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يعمل حل�شاب منظمة غري حكومية:

 وفاة رعية جزائري
 يف هجوم واغادوغو

�ص.4
قالوا اأن الطلبة اجلدد اأوقعوا يف 

الفخ، الحتاد الطالبي:

 احلكومة عمدت لتغليط 
حملة البكالوريا ورفع 

معدالت القبول جمحف 
�ص.4

و�شط تاأخر ال�شفارات يف منح 
"الفيزا" 

اجلزائريون �صحايا 
االجراءات اجلديدة 

لف�صاء �صنغن  
�ص.4

الهيئة الرئا�شية مل تعد ترغب به 
كاأمني اأول:

لهذه االأ�صباب 
"ان�صحب" بو�صافة 

من على راأ�س 

وفاة طفل ذي 10 
�صنوات متاأثرا بجروحه 

وال�صلطات حتقق 

الإنهيار ال�شخري بحي ل كونكورد 
ببلدية بئر مراد راي�ص:  

�ص.3بعد اأن ق�شى 79 يوما على راأ�ص ال�شلطة التنفيذية:

تبون خارج ح�صابات الرئي�س بوتفليقة

لقاء بوزارة املالية لبحث و�صائل جديدة لدعم ال�صحف و حمايتها من الغلق

�ص.3

 الــــــعثــــور عـــلى 
جثة االإرهابي "ب. 

حممد" بالبويرة 

تدمري 8 خمابئ وور�شة ل�شناعة 
املتفجرات بتيبازة

            �صديق �صهاب: قرارات تبون االرجتالية عجلت برحيله
         بن طرمول: تعيني اأويحيى �صتكون له تبعات �صيا�صية

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

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

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
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

بعد تخليه عن حزب بن يون�ص ورف�شه لتاج   

بقيمة 10ماليري �شنتيم 

على م�شتوى الطريق ال�شريع بالبليدة:

  بطا�س يدخل االنتخابات بقائمة حرة
 يف بلدية اجلزائر الو�صطى  

 اأحكام ت�صل ل5 �صنوات ل�صاحب �صركة
 بناء اأ�صدر  �صكوك بدون ر�صيد  

  و�صع حد لن�صاط ع�صابة اإجرامية 
كانت تعتدي على املواطنني  

ب�سبب حالة الطوارئ
 التي اأعلنها الرئي�س الزامبي 

احتمال نقل مباراة 
 اخل�صر وزامبيا
 اإىل بلد حمايد

�ص.3
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�سكان املرجة يف براقي يطالبون بـ«تزفيت« الطريق
بالن�سبة  �إليه  �لو�سول  �إىل حلم �سعب  بر�قي  ببلدية  �لطريق يف حي �ملرجة  حتول مطلب تزفيت 
ل�سكان �حلي خا�سة و�أن هنالك من ال يعرف »�لزفت« منذ ع�رش �سنو�ت، ما جعلهم يعاودون مطلبهم 
لل�سلطات �لو�سية، �لذين قالو� عنها باأنها ال تهتم لهم على �الإطالق، مطالب جاءت بعد �أن ت�رشر 

�سكان �حلي من �لوحل خالل ف�سل �ل�ستاء و�لغبار �لذي يتناثر مع �أول هبة للريح.

 �سهيلة بن ل�سهب تتوج 
بجائزة لبنان اأواردز

ال�سباب يهدد ترب�ص  احتاد اجلزائر بالف�سل
  يو�جه فريق �حتاد �جلز�ئر 

بع�ض �لعر�قيل �لتي ت�سود مقر 
�إقامته يف تركيا �ين يقيم ترب�سه 

�ل�سنوي ��ستعد�د للمو�سم �لكروي 
�جلديد، �أين ��سطّر �لطاقم 

�لفني �إىل �لغاء مبار�ة ودية كانت 
مربجمة �أم�سية �ول �أم�ض ب�سبب 

�ل�سباب �لذي عرقل �إقامتها، 
بعدما �أوقف مبار�ة ودية �وىل 

كانت مربجمة �سبيحة نف�ض 
�ليوم لنف�ض �ل�سبب، وهو 

�الأمر �لذي يوؤدي بالفريق �إىل 
�لتو�جد حتت طائل �لتهديد 

بف�سل �لرتب�ض ب�سبب �لغاء 
�ملباريات �لودية.

�جلز�ئرية  �لفنانة   توّجت 
ل�سهب  بن  �سهيلة  �ل�ساعدة 
�أو�ردز«  »لبنان  بجائزة 
�أف�سل  فئة  عن  وذلك 
نالت  حيث  �ساعدة،  فنانة 
�ملو�هب  برنامج  خريجة 
»�ستار �كادميي« يف ن�سخته 
�لنجاحات  بعد  11 �جلائزة 
�لفرتة  خالل  حققتها  �لتي 
بعد  خا�سة  �ملا�سية 
�سينغل  الأغنية  �إطالقها 
و�لتي  »د�ن�ض«  بعنو�ن 
حققت مليون م�ساهدة عرب 

قناة �ليوتوب.

احلكومة الفل�سطينية تطالب 

 اإ�سرائيل بحل اإدارتها املدنية
 يف ال�سفة الغربية

طالبت حكومة �لوفاق �لفل�سطينية، �أم�ض،  ،�إ�رش�ئيل بحل �إد�رتها 

�ملدنية �لتي تن�سط يف �ل�سفة �لغربية، معتربة �أنها »تقو�ض« عمل 

�ل�سلطة �لفل�سطينية  و�نتقدت �حلكومة يف بيان �أ�سدرته �ليوم بعد 

�جتماعها �الأ�سبوعي يف مدينة ر�م �هلل يف �ل�سفة �لغربية، »نية« 

�إ�رش�ئيل تو�سيع عمل �الإد�رة �ملدنية، عرب م�ساعفة عدد �لعاملني 

فيها، معلنة �أنها »�ستدر�ض كافة �خليار�ت يف �لتعامل مع ذلك«. 

وعربت �حلكومة عن رف�سها حماوالت تلك �الإد�رة »فتح قنو�ت 

�ت�سال مبا�رشة مع �ملو�طنني �لفل�سطينيني ورجال �الأعمال«، 

م�سرية �إىل �أن هذه �الإد�رة »كان يفرت�ض �أن يتم حلها منذ �سنو�ت 

ح�سب �التفاقيات �لفل�سطينية- �الإ�رش�ئيلية �ملوقعة«. 

وقالت �إن،  ��رش�ئيل »تعمل على تقوي�ض عمل �ل�سلطة �لوطنية 

�لفل�سطينية من خالل جمموعة من �ملمار�سات و�الإجر�ء�ت 

و�ل�سيا�سات غري �ل�رشعية �أبرزها �الإد�رة �ملدنية«.

 موؤ�س�سات تربوية جديدة
 قريبا بق�سنطينة 

بوتفليقة يهنئ نظريه من جمهورية كوريا 
مبنا�سبة احتفال بالده بعيدها الوطني 

تربوية  موؤ�س�سة   12 ��ستالم  يتوقع   

�لتعليمية  �الأطو�ر  ملختلف  جديدة 

بحلول  وذلك  ق�سنطينة،  والية  عرب 

-2017 �ملقبل  �ملدر�سي  �لدخول 

ثانويات  ب4  يتعلق  �الأمر  2018،و 

�بتد�ئية  مد�ر�ض  و6  متو�سطتني  و 

�ملوؤ�س�سات  هذه  �أهمية  مربز� 

�حلجرة  �سغل  معدل  تقلي�ض  يف 

باملوؤ�س�سات  �لو�حدة  �لدر��سية 

�ل�سغط  وتخفيف  بالوالية  �لتعليمية 

ت�سهد  �لتي  �لهياكل  باقي  على 
حجر�تها �كتظاظا.

بعث رئي�ض �جلمهورية، عبد �لعزيز بوتفليقة، 
بربقية تهنئة �ىل نظريه من جمهورية كوريا، 
مون جاي �ين، مبنا�سبة �حتفال بالده بعيدها 
على  �لعمل  يف  رغبته  فيها  له  �أكد  �لوطني، 

�الرتقاء بالعالقات بني 
�لبلدين �ىل »م�ستويات �أعلى« من خالل تعميق 
�حلو�ر و�لت�ساور �ل�سيا�سي حول �لق�سايا ذ�ت 

�الهتمام �مل�سرتك.
»يطيب  برقيته:  يف  �جلمهورية  رئي�ض  وقال 
يل، مبنا�سبة �حتفال بالدكم بعيدها �لوطني، 
با�سم �جلز�ئر �سعبا وحكومة  لكم،  �أعرب  �أن 
و�أ�سالة عن نف�سي، عن �أحر �لتهاين ومتنياتي 
�لرقي  وباطر�د  و�ل�سحة  �لهناء  مبوفور  لكم 
قائال:  �لكوري«.و�أ�ساف  لل�سعب  و�الزدهار 
»و�أغتنم هذه �ل�سانحة �ل�سعيدة الأعرب لكم عن 
بلغته عالقات  �لذي  للم�ستوى  �رتياحي  متام 
�لتعاون و�ل�سد�قة منذ توقيعنا رفقة �لرئي�ض 

�لر�حل روه مو هيون على �العالن �لثنائي لل�رش�كة �ال�سرت�تيجية باجلز�ئر �سنة 2006«. 

ترميم »م�سجد« ح�سن با�سا و«البئر« مل ينطلق بعد
يبدو �أن عملية ترميم م�سجد ح�سن با�سا وبئر مر�د ر�ي�ض، و�لتي �نطلقت منذ مدة لي�ست بالق�سرية، مل تنظطلق بعد، والز�لت تر�وح 

مكانها، حيث �نطلقت �مل�سالح �ملحلية لوالية �جلز�ئر وبلدية بئر مر�د ر�ي�ض يف ترميم بع�ض �ملعامل �لتاريخية يف �لبلدية، و�ملتمثلة يف 

بئر »مر�د ر�ي�ض« وم�سجد ح�سن با�سا �لتاريخي، وهذ� من �أجل �عطائهما حقهما و�لعمل على �بر�ز معاملهم للمو�طنني �لذين يجهلون مثل 

هكذ� �أثار تاريخية، خطوة لقت ��ستح�سان مو�طني �لبلدية رغم �أنهم منزعجون من �الأ�سغال �خلا�سة بالرتميم، ولكن �لو�قع يبني عك�ض 

ذلك، لكون �ملعلمني �لتاريخني الز�ال مل يتغري فيهما �أي �سيء.

24 �ساعة

 القت�ساد الأملاين ي�سجل منوا باأقل من 1 باملائة
 خالل الثالثي الثاين من 2017

منو�  �الأملاين  �القت�ساد  �سجل 
�لناجت  �إجمايل  من  6ر%0  مبعدل 
من  �لثاين  �لثالثي  خالل  �ملحلي 
مكتب  �أرقام  ح�سب  �جلاري،  �لعام 

�الإح�ساء �الحتادي �الأملاين. 
منو  يتوقعون  �ملحللون  وكان 
7ر0  مبعدل  �الأملاين  �القت�ساد 
منوه  بعد  �لثاين  �لثالثي  خالل   %
�الأول  �لثالثي  خالل  6ر%0  مبعدل 
بلغ  حني  يف  �جلاري.  �لعام  من 
�الأول  �لثالثي  خالل  �لنمو  معدل 
للبيانات  وفقا  �جلاري  �لعام  من 
من  7ر%0   �ليوم  �ل�سادرة  �ملعدلة 

�ملحلي.و�أو�سح  �لناجت  �إجمايل 
�مل�سدر نف�سه �أن �رتفاع �الإنفاق 
وزيادة  لل�رشكات  �ال�ستثماري 
�خلا�ض  �ال�ستهالكي  �الإنفاق 
�ساهما يف منو �القت�ساد �الأملاين 
بلغ  حيث  �لثاين.  �لثالثي  خالل 
لالقت�ساد  �ل�سنوي  �لنمو  معدل 
�الأملاين خالل �لثالثي �لثاين من 
�أ�رشع  وهو   % �جلاري 2.1  �لعام 
�لثالثي  منذ  �سنوي  منو  معدل 
منوه  مقابل   ،2014 من  �الأول 
�الأول  �لثالثي  خالل   %2 مبعدل 

من �لعام �جلاري.



»الو�سط«  به  خ�ص  ت�رصيح  ويف 
بن  عزيز  ال�سيا�سي  اخلبري  قال 
اأنه ح�سب التف�سيل التي  طرمول، 
كانت ت�رصبه بع�ص امل�سادر حول 
ما �سدر من العديد من الأطراف 
الأ�سبق  الوزير  قرره  ما  حول 
ذلك  وتبعات  تبون  املجيد  عبد 
الداخلية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  علي 
الرئا�سة  قرار  فان  واخلارجية، 
وقع  ما  وهو  متوقعا  كان  باإزاحته 
اأويحيى،  باأحمد  تعوي�سه  مت  اأين 
وو�سف ذات املتحدث هذا التغيري 
الراأي  و�سط  عليه  املر�سي  بغري 
اعتباره  ميكن  اأنه  م�سيفا  العام، 
على اأنه خ�سوع ال�سلطة لنفوذ وقوة 
امل�سالح واملال، مو�سحا:« الأكيد 
من كل هذا اأن تبعات هذا التغيري 
جمري  علي  الوزن  ثقيلة  �ستكون 
يف  وال�سلطوية  احلكومية  املهام 

مرحلة لي�ست بال�سهلة«.
 ومن جهة اأخرى عاد ذات اخلبري 
احلايل  الأول  الوزير  باأن  ليوؤكد 
مع  احلكومة  تفعيل  علي  �سيعمل 
مرور الوقت خا�سة واأنه يعرف اأنه 
بنف�ص  كان  اأن  منذ  لل�سعبية  فاقد 
قراءة  ويف  �سنوات،  قبل  املن�سب 
طرمول  بن  عزيز  اأو�سح  توافقية 
اأويحيى  اأحمد  يف  الثقة  و�سع  اأن 

البحث  بعيد  حد  واإىل  يف�رص  اإمنا 
دواليب  بني  املفقود  التوافق  عن 

ال�سلطة ال�سيا�سية واملالية.
اأما الناطق الر�سمي باإ�سم التجمع 
اعترب  فقد  الدميقراطي  الوطني 
قرار اإقالة »تبون« و تعيني »اأويحيى« 
اأن  باعتبار  �سائبا،  قرارا  له  خلفا 
فيها  توىل  التي  الق�سرية  الفرتة 
تبون من�سب الوزير الأول ات�سمت 
بالت�رصع و الرجتال و الع�سوائية ، 
ت�رصيح  يف  املتحدث  ذات  واتهم 
املجيد  عبد  »الو�سط«،  به  خ�ص 
يف  الع�سوائية  و  الت�رصع  تبون 
القرارات  اأن  اإىل  م�سريا  الت�سيري، 

الأخرية التي اأ�سدرها دليل وا�سح 
على الرجتال يف اتخاد القرارات، 
بقرار  رحب  ال�سياق  ذات  ويف 
للحكومة  رئي�سا  اأويحيى  تعيني 
معروفة  �سخ�سيته  اأن  باعتبار 
بالذكاء والكفاءة والتجربة ، موؤكدا 
يف الأخري اأن هذا التعيني �سيقدم 
من  التنفيذي  اجلهاز  اإىل  اإ�سافة 
خالل مواكبته ملتطلبات القت�ساد 

الراهنة.
يتم  اأن  يُرتقب  اأخرى  جهة  ومن 
يف  جديد  حكومي  طاقم  ت�سكيل 
القادمة،  القليلة  ال�ساعات  غ�سون 
و�سط توقعات مبحافظة »اأويحيى« 

على اأغلب طاقم احلكومة احلالية، 
و�سبق لأويحيى )65 عاما( اأن تقلّد 
من�سب رئي�ص حكومة يف 3 فرتات 
23 دي�سمرب   – دي�سمرب 1995   31(
1998(، )ماي 2003 – ماي 2006(، 
نوفمرب   15  -2008 جوان  و)23 
وزيرا  ي�سري  اأن  قبل   ،)2008
 3 اإىل   2008 نوفمرب   15 بني  اأول 
»اأويحيى«  ويعّد  �سبتمرب 2012، 
خريج   )1952 جويلية   2 )مواليد 
العليا لالإدارة باجلزائر،  املدر�سة 
الدرا�سات  �سهادة  على  ومتح�سل 
من  ال�سيا�سية  العلوم  يف  العليا 

جامعة اجلزائر.

جر  قناة  على  العتداء  عقب   
يف  مبع�سكر  املحالة  البحر  مياه 
ال�سلطات،  م�ساريع  على  اعتداء 
حتقيق  فتح  ال�سلطات  قررت 
جلر  قناة  على  التعديات  حول 
مياه البحر املحالة ببلدية �سيدي 
عبد املومن ب�سمال ولية مع�سكر 
الولية  وايل  اأم�ص،  ذكر،  ح�سبما 

حممد لبقى.
ت�رصيح  يف  امل�سئول  نف�ص  ذكر  و 
زيارته  هام�ص  على  لل�سحافة 
املحالة  البحر  مياه  �سخ  ملحطة 
ببلدية بوهني اأنه �سيكلف م�سالح 
العتداء  حول  بالتحقيق  الأمن 
مياه  جر  قناة  له  تعر�ست  الذي 
البحر املحالة ببلدية �سيدي عبد 
مواقع  عدة  م�ستوى  على  املومن 
لتقدميهم  املتورطني  وحتديد 
مديرة  ذكرت  و  العدالة.  اأمام 
بالنيابة  للولية  املائية  املوارد 
ولد يرو عوايل بنف�ص املنا�سبة اأن 
للمياه �رصعت  موؤ�س�سة اجلزائرية 
يف اإ�سالح الأعطاب التي تعر�ست 
مياه  عربها  متر  التي  القناة  لها 

من  امل�ستقدمة  املحالة  البحر 
حمطة حتلية مياه البحر باملقطع 
)وهران( لوقف الت�رصبات و�رصقة 
حتقيق  نتائج  انتظار  يف  املياه 

امل�سالح الأمنية.
بوهني  ببلدية  ال�سخ  ومبحطة 
�رصوحات  مع�سكر  وايل  تلقى 
خمطط  و  ال�سغال  �سري  حول 
تاأخر  الناجت عن  التاأخر  ا�ستدراك 
موجودة  تقنية  جتهيزات  اإ�ستالم 

وهران  ميناء  م�ستوى  على  حاليا 
حيث اأكد م�سوؤولو موؤ�س�سة اأ�سغال 
�سطر  باإجناز  املكلفة  الري  تهيئة 
من م�رصوع تزويد �سكان جمموعة 
مبياه  مع�سكر  ولية  بلديات  من 
الإنتهاء  �سيتم  اأنه  املحالة  البحر 
من تركيب التجهيزات التي ي�رصع 
من  اإخراجها  الأربعاء يف  يوم غد 

امليناء نهاية �سهر اأوت اجلاري.
واأ�ساف نف�ص امل�سوؤولون اأنه �سيتم 

املقبل  �سبتمر  �سهر  من  بداية 
مكعب  مرت  األف   13 حوايل  �سخ 
املحالة  البحر  مياه  من  يوميا 
من  انطالقا  مع�سكر  مدينة  نحو 
بوحنيفية  مبدينة  ال�سخ  حمطة 
نهاية  كبري  ب�سكل  الكمية  لرتتفع 
و ذكر ممثل  اأكتوبر املقبل.  �سهر 
اأنه  للمياه  اجلزائرية  موؤ�س�سة  عن 
يف  ال�رصوع  املا�سي  الأ�سبوع  مت 
متوين �سكان بلدية العالميية مبياه 
الأ�سبوع  �سيتم  و  املحالة  البحر 
بلديات  ال�رصوع يف متوين  املقبل 
راأ�ص العني عمريو�ص و الغمري و 
ثم  احليوية  املادة  بهذه  �سجرارة 
بلدية عقاز منت�سف �سهر �سبتمرب 

املقبل.
بلدية   13 اأن م�رصوع متوين  يذكر 
مع�سكر  ولية  و�سط  و  �سمال  من 
مبياه البحر املحالة انطالقا من 
له  ر�سد  باملقطع  التحلية  حمطة 
مليار  5ر13  بقيمة  مايل  غالف 
ال�سغال  تقدم  ن�سبة  بلغت  و  دج 
الأروقة  م�ستوى  على  باملائة   65

الثالثة للولية. 

موثوق  م�سدر  من  »الو�سط«  علمت 
ال�سرتاكية،  القوى  جبهة  داخل  من 
من  جعلت  التي  احلقيقية  الأ�سباب 
الأمني الأول جلبهة القوى ال�سرتاكية 
يرمي املن�سفة وين�سحب من من�سبه، 
اأنه  �سعر  بو�سافة  اأن  اأكدت  حيث 
الهيئة  قبل  من  به  مرغوب  غري 
اتخذه  الذي  القرار  بعد  الرئا�سية، 
بعيد الت�رصيعيات، واملتمثل يف اإحالة 
جلنة  على  فيديراليني  اأمناء  اأربعة 
بال�سلب  التي ردت عليه  الأخالقيات، 

واأعادت لهم العتبار.
بو�سافة  باأن  امل�سدر،  ذات  وقال 
حتى  ول  املغادرة  ينوي  يكن  مل 
الأمني  من�سب  من  الن�سحاب 
جلنة  قرار  ولكن  لالأفافا�ص،  الأول 
الأخالقيات التابعة للحزب التي ردت 
يف  املتمثلة  خطوته  على  بال�سلب 
فيديراليني  اأمناء   4 معاقبة  حماولة 
بعد ت�رصيعيات ماي املا�سي، جعلته 
اإطالقا  باأنه غري مرغوب فيه،  ي�سعر 
قبلت  التي  الرئا�سية  الهيئة  قبل  من 
ا�ستقالته ب�سكل توافقي معه، واأ�ساف 
اأن  رغم  الرئا�سية  الهيئة  اأن  امل�سدر 
راأ�ص  على  ببو�سافة  ترغب  تعد  مل 
عينته  اأنها  اإل  معار�ص،  حزب  اأعتى 
احلزب،  اأخالقيات  جلنة  يف  كع�سو 
قدمه  ما  على  �سكره  اأجل  من  وهذا 
كاأمني  فيها  بقي  التي  ال�سنوات  طيلة 
وحول  ال�سرتاكية،  القوى  جلبهة  اأول 
اإذا ما كانت هنالك معار�سة من داخل 
جيالين  احلاج  حممد  لتعيني  احلزب 
معار�ص  حزب  اأعتى  راأ�ص  على 

الهيئة  باأن  اأو�سح م�سدرنا  باجلزائر، 
وا�ستقبل  قررت،  من  هي  الرئا�سية 
كل  قبل  من  بالإيجاب  قرارها 
املنا�سلني ، الذي يعرفون جدية احلاج 
النقابيني  من  واأنه  خا�سة  جيالين، 
ال�ساحة  على  واملعروفني  الكبار 
الأول  الأمني  باأن  م�سيفا،  الوطنية، 
�سنة  للحزب  ان�سم  والذي  لالأفافا�ص 
تاأطري  يف  لفت  ب�سكل  �ساعد   ،2006
الغرب اجلزائري،  وهيكلة احلزب يف 
الدفلى. ويف  اأنه من عني  بالرغم من 
الأخري عاد م�سدرنا ليوؤكد ت�رصيحات 
الأمني الأول جلبهة القوى الإ�سرتاكية 
اخلا�سة  التح�سريات  بخ�سو�ص 
باأن  قال  حيث  للمحليات،  باحلزب 
خو�ص  اأجل  من  ة  مهياأ  كلها  الأمور 
املحليات براحة، حيث اأكد اأن العمل 
املجل�ص  اجتماع  منذ  فيه  البدء  مت 
النتخاب  مت  الذي  الأخري،  الوطني 
التح�سري  اأجل  من  وطنية  جلنة  فيه 
فاإن حزب  بالذكر  وجدير  للمحليات، 
جبهة القوى ال�سرتاكية اأكد يف الكثري 
اأي  مع  يتحالف  لن  باأنه  املرات،  من 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  ين�سط  حزب 
بالتحالفات  يوؤمن  ل  لكونه  باجلزائر، 
لن  والتي  املجدية  غري  ال�سيا�سية 
تقدم اأي �سيء للجزائر ح�سبه، موؤكدا 
احلل  هي  الوطني  الإجماع  مبادرة 
الذي يراه منا�سبا ليتم جتنب الكارثة 
يف  وهذا  باجلزائر،  تع�سف  قد  التي 
ظل معرفته اجليدة لكل الأحزاب التي 

تن�سط يف ال�ساحة ال�سيا�سية.
علي عزازقة

ا�ستقبل وزير املوارد املائية ح�سني 
باجلزائر  ا�سبانيا  �سفري  ن�سيب، 
معه  تطرق  الذي  ان�سورينا  كابان�ص 
يف  الثنائي  التعاون  ترقية  �سبل  اىل  
اأفاد  ح�سبما  املائية   املوارد  جمال 
الطرفان  تطرق  للوزارة.  و  بيان   به 
و  اجلزائر  بني  التعاون  جمالت  اىل 
املائية.  املوارد   جمال  يف  ا�سبانيا 
واأجمع اجلانبان على ان هذا التعاون 

لكنهما   حاليا  ممتاز  م�ستوى  يف 
فاكرث.  اكرث  ترقيته  على  اتفقا 
التعاون  اىل  الطرفان  تطرق  كما 
املتعدد الطراف من خالل املبادرة  
املتعلقة  اجلزائرية-ال�سبانية 
باقامة حوار ل5+5 حول املياه و هي 
احلو�ص  دول  تبنتها  التي   املبادرة 
نف�ص  ب�سفتيه  ح�سب  املتو�سط 

امل�سدر.

الوطني  للجي�ص  مفرزة  ك�سفت 
بتيبازة/ن.ع.1،  اأم�ص،  اأول  ال�سعبي، 
ور�سة ل�سناعة املتفجرات و8 خمابئ 
لالإرهابيني حتتوي على 6 بنادق ن�سف 
من  ور�سا�ص  �سيمونوف  نوع  من  اآلية 
وبندقية   م�سخية  وبندقية   RPK نوع 
اإثر  وعلى  مت�سل،  �سياق  يف  التفجري. 
عملية بحث وتفتي�ص بالبويرة/ن.ع.1، 
عرثت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي، 
على جثة تعود لالإرهابي امل�سمى »ب. 
خمباأ  من  بالقرب  مدفونة  حممد«، 
لالرهابيني بداخله )07( هواتف نقالة 
الغذائية،  واملواد  الأدوية  من  وكمية 
فيما مت تدمري )02( قنبلتني تقليديتي 

حماية  اإطار  ويف  باملدية.  ال�سنع 
املنظمة،  اجلرمية  وحماربة  احلدود 
بتلم�سان/ احلدود  حرا�ص  اأوقف 
ن.ع.2، تاجر خمدرات بحوزته )115( 
كيلوغرام من الكيف املعالج، فيما مت 
حجز اأكرث من )100( غراما من  اأخرى، 
اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي 
بكل من مترنا�ست وبرج باجي خمتار/
جن�سيات  من  مهربا   )13( ن.ع.6، 
ُمعدات  بحوزتهم  و�سبطت  افريقية 
تنقيب عن املعادن وجهاز ات�سال عن 
مت  ال�سناعية، يف حني  الأقمار  طريق 
بكل  مهاجر غري �رصعي   )13( توقيف 

من تلم�سان واأدرار وب�سار. 

.       �شديق �شهاب: قرارات تبون االرجتالية عجلت برحيله
.        بن طرمول: تعيني اأويحيى �شتكون له تبعات �شيا�شية

بعد اأن ق�شى 79 يوما على راأ�س ال�شلطة التنفيذية:

ال�شلطات حذرت من التجاوزات بحق م�شاريع الدولة 

علي عزازقة/اإميان لوا�س

تبون خارج ح�سابات الرئي�س بوتفليقة

فتح حتقيق حول االعتداء على قناة جر مياه البحر املحالة مبع�سكر  

الهيئة الرئا�شية مل تعد ترغب به كاأمني اأول:

البلدين  بني  للتعاون  تطرقا 

بتيبازة املتفجرات  ل�شناعة  وور�شة  خمابئ   8 تدمري 

لهذه االأ�سباب »ان�سحب« 
بو�سافة من على راأ�س 

االأفافا�س

وزير املوارد املائية ي�ستقبل 
�سفري ا�سبانيا 

 العثور على جثة االإرهابي 
»ب. حممد« بالبويرة 
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عبد املجيد تبون مل يعمر طويال على راأ�س ال�شلطة التنفيذية، اإذ وبعد 79  يوما من تعيينه كوزير 
اأول اأ�شدر رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمة تق�شي بتنحيته ليخلفه رئي�س احلكومة 

االأ�شبق ورئي�س ديوان الرئا�شة احلايل اأحمد اأويحيى، قرار جاء بعد �شجة اإعالمية تزامنت مع 
عطلته ال�شنوية ما يعطي له العديد من القراءات ال�شيا�شية.



“رعية  �أن  �رشيف  علي  بن  �أو�ضح 
ب�ضفارتنا  م�ضجلة  جز�ئرية 
بو�غادوغو و تعمل حل�ضاب منظمة 
غري حكومية كويتية تن�ضط ببوركينا 
يف  بجروح  ��ضيبت   قد  فا�ضو 
��ضتهدف  �لذي  �الرهابي  �العتد�ء 
م�ضاء �م�س مطعم عزيز ��ضطنبول 
مو�ضحا �ن �لرعية �جلز�ئرية قد مت 
“�لتكفل بها على م�ضتوى م�ضت�ضفى 
له عملية  بوركينابي حيث �جريت  
�ل�ضحية  حالته  �ن  و  جر�حية 
م�ضتقرة و حياته مل تعد يف خطر”، 
كما ��ضار �مل�ضدر �ىل �ن �ل�ضحية 
م�ضوؤويل  من  زيارة  تلقت   “قد 
�ضفارتنا  لدى  �لقن�ضلية  �مل�ضالح  
بو�غادوغو”، و�أ�ضاف �لناطق با�ضم 
وز�رة �ل�ضوؤون �خلارجية �ن “هناك 
ت�ضري  منها   �لتحقق  يتم  معلومات 
جز�ئرية  �ضحية  وجود  �ىل  كذلك 
بر�ضا�س  ��ضيبت  قد  تكون  ثانية 
�جلز�ئر   و�أعربت  �الرهابيني”، 
فا�ضو  بوركينا  مع  ت�ضامنها  عن 

�الأحد  �الرهابي  �العتد�ء  عقب 
بو�غادوغو د�عية �ملجتمع �لدويل 
للق�ضاء  �جلهود  “م�ضاعفة”  �إىل 
على ظاهرة �الإرهاب، و�أكد �لناطق 
با�ضم وز�رة �ل�ضوؤون �خلارجية عبد 
بالقول  �رشيف  علي  بن  �لعزيز 
�العتد�ء  هذ�  ب�ضدة  ندين  “�ننا 
�رتكب  �لذي  �لدموي  �الرهابي 
مبطعم  �أبرياء  �ضد  �الحد  �أم�س 
ت�ضامننا  عن  نعرب  و  بو�غادوغو 
حكومة  و  �ضعبا  فا�ضو  بوركينا  مع 
�لعمل  هذ�  �ضحايا  عائالت  ومع 

�ل�ضنيع”، و�أو�ضح �أن “هذه �جلرمية 
�ل�ضنعاء تعد خرقا للحق يف �حلياة 
�ل�ضخاء و�ل�ضيافة  و معار�ضة لقيم 
�لتي يعرف بها �ل�ضعب �لبوركينابي 
وح�ضب  �أخرى  ومن جه  �ل�ضقيق”. 
�أن  �لبيان  �خلارجية،  لوز�رة  بيان 
�ضيف  بالل  �جلز�ئرية،  »�لرعية 
�لعامة  بالقن�ضلية  �مل�ضجل  �هلل، 
متو�جد�  كان  مبونريال،  للجز�ئر 
ببوركينافا�ضو منذ حو�يل �ضنة و هو 
يعمل حل�ضاب منظمة غري حكومية 
كندية، و قتل �إثر �العتد�ء �الإرهابي 

يوم 13 �أغ�ضط�س  ��ضتهدف  �لذي 
�أو�ضح  بو�غادوغو«. و  مطعم 
�جلز�ئرية  »�لرعية  �أن  �لبيان 
�مل�ضجل  مرزوق،  �أمني  �الأخرى، 
بو�غادوغو،  �جلز�ئر  �ضفارة  لدى 
غري  منظمة  حل�ضاب  يعمل  كان 
بجروح  �أ�ضيب  و  كويتية،  حكومية 
م�ضيفا  �ل�ضاق«،  م�ضتوى  على 
�خلارجية،  �ل�ضوؤون  »وزير  �أن 
با�ضم  قدم،  م�ضاهل،  �لقادر  عبد 
و  تعازيه  �جلمهورية،  رئي�س 
مع  مو��ضاته  و  ت�ضامنه  �أعرب عن 
نف�س  يف  موجها  �ملرحوم،  عائلة 
�جلريح  ب�ضفاء  متنياته  �لوقت 
خل�س  عائلته،  و  مع  ت�ضامنه  و 
�لعام  »�الأمني  �أن  بالقول  �لبيان 
��ضتقبل  �خلارجية  �ل�ضوؤون  بوز�رة 
�لذين  �ل�ضحيتني  عائلة  �أفر�د 
�لتوجه  يف  رغبتهم  عن  �أعربو� 
وز�رة  فاتخذت  بوركينافا�ضو،  �إىل 
�لتد�بري  كافة  �خلارجية  �ل�ضوؤون 
�لالزمة لت�ضهيل تنقلهم و مر�فقتهم 
لدى  م�ضعاهم  يف  م�ضاعدتهم  و 

�ضلطات بوركينافا�ضو«.

  طالب �الحتاد �لعام �لطالبي 
و  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �حلر 
على  بالك�ضف  �لعلمي  �لبحث 
طلبات  در��ضة  مت  �أ�ضا�س  �أي 
مت  �لتي  �جلامعية  �لتوجيهات 
،متهمني  موؤخر�  عنها  �لك�ضف 
هذه  يف  باالإجحاف   �لو�ضاية 

�لنتائج  
�لرغبات  تلب  مل  باأنها  قائال   ،
رف�ضهم  موؤكدين  عنها،  �ملعرب 
ملعيار �لعر�س و �لطلب �ملبني 
�ملنا�ضب  عدد  �أ�ضا�س  على 
يف  �ملتاحة  �لبيد�غوجية 
لعدم  نظر�  تخ�ض�س،  كل 
مو�ضوعيته ويق�ضي �لعديد من 
�لطاقات �لعلمية. �تهم �الحتاد 
�لعام �لطالبي �حلر  يف بيان له 
حتوز »�لو�ضط«  على ن�ضخة  منه 
وز�رة �لتعليم �لعايل باالإجحاف 

�جلامعية  �لتوجيهات  نتائج  يف 
�رتفاع غري  ت�ضجيل  ، حيث مت 
�لقبول  معدالت  يف  م�ضبوق 
�لتخ�ض�ضات  من  �لكثري  يف 
�لعليا،  �ملد�ر�س  خا�ضة  و 
معدالت  خف�س  مت  باملقابل 
م�ضريية  تخ�ض�ضات  �لقبول يف 
للجميع  منحها  ميكن  ال  و�لتي 
مثل �العالم و �الت�ضال وغريها 
من �لتخ�ض�ضات، د�عيا  �لوز�رة 
�لو�ضية �ىل تد�رك �لو�ضع قبل 
جمال  فتح  خالل  من  تفاقمه 
و��ضع لقبول �لتحويالت و�لعودة 
�ىل �لنظام �لقدمي و �ملتمثل يف 
من  �مللفات  در��ضة  المركزية 
�ملد�ر�س.   و  �جلامعات  فبل 
�مل�ضدر  ذ�ت  ح�ضب  و 
ر��ضل  قد  �أنه   �الحتاد  �أ�ضار  
�ملر�ت  من  �لعديد  يف  �لوز�رة 

�لتوجيهات  �نعكا�ضات  حول 
�لع�ضو�ئية على م�ضري �لطالب، 
بتحمل  �لو�ضاية  متوهمني 
�جلدد  �لطلبة  اليقاع  بالعمد 
فيما �أ�ضموه بالفخ �ملفتعل لهاته 
�ل�رشط  يف  �ملتمثل  و  �ل�ضنة 
�لتعجيزي �لتي فر�ضتها �لوز�رة 
على �لطلبة �جلدد و هو �در�ج 
LMD لنظام  تابع  تخ�ض�س 

�ملتفوق �ضاحب  �لطالب  ليجد 
مع  يدر�س   14 من  �كرث  معدل 
 10 ب  �ل�ضهادة  على  حاز  من 
يف  �لطعن  ميكنه  ال  بالتايل  و 
نتيجة �لتوجيه مما يجعلنا �مام 
عادلة،  غري  توجيهية  عملية 
كبري  �رتفاع  ت�ضجيل  متوقعني 
�لعام  لهذ�  �لتحويل  طلبات  يف 
�لذي �ضي�ضطدم بالبريوقر�طية 
�اللكرتونية �لتي �ي�ضا فر�ضتها 

�لوز�رة و �لتي �ضتحرم معظمهم 
�لباب  تفتح  و  �حلق  هذ�  من 
و  »�ملعريفة«  الأ�ضحاب  �ال 
كل ح�ضيب  بعيد� عن  �ملحاباة 

و ال رقيب .
�الإحتاد  ندد  �ل�ضدد  ذ�ت  ويف 
�لعام �لطالبي �حلر ب�ضدة �يز�ء 
�ن  ،مربز�  �الجر�ء�ت  هاته 
�للجنة �لوطنية ملتابعة �لدخول 
مكاتب  جميع  تدعو   �جلامعي 
�ضكاوي  ��ضتقبال  �ىل  �الحتاد 
من  يعانون  �للذين  �لطلبة 
قائمة  الإعد�د  �لتوجيه  �ضدمة 
�لطرق  بكل  �لعمل  و  ر�ضمية 
قانونا  �ملخولة  �ل�رشعية 
�لتخ�ض�س  يف  حقهم  ال�ضرتد�د 
�الأمثل �لذي يتما�ضى قانونا مع 

�ملن�ضور �لتوجيهي.
اإميان لوا�س .

