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اأبوجرة ال�سلطاين  للو�سط:

ف�صل املال عن ال�صيا�صة 
فكرة ال ميكن جت�صيدها 

 �ص4
 جملة اجلي�ص يف عددها 

الأخري ل�سهر اأوت

الق�صاء على 13 اإرهابيا 
واإيقاف عن�صرين من 

جماعات االإ�صناد 
�ص3

دعت لتفادي ال�سراعات

املنظمة الدولية حلقوق 
 االإن�صان تفتح النار

 على املعار�صة
  �ص4

وزارة الدفاع الوطني

 توقيف 46 مهاجر 
غري �صرعي 

�ص24

حالة كارثية ببع�ص 
�صواطئ العا�صمة

 و�سط تقاذف للتهم
 و امل�سوؤوليات

�ص4ي�سدر كتابا "يف�سح" فيه كل الكتاب الذين اأ�ساوؤوا للجزائر

بوجدرة: مل اأ�صتغرب م�صاندة  ال�صعيد بوتفليقة 

اإطالق �صراح مواطنني جزائريني يف العراق  

 �ص3

يحقق  لن  "االأفالن 
نتائج اإيجابية يف 

املحليات"

عبد الرحمان بلعياط يف حوار خ�ص 
به "الو�سط":

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

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

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

البليدة

بني 12 اإىل 13 اأوت 2017

جيجل 

تلم�سان 

تن�صيب 900 كامريا مراقبة قريبا 

اإرهاب الطريق يح�صد اأرواح 9 اأ�صخا�ص

اإتالف 683 هكتار من الغابات 

حجز اأزيد من 155 كلغ من الكيف املعالج

 اعرتف مبعاناة الالعبني بدنيا
 يف ال�شوط الثاين

األكاراز: من اخلطاأ 
دفن الالعب املحلي 
و�صوف نح�صر لالإياب
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ال�شاب خالد �شمن قائمة اهم امل�شاهري العرب
 

تواجد ال�ساب خالد �سمن قائمة 100 �سخ�سية عربية م�سهورة التي و�سعتها جملة »فورب�س« لل�رشق الأو�سط لعام 2017، حيث 
تواجد ملك الراي يف قائمة م�ساهري العرب باعتباره اجلزائري الوحيد، وحّل �ساحب اأغنية »عاي�سة« يف املركز 39 باعتباره ميلك 

اأكرث من 5 ماليني متابعا له عرب موقع التوا�سل الجتماعي »فاي�سبوك«.

بعدما حاولوا طردهم ب�سبب الإزدحام الذي ت�سببوا به بت�سولهم على الطريق

 تاأجيل ملف اأفارقة تهجموا على م�شالح
 الأمن يف ج�شر املحمدية

مادة النبق تغزو عني احلجل
ي�سارعون  على غرار كثري من ال�سنوات املا�سية تظل مادة النبق ال�سحراوية.م�سدر رزق  الذين  ال�سباب  فئة  احلجل)امل�سيلة( خا�سة  التجار يف عني  من  اإحدى ت�سلية ومرافقة خا�سة للمالعب واأماكن اجللو�س �سيفا.فاأنت ل متر مبكان اإل يف اجل�سم فاجلميع يقتنيها كنوع من املك�رشات، وفئات اأخرى تتخذها م�سدر كل الطبقات خا�سة الفقرية.واإذ غ�س�سنا الطرف عن فوائدها الطبية واأهميتها اإىل جنيها وقطفها من مناطق ل تبدو مبدئيا بالبعيدة.فهي باأ�سعار يف متناول كثري  �سفة  لنف�سها  اتخذت  تاريخ ممتد  ذات  .لأنها  وقع  املادة  لهذه  ووجدت 

اح�ساء  ج/نالتقاليد العريقة  اجلزائريون  افتك    
حول  الأخري  الوطني  الديوان 
لبثوا  ما  حيث  البطالة،  ن�سبة 
ن�سبة  ارتفاع  ا�ستنكروا  واأن 
والأهم   باملائة،  لـ12  البطالة 
اأ�سحاب  و�سط  بلغت  اأنها 
وهو  باملائة،   23 ال�سهادات 
عدم  نطاق  يف  اأدرجوه  ما 
وبني  اجلامعات  بني  التن�سيق 

حني  يف  العمومي،  الوظيف 
على  ركز  الآخر  البع�س  اأن 
جتاوزت  التي  البطالة  ن�سبة 
التي  الفئة  و�سط  باملائة   50
داعني  �سهادات،  حتمل  ل 
بالأ�سباب  الأخذ  اإىل  ال�سباب 
املهارات  لكت�ساب  وال�سعي 
ال�سغل  عامل  تدخلهم  التي 

بطريقة اأو باأخرى ..

ارتفاع ن�شبة البطالة ي�شغل 
املواطنني

اأجلت حمكمة احلرا�س للمرة 
الثانية على التوايل النظر يف 
اأفارقة  رعايا  ثالثة  ق�سية 
قاموا  مالية  جن�سية  من 
الأمن  بالعتداء على رجال 
باملحمدية و اإ�سابة اأحدهم 
حاول  بعدما  بليغة  بجروح 
الطريق  من  طردهم  هوؤلء 
فيها   يت�سولون  كانوا  التي 
ت�رشفهم  ب�سب  ت�سببوا  و 
خانقة  اإزدحام  بحركة 
التعدي    بجرم  ليتابعوا 
بالعنف على القوة العمومية 
ال�رشعية  الغري  والإقامة 
الق�سية  يف   .   باجلزائر 
ليوم  وقائعها  تعود  التي 
كان  حني  الفارط  الأربعاء 

و عدد من زمالئه  ال�سحية 
املرور  حركة  تنظيم  ب�سدد 
و  املحمدية  ج�رش  مبحور 
مبحاولة  ذلك  اأثناء  قاموا 
كانوا  الذين    الأفارقة  طرد 
بطريقة  يقفون  و  يت�سولون 
حالة  م�سببني    ع�سوائية 
الأمر  ،وهو  خانقة  ازدحام 
الذي مل يه�سمه هوؤلء وقام 
اأحد منهم بال�ستنجاد بعدد 
من اأ�سدقائه الأفارقة وعاود 
رفقتهم  للج�رش  التوجه 
وراحوا يت�سابكون مع رجال 
الأمن ليحدث عراك �سديد 
تعر�س خالله  الطرفان  بني 
جلروح  الأمن  عنا�رش  اأحد 
اأدت  بليغة على م�ستوى يده 

مبدة  يده  �رشايني  لتمزق 
اأيام  ب7  قدرت  طبي  عجز 
الأمن  م�سالح  ،وقامت 
قوات  بعدد من  بالإ�ستنجاد 
و  املكان  لتطويق  الأمن 
خمافة  الأحوال  تدارك 
خا�سة  غليان  حالة  حدوث 
ال�رش�سة   للحملة  بالنظر 

التي �سنت �سد  الأفارقة يف 
عليه  ويتم   ، الأخرية  الآونة 
وحتويلهم  املتهمني  توقيف 
على حمكمة احلال مبوجب 
الفوري  املثول  اإجراءات 
اجلرم  لهم  ن�سبت  بعدما 

�سالف الذكر .
ل.م

 اإمام عني و �شارة
 و زوجته الفقيدة ..

اإ�ستطاع يف اأخري املطاف بع�س الأطباء من اإكت�ساف عظيم ، هوؤلء 

و حرية املعتقد و حرية التوجه ، يف 
لطاملا دافعوا عن حرية الفكر 

�رشاع مبّطن مع كل تعاليم الدين احلنيف ، اإبتداء من حرية الترّبج 

ة اأكل رم�سان جهارا نهارا بل هو 
اإىل حرية التدخني للمراأة اإىل حري

ن�سال مرير جلعل ممنوعات الدين الإ�سالمي احلنيف جمرد تخلف 

و قمع لي�س اإل ، طيب نعود اإىل الق�سية احلدث وفاة اإمراأة حامل 

حب هذه الق�سية من جدل وطني 
مب�ست�سفى عني و�سارة ، و ما �سا

 هرم ال�سلطة ، و بعد الإجراءات 
وا�سع النطاق و�سل مداه اإىل اأعلى

لوي�سكي و قالوا اأن الزوج مت�سدد 
لتي �سارت تباعا ، ظهر منا�سلوا ا

ا

ظهرت  و   ) رجل  طبيب   ( زوجته  يفح�س  اأن  رف�س  و  ف 
متخل و 

بالبنان  الإ�سارة  و  لهوؤلء  عديدة 
مواقع  يف  �ساخرة  جد  تعليقات 

جل هو من قتل زوجته بهذا الت�رشف ، اأئمة الظالم يفتون 
لكون الر

ونه بل و يحرمونه على غريهم ، 
حلرية الت�رشف لأنف�سهم و يرف�س

دث الأمر مع �سخ�س من طينتهم خلرجوا لنا ب�سيناريو اآخر و 
لو ح

 قتلت و لي�س �سيئا اآخر ، يكفيكم 
�سيقولون مثال اأن ال�سدفة هي من

�سامت  الواثق   ، لل�سعفاء  لكالم 
ا كرثة  اأن  تعلمنا  قد  فنحن  رثرة 

ث

جدا ، الرجل حر يف زوجته ، كما اأنتم اأحرار يف اإنتهاك كل تعاليم 

ا قد حان ب�سبب موؤمل ، �ستموتون 
الدين احلنيف !؟ �سنقول اأن اأجله

باأ�سباب خمتلفة يف الوقت املحدد 

حممد قندوز /نا�سط جمعوي

باتنة

هزة اأر�شية بقوة 0ر3 درجات 

لعبو املنتخب املحلي يرف�شون ال�شت�شالم

 �سجلت اأم�س الأحد على ال�ساعة 

9 و 48 دقيقة  �سباحا هزة اأر�سية 

0ر3  �سدتها  بلغت    باتنة  بولية 

ح�سب  ري�سرت،  �سلم  على  درجات 

البحث  ملركز  بيان  به  اأفاد    ما 

الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف 

مركز  حدد  قد  و    واجليوفيزياء 

�سمال-غرب  كلم   07 ب  الهزة 

ق�رش بلزمة  بذات الولية، ح�سب 
مااأو�سحه امل�سدر ذاته

املحلي  الوطني  املنتخب  لعبو   يرف�س 
ال�ست�سالم والت�سليم باإق�سائهم من التاأهل 
اإىل البطولة الإفريقية للمحليني بعد الهزمية 
التي تعر�سوا لها اأمام املنتخب الليبي يف 
على  الالعبون  يجمع  حيث  الديار،  عقر 
�رشورة رفع التحدي والتم�سك بحظوظهم 
يف بلوغ دورة »ال�سان« املقررة العام املقبل 

من خالل العودة بفوز كاف يف العودة.

زط�شي يتلقى �شيال من النتقادات
تلقى رئي�س الإحتادية اجلزائرية لكرة القدم �سيال من النتقادات 

�سد  املحلي  املنتخب  حققها  التي  املهزلة  النتيجة  ب�سبب 

تلقى  اأين  بق�سنطينة،  ال�سهيد حمالوي  الليبي مبلعب  املنتخب 

رفقاء  يفوز  اأن  تنتظر  اجلماهري  كانت  وقت  يف  نكراء  هزمية 

احلار�س رحماين ويحققوا فوزا معنويا حت�سبا للتاأهل لنهائيات 

عن  حتدث  ما  دائما  الذي  زط�سي  للمحليني،  اإفريقيا  كاأ�س 

املحليني، واجه انتقادات لذعة من قبل الأن�سار املدونني عرب 

�سفحات الفاي�سبوك، بحيث لموه عن ا�ستقطاب لعبي نادي 

بارادو واحتاد العا�سمة فقط، رغم اأن البطولة اجلزائرية تزخر 

لعبي  مطالبني  اأخرى،  فرق  يف  ين�سطون  ممتازين  بالعبني 

املنتخب ب�رشورة التاأهل والفوز على املنتخب الليبي يف لقاء 
العودة الذي �سيلعب بتون�س.

24 �شاعة

الأحياءال�شعبية باجلزائر الو�شطى تعاين التهمي�ش
يبدو اأن املطالب التي دائما 
الأحياء  �سكان  رفعها  ما 
املحلية  لل�سلطات  ال�سعبية 
لذات البلدية التي مل تتحرك 
العمارات  ترميم  اأجل  من 
اأنها  رغم  فيه،  املوجودة 
انطلقت منذ اأكرث من �سنتني 
املوجودة  املباين  ترميم  يف 

جعل  ما  البلدية،  واجهة  يف 
�سكان ذات الأحياء ينتف�سون 
عبد  �سلطات  ويطالبون 
خا�سة  بالتحرك،  احلكيم 
توجد  العمارات  جل  واأن 
قد  التي  لها،  يرثى  حالة  يف 
اأي  ويف  حلظة  اأي  يف  تنهار 

وقت.

راأي اليوم



�صارخة  وب�صفة  موجود  الأمر  هذا 
الذي  الوفد  اأن  نوؤكد  اأن  ويجب  ومعلوم، 
الوليات  من  للعديد  ولد  جمال  ير�صله 
دائما ما ي�صتقبل بال�صتائم والطرد، داعيا 
تن�صيب  يف  �رضورة  اإىل  احلزب  رئي�س 
هيئة انتقالية لت�صيري �صوؤون احلزب تكلف 
�صيكون  والذي  ا�صتثنائي  موؤمتر  بتنظيم 
تعيني  يتم  اأن  كذلك  ويجب  منه،  مبباركة 
احلزب،  �صوؤون  لت�صيري  م�صتقلة  هيئة 
بالنظر اإىل عدم وجود ثقة يف القيادة غري 
احلزب  على  والقائمني  احلالية  ال�رضعية 
من جلنة مركزية غري ثابتة وغري معلومة 

الت�صكيلة.

ب�أن  �أم�س  �أول  �أعلن  �لعتيد  �حلزب 
�نطلقت  للمحلي�ت  �لتح�ضري�ت 
وح�ضب  ح�ضبكم  ر�ضمية،  بطريقة 
�لأفالن  هل  �لو�قع  يف  تر�قبونه  م� 
�لنتخ�ب�ت  هذه  �كت�ض�ح  على  ق�در 

عك�س م� ك�ن يف �لت�ضريعي�ت؟

�صاأجيبك بهذا املثال، يف اإحدى املرات 
ولكنه  ال�صوق  يف  قرد  ليبيع  ذهب  رجل 
ال�صيا�صة  تغيري  فقرر  بيعه،  ي�صتطع  مل 
اأن يبيعه، فراح يقول  الت�صويقية من اأجل 
اإن هذا القرد يحلب، فرد النا�س بالعامية 
يا  الأفالن  فحال  وجهو«،  من  »باين 
دائما  هو  عبا�س  ولد  هكذا،  هو  عزيزي 
�صيكت�صح  العتيد  احلزب  باأن  �رضح  من 
وما  ال�صيا�صي  الواقع  لكن  الت�رضيعيات، 
كان  اإذا  اإل  متاما،  ذلك  غري  حا�صل  هو 
من  معلومات  احلايل ميلك  العام  لالأمني 
ما يح�صل  اأن  اأقول من هنا  لهذا  الغيب، 
يف الواقع ال�صيا�صي وخا�صة عند احلزب 
مبا  التكهن  ن�صتطيع  ل  يجعلنا  العتيد، 
بالعك�س  نتكهن  يجعلنا  بل  �صيح�صل، 
وهو اأن الفالن لن يح�صل على اأي �صيء، 

حزب  اأن  اأظن  ل  ومهدبة  ظريفة  وبلغة 
هذه  �صيكت�صح  الوطني  التحرير  جبهة 

النتخابات املحلية.
�لق�عدة يق�ل �أنه� ث�ئرة �ضد جم�ل 
م�  د�ئم�  �لأخري  وهذ�  عب��س  ولد 
م�  ب�أن  يقول  ر�ح  بل  ذلك  كذب 
�لعتيد،  �حلزب  �ضحة  يبني  يح�ضل 
�أن  �أم  حق�  موجود  �لأمر  هذ�  هل 

�لأمني �لع�م يعي م� يقول؟

العام  الأمني  �صد  والثورة  الحتجاج 
موجود  الأمر  هذا  القاعدة...  قبل  من 
نوؤكد  اأن  ومعلوم، ويجب  وب�صفة �صارخة 
للعديد  الذي ير�صله جمال ولد  الوفد  اأن 
بال�صتائم  ي�صتقبل  ما  دائما  الوليات  من 
والقيادة  القاعدة  بني  الثقة  لأن  والطرد، 
يجب  ول  كارثية  واأ�صبحت  موجودة  غري 
من  اأن  نقول  ولهذا  بتاتا،  عليها  الرتكيز 
من  يخاف  ي�صبح  مرة  الأفعى  لدغته 
ولد عبا�س بني طريقة عمله  لأن  احلبل، 
للحزب  جلبت  والتي  الت�رضيعيات  يف 
نتائج  اأن حقق احلزب  بعد  العار،  العتيد 
كارثية وغري م�صبوقة، وخ�صارته لأكرث من 

60 مقعدا.

جبهة  حلزب  �حل�يل  �لع�م  �لأمني 
�لتحرير �لوطني د�ئم� م� ي�ضرح ب�أن 
برن�مج �حلزب هو برن�مج �لرئي�س، 
برن�جم�  ميلك  ل  �لأفالن  حق�  هل 
رئي�س  برن�مج  على  يعتمد  حتى 

�جلمهورية؟
برنامج رئي�س اجلمهورية، واحلزب الذي 
يوؤيد ل يقوم باأي �صيء خارق للعادة، لكون 
ما التاأييد ما هو اإل اأ�صعف الإميان، زيادة 
اأن يدافع عليه مب�صداقية  اأنه يجب  على 
�صيجلب  طريق  باأي  عبا�س  ولد  وبحزم، 
بها الإنتخابات املحلية وهو الذي اأعطى 
بعدم  احلزب،  يف  املنا�صلني  لكل  اأوامر 

احلديث عن الرئا�صيات، الأن اأنا اأحتدث 
التي يجب احلديث عنها  الرئا�صيات،  يف 
لها  يكون  اأن  يجب  الأفالن  لأن  الأن  من 
اأي  اأو  بوتفليقة  الرئي�س  �صواء  مرت�صح 
�صيظهر  ال�صخ�س  وهذا  اأخر،  �صخ�س 

للواقع يف رئا�صيات 2019.

ب�أن  �ملر�ت  من  �لكثري  يف  �ضرحتم 
جبهة  حلزب  �حل�لية  �لقي�دة 
�ضرعية  غري  �لوطني،  �لتحرير 
�لأهلية  له�  لي�ضت  وهي  ومزورة 
م�ذ�  على  �حلزب،  ت�ضيري  �أجل  من 
هكذ�  مثل  تقولو  لكي  تعتمدون 

كالم؟
القيادة  اأن  قلنا  ن�صالنا  بداية  منذ  نحن 
مزورة ولي�صت �رضعية، لأنه قبل املوؤمتر 
بها  واأثبتوا  مزورة  برخ�صة  اأتوا  العا�رض 
هذا  تعطيل  على  عملنا  ونحن  املوؤمتر، 
املوؤمتر  اأن  قالت  العدالة  ولكن  القرار، 
العدالة  عن  لأحتدث  هنا  ل�صت  �رضعي، 
يجب  هنالك  ولكن  عليها،  اأعلق  ولن 
احلديث عليه، العدالة ملا اقرت باملتمر 

عدد  يبلغ  املركزية  اللجنة  اأن  قالت 
يقول  من  هنالك  ولكن   465 اأع�صائها 
والواقع   ،504 يبلغ  الأع�صاء  عدد  اأن 
هو  الأع�صاء  عدد  باأن  تقر  واحلقيقة 
ا�صافوا  العا�رض  املوؤمتر  بعد  لأنه   ،504
اإطالقا،  باحلزب  عالقة  لهم  لي�س  اأنا�س 
ل  للحزب،  العام  الأمني  فاإن  هذا  وفوق 
لكونه  اأهمية  اأي  املركزية  للجنة  يعطي 
ال�صتعانة  دون  املر�صحني  باإختيار  يقوم 
بها ول حتى م�صاورتها وهذه �صابقة، فلم 
يقم بها بلخادم ول حتى مهري رحمه اهلل 
واأمناء عامون �صابقون، ول يجب اأن نقف 
عبد  احلزب  رئي�س  على  يجب  لأنه  هنا 
تن�صيب  يف  بوتفليقة،  الإ�رضاع  العزيز 
هيئة انتقالية لت�صيري �صوؤون احلزب تكلف 
�صيكون  والذي  ا�صتثنائي  موؤمتر  بتنظيم 
تعيني  يتم  اأن  كذلك  ويجب  منه،  مبباركة 
احلزب،  �صوؤون  لت�صيري  م�صتقلة  هيئة 
بالنظر اإىل عدم وجود ثقة يف القيادة غري 
احلزب  على  والقائمني  احلالية  ال�رضعية 
من جلنة مركزية غري ثابتة وغري معلومة 

الت�صكيلة.

املفتوحة  ال�صواطئ  من  العديد  تعاين 
لل�صباحة  باجلزائر العا�صمة خالل هذه 
الأيام الأخرية من ظاهرة تراكم  خمتلف 
النفايات بطريقة ع�صوائية، مما اأدى اإىل 
هذا  من  امل�صطافني  من  الكثري  ا�صتياء 
بعد  يوما  يتزايد  فتئ  ما  الذي  الو�صع 
من  املتخذة  الإجراءات  كل  رغم   يوم 
نظافة  املعنية حلماية  ال�صلطات  طرف 
للمواطنني  العمومية  وال�صحة  املحيط 
ولعل ما يلفت النتباه يف هذه ال�صواطئ 
واملقدر عددها 65 �صاطئا والتي اأ�صحى 
ب�صبب  يق�صدونها  املواطنني  من  الكثري 
تعرفها  التي  ال�صديدة   احلر  موجة 
خمتلف وليات الوطن  ا�صتفحال ظاهرة 
على  ع�صوائية  بطريقة  النفايات  رمي 
داخل  وكذا  ال�صواطئ،   هذه  مقربة 
املنظر  ت�صويه  ذلك  اأدى  مما  املياه 
وكذا  الف�صاءات  لهذه  ال�صاحر  الطبيعي 
ت�رض  قد  اأحيانا  كريهة  روائح  ت�رضب 
الأطفال   ل�صيما  امل�صطافني  ب�صحة 
اجللد  بح�صا�صية  ي�صابون  الذين  منهم 

واأمرا�س العيون .
ال�صياحة  مدير  ذكر  الإطار،  هذا  ويف 
من�صوري   الدين  نور  اجلزائر  بولية 

من  اتخذت  التي  الإجراءات  بكل 
الراحة   لتوفري  املعنية  ال�صلطات  طرف 
املناطق  يختارون  الذين  للم�صطافني 
ال�صاحلية لق�صاء عطلهم، م�صريا اإىل اأنه 
ولية  عليه  تتوفر  �صاطئا   87 �صمن  من 
لل�صباحة  �صاطئا   65 فتح  مت  اجلزائر 
على  دقيقة  حتاليل  اإجراء  بعد  وذلك 
للتاأكد من مدى �صالحياتها  البحر  مياه 
لل�صباحة وذلك حلماية �صحة املواطنني 

.
كما مت اأي�صا --ي�صيف ذات امل�صوؤول-- 
اأن  يجب  التي  الالزمة  ال�رضوط  حتديد 
كتخ�صي�س  ال�صواطئ  هذه  يف  تتوفر 
الأمن  وتعزيز  ال�صيارات  لتوقف  حظائر 
الو�صائل  كل  وتوفري  املدنية  واحلماية 
دورات  من  امل�صطافني  لراحة  املادية 
جانب  اإىل  ومطاعم  وكهرباء  للمياه 
تن�صيط ن�صاطات ترفيهية و�صهرات فنية 

وثقافية بالفرتة امل�صائية.
واأ�صاف امل�صوؤول ذاته اأنه مت هذه ال�صنة 
م�صتوى  ال�صباحة على  قرار مبنع  اتخاذ 
نق�س  ب�صبب  بالعا�صمة  �صاطئ    22
التي  املياه  ونوعية  والتهيئة  التجهيزات 
والعمومية  ال�صحة  ومعايري  تتطابق  ل 

واد  م�صتوى  على  خا�صة  والنظافة 
احلرا�س و الرغاية.

الأمرا�س  من  خوفا  اأنه  اأكد  فيما 
عملية  فاإن  املياه  طريق  عن  املتنقلة 
املراقبة والتحليل البكرتيولوجي الدوري 
ملياه هذه ال�صواطئ املمنوعة �صي�صتمر 
حال  يف  تدريجيا  بع�صها  فتح  و�صيتم 
التكفل بالنقائ�س امل�صجلة بغية احلفاظ 

على �صحة و�صالمة امل�صطافني .
ولتوفري كل التهيئة ال�رضورية بال�صواطئ 
الريا�صة  ح�صائر  ديوان  من  كل  ي�صهر 
والوكالة  اجلزائر  لولية  والت�صلية 
العقارية لولية اجلزائر اإىل جانب اأعوان 
البلديات   ل�صيما  املحلية  ال�صلطات 
على نظافة هذه ال�صواطئ حيث مت لهذا 
الغر�س توظيف 800 عون للتكفل براحة 
امل�صطافني من بينهم 450 دائمني و350 

ي�صتغلون ب�صفة موؤقتة.
اجلزائر  بولية  ال�صياحة  مدير  ذكر 
الداخلية  لوزير  الأخرية  بالتعليمة 
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
نورالدين بدوي  لولة الوليات ال�صاحلية 
ال14 ل�صمان التح�صني الفعلي للف�صاءات 
على  وال�صهر  ال�صياح  لراحة  املخ�ص�صة 

جودة  ذات  خدمات  من  هوؤلء  ا�صتفادة 
وتوؤكد التعليمة بهذا اخل�صو�س على اأن 
»ا�صتغالل ال�صواطئ امل�صموحة لل�صباحة 
يعرقل  اأن  يجب  ول  وجماين«  حر  يبقى 
�صفة  اأي  اأو  كان  �صبب  اأي  املبداأ  هذا 
اإزالة كل لفتة حتمل  كانت وعليه يجب 
بعني  الأخذ  مع  خا�س«  »�صاطئ  �صيغة 
العتبار املتابعات القانونية املن�صو�س 

عليها يف الت�رضيع املعمول به.
على  املمار�صة  الأن�صطة  وبخ�صو�س 
التعليمية  تو�صح  ال�صواطئ  م�صتوى 
ال�صماح  املعنية  البلديات  باإمكان  اأنه 
م�صتوى  على  ن�صاط  اأي  مبمار�صة 
عقود  طريق  عن  تفوي�صه  اأو  ال�صاطئ 
حت�صني  بهدف  �رضوط  ودفاتر  امتياز 
اخلدمات مع �صمان ممار�صة املراقبة 
من طرف امل�صالح املخت�صة وحتقيق 
املحلية.  للجماعات  معتربة  مداخيل 
اإىل  الدخول  احلق  له  مواطن  ولكل 
�صعر  حدد  حيث  باملجان  ال�صاطئ 
مرجعي لقتناء  م�صتلزمات البحر من 
كرا�صي وطاولة ومظلة ب 500 دج وذلك 
للق�صاء على ال�صتغالل الع�صوائي لهذه 

الف�صاءات .

�رضورة  على  الوقت  نف�س  يف  وركز 
وتوعوية  حت�صي�صية  حمالت  تنظيم 
على مدار ال�صنة لرت�صيخ ثقافة �صياحية 
واأن  خا�صة  املواطنني  لدى  وبيئية 
يف  امل�صوؤولية   من  جانب  له  املواطن 
بطريقة  رميها  نتيجة  النفايات  تراكم 
التي  المكانيات  كل  رغم   ع�صوائية 
لت�صهيل  ال�صواطئ  مقربة  على  و�صعت 

جمعها ونقلها  .
بعدة  املياه  تلوث  م�صدر  وبخ�صو�س 
اأدى  مما  لل�صباحة  م�صموحة  �صواطئ 
يرى  بالرغاية  قر�صو  �صاطئ   منها 
ملحطة  والتطهري  ال�صتغالل  مدير 
التابعة ملوؤ�ص�صة »�صيال«  ت�صفية املياه 
احلفاظ  باأن  بوداب  ر�صى   برباقي 
على نظافة  ال�صواطئ  حلماية البيئة و 
ال�صحة العمومية هي ق�صية اجلميع مما 
ي�صتدعي تظافر جميع جهود الفاعلني 
اإىل  البحر  مياه  تلوث  �صبب  »مرجعا 
رمي بع�س املوؤ�ص�صات ال�صناعية املياه 
ذلك  بعد  لتت�رضب  الوديان  يف  اامللوثة 

داخل مياه البحر .

�ملي�ه �مللوثة خطر� حقيقي� على 
�ضحة �ملو�طنني

عالج  يف  خمت�س  اأكد  جهته  من 
م�صلحة  ورئي�س  اجللدية  الأمرا�س 
بامل�صت�صفى  اجللدية  الأمرا�س 
عمارخوجة،  با�صا،  م�صطفى  اجلامعي 
اأن »املياه امللوثة ت�صكل خطرا حقيقيا 
اإىل  توؤدي  املواطنني حيث  �صحة  على 
حمراء  بقع  بروز  باحل�صا�صية  الإ�صابة 

على م�صتوى اجللد .
ويرى الدكتور خوجة ان عدد املحطات 
غري  املتوفرة   امللوثة  املياه  معاجلة 
كافية للتكفل مب�صاكل هذه املياه داعيا 
املواطنني اإىل التحلي باحليطة واحلذر 
ل�صيما يف جمال اختيار املواد الغذائية 
و�رضوط  معايري  فيها  يراعى  ل  التي 

النظافة .
من  املواطنني  من  عدد  اأكد  حني  يف 
بلدية عني بنيان الذين اختاروا �صاطئ 
على  ال�صيف  عطلة  لق�صاء  جميلة 
هذا  بتنظيف  اأكرث  التكفل  �رضورة 
انت�صار  حالة  من  يعاين  الذي  ال�صاطئ 
ع�صوائية  بطريقة  املنزلية  النفايات 
احرتام  عدم   نتيجة  املياه  وتلوث 

�رضوط احرتام البيئة .

�رضاح  اإطالق  الأحد  اأم�س  مت 
كانا  جزائريني   )2( مواطنني 
معتقلني يف ال�صجون العراقية بتهمة 
»خرق احلدود«، ح�صب ما علم لدى 
واأو�صح  اخلارجية،  ال�صوؤون  وزارة 
اإطالق  عملية  اأن  امل�صدر  ذات 
�رضاح ال�صجينني اجلزائريني اللذين 
مت اعتقالهما �صنة 2003، متت على 
اإثر اجلهود التي بذلتها الدبلوما�صية 
امللف  هذا  بخ�صو�س  اجلزائرية 
بها  قام  التي  بالزيارة  توجت  والتي 
موؤخرا وزير ال�صوؤون اخلارجية، عبد 

القادر م�صاهل، اإىل العراق يف اإطار 
العربية.    الدول  اإىل عدد من  جولته 
امل�صتقاة  املعلومات  وح�صب 
اخلارجية،  ال�صوؤون  وزارة  لدى 
تقوم  بالعراق  اجلزائر  �صفارة  فاإن 
لرتحيل  الالزمة  بالإجراءات  حاليا 
اأقرب  يف  اجلزائر  اإىل  ال�صجينني 
اأن  امل�صدر  نف�س  واأ�صاف  وقت 
لزالوا  اآخرين  جزائريني  خم�صة 
يقبعون يف ال�صجون العراقية بتهمة 

»النتماء اإىل جماعات اإرهابية«
ق٫و

��ضتبعد �لقي�دي �ل�ض�بق ومن�ضق �لقي�دة �ملوحدة جلبهة �لتحرير �لوطني، عبد �لرحم�ن بلعي�ط ب�أن 
يحقق �لفالن �كت�ض�ح� للمحلي�ت �ملقبلة، بحيث �أكد �أن م� يح�ضل يف �لو�قع يوؤكد ذلك خ��ضة و�أن 

�لق�عدة مل تعد تثق يف �لقي�دة بعد �لنت�ئج �لك�رثية �ملحققة يف �لت�ضريعي�ت، وق�ل بلعي�ط  خالل 
حو�ر خ�س به »�لو�ضط« �لحتج�ج و�لثورة �ضد �لأمني �لع�م من قبل �لق�عدة... 

عبد �لرحم�ن بلعي�ط يف حو�ر خ�س به »�لو�ضط«:

و�ضط تق�ذف للتهم و �مل�ضوؤولي�ت

ح�وره: علي عز�زقة

الأفالن لن يحقق نتائج اإيجابية يف املحليات
�نتق�لية لين�ضب هيئة  �أن يتدخل  يجب  �حلزب  •        رئي�س 

�ض�رخ ب�ضكل  موجودة  موجودة  ولد عب��س  �ضد  •        �لإحتج�ج�ت 

حالة كارثية ببع�ض �صواطئ العا�صمة
.           منع �ل�ضب�حة على م�ضتوى 22  �ض�طئ ب�لع��ضمة

ك�ن� معتقلني

 اإطالق �صراح مواطنني
 جزائريني  يف العراق   

من  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  متكن 
واإيقاف  اإرهابيا   13 على  الق�صاء 
وعن�رضين  نف�صه   �صلم  اإرهابي 
للجماعات  الإ�صناد  جماعات  من 
الإرهابية خالل �صهر جويلية املا�صي 
، ح�صب ح�صيلة ن�رضتها جملة اجلي�س 
يف عددها الأخري ل�صهر اأوت اجلاري 
واأو�صح نف�س امل�صدر حتت رقم 649 
ـ  الوطني  التحرير  جي�س  �صليل  اأن 
اجلي�س الوطني ال�صعبي ـ متكن خالل 
نف�س امل�صدر من توقيف94 مهربا ، 
من  و27  �رضعي  غري  مهاجر   374 و 
جتار املخدرات وكذا ك�صف وتدمري 

20 من املخابئ واملالجي.
ت�صتحوذ  التي  احل�صيلة   اأفادت  كما 
هذه  اأن  منها   ن�صخة  على  الو�صط 
العملية النوعية التي قام بها اجلي�س 
حجز  عن  اأ�صفرت  ال�صعبي  الوطني 
املعالج  الكيف  من  كلغ   4124
 ، الوقود  من  لرت   53634 وا�صرتجاع 
كما اأ�صافت ذات احل�صيلة اأن اجلي�س 
 42 با�صرتجاع  قام  ال�صعبي  الوطني 

�صاحنة  و11  الدفع  رباعية  �صيارة 
اإىل  بالإ�صافة  والـ41�صيارات 
ا�صرتجاع اأغرا�س اأخرى ، كا�صرتجاع 
و  املعادن  عن  للك�صف  جهاز   25
مطرقة �صاغطـة 46 مولد كهربائي و 

08 مناظر و05 هواتف نقالة.
احل�صيلة  ذكرت  الأ�صلحة  وب�صاأن 
قام  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  اأن 
من  اآلية  بندقية   18 با�صرتجاع 
نوع  من  ر�صا�س  كال�صينكوف  نوع 
نوع  اآلية من  RPK وبندقية ن�صف 
بنادق   03 اإىل  بالإ�صافة  �صيمنوف 
تكرارية وكذا 20 قنبلة يدوية ، كما 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  ا�صرتجع 
ذات  قنبلة   38 الفرتة  نف�س  خالل 
�صناعة تقليدية جاهزة ال�صتخدام 
الكيميائية  املواد  من  و2700كلغ   ،
التي تدخل يف �صناعة املتفجرات 
األغام   07 ا�صرتجاع  اإىل  بالإ�صافة 
خمزن  و12  تقليدي  �صنع  من 

دخرية.12خمزن ذخرية
�إمي�ن لو��س 

�أوت جملة �جلي�س يف عدده� �لأخري ل�ضهر 

الق�صاء على 13 اإرهابيا واإيقاف 
عن�صرين من جماعات الإ�صناد 
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هل بداأمت يف التح�ضري 
لالنتخابات املحلية  املقبلة؟

التح�ضري  يف  البدء  مت   نعم 
املقبلة   املحلية  لالنتخابات 
،العملية التقنية  انطلقت  ،و نحن 
بعد  الناخبة  الهيئة  دعوة  بانتظار 
نوفمرب  تر�ضيم املوعد يف  يتم  اأن 
ح�رض  الذي  ،الطاقم  املقبل 
�ضي�ضتمر  الت�رضيعية  لالنتخابات 
املحلية  لالنتخابات  التح�ضري  يف 
امليدان  يف  التجربة  اكت�ضب  لأنه 
املنا�ضلة  �ضوؤون  يف  اأعلم  هو  ،و 
لالنتخابات  ،وبالن�ضبة  وليتهم  يف 
تتكفل  حملي  �ضاأن  فهي  املحلية 
للولية  التنفيذية  باإدارته املكاتب 
هذه  جديد  اأن  الإ�ضارة  ،ويجدر 
حتت  دخولها  هو  النتخابات 
عنوان الوحدة ،الذي �ضوف يتكفل 
بالإ�رضاف املبا�رض على  منا�رضة 
الربنامج  و�ضع  بعد  احلملة  اإدارة 
النتخابي و امل�ضادقة على قوائم 

املرت�ضحني .

