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جبهة القوى ال�سرتاكية

تعيني جميد روار من�سقا 
 للمديرية الوطنية 
للحملة النتخابية 

�ص3
الأمني العام لوزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي

51ر66 باملائة من حملة 
البكالوريا اجلدد مت توجيههم 

ح�سب رغبتهم الأوىل  
 �ص4

العتداء على بع�ص الأئمة

وزارة الداخلية اتخذت 
كل  اآنية  "ب�سورة 

الإجراءات الالزمة" 
�ص24

ب�سبب احلرائق التي التهمت 
م�ساحاتها اخل�سراء، مو�سوين:

23 ولية مهددة بت�سحر 
جارف م�ستقبال

 �ص3

قالوا اأنهم "يذبحون" مرتني

الأطباء ينتف�سون: 
ال�سجن من ورائنا 
وال�سعب من اأمامنا

ملف

�ص3فيما دعا  املرت�سحني  اإىل عدم التطرق اإىل رئا�سيات 2019 ،جمال ولد عبا�ص : 

�سنوا�سل دعم الوزير الأول تبون 

تفكيك �سبكة وطنية خمت�سة يف ت�سنيع واملتاجرة بالأ�سلحة النارية 

�ص3

�سراع  لأي  وجود  "ل 
داخلي واملحليات 
�سندخلها بقوة"

الأمني الأول جلبهة القوى ال�سرتاكية، 
حممد حاج جيالين يف حوار مع "الو�سط":
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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تنفيذا لتعليمات رئي�ص اجلمهورية

املدينة املنورة

البويرة

 روؤية جديدة لتنمية املناطق 
احلدودية قبل نهاية 2017  

1160 حاجا جزائريا يزورون م�سجد قباء 

 العزلة تخيم على اأزيد من 16 األف
 ن�سمة ببلدية تاقديت 

القانون يحميهم و ال ينظم و�ضعيتهم  

جمانني اأحرار  يرتكبون 
اأب�سع املجازر الدموية 

يف �سوارعنا ...

تعيني 48 جلنة ولئية للتح�سري 
لالنتخابات  املحلية القادمة

   02�سبتمرب 
كاآخر اأجل 

لت�سليم 
املحا�سر 

املتعلقة بقوائم 
الرت�سيحات 
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البويرة

 هالك 11 �صخ�صا يف 32 حادث مرور

العاب القوى اجلزائرية حتت�صر
 تتو��سل �لأمور من �ل�سيئ �إىل �لأ�سو�أ 
لعد�ئينا �جلز�ئريني �لذين ف�سلو� يف 

رفع �لر�ية �جلز�ئرية ومل يكونو� �أح�سن 
خلف لأح�سن �سلف، حيث �سجلو� 

��سو�أ م�ساركة جز�ئرية يف بطولة �لعامل 
لألعاب �لقوى �جلارية بعا�سمة �ل�سباب 

لندن، و�سدمو� �ملتتبعني يف ف�سل 
جميعهم من جتاوز �لأدو�ر �لت�سفوية 
و�لتاأهل �إىل �سباقات �لنهائي، وهو ما 
جعل �أنف �جلز�ئر ميرغ يف �لأر�ض 

وهي �لتي لطاملا كانت ت�سكل ح�سور� 
مميز� بعد�ءين من �أعلى م�ستوى �آخرهم 

خملويف �لغائب عن �ملوعد �لعاملي.

بعد  يه�سمو�  مل  �لعا�سمة  يف  �لربية  �ملحطات  من  �لعديد  عرب  �خلا�سة  �حلافالت  �أ�سحاب  �أن  يبدو 

�أ�سبحو�  بحيث  موجودة،  و�أخرى  موجودة،  غري  نقل  خطوط  على   بالعمل  �يتوز�  �تخذه  �لذي  �لقر�ر 

يهددو� �سائقي ومعينيهم كل يوم وكاأنهم هم من ي�سريو� �ملحطات، وهذ� �لذي ح�سل يف حمطة بر�قي 

�أين توقفت حافالت �إيتوز� ملدة زمنية غري ق�سرية، ب�سبب �ل�سغط �ملمار�ض عليهم من قبل �خلو��ض، 

لتعود �لأمور �إىل جماريها ب�سبب طريقة تعامل �ملو�طنني مع �حلادثة، وقال �أحد �ملو�طنني �أن ما ح�سل 

يوجب على �لو�ساية �لتدخل من �أجل �إيقاف مثل هكذ� ت�رصفات.

�لوطنية بعيد ميالد  �لعنا�رص  �أين �حتفلت  للمحليني  �لوطني  �لر�ئعة د�خل �ملنتخب  �لأجو�ء   تتو��سل 

�لالعب �جلديد ملولودية �جلز�ئر �سفيان بن دبكة خالل �إقامة �لرتب�ض مبدينة ق�سنطينة وقبل موعد 

�ملبار�ة �لتي خا�سوها �سهرة �أم�ض �أمام �ملنتخب �لليبي حل�ساب ت�سفيات بطولة �إفريقيا للمحليني.

النقل اخلوا�ص يهددون الإيتوزا..

حمليو اخل�صر يحتفلون بعيد ميالد بن دبكة

�ملدنية  �حلماية  م�سالح  �أح�ست 
يف  �سخ�سا   11 وفاة  �لبويرة  بولية 
32 حادث مرور خالل �سهر جويلية 
�ملن�رصم وهي �أثقل ح�سيلة ت�سجل 
وقعت  فيما   ، �لفارطة  �ل�سنة  منذ 
بالطريق  �حلو�دث  هذه  �أغلب 
خا�سة  غرب   - �رصق  �ل�سيار 
�رصيكي  وعني  �جلباحية  مبنحدر 
�لذي يعترب نقطة �سود�ء �إىل جانب 
يف  حادثني  يف  �سحايا   5 �سقوط 
بني  ما   18 رقم  �لوطني  �لطريق 
بلديتي عني ب�سام وبئر غبالو غرب 

عا�سمة �لولية .
اأ.م

 ال�صيف يزلزل »اأركان«
 العديد من الأحزاب

الذكرى الـ7 لوفاة عبد الرحمن �صيبان

�ل�سنة  هذه  �ل�سيف  عطلة  �أن  يبدو 
�نتخابية  ��ستحقاقات  ت�سبق  و�لتي 
على  حقيقيا  جحيما  كانت  مهمة، 
�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  من  �لعديد 
�ل�سفعة  فبعد  باجلز�ئر،  �ملعتمدة 
يون�ض  بن  عمارة  حزب  تلقاها  �لتي 
�سهد  �أين  تقريبا،  ون�سف  �سهر  منذ 
كذلك،  و�لقياديني  للمنا�سلني  نزيفا 
ر�ح �لر�سيدي ي�سري يف نف�ض خطو�ته 
ويعرف �ن�سحابات و�ن�سقاقات �أخرى، 

�أنها  على  متابعون  ير�ها  مرحلة  يف 
يتوقف  ومل  جد�،  ومهمة  ح�سا�سة 
�لزلز�ل �ل�سيفي عند هذ� �حلد حيث 
�رص�عات  �لأخر  هو  �لفالن  عرف 
تطالب  ولز�لت  د�ئما  �لتي  قاعدية 
جمال  �حلايل  �لعام  �لأمني  بان�سحاب 
ولد عبا�ض، ليتبعه ب�سكل هادئ �أعتى 
حزب معار�ض باجلز�ئر، و�لذي عرف 
�ن�سحاب �ل�سكرتري �لأول للحزب عبد 

�ملالك بو�سافة، �أول �أم�ض.

�أم�ض �لذكرى 7 لوفاة �ل�سيخ عبد �لرحمن �سيبان، و�سط كثري من �ل�سمت، لرجل �أم�سى   مرت 
�لعلماء  من  نخبة  رفقة  �سنها  �لتي  للحملة  تعود  ذكرى  �جلز�ئرية، يف  �لهوية  مد�فعا عن  حياته 
غد� �ل�ستقالل جلعل �لدين �ل�سالمي و�للغة �لعربية �أ�سا�ض �لد�ستور �جلز�ئري، و�مل�رصف على 

ملتقيات �لفكر �لإ�سالمي من 1980-1986. وع�سو� موؤ�س�سا ملجمع �لفقه �لإ�سالمي �لدويل.
وكما قال عنه �لدكتور يحيى �لغوثاين: »�لتقيت بعدد من �لعلماء �ملعمرين �لذين �أدركو� �ل�سيخ عبد 
�حلميد بن بادي�ض، و�ل�سيخ حممد �لب�سري �لبر�هيمي، ومن هوؤلء �لعالمة �ملعمر �لكبري �ل�سيخ 
يحتويه بني جو�نحه من همة  �ساب، ملا  �أنه  عليه  يبدو  �لذي  �لرجل  �سيبان، هذ�  �لرحمن  عبد 

ون�ساط، وحب لهذه �لدعوة«. 

24 �صاعة

مفاجاآت جديدة لع�صاق اآبل هذا العام
تد�ول عدد من ع�ساق �لتكنولوجيا �سور� 
ومعلومات جديدة حول بع�ض �أجهزة �آبل 
�ملنتظر طرحها �لعام �جلاري ففي �لثامن 
�ملدون  ن�رص  �جلاري،  �أغ�سط�ض  من 
على  �سفحته  يف  بال�ض،  �إيفان  �ل�سهري، 
»�أيفون-8«  لهاتف  �إنها  قال  �سورة  تويرت 
و�أهم  �لقادم  �خلريف  طرحه  �ملنتظر 
�ل�سورة  يف  �آيفون  ع�ساق  �نتباه  لفت  ما 
 »Home« زر  من  �خلالية  �ل�سا�سة  هو 
�لرئي�سي وما�سح ب�سمات �لأ�سابع، �لذي 
�لو�جهة  يف  مدجما  �سيكون  �أنه  يعتقد 
�ل�سا�سة  �أن  �إىل  بالإ�سافة  لها،  �لأمامية 
�أكد  جانبه  من  جانبية  بدون حو�ف  �أتت 

موقع »ذي فريج« �أن �لهاتف �ملوجود يف 
�ل�سورة مو�سوع يف هيكل حماية خارجي 
 Urban Armor« �رصكة  �سنع  من 
�إك�س�سو�ر�ت  ب�سنع  �ملتخ�س�سة   »Gear

�لهو�تف و�لأجهزة �لذكية.
 »Nodus« �رصكة  عر�ست  مدة  ومنذ 
�أغطية  ب�سناعة  �ملتخ�س�سة 
�سور�  �لذكية  �لهو�تف  و�إك�س�سو�ر�ت 
تبني  �أنها  �أكدت  باحلو��سيب،  م�سممة 
»�آيفون-8«  لهاتف  �لنهائي  �لت�سميم 
يف  �لهاتف  يظهر  حيث  �ملنتظر، 
�لو�جهة  كامل  على  متتد  ب�سا�سة  �ل�سور 
�لأمامية، وخالية من �حلو�ف تقريبا ويف 

منت�سف �لق�سم �لعلوي من �ل�سا�سة مكرب 
�لأمامية  �لكامري�  �ل�سوت، وعلى جانبيه 

وم�ست�سعر�ت �لإ�ساءة.
�أن  �ملمكن  من  �آبل  باأن  �آخر  تلميح  ويف 
�مل�ستقبل،  يف  جديدة  �أجهزة  تطرح 
ن�رصت �لهيئة �ملخت�سة بت�سجيل بر�ء�ت 
منذ مدة  �ملتحدة  �لوليات  �لخرت�ع يف 
بر�ءة  ت�سجيل  طلب  على  �ملو�فقة  ن�ض 
�خرت�ع تقدمت بها �آبل منذ 2007، ل�سنع 
 »iPhone nano« يدعى  ذكي  هاتف 
�ل�سغري.   »iPod nano« هيكل  يف 
 3D« بتقنيات  �جلهاز  هذ�  �سيزود  حيث 

تات�ض«.

الفرقة املو�شيقية ال�شاوية 
»اإيرثان« )جنوم(

 اإحياء حفل فني 
باجلزائر العا�صمة

�أحيت  �لفرقة �ملو�سيقية �ل�ساوية »�إيرث�ن« 
)جنوم( �سهرة �أم�ض �جلمعة باجلز�ئر 

�لعا�سمة حفال فنيا بعنو�ن » �ملحفل« ن�سبة 
لألبومها 

�لأخري �لذي �سدر يف 2017 و ذ� حمتوى 
موروث عن �لأ�سالف على �سكل حديث 

يحمل حلة ذكية و م�سمم يف �يقاعات و قطع 
مو�سيقية منفتحة على �ملو�سيقى �لعاملية 
،و قامت �لفرقة »�إيرث�ن«  باأوبر� �جلز�ئر 
بوعالم ب�سايح على مد�ر 70 دقيقة باأد�ء 

تام �أمام جمهور قارب �ل100 �أتى ليتذوق  
�أحدث �لقطع �ملو�سيقية بعد » �ميازيغن« ) 
1993( و » نيو تندي« )2011( و �لتي ��سدرت 
عرفانا لعمالق �لأغنية �لرتقية عثمان بايل 

�لذي و�فته �ملنية يف 2015.

مازدا تطور حمركا يعمل دون 
�صمعات ال�صتعال

�رصكة  من  مهند�سون  وجد   
فعالية  لزيادة  طريقة  مازد� 
مبقد�ر  �لبنزين  حمركات 
حيث  �لأقل،  على   %30
ي�ستغني  قد  حمركا  �سممو� 
�ل�ستعال  �سمعات  عن 
كل  يف  د�خله  �سرتكب  �لتي 

�لأحو�ل.
�لحرت�ق  عملية  �ستجري 
�لذي  �جلديد  �ملحرك  يف 
�سممه �ليابانيون بنف�ض مبد�أ 
�حرت�ق مزيج �لوقود و�لهو�ء 
�أي بفعل  �لديزل،  يف حمرك 
�ل�سغط مع هذ� �أوردت جملة 
�ملحرك  �أن   Motoring
�ل�ستعال  ب�سمعات  �حتفظ 
كعن�رص ت�سميمي �سي�ستخدم 

�أثناء  �لوقود  �إ�سعال  عند 
ب�رصعة  �ملحرك  دور�ن 
منخف�سة، مع عودة �ملحرك 
عند  �ل�سغط  نظام  �إىل 
يوؤكد  دور�نه  �رصعة  زيادة 
��ستهالك  �أن  �مل�سممون 
من   Skyactive II حمرك 
�لوقود �سينخف�ض بن�سبة %30 
مثال  ذلك  يعني  �لأقل.  على 
�ملزودة   3 مازد�  �سيارة  �أن 
�ست�ستهلك  �ملحرك  بهذ� 
لقطع  �لبنزين  من  لرت   5.5
م�سافة قدرها 100 كيلومرت، 
�لن�سخ  �أكرث  ت�ستهلك  بينما 
�لآن  �ل�سيارة  لهذه  �قت�سادية 
�لوقود  من  لرت   7.5 نحو 

لقطع تلك �مل�سافة.



لالأفالن  العام  الأمني  اأعلن  
ندوة  يف  عبا�س  ولد  جمال 
الأروية  بفندق  �صحفية 
لالنتخابات  حت�صريا  الذهبية  
املحلية ، اأنه مت تعيني 48 جلنة 
لالنتخابات  للتح�صري  ولئية 
اأن  املقبلة،م�صريا  املحلية 
للمحليات  النتخابية  احلملة 
التعليمة  على  مبنية  �صتكون 
 ، املنا�صلني  اأن�صفت  التي    12
بالتعبري  للمنا�صلني  و�صمحت 
هياكلهم  داخل  راأيهم  عن 
و  مرت�صحيهم  تعيني  اأجل  من 
التي  بلدية   1541 يف  ممثليهم 
مقعدا   24932 عليها  تتناف�س 
خطابه  بداية  يف  حدد  كما   ،
اللجان  اأمام حمافظي وروؤ�صاء 
 02 موعد  لالأفالن،  النتقالية 
كل  لت�صليم  اأجل  كاآخر  �صبتمرب 
بقوائم  املتعلقة  املحا�رض 
احلزب،  لقيادة  الرت�صيحات 
ليوافق على متديد الآجال اإىل 
تاريخ 6 �صبتمرب بعد طلب من 
ل�صيق  بذلك  املن�صغلني  بع�س 

الوقت.
ويف �صياق اأخر اأ�صار ولد عبا�س  
الرئي�س  تعليمات  ت�رضيب  باأن 
دون  خا�صة  اإعالمية  قناة  عرب 
يخ�س  �صاأن  هو  عمومية،  قناة 
اإىل  م�صريا  بوتفليقة،  الرئي�س 

اأن اأوامره الأخرية بداأت تطبق 
ترخي�س  بعد  امليدان،  يف 
الأ�صبوع  نهاية  التجارة  وزارة 
كل  بتوطني  للبنوك  املن�رضم 
اإقرار  قبل  املحجوزة  ال�صلع 

رخ�س ال�صترياد.
اأن  عبا�س   ولد  جمال  �صدد 
النتخابية  احلملة  يف  الرتكيز 
خالل  من  �صيكون  املحلية 
املواطنني  لن�صغالت  التطرق 
من اأجل ك�صب رهان ال�صتحقاق 
عدم  اإىل  الأمناء  كل  ،داعيا 
و   2019 رئا�صيات  اإىل  التطرق 
التفرغ  واإمنا  اخلام�صة  العهدة 
للتنظيم و التح�صري و التاأطري و 
جمع الأ�صوات ،مقدما يف ذات 
ال�صدد توجيهات لأمناء القطاع 

الذين  الأ�صخا�س  هوية  حول 
الفرتة  يف  معهم  �صيوا�صلون 
ب�رضورة  طالب  ،وكذا  ال�صابقة 
عن  مم�صي  حم�رض  تقدمي 
نتائج هذا القرتاع يف كل بلدية 
،ويف �صياق اأخر اأكد اأنه يرف�س 
اأ�صحاب الختال�صات و  تر�صح 
املتورطني يف ق�صايا الف�صاد .

لالأفالن  العام  الأمني  واعترب 
اأن النتخابات املحلية املقبلة 
هي منعرج حا�صم  ،م�صريا اأنه 
لتاأطري  ع�صو   9709 تعيني  مت 
املقبلة  املحلية  النتخابات 
اللجنة  اأع�صاء  يف  يتمثلون 
مكاتب  اأع�صاء  و  املركزية 
الق�صمات  و  املحفظات 
التح�صري   يتم  اأنه   ،م�صريا 

خالل  من  �صخمة  جتمعات 
يح�رض  ال�صيفية  اجلامعات 
القياديني  و  املرت�صحني  فيها 
اأنه  املتحدث  ذات  ،وتوعد 
�صارمة  اإجراءات  اتخاذ  مت 
لتقييم ماقامت به البلديات من 
ل  التقييم  اأن  ،م�صريا  عمليات 

يزال �صاري املفعول .
جمال  �صاند  اأخر  �صياق  ويف 
ال�صحة  م�صوؤول  عبا�س  ولد 
اأن  باعتبار  ح�صبالوي  خمتار  
ح�صا�س  قطاع  ال�صحة  قطاع 
،داعيا  احلكومة  منظومة  يف 
تويف  ق�صية  ت�صخيم  عدم  اإىل 
احلامل و ابنها باجللفة ،وترك 
اأجل  من  للعمل  الوزير  الوقت 

تطوير و حت�صني القطاع .

اأم�س،  �صدد، اخلبري الفالحي يوم 
مهددة  ولية   23 وجود  على 
العاجل،  القريب  يف  بالت�صحر 
منها  جعلت  التي  النريان  ب�صبب 
رمادا، موؤكدا اأن الوليات املعنية 
م�صاحات  خ�رضت  بالت�صحر 
وامل�صاحات  الأ�صجار  من  وا�صعة 
منيعا  �صدا  كانت  التي  اخل�رضاء، 
حد  على  الت�صحر  �صبح  وجه  يف 
تعبريه. ويف ت�رضيح له ل«لنهار اأون 

لين«، قال مو�صوين اأّن جتّدد اندلع 
احلرائق يف عدد من وليات الوطن 
والأماكن نف�صها يف الفرتة الأخرية، 
املعنية  الأرا�صي  جعل  اإىل  اأدى 
ال�صخور  اأّن  لدرجة  »جرداء«، 
برزت فوق �صطح  للرتبة  الداخلية 
على  اجلزائر  يجعل  ما  الأر�س، 
ت�صحر  مواجهة  »يف  تعبريه  حد 
املتحدث  ذات  واأو�صح  جارف، 
تدخال  يتطلب  احلايل  الو�صع  اأن 

امل�صاحات  لإ�صتعادت  ا�صتعجاليا 
غر�س  اإعادة  خالل  من  اخل�رضاء 
واقرتح،  البذور،  و�صائر  الأ�صجار 
�صماه  ما  توخي  الفالحي،  اخلبري 
لالأرا�صي  العلمي  »ال�صتثمار 
من  املت�رّضرة  والغابية  الفالحية 
هذه احلرائق مبا يخدم القت�صاد 

الوطني«.
اأّن اأغلب الغابات  واأبرز املتحدث 
يف اجلزائر غري حممية«، بدعوى 

ت�صمن  اأن  ميكنها  ل  »الدولة  اأّن 
الكافية  املادية  الو�صائل  توفري 
الأطر  �صمن  ت�صيريها  لبقاء 
ال�صلوكات  عن  وبعيدا  القانونية، 
التي  اخل�صائر  وعن  الع�صوائية، 
�صنويا  الوطني  القت�صاد  يتكبدها 
الأرا�صي،  ا�صتغالل  عدم  جّراء 
اأّن  اإىل  املذكور  اخلبري  ذهب 

اجلزائر خ�رضت املليارات.
ع.ع 

جلبهة  الوطنية  القيادة  عينت 
القوى ال�صرتاكية الأمني الوطني 
الدولية  بالعالقات  املكلف 
من�صقا  روار   جميد  للحزب 

للمديرية 

النتخابية  للحملة  الوطنية 
املحلية  بالنتخابات  اخلا�صة 
اأم�س  به  اأفاد  ح�صبما  املقبلة  
الت�صكيلة  لهذه  بيان  ال�صبت 
ذات  اأو�صح  و  ال�صيا�صية. 

الأقطاب  خمتلف  اأن  امل�صدر 
املكلفة بتن�صيط و اإدارة احلملة 
النتخابية على امل�صتوى الوطني 
الثالثاء  يوم  تن�صيبها  �صيتم 
القيادة  قامت  كما  املقبل. 

امل�صدر-  ذات  -ي�صيف  لوطنية 
الوطنية  اللجنة  با�صتدعاء 
الثنني  ليوم  املن�صقني  لختيار 
الوطني  املقر  م�صتوى  على 

للحزب من اجل تن�صيبها.

حزب  يف  الأول  الأمني  نفى 
حممد  ال�صرتاكية،  القوى  جبهة 
به  خ�س  حوار  يف  جيالين،  حاج 
داخلي  اأي �رضاع  وجود  »الو�صط«، 
ين�رض  من  اأن  موؤكدا  الأفافا�س،  يف 
مثل هكذا اإ�صاعات همه بيع الأوهام 
ولزال  قوي  احلزب  لأن  للنا�س 
عن  املتحدث  ذات  وك�صف  كذلك، 
النتخابية  احلملة  مديرية  تن�صيب 
املقبلة،  باملحليات  اخلا�صة 
بقوة،  دخولها  احلزب  يرغب  التي 
مف�صحا من جهة اأخرى عن تنظيم 
ال�صيفية اخلا�صة باحلزب  اجلامعة 
عاد  الأخري  ويف  املقبل،  �صبتمرب 
ليتحدث  لالأفافا�س  الأول  الأمني 
عن الت�رضيعيات املا�صية، وقال اأن 
اأعتى حزب معار�س يف اجلزائر مل 
يف�صل فيها، لأنه ل ميكن قيا�س قوة 
احلزب يف �صاحة التزوير يحيط بها 

من كل جهة.

�أنتم �لأن على ر�أ�س �أقدم 
حزب معار�س باجلز�ئر، 

كيف ��ستقبلتم قر�ر �لهيئة 
�لرئا�سية هذ� و�أنتم منا�سلني 

من ولية عني �لدفلى؟

والهيئة  القيادة  اأ�صكر  بعفوية 
يف  الثقة  و�صعت  التي  الرئا�صية 
جبهة  راأ�س  على  لأكون  �صخ�صي 
نن�صى  اأن  دون  ال�صرتاكية،  القوى 
يف  احلزب  ومنا�صالت  منا�صلي 
اأن  اأوؤكد  اأن  ويجب  الوليات،  كل 
كالأفافا�س  حزب  ت�صيري  م�صوؤولية 
لي�صت مهمة �صهلة ولن تكون اطالقا 
اجلاد  والعمل  بالن�صال  لكن  كذلك، 
حال  اأح�صن  على  الأمور  �صتكون 
داخل احلزب ويف ال�صاحة ال�صيا�صية 
يعلم اجلميع فحزب  الوطنية، وكما 
جبهة القوى ال�صرتاكية لديه كوادر 
قوية ت�صتطيع العمل معها بكل راحة 
وبكل �رضامة كذلك، وهذا من اأجل 
اجلزائريني،  وخدمة  الوطن  خدمة 
التي  الجتماعية  العدالة  وحتقيق 
الأفافا�س  هدف  كانت  ما  دائما 
منذ تاأ�صي�صه، وهذا الذي �صنوا�صل 

الن�صال لأجله.

نعود �لأن لنتحدث عن حال 
جبهة �لقوى �ل�سرت�كية، 
بع�س �جلهات تتحدث عن 

وجود �سر�عات د�خلية يقال 
�أنها بد�أت تهز �أركان �لبيت، 
هل هذ� �لأمر �سحيح �أم هي 
جمرد �إ�ساعات ل �أ�سا�س لها؟

مثل  تكون  �صك  اأدنى  دون  من 
هكذا ا�صاعات وخرجات من بع�س 
تنظيم  اأي  لأن  �صدنا،  اجلهات 
�صيا�صي قوي ومتكامل ولديه موقع 
بد  ل  للجزائريني،  بالن�صبة  هام 
اجلهات  بع�س  قبل  من  يقذف  اأن 
جناح،  اأي  حتطيم  يف  ترغب  التي 
ت�رضيحات  هكذا  مثل  اأن  واأكرر 
والتي ت�صدر من هنا وهناك جمرد 
اأوهام ل اأ�صا�س لها من �صحة، لكون 
جبهة القوى ال�صرتاكية ل يوجد به 
هو  بالعك�س  بل  داخلي  �رضاع  اأي 
الذي  الن�صال  بخري  وهمه موا�صلة 
بني  الأ�صمى  الهدف  كان  ما  دائما 
الذي  وهذا  منا�صليه،  كل  توجهات 

يخرجون  الأ�صخا�س  بع�س  يجعل 
الأفافا�س  اأن  على  ويروجون  للعلن 

يعي�س م�صاكل داخلية.

�ملحليات على �لأبو�ب وجل 
�لأحز�ب لز�لت مل تدخل 
يف جو �لتح�سري�ت، حزبكم 

�لأن هل �سيدخل يف جو 
�لتح�سري�ت خا�سة و�أن هذه 

�ل�ستحقاقات مل يبقى لها 
�لكثري؟

حزب  �صيدخلها  اأكيد  املحليات، 
واليوم  قوة،  بكل  ال�صرتاكية  القوى 
تن�صيب  مت  اأم�س(  يوم  )يق�صد 
لهذه  النتخابية  احلملة  مديرية 
النتخابات، والتح�صريات �صتنطلق 
�صتتخلل  لهذا  العاجل،  القريب  يف 
من  العديد  اأوت  �صهر  هذا  يف 
مهمة،  نحن  نراه  التي  الن�صاطات 
اإحياء  اأوت املقبل ويف  لهذا يف 20 
�صنقوم  ال�صومام  موؤمتر  ذكرى 
وحتديدا  هنالك  حفال  بتن�صيط 
ن�صيان  دون  اأوزلقن«،  »اإيفري  يف 
حزب  اأعتى  لتاأ�صي�س   54 ذكرى 
هذا  كل  وبعد  باجلزائر،  معار�س 
�صنعمل على انتهاز فر�صة الدخول 
الجتماعي من اأجل تنظيم اجلامعة 
وهذا  باحلزب،  اخلا�صة  ال�صيفية 
للتح�صري اأكرث واأكرث للمحليات التي 
نتائج  وح�صد  بقوة  دخولها  نريد 

تخدمنا فيها.

�لأفافا�س خالل ت�سريعيات 
ماي �ملا�سي حقق نتائج خميبة 

عك�س ما كانت ت�سبو �إليه 
�لقيادة وحتى �ملنا�سلني، هل 
عملتم على ت�سحيح ما يجب 

ت�سحيحه على �لأقل من �أجل 
جتنب خ�سارة بلديات يف �أهم 

معاقلكم مثل تيزي وزو بجاية 
وحتى بويرة؟

»ل«..«ل« .. ل ميكن القول اأن جبهة 
نتائج  حققت  ال�صرتاكية  القوى 
املا�صية،  الت�رضيعيات  يف  كارثية 
كان  التزوير  عامل  اأن  نعلم  ونحن 
لهذا  النتخابات،  هذه  يف  الغالب 
قوة  نقي�س  اأن  املمكن  غري  من 
الأفافا�س وفق هكذا �صاحة �صيا�صية 
وجدنا  نعم  التزوير،  فيها  تغلغل 
بع�س من يقول تقولون باأن التزوير 
مزورة،  والنتخابات  الغالب  هو 
الت�رضيعيات  يف  �صاركتم  ولكنكم 
و�صت�صاركون يف املحليات املقبلة، 
من  ولكن  تناق�س،  ح�صبهم  وهذا 
و�صن�صارك  �صاركنا  نعم  نقول  هنا 
مكاننا  نرتك  اأن  ن�صمح  لن  لكوننا 
ك�صب  على  و�صنعمل  فارغا 
امل�صتقبل  خالل  اأكرب  م�صاحات 
البديل  تقدمي  اأجل  من  القريب، 
و�رضح م�رضوعنا ال�صيا�صي املتمثل 
وفيما  الوطني.  الإجماع  مبادرة  يف 
الأمور  ت�صحيح  على  العمل  يخ�س 
التي جتاوزتنا يف الت�رضيعيات، نعم 
من  حزم  وبكل  ذلك  على  �صنعمل 
التي  الأخطاء  بع�س  تفادي  اأجل 
حتقيق  ل�صمان  وهذا  فيها  وقعنا 
امل�رضوع  وتخدم  تخدمنا  نتائج 

الذي نهدف لتحقيقه يف الواقع.
حاوره: علي عز�زقة

      .    ت�سريب تعليمات �لرئي�س عرب قناة �إعالمية خا�سة دون قناة عمومية من �ساأن �لرئي�س
               .     تعيني 48 جلنة ولئية للتح�سري لالنتخابات �ملحلية �لقادمة

               .       02�سبتمرب كاآخر �أجل لت�سليم �ملحا�سر �ملتعلقة بقو�ئم �لرت�سيحات 

�أكد �لأمني �لعام حلزب �لأفالن جمال ولد عبا�س باأنه  �سيو��سل دعمه للوزير �لأول عبد �ملجيد تبون ماد�م هذ� 
�لأخري من  �ختيار �لرئي�س بوتفليقة و يحظى بثقته ، حمذر�  مرت�سحي ومنا�سلي �لأفالن من �حلديث عن رئا�سيات 

2019 و �لعهدة �خلام�سة  من خالل توجيه تعليمات �سارمة ،د�عيا �إىل  �لرتكيز على �ملحليات فقط لتحقيق نتائج 
�إيجابية يف �لنتخابات �ملحلية �ملقبلة .

فيما دعا  �ملرت�سحني  �إىل عدم �لتطرق �إىل رئا�سيات 2019 ،جمال ولد عبا�س : 

ب�سبب �حلر�ئق �لتي �لتهمت م�ساحاتها �خل�سر�ء، مو�سوين:

جبهة �لقوى �ل�سرت�كية

�إميان لو��س.

�صنوا�صل دعم الوزير الأول تبون 

23 ولية مهددة بت�صحر جارف م�صتقبال

تعيني جميد روار من�صقا للمديرية الوطنية للحملة النتخابية 

�لأمني �لأول جلبهة �لقوى �ل�سرت�كية، 
حممد حاج جيالين يف حو�ر مع »�لو�سط«:

للمحليات �لنتخابية  �حلملة  مديرية  تن�سيب           •
�ملقبل �سبتمرب  �ستنظم  للحزب  �ل�سيفية  •        �جلامعة 

�لت�سريعيات يف  �لأفافا�س  هزم  من  هو  •        �لتزوير 

»ل وجود لأي �صراع داخلي 
واملحليات �صندخلها بقوة«
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بن خدة: نعمل دون 
جهاز احلماية من 

الأ�سعة X منذ 5 �سنوات
 

حملة  الأطباء  من  جمموعة  اأطلق 
يف  ال�صحة  قطاع  بواقع  للتعريف 
الدكتور  راأ�صهم  على  اجلزائر، 
الآن،  برتكيا  املقيم  ربوح  اإدري�س 
والتي قال اأنها حتتاج ل�صهادة لإبراز 
الواقع يف ظل احلملة التي �صملتهم 
قائال  املواطنني،  بع�س  طرف  من 
اأكرث  يجعلهم  ال�صورة  تقدمي  اأن 
نذبح  »ل  حتى  املر�صى  من  قربا 
اإ�صارة  يف  قوله،  حد  على  مرتني«، 
من  ال�صعبة  الظروف  اإىل  منه 
جهة  من  �صدهم  واحلملة  جهة، 
�صليم  الربوفي�صور  وكان  ثانية، 
اأمرا�س  رئي�س م�صلحة  خدة  بن 
الق�صطرة،  وحدة  وال�رشايني  القلب 
حول  وافيا  تقريرا  بدوره  قدم  قد 
و�صعية الطبيب وما يعانيه يف �صبيل 
القيام بواجبه، جاء حتت عنوان »يا 
ل�صجنه  وتت�صفى  الطبيب  تلعن  من 
اأن املخت�صني يف  قائال  وقمعه«، 
يف  يعملون  الذين  القلب  اأمرا�س 
مبهارة  يتمتعون  الق�صطرة  م�صلحة 
تقنية عالية اإكت�صبوها بعد ممار�صة 
م�صلحة  ت�صتقبل  و  �صاقة،  و  طويلة 
م�صت�صفى  يف  القلب  اإ�صتعجالت 
من  العديد  يوم  كل  با�صا  م�صطفى 
اأطباء القلب  احلالت و يقوم فريق 
انقطاع  بدون  و  م�صتمرة  مبناوبة 
�صا24/24 لعالج املر�صى مب�صلحة 
الق�صطرة، و يعمل فريقهم املناوب 
خدة  بن  وعمد  �صعبة،  ظروف  يف 
اإىل اإدماج املواطن يف اأدق تفا�صيل 
له  ت�صويرها  خالل  من  العملية 
اإن�صداد  »عند  الروؤية  لتقريب 

بوا�صطة  الطبيب  يقوم  ال�رشيان 
عملية الق�صطرة بفتح ال�رشيان بعد 
البالون  ا�صتخدام  و  اأنبوب  اإدخال 
ثم  ال�رشيان،  يف  نفخه  يتم  الذي 
دعامات stents و  بو�صع  يقوم 
كمية  ا�صتعمال  هذا  كل  يتطلب 
 rayon اأك�س اأ�صعة  من  كبرية 
العمل  املخت�صون  مينع  X، و 
جهاز  هو  بدون dosimétreو 
التي  الأ�صعة  كمية  لقيا�س  �صغري 
كمية  فهناك  الطبيب،  يتلقاها 
يتجاوزها  اأن  م�صموح  غري  اأ�صعة 
امل�صتعمل لالأ�صعة يف خالل اأ�صبوع 
»فال  الأمر   يف  املفاجئ  لكن   ،«
اأنهم  موؤكدا  اجلهاز«،  لهذا  وجود 
به  نطالب  نحن  و  �صنوات   5 »منذ 
بدون نتيجة . و قد ن�صحتنا م�صلحة 
طب العمل بالتوقف عن العمل حتى 

توفري اجلهاز!«.
املناوبات  اإىل  خدة  بن  تطرق  كما 
مقابل  دون  تتم  التي  التطوعية 
ي�صاف  الأجر،  مدفوعة  غري  فهي 
لها اأنهم يعملون يف غرفة العمليات 
ابتداء  واأحيانا  ليل،  ممر�س  بدون 
عن  ناهيك   ،16.00 ال�صاعة  من 

ليال،  املنعدمة  النظافة  خدمات 
الأحيان  اأغلب  يف  الطبيب  فيقوم 
بنف�صه  العملية  غرفة  بتنظيف 
عملية  يف  لل�رشوع  الق�صطرة  بعد 
حار�س  غياب  لها  ي�صاف  جديدة، 
الغا�صب  ال�صعب املري�س  ملواجهة 
يف  نف�صه  املناوب  الطبيب  يجد 
ال�صاخط و حالت  ال�صعب  مواجهة 
ل  اللفظية  و  اجل�صدية  العتداءات 

تعد و ل حت�صى 
للطبيب  يوفر  ل  امل�صت�صفى  و 
و  طعام  ل  �صاعة   24 مدة  املناوب 
ل �رشاب فعلى الطبيب اإذا اأراد اأن 
يذهب  اأن  ماء  جرعة  لو  و  يتناول 
طعامه  وي�صرتي  امل�صت�صفى  خارج 

و �رشابه.

