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 قطاعات عدة تلزم 
عليه التحرك :

اأويحيى اأمام رهانات �صعبة 
على راأ�ض احلكومة
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على خلفية منع القاهرة ادخال 

امل�شاعدات لغزة:

جمعية العلماء تنا�صد 
اخلارجية بالتدخل
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خارج الحتاد الأوروبي وحلف 

�شمال الأطل�شي

اجلزائر اأكرب م�صتورد 
لالأ�صلحة الأملانية

�ص3
الربملاين نا�شر حمدادو�ص:

 لوجود لأجنحة 
معار�صة داخل حم�ض 
�ص4

الق�صاء على اإرهابي 
ثان وا�صرتجاع 

م�صد�ض ر�صا�ض 

الأخ�شرية

  �ص3قالت اأن اأقليات دينية تعاين الت�شييق:

وا�صنطن "ت�صغط" على اجلزائر مبلف الأحمديني

تعدد القوائم ل يخيف الأرندي يف املحليات

�ص4

الرئي�ض بوتفليقة 
 يجـــــري حــــركة

 هامة لالإطارات 

بيان لرئا�شة اجلمهورية يك�شف

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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تهم بـ"نهب" اأموال الطلبة

قال اأنه ينتظر الرتخي�ص لالحتجاج اأمام الربيد املركزي

يو�شف يو�شفي يوؤكد :

 مطالب حل ديوان اخلدمات
 اجلامعية .. كرة الثلج تتو�صع

 نكاز يحتج بباري�ض وينظم
 ندوة �صحفية بالعا�صمة اليوم 

�صناعة ال�صيارات من اأولويات القطاع  

الت�شكيلة تختتم مبارياتها الودية 
بالفوز على جمعية عني مليلة

عمراين يوقع العقد 
 ر�صميا رفقة 

�صباب ق�صنطينة 
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  275عنوان �صادر عن املحافظة 

ال�صامية للأمازيغية  

املنتخب املحلي خارج ح�صابات 
»ال�صان«.. من امل�صوؤول؟

تلقى املنتخب الوطني لكرة قدم ب 
ع�صية اأول اأم�س �صفعة قوية من املنتخب 
الليبي الذي تاأهل لنهائيات كاأ�س اإفريقيا 

لالعبني املحليني، بالرغم من النتيجة 
االإيجابية التي عاد بها العبو اخل�رص من 

تون�س، لكن نتيجة الذهاب مبلعب حمالوي 
خا�صة واأن املنتخب الذي لعب اللقاء متكون من العبني كانوا  يف لهدف واحد، ما ح�صل يراه متابعون على اأنه كارثة عرفت تفوقا وا�صحا للمنتخب الليبي بهدفني 

منتخب ريو 
التي راهنت على فريقي احتاد العا�صمة ونادي بارادو، اأم ما ح�صل هي تبعات ال�صيا�صة التي كانت تتبعها دي جانريو وو�صيف بطل اإفريقيا لكرة القدم حتت 21 �صنة، فمن يتحمل امل�صوؤولية هل هي االإدارة احلالية 

اإدارة حممد راوراوة..؟

مع  االأخرية  االأيام  خالل  االأمرين  الب�صيط  املواطن  يعاين    

االرتفاع اجلنوين الأ�صعار اللحوم البي�صاء يف �صورة الدجاج الذي 

اأ�صبحت اأ�صعاره باهظة وبلغ الكيلوغرام الواحد قيمة 400 دينار 

االأمر الذي يجعل املواطنني يعجزون عن ال�رصاء يف ظل توا�صل 
ارتفاع اأ�صعاره وهم على مقربة من عيد االأ�صحى.

الدجاج ملن ا�صتطاع اإليه �صبيل

 - )واأج(  اأغ�صط�س2017   18 متو�صنت  عني 
ال�صامية  املحافظة  اإ�صدارات  عدد  بلغ 
لالأمازيغية  275عنوان يف خمتلف املجاالت 
اأعلن  العلمية ح�صبما  و  االأدبية  و  التاريخية 
عنه  بوالية عني متو�صنت االأمني العام لذات 
ذات  واأو�صح  الها�صمي ع�صاد.   �صي  الهيئة 
هام�س  على  لـ/واأج  ت�رصيح  يف  امل�صوؤول 
اختتام القافلة االأدبية ملئوية  ميالد الكاتب 
اخلمي�س  اأم�س  ليلة  معمري  مولود  الراحل 
يعرف  العدد   اأن  متو�صنت  عني  بوالية 
يتم  اأن  املرتقب  من  و  �صنوية  ب�صفة  تزايد 
تزامنا  اجلديدة   العناوين  من  اإ�صدار عدد 
و ال�صالون الدويل للكتاب الذي يعترب فر�صة 
املرتقب  ومن  اجلديدة.   العناوين  الإبراز 
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  ت�صارك  اأن 
الـــ22  طبعته  يف   للكتاب  الدويل  بال�صالون 
بجناح خا�س بالكاتب الراحل مولود معمري 

يقدم اإعادة طبع روايات  مولود معمري  و 
ي�صم اأي�صا ترجمة اأعماله، اإ�صافة اإىل اإ�صهام 
املحافظة ال�صامية لالأمازيغية خالل  ذات 
لتقدمي ذات  بـاإ�صدارين جديدين  التظاهرة 
اأ�صافه  ح�صبما   اجلزائرية،  االأدبية  القامة 
ال�صيد ع�صاد عن  اأكد  كما  نف�س امل�صوؤول. 
لالأمازيغية  ال�صامية  املحافظة  ا�صتعداد 
املوؤلفني  و  للكتاب  امل�صاعدة  يد   لتقدمي 
املهتمني باللغة االأمازيغية داعيا دور الن�رص 
االإبداعات  ت�صجيع  اأكرث يف  امل�صاهمة  اإىل  
اأ�صنافه  بجميع  االأمازيغي  باالأدب  اخلا�صة 
ال�صعر و عديد  اإىل  الرواية  اإىل  الق�صة  من  
التعديل   اأن  و  خ�صو�صا  االأخرى  االإبداعات 
اللغة  2016ر�صم  ل�صنة  االأخري  الد�صتوري 
ومن   . وطنية  و  ر�صمية  كلغة  االأمازيغية 
االأدبية ملئوية  القافلة  توا�صل  اأن  املرتقب 
معمري  مولود   الراحل  الكاتب  ميالد 

بوالية  �صتحل    حيث  امليدانية  حمطاتها 
تلم�صان التي من  املرتقب اأن حتت�صن يوم 
يتناول  وطني  منتدى  فعاليات  ال�صبت  غد 
اإ�صهامات الكاتب  الراحل مولود معمري يف 
الثورة التحريرية حيث مت برجمة املو�صوع 
يف �صياق  االحتفاالت املخلدة لليوم الوطني 
للمحافظة   العام  لالأمني  ا�صتنادا  للمجاهد 

ال�صامية لالأمازيغية.

اأمن ولية اجلزائر

 مداهمات لأوكار اجلرمية
 و الأماكن امل�صبوهة

نفذت قوات االأمن التابعة الأمن والية اجلزائر عمليات 

مداهمة م�صت خمتلف االأحياء ال�صعبية خا�صة النقاط 

ال�صوداء واالأماكن امل�صبوهة، اأ�صفرت عن توقيف 55 

�صخ�س الرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار 

احليازة واملتاجرة يف املخدرات واملوؤثرات العقلية، حمل 

اأ�صلحة بي�صاء حمظورة دون �صبب �رصعي، مت من  خاللها 

حجز كمية معتربة من الكيف املعالج واملوؤثرات العقلية، 

باالإ�صافة اإىل 24 �صالح اأبي�س من خمتلف االأنواع  واالأحجام 

ت�صتعمل يف ال�صطو واالعتداءات على املواطنني. يف �صياق 

اأخر وبهدف الق�صاء على ظاهرة احلظائر غري ال�رصعية 

على م�صتوى �صوارع و اأحياء العا�صمة، متكنت قوات ال�رصطة 

لذات الوالية من توقيف 05 اأ�صخا�س كانوا ي�صتغلون 

ف�صاءات عمومية الأجل اإن�صاء حظائر بطريقة غري �رصعية، 

اأين مت حتويلهم للم�صلحة و اإجناز ملفات ق�صائية يف �صاأنهم 

بهذا توؤكد املديرية العامة لالأمن الوطني على اال�صتمرار 

بكل عزم يف حماربة اأ�صكال اجلرمية.

براقي واأزمة الر�صفة

العا�صمة

الباعة الفو�صويون يعودون جمددا

جديد  من  براقي  بلدية  اأر�صفة  عادت 

تهيئتها  اأن متت  بعد  ال�صابق  اإىل حالها 

عاد  حيث  بالطويلة،  لي�صت  مدة  قبل 

الطريق  مرتادو  وخا�صة  البلدية  �صكان 

املحالت  واأ�صحاب  لها  الرئي�صي 

الو�صية  ال�صلطات  من  فيه  املوزعة 

اأ�صبح  الذي  املكان  تهيئة  يف  االإ�رصاع 

 ، الرياح  ب�صبب  الغبار  الإنطالق  مكانا 
اإىل  الوط  ر�صدته  ما  حب  يتحول  وقد 

اأول  مع  القذرة  واملياه  للطني  م�صتنقع 
قطرة مطر يف اخلريف.

الباعة  غياب  يطل  مل 
ممار�صة  عن  الفو�صويون 
اأين  املف�صلة  مهاهم 
يف  قوية  عودة  �صجلوا 
العا�صة  اأ�صواق  خمتلف 
االأر�صفة من  افرتا�س  عرب 
وهو  اأ�صلعتهم  عر�س  اأجل 
فو�صى  اأحدث  الذي  االأمر 
م�صتوى  على  خا�صة  كبرية 
االأ�صواق ال�صعبية يف �صورة 
باب الواد و�صاحة ال�صهداء 
من  �صلبا  يوؤثر  الذي  االأمر 

خالل ازدحام الطرقات.

يف عمليات �صرطة متفرقة

�صبط اأزيد من 1400 قر�ص من املوؤثرات العقلية
 تو�صلت موؤخرا قوات ال�رصطة من خالل عمليات نوعية بكل من واليتي اجلزائر و البليدة من حجز كمية معتربة من املوؤثرات العقلية 

قدرت  بـ 1448 قر�س مهلو�س من خمتلف االأنواع مع توقيف ثالثة اأ�صخا�س م�صتبه فيهم حيثيات العملية االأوىل متت على اإثر معلومات 

موؤكدة حت�صلت عليها عنا�رص امل�صلحة الوالئية لل�رصطة الق�صائية بالبليدة، مفادها  قيام �صخ�س م�صبوق ق�صائيا، يقوم برتويج املوؤثرات 

العقلية يف و�صط احلي الذي يقطن به بدائرة بوفاريك، على اإثر ذلك مت حتديد هويته، ليتم ت�صطري خطة عمل حمكمة التنفيذ و التنقل 

اإىل عني املكان، اأين نّفذت ذات امل�صالح عملية تفتي�س ملنزل امل�صتبه فيه، بحيث اأ�صفرت عن توقيفه و�صبط 798 قر�س مهلو�س من 

خمتلف االأنواع اأما جمريات العملية الثانية التي قام بها عنا�رص اأمن دائرة براقي باأمن والية اجلزائر، متت عن طريق ا�صتغالل معلومات 

تفيد بوجود �صخ�صني م�صتبه فيهما يقومان بنقل املوؤثرات العقلية من خالل ا�صتغالل مركبة �صياحية ق�صد ترويجها باإقليم املدينة، 

ليتم بعدها الرت�صد لهما بو�صع حاجز اأمني عند خمرج مدينة براقي، حيث و بعد اإخ�صاعهما للمراقبة االإدارية و االأمنية، مت ا�صرتجاع 

650 قر�س مهلو�س هذه العمليات تندرج �صمن االإ�صرتاتيجية امل�صطرة من قبل املديرية العامة لالأمن الوطني الرامية اإىل حماربة وردع 

اجلرمية ب�صتى اأنواعها.

24 �صاعة

بكل من وليات اجلزائر، �صيدي بلعبا�س ومع�صكر

حجز اأزيد من 03 كيلوغرام من الكيف املعالج
ال�رصطة  قوات  موؤخرا  تو�صلت 
بكل  متفرقة  عمليات  خالل  من 
�صيدي  اجلزائر،  واليات  من 
كمية  حجز  اإىل  ومع�صكر  بلعبا�س 
 03 بـ  قّدرت  املخدرات  من 
توقيف  مع  غرام،  و248  كيلوغرام 
وقائع  فيهم  م�صتبه  اأ�صخا�س   03
الق�صية االأوىل، تعود اإىل ا�صتغالل 
ال�رصقية   املقاطعة  عنا�رص 
والية  الأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
اجلزائر ملعلومات موؤكدة مفادها 
برتويج  فيه  م�صتبه  �صخ�س  قيام 
اأحياء  م�صتوى  على  املخدرات 

نفذت  ذلك  اإثر  على  املدينة، 
تفتي�س  عملية  العنا�رص  ذات 
اأ�صفرت  فيه،  امل�صتبه  مل�صكن 
عن توقيفه و�صبط 02 كيلوغرام 
من مادة القنب الهندي ويف عملية 
امل�صلحة  عنا�رص  جنحت  ثانية 
باأمن  الق�صائية  لل�رصطة  الوالئية 
والية �صيدي بلعبا�س، من توقيف 
�صخ�س  متنها  على  كان  مركبة 
اإخ�صاعها  بعد  فيه،  م�صتبه 
مت  واالأمنية،  االإدارية  للمراقبة 

العثوربداخلها على كمية من مادة 
الكيف املعالج قدرت بـ 683 غرام 

من الكيف املعالج يف حني نفذت 
باأمن  الق�صائية  ال�صبطية  عنا�رص 
والية مع�صكر عملية تفتي�س ملنزل 

م�صتوى  على  فيهم  امل�صتبه  اأحد 
حجز  من  مّكنت  تغنيف،  مدينة 

565غرام من الكيف املعالج. 



 
للتجمع  الر�سمي  الناطق  دعا 
�سديق  الدميقراطي  الوطني 
اجتماع  خالل  اأم�س،  �سهاب، 
الأع�ساء  الوطني،  املكتب 
من  ال�سباب  عامل  على  للرتكيز 
النتخابية  املعركة  ك�سب  اأجل 
و�سط  النتخاب،  يف  القادمة 
ال�ساحة،  ت�سهده  الذي  العزوف 
هذه  يويل  الأرندي  اأن  موؤكدا 
الفئة مكانة كبرية يف اإطار تكوين 
اأن  كا�سفا  الغد،  وقادة  اإطارات 
فر�سة  ال�سباب  �سيويل  احلزب 
مبراتب  والفوز  القوائم  ت�سدر 
يكون  اأن  يجب  لكن  م�رشفة 
التي  الثقة  م�ستوى  يف  ال�سباب 
�ستمنح له ويحقق نتائج م�رشفة 
حت�سني  على  للعمل  بدوره 

املردود والتزام املنا�سل.
التح�سري  اإطار  يف  �سهاب  واأكد 
النتخابية  لال�ستحقاقات 
جل  على  يتعني  اأنه  املقبلة، 
املنا�سلني تكثيف اجلهود لإجناح 
ال�ستحقاقات القادمة التي تعد 

الإ�سالحات  من  اأخرية  مرحلة 
اجلمهورية  رئي�س  بها  بادر  التي 
»،مردفا قوله اأن »الأرندي له من 
املنا�سلني واملنا�سالت ما يكفي 
املحليات  يف  نتائجه  لتح�سني 
القادمة«، داعيا »اإطارات احلزب 
اأهمية  ا�ستيعاب  �رشورة  اإىل 
لتجنيد  امليداين  والعمل  اجلهد 
للت�سويت  واإقناعهم  الناخبني 

�سديق  قوائمه«. واأبرز  على 
اأن »الأرندي حافظ على  �سهاب 
وعائه النتخابي منذ �سنوات ال 
فيما  الكثري  ينتظره  يزال  ل  انه 
يخ�س تنظيم العملية النتخابية 
اإىل م�ستوى دميقراطي  للو�سول 
ل�سمان  التجنيد  »اأهمية  »،مربزا 
املحلية  النتخابات  يف  النجاح 
املقبلة وا�سرتجاع مكانة احلزب 

يف  الأغلبية  على  باحل�سول 
املجال�س البلدية والولئية.

املرحلة  على  �سديق  راهن  كما 
حزبهم  اأن  موؤكدا  املقبلة، 
 خلو�س  ال�ستعداد  اأمت  على 
 ، القادمة  املحلية  النتخابات 
القوائم  تعدد  بخ�سو�س  م�سيفا 
متخوف  غري   باأنه  النتخابية 
الأرندي  لأن  القوائم  كرثة  من 
و�سارك  �سيا�سية  �ساحب جتربة 
وامل�ساريع  الإ�سالحات  يف 
يف  كع�سو  موقعه  من  التنموية 
عدة  واأن حقق  و�سبق  احلكومة، 
»النجاح  م�سيفا   ،« اإجنازات 
املوؤمتر  احلزب يف  الذي حققه 
انطالقة  مبثابة  �سيكون  الأخري 
املحلية.  النتخابات  لتح�سري 
املكتب  اأع�ساء  اأمام  اأبرز  كما 
اأي  ت�سجيل  يتم  مل  اأنه  الوطني 
القيادة  لتعليمات  خروقات 
�سهدته  ما  با�ستثناء  الوطنية، 
بع�س البلديات« ،قائال اأن »قيادة 
يحر�سون  ومنا�سليه  »الأرندي« 
الن�سالية  القواعد  تهيئة  على 
رهان  لك�سب  للحزب  وال�سعبية 

املحليات.

املقال  الأول  الوزير  خليفة  تنتظر 
من  العديد  تبون،  املجيد  عبد 
على  الواجب  ال�سعبة  الرهانات 
لأي  جتنبا  فيها  البث  احلكومة 
تاأخريات قد تلحق بها، خا�سة واأن 
املن�سب  لهذا  و�سل  اأويحيى  اأحمد 
الأزمة  ب�سبب  �سعبة  جد  فرتة  يف 
منذ  البالد  تعرفها  التي  املالية 
الق�سية  تعد  التي   ،2014 منت�سف 
التي دائما ما كانت املو�سوع الأهم 
ق�رش  اإىل  ي�سل  اأول  وزير  اأي  لدى 
يف  �سعبة  مرحلة  �سعدان،  الدكتور 
راأي املتابعني تلزم على اأويحيى جمع 
�سمل اجلميع من اأجل خدمة البلد. 
والت�رشيحات  القراءات  عن  وبعيدا 
اأويحى  اأحمد  تعيني  خرب  تلت  التي 
تبون  املجيد  لعبد  خلفا  اأول  كوزير 
الذي ق�سى 79 يوما فقط على راأ�س 
اجلزائر  فاإن  التنفيذية،  ال�سلطة 
القادمة  املرحلة  خالل  تنتظرها 
اجلميع  على  يجب  �سعبة  رهانات 

اأي كارثة قد  لتجنيب  اخلو�س فيها 
ت�رش مب�سلحة البلد، وهذا يف كامل 
متابعون  يراها  مرحلة  القطاعات، 
بداية  منذ  الأ�سعب  اأنها  على 
الأزمة املالية التي جعلت حكومات 
يف  الولوج  تقرر  �سالل  املالك  عبد 
ا�سرتاتيجية �سد احلزام اأو التق�سف، 
معه  ومن  �سالل  �سماها  والتي 
»�سيا�سة تر�سيد النفقات«، فبالرغم 
من اأن ال�سقوط احلر لأ�سعار النفط 
اخلطورة  موؤ�رش  اأن  اإل  �سادما  كان 
املرحلة  هذه  عك�س  �سعيفا،  كان 
التحرك  اجلميع  على  توجب  التي 
من اأجل اإخراج اجلزائر من اأي اأزمة 
قد ت�رش مب�ساحلها الداخلية وحتى 
اأن  اأخرون  يرى  اخلارجية، يف حني 
البلد  بها  متر  التي  احلالية  الأزمة 
لكونها  اقت�سادية،  كونها  من  اأكرب 
م�ست قطاعات اأخرى ح�سا�سة على 
به جيل جديد وطالئع  حد ما جاء 

احلريات.

املرحلة املقبلة حتمل 
خيارات �صعبة

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية عامر م�سباح 
اأو�سح  اإذ  له راأي يف املو�سوع،  كان 
اأن  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
اأويحيى  اأحمد  احلايل  الأول  الوزير 
 3 يف  املن�سب  ذات  يف  جتربة  له 
منا�سبات ما�سية، موؤكدا اأن املرحلة 
احلالية حتمل العديد من الرهانات 
اأويحيى  على  يجب  التي  واخليارات 
من  اجلزائر  لتجنيب  فيها  اخلو�س 
اخليارات  هذه  بني  ومن  كارثة،  اأي 
قال م�سباح :« م�سداقية النتخابات 
مكافحة  القت�ساد،  دعم  املحلية، 
الف�ساد وكلها ح�سب اخلر ال�سيا�سي 
اإمكانية  وحول  �سعبة«،  خيارات 
يف  ال�سابق  الرئا�سة  الديوان  رئي�س 
املهلهل،  الوطني  القت�ساد  دعم 
لكنه  ذلك  باإمكانه  اأنه  قال حمدثنا 

مقاربة  تبني  اإن   »: ليف�رش  عاد 
اخلارجية  ال�ستثمار  جللب  جيدة 
وال�سناعات  الفالحة  قطاعات  يف 
املوارد  يف  ال�ستثمار  الدقيقة، 
ال�سلبة مثل املعادن وغريها ولكنها 
لإقليم  جيولوجي  م�سح  اإىل  حتتاج 
هذه  كله  اأن  م�سيفا  ككل«،  الدولة 
ولكنها  �سعبة  واخليارات  المور 
ويف  التطبيق،  م�ستحيلة  لي�ست 
الأخري اأو�سح اخلبري ال�سيا�سي باأنه 
ل ميكن اأن نطلق على اأحمد اأويحيى 
يف  يوجد  ل  لأنه  املرحلة،  برجل 
هكذا  مثل  ال�سيا�سية  امل�سطلحات 
�سيء  هناك  لي�س  م�سيفا:«  اأ�سماء، 
هناك  واإمنا  املرحلة،  رجل  ي�سمى 
واقرتاح  ال�سيا�سي  الأداء  فكرة 
من  تعمل  التي  الفعالة  املقاربات 
وهذا  الأر�س«،  على  تطبيقها  اأجل 
عامر  ح�سب  عليه  عمل  الواجب 

م�سباح.
علي عزازقة

اأعلن النا�سط ال�سيا�سي عن قراره نقل 
اجلزائرية،  العا�سمة  اإىل  احتجاجاته 
بعد وقفته اأم�س بباري�س، يف حني قال 
التي  وقفته  مو�سوع  يف  �سيف�سل  اأنه 
اأودع طلب الت�رشيح لها على م�ستوى 

وزارة الداخلية يف انتظار الرد.
نكاز،  ر�سيد  ال�سيا�سي  النا�سط  اأبرز 
اأم�س، من خالل من�سور له على موقع 
»في�سبوك«،  الجتماعي  التوا�سل 

اىل  احتجاجاته  نقل  على  عازم  اأنه 
العا�سمة اجلزائرية، بح�سب ما �رشح 
ترخي�س  ينتظر  اأنه  قال  حيث  به، 
بالربيد  لالحتجاج  بدوي  م�سالح 
�سيك�سف  اأنه  ابرز  املركزي، يف حني 
عن �سبب الحتجاج وباقي املوا�سيع 
ب�ساحة  ينظمها  �سحفية  ندوة  خالل 
اأنه  كما  اليوم.  زوال  اأودان  موري�س 
اأم�س،  زوال  بباري�س  للتظاهر  عمد 

من  ترخي�س  على  ح�سل  اأنه  موؤكدا 
طرف �سلطات الأمن بياري�س للتظاهر 
ب�سارع »ال�سانزليزيه« يف حدود الثالثة 
زوال، وذلك رغم اعتقاله مرات عديدة 
على  احل�سول  بدون  تظاهره  ب�سبب 
واإخالله  املعنية  ال�سلطات  موافقة 
خطوته  اأن  موؤكدا  العام،  بالنظام 
�ستتبع بالعودة لأر�س الوطن . ويعرف 
نكاز بخرجاته الغريبة، وهو املرت�سح 

ق�سية  و�ساحب   2014 لرئا�سيات 
واتهام  الرت�سح  ا�ستمارات  اختفاء 
حلرمانه  با�ستهدافه  اأطراف  عدة 
لعدة  خرجاته  و�سل�سلة  الرت�سح،  من 
وليات م�سيا على الأقدام، وم�ساندته 
 ،2015 يف  ال�سخري  الغاز  لراف�سي 
التي  امللفات  من  جملة  عن  ناهيك 

فتح فيها النار عدة مرات.
�صارة بومعزة

امل�سلمني  علماء  جمعية  اأكدت 
التي  احلاويات  اأن   ، اجلزائريني 
الإن�سانية  الإغاثة  جلنة  حاولت 
نلقها  لواء اجلمعية  النا�سطة حتت 
املحتلة  بالأرا�سي  غزة  قطاع  اإىل 
اإىل  اإرجاعها  مت  قد  بفل�سطني 
ميناء  يف  وو�سعها  م�رش  جمهورية 
اخلارجية  منا�سدة  �سعيد ،  بور 
اأجل  من  بالتدخل  اجلزائرية 
ال�سماح لالإعانات بدخول الأرا�سي 
 ، ال�ساأن  ذات  ويف  الفل�سطينية. 
امل�سلمني  علماء  جمعية  ك�سفت 
عن  �سفحتها،  يف  لها  من�سور  يف 
اأن وفد اجلمعية الذي رافق قافلة 
الإغاثة الإن�سانية لـغزة قد رجع اإىل 
معرب  من  اأم�س  اأول  ليلة  الــقاهرة 
الفل�سطينية،  احلدود  قرب  رفح 
امل�رشي  اجلانب  منعها  بعدما 
الإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  من 
 ، الفل�سطيني  للجانب  وت�سليمها 
مو�سحا يف ال�سدد ذاته اأنه قد مت 

بـ  عددها  املقدر  احلاويات  اإعادة 
�سعيد  بور  ميناء  اإىل  حاوية   14
للف�ساد  تعر�سها  تفادي  لأجال 
احلرارة،  درجات  ارتفاع  نتيجة 
امل�ساعدات  قيمة  واأن  خا�سة 
الإن�سانية التي وجهتها اجلزائر اإىل 
الأرا�سي الفل�سطينية الواقعة حتت 
مليار   30 بحوايل  تقدر  احل�سار 
�سنتيم وذلك يف انتظار امل�ستجدات 
اجلمعية  م�ساعي  عن  الناجمة 
املواطنني  اإىل  متريرها  ق�سد 
الفل�سطني الواقعني حتت احل�سار. 
 ، نا�سدت  فقد  اأخرى  جهة  ومن 
وقت  يف  امل�سلمني  العلماء  جمعية 
اجلزائرية  ال�سلطات  نا�سد  �سابق 
اجلمهورية  رئي�س  راأ�سها  وعلى 
لدى  التدخل  بوتفليقة  العزيز  عبد 
نظريتها امل�رشية من اأجل ال�سماح 
الإن�سانية  امل�ساعدات  بنقل  لهم 

وت�سليمها للجانب الفل�سطيني.
علي عزازقة

عادت وا�سنطن مرة اأخرى لبتزاز 
طريق  عن  املرة  وهذه  اجلزائر، 
الدينية،  الأقليات  بوتر  اللعب 
قالت  التي  الأحمدية،  وخا�سة 
اأنها  الأمريكية  اخلارجية  عنها 
من  بالرغم  وهذا  عليها،  م�سيق 
اأكدت يف  اجلزائرية  ال�سلطات  اأن 
الكثري من املرات اأنها تعمل على 
عن  بعيدا  الأقليات  هذه  تاأطري 
مب�سلحة  ت�رش  التي  املمار�سات 

البالد.
باخلارجية  اخلا�س  التقرير  وقال 
الدينية  احلريات  حول  الأمريكية 
باإّن  ل�سنة  2016،  العامل  يف 
اجلزائر تعمل على ت�سيّيق اخلناق 
الدينية،  الأقليات  على  كثريا 
اإ�سارة  يف  ال�سالمية«،  فيها  مبا 
يف  وجاء  الأحمديني  على  �سمنية 
التقرير اأّن »�سباطا تابعني لل�سفارة 
عن  ف�سال  اجلزائر  يف  الأمريكية 
ال�سابقة جوان  ال�سفرية المريكية 
من  بالعديد  قاموا  بول�سيك، 
يف  �سامني  م�سوؤولني  مع  اللقاءات 
الدولة تابعني للخارجية والداخلية 
عما  للدفاع  الدينية«،  وال�سوؤون 

الدينية  املمار�سة  »حقوق  �سمته 
اجلزائر«،  يف  املوجودة  لالأقليات 
رفقة  اإدارة »بول�سيك«  اأّن  واأفيد 
ل�سوؤون  اخلارجية  وزير  م�ساعد 
الإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية 
ولقاءات  اجتماعات  عدة  عقدوا 
ر�سمية وغري ر�سمية مع م�سوؤولني 
اإدعى  حيث  �سامني،  جزائريني 
تقدمي  مت  اأنه  الأمريكي  التقرير 
فتح  ب�رشورة  »الن�سائح  �سماه  ما 

املجال اأكرث للتعددية الدينية.
الأمريكي  التقرير  اأّن  اإىل  وي�سار 
يف  الدينية  احلريات  اإىل  تطرق 
اأوروبية،  عربية،  بني  ما  دولة   27
ال�سعودية  منها  واإفريقية،  اآ�سيوية 
والبحرين وال�سني وكوريا ال�سمالية 
واإيران بال�سافة اإىل اجلزائر، وهو 
اأنواع  من  نوعا  املحللون  يراه  ما 
الدول  لهذه  الأمريكي  البتزاز 
حتت م�سمى احلريات، وا�ستخدام 
هذه الورقة يف ال�سغط على الدول 
على  للح�سول  التقرير  يف  الواردة 
اقت�سادية،  اأو  �سيا�سية  مكا�سب 

وهو ما اعتادت عليه وا�سنطن.
ع.ع

راهن �صديق �صهاب، على اكت�صاح املحليات ال�صباقة، بناء على خربة احلزب، م�صيفا اأن 
تعدد القوائم ل يخيف حزب الوزير الأول، معلنا اأن رهانهم �صيكون على ال�صباب حيث 

�صيرتاأ�صون القوائم، يف ظل ال�صتعداد جلمع قوائم الرت�صيحات لال�صتحقاقات.