حتدثتم عن وجود اختالف 
الراأي داخل حرك حم�س 
،بالرغم اأن هناك جهات 

توؤكد وجود اأجنحة معار�ضة 
،هل �ضيوؤثر ذلك على نتائج 

املحليات ؟

�ضاأن  احلركة  داخل  الآراء  تباين 
و  ال�ضيا�ضي  اخلط  حول  داخلي 
و  احلركة  اإدارة  و  �ضيا�ضة  حول 
ال�ضيا�ضيني  بال�رضكاء  عالقاتها 

،اأما فيما يخ�ص النتخابات فهي 
ن�ضعى  بني اجلميع  قا�ضم م�ضرتك 
النجاح  �ضورة  حتقيق  خاللها  من 
حتتل  ان  اإىل  ت�ضعى  كبرية  حلركة 
الأحزاب  بني  حمرتمة  مرتبة 
ان  اإىل  الإ�ضارة  ،ويجدر  الأخرى 
 3 املرتبة  على  حت�ضلت  احلركة 
�ضيا�ضيا و انتخابيا يف الت�رضيعيات 
املا�ضية ،و ناأمل اأن نحافظ على 

هذا الرتتيب  .

هل ت�ضاندون القرارات التي 
جاع بها تبون يف خمطط 
عمل احلكومة اجلديد  ؟

نحن ن�ضاند كل ما يخدم م�ضلحة 
ال�ضعب ل �ضيما القدرة ال�رضائية و 
اجلبهة الجتماعية و ذوي الدخل 
،وندعم كل توجه ي�ضب  املحدود 
الجتماعية  العدالة  اجتاه  يف 
خمتلف  بني  املنفعة  توازن  و 
الوليات  ،خا�ضة  املجتمع  فئات 

و  العليا  اله�ضاب  و  املحدودة 
اجلنوب الكبري .

ما تعليقكم على الت�ضريبات 
الأخرية حول اإلغاء الرئي�س 
قرارات التي جاء بهتا تبون ؟

بعد  خا�ضة  ت  ت�رضيبا  تعد  مل 
جلبهة  العام  الأمني  ت�رضيح 
هو  الرئي�ص  باأن  الوطني  التحرير 
احلاويات  حترير  قرار  اأ�ضدر  من 
مت  ،كما  املوانئ  يف  املحجوزة 
دخل  القرار  هذا  ان  مالحظة 
رئي�ص  اأن  يعني  ،مما  التنقيد 
�ضيا�ضيا  قرارا  اتخذ  اجلمهورية 
يتجاوز اإ�ضالحيات  وزارة التجارة 
،ليعطي التوجيه الالزم باأن تعليمة 
ينبغي  املواد  بع�ص  ا�ضترياد  منع 
اأ�ضهر  بثالثة  املوعد  قبل  يتم  اأن 
الفر�ضة  متنح  حتى  الأقل  على 
العقود  يف  بالت�رضف  للم�ضتوردين 
قيل   املنتجني  مع  اأبرموها  التي 
املوانئ  باجتاه  �ضحنها  يتم  ان 

ال�ضلع  و  الب�ضائع  لأن  اجلزائرية 
القانون  يحكمها  ل  امل�ضتوردة 
يتجاوزه  اإمنا  ،و  وحده  اجلزائري 
اإىل التجارة اخلارجية التي ت�ضتمد 
�ضلطتها من قوانني التجارة الدولية 

يف ال�ضترياد و الت�ضدير .

ما تعليقك على ما ت�ضهده 
ال�ضاحة ال�ضيا�ضية من 

اأحداث ؟

ت�ضعيد  على  �ضيف  كل  تعودنا يف 
للدخول  متهيدا  الت�رضيحات 
الدخول  يعرف  الجتماعي 
و  الأ�ضحى  عيد  و  املدر�ضي 
ل  امليزانية  و  املالية  قانون 
،كل  املحلية  النتخابات  و   2018
العالقات  جتعل  العوامل  هذه 
الطرح  يف  مت�ضابكة  ال�رضكاء  بني 
التنفيذي  املخطط   ان  ،خا�ضة 
لربنامج احلكومة ت�ضمن تن�ضي�ص 

على ف�ضل املال على ال�ضيا�ضة  .

هل تعترب اأن اإقرار الدولة 
بهدر املال هو توجه ملحاربة 

الف�ضاد اأم �ضراع �ضيا�ضي ؟

فكرة ف�ضل املال على ال�ضيا�ضة ل 
ميكن جت�ضيدها يف امليدان، لأنها 
امل�ضالح  من  الكثري  مع  تتعار�ص 
الثالثية  اأطراف  بني  املت�ضابكة 
الأخرية  ال�ضنوات  التي جنحت يف 
من اأن ت�ضمن جناح بع�ص  النواب 
يدافعون  الذي   الربملان  داخل 
يغريون  و  الباترونا  م�ضالح  على  
القوانني  التي جتعل املال �رضيكا 

يف �ضناعة القرارات .

بوجدرة  ر�ضيد  الروائي  اأثنى 
لرئي�ص  مب�ضاندة امل�ضت�ضار اخلا�ص 
اجلمهورية �ضعيد بوتفليقة له خالل 
وخروج  اخلفية،  الكامريا  اأحداث 
وقفة  يف  له  امل�ضاندين  من  جملة 
وم�ضاركة  ال�ضبط،  �ضلطة  مقر  اأمام 
ال�ضعيد بوتفليقة فيها، م�ضيفا اأنه مل 
بوتفليقة  ال�ضعيد  ت�ضامن  ي�ضتغرب 
زمن  من  يعرفه  مثقفا  لكونه  معه 
ال�ضرتاكي،  احلزب  يف  الن�ضال 
حادثة  �ضد  لوقفته  ح�ضوره  اأن  كما 
موقف  يحمل  اخلفية  الكامريا 
التي  اجلزائرية  ال�ضلطة  من  م�ضاند 
بوجدرة  واأو�ضح  �ضابقا.  ت�ضانده  مل 
مع  مطول  حوار  يف  الأحد  اأم�ص 
باأن  اجلزائر«،  عن  �ضيء  »كل  موقع 
وقفته  يوم  بوتفليقة  �ضعيد  خرجة 
موقف  له،  وم�ضاندته  الحتجاجية 
�ضجاع مل ي�ضتغربه من رجل مثقف، 
بوتفليقة  �ضعيد  موقع  باأن  مربزا 
يعك�ص  للرئي�ص  �ضخ�ضي  كم�ضت�ضار 
يف  له  الدولة  م�ضاندة  اأكيدة  ب�ضورة 

باأن  يقول  م�ضتطردا  احلادثة،  تلك 
�ضعيد بوتفليقة هو زميل يف الن�ضال 
هو  وكان  ال�ضرتاكي،  احلزب  يف 
با�ضتمرار،  رواياته  يطلبون  وزوجته 
جيدين،  وقارئني  مثقفني  كانا  فقد 
عبد  اأخوه  تويل  منذ  يره  مل  لكنه 
يوم  اإىل  للحكم  بوتفليقة  العزيز 
بعد  ال�ضدة  يف  كان  حني  الوقفة 
ب�ضاأن  مو�ضحا  النهار،  قناة  حادثة 
باأنه  بينهما يومها،  الذي دار  الكالم 
اخلا�ص  الرئي�ص  م�ضت�ضار  من  طلب 
وقابل  الو�ضع،  لتدارك  التحرك 
له  وعد  بتقدمي  بوتفليقة  ال�ضعيد 
حيث  الالزمة،  الإجراءات  باتخاذ 
»�ضتفاجاأ  الواحد:  باحلرف  له  اأفاد 
الروائي  ذات  وبرر  قريب«،  عن 
اجلمهورية  رئي�ص  لتكرمي  رف�ضه 
بو�ضام الع�ضري �ضهر جويلية الفارط، 
وزير  من  موقعة  الدعوى  تلقى  باأن 
وك�ضف  ميهوبي،  الدين  عز  الثقافة 
احلوار  نف�ص  يف  الي�ضاري  الروائي 
النهار  قناة  مع  ق�ضيته  جديد  عن 

العدالة،  اأمام  الف�ضل  تنتظر  والتي 
 13 اأجلها  من  اأ�ض�ص  باأنه  م�ضريا 
عنه  للدفاع  تطوعوا  كلهم  حماميا 
باأن  يقول  واأرفد  الق�ضية،  هذه  يف 
هي  هذه  اخلفية  الكامريا  حادثة 
�ضحفيان  جاءه  بعدما  فيه،  وقع  فخ 
بعنوان  برنامج  يعدان  باأنهما  قال 
وافق  اأن  وبعد  الأدبي«،  »النادي 
الربنامج  يف  امل�ضاركة  على  حينها 
مقر  يف  احل�ضة  �ضي�ضجل  اأنه  ظن 
القناة، ليجد نف�ضه يف فندق معزول 
اإل  و�ضفها  ميكن  ل  ممار�ضة  واأمام 
مربزا  تعبريه،  حد  على  بالإرهابية 
اأني�ص  النهار  جممع  مدير  باأن 
جهة  من  منه.  اعتذر  قد  رحماين 
ثانية نفى بوجدرة اأن يكون قد خفف 
موؤخرا،  لل�ضلطة  املعار�ص  خطابه 
مو�ضحا باأن مواقفه ال�ضيا�ضية ثابتة 
وباأنه  كتابته،  يف  وظاهرة  ووا�ضحة 
له،  ال�ضلطة  تكرمي  مرتني  رف�ص 
روايته  خالل  من  �ضيظهر  ما  وهو 
�ضت�ضدر  التي  الفرن�ضية  باللغة 

�ضبتمرب املقبل »اخلطف«. كما عمد 
بوجدرة  لفتح النار على عدة كتاب، 
بناء على �رضبهم للهوية اجلزائرية، 
�ضن�ضال”  اأن”بوعالم  قال  حيث 
رهيب.  ب�ضكل  اجلزائر  على  حاقد 
حتى اأنه اأ�ضبح يقذف الثورة ويقول 
من  اجلزائري  اجلي�ص  �ضباط  كل  اأن 
داود”  “كمال  خطري.  وهذا  النازيني 
يكتب  كامو”  “البري  رواية  يف  اأي�ضا 
كامو  موقف  فيها  ويربر  عنه  رواية 
اجلزائر،  اإ�ضتقالل  �ضد  كان  الذي 
دفعه  للتح�ضري  ما  ذلك  اأن  مو�ضحا 
ن�رض  دار  طريق  عن  جديد  لكتاب 
وهو  وزو،  تيزي  يف  فانون”  “فران�ص 
كتاب نقدي �ضد تلك الأ�ضماء الأدبية 
للجزائر، على حد قوله.،  التي ت�ضيء 
م�ضيفا اأن ا�ضتفزازات بنت” البا�ضاغا 
الكاأ�ص  اأفا�ضت  التي  هي  غانا”،  بن 
الذين  هوؤلء  ف�ضح  عليها  بناء  فقرر 
عن  يتحدث  والكتاب  التاريخ  يزورون 
با�ضا«،  و�ضليم  داود  وكمال  “�ضن�ضال 

على حد قوله.

حلقوق  الدولية  املنظمة  فتحت 
احلريات  عن  والدفاع  الإن�ضان 
العامة، مكتب اجلزائر، النار على 
املعار�ضة يف اجلزائر، حمذرة من 
اأنها  قالت  التي  قراراتها  ماآلت 
اجلزائري،  بال�ضعب  ال�ضوء  تريد 
املطالب  يف  املغالة  خالل  من 
القوانني  ملخالفة  كونها تلجاأ 
وال�ضدام مع ال�ضلطة للربوز اأمام 
للظهور  ال�ضحافة  واأمام  ال�ضارع 
بدل ممار�ضة  ال�ضجاعة،  مبظهر 
ال�ضيا�ضة احلقيقية، وا�ضفة اإياها 
والكيا�ضة  العقل  باأنها تفتقد 
ظروف  مع  التعامل  يف  والروؤية 
الواقع وتبحث عن �رضعية وجود 
اأن  حني  يف  ال�ضارع،  يف  مفقودة 
واقع حالها يعك�ص حملها جلينات 
املراهقة ال�ضيا�ضية التي مازالت 
من  عدد  عقول  على  ت�ضيطر 
دفاعهم  زيفا  ويدعون  الأحزاب 
والدميقراطية،  احلرية  عن 

بح�ضب املكتب.
بخ�ضو�ص  املنظمة  واأ�ضافت 
الأحزاب  لهذه  ال�ضيا�ضي  الوعي 
البطولة  يف  غرقت  باأنها 
والزعامة، يف حني ن�ضجل افتقار 
اجلزائر  يف  احلزبية  احلياة 
والروؤية  ال�ضيا�ضي  الن�ضج  اإىل 
املو�ضوعي،  والتقييم  ال�ضليمة 
للتن�ضئة  جدي  لتفعيل  داعية 
مبا�رضة  اخلروج  بدل  ال�ضيا�ضية 
�ضورة  وت�ضويه  ال�ضحافة  اأمام 
اأن هكذا  ال�ضيا�ضي، قائلة  العمل 
الثقة  فقدان  اأنتج  ما  هو  و�ضع 
وبالعملية  بل  ال�ضيا�ضيني،  بكل 
حني  يف  برمتها،  ال�ضيا�ضية 
بع�ص  فاإن  ذلك  مع  اأنه  تداركت 
اأخطاء ال�ضا�ضة ل ميكن ال�ضكوت 
موثقة  ف�ضادهم  وف�ضائح  عنها، 

والتي فاقت حدود ال�ضرب.
 من جهة ثانية توجهت املنظمة 
من  باحلذر  احلاكم  للنظام 
لتخريب  ت�ضعى  التي  الأيادي 
راأ�ضها  وعلى  ال�ضيا�ضية  العملية 
وحماولت   ،»2019 »رئا�ضيات 
الذي  الأمني  اجلدار  اف�ضال 
عقول  على  كابو�ضاً  ميثل  اأ�ضبح 
النظام  دول اجلوار، موؤكدة على 
تكري�ص  اجتاه  ال�ضري يف  �رضورة 
وحلحلة  املواطنني  اإرادة 
الأزمات، التي قالت اأنها ل حتل 
املزيد  ك�ضب  عملية  طريق  عن 
من الوقت للعمل خلف الكوالي�ص 

اأ�ضلحته  طرف  كل  وا�ضتخدام 
فعالية  لإبطال  والعلنية  اخلفية 
�ضبل  بتوفري  بل  الآخر،  الطرف 
معاجلات حقيقية ودائمة تنت�ضل 
اأ�ضباب  من  احلالية  الأو�ضاع 
القوى  فعالية  وتبطل  اأزماتها 
كانت  اإن  والدافعة  املحر�ضة 
داخلية اأو خارجية من قوة الفعل 
من  الب�ضاط  و�ضحب  والتاأثري 

حتت اأقدامها.
»من  املنظمة  مبادرة  �ضياق  ويف 
اأجل بناء واإنقاذ اجلزائر«، دعت 
جل الواعني واخلريين، بح�ضبها، 
والوحدة  اجلهود،  ت�ضافر  اإىل 
على راأي واحد لإنقاذ البالد من 
واملثقلة  للغاية  ال�ضعبة  احلالة 
باحتمالت خطرية ل حدود لها، 
داعني اىل اإجراء عقالين منا�ضب 
ال�ضتع�ضاء  من  اجلزائر  ينقذ 
خالل  من  كان  �ضواء  الراهن 
املت�ضادة  الآراء  بني  التفاق 
باإجراء  اأو  احلاكمني  للفرقاء 
اآخر يكفل نتيجة مر�ضية باأ�رضع 
حددت  حني  ممكن، يف  وقت 
على  يف   العمل  اقرتاحاتها 
موؤ�ض�ضات  يف  الد�ضتور  تكري�ص 
دميقراطية،  وت�رضيعات 
احلريات  عن  الدفاع  وموا�ضلة 
ذلك  يف  مبا  والعاّمة،  الفردية 
املواطنة  وقيم  النقابية،  احلرية 
ا�ضرتاتيجية  و  و�ضع  وامل�ضاواة، 
بكّل  الإرهاب  ملكافحة  وطنية 
لتفكيك  خّطة  و  بلورة  اأ�ضكاله، 
مبختلف  الف�ضاد  منظومة 
وكذا  وجتلّياتها،  مظاهرها 
ا�ضتعجالية  اإجراءات  �ضبط 
واقعية وممكنة التحقيق لإيقاف 
عجلة  ودفع  القت�ضاد  تدهور 
يف  خا�ضة  جديد،  من  النمّو 
املهّم�ضة،  واملناطق  اجلهات 
من  التدريجي  التقلي�ص  بهدف 
اخلدمات  وحت�ضني  البطالة 
التحتية،  والبنية  العمومية 
حّققها  التي  املكا�ضب  وحماية 
جمال  يف  اجلزائري  املجتمع 
وتطويرها  املراأة  حقوق 
و  ال�ضتعداد  وتعميقها، 
ي�ضمن  مبا  املحلية  لالنتخابات 
الدميقراطي  امل�ضار  تعميق 
بارونات  احتكار  البالد  ويجّنب 
وعودة  ال�ضيا�ضية  للحياة  املال 

منظومة الف�ضاد وال�ضتبداد.
�ضارة بومعزة

اأكد اأبو جرة �ضلطاين من �ضحة  ت�ضريبا ت الأخرية حول اإلغاء قرارات تّبون خا�ضة  بعد ت�ضريح الأمني العام 
جلبهة التحرير الوطني باأن الرئي�س هو من اأ�ضدر قرار حترير احلاويات املحجوزة يف املوانئ ،مما يعني اأن رئي�س 

اجلمهورية اتخذ قرارا �ضيا�ضيا يتجاوز اإ�ضالحيات  وزارة التجارة، مربزا ا اأن ما مييز النتخابات املحلية املقبلة هو 
الدخول  حتت عنوان الوحدة ،معتربا يف ذات ال�ضياق  فكرة ف�ضل املال على ال�ضيا�ضة ل ميكن جت�ضيدها يف امليدان، 

لأنها تتعار�س مع الكثري من امل�ضالح املت�ضابكة بني اأطراف الثالثية. 

الرئي�س الأ�ضبق حلركة حم�س اأبوجرة ال�ضلطاين  للو�ضط:

ي�ضدر كتابا »ف�ضح« فيه كل الكتاب الذين اأ�ضاوؤوا للجزائر

حاورته:اإميان لوا�س .

ف�سل املال عن ال�سيا�سة فكرة ال ميكن جت�سيدها 
.      رئي�س اجلمهورية اتخذ قرارا �ضيا�ضيا يتجاوز اإ�ضالحيات  وزارة التجارة

بوجدرة: مل ا�ستغرب م�ساندة  ال�سعيد بوتفليقة  

دعت لتفادي ال�ضراعات

املنظمة الدولية حلقوق االإن�سان 
تفتح النار على املعار�سة

24 �ساعةالإثنني 14  اأوت 2017  املوافـق  لـ 15 ذو القعدة  1438هـ 4

�ضارة بومعزة
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بعدما اأثارت �سقيقة احدهما فو�سى عارمة داخل قاعة اجلل�سات ب�سبب اإدانة قريبها

6 اأ�سهر حب�سا ل�سابني لكما �سرطيني داخل حمكمة بئر مراد راي�س
ق�ست حمكمة بئر مراد راي�س بعد املداولة القانونية بت�سليط عقوبة عام حب�سا 6 ا�سهر منها نافذا 

والباقي موقوف النفاذ مع عقوبة 6 �سهر حب�سا موقوف النفاذ يف حق �سابني قاما بالإعتداء على 
�سرطيني داخل حمكمة بئر مراد راي�س بعدما حاول ردع �سقيقة اأحدهما من اإثارة الفو�سى داخل 

قاعة  اجلل�سات لدى  �سماعها احلكم ال�سادر يف حق �سقيقها املتورط يف ق�سية جزائية ،وكذا 
الزامهما بدفع مبلغ 150الف دج بالت�سامن لكل �سحية. 

جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
حني   2017 لـ28جويلية  لتاريخ 
ممار�ضة  ب�ضدد  ال�ضحيتان  كان 
النظام  و  الأمن  حفظ  يف  مهامها 
مبحكمة  اجلل�ضات  قاعة  داخل 
اأن  بعد  وتفاجاأ  راي�س  مراد  بئر 
باحلكم يف  بالنطق  القا�ضية  قامت 
ت�رصخ  بفتاة  املتهمني  اأحد  حق 
خملة  القاعة  داخل  �ضوتها  باأعلى 
الذي  الأمر   وهو  اجلل�ضة  بنظام  
على  قام  و  القا�ضية  اإ�ضتياء  اإثار 
مبوجب  بالتدخل  ال�رصطيان  اإثره 
ال�ضالحيات املخولة لهما يف حفظ 
النظام وحاول طردها من القاعة ، 
وهو الأمر الذي مل ته�ضمه وجعلها 
و  ب�ضقيقها  لالإ�ضتنجاد  تتوجه 
بالقرب  املتواجدان  الأخر  قريبها 
من مدخل قاعة اجلل�ضات و اللذان  
من   منعتهم  قد  الأمن  قوات  كانت 
العليا  للتعليمات  تنفيذا  الدخول 

�ضخ�ضني  من  لأكرث  ال�ضماح  بعدم 
 ، بالدخول  املتهمني  عائلة  من 
باإ�ضتغالل  جهتهما  من  ليقوما 
ب�ضبب  الفو�ضى  اإثارة  و  الفر�ضة 
و  اأحدهم  قام  اأين  �ضقيقتهما 

الذي  لل�رصطي  م�ضاهدته  مبجرد 
طرد �ضقيقته بالتهجم عليه و لكمه 
منعه  فيما  الوجه  م�ضتوى   على 
الثاين من الدفاع عن نف�ضه  ناهيك 
التي  ال�ضتم  و  ال�ضب  عبارات  عن 

الأمن  جلهاز  و  لل�ضحيتنن  وجهة 
كافة  بعدها  تلتم  و  عامة  ب�ضفة 
ال�ضجار  يف  تن�ضم  و  املتهم  عائلة 
قامت  التي  ال�رصطة  عنا�رص  �ضد 
بزمالئها  بالإ�ضتنجاد  جهتها  من 
الذين قاموا بف�س ال�ضجار و توقيف 
املتهمان  مع  حتويلهما على مركز 
وبالتايل  للمحكمة  املحاذي  الأمن 
احلال  حمكمة  على  حتويلهما 
بالعنف  والتعدي  الإهانة  بجرم 
اأثناء  العمومية  القوة  رجال  على 
من  اعرتفا  حيث   ، مهامهم  تاأدية 
لقا�ضي  مبواجهتهما  جهتهما 
 ، جرم  من  لهما  ن�ضب  ما  اجلنح 
بعد التم�ضك باأن �ضبب ال�ضجار هو 
الطريقة امل�ضتفزة  التي عامل بها  
ال�ضحيتان والدتهما و �ضقيقتهما و 
الدفاع  ملحاولة  يتدخالن  جعلهما 
التي  الرواية  وهي   ، �رصفهما  عن 
نفيها ال�ضحيتان وطالبا من جهتها 
باإفادتهما بتعوي�س مايل بقيمة 30 

مليون �ضنتيم .

ل/منرية

كما اإ�ستغل املبلغ يف جتهيز منزله اخلا�س

 �سيخ فرن�سي متهم ب�سرقة 670 مليون
 �سنتيم من �سركة  جزائرية 

اأخبارتلم�سان 

اإعادة فتاة قا�سر معافاة بعد مغادرتها للبيت

ملجل�س  اجلزائية  الغرفة  اأجلت 
النظر يف ق�ضية   العا�ضمة  ق�ضالء 
ال�ضن  يف  طاعن  فرن�ضي  رعية 
اأموال  اإختال�س  بتهمة  املتورط 
بعدما  »رايتال«  �رصكة  من  خا�ضة 
لها  عاما  كمدير  من�ضبه  اإ�ضتغل 
من  اأ�ضهر   6 من  اأقل  يف  متكن  و 
�ضحب ما قيمته 670 مليون �ضنتيم 
جتهيز  م�ضاريف  على  لتبديدها 
منزله اخلا�س باأرقى الديكورات و 
الأجانب  اأ�ضدقائه  عزومات  على 

يف اأفخم املطاعم . 
حيث اأكد املمثل القانوين لل�رصكة 
ذات امل�ضوؤولية يف جل�ضة املحاكمة 
اأن وقائع الق�ضية اإنطلقت باأواخر 
ال�رصكة  اإ�ضتدعت  عام 2013 حني 
املتهم وهو رعية فرن�ضي وعر�ضت 
عليه من�ضب مدير عام بعقد عمل 

مدته 6 اأ�ضهر باأجرة �ضهرية بقيمة 
الذي  العر�س  وهو  دج  األف   45
قبله املتهم وبا�رص مهامه مبجرد 
توقيعه على العقد ليكت�ضف بع�س 
العمال بعد مدة من تقلده من�ضبه 
امل�ضبوهة  الت�رصفات  بع�س 
والتي  الأخري  هذا  من  ال�ضادرة 
كافة  خاللها  من  يتجاوز  كان 
العقد  ال�ضالحيات املخولة له يف 
ال�ضهرية  اأجرته  ت�ضخيم  فيها  مبا 
الأجرة  املرات  اأ�ضعاف  ثالثة 
لهم  ت�ضبب  مبا  عليها  املتفق 
وكذا  ال�رصائب  قيمة   بت�ضخيم 
وحتويلها  �ضيكات  ب�ضحب   قيامه 
تقدمي  دون  اخلا�س  حل�ضابه 
الهواتف  فواتري  عن  ناهيك  مربر 
املبالغ  الطريان  تذاكر  و  النقالة 
طائلة  لأموال  �ضخه  وكذا  فيها 

عالقة  ل  كمالية  م�ضاريف  على 
لها مبهامه يف ال�رصكة من فواتري 
على  ي�ضخها  كان  التي  املطاعم 
اأ�ضدقائه الأجانب باأفخم  مطاعم 
العا�ضمة وكذا فواتري �رصائه لأرقى  
الأثاث و الديكورات لتجهيز منزله 
اخلا�س واأغرا�س اأخرى مبا جعل 
م�ضري ال�رصكة يرفع تقريرا ملالك 
جهتهم  من  قاموا  الذين  ال�رصكة 
لتحديد  ح�ضابات  حمافظ  بتعيني 
من  اأعد  الذي  و  التجاوزات  هاته 
يف  للم�ضوؤولني  �ضلمه  تقرير  جهته 
فيه  ك�ضف    2014 مار�س  �ضهر 
فيها  ت�ضبب  التي  الثغرة  قيمة  اأن 
مليون   6700 بقيمة  قدرت  املتهم 
تقدمت  والذي على �ضوئه  �ضنتيم 
ال�رصكة ب�ضكوى �ضد املتهم الذي 
قدم  بال�ضكوى  �ضماعه  مبجرد 

اإ�ضتقالته وغادر من�ضبه مع رف�ضه 
التقدم للمثول اأمام جهات التحقيق 
�ضالف  باجلرم  متابعته  بذلك  ليتم 
املتهم   اأنكرها  والتي   ، الذكر 
مبثوله  للمحاكمة وفقا لإجراءات 
م�رصحا  املبا�رص  الإ�ضتدعاء 
ك�ضفها  التي  املالية  ال�ضغرة  اأن 
و  بن�ضاطه  لها  عالقة  ل  التقرير 
اأن م�ضاريفه يف ال�رصكة م�ضاريف 
ملهامه  ممار�ضته  اإطار  يف  مربرة 
من  ال�رصكة  باأن  موؤكدا  كمدير 
طلبت منه الإن�ضحاب من ال�رصكة 
على  دفاعه  اأكدت  وقت  يف   ،
يثبت  مادي  دليل  اأي  وجود   عدم 
تورط  املتهم على غرار الفواتري 
لتطالب  بها،  املحتج  وال�ضيكات 

بذلك باإفادته بالرباءة ..
ل/منرية

الإقليمية  الفرقة  عنا�رص  متكن 
يو�ضف  لعني  الوطني  للدرك 
قا�رص  فتاة  اإعادة  من  )تلم�ضان( 
معافاة بعد مغادرتها للبيت العائلي 
الت�ضال  خلية  لدى  علم  ح�ضبما 
للمجموعة الإقليمية لذات ال�ضلك 
تلقي  بعد  العملية  وجاءت  الأمني 
والدي  من  ل�ضكوى  امل�ضالح  ذات 
من  بعد خروجها  )12�ضنة(  الفتاة 
منزلها العائلي ببلدية عني يو�ضف 
يوم 8 اأغ�ضط�س اجلاري ب�ضبب عدم 

ح�ضولها على نتائج درا�ضية جيدة 
القليمية  للمجموعة  بيان  ح�ضب 
وقد  لتلم�ضان.  الوطني  للدرك 
با�رص اإثرها اأعوان الدرك الوطني 
عملية البحث والتحري التي كللت 
هاتفي  ات�ضال  تلقي  بعد  بالنجاح 
الأخ�رص  الرقم  على  مواطن  من 
به�ضبة  الفتاة  روؤية  مفاده   1055
ليتم  الولية  بعا�ضمة  �ضتي  للة 
اإحدى  لدى  عليها  العثور  بذلك 
اأفرادها  اأوهمت  بعدما  العائالت 

باأنها يتيمة الأبوين. وقد مت عر�س 
الفتاة على الطبيب ال�رصعي الذي 
و  اعتداء  لأي  تعر�ضها  عدم  اأكد 
كما  لأهلها  ذلك  بعد  ت�ضليمها  مت 

اأ�ضري اإليه.
حجز1.900 خرطو�سة �سجائر

الإقليمية  الفرقة  عنا�رص  حجز 
الع�ضة  لباب  الوطني  للدرك 
 1.900 موؤخرا  )تلم�ضان( 
�ضيدي  ببلدية  �ضجائر  خرطو�ضة 

خلية  لدى  علم  ح�ضبما  بوجنان 
الإقليمية  للمجموعة  الت�ضال 

للدرك الوطني لولية تلم�ضان.
تلقي معلومات  اإثر  العملية  ومتت 
مفادها وجود كمية من املخدرات 
�ضيدي  ببلدية  املنازل  باأحد 
بوجنان )دائرة باب الع�ضة(. و بعد 
ذات  طرف  من  املنزل  مداهمة 
الكمية  على  العثور  مت  العنا�رص 
كما  فقط  ال�ضجائر  من  املذكورة 

اأ�ضري اإليه.

بني 12 اإىل 13 اأوت 2017

 اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 9 اأ�سخا�س

خالل الفرتة املمتدة  ما بني 12 اىل 
�ضبيحة  غاية  اإىل  و   2017 اأوت   13
)اأي  الثامنة  ال�ضاعة  على  اأم�س 
�ضجلت  الأخرية(  �ضاعة   24 خالل 
  2245 املدنية   احلماية  وحدات 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   ال�ضتغـاثة  مكاملات 
التدخالت �ضملت  املواطنني، هذه 
احلماية  اأن�ضطة  جمالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �ضواء  املدنية 
املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء 
ال�ضحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة 

الأمنية.
عدة  �ضجلت  النحو  هذا  على 
يف  ت�ضببت  منها08   مرور  حوادث 
 12 واإ�ضابة  اأ�ضخا�س    09 وفاة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
احلوادث  مكان  يف  اإ�ضعافهم  مت 
ونقلهم اإىل امل�ضت�ضفيات من طرف 
اأثقل   ، املدنية  احلماية  عنا�رص 
ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى ولية 
غليزان  بوفاة 02 طفلني  و اإ�ضابة 
حادث  اإثر  على  بجروح  اآخرين   03
�ضاحنة  اإ�ضطدام  يف  يتمثل  مرور 
لبلدية  الغربي  باملدخل  �ضيارة  و 

جديوية .
احلماية  م�ضالح  �ضجلت  كما 
غرقا  وفاة  حالة   02 املدنية 
بـولية   ال�ضواطئ  م�ضتوى  على 
يتعلق  الأوىل   احلالة   ، �ضكيكدة 

العمر  يبلغ من  بـ 01 �ضخ�س  الأمر 
بال�ضاطئ  غرقا  متويف  �ضنة   30
باملكان  لل�ضباحة   م�ضموح  غري 
فلفلة  بلدية  ال�ضابون  واد  امل�ضمى 
بوفاة  الأمر  يتعلق  الثانية  احلالة   ،
�ضنة  العمر 18  يبلغ من  01 مراهق 
حمرو�س  بال�ضاطئ  غرقا  متويف 
ببلدية  زويت  بن  �ضاطئ  لل�ضباحة  
نقلهم  مت  ال�ضحايا  جثث   ، كركرا 

اىل املوؤ�ض�ضات الإ�ضت�ضفائية .
 اإىل جانب هدا ،  تدخلت م�ضالح 
 12 يوم  م�ضتغامن  املدنية  احلماية 
 40 و   10 ال�ضاعة  على    2017 اأوت 
اأ�ضخا�س    04 اإنقاد   اأجل  من  د 
كانوا  عالقني داخل البحر ب�ضاطئ 
املقطع امل�ضموح لل�ضباحة  ببلدية 
اىل  اأدى  العملية   اأثناء  و  فركانة   
مو�ضمي  �ضاطئ  حار�س  فقدان 
هدا   جثته  انت�ضال  مت  الذي  و 
ال�ضاعة  على   2017/08/13 اليوم  
امل�ضت�ضفى  اىل  ونقله  05�ضا30د  
و  حمراء  الراية  اأن  للعلم  املحلي  
جهاز  تدخل  للعلم،  هائج   البحر 
حرائق  مبكافحة  اخلا�س  الأمني 
الزراعية  واملحا�ضيل  الغابات 
اأجل  من  املدنية  للحماية  التابع 
 02 غابات،  حرائق   04 اإخماد 
بـ  اأدغال مع خ�ضائر قدرت  حرائق 
05 هكتار غابات و 04 هكتار اأدغال 
1200 حزمة تنب ، 40 �ضجرة مثمرة 

و 214 نخلة حمروقة.

جيجل 

اإتالف 683 هكتار من الغابات

البي�س 

 ا�سرتجاع اأزيد من 250 راأ�سا 
من املا�سية امل�سروقة  

املدنية  احلماية  م�ضالح  �ضجلت 
بجيجل اإتالف 683 هكتار من الغابات 
ت�ضم  اأ�ضجار البلوط والفلني بالإ�ضافة 
اأع�ضاب جراء 39 حريقا  و  اأدغال  اإىل 
املا�ضي عرب  يونيو  منذ  مطلع  اندلع 
املكلف  من  علم  ما  ح�ضب  الولية 
لذات  املحلية  باملديرية   بالت�ضال 
التي  بومالة  اأحالم  املالزم  ال�ضلك 
مبنطقة   الغابات  حرائق  باأن  اأ�ضافت 
رابح  اأولد  ببلدية  ><القرايو<< 
مت  التي  معروف  �ضيدي  بدائرة 
اإخمادها بالتن�ضيق مع  م�ضالح الغابات 
منها  134هكتار  حوايل  على  اأتت  قد 
اأحرا�س  و  غابية  م�ضاحات  14هكتار 
و  اإتالف كلي ل8 اآلف �ضجرة مثمرة 
م�ضيفا باأن هذه احلرائق �ضكلت خطرا 
حقيقيا  بالن�ضبة ل�ضكان هذه املنطقة 

اأكرث  جهود  بفعل  اإنقاذها  مت  التي 
كانوا  املدنية  للحماية   عونا   65 من 
املتحرك  الولئي  بالرتل  مدعومني 
للحماية املدنية املتواجد  باملنطقة.
اأغلب  فاإن  املدنية  للحماية  وا�ضتنادا 
لولية  ال�رصقية  بالبلديات  املناطق 
هذه  من  عدد  اأكرب  �ضجلت  جيجل  
ال�ضيف  مو�ضم  بداية  منذ  احلرائق 
تقع   التي   تلك  منها  خا�ضة  احلايل 
مت  حيث  الغابات  حرائق  جراء  كثريا 
اأولد  ببلديتي  مادية  خ�ضائر  ت�ضجيل  
اإليها  يحيى خدرو�س و امليلية ت�ضاف 
و  اجلنوبية  باجلهة  متفرقة   حرائق 
الغربية للولية �ضملت بلديات العوانة و 
تاك�ضانة و زيامة  من�ضورية و بودريعة 
بن ياجي�س و �ضلمى بن زيادة و جيجل 

مركز.

