اليطايل  للفريق  اجلديد  الالعب 
روما  اإدارة  اأن  ديفريل  جورجيو 
�صيتي  لي�صرت  لإدارة  قدمت 
تاريخ  يف  عر�س  اأكرب  الجنليزي 

النادي من اجل جلب الالعب بقيمة 
من  الرد  وينتظرون  اأورو  مليون   35
الجنليزي،  النادي  م�صوؤويل  طرف 
مو�صحا يف ال�صياق ذاته انه متفائل 
اإىل  الالعب  وجلب  ال�صفقة  بح�صم 
�صفقة  واغلى  اكرب  لي�صكل  روما 
انتقالت يف تاريخ النادي، مو�صحا 
اأن روما تقوم بكل ما يف و�صعها من 
اأجل التمكن من ح�صم �صفقة حمرز 
�صالح  حممد  للم�رضي  وخالفته 
خالل  ليفربول  اإىل  انتقل  الذي 
اأنه  م�صتطرد  احلالية،  ال�صائفة 
�صفقة  ح�صم  ب�صاأن  التفاوؤل  ورغم 
بدائل  مع  يتفاو�س  اأنه  اإل  حمرز 
لعب  ا�صتقدام   اأجل  من  اخرى 
مغاير يف حال ف�صل �صفقة التحاق 

حمرز بت�صكيلة "الذئاب".
 عي�ضة ق.

الالعب اندمج يف التدريبات مع فريقه اجلديد

غزال: رغبتي يف خو�س حتد جديد 
قادتني اإىل موناكو

ر�صيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  �صّدد 
غزال عن رغبته الكبرية يف رفع التحدي 
وخو�س جتربة جديدة وهو الأمر الذي 
موناكو  لنادي  الن�صمام  يختار  جعله 
ميتد  عقدا  معه  والتوقيع  الفرن�صي 
التي متت  العملية  وهي   2021 عام  اإىل 
الالعب  خو�س  بعد  ام�س  اأول  م�صاء 
وتر�صيم  بنجاح  الطبية  للفحو�صات 
ر�صمية مع م�صريي  ب�صفة  العقد  توقيع 
متو�صط  وقال  الفرن�صية،  الإمارة  نادي 
ميدان املنتخب الوطني يف ت�رضيحات 
الفرن�صية  الإعالم  و�صائل  ام�س  نقلتها 
بعدما  مبوناكو  اللتحاق  ف�صل  اأنه 
حتّم�س للم�رضوع الريا�صي الذي و�صعه 
م�صوؤولوه والذين عر�صوا عليه ان يكون 
يرف�صه  مل  الذي  الأمر  وهو  منه  جزءا 
باللتحاق  �صعيد  اأنه  م�صيفا  املعني، 
الفرن�صي  الدوري  لقب  حامل  ب�صفوف 
غليه  والن�صمام  املن�رضم  املو�صم 
اأربعة  ق�صى  بعدما  خا�صا  حتديا  جاء 
الأمر  وهو  ليون  اوملبيك  رفقة  موا�صم 
الذي منحه دفعه من اجل خو�س جتربة 

جديدة ورفع التحدي مع فريق اآخر.
بدوره تطرق نائب رئي�س موناكو فادمي 
غزال  مع  فريقه  تعاقد  اإىل  فا�صيلييف 

لعب  واعتربه  امكانياته  امتدح  اأين 
ب�رضعة  الندماج  على  قادر  موهوب 
منتظر  هو  ما  تقدمي  منه  وينتظرون 
التجربة  ميلك  غزال  اأن  مو�صحا  منه، 
مع  الأوروبية  بامل�صابقة  امل�صاركة  يف 
وقادر  ليون  اوملبيك  ال�صابق  فريقه 
املدعو  للنادي  ال�صافة  تقدمي  على 
اوروبا  اأبطال  رابطة  يف  للم�صاركة 
خالل املو�صم الكروي اجلديد، وح�صبه 
للت�صكيلة  هاما  جزءا  غزال  �صيكون 

املو�صم القادم.
من جهة اخرى، اندمج غزال ب�رضعة يف 
التدريبات مع فريقه اجلديد اين �صارك 
يف احل�صة التدريبية التي خا�صها رفقاء 
النجم الفرن�صي مبابي م�صاء اأول اأم�صن 
وكانت احل�صة الأوىل لغزال مع زمالئه 
اجلدد اأين اندمج ب�رضعة يف التدريبات، 
ويدرك انه امام حتدي خا�س من اأجل 
ليوناردو  الربتغايل  املدرب  ثقة  ك�صب 
جاردمي من اأجل �صمان التواجد �صمن 
تعج  والتي  ملوناكو  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
بالنجوم يف �صورة زميله يف نف�س اخلط 
اإىل  بالإ�صافة  لمار  وتوما�س  مبابي 

الالعب الكولومبي فالكاو.
عي�ضة ق.

بودبوز يلتحق با�ضبيلية متهيدا للتوقيع ويحظى با�ضتقبال الكبار
ا�صتفاد الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز من 
اأين وجد لدى و�صوله  الكبار،  ا�صتقبال على طريقة 
من  كبريا  ا�صتقبال  با�صبيلية  باولو  �صان  مطار  اإىل 
والذين  ال�صباين  بيتي�س  ريال  نادي  جماهري  طرف 
ا�صتقباله  اأجل  من  املطار  اإىل  منهم  عددا  تنقل 
ولقائه مبا�رضة لدى نزوله من الطائرة، حيث احت�صد 
حوله عدد منهم من اأجل التقاط �صور تذكارية معه 
كما قام متو�صط ميدان اخل�رض باأخذ �صور حامال 

الفرن�صي  مونبلييه  وكان لعب  الفريق،  وو�صاح  علم 
با�صبانيا  اأم�س  لأول  متاأخرة  �صاعة  يف  التحق  قد 
اين  بيتي�س  ريال  م�صوؤويل  مع  العقد  لتوقيع  متهيدا 
بودبوز  اجتاز  بعدما  اأم�س  متت  قد  العملية  تكون 
�صوف  الذي  وهو  بنجاح  الطبي على مرتني  الف�صح 
يف  وزميله  مواطنه  رفقة  الفريق  نف�س  يف  يتواجد 

املنتخب الوطني عي�صى ماندي.
ع.ق.

الزيو روما يجدد املفاو�ضات مع براهيمي بعد ال�ضوبر
من جهة اخرى، يتم�ّصك م�صوؤولو نادي لزيو روما 
اليطايل بالتعاقد رفقة الالعب الدويل اجلزائري 
ب�صفوف  التحاقه  يريدون  الذي  براهيمي  يا�صني 
اإدارة  رف�س  رغم  احلايل  ال�صيف  ت�صكيلتهم خالل 
يف  خدماته،  عن  ال�صتغناء  الربتغايل  بورتو  ناديه 
"لروبيبليكان"  جريدة  ام�س  ك�صفت  ال�صدد  هذا 
اأبواب  فتح  على  تول  لزيو  اإدارة  اأن  اليطالية 
املفاو�صات جمددا مع نظريتها بورتو مبا�رضة بعد 
املقررة  اليطالية  املمتازة  الكا�س  مباراة  خو�س 

ال�صبت املقبل اأمام حامل لقب الدوري جوفنتو�س، 
اأين �صتوا�صل اإ�رضارها على �صم ابن مدينة املنيعة 
وهي التي حت�صلت على موافقته من اجل تقم�س 
قمي�س الفريق املو�صم املقبل الأمر الذي ي�صعها 
حيث  بورتو،  مع  مفاو�صاتها  لدى  قوة  موقع  يف 
الفرن�صي  ران  ملعب  نادي  خريج  ا�صتقدام  تبحث 
بقيمة قدرها 20 مليون اورو رغم اأن قيمة ال�رضط 
اجلزائي مقابل ف�صخ العقد تبلغ 60 مليون اأورو وهو 

ما يعقد املفاو�صات.

ح�صني  ن�رض  فريق  لعبو  تعّر�س 
احل�صة  خالل  ال�رضقة  اإىل  داي 
اأول  م�صاء  خا�صوها  التي  التدريبية 
ا�صتغالل  مت  اأين  زيوي  مبلعب  ام�س 
التدريبات  على  تركيزهم  فر�صة 
املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  برفقة 
جمهولون  اأ�صخا�س  وقام  نغيز  نبيل 
بال�صتيالء على اغرا�صهم ال�صخ�صية 
التي تركوها يف غرف تغيري املالب�س 
قبل اخلروج اإىل اأر�صية امليدان، اأين 
الدين  خري  احلار�س  رفقاء  تفاجئ 
اإىل غرف تغيري  العودة  بو�صوف عند 
املالب�س ووجدوا اغرا�صهم تعر�صت 
اإىل ال�رضقة بعدما فقد جميع الالعبني 
التي  والأموال  اليد  �صاعات  هواتفهم 

كانت داخل اخلزائن وهو الأمر الذي 
اإليها  الولوج  اأن  باعتبار  فاجا اجلميع 
للعاملني  �صوى  م�صموحا  يكون  ل 
الرئي�س  اإدارة  وقامت  امللعب،  يف 
ب�صري ولد زمرييل باإيداع �صكوى على 
فتح  اأجل  من  ال�رضطة  مركز  م�صتوى 
حتقيق والتعرف على من قام ب�رضقة 

الالعبني.

 العبو ن�ضر ح�ضني 
داي يتعر�ضون اإىل ال�ضرقة

ع.ق. ع.ق.
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نادي  رئي�س  نائب  علن   
القدم  لكرة  الإيطايل  ميالن 
تاأجيل  ر�سمياً  غالياين  اأدريانو 
اإىل  اللومباردي  النادي  بيع 
كان  الذي  �سينيني  م�ستثمرين 
مقررا اأول ام�س وذلك اإىل اأجل 
غالياين:  و�رصح  حمدد،  غري 
جمموعة  مع  »املفاو�سات 
�سينو-يوروب �سبورت�س ال�سينية 
اليوم  كما مل تنته بعد والبيع لن يتم 

كان مقرراً يف الأ�سل«، وجاء ت�رصيح 
للجمعية  اجتماع  اأعقاب  يف  غالياين 
مت  التي  للم�ساهمني  العامة 
على  �ساهداً  لتكون  ا�ستدعاوؤها 
ال�سفقة بني جمموعة »فني اإينف�ست« 
القاب�سة التابعة لرئي�س النادي ورئي�س 
�سيلفيو  ال�سابق  الإيطايل  الوزراء 
برلو�سكوين وجمموعة »�سينو-يوروب 
�سبور«، ».واأ�سار غالياين اأن جمموعة 
ايجاد  باإمكانية  تفكر  اإينف�ست«  »فني 
عن  �رصيع  تنازل  بخ�سو�س  اتفاق 

م�ساهمتها يف النادي.
اأن  الإيطالية  ال�سحف  واأجمعت 
تاأجيل  طلبوا  ال�سينيني  امل�ستثمرين 

مع  التوقيع 
بقيمة  جديدة  دفعة  ت�سديد  اإمكانية 
100 مليون يورو ب�سبب ان�سحاب اأحد 
امل�ستثمرين ال�سينيني لأنه مل ي�ستطع 
احل�سول على ت�رصيح باإخراج 80 اإىل 
و�سدد  ال�سني،  من  يورو  مليون   100
الطرف ال�سيني حتى الآن 200 مليون 
ويواجه  �سابقة،  دفعات  يف  يورو 
اأحد  ان�سحاب  بعد  مالية  �سعوبات 
امل�ستثمرين، وكان القطب الإعالمي 
اأوت  يف  وافق  برلو�سكوين  �سيلفيو 
يراأ�سه  الذي  النادي  بيع  على   2016
مليون   740 مقابل  عقود  ثالثة  منذ 
ال�سفقة  اجناز  موعد  اأن  اإل  يورو، 
تاأجيله  وقع  مراحل  على  تتم  التي 

مرات عدة. 

كري�ستيانو  الربتغايل  غياب  تاأكد 
رونالدو عن ريال مدريد يف مواجهة 
اإيبار التي جرت اأم�س �سمن املرحلة 
الإ�سباين،  الدوري  م�سابقة  من   26
ون�رص ريال مدريد يف ح�سابه الر�سمي 
اإىل  التي �ستتوجه  القائمة  على تويرت 
رونالدو  ا�سم  من  خلت  والتي  اإيبار 
مدريد  ريال  متارين  عن  غاب  الذي 
اجلماعية، وك�سف الفرن�سي زين الدين 

زيدان مدرب ريال مدريد يف وقت �سابق اأّن رونالدو تدرب اجلمعة على حدى، 
املحلي،  الدوري  يف  اإيبار  �سد  املباراة  م�ساركته يف  حول  �سكوك  اإىل  ملمحاً 
وقال زيدان يف املوؤمتر ال�سحايف ع�سية املباراة: »�سعر رونالدو ب�سيء ما، لكن 

الأمر لي�س خطرياً، مل يتدرب �سباح اليوم معنا«.
وبينما قام زمالوؤه بتدريباتهم الروتينية، اكتفى الربتغايل احلائز الكرة الذهبية 
لأف�سل لعب يف العامل، بحركات جري مبفرده، ومع اقرتاب مباراة الياب �سد 
يبدو  اأوروبا  اأبطال  دوري  م�سابقة  من  النهائي  ثمن  الدور  الإيطايل يف  نابويل 
�سدارة  عن  تنازل  مدريد  ريال  رونالدو. وكان  باإراحة  قراره  اتخذ  زيدان  اأن 
منذ  الأوىل  للمرة  وذلك  بر�سلونة  التقليدي  غرميه  مل�سلحة  الإ�سباين  الدوري 
اأكتوبر بفارق نقطة واحدة، ال اأن فريق العا�سمة ميلك مباراة موؤجلة، علماً اأنه 

�سي�ست�سيف بر�سلونة اأواخر اأفريل املقبل.

قلل بيب غوارديول املدير الفني لفريق مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي من اأهمية 
اجلوائز الفردية التي يح�سل عليها الالعبون مثل الكرة الذهبية لأف�سل لعب 
ور�سح  اجلماعية،  البطولت  اأهمية  على  نف�سه  الوقت  يف  م�سدًدا  العامل،  يف 
غابرييل  ولعبيه  الإجنليزي،  الدوري  يف  ال�سهر  مدرب  يكون  كي  غوارديول 
وقال  املا�سي،  فيفري  �سهر  عن  لعبني  كاأف�سل  �سيلفا  وديفيد  خي�سو�س 
غوارديول، يف ت�رصيحات نقلها موقع فور فور تو: »مع كل احرتامي، ما املهم 
يف اأن تكون لعب ال�سهر اأو مدرب ال�سهر بالن�سبة يل ل يهم، �سدقوين«، واأ�ساف 
املدرب الإ�سباين »�سواء كان خي�سو�س لعب ال�سهر اأو ل، فاأنا حزين؛ لأنه غري 
قادر على م�ساعدتنا، وبالتاأكيد اللحظات التي لعبها معنا اأفادنا فيها كثرًيا، هذا 

اأين فزت بعديد  اأريد روؤيته كمدرب وكفريق«، وتابع: »�سبق واأن قلت كثرًيا  ما 
اجلوائز لأين دربت فرًقا جيدة، واإذا كانت فرقا غري جيدة مل اأكن لأفوز بذلك، 

هذا �سيء غري مهم بالن�سبة يل«.
الالعبون  اأف�سل،  ب�سكل  واللعب  وروحه  الفريق  »مل�ساهدة  غوارديول:  ووا�سل 
يعلمون اأن الأمر يعتمد على زمالئهم ل على اأدائهم، فاإذا قدم حرا�س املرمى 
اأداًء جيًدا، فهذا لي�س لأنف�سهم بل للفريق، واإذا �سجل املهاجمون اأهداًفا فهذا 
لي�س لهم بل للفريق، وهذا ما يهم«، واأمت املدير الفني حديثه قائال: »عندما 
�سيء  اإنها  الذهبية،  بالكرة  بالفوز  اأحلم  ما  دائًما  عبارة  املرات  عديد  اأ�سمع 

�سخيف ومثري لل�سخرية، بال معنى، فالفوز بالبطولت يجعل النا�س �سعداء«.