�جلي�س  �أركان  من  وفد  ي�ضارك   
�للو�ء  بقيادة  �ل�ضعبي،  �لوطني 
�رشيف زر�د، رئي�س د�ئرة �الإ�ضتعمال 
�لوطني  �جلي�س  الأركان  و�لتح�ضري 
للفريق  ممثال  �ل�ضعبي،ب�ضفته 
نائب  �ضالح،�جتمع  قايد  �أحمد 
�أركان  رئي�س  �لوطني،  �لدفاع  وزير 
عاأم�س،   �ل�ضعبي،  �لوطني  �جلي�س 
 ، �ملوريتانية،نو�ك�ضوط  بالعا�ضمة 

�لعملياتية  �الأركان  جلنة  �جتماع  يف 
�أركان  روؤ�ضاء  ملجل�س  �مل�ضرتكة 
هذ�  به  �أفاد  �الأع�ضاء،ح�ضبما  �لدول 
�لوطني.  �لدفاع  لوز�رة  بيان  �الثنني 
»بدعوة  �أنه  �مل�ضدر  نف�س  و�أو�ضح 
�ل�ضيخ حممد  ولد  �لعميد حممد  من 
للجيو�س  �لعامة  �الأركان  قائد  �أحمد  
�ملوريتانية   �الإ�ضالمية  للجمهورية 
�لرئي�س �حلايل ملجل�س روؤ�ضاء �أركان 

�الأركان  جلنة  يف  �الأع�ضاء  �لدول 
يف  ي�ضارك  �مل�ضرتكة   �لعملياتية 
�أوت   15 �لـ  يوم  �للجنة   هذه  �إجتماع 
2017  بنو�ك�ضط/ موريتانيا  وفد من 
�أركان �جلي�س �لوطني �ل�ضعبي  بقيادة 
د�ئرة  رئي�س  زر�د   �رشيف  �للو�ء 
�الإ�ضتعمال و�لتح�ضري الأركان �جلي�س 
�لوطني �ل�ضعبي  ب�ضفته ممثال للفريق 
�أحمد قايد �ضالح  نائب وزير �لدفاع 

�لوطني  �أركان �جلي�س  �لوطني رئي�س 
هذ�  �أن  �لبيان  و�أ�ضاف  �ل�ضعبي«. 
للم�ضوؤولني  »فر�ضة  �ضيكون  �الإجتماع 
لدر��ضة  �لبلد�ن  لهذه  �لع�ضكريني 
منطقة  يف  �الأمنية  �حلالة  وتقييم 
و�لدرو�س  �لتحاليل  وتبادل  �ل�ضاحل 
�الأخري  �الإجتماع  منذ  �مل�ضتخل�ضة 
يوم  �ملنعقد  �الأركان  روؤ�ضاء  ملجل�س 

�لـ28 �كتوبر 2016 ببماكو/مايل«.

تطفو  �الأخرية  �الأيام  يف  بد�أت 
�جلز�ئر  بني  �أزمة  �ل�ضطح  �إىل 
�لهجرة  حول  �الأوربي  و�الحتاد 
بعد  خا�ضة  �ضنغن،  تاأ�ضرية  ومنح 
ملفات  معاجلة  �آجال  متديد 
للتاأ�ضرية  �لطالبني  �جلز�ئريني 
من قبل �ل�ضفار�ت �الأوروبية، وهو 
�الأمر �لذي ت�ضبب يف قلق متز�يد 
�أجرب  مما  �جلز�ئريني،  لدى 
على  �خلارجية  �ل�ضوؤون  وز�رة 
يحدث  ما  ب�ضاأن  تو�ضيحات  طلب 
�إعالم  ح�ضبما ك�ضفت عنه و�ضائل 

جز�ئرية.
عن  �ضيء  »كل  موقع  وح�ضب    
�أوروبي على  �جلز�ئر« عن م�ضدر 
�طالع بامللف، فاإن �جلز�ئر تعاين 
من �لتد�بري �جلديدة �لتي �تخذتها 
دول ف�ضاء �ضنغن فيما يتعلق مبنح 
مت  �لتي  �لتد�بري  وهي  �لتاأ�ضرية، 
تطبيقها على دول �إفريقية �أخرى، 
حيث يعلق ف�ضاء �الحتاد �الوربي 
ملنح  �ملقيدة  �جلديدة  �لتد�بري 
�لتاأ�ضرية للجز�ئريني، مب�ضاألة عدم 
حماربة  ملف  يف  �جلز�ئر  تعاون 

�ل�رشعية،  غري  �لهجرة  ظاهرة 
قبول  بق�ضية  تعلق  ما  ال�ضيما 
�ل�رشعيني  غري  �ملهاجرين  �إعادة 
�لتد�بري  هذه  وتوؤكد  �أوربا،  من 
�الأوربي  �الحتاد  �جلديدة حماولة 
م�ضاألة  يف  �جلز�ئر  على  �لتاأثري 
غري  �ملهاجرين  حول  �لتعاون 
مقابل  �إعادتهم  و�ضبل  �ل�رشعيني، 

ت�ضهيالت منح تاأ�ضرية �ضنغن.
و�فقت  قد  �جلز�ئر  وكانت  هذ�   
الأوربي  �الحتاد  مع  �حلو�ر  على 
مقابل  �لق�ضية،  بهذه  يتعلق  فيما 
�لتاأ�ضرية  منح  يف  ت�ضهيالت 
عنه  ك�ضفت  ح�ضبما  للجز�ئريني، 
�أوربا  �ال�ضبانية  �لوكالة  �ضابقا 
�أكدت  م�ضادر  �أن  غري  بر�س، 
مل  �جلز�ئر  باأن  �إعالم  لو�ضائل 
�إعادة  ب�ضاأن  �حلو�ر  على  تو�فق 
عرب  �ل�رشعيني  غري  �ملهاجرين 
�ن  تف�ضل  فهي  ر�ضمية،  قنو�ت 
غري  �أطر  يف  �لنقا�ضات  تكون 
ر�ضمية، وتركز �أكرث على �ال�ضباب 

�حلقيقية ور�ء �لهجرة.
اإميان لوا�س

اأكد الناطق با�شم وزارة ال�شوؤون اخلارجية عبد  العزيز بن علي �شريف ان رعية جزائرية قد 
ا�شيبت بجروح يف  هذا االعتداء االرهابي الذي وقع يف بوركينافا�شو، فيما ت�شري معلومات اىل 

ت�شجيل �شحية ثانية يجري التحقق منها.

يعمل حل�شاب منظمة غري حكومية:

قالوا اأن الطلبة اجلدد  وقعوا يف الفخ، االحتاد الطالبي:

الو�شع االأمني يف ال�شاحل : 

 علي عزازقة/وكاالت

وفاة رعية جزائري يف هجوم واغادوغو

رفع معدالت القبول جمحف 

 اجلزائر ت�شارك يف اجتماع جلنة االأركان
 العملياتية امل�شرتكة بنواق�شوط

اجلزائريون �شحايا االجراءات 
اجلديدة لف�شاء �شنغن  
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بعد تخليه عن حزب بن يون�س ورف�شه لتاج 

بطا�ش يدخل االنتخابات بقائمة حرة 
يف بلدية اجلزائر الو�شطى  

االنهيار ال�شخري ب�شيدي يحيى:

 تعليمات اإىل ال�شرطة الق�شائية للقيام 
بالتحريات »الدقيقة والعميقة« 

من  �مل�ضتقيل  �لقيادي  ف�ضل 
�ضفوف �حلركة �ل�ضعبية �جلز�ئرية 
دخول  بطا�س  �حلكيم  عبد 
�النتخابات �ملحلية �ملقبلة حتت 
غطاء حزبي ،و�ختار ت�ضدر قائمة 
حرة رفقة مقربني �إليه  �ضعيا منه 
وح�ضب    . من�ضبه  على  للحفاظ 
بلدية  رئي�س  من  مقرب  م�ضدر 
�جلز�ئر �لو�ضطى   لـ«�ضبق بر�س«، 
�لقيادي �ل�ضابق يف �حلركة �ل�ضعبية 
بطا�س  �حلكيم  عبد  �جلز�ئرية 
�النتخابات  غمار  خو�س  يتجه  
�جلز�ئر  بلدية  يف  �ملحلية 
�أن  ،م�ضري�  حرة  بقائمة  �لو�ضطى 
من  تلقى  عر�ضا  �الخري   هذ� 
“تاج”  �جلز�ئر  �أمل  جتمع  حزب 

حت�ضبا  �ضفوفه  �إىل  لالإن�ضمام 
�ملحليات  خالل  قائمته  لت�ضدر 
�لقادمة ، �إال �أن تعرث �ملفاو�ضات 
فكرة  عن  يرت�جع  بطا�س  جعلت 
دخول �ال�ضتحقاق �النتخابي حتت 
غطاء حزبي، مف�ضال ت�ضدر قائمة 
�ضعيا منه  حرة رفقة مقربني منه 

للحفاظ على من�ضبه.. 
يذكر �أن بطا�س، �أعلن قبل �أ�ضابيع 
�حلركة  �ضفوف  من  ��ضتقالته 
قياد�ت  رفقة  �جلز�ئرية  �ل�ضعبية 
و�تهم  واليات،  ومنا�ضلني يف عدة 
يون�س  بن  عمارة  �حلزب  رئي�س 
بتحويل �حلزب �إىل ملكية خا�ضة، 

و�نفر�ده باتخاذ �لقر�ر�ت.
اإميان لوا�س .

لدى  �جلمهورية  وكيل  �أكد   
حمكمة بئر مر�د ر�ي�س، يف بيان 
�أنه وجه تعليمات �ىل  �أم�س،  له 
للقيام  �لق�ضائية  �ل�رشطة  فرقة 
و�لعميقة«  »�لدقيقة  بالتحريات 
حادث  �أ�ضباب  حتديد  �أجل  من 
وقع  �لذي  �ل�ضخري  �النهيار 
يحيى  �ضيدي  بحي  �الثنني  ليلة 
»حتديد  مع  �لعا�ضمة  باجلز�ئر 
�مل�ضوؤوليات وتقدمي �مل�ضوؤولني 
طبقا  ملحاكمتهم  �لعد�لة  �أمام 

للقانون«.
يذكر �أن هذ� �حلادث �ملاأ�ضاوي 
يبلغ  طفل  وفاة  �ىل  �أدى  قد 
و�إ�ضابة  �ضنو�ت   10 �لعمر  من 
خم�ضة �أ�ضخا�س �آخرين ترت�وح 
 45 و  �ضنو�ت   3 بني  �أعمارهم 
منهم   3 نقل  مت  وقد  �ضنة. 
مبا�رشة  �ملو�طنني  طرف  من 
�لعيادة  نحو  �حلادث  بعد 
ر�ي�س  مر�د  ببئر  �ال�ضت�ضفائية 

حيث تلقو� �الإ�ضعافات �الأولية.

و�شط تاأخر ال�شفارات يف منح »الفيزا« 
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اإدعى باأنه ظل يف حالة فرار جلمع الأدلة والتو�صل للفاعل احلقيقي 

 متورط يف حريق عمدي  يعتدي على عنا�سر
 �لأمن  و يلكم �سرطيا �أثناء توقيفه

اأحدث �صاب يبلغ من العمر 26 �صنة اأثناء القب�ض عليه من قبل م�صالح الأمن حول تورطه يف اإحداث حريق 
حالة ا�صتنفار ق�صوى يف �صواحي منطقة الدار البي�صاء �صرق  العا�صمة يف م�صهد بولي�صي قريب لل�صيناريوهات 
المريكية منه للواقع بعدما ر�صق �صيارة الأمن باحلجارة و تهجم على اأحد رجال ال�صرطة بلكمه على م�صتوى 
الأنف و من مت قام بالفرار نحو �صقق اأحد ال�صكان املجاورة لالختباء هناك ، قبل اأن يتم القب�ض عليه ب�صعوبة 

ويتم حتويله على  حمكمة الإخت�صا�ض بالدار  البي�صاء اأين يجري التحقيق معه حول تورطه يف جناية احلريق 
العمدي وتتم متابعته رفقة هذا امللف باأربعة ملفات جنائية منف�صلة متعلقة بالتعدي بالعنف على عنا�صر 

الأمن واقتحام منزل الغري مع حيازة �صالح اأبي�ض و حيازة املخدرات بغر�ض الإ�صتهالك ال�صخ�صي .

املتهم  توقيف  جرى  وقد   هذا 
الفارط  الأ�سبوع  بحر  فري  احلايل 
اجل�سدي  بالقب�ض  اأمر  على  بناءا 
حتقيق  قا�سي  قبل  من  ال�سادر 
الدار  ملحكمة  الثانية  الغرفة 
تورطه  الإ�ستباه  يف  بعد  البي�ساء 
م�سالح  وتقوم   حريق  باإحداث 
اأ�سهر من عمليات  بعد عدة  الأمن 
به  امل�ستبه  عن  املكثفة  البحث 
بالقب�ض عليه يف منطقة باب الزوار 
م�ساهدته  مبجرد  قام  الذي  و 
تقرتب  الأمن  م�سالح  ل�سيارة 
بها  ر�سقها  و  حجارة  بحمل  منه 
عنا�رص  اأحد  ترجل  ومبجرد   ،
ق�سد  امل�سلحة  مركبة  من  الأمن 
توقيفه  قام هذا الأخري بلكمه بقوة 
على  م�ستوى الأنف م�سببا له جرحا 
الطبيب  قدره  عجز  مبدة  عميقا 
ال�رصعي ب4 اأيام ، وبعد اأن �سقط 
ال�رصبه  قوة  من  اأر�سا  ال�سحية 
املجاورة  املنازل  نحو  املتهم  فر 
�ساحبها  اأن  غري  عنوة  واقتحمها 

الأمن  مب�سالح  وا�ستنجد  �رصخ 
و  بتوقيفه  جهتها  من  قامت  التي 
من  اأبي�ض  �سكني  �سبطت  بحوزته 
اإ�ستعماله  حاول  الكبري  احلجم  
عنا�رص  على  الإعتداء  عملية  يف 
املخدرات  من  كمية  الأمن  مع 
وقامت   ، الهندي  القنب  نوع  من 
الإخت�سا�ض  حمكمة  على  بتحويله 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب 

رهن  بو�سعه  القا�سي  اأمرت  اأين 
ملفات  اأٍربعة  يف  املوؤقت  احلب�ض 
مواجهته  خالل  لي�رصح   ، منف�سلة 
يق�سد  مل  باأنه  املحكمة  لهيئة 
ر�سق �سيارة ال�رصطة و اأنه  اأ�سابها 
، وعن �سبب  الفرار  اأثناء  حماولته 
حماولته الهروب من قب�سة العدالة 
فاأكد باأنه لي�ض املتورط يف جرمية 
فرتة  اإ�ستغل  واأنه  العمدي  احلريق 

الفرار جلمع الأدلة و التو�سل للفاعل 
احلريق  وراء  كان  الذي  احلقيقي 
العام ويف  له ممثل احلق  ليطالب   ،
عقوبة  ت�سليط  ذكره  �سلف  ما  ظل 
بقيمة  نافذا وغرامة  عامني حب�سا 
به  متابع  ملف  كل  دج عن  األف   20
، يف الوقت الذي  قررت  املحكمة 
جلل�سات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

لحقة .

ل/منرية

بقيمة 10ماليري �صنتيم 

�أحكام ت�سل ل5 �سنو�ت ل�ساحب �سركة بناء �أ�سدر  �سكوك بدون ر�سيد 
مراد  بئر  ق�ست  حمكمة 
القانونية  املداولة  راي�ض  بعد 
بت�سليط 7 اأحكام تراوحت بني 3 
نافذا  �سنوات حب�سا   5 و  �سنوات 
خمت�سة  �رصكة  م�سري  حق  يف 
باإ�سدار  تورطه  ب�سبب  البناء  يف 
 10 بقيمة  �سيكات  جمموعة 
�رصكات  ل�سالح  �سنتيم  ماليري 
يف  و مقاولني  عمومية  اأ�سغال 
الفرتة الالحقة عن حتويل ن�ساط 
اأي  اإ�سدار  من  منعه  و  �رصكته 

�سيكات .
العمر  من  البالغ  املتهم  ليمثل 
حمكمة  هيئة  اأمام  �سنة   50
الأحكام  ملعار�سة  احلال 
والتي  غيابيا  حقه  يف  ال�سادرة 
تقدم  �سكاوى  اإثر  لأجلها  اأدين 
ال�رصكات  اأ�سحاب  من  عدد  بها 
املقاولتية  و  الأ�سغال العمومية 
اأمام قا�سي حتقيق حمكمة احلال 
تقدميهم  اأثناء  اإكت�سافهم  بعد 
للمخال�سة  ال�سيكات  ملجموعة 
اأمام بنك » �سو�ستي جنريال« اأنها 
بدون ر�سيد و اأن �ساحب التوقيع 
و  �سيك  اأي  لإ�سدار  خمول  غري 
جمعتهم  التي  ال�رصكة  ن�ساط  اأن 
من  بكامل  حتويله  مت  قد  معه 
م�سوؤولية حمدودة  ذات  �رصكة 
للعمل  اأ�سهم  ذات  �رصكة  اإىل 

والبناء كما نزعت منه �سالحيات 
مبا  اأخر  مل�سري  لتمنح  الت�سيري 
و  ال�سيكات  توقيع  حق  فيها 
منحها للمتعاملني وهي ال�سيكات 
التي تراوحت قيمتها ما بني 1،5 
اإىل 3 ماليري �سنتيم بقيمة  مليار 
ماليري  ب10  قدرت  اإجمالية 
حررت  قد  كانت  والتي  �سنتيم 
تتعلق  جتارية  ب�سبب معامالت 
الرمال  ت�سفية  اآلت  بتاأجري 
بالإ�سافة  حفر  واآلت  ورافعات 
 ، احل�سى  من  كمية  اإقتناء  اإىل 
اأن  التحريات  خ�سم  من  وتبني 
جلاأ  قد  احلال  ق�سية  يف  املتهم 

الن�سب على  بهدف  احليلة  لهاته 
من  مبنعه  التام  لعلمه  ال�سحايا 
اإ�سدار ال�سيكات و عدم �سالحيته 
لذلك ، غري اأن املتهم  فند خالل  
األقي  اأن  بعد  للمحاكمة  مثوله 
من  كامل  عام  بعد  عليه  القب�ض 
يف  الغيابية  الأحكام  تلك  �سدور 
اأكد  حقه ما ن�سب له من جرم و 
باأنه مل يهدف من خالل ت�رصفه 
اأنه قدم  و  ال�سحايا  الن�سب على 
ال�سمان  من  كنوع  ال�سكوك  تلك 
على  املرتاكمة  الدبون  لت�سديد 
من  يتمكن  مل  اأنه  غري  عاتقه 
اإيفاء  قيمة ال�سكوك بعد تعر�سه  

عن  يتنازل  جعلته  نف�سية  لأزمة 
يقوم  و  �سقيقه  ل�سالح  ح�س�سه 
اأخرى  مرة  ببيعها  الأخري  هذا 
من  قام  الذي  احلايل  للم�سري 
جهته بالتاأ�س�ض كطرف مدين يف 
ق�سية احلال التي جرى تق�سيمها 
، كما  على �سبعة ملفات ق�سائية 
اأكدذ دفاع املتهم خالل مرافعته 
اأمن موكله قد جلاأ  جلميع الطرق 
ال�سحايا  ديون   ل�سداد  القانونية 
�سقيقه  بت�رصف  يتفاجئ  اأن  قبل 
 ، الإتهام  مركز  يف  و�سعه  الذي 
فاأكد  ال�رصكة  ن�ساط  تغيري  وعن 
الدفاع باأنه اأمر جتاري حم�ض جلاأ 
له املتهم قبل تنحيته عن ال�رصكة 
ربح  ق�سد  بنف�سه  اأ�س�سها  التي 
ال�سائقة  من  اخلروج  و  الأموال 
املالية التي كان يتخبط  بها واأن  
الأمر طبيعي جدا و معمول به يف 
�سوق املال مل يهدف من خالله 
يف  ويطالب  اإحتيايل  غر�ض  لأي 
بالرباءة  باإفادته  مرافعته  نهاية 
التامة ، ويطالب من جهته ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �سلف ذكره 
بت�سليط عقوبات تراوحت بني 3 
كل  نافذا عن  �سنوات حب�سا   5 و 
ملف من امللفات ال�سبعة  املتابع 

بها املتهم .
ل/منرية

على م�صتوى الطريق ال�صريع بالبليدة:

 و�سع حد لن�ساط ع�سابة �إجر�مية كانت 
تعتدي على �ملو�طنني 

 �سرطة تب�سة تفكك جمموعة
  �جر�مية منظمة تتاجر
 بالأ�سلحة و �لذخرية

قو�ت �ل�سرطة بولية �جلز�ئر حتارب 
ظاهرة �حلظائر �لع�سو�ئية 

الإقليمية  الكتيبة  عنا�رص  متكنت 
و�سع  من  بالبليدة  الوطني  للدرك 
اإجرامية  ع�سابة  لن�ساط  حد 
كانت تعتدي على املواطنني على 
الطريق ال�رصيع �رصق-غرب و كذا 
وخزرونة  فتال  م�ستوى حيي  على 
مدينة  مدخل  عند  الواقعيني 
البليدة ح�سبما ك�سفت عنه، اأم�ض، 
على  وال�سحافة  الإعالم  خلية 

م�ستوى هذه الهيئة الأمنية.
اأفراد  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
املكونة  الإجرامية  الع�سابة  هذه 
ترتاوح  اأ�سخا�ض  �سبعة  من 
�سنة   27 و   21 بني  ما  اأعمارهم 
كانت  ق�سائيا  م�سبوقني  جميعهم 
على  املواطنني  على  تعتدي 
م�ستوى الطريق ال�سيار وكذا حيي 

حيثيات  وتعود  وخزرونة.  فتال 
اإحدى  تقدم  اإىل  الق�سية  هذه 
عن  التبليغ  اأجل  من  املواطنات 
الفور  على  ليتم  ابنها  اختطاف 
وتكوين  حمكمة  خطة  و�سع  مت 
ا�ستعمال  فريق من املحققني مع 
والأفواج  التقنية  الو�سائل  جميع 
مع  بالتن�سيق  وهذا  ال�سينوتقنية 
مكن  مما  الق�سائية  اجلهات 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  عنا�رص 
الأمن  بف�سيلة  مدعمني  الوطني 
توقيف  من  بالبليدة  والتدخل 
ظرف  يف  ال�سبكة  هذه  عنا�رص 

قيا�سي .
مت  اأنه  امل�سادر  ذات  واأ�سافت 
تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام اجلهات 

الق�سائية بعد انتهاء التحقيق.

باأمن  ال�رصطة  م�سالح   متكنت 
�سبكة  تفكيك  من  تب�سة  ولية 
باملتاجرة  تقوم  اجرامية منظمة 
بدون  والذخرية  بالأ�سلحة 
م�سد�ض  حجز  مت  حيث  رخ�سة، 
بال�سافة  �سيد  وبندقية  ناري 
نقالة  هواتف  و  حية  ذخرية  اإىل 
توقيف  مع  خمتلفة،  اأنواع  من 
فيهم. جناح  م�ستبه  اأ�سخا�ض   07
العملية جاء بعد عملية مراقبة و 
ال�سبكة،  اأفراد  لتحركات  تر�سد 
حمكمة  خطة  اإعداد  مت  حيث 
عنا�رص  خاللها  من  متكنت 
دائرة  اأمن  م�ستوي  على  ال�رصطة 
توقيف  من  تب�سة  ولية  مر�سط 
�سيارة على متنها ثالث اأ�سخا�ض، 

اأين  ال�رصطة  ملقر  حتويلهم  ليتم 
توقيف  عن  التحقيقات  ا�سفرت 
اأربعة  اأخرى مكونة من  جمموعة 
اإتخاذ  بعد  اآخرين،  اأ�سخا�ض 
مت  الالزمة  القانونية  الجراءات 
اأين  فيهم  امل�ستبه  منازل  تفتي�ض 
ناريني  �سالحني  ا�سرتجاع  مت 
نوع   من  ا�سطواين  م�سد�ض  الأول 
HARPAX  والثاين بندقية �سيد 
عيار 16 ملم، بال�سافة اإىل ذخرية 
يف  ت�ستعمل  نقالة  هواتف  و  حية 
ات�سالت املجموعة يف ما بينها .           
بعد ا�ستكمال التحقيقات مت اإعداد 
ملفات ق�سائية �سد امل�ستبه فيهم 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  وتقديهم 

املخت�سة.

 يف اإطار مكافحة ظاهرة احلظائر 
اأحياء  و  �سوارع  عرب   الع�سوائية 
كافة  لها  �سخرت  والتي  العا�سمة 
املوارد الب�رصية و الو�سائل التقنية 
ب�سكل  حماربتها  و  لها  للت�سدي 
م�ستمر ودوؤوب، قامت م�سالح اأمن 
ولية اجلزائر يف الـ10 اأيام الأوىل 
باإح�ساء  احلايل،  اأوت  �سهر  من 
جمموع )27( حظرية غري �رصعية 
قانونية،  غري  بطريقة  م�ستغلة 
اأوقف على اإثرها )34( خمالف مت 

�سماعهم على حما�رص ر�سمية.
م�سالح  عاجلت  ذاته،  ال�سياق  يف 
ولية  لأمن  الق�سائية  ال�رصطة 
 )122( املدة  نف�ض  يف  اجلزائر 

مت  حمظور،  �سالح  حمل  ق�سية 
)127( �سخ�ض  اإثرها  توقيف على 
م�ستبه فيه، بالإ�سافة اإىل معاجلة 
خمدرات  حيازة  ق�سية   )322(
وموؤثرات عقلية، اأوقف على اإثرها 

)348( م�ستبه فيه.
لتبقى قوات الأمن الوطني جمندة 
الأمن  �سبيل حتقيق  نهارا يف  ليال 
وحماربة  للمواطنني،  الطماأنينة  و 
من  التي  الجتماعية  الآفات 
�سحة  باأمن،  امل�سا�ض  �ساأنها 
وممتلكاتهم،  املواطنني  و�سالمة 
 15-48 الأخ�رص  اخلط  يبقى  كما 
وخط �رصطة النجدة 17 يف خدمة 

املواطنني للتبليغ عن اأي طارئ.



التنمية  و  الفالحة  وزارة  مت مبقر 
عقد  البحري  ال�صيد  و  الريفية 
القطاع  وزير  تراأ�صه  اجتماع 
ح�رضه  و  بوعزغي  القادر  عبد 
ممثلون عن عدة قطاعات بهدف 
الإنتاج  ت�صجيع  �صبل  درا�صة 
املحلي للحليب و حتديد التدابري 
ال�رضورية  ل�صمان التوزيع املنتظم 
اأفاد به بيان  لهذه املادة  ح�صبما 

للوزارة.
�صعبة  مهنيو  الجتماع  ح�رض  و 
وزارات  عن  ممثلون  و  احلليب 
و  ال�صناعة  و  املالية  و  التجارة 
وزارة  اإطارات من  و كذا  املناجم 
الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد 
تعيني  على  التفاق  مت  و  البحري 
اإعداد  مهمته  اخلرباء  من  فريق 

تقرير ي�صم جميع احللول و 
الظروف  كل  لتوفري  الإجابات 
الإنتاج  ت�صجيع  بغر�ض  املواتية 
اتخاذ  و  احلليب  ملادة  املحلي 
التوزيع  ل�صمان  التدابري  جميع 
املنتظم لهذه املادة و وا�صتقرارها  

ح�صب البيان.

بوعزغي  اأبدى  الجتماع  خالل  و 
جميع  »اإتاحة  ل  وزارته  ا�صتعداد 
�صعبة  ملهنيي  الالزمة  الإمكانات 
الإنتاج  تعزيز  بغر�ض  احلليب 
الوطني و تقلي�ض فاتورة ال�صترياد 
اأ�صعار  لتقلبات  الت�صدي  بالتايل  و 
بودرة احلليب يف ال�صوق الدولية«و 
دعا الوزير املهنيني اإىل »بذل كل 
هذه  تطوير  اأجل  من  جمهوداتهم 

بغر�ض  ال�صرتاتيجية  ال�صعبة 
توجيهها نحو املهنية لتكون مثال 
ال�صعب«   لباقي  بالن�صبة  به  يقتدى 
ياأتي  امل�صدرو  نف�ض  ي�صيف 
لالإجراءات  تنفيذا  الجتماع  هذا 
املتفق عليها خالل اجتماع وزاري 
م�صرتك حول �صعبة احلليب تراأ�صه 
الوزير الأول عبد املجيد تبون يف 

جويلية املا�صي. 
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 كب�س العيد  : تراجع حم�سو�س يف الأ�سعار وحت�سن يف النوعية 
وترتاوح اأ�صعار املوا�صي   باأ�صواق 
توتة  وبئر  وبوفاريك  البليدة 
وال�صبلي  وال�صحاولة  علي  وبابا 
وال�صمار  جراح  وبا�ض  واحلرا�ض 
و  دج   25.000 بني  واملعدومني 
ماعدا  لالأ�صحية,  دج   55.000
اأ�صبح  ملا  املخ�ص�صة  الكبا�ض 
»الدقة«)امل�صارعة(  ب  يعرف 
منها   الواحد  �صعر  ي�صل  والتي 
فاأكرث.  دج   100.000 حدود 
حتدثت  الذين  الباعة  واأرجع 
اليهم يف جولة لها عرب نقاط البيع 
الرتاجع  هذا  اأ�صباب  بالعا�صمة 
ن�صبي  وتراجع  العر�ض  وفرة  اإىل 
ال�صنة  مع  باملقارنة  الطلب  يف 
من  وراعي  بائع  وقال   املا�صية 
يعي�ض(  اولد  )بلدية  البليدة  ولية 
ال�رضائية  القدرة  �صعف  اأن 
املواطنني  من  هامة  ل�رضيحة 
الت�صوهات  ب�صاأن  اآخرين  وتخوف 
التي تعر�صت لها الأ�صاحي عقب 
اإىل  اأدى  املا�صي  العام  الذبح 
تقل�ض يف الطلب على كبا�ض العيد 
اأن حلوم ال�صاحي خالل  . يذكر 

قد  املا�صي  العام  ال�صحى  عيد 
حلومها  لون  تغري  اإىل  تعر�صت 
نحو الأزرق  والتعفن مبا�رضة بعد 
نحرها   ب�صبب ا�صتعمال مكمالت 
من  املوا�صي  لت�صمني  غذائية 
بغر�ض  مو�صميني  جتار  طرف 
لنتائج  وفقا  ال�رضيع,  الربح 
التحقيقات  التي با�رضتها م�صالح 
الدرك بالتعاون مع م�صالح وزارة 
الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد 
املتحدث  نف�ض  ويرى  البحري 
م�صتوى  على  احلكم  ميكن  ل  اأنه 
ذلك  دقيقة حاليا,  ب�صورة  الطلب 
وبحكم  اجلزائرية  العائالت  اأن 
تبذل كل جهدها  الديني«  »الوازع 

لتوفري ثمن اقتناء 

�سعر كب�ش العيد و 
ال�سوق ميكن ان تنتع�ش 

اأكرث خالل اخلم�سة 
ع�سر )15( يوما املقبلة.

يف   اآخر  بائع  اأكد   جانبه  من 

اأن  )البليدة(  بوفاريك  مدينة 
طرف  من  املتخذة  الجراءات 
الفالحة  قطاع  على  القائمني 
مربي  اأمام  املجال  فتحت   ,
مبا�رضة  ما�صيتهم  لبيع  املوا�صي 
�صهل  الذي  الأمر  للمواطنني, 
من  ما�صيتهم  ت�صويق  �صبل  عليهم 
املتحدث   ذات  اأبدى  اأخرى  جهة 
اأ�صفه لغالء اأ�صعار الأعالف والتي 
مازالت ت�صكل عائقا حقيقيا اأمام 
رغم  املوا�صي,  اأ�صعار  ا�صتقرار 
لتغذية  الوطني  الديوان  تكفل 

النعام ب�صمان الوفرة.
البيع  نقاط  بع�ض  نحو  وبتقدمنا 
وحتديدا  العا�صمة,  �صواحي  يف 
انت�صار  لحظنا  توتة   بئر  ببلدية 
م�صاحات  على  الأغنام   قطعان 
الفالحية,  الأرا�صي  من  وا�صعة 
احلجم  حيث  من  تتنوع  والتي 
من  وبتقربنا  والنوعية.  وال�صكل 
لتق�صي حال  الوافدين  املواطنني 
ارتياحهم  هوؤلء  لنا  اأكد  ال�صوق, 
 , حاليا  بها  املعمول  لالأ�صعار 
و  اكرث  منا�صبة  انها  يرون  والتي 
املو�صم  اأ�صعار  من  ن�صبيا  اقل 
املا�صي, اإل اأنهم اأبدوا تخوفاتهم 
وباملقابل  حلومها   نوعية  ب�صاأن 
الزبائن  املنطقة  يف  موال  طمئن 
كلفت  الو�صية  الوزارة  اأن  موؤكدا 
فرق من الأطباء البياطرة مهمتهم 
�صحب عينات من روؤو�ض املا�صية 
�صالمتها  من  والتاأكد  لتحليلها 
الوقت مراقبة الأغذية  ويف نف�ض 
الباعة  واأجمع  لها.  تقدم  التي 
ومربوا املا�صية مبناطق بوفاريك 
وال�صبلي ) البليدة(  وبئر توتة وبابا 
اأن  العا�صمة(    ( وال�صحاولة  علي 

ملتابعة  تخ�صع  املا�صية  »قطعان 
طبية �صارمة من طرف امل�صالح 
اأعلنت  قد  »وكانت  املخت�صة 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 
ال�رضوع  عن  البحري  وال�صيد 
للوقاية  �صامل  برنامج  تنفيذ  يف 
املربيني حلماية  ل�صالح  والتوعية 
املا�صية �صد الأمرا�ض املختلفة 
بحملة  مرفوق  ال�صنة   مدار  على 
تطعيم مكثفة كما كثفت امل�صالح 
البيطرية جهودها لتعزيز املراقبة 
ا�صتخدام  بظروف  يتعلق  فيما 
الأدوية البيطرية  خ�صو�صا احرتام 
احليوانية  والأنواع  اجلرعات   
النتظار  مواقيت  و  امل�صتهدفة 
الدواء  تقدمي  بني  )النتظار 

للما�صية وقابليتها لال�صتهالك(.

منع البيع الفو�سوي 
للكبا�ش ب�سوارع العا�سمة 

العا�صمة,  بلديات  اإىل  وبدخولنا 
لتفقد نقاط البيع املعتادة, لحظنا 

التي اعتاد  اأ�صواق املا�صية  غياب 
عيد  مو�صم  كل  املواطنون  عليها 
ال�صنوات املا�صية,  اأ�صحى خالل 
جنبات  على  غالبا  تتمركز  وكانت 
و�صط  ال�صاحات  و  الطرقات 
الأحياء ال�صعبية ويرجع �صبب هذا 
اىل  املربني  بع�ض  وفق  الغياب 
املوا�صي  بيع  تعليمة متنع  �صدور 
العا�صمة,  وطرقات  باأحياء 
م�صتودعات  با�صتئجار  وتلزمهم 
هذه  فيها  تو�صع  وحمالت 
وللح�صول  البيع  لغر�ض  املا�صية 
يف  املوا�صي  لبيع  الرتخي�ض  على 
على  ينبغي  امل�صتودعات,  هذه 
فئة  اىل  انت�صابهم  اثبات  املوالني 
الوثائق  خمتلف  بتقدمي  املربني 
اإىل  اإ�صافة  عليها  يحوزون  التي 
ال�صحية  ال�صهادة  ا�صتخراج 
اخلا�صة باملا�صية املوجهة للنقل 
 23 اإقامة  مت  اأنه  يذكر  البيع  اأو 
املبا�رض  للبيع  خم�ص�صا  موقعا 
ح�صب  الأ�صحى   عيد  لكبا�ض 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزارة 

�صمان  و�صيتم  البحري.  وال�صيد 
مداومات للم�صالح البيطرية على 
الذبح   واأماكن  البلديات  م�صتوى 
مكونة  متنقلة  مداومات  وتوفري 
�صيقومون  وتقنيني  بياطرة  من 
خمتلف  عرب  تفقدية  بجولت 
عمليات  فيها  �صتتم  التي  النقاط 
الذبح خا�صة يف املناطق الريفية 
وبغر�ض   . املراقبة  اأجل  من 
المتثال لقواعد النظافة وال�صحة 
تعليمات  اأ�صدرت  العمومية  
مل�صالح الطرق الولئية »با�صرتداد 
والقمامة  ال�صاحي  خملفات 
احلوافر(  و  القرون  و  )اجللود 
التقني  الردم  ملراكز  نقلها  و 
للنفايات حلرقها يذكر اأن القطيع 
الوطني الذي يتاألف من 28 مليون 
راأ�ض من الغنام و 2 مليون راأ�ض 
من  راأ�ض  ماليني   5 و  الأبقار  من 
اهتماما خا�صا من  »يلقى  املاعز 
تبذل  التي  العمومية  ال�صلطات 
لتح�صني  ال�رضورية  اجلهود  كل 

وتطوير �صعبة اللحوم احلمراء« .

تراجعت اأ�سعار الأ�ساحي قبل حوايل ثالثة اأ�سابيع من حلول عيد الأ�سحى , بحوايل 5000 دج/ الراأ�ش مقارنة باأ�سعار العام  املا�سي ح�سبما لحظته  واأج اليوم 
الثنني لدى الباعة املتمركزين على اأطراف العا�سمة و ولية البليدة.