ع�صية التح�صري جلمع قوائم الرت�صيحات، �صديق �صهاب:

قطاعات عدة تلزم عليه التحرك :

قال اأنه ينتظر الرتخي�ص لالحتجاج اأمام الربيد املركزي

�صارة بومعزة 

تعدد القوائم ل يخيف الأرندي يف املحليات

اأويحيى اأمام رهانات �صعبة على راأ�س احلكومة

نكاز يحتج بباري�س وينظم ندوة �صحفية بالعا�صمة اليوم

 على خلفية منع القاهرة ادخال
 امل�صاعدات لغزة:

عليها: م�صيقة  دينية  اأقليات  اأن  قالت 

جمعية العلماء تنا�صد 
اخلارجية بالتدخل

 وا�صنطن »ت�صغط« 
على اجلزائر بالأحمديني
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خارج الحتاد الأوروبي وحلف �صمال الأطل�صي

 اجلزائر اأكرب م�صتورد 
للأ�صلحة الأملانية

اأن  الأملانية  القت�ساد  وزارة  ذكرت 
م�ستوردة  دولة  اأكرب  كانت  اجلزائر 
الحتاد  خارج  الأملانية  لالأ�سلحة 
الأطل�سي  �سمال  وحلف  الأوروبي 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  )الناتو( 
يف  الوزارة  واأ�سافت  اجلاري، 

الكتلة  من  اإحاطة  طلب  على  ردها 
 %57 اأن  »الي�سار«،  حلزب  الربملانية 
الأملانية  الأ�سلحة  �سادرات  من 
ذهبت يف الن�سف الأول من 2017 اإىل 
دول خارج الحتاد الأوروبي والناتو.

 وكالت



هل بداأمت يف التح�ضري 
لالنتخابات املحلية 

املقبلة؟

نعم بداأنا يف التح�ضري لالنتخابات 
،وذلك منذ الإعالن عن امل�ضاركة 
يف النتخابات الت�رشيعية ،ويجدر 
لهذه  التح�ضري  اأن  الإ�ضارة 
الإنتخابات يبداأ بالقرار ثم اللوائح 
الرت�ضيح  عملية  �ضري  ت�ضبط  التي 
النتخابية،  اخلطة  ثم  والرت�ّضح، 
النتخابية  القوائم  باإعداد  ثم 
برنامج  وو�ضع  والولئية،  البلدية 
والدعائيةولكن  النتخابية  احلملة 

مع مراعاة الآجال القانونية

ما اجلديد يف هذه 
االنتخابات خا�ضة 

اأن هذه االنتخابات 
�ضتدخلونها حتت عنوان 

الوحدة ؟

على  �ضتكون  جديد،  يوجد  ل 
مع  القادمة،  الرئا�ضيات  وقع 
احلالية  املرحلة  يف  خ�ضو�ضيتها 
وبالتايل  املالية،  املوارد  ب�ضعف 
الذهاب اإىل اجلباية املحلية، والتي 
املواطن،  ح�ضاب  على  �ضتكون 
يتجاوزون  منتخبني  اإىل  وحتتاج 
ميزانية  على  التكالية  العقلية 
خا�ضة  �ضعبة  مهمة  وهي  الدولة، 
اإىل  حتتاج  النائية،  البلديات  على 
للمنتخبني  اأكرث  وتاأهيل  تكوين 
هناك  يكون  اأن  نخ�ضى  املحليني 
عزوف يزيد يف تاأزمي الو�ضع، مع 
املحليات  يف  امل�ضاركة  ن�ضبة  اأن 
اأف�ضل من غريها  العادة  تكون يف 
لنا  ،فالن�ضبة  اعتبارات  لعدة 
كحركة �ضن�ضارك   مبثل ما �ضاركنا 
املا�ضية،  الت�رشيعيات  يف  فيه 

يف  اإخواننا  مع  واحدة  بقائمة 
جبهة التغيري، ونحن الآن يف حركة 
املوؤمتر  بعد  موّحدة،  واحدة 

م للَوحدة . ال�ضتثنائي املر�ِضّ

هناك جهات توؤكد وجود 
اجنحة معار�ضة داخل 

حم�س ،هل �ضيوؤثر ذلك 
على نتائج املحليات؟

تتخذ  موؤ�ض�ضات،  حركة  احلركة 
بال�ضورى  وخياراتها  قراراتها 
ول  الدميقراطية،  وبالآلية 
يف  امل�ضاركة  يعار�ض  من  يوجد 
معني  والكل  املحلية،  النتخابات 
من  ابتداًء  فيها،  احلركة  بنجاح 
الرت�ضيح اإىل حتقيق نتائج متقدمة 

مقارنة بالنتخابات ال�ضابقة.

كيف تتوقعون اأن تكون 
نتائج املحليات ؟

ل�ضنا يف بيئة �ضيا�ضية ودميقراطية 
ال�ضت�رشاف  ميكن  حتى  حقيقية 
اإل  ي�ضعنا  ول  بالنتائج،  والتكهن 
الدخول يف كل الدوائر النتخابية 
ال�ضعبية  للمجال�ض  بالن�ضبة 
املجال�ض  اأغلب  ويف  الولئية، 
يوؤهلنا  ما  وهو  البلدية،  ال�ضعبية 
اإيجابية مقارنة  اإىل حتقيق نتيجة 
باآخر انتخابات حملية �ضنة  2012 

.

ما املنتظر من احلكومة 
اجلديدة ؟

حتد  اأمام  اأويحيى  الأول  الوزير 
كبري ، خا�ضة انه �ضيقود البالد يف 
مرحلة تتجه  اإىل الإفال�ض ، بدون 
عن  واآمنة  حقيقية  بدائل  وجود 
ذلك  البرتول،و�ضيظهر  مداخيل 
املالية  قانون  م�رشوع  يف  جليا 

ل�ضنة 2018

للطلبة  الوطني  الحتاد  طالب   
وزارة  اأم�ض،  اجلزائريني، 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
للخدمات  الوطني  الديوان  بحل 
بالف�ضل  غياه  متهما  اجلامعية، 
عدة  تتجمع  وبهذا  الت�ضيري،  يف 
مطالب وتهم للديوان الذي يعرف 
بني  مديريه  م�ضتوى  على  حراكا 

تعيني وعزل يف املدة الأخرية.
للطلبة  الوطني  الحتاد  دعا 
خالل  من  اأم�ض،  اجلزائريني، 
البيان اخلتامي جلامعته ال�ضيفية، 
اإجتاه  لتحمل م�ضوؤولياته  الو�ضاية 
الطلبة،  بحق  بالعبث  اأ�ضماه 
الوطني  الديوان  على  النار  فاحتا 
طالب  الذي  اجلامعية  للخدمات 
التعليم  وزير  طالبوا  حيث  بحله، 

الطاهر  العلمي  والبحث  العايل 
باإ�ضالح  القيام  ب�رشورة  حجار، 
التي  والندوة  اجلامعية  اخلدمات 
وقت  يف  عنها  اعلن  واأن  �ضبق 
معي�ضة  ظروف  لتح�ضني  �ضابق، 
الطالب وتن�ضيط الو�ضط اجلامعي 
، موؤكدين اأن الو�ضع ل ين�ضجم مع 
اإمكانيات  من  الدولة  �ضخرته  ما 
مادية وب�رشية هائلة، مما ي�ضتوجب 
اإعادة النظر يف اجلانب التنظيمي 
والهيكلي للخدمات اجلامعية. من 
الحتاد م�ضاعي  ثمن  اأخرى  جهة 
اإىل  الإلزامية  اجلمهورية  رئي�ض 
والطلبة  لل�ضباب  الفر�ضة  اإعطاء 
من اأجل امل�ضاهمة الفعالة يف بناء 
الوطن من خالل اإ�رشاكهم يف تبوء 
منا�ضب عليا يف الدولة، من خالل 

ما جاء يف د�ضتور 2016 من نقلة 
الهيئات  وكذا  ال�ضياق،  يف  نوعية 

ال�ضت�ضارية امل�ضتحدثة.
هذا و�ضبق واأن دعت عدة اأطراف 
احلر  الطالبي  الحتاد  من  بداية 
الحتادات  يف  لقياديني  و�ضول 
اإىل  خو�ض�ضة  الطالبية 
للجامعات،  ال�ضق اخلدماتي 
الوطني  الديوان  بحل  فطالبوا 
الدعم  من  والنتقال  للخدمات 
الدعم  اإىل  للطلبة  املبا�رش  غري 
حتويل  طريق  عن  املبا�رش، 
للطلبة  مبا�رش  ب�ضكل  الإعانات 
الوطني  للديوان  حتويلها  بعد 
اإىل  ذلك  مرجعني  للخدمات، 
الف�ضاد الذي عم بالقطاع ، قائلني 
للطلبة  املوجهة  الإعانات  اأن 

اأن  فرغم  رمزيا،  �ضوى  ت�ضل  ل 
الو�ضاية  ت�ضل من  الوجبات  قيمة 
للطالب  ت�ضل  ل  اأنها  اإل  كاملة 
ت�ضد  ل  وجبة  �ضكل  يف  �ضوى 
من  تغني  ول  ت�ضمن  ول  الرمق، 
التعليم  دعوا وزارة  كما  جوع،. 
العايل والبحث العلمي لفتح نقا�ض 
الجتماعي،  ال�رشكاء  مع  وا�ضع 
املدير  تغيري  خطوة  اأن  موؤكدين 
اأنها  اإل  اإيجابية،  للخدمات  العام 
الإ�ضكالت  بالغر�ض، كون  تفي  ل 
�ضخ�ض  من�ضب  من  اأو�ضع 
من  جمموعة  طارحني  واحد، 
النقائ�ض التي ميكن تق�ضيمها اإىل 
فبداية  واجتماعية،  بيداغوجية 

من امل�ضاكل البيداغوجية.
 �ضارة بومعزة 

حت�ضبا  الداخلية،  وزارة  اتخذت   
املبارك،  الأ�ضحى  بعيد  لالحتفال 
التدابري  كافة  يت�ضمن  عملياتيا«  »نظاما 
�ضمان  اأجل  من  الالزمة  والإجراءات 
هذه  خالل  للمواطنني  »ال�ضكينة« 
املنا�ضبة الدينية، ح�ضب ما اأفاد به اليوم 

ال�ضبت بيان لذات الوزارة.
»مبنا�ضبة  انه  امل�ضدر  نف�ض  اأو�ضح 
املبارك،  الأ�ضحى  بعيد  الحتفال 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  اتخذت 
نظاما  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
التدابري  كافة  يت�ضمن  عملياتيا 

�ضمان  اأجل  من  الالزمة  والإجراءات 
الوزارة  واأ�ضافت  للمواطنني«   ال�ضكينة 
الظروف  توفري  على   منها  »حر�ضا  اأنه 
جتنيد  مت  املواطنني،  لفائدة  املواتية 
كل الو�ضائل املادية والب�رشية ال�رشورية 
املنا�ضبة  لهذه  احل�ضن  ال�ضري  اأجل  من 

ترتيبات  و�ضع  عرب  ل�ضيما  الدينية، 
ال�ضياق،  هذا  خا�ضة«ويف  معززة  اأمنية 
--يوؤكد  املنتدبون  والولة  الولة  فان 
كافة  مع  بالتن�ضيق  »اتخذوا،  البيان-- 
الالزمة   التدابري  القطاعات املعنية، كل 

بهذه املنا�ضبة«.

عند  الأ�ضعار  تطور  وترية   بلغت   
1ر6  �ضنوي  اأ�ضا�ض  على  ال�ضتهالك 
 ، نهاية جويلية 2017  املائة حتى  يف 

ح�ضبما علم لدى الديوان 

الوطني لالإح�ضائيات.
اأ�ضا�ض  على  الت�ضخم  م�ضتوى  وميثل 
يوليو  �ضهر  نهاية  غاية  اإىل  �ضنوي 
2017 تطور موؤ�رش اأ�ضعار ال�ضتهالك 

الذي يتم قيا�ضه خالل فرتة 12 �ضهرا 
ابتداء من اأوت 2016 اإىل جويلية 2017  
اأوت  بني  ما  املمتدة  بالفرتة  مقارنة 
وبخ�ضو�ض   ،  2016 جويلية  و   2015

يعترب  الذي  �ضهر  مدى  على  التطور 
موؤ�رش خام لأ�ضعار ال�ضتهالك خالل 
ب�ضهر  مقارنة    2017 جويلية  �ضهر 

جوان 2017  فقد بلغ -4ر1 باملائة.

املناجم  و  ال�ضناعة  وزير  ك�ضف 
اأهمية  �ضيويل  اأنه  يو�ضفي  يو�ضف 
كبرية لقطاع �ضناعة ال�ضيارات يف 
العمل  �ضيتم  اأنه  ،م�ضريا  اجلزائر 
�ضناعة  قطاع  اإدماج  اأجل   من 
ال�ضناعة  منظومة  يف  ال�ضيارات 
ال�ضدددور  الوطنية،مربزا يف ذات 
قطاع ال�ضناعة واملناجم باعتباره  
بناء  اأجل  من  الأ�ضا�ضية  الدعائم 
واأي�ضا  متنوع  وطني   اقت�ضاد 
امل�ضاهمة يف اخلروج التدريجي و 

التحررمن التبعية املحروقات .
املناجم  و  ال�ضناعة  وزير  واأكد 
خالل  الم�ض  يو�ضفي  يو�ضف 
اجلديدة  مهامه  ا�ضتالم  مرا�ضم 
،على  واملناجم  لل�ضناعة  كوزير 
قطاع  يف  ال�ضتثمار  �رشورة 
باعتباره  املناجم   و  ال�ضناعة 
الدعائم  ومن  ثري  طبيعي  مورد 
القت�ضادالوطني  لبناء  الأ�ضا�ضية 
،واأو�ضح الوزير اأن قطاع ال�ضناعة 
واملناجم ثري و يف اأجندته ملفات 
اجلديدة  امل�ضاريع  �ضيما  كبرية 
عدة  منذ  القطاع  عليها  التييعمل 

�ضنوات.
كما اأفاد  الوزير اأنه �ضيتم  الرتكيز 
تنتجها  التي  الرثوات  كل  على 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
يف  الرثوات  هذه  ان   ،م�ضريا 
القت�ضاد  قوة  متثل  احلقيقة 
اعترب  ال�ضدد  ذات  الوطني،ويف 
و  ال�ضناعة  قطاع  اأن  املتحدث 
كبرية  ملفات  اأجندته  يف  املناجم 
التي  اجلديدة  امل�ضاريع  �ضيما 
عدة  منذ  القطاع  عليها  يعمل 
امللفات   هذه  »كل  �ضنوات،قائال 
هام  جد  القطاع  هذا  من  »جتعل 
مالية  ظروف  يف  لكن  وح�ضا�ض 
الأخري  ويف  �ضعبة«.  واقت�ضادية 
الربنامج  ان  اإىل  املتحدث  اأ�ضار 
�ضيقوم   القطاع  لهذا  امل�ضطر 
�ضي�ضعى  و  الوطنية  الرثوة  بخلق 
اىل ا�ضتحداث املزيد من منا�ضب 
باأن  الأخري  يف  وذكر  طبع،  ال�ضغل 
العمل على جت�ضيد هذه الأهداف 
كل  جهود  بتظافر  اإل  يتحقق  لن 

اإطارات وم�ضوؤويل القطاع..
اإميان لوا�س.

نفى النائب الربملاين عن حركة حم�س نا�ضر جمدادو�س وجود اأجنحة معار�ضة داخل حم�س ،موؤكدا حركة 
موؤ�ض�ضات، تتخذ قراراتها وخياراتها بال�ضورى وباالآلية الدميقراطية، وال يوجد من يعار�س امل�ضاركة يف 

االنتخابات املحلية،مربزا اأن  الوزير االأول اأويحيى اأمام حتد كبري خا�ضة اأنه �ضيقود البالد يف فرتة ح�ضا�ضة .

فيما اأ�ضار على  ا�ضتقالة �ضعبية من االهتمام بال�ضاأن العام، نا�ضر حمدادو�س:

تهم بـ«نهب« اأموال الطلبة

وزارة الداخلية

اإىل غاية �ضهر جويلية 2017  

اإميان لوا�س .

لوجود لأجنحة 
املعار�ضة داخل حم�س 

مطالب حل ديوان اخلدمات اجلامعية .. كرة الثلج تتو�ضع

اإجراءات لتاأمني اأجواء العيد 

وترية الت�ضخم على اأ�ضا�س �ضنوي بلغت 1ر 6 باملائة 

اإدماج قطاع �ضناعة ال�ضيارات يف منظومة 
ال�ضناعة ،يو�ضف يو�ضفي يوؤكد :

 �ضناعة ال�ضيارات 
من اأولويات القطاع 
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وزير املجاهدين الطيب زيتوين

 ذكرى 20 اأوت فر�ضة ل�ضون
 الذاكرة الوطنية

بيان لرئا�ضة اجلمهورية يك�ضف

 الرئي�س بوتفليقة يجري
 حركة هامة للإطارات 

دعا وزير املجاهدين الطيب زيتوين 
التم�ضك  بتلم�ضان اىل  ال�ضبت  اأم�ض 
والهوية  للجزائر  املجيد  بالتاريخ 

الوطنية وموا�ضلة حفظ 
ذاكرة ال�ضهداء واملجاهدين.

اأ�ضغال  افتتاحه  لدى  الوزير  واأكد 
ملتقى وطني حول �ضخ�ضية الكاتب 
معمري  مولود  الراحل  والباحث 
اأن  التحريرية  الثورة  واإ�ضهاماته يف 
و�ضهداء  الثورة من جماهدين  جيل 
قد »عاهدوا ووفوا وما على اخللف 
من جيل اليوم اإل اأن يثبت اأنه جدير 
بحفظ الأمانة و�ضيانة الوديعة التي 
خلفها ال�ضلف عن طريق الرتفع عن 
والركون  ال�ضتكانة  ونبذ  الدنايا 
�ضعلة  يتعهدوا  اأن  واخلمول وعليهم 
منرية  لتبقى  بالرعاية  الوطنية 
تقتب�ض منها الأجيال القادمة«ودعا 
ذلك  »تذكر  �رشورة  اىل  زيتوين 
اجلزائري  ال�ضعب  و�ضرب  املا�ضي 
وقوة  واإميان  بذكاء  للمحن  وحتمله 
در�ض  اإعطاء  وا�ضتطاعته  وب�ضرية 
ون�رشة  الن�رش  يف  وعظيم  كبري 
لقوتها  واإعادتها  اجلزائر  ر�ضالة 

ولأ�ضلها«.
الوطني  اليوم  عن  حديثه  ويف 
املجاهد  اأن  زيتوين  اأبرز  للمجاهد 
وجمدا  التحرير  لثورة  »عنوانا  يعد 
بالتاريخ  مرتبطا  ورمزا  لالأمة 
واحلا�رش �ضيظل ال�ضعب اجلزائري 
قيم  من  ي�ضمله  مبا  متم�ضك 
من  با�ضتمرار  منها  ينهل  ومبادئ 
عزة  غايتها  ال�رشيفة  الر�ضالة  اجل 
معتربا  املواطن«  وكرامة  الوطن 
بان »ما حل على اأر�ضنا و�ضعبنا ما 
كان ليقهر لول جيل نوفمرب الذي ل 
نقل  يف  وقيمه  مببادئه  اأبدا  ميوت 

الر�ضالة جيال عن جيل«.
لليوم  املزدوجة  الذكرى  اأن  وذكر 
الوطني للمجاهد وموؤمتر ال�ضومام 
قيما  منها  ن�ضتلهم  »فر�ضة  هي 
و�ضقل  العزائم  ل�ضحذ  متجددة 
الينبوع  �ضتظل  قيم  وهي  العقول 
الأفكار  لتنوير  منه  نرتوي  الذي 
رفع  اجل  من  الإرادات  و�ضحن 

حتديات امل�ضتقبل الذي و�ضع 
اأ�ض�ضه الأوىل ن�ضاء ورجال من خرية 

الأجماد«.

عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأجرى   
هامة  حركة  بوتفليقة،  العزيز 
لالإطارات ال�ضاغلة لوظائف �ضامية 
الإقليمية  الإدارة  م�ضتوى  على 

م�ضت 95 رئي�ض دائرة و20 م�ضوؤول 
والإدارات  الوليات  م�ضتوى  على 
اأم�ض  به  اأفاد  ما  ح�ضب  املحلية، 

ال�ضبت بيان لرئا�ضة اجلمهورية. 
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يدفعن ثمن عقد كامنة و اأحكام م�سبقة

جرائم و حماوالت قتل ب�سبب رف�ض فتيات لالرتباط 
تتعر�ض الفتاة يف جمتمعنا الذكوري اليوم وعلى الرغم من التطور الن�سبي الذي حققته يف خمتلف امليادين 

للعديد من امل�سايقات وال�ستفزازات من الرجال خالل حياتها العملية واليومية خا�سة فيما يتعلق بالتحر�سات 
اجلن�سية فمجرد رف�سها اخل�سوع لنزواتهم وحتى طلباتهم يف الزواج جتد  نف�سها يف  مواجهة حرب لأنانيتهم 

وعقدهم النف�سية التي ت�سل حلد العتداءات التي تكلفها عاهات م�ستدمية وحماولت القتل ،ل�سبان 
منحرفني ف�سلوا النتقام لأنف�سهم ب�سبب عقدة نق�ض �سيطرت عليهم، ل ل�سبب �سوى اأنهن رف�سن ربط عالقات 

غرامية معهم، لريتكبوا جرائم ب�سعة يف حقهن مبختلف  الطرق، فمنهن  من تعر�سن اىل حماولت قتل 
با�ستعمال الأ�سلحة البي�ساء وت�سويه وجوههن ب�سفرات حالقة اأو الأ�سيد، كي ل يتمكن من الزواج.

التي  الق�ضايا  هي  فكثرية 
اجلنائية  املحاكم  تعاجلها 
واجلنح على حد �ضواء خلطورة 
وقائعها اأبطالها �ضبان معظمهم 
يتقبلون  ال  ومنحرفني  بطالني 
 ، و�ضدهم  لهم  الفتيات  رف�ض 
االنتقام  مقابل  ال�ضجن  وف�ضلوا 
وجوههن  بت�ضويه  الأنف�ضهم 
مبختلف  احلاالت  اأغلب  يف 
،جريدة«  البي�ضاء  االأ�ضلحة 
خالل  من  الو�ضط«  �ضتحاول  
على  ال�ضوء  ت�ضليط  مو�ضوعها 
للوقوف  الق�ضايا  هاته  عدد من 
على ف�ضاعة الظاهرة التي باتت 
يف  الفتاة  وم�ضتقبل  حياة  تهدد 

جمتمعنا اليوم…. 

�سابط �سرطة يطلق 
النار على اأ�ستاذة لأنها 

�ستزف لآخر

»�ضعيدة  ال�ضحية  تدري  تكن  مل 
» وهي اأ�ضتاذة ثانوي باجللفة اأن 
املطاف �ضينتهي بها وهي مقعدة 
على كر�ضي متحرك ،المت�ضي و 
جراء  مبهدئات  وتعي�ض  التتكلم 
تعر�ضت  الذي  الع�ضبي  االنهيار 
ال  اآخر  عامل  يف  اأدخلتها  له 
اأن  بعد   ، حولها  مايدور  تعي 
باأمن والية  اأقدم �ضابط �رشطة 
عليها  باطالق  النار  اجلزائر 
راأ�ضها  م�ضتوى  على   وا�ضابتها 
وخطبتها  له  لرف�ضها  انتقاما 
الق�ضايا  من  واحدة  ، هي  الآخر 
جنايات  حمكمة  عاجلتها  التي 
اجلاين  فيها  وادين  العا�ضمة 
عن  نافذة  �ضجنا  �ضنة   20 ب 
العمدي مع  القتل  تهمة حماولة 
بعدما  والرت�ضد  االإ�رشار  �ضبق 
على  النار  اطالق  على  اأقدم 
م�ضتوى  واأ�ضابها  على  اأ�ضتاذة 
رف�ضته  بعدما  وهذا   ، الراأ�ض 
 ، خلطبتها  تقدم  عندما  كزوج  
الآخر  �ضتزف  باأنها  �ضمع  والأنه 
واأ�ضبح  غ�ضب  نوبة  انتابته   ،
ويهددها  مرارا  بها  يت�ضل 
بتاريخ  واأثناء تواجدها   ، بالقتل 
باملحمدية  املوز  بحي  الوقائع 
�ضبب  عن  معها  التحدث  حاول 
رف�ضها له لتتطور االأمور بينهما 
م�ضد�ضه  عندها  باإخراج   وقام 
وخالل   ، عليها  النار  واطالق 
ا�ضتجوابه حاول ايهام املحكمة 
النارية خرجت خطا  اأن الطلقة 
االأمان  زناد  لكون  واإ�ضابتهما 

كان مفتوحا.

بطال يحاول قتل 
موظفة بنفطال 

لرف�سها اإقامة عالقة 
غرامية معه

حياتها  تفقد  اأن  �ضارة  كادت 
حماولة  اىل  تعر�ضت  بعدما 
بطال  �ضاب  يد  على  قتل 
عندما  بو�ضية  ب�ضكني  هاجمها 
عملها  مقر  اإىل  متوجهة  كانت 
لها  »موجها  »نفطال  مبوؤ�ض�ضة 
خمتلفة  مبناطق  طعنات   8
لرف�ضها  انتقاما  ج�ضدها  من 
عاطفية،  عالقة  واإقامة  له 
لتكون واحدة من �ضحايا هوؤالء 
املنحرفون  الذين   ال�ضباب 
حيال  نق�ض  عقدة  من  يعانون 
بت�رشفات  يت�رشفون   ، الفتيات 
وراء  نهايتهم  لتكون  طائ�ضة 
املدعو  بينهم  ومن   ، الق�ضبان 
نهاية  مثل  الذي   « ر�ضا  ا،   «
حمكمة  اأمام  املا�ضي  االأ�ضبوع 
ملواجهة  العا�ضمة  جنايات 
العمدي  القتل  حماولة  جناية 
والرت�ضد  االإ�رشار  �ضبق  مع 
بعقوبة 88  اجلها  من  اأدين  التي 
لتورطه   ، نافذة  �ضجن  �ضنوات 
 « املدعوة  على  االعتداء  يف 
يف  موظفة  وهي  �ض.�ضارة«   »
نفطال يف العقد الثاين بتاريخ23 
دي�ضمرب 2015 التي تر�ضدها يف 
ال�ضاد�ضة �ضباحا  ال�ضاعة  حدود 
الوادي  باب  حي  م�ضتوى  على 
عملها  مقر  اإىل  متوجهة  وهي 
اأين باغتها ب�ضكني بو�ضية  ووجه 
لها  طعنات على م�ضتوى الوجه 
تدخل  ولوال  والكتف،  وال�ضدر 
توقف  الذي  اأجرة  �ضيارة  �ضائق 
مفك  بوا�ضطة  الإنقاذها  و�ضارع 
من  لكانت  اجلاين  وفر  براغي 
بعدها  ليقوم   ، املوتى  عداد 
»ملني  م�ضت�ضفى  اإىل  بنقلها 
خ�ضت  اأين  الإ�ضعافها   « دباغني 
اىل عدة عمليات جراحية بعدما 
نزيف  الطعنات  يف  لها  ت�ضببت 
م�ضتوى  وارتفاع  حاد   داخلي 

طعنة  ب�ضبب  الرئتني  يف  املاء 
 6 بعمق  القلب  مبحاذاة  كانت 
قطع  يف  مبا�رش  �ضبب  كان  �ضم 
ا�ضتئ�ضال  اإىل  اأدى  ما  ال�رشيان 
الطحال ، واأثناء تواجد ال�ضحية 
ن�ضية  ر�ضالة  تلقت  بامل�ضت�ضفى 
بالقتل  فيها  يهددها  اجلاين  من 
وبتلقي   ، املقبلة  املرة  يف 
م�ضالح االأمن  بالغا عن الواقعة 
وفتحت  امل�ضت�ضفى   اىل  تنقلت 
الق�ضية  حتقيقا حول مالب�ضات 
ومن خالل التحريات متكنت من 
مب�ضكنه  وتوقيفه  هويته  حتديد 
املحاكمة  جل�ضة  وخالل   ،
�رشحت ال�ضحية اأن اجلاين كان 
منها  ويطلب  يوميا  يرت�ضدها 
اإقامة عالقة عاطفية معه لكنها 
غري اأنها رف�ضت ذلك مرارا كونه 
كان يف كل مرة يعرت�ض طريقها  
تر�ضدها  الواقعة  وبتاريخ    ،
وجهها  ت�ضويه  وحاول  �ضباحا 
وهي   ، لذلك  انتقاما  وقتلها 
املتهم  نفاها  التي  الت�رشيحات 
عالقة  على  كان  اأنه  اأكد  الذي 
�ضخ�ض  مع  و�ضاهدها   ، معها 
وقرر  خطبتها  قرر  عندما  اآخر 

االنتقام منها بطريقته

�ساب ي�سوه وجه فتاة 
ب�سفرة حالقة لأنها 

رف�سته

بها  قام  حماوالت  عدة  بعد 
اإقامة  يف  ق�ضائيا  م�ضبوق  �ضاب 
تدر�ض  فتاة  مع  غرامة  عالقة 
يعرت�ض  كان  الثانوي،  الطور  يف 
تكون  عندما  �ضباح  كل  طريقها 
بربج  الثانوية  اإىل  طريقها  يف 
ت�ضده  كانت  اأنها  غري  الكيفان، 
يف كل مرة ، وبعد عدة حماوالت 
 ، اأهلها  من  خطبتها  اإىل  تقدم 
منحرف  ومدمن  �ضخ�ض  والأنه 
رف�ضته  املخدرات   على 

االأب  يتيمة  باعتبارها  والدتها 
على  قتل  �ضابق  �رشطي  وهو 
خالل  االإرهابية  اجلماعات  يد 
االأمر  وهو   ، ال�ضوداء  الع�رشية 
الذي مل يتقبله املتهم الذي قرر 
اخلا�ضة  بطريقته  منه  االنتقام 
ت�ضتطيع  ال  كي  وجهها  وت�ضويه 
قام  بحيث   ، اآخر  من  الزواج 
مبباغتتها �ضباحا  كعادته عندما 
وقام  درا�ضتها  اإىل  كانت متجهة 
بتوجيه �رشبة بطول 77 �ضم على 
وجهها بوا�ضطة �ضفرة حالقة ثم 
الذ بالفرار ، وبناءا على �ضكوى  
م�ضالح االأمن مت توقيف ال�ضاب 
اأمام  املحاكمة  على  واأحالته 
وجهت  بعدما  احلرا�ض  حمكمة 
له تهمة ال�رشب واجلرح العمدي 
ب�ضالح ابي�ض ، وهي التهمة التي 
اعرتف بها بها املتهم الذي اأكد 
اأنه قام بفعلته وت�ضويه وجهها كي 
ال تتزوج من اآخر بعدما رف�ضته 
املحكمة  لتدينه   ، واأهلها  هي 

بعقوبة 7 �ضنوات حب�ض نافذة .