متكن عنا�رص الدرك الوطني بالبي�س موؤخرا 
ا�ضرتجاع  من  منف�ضلتني  عمليتني  خالل 
اأزيد من 250 راأ�ضا من املا�ضية امل�رصوقة  
بكل من بوقطب والغا�ضول ح�ضبما علم لدى 
التي  الوطني  للدرك   الإقليمية  املجموعة 
اأفادت اأن العملية الأوىل متت على م�ضتوى 
بعد  الولية  �ضمال  100كلم  بوقطب  دائرة 
تلقي م�ضالح الدرك ل�ضكوى من طرف اأحد 
املواليني  مفادها تعر�ضه ل�رصقة 121 را�س 
با�ضتعمال  جمهولني  طرف  من  الغنم  من 

�ضالح اأبي�س.
وبعد مبا�رصة عمليات التحقيق والبحث مت 
العثور على روؤو�س الأغنام مبحاذاة الطريق 

الوطني رقم 6اأ على بعد 12 كلم  من مكان 
عمليات  تزال  ل  حني  يف  ال�ضحية   اإقامة 
البحث جارية عن الأ�ضخا�س املتورطني يف 

الق�ضية ي�ضيف امل�ضدر ويف العملية 
الإقليمية  الفرقة  عنا�رص  متكن  الثانية  
ا�ضرتجاع  من  بالغا�ضول  الوطني  للدرك 
�رصقت  قد  كانت  املا�ضية  من  راأ�ضا   135
وقد  باملنطقة.  املوالني  احد  زريبة  من 
طرف  من  املوا�ضي  هذه  على  العثور  مت 
عنا�رص الدرك خمباأة و�ضط الأحرا�س على 
ل  حني  يف  ال�رصقة    مكان  من  6كلم  بعد 
على  للقب�س  جارية  البحث   عمليات  تزال 

املتورطني.
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اإقبال كبري للم�سطافني على الأبواب املفتوحة 
ا�صتقطبت الأبواب املفتوحة حول خماطر الت�صممات الغذائية وحوادث املرور والغرق » املنظمة على م�صتوى ميناء اجلميلة بعني البنيان ) 
ولية اجلزائر ( ف�صول الكثري من العائالت وامل�صطافني حيث تلقوا �صروحات ون�صائح لتفادي الوقوع يف هذه احلوادث التي ترتفع ن�صبتها 

خالل مو�صم ال�صيف .ومتيزت التظاهرة التح�صي�صية التي نظمتها »جمعية الأمان حلماية امل�صتهلك » 
اجلميلة  ميناء  �ساحة  مرتادي  بتفاعل 
يعر�سه  ما  مع  واأفراد  عائالت  من 
اأع�ساء اجلمعية من مل�سقات و الفتات 
مطويات  توزيع  مت  كما   . �سخمة 
حتتوي على تعليمات حت�سي�سية لتذكري 
باليقظة  التحلي  باأهمية  امل�ستهلكني 
خا�سة  اال�ستهالكية  ال�سلع  �رشاء  عند 
ال�رشعة  وتفادي  ال�سيف  مو�سم  خالل 
حمرو�س   غري  �ساطئ  يف  ال�سباحة  و 
اأن  منور  ح�سان  اجلمعية  رئي�س  قال  و 
مت الرتكيز على هذه املجاالت الثالثة 
و  الغذائية  الت�سممات  يف  املتمثلة 
ل�سبب  راجع  الغرق  و  املرور  حوادث 
بهذه  املرتبطة  الوفيات  عدد  ارتفاع 
اال�سطياف  مو�سم  خالل  احلاالت 
غر�س  اإىل  تهدف  اجلمعية  اأن  مربزا 
ومعايري  املرور  قانون  احرتام  ثقافة 
التربيد  �سل�سلة  ومراعاة  النظافة 
لتفادي وقوع  واختيار �ساطئ حمرو�س 
هذه احلوادث لدى جميع الفئات خا�سة 
االأبواب  اأن  واأو�سح   . االأطفال  لدى 
يف  اأ�سا�سيا  حمورا  ت�سكل  املفتوحة  
على  موؤكدا  اجلمعية  عمل  خمطط 
اأهمية هذه احلمالت التح�سي�سية كونها 
الذي  اال�سطياف  مو�سم  مع  تتزامن 
ي�سهد ا�ستهالك منتجات �رشيعة التلف 

بفعل احلرارة مما قد يوؤدي اإىل الت�سمم 
عدم  مبخاطر  والتح�سي�س  الغذائي 
اإحرتام قانون املرور واالألعاب املائية  
التح�سي�سية  احلملة  حمتوى  ويت�سمن 
تخ�س  حماور  منور  ال�سيد  ح�سب 
املواد  حفظ  ظروف  احرتام  ن�سائح 
ب�سل�سلة  يتعلق  فيما  الغذائية خ�سو�سا 
التربيد و اخلطورة التي ميكن اأن تنجم 
عن تعري�س ال�سلع الغذائية اإىل خمتلف 
تلوث. و  اخلارجية من حرارة  العوامل 
كذلك  تربز  التظاهرة  اأن هذه  وا�ساف 
ب�سفة  النظافة  قواعد  احرتام  اأهمية 
الرقيب  امل�ستهلك  يبقى  حيث  عامة 
عليه  يتعني  اإذ   . يقتنيه  ما  عن  االأول 
يخ�س  فيما  باحلذر  التحلي  قال  كما 
ال�سالحية  نهاية  وتاريخ  النظافة 
الالزمة  احلرارة  درجة  اإىل  واالنتباه 
للحفظ للحفاظ على �سحته وعائلته .و 
اأن جمعيته  ذكر منور  ال�سياق  نف�س  يف 
املخت�سة  للجهات  اقرتاحات  قدمت 
التي  الغذائية  الت�سممات  ملحاربة 
اجلماعية  املطاعم  يف  حاالتها  ترتفع 
واالإقامات  كاالأعرا�س  واملنا�سبات 
تكوين  بوا�سطة«  ذلك  و  اجلامعية 
احلفالت  وقاعات  املطاعم  اأ�سحاب 
و  ال�رشيع  االأكل  مبحالت  العاملني  و 

ت�سديد الرقابة على البائعني املتجولني 
خا�سة يف ال�سيف اأين تكرث الت�سممات 
.و قال اأنه مت تخ�سي�س خالل االأبواب 
ف�ساء  خمت�سني  باإ�رشاف  املفتوحة 
ظاهرة  من   للحد  الن�سائح  لتقدمي 
ال�سيف  يف  املرور  حوادث  ارتفاع 
االإعاقة   اأو  الوفاة  اإىل  توؤدي  والتي 
كذا  و  ال�رشعة  يف  االإفراط  ب�سبب 
�رشورة اإحرتام اأماكن اللعب وال�سباحة 
قبل  من  لالإ�سابات  التعر�س  لعدم 
قال  .و  والقوارب   املائية  الدراجات 
نف�س امل�سدر ان جمعيته ن�سبت خالل 
هذه التظاهرة �سباكا للم�ستهلك بغر�س 
املواطنني  �سكاوى  و  ان�سغاالت  تلقي 
ال�سكاوى  هذه  اأن  م�سيفا  ومعاجلتها 
انواع  با�ستهالك خمتلف  اأ�سا�سا  تتعلق 
ذات  يف  تاأ�سف  ال�سلع.و  و  املنتجات 
ال�سياق ل«غياب ثقافة التبليغ وال�سكوى« 
لدى امل�ستهلك اجلزائري والمباالته يف 
اأغلب االأحيان فيما يخ�س عدم احرتام 
ملعايري  املتعاملني  وخمتلف  التجار 
التخزين والنظافة و�سالحية املنتوج و 
اأبرز اأن الغر�س كذلك من تن�سيب مثل 
امل�ستهلكني  حماية  هو  ال�سباك  هذا 
اإح�ساء  كذا  و  حقوقهم  عن  الدفاع  و 
التجاوزات التي ميكن اأن يقع �سحيتها 

وزارة  التبليغ عنها مل�سالح  و  املواطن 
التجارة و هذا ملحاربة الغ�س و التقليد 
والتجاوزات يف حق امل�ستهلكني .و من 
جهة اأخرى افاد امل�سوؤول باأن جمعيته 
وبالتزامن مع مو�سم اال�سطياف اأطلقت 

»حافظ  �سعار  حتت  حت�سي�سية  اأياما 
العديد  تت�سمن  التي  و  �سحتك«  على 
خ�سو�سا  التح�سي�سية  الن�ساطات  من 
واجلامعات  املدار�س  م�ستوى  على 
وال�ساحات العمومية واال�سواق التجارية 

من  اأنه  ال�ساأن  ذات  يف  م�سريا  الكربى 
مفتوحة  اأبوابا  تخ�س�س  اأن  املنتظر 
نهاية ال�سهر اجلاري على م�ستوى بلدية 
بنف�س  للتح�سي�س  الو�سطى  اجلزائر 

املخاطر.

�صوق اهرا�س

حميط ال�سقي ب�سدراتة قيمة م�سافة للقطاع الفالحي 

الديوان الوطني لالإح�صائيات

ارتفاع ن�سبة البطالة اىل اكرث من 12 باملائة  خالل ابريل 2017    

يعد حميط ال�سقي الفالحي ل�سدراتة 
الذي  اأهرا�س(  �سوق  �رشق  كلم   50(
تو�سعت موؤخرا رقعته لت�سل اإىل 2200 
 1500 يتجاوز  ال  كان  بعدما  هكتار 
هكتار من قبل »قيمة م�سافة« للقطاع 
احلدودية  الوالية  بهذه  الفالحي 
امل�سالح  مديرية  لدى  علم  ح�سبما 
امل�سالح  ذات  الفالحية.واأو�سحت 
باأن هذا املحيط الذي يتمون انطالقا 
من �سد وادي ال�سارف له اأهمية كبرية 
هذا  االأمطار  ت�ساقط  �سعف  ظل  يف 
االإنتاج  �سلبا على  اأثرت  التي  املو�سم 

ال�سيما  اخل�رشوات  وبع�س  الفالحي 
احلبوب ب�ستى اأنواعها.وقد خفف هذا 
املحيط من حدة االنخفا�س يف بع�س 
على  االأ�سا�سية  واملواد  املنتجات 
والب�سل  والطماطم  البطاط�س  غرار 
ال�سقي  طريق  عن  املكثفة  واحلبوب 
اإقباال  كلها  تعرف  والتي  التكميلي 
وم�ستثمري  فالحي  طرف  من  كبريا 
املحيط  ذات  تو�سعة  ومكنت  الوالية 
من  اخل�رشوات  زراعة  تكثيف  من 
التكميلي  وال�سقي  وطماطم  بطاط�س 
للحبوب املكثفة ح�سب ذات امل�سدر 

ي�ستغله  الف�ساء  هذا  اأن  اإىل  م�سريا 
القطاعني  بني  فالحيا  م�ستثمرا   96
العام واخلا�س يف زراعة اخل�رشوات 
وغري  املو�سمية  البطاط�س  وبخا�سة 
والب�سل  والثوم  والطماطم  املو�سمية 
ف�سال عن احلبوب املكثفة عن طريق 
حميط  التكميلي.ويتمون  ال�سقي 
انطالقا  باملياه  ل�سدراتة  ال�سقي 
�سوق  بوالية  ال�سارف  وادي  �سد  من 
التجهيزات  عديد  وي�سم  اأهرا�س 
اأ�سا�سا يف م�سخات مغمورة  املتمثلة 
ح�سب  كيلوات   250 بقوة  وحمركات 

ذات امل�سدر الذي اأ�سار اإىل اأن عدد 
الفالحني الطالبني لعتاد ال�سقي و�سل 
اإىل 20 فالحا اقتنى 9 فالحني منهم 
بعد  اال�ستثمار  يف  و�رشعوا  عتادهم 
ح�سولهم على عقود االمتياز  وبالنظر 
عن  عبارة  �سدراتة  منطقة  اأن  اإىل 
لالهتمام  وجت�سيدا  بامتياز  حو�س 
الفالحة  مديرية  م�سالح  توليه  الذي 
لهذه ال�سعبة ي�سعى القائمون على هذا 

املحيط اإىل 
تطوير اإنتاج االأعالف اخل�رشاء ف�سال 

عن تطوير تقنية االأعالف امل�سربة.

باجلزائر  البطالة  ن�سبة  قدرت 
3ر12  ب   2017 اأفريل   �سهر  خالل 
يف  باملائة  5ر10  مقابل  املائة  يف 
لدى  علم  ما  ح�سب   2016 �سبتمرب 
لالإح�سائيات  الوطني  الديوان 
اليد  فاإن  الديوان   الأرقام  ووفقا    .
277ر12  بلغت  الن�سيطة  العاملة 
يف  117ر12   مقابل  �سخ�س  مليون 
�سبتمرب 2016 ما ميثل زيادة  ايجابية  
قدرت ب 160.000 �سخ�س ما ميثل 
هذا  يعود  و  باملائة  3ر1  ارتفاع  ب 

االرتفاع ا�سا�سا اىل الزيادة يف حجم 
العمل  عن  الباحثة  العاملة  اليد 
لالإ�سارة  املذكورة.   الفرتة  خالل 
متثل  الن�سيطة  العاملة  اليد  فان  
�سن  بلغوا  الذين  اال�سخا�س  جمموع 
ال�سغل  �سوق  يف  املتوفرين  و  العمل 
او  عمل  على  حائزين  كانوا  �سواآءا 
متثل  ،و  بطالة  حالة  يف  متواجدين 
من  املائة   يف  6ر20  ن�سبة  الن�ساء 
يعادل   ما  اأي  الن�سيطة  العاملة  اليد 
الفارط  اأفريل  خالل  مليون  524ر2 
اأما بالن�سبة لعدد ال�سكان امل�ستغلني 
على  يحوزون  الذين  )اال�سخا�س 
عمل( فانه قدر ب 769ر10 مليون يف 
ابريل 2017 مقابل  845ر10 �سخ�س 
هو  و  املا�سي  العام  من  �سبتمرب  يف 
ما ميثل انخفا�سا �سلبيا ب 76.000 
البطالني  ال�سكان  عدد  �سخ�س.وبلغ 
ميثل  ما  اي  �سخ�س  مليون  508ر1 
ن�سبة بطالة قدرت ب 3ر12 يف املائة 
على امل�ستوى الوطني م�سجلة بذلك 
ارتفاعا ب 8ر1 نقطة مقارنة ب�سهر 
الديوان  ح�سب   و   .2016 �سبتمرب 
تباين  ي�سجل  لالإح�سائيات  الوطني 
و  ال�سن  و  اجلن�س  م�ستوى  على 

ال�سهادة  كذا  و  التعليمي  امل�ستوى 
ن�سبة  وبلغت   عليها.  املتح�سل 
الذين  ال�سباب  او�ساط  يف  البطالة 
�سنة   و24   16 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
من  يالحظ  املائةكما  يف  7ر29 
االرتفاع  ان  الديوان  بيانات  خالل 
م�س   البطالة   ن�سبة  يف  امل�سجل 
االأ�سخا�س دون موؤهالت و كذا  ذوي 
التكوين  من  املتخرجني  ال�سهادات 
البطالة  ن�سبة  ارتفعت  و  املهني. 
ميلكون   ال  الذين  االأ�سخا�س   لدى 
موؤهالت مهنية  لت�سل اإىل 1 ر10  يف 
اأفريل 2017  مقابل 7ر7    املائة  يف 
بينما   2016 �سبتمرب  يف  املائة  يف 
ال�سهادات  ذوي  لدى  الن�سبة  قفزت  
من خريجي التكوين املهني  من 13 
يف املائة اإىل 8ر14 يف املائة خالل 
فرتتي املقارنة. باملقابل انخف�ست 
ن�سبة البطالة لدى حاملي ال�سهادات 
اجلامعية ب�سكل طفيف حيث انتقلت 
من 7ر17 يف املائة يف �سبتمرب 2016 
اىل 6ر17 يف املائة يف 2017 ما ميثل 
انخفا�سا ب 1ر0 نقطة و فيما يخ�س 
ال�سهادة  ح�سب  البطالني  توزيع 
ت�سجيل   مت  فانه  عليها  املتح�سل 

787.000 بطال ال ميلكون اي �سهادة 
و هو ما ميثل اأكرث من ن�سف جمموع 

عدد البطالني )2ر52 يف املائة(. 
ال�سهادات من خريجي  ذوي  و ميثل 
املائة  يف  1ر24  املهني  التكوين 
حاملي  ان  حني  يف  البطالني   من 
ال�سهادات اجلامعية ميثلون 7ر23 يف 
و  املائة ممن ال يحوزون على عمل 
من جهة اخرى يالحظ ان انخفا�س 
الت�سغيل  بني �سبتمرب 2016 و  حجم 
ابريل 2017 م�س قطاع البناء و  �سلبيا 
جانب  اىل  �سخ�س    91.000 قدره 
االإدارة  و  التجارة و اخلدمات  قطاع 
العمومية )انخف�س �سلبي ب 84.000 
ت�سجيل  مت  باملقابل  و  �سخ�س( 
الفالحة  قطاع  يف  ايجابي  ارتفاع 
 )36.000( ال�سناعة  و   )63.000(
�سبتمرب  يف  ت�سجيله  مت  مب  مقارنة 
ك�سفت  اأخرى  جهة  من  و     .2016
لالإح�سائيات  الوطني  الديوان  اأرقام 
اإىل اأن �ستة  )6( بطالني من متو�سط 
عن  العاطلني  من  هم    )10( ع�رشة 
العمل ملدة طويلة اأي ما ميثل  2ر62 
يبحثون عن عمل منذ �سنة  باملائة  

اأو اأكرث. 

النفط يرتفع مع زيادة الطلب 
العاملي وعدم ال�ستقرار يف نيجرييا

ارتفاعا  النفط  اأ�سعار  �سجلت 
فيه  تقيم  الذي  الوقت  يف  طفيفا 
خمزونات  انخفا�س  اأثر  ال�سوق 
اخلام االأمريكية وعدم اال�ستقرار 
يف نيجرييا اإىل جانب النمو القوي 

يف الطلب العاملي .
العاملي  القيا�س  خام  وارتفع 
الت�سوية  �سنتا يف   20 برنت  مزيج 
مبا يعادل 39ر0 باملئة اإىل 10ر52 
دوالر للربميل بينما زاد خام غرب 
 23 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س 
للربميل  دوالر  82ر48  �سنتااإىل 
االأمريكي ب5ر1   اخلام  وانخف�س 
باملائة  ب6ر0  برنت  خام  نزل 
اإنها  الدولية  الطاقة  وكالة  وقالت 
القيا�سية  الطلب  بيانات  عدلت 
لعامي 2015 و2016 مما يعني اأن 
انخفا�س قاعدة الطلب يف عامي 
2016 و2017 اإىل جانب عدم تغري 
قد  املرتفعة  االإمدادات  بيانات 
ال�سحب  معدل  بطء  اإىل  يوؤدي 

من املخزونات الذي كان متوقعا 
املخزونات  البداية.وهبطت  يف 
مليون  5ر6  مبقدار  االأمريكية 
ح�سبما  املا�سي  االأ�سبوع  برميل 
معلومات  اإدارة  بيانات  اأظهرت 
ال�سوق  مراقبي  لكن  الطاقة. 
انخفا�س  اأن  من  يحذرون 
بالتزامن  ياأتي  البنزين  خمزونات 
مو�سمية  �سحب  عمليات  من 
من  املئات  اقتحم  نيجرييا  ويف 
اخلام  للنفط  من�ساأة  االأ�سخا�س 
وحمطة غاز يوم اجلمعة مطالبني 
التحتية  البنية  وتطوير  بوظائف 
وكانت �سادرات النفط النيجريية 
من املنتظر اأن تبلغ اأعلى م�ستوى 
اأغ�سط�س  لها يف 17 �سهرا خالل 
الرتاجع  عاودت  لكنها  اجلاري 
يوميا  برميل  مليوين  من  اأقل  اإىل 
بعدما اأعلنت �رشكة » �سل » حالة 
بوين  خام  على  القاهرة  القوة 

اخلفيف..
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و  العمران  �رشطة  فرقة  قامت  فقد 
حماية البيئة يف �شهر جويلية الفارط 
باإح�شاء 533 تدخل متحور حول رمي 
و اإهمال النفايات مت من خاللها اإزالة 
�رشعية  غري  مفرغة  و  موقع   106
و  مفرغة    202 اأ�شل  من  للنفايات 
اأن  بعد  و  عنه  مبلغ  �شوداء  نقاط 
"البارز"  الدور  الأمن  م�شالح  ثمنت 
عن  التبليغ  يف  املواطن  يلعبه  الذي 
امل�شا�س  تخ�س  التي  املخالفات 
النفايات  رمي  ل�شيما  "و  بالبيئة 
اإىل  اأ�شارت  اخل�رشاء  اخلطوط  عرب 
البيئة  و  العمران  �رشطة  فرقة  اأن 
اأجرت يف جويلية الفارط 253 تدخل 
حول اإيداع اأو رمي النفايات الهامدة 
و  املحاجر  ا�شتغالل  عن  الناجتة 
اأ�شغال الهدم و 52 تدخل  املناجم و 
العام  الطريق  باإعاقة  متعلق  اخر 

بو�شع اأو ترك مواد من �شاأنها اأن متنع 
حرية املرور اأو جتعله غري اآمن.

و اأ�شاف البيان بخ�شو�س املخالفات 
ذات  اأن  العمران  و  بالتهيئة  املتعلقة 
يوليو  �شهر  يف  اأح�شت  امل�شالح 
بنايات  باإجناز  متعلق  تدخل   145
حول  تدخالت   6 و  رخ�شة  بدون 

البناء  لرخ�شة  البناء  مطابقة  عدم 
اآخر  تدخل   54 ت�شجيل  مع  امل�شلمة 
حول  ال�رشعية  غري  بالتجارة  متعلق 
مقرات  نحو  �شخ�س   31 اإثرها  على 
الن�شاطات  بخ�شو�س  اأما  ال�رشطة 
حماية  و  البيطري  بالطب  املتعلقة 
اإح�شاء  مت  فقد  احليوانية   ال�شحة 

احليوانات  برمي  متعلقة  تدخالت   9
امل�شدر  ذات  الف�شالت  اأو  امليتة 
طريق  عن  اإتالفها  عدم  و  احليواين 
الدفن اأو الرتميد ناهيك عن ت�شجيل 
املياه  فيها  ا�شتعملت  واحدة  حالة 
ال�شقي   لغر�س  ال�شاحلة  غري  القذرة 

يربز ذات امل�شدر.

متكنت م�شالح اأمن ولية اجلزائر يف �شهر جويلية الفارط من اإزالة 106 موقع و مفرغة غري �شرعية 
للنفايات من اأ�شل 202 مفرغة و نقاط �شوداء مبلغ عنها  ح�شبما علم من ذات امل�شالح و ح�شب بيان 

�شادر عن م�شالح اأمن ولية اجلزائر.

ولية اجلزائر 

ق.م

اإزالة 106 موقع و مفرغة غري �شرعية 
للنفايات خالل �شهر جويلية 

حملة احل�شاد والدر�س بالوادي

�شوق اأهرا�س

اإنتاج 570 األف قنطارا من احلبوب بوالية الوادي 

توزيع 15 عقد امتياز لغر�س اأ�شجار الكرز ببلدية اأوالد اإدري�س

مت حتقيق ما ل يقل عن  570.000 
مو�شم  بر�شم  احلبوب  من  قنطار 
احل�شاد والدر�س للمو�شم الفالحي 
ح�شبما  الوادي    بولية  اجلاري 
مديرية  م�شوؤويل  من  ا�شتفيد 
بالولية  الفالحية  امل�شالح 
احلملة  هذه  نهاية  يف  و�شجلت 
من  باأكرث  قدرت  الإنتاج  يف  زيادة 
باملو�شم  مقارنة  قنطار   42.000
الفالحي املنق�شي  ومتثل الزيادة 
اعترب  ما  وهو  باملائة   7 بن�شبة 
�شعبة  ن�شاط  يف  نوعية"  "قفزة 
احلبوب بالولية   كما اأو�شح مدير 

عبد  بالنيابة  الفالحية  امل�شالح 
حما�شيل  وت�شدرت  فالح  العايل 
احلبوب  اإنتاج  اإجمايل  القمح 
قنطار   504.000 بلغت  بكميات 
بينما  باملائة    88 فاقت  بن�شبة 
 11 ن�شبة  ال�شعري  حم�شول  احتل 
باملائة املتبقية باإنتاج بلغ 66.000 
هكتار مثلما اأ�شاف ذات امل�شوؤول 
الإجمالية  امل�شاحة  ،وقدرت 
ذات  بر�شم  باحلبوب  املزروعة 
 14.000 ب  الفالحي  املو�شم 
هكتار مق�شمة اإىل 12.000 هكتار 
من القمح ال�شلب و 2.000 هكتار 

لل�شعري موزعة على اأرا�شي فالحية 
احلدودية  ق�شة  بن  مبناطق  تقع 
قمار  و  الرقيبة  و  خليفة  وحا�شي 
يف  بزيادة  الرباح  و  الطريفاوي  و 
 14 بن�شبة  املزروعة  امل�شاحة 
الفالحي  باملو�شم  مقارنة  باملائة 
ذاته.  امل�شدر  ح�شب  الفارط   
احلبوب  من  وفري  اإنتاج  و�شجل 
�شيما  الفالحية  املناطق  مبعظم 
منها حديثة العهد بزراعة احلبوب  
ببع�س  الإنتاج  معدل  بلغ  حيث 
خليفة  حا�شي  غرار  على  املناطق 
الهكتار  يف  قنطارا   70 ق�شة  وبن 

مرتفع''   ''جد  معدل  وهو  الواحد  
ي�شيف عبد العايل فالح .

وقد جمعت م�شالح تعاونية احلبوب 
من  الوادي  لولية  اجلافة  والبقول 
من  الأوىل  املرحلة  يف  الفالحني 
قنطار   105.000 من  اأكرث  احلملة 
  ) القمح  )حم�شول  احلبوب  من 
اأن  بالذكر  جدير  اإليه  اأ�شري  مثلما 
ذات امل�شالح قد وفرت عددا من 
اآلت احل�شاد و و�شائل جمع القمح 
و ذلك بهدف �شمان ال�شري احل�شن 
حلملة احل�شاد والدر�س  كما متت 

الإ�شارة اإليه. 

اأهرا�س  �شوق  ولية  مبقر  مت 
عقد   15 لت�شليم  حفل  تنظيم 
امتياز  60 عقد  �شمن  من  امتياز 
فالحني  لفائدة  وذلك  مقبولة 
الكرز  اأ�شجار  ين�شطون يف غر�س 
ببلدية اأولد اإدري�س يف اإطار بعث 
ما  ح�شب  الولية  اقت�شاد  ودعم 
ت�شليم  على  اأ�رشف  وقد  لوحظ 
 367 ت�شمل  التي  العقود  هذه 
ملحيط  اأول  جزء  �شمن  هكتارا 
باأولد  املثمرة  الأ�شجار  غر�س 
اإدري�س املرتبع على 1600 هكتار 
لعملية  موؤخرا  خ�شوعها  بعد 
ا�شت�شالح وا�شعة وايل الولية واأكد 
ذات امل�شوؤول اأنه ول�شمان اأف�شل 
�رشوط لإجناح عملية غر�س الكرز 
باأولداإدري�س و هو الن�شاط الذي 

من �شاأنه اأن ي�شهم يف خلق الرثوة 
الوليةفاإن  اقت�شاد  وبعث  للرثوة 
الأمر ي�شتدعي -ح�شبه- التفكري 
وجعل  الت�شدير  اإمكانية  يف 
ومل  وطنيا"  "قطبا  اأهرا�س  �شوق 
الكرز  اإنتاج  جمال  يف  دوليا  ل 
الأرا�شي  م�شح  مديرية  و�شت�رشع 
حتديد  عملية  يف  الأحد  غد  يوم 
وتر�شيم حدود اأرا�شيكل م�شتثمر 
املقبل  نوفمرب  اأول  يوم  ليكون 
الغر�س  عملية  انطالق  تاريخ 
وهو تاريخ رمزيكما متت الإ�شارة 
فياليل  ال�شيد  اأ�شار  كما  اإليه 
الرثوة  خلق  اإطار  ويف  اأنه  اإىل 
�شغلجديدة  منا�شب  وا�شتحداث 
اأهرا�س  ب�شوق  املبادرة  متت 
 130 ي�شم  النحل  لرتبية  بربنامج 

مهنيينم�شيفا   20 منهم  م�شتثمرا 
"�شم  لإنتاج  جارية  ات�شالت  باأن 
)م�شتح�رش حيوي معقد  النحلة" 
ويزيد  اجل�شمباأكمله  على  يوؤثر 
الذي  املقاومة(  على  قدرته 
منه  الواحد  الكيلوغرام  ي�شل 
عرب  جهته  من  مالييند.ج   7 اإىل 
رئي�س رجال الأعمال اجلزائري-
عن  �شيخون  ال�شيد  الأمريكي 
اأهرا�س  ب�شوق  بتواجده  ارتياحه 
وموؤهالت  بقدرات  تزخر  التي 
على  بامتياز  وفالحية  �شياحية 
�شانت  القدي�س  غرار�شجرة 
الأثريني  واملوقعني  اأوغ�شتني 
اإىل  بالإ�شافة  وخمي�شة  ملادور 
�شعبها الفالحية مثل �شعبة احلليب 
والزيتون  ال�شوكي  والتني  واحلبوب 

واأو�شح �شيخون يف ت�رشيح ق�شري 
املنتجات  باإمكان  اأن  لل�شحافة 
الأمريكية  ال�شوق  اجلزائريةاقتحام 
ال�شناعية  املنتجات  جمال  يف 
الغذائية �رشيطة اأن يقوم املتعاملون 
القت�شاديون اجلزائريون با�شتيعاب 

هذه ال�شوق .

تلم�شان

تكييف خمططات حركة املرور 
و النقل مع خ�شو�شيات الوالية

تلم�شان  مدينة  مقر  يواجه 
"تلم�شان  عموما  ت�شمى  التي 
خا�شة  م�شاكل  الكربى" 
باحلركة املرورية حيث ت�شهد 

عديد املحاور "اختناقات 
وذلك  متناهية"  ل  مرورية 
خمططات  غياب  اإىل  بالنظر 
تتالءم  النقل  و  املرور  حلركة 
عا�شمة  خ�شو�شيات  مع 
"الزيانيني" و ف�شاءات التوقف 
يف هذا ال�شدد اأظهرت اإحدى 
مكتب  بها  قام  الدرا�شات 
تلم�شان للوكالة الوطنية لتهيئة 
الإقليم اأن هذه الو�شعية ناجمة 
عن الزدياد املتنامي للمراكز 
تلم�شان  مدينة  حول  ال�شكنية 
"م�شتوى  بلوغ  اإىل  اأدى  مما 

ت�شيري معقد".
و اأ�شافت الدرا�شة اأن احلركية 
الأحياء  هذه  ت�شهدها  التي 
على غرار حي "اإمامة" ببلدية 
ت�شتقطب  اأ�شبحت  املن�شورة 
تدفقا كبريا حلركة املرور مل 
حمدودية  اأمام  بها  الكفل  يتم 
كما  احلالية  الطرق  �شبكات 
تلك  اأن  اإىل  الإ�شارة  متت 
على  غائبة  �شبه  ال�شبكات 
القدمية على  م�شتوى املدينة 
نواتها  ت�شكل  اأنها  من  الرغم 
و�شط  ظل  حيث  ال�شا�شية 
مقارنة  "�شغريا"  املدينة 
حيث  املدينة  تو�شع  بحجم 
بالحتياجات  التكفل  يتم  مل 
الإدارية  منها  �شيما  امل�شجلة 
ل�شكان الأحياء اجلديدة الذين 
التنقل  على  مرغمني  اأ�شبحوا 
اإىل و�شط املدينة مما اأدى اإىل 

تدفق كبري للمركبات.
و يظهر ذلك جليا على م�شتوى 
مدينة  مبدخل  وهران"  "باب 
اختناق  ي�شجل  حيث  تلم�شان 
الرغم  على  دائم  �شبه  مروري 
من اجناز  نفقني يف عني املكان  
الرابط  الطريق  فتح  اأن  كما 
 24 ونهج  ال�شنوبر  ممر  بني 
مرت لت�شهيل حركة املرور عن 
الذروة  اأوقات  يف  �شيما  احلي 
مل يحل امل�شكل يف نهاية الأمر 
مع�شلة  ت�شوية  ينبغي  انه  كما 
بالأماكن  الع�شوائي  التوقف 
�شيما  باملدينة  الإ�شرتاتيجية 
اجل  من  وذلك  املقاهي  اأمام 
حلركة  مرونة  اكرب  �شمان 

املرور.
و من بني احللول التي يقرتحها 
لتهيئة  الوطنية  الوكالة  مكتب 
الختناق  لتخفيف  القليم 
هناك  تلم�شان  مدينة  عن 
ا�شتغالل  اخل�شو�س  على 
من  امل�شرتجعة  الف�شاءات 
الأخرية  التهدمي  عمليات 
اأجل  من  القدمية  باملدينة 
اجناز مواقف �شيارات بطوابق 

طريق  كامل  تاأهيل  اإعادة  و 
النقل  بخ�شو�س  "ال�شور"اما 
عملية  مراجعة  فان  احل�رشي 
للمتعاملني  اخلطوط  منح 
�شيما  ملحة  �رشورة  ا�شحى 
هذا  ي�شتغل  حيث  باملن�شورة 
 100 عن  يقل  ل  ما  اخلط 
حافلة مما يخلق اعدادا هامة 
فيما  املركبات  من  دائمة  و 
تعاين خطوط اخرى من نق�س 
العدد  رغم  النقل  و�شائل  يف 

الكبري من ال�شكان.
�رشيع  حل  اإيجاد  يجب  كما 
احليني  مدخل  و  ملخرج 
اجلديدين  ال�شكنيني 
ليغمورا�شن ابن زيان )اأوجليدة 
بن  املوؤمن  عبد  و  �شابقا( 
حيث  �شابقا(  )بوجليدة  علي 
 40000 من  اكرث  يح�شيان 
ن�شمة �شيما بعد عمليات اإعادة 
الإ�شكان و منح ال�شكنات التي 
املحلية  ال�شلطات  بها  قامت 
احليني  هذين  يتوفر  ل  و 
بالإ�شافة اىل حي عني احلوث 
مما  واحد  مدخل  على  اإل 
ي�شبب اختناقا مروريا م�شتمرا 
الإجتنابي  الطريق  مبفرتق 
حيث يتطلب الأمر اجناز نفق 
يف هذا املكان على غرار ذلك 
و  �شتوان  بجامعة  اأجنز  الذي 
ال�شغال  مديريات  قامت  قد 
بهذه  بالتكفل  العمومية 
ال�شعوبات حيث قامت باإطالق 
التقلي�س  �شانها  من  م�شاريع 
ال�شدد  هذا  يف  حدتها  من 
تكفل  عن  املديرية  اأعلنت 
موؤ�ش�شة "�شتار" باأ�شغال اجناز 
طريق يربط  الطريق الوطني 
يغمورا�شن  باأحياء   22 رقم 
بن  املوؤمن  عبد  و  زيان  ابن 
علي مما �شيوفر خمرجا اخر 
لل�شكان  اما الآجال التعاقدية 
ب12  فقدرت  امل�رشوع  لهذا 
ن�شبة  اأ�شغالها  تعرف  و  �شهرا 

تقدم تقدر ب%10.
"�شريور"  �رشكة  تتكفل  كما 
باملوازاة  �شغري  نفق  باإجناز 
مع درا�شة لإن�شاء حمول �شغري 
ابن  يغمورا�شن  طريق  ملفرتق 

زيان.
اأكدت  فقد  النقل  مديرية  اأما 
مواقفة  على  جانبها  من 
الولئي  ال�شعبي  املجل�س 
احلركة  خمطط  على  موؤخرا 
الذي  و  لتلم�شان  املرورية 
ال�شعبية  للمجال�س  وجه 
و  للتج�شيد  الثالثة  البلدية 
اإىل  الأخري  يف  الإ�شارة  متت 
اإن�شاء ثالثة مواقف  �شيتم  انه 
كل  يت�شع  بطوابق  لل�شيارات 
و  مكان  ل300  منها  واحد 
الربية  املحطة  مقابل  ذك 

احلالية.
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مبنا�سبة مرور 48 �سنة على اجلرمية النكراء
ي�صادف 21 اآب 2017 مرور 48 �صنة على جرمية اإحراق العدو ال�صهيوين للم�صجد الأق�صى على يد اليهودي ال�صرتايل مايكل روهان، بالتن�صيق مع �صلطات 

الحتالل وقواتها الع�صكرية.

�أ�شعلها  �لتي  �لوح�شي  �حلريق  نري�ن  �أتت 
و�لتمييز  و�لتع�شب  و�لكر�هية  �حلقد  بث 
�لعن�رصي �لذي ر�ّشخه كتبة �لتور�ة و�لتلمود 
�ل�شهيوين  و�لكيان  �ل�شهاينة  و�ملوؤ�ش�شون 
على  و�مل�شيحية  و�لإ�شالم  �لعروبة  �شد 
رماد،  �إىل  وحّولته  �لدين  �شالح  حمر�ب 
وكادت �أن تدمر �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك 
�لفل�شطيني  �لعربي  �أبناء �شعبنا  بكامله لول 
�لذين هبو� من جميع �أنحاء �ل�شفة �لغربية 
من  �لقد�س  عرب  هرع  �حلريق  لإطفاء 
م�شلمني وم�شيحيني لإطفاء �حلريق، ولإنقاذ 
�مل�شجد �لأق�شى من �لتدمري.. وو�شل تاآمر 
�لحتالل  جي�س  فيه  �أغلق  حد�ً  »�إ�رص�ئيل« 
�أبو�ب �حلرم �ل�رصيف )�أي �شاحة �لأق�شى( 
�أجربو�  ولكنهم  �لدخول،  من  �لعرب  ملنع 
�لأبو�ب  فتح  على  �لإ�رص�ئيلي  �جلي�س 
من  ظناً  دقيقة،   45 د�م  عنيف  �شد�م  بعد 
�ليهودية  �لنري�ن  باأن  �لحتالل  �شلطات 
خالل  رماد  �إىل  �لأق�شى  �مل�شجد  �شتحّول 
تلك �لفرتة.وعندما بد�أ �لعرب مبحاولة �شخ 
م�شخات  وجدو�  �مل�شجد،  �آبار  من  �ملياه 
بن�شل  �لفل�شطينيون  فاأخذ  معّطلة،  �ملياه 
�شطح  وت�شلقو�  �شغرية،  باأوعية  �ملياه 
�مل�شجد لإطفاء �حلريق.وكان رجال �لدين 
�لروم  بطريرك  ر�أ�شهم  وعلى  �مل�شيحي 
�لأرثوذك�س يحملون �ملاء ويبكون ويرددون 
باأعلى �أ�شو�تهم: »بيت مقد�س من بيوت �هلل 
ثالثني  من  �أكرث  �لنري�ن  يحرقوه«و�رتفعت 
و�ملياه  �لأق�شى،  �مل�شجد  قبة  فوق  مرت�ً 
قليلة، وجي�س �لحتالل يعرقل عملية �إطفاء 
�لإطفاء  �شيار�ت  و�شلت  وعندما  �حلريق 
حلم  وبيت  و�لبرية  �هلل  ور�م  نابل�س  من 
�ل�شلطات  منعتها  وطولكرم  وجنني  و�خلليل 
�إطفاء  �مل�شاركة يف عملية  �لإ�رص�ئيلية من 
من  هي  �لإطفاء  عملية  �أن  بذريعة  �حلريق 

�خت�شا�س بلدية �لقد�س �ملحتلة.