زعالن ياأمر باطالق اأ�سغال م�سروع ميناء �سر�سال وت�سليم م�سروع تو�سعة 

مرتو اجلزائر يف الجال املحددة
العمومية  الأ�صغال  وزير  اأمر 
زعالن   الغني  عبد  والنقل  
م�صوؤويل  عمل   جل�صات  خالل 
املكلفة  العمومية  املوؤ�ص�صات 
باإجناز ميناء الو�صط باحلمدانية 
بالبدء  اجلزائر  ومرتو  )تيبازة( 
ميناء  م�صتوى  على  الأ�صغال  يف 
م�رضوع  ت�صليم  وكذا  �رض�صال 
تو�صعة مرتو اجلزائر يف الآجال 
بيان  يف  جاء  ح�صبما  املحددة  

للوزارة.
مع  لقاء  الوزير خالل  وجه  وقد 
موؤ�ص�صة ميناء �رض�صال  م�صوؤويل 
البحرية   الدرا�صات  وخمرب 
اآخر  انهاء   اأجل  من  تعليمات 
التفا�صيل التقنية للميناء التجاري 
�صهر  خالل  باحلمدانية  للو�صط 
اأوت  وذلك لالنطالق يف الأ�صغال 
ح�صب الآجال املربجمة  ي�صيف 
هذا  اأن  ويذكر  امل�صدر  نف�ض 
اأهم  بني  من  يعد  الذي  امليناء 
امل�صاريع املخ�ص�صة لنقل ال�صلع  
�صي�صكل قطبا مهما  يف اجلزائر 
ربطه  بعد  القت�صادية  للتنمية 

بال�صكك احلديدية  النقل  ب�صبكة 
�صيمكنه  ما  ال�رضيعة  والطرق 
مبادلت  اجراء  من  م�صتقبال 

جتارية مع اأفريقيا.
مع  جمعه  عمل  اجتماع  وخالل 
م�صوؤويل موؤ�ص�صة ميرتو اجلزائر 
باإجناز  املكلفني  واملتعاملني 
تو�صعة ميرتو اجلزائر اإىل �صاحة 

اأعطى  النعجة   عني  و  ال�صهداء 
ن�صبة  على  اطلع  الذي  زعالن 
»تعليمات  امل�رضوع  هذا  تقدم 
�صارمة لإنهاء الأ�صغال قبل نهاية 

ال�صنة اجلارية«.
كما اأ�صاف البيان اأنه مت برجمة 
للوزير  لل�صماح  للموقع  زيارة 

مبعاينة الأ�صغال. 

وزارة الفالحة

مقرتحات جديدة لتطوير اإنتاج مادة احلليب 
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�شعالل  الأمني  حممد  اأو�شح  كما 
لهذه  املحلية  ال�شلطات  زيارة  خالل 
املن�شاأة ال�شخمة وتعمل هذه املحطة 
احلرارية الكهربائية التي تقدر طاقتها 
 3 ميثل  ما  اأي  ميغاواط   1.200 ب 
توربينات ب 400 ميغاواط لكل واحدة 
على اإنتاج وا�شتغالل و�شيانة وت�شويق 
الطاقة الكهربائية  وفق ذات امل�شئول  
مذكرا باأنها قد اأجنزت يف ظرف 45 
�شهرا حيث انطلقت اأ�شغال جت�شيدها 
هذه  �شاأن  2008"ومن  فرباير  يف 
الطبيعي  بالغاز  ت�شتغل  التي  املن�شاأة 
وكذا املازوت اإذا اقت�شى الأمر ذلك" 
اأن توؤدي  دورا حا�شما يف اإطار الربط 
للكهرباء"  الوطنية  ال�شبكات  بني  ما 
كما قال وت�رشف على ت�شيري املحطة 
�رشكة كهرباء تارقة وهي �رشكة ذات 
�شونلغاز  ال�رشاكة بني  اإطار  اأ�شهم يف 
امل�شدر  اأ�شاف  كما  و�شونطاراك  

اإ�شهام  ت�شمن  اأنها  اإىل  م�شريا  ذاته  
معترب

البالد  متوين  وتاأمني  الكهرباء  من 
اإمكانيات  اإىل  اإ�شافة  بالطاقة  
للخطني  املنتوج وميكن  هذا  ت�شدير 
بني  الرابطني  للنقل  الكهربائيني 
امل�شنع و�شيدي علي بو�شيدي)�شيدي 
بهذه  املغرب  يزودا  اأن  بلعبا�س( 
الطاقة  كما اأ�شري اإليه يف هذا ال�شياق 
املحطة  يربط  اآخر  خط  علماباأن 
مباحثات  وجتري  عامر  ب�شيدي 

لتزويد تون�س بالطاقة الكهربائية.
وي�شتعمل خط ب 400 كيلوفولت لنقل 
طرف  من  منتجة  ميغاواط   1.200
اخلطوط  هذه  فياجتاه  املحطة 
اأو�شح  كما  خ�شو�شا   الثالثة 
اأن  مربزا  للمحطة  الأول  امل�شئول 
�شوى  ت�شتهلك  ل  متو�شنت  وليةعني 
مما  الإنتاج  هذا  من  ميغاواط   100
يجعلها يف مناأى عن احلاجة وت�شمح 
املتطورة  التكنولوجية  التجهيزات 

م�شتوى  على  تركيبها  مت  التي 
الرئي�شية  التجهيزات  املحطة"بدعم 
الحتياجات  لتلبية  العا�شمة  للجزائر 
الوطنية يف اأي منطقة من البالد"  كما 
ان�شغالت  على  وردا  عليه  التاأكيد  مت 
حماية  ب�شاأن  للولية  البيئة  مديرة 
العام  اأ�شاراملدير  البيئي   الو�شط 
"مياه  اأن  اإىل  الكهرباء  توليد  ملحطة 

التوربينات  لتربيد  امل�شتعمل  البحر 
تفوق  بحرارة  اأبدا  طرحها  يتم  ل 
غرام/ 28ر0  �شخ  اأن  درجة".كما   30

ت�رشب  بتفادي  ي�شمح  الكلور  من  لرت 
التجهيزات   داخل  ال�شمك  اأو  املحار 
ي�شيف نف�س امل�شئول ولالإ�شارة فاإن 
من  عامل   200 ت�شغل  املحطة  هذه 

بينهم ثالثة اأجانب.

حققت حمطة توليد الكهرباء لتارقة )10 كلم عنعني عني متو�شنت( اإنتاجا يقدر باأزيد من 22 مليار 
كيلوواط من الكهرباء منذ دخولها مرحلة ال�شتغالل يف جوان 2012  ح�شبما علم لدى مديرها العام 

لقد اأنتجت املحطة الكهربائية لتارقة التي متثل 12 باملائة من الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية 
اأكرث من 22 مليار كيلوواط منذ فتحها.

حمطة توليد الكهرباء لتارقة بعني متو�شنت

ق.م

اإنتاج اأزيد من 22 مليار كيلوواط منذ �سنة 2012 

البويرة

ورقلة

اأخبارتلم�شان 

م�ساريع جديدة لتدعيم قطاع املوارد املائية 

م�سروع درا�سة اأنظمة رعي االإبل حمور دورة تكوينية 

حجز146 قارورة م�سروبات كحولية

خالل  البويرة  ولية  ا�شتفادت 
الأ�شهر الأخرية من م�شاريعجديدة 
املوارد  قطاع  تدعيم  بغر�س 
تتوفر  التي  الولية  بهذه  املائية 
على �شدود هامةح�شبما علم اأم�س 
الأحد من مديرية الري بالولية و 
 2015 �شنة  بر�شم  القطاع  ا�شتفاد 
غالف  له  ر�شد  م�رشوع   31 من 
دج  املليار  يزيدعن  اإجمايل  مايل 
من  امل�شتقاة  املعطيات  ح�شب 

الأمر  يتعلق  و  القطاع  م�شوؤويل 
يف  م�شجلة  عملية  ب23  كذلك 
لدعم  التكميلي  الربنامج  اإطار 
ر�شد   2016-2015 النمول�شنة 
بقيمة  اإجمايل  مايل  غالف  لها 
عمليات  اأربع  و  دج  مليون   10650
الربنامج  �شمن  اأخرىتندرج 
لها  ر�شد  النمو  لدعم  التكميلي 
بقيمة  ماليا  غالف  الأخرى  هي 
اأخرى  جهة  من  دج.  2220مليون 

برناجمني  من  القطاع  ا�شتفاد 
اإطار  يف  بعمليات  يتعلق  الأول 
خ�ش�س  العليا  برناجماله�شاب 
مليون   16 بقيمة  مايل  غالف  له 
بربنامج  الثاين  يتعلق  فيما  دج 
دعمالنمو القت�شادي مبعدل ثالث 
بقيمة  غالف  لها  ر�شد  عمليات 
امل�شدر  ي�شيف  دج  مليون   850
بجانب  الربامج  هذه  تتكفل  و 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  �شبكات 

من خالل عملية التحويالتالكربى 
للمياه من �شدي تل�شديت و كودية 
اأ�رشدون و ا�شتنادا لذات امل�شدر 
فقد مت ربط 15 بلدية اعتبارا من 
من  غراركل  على  تل�شديت  �شد 
الها�شمية  و  م�شدور  و  لعزيز  اأيت 
و اأحنيف و اآث من�شور و العجيبة 
و اأم�شدالة وب�شلول فيما مت و�شع 
حيز اخلدمة م�رشوع متوين �رشفة 

ب�شفة جزئية.  

ي�شكل "م�رشوع درا�شة اأنظمة 
دخل  وحت�شني  الإبل  رعي 
اخلربات  وتبادل  املربني 
تكوينية  دورة  مو�شوع   "
بورقلة،وي�شارك  تنظم 
التكوينية  الدورة  هذه  يف 
تنظيمها  على  ت�رشف  التي 
الفالحةيف  تنمية  حمافظة 

عدد  ال�شحراوية  املناطق 
املخت�شني  املهند�شني  من 
كذا  و  احليواين  الإنتاج  يف 
على  البيطريني  املفت�شني 
جنوبية  وليات  �شبع  م�شتوى 
)ورقلة  الإبل  برتبية  تعنى 
اإيليزي  والواديو  اأدرار  و 
ومترنا�شت و تندوف و ب�شار(.

تلك  يف  الإبل  تربية  وعرفت   
الأخرية   ال�شنوات  الوليات يف 
اإنعك�س  "ملمو�شا"مما  تطورا 
اأعداد  تزايد  على  بالإيجاب 
اأ�شبحت  والتي  الرثوة  هذه 
راأ�شمن   318.615 حدود   يف 
الإبل تتقدمها ولية مترنا�شت 
ولية  ثم     ) راأ�س   85.895  (

تندوف )55.562 راأ�س(
الوادي  و   )  49.950  ( واأدرار 
)38.000 (  و ورقلة )32.558 
 32.330 واإيليزي)  راأ�س( 
  )  24.320( ب�شار  و  راأ�س( 
حمافظة  لإح�شائيات  وفقا 
املناطق  يف  الفالحة  تنمية 

ال�شحراوية.

للغزوات  ال�رشطة  اأعوان  حجز 
)تلم�شان( موؤخرا 146 قارورة من 
امل�رشوبات الكحولية ح�شبما علم 
لدى خلية الت�شال لالأمن الولئي 
معلومات  اإثر  العملية  ومتت 
مفادها ترويج �شخ�س )47 �شنة( 
بدون  الكحولية  للم�رشوبات 
الكائن  العائلي  مب�شكنه  رخ�شة 
�شمحت  وقد  املدينة.  بذات 
بحجز  للمنزل  مداهمة  عملية 
هذا  وتوقيف  املذكورة  الكمية 

وكيل  امام  تقدميه  و  ال�شخ�س 
اجلمهورية لدى حمكمة الغزوات 
اإليه.  اأ�شري  كما  احلب�س  واإيداعه 

10وفيات يف حوادث مرور
املدنية  احلماية  م�شالح  �شجلت 
 216 و  10وفيات  تلم�شان  لولية 
حادث   173 عن  ناجمة  جريحا 
املا�شي  �شهر جويلية  وقع  مرور 
لدى  الثنني  اليوم  علم  ح�شبما 
الولئية  للمديرية  الت�شال  خلية 

للحماية املدنية.

وقد مت ت�شجيل انخفا�س يف عدد 
الفرتة  بنف�س  مقارنة  ال�شحايا 
اأح�شت  التي  املا�شي  العام  من 
قتيال   18 امل�شالح  ذات  خاللها 
حادث   162 جراء  جريحا   181 و 
امل�شدر  ذات  وح�شب   . مرور 
املدنية  احلماية  م�شالح  فاإن 
�شجلت كذلك منذ انطالق مو�شم 
تدخل   677 احلايل  ال�شطياف 
عرب 10 �شواطئ حمرو�شة و حالة 
غرق واحدة ب�شاطئ " مو�شكاردا 

1 " ببلدية مر�شى بن مهيدي . و 
حالت  يف  انخفا�س  ت�شجيل  مت 
الغرق مقارنة مع نف�س الفرتة من 
املو�شم املا�شي حيث مت ت�شجيل 
3 حالت و779 تدخل. و بلغ عدد 
على  توافدوا  الذين  امل�شطافني 
لتلم�شان  املحرو�شة  ال�شواطئ 
ال�شطياف  مو�شم  انطالق  منذ 
و اإىل غاية نهاية جويلية املا�شي 
اأ�شري  كما  م�شطاف   2139950

اإليه. .

امل�شيلة

اأدرار 

�شعيدة 

مع�شكر 

 تعبئة حجم اإ�سايف 
من مياه ال�سرب 

667 هكتار م�ساحة غابية م�سجرة

توقيف 3مروجي خمدرات

 �سبط 768 وحدة 
م�سروبات كحولية

حجم  تعبئة  قريب  عما  �شتتم 
الثانيةمن  يف  لرت  ب50  اإ�شايف 
تعزيز  �شاأنه  من  ال�رشب  مياه 
املوزعة  املياه  من  لرت  ال180 
مع  لكل�شاكن  احلايل  الوقت  يف 
اخلدمة  حيز  جديد  نقب  دخول 
امل�شيلة   مدينة  �شكان  لفائدة 
ح�شب ما علم ال�شبت من م�شالح 
الولية واأو�شح ذات امل�شدر باأنه 
اجلديد  النقب  هذا  اإجناز  مت 
املتواجد بعا�شمة الوليةو بعمق 
موؤ�ش�شة  طرف  من  مرت   2000
الإيجابي  الأثر  مربزا  اأجنبية  
امل�شاريعفي  هذه  ملثل  الأكيد 
ال�رشب  مبياه  التموين  حت�شني 
وا�شتنادا  املنطقة  بهذه 

تعبئة  ت�شتهدف  الولية  مل�شالح 
التقليل  الإ�شايف  احلجم  هذا 
جمال  يف  العجزامل�شجل  من 
تلبية  و  ال�رشب  مبياه  التموين 
بهذه  األف �شاكن  احتياجات 220 
ويف  املجال  هذا  املدينةيف 
املوارد  تعزيز  اإ�شرتاتيجية  اإطار 
املائية ا�شتفادت مدينة امل�شيلة 
بناء  بينها  من  م�شاريع  منعدة 
خزان ب�شعة 100 األف مرت مكعب. 
املياه  حتويل  م�رشوع  يعد  كما 
اأ�رشدون  كدية  �شد  من  انطالقا 
بولية البويرةنحو مدينة امل�شيلة 
حت�شني  من  �شيمكن  اإذ  "رائدا" 
ح�شبما  ال�رشب   مبياه  التموين 

اأ�شافذات امل�شدر بالولية.

هكتار   667 اأدرار  ولية  حت�شي 
م�شجرة  غابية  اإجمالية  كم�شاحة 
عرب خمتلف اأقاليمها كما اأ�شتفيد 
من حمافظة الغابات و تقوم م�شتلة 
ما  بغر�س  اأدرار  لولية  الغابات 
يفوق 70.000 �شجرية من خمتلف 
الأ�شناف �شنويا بهدف الو�شول اإىل 

اأكرب قدر من امل�شاحات الغابية و 
يجري  حيث  اخل�رشاء  الف�شاءات 
جت�شيد  القطاعي  الربنامج  �شمن 
عرب  للت�شجري  تنموية  عمليات   6
عدد من البلديات بغالف مايل بلغ 
160 مليون دج وبلغ ن�شبة اإجنازها 

70 باملائة .

ب�شعيدة  ال�رشطة  عنا�رش  حجز   
 60 قرابة  الفارط  الأ�شبوع  خالل 
غرام من الكيف املعالج و توقيف 
هذه  برتويج  يقومون  اأ�شخا�س   3
يف  ال�شباب  اأو�شاط  يف  ال�شموم 
علم  ح�شبما  متفرقتني  عمليتني 
لدى ذات ال�شلك الأمني. و�شمحت 
وبحوزته  �شخ�س  بتوقيف  العملية 
6 غرام من الكيف املعالج و مبلغ 
املخدرات.  ترويج  نتاج  من  مايل 
كما متت العملية الثانية بحي الن�رش 
حيث اأوقفت ال�رشطة �شخ�س حاول 

الفرار يعد رمية لعلبة �شجائر بها 
10 غرام من الكيف. وقد مت اأي�شا 
توقيف �رشيكه و الذي عرث بحوزته 
و  املعالج.  الكيف  من  قطعة  على 
مكنت عملية تفتي�س البيت العائلي 
الفرار(  حاول  )الذي  فيه  للم�شتبه 
من  اأخرى  كمية  على  العثور  من 
مت  و   . غرام   43 وزنها  الكيف 
تقدمي جميع امل�شتبه فيهم الثالثة 
 22 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
لدى  اجلمهورية  نيابة  اأمام   32 و 

حمكمة �شعيدة.

ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  حجز 
املحمدية  دائرة  لأمن  الق�شائية 
اأم�س الأحد 768 وحدة  )مع�شكر( 
من امل�رشوبات الكحولية وتوقيف 
�شنة   34 العمر  من  يبلغ  مروج 
الإعالم  خلية  لدى  علم  ح�شبما 
نف�س  وح�شب  الولئي  لالأمن 
مداهمة  عملية  اإثر  فاإنه  امل�شدر 
باملدخل  الفرقة  عنا�رش  نفذها 
بعد  املحمدية  ملدينة  الغربي 

وجود  حول  معلومات  ا�شتغالل 
بامل�رشوبات  حمملة  مركبة 
بدون  للرتويج  موجهة  الكحولية 
اإحدى  توقيف  من  مكنت  رخ�شة 
بداخلها  العثور  و  املركبات 
امل�رشوبات  من  وحدة   768 على 
الذي  ال�شائق  توقيف  و  الكحولية 
مت تقدميه  اأمام نيابة اجلمهورية 
ليو�شع  املحمدية  حمكمة  لدى 

رهن احلب�س.



م�ساهمةالأربعاء 16  اأوت 2017  املوافـق  لـ 17 ذو القعدة  1438هـ 8

اإذا مّر قانون اجلرائم الإلكرتونية
كما كان متوّقًعا، بعد نحو �سهر من ت�سديق حممود عبا�س على قانون )اجلرائم الإلكرتونية( دون الرجوع اإىل املجل�س الت�سريعي اأو حتى موؤ�س�سات املجتمع املدين 
ونقابة ال�سحفيني، كان اأول من ا�سطلى بناره جمموعة كبرية من ال�سحفيني يف ال�سفة الغربية، يعملون يف قنوات ومواقع اإخبارية متنوعة، ويربط بينهم اأنهم 

اأ�سحاب اأجندات نظيفة منحازة للق�سايا الوطنية وعلى راأ�سها املقاومة، واأنهم لي�سوا من اأبواق ال�سلطة وجوقتها امل�سفقة لكل �سيا�ساتها.

اعتقلت  التي  الأمنية  الأجهزة  تفّننت 
لهم، حتى  التهم  ال�صحفيني يف تطريز 
اتهام  لئحة  على  املرء  اّطلع  ما  اإذا 
دوائر  من  خرجت  اأنها  ظّن  بع�صهم 
حماكم  من  ولي�س  ال�صهيوين  ال�صاباك 
قناة  مع  فالعمل  الفل�صطينية،  ال�صلطة 
ممنوعة  كونها  جرمية  يعّد  الأق�صى 
من العمل يف )دولة فل�صطني(، والعمل 
تابعة حلما�س  اإلكرتونية  ل�صالح مواقع 
)خارجة  احلركة  لأن  اأخرى  جرمية 
القانون( وفق تعبري لئحة التهام  عن 
رغم  قا�صم،  قتيبة  لل�صحفي  املوجهة 
عدة  قبل  توافق  جرى  قد  كان  اأنه 
�صنوات بني ال�صلطة يف ال�صفة وحما�س 
لف�صائية  بال�صماح  يق�صي  غزة  يف 
مقابل  ال�صفة  يف  بالعمل  الأق�صى 
يف  بالعمل  فل�صطني  لتلفزيون  ال�صماح 
اإعالمية  تفاهمات  اإىل  اإ�صافة  غزة، 
ال�صلطة  اإن هذه  اأخرى، ولكن من قال 
كلمة  اأو  وقعته  اأن  �صبق  عهًدا  حترتم 
توافقت عليها مع جهة فل�صطينية ما؟!

ا�صمه  عن  يعّب  ل  اجلديد  القانون 
باجلرائم  املق�صود  فلي�س  امل�صلل، 
بالبتزاز  املتعلقة  تلك  الإلكرتونية 
ون�رش  الآخرين  ح�صابات  واخرتاق 
اإن  بل  ترويجها،  اأو  الإباحية  املواد 
تنتهك  اأن  لل�صلطة  يتيح  نف�صه  القانون 
خ�صو�صيات النا�س الإلكرتونية بالقدر 
الذي تريد، اإمنا بات وا�صًحا اأنه �صيكون 

واإجراء  الأفواه  موجًها ل�رشعنة تكميم 
واإدانة  الراأي  لأ�صحاب  حماكمات 
ا  وخ�صو�صً واعتقالهم،  الإعالميني 
�صيا�صيني  ال�صلطة خ�صوًما  تعّدهم  من 
نتذكر  اأن  علينا  ولكن  معار�صني.  اأو 
يحاكم  بات  ا  اأي�صً الحتالل  اأن  هنا 
اخللفيات  على  واإعالميني  �صحفيني 
على  حتري�صهم  وبدعوى  ذاتها 
اإعالمية  منابر  مع  العمل  اأو  الحتالل 
مبعنى  له،  معادية  الحتالل  ي�صنفها 
�صيزداد  ال�صفة  يف  احلريات  واقع  اأن 
احلد  اإىل  هوام�صه  و�صتتقلّ�س  رداءة 
الأدنى اإن كان �صيظّل يعاي�س ا�صتهداًفا 

مزدوًجا من ال�صلطة والحتالل.
على  العمل  اأهمية  تبز  هنا  ومن 
ذي  اجلديد  اجلرائم  قانون  اإبطال 
و�صفة  �صيظّل  لأنه  امل�صلل،  ال�صم 
للرتهيب وتقييد حرية الراأي والنتقاد، 
وال�صلطة  الأمنية  الأذرع  و�صيعطي 
لتكري�س  )القانوين(  امل�صّوغ  ال�صيا�صية 
ثقافة  وتغييب  الواحد،  اللون  �صحافة 
العرتا�س والحتجاج، واإلزام اجلمهور 
بخيارات حمددة بني الت�صفيق لل�صلطة 
يف  واملحاكمة  لالعتقال  التعر�س  اأو 
حال انتقادها، اإذ لي�س هناك ما ي�صمن 
األ تت�صع م�صاحة النتهاكات على خلفية 
ذلك  بنود  بتوظيف  الراأي  عن  التعبري 
القانون ملزيد من القمع والبط�س �صد 
منهجها  ومنتقدي  ال�صلطة  معار�صي 

وخطها ال�صيا�صي.
الحتجاج  اأن  يبدو  ل  الآن،  حتى 
الأخرية  والعتقالت  القانون  على 
ال�صغط  مرحلة  بلغ  قد  لل�صحفيني 
لإلزامها  ال�صلطة  على  احلقيقي 
كثريون  وهناك  القانون،  عن  بالرتاجع 
وخارجه  ال�صحفي  اجل�صم  داخل  من 
�رشيحة  مع  الت�صامن  عن  يحجمون 
ال�صفة  يف  الراأي  معتقلي  من  معينة 

اإىل  بالنحياز  اتهامهم  من  خوًفا 
عليهم  ما  لكن  ومعتقليها،  حما�س 
مع  يت�صامنون  حني  اأنهم  اليوم  اإدراكه 
على  يحتجون  اأو  العتقال  حالت 
انتهاكات ال�صلطة فهم اإمنا يت�صامنون 
قد  لأنهم  م�صبق،  ب�صكل  اأنف�صهم  مع 
القانون  لهذا  �صحية  يوًما  ي�صبحون 
تدين  فكما  با�صمه،  العربدة  وتلك 
انتهاكات  �صاأن  يف  والتهاون  تدان، 

ال�صلطة  �صيجّرئ  اليوم  الراأي  حرية 
على ممار�صة املزيد منها حتى ت�صبح 
عليها  الحتجاج  فيغدو  عادًيا،  �صيًئا 
احلرية  م�صاحة  وتتناق�س  جمٍد،  غري 
تلقائًيا كنتيجة طبيعية لتقّبل امل�صا�س 
تكييف  اأو  عليه،  ال�صمت  اأو  بها 
التي  اجلديدة  ملقا�صاتها  وفًقا  الراأي 
بقوانينها  ال�صلطة  وحتددها  تفر�صها 

امل�صتحدثة اجلائرة.

الكاتبة الإعالمية ملى خاطر

ف�سحوا اأكذوبة "اأر�ض امليعاد :"�سيناريو نهاية "اإ�سرائيل" باأقالم حملليها
�صيناريو  �صهاينة  حمللون  ر�صم 
اإىل  ودعوا  »اإ�رشائيل«  نهاية 
للبحث  البالد  ومغادرة  الهجرة 
املوت،  من  بدل  احلياة  عن 
اأثبتوا  الفل�صطينيني  اأن  موؤكدين 
اأنهم متجذرون يف هذه الأر�س، 
»الإ�رشائيليني« هم ح�صيلة  فيما 
»اأر�س  عليها  اأطلق  اأكذوبة 

امليعاد«.
 وقال املحلل ال�صيا�صي ال�صهيوين 
»اإ�رشائيل«  اإن  �صافيط،  اآري 
الأخرية،  اأنفا�صها  تلفظ  كدولة 
هم  »الإ�رشائيليني«  اأن  مو�صحا 
احلركة  اخرتعتها  كذبة  ح�صيلة 
»املحرقة«  حول  ال�صهيونية 
امليعاد«واأو�صح  و«اأر�س 
ب�صحيفة  له  مقال  يف  �صافيط 
حتت  جاء  والذي  »هاآرت�س«، 
عنوان: »اإ�رشائيل تلفظ اأنفا�صها 
اأن الأو�صاع يف الكيان  الأخرية«، 
اجتازت نقطة الال عودة، واأّنه مل 
الحتالل  اإنهاء  املمكن  من  يُعد 
وحتقيق  ال�صتيطان  ووقف 
الهجرة  اإىل  داعيا  ال�صالم، 

ومغادرة الدولة العبية.

يجب املغادرة

كذلك،  الو�صع  كان  »اإذا  واأ�صاف 
البالد،  يف  للعي�س  طعم  ل  فاإّنه 

كانت  اإذا  البالد..  مغادرة  يجب 
لي�صتا  واليهودّية  الإ�رشائيلّية 
واإذا  الهوية،  يف  حيويني  عاملني 
اأجنبي،  �صفر  جواز  هناك  كان 
التقني،  باملعنى  فقط  لي�س 
ا،  اأي�صً النف�صي  باملعنى  بل 
توديع  يجب  الأمر،  انتهى  فقد 
�صان  اإىل  والنتقال  الأ�صدقاء 
برلني«واأردف:  اأو  فران�صي�صكو 
القومية  بالد  من  هناك،  »من 
اأو  املتطرفة الأملانية اجلديدة، 
بالد القومية املتطرفة الأمريكّية 
بهدوء  النظر  يجب  اجلديدة، 
وهي  اإ�رشائيل  دولة  وم�صاهدة 
الأخرية«وطالب  اأنفا�صها  تلفظ 
قادة الكيان بابتداع لغة �صيا�صية 
وباأّن  بالواقع،  تعرتف  جديدة، 
هذه  يف  متجّذرون  الفل�صطينيني 
عن  البحث  على  الأر�س، وحتّث 
البقاء  اأجل  من  الثالث  الطريق 
وعدم  هنا،  احلياة  قيد  على 

املوت.
ح�سيلة الكذبة

اأْن  منذ  الإ�رشائيليني  »اإّن  وقال: 
يدركون  فل�صطني،  اإىل  جاءوا 
اخرتعتها  كذبة  ح�صيلة  اأّنهم 
ا�صتخدمت  ال�صهيونية،  احلركة 
ال�صخ�صية  يف  املكر  كّل  خاللها 

اليهودية عب التاريخ، ومن خالل 
وت�صخيمها،  املحرقة  ا�صتغالل 
ا�صتطاعت احلركة اأْن تقنع العامل 
باأّن فل�صطني هي اأر�س امليعاد، 
موجود  املزعوم  الهيكل  واأّن 
وهكذا  الأق�صى،  امل�صجد  حتت 
ير�صع  حَمل  اإىل  الذئب  حتّول 
ال�رشائب  دافعي  اأموال  من 
حتى  والأوروبيني،  الأمريكيني 
على  نووًيا«و�صدد  وح�ًصا  بات 
اأّن  يُدركون  »الإ�رشائيليني«  اأّن 
فل�صطني،  يف  لهم  م�صتقبل  ل 
ا بال �صعب، كما  فهي لي�صت اأر�صً

كذبوا.
ليفي  جدعون  قال  جانبه،  من 
الي�صاري:  ال�صهيوين  ال�صحايّف 
طينتهم  الفل�صطينيني  اأّن  »يبدو 
فقد  الب�رش،  باقي  عن  تختلف 
عليهم  واأطلقنا  اأر�صهم،  احتللنا 
وقلنا  الهوى،  وبنات  الغانيات 
و�صين�صون  �صنوات،  ب�صع  �صتمّر 
بجيلهم  واإذا  واأر�صهم،  وطنهم 

ال�صاب يفّجر انتفا�صة الـ 87«.
ال�صجون،  »اأدخلناهم  وتابع 
ال�صجون..  يف  �صرنّبيهم  وقلنا 
ظننا  اأْن  وبعد  �صنوات،  وبعد 
بهم  اإذا  الدر�س،  ا�صتوعبوا  اأنهم 
م�صلحة  بانتفا�صة  اإلينا  يعودون 
الأخ�رش  اأكلت   ،2000 عام 

بيوتهم  نهدم  فقلنا  والياب�س، 
واإذا  طويلة،  �صنني  ونحا�رشهم 
امل�صتحيل  من  ي�صتخرجون  بهم 
رغم  بها،  ي�رشبوننا  �صواريخ 
فاأخذنا  والدمار،  احل�صار 
نخطط لهم باجلدران والأ�صالك 
من  ياأتوننا  بهم  ال�صائكة..واإذا 
حتى  وبالأنفاق،  الأر�س  حتت 
احلرب  يف  قتاًل  فينا  اأثخنوا 

املا�صية«.

املر�س ال�سرطاين

بالعقول،  »حاربناهم  واأ�صاف 
القمر  على  ي�صتولون  بهم  فاإذا 

ويدخلون  عامو�س  ال�صناعي 
الرعب اإىل كّل بيٍت يف اإ�رشائيل، 
كما  والوعيد،  التهديد  بث  عب 
�صبابهم  ا�صتطاع  حينما  حدث 
الثانية،  القناة  على  ال�صتيالء 
نواجه  اأنّنا  يبدو  القول،  خال�صة 
التاريخ،  عرفه  �صعب  اأ�صعب 
العرتاف  �صوى  معهم  حّل  ول 

بحقوقهم واإنهاء الحتالل«.
اجلرنال  »اإّن  قائاًل:  ليفي  وتابع 
اأمام جمموعة  زامري �رّشح  اأيال 
هذا  بداية  ال�صحافيني  من 
الإ�رشائيلّي  اجلي�س  اأّن  الأ�صبوع 
غزه  يف  املقبلة  احلرب  �صيبداأ 

بيت  يف  الأوىل  بنايتني:  بتدمري 
لهيا والثانية يف حي العطاطرة 
يف �صمال قطاع غزة، وذلك لأنهما 
قتالية«واختتم  اأنفاقاً  ت�صّمان 
با�صتطاعة  »نعم  قائاًل:  ليفي 
هاتني  تدمري  زامري  اجلرنال 
البنايتني، ولكنه لن ي�صتطيع وقف 
الداخلّي  الذاتي  التدمري  عملية 
املر�س  اإّن  اإذ  الإ�رشائيلّي، 
منه  تعاين  الذي  ال�رشطاين 
اإ�رشائيل قد بلغ مراحله النهائية 
بالأ�صوار،  ل  لعالجه  �صبيل  ول 
حتى  ول  احلديدية  بالقبب  ول 

بالقنابل النووية.
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من  الن�شطاء  بع�ض  ومتكن 
عر�ض  واجهة  على  اال�شتيالء 
بالقرب  القائم  غو�شي،  لبوتيك 
ع�رش  حلواىل  ترامب  برج  من 
تقول  فوقه الفتات  ورفعوا  دقائق 
ورددوا  هنا"  للكراهية  مكان  "ال 
نوافذ  حتت  الواقعة  ال�شوارع  يف 
رئي�شي"  ل�شت   " اأنت  ترامب  برج 
خالل  �شعبية  االأكرث  ال�شعار  وهو 

االأ�شهر القليلة املا�شية.
وقال نا�شط يدعى بول، اإن جوهر 
وهو  ب�شيط  احتجاجهم  ر�شالة 
"اإخراج ترامب من البيت االأبي�ض". 
ووفقا لبول، فاإن "�شكان نيويورك 
مل ي�شوتوا لرتامب، الأنهم يعرفون 
من هو"، وعلى �شبيل املثال، فاإن 
ت�شييد برج ترامب مّت اجلزء االأكرب 
بولنديني  عمال  اأيدي  على  منه 
اأجورهم  ت�شلموا  �رشعيني  غري 
فقط بعد مرور ع�رش �شنوات على 

عملهم لديه.
نيويورك  يف  االحتجاجات  وبداأت 

على  ردا  وجاءت  االأحد،  يوم 
�شارلوت�شفيل  مدينة  يف  االأحداث 
ده�شت  حيث  فرجينيا،  بوالية 
�شيارة يقودها اأحد النازيني اجلدد 
اأ�شفر  ما  الليرباليني،  من  ح�شدا 
عن مقتل امراأة وجرح 19 اآخرين، 
يوم  االأمريكي  الرئي�ض  وا�شطر 
االثنني، الإدانة جماعات الكراهية، 
وذلك بعد اأيام من تعر�شه ل�شغوط 
لكي يفعل ذلك يف اأعقاب الهجوم 
يف  وقع  الذي  الدموي  العن�رشي 
يوم  االأمريكية  فريجينيا  والية 

ال�شبت املا�شي.
و�شجب ترامب العن�رشية بو�شفها 
ملن  رف�شه  عن  واأعرب  "�رشا"، 
ي�شببون العنف با�شمها، مبا يف ذلك 
جماعات الكراهية مثل كوكالك�ض 
وجماعات  اجلدد  والنازيون  كالن 
وو�شفهم  االأبي�ض،  العرق  تفوق 

باأنهم )عنا�رش("بغي�شة".
تعر�ض  االأمريكي  الرئي�ض  وكان 
لعدم  االنتقادات،  من  لعا�شفة 
القوميني  دور  اإىل  االإ�شارة 
هجوم  يف  والعن�رشية  البي�ض 

من  العنف  اأدان  بينما  فريجينيا 
اأن  املتوقع  قبل"اجلانبني"ومن 
واحتجاجات  جتمعات  تطالب 
املدن  كربيات  يف  تنظيمها  مقرر 
نوفمرب/  4 يوم  االأمريكية، 
الـ  الرئي�ض  املقبل،  ثاين  ت�رشين 
باال�شتقالة  املتحدة  للواليات   45
االأبي�ض.  البيت  عن  والرحيل 

املعار�شون  الن�شطاء  و�شيناق�ض 
هذه  تنظيم  م�شاألة  لرتامب 
وال�شاملة،  الكبرية  االحتجاجات 
موؤمترات  يف  املقبل  ال�شبت  يوم 
اإقليمية. ومت توزيع من�شورات ذات 
امل�شاركني  على  االأمر  بهذا  �شلة 
تنظيمه  مت  الذي  االحتجاج  يف 

اأمام برج ترامب.

ال�شعودية  العدل  وزارة  انت�رشت 
خالل  تاريخية  قرارات  بـ4  للمراأة 
القا�رشات  حماية  وهي  اأيام،   10
ح�شانة  يف  والراغبة  واملطلقات 
مل  الالئي  القانون  وخريجات  اأبنائها 

ميار�شن املحاماة.
و�شدرت، يف االأيام الع�رشة املا�شية، 
تعر�ض  من  حتد  ومقرتحات  قرارات 
اجلهات  اأقرت  اإذ  لال�شتغالل،  املراأة 
زواج  ل�شبط  اإجراءات   10 الت�رشيعية 
وزارة  تقدمت  اأن  بعد  القا�رشات، 
العمل مبقرتحات يف هذا ال�شاأن، من 
هي  من  بتزويج  االإذن  "ق�رش  بينها 
املحكمة  على  دون  فما   17 �شن  يف 
التزويج  طلب  يكون  واأن  املخت�شة، 
مقدما من الفتاة اأو وليها ال�رشعي يف 
�شحيفة  بح�شب  والدتها"،  اأو  النكاح، 
اأقر  كما  اأوت   15 الثالثاء  "عكاظ"، 
تنظيم  ال�شعودي،  الوزراء  جمل�ض 
واالأبناء،  للمطلقات  النفقة  �شندوق 
وهو املقرتح املقدم من وزارة العدل، 
العدل،  بوزير  مبا�رشة  و�شريتبط 
لل�شندوق �شخ�شية اعتبارية  و�شتكون 

وميزانية م�شتقلة.
يهدف  ال�شعودية،  ال�شحيفة  وبح�شب 
امل�شتفيدين  النفقة على  اإىل  القانون 
املوؤقتة  النفقة  و�رشف  تاأخري،  دون 
�شدور  قبل  امل�شتحق  للم�شتفيد 
�رشف  جانب  اإىل  ب�رشفها،  احلكم 

ق�شائي  حكم  له  �شدر  ملن  النفقة 
عذر  لغري  ينفذ  ومل  با�شتحقاقها 
اإدارة  جمل�ض  ويحدد  االإع�شار 
لها،  موؤقتة  نفقة  �رشف  ال�شندوق 
عليه  املحكوم  الزوج  على  و�شيتعني 
به  املحكوم  املبلغ  �شداد  بالنفقة، 
عليه، والذي �شبق اأن دفعه ال�شندوق 
نيابة عنه كما اأوجب املجل�ض االأعلى 
اأنظمة  يف  منوذج  اإ�شافة  للق�شاء، 
االإنهائية  الق�شايا  العدل �شمن  وزارة 
ي�شمن  مبا  ح�شانة،  اإثبات  با�شم 
االإنهاء وال�شهادة اأن الطفل يف ح�شانة 
االأم وال يوجد منازع دون احلاجة لرفع 
دعوى واأوجبت الوزارة اإثبات ح�شانة 
خ�شومة  فيه  لي�ض  فيما  الأبنائها  االأم 
الأن  دعوى  الإقامة  احلاجة  دون  اإنهاء 
ال  وحتى  تنازع،  وجود  عدم  االأ�شل 
اإىل وجود تنازع  اإقامة الدعوى  تدعو 

وثم وقوع ال�رشر.
الذي  املحاماة،  دبلوم  اأقرت  كما 
مبنح  وينتهي  �شنوات،   3 ي�شتمر 
مزاولة  رخ�شة  املتدربة  اأو  املتدرب 
التي  الربامج  كون  املحاماة،  مهنة 
يقدمها بع�ض املحامني غري مرتبطة 
احرتايف،  تدريب  اأو  علمية  مبنهجية 
ووقت  مايل  هدر  من  فيها  وملا 
املتدربات،  واملحاميات  للمحامني 
مت�شلة  غري  مهمات  باأداء  وتكليفهم 

باملهنة.