واآخر ي�سوه وجه 
موظفة بالأ�سيد

تعر�ضت  مماثلة  ق�ضية  يف 
املوؤ�ض�ضات  باإحدى  موظفة 
اخلا�ضة بباب الزوار اإىل اعتداء 
اعرت�ض  �ضخ�ض  طرف  من 
عندما  االأخرى  هي  طرقها 
عملها  مقر  اىل  متوجهة  كانت 
قام  �ضيارتها  ركوبها  ومبجرد   ،
 « اال�ضيد   « امللح  بروح  بر�ضها 
وجهها  م�ضتوى  على  واأ�ضابها 
حروق  يف  لها  وت�ضبب  ويدها 
بليغة �ضوهتها ، ال  ل�ضبب  �ضوى 
وبعد   ، م�ضاحبته  رف�ضت  اأنها 
اأمام  بها  تقدمت  التي  ال�ضكوى 
القب�ض  اإلقاء  مت  االأمن  م�ضالح 
على  واإحالته  الفاعل  على 
حمكمة احلرا�ض التي ف�ضلت يف 

الق�ضية .

ل/منرية

بني 17 اإىل 19 اأوت 2017

 اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 8 اأ�سخا�ض

يف بومردا�ض و بجاية

ت�سجيل حالتي وفاة غرقا

بتيبازة و �سعيدة و �سيدي بلعبا�ض

 04 حاالت وفاة غرقا
 باملجمعات املائية

احلماية املدنية

اإخماد 14 حريق غابات

خالل الفرتة املمتدة  ما بني 17 اىل 
اإىل غاية �ضبيحة  اأوت 2017 و   19
)اأي  الثامنة  ال�ضاعة  على  اأم�ض 
�ضجلت  االأخرية(  �ضاعة   48 خالل 
  4608 املدنية   احلماية  وحدات 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   اال�ضتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �ضملت 
احلماية  اأن�ضطة  جماالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �ضواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
االإجالء ال�ضحي اإخمــاد احلرائق و 
النحو  هذا  على  االأمنية.  االأجهزة 

�ضجلت عدة حوادث مرور منها14  
اأ�ضخا�ض    08 وفاة  يف  ت�ضببت 
واإ�ضابة 55 اآخرين بجروح متفاوتة 
مكان  يف  اإ�ضعافهم  مت  اخلطورة 
احلوادث ونقلهم اىل امل�ضت�ضفيات 
من طرف عنا�رش احلماية املدنية 
. اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى 
والية غليزان بوفاة 02 اأ�ضخا�ض و 
اإ�ضابة 04 اآخرين بجروح على اإثر 
من  �ضيارات  ثالثة  بني  ا�ضطدام 
الوطني  بالطريق  اخلفيف  الوزن 
دومان  امل�ضمى  باملكان   90 رقم 
ببلدية وريزان دائرة  �ضيدي جلول 

واد رهيو. 

احلماية  م�ضالح  �ضجلت  كما 
غرقا  وفاة  حاالت   02 املدنية 
بوالية  االأوىل  احلالة  بالبحر، 
 01 ب  االأمر  يتعلق  بومردا�ض، 
بال�ضاطئ  غرقا  متويف  �ضخ�ض 

ببلدية  الواقع  لل�ضباحة  م�ضموح 
بوالية  الثانية  احلالة  زموري، 
�ضخ�ض   01 االمر ب  يتعلق  بجاية 
ميناء  م�ضتوى  على  غرقا  متويف 

ال�ضيد.

كما �ضجلت اأي�ضا م�ضالح احلماية 
غرقا  وفاة  حاالت   04 املدنية 
من  بكل  املائية  باملجمعات 
تيبازة،  والية  التالية،  الواليات 
مائي  بحو�ض  غرقا  متويف   01
املتواجد باملكان امل�ضمى دومان 
حططبة،  بلدية  ابراهيم،  بلخري 
من  يبلغ  طفل   01 �ضعيدة  والية 
غرقا  متويف  �ضنوات   07 العمر 
املتواجد  �ضغري  مائي  مبجمع 
عني  بلدية  بوزيد  �ضيدي  بقرية 

بلعبا�ض،  �ضيدي  والية  ال�ضلطان، 
بحو�ض  غرقا  متويف  �ضخ�ض   01
امل�ضمى  باملكان  املتواجد  مائي 
واد  عجيمية،بلدية  بن  دومان 
�ضوفيوان، والية امل�ضيلة، 01 طفل 
متويف  �ضنة   11 العمر  من  يبلغ 
بقرية  الواقع  مائي  بحو�ض  غرقا 
طواهرية ببلدية بن زووة، مت نقل 
ال�ضحية  املركز  اىل  ال�ضحايا 
احلماية  طرف  من  املختلفة 

املدنية. 

اخلا�ض  االأمني  اجلهاز  تدخل 
مبكافحة حرائق الغابات واملحا�ضيل 
التابع للحماية املدنية من  الزراعية 
 05 غابات،  حرائق   14 اإخماد  اأجل 

حرائق اأدغال مع خ�ضائر قدرت بـ 70 
هكتار غابات و 61 هكتار اأدغال 940 
حزمة تنب ، 762 �ضجرة مثمرة و 37 

نخلة حمروقة.  
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اأثنى على ح�سيلة �سابقه حمجوب بدة

�سوق اأهرا�س

ق�سنطينة

 وزير ال�سناعة واملناجم اجلديد 
يو�سف يو�سفي ي�ستلم مهامه 

 بوادر »اإقالع« اال�ستثمار ال�سياحي
 وال�سناعات التحويلية الغذائية 

حريق بوحدة لت�سنيع االأدوية ببلدية ابن بادي�س  

ا�ستلم وزير ال�سناعة و املناجم اجلديد يو�سف يو�سفي اأم�س ال�سبت باجلزائر العا�سمة مهامه خلفا ملحجوب 
بدة خالل مرا�سم ت�سليم وا�ستالم املهام التي جرت مبقر وزارة ال�سناعة و املناجم بح�سور اإطارات الوزارة 

وعرب الوزير اجلديد يو�سف يو�سفي باملنا�سبة عن اعتزازه بالثقة  .

رئي�س  �صخ�صه  يف  و�صعها 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
القطاع  هذا  راأ�س  على  بتن�صيبه 
»احل�صا�س«واأثنى  بـ  و�صفه  الذي 
الوزير  جمهودات  على  الوزير 
مدة  طيلة  بدة  حمجوب  ال�صابق 
ق�رصها,  رغم  للقطاع  اإدارته 
التقدم  ال�صياق  ذات  يف  مثمنا 
يف  م�صاريع  عدة  عرفته  الذي 
القطاع واعترب يو�صفي القطاع ذا 
اهمية كبرية جتعله » من الركائز 
متنوع  اقت�صاد  لبناء  الأ�صا�صية 
التبعية  من  اخلروج  على  ي�صاعد 
للمحروقات, وفقا لربنامج رئي�س 
اجلديد  الوزير  اجلمهورية«ويرى 
ي�صهم  اأن  ال�رصوري  من  اأنه 
الرثوة  القطاع  تدريجيا يف خلق 
منا�صب  وا�صتحداث  الوطنية 

الأهداف  تعد  والتي  ال�صغل 
الأ�صا�صية امل�صطرة ودعا الوزير 
للتعاون  القطاع  اإطارات  جميع 
هذه  جت�صيد  على  وامل�صاعدة 
من  نطلب   »: قائال  الأهداف 
جميع اإطارات القطاع م�صاعدتي 
غري  املهمة  هذه  اجناز  يف 

ال�صهلة«وتابع قائال:« هذا القطاع 
لالقت�صاد  م�صافة  قيمة  �صيقدم 
منا�صب  بخلق  وي�صمح  الوطني 
ال�صغل ل�صيما بالن�صبة لالإطارات 
من  اجلامعات  من  املتخرجني 
الوزير  بدة  حمجوب  هناأ  جانبه 
على  يو�صفي  يو�صف  اجلديد 

اأوكلت  التي  اجلديدة  امل�صوؤولية 
مهامه  يف  النجاح  له  متمنيا  له 
لرئي�س  �صكره  وقدم  اجلديدة, 
اجلمهورية عن الثقة التي و�صعها 
هذه  بتويل  كلفه  عندما  فيه 

احلقيبة.
كما عرب حمجوب بدة عن امتنانه 
لكل اإطارات الوزارة الذين قدموا 
اىل  وعملوا  ورافقوه  الدعم  له 
التي  الثقيلة  امللفات  على  جنبه 
وم�صاهماتهم  القطاع  تخ�س 
لفرتة  امل�صاريع  تقدم  الفعالة يف 
يو�صف  و�صغل  اأ�صهر   3 تتعدى  ل 
يو�صفي قبل تعيينه وزيرا لل�صناعة 
اجلديدة  احلكومة  يف  واملناجم 
التي يراأ�صها اأحمد اأويحيى, عدة 
اآخرها  كان  وم�صوؤوليات  منا�صب 

من�صب وزير الطاقة واملناجم. 

»اإقالع«  وبوادر  ت�صهيالت  بداأت 
ال�صياحة  جمال  يف  ال�صتثمار 
الغذائية  التحويلية  وال�صناعات 
�صوق  بولية  واخلدمات  والفالحة 
بف�صل  للعيان  تتجلى  اأهرا�س 
ملفات  درا�صة  اآجال  تقلي�س 
ولوج  يف  الراغبني  امل�صتثمرين 
املنطقة  بهذه  ال�صتثمار  عامل 
احلدودية ح�صبما علم اأم�س ال�صبت 
واأو�صحت  الولية  م�صالح  لدى 
ملفات  درا�صة  باأن  امل�صالح  ذات 
يف  تتم  الولية  بهذه  ال�صتثمار 
الأ�صبوعني على  تتجاوز  »ل  اآجال 
على  �صجع  ما  وهو  تقدير  اق�صى 
يف  عديدة  ا�صتثمارات  ا�صتقبال 
خلق  �صاأنها  من  قطاعات  عدة 
�صغل  منا�صب  وا�صتحداث  الرثوة 
بهذه  البطال  حدة  من  والتقلي�س 
وال�صياحية  الفالحية  الولية 
للنهو�س  بامتياز«..ودفعا 
الالزم  العقار  وتوفري  بال�صتثمار 

موؤخرا  مت  امل�صاريع  لحت�صان 
للن�صاطات  مناطق   3 ا�صتحداث 
مب�صاحة اإجمالية بـ92 هكتارا بكل 
ووادي  فرج  �صيدي  بلديات  من 
وهي  بوحو�س  وبئر  الكباريت 
»قريبا«  �صتخ�صع  التي  الف�صاءات 
اإىل اأ�صغال لإعادة تهيئتها وتاأهيلها 
ا�صتثماريا  م�صاريع  ل�صتقبال 

ح�صبما اأ�صافه ذات امل�صدر.

مطلع  مت  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة 
اجلارية  ال�صنة  من  جانفي 
احلظرية  على  امل�صادقة 
على  مداورو�س  لبلدية  ال�صناعية 
من  وذلك  هكتار   219 م�صاحة 
للو�صاطة  الوطنية  الوكالة  طرف 
احلظرية  وهي  العقاري  وال�صبط 
تهيئة   لأ�صغال  �صتخ�صع  التي 
العقار  وقدرات  طاقة  من  وللرفع 

الولية  م�صالح  اأو�صحت  بالولية 
تابعة  ف�صاءات  اختيار  مت  باأنه 
من  بكل  وذلك  الدولة  لأمالك 
هكتارات(   8( لعظامي  اأم  بلدية 
ببلدية  ال�صودة«  »فطومة  ومنطقة 
ومتت  هكتارات(   5( امل�رصوحة 
عملية جتزئتهما لحت�صان م�صاريع 
ا�صتثمارية قادرة على خلق الرثوة 
وا�صتحداث منا�صب �صغل وذكرت 
نهاية  باأنه مت منذ  الولية  م�صالح 
75 م�رصوعا  على  املوافقة   2016
قطاعات  على  تتوزع  ا�صتثماريا 
م�صاريع  بـ10  الفالحة  من  كل 
م�صاريع   ب3  الغذائية  وال�صناعة 
البناء مب�رصوعني  ومواد  م�رصوعا 
اثنني  مب�رصوعني  وال�صحة  اثنني 
ب8  ال�صياحة  قطاع  عن  ف�صال 
م�صاريع م�صيفة باأنه من �صاأن هذه 
متكن  اأن  ال�صتثمارية  امل�صاريع 
�صغل  من�صب   1700 ا�صتحدا  من 

دائم. 

خا�صة  بوحدة  حريق  اندلع   
باملنطقة  تقع  الأدوية  لإنتاج 
بادي�س  ابن  لبلدية  ال�صناعية 
م�صاء  وذلك  ق�صنطينة  بولية 
لدى  علم    ح�صبما  اأم�س   
وقد  املدنية  احلماية  م�صالح 
النريان م�صتودعني  األ�صنة  اأتلفت 
ح�صبما  الوحدة  بهذه  وخمرب 

احلماية  مل�صالح  بيان  اأو�صحه 
اأحد  اأن  اإىل  اأ�صار  الذي  املدنية 
اأولية  امل�صتودعات يحتوي مواد 
تدخل يف اإنتاج الأدوية فيما كان 
ي�صتعمل الثاين كم�صتودع لتخزين 

الأدوية ومواد اأولية ومعدات.
واأ�صار ذات البيان اإىل اأن النريان 
اأتلفت كذلك خمرب بكل جتهيزاته 

مل  احلظ  حل�صن  باأنه  مو�صحا 
الأرواح   يف  خ�صائر  اأية  ت�صجل 
وقد مكن تدخل م�صالح احلماية 
لأل�صنة  حد  و�صع  من  املدنية 
طابقني  اإىل  و�صولها  و  اللهب 
ور�صة  فيها  مبا  الوحدة  بهذه 
لت�صنيع  اأخرى  وفروع  ال�صيانة 
الأدوية كما اأ�صافه ذات امل�صدر 

ولإخماد هذا احلريق مت جتنيد 
عنا�رص احلماية املدنية للوحدة 
و  منجلي  علي  بـ  الرئي�صية 
وحدات ثانوية لكل من اخلروب 
�صمارة مدعمة  و�صي�صاوي وعني 
للمركز  املدنية  احلماية  باأعوان 
املتقدم »من�صف عبد الرحمان« 

ي�صيف نف�س امل�صدر. 

البي�س 

 تو�سع ملحوظ يف م�ساحة
 زراعة احلبوب 

املخ�ص�صة  امل�صاحة  عرفت 
)القمح  احلبوب  لزراعة 
تو�صعا  البي�س  بولية  وال�صعري( 
الأخرية  ال�صنوات  يف  ملحوظا 
بف�صل التحفيزات التي تقدمها 
وا�صتخدام  للمزارعني  الدولة 
الري  يف  احلديثة  التقنيات 
الفالحي وقد ارتفعت امل�صاحة 
فقط  ال�صعبة  لهذه  املخ�ص�صة 
اجلاري  الفالحي  املو�صم  يف 
كانت  بعدما  هكتار   3  000 اإىل 
تتجاوز  ل  املا�صي  املو�صم  يف 
الطابع  رغم  وذلك  هكتار   800
الرعوي للمنطقة ح�صب مديرية 
وت�صعى  الفالحية  امل�صالح 
الفالحية اىل  مديرية امل�صالح 
الرفع من امل�صاحة املخ�ص�صة 
�صعبة  وتطوير  عموما  للزراعة 
تقدمي  خالل  من  احلبوب 
امل�صتثمرين  لفائدة  حتفيزات 
موؤخرا  ا�صت�صالح  مت  حيث 
م�صتوى  على  هامة  م�صاحة 
 1500 فاقت  بريزينة  منطقة 
منها  جزء  �صيخ�ص�س  هكتار 
بال�رصاكة  احلبوب  لإنتاج 
ويرتقب  اجلزائرية-الأمريكية 
اأن يت�صاعف اأي�صا الإنتاج خالل 
لي�صل  الفالحي  املو�صم  هذا 
هذه  من  قنطار  الف   45 اإىل 
قنطار   20 مقابل  املحا�صيل 
املا�صية,  ال�صنة  انتاجها  مت 
بالإنتاج  اإليه املكلف  اأ�صار  كما 
لدى مديرية امل�صالح الفالحية 
الآن  وقد مت حلد  بالل حممد 
على  قنطار  األف   33 من  اأزيد 
مت  هكتار  األفي  فاقت  م�صاحة 

ح�صدها, وفق ذات امل�صوؤول.

ا�ستخدام التقنيات 
احلديثة يف الري

ال�صنتني  خالل  الولية  �صهدت 
جمال  يف  تطورا  الأخريتني 
احلديثة,  التقنيات  ا�صتغالل 
حيث عمد الكثري من الفالحني 
املجال  يف  وامل�صتثمرين 
الزراعي اإىل ا�صتغالل التقنيات 
املنتوج  من  للرفع  احلديثة 
ال�صتغالل  خالل  من  الزراعي 
يزيد  والتي  البار  ملياه  الأمثل 

عددها بالولية عن األفي بئر.
�صقي  يف  الفالحون  يعمد  كما 
املزروعات اإىل ا�صتعمال طريقة 
من  انطالقا  املحوري  الر�س 
جمابهة  اأجل  من  بريزينة  �صد 
عرفتها  التي  اجلفاف  م�صكلة 
الولية خالل ال�صنوات الأخرية 
العقبات  احدى  تعترب  والتي 
الزراعة  تطور  تعيق  التي 
مدير  ذكره  ح�صبما  بالولية, 
رم�صان.  بن  حمودي  الفالحة 
يف  التطور  هذا  مع  باملوازاة 
ا�صتالم  يرتقب  احلبوب  انتاج 
مركز  اجلارية  ال�صنة  نهاية  قبل 
الأول  يعد  الذي  جتميع احلبوب 
من نوعه بالولية و«الذي �صينهي 
كانوا  الذين  الفالحني  معاناة 
املجاورة  الوليات  اإىل  يتنقلون 
لبيع حما�صيلهم«, ا�صتنادا ملدير 
حمودي  الفالحية  امل�صالح 
هذا  طاقة  وتبلغ  رم�صان  بن 
من  قنطار  األف   100 املركز 
ويوفر 40 من�صب �صغل  احلبوب 
ل�صباب  مبا�رص  غري  و50  مبا�رص 
الذي  التطور  رافق  كما  الولية 
توجه  احلبوب  انتاج  يعرفه 
التحولية  الوحدات  اإقامة  نحو 
الزراعية حيث  املحا�صيل  لهذه 
بت�صغيل  موؤخرا  الولية  تعززت 
الدقيق  مادة  لإنتاج  مطاحن   6
)الفرينة( ومادة النخالة و�صتوفر 
من  طنا   1273 املطاحن  هذه 
يوميا  والنخالة  الدقيق  مادتي 
يقارب  ما  خلق  اإىل  بالإ�صافة 
لفائدة  �صغل  من�صب   300
التكلفة  اأن  علما  الولية,  �صباب 
الإجمالية لإجناز هذه املطاحن 
دينار,  مليار   2 من  باأكرث  قدرت 
واملناجم  ال�صناعة  مدير  يقول 
تقدر  للتذكري  خ�صيبة  م�صطفى 
الفالحية  الأرا�صي  م�صاحة 
اأزيد  بالولية  حاليا  امل�صتغلة 
تبلغ  فيما  هكتار  األف   70 من 
لال�صتثمار  املوجه  الأرا�صي 
من  هكتار  األف   400 الفالحي 
امل�صاحة الإجمالية للولية التي 
تفوق �صبعة ماليني هكتار, حيث  
 5 تتجاوز  مب�صاحة  وذلك  قدر 
مدير  ح�صب  هكتار,  ماليني 

الفالحة.
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�سيتم  �أنه  �مل�س�ؤول  ذ�ت  و�أ�ساف 
�حلاويات  ��ستقبال  �أوىل  مرحلة  يف 
�ل�سكة  طريق  بجايةعن  ميناء  من 
و�سائل  من  غريها  )دون  �حلديدية 
�لنقل( حيث مت ربط هذه �ملنطقة 
و�أو�سح  بر�سيف  �لل�ج�ستيكية 
يف  تدخل  �لعملية  هذه  باأن  دحمان 
�إطار �ملخطط �ال�سرت�تيجي 2016-
من  �الإد�رة  تقريب  �إىل  2019�لر�مي 
عن  ف�سال  �القت�سادي  �ملتعامل 
�جلمركيةعند  �الإجر�ء�ت  تب�سيط 

�ال�ستري�د و�لت�سدير.
�لل�ج�ستيكية  �ملنطقة  هذه  وترتبع 
�متد�د�  كميناء جاف  �عتمدت  �لتي 
م�ساحة  على  بجاية  مل�ؤ�س�سةميناء 
�ل�سياق  هذ�  هكتار�ويف   20 تف�ق 
�لي�م  �ملنطقة  هذه  ��ستقبلت 
�لب�سائع  من  حاوية   15 �أوىل  كدفعة 
متت  كما  بجاية  ميناء  من  قادمة 
�أن هذه  �مل�س�ؤول  ذ�ت  �الإ�سارةو�أكد 

�ملنطقة �ست�ساعد على فك �خلناق 
على �مل��نئ �لبحرية و �لتقلي�ص من 
تكلفة  وتخفي�ص  �لب�سائع  رفع  �آجال 
للم�ست�ردين  �لتجارية  �لعمليات 
هذه  تزويد  مت  و�مل�سدرين�قد 
�ل��سائل  �لل�ج�ستيكية بكل  �ملنطقة 
من �أجل �ال�ستجابة لطلباتاملتعاملني 
جمال  يف  خا�سة  �القت�ساديني 
جميع  على  تت�فر  وهي  �خلدمات 
حقيقي  ميناءجتاري  �سري  �رشوط 
�الأمر �لذي �سي�سهل من �رشعة رفع 
�حلاويات وحت�سني �لرقابة �جلمركية 
وتقلي�ص �أخطار �لغ�ص �جلمركي كما 

�أ�سار ذ�ت �مل�سدر.
متعدد  دور�  �ملنطقة  هذه  و�ستلعب 
و�لنقل  �لبحري  �لنقل  بني  �الأوجه 
�ل�سكك  �سبكات  وكذ�بني  �لربي 
مما  �لطرق  و�سبكات  �حلديدية 
يقل�ص من كثافة حركية �ملرور عرب 
�لطرقالتي تربط بني بجاية و�ل�اليات 
�الأخرىمن جهته �رشح نائب �ملدير 
عبد  بجاية  ميناء  مل�ؤ�س�سة  �لعام 

�سمان  وق�سد  باأنه  �لعزيزتاز�روت 
مت  فقد  �ملنطقة  هذه  �سري  ح�سن 
�سباب  من  عدد  تك�ين  يف  �ل�رشوع 
بلدية تك�سرت ملدة 3 �أ�سهر يف ميناء 
بجايةيذكر �أن هذه �ملنطقة ت�ظف 

حاليا 30 عامال فيما �سيتم "الحقا" 
ت�فري 250من�سب �سغل مبا�رش حيث 
�ستعطى �الأوىل ل�سباب بلدية تك�سرت 

ح�سب م�ؤهالتهم. 
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�شلطات الولية املدنية منهاوالع�شكرية واإطارات مديرية اجلمارك لولية �شطيف �شرح املدير اجلهوي للجمارك حممد دحمان 
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برج بوعريريج

ق.م

و�سع حيز اال�ستغالل  مليناءجاف  

ميلة

الوادي

الطارف 

توزيع عقود اال�ستفادة من 1047 �سكنا عموميا اإيجاريا وت�ساهميا

1.540 هكتار لتج�سيد م�ساريع اإ�ستثمار جديدة 

23 مليار دج الإجناز 30 م�سروعا �سياحيا 

ميلة  والية  من  بلديات   8 عرب  مت 
�سكنا   1047 وت�سليممفاتيح  ت�زيع 
على  وت�ساهميا  �إيجاريا  عم�ميا 
بهيجة  �حتفاليات  يف  م�ستحقيها 

كما
�ل�سكنات  هذه  وت�زعت  ل�حظ 

على مر��سم ت�سليمها و�سط فرحة 
 447 -على  �ملعنية  �لعائالت 
�سكنا عم�ميا �إيجاريا و 570�سكنا 
ت�ساهميا تابع ل3 مرقني عم�ميني 
�ل�سكن  مدير  ح�سب  خ���ص   6 و 
�ل�سكنات  هذه  ت�زعت  وباملقابل 
�مل�سلمة الأ�سحابها جغر�فيا على 

�سكنا   32 ت�ساهمياو  �سكنا   131
عم�ميا �يجاريا و 40 �سكنا ملعادلة 
�خلدمات �الجتماعية مبيلة و110 
ببلدية  �إيجارية  عم�مية  �سكنات 
ت�ساهميا  �سكنا  و359  �ل�سيغارة 
بالقر�رم ق�قة و40 �سكنا عم�ميا 
�إيجاريا بحمالة  باالإ�سافة �إىل 50 

�سكنا عم�ميا �إيجاريا ب��دي �لنجاأ 
بعني  �إيجاريا  �سكنا عم�ميا  و160 
مل�ك و 35 �سكنا عم�ميا �إيجاريا 
عم�ميا  �سكنا  و50  بامل�سرية 
ل�سندوق  تابعا  �سكنا  �إيجارياو40 
�الجتماعية   �خلدمات  معادلة 

بتاجنانت جن�ب �ل�الية .

 1.546 ق��مها  م�ساحة  خ�س�ست 
�ل�سناعي  �لعقار  من  هكتار 
�إ�ستثمار جديدة  م�ساريع  لتج�سيد 
ب�الية �ل��دي  ح�سبما ��ستفيد من 
مديرية �ل�سناعة و�ملناجم بال�الية 
ويت�زع هذ� �لعقار �ل�سناعي �لقابل 
باملنطقة  هكتار   400 بني  للزيادة 
قمار  ببلدية  �ل�سناعية"�لف�لية" 
 14 م�ست�ى  على  هكتار  و955 
ف�سال  قدمية   ن�ساطات  منطقة 
 1136.75 ق��مها  عنم�ساحة 

هكتار وهي م�ساحة مت�فرة ب 12 
منطقة ن�ساطات من�ساأة حديثاعلى 
�أ�ساف  ما  وفق  بلدية   12 م�ست�ى 

ذ�ت �مل�سدر.
�مل�ساريع  هذه  تاأهيل  ومت 
خالل  �مل�ستقبلية  �الإ�ستثمارية 
و�ل�سد��سياالأول  �ملنق�سية  �ل�سنة 
من �ل�سنة �جلارية   كما �أ�سري �إليه 
وتت�زع هذه �مل�ساريع �الإ�ستثمارية 
م�رشوع(    519 من  )�أكرث  �مل�ؤهلة 
قطاع  ت�سدرهم  قطاعيني  على 

�نتعا�سا  يعرف  �لذي  �ل�سناعة 
يف  �سيما  �ل��دي  ب�الية  "ملفتا" 
جمال �ل�سناعاتالغذ�ئية �لتح�يلية 
�لزر�عي  �الإنتاج  على  تعتمد  �لتي 
قطاع  جانب  �إىل  �ملحلي   
�إرتفاعا  ي�سهد  �ل�سياحة�لذي 
"حم�س��سا" يف م�ساريع �الإ�ستثمار 
�ل�سياحي و�لرتفيهي �ملقرتحة وقد 
حت�يل  �إىل  ترمي  خطة  �عتمدت 
و�ملت��سطة  �ل�سغرية  �مل�ؤ�س�سات 
�لتي تن�سطد�خل �لن�سيج �لعمر�ين 

وذلك  �لن�ساطات  مناطق  �إىل 
من  ن�ساطها  طبيعة  على  للحفاظ 
من  �الإنتاجي  �أد�ئها  جهةوتط�ير 
�الإ�سارة  متت  كما  �أخرى   جهة 
�ل�الئية  �ل�سلطات  و�أحلت  �إليه 
على روؤ�ساء �لبلديات على �إلز�مية 
مناطق  �إن�ساء  يف  �جلدي  �لتفكري 
بتلبية  كفيلة  جديدة  ن�ساطات 
�إحتياجات �لر�غبني يف ول�ج عامل 

�الإ�ستثمار.
 

 30 من  �لطارف  والية  ��ستفادت 
بقيمة�إجمالية  �سياحيا  م�رشوعا 
ح�سب  د.ج   مليار   23 قدرها 
�ملحلي  �ملدير  من  علم  ما 
�مل�س�ؤول  ذ�ت  و�أو�سح  لل�سياحة 
تت�سمن  �مل�ساريع  هذه  باأن 
�سبع  و  �سياحية  قرى   10 �إجناز 
ع�رشة  و  �سياحية  �إقامات   )7(
بنغال�هات م�زعني عرب  فنادق و 
عديد مناطق �ل�الية ال�سيما تلك 
مثل  �لبحر  �ساطئ  على  �ل��قعة 

و  �لبطاح  و  �ملطروحة  و  �لقالة 
�ل�سط.

�أر�ص  على  جت�سيدها  ومبجرد 
�مل�ساريع  هذه  �ست�سمح  �ل��قع 
و  ب7177�رشير  �إجمالية  بطاقة 
�الأ�سغال يف جزء  �إطالق  �لتي مت 
من�سب   2934 با�ستحد�ث  منها 
�لتي  �ملنطقة  بهذه  مبا�رش  �سغل 
هائلة  �سياحية  مب�ؤهالت  تزخر 
م�ساريع  �ل16  على  ،وعالوة 
�سياحية �لذي من �ملزمع �إطالق 

�أ�سغالهم "عما قريب"على م�ساحة 
�ل�سط  مبنطقة  هكتار   41،77
�ل�سياحية �سي�سمح�ن با�ستحد�ث 
مبا�رشينتظر  �سغل  من�سب   1800
�أخرى  م�ساريع   )6( �ستة  �إجناز 
��ستفادت  �لذين  �ل30  �سمن  من 
منهم هذه �ل�الية مبنطقة �لت��سع 
�ل�سياحي غرب منطقة �ملفر�غ و 
مب�قع �لبطاح ببلدية �بن مهيدي  
�مل�سدر  ذ�ت  علممن  ما  ح�سب 
فيما �ستت�زع بقية �مل�ساريع عرب 

ح�رشية   عمر�نية  مناطق  عدة 
�مل�سدر  ذ�ت  �أردفه  ما  ح�سب 
�لذي حتدث عن �الأ�سغال �جلارية 
 4 و   3( �أخرى  فنادق   5 الإجناز 
جن�م( بالقالة ،و �لطارف و بحرية 
هذه  جمم�ع  �ساأن  ومن  �لطي�ر 
�مل�ساهمة  �ل�سياحية  �مل�ساريع 
و  �لبيئية  �ل�سياحة  تنمية  يف 
�ال�ستجمامية يف منطقة معروفة 
يتعني  �لتي  �لطبيعية  مب�ؤهالتها 

�الهتمام بها.