بن خدة: يا من تلعن 
الطبيب ؟ هل تعلم 

ظروفنا؟

كل  رغم  اأنه  الربوفي�صور  واأكد 
و�صطها،  يغرقون  التي  النقائ�س 
يف  اأنهم   اإل  الأدوية،  وانقطاع 

600عملية  2016 قاموا ب  �صنة 
ق�صطرة يف اإطار ال�صتعجال و 600 
املواطنني  داعيا  مربجمة،  عملية 
الإن�صاف،  بعني  اإليهم  النظر  اإىل 
يا  الواقع  هو  »هذا  بـ  اإياه  خماطبا 
�صعب؟  يا  يا  العمل  �صعب!  فما 
ل�صجنه  وتت�صفى  الطبيب  تلعن  من 
وقمعه! هل نتوقف ونقوم باإ�رشاب 
كما ين�صح البع�س؟ وكيف نتوقف و 

املري�س يحت�رش اأمامنا؟«.
 

العتداءات �سيدة 
املوقف والأمن الغائب 

الأكرب
 

مللف  التطرق  مت  ثانية  جهة  من 
امل�صت�صفيات،  م�صتوى  على  الأمن 
كثريا  به  نادى  الذي  امللف  وهو 
ال�صحة  ممار�صي  نقابة  رئي�س 
حيث  مرابط،  اإليا�س  العمومية 
لعدة  الأطباء  من  الكثري  يتعر�س 
املناوبات  بخا�صة خالل  حتر�صات 
الليلية، يف ظل احتكاكاهم باملر�صى 
واأهاليهم يف خ�صم الغ�صب، واآخرها 
الأطباء  طرف  من  تداول،  ما 
الإ�صتعجالت  يف   تك�صري  حول 
مل�صت�صفى عني و�صارة على العا�رشة 
التكفل  يف  الطبيبة  تاأخر  بعد  ليال 
اإن�صغالها مبر�صىى قبله،  به ب�صبب 
حوادث  تداول  وكذا  بح�صبهم، 
مثل  موؤخرا  جرت  كثرية  م�صابهة 
م�صت�صفى  يف  طبيبة  على  الإعتداء 
بعد  دولة  اإطار  طرف  من  القبة 
باقي  قبل  زوجته  مرور  رف�صت  اأن 
على  الإعتداء  حادثة  و  املر�صى، 
طبيب ب�صبب اأنه رف�س و�صف اأدوية 
ممنوعة الأ�صبوع املا�صي ،  واأي�صا 
اأن  ب�صبب  الإ�صتعجالت  تك�صري 
ع�صة  جرح  خياطة  رف�س  طبيب 
العلمي  التف�صري  قدم  اأنه  رغم  كلب 

لأهل امل�صاب .

ال�صباب »يف قلب  و�صعت اجلزائر 
ترقية دور هذه  بغر�س  اأولوياتها« 
املجتمع  من  الأ�صا�صية  ال�رشيحة 

يف م�صار التنمية الجتماعية و 
ما  ح�صب  الوطنية  القت�صادية 
نائب  بورا�س  جمال  اإليه  اأ�صار 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س 
ال�صنوي  املوؤمتر  اأ�صغال    خالل 
و  الإفريقية  للربملانات  ال9 
 11 و  ال10  يومي    انعقد  الذي 
الإفريقي  الربملان  مبقر  اأوت 
اأبرز  افريقيا(و  )جنوب  مبيدرند 
الربملاين  الوفد  قاد  الذي  بورا�س 

هذا  يف  للم�صاركة  اجلزائري 
الرئي�صي  املو�صوع  حول  املوؤمتر 
من  الدميغرايف  العائد  ت�صخري   «
ال�صباب«   يف  ال�صتثمار  خالل 
التي  الآليات  و  الربامج  خمتلف 
اجلزائرية  احلكومة  و�صعتها 
اأفاد  ح�صبما  ال�صباب  ل�صالح 
للمجل�س  بيان  ال�صبت  اأم�س  به 
�صبيل  على  ،و  الوطني  ال�صعبي 
اإىل املجل�س  بورا�س  اأ�صار  املثال 
الأعلى لل�صباب املدرج  يف د�صتور 
اأن  ال�صاأن  هذا  يف  مو�صحا   2016
لدى  و�صع  الذي  املجل�س  هذا 

عن  عبارة  هو  اجلمهورية  رئي�س 
اأراء  تقدم  ا�صت�صارية  »هيئة   «
ال�صباب  حاجيات  حول  وتو�صيات 
القت�صادية  املجالت  يف  رقيه  و 
والجتماعية و الرتبوية و الثقافية 

و الريا�صية«. 
و اأفاد بورا�س باأن مهمة املجل�س 
 « يف  اأي�صا  تكمن  لل�صباب  الأعلى 
امل�صاهمة يف ترقية القيم الوطنية 
و الوعي الوطني و روح املواطنة و 
بورا�س  الوطني«و اغتنم  الت�صامن 
جديد  من  ليوؤكد  املنا�صبة  هذه 
يف  اجلزائر  التزام  و  ا�صتعداد   «

افريقية  مبادرة  كل  يف  ال�صرتاك 
دور  ترقية  �صاأنها  من  دعمها  و 
ال�صباب ل�صالح رقي و تنمية القارة 
اأجندة  ملقاربة  طبقا  الفريقية 
ي�صيف  الإفريقي«  لالحتاد   2063
،و نوه نائب رئي�س  نف�س امل�صدر 
يف  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
تبذلها  التي  باجلهود  الإطار  هذا 
ل�صالح  ا�صتقاللها  منذ  اجلزائر 
اأن  م�صيفا  الفريقي  ال�صباب 
تخرجوا  افريقي  اطار   100.000
مراكز  و  اجلامعات  خمتلف  من 

التكوين اجلزائرية. 

ك�صف الأمني العام لوزارة التعليم 
حممد  العلمي،  والبحث  العايل 
اأم�س  �صديقي،  الدين  �صالح 
اأن  العا�صمة  باجلزائر  ال�صبت 

51ر66 
البكالوريا  حملة  من  باملائة 
عملية  اأمتوا  الذين  اجلدد 
املوؤ�ص�صات  يف  الأويل  الت�صجيل 
ح�صب  توجيههم  مت  اجلامعية، 
يف  عنها  املعرب  الأوىل  رغبتهم 
�صديقي  وقال  الرغبات  بطاقة 
ن�صطها  �صحفية  ندوة  خالل 
باملدر�صة الوطنية العليا لالإعالم 
فيها  اأعلن  ال�صمار،  بوادي  الآيل 
عن نتائج عملية توجيه احلائزين 
دروة  البكالوريا  �صهادة  على 
الذين  الناجحني  عدد  اأن   ،2017
 712 بلغ  الأويل  الت�صجيل  اأجروا 
329 طالب ميثلون 48ر96 باملائة 
للناجحني  الإجمايل  العدد  من 
فيما  طالب،   341  744 بلغ  الذي 
بقي 12 032 طالب مل يقوموا بعد 
ل  بن�صبة  اأي  الأويل،  بالت�صجيل 
تتجاوز 52ر3 باملائة ويف حديثه 
التوجيه،  عملية  تفا�صيل  عن 
ك�صف ذات امل�صوؤول اأن 219 288 
طالب مت توجيههم ح�صب رغبتهم 
51ر66  ن�صبة  وهم ميثلون  الأوىل 
امل�صجلني،  عدد  من  باملائة 
ح�صب  املوجهني  عدد  بلغ  فيما 
طالب،   52  223 الثانية  رغبتهم 
بينما  باملائة،  84ر15  بن�صبة  اأي 
ح�صب  طالب   27  967 توجيه  مت 
رغبتهم الثالثة وهم ميثلون ن�صبة 

48ر8 باملائة.
اأما عدد الطلبة املوجهني ح�صب 
فقد  والأخرية،  الرابعة  رغبتهم 
ن�صبة  ميثلون  طالب   19  739 بلغ 
99ر5 باملائة من عدد امل�صجلني، 
فيما مل يتجاوز عدد الطلبة غري 
املوجهني  10 495، اأي ما ميثل 

ن�صبة 18ر3 باملائة. 
وح�صب اإح�صائيات وزارة التعليم 
فقد  العلمي،  والبحث  العايل 
علوم  لي�صان�س-ما�صرت  فرع  نال 
حيث  من  الأ�صد  ح�صة  وتقنيات 
�صهد  حيث  التوجيهات،  عدد 
ميثلون  طالب   184  653 ت�صجيل 
عدد  من  باملائة  85ر57  ن�صبة 
فرع  يليه  املوجهني،  الطلبة 

لي�صان�س-ما�صرت 
الذي  واجتماعية  اإن�صانية  علوم 
طالب   100  360 اإقبال  عرف 
ثم  باملائة،  44ر31  ن�صبة  ميثلون 
والبيطرة  الطبية  العلوم  فروع 

طالب   10  140 توجيه  مت  التي 
ومت  باملائة  18ر3  بن�صبة  اإليها 
�صئيلة  توجيه  ن�صب  ت�صجيل 
الت�صجيل  ذات  للفروع  بالن�صبة 
الوطني )ما�صرت ذو م�صار مدمج(
من  باملائة  06ر3  بلغت  حيث 
باملائة  و38ر2  املوجهني  عدد 
و87ر1  العليا  للمدار�س  بالن�صبة 
العليا  للمدار�س  بالن�صبة  باملائة 
ن�صبة  لالأ�صاتذة، فيما مل تتجاوز 
العلوم  معاهد  اإىل  املوجهني 
23ر0  التطبيقية  والتكنولوجيا 

باملائة ميثلها 727 طالب. 
الأمني  اأعلن  ال�صياق،  ذات  ويف 
الثانية  املرحلة  اأن  للوزارة  العام 
اإجراء  وفرتة  الأويل  للت�صجيل 
املقابالت انطلقت اليوم وتنتهي 
احلائزين  وتخ�س  الأحد،  غدا 
الذين  البكالوريا  �صهادة  على 
من  واحدة  على  يح�صلوا  مل 
املوجهني  وكذا  الأربعة  رغباتهم 
نحو موؤ�ص�صة غري تلك املطلوبة، 
بالإ�صافة اإىل الذين مل يتم قبولهم 

بعد اأداء مقابالت النتقاء.
اقرتاح  يتم  املرحلة،  هذه  ويف 
للطلبة  التي ميكن  الفروع  قائمة 
اللتحاق بها بف�صل معدلتهم مع 
اأربع رغبات على  اإدخال  اإمكانية 
بالأخذ  املعاجلة  وتتم  الأكرث، 
اجلديدة  الرغبات  العتبار  بعني 
باملوؤ�ص�صات  ال�صتقبال  وقدرات 
الإعالن عن  يتم  اجلامعية، فيما 
نتائج املرحة الثانية للتوجيه يوم 
www. 16 اأغ�صط�س عرب املوقع

.orientation.esi.dz
الت�صجيالت  اأن  �صديقي  وذكر 
 10 من  �صتتم  النهائية  اجلامعية 
فيما  املقبل،  �صبتمرب   14 اإىل 
املخ�ص�صة  الأر�صية  فتح  �صيتم 
فرتتني:  على  الإيواء  لطلبات 
اأغ�صط�س   18 اإىل   16 من  الأوىل 

والثانية من 5 اإىل 9 �صبتمرب.
العدد  ي�صل  اأن  يتوقع  لالإ�صارة، 
مطلع  مع  للطلبة  الإجمايل 
 2018-2017 اجلامعي  الدخول 
كل  يف  األف   700 و  مليون  نحو 
يقدر  بارتفاع  اأي  الأطوار، 
بال�صنة  مقارنة  باملائة  ب10 
املن�رشمة، و�صيتم توزيعهم على 
جامعيا،  مركزا   13 جامعة،   50
مدر�صة   11 عليا،  مدر�صة   32
موؤ�ص�صة  و51  لالأ�صاتذة  عليا 
وتخ�صع  اأخرى  لقطاعات  تابعة 
العايل  التعليم  لوزارة  بيداغوجيا 

والبحث العلمي.

.      التعامل مع اأجهزة الأ�سعة دون حماية
انتف�ض عدة عاملني بقطاع ال�سحة، �سد احلمالت التي ثارت �سدهم، انطالقا من حاثة وفاة الأم 

احلامل وجنينها باجللفة بعد رف�ض ا�سقبالها، وما تالها من ت�سليط لل�سوء على عدة حوادث لوفيات 
احلوامل، وهو ما خلف غ�سبا و�سط املواطنني، انعك�ض بدرجة كبرية يف �سكل حمالت �سدهم على 

راأ�سها مبواقع التوا�سل الجتماعي، يف حني انتف�ض باملقابل عدة اأطباء ومنهم نقابات داعني اإىل 
معاجلة وتناول واقع قطاع ال�سحة ب�سمولية اأكرب، ونقل ما يعانيه اأبناء القطاع بدورهم، ولي�ض 
الكتفاء بنقل �سورة م�سروخة  ت�سوه �سورة طرف بعينه، بح�سبهم، وجاءت جملة »ال�سجن من 

ورائنا وال�سعب من اأمامنا« من طرف الربوفي�سور بن خدة« لتوؤكد معاناتهم.

قالوا اأنهم يذبحون مرتني

جمال بورا�ض نائب رئي�ض املجل�ض ال�سعبي الوطني

�سارة بومعزة

�لأطباء ينتف�شون: �ل�شجن من ور�ئنا و�ل�شعب من �أمامنا

د�شتور2016 و�شع �ل�شباب يف قلب �لأولويات

 الأمني العام لوزارة التعليم
 العايل والبحث العلمي

 .    عدد الناجحني الذين اأجروا
 الت�سجيل الأويل بلغ 712 329

51ر66 باملائة من حملة 
�لبكالوريا �جلدد مت توجيههم 

ح�شب رغبتهم �لأوىل  
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القانون يحميهم و ل ينظم و�ضعيتهم  

جمانني اأحرار  يرتكبون اأب�سع املجازر الدموية يف �سوارعنا ..
.     جمنون يعرت�ص طريق ع�ضكري و يقتله مبق�ص يف ال�ضارع ...

يتعر�ص املواطن خالل حياته اليومية ملخاطر عديدة قد تكون كفيلة لو�ضع حد حلياته وخا�ضة اأمام اإنت�ضار اجلرائم وا�ضتفحالها عند فئة  ال�ضباب الذين باتوا ي�ضريون يف ال�ضوارع والأ�ضلحة 
البي�ضاء و ال�ضكاكني اأهم رفيق لهم ، غري اأن القانون و رجال الأمن املتواجدين يف كل مكان يبقى العزاء الوحيد للمواطن   مقارنة ببع�ص الأخطار ال�ضادرة  عن فئات اأخرى ل ي�ضري عليهم 

القانون رغم ارتكابهم للجرائم و هي فئة املجانني،فمن منا مل يتعر�ص ل�ضفعة من جمنون لأ�ضخا�ص غري مميزين فقدوا عقولهم �ضاركونا طريقنا و �ضوارعنا بكل حرية دون رقيب و ل ح�ضيب 
يتلفظون باأب�ضع  العبارات على م�ضامعنا ومنهم من ارتكب  حتى اأب�ضع اجلرائم واأزهق اأرواح اأبرياء وبات تواجدهم خطرا على حياتنا  ،ففي حلظة غفلة يباغتون املارين بال�ضوارع ويوجهون لهم 
طعنات قاتلة بوا�ضطة �ضكني او اآلت حادة  تزهق روحهم  دون اأي �ضبب اأو ذنب وت�ضفك دمائهم هباء من دون اإخ�ضاع اجلاين للعقاب بحكم اأن القلم مرفوع عنه والقانون ل يعاقبه على جرائمه 

مهما كانت خطورتها ...ليطوى امللف بتوجيه نحو مكانه املنا�ضب بامل�ضحات العقلية اأين كان ميكن تفادي خطورته بعدماغفلت ال�ضلطات عنه .

ميثلون  املجانني  من  كبري  فعدد 
يبدي  من  منهم  املحاكم  اأمام 
بكالم  ويتلفظ  غريبة  حركات 
من  ومنهم  منا�سبة  غري  وعبارات 
لأ�سئلة  ي�ستجيب  يبقى �سامتا ول 
اآخر،  عامل   يف  القا�سي  وكاأنه 
حمكمة  �سهدتها  حالت  كلها  هي 
عاجلت  التي  العا�سمة  جنايات 
واأ�سقطت  النوع  هذا  من  ق�سايا 
اإىل  بتحويلهم  عنهم  العقوبة 
م�ست�سفى الأمرا�ض العقلية للعالج 
املنجزة  اخلربات  اأثبتت  بعدما 
جنون  حالة  يف  كان  اجلاين  باأن 
اإ�سابته  اأو  اجلرمية  ارتكابه  اأثناء 
الواقعة   عقلي عقب  با�سطراب 

ودخوله ال�سجن  .

 فتاة يف الع�ضرين تفارق 
احلياة بطعنة  �ضكني من 

جارها املجنون ...

عقدها  اأوائل  يف  فتاة  تت�سور  مل 
ببلدية  تقطن  العمر  من  الثاين 
الدويرة بالعا�سمة اأن نهاية حياتها 
يد  على  ب�سعة  بطريقة  �ستكون 
جارها املجنون الذي �سادفته  يف 
م�ساءا  منزلها  اإىل  عودتها  طريق 
�سالمل  يف  مبباغتتها   قام  بعدما 
بطعنة  عليها  وتهجم  العمارة 
القلب  م�ستوى  على  قاتلة  �سكني 
ق�ست  بعدما  هباء  روحها  لتزهق 
املحكمة بتوجيهه مل�سحة عقلية 
وو�سعت بذلك حد خلطورته على 
له  �سبق  بعدما   ، الآخرين  حياة 
مواطن  على  العتداء  حماولته 
اأخر بقطعة زجاج. يف وقت طالب 
ال�سلطات  من  املرحومة  والد 

بتوفري الأمن لالأبناء يف ال�سوارع.

 و اأخر يقتل ع�ضكريا 
مبق�ص بربج الكيفان  .

الفئة  هاته  �سحايا  بني  ومن 
املنحدر   « حممد  �ض،   « املدعو 
وهوع�سكري  م�سيلة  ولية  من 
اجلمهوري  احلر�ض  بوحدة  يعمل 
يد  على  ب�سعة  بطريقة  قتل  الذي 
ببلدية  جتوله  اأثناء  عقليا،  خمتل 
برج الكيفان ، حيث باغته املختل 
قاتلة  بطعنات  مقدمات  وبدون 
البطن  م�ستوى  على  مق�ض  من 
حماول  موا�سلة  تبعه  اأن  وزاد   ،
طعنه لكن ال�سحية وو�سط  الدماء 
اإىل  امل�سي  ا�ستطاع  واجلروح 
�سقط  حيث  قريب  مقهى  غاية 
عليه  تعرف  وهناك  عليه،  مغ�سيا 
اثنان من زمالئه ونقاله على منت 
م�سطفى  م�ست�سفى  اإىل  �سيارة 
ا�ستطاع  ما  وكل  اجلامعي،  با�سا 
قوله اإن املختل يكنى »بال�سينوي«، 
بامل�ست�سفى  لحقا  احلياة  ليفارق 
وبع   ، النعجة  الع�سكري  لعني 
القب�ض  األقي  الواقعة  من  يومني 
العمر  من  البالغ  اجلاين   على 
متواجدا  كان  والذي  �سنة   28
مب�ست�سفى دريد ح�سني لالأمرا�ض 
ا�ستجوابه  عليهم  وتعذر  العقلية، 
لي�رصح  النف�سية،  حالته  خلطورة 
كان  باأنه  الأمن  مل�سالح  لحقا 
متوترة  حالة  يف  اجلرمية  يوم 
املهدئ،   يتناول  دواءه  مل  لأنه 
فتفاجاأ بال�سحية ينظر اإليه، فقرر 
عرث  مق�ض  بوا�سطة  منه  النتقام 
عليه، واأ�ساف باأنه حلق بال�سحية 

ليوا�سل طعنه فلم يلحقه.
 

 �ضيدة تدخل النعا�ص 
بطعنتني من زوجها  
املجنون بباب الوادي  

تعر�ست �سيدة يف العقد اخلام�ض 
من العمر تقطن ببلدية باب الوادي 
موت  و  قتل  ملحاولة  بالعا�سمة 
املجنون  زوجها  على  يد  حمتوم 

بوا�سطة  بطعنها  قام   بعدما 
الظهر  م�ستوى  على  مرتني  �سكني 
من  القلب وحل�سن حظها جنت  و 
ب�سبب  وهذا   ، باأعجوبة  املوت 
تخونه  زوجته  بان  راودته  �سكوك 
الوقت  مرور  مع  حتولت  التي  و 
حلالة  بالتايل  و  نف�سية  لعقدة 
الوقائع  بيوم  جنون ظاهرة حملته 
 28 امل�سادف ليوم  املوافق 
زوجته   لطعن   20122 جانفي 
بعدما ا�ستغل فر�سة غياب اأولده 
لتنجو  ملدار�سهم  توجههم  لدى 
احلادثة  من  باأعجوبة  ال�سحية 
امام  مثوله  ولدى   ، حظها  حل�سن 
حمكمة اجلنايات بالعا�سمة بتهمة 
حماولة القتل العمدي بدا يف حالة 
كر�سي  على  متدهورة  �سحية جد 
متنقل وهو م�سلول كلية ول يتكلم  ، 
من  يعاين  انه  دفاعه  اأو�سح  وقد 
 20033 �سنة  منذ  نف�سي  مر�ض 
وقد تدهورت حالته ال�سحية اأثناء 
تواجده باملوؤ�س�سة العقابية ن ومن 
اأجل ذلك وبعد الطالع على ملفه 
و�سع  اجلل�سة  قا�سي  قرر  الطبي 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  املتهم 
العقلية  لالأمرا�ض  فانون  فران�ض 
و هو   ، �سفائه  غاية  اإىل  بالبليدة 
الطلب نف�سه الذي تقدم به النائب 

العام.
 

خمتل عقليا يقتل 
�ضقيقه بوا�ضطة مطرقة

كثريا عن  تختلف  اأخرى ل  ق�سية 
اىل  �ساب  تعر�ض  اأين  �سابقتها 
املجنون  �سقيقه  يد  على  القتل 
بوا�سطة مطرقة وجه له بها عدة 
اإىل  الراأ�ض  م�ستوى  على  �رصبات 
اأن فارق احلياة لك�رص يف اجلمجمة 
ونزيف حاد باملخ ، واأوقف اجلاين 
الذي اأحيل على حمكمة اجلنايات 
واأمام هيئة املحكمة �رصد الوقائع 

ق�سية  الق�سية  اأن  اإىل  واأ�سار 
املرحوم  �سقيقه  وبني  بينه  ثاأر 
التي  حماته  بقتل  اتهمه  الذي 
ذلك  ومنذ  املتوفى  انتحرت 
معه  اأعي�ض  كنت   « يقول  الوقت 
كنت  حيث   م�ساكل  م�ستمرة،  يف 
يف  يل  يرت�سد  وكان  معه  اأعمل 
الكثري من املرات من اأجل قتلي« 
و اعرتف ب�رصبه �سقيقه مبطرقة 
عدة مرات مل يتذكر عددها، واأنه 
قبل  من  والقهر  للحقرة  تعر�ض 
ارتكاب  قبل  كان  املتهم  اأخيه، 
عقلي  طبيب  عند  يعالج  الوقائع 
نف�سية  ا�سطرابات  من  ويعاين 
اأثبته  والدته  وما  اأكدته  ما  وهي 
املحكمة  لتقرر  اخلربة   تقرير 
اأجل  من  عقلية  مل�سحة  حتويله 

العالج ..

�ضاب ينجوا من موت 
حمتم بعدما طعنه 

�ضقيقه املجنون ب 11 
طعنة

املدعو » و،�ض« يعمل دهانا ويقطن 
ببلدية ج�رص �ساب بج�رص ق�سنطينة 
بالعا�سمة  اأ�سيب  باختالل عقلي 
يف  املخدرات  على  اإدمانه  بعد 
اىل  جرته  والتي  التا�سعة،  �سن 
ال�ساب  ولأن  نف�سية،  م�سحات 
طعن  على  اأقدم  دواءه  يتناول  مل 
غرفة  يف  معه  ينام  الذي  �سقيقه 
لكن  �سكني،  �رصبة   11 ب  واحدة 
ال�سقيق جنا من املوت باأعجوبة، 
لل�رصطة  نف�سه  املتهم  �سلم  فيما 
وبرر  فعلته  بالدماء،  ملطخ  وهو 
ال�سالة  عليه  الر�سول  »راأى  باأنه  
وال�سالم يف منامه يطلب منه قتل 
الت�رصيحات  ومن  الكافر«  �سقيقه 
»الرئي�ض  باجلل�سة  للمتهم  الغريبة 
يف  عني  يتكلم  دائما  بوتفليقة 
خطاباته، واملخابرات تتبعني من 

مكان اإىل اآخر« واأ�ساف »لزم ڤاع 
املحابي�ض يعاونوا بع�سهم بع�ض، 
من  احلب�ض..«  بع�سنا  ونخرجوا 
اأمام  بها  اأدىل  عبارات  وهي  

حمكمة اجلنايات يوم حماكمته .

م�ضاجني يثورون يف 
الزنزانات ب�ضبب دمج 
الأ�ضحاء مع املجانني

على  احلالت  هاته  تقت�رص  مل 
ال�سوارع اأين نقابل فيها املجانني 
بل حتى يف املوؤ�س�سة العقابية التي 
مل ت�سلم من تواجد هاته الفئة من 
تواجدهم  بات  الذي  املجانني 
يف  الآخرين  حياة  على  خطرا 
احلرا�ض  حمكمة  �سهدتها  واقعة 
حني مثل اأزيد من 100 م�ساجني،  
وم�سادات  مناو�سات  خلفية  على 
وعلى  �سببها  كان  ال�سجن  يف 
املحامني  اأحد  اأكده  ما  ح�سب 
اأدين  الذي  املحبو�سني  اأحد  اأن 
 5 منها  ق�سى  �سنوات  بثماين 
وتبقى اأمامه 3 �سنوات ذكر خالل 
حالة  �سبب  اأن  حماكمته  جل�سة 
هو  الزنزانة  �سهدتها  التي  التمرد 
كاد  الذي  عقليا  املختلني  اأحد 
بعدما  اأحدهم  يت�سبب  بوفاة   اأن 

حيث  خنقه  حاول  و  عليه  تهجم 
خمت�سة  جهات  من  تقارير  اأثبتت 
ال�سجون  داخل  جمانني  وجود 
اإىل املدة  اأ�سا�سا  وامل�سكل يرجع 
اإعداد  عملية  ت�ستغرقها  التي 

اخلربات .

القانون ل يعاقب 
املختلني عقليا لغياب 

الق�ضد اجلنائي

مع  حدبث  يف  قانونيون  اأكد 
املجنون  اأن  »الو�سط«  جريدة 
الق�سد  لغياب  القانون  يعاقبه  ل 
اأي  ميتلك  ل  انه  بحكم  اجلنائي 
اجلرمية  لرتكاب  نية  اأو  اأهلية 
وهذا وفقا للمادتني 477 و 21 من 
قانون العقوبات اجلزائري  اللتان 
على  العقوبة  انتفاء  اإىل  ت�سريان 
املختل عقليا واحلق يف التعوي�ض 
لأحكام  ووفقا   ، لل�سحية  املادي 
املادة 143 من القانون املدين فان 
اإذا  عادية  بطريقة  يعاقب  املتهم 
اأثناء ارتكابه الوقائع كان  اأنه  ثبت 
تثبته  ملا   عادية  وفقا  حالة  يف 
ما  حالة  يف  وهذا  العقلية  اخلربة 

ي�سمى باجلنون املتقطع.
ل/منرية

البويرة

العزلة تخيم على اأزيد من 16 األف ن�سمة ببلدية تاقديت
اأق�سى جنوب  بلدية تاقديت  تعاين 
على  �سواء  البويرة،  ولية  عا�سمة 
م�ستوى اأحياء املدينة اأو قراها من 
احليوية  للمرافق  الفادح  النق�ض 
اإن  الأخرية  فهذه  والأ�سا�سية، 
لها  يرثى  ل  حالة  يف  فهي  وجدت 
حاجيات  تلبي  اأن  ت�ستطيع  ول 
�سفو  من  يعكر  مما  املواطنني، 
اإىل  حتولت  التي  اليومية  حياتهم 
بالدرجة  ومت�ض  يطاق،  ل  جحيم 
تتوفر  اإذ  ال�سحي  القطاع  الأوىل 
واحدة  عيادة  على  البلدية 
تغطي احتياجات اأزيد من 16 األف 

ن�سمة، فهذه الأخرية يزورها عدد 
املواطنني يوميا لكن  من  هائل 
تدين  اأمام  تروق  ل  اخلدمات 
نق�ض   ب�سبب  ال�سحية  اخلدمات 
�سواء  والإمكانيات  الو�سائل 
ليتوجهوا  الب�رصية.  اأو  املادية 
عيادات   نحو  مر�ساهم  لنقل 
حدود  خارج  اأو  وليتهم  عا�سمة 
اأب�سط  غياب  ظل  يف  اإقليمهم، 
م�ستوى  اخلدمات خا�سة على 
الأمومة  و   ال�ستعجالت  م�سلحة 
على  اإ�سافية  اأعباء  يكلف  ما  
ميزانية هذه العائالت ذات الدخل 

يختلف  ل  والو�سع  املحدود، 
ب  ل�سبا ا ع  لقطا لن�سبة   با ا  كثري
والريا�سة، فهو بدوره يرتجم حقيقة 
معاناة �سباب املنطقة يف يومياتهم 
العزلة  حالة  عليهم  ليفر�ض 
يجدون  والذين  التام،  والتهمي�ض 
ال�سياع  عامل  يف  يبحرون  اأنف�سهم 
اأي احتكاك  والنحراف بعيدا عن 
على  املنطقة  تتوفر  اإذ  خارجي 
مركز ثقايف واحد اإل اأن الن�ساطات 
اأن  دون  وغائبة متاما  فيه جممدة 
املحلية  اأو  الو�سية  اجلهات  تتخذ 
الروح  بعث  �ساأنها  من  تدابري  اأي 

خزينة  كلف  الذي  الهيكل  هذا  يف 
الدولة اأموال طائلة دون ال�ستفادة 
فهو  الريا�سي  اجلانب  اأما  منها، 
الأ�سواأ مما تطرقنا اإليه، با�ستثناء، 
حالته  اأن  اإل  �سغري  ملعب  وجود 
املتدهورة واملتدنية ل ت�سجع قط 
الن�ساطات  خمتلف  تطوير  على 
الريا�سة ،و على راأ�سها كرة القدم، 
امل�ساكل  هذه  جممل  اإىل  لي�ساف 
�سبح البطالة الذي ل يفارق �سباب 
على  تت�سادف  التي  املنطقة، 
اأهل  اأن  اإذ  الفقر ال�سرتاتيجي لها 
وي�سرتزقون  يعتمدون  املنطقة 

والفالحي،  الرعوي  الن�ساط  من 
من  ي�ستوجب  الذي  ال�سيء  وهو 
املنطقة  بدعم  املعنية  ال�سلطات 
تنموية  وم�ساريع  مالية  باأغلفة 
�سياع  حدة  من  للتخفيف  اإ�سافية 
�سباب املنطقة لإخراجهم من نفق 
ال�ستقرار،  روح  ،وبعث  البطالة 
اإقليم  هجرة  فكرة  عن  والتخلي 
املجاورة،  املدن  نحو  البلدية 
ليبقى اأمل خمتلف �رصائح املنطقة 
من امل�سوؤولني املحليني واملعنيني 
اللتفاتة اجلدية جلل هذه امل�ساكل 
جهة  ومن  فيها  يتخبطون  التي 

اأخرى اأعرب بع�ض اأولياء التالميذ 
مدى  عن    « الو�سط   « ليومية 
الفادح  النق�ض  من  ا�ستيائهم  عمق 
املدر�سي  النقل  لو�سائل  امل�سجل 
خا�سة على م�ستوى املدا�رص والقرى 
اإىل  التنقل  اأكبادهم  فلذات  من  �سعب  ما 
املتواجدة  الرتبوية  املوؤ�س�سات  خمتلف 
على م�ستوى مركز بلديتهم، على الرغم من 
العديد  التي رفعوها يف  العديدة  ال�سكاوي 
والتجاهل  ال�سمت  لغة  اأن  اإل  املرات  من 
�سيدة  بالمرتبقى  املعنيني  طرف  من 

املوقف على حد تعبري حمدثينا.
 اأح�ضن مرزوق 
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روؤية جديدة لتنمية املناطق احلدودية قبل نهاية 2017 

الجتماع  تر�أ�سه  خالل  بدوي  وقال 
خ�س�ص لتقييم و�قع �لتنمية بالوالية 
و�يل  وبح�سور  قز�م  لعني  �ملنتدبة 
لعدة  �لعامني  و�الأمناء  مترن��ست 
�أن » �حلكومة حت�رض  دو�ئر وز�رية 
الإ�سرت�جتية جديدة لتنمية �ملناطق 
�ملنتدبة  و�لواليات  �حلدودية 
حدودية  مناطق  عدة  بها  تقع  �لتي 
�جلارية  �ل�سنة  نهاية  قبل  ,وذلك 
رئي�ص  لتعليمات  تنفيذ�   2017
�ملناطق  هذه  لدعم  �جلمهورية 
و�أو�سح  خا�ص«.  بربنامج  وتنميتها 
�لوزير �أن هذ� �لربنامج » �سيتطرق 
 « �ملحلية  �لتنمية  جماالت  كل  �إىل 

�مل�سوؤول  --ي�سيف  �سري�سد  كما 
�ملادية  �الإمكانيات  »كامل  ذ�ته-- 
و�أ�سار  �لالزمة«   �لب�رضية  و�ملو�رد 
�لتي  �لتذبذبات   « بع�ص  �ن  �ىل 
�مل�سجلة   « �مل�ساريع  عرفتها 
نقائ�ص«  »�سببه  �ملنطقة  بهذه 
�ملكلفة  �ملوؤ�س�سات  بع�ص  لدى 
على  ورد�  �مل�ساريع   هذه  باإجناز 
لهذه  �ملحلني  �ملنتخبني  �ن�سغاالت 
�لتكفل  بخ�سو�ص  �ملنتدبة  �لوالية 
�جلز�ئرية  �جلالية  �حتياجات  ب« 
بعد  ال�سيما  �جلو�ر  بدول  �ملقيمة 
)�سمال  بغاو  �جلز�ئر  قن�سلية  غلق 
لقاء  »بتنظيم  �لوزير  وعد  مايل(« 

�ل�سوؤون  ووزير  �ملنطقة  �أعيان  بني 
�خلارجية لبحث ت�سهيل �الجر�ء�ت 
من  �لفئة  بهذه  �خلا�سة«  �الد�رية 

�أفر�د �جلالية �لوطنية باخلارج.
عني  ل�سكان  �عتذ�ره  قدم  �أن  وبعد 
قز�م عن تاأجيل زيارته لهذه �لوالية 
�ملنتدبة و�لتي كانت مقررة �جلمعة 
, ب�سبب » �سوء �الأحو�ل �جلوية �لتي 
حالت نزول �لطائرة مبطارها« وعد 
»وبخ�سو�ص  قريبا   « �ليها  بالعودة 
�أكد  �ل�رضعية,  غري  �لهجرة  ملف 
�لوزير �أن �لدولة �جلز�ئرية »لن تبقى 
�حلكومية  و�للجنة  �الأيادي  مكتوفة 
التخاذ  تعمل  �مللف  بهذ�  �ملكلفة 

�حلدود  حلماية  �الإجر�ء�ت  كامل 
دول  مع  بالتن�سيق  يتم  و�لعمل 
�سبكات   « بوجود  مذكر�   « �جلو�ر 
و�الأطفال  �لن�ساء  ت�ستغل  �جر�مية 
�ل�رضعيني  غري  �ملهاجرين  من 
�إن�سانية  غري  و�أعمال  �لت�سول  يف 
�لوزير  �أ�ساد  �للقاء  هذ�  »ومبنا�سبة 
�ملنطقة  هذه  �سكان  مب�ساهمة 
 , �حلدود  حماية  يف  �لوطن  من 
»�جلهود«  �الطار  نف�ص  كما حيا يف 
�الأمن  م�سالح  كامل  تبذلها  �لتي 
�لوطني  �أفر�د �جلي�ص  يف مقدمتها 
و�حلفاظ  �حلدود  »حلماية  �ل�سعبي 

على �الأمن و�ال�ستقر�ر » .

اأعلن وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بتمرنا�ست, اأن احلكومة ب�سدد التح�سري »ل�سرتاتيجية 
جديدة« لتنمية املناطق احلدودية قبل نهاية �سنة 2017, بهدف اإعطاء حركية جديدة لهذه املناطق تنفيذا لتعليمات رئي�س اجلمهورية 

عبد العزيز بوتفليقة.