احتج اأكرث من األف اأمريكي اأمام برج ترامب يف نيويورك، ليلة الثنني، مطالبني الرئي�س دونالد ترامب 
بال�ستقالة وترك من�سبه، لأول مرة منذ ت�سلمه الرئا�سة يف البيت الأبي�س مطلع العام اجلاري ومل ت�سمح 
ال�سرطة للمتظاهرين بالو�سول ب�سكل حر ومبا�سر اإىل الربج، بل اأجربتهم على �سلوك طرق التفافية من 

خالل ال�سوارع املجاورة حتى �سنرتال بارك.

الوليات املتحدة

ق.د

مظاهرة يف نيويورك تطالب ترامب باال�ستقالة
قرارات جديدة تنت�سر للمراأة 

ال�سعودية يف 10 اأيام!

ح�شن  االإيراين،  الرئي�ض  حذر 
اإىل  العودة  من  وا�شنطن  روحاين، 
موؤكدا  العقوبات،  فر�ض  �شيا�شة 
و�شع  اإىل  العودة  اإيران ميكنها  اأن 
يف  النووية  املفاو�شات  قبل  ما 
اأكرث  ظروف  ويف  �شاعات  غ�شون 
كلمة  يف  روحاين،  واأ�شاف  تطورا 
ملجل�ض  العلنية  اجلل�شة  خالل 
ال�شورى االإ�شالمي، اأم�ض الثالثاء، 
اجلديدة،  حكومته  برنامج  حول 
اخليار  لي�ض  النووي  "االتفاق  اأن 
�شرتد  واأنها  الإيران،  الوحيد 

اأمريكا  نق�ض  مع  يتنا�شب  ب�شكل 
لتعهداتها يف االتفاق النووي".

"الرئي�ض  اإن  روحاين  وقال 
روح  بنق�ض  اإيران  يتهم  االأمريكي 
االتفاق النووي، يف حني اأن الوكالة 
يف  اأيدت  الذرية  للطاقة  الدولية 
نفذت  اإيران  اأن  تقارير  �شبعة 

االتفاق النووي ب�شكل كامل".
اإيران ال تعترب  اأن  واأو�شح روحاين 
�شد  تهديدا  النووي  االتفاق 
م�شيفا:  ا�شت�شالما،  وال  االآخرين 
اتفاق  هو  النووي،  "االتفاق 

جميع  مب�شلحة  ي�شب  متوازن 
طريق  افتتح  حيث  االأطراف، 
الرئي�ض  العامل"وتابع  مع  التعاون 
)االأمريكيون(،  "اأولئك  اأن  االإيراين 
اإىل  العودة  جمددا  حاولوا  الذين 
العزلة  فر�شوا  قد  التهديد،  لغة 
�شيا�شة  ومن خالل  اأنف�شهم،  على 
اال�شتعداء قد حرموا اأنف�شهم من 

فوائد ال�شالم".
الرئي�ض  اإدارة  روحاين  واتهم 
دونالد ترامب، بتجاهل االتفاقات 
اأجمع،  "العامل  قائال:  الدولية، 

االأ�شهر  خالل  بو�شوح  �شاهد 
يف  وخا�شة  اأمريكا،  اأن  املا�شية 
تتجاهل  ترامب  الرئي�ض  عهد 
عن  وف�شال  الدولية.  االتفاقيات 
واملتكررة  امل�شتمرة  اخلروقات 
لالتفاق النووي، فقد نق�ض جميع 
باري�ض  اتفاقية  من  االتفاقيات، 
كوبا،  مع  االتفاق  اإىل  )للمناخ( 
واأثبت للعامل اأن الواليات املتحدة 
لي�شت �رشيكا جيدا حتى حللفائها 

ولي�شت مفاو�شا مو�شع ثقة".

نيكوال�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  اأمر 
ع�شكرية  مناورات  باإجراء  مادورو، 
ردا  اجلاري،  اأوت   و27   26 يومي 
االأمريكي  الرئي�ض  تهديدات  على 
ع�شكريا  بالتدخل  ترامب  دونالد 
مادورو  وقال  بالده  يف  االأزمة  حلل 
يف  اأن�شاره  من  االآالف  اأمام 
اأركان  رئا�شة  اأمرت  "لقد  كراكا�ض 
بالتح�شريات  امل�شلحة  القوات 
وطنية،  مناورات  الإجراء  الالزمة 
املتكامل  للدفاع  وع�شكرية،  مدنية 
اأن  فنزويال"واأ�شاف  وطننا  عن 
و27    26 يومي  �شتجري  املناورات 

ال�شهر اجلاري.
اإ�شبانيا  �شفراء  من  مادورو  وطلب 
وفيتنام  و�شوريا  واليابان  وفرن�شا 
فنزويال،  يف  املعتمدين  وغواتيماال 
�شد  االأمريكية  التهديدات  باإدانة 

ك�شفراء  منكم  "اأطلب  وقال  بالده. 
للدول التي متثلونها ...عقد اجتماع 
مغلقة  اأبواب  خلف  روؤ�شائكم  مع 
للنظر يف مو�شوع ال�شالم يف فنزويال 
والتهديد بالتدخل الع�شكري من قبل 
�شد  ترامب  دونالد  ال�شيد  حكومة 
بالدنا"وتوجه الرئي�ض الفنزويلي اإىل 
بطلب  التاأ�شي�شي  الوطني  املجل�ض 
اإجراء حتقيق فيما يتعلق باملعار�شة، 
التي ميكن اأن تدعم تدخال ع�شكريا 
يف البالد من قبل الواليات املتحدة، 
كجرمية  ذلك  يف  التحقيق  واإمكانية 
اجلمعة  يوم  ترامب  واأعلن  �شيا�شية 
تدر�ض  وا�شنطن  اإن  املا�شي، 
فنزويال،  يف  ال�شيناريوهات  جميع 
الع�شكري. اخليار  ذلك  يف  مبا 

البنتاغون،  با�شم  املتحدث  اأن  اإال 
اأن اجلي�ض  اأيريك بيهون، ك�شف عن 

حول  تعليمات  يتلق  مل  االأمريكي 
�شد  ع�شكرية  عمليات  خطة  اإعداد 

فنزويال.
اإعالن  بلّة،  الطني  زاد  ومما 
مايك  االأمريكي،  الرئي�ض  نائب 
هي  فنزويال  اأن  االثنني،  بن�ض، 
الواليات  اأمن  تهدد  فا�شلة"  "دولة 
االأر�شية  الكرة  "ن�شف  و  املتحدة، 
الرئي�ض  نائب  اجلنوبي"وقال 
املتحدة  الواليات  اإن  االأمريكي، 
قوة  من  لديها  ما  كل  �شت�شتخدم 
تفر�ض  لكي  ودبلوما�شية  اقت�شادية 
فنزويال.  الدميقراطية يف  ا�شتعادة 
يف  لل�شحفيني  بن�ض  واأ�شاف 
الرئي�ض  اإن   " بكولومبيا  كارتاجينا 
)دونالد( ترامب اأو�شح ب�رشاحة اإننا 
يتم  بينما  االأيدي  مكتويف  نقف  لن 
دولة  دكتاتورية  اإىل  فنزويال  حتويل 

فا�شلة "ومع ذلك، اأبدى بن�ض نغمة 
خالل  ترامب  من  ت�شاحلية  اأكرث 
الالتينية  اأمريكا  يف  احلالية  جولته 
واالأرجنتني  كولومبيا  �شملت  التي 
احلل  اإن  قائال  وبنما،  وت�شيلي 
والقالقل  لال�شطرابات  ال�شلمي 
وكان  ممكن  فنزويال  يف  ال�شيا�شية 
املا�شي  االأ�شبوع  ترامب  تهديد 
قد  فنزويال  �شد  ع�شكري  بعمل 
مما  املنطقة،  دول  حفيظة  اأثار 
متتالية  اإدانات  اإ�شدارها  اإىل  اأدى 
من  ذلك  يف  مبا  التهديدات،  لهذه 
الفنزويلي  للرئي�ض  املنتقدة  الدول 
االأزمة  ب�شبب  اأنه  ترامب  واأ�شاف 
اأمريكا  يف  الواقع  البلد  هذا  يف 
تهريب  يزداد  اأن  ميكن  الالتينية، 
ال�رشعية  غري  والهجرة  املخدرات 

اإىل الواليات املتحدة.

اإيران

روحاين يحذر ترامب ويهدد "بتمزيق" االتفاق النووي خالل �ساعات

فينزويال

مادورو ياأمر مبناورات ع�سكرية ردا على ترامب وم�ساءلة "اخلونة"
مقربة البقيع.. وجدل ال ينتهي بني 

الريا�ض وطهران
الداخلية  وزير  االأعرجي،  قا�شم  قال 
اأبلغ  اإنه  اأوت،   13 االأحد  العراقية، 
العالقات  حت�شني  اأن  ال�شعودية 
احلجاج  باحرتامها  يبداأ  اإيران  مع 
يزوروا  اأن  لهم  وال�شماح  االإيرانيني 

مقربة البقيع.
كما  اأو  البقيع،  مقربة  يعرف  ال  وملن 
البقيع،  جنة  البع�ض  عليها  يطلق 
املدينة  الأهل  الرئي�شية  املقربة  فهي 
عليه  حممد  النبي  عهد  منذ  املنورة 
االأماكن  اأقرب  ومن  وال�شالم،  ال�شالة 
النبوي  امل�شجد  مبنى  اإىل  التاريخية 
حاليا، وتقع يف مواجهة الق�شم اجلنوبي 
املقربة  تزال  وال  �شوره  من  ال�رشقي 
قيد اال�شتخدام، وتبلغ م�شاحتها 180 

االآالف  رفات  وت�شم  مربع،  مرت  األف 
من  فيها  تويف  ومن  املدينة  اأهل  من 
املجاورين والزائرين اأو نقل جثمانهم 
ويف  املا�شية،  الع�شور  مدى  على 
مقدمتهم ال�شحابة ويروى اأن 10 اآالف 
بن  فيها، منهم عثمان  دفنوا  �شحابي 
الرا�شدين،  اخللفاء  ثالث  عفان، 
ال�شالة  عليه  حممد  النبي  وزوجات 
وميمونة،  خديجة  با�شتثناء  وال�شالم، 
كما دفنت فيها ابنته فاطمة الزهراء، 
العبا�ض، وعمته  اإبراهيم، وعمه  وابنه 
بكر  اأبي  بنت  عائ�شة  وزوجته  �شفية، 
علي،  بن  احل�شن  وحفيده  ال�شديق، 
وحممد  احل�شني  بن  علي  وكذلك 

الباقر وجعفر ال�شادق.

رئي�ض الوزراء الفل�سطيني يندد بهدم ال�سلطات 
االإ�سرائيلية بناية �سكنية وجتارية يف القد�ض

ا�شتهدف  الذي  االإرهابي،  الهجوم  اأ�شفر 
عا�شمة  واغادوغو،  مدينة  يف  مطعما 
عن  املا�شي،  االأحد  فا�شو،  بوركينا 
مقتل واإ�شابة عرب، من جن�شيات كويتية 

وجزائرية ولبنانية.
مطعم  على  بهجوم  �شخ�شا   17 مقتل 
�شخ�شا   18 فا�شومقتل  بوركينا  يف  تركي 
بهجوم على مطعم تركي يف بوركينا فا�شو 
و�شائل  ونقلت  اثنني  مهاجمني  وت�شفية 
اإعالم لبنانية، عن م�ض ندد رئي�ض الوزراء 
اأم�ض،  اهلل،  احلمد  رامي  الفل�شطيني 
�شكنية  بناية  االإ�رشائيلية  ال�شلطات  بهدم 

وجتارية يف "القد�ض".
و ذكر بيان �شدر عن مكتب احلمد اهلل ، 
للجنة   اجتماع  يف  طالب  االخري  هذا  ان 
يف  القد�ض  لدعم  الوزارية  الطوارئ 
مدينة رام اهلل بال�شفة الغربية، موؤ�ش�شات  
م�شوؤولياتها  بتحمل  الدويل  املجتمع 
له  تتعر�ض  ما  اأمام  واالأخالقية  القانونية 
وانتهاكات  اإجراءات  من  القد�ض  مدينة  
والتي  وم�شتوطنيه  "االحتالل  قبل  من 
والقوانني  املواثيق  كافة   مع  تتنافى 

الدولية". 
"�شتبقى  القد�ض   ، اأن  اهلل  احلمد  واأكد 
فل�شطني"،  لدولة  االأبدية  العا�شمة 
م�شددا على "موا�شلة القيادة الفل�شطينية 
الدعم  اأ�شكال  كافة  تقدمي  واحلكومة 
�شمود  تعزيز  على  يعمل   ،مبا  للقد�ض 

املقد�شيني وثباتهم على اأر�شهم". 
وكانت م�شادر فل�شطينية ذكرت يف وقت 
�شابق اليوم،  اأن جرافات اإ�رشائيلية هدمت  
بناية �شكنية وجتارية �شيدت قبل 10 اأعوام 
على بناء قدمي يف بلدة )العي�شوية( و�شط  

القد�ض بدعوى بناء دون ترخي�ض. 
يف  االإ�رشائيلية  اجلرافات  هدمت  كما 
وقت الحق منزال يف بلدة )�شلوان( جنوب  

امل�شجد االق�شى �رشق القد�ض. 
الفل�شطينية  اخلارجية  وزارة  وحذرت 
كاأرقام   العمليات  تلك  مع  "التعامل  من 
حجم  عن  بعيدا  عابرة  واإح�شائيات 
يف  الهدم  عمليات  تخلفه  الذي  املعاناة 

حياة  الفل�شطينيني واأجيالهم".
واعترب البيان، اأن عمليات الهدم ترتقى اإىل 
م�شتوى "جرائم حقيقية �شد  االن�شانية"، 
الدويل  للقانون  ج�شيما  "انتهاكا   وت�شكل 
واتفاقيات  االن�شاين  الدويل  والقانون 

جنيف، واالتفاقيات  املوقعة". 
اأن  على  الفل�شطينية  اخلارجية  و�شددت 
"عدم فر�ض عقوبات رادعة على اإ�رشائيل 
للقانون  اجل�شيمة  انتهاكاتها  ب�شبب  
يف  التمادي  على  ي�شجعها  بات  الدويل، 
تنفيذ خمططاتها  اال�شتعمارية التو�شعية 
العادلة  الفل�شطينية  احلقوق  ح�شاب  على 

وامل�رشوعة".
ادر يف وزارة اخلارجية، اأن 3 لبنانيني بني 

القتلى الذين �شقطوا يف الهجوم.
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يف  بو�ضوح  جتلى  خفّيا  كان  ما 
عن  ال�ضادر  الر�ضمي  االتهام 
البنك املركزي حول قيام »خلية 
التحالف« باإلغاء ت�ضاريح 13 رحلة 
جوية لنقل االأموال املطبوعة يف 
رو�ضيا من الريال اليمني اإىل مطار 

عدن الدويل جنوبي اليمن.

خلط الأوراق 
ال�سيا�سية

ن�رشته  اللهجة،  �ضديد  بيان  يف 
الوكالة الر�ضمية احلكومية )�ضباأ(، 
اتهم البنك املركزي اليمني »خلية 
البنك  قيام  بـ«عرقلة  التحالف« 
وواجباته  بوظائفه  املركزي 
ال�ضيولة  توفري  يف  القانونية 
املنا�ضبة لالقت�ضاد اليمني ودفع 

مرتبات )رواتب( املوظفني«.
ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهب  البيان 
�ضيتوا�ضل  البنك  اإن  بالقول، 
واملجتمع  العربي  التحالف  مع 
لـ«تعزيز  والدويل  االإقليمي 
خلط  وجتنيبه  البنك  ا�ضتقاللية 
االأوراق ال�ضيا�ضية من قبل جميع 
على  حتدث  كما  االأطراف«، 
احرتام  »�رشورة  عن  العادة  غري 
اجلمهورية  و�ضيادة  ا�ضتقالل 
حكومية  مل�ضادر  اليمنية«ووفقا 
مينية حتدثت ، �رشيطة عدم ن�رش 
التحالف«،  »خلية  فاإن  اأ�ضمائها، 
املركزي،  البنك  يق�ضدها  التي 
فر�ض  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  هي 
والبحري  والربي  اجلوي  احلظر 
على اليمن منذ 26 مار�ض 2015، 
دخول  ت�ضاريح  متنح  التي  وهي 
وال�ضفن،  الطائرات  لكافة  اليمن 
التابعة  الطائرات  فيها  مبا 

ملنظمة االأمم املتحدة.

دور الإمارات

ا�ضتعاد  احلرب  انطالق  ومنذ 
قوات  من  العربي  التحالف 
العا�ضمة  و�ضالح،  »احلوثيني« 
حلج  وحمافظات  عدن،  املوؤقتة 
واأبني وال�ضالع واأجزاء وا�ضعة من 
الغربي  وال�ضاحل  )جنوب(،  �ضبوة 
غرب(،  )جنوب  تعز  ملحافظة 
حمافظتي  غالبية  اإىل  اإ�ضافة 
ا�ضتعاد  بينما  واجلوف،  ماأرب 
مركز  املكال،  مدينة  التحالف 
تنظيم  من  ح�رشموت،  حمافظة 
ال�ضعودية  »القاعدة«وتتزعم 
االإمارات  لكن  العربي،  التحالف 
يف  الو�ضع  على  املهيمنة  هي 
املحررة  اجلنوبية  املحافظات 

من م�ضلحي احلوثي و�ضالح.

يف  برية  قوات  االإمارات  ومتتلك 

و�ضبوة  )جنوب(  حمافظات عدن 
املخا  ومدينة  )�رشق(،  واملكال 
)جنوب  تعز  ملحافظة  التابعة 
مينية،  قوات  تدعم  كما  غرب(، 
النخبة«  »قوات  عليها  يطلق 
من  كل  يف  االأمني«،  و«احلزام 

عدن واملكال و�ضبوة.
يف  االأول  لي�ض  االهتزاز  وهذا 
العربي  التحالف  بني  العالقة 
واحلكومة ال�رشعية، لكنه »امتداد 
بداأت«،  التي  االأ�ضواأ  للمرحلة 
احلكومية،  امل�ضادر  بح�ضب 
مدعومة  قوات،  رف�ض  »عقب 
لطائرة  ال�ضماح  االإمارات،  من 
ربه  عبد  )اليمني(،  الرئي�ض 
من�ضور هادي، بالهبوط يف مطار 

عدن« يف فرباير املا�ضي.
يف  اأمنية  توترات  اإىل  ذلك  واأّدى 
املطار، اأقال الرئي�ض هادي على 
ال�ضابق،  عدن  حمافظ  اإثرها 
ووزير  الزبيدي،  عيدرو�ض 
الدولة، هاين بن بريك، املواليني 
»عيدرو�ض«  ورد  الأبوظبي، 
االنتقايل  املجل�ض  بت�ضكيل 
واقع،  اأمر  كحكومة  اجلنوبي 
ال�رشعية،  احلكومة  عن  بديلة 
ويف  احلكومية  امل�ضادر  بح�ضب 
11 ماي املا�ضي، اأعلنت قيادات 
االنف�ضايل  اجلنوبي  باحلراك 
االنتقايل  »املجل�ض  ت�ضكيل 
املحافظات  الإدارة  اجلنوبي«، 
احلوثيني،  من  املحررة  اجلنوبية 
امُلقال،  عدن  حمافظ  برئا�ضة 

عيدرو�ض الزبيدي.
وبعد اأن ظل هو وطاقمه ميار�ضون 
حم�ضورة  مناطق  من  مهامهم 

الرئا�ضي  معا�ضيق  ق�رش  يف 
جنح  بعدن،  »كريرت«  مدينة  يف 
بن  عبيد  اأحمد  احلكومة،  رئي�ض 
الراكدة  املياه  حتريك  يف  دغر، 
وفق   - عقد  حيث  التحالف،  مع 
ثالثة   - ر�ضمية  اإعالم  و�ضائل 
التحالف  يف  قادة  مع  لقاءات 
التقارب  من  نوًعا  اأثمرت  بعدن، 
برفقة  دغر«  »بن  قام  وكذلك 
بزيارات  التحالف،  بقوات  قادة 
الفا�ضلة  »كر�ض«،  مديرية  اإىل 
بني حمافظتي تعز وحلج جنوبا، 
من  املحررة  املخا  ومدينة 

احلوثيني على البحر االأحمر.
ورغم حتقيقها نوعا من التقارب، 
اإىل  الزيارات حتولت  تلك  اأن  اإال 
اأن�ضار احلكومة  منا�ضبة من قبل 
بعد  التحالف،  على  للهجوم 
اإماراتيني  ع�ضكريني  قادة  ظهور 
يف  دغر«  »بن  ي�ضتقبلون  وهم 
�ضور  تت�ضدرها  فاخرة  خيمة 
زعماء االإمارات، بجانب موؤ�ض�ض 
الدولة، زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
هادي،  الرئي�ض  �ضورة  غياب  مع 
اعتبار  اإىل  البع�ض  دفع  ما  وهو 
لي�ضت  وكاأنها  ظهرت  »املخا  اأن 

منطقة مينية«.

ل حت�ّسن ول انهيار

املتزايدة  اال�ضطراب  حالة  ومع 
العربي  التحالف  بني  العالقة  يف 
»بن  ترك  اليمنية،  واحلكومة 
الريا�ض،  اإىل  واجته  دغر« عدن، 
برفقه حمافظ عدن، عبد العزيز 
�ضن  قد  كان  الذي  املفلحي، 

اأ�ضماها  ما  �ضد  الذعا  هجوما 
االأجندة  �ضاحبة  بـ«االأطراف 
امل�ضبوهة واملقولبة يف اليمن«وال 
يُعرف اإىل اأي مدى �ضتتجه عالقة 
خ�ضو�ضا  بالتحالف،  احلكومة 
يزال  ما  اليمن  يف  الو�ضع  واأن 
�ضلم  »ن�ضف  بني  مكانه  يراوح 
مراقبني  لكن  حرب«،  ون�ضف 
يعتقدون اأنها »لن تتجه اإىل حالة 

االنهيار«.
خالد  اليمني،  ال�ضيا�ضي  اخلبري 
عبد الهادي، قال بهذا اخل�ضو�ض، 
اإن العالقة بني احلكومة والتحالف 
العربي »لن تنهار، اتقاء ملخاوف 
خمتلفة جتمع الطرفني«وراأى عبد 
»مزيدا  اأن   ، حديث  يف  الهادي، 
�ضيطبع  واالهتزاز  االعتالل  من 
املن  حالة  و�ضت�ضودها  العالقة، 
اال�ضتعطاف؛  حالة  تقابلها  التي 
اأن  اأهمها  كثرية،  الأ�ضباب  وذلك 
التحالف يريدها عالقة من اأعلى 
اإىل اأدنى، وبني اآمر ومتلٍق، ولي�ض 
و�رشاكة«وم�ضى  حتالف  عالقة 
اعتالل  اأ�ضباب  »من  اإن  قائال 
�ضلطة  اأن  الطرفني،  بني  العالقة 
اإىل  يوما  تطمح  مل  رمبا  هادي 
تاأ�ضي�ض عالقتها بالتحالف خارج 
تتمايز عنه  تلك املحددات، ومل 
قوتها يف  م�ضادر  اإىل  تلتفت  ومل 
الداخل اليمني«وب�ضاأن االتهامات 
اإىل  هادي  اأن�ضار  من  املوجهة 
�ضوء  وراء  بالوقوف  االإمارات 
قال  عامة،  التحالف  مع  العالقة 
عبد الهادي اإن »هذا القول لي�ض 
تقديري  يف  واإمنا  متاماً،  دقيقاً 
اأن �ضلوك التحالف يج�ضد ذهنية 
روؤية  ت�ضوغ  التي  واملن  الت�ضلط 
التحالف  يف  املن�ضوية  االأنظمة 
امللف  مع  للتعامل  العربي 

اليمني«.
»هذه  اأن  اليمني  اخلبري  واأ�ضاف 
االأنظمة كلها ملكية داخل البلدان 
لها  ُكتب  وحني  حتكمها،  التي 
من  ق�ضم  اإدارة  على  االإ�رشاف 
والتعامل مع حكومته، مل  اليمن، 
من  لديها  ما  ت�ضدير  غري  جتد 

الروؤية واملمار�ضة«.

اأمريكا  لق�ضف  الـ72  الذكرى  حتل 
وناغازاكي  هريو�ضيما  مدينتي 
األف   129 من  اأكرث  )خلّفت  اليابانيتني، 
وبيونغ  وا�ضنطن  تت�ضابق  بوقت  قتيل(، 
�ضبح  يرافقها  كالمية«  »حرب  يف  يانغ 
حرب نووية قد جتعل املاأ�ضاة اليابانية 
ال تذكر اأمامها، نظًرا ملا قد ت�ضفر عنه 

من �ضحايا.
الرئي�ض  اأكد  املا�ضية،  واجلمعة 
قوات  اأن  ترامب،  دونالد  االأمريكي 
اال�ضتعداد«،  اأهبة  وعلى  »معباأة  بالده 
الأي هجوم ت�ضنه كوريا ال�ضمالية، وذلك 
بني  متبادلة  تهديدات  �ضل�ضلة  عقب 

زعيمي البلدين.
قدرة  احتمال  عن  اأمنية  تقارير  فبعد 
�ضواريخ  تزويد  على  يونغ،  بيونغ 
بروؤو�ض  للقارات  عابرة  بالي�ضتية 
�ضيا�ضة  تغيري  ترامب،  قرر  نووية، 
االإدارات  مار�ضتها  التي  ال�ضمت احلذر 
االأمريكية ال�ضابقة �ضد كوريا ال�ضمالية، 
بالقول »�ضنواجه بالنار والغ�ضب«ت�رشيح 
ال�ضمايل  الكوري  نظريه  دفع  ترامب، 
»غوام«  جزيرة  ب�رشب  التهديد  اإىل 
قواعد  حتت�ضن  والتي  االأمريكية، 
الهادئ، ويقطنها  ع�ضكرية يف املحيط 
 6 منهم  اأمريكي،  األف   163 قرابة 
الدفاع  وزير  رّد  وعليه،  ع�ضكري  اآالف 
ماتي�ض،  جيم�ض  اجلرنال  االأمريكي 
النظام  »انتهاء  من  يانغ،  بيونغ  بتحذير 
قدرة  اإىل  اأ�ضار  بعدما  �ضعبه«،  وتدمري 
اجلارة  يف  وحلفائها  الع�ضكرية  اأمريكا 

اجلنوبية واليابان.

ت�سعيد ت�سريحات

دفع  االأمريكية،  الت�رشيحات  ت�ضعيد 
ال�ضمايل  الكوري  التلفزيون  الحقا 
الر�ضمي »كي �ضي ان اي«، اإىل االإعالن 
»من  اجلي�ض،  عليها  يعمل  خطة  عن 
)الواليات  العدو  قوات  اعرتا�ض  اأجل 
غوام«واأو�ضح  )جزيرة(  يف  املتحدة( 
التلفزيون اأنه �ضيتم االنتهاء من اخلطة 
منت�ضف اأغ�ضط�ض/اآب اجلاري؛ قبل اأن 
ال�ضمايل  الكوري  الرئي�ض  على  تُعر�ض 
قرارا  �ضيتخذ  الذي  اأون،  جونغ  كيم 
التلفزيون  وو�ضف  ال.  اأو  بالهجوم 
الرئي�ض  تهديد  ال�ضمايل،  الكوري 
الفارغ«،  الكالم  من  »كم  باأنه  ترامب 
مع  ممكن  غري  املتعقل  »احلوار  واأن 
ينفع  وال  للعقل،  الفاقد  الرجل  هذا 
يف  املطلقة«وانطلق  القوة  غري  معه 
»هوا�ضونغ-12«  �ضاروخ  م�ضار  و�ضف 
اأطلق  ما  اإذا  املدى  متو�ضط  البال�ضتي 
مل  �ضابقة  يف  غوام،  جزيرة  باجتاه 
لعقود  املمتد  التوتر  تاريخ  يف  حتدث 
اإعالمية  تقارير  ح�ضب  البلدين،  بني 
ال�ضاأن،  بهذا  طماأنة  ر�ضالة  ويف 
عرب  كالفو،  ايدي  »غوام«  حاكم  قال 
للجزيرة  تهديد  يوجد  »ال  اإنه  »تويرت« 
جمله  ن�رشته  مقال  حالًيا«وبح�ضب 
االأربعاء،  االأمريكية،  بولي�ضي«  »فورين 
فاإن وا�ضنطن اأطلقت، االإثنني املا�ضي، 
يف  بي«  »بي-1  الطائرة  القنابل  قاذفة 
�ضاعات   10 ا�ضتمرت  تدريبية  طلعة 
من  مقاتلة  طائرات  مبرافقة  تقريبا، 
اليابان وكوريا اجلنوبية و�ضعد ترامب، 
قبيل  املا�ضي،  اخلمي�ض  لهجته  حدة 
جمل�ض  اأع�ضاء  مع  اجتماعا  عقده 
بالقول  االأبي�ض،  للبيت  القومي  االأمن 
والغ�ضب(  النار  )ت�رشيح  يكن  مل  »رمبا 
متحدثا  الكفاية«وتابع  فيه  مبا  �ضديدا 
فكرت  »اإذا  له  املرافقني  لل�ضحفيني 
حلفائنا،  اأحد  باإيذاء  ال�ضمالية  كوريا 
ترامب،  مرتبكني«ورف�ض  ف�ضي�ضبحون 
احلديث عن طبيعة الرد اإذا ما اأقدمت 
اأنه  اإال  يانع، على �رشب »غوام«،  بيونغ 

يكونوا  مل  اأ�ضياء،  لهم  »�ضتحدث  قال 
يتوقعونها«.

االأمريكي،  الدفاع  وزير  قال  ذلك  وقبل 
ال  وا�ضنطن  اإن  املا�ضي،  اخلمي�ض 
على  فردية،  خطوات  اتخاذ  ل  تف�ضّ
الع�ضكري  اخليار  امتالكها  من  الرغم 
عن  حلفائنا  مع  نعمل  »نحن  واأ�ضاف: 

كثب لن�ضمن ذلك«.

�سربة ا�ستباقية

�ضي  بي  »اإن  لقناة  لتقرير  وطبقا 
فاإن  االأمريكية،  االإخبارية  نيوز« 
ل�رشبة  حمددة  خطة  اأعد  »البنتاغون، 
كوريا  يف  �ضاروخية  ملواقع  ا�ضتباقية 
اأمر الرئي�ض ترامب  ال�ضمالية، يف حالة 
م�ضوؤولني  عن  القناة،  بذلك«ونقلت 
متقاعدين  واآخرين  كبريين  ع�ضكريني 
اجلزء  اأن  اأ�ضماءهم(،  تك�ضف  )مل 
تنطلق  اأن  هو  اخلطة  من  االأ�ضا�ضي 
بي«  »بي-1  القنابل  قاذفات  طائرات 
من قاعدة »اأندر�ضن« اجلوية يف جزيرة 
غوام واأ�ضارت اإىل اأن طائرتني من هذا 
مهمات  يف  مترينا   11 نفذتا  الطراز 
املا�ضي،  ماي  نهاية  منذ  م�ضابهة، 
جرى اآخرها، االإثنني املا�ضي وعن هذه 
التحليق  »اأثناء  التقرير  يقول  الطائرات 
ال�ضناعية  باالأقمار  مدعومة  تكون 
)بدون  الدرون  وطائرات  )للت�ضوير(، 
طيار(، وحماطة بطرازين اآخرين للقتال 
بالوقود(،  )لتزويدها  اجلوي  واالإر�ضاع 

وطائرات للت�ضوي�ض االإلكرتوين«.
والقائد  بحري  االأدمريال  عن  ونقل 
�ضمال  حلف  لقوات  ال�ضابق  االأعلى 
»جيم�ض  اأوروبا  يف  االأطل�ضي 
�ضتافريدي�ض«: »من بني جميع اخليارات 
اعتبار  )ترامب(  ي�ضتطيع  الع�ضكرية 
بي(،  بي-1  طائرات  )ا�ضتخدام  هذا 
اإىل  توؤدي  اأال  ميكن  ثالثة  اأو  حلني  من 
»�ضتافريدي�ض«،  اأن  املوقف«اإال  ت�ضعيد 
ال�ضمالية على ذلك،  حذر من رد كوريا 
منها  قريبة  مواقع  ا�ضتهداف  عرب 
التي ال تبعد  كعا�ضمة جارتها اجلنوبية 
اأو  كيلومرتا،   40 �ضوى  حدودها  عن 
»اأندر�ضن«  قاعدة  مثل  بعيدة  اأخرى 

اجلوية، يف غوام.
ويقول: »�ضيكون كيم جونغ اأون، م�ضطرا 
االأقل  على  جيو�ضه  يدفع  و�ضوف  للرد، 
اأهداف  ورمبا  اجلنوبية  كوريا  باجتاه 
بعيدة املدى، وتلك نتائج �ضيئة«وحتتوي 
»غوام« �ضت قاذفات قنابل، مت م�ضاعفة 

قدراتهن، بح�ضب التقرير.
اإىل  ي�ضّمها  مل  مل�ضادر  م�ضتنًدا  وي�ضري 
لكوريا  �ضاروخًيا  موقًعا   24 »حتديد 
ال�ضمالية كاأهداف، يف حال اأمر ترامب، 

ب�رشبة ا�ضتباقية«.
اال�ضرتاتيجيات  الأ�ضتاذ  روؤية  ووفق 
االأمريكية  احلرب  بكلية  وال�ضيا�ضات 
جّدية  حال  يف  فاإنه  هوملز«،  »جمي�ض 
»النار  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  ترامب  حتذير 
والغ�ضب«، فذلك يعني اعتماد وا�ضنطن 
ال  التي  اخلفيفة،  ال�ضبح  طائرات  على 
يلتقطها الرادار ونفى »هوملز«، اأن يكون 

هناك »هجوم اأمريكي من البحر«.
�ضاروخ  اأمريكا  اإطالق  اأن  ويو�ضح 
�ضيُفهم على  نووًيا  راأ�ًضا  يحمل  بال�ضتي 
اأنه تهديد لل�ضني ورو�ضيا، »لذا فاإن هذا 
ا«واأعرب  اأي�ضً مطروح  غري  االحتمال 
ال�رشبة  باأن  اعتقاده  عن  »هوملز«، 
ال�ضمالية  كوريا  ملن�ضاآت  االأمريكية 
القنابل  »قاذفات  عرب  �ضتكون  النووية 
»نا�ضيونال  جملة  اأن  بي-2«اإال  طراز 
اأن  اإىل  ت�ضري  االأمريكية،  انرتي�ضت« 
حمدودية ذخرية »جي بي يو 57 اي/بي« 
التي متتلكها اأمريكا قد اليكفي لتدمري 

برنامج كوريا ال�ضمالية النووي.

 منعطف هو الأخطر، منذ اندلع احلرب قبل اأكرث من عامني ون�سف، دخلته العالقة بني احلكومة ال�سرعية اليمنية، 
والتحالف العربي بقيادة ال�سعودية، الداعم للقوات احلكومية واملقاومة ال�سعبية مبواجهة م�سلحي »احلوثي« والرئي�س 

ال�سابق علي عبد اهلل �سالح، لكن حملاًل �سيا�سيًا يرى اأن تلك العالقة »لن تنهار«هذا املنعطف ياأتي اإثر اتهامات غري 
م�سبوقة من البنك املركزي، التابع للحكومة اليمنية، لـ«خلية التحالف« )امل�سوؤولة عن اإدارة عملية احلظر الربي واجلوي 

والبحري( بالوقوف وراء عرقلة و�سول اأوراق العملة اليمنية املطبوعة خارج اليمن، منذ اأفريل  املا�سي وخالفا ملا هو معلن 
من عالقة جيدة بني حتالف حترك مل�ساندة ال�سرعية �سد حتالف احلوثي و�سالح، وحكومة تكيل له الثناء يوميا، يبدو 

الو�سع خمتلفا وراء الكوالي�س.