�سحفية  تقارير  ك�سفت 
اإ�سبانية عدم رغبة ديفيد دي 
مان�س�سرت  مرمى  حار�س  خيا 
يونايتد الإجنليزي يف النتقال 
خالل  مدريد  ريال  ل�سفوف 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة 
املقبلة، ووفًقا ل�سحيفة »دون 
بالون« الإ�سبانية، فاإن دي خيا 
ريال  اإدارة  من  غا�سبًا  زال  ما 
فلورينتينو  برئا�سة  مدريد 

يف  معه  التعاقد  ف�سل  ب�سبب  برييز 
الدقائق الأخرية من �سوق النتقالت 
عام 2015، وف�سلت �سفقة انتقال دي 
تبادلية  لريال مدريد، يف �سفقة  خيا 
بالإ�سافة ملبلغ 29  نافا�س  كيلور  مع 
مليون جنيه اإ�سرتليني حيث اأن عقود 
مل  يونايتد  ملان�س�سرت  نافا�س  انتقال 
دي  وقام  املنا�سب،  الوقت  يف  ت�سل 
تعاقده  بتجديد  عاما   26 البالغ  خيا 
 2015 عام  احلمر  ال�سياطني  مع 

لينتهي عام 2019.
واأ�سارت ال�سحيفة اأن دي خيا ما زال 

يحمل 
ف�سل  م�سوؤولية  مدريد  ريال  اإدارة 
كبري  ب�سكل  مهتما  ولي�س  ال�سفقة 
اأبدى  الذي  للمرينغي  بالن�سمام 
لتدعيم  بخدماته  الظفر  يف  رغبته 
قوي  بحار�س  املرمى  حرا�سة  مركز 
كيلور  تقدمي  لعدم  نظًرا  ومميز، 
حالًيا،  املرجو  امل�ستوى  نافا�س 
يونايتد  ملان�س�سرت  خيا  دي  وان�سم 
مدريد  اأتلتيكو  من  قادًما   2011 عام 
رفقة  مميًزا  اأداًء  ويقدم  الإ�سباين، 
الفريق واأ�سبح احلار�س الأول بف�سل 

تاألقه الالفت.

ر�سالة  عن  اإ�سبانية  تقارير  ك�سفت 
ُمبطنة من الأرجنتيني ليونيل مي�سي 
اإىل  الإ�سباين  بر�سلونة  وجنم  لعب 
رودريغيز  جيم�س  الكولومبي  الدويل 
موقع  وقال  مدريد،  ريال  لعب 
يف  »مي�سي  الإ�سباين:  غول«  »دياريو 
بع�س  رفقة  الودية،  جل�ساته  اإحدى 
اأ�سدقائه املقربني ومن �سمنهم نيمار 
مدريد«،  ريال  فريق  عن  يتحدث  التقرير: كان  واأ�ساف 

»مي�سي يف هذه اجلل�سة قال اإنه يجب على رودريغيز اأن يرحل عن �سفوف 
ريال مدريد؛ لأن بقائه مع املرينغي لن يقدم له اأي �سيء جيد«.

كثرًيا  ويتقابالن  قوية،  عالقة  تربطهما  وجيم�س  نيمار  اأن  املوقع  واأ�سار 
يُذكر  له  مي�سي  ر�سالة  بتو�سيل  قام  واأنه  اجلنوبية،  اأمريكا  ت�سفيات  يف 
اأن  رودريغيز عانى خالل الفرتة املا�سية، من عدم امل�ساركة وهدد بالرحيل 
عن �سفوف الفريق، لكنه قرر تاأجيل ح�سم م�سريه اإىل نهاية املو�سم، واأ�سبح 
يُعتمد عليه ب�سكل كبري موؤخًرا من قبل الفرن�سي زين الدين زيدان املدير 

الفني للملكي.

الكرة الذهبية تثري 
�ضخرية غوارديوال

دي خيا يثاأر من ريال مدريد

مي�ضي ين�ضح رودريغيز بالتمرد

رونالدو خارج قائمة ريال مدريد 
اأمام اإيبار

الرت�سيحات  باب تقدمي  اأم�س  اأول  اأغلق 
ل�ست�سافة كاأ�س اأوروبا 2024 واأ�سفر عن 
مواجهة مرتقبة بني تركيا واأملانيا اللتني 
واأ�سار  تر�سيحهما،  تاأكيد  لهما  �سبق 
م�سدر مقرب من الحتاد الأوروبي لكرة 
القدم عدم تقدم اأي بلد اآخر ل�ست�سافة 
اأكد  الأملاين  الحتاد  وكان  امل�سابقة، 
ما  غرار  على  تر�سحه  جانفي  نهاية  يف 
يلدرمي  الرتكي  الحتاد  رئي�س  به  قام 
تركيا  وكانت  فيفري   15 يف  دمريورن 
 ،2020 ن�سخة  ل�ست�سافة  تر�سحت  قد 
والرتكيز  الن�سحاب  ف�سلت  اأنها  بيد 
دول  اأربعة  واأعلنت   ،2024 نهائيات  على 
ا�سكندينافية الدمنارك، ال�سويد، فنلندا 

يف  م�سرتك  تر�سح  عن  عدولها  والرنوج 
نهاية فيفري.

و�سيعلن الحتاد القاري ر�سميا يف العا�رص 
و�سوف  املر�سحة،  الدول  ا�سماء  مار�س 
اأق�ساه  موعد  يف  الرت�سح  طلبات  تر�سل 
الدولة  اختيار  يتم  ثم   ،2018 افريل   27
و�ستقام   ،2018 �سبتمرب  يف  امل�سيفة 
مالعب،   10 اإىل   9 على   2024 ن�سخة 
بينها اثنان اىل ثالثة �ستت�سع على الأقل 
ثالثة  ت�ستقبل  فيما  متفرج  األف   50 اإىل 
مالعب 40 األف متفرج، والأخرى 30 الف 
متفرج، وبعد نهائيات 2016 التي اأقيمت 
لأول  الربتغال  لقبها  واأحرزت  فرن�سا  يف 
 2020 نهائيات  �ستقام  تاريخها،  يف  مرة 

اأوروبية والنهائي  يف 13 مدينة 
على ملعب وميبلي يف لندن.

الأعوام  يف  تركيا  و�رصعت 
�سخمة  بور�سة  املا�سية 
املالعب،  بناء  �سعيد  على 
جديدة  مالعب  ثالثة  ود�سنت 
جنحت  واإذا   ،2014 عام  منذ 
النهائيات،  با�ست�سافة  تركيا 
ريا�سي  حدث  اأكرب  �سيكون 
فا�سلة  3 حماولت  بعد  ت�ستقبله 

وكانت  القارية،  النهائيات  ل�ست�سافة 
خ�سارة ا�سطنبول امام طوكيو ل�ست�سافة 
ال�سدمة  مبثابة  ال�سيفي   2020 اأوملبياد 
يف تركيا التي واجهت يف ال�سهر املا�سية 

عا  �سا و اأ
اأمنية و�سيا�سية م�سطربة، من جهتها، مل 
ت�ست�سف اأملانيا كاأ�س اوروبا منذ 1988، 
بطولة  اآخر   2006 العامل  كاأ�س  وكانت 

كربى ت�ست�سيفها اأملانيا.

اأملانيا وتركيا تتناف�ضان حول تنظيم يورو 2024

 اأكدت تقارير �سحفية اإ�سبانية اأن جو�سيب 
بر�سلونة،  نادي  رئي�س  بارتوميو  ماريا 
الفريق  مدافع  بيكيه  جريارد  يدعم 
وكان  احلكام،  �سد  معركته  يف  الكتالوين 
بيكيه ن�رص عرب ح�سابه يف موقع »تويرت« 
للتوا�سل الجتماعي تغريدة واأرفق معها 
التحكيمية  الأخطاء  فيها  قارن  �سور،   4
ا�ستفاد  التي  مع  بفريقه  اأ�رصت  التي 
مدريد،  ريال  التقليدي  مناف�سه  منها 
وكتب الدويل الإ�سباين يف تغريدته: »اأمام 
نف�س الفرق خ�رصنا 8 نقاط على الأقل، 
املدريدية  ال�سحافة  من  �سور  هذه 
احلكام  جلنة  تقرر  اأن  قبل  ي�سكك«  ملن 
الإ�سبانية تقدمي �سكوى �سد الالعب اإىل 
جلنة امل�سابقات، وقالت �سحيفة »موندو 
بداأ  »بيكيه  اأم�س:  الإ�سبانية  ديبورتيفو« 
اأخطاء  �سد  بالحتجاج  اجلديد  العام 
احلكام، بعد مواجهتي فريقه اأمام اأتلتيك 
بيلباو وفياريال، وقد ترك وحده يف هذه 
النادي  رئي�س  رف�س  اأن  بعد  املعركة، 
انتقاد احلكام«،  اإنريكي  واملدرب لوي�س 
ظل  ذلك  بعد  اأنه  ال�سحيفة  واأ�سافت 

امتنع  حيث  اأ�سابيع،  لعدة  �سامًتا  بيكيه 
عن الظهور يف املنطقة املختلطة عقب 
املباريات، وكذلك قلل من م�ساركته على 
الأحد  حتى  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املا�سي، اإذ خرج عن �سمته بعد مواجهة 

ريال مدريد وفياريال.
وتابعت ال�سحيفة: »الأداء املثري للجدل 
بيكيه  دفع  مانزانو  جيل  احلكم  من 
ارتكبها  التي  الأخطاء  بني  للمقارنة 
احلكام يف مباريات بر�سلونة ومدريد �سد 
ت�سببت  اأخطائهم  واأن  ومالغا،  فياريال 
ووا�سلت  نقاط«،   8 البار�سا  خ�سارة  يف 
من  ولكن  يتغري  مل  النادي  موقف  »علًنا 
الدعم  تلقى  بيكيه  فاإن  الأروقة،  داخل 
من جانب الرئي�س بارتوميو الذي اأراد اأن 
من  حملته  وحيًدا يف  لي�س  باأنه  له  ينقل 
موندو  واأو�سحت  العدالة«،  حتقيق  اأجل 
املدير  فرنانديز  روبرت  اأن  ديبورتيفو 
الفريق  مدافع  �ساند  للبار�سا  الريا�سي 
اأراد  �سواء  احلقيقة،  يقول  »بيكيه  قائاًل 
النا�س �سماعها اأو ل، يجب اأن يحرتموه؛ 

لأنه يقول احلقيقة«.

تاأجيل بيع ميالن اإىل امل�ضتثمرين ال�ضينيني

بر�ضلونة يدعم بيكيه يف معركته �ضد احلكام
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يا�صر امل�صري

هذه ال�صعوبات التي 
ل اأن  واجهتها..واأُف�صّ

اأعي�ش يف الأردن
جنم اأردين �صاطع، ملع يف الكثري من الأدوار والتجارب التي 
اأثبتت اأنه ممثل جدير بالثقة وباأداء الأدوار ال�صعبة التي 

ميكن اأن توؤهله اأن يكون فنان عاملي وُي�صارك يف اأعمال 
اأجنبية، فمن خالل الدراما البدوية التي اأحبها ملع وتاألق 

وكذلك يف الأدوار التاريخية، ومن ثم اإنطلق ليحذو 
بنف�س النجاح يف الأعمال امل�صرية من خالل "كف القمر" و 

عبد  الزعيمجمال  بدور  اآخراً  الأر�س" واأخريا ولي�س  "حتت 
النا�صريف م�صل�صل "اجلماعة 2".. هو النجم يا�صر امل�صري، 

الذي حتدث ملوقع ـ"الفن"  اللكرتوين عن تفا�صيل وكوالي�س 
هذا العمل وعن �صبب عدم ا�صتقراره يف م�صر و�صر متّيزه يف 
الدراما البدوية. وعن ح�صاباته يف م�صاحات الأدوار مب�صر، 

ودور زوجته يف م�صواره الفني، وامور اأخرى عديدة، يف 
اللقاء التايل:

 بداية.. نتحدث 
معك عن م�صاركتك 

يف م�صل�صل "اجلماعة 
2"، فما مدى �صعوبة 
اأداء �صخ�صية الزعيم 

الراحل جمال عبد 
النا�صر التي قدمتها 

يف العمل؟
�صعوبة  هناك  كانت  بالتاأكيد.. 
لأن  خ�صو�صا  ال�صخ�صية  اأداء  يف 
وال�صخ�صية حتتاج  كان �صيق  الوقت 
ولكن  التح�صريات،  لفرتة طويلة من 
ال�صخ�صية  لتقدمي  حما�صي  مع 
كتابة  من  فني  عمل  يف  وامل�صاركة 
ال�صتاذ وحيد حامد واإخراج �رشيف 
اأحتدى  باأنني  �صعرت  البنداري، 
خالل  ع�صت  واأنني  ل�صيما  نف�صي، 
النا�رش  عبد  بروح  التح�صري  فرتة 
اإىل  فقط  ايام  وع�رشة  �صهر  خالل 
جانب اأن جل�صات العمل التح�صريية 
واملخرج  حامد  وحيد  الكاتب  مع 

�رشيف البنداري �صاعدتني كثريا.

ولكن كيف تعاملت 
مع �صخ�صية عبد 
النا�صر رغم اأن 

اأكرث من فنان قدمها 
يف اأعمال خمتلفة 

قبلك؟
بعد  ال�صخ�صية  روح  مع  تعاملت 
خطاباتها،  وم�صاهدة  عنها  القراءة 
قدموا  من  �صاهدت  اأنني  ورغم 
�صخ�صية الزعيم جمال عبدالنا�رش، 
مل  وكاأنني  معها  تعاملت  اأنني  اإل 
اأ�صاهد اأي فنان قدمها من قبل كي 
ل يت�صابه الأداء، هذا اإىل جانب اأنني 
تفا�صيلها  بكل  ال�صخ�صية  احببت 
يف  �صواء  منها  التقرب  وحاولت 
ال�صكل اأو الروح، واحلمد هلل الأ�صداء 
للغاية  مر�صية  كانت  و�صلتني  التي 

بالن�صبة اإيّل.