اجلزائر

حملة حت�سي�سية حول الت�سممات 
الغذائية و حوادث املرور والغرق 

  تنظم جمعية »�الأمان« حلماية �مل�ستهلكني  فرع �جلز�ئر يومي 
�جلمعة و�ل�سبت مبيناء �جلميلة )المادر�ك �سابقا( بعني �لبنيان  

�أبو�ب مفتوحة يف �طار �حلملة �ل�سيفية للتح�سي�ص من �لت�سممات 
�لغذ�ئية و حو�دث �ملرور و�حلو�دث بال�سو�طئ و �لغرق و �أو�سح 

رئي�ص �جلمعية ح�سان منور لو�أج �أنه يركز ن�ساطه على هذه 
�ملجاالت �لثالثة بالنظر للوفيات �لعديدة �مل�سجلة طيلة �ل�سنة �أو 

خالل �ملو�سم �ل�سيفي مربز� �رضورة تركيز �لعمل على حت�سي�ص 
�ل�سكان.و ذكر �أنه مت �طالق هذه �حلملة يوم 28 يوليو �ملا�سي 
باجلز�ئر �لعا�سمة م�سري� �إىل ت�سجيل 6.004 �سحية ت�سممات 

غذ�ئية يف �سنة 2016 ح�سب معطيات وز�رة �لتجارة كما �أ�سار منور 
�إىل تن�سيب �سباك �مل�ستهلك يف �إطار هذه �لتظاهرة ال�ستقبال و 

توجيه �مل�ستهلكني �مل�ستكني و معاجلة �سكاويهم.و �أ�ساف �أنه يتم 
��ستقبال عدة �سكاوى خا�سة فيما يتعلق ب�سوق �ل�سيار�ت على غر�ر 

م�ساكل �لت�سليم و �ل�سمان و م�سلحة ما بعد �لبيع  ف�سال عن 
�سكاوى �أخرى متعلقة ال �سيما بن�ساطات خمتلفة كخدمات 

�ساحنات نقل �ل�سيار�ت و خمابر �لتحاليل �لطبية و جتارة �الآالت 
�لكهرومنزلية و م�ستح�رض�ت �لتجميل و �ختتم �مل�سوؤول بالقول �أنه 

يتم �ر�سال تقارير �سهرية على �أ�سا�ص هذه �ل�سكاوى �إىل وز�ر�ت 
�لتجارة و �لنقل و �الأ�سغال �لعمومية و �لفالحة ق�سد �طالعهم 

على هذه  �مل�ساكل. 

7 اآلف مـخبـزة اأغلقـت اأبوابها 

اإنقطاعات التيار الكهربائي تت�سبب 
يف خ�سائر كبرية  للخبازين

ك�سف رئي�ص �لفيدر�لية �لوطنية للخبازين يو�سف قلفاط عن توقف 
نحو  7 �آالف خمبزة على �مل�ستوى �لوطني  عن �لعمل خالل 

�ل�سيف �حلايل, م�سري� �إىل �أن �نقطاع �لتيار �لكهربائي ببع�ص 
�ملدن خالل �الأيام �الأخرية �سبب خ�سائر كبرية للخبازين.

و�أو�سح �ملتحدث يف ت�رضيح للقناة �الأوىل �أن  7 �آالف خمبزة 
�أغلقت �أبو�بها خالل ف�سل �ل�سيف �حلايل ب�سبب �لعطلة �ل�سنوية 

ما ت�سبب يف نق�ص مادة �خلبز على م�ستوى بع�ص �ملدن كما �أ�سار 
�إىل �أن �الإنقطاعات �ملتكررة للتيار �لكهربائي موؤخر� بعديد �ملدن 
ب�سبب �حلر�ئق ت�سببت يف ت�سجيل خ�سائر كبرية للخبازين, وبالتايل 
�سبب �آخر لغياب مادة �خلبز ي�سيف �ملتحدث وح�سب قلفاط فاإن 

�نقطاع �لتيار �لكهربائي لـ 45 دقيقة ي�سبب خ�سارة بـ7500 دينار 
للخبازين, وهو ما دفع بع�ص �خلبازين للغلق تفاديا خل�سائر �أكرب, 

وبالتايل ت�سبب �الأمر �أي�سا يف نق�ص مادة �خلبز ببع�ص �ملدن 
و�لبلديات كما لفت �إىل نق�ص �ليد �لعاملة يف �لقطاع ب�سبب عزوف 

�ل�سباب عن �متهانها الأ�سباب خمتلفة.

جمل�س الوحدة القت�سادية العربية 

 الدول العربية يف حاجة لإ�سرتاتيجية موحدة للتحول 
من ال�سترياد اإىل الإنتاج و الت�سدير

دوائر اقت�سادية ترتقب ذلك

ارتفاع متوقع لأ�سعار النفط يف الن�سف الثاين من العام اجلاري

�لوحدة  �لعام ملجل�ص  �الأمني  قال 
�لربيع   �لعربية حممد  �القت�سادية 
�إىل  حاجة  يف  �لعربية  �لدول  �إن 
��سرت�تيجية عربية موحدة لتتحول 
��ستري�د  على  تعتمد  بلد�ن  من 
وم�سدرة  منتجة  �إىل  �حتياجاتها 
لها. و�أو�سح �لربيع   �أن ما ينق�ص 
�أزيد  ت�ستورد  �لتي  �لعربية   �لدول 
من90  باملائة من �حتياجاتها من 
�سناعات  غذ�ئية   )مو�د  �خلارج 
و برجميات   ومعد�ت  �آالت  ثقيلة  
وجود  �إلكرتونيات(   تكنولوجيا  
خ�سو�سا  موحدة    ��سرت�تيجية 

و�أن هذه �لدول تتعامل 
�لطابع  ذ�ت  �لق�سايا  معظم  يف 
�القت�سادي »قطريا« ولي�ص ب�سفة 

تكاملية  م�سري� �إىل �أن »�لتحالفات 
مالأت  �لتي  �لعاملية  و�لتكتالت 
�لقو��سم  لديها  لي�ص  �لكون 
�لوطن  يف  �ملوجودة  �مل�سرتكة 
�لعربي كوحدة �جلغر�فيا و�لتاريخ 
�لب�رضية«ودعا  و�ملو�رد  و�للغة 
خ�ص  حو�ر  يف  �مل�سوؤول  ذ�ت 
�لعربي(  )�الأهر�م  جملة  به 
عددها  يف  ون�رضته  �مل�رضية  
�الأخري   �إىل ت�رضيع تطبيق وتنفيذ 
�لتي  و�لرب�مج  �ال�سرت�تيجيات 
تقوم  و�أن  �لعربية   �لدول  ت�سعها 
�جلهات �مل�سوؤولة عن تنفيذ هذه 
�لتكامل  بتفعيل  �ال�سرت�تيجيات 
�لدول  بني  للتنمية  قو�عد  و�إر�ساء 
�أن  وكذ�  مت�ساوية   �لتنمية  لتكون 

تقدم �لدول �لعربية حلوال مل�ساكل 
بعد  يوما  �ت�ساعا  وتزد�د  تتفاقم 

يوم  وقال »نحن ال 
قابلة  غري  در��سات  �إىل  نحتاج 
م�سوؤولية  عليه  فالكل  للتطبيق 
�لقطاع  �أو  �حلكومات  �سو�ء 
�خلا�ص �أو �ملو�طن �لعربي نف�سه 
كما �أنه ال ن�ستطيع �أن نعلق �الأمر 
فقط«و�أ�ساف  �حلكومات  على 
�لعربية  �لدول  �أن  �لربيع   حممد 
�لتعاون  مرحلة  بعد  تتجاوز  مل 
�أن  باعتبار  �لعربي  �لتكامل  �إىل 
حتديات  تو�جهه  �لتكامل  »هذ� 
وقال  كبرية ومرت�كمة«   ومعوقات 
على  نعتمد  »�أ�سبحنا  �لربيع 
�أكرث  �سد  يف  �الأجنبية  �ل�رضكات 

�حتياجاتنا   من  �ملائة  يف   90 من 
فالدول �لعربية دون ��ستثناء تقوم 
با�ستري�د كل حاجياتها من �خلارج   
�كتفاء  لديها  لي�ص  �أنه  عن  ف�سال 
�لوفاء  ت�ستطيع  وخمزون  ذ�تي 
�إذ� ما مت  مع �حتياجات �ملو�طن 

حدوث مفاجاآت«.
ودعا �لربيع   بهذ� �خل�سو�ص  �إىل 
�لعربي  للمنتج  �النتماء  ت�سجيع 
حتى و�إن مل يكن باجلودة �لكاملة 
وتثقيف  �ملنا�سب    �ل�سعر  وال 
�مل�ستهلك �لعربي وتوعيته باأهمية 
�لعربية  و�ل�سناعة  دعم �ملنتجات 
موؤكد� �أن من �ساأن ذلك �أن ي�ساهم 
�قت�ساديا  �لعربي  �لوطن  منو  يف 

ويتحقق له �لرفاه �القت�سادي .

�جلز�ئر �أمام �سيناريو2014
متخخ�سة  �قت�سادية  دو�ئر  ترتقب 
�لن�سف  يف  �لنفط  �أ�سعار  تطور�ت 
�سبق  حيث  �جلاري  �لعام  من  �لثاين 
م�ستويات  �أن  تقدير�ت  ��سارت  �أن  و 
ملحوظا  �رتفاعا  �الأ�سعار�ستعرف 
�لطاقة  لوكالة  تقرير  �أحدث  ح�سب 
�ال�ستثمار  تر�جع  بنينّ  �لذي  �لدولية 
�أدنى  �إىل  و�لغاز  �لنفط  قطاع  يف 
باأزمة  ينذر  ما  عاما,   60 يف  م�ستوى 
�لثاين  �لن�سف  مع  �الإمد�د�ت  يف 
�رتفاع  �إىل  ويوؤدي  �ملقبل  �لعام  من 
من  �أكرب  �لنفط  �أ�سعار  يف  �ساروخي 
�أ�سعار يف  هبوط  �أزمة  تال  �رتفاع  �أي 
�لدول  ملنظمة  تقرير  وكان  �ل�سابق 
�سدر  قد  »�أوبك«  للبرتول  �مل�سدرة 
�ختالل  ��ستمر�ر  �إىل  �أ�سار  �أيام  قبل 
يف  تخمة  مع  و�لطلب  �لعر�ص  ميز�ن 
ما  �لعاملي  �لطلب  مقابل  �ملعرو�ص, 
يف  �الأ�سعار  �نخفا�ص  ��ستمر�ر  يعني 

�لعام �ملقبل.
�لدولية,  �لطاقة  وكالة  تقرير  وح�سب 

�لتي تقدم �لن�سح يف جمال �لطاقة لدول 
�القت�سادي,  و�لتعاون  �لتنمية  منظمة 
�لرت�جع  يو��سل  �لعاملي  �لطلب  فاإن 
طاقة  �أن  �إال  �ملعرو�ص  زيادة  مقابل 
ترت�جع  �لعامل  يف  �الحتياطية  �الإنتاج 
 1.7 على  �الآن  تزيد  وال  �أي�سا,  ب�سدة 
�إنتاج  و�سول  مع  يوميا  برميل  مليون 
�لق�سوى  طاقته  �إىل  �مل�سدرين  كبار 
�لنفط  الأ�سعار  دورة  �أي  و�لطبيعي يف 
فرتة  بعد  ب�سدة  �الأ�سعار  ترتفع  �أن 
هبوطها, لكن ��ستمر�ر هبوط �الأ�سعار 
منذ �سيف 2014 �أدى �إىل تر�جع هائل 
وعدم  �لقطاع  يف  �ال�ستثمار�ت  يف 
جديدة  نفطية  الكت�سافات  �لتو�سل 

تلبي �لطلب يف حال زيادته.
�نخف�ست  �لوكالة,  تقرير  وح�سب 
قطاع  يف  �ل�سنوية  �ال�ستثمار�ت 
�الأخريين  �لعامني  �لعاملي يف  �لطاقة 
مليار   450 �إىل  دوالر  مليار   780 من 
يف  �ستتعافى  �أنها  يبدو  وال  دوالر, 
ن�سوب  وبلغ معدل  �لقريب  �مل�ستقبل 
�ملائة  يف   9 ن�سبة  �حلالية  �الآبار 

�أدلة  »هناك  �لتقرير:  وي�سيف  �سنويا, 
�أدى  �ال�ستثمار�ت  تر�جع  �أن  على 
�الكت�سافات  يف  هائل  �نخفا�ص  �إىل 
غري  م�ستوى  �إىل  لتهوي  �لنفطية 
م�سبوق منذ 60 عاما«ويرى �ملر�قبون 
�ال�ستثمار�ت  يف  �النخفا�ص  هذ�  �أن 
�أوبك  منتجي  �سيعطي  و�الكت�سافات 
��ستمر�ر  مع  كبرية  ميزة  ورو�سيا 
ويف�سل  �لنفط  على  �لعامل  �عتماد 
�لعاملية  �لطاقة  »��ستثمار�ت  تقرير 
�لطاقة  وكالة  عن  �ل�سادر   »2016
�لدولية كيف �أن �النخفا�ص �الأكرب يف 
�ل�سناعية  �لدول  يف  هو  �ال�ستثمار�ت 
فلم  ورو�سيا  �خلليج  دول  �أما  �لكربى, 
فو�ئد  من  لكن  كبري�  تر�جعا  ت�سهد 
�أن  و�ال�ستثمار�ت  �الأ�سعار  تر�جع 
ما  �لرت�جع  يف  �آخذة  �النتاج  كلفة 
يف  حتى  معقوال  �لربح  هام�ص  يجعل 
�أغلب  ففي  �الأ�سعار.  �نخفا�ص  ظل 
تتجاوز  ال  �أوبك  دول  من  �ملنتجني 

كلفة �إنتاج �لربميل 10 دوالر�ت.
�أن  �لنفط  �سوق  يف  �ملحللون  ويقدر 

ال  �الأ�سعار  حركة  من  �لدورة  هذه 
ت�سبه �أي من �سابقاتها, �إذ �أن �ملعتاد 
زيادة  نتيجة  �الأ�سعار  هبوط  حال  يف 
�لعر�ص �أن ياأخذ �لطلب يف �لنمو, لكن 
�لعاملي يف  �لطلب  �أن منو  يحدث  ما 
�الأخري على  �لربع  يزد يف  تر�جع ومل 
800 �ألف برميل يوميا كما �أن �العتقاد 
�الأخرى  �لطاقة  م�سادر  باأن  �ل�سائد 
�لعاملي  �العتماد  تعو�ص  �ن  ميكن 
مبيعات  �أرقام  توؤيده  ال  �لنفط  على 
وال  �لهجني,  �أو  �لكهربائية  �ل�سيار�ت 
�ملولدة  �لكهربائية  �لطاقة  ��ستبد�ل 
ح�ساب  على  متجددة  م�سادر  من 
تلك �ملولدة من حمطات تعمل بالغاز 
من  كثري  ويجمع  �لنفط  م�ستقات  �أو 
�إذ�  �أنه  على  و�ملر�قبني  �ملحللني 
�نخفا�ص  فاإن  �حلايل  �لو�سع  ��ستمر 
عام  من  �لثاين  �لن�سف  حتى  �الأ�سعار 
2017 ميكن �ن يقود �إىل �رتفاع هائل 
م�ستوى  يتجاوز  رمبا  م�سبوق  غري 
كان  عندما   2014 قبل جو�ن  �الأ�سعار 

�سعر �لربميل نحو 120 دوالر.
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�إىل   ) �لو�سط   ( تنقل  وعند 
الحظت   ، �دري�سي  عائلة 
�لتي  �خل�سائر  حجم 
�نهار  حيث   . لها  تعر�ست 
من  �ملتكون  �ملنزل  �سقف 
غرفتني ومطبخ وفناء �سغري 
بالقرميد  م�سطحة  كلها 
ه�سا�سة  حالة  ويف  و�لزنك 
بجمعية  ع�سو  وح�سب   .
�جلمعية  فان  �لعتيق  �حلي 
" قد وجهت �سكاوى عديدة 
 " للوالية  �ملو�سوع  هذ�  يف 
�جلمعية   " �أن  على  موؤكد� 
ناقو�س  دقت  و�ن  �سبق 
باال�ستفادة  مطالبة  �خلطر 
�لتي  �لرتميم  عمليات  من 
و��ستثنى  �لربج  حي  م�ست 
يف حني   " �لفالح  حي  منها 
�جلمعوي  �لنا�سط  �أكد 
وقع  ما   " باأن  زقعار  حممد 
ماأ�ساة  �لقادر  عبد  لعائلة 

حقيقية ميكن �أن تقع لعديد 
 " �ي حلظة  �ل�سكان يف  من 
م�سيفا " باأنه على �ل�سلطات 
خالل  من  �لتحرك  �ملحلية 
�لذي  �حلي  ترميم  �إعادة 
 150 من  �أكرث  على  يحوي 
لل�سقوط  معر�سة  م�سكنا 
جمعية   " بان  وي�سيف   "
�حلي ر��سلت �لو�يل ورئي�س 
�لد�ئرة �سنة 2012 من �جل 

تد�رك �لكارثة ".
بعائلة  حلت  �لتي  �لكارثة 
حترك  لن  رمبا  دري�سي 
�ل�سلطات ح�سب ت�رصيحات 
�ملعزين �لذين تو�فدو� بقوة 
�إىل بيت �ل�سحية ، �إذ ورغم 
نزول �لو�يل وتقدمي �لتعازي 
ال  �لو�يل  �إقامة  �ن  باعتبار 
تبعد �سوى باأمتار عن �ملنزل 
مل  �لو�يل  �أن  �إال   ، �ملنهار 
يقدم �أي �سيء للتخفيف من 
معاناة �ل�سحايا .باعتبارهم 
فقدو� كل م�ستلزمات �لبيت 

�ل�سحايا  عم  و�أن  خا�سة   ،
�دري�سي عي�سى طالب �لو�يل 
غاب  كما   ، ب�رصعة  �لتدخل 
�لنف�سي  بالعالج  �لتكفل 
باعتبار �أن �ل�سحايا يعي�سون 
و�الأمل  �حلزن  من  حالة  يف 
عنهم  �لتخفيف  �جل  من 
وقد تعر�سو� جلروح خا�سة 
�البن �أ�سامة ذو 14 �سنة �لذي 
ماز�ل يعي�س هول �ل�سدمة ، 
كما تبدو� �آثار �النهيار على 
عبد  �لطفل  وج�سم  وجه 
�لذي   ) �سنو�ت   3  ( �لكرمي 
ور�سو�س  جلروح  تعر�س 

كادت �أن تودي بحياته.
عدد  قامت  �أخرى  من جهة 
من �جلمعيات بزيارة �لعائلة 
من �جل تقدمي و�جب �لعز�ء 
و�إبد�ء ت�سامنها ، الن �ملنزل 

. مما  لل�سكن  �سالح  يعد  مل 
ترك  �إىل  �لعائلة  ��سطر 
عند  و�ل�سكن  هربا  منزلها 
�حد �أقربائهم . يف حني �أكد 
�جلز�ئرية  �لر�بطة  مكتب 
�الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
لل�سلطات  يف ر�سالة موجهة 
��ستفادة  ب�رصورة  �ملحلية 
خا�سة  معونات  من  �لعائلة 
مع  �لكو�رث  برنامج  �سمن 
بال�سحايا  بالتكفل  �الإ�رص�ع 
�أخ�سائيني  ومر�فقة 
وطالبت   . لهم  نف�سانيني 
�لن�ساط  مديرية  �لر�بطة 
�الجتماعي بتقدمي م�ساعد� 
�أغطية  يف  ممثلة  عاجلة 
و�فر�سة وم�ستلزمات منزلية 
�لعائلة  �أ�سبحت  �أن  بعد 

تعي�س يف �لعر�ء . 

 �سهدت اجللفة ماأ�ساة كبرية بعد انهيار م�سكن على عائلة ادري�سي عبد القادر التي تعترب من اأقدم 
العائالت بولية اجللفة . حيث �سقط �سطح البيت على العائلة اأول اأم�س حوايل ال�ساعة الثانية 

�سباحا ، جنم عنه فقدان الفتاة )فرح( ذات �سبع �سنوات وت�سبب يف جروح بالغة اخلطورة لباقي اأفراد 
العائلة املكونة من خم�سة اأفراد وامهم و اأدى اإىل حالة من الفزع لدى اجلريان .املنزل الواقع باحلي 

القدمي الفالح ،الذي �سيد قبل �سنة 1934 يف احلي العتيق بريو عرب �سابقا الذي بناه ال�ستعمار �سنة 
1864 وهو عبارة عن �سكنات فردية لعمال مكتب العرب من الفرن�سيني واملوظفني من الأهايل .

اجللفة

اجللفة : غ . احلفناوي

ماأ�ساة عائلة انهار عليها �سقف املنزل ، وال�سلطات تتفرج ..!

ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي بباتنة 

فتح مرتقب الأربعة فروع 
�الأ�سابيع  غ�سون  يف  �سيتم 
 4 فتح  �ملقبلة  �لقليلة 
�جلهوي  فروعلل�سندوق 
بباتنة  �لفالحي  للتعاون 
�ملو�طنني،  من  �أكرث  للتقرب 
�ل�سندوق  مدير  �أكده  ح�سبما 
هذه  و�سع  ومبجرد  بالوالية  
عرب  �خلدمة  حيز  �لفروع 
باتنة  مدينة  �أحياء  من  عدد 
�سريتفععددها بالوالية ي�سيف 
موؤكد�  فرعا   15 �إىل  �مل�سدر 
�لهدف من هذه �ملبادرة  باأن 
هو �لتقرب �أكرث من �ملو�طنني 
جانب  �إىل  �ل�سندوق  زبائن  و 
على  �الكتظاظ  من  �لتخفيف 

�ملوجود  �لرئي�سي  �ملقر 
بو�سط �ملدينة.

�جلهوي  �ل�سندوق  ويتو�جد 
حاليا  �لفالحي  للتعاون 
بلديات  عرب  بالوالية 
نقاو�سو�جلز�ر و ر�أ�س �لعيون 
و بريكة وعني �لتوتة و�ل�سمرة 
و�ملعذر و�آري�س وعني ياقوت 

ومرو�نة
وعني جا�رص �إىل جانب مكتب 
رباعية  �سيارة  على  متنقل 
�ملناطق  �إىل  للتنقل  �لدفع 

�جلبلية
�لوعرة و�لتقرب من �لفالحني 
ذ�ت  ذكره  ما  وفق  فيها 

"عما  �سي�رصع  كما  �مل�سوؤول 
قريب" يف م�رصوع �إجناز مركز 
للتكوين ومقر جديد لل�سندوق 
باتنة  مبدينة  بوزور�ن  بحي 
ب  �إجمالية  م�ساحة  على 
وبغالف  مربع  مرت   1000
بقيمة200  �إجمايل  مايل 
من  �سيمكن  مما  د.ج  مليون 
�ملقدمة  �خلدمات  حت�سني 
يف  و�ملنخرطني  للفالحني 
��ستقبالهم  �ل�سندوقوظروف 

ح�سبما ذكره �ملتحدث.
ي�سيف ذ�ت �مل�سدر �لذي �أكد 
باأن �لهدف يتمثل �أي�سا يف فتح 
د�ئرةعرب  بكل  لل�سندوق  فرع 

بلوغ رقم  �لوالية و�لعمل على 
�أعمال ب 500 مليون دج خالل 
مرتبة  و�كت�ساب   2017 �سنة 
�لفالحية  �لتاأمينات  ر�ئدة يف 
و  �ملحلي  �ل�سعيدين  على 
�أما عدد �ملنخرطني  �لوطني 
حاليا  فيفوق  �ل�سندوق  يف 
حو�يل  منهم  زبون  �ألف   13
بلغت  فيما  فالح  �آالف   3
خالل  �ملمنوحة  �لتعوي�سات 
وفق   2015  -2014 مو�سم 
يقارب200   ما  �مل�سدر  ذ�ت 
مليون د.ج منها 60 مليون د.ج 
تعوي�سات عن خ�سائر تكبدها 

فالحون.

البويرة

مديرية الطاقة لتيزي وزو

العزلة حتا�سر �سكان اوالد 
علي باملقراين

دعم جهود ا�ستهالك �سريغاز 
ال�سديق للبيئة 

علي  �والد  قرية  �سكان  يعاين 
�ملقر�ين  ببلدية  �لو�قعة 
�لبويرة  لوالية  �لغربية  باجلهة 
عن  ناجتة  جمة  م�ساكل  من   ،
�هم  من  منطقتهم  حرمان 
 ، للحياة  �ل�رصورية  �ملر�فق 
يف  �لقرية  هذه  قاطنو  يقول 
�نهم   " "�لو�سط  بيومية  لقائهم 
�هم  من  حمرومني  اليز�لون 
 ، �لكرمية  �حلياة  �رصوريات 
فقطاع �ل�سحة ال يتوفر على �ي 
مرفق ي�ستقبل �ملر�سى يف ظل 
��ستحالة نقلهم يف حالة �نقطاع 
�لطريق �ثناء �اليام �ملمطرة ، 
غياب  �ن�سغال  هوؤالء  يرفع  كما 
يف  �ساهم  مما  بحيهم  �لتهيئة 
تدهور حالة حميطهم �ملعي�سي 
ب�سبب �نت�سار �الو�ساخ و�التربة 
�ملوؤدي  �لطريق  �طر�ف  على 
عدم  ظل  يف   ، قريتهم  �ىل 
�لنفايات  رمي  حاويات  توفري 
�هرت�ء  عن  ف�سال   ، �ملنزلية 
�جز�ء معتربة من �لطرقات مما 
لال�ستعمال  جعلها غري �ساحلة 
بتاتا ، مع ت�سجيل معاناة كبرية 

منازلهم  �ىل  �ملياه  ت�رصب  يف 
لعدم  �المطار  ت�ساقط  �ثناء 
�ملياه  ت�رصيف  �خاديد  وجود 
�ملنطقة  هذه  �سكان  ويبقى   ،
�خلارجي  �لعامل  عن  �ملعزولة 
مياه  �سبكتي  غياب  من  يعانون 
 ، �ل�سحي  و�ل�رصف  �ل�رصب 
�لنق�س  هذ�  عو�سو�  حيث 
�لينابيع  بع�س  �و  �لو�دي  مبياه 
�حلمري  و�سيلة  م�ستعملني 
جللبها ، رغم كل �ملخاطر �لتي 
��ستهالك مياه  تعرت�سهم جر�ء 
قطاع  وب�سان   ، مطهرة  غري 
رغم  �نه  �ل�سكان  يقول  �لرتبية 
�لنقل  لو�سائل  �لقرية  �فتقار 
�لتي  �البتد�ئية  فان  �ملدر�سي 
بعيدة  �بناوؤهم  فيها  يتمدر�س 
فهو  �ل�سباب  حظ  �ما   ، ن�سبيا 
تتوفر  ال  حيث  متاما  منعدم 
تلجا  مرفق  �ي  على  �لقرية 
�ليه هذه �ل�رصيحة �لتي متلكها 
�ليا�س يف غد م�رصق على حد 

ت�رصيح �لبع�س منهم
اح�سن مرزوق

�لطاقة  م�سلحة  رئي�س  �أكد 
تدعم  مديريته  �أن  وزو  بتيزي 
ر�هنا  يبذلها  �لتي  �جلهود 
�لطاقوي  �لتحويل  مركز 
لتوزيع  �لعمومية  نفطال  ل�رصكة 
وم�ستقاتها  �لطاقوية  �ملو�د 
و�سري  ��ستهالك  عمليات  يف 
و�لنفعية  �ل�سياحية  �ملركبات 
للغاز �لطبيعي �ملميع "�سريغاز" 

بدال من �لبنزين و�لدياز�ل.
�أو�سعبان  �أو�سح  �ل�سياق  ويف 
�لغاز  مادة  �أن  �لكرمي  عبد 
مكلفةمقارنة  غري  �لنظيف 
و�لدياز�ل  �لبنزين  باأ�سعار 
للبيئة  و�مللوث  �مل�ستورد 
موؤكد�دعم  �لعمومية  ولل�سحة 
�مل�سعى حاليا عرب  لهذ�  �لدولة 
على  تخفي�سات  من  توفره  ما 
�لتكنولوجياملوجه  �لعتاد  تكلفة 
�إليه  �مل�سار  �لطاقوي  للغر�س 
�لوطنية  �لوكالة  خزينة  قبل  من 
 .)Aprue( �لطاقة  القت�ساد 

مركز  رئي�س  �أ�سار  جهته  من 
لتيزي  �لطاقوي  �لتحويل 
ور�سات  �أن  حكيم  وزو�سالط 
ت�سهد  �لفنية  �لوالئي  �ملركز 
ومتز�يد�  ملحوظا  �إقباال  يوميا 
�لر�غبني  �ملركبات  الأ�سحاب 
يف تركيب عتاد �لتحويل �ملو�ئم 
)من �جليل �لتكنولوجي �جلديد 
من  �سيار�تهم  على  �الآمن( 
�أ�سو�ق والية تيزي وزو وكذ� من 
نظر�ئهم من �جلماعات �ملحلية 
�لبويرة(  و  �ملجاورة)بومرد��س 
موؤكد� �أن �أعو�نه يركبون �سهريا 
على  جتهيز   150 عن  يزيد  ما 
�سيار�ت  نفعية و�سياحية �أغلبها 
�لتي  �الأجرة  �سيارة  �سنف  من 

حظيت باأولوية.
�الأولوية  �أن  �مل�سدر  ذكر  و 
�ملميع  �لغاز  عتاد  تركيب  يف 
)�سريغاز( �سيكون على حافالت 
ثم  للم�سافرين  �لعمومي  �لنقل 
بقية �لوزن �لثقيل على �ملدى .
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»�لإ�سر�ئيليون« يعط�سون �لفل�سطينيني ويجففون �أر�سهم
اإنها حرٌب اإ�سرائيليٌة من نوٍع اآخٍر وطراٍز خمتلف، لكنها حرٌب قذرٌة وغري اأخالقية، وخبيثٌة وغري اإن�سانية، يلجاأ اإليها العدو الإ�سرائيلي ب�سورٍة متعمدة، وميار�سها على 

قطاٍع وا�سٍع، وي�ستهدف بها ال�سعب الفل�سطيني كله، ول مييز بني قطاعاته اأو حاجاته، اإذ يعمم حربه لتطال اجلميع وتوؤثر على الكل، وتنعك�س على خمتلف جوانب احلياة 
الفل�سطينية، رغم اأنها حرٌب غري م�سروعة، وو�سيلة قتاٍل وح�ساٍر غري مباحة، ول ي�سمح بها القانون الدويل ول جتيزها الأمم املتحدة ول �سرائع حقوق الإن�سان املختلفة، 

التي ت�سمن لالإن�سان ب�سورٍة عامة، احلق يف املاء النقي بق�سد ال�سرب والعمل معًا، ول يوجد يف القوانني ما يجيز لعدٍو اأن يحرم اآخرين من حقهم يف ا�ستخدام املياه، ولكن 
العدو الإ�سرائيلي يلجاأ اإىل هذا ال�سالح ول يبايل، ويحرم الفل�سطينيني من حقهم يف مياههم اجلوفية ومياه اأنهارهم الطبيعية كما حرمهم من اأر�سهم وجردهم من ممتلكاتهم.

قد تكون هذه �لو�صيلة يف �حل�صار وحماولة �إرغام 
�خل�صوم قدميًة، فقد كانت ت�صتخدمها �جليو�ش 
وتبيحها  قو�نينهم  ت�رشعها  �لتي  حروبها،  يف 
فكانت  باملثل،  يتعاملون  كانو�  حيث  �أعر�فهم، 
�لعدو،  من  بقعٍة  �أقرب  عند  تع�صكر  �جليو�ش 
قبل �أن تقوم بت�صميم �أو ردم كافة �لآبار �لقريبة، 
و�لتي من �ملمكن �أن ي�صتفيد منها �لعدو يف زحفه 
على  يقوى  ول  يعط�ش  وبذ�  لهم،  وقتاله  عليهم 
�ملاء  من  و�لفيلة  و�لإبل  �خليول  وحترم  �لقتال، 

فتهلك �أو ت�صعف.
�ندثرت  قدميٍة، وقد  حرٍب  و�صيلُة  �أنها  رغم 
�لإ�رش�ئيلي  �لعدو  �أن  �إليها، �إل  �للجوء  و�نتهى 
على  �لفل�صطينيني  �صد  �ل�صالح  هذ�  ي�صتخدم 
وقد  وممنهجٍة،  منظمٍة  وبطريقٍة  و��صٍع،  نطاٍق 
تبدو عن�رشية وتنز بالكر�هية، �إذ يغدق باملاء على 
م�صتوطنيه، ويطمئن �إىل ح�صولهم على حاجتهم 
ل�صتخد�مه  منه  �لفائ�ش  بتخزين  يقوم  ثم  منه، 
و�ل�صيانة  �لبناء  و�أعمال  و�لزر�عة  �لري  يف 
و�لنظافة، يف �لوقت �لذي مينع �لفل�صطينيني من 
من  �لقليل  �أو  حاجتهم،  من  جزٍء  على  �حل�صول 
وي�صادر  �جلوفية،  مياههم  ير�قب  حيث  حقهم، 
��صتخر�ج  من  ومينعهم  �لغنية،  �ملاء  عيون 
مر�قبٍة  وعمليات  و�أنظمة  بقو�نني  حاجتهم، 
ور�صٍد و�عرت�ٍش و�صحٍب وحتويٍل، رغم �أن �ملتاح 
لديهم قليٌل، �إذ غارت �لعيون وجفت �لآبار، ومتلح 
خمزون �ملاء �لقليل، يف �لوقت �لذي يقل عموماً 
يف  قلتها  يوؤثر  �لتي  �ل�صنوية،  �لأمطار  من�صوب 
للري  �صالحيتها  ومدى  �جلوفية،  �ملياه  عذوبة 

و�ل�صتخد�م �لآدمي.
قد تبدو �رشكة ميكوريت �لإ�رش�ئيلية �لتي ت�رشف 

�ملحتلة،  فل�صطني  يف  �ملياه  وتوزيع  �إد�رة  على 
�ل�صيا�صة،  تتعاطى  ل  مهنية  مدنية  �رشكة  �أنها 
وبني  �لعلمية  �ملهنية  بني  عملها  يف  تخلط  ول 
باإد�رة  فعلياً  تقوم  و�أنها  �ل�صيا�صية،  �لتوجهات 
�ملياه و�لعمل على تنمية مو�رده ومتابعة م�صادره 
توزيعه،  وح�صن  بتخزينه  و�لهتمام  ومنابعه، 
على  وتعمل  تلوثه،  وعدم  نقائه  على  وحتر�ش 
�ل�صكان  من  م�صتخدميه  �إىل  و�صوله  �صمان 
�لوقت  يف  و�مل�صانع،  و�ملعامل  و�ملز�رعني 
�لذي تقوم فيه بعمل در��صات دورية للتعرف على 
من�صوب �ملاء و�حتياطاته، وحجم وفرته و�ملدة 
مو�صم  قبل  �ل�صكان  بها  يكفي  �أن  ميكن  �لتي 

�لأمطار �لتايل.
�أمنية  �لإ�رش�ئيلية  �ملياه  �رشكة  �إد�رة  �أن  �إل 
بامتياز، و�إن كان فيها خرب�ء ومهنيون و�قت�صاديون 
�صمان  يعمل  �أغلبهم  فاإن  وفنيون،  وحما�صبون 
نطاق �لأمن �لقومي لل�صعب �ليهودي، �لذي يقوم 
عدم  و�صمان  �لإ�رش�ئيلية،  �مل�صالح  تاأمني  على 
ذلك  �أدى  ولو  عليها،  �لعتد�ء  �أو  بها  �مل�صا�ش 
�ل�صكان  وتعطي�ش  بكاملة،  �صعٍب  حرمان  �إىل 
�لعرب يف مناطقهم، ومنعهم من ��صتمر�ر مز�ولة 
ذلك  وغري  �لزر�عية  وحرفهم  �ملهنية  �أعمالهم 
�لعاملني  ي�صري  ول  �لوفري،  �ملاء  فيها  يلزم  مما 
�ملاء  مو�صوع  يف  يتعامو�  �أن  �ل�رشكة  هذه  يف 
يرتددون  ول  مقيتٍة،  وكر�هيٍة  �صديدٍة،  بعن�رشيٍة 
�لتي تق�صي ب�صحب  �لع�صكرية  �لأو�مر  يف تنفيذ 
�عرت��صها،  �أو  �لفل�صطينية  �ملناطق  من  �ملياه 
وحتويل جماري �لأنهار �لعربية �إىل مناطقهم، ول 
تتاأخر �إد�رة �ل�رشكة عن �إبالغ �ل�صلطات �لأمنية 
�إىل  �لر�مية  �لفل�صطينية  �جلهود  عن  و�لع�صكرية 

��صتخر�ج �ملياه �جلوفية.
و�لقر�ر�ت  بالقوة  ي�صيطرون  �لإ�رش�ئيليون 
�لع�صكرية على �لبحري�ت و�لأنهار و�لعيون و�لآبار 
�لرتو�زية يف كل �لأر��صي �لفل�صطينية، بالإ�صافة 
�جلولن  ه�صبة  يف  �لغنية  �ملياه  خز�نات  �إىل 
�لدر��صات �أن  بينت  وقد  �ملحتلة،  �ل�صورية 
يرتبعون  �لذين  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني 
�أنهم ي�صتهلكون خم�صة  �لغنية،  على عيون �ملياه 
من  �لفل�صطيني  �ملو�طن  ي�صتهلكه  ما  �أ�صعاف 
�لفل�صطينيني  يقا�صمون  �لذي  �لوقت  �ملياه، ويف 
فاإنهم  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  مياههم 
�لأر�ش  �لكثرية يف  من �ملياه  �صيئاً  ل مينحونهم 
�ملجل�ش  تقارير  وح�صب   ،48 عام  �ملحتلة 
�لقت�صادي �لفل�صطيني للتنمية و�لإعمار »بكد�ر«، 
من  �لفل�صطيني  �ملو�طن  ��صتهالك  معدل  فاإن 
�ملياه يف �ل�صفة �لغربية لل�رشب وكافة �لأغر��ش 
�ملنزلية و�لزر�عية يقدر بحو�يل 130 مرت�ً مكعباً 
ي�صتهلك  �لإ�رش�ئيلي  �ملو�طن  �أن  �إل  �ل�صنة،  يف 

2235 مرت�ً مكعباً يف �ل�صنة.
�مل�صتوطنون  فيه  ي�صتمتع  �لذي  �لوقت  يف 
�لذين  �لفل�صطينيني  فاإن  باملياه،  �لإ�رش�ئيليون 
يف  �ملياه  بنقل  يقومون  �حلرمان  من  يعانون 
�صهاريج و�رش�ئها باأثماٍن مرتفعٍة، �أو يلجاأون �إىل 
�لآبار �جلمعية �لتي حتتاج �إىل معاجلٍة وتنقيٍة، �أو 
�إىل �لآبار و�لعيون �لتي متلحت من كرثة �ل�صحب 
وتر�جع  �لأمطار  �نحبا�ش  ظل  يف  �لتجدد  وقلة 
�لحتالل  �صلطات  �أن  علماً  �لعام،  من�صوبها 
من  و�ملانحة  �لأوروبية  �لدول  متنع  �لإ�رش�ئيلي 
�لبحر يف قطاع غزة،  �إن�صاء حمطة حتلية ملياه 
هم  و�صكانه  باملياه،  فقر�ً  �لأ�صد  �ملنطقة  وهو 

و�لأ�صد حرماناً من غريهم، علماً  �لأكرث ت�رشر�ً 
�حلكومة  قيام  بعد  كثري�ً  ز�دت  قد  معاناتهم  �أن 
يف  للقطاع  �جلنوبية  �حلدود  باإغر�ق  �مل�رشية 

منطقة رفح مبياه �لبحر �ملاحلة.
�لفل�صطينية  �ملفاو�صات  جل�صات  تخلو  تكاد  ل 
�ملياه  حول  عا�صٍف  حو�ٍر  من  �لإ�رش�ئيلية 
وح�صة �لفل�صطينيني منها، حيث ي�رش �ملفاو�ش 
�لو�صول  من  �لفل�صطينيني  منع  على  �لإ�رش�ئيلي 
على  ويفر�ش  ومنابعها،  �ملياه  م�صادر  �إىل 
�لرتو�زية  �لآبار  عدد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 
وذلك  �لآبار،  عمق  عن  ف�صاًل  �لغاط�ش  وطول 
�إىل عمق �ملياه  �لو�صول  �لفل�صطينيني من  ليمنع 

�جلوفية �أو �إىل �لأحو��ش �ملائية �لكربى.
�لعدو �لإ�رش�ئيلي ل يريد للفل�صطينيني �أن يكون 

�أي �صئ من مقومات �حلياة و�ل�صتقر�ر  عندهم 
فهو  �مل�صتقلة،  �لدولة  و�أركان  �أ�ص�ش  عن  ف�صاًل 
فاإنه  و�لغاز،  و�لوقود  �لكهرباء  من  يحرمهم  كما 
يبيعهم  يعمل جاهد�ً حلرمانهم من �ملياه، وكما 
�لأوىل باأ�صعاره �خلا�صة وهي �أ�صعاٌر عالية، فاإنه 
ينوي �أن يبيعهم �ملاء، حيث متكن من بناء �ثني 

ع�رش حمطة حتلية ملياه �لبحر.
دولٍة  لبناء  فر�صة  �أي  يقو�ش  �أن  يريد  �إنه 
دولة  تقوم  �أن  ميكن  ل  �إذ  م�صتقلة،  فل�صطينيٍة 
بال م�صادر ماأمونة للمياه، ول يقوى جمتمع على 
ت�صتطيع  ول  �جلفاف،  وحتدي  �لعط�ش  مو�جهة 
قوةٌ قد تيب�صت �أطر�فها وجفت عروقها وت�صلبت 
وت�صكيل  و�لثبات  �لبقاء  على  و�رش�يينها  �أوردتها 

دولة وبناء وطٍن.