تقدير موقف

وكالت

وا�سنطن وكوريا ال�سمالية احلكومة اليمنية والتحالف العربي.. عالقة ماأزومة »لن تنهار«

حرب ت�صريحات اأم مواجهة
 نووية قادمة



تر�أ�س  �ن  �سبق  �لذي  وهو 
�ملن�سب  يرتك  �ن  قب  �لنادي 
ويف  بوحف�س  قدوم حممد  بعد 
�خلانقة  �ملالية  �ل�سائقة  ظل 
ذلك  يف  �لفريق  بها  عانى  �لتي 
�إىل  مالك  بر�سا  دفعت  �لوقت 
نهاية  �لرئا�سة  من  �الن�سحاب 
بوحف�س  و��سبح   ،2016 عام 

من  كبرية  �سغوطات  يعي�س 
طرف �ملحيط وجماهري �لنادي 
�سهدت  عهدته  �أن  ورغم  �لذين 
�إىل  �لبلوزد�دية  �لت�سكيلة  عودة 
�لفوز  عرب  �لتتويجات  من�سة 
نهاية  �جلمهورية  كاأ�س  بلقب 
ح�ساب  على  �ملنق�سي  �ملو�سم 
مل  ذلك  �ن  �إال  �سطيف  وفاق 

�لتي  �جلماهري  �أمام  له  ي�سفع 
حلول  �يجاد  يف  بف�سله  �قرت 
بها  مير  �لتي  �ملالية  لالزمة 
دون  �لالعبني  وتو�جد  �لنادي 
م�ستحقات �سو�ء �لقد�مى منهم 
يح�سلو�  مل  �لذي  �جلدد  �أو 
باالإ�سافة  ت�سبيقات،  على 
�لت�سيري  يف  �لف�سل  �ثباته  �إىل 

يف  �ملغرب  ترب�س  �لغاء  بعد 
تاأكيد  عدم  ب�سبب  حلظة  �آخر 
�حلجز يف �لطائرة وهو ما جعله 
�أبناء  ت�سكيلة  حت�سري�ت  ينقذ 
»�لعقيبة« يف �آخر حلظة بربجمة 
ترب�س يف مدينة �سو�سة بتون�س، 
فاإن  �مل�سدر  نف�س  وح�سب 
بلوزد�د  ل�سباب  �لهاوي  �لنادي 

�ستوف  كرمي  ير�أ�سه  و�لذي 
من  عامة  جمعية  لعقد  يح�رض 
�لرئي�س  من  �لثقة  �سحب  �أجل 
بوحف�س باعتباره ميلك �حل�سة 
�إياه  �الأكرب من �الأ�سهم، متهمني 
دون  �نفر�دية  قر�ر�ت  باتخاذ 
�الإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  م�ساورة 
دون  لالعبني  بالتوقيع  و�لقيام 

�ملرور عليهم. 
�ملدرب  تلقى  �ملقابل،  يف 
باإ�سابة  قوية  �رضبة  تودوروف 
يف  �سبرية  �هلل  عبد  �ملد�فع 
�لنادي  يخو�سه  �لذي  �لرتب�س 
يف تون�س، وهو ما دفع بالالعب 
وترك  �الأو�ن  قبل  �نهاءه  �إىل 

�لفريق دون مد�فع �ي�رض.

ريا�ضةالأربعاء 16  اأوت 2017  املوافـق  لـ 17 ذو القعدة  1438هـ 12
�شباب بلوزداد ينهي ترب�ص �شباب بلوزداد قبل الأوان

بوحف�ض يتعر�ض لل�ضغوطات ور�ضا مالك 
يجهز للعودة اإىل الرئا�ضة

يواجه رئي�ص فريق �شباب بلوزداد حممد بوحف�ص �شغوطات كبرية من 
طرف حميط النادي من اأجل دفعه اإىل ترك من�شبه يف رئا�شة جمل�ص 
الإدارة والرحيل من اأجل تعيني رئي�ص جديد للإ�شراف على ت�شيري 

الفريق، ويف هذا ال�شدد علمت »الو�شط« اأن الرئي�ص ال�شابق ر�شا مالك 
يهدف اإىل العودة جمددا لرئا�شة النادي البلوزدادي خا�شة واأنه ي�شعى 

يف جميع الجتاهات من اأجل جت�شيد طموحه على ار�ص الواقع 

.    عي�شة ق.

�ملبار�ة  يف  د�ي  ح�سني  ن�رض  فريق  �نهزم 
�أمام  �م�س  �أول  م�ساء  جمعته  �لتي  �لودية 
يخو�سه  �لذي  �لرتب�س  خالل  وهر�ن  مولودية 
�جلديد  للمو�سم  ��ستعد�د  تون�س  يف  �لفريقان 
�ل�سدد  هذ�  يف  �ملقبل،  �ملو�سم  ينطلق  �لذي 
�لودية  �لن�رضية يف فخ �لهزمية خالل  �سقطت 
�أين  لو�حد  هدفني  بنتيجة  خا�ستها  �لتي 
�ل�سبي  بالتعادل  نهايته  �الأول  �ل�سوط  �سهد 
يف  �لثالثة  �الأهد�ف  �لفريقان  ي�سجل  �أن  قبل 
�لن�رضية عرب  �لثاين، حيث جاء هدف  �ل�سوط 
�لالعب عزوز �لذي وقع هدف �ل�رضف للنادي 
�لعا�سمي. وكانت �لفر�سة مو�تية للطاقم �لفني 
بقيادة �ملدرب نبيل نغيز من �أجل �لوقوف على 
و�سلوها  �لتي  �لعمل  ودرجة  ��سباله  ��ستعد�د 
عرب تطبيق برنامج �لتدريبات �لذي و�سعه منذ 
�لفريق �سجل  �أين كان  ترب�س �سو�سة،  �نطالق 

�سبيبة  �أمام  �ل�سابقة  �لودية  �ملبار�ة  يف  فوز� 
يو��سل  �أن  قبل  لو�حد  �أهد�ف  باأربعة  �لقبائل 
برنامج مبارياته �لودية مبالقاة مولودية وهر�ن 
�أين يو��سل �لفريق �لعا�سمي حت�سري�ته ب�سفة 

عادية حت�سبا النطالق �ملو�سم �جلديد.
وكانت �ملو�جهة �لودية �لتي خا�ستها �لن�رضية 
خمتلفتني  لت�سكيلتني  نغيز  �إقحام  �سهدت  قد 
جلميع  �ل�سماح  �أجل  من  العبا   22 مب�ساركة 
الإبر�ز  �لفر�سة  على  و�حل�سول  �للعب  �لتعد�د 
�أ�سده  على  �لتناف�س  و�أن  خا�سة  �مكانياته 
�لت�سكيلة  �سمن  مكانة  على  �حل�سول  �أجل  من 
�الأ�سا�سية حت�سبا للمو�سم �جلديد، بينما �سهد 
ي�ساركو�  مل  العبني  �سبعة  غياب  �لودي  �للقاء 
�حلار�س  من  بكل  �الأمر  ويتعلق  �طو�ره  يف 
و�يل،  عالتي،  عرجي،  عد�دي،  بو�سوف، 

بوزيدي ورودين.  

�لرتب�س  ق�سنطينة  �سباب  فريق  �ختتم 
�لتح�سريي �لذي خا�سه مبدينة �لبليدة بخو�س 
�ملو�جهة �لودية �الأخرية حل�ساب �لرتب�س و�لتي 
جرت م�ساء �ول �م�س �أمام �حتاد �لبليدة على 
�آخر  فوز� يف  �لفريق  �سجل  �أين  بر�كني  ملعب 
بنتيجة هدف دون رد، وجاء  �لودية  مو�جهاته 
�ملبار�ة  يف  ت�سجيله  مت  �لذي  �لوحيد  �لهدف 
زمالئه  منح  �لذي  بز�ز  يا�سني  �لقائد  عرب 
�ساعة  ن�سف  مرور  بعد  �لهدف  بتوقيع  �لفوز 
�ملدرب  ��ستغل  �أين  �ملو�جهة،  �نطالق  على 
�لوقوف  �لفر�سة من �جل  �لقادر عمر�ين  عبد 
على حت�سري�ت ��سباله وت�سحيح �الأخطاء �لتي 
�ل�سابقة،  �لودية  �للقاء�ت  خالل  فيها  وقعو� 
ب�سورة  يتمثل  �لرئي�سي  �لهدف  و�أن  خا�سة 

و�لتن�سيق  �جلديد  �لالعبني  �ندماج  يف  خا�سة 
على  و�لعمل  �لقد�مى  �لالعبني  وبني  بينهم 

�لتن�سيق �ي�سا بني �خلطوط �لثالثة.
�لبليدة  �حتاد  �مام  �لودية  �ملو�جهة  وكانت 
ت�سكيلة  خا�ستها  �لتي  �لوديات  �ساد�س 
ترب�س  �إقامة  لها  �سبق  بعدما  »�ل�سيا�سي« 
حت�سريي �سابق مبركز حمام بورقيبة يف تون�س 
وترب�س ثان يف ق�سنطينة، بينما عادت �لت�سكيلة 
�ول �م�س �إىل مدينة �جل�سور �ملعلقة من �أجل 
عرب  �جلديد  �ملو�سم  �إىل  �ال�ستعد�د  مو��سلة 
مو��سلة �لعمل مبلعب �ل�سهيد حمالوي لو�سع 
عن  �ل�ستار  رفع  قبل  �الأخرية  �لروتو�سات 

�ملو�سم �جلديد.
ع.ق.

 ب�شكري منح الفر�شة اإىل 20 
لعبا ونوبلي يتاألق

املوب ي�ضحق وداد بوفاريك 
ب�ضباعية نظيفة

جمل�ص الإدارة يبحث عن 
تعيني خليفة دودان

 برجمة اجلمعية
 العادية ل�ضبيبة بجاية 

ال�ضبت املقبل
برجمت �إد�رة فريق �سبيبة بجاية 

�نعقاد �جلمعية �لعادية للنادي �لهاوي 
�ل�سبت �ملقبل �مل�سادف لتاريخ 

19 �أوت �لقادم، حيث خرج �جتماع 
جمل�س �الإد�رة بدعوة �الأع�ساء �إىل 
�حل�سور الأ�سغال �نعقاد �جلمعية 

�لعادية للنادي �لهاوي ل�سبيبة بجاية 
و�لتي �سوف تعرف تقدمي �لتقريرين 

�ملايل و�الأدبي ودر��سة �لنقاط �لتي مت 
و�سعها �سمن جدول �الأعمال، ودر�س 
�جتماع جمل�س �الإد�رة للفريق �لبحث 
عن مدير عام جديد للنادي من �جل 
تعيينه يف �ملن�سب �ل�ساغر منذ رحيل 
�ملدير �لعام لالإد�رة كرمي دود�ن �لذي 

ترك �لفريق، ويف هذ� �ل�سدد فاإن 
م�سوؤويل �لنادي �لبجاوي يبحثون على 
�يجاد خليفة لدود�ن ويكون �بن �لفريق 

وقريب من �الإد�رة وعامل ب�سوؤون 
�لفريق من �جل �لعمل على حت�سني 

�الأمور يف �لفريق وقيادته �إىل �ل�سعود 
و�لعودة جمدد� �إىل دوري �لكبار و�لذي 
كان قريبا منه �ملو�سم �ملنق�سي قبل 
�أن ي�سيع ورقة �ل�سعود يف �جلولتني 

�الأخريتني من �لبطولة �لوطنية.
ع.ق.

نغيز اأ�شرك جميع التعداد للح�شول على فر�شة اللعب

الن�ضرية تنهزم وديا اأمام مولودية وهران

الت�شكيلة غادرت اول ام�ص مدينة عا�شمة الورود

 �ضباب ق�ضنطينة يختتم الرتب�ض
 بفوز ودي اأمام احتاد البليدة 

بجاية  مولودية  فريق  �سّجل 
�ملبار�ة  خالل  عري�سا  فوز� 
ود�د  فيها  و�جه  �لتي  �لودية 
�لرتب�س  �سمن  بوفاريك 
يخو�سه  �لذي  �لتح�سريي 
حت�سبا  بالعا�سمة  �لفريق 
�لكروي  �ملو�سم  النطالق 
�لنادي  �سحق  حيث  �جلديد، 
�لنازل  مناف�سه  �لبجاوي 
ب�سبعة  �لهاوية  �لبطولة  �إىل 
على  رد  دون  كاملة  �أهد�ف 
ملعب �حلماية �ملدنية بالد�ر 
��سبال  و�رضب  �لبي�ساء، 
ب�سكري  م�سطفى  �ملدرب 
و�لذي  �الأول  �ل�سوط  بقوة يف 
حيث  نظيفة  بخما�سية  �أنهوه 
خم�سة  و�سجلو�  بقوة  دخلو� 
عليها  تد�ول  كاملة  �أهد�ف 
كل من نوبلي هدفني، تو�تي، 
بن عمارة وبلقا�سمي، قبل �أن 
هدفه  وي�سّجل  نوبلي  يعود 
و�ل�ساد�س  �ل�سخ�سي  �لثالث 
�لالعب  ويختتم  �ملبار�ة  يف 
بديال  دخل  �لذي  نزو�ين 
مهرجان  نوبلي  لزميله 
�الأهد�ف وي�سجل �سابع هدف 
�لالعب  وتاألق  �ملقابلة،  يف 
�ين  �للقاء  �أطو�ر  يف  نوبلي 
بها  قاد  �هد�ف  ثالثة  �سجل 

�لر�بطة  �إىل  �لنازل  فريقه 
حتقيق  �إىل  �لثانية  �ملحرتفة 
فوز عري�س وكا�سح ي�ساهم يف 
حت�سبا  زمالئه  معنويات  رفع 
�لكروي  �ملو�سم  النطالق 
�جلديد �لذي يف�سلنا عن رفع 

�ل�ستار عنه 10 �أيام.
على  �الأول  �مل�سوؤول  ومنح 
للموب  �لفنية  �لعار�سة 
�لفر�سة �إىل 20 العبا من �أجل 
�أحدث  �أين  �ملقابلة  خو�س 
�ل�سوط  يف  تغيري�ت  عدة 
يبقى �سوى العبني  �لثاين ومل 
�مليد�ن  �ر�سية  على  �ثنني 
�ملقابلة  �أطو�ر  خا�سا  �أين 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  كاملة 
حار�س �ملرمى �سيدي �سالح 

و�ملد�فع بودياب.
�للقاء  بهذ�  �لفوز  �أن  و�الأكيد 
ودية  مباريات  �سبقته  �لذي 
بورقيبة  حمام  ترب�س  يف 
نتائج  له  يكون  �سوف  بتون�س 
معنوية �يجابية على �لالعبني 
�لذين �أظهرو� جاهزية ت�سجع 
�لنادي  جماهري  مت�سك  على 
�إىل  �رضيعا  بالعودة  �لبجايو 
�إىل  و�ل�سعود  �الأ�سو�ء  دوري 

�لر�بطة �الأوىل.
ع.ق.

انفراج يف اأزمة انتقال دميبلي لرب�ضلونة
و�سع نادي بورو�سيا دورمتوند �الأملاين �رضًطا من �أجل �ل�سماح لالعبه عثمان دميبلي بالرحيل �إىل بر�سلونة �الإ�سباين خالل فرتة �النتقاالت �ل�سيفية �حلالية، وتقدم �لبلوغر�نا بعر�س قيمته 100 مليون يورو موؤخًر�، ومت 
رف�سه من بورو�سيا دورمتوند �لذي طالب باحل�سول على 150 مليون يورو، وتر�جع دورمتوند وو�فق على عر�س بر�سلونة، ولكن �الختالف حالًيا بني �الإد�رتني على قيمة �ملتغري�ت يف �لعقد �ملتعلقة بن�سبة �مل�ساركة 
و�الأهد�ف، حيث يريد �لفريق �الأملاين حتديدها مببلغ 30 مليون يورو، ولن تو�فق �إد�رة دورمتوند على �إمتام �ل�سفقة، �إال يف حالة �عتذ�ر عثمان دميبلي بعد غيابه عن تدريبات �لفريق خالل �لفرتة �ملا�سية وفًقا ل�سحيفة 

»�سبورت«. 
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ب�سبب حالة الطوارئ التي اأعلنها الرئي�س الزامبي

�حتمال نقل مبار�ة �خل�ضر وز�مبيا �إىل بلد حمايد
ل ي�ستبعد اأن يخو�س املنتخب الوطني املباراة التي تنتظره اأمام نظريه الزامبي يف الثاين �سبتمرب املقبل على ملعب بلد حمايد وهي املباراة التي تندرج 
�سمن اجلولة الثالثة من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�سيا ومقرر اإجراوؤها بالعا�سمة الزامبية لوزاكا، لكن الأو�ساع الأمنية املتدهورة 

بالبلد تتوجه باملباراة اإىل حتويلها نحو بلد اآخر من اأجل برجمتها يف ظل حالة الطوارئ التي تتواجد فيها زامبيا

حالة  لونغو  �إيدغار  ز�مبيا  رئي�س  �أعلن  حيث 
جويلية  �شهر  منت�شف  منذ  بالبالد  �لطو�رئ 
�ملن�رصم وتتوجه نحو �ال�شتمر�ر �إىل �شهر �أكتوبر 
على �الأقل �الأمر �لذي يتوجه باالحتادية �لز�مبية 
لكرة �لقدم نحو نثل مبار�ة ت�شكيلة "�لر�شا�شات 
�لنحا�شية" �إىل خارج �لبالد باعتبار �أن �الحتادية 
�المنية  �جلو�نب  تو�جد  تتطلّب  للعبة  �لدويل 
�لز�ئرة  �ملنتخبات  وفد  �شالمة  ت�شمن  �لتي 
�لوطني  �لناخب  �أ�شبال  يقرب  �لذي  �ملر  وهو 
لوكا�س �لكار�ز من خو�س مقابلة ز�مبيا �ملقبلة 
ببلد حمايد رغم �نه ال يوجد �شيئ ر�شمي حول 

�الأمر.

�ل�شعب  يعي�شها  �لتي  �لغليان  حالة  �ن  �لكيد   
ر�ف�شا  �ل�شارع  �إىل  خرج  و�لذي  �لز�مبي 
يف  بالتالعب  متهما  �جلديد  �لرئي�س  النتخاب 
ومتذمر�  للبالد  �لرئا�شية  �النتخابات  نتائج 
�لتي مير بها �شوف يكل  من �الأو�شاع �ملعي�شية 
تهديد� على �شالمة وحياة رفقاء �لالعب يا�شني 

بر�هيمي.

فيغويل يغيب عن مباراتي 
زامبيا ويلتحق ببودبوز

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ر�شمية  ب�شفة  يغيب 
يخو�شهما  �للتان  �ملبار�تني  عن  فيغويل  �شفيان 
�خل�رص �أمام ز�مبيا يومي 2 و5 �شبتمرب �لد�خل، 
�إىل �شفوف  حيث يعاين �لالعب �ملنتقل حديثا 
�الإ�شابة  من  �الإ�شابة  من  �لرتكي  غاالتا�رص�ي 
وتلزمه  �لتعايف  �أجل  من  �أ�شبوعني  تتطلب  �لتي 
�للياقة  ناحية  من  خا�شة  تدريبات  مبتابعة 
�لبدنية حتى ي�شتعيد �مكانياته، وهو �لغياب �لذي 
ي�شاف �إىل زميله ريا�س بودبوز �لذي يعاين هو 
�الآخر من �إ�شابة جتعله خارج ح�شابات �لناخب 
بالبحث  مطالبا  يجعله  ما  وهو  �ألكار�ز  �لوطني 

عن �لبد�ئل لتعوي�س غيابهما.      عي�سة ق.

الت�سكيلة ت�ستفيد من يومني راحة وال�ستئناف غدا

وفاق �ضطيف يختتم ترب�ش تون�ش وي�ضع �آخر �لروتو�ضات الحتاد �حلر��ش
�لرتب�س  �شطيف  وفاق  فريق  �نهى 
حت�شبا  بتون�س  �أجر�ه  �لذي  �لتح�شريي 
للتح�شري للمو�شم �لكروي �جلديد، حيث 
�شدت �لت�شكيلة �م�س �لرحال نحو �لعودة 
يف  �لدخول  �أجل  من  �لوطن  �ر�س  �إىل 
�ملرحلة �الأخرية من �ال�شتعد�د للمو�شم 
�الأ�شبوع  نهاية  �ملقرر  �جلديد  �لكروي 
�لفني  �لطاقم  ي�شع  �شوف  �أين  �ملقبل 
ما�شوي  �لدين  خري  �ملدرب  بقيادة 
حت�شبا  �لتعد�د  على  �لروتو�شات  �آخر 
يو�جه  �لتي  �الفتتاحية  �جلولة  ملقابلة 
حيث  �حلر��س،  �حتاد  �ل�شيف  خاللها 
مدة  بتون�س  �لتح�شريي  �لرتب�س  د�م 

�لفني على  �لطاقم  �أ�شبوعني ركز خالله 
�لبدين  �جلانب  من  �لتح�شري  مو��شلة 
�لودية  �للقاء�ت  من  عدد  �أكرب  وخو�س 

و�أخذ  �لتعد�د  جاهزية  على  للوقوف 
فكرة عن �لت�شكيلة �الأ�شا�شية �لتي �شيبد�أ 
بها �ملو�شم �جلديد، وكان رفقاء �لالعب 

بدر�ن قد عادو� جو� �إىل �أر�س �لوطن 
مو��شلة  قبل  ق�شنطينة  مطار  عرب 

�لرحلة بر� عرب �حلافلة.
يومني  �أ�شباله  ما�شوي  �ملدرب  ومنح 
ر�حة ين قرر موعد ال�شتئناف غد� من 
و�ال�شتعد�د  �لتح�شري�ت  مو��شلة  �جل 
�ملو�شم  �نطالقة  من  �خلرية  للمرحلة 
�أن يخو�س العبو  ي�شتبعد  �جلديد، وال 
ودية  مبار�ة  �الأ�شود"  "�لن�رص  ت�شكيلة 
�إد�رة  تك�س  مل  �ين  �ملقبل  �جلمعية 
�لذي  �لفريق  هوية  عن  بعد  �لوفاق 

�شتو�جه على ملعب �لثامن ماي.
ع.ق.

اختار الرقم 89 وح�سر مباراة فريقه اجلديد 
امام قي�سري �سبور

فيغويل: هديف �لتتويج باالألقاب ورف�ضت 
فيرنبات�ضي الأنني قمت باالختيار

ك�شف �لالعب �لدويل �جلز�ئري �شفيان 
فيغويل �أنه �ختار �الن�شمام �إىل �شفوف 
قناعة  عن  �لرتكي  غاالتا�رص�ي  نادي 
�إد�رة  و�أن  ة  خا�شّ عميق،  تفكري  وبعد 
�لتعاقد  على  �إ�رص�رها  �بدت  �لفريق 
جمعت  �لتي  �ملفاو�شات  بعد  معه 
�لطرفني لعّدة ��شابيع وهو ما حّم�شه يف 
نهاية �ملطاف على �ختيار �الن�شمام �إىل 
�شفوفه، وقال متو�شط ميد�ن �ملنتخب 
�لوطني �أم�س خالل تقدميه �إىل و�شائل 
�شفوف  يف  ر�شميا  وّقع  بعدما  �الإعالم 
غاالتا�رص�ي م�شاء �أول �أم�س عقد� ملدة 
خم�شة مو��شم �أنه �شعيد جد� باالهتمام 
�لنادي  م�شوؤويل  طرف  من  لقيه  �لذي 
خالل  يركز  يجعله  ما  وهو  وجماهريه 
مع  �الألقاب  �إحر�ز  على  �ملقبلة  �لفرتة 
يندم  مل  �أنه  مو�شحا  �جلديد،  فريقه 
�إىل غاالتا�رص�ي  �الن�شمام  �ختيار  على 
عليها  وقف  �لتي  �لر�ئعة  �الأجو�ء  بعد 
�شهرة �أول �أم�س يف ملعب �لنادي خالل 
�ملبار�ة �لتي خا�شها فريقه �جلديد �مام 
بنتيجة  فوزه  و�شهدت  �شبور  قي�رصي 
�أنه  فيغويل  و�عرتف   .1-4 عري�شة 
�أندية �أخرى من �جل  تلقى عرو�شا من 
�لنادي  �شورة  �شفوفها يف  �إىل  �النتقال 

�لغرمي لفريقه �جلديد فيرنبات�شي �لذي 
خدماته  خطف  �أجل  من  ر�شميا  طلبه 
عن  تر�جع  �أنه  �إال  غاالتا�رص�ي  من 
وقت  قّرر يف  كان  بعدما  �إليه  �الن�شمام 
وقال  �الأخري،  �لنادي  مع  �لتوقيع  �شابق 
�لالعب �لقادم من و��شت هام �أنه تلقى 
�شالفن  �لكرو�تي  مدربه  من  ت�شجيعا 
بيليت�س من �أجل �النتقال وخو�س جتربة 
على  حم�شه  بعدما  �لرتكي  �لدوري  يف 
�لبلد  مبحا�شن  وذكره  تركيا  يف  �للعب 
�ال�شابة  �إىل  �لالعب  وتطرق  و�شعبه. 
خالل  تلقاها  وكان  منها  يعاين  �لتي 
�لرتب�س �لتح�شريي مع ناديه �الجنليزي 
تدريجية  ب�شورة  يتعافى  �أنه  �أو�شح  �أين 
�يجابية  بطريقة  ت�شري  و�الأمور  منها 
بالن�شبة له وميلك �أمامه �أ�شبوعني حتى 
جاهز�  كون  نهائية  ب�شفة  منها  يتعافى 

للعودة �إىل �ملناف�شة.
 89 �لرقم  حمل  فيغويل  �ختار  لالإ�شارة 
على �لقمي�س �لذي �شوف يرتديه خالل 
ميثل  �لذي  �لرقم  وهو  �ملقبل  �ملو�شم 
عام ميالده 1989، حيث كان �لالعب قد 
�شبق له حمل �لقمي�س 7 مع و��شت هام 

و8 مع فالن�شيا.
عي�سة ق.

زفان يندمج يف تدريبات الفريق الأول لران

مدرب ليل ي�ضر على �لتعاقد مع بن �ضبعيني
يو��شل نادي ليل �لفرن�شي �إ�رص�ره يف �حل�شول على 
�لذي  �شبعيني  بن  ر�مي  �لدويل  �لالعب  خدمات 
يتاألق رفقة ناديه ملعب ر�ن �لفرن�شي، حيث ك�شفت 
�لفريق  �إد�رة  �أن  �أم�س  فرن�شية  �إعالمية  تقارير 
مد�فع  مع  �لتعاقد  تو��شل حماوالتها يف  �لفرن�شي 
�لت�شكيلة �لوطنية بناء على طلب مدربها �الأرجنتيني 
مار�شيلو بيل�شا �لذي ي�رص على روؤيته �شمنت �لتعد�د 
حت�شبا للمو�شم �لكروي �ملقبل، حيث عر�شت �إد�رة 
نادي �ل�شمال �لفرن�شي وفق نف�س �مل�شادر قيمة 10 
مليون �أورو باالإ�شافة �إىل �إدخال �ملهاجم دوبريفيل 
�شمن �ل�شفقة من �أجل �إقناع �إد�رة ر�ن بالتنازل عن 

�لالعب وت�رصيحه ل�شاحلها، �أين ي�شع بيل�شا خريج 
بقوة  يرغب  �لذين  �لالعبني  بار�دو �شمن  �أكادميية 
�لذي  وهو  خدماته  على  للح�شول  معه  �لتوقيع  يف 
ترك ب�شمته يف �لدوري �لفرن�شي خا�شة و�أنه مد�فع 
متعدد �ملنا�شب قادر على �للعب بالقدمني وحمور 
دفاعية  حلول  عدة  مينح  يجعله  ما  وهو  �لدفاع 
�شوف  �أنها  يبدو  ال  ر�ن  �إد�رة  �لفني.لكن  للطاقم 
تتنازل عن خدمات العبها �جلز�ئري خا�شة يف ظل 
مت�شك مدرب �لنادي كري�شتيان غوركوف بخدماته 
وهو �لذي يعترب �حد �لركائز �ال�شا�شية �لتي يعتمد 

عليها يف �لت�شكيلة.

من جهة �خرى، �ندمج زميله يف �ملنتخب �لوطني 
ر�ن  لنادي  �الأول  �لفريق  بتدريبات  زفان  مهدي 
رفقة  �م�س  �أول  جرت  �لتي  �لتدريبات  خا�س  �أين 
يف  ��شتبعده  �لفني  �لطاقم  كان  بعدما  �ملجموعة 
للو�شم �جلديد  �لتح�شري�ت حت�شبا  وقت �شابق من 
باعتباره يتو�جد �شمن قائمة �لالعبني �ملعرو�شني 
�ملدرب  ح�شابات  خارج  يتو�جد  باعتباره  للبيع 
غوركوف، ومل تتبني وجهة �ملد�فع �الأمين للت�شكيلة 
�لوطنية يف ظل غياب �لعرو�س من �الأندية �لر�غبة 

يف ��شتقد�مه هذ� �ل�شيف.
عي�سة ق.

مون�سي يرف�س طلب وكيل اأعماله برفع القيمة املالية

حمرز �ضمن خيار�ت بوري�ضيا دورمتوند لتعوي�ش �حتمال رحيل دميبلي
�لالعب  �نتقال  م�شل�شل  يقرتب   
�إىل  حمرز  ريا�س  �جلز�ئري  �لدويل 
من  �اليطايل  روما  نادي  �شفوف 
خمتلف  تتوجه  �أين  �الأخرية  حلقته 
�الحتماالت غلى ف�شل �شفقة �نتقاله 
�إىل  �حلايل  �ل�شيفي  �ملركاتو  خالل 
�إد�رة  �لدوري �اليطايل، رغم �إ�رص�ر 
�شمه  على  �اليطالية  �لعا�شمة  نادي 
�لدويل  رحيل  وتعوي�س  �شفوفها  �إىل 
�نتقل  �لذي  �شالح  حممد  �مل�رصي 
ك�شفت  �أين  �الجنليزي،  ليفربول  �إىل 

�أن  �جنليزية  �إعالمية  تقارير  �أم�س 
�إد�رة روما ترف�س رف�شا قاطعا رفع 
ميد�ن  متو�شط  �إىل  �ملايل  عر�شها 
عند  قيمته  توقفت  و�لذي  �خل�رص 
�إ�رص�ر  ظل  يف  �أورو  مليون   35 مبلغ 
�الجنليزي  �شيتي  لي�شرت  فريقه 
�أجل  من  �أورو  مليون   44 قيمة  على 
�إد�رة  ترف�س  �لذي  �ملبلغ  وهو  بيعه 
فر�س  �ل�شدد  هذ�  ويف  دفعه.  روما 
على  �ل�شغط  حمرز  �أعمال  وكيل 
من  مون�شي  لروما  �لريا�شي  �ملدير 

�ملالية  �لقيمة  رفع  على  �لعمل  �أجل 
�ملالية  �ل�رصوط  على  و�ملو�فقة 
�إنهاء �مل�شل�شل لكن  للي�شرت من �جل 
قيمة  �أن  و�أكد  �لطلب  رف�س  �ملعني 
35 مليون �ورو �آخر عر�س من �إد�رة 
ناديه من �أجل �حل�شول على خدمات 
�لفرن�شي،  غرونوبل  فريق  خريج 
فر�ن�شي�شكو  روما  مدرب  وطالب 
�وزيبيو ب�رصورة �النتقال �إىل �لبد�ئل 
�شياق  ويف  �آخر.  العب  مع  و�لتعاقد 
مت�شل، �أكد �الإعالم �الملاين �م�س �أن 

خيار�ت  قائمة  �شمن  يتو�جد  حمرز 
�لتعاقد  �جل  من  دورمتوند  بوري�شيا 
رحيل  حال  يف  �ل�شيف  هذ�  معه 
دميبلي  عثمان  �لفرن�شي  العبها 
بر�شلونة،  �إد�رة  من  بقوة  �ملطلوب 
�إفريقي  العب  �أف�شل  يتو�جد  حيث 
ثالثة  ت�شم  قائمة  �شمن   2016 لعام 
العب  من  كل  جانب  �إىل  خيار�ت 
ريال مدريد لوكا�س فا�شكيز ومهاجم 

نابويل �إن�شيني.
عي�سة ق.

 و�تفورد يطلب ر�ضميا 
خدمات �ضليماين

 طلبت �إد�رة نادي و�تفورد �الجنليزي خدمات �لالعب �لدويل �جلز�ئري 
من  �شيتي  لي�شرت  لنظريتها  عر�شا  ر�شميا  قدمت  �أين  �شليماين،  �إ�شالم 
�أجل �لتعاقد معه خالل مرحلة �لتحويالت �ل�شيفية �جلارية وقبل تاريخ 
�نتهائها، حيث ك�شفت م�شادر �إعالمية �جنليزية نقال عن �ملوقع �لر�شمي 
لنادي لي�شرت �م�س �ن �شليماين يتو�جد �شمن �هتمام �إد�رة و�تفورد �لتي 
للت�شكيلة دون �العالن  �لقاطرة �لهجومية  �أجل تعزيز  �نتد�به من  تريد 
عن تفا�شيل �لعر�س من حيث �لقيمة �ملالية �ملقرتحة ومدة �لعقد �لتي 
تريد �إبر�مها مع �لالعب، حيث مل يتبني م�شتقبل مهاجم �ملنتخب �لوطني 
"�لثعالب" كيغ  خا�شة و�نه يتوجه ليكون خارج ح�شابات مدرب ت�شكيلة 
�شك�شبري بعدما �كتفى يف �جلولة �الفتتاحية للدوري �الجنليزي بالبقاء 

على دكة �لبدالء �أمام �ر�شنال ومل يلعب �أي دقيقة من �أطو�ر �ملقابلة.
ع.ق.



م�ستجدات 
تقرب كوتينيو 

من بر�سلونة

الأمور على  اإىل قلب  يتطلع  بر�شلونة 
غرميه ريال مدريد وتعوي�ض خ�شارته 
ال�شوبر  كاأ�ض  ذهاب  يف   3-1 املذلة 
ال�شاع  رد  ياأمل  حيث  الإ�شبانية، 
لغرميه عندما يحل اليوم �شيفاً عليه 
يف  برنابيو«  »�شانتياغو  ملعب  على 
ل�شيما  الإ�شباين،  ال�شوبر  كاأ�ض  اإياب 
اأبرز  �شيفتقد  امللكي  النادي  اأن 
الربتغايل كري�شتيانو رونالدو  اأ�شلحته 
ب�شبب الإيقاف، ومني بر�شلونة الأحد 
بنتيجة  اأر�شه  على  مدوية  بهزمية 
الأخري  دخل  اإذ  رونالدو،  ب�شبب   3-1

يف ال�شوط الثاين ومنح فريقه التقدم 
عادل  اأن  بعد   80 الدقيقة  يف   1-2
النتيجة  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
دقائق،  بثالث  قبلها  الأر�ض  ل�شاحب 
الأحد  خا�ض  الذي  بر�شلونة  وميني 
رحيل  منذ  الأوىل  الر�شمية  مباراته 
�شان  باري�ض  اإىل  نيمار  الربازيلي 
قيا�شية  �شفقة  الفرن�شية يف  جريمان 
من  الفادة  يورو،  مليون   222 بلغت 
غياب رونالدو ملحاولة تكرار �شيناريو 
»�شانتياغو  اإىل  الأخرية  زيارته 
امللكي  النادي  اأ�شقط  حني  برنابيو« 

دوري  من   33 املرحلة  يف   2-3
يف  هدف  بف�شل  املا�شي  املو�شم 
الوقت بدل ال�شائع ملي�شي الذي كان 
اإمكانية  حيال  �شواريز  رفقة  متفائال 
املدرب  فريق  مل�شلحة  الأمور  قلب 
يف  �شقط  الذي  فالفريدي  اإرن�شتو 
اختباره الر�شمي الأول كخليفة للوي�ض 

اإنريكي.
مواقع  اإىل  و�شواريز  مي�شي  وجلاأ 
اأجل  من  ا  الجتماعي  التوا�شل 
الأحد  مباراة  ن�شيان  اإىل  الدعوة 
والرتكيز على مواجهة الإياب، ويبقى 

كاأف�شل  �شجله  عّزز  الذي  مي�شي 
هداف يف تاريخ الكاأ�ض ال�شوبر بعدما 
رفع ر�شيده اإىل 13 هدفاً بينها 6 �شد 
تهديفاً  الالعبني  اأكرث  بالذات،  ريال 
ال�شعيد  على  »الكال�شيكو«  تاريخ  يف 
هدفه  الأحد  �شجل  حيث  الر�شمي 
24، علماً اأن العدد الجمايل لأهدافه 
اأ�شيف الهدف  اإذا ما  �شد الريال 25 
الذي �شجله خالل لقاء كاأ�ض الأبطال 
الأمريكية  ميامي  يف  الودية  الدولية 
ال�شهر  اأواخر   2-3 بر�شلونة  به  وفاز 

املا�شي.

باب  لغلق  التنازيل  العد  بدء  مع 
املواهب  بع�ض  تزال  ل  النتقالت 
عن  عاطلة  باملاليني  تقدر  التي 
يف  �شيحدث  ما  انتظار  يف  اللعب 
ال�شدد  هذا  ويف  املقبلة،  الأيام 
مدافع  ديك  فان  فريجيل  ف�شل 
مهاجم  كو�شتا  دييغو  �شاوثهامبتون، 
يف  �شيجورد�شون  وجيلفي  ت�شيل�شي 
حتويل م�شارهم اإىل اأندية اأخرى بعد 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري  افتتاح 
اإىل  الو�شول  يف  الثالثي  هذا  وياأمل 
ويف  اجلاري،  اأوت   31 يوم  قبل  حل 
املقابل ا�شتبعد ليفربول لعبه فيليب 
كوتينيو، وبرر النادي ذلك باإ�شابته يف 
وحتقيق  الرحيل  طلب  بعدما  الظهر 
بر�شلونة  اللعب يف �شفوف  رغبته يف 
رحيل  بعد  بديل  عن  يبحث  الذي 
الالعبون  وميلك  نيمار،  الربازيلي 
ما  وعادة  �شارية،  عقودا  الأربعة 
اجلزائية  ال�رشوط  الأندية  ت�شتغل 
لبقاء لعبيها لكن يف الوقت املعا�رش 
بات الالعب يتحدى هذه القيود، ففي 
وقت �شابق هذا العام، اأ�رش دمييرتي 
و�شت هام يف  الرحيل عن  باييه على 
وا�شطر  ال�شابقة  النتقالت  فرتة 

النادي لبيعه اإىل اأوملبيك مار�شيليا.
الربازيل  يف  املوجود  كو�شتا،  ويتبع 
لفريقه  الن�شمام  من  بدل  حاليا 
يف  وهدد  م�شابهة  �شيا�شة  ت�شيل�شي 
مقابلة بالبقاء عاطال وعدم احل�شول 
خالل  الأمر  لزم  اإذا  اأموال  اأي  على 
العامني املتبقيني له مع النادي اللندين 
وذكرت  باملغادرة،  له  ي�شمح  مل  اإذا 
تقارير اأن وكيال ر�شميا لكو�شتا، هدد 

حمتمل  متييز  �شد  اإجراء  باإتخاذ 
نحو الالعب لكن قال خبري يف عقود 
الريا�شيني لرويرتز اإنه ي�شك يف جناح 
قدم  كوتينيو،  فعل  ومثلما  الإجراء، 
عن  وغاب  بالرحيل  طلبا  ديك  فان 
اأول مباراة بالدوري  �شاوثهامبتون يف 
وكذلك  �شيتي،  �شوانزي  اأمام  املمتاز 
�شيجورد�شون  الو�شط  لالعب  احلال 
جنم �شوانزي العام املا�شي اإذ ت�شتمر 

مفاو�شات انتقاله اإىل اإيفرتون.
�شمن  حدث  قد  التغيري  اأن  واملثري 
اتفاق ت�شوية مع املفو�شية الأوروبية 
لكن  العقود،  يف  ال�شتقرار  لتعزيز 
معاك�ض،  نحو  على  ذلك  ا�شتغالل  مت 
حيث يتطلع كوتينيو وفان ديك للرحيل 
بعد اأ�شهر من متديد عقديهما لفرتة 
طويلة الأمد، ويعتقد �شتيفن جريارد 
اجتياز  مت  اأنه  ال�شابق  ليفربول  قائد 
كوتينيو،  ق�شية  يف  حمراء  خطوط 
»هذا  �شبورت:  تي  بي  ملحطة  وقال 
اختبار كبري للنادي، فقد وقع للتو معه 
على عقد خلم�ض �شنوات وعلى الأقل 
واأ�شاف  اآخر«،  لعام  البقاء  ميكنه 
اإما  الالعب،  ممثلي  يبلغ  »بر�شلونة 

الآن اأو ل لالأبد«.