وكيف تعاملت مع 
الهجوم الذي نال 

العمل وخ�صو�صا 
اأدائك ل�صخ�صية عبد 

النا�صر؟
هي  الفكرة  ولكن  الآراء،  كل  اأحرتم 
ل  عامة،  �صخ�صية  تقدمي  يف  انه 
لأن  منها  ن�صخة  نكون  اأن  ن�صتطيع 
اأن  نحاول  بل  بال�صهل  لي�س  الأمر 
كّم  تتخيل  اأن  فلك  منها،  نقرتب 
خالل  والقلق  النف�صية  ال�صغوطات 
تدربت  النهاية  ويف  الت�صوير،  فرتة 
ومل  ال�صوت  ونربة  ال�صخ�صية  على 
ومن  �صعبة  لأنها  تقليدها  ن�صتطع 
يفهمون يف املو�صيقى يعرفون ذلك، 
اإىل جانب ال�صكل واملكياج وكل هذه 
الأمر  اأعترب  ل  اأنني  كما  الأمور، 
الآراء  يف  اإختالف  هو  بل  هجوم 
عمل  اأي  على  طبيعي  اأمر  وهذا 
ق�صايا  ويناق�س  اجلدل  يحمل  فني 

ح�صا�صة.

ولكن قبل تقدمي 
�صخ�صية عبدالنا�صر 

يف م�صل�صل 

هل  "اجلماعة2".. 
ُكنت تعرف كل 

املعلومات التي وردت 
فيه؟

�صخ�صية  على  ُم�صطلع  اأنا  حقيقة 
اأي  مثل  النا�رش  عبد  جمال  الزعيم 
لدي  اأن  ولو  وحتى  عربي،  مواطن 
وردت  التي  املعلومات  من  كبري  كم 
اإلتزمت  اأنني  اإل  امل�صل�صل،  يف 
الكبري  املوؤلف  كتبه  الذي  بالن�س 
واأحببت  تاما  التزاما  حامد  وحيد 
ال�صخ�صية وقدمتها بكل ما لدي من 

جمهود يجعل اأدائي قريبا منها.

وملاذا مل ت�صتقر يف 
م�صر رغم عملك 

وجناحك بها؟
اأن  وعلّي  الأردن  يف  واأ�رشتي  اأهلي 
العمل  يدق  اإل حينما  معهم  اأتواجد 
اأن  ل  اأف�صّ اأنني  كما  البالد،  خارج 
اأعي�س يف الأردن مع الأهل والأ�رشة 
وحينما يكون لدي اعمال ل مانع من 

النهاية  ويف  عربية  دولة  لأي  ال�صفر 
مرتبط  واحد  عربي  وطن  نحن 
فيه  لي�س  والأمر  واحدة  بثقافات 

�صعوبة بالن�صبة اإيّل.

وما �صر متيزك يف 
الدراما البدوية 

التي لها جمهور كبري 
خارج الأردن؟

حققت جناحا كبريا من خالل عدة 
م�صاركات يل يف اأكرث من عمل ينتمي 
اللون  هذا  اأن  كما  البدوي،  للون 
اع�صق  وانا  كثرية،  فروعا  يت�صمن 
اأن  واأحب  الدراما  من  اللون  هذا 

اأوؤديه.

وما هي الأدوار التي 
تتمنى اأداءها خالل 

الفرتة املقبلة؟
اأمتنى تقدمي املزيد من ال�صخ�صيات 
مل  والتي  علّي  واجلديدة  املختلفة 
غرار  على  قدمتها،  اأن  يل  ي�صبق 
الأدوار ال�صعيدية والفالح امل�رشي، 
وكل  ب�صهولة  ياأتي  لن  كله  وهذا 
اأُتقن  الآن  فاأنا  لها ظروفها،  مرحلة 
اللهجة امل�رشية ب�صدة ومن البداية 
اأن  عن  ف�صال  عائق،  اأعتربها  مل 
البدوية قريبة من ال�صعيدي  اللهجة 

بع�س ال�صيء.

وهل لديك ح�صابات 
جتاه م�صاحات 

الأدوار التي ُتقدمها 
يف م�صر؟

ل توجد لدي ح�صابات جتاه م�صاحة 
دور  بفكرة  اأقتنع  ل  لأنني  الدور 
اأن نقول  ال�صحيح  اأو كبري بل  �صغري 
فن راقي اأو مبتذل بغ�س النظر عن 
م�صاحة الدور، ل�صيما واأن العمل يف 

ولو  جماعية،  لعبة  هو  الفن  جمال 
حدث خلل يف جزء منه اإختل الباقي

وكيف ترى نف�صك 
اإىل جانب جنوم 

الردن املعروفني يف 
الوطن العربي؟

المر  اترك  بل  نف�صي  اأقّيم  ل 
اأن جنومية  اأرى  اأنني  كما  للجمهور، 
الأردن مهم  اأبناء  فنان من  اأكرث من 
بالن�صبة لبلدنا ولي�س مهما لكل واحد 
فينا اأن يكون اأكرث �صهرة من الآخر، 
قدمته  عّما  ورا�ٍس  �صعيد  اأنني  كما 

طيلة م�صواري الفني.

وماذا تعني لك 
اللقاب الفنية 

خ�صو�صا واأن 
اجلمهور قد اأطلق 

عليك لقب:"فار�س 
ال�صحراء"؟

الألقاب ل تعني النجاح بل اأنها تدل 
وهذا  اجلمهور،  وتقدير  حب  على 
اأن يُطلق علّي  اأمر ي�صعدين بالتاأكيد 

اجلمهور هذا اللقب.

وختاما... ما 
هو دور الأ�صرة 

وبالتحديد الزوجة 
يف م�صوارك؟

حتمل  يف  بالتاأكيد  كبري  دور  لهم 
بالتوهات  يف  وتواجدي  �صفري 
ل�صيما  طويلة،  لفرتة  الت�صوير 
دائما  للنجاح  تدفعني  زوجتي  واأن 
اأكرث طموحا يف امل�صاركة  وجعلتني 

يف الكثري من التجارب.
نقال عن موقع الفن اللكرتوين
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 الكتاب: ال�سلطان اجلديد.. 

اإردوغان واأزمة تركيا احلديثة
اأحد الأفكار املحورية التي يدور حولها الكتاب هو ما ي�شفه املوؤلف بـ”ال�شتقطاب احلاد” الذي ت�شهده تركيا، 

ويتوقع اأن يتفاقم نتيجة ال�شكوك املثارة حول نتيجة ال�شتفتاء الد�شتوري الأخري.

ير�صد  اال�صتقطاب؛  هذا  لتتبع 
اإردوغان  وّطد  كيف  الكتاب 
من  بداية  ال�صلطة،  يف  اأقدامه 
كرئي�س  ثم  الوزراء  رئي�س  من�صب 
اأكرث  اأ�صبح  حتى  للجمهورية، 
منذ  نني  املح�صّ االأتراك  القادة 
ون�صف  عقد  مرور  بعد  اأتاتورك، 

على تولّيه من�صبه.

مقارنة بني اإردوغان 
واأتاتورك

بني  مقارنة  “جاغابتاي”  يعقد 
وم�صطفى  اإردوغان  طيب  رجب 
كمال اأتاتورك، قائال: اإن اإردوغان 
�صياغة  عينيه  ن�صب  ي�صع  اليوم 
الذي  النحو  على  تركيا  م�صتقبل 
فعل  مثلما  متاما  هو،  يريده 
ذلك  يحدث  املا�صي  يف  اأتاتورك 
من خالل توجيه موارد الدولة نحو 
هند�صة املجتمع، بدًءا باملفاهيم 
العليا ثم نزوال اإىل التفا�صيل. على 
�صيا�صة  ا�صتخدام  املثال:  �صبيل 
االأتراك  على  للتاأثري  التعليم 
ال�صباب لكن على الرغم من اعتماد 
اإردوغان الأ�صاليب اأتاتورك، اإال اأن 
ي�صاطر  ال  احلايل  الرتكي  الرئي�س 
من  احلديثة،  تركيا  موؤ�ص�س  قيم 
اأ�ص�س  فبينما  املوؤلف  نظر  وجهة 
اأوروبية  علمانية  دولًة  اأتاتورك 
اإردوغان  يريد  الطابع،  غربية 
اأو�صطية  �رشق  دولته  تكون  اأن 

وحمافظة واإ�صالمية.

مزيج اجتماعي و�شيا�شي 
وديني

لن  اإردوغان  اأن  الكتاب  ح  يَُرِجّ
بالكامل؛  روؤيته  فر�س  من  يتمكن 
من  مزيج  عن  عبارة  تركيا  الأن 
وال�صيا�صية  االجتماعية  الفئات 

ن�صبة  تعار�س  التي  والدينية، 
ي�صتدل  اأعماله  جدول  منها  كبرية 
الراأي  هذا  وجاهة  على  املوؤلف 
بت�صويت العديد من �صكان املدن 
متثل  )التي  الرتكية  ال�صاحلية 
االإجمايل  املحلي  الناجت  اأغلبية 
للبالد( �صد هذا اال�صتفتاء، ف�صال 
م�صقط  اإردوغان  خ�صارة  عن 
ذلك  يف  مبا  )ا�صطنبول(،  راأ�صه 
وجهة  من  فيه  عا�س  الذي  احلي 
تركيا  اأ�صبحت  “جاغابتاي”  نظر 
بب�صاطة متنوعة جدا دميوغرافيا، 
ومعّقدة  اقت�صاديا،  جدا  وكبرية 
قدرة  يفوق  مبا  �صيا�صيا؛  للغاية 
�صخ�س واحد على بناء وطن وفقا 

لت�صّوره اخلا�س.
على �صبيل املثال، على الرغم من 
اجلهود التي يبذلها اإردوغان خللق 
االإ�صالميني  الراأ�صماليني  من  فئة 
االأكرب  اجلزء  اأن  اإاّل  املقربني، 
مكّر�صا  يزال  ال  البالد  ثروة  من 
االأعمال  رجال  “جمعية  لدعم 
وال�صناعيني الرتكية” )“تو�صياد”(، 
العلمانية  بالقيم  املتم�صكة 
الدميقراطية الليربالية االأوروبية.

العالقات مع رو�شيا 
والغرب

الرو�صي  العداء  اأن  املوؤلف  يرى 
د؛ ا�صتناًدا اإىل روؤى  الإردوغان موؤَكّ
الطرفني: – دعم مو�صكو لوحدات 
املوالية  �صوريا  ال�صعب يف  حماية 
يهدد  الكرد�صتاين  العمال  حلزب 

امل�صالح االأمنية الرتكية.
– يعتقد فالدميري بوتني من جهته 
اأّن ن�صخة االإ�صالم ال�صيا�صي ال�صّني 
اأن  ميكن  اأنقرة  تعتمدها  التي 
االأقلية  يف  التطرف  نزعة  ت�صّي�س 
امل�صلمة يف بالده وتعززها، وهي 
20 يف  اإىل   15 ت�صّكل  التي  االأقلية 
املائة من ال�صعب الرو�صي وتتمتع 
عريقة  وتاريخية  عرقّية  بروابط 
ي�صتبعد  ذلك،  ومع  تركيا.  مع 
التوترات  زيادة  توؤدي  اأن  الكتاب 
بني تركيا ومو�صكو اإىل عودة تركيا 

اإىل اأح�صان الغرب، ل�صببني:
اخلارجية  ال�صيا�صة  اأ�صبحت   –
االأعمال  جدول  على  فرعيا  بندا 
�صّوب  حيث  الإردوغان،  املحلي 

رئي�صي  ب�صكل  �صهامهم  اأتباعه 
الفرتة  يف  االأوروبي  االحتاد  على 

التي �صبقت اال�صتفتاء.
هذا  ميتد  اأن  املحتمل  من   –
لي�صمل  املت�صدد  القومي  امل�صار 
بني  التعاون  على  الهجوم  اأي�صا 
الواليات املتحدة ووحدات حماية 

ال�صعب.

حمتملة 3 م�شارات 

يتحدث الكتاب عن 
ثالثة م�شارات حمتملة 

اأمام تركيا يف املرحلة 
القادمة:

االأزمة  و�صع  ي�صتمر  قد  اأوال؛   –
املوؤيد  الن�صف  ويبقى  الراهن، 
اأنه  معتقداً  البالد  يف  الإردوغان 
الذي  الوقت  يف  اجلّنة  يف  يعي�س 
املعادي  الن�صف  فيه  ي�صعر 

الإردوغان اأنه يعي�س يف اجلحيم.
اأنه  اإردوغان  اأدرك  اإذا  ثانيا؛   –
النهج  اتباع  على  قادرا  يعد  مل 
اأنها  نف�صه يف حكمه للبالد طاملا 
اأن  يقرر  فقد  حقا،  دميقراطية 
الكفاية  فيه  مبا  م�صتبدا  ي�صبح 

الإنهاء الدميقراطية يف تركيا.
االأقل  الفر�صية  تتمثل  ثالثا؛   –
االن�صقاق  يوؤدي  اأن  يف  احتماال 

اإىل  البالد،  يف  احلاد  الداخلي 
الهجمات  من  املزيد  جانب 
تنظيم  ي�صّنها  التي  االإرهابية 
الكرد�صتاين  العمال  الدولة وحزب 
اأو باالأعمال ال�صنيعة التي ترتكبها 
االأ�صد  كنظام  املجاورة  القوى 
ورو�صيا واإيران، اإىل جّر تركيا اإىل 

�رشاع اأهلي.

من هو بديل اإردوغان؟

ا�صتبعاد  يف  املتمثل  امل�صار  اأما 
اأكرب  اأن  املوؤلف  فريى  اإردوغان، 
العقبات التي تقف يف طريقه هي 
اإىل  وافتقارها  املعار�صة  انق�صام 

زعيم موؤثر.
“يظل  اأن  الكتاب  يرجح  وبالتايل، 
م�صتقبل تركيا مثريا للقلق اإىل اأن 
يظهر من ي�صتطيع اأن يَُعّبد الطريق 
ب�صكل فعال لتحويل تركيا اإىل دولة 
ليربالية، توفر حرية الدين لن�صف 
�صكان البالد وحترر الن�صف االآخر 
احلريات  عن  ف�صاًل  الدين،  من 
املواطنني،  جلميع  املقيدة  غري 

مبن فيهم االأكراد”.
يطرح  الذي  ال�صوؤال  يبقى  ولذلك 
باإمكان  كان  اإذا  ما  هو  هنا  نف�صه 
االأو�صع،  الرتكي  اليمني  جناح 
 60 حوايل  عادًة  ي�صتقطب  الذي 
يوّفر  اأن  االأ�صوات،  من  املائة  يف 

بدياًل عن اإردوغان.