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

روؤى

�أزمنة �ل�سر�ع و�نعكا�ساته على �حلالة �لوطنية
�سميح خلف 

رمبا  فل�صطني  يف  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع 
كان ما قبل �لنكبة بل بالتاأكيد كان من 
�ل�صيا�صية  �حلالة  لتفكك  �لعو�مل  �أهم 
�خلالفات  يف  تبلور  و�لذي  و�لوطنية 
��صتمدت  �لتي  �حلاكمة  �لأ�رش  بني 
ثم  ومن  �لعثماين  �حلكم  من  نفوذها 
مت  �لو�قع  هذ�  ونتيجة  �لربيطاين، 
�أروقة  من  �لفل�صطيني  �لقر�ر  ت�صدير 
�ل�صيا�صة �لفل�صطينية �إىل ع�صبة �لدول 
يف  حتكمت  �لتي  و�لدولية  �لعربية 
مع  �ل�رش�ع  وطبيعة  �لقر�ر  يف  روؤيتها 
�ل�صهيوين  و�لغزو  �لربيطاين  �لحتالل 

�ل�صتيطاين.
�لأحز�ب  �لنكبة وظهور ن�صاطات   بعد 
بل  و�ل�صفة  غزة  يف  ��صدها  وعلى 
�ل�صفة  من  بكثري  �أكرب  وتريتها  كانت 
لعو�مل مركبة وبروز ن�صاطات �لخو�ن 
�مل�صلمني و��صطد�مها مع عبد �لنا�رش 
و�لبعثيني و�حلزب �ل�صيوعي و�لقوميني 
وغريه من �حز�ب �صغرية كان �ل�رش�ع 
كل  �لفل�صطيني  �ل�صارع  ح�صم  على 
تتوج  كانت  و�لتي  و�أهد�فه  ملنطلقاته 
بو�بة  من  فل�صطني  حترير  بعنو�ن 
�ل�صالمية  �لوحدة  �و  �لعربية  �لوحدة 
�و من خالل �لفكر �ملارك�صي �للينيني.

�لفل�صطيني  لل�صعب  �لثانية  �لنكبة  بعد 
كل  ف�صلت  67م  حزير�ن  هزمية  يف 
،و�ملنطلقات  �حلزبية  �لنظريات 
�لقومية لتحقيق روؤيتها فيما حملت من 
�صعار�ت بل كانت �لهزمية هي �صاعقة 
�لن�صان  عقلية  على  �جلهد  عالية 
�صدم  عندما  و�لعربي  �لفل�صطيني 
باحتالل ما تبقى من �لوطن من �ل�صفة 

�لر�ش  من  كبرية  وقطاعات  ،وغزة 
�لعربية يف �صيناء و�جلولن.

�لفل�صطيني  �لوطني  �لتحرير  حركة 
�لتي كانت �نطالقتها �لفعلية ،وومدها 
و�إن  67م  بعد  ما  حتققت  �جلماهريي 
كانت طلقتها �لأوىل يف عام �لفاحت من 
65م، و�لتي لعبت �لظروف �ملو�صوعية 
�نت�صارها  يف  كبري�  دور�  و�لذ�تية 
لأ�صباب متعددة �همها حاجة �لنظمة 
ت�صتعيد  قتالية  ثورية  لر�فعة  �لعربية 
يف  و�لنظمة  �لعربي  للمو�طن  �لثقة 
�لقول  من  �لكثري  كان  و�ل  ذ�تها  حد 
�لوجود  يف  فتح  تنج  �ن  ممكن  هل 
و�ملد �جلماهريي �م مل تنجح يف ظل 
�لأحز�ب �لعقائدية �ملختلفة و�لنظمة 

وتناق�صاتها
�لتجرد  عن  باخت�صار  بنيت  فتح  فكرة 
�لنفوذ  على  و�ل�رش�ع  �حلزبية  من 
كل  فل�صطني  حترير  بعد  �ل  و�حلكم 
فل�صطني و�قامة �لدولة �لدميوقر�طية 
�لفل�صطيني  �لوطني  �لرت�ب  على كامل 
لدى  و�حرت�مها  قوتها  فتح  و��صتمدت 
�ل�صعب �لفل�صطيني من جناح �لعا�صفة 
ولكن  فتح  حلركة  �لع�صكري  �جلناح 
�ل�رش�ع  بذور  من  �صعار�تها  تخلو  مل 
 ”“ �صعار  طرحت  عندما  �ل�صيا�صي 
حتررها””  �لتي  لل�صو�عد  �لأر�ش 
و�صعار وحدوي متحدي لو�قع �لحز�ب 
�ر�ش  على  �للقاء   ”“ قالت  عندما 

�ملعركة”“.
�ملناخات  فيها  مرت  هامة  حمطة 
و�لثورية عندما  �ل�صيا�صية  �لفل�صطينية 
تدخلت �لنظمة �لعربية ومنها �لدولية 
للعبث يف وحدة �ل�صعب وحركة �لتحرر 
ف�صائل  �لحز�ب  من  �نبثقت  عندما 

وفكره  نهجه  ح�صب  كل  مقاومة 
هي  �لتحرير  منظمة  كانت  ومتويله، 
�للقاء بني تلك �لف�صائل ك�صكل �طاري 
ت�صتطيع  فلم  �لف�صائل  لوحدة  �صطحي 
�ن�صهار  فعل  على  �لتحرير  منظمة 
هيمن  بل  �لقوى  لكل  و�حد  ملركب 
�لقر�ر ودكتاتورية  �لف�صيل �لأكرب على 
�لفرد وحتكمه باملال �مل�صتمد بغز�رة 

من دول �خلليج.
�حلل  بعد  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  تفجر 
و�لقاء جناح  �لع�رش  و�لنقاط  �ملرحلي 
قوى  مع  �لت�صال  وقنو�ت  �لعا�صفة 
�ل�صبعينات  منت�صف  يف  ��رش�ئيلية 
مفهوم  حول  �لي�صار  قوى  و�نق�صام 
�حلزب  مع  و�لت�صال  �ملرحلي  �حلل 
�ل�صالم  وقوى  �ل�رش�ئيلي  �ل�صيوعي 
�جلبهة  تبنته  �لتي  �ل�رش�ئيلي 

�لدميوقر�طية.
�صده  على  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  ��صبح 
جميع  بني  و�خليانة  �لتخوين  لغة  من 
ديفيد  كامب  بعد  وخا�صة  �لطر�ف 
و�لت�صدي  �ل�صمود  جبهة  وت�صكيل 
و�خلروج  �لف�صائل  يف  و�ن�صقاقات 
للمال  وكان  �لتحرير  منظمة  عب  من 
حدوث  يف  �لكرب  �لفعل  �ل�صيا�صي 
�همها  ومن  و�لحتو�ء  �لن�صقاقات 
عمان  يف  �لوطني  �ملجل�ش  �نعقاد 
للجنة  �ل�رشعيات  لإعطاء   1984 عام 
�لتي  �لخرى  و�ملوؤ�ص�صات  �لتنفيذية 
كانت ل تخرج عن فكر و�صلوك �لفرد 

�حلاكم.
لالزمة  �حلقيقية  �ل�صباب  ومن 
حدث  بل  حتولت  عندما  �ل�صيا�صية 
حتول يف نظرية فتح �ل�صيا�صية و�لمنية 
باعرت�فها من خالل منظمة  و�لوطنية 

�لتحرير بقر�ر242 وكذلك 338 و�لذي 
وهيمنة  �ن�صقاق  من  �كرث  فيها  �حدث 
�لتيار �لت�صووي يف د�خلها وهيمنه على 
�لقر�ر ون�صتثني من ذلك �لغربي و�لخ 
�بو جهاد و�بو �ياد لفهمه نظرية �لوفاء 
للخروج  �لنطالقةكان  ��ص�صو�  ملن 
�لتي  �ل�صلوكية  مقدماته  بريوت  من 
�لجهزة  بني  �ل�رش�ع  و�جهتها  كانت 
و�ل�رش�ع مع قوى لبنانية و�لخفاق يف 
�لعتماد على نظرية حرب �ل�صعب بل 
كان تبني �لعمليات و�لتحرك �ل�صيا�صي 
وهي  �ل�صابقني  �لقر�رين  خلفية  على 
مبنظمة  لالعرت�ف  حتريكية  عمليات 
و�لعرت�ف  �ل�رشعي  �ملمثل  �لتحرير 
بربناجمها �لذي نحى �مليثاق �لوطني 
ما  و�عتماد  88م  عام  �جلز�ئر  باإعالن 
للقائد  �لأمم �ملتحدة  قبله يف خطاب 
عرفات عندما قال �أرفع غ�صن لزيتون 
�أي قابال �لعرت�ف  بيد و�لبندقية بيد 
ومبادئ  فكر  تدح�ش  و�لتي  باإ�رش�ئيل 
من  فل�صطني  كل  فل�صطني  حترير 

�ل�صتعمار �ل�صتيطاين.
بد�خلها  موحدة  فتح  حركة  تكن  مل 
�لخالق  �خلالفات  حتكم  كانت  بل 
�ل�رش�ع  ولكن  ن�صاأتها  منذ  ذلك  وغري 
تيار  بني  بريوت  بعد  ما  كان  �ي�صا 
�ل�صالم وتيار�ت فئوية ومع تيار ثوري 
تدخل  �ن  �ىل  جهاد  �بو  يقوده  كان 
�ل�رش�ع  ح�صم  يف  �ل�رش�ئيلي  �لعامل 
�بو  و��صت�صهد  جهاد  �بو  فا�صت�صهد 
جهاد  �بو  تيار  وحو�رش  ورفاقه  ياد 
وحو�رش تيار �بو �ياد باملال �ل�صيا�صي 

�و �لق�صاء
حمطة  �أو�صلو  حمطة  �أي�صا  كانت 
�لقر�ر  يف  �ل�صتفر�د  بعد  قا�صية 

متغري  نتيجة  �لي�صار  و�صعف  �حلركي 
�ل�صوفيتي  �لحتاد  ��صاب  دويل 
�صهل  مما  �ل�صيا�صي  �ملال  و�صطوة 
�ل�صالم على  �نق�صا�ش ما ي�صمى تيار 
�ق�صاء�ت  �لوطني وحملة  �لقر�ر  و�قع 
متهيدية لقادة وكو�در من فتح ما قبل 
�أو�صلو وما بعدها وبالتايل عجزت فتح 
ثقافة  �ر�صاء  من  �لتحرير  ومنظمة 
موحدة نتيجة عدة ظو�هر من �لف�صاد 
و�صلو  بعد  �ل�رش�ع  فكان  ��صكاله  بكل 
مع يا�رش عرفات من تيار مبنق فئوي 
عمل على نظرية �لق�صاء له طموحات 
من  متكن  وجغر�فية  وع�صائرية  قبلية 
وفتح  �ل�صلطة  مقاليد  على  �ل�صيطرة 
و�قليميا  ذ�تيا  عرفات  نفوذ  بتقلي�ش 
ودوليا �إىل �أن �تت حلظة �لتخل�ش منه 
حمققني �لهدف من عمل طويل ��صتمر 
ومنظمة  فتح  �إطار  د�خل  يف  عقود 

�لتحرير باغتيال عرفات.
�لكبرية  �لفر�غ  مناطق  �أن  �صك   بال 
و�لتخل�ش  فتح  تركتها  �لتي  و�لو��صعة 
�أتاحلالإ�صالم  قد  د�خلها  تيار�ت  من 
وبقوة  �لظهور  و�لإخو�ن  �ل�صيا�صي 
وبد�ت  �لوىل  بالنتفا�صة   78 عام  يف 
يف  �خر  ومذ�ق  �خر  بلون  �ل�رش�عات 
�ملال  وهيمنة  �لف�صائل  تهتك  ظل 
لتتحول  �قد�رها  على  �ل�صيا�صي 
يحكمها  وظائفية  حلالة  �إطار�تها 
يف  �حلال  هو  وكما  و�ملو�زنة  �لر�تب 
فيها  لالن  ي�صعى  �لتي  فتح  �طار�ت 
و�لكو�در  �لقادة  من  �لنخب  بع�ش 
�لفئوي  �لتيار  فكي  بني  لإخر�جها من 
مع  وبرناجمه  م�صاحله  �ملرتبطة 
�لعرت�ف باإ�رش�ئيل حتى لو �قت�صمت 
قبل  من  �لغربية  �ل�صفة  غالبية 

و�لتخوين  �لت�صهري  »��رش�ئيل«  لغة 
و�لعجلة �لعالمية مل ي�صلم منها كو�در 
�لذ�تي عن  للدفاع  فتح وبع�ش قادتها 
وكما  �ملدر�صة  تلك  ��صحاب  وجود 
بثوبها  فتح  بني  �ل�رش�عات  �حلال  هو 
يتوقف حلظة �ىل  �حلايل وحما�ش مل 
�لنق�صام  �ل�رش�ع  هذ�  عن  جنم  �ن 
ل  متتالية  غزة  على  وحروب  وثقافته 
بعملية  بل  فقط  ف�صيلفيها  ي�صتهدف 
يلتقي  فئوي  لربنامج  �ثعن قطاع غزة 

مع �لحتالل عمليا.
فتح  بني  �ل�صيا�صي  �ل�رش�ع  ماز�ل 
على  قائم  وحما�ش  حممدودعبا�ش 
�لزمة  هذه  ظل  يف  و��صتيطان  ��صده 
�ل�صفة  بتهويد  �ل�رش�ئيلي  و�ل�رشوع 
فيها  يقوم  بائ�صة  �صيا�صية  وخطو�ت 
�حلد  لإنقاذ  عبا�ش  حممود  �لرئي�ش 
ملجل�ش  بالتوجه  برناجمه  من  �لأدنى 
ظل  يف  �لدولية  و�ملنظمات  �لمن 
و�لتي  �لمريكي  �لعرت��ش  حتمية 
�ل�صفة  بتهويد  ��رش�ئيل  ت�صبقه  قد 
�لتي هي حمتلة متاما وم�صيطرة على 
وم�صتوطنني  �أر��صيها  من   %60 ن�صبة 
يف  م�صتوطن  �لف  عددهم650  بلغ 
لل�صفة  دميوغر�يف  جوهري  تغيري 
�صورها  تاأخذ  �لنفوذ  و�لقد�ش �أزمة 
بني  �لن  تنح�رش  متعددة  باأ�صكال 
وفتح  هما�ل�صلطة  ونهجني  ف�صيلني 
باقي  �أما  وحما�ش  عبا�ش  حممود 
مبن  موقفها  مرهون  فهو  �لف�صائل 
�لفل�صطينية  و�ل�صاحة  �ملخاله  ميتلك 
�مل�رشوع  على  وخيمة  بعو�قب  تنذر 
�لتو�فق  �لوطني وعدم جدوى حكومة 
وم�صاكلها  �لزمة  حيثيات  لعالج 

وتعقيد�تها.
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�إ�شهار �إن�شاء جمعية ذ�ت 
�شبغة حملية 

طبقا لأحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
ل�سيما املادة 18 منه لقد مت هذا اليوم 

املحلية   اجلمعية  تاأ�سي�س   01/08/2017
امل�سماة جمعية اأولياء التالميذ ملدر�سة 

ال�سهيد  ك�سرود الطاهر بلدية اأولد دراج 
املعتمدة بتاريخ 01/08/2017 حتت 

رقم 35/2017 الرئي�س لبوخ عبدالعزيز  
املقر الجتماعي مدر�سة ال�سهيد ك�سرود 

الطاهر بلدية اأولد دراج 

�إ�شهار تاأ�شي�س جمعية 
ذ�ت �شبغة حملية 

طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 
املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات ذات الطابع الجتماعي 
ل�سيما املادة رقم 18 منه 

امل�سماة النادي الريا�سي الهاوي 
احل�سنة للرماية الريا�سية 

الكائن مقرها ب حي 206 م�سكن املنظر 
اجلميل بلدية امل�سيلة 

رئي�س اجلمعية كرمي�س عمر 

  مبنا�سبة ازديان فرا�س اأخونا م�سطفى 
والرائعة �سريين بال�سغرية "بي�سان 

م�سطفى علي" ، نتقدم باأحر التهاين من 
اأهلهم من اجلزائر، راجني لها ال�سعادة 

"طفلة حلوة كالبدر.. وجهها يفوُح عذوبة 
وُطهر.. وعيناها بريئتان كالفجر.. ونف�سها 
�سافية كالنهر.. متالأ الدنيا اأفراحًا وب�سر.. 
وجتعل احلياة حديقة من زهر.. بارك اهلل 

فيها.. ورزقها الرب وال�سالح".
ترتبى فعزكم اإن �ساء اهلل

تهنئة
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ومل ت�شهد احلكومات الإيرانية 
امراأة،  اأية  تعيني  املتعاقبة 
منذ  واحدة  وزيرة  با�شتثناء 
 .1979 عام  الإيرانية  الثورة 
وتُدعى  الوزيرة،  و�شغلت 
من�شب  دا�شتجردي،  مر�شية 
حكومة  يف  ال�شحة  وزارة 
الرئي�س ال�شابق حممد اأحمدي 
جناد، بني عامي 2009 و2013. 
وتفتقر احلكومة اجلديدة، التي 
ينبغي اأن يوافق عليها الربملان، 
اإىل متثيل الأقلية ال�شنية، التي 
ت�شكل ع�رشة يف املئة من �شكان 
ال�شيعية  الأغلبية  ذات  البالد 
كنائبة  ابتكار  وُعينت مع�شومة 
للرئي�س ل�شوؤون املراأة والأ�رشة، 
للرئي�س  نائبة  ُجنيدي  ولعيا 
لل�شوؤون القانونية، و�شهيندخت 
للرئي�س  كم�شاعدة  مولوردي 
نائبة  املدنية  احلقوق  يف 
املراأة  ل�شوؤون  الرئي�س روحاين 
مولوردي  �شهينندخت  ،وكانت 
انتقدت الوزارة التي تتاألف من 
ذلك  اأن  وراأت  فقط  الرجال 

اأ�شبه بـ" احلرث يف املاء" اإذ مل 
يُحرز اأي تقدم اأو تغيري. وكانت 
ابتكار  و  مولوردي  من  كل 
الرئي�س  نائب  من�شب  �شغلتا 
ال�شابقة  روحاين  حكومة  يف 
اإيران  يف  الإ�شالحيون  ويرى 
اأن افتقار الوزارة للتنوع عالمة 
روحاين  الرئي�س  ر�شوخ  على 
الدينية  املوؤ�ش�شة  ل�شغوط 

املرجح  غري  ومن  البالد.  يف 
على  الربملانيون  يعرت�س  اأن 
لكون  نظراً  املختارة  احلكومة 
املنا�شب القيادية فيها ح�شلت 
على موافقة القائد الأعلى اآية 
اهلل علي خامنئي، وكان روحاين 
ال�شباق  يف  مناف�شه  على  تغلب 
الرئا�شي،اإبراهيم رئي�شي، الذي 
املحافظني،  تيار  اإىل  ينتمي 

يف  تقدم  بتحقيق  وعود  بعد 
وبناء  املدنية  احلريات  جمال 
ودعا  الغرب،  مع  عالقات 
يف  األقاه  خطاب  يف  روحاين 
موؤمتر ُعقد يف فرباير املا�شي 
اعتدال  "مراأة،  عنوان  حتت 
ح�شور  تفعيل  اإىل  وتقدم"، 
احلياة  يف  اأكرب  ب�شكل  املراأة 

ال�شيا�شية والثقافية.

اأعلنت وزارة ال�شحة امل�رشية، 
حادث  �شحايا  عدد  ارتفاع 
ت�شادم قطاري ركاب مبحافظة 
 ،36 اإىل  )�شمال(  الإ�شكندرية 
اآخرون.   123 اأ�شيب  فيما 
اأن  بيان،  يف  الوزارة،  وقالت 
ت�شادم  حادث  �شحايا  عدد 
الإ�شكندرية،  يف  ركاب  قطاري 
و123  وفاة  حالة   36 اإىل  ارتفع 
م�شابا. واأ�شار البيان اإىل اأنه مت 
وامل�شابني  الوفاة  حالت  نقل 
امل�شت�شفيات  من  عدد  اإىل 

احلكومية. 
متدّفقة  تن�شاب  دماء  بنزيف 
حديد  �شكك  ق�شبان  على 
 49 اجلمعة،  قتل  م�رش، 
 100 من  اأكرث  واأ�شيب  �شخ�شا 
ر�شمية  تقديرات  وفق  اآخرين، 
قطاري  ت�شادم  حلادث  اأولية، 
الإ�شكندرية  مبحافظة  ركاب 
ترجح  الذي  احلادث  )�شمال( 
تزايد  اإىل  العينية  امل�شاهدات 
يف  الأكرب  هو  �شحاياه،  عدد 
للبالد  احلايل  الرئي�س  عهد 
منذ  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد 
 2014 جوان  يف  ال�شلطة  توليه 
حلوادث  تكرارا  البالد  وت�شهد 
احلني  بني  القطارات  ت�شادم 
اإىل  ترجع  لأ�شباب  والآخر، 
تطوير  وعدم  العربات،  تهالك 
لعبور  منظم  )ممر  املزلقانات 
املركبات اخلا�شة على ق�شبان 
وجود  وندرة  احلديد(،  ال�شكك 
اأنظمة اإ�شارات اإلكرتونية، وفق 

تقارير �شحفية حملية.
الأنا�شول،  تر�شد  يلي،  فيما 
معلوماتية  تقارير  اإىل  ا�شتنادا 
حوادث  اأبرز  و�شحفية، 
�شحايا  خلفت  التي  القطارات 
عاما،   15 خالل  مب�رش، 
حوادث  اأ�شواأ  من  انطالقا 
يف  بالبالد  احلديدية  ال�شكك 
اأكرث  بحياة  اأودى  والذي   ،2002

من 350 �شخ�شا.
- اأوت 2017

مبحافظة  قطاران  ا�شطدم 
 49 عن  اأ�شفر  ما  الإ�شكندرية، 
م�شاب،   100 من  واأكرث  قتياًل 

وفق ح�شيلة ر�شمية اأولية. 
- �شبتمرب 2016

من  قادم  قطار  ا�شطدام 
ال�شعيد، جنوبي م�رش، ب�شيارة 
اأ�شخا�س،  عدة  ي�شتقلها  نقل 
اأثناء عبور اأحد املزلقانات، ما 

اأدى اإىل مقتل 7 اأ�شخا�س.
- فرباير 2016

حمافظة  يف  ركاب  قطار  خرج 
عن  �شويف)و�شط(،  بني 
بكتلة  وا�شطدم  الق�شبان، 
اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  خر�شانية، 

70 �شخ�شا. - مار�س 2015
مبحافظة  قطار  ا�شطدم 
ال�شوي�س)�شمال �رشق(، بحافلة 
 7 وفاة  اإىل  اأدى  ما  مدر�شية، 
اأطفال،   3 بينهم  اأ�شخا�س، 

واإ�شابة 26 اآخرين.
- نوفمرب 2013

ت�شادم قطار يف مدينة البدر�شني 
اجليزة)غرب  مبحافظة 
العا�شمة(، مع �شيارتني، ما اأدى 
اإىل وقوع 27 قتيال واأكرث من 30 

م�شابا.
- جانفي 2013

جتنيد  لقطار  ت�شادم  حادث 
كان يقل جمندين من قوة الأمن 
واأحد  ع�شكرية  )�شبه  املركزي 
مدينة  يف  ال�رشطة(،  اأجهزة 
البدر�شني مبحافظة اجليزة، ما 
واإ�شابة  اأودى بحياة 17 جمندا 

اأكرث من 100 اآخرين.
- نوفمرب 2012

بحافلة رحالت  ا�شطدم قطار 
اأ�شيوط،  حمافظة  يف  مدر�شية 
اأ�شفر  ما  م�رش،  جنوبي 
واإ�شابة  طفال   50 مقتل  عن 
الأكرب  احلادث  وهو  الع�رشات، 
امل�رشي  الرئي�س  عهد  يف 
)اأول  مر�شي  حممد  الأ�شبق 
رئي�س مدين منتخب دميقراطيا 

يف البالد(.
- نوفمرب 2012

ا�شطدم قطاران بالفيوم، و�شط 
م�رش، وخلّف 4 قتلى وع�رشات 

امل�شابني.
- اأكتوبر 2009

ت�شادم قطارين مبدينة العياط، 
يف حمافظة اجليزة، ما اأدى اإىل 
القطار  من  عربات   4 انقالب 
عن  احلادث  واأ�شفر  الأول، 
عن  ف�شال  �شخ�شا،   30 مقتل 

اإ�شابة الع�رشات.
- جويلية 2007

�شمايل  قطاران  ا�شطدم 
القاهرة، ما اأ�شفر عن وقوع 58 

قتيال واأكرث من 140 جريحا.
- اأوت 2006

متقابالن  قطاران  ا�شطدم 
الدقهلية،  من  قادم  اأحدهما 
دلتا النيل/�شمال، والآخر قادم 
حمافظة  عا�شمة  بنها  من 
اأ�شفر عن وقوع 80  اجليزة، ما 

قتيال واأكرث من 163 م�شابا.
- ماي 2006

باآخر  �شحن  قطار  ا�شطدم 
حمافظة  حمطات  باإحدى 
ال�رشقية، دلتا النيل/�شمال، ما 

اأدى اإىل اإ�شابة 45 �شخ�شا.
- فرباير 2006

من  بالقرب  قطاران  ا�شطدم 
حمافظة الإ�شكندرية، ما اأ�شفر 

عن وقوع اأكرث من 20 م�شابا.
- فرباير 2002

يف  والأ�شواأ  الأكرب  احلادث  هو 
يف  م�رش  حديد  �شكك  تاريخ 
ح�شني  الأ�شبق  الرئي�س  عهد 
النريان  ا�شتعلت  حيث  مبارك، 
ال�شعيد،  من  قادم  قطار  يف 
كيلو   9 مل�شافة  البالد،  جنوبي 

مرتات،
للقفز  امل�شافرون  ا�شطر  ما 
القطار،  �شري  اأثناء  النوافذ  من 
يف  العياط  مبدينة  توقف  حتى 
حمافظة اجليزة، واحلادث راح 

�شحيته اأكرث من 350 �شخ�شا.

عني الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين امراأتني يف من�سب نائب الرئي�س كما عني امراأة ثالثة كم�ساعدة له يف 
احلقوق املدنية، وذلك بعد انتقادات وجهت له لختياره وزراء من الرجال فقط للحكومة اجلديدة ويدير 

12 نائبًا للرئي�س موؤ�س�سات مرتبطة بالرئا�سة.

اإيران

ق.د

روحاين يعني امراأتني يف من�صب نائب الرئي�س
م�سر

 يف 15 عاما..قطارات "املوت"
 بال حمطات و�صول

�ُشمح لل�شيا�شية املعادية لالإ�شالم، 
على  باملناف�شة  ووترز،  ماري  اآن 
اململكة  ا�شتقالل  حزب  زعامة 

املتحدة "يوكيب" يف بريطانيا.
كانت ووترز، النا�شطة ال�شابقة يف 
جماعة  وموؤ�ش�شة  العمال  حزب 
قد  ووت�س"،  "�رشيعة  ال�شغط 
�شابق  وقت  يف  الإ�شالم  و�شفت 
حماولتها  "�رش"،واأحدثت  باأنه 
اإذ  احلزب،  يف  انق�شاما  الرت�شح 
الربملان  يف  الأع�شاء  بع�س  هدد 
�ُشمح  اإذا  بال�شتقالة  الأوروبي 
اللجنة  لكن  ال�شباق،  بخو�س  لها 
التي  للحزب،  الوطنية  التنفيذية 
املر�شحني  جميع  طلبات  تفح�س 
لووترز  �شمحت  املحتملني، 

بخو�س ال�شباق.

خلالفة،  املر�شحني  قائمة  وت�شم 
بول نوتال، زعيم احلزب امل�شتقيل، 
وديفيد  بولتون،  هرني  من:  كال 
وديفيد  كولينز،  وجني  كوبرن، 
واإيدان  مي�شون،  وماريون  كورتني، 
اإيفانز،  ري�س  وجون  بوليزلند، 
وبن ووكر، واآن ماري ووترز، وبيرت 

ويتل، وديفيد األني.
اإىل  الت�شويت  بطاقات  و�شرت�شل 
الأ�شابيع  خالل  احلزب  اأع�شاء 
ا�شم  و�شيُعلَن  املقبلة،  القليلة 
الزعيم اجلديد يف موؤمتر احلزب 
و30   29 يف  توركاي  يف  ال�شنوي 
وحظيت  املقبل  �شبتمرب  من 
حماولة ووترز للرت�شح بدعم تومي 
الدفاع  رابطة  رئي�س  روبن�شون، 
املتطرفة.  الإجنليزية،اليمينية 

وقت  يف  ُمنعت  قد  ووترز  وكانت 
حزب  عن  الرت�شح  من  �شابق 
جمل�س  انتخابات  خلو�س  يوكيب 
النائب  وقال  )الربملان(  العموم 
"يوكيب"  ع�شو  كارفر،  جيم�س 
الأوروبي عن منطقة  الربملان  يف 
"بكل  ياأمل  اإنه  ميدلندز،  وي�شت 
لكنه  ووترز،  تفوز  األ  �شدق" 
لها  ال�شماح  يتعني  اأنه  اأ�شاف 
باأن  "اأعتقد  واأ�شاف:  بالرت�شح 
الجتاه  يف  ي�شري  اأفكارها  قطار 
من  الكثري  هناك  اخلاطئ... 
هذا  يف  الربيطانيني  امل�شلمني 
ويف وقت  اأمر جيد."   البلد، وهو 
ووترز  اأراء  اإن  نوتال  قال  �شابق، 

جتعله "غري مطمئن".
وتعتقد ووترز اأن دعوتها املعادية 

اقرتاح حلظر  بينها  من  لالإ�شالم، 
املحاكم  جميع  واإغالق  الربقع، 
موؤقت  جتميد  وفر�س  ال�رشعية 
على الهجرة، �شتم�س وترا ح�شا�شا 
وقالت  الناخبني  من  كثري  لدى 
ميكنه  يوكيب  حزب  اإن  ووترز 
"لديه  كانت  اإذا  الدعم  ا�شتعادة 
"�رشيحا  ي�شبح  لأن  ال�شجاعة" 
وجهة  ويتحدى  الإ�شالم"  ب�شاأن 
"ل  الإ�شالم  اإن  تقول  التي  النظر 
"اجلهاديني" وكان  �شلة له" بعنف 
احلزب  زعيم  فاراج،  نايجيل 
املا�شي  ال�شهر  قال  قد  ال�شابق، 
"لو  �شي  بي  لبي  ت�رشيحات  يف 
للدين  العداء  طريق  يوكيب  اتخذ 
الإ�شالمي، فاإنه عنذئذ، ب�رشاحة، 

�شوف ينتهي".

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
الع�شكري  اخليار  اأن  ترامب، 
وا�شنطن  اأجندة  �شمن  مطروح 
فيما يتعلق بالتعامل مع التوترات 
ذلك  جاء  فنزويال  يف  الداخلية 
بولية  لل�شحفيني  ت�رشيح  يف 
حول  اجلمعة،  نيوجري�شي، 
مع  للتعامل  وا�شنطن  خيارات 

اأعمال العنف يف فنزويال.
اإدارته  لدى  اإن  ترامب  وقال 

العديد من اخليارات بالن�شبة اإىل 
من  اأن  موؤكدا  فنزويال،  اأحداث 
الع�شكري"واأ�شار  "اخليار  بينها 
بالده  اأن  اإىل  الأمريكي  الرئي�س 
املناطق  العديد  يف  قوات  لديها 
فاإنها  وبالتايل  العامل،  حول 
�شتدر�س هذا اخليار بالن�شبة اإىل 

فنزويال اأي�شا.
الأمني  دعا  املا�شي،  والثالثاء 
"اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام 

واملعار�شة  احلكومة  غوتريي�س" 
طاولة  اإىل  للجلو�س  فنزويال  يف 
لالأزمة  حل  لإيجاد  املفاو�شات 
بينهما مبا يحقق م�شالح ال�شعب 
فنزويال  وت�شهد  الفنزويلي 
منذ  اجلنوبية  اأمريكا  يف  الواقعة 
احتجاجات  اأ�شهر،  اأربعة  نحو 
مادورو  نيكول�س  الرئي�س  �شد 
احلكم  عن  باإزاحته  للمطالبة 
واإجراء انتخابات رئا�شية جديدة، 

الحتجاجات  تلك  خالل  وقتل 
وتقول  اأ�شخا�س   110 من  اأكرث 
من  ي�شعى  مادورو  اإن  املعار�شة 
تاأ�شي�شية  جمعية  انتخاب  وراء 
اأع�شائها  اأغلبية  موؤخرا،  جديدة 
تعديل  اإىل  له،  املوالني  من 
الد�شتور مبا يتيح له متديد فرتة 
بقائه يف ال�شلطة، وتطالب باإجراء 
جديد  رئي�س  لختيار  انتخابات 

للبالد.