بر�سلونة يحلم بالرميونتادا يف �سانتياغو برنابيو

م�شتقبل  حول  اجلدل  يتزايد 
الربازيلي فيليب كوتينيو واإمكانية 
ليفربول  فريقه  عن  رحيله 
بر�شلونة  اإىل  متوجًها  الإجنليزي  
النتقالت  فرتة  خالل  الإ�شباين، 
ال�شيفية اجلارية، وذكرت �شحيفة 
هندر�شون  جوردان  اأن  �شن«  »ذا 
باأنه  اعرتف  ليفربول،  نادي  قائد 
كوتينيو  فيليب  اإقناع  ي�شتطيع  ل 
الريدز  �شفوف  �شمن  بالبقاء 
لرب�شلونة، حتدث  الرحيل  ورف�ض 
ب�شاأن  كوتينيو  مع  هندر�شون 
بعدم  اأقر  لكنه  الأخري،  م�شتقبل 
تاأثريه على الو�شع الراهن لالعب 
»لقد  هندر�شون:  وقال  الربازيلي، 
حتدثت مع كوتينيو باعتباره زميلي 
ولدي  منه  قريب  اأنا  الفريق،  يف 
وتابع:  له«،  الحرتام  من  الكثري 
للغاية  �شعب  الأمر  و�شوح،  »بكل 

فيما يخ�ض م�شتقبل كوتينيو«.
 ويغيب كوتينيو عن قائمة ليفربول 
التي تخو�ض مباراة هوفنهامي يف 
املوؤهل  التمهيدي  الدور  ذهاب 
دوري  يف  املجموعات  لدور 
�شحيفة  وذكرت  اأوروبا،  اأبطال 
كوتينيو  ان�شمام  اأن  »�شبورت«، 
بعد  وقت  م�شاألة  اأ�شبح  لرب�شلونة 
فريقه  قائمة  عن  الالعب  غياب 

للمباراة الأوروبية.

اأكدت تقارير �شحفية اأن الفرن�شي زين 
الدين زيدان املدير الفني لفريق ريال 
مدريد �شيجري بع�ض التعديالت على 
كاأ�ض  اإياب  مباراة  يف  فريقه  ت�شكيلة 
ال�شوبر الإ�شباين اأمام غرميه بر�شلونة، 
�شحيفة  وك�شفت  اليوم،  لها  املقرر 
الأول  الفريق  اأن  الإ�شبانية،  »اأ�ض« 
لريال مدريد عاد لتدريباته اأول ام�ض 
بعد فوزه الكبري على غرميه بر�شلونة 
الأحد املن�رشم يف ذهاب كاأ�ض �شوبر 
اإ�شبانيا، واأ�شارت ال�شحيفة  اأن جميع 
مباراة  يف  �شاركوا  الذين  الالعبني 
الأحد خا�شوا تدريبات خفيفة ماعدا 
خا�شة  تدريبات  خا�ض  الذي  اإي�شكو 
و�شارك  البدنية،  اللياقة  قاعة  داخل 
يف التدريبات الالعب الكرواتي ماتيو 
لإ�شابة  تعر�شه  رغم  كوفا�شيت�ض 
على  خرج  بر�شلونة  مباراة  خالل 

ال�شحيفة  وذكرت  امللعب.  اإثرها من 
من  يعاين  كان  الكرواتي  الالعب  اأن 
حمل زائد، واأنه لن يواجه اأي م�شكلة 
على  العودة  مباراة  يف  امل�شاركة  يف 
معقل  برينابيو،  �شانتياجو  ملعب 
فمن  جاهزيته،  ورغم  مدريد،  ريال 
مكانه  كوفا�شيت�ض  يرتك  اأن  املتوقع 
يف الت�شكيلة الأ�شا�شية للنادي امللكي 
الذي �شيعود  ملواطنه لوكا مودريت�ض 
انتهاء  بعد  املباريات  يف  للم�شاركة 

عقوبة الإيقاف ملباراة واحدة.
اأيام  غ�شون  يف  مدريد  ريال  وخا�ض 
قليلة مباراتني من العيار الثقيل، فقد 
الإجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  واجه 
التقى  ثم  الأوروبي  ال�شوبر  كاأ�ض  يف 
لن  هذا  �شوء  وعلى  بر�شلونة،  مع 
مدريد،  لريال  الفني  املدير  يغامر 
اأو  جاهزين  غري  بالعبني  بالدفع 

يعانون من بع�ض امل�شكالت البدنية، 
اأن بع�ض الالعبني مثل ثيو  مما يعني 
�شيبايو�ض  وداين  ونات�شو  هرينانديز 
اأ�شين�شيو قد يحظون بفر�شة  وماركو 
الأ�شا�شية،  الت�شكيلة  �شمن  امل�شاركة 
النجم  غياب  اإىل  بالإ�شافة  هذا 
ب�شبب  رونالدو  كري�شتيانو  الربتغايل 
الإيقاف، الأمر الذي �شي�شمح لزيدان 
التي   2 ـ   4 ـ   4 اللعب  طريقة  بتطبيق 
يف  جيدة  نتائج  خاللها  من  حقق 

املباريات الأخرية.

يخطط نادي مان�ش�شرت �شيتي لتعزيز 
النتقالت  فرتة  خالل  �شفوفه 
ال�شيفية اجلارية من نظريه اأر�شنال، 
املان  اأن  �شحفية  تقارير  وذكرت 
�شخم،  بعر�ض  التقدم  ينوي  �شيتي 
الت�شيلي  خدمات  على  للح�شول 
فريق  جنم  �شان�شيز  األيك�شي�ض 
عقد  وينتهي  ال�شيف،  هذا  اأر�شنال 
�شيف  يف  اأر�شنال  مع  �شان�شيز 
يتو�شال  مل  الطرفني  اأن  اإل   ،2018
اإىل اتفاق حول جتديد العقد، ووفًقا 
ملا ن�رشته �شحيفة »التليغراف« فاإن 
اإدارة ال�شيتي �شتقدم 60 مليون جنيه 

ا�شرتليني من اأجل �شم �شان�شيز.
ذاهب  »ال�شيتي  ال�شحيفة:  وقالت 
لختبار عزم اأر�شنال على الحتفاظ 
غوارديول  بيب  لأن  ب�شان�شيز، 
على  يُ�رش  لل�شماوي  الفني  املدير 
»�شبق  واأ�شافت  هجومه«،  تعزيز 
الغانرز،  مدرب  فينغر  اأر�شني  واأكد 
اأن النادي لن يبيع �شان�شيز ملناف�ض 
»لكن  وتابعت  الربمييريليغ«،  داخل 
ت�رشيحات فينغر لن توقف حماولت 
اإغالق  قبل  اأر�شنال  لإغراء  ال�شيتي 
ال�شهر  نهاية  النتقالت  �شوق 
ا�شتعدادهم  اإىل  اإ�شافة  اجلاري، 

لدفع 400 األف جنيه ا�شرتليني راتبًا 
اأ�شبوعًيا لنجم بر�شلونة ال�شابق«.

تعديالت اإجبارية يف ت�سكيلة الريال بكال�سيكو الإياب

مان�س�سرت �سيتي يرف�ض ال�ست�سالم اأمام اأر�سنال

ريا�سة دوليةالأربعاء 16  اأوت 2017  املوافـق  لـ 17 ذو القعدة  1438هـ 14

الحتاد الربازيلي ن�سح بر�سلونة 
بعدم التعاقد مع باولينيو

اأنهى نادي بر�شلونة الإ�شباين اأول اأم�ض 
لعبه  رحيل  بعد  �شفقة  اأول  بنجاح 
الربازيلي نيمار ب�شم مواطنه باولينيو 
من نادي جواجنزو اإيفرجراند ال�شيني 
مقابل 40 مليون يورو، وقالت �شحيفة 
ال�شفقة مل  اإن هذه  الإ�شبانية،  »اأ�ض« 
الكتالوين  النادي  جماهري  ر�شا  تلق 
الحتاد  مبا�رش  ب�شكل  ا�شت�شار  الذي 
الإقدام  قبل  القدم  لكرة  الربازيلي 
واأو�شحت  الالعب،  مع  التعاقد  على 
ال�شحيفة اأن اإدارة بر�شلونة، توا�شلت 
الربازيلي  لالحتاد  العام  املن�شق  مع 
ماي  رينالدي يف  جيلمار  القدم  لكرة 
املا�شي، للتباحث بخ�شو�ض ان�شمام 
ذلك  يف  الربازيلي  للمنتخب  نيمار 
ب�شاأن  راأيه  ا�شتطلعت  كما  التوقيت، 
الالعب  باولينيو  مع  التعاقد  جدوى 

ال�شابق ل�شاو باولو الربازيلي.
وجاء رد الحتاد الربازيلي لكرة القدم 
اأكد رينالدي  �رشيحا ووا�شحا، حيث 
الأمر  هذا  اأن  بر�شلونة  مل�شوؤويل 
الذي  الالعب  نوعية  على  يتوقف 
�شمه،  يف  الإ�شباين  النادي  يرغب 
�شبورت«  »غلوبو  �شحيفة  وكانت 
الربازيلية قد اأكدت اأم�ض اأن الحتاد 
لرب�شلونة  اأكد  القدم  لكرة  الربازيلي 

على  احلفاظ  يف  يرغب  كان  اإذا  اأنه 
اللم�شة  تعتمد على  التي  لعبه  طريقة 
وهي  الكثرية،  والتمريرات  الواحدة 
ب�شكل  ثمارها  اأتت  التي  الطريقة 
كبري طوال �شنوات يف ظل وجود قلبي 
هرينانديز  وت�شايف  اإنيي�شتا  الرتكاز 
املنا�شب،  الالعب  لي�ض  باولينيو  فاإن 
حاليا  يعباأ  ل  باأنه  اأكد  بر�شلونة  لكن 
باحلفاظ على طريقة لعبه املعهودة، 
يجيد  لعب  �شم  يف  يرغب  واأنه 
واللعب  املناف�شني  �شفوف  اخرتاق 
من  كان  فما  اأكرب،  ب�شكل  العمق  يف 
اإل  القدم  لكرة  الربازيلي  الحتاد 
مع  تعاقدوا  »اإذن  قائال:  عليه  رد  اأن 

باولينيو«.

4  جنوم ينتظرون الرحيل يف 
املريكاتو ال�سيفي



عبد  �شريين  »ال�شاحرة« 
الرائع  ال�شوت  �شاحبة  الوهاب، 
زّينت  اال�شتثنائي،  واالح�شا�س 
القبيات  مهرجانات  م�رسح 
واأغانيها،  بح�شورها  الدولية 
عطر  منها  يفوح  وردة  فكانت 
طبيعة  و�شط  االأ�شيل  الفن 

املنطقة اخلالبة.
انطالق  تاأخر  من  الرغم  وعلى 
العا�رسة،  ال�شاعة  حتى  احلفل 
كان  احلفل  اأن  القول  ميكن 
ي�شتحق هذا االنتظار ملا ت�شمنه 
وجمالية  واغاين  مفاجاآت  من 
بالن�شيد  طبعاً  كانت  البداية 
اعتلت  ثم  اللبناين،  الوطني 
حيث  امل�رسح  امل�رسية  الفنانة 
اأغنياتها  اأجمل  من  باقة  قدمت 
فغنت  تقريباً.  �شاعتني  ملدة 
بتعت  م�س  »انا  الغرام«،  يف  »انا 
»كده  خريي«،  »كرت  ده«،  الكالم 
يا قلبي«، »اه يا ليل«، »م�شاعر«، 
»جرح تاين«، »على بايل«، »�شربي 
اي�شاً  احلفل  برنامج  ويف  قليل«. 
�شريين  فغنت  طربية،  حمطة 
»دارت  كلثوم  اأم  ال�شيدة  رائعة 
غنت  فقد  للبنان  اأما  االأيام«. 
لل�شيدة  لبنان«  يا  »بحبك  �شريين 
فريوز �شابغة االأغنية باإح�شا�شها 

اخلا�س واملميز.
�شريين حتيي اجلي�س اللبناين

»من م�رس ام الدنيا .. حتية الأم 
الدنيا لبنان ! انا اأزور لبنان منذ 

فيه  ان  اعلم  اأكن  ومل  عاماً   15
اليوم،  اأما  كثرية.  فنية  حفالت 
لبنان،  يف  حفاًل  اقدم  فعندما 
انا  ناجحة.  مطربة  اأنني  اأ�شعر 
هذا  معكم  بتواجدي  �شعيدة 
بالتنظيم  جداً  و�شعيدة  امل�شاء 
اأنني  كما  املهرجان.  هذا  يف 
اريد اأن اوجه حتية كبرية للجي�س 
لرجال  اأي�شاً  وحتية   ... اللبناين 

االطفاء«.

وائل كفوري مف�ج�أة 
احلفل وديو مع �شريين

كفوري  وائل  الفنان  فاجاأ 
حفل  بح�شوره  احلا�رسين 
الفنانة �شريين عبد الوهاب التي 
جداً  مميزة  بطريقة  فيه  رحبت 
اأباظه  يا ر�شدي  نّورت   »: وقالت 
ان  ». ومل مير احلفل من دون   !
وائل.  الغناء مع  تت�شارك �شريين 
فقد بادرت اإىل غناء اأغنية »مني 
وائل  نحو  وتوجهت  اأنا«،  حبيبي 
و�شط  الديو  غناء  �شاركها  الذي 
من  احل�شور.  من  حار  ت�شفيق 
جهته، عاد وائل واعتلى امل�رسح 
هوا  »يا  اأغنية  جانبها  اإىل  وقدم 
روح وقلو«. وقد حر�شت �شريين 
ب�شيفها،  جيداً  االعتناء  على 
واالآخر  حني  من  حتدثه  فكانت 
قالت  انها  حتى  به..  وتتغزل 
كرمال  لبنانية  دبكة  �شوي  »بدنا 

وائل !«.

كوالي�س ومواقف 
طريفة

�شريين  امل�رسية  الفنانة         تتميز 
التي  بعفويتها  الوهاب  عبد 
ولكن  اأحياناً  امل�شاكل  لها  ت�شبب 
هذه  تكون  ان  من  مينع  ال  هذا 
عن�رس جاذب  اأي�شاً  العفوية هي 
ومن  يحبها.  الذي  للجمهور 
ح�شلت  التي  الطريفة  املواقف 

خالل احلفل :
كان  كفوري  وائل  ح�شور   -
الفنانية  وتعامل  االأبرز.  احلدث 
امل�رسية معه كان برقي وتوا�شع 
عند  عليه  اأطلق  فهي  كبريين 
 .. اأباظه«  »ر�شدي  لقب  دخوله 

االهتمام  على  حر�شت  اأنها  كما 
به طيلة فرتة ح�شوره.

امل�رسح  على  وقوفها  خالل   -
ان ح�رسة  يبدو  االأ�شجار،  و�شط 
ا�شتقرت على ف�شتان �شريين من 
مدير  تدخل  تطلّب  ما  اخللف، 
ابعد احل�رسة عن  الذي  امل�رسح 
املكان ولكن هذا مل مينعها من 

ان ت�شاب باالرتباك واخلوف !
ن�شيت  الرتحيبية  كلمتها  يف   -
اخلري«،  »م�شاء  �شريين  تقول  اأن 
وعّقبت  الحقاً  االأمر  فتداركت 
 bonsoir اأقول  ن�شيت   »: قائلة 
على  اأم�ّشي  عايزه  وكمان   ..
قالتها  وطبعاً  املطايف«.  رجال 
اخلا�شة  طريقتها  على  �شريين 

التي اأ�شحكت اجلمهور !
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عندما �أغني يف لبنان �أ�شعر �أنني فنانة ناجحة !
ك�ن �شيف الفن�نة امل�شرية �شريين عبد الوه�بح�فاًل ب�حلفالت الفنية واملهرج�ن�ت خ�شو�شً� يف لبن�ن حيث 

التقت اجلمهور اللبن�ين واجل�لي�ت العربية املوجود فيه ب�كرث من حفل تكلل ب�لنج�ح فبعد جن�ح حفله� 
فيبعلبك، وطدت الفن�نة امل�شرية عالقته� بجمهوره� يف بالد الأرز واأ�شبحت من الفن�ن�ت الأكرث طلبً� 

لحي�ء احلفالت هذا الع�م مع وجود ته�فت لفت من قبل اجلمهور ملالق�ة النجمة امل�شرية.

جنوم �ملو�شيقى �لكال�شيكية على �شفاف بحرية �لبايكال

للمهرجان   12 الـ  الدورة  تقام 
على  »جنوم  الدويل  املو�شيقي 
مدينة  يف  البايكال«  بحرية 
اإركوت�شك ب�شيبرييا، يف الفرتة من 
يلتقي  املقبل  �شبتمرب   17 اإىل   6

االأوبرا  جنوم  مع  املدينة  جمهور 
والباليه  املو�شيقى  و�شولي�شتات 
خ�شبة  على  العامل  يف  االأ�شهر 
والفيالرمونيا  املو�شيقي  امل�رسح 
مبدينة اإركوت�شك، خالل مهرجان 

»جنوم على بحرية البايكال«.
البيانو  عازف  املهرجان  يفتتح 
احلا�شل  ال�شعب  وفنان  ال�شهري 
على اجلائزة االأوىل يف الدورة 11 
لعام  ت�شايكوف�شكي  م�شابقة  من 
الذي  مات�شويف،  ديني�س   ،1998
البيانو  كون�شريتو  يقدم  �شوف 
الرو�شي،  للموؤلف  واالأورك�شرتا 
-1873( رخمانينوف  �شريغي 
اأورك�شرتا  وي�شاحبه   ،)1943
بقيادة  الفيالرموين  بطر�شبورغ 

يوري تيمريكانوف.
هذا  يف  املهرجان  اإدارة  دعت 
العام اأي�شا الفنان، يوري با�شميت، 
القرن  يف  االأ�شهر  الفيوال  عازف 
جمموعة  وب�شحبته  الع�رسين، 
مو�شكو«،  »�شولي�شتات  احلجرة 

موؤلفات  من  يعزف  �شوف  الذي 
موت�شارت  اأماديو�س  فولفغانغ 
يعزف  كما   ،)1791-1756(
النم�شاوي  الكمان  �شولي�شت 
يوليان راخلني كون�شريتو  ال�شهري 
دميرتي �شو�شتاكوفيت�س )1906-
واالأورك�شرتا  للكمان   )1975
جانب  اإىل  املجموعة  مب�شاحبة 
يف  اجلاز  برنامج  يقدم  ذلك 
دانييل  البيانو،  املهرجان عازف 
كرامر. ويت�شمن اجلزء امل�رسحي 
»ال�شديق  املو�شيقي  العر�س 
تقدمه  الذي  بونني«،  املجهول: 
ال�شعب  فنانة  يف �شياغة جديدة 
ي�شارك  كما  رابوبورت.  ك�شينيا 
م�رسح  جنوم  الفعاليات  يف 
وم�رسح  مو�شكو  يف  البول�شوي 

بطر�شبورغ،  من  مارين�شكي 
فا�شيلي  االأوبرا،  مغني  وكذلك 
كورينايا،  وبيالجيا  الديوك، 

واإيرينا �شي�شكوفا.
ديني�س  املهرجان،  ويختتم 
مات�شويف، مرة اأخرى بكون�شريتو 
الرابع  رخمانينوف  �شريغي 

للبيانو واالأورك�شرتا.
ديني�س  ال�شعب،  فنان  اأن  ويذكر 
فكرة  �شاحب  كان  مات�شويف، 
بحرية  جنوم  مهرجان  اإن�شاء 
البايكال، منذ 12 عاما يف 2004، 
برعاية كل من مقاطعة اإركوت�شك 
ووزارة الثقافة باالحتاد الرو�شي، 
البداية  اأقيم املهرجان يف  حيث 
يقام  اأ�شبح  ثم  عامني،  كل  مرة 

�شنويا.

مرو�ن خوري 
يفاجئ جمهوره 
بـ«مرت �شنة«.. 

جمهوره  خوري  مراون  الفنان  فاأجاأ 
اأغنية  اإنذار،  �شابق  ودون  وحمّبيه 
الرقمية  املتاجر  عرب  جديدة 
علىمواقع  الر�شمية  و�شفحاته 
بعنوان  االأغنية  االإجتماعي  التوا�شل 
يو�شف  كلمات  من  �شنة،  »مرت 
وتوزيع حممود عيد،  اأحلان  �شليمان، 
خورياإ�شتياق  فيهامروان  ويغني 
املرهف  باإح�شا�شه  احلبيب 
حققت  وقد  املعهودة  ورومان�شيته 
االأغنية اإنت�شاراً وا�شعاً منذ ال�شاعات 
التوا�شل  مواقع  عرب  لطرحها،  االأول 
االإجتماعي وكانت اأخر اأعمال مروان 
مذكرات  م�شل�شل  ترت  اأغنية  خوري، 
بتكون  »يا  بعنوان  �شابقة،  ع�شيقة 
واأحلانه  كلماته  من  وهي  لئلي«، 
نيكول  بطولة  وامل�شل�شل  واأدائه، 
ياخورواإخراجم�شطفى  �شاباوبا�شم 

الربقاوي.

للقرن  يعود  تاريخه  منزل  يعر�س 
يف  الكائن  امليالد  ع�رس  الرابع 
الفنام يف �شافولك بربيطانيا، للبيع 

مقابل مليون جنيه اإ�شرتليني.
ظهوره  اإىل  املنزل  �شهرة  وتعود 
اأفالم  �شل�شلة  االأول من  يف اجلزء 
حيث  هولوز«  »ديثلي  بوتر،  هاري 
اللورد  يد  على  بوتر  والدا  قتل 
فولدميورت، وفقا الأحداث الفيلم 
وتعد هذه املرة الثانية التي يعر�س 
�شت  على  ويحتوي  املنزل  فيها 

غرف نوم، يف خم�س �شنوات.
كارتر  العقارات  و�شيط  وقال 
باأهمية  »يتمتع  عقار  اإنه  جونا�س 
منزل  كبيرة«وكان  تاريخية 
يف  لالأحداث  مركزا  بوتر  هاري 
وهي  هولو،  جودريك�س  قرية 
دارت  التي  اخليالية  القرية  ا�شم 
كان  والتي  الفيلم،  اأحداث  فيها 
�شحريا  جمتمعا  يكونون  �شكانها 
التي  للق�شة  وفقا  بريطانيا،  يف 
واملنزل  رولنغ  كيه  جيه  كتبتها 
مقابل  املرة  هذه  للبيع  معرو�س 
وظهر  اإ�شرتليني  جنيه  األف   995
واأمامه  الفيلم  اأحداث  يف  املنزل 

تطل  ميالد  عيد  و�شجرة  مقابر 
من اإحدى النوافذ ويحمل املكان 
ا�شم »دو فري« ن�شبة اإىل ا�شم ثاين 
اأكرب عائلة ثراًء بعد العائلة امللكية 
 340 وهناك  الو�شطى  القرون  يف 
منزال يف الفنام يرجع تاريخها اإىل 
القرون الو�شطى، وما تزال بحالة 
العقار  هذا  اأهمية  وترجع  جيدة 
 ،1651 عام  يف  اأنه  اإىل  التاريخية 
االأ�شغر  وال�شقيق  ال�شقيقة  ق�شت 
الثاين  وجيم�س  الثاين  لت�شارلز 
فرتة يف هذا املنزل قيد االإقامة 
املنزل  يزال  وال  فيه  اجلربية 
التي  مالحمه  بنف�س  يحتفظ 
االإطارات  وتت�شمن  بها  اأن�شيء 
ودهانات  واملدفاأة،  اخل�شبية، 
�شخري  �شلم  ودرج  اجلدران، 
حلزوين نادر مع �شياج من الطوب 
منزل  يزال  »ال  جونا�س:  وقال 
اأكرث  بني  �شاخما  يقف  فري  دو 
يومنا  حتى  قيمة  الفنام  عقارات 
ل�شكانه  »وميكن  هذا«واأ�شاف: 
العنان خليالهم  يطلقوا  اأن  اجلدد 
ال�شتدعاء امل�شاهد الكاملة حلياة 

هاري بوتر يف هذا املنزل«.

منزل »هاري بوتر« للبيع 
مقابل مليون �إ�شرتليني

ال�شهري،  االأمريكي  النجم  يعتزم 
بدور  القيام  كابريو،  دي  ليوناردو 
العامل والر�شام االإيطايل ال�شهري، 
-1452( دافين�شي  ليوناردو 

.)1519
»فاريتي«،  جملة  مل�شادر  وفقا 
�شيوؤدي دي كابريو دور دافين�شي 

يف فيلم مقتب�س عن كتاب ال�شرية 
للكاتب  االإيطايل،  للر�شام  الذاتية 
اآيزيك�شون،  وولرت  االأمريكي 
والذي يزمع ن�رسه، يف اأكتوبر من 
حقوق  بيعت  وقد  اجلاري.  العام 
مزاد  يف  الكتاب  هذا  ا�شتخدام 
علني، فازت به �رسكة باراماونت 

لالإنتاج ال�شينمائي، حيث ناف�شتها 
تن�رس  ومل  يونيفري�شال،  �رسكة 
املجلة اأي معلومات عن املقابل 
اأن  اإال  ال�رسكتان،  عر�شته  الذي 
 7 من  رقم  عن  يدور  احلديث 
جائزة  يعيد  كابريو  دي  خانات 
اأو�شكار فاز بها مارلون براندودي 

فاز  اأو�شكار  جائزة  يعيد  كابريو 
بها مارلون براندو

ولن يكتفي دي كابريو بتمثيل دور 
اأي�شا  ولكنه  الفيلم،  يف  البطولة 
�رسكته  خالل  من  ينتجه  �شوف 
ومل  ويي«.  »اإيبيان  ت�شمى  التي 
ترد اأي معلومات عن ا�شم الفيلم، 

اأن  الت�شوير يذكر  تاريخ بداية  اأو 
بكتابة  اآيزيك�شون م�شهور  الكاتب 
موؤ�ش�س  من  لكل  الذاتية  ال�شري 
ووزير  جوبز،  �شتيف  اآبل،  �رسكة 
االأ�شبق،  االأمريكي  اخلارجية 
الفيزياء،  وعامل  كي�شنجر،  هرني 

األربت اآين�شتاين.

ليوناردو ميثل دور ليوناردو



- ما قبل الأخرية –
اأمام الرجل الأبي�ض *

» َهل ُقلُْت َمْوتى
ل َمْوَت هناك 

هناك فقط تبديُل 
عوامل » ,,,  

 
�سياتل زعيم دوامي�ض

) * ( من ديوان ... 
» اأحد ع�رش كوكباً »

 . 1992
 

. )1 (
ال�سي�سِيّبي  َمْن نَْحُن يف  نَْحُن   , اإِذاً 

.
ى لَنا ِمَن الأَْم�ِض / لَنا ما تَبََقّ

َوالبْحَر   ,  َ تََغرَيّ ماِء  ال�َسّ لَْوَن  لِكَنّ   
الِْبي�ِض  �َسِيَّد  يا   ,  َ تََغرَيّ  , �رَشْقاً 
ِمَن  تُريُد  ماذا   , اخَليِْل  �َسِيَّد  يا   !

اهِبنَي اإِىل �َسَجِر اللَّيْل ؟/  الَذّ
�َسٌة  ُمَقَدّ َوامْلراعي   , روُحنا  عاِليٌَة 
, َوالّنجوْم َكَلٌم يُ�سيءُ ... اإِذا اأَنَْت 
حكايتَنَا  َقَراأَت  فيها       ْقَت  َحَدّ

ُكلَّها : 
ونُولَُد   .. َوناٍر  ماٍء  بنَْيَ  ُهنا  ُوِلْدنا 

ثانيٌَة يف الُْغيوْم على حاُفة ال�ّساِحِل 
ا  َعَمّ  ... الْقياَمِة  بَْعَد  اللأََزَوْرِدِيّ 
 , اأْكَثَ  الُْع�ْسَب  تَْقتُِل  فل  َقليْل 
للُْع�ْسِب روٌح يُداِفُع فينا َعِن الّروِح 

يف الأَْر�ِض/ 
اأَْن  ِح�سانََك  َعِلّْم   ! اخْليَِل  �َسِيَّد  يا 

يَْعتَِذْر
نَْعَت  �سَ ا  َعَمّ بيَعِة  الَطّ ِلروِح 

ِباأَ�ْسجاِرنا :
جرةْ  اآه ! يا اأُْخِتَي ال�َسّ

بُوين  بوك َكما َعَذّ لََقْد َعَذّ
فل تطلبي امْلَغْفَرةْ 

اِب اأُمي واأُمْك .../ حلَطّ
...)2 ( 

ِيُّد الأَبْيَ�ُض الَْكلماِت  ... لَْن يَْفَهَم ال�َسّ
ليَقة  الْعتيَقْة ُهنا , يف النُّفو�ِض الَطّ

َجر ... ماِء َوبنَْيَ ال�َسّ بنَْيَ ال�َسّ
ِرّ اأَْن يَِجَد  َفِمْن َحِقّ كولومبو�َض احْلُ
اأَْن  ه  َحِقّ َوِمْن   , بَْحر  اأَِيّ  الِهنَْد يف 
 , ُهنوداً  اأَْو  ُفلُْفًل  اأَ�ْسبَاَحنا  ي  يُ�َسِمّ
لََة الْبَْحِر  َ بَْو�سَ َويف ُو�ْسِعِه اأَْن يَُك�رِشّ
ماِل ,  َكْي تَ�ْستَقيَم َواأَخطاَء ريِح ال�َسّ
ق اأََنّ البَ�رَش �َسوا�سيٌَّة  ِدّ َولِكنَُّه ل يُ�سَ
لََكِة  َمْ خاِرَج  كامَلاِء  َو  كالَْهواِء 

اخْلاِرَطة ... ! 
النا�ُض  تولَُد  َكَما  يولَدون  َواأَنَُّهُم 
اإِلََه  يَْعبُدون  لِكنَّهْم  بَْر�َسلونَة,  يف 

َول   ... �َسْيٍء  ُكِلّ  يف  بيَعِة  الَطّ
َهْب ... يَْعبُدوَن الَذّ

لَُغٍة  َعْن  يَبَْحُث  ُرّ  احْلُ َوكولومبو�ُض 
مَلْ

يف  َذَهٍب  وَعْن   , ُهنا  يَِجْدها   
لَُه  ِيّبنَي وكان  الَطّ اأْجداِدنا  َجماِجِم 

ِيّ َوامَليِْت فِينا . َما يُِريُد ِمَن احْلَ
اإذاً ملاذا يُوا�سُل َحْرَب الإباَدِة ِمْن 

ِه , للِنّهايَة ؟  َقْبِ
 , للَْخراِب  ِزينَة  �ِسوى  ِمنَّا  يَبَْق  َومَلْ 
َوري�ٍض َخفيٍف على ِثياِب الْبَُحرياِت 

.
َت  َفَقاأْ َقلٍْب  ِملْيوَن  �َسبْعوَن 
ِمْن  ِلَتِجَع   , َويَْكفي  ...�َسيَْكفي 
الْزماِن  َعْر�ِض  َفْوق  َمِلكاً  َمْوِتنا 
يا   , نَلْتَِقَي  اأَْن  اأَن  ...اأما  ديد  اْلَ

َغريُب , َغريبنَْي يف َزَمٍن واِحٍد ؟
يَلُتَقي  َمثْلَما   , واِحٍد  بَلٍَد  َويف    

الُْغَرباءُ على هاِوية ؟ 
لَنا ما لَنا ... َولَنا ما لَُكْم ِمْن �َسماء 
ِمْن  لَنا  ما  َولَُكْم   ... لَُكْم  ما  لَُكْم 

َهواٍء وَماء..
ما  َولَُكْم   ... َح�سًى  ِمْن  لَنا  ما  لَنا 

لَُكْم ِمْن َحديد.... 
ِلّ  الِظّ ِة  ُقَوّ ْوَء يف  ال�سَّ ِلنَْقتَ�ِسَم  تَعاَل 
, ُخْذ ما تُريد َو ُخْذ َذَهَب الأَْر�ِض 
اأَْر�َض  لَنا  اتُْرْك  ,و  ْم�ض  وال�َسّ

اإىَل   , َغريُب  يا  َوُعْد  اأَ�ْسماِئنا 
الأَْهِل ... وابَْحْث َعِن الِْهنْد /

... )3 ( 
َكلِم  ِمْن  �َسَجٌر  ...اأَ�ْسماوؤُنا 
ِمْن  اأَُعلْى  ِلُّق  ُتَ َطرْيٌ  َو  الإِلِه, 

الْبُنُْدِقيَِّة.
اأَيُّها  يا  �َسَجَر ال�ْسم  تَْقَطعوا  ل 
َو ل  َحْربَاً  الْبَْحِر  ْمَن  الْقادمون 
هول  ال�ُسّ يف  لََهباً  َخيْلَُكْم  تَنُْفثوا 
لَُكْم َربُُّكْم لَنَا َربُّنا , َولَُكْم دينُُكْم 
يف  اهلل  تَْدِفنوا  فل  دينُنا  َولَنَا 
على  باأَْر�ٍض  َوَعَدتُْكْم  ُكتٍُب 
َعلوا  اأَْر�سنا َكما تّدعوَن , َول َتْ
َربَُّكْم حاِجِباً يف بلِط امَلْلَِك ! 

ُخذوا َوْرَد اأَْحَلمنا َكْي تََرْوا ما 
نَرى ِمْن َفَرْح ! 

ْف�ساِفنا َكي  ِظِلّ �سَ َوناموا على 
تَطريوا َياماً َياماً ... 

يبوَن َوعادوا  َكما طاَر اأَ�ْسلُفنا الِطّ
�َسلماً 
�َسلماً.

ِذْكِرى   , الِْبي�ُض  اأَيُّها   , �َستَنُْق�ُسُكْم 
 , ط  امْلُتََو�ِسّ الأَبْيَ�ِض  َعِن  حيل  الَرّ
َوتَنُْق�ُسُكْم ُعْزلَُة الأَبََديَِّة يف غابَِة ل 

تُِطُلّ على الهاِويَْة
َق  تََدُفّ تُطيُع  ل  ْخَرةٌ  �سَ َوتَنُْق�ُسُكْم 

يع  ماِن ال�رَشّ نَْهِر الَزّ

اأِيّ  يف  ِل  للتاأَُمّ �ساَعٌة  �َستَنُْق�ُسُكْم 
َج فيُكْم �َسماًء �رَشوريًَّة  �َسْيٍء , لتُنْ�سِ
د  َُدّ لِلَتّ �ساَعٌة  �َستَنُْق�ُسُكْم   , اِب  للُتّ
�َسيَنُْق�ُسُكْم   , وَدْرٍب  َدْرٍب  بنَْيَ  ما 
َكنَْعاَن  َواأَ�ْسعاُر   , يَْوماً  يورربيدو�ُض 

َّ , تَنُق�ُسُكْم... والبْابلينِيّ
 , �سومَليَت  َعْن  �ُسلَيْماَن  اأَغني 

�َسيَنُْق�ُسُكم �َسْو�َسٌن ِللَْحنني ..
ذكرى  الِبِّي�ُض  يُّها  اأَ �َستَنُْق�ُسُكْم 
َوَقلٌْب  اْلنُون  َخيَْل  تُرِوّ�ُض 
ِنداِء  يف  ُقلَُه  لتَ�سْ ُخوَر  ال�ُسّ يَُحُكّ 

و   , يَنُق�ُسُكْم   ,  ... الَكَمنْجاِت 
تَنُْق�ُسُكْم َحرْيَةٌ ِللُْم�َسْد�ِض : اإِْن كاَن 
ل بَُدّ ِمْن َقتِْلنَا َفَل تَْقتُلوا الْكاِئناِت 

التَّي �ساَدَقتْنا,
َو ل تَْقتُلوا اأَْم�سنَا ...