للدكتور هرني ماكوو وبرتجمة م�شطفى اأحمد ال�شخب

�سدور املتنورون عقيدة حتكم العامل وحتركه كما تريد

الكتاب اجلديد جلوبي واريك

 “اأعالم �سوداء.. �سعود داع�ض”

بوليتزر،  جائزة  على  احلائز  املرا�صل  يتتبع 
داع�س  جذور  الكتاب  هذا  يف  واريك،  جوبي 
بانت�صار  مروًرا  االأردن  �صجون  اأحد  من  بدًءا 
الواليات  التنظيم مب�صاعدة غري مق�صودة من 

املتحدة االأمريكية.
امل�صتوى  رفيعة  م�صادر  اإىل  الكتاب  ي�صتند 
واحلكومة  املركزية  املخابرات  وكالة  يف 
االأردنية، وي�صتعر�س وجهات نظر دبلوما�صيني 
وجوا�صي�س وجرناالت وروؤ�صاء دول توقع كثري 

منهم �صعود تهديدا اأ�صواأ من القاعدة.

فهر�س الكتاب

البارزة،  ال�صخ�صيات  بقائمة  الكتاب  ي�صتهل 
وخريطة باالأماكن الرئي�صية، وير�صد يف اجلزء 
حتت  الزرقاوي”  م�صعب  “اأبو  �صعود  االأول 
الذي  ال�صخ�س  نوع  هو  ما  التالية:  العناوين 
– كان هنا قائد حقيقي-  يقود فقط بعينيه؟ 
م�صكلة كهذه دائًما ما تعود مرة اأخرى- انتهى 
القاعدة  اأجل  من  ذلك  فعلت  التدريب-  وقت 
�صتحدث-  احلرب  هذه  الزرقاوي-  اأجل  ومن 
العربي  العامل  اأنحاء  يف  �صيته  �صيذيع  االآن 
عنوان  يحمل  الذي  الثاين،  اجلزء  يت�صمن 
“العراق“، العناوين التالية: مل يعد ن�رًشا- اأنتم 
تعتقدون اإذا اأن هذا مترد- ما نريده بال�صبط 
تنظيم  فعله  ما  كل  �صيتجاوز  الثورة-  هو 
ال�صفاحني- ال جدوى هناك-  �صيخ  القاعدة- 
هل �صتح�صل عليه- هذه هجمات 11 �صبتمرب 
الثالث  اجلزء  قريبة.  نهايتك  بنا-  اخلا�صة 
الذي يحمل عنوان “داع�س”، يت�صمن العناوين 
التالية: ال�صعب يريد اإ�صقاط النظام- اأين دولة 
هذه  عنها؟-  تتحدث  التي  االإ�صالمية  العراق 
هي الدولة التي مهد الزرقاوي لها الطريق- مل 

يعد هناك اأمل بعد ذلك- اإنها ثورة قبلية.

�شعود الزرقاوي

حكم  يف  والده  اهلل  عبد  امللك  خلف  عندما 
االأردن عام 1999، اأطلق جمموعة من ال�صجناء 
يف  �صل�س  انتقال  متهيد  اأمل  على  ال�صيا�صيني 
ال�صلطة مل يكن يعرف اأن من اأطلق �رشاحه هو 
�صي�صبح  الذي  الرجل  الزرقاوي،  م�صعب  اأبو 
حتى  جدا،  خطرًيا  اإرهابًيا  عقال  بعد  فيما 
اإ�صالمية  روحًيا حلركٍة  واأبا  للقاعدة،  بالن�صبة 

تعدف اإىل الهيمنة على ال�رشق االأو�صط.
تفجريات  بتوجيه  ن�صاطه  الزرقاوي  بداأ 
من  انطالًقا  االأردن  يف  واالغتياالت  الفنادق 
قاعدة يف �صمال العراق، لكن الغزو االأمريكي 
لهذا البلد يف عام 2003 هو الذي �صعد به اإىل 
راأ�س التمرد وا�صع النطاق. ومن خالل اعتباره 
همزة الو�صل بني �صدام وبن الدن، خلقت منه 
ق�صد-  غري  عن  املركزية-  املخابرات  وكالة 
وح�ًصا، حيث راأى املتطرفون املت�صابهون اأنه 
بطل يقاوم املحتلني الكافرين واح�صدوا وراء 

ق�صيته.

حلم اخلالفة

الروؤ�س  قطع  عمليات  من  موجة  ا�صتمرت 
ل�صنوات  االنتحارية  والتفجريات  الوح�صية 
لالأمريكيني  االأردنية  املخابرات  قدمت  حتى 
الالزمة  ال�رشورية  اال�صتخباراتية  املعلومات 
عام  جوية  غارة  يف  الزرقاوي  على  للق�صاء 

.2006
وبعدما  احلياة،  قيد  على  ظلت  حركته  لكن 
يف  القاعدة  تنظيم  البدء  يف  ت�صمى  كانت 
الدولة  نف�صها  على  تطلق  اأ�صبحت  العراق، 
االإ�صالمية يف العراق و�صوريا، اأو داع�س، بحثا 
عن ملجاأ يف جيوب غري م�صتقرة وغري خا�صعة 

للحكم على احلدود العراقية ال�صورية.

عام  يف  ال�صورية  االأهلية  احلرب  اندالع  ومع 
الفر�صة  “داع�س”  تنظيم  ا�صتغل   ،2011
اإقامة  يف  املتمثل  الزرقاوي  حلم  لتحقيق 

خالفة اإ�صالمية كا�صحة.

م�شادر رفيعة امل�شتوى

ببع�س  مدين  الكتاب  هذا  اأن  من  الرغم  على 
االدر  بريزارد  جان-�صارلز  لكتاب  الف�صل 
اجلديد  الوجه  “الزرقاوي:  بعنوان   2005 يف 
مي�صيكو  قول  حد  على  القاعدة”-  لتنظيم 
ي�صع  تاميز-  نيويورك  �صحيفة  يف  كاكوتاين 
ال�صيد “واريك” هذه املادة يف �صياق التطورات 
داخل  الغزيرة  م�صادره  وي�صتخدم  االأخرية، 
لتج�صيد  واالأردنية  االأمريكية  اال�صتخبارات 
احلا�صمة  التداعيات  وت�صوير  الزرقاوي  ق�صة 
و�صوء  االأخطاء  عنها  تتمخ�س  اأن  ميكن  التي 
�صعوده  تعزيز  يف  االأمريكية  التقديرات 

م تنظيم الدولة. الزرقاوي، وتقُدّ
يركز “واريك” يف اأجزاء من هذا الكتاب على 
مبا  حده  على  كل  االأفراد  من  العديد  حياة 
ي�صلط املزيد من ال�صوء على الق�صة ال�صاملة. 
ت�صمل قائمة هوؤالء االأ�صخا�س: الطبيب با�صل 
واأبو  ال�صجن،  الزرقاوي يف  ال�صيد  عالج  الذي 
يف  االإرهاب  مكافحة  وحدة  اأدار  الذي  هيثم 
جهاز املخابرات االأردين وقاتل تنظيم الدولة 
اأ�صكاله طيلة �صنوات، و�صابط �صاب  مبختلف 
االأمريكية  املركزية  اال�صتخبارات  وكالة  من 
اأ�صبح اأكرب خبري فيما يتعلق بال�صيد الزرقاوي 

يف الوكالة.

ال�شتفادة من اأخطاء الأمريكيني

بالتعاون  بو�س  اإدارة  اتهمته  الذي  الزرقاوي، 
مع �صدام ح�صني، �صي�صتغل اإطاحة االأمريكيني 
كان  والأنه  نف�صه.  لتمكني  العراقي  بالدكتاتور 
و�صف  حد  على  �صيطانيا”-  “ا�صرتاتيجيا 
قرارين  من  ا�صتفاد  ما  �رشعان  كاكوتاين- 
اجلي�س  حل  االأمريكيون:  اتخذهما  كارثيني 
مما  البعث،  حزب  اأع�صاء  وحظر  العراقي 
البالد،  يف  االأمنية  املعاناة  تفاقم  اإىل  اأدى 
يف  العراقيني  من  االآالف  ع�رشات  وترك 
االأفراد  كان  ما  و�رشعان  عمل.  بال  ال�صوارع 
ال�صابقون يف جي�س �صدام ح�صني جمندون يف 
منازل  اآخرون  له  قدم  فيما  الزرقاوي،  جي�س 
نقدية  واأمواال  ا�صتخباراتية،  ومعلومات  اآمنة، 

واأ�صلحة.
وبينما كان بو�س م�صغوال داخل البيت االأبي�س 
العراق،  فى  هناك مترد  كان  اإذا  ما  مبناق�صة 
اأعمال  توجيه  فى  ي�صاعد  الزرقاوى  كان 
ال�صيارات  وينظم  هناك،  املتفاقمة  العنف 
وقطع  االنتحارية  والتفجريات  املفخخة 
الروؤو�س. كما ا�صتخدم االإرهاب لتغيري �صاحة 
املعركة، واإثارة الكراهية الطائفية بني ال�صيعة 
نحو  على  واملرارة  ال�صنة  من  واحلرمان 
متزايد، و�صمان املزيد من الفو�صى والت�صويه 

بالعملية االنتخابية.

حتت الرماد

بعدما جنح يف الهروب بالكاد اأكرث من مرة، قتل 
الزرقاوي اأخريا اإثر غارة جوية �صنتها الواليات 
املتحدة يف يونيو 2006. وعلى مدى ال�صنوات 
الواليات املتحدة من  القليلة املقبلة، متكنت 

اإخماد جزء كبري من منظمته.
حتت  م�صتعرة  ظلت  خطرية  بوؤرا  اأن  بيَد 
بظهور  نريانها  توهجت  ما  و�رشعان  الرماد، 
الذي  البغدادي  بكر  اأبو  اجلديد  الزعيم 
�صارك الزرقاوي اأعمال العنف وبنى �صبكة من 
املوؤيدين اأثناء ق�صاء بع�س الوقت يف مع�صكر 

بوكا الذي ت�صيطر عليه الواليات املتحدة.
نوري  العراقي  الوزراء  رئي�س  طائفية  اأ�صفرت 
متزايد،  ب�صكل  ال�صنة  تهمي�س  اإىل  املالكي 
تنظيم  اأفكار  اعتناق  اإىل  البع�س  دفع  ما  وهو 
ت�صارعت  التي  الديناميكية  وهي  الدولة، 
بان�صحاب القوات االأمريكية يف عام 2011. يف 
اإىل  ال�صورية  اأدت فو�صى احلرب  الوقت ذاته، 
�صهده  الذي  الهائلة  للنمو  مثالية  خلق ظروف 
التنظيم ووفرت له قاعدة للخالفة التي اأعلنها 

الحًقا.

�صدر حديثاً كتاب املتنورون عقيدة 
تريد    كما  وحتركه  العامل  حتكم 
وبرتجمة  ماكوو  هرني  للدكتور 
عن  دار  ال�صخب  اأحمد  م�صطفى 
والتوزيع،  للن�رش  العربي  الكتاب 
من  �صفحة   376 يف  جاء  الكتاب 
ورقي  بغالف   24×17 احلجم 

عادي.

نبذة عن كتاب  املتنورون 

يف  يكمن  ال�صيطاين  املذهب  اإن 
واحلرب  بالنور،  الظلمة  خلط 
بال�صالم، والعبودية باحلرية وب�صبط 
اأ�صلّوا  فقد  الطريقة  بهذه  النف�س. 

الب�رَش التباع مذهبهم امُلدمر.
ال�صهيونية ال�صيا�صية مذهب متعدد 
املمولون  ا�صتخدمه  االأهداف، 

اليهود وامل�صيحيون يف هذا البلد ويف 
بريطانيا العظمى ليُقنعوا الّنا�س باأّن 
فل�صطني �صيحكُمها �صخ�س من نَ�صل 
امللك )ديفيد( الذي �صيحكم العامل 
يف نهاية املطاف، يا للوهم ! �صيُ�صعل 
اإذا نريان احلرب بني  هذا املذهب 
بني  حرًبا  ورمبا  واليهود  الغرب 
امل�صلمني وغري امُل�صلمني، و�صتكون 
التاريخية  التّحل  نقطة  هي  هذه 

)هرني كيلن – يهودي يحّذر اليهود 
1947( هناك طائفتان خمتلفتان من 
اليهود كما لو كانا ذرتني خمتلفتني، 
و�رشيعته  باهلل  يوؤمنون  يهود  فهناك 
الذهبي  العجل  يعبدون  واآخرون 
مب�رش،  اللهو  الأماكن  وي�صتاقون 
واآخرون  ي�صوع  اتبعوا  يهود  هناك 
الرو�س  اليهود   – )روجازين  �صلبوه 

واالأميني 1881(.
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ال�صحراء  من  “نب�صات 
الغربية “

كاأول كتاب باأ�سم كاتب من اجلمهورية 
العربية ال�سحراوية الدميقراطية ,و 
ال�سمت  جدار  يك�رس  كتاب  كاأول 
ق�سية  على  التعتيم  معقل  يف   ,
م�رس  عربية  دولة  اكرب  يف  �سعبنا 
فيها  و   , القاهرة  عا�سمتها  يف  و   ,
مرة  لأول  املغربية  الدعاية  تقهر 
�سدرالكتاب يوم 27 فرباير تزامنا مع 
الذكرى الأربعني لعالن اجلمهورية 
الدميقراطية  ال�سحراوية  العربية 
ولي�سل  دللت,,,  من  لالمر  ملا 
النا�سج  ال�سحراوي  ال�سعب  �سوت 
اإخوتنا العرب الذين حرموا من  اإىل 
�سماع احلقيقة و كانوا يقروؤون بعني 
واحدة,,,و بالتايل اإىل كل قارئ للغة 
دار  ن�سكر  املنا�سبة  بهذه  و  ال�ساد 
“النخبة للطباعة والن�رس والأبحاث” 
و  طباعة  تبني  يف  �سجاعتها  على 

ن�رس الكتاب ,

و نقدم يف هذا الن�ص 
تعريف بالكتاب “

هذا الكتاب…

“نب�سات من ال�سحراء الغربية” رمبا 
الكتاب  يحتويه  ما  العنوان عن  يعرب 
متاما , فهو لي�س كتابا تقليديا , بل 
الزفرات  او  امل�ساعر  من  جمموعة 
الأفكار  مطاحن  ازيز  ادق  بتعبري  و 
 , التعبري  ان �سح   , الروح  اأعماق  يف 
املواطن  اأو  الكاتب  اأرقت  كلمات 
 , احلرية  عن  الباحث  ال�سحراوي 
اأي�سا  هي  لتختار  العنان  لها  فاأطلق 
بكل حرية الثوب الذي ترتديه مقال 
 . خاطرة  و  ق�سة  حتى  اأو  �سعرا  اأو 
حيث  تود  الذي  الوقت  يف  ولتخرج 
يف  و  �سنوات  عرب  قطعه  جمعت 

اأوقات خمتلفة.
ما  عمل  اأي  جناح  على  واحلكم 
ول  املبيعات  كمية  لي�س  بالن�سبة يل 
الكاتب  اإح�سا�س  بل   , اأبدا  ال�سهرة 
حية  يريد  التي  الفكرة  اأو�سل  انه 
ه�سمها  ميكن  نا�سجة  و  تتنف�س 

و  اأ�رسح  و   , ب�سهولة  بها  النتفاع  و 
و  يكلفني  مل  العمل  اأن  �سدق  بكل 
اكتب  بل كنت  الكتابة  قتا طويال يف 
فقط حينما اأكون منفعال اإيجابا كما 
�سفة  قطعة  كل  اأك�سب  مما   , �سلبا 
ال�ستقاللية الذاتية,,,  اأن من يبحث 
عن راأي الإطار ال�سحراوي , �سيجد 
مبتغاه و �سالته , �سيجد كيف يفكر 
على  �سيقف  و  ال�سحراوي  الإن�سان 
و  ان�سغالته  و  احلياة  يف  فل�سفته 
همومه رمبا �سيجد القارئ ان ق�سية 
الثقافية  املواجهة  و  الوطن  حترير 
ت�سغل  الغرمي  لأطروحة  الفكرية  و 
دائما  ظلت  كما  به  با�س  ل  حيزا 
ال�سحراوي  املواطن  بال  ت�سغل 
ت�سفية  اأ�سال هو  ان امل�سكل  بحكم 

ا�ستعمار…
حيا  �ساهدا  العمل  يكون  ان  اأمتنى 
على مرحلة عمرية حيث اأن الكاتب 
هو من جيل اجل�رس بني اجليل الذي 
الذي  احلديث  اجليل  و  الثورة  فجر 
هو  بالتايل  و  امل�سعل  ي�ستلم  بداأ 
اأن  بني احلداثة و الأ�سالة و طبيعيا 

ميتلك ال�سفتني اأو املرحلتني”
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” الغربية  ال�صحراء  من  “نب�صات 

اإ�صدار جديد للكاتب ال�صحراوي حمدي حمودي
الذكرى  مع  تزامنا  املا�صي  فرباير   27 والأبحاث” يوم  والن�صر  “النخبة¨ للطباعة  امل�صرية  الن�صر  دار  عن  “كتاب�صدر  الغربية  ال�صحراء  من  “نب�صات 

الأربعني لإعالن اجلمهورية يتكون من112 �صفحة.