خطوات  املجرم مو�صي دايان

�لإ�رص�ئيلي  �حلرب  وزير  و�شل  وعندما 
بالهتافات  �لفل�شطينيون  ��شتقبله  ديان 
�أكرب(،  )�هلل  عبار�ت:  ورددو�  �إ�رص�ئيل  �شد 
)�لقد�س عربية(، )ل هيكل مكان �لأق�شى(، 
وجنحو� باإخماد �حلريق بعد �حرت�ق �جلزء 
�لهام من �مل�شجد �لأق�شى مبا فيه حمر�ب 
�جلامع  من  �أح�رصوه  �لذي  �لدين  �شالح 
فور  �لقد�س  مدينة  �أ�رصبت  بحلب  �لأموي 
فيها  و�ندلعت  �حلريق،  �إخماد  من  �لنتهاء 
�لإ�رص�ب  وعّم  �ل�شاخبة،  �ملظاهر�ت 
غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�شفة  �أنحاء  جميع 
 ،1948 عام  �ملحتلة  �لفل�شطينية  و�ملناطق 
و�شاد �حلزن و�لغ�شب و�لأمل قلوب وم�شاعر 
�جلرمية  لفظاعة  و�مل�شلمني  �لعرب  جميع 
جمل�س  و�تخذ  ووح�شيتها،  �لإ�رص�ئيلية 
�لأمن �لقر�ر 271 يف 15 �أيلول 1969 عرّب فيه 
عن  �لناجتة  �جل�شيمة  لالأ�رص�ر  �حلزن  عن 
�لإحر�ق �ملفتعل يف ظل �لحتالل �لع�شكري 
للقد�س. و�أكد �ملجل�س �أن �متالك �لأر��شي 
وطالب  به.  م�شموح  غري  �لع�شكري  بالفتح 
�لإجر�ء�ت  جميع  فور�ً  تلغي  �أن  »�إ�رص�ئيل« 
و�لأعمال �لتي �تخذتها يف �شبيل تغيري و�شع 

�لقد�س.

هل كانت حماولة تدمري امل�صجد 
الأق�صى �صدفة اأم خمططة؟

�حلركة  موؤ�ش�س  هرت�شل  تيودور  كتب 
»دولة  كتاب  وموؤلف  �لعاملية  �ل�شهيونية 
�ل�شهيوين  �لكيان  تاأ�شي�س  قبل  �ليهود« 

يوماً  ح�شلنا  يقول:»�إذ�  عاماً  بخم�شني 
وقادر�ً  حياً  �أز�ل  ل  وكنت  �لقد�س  على 
كل  �أزيل  ف�شوف  �شيء  باأي  �لقيام  على 
�شيء لي�س مقد�شاً لدى �ليهود فيها و�شوف 
قروناً«،وجاء  عليها  �لتي مرت  �لآثار  �أحرق 
كلمة  حتت  �ليهودية  �ملعارف  د�ئرة  يف 
يجمعو�  �أن  يبغون  �ليهود  »�إن  �ل�شهيونية: 
�أمرهم و�أن يذهبو� �إىل �لقد�س ويتغلّبو� على 
�لهيكل  �إىل  �لعبادة  يعيدو�  و�أن  �لأعد�ء  قوة 
ويقيمو� مملكتهم هناك«. و�أكد �ملوؤ�ش�شون 
�ل�شهاينة »�أن �مل�شجد �لأق�شى �لقائم على 
قد�س �لأقد��س يف �لهيكل �إمنا هو لليهود«.
�حتلت  �ل�شهيونية  للمخططات  وتطبيقاً 
�إ�رص�ئيل �ل�شطر �لغربي من مدينة �لقد�س 
عام  �أ�شعلتها  �لتي  �لعدو�نية  �حلرب  يف 
�لأردن  و�أعلن  لها.  عا�شمة  و�أعلنتها   1948
�لقد�س  من  �ل�رصقي  �ل�شطر   1960 عام  يف 
�لها�شمية.تت�شمن  للمملكة  �لثانية  �لعا�شمة 
�لدولية و�لتي متِثّل �حلد  �ل�رصعية  قر�ر�ت 
�لأدنى �لذي و�فقت عليه �حلكومات �لعربية 
و�أع�شاء جمل�س �لأمن �لن�شحاب �ل�شامل من 
�لقد�س �لعربية، و�إلغاء كافة �لإجر�ء�ت �لتي 
�جلغر�يف  �لو�شع  لتغيري  �إ�رص�ئيل  �تخذتها 
�لو�شع  على  و�أثرت  للقد�س،  و�لدميغر�يف 
م�شادرة  ذلك  يف  مبا  للمدينة  �لتاريخي 
وترحيل  و�لعقار�ت  �لفل�شطينية  �لأر��شي 
وتفكيك  �ليهود  و��شتيطان  �لفل�شطينيني 
و�ل�شماح  �ليهودية،  و�مل�شتعمر�ت  �لأحياء 
 67 حرب  جر�ء  نزحو�  �لذين  للنازحني 
بالعودة �إىل �لقد�س.جتلَّى �لنحياز �لأمريكي 
�لأعمى لالأطماع �ليهودية و�ملعادي حلقوق 
�لعرب و�مل�شلمني يف �لقر�ر رقم 106 �لذي 
ماي   22 يف  �لأمريكي  �لكونغر�س  �تخذه 
1990 و�شدر كقانون يف �لعام 1995 �أي بعد 
2 يف  �أو�شلو  �تفاق  توقيع  من  �أ�شابيع  �أربعة 
�لبيت �لأبي�س، و�لذي ت�شمن �للتز�م بعدم 
بجالء  يظهر  ما  �لقد�س،  بو�شع  �مل�شا�س 

عدم �شدقية �للتز�مات �لأمريكية.
جميع  �لأمريكي  �لقانون  ديباجة  ت�شمنت 
مدينة  يف  �ليهودية  و�لأكاذيب  �ملز�عم 
�لقد�س، �ملدينة �لعربية �لتي �أ�ش�شها �لعرب 
و�لإ�شالم.  و�مل�شيحية  �ليهودية  ظهور  قبل 
�أن  بعد  �إ�شالمية  عربية-  مدينة  و�أ�شبحت 

حررها رجال �ل�شحابة من �لغز�ة �لرومان

بنود القانون الأمريكي الثالثة

�لثالثة:  �لأمريكي  �لقانون  بنود  يف  وجاء   
�أولً: تبقى �لقد�س موحدة غري جمز�أة، �أي 
�لإ�رص�ئيلي  بالحتالل  �لأمريكي  �لعرت�ف 
�لقانون  يعرتف  ثانياً:  و�رصعنته.  للقد�س 
عا�شمة  �ملوحدة  بالقد�س  �لأمريكي 
�لتالية:-لقد  لإ�رص�ئيل، وجاء فيه �لأكاذيب 
كانت �لقد�س عا�شمة لل�شعب �ليهودي لأكرث 
من 3 �آلف عام. -مل تكن �لقد�س عا�شمة 
�ليهودي.  �ل�شعب  غري  �أخرى  دولة  لأي 
ذكرت  وقد  لليهودية.  مركزية  -�لقد�س 
بال�شم  تذكر  -مل  مرة.   766 �لتور�ة  يف 
�حلكومة  مقر  هي  -�لقد�س  �لقر�آن.  يف 
و�لربملان  �لرئي�س  فيها  مبا  �لإ�رص�ئيلية 
�لقانون  يلزم  ثالثاً:  �لعليا.  و�ملحكمة 
�ل�شفارة  بنقل  �لأمريكية  �لإد�رة  �لأمريكي 
هذ�  يتناق�س  �لقد�س.  �إىل  �أبيب  تل  من 
وحقري�ً  اً  فَظّ تناق�شاً  �لأمريكي  �لقانون 
�لعرب  وحقوق  �لدويل  �لقانون  مبادئ  مع 
و�ملعر�ج.  �لإ�رص�ء  مدينة  يف  و�مل�شلمني 
�لتي  �لدويل  �لأمن  قر�ر�ت جمل�س  وينتهك 
وتعترب  �ملتحدة  �لوليات  عليها  و�فقت 
�لقد�س �أر�شاً عربية حمتلة يجب �لن�شحاب 

منهان�شكتت معظم �لدول �لعربية و�جلامعة 
�لعربية �شكوتاً مريباً وم�شبوهاً على �لتاأييد 
يف  �ليهودية  لالأطماع  �لهمجي  �لأمريكي 
مدينة �لقد�س، �أوىل �لقبلتني وثالث �حلرمني 
�ل�رصيفني. ووجه حتى يا�رص عرفات رئي�س 
�شكره  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 
يوؤيد  مل  �أنه  �أعلن  �لذي  كلنتون  للرئي�س 
�لقر�ر ولكنه �شيلتزم بتنفيذه و�أظهر �لقانون 
�ملو�قف  عن  �خل�شي�س  �لأمريكي  �لرت�جع 
�ل�شابقة  �لأمريكية  �لإد�ر�ت  �أعلنتها  �لتي 

من مدينة �لقد�س �ملحتلة.

تدمري امل�صجد الأق�صى

ف�شى يف �لكيان �ل�شهيوين و�لوليات �ملتحدة 
دينية  منظمات  عدة  ظهور  �لأمريكية 
متطرفة يهودية وم�شيحية تخطط �إىل تدمري 
�ملزعوم  �لهيكل  وبناء  �لأق�شى  �مل�شجد 
�أهمية  �ل�شهاينة  �شنع  لقد  �أنقا�شه،  على 
وموؤيديهم  �ليهود  نفو�س  يف  للقد�س  بالغة 
و�مل�شيحية  و�لإجنيليني  �لطهوريني  من 
�ل�شيا�شية  مكانتها  ب�شبب  �ملت�شهينة، 
و�مل�شيحية  �لإ�شالمية  للديانتني  و�لدينية 
�لتاريخية  و�أهميتها  �ل�شرت�تيجي  وموقعها 
و�مل�شلمني  �لعرب  ولإذلل  و�لقت�شادية، 
�لعربية  �حل�شارة  وم�شح  و�إخ�شاعهم 
جمرد  لي�شت  �لقد�س  �إن  فيها،  �لإ�شالمية 
على  �لعزيزة  �لعربية  �لعو��شم  من  عا�شمة 
�لعا�شمة  هي  بل  و�مل�شلمني،  �لعرب  قلوب 
و�مل�شلمون  �لعرب  خا�س  �لتي  �لعربية 
يد  على  تاأ�شي�شها  منذ  �حلروب  �أجلها  من 
�لعرب، وحتريرها من �لرومان وفتحها على 
و��شتعادتها  �خلطاب،  بن  عمر  �خلليفة  يد 
من �لفرجنة على يد �شالح �لدين، و�حتلتها 
وعد  �ل�شهيونية  منحت  �لتي  بريطانيا 
بلفور. و�حتلها �لكيان �ل�شهيوين يف �حلربني 

�لعدو�نيتني يف عامي 1948 و1967. 
�لقد�س  تهويد  �لحتالل  دولة  �أكملت  لقد 
�لل�شان  عربية  وكانت  �ملحتلني.  ب�شطريها 
بادئ  يف  فيها  �شادت  و�لتاريخ.  و�حل�شارة 
�لأمر �لكنعانية ثم �لآر�مية و�لعربية، كما �أن 
�إ�شالمي   – عربي  موقع  �لأق�شى  �مل�شجد 
منذ �لأزل، ول يوجد لليهود فيه ويف حائط 
بحائط  وبهتاناً  كذباً  ي�شمونه  �لذي  �لرب�ق 
وقف  وهو  �لإطالق،  على  حق  �ملبكى 

�إ�شالمي، وكذلك �شاحة �ملغاربة.
وترتبط �أهمية �لقد�س �ل�شرت�تيجية للعرب 
بوجودهم �لوطني و�لقومي و�لديني. وتتمّتع 
مبكانة فريدة حلو�يل مليار ون�شف �ملليار 
من �مل�شلمني. وكانت تتبع يف �لعهد �لرتكي 
�إىل �شنجق دم�شق. وكانت عا�شمة �خلالفة 

يتولون  �أمية  بني  خلفاء  كان  حيث  �لأموية، 
وعا�شمة  �لقد�س،  مدينة  يف  �ملن�شب 
�لربيطاين،  �لنتد�ب  �إبان  فل�شطني  

و�لعا�شمة �لثانية للمحكمة �لها�شمية.

خطر حقيقي

�إىل  يتعر�س  �ملبارك  �لأق�شى  �مل�شجد  �إن 
و�لأ�شولية  �ليهودية  لأن  حقيقي،  خطر 
�مل�شيحية و�إ�رص�ئيل ينادون بوجوب تدمريه 
�أنقا�شه.  على  �ملزعوم  �لهيكل  و�إقامة 
�مل�شجد  مكان  �لهيكل  �أن  ويزعمون 
�لأق�شى، و�أن قد�س �لأقد��س مكان م�شجد 
منذ  �ليهودي  �حلي  و�أقامو�  �ل�شخرة.  قبة 
عام 1968 يف د�خل �لبلدة �لقدمية. وبالتايل 
لتهويد  خمططاتهم  تنفيذ  على  يعملون 
�ملقد�شات  من  فيها  مبا  �لقدمية  �لقد�س 

�لعربية �لإ�شالمية و�مل�شيحية.
�مل�شجد  �أبو�ب  �لحتالل  �شلطات  وتغلق 
�ل�رصطة  وتعتدي  �مل�شلني،  �أمام  �لأق�شى 
و�مل�شلني  �ملعتكفني  على  �لإ�رص�ئيلية 
بالر�شا�س  فيه  بال�شالة  لهم  ت�شمح  �لذين 
�جلماعات  دعم  على  وتعمل  و�لقنابل. 
�شاحة  تقتحم  �لتي  �ملتطرفة  �ليهودية 
�لعبادة  حرية  على  وتعتدي  يومياً  �لأق�شى 
يناق�س  �لفل�شطيني،  �لعربي  �شعبنا  لأبناء 
�ليهود  يعطي  قر�ر  م�رصوع  �لكني�شت حالياً 
�لأق�شى،  �مل�شجد  �شاحة  يف  �ل�شالة  حق 
للقيام بطقو�س  �لزماين و�ملكاين  و�لتق�شيم 
فعلت  كما  يومياً  مر�ت  ثالث  تلمودية 
�لإبر�هيمي  �مل�شجد  يف  �لحتالل  دولة 
خر�فة  �ملزعوم  �لهيكل  �إن  �خلليل،  يف 
تفّتق  �شهيونية  و�أكاذيب  و�أطماع  تور�تية 
�ل�شتيطاين  �ل�شتعمار  دهاقنة  عنها عقول 
وجود  ول  و�لإرهابي،  �لعن�رصي  �ليهودي 
علم  يف  ول  �لتاريخ  يف  ل  �لإطالق  على  له 
�لآثار، ول على �أر�س �لو�قع، حيث �أكد عامل 
�لآثار �لإ�رص�ئيلي »�إ�رص�ئيل فلكن�شتاين« �أن 
�شو�هد  يعرثو� على  �ليهود مل  �لآثار  علماء 
يف  �لو�ردة  �لق�ش�س  تدعم  و�أثرية  تاريخية 
و�أنه  �شليمان،  هيكل  ق�شة  فيها  �لتور�ة مبا 
ل يوجد �أ�شا�س �أو �شاهد �أو �إثبات تاريخي 
على وجود �مللك د�وود �لذي زعم �ل�شهاينة 

�أنه �تخذ من �لقد�س عا�شمة له.
�لقانوين  �لو�شع  �لدويل  �لأمن  حدد جمل�س 
منطقة  باأنها  �ل�رصقية  �لقد�س  ملدينة 
غري  �شمها  �إ�رص�ئيل  �إعالن  و�أن  حمتلّة، 
و�لقر�ر�ت  للقو�نني  وخمالف  قانوين 
و�إز�لة  منها،  �لن�شحاب  ووجوب  �لدولية، 
و�لدميغر�فية  �جلغر�فية  �لإجر�ء�ت  جميع 
�لتي �تخذتها دولة �لحتالل، و�عتربها غري 

�رصعية لغية وباطلة.

جوهر الق�صية

فل�شطني،  ق�شية  جوهر  �لقد�س  عروبة  �إن 
�ملنطقة،  يف  و�ل�شالم  �حلرب  ومفتاح 
وهي �لتحدي �لأ�شا�شي للعرب و�مل�شلمني، 
لذلك يجب و�شعها يف �أعلى �شلم �لأولويات 
و�لإبقاء على خيار �ملقاومة وت�شليح �ل�شفة 
فال�رص�ع  ثالثة،  �نتفا�شة  و�ندلع  �لغربية 
على فل�شطني و�لقد�س �رص�ع وطني وقومي 
وديني وقانوين، لذلك ل متلك جامعة �لدول 
�لعربية ول موؤمتر�ت �لقمة �لعربية ول قيادة 
�لتنازل  حق  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة 
�أو  �ملقد�س،  تر�بها  من  ذرة  عن  �أو  عنها 
�لتفريط يف عروبتها. ول حل على �لإطالق 
لهويتها  �ملدينة  با�شتعادة  �إّل  �لقد�س  يف 
�ليهودية  �لهوية  ونزع  �لإ�شالمية،  �لعربية 
على  �لإ�رص�ئيلي  �لحتالل  عمل  �لتي 
�لكاملة  �لعربية  �ل�شيادة  و��شتعادة  فر�شها، 
�لقلب  مبثابة  وهي  عليها،  �ملنقو�شة  غري 
وعا�شمتهم  و�مل�شلمني،  وللعرب  لفل�شطني 
�لأبدية �إىل يوم �لقيامة، �إن �لو�جب �لوطني 
جميعاً  علينا  يفر�س  و�لديني  و�لقومي 
ورف�س  عروبتها  يف  بالتم�شك  �للتز�م 
لتهويدها  و�لغربية  �ل�شهيونية  �مل�شاعي 
وتهويد �مل�شجد �لأق�شى، ورف�س كل �أ�شكال 
�لتطبيع و�لتعاي�س مع �ل�شتعمار �ل�شتيطاين 
�لعن�رصي و�لإرهابي، �لغريب على �ملنطقة 
نحن  ل�شعوبها.  و�ملعادي  عليها  و�لدخيل 
�شعبي  حر�ك  �إىل  �حلاجة  باأم�ِسّ  �ليوم 
لإنقاذ  م�شتمر  وعاملي  �إ�شالمي  عربي 
و�لتهويد  �لتدمري  من  �لأق�شى  �مل�شجد 
قبل فو�ت �لأو�ن. فامل�شجد �لأق�شى ميثل 
بقر�ر  و�لإ�شالمية  �لعربية  فل�شطني  هوية 
�لقد�س  �إنقاذ  للجنة  يجوز  ل  لذلك  رباين، 
وثاين  �شعود  و�آل  �لعربية  �لدول  وجامعة 
ك�شب  لقاء  عنه  �لدفاع  يف  �لتخاذل  ونهيان 
�لعاملية  و�ليهودية  �لوليات �ملتحدة  ر�شى 
ومنا�شبهم  كر��شيهم  على  و�ملحافظة 
و�متياز�تهم.  �إن �أعمال �حلفر و�لهدم وبناء 
�لأحياء و�مل�شتعمر�ت �ليهودية د�خل �لبلدة 
�ل�شيخ  حي  فيها  مبا  �لقد�س  من  �لقدمية 
مليار  يعتربه  مكان  �لعامود يف  وباب  جر�ح 
ون�شف �ملليار ن�شمة من �أقد�س مقد�شاتهم 
بالغ  و�إذلل  و��شتفز�ز  جد�ً  خطري  �أمر 
كارثية  نتائج  عليه  ترتتب  قد  �حل�شا�شية 
للمنطقة وللعامل �أجمع، فكل قر�ر �أو �إجر�ء 
وهويتها  عليها  �لفل�شطينية  �ل�شيادة  مي�س 
مهما  ولغ  باطل  قر�ر  و�لإ�شالمية  �لعربية 

طال �لزمن وغال �لثمن.

د. غازي ح�صني
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�شكر على تعاز
قبل اأيام قليلة فقط رحل عن دنيانا الأب 

واجلد احلنون  ـ �سيف اهلل اأحمد  ـ عن 
عمر يناهز الـ   98   �سنة . واإثر هذا امل�ساب 

اجللل يتقدم كل اأبنائه وبناته من عني 
احلجل ) امل�سيلة( خا�سة  حمادة وبوزيد  
اإىل كل وا�سى العائلة الكرمية .راجني من 
اجلميع اأن يدعوا للأب الكرمي بالرحمة 

واملغفرة واأن ي�سكنه املوىل عز وجل ف�سيح 
اجِلنان.. .من اأيها الرجل الطيب .فمثواك 

جنة اخللد بحوله .
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
حمكمة تيبازة



دويلالإثنني 14  اأوت 2017  املوافـق  لـ 15 ذو القعدة  1438هـ 10

وزير  يقول  ال�صدد  هذا  ويف 
الأ�صبق  الأمريكي  اخلارجية 
"الختالفات  كي�صنجر:  هرني 
من  التوافقات"،  بقدر  مهمة 
حتليل  اأردنا  اإذا  ذلك  اأجل 
تاريخي  منظور  من  ما  حدث 
علينا اأّن نتوقف عند الفروقات 
احلالتني"ل  بني  والختالفات 
مت�صابهات  وجود  من  �صك 
"اخلميني-بني  حالتي  بني 
و"خامنئي-روحاين"،  �صدر"، 
الختالفات  قائمة  اأّن  اإل 
تطول، وعلينا الوقوف عندها 
قبيل طرح اأي ا�صتنتاج عندما 
اخلميني،  �صدر  بني  عار�ض 
بـمنظمة  ي�صتقوي  كان 
كانت  التي  خلق"،  "جماهدي 
خلو�ض  وم�صتعدة  م�صلحة 
اإىل  وبالنظر  �صوارع،  حرب 
يدور  مازال  اأنه  نرى  روحاين 
يف فلك �صلفه الرئي�ض الإيراين 
خامتي،  حممد  الأ�صبق 
حملته  يف  وا�صحا  ذلك  وكان 
املا�صي.  ماي  يف  النتخابية 
قدر  يحاول  روحاين،  اأن  كما 
الإمكان ال�صتفادة من مرياث 
ها�صمي  الأ�صبق  الرئي�ض 
ي�صتطع  مل  لكنه  رف�صنجاين، 
اإىل الآن بلورة قاعدته ال�صعبية 
اإىل  نظرنا  فاإذا  النتخابية، 
من  جندهم  روحاين،  داعمي 
حركة  ونا�صطي  الإ�صالحيني 
اليمني املعتدل،  اخل�رض ومن 
كما  الدينية،  والأقليات 

ال�صلبيني"،  "الناخبني  تت�صمن 
لالإ�صالحيني  ي�صوتون  الذي 
بالنظام  كرها  بل  لهم  حبا  ل 
هذه  يف  جند  لذلك  ككل. 
بني  وا�صحا  فرقا  النقطة 
�صيناريو  �صدر.  وبني  روحاين 
وعلى  م�صتحيل  روحاين  عزل 
تفاقمت  الأزمة  اأّن  فر�ض 
فلن  والرئي�ض،  املر�صد  بني 
مبكان  ال�صهولة  من  يكون 
مثلما  روحاين،  خلامنئي عزل 
يد  على  �صدر،  لبني  حدث 
ذلك  يف  وال�صبب  اخلميني، 
 ،1981 يف  الإيراين  النظام  اأّن 
رئي�ض  وثمة  برملانيا،  كان 
وزراء جرى تعيينه ب�صغط من 
ال�صورى،  وجمل�ض  اخلميني 
ومن جانب اآخر كانت املكانة 
يف  اخلميني  بها  يحظى  التي 
عند  الإيراين  ال�صعب  عيون 
عزله لبني �صدر واإبان احلرب 
مكانة  الإيرانية،  العراقية 
املر�صد  اأما  جدا.  مرموقة 
للكاريزما  فيفتقر  احلايل 
يتمتع  اخلميني  كان  التي 
�رضعية  اأزمة  اإىل  اإ�صافة  بها، 
اأقرب  اأّن  فنجد  منها،  يعاين 
اأمور  بحقه  ي�صون  اأ�صدقائه 
على  وعالوة  قدره  من  حتط 
مقداما  كان  اخلميني  ذلك، 
طيلة  متم�صكا  وبقي  وثوريا، 
يف  املتمثل  مبطلبه،  الثورة 
على  وبقي  ال�صاه"،  "رحيل 
ثورته،  انت�صار  بعد  عزميته 
ووراء القرارات التي اتخذها، 
فيه  جند  ل  اخلميني،  اأّن  اإل 
الثقة  من  الكايف  القدر  هذه 

يف  الهتزاز  ولعل  بالنف�ض. 
يف  جلية  تبدو  بنف�صه،  ثقته 
من  املت�صاربة  ت�رضيحاته 
وقعته  الذي  النووي  التفاق 
الدولية  املجموعة  مع  اإيران 
مواقف  خالل  ومن   ،)1+5(
"ليونة  عن  تارة  فيها  يتحدث 
حول  اأخرى  وتارة  البطل" 
وباملقارنة  الثورية.  الأفكار 
حقوق  انتهاكات  �صجل  بني 
وبني  روحاين  بني  الإن�صان 
�صدر، جند اأّن �صجل روحاين، 
بني  �صجل  كما  نا�صعا  لي�ض 
الرئي�ض  �صغل  حيث  �صدر، 
الإيراين احلايل منا�صب اأمنية 
يف  بالرئا�صة  فوزه  قبيل  عدة 
2013، ول بد لنا يف نهاية هذا 
نقطة  عند  نقف  اأّن  ال�رضد، 
فاخلالف  الأهمية؛  يف  غاية 
�صدر،  وبني  اخلميني  بني 
دين  رجل  بني  خالفا  كان 

اخلالف  اأما  �صيا�صي،  واآخر 
فهو  وروحاين،  خامنئي  بني 
خالف بني رجلي دين، كالهما 
نف�صه،  اخلطاب  ي�صتخدم 
وي�صتقون لغتهم من منبع واحد، 
ونرى ذلك جليا يف كرثة اقتبا�ض 
كتاب  من  خلطاباته  روحاين، 
"نهج البالغة" املن�صوب لالإمام 
وبالتايل  طالب،  اأبي  بن  علي 
والرئي�ض  املر�صد  اأّن  جند 
يت�صلحان بال�صالح نف�صه وميتلك 
كل منهما املقدرة على "تكفري" 
الآخر. وبالنظر اإىل كل ما �صبق، 
بني  اخلالف  اأّن  القول  ن�صتطيع 
قائما،  مازال  وخامنئي  روحاين 
احلرب  لنقطة  ي�صل  مل  اأنه  اإل 
املعلنة بينهما، وعلى الرغم من 
لبع�صهما،  احلادة  الت�رضيحات 
اإل اأّن كالهما ما زال ي�صع على 
عند  "العطف  مبداأ  الطاولة 

املقدرة".

للحر�ض  العام  القائد  نائب  قال 
�صالمي،  ح�صني  الإيراين،  الثوري 
اإذا اندلعت يف اخلليج  اإن احلرب 
�صت�صمل جميع الدول التي حتمي 
املنطقة،  الأمريكية يف  امل�صالح 
اإمدادات  اإيقاف  اأىل  و�صتوؤدي 
خالل  �صالمي  واأ�صاف  الطاقة 
اأنه  الإيراين،  التلفزيون  بثه  لقاء 
للخطر  اخلليج  تعر�ض  حال  "يف 
ف�صتكون الأنظمة التابعة لأمريكا 
مهددة و�صوف ينتقل النزاع خارج 
على  يقت�رض  ولن  اخلليج  منطقة 
هذه املنطقة فح�صب، واأن نريانه 
اإىل  و�صتوؤدي  اإ�رضائيل،  �صتطال 
اهلل  اأن حزب  اإىل  زوالها"، م�صريا 
ميتلك قدرات متكنه من الق�صاء 
يف  اهلل  حزب  تواجد  واأن  عليها، 
وحماربته  �صنوات  منذ  �صوريا 
للجماعات التكفريية يجعل حربه 

�صد اإ�رضائيل اأمرا �صهال.
"لدينا  الإيراين:  امل�صوؤول  وقال 
لدرجة  ال�صواريخ  من  كبري  عدد 
العثور  يف  م�صكلة  نواجه  اأننا 
موؤكدا  لتخزينها"،  اأماكن  على 
تفتي�ض  لعمليات  بالده  رف�ض 

الع�صكرية  املن�صاآت  يف  اأمريكية 
الإيرانية، واأن الرد على العقوبات 
الأمريكية يكمن يف ت�رضيع تطوير 
واأ�صار  الدفاعية  املنظومات 
نائب القائد العام للحر�ض الثوري 
ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  الإيراين، 
الأمريكية تقوم على جتنب احلرب 
يف املنطقة، لأن وا�صنطن تدرك 
م�صاحلها  �صتعر�ض  اأي حرب  اأن 

للخطر.
بثه  لقاء  خالل  �صالمي  واأو�صح 
طائرات  اأن  الإيراين،  التلفزيون 
تر�صد  الإيرانية،  ال�صتطالع 
يف  الأمريكية  التحركات  جميع 
مياه اخلليج. ونفى �صحة الأنباء، 
طائرة  اقرتاب  عن  حتدثت  التي 
مقاتلة  من  اإيرانية  جت�ص�ض 
وا�صفا  اخلليج،  مياه  يف  اأمريكية 
وتوعد  النف�صية  باحلرب  ذلك 
على  بالرد  حواره،  يف  �صالمي 
حتمل  بعمليات  داع�ض  تنظيم 
بعد  حججي"،  "حم�صن  ا�صم 
يف  املقاتل  هذا  التنظيم  اإعدام 
الثوري  احلر�ض  وحدات  �صفوف 

يف �صوريا.

بالإجماع  الإيراين  الربملان  �صدق 
اخلطوط  على  اأوت،   13 الأحد   ،
مواجهة  قانون  مل�رضوع  العري�صة 
طهران  �صد  الأمريكية  العقوبات 
م�رضوع  ل�صالح  نائبا   240 و�صوت 
 247 جمموع  من  اجلديد،  القانون 
بينما  اجلل�صة،  يف  حا�رضا  نائبا 
واأطلق  �صده،  نائب  اأي  ي�صوت  مل 
الإ�صالمي  ال�صوري  جمل�ض  نواب 
"املوت  هتافات  )الربملان( 
لأمريكا" بعد الت�صويت على م�رضوع 
قال  ذلك،  غ�صون  يف  القانون 
املفاو�صني  كبري  عراقجي،  عبا�ض 
الربملان:  يف  كلمة  خالل  الإيرانيني 
جدا  ذكي  اجلديد  القانون  "م�رضوع 
ول  النووي  التفاق  ينتهك  ل  لأنه 
با�صتغالل  املقابل  للطرف  ي�صمح 
القانون ل  "هذا  واأ�صاف:  التفاق"، 
الإدارة  على  عقوبات  فر�ض  يدعم 
بل  فح�صب،  وحلفائها  الأمريكية 
امل�صلحة  القوات  كذلك  ويدعم 
م�رضوع  بنود  الإيرانية"،ومن 
تخ�صي�ض  اجلديد:  الإيراين  القانون 
املنظومة  لدعم  دولر  مليون   260
مليون  و260  الإيرانية،  ال�صاروخية 
دولر لدعم فيلق القد�ض يف احلر�ض 
عن  امل�صوؤول  الإيراين  الثوري 
خارج  الإيرانية  الع�صكرية  العمليات 
لتنفيذ  دولر  مليون  و260  احلدود، 
و�صناعة  النووي  الدفاع  م�رضوعي 
بالوقود  تعمل  التي  املحركات 
احلكومة  اأن  عراقجي  واأكد  النووي 
الإيرانية، ووزارة اخلارجية، تدعمان 

القانون اجلديد.

وجاء الت�صديق على م�رضوع القانون 
هذا ردا على قانون جمل�ض ال�صيوخ 
على  العقوبات  بت�صديد  الأمريكي 
اإيران، غري املتعلقة بالتفاق النووي 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وكانت 
اأعلنت، الثالثاء 18 جويلية، اإدراج 18 
قائمة  يف  اإيرانية  و�رضكة  �صخ�صية 
بربنامج  عالقتها  ب�صبب  العقوبات 
ترى  الذي  ال�صاروخي  طهران 
القرارات  مع  يتعار�ض  اأنه  وا�صنطن 

الدولية.
ال�صيد،  م�صطفي  جنل  ك�صف 
م�صت�صار وزير النقل امل�رضي، الذي 
قطارين  ت�صادم  حادث  عقب  تويف 
يف الإ�صكندرية، تفا�صيل وفاة والده 
اجلمعة املا�صية اإثر معاينته احلادث 
جنل  ال�صيد،  م�صطفى  عمرو  وقال 
مداخلة  يف  النقل،  وزير  م�صت�صار 
اليوم"،  "احلدث  قناة  على  هاتفية 
التوجه  على  اأ�رض  الراحل  والده  اإن 
بوقوع  اإبالغه  بعد  احلادث  ملوقع 
الت�صادم، اإح�صا�صا منه بامل�صوؤولية.

و�صول  فور  اأنه  املتحدث،  واأو�صح 
والده موقع احلادث وروؤيته ال�صحايا 
يتحمل  ومل  بالذنب  �صعر  اأمامه، 
الأخرية  اأنفا�صه  ولفظ  املنظر، 
هذا  عليه  اأُغمي  اأن  بعد  احلال،  يف 
حادث  �صحايا  ح�صيلة  بلغت  و 
قتيال   50 نحو  القطارين،  ا�صطدام 
امل�رضي  ال�صحة  وزير   اأكد  وقد 
اليوم  را�صي،  الدين  عماد  اأحمد 
الأحد، خروج اأغلب امل�صابني، فيما 
بامل�صت�صفيات  م�صابا   53 يزال  ل 

يوا�صلون العالج.

�سهدت ال�ساحة ال�سيا�سية الإيرانية يف الآونة الأخرية توترا حامي الوطي�س بني الرئي�س املنتخب لولية 
ثانية ح�سن روحاين، وبني املر�سد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، �سهدت ف�سول كثرية، اأعادت للأذهان 
اخللف بني موؤ�س�سها اخلميني واأول رئي�س لها اأبو احل�سن بني �سدر، والتي انتهت بعزل الأخري من من�سبه 

ل يحتاج اخللف بني روحاين وخامنئي، الكثري من البحث وال�ستنباط التاريخي، من اأجل ا�ستح�سار 
حادثة اخلميني-بني �سدر، فروحاين، بنف�سه تطرق يف اإحدى خطاباته اإىل احلادثة، وحذر من تكرارها، 
ما ف�سرت من قبل الكثريين من املحللني باأنها ر�سالة اإىل املر�سد الأعلى علي خامنئي اإن تناولنا الأزمة بني 

الرئي�س الإيراين ومر�سدها الأعلى، بالتحليل على �سوء اخللف بني اخلميني وبني �سدر، فاإننا نرى النتائج 
كالتايل: حماكمة روحاين وعزله من من�سبه، اإل اأّن هذا النمط من التحليلت لي�ست علمية.

تقدير موقف

ق.د

 �صيناريو اخلميني- بني �صدر.. 
هل يتكرر مع خامنئي- روحاين؟

طهران 

ردا على العقوبات الأمريكية

�صنوقف اإمدادات الطاقة من 
اخلليج اإذا اأ�صعلت وا�صنطن احلرب

اإيران تزيد متويل براجمها 
الع�صكرية

دونالد  الرئي�ض  �صكوك  ر�صت 
للق�صايا  م�صت�صاره  على  ترامب 
بينون،  �صتيف  الإ�صرتاتيجية، 
معلومات  ت�رضيب  يف  بالتورط 
بعدما  الأبي�ض،  البيت  داخل  من 
طويال،  امل�صاألة  هذه  اأقلقته 
وت�صعى  متبادلة  اتهامات  واأثارت 
ال�صلطة،  توليها  منذ  ترامب  اإدارة 
املعلومات  لت�رضب  حد  و�صع  اإىل 
البيت  من  واملتكرر  الوا�صع 
ينتقده  الذي  الأمر  الأبي�ض، 
الرئي�ض الأمريكي با�صتمرار ويرى 
وعقد  "اخليانة".  من  نوعا  فيه 
ورئي�ض  �صي�صنز  العدل جيف  وزير 

موؤمترا  كوت�ض  دان  ال�صتخبارات 
م�صاألة  عن  للحديث  �صحافيا 
الأمن  تهدد  �رضية  مواد  "ت�رضيب 
القومي"، يف اإ�صارة اإىل الت�رضيبات 
غري امل�صبوقة يف التاريخ احلديث 
طبيعتها  يف  الأمريكية،  للرئا�صة 
تنت�رض  التي  وال�رضعة  ومداها 
اأك�صيو�ض،  �صحيفة  ونقلت  فيها 
الرئي�ض  من  مقربة  م�صادر  عن 
اأبلغ  ترامب  اإن  قولها،  الأمريكي 
يف  هذه  ب�صكوكه  منه  املقربني 
هذه  وذكرت  بينون.  م�صت�صاره 
املبادر  هو  بينون  اأن  امل�صادر 
الرئي�صي يف الت�رضيبات التي طالت 

هربرت  القومي  الأمن  م�صت�صار 
ماكما�صرت.