باتنة

اأخبار �شوق اأهرا�س

5 طرقات مرتقب ترقيتها اإىل 
طرقات وطنية 

ا�ستالم عديد امل�ساريع

�سيتم ترقية 5 طرقات ب�الية باتنة 
م�سنفة حاليا ما بني بلدية و والئية 
�أفاد  ح�سبما  وطنية  طرقات  �إىل 
�الأ�سغال  مدير  �ل�سبت  �أم�ص  به 
عبدي  �لرحمان  �لعم�ميةعبد 
�الأمر  باأن  و�أو�سح هذ� �مل�س�ؤول  
بالطريق  �ل�سياق  هذ�  يف  يتعلق 
�لبلدي �لر�بط بني بلدية �أمدوكال 
و �حلدود �الإد�رية مع والية ب�سكرة 
و20   18 رقم  �ل�الئية  و�لطرقات 
و26 و165 "�أ".و�أو�سح باأن �ل�ز�رة 
على  م��فقتها  �أبدت  قد  �ل��سية 
ترقية هذه �لطرقات و �أن مديرية 
يف  بال�الية  �لعم�مية  �الأ�سغال 
�لقر�ر يف �جلريدة  �نتظار �سدور 
�مل�سدر  لذ�ت  و��ستناد�  �لر�سمية 
قد  كانت  �لقطاع  مديرية  فاإن 
برتقية  طلبا  مدة  منذ  قدمت 
عملية  �إطار  يف  �لطرقات  هذه 
ت�سنيف �لطرق وي�سل ط�ل �سبكة 
�إىل  حاليا  باتنة  ب�الية  �لطرقات 
4541،855 كلم منها 804،3كلم من 
 17 بن�سبة  �أي  �ل�طنية  �لطرقات 
�ل�سبكة  �إجمايل  من  باملائة   71،

منها 146،8 مزدوجة مق�سمة على 
10 حماور تعرب 16 د�ئرة و44 بلدية 
�ل�الئية  �لطرق  �أما  �ل�الية  من 
فيبلغ  عبدي--  �ل�سيد  --ي�سيف 
ط�لها 650،4 كلم �أي بن�سبة14،32 
منها  �لطرق  �إجمايل  من  باملائة 
حم�ر�   36 تك�ن  مزدوجة  كلم   8
لهذه   21 �لدو�ئر�ل  جلميع  عابر� 
�ل�الية و46 بلدية من بلديات باتنة 

�ل61.
ب�الية  �لبلدية  �لطرقات  ومتتد 
 3058،155 م�سافة  على  باتنة 
معبدة  2111.205كلم  منها  كلم 
�سبكة  من  باملائة    46،48 �أي   (
معبدة  غري  و�لباقي  �لطرق( 
)20،85 باملائة من �سبكة �لطرق( 
والية  وت�سم  �مل�سدر  لنف�ص  وفقا 
عرب  فنية  من�ساأة   246 حاليا  باتنة 
طرق وطنية و والئية و بلدية و 20 
وحدة للمر�قبة و�لتدخل و17 د�ر� 
لل�سيانة يف حالة ن�ساط ح�سب ما 
�الأ�سغال  مديرية  م�سالح  من  علم 

�لعم�مية.

)�س�ق  م�من  �أوالد  ببلدية  يتم 
�مل�ساريع  عديد  ��ستالم  �أهر��ص( 
�ل�رشب  مبياه  �لتزود  جمال  يف 
�سكان  تزويد  ل�سمان  وذلك 
�حلدودية  �لبلدية  ذ�ت  م�ساتي 
ح�سبما  �الأ�سا�سية  �ملادة  بهذه 
رئي�ص  �لي�م �خلمي�ص من  ��ستفيد 
و�أو�سح  للبلدية  �ل�سعبي  �ملجل�ص 
�مل�ساريع  هذه  �أن  �ملنتخب  ذ�ت 
خا�ص  �الأول  م�رشوعني  تتمثل يف 
باإجنازبئر عميقة مب�ستة �لعرق�ب 
�لتي ت�سم 70 عائلة كثري� ما عان�� 
مع م�سكلة نق�ص مياه �ل�رشب فيما 
بئر  �إجناز  �لثاين  �مل�رشوع  يخ�ص 
�ملقرون  مب�ستة  كذلك  عميقة 
�مل�ساتي  و�سكان  �سكانها  لتزويد 
م�ستتي  غر�ر  على  لها  �ملجاورة 

كل من �لزويبة ورتبة ن��ر.
يف  كذلك  �مل�ساريع  هذه  وتتمثل 
حفر  مب�ستة  �ل�سخ  حمطة  تفعيل 
�خلدمة  ودخ�حليز  �لقندول 
مب�ستة  �أخرى  �سخ  ملحطة 
�نطالقا  �سكانها  لتزويد  �جلامع 
وذلك  �لعميقةبخريون  �لبئر  من 
مائي  خز�ن  �إجناز  ��ستكمال  بعد 
لف�ي�ص  منطقة  بتزويد  �سي�سمح 

وما جاورها.
�إجناز حظريةللرتفيه و�لت�سلية

�مل�ستثمرين  �أحد  حاليا  يق�م 
�أهر��ص  �س�ق  مبدينة  �خل���ص 
و�لت�سلية  للرتفيه  حظرية  باإجناز 
مبخطط  وذلك  جن�م(   3( ونزل 
بج��ر   8 رقم  �الأر��سي  �سغل 
جامعة "حممد�ل�رشيف م�ساعدية 

ح�سبما علم من ذ�ت �مل�ستثمر .
باأن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
�أ�سا�سا  �لر�مي  �مل�رشوع  هذ� 
للرتفيهعن  مر�فق  ت�فري  �إىل 
يرتبع  �ل�س�قهر��سية  �لعائالت 
تقدمت  حيث  هكتار   4،5 على 
بن�سبة 35يف �ملائة  �إجنازه  �أ�سغال 
و�لت�سلية  �لرتفيه  بالن�سبة حلظرية 
و�سممت حديقة �لت�سلية و�لرتفيه 
خا�سة  للعب  ف�ساء�ت  لت�سم  هذه 
و�أخرى  و�لعائالت  باالأطفال 
للحي��نات  م�سغر  وجناح  للكبار 
 56 ب  وفندق  للفرو�سية  نادي  به 
غرف  و4  120�رشير  ب�سعة  غرفة 
ف�سال  وكافترييا  ومدرج  للمعاقني 
تقليدية  وجبات  يقدم  مطعم  عن 
حملية وعادية وم�سبحني لالأطفال 
ترفيهي  جتاري  ومركز  وللكبار 
عن  ف�سال  مغطى  حمالت   10 به 
م�سار على م�سافة 1 كلم �سي�سمح 

للكبار مبمار�سة ريا�سة �مل�سي.
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نظرة على منظومة القيادة الفل�سطينية

رمبا ل اأفرتي على التاريخ اأن قلت اأن حالة الن�سوج الوطني وثقافته بوجود الأحزاب كافة ما قبل 67م كانت يف اأوجها وحالة القلقلة التي بداأت يف قطاع غزة  
واأطروحات خمتلفة قومية وبعثية واإخوانية تتناول ق�سية التحرير ببعدها القومي بالوحدة العربية اأول اأم بالتحرير اأول ومن ثم الوحدة  وكانت حركة 

الإخوان امل�سلمني مبنظريها تدعو ملحاربة الأحزاب العلمانية اول قبل ال�سروع يف عملية التحرير مما دفعها بال�سدام مع الزعيم عبد النا�سر  اما قوى الي�سار 
كاحلزب ال�سيوعي فكانت اأطروحاته خمتلفة  عن جممل الأحزاب ببعد مارك�سي لينيني .

تلك التفاعالت البينية  والتي اأنتجت دوافع 
بقيادة  م�رصية  دوافع  وبالتحديد  عربية 
التحرير  منظمة  فكرة  لطرح  النا�رص  عبد 
للفل�سطينيني  كممثل  واأقرت   63 عام  يف 
64م  عام  يف  العربية  اجلامعة  من  بقرار 
احمد  يكن  مل   ، ال�سقريي  اأحمد  برئي�سها 
ال�سقريي بريوقراطيا بل ثائرا برغم تقلده 
العربي  النظام  يف  ومواقع  منا�سب  عدة 
الر�سمي وموؤ�س�ساته بل كان على قدر كبري 
للحالة  مييل  كقائد  والإدراك   الوعي  من 
اجلماهري  فاأحببته  واجلماهريية   ال�سعبية 
الفل�سطينية وانبثاق جي�ش حترير فل�سطيني 
الفل�سطيني  ال�سعب  تاريخ  يف  مرة  لأول 
�سخ�سية  ت�رصيح  ب�سدد  ل�سنا  ...وهنا 
الإرها�سات   . وطني  كقائد  ال�سقريي 
وال�سياق  امل�سار  نف�ش  ويف  دفعت  احلزبية 
الأحزاب  كل  من  املثقفة   النخبة  لتحرك 
الثورات  حتققها  انت�سارات  مع  متوافقة 
التحرر  حلركة  خلية  اأول  ولت�سكل  العاملية 
اجتمعت  نخب  من  فتح«   « الفل�سطيني 
ثورة  تفجر  اأن  على  واتفقت   وتوافقت 
والختالفات  احلزبي  ال�رصاع  جممدة 
الإيديولوجية فيما بينها لتتحد على الكفاح 
فل�سطني  لتحرير  كو�سيلة  واأدبيته   امل�سلح 
الأر�ش  على  ال�سهيونية  النظرية  وت�سفية 

الفل�سطينية واإقامة الدولة الدميقراطية .
هذا الرعيل من النخب كان ذو قدر عظيم 
من ا�ستيعاب املرحلة واأزماتها وما هو مهم 
لقرار الثورة واإ�سرتاتيجيتها  يف واقع عربي 
تائه يف ال�سعارات والتخلف الثقايف والقومي 
والذي وقف موقف عدائيا مع عبد النا�رص 
لتحرير  كطريق  العربية  للوحدة  ودعوته 

فل�سطني .
النخب  الأول  ومن  ال�سف  من  الرعيل 

الفل�سطينية  الذي فجر الثورة ومن ثم  اخذ 
مقعده يف رئا�سة منظمة التحرير وملرحلة 
قيادة  يف  النخبة  تلك  تقودها  جديدة 
املنظمة والف�سائل ويف موؤمتر القمة ال�سابع 
مت  1974م  املغربية  عام  مدينة  فا�ش  يف 
العرتاف مبنظمة التحرير املمثل ال�رصعي 

والوحيد لل�سعب الفل�سطيني.
بال �سك اأن من قادوا الثورة من الرعيل الأول 
كانت قامات وطنية كربى  ولكن  مل تكتمل 
املوحد  الثقايف  بعدها  يف  الثورة  معاين 
الف�سائل  تلك  حتكم  كانت  بل  واجلغرايف 
واجلغرافية  الإيديولوجية  الختالفات 
واملناطقية  والع�سائرية اأي�سا اأما يف داخل 
تلك الف�سائل وبنيتها فقد دبت ال�رصاعات 
على  حافظت  التي  الداخلية  والتوازنات 
ما  ولكن  ال�سكلي   وحدتها  باملنظور 
اجلهوية  ال�رصاعات  كانت  اطر  من  حتتها 
تعمل  واجلغرافية  والع�سائرية  واملح�سوبية 
ب�سكل متنامي  ي�سعب مع وجودها انت�سار 
 ، اأهدافها  من  جزء  حتقق  اأن  اأو  ثورة  اأي 
على  كثريا  ت�سمد  مل  القيادة  تلك  وبالتايل 
ثوابت الثورة  واأثرت نوعية القيادة وثقافتها 
التحرير  منظمة  وم�سالك  دروب  على 

و�سيا�سة الف�سيل بحد ذاته .
التي  القنبلة  هي  الع�رص  النقاط  كانت 
فخرج  البدء  منذ  التحرير  منظمة  ذبحت 
القبول  مع   ثانية  ليعود  منها  الي�سار 
ال�سيا�سية  امل�سارات  يف  الواقع  بالأمر 
لالعرتاف  تتجه  كانت  التي  والتنظيمية  
وال�سفة  غزة  يف  بدولة  والقبول  باإ�رصائيل 
.�سهدت  قيادات ف�سائل الثورة الفل�سطينية 
عمليات  اغتيالت ممنهجة لإف�ساح املجال 
وت�سلم  املوؤ�س�سة   النخب  من  للخال�ش 
تلك  وكانت  والثالث   الثاين  ال�سف  قيادات 

من اأخطر الظواهر املدمرة للثورة وفكرها 
يف  الداخلية  املعادلت  اختلت  هنا  ومن   ،
الدميوقراطية  تكن  فلم   ، الواحد  الف�سيل 
النتخابية يف املوؤمترات مبنية على الكفاءة  
والإبداع بقدر ما كانت تتحكم فيها الولءات  
واملناطقية واجلغرافيا والع�سائرية من هو 
 ، قائد  فهو  قبيله  اأو  كبرية  ع�سرية  ميتلك 
النق�سام اجلغرايف   بذور  ومن هنا ظهرت 
لت�سعيد  ممنهجة  عمليات  خالل  ومن 
اإبداعي   اأو  ثقايف  �ساأن  ذو  لي�ست  قيادات 
والولء  اجلغرايف  واملنطق  املال  كان  بل 
اأو   ، ذلك  يف  مهما  دورا  يلعب  ال�سخ�سي 
قال  وان  يقول   الذي  ال�سخ�ش  مزاجية 

لفالن اأن يكون قائد »« كن فيكون »«
والتي  واملوؤ�س�سات  الأطر  تهتكت  هنا  من 
و�سيا�سية   �سلوكية  لنحرافات  مهدت 

هاجمت كل ف�سائل العمل الوطني بال ا�ستثناء  
بذرائع  اجلغرايف   لنق�سام  و�سلنا  اأن  اإىل 
خمتلفة ولكن حقيقة كان النق�سام وا�سحا 
الف�سيل  داخل  يف  ال�سلوكيات  يف  وظاهرا 
وبالتحديد والأكرث و�سوحا بعد اخلروج من 
بريوت . كان ملوؤ�س�سة وف�سائل تنعدم فيها 
الأول   لتتبوء  م�سوؤوليات  ال�سف  الكفاءات 
على نطاق منظمة التحرير اأو الف�سيل بحد 
ال�سعوب  اأعظم  من  �سعب  تقود  اأن  ذاته  
اإرادة وقوة وفعل وبالتايل اأهدرت الكفاءات 
وحو�رصت واأبعدت مبنطق اجلهلة املتعفن 
واملتمرت�ش يف الكر�سي حتت مقولة كل من 
اجلاهل  القائد  هو  اإطار  يف  كر�سي  ميتلك 

الأعظم .
هكذا كان اأيام الرعيل الأول الذي قال فيه 
الزعيم عبد النا�رص »« اأن الثورة الفل�سطينية 

وجدت لتبقى »« واأ�ساف اأبوعمار »« لتنت�رص 
»« اأ�ساعوا هذا ال�سعار واأ�ساعوا الثورة فلم 
يف  الأقل  على  تبقى   ومل  الثورة  تنت�رص 
ع�رص تلك القيادات اجلاهلة التي ل متتلك 
ال نرج�سيتها الذاتية ، فكل كفاءة اأو اإبداع 
يعد  ومل   .... الرعب  لهم  ي�سبب  فهم  اأو 
الحتالل هو ق�سيتهم الرئي�سية بل الثانوية 
واعتقالهم  ملواقعهم   احتكاراتهم  اأمام 
لإرادة ال�سعب بثوب ا�سمه الف�سائل والتاريخ 
اأن  القول  ا�ستطيع  هنا  ومن   . للتجربة 
ف�سائلية يف  معادلت  نتيجة  اأتت  للقيادات 
قيادات  تنتج  ان  بال�رصورة  ولي�ست  داخلها 
�سفة  ولذلك  وثقافة  ووعي  كفاءة  ذات 
يف  متنحية  بل  �سائدة  �سفة  لي�ست  الكفاءة 

الواقع الفل�سطيني .
�سميح خلف

اجلزء الأول

اأنا  اأ�سبح  اأن  يوم  ذات  خلدي  يف  يدر  مل 
يلّوح  وورقة  رهينة  الفل�سطيني  املواطن 
لغرائزهم  اإر�ساًء  ال�سعب  هذا  �سا�سة  بها 
ت�سليط  يف  نهمهم  واإ�سباع  القهر  يف 
�سطوة  واإظهار  رقابنا  على  �سيوفهم 
اأن  اإل  لنا  يريد  ل  الذي  احلاكم  القوي 
عدد  بعد  ظننُت  الذي  واأنا  يرى،  ما  نرى 
املتكررة  وال�ستدعاءات  العتقالت  من 
الغربية  ال�سفة  يف  الأمنية  الأجهزة  لدى 
على مدار ال�سنوات الأخرية اأن الأمر كان 
وملناكفة  النق�سام كردة فعل حيناً  نتيجة 
اآخر اأما اأن ي�سل  اأو مهاترة رخي�سة حيناً 
تبادل”  “�سفقة  يكون  اأن  اإىل  امل�سهد 
فهذا اآخر ما ميكن اأن تتوقعه من م�ساهد 
النق�سام البغي�ش، و�ست�سطر اإىل اأن تكون 

من امل�سّدقني حلدوثه ولو بعد حني.
العتقالت  من  و�سل�سلة   2008 العام  منذ 
الأمنية  الأجهزة  لدى  وال�ستدعاءات 
والقا�سم امل�سرتك بني كل تلك العتقالت 
اأيام بالرباءة واإ�سقاط كل  اأخرج بعد  اأنني 
تكون  لأن  لآخر  وقت  من  تُعاد  التي  التهم 
الرغبة  ح�سب  اأخرى  حلقة  يف  جاهزة 
من  بات  التي  الأهواء  وح�سب  والطلب 

من  اآخر  ب�سكل  عنها  احلديث  ال�رصورة 
احلروف،  على  النقاط  ي�سع  اأن  �ساأنه 
للحالة  املتابع  لدى  وا�سحاً  يكون  واأن 
والرداءة  اله�سا�سة  مدى  الفل�سطينية 
واقع  الأقل يف  التي تطغى على  واحلزبية 
اأدخل  وحيث  اأ�سكن  حيث  الغربية  ال�سفة 
واأدخل  مرتني،  اأو  مرة  العام  يف  ال�سجن 
ال�ّسجان  واألتقي  ال�سجنني،  اأو  ال�سجن 

العربي وال�سّجان العربي.
العتقالت  من  و�سل�سلة   2008 العام  منذ 
الأمنية  الأجهزة  لدى  وال�ستدعاءات 
والقا�سم امل�سرتك بني كل تلك العتقالت 
اأيام بالرباءة واإ�سقاط كل  اأخرج بعد  اأنني 
تكون  لأن  لآخر  وقت  من  تُعاد  التي  التهم 
الرغبة  ح�سب  اأخرى  حلقة  يف  جاهزة 

والطلب
قد يقول قائل: واملقاومة وثمنها املعروف 
فما بال ال�سحافة باتت تناف�ش املقاومة، 
الإجرام  قائمة  على  الأخرى  هي  وباتت 
اأقل  يف  والنظام  والهيبة  بالدولة  وامل�ّش 
من اأن يُ�سمى بدولة، تلك التي “بال ع�سو” 

والتي ل متلك من اأمرها �سيئاً.
بكلية  التحاقي  بداية   2007 العام  �سهد 
انطالق  البداية  هذه  مع  وكان  الإعالم، 
ف�سائية  مع  العمل  تهمة  اإل�ساق  م�سل�سل 

العتقالت  معظم  يف  حا�رصاً  الأق�سى 
ل  الذي  الأمر  التحقيق،  وا�ستدعاءات 
اأنفيه ملجرد النفي غري اأنني مل اأكن يوماً 
لن  اإذ  ف�سائية؛  اأي  يف  عاماًل  اأو  موظفاً 
فعاًل  لو مت  ذلك  عن  الإف�ساح  من  اأخجل 
املرا�سلني  من  جيو�ش  لديها  فف�سائياتنا 
يعملون  ظاهرين  ال�سفة  يف  وامل�سورين 
بال  فما  الأر�ش،  حتت  ل  ال�سم�ش  حتت 
ذلك  منذ  وتتلب�سني  تال�سقني  التهمة 
العام حتى هذا العتقال الأخري )اأي بعد 
من  كثرياً  يطرح  الذي  الأمر  اأعوام(   10
املهنية  مدى  حول  اخلطرية  الت�ساوؤلت 
مت�سك  التي  املوؤ�س�سات  بها  تتمتع  التي 

بزمام الأمور ههنا.

ب�سكل  وجتلّى  و�سوحاً  اأكرث  بدا  والذي 
كبري خالل حيثيات العتقال الأخري الذي 
اإ�سكات احلقيقة واإخرا�ش ال�سحافة  طال 
فطال عدداً كبرياً من ال�سحفيني �سي�سّجله 
الق�سية  تاريخ  يف  عار  و�سمة  التاريخ 
اإذ  الذاكرة،  يف  اأ�سود  ويوماً  الفل�سطينية 
خطرية  معلومات  بت�رصيب  التهمة  بداأت 
جلهات معادية ح�سب وكالة الأنباء الر�سمية 
وح�سب امل�سدر الرفيع، ثم انتقلت �سباح 
القدمية  التهم  تكرار  اإىل  التايل  اليوم 

حمظورة،  ف�سائيات  مع  بالعمل  املتمثلة 
قادر  بقدرة  الثالث  اليوم  يف  حتّولت  ثم 
اإىل  ا�ستناداً  حمظورة  مواقع  اإن�ساء  اإىل 
عنا  اأفرج  ثم  الإلكرتونية،  اجلرائم  قانون 
اإخالء  بيوم بعد طلب  التمديد  انتهاء  قبل 
على  واحل�سول  التهم  كل  وانتفاء  ال�سبيل 

الرباءة من الال�سيء.
الطلب  ح�سب  وحتويرها  التهم  انتقال  اإن 
حلظة  منذ  وا�سحاً  كان  املزاج  وح�سب 
العتقال، ومنذ اأن طرق جهاز املخابرات 
متواجداً  اأكن  مل  –الذي  منزيل  العامة 
فيه– واأبلغني عرب الهاتف لحقاً ب�رصورة 
اإبراز  دون  فوراً  نف�سي  وت�سليم  احل�سور 
ورقة النيابة، فاإن ذلك كان اخلرق الأول يف 
ت�ساوي  التي ل  عملية العتقال وقانونيته 
كان  ثم  ال�ستدعاء،  به  كتب  الذي  احلرب 
العتقال  يوم  �سباح  العامة  النيابة  طلب 
)وّدياً(  املو�سوع  حلل  �ساعة   24 باإمهالها 
حيث بداأ تاأكيد املوؤكد با�ستخدامنا ورقة 
�سغط ورهائن للنيل من حما�ش واإجبارها 
على ما لي�ش يل به عالقة –مع اأنني ل�ست 
اعتقال  �سد  باأنني  دائماً  للقول  م�سطراً 
ال�سحفيني فوق كل اأر�ش وحتت كل �سماء، 
وطاملا قلنا اإنه يجب اإطالق �رصاح الزميل 
ال�سحفي يف القطاع– ثم انتقل الأمر اإىل 

عنها  تتحدث  النيابة  كانت  تهمة  اإل�ساق 
باأنها )الأقل �رصراً(، مبعنى اأنه مت اختيار 
يوجد  ل  اإذ  اآين  مو�سعي  ب�سكل  التهمة 
من  اأقل  حتى  اأو  �سكوك  اأو  تهمة  اأ�سا�ساً 

ذلك.
اليوم  وا�سحة يف  اأو  التهم خا�سة  تكن  مل 
الثالث بل كانت ف�سفا�سة عامة ، وطالبت 
التي  املواقع  تلك  عن  ب�سوؤايل  النيابة 
اجلرائم  قانون  وفق  اأن�ساأتها  اأين  يزعمون 
اأ�سمع  فلم  الع�رصين  البند  يف  الإلكرتونية 

جواباً 
ثم مل تكن التهم خا�سة اأو وا�سحة يف اليوم 
الثالث؛ بل كانت ف�سفا�سة عامة، وطالبت 
التي  املواقع  تلك  عن  ب�سوؤايل  النيابة 
اجلرائم  قانون  وفق  اأن�ساأتها  اأين  يزعمون 
اأ�سمع  فلم  الع�رصين،  البند  الإلكرتونية يف 
جاحمة  رغبة  الأمر  يف  ما  وكل  جواباً، 
لدى هوؤلء لإنفاذ القانون كي يكون �سيفاً 
اأو  معار�ش  اأو  خمالف  كل  على  م�سلطاً 
خرق  يف  املزاج  ح�سب  ل�ستخدامه  حتى 

اآخر متوا�سل لأب�سط احلقوق واأدناها.
قتيبة قا�سم

القيادة الفل�سطينية ما بعد النكبة والثورة الفل�سطينية 

اأنا املجرم الربيء والرهينة
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Nous suivre sur:
PUB

- 

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

بلدية: عمر

اإعالن باإعداد �شهادة احليازة
 طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب 1990 املت�شمن التوجيه العقاري  فان ال�شيد : قراوي علي بن ب�شري  املولود 

بتاريخ23- 04-1976 بعمر   وال�شاكن بعمر مركز بلدية عمر  قد قدم ملف للبلدية مدعيا امتالكه عقارا عن طريق احليازة 
والتقادم  املك�شب , طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �شهادة اعرتاف مبلكيته للعقار االتي تعييينه : قطعة اأر�ض  �شاحلة للبناء 

امل�شماة قراريب  تقع باملكان امل�شمى قراريب   
  بلدية عمرم�شاحتها االجمالية 606,00 مرت مربع حمددة كما بلي  :

ال�شمال : ممر م�شرتك          اجلنوب : ملكية بوزيدي طيب
ال�رشق  : ملكية بوزيد اأجمد            الغرب : ملكية لعريبي �شفيان

فعلى كل �شخ�ض له مطالب او اعرتا�شات على حترير هذه ال�شهادة تقدميها يف مدة اق�شاها �شهرين ابتداء من تاريخ الن�رش يف 
جريدة يومية وطنية.

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  
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للحكومة،  نف�سه  ت�سليم  وقبل 
من�سور  �أبو  بني  ��ستبكات  جرت 
وم�سلحني تابعني له، مع م�سلحني 
"�ل�سباب"، �لتي �سعت  من حركة 
قبل  عليه  �لق�ساء  �أو  الغتياله 

�ن�سمامه �إىل �حلكومة.

مك�سب �سيا�سي و اأمني 
للحكومة ال�سومالية

مدير  �لكتبي،  جربيل  علي 
للدر��سات  �ل�سومايل  �ملعهد 
�الأمنية )م�ستقل(، ر�أى �أن خطوة 
�أبو من�سور، تعد مك�سبا �سيا�سيا 
�لتي  �ل�سومالية  للحكومة  و�أمنيا 
قو�ت  من  وبدعم  جاهدة  ت�سعى 
لالحتاد  �لتابعة  �ل�سالم  حفظ 
لدحر  )�أمي�سوم(  �الإفريقي 

مقاتلي "�ل�سباب". 
�ن�سقاق  �أن   ، �لكتبي  و�أ�ساف 
عن  �مل�ستوى  هذ�  على  قائد 
�أحد  من  يعد  و�لذي  �حلركة 
�سوؤم  نذير  ي�سكل  موؤ�س�سيها 
�سوء�  ويعطي  "�ل�سباب"  لكيان 
�الن�سقاقات  من  ملزيد  �أخ�رض� 
عن ج�سد �حلركة خا�سة من قبل 
�أمري  م�سايقات  يعانون  �لذين 
�لذي  عبيدة  �أبو  �أحمد  �حلركة 
ي�سري على خطى �لزعيم �لر�حل 
،وبح�سب  زبري  �أبو  خمتار  �سيخ 
�لكتبي، فاإن �ملفاو�سات �جلارية 
و�أبو  �ل�سومالية  �حلكومة  بني 
من�سور، �ستخدم �حلكومة ب�سكل 
توىل منا�سب عليا يف  كونه  كبري 
ويف  للحركة،  �لتنظيمية  �لهياكل 

حال تعاطيه �الإيجابي مع مطالب 
�حلكومة �سي�ساهم يف كبح جماح 
�مل�ستوى  على  �سو�ء  �حلركة 
نظر�  و�ال�ستخبار�تي  �لع�سكري 
بقيادتها  ومعرفته  خلربته 

و�أذرعها �الأمنية. 
من�سور  �أبو  �لقيادي  "�ن�سقاق 
�لفكرة)فكرة  هذه  نقل  �لذي 
تور�بور�  جبال  من  �حلركة( 
قد  �ل�سومال،  �إىل  )باأفغان�ستان( 
ت�سع �حلركة يف منطعف خطري، 
يف  كيانها  على  �سلبا  يوؤثر  رمبا 
يف  تخفي  �لتي  �ملقبلة  �ملرحلة 
�لتغيري�ت  من  مزيد�  جنباتها 
�أ�ساف  هكذ�  �لو�قع"،  يف 

�ملتحدث. 
�الن�سقاقات قد تطال  مزيد من 

�لقياد�ت �مليد�نية
عبد  رجح  �لكتبي،  مع  ومتفقا 
"معهد  رئي�س  حا�سي،  �لر�سيد 
�ل�سيا�سية"  للدر��سات  هري�يتج 
�أبو  �ن�سقاق  يوؤدي  �أن  )م�ستقل(، 
من�سور �إىل مزيد من �الن�سقاقات 
د�خل �حلركة قد تطال �لقياد�ت 
 ، حديثه  ويف  �مليد�نية، 
كانت  �أعو�م  "منذ  �أنه  �أو�سح 
ت�ستمر  و�خلالفات  �الن�سقاقات 
�إىل  تطورت  حتى  �حلركة  د�خل 
�إىل  �أف�سى  ما  د�خلية  ت�سفيات 
بينهم  من  بارزة  رموز  �غتيال 
جلاأو�  و�آخرون  �أجنبية  قياد�ت 
خوفا  �ل�سومالية  �حلكومة  �إىل 
من�سور،  �أبو  مثل  حياتهم  على 
�حلركة  �أفكار  �أن  يعك�س  ما 
�ملت�سددة بد�أت تنح�رض، ما قد 
�لقياد�ت  �أ�سحابها خا�سة  يدفع 
�أفكارهم  مر�جعه  �إىل  �مليد�نية 

و�لتخلي عن �حلركة".  وقال �إنه 
خارج  كان  من�سور  �أبو  �أن  رغم 
قد  لكنه  ملدة،  �ل�سباب"  "حركة 
�سد  �حلكومة يف حربها  ي�ساعد 
�حلركة كونه كان موؤ�س�سا �سابقا 
�الأمنية  عملياتها  دقة  ويعرف 
و�الآخر  �حلني  بني  تنفذها  �لتي 
�ل�سومالية وقو�ت  �سد �حلكومة 
�إىل  حا�سي  و�أ�سار  "�أمي�سوم".  
�حلركة  �ملن�سقني عن  �لقادة  �أن 
مل يتنازلو� �إىل �الآن عن �أفكارهم 
مع  يتعاونو�  ومل  بل  �ملت�سددة، 
بع�سهم  �ختار  حيث  �حلكومة 
حتت  يعي�سون  و�آخرون  �ملنفى 
ح�سن  ك�سيخ  �جلربية  �الإقامة 
�لطريقة مل  وهذه  �أوي�س،  طاهر 
و�حلركة  �سيئ،  �لو�قع  من  تغري 
�سخ�س  فكرة  على  مبنية  لي�ست 
�إد�رة  ذ�  كيان  هي  بل  وجهوده 
فكرية مرتبطة بخارج �ل�سومال.  
ذ�ته  �لوقت  يف  ذهب  �أنه  غري 
للقيادي  بالن�سبة  �الأمر  �أن  �إىل 
عن  كثري�  "يختلف  من�سور  �أبو 
�لقياد�ت  من  كان  حيث  �سابقيه 
قد  ولهذ�  �حلركة،  يف  �لرئي�سية 
يوفر للحكومة معلومات ح�سا�سة 
�أي�سا  يلعب  وقد  �حلركة(،  )عن 
�حلكومة  بني  �لو�سيط  دور 
و�لقياد�ت �ل�ساعية �إىل �الن�سقاق 
م�سلحة  يف  �سي�سب  هذ�  وكل 
�حلكومة"،ويف وقت �سابق، رحبت 
مبوقف  �ل�سومالية  �حلكومة 
�أبومن�سور، و�ن�سمامه �إىل عملية 
لل�سباب  دعوتها  �ل�سالم، جمددة 
�لذين يقاتلون يف �سفوف �حلركة 
�إىل ترك �ل�سالج وتبني �ل�سالم. 