ن�ّص بقلم:فتحي 
اجلال�صي/ تون�ص

مل  راأيُت…و  مبا  اكتفيُت  لقد 
“ميت�سيما”  العظيمني  مبلغ  اأبلغ 
التحقُت  ُكنُت  “كافكا”…لو  و 
مبوقعهما , لُكنُت الآن ب�سدد تخريرّ 

طريقة انتحار
“كافكا”  تليق بي…و لأنرّني ل�سُت 
اأموت  اأن  اأكره  و   , “ميت�سيما”  اأو 
كما  ف�ساأنزوي   , “�سغريا” 
 , اجلبل  اأعلى  يف  “زراد�ست” 
يف  احلكمة  و  النرّوم  اأ�ستجدي 
اإىل  دهر  بعد  اأعود  علرّني  كهفي, 
ُمغفرّال  اأنزل  …اأو  حكيما  العامل 
يف  �ساأ�سعد  حكيم…و  عامل  اإىل 

احلالتني باحلالتني
بلغَت  قد  و   , الآن  بك  يليق  ل 
ُمنعرج اخلم�سني , و �رسَت هادئا 
ت�ستجيب  اأن   , حكيما  و  ر�سينا  و 
فاق , و هم ي�سحبونك  لرغبات الررّ

و�سط  اإىل  اإ�رسار  بكلرّ  يديك  من 
 , قليال  معهم  ترق�س  كي  احة  ال�سرّ
و تُ�ساهم مبا تي�رسرّ من ُجهد و من 
اأعرا�س  حفالت  تن�سيط  يف  لهو 
… الأ�سدقاء  غري  و  الأ�سدقاء 
ُكنَت و جمموعة اخلالرّن حت�رُسون 
ين , و تفر�سون اأنف�سكم يف  مدعورّ

غالب الأحيان بال دعوة
كما   , م�سى  فيما  حترن  تكن  مل 
مُمتنعا…  و  راف�سا   , الآن  حترن 
رفيق  يد  اأورّل  ب�سغف  تنتظر  ُكنت 
متتدرّ لك …تتمنرّع قليال يف البداية 
, ثمرّ تنه�س ُمت�سبرّثا بها … تنه�س 
مرونة  و  مهارتك  كلرّ  ت�ستنه�س  و 
ن  امُلتمكرّ احلما�س  بكلرّ   , ج�سدك 

را يف منك…و تنخرط ُمتخمرّ
اأن  امُلتتالية , دون  ق�س  الررّ نوبات 
و   , البداية  من   , الفتور  ينتابك 

حترّى “دوام” احلفل
الآن , و قد بلغَت ُمنعرج اخلم�سني 
, �رسَت ترف�س ُمناق�سة املبداإ من 

اأ�سله…و تزجر الأيادي املمدودة 
لك , و تنهر اأ�سحابها

ل يليق بك الآن , و قد انق�سى زمن 
تك و فورتك و فتورّتك اجلميل  خفرّ
و   … �سهوا  اأو  لهوا  ترق�س  اأن   ,
تُد�سرّ  اأن  اأي�سا  الآن  بك  يليق  ل 
راأ�سك , كما ُكنت تفعل , يف �سدر 
مبا  وجهك  تُغرق  و   , �ساحبتك 
يحتوي من �رسود , و من ُحزن , و 
من اأنف و عينني و ل�سان و �سفتني 
و   , النرّافر  ج�سدها  ت�ساري�س  يف 
تُ�ساهم مبا فيك من جموح , و من 
دفق  ة  قورّ من  و   , انفعال  و  ُعنف 
الترّقلي�س  يف   , ينزرّ  عرق  من  و   ,
بالإحباط  عور  ال�سرّ حالت  من 
و  تعرتيك  كانت  التي  الُعجز  و 
ل  تنتابك با�ستمرار… و ُكنت توؤجرّ

انفجاراتك اإىل اأجل معلوم
فر  الظرّ و   , ة  القمرّ بلوغ  معارك  يف 
بحالة  الفوز  و   … روة  الذرّ بلحظة 
كينة  كينة و الإ�ستكانة….و ال�سرّ ال�سرّ

املن�سودة مل تُكن اأبدا اطمئنانا اأو 
روة  الذرّ حلظة  تُكن  مل  دعة…و 
امُلبتغاة �سوى ع�سالت ُمنهارة , و 
اأع�ساء ُمرتخية , و ج�سد ُم�ست�سلم 

خائر
ج�سدك  كان  …لقد  مهزوم  كثور 
املهزوم  و   , ته  قمرّ يف  املخذول 
النرّاجعة  و�سيلتك   , ذروته  يف 
 , امُلتتالية  اخل�سارات  لمت�سا�س 
�سبيلك  بقيرّة  ال�سرّ رغباتك  كانت  و 
الإنك�سارات….كان  ملقاومة 
و   , ُهنا  رق�سا  امُلختلج  ج�سدك 
تُرُجمانا   , ُهناك  �سبقا  امُلرتع�س 
امُلنحدرة  الكبرية  معة  للدرّ �سادقا 
ج  امُلهررّ لأنرّ  و   , ج  امُلهررّ عني  من 
�سدق  اأحد  ق  يُ�سدرّ فلن  جا  ُمهررّ
ق وهمك , و  دمعته…و ُكنت تُ�سدرّ
م اأنرّك تطمئنرّ ُهنا , و ت�ستكني  تتوهرّ

ُهناك

اجلزء الأول

بوكر 2نريفانا اخلال�ص
 �صحر خليفة/ع�صو جلنة 

حتكيم جائزة البوكر العاملية 
للرواية

�ساأتعر�س  الق�سا�سة  هذه  يف   
وهو  واأربكني,  اأحزنني  ملو�سوع 
مل  اإذ  الإقليمية,  الع�سبية  مو�سوع 
امليدان  يف  نواجه  اأن  اأتوقع  اأكن 
�سا�سات  على  نراه  ما  الأدبي 
الروح  ت�سجع  برامج  يف  التلفزيون 
 The و  اآيدل  اآراب  مثل  الإقليمية 
 Arabs Got Talentو  Voice
املح�سوبة  الربامج  من  وغريها 
واملعروفة  الرتفيه  ميدان  على 
وجمهورها  التجاري  بهدفها 
لكن  الإقليمية.  بع�سبيته  املدفوع 
وت�سكيك  بت�ساوؤلت  ووجهت  جلنتنا 
وت�سويت  باأ�سوات  ذكرين  وعتاب 
اآراب اآيدل واأخواتها, خ�سو�سا بعد 
اإذ  الطويلة.  القائمة  روايات  ن�رس 
لهذه  بالتحيز  اتهامات  نتلقى  بداأنا 
ولهذا  اجلن�سية,  تلك  اأو  اجلن�سية 
وانهالت  الإقليم.  ذاك  اأو  الإقليم 
رواية  الت�ساوؤلت: ملاذا مل تختاروا 
رواية  تختاروا  مل  ملاذا  جزائرية؟ 
رواية  تختاروا  مل  ملاذا  �سورية؟ 
هذا  اخرتمت  وملاذا  فل�سطينية؟ 
واإلخ  العراقية؟  الروايات  من  العدد 
و�سلتنا  اإذ  فقط,  هذا  لي�س  اإلخ. 
وفي�سبوكية  �سحفية  تعليقات  اأي�سا 
ت�سكك باأن الروايات التي اخرتناها 
كانت قد اختريت م�سبقا من جهات 
اإل  هي  ما  جلنتنا  واأن  معلنة,  غري 
�سيا�سية,  اأجندات  ذات  لقوى  �ستار 
واأننا �سنكت�سف لحقا اأننا كنا مطية 
طبعا  مغر�سة.   اأجنبية  جلهات 
الرواية  بني جمهور  اأجد  اأن  حزنت 
اأعتربه  من  وهو  املثقف,  العربية 
الأثقف بني �رسائح جمتمعنا العربي 
بلده  لرواية  يتحم�س  من  الكبري, 
 – يتهمنا  بحيث  التع�سب  لدرجة 
بالتحيز   - مقنع  مادي  �سبب  بدون 
ال�سيا�سي اأو الإقليمي, اأو من يتهمنا 
بالعمل على تنفيذ اأجندات اأجنبية.

جيل  من  اأين  هنا  اأعرتف  دعوين 
تربى على الإميان بقوميتنا العربية 
هذا  واأن  العربية,  الوحدة  وحلم 
اأعماقي,  يف  معي,  ظل  الإميان 
بها  منر  التي  امل�سائب  كل  رغم 
و�سيظل  منه,  نعاين  الذي  والتف�سخ 
يعني,  وهذا  القيامة.  حتى  معي 
هذه,  والعاطفية  الفكرية  بخلفيتي 
توؤثر  ولن  ومل  ل  فل�سطينيتي  اأن 
عربية.  رواية  اأية  على  على حكمي 
اأع�ساء  من  اأيا  اأن  اأي�سا  اأوؤكد  كما 
ول  �سنا  اأ�سغر  اأنهم  رغم  جلنتي, 
جيلي,  وتطلعات  لأحالم  ينتمون 
ونزاهتهم  العربية  ثقافتهم  اأن  اإل 
ل  منظورهم  جعلت  الأكادميية 
يختلف عن منظوري بحيث مل ياأخذ 
الإقليمي  البعد  منهم  واحد/ة  اأي 
باحل�سبان, وعليه, فاإن تقييمنا لأية 
رواية كان مدفوعا برغبتنا باختيار 
بني  من  والأجمل  والأقوى  الأغنى 
النظر  بغ�س  روايات,  من  لدينا  ما 
النتماء  اأو  الأقليمية  اجلن�سية  عن 
ذلك  على  اأمثلة  ولأعط  ال�سيا�سي. 
فل�سطينية  روايات   6 قيمنا  اأننا 
الطويلة  للقائمة  منها  اأي  ت�سل  مل 
من  عددا  قيمنا  كما  فنية,  لأ�سباب 
الروايات ال�سورية التي نالت ما نالته 
فنية  لأ�سباب  الفل�سطينية  الروايات 
خال�سة, بعك�س ما كتب يف ال�سحف 
عن اأن اأحدنا كان وراء اإقناع جلنتنا 
ال�سورية لأنها  الروايات  باأن ن�سقط 
وهذا  النظام,  �سد  اأو  النظام  مع 
افرتاء اأزعجنا واآملنا لكنا جتاوزناه 
باإهماله.  املهم, ما اأ�ستخل�سه هنا 
اأن جمهور الرواية العربية, بغالبيته, 
الراهن,  الكارثي  العربي  الو�سع  يف 
قبلية  اإقليمية  ع�سبية  من  يعاين 
ل  اأننا  مبعنى  �سوفينية,  انف�سالية 
نختلف كثريا عن جمهور اآراب اآيدل, 
وهذا يحزنني ويوؤملني, كما اآمل اأن 
اأنا خمطئة  فهل  ويوؤملكم.  يحزنكم 
ما  طويلة,  )ق�سا�سة  تقييمي؟   يف 
باليد حيلة, لتعقيد املو�سوع حاولت 

كتاب قبو العمر للكاتب ال�صحراوي �صيدامو 
بابوزيد

مذكرات معتقل �صيا�صي عائد من 
جحيم اآكدز ومقونة

كتاب جديد للكاتب ال�صحراوي “�صيدامو 
بابوزيد”  وهو عبارة عن  مذكرات وت�صوير 

ملعاناته مع العتقال ال�صري الذي تعر�ص له  
رفقة العديد من ال�صحراويني يف قلعة ” مكونة”  

بعد  املغربي  قوات  الحتالل  يد   على  “واآكدز″ 
اجتياحها الع�صكري لل�صحراء الغربية �صنة 

.1976

الكاتب اعتقل يوم 27 يناير �سنة 1976 ومل يفرج عنه ال �سنة 1991 , 
وقد �سور يف الكتاب �سنوف التعذيب التي تعر�س لها من خالل عناوين 
عدة منها يوم العتقال, يف اأربعة اأيام,اآكدز الرهيب )قرب احلياة( كما 
�سمن الكتاب لئحة باأ�سماء ال�سهداء ال�سحراويني الذين ق�سوا نحبهم 
يف املعتقل املغربي م�ست�سهدا بتاريخ ا�ست�سهادهم واأرقام الزنزانات 

التي كانوا يقيمون فيها.
قبو العمر كتاب من احلجم املتو�سط �سدر عن دار ” لرماتان را�سد 

” مبخيمات الالجئني ال�سحراويني حتت رقم الإيداع: 2015 – 001
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كيفية حماية 

اجلهاز اله�صمي 
اأكرث ما يوؤثر على اجلهاز اله�سمي �سلبًا اأو اإيجابًا 

نوعية الغذاء الذي ناأكله وكميته ؛ لذا يجب 
علينا تناول الطعام بانتظام وح�سب الوجبات 

املعتادة فطور وغداء وع�ساء والبتعاد عن 
تناول الطعام بني الوجبات لأن كرثة الطعام 

يوؤدي جتمعه يف املعدة فاملعدة حتتاج اإىل ثالث 
�ساعاٍت على الأقل له �سم الطعام املخزن بها ، 

واإذا ما طال تكد�س الطعام يف املعدة فاإنه يوؤدي 
اإىل حدوث التهابات بجدارها و الأجهزة املو�سلة 