وك�صفت هذه امل�صادر لـ اأك�صيو�ض 
�صعيدا  يكن  مل  ترامب  اأن  عن 
م�صت�صاره  بني  الوثيق  بالتعاون 
بيزن�ض،  بلومربغ  ومرا�صل  بينون 
اإن  ال�صحيفة  وقالت  غرين  جو�ض 
"... �صئم من ترويج بينون  ترامب 
لنف�صه، خا�صة واأن هذا امل�صت�صار 
الن�صمام  الأ�صبوع  هذا  رف�ض 
�صيد  رافق  الذي  الرئا�صي  للفريق 
الغولف  نادي  اإىل  الأبي�ض  البيت 
نيو  بولية  بدمين�صرت  يف  الرئا�صي 
الذي  الوقت  اأن  حتى  جري�صي".  

امل�صت�صار قرب  يق�صيه هذا  �صار 
كبري يف  اإىل حد  تناق�ض  الرئي�ض، 
ال�صحيفة  وكتبت  الأخرية  الآونة 
تقول: بناء عليه، تثور ال�صكوك حول 
قدرة بينون على الحتفاظ مبن�صبه 
احل�ّصا�ض يف مثل هذه احلالة.. ل 
اإيفانكا  ترامب  ابنة  واأن  �صيما 
بني  من  كو�صرن  جاريد  وزوجها 
للم�صت�صار  الرئي�صيني  املعار�صني 
اإىل  ال�صحيفة  وخل�صت  بينون. 
اأن  " اأف�صل ورقة ميكن  اإن  القول، 
املطاف،  نهاية  يف  بينون  يلعبها 
اأهمية �صوته يف املبنى  هي تبيان 

)البيت الأبي�ض(".

ترامب ي�صك يف اأحد اأهم م�صت�صاريه بت�صريب معلومات!
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جمل�س  و�صف  جانبه  من 
الإ�صالمية  الأمريكية  العالقات 
)CAIR(، يف بيان، العتداء على 
بالهجوم  للتطرف  املناه�صني 
تنديده  املجل�س  واأكد  الإرهابي 
بالعتداء الذي طال املتظاهرين 
يف  املتطرف  لليمني  الراف�صني 
و�صائل  وبح�صب  �صارلوت�صفيل 
اأ�صخا�س   3 فاإن  عاملية،  اإعالم 
اأعمال  خالل  م�رصعهم  لقوا 
واأدان  �صارلوت�صفيل  يف  العنف 
يف  وقال  العنف،  اأعمال  ترامب، 
»يتعني  اإنه  »تويرت«  على  تغريدة 

الكراهية،  وندين  نتحد،  اأن  علينا 
من  النوع  لهذا  مكان  ل  اأنه  اإذ 
تريي  اأمريكا«واأعلن  يف  العنف 
فرجينيا،  ولية  حاكم  ماكاوليف، 
بالولية،  املحلية  الطورائ  حالة 
ملواجهة اأعمال �صغب متوقعة بعد 
ت�صاعد اأعداد املتظاهرين وتن�س 
حالة الطوارئ املحلية، وفق بيان 
�صارلوت�صفيل،  ل�رصطة  ر�صمي 
على ال�صماح للم�صوؤولني املحليني 
اإ�صافية ملواجهة  بطلب تعزيزات 
عن  ف�صالاً  اجلارية،  الأحداث 
القانونية  غري  التجمعات  منع 
احت�صاد  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
بداأ  املتطرف  اليمني  جمموعات 

عزم  على  ا  احتجاجاً الأول،  اأم�س 
بلدية �صارلوت�صفيل حتطيم متثال 

يل،  اإي  روبرت  اجلنوبي  اجلرنال 
الذي كان يوؤيد العبودية.

»بينكول« )�رصق(، ال�صبت، القب�س األقت قوات الأمن الرتكي يف ولية 

لال�صتباه  اأ�صخا�س   10 على 
»داع�س«  لتنظيم  بانتمائهم 
 6 بحوزة  و�صبطت  الإرهابي، 
وذخائروذكر  اأ�صلحة  على  منهم 
اأن  بينكول  ولية  عن  �صادر  بيان 
على  القب�س  األقت  الأمن  قوات 
كميات  �صبطت  بعد  اأ�صخا�س   6
يف  والذخائر  الأ�صلحة  من  كبرية 
واأ�صاف  ي�صتقلونها  كانوا  عربة 
ا�صتبهت  الأمن  قوات  اأن  البيان 
التفتي�س  وبعد  واأوقفتها،  بالعربة 
جمموعة  على  العربة  يف  عرث 
بنادق  و�صبع  اللهب،  قاذفات  من 

من  وجمموعة  كال�صنيكوف، 
البيان  والذخائرواأ�صار  القنابل 
الأولية  التحقيقات  اأن  اإىل 
اأظهرت انتماء املجموعة لتنظيم 
قوات  واأن  الإرهابي،  »داع�س« 
الأمن توا�صل بذل اجلهود لتعقب 
اأمن  ل�صتهداف  ي�صعى  من  كل 
املواطن والبالد من ناحية اأخرى، 
اأن قوات الأمن يف  البيان  اأ�صاف 
الولية نف�صها األقت القب�س اأم�س 
بانتمائهم  م�صتبهني  اأربعة  على 
لتنظيم داع�س الإرهابي يف عملية 

اأمنية ا�صتهدفت خالياهم

اآخرون  واأ�صيب  امراأة  قتلت 
ح�صدا  �صيارة  �صدمت  عندما 
نظمها  مل�صرية  املعار�صني  من 
ولية  يف  متطرفون  ميينيون 
فريجينيا الأمريكية، ح�صبما ذكرت 
بعدما  احلادث  ووقع  ال�رصطة 
ن�صبت ا�صتباكات عنيفة بني قوميني 
واآخرين  للتظاهر  ح�رصوا  بي�س 
مناه�صني لها وقال رئي�س ال�رصطة 
اإن  توما�س،  اآل  �صارلوت�صفيل،  يف 
امراأة تبلغ من العمر 32 عاما قتلت 
يف احلادث، واإن الإ�صابات تراوحت 
اأن  واأ�صاف  وخفيفة  خطرية  بني 
ال�صائق الذي اندفع ب�صيارته و�صط 
الآن،  العتقال  قيد  املتظاهرين 
تتعامل  ال�رصطة  اأن  اإىل  م�صريا 
قتل  جرمية  باعتباره  احلادث  مع 
»توحيد  م�صرية  وح�صت  جنائي، 
قوميون  اإليها  دعا  التي  اليمني«، 
مت�صددون، على التظاهر احتجاجا 
اأحد  متثال  لإزالة  خطط  على 
يف  الأهلية  احلرب  جرنالت 
كان  الذي  املتحدة،  الوليات 
موؤيدا ل�صتمرار العبودية يف البالد 
واأعلنت حالة الطوارئ التي ت�صمح 

اإ�صافية  موارد  بطلب  لل�رصطة 
الرئي�س  الأمر.ودان  ا�صتدعى  اإذا 
الأمريكي، دونالد ترامب، بـ »اأ�صد 
العبارات املمكنة هذا ال�صتعرا�س 
املروع للكراهية، والتع�صب واأعمال 
املجالت.«   من  العديد  يف  العنف 
حديثه  يف  ترامب،  واأ�صاف 
نيوجري�صي،  ولية  من  لل�صحفيني 
والن�صقاق  »الكراهية  هذه  اأن 
علينا  فورا...  يتوقفان  اأن  يجب 
اأن نتحد كاأمريكيني باحلب ل�صالح 
اأمتنا.«  واأظهر مقطع فيديو نُ�رص 
على الإنرتنت �صيارة تندفع ب�رصعة 
�صديدة بني عدد من ال�صيارات التي 
كانت ت�صري ببطء و�صط ح�صد من 
املتظاهرين وقال �صاهد عيان اإنه 
»عادت  بعدما  »ُمزقت«  فتاة  راأى 
اأخرى.«   مرة  و�صدمتها  ال�صيارة 
ال�رصطة  قالت  ذلك،  على  وعالوة 
�صخ�صا   15 اإن  ت�صارلوت�صفيل  يف 
عنف  اأعمال  يف  اأ�صيبوا  اآخرين 
وقت  ويف  اليمني  مب�صرية  مرتبطة 
ال�رصطة  قوات  اأطلقت  �صابق، 
على  للدموع  امل�صيلة  الغاز  قنابل 
عددا  واعتقلت  املتظاهرين 

التجمع  حظر  اإعالن  بعد  منهم 
ورفع  اإميا�صيباي�صن  منتزه  يف 
املت�صدد  اليمني  من  املتظاهرون 
للوليات،  الكونفدرالية  الأعالم 
خوذات  وارتدوا  دروعا  وحملوا 
اإزالة  قرار  على  احتجاجا  واقية 
يل  اإي.  روبرت  اجلرنال  متثال 
اجلرنال  وهو  ت�صارلوت�صفيل،  من 

الكونفدرالية  القوات  قاد  الذي 
الوليات  يف  الأهلية  احلرب  اأثناء 
 1861 من  الفرتة  يف  املتحدة 
ن�رصته  تقرير  1865م.واأ�صار  اإىل 
اأن  اإىل  تاميز  نيويورك  �صحيفة 
بع�س  ين�صدون  كانوا  املتظاهرين 
»لن  فيها:  جاء  التي  الهتافات 
ت�صتبدلنا، ولن يحل اليهود حملنا«.

خلع  على  باول  كري�صتي  اأجربت 
ق�صم  يف  الحتجاز  اأثناء  احلجاب 
بيت�س يف  لونغ  مدينة  ال�رصطة يف 
كري�صتي  ح�صلت  كاليفورنيا  ولية 
باول، وهي امراأة م�صلمة اأجربتها 
�رصطة ولية كاليفورنيا الأمريكية 
تعوي�س  على  حجابها،  خلع  على 
دولر.ورفعت  األف   85 بقيمة 
�صد  ق�صائية  دعوى  كري�صتي 
يف  بيت�س  لونغ  مدينة  جمل�س 
كاليفورنيا بعد اأن اأجربتها �رصطة 
الراأ�س  غطاء  خلع  على  املدينة 
القب�س  لدى  ترتديه  كانت  الذي 
م�صوؤولو  2015.وجتاهل  يف  عليها 
ال�رصطة مطالبة كري�صتي املتكررة 
اأثناء  �رصطية  معها  تتعامل  باأن 
فرتة احتجازها، كما حرمت لليلة 
كاملة من الحتفاظ بغطاء الراأ�س 
الذي كانت ترتديه لليلة كاملة، لكن 
�صيا�صتها  غريت  املدينة  �رصطة 
التعامل مع احلجاب بعد هذه  يف 
الواقعة.ويتعني اأن تقوم ال�رصطيات 

رجال  عن  بعيدا  احلجاب  بخلع 
واملحتجزين  الآخرين  ال�رصطة 
�رصوريا  ذلك  يكون  و«عندما 
م�صاعد  ملا  وفقا  ل�صالمتهن«، 
مونت  املدينة  العام يف  املحامي 
اأجنيلي�س  لو�س  ل�صحيفة  ما�صيت 
املدينة  جمل�س  ووافق  تاميز، 
الق�صائية  الدعوى  ت�صوية  على 
األف   85 بدفع  باول  كري�صتي  مع 
جمل�س  اأعلنه  ما  بح�صب  دولر، 
الإ�صالمية،  الأمريكية  العالقات 
وقال املجل�س اإن »رجال ال�رصطة 
خلع  على  )كري�صتي(  اأجربوها 
احلجاب على مراأى من غريهم من 
واملحتجزين«.وو�صفت  احلرا�س 
كري�صتي ما حدث باأنه »كان جتربة 
�صادمة للغاية«، وفقا لبيان جمل�س 
الإ�صالمية  الأمريكية  العالقات 
الإخباري   ABC7 موقع  وقال 
مذكرات  ثالث  هناك  كانت  اإنه 
منذ  باول  كري�صتي  بحق  اعتقال 

ذلك احلني، لكنها األغيت.

قالت رئا�صة اأقليم كرد�صتان العراق 
الكردي �صيم�صي قدما  ال�صعب  اإن 
ا�صتقالل  ب�صاأن  ال�صتفتاء  يف 
الإقليم املزمع يف �صبتمرب املقبل 
من  طلب  على  ردا  ذلك  وجاء 
الوليات املتحدة بتاأجيل ال�صتفتاء 
موقعها  على  للرئا�صة،  بيان  واأفاد 
باأن  العربية،  باللغة  اللكرتوين 
ريك�س  المريكي  اخلارجية  وزير 
برئي�س  هاتفيا  ات�صل  تيلر�صون 
عن  معربا  بارزاين  م�صعود  الإقليم 
رغبة وا�صنطن يف تاأجيل ال�صتفتاء 
املباحثات  ل�صتمرار  و«تاأييدها 
واملفاو�صات بني الإقليم وبغداد«.

»التعاي�س  اأن  البيان  واأ�صاف 
الهدف  ي�صكل  كان  الذي  ال�صلمي 
العراق  مع  لكرد�صتان  الرئي�صي 
املتعاقبة  التاريخية  املراحل  يف 
يتحقق«،  اجلانبان مل  بها  التي مر 
م�صددا على اأن ال�صعب الكرد�صتاين 
و�صيقرر  طريقه  يف  »�صيم�صي 
م�صريه«واأردف »ما هي ال�صمانات 
تقدميها  يتم  اأن  املمكن  من  التي 
تاأجيله  مقابل  كرد�صتان يف  ل�صعب 
التي  البدائل  هي  وما  لال�صتفتاء، 

�صتحل حمل تقرير امل�صري ل�صعب 
كرد�صتان؟« يف غ�صون ذلك، نقلت 
زيباري  هو�صيار  عن  رويرتز  وكالة 
اأكراد  اأن  تاأكيده  بارزاين  م�صت�صار 
يف  ال�صتفتاء  �صيجرون  العراق 
الطلب  رغم  املحدد  املوعد 
الأمريكي وكان رئي�س الإقليم اأعلن 
اأنه  املا�صي  جوان  من  ال�صابع  يف 
مناطق  يف  ا�صتفتاء  اإجراء  �صيتم 
العراق الكردية يف 25 �صبتمرب على 

اإقامة دولة م�صتقلة.
وعلقت وزارة اخلارجية الأمريكية 
اأن ي�رصف  باأنها تخ�صى  على ذلك 
»اأولويات  عن  النتباه  ال�صتفتاء 
هزمية  مثل  اإحلاحا«  اأكرث  اأخرى 
يذكر  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم 
قد  لكنه  ملزم،  غري  الت�صويت  اأن 
م�صتقلة  دولة  لإقامة  نواة  ي�صكل 
حتقيقه  اإىل  الأكراد  ي�صعى  كحلم 
الإقليم املكون من ثالث  نال  منذ 
حمافظات يف �صمال العراق حكما 
ذاتيا يف عام 1991 وتعار�س تركيا 
تقطنها  وجميعها  و�صوريا،  واإيران 
اأعداد كبرية من الأكراد، ا�صتقالل 

كرد�صتان عن العراق.

نددت منظمات اإ�سالمية ويهودية يف الوليات املتحدة الأمريكية، بعنف اليمني املتطرف، والعتداءات التي 
طالت احل�سود املحتجة على املتطرفني، يف مدينة �سارلوت�سفيل بولية فرجينيا غرب البالد ويف هذا ال�سياق 
اأو�سح رونالد لودر رئي�س املجل�س اليهودي العاملي )WJC( يف بيان، اأّن منظمته تدين ب�سدة تظاهرة اليمني 

املتطرف يف �سارلوت�سفيل وتابع لودر قائاًل: »ن�ستنكر ب�سدة جلوء املتظاهرين اليمينيني اإىل ا�ستخدام العنف 
يف تظاهرتهم، ونعلن ت�سامننا مع الذين تعر�سوا لعنف اليمينيني املتطرفني، واإنه من املحزن اأن نرى الكراهية 

والتع�سب منت�سران يف بع�س املناطق بالوليات املتحدة الأمريكية«.

الوليات املتحدة

ق.د

منظمات اإ�سالمية ويهودية تدين عنف اليمني املتطرف بفرجينيا

تركيا

اإلقاء القب�ش على 10 م�ستبهني باالنتماء لـ«داع�ش« 

مقتل امراأة يف ا�ستباكات بني قوميني متطرفني ومعار�سني لهم باأمريكا

الوليات املتحدة

85 األف دوالر تعوي�ش مل�سلمة 
اأجربتها ال�سرطة على خلع احلجاب

اإقليم كرد�ستان العراق

 »امل�سي قدما« يف اال�ستفتاء ب�ساأن 
اال�ستقالل



ب�أمر  البلوزدادية  الت�شكيلة  وخرجت 
على  قدرته�  اكدت  بعدم�  ايج�بي 
بعدم�  الث�ين  النف�س  يف  التحكم 
بهدف  النتيجة  يف  ت�أخره�  جت�وزت 
دون رد �شجله العبو الن�دي التون�شي 

ودخلوا  اللق�ء  من  االأول  ال�شوط  يف 
مغ�ير  بوجه  الث�ين  ال�شوط  يف 
النتيجة  يف  العودة  من  متكنوا  اأين 
خالل  ك�ملة  اهداف  ثالثة  و�شجلوا 
اأراح  الذي  االأمر  الث�ين وهو  الن�شف 

الذي  توردوف  ال�رصبي  املدرب 
بني  الالعبني  معنوي�ت  رفع  جنح يف 
يف  للعودة  ودفعهم  املق�بلة  �شوطي 
وهو  الودي  ب�للق�ء  والفوز  النتيجة 
االأمر الذي يحفز الت�شكيلة املعنوية 

املو�شم  يف  قوية  انطالقة  لتحقيق 
الكروي اجلديد، ومنح الط�قم الفني 
اجل  من  راحة  يوم  اأم�س  ا�شب�له 
املدينة  اإىل  واخلروج  اال�شرتخ�ء 
من  الث�نية  املرحلة  ا�شتئن�ف  قبل 

ملوا�شلة  اليوم  التح�شريي  الرتب�س 
اال�شتعداد للمو�شم اجلديد. من جهة 
اخرى، �شهدت املرحلة التي �شبقت 
ن�دي  ام�م  الودية  املق�بلة  انطالق 
الالعبني  بني  �شج�را  �شو�شة  حم�م 

ح�شل  اللذان  باليلي  واأمري  الكروم 
�شوء تف�هم بينهم� دفعهم� اإىل التوتر 
وتطور االأمور غلى اال�شتب�ك وهو م� 
�شكل نقطة �شلبية يف الرتب�س والذي 

ال ي�ش�هم يف التح�شري بجدية.

ريا�ضةالإثنني 14  اأوت 2017  املوافـق  لـ 15 ذو القعدة  1438هـ 12
لكروم وباليلي يت�شاجران قبل املباراة

 �ضباب بلوزداد يعود بقوة 
اأمام حمام �ضو�ضة ويفوز وديا
�شّجل فريق �شباب بلوزداد فوزا يف املباراة الودية التي جمعته اأول 

ام�ص اأمام نادي حمام �شو�شة التون�شي �شمن الرتب�ص التح�شريي الذي 
يجريه الفريق يف �شو�شة التون�شية ا�شتعداد للمو�شم الكروي املقبل، 

حيث انتهت املباراة الودية الثانية التي خا�شها النادي يف تون�ص 
بنتيجة ثالثة اهداف لواحد تداول على ت�شجيلها كل من ملهان، ب�شو 

واملدافع نعماين، وهي املقابلة التي �شهدت اإثارة كبرية بني الت�شكيلتني 
على اأر�شية امليدان.

.    عي�شة ق.

داي  ح�شني  ن�رص  لفريق  الفني  الط�قم  يركز 
بقي�دة املدرب نبيل نغيز على اجل�نب البدين 
لالعبيه وجتهيزهم جيدا من هذا اجل�نب حتى 
بقوة يف  اح�شن ج�هزية لالنطالق  يكونوا يف 
املو�شم اجلديد، ويف هذا ال�شدد يوا�شل نغيز 
اليوم خالل  يف  تدريبيتني  برجمة ح�شتني  يف 
الفريق يف  الذي يخو�شه  التح�شريي  الرتب�س 
من  الالعبني  اإعداد  عن  يبحث  اأين  تون�س، 
االأهم من  تعترب اجل�نب  التي  البدنية  الن�حية 
الوترية  التمكن من املوا�شلة على نف�س  اأجل 
الن�دي  ينتظر  والذي  املقبل  املو�شم  طيلة 
الط�قم  يجعل  و�ش�ق�  طويال  مو�شم�  خالله 
الو�شع حتى يحقق  ب�لتع�مل مع  الفني ملزم� 
تنتظر  التي  اجلم�هري  تطلع�ت  وفق  نت�ئج 

الكثري من فريقه� خالل املو�شم املقبل.
ويف هذا ال�شدد يربمج نغيز احل�ش�س ال�شب�حة 

الالعب  رفق�ء  يتدرب  اين  البدين  للج�نب 
ب�ال�ش�فة  والبحر  ب�لغ�بة  الورتالين  التون�شي 
اإىل اخل�شوع حل�ش�س يف تقوية الع�شالت قبل 
التقني  اجل�نب  اإىل  امل�ش�ئية  احل�شة  حتويل 
والتع�مل  ب�لكرة  التدرب  اأجل  من  والتكتيكي 
الن�دي  يعتمده�  التي  التكتيكية  اخلطط  مع 
خلق  على  العمل  وخ��شة  املقبل  املو�شم 
الثالث  اخلطوط  بني  واالن�شج�م  التن�شيق 

للت�شكيلة.
اأم�م  ودية  مب�راة  اليوم  الن�رصية  وتلعب  هذا 
جتريه  الذي  الرتب�س  �شمن  وهران  مولودية 
م�ش�ء  خ��س  الفريق  ك�ن  بعدم�  بتون�س، 
الب�رحة مب�راة ودية ام�م �شبيبة القب�ئل، حيث 
ق�ّشم الط�قم الفني التعداد اإىل جمموعتني من 

اأجل خو�س اللق�ءين.
عي�شة ق.

ب�يرن  ن�دي  رئي�س  هوني�س  اأويل  حتدث 
ميونيخ االأمل�ين عن م�شتوى الفريق الب�ف�ري 
واأزمة الربازيلي دوغال�س كو�شت� الذي ان�شم 
اإىل جوفنتو�س االإيط�يل، اإىل ج�نب حم�والت 
يف  هوني�س  وق�ل  نيم�ر،  مع  للتع�قد  ب�يرن 
االأمل�نية:  بيلد«  »�شبورت  �شحيفة  مع  حوار 
الفني  املدير  اأن�شيلوتي  ك�رلو  »االإيط�يل 
لب�يرن ميونيخ، مدرب عظيم وجن�ح�ته ت�شهد 
يف  تكن  مل  ثورة  ي�شهد  ح�لًي�  والفريق  بذلك 
نرغب  فنحن  غوارديوال،  بيب  االإ�شب�ين  عهد 
يف ح�شد البطوالت واالإجن�زات«، وت�بع: »مل 
لب�ري�س  نيم�ر  ان�شم�م  اإمك�نية  اأبًدا  اأتوقع 
فقد  يورو،  مليون   222 مببلغ  جريم�ن  �ش�ن 
لن  هذا  وب�لطبع  م�شتحياًل،  يل  االأمر  بدا 

يكون اأ�شلوب ب�يرن ميونيخ يف �شم الالعبني، 
حلول  اإيج�د  هي  به�  نعي�س  التي  ف�لفل�شفة 

ذكية دون اللجوء اإىل اجلنون«.
واأو�شح: »رف�شن� �شم نيم�ر يف 2010 الأن وقته� 
كن� يف م�شكلة م�لية ومل نح�ول اال�شتمرار يف 
على  وافقن�  كم�  طويلة،  فرتة  املف�و�ش�ت 
الأنه  يوفنتو�س  اإىل  كو�شت�  دوغال�س  رحيل 
اجلديد،  عقده  يف  االأموال  من  الكثري  طلب 
املطلوبة«،  ب�ل�شورة  يوؤدي  يكن  مل  اأنه  رغم 
�شهاًل،  يكون  لن  اجل�ري  »املو�شم  واختتم: 
لن� واليبزيغ  اأكرب من�ف�س  بورو�شي� دورمتوند 
� قوي كم� اأن هوفنه�مي يقدم كرة جيدة  اأي�شً

ب�الإ�ش�فة اإىل تطور �ش�لكه«.
وكالت  

زغدود منح الالعبني 3 اأيام راحة 
وال�شتئناف هذا الأربعاء

املوب تختتم ترب�ص العا�ضمة 
بالتعادل اأمام جنم القليعة

الالعب عغار يتلقى اإ�شابة 
 بالكاحل وينقل
 اإىل امل�شت�شفى

�ضبيبة بجاية تتعادل وديا 
اأمام احتاد البليدة وتواجه 

وداد بوفاريك اليوم
تع�دلت ت�شكيلة فريق �شبيبة بج�ية �شلب� خالل 
املق�بلة التي جمعته� م�ش�ء اأول ام�س ب�حت�د 
البليدة على امللعب امللحق ملركب م�شطفى 
ت�ش�كر ب�لبليدة، حيث تدخل املواجهة �شمن 

الربن�مج التح�شريي الأ�شب�ل املدرب م�شطفى 
ب�شكري حت�شب� النطالق املو�شم املقبل، اين 

يخو�س الفريق املن�ف�شة يف الرابطة املحرتفة 
الث�نية ويلعب املو�شم املقبل من اأجل حتقيق 

ال�شعود والعودة اإىل دوري االأ�شواء، وك�نت 
الفر�شة مواتية اأم�م الط�قم الفني لت�شكيلة 
ابن�ء »مي� قوراي�« من اأجل اأخذ فكرة حول 

التعداد الذي �شوف يدخل به املو�شم اجلديد 
والوقوف على درجة ا�شتعداد الالعبني.

و�شهدت املواجهة تعر�س الالعب ال�ش�ب 
للت�شكيلة البج�وية اأ�ش�مة عغ�ر اإىل اإ�ش�بة على 
م�شتوى الك�حل حيث داهمته االآالم يف مك�ن 
الك�حل بعد التدخل العنيف الذي تعر�س له 
من طرف احد العبي احت�د البليدة وهو م� 
دفعه اإىل مغ�درة ار�شية امليدان بعدم� مل 

يتمكن من موا�شلة اطوار املق�بلة ومت نقله 
مب��رصة اإىل امل�شت�شفى من اأجل اخل�شوع اإىل 
فحو�ش�ت معمقة والتعرف على مدة الغي�ب 

عن املن�ف�شة.
ويتوا�شل الربن�مج التح�شريي لت�شكيلة 

»املوب« عرب خو�س اللق�ءات الودية اين �شوف 
يكون الفريق على موعد مع مالق�ة وداد 

بوف�ريك اليوم وهوا للق�ء الذي �شوف يجري 
مبلعب احلم�ية املدنية ب�لدار البي�ش�ء، بينم� 
يلعبون مب�راة ودية ث�لثة هذا االأ�شبوع االأربع�ء 

املقبل على نف�س امللعب.
عي�شة ق.

الن�شرية تالقي �شبيبة القبائل وديا اليوم

نغيز يكثف التدريبات ويركز على اللياقة البدنية

هوني�ص: املطالب املالية اخليالية 
لنيمار عرقلت ان�ضمامه للبايرن

بج�ية  �شبيبة  فريق  اأم�س  اختتم 
اأجراه  الذي  التح�شريي  الرتب�س 
الوفد  اق�م  حيث  ب�لع��شمة، 
خالله�  دخل  بزرالدة  البج�وي 
يف ترب�س دام ع�رصة اأي�م، خ��س 
مب�ري�ت  ثالث  الالعبون  خالله 
االأخري  اللق�ء  اختتموا  ودية 
ملعب  على  القليعة  جنم  مبالق�ة 
متكن  �شلب�،  تع�دلوا  اأين  االأخري 
اخذ  من  زغدود  املدرب  خالله 
التح�شري  درجة  حول  فكرة 
ا�شب�له،  بلغه  الذي  واال�شتعداد 
اإىل  الت�شكيلة  اأم�س  وع�دت 
مدينة بج�ية اأين �شوف يوا�شلون 
النطالق  حت�شب�  التح�شريات 
حيث  اجلديد،  الكروي  املو�شم 
العبيه  منح  الفني  الط�قم  ف�شل 
ا�شتئن�ف  قبل  اي�م  لثالثة  راحة 
التدريب�ت بعد االأربع�ء اأين برمج 
نه�ية  ودية  مب�راة  الفني  الط�قم 
االعالن  انتظ�ر  يف  االأ�شبوع  هذا 

عن هوية الفريق املن�ف�س.

بج�ية  �شبيبة  فريق  اإدارة  عّينت 
عبد احلكيم حمو�س مديرا ع�م� 
الن�دي  اإدارة  ملجل�س  جديدا 
الت�شيريية  االأمور  تويل  اأجل  من 
املقبلة،  الفرتة  خالل  للفريق 
الذي  حمو�س  تعيني  ج�ء  اأين 
يف  الفريق  يف  اال�شتغ�ل  له  �شبق 
بتزكية  الع�م  املن�جري  من�شب 
للفريق  احل�يل  املن�جري  من 
ابراهيم زافور الذي اقرتحه على 
جمل�س االإدارة حيث وافق اع�ش�ء 
اإىل  حمو�س  عودة  على  املجل�س 
املدير  م�شب  من  الن�دي  ت�شيري 
يخلف  �شوف  الذي  وهو  الع�م 
موؤقتة  ب�شفة  من�شبه  يف  زافور 
ان�شغ�له  ب�شبب  اي�م  ع�رصة  تدوم 
ي�شجل  حيث  �شخ�شية  ب�أمور 
القب�ئل  ل�شبيبة  ال�ش�بق  املدافع 
انطالق  قبل  مه�مه  اإىل  عودته 
البطولة الوطنية التي يف�شلن� على 

انطالقه� اأقل من اأ�شبوعني.
 ع.ق.

رغم الهزمية الودية امام اأهلي برج بوعريريج

ت�ضكيلة »ال�ضفراء« تقدم اأداء مطمئنا
يف  احلرا�س  احت�د  فريق  انهزم 
م�ش�ء  جمعته  التي  الودية  املب�راة 
اول ام�س ب�أهلي برج بوعريريج �شمن 
يجريه  الذي  التح�شريي  الرتب�س 
الن�دي الع��شمي مبركز حم�م بورقيبة 

الكروي  للمو�شم  ا�شتعداد  تون�س  يف 
ت�شكيلة  العبو  خ��س  حيث  املقبل، 
ملوا�شلة  الودي  اللق�ء  »ال�شفراء« 
اأكرب  وك�شب  املن�ف�شة  ريتم  يف  البق�ء 
وهو  االأرجل  يف  املب�ري�ت  من  عدد 

االأمر الذي يبحث عنه املدرب يون�س 
احلرا�س  احت�د  العبو  وك�ن  افتي�ش�ن، 
افتتح  بعدم�  النتيجة  يف  مت�أخرين 
اأهلي الربج ب�ب الت�شجيل وك�ن متقدم� 
على  دقيقة   22 مرور  بعد  النتيجة  يف 

يع�دل مب�ركي  اأن  اللق�ء، قبل  انطالق 
على  دق�ئق  قبل خم�س  فريقه  ل�ش�لح 
»الك�ب�«  ت�شكيلة  لكن  املب�راة،  نه�ية 
قبل  الث�ين  الهدف  اإ�ش�فة  من  متكنت 
اخل�ش�رة  ورغم  االأول،  ال�شوط  نه�ية 

اإال اأن اأ�شب�ل املدرب اإفتي�ش�ن قدموا 
امل�شتوى  عند  وك�نوا  طيب�  مردودا 
حيث ال تعك�س الهزمية اداء الت�شكيلة 
افتي�ش�ن  املدرب  اأداءه�  طمئن  التي 

من اجل حتقيق بداية مو�شم قوية.
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اعرتف مبعاناة الالعبني بدنيا يف ال�شوط الثاين

األكاراز: من اخلطاأ دفن اللعب املحلي و�ضوف نح�ضر للإياب
رف�س الناخب الوطني لوكا�س األكاراز ت�شخيم وقع الهزمية املرة التي تكبدها املنتخب الوطني للمحليني اأمام نظريه الليبي خالل املواجهة التي 

جمعتهما �شهرة اأول ام�س، اأين اعرتف اأن ممار�شة ريا�شة كرة القدم هدفها الأ�شا�شي حتقيق الفوز لالعرتاف مبا يتم تقدميه على ار�شية امليدان 
م�شيفا اأنه ل يجب دفن هذا املنتخب وتوجيه �شهام النتقادات بعد اخل�شارة التي مني بها اأمام نظريه الليبي بل يجل ا�شتخال�س الدرو�س اليجابية 

التي مت اإبرازها طيلة املقابلة.
الندوة  خالل  األكاراز  وقال 
ال�شحافية التي ن�شطها عقب 
نهاية املواجهة اأن املنتخب 
اإيجابية  اأ�شياء  قدم  الوطني 
الأخ�رض  امل�شتطيل  على 
خا�شة يف ال�شوط الأول قبل 
ال�شوط  الأداء يف  ان يرتاجع 
�شوف  انه  م�شتطردا  الثاين، 
ب�شورة  التح�شري  يوا�شل 
العودة  ملقابلة  طبيعية 
املقررة نهاية هذا الأ�شبوع.

اأنه  ال�شباين  التقني  واأ�شار 
النتيجة  عن  النظر  بغ�ض 
من  اخل�رض  تاأهل  عرب 
عدمه اإىل البطولة الإفريقية 
على  يركز  فاإنه  للمحليني 
تناف�شي  منتخب  تكوين 
واأن  للم�شتقبل خا�شة  جاهز 
الهدف الأول اإثراء املنتخب 
الأول عرب دعمه بالعبني من 
ورف�ض  الوطنية،  البطولة 
األكاراز دفن الالعب املحلي 

خطاأ  �شيكون  انه  اعترب  اين 
الت�رضف  ذلك  مثل  ج�شيما 
ا�شتخال�ض  يجب  بل 
ت�شحيح  اجل  من  الدرو�ض 
معرتفا  م�شتقبال،  الأخطاء 
ان ا�شباله واجهوا م�شاكل يف 
ال�شوط الثاين ومل ي�شتطيعوا 
الريتم  نف�ض  على  املوا�شلة 
البدنية  ال�شعوبات  ب�شبب 

التي واجهوها.