�ْسباحنا يف  اأَ َمَع  ُهْدنٌَة   �َستَنُْق�ُسُكْم 
قُلّ  اأَ َو�َسْم�ٌض  الْعقيمة  تاِء  ال�ِسّ لَيايل 
ا�ستعالً , َو بَْدٌر اأَقُلّ اكِتمالً , ِلتَبُْدَو 
�سا�َسِة  على  اْحِتفالً  اأَقُلّ  رَية  اْلَ

ينما , َفُخذوا َوْقتَُكْم ... ال�ِسّ
حممود دروي�ش
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قراءُة الروايِة بع�ٌض من كتابِتها

عبدالدائم ال�سالمي/تون�ش

طَنعٌة وخرقاُء، ل رغبة عندها يف تثوير حلظِتها ويف حتريِر ُقّرائها من ِرْبقِة اأنظمِة  ا فال اأُْنهي قراَءتها اإّل مب�سّقٍة لأّنها مكتوبٌة باأيادي املوتى؛ باردٌة، ُم�سْ اإّنا اأنا قاِرٌئ. اأقراأ ن�سو�سً
ل اإىل  �َش كَلّ طاقاتي املعرفيِة واأحوايل النف�سية واأترَحّ اِهِب. اأْن اأقراأ روايًة يعني اأْن اأُجِيّ َغ الَرّ الرقابة اليومية. واأقراأ اأخرى فاأْعَلُق بها؛ اأُقِبُل عليها اإقباَل الّراِغِب، واأتفّرُغ لها تفُرّ

ُعّ ج�سدي بها لتخفَق هي بحرارِة ج�سدي. الق�سمَة والقي�َش والنتهاك.  ل، اأُحُلّ بها، واأت�سابُك مع كائناتها بج�سدي ووعيي، اأُذيُبها يَفّ لُتذيَبني هي فيها، وُي�سِ عامَلها املتخَيّ

بها,  وتلتُذّ  باحلكايات  تيا  الأج�ساُد 
اأج�ساُدنا روائّيٌة يف َخلِْقها الأّوِل. ولن تبلَُغ 
قراءةُ الرواية غايتَها اإّل متى ت�سلّح القارُئ 
 . , بخياٍل َمِرٍن وغرِي ح�سابٍيّ بخياٍل روائٍيّ
ناقٍد  خياُل  كثرًيا  الروايَة  يُفيُد  ل  واإنه 
ونظرياته,  د  ال�رَشّ مقولت  ب�سدى  مكتٍظّ 
البلغِة«  و�سِف  البلغِة يف  »َركيُك  خياٌل 
على حِدّ عبارة التوحيدي, ل يرى �ساحبُه 

يف الروايِة اإل جّثًة تَْقبَل 
ل  ال�رّشد  ملقولِت  اطمئناين  عدَم  اإّن 
يعود اإىل اإياين بكونها عاجزًة -لأ�سبابها 
الأدبية  ن�سو�سنا  قراءة  عن  الثقافية- 
القوَل  فيه  لُت  ف�سّ اأمٌر  وهو  فح�سُب, 
ا  اأي�سً يعود  واإّنا  �سابقٍة,  مقالٍت  �سمن 
لها  نّقاِدنا  تقدي�َض  اأّن  من  خ�سيتي  اإىل 
اِتّباعها  يف كتاباتهم ودعوتَهم امللّحَة اإىل 
يجعلنها  قد  القراءة  اإىل  وحيدًة  �سبيًل 
لأْحكاِمها  نا  ن�سو�سِ اإخ�ساع  على  قادرًة 
ما  )كّل  العلمية«  »القراءة  ى  ُم�سَمّ تت 
اأن  ي�ستطيع  ل  العلمية  القراءة  عن  قيل 
وهو  واحدٍة(.  قرائّيٍة  حلظٍة  بِعلِْم  يُحيط 
ُكتُِبنا  اأغلِب  يف  جلّيًة  �سورًة  له  اأجُد  اأمٌر 
يف  اأّن  بعُد  اأ�سحابُها  يِع  مل  التي  النقديِة 
منهم  ت�سييًقا  املقولت  لتلك  احتكامهم 
واإجهاًزا   , املحلِيّ احلكائِيّ  متخيَِّلنا  على 
يف  ليتحّكَم  الآراء  من  ثابٍت  بتمكنِي  عليه 
ٍك َحٍيّ من َدللِت النُّ�سو�ِض. وعلّي  ُمتحِرّ
الطاغي  اأّن  اإىل  �سرَي  اأُ اأْن  ال�ساأن  هذا  يف 
على قراءاتنا النقدية للرواية هو ما يكتُبه 
نّقاد ل يقروؤون الرواية, فاإذا قروؤوها كتبوا 
�سكِلها ومكّوناتها,  عنها كلًما يقف عند 
تطبيقاٍت  كونه  عن  يزيد  ل  كلٌم  هو 
ُقْل:  ُمتلعِثمًة ملناهج غربية, بل  مدر�سيًة 

يف  هوؤلء  يتفّن  �ساَذَجٌة  تطبيقاٌت  اإنه 
فاٍت  اإعلء �ساأنها وفر�سها على النا�ض َو�سْ
منهم  تَنبٍُّه  دونا  ن�ّض  اأّي  لقراءة  �ساحلًة 
واإىل  الثقافية,  الن�ِضّ  ذاك  �سخ�سية  اإىل 
غاياته الفنية والجتماعية والِقيَِمية. ولعّل 
َوِر ذلك كتاباُت �سلح ف�سل  اأْجلَى �سُ من 
و�سبي  يقطني  و�سعيد  ع�سفور  وجابر 

حافظ وغريهم.
كّل قارئ اإنا هو �سخ�سيٌة من �سخ�سيات 
الرواية التي يَْقراأُ, هو �سخ�سيتُها امُلتخيَّلُة 
خارَج اللغة, �سخ�سيتُها التي تنتظر »خروج« 
لتتحّرَك  َمتِْنها,  اإىل  لتدخَل  الرواية  تلك 
الرمزّي  َحِيّزها  ُل من  تتَحّ علَها  وَتْ فيها 
ال�سخ�سيُة  القارُئ هو   . اأُُفٍق واقعٍيّ �سوَب 
, ولكّنه ينتظر منها  التي ل يكتبها الروائُيّ
لَها مناِزَل  اأن تكتَُب حياَة روايته: اأْي اأْن تُنِزّ
وهي  وِقيَميًة(,  )فنّيًة  اأدبيًة  الواقع  يف 
منازُل تيا بها الروايُة بني النا�ض وُتيي 

حياة  يف  حّقهم  عن  الدفاع  يف  مراغبَهم 
خزائن  من  ال�ستفادة  اأردُت  واإذا  َجْذىَل. 
الروايُة  تظّل  قلُت:  ال�سوفّيني  ا�ستعارات 
اأْن  اإىل  باملجاز  حًيّا  عامَلًا  َوَرِقها  يف 
تُْقَراأَ, وحينذاك ت�سرُي بقارِئها عامَلًا حًيّا 
الروايَة  اأُ�سّمي  ل  فاإيّن  وعليه,  باحلقيقِة. 
روايًة اإّل متى ُقِرئْت, ومن ثََمّ تكون القراءةُ 
ِنها, اأو ُقْل: لي�ست  عن�رًشا من عنا�رِشِ تكُوّ
القراءةُ اإلَّ ُمنْتََهى َمراحِل تَْكِويِن الروايِة. 

َوْقِته  ابَن  كان  بليًغا,  حّكاًء  الاحظ  كان 
جمموعته  على  فكَره  �سلّط  بامتياٍز, 
ا اأنظمتَها نا�سًحا, فاكت�سف  الب�رشّية فاح�سً
فيها عيوبَها, ثّم �سَبّ تلك العيوَب –هجاًء 
يف  مولٍة  َمْ كياناٍت  اإهاِب  يف  و�سخريًة- 
مازالت  اأو حقيقيٍة  ُمتخيَّلٍة  ب�رشّيٍة  ناذَج 
َخل  )ومتى  الثقافية  ذاكرتنا  يف  تتحّرك 
واقُعنا الراهُن من �سخ�سيات الاحظ؟(, 
يف  الوهاب«  عبد  بن  »اأحمد  نوذج  منها 

ر�سالة »التبيع والتدوير«, حيث جمَع فيه 
اخِللْقة  فا�سِد  املتزِلِّف,  الإن�سان  �سفات 
واخُللُق, الذي خالف منِطق الهند�سِة فبدا 
ًرا يف الآن ذاته, و«كان ادعاوؤه  ُمربًَّعا وُمدَوّ
لأ�سناف الِعلْم على َقْدِر َجْهِله بها, وتَكلَُّفه 
فيها«,  غباوِته  َقْدر  على  عنها  للإبانة 
ومنها نوذج »ُمعاذة العنبية« التي ُتيُل 
الإن�سان  على  البخلء  كتاب  يف  حكايتُها 
املفِرط يف البُخِل وامُلقِنِع به غرَيه اإقناًعا 
املذموِم  مرتبة  من  البُخِل  ب�سفِة  يخرج 
فيه,  واحِلكمِة  التَّْدبرِي  ُح�ْسِن  مرتبِة  اإىل 
من ذلك قولها: »ولَ�سُت اأخاُف ِمن تَ�سييِع 

الَقليِل اإل اأنَُّه يَُجُرّ اإىل ت�سييِع الكثرِي«. 
حِدّ  على  الاحظّيِة,  النَّمذجِة  يف  واإّن 
وخ�سبًة  مفيدًة  اأر�سّيًة  ما يّثل  راأينا,  ما 
لقراءة روايتنا العربية, ذلك اأّّن الروائّي ل 
يهجو,  وقد  ي�سخر,  )قد  لِعبًا  ه  ن�سّ يكتب 
ولكنه ل يلعب( واإّنا هو يكتبه ويف نف�سه 

يكتبه  القارَئ,  تبليِغها  يف  يرغب  فكرةٌ 
ال�رّشد  فّن  فنًيا يف تديد  اأ�سلوًبا  ليقتَح 
النا�ض,  واقع  َعَطٍب يف  ليك�سَف عن  و/اأو 
هو  فكرتَه,  حامًل  كياًنا  لذلك  ويتخرّي 
النموذج الذي يتحّرك يف الرواية, وما على 
القارئ اإل اأْن يَبْحث عن تلك الفكرِة, عن 
يف  تفا�سيله  �ستاَت  ليجمَع  النَّموذِج,  ذاك 
الن�ّض, ثَُمّ يُْخِرُجه كامًل للنا�ض, اأْي يكتبه 

بكِلّ الِقيَِم الفنية والإتيقّية التي فيه. 
هي  التي  الروايَة  اأعني  الرواية,  قراءة 
ُمداعبٍة  اإىل  يحتاج  ُحٍبّ  حدُث  روايٌة, 
ُل  ي�سِهّ ناِعٍم  َمديٍح  اإىل  يحتاُج  وُملعبٍَة, 
التحاًما  والرواية  القارئ  التحاَم ج�سدْي 
ل مكاَن فيه لثالٍث بينهما يار�ض وظيفَة 
خلل  ويف  والتوجيه.  والّزجِر  املراقبة 
اأحواٌل,  منهما  تتك�ّسُف  اللتحام  ذاك 
تتاج  ل  وَدللٌت  مباهُج  بينهما  وتهيُج 
لتَاأِْويِلها  ومناهَج  نظرياٍت  تََكلُِّف  اإىل 
ِخطاٌب  له  قرائٍيّ  َطبٍْع  اإىل  تتاج  واإّنا 
املقروء  اأدبيَة  به  ي�ستك�سُف  �سخ�سٌيّ 
وبالتلخي�ض  باأدٍب.  ويكتبها  وغايًة(  )فًنّا 
يُقِبَل  اأْن  للقارِئ  املفيِد  َن  مَلِ اإّنه  اأقول: 
على الروايِة بقلِبه, وَعْقِله, ثّم يديْه, بل 
�سوكِة املناهج اأو �ِسّكنِي النظرّيات, واأّل 
يتك م�سافًة بينه وبينها, لأّن كّل م�سافٍة 
)اأنظمًة  الآخُر  يحتلُّه  ف�ساءٌ  عي  اإّنا 
عليهما.  و�ساياه  فيه  ليفر�ض  وقواننَي( 
روايٌة-  التي هي  الروايَة  -اأعني  الروايُة 
ت�ستاأهل املديَح؛ لأين اأرى اأّن كتابَة روايٍة 
ٍة اأو ق�سيدٍة اإّنا هي �سهادةٌ على  اأو ق�سّ
موِت  من  تميني  الروايُة  اأحياًء,  كوننا 
, وتميني من ُعنِف اخلارِج,  الإن�سايِنّ يَفّ
اأقراأ  اأْن  الُعْزلِة,  جّمانية  من  وتميني 
اأُحا�َسُب  ل  حياًة  اأعي�َض  اأن  يعني  روايًة 

عليها يوَم احِل�ساِب.

خطبة " الهندي الأحمر" 

روؤى
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�سعود بطيء و�سقوط �سريع وتهديد 
لأمريكا.. 5 كتب عن “الإخوان” يف 2016

عر�ض كتاب “�سناعة اخلوف من 
الإ�سالم.. كيف يقوم اليمني 

بت�سنيع اخلوف من امل�سلمني” 

 رغم التحديات الكربى التي �صهدتها جماعة الإخوان امل�صلمني على الأ�صعدة املحلية والإقليمية 
والدولية، ل تزال موؤ�ص�صات الفكر ودور الن�صر الأجنبية مهتمة بر�صد وحتليل اأ�صباب ال�صعود البطئ 

وال�صقوط ال�صريع للجماعة

بع�ض  توا�صل  ذلك،  جانب  اإىل 
القدمي/ حتذيرها  الإ�صدارات 
متثله  الذي  اخلطر  من  املتجدد 
على  امل�صلمني  الإخوان  جماعة 
والوليات  عام،  ب�صكل  الغرب 
ت�صتعر�ض  خا�ض  ب�صكل  املتحدة 
كتب  خم�صة  التالية  ال�صطور 
حول   2016 عام  خالل  �صدرت 
يف  امل�صلمني  الإخوان  جماعة 
والوليات  وليبيا  وتون�ض  م�رص 

املتحدة الأمريكية.

الكتاب الأول

الكتاب: الإخوان يف اأمريكا

املوؤلف: مركز ال�صيا�صة الأمنية
�صبي�ض  كرييت  من�صة  النا�رص: 

امل�صتقلة للن�رص
تاريخ الإ�صدار: 18 اأبريل 2016

عدد ال�صفحات: 56 �صفحة

ال�صل�صلة  من  الثاين  الإ�صدار  هو 
مركز  ي�صدرها  التي  الأر�صيفية 
على  ويعتمد  الأمنية،  ال�صيا�صة 
مكتب  عليه  عرث  �صوتي  ت�صجيل 
 )FBI( الفيدرايل  التحقيقات 
جماعة  يف  القيادي  منزل  داخل 
الوليات  يف  امل�صلمني  الإخوان 
واأدرج  نعمان،  زيد  املتحدة، 
�صمن اأدلة ق�صية موؤ�ص�صة الأر�ض 
والتنمية  لالإغاثة  املقد�صة 
توفري  اإىل  الإ�صدار  هذا  يهدف 
الأمريكي  لل�صعب  اأعمق  اإطاللة 
طبيعة  على  املنتخبني  وممثليهم 
له  تتعر�ض  الذي  التهديد  وحجم 
الوليات املتحدة من قبل جماعة 
الإخوان امل�صلمني، على حد تعبري 

املركز.

الكتاب الثاين

العربي..  اخلريف  الكتاب:  عنوان 
امل�صلمون  الإخوان  ك�صب  كيف 

م�رص ثم خ�رصوها يف 891 يوًما
املوؤلف: اإريك تراجر

جامعة  مطبعة  النا�رص: 
جورجتاون

تاريخ الن�رص: 30 �صبتمرب 2016
عدد ال�صفحات: 296 �صفحة

�صفحة،  ثالثمائة  قرابة  يف 
اأ�صدرت مطبعة جامعة جورجتاون 
اإريك تراجر  كتاًبا جديًدا للباحث 
كيف  العربي..  “اخلريف  بعنوان 
م�رص  امل�صلمون  الإخوان  ك�صب 
يوًما”،   891 يف  خ�رصوها  ثم 
يتناول �صوؤالني رئي�صيني: )1( كيف 
امل�صلمون  الإخوان  جماعة  فازت 
عقب  �رصيًعا  بال�صلطة  امل�رصية 

انتفا�صة “الربيع العربي”؟
)2( ملاذا �صقطت جماعة الإخوان 
وانتهى  اأكرب،  ب�رصعة  ال�صلطة  من 
حممد  الرئي�ض  باإزاحة  املطاف 

مر�صي يف جويلية 2013؟

الكتاب الثالث

الإخوان  جماعة  داخل  الكتاب: 
والهوية  الدين  امل�صلمني.. 

وال�صيا�صة

املوؤلف: خليل العناين
النا�رص: مطبعة جامعة اأوك�صفورد

تاريخ الإ�صدار: 3 اأكتوبر 2016
عدد ال�صفحات: 224

خليل  ي�صتك�صف  الكتاب  هذا  يف 
العناين العوامل التي مّكنت الإخوان 
لفرتة  احلياة  قيد  على  البقاء  من 
ال�صيا�صي  امل�صهد  داخل  طويلة 
العناين  ي�صتعر�ض  التغرُيّ  دائم 
العوامل الرئي�صية التي حتدد هوية 
واأن�صطتها،  وتنظيمها  اجلماعة 
ويرى اأن الإخوان امل�صلمني لي�صت 
ال�صلطة  اإىل  ي�صعى  فاعل  جمرد 
هوية  �صانع  هو  واإمنا  ال�صيا�صية، 
يهدف اإىل تغيري القيم الجتماعية 
لتتما�صى  والأخالق  والأعراف 
وروؤيتها  اأيديولوجيتها  مع  مع 
اأي�صا  الكتاب  ي�صتك�صف  العاملية 
داخل  واخلالفات  النق�صامات 
يوؤثر ذلك  اجلماعة، ويو�صح كيف 
وقراراتها.  ا�صرتاتيجيتها  على 
وهو تتويج جلهد ا�صتمر لأكرث من 
واإجراء  البحث  من  �صنوات  ع�رص 
واأع�صاء  قادة  مع  املقابالت 

اجلماعة.

الكتاب الرابع

الكتاب: داخل الإخوان امل�صلمني
املوؤلف: حازم قنديل

النا�رص: دار ن�رص بوليتي
تاريخ الإ�صدار: 10 اأكتوبر 2016

عدد ال�صفحات: 240 �صفحة

اأول  هي  هذه  اإن  النا�رص  يقول 
بني  للعالقة  متعمقة  درا�صة 
امل�صلمني  الإخوان  جماعة 
يعتمد  م�رص.  يف  واأع�صائها 
الكتاب على جهد ا�صتمر ل�صنوات 
الوا�صعة  املتابعةواملقابالت  من 
والوثائق التنظيمية التي كان يتعذر 
وع�رصات  �صابقا،  اإليها  الو�صول 

املذكرات والكتابات.
كثب  عن  اإطاللة  يوفر  كما 
الأع�صاء  ان�صمام  مرحلة  على 
وتطور  الجتماعية  والتن�صئة 
املعقدة  الجتماعية  �صبكاتهم 
ت�صوغ  التي  الأيديولوجية  وبناء 

ممار�صاتهم اليومية.
البطيء  ال�صعود  املوؤلف  ير�صد 

امل�صلمني،  الإخوان  جلماعة 
مقعد  من  ال�رصيع  و�صقوطها 
ويقارنها  م�رص،  يف  ال�صلطة 
التي  الأخرى  الإ�صالمية  بالفروع 
ملهمة  كانت  التي  وتلك  اأن�صاأتها، 

لها حول العامل.

الكتاب اخلام�ض

الظالل..  اإىل  العودة  الكتاب: 
منذ  والنه�صة  امل�صلمون  الإخوان 
األي�صون  املوؤلف:  العربي  الربيع 

بارجرت النا�رص: دار �صاقي
تاريخ الإ�صدار: 25 اأكتوبر 2016

عدد ال�صفحات: 320 �صفحة
الألغاز  اأحد  الكتاب  هذا  يتناول   
بال�صحوة  املتعلقة  الكربى 
ال�صيا�صي  الإ�صالم  ف�صل  العربية: 
املعتدل، عرب ا�صتعرا�ض التقلبات 
الدراماتيكية التي �صهدتها جماعة 
م�رص  يف  امل�صلمني  الإخوان 

وتون�ض وليبيا.
يف البدء، ب�رّص الربيع العربي بتحول 
�ض  عميق يف ال�رصق الأو�صط، متَخّ
الإ�صالمية،  احلركات  و�صول  عن 
التي �صبق اأن كانت تعمل يف الظل، 
جماعة  فازت  احلكم  �صدة  اإىل 
يف  باكت�صاح  امل�صلمني  الإخوان 
اأ�صا�صي  كالعب  وظهرت  م�رص، 
على ال�صاحة ال�صيا�صية الوليدة يف 
ليبيا، ويف الوقت ذاته، وجد حزب 
على  ال�صلطة  يف  نف�صه  النه�صة 

راأ�ض حكومة ائتالفية يف تون�ض.
كما  امل�صهد  بدا  الوقت،  لبع�ض 
م�صارف  على  املنطقة  اأن  لو 
لكن  جديد.  اإ�صالمي  ع�رص  فجر 
واأطيح  امل�صار،  ما حتَوّل  �رصعان 
باإخوان م�رص من احلكم، و�صعف 
م�صداقية  وت�رصرت  ليبيا،  اإخوان 

اإخوان تون�ض.

الإ�صالم..  من  اخلوف  �صناعة  عن  كتاب 
من  اخلوف  بت�صنيع  اليمني  يقوم  كيف 

امل�صلمني
املوؤلف: ناثان لني*

النا�صر: دار “بلوتو بر�ض”
تاريخ الإ�صدار: 15 اأغ�صط�ض  

2012
عدد ال�صفحات: 248

اللغة: الإجنليزية
عر�ض: د. حممود عبد احلليم

 284 يف  ف�صول  ال�صبعة  ذو  الكتاب  يقع 
تقل  ل   ، مقدمة  وتت�صدره  �صفحة، 
“جون ا�صبوزيتو” مدير  اأهمية عنه، بقلم 
للتفاهم  طالل”  بن  “الوليد  الأمري  مركز 
“جورج  بجامعة  امل�صيحي  ال�صالمي 
يقرر  وفيها  املتحدة،  بالوليات  تاون” 
اأن ال�صالم بعد اأحداث احلادي ع�رص من 
براءته،  تثبت  حتى  مداناً  اأ�صبح  �صبتمرب 
اأي  بالإدانة حول  دمغه  ال�صهل  من  و�صار 
ال�صيا�صية  الق�صايا  يف  النظر  دون  حادثة 
كثري  يف  ترددت  التي  احلقيقة  واملظامل 
ف�صل  مثل  ال�صالمي  العامل  جنبات  من 
احلكم،  يف  ال�صالمية  التجارب  من  كثري 
القائمة  الأمريكية  اخلارجية  وال�صيا�صة 
على الهيمنة، والدعم الغربي لنظم احلكم 
احتالله،  ثم  العراق  وغزو   ، ال�صتبدادية 
والتاأييد املطلق لإ�رصائيل يف حربها على 
�رصع  ذلك  عن  وبدلً  غزة.  وقطاع  لبنان 
قطاع ل باأ�ض به من العالميني والباحثني 
يف ر�صم �صورة منطية عن ال�صالم ل تقف 
عند حدود كونه تهديداً �صيا�صياً وح�صارياً 
مبوازين  الخالل  خماطر  اإىل  ومتتد  بل 
واختزلت  ال�صكانية،  اجلغرافية  القوى 
اخلارجية  لل�صيا�صة  العداء  م�صاعر 
�صورة  يف  التقريب  مقاومة  اأو  الأمريكية 

كراهية امل�صلمني لنمط احلياة الغربية.
مقدمته  يف  ا�صبوزيتو”  “جون  يخل�ض 
الإ�صالم  من  اخلوف  على  التغلب  اأن  اإىل 
الي�صري  بالأمر  لي�ض  “ال�صالموفوبيا” 
م�صكلة  لي�صت  اأنها  كما  ال�رصيع  اأو 
وبنف�ض  هي  بل  وحدهم،  امل�صلمني 
حكومات،  من  غريهم  م�صكلة  الدرجة 
تعليمية،  وموؤ�ص�صات  واإعالميني،  و�صا�صة، 
ورجال دين، ومنظمات املجتمع املدين، 
ودعوات  الكراهية  اأ�صوات  وذلك لحتواء 
الإق�صاء. من جانبه يحاول موؤلف الكتاب 
لظاهرة  تعريف  اإىل  الو�صول  مقدمته  يف 
نف�صه  يجنب  وحتى  “ال�صالموفوبيا”، 
التمييز بني اجلوانب  الدخول يف متاهات 
اأو  املفهوم  لهذا  الجتماعية  اأو  النف�صية 
انكار دور اأحداث العنف يف اإزكاء م�صاعر 
“ال�صالموفوبيا”  اأن  يرى  النتقام، 
ال�صالم  من  اخلوف  بب�صاطة  تعني 
عامل  اإىل  ياأخذك  وامل�صلمني…خوف 
خوف  والتمييز…  والعداء  الكراهية  من 
الهلع  من  بلوثة  العقل  ي�صيب  �رصطاين 
ت�صل قدرته على التمييز وجتعله ي�صت�صلم 
للمزيد. ويقرر املوؤلف بال مواربة اأن هذا 
الكتاب حماولة لت�صحيح �صورة ظاملة عن 
حواة  اأيد  ر�صمتها  وامل�صلمني  ال�صالم 
ويتالعبون  الآخرين  اآلم  على  يلعبون 
من  الأول  الف�صل  يف  مب�صاعرهم. 
الأوىل  الرها�صات  املوؤلف  يتتبع  الكتاب 
اجلديد  للعامل  املهاجرين  عند  للخوف 
على  فيهم  جتذرت  التي  املبكرة  وبذوره 
بداية  منذ  الدينية  مذاهبهم  اختالف 
طائفة  لدى  خا�صة  ع�رص  التا�صع  القرن 
“الكاثوليك”،  “الربوت�صتانت” اإزاء طائفة 
دهاليز  اإىل  امل�صاعر  تلك  ت�صللت  وكيف 
اأن  )يذكر  الع�رصين    القرن  يف  ال�صيا�صة 
ينحدر  كاثوليكي  وهو  كينيدي”،  “جون 
من اأ�صول اإيرلندية، كان يتعر�ض لالنتقاد 
الحتاد  �صار  ثم  الديني(  مذهبه  ب�صبب 
ال�صوفييتي م�صدراً ثرياً ل للخوف النووي 

انهيار  بعد  الثقايف.  للخوف  بل  فح�صب 
ال�صيوعية  وانح�صار  ال�صوفييتي  الحتاد 
ال�رصقية و�صقوط جدار برلني  اأوروبا  عن 
جديد هو  “وح�ض”  كان لبد من �صناعة 
كانت  الذي  الوح�ض  ذلك  “ال�صالم”، 
منذ  حوله  تن�صج  بداأت  قد  الأ�صاطري 
وما   1979 عام  اليرانية  الثورة  اندلع 
ال�صفارة  يف  الرهائن  اأحداث  من  تالها 
الثاين  الف�صل  يف  طهران.  يف  الأمريكية 
امل�صاعر  هذه  انتقال  املوؤلف  يتناول 
العنكبوتية  ال�صبكة  اإىل  لالإ�صالم  املعادية 
من  واملدونات  املواقع  اأتاحته  ما  بكل 
كالنار  امل�صاعر  تلك  انت�صار  يف  �رصعة 
�صغط  جماعات  تكوين  نحو  اله�صيم  يف 
جديدة  م�صاجد  بناء  اأمام  تقف  حديثة 
لهيب  على  الزيت  من  مزيداً  وت�صب 
ال�صورة النمطية عن ال�صالم وامل�صلمني. 
اجلنون  املوؤلف  يتناول  الثالث  الف�صل  يف 
الأمريكي عن عقاله  الإعالم  اأخرج  الذي 
يف  وخا�صة  لالأخبار،  تغطيته  يف  �صواء 
حمطة “فوك�ض نيوز” التي ر�صد املوؤلف 
وا�صتخدامها  لالأخبار  عر�صها  طريقة 
اأخرى  من حمطات  اأكرث  بعينها  لأو�صاف 
مثل “�صي اإن اإن” خالل فرتة وجيزة، اأو يف 
ا�صتخدام العالنات التجارية ل�صلع معينة، 
الربامج احلوارية،  اأو  الدرامية،  اأو املواد 
بعينها  ل�صحف  املهني  غري  الأداء  يف  اأو 
مثل “نيويورك بو�صت”؛ كل ذلك يف جهد 
متناغم لرت�صيخ نف�ض الفكرة: اخلوف من 

الوح�ض اجلديد.
للدور  املوؤلف  يعر�ض  الرابع  الف�صل  يف 
�صناعة  يف  امل�صيحي  اليمني  يلعبه  الذي 
وحتويله  وامل�صلمني  الإ�صالم  من  اخلوف 
على  رحاها  تدور  مقد�صة  حرب  اإىل 
من  العنكبوتي  والف�صاء  العالم  �صاحات 
يقدمها  ومواعظ  وخطب  برامج  خالل 
رجال دين تتداخل خيوطها مع ما يدور يف 
ذلك  على  مثالً  وي�رصب  ال�صيا�صة.  عامل 
بالنقد الذي تعر�ض له الرئي�ض الأمريكي 
“باراك اأوباما” يف حمالته النتخابية قبل 
امل�صتفي�ض  واحلديث  الأوىل  حكمه  فرتة 

عن جذوره واأ�صوله العرقية والدينية.
اأن  وكيف  للم�صيح،  الثاين  الظهور  قبل   
للربط  هرعت  قد  اليهودي  اليمني  دوائر 
بني “الرهاب” الذي تتعر�ض له اإ�رصائيل 
امل�صلمني  اأحداث   وبني  قيامها  منذ 
تنفيذ  يف   ” يتعاونون  ل  “اأنهم  بحجة 
اأنهم”  التي تكافح الإرهاب، كما  القوانني 
لكي  للقاعدة  هدفاً  ي�صبحوا  اأن  ميكن 
اإليها”، وخارجياً يف احلرب على  ين�صموا 
واحلديث  والعراق(،  )اأفغان�صتان  الإرهاب 
الدول  اإىل  والنظر  ال�رص”  حمور   ” عن 
م�صدر  اإجمالً،  اأنها،  على  الإ�صالمية 
للخطر. يف الف�صل ال�صابع والأخري يتناول 
املوؤلف انعكا�ض ظاهرة “ال�صالموفوبيا” 
جو  اإ�صاعة  على  املتحدة  الوليات  داخل 
الكراهية �صد امل�صلمني يف اأوروبا، وكيف 
الإ�صكندنافية  للدول  الهادئ  املزاج  اأن 
ال�صالم  اتفاقية  رعت  التي  الرنويج،  مثل 
بني الفل�صطينيني وال�رصائيليني، قد حتول 
تدريجياً نحو عداء للم�صلمني. لي�ض بعيداً 
)اأزمة  الدمنارك  يف  حدث  ما  ذلك  عن 
ما  او  الكرمي(،  للر�صول  امل�صيئة  الر�صوم 
حدث يف �صوي�رصا من حظر للماآذن، اأو ما  
يف الأماكن العامة وتبعتها بلجيكا يف ذلك، 
هولندا  يف  احلرية”  “حزب  ت�صجيع  اأو 
اأفالم م�صيئة لالإ�صالم وامل�صلمني.  لإنتاج 
اأن  اإىل  الكتاب  املوؤلف يف خامتة  يخل�ض 
ال�صالم  �صد  الكراهية  �صناعة  م�صكلة 
بل  النفو�ض  حبي�صة  تظل  ل  وامل�صلمني 
اجلرائم  ن�صبة  ارتفاع  لها يف  ترجمة  نرى 
عام   %50 بن�صبة  امل�صلمني  �صد  املرتكبة 
وال�صا�صة  الدول  قادة  تاأثر  اأن  كما   ،2011
حياة  حتيل  قرارات  اإىل  يرتجم  قد  بها 

املاليني اإىل كابو�ض خميف. 
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فوائد امل�صي 
�صاعة يوميًا 

َين�سح الأطّباء بامل�سي �ساعة يومّيًا على الأقل، 
مان �سّحة اجل�سم واإبقائه متينًا خاليًا من  وذلك ل�سَ

الأمرا�ض؛ حيث اإّن ممار�سة الإن�سان لريا�سة امل�سي 
ملّدة �ساعة يوميًا ُتعطيه املنافع الآتية 

ُيفيد امل�سي القلب، والرئتني، كما اأّنه ي�ساعد على 
زيادة ن�ساط الدورة الدموية، والناجت عن حرق 

الأك�سجني، ويوؤدي ذلك اإىل تقوية ع�سالت اجل�سم، 
واجلهاز الدوري. 

ظهور  احتمالية  من  يُقِلّل 
الكر�ش، وي�ساعد على التخفيف 
منه، وكذلك يُقلّل من الأرداف 
يُ�ساعد  اأّنه  حيُث  ال�سخمة؛ 
لل�سعرات  اجل�سم  فقدان  على 
وا�ستهالك  الزائدة،  احلرارية 

اجل�سم،  يف  الزائدة  الدهون 
ترهاّلت  من  يُقِلّل  اأّنه  كما 
تكون  والتي  واجللد،  البطن، 
ناجتًة عن تخفيف الوزن يُقِلّل 
مل�ساعدته  املفا�سل؛  اأمل  من 
ونَ�ساطها،  تليينها،  على 

لة  �سهو و
على  يُ�ساعد  اأّنه  كما  حركتها، 
والت�سّنج  ال�سّد،  من  الّتخفيف 
ع�رس  ُم�سكلة  يُعاِلج  الع�سلي. 
الإم�ساك  وحالت  اله�سم، 

 ، من مُلز ا
كونه  القولون؛  وت�سنُّجات 
الأمعاء،  حتريك  على  يُ�ساعد 
ويُخّفف الغازات، واأمل القولون، 

غه  ا فر اإ و
التنف�ش  عملّية  من  ن  يُح�ِسّ
الطبيعّي؛ كونه يُقّوي الع�سالت 
التنّف�ش،  وع�سالت  ال�سدرية، 

عد  ي�سا و
الرئة،  اّت�ساع  زيادة  على 
والتخفيف  وظيفتها،  وحت�سني 

من حّدة الأمرا�ش التنف�سّية. 

فوائد الكمون للكر�ش
 يزيد الكمون من معدل الأي�ش يف ج�سم الإن�سان، مما ي�ساهم يف زيادة كفاءة اجل�سم يف تقليل الوزن والتنحيف، كما 
ي�ساعد يف امت�سا�ش الأغذية يف املعدة ب�سكل �سحيح، وهذه من اأهّم فوائده للتنحيف، حيث اإّن الزيادة يف معدل ه�سم 
الطعام يوؤدي اإىل جتّنب تخزين الدهون يف منطقة البطن، وبالتايل تقليل الوزن ب�سكٍل كلي من فوائده الأخرى للتخل�ش 
من الكر�ش هي قدرته على حرق ال�سعرات احلرارية والدهون املرتاكمة يف هذه املنطقة، كما يتم اإ�سافته مع عدد من 
التوابل الأخرى التي ت�ساهم يف حرق الدهون، مثل: الفلفل الأ�سود، والزجنبيل والكركم، واحللبة، وي�ساعد الكّمون على 
حرق الدهون مبقدار 25% من اإجمايل حرق الدهون يف اجل�سم، كما ي�ساعد يف تقوية جهاز املناعة، وحينها يرتفع معدل 
اجل�سم، ويعترب من اأف�سل اأنواع التوابل امل�ستخدمة يف حرق ال�سعرات احلرارية.الأي�ش وحرق الدهون ب�سكٍل اأكرث، وبالتايل التخلّ�ش من ال�سموم املرتاكمة يف اجل�سم، ول ي�سّكل ا�ستخدامه اأي خطر على 

فوائد ال�صحية لل�صباحة 
اأهمّية ال�ّسباحة يف كونها ريا�سة تك�سب الإن�سان القّوة البدنّية، فقد اأثبت عدٌد من الأطباء دور ريا�سة ال�ّسباحة يف تقوية 

ال�ّسباحة يجدهم من  اأج�ساد من ميار�ش ريا�سة  الّناظر يف  واإّن  الّظهر وال�ّساقني بل وكّل ع�سالت اجل�سم،  ع�سالت 

اأف�سل الّنا�ش اأج�ساداً من ناحية الّتنا�سق الع�سلي، واإّن هذا الّتنا�سق الع�سلي ل يح�سل لالإن�سان اإن مار�ش ريا�سة بناء 

الأج�سام مثاًل ب�سبب تركيزها على بناء كّل ع�سلٍة ب�سكل منعزل عن الع�سالت الأخرى بينما ترى ريا�سة ال�ّسباحة تقّوي 

كّل ع�سالت اجل�سم ب�سكٍل متزامن ومتنا�سقاأهمّية ريا�سة ال�ّسباحة للّرئتني، فقد اأثبت العلم احلديث اأّن ال�ّسباحة تعمل 

على تقوية ع�سالت الّرئتني ب�سبب مقاومة املاء، كما ثبت دور ال�ّسباحة يف مكافحة وعالج مر�ش الّربو لدى الأ�سخا�ش 

الذين يعانون منه اأهمّية ال�ّسباحة ودورها يف حرق ال�ّسعرات احلرارّية والّتخل�ش من كول�سرتول الّدم، فاجلهد الع�سلي والبدين 

املبذول من قبل من ميار�ش ريا�سة ال�ّسباحة يجعل الإن�سان يحرق كمّية كبرية من ال�ّسعرات احلرارّية وبالّتايل يتخلّ�ش من الّدهون 

ل العلماء والباحثني اإىل دور  ارة يف ج�سمه، وهذا يك�سبه بال �سّك ج�سد ريا�سي متنا�سق ور�سيق اأهمّية ال�ّسباحة يف حت�سني احلالة الّنف�سّية ملن ميار�سها، فقد تو�سّ ال�سّ

ريا�سة ال�ّسباحة يف حت�سني احلالة الّنف�سّية للّنا�ش من خالل بذل الّطاقة واجلهد ك�سائر الّريا�سات، بالإ�سافة اإىل اأّن ال�ّسباحة تتمّيز عن غريها يف كونها متار�ش يف 

حميط يبعث مزيداً من البهجة وال�رّسور على نف�ش الإن�سان  اأهمّية ال�ّسباحة كريا�سة جتمع الّنا�ش مع بع�سهم البع�ش وحتّقق اأ�سباب الّتوا�سل بينهم، فكثرٌي من الّدول 

تنّظم دورات األعاب يتناف�ش فيها ال�ّسباحون من اأجل الّظفر باللقب، وهذا يجعلهم يتوا�سلون فيما بينهم ويتعارفون، كما اأّن ال�ّسباحة تنمي الّروح املعنوّية لدى الإن�سان 

رب من اأجل الو�سول اإىل الهدف وت�سحذ هممه وتقّوي عزميته ملا حتتاجه هذه الّريا�سة من بذل جهد وحتّمل، وهذا كذلك يعلم الإن�سان ال�سّ

كيفية ترطيب 
ال�صفاه

التي  العوامل  من  للكثري  واجللد  الب�رسة  تتعر�ش  ال�ستاء  ف�سل  يف 
اأو تقّرحات، وذلك نتيجة تعّر�سها لعّدة عوامل  ت�سّبب لها ت�سّققات 
نق�ش  ونتيجة  ال�سم�ش،  لأ�ّسعة  والتعّر�ش  والتدخني،  كاجلفاف،   ،
الفيتامينات والأحما�ش الدهنّية، اأو نتيجة بع�ش العالجات الطبّية.
احر�سي على دهن ال�سفاه بالبل�سم، اأو و�سع طبقة من الع�سل و�سمعه 
عليها، وهذه الطريقة ت�ساعد يف تق�سري ال�سفاه، فالع�سل ي�ساعد يف 
تغذية الب�رسة وترطيبها، حيث اأّنه يفيدها يف اإمدادها بفيتامني »اإي

 كما عليك احلر�ش على ا�ستخدام م�ستح�رسات التجميل التي حتتوي 
على واق من اأ�سعة ال�سم�ش التي تزيد من جفاف ال�سفاه وت�سّققها.