وقال وزير �الإعالم عبد �لرحمن 

ت�رضيحات  يف  يري�سو،  عثمان 
�أبو  �ن�سقاق  معلقا على  �إعالمية 
�سرتحب  �حلكومة  �أن  من�سور، 
بكل من �ن�سق عن �حلركة وتخلى 
�أن  �إىل  م�سري�  �أفكارها،  عن 
مفاو�ساتها  �ستو��سل  �حلكومة 
�إ�سعاف  من�سور.   �أبو  مع 

للمعنويات و بد�ئل جديدة
وعلى غري بعيد من �سابقيه، ر�أى 
�ل�سيا�سي  و�ملحلل  �الإعالمي 
�أن  عدو،  �أوي�س  �ل�سومايل، 
ت�سهدها  �لتي  �الن�سقاقات 
قد  و�الآخر  �حلني  بني  �حلركة 
�ملقاتلني  معنويات  ت�سعف 
�لنف�س  عن  �لدفاع  �إىل  وتدفعهم 
من  بدال  �غتيال  عمليات  وتنفيذ 
تو�جهها  �لتي  �لد�مية  �لهجمات 
�لقو�ت �ل�سومالية و�الإفريقية يف 

مياديني �لقتال. 
 ، حديثه  يف  ��ستبعد  �أنه  غري 
�سهولة دحر من يحملون �الأفكار 

�حلرب  للغة  باللجوء  �الإرهابية 
تتمكن  لن  �لعك�س  "وعلى  فقط، 
�حلركة من تطبيق وقيام حكم لها 

يف عموم �لبالد".
تعمل  �أن  �حلكومة  على  و�قرتح 
�الت�سال  قنو�ت  فتح  تعزيز  على 
�العتماد  من  بدال  �حلركة  مع 
ت�سف  مل  �لتي  �حلرب  لغة  على 
�سيئا من �لو�قع منذ �أكرث من 10 
�إعالن  �إن  "عدو"  ،وقال  �سنو�ت 
عملية  �إىل  �ن�سمامه  من�سور  �أبو 
�ل�سالم و�ن�سقاقه عن �حلركة قد 
�ل�سومالية  �حلكومة  ورقة  يعزز 
�الإرهابية  بالهجمات  �ملثقلة 
خا�سة  قو�ت  لن�رض  دفعتها  �لتي 
�إىل  باالإ�سافة  �الأمن،  لتثبيت 
�لرئي�سية  �ل�سو�رع  بع�س  �إغالق 
و�لفرعية د�خل �لعا�سمة.  وحول 
قر�ر  من�سور  �أبو  تبني  �إمكانية 
�الأمامية  �ل�سفوف  �إىل  �لذهاب 
قال  �حلركة،  �سد  �لقتال  يف 

لي�س  �ل�سيناريو  "هذ�  �إن  "عدو" 
يف  �أو  �ملرحلة  هذه  يف  و�رد� 
�لقريب"، ولكن ميكنه  �مل�ستقبل 
�لكو�لي�س  ور�ء  من  يلعب  �أن 
تكتيكات  يف  خرب�ته  خالل  من 
مقاتلي "�ل�سباب" و�سبل ��سطياد 
قادتها �مليد�نية.  ويعد �لقيادي 
تدربو�  �لذين  من  �أبومن�سور، 
يف  و�ساركو�  �أفغان�ستان  يف 
"�ل�سباب"ويف  حركة  تاأ�سي�س 
�لواليات  �أعلنت  �ملا�سي،  ماي 
�أبو  ��سم  �سطب  عن  �ملتحدة 
�ملطلوبني  قائمة  من  من�سور، 
حركة  ،وتقاتل  �الإرهاب  بتهمة 
�لتي  �مل�سلحة،  "�ل�سباب" 
�حلكومة   ،2004 مطلع  تاأ�س�ست 
�الإفريقية  و�لقو�ت  �ل�سومالية 
تنفيذ  على  كما  �سنو�ت  منذ 
عمليات "�إرهابية" يف �ل�سومال، 
من  �ملئات  �سقوط  عن  �أ�سفرت 

�لقتلى و�جلرحى.

رجح حمللون �سوماليون اأن يت�سبب ان�سقاق القيادي البارز بـ"حركة ال�سباب"، �سيخ خمتار روبو اأبو من�سور، يف ت�سدع جدار احلركة، واإعطاء �سوء اأخ�سر ملزيد من 
الن�سقاقات بها، ما قد يهدد كيانها التنظيمي ،والثالثاء املا�سي، اأعلن اأبو من�سور وهو اأي�سا اأحد موؤ�س�سي "حركة ال�سباب"، خالل موؤمتر �سحفي بالعا�سمة مقدي�سو، 

ان�سقاقه ر�سمًيا عن احلركة، وذلك بعد يومني من ت�سليم نف�سه للحكومة اإثر مفاو�سات جرت بني اجلانبني. 

�سوء اأخ�سر ملزيد من الن�سقاقات يهدد كيانها التنظيمي

ق.د

ان�صقاق "اأبو من�صور" ي�صّدع جدار حركة
 "ال�صباب" ال�صومالية االرهابية

مركز اأبحاث يتوقع ح�صول تعطيل للحكومة 
االأمريكية نهاية �صبتمرب املقبل

"غولدمان  �أبحاث  مركز  �أعلن 
�سعبية  �أن  �الأمريكي،  �ساك�س" 
�لرئي�س �الأمريكي �آخذة بالهبوط 
حادثة  بخ�سو�س  تعليقاته  جر�ء 
�سارلوت�سفيل بوالية فريجينيا، ما 
�حلكومة  تعطيل  �حتمالية  يرفع 
بن�سبة  �لفيدر�لية  �الأمريكية 
�جلديدة  �ملالية  �ل�سنة  يف   %50
�لعامل  �القت�سادي  �خلبري  وقال 
�ملالية  �خلدمات  عمالق  يف 
فيليب�س،  �إليك  �الأمريكي، 
"ت�ستمر ن�سب تاأييد �لرئي�س )يف 
وهي  بالرت�جع،  �ال�ستبيانات( 
مقارنة  م�ستوى  �أدنى  يف  �الآن 
بالروؤ�ساء �لذين خدمو� يف �ل�سنة 
�لرئا�سية  دورتهم  من  �الأوىل 
�ملن�سب"و�نخف�ست  يف  �الأوىل 

درجة  �الأمريكي  �لرئي�س  �سعبية 
لت�سبح  �جلاري،  �أوت  يف  و�حد، 
كانت  ما  مع  باملقارنة   ،%37
عندما  �ملا�سي،  جويلية  عليه 
ال�ستبيان  وفقاً   ،%38 بلغت 
لالإح�ساء�ت  غالوب  موؤ�س�سة 
�ملا�سي،  و�ل�سبت  و�الأبحاث، 
و�أ�سيب  عاما(   32( �مر�أة  قتلت 
رجل  ده�س  عندما  �آخرون،   19
على  حتتج  جمموعة  ب�سيارة 
يف  بي�س  لعن�رضيني  م�سرية 
مدينة �سارلوت�سفيل، فيما �أ�سيب 
دموية  مناو�سات  يف  �آخرون   15
�حلادث  ووقع  �جلانبني،  بني 
من  كبرية  �أعد�د  �حت�ساد  �أثناء 
�لعن�رضية  للجماعات  �ملوؤيدين 
�ملتطرفة،  و�ليمينية  �لبي�ساء 

بينها "كوكلك�س كالن" و"�لنازيون 
�جلدد"، يف �سارلوت�سفيل، قابلها 
�أخرى  الأعد�د  مظاهرة  خروج 
يف  �لعن�رضية  مناه�سي  من 
�الأخرية  تعر�س  قبل  �ملدينة، 
موؤيدي  �حت�ساد  وجاء  للهجوم 
�لبي�ساء؛  �لعن�رضية  �جلماعات 
�ملدينة  قر�ر  على  �حتجاًجا 
"روبرت  �جلرن�ل  متثال  �إز�لة 
�الأهلية  �حلرب  رموز  �أحد  يل"، 
بالعن�رضية  و�ملتهم  �الأمريكية، 

وتاأييد �لعبودية.
�لرئي�س  �نتقد  �حلادث،  وعقب 
يف  �لعنف  �أحد�ث  �الأمريكي 
�رضيحة  �إد�نة  دون  فرجينيا، 
للعن�رضية، �الأمر �لذي �أثار ردود 

فعل غا�سبة يف �لبالد.

�سبح تعطيل �حلكومة �لفيدر�لية 
يف �لواليات �ملتحدة

و�لثالثاء �ملا�سي، جدد تر�مب، 
معرًب�  �الأحد�ث،  لتلك  �نتقاده 
عن �إد�نته للعن�رضية وللجماعات 
مرور  بعد  وذلك  تتبناها،  �لتي 
�إال  �حلادث،  وقوع  من  �أيام  عدة 
�إلقاء  نف�سه  �لوقت  يف  حاول  �أنه 
�للوم على كال �جلانبني يف �ندالع 
تقرير  يف  فيليب�س،  وتابع  �لعنف 
�لتاأييد  "ن�سب  �الأبحاث،  مركز 
�ملخاطر  من  ترفع  �ملنخف�سة 
�مل�ستقبل  ففي  لذ�  �لت�رضيعية، 
�ملنظور، نعتقد �أن هنالك �حتمال 
بن�سبة 50% يف �أن يح�سل تعطيل 
للحكومة، يف �لوقت �لذي ي�سعى 
موقفه  تعزيز  �إىل  �لرئي�س  فيه 

تاأييد  طريق  عن  موؤيديه  و�سط 
للجدل"وتعطيل  مثرية  مو�قف 
�لواليات  �لفيدر�لية يف  �حلكومة 
�ملتحدة، يقع عندما يقوم �جلهاز 
بتعطيل  �لبالد  يف  �لت�رضيعي 
ميز�نية �ل�سنة �ملالية �لتالية ملا 
�الأمر  لها،  �ملقررة  �لفرتة  بعد 
موؤ�س�سات  توقف  يعني  �لذي 
�لعمل  عن  �لفيدر�لية  �لبالد 
خالل مدة �لتعطيل، ودفع رو�تب 
جلو�سهم  فرتة  خالل  ملوظفني 
عمل  �أي  �إجناز  دون  بيوتهم  يف 
�حليوية  �ملوؤ�س�سات  تدخل  وال 
يف  مبا  هذه  �لتعطيل  حالة  يف 
�مل�ست�سفيات  مثل  �ل�سحية  ذلك 
مثل  و�الأمنية  و�الإ�سعافات، 
بع�س  ويف  و�ل�رضطة  �لدفاع 

�لكونغر�س  يلجاأ  �الأحيان، 
ميز�نية  �إقر�ر  �إىل  �الأمريكي، 
موؤقتة لت�سيري �أمور �لبالد وجتنب 
على  و�حل�سول  �لتعطيل،  حالة 

مزيد من �لوقت للتفاو�س.
�حلكومة  دخلت   ،2013 ويف 
حالة  يف  �الأمريكية  �لفيدر�لية 
�أن  بعد  يوماً،   16 مدة  تعطيل 
�لكونغر�س  يف  �مل�رضعون  عجز 
عن مترير مو�زنة 2014، ما �أدى 
خل�سارة �حلكومة وقتها 24 مليار 
لعام  �ملالية  �ل�سنة  ومتتد  دوالر 
 1 بني  ما  �ملمتدة  للفرتة   2018
�سبتمرب   30 وحتى   2017 �أكتوبر 
�ملتحدة  �لواليات  ومرت   2018
خالل تاريخها بـ 12 حالة تعطيل 

للحكومة.

بعد تعليقاته بخ�سو�ص حادثة �سارلوت�سفيل
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اجلماعات التي اتفقت على التجمع 
بوالية  �سارلوت�سفيل  مدينة  يف 
احتجاجا  االأمريكية،  فريجينيا 
العن�رصية  رموز  اأحد  اإزالة  على 
اجلرنال  ن�سب  وهو  والعبودية، 
»روبرت اإي يل«، التقت حتت �سعار 
عقيدة  وجتمعها  اليمني«،  »وحدوا 
ت�سمياتها  تفرقت  واإن  واحدة، 
وهي  وق�ساياها،  وانتماءاتها 

االإميان بتفوق العرق االأبي�ض.

اليمني والي�سار

هذه  قادتها  التي  التظاهرات 
واإن  العن�رصية،  اجلماعات 
مع  عنيفة  �سدامات  اإىل  انقلبت 
مناه�سيهم، اإال اأنها كانت مرخ�سة 
وحممية  املدينة،  بلدية  قبل  من 
للد�ستور،  االأول  التعديل  قبل  من 
الذي يدعم حرية التظاهر والتعبري 

ال�سلمي عن الراأي.
بيد اأن املحتجني اليمينيني، الذي 
اجلمعة  ليلة  �سيحاتهم  تعالت 
با�ستبدالنا«،  لليهود  ن�سمح  »لن 
�رصعان ما ا�ستبكوا مع مناه�سيهم 
الي�ساريني يف �سارلوت�سفيل، ال�سبت 
مثل  هنتافات  مرددين  املا�سي، 
�سعار  اإىل  اإ�سارة  وتراب«،  »دماء 
يعود اإىل احلقبة النازية يف اأملانيا 
عن  يتحدث  املحتجني  �سعار 
اإال  تقوم  اأن  ميكن  ال  الدولة  اأن 
رفعوا  فيما  واالأر�ض،  العرق  بنقاء 
االأمريكية  الكونفيدرالية  اأعالم 
ارتدى  وبينما  النازية،  و�سارات 
حتمل  وخوذا  دروعا  بع�سهم 
رموز منظماتهم و�سعاراتها، حمل 

اآخرون اأ�سلحة نارية.
املتظاهرون  رفع  باملقابل، 
�سعارات  للعن�رصية  املناه�سني 
اأمريكا  بتحويل  اأ�سمح  »لن  منها 
و«لنتوحد  عن�رصي«،  بلد  اإىل 
الوقت  يف  رافعني  الفا�سية«،  �سد 
التي  قزح،  اأقوا�ض  اأعالم  نف�سه 
ترمز اإىل املثلية، و�سارات ال�سالم 
خرج  انتقادات،  اأثار  �سمت  وبعد 
اجلمهوري،  االأمريكي  الرئي�ض 
حدث  مبا  ليندد  ترامب،  دونالد 
وهوؤالء  �رص،  »العن�رصية  اإن  قائال 
با�سمها  العنف  يف  يت�سببون  الذين 
يف  مبا  وع�سابات،  جمرمون 
والنازيون  كالن  كلوك�ض  كو  ذلك 
العرق  ب�سمو  واملنادون  اجلدد 
جماعات  من  وغريهم  االأبي�ض 
تبغ�ض كل ما نحبه  التي  الكراهية 
يحملون  كثريين  كاأمريكيني«لكن 
ال�سلطة  توىل  الذي  نف�سه،  ترامب 
املا�سي،  جانفي  من  الع�رصين  يف 
اأ�سوات  ارتفاع  عن  امل�سوؤولية 
بخطابه  مت�سجعني  العن�رصيني، 
االأقليات  كراهية  على  القائم 
واملهاجرين، وال �سيما امل�سلمني، 

وفق املنتقدين.

جذور العن�سرية

يف  املتطرفني  اليمينيني  جتمع 
�سارلوت�سفيل كان بدعوى االحتجاج 
اإزالة  املدينة  �سلطات  قرار  على 
يل«،  اإي  »روبرت  اجلرنال  متثال 
االأهلية  احلرب  رموز  اأهم  اأحد 
�سمال  قائد جي�ض   ،)1865-1861(
اجلنوب  حللف  التابع  فريجينيا، 
الكونفيدرايل، �سد رئي�ض الواليات 
لينكولن  اإبراهام  وقتها،  املتحدة 
ال�سمال  وجيو�ض   ،)1865-1861(
قرار  خلفية  على  االحتادية، 

لينكولن حترير العبيد.
بهزمية  انتهت  احلرب  اأن  ورغم 
اأرا�سي  ووحدة  »يل«،  اجلرنال 
رئا�سة  حتت  ال�سمال،  مع  اجلنوب 
موؤيد  الحقا  قتله  الذي  لينكولن، 
ويلك�ض  جون  وهو  للكونفدراليني، 
العن�رصية  اجلذور  اأن  اإال  بووث، 
ع�رصنا  حتى  باقية  ظلت  للحرب 
التاريخ  اأ�ستاذة  وبح�سب  احلا�رص 
يف جامعة كارولينا ال�سمالية، كارين 
كوك�ض، فاإن »املغزى االأ�سا�سي من 
االحتفاء  هو  الكونفدرالية  الن�سب 
مل  وغالبا  االأبي�ض،  العرق  بتفوق 
قائما  الن�سب  هذه  من  اأي  يكن 
االأهلية«كوك�ض  نهاية احلرب  حتى 
ب�سحيفة  لها  مقال  يف  تابعت، 
»بل  االأربعاء،  بو�ست«،  »وا�سنطن 
فرتة  خالل  ن�سبت  بع�سها  اإن 
اأثناء  )القرن املا�سي(،  ال�ستينيات 
)مطالبة  املدنية  احلقوق  حقبة 
والت�سويت  بامل�ساواة  ال�سود  قادة 
يف االنتخابات(، والتي تزامنت مع 
الذكرى املئوية للحرب )االأهلية(، 
يرجع  الن�سب  معظم  اأن  بيد 
 1895 بني  الفرتة  اإىل  اإن�ساوؤها 
-1914( االأوىل  العاملية  واحلرب 

.»)1918
املمجدة  الن�سب  بناء  وعملية 
االأهلية  احلرب  يف  اجلنوب  لقادة 
»كانت جزءا من حملة ملنح هدف 
االأهلية  احلرب  خالل  اجلنوب 
تبدو  العبودية  وجعل  العدل  �سبغة 
بح�سب  خريية«،  موؤ�س�سة  وكاأنها 

كوك�ض.
وفق  التماثيل،  هذه  اإن�ساء 
على  جاء  االأمريكية،  االأكادميية 
كرو،  جيم  قوانني  »اإ�سدار  خلفية 
االأفارقة،  االأمريكيني  وا�سطهاد 
على  و�سعت  الن�سب  فاإن  لذا 
العرق  لتفوق  رموز  اأنها  اأ�سا�ض 
هي  »كرو«  االأبي�ض«وقوانني 
العن�رصي  الف�سل  ت�رصيعات 
املتحدة  الواليات  جنوب  يف 
االأمريكية، والتي حرمت ال�سود من 
ح�سل  التي  احلقوق،  من  العديد 

عليها البي�ض واأقليات اأخرى.
�سار  الت�رصيعات  هذه  عقب 
موؤخرة  يف  اجللو�ض  ال�سود  على 
وغريهم  البي�ض  بينما  احلافالت، 
بعدها  ميكن  ومل  مقدمتها،  يف 
التي  املطاعم،  دخول  لل�سود 

مدار�سهم  وال  البي�ض  يرتادها 
لكن  البالد  جنوبي  جامعاتهم  وال 
�ستينيات  يف  ال�سود  تظاهرات 
القرن الع�رصين اأجربت الكونغر�ض 
)الربملان( على البدء باإلغاء قوانني 
ال�سود،  �سد  العن�رصي  التمييز 
 ،1968 عام  اآخرها  كان  والذي 

منهيا اأي اآثار لقوانني »كرو«.

اجلماعات العن�سرية

االأبي�ض  العرق  تفوق  جماعات 
اإىل  تنق�سم  املتحدة  الواليات  يف 
ورمبا  اأ�سهرها،  عدة،  منظمات 
كالن«  كلوك�ض  »كو  اأقدمها  حتى 
فرعا،   130 ولها  كي(،  كي  )كي 
و«النازيون اجلدد«، ولها 99 ذراعا، 
و«حليقو الروؤو�ض«، ويتوزعون على 
البي�ض«،  و«القوميون  ت�سكيال،   78
تقديرات  وفق  تنظيم،   100 ولهم 
ملنظمة »�ساذرن بوفرتي لو �سنرت« 
املتخ�س�سة  حكومية(،  )غري 
يف  الكراهية  جماعات  مبتابعة 
موقعها  على  املتحدة،  الواليات 

االإلكرتوين.
متتلك  العن�رصية  اجلماعات  تلك 
اخلا�سة  وم�سطلحاتها  لغتها 
ما  الأع�سائها،  اإال  املفهومة  غري 
و�سط  التخفي  على  ي�ساعدهم 
واأن  خا�سة  العاديني،  االأنا�ض 
خا�سا  انتباها  تلقى  اأن�سطتهم 
ال�سوء  االأمنولت�سليط  اأجهزة  من 
االأنا�سول  تقدم  العامل  هذا  على 
موجزا عن كل من تلك اجلماعات 

العن�رصية:

lA )l اليمني البديل 
)ternative Right

عن  متييزهم  هو  الت�سمية  �سبب 
التي  اليمينية،  احلركات  باقي 
حادت  اأنها  احلركة  منظرو  يعتقد 
لليمني،  االأ�سا�سية  املبادئ  عن 
الي�سار،  تقدم  اأمام  خجولة  وباتت 
كبديل  نف�سها  تطرح  فهي  لذا 
البديل«،  »اليمني  التقليدي  لليمني 
لـ«�ساذرن  االإلكرتوين  املوقع  وفق 
»جمموعة  هو  �سنرت«،  لو  بوفرتي 
من املعتقدات اليمينية املت�سددة، 
التي ت�سم جماعات واأفرادا تتمحور 
الهوية  كون  حول  معتقداتهم 
قوى  من  لهجوم  تتعر�ض  البي�ساء 
غري  )االأعراق  املتعددة  الثقافات 
املحاباة  ا�ستخدام  عرب  البي�ساء( 
االجتماعية  والعدالة  ال�سيا�سية 
غري  االأقليات  اإن�ساف  )قوانني 
البي�ض  تقوي�ض  بغر�ض  البي�ساء( 

وح�سارتهم«.
زعيم  �سبن�رص«،  »ريت�سارد  اأما 
فيعرف  البديل«  »اليمني 
االإلكرتوين  موقعه  على  حركته، 
ال�سهري«altright.com« بح�سب 
معتقداتها، وهي اأوال وفقا للعرق، 
حقيقية،  م�ساألة  »العرق  اإن  بقوله 

اأ�سا�ض  هو  والعرق  مهم،  والعرق 
العرق  اأ�سل  اأن  ويرى  الهوية«، 
هندو-اأوروبي  عرق  هو  االأبي�ض 
يدعى »االآري«،�سبن�رص يعترب اأي�سا 
على  حتافظ  اأن  يجب  الدول  اأن 
ويرى  والقومية،  العرقية  جذورها 
املجتمع  يف  م�سكلة  اليهود  يف 
يرف�سون  اأنهم  بدعوى  االأبي�ض، 
الواليات  على  واأن  معه،  االندماج 
»التي  اأ�سولها  اإىل  العودة  املتحدة 
اأجنلو-�ساك�سونية  اأ�سا�سا  كانت 
الرئي�ض  ك�رص  بروت�ستانتية«وبينما 
جون  الكاثوليكي،  االأمريكي 
احلزب   /1963-1961( كينيدي 
الرئا�سة  ك�رص منط  الدميقراطي( 
االأمريكية منذ تاأ�سي�سها، واملتمثل 
فقد  روؤ�سائها،  بروت�ستانتية  يف 
ك�رص الرئي�ض باراك اأوباما )2009- 
الدميقراطي(  احلزب   /2017
رئي�ض  اأول  لكونه  العرقية،  الرتابة 

لي�ض اأبي�سا.
البديل«  »اليمني  بني  االأكرب  الفارق 
وبقية حركات تفوق العرق االأبي�ض 
يف  متوفقة  احلركة  هذه  اأن  هو 
جمال ا�ستخدام االإنرتنت وو�سائل 

التوا�سل االجتماعي.

 Ku( كو كلوك�س كالن l
:)Klux Klan

من اأقدم واأبرز اجلماعات البي�ساء 
املتطرفة، اإذ تاأ�س�ست يف دي�سمرب 
التي  بالقوة  تعد  مل  لكنها   ،1865

كانت عليها.
على  �سمعتها  بنت  اجلماعة  هذه 
البالد  جنوبي  يف  ال�سود  تخويف 
والبي�ض  هم  وقتلهم  ب�رصبهم 
اإىل  اإ�سافة  معهم،  املتعاونني 
واملهاجرين  اليهود  مهاجمة 

واملثليني واملثليات والكاثوليك.
تتبنى  كالن«  كلوك�ض  »كو  كانت 
فرعا من امل�سيحية الربوت�ستانتية، 
لكنها  باالأجنليكانية،  املعروفة 
باتت تتبنى اأيديولوجيات خمتلفة، 
وتقدر منظمة »�ساذرن بوفرتي لو 
�سنرت« عدد اأع�سائها مبا بني 5و8 

اآالف.
تتنوع  التي  اجلماعة،  هذه 
ت�سابه مظاهرها،  رغم  تنظيماتها 

قما�سية  اأقنعة  بارتداء  معروفة 
الراأ�ض  تغطي  خمروطية  بي�ساء 
للعينني،  فتحة  تاركة  بالكامل 
و�سورت  اأبي�ض،  ثوب  اإىل  اإ�سافة 
وهم  عنا�رصها  هوليودية  اأفالم 
�سلبانا  ويرتكون  خيول  يركبون 
ل�سود  بيوت  اأمام  نارا  م�ستعلة 

ولعبيد يف اجلنوب.
لكن جرى حل هذه اجلماعة عقب 
�سدور قوانني »كرو«، التي حر�ست 
على التفرقة بني البي�ض وال�سود يف 
اجلنوب، غري اأنها عادت اإىل احلياة 
املا�سي،  القرن  ع�رصينيات  يف 
اعرتا�سا على قبول مهاجرين يهود 
وكاثوليك، حيث نظموا تظاهرة يف 
»�ساذرن  وفق  وا�سنطن،  العا�سمة 
بوفرتي لو �سنرت«، التي تقدر عدد 
ماليني،  باأربعة  اآنذاك  عنا�رصها 
خالل  تراجعت  ما  �رصعان  لكنها 

ال�سبعينيات وما اأعقبها.

l حليقو الروؤو�س 
:)Skinheads(

�ساأنهم �ساأن »كو كلوك�ض كالن«، فاإن 
لواء  تن�سوي حتت  كثرية  منظمات 
»حليقي الروؤو�ض«، ويجمعهم عامة 
االأبي�ض،  العرق  بتفوق  اإميانهم 
على  للمحافظة  العنف  وممار�سة 

هذا التفوق املزعوم.
غريهم  عن  يتميزون  هوؤالء 
بالكامل  الروؤو�ض  حليقي  بكونهم 
بالو�سوم  مليئة  واأج�سادهم 
)بووت�ض(  �سميكة  اأحذية  ويرتدون 
ما  وغالبا  معدنية،  روؤو�ض  ذات 
�سحاياهم  الإ�سابة  ي�ستخدمونها 
ورغم اأن تاريخهم يعود اإىل ما قبل 
اأن  اإال  املا�سي،  القرن  ثمانينيات 
دورهم كجماعة عن�رصية مل يتبلور 
اجلماعة  ،هذه  العقد  ذلك  يف  اإال 
حيث  من  تذبذب  فرتات  �سهدت 
الزيادة والنق�سان، بح�سب »�ساذرن 
عدد  بلغ  حيث  �سنرت«،  لو  بوفرتي 
 39 الروؤو�ض  حليقي  تنظيمات 
عام  �سهد  ثم   ،2000 يف  تنظيما، 
اإذ  ازدهارا،  فرتاتها  اأكرث   2010
اأن  قبل   ،139 تنظيماتها  عدد  بلغ 
ترتاجع عام 2016 اإىل 78 تنظيما.