كونتي يلمح خلروج ت�ضيل�ضي من �ضوق االنتقاالت

كونتي  اأنطونيو  الإيطايل  اأملح 
ت�شيل�شي  لنادي  الفني  املدير 
الإجنليزي لنتهاء �شوق النتقالت 
مع  التعاقد  وعدم  للبلوز  بالن�شبة 
كونتي،  وقال  جديدة،  �شفقات 

الإذاعة  لهيئة  ت�رضيحات  يف 
"م�شتعد  �شي:  بي  بي  الربيطانية 
للقتال حتى نهاية املو�شم بالعنا�رض 
احلا�رض،  الوقت  يف  اأمتلكها  التي 
ول�شت قلقا من غياب التعاقدات"، 

وتابع: "الفريق يقدم م�شتوى جيد، 
احلا�رض  الوقت  يف  �شيء  واأهم 
التدريبات،  يف  التام  الرتكيز  هو 
وحماولة تقدمي اأف�شل اأداء ممكن 
يوجد  ول  الألقاب  ح�شد  ل�شمان 
احلار�ض  مع  البلوز  ووقع  اأعذار"، 
ف�شخ  بعد  باملجان  كابايريو  ويلي 
كما  �شيتي،  مان�ش�شرت  مع  تعاقده 
�شم الأملاين اأنطونيو روديجر من 
تيموي  والفرن�شي  الإيطايل  روما 
بالإ�شافة  موناكو،  من  باكايوكو 
من  موراتا  األفارو  الإ�شباين  اإىل 
يف  ت�شيل�شي  وخ�رض  مدريد.  ريال 

اأمام  الإجنليزي  الدوري  افتتاح 
اأم�ض  اأول   2-3 بنتيجة  برينلي 
بريدج"،  "�شتامفورد  ملعب  على 
ماتيت�ض  نيمانيا  ال�رضبي  ورحل 
يونايتد  مان�ش�شرت  �شفوف  اإىل 
الإجنليزي، بينما ان�شم جون تريي 
اأكي  ناثان  وغادر  فيال  اأ�شتون  اإىل 
�شيال  كونتي  وتلقى  بورمنوث.  اإىل 
الدرع  بعد خ�شارة  النتقادات  من 
بركالت  اأر�شنال  اأمام  اخلريية 
يف  التفريط  ب�شبب  الرتجيح 

ماتيت�ض ملناف�ض مبا�رض.
وكالت 

األكاراز يتوجه نحو الف�شل يف اول اهدافه مع الفاف

 حمليو اخل�ضر يرهنون حظوظهم
 يف التاأهل اإىل ال�ضان

زيتي: التاأخر البدين �ضبب هزميتنا 
وف�ضلنا يف رفع الوترية بال�ضوط الثاين

للمحليني  الوطني  الفريق  رهن 
البطولة  يف  للم�شاركة   حظوظه 
الإفريقية للمحليني املقررة مطلع 
عام 2018 بكينيا وذلك بعد خ�شارته 
بنتيجة 1-2 م�شاء اول اأم�ض بعقر 
مباراة  الليبي يف  اأمام نظريه  داره 
الت�شفوي  الدور  حل�شاب  الذهاب 
لالأمم،  الفريقية  للبطولة  الأخري 
على  ال�شبت  م�شاء  اخل�رض  وعقد 
حمالوي  ال�شهيد  ملعب  اأر�شية 
اآفاق  يف  مهمتهم  بق�شنطينة  
فائز  اأمام   2018 ل�شان  التاأهيل 
طبعة العام 2014، على الرغم من 
اأن كل �شيء بداأ ب�شكل جيد بالن�شبة 
متكن  الذي  اجلزائري  للفريق 
اخل�شم  �شباك  اإىل  الو�شول  من  
عن  املقابلة  من  ثوان  ب�شع  بعد 
لكن  خطاأ  درفلو  املهاجم  طريق 
من حار�ض املرمى للخ�رض �شم�ض 
اخلاطئ  وخروجه  رحماين  الدين 
مكن من ت�شجيل هدف التعادل يف 
الدقيقة اخلام�شة من طرف علي 

الاليف الذي رمى بالكرة يف �شابك 
اللعب  موا�شلة  و�شمن  فارغة، 
عديد  عدة  مرات  اخل�رض  �شيع 
من  الأوىل  الفرتة  خالل  الفر�ض 
اإثر ركلة حرة  املباراة وذلك على 

لزيتي يف الدقيقة 12 .
بكثري  الثاين  ال�شوط  دخوله  ومع 
من الطموح اأغرقت �شباك الفريق 
علي  لالعب  ثاين  بهدف  الوطني 
الاليف يف الدقيقة 47 الذي ا�شتغل 
هفوة من دفاع اخل�رض، ومل تفلح 
بها  قام  التي  التكتيكية  التغيريات 
لوكا�ض  املدرب  لحق  وقت  يف 
مزيان  الالعبني  ودخول  األكاراز  
اجلزائري  الطرف  عن  ومزياين 
جنح  وقد  النتيجة،  يف  تغيري  اأي 
ا�شتحوذ على  الذي  الليبي  الفريق 
ق�شنطينة  يف  املباراة  جمريات 
للدور  املقابلة  هذه  يف  بالكامل  
يف    2018 ل�شان  ذهاب  الت�شفوي 

تقدمي در�ض للخ�رض.
وكالت

الوطني  املنتخب  مدافع  اعرتف 
النق�ض  باأن  زيتي  خثري  املحلي، 
ال�شبب  كان  التح�شري  و�شوء  البدين 
وراء اخل�شارة التي مني بها اخل�رض 
بهدفني  الليبي  املنتخب  اأمام 
ت�رضيحاته  يف  زيتي  وقال  لهدف، 
الأول  ال�شوط  يف   " اللقاء:  عقب 
كنا  املباراة، حيث  دخلنا جيدا يف 
بطريقة  ولعبنا  للتهديف  ال�شباقني 
يف  حتكما  الأكرث  وكنا  هجومية 
الكرة، ولكن يف ال�شوط الثاين انهرنا 
بدنيا ومل نقوى على موا�شلة اللعب 
بنف�ض الوترية، حيث ف�شلنا يف رفع 
النتيجة، ويجب  والعودة يف  الوترية 
علينا اأن نن�شى هذه اخل�شارة �رضيعا 

ونفكر يف لقاء العودة، الذي ينبغي 
التاأخر  لنتدارك  به  نفوز  اأن  علينا 

ونعود بتاأ�شرية التاأهل".
وقعنا  الثاين  ال�شوط  "يف  واأ�شاف: 
على  طغى  الذي  الت�رضع  فخ  يف 
طريقة لعبنا، خ�شو�شا واأننا عانينا 
قدمنا  بعدما  البدنية،  الناحية  من 
الأوىل"،  املرحلة  يف  لدينا  ما  كل 
للعمل،  قليلة  اأيام  "اأمامنا  ليختم: 
طريقة  باأف�شل  ا�شتغاللها  وعلينا 
وخو�ض  تون�ض  اإىل  التنقل  قبل 
متفائلون  ونحن  العودة،  لقاء 
بقدرتنا على حتقيق ذلك رغم هذه 

اخل�شارة"
وكالت

ولد علي: حتويل ق�ضنطينة اإىل قطب ريا�ضي حتديا للدولة

الداجمة مدرب املنتخب الليبي

توقعنا فوزا �ضعبا لكن احلذر مطلوب يف االإياب 

والريا�شة  ال�شباب  وزير  �رضح 
اأول ام�ض  ال�شيد الهادي ولد علي 
ريا�شيا  قطبا  ق�شنطينة  جعل  باأن 
بامتياز يعترب حتديا ت�شعى  الدولة 
خالل  الوزير  واأو�شح  رفعه"،  اإىل 
ولية  اإىل  زيارته  من  الثاين  اليوم 
اإجناز  م�رضوع   باأن  ق�شنطينة 
وريا�شية  البدنية  للرتبية  موؤ�ش�شة 
املنتخب  لتح�شري  خم�ش�شة 
الدولة  اإرادة   يعك�ض  الوطني 
ريا�شي،  قطب  ق�شنطينة  جعل 
الواقعة  الأوملبية  القرية  و�شت�شم 
من  باأزيد  اأر�شية  قطعة  على 
ملعب  من  بالقرب  هكتارا   15
لل�شباب  خميما  حمالوي  ال�شهيد 

وملعبني  اأوملبي  ن�شف  وم�شبح 
لألعاب  وملعب  القدم  لكرة  
الريا�شات،  متعددة  وقاعة  القوى 
ثانوية  اأي�شا  وي�شم هذا امل�رضوع 
ريا�شية بقدرة 800 مقعد وحظرية 
وم�شارات  للعب  وف�شاءات  مائية 
للدراجات ف�شال عن فندق مزود 
للريا�شيني  البدنية  للياقة  بوحدة 
العام  ا�شتالمها يف غ�شون  �شيتم  
امل�شوؤولني  للتزامات  وفقا   2018

املحليني.
واأ�شار الوزير اأن الدولة عن طريق 
والريا�شة وخمتلف  ال�شباب  وزارة 
�شت�شمن  املعنية  الولية  هياكل 
ال�رضورية  واملرافقة  الدعم  كل 

املن�شاأة  هذه  با�شتالم  لل�شماح 
ولد  واأكد  املحددة،  الآجال  يف 
والتجهيزات  املن�شاآت  باأن  علي 
لق�شنطينة  وال�شتقبال  الريا�شة 
توفر لهذه الولية اإمكانية احت�شان 
مقابالت الفريق الوطني والدورات 
القارية  الأبعاد  ذات  واللقاءات 
والعاملية يف خمتلف التخ�ش�شات 
اإىل  تطرقه  ولدى  الريا�شية، 
العام  بطولة  يف  اجلزائر  م�شاركة 
حتت�شنها   التي  القوى  لألعاب 
حاليا لندن اأو�شح الوزير باأنه لي�ض 
هناك نتيجة متوقعة م�شريا اإىل اأن 
الوزارية حاليا يف مرحلة  دائرته  
من  امل�شاركة  هذه  تقييم  اإعداد 

اأجل معرفة ما حدث من  اأخطاء ل 
�شيما كما اأ�شاف واأن كل الو�شائل 
وبعدما  ت�شخريها،  مت  ال�رضورية 
�شدد على احلاجة امللحة للرتكيز 
على اخللف �رضب ولد علي مثال 
بفريق كرة  اليد اجلزائري اأقل من 
21 �شنة الذي اأدى عمال جيدا يف 
م�شريا  اليد   لكرة  العامل  بطولة 
ي�شتحق  ال�شاب  الفريق  هذا  اأن 
اأن  اأجل  من  والت�شجيع  الدعم  كل 
هذا  يف  للنجاح  منوذجا  ي�شبح  
اجلزائر  عودة  وي�شجل  التخ�ش�ض 
يف ال�شاحة الدولية يف هذا  النوع 

من الريا�شة.
ع.ق./وكالت

جالل  الليبي  املنتخب  مدرب  عرب 
الثمني  بالفوز  �شعادته  عن  الداجمة 
الوطني  املنتخب  اأمام  حققه  الذي 
نحو  خطوة  منحه  الذي  وهو 
امل�شاركة و�شمان التاأهل اإىل البطولة 
اعرتف  حيث  للمحليني،  الإفريقية 
يقوموا  مل  ا�شباله  ان  املتحدث 

ظل  يف  للمباراة  كبرية  بتح�شريات 
امل�شاكل التي اعرت�شتهم خالل فرتة 
لعبيه  اغلب  واأن  خا�شة  التح�شري، 
اأهلي طرابل�ض  ي�شكلون تركيبة نادي 
اأن  يتوقع  كان  انه  م�شيفا  الليبي، 
اأنه  باعتبار  �شعبة،  مواجهة  يخو�ض 
لن  واملناف�ض  الديار  خارج  يلعب 

يكون مت�شاهال، م�شتطرد اأن اإ�رضار 
الأولن  متثيل  يف  ورغبتهم  الالعبني 

الوطنية ملنتخب بالدهم.
واكد الداجمة اأن الفوز امل�شجل امام 
�شمانهم  يعني  ل  الوطني  املنتخب 
للتاأهل اإىل دورة "ال�شان" خا�شة واأن 
ول  باملفاجاآت  معروفة  القدم  كرة 

تعرتف باملنطق، مو�شحا اأنه يدرك 
يرمي  �شوف  اجلزائري  املنتخب  ان 
بثقله يف مقابلة العودة من اأجل الفوز 
التاأهل  بتاأ�شرية  الديار  اإىل  والعودة 
بتوخي  ملزمني  يجعلهم  ما  وهو 

احلذر واحليطة. 
ع.ق.

عي�شة ق.



مدرب موناكو 
يدر�س اتخاذ 

موقف �ضد مبابي

ت�سيل�سي  برينلي م�سيفه  نادي  فاجاأ 
ام�س  اأول  عليه  بفوزه  اللقب  حامل 
الدوري  3-2 يف املرحلة الأوىل من 
النتائج  اأبرز  اإحدى  يف  الجنليزي 
افتتاحية  مرحلة  يف  حتقق  التي 
الذي  ت�سيل�سي  واأنهى  الربميرليغ، 
كونتي  اأنطوين  الإيطايل  يدربه 
طرد  بعد  لعبني  بت�سعة  املباراة 
مدافعه وقائده غاري كاهيل ولعب 
�سي�سك  الإ�سباين  الو�سط  خط 
الويلزي  لبرينلي  و�سجل  فابريغا�س، 
واليرلندي  هدفني  فوك�س  �سام 
لت�سيل�سي  �سجل  بينما  وارد،  �ستيفن 

اجلديد  الإ�سباين  الدويل  مهاجمه 
الربازيلي  ومدافعه  موراتا،  األفارو 
دافيد لويز وهو الفوز الأول لبرينلي 
منذ  بريدج«  »�ستامفورد  ملعب  على 
1971، ويزيد من عالمات ال�ستفهام 
لت�سيل�سي، يف  املو�سم اجلديد  حول 
مل  �سيفية  انتقالت  فرتة  اأعقاب 
ين�سط فيها حامل اللقب ب�سكل كبري، 
قطبي  ل�سيما  مناف�سيه  عك�س  على 
مدينة مان�س�سرت يونايتد و�سيتي، ومل 
التفكري يف  ت�سيل�سي  يكن يف مقدور 
كاهيل  اإذ طرد  اأ�سواأ ملو�سمه  بداية 
قا�سية  عرقلة  بعد   13 الدقيقة  يف 

وتاأخر  ديفور  �ستيفن  البلجيكي  على 
نهاية  مع  نظيفة  اأهداف  بثالثة 

ال�سوط الأول.
من  �سيتمكن  برينلي  اأّن  وبدا 
ال�ستفادة اإىل اأق�سى حد من النق�س 
العددي للنادي الأزرق، اإذ �سجل بعد 
نحو ع�رش دقائق عرب فوك�س، و�سط 
خطوط  بني  ترابط  وعدم  �سياع 
�ساعة  ربع  وبعد  اللندين،  الفريق 
ت�سديدة  عرب  غلته  برينلي  �ساعف 
قوية بالرجل الي�رشى لوارد، لي�سيف 
فوك�س بعدها بدقائق الهدف الثالث 
واأدى  لديفو،  عر�سية  من  براأ�سية 

حمورياً  دوراً  البديل  موراتا  األفارو 
الثاين،  ال�سوط  يف  ت�سيل�سي  ل�سالح 
كرة  ومترير   69 لهدف  ت�سجيله  بعد 
الهدف الثاين لزميله الربازيلي دافيد 

لويز قبل دقيقتني من النهاية.
نتيجة  هادر�سفيلد  حقق  ذلك،  اإىل 
دوري  يف  مبارياته  اأوىل  يف  لفتة 
الأ�سواء بعد 45 عاماً، على ح�ساب 
جويل  �سجلها   0-3 بال�س  كري�ستال 
فريقهوالبنيني  مرمى  وارد خطاأ يف 
ترتيب  بذلك  ليت�سدر  موين  �ستيف 
يف  نتيجة  اأف�سل  بتحقيقه  الدوري 

املرحلة الأوىل.

دورمتوند وبايرن ميونيخ يتاأهالن 
ب�ضهولة يف كاأ�س اأملانيا

 مل يواجه حامل اللقب بورو�سيا دورمتوند والبطل القيا�سي بايرن 
ميونيخ اأّي �سعوبة تذكر يف طريقهما للفوز يف الدور الأول لبطولة كاأ�س 
اأملانيا، وفاز دورمتوند على م�سيفه رايالزين ارلني 4-0 بعد تاألق لفت 
من املهاجم الغابوين بيري اإميريك اأوباميانغ الذي �سجل ثالثة اأهداف، 

بجانب ت�سجيل الإ�سباين مارك بارتا هدفاً، وهّز املهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوف�سكي ال�سباك يف منا�سبتني واأ�ساف الفرن�سيني 
كينغ�سلي كومان وفرانك ريبريي ومات�س هوميلز ثالثة اأهداف 

ليقودوا بايرن لكت�ساح م�سيفه كيمنيت�س 5 -0، كما �سعدت اأربعة 
اأندية من البوند�سليغا اإىل الدور الثاين ويتعلق الأمر مباينز وفرايبورغ 
وكولون واآينرتاخت فرانكفورت لين�سموا اإىل باير ليفركوزن وبورو�سيا 

مون�سنغالدباخ اللذان حجزا مقعديهما يف الدور الثاين الذي تقام 
قرعته يف 20 اأوت اجلاري، وفاز ماينز على م�سيفه هانزا ليونيبورغ 

3-1 وكولون على م�سيفه ليهري تيورنري�سافت 5 -0 واآينرتاخت 
فرانكفورت على م�سيفه اإيرندتيربوك 3 –0 وفرايبورغ على م�سيفه 

جريمينيا هالرب�ستيد 1-2.
 

تطورات حا�ضمة يف �ضفقات 
بر�ضلونة املنتظرة

ك�سفت تقارير اإخبارية اأم�س عن تطورات جديدة يف ال�سفقات 
املنتظرة لرب�سلونة الإ�سباين خالل فرتة النتقالت ال�سيفية 

اجلارية، قالت �سحيفة »اأ�س« الإ�سبانية، اإن بر�سلونة اأبرم �سفقة 
الربازيلي باولينيو لعب جوانزو اإيفرجراند ال�سيني، م�سيفة اأن 

عثمان دميبلي لعب بورو�سيا دورمتوند بات على و�سك الن�سمام 
للبار�سا فيما اقرتب الفريق الكتالوين من التعاقد مع كوتينيو من 
ليفربول. وا�سارت ال�سحيفة اأن بر�سلونة �سيدفع 40 مليون يورو 

للتعاقد مع باولينيو، وهي نف�س القيمة التي طلبها النادي ال�سيني 
عندما اأبدى البار�سا اهتمامه ب�سم الالعب، الذي ان�سم اإىل 

الفريق ال�سيني يف 2015 قادما من توتنهام مقابل 14 مليون يورو، 
ويبدو اأنه �سي�سبح اأول فريق �سيني يتفاو�س لبيع اأحد لعبيه اإىل 

اأوروبا يف �سفقة كبرية.
 

اأوملبيك مر�ضيليا يلحق الهزمية 
الثانية بنانت

حقق مر�سيليا فوزه الثاين توالياً اثر تغلبه على م�سيفه نانت 
1-0 يف اجلولة الثانية من بطولة فرن�سا ليلحق بليون يف �سدارة 

الرتتيب موؤقتاً، وانتظر مر�سيليا حتى الدقيقة 87 لي�سجل له 
البديل الأرجنتيني لوكا�س اأوكامبو�س هدف املباراة الوحيد 

لريفع فريقه ر�سيده اإىل �ست نقاط، �سنحت لنانت فر�سة جيدة 
لإدراك التعادل بوا�سطة كرة راأ�سية لميليانو �سال لكن العار�سة 
ت�سدت لها، وكان مر�سيليا املتجدد بقيادة مدربه رودي غار�سيا 

حقق فوزاً لفتاً على ديجون بثالثية نظيفة يف م�ستهل الدوري 
الأ�سبوع املا�سي، اأما نانت بقيادة مدربه اجلديد الإيطايل 

كالوديو رانيريي ف�سقط للمرة الثانية بعد خ�سارته اأمام ليل 3-0 
يف اجلولة الأوىل.

وقال رانيريي: »اإنها املرة الأوىل يف م�سريتي التدريبية التي 
ا�سطر فيها اإىل تغيري ثالثة لعبني يف 25 دقيقة«، علماً باأنه 
اأجرى تغيرياً طارئاً اأي�ساً قبل بداية املباراة بعد اإ�سابة ليو 

دوبوا خالل التحمية، وتابع: »احلظ ل يقف اإىل جانبنا يف الوقت 
احلايل، لكن البدلء اأبلوا بالًء ح�سناً وقدمنا �سوطاً ثانياً جيداً«.

برينلي يفاجئ حامل اللقب ت�ضيل�ضي

يدر�س ليوناردو جاردمي املدير 
الفني لفريق موناكو الفرن�سي 

بجدية اتخاذ موقف �سارم جتاه 
املهاجم ال�ساب كيليان مبابي، 

وك�سفت �سحيفة ليكيب الفرن�سية 
اأن جاردمي يفكر يف عدم اإ�رشاك 

مبابي يف لقاء ديجون يف مباراة 
اأم�س حل�ساب اجلولة الثانية من 
الدوري الفرن�سي ب�سبب ت�ستت 

ذهن الالعب وتفكريه يف الرحيل 
هذا ال�سيف، لفتت ال�سحيفة اأن 

املدير الفني ملوناكو �سيعتمد 
على جويدو كاريلو بدل من 

مبابي، خا�سة اأن الأخري مل يقدم 
امل�ستوى املاأمول منه يف املباراة 

الأوىل التي انتهت بفوز فريق 
الإمارة على تولوز بنتيجة 2-3.
وذكرت ال�سحيفة اأن مبابي بدا 
متاأثًرا للغاية بالعر�س املغري 

الذي و�سله من باري�س �سان 
جريمان الفرن�سي، حيث اأ�سارت 
تقارير �سحفية اإىل تقدم النادي 

الباري�سي بعر�س قيمته 180 
مليون يورو.يف املقابل، فاإن 

ليوناردو جاردمي ينوي اإ�رشاك 
لعب الو�سط فابينيو يف مباراة 

ا  ديجون، رغم اأنه يحظى اأي�سً
باهتمام نادي باري�س �سان 

جريمان خالل فرتة النتقالت 
ال�سيفية اجلارية.

�سعباً  فوزاً  �سيتي  مان�س�سرت  حقق 
اأوىل  برايتون يف  اأمام  اأر�سه  خارج 
الدوري  م�سابقة  �سمن  مبارياته 
وح�سم  املمتاز،  الإجنليزي 
مان�س�سرت �سيتي املعزز مبجموعة 
احلايل  ال�سيف  يف  النجوم  من 
الع�رشين  الدقائق  يف  مباراته 
الوافد  متا�سك  و�سط  الأخرية 
للمواقع  وتراجعه  برايتون  اجلديد 

الأرجنتيني  و�سّجل  الدفاعية، 
يف  الأول  الهدف  اأغويرو  �سريخيو 
املباراة عقب ا�ستفادته من متريرة 
الإ�سباين دافيد �سيلفا التي و�سعته 
مان�س�سرت  واأ�ساف  املرمى،  اأمام 
�سيتي الهدف الثاين بف�سل املدافع 
يف  باخلطاأ  �سّجل  والذي  دانك، 
الإ�سباين  واأ�رشك  فريقه.  مرمى 
الربازيلي  احلار�س  غوارديول  بيب 

وولكر  دانييلو  ومواطنه  اإدير�سون 
من البداية بعد �سمهم يف ال�سيف 
احلايل، كما زّج بالربتغايل بريناردو 
�سيلفا القادم من موناكو يف ال�سوط 
اأحد  �سيتي  مان�س�سرت  ويعد  الثاين، 
بلقب  للفوز  املر�سحني  اأقوى 
هذا  املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
ت�سيل�سي  من  كل  رفقة  املو�سم 

ومان�س�سرت يونايتد.

مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اأكد 
مان�س�سرت  لنادي  الفني  املدير 
يونايتد ثقته يف قدرة الفريق على 
الدوري الإجنليزي  التتويج ببطولة 
يف املو�سم اجلاري، وقال مورينيو، 
�سحيفة  نقلتها  ت�رشيحات  يف 
»اأعلم  الربيطانية:  �ستار«  »ديلي 
فكل  �سهلة،  لي�ست  املناف�سة  اأن 
يرغب  الكبار  ال�سبعة  من  فريق 
�سنقاتل  ولكننا  اللقب،  ح�سد  يف 
اأقول  »ل  وتابع:  به«،  الفوز  لأجل 
الفوز  على  قادر  الفريق  باأن 
اأحقق  دائما  لأنني  بالربمييريليغ 
الثاين،  مو�سمي  يف  الإجنازات 
الطريقة  بهذه  ت�سري  ل  فالأمور 
يف  طويلة  خربة  امتالكي  ورغم 
الدوري الإجنليزي فهذا لي�س �سبباً 
»ولكن  وا�ستدرك:  باللقب«،  للفوز 
بعد ق�سائي ملو�سم كامل يف فريق 

واحد، اأ�سبحت اأكرث دراية بالفريق 
اأف�سل  تقدمي  واأ�ستطيع  وطريقته 

من املو�سم الأول«.
واختتم: »يف املو�سم اجلاري جميع 
ال�سبعة الكبار يلعبون يف اأوروبا، مبا 
يف ذلك م�ساركة اإيفرتون واأر�سنال 
يونايتد  ومان�س�سرت  ليغ  اليوربا  يف 
وليفربول  وت�سيل�سي  وال�سيتي 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف  وتوتنهام 

الفر�س  يف  تكافوؤ  هناك  ولذلك 
ولي�س  اللقب،  حل�سد  اجلميع  بني 
املا�سي«.  العام  احلال  كان  كما 
اأبطال  دوري  لقب  مورينيو  وحقق 
ثاين موا�سمه مع  اأوروبا مرتني يف 
فريقي بورتو الربتغايل واإنرت ميالن 
الدوري  الإيطايل، كما ح�سد لقب 
يف  ت�سيل�سي  مع  الثاين  مو�سمه  يف 

2015 وريال مدريد 2012.

مان�ض�ضرت �ضيتي يفوز ب�ضعوبة يف افتتاحية الربميرليغ

اجناز املو�ضم الثاين يطارد مورينيو مع مان�ض�ضرت يونايتد
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ديزين تطلق خدمة 
البث املبا�شر لالأفالم
تاريخ الن�شر:12.08.2017 | 
GMT 12:59 | الثقافة والفن 

ديزين تطلق خدمة البث املبا�شر 
لالأفالم  twitter@Disney ديزين 
تطلق خدمة البث املبا�شر لالأفالم 

يف 2019  .
ك�شفت جمموعة ديزين الأمريكية 
للرتفيه عن عزمها اإنهاء �رشاكتها 
و�شحب  نيتفليك�س«   « �شبكة  مع 
تبقى  اأن  على  اأفالمها،  جميع 
نهاية  حتى  متاحة  الأعمال  هذه 
عام 2018 و�شتطلق ديزين خدمة 

البث املبا�رش لالأفالم والعرو�س 
عرب الإنرتنت، م�شرية اإىل اأنها لن 
ملوقع  جديدة  اأعمال  اأي  تقدم 
 2019 من  بدءا  »نيتفليك�س«، 
وياأتي ذلك بعد اأن ا�شرتت ديزين 
ح�شة يف �رشكة الإعالم الرقمي 

ن�شبتها  تبلغ   ،»BAMTech«
33%، وتنوي الآن �رشاء ح�شة تبلغ 
مليار   1.58 مقابل   %42 ن�شبتها 
 »BAMTech« و�شتقوم  دولر. 
 »ESPN« خدمات  ببث 
بداية  الإنرتنت،  عرب  الريا�شية 

اإطالق خدمة بث  من 2018، مع 
 2019 عام  »ديزين«  من  مبا�رش 
واأو�شح املدير التنفيذي لديزين، 
ال�رشكة  لدى  اأن  اإيغر،  روبرت 
»نيتفليك�س«،  مع  جيدة  عالقة 
غري اأنها قررت اللجوء اإىل خيار 

التابع  اآخر يتمثل بنقل املحتوى 
�شيتم  بحيث  املن�شة،  من  لها 
لها،  التابعة  الأفالم  جميع  اإزالة 
وجميع   »Marvel« ي�شمل  مبا 
 Pixarو لديزين  التابعة  الأفالم 
�شوف  اأنها  كما   Lucasfilmو

الأفالم  يف  كبري  ب�شكل  ت�شتثمر 
التلفزيونية  وامل�شل�شالت 
اجلديدة  للمن�شة  احل�رشية 
اخلطوة  هذه  اإيغر  وو�شف 
جديدة  منو  »ا�شرتاتيجية  باأنها 

متاما«.

عامان على رحيل ابن البلد نور ال�شريف
لرحيل  الثانية  الذكرى  اأم�س  حلت   
نور  ال�شهري،  امل�رشي  املمثل 
الذي رحل عن عاملنا، يف  ال�رشيف، 
عامني  مرور  ورغم   2015 اأوت   11
موجودا  يزال  ل  اأنه  اإل  رحيله،  على 
و�شخ�شياته  بروحه،  باإبداعه،  بقوة 
التي ج�شدها يف ال�شينما والتليفزيون 
والتي ل يزال العامل العربي ي�شاهدها 
من خالل ر�شيده ال�شخم من الأعمال 
بداأت  التي  والتلفزيونية  ال�شينمائية 
ال�شوق«،  »ق�رش  بفيلم   1966 عام 
قدم  حينما   2014 حتى  وا�شتمرت 

اأخر اأفالمه »بتوقيت القاهرة«.
الأوتوبي�س«  »�شواق  البلد،  ابن  هو 
واإبن احلارة امل�رشية الأ�شيل، الذي 
امل�رشية  ال�شينما  يف  بكيانه  ج�شد 

يف  اأيقونات  اأ�شبحت  �شخ�شيات 
الوعي امل�رشي، لي�شبح هو �شخ�شيا 
اأحد اأيقونات ال�شينما امل�رشية، ومن 
واملتفرد  املميز  مذاقها  منحوها 
باأ�رشها.  العربية  املنطقة  عرب 
حريف  ال�رشيف،  نور  الراحل  الفنان 
الفن، واملعلم الذي نهل من مدر�شته 
ال�رشيف  نور  الفنان  يبدو  الكثريون 
�شتان�شالف�شكي  نظرية  مع  متماهيا 
)قن�شطنطني  ال�شخ�شية،  خلق  يف 
اأ�شهر   1938-1863 �شتان�شالف�شكي 
موؤ�ش�شي  من  الرو�س  امل�رشحيني 
امل�رشح احلديث، والذي تبنى منهجا 
يف التمثيل يعتمد على خلق ال�شخ�شية 
خالل  من  املمثل  يتقم�شها  التي 

مفرداتها، وخلفيتها، وتاريخها(.

على  العثور  ال�رشيف  نور  اأجاد 
اأن  ميكن  التي  ال�شخ�شية  مفردات 
اأو  باليد،  ع�شبية  حركة  يف  تتلخ�س 
التفاتة  اأو  ال�شفلى،  ال�شفة  التواءة يف 
متيز دوره. لذلك راأينا الفنان الراحل 
نرى  وكاأننا  اآخر  اإىل  دور  من  ينتقل 
جديدة  ل�شخ�شيات  حقيقيا  جت�شدا 
وراءها  يقف  الأوىل،  للمرة  نراها 

جميعا نور ال�رشيف.
فهو كمال عبد اجلواد يف اأفالم ح�شن 
و«ال�شكرية«،  ال�شوق«  »ق�رش  الإمام 
مرزوق  �شعيد  فيلم  يف  نور  وهو 
»زوجتي والكلب«، ويو�شف �شاهني يف 
فيلم يو�شف �شاهني »حدوتة م�رشية«، 
وح�شن يف فيلم عاطف الطيب »�شواق 
يف  كمال  يو�شف  وهو  الأوتوبي�س«، 

عن  »البحث  ال�شيد  عبد  داوود  فيلم 
�شيد مرزوق«.

يقول الفنان الراحل نور ال�رشيف نقال 
ال�شماحي:  اأحمد  الفني  الناقد  عن 
فالإح�شا�س  �شعبية،  بيئة  ابن  »لأنني 
خا�س  اإيقاع  لها  م�شاألة  بالتاريخ 
داخلي، واأنا متحيز لالأ�شياء احلميمة 
احلا�رش  اأنتزع  اأحيانا  ذاتي،  يف 
معينة  فرتات  واأعود  ذاكرتي  من 
اأحت�ش�شها واأتلم�شها، اأدقق فيها، هذا 
تظل  التي  بالإيقاعات  ي�شج  التاريخ 
لهذا  �رشاخ،  اأنها  لو  كما  داخلك  يف 
�شخ�شية  اأج�شد  اأن  ومتنيت  حلمت 
الزعيم اخلالد جمال عبدالنا�رش قبل 
وزميلي  �شديقي  بروعة  يج�شده  اأن 

اأحمد زكي«.

فورب�س

اله�شبة ونان�شي 
والزعيم على قائمة 

امل�شاهري
العام  هذا  قائمة  الأمريكية  فورب�س  جملة  ن�رشت 

تاأثريهم  بناء على  �شهرة  العرب  ومغني  لأكرث ممثلي 

و�شعبيتهم يف املنطقة العربية.

هذا  يف  امل�شاهري  تاأثري  معايري  املجلة  ا�شتخدمت 

التجارية  اأ�شمائهم  اإىل  ا�شتنادا  الرقمي،  الع�رش 

على  ذلك  يف  مبا  وانت�شارهم،  �شهرتهم  ونطاق 

اآفاقا  فتحت  التي  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 

وحتى  والإعالم  الرتفيه  �شناعات  من  متتد  جديدة 

ال�شيا�شة والقت�شاد. هذه املعايري الثالثة يف حتديد 

القائمة هي: 1- متابعة مواقع التوا�شل الجتماعي: 

في�شبوك، تويرت، اإن�شتغرام، يوتيوب. 2- �شنوات العمل 

يف املجال 3- ن�شاطات موؤثرة ونقاط حتريرية اأخرى 

امل�رشي وجنم  الفنان  القائمة  هذه  راأ�س  على  تربع 

مركز  يحتل  الذي  »اله�شبة«،  دياب  عمرو  النجوم 

يف  تليه  عاما،   30 من  اأكرث  منذ  جماله  يف  ال�شدارة 

التي  عجرم،  نان�شي  اللبنانية،  الفنانة  القائمة  هذه 

تت�شدر الن�شاء بالقائمة، حيث يتابعها نحو 48 مليون 

م�شتخدم على مواقع التوا�شل الجتماعي، ما يجعلها 

ال�شخ�شية ال�شهرية ذات املتابعني الأكرث يف املنطقة. 

تليها األي�شا بفارق ب�شيط، لكنها متلك العدد الأكرب من 

املتابعني على موقع تويرت مبا يفوق 12 مليونا.

جمال  يف  يعملون  القائمة  يف  امل�شاهري  معظم 

املو�شيقى، وعددهم الإجمايل 51، منهم 9 مغنني يف 

يحتل  ممثال،   37 عن  ف�شال  الأوائل،  الع�رشة  قائمة 

ال�شدارة بينهم »الزعيم« النجم عادل اإمام، ومن املثري 

لالهتمام اأي�شا اأن القائمة �شمت موزعا مو�شيقيا هو 

القائمة  على  م�رش  تهيمن  حني  يف  ال�شافعي،  ح�شن 

تاأثريا  والأكرث  لل�شكان،  كثافة  الأعلى  البلد  بو�شفها 

فنيا بواقع 46 جنما، تليها لبنان بواقع 24 جنما.

النجوم،  هوؤلء  لرثوات  فورب�س  جملة  تتطرق  مل 

موا�شع  يف  بحثت  حيث  النفوذ،  مبعايري  واكتفت 

التوا�شل الجتماعي عن اأكرث من 500 �شخ�شية عربية 

م�شهورة، واحت�شبت من ميلك عددا اإجماليا يفوق 3 

التوا�شل  ماليني متابع، ومنحت الثقل الأكرب ملواقع 

اأي�شا طول مدة  اأخذت باحل�شبان  لكنها  الجتماعي، 

وا�شتك�شفت  ال�شهرية،  لل�شخ�شيات  املهنية  امل�شرية 

مثل  الأ�شا�شية،  اأعمالهم  جمالت  خارج  ن�شاطاتهم 

احل�شول على من�شب �شفري للنوايا احل�شنة لدى الأمم 
املتحدة، وغري ذلك.

هذه حقيقة نقل النجم حممود يا�شني للعناية املركزة

ونفى ال�شيناري�شت عمرو حممود يا�شني جنل 
من  تردد  ما  يا�شني،  حممود  القدير  الفنان 
مر�س  حول  امل�رشية  الإعالم  و�شائل  بع�س 
موقع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب  والده، 

التوا�شل الجتماعي “في�س بوك”.
اأحد  على  نازل  خرب  :”يف  “عمرو”  وكتب 
بيتكلم  املواقع حتديدا موقع ا�شمه املواطن 

�شحيح  غري  اخلرب  هذا  الوالد..  �شحة  عن 
والوالد بخري احلمد هلل”.

الفنان  زوجة  �شهرية  املعتزلة  الفنانة  واأكدت 
على  ال�شخ�شي  ح�شابها  عرب  يا�شني  حممود 
للم�شت�شفى  زوجها  انتقال  اأن  “في�شبوك”، 
جمرد �شائعة وكتبت: “حممود بخري فيه موقع 
بخري  هلل  احلمد  العناية  اإىل  انتقل  انه  كاتب 

اإ�شاعة”.
عام  اأعماله  اآخر  يف  يا�شني  حممود  و�شارك 
ب�رشى،  بطولة  حبيبي”،  “جدو  بفيلم   2012
وح�شن  العزيز،  عبد  ولبنى  فهمي،  واأحمد 
مغاوري،  و�شامي  بدر،  وجنالء  م�شطفى، 
عزيز،  زينب  تاأليف  ومن  داوود،  ويو�شف 

واإخراج علي اإدري�س

ك�شفت عائلة الفنان القدير حممود يا�شني، عن حقيقة ما تردد حول نقله لغرفة العناية املركزة 
باإحدى امل�شت�شفيات بعد تعر�شه لوعكة �شحية.
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موقف الأمة اإزاء حركة الإ�صالح مبيزاب  

يف  �ضعيفا  الإ�ضالح  اأثر  يزال  ل 
بع�ض هذه النواحي، واإن خطا فيها 
خطوات حممودة، ول تزال يده مل 
متتد اإىل النواحي الأخرى التي لها 
يف  اخلطري  واأثرها  الكبري  �ضاأنها 

رفع م�ضتوى الأمة واإعالء �ضاأنها.
العلماء  بع�ض  احلركة  هذه  يتوىل 
الزعماء  وبع�ض  امل�ضلحني، 
املعلمني  وبع�ض  املحنكني، 
]املوؤثرينالكرام،  وبع�ض  النابهني، 
البارز  الأثر  احلرة  ول�ضحافتنا 
امليدان.  هذا  يف  الطوىل  واليد 
احلزب  ذلك  جميع  من  يتكون 
م�ضالح  على  ال�ضاهر  الإ�ضالحي 
الأمة، املكب على خدمتها وتوفري 
بني  جتمع  و�ضعادتها،  راحتها 
اأ�ضحابه وحدة املبداإ والغاية، غري 
اأن كال منهم يعمل بانفراد يف ناحية 
وذلك هو حمل ال�ضعف يف احلركة 
وهو ما يتعني عليهم معاجلته قبل 
كل �ضيء هذا و�ضف اإجمايل موجز 
قدمناه  مبيزاب  الإ�ضالح  حلركة 
ينبني  الذي  مو�ضوعنا  يدي  بني 
عنه عنوان املقال ونقول بعد هذا 

التمهيد:
اإن لالأمة اإزاء هذه احلركة مواقف 

متباينة.