اململكة املتحدة

ال�صيا�صية املعادية لالإ�صالم اآن ووترز تناف�س على زعامة حزب ا�صتقالل 

للتعامل مع اأحداث فنزويال

اخليار الع�صكري �صمن اأجندة ترامب 
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رغم اأنه ل يتوقع اأن تكون هناك نتائج �سريعة مبا�سرة على املدى القريب لهذه املبادرات، اإل اأن املوؤ�سرات تنبئ اأن تلك املبادرات بداأت ـ على الأقل ـ تعيد توجيه قطار الأزمة نحو م�سار احلل 
بعد مرور اأكرث من �سهرين على بدء الأزمة اخلليجية، بداأ يتواتر للمرة الأوىل ب�سكل علني، حديث عن مبادرات لها حماور وا�سحة ومالمح حمددة، كم�ساريع مقرتحة للحل ويعد اأهم ما مييز 
تلك املبادرات اأنها بداأت تتعامل مع الأزمة عرب حماولة تفكيكها، مثل احلديث عن ملفات حمددة مثل ملف الإخوان، واملطالب الـ 13، واحلمالت الإعالمية، وذلك بعد ا�ستيعاب الو�ساطة لأبعاد 
الأزمة والبحث عن عالج جلذورها، وجتنب ما بات يطلق عليه خليجيا و�ساطة »حب اخل�سوم«. ورغم اأنه ل يتوقع اأن تكون هناك نتائج �سريعة مبا�سرة على املدى القريب لهذه املبادرات، اإل اأن 

املوؤ�سرات تنبئ اأن تلك املبادرات بداأت ـ على الأقل ـ تعيد توجيه قطار الأزمة نحو م�سار احلل، ول �سيما مع وجود حديث عن �سمانات كويتية اأمريكية اأوروبية بالتزام اأطراف الأزمة مبا يتم 
التفاق عليه، وهذه ال�سمانات تعالج اأمرين هامني، اأزمة عدم الثقة التي ت�سكو منها الدول املقاطعة لقطر جتاهها من جانب، ومن جانب اآخر تعالج اإ�سكالية الإمالءات التي ترف�سها الدوحة 

وتعتربها انتهاكا ل�سيادتها.

تقدير حالة

مبادرات تفكيك الأزمة اخلليجية.. هل تعزز فر�ص حلها؟ 

�صباح  ال�صيخ  الكويت  اأمري  واأر�صل   
الفرتة  خالل  ال�صباح  اجلابر  الأحمد 
مبعوثني  اجلاري  اأوت   9 اإىل   7 من 
بر�صائل خطية لقادة ال�صعودية وم�رص 
والبحرين  والإمارات  عمان  و�صلطنة 
اأنها  مراقبون  رجح  تباعا،  وقطر، 
الأزمة  حلل  جديدة  مبادرة  تت�صمن 
اأمري  ر�صائل  مع  وبالتزامن  اخلليجية 
يتكون  اأمريكي  وفد  يقوم  الكويت 
اخلارجية  وزير  م�صاعد  نائب  من 
تيم  الأدنى  ال�رصق  ل�صوؤون  الأمريكي 
اأنطوين  املتقاعد  واجلرنال  لندركنغ، 
زيني، بجولة ت�صمل م�رص ودول اخلليج 

لدعم الو�صاطة الكويتية.
املقرتحة  للمبادرات  مب�صط  وبتحليل 
يف  عنها  يزداد  احلديث  بداأ  التي  ـ 
بالدها  تقود  التي  الكويتية  ال�صحف 
يكون هناك  اأن  دون  ـ  الو�صاطة  جهود 
فاإن  ـ  ل�صحتها  ر�صمي  نفي  اأو  تاأكيد 
ي�صتند  املقرتحة  املبادرات  جوهر 
ل�صقف  الأزمة  اأطراف  تخفي�ض  اإىل 

يتم  مبادئ  على  والتوافق  مطالبها، 
اإىل  يقود  الذي  الأمر  بها،  اللتزام 
عقد حوار مبا�رص بني اأطراف الأزمة 
توفري  مع  اإعالمية،  تهدئة  ت�صبقه 
ما  لتنفيذ  واأمريكية  كويتية  �صمانات 
يف  الأخذ  مع  الأطراف،  عليه  يتفق 
املقاطعة  الدول  »�صواغل«  احل�صبان 

لقطر منها.
اأبرز حماور  اأكرث حتديدا فاإن  وب�صكل 
اجلاري  للحل  املقرتحة  املبادرات 
كما  هي  بها  الأزمة  اأطراف  اإقناع 
ملف  »مبعاجلة  قطر  قيام   - يلي: 
وقف   - بع�صهم.  واإخراج  الإخوان« 
�صد  الإعالمية  حمالتها  الدوحة 
الدول  تخلي   - لها.  املقاطعة  الدول 
املطالب  قائمة  عن  لقطر  املقاطعة 

الـ 13.
ال�صتة  املبادئ  وفق  الأزمة  ت�صوية   -
لقطر  املقاطعة  الدول  اأعلنتها  التي 
جويبلية/ متوز   5 القاهرة  اجتماع  يف 

املا�صي.

التطرف  مبكافحة  اللتزام   -  1
ومنع  �صورهما  بكافة  والإرهاب 
املالذات  توفري  اأو  متويلهما 

الآمنة.
اأعمال التحري�ض  اإيقاف كافة   -2
اأو  الكراهية  وخطاب احل�ض على 
العنف. 3 - اللتزام الكامل باتفاق 
والتفاق   2013 لعام  الريا�ض 
لعام  التنفيذية  واآلياته  التكميلي 
التعاون  جمل�ض  اإطار  يف   2014
لدول اخلليج العربي.  4 - اللتزام 
العربية  القمة  خمرجات  بكافة 
التي عقدت  الأمريكية  الإ�صالمية 
يف الريا�ض يف مايو 2017 م. 5 - 
ال�صوؤون  يف  التدخل  عن  المتناع 
الكيانات  ودعم  للدول  الداخلية 

اخلارجة عن القانون.

املجتمع  دول  كافة  م�صوؤولية   -  6
اأ�صكال  كل  مواجهة  يف  الدويل 
بو�صفها متثل  والإرهاب  التطرف 

تهديدا لل�صلم والأمن الدوليني.
�صمانات  تقدمي  اإليها  وي�صاف   -
الأزمة  لأطراف  واأمريكية  كويتية 
التفاق  يتم  مبا  قطر  التزام  على 
تعالج  ال�صمانات  وهذه  عليه، 
الثقة  عدم  اأزمة  هامني:  اأمرين 
املقاطعة  الدول  منها  ت�صكو  التي 
تعالج  فهي  اأي�صا  جتاهها،  لقطر 
ترف�صها  التي  الإمالءات  اإ�صكالية 
الدوحة وتعتربها نتهاكا ل�صيادتها. 
- وي�صمح كل ما �صبق باإطالق حوار 
والإمارات  ال�صعودية  بني  مبا�رص 
وقطر  جهة  من  وم�رص  والبحرين 

من جهة ثانية.

اأهم ما  اأكرث عمقا، يعد   وبتحليل 
بداأت  اأنها  املبادرات  تلك  مييز 
حماولة  عرب  الأزمة  مع  تتعامل 
تفكيكها، مثل احلديث عن ملفات 
الإخوان،  ملف  مثل  حمددة 
واحلمالت   ،13 الـ  واملطالب 
كتلتها  تفتيت  وبدء  الإعالمية، 
احلرجة )بتجميد الالءات املعلنة 
من اأطراف الأزمة من قبيل اإعالن 
حوار  ل  للدوحة  املقاطعة  الدول 
كاملة،  املطالب  تنفيذ  قبل  معها 
قبل  حوار  ل  اأنه  الدوحة  واإعالن 
بع�ض  تليني  وبدء  احل�صار(،  رفع 
بع�ض  جتاه  املت�صددة  املواقف 

املطالب، وخف�ض جميع الأطراف 
يالحظ  كما  مطالبها.  ل�صقف 
املبادرات  حماور  من  اأي�صا  اأن 
املقرتحة للحل، هو ا�صتيعاب دول 
وعمقها  الأزمة  لأبعاد  الو�صاطة 
على  �صهرين  من  اأكرث  مرور  بعد 
�صاعدها  الذي  الأمر  بدئها، 
عن  والبحث  تفكيكها،  بدء  على 
ما  وجتنب  جلذورها،  عالج 
و�صاطة  خليجيا  عليه  يطلق  بات 
امل�صاحلة  )اأي  اخل�صوم«،  »حب 
اخل�صوم  حب  عرب  بالرتا�صي 
ا�صتنادا اإىل مبادئ الأخوة والن�صب 

والقرابة بني دول اخلليج(.

تفكيك الأزمةاملبادئ ال�ستة هيحماور املبادرات

فر�ص النجاح
اإل  الأزمة،  بتعقيد  العرتاف  مع 
وموؤ�رصات  كبرية  اآمال  هناك  اأن 
احلراك  جناح  اإمكانية  على 
يف  اجلديدة  الأمريكي  الكويتي 

حلحلة الأزمة.
- اأبرز املوؤ�رصات اأن تلك الر�صائل 
اأن  جديدة  مبادرة  مالمح  حتمل 
بدء  منذ  الأوىل  املرة  هي  هذه 
الأزمة التي يتم فيها توجيه ر�صائل 
اإىل جانب  الأزمة،  اأطراف  جلميع 
اخلليجية  الدولة  عمان،  �صلطنة 
لو�صاطة  امل�صاندة  املتبقية 

الكويت.
الرفيع امل�صتوى  الكويتي  الوفد   -
يعك�ض  الر�صائل  تلك  حمل  الذي 
الأوىل  املرة  اإنها  حيث  اأهميتها، 
اأي�صا الذي يوفد فيها اأمري الكويت 
وزير خارجيته ال�صيخ �صباح اخلالد 
الدولة  ووزير  ال�صباح،  احلمد 
الكويتي  الوزراء  جمل�ض  ل�صوؤون 
ال�صيخ  بالوكالة  الإعالم  ووزير 
حممد العبد اهلل املبارك ال�صباح، 
معا يف اجلولة كاملة، حيث جرت 
اأن  ال�صابقة  املرات  يف  العادة 

ير�صل اأحدهما.
اأكرث  يف  الر�صائل  تلك  توقيت   -

تاأتي  الر�صائل  فهذه  جانب،  من 
اإر�صال  من  اأ�صابيع   3 نحو  بعد 
اأطراف  لأحد  كويتي  مبعوث  اآخر 
وقت  يف  تاأتي  اأنها  كما  الأزمة، 
اخلارجية  وزير  مبعوثا  فيها  يقوم 
تيلر�صون  ريك�ض  الأمريكي 
اأنطوين زيني،  )اجلرنال املتقاعد 
تيموثي  )اخلارجية(  الوزير  ونائب 
ليندركينغ بجولة يف منطقة اخلليج 
الأزمة  )يف  الأطراف  مع  للت�صاور 
دولة  و�صاطة  ودعم  اخلليجية( 

الكويت(.
زيارة  قبيل  الر�صائل  تاأتي   -
مرتقبة لأمري الكويت اإىل الوليات 

املتحدة يف 6 �صبتمرب املقبل.
اأمريكي  كويتي  تن�صيق  وجود   -

م�صرتك ومتزامن.
وعلى الرغم من اأنه مل تظهر حتى 
اليوم نتائج على اأر�ض الواقع تنبئ 
توؤتي  بداأت  املبادرات  تلك  اأن 
الإيجابي  اجلانب  اأن  اإل  ثمارها، 
يف  جنحت  املبادرات  تلك  اأن 
بعد  احلل  فر�ض  اإحياء  اإعادة 
حراك  توقف  من  اأ�صابيع   3 نحو 
الو�صاطات يف ظل ت�صلب مواقف 
اأطراف الأزمة، الأمر الذي اأدخلها 

يف نفق مظلم.
نتائج  هناك  تكون  اأن  يتوقع  ول 
املدى  على  مبا�رصة  �رصيعة 
تكن  ما مل  لهذا احلراك،  القريب 
اأطراف  اأحد  من  مبادرة  هناك 
الأزمة باإيقاف حمالته الإعالمية 
بادرة  يف  الآخر  الطرف  �صد 
ح�صن نية، تعني الو�صاطة الكويتية 
لها  الداعمة  الأمريكية  واجلهود 

لذلك  للحل  مبادرتهم  ت�صويق  يف 
فاإن الرهان على احلراك الكويتي 
ي�صهم  اأن  يف  اجلديد  الأمريكي 
تهدئة ووقف  اإىل  التو�صل  اأول يف 
املتبادلة،  الإعالمية  احلمالت 
با�صتمرار  توا�صلها  ينذر  التي 
حوار  بدء  ثم  ومن  الأزمة،  تاأجيج 
على  بناء  مبا�رصة  ومفاو�صات 

مبادئ حمددة.

اأبرز حمطات الأزمة

والإمارات  ال�صعودية  من  كل  وقطعت 
املا�صي  جوان   5 منذ  وم�رص  والبحرين 
عليها  وفر�صت  قطر،  مع  عالقاتها 
»دعمها  بدعوى  عقابية«  »اإجراءات 
وقالت  الدوحة،  نفته  ما  وهو  لالإرهاب«، 
واأكاذيب«.  »افرتاءات  حملة  تواجه  اإنها 
الدول  قدمت  نف�صه،  ال�صهر  من   22 ويوم 
الكويت قائمة ت�صم 13 مطلبا  الأربع عرب 
اإغالق  بينها  قطر،  مع  العالقات  لإعادة 
التمثيل  وتخفي�ض  »اجلزيرة«،  قناة 
وت�صليم  واإيران،  قطر  بني  الدبلوما�صي 
امل�صنفني »اإرهابيني« ممن يتواجدون على 
الأرا�صي القطرية، وهي مطالب اعتربتها 
متوازنة  ول  واقعية  »لي�صت  اأنها  الدوحة 

وغري منطقية وغري قابلة للتنفيذ«.
الدول  عقدت  املا�صي،  جويلية   5 ويف 
واأعربت  القاهرة،  يف  اجتماعا  املقاطعة 
اإنه رد قطري �صلبي  اأ�صفها ملا قالت  عن 
الـ 13، واأعلنت �صتة مبادئ  على املطالب 
ملعاجلة الأزمة ،وعقدت الدول املقاطعة  
للحوار  ا�صتعدادها  فيه  اأعلنت  املا�صي، 
»الكامل«  التنفيذ  �رصيطة  الدوحة  مع 
الـ 13 التي قدمتها للدوحة دون  للمطالب 
مرارا  الدوحة  واأعلنت  حولها  تفاو�ض 
ا�صتعدادها حلوار مع دول »احل�صار« حلل 
اخلالف معها قائم على مبداأين، الأول األ 
يكون قائما على اإمالءات، وثانيها اأن يكون 

يف اإطار احرتام �صيادة كل دولة واإرادتها.



اأين كانت البداية لت�شكيلة »الكناري« 
افتتاح  اإىل  ال�شباقني  كانوا  الذين 
مهدي  املهاجم  عرب  الت�شجيل  باب 
الأخرية  الدقيقة  يف  علجية  بن 
يتمكن  ان  قبل  الأول  ال�شوط  من 
»احلمراوة« من التعديل لكن الالعب 
املركاتو  خالل  امل�شتقدم  اجلديد 

متكن  م�شباحي  املنق�شي  ال�شيفي 
من اإ�شافة الهدف الثاين يف الدقيقة 
وهو  لرفقائه  الفوز  ومنح  للقاء   75
هزمية  بعد  معنوياتهم  رفع  الذي 
الفر�شة  كانت  حيث  الأوىل،  الودية 
اأمام الطاقم الفني لل�شبيبة من اأجل 
التح�شريات  تقّدم  على  التعرف 

لربنامج  ا�شتيعابهم  ومدى  لالعبني 
العمل الذي مت ت�شطريه منذ انطالق 

الرتب�ص.
خو�ص  القبائلية  الت�شكيلة  وتوا�شل 
مبارياتها الودية وفق الربنامج الذي 
�شوف  حيث  الفني،  الطاقم  �شّطره 
مالقاة  مع  اليوم  موعد  على  تكون 

ن�رص ح�شني داي يف ثالث مبارياتها 
يخو�ص  اأين  تون�ص  برتب�ص  الودية 
الفريقان ترب�شهما يف نف�ص املكان.
الوافد  بظهور  املقابلة  ومتّيزت 
الكامريوين  الت�شكيلة  على  اجلديد 
اإيكيدي مب�شتوى �شعيف وكان ا�شواأ 
الالعبني على ار�شية امليدان حيث مل 

يقدم �شيئا يذكر ومل يتمكن من نقل 
اخلطورة اإىل مرمى مولودية وهران 
وف�شل يف الو�شول اإىل ال�شباك رغم 
بداأ  حيث  الهجوم،  يف  من�شبه  اأن 
يف  والأن�شار  الفني  الطاقم  يقلق 
حال توا�شل اداءه على نف�ص النحو 
فا�شلة  �شفقة  يجعله  قد  ما  وهو 

ا�شتقدمه  والذي  اخلط  طول  على 
�رصيف  حمند  ال�شابق  الرئي�ص 
الطاقم  ا�شطر  حيث  حنا�شي، 
الفني اإىل اإخراجه يف ال�شوط الثاين 
واإقحام الالعب م�شباحي الذي كان 
اف�شل منه وجنح يف الت�شجيل ومنح 

الفوز للفريق.

ريا�ضةالأحد 13  اأوت 2017  املوافـق  لـ 14 ذو القعدة  1438هـ 12
�صبيبة القبائل تفوز على مولودية وهران وتالقي اليوم الن�صرية

الكامريوين اإيكيدي يقدم اأداء متوا�ضعا 
و�ضفقته تخيف الأن�ضار

�صّجل فريق �صبيبة القبائل فوزا معنويا خالل املباراة الودية التي 
جمعته م�صاء اأول ام�س اأمام مولودية وهران يف ثاين املباريات الودية 
التي خا�صها الفريق منذ �صروعه يف الرتب�س التح�صريي الذي يجريه 
يف قمرت التون�صية ا�صتعداد للمو�صم الكروي املقبل، حيث جاء الفوز 

الذي حققه اأ�صبال الثنائي مراد رحموين وفوزي مو�صوين بعد الهزمية 
التي �صجلوها يف مباراتهم الأوىل التي خا�صوها اأمام نادي ال�صويحلي 

الليبي قبل اأن يتداركوا الأمر ويفوزا بثاين خرجاتهم الودية 
.    عي�صة ق.

اجلزائرية  اجلماهري  بورعدة  العربي  العداء  فاجاأ 
بالن�شحاب من مناف�شة كاأ�ص العامل لألعاب القوى 
بعدما عانى  لندن  الجنليزية  العا�شمة  اجلارية يف 
امل�شاركة  موا�شلة  من  حرمته  التي  الإ�شابة  من 
اللقب  �شاحب  خا�ص  حيث  الع�شاري،  م�شابقة  يف 
اأول  جرت  مناف�شات  اأربع  املناف�شة  يف  الإفريقي 
القفز  100م،  �شباق  من  بكل  الأمر  ويتعلق  اأم�ص 
يتوقف  ان  قبل  العايل  والقفز  اجللة  رمي  الطويل، 
اأين كان يحتل حينها املركز  الأخرية  يف امل�شابقة 
19 عامليا حمققا جمموعا قدره 2464 نقطة، لكنه 
مل يتمكن من موا�شلة امل�شاركة يف بقية املناف�شات 
وان�شحب من مناف�شة القفز العايل بعدما ف�شل يف 

جتاوز علو 1.90م  حيث رفع حينها جمموع النقاط 
غلى 3178 نقطة وف�شل الن�شحاب من خو�ص �شباق 
اليوم  يف  الأخرية  املناف�شة  كان  الذي  وهو  400م 

الأول مل�شابقة الع�شاري.  
وكانت الآمال كبرية معلقة على ابن مدينة بومردا�ص 
من اأجل ت�رصيف الألوان الوطنية خا�شة واأنه حقق 
الأوملبية  الألعاب  م�شابقة  يف  اخلام�ص  املركز 
دي  بريو   2016 عام  الأخرية  دورتها  جرت  التي 
يف  الأوملبي  البطل  غياب  ظل  يف  خا�شة  جانريو، 
امل�شاركة  تعترب  اأين  خملويف،  توفيق  1500م  �شباق 
اجلزائرية الأ�شواأ على الإطالق يف مونديال العاب 

القوى.

يف  م�شاركتها  اجلزائر  بينها  من  بلدان  �شتة  اأكدت 
لذوي  الكرا�شي  الطائرة على  للكرة  اإفريقيا  بطولة 
املقررة  و�شيدات  رجال  اخلا�شة  الحتياجات 
كيغايل،  الرواندية  بالعا�شمة  �شبتمرب  و17   13 بني 
ح�شبما نقلته اأول اأم�ص ال�شحافة املحلية نقال عن 
بالإ�شافة  لروندا،  الباراملبية  للجنة  العام  الأمني 
اللجنة  م�شاركتها  اأكدت  التي  ال�شتة  البلدان  اإىل 
املنظمة للمناف�شة تنتظر تاأكيد  جمهورية الكونغو 
الدميقراطية واأوغندا بينما تبقى م�شاركة البورندي 
ومن  امل�شدر،  نف�ص  ك�شف  ح�شبما  موؤكدة  غري 
الناحية التنظيمية افاد الأمني العام للجنة الرباملبية 
يف روندا اأن  بالده جاهزة ل�شت�شافة �شيوفها نحن 
جاهزون لهذا احلدث، بعدما نظمنا هذه  البطولة 

يف 2015 يقول املعني.
حتمل  يف  يتمثل  ال�شنة  هذه  خالل  الفرق  ويبقى 

البطولة  هذه   �شتجري  حيث  مل�شاريفها  الوفود 
التي تدوم خم�شة اأيام بقاعة اجلمباز التابعة للجنة 
اندور  اأماهورو  ملعب  ويف  الباراملبية   الوطنية 
برامريا ، للتذكري كان مقررا اأن جتري هذه البطولة 
اأن  قبل  املن�رصم  ماي  و22   15 بني  بكينيا  القارية 
روندا  وكانت  مالية،  �شعوبات  ب�شبب  البلد  يعتذر 
الإفريقية  الباراملبية  للجنة  البديل  املخطط  هي 
�شنة  البطولة  لهذه  تنظيمها  بعد  التحدي  قبلت  اإذ 
غرار  على   2017 اإفريقيا  بطلة  و�شتكون   ،2015
رجال  العامل  بطولة  اإىل  موؤهلة  ال�شابقة  الطبعات 
هولندا  يف  بالهاي  اإجراوؤها  املزمع  و�شيدات 
اإفريقيا  اأبطال  و�شيمثل  �شهر جويلية 2018،  خالل 
و �شاحب املركز الثاين القارة ال�شمراء  يف بطولة 

العامل املقبلة.
ق.ر.

ت�صكيلة ال�صفراء اأجرت مباراة تطبيقية

ال�ضيلية القطري يطلب مواجهة 
احتاد احلرا�ش وديا غدا

برات�صي التحق مبقر الرتب�س 
واتفق �صريعا مع قرعي�س

برية يرتاجع ويعتذر عن 
تدريب دفاع تاجنانت

دفاع  فريق  بيت  داخل  الأحداث  ت�شارعت 
الكرمي  عبد  املدرب  تراجع  حيث  تاجنانت 
برية عن الإ�رصاف على العار�شة الفنية للفريق 
امل�شوؤولية  تويل  موافقته على  منح  كان  بعدما 
عقب ا�شتقالة مدرب النادي مزيان اإيغيل الذي 
بر الأمر لأ�شباب �شخ�شية قبل ان يتم التفاق 
مت  والذي  مهداوي  الرحمان  عبد  املدرب  مع 
ف�شخ العقد معه بعد 48 �شاعة من التوقيع بني 
الطرفني، حيث اأبلغ برية رئي�ص الفريق قرعي�ص 
اعتذاره عن تويل املهمة وهو الذي كان منتظرا 
ترب�شه  الفريق  يجري  اأين  بتون�ص  التحاقه 
اجلديد  الكروي  للمو�شم  حت�شبا  التح�شريي 

مرفوقا باملح�رص البدين بو�شعادة.
مكتوف  تاجنانت  دفاع  فريق  رئي�ص  يبق  ومل 
الأيدي حيث غري الوجهة نحو الورقة الأجنبية 
فران�شوا  الفرن�شي  املدرب  رفقة  واتفق 
للنادي  الفنية  العار�شة  تويل  اأجل  من  برات�شي 
حت�شبا للمو�شم املقبل، ويف هذا ال�شدد التحق 
ام�ص  اأول  تون�ص  الدراهم  برات�شي مبركز عني 
عليهم  تعرف  اأين  الالعبني  اإىل  تقدميه  ومت 
حيث  النادي  مع  العمل  يف  البارحة  وانطلق 
لعبها  التي  الودية  املباراة  يف  ح�شوره  �شجل 
اأمام مولودية العلمة واخذ  الفريق م�شاء ام�ص 
فكرة حول اداء الت�شكيلة وم�شتوى الالعبني قبل 
دون  بعدما  معهم  اجلدي  العمل  يف  النطالق 

املالحظات حول اأ�شبال فريقه اجلدد.
ع.ق.

اجلزائر ت�صجل اأ�صواأ م�صاركاتها يف مونديال األعاب القوى

ال�ضابة ت�ضطر بورعدة لالن�ضحاب من م�ضابقة الع�ضاري

حت�صبا للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة على الكرا�صي

اجلزائر توؤكد م�ضاركتها يف موعد كيغايل

ال�شيلية  فريق  اإدارة  تقّدمت 
نظريتها  اإىل  بطلب  القطري 
برجمة  اجل  من  احلرا�ص  احتاد 
غدا  الفريقني  بني  ودية  مباراة 
الذي  التح�شريي  الرتب�ص  خالل 
يجريانه بتون�ص ا�شتعداد للمو�شم 
اإدارة  ترد  ومل  اجلديد،  الكروي 
احتاد احلرا�ص على الطبي حيث 
املدرب  يقرره  �شوف  ما  تنتظر 
اإليه  تعود  الذي  اإفتي�شان  يون�ص 
رغم  الأمر  يف  الأخرية  الكلمة 
فر�شة  يكون  �شوف  اللقاء  اأن 
لالعبني من اأجل الحتفاظ بريتم 
من  عدد  اكرب  ولعب  املناف�شة 
حت�رص  حتى  الودية  املباريات 
باأكرث جدية لتحقيق بداية مو�شم 
ان�شار  اإليه  يتطلّع  مثلما  موفقة 
خريا  ي�شتب�رصون  والذين  الفريق 

الإدارة  التي قامت  ال�شتقدامات 
يتقدمها الرئي�ص عبد القادر مانع 
مزيان  الإدارة  جمل�ص  وع�شو 
املرحلة  جتاوز  اأجل  من  لفقي 
يف  النادي  بها  مّر  التي  ال�شعبة 
كاد  اين  املنق�شي  املو�شم  نهاية 

ي�شقط اإىل الرابطة الثانية.
برمج  قد  اإفتي�شان  وكان املدرب 
تطبيقية  مباراة  ام�ص  اأول  م�شاء 
اإىل  الفر�شة  ومنح  الالعبني  بني 
الوقوف  اأجل  الالعبني من  جميع 
وا�شتعدادهم  جاهزيتهم  على 
له  بالن�شبة  الفر�شة  واأنها  خا�شة 
الت�شكيلة  معامل  حتديد  اأجل  من 
حول  فكرة  واأخذ  الأ�شا�شية 
يبدوؤون  �شوف  الذين  الالعبني 

املو�شم اجلديد.
ع.ق.

الت�صكيلة تختتم حت�صرياتها يف العا�صمة قبل مواجهة �صبيبة القبائل

�ضبيبة ال�ضاورة ت�ضرع يف ترب�ش املغرب واأربع وديات يف الربنامج
الرتب�ص  يف  ال�شاورة  �شبيبة  فريق  �رصع 
يف  الإدارة  برجمته  الذي  التح�شريي 
اجلديدة،  مدينة  يف  وبال�شبط  املغرب 
اأجل  من  ترب�شهم  الفريق  يدخل  حيث 
املقبل  الكروي  للمو�شم  بجدية  التح�شري 
ترب�شني  الفريق  خو�ص  بعد  وذلك 
ب�شار  مبدينة  جرى  الأول  الوطن  باأر�ص 
يف  ثانيا  ترب�شا  الالعبون  دخل  بينما 

الطاقم  ويعول  اأ�شبوعني،  دام  ق�شنطينة 
بقيادة  اجلزائري  اجلنوب  ملمثل  الفني 
املدرب فوؤاد بوعلي على ترب�ص املغرب 
والرتكيز  التح�شريات  موا�شلة  اأجل  من 
من  عدد  اأكرب  خو�ص  على  خا�شة  ب�شفة 
اإىل  النتقال  اجل  من  الودية  املباريات 
العمل التكتيكي وا�شتيعاب الالعبني خلطة 
الأول على  امل�شوؤول  ينتهجها  التي  اللعب 

ال�شدد  هذا  ويف  للنادي،  الفنية  العار�شة 
�شمن  ودية  مباريات  اأربع  بوعلي  برمج 
اأم�ص  جرت  الأوىل  التح�شريات  برنامج 
وهو  املغربي  اأ�شفي  اأوملبيك  فريق  اأمام 
اأول امتحان حقيقي امام رفقاء امل�شتقدم 
اأجل  من  يحي �رصيف  علي  �شيد  اجلديد 
يف  بقوة  لالنطالق  جاهزيتهم  تاأكيد 
تكحون  اأن  ينتظر  كما  الوطنية،  البطولة 

اوملبي  اأمام  ثانية  ودية  مباراة  هناك 
ترب�شها يف املغرب  التي تخو�ص  ال�شلف 
اأي�شا بينما مل يتم حتديد هوية الفريقني 
�شبيبة  يواجهان  �شوف  اللذان  الآخرين 

ال�شاورة.
زرواطي  حممد  الرئي�ص  اإدارة  و�شّطرت 
من  الفتتاحية  اجلولة  مقابلة  خمطط 
امام  يخو�شونها  التي  الوطنية  البطولة 

لن  حيث  الديار،  خارج  القبائل  �شبيبة 
اإىل ب�شار بل �شوف يجري  الت�شكيلة  تعود 
بالعا�شمة  ق�شريا  ترب�شا  الالعبون 
مبا�رصة عند عودتهم من املغرب من اجل 
و�شع اآخر الروتو�شات حت�شبا لالنتقال اإىل 
تيزي وزو من اأجل خو�ص اأوىل مواجهات 

املو�شم اجلديد.
عي�صة ق.

عي�صة ق.
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األكاراز: املنتخب املحلي ميثل اجلزائر ول اأفّرقه عن املنتخب الأول
اعترب الناخب الوطني لوكا�س األكاراز اأنه يتعامل بنف�س اجلدية والحرتافية يف العمل الذي يطبقه مع املنتخب الوطني الأول واملحلي ومينح الأخري 

نف�س الأهمية خالل التح�شريات التي يقوم بها حت�شبا ملختلف املواعيد التي تنتظره، واأ�شار األكاراز خالل الندوة ال�شحافية التي عقدها �شهرة اول 
ام�س حت�شبا للمقابلة التي خا�شها املنتخب الوطني املحلي امام نظريه الليبي بت�شفيات البطولة الإفريقية للمحليني

املنتخب  بني  يفرق  ال  اأنه 
خا�صة  واملحلي  االأول  الوطني 
املنتخبني  اأن  جيدا  يدرك  واأنه 
ميثالن اجلزائر وعليه التح�صري 
بجدية للمنتخبني اللذان يحمالن 
خمتلف  يف  الوطنية  الراية 
والدولية  القارية  املناف�صات 
يف  الرتاخي  ميكن  ال  وبالتايل 
ان  مو�صحا  االأمور،  هذه  مثل 
ملزم بت�رشيف العقد الذي وقعه 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  مع 
اهدافه  بني  من  والذي  القدم 

اإىل  املحلي  املنتخب  تاأهيل 
واملقررة  املقبلة  "ال�صان"  دورة 
بكينيا.  اجلديد  العام  مطلع 
ال�صابق  املدرب  وا�صتطرد 
اأن  اال�صباين  غرناطة  لنادي 
املنتخبني  بني  الوحيد  الفرق 
اأن االحتادية الدولية لكرة القدم 
االعتماد  من  االحتادات  متنع 
يف  املحرتفني  الالعبني  على 

خمتلف الدوريات.
انه  اال�صباين  املدرب  واعرتف 
واجه بع�ض امل�صاكل مع الالعبني 

�صبق  الذي  الرتب�ض  خالل 
ليبيات  امام  الذهاب  مواجهة 
التي جرت اأم�ض مبلعب ال�صهيد 
اأو�صح  اأين  بق�صنطينة،  حمالوي 
ان الالعبني عانوا من �صعوبات 
التدريبات  خالل  كبرية  بدنية 
املر  مربرا  بدايته  يف  خا�صة 
غلى اأن البطولة الوطنية تتواجد 
يف فرتة التح�صريات ومل تنطلق 
الالعبني  فاإن  وبالتايل  بعد 

يعانون من غياب املناف�صة.
عي�شة ق.

منح متريرتني حا�شمتني يف الفوز اأمام اف �شي باري�س

فرحات يوؤكد بدايته القوية ويهدف للفت انتباه الكاراز
الدين  زين  اجلزائري  الالعب  برهن 
التي  القوية  البداية  على  فرحات 
اجلديد  الكروي  املو�صم  يف  ي�صجلها 
بدنية  جاهزية  اأح�صن  يف  وتواجده 
فريقه  منح  يف  �صاهم  اين  وفنية، 
يف  التوايل  على  فوز  ثالث  لوهافر 
دوري الدرجة الثانية الفرن�صية خالل 
املقابلة التي خا�صها �صهرة اول ام�ض 
حل�صاب  باري�ض  �صي  اأف  نادي  امام 
الفرن�صي،  الدوري  من  الثالثة  اجلولة 

وانتهت بثالثية نظيفة لفائدة لوهافر، 
ووا�صل االأخري عرو�صه القوية بقيادة 
�صاهم  كان  والذي  اجلزائري  العبه 
بعدما  العري�ض  الفوز  كبري يف  ب�صكل 
منح متريرتني حا�صمتني يف املقابلة 
اهداف،  ثالثة  ت�صجيل  �صهدت  التي 
اأين منح بف�صل ذلك ال�صدارة لفريقه 
العالمة  حمققا  الرتتيب  جدول  يف 
الكاملة بعد مرور ثالثة مباريات على 
ويت�صدر  اجلديد،  املو�صم  انطالق 

والالعب  منايل  برج  مدينة  ابن 
ال�صابق الحتاد اجلزائر قائمة اف�صل 
املمررين يف الدرجة الثانية الفرن�صية 
حا�صمة  متريرات  اأربع  مبجموع 
ويهدف  املو�صم.  هذا  هدفا  و�صجل 
الناخب  انتباه  لفت  اإىل  فرحات 
اأجل  من  الكاراز  لوكا�ض  الوطني 
الوطني  املنتخب  مع  فر�صته  اأخذ 
مع  موعد  على  يتواجد  والذي  االأول 
حت�صبا  زامبيا  اأمام  مباراتني  خو�ض 

العامل  كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة  للت�صفيات 
حيث   ،2018 عام  برو�صيا  املقبلة 
يبحث الالعب ان يكون �صمن خيارات 
املقبل  املوعد  يف  اال�صباين  التقني 
للخ�رش من اأجل العودة اإىل الت�صكيلة 
الوطنية وهو الذي رفعت عنه العقوبة 
اجلديد  الفدرايل  املكتب  طرف  من 
للفاف  ال�صابق  الرئي�ض  رحيل  يعد 

حممد روراوة. 
عي�شة ق.