جتنيد  على  اجلماعة  هذا  وتركز 

على  كبري  تاأثري  ولها  ال�سباب، 
رول«  اأند  »الروك  مو�سيقى 
بارتكاب  معروفة  وهي  ال�ساخبة، 
جرائم �سد االأقليات غري البي�ساء، 
منظمة  ع�سو  اإطالق  اأبرزها  لعل 
بيج،  ويد  مايكل  »هامر�سكن«، 
النار على م�سلني من »ال�سيخ«، يف 
اأوك كريك يف والية  معبد مبدينة 
 ،2012 اأوت   5 يوم  وي�سكون�سن، 
قتلى  �سبعة  �سقوط  عن  اأ�سفر  ما 

واإ�سابة اآخرين.
م�سطلحات  الروؤو�ض  وحلليقي 
مثال  منها  بينهم،  فيما  للتخاطب 
جتمعا  وتعني   ،  »Boot Party«
املعدنية  بالروؤو�ض  �سخ�ض  لركل 
اأر�سا،  ي�سقط  حتى  الأحذيتهم 
الو�سوم،  وتعني   »Colors»و
اإيذاء  طريقة  وهي   »curbing»و
على  العلوي  فكه  بو�سع  ال�سخ�ض 
راأ�سه مبوؤخرة  ثم �رصب  الر�سيف 
احلذاء، ليتمزق فكه ورمبا ميوت، 
وهي طريقة ا�ستهرت بها جماعات 
»Skinheads« عقب عر�ض فيلم 
 »American History X«
بهذا  يفتتح  الذي   ،)1998 )اإنتاج 

امل�سهد.

l النازيون اجلدد 
)Neo Nazis(

النازية،  للثقافة  امتداد  هم  هوؤالء 
 ،1933 عام  اأملانيا  يف  ن�ساأت  التي 
بروابط  لها  المتت  كانت  واإن 
يف  تنظيماتها  واأبرز  ع�سوية، 
هي  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
تنظيم  وهو  االين�ض«،  »نا�سيونال 
كل  اإىل  حقده  يوجه  اأبي�ض  قومي 

االأقليات، وال �سيما اليهود.
النازية،  اجلماعة  هذه  عقيدة 
ميكن  االإلكرتوين،  موقعها  وفق 
تلخي�سها يف عبارات: »نحن نعتقد 
املتعدد  للمجتمع  الميكن  باإنه 
االأعراق اأن يكون �سحيا، والميكن 
اأن تكون احلكومة جيدة مامل تكن 
واحد،  عرق  عن  بالكامل  م�سوؤولة 
ينبع من  اأمريكا احلايل  اإن تدهور 
العرقي،  والوعي  التجان�ض  فقدان 
عزل  من  ذلك  على  ترتب  وما 

مواطنينا )البي�ض(

رغم اأن الحتجاجات مت الإعداد لها منذ يوم اخلمي�س املا�سي، اإل اأنها مل تاأخذ منحاها اخلطري اإل بعد اأن اندفع جيم�س 
األيك�س فيلدز، ال�سبت املا�سي، ب�سيارته »الدودج ت�سالنجر« الف�سية اللون باجتاه املتظاهرين �سد العن�سرية، مت�سببا يف مقتل 

هيذر هاير )32 عاما(، وجرح 19 اآخرين.

اجلماعات املنادية بتفوق العرق الأبي�س يف ظل ت�ساعد خطرها على الأقليات

ق.د

الأمريكي الأبي�ض املتطرف.. من »كي كي كي« اإىل »النازيني اجلدد« 



العقد  ببنود  عمراين  اأقنع  الذي 
اجلديد مع الإدارة حيث انتهى الأمر 
ببقاء ابن مدينة تلم�شان مع ت�شكيلة 
عا�شمة اجل�شور املعلقة وال�رشاف 
التوايل  على  الثاين  للمو�شم  عليهم 
املو�شم  منت�شف  تولىّ  كان  بعدما 

الفارط زمام العار�شة الفنية.
�شباب  اختتم  اأخرى،  جهة  من 

ق�شنطينة مبارياته الودية التح�شريية 
ال�شاعد  مبقابلة  اجلديد  للمو�شم 
املحرتفة  الرابطة  اإل  اجلديد 
الثانية جمعية عني مليلة اأين �شجلوا 
وتداول  مقابل،  دون  بهدفني  فوزا 
على ت�شجيل الهدفني كل من الهادي 
اأن  قبل  الأول  ال�شوط  يف  بلعمريي 
الثاين  الهدف  بلخري  زميله  ي�شيف 

للفريق يف ال�شوط الثاين، اأين كانت 
املواجهة فر�شة الطاقم الفني من 
اجل اأخذ فكرة عن مالمح الت�شكيلة 
تبداأ املو�شم  �شوف  التي  الأ�شا�شية 
نهاية  ت�شتقبل  عندما  اجلديد 
ح�شني  ن�رش  الزائر  الأ�شبوع  هذا 
من  الفتتاحية  اجلولة  �شمن  داي 
البطولة الوطنية، اأين و�شع عمراين 

ت�شبق  التي  الأخرية  الروتو�شات 
مقابلة الن�رشية، وقام عمراين بعدة 
ال�شوط  يف  الت�شكيلة  على  تغيريات 
لعبني  �شبعة  اأقحم  بعدما  الثاين 
ا�شتعدادات  على  الوقوف  اجل  من 
عدد  اأكرب  ومنحهم  الالعبني  جميع 
ي�شبط  حتى  اللعب  فر�شة  منهم 
�شوف  التي  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 

احتفظ  اأين  اجلديد،  املو�شم  تبداأ 
امل�شتطيل  على  لعبني  باأربعة 
اللقاء  خا�شوا  والذين  الأخ�رش 
كامال ويتعلق الأمر باحلار�س ليمان 
لعرو�شي  زعالين،  الدفاع،  وثالثي 
وبن عيادة الذين يبدوا اأنهم �شمنوا 

من�شبهم الأ�شا�شي.
تلقي  املباراة  �شهدت  املقابل،  يف 

بعدما  اإ�شابة  بلخري  املهاجم 
وهو  مداهمته  يف  الآلم  عاودت 
الثاين  الهدف  �شجال  كان  الذي 
اأين  »ل�شام«  ودية  يف  لفريقه 
ا�شطر اإل مغادرة امللعب وعو�شه 
يتم  اأن  ينتظر  بو�شيحة حيث  زميله 
ومدة  ال�شابة  نوعية  على  التعرف 

الغياب عن امليادين. 

ريا�ضةالأحد 20  اأوت 2017  املوافـق  لـ 13 ذو القعدة  1438هـ 12
الت�شكيلة تختتم مبارياتها الودية بالفوز على جمعية عني مليلة

عمراين يوقع العقد ر�ضميا رفقة 
�ضباب ق�ضنطينة

اأنهى مدرب فريق �شباب ق�شنطينة عبد القادر عمراين ال�شو�شبان�س املتعّلق 
بتجديد العقد والذي تاأخر على اإنهاء عملية التوقيع التي كانت مربجمة 
خالل الرتب�س التح�شريي الذي خا�شه الفرق يف تون�س ا�شتعداد للمو�شم 

الكروي اجلديد قبل ان ينهي عمراين احلديث حول بقاءه من عدمه وذلك 
بعدما وقع ر�شميا �شهرة اأول اأم�س على العقد الذي يربطه بالفريق اإىل نهاية 

املو�شم املقبل، وهي العملية التي جرت يف ح�شور املدير الريا�شي لفريق 
»ال�شيا�شي« طارق عرامة

.    عي�شة ق.

ف�شل فريق مولودية اجلزائر يف ايجاد مناف�شني 
املباريات  يف  مواجهتهم  اأجل  من  امل�شتوى  من 
يجريه  الذي  التح�شريي  للرتب�س  حت�شبا  الودية 
و�شيف البطولة الوطنية خالل املو�شم املا�شي، 
اأمام  وديات  اإقامة  من  النادي  يتمكن  مل  اأين 
ة  اأندية من العيار الثقيل بالدوري الفرن�شي خا�شىّ
النادي  اإدارة  برجمتها  التي  الرتب�س  فرتة  واأن 
الكروي  املو�شم  انطالق  مع  تزامن  العا�شمي 
الأول  للدرجتني  الفرن�شي  بالدوري  اجلديد 
والثانية وهو ما جعل الفريق ل يجد مناف�شا قويا 
الأمر الذي دفع مب�شوؤوليه اإل ال�شتنجاد باللعب 
اأ�شبال  واجه  بعدما  ال�شفلى  الأق�شام  اأندية  امام 
جمهريا  ناديا  كازوين  برنارد  الفرن�شي  املدرب 
فوزا  �شهد  والذي  �شود  كوت  بفريق  الأمر  يتعلق 
اأن  قبل  برباعية نظيفة،  العميد  لت�شكيلة  عري�شا 

اأم�شية  مربجمة  كانت  التي  الودية  املباراة  تلغى 
البارحة اأمام الفريق الرديف بنادي غرونوبل وهو 
ما دفع بامل�شوؤولني على املولودية اإل البحث عن 
البديل والذي وجدوه يف فريق اجلمعية الريا�شية 
واجهوها  التي  فوجرول  ل�شامبون  للجزائريني 
البارحة يف ثاين لقاء ودي والأخري �شمن ترب�س 

مدينة �شانت ايتيان.
اجلزائر  مولودية  اإدارة  توا�شل  اخرى،  جهة  من 
ال�شعيد  قا�شي  كمال  الريا�شي  املدير  بقيادة 
م�شاعيها من اأجل ال�شتقبال املو�شم املقبل على 
ملعب 5 جويلية بعدما تاأكد عدم لعب النادي على 
ملعب عمر حمادي ببولوغني، حيث لزال قا�شي 
امللعب  مركب  مدير  مع  مفاو�شات  يف  ال�شعيد 
منح  حول  اتفاق  اإل  التو�شل  اأجل  من  الأوملبي 

»العميد« ال�شتقبال على ار�شيته.

قري�شي ك�شف لالعبني ان�شحابه واأزمة 
امل�شتحقات تطفو اإىل ال�شطح جمددا

�ضباب بلوزداد يف مفرتق الطرق 
وبوحف�ص يختفي

200 مليون يورو 
تقرب مبابي من البي 

ا�ص جي
لبيع  اتفاقه  الفرن�شي  موناكو  اأنهى 
فرتة  خالل  مبابي  كيليان  ال�شاب  جنمع 
خيايل  مبلغ  اجلارية  ال�شيفية  النتقالت 
وذكرت  يورو،  مليون   200 اإل  ي�شل 
الإ�شبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  �شحيفة 
مقاومة  ي�شتطع  مل  الفرن�شي  موناكو  اأن 
الذي عر�س  باري�س �شان جريمان  اأموال 
مليونا   20 اإل  اإ�شافة  يورو  مليون   180
كمكافاآت من اأجل �شم مبابي، واأو�شحت 
اأن الالعب �شيح�شل على 18 مليون يورو 
�شافية من ال�رشائب �شنوًيا، بعقد ميتد 5 
�شنوات لي�شبح ثاين اأغلى لعب يف العامل 

بعد الربازيلي نيمار دا �شيلفا.
كان  مدريد  ريال  اأنىّ  ال�شحيفة  وذكرت 
�شيمنح الالعب 7 ماليني يورو �شنوًيا فقط 
كما اأنىّ مبابي خرج من ح�شابات ليوناردو 
يف  ي�شارك  ومل  موناكو،  مدرب  جاردمي 
اأن  واأ�شارت  ميتز،  اأمام  اأم�س  اأول  مباراة 
بلي�س  عن  تخلى  جريمان  �شان  باري�س 
ي�شمح  وقد  جوفنتو�س  اإل  ماتويدي 
لأنخيل دي ماريا ودراك�شلر بالرحيل، كما 
اأنىّه �شيح�شل على 621 مليون يورو خالل 
ال�شنوات املقبلة من عقود الرعاية لتجنب 
الوقوع يف اأزمة مع قانون اللعب النظيف.
ق.ر.

الفريق عجز عن برجمة مباريات ودية قوية واكتفى بلقاءين

مولودية اجلزائر تخو�ص ترب�ضا فا�ضال 
ب�ضانت ايتيان

�رشب  يف  ال�شبابية  تتوا�شل 
�شباب  فريق  بيت  داخل  امل�شهد 
الأمور  اأ�شبحت  بعدما  بلوزداد 
توج  الذي  الفريق  يف  مبهمة 
كاأ�س  بلقب  الفارط  املو�شم 
اختفاء  ظل  يف  اجلمهورية، 
الذي مل  بوحف�س  الرئي�س حممد 
اأثرا منذ مغادرته تون�س  يظهر له 
و�شد  الفريق  �شفر  قبل  والذي مت 
عقب  الوطن  اأر�س  اإل  الرحال 
حيث  التح�شريي،  الرتب�س  نهاية 
تتوجه الأمور من �شيئ اإل الأ�شواأ 
م�شكل  واأن  خا�شة  الفريق  داخل 
�شواء  العالقة  امل�شتحقات املالية 
اأو  القدامى  لالعبني  بالن�شبة 
اجلدد الذين ا�شتقدمهم بوحف�س 
خالل املركاتو ال�شيفي املنق�شي 
ال�شطح  على  ليطفو  جمددا  عاد 
�شنتيم  اأي  ينالوا  مل  والالعبني 
الأمر  وهو  اأجورهم  يتقا�شوا  ومل 
�شلبية  نقطة  لي�شكل  يتوجه  الذي 
انطالق  قبل  الالعبني  تركيز  يف 
تتوتر  اأن  ي�شتبعد  ول  املو�شم 
اأين  الأ�شبوع  هذا  خالل  الأمور 
الالعب  رفقاء  اليوم  ي�شتاأنف 

نيل  بعد  التدريبات  حامية  اأمني 
يومني راحة عقب ال�شفرية ال�شاقة 
ار�س  اإل  تون�س  من  قادتهم  التي 
وذلك  احلافلة،  عرب  برا  الوطن 
لنطالقة  ال�شتعداد  اأجل  من 
نهاية  املقررة  اجلديد  املو�شم 
هذا الأ�شبوع حيث ي�شتقبل ا�شبال 
احتاد  ال�شيف  تودوروف  املدرب 
الفتتاحية  اجلولة  �شمن  بلعبا�س 

للبطولة الوطنية.
املدير  ك�شف  اأخرى،  جهة  من 
توفيق  لل�شباب  اجلديد  الريا�شي 
بعد  من�شبه  من  ان�شحابه  قري�شي 
ل رمي  اأ�شبوع عن تعيينه، اأين ف�شىّ
املهام  موا�شلة  وعدم  املن�شفة 
التي  ال�شبابية  ظل  يف  الفريق  مع 
متيزه خا�شة يف ظل معاناة النادي 
الأموال  غياب  من  البلوزدادي 
قيمة  ت�شديد  على  قدرة  وعدم 
النخراط للرابطة املحرتفة لكرة 
القدم واملقدرة مببلغ 300 مليون 
التي  الديون  اإل  بالإ�شافة  �شنتيم 
تدين بها بلدية بلوزداد بخ�شو�س 
كراء ملعب 20 اأوت خالل املو�شم 

املن�رشم.

حت�شبا للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة

املنتخب الوطني يخو�ص الت�ضفيات للتاأهل اإىل املناف�ضة
الوطني  املنتخب  على  يتوجب 
رجال  الطائرة  للكرة  اجلزائري 
التاأهيلية  الدورة  عرب  املرور 
للمنطقة الأول املقررة يف تون�س 
بني 20 و23 �شبتمرب القادم ملحاولة 
حتقيق التاأهل اإل الدورة النهائية 
للبطولة املقبلة املربجمة يف م�رش 
املراكز  لأ�شحاب  ت�شمح  التي  و 
يف  امل�شاركة  من  الأول  الثالثة 
املدير  و�رشح   ،2018 مونديال 

الفني الوطني لالحتادية اجلزائرية 
قائال:  بوزيد  ر�شا  الطائرة  للكرة 
الإفريقية  الكونفدرالية  »و�شعت 
نظاما  ال�شنة  هذه  الطائرة  للكرة 
جديدا من اأجل التاأهل اإل الدورة 
لالأمم  اإفريقيا  لبطولة  النهائية 
تاأهيلية  دورات  تنظيم  2017، عرب 
ل�شمان  ذلك  و  املناطق  ح�شب 
البلدان  من  اأكرب  عدد  م�شاركة 
�شت�شم  و  امل�شتوى«،  من  والرفع 

اجلزائر،  من  كل  تون�س،  دورة 
على  تتناف�س  ليبيا  و  املغرب 
بطولة  لنهائيات  واحدة  تاأ�شرية 
اإجراوؤها  املزمع  مب�رش  اإفريقيا 
بينما  القادم،  اأكتوبر  و30   20 بني 
ر�شميا  تاأهلها  تون�س  �شمنت 
بف�شل ترتيبها العاملي نف�س الأمر 
مل�رش البلد املنظم و حامل اللقب 

وكذلك الكامريون.
هذا  اأن  »اأظن  املتحدث:  وقال 

النظام اجلديد اأف�شل، لأنه يجمع 
نهائيات  خالل  املنتخبات  اأح�شن 
�شيوؤدي  ما  وهو  اإفريقيا،  بطولة 
اإل لرفع امل�شتوى الفني للمناف�شة 
بالإ�شافة اإل وجود رهان املراكز 
الثالثة املوؤهلة لبطولة العامل للفئة 
�شبتمرب  و30   10 بني  املربجمة 
2018 باإيطاليا و بلغاريا بقرار من 
باقرتاح  و  للعبة  الدولية  الحتادية 
و  الإفريقية«،  الكونفدرالية  من 
اختتم الفريق الوطني الذي ي�شتعد 
ال�شاد�س  ترب�شه  تون�س  ملوعد 
الريا�شات  املتعددة  بالقاعة 
ببو�شماعيل والذي جرى ك�شابقيه 

مثل  لتح�شري  �شعبة  ظروف  يف 
ح�شب  الهامة  املواعيد  هذه 
ايخجي  مولود  الرئي�شي  املدرب 
تنظيم  »اخرتنا  �رشح:  والذي 
ثم  اأيام  ع�رشة  ملدة  ترب�شات 
اأيام،  ثالثة  ملدة  الالعبني  ن�رشح 

ظروف  يف  نتدرب  اأننا   �شحيح 
قوي  فريق  لت�شكيل  مالئمة  غري 
على  جمربون  لكننا  تناف�شي،  و 
التعامل مع الواقع، لأننا ل منتلك 

خيارات اأخرى«.
وكالت

عي�شة ق. ع.ق.
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التقني ال�شباين يتحمل جزءا من م�شوؤولية الإق�شاء من "ال�شان"

األكاراز يف�ضل يف جت�ضيد اأول اأهدافه مع الفاف
تغيب اجلزائر للمرة الثالثة على التوايل عن دورة البطولة الإفريقية للمحليني بعد اإق�شاء املنتخب الوطني املحلي �شهرة اول اأم�س على يد نظريه الليبي حل�شاب 
اإياب الدور الت�شفوي على ملعب الطيب مهريي مبدينة �شفاق�س التون�شية والذي تاأهل على ح�شابه اإىل املناف�شة القارية، ورغم اأن مهمة اخل�شر كانت معقدة من 

اأجل العودة بتاأ�شرية التاأهل اإل اأنهم قدموا �شوطا اأول موفقا مقارنة بلقاء الذهاب الذي جرى قبل ا�شبوع على ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة

عي�شة ق.

عدة  �شهدت  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
الذهاب  مبقابلة  مقارنة  تغيريات 
بعدما  خم�شة  عددها  بلغ  والتي 
احلار�س  من  كل  عن  ال�شتغناء  مت 
من  جزء  حتميله  مت  الذي  رحماين 
زيتي  الذهاب،  هزمية  م�ش�ؤولية 
اإقحام  مقابل  ب�لع�يدات،  فرحاين، 
بدب�دة  زروال،  �شاحلي،  من  كال 
يف  اجلزائر  لف�شل  وكان  دبكة،  وبن 
ال�شاحة  اإىل  جمددا  الع�دة  ت�شجيل 

مناف�شة  م�شت�ى  على  الإفريقية 
اإىل  امل�ش�ؤولية  من  جزءا  "ال�شان" 
الناخب ال�طني ل�كا�س األكاراز الذي 
الذين  الالعبني  ت�ظيف  يف  ف�شل 
الذهاب  هزمية  واأن  خا�شة  ميلكهم 
اجلمه�ر  على  ق�يا  وقعها  كان 
الريا�شي بالنظر لتف�ق الليبيني على 
لعبينا وهم الذين عان�ا من تذبذب 
للقاء  التح�شريات  خالل  وم�شاكل 
بلدهم  خارج  اللعب  اإىل  بالإ�شافة 

ب�شبب الظروف الأمنية.
املناف�شة  من  الق�شاء  اأن  والأكيد 

املدرب  خ�شارة  يجزم  القارية 
اتفق  التي  الهداف  لأول  ال�شباين 
للدين  خري  الفاف  رئي�س  مع  عليها 
اإىل  التاأهل  يف  واملتمثلة  زط�شي 
ملزما  يجعله  الذي  وه�  "ال�شان"، 
بالرتكيز على الهران املقبل بتاأهيل 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  اخل�رض 
كاأ�س  اإىل  والتاأهل  بالكامريون   2019
الرهان  وه�  برو�شيا   2018 العامل 
امل�شجلني  التعرثين  بعد  الأ�شعب 
الكامريون  اأمام  امل�ش�ار  بداية  يف 

ونيجرييا.

زط�شي يقدم اعتذاراته اإىل اجلمهور اجلزائري بعد الق�شاء

األكاراز: �ضعيد باملردود النتيجة خانتنا وك�ضبنا منتخبا للم�ضتقبل
عبرّ مدرب املنتخب ال�طني ل�كا�س 
كتيبة  لإق�شاء  اأ�شفه  عن  األكاراز 
امل�شاركة  من  ال�طني  املنتخب 
البط�لة  من  املقبلة  الدورة  يف 
يف  قال  حيث  للمحليني  الإفريقية 
التي  ال�شحافية  بالندوة  ت�رضيحات 
مبا�رضة  ام�س  اول  �شهرة  عقدها 
لالأداء  مرتاح  انه  اللقاء  نهاية  عقب 
املباراة  يف  لعب�ه  قدمه  الذي 
قجم�ه  مبا  مقارنة  حت�شن  والذي 
ال�شهيد  ملعب  على  الذهاب  يف 
املدرب  وقال  بق�شنطينة،  حمالوي 
الأداء  عن  فعال  را�س  انه  ال�شباين 

لكنه  امليدان  ار�شية  على  واملردود 
النتيجة  عن  را�س  غري  املقابل  يف 
دورة  خ��س  من  اأق�شتهم  والتي 
"ال�شان"، وقال اأنهم كان�ا ي�شتحق�ن 
نتيجة اف�شل من التعادل لكن احلظ 
جانيهم ومل يكن يف �شفهم بالإ�شافة 
عرقلتهم،  التي  الذهاب  هزمية  اإىل 
م�شريا ان الأمر اليجابي الذي خرج 
به من ملباراتني تك�ين منتخب قادر 

على العتماد عليه م�شتقبال.
تدعيم  عن  احلديث  الكاراز  ورف�س 
الالعبني  من  بعدد  الأول  املنتخب 
زامبيا  ملقابلتي  حت�شبا  املحليني 

ي�مي 2 و5 �شبتمب الداخل م�ؤكدا ان 
امل��ش�ع لي�س اآوانه للتطرق اإليه.

الحتادية  رئي�س  م  قدرّ جهته،  من 
الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اجلمه�ر  اإىل  اعتذاراته  زط�شي 
اجلزائري بعد الق�شاء الذي تعر�س 
من  للمحليني  ال�طني  املنتخب  له 
امل�شاركة يف الطبعة املقبلة للبط�لة 
مطلع  املقررة  للمحليني  الإفريقية 
العام اجلديد بكينيا واأو�شح زط�شي 
على  املباراة  عا�س  اجلميع  ان 
لتحقيق  منهم  رغبة  يف  الأع�شاب 
التاأهل اإىل دورة "ال�شان" لكن الأمر 

اأنه  مل يتم يف نهاية املطاف م�ؤكدا 
يعتذر للجماهري اجلزائرية التي كانت 
غابت  التي  النهائيات  بل�غ  تنتظر 
ال�شابقة،  الطبعة  يف  بالدنا  عنها 
ت�رضيحات  يف  زط�شي  واأو�شح 
اعالمية عقب نهاية اللقاء اأن ت�ديع 
املنتخب،  اإهمال  يعني  ل  املناف�شة 
الهتمام  �رضورة  على  د  �شدرّ حيث 
فريق  تك�ين  اأجل  من  باملجم�عة 
ق�ي م�شتقبال والذي عب عن تفاوؤله 
به، معرتفا يف ال�قت بالخطاء التي 
األكاراز  ال�شباين  املدرب  بها  قام 

خالل املقابلة.

بعد متاطل الديجيا�س يف اإعادة و�شع ب�شاط 
جديد لأر�شية ملعب 8 ماي

حمار يهدد باال�ضتقبال يف 
تاجنانت اأو برج بوعريريج

�شطيف  وفاق  فريق  رئي�س  د  يهدرّ
الأندية  با�شتقبال  حمار  ح�شان 
�شطيف  مدينة  خارج  الزائرة 
املقبل،  الكروي  للم��شم  حت�شبا 
اأنه  ار  حمرّ ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف 
فريقه  ملعب  خارج  للعب  م�شتعد 
ملعب  اإىل  والنتقال  ماي  الثامن 
احتجاجا  ال�لية  خارج  اآخر 
اأر�شية  جاهزية  عدم  على  منه 
يف  تده�را  تعاين  التي  امللعب 
الأر�شية  ب�شاط  جتديد  عدم  ظل 
الذي  التاأخر  ب�شبب  ال�شطناعية 
ال�شباب  مديرية  طرف  من  وقع 
فيما  �شطيف  ل�لية  والريا�شة 
اأجل  من  املناق�شة  بفتح  يتعلق 
اختيار ال�رضكة التي تتكفل بعملية 
ب�شاط  وو�شع  الأر�شية  اإعادة 

جديد من الع�شب ال�شطناعي.
حيث عبت اإدارة "الن�رض الأ�ش�د" 
ال�شتقبال  يف  ا�شتعدادها  عن 
امل��شم املقبل على احد امللعبني 
واأول  بتاجنانت  حل�ة  ا�شماعيل 
ن�فمب ببج ب�عريريج مع امكانية 
و�شع ملعب م�شع�د زوغار بالعلمة 
ادارة  ت  عبرّ حيث  ثالثا،  خيارا 
غ�شبها  عن  ال�شطايفي  النادي 

عدم  ب�شبب  "الديجيا�س"  من 
تغيري  ملف  مع  بجدية  التعامل 
ب�شاط اأر�شية امللعب، خا�شة واأن 
حالتها  ا�شبحت  احلالية  الأر�شية 
الالعبني  بتلقي  وتهدد  متده�رة 
الت�شكيلة  على  ت�ؤثر  قد  لإ�شابات 
التي تتناف�س امل��شم املقبل على 

خم�س جبهات حملية وخارجية.
من جهة اخرى، ينتظر ان يجتمع 
بالالعبني  ال�فاق  رئي�س  الي�م 
ناجي  ور�شيد  جاب�  امل�ؤمن  عبد 
�شتة  ملدة  العقد  متديد  اأجل  من 
اأ�شهر اأخرى على الأقل، حيث ويف 
النادي  اإدارة  اتفقت  الذي  ال�قت 
على  العابها  �شانع  مع  ال�شطايفي 
ال�شهرية ومتديد  تخفي�س الأجرة 
املالية  الأو�شاع  ب�شبب  العقد 
فاإن  الإدارة  بها  التي متر  ال�شعبة 
الذي  ناجي  مع  بعد  يتم  الأمر مل 
ال�طني  املنتخب  مع  ت�اجد 
اأم�س  اأول  م�شاء  وعاد  للمحليني 
اأن  ينتظر  حيث  ال�طن  اأر�س  اإىل 
اأجل  من  ب�شطيف  الي�م  يت�اجد 
تخفي�س  ب�شاأن  معه  التفاو�س 
بقية  فعل  مثلما  ال�شهرية  اجرته 

زمالئه يف الفريق.

فرحات ي�ضنع خام�س اأهداف لوهافر ويقوده للفوز
زين  اجلزائري  الالعب  وي�شجل  اإل  اأ�شب�ع  مير  ل 
التي يخ��شها  الدين فرحات ب�شمته يف املباريات 
مع ناديه ل�هافر منذ بداية امل��شم الكروي اجلديد، 
والذي  جديد  ف�ز  حتقيق  اإىل  زمالئه  قاد  حيث 
بنتيجة  فالن�شيان  نادي  ال�شيف  ح�شاب  على  جاء 
دوري  من  الرابعة  اجل�لة  حل�شاب  رد  دون  هدف 
العائد  الالعب  منح  اأين  الفرن�شية،  الثانية  الدرجة 
احلا�شمة  التمريرة  ال�طني  املنتخب  �شف�ف  اإىل 
كان  والذي  للمباراة  ال�حيد  الهدف  منها  التي جاء 
زميله  اإىل  منحها  اجلزائر  لحتاد  ال�شابق  الالعب 
ماتيتا الذي مل يجد �شع�بة يف ا�شكان الكرة �شباك 
املناف�س قبل اأربع دقائق على نهاية املقابلة، وه� 

ما جعل ل�هافر يحقق العالمة الكاملة ويحقق رابع 
الرتتيب  جدول  بت�شدر  له  �شمح  الت�ايل  على  ف�ز 
م�شجال بداية م��شم ق�ية ت�ؤكد رغبة رفقاء فرحات 

يف حتقيق ال�شع�د اإىل الدرجة الأوىل الفرن�شية.
الثانية  الدرجة  يف  لعب  اأف�شل  فرحات  ويعتب 
يف  �شاهم  كان  الذي  وه�  امل��شم  هذا  الفرن�شية 
�شناعة خم�شة اأهداف لفريقه بعد مرور اأربع ج�لت 
على انطالق امل��شم، الأمر الذي جعله يلفت انتباه 
الناخب ال�طني الكاراز الذي وجه له الدع�ة للع�دة 
التي وقعها  العق�بة  ال�طني بعد رفع  اإىل املنتخب 
عليه رئي�س الفاف ال�شابق حممد روراوة اأين �شيك�ن 
م�نديال 2018 برو�شيا.معنيا بخ��س املقابلتني اأمام زامبيا �شمن ت�شفيات 

مذدرب نابويل يرف�س ت�شريحه خالل املركاتو ال�شيفي احلايل

غوالم حتت جمهر بايرن ميونيخ
ي�ا�شل الالعب الدويل اجلزائري ف�زي غ�لم 
التي  الأوروبية  الأندية  عمالقة  انتباه  لفت  يف 
ت�شتهدف التعاقد معه خالل املركات� ال�شيفي 
�شب�رت"  "ت�ت�  �شحيفة  ك�شفت  حيث  احلايل، 
اأن الظهري الأي�رض للمنتخب ال�طني  اليطالية 
مي�نيخ  بايرن  نادي  اهتمام  حمل  يت�اجد 
الأملاين الذي يرغب يف ال�شتفادة من خدماته 
م�شريو  وياأمل  ال�شيفي،  املركات�  غلق  قبل 
التي جتمع  املفاو�شات  ف�شل  البافاري  النادي 

اليطايل  ناب�يل  واإدارة  الالعب  اأعمال  وكالء 
�شيف  يف  ينتهي  الذي  العقد  متديد  اأجل  من 
العام املقبل من اأجل ا�شتقدامه اإىل الت�شكيلة 

جمانا ويف �شفة انتقال حر.
ويف �شياق منف�شل عبرّ مدرب نادي روما �شاري 
عن مت�شكه بخدمات خريج نادي �شانت ايتيان 
ال�شتغناء  مطلقا  رف�شا  رف�س  اأين  الفرن�شي 
عنه وفكرة ت�رضيحه ل تراوده يف ظل اقرتاب 
عقده من النتهاء والذي بقي له م��شما واحدا 

يعتب  وانه  خا�شة  التزام،  اأي  من  حرا  لي�شبح 
ظل  يف  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف  هامة  ركيزة 
الأداء املتط�ر الذي يقدمه يف الرواق الأي�رض 

ع.ق.للت�شكيلة.
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�صفوف  يف  اجلدد  الالعبون  خطف 
فوز  خالل  الأ�صواء  ميونيخ  بايرن 
فريقهم على باير ليفركوزن 3-1 على 
ملعب األيانز اأرينا م�صاء اأول ام�س يف 
البافاري  الفريق  دفاع  حملة  م�صتهل 
الأملاين،  الدوري  يف  اللقب  عن 
نيكال�س  العمالق  املدافع  وافتتح 
البافاري  الفريق  اإىل  املنتقل  زويل 

الت�صجيل بكرة  مطلع املو�صم احلايل 
اأول م�صاركة له يف الدوري  راأ�صية يف 
الكرة  تلقيه  اإثر  اجلديد،  فريقه  مع 
باكورة  يخو�س  كان  اآخر  لعب  من 
رودي  �صيبا�صتيان  بايرن  مع  مبارياته 
ما  و�رسعان  مبا�رسة،  حرة  ركلة  من 
اأ�صاف الوافد اجلديد الآخر الفرن�صي 
بكرة  الثاين  الهدف  تولي�صو  كورينتني 
راأ�صية من م�صافة ق�صرية بعد متريرة 
رائعة من الت�صيلي اأرتورو فيدال، وكاد 
احلار�س  لكن  الثالث  ي�صيف  تولي�صو 
ترتطم  اأن  قبل  ت�صدى ملحاولته  لينو 

الكرة بالقائم وتخرج.
ح�صم  الثاين  ال�صوط  مطلع  ويف 
ليفاندوف�صكي  روبرت  البولندي 
النتيجة متاًما بت�صجيله الهدف الثالث 
اللجوء  بعد  احت�صبت  جزاء  ركلة  من 
عرقلة  اإثر  الفيديو  حكم  تقنية  اإىل 
لعب  قبل  من  البولندي  الهداف 
اأرانغيز  ت�صارلز  الت�صيلي  ليفركوزن 
لها  يتنبه  اأن  دون  من  املنطقة  داخل 
ليفركوزن  احلكم يف بادئ الأمر، ورد 
ال�صوي�رسي  �صجله  رائع  هدف  عرب 
اإدمري  الأ�صل  الألباين  اجلن�صية 

وا�صتمر  قوية،  بت�صديدة  حممدي 
ميونيخ  بايرن  مرمى  حار�س  غياب 
من  متاماً  تعافيه  لعدم  نوير  مانويل 
لها  خ�صع  كاحله  يف  جراحية  عملية 
و�صانع  املا�صي،  املو�صم  اأواخر 
الألعاب الكولومبي خامي�س رودريغيز 
املعار من ريال مدريد ملو�صمني، يف 
حني عاد اجلناح الهولندي اآريني روبن 
الثاين.  ال�صوط  اأواخر  يف  و�صارك 
تاأخرت  الثاين  ال�صوط  بداية  اأن  يذكر 
الغزيرة  الأمطار  ب�صبب  �صاعة  لربع 

التي هطلت على ميونيخ.