اإليه قد ت�سل اإىل ال�سرطان 

بكميات  الطعام  تناول  اأّن  كما 
ترتفع  التي  وخا�صة  كبرية 
اإىل  ي�ؤدي  الده�ن  ن�صبة  فيها 

 ، بالدم  الده�ن  معدل  ارتفاع 
معّدالت  ارتفاع  اإىل  وبالتايل 
والذي  بالدم  الك�ل�صرتول 

ي�صبب اأمرا�ض القلب اخلطرية 
و التي قد ت�ؤّدي اإىل ال�فاة 

 و كذلك فاإّن ممار�صة الريا�صة 

يعطي  عليها  وامل�اظبة 
عمل  وين�صط  احلي�ية  اجل�صم 
كل اأجهزة اجل�صم ، و بخا�صٍة 

اأّن ممار�صة الريا�صة يف اأيامنا 
حلرق  اأ�صا�صي  متطلب  هذه 
الطاقة الزائدة حيث اأّنه كانت 

االإن�صان  عمل  طبيعة  �صابقاً 
حتتاج اإىل بذل جمه�د ع�صلّي 

ب�صكل ي�مي 

فوائد ماء ال�سودا 
املغّذيات  اإىل  الفتقارها  وذلك  املنخف�صة،  الغذائّية  القيم  ذات  امل�اّد  �صمن  ال�ص�دا  م�رشوب  الف�ائد ي�صّنف  بع�ض  له  فه�  ذلك  من  بالرغم  لكن  والده�ن،  والفيتامينات،  واملعادن،  كالربوتينات،  اأكرب، كما يعمل على حت�صني اله�صم، وذلك الحت�ائه على االأحما�ض التي تعادل حم��صة املعدة، وبالتايل تخلّ�صها من ا�صطراباتهاللج�صم، والتي هي كاالآتي  يعمل على تخفيف م�صاكل املعدة، كالغثيان، القرحة، زيادة احلم��صة، وع�رش ال�رشورّية  ب�صكل  االأمعاء  االإم�صاك، ك�نه يعمل على حتفيز حركة  يقلّل من حدوث  ًة اإذا كان خاليًا   باجل�ع، االأي�ض ب�صكل م�ؤّقت يف حال �رشبه بكّمّيات معتدلة فاإّنه يعمل على ترطيب اجل�صم، خا�صّ ال�صع�ر  من  ويقلّل  بال�صبع  ال�صع�ر  من  يزيد  باملاء  اجل�صم  اإمداد  على  يعمل  فه�  الكافيني،  ال�ص�دا على تفتيت احل�صى وحتريكها لتخرج مع الب�لمن فرتة الأخرى، فاإّن ذلك مفيد ملنع تكّ�ن احل�صى يف الكلى واملثانة، كما يعمل مرّكب ال�صرتات امل�ج�د يف وبالتايل التقليل من كّمّيات الطعام التي يتّم تناولها ي�مّيًا، مّما ي�ؤّدي اإىل فقدان ال�زن عند �رشب ال�ص�دا من 

فوائد �ساي الزعرت الربي 

اإّنه  الزارعني واالأرداف والكر�ض ، حيث  ال�زن وحرق ده�ن اجل�صم وبخا�صة من  اإنقا�ض  يفيد �صاي الزعرت الربي يف 

ي�صاعد على ت�رشيع عملية اال�صتقالب وه�صم الده�ن يعالج م�صاكل اجلهاز التنف�صي وه� مفيد مل�صاكل الرب� ال�صعبي 

اأّنه يزيل البلغم يف احللق والرئتني وي�قف ال�صعال ويلطف ال�صعب اله�ائية، لذا ين�صح بتناوله  و�صيق النف�ض، كما 

لعالج نزالت الربد والزكام واالأنفل�نزا يح�صن عمل اجلهاز اله�صمي، فيطرد الغازات املع�ية ومينع ع�رش اله�صم، 

كما ي�صاعد على طرد الف�صالت وال�صم�م من االأمعاء ويكافح االإم�صاك، كما اأّنه يزيد ال�صهية للطعام، وله خ�صائ�ض 

يعالج  كما  الت�صمم،  ويقاوم  االمت�صا�ض  ويح�صن  املع�ية  الديدان  ويطرد  الطفيليات  يقتل  اإذ  للبكترييا  م�صادة 

االإ�صهال الناجت عن البكترييا ويق�صي على جراثيم الق�ل�ن يطهر الفم من البكترييا ومينع التهابات الفم وي�صكن 

ب اأو اإذا ا�صتخدم كم�صم�صة يقي من من� االأورام ال�رشطانية يف اجل�صم وخا�صة �رشطان  وجع االأ�صنان اإذا �رشرُ

الثدي والربو�صتاتا الحت�ائه على مادة الكارفاكرول امل�صادة للخاليا اخلبيثة يعالج االأمرا�ض الع�صبية فه� 

مفيد حلاالت الع�صب ال�صابع يف ال�جه، كما له فعالية كبرية يف عالج بع�ض حاالت ال�رشع، وه� مفيد لتحفيز 

الطمث  واإدرار  املهبلية  االلتهابات  الفتيات يف عالج  يفيد  الزهامير  وال�قاية من  الذاكرة  وتق�ية  الدماغ  عمل 

املنحب�ض. يحفز اإفراز العرق ويدر الب�ل، كما اأّنه يفتت احل�صى ويطردها من املثانة والكليتني. ي�صاعد على �صبط 

ن�صبة ال�صكر وال�صغط يف اجل�صم، كما ين�صط الدورة الدم�ية ومينع تخرث الدم يف االأوعية وال�رشايني

رة اأ�صباب اآالم ال�صُّ

املنطقة  يف  اآالماً  املثانة  التهاب  يرُ�صاحب   : املثانة  التهاب 
اإىل  ي�صل  حّتى  اأحياناً  االلتهاب  وينت�رش  املثانة٬  يف  املحيطة 
ة٬ وترُ�صاب الّن�صاء بالتهاب  الِكلى٬ فيرُ�صبب اآالماً يف منطقة ال�رشرُّ
على  الّدالة  االأعرا�ض  ومن  الّرجال٬  من  اأكرب  ب�صكل  املثانة 
االلتهاب٬ خروج الّدم عند الّتب�ل٬ اأو ل�ن الب�ل القامت، وين�صح 

بزيارة الّطبيب لتفادي انت�صار االلتهاب.
 التهاب امَلِعدة : اإن بع�ض التهابات املِعدة ترُ�صّبب انتفاخاً ب�صبب 
تكاثرُر الفريو�صات اأو البكترييا٬ وينترُج عن التهابات املِعدة التقيرُّ�ؤ 
والغثيان واالأعرا�ض ال�صبيهة باأعرا�ض االإ�صابة باالأنفل�نزا٬ كما 

ة ترُ�صبب ال�صع�ر باالأمل يف منطقة ال�رشرُّ
ة بعالج م�صاكل املعدة   االأدوية : ينترُج عن تناول االأدوية اخلا�صّ
ة٬ وهذا االأمل عبارة عن رد فعل اجل�صم  ال�رشرُّ اآالماً يف منطقة 
ب�صكل  الدواء  ميت�ض  ال  ج�صمك  اأّن  يعني  حيثرُ  الّدواء؛  لتناورُل 
اجلانبّية  االآثار  لتحديد  الطبيب  مراجعة  ل  يرُف�صّ لذا  �صحيح٬ 

للدواء٬ ومدى ا�صتفادة اجِل�صم منهرُ
املعدة  تتمّدد   : الّطعام  تناورُل  يف  واالإفراط  الغذائي  م  الّت�صمرُ  
اأعرا�صاً  ال�رّشة  اأمل  وي�صاحب  الغذائي٬  م  بالّت�صمرُّ االإ�صابة  عند 
الّت��صع  املِعدة  اول  حترُ كما  واالإ�صهال٬  والّتقيرُّ�ؤ  كالغثيان  اأرُخرى 
خ�ض لكمّيات كبرية من الّطعام حّتى ت�صتطيع  عند ا�صتهالك ال�َصّ
ه�صمه٬ وهذا ما يرُ�صّكل �صغطاً على منِطقة املعدة فيرُ�صبب اأمل 

ة ال�رشرُّ
 العملّية اجلراحّية : تنترُج اأملاً يف منطقة ال�رّشة عند االأ�صخا�ض 
ث اأن يرُ�صاب املري�ض  الذين اأجروا عملية جراحّية م�ؤخرا٬ً ويحدرُ
باالإم�صاك اأو االإ�صهال٬ ولكن تتال�صى هذه االأعرا�ض مع تعايف 

املري�ض من العملّية اجلراحّية
 الفتق : ينتج الفتق عند خروج جزء من اأجزاء املعدة من مكانِه 
اآالم يف املنطقة  للفتق  انت�صاراً  االأعرا�ض  اأكرث  الطبيعي٬ ومن 
ويرُن�صح  بدنّية٬  باأن�صطة  القيام  عند  االأمل  ويتفاقم  املرُت�رّشرة٬ 
ل اأو  ع�ر باأمل يف اخل�صيتني عند الّتب�رُّ مبرُراجعة الطبيب عند ال�صرُّ
ع�ر بالثقل يف البطن؛ حيثرُ يق�م  اأو ال�صرُّ اأمل عند حركة االأمعاء 
قة٬ كما  الطبيب باإجراء عملّية جراحّية لرتميم االأن�صجة املرُمَزّ
تتفاقم  ال  حّتى  حركّية  اأو  بدنّية  باأن�صطة  القيام  جتّنب  يِجب 

امل�صكلة
ة  ث اأن يرُ�صبب احلمل اآالماً يف منطقة البطن وال�رشرُّ  احلمل : يحدرُ
اولة ج�صم االأم الّتكيرُّف مع منّ� الطفل، اأّما  ويع�د ال�صبب اإىل مرُ
اإذا كان االأمل �صديداً فقد يك�ن ال�صبب اأن احلمل حدث يف قناة 

الفال�ب٬ مّما ي�صتدعي مراقبة طبّية �صديدة للجنني واحلامل

فوائد بيكربونات ال�صوديوم 
والبث�ر  ال�صباب  حب�ب  يرُكافح 
ذلك  وميكن  عنها:  الناجتة 
�صغرية  ملعقة  مزج  خالل  من 
من  منا�صب  مقدار  مع  منه 
على  ي��صع  ما�صك  لعمل  املاء 
ثم  دقيقتني فقط،  الب�رشة ملدة 
وتكرر  بارد،  الب�رشة مباء  ترُغ�صل 
ثالثة  ملدة  ي�مياً  مرة  العملية 
ب�صيط  اختبار  يجب  ولكن  اأيام، 
من  �صغرية  معينة  منطقة  على 
اخلليط لتجنب احل�صا�صية، فاإن 
ميكن  ح�صا�صية  هناك  تكن  مل 
من  ويقلل  يرُعالج  ا�صتخدامه 
ال�صم�ض: من خالل مزج  حروق 
املاء  من  ك�ب  مع  فنجان  ربع 
باملزيج  من�صفة  ترُبلل  ثم  البارد، 
امل�صاب  املكان  بها  ويرطب 
مرتني  وتكرر  دقائق،   )5( ملدة 
اأو من خالل ملء ن�صف  بالي�م، 
ال�ص�دي�م  بيكرب�نات  من  ك�ب 
اال�صتحمام  ح��ض  يف  وو�صعه 
مع تقليبه جيداً ثم يرُعمل مغط�ض 

مدة  احل��ض  يف  كامل  للج�صم 
)5( دقائق، ثم يرتك على اجل�صم 
باملاء  االغت�صال  ثم  يجف  حتى 
الب�رشة،  ل�ن  تفاوت  من  يرُح�صن 
ك�نه يرُزيل اخلاليا امليتة باجللد، 
على  يحافظ  اأنه  اإىل  باالإ�صافة 
ويتم  باجللد،  الهيدروجني  ن�صبة 
ملعقة  خلط  خالل  من  ذلك 
ال�ص�دي�م  بيكرب�نات  من  كبرية 

ليكّ�نا  ال�رد  ماء  من  القليل  مع 
ي��صع  ثم  متما�صكاً،  عجيناً 
ملّدة  ال�جه  على  كما�صك 
لطيف  ب�صكل  يرُفرك  ثم  دقيقة 
رائحة  يرُزيل  باملاء  يرُغ�صل  ثم 
اجل�صم الكريهة اأو رائحة العرق: 
من  ملعقة  ثمن  مزج  خالل  من 
ال�ص�دي�م مع ملعقة  بيكرب�نات 
من  قطرات  وثالث  ماء،  كبرية 

اأي زيت نباتي معطر، ثم ترُغم�ض 
بها  ومي�صح  باخلليط  قطن 
منطقة  اأية  اأو  االإبطني  مناطق 

يخرج منها العرق
الكريهة  ال�صعر  رائحة  يرُزيل   
الدهني  ال�صعر  اأ�صحاب  خا�صة 
الروائح  التقاط  �رشيع  ك�نه 
واملل�ثات، والطريقة من خالل 
مع  ال�ص�دي�م  بيكرب�نات  مزج 
املاء بن�صب منا�صبة وت��صع على 
ال�صعر ملّدة )5( دقائق، ثم يرُغ�صل 
اأو  مّرة،  �صهر  وتكرر كل  ال�صعر، 
من  ملعقة  مقدار  اإ�صافة  ميكن 
�ص�دا اخلبز مع ال�صامب� ويرُغ�صل 
يرُعالج  اأ�صب�عياً  ال�صعر مرتني  به 
حيث  اجللدي،  والطفح  احلكة 
من خالل  للجلد،  كمهدئ  يعمل 
خلط ربع ملعقة من بيكرب�نات 
ال�ص�دي�م مع مقدار ن�صف ك�ب 
ماء وي��صع العجني على املنطقة 
باملاء  وي�صطف  دقيقتني،  ملدة 

البارد، وت�صتخدم مّرة بالي�م
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�سفات �لإمام علي ر�سي �هلل عنه 

الإمام  يُعترب  الفائقة  ال�شجاعة 
علي اأ�شجع العرب، وامل�شلمني، 
فقد ا�شتهر -ر�شي اهلل عنه- بهذه 
املواقف  لكرثة  نظراً  ال�شفة، 
فائقة  �شجاعة  فيها  اأظهر  التي 
ل نظري لها على الإطالق؛ ففي 
يوم بدر كان الإمام علي -ر�شي 
اهلل عنه- اأحد الثالثة امُل�شلمني 
الذين تقّدموا ملبارزة ثالثة من 

اخلندق  غزوة  ويف  امل�رشكني، 
بن  عمرو  ملبارزة  وحده  تقّدم 
بقّوته  ُعِرف  الذي  ود،  عبد 
غزوة  ويف  وهزمه،  الفائقة، 
-ر�شي  علي  الإمام  كان  خيرب 
فتح  الذي  ال�شحابي  عنه-  اهلل 
اهلل تعاىل على يديه ح�شن خيرب 
من  الَعديد  عن  ف�شاًل  املنيع، 