على  ت�ساعد  والتي  يومّياً  املاء  �رسب  على  احلر�ش  ويجب  كما   
الأ�سنان  فر�ساة  ا�ستخدام  وميكن  كما  الداخل،  من  ال�سفاه  ترطيب 
القدمية يف التخلّ�ش من خاليا ال�سفاه املّيتة، ويجب احلر�ش كذلك 
اأي�ساً  عليك  »ب  بفيتامني  الغنّية  والفواكه  اخل�رساوات  تناول  على 
اأّن م�ش ال�سفاه تزيد  احلر�ش على عدم م�ّش ال�سفاه واأكلها، حيث 
من جفاف ال�سفاه، حيث اأّن اإنزميات اللعاب تزيد من جفاف الب�رسة. 
كما وين�سح باإ�ستخدام اأحمر �سفاه بنوعّية جّيدة، كما ويجب احلر�ش 
على تدليك ال�سفاه يومّياً يف الليل، وذلك لتح�سني الدورة الدموّية فيها 
بالإ�سافة اإىل الن�سائح ال�سابقة هناك الكثري من اخللطات الطبيعّية 
التي من املمكن اللتزام بها وت�ساعد يف ترطيب ال�سفاه، ومن اأكرث 
هذه اخللطات الطبيعّية فعالّية خلطة »الفيزالني والع�سل«، حيث اأّن 
والفيزالني  للبكترييا،  م�ساّدة  مواد  وفيه  �سفائّية  ماّدة  يعترب  الع�سل 
ي�ستخدم لتغذية الب�رسة وحمايتها من اجلفاف. كما اأّن اخليار يعترب 
اأحد اخل�رساوات املرّطبة للب�رسة، وهو ي�ساعد اأي�ساً يف التخلّ�ش من 
ا�سمرار ال�سفاه كما اأّن الورود وبتالتها لها خوا�ش ت�ساعد يف تفتيح 
الب�رسة وترطيب ال�سفاه، وهناك اأي�ساً خليط الليمون والع�سل وزيت 
ال�سفاه وت�سققاتها،  التخل�ش من ا�سمرار  اخلروع والذي ي�ساعد يف 
حيث ي�ساعد الليمون على تفتيح الب�رسة. ولدينا اأي�ساً زيت الزيتون 
والذي يعترب من اأف�سل مرطبات الب�رسة الطبيعّية، حيث يحتوي على 
النعومة  واإ�سفاء  الب�رسة  ت�سققات  تقليل  ت�ساعد يف  اأحما�ش دهنّية 
اخلروع،  كزيت  الطبيعّية  الزيوت  مزيج  اأي�ساً  وهناك  ال�سفاه.  على 

وزيت جوز الهند، وزيت بذور الكّتان 

وداء  فوائد �صرب زيت احلّبة ال�صّ
بجميع  ال�رّسطانات  مكافحة   
م�ساّدات  على  فاحتوائه  اأنواعها، 
منع  على  قادراً  جتعله  الأك�سدة 
يف  الّطبيعّية  غري  النق�سامات 
تناول ملعقة �سغرية  اخلاليا، ويكفي 
منه يومّياً على الّريق. حماية اجل�سم 
فيحمي  املبّكرة،  ال�ّسيخوخة  من 
الّتجاعيد، والأع�ساء من  الب�رسة من 
الّتعب واملر�ش حت�سني عمل اخلاليا 
حت�سني  اإىل  يوؤّدي  مّما  الّدماغّية، 
وزيادة  ال�ستيعاب  على  القدرة 
م�ستوى الّذكاء تقوية اجلهاز الّتنف�سّي 
الفريو�سّية  الأمرا�ش  من  وتخلي�سه 
وتخفيف  والأنفلونزا،  كالّر�سح 

الأمرا�ش الوراثّية اأي�ساً كاحل�سا�سّية
وتخلي�سه  اله�سمّي  اجلهاز  تقوية   
ال�ّسديدة  الإ�سهال  حالت  من 
البطن  انتفاخ  يخّفف  مّما  والغازات 
طبيعّياً  حاّلً  يُعترب  واأي�ساً  املزعج، 
قتلها  اأو  الرباز،  مع  الّديدان  لطرد 
ب�رسب  وذلك  نهائّياً،  منها  والّتخلّ�ش 
الّريق،  على  الّزيت  من  كبرية  ملعقة 

للّنوم  اخللود  قبل  اأخرى  وملعقة 
اأكرث  وجعله  املناعّي،  اجلهاز  تقوية 
املقاومة  احليوّية  للم�ساّدات  اإنتاجاً 

للجراثيم وامليكروبات 
تخفي�ش �سغط الّدم املرتفع، والذي 
�رسب  ويتّم  القلب،  عمل  على  يوؤّثر 
على  امل�رسوب  من  �سغرية  ملعقة 
امل�سابني  لالأ�سخا�ش  يومّياً  الّريق 

مبر�ش �سغط الّدم
 تنظيم م�ستوى ال�سّكر يف الّدم وجعله 
والذي  الّطبيعّي  امل�ستوى  �سمن 
يرتاوح بني 70 اإىل 110 جمم. حت�سني 
اأقّل  وجعلهما  العيون  وتقوية  الّنظر 
عند  حتدث  التي  بالأمرا�ش  تاأّثراً 

الّتقّدم يف العمر، ك�سعف الّنظر
اجل�سم  املختلفة يف  لالآلم  م�سّكن    
ت�سكني  الأ�سنان.  واأمل  داع،  كال�سّ
الولدة،  بعد  ما  واآلم  احلي�ش،  اآلم 
الفا�سد  الّدم  من  الّرحم  وتخلي�ش 
معاجلة  قليلة.  �ساعات  بعدد 
لحتوائه  وذلك  الع�سلّية،  الّت�سّنجات 

على مواد م�ساّدة لاللتهابات
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ال�رشيفة  النبوية  الهجرة  ح�صلت  وقد 
على  وقع  الذي  ال�صديد  الظلم  بعد 
و�صحبه  وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول 
التي  اخلطوة  يتخذ  الر�صول  جعل  مما 
قام بها الأنبياء من قبله وهي فراق اأر�ض 
الوطن واأحب البالد اإىل قلب ر�صول اهلل 
لتاأ�صي�ض  املنورة  املدينة  اإىل  والهجرة 
موازين  وقلب  فيها  الإ�صالمية  الدولة 
اهلل  من  بوحي  امل�صلمني  ل�صالح  القوى 
وتوفيق من عنده، فحملت هذه الهجرة 
التي مت غر�صها يف  العديد من املعاين 
يف  يتفكر  من  وقلوب  ال�صحابة  قلوب 
من  والعديد  بعدهم  من  احلادثة  تلك 
كالف�صل  واقعهم  غريت  التي  الأحداث 
الب�رش فجاء  الأعراق املختلفة من  بني 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عند هجرة 

املهاجرين مبوؤاخاتهم مع الأن�صار فقام 
عن طريق ذلك بحل ما عانى منه الغرب 
كلمات  ب�صع  طريق  عن  طويلة  لفرتات 
ا�صتثارت الفطرة احل�صنة املوجودة يف 
وكلمة  الإ�صالم  قام  والتي  الب�رش  قلوب 
الر�صول  قام  وقد  بتغذيتها  التوحيد 
ببناء  ذلك  قبل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
الإ�صالمية  الدولة  يف  الأول  امل�صجد 
بوحي  امل�رشف  النبوي  امل�صجد  وهو 
من اهلل مبكان بنائه فكان ذلك امل�صجد 
عم  الذي  ال�صعاع  منه  انطلق  الذي 
نزل  الذي  امل�صجد  وكان  بنوره  الأر�ض 
عليه  اهلل  �صلى  النبي  على  جربيل  فيه 
اإليه  لينقل  املرات  من  العديد  و�صلم 
ال�صابعة  ال�صماء  من  اهلل عز وجل  وحي 
الإ�صالم  تعاليم  امل�صلمني  بتعليم  ويقوم 

فقاموا بنقلها بعد ذلك اإىل من بعدهم 
وقام  احلايل  وقتنا  اإىل  و�صلت  حتى 
بتقوية  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول 
باإن�صاء  للم�صلمني  القت�صادية  الناحية 
القت�صاد  وف�صل  الإ�صالمي  ال�صوق 
الذين  اليهود  اقت�صاد  عن  الإ�صالمي 
قام  اأنه  كما  عليه،  �صيطروا  قد  كانوا 
عليه ال�صالة وال�صالم بتجميع امل�صلمني 
التوحيد  وكلمة  الإ�صالم  راية  حتت 
اأن�صاراً ومهاجرين واأعراباً واأعاجم من 
خمتلف القبائل والأعراق حلماية الدولة 
الع�صكرية  القوة  واإقامة  الإ�صالمية 
الأر�ض  م�صارق  بعد  فيما  فتحت  التي 
اهلل  �صلى  الر�صول  بتعاليم  ومغاربها 
الرا�صدين  عليه و�صلم ل�صحبه واخللفاء 

من بعده

�أهمية �لهجرة �لنبوية بالن�سبة للم�سلمني

لقد اأتى التقومي الهجري الذي اأن�ساأه اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ليذكر امل�سلمني على الدوام بحادثة من اأعظم الأحداث التي ح�سلت تاريخ الأمة الإ�سالمية 
ويف حياة النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم غريت جمرى التاريخ الإ�سالمي ب�سكل تام وف�سلت بني حقبتني خمتلفتني متامًا من ع�سر الدعوة الإ�سالمية وهي 
هجرة النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم برفقة اأبي بكر ال�سديق من مكة املكرمة اإىل املدينة املنورة ليتم بذلك النتقال من حقبة التعذيب على اأيادي كافري 

مكة وتر�سيخ معنى الإ�سالم يف قلوب ال�سحابة الكرام عليهم ر�سوان اهلل اإىل حقبة تاأ�سي�ض دعائم الدولة الإ�سالمية واإطالق ال�سعلة التي مالأت بنورها الأر�ض 
فيما بعد يف املدينة املنورة وقد كانت هذه الهجرة يف 12 ربيع الأول اأي ما يوافق 24 �سبتمرب من عام 622م

عذ�ب قوم ثمود�أول �لد�خلني يف �لإ�سالم
اأبو  الّرجال  اأ�صلم من  اأّول من 
ّديق عبد اهلل بن عثمان  بكر ال�صّ
من  اأّول  هو  القر�صّي،  التيمّي 
الأحرار،  الّرجال  من  اآمن 
الّرا�صدين  اخللفاء  اأّول  وهو 
ومن الع�رش املب�رّشين باجلّنة، 
الكرمي  ر�صولنا  �صاحب  وكان 
عليه  الوحي  نزول  قبل  حّتى 
حني  ترّدٍد  دون  من  واأ�صلم 
اإىل  الكرمي  ر�صولنا  دعاه 
الإ�صالم، حيث كان قد ق�صى 
عن  البحث  يف  طويلة  رحلًة 
الّدين الّذي يراه احلق، و�صّمي 
ت�صديقه  لكرثة  ّديق  بال�صّ
الة  ال�صّ عليه  حممد  للر�صول 
ديق  وال�ّصالم كان اأبو بكر ال�صّ
اإمياناً  حابة  ال�صّ اأكرث  من 
اإىل  الّنا�ض  اأحّب  ومن  وزهداً، 
ر�صولنا الكرمي، وكان رفيقه يف 
املنّورة،  املدينة  اإىل  هجرته 
�صلّى  الّر�صول  مر�ض  وعندما 
بكر  اأبو  اأمر  و�صلّم  عليه  اهلل 
الة، وبويع  باأن يوؤّم بالّنا�ض لل�صّ

يوم  نف�ض  يف  للر�صول  خليفًة 
حرب  قاد  من  وهو  وفاته، 
عن  املرتّدين  �صّد  الّرّدة 
الإ�صالم بعد وفاة الّر�صول اأّول 
خديجة  الّن�صاء  من  اأ�صلم  من 
القر�صّية  اأ�صد  بن  خويلد  بنت 
زوجات  واأّول  املوؤمنني  اأّم 
اآمن  من  اأّول  هي  الّر�صول، 
بالّر�صول من الّرجال والّن�صاء، 
اهلل  �صلّى  الّر�صول  هرع  فقد 
نزل  عندما  اإليها  و�صلّم  عليه 
حراء،  غار  يف  الوحي  عليه 
ابن  اإىل  وتوّجهت  و�صّدقته 
الّذي  نوفل  بن  ورقة  عّمها 
ب�رّشها بنبّوة زوجها، وحتّملت 
من  الإ�صالم  ن�رش  معاناة  معه 
من  وتعذيٍب  وبط�ٍض،  جوٍع، 
�صامدًة  وبقيت  قري�ض،  بني 
به،  لإميانها  لزوجها  م�صاندًة 
اأ  تو�صّ من  اأّول  كذلك  وكانت 

و�صلّى مع ر�صولنا الكرمي.
 اأّول من اأ�صلم من الغلمان علي 
بن اأبي طالب بن عبد املّطلب 

عّم  ابن  الُقر�صّي،  الها�صمّي 
ر�صول اهلل �صلّى اهلل عليه و�صلّم، 
وهو اأّول من اأ�صلم من الغلمان، 
الّرا�صدين  اخللفاء  رابع  وهو 
املب�رّشين  الع�رشة  ومن 
اإىل  املهاجرين  ومن  باجلّنة، 
هجرة  بعد  املنّورة  املدينة 
حيث  اأّياٍم،  بثالثة  الّر�صول 
عليه  اهلل  �صلّى  الّر�صول  اآخاه 
و�صلّم مع نف�صه حني اآخى بني 
ابنته  من  وزّوجه  امل�صلمني 

فاطمة 

ثمود  قوم  اإىل  �صالح  نبيه  اهلل  اأر�صل 
عن  ويبعدهم  ونذيراً  ومب�رشاً  لهدايتم 
كثرياً  رزقاً  اهلل  اآتاهم  ان  بعد  العذاب 
واجتو  اهلل  ع�صو  القوم  لكن   ، ووفرياً 
للتهلكة وليكونوا عربة لالأقوام الالحقة 
�صالح  قوم  عذاب  وهي  �صهرية  بق�صة 
وطالبوه  وع�صوه  كذبوه  الذين  القوم   ،
�صبحانه  اهلل  فاأر�صل  لت�صديقه  باآية 
اأن  واأمرهم  العظيمة  الناقة  وتعاىل 
كفرهم  على  اأًرو  لكنهم  يوؤذوها  ل 
تعاىل  اهلل  وعاقبهم  فعقروها  وكربهم 
بها وجنى  القوم  اغلب  �صعق  ب�صاعقة 
يف  الأقالء  واملوؤمنني  �صالح  اهلل  بني 
نوح  قوم  بعد  ثمود  قوم  جاء  املدينة  
ال�صابقني  العذاب  اأ�صحاب  عاد  وقوم 
اأن  بدل  الأ�صنام  لعبادة  لكّنهم عادوا   ،
بنف�ض  وجاءهم  ق�ص�صهم  من  يعتربوا 
الكالم الذي يقوله كل نبي مر�صل ) يا 
قوم اعبدوا اهلل ما لكم من اإله غريه ( ، 
�صالح  من  القوم  كبار  وفوجئ  فن�صعق 
وينها  ويحقرها  اآلهتهم  يهني  انه  حيث 

وما  منها  والتقرب  عبادتها  عن  القوم 
كان  اهلل �صالح  نبي  اأن  زاد من خوفهم 
والذكاء  والفطنة  باحلكمة  معروف 
لكل النا�ض ، فبداأ كبار القوم مبحاجته 
�صنهم  اأن  مو�صحني  ومعاتبته  ونهيه 
خاب بالرجل العاقل �صالح الذي يدعوا 
حالياً لأن يرتكوا مرياث اأبائهم ويكفروا 
و�صوح  ورغم   ، اآله  من  لهم  تركوا  مبا 
دعوة نبي اهلل �صالح اإل اأن قومه حتدوه 
نبوته  �صحة  ليثبت  �صماوية  مبعجزة 
وا�صتجاب اهلل تعاىل لطلب النبي �صالح 
اجلثة  الأقوياء  الأ�صداء  قومه  ولطلب 
ال�صخر  فان�صق   ، ال�صخر  يف  النحاتني 
باجلبل وخرجت منها ناقة عظيمة مل 
طريق  عن  اهلل  واأمرهم   ، ناقة  تلدها 
تاأكل  وتركها  وقتلها  عقرها  بعدم  نبيه 
�صت�رشب  باأنها  لهم  اهلل وبني  اأر�ض  من 
يكفي  لبناً  تدر  ويوم  الآبار  من  بيوم 
ل�رشب النا�ض جميعاً  بداأ القوم بالتاآمر 
نبي  كراهية  وحتولت  الناقة  قتل  على 
العظيمة  للمعجزة  لكراهية  �صالح  اهلل 

القوم  لكبار  جل�صة  وعقدوا  الناقة 
والتدابري  الق�ص�ض  بن�صج  الكبار  وبداأ 
وناقته  �صالح  اهلل  نبي  على  للق�صاء 
ت�صعة  على  الختيار  ووقع  اتبعه  ومن 
يعيثون  كانوا  الذين  القوم  جبابرة  من 
يعرت�صهم  اأن  دون  بالأر�ض  وميرحون 
ب�صيوفهم  ظلماء  بليلة  فقتلوها  اأحد 
وخناجرهم ونبالهم  علم نبي اهلل مبقتل 
 : لهم  وقال  القوم  اإىل  فخرج  الناقة 
 ، ؟  بالناقة  امل�صا�ض  من  اأحذركم  اأمل 
فاأجابوه باأنهم قتلوها ارنا العذاب الآن 
فغادر �صالح ومن اأمن معه من املدينة 
ثالثة  داركم  يف  متتعوا   ( ثمود  خلارج 
اأيام ذلك وعد غري مكذوب ( ،وم�صت 
ي�صتهزئون  وهم  بلياليها  اأيام  ثالث 
ويف   ، املعزوم  وموعده  �صالح  بعذاب 
عن  ال�صماء  ان�صقت  الرابع  اليوم  فجر 
يف  ما  كل  هلك  واحدة  جبارة  �صيحة 
اجلبال والأودية وقد �صعق قوم �صالح 
جميعاً �صعقة واحدة وجنا من غادر مع 

نبي اهلل �صالح من املوؤمنني 

خّطة طريق هجرة �لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
خروج النبي �صلّى اهلل عليه و�صلم من 
اأّول الليل اإىل �صاحبه ال�صديق ر�صي 
يفر�صوا  اأن  قبل  وذلك  عنه،  اهلل 
احل�صار على بيته. بقاء �صيدنا علي 
يف فرا�صه عليه ال�صالة وال�صالم لريّد 

الأمانات اإىل اأهلها
ال�صالة  عليه  اهلل  ر�صول  ا�صتئجار   

وال�صالم رجاًل من امل�رشكني ليدلّهم 
على الطريق يف ال�صحراء، هو عبد 
منتهى  يف  وكان  اأريقط،  بن  اهلل 
عن  الذهاب  اختاروا  وقد  الذكاء، 
طريق �صاحل البحر الأحمر لأنه غري 
امل�رشكني  على  في�صعب  معروف، 

اإيجادهم

وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  قرار   
جنوباً  اليمن  اجتاه  يف  اأولً  الذهاب 
زيادًة يف  املدينة،  اإىل  الذهاب  بدل 

احلذر والتمويه
هو  فيه  للبقاء  ثور  غار  انتقاء   
و�صاحبه ثالثة اأيام قبل بدء امل�صري، 
يف  الأمل  امل�رشكون  ليفقد  وذلك 

العثور عليه
بن  اهلل  عبد  مع  الراحلتني  بقاء   
الثالثة،  الأيام  هذه  خالل  اأريقط 
الغار  عند  ذلك  بعد  بهما  واللقاء 

لريافقهما يف رحلتهما 
بكر  اأبي  بن  اهلل  عبد  �صيدنا  تعيني 
وردود  الأخبار  لهما  لينقل  ال�صديق 

املدة،  مّكة خالل هذه  الأفعال من 
يذهب اإليهما لياًل ويعود قبل الفجر 

لئاّل ي�صك اأحٌد يف اأمره
انق�صاء  لياًل بعد  الغار   اخلروج من 
اجتاه  و�صلوك  عليها  املتفق  املّدة 
اليمن ثّم نحو �صاحل البحر الأحمر 

وبعدها نحو املدينة
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00



 ع�صابات التهريب...اإرهاب اآخر ي�صتنزف االقت�صاد الوطني
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يف �صور



كما اأن الفندق يحوز على �شبكة االنرتنت 
بتدفق جيد بح�شب مالكه.

كل  يقدم  مطعم  على  يحتوي  الفندق 
الوجبات اليومية و تقدر طاقته اال�شتيعابية 
ب 40 مقعد و يتوفر اي�شا على مقهى هو 
قبلة للزوار ممن يرغبون يف جل�شة هادئة 
فندق  ي�شع  ال�شيارات  �شجة  عن  بعيدا 
على  الالزم  االمان  زائريه  امام  اجلوهرة 
من  ميكنهم  حيث  اخلا�شة  ممتلكاتهم 
قادر  �شياراتهم  لركن  مراآب  ا�شتغالل 
اأكرث من 30 �شيارة من خمتلف  على ركن 

داخل  االمن  زيادة  اجل  من  و  االحجام 
على  الفندق  يعمل  الفندق  ارجاء  على  و 
تركيب كامريات مراقبة يف انحاء الفندق 
مما �شي�شمن امان اكرث لكل امل�شتفيدين 

من خدمات الفندق . 
اما عن اخلدمات االأخرى فالفندق ي�شمح 
ينوون  االعرا�س ملن  و  احلفالت  بتنظيم 
حيث  القاعات  داخل  منا�شباتهم  تنظيم 
الفندق  يوفر  كما  بذلك  الفندق  يتكفل 
يعمالن  للفندق  تابعتني  اأجرة  �شيارتي 
االوقات  يف  الفندق  نزالء  نقل  على 
املتاأخرة من الليل و يف احلاالت احلرجة 

و امل�شتعجلة. 
كما راهن على نقطة ا�شتحداث منا�شب 

بني  موزعا  عامال   20 الفندق  يوفر  �شغل 
و  االمن  و  اال�شتقبال  و  النظافة  اعوان 

املطبخ وم�شريين . 

 توقيف 5 ا�شخا�ص 

"داع�ش" 
تخطط لتفجري 

الق�سر الرئا�سي 
باأندوني�سيا 

اعتقلت ال�رشطة االإندوني�شية اأم�س  
الثالثاء خم�شة اأ�شخا�س ي�شتبه 

يف اأنهم مت�شددون و�شادرت مواد 
كيمياوية قرب العا�شمة جاكرتا 

وقالت اإنها كانت ت�شتخدم يف �شنع 
قنابل ل�شن هجمات على الق�رش 
الرئا�شي يف نهاية اأوت اجلاري.

وقالت ال�رشطة اإن هوجن كوجن 
رحلت اثنني من اخلم�شة وهما رجل 
وزوجته ب�شبب مزاعم عن ن�رشهما 

للفكر املتطرف واإن املجموعة 
در�شت طرق �شنع القنابل عرب موقع 
اإلكرتوين يديره اإندوني�شي يعتقد اأنه 
يقاتل مع تنظيم داع�س االإرهابي يف 

�شوريا.
وقال الناطق با�شم ال�رشطة ي�رشي 

يون�س اإن امل�شتبه بهم، وهم زوجان 
وثالثة رجال، اأوقفوا بعد مداهمة 

لعنا�رش قوات مكافحة االإرهاب يف 
ثالثة مواقع يف مدينة باندونغ وي�شت 

جافا
واأو�شحت ال�رشطة اأن املوقوفني 
اأع�شاء يف �شبكة مرتبطة بتنظيم 

داع�س املت�شدد، والتي حتملها 
ال�شلطات م�شوؤولية هجمات عدة يف 

اندوني�شيا بينها هجوم يف جاكرتا 
يف يناير 2016 خلف مقتل اأربعة 

مدنيني. واأفاد يون�س "عرثنا على 
دليل يف منازل امل�شتبه بهم. الدليل 

هو قنبلة م�شنعة من مواد كيمياوية".

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

 طاهر عبد اجلليل
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يف ظل النق�ص احلاد يف املرافق 

فندق اجلوهرة بتندوف ا�ستثمار نوعي يدعم ال�سياحة ال�سحراوية 
افتتح رجل الأعمال عياد احمد الفندق اجلديد مب�شماه اجلوهرة و الكائن بحي الن�شر تندوف بـ3 جنوم، مربزا اأن اخلطوة تهدف 

لت�شجيع ال�شياحة، يف وقت تعاين فيه الولية نق�شا حادا يف املرافق التي من �شاأنها اأن تكون م�شرحا ل�شتقبال كبار ال�شخ�شيات 
و الوفود رفيعة امل�شتوى الفندق الذي يحتوي على 43 غرفة موزعة على 18 غرفة متكونة من �شريرين و 04 غرف ذات الثالث 

اأ�شرة و 02 �شويت ) Suite ( و 26 غرفة فردية، وتتكون الغرف من جهاز تلفاز مزود بهوائي بث و ثالجة و مكيف و حمام.

�شمايل منطقة زرزور 

الإنهيار ال�شخري بحي ل كونكورد ببلدية بئر مراد راي�ص:  

باتنة:

حما�ص

 ت�سجيل هزة اأر�سية بقوة 3.9 
درجات بوالية امل�سيلة

وفاة طفل ذي 10 �سنوات متاأثرا بجروحه 

هالك 4 اأ�سخا�ش واإ�سابة 4 اآخرين بجروح 
خطرية يف حادث مرور بتيمقاد 

 حما�ش تدر�ش امكانية حل اللجنة 
االدارية يف قطاع غزة ب�سروط

اأر�شية،  هزة  اأم�س،  �شبيحة  �شجلت 
 3.9 �شدتها  بلغت  امل�شيلة،  بوالية 
بح�شب  ري�شرت،  �شلم  على  درجات 
البحث  ملركز  بيان  به  اأفاد  ما 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف 

واجليوفيزياء.
الهزة  اأن  ذاته،  امل�شدر  واأو�شح 
االأر�شية التي �رشبت يف حدود ال�شاعة 
7 �شا و 41 د، حدد مركزها على بعد 

18 كلم �شمال منطقة زرزور.

تويف، مب�شت�شفى م�شطفى با�شا اجلامعي، ليلة 
االثنني اىل الثالثاء، الطفل ذو 10 �شنوات الذي 
وقع �شحية االإنهيار ال�شخري على م�شتوى ور�شة 
بناء بـ« حي الكونكورد » بلدية بئر مراد راي�س 
ح�شب  ح�شيلة جديدة  العا�شمة، يف  باجلزائر 
املالزم  واأفاد  باالإعالم   املكلف  به  ما �رشح 
يف  اهلل،  خلف  بن  خالد  املدنية،  للحماية  اأول 
اأن الطفل ذو 10 �شنوات الذي  ت�رشيح، اأم�س، 
قدمت له االإ�شعافات االأولية من طرف عنا�رش 
املدنية بعد انت�شاله يف حالة حرجة من حتت 
االأنقا�س على م�شتوى موقع االإنهيار ال�شخري، 
تويف متاأثرا بجروحه، ليلة االثنني اإىل الثالثاء، 
واأو�شح  اجلامعي.  با�شا  م�شطفى  مب�شت�شفى 

رفقة  اإنت�شاله  »مت  ال�شحية  اأن  اأول،  املالزم 
العمر 45 �شنة من حتت  يبلغ من  اآخر  �شخ�س 
االأنقا�س، وهو االخر يف حالة حرجة وقد مت 
االإ�شتعجاالت مب�شت�شفى  م�شالح  نحو  توجيهه 
م�شطفى با�شا اجلامعي«. واأ�شاف، اأن احلادث 
حدود  يف  االثنني  ام�س  وقع  الذي  املاأ�شوي 
كح�شيلة  اأ�شفر  دقيقة،  و13  �شا   20 ال�شاعة 
املتويف  الطفل  )�شمنهم  �شحايا   5 عن  نهائية 
ذو 10 �شنوات (  وترتاوح اأعمار باقي ال�شحايا 
مابني 3 �شنوات و 45 �شنة، وقد مت نقل 3 منهم 
من طرف املواطنني مبا�رشة بعد احلادث نحو 
العيادة االإ�شت�شفائية ببئر مراد راي�س اأين تلقوا 

االإ�شعافات االأولية  .  

بجروح  اأخرون  اأربعة  واأ�شيب  اأ�شخا�س  اأربعة  هلك 
حادث  يف  حرجة  حالة  يف  �شبي  بينهم  من  خطرية 
مرور وقع، اأم�س، على م�شتوى الطريق الوطني رقم 
دائرة  باإقليم  وخن�شلة  باتنة  واليتي  بني  الرابط   88
باالإعالم  املكلف  به  اأفاد  ح�شبما  بباتنة  تيمقاد 
 . نكاع  زهري  حمليا  املدنية  احلماية  مديرية  لدى 
الثامنة  ال�شاعة  وقع يف حدود  الذي  احلادث  وجنم 
و45  اثر انقالب �شيارة �شياحية ذات ترقيم اأجنبي 
كان على متنها   ال�شحايا واجلرحى )وهم مغرتبون 
اأربعة   وفاة  ت�شبب يف  الوطن( مما  باأر�س  يف عطلة 

ن�شاء بعني املكان واإ�شابة اأربعة اأخرين ثالثة ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 23 و55 �شنة  وطفل يف حالة حرجة  
املكان قبل حتويلهم على جناح ال�رشعة اىل م�شلحة 
اال�شتعجاالت الطبية باملركز اال�شت�شفائي اجلامعي 
)واحدة  ال�شحايا  نقلت جثث  فيما  الوالية  بعا�شمة 
مل  فيما  �شنة   37 واالأخرى  �شنة   56 العمر  من  تبلغ 
يتم حتديد �شن �شحيتني( اىل م�شلحة احلفظ بذات 
امل�شت�شفى . يذكر اأن ح�شيلة حوادث املرور باإقليم 
والية باتنة ارتفعت خالل الـ24 �شاعة االأخرية اإىل 5 

قتلى و8 جرحى وفق م�شالح احلماية املدنية .

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  ع�شو  اأعلن 
احلية،  خليل  )حما�س(،  اال�شالمية  املقاومة 
اأم�س، اأن حركته تدر�س امكانية  حل اللجنة 
تقدم  ان  »ب�رشط  غزة  قطاع  يف  االإدارية 
حكومة الوفاق الوطني الفل�شطينية �شمانات« 
قبل ان يتم حله اللجنة ح�شب ما اأورده موقع 
ت�رشيح  املوقع،  وذكر  اليوم(.  )فل�شطني 
»ا�شتعداد  عن  فيه  اأعلن  والذي  اليوم،  احلية 
)حما�س( حلل اللجنة االإدارية يف قطاع غزة 

مل�شوؤولياتها  الوفقا  حكومة  بعد حتمل  فورا 
اجتاه ما يعانيه القطاع«، م�شيفا اأنه والقوى 
وكان  غزة.  قطاع  اجتاه  م�شوؤولياتها  لتتحمل 
على  ت�شيطر  التي  م�شدر يف حركة حما�س، 
قبل  ك�شف  قد   ،  2007 عام  منذ  غزة  قطاع 
اأيام عن خطة قدمها، اجلناح امل�شلح للحركة 
ال�شيا�شية  للقيادة  الق�شام(  الدين  )كتائب عز 
الال  االأو�شاع  مع  التعامل  ب�شاأن  احلركة،  يف 

اإن�شانية يف قطاع غزة«.

حوادث املرور: 
وفاة 50 �سخ�سا وا�سابة اأزيد من 1900 

اآخرين بجروح خالل اأ�سبوع 
بوفاة ع�رشة اأم�س الثالثاء م�شالح احلماية املدنية.يف الفرتة املمتدة ما بني 6 و 12 من �شهر اأوت اجلاري، ح�شب اآخر ح�شيلة اأوردتها  لقي 50 �شخ�شا م�رشعهم وجرح 1928 اآخرون يف 1436حادث مرور مت ت�شجيلها  العا�شمة  باجلزائر  �شجلت  اأثقل ح�شيلة  فان  امل�شدر،  نف�س  من اأ�شخا�س واإ�شابة 164 اآخرين بجروح متفاوتة يف 184 حادث مرور.وح�شب  اأزيد  الإخماد  تدخل   3350 املدنية  احلماية  وحدات  نفذت  اآخر،  �شعيد  املدنية، خالل نف�س الفرتة، 4396 عملية الإنقاذ وا�شعاف اأ�شخا�س يف خطر.2500 حريق منها منزلية، �شناعية وحرائق خمتلفة.كما قامت اأي�شا وحدات احلماية وعلى 

�شعيدة : 

احلرائق تتلف قرابة 700 هكتار منذ بداية 
�سهر جويلية املا�سي

 ت�شببت احلرائق يف اإتالف قرابة 700 هكتار من امل�شاحات الغابية بوالية �شعيدة منذ 
اأم�س، لدى   اأوت اجلاري ح�شبما علم،  بداية �شهر جويلية املا�شي اإىل غاية منت�شف 
تاقني اأن عنا�رش احلماية املدنية قد تدخلوا خالل نف�س الفرتة الإخماد 14 حريقا 
اندلعت بالوالية.ومت ت�شجيل اأكرب م�شاحة غابية مت�رشرة مبنطقة �شيدي دومة )بلدية 
اإتالف االأ�شجار و االأدغال  يوب( و التي قدرت باأزيد من 600 هكتار حيث �شهدت 
اأ�شري  و احللفاء واالأحرا�س بفعل اندالع هذه النريان التي يجهل �شبب ن�شوبها كما 
اإليه. وقد �شخرت م�شالح احلماية املدنية جميع اإمكانياتها الب�رشية و املادية من 
اأجل التدخل ال�رشيع ملواجهة هذه احلرائق و اإخمادها وحماية للم�شاحات الغابية 
اإخماد حرائق  اإىل م�شاهمة الرتل املتنقل ب�شكل كبري يف  بالوالية.و جتدر االإ�شارة 
الغابات مع العلم اأنه ي�شم 52 عن�رشا من احلماية املدنية وو�شائل االإطفاء الالزمة.

متهيدا لبدء العمليات ل�شتعادتها 

القوات العراقية توا�سل �سرباتها اجلوية على مدينة   تلعفر  
 اأعلنت قيادة العمليات امل�شرتكة يف العراق، اأم�س، اأن القوات العراقية توا�شل �شن �رشبات جوية على مواقع تنظيم )داع�س( االرهابي يف مدينة »تلعفر«، حت�شريا 
النطالق عمليات ا�شتعادة اخر اأكرب مواقع التنظيم يف حمافظة« نينوى » �شمال العراق. وقال املتحدث با�شم قيادة العمليات امل�شرتكة العراقية العميد يحيى ، يف 
ت�رشيح �شحفي، ان »هناك حت�شريات جتري بانتظار اأوامر القائد العام للقوات امل�شلحة )رئي�س الوزراء حيدر العبادي( بعد االطالع على اخلطط وحتديد ال�شاعة 

 ال�شفر لتنطلق العمليات الع�شكرية و �شيعلن عن ذلك ب�شكل ر�شمي«. وكان احل�شد ال�شعبي العراقي قد اأعلن اأم�س االإثنني عن قرب انطالق عمليات »حترير« 

 علمت الو�شط من م�شدر موثوق اأن اإجتماعا 
خ�ش�س  املالية  وزارة  مبقر  اأم�س  اأول  عقد 
و  اجلرائد  لدعم  جديدة  بدائل  لتدار�س 
احليلولة دون غلقها اأو اختفائها بعد ال�شجة 
اأثريت موؤخرا حيال املو�شوع و اأ�شاف  التي 
اللجنة  اأن  اخلرب  اأورد  الذي  امل�شدر  ذات 
تباحثت  املذكور  االجتماع  نظمت  التي 
ملواجهة  ال�شحف  دعم  يف  جديدة  اأ�شاليب 
لدى  املتوفرة  اال�شهارية  امل�شاحات  تقلب 

املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و االإ�شهار .
التي  النداءات  بعيد  اخلطوة  هذه  تاأتي  و   

ع�رشات  طرف  من  لل�شلطات  وجهت 
ال�شحفيني الذين فقدوا منا�شب عملهم جراء 
العديد  طالت  التي  املتوالية   الغلق  عمليات 
معاناة  مع  موازاة  االإعالمية  املنابر  من 
التي  االأخرى  ال�شحف  لدى ع�رشات  �شديدة 
تتخبط يف م�شاكل ال ح�رش لها يف مقدمتها 
املطابع  م�شتحقات  ت�شديد  عن  العجز 
و  االأجور  دفع  الفادح يف  التاأخر  و  العمومية 
اجلبائية  �شبه  و  اجلبائية  امل�شتحقات  اأداء 
�رشكائها  مع  املوؤ�ش�شات  هذه  تربط  التي 

االجتماعيني.

بعيدا عن الإ�شهار العمومي

لقاء بوزارة املالية لبحث و�سائل جديدة 
لدعم ال�سحف و حمايتها من الغلق
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