اأكد تدخل الدولة يف تنظيم مباراة منتخب 
املحليني بق�شنطينة

الوزير ينتقد قرار الحتادية الدولية 
للكاراتي اإق�ضاء اجلزائر

والريا�صة  ال�صباب  وزير  انتقد 
االحتادية  قرار  علي  ولد  الهادي 
اإق�صاء  دو  للكاراتي  الدولية 
مناف�صاتها  جميع  من  اجلزائر 
وا�صفا القرار بغري ال�صائب، وقال 
له،اأول  ت�رشيحات  يف  علي  ولد 
ق�صنطينة  تواجده يف  ام�ض خالل 
املنتخب  مباراة  متابعة  اجل  من 
"مرا�صلة  الليبي:  ونظريه  الوطني 
املخت�صة  للجهات  اإر�صالها  مت 
الفيدرالية  ترتاجع  اأن  اأجل  من 
قرارها،  عن  للكاراتي  العاملية 
باأن  مينع  ال  القانون  واأن  ال�صيما 
تدار الفيدرالية من طرف جمل�ض 
الدولية  االحتادية  وكانت  اإدارة"، 
االثنني  يوم  اأعلنت  دو  للكارتي 
املا�صي قرارها بحرمان اجلزائر 
تعود  حتى  مناف�صاتها  جميع  من 
اجلزائرية  لالحتادية  ال�رشعية 
للكاراتي دو، موؤكدة بعدم اعرتافها 
باملكتب املوؤقت الذي ن�صبه وزير 
ال�صباب والريا�صة الهادي ولد علي 
االحتادية  �صوؤون  ت�صيري  اأجل  من 

اجلزائرية.
املوؤقت  "املكتب  الوزير:  واأو�صح 
من  قانونية ومتكن  بطريقة  يعمل 
مب�صاركات  حمرتم  م�صار  اإجناز 
امل�صابقات"،  خمتلف  يف  وجوائز 
املوؤقت  املكتب  هذا  باأن  موؤكدا 
موؤقت،  كاإجراء  تن�صيبه  مت  الذي 
لفرتة  نهائي  حد  لو�صع  يهدف 

طويلة من الالا�صتقرار الذي �صاب 
دو،  الكاراتي  احتادية  هذه  عمل 
وعقب �صدور قرار اإق�صاء اجلزائر 
الدولية  االحتادية  طرف  من 
ال�صباب  وزير  �صارع  دو  للكارتي 
اإىل  علي،  ولد  الهادي  والريا�صة 
تن�صيب خلية اأزمة"، وعنها اأو�صح 
الوزير يقول:" �رشعت خلية االأزمة 
خمت�صني  مع  ات�صاالت  اإجراء  يف 
الكفيلة  ال�صبل  اإيجاد  اأجل  من 
والالزمة ق�صد اإلغاء هذا القرار". 
م�صددا على انه �صيتم عقد جمعية 
ا�صتثنائية انتخابية من اأجل و�صع 
يف  امل�صجلة  لال�صطرابات  حد 
اأخرى،  ناحية  من  الريا�صة.  هذه 
اأو�صح وزير ال�صباب والريا�صة باأن 
اإقامة مواجهة املنتخب اجلزائري 
بر�صم  الليبي  نظريه  مع  للمحليني 
ت�صفيات "�صان" 2018 يوؤكد التزام 
كل  اأمام  الفر�صة  مبنح  الدولة 
الواليات  م�صتوى  على  املواطنني 
حل�صور مقابالت الفريق الوطني، 
واأ�صاف لدى تفقده ملعب ال�صهيد 
حمالوي بق�صنطينة الذي يحت�صن 
اإرادة  "اإن  املذكورة:  املواجهة 
من  النوع  هذا  بتنظيم  الدولة 
مواعيد الفريق الوطني للمحليني، 
�صيكون يف كل جهات الوطن �صواء 
بال�رشق اأو الغرب اأو الو�صط وحتى 

اجلنوب" .
ق.ر. 

منح متريرة حا�شمة وانهزم يف مباراة مثرية امام ار�شنال

رئي�ض البار�ضا يرف�ض التعاقد مع حمرز
مع  التعاقد  اال�صباين  بر�صلونة  نادي  اإدارة  رف�صت 
الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز خالل فرتة  الالعب 
االنتقاالت ال�صيفية احلالية، ويف هذا ال�صدد ك�صفت 
اأعمال  وكيل  اأن  الكتالونية  "�صبورت"  �صحيفة  ام�ض 
الالعب املحرتف يف �صفوف لي�صرت �صيتي االجنليزي 
وعر�ض  اال�صباين  العمالق  مب�صريي  ات�صل  كان 
الالعب  خالفة  اأجل  من  عليهم  الالعب  خدمات 
باري�ض  اإىل  ال�صيف  الذي رحل هذا  نيمار  الربازيلي 
�صان جرمان الفرن�صني موؤكدا اأن حمرز قادر اأن يكون 
اجلناح الذي يخلف �صاحب اغلى �صفقة انتقال عرب 

ال�صحيفة  العاملية، وك�صفت  الكرة امل�صتديرة  تاريخ 
رف�ض  بارتوميو  جو�صيب  بر�صلونة  نادي  رئي�ض  اأن 
اف�صل  اأن  واأكد  اخل�رش  ميدان  متو�صط  ا�صتقدام 
ال   2016/2015 مو�صم  االجنليزي  الدوري  يف  العب 
يدخل �صمن خمططات اإدارة "البلوغرانا". من جهة 
فخ  �صليماين يف  اإ�صالم  وزميله  �صقط حمرز  اأخرى، 
ام�ض  اأول  جمعتهما  التي  املباراة  خالل  الهزمية 
اجلولة  يف  ار�صنال  امام  �صيتي  لي�صرت  فريقهما  مع 
�صقطوا  اأين  املمتاز  االجنليزي  للدوري  االفتتاحية 
يف مباراة مثرية بنتيجة 3-4، ورغم اأن رفقاء حمرز 

كانوا متقدمني يف النتيجة 3-2 اإال ان اأ�صبال اأر�صنال 
واحرزوا هدفني يف  الطاولة  قلب  فينغر متكنوا من 
خريج  منح  �صهد  الذي  اللقاء  من  دقائق  ع�رش  اآخر 
ركنية  عرب  حا�صمة  لتمريرة  الفرن�صي  لوهافر  نادي 
منفذة بطريقة جيدة جاء منها الهدف الثالث لزميله 
تنقيط  اف�صل  ثالث  حمرز  ونال  فاردي،  جيمي 
وفاردي،  اأوكازاكي  زميليه  خلف   7.1 فريقه  �صمن 
يف املقابل مل ي�صارك �صليماين يف اللقاء اأين اكتفى 

باجللو�ض يف دكة االحتياط.
عي�شة ق.

جتمع بلدان اجلزائر املغرب وتون�س

فيغويل يدعو اإىل تنظيم مغاربي م�ضرتك ملونديال 2026
عن  فيغويل  �صفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  عربرّ 
رغبته يف تنظيم البلدان املغاربية الثالثة اجلزائر، 
عام  املقررة  العامل  كاأ�ض  لدورة  وتون�ض  املغرب 
دورتي   تنظيم  منحت  الفيفا  ان  باعتبار   ،2026
التوايل، حيث  رو�صيا وقطر على  اإىل  و2022   2018
عرب  اأم�ض  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط  د  غررّ
"تويرت"  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صابه 

كا�صفا عن ارادة كبرية لروؤية ملف م�صرتك من دول 
 ،2026 مونديال  تنظيم  ت�صتهدف  العربي  املغرب 
وجاءت رغبة العب وا�صت هام االجنليزي بعد و�صع 
املغرب ملف تنظيم املونديال وتعبريه ر�صميا عن 
رغبته يف تنظيم العر�ض الكروي العاملي اإىل جانب 
و�صع ملف ثالثي لدول اأمريكا ال�صمالية والو�صطى 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  جتمع  والتي 

كندا واملك�صيك وهو ما جعل االأمر يتحول اإىل اأمنية 
يف روؤية ملف م�صرتك بني الدول املغاربية.

الفرن�صي  غرونوبل  نادي  خريج  فكرة  ولقت 
ا�صتح�صانا من طرف املغردين ومن بينهم عدد من 
الدوليني ال�صابقني يف �صفوف املنتخب الوطني يف 
�صورة عنرت يحي و�صليمان رحو اللذان �صجعا على 

عي�شة ق.جت�صيدها.
كني�س يقرتب من الحرتاف رفقة القاد�شية ال�شعودي

بن �ضبعيني ينهزم داخل القواعد 
مبوحلي وزفان خارج القائمة

رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب  �صجل 
بن �صبعيني بداية غري موفقة مع فريقه 
بعد  الفرن�صية  البطولة  يف  ران  ملعب 
�صقوطه يف فخ الهزمية على ملعبه اأمام 
هدفني  بنتيجة  ليون  اوملبيك  ال�صيف 
حيث  الثانية،  اجلولة  حل�صاب  لواحد 
وبعدما كان ران متاأخرا بهدفني دون رد 
عرب  النتيجة  تقلي�ض  من  الفريق  متكن 

خمالفة مبا�رشة اإال اأن ذلك مل يكن كافيا 
من اأجل تفادي الهزمية، وهو اللقاء الذي 
الوطني  املنتخب  مدافع  دخول  عرف 
اأ�صا�صيا حيث لعب الت�صعني دقيقة كاملة 
مقابل عدم ا�صتدعاء احلار�ض مبوحلي 
فنية.  خليارات  وزفان  اال�صابة  ب�صبب 
من جهته، يقرتب الالعب ريا�ض كني�ض 
من االحرتاف يف الدوري ال�صعودي اأين 

ك�صفت تقارير اإعالمية حملية اأن اإدارة 
القاد�صية تو�صلت غلى االتفاق مع وكيل 
الوان  تقم�ض  اأجل  من  الالعب  اعمال 
حيث  املقبل،  املو�صم  خالل  فريقها 
ال�رشوط  على  النادي  م�صريو  وافق 
املالية التي طالب بها الالعب من اأجل 
التنقل للعب يف ال�صعودية، وهو ما يجعل 
�صطيف  وفاق  لفريق  ال�صابق  املدافع 

يف  االأوىل  جتربته  خو�ض  من  يقرتب 
ي�صتبعد  ال  حيث  ال�صعودية  البطولة 
اإىل  احلايل  االأ�صبوع  خالل  يتنقل  اأن 
ال�صعودية من اأجل تر�صيم انتقاله وتوقيع 
العقد، وكان الالعب املغرتب قد اأجرى 
كللت  الفرن�صي  تولوز  نادي  مع  جتارب 

بالف�صل.
ع.ق.



ليون يوا�صل 
البداية القوية 

وتروا ي�صقط ني�س

ملوا�صلة  جوفنتو�س  نادي  ي�صعى 
يلتقي  عندما  الألقاب  ح�صد  م�صرية 
ال�صوبر  يف  غدا  روما  لزيو  اليوم 
يف  الأوملبي  امللعب  على  الإيطايل 
يتطلع  املقابل،  يف  روما،  العا�صمة 
لزيو للت�صدي لأحالم ال�صيدة العجوز 
فرتة  يف  الرائعة  م�صريته  وا�صتغالل 
الإعداد للمو�صم احلايل لك�رس هيمنة 
يف  املحلية  الألقاب  على  اليويف 
لزيو  قدم  حيث  الأخرية،  ال�صنوات 
م�صرية اأف�صل وتت�صم بالرتكيز اأكرث من 
نظريتها لدى جوفنتو�س يف ال�صتعداد 
ترجمتها  يف  وياأمل  احلايل،  للمو�صم 
اإىل لقب مهم يف بداية املو�صم، واأنهى 
باإجناز  املا�صي  املو�صم  جوفنتو�س 
اأول فريق يفوز  اأ�صبح  تاريخي، حيث 
موا�صم   6 الإيطايل  الدوري  بلقب 

املتوجني  اأول  اأ�صبح  كما  متتالية، 
بثنائية الدوري والكاأ�س 3 مرات على 
الثاأر  يف  لزيو  ياأمل  والآن،  التوايل، 
املو�صم  يف  الكاأ�س  نهائي  لهزمية 
يف  نتائجه  �صجل  وحت�صني  املا�صي 
الفريقان  ويلتقي  املناف�س،  مواجهة 
للمرة الرابعة يف تاريخ مباريات كاأ�س 
ال�صوبر الإيطايل، و�صبق لالزيو التغلب 
ن�صخة  العجوز يف  ال�صيدة  فريق  على 
 2013 مو�صم  اأمامه  لكنه خ�رس   1998
و2015، وخ�رس لزيو اأمام جوفنتو�س 

1/0  الإيطايل املو�صم املا�صي.
واأظهرت فرتة الإعداد للمو�صم احلايل 
فاز  الذي  لالزيو،  ملمو�صا  تفوقا 
فيما  ال�صبع  الودية  املباريات  بجميع 
مواجهة،  من  باأكرث  جوفنتو�س  تعرث 
قبل  الإجنليزي  توتنهام  اأمام  اآخرها 

بع�س  املباريات  هذه  واأظهرت  اأيام، 
يوفنتو�س  منها  يعاين  التي  امل�صاكل 
يف الدفاع والهجوم، وهو ما يثري قلق 
الفني  املدير  األيغري  ما�صيميليانو 
املو�صم  فعاليات  بداية  قبل  للفريق 
كالوديو  الو�صط  جنم  وكان  اجلديد، 
تركيزا  الالعبني  اأكرث  من  ماركيزيو 
فرتة  خالل  جوفنتو�س  �صفوف  يف 
عانى  بعدما  وذلك  للمو�صم،  الإعداد 
العام املا�صي من الإ�صابة واجلراحة 
اأجراها يف الركبة، وي�صعى خط  التي 
رحيل  على  للتغلب  جوفنتو�س  دفاع 
ميالن  اإىل  بونوت�صي  ليوناردو  جنمه 
دوغال�س  الربازيلي  يتطلع  الإيطايل، 
اإىل  للفريق،  حديثا  املن�صم  كو�صتا 
الأرجنتينيني  املهاجمني  مع  التاأقلم 
ديبال  وباولو  هيغواين  غونزالو 

فيما  ماندزوكيت�س،  ماريو  والكرواتي 
خط  على  كبرية  تغيريات  تطراأ  مل 
لزيو  �صيفتقد  كما  الفريق.  و�صط 
جلهود �صانع اللعب الأرجنتيني الدويل 
اإىل �صفوف  الذي رحل  بيليا،  لوكا�س 
ي�صتطيع  لزيو  لكن  اأي�صا،  ميالن 
املهاجم  على  جمددا  يعتمد  اأن 
اإميوبيلي،  �صريو  الدويل  الإيطايل 
اأندر�صون،  فيليبي  الربازيلي  والنجم 
يفتقد  اأن  املمكن  من  كان  واإن 
الإ�صابة،  ب�صبب  غدا  الأخري  جهود 
اليوم  مباراة  اأندر�صون عن  واإذا غاب 
�صتكون الفر�صة �صانحة اأمام املهاجم 
ال�صنغايل كيتا بالدي، الذي ا�صتعان به 
الفريق يف القليل من املباريات و�صط 
اإمكانية  ب�صاأن  جدل  من  يرتدد  ما 

انتقاله اإىل يوفنتو�س.

 اأر�صنال يد�صن املو�صم 
بفوز مثري اأمام لي�صرت

قلب اأر�صنال الطاولة على لي�صرت �صيتي وهزمه 4-3 على ملعب 
الإمارات اأول اأم�س بافتتاح مباريات الدوري الإجنليزي لهذا املو�صم، 

افتتح األك�صندر لكازيت اأهدافه مع اأر�صنال بالت�صجيل يف الدقيقة 
ل �صينجي اأوكازاكي  الثانية لكَنّ الرد كان �رسيًعا من لي�صرت عندما �صَجّ

ل جيمي فاردي الثاين للي�صرت  هدف التعديل يف الدقيقة 5 قبل اأن يُ�صِجّ
يف الدقيقة 29، وعادل قبل نهاية ال�صوط الأول داين ويلبيك، النتيجة 

لأر�صنال يف الوقت ال�صائع لل�صوط الأول لكَنّ فاردي عاود التقدم ثانية 
لل�صيوف يف الدقيقة 56 بهدف ثاٍن له وثالث لفريقه، لكَنّ اأر�صنال 

ل هدفني متتالني عن طريق  انتف�س يف الدقائق الع�رس الأخرية، و�صَجّ
اآرون رامزي يف الدقيقة 83 ثم اأوليفيه جريو بالدقيقة 85.

افتقد اأر�صنال، خدمات جنمه الت�صيلي األيك�صي�س �صان�صيز لالإ�صابة 
كما غاب مدافعاه بري مرتي�صاكر و�صكودران مو�صتايف وفران�صي�س 

كوكولني، فيما يخ�صع لوران كوت�صيلني لعقوبة الإيقاف، اعتمد اآر�صني 
فينغر مدرب اأر�صنال على طريقة 3-4-3 واأ�رسك لعبه البو�صني 

اجلديد �صياد كول�صينات�س يف عمق الدفاع، اإىل جانب نات�صو مونريال  
الثنائي جرانيت ت�صاكا وحممد النني حماية اخلط اخللفي من منت�صف 

ون اخلط الأمامي من م�صعود اأوزيل، داين ويلبيك  امللعب، فيما تَكّ
واألك�صندر لكازيت، بينما اعتمد لي�صرت �صيتي على طريقة 2-4-4 

واأ�رسك مدربه كريج �صك�صبري لعبه اجلديد هاري ماجواير يف عمق  
يف و�صط امللعب بدلً من امل�صاب داين درينكووتر وجل�س الوافد 

النيجريي اجلديد كيليت�صي اإيهيانات�صو على مقاعد البدلء ليتكون ثنائي 
الهجوم كالعادة من �صينجي اأوكازاكي وجاميي فاردي.  

مورينيو ي�صري اإىل مفاو�صات املان 
يونايتد لعودة ابراهيموفيت�س

ك�صف الربتغايل مورينيو مدرب مان�ص�صرت يونايتد الإجنليزي اأّن فريقه 
يفاو�س من اأجل التوقيع جمدداً مع املهاجم ال�صويدي املخ�رسم 

زلتان اإبراهيموفيت�س، لكن اعتباراً من الن�صف الثاين للمو�صم احلايل 
من اأجل منحه الوقت الكايف للتعايف من اإ�صابة يف ركبته، وكان 

اإبراهيموفيت�س اأف�صل لعبي يونايتد املو�صم املا�صي و�صجل 28 
هدفاً وقاد فريقه اإىل اإحراز كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية لكنه غاب 

عن الأ�صابيع الأخرية ما حرمه امل�صاركة يف نهائي م�صابقة الدوري 
الأوروبي التي توج بها »ال�صياطني احلمر« للمرة الأوىل يف تاريخهم، 

واأ�صبح ال�صويدي البالغ 35 عاماً دون ناد بعد انتهاء عقد العام الواحد 
مع يونايتد يف جوان املن�رسم، وهو يتعافى من اإ�صابة يف الرباط 

ال�صليبي لركبته تعر�س لها خالل مباراة الدور ربع النهائي من »يوروبا 
ليغ« �صد اأندرخلت البلجيكي.

 

 اإميري يرف�س احلدي
 عن انتقال مبابي

 رف�س اإميري  املدرب الإ�صباين لنادي باري�س �صان جريمان الفرن�صي 
احلديث عن احتمال انتقال مبابي اإىل نادي العا�صمة من موناكو 

ل الرتكيز على لعبيه ولي�س على �صخ�س: »ما زال لعباً يف  لأّنه يف�صّ
موناكو« قال املدرب، وكانت ال�صحف الأوروبية تداولت كثرياً يف الآونة 

الأخرية خرب انتقال مبابي من موناكو اإىل فريق العا�صمة الفرن�صية، 
اإل اأن الناديني كذبا هذا الأمر، واأجاب اإميري يف موؤمتر �صحايف على 
�صوؤال بخ�صو�س احتمال انتقال مبابي، قائاًل: »ل اأدري ماذا �صيحدث 
يف الأيام املقبلة، لكن يف الوقت احلايل هو لعب يف موناكو«، واأعرب 

اإميري عن رغبته يف التحدث عن الالعبني الذين يلعبون يف باري�س 
�صان جريمان وهم مهمون جدا للنادي، والالعب البالغ 18 �صنة والذي 

تاألق كثرياً يف الن�صف الثاين من املو�صم املا�صي حيث �صاهم بتتويج 
فريق المارة الفرن�صية بالدوري الفرن�صي للمرة الأوىل منذ عام 2000 

مطلوب من اأندية اأوروبية عديدة يف طليعتها ريال مدريد الإ�صباين 
ومان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي.

لزيو ي�صعى لإيقاف اليويف يف ال�صوبر الإيطايل

خالل  من  القوية  بدايته  ليون  اأكد   
الفوز على م�صيفه رين 2-1، بعد اأن 
تغلب يف املرحلة الفتتاحية للجولة 
على  الفرن�صي  الدوري  من  الثانية 
وي�صعى   ،0-4 العائد  �صرتا�صبورغ 
مناف�صاً  نف�صه  فر�س  اإىل  ليون 
جنح  اأّنه  ويبدو  البداية  منذ  جدياً 
يف تعوي�س جنمه األك�صندر لكازيت 
الإجنليزي  اأر�صنال  اإىل  املنتقل 
الدومينيكي  اجلديد  الوافد  عرب 
ماريانو دياز القادم من ريال مدريد 
الثالث  هدفه  �صجل  اإذ  الإ�صباين، 
ال�صاعة  ربع  يف  وجاء  مباراتني  يف 
الأخري حني كان فريقه متقدماً عرب 
اأن  قبل  ديباي  ممفي�س  الهولندي 
يف  الفارق  بوريغو  بنجامان  يقل�س 

الدقائق الأربع الأخرية.
القوية  بدايته  تروا  اأكد  جهته،  من 
القدم  لكرة  الفرن�صي  الدوري  يف 
غالياً  فوزاً  وانتزع  املو�صم  هذا 
تروا  ورفع  ني�س  م�صيفه  من   1-2
ظل  فيما  نقاط  اأربع  اإىل  ر�صيده 
ر�صيد ني�س خالياً من النقاط بعدما 
التوايل،  على  الثانية  بالهزمية  مني 
املباراة  من  الأول  ال�صوط  وانتهى 
بالتعادل ال�صلبي ثم تقدم اأداما نياين 
بهدف لرتوا يف الدقيقة 53، وتعادل 
احل�صن بليا بهدف لني�س يف الدقيقة 
63 من ركلة جزاء ولكن �صيف الدين 
الثمني  الفوز  هدف  اأحرز  خاوي 

لرتوا يف الدقيقة 85 .

مدريد  ريال  نادي  تو�صل   
الفرن�صي  مدربه  مع  لتفاق 
ب�صاأن  زيدان  الدين  زين 
بعد  النادي  مع  عقده  متديد 
جناحه يف مهمته خالل الفرتة 
�صحيفة  واأو�صحت  املا�صية، 
النادي  اأن  الإ�صبانية،  اأ�س«   «
املنا�صب  التوقيت  عن  يبحث 
تعاقد  جتديد  عن  لالإعالن 
»زيزو« ملدة 3 موا�صم، مثلما 
الو�صط  لعب  مع  احلال  هو 

اإي�صكو،الذي ذكرت تقارير عن 
جتديد  ب�صاأن  لتفاق  تو�صله 
عقده مع املريينغي، واأ�صافت 
اأن زيدان ي�صعر بال�صعادة لأن 
�صت�صتمر  اجلديد  العقد  مدة 
رئي�س  وثقة  اأعوام  لثالثة 
فيه.  برييز  فلورنتينو  النادي 
راتب  يت�صاعف  اأن  وينتظر 
�صي�صل  حيث  ال�صنوي  زيدان 
يورو  ماليني  ثمانية  لنحو 
ب�رسط حتقيق بع�س الأهداف 

املحددة، وينتهي عقد زيدان 
امللكي يف  النادي  مع  احلايل 

�صيف 2018.
�صعيد  النادي  اأن  واأ�صارت 
وحتقيقه  زيدان  باإجنازات 
يف  الفريق  مع  األقاب  �صتة 
غ�صون 20 �صهرا وهي رابطة 
ال�صوبر  مرتني،  اأوروبا  ابطال 
الدوري  مرتني،  الأوروبي 
ومونديال  مرة  ال�صباين 

الأندية مرة.

ليفركوزن  باير  فرق  حجزت 
مون�صنغالدباخ  وبورو�صيا 
دري�صدن  ودينامو  كيل  وهولي�صنت 
الثاين لبطولة  مقاعدها يف الدور 
الفوز  بعدما حققت  اأملانيا  كاأ�س 
مباريات  افتتاح  يف  ام�س  اأول 
و�صجل  للبطولة،  الأول  الدور 
مون�صنغالدباخ هدفني يف الدقائق 
ليقلب  املباراة  من  الأخرية 
ال�صوط  يف  نظيف  بهدف  تاأخره 
على   1-2 ثمني  فوز  اإىل  الأول 
اإي�صن.واأفلت  فاي�س  روت  م�صيفه 
مون�صنغالدباخ بهذا من مفاجاآت 
الذي  مبناف�صه  واأطاح  الكاأ�س 
الرابعة،  الدرجة  ين�صط يف دوري 

الأول  ال�صوط  اأنهى  اإي�صن  وكان 
ل�صاحله بهدف نظيف، كما اأفلت 
الفني  مديره  بقيادة  ليفركوزن 
من  هريليت�س  هايكو  اجلديد 
وتغلب  كارل�رسوه  م�صيفه  كمني 
عليه 3-0 يف الوقت الإ�صايف بعد 
للمباراة  الأ�صلي  الوقت  انتهاء 
بالتعادل ال�صلبي، وعانى ليفركوزن 
يف  م�صيفه  ملعب  على  الأمرين 
الفر�س  من  العديد  اإهداره  ظل 
يف الوقت الأ�صلي ليلجاأ الفريقان 
اإىل الوقت الإ�صايف. وقلب دينامو 
مبكر  بهدف  تاأخره  دري�صدن 
م�صيفه  على   2-3 ثمني  فوز  اإىل 
الدور  افتتاح مباريات  كوبلينز يف 

دري�صدن،  واأ�صبح  للبطولة،  الأول 
الدرجة  دوري  يف  ين�صط  الذي 
املتاأهلني  اأول  باأملانيا  الثانية 
يف  اأملانيا،  بكاأ�س  الثاين  للدور 
اأخرى تغلب هولي�صنت كيل  مباراة 

على اآينرتاخت براون�صفيغ 1-2.

الك�صف عن تفا�صيل العقد اجلديد لزيدان

ليفركوزن ومون�صنغالدباخ يتاأهالن ب�صعوبة يف كاأ�س املانيا
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انزعاجها من  اأجنلينا جويل  اأبدت 
على  واملتزايد  العنيف  الفعل  رد 
اأفالمها،  اأحدث  ت�صوير  عملية 
مرجتاًل  م�صهداً  يت�صمن  والذي 
تف�صريه  مت  الأداء،  جتارب  خالل 
عملية  اأنه  على  خاطئة  ب�صورة 
اأطفال  من  حقيقية  اأموال  خطف 
مقابلة  يف  جويل،  واأ�صارت  فقراء 
ن�رشت  فري”،  “فانيتي  جملة  مع 
فيلمها  حول  املا�صي،  الأ�صبوع 
فاذر”،  ماي  كيلد  ذاي  “فري�صت 
لختيار  فنيون  نفذها  لعبة  اإىل 
اأوجن”،  “لوجن  الرئي�صي  الدور  بطل 
يف  �صغار  اأطفال  جمموعة  مع 
كمبوديا خالل جتارب الأداء وقالت 
جويل، وهي مبعوثة مفو�صية الأمم 

املتحدة اخلا�صة ل�صوؤون الالجئني، 
للمجلة اإنها كانت تبحث عن البطل 
وال�صريك ومدار�س  الأيتام  يف دور 
الختيار  عملية  وخالل  الفقراء 
كان يو�صع اأمام الطفل كم كبري من 
اأن يفكر كيف  الأموال ويُطلب منه 
له  ال�صماح  قبل  املال،  �صي�رشف 
متثيلياً بخطف هذا املال، لتتظاهر 
باأنها مت�صكه، ثم  اأجنلينا  بعد ذلك 
ي�صطر الطفل اإىل اأن يكذب ب�صاأن 
جويل،  وقالت  للمال  �رشقته  �صبب 
“اأنا  الأحد:  يوم  الفيلم،  خمرجة 
منزعجة من اأن تدريبًا مرجتاًل من 
عنه  ُكتب  الفيلم  يف  واقعي  م�صهد 
واأ�صافت:  �صيناريو حقيقي”  وكاأنه 
اأموال  اأخذ  مت  اأنه  افرتا�س  “اأن 

جتارب  خالل  طفل  من  حقيقية 
�صخ�صًيا  واأنا  ومزعج.  زيف  الأداء 
كان هذا حدث  اإذا  �صاأغ�صب  كنت 
بالفعل” وانتقد م�صتخدمو و�صائل 
جويل،  لعبة  الجتماعي  التوا�صل 
واأنها  وح�صية،  باأنها  وو�صفوها 
وتدور  الفقراء  الأطفال  ت�صتغل 
ق�صة الفيلم عن فرتة حكم “اخلمري 
احلمر” يف ال�صبعينيات، حيث مات 
ومن  �صخ�س.  مليون  من  اأكرث 
على  عاملًيا  الفيلم  عر�س  املقرر 
الربامج  لبث  “نتفليك�س”  خدمة 
على  وامل�صل�صالت  والأفالم 
الإنرتنت بال�صرتاكات يف �صبتمرب.

ال�صغرية  الفتاة  اإن  جويل  وقالت 
�رشي  وا�صمها  بالدور  فازت  التي 

“غمرتها  اأن  بعد  اختريت  موخ 
على  اأُجربت  عندما  العواطف” 
حتتاج  اإنها  وقالت  املال،  رد 
تكاليف جنازة جدها  لتدفع  املال 
وهو  بانه،  ريثي  الفيلم  منتج  وقال 
اإن “الأطفال مل يُخدعوا  كمبودي، 
يعلمون  كانوا  البع�س.  ي�صري  كما 

متاًما اأن هذا متثيل”.
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لندن: »باي باي« 
ح�ضني عبد الر�ضا
اأعلنت الكويت ال�سبت وفاة الفنان عبد احل�سني عبد 
الر�سا بعد اأيام من نقله للم�ست�سفى اإثر اأزمة �سحية 

اأثناء وجوده بلندن يف مفارقة لفتة، اإذ قادته م�سرحية 
»باي باي لندن« اإىل النجومية عربيا وقالت اأ�سرة الفقيد 
اإن الفنان عبد الر�سا الذي تويف عن عمر يناهز 78 عاما 

تعر�ض مل�ساعفات خالل عالجه يف اأحد امل�ست�سفيات 
الربيطانية ولد الراحل يف دروازة عبد الرزاق بفريج 

العوازم مبنطقة يف �سرق الكويت

وهو ال�صابع من بني اأخوته الأربعة 
ع�رش تلقى تعليمه يف الكويت حتى 
يف  وذلك  العامة  الثانوية  مرحلة 
والأحمدية،  املباركية  مدر�صتي 
والأنباء  الإر�صاد  وزارة  يف  عمل 
يف ق�صم الطبع، ثم �صافر يف بعثة 
فنون  لتعلم   1956 عام  م�رش  اإىل 
�صافر   1961 عام  ويف  الطباعة، 
ل�صتكمال  اأملانيا  اإىل  بعثة  يف 
الدرا�صة يف فنون الطباعة، وتدرج 
يف الوظائف احلكومية حتى و�صل 
ق�صم  عام  مراقب  من�صب  اإىل 
عام  الإعالم  بوزارة  الطباعة 
1959، اإىل اأن تقاعد يف30 �صبتمرب 
الكويتي  الفنان  تزوج   1979 عام 
ثالث  ولديه  مرات  اأربع  الراحل 

بنات وولدان.
وتعر�س عبد احل�صني عبد الر�صا 
لعدة اأزمات �صحية، منها كانت يف 
لأزمة  تعر�س  عندما   2003 عام 
مل�صل�صل  ت�صويره  اأثناء  قلبية 

اإىل  اإثرها  على  نقل  »احليالة« 
امل�صت�صفى وتبني اإ�صابته بان�صداد 
اإىل  بعدها  �صافر  ال�رشايني،  يف 
عاجلة  جراحة  لإجراء  لندن 
ت�صوير  لإكمال  �صفائه  بعد  وعاد 

امل�صل�صل.
عام  يف  حادة  لأزمة  تعر�س  كما 
2005 اإثر اإ�صابته بجلطة يف الدماغ 
املركزة  العناية  اأثرها  اأدخل على 
ونقل  الكبري  مبارك  مب�صت�صفى 
وبعد  اأملانيا،  يف  للعالج  بعدها 
»العافور«  م�صل�صل  من  النتهاء 
يف  للقلب  ق�صطرة  عمليتي  اأجرى 

لندن عام 2015.
ويف يوم 9 اأوت 2017 مت نقله اإىل 
لوعكة  تعر�صه  بعد  امل�صت�صفى 
العا�صمة  يف  �صديدة  �صحية 
دخل  وقد  لندن،  الربيطانية 
عن  اأعلن  حتى  املركزة،  العناية 
ال�صبت  على  اجلمعة  ليلة  وفاته 
12 اأوت ويعترب الفنان الكويتي من 

موؤ�ص�صي احلركة الفنية يف اخلليج 
كانت  الفنانني  من  جمموعة  مع 
القرن  �صتينات  اأوائل  يف  بداياتة 
الع�رشين، وحتديدا يف العام 1961 
وذلك من خالل م�رشحية »�صقر 
كان  حيث  بالف�صحى،  قري�س« 
ح�صني،  عدنان  للممثل  بديال 
اأنظار  اأمام  جناحه  واأثبت 
وتوالت  طليمات،  زكي  املخرج 

م�صل�صالت  من  الأعمال  بعدها 
لتنطلق  وم�رشحيات،  تلفزيونية 
وال�صهرة  الإجنازات  معها 

واجلوائز وغريها.
امل�صل�صالت  اأ�صهر  قدم 
والذي  الإطالق  على  اخلليجية 
ل يزال امل�صل�صل الأول باخلليج، 
الزلق«،  »درب  م�صل�صل  وهو 
الذي  »الأقدار«  م�صل�صل  كذلك 

جانب  وعلى  بنف�صه،  كتبه 
م�رشحيات  له  كانت  امل�رشح 
لندن«  باي  »باي  اأ�صهرها  كثرية 
و«عزوبي  �صامت«  و«بني 
يا  هامان  و«على  ال�صاملية« 
كما  الكثري  وغريها  فرعون« 
اأعماله  بع�س  بكتابة  قام 
بنف�صه،  والتلفزيونية  امل�رشحية 
و«فر�صان  العرب«  »�صيف  منها 

ال�صاملية«  و«عزوبي  املناخ« 
خري«  و«قا�صد  حب«  يوم  و«30 
خو�صه  اإىل  بالإ�صافة  وغريها، 
والتاأليف  والغناء  التلحني  جمال 
واأ�صبح  والتلفزيوين  امل�رشحي 
ب�صخ�صية  اأي�صا  وا�صتهر  منتجا 
وت�صخر  تنتقد  مرحة  �صاخرة 
بقالب  العربية  الأو�صاع  من 

كوميدي.

هجوم حاد على اأجنلينا جويل واتهامها با�ضتغالل الأطفال الفقراء

الأمريكي  النجم  يجتمع 
املخرج  مع  ديكابريو  ليوناردو 
�صكور�صيزي  مارتن  العبقري 
مل  جديد  �صينمائي  فيلم  يف 
بعد،  نهائي  عنوان  له  يحدد 
للنجاح  امتداًدا  يكون  اأن  يتوقع 
اأعمال  عدة  يف  حققاه  الذي 
“ع�صابات  مثل  م�صرتكة، 
و”ذئب  و”الطيار”  نيويورك” 

والت �صرتيت”.
موقع  ح�صب  النجمان  ويح�رش 
لفيلم  �صهور  منذ  “فارييتي” 
 Killers رواية  من  ماأخوذ 
 of the flower moon:
 The Osage murders
 and the birth of the
ديفيد  الأمريكي  للكاتب   FBI
غران، واأكد دانتي فرييتي، اأبرز 
تعاملوا  الذين  الإنتاج  م�صممي 
املخرج  اأن  �صكور�صيزي،  مع 
يف  الت�صوير  يف  البدء  ينوي 

بداية ف�صل الربيع املقبل.
املنتظر  الفيلم  اأحداث  وتدور 

القرن  من  الع�رشينيات  يف 
من  جمموعة  حول  املا�صي، 
حق  يف  ارتكبت  التي  اجلرائم 
�صعب “الأو�صاج” وهم من الهنود 
احلمر بعد اكت�صاف البرتول يف 
اأوكالهوما،  بولية  اأرا�صيهم 
اأوائل  من  اجلرائم  تلك  وكانت 
التي حقق فيها مكتب  امللفات 
ب  “اإف  الفيدرايل  التحقيقات 

اآي”.
بـ5  املوؤلف  حقوق  �رشاء  ومت 
كاتب  اأن  كما  دولر،  ماليني 
قد  روث”  “ايريك  ال�صيناريو 
الأولية  ال�صينمائية  الكتابة  اأعد 
بحثه  املنتج  و�صيبداأ  للرواية، 
املمثلني  باقي  مع  واتفاقه 
واأ�صبح ديكابريو اأكرث تدقيًقا يف 
اختيار اأدواره منذ فوزه بجائزة 
الأو�صكار عن فيلمه “املنبعث”، 
وكان اآخر ظهور له على ال�صا�صة 
الوثائقي  الفيلم  يف  الف�صية 
“قبل الطوفان” الذي يحذر من 

خماطر التغريات املناخية.