املواقف العظيمة الأخرى

 العلم يُعترب الإمام علي -ر�شي 
له  يُ�شُقّ  ل  عاملاً  عنه-  اهلل 
العلم  يف  را�شخة  قدم  له  غبار، 
ال�رشعي، ويف العديد من العلوم 
وقد  العربية،  كاللغة  الأخرى؛ 
ا�شتهر بهذه املّيزة العظيمة من 
هنا  ومن  ال�شحابة،  �شائر  بني 
بكل  الإمام  لقب  ا�شتحَقّ  فقد 

جدارة، واقتدار

نه، وثقته ال�شديدة  ُعِرف الإمام علي -ر�شي اهلل عنه-، باإميانه، و�شدق تدُيّ
باهلل تعاىل، ويكفيه اأّن قلبه ان�شرح لالإ�شالم منذ طفولته، فكان من اأوائل من 
اآمن لر�شول اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم-. �شرية هذا ال�شحابي العظيم زاخرة 

باملواقف التي توؤكد هذه ال�شفة العظيمة

 �حلكمة

مباذ� عذب �هلل قوم ثمود

 مل يعرف الَعرب حكيماً كالإمام 
علي -ر�شي اهلل عنه-، فِحَكم 
هذه الإمام العميقة ترتّدد على 
الأل�شن يف كل زمان ومكان، ملا 
لها من معاٍن �شامية، ل ميكن 
جّبار،  عقل  من  اإل  تنبع  اأن 
تفكري  ومنط  متَِّقَدة،  وب�شرية 
وتّت�شف  نوعه، هذا  فريد من 
اهلل  -ر�شي  علي  الإمام  حكم 
وبالغتها،  بف�شاحتها،  عنه- 
عليها  اأ�شفى  مّما  واإيجازها، 
�شيا�شي  جمال  فوق  جمالً 
الإمام  �شرية  يتتبع  من  را�شد 

يجد  عنه-  اهلل  -ر�شي  علي 
احلكم  يف  نهجه  اأن  بب�شاطة 
�شعى  فقد  اإق�شائياً،  يكن  مل 
هذا الإمام بكل ما اآتاه اهلل اإياه 
من قّوة اإىل جتميع امل�شلمني، 
�شبيل  يف  وانتهج  وتوحيدهم، 
اأنواع  حتقيق هذه الغاية �شتى 
اإىل  الأمر  و�شل  وقد  ال�شبل، 
اهلل،  �شبيل  يف  �شهيداً  ارتقائه 
بعد اأن امتّدت اإليه اليد الآثمة 
الكثريين  وجود  ب�شبب  غدراً، 
مّمن مل يُعجبهم م�شلكه، وفكره 
�شاحب  الر�شيد  ال�ّشيا�شي 

اأخالق رفيعة امل�شتوى اأخالق 
من  اأكرث  الرفيعة  علي  الإمام 
هذه  اأبرز  ولعَلّ  حُت�شى،  اأن 
والأمانة،  ال�شدق،  الأخالق 
وال�شجاعة، واملروءة، والعدل، 
والورع،  والتقوى،  والإخال�ص، 
والرّب،  والزهد،  والكرم، 
ول  والرحمة،  والعطف، 
غرابة يف اأنه يَتحلّى بكّل هذه 
الذي  فهو  وغريها،  الأخالق، 
اخللق  اأ�رشف  بيت  يف  تَرّبى 
�شّيدنا حممد -�شلى اهلل عليه 

و�شلم

الأقوام  اإحدى  هم  ثمود،  قوم 
تاريخ  يف  مرت  التي  الغابرة 
نوح  اإىل  ن�شبهم  يرجع  الب�رشية، 
عليه ال�شالم من ابنه �شام، كانت 
ثمود كافرة باهلل وعاتية ومتكربة، 
فلم يكونوا موحدين وكانوا قوماً 
جرى  مما  يعتربوا  مل  طاغني، 
بقوم نوح عليه ال�شالم من قبلهم، 
وكيف انقلبت اأمورهم راأ�شاً على 
تعاىل  اهلل  من  يغنهم  ومل  عقب 
�شيئاً، واأي�شاً كانوا قوماً مغرتين 
مبا اأتاهم اهلل من قوة ومن باأ�ص، 

يف  بيوتهم  نحتوا  اأنهم  لدرجة 
اجلبال، حتى ي�شكنوا فيها، وهذا 
اإن دل على �شئ فاإمنا يدل على 
بها  اهلل  اأنعم  التي  النعم  مقدار 
التي  الهائلة  والقدرات  عليهم، 
بيوت  من  اأي�شكنوا  من  مكنتهم 
منحوتة يف اجلبال ومن �شنة اهلل 
يبلغ  اأنه  بنا،  رحمته  ومن  تعاىل 
ل  حتى  ويهلك،  يعذب  اأن  قبل 
 – اهلل  على  حجة  للكفرة  يكون 
تعاىل  اهلل  فاأر�شل   ،- وجل  عز 
اإليهم نبياً كرمياً را�شداً له مكانة 

يف قومه اأوتي من احلكمة ال�شئ 
اختالف  حمل  يكن  ومل  الكثري 
النبي  هذا  كان  فقد  قومه،  يف 
من عقالء القوم ومن حكمائهم، 
ومن اأكرثهم رحمة وعطفاً، حاله 
كان  فقد  الأنبياء،  باقي  كحال 
ال�شالح،  من  عالية  درجة  على 
اأهلته  ا�شتثنائية  موا�شفات  ذو 
لأن يكون نبي اهلل ور�شوله لهوؤلء 
الكرمي  النبي  هذا  املجرمني، 
 ،- ال�شالم  عليه   – �شالح  هو 
بني  الرفيعة  العالية  املكانة  ذو 

التي  املكانة  هذه  قومه،  اأفراد 
ازدراء  اإىل  حتولت  اأن  لبثت  ما 
نظراً  اجتاهه،  قومه  من  وكره 
تخالف  اأفكار  من  به  جاء  ملا 
دعوة  من  به  جاء  وما  ال�شائد 
توحيدية منقذة تنقذ النا�ص مما 
هم فيه من �شالل ومع�شية لأن 
باقي  ك�شاأن  �شاأنها  الدعوة  هذه 
مع  تتعار�ص  الإلهية  الدعوات 
م�شالح هوؤلء الطغاة اجلبارين، 
وتعطي للفرد حريته التي وهبها 
حد  على  النا�ص  لكل  تعاىل  اهلل 

اأخذ  وبعد  ا�شتثناء  بدون  �شواء 
طلبوا  طويلة  وحماججة  ورد 
اأن   – ال�شالم  عليه   – منه 
ياأتيهم بدليل فريد على �شدقة، 
فاأخرج لهم اهلل تعاىل، الناقة من 
ال�شخر، وهذا الإعجاز متنا�شب 
ا�شتهروا  كونهم  قدراتهم  مع 
وعندما  ال�شخر،  يف  بالنحت 
ر�شول  عليهم  ا�شرتط  خرجت 
اهلل اأن ل مي�شوا هذه الناقة ب�شوء 
اأو اأذى، ولكن تكربهم وطغيانهم 
فنحروا  اأخرى  مرة  دوره  لعب 

الناقة، فجاء اأمر اهلل اإىل ر�شوله 
ينذر  اأن  منه  وطلب  الكرمي، 
بعد  �شياأتيهم  العذاب  باأن  قومه 
يخرج  اأن  منه  وطلب  اأيام  ثالثة 
بهم،  وينجو  املوؤمنني  بجماعة 
اهلل،  اأمر  جاء  الثالث  اليوم  ويف 
فخرجت ال�شيحت التي ان�شقت 
ثمود  من  يبق  فلم  ال�شماء،  من 
ثمود  اأ�شبحت  وهكذا  كائن،  اأي 
ت�شلح  التي  الغابرة  الأقوام  من 
والدرو�ص  العرب  منها  ناأخذ  لأن 

واحلكم 

ما هي نتائج �لهجرة �لنبوية
لكل اأمة مفرتق افرتق به ما قبله عما بعده، فهذا املفرتق 
هو املوؤ�ش�ص مليالد الإبداع واحلرية والعاملية وحقوق 
الأمة،  هذه  اأفكار  و�شيادة  الفكرية  واحلرية   ، الإن�شان 
وهذا املفرتق قد يكون مبيالد �شخ�شية عظيمة تتوافق 
عليها كافة الأمة، اأو بحدوث تغري جذري يف املواريث 
يقوم  ثورة  تاأ�شي�ص حالة وعي جديدة عن طريق  اأو يف 
بها ال�شعب اإيذاناً ببدء عهد جديد مير على هذه الأمة، 
فتكون هذه الثورة ثورة على الطغيان وال�شتبداد ال�شابق 
احلاكمة،  ال�شلطة  قبل  من  والهيمنة  والقمع  واجلربوت 
على  مرت  عظيمة  بلحظات  متر  مل  اأمة  يوجد  فال 
تاريخها �شنعت عندها هذه الفا�شل بني ما قد كان وما 

�شيكون يف اأمتنا اأجمع امل�شلمون على اأن هذا املفرتق 
هو بالهجرة النبوية ال�رشيفة من مكة املكرمة اإىل يرثب 
اأهمية هذا احلدث يف  ب�شبب  )املدينة املنورة(، وذلك 
الإ�شالمية  والأمة  الإ�شالمية  والدولة  الإ�شالم  تاريخ 
حتى يومنا هذا، مع وجود اأحداث مف�شلية اأخرى تاأخذ 
النبوية  كالبعثة  والآتي،  املا�شي  بني  املف�شلي  الطابع 
عليه  اهلل  �شلى   – ميالده  اأو  مرة  لأول  الوحي  ونزول 
الكيان  ذلك  اإن�شاء  هو  الهجرة،  مييز  ما  لكن   ،- و�شلم 
�شنوات  بعد  الدنيا  على  �شي�شيطر  الذي  الإ�شالمي 
ال�رشيفة هو  النبوية  الهجرة  النتائج من  اأهم  قليلة، من 
الأمان يف  بر  اإىل  الإلهية  بالأفكار  والهروب  ال�شتقالل 

مدينة �شغرية �شت�شبح منارة الدنيا وواحدة من اأهم بقاع 
الكرة الأر�شية، وم�رشحاً لالأحداث العظيمة يف التاريخ 
والهامة  الكبرية  الهجرة  نتائج  من  اأن  كما  الإ�شالمي  
البع�ص  التي يتغافل عنها  تاأ�شي�ص الأنظمة املدنية  هو 
لأ�شباب ع�شبية و �شيا�شية، فهذه الأنظمة متثلت ب�شكل 
اأطياف  لكل  �شمن  التي  املدينة  بوثيقة  وجلي  وا�شح 
املدينة حقوقهم وواجباتهم فال يوجد فرق بينهم ل يف 
النتائج  ومن  الواجبات،  يف  ول  احلقوق  يف  ول  التعامل 
يوجد  فال  الإ�شالمية  الأمة  توحيد  هو  اأي�شاً  املهمة 
فارق بينهم ل على اأ�شا�ص العرق ول على اأ�شا�ص اللون، 
التمهيد لتطهري مكة املكرمة من  النبوية هي  والهجرة 

الإ�شالم  �شاد  وبها  وجل،  عز  باهلل  وال�رشك  الوثنيات 
الرحمة  اإىل  تدعو  التي  مبادئه  تطبيق  ومت  الدنيا  يف 
والت�شامح والعفو واللني على اأر�ص الواقع وقد مت التاأريخ 
باعتبارها  النبوية  الهجرة  ابتداًء من  الإ�شالمي  للتاريخ 
الحتفال  اأن  كما  منه،  بدايًة  التاأريخ  يجب  حدث  اأهم 
ل  تقليدي  ولكنه  �شنوي  احتفال  هو  النبوية  بالهجرة 
من  احتفال  فهو  العاملي،  احلدث  م�شتوى  اإىل  يرقى 
باب رفع العتب، كما اأن حترمي الحتفالت ال�شعبية التي 
كانت �شائدة من قبل النا�ص قدمياً �شواء عند الحتفال 
بالهجرة النبوية اأم باملولد النبوي ال�رشيف، هو من باب 

اإزاحة النظر عن هذه الأحداث العظيمة يف تاريخنا 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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وتقدر عدد احل�س�ص ال�سكنية املنتظر الإفراج 
عنها 814 وحدة �سكنية تقع يف اأماكن متفرقة 
بها  الأ�سغال  انتهت  البويرة،  مدينة  و�سط  يف 
للك�سف  املحلية  ال�سلطات  اإ�سارة  رهن  وهي 
ال�سلطات  كانت  حيث  اأ�سحابها،  هوية  عن 
الولئية يف وقت �سابق مع الوايل املحول اإىل 
لـيومية  �رصح  قد  �رصيفي«،  »مولود  وهران 
عن  عنه  يك�سف  موعد  اأخر  اأن  الو�سط«،   «
نهاية  �سيكون  للم�ستفيدين  ال�سمية  القائمة 
اخلرب  وقتها  وكان  الفارط،   جويلية  �سهر 
املعلن عنه اأثلج �سدور مئات مواطني عا�سمة 
ال�سلطات  توزيع  مع  ذلك  وتزامن  الولية، 
املحلية ما يفوق 1000 وحدة �سكنية اجتماعية 
عري عديد البلديات يف �سهر جويلية، مبنا�سبة 
عيدي ال�سباب وال�ستقالل، وبقيت تقريبا اإّل 
ح�س�ص عا�سمة الولية لالإفراج عنها، كل ذلك 
جعل اأ�سحاب امللفات ي�ستعجلون الك�سف عن 
بحركة  يقومون  جعلهم  ما  ال�سمية،  القوائم 
الأ�سبوع  خالل  الدائرة  مقر  اأمام  احتجاجية 
الدائرة  رئي�ص  من  حينها  وطالبوا  الفارط، 
�سيا�سة  عن  والبتعاد  ال�سابقة  الوعود  تنفيذ 

يتحملون  يعد  مل  واأنه  الأمام،  اإىل  الهروب 
النتظار وال�سرب اأكرث من الذي م�سى خا�سة 
الكثري  واأن  الجتماعي،  الدخول  قرب  مع 
ل   ، قا�سية  معي�سية  يعي�سون  ظروف  منهم 
والأحياء  الق�سديرية  البيوت  داخل  تطاق 
الوايل  من  هوؤلء  يطالب  كما  الفو�سوية، 
تعهدت  تنفيذ ما  ليماين م�سطفى«   « اجلديد 
به ال�سلطات الولئية يف ال�سابق بالإفراج عن 

ح�سب  ذاته،  ال�سياق  ويف  امل�ستفيدين،  قوائم 
م�سدر من داخل مبنى دائرة البويرة، اأن جلنة 
الدائرة انتهت من عملية  اختيار امل�ستفيدين 
الأخرية  واأن هذه  النهائية  القائمة  ومت �سبط 
اإ�سارة  تنتظر  عليها،  وامل�سادقة  الإم�ساء  مت 

الوايل اجلديد لالإفراج عنها.