الربتغايل  يونايتد  مان�ص�صرت  مدرب  دعم 
تطالب  التي  الأ�صوات  مورينيو  جوزيه 
اإجنلرتا  يف  النتقالت  �صوق  باب  باإقفال 
حّتى  النتظار  بدل  املو�صم  انطالق  قبل 
دعت  اجنليزية  اأندية  وكانت  اأوت،  نهاية 
احلّد  اأجل  من  اخلطوة  هذه  اتخاذ  اىل 
يف  الفرق  تعي�صها  التي  ال�صطرابات  من 
الت�صويت  تعتزم  اأّنها  كما  املو�صم،  بداية 
على هذا القرتاح خالل اجتماع مقرر يف 
ذكرت  ما  بح�صب  املقبل  �صبتمرب  ال�صابع 
مع  تاميز«،  و«ذي  تلغراف«  »ذي  �صحيفتا 
توجه اأغلبية الأندية لتبني هذا الأمر الذي 
مو�صم  من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  �صيدخل 
2018-2019، ويقفل باب النتقالت احلايل 
ثالثة  بعد حوايل  اأي  احلايل،  اأوت   31 يف 
الدوري  مناف�صات  انطالق  على  اأ�صابيع 
مبباراة  املا�صي  اجلمعة  الذي  املمتاز 
يف  مورينيو  وقال  �صيتي،  ولي�صتي  ار�صنال 
مع  فريقه  مواجهة  ع�صية  �صحفي  موؤمتر 
�صوان�صي: »كمدرب كرة قدم اأف�صل اأن يتم 
اقفال باب النتقالت يف اأبكر وقت ممكن، 
اأحد الالعبني  اأن يلعب  ما يجعلنا نتفادى 
الثانية  ومباراته  فريق  مع  الأوىل  مباراته 
فقدان  اإمكانية  وعن  اآخر«،  فريق  مع 
�صفوف  �صمن  يلعبون  الذين  الالعبني 
�صوق  ا�صتمرار  ب�صبب  الإجنليزية  الأندية 
الأخرى،  الأوروبية  البلدان  يف  النتقالت 
متلك  الأندية  من  القليل  اإن  مورينيو  قال 
اأف�صل  �رساء  تخّولها  التي  ال�رسائية  القّوة 
واأن  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  لعبي 
اأن  معرفة  املي�صورة  الأندية  هذه  على 
ال�رساء  الجنليزية  الأندية  امكانية  عدم 
ا عدم البيع«،  بعد منت�صف اأوت تعني اأي�صً
الراغبة  الأندية  على  لذا،   « وا�صتطرد 
بال�رساء اأن تقوم بذلك قبل حلول الأجل«.

ويف الإطار نف�صه، يبدو اأن مورينيو جنح يف 
تطوير فريقه يف �صوق النتقالت من خالل 

الثالثة  انتدابه ثالثة لعبني يف اخلطوط 
املدافع ال�صويدي فيكتور ليندلوف ولعب 
الو�صط ال�رسبي نيمانيا ماتي�س واملهاجم 
البلجيكي روميلو لوكاكو، وكان هذا الأخري 
يف  هام  و�صت  مرمى  يف  ثنائية  �صجل  قد 
اأوىل مباريات ال�صياطني احلمر يف الدوري 
اللقاء  اأن  كما  املو�صم،  لهذا  الجنليزي 
ملان�ص�صرت  نظيفة  برباعية  انتهى  الذي 
الذي  ماتي�س  اجلديد  الوافد  تاألق  �صهد 

اختري اف�صل لعب فيه.
بريي�صي�س  ايفان  الكرواتي  الالعب  وكان 
مر�صحا لو�صع حقائبه يف م�رسح الأحالم 
يونايتد  مان�ص�صرت  لكن  ال�صيف،  هذا 
رف�س حتى الآن دفع مبلغ 48 مليون جنيه 
اإنرت ميالن من  ا�صرتليني الذي يطالب به 
اأجل التخلي عن جناحهم، ويعتقد مورينيو 
كما  جديدة  �صفقات  يعقد  لن  فريقه  اأن 
التزام  الفريق جاهزا رغم عدم  يعترب  اأنه 
الإدارة بطلبه التعاقد مع لعب رابع، وقال 
اأن  اد وودورد  التنفيذي  للمدير  »لقد قلت 
اأربعة لعبني جدد،  التعاقد مع  خمططي 
اأ�صغط عليه  اأنني لن  اأي�صا  لكنني قلت له 
اأن يقوم مبا يراه الأف�صل مل�صلحة  وعليه 
�صعيد  »اأنا  مورينيو  واأردف  النادي«، 
للم�صي  واأم�صتعد  احلالية  باملجموعة 
تابع  لكنه  الرابع«،  الالعب  دون  من  قدما 
اإل  احلايل  الوقت  يف  نت�صوق  ل  »نحن 
ال�صوق  ندخل  جتعلنا  اأمور  ح�صلت  اإذا 

جمددا«.
الثنائي  اأن  مورينيو  اأعلن  اآخر،  اإطار  ويف 
فريق  مع  �صيلعبان  �صو  ولوك  يانغ  اأ�صلي 
اأمام �صوانزي غدا، متهيدا  حتت 23 �صنة 
العودة  بعد  الأول  الفريق  اىل  لعودتهما 
مبارياتهم  الدوليني  الالعبني  خو�س  من 
كاأ�س  ت�صفيات  يف  بالدهم  منتخبات  مع 
العامل اأواخر ال�صهر احلايل ومطلع ال�صهر 

املقبل. 

البايرن يفتتح البوند�سليغا بفوز منطقي

الدويل  الو�صط  لعب  انتقل 
باري�س  من  ماتويدي  بليز  الفرن�صي 
بطل  جوفنتو�س  اإىل  جريمان  �صان 
اأعلن  ما  بح�صب  الإيطايل  الدوري 
عملية  وكانت  اأم�س،  اأول  الناديان 
اإعالن  انتقال ماتويدي و�صيكة بعد 
اخلمي�س  العجوز  ال�صيدة  فريق 
الطبية،  الزيارة  اأنهى  الالعب  اأن 
ماتويدي  الفرن�صي  النادي  و�صكر 
األوان  عن  الدفاع  يف  على«تفانيه 
قمي�س النادي ومن خالل متثيله يف 
ماتويدي  وو�صل  خمتلفة،  مبادرات 
دولية  مباراة   58 عاماً   30 البالغ 

مدينة  اإىل  الأربعاء  اأهداف(  و8 
طبية  فحو�صا  لياًل  واأجرى  تورينو، 
اأولية، واأ�صار جوفنتو�س على موقعه 

الر�صمي اأن ال�صفقة بلغت 20 مليون 
ماليني   10.5 اإىل  بالإ�صافة  يورو 

يورو كمكافاآت اإ�صافية.

ليفربول  فريق  اأم�س  اأول  رف�س 
فريق  من  جديداً  عر�صاً  الإنكليزي 
بر�صلونة الإ�صباين لنتداب الربازيلي 
مليون   125 مقابل  كوتينيو  فيليبي 
بر�صلونة  نادي  اليوم  وتقدم  يورو، 
جنم  مع  للتعاقد  جديد  بعر�س 
 114.2 مقابل  الإجنليزي  الفريق 
اإدارة  لكن  ا�صرتليني  جنيه  مليون 
بالالعب  التم�صك  جددت  ليفربول 
باأن  البالوغرانا  م�صوؤويل  واأعلمت 
كوتينيو  ويعاين  للبيع،  لي�س  كوتينيو 
اأبعدته  ظهره  يف  ا�صابة  من  حالياً 
وقارياً،  حملياً  فريقه  مباريات  عن 
علماً اأنه كان جدد عقده مع الفريق 
�صنوات  خلم�س  العريق  ال�صمايل 

اإ�صافية يف جانفي املا�صي. 
يورغن  الأملاين  املدرب  اأن  ويذكر 
يغادر  لن  كوتينيو  باأن  �رسح  كلوب 
الإجنليزي مهما كان عر�س  الفريق 
بر�صلونة يف حني اأن الربازيلي را�صل 

مغادرة  اإمكانية  ب�صاأن  الرادز  اإدارة 
بر�صلونة  نادي  ويبحث  ليفربول.، 
عن معو�س لرحيل نيمار اإىل باري�س 
�صفقة  يف  الفرن�صي  جريمان  �صان 

بلغت 222 مليون يورو.

ماتويدي ينتقل ر�سميًا اإىل جوفنتو�س

ليفربول يرف�س جمددا اال�ستغناء عن كوتينيو للبار�سا
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ريال مدريد ي�سرع يف حت�سني 
اأ�سي�سينيو

بداأ نادي ريال مدريد الإ�صباين حماولت 
خالل  رحيله  من  خوفا  جنمه  حت�صني 
ظل  يف  اجلارية،  ال�صيفية  النتقالت 
وعلى  ب�صمه  الأندية  من  عدد  اهتمام 
راأ�صها الغرمي التقليدي بر�صلونة، وذكرت 
اأن  الربيطانية  �صتار«  »ديلي  �صحيفة 
ال�صتمرار  يف  يرغب  اأ�صين�صيو،  ماركو 
على  اجللو�س  يخ�صى  ولكنه  امللكي  مع 
الفريق  مع  م�صاركاته  وقلة  البدلء  دكة 
خالل الفرتة املقبلة، واأو�صحت ال�صحيفة 
اإدارة  مع  جل�س  الالعب  اأعمال  وكيل  اأن 
من  خماوفه  عن  وحتدث  مدريد،  ريال 
للعب  اأ�صين�صيو  يطمح  اإذ  امل�صاركة  قلة 
اأ�صا�صيا كل اأ�صبوع مع املرينغي، واأ�صارت 
ال�صحيفة اأن ريال مدريد يرغب يف متديد 
اأعمال  وكيل  مع  وحتدث  الالعب،  عقد 
ماركو حول هذا الأمر خا�صة واأن امللكي 
ال�رسط  لدفع  بر�صلونة  اجتاه  يخ�صى 
واملقدر  بالالعب،  اخلا�س  اجلزائي 
واحل�صول  فقط  يورو  مليون   80 بقيمة 

على خدماته خالل الفرتة املقبلة.
وكيل  اأن  ماكجاري  اإيان  ال�صحفي  واأكد 
عدد  عن  ي�صتف�رس  اأن  اأراد  اأ�صين�صيو 
القادم مع  التي �صيلعبها املو�صم  الدقائق 
يف  لعب  من  اأكرث  لتوافر  نظراً  الفريق، 

ل  الآن  حتي  ماكجاري:«  وقال  مركزه، 
يف  ورونالدو  زمية  وبن  بيل  هناك  يزال 
جزء  ميثل  اأ�صين�صيو  وكان  املقدمة،  يف 
�صغريا من خطط الفريق خالل 18 �صهرا 
املا�صية«، تابع:« اأ�صين�صيو لعب طموح، و 
من الوا�صح اأنه قدم ما ي�صتحق للم�صاركة 
يف الفريق الأول مع ريال مدريد، وهذا ما 
حاول  حديثه:«  وختم  اأ�صبوع«،  كل  يثبته 
خالل  ماركو  عقد  جتديد  مدريد  ريال 
حتي  جديد  ل  ولكن  املا�صية،  الأ�صابيع 
الآن« و�صجل اأ�صين�صيو هدفني يف انت�صار 
 1-5 بنتيجة  بر�صلونة  على  مدريد  ريال 
حيث  الإ�صباين،  ال�صوبر  لقائي  جمموع 
يف  مدريد  ريال  ل�صفوف  اأ�صين�صيو  ان�صم 
اأوت 2015 من ريال مايوركا اإل اأّنه ان�صم 
لإ�صبانيول ملو�صم على �صبيل الإعارة،قبل 

العودة للملكي.

دراك�سلر لن 
يغادر باري�س 
�سان جريمان

اأّكد روجري فيتمان وكيل اأعمال جوليان 
دراك�صلر اأّن النجم الدويل الأملاين لن 
الفرن�صي  �صان جريمان  باري�س  يغادر 
العديد  وخرجت  ال�صيف،  هذا 
اليومني  يف  الفرن�صية  التقارير  من 
املا�صيني لتتحدث عن اإمكانية رحيل 
جريمان  �صان  باري�س  من  دراك�صلر 
نيمار  الربازيلي  مع  التعاقد  عقب 
وازدياد كم النجوم لدى نادي العا�صمة، 
ومع اأّن ال�صائعات حتدثت عن اهتمام 
مان�ص�صرت يونايتد وت�صيل�صي واأر�صنال 
وليفربول بالإ�صافة اإىل بر�صلونة ب�صم 
الأخري  اأعمال  وكيل  اأّن  اإل  دراك�صلر 
رف�س مناق�صة م�صاألة مغادرة دراك�صلر 

لباري�س �صان جريمان.
مهتمني  ل�صنا  »نحن  فيتمان:  وقال 
»مل  م�صيفاً:  �صيئاً«،  اأحدهم  كتب  اإذا 
ت�رسيحاته  على  م�صدداً  �صيء«  يتغرّي 
بقاء  على  فيها  اأ�رّس  التي  ال�صابقة 
و�صم  جريمان،  �صان  مع  دراك�صلر 
من  دراك�صلر  جريمان  �صان  باري�س 
ال�صتوية  النتقالت  يف  فولف�صبورغ 
اأداًء  املا�صية وقدم �صاحب 23 عاماً 

جيداً مع فريقه اجلديد.

مورينيو يدعم قرار اإقفال املركاتو 
ال�سيفي باكرا



فنيالأحد 20  اأوت 2017  املوافـق  لـ 13 ذو القعدة  1438هـ 15

�ملحكمة �جلنائية �لدولية تغرم ُمدمر �أ�ضرحة متبكتو ثالثة ماليني يورو

معر�ض �ضور فوتغر�فية يحتفي بنجوم بريطانيا �ل�ضود

اجلنائية  املحكمة  ق�ضت 
الدولية بتغرمي اأحمد الفقي 
الإ�ضالمي  امل�ضلح  املهدي، 
بال�ضجن  الذي مي�ضي حكماً 
يف  اأثرية  اأ�رضحة  لتدمريه 
بثالثة  يقدر  مبلغا  متبكتو، 
عن  تعوي�ضا  يورو  ماليني 
اأحدثها  التي  اخل�ضائر 
وكانت  الأثري  املوقع  يف 
اأ�ضدرت  ذاتها  املحكمة 
حكماً على املهدي، بال�ضجن 
ملدة ت�ضع �ضنوات يف �ضبتمرب 
املهدي  اأقر  وقد  املا�ضي 
الذين  للم�ضلحني  بقيادته 
تاريخية  اأ�رضحة  دمروا 
الرتاث  قائمة  على  مدرجة 
 2012 عام  مايل  يف  العاملي 
املحكمة  ق�ضاة  حكم  وجاء 
الأخري  الدولية  اجلنائية 
بعد النظر يف كيفية تعوي�ض 

�ضحاياه.
راوؤول  الق�ضاة  رئي�ض  وقال 
مبلع  اإن  بانغالغن  كانو 
التعوي�ض يجب اأن يذهب اإىل 

لتمبكتو  املحليني  ال�ضكان 
حلمايتهم تلك املواقع.

تعوي�ض  �ضندوق  و�ضيقوم 
املحكمة  يف  ال�ضحايا 
بتمويل  الدولية  اجلنائية 
 ، الأ�رضار  عن  التعوي�ضات 
لأن املهدي يقبع يف ال�ضجن 

ول ميتلك اأية اأموال
وكان املهدي، الذي و�ضفته 
»رجل  باأنه  املحكمة  وثائق 
املتمردين  قاد  الدين«، 
املعاول  ا�ضتخدموا  الذين 
لهدم  الثقيلة  واملطارق 
تومبكتو  يف  اأ�رضحة  ت�ضعة 
يحيى  �ضيدي  م�ضجد  وباب 
الأثري املوجود يف املدينة 
الإدعاء  وقال  قرون  منذ 
العام اإن املهدي كان ع�ضواً 
الدين  اأن�ضار  جماعة  يف 
ال�ضالمية املرتبطة بتنظيم 
املغرب،  بالد  يف  القاعدة 
اإىل  جذورها  تعود  والتي 
الطوارق،  من  قبلية  جماعة 
تومبكتو  احتلت  وكانت 

خاللها  فر�ضت  اأ�ضهر  لعدة 
اخلا�ض   تف�ضريها  تطبيق 
لل�رضيعة الإ�ضالمية ووجدت 
املحكمة اأن دور املهدي مل 
»الدعم  تقدمي  على  يقت�رض 

بل  واللوجي�ضتي«،  املعنوي 
عمليات  يف  بنف�ضه  �ضارك  
الأبنية  من  خلم�ضة  التهدمي 
بالتهم  املهدي  واعرتف 
ندمه  واأبدى  اإليه  املن�ضوبة 

يف  للمحكمة  وقال  ال�ضديد. 
»اأود  باحلكم  النطق  وقت 
جلميع  ن�ضيحة  اأعطي  اأن 
ل  العامل،  يف  امل�ضلمني 
كالتي  اأعمال  يف  تنخرطوا 

توؤدي  لن  لأنها  بها،  �ضاركت 
للب�رضية«وكان  خري  اأي  اإىل 
اإ�ضالمي  اأول م�ضلح  املهدي 
ميثل اأمام املحكمة اجلنائية 

الدولية.

نعومي  الأزياء  عار�ضة  �ضتكون 
تيني  الراب  ومغني  كامبل 
النجوم  من   37 بني  من  تيمباه 
حقول  يف  ال�ضود،  الربيطانيني 
وال�ضيا�ضية  والتمثيل  املو�ضيقى 
�ضتعر�ض  والأزياء،  والريا�ضة 
يقام  كبري  معر�ض  يف  �ضورهم 
غالريي  بورتريت  النا�ضنال  يف 
لندن  الربيطانية  العا�ضمة  يف 
املزمع  املعر�ض،  و�ضي�ضم 
�ضور  القادم،  العام  يف  افتتاحه 

ليني  ال�ضري  للممثل  بورتريهات 
تريفور  ال�ضري  وال�ضحفي  هرني 
مفيول  لورا  واملغنية  ماكدونالد 
ورئي�ض  نيوتن  تاندي  واملمثلة 
املخت�ضة  فوغ  جملة  حترير 
بالزياء واملو�ضة ادوارد اإينينفول 
.وتعد تلك اأكرب جمموعة من �ضور 
ل�ضخ�ضيات من ا�ضول اأفروكاريبية 
الربيطاين  الغالريي  عليها  يح�ضل 
و�ضي�ضم  جمموعته.  اىل  وي�ضمها 
للنائب  �ضورا  اأي�ضا  املعر�ض 

العمايل ت�ضوكا اأمونا وبطلة األعاب 
لوي�ض  ديني�ض  وامليدان  ال�ضاحة 
ال�ضابق  انكلرتا  منتخب  ولعب 
لي�ض فرديناند، ف�ضال عن املمثل 
يف  �ضيُمثل  كما  هارود  ديفيد 
املعر�ض اللورد بيل موري�ض، اأول 
كبرية،  عمالية  لنقابة  اأ�ضود  قائد 
وجون �ضينتامو، اأول مطران اأ�ضود 
ال�ضور  هذه  وتعود  بريطانيا.  يف 
�ضيمون  الفوتغرايف  امل�ضور  اإىل 
فردريك، الذي التقطها اأ�ضال اأثناء 

عملة يف الفيلم الوثائقي »بالك اأز 
بي  قناة  حل�ضاب  بالك«  نيو  ذي 
بي �ضي 2، وقد تربع باملجموعة 
هذه  و�ضتكون  للغالريي  كلها 
اأعمال  ال�ضور جزءا من جمموعة 
الغالريي الأولية، و�ضتعر�ض ب�ضكل 
وقال   .2018 نوفمرب  يف  وا�ضع 
نيكول�ض كالينان  الغالريي  مدير 
املده�ضة  البورتريه  »�ضور  اإن 
الربيطانيني  من  ملجموعة  تلك 
املنجز  تنوع  بقوة  تعك�ض  ال�ضود 

احلياة  يف  املعا�رض  الربيطاين 
ق�ضم  رئي�ض  العامة«واأ�ضاف 
الغالريي  يف  الفوتغرايف  الت�ضوير 
فخورون  »نحن  برودجر  فيليب 

و�ضمها  الأعمال  تلك  ل�ضتقبال 
اإىل جمموعتنا، حيث �ضت�ضاهدها 
الأجيال القادمة وت�ضتمتع وحتتفي 

بها«.

�لفي�ض بري�ضلي �لأعلى �إير�د� مو�ضكو حتتفل باليوبيل 870
رغم مرور 40 عاما على رحيله

رول  اآند  الروك  جنم  توفى  عندما 
 40 قبل  بري�ضلي،  الأمريكي،الفي�ض 
قال   ،1977 عام  اأوت    16 يف  عاما 
اأحد القائمني على �ضناعة املو�ضيقى 
تتلخ�ض  الق�ضة  اإن  الوقت  ذلك  يف 
ذكية«و�ضواء  مهنية  »خطوة  كونها  يف 
وفاة  فاإن  ل،  اأم  تلفيقا  ذلك  كان 
دفعة  اأعطت  الأمريكي  املغني 
اأرباح ومبيعات لي�ض للفي�ض  لتحقيق 
اأمثال  لآخرين  بل  فح�ضب،  بري�ضلي 
وديفيد  هيندرك�ض  وجي  ماريل  بوب 
الآخرين  املو�ضيقى  واأ�ضاطري  بوي 

اأذكت وفاة بري�ضلي فكرة ا�ضتفادة عدد من منظمي الأعمال وحمبي  كما 
الفنانني من ذلك وحتقيق اأرباح من وراء بيع تذكارات واأ�ضياء اأخرى ذات 
�ضلة بنجومهم من الفنانيني واأ�ضارت قائمة جملة »فوربي�ض« لنجوم الفن 
اإرث الفي�ض بري�ضلي ليزال قويا على نحو  اأن  الراحلني الأعلى دخال اإىل 
خا�ض، بعد اأن حقق دخال قيمته 27 مليون دولر عام 2016 ف�ضال عن بيع 

مليون األبوم غنائي.
عاما   42 ناهز  عمر  عن  بري�ضلي،  الفي�ض  رول«،  اآند  »الروك  جنم  وتويف 
مفيدا  �ضيئا  ال�ضحية  غري  لالأطعمة  ع�ضقه  يكن  ومل  قلبية،  اأزمة  ب�ضبب 
ل�ضحته، ويقال اإن �ضطريته املف�ضلة كانت تتكون من �رضيحتني من اخلبز 
املقلي الذي يحتوي على طبقات املربى وزبدة الفول ال�ضوداين مع حلم 
يف  �ضياحي  مرفق  وا�ضتطاع  املقلي  واملوز  املقرم�ض  املقدد  اخلنزير 
األفا من هذه ال�ضطرية  الدمنارك يحمل ا�ضم »غري�ضالند راندرز« بيع 11 
من  بالطبع  ا�ضمه  الدمناركي  املرفق  وي�ضتمد  املا�ضي،  العام  للزائرين 
بالوليات  ال�ضابق  الفي�ض  التي ت�ضم منزل  منطقة غري�ضالند يف ممفي�ض 

املتحدة.

مدينة  احتفالت  اإطار  يف 
 ،870 الـ  بعيدها  مو�ضكو 
متحف  يتحول  �ضوف 
مو�ضكو اإىل القاعة الرئي�ضة 
ال�ضينما«  »ليايل  ملهرجان 

لعام 2017.
املهرجان  يت�ضمن  �ضوف 
بني  تتنوع  فعالية   127
العرو�ض ال�ضينمائية وور�ض 
واملحا�رضات.  العمل 
الإدارة  رئي�ض  �رضح  وقد 
لبلدية  التابعة  الثقافية 
األك�ضاندر  مو�ضكو، 
»�ضوف  قائال:  كيبوف�ضكي، 
الداخلي  الفناء  يتحول 
خ�ضبة  اإىل  مو�ضكو  ملتحف 
ملهرجان  الرئي�ضة  امل�رضح 
تقام  الذي  ال�ضينما  ليايل 
و27   26 يومي  فعالياته، 
ولهذا  اجلاري.  اأغ�ضط�ض 
م�رضح  يبنى  �ضوف  الغر�ض 
الطلق«.  الهواء  يف  خا�ض 
اأن  م�ضيفا  حديثه  وتابع 
العام  هذا  ال�ضينما  »ليايل 
فنحن  خا�ض،  نوع  من  هي 
نحتفل باليوبيل 870 ملدينة 
نقدم  �ضوف  لذلك  مو�ضكو، 
خ�ضبات  على  فعالية   127
العا�ضمة،  يف  م�رضحا   80

العرو�ض  بني  تتنوع 
العمل  وور�ض  ال�ضينمائية 
�ضوف  واملحا�رضات. 
الرئي�ضة  اخل�ضبة  تكون 
حيث  مو�ضكو،  متحف  يف 
ذكرى املمثل  نقدم هنا يف 
باتالوف،  األيك�ضي  القدير، 
على  احلا�ضل  الفيلم 
يف  الذهبية  ال�ضعفة  جائزة 
ال�ضينمائي  كان  مهرجان 
)ويطري   1958 عام  الدويل 

طائر الكركي(«.
وعلى حد تعبري كيبوف�ضكي 
جميعها  الفعاليات  �ضتبداأ 
مدينة  �ضينما  دور  كافة  يف 
اأغ�ضط�ض،  يوم 26  مو�ضكو، 
الرو�ضية  الأفالم  بعر�ض 
»اأريتميا«،  اجلديدة: 
و«حول  البداية«  »جوجول. 
فقط«يف  للكبار  احلب. 
اأغ�ضط�ض،   27 التايل  اليوم 
و�ضط  باومان  حديقة  يف 
يفتتح  �ضوف  العا�ضمة، 
مهرجان  النهار،  منت�ضف 
ور�ضا  يت�ضمن  كبري  تربوي 
فيها  يدرب  اإبداعية 
ال�ضينما  مدار�ض  اأ�ضاتذة 
وكتابة  الإخراج،  هواة 
والت�ضوير.  ال�ضيناريو، 

�ضوف  اليوم  غ�ضون  ويف 
يف  الأعمال  اأف�ضل  تعر�ض 
الق�ضرية  الأفالم  مهرجان 
كما  القول«.  »ق�ضارى 
مو�ضكو  جمموعة  �ضتعزف 
املعا�رضة،  للمو�ضيقى 
م�رضح  خ�ضبة  وعلى 
عددا  مو�ضكو،  متحف 
مو�ضيقى  مقطوعات  من 
املوؤلفني  لأ�ضهر  الأفالم 
املو�ضيقيني الرو�ض و�ضوف 

املمثلني  من  العديد  يلتقي 
جمهورهم  مع  واملخرجني 
التي  اخلا�ضة  العرو�ض  يف 
ال�ضينما  قاعات  يف  �ضتقدم 

بجميع اأنحاء مو�ضكو.
ال�ضاعر  حياة  عن  معر�ض 
يف  بو�ضكني  الرو�ضي 
مو�ضكومعر�ض  العا�ضمة 
الرو�ضي  ال�ضاعر  حياة  عن 
العا�ضمة  يف  بو�ضكني 
متحف  اأن  ويذكر  مو�ضكو 

الأف�ضل  املكان  مو�ضكو 
وقد  املدينة،  على  للتعرف 
ليحكي   ،1896 عام  اأن�ضئ 
الذي  والتغيري  تاريخها، 
�ضتكون  وكيف  لها،  يحدث 
وت�ضمح  امل�ضتقبل.  يف 
مقتنيات املتحف املتنوعة 
بالنظر اإىل املدينة من عدة 
وتتطور  تتغري  فهي  زوايا، 
املتحف  وكذا  با�ضتمرار، 

الذي يتقدم بتطورها.
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هند�سة املكان الزائل يف املتخيل الروائي

عبد الدائم ال�سالمي / تون�س

ا،  َدها حدٌث َمّ ن روايًة اإّل متى َع�سَ ُن اإدارته، فالأزمنة وال�سخ�سيات – على حّد ما يقول النّقاد- ل ُتكِوّ ما منيل اإىل تاأكيده هو اأّن الروايَة فُنّ الإن�سات للمكان وُح�سْ
واحلدث ل يتّم اإّل يف مكان مادّي اأو ُمتخَيّل. وعليه، فاإّننا ل نعني بالإن�سات للمكان وُح�سِن اإدارِته تو�سيَفه وَمْلَء كيانه بالأحداث واإجراَءها فيه بكثري من املفعولية، 

واإمنا نعني بهما الوعَي بكينونته داخل احلكاية؛ وهي كينونة ُتخّول للمكان اأن ُيعِرَب عن فاعليته يف توجيِه حركة ال�سخ�سيات ومنِح الأ�سياِء فيه دللٍت جديدًة. ولن 
يتّم له ذلك اإل متى هّياأ له الروائُيّ اأ�سباَب اأن يكون ذا ل�ساٍن ف�سيح، وعاطفة قوّية، وحوا�ّس متيّقظة، وُجراأة على رف�س ما ل ي�ست�سيغه من اأحوال الأحياء والأ�سياء فيه، 

َجْت َدللِت حكايِتها! فكم روايًة تعّطلت فيها حوا�ُسّ اأمكنِتها فظّل حكُيها بارًدا وهجيًنا، وكم روايًة هاجت فيها اأ�سواُت املكان واأحالُمه فحّركْت ُمَهَج �سخ�سياِتها وهَيّ

العربية  الروايُة  اتخذت  ولئن 
الطبيعية  الأمكنَة  الرومان�سّية 
اإطاًرا ملروّياتها واأكرثت من التغّني 
اخلاّلبة  ومناظرها  باأخالقها 
�سعرّي  بحنني  تفا�سيلها  وت�سوير 
وما   - الواقعّية  الرواية  فاإّن  باذخ 
 - اأخرى  روائية  اأمناط  من  تالها 
 ، امَلدينِيّ مَلنْ�َسئها  اأخل�ست  قد 
ونزعت اإىل بناء مغامرات اأبطالها 
و�ساحات  بيوت  داخل  ال�رسدية 
و�سوارع واأحياء �سعبّية اأو ع�رسّية. 
كون  اإىل  باأحٍد  الظُنّ  يذهنّب  ول 
الرواية حمكوٌم  حديثنا عن مدينة 
فاملدينة  للمكان،  اإحيائية  بنزعة 
حكاية  كل  يف  بطبعه  حٌيّ  ف�ساء 
اأم  واقعية  نوعها  كان  مهما 
اإْذ  وهي  متخيَّلة،  اأم  اأ�سطورية 
تتخّفف  نلفيها  الرواية  يف  حت�رس 
ُقْل  بل  الواقعية،  اإهاباتها  من 
بال�رسد �سبيال  حتملها معها وتلوذ 
لتحكي حكايتَها وحكايَة َمن فيها.