اأول:

 موقف املوؤيدين لرجال الإ�ضالح 
به  يقومون  فيما  لهم  امل�ضاركني 
الذين  فهم  وم�ضاريع،  م�ضاعي  من 
بالقوة  وميدونها  احلركة  يغذون 
من  طاقتهم  ي�ضع  مبا  وي�ضعفونها 
للعوا�ضف  وي�ضمدون  حاجياته، 

الإ�ضالح  رجال  على  تهب  التي 
من  اأوتوا  مبا  فيدفعونها  اأحيانا 
ميلون  ل  وجلد،  و�ضرب  اإميان  قوة 
ا�ضتدت  مهما  يتزعزعون  ول 
فهم  زلزالها،  وتزلزلت  وطاأتها 
عمدة امل�ضلحني ... وحمل ثقتهم 
دعوهم  اإن  ومفزعهم،  ورجاوؤهم 
لهم،  وا�ضتجابوا  دعاءهم  �ضمعوا 
واأعباء  تكاليف  حملوهم  واإن 
ولكن  نا�ضطني؛  فرحني  حتملوها 
هوؤلء ل يزالون فئة قليلة، وهم من 
القلة وال�ضعف بحيث تبه�ضهم )1( 
التكاليف املنهكة للقوى، والواجبات 
اأن جانبهم  للنفو�ض، غري  املرهقة 
ين�ضم  مبن  ف�ضيئا  �ضيئا  يتعزز  بداأ 
اإليهم من العاملني املعتنقني ملبداإ 
الدعوة  انت�ضار  بف�ضل  الإ�ضالح 
امتدادا  وامتدادها  وتقدمها  اإليه، 
تب�رش بالنجاح املطلوب، وهذا مما 
عزائمهم  ويقوي  اأرواحهم  ينع�ض 
نظم  فلو  وتثبيتا.  اإميانا  ويزيدهم 
للحركة  امل�ضريون  امل�ضلحون 
براجمهم،  ووحدوا  خططهم، 
لكرث  املوزعة  جهودهم  و�ضموا 
ولوجدوا  لهم،  املوؤيدين  عدد 
واأعظم جند يرابط يف  اأقوى عدة 
اأدق  براجمه  وينفذ  الإ�ضالح،  ثغر 

تنفيذ.

ثانيا: 

طائفة  وهم  املعار�ضني،  موقف 
واأرباعهم  العلماء  اأن�ضاف  من 
ممن مل يزالوا يف ال�ضرب الأول من 
العلم، وهم يظنون اأنهم على �ضيء. 
املتع�ضبني  اجلهلة  من  وطائفة 

الذين لي�ضوا من العلم يف قبيل ول 
معار�ضة  اإىل  دعاهم  واإمنا  دبري، 
قدمي،  لكل  تع�ضبهم  الإ�ضالح 
عليه  ن�ضوؤوا  ما  على  وجمودهم 
واألفته طباعهم من تقاليد وعادات 
املعار�ضني  جبهة  تتكّون  بالية. 
من  يقفون  الطائفتني،  هاتني  من 
موقف  نوعه  كان  مهما  الإ�ضالح 
الهادم، فال يتقدم خطوة اأو يبا�رش 
وتقوم  عا�ضفتهم،  وتثور  اإل  خطة 
�ضجيجهم  ويعلو  �ضو�ضاوؤهم، 
وعويال،  �رشاخا  الدنيا  وميلوؤون 
ا�ضتنكارا ملا حدث قبل اأن يتبينوه، 
النظر، ل  ينعموا فيه  اأن  ومن غري 
يقبلون مفاهمة ول ي�ضمعون حلجة 
على  دليال  بح�ضبهم  برهان،  اأو 
ف�ضاده اأنه حادث، واأنه قام به فالن 
اإىل  دعوا  واإذا  عالن،  اإليه  دعا  اأو 
وجهة  وبيان  باحل�ضنى،  املفاهمة 
الدليل  وحتكيم  امل�ضاألة  يف  النظر 
ركبوا منت  فيها،  والعقلي  ال�رشعي 
روؤو�ضهم وفروا من وجه الطالبني، 
وتواروا يف عقر دورهم وا�ضتوثقوا 

من رتاج الباب والدار
جبان من توارى وهو يدعو          اإىل 

ما ظنـه احلق املبينـا
هذه،  ف�ضيحة  واأي  هذا،  عار  اأي 
واأي كرامة تبقى لهوؤلء بعد فرارهم 
جمال�ضهم  ميلوؤون  كانوا  املخجل. 
مبلء  وي�رشخون  وت�ضنيعا،  اإنكارا 
و�ضواب،  حق  على  باأنهم  اأفواههم 
هو  خ�ضومهم  به  يدعو  ما  واأن 
من  واملروق  وال�ضالل  الباطل 
دَرْوا  لو  ال�رشاح.  والكفر  الدين 
لتواروا  العقالء  منزلتهم يف نفو�ض 
م�ضوا  وملا  النا�ض،  اأنظار  عن 

منك�ضي  الطرف  غ�ضي�ضي  اإل 
الروؤو�ض.

يدعون  الذي  احلق  هذا  اأين 
عن  يكتمونه  لهم  ما  به؟  التم�ضك 
الراغبني  عن  به  وي�ضنون  طالبيه 
ومن  �ضيعتهم  اإىل  خلوا  واإذا  فيه، 
الهزمية  دعاة  من  �ضاكلتهم  على 
بعد  فهل  والنزال؟  الطعن  طلبوا 
عاقل  يتوقف  الفا�ضح  العار  هذا 
كل  من  اإفال�ضهم  على  احلكم  يف 
باطل،  اإليه  يدعون  ما  واأن  حق، 
قلوبهم  يف  لي�ض  مغر�ضون  واأنهم 
احلق  والتما�ض  اخلري  ق�ضد  من 

لي�ضوا  واأنهم  ن�ضيب،  ول  حظ 
اإثما  بذلك  وكفى  حقا،  مبوؤمنني 
ُدُعوا  َواإَِذا   « عظيما  وجرنا  مبينا 
اإَِذا  بَيْنَُهْم  ِليَْحُكَم  َوَر�ُضوِلِه   ِ الَلّ اإِىَل 
ْن  َواإِ  )48( وَن  ُمْعِر�ضُ ِمنُْهْم  َفِريٌق 
ُمْذِعِننَي  اإِلَيِْه  يَاأْتُوا  ُقّ  احْلَ لَُهُم  يَُكْن 
اْرتَابُوا  اأَِم  َمَر�ٌض  ُقلُوِبِهْم  اأَيِف   )49(
َعلَيِْهْم   ُ الَلّ يَِحيَف  اأَْن  يََخاُفوَن  اأَْم 
امِلُوَن  الَظّ ُهُم  اأُولَِئَك  بَْل  َوَر�ُضولُُه 
اإَِذا  امْلُوؤِْمِننَي  َقْوَل  َكاَن  ا  َ اإِمَنّ  )50(
َوَر�ُضوِلِه ِليَْحُكَم بَيْنَُهْم   ِ ُدُعوا اإِىَل الَلّ
َواأُولَِئَك  َواأََطْعنَا  �َضِمْعنَا  يَُقولُوا  اأَْن 

ُهُم امْلُْفِلُحوَن )51( « 

حقا اإن هذه الآية الكرمية لتنطبق 
النا�ض،  من  الطائفة  هذه  على 
وت�ضجل عليهم اإعرا�ضهم عن دعوة 
فيما  وال�ضنة  الكتاب  وحتكيم  الل 
اإذعانهم فيما  بينهم، وتنعى عليهم 
اإذا كان لهم حق �ضخ�ضي وت�ضمهم 
واجلبابرة  العتاة  به  و�ضمت  مبا 

باأنهم هم )الظاملون(.
مقال لف�ضيلة ال�ضيخ عدون ن�رشه يف 
جريدة الأمة لل�ضيخ اأبي اليقظان يف 
العدد:55، من ال�ضنة الثانية، وذلك 
1354هـ  رم�ضان   20 الثالثاء  يوم: 

املوافق لـ 17دي�ضمرب 1935م.

يف الأمة حركة اإ�شالحية تعمل حتت تاأثري احلوادث و�شغط الظروف، تتحرك ببطءوتوؤدة، وت�شري �شريا دوديا، ت�شاعدها املقادير وتواتيها الفر�ص 
اأحيانا فتن�شطمن عقالها، ومت�شي يف �شريها الوئيد نحو غايتها املثلى ، وتعرتيها اأحيانا حوادث ت�شعف من �شريها اأو عوائق تقف دون امل�شي يف �شبيلها؛ 

فتخ�شع لها مرتب�شة بها الفر�ص، مرتقبة لها الأيام، لتبدو من جديد وقد ا�شتجمت وا�شرتاحت ب�شكل اأجلى، ومظهر اأقوى، فتزداد بوقوف العوائق 
اأمامها وحتكك احلوادث بها قوة وم�شاء ومتكنا. وهي ب�شريها البطيء ل تنحو من الإ�شالح اإل بع�ص نواحيه، بيد اأنها النواحي املهمة فيه: تتناول 

ناحية التعليم يف مقدمة ما تتناول بال�شعي يف فتح املدار�ص وتهذيب الأ�شاليب، وناحية الرتبية بتهذيب النفو�ص وتنوير العقول بالوعظ والإر�شاد، 
وناحية الدين باإظهار حما�شنه والدعوة اإىل حظريته واإىل الن�شواء حتت علمه، ومبحاربة البدع التي �شوهت جماله وحجبت جالله، وناحية 

الجتماع بتوثيق العالئق وبث روح الت�شامن بني الأفراد واجلماعات والهيئات.  

مهداة اإىل روح عمتي �صاحلة جنداوييتيم العمة
كان يل عمة �ضبية

ت�ضع راأ�ضي يف حجرها
تاأوي  اأن  قبل  ليلة  كل 

للنوم
خا�ضع  ب�ضوت  تغني 

حكايات الأولياء
حيث  قدماي  ت�ضافر 

كرامة الغرباء
دون اأن اأغادر

�ضفاف  على  اأجري 
القناديل

الومي�ض  فوق  ويطفو 
وجهي

ترتدي  عمتي  اأ�ضابع 
�ضعري العبثي

الريح  زهرة  عن  ت�ضاألني 
وقلق النوافذ

اإن  غيومك  خبئ  تقول 
ا�ضتد جناح ال�ضقيع

اأ�ضماء الأبواب  ل متتطي 

املغلقة
مفتاح  متتلك  مل  اإن 

الأ�ضفار
تكفكف دموعها وت�ضتدرج 

حلظتها
وكفيها  راأ�ضها  ترفع 

لالأعلى
خائف  حزين  ب�ضوت 

تقول
يا رب قد �ضاق وجدي

وفرحي بعيد مثل الكروم 
خلف التالل

ما زلت اأنتظر على اأبواب 
الغيم تعباً

وحت�ضن  يديها  تخف�ض 
ٍراأ�ضي

يعلو �ضوتها
لولدي فرا�ض  يا الل هيئ 

الإميان
طوع  امل�ضافات  اجعل 

�ضوته
�رشاج  خطاه  يف  ازرع 

الي�رش
الدروب  عنه جراد  وابعد 

ال�ضيقة
من  اجعله  رب  يا 

احلاملني
كنت �ضغرياً مرتبكاً

كلماتها ت�رشبلني ثوباً من 
الري�ض

كانت  ال�ضبية  عمتي 
جميلة

يخالطه  ف�ضة  من  غ�ضن 
زهر اجلنة

على  متتد   ب�ضفائر 
اأجنحة ال�ضوء

مثل فرا�ضة الأنهار تغت�ضل 
باملرايا

كانت  التي  ال�ضبية  عمتي 
تدعو يل وتغني

انطفاأت عينيها ومل اأكرب
يف  اأنفا�ضه  فرحها  لفظ 

بيا�ض الثوب
ي�ضهق  عمته  الطفل  �ضّيع 

حمماً
القمي�ض  �رشخ  يف 

املكلوم
تكتظ مالحمها يف �رشاخ 

ال�ضغري املنك�رش
تاًل  اأ�ضبحت  كربت  حني 

من املاء
من  الع�ضب  ظماأ  اأتلو 

الكتاب املتقد
النائمة  العتبات  اأركل 

ب�ضوت مرتع�ض
يف  �رشاخي  يغفو  فكيف 

جوف اجلدران النائمة
قرب لوحة الأنبياء

عمتي  يا  الوقت  اأن  لو 
ينكفئ اأو ميوت

الثوب  ذاك  اأرتدي  لو 
العاري

اأو  الأخرية  العتمة   يف 
يغادرين

ما زلت يف حكاياتك طفاًل 
مل يكرب

اأرى  عمتي  يا  زلت  ما 
بحور وجهك ترحل

واأنا ل زورق يل كي اأنام
حول  عيناي  اأوثق 

ال�ضف�ضافة العتيقة
وطيفك  راأ�ضي  اأحمل 

و�ضيء من املواويل
اآخر  �ضوب  كفي  تعدوا 

رمق
قبل  الأخري  حزنك  يف 

املوت.
 ح�ضن العا�ضي

كاتب و�ضحفي فل�ضطيني 
مقيم يف الدامنرك .

خواطر عن اللغة العربية 
 امل�ضكالت والعائقات. ..

تقف  التي  والعائقات  امل�ضكالت 
عقبات وحواجز يف طريق التنمية 
باللغة العربية كثرية، يجب التخل�ض 
يجب  مبا  مقرونة  نذكرها  منها. 

فعله... منها:
الثقافية  التبعية  عن  التخلي   -
والرتهل  الفكري  والت�ضيب 

اللغوي.. 
النف�ضي،  النهزام  من  التخل�ض   -
الثقة  عدم  خلق  عن  والبتعاد 

بالذات..
اللغة  احتقار  عن  الكف   -

العربية..
العوملة ويف خ�ضم ثورة  - يف ظل 
العربية  اللغة  املعلومات..تتعر�ض 

للتهمي�ض والتحييد. .
العوملة،  هو�ض  عن  النفكاك   -
اللغة  اأبناء  قلوب  يف  تزرع  التي 
لها  اأن  هواج�ض.منها:  العربية 
لها  ت�ضمح  ل  كثرية،  اإخفاقات 
امل�ضاركة  ول  نه�ضة،  باأية  بالقيام 

على  تتوفر  ل  لأنها  تنمية؛  اأية  يف 
اأية �ضمة من �ضمات اجلودة..

العربية  اللغة  ثبات  �ضفة  زوال   -
اأمام اللغات الأخرى..

ي�ضجع  ل  العربية  الثقافة  عقم   -
العربية  باللغة  النهو�ض  على 

واإحيائها..
- نق�ض الوعي والفهم لروح الع�رش 
الأحوال  وتغري  وامل�ضتجدات 
للم�ضاركة باللغة العربية يف ال�ضهود 
يف  الإن�ضاين  والتطور  احل�ضاري 

خمتلف املجالت..
النا�ضئة  بع�ض  اأذهان  يف  غر�ض   -
فكرة )هي �ضورة منطية( اأن اللغة 
و�ضعر  وخيال  عاطفة  لغة  العربية 
اأي  فقط..  واأقوال..  وق�ض�ض 
لي�ضت لغة عقل وحتليل وعلم وطب 
منها  واأعمال..فالتن�ضل  وهند�ضة 
حياتية  �رشورة  عنها  والنف�ضال 

وطلب ح�ضاري..
هذه  من  التخل�ض  ميكن  كيف 
د.  والعائقات؟؟    امل�ضكالت 
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مملكتهم اخلا�سة.. اأ�سرة كرزاي والكارثة الأفغانية
مييل املتابعون الأجانب لل�شاأن الأفغاين اإىل النظر حلكومة الرئي�ض ال�شابق حامد كرزاي باعتبارها ع�شرية من البلطجية الفا�شدين يقودها �شخ�ض عاجز وفظ 

ومتذمر. ما مدى دقة هذه ال�شورة، واإىل اأي مدى كان “كرزاي” م�شوؤولاً عن تدهور العالقات بني الوليات املتحدة واأفغان�شتان؟

الكتاب: مملكتهم اخلا�شة.. 
اأ�شرة كرزاي والكارثة 

الأفغانية
املوؤلف: جو�شوا بارتلو
النا�شر: دار “كنوبف”

تاريخ الإ�شدار: 20 �شبتمرب 
2016

عدد ال�شفحات: 432
اللغة: الإجنليزية

املوؤلف: �شامويل 
�شاراب، تيموثي 

كولتون
النا�شر: دار روتليدج
تاريخ الإ�شدار: 12 

يناير 2017
عدد ال�شفحات: 212

كتاب  جوهر  هو  ال�سوؤال  هذا 
اأ�رسة  اخلا�سة..  “مملكتهم 
الأفغانية”  والكارثة  كرزاي 
ال�سادر عن دار ن�رس “كنوبف” 
 2016 �سبتمرب   20 بتاريخ 
للموؤلف جو�سوا بارتلو يف 432 

�سفحة باللغة الإجنليزية.

مفتاح فهم احلرب 
الأفغانية

فهم  مفتاح  اإن  النا�رس  يقول 
هو  الكارثية  الأفغانية  احلرب 
ف�سلت  التي  املعقدة  العالقة 
اأ�رسة  بني  املطاف  نهاية  يف 
الزدواجية  القوية  كرزاي 
وهي  املتحدة،  والوليات 
هذا  يف  يتناولها  التي  الزاوية 
�سحيفة  مكتب  مدير  الكتاب 
يف  ال�سابق  بو�ست  وا�سنطن 

كابول.
اإىل  املتحدة  الوليات  ذهبت 
ب�سيطة:  مهمة  يف  اأفغان�ستان 
�سبتمرب   11 لهجمات  انتقاما 
ال�سلطة.  من  طالبان  وطرد 
من  اأقل  الأمر  هذا  ا�ستغرق 
�سهرين. لكن على مدى العقد 
اأجل  من  ال�رساع  اأدى  التايل، 
اإىل  املوجه  واملال-  ال�سلطة 
مببالغ  العامل  دول  اأفقر  اأحد 
هي الأكرب على الإطالق- اإىل 
جعل املنطقة اأكرث خطورة من 
الدفعة  قبل و�سول  ما  مرحلة 

الأوىل من القوات.

من التعاون اإىل ال�شراع

تكمن  الق�سة  هذه  و�سط  يف 

الرئي�س  بداأ  كرزاي.  عائلة 
الأفغاين حامد كرزاي واإخوته 
رموًزا  باعتبارهم  احلرب 
لأفغان�ستان اجلديدة: �سخ�س 
الطالع  معتدل ومتعلم ووا�سع 
والغرب،  ال�رسق  ثقافات  على 
ويقف على النقي�س من نظام 

طالبان الوح�سي املتخلف.
من  ينحدرون  الذي  اأ�سقاوؤه، 
مقربة  بارزة  �سيا�سية  عائلة 
ال�سابق،  اأفغان�ستان  ملك  من 
نتيجة  املنفى  اإىل  توجهوا 
وبينما  ال�سوفيتية.  احلرب 
يف  كرزاي  حامد  عا�س 
املقاومة  مع  وعمل  باك�ستان 
الوليات  اإىل  اآخرون  انتقل 
عمل  على  وح�سلوا  املتحدة 
اأن  قبل  ومديريني  كنوادل 

يفتتحوا مطاعمهم اخلا�سة.

الإخوة  عاد  �سبتمرب،   11 بعد 
يف  للم�ساعدة  الوطن  اإىل 
اأفغان�ستان، واإعادة  اإعادة بناء 
ت�سكيل وطنهم، وفق خططهم 
بهم  انتهى  لكن  الطموحة. 
املطاف اليوم، مع غرق البالد 
وهم  الفو�سى،  من  حالة  يف 
مع  مفتوح  �رساع  حالة  يف 
بع�سهم البع�س، ومع حلفائهم 

الغربيني.
على  ال�سوء  ي�سلط  �سيء  ل 
عالقة  ويف�رس  احلرب،  هذه 
وي�رسد  باأفغان�ستان،  اأمريكا 
التفاوؤل  من  النتقال  هذا 
اإىل  ال�سداقة  ومن  الياأ�س  اإىل 
مثلما  الدقة  بهذه  العداوة، 
كرزاي  عائلة  ق�سة  تفعل 
هذا  يف  كى  تحُ وهي  نف�سها، 
بهذا  مرة  لأول  رمبا  الكتاب، 

العمق.

ت�شفية املتناف�شني

طالق  اأي  يف  احلال  هو  كما 
للق�سة،  روايتان  هناك 
ير�سدهما يف هذه احلالة جون 
ا�ستعرا�سه  م�ستهل  يف  بالنك 

للكتاب عرب موؤ�س�سة راند:
الأمريكية،  النظر  وجهة  من 
بداأ كرزاي ك�سخ�سية بطولية، 

غريبًا  الغربيني  من  لكثري  بدا 
ال�سوت  ليكون  يكفي  مبا 
برغم  لكنه  ل�سعبه،  احلقيقي 
الإجنليزية  يتحدث  كان  ذلك 
بطالقة تبعث على الطمئنان 

ونربة بريطانية جذابة.
عندما   ،2001 عام  خريف  يف 
بداأ الغزو الذي قادته الوليات 
املتحدة، كان هناك عدد قليل 
من املتناف�سني الأخرين الذين 
املن�سب  ل�سغل هذا  ي�سلحون 
القادة  اأقدر  اأفغان�ستان  يف 
هو  طالبان،  مكافحة  على 
�ساه  اأحمد  الطاجيكي  الزعيم 
م�سعود، اغتاله تنظيم القاعدة 
 11 هجمات  من  يومني  قبل 
لدن  بن  اأ�سامة  كان  �سبتمرب: 
الإرهابية  الهجمات  اأن  يدرك 
قد تثري غزًوا اأمريكًيا، فق�سى 
على الرجل الأكرث احتمال اأن 
يكون �رسيًكا لوا�سنطن. وحتى 
عا�س،  قد  “م�سعود”  كان  لو 
جتربة  �سيواجه  كان  فاإنه 

ع�سيبة يف احلكم.
الزعيم  كان  ذاته،  الوقت  يف 
هو  قبول  الأكرث  البا�ستوين 
يف  للمجاهدين  �سابق  قائد 
عبد  ا�سمه  الإ�سالمي  احلزب 
امل�سوؤولون  يعرفه  احلق، 
“هوليوود  با�سم  الأمريكيون 
لكنه  بالأ�سواء،  لولعه  حق” 
ِتل )على اأيدي طالبان(  ا قحُ اأي�سً
من  فقط  قليلة  اأ�سابيع  بعد 

رحيل “م�سعود.

موؤهالت كرزاي

على عك�س عبداحلق وم�سعود 
املحتملني  القادة  ومعظم 
كان  اأفغان�ستان،  يف  الآخرين 
فرتة  خالل  عا�س  كرزاي 
احلرب التي ا�ستمرت لع�رسين 
القتال،  ي�ساهد  اأن  دون  عاما 
اأ�سابيع  ب�سعة  قبل  حتى 
عام  الغزو  بدء  من  فقط 
القوات  ت�سللت  عندما   ،2001
جنوب  يف  الأمريكية  اخلا�سة 
على  و�ساعدوه  اأفغان�ستان 

توطيد ال�سيطرة هناك.
عدم  كان  اأخرى،  ناحية  من 

جولت  يف  كرزاي  انخراط 
يكت�سب  مل  اأنه  يعني  القتال 
الكثري من الأعداء. من وجهة 
ميتلك  كان  الأفغانية،  النظر 
املنا�سبة:  العرقية  اخللفية 
قبيلة  من  الب�ستون،  من  كان 
التقليدية  امللكية  بوبالزاي 
من �ساللة دوراين، التي كان ل 
يربطها عالقات مع طالبان اإىل 
حد كبري. بالن�سبة لالأمريكيني، 
كان  زعيم.  وكاأنه  يبدو  كان 
املوؤلف،  ي�سري  كما  “كرزاي”، 
على  بقدرته  معروًفا  ا  �سخ�سً
مر�سًحا  كان  لذلك  امل�ساومة 

للو�ساطة.

جرمية “كرزاي” التي ل 
تغتفر: اجلحود!

من تابعوا م�سرية “بارلتلو” على 
مدى ال�سنوات التي ق�ساها يف 

اأ�سلوبه  �سيميزون  اأفغان�ستان 
العديد  لكن  الكتاب،  هذا  يف 
قد  ذلك  برغم  القراء  من 
اكتمال  اأكرث  ل�سورة  يتطلعون 
جمرد  ولي�س  كرزاي،  لعائلة 
جمموعة من ال�سور املرتبطة 
تركز  والتي  ف�سفا�س،  ب�سكل 

على الأع�ساء الأكرث �سهرة.
ترتك  حرب  اأي  اأن  �سحيٌح 
الإن�سانية،  املاآ�سي  من  اإرًثا 
الأمريكي  الغزو  يكن  ومل 
ومع  ا�ستثناء.  لأفغان�ستان 
اأن  املوؤلف  يرى  ذلك، 
كانت  الأمريكية  العتداءات 
ارتكبها  التي  تلك  من  اأ�سواأ 
ما  اأو  طالبان،  اأو  ال�سوفييت 
اأفرزته فو�سى احلرب الأهلية 
بحلول  لكن  الت�سعينيات.  يف 
الثانية،  كرزاي  ولية  فرتة 
التي بداأت يف عام 2009، كان 
الرئي�س الأفغاين ال�سابق مييل 

الوليات  اأخطاء  ت�سوير  اإىل 
الكلمات  باأق�سى  املتحدة 
املمكنة. من اأجل ذلك يذهب 
اأن  غلى  الغربي  املراقب 
تغتفر  ل  التي  كرزاي  جرمية 
كانت  فبينما  اجلحود.  كانت: 
ت�سحي  الأمريكية  القوات 
حياته،  حلماية  باأرواحها 
الإهانات  يوجه  الرجل  كان 
وي�ست�سهد  لت�سحياتهم. 
اأ�سدره  الذي  بالبيان  املوؤلف 
كرزاي يف فرباير 2013، ويتهم 
فيه القوات اخلا�سة الأمريكية 
مزعج  واإزعاج  بـ”م�سايقة 
الأبرياء”.  وقتل  بل  وتعذيب 
يف   ،2012 عام  ربيع  ويف 
القراآن،  حرق  حادث  اأعقاب 
الأمريكيني  اجلنود  و�سم 
كانوا  الذين  بـ”ال�سياطني” 
ل  �سيطانية  “اأفعاًل  يرتكبون 

يكفي العتذار لغفرانها”.

عر�ض كتاب

اجلميع خا�سرون.. اأزمة اأوكرانيا وال�سباق املدمر على اأورا�سيا ما بعد الحتاد ال�سوفيتي

 ،2017 عام  جانفي  من  خلت  يوًما  ع�رس  لثنى   
اأ�سدرت دار روتليدج كتاًبا يف 212 �سفحة بعنوان 

“خا�رسون.. اأزمة اأوكرانيا وال�سباق املدمر على 
اأورا�سيا ما بعد التاد ال�سوفيتي”.

�ساراب؛  �سامويل  الكتاب:  تاأليف  يف  �سارك 
للدرا�سات  الدويل  املعهد  يف  البارز  الباحث 
اأ�ستاذ  كولتون؛  وتيموثي   ،)IISS( ال�سرتاتيجية 
الدرا�سات الرو�سية يف جامعة هارفارد يف خ�سم 
جديدة،  باردة  حرٍب  عن  العامل  حول  احلديث 
ي�سرب هذا الكتاب غور الأزمة الأوكرانية، ويحلل 
ال�سيا�سات الغربية والرو�سية يف اأورا�سيا ما بعد 
م  انهيار التاد ال�سوفيتي منذ عام 1991، ويقِدّ
تقييًما للتحركات الرو�سية والغربيية ما بعد عام 

.2014
يف  ال�سطرابات  اندلعت  �سفرّي  �سيناريو 
الإطاحة  عن  �ست  ومتَخّ  ،2014 عام  اأوكرانيا 

رو�سيا،  اإىل  القرم  �سبه جزيرة  و�سّم  باحلكومة، 
د عنيف بدعم من مو�سكو يف �رسق  وا�ستعال مترحُّ
البالد. يخلحُ�س هذا الكتاب اإىل اأن الأزمة اأ�سفرت 
عن نتائج مدمرة، وخرجت كافة الأطراف منها 
الدويل  الأمن  تدهور  يف  وت�سببت  حاًل،  اأ�سواأ 
�سلوٍك �سفرّي  نتج عن  ال�سفرّي  ال�سيناريو  هذا 
بعد  ما  اأورا�سيا  يف  والغرب  رو�سيا  جانب  من 
مل  للطرفني  مقبولة  بدائل  ال�سوفيتي،   التاد 
الفرتة املبكرة  ال�سيطرة يف  التناف�س عن  يخرج 
اأ�سبح را�سًخا  الباردة، لكنه  اأعقبت احلرب  التي 
النتيجة:  وكانت  الزمن؛  من  عقٍد  بعد  ومريًرا 
العالقة  والدول  والغرب  لرو�سيا  خ�سائر منهجية 

بينهما.
احلكومات  كافة  املوؤلفان  ين�سح  ذلك  اأجل  من 

الأمد  طويلة  ال�سيا�سات  اأن  تدرك  اأن  املعنية 
جانب  من  مكا�سب  تقيق  اإىل  تهدف  التي 
واحد ت�سل اإىل طريق م�سدود، ما يحَُحِتّم �رسورة 
اللتزام باإيجاد بدائل مقبولة للطرفني من خالل 

مفاو�سات تتمتع بف�سيلة ال�سرب.
اأوروبا يف حالة حرب  ال�سالم البارد تت عنوان 
اجلذور  الأول  الف�سل  تتبع  البارد”  “ال�سالم 
العميقة لهذا ال�رساع، والتي تعود اإىل الإمربيالية 
والدين  اللغة  حول  القدمية  والعداوات  الرو�سية 
�سبه  وتاريخ  ال�سوفيتية  القومية  واملمار�سات 

جزيرة القرم ودونبا�س.
الت�شوية التي مل تكن

اأف�سل  اأن  اإىل  املوؤلفان  ي�سري  الثاين  الف�سل  يف 
يف  وجديد  �سامل  نظام  دعائم  لإر�ساء  فر�سة 

مع  الرياح  اأدراج  ذهبت  واأورا�سيا  اأوروبا 
 ،2004 عام  يف  وقع  الذي  الكبري  النفجار 
الت�سوية-التي-مل- بعد عقد ون�سف على 

تكن، و�سهدت نهاية احلرب الباردة.
انهيار الهدوء اخلادع

الكامنة  الأ�سا�سية  اخلالفات  كل  ظل  يف 
تت ال�سطح، مل يكن بالإمكان اأن ت�ستمر 
يوؤكد  كما  طويال،  اخلادع  الهدوء  فرتة 

الف�سل الثالث، حيث  قدحت اأوكرانيا زناد 
اأزمتها نقطة  العداء بني القوى العظمى، ومثلت 

تول يف العالقات بينها.
اجلميع خا�شر

كانت لعبة �سفرية، على حد و�سف املوؤلفان يف 
الرابع؛ خ�رس فيها اجلميع؛ بب�ساطة لأن  الف�سل 

التي  ال�سيا�سات 
حم�سلتها �سفر توؤدي اإىل نتائج حم�سلتها �سفر 
ا، وبالتايل ل يخرج اأحد فائز على الإطالق،  اأي�سً
الالعبني  جميع  اأن  من  ذلك  على  اأدل  ول 
يف  عليه  كانوا  مما  حال  اأ�سواأ  اليوم  الرئي�سيني 

بداية الأزمة.
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م�صببات وخماطر 
ال�صرطان

ي�سبب التدخني 30 % حالت وفيات و87% من حالت �سرطان 
الرئة، ول يقت�سر تاأثريها على الرئتني فقط بل من املمكن 

اأن توؤّدي الكلى، والبنكريا�س، وعنق الرحم، و�سرطان املعدة، 
والدم، والنخاع ال�سوكي، واحلل الأمثل الإقالع عن التدخني  

مكان وجدنا العديد من الب�سر يف اأفواههم ال�سجائر مبختلف 
اأنواعها، ول يعلمون اأنهم يقومون بقتل اأنف�سهم و�سياعها ول 
يدركون حجم ال�سواد يف رئتهم، اأّن الدخان هو امل�سبب الأول 
يف ال�سرطانات وامل�سبب الرئي�سي يف �سياع اأهم ع�سو يف ج�سم 

الإن�سان.

عدم ممار�شة الن�شاط البدين
 30 الريا�شية  التمارين  ممار�شة 
اليوم  خالل  الأقل  على  دقيقة 
طوال الأ�شبوع وذلك يقلل كثرياً 
بال�رسطان،  الإ�شابة  خطر  من 
والتمارين  اليوغا  ممار�شة 
الريا�شية واجلري، كل ذلك يقلل 
اأي�شاً من ال�شمنة والتي هي عامل 

موؤثر على مر�ض ال�رسطان.
الوراثة للوراثة دور كبري يف تطور 
�رسطان  مثل  ال�رسطان  مر�ض 
عني  يف  ت�شع  اأن  فيجب  الثدي، 
من  العائلي  التاريخ  العتبار 
مر�ض ال�رسطان لكي تتمكن من 
للم�شببات  اأخذ احليطة واحلذر 

واملخاطر. عوامل بيئية

 هناك بعد املعادن املوجودة يف 
ال�شناعية  والإ�شكان  البناء  مواد 
التي قد ت�شبب جمموعة متنوعة 
وقد  الطبية،  امل�شاكل  من 
اأي�شاً  الدرا�شات  بع�ض  اأظهرت 
يتعر�شون  الذين  الأ�شخا�ض  اأّن 
اأكرث  هم  كبرية  بكميات  للبنزين 

عر�شة لالإ�شابة بال�رسطان.

الإت�شال اجلن�شي الغري اآمن مّما 
يزيد من خطر الإ�شابة ب�رسطان 
ال�رسج  و�رسطان  الرحم  عنق 
املبا�رس  التعر�ض  واملهبل. 
لالأ�شعة  التعر�ض  اإّن  لل�شم�ض 
من  املبا�رسة  البنف�شجية  فوق 
ال�شم�ض يت�شبب ب�رسطان اجللد، 
هي  والتان  ال�شم�ض  فحروق 

التي  اخلاليا  تلف  عن  عبارة 
دائماً  عليك  ال�شم�ض،  ت�شببها 
عند  ال�شم�ض  واقي  ت�شتعمل  اأن 
التعر�ض  عدم  وحاول  اخلروج 
ال�شاعة  فرتة  ال�شم�ض  لأ�شعة 
10 �شباحا حتى 2 �شباحا فهي 
احلروق  ت�شبب  وقد  جدا  قوية 
الذي  التلّوث  اإّن  القارئ  عزيزي 

زال  ما  اجلوي  غالفنا  يف  زاد 
يوؤثر علينا، ول �شّيما اأّن الدخان 
بالعامل  مكان  كل  يف  املت�شاعد 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  ن�شبة  يزيد 
ول  علينا  يوؤّثر  وهذا  اجلو  يف 
نحرت�ض  اأن  علينا  اأّننا  �شّيما 
على �شحتنا اأكرث واأن ننتبه على 

اأرواحنا. 

 طرق عالج �رسطان الرحم تتعّدد كما ذكرنا �شابقًا:  •القيام بعمليات جراحية ل�شتئ�شال الأورام ال�رسطانية املنت�رسة يف الرحم وتخلي�شه منها طرق عالج �صرطان الرحم
الذي يقوم الكثريون بعالج الن�شاء احلامالت للخاليا ال�رسطانية باأرحامهن عن طريقه. •هناك طريقة لعالج �رسطان الرحم عن طريق اأخذ الأدوية الكيميائية التي تعمل على قتل تلك الأورام والتخل�ض منها  •هناك العالج الإ�شعاعي 

6اأ�صباب ت�ؤدي ملر�ض ال�صرطان 
معظم النا�ض ل يدركون باأّن هناك طرق كثرية للوقاية من الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان، يتوجب عليك اأولً اأن تعرف ما هي م�شبباته لتتمكن 

من جتنب العديد منها وبالتايل التقليل من اإحتمالية الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان، ويتوجب عليك اأي�شاً اأن تدرك ماذا نعني مبر�ض ال�رسطان 

وخطورته وماذا �شيوؤّدي واآلمه عليك اأن ت�شتوعب انك تقوم مبمار�شات خاطئة وخطرية جداً توؤدي اإىل وفاتك ولي�ض هذا فح�شب �شتعي�ض يف 

نهاية اأيامك، مراحل �شعبة وغري جيدة اأبداً، لذلك يتوجب عليك اأي�شا اأن تقراأ هذه امل�شببات بعناية فائه وجيدة واأن تدرك خطورتها. 