البنتاغون ياأمر: ا�سقاط 
اأية طائرة بدون طيار حال 
تهددها ل�سالمة الطريان 

البنتاغون   ( الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعطت 
قاعدة   130 من  لأكرث  الأخ�رص  ال�سوء   )
املتحدة  الوليات  اأنحاء  يف  ع�سكرية 
اأو  جتارية   طيار  بدون  طائرات  لإ�سقاط  
اأو  الطريان  �سالمة  تهديدها  حال  خا�سة 

ت�سببها يف اأي تهديدات اأخرى.
و اأو�سح الكابنت جيف ديفيز املتحدث با�سم 
»احلرة«  قناة  اأفادت  ح�سبما   - البنتاغون 
المريكية، اأم�ص، - اأن« تفا�سيل الإجراءات 
املحددة التي ي�سمح للجي�ص باتخاذها  �سد 
واخلا�سة  التجارية  طيار  بدون  الطائرات 
التحفظ  اأو  تدمريها  ت�سمل  لكنها  �رصية 
ديفيز،   وقال  تهديدا«.  �سكلت  اإذا  عليها  
واخلا�سة  التجارية  الطائرات  »زيادة  اإن 
بدون طيار يف الوليات املتحدة رفعت  من 
من�ستنا  و�سالمة  باأمن  يتعلق  فيما  خماوفنا 

و�سالمة الطريان واأمن املواطنني«.
طيار  بدون  الطائرات  عدد  اأن   اإىل  ي�سار 
الأمريكية  الأجواء  يف  كبرية  ب�سورة  تزايد 
التزايد  ويوا�سل  الأخرية،  الأعوام   يف 
املخاوف  بدوره  زاد  مما  مت�سارعة  بوترية 
بني امل�سوؤولني  باحلكومة والقطاع اخلا�ص 
من اأن تقرتب طائرات بدون طيار خطرة اأو 
حتى عدائية اأكرث  من الالزم من اأماكن مثل 
وال�ستادات  واملطارات  الع�سكرية  القواعد 

الريا�سية.
وكانت ال�سلطات قد منعت يف اأبريل املا�سي 
حتليق كل الطائرات بدون طيار تقريبا فوق 
133  من�ساأة ع�سكرية اأمريكية لأ�سباب اأمنية.

وت�سري تقديرات اإدارة الطريان الحتادية اإىل 
التجارية بدون طيار   ارتفاع عدد الطائرات 
من 42 األفا يف نهاية 2016 اإىل نحو 442 األف 

طائرة بحلول عام 2021.

العدد : 4413/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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تلم�سان : 

حجز 116 كلغ من الكيف املعالج 
املعالج  الكيف  كلغ من  تلم�سان من حجز 116  بولية  الثنني  اأم�ص  اأعوان اجلمارك  متكن 

ح�سبما علم، اأم�ص، لدى املديرية اجلهوية للجمارك لتلم�سان.

ومركز  ميمون  اأولد  و  ل�سبدو  اجلمارك  فرق  اأعوان  طرف  من  متت  التي  العملية  وجاءت 

احلرا�سة لهنني اإثر مراقبة الطريق الوطني رقم 22 املوؤدي اإىل مدينة �سبدو حيث مت �سبط 

بيان �سحفي  ورد يف  ل�سيارة ح�سبما  ال�سندوق اخللفي  بداخل  الكمية من املخدرات  هذه 

لذات املديرية.وقد مت توقيف �سائق ال�سيارة واإحالته على اجلهات الق�سائية املخت�سة.

الغرامة  بلغت  فيما  دج  ب7.560.000  النقل  وو�سيلة  املحجوزة  الب�ساعة  قيمة  وقدرت 
اجلمركية 79.200.000 دج كما اأ�سري اإليه.

البويرة

�سكان املدينة ينتظرون الإفراج عن قوائم ال�سكن الإجتماعي
  ل يزال، اأزيد من األفي مواطن يقطن بعا�سمة ولية البويرة ينتظرن بفارغ ال�سرب الإفراج عن 

القوائم ال�سمية للم�ستفيدين من ال�سكن الجتماعي ، ممن اأودعوا ملفات ال�سكن الجتماعي 
لدى امل�سلحة املخت�سة بالدائرة منذ عدة �سنوات

رو�سيا:

اجلزائر-الأردن:

ت�سجيل 7 حالت خرق لوقف اإطالق النار يف 
�سوريا خالل ال 24 �ساعة الأخرية 

م�ساهل ي�سلم ر�سالة من الرئي�س بوتفليقة 
اىل العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين 

ممثلي  اأن  اأم�ص،  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
رو�سيا يف جلنة الهدنة الرو�سية - الرتكية يف �سوريا 
خالل  النار  اإطالق  لوقف  خرق  حالت   4 �سجلوا 
ال�ساعات ال 24 الأخرية  بينما �سجل ممثلو تركيا 

3 حالت  ح�سب م�سادر اإعالمية.
الرو�سية   اأن وزارة الدفاع  وذكرت امل�سادر ذاتها  
ن�رصت على موقعها الإلكرتوين ، اأم�ص، اأن الو�سع يف 
مناطق تخفيف التوتر يف �سوريا يت�سم بال�ستقرار  
ومل ي�سجل اجلانب الرو�سي خالل ال�ساعات ال 24 
النار يف  اإطالق  اإل 4 حالت خرق لوقف  الأخرية 
حمافظة الالذقية  بينما �سجل الأتراك حالتني يف 
حمافظة دم�سق وحالة واحدة يف حمافظة حم�ص.

حالت  غالبية  اأن  اإىل  الرو�سية   الوزارة  واأ�سارت 
اخلفيفة  الأ�سلحة  من  الع�سوائي  النار  اإطالق 

م�سلحة  عليها عنا�رص  ت�سيطر  مناطق  �سجلت يف 
من تنظيمي »جبهة الن�رصة« و »داع�ص« الإرهابيني. 
يقم  مل  الرو�سي  امل�ساحلة  مركز  اأن  واأو�سحت  
اأم�ص بعمليات اإن�سانية  واأن عدد املراكز ال�سكنية 
مل  القتالية  العمليات  وقف  نظام  حتت  املن�سوية 

يتغري ويبلغ 2135 مركزا.

القادر  عبد  اخلارجية   ال�سوؤون  وزير  ا�ستقبل 
الأمري  امللك   نائب  قبل  من  بعمان   م�ساهل 
امللك  مهام  يتوىل  الذي  احل�سني   بن  في�سل 
الغائب عن البالد  حيث �سلم له »ر�سالة �سداقة 

و تقدير« وجهها رئي�ص اجلمهورية  
امللك  الأردين  للعاهل  بوتفليقة   العزيز  عبد 
عبداهلل الثاين بن احل�سني  ح�سبما افاد به، اأم�ص، 
ذات  واأو�سح  اخلارجية.  ال�سوؤون  لوزارة  بيان 
ال�سيد م�ساهل«  كلف  في�سل  الأمري  اأن  امل�سدر 
و  الإحرتام  م�ساعر  و  الأخوية  التحيات  بنقل 
الثاين  عبداهلل  امللك  الأردين  للعاهل  التقدير 
لل�سعب  بتمنياته  مرفوقة  بوتفليقة  الرئي�ص  اإىل 

اجلزائري باملزيد من الرقي«.
كما اأعرب عن »ارتياحه لنوعية العالقات القائمة 
بني البلدين  موؤكدا �رصورة  ا�ستغالل كل الفر�ص 
و  تطوير  اأجل  من  البلدين  �سوقي  توفرها  التي 

تعزيز العالقات القت�سادية التي تربط اجلزائر 
و الأردن«. واأ�ساف نف�ص امل�سدر اأن امل�سوؤولني 
تطرقا خالل هذا اللقاء اإىل الأزمات والنزاعات 
التي ت�سهدها املنطقة وكذا التحديات الرئي�سية 
اللقاء  وجرى  العربي«.  العامل  يواجها  التي 
اأمين  الأردين   اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  بح�سور 

�سفادي.

تلم�سان: 

غلق 36 حمال جتاريا منذ انطالق 
مو�سم ال�سطياف

خالل اأ�سبوع 

 اأزيد من 24 األف تدخل
 مل�سالح احلماية املدنية 

مت غلق 36 حمال جتاريا وحترير 590 حم�رص 
خمالفة من طرف اأعوان التجارة بتلم�سان منذ 
انطالق مو�سم ال�سطياف احلايل ح�سبما علم، 

اأم�ص، لدى املديرية الولئية للتجارة.
الغذائية  املواد  مراقبة  مكتب  رئي�ص  واأو�سح 
تعود  الغلق  اأ�سباب  اأن  احلميد  عبد  �سلبي 
النظافة  �رصوط  احرتام  لعدم  الأوىل  بالدرجة 
تغيري  اأو  التجاري  ال�سجل  امتالك  وعدم 
التجاري  ال�سجل  بيانات  تعديل  دون  الن�ساط 
وكذا النتائج ال�سلبية التي اأ�سفرت عنها حتاليل 
 123 اقتطاع  بعد  الغذائية  املنتجات  لبع�ص 
عينة من خمتلف املواد ال�رصيعة التلف كاللحوم 
و احلليب و م�ستقاته وامل�رصوبات و املثلجات.

م�ست  الغلق  اأنعملية  امل�سدر  نف�ص  واأ�ساف 
املرطبات  و  املثلجات  بيع  حمالت  و  مطاعم 
الفا�سدة  الغذائية  املواد  وزن  قدر  فيما 
تقدر  بقيمة  قناطري   7 من  باأزيد  املحجوزة 
منذ  تخ�سي�ص  مت  وللتذكري  دج.   386.752 ب 
الفاحت يونيو املا�سي 33 فرقة مراقبة مق�سمة 

ملراقبة  واأخرين  النوعية  ملراقبة  اأعوان  بني 
بالولية  �سواطئ   6 عرب  التجارية  املمار�سات 
مر�سى  ب�ساطئ  دائمة  ب�سفة  تعمل  واحدة 
املناوبة  نظام  اطار  يف  الأخرى  و  مهيدي  بن 
اأقلة و هنني و  و  لتجوب �سواطئ �سيدي يو�سع 
واد عبد اهلل و تاف�سوت. و تتوا�سل عرب �سواطئ 
الت�سممات  �سد  التح�سي�سية  احلملة  تلم�سان 
حتت  التجارة  مديرية  اأطلقتها  التي  الغذائية 
م�سوؤولية  و  حتدي  الغذائية  »الت�سممات  �سعار 
و  النظافة  ب�رصوط  امل�ستهلك  لتوعية  اجلميع« 
طرق حفظ املاأكولت يف ال�ساطئ و الوقاية من 
ذروتها خالل  تعرف  اأن  التي ميكن  الت�سممات 
ال�سيف ح�سب املكلف برتقية و مراقبة  ف�سل 
النوعية و العمليات التح�سي�سية قويدر برحيل. 
وذكر نف�ص امل�سئول اأن هذه العملية  لأ�سحابها 
املتعلقة بطلب �سهادة املطابقة بالن�سبة للحوم 
بقايا  و  املفروم  اللحم  و ح�سن حفظ  البي�ساء 
الأكل خالل الولئم لتفادي الت�سممات الغذائية 

اجلماعية.

�سجلت وحدات احلماية املدنية، خالل الأ�سبوع 
املرور،  حوادث  �سمل  تدخل   24536 املا�سي، 
اإخماد  ال�سحي،  الإجالء  املنزلية،  احلوادث 
ملختلف  الأمنية  الأجهزة  وتغطية  احلرائق 
التظاهرات، ح�سب ما اأفادت به، اأم�ص، ح�سيلة 

لذات امل�سالح.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »خالل الفرتة املمتدة 
�سجلت   2017 اأوت   05 اإىل  يوليو   30 بني  ما 
وهذا  تدخل،   24536 املدنية  احلماية  وحدات 
طرف  من  ال�ستغاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على 
خمتلف  التدخالت  هذه  و�سملت  املواطنني، 
جمالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة 

الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
ال�سحي اإخماد احلرائق وتغطية الأجهزة الأمنية  
اإىل  احل�سيلة  واأ�سارت  التظاهرات«.  ملختلف 
قيام وحدات احلماية املدنية ب11376 تدخل 
خاللها  مت  ال�سحي،  الإجالء  بعمليات  خا�ص 
 9517 وحتويل  جريح   1497 واإجالء  اإ�سعاف 
اإىل امل�ست�سفيات.  كما قامت وحدات  مري�ص 
 4883 ب  الفرتة  نف�ص  خالل  املدنية  احلماية 
تدخل �سمح باإخماد  3594 حريق منها منزلية 
اإىل 5672  �سناعية وحرائق خمتلفة، بالإ�سافة 
واإنقاذ  اإ�سعاف  عملية   5014 لتغطية  تدخل 

اأ�سخا�ص يف خطر.

 هـــل تــــفوق �ســـلطة
 املــــــال النـــــظام؟

بقلم :

  اإذا �سح ما تداولته  الأخبار ال�سادرة من  كوالي�س الرئا�سة عن اإلغاء كل 

القرارات واخلطوات التي م�سى فيها ال�سيد الوزير الأول تّبون  فهذا يعني  اأن  

هناك  �سراع  اأعمق من كل الت�سورات يرهن م�سري اجلزائر كلها، فاحلملة 

التي تبناها تبون مند توليه مهام الوزارة الأوىل تكون قد كلفته الكثري  وقد 

يدفع ثمنها يف الأيام القليلة القادمة طاملا انه مل  ينل ر�سى كل الأطراف 

بل اأهمها يف البالط احلكومي، فجل مبادراته املتعلقة بتنظيف ال�ساحة 

من اأ�سحاب املال الفا�سد وا�سرتجاع ما يجب اإرجاعه  للخزينة  العمومية 

من اأموال  نهبت بدون وجه حق  يف زمن غابت فيه الدولة بكل مفاهيمها 

والياتها الردعية، هاهي حماولة اأخرى لإجها�س مبادرة الوقوف باجلزائر 

من جديد واإرجاعها على الأقل اإىل م�ستوى من احلزم والن�سباط  للتذكري 

فان  القوانني  واملرا�سيم التي اعتمدها ال�سيد الوزير الأول هي يف الأ�سا�س 

كانت الأر�سية التي  تبناها رئي�س اجلمهورية يف براجمه و عرب كل  حمالته 

النتخابية ووفقها ا�ستطاع اأن يقنع الراأي العام بان ال�ستمرارية هي الوحيدة 

الكفيلة باإثبات  جناح  الربامج  واأن  اأي  م�سا�س  باخلطوات  املبدئية  قد يعيد 

احل�سابات اإىل ال�سفر فكيف نف�سر اإذن الت�سارب يف الت�سريحات  وكيف  ميكن 

اأن ي�ستوعب الراأي العام الوطني والدويل طبيعة ما يحدث يف اجلزائر من 

تناق�س  بني اأ�سحاب القرار احلقيقيني؟ وهل مواقف مثل هده تخدم ال�سورة 

التي طاملا اأرادت  اجلزائر اأن ت�سوقها   حللفائها يف اأوروبا واأي�سا لغريها من 

ال�سركاء  عرب العامل ؟  

�شفيقة العرباوي 
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