فيلم جديد يجمع بني ليوناردو 
ديكابريو ومارتن �ضكور�ضيزي نا�رش  ال�صعودي  الفنان  قدم 

الفنان  لأ�رشة  التعازي  الق�صبي، 
عبداحل�صني  الراحل  الكويتي 
املوت  غيبه  الذي  عبدالر�صا، 
يف  عاًما،   78 يناهز  عمر  عن 
كان  حيث  امل�صت�صفيات،  اأحد 
وقال  بلندن  العالج  فيه  يتلّقى 
الق�صبي، يف تغريدة له على تويرت: 
“اأعزي نف�صي بوفاة الفنان الكبري 
واأعزي  عبدالر�صا،  عبداحل�صني 
عدنان  واأبناءه  الكرمية  عائلته 
العظيم.. ايها  وداعاً  وب�صار… 
ميلوؤه  ل  املعلم  اأيها  غيابك 

اأحد”.
وكان الفنان الراحل اأ�صيب بجلطة 

يف القلب والقدم، اأدخل على اإثرها 
عملية،  له  واأجريت  للم�صت�صفى 
وتويف  غيبوبة،  يف  بعدها  دخل 
اجلمعة  م�صاء  من  متاأخر  بوقت 
الراحل،  للفنان  ظهور  اآخر  وكان 
خالل حلقتني متتاليتني يف املو�صم 
“�صيلفي”  م�صل�صل  من  الثالث 
ال�صعودي  الفنان  يقدمه  الذي 
مثَّل  وللمفارقة،  الق�صبي  نا�رش 
بالقلب  مري�س  دور  عبدالر�صا 
اأخرًيا  وقد جنح  يبحث عن متربع 
احلياة  يفارق  اليوم  لكنه  بذلك، 
للداء ذاته الذي اأرغمه على فراق 
اأحبته بهدوء من على �رشير باأحد 

م�صت�صفيات لندن.

ماذا قال نا�ضر الق�ضبي عن وفاة الفنان الكويتي عبداحل�ضني عبدالر�ضا؟



تدهور االقت�صاد الوطني

الوطني”  و”الفخر  “الوطنية 
عهد  يف  امللتهبة  الق�ضايا  من 
لكن  وبريكزيت،  ترامب  دونالد 
االقت�ضادي تود بو�ضولز يجادل باأن 
االأمة ال ميكن اأن تزدهر بدونهما 
اقت�ضادي،  خبري  هو  املوؤلف 
ومدير �ضندوق حتوط، وخمرتع، 
وم�ضت�ضار للبيت االأبي�ض، وموؤلف، 
ومنتج م�ضارك لـ “جري�ضي بويز” 
حرية  عن  ال�ضابقة  كتبه  دافعت 
اال�ضتقرار  عدم  وتوقع  التجارة، 
ويعالج  االأوروبي.  االحتاد  يف 
“ثمن  اأيدينا  بني  الذي  كتابه 
االأمم  تف�ضل  ملاذا  االزدهار: 
الغنية وكيفية جتديدها”، م�ضكلة 

تدهور االقت�ضاد الوطني.

احللم االأمريكي يحت�صر

احللم  اأن  “بو�ضولز”  يخ�ضى 
ويقول:  يحت�رض.  االأمريكي 
تعد  مل  املتحدة  الواليات  “اإن 

متما�ضكة  وجلعلها  متما�ضكة. 
مرة اأخرى، يجب علينا اأن جندد 
لدى  والوطنية  الوالء  م�ضاعر 
مل  النا�ض  من  متباينة  جمموعة 
ترامب  دونالد  لـ  الكتاب  يتطرق 
“جعل  ب�ضعاره  ي�ضت�ضهد  ومل   ،
اأخرى”،  مرة  عظيمة  اأمريكا 
لكنها اأمثلة على االجتاهات التي 

يحددها “بو�ضولز”.

يخلق  االزدهار  اأن  املوؤلف  يرى 
ففي  نوعها.  من  فريدة  م�ضاكل 
تنخف�ض  املتحدة،  الواليات 
معدالت املواليد، ويرتاجع عمل 
النا�ض ويزداد اقرتا�ضهم، وتخنق 
هذا  املبادرة  روح  البريوقراطية 
�ضحيٌح متاما. لكن ر. و. كالرك 
حني ا�ضتعر�ض الكتاب عرب موقع 
اأوف  ريفيو  اإندبندنت  وا�ضنطن 
هي  هذه  كانت  اإذا  قال:  بوك�ض 
�ضنظل  فاإننا  الوحيدة،  م�ضاكلنا 
حيث  اليابان،  من  حاال  اأف�ضل 
من  اأكرث  الكبار  حفا�ضات  “تباع 
وفرن�ضا،  االأطفال”،  حفا�ضات 
حيث يعمل معظم املوظفني لدى 
يف  �ضاعة   35 لـ  فقط  احلكومة 

االأ�ضبوع.
ملاذا تنق�صم الدولة؟

اإذا كانت الدولة مق�ضمة، فاإن ذلك 
يعود اإىل �ضببني رئي�ضيني- بح�ضب 
والهجرة.  التجارة  الكتاب- هما: 
العمال  “ي�ضعر  املوؤلف:  يقول 
بالتهديد ب�ضبب مزيج من االآالت 
واالأ�ضخا�ض االأجانب”. لكن تقييد 
التجارة لي�ض خيارا، الأن “االأمم ال 
تداول  دون  ثراء  تزداد  اأن  ميكن 
النقا�ض  فاإن  وبالتايل،  التجارة”. 
م�ضاألة حمورية  هو  الهجرة  حول 

بالن�ضبة لـ”بو�ضولز”.
التي  املركزية  الر�ضالة  تتمحور 
االزدهار”  “ثمن  كتاب  يقدمها 
حول انخفا�ض معدالت املواليد، 
وهو ما يدفع الدول الغنية لقبول 
املهاجرين. لكن ميكن للمهاجرين 
الثقافة  “ت�ضظي  “اأن ي�ضهموا يف 
املهيمنة”، ما مل تكن املوؤ�ض�ضات 
املدنية والثقافية فى البالد قوية 
ال�ضتيعابهم.  الكفاية  فيه  مبا 
ويعتقد “بو�ضولز” اأن املوؤ�ض�ضات 
موجودة  غري  االأمريكية  الوطنية 

اأ�ضال.
احلم�ض النووي االأمريكي

مواجهة  يف  �ضعبة  حجة  هذه 
اأربعة قرون من الهجرة االأمريكية  
بلد يو�ضف باأنه بوتقة ان�ضهار، اأو 
وعاء �َضلَطة، اأو اأر�ض احلرية، اأو 

الأحد  ميكن  وال  العبودية،  موطن 
هي  الهجرة  اأن  على  يعرت�ض  اأن 
احلم�ض  يف  اأ�ضا�ضي  عن�رض 
النووي لتلك االأمة بلد لديه تاريخ 
التوترات  على  التغلب  يف  طويل 
التنوع  عن  الناجمة  وال�رضاعات 
لكن  واللغوي  والعرقي  العن�رضي 
وي�ضكو  مقتنع.  غري  “بو�ضولز” 
من اأن املهاجرين اليوم يتحدثون 
ويعي�ضون  االإجنليزية،  من  القليل 
يف جيوب اإثنية، ويتابعون و�ضائل 
اإعالم اإثنية، ويفتقرون اإىل التنوع 
الالتينيني؟(،  من  جًدا  )الكثري 
اإىل  الآخر  حني  من  ويعودون 

اأوطانهم.
حول  مماثلة  ت�رضيحات  والأن 
واليهود  االإيطاليني  املهاجرين 
القرن  يف  ظهرت  وال�ضينيني 
“بو�ضولز”  فاإن  ع�رض،  التا�ضع 
عن  احلقبة  تلك  لتمييز  يكافح 

هذا الع�رض.
اجلانب املظلم للهجرة

الكتاب. يتطرق  ثم يتحول تركيز 
للهجرة  املظلم  اجلانب  اإىل 
غري  حتركات  اليوم-  عامل  يف 
خمدرات،  حروب  �رضعية، 
ترامب،  اإرهاب،  مالذات، 
ترامب-  لـ  مناه�ضة  ومظاهرات 

حتظى  ال  مو�ضوعات  كلها  لكنها 
مبا يكفي من النقا�ض.

القادة  عن  نقراأ  ذلك،  من  بدال 
من  دولهم  قادوا  الذين  االأجانب 
احلرب  من  دموية  فرتات  خالل 
على  نتعلم،  الوطني.  والتجديد 
األك�ضندر  اأن  املثال،  �ضبيل 
متعددة  اإمرباطورية  غزا  االأكرب 
اأتاتورك  كمال  وخلق  الثقافات، 
ميجي  ودمر  احلديثة،  تركيا 

ال�ضاموراي يف اليابان.
مزيج غريب

يف املجمل، ميكن للمرء اأن ي�ضك 
حربا  يتوقع  “بو�ضولز”  اأن  يف 
اأو  االأو�ضط  ال�رضق  يف  كبرية 
ال  لكنه  االأوروبي،  االحتاد  انهيار 

يفعل ذلك.
 “ثمن االزدهار” هو مزيج غريب 
وعلم  االقت�ضادي،  التحليل  من 
االنتقائي،  والتاريخ  االجتماع، 
واجلدل ال�ضيا�ضي؛ مما يوؤدي اإىل 
يحتاج  العامل  باأن  ا�ضتنتاج �ضارخ 

اإىل مزيد من الوطنية والقومية.
لكن  متفائلة،  الكتاب  موؤلف  نربة 
قامت،  احلالية  لالأمرا�ض  حتليله 
ومثري  غام�ض  املقرتح  وعالجه 
للقلق، ال �ضيما كما يعر�ضه فيما 
على  الوطني”-  “البيان  ي�ضميه 
الوطنية  قول”كالرك”-  حد 
ميكن  ولكن  نبيلة،  م�ضاعر  هي 
هو  هذا  ا�ضتخدامها.  ي�ضاء  اأن 
يف  “بو�ضولز”  الذي ف�ضل  الفارق 

�رضحه.
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اخلداع” “طريق 

د” الإ�شرائيلية لي�شت �شيًئا جديًدا ق َت�شُ  �شيا�شة “فِرّ
بينما كان �صحفي التحقيقات الربيطاين، اآ�صا وين�صتانلي، يقراأ موؤخًرا كتاب “عن طريق اخلداع” الذي األفه جا�صو�ض املو�صاد ال�صابق فيكتور اأو�صرتوف�صكي عام 1990، وجد 

د” اخلبيثة. ق؛ َت�صُ فيه بع�ض االأفكار املثرية لالهتمام عن اأ�صاليب العنف واالإثارة االإ�صرائيلية يف املنطقة العربية، ولي�ض اأقلها ا�صرتاتيجية “فِرّ

حماوالت حظر فا�صلة

قبل  حتى  للجدل  مثريا  الكتاب  كان 
دعاوى  اإ�رضائيل  رفعت  حيث  ن�رضه، 
وكندا وجنحت  نيويورك  ق�ضائية يف 
يف وقف ن�رض الكتاب يف كال البلدين 
اأو�ضرتوف�ضكي(  ولد  )حيث  كندا  يف 
تغطية  من  حتى  ال�ضحفيون  ُمِنع 
تفا�ضيله.  اأي من  اأو  والكتاب  الق�ضة 
املحاولة  هذه  كانت  ذلك،  ومع 
حلكومة  االأوىل  وهي  الرقابية- 
املتحدة-  الواليات  يف  اأجنبية 
واحد فقط  يوم  بعد  االأجل.  ق�ضرية 
على  االأويل  التقييد  اأمر  �ضدور  من 
يف  العليا  املحكمة  األغت  النا�رض، 
اأعقاب  ويف  احلظر.  نيويورك  والية 
الدعوى  اإ�رضائيل  اأ�ضقطت  ذلك، 

الق�ضائية الكندية.
الكتاب  انت�ضار  اإىل  اأدى  احلظر  لكن 
واإن  مبيعا،  االأف�ضل  لقائمة  واإي�ضاله 
تبدو  الكتاب  اأجزاء  بع�ض  كانت 

خيالية تقريبًا

ظالل من ال�صكوك
خمتلطة،  مراجعات  الكتاب  تلقى 
اخلرباء  من  العديد  اأعرب  حيث 
املوؤيدين الإ�رضائيل عن “ت�ضككهم يف 
االأحداث”،  لبع�ض  املف�ضل  ال�رضد 
كما �ضككوا يف كيفية ح�ضول متدرب 
مثل  على  ن�ضبيا  املت�ضوى  منخف�ض 
عمليات  عن  املف�ضلة  امللفات  هذه 
موؤ�ض�ضة  بها  تقوم  التي  التج�ض�ض 
قوية كاملو�ضاد يف اخلارج والواقع اأن 
هناك �ضببا لل�ضك. يف مقدمة الكتاب، 

واملوؤلف  الكندي  ال�ضحفي  يدعي 
امل�ضارك كلري هوي اأن اأو�ضرتوف�ضكي 
للر�ضوم  فوتوغرافية  ذاكرة  “ميتلك 
البيانية واخلطط والبيانات الب�رضية 
نف�ضه  اأو�ضرتوف�ضكي  لكن  االأخرى”، 
“ذاكرة  اأن   108 ال�ضفحة  يف  يكتب 

االأ�ضماء لديه غري كاملة”.
نظر  وجهة  من  اأهمية،  االأكرث 
هي  باآخر،  اأو  ب�ضكل  وين�ضتانلي، 
دوافع اأو�ضرتوف�ضكي لتاأليف الكتاب. 
هل كان خمرًبا حقيقًيا ي�ضعر بخيبة 
اإل�ضربج  دانيال  مع  راأينا  كما  االأمل 
الكتاب،  منت  يف  �ضنودن؟  واإدوارد 
يحاول املوؤلف غالبا ت�ضوير املو�ضاد 
لكنها  نبيلة يف �ضميمها،  “منظمة  كـ 
ويف  النبيلة”.  اأهدافها  عن  انحرفت 
املقدمة يقول اإنه يقدم هذا الكتاب 

بدافع “حبه الإ�رضائيل”.

اإ�صعال احلرب االإيرانية-
العراقية

من�ضور  الكتاب  اأن  ورغم  ذلك،  رغم 
اأنه يوفر بع�ض  اإال  منذ فرتة طويلة، 
االأفكار املفيدة عن الطريقة التي ال 
حتى  عمله  يف  يتبعها  املو�ضاد  يزال 
اإنهائه املرحلة الدرا�ضية،  اليوم بعد 
حالة  �ضابط  اأو�ضتروف�ضكي  اأ�ضبح 
اأجزاء  يف  يعمل  متدرب،  اأو  �ضغري، 
خمتلفة من الوكالة من اأجل اكت�ضاب 
ع يف ق�ضم البحوث التابع  اخلربة ُو�ضِ
�ضنوات  خالل  ال�ضعودي  للمكتب 
-1980( االإيرانية-العراقية  احلرب 

1988(. ويك�ضف يف ال�ضفحة 124 اأن 
ال�ضيا�ضة االإ�رضائيلية يف ذلك الوقت 

واأن  واإطالتها،  احلرب  اإ�ضعال  كانت 
يف  مبا�رضة  متورطا  كان  املو�ضاد 
م�ضغولني  كانوا  “اإذا  االأمر:  هذا 
فاإنهم ال  بع�ضا،  بع�ضهم  يف حماربة 

ي�ضتطيعون قتالنا”.
يف  �ضارك  اإنه  ا  اأي�ضً املوؤلف  يقول 
ح�ضاب فر�ض اإبحار ناقالت النفط 
من  الرغم  على  اخلليج،  عرب  باأمان 
اإيران  بني  اندلعت  التي  احلرب 
اأن  املحتمل  من  كان  اإذا  والعراق 
مرورها  فر�ضة  )تزيد  الناقلة  تعرب 

املو�ضاد  يبداأ  املائة(،  يف   48 عن 
يف اإبالغ اجلانب املعني يف احلرب، 
ا�ضتهداف  من  العدو  يتمكن  حتى 
رجل  لدينا  “كان  ي�ضيف:  الناقلة 
ال�ضفارتني  مع  يتوا�ضل  لندن  يف 
�ضوب  يرتدي  واالإيرانية،  العراقية 
بهذه  اجلانبني.  كال  على  الوطنية 
اإبقاء احلرب  باإمكاننا  الطريقة كان 

م�ضتعلة”.

ا�صرتاتيجية “دعهم ينزفون”

التي  االإ�رضائيلية  ال�ضيا�ضات  هذه 
ق؛ ت�ُضد”  تقف وراء ا�ضرتاتيجية “فِرّ
احلايل.  يومنا  حتى  قائمة  تزال  ال 
وهذا هو ال�ضبب يف تاأجيج احلروب 
االإقليمية، مبا يف ذلك توفري م�ضاعدة 
املرتبطة  للمجموعات  لوج�ضتية 
ت�ضيطر  التي  املناطق  يف  بالقاعدة 
�ضوريا من مرتفعات اجلوالن  عليها 
)احتلت اإ�رضائيل بقيتها وا�ضتعمرتها 

ب�ضكل غري قانوين عام 1967(.
مثرية  ا�ضرتاتيجية  هذه  كانت 

“دعهم  مفادها  لل�ضخرية 
ال�ضحافيون  و�ضفها  كما  ينزفون” 
والدبلوما�ضيون  االإ�رضائيليون 

ال�ضابقون.
بع�ضا،  بع�ضهم  االأعداء  يقاتل  بينما 
حماربة  ي�ضتطيعون  ال  فاإنهم 
اإ�رضائيل، و�ضوف يجففون دماء بع�ض 
البع�ض ح�ضبما تاأمل دولة االحتالل 
قد تتغري االأهداف، لكن ا�ضرتاتيجية 
لي�ضت  االإ�رضائيلية  تَ�ُضد”  “فّرق؛ 

بالتاأكيد �ضيئا جديدا.

عر�ض كتاب

 “ثمن الزدهار.. ملاذا تف�شل الأمم الغنية وكيفية جتديدها”
املوؤلف: تود بو�صولز

النا�صر: بريليان�ض اأوديو
تاريخ االإ�صدار: 7 جوان  2016

عدد ال�صفحات: 484



املوقف  فيتناول  الثالث  اأما   .
بـ  املوؤلف  ي�صفه  الذي  الغربي 
“الأ�صد”  رحيل  حيال  “املرتدد” 
دور  اإىل  الرابع  الف�صل  ويتطرق 
مواجهة  يف  الدولية  املوؤ�ص�صات 

انزلق البلد اإىل اأتون احلرب.
الف�صل اخلام�س يتحدث عن فكرة 
يتعلق  وما  ال�رشعي”،  “املمثل 
ال�صيا�صية  املعار�صة  بها من دعم 
ال�صورية وتخريبها، على حد و�صف 
الكتاب يف املحطة ال�صاد�صة يتناول 
املتمردين”  “ت�صليح  املوؤلف 
ثم  امل�صلحة.  املعار�صة  ودعم 
قدمه  الذي  الدعم  عن  يتحدث 
ال�صابع  الف�صل  يف  الأ�صد  حلفاء 
بـ  الثامن  الف�صل  املوؤلف  عنون 
وحتدث  حمراء”،  خطوط  “ل 
الع�صكري  التدخل  م�صاألة  فيه عن 
تتبَّع  التا�صع،  الف�صل  ويف  الغربي 
م�صتنقع  اإىل  البلد  انزلق  الكتاب 
اإىل  امل�صهد  وو�صول  الفو�صى، 
تنظيم  و�صعود  م�صدود،  طريق 
والأخري،  العا�رش  الف�صل  الدولة 
�صرب غور التدخل الرو�صي، مركًزا 
ال�صاحة  على  بوتني  رهانات  على 
الع�رش  الف�صول  تُِوّجت  ال�صورية 
�س وجهة نظر الكاتب،  بخامتٍة تُلِخّ
ومفادها: اأن املاأ�صاة ال�صورية هي 

“حرب خ�رشها اجلميع”.

)2( 
يقدم الكتاب حتليًل للدور احلا�صم 
املتحدة  الوليات  به  قامت  الذي 
احلرب  �صياغة  يف  اأخرى  ودول 
مل  ذلك  ورغم  �صوريا،  يف  الدائرة 
يحَظ بقدٍر كاٍف من ال�صتك�صاف.
التي  التحليلت  معظم  بينما 
التي  الوح�صية  احلرب  تتناول 
على  تركز  �صوريا  يف  اأمدها  طال 
انطلقت  الذي  الداخلي  النزاع 
 ،2011 عام  يف  الأوىل  �رشارته 
لحًقا  الأجنبية  الدول  وجذب 
املت�صاعد  العنف  يف  للنخراط 
بيد اأن كري�صتوفر فيليب�س يركز يف 
من  اآخر  جانب  على  الكتاب  هذا 
الذي  الدويل،  البعد  هو:  الق�صة، 

مل يكن ثانوًيا اأبًدا.
احلرب  باأن  املوؤلف  ويجاِدل 
منذ  متاأثرة،  كانت  ال�صورية 
ل  الإقليمية،  بالعوامل  البداية، 
الرتاجع  عن  الناجت  الفراغ  �صيما 
املتحدة  الوليات  لنفوذ  الوا�صح 
ذلك  ل  عَجّ الأو�صط  ال�رشق  يف 
بت�صكيل نظام اإقليمي جديد، �صهد 
اأطراف:  �صتة  بني  عنيًفا  تناف�ًصا 
واإيران  ورو�صيا  املتحدة  الوليات 

وال�صعودية وتركيا وقطر.
املعركة  �صاحة  هي  �صوريا  كانت 
فهو:  الهدف،  اأما  الرئي�صية، 
على  بالعتماد  النفوذ  امتلك 
املبا�رشة،  املقابلت  من  عدد 
يقول  لوحة  “فيليب�س”  ر�صم 
يف  للحرب  جديدة  اإنها  النا�رش 
القدر  بهذا  لي�صت  لكنها  �صوريا. 
من الإن�صاف الذي يحاول العر�س 

الرتويجّي للكتاب اأن يُظهرها به.
على  املوؤلف  يوؤكد  مثل، يف حني 
الأ�صد  ب�صار  نظام  يربئ  ل  اأنه 
العوامل  يفكك  وبالفعل  الوح�صّي، 
تف�رش  التي  الرئي�صية  اخلارجية 
مبا  وا�صتمراريته،  النزاع  ت�صارع 
�صد  الغرب  ا�صرتاتيجية  ذلك  يف 

تنظيم الدولة.
من  ينُج  مل  املقابل،  يف  اأنه  اإل 
اإىل  تطرق  حني  متاما  الختزال 
بع�س الزوايا احل�صا�صة. ويف حني 
امل�صوؤولية-  رقعة  تو�صيع  اأراد 
يف  انزلق  للواقع-  مطابق  وهذا 
تفريق  فخ  اإىل  املواطن  بع�س 
باأن  القارئ  اإيهام  لدرجة  دماِئها، 
الكربى  ال�صوري  النظام  خطيئة 

كانت يف انتمائه لإيران ال�صيعية.
)3( 

يقول   ،2012 عام  منت�صف  بحلول 
ال�صورية  املعار�صة  اإن  املوؤلف 
م�صلًحا  فرًعا   3250 اإىل  انق�صمت 
وف�صلت كل حماولت  الأقل،  على 

توحيدهم.
من  �صعي  اإىل  جزئًيا  ذلك  يرجع 
ي�صفهم املوؤلف بـ “اأمراء احلرب” 
بدل  الغنائم  جمع  اإىل  املحليني 
من اإحراز الن�رش الوطني، ورف�س 
تن�صيق  اخلارجية  الأطراف 
التقليديون  الغزاة  اأما  جهودها 
لل�رشق الأو�صط- بريطانيا وفرن�صا 
فاأ�صبحوا  املتحدة-  والوليات 
على  اخلا�س”،  “�صجناء خطابهم 
اتهم  الذي  “فيليب�س”،  قول  حد 
“فجوة  لديها  باأن  ا  اأي�صً وا�صنطن 
ال�صاأن  يف  كبرية  تاريخية  معرفية 

ال�صوري”، معترًبا اأن �صمت اأوباما 
“ل يُغتََفر”.

نظر  وجهة  من  ال�صعودية،  اأما 
قوة  تقدير  يف  فبالغت  املوؤلف، 
من  قللت  حني  يف  املتمردين 
الريا�س  تكن  مل  واإن  الأ�صد،  قوة 
هذا  يف  وقعت  التي  هي  وحدها 
ين�صم  �صوريا”؛  معركة   ” بـ  الفخ 
من  ق�صرية  قائمة  اإىل  “فيليب�س” 
اإ�صهامات  قدموا  الذين  الكتاب 
يف  احلرب  اأ�صباب  ل�رشح  اأ�صلّية 

�صوريا، ونتائجها املحتملة.
مركز  مدير  القائمة:  ت�صم 
يف  الأو�صط  ال�رشق  درا�صات 
الربوف�صور  اأوكلهوما،  جامعة 
مرا�صل  و  لندي�س،  جو�صوا 
الربيطانية  الإندبندت  �صحيفة 
باتريك  الأو�صط،  ال�رشق  يف 
كوكبرين، واأ�صتاذ �صيا�صة ال�رشق 
يف  الدولية  والعلقات  الأو�صط 
والعلوم  للقت�صاد  لندن  كلية 
ال�صيا�صية ومدير مركز درا�صات 
جامعة  يف  الأو�صط  ال�رشق 
ومرا�صل  جرج�س،  فواز  لندن، 
نيويورك تاميز ووا�صنطن بو�صت 
واأ�صو�صيتد بر�س، الراحل اأنتوين 

�صديد.
ما مينح الكتاب ِثَقل- من وجهة 
بي  اإيه  لـ  ال�صابق  املرا�صل  نظر 
الأو�صط،  ال�رشق  يف  نيوز  �صي 
يوجه  اأنه  هو:  جل�س-  ت�صارلز 
ويوزع  وناجحة،  حازمة  “طعنًة 
البلدان  جميع  على  امل�صوؤولية 
ال�صلح  بتوفري  ت�صببت  التي 
احلرب  اأمد  اإطالة  يف  واملال 

كانت  مما  بكثري  اأطول  لفرتة 
به”  ت�صمح  ال�صورية  املوارد 
 500 من  اأكرث  اإزهاق  النتيجة: 
ن�صف  قرابة  وت�رشيد  روح،  األف 
ذلك  من  اأبلَغ  ول  �صوريا.  �صكان 
ل  الغرباء  هوؤلء  اأن  على  دليٌل 
هو  بل  اأ�صل،  ب�صوريا  يهتمون 
تخدم  التي  اأولوياتهم  يك�صف 

فقط اأهدافهم املت�صارعة.
حول املوؤلف:

خبري  فيليب�س،  كري�صتوفر 
منطقة  يف  الدولية  العلقات 
بارز  الأو�صط، وحما�رش  ال�رشق 
لندن،  يف  ماري  امللكة  كلية  يف 
برنامج  يف  م�صارك  وزميل 
اأفريقيا  ال�رشق الأو�صط و�صمال 
وهناك  هاو�س،  ت�صاتام  لـ  التابع 
وجريانها.  �صوريا  مبادرة  اأ�ص�س 

يعي�س يف لندن.
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معركة �شوريا.. مناف�شة دولية يف ال�شرق 
الأو�شط اجلديد

يف 320 �سفحة باللغة الإجنليزية، اأ�سدرت مطبعة جامعة ييل، بتاريخ 25 اأكتوبر 2016، كتاًبا بعنوان “معركة �سوريا.. التناف�ض الدويل يف ال�سرق الأو�سط 
اجلديد”، ملوؤلفه كري�ستوفر فيليب�ض ي�ستهل الكتاب با�ستعرا�ض امل�سهد ال�سوري، وال�سرق اأو�سطي ب�سكل عام، يف م�ستهل احلرب التي يروق للغربيني دائًما و�سفها 

�ٌض لر�سد انتقال الربيع العربي اإىل �سوريا بـ”الأهلية”، ومل ت�سع اأوزارها حتى الآن الف�سل الثاين مكًرّ

املوؤلف: كري�ستوفر فيليب�ض
النا�سر: مطبعة جامعة ييل

تاريخ الإ�سدار: 25 اأكتوبر 2016
عدد ال�سفحات: 320 �سفحة.

اللغة: الإجنليزية

يْب   ّ كتاب جديد من تاأليف الباحث اجلزائري جالل َخ�سِ

اأثر التحّولت الطارئة يف بنية النظام الدويل على التوجهات الكربى لل�شيا�شة اخلارجية الرتكية
اإدراك  مركز  قريباً  �صيُ�صدر 
كتابه  وال�صت�صارات  للأبحاث 
الأول حتت عنوان: “اأثر التحّولت 
الدويل  النظام  بنية  يف  الطارئة 
لل�صيا�صة  الكربى  التوجهات  على 
من  -ال�رشاع  الرتكية  اخلارجية 
وامل�صتقلة  احلّرة  الإرادة  اأجل 
حتمية”،  واإقليمية  دولية  بيئة  يف 
الأ�صتاذ جلل  وتاأليف  اإعداد  من 
يْب  الباحث اجلزائري مبركز  َخ�ِصّ
وال�صت�صارات،  للأبحاث  اإدراك 
ومبعهد درا�صات ال�رشق الأو�صط 
والعامل الإ�صلمي بجامعة مرمرة 

الرتكية.
الكتاب  هذا  يف  الباحث  يُعالج 
ال�صيا�صة  �صهدتها  التي  التطورات 
اخلارجية الرتكية منذ ن�صاأة الدولة 
باأّن  �صنة 1923، حُماججاً  الرتكية 
يف  املتحّكم  الأ�صا�صي  العامل 
ت�صكيل ال�صيا�صة اخلارجية الرتكية 
هو  الدولة  ن�صاأة  منذ  وتوجيهها 

وما  الدويل،  النظام  بنية  عامل 
طراأ عليه من حتّولٍت وتفاعلت 
الكربى  قواه  بني  للقوة(  )توزيٍع 
الأ�صا�صية، وذلك من خلل تركيز 
القائمة  التفاعلت  على  النتباه 
الرتكية  اخلارجية  ال�صيا�صة  بني 
بنية  يف  الطارئة  والتحّولت 
حدود  ل�صتنتاج  الدويل،  النظام 
تاأثري عامل بنية النظام الدويل يف 
اخلارجية  ال�صيا�صة  منط  ت�صكيل 

الرتكية وتوّجهها.
جمموعة من الت�ساوؤلت 

الفرعية

الأنظمة  اأمناط  من  منط  اأّي   –
اخلارجية  ال�صيا�صة  مينح  الدولية 
اأكرب  مناورٍة  حريَة  الرتكية 
قراراتها  يف  اأكرث  وا�صتقلليٍة 
الإقليمية  بيئتها  جتاه  الكربى 
التناف�س  يوؤثر  كيف   – والدولية؟ 
بنية  يف  القوى  وتوزان  الدويل 

توجهات  على  الدويل  النظام 
الرتكية  اخلارجية  ال�صيا�صة 
حدود  ما   – الكربى؟  وم�صاراتها 
كالتناف�س  الداخلية،  العوامل  دور 
احلزبية  التيارات  بني  ال�صيا�صي 
ال�صيا�صية  املنظورات  ذات 
م�صار  حتديد  يف  املتباينة، 
  – الرتكية؟   اخلارجية  ال�صيا�صة 
ما حدود دور ال�صمات ال�صخ�صية 
و�صانع  الرتكية  ال�صيا�صية  للنخب 
ال�صيا�صة  م�صار  توجيه  يف  القرار 
العوامل  ما   – الرتكية؟  اخلارجية 
اإر�صاء  يف  الرتكية  للدولة  املعيقة 
متحّررة  حرة،  خارجية  �صيا�صٍة 
الدويل  النظامني  حتمّيات  من 
والإقليمي؟ وهل باإمكان تركيا اأن 
�صاحب  ينطلق  كما  منها؟  تتحّرر 
اأ�صا�صية  فر�صية  من  الكتاب 
الدويل  النظام  طبيعة  اأّن  مفادها 
وتناف�س  داخله،  القوة  وتوزيع 
القوى الكربى لأجل حت�صيل القوة 

العوامل  هي  والهيمنة،  واملكانة 
ب�صكٍل  هة،  واملوِجّ دة  املحِدّ
، مل�صار ال�صيا�صة اخلارجية  حتمٍيّ
الرتكية منذ ن�صوء الدولة اإىل الآن، 
احلتمية  هذه  من  التحّرر  واأّن 
تركيا  حت�صيل  عرب  اإَلّ  يكون  ل 
الدولية،  القوى  بني  فاعلٍة  ملكانة 
اأو الإقليمية املوؤثرة ب�صكٍل حا�صم 
على الأقل، يف بنية النظام الدويل. 
الكتاب من احلجم املتو�صط )174 
�صفحة( ويت�صمن مقدمة وخم�صة 
حماور، ثّم خل�صة وا�صتنتاجات. 
ويتمّيز باعتماده يف اأغلب مراجعه 
الأتراك  الباحثون  كتبه  ما  على 
جامعات  اإىل  واملنتمون  فقط، 
ذات  عريقة  واأجنبية  تركية 
حماولً  خمتلفة،  فكرية  توجهاٍت 
اأّي  بالِعلمية والبتعاد عن  التحلّي 
اإيديولوجية-�صيا�صية  نظر  وجهة 
بخ�صو�س هذا  معيناً  مُتّثل طرفاً 
نظام  يف  الفتّية  تركيا  املو�صوع. 

املحور  يُعالج  احلربني  بني  ما 
لل�صيا�صة  الأوىل  امللمح  الأّول 
انتهاء  بعد  الرتكية  اخلارجية 
تركيا  ون�صوء  العثماين  العهد 
احلديثة �صنة 1923، كدولٍة قومية 
كمال  “م�صطفى  بقيادة  فتّية 
اأتاتورك”. فيُحّدد ابتداًء العوامل 
التي �صاهمت يف �صياغة ال�صيا�صة 
اخلارجية الرتكية واإر�صاء مبادئها 
والتي  احلربني،  بني  ما  فرتة  يف 

ليُناق�س  الآن.  اإىل  اأثرها  ي�صتمر 
بعدها الفرتة ال�صعبة التي عا�صتها 
املوؤ�ص�س  قائدها  وفاة  بعد  تركيا 
اأتاتورك”،  كمال  “م�صطفى 
الثانية  العاملية  احلرب  وظروف 
التي ج�ّصدت بالفعل الكيفية التي 
ي�صاهم فيها النظام الدويل وتوزيع 
منط  ت�صكيل  يف  داخله  القوة 
منذ  لرتكيا  اخلارجية  ال�صيا�صة 

ذلك الوقت.
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اأنواع مر�ض 
الربو�صتاتا 

ت�ضيب الربو�ضتاتا بع�ض احلالت املر�ضّية 
املعروفة املحّددة واملرتبطة غالبًا بعمل 

الربو�ضتاتا امل�ضتمّر، مّما ي�ضّبب لها الحتقان 
اأو اللتهاب، ويف مراحل متقّدمة من ال�ضن 

ت�ضيب الذكور عادًة ا�ضطرابات مر�ضّية متعّلقة 
بالربو�ضتاتا، وميكن اأن تتطّور اإىل �ضرطان 

الربو�ضتاتا عند بع�ض الأ�ضخا�ض
�أكرث  هو  �لربو�ستاتا  �حتقان 
�إ�سابات  �حلاالت �سيوعاً بني 
تلك �لغّدة، وميكن �أن ي�سيب 
�لّرجال يف �أّي �سٍنّ بعد �لبلوغ، 
يف  �ملر�هقني  غالباً  وي�سيب 
مرحلة مبكرة من �لعمر نتيجة 

�لن�ساط �جلن�سي وما ميكن �أن 
�جلن�سي،  باالحتقان  ي�سّمى 
�الإ�سابة  �أعر��ض  �أهّم  ومن 
عدم  �لربو�ستاتا:  باحتقان 
�ملنطقة  بالر�حة يف  �ل�سعور 
وفتحة  �ل�سفن  كي�ض  بني  ما 

عدم  �إىل  باالإ�سافة  �ل�رشج، 
�لتبّول  �ملري�ض  ��ستطاعة 
ي�سعر  حيث  كامل؛  ب�سكل 
ويكون  �ملثانة،  �إفر�غ  بعدم 
ذلك ب�سبب حجز قطر�ت من 
�لبول يف عنق �ملثانة، كذلك 

�إفر�ز  زيادة  �الحتقان  ي�سّبب 
للّرجال  وبالن�سبة  �ملذي، 
�الحتقان  يوؤّدي  �ملتزوجني 
�لقذف  �رشعة  من  حالة  �إىل 

عند �جلماع
�حلميد  �لربو�ستاتا  ت�سّخم   

�حتقان  بعد  �لثانية  �حلالة 
ت�سّخم  حالة  هي  �لربو�ستاتا 
و�لتي  �حلميد،  �لربو�ستاتا 
يف  عاّمًة  �لّرجال  ت�سيب 
�لعمر  من  متقّدمة  مر�حل 
�إّن  حيث  باأخرى؛  �أو  بدرجة 

�لنمو  يف  ت�ستمر  �لربو�ستاتا 
منذ عمر �خلام�سة و�لع�رشين 
عن  تتوقف  وال  �لّرجل  عند 
يف  �الأعر��ض  وتبد�أ  �لنمّو، 
�حلاالت  معظم  عند  �لظهور 

�مل�سّجلة بعد �سن �ل�ستني.