يف  املكان  هند�سَة  اأّن  يَخفى  ول 
تتحّكم  احلديثة  العربية  الرواية 
من  هي  بل  حكايتها،  جمرى  يف 
فيه  تتخلّق  الذي  الَرِحُم  اأحداثها 
الأنهج  مالمح  اأن  ذلك  وتنمو، 
والأ�سواق والأزّقة وعنابر ال�سجون 
من  وغريها  البيوت  وم�رسفيات 
طبيعة  حتّدد  التي  هي  الأمكنة 
من  فيها.  جتري  التي  الأحداث 
من  يطلب  الأمن  �سابط  اأّن  ذلك 
ل�سنع  الرائحة«  »تلك  رواية  بطل 
اهلل اإبراهيم اأن ميّده بعنوانه ليعرف 
لل�سلطة  يت�سّنى  ثّمة  ومن  مكانه 
مراقبة حتّركاته، حيث نقراأ: »قال 
قلت:  عنوانك؟!  هو  ما  ال�سابط: 
لي�س يل عنوان، وتطلَّع اإيّل بده�سة 
ل  قلت:  وتقيم؟!  تذهب  اأين  اإىل 
اأعي�س  كنُت  اأحٌد،  يل  لي�س  اأعرف 
مبفردي، قال لبد اأن نعرف مكانك 

لنذهب اإليك كل ليلة«. كما اأن �سيق 
اأج�ساد  اأجرب  ما  هو  ال�سجن  عنرب 
وحّر�سها  اللتحام  على  ال�سجناء 
الظرف  وهّياأ  املمنوع  على 
لأحدهم لكي يغت�سب �سبّيا �سجينا 
على حّد ما يقول الراوي: »وجذب 
فوقه  البطانيَة  البطانية  �ساحُب 
ممتلٍئ  �سبٍيّ  على  بيده  وب�سطها 
ينام اإىل جواره، وراأيُت وجه ال�سبّي 
له  كانت  البطانية،  تغّطيه  اأن  قبل 
ممتلئتان،  و�سفتان  خمرية  ب�رسةٌ 
ثنى  وقد  النوم  يف  غارقا  وكان 
ب�ساعده  الرجُل  واأحاطه  ركبتيْه، 
يتحرك  وجعل  البطانية،  اأ�سفل 
على ج�سد ال�سبي حتى الت�سق به، 
وراحت ذراُعه حتت البطانية وهي 
تنزع  ال�سبّي  ج�سد  على  تتحّرك 
الّرجِل  �ساقا  والت�سقت  بنطالونَه، 

بظهر ال�سبّي«.

قاهرة جنيب حمفوظ

منها  وخا�سة  القاهرة،  وحت�رس 
جنيب  روايات  يف  اجلمالية،  حّي 
حمفوظ ح�سورا وارف الّدللة، اإذ 
الفاطمية  والق�سور  الأزّقة  تنه�س 
وعمارات  ال�سعبية  واملقاهي 
احلكاياِت  نظم  يف  فواعَل  ال�سكن 
َوِر  �سُ ومن  جريانها،  يف  والتحّكم 
البناية  �ُسلّم  اإنارة  انعداَم  اأّن  ذلك 
�سوكت  املنعم  عبد  ي�سكنها  التي 
�سّجع  ما  هو  »ال�ُسّكرية«  رواية  يف 
من  الت�سلّل  على  ال�ساّبة  جارتَه 
دون  ال�سطح  فوق  ومالقاته  بيتها 
خوف من عيون اأهلها وا�ستدراجه 
اإىل تقبيلها على كرثة زهده وتقواه، 
ويف هذا ال�ساأن نقراأ: »وَعرَبَ َحْو�َس 
البيت يف ظالم دام�س، ثم اجته اإىل 

باُب  ُفِتَح  اللحظة  تلك  ال�ُسلَّم، ويف 
الّدور الأول، وعلى ال�سوء املنبعث 
من داخل ال�سقة راأى �سبًحا يت�سلّل 
وراءه  الباَب  اأغلق  ثم  اخلارج  اإىل 
قلبُه،  وخفق  ال�ُسلّم.  اإىل  و�سبقه 
هيَّجها  كح�رسة  ا  حاًرّ دُمه  وجرى 
تنتظر  الظالم  يف  راآها  القيظ. 
نحوه،  وتتطلّع  ب�سطة  اأّول  عند 

فتطلّع نحوها«.
ا�ستدعاء  اإىل  الرواية  حتتاج  وقد 
يف  ا�سُمها  غائٌر  تاريخية  اأمكنًة 
اأحداثها  لتمنح  الأ�سطورة  خزائن 
بُعًدا عجائبيا، وهو اأمٌر ان�سّب عليه 
ُجهُد بع�ِس روايات الليبي اإبراهيم 
اأمكنًة  فيها  وجدنا  حيث  الكوين، 
»اأطالنتيدا«  اأ�سطوريًة مثل مدينة 
الكوين  لذ  وقد  »البئر«.  رواية  يف 
بال�سحراء وواحاتها ف�ساًء لتخليق 
مروياته، لأنه يرى اأّن ال�سحراء هي 

التي تروي له حكاياتها، وهي التي 
»مل  ملفرداتها:  يُن�سَت  اأن  تعلّمه 
ال�سحراء،  غري  �سيئا  اأحٌد  يل  يَْرِو 
رّبتني،  التي  اجلدة  هي  ال�سحراء 
التي  وهي  يل،  روت  التي  وهي 
ولهذا  �رَسّها.  قلبي  يف  دفنت 
عندما اأحتدُث عن ال�سحراء اأ�سعُر 
يعني  بال�سحراء،  م�سكون  باأنني 
ل�سُت اأنا من ي�سكن ال�سحراَء ولكن 
ال�سحراَء هي التي ت�سكنني، لأن يف 
ال�سحراء فقط يتج�سد مبداأُ وحدة 
اأن  تعلمُت  ال�سحراء  يف  الكائنات، 
اأو  �سجرة  اأ�سغر  ال�سجرة،  تكون 
اأ�سغر نبتة، قريًنا يل. يف ال�سحراء 
اأي�سا تعلمُت حترمَي اأن تَنْتَزَع عودا 
اأخ�رَس، يف ال�سحراء تعلّمُت اأن ل 

اأفق�َس بي�سَة طرٍي«.

باب ال�سم�س

ورمّبا احتاجت الرواية اإىل ت�سنيع 
ومتى  التخييل،  قناة  عرب  مكانها 
ت�رّسب  فيها،  مالحُمه  اكتملت 
ونه�س  الأر�س،  اإىل  وخرج  منها 
واقع  اأحداث  من جديد فاعاًل يف 
على  اأدّل  ولي�س  املعي�س.  النا�س 
»باب  رواية  مع  حدث  مّما  ذلك 
خوري،  اإليا�س  للكاتب  ال�سم�س« 
�سنعت  الرواية  هذه  اأّن  ذلك 
ثم  اأحداثها،  فيه  واأدارت  مكانها، 
وهي تنفتح به على اأ�سباب واقعها، 
بـ«باب  فاإذا  حقيقية،  حياًة  منحته 
ال�سم�س« يخرج من ُمًتخيَّل الرواية 
فل�سطني  ب�سباب  واإذا  الواقع،  اإىل 
»باب  با�سم  للعودة  يقيمون خمًيّما 
من  �رساعا  ويخو�سون  ال�سم�س« 
الحتالل  قوات  مع  بقائه  اأجل 
اإليا�س  الكاتب  ال�سهيوين، ما جعل 
يف  احلدث  »تابعت  يقول:  خوري 
اأول،  قارئا  ب�سفتي  ال�سم�س  باب 
الن�ساء  هوؤلء  عمل  اأقراأ  كنت 
بطل  اأحفاد  هم  الذين  والرجال 
راوي  خليل،  واأبناء  يون�س  روايتي 
هوؤلء  اإىل  ر�سالة  ويوّجه  الرواية«، 
ال�سباب قائال لهم فيها: »هذه هي 
يف  يون�س  بها  حلم  التي  فل�سطني 
ليون�س  كان  ال�سم�س«.  »باب  رواية 
حلم من كلمات، ف�سارت الكلمات 
جروحا تنزف بها الأر�س، و�رسمت 
اأنتم يا اأهايل باب ال�سم�س كلمات 
وتعيد  باحلرية،  احللم  تكتب 
معكم.  اأنا  فل�سطني.  اإىل  فل�سطني 
كيف �سار احللم على  واأرى  اأراكم 
اأيديكم حقيقة منغر�سة يف الأر�س. 
ي�ستحق  ما  الأر�س  هذه  على 
دروي�س،  كتب حممود  كما  احلياة، 
لأنكم عندما بنيتم قريتكم الرائعة 
اأعدمت املعنى اإىل املعنى، و�رسمت 

اأبناء هذه الأر�س واأ�سيادها«.

د  ليٌل يفي�ض من اجَل�سَ
وَز ،  يا�َسمنُي على َلْيِل َتَ

ٌة  اأُْغنَيّ
على  يلتقياِن  لَغريَبنْيِ 

�سارع
ي اإىل َهَدٍف .. ل يوؤِدّ

عينني  بعد  اأَنا  َمْن 
نِي ؟ ُلوزَتّ

يقول الغريْب

؟  يِفّ  منفاَك  بعد  اأَنا  َمْن 
تَقوُل الغريْبة

فلَنُكْن   ، ح�سنًا   ، اإذْن 
َحِذَرْيِن لئال

البحاِر  ِمْلَح  َك  ُنَحِرّ
َج�َسد  يف  القدميِة 

ُر ... يتَذَكّ

َج�َسَداً  لها  ُتعيُد  كانت 
�ساخنًا ،

�ساخنًا  َج�َسداً  لها  وُيعيُد 
،

قاِن  العا�سِ يرُتُك  هكذا 
هما  ُحَبّ الغريباِن 

ًا، ِوَيّ َفْو�سَ
ثياَبهما  يرتكان  كما 
ُزهور  بني  ة  الداخلَيّ

املالءات ...
 ، حبيبي  حقًا  ُكْنَت  اإن 

فاأَِلّْف
ن�سيَد اأَنا�سيَد يل ، واحُفِر 

ا�سمي
يف  ُرُمانة  جْذع  على 

حداِئِق بابَل

 ، يَنني  ِبّ ُتِ حقًا  ُكْنِت  اإن 
َف�سعي

وقويل   . يدَيّ  يف  ُحُلمي 
َلُه ، لبِن مرمَي ،

فعلَت  ما  بنا  َفَعْلَت  كيف 
َك ، بنف�سِ

يا �سِيّدي ؟ هل لدينا من 
الَعْدل ما �سوف

عادلني  ليجعلنا  يكفي 
غداً ؟

كيف اأُ�سفى من اليا�َسمني 
غداً ؟

كيف اأُ�سفى من اليا�َسمني 
غداً ؟

ظالِل  يف  معًا  ُيْعِتماِن 
ت�سُعّ على

تُكْن  ل   : ُغْرَفِتِه  �سقف 

ُمِعْتمًا
له  قالت   – نهدَيّ  َبْعَد 

...
قال : نهداِك ليٌل ُي�سيُء 

ال�سرورَيّ
 ، ُلني  ُيَقِبّ ليٌل  نهداِك 

وامتالأنا اأَنا
من  َيفي�ُس  بليٍل  واملكاُن 

الكاأ�ِس ...
ثم   ، ِفِه  َو�سْ من  َحُك  َت�سْ

ت�سحك اأَكَثَ
ُئ ُمْنَحَدَر الليل  حني ُتَخِبّ

يف يدها ..
  يا حبيبي لو كان يل

ًا ... لُكْنُتَك  بَيّ اأَْن اأَكوَن �سَ
اأَنَت

اأَكوَن  اأَْن  يل  كان  ولو    

فتاًة
لكنُتك اأَنِت ! ..

عند   ، كعادتها   ، وتبكي 
َعْوَدِتها

اللون  نبيذّيِة  �سماِء  من 
: ُخْذين

طائٌر  يل  لي�س  َبَلد  اإىل 
اأَزرٌق

اِفِة يا غريُب ْف�سَ فوق �سَ
غاباِتها  لَتْقَطَع   ، وتبكي 

يف الرحيِل
َمْن   : ذاتها  اإىل  الطويل 

اأَنا ؟
يف  َمْنفاك  بعد  اأَنا  َمْن 

ج�سدي ؟
ومن  ومنَك   ، مِنّي  اآِه 

بلدي
عينني  بعد  اأَنا  َمْن 

ني ؟ لوزَتّ
اأَِريني َغدي ! ..

العا�سقاِن  يرتُك  هكذا 
وداَعُهما

كرائحِة  ًا،  ِوَيّ َفْو�سَ
ليل  على  اليا�سمني 

وَز. ُتّ
َيْحمُلني  وَز  ُتّ ُكِلّ  يف 

اليا�سمنُي اإىل
اإىل  ي  يوؤِدّ ل   ، �سارع 

َهَدٍف ،
َبْيَد  اأيَن اأُتابُع اأُغنّيتي ..

تركت  »ملاذا  ديوان  )من 
احل�سان وحيدا« 1995 
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روبني ك�شاب وليلى ال�شامي: دولة 
حمرتقة.. �شوريون يف الثورة واحلرب

القوى  من  وتدخٌل  الطائفي،  لل�سرد  وانت�ساٌر  املتطرفة  للجماعات  عوٌد  و�سُ َعْمًدا،  عون  ُيَجَوّ ومدنيون  ال�سراع،  قها  َمَزّ َحَيواٌت  ُمفِجَعة؛  �سوريا  من  القادمة  “الأخبار 
الأجنبية زاد النار ا�ستعال. هذه كلها جوانب مفزعة للثورة امل�سادة التي حاولت �سحق احلركة ال�سعبية التي ظهرت يف عام 2011 لرف�ض عقوٍد من ال�ستبداد، 

واملطالبة باحلرية والعدالة الجتماعية. 

العنوان: دولة 
حمرتقة.. �سوريون يف 

الثورة واحلرب
 املوؤلف: روبني يا�سني 

ك�ساب، ليلى ال�سامي
النا�سر: بلوتو بر�ض- 

لندن، اململكة املتحدة
عدد ال�سفحات: 288

اللغة: الإجنليزية
تاريخ الإ�سدار: 20 

جانفي 2016 

�سوت من ل �سوت له

ت�ستحق  �أخرى  ق�سٌة  هناك  لكن 
ال  عدٍد  ق�سُة  ُتكى؛  �أن  ا  �أي�سً
و�ملجتمعات  �الأفر�د  من  يُح�سى 
حاولت  �لتي  و�ل�سجاعة،  �مُللِهمة 
�لثورة  �أهد�ف  على  �حلفاظ 
�الأ�سيلة، حتى تت �أكرث �لظروف 
�لقمع  مو�جهة  ويف  ماأ�ساوية، 

�الأكرث وح�سية. 
ُتكى،  ال  غالبا  هوؤالء  ق�س�ص 
وهذ�  ت�سامًنا؛  تلقى  ما  ونادًر� 
هو �ل�سبب �لذي دفعنا �إىل تاأليف 
�سوًتا ملن  �أن مننح  �لكتاب:  هذ� 

ال �سوت له”.
يف  �ل�سامي  ليلى  كتبته  ما  هذ� 
“دولة  كتاب  عن  حديثها  م�ستهل 
�لثورة  يف  �سوريون  حمرتقة.. 
و�حلرب” �لذي �ساركت يف تاأليفه 
يا�سني  روبني  مع  باالإجنليزية 
يناير   20 يوم  و�سدر  ك�ساب، 
2016، عن د�ر ن�رش “بلوتو بر�ص” 

�للندنية يف 288 �سفحة. 

�سهادات مبا�سرة

رت �لكتاب  �أما “بلوتو بر�ص” ف�سَدّ
“ليلى”-  �عتربته  موجز،  بعر�ٍص 
مغالية  دعاية  �سمنيَّة-  بابت�سامٍة 

من �لنا�رش، جاء فيه:
خرج كثري من �ل�سوريني �إىل �سو�رع 
دم�سق يف 2011 للمطالبة باإ�سقاط 
و�ليوم،  �الأ�سد.  ب�سار  حكومة 
�إىل  �سوريا  �أجز�ء  معظم  لت  تَوّ
كثريون  ويخ�سى  حرب،  منطقة 
�أن �لبالد كلها �أ�سحت على حافة 

�النهيار. 
مو�سوع  هو  �ملعقد  �لو�قع  هذ� 
�لذي  حمرتقة”؛  “دولة  كتاب 
فريدة  وتطور�ت  تفا�سيل  ير�سد 
��ستناًد�  �ليوم،  �سوريا  يف  للحياه 
�إىل �سهاد�ت جديدة ح�سل عليها 
مقاتلي  من  ة  غ�سَّ �لكتاب  موؤلَفي 
�ملعار�سة، و�ملنفيني يف خميمات 
�حلقوقيني  و�لن�سطاء  �لالجني، 

�ل�سجعان. 

ف�سل املجتمع الدويل

�لق�س�ص  هذه  �ملوؤلفان  مزج 
بتحليٍل عميق لع�سكرة �النتفا�سة، 
و�حلرب  �الإ�سالميني،  و�سعود 
�لطائفية، ودور �حلكومة �ل�سورية 
�ل�رش�ع.  وح�سية  تفاقم  يف 
�إىل  �للقاء�ت،  هذه  خالل  ومن 
من  و��سعة  جمموعة  جانب 
�لكتاب  يجادل  �مل�سادر�لثانوية، 
�لدويل  �ملجتمع  باأن  ُمقِنع  ب�سكٍل 
�ملعلنة  �لتز�ماته  يف  ف�سل 
�ملعار�سة  جماعات  دعم  حيال 

�ل�سورية. 

كابو�ض �سيا�سي واإن�ساين

والأن �لكتاب يغطي م�سائل متعدده، 
منها: تنظيم �لدولة، و�الإ�سالموية، 
�الإقليمية،  �ل�سيا�سية  و�جلغر�فيا 
�ل�سعبية،  �لثورية  و�ملنظمات 
�حلرب  منذ  الجئني  �أزمة  و�أ�سو�أ 
�لعاملية �لثانية؛ فاإنه يوفر �إطاللة 
�ل�سيا�سي  �لكابو�ص  على  حية 
و�الإن�ساين �لذي ت�سهده �سوريا يف 

�لع�رش �حلديث. 

اإطاللة على فهر�ض 
الكتاب

على  �إطاللة  �لكتاب  يوفر  كما 
“�لثورة من �أعلى”، وير�سد �لعقد 
�الأ�سد،  ب�سار  حكم  من  �الأول 
يف  �ل�سعبية  �لقاعدة  �إىل  ويتطرق 
�لع�سكرة  ظاهرة  ويتناول  �سوريا، 
عنونه  �لذي  �جلزء  ويف  و�لتحرر. 
بـ”�الأر�ص �ملحروقة” تدث عن 
�سعود �الإ�سالمويني، قبل �أن ينتقل 
�إىل ظو�هر �لطرد و�لنفي، وتثوير 
ويختم  �لنخب،  وف�سل  �لثقافة، 
�ل�سعب  ثورة  مع  للت�سامن  بدعوٍة 
الأبرز  بقائمة  ُمَذيَّلًة  �ل�سوري، 

�ملنظمات.

اأ�سمل من ال�سراع

على  يقت�رش  ال  بذلك  و�لكتاب 
لكنه  �لقائم،  �ل�سوري  �ل�رش�ع 
و�ملجتمع  �لدولة  لي�سمل  ميتد 
“البد  كتاٌب  فهو  ثَمّ  ومن  ككل؛ 
ي�سع  �أن  قبل  حتى  قر�ءته  من 
حدث،  ما  لفهم  �أوز�ره؛  �ل�رش�ع 
�أن  ينبغي  وكيف  حدث،  وملاذ� 
�لباحث  قول  حد  على  ينتهي”. 
�ل�سوري مبعهد دملا ح�سن ح�سن، 
�ملوؤلف �مل�سارك لكتاب “د�ع�ص: 
كتاُب  �الإرهاب”؛  جي�ص  د�خل 
ي�ستند هو �إىل �الآخر �إىل �سهاد�ٍت 
�ملن�سمني  لبع�ص  لكنها  هامة، 
لتنظيم �لدولة، وعدد من �لباحثني 
�ملهتمني بدر��سة �لتنظيم، وبع�ص 

�لقياد�ت �لع�سكرية �الأمريكية.

حكاية �سوريا

�لكاتب  �لر�أي  هذ�  مع  يتفق 
و�ل�سجني  �ملعار�ص،  �ل�سوري 
�حلاج  يا�سني  �ل�سابق،  �ل�سيا�سي 
�ل�سوريون  “ُحِرم  قائال:  �سالح، 
حكاياتهم،  �رشد  من  لعقود 
هذ�  يف  لكن  بالدهم،  ووق�س�ص 
و”ليلى”  “روبني”  يحكي  �لكتاب، 
ال  كتاب  وهو  �ل�سورية.  �لق�سة 
معرفة  يف  للر�غبني  عنه  غنى 
وذهب  �سوريا”.  حول  �حلقيقة 
يا�رش منيف، �أ�ستاذ �ل�سو�سيولوجيا 
�إمر�سون  جامعة  يف  �مل�ساعد 
�مل�سارك  و�ملوؤ�س�ص  �الأمريكية، 
مع  للت�سامن  �لعاملية  للحملة 
�لثورة �ل�سورية، �إىل �عتبار �لكتاب 
“�أف�سل �رشٍد لالنتفا�سة �ل�سورية 

حتى �الآن”. 
�سامل  “تليل  باأنه  �إياه  و��سًفا 

جيو�سيا�سي  ل�رش�ٍع  ودقيق 
�سعبية  ون�ساالت  �الأوجة،  متعدد 
�سخ�ص  “�أي  م�سيًفا:  ال ُت�سى” 
مهتم بفهم �لو�سع �سديد �لتعقيد 
هذ�  يقر�أ  �أن  يجب  �سوريا؛  يف 

�لكتاب رفيع �مل�ستوى”.

ترياق الختزالية 
اجليو�سيا�سية

�أنتظره  كنُت  �لذي  �لكتاب  “�إنه 
�لر�سامة  قالت  كما  �سوريا”،  عن 
و�لكاتبة مويل كر�بابل، وقال عنه 
�ملحا�رش  بيرييه،  توما�ص  ا  �أي�سً
مركز  ومدير  �أدنربة،  جامعة  يف 
للعامل  �ملتقدمة  �لدر��سات 
روؤية  �لكتاب  “يقدم  �لعربي: 
ت�سكل �لرتياق �ملثايل لالختز�لية 
يف  يتميَّز  وهو  �جليو�سيا�سية، 
�ملحتوى  من:  مزيج  تقدمي 
مبا�رشة،  �مليد�ن  من  �مل�ستقى 
بالدقة  يت�سم  �لذي  و�لتحليل 
ال  �لذي  و�الإميان  و�لو�قعية، 
يتزعزع يف ن�سال �ل�سعب �ل�سوري 

من �أجل �لعد�لة و�لكر�مة”.

الدعم الواجب

مع  �لت�سامن  “ف�سل  وقد  �أََما 
مدى  على  �لظهور  يف  �ل�سوريني 
�ل�سنو�ت �خلم�ص �ملا�سية. فيجب 
خلم�ِص  �لف�سل  هذ�  ي�ستمر  �أال 
يو�سح  �أن  و�أمتنى  �أخرى.  �سنو�ٍت 
�لعديد  هناك  يز�ل  ال  �أنه  كتابنا 
و�ملبادر�ت  �ملجتمعات  من 
لدعم  لالإعجاب  و�ملثرية  �لر�ئعة 
�لدعم  �إىل  بحاجة  وهم  �سوريا. 
وقٍت م�سى”..  �أي  �أكرث من  �الآن، 

بهذ� ختمت “ليلى” حديثها.

عر�ض كتاب قطر .. دولة �شغرية بثقل �شيا�شي كبري
 الكتاب: قطر.. دولة 
�سغرية وثقل �سيا�سي 

كبري
املوؤلف: مهران كامرافا

النا�سر: مطبعة جامعة 
كورنيل

تاريخ الإ�سدار: 6 
اأغ�سط�ض 2012

عدد ال�سفحات: 232 
�سفحة

اللغة: الإجنليزية

هي دولة خليجية �سغرية يعي�ص بني 
�سخ�ص،  مليوين  من  �أقل  ظهر�نيها 
�ملياه  جوفها  يف  تنعدم  وتكاد 
�ل�ساحلة لل�رشب، ومل ت�سبح م�ستقلة 

�أتاحت  ذلك  ورغم   ،1971 عام  حتى 
و�لغاز  �لنفط  من  �لهائلة  ثروتها 
لعائلة �آل ثاين �حلاكمة ممار�سة تاأثري 
�الإقليمية  �ل�سيا�سة  يف  للغاية  كبري 

وحتى �لدولية.
تعترب قطر، ح�سب  �سيء  كل  وبرغم 
و�سف �لدكتور مهر�ن كامر�فا موؤلف 
ي�ستخدم  �سغرًي�”  “عمالقا  �لكتاب، 
بعمق  للتاأثري  خفيفة/ناعمة”  “قوة 
و�ل�سيا�سة  �لدبلوما�سية  عو�مل  يف 
مقر  كونها  جانب  و�إىل  و�القت�ساد. 
�لعاملية،  �الإعالمية  �جلزيرة  �سبكة 
�ملركزية  �لقياد  مقر  كذلك  فاإنها 
�الأمريكية �ملتقدمة ومركز �لعمليات 

�جلوية �مل�سرتكة.
من  �لطر�ز  هذ�  وبا�ستخد�مها 
�أنها  “كامر�فا”  يرى  �خلفية،  �لقوة 

حول  �ل�سائد  للمفهوم  يا  تِدّ متثل 
�ل�سغرية  �لدول  تلعبه  �لذي  �لدور 
يف �لنظام �لعاملي؛ فقد كانت قطر 
�ملالية  �الأزمة  خالل  رئي�سيا  العبا 
ر�ئعا  مق�سًد�  و�أ�سبحت  �الأوروبية، 
�مل�سهورين،  �ملعماريني  للمهند�سني 
وموطًنا للعديد من فروع �جلامعات 
�الأمريكية، و�سوف ت�ست�سيف نهائيات 

كاأ�ص �لعامل لكرة �لقدم عام 2022.
ي�سادفك  ما  �أول  هي  �لكلمات  هذه 
على �سفحة �لكتاب يف موقع �أمازون، 
�إىل جانب و�سف “مثري لالإعجاب”، 
�لذي خلعه كري�ستوفر م. ديفيد�سون، 
من جامعة دورهام، وموؤلف كتاب “ما 
بعد �ل�سيوخ: �النهيار �لقادم ملمالك 
م  يقِدّ �لذي  �لكتاب  على  �خلليج”، 
معرفة  يريد  من  لكل  كبرية  فائدة 

�لقطرية  �ل�سيا�سة  حول  �ملزيد 
لنفوذ  �لعميق  بتحليله  �ملعا�رشة، 
�لدوحة �ل�سخم يف �ل�سوؤون �الإقليمية 
و�لدولية، وي�ست�رشف �حتمالية تُوّل 
هذه �لدولة �ل�سغرية �إىل قوة �إقليمية 
بينها  �لفارق  بح�سم  ويو�سح  كربى، 
�لغنية  �ملجاورة  �مللكيات  وبني 
�سيا�ستها  على  �لرتكيز  عرب  بالنفط 
يف  لي�ستحق  �لنا�سئة،  �خلارجية 

�لنهاية
يتناول  �ل�سبك،  جيد  كتاب  و”هو 
ملناق�سة  مدخال   باعتبارها  قطر 
�ل�سلطة  طبيعة  مثل  كبرية  �أفكار 
و�حلد�ثة  