اأعرا�ض ال�صرطان

 هناك العديد من الأعرا�ض التي تظهر على من ي�شاب باإحدى 
اأنواع ال�رسطانات:  •ارتفاع �شديد يف درجات احلرارة من اإحدى 
من  تعد  للطعام  ال�شهية  •قلة  بال�رسطان.  الإ�شابة  اأعرا�ض 

الأعرا�ض الناجمة عن الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان.
•من ي�شاب مبر�ض ال�رسطان يخ�رس وزنه ب�شكل �رسيع جداً.

•مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً من اآلم احللق، والتي تت�شبب يف 
مقدرته على تناول الطعام نتيجة الإلتهابات يف احللق.

•بروز بع�ض الرتاكمات يف بع�ض اأنحاء ج�شم امل�شاب بال�رسطان، 
وتكون هذه الكتلة قا�شية جداً.

القوي  وال�شعال  الكحة اجلافة  ال�رسطان  •تالزم م�شاب مر�ض 
امل�شحوب بالدم، من اإحدى اأعرا�ض الإ�شابة مبر�ض ال�رسطان. 
•اإّن الإ�شابة ببع�ض اجلروح اأو التقرحات و التي بدورها تت�شبب 
توقف  عليه  ي�شعب  ال�رسطان  مر�ض  م�شاب  الدم،  اإنزال  يف 
ال�رسطان  الإ�شابة مبر�ض  اأعرا�ض  •من  طويلة.  لفرتة  النزيف 
اأو  اأماكن متفرقة يف اجل�شم بال �شبب  للدم من  حدوث �شيالن 
جرح. •مري�ض ال�رسطان يعاين كثرياً من التعرق وهذا من اأحد 
الأعرا�ض الوا�شحة ملر�ض ال�رسطان. •من الأعرا�ض الوا�شحة 
اأي�شاً مل�شابي مر�ض ال�رسطان عدم املقدرة على التنف�ض ب�شكل 
مريح، بل هناك م�شاكل عديدة يف التنف�ض ت�شغط على الرئتني 
منها  يعاين  ال�شدر  •اآلم  �شعباً.  الهواء  من  ق�شطاً  اأخذ  وجتعل 

مري�ض ال�رسطان، فهي ل تدعه و �شاأنه.

ما ه� ال�صرطان

اأعرا�ض الإ�صابة ب�صرطان الرحم

عن  عبارة  هو  •ال�رسطان:   
اجل�شم  خاليا  ت�شيب  اأورام 
وتنمو وتنت�رس يف جميع اأنحاء 
اجل�شم ب�شكل م�شطرب وتعمل 
اجل�شم،  اأن�شجة  تدمري  على 
وهو من اأ�شد الأمرا�ض اإزهاقاً 
اأكرث  ومن  م�شابيه،  لأرواح 
اأيامنا  يف  انت�شاراً  الأمرا�ض 

من  ال�رسطان  ويعّد  هذه، 
ت�شيب  التي  الأمرا�ض  اأخطر 
الإن�شان. تتعّدد اأ�شكال واأنواع 
ال�رسطانات، وغالباً ما ترتبط 
بال�رسطانات،  الأورام  كلمة 
على  ال�رسطان  يكون  اإذا 
يف  تنت�رس  وكتل  اأورام  �شكل 
�رسطان  اإّل  الإن�شان،  ج�شد 

الدم  جريان  يف  فهو  الدم 
وكلما  ورماً،  ولي�ض  يكون 
ازداد التقدم يف عمر الإن�شان 
احتمالية  اأ�شبحت  كلما 
ب�شتى  بال�رسطانات  الإ�شابة 
املواد  اإّن  اأكرث.   اأنواعها 
من  ن�شبة  على  حتتوي  التي 
املواد امل�رسطنة الداخلة اإىل 

على  تعمل  التي  هي  اجل�شم، 
اإ�شابة �شاحبها بال�رسطانات، 
يف  يحتوي  الدخان  فمثاًل 
من  عالية  ن�شبة  على  تركيبه 
املواد امل�رسطنة، فمن خالل 
الإن�شان  ج�شم  يف  تكاثرها 
اأورام  اإىل  تعمل على حتويلها 

خبيثة تنت�رس يف خالياه. 

 •اإّن حدوث نزيف يف مهبل املراأة 
ملر�ض  تعر�ض  اأو  �شبب  دون  من 
يعّد من اأعرا�ض الإ�شابة ب�رسطان 

الرحم.
الإنتهاء  بعد  حاد  نزيف  •حدوث 
من الت�شال اجلن�شي من اأعرا�ض 

�رسطان الرحم 

تدل  املهبلية  الإفرازات  •كرثة 
على حدوث �رسطان الرحم 

اأثناء  �شديدة  باآلم  ال�شعور  •اإّن 
بالعملية اجلن�شية، وامتداد  القيام 
احلو�ض  منطقة  اإىل  لت�شل  الآلم 
الهامة ملر�ض  الأعرا�ض  من  تعد 

�رسطان الرحم.

•اإّن الآلم ال�شديدة التي تكون يف 
الإ�شابة  على  تدّل  البطن  اأ�شفل 

ب�رسطان الرحم.
اأعرا�ض  من  ال�شهية  •فقدان 

الإ�شابة ب�رسطان الرحم.
•اإّن زيادة �شمك جدار الرحم عند 
على  يدل  فجائي،  ب�شكل  املراأة 

الإ�شابة ب�رسطان الرحم.
اإىل  ال�شهرية  الدورة  •عودة 
يعد  اأي�شاً  متاأخر  عمر  يف  املراأة 
ب�رسطان  الإ�شابة  اأعرا�ض  من 

الرحم.
من  الطمث  عملية  يف  •التاأخر 

اأعرا�ض �رسطان الرحم.

باإدمان  املراأة  قيام  اإّن  اإذ  التدخني:  	•
التدخني يجعلها عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم، 
اإذ اإّن املراأة املدخنة تكون اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
فهو  املدخنة،  غري  من  اأكرث  الرحم  ب�رسطان 

يعمل على اإ�شابة اخلاليا الظهارية بال�رسطان.
واأمرا�ض  اللتهابات  بع�ض  حدوث  	•
الرحم  جتعل  التنا�شلية  املناطق  يف  عديدة 

عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم.

الفريو�شات  من  بالعديد  الإ�شابة  	•
توؤدي يف  الإت�شال اجلن�شي املحّرم  الناجتة عن 

اأغلب الأحيان بالإ�شابة ب�رسطان الرحم.
يف  كربن  الالتي  الن�شاء  اإن  العمر،  	•
العمر وجتاوزن �شن الـ 40 عاماً يكَنّ اأكرث عر�شة 
لالإ�شابة ب�رسطان الرحم من غريهن الالتي تقل 

اأعمارهن عن الـ 40 عاماً.
الوبائي  الكبد  بفريو�ض  الإ�شابة  	•

يجعل املراأة عر�شة لالإ�شابة ب�رسطان الرحم 
املراأة  جتعل  احلمل  منع  حبوب  	•
فري�شة ل�رسطان الرحم اإن قامت بتناولها لفرتات 
ب�شكل  الوزن  يف  الزيادة  طويلة من الزمن. •	
كبري جداً ت�شبب الإ�شابة ب�رسطان الرحم بن�شبة 
وارتفاع  ال�شكري  باأمرا�ض  الإ�شابة  كبرية. •	
الدم  ب�رسطان  الإ�شابة  جتعل  الدم  �شغط 

موؤكدة.

�صرطان الرحمع�امل ت�صاعد على الإ�صابة ب�صرطان الرحم
 يعّد �رسطان الرحم من اأكرث ال�رسطانات انت�شاراً يف الآونة الأخرية بني 
الن�شاء، وهو ناجت عن الإ�شابة بفريو�ض معني، فاإذا دخل هذا الفريو�ض 
ي�شبب �رسطان   فاإّنه  الرحم  تدمري خاليا  على  وعمل  املراأة  ج�شم  اإىل 
يعّد �رسطان الرحم من الأمرا�ض ال�رسطانية التي ل ي�شاحبها اأي �شعور 
بعمليات  القيام  طريق  عن  الرحم  �رسطان  على  ال�شيطرة  وتتّم  بالأمل، 
جراحية يتم فيها العمل على الق�شاء على هذه الأورام من خالل نزعها 
من رحم املراأة، واإذا مل يتم ال�شفاء التام من �رسطان الرحم يقوم الطبيب 

با�شتئ�شال الرحم باأكمله. 



�إ�سالمياتالإثنني 14  اأوت 2017  املوافـق  لـ 15 ذو القعدة  1438هـ

19

ف�سائل عيد �لأ�سحى 

الإ�سالمية  الأعياد  اأيام  تعترب  الأ�سحى  عيد 
فر�سة عظيمة للتقرب من اهلل تعاىل، والتزلُّف 
هذه  ومع  الُقُربات،  اأنواع  ب�ستى  �سبحانه  اإليه 
القيمة التعبدية العظيمة التي حتظى بها هذه 
الأيام املباركة، فاإنها حتتفظ مبظاهر البهجة 
والفرح التي تعُمّ �سائر اأرجاء العامل الإ�سالمي، 
اأبناء  يتقارب  والأ�سحى  الفطر،  عيدي:  ففي 

البع�ض،  بع�سهم  من  الإ�سالمي  املجتمع 
�سعيفهم،  على  قويُّهم  ويحنو  ويتزاورون، 
النا�ض كاجل�سد  وغنيُّهم على فقريهم، في�سري 
الفطر من ف�سل عظيم  لعيد  ما  ومع  الواحد. 
ل ميكن اإنكاره، فاإن لعيد الأ�سحى خ�سو�سية 
عظيمة، وف�سل يعُمّ �سائر بيوت امل�سلمني كل 
وف�سل  اإبراز جلوانب خريية  ياأتي  وفيما  عام، 

الأ�سحى  عيد  ف�سائل  املبارك  الأ�سحى  عيد 
الأ�سحى  عيد  يعرف  اهلل  عند  الأيام  خري 
املبارك باأنه خري الأيام عند اهلل تعاىل، وهذه 
اخلريية العظيمة مل تاأت من فراغ بل من كون 
العظيمة  الأعمال  فيه  تكرث  يوم  اليوم هو  هذا 
العباد  يت�سابق  والتي  بها،  تعاىل  اهلل  اأمر  التي 

لتاأديتها والقيام بها فيه.

عيد �مل�سلمني �لأكرب 
عيد الأ�سحى هو بحد ذاته عيد، فامل�سلمون ينتظرون 

هذا اليوم من العام اإىل العام؛ حتى يفرحوا فيه، 

وي�سعدوا، ويتبادلوا التهاين، ويتقربوا اإىل اهلل �سبحانه 

وتعاىل، فلي�ض هناك يوم اأ�سعد من هذا اليوم، واأكرث بركة 

عليهم منه، ومن هنا فاإن من اأف�سل ما يقوم به الإن�سان 

امل�سلم يف هذا اليوم املبارك هو التزاور و�سلة الأرحام، 

وذبح الأ�ساحي، وتفقد الفقراء، وذوي احلاجة، وكل هذه 

الأعمال هي من دواعي اإ�سابة الربكة جلميع البيوت، 

ف�ساًل عن كونها الو�سيلة التي ميكن من خاللها توطيد 

اأوا�رص املحبة والرتاحم بني اأبناء املجتمع الواحد، 

اإىل جانب ذلك فقد �رصع �سبحانه وتعاىل يف هذا اليوم 

�سالة العيد، والتي توؤدى �سبيحة يوم العيد، وهي فر�سة 

يغتنمها امل�سلمون لالجتماع واللتقاء على طاعته 

�سبحانه

يوم �حلج �لأكرب
يوم الأ�سحى هو اليوم املعروف بيوم احلج الأكرب، ففي 

يوم الأ�سحى يقوم احلاج بالعديد من اأعمال ومنا�سك 

احلج العظيمة، فاحلاج يرمي جمرة العقبة، وينحر، 

ويق�رص، اأو يحلق، ويطوف حول البيت، وي�سعى بني 

ال�سفى، واملروة، وهذه الأعمال العظيمة كلها ل تدل اإل 

على الف�سل العظيم لهذا اليوم املبارك.

خريية يوم عيد �لأ�سحى
�سبحانه.عظيم عند اهلل تعاىل، وهذه الأيام كلها هي اأيام عبادة وذكر هلل باأيام الت�رصيق؛ والتي متتاز اأي�سًا بكونها اأيام عبادة لها ف�سل القر، اأما الأيام الثالثة التي تلي يوم القر فهي التي تعرف لنيل اأرفع الدرجات عند اهلل تعاىل، وي�سمى هذا اليوم بيوم يوؤدي عددًا من املنا�سك، وهو يوم ي�سعى فيه امل�سلمون ال�سامية ملا بعد يوم الأ�سحى، ففي اليوم الذي يلي يوم العيد  ل تنقطع بانق�سائه تتوا�سل الأعمال التعبدية، والعبادات 

�رصاء جذعة من املعز، اأو ذبح امل�سنةاجلذع وهو ما له �ستة اأ�سهر، واملعز الذي بلغ �سنة ول يجوز عمرها �سنتني، وكذلك الأمر بالن�سبة لل�ساأن حيث يجزئ فيها من الإبل مل يبلغ عمرها خم�ض �سنوات، اأو بقرة مل يبلغ الأ�سحية: يُ�سرتط ال�سن يف الأ�سحية، فال يجوز �رصاء اأ�سحية والأنعام هي كل ما مُيكن ذبحه من الإبل والبقر والغنم �سن والفقهاء اأّن الأ�سحية يجب اأن تكون من بهيمة الأنعام، اأن تكون من الأنعام: ال�رصط املتفق عليه عند جميع الأئمة �سروط �سر�ء �أ�سحية �لعيد 

ف�سائل �ل�سالة 
الة  ل يخفى على اأحٍد ف�سل ال�سّ
فهي وكما اأ�سلفنا من اأهّم العبادات 
فهي اأّول عبادة ي�ساأل عنها امل�سلم 
يوم القيامة، فمن حفظها حفظه 
اهلل، ومن �سّيعها �سيعه اهلل، وهي 
بها جني  من مت�ّسك  الّنجاة  حبل 
اأّن  كما  وخ�رص،  تركها خاب  ومن 
املّتقني  املوؤمنني  �سفات  من 
اأوقاتها  اأّنهم يقيمون �سالتهم يف 
ترى  بينما  عليها،  ويحافظون 

اأّنهم يتكا�سلون  �سفات املنافقني 
الة ويراوؤون  حني يذهبون اإىل ال�سّ
فاإّن  وبالّتايل  الّنا�ض يف �سالتهم، 
وح�سن  الة  ال�سّ على  املحافظة 
بني  للّتمييز  معيار  هي  اأدائها 
الح اخلا�سع واملنافق  امل�سلم ال�سّ
الة واإقامتها  املرائي ، كما اأّن ال�سّ
هي من ثمار الّتمكني يف الأر�ض، 
مّكناهم  اإن  الذين   ( تعاىل  قال 
واآتوا  الة  ال�سّ اأقاموا  الأر�ض  يف 

الّزكاة.
على  واآثارها  الة  ال�سّ اأهمّية  اأما 
الفرد واملجتمع فهي تزّكي الّنف�ض 
وتطّهرها من الأدران، وقد �سّبهها 
الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم بالّنهر 
يوٍم  كل  امل�سلم  به  يغت�سل  الذي 
خم�ض مرات، فهل يبقى من درنه 
الة  �سيء ؟، كما تكمن اأهمّية ال�سّ
يف اأّنها توّثق عالقة امل�سلم برّبه 
ويف  دائًما،  به  �سلة  على  وجتعله 

يكلّم  اأن  اأحدكم  اأراد  اإذا  الأثر 
الة هي  اأّن ال�سّ رّبه فلي�سلي، كما 
راحٌة للّنف�ض وطماأنينة، اأما اأهمّية 
فهي  للمجتمع  بالن�سبة  الة  ال�سّ
بع�سهم  امل�سلمني  عالقات  توّثق 
الألفة  روابط  وتعّزز  البع�ض 
حني  امل�سلمني  بني  والّتكافل 
امل�ساجد  يف  يجتمعون  تراهم 
الرّب  على  ويتعاونون  فيرتاحمون 

والّتقوى.

�سفات �أهل �لذكر
الّديِن  اأموِر  َعن  ال�ّسوؤاُل  كاَن  اإذا   
َمن  ف�ساألوا  ال�رصعّية  واحِلكمة 
َوَحَفَظِة  يعرفوَن منهاَج اهلل تعاىل 
كاملة  دراية  على  لأّنهم  الُقراآن 
ال�رصعّية.  واأحكامِه  اهلل  باآيات 
تقاتِه  حّق  وجل  عّز  اهلل  يَعرفوَن 
حتتاج  ل  تعاىل  اهلل  َفَمعِرفُة 

واحِلكَمة،  الِعلِم،  لأ�سحاِب  اإّل 
على  اهلل  يعبدوَن  لأّنهم  واملعرفة 
اهلل  خالِل  من  وتعلّموها  العقل 
لأّن  التَقِليد،  ّرد  ُمَ َولي�َض  تعاىل 
َجهالَة،  َعن  يُعبَد  ل  تعاىل  اهلل 
الّذيَن  اأولئَك  تَ�ساأَل  اأن  َفيَِجب 
واإّياَك  امَلعِرَفة  َحّق  اهلل  يَعِرُفوَن 

يَعملوَن  َجهالَة.  َعن  اهلل  تَعبَُد  اأن 
ِبعلٍم ناِفع يُفيُد اهلل عّز وجل َويُفيَد 
الّنا�ض، لأّن العلم من دوِن ِخدَمِة 
ِعلٌم  َفُهَو  الِعلم  َوُطالُب  امُلجتمع 
اأن  اأجمَل  فما  َويَُدّمر،   يَُخّرب 
ِعبادِة  َمع  الّناِفع  الِعلُم  يَجتَِمَع 
الإن�سان  يَرتَِقي  َفُهنا  تعاىل  اهلل 

والروحانّية  الإن�سانّية  مب�ستوى 
املّت�سلة باهلل تعاىل

ِمن  َوُم�ستَنبَط  ماأثوٌر  َقولَُهم 
َمّروا  الّتي  والّتجاُرب  اخِلرباِت 
َحياِتِهم  ِمن  يَتََعلُّموَن  َفُهم  ِبها 
َويُحاِولُوَن اأن يَُعلّموا الآخريَن ِمن 

ُدوِن َحاَجٍة اأو َرغبَة.

حقوق �ملر�أة يف �لإ�سالم 
منح الإ�سالم املراأة حق امل�ساواة 
يتعلق  ما  كل  يف  الرجل  مع 
والعبادات،  الدينية،  بالواجبات 
بالتكرمي حني جعلها  كما وخ�سها 
يف  رفيعًة  مكانًة  لها  وجعل  اأماً، 
اجلنة. كلّف الإ�سالم املراأة بنف�ض 

عاتق  على  األقاها  التي  التكاليف 
مع  يتنافى  ما  عدا  فيما  الرجل، 
البيولوجي  وتكوينها  طبيعتها، 
�سبيل  يف  كاجلهاد  والفيزيائي، 
املراأة  طبيعة  اأّن  الإ�سالم  اللهاأكد 
هي نف�ض طبيعة الرجل، اأي اأنهما 

جاءا من بوتقة واحدة.
الرجل  وبني  بينها  الإ�سالم  �ساوى 
اأن كل ما على  واأكد  العبادات،  يف 
اأو  حماباٍة  دون  عليها  فهو  الرجل 
اخلطاب  اهلل  وجه  فقد  متييز، 

القراآين لكال اجلن�سني

الذمة  حق  املراأة  الإ�سالم  منح 
املالية، حيث كفل لها حق ال�رصاء 
اأي  ودون  العقود،  واإبرام  والبيع، 
اأكان  تدخل من قبل الرجل، �سواء 
ابناً، ول  اأم  زوجاً،  اأم  اأباً،  اأم  اأخاً، 
احلق  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد 

كان م�سادراً من املراأة قبل ميء 
متتلكه  �سيء  كل  كان  اإذ  الإ�سالم، 
كيفما  به  يت�رصف  للزوج،  ملكاً 

�ساء.
الأ�سحية  �رصوط  من  المتالك: 
اأن تكون ملكاً للم�سحي، ول يكون 

لالآخرين حق فيها
ال�سالمة: يجب اأن تكون الأ�سحية 
العيوب  من  خالية  �رصائها  عند 
والنواق�ض، والعيوب غري املقبولة 
اأو  عرجاء  تكون  اأن  هي  �رصعاً 

عوراء اأو مري�سة اأو عجفاء 
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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

امل�شاهدالإثنني 14  اأوت 2017  املوافـق  لـ 15 ذو القعدة  1438هـ 22

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



�أوقفت  م�سعود/ن.ع.4،  وحا�سي  ورقلة   
وعنا�رص  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�ش  مفارز 
�رصعي  غري  مهاجر�   )49( �لوطني،  �لدرك 
�أوقف  وبتيبازة/ن.ع.1،  خمتلفة  جن�سيات  من 
عنا�رص �لدرك �لوطني تاجري �سالح )02( ومت 
�سبط )04( بنادق �سيد و)03( م�سد�سات �آلية 
وبندقية �سيد بحرية وكمية كبرية من �لذخرية 
ح�سو  و�أدو�ت  و�لبارود  �لعيار�ت  خمتلف  من 
من  �ملعادن  عن  ك�سف  وجهاز  �خلر�طي�ش 
�لوطني  �لدرك  عنا�رص  �سبط  �أخرى،  جهة 
وحر��ش �حلدود بتلم�سان/ن.ع.2، كمية كبرية 
و)42،4(  بقنطارين  تقدر  �ملعالج  �لكيف  من 

كيلوغر�ما.

البليدة

تن�صيب 900 
كامريا مراقبة قريبا 

�سيتم تن�سيب �أكرث من 900 كامري� 
مر�قبة م�ستقبال و ب�سكل تدريجي عرب 
خمتلف �أحياء و �سور�ع والية �لبليدة 
و هذ� يف �إطار م�رصوع تن�سيب 1287 

كامري� مر�قبة ح�سبما ك�سفت عنه �ليوم 
�الأحد خلية �الإعالم و �ل�سحافة على 

م�ستوى �أمن �لوالية.
و �أو�سحت ذ�ت �مل�سادر �أن م�سالح 
�أمن �لوالية قامت حلد �الآن بتن�سيب 

344 كامري� و �لتي و�سعت حيز �خلدمة 
لتتو��سل �لعملية ب�سكل تدريجي �إىل غاية 
تن�سيب 1287 كامري� عرب خمتلف �أحياء 
و �سو�رع �لوالية بهدف �لت�سدي ملختلف 

�أنو�ع �جلر�ئم.
و �أكدت ذ�ت �مل�سالح على �أهمية هذه 

�لتجهيز�ت �لتي تعترب من �لو�سائل 
�لهامة �لتي تعتمد عليها م�سالح �الأمن 
يف �لت�سدي لكافة �أنو�ع �جلرمية و هذ� 
ملا توفره من رقابة م�ستمرة و د�ئمة 

ليال و نهار� م�سرية �إىل م�ساهمتها ب�سكل 
ملحوظ يف حت�سني �الأد�ء �ل�رصطي و 
�لرفع من مردودية �لعمل �مليد�ين.

و يف هذ� �ل�سياق تطرق ذ�ت �مل�سدر �إىل 
م�ساهمة كامري� �ملر�قبة منذ تن�سيبها 
يف حتديد مرتكبي �جلر�ئم خا�سة �أن 

�أغلبية �جلر�ئم تقع خالل �لفرتة �لليلية و 
كذ� �لتعرف على �الأ�سخا�ش �أو �ل�سيار�ت 
�لتي تكون حمل بحث م�سرية �إىل متكن 

�أعو�ن �الأمن بف�سل هذه �لتجهيز�ت 
من معاجلة 28 ق�سية خالل �سنة 2017 
و هذ� من خالل معاينة �جلرمية قبل 

وقوعها �أو توجيه �لفرق �لعاملة يف �أقرب 
نقطة ممكنة بعد مالحظة حركات 

م�سبوهة.

العدد : 4413/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
اإحباط خمطط اإرهابي �صد م�صلمي بريطانيا

 حتقق �ل�رصطة �لربيطانية يف تخطيط 
40 �سخ�سا من �لنازيني �جلدد، ل�سّن 
�سل�سلة من �لهجمات �سد �مل�سلمني 

على �الأر��سي �لربيطانية، ح�سبما نقلت 
�سحيفة �سند�ي تاميز عن م�سدر قريب 
من �لتحقيق ووفقا لل�سحيفة، فاإن غالبية 
�مل�ستبه بهم �ملنتمني لليمني �ملتطرف، 

يعي�سون يف يورك�ساير، وقد كثفو� 
ن�ساطهم منذ جو�ن من �لعام �ملا�سي، 

بعد �غتيال �لنائب يف جمل�ش �لعموم جو 
كوك�ش �ملوؤيدة حلقوق �لالجئني، وهو 
 MI5 ما ��سطر جهاز �ال�ستخبار�ت

لالن�سمام للتحقيقات.
 

وزارة الدفاع الوطني

توقيف 46 مهاجر غري �صرعي
يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة للجي�ش الوطني ال�سعبي، يوم 12 

اأوت 2017، مهربني )02( بب�سكرة/ن.ع.4 وحجزت �ساحنة حمملة بـ)40( قنطار من التبغ. وبكل 
من تلم�سان/ن.ع.2.

تلم�سان 

خن�سلة

ب�سكرة

حجز اأزيد من 155 كلغ من الكيف املعالج 
اأدمغة الن�صاء اأكرث ن�صاطا من الرجال

تعميم العمل بالنظام الرقمي جار 
باملوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية  

حجز 40 قنطارا من التبغ 

�لوطني  للدرك  �أفر�د ف�سيلة �الأبحاث   متكن 
كلغ  4ر155  حجز  من  �الأحد  �أم�ش  لتلم�سان 
خلية  لدى  علم  ح�سبما  �ملعالج  �لكيف  من 
�جلهاز  لذ�ت  �الإقليمية  للمجموعة  �الت�سال 
ورود  بعد  �حلجز  عملية  وجاءت  �الأمني. 
مفادها  �لوطني  �لدرك  مل�سالح  معلومات 
من  كمية  مترير  �إجر�مية«  »جمموعة  عزم 

�حلدودي  �ل�رصيط  منطقة  عرب  �ملخدر�ت 
مت  و  �مل�سدر  نف�ش  وفق  للوطن  �لغربي 
�ل�رصيط  من  بالقرب  كمني  ن�سب  ذلك  �إثر 
�مليلود«  »�حلاج  �مل�سمى  باملكان  �حلدودي 
�سخ�سني  توقيف  على  �لعملية  �أ�سفرت  حيث 
�أ�سري  كما  �ملذكورة  �ملخدر�ت  كمية  وحجز 

�إليه. 

تدعم  �أدلة  جديد  �أمريكي  بحث  وجد 
�أكرث  �لن�ساء  �أدمغة  باأن  �ل�سائعة  �لنظرية 
�لباحثون  وقام  �لرجال  �أدمغة  من  ن�ساطا 
در��سة  �ألف   45 من  �أكرث  بيانات  بتحليل 
كاليفورنيا،  بوالية   »Amen« عياد�ت  يف 
وتو�سلو� �إىل �أن �أدمغة �لن�ساء �أكرث ن�ساطا 
�لدم  تدفق  �أن  حيث  �لرجال،  �أدمغة  من 
يزيد يف عد مناطق من �أدمغتهن باملقارنة 
قدرتهن  من  يزيد  ما  وهذ�  �لرجال،  مع 
كبري،  ب�سكل  و�لتعاطف  �لرتكيز  على 
نف�سية، ما  �أي�سا يعر�سهن مل�ساكل  ولكنه 

�سبيل  على  و�لتوتر  بالقلق  �ل�سعور  ي�سبب 
�لنتائج  �إن  �لبحث  فريق  ويقول  �ملثال 
تقدم تف�سري� الأ�سباب ��سطر�بات �لدماغ 
�ألزهامير  مثل  �لن�ساء  لدى  �سيوعا  �الأكرث 
و�أ�سباب تعر�ش �لرجال لالإ�سابة باأمر��ش 
�أكرث  �لن�ساء  �لتوحد. وعادة ما تكون  مثل 
�الكتئاب   مثل  باأمر��ش  لالإ�سابة  عر�سة 
بـ«��سطر�ب  لال�سابة  عر�سة  �لرجال 
نق�ش �النتباه مع فرط �لن�ساط« �ملعروف 
�خت�سار� بـADHD، و�مل�ساكل �ملت�سلة 

بال�سلوك. يجري عرب �ملوؤ�س�سات �ال�ست�سفائية بوالية خن�سلة 
ت�سهيل  �أجل  من  �لرقمي  بالنظام  �لعمل  تعميم 
�أم�ش  علم  ح�سبما  و�الإد�ري  �ال�ست�سفائي  �لعمل 
�الأحد من مدير �ل�سحة و�ل�سكان في�سل منو�سي 
�نطلقت  �لتي  �لعملية  باأن  �مل�سوؤول  و�أو�سح ذ�ت 
موؤخر� تتم عرب رقمنة  �مللفات �لطبية للمر�سى  
بنظام �ملعلومات �ملركزي �لذي تت�سل به جميع 
�ملوؤ�س�سات �ل�سحية من �أجل ت�سهيل �لعملية على 

�لطاقم �لطبي يف �لتعامل مع حالة �ملري�ش عن 
�آخر  تاريخ  بالتعرف على  طريق �حلا�سوب وذلك 
وكذ�  �ملر�سية  حالته  وت�سخي�ش  �أجر�ه  فح�ش 
�أمر��ش  �الأدوية �ملو�سوفة له و�إن كان يعاين من 
مزمنة وغريها كما تهدف عملية رقمنة �مللفات 
مكان  من  �ملر�سى  تنقالت  تقلي�ش  �إىل  �لطبية 
الآخر وتخفيف �لعبء عنهم وعمن ير�فقهم  كون 

�مللف �لرقمي يحوي جميع بيانات �ملري�ش 

من  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�ش  مفرزة  متكنت 
�ساحنة  وحجز  بب�سكرة  �ثنني  مهربني  توقيف 
حمملة ب40 قنطار� من �لتبغ، ح�سب ما  �أفاد 
�لوطني    �لدفاع  لوز�رة  بيان  �الأحد  �أم�ش  به 
�لع�سكرية  )�لناحية  بب�سكرة   )2( مهربني 
�لر�بعة( وحجزت �ساحنة حمملة ب40 قنطار� 
من �لتبغ«وبكل من تلم�سان )�لناحية �لع�سكرية 
)�لناحية  م�سعود  وحا�سي  وورقلة  �لثانية( 
للجي�ش  مفارز  �أوقفت  �لر�بعة(،  �لع�سكرية 
�لوطني �ل�سعبي وعنا�رص �لدرك �لوطني، »49 

خمتلفة«.  جن�سيات  من  �رصعي  غري  مهاجر� 
�أوقف  �الوىل(،  �لع�سكرية  )�لناحية  وبتيبازة 
عنا�رص �لدرك �لوطني »تاجري �سالح )2( ومت 
�سبط �أربع )4( بنادق �سيد وثالث )3(  كبرية 
و�لبارود  �لعيار�ت  خمتلف  من  �لذخرية  من 
عن  ك�سف  وجهاز  �خلر�طي�ش  ح�سو  و�أدو�ت 
�ملعادن«من جهة �أخرى، �سبط عنا�رص �لدرك 
)�لناحية  بتلم�سان  �حلدود  وحر��ش  �لوطني 
�لكيف  من  كبرية  »كمية  �لثانية(  �لع�سكرية 

�ملعالج تقدر بقنطارين و42،4 كيلوغر�م«.

االأزواج يت�صاركون م�صتعمرات 
بكترييا اجللد

منها  �الأ�سياء  من  �لكثري  �الأزو�ج  يت�سارك 
وغريها،  و�لغذ�ء  و�حلمامات  �الأ�رّصة 
نتوقع  ال  قد  �لذي  �لوحيد  �ل�سيء  �أن  �إال 
بحث  ففي  �جللد  بكترييا  هو  م�ساركته 
در�ش   ،»mSystems« �سحيفة  يف  ن�رص 
�لباحثون �مليكروبيوم �جللدي لدى 10 من 
يعي�سون  و�لذين  جن�سيا  �لن�سطني  �الأزو�ج 
�سغري  بيئي  نظام  هو  و�مليكروبيوم  معا 
و�لفريو�سات  و�لفطريات  �لبكترييا  من 
�لتي  �الأخرى  �لدقيقة  �حلية  و�لكائنات 
حيث  �جل�سم،  وخارج  د�خل  تعي�ش 
�جللد  من  مربع  �سنتيمرت  كل  ي�ست�سيف 
�حلية  �لكائنات  من  ومليار  مليون  بني  ما 

�لدقيقة، بح�سب �لدر��سة.

وبعد حتليل 330 عينة جلد مت جمعها من 
وجد  م�سارك،  لكل  �جل�سد  من  جزء�   17
كبري  ب�سكل  �أثر  �سخ�ش  كل  �أن  �لباحثون 
�خلا�سة  �مليكروبية  �ملجتمعات  على 
بجلد �رصيكه ويف �لو�قع، كانت خو�رزميات 
�لبيانات  حتليل  على  �ملعتمدة  �لكمبيوتر 
�الأزو�ج  حتديد  على  قادرة  �مليكروبية، 
�ملرتبطني بدقة ت�سل �إىل 86%وقال جو�ش 
و�ترلو  جامعة  يف  �الأحياء  عامل  نيوفيلد، 
ر�سالة  يف  بالدر��سة،  �مل�سارك  و�ملوؤلف 
�الأكرث  �جلانب  »كان  �الإلكرتوين:  بالربيد 
�أننا متكنا  هو  �لدر��سة  للده�سة يف  �إثارة 
بني  ب�سمة ميكروبية م�سرتكة  من حتديد 

�الأزو�ج �لذين يعي�سون معا«.

تندوف 

 افتتاح اأربع مدار�س منوذجية
بلبوخاري.عدد ممكن من �لد�ر�سني  مثلما �أو�سح رئي�ش م�سلحة �لتكوين بامللحقة م�سطفى حيث �ست�سمن �جلمعية جانب �لتاأطري مبعية �إطار�ت ملحقة �لديو�ن للتكفل باأكرب على م�ستوى مدينة تندوف ت�سمل �أحياء »�لن�رص« و« �ل�سالقة« و«مو�ساين« و »�لنه�سة« �الأحد لدى م�سوؤويل �مللحقة و�سيتم توزيع تلك �ملد�ر�ش �ملرتقبة عرب �أربع مقاطعات بالتن�سيق مع ملحقة �لديو�ن �لوطني ملحو �الأمية و تعليم �لكبار  ح�سبما علم �أم�ش  �سيتم يف »�لقريب« فتح �أربع مد�ر�ش منوذجية ملحو �الأمية وتعليم �لكبار بتندوف   ملحو االأمية و تعليم الكبار 

قطاع ال�سناعات التقليدية بق�سنطينة 

ا�صتحداث اأزيد من 2750 من�صب �صغل جديد 
 مت خالل �ل�سبعة �أ�سهر �الأوىل من �ل�سنة �جلارية بوالية ق�سنطينة ��ستحد�ث ما ال يقل عن 2760 من�سب �سغل جديد وذلك  وقد ��ستحدثت منا�سب 
�إن�ساء 920 موؤ�س�سة م�سغرة منها 416 موؤ�س�سة يف جمال �خلدمات و360 يف �ل�سناعة �لتقليدية و�لفنية و144 �أخرى خمت�سة يف  �ل�سغل هذه بف�سل 
�ل�سناعة �لتقليدية �النتاجية ح�سبما �أو�سحه  ذ�ت �مل�سوؤول و�أ�سار �إىل �أنه خالل نف�ش �لفرتة من �لعام 2016 مت �إن�ساء 746 موؤ�س�سة م�سغرة يف قطاع 

�ل�سناعة �لتقليدية ما �سمح با�ستحد�ث 2238 من�سب عمل.

تو��سل  جازي �ل�رصكة �لر�ئدة يف جمال تكنولوجيا �الت�ساالت �لرقمية تنفيذ برنامج 
�فتتاح متجرين جديدين يف كل من واليتي �جلز�ئر  تنمية �سبكة مبيعاتها من خالل 

�لعا�سمة و�الأغو�ط.
يف هذ� �الإطار مت تد�سني متجرين جديدين، �أولهما يف مدينة �أفلو يف والية �الأغو�ط 
�لتي �سار لديها �الآن متجرين للمتعامل. �أما �ملتجر �لثاين �لذي �فتتح فيقع يف حي 
�سيدي �أحممد يف �جلز�ئر �لعا�سمة �لتي بلغ فيها جمموع عدد حمالت جازي ت�سعة 

ع�رص متجر�.
      و عليه و�سل عدد حمالت جازي �لتي �فتتحت منذ بد�ية �لعام �حلايل �ىل 128 
حمال وتوؤكد �ل�رصكة بذلك �لتز�مها بو�سع �لزبون يف قلب ��سرت�تيجيتها.  و يجري 
�إن�ساء نحو 500 متجر� جديد� عرب خمتلف �أرجاء �لرت�ب �لوطني من �ساأنها  حاليا 
دعم ن�رص �سبكة �جليل �لر�بع  و �القرت�ب �أكرث من �مل�سرتكني من �أجل تلبية �أح�سن 

و �أ�رصع ملتطلباتهم.

جازي تفتتح  متجرين جديدين يف العا�صمة واالأغواط
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