�أّما اأ�صباب الإم�صاك  �لوظيفّي.  �لعامل  وثانيها  �لع�سوّي  �لعامل  �أّولها  عاملني  تندرج حتت  وهي  كثرية وخمتلفة،  �الإم�ساك  �أ�سباب 
و�ل�رشج باعتالل، وكذلك �الإ�سابة بالبو��سري، �أو �لفتق، �أو �لز�ئدة �لدودّية، �أو �خلر�ج�لعامل �لع�سوّي فقد يكون ب�سبب �سيق يف �لقولون، �أو �إ�سابته بورم، �أو ب�سبب �سيق يف �الأمعاء، �أو �إ�سابة �مل�ستقيم 
 �أّما �الأ�سباب �لوظيفّية فهي خمتلفة وكثرية، منها ما يعود �سببه تبعًا لنوع �لغذ�ء �لذي يتناوله �ل�سخ�ض، وذلك 

ب�سبب �لعاد�ت غري �ل�سحّية يف �الأكل، كعدم تناول �لطعام �لذي يحتوي على �الألياف و�ملاء، وقلّة �رشب �ملاء
 كما �أّن بع�ض �أنو�ع �الأدوية لها عالقة يف �الإ�سابة باالإم�ساك، كاأدوية م�ساد�ت �حلمو�سة، و�أدوية �رتفاع �سغط 
�لّدم.  وقد يكون �ل�سبب نف�سّيًا بعد �الإقالع عن �لتدخني، كما وقد يكون �ل�سبب �أي�سّيًا، ب�سبب حدوث �أمر��ض 
عن  زيادته  حّتى  �أو  �لدم  يف  �لكال�سيوم  نق�ض  �أو  �ل�سكري،  كمر�ض  �الإم�ساك،  حدوث  ت�سبّب  �جل�سم  يف  �أخرى 

�مل�ستوى �لطبيعّي. 

اأعرا�ض ت�صّخم الربو�صتاتا
وتكون  �ملثانة،  على  �لربو�ستاتا  �سغط  �أعر��ض  هي  �حلميد  �لربو�ستاتا  ت�سّخم  �أعر��ض  تكون 

تلك �الأعر��ض غري مرتبطة د�ئماً مبدى ت�سّخم �لربو�ستاتا، و�إّنا مبدى �ل�سغط �لّذي يحدث 

و�لتبّول  ب�سكل متو��سل،  �لبول  �لقدرة على دفق  �الأعر��ض يف عدم  تلك  وتتمّثل  �ملثانة،  على 

ة �أثناء �لليل، كذلك �ل�سعور بالّرغبة �مللّحة يف �لتبّول يف �لعديد من  على فرت�ت متقاربة وخا�سّ

�أو �رشطان �لربو�ستاتا؛ فهو �أحد  �الأوقات مع ت�رّشب نقاط من �لبول  ورم �لربو�ستاتا �خلبيث 

ًة �لّذين جتاوزو� �ل�سبعني من �لعمر، وتكون �أعر��ض  �أكرث �ل�رشطانات �لتي ت�سيب �لذكور، خا�سّ

�رشطان �لربو�ستاتا مثل �الأعر��ض �ل�سابقة يف �لت�سّخم �حلميد غالباً، ولكن ي�ساف �إليها ظهور دم 
يف �لبول لدى �مل�ساب وظهور دم يف �ل�سائل �ملنوي

فوائد امللفوف 
البنف�صجي

يُوفُر  �ملفروم  �لبنف�سجي  �مللفوف  من  و�حٌد  كوٌب  �الألياف:   
من  باملئة  ثمانية  ِمقد�ره  ما  �أي  تقريباً،  �الألياف  من  غر�مني 
�الألياف  متنع  �إذ  �لبالغ،  لل�سخ�ض  بها  ى  �ملو�سّ �الألياف  مقد�ر 
�مت�سا�سه  �لدم، وتقوُم على  �إىل جمرى  �لكول�سرتول  من دخول 

و�لعمل على �لتخلّ�ض منه خارج �جل�سم
 �ل�سعر�ت �حلر�رّية: �مللفوف �لبنف�سجي يحتوي على كمّيٍة قليلٍة 
من �ل�سعر�ِت �حلر�رّية، ويت�سّكل ت�سعنَي باملئِة من وزن �مللفوف 
من �ملاء، ويحتوي �لكوُب �لو�حد منُه على ثماٍن وع�رشيَن �ُسعرة 
�لبنف�سجي  �مللفوف  يُعُدّ  و�ملعادن:  �لفيتاميناُت  فقط  حر�رّية 
م�سدر�ً غنياً بالفيتاميناِت و�ملعادن �الأ�سا�سّية؛ �إذ �إَنّ كوباً و�حد�ً 
�ليومي  �الحتياج  من  باملئِة  وثمانني  يُوّفر خم�ساً  �مللفوف  من 
من فيتامني ج، وحو�يل ع�رشيَن باملئِة من �الحتياج �ليومي من 
فيتامني �أ، وتُ�ساعُد هذه �لفيتامينات يف �حلِدّ من خطر �الإ�سابِة 
�لدماغّية،  و�ل�سكتة  �لعظام،  وه�سا�سة  و�ل�سّكري،  بال�رشطاِن، 

و�لنوبات �لقلبّية، وح�سى �لكلى
 م�ساد�ت �الأك�سدة: تُ�سيطر م�ساد�ُت �الأك�سدة على نو �خلاليا 
باالأمر��ض  لالإ�سابة  ُعر�سًة  �أقَلّ  �ملرء  يجعُل  مما  �لتالفة 
كال�سغط  �ل�سائعة  �لع�رش  و�أمر��ض  �ل�رشطان،  مثل:  �خلطرية 
و�ل�سكري، و�أ�سارْت در��سٌة �أجريْت يف عام �ألفنِي و�سبعة �أّن فئر�ناً 
ُم�سابًة بال�سكري تعافْت منه �أو حت�ّسنت عندما تناولت �مللفوف 

�لبنف�سجي
 زيادة مناعة �جل�سم: يحتوي �مللفوف �لبنف�سجي على �لعديد 
من �خل�سائ�ِض �لغذ�ئّيِة �لقوّيِة �لتي تُ�ساعد على حت�سنِي �ل�سحة، 
ولها خ�سائ�ٌض عالجّيٌة ووقائّيٌة للكثري من �الأمر��ض، ِلذ� يُعترُب 
من  للزيادِة  باالأطفال  �خلا�ض  �لغذ�ئي  للنظام  �سحّيًة  �إ�سافًة 

حي مناعتهم ولنموهم �ل�سّ

فوائد زيت الزيتون للب�صرة

فوائد �صرب املاء ال�صاخن على الريق 

  ترطيب �لوجه و�لب�رشة: بحيث 
ت�ساعد على �إبقائه ناعماً ون�رش�ً 
الأّنه  �لزمن؛  من  فرتة  الأطول 
م�ساد�ت  من  مبجموعة  غني 
ت�ساعد يف عالج  و�لتي  �الأك�سدة 
�لب�رشة؛  ي�سيب  �لذي  �لتلف 
من  للكثري  تعر�سها  نتيجة 

�ملو�د �مللّوثة وعود�م �ل�سيار�ت 
كمية  و�سع  يتم  بحيث  ودخانها، 
�لب�رشة  وتدليك  �ليدين  منه على 
به مع مزجه بقليل من �ملاء حتى 
ويخّفف  �لرتطيب  على  ي�ساعد 
على  �لدهنية  �ملو�د  تركيز  من 

�لب�رشة

�مليت:  �جللد  من  �لتخل�ض   
كمية  مع  مّت خلطه  �إذ�  وحتديد�ً 
ت�ساعد  �لتي  �لبحر  �أمالح  من 
خالل  من  جه،  �لو  تطهري  على 
وبالتايل  باخلليط  �لب�رشة  تدليك 

�لتخل�ض من جفافها وخ�سونتها
يحافظ  بحيث  للب�رشة:  حمام   

وملعانها  �لب�رشة  ن�سارة  على 
ما  �إ�سافة  خالل  من  وبريقها، 
�إىل  منه  مالعق  �خلم�ض  يعادل 
ماء �ال�ستحمام، �أو تدليك �جل�سم 
به قبل �ال�ستحمام، وهذ� هو �رش 
جمال �ملمثلة �الإيطالية �لعاملية 

�سوفيا لورين  

عملية  يف  �ل�ساخن  �ملاء  ي�ساعد 
�له�سم: فاإن تناول كوب من �ملاء 
�ل�ساخن على �لريق كل يوٍم ي�ساعد 
�لتخل�ض من �سمومه  �جل�سم على 
ي�ساعد  وكذلك  �أف�سل،  ب�سكٍل 
ه�سم  على  �له�سمي  �جلهاز 
�لغذ�ء دون تعٍب، حيث �إنه ي�ساعد 
�جل�سم  فيقي  �الأمعاء  حركة  يف 
على  يحتوي  الأنه  �الإم�ساك،  من 
عنا�رش مفيدة لذلك، خالفاً للماء 

�لبارد �لذي يوؤدي �رشبه مع �الأكل؛ 
قبلَه �أو بعده �إىل ع�رش �له�سم

حيث  �الآالم:  وت�سكني  تخفيف   
ي�ساعد  �ل�ساخن  �ملاء  �رشب  �إن 
على تدفق �لدم يف �جل�سم ب�سكٍل 
��سرتخاء  يف  وكذلك  �أف�سل، 
�آالمها.  وت�سكني  �جل�سم  ع�سالت 
و�إذ�بة  �لدموية  �لدورة  تن�سيط 

�لدهون يف �جل�سم
 تاأخري ظهور عالمات �ل�سيخوخة: 

�لتي  �ل�سموم  تخل�ض  يف  ي�ساعد 
توؤذي �جللد وت�سبب ظهور عالمات 
على  يحافظ  وكذلك  �ل�سيخوخة، 

مرونة �جللد ورطوبته
 �لتخل�ض من �لوزن �لز�ئد: يوؤدي 
درجة  �رتفاع  �إىل  �ل�ساخن  �ملاء 
حرق  وبالتايل  �جل�سم،  حر�رة 

�ملزيد من �ل�سعر�ت �حلر�رية
�ل�ساخن  �ملاء  �رشب  فاإن  كذلك   
�الأنف  م�ساكل  عالج  يف  ي�ساعد 

مينع  وكذلك  و�حلنجرة،  و�الأذن 
ت�سكل �حل�سى وتر�سب �الأمالح يف 
حمو�سة  عالج  يف  وكذلك  �لكلى، 
�لياباين  �الحتاد  قام  وقد  �ملعدة، 
باإجر�ء جتارب عدة الختبار مدى 
على  �ل�ساخن  �ملاء  �رشب  فاعلية 
�الأمر��ض،  بع�ض  عالج  يف  �لريق 
عالج  يف  ناجعاً  عالجاً  فكان 
�ل�سعال، و�سغط �لدم، وفقر �لدم، 

و�ل�سمنة، و�لربو و�ل�سل
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فالّذكر له اآثاٌر عجيبٌة يف نف�س امل�ؤمن و تهذيبها بل 
يذكر  فامل�ؤمن حني   ، فيها  الّطماأنينة  روح  بّث  و يف 
اهلل كاأّنا يخاطب اهلل �صبحانه جمدداً �صلته به مق�ياً 
لها ، و يف احلديث اأّن ال�ّصيطان حني يعقد على راأ�س 
�صبحانه  اهلل  بذكر  اإحداها  تنحّل  امل�ؤمن ثالث عقٍد 

و تعاىل 
 فعندما يرّدد امل�ؤمن كلمة الّت�حيد و يق�ل ال اإله اإال 
اهلل فاأّنها تزرع يف قلبه �صع�راً و يقيناً ال تهّزه الّرياح 
اخللق  اأمر  مالك  و  اأمره  مالك  ه�  �صبحانه  اهلل  باأّن 
جميعاً ، و ه� امل�كل باأم�ر العباد و املتكّفل برزقهم 
و معا�صهم و ه� �صبحانه الذي ي�صملهم برحمته حني 
تدلهم بهم اخلط�ب و املحن ، فال يدع� العبد و ال 

يرج� اإال رّبه فه� وحده االإله و ه� اأهل الّرجاء
بالّت�صبيح فيق�ل �صبحان اهلل  رّبه  العبد   و حني يذكر 

و حني   ، الب�رش  تعرتي  التي  الّن�اق�س  عن  ينّزه  فاإنه 
نف�صه  قرارة  و يف  له  اهلل  كتبه  مبا  ير�صى  اهلل  يحمد 
ال�ّصعة  و  الّرزق  بزيادة  احلمد  ربط  قد  اهلل  باأّن  يعلم 
اغت�صل  كاأّنه قد  و  ي�صعر  رّبه  العبد  ي�صتغفر  ، و حني 
من  اأمه طاهراً  اأو خبٍث فيع�د كما ولدته  من جنابٍة 

الّذن�ب و املعا�صي 
 و امل�ؤمن حني حتّل به م�صيبٌة اأو جزٌع اأو حزٌن تراه 
يرّدد اإّنا هلل و اإّنا اإليه راجع�ن ، اللهم اأجرين يف م�صيبتي 
و اأخلفني يل خرياً منها ، فيهداأ باله و يطمئن باأّن اهلل 

�ص�ف يعّ��صه خرياً يف اأهله و ماله 
 و حني يق�ل العبد حني يُظلم ح�صبي اهلل و نعم ال�كيل 
و  الّظلم  م�اجهة  يف  �صالٍح  اأم�صى  اأّنها  يقيناً  يعلم 
العاقبة  جعل  قد  و  اأمره  على  غالٌب  فاهلل  الّظاملني، 

للمّتقني

تهذيب �ل�سلوك بف�سل �لذكر

طعام 
�أهل 
�لنار

يٍع  ِ اٌم اإِالرَّ ِمن �رشرَ عرَ قال اهلل تعاىل )لرَّيْ�سرَ لرَُهْم طرَ
ال يُ�ْصِمُن ورَال يُْغِني ِمن ُج�ٍع( وقال اأي�صاً )اإِنرَّ 
امْلُْهِل يرَْغِلي يِف  اُم االأرَِثيِم كرَ عرَ �ِم طرَ ُقّ ةرَ الزرَّ ررَ جرَ �صرَ
اهلل  اأر�صل  اأن  بعد   ) ِميِم  احْلرَ لِْي  كرَغرَ الْبُُط�ِن 
النا�س  لهداية  والر�صل  االأنبياء  من  الكثري 
عن  واإبعادهم  وانت�صالهم  احلق  طريق  اإىل 
�ص�ى  ذلك  بعد  يبقى  مل  ال�صالل  طريق 
اأهل النار وهم  الث�اب والعقاب واأّما عقاب 
النار خالدين  اأهل الكفر وال�صالل فعقابهم 

فيها ابداً 
 اأما ال�رشيع فه� �ص�ك اأو نبات �ص�كي ينبت 
يف اأر�س احلجاز يعرف با�صم ال�صربق ، عن 
)ال�صربق ه�  ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه قال 
�صمي  هاج  فاإذا  باالأر�س  �ص�ك  ذو  نبات 
�رشيعاً(وعرف عن هذا النبات اأنه ال تقربه 
هذا  خلبث  االأر�س  على  مت�صي  دابة  اأية 

الع�صب وخبث طعمه فاإذا كان رطباً اخ�رش
  اأّما اإذا تيب�س ون�صف �صمي �رشيعاً له رائحة 
اأّماد  اأخر  اأي نبات  اأّماد مرارة من  نتنه مٌر 
مرارة من العلقم وال�صرب ، وقيل عنه �رشيع 
اأي�صاً الأنه اأهل النار يت�رشع�ن منه اأي اإنهم 
ذو  الأنه  اأكله  من  اإعفائهم  اهلل  من  يطلب�ن 

طعم ٌمر ورائحٍة نتنه ذو اأ�ص�اك �صعبة
 ، الزق�م  ه�  الثاين  النار  اأهل  طعام  اأّما   
والزق�م هي �صجرة ذكرت يف القراآن الكرمي 
ةُ  ررَ جرَ �صرَ اأرَْم  نُُّزاًل  رْيٌ  خرَ ِلكرَ  )اأرَذرَ تعاىل  اهلل  قال 
ا  امِلِنيرَ * اإِنرَّهرَ ا ِفتْنرًَة ِلّلظرَّ لْنرَاهرَ عرَ �ِم * اإِنرَّا جرَ ُقّ الزرَّ
ِحيِم( وهي �صجرة  ِل اْلرَ ةٌ ترَْخُرُج يِف اأرَ�صْ ررَ جرَ �صرَ
ذو خبث ت�رشب جذورها يف قعر جهنم واأّما 
جميع  يف  منت�رشة  يف  ال�صجرة  هذه  فروع 

اأرجاء جهنم وقباحة منظر ثمارها .
جهنم  اأهل  على  يُلقي  وتعاىل  �صبحانه  اهلل   

طعاما  يجدون  فال  ط�يلة  لفرتات  ال�ع 
اخلبيثة حتى  ال�صجرة  االأكل من هذه  �ص�ى 
ميل�ؤون بط�نهم ثم تغلي ثمار هذه ال�صجرة 
البط�ن  يف  يغلي  الزيت  كاأنه  بط�نهم  يف 
يقطع  الذي  احلميم  �رشب  اإىل  في�صطرون 
ِميًما  حرَ اء  مرَ )ورَ�ُصُق�ا  تعاىل  اهلل  قال  اأمعائهم 

عرَ اأرَْمعرَاءُهْم( طرَّ قرَ فرَ
 وطعام اأهل النار اأي�صاً الغ�صلني لق�له تعاىل 
اإِالرَّ  اٌم  عرَ طرَ ورَال  ِميٌم  حرَ اُهنرَا  هرَ الْيرَْ�مرَ  لرَُه  لرَيْ�سرَ  )فرَ
( والغ�صلني  اِط�ؤُونرَ ِمْن ِغ�ْصِلنٍي ال يرَاأُْكلُُه اإِالرَّ اخْلرَ
يف اللغة ه� ما ينزل من الث�ب اثناء الغ�صل 
من  ي�صيل  الذي  ال�رشاب  اأو  الطعام  وه� 
جل�د وفروج وجروح الكافرين من اأهل النار 
القيح  من  كرثهٌ  وه�  والنار  احلر  �صدة  من 
غ�صاق  له  ويقال  الفا�صد  والدم  وال�صديد 

اأي�صاً وال ياأ كله اإال اأ�صحاب النار 

مر�تب �جلنة 
الّنة  تعاىل  و  �صبحانه  اهلل  جعل 
الّدنيا  يف  جمتهٍد  فلكّل  درجاٍت 
الح و الّطاعات ن�صيٌب ،  بالعمل ال�صّ
فكما هي يف احلياة الّدنيا قد �صّخر 
و  لبع�س  بع�صهم  الب�رش  فيها  اهلل 
درجاٍت  بع�ٍس  ف�ق  بع�صهم  رفع 
ا�صتكمال  و  احلياة  ا�صتمرار  لغاية 
م�صرية االإن�صانّية ، ف�صاحب العمل 
ي�صّخر  تراه  ال�رّشكات  ميلك  الذي 
ليعمل�ن  املجتمع  اأفراد  من  عدداًّ 
عنده باأجٍر ي�صتحق�نه نهاية ال�ّصهر 
عّينه  رمبا  اأحدهم  اأعجبه  اإذا  و   ،
ف�صّنة   ، م�صئ�الً  و  عليهم  م�رشفاً 
احلياة ت�صخري الب�رش بع�صهم لبع�س 
يف �صّنٍة رتيبٍة و نام��ٍس عجيٍب ، و 
هلل املثل االأعلى فه� العدل الذي ال 
يظلم الّنا�س �صيئاً فالعدالة تقت�صي 
على  مكافاأته  اإن�صاٍن  كّل  ياأخذ  اأن 
جعل  لذلك   ، عمله  و  جهده  قدر 

اإن�صاٍن  فكّل  درجاٍت  املكافاأة  اهلل 
و  ث�اباً  عمله  مقدار  على  يكافاأ 
لكّل  و   ( تعاىل  قال   ، مقيماً  نعيماً 
درجاٌت مّما عمل�ا و ما رّبك بغافٍل 

عّما يعلم�ن 
 و قد حتّدث الّر�ص�ل �صلّى اهلل عليه 
و �صلّم عن درجات الّنة املائة ، و 
اأّنه ما بني كّل درجٍة و درجة كما بني 
هذه  اأعلى  اإّن  و  االأر�س  و  ال�ّصماء 
االأعلى  الفردو�س  هي  الّدرجات 
و   ، الّنة  اأنهار  منه  تتفّجر  الذي 
حّث ر�ص�ل اهلل امل�ؤمنني امل�ّحدين 
اأن ي�صاأل�ا اهلل الفردو�س االأعلى فه� 
اأعلى الّنة و ف�قه عر�س الّرحمن 
و  الة  ال�صّ الّر�ص�ل عليه  ، و حتّدث 
و�صفها  و  الغرف  اأهل  عن  ال�ّصالم 
يُرى ظاهرها  كيف  و  دقيقاً  و�صفاً 
ال�ّصماء  كك�اكب  اأّنها  و  باطنها  من 
امل�صيئة اأعّدها اهلل �صبحانه لعباده 

ال  ما  الّنعيم  من  فيها   ، املح�صنني 
يخطر على قلب ب�رٍش ، و اإّن الّنا�س 
اأّن   اإليها ال ي�صعرون  و هم ينظرون 
بنّي  قد  و   ، هٌم  ال  و  حزٌن  الّنة 
اأّن  ال�ّصالم  و  الة  ال�صّ الّر�ص�ل عليه 
ي�ؤتيه  من  منزالً  الّنة  اأهل  اأدنى 
اهلل الّدنيا و ع�رش اأمثالها و ما تلّذ 
بالك  فما   ، نف�صه  ت�صتهي  و  عينه 

درجًة  الّنة  اأهل  اأعلى  هم  مبن 
اهلل  غر�س  الذين  فاأولئك  منزلًة  و 
يعاين�ن  و  فريون  بيده  كرامتهم 
 ، باٍل  ما ال يخطر على  الّنعيم  من 
فامل�صلم حري�ٌس و ه� ي�صع ن�صب 
الفردو�س  ي�صاأله  اأن  رّبه  جّنة  عينه 
االأعلى فيك�ن مّمن ر�صي اهلل عنهم 

و ر�ص�ا عنه

طرق لالبتعاد عن �لكذب 
لدى  الديني  الدافع  تق�ية   4
التخلّ�س  يُريد  الذي  ال�صخ�س 
تغليظ  على  وال�ق�ف  الكذب  من 
والعق�بة  الدين  الكذب يف  ُحرمة 
الكذب،  على  تقع  التي  ال�صارمة 

فمن �صفات امل�ؤمن اأّنه ال يكذب، 
فالكذب يتنافى مع �صفة االإميان 
لالبتعاد  االإن�صان  يدفع  وهذا 
اإميانه  على  حفاظاً  الكذب  عن 
راأ�س ماله  تذّكر نظرة  الذي ه�رَ 

للكاذب  ح�لنا  ومن  امُلجتمع 
له،  منهم  واالحتقار  واالزدراء 
�صخ�صّية  ذو  اإن�صان  ي�جد  فال 
�ص�ّية يحرتم �صخ�صاً م�صه�ر عنه 

الكذب

والدائمة  امل�صتمّرة  املراجعة   
عن  االبتعاد  على  يُعيننا  الأق�النا 
كّل  يف  ال�صدق  وحتّري  الكذب 
الكذبة جتري  راأيت  فكلّما  �صيء، 
على ل�صانك بادر ف�راً اإىل ال�صمت 

ُقمت  حال  ويف  ال�صدق  ق�ل  اأو 
�صخرة  اأمام  كذبة  اأول  بتحطيم 
االنت�صار  بلذة  اأح�ص�صت  اإرادتك 
الكذب  على  التغلّب  وبحالوة 
وا�صتبداله بال�صدق الذي ال مُيكن 

اأن  دائماً  تذّكر  ي�رّش �صاحبه   اأن 
ال�صدق منجاة واأن الكذب مهلكة 
حبل  االأمثال  يف  يق�ل�ن  وكما 
ينك�صف  اأن  بُّد  وال  ق�صري  الكذب 

ي�ماً ما  

 �ل�سرب على م�ساق
 �لدعوة �إىل �هلل

من عزم االأم�ر((،ومن الذين اأ�رشك�ا اأذى كثرياً، واإن ت�صربوا وتتق�ا، فاإن ذلك اأم�الكم واأنف�صكم ولت�صمعن من الذين اأوت�ا الكتاب من قبلكم حتتاج اإىل �صرب، وهذا ما اأكده اهلل تعاىل بق�له: ))لتبل�ن يف من م�ؤامرات الكيد التي ت�ؤذي الداعية يف اأهله ونف�صه وماله وا�صتكربوا ا�صتكباراً... االآية((.  - وما يحيكه املغر�ص�ن لهم جعل�ا اأ�صابعهم يف اآذانهم وا�صتغ�ص�ا ثيابهم، واأ�رشوا ونهاراً فلم يزدهم دعائي اإال فراراً، واإين كلما دع�تهم لتغفر عامًا وحكى اهلل عنه ق�له: ))رب اإين دع�ت ق�مي لياًل ك�صرب ن�ح الذي بقي يف ق�مه يدع�هم األف �صنة اإال خم�صني اإىل ذلك �صبياًل.  - اإن اعرا�صهم عن الدع�ة يحتاج اإىل �صرب ما اأوت�ا من ق�ة، وي��صل�ن االأذى بالداعية ما ا�صتطاع�ا يخالف ما وجدوا عليه اآباءهم، فلذلك يقاوم�ن الدع�ة بكل غري خاف عليك �رشورة �صرب الداعية على ما يالقيه يف  

 ف�سائل �ل�سرب 
يف �لقر�آن �لكرمي

 حديث القراآن عن ف�صائل ال�صرب كثري جداً، وهذه 

العجالة ال ت�صت�عب كل ما ورد يف ذلك لكن جنتزىء 

منه مبا يلي:  1- علق اهلل الفالح به يف ق�له: ))يااأيها 

الذين اآمن�ا ا�صربوا و�صابروا ورابط�ا واتق�ا اهلل 

لعلكم تفلح�ن((.   3- تعليق االإمامة يف الدين به 

وباليقني: ))وجعلنا منهم  4- ظفرهم مبعية اهلل لهم 

: ))اإن اهلل مع ال�صابرين((.  5- اأنه جمع لهم ثالثة 

اأم�ر مل جتمع لغريهم: ))اأولئك عليهم �صل�ات من 

ربهم ورحمة واأولئك هم املهتدون((.  6- اأنه جعل 

ال�صرب ع�ناً وعدة، واأمر باال�صتعانة به : ))وا�صتعين�ا 

بال�صرب وال�صالة((.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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اأحداث23
يف �صور



لها  تعر�ض  التي  االعتداءات  بخ�صو�ض 
هذه  اأن  مربزة   موؤخرا,  االأئمة  بع�ض 
»معزولة«واأو�صحت  تبقى  االعتداءات 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
والتهيئة العمرانية اأنها »واعية باالن�صغاالت 
االعتداءات  بخ�صو�ض  الأئمتنا  االأخرية 
التي تعر�صوا لها موؤخرا بال�رضب وال�صتم, 
باأنها  الوزارة  معزولة«وتوؤكد  تبقى  والتي 
االإجراءات  كل  اآنية  ب�صورة  »اتخذت 
باإ�صداء  وذلك  الو�صع,  هذا  اأمام  الالزمة 
الوالة  وال�صادة  لل�صيدات  م�صتعجلة  اأوامر 
�صمان  ق�صد  الوطني  االأمن  م�صالح  وكذا 
اأمن و�صكينة اأئمتنا وتوفري لهم كل احلماية 
ممار�صة  اأجل  من  املواتية  والظروف 

مهامهم النبيلة«. 

العدد : 4415/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

   اأح�سن مرزوق
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24
ارتفاع ملحوظ يف �سادرات ال�سيارات  من رو�سيا
يتزامن ازدياد حجم مبيعات ال�صيارات يف ال�صوق الرو�صية داخليا مع ازدياد حجم �صادرات ال�صيارات 

امل�صنوعة يف رو�صيا للتحقق من هذه النتائج در�ض حمللون موؤ�رضات الن�صف االأول من عام 2017, 

لتقدير حجم �صادرات ال�صيارات ب�صكل عام يف البالد, وحتديد املاركات واملوديالت التي تتمتع باأكرب 

�صعبية, وكذلك اجتاهات ت�صدير ال�صيارات ووفقا ملعطيات وكالة »اأفتو�صتات« فقد بلغ حجم �صادرات 

ال�صيارات من رو�صيا, بناء على نتائج الن�صف االأول من عام 2017, نحو 24 األف �صيارة, ما يعني اأن حجم 

ال�صادرات قد ازداد مبقدار 61%, مقارنة بنف�ض الفرتة من العام املا�صي وما يثري االهتمام هو حقيقة 

اأن ح�صة ماركة واحدة فقط, ت�صاوي ن�صف هذا احلجم تقريبا, حيث �صدرت �رضكة �صكودا الت�صيكية 

وحدها 12 األف �صيارة خالل الفرتة املذكورة, ويرتكز معظم هذا احلجم عمليا على موديل واحد, وهو 
ال�صيارة Yeti الكرو�ض. العتداء على بع�ض الأئمة

وزارة الداخلية اتخذت »ب�سورة اآنية كل االجراءات الالزمة« 
اأكدت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية يف بيان لها اأم�ض ال�سبت اأنها 

اتخذت »ب�سورة اآنية كل الإجراءات الالزمة«

املدينة املنورة

�سيدي بلعبا�ض 

م�ستغامن

تي�سم�سيلت

وهران

اكت�ساف اأربع »توائم لالأر�ض«

1160 حاجا جزائريا يزورون م�سجد قباء 
جتنيد 36 بيطري من اأجل املراقبة ال�سحية لالأ�ساحي 

اجلي�ض ينقذ اأربعة �سيادين كانوا على منت قارب 

تفكيك �سبكة وطنية خمت�سة يف ت�سنيع واملتاجرة باالأ�سلحة النارية 

توقيف اأربعة جتار خمدرات

 زار نحو 1160 حاجا جزائريا اأم�ض ال�صبت م�صجد قباء باملدينة  القادر نائب 
املكلفة  اللجنة  فروع  احدا  املركز -وهو  اعده  برنامج  اطار  املركز يف  رئي�ض 
باحلجاج- للمزارات باملدينة املنورة وهي م�صجد الر�صول  �صلى اهلل عليه و�صلم 
والبقيع والرو�صة ال�رضيفة وامل�صاجد ال�صبعة وم�صجد القبلتني ومقربة اأحد التي  
ت�صمى مقربة ال�صهداء. و بذل اع�صاء املركز جهودا كبرية منذ ال�صباح الباكر من 
اأجل تاأطري  ف�صل ال�صالة يف م�صجد قباء يوم ال�صبت والتي ت�صاوي اأجر عمرة 

اأ�ص�ض امل�صطفى م�صجد قباء حني  اقتداء بالر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم و قد 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  كان  حيث  فيه  و�صلى  املنورة  املدينة  اإىل  مهاجرا  و�صل 
يذهب اإىل م�صجد قباء كل يوم �صبت ما�صيا او راكبا وي�صلي فيه ركعتني حيث قال 
»من تطهر يف بيته ثم اأتى اإىل م�صجد قباء ف�صلى فيه �صالة كان له كاأجر عمرة«و 
يذكر ان نحو 4167 حاج جزائري ا�صتفادوا من هذه الرحالت من انطالقها يوم 8 

اأوت اجلاري وفق ما اأكده نائب رئي�ض املركز املكلف باخلدمة امليدانية.

بوالية  البيطرة  مفت�صية  م�صالح  جندت 
�صيدي بلعبا�ض 36 طبيبا بيطريا من اأجل 
عرب  لالأ�صاحي  ال�صحية  املراقبة  �صمان 

جممل اأ�صواق 
اإقليم  م�صتوى  على  املنت�رضة  املا�صية 
الوالية ح�صب ما علم لدى املفت�ض البيطري 
اأنه  امل�صئول  ذات  واأو�صح  بوهنة  خمتار 

مع اقرتاب موعد عيد االأ�صحى املبارك 
�صطرت مفت�صية البيطرة ل�صيدي بلعبا�ض 
 36 تطبيقه  على  ي�رضف  عمل  برنامج 
طبيب بيطري ين�صطون عرب جممل اأ�صواق 
الوالية  بلديات  مبختلف  الكائنة  املا�صية 
العامة  ال�صحة  على  الوقوف  اأجل  من 

لالأ�صاحي املتوفرة يف ال�صوق.

متكنت وحدة حلرا�ض ال�صواطئ, اأول اأم�ض اجلمعة, اإثر 
عملية بحث واإنقاذ بحري على بعد ميلني )02( بحريني 
�صمال راأ�ض ويلي�ض مب�صتغامن, من اإنقاذ اأربعة �صيادين 
مت  حيث  الغرق,  و�صك  على  قارب  منت  على  كانوا 
اإجالوؤهم �صاملني اإىل ميناء م�صتغامن, ح�صب ما اأورده 
اليوم ال�صبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.  واو�صح ذات 

اأنه »تبعا لنداء جندة, متكنت وحدة حلرا�ض  امل�صدر 
واإنقاذ  اإثر عملية بحث  اأوت 2017,  ال�صواطئ يوم 11 
بحري على بعد ميلني )02( بحريني �صمال راأ�ض ويلي�ض 
مب�صتغامن/ن.ع.2, من اإنقاذ اأربعة )04( �صيادين كانوا 
على منت قارب على و�صك الغرق  حيث مت اإجالوؤهم 

�صاملني اإىل ميناء م�صتغامن«.

موؤخرا  تي�صم�صيلت  لوالية  ال�رضطة  م�صالح  متكنت 
يف  خمت�صة  وطنية«  اجرامية  »�صبكة  تفكيك  من 
ت�صنيع واملتاجرة باال�صلحة النارية  والذخرية احلية 
ح�صبما افادت به اأم�ض ال�صبت م�صالح االأمن الوالئي 
واأبرز نف�ض امل�صدر اأنه بناء على ا�صتغالل معلومات 
وردت اإىل فرقة البحث والتحري الأمن الوالية مت يوم 

9 اأغ�صط�ض اجلاري االإطاحة بهذه ال�صبكة وتوقيف 7 
اأ�صخا�ض بواليات تيارت وتي�صم�صيلت وعني الدفلى.

وقد مت اكت�صاف 3 ور�صات ل�صناعة الذخرية و�صيانة 
بنادق   3 ا�صرتجاع  و  بتي�صم�صيلت  النارية  االأ�صلحة 
�صيد و700 خرطو�صة من عيار 16/ 12ملم ومعدات 

لتعبئة اخلراطي�ض كما ا�صري اليه.

اأوقفت  املنظمة,  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزتان 
جتار   )04( »اأربعة  وهران/ن.ع.2,  لوالية  اجلمارك 
جهة  املعالج«من  الكيف  من  كلغ   39 بحوزتهم  خمدرات 
اأخرى, وبكل من عني قزام وبرج باجي خمتار ومترنا�صت/

ن.ع.6, اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�صعبي »13 مهربا 
وثالثة  املعادن  عن  ك�صف  اأجهزة   )05( خم�صة  و�صبطت 
)03( مولدات كهربائية وثالث )03( مطارق �صغط و245 
االأقمار  عرب  ات�صال  وجهاز  االأ�صفر  املعدن  من  غرام 

اال�صطناعية ».

�صبيهة  كواكب  اأربعة  اكت�صافهم  الفلك  علماء  من  عدد  اأكد   
باالأر�ض تدور يف كوكبة احلوت على بعد 12 �صنة �صوئية تقريبا 
»لقد  العلماء:  قال   arXiv موقع  ن�رضه  مقال  ويف  كوكبنا  من 
متكنا  اأكرث من الكواكب التي مت اكت�صافها موؤخرا يف حميط جنم 

»TRAPPIST-1« املوجود يف كوكبة الدلو«واأو�صح العلماء اأن 
كتلة هذه الكواكب التي اكت�صفوها موؤخرا تعادل 1.7 تقريبا من 
كتلة االأر�ض, ما يجعلها من اأ�صغر االأج�صام ال�صماوية املكت�صفة 

بالقرب من النجوم ال�صبيهة بال�صم�ض.

يخو�ض اليوم مبارة الذهاب �سد نظريه الليبي

موبيلي�ض ي�سجع الفريق الوطني للمحليني

لكرة  الوطنية  للفيدرالية  الر�صمي  ال�رضيك   موبيلي�ض 
مباراته  يف  للمحليني  الوطني  املنتخب  �صجع  القدم 
�صد �صقيقه الليبي لت�صفيات  البطولة االإفريقية لالأمم 
كان2018 املقرر اإجراوؤها يف كينيا املباراة جرت اأم�ض 

على ال�صاعة الثامنة و خم�صة و اأربعون دقيقة  مبلعب 
اإجراء  املفرت�ض  من  و   بق�صنطينة  حمالوي  ال�صهيد 
لقاء العودة يوم يوم18 من ال�صهر اجلاري مبلعب الطيب 

املهريي مبدينة �صفاق�ض التون�صية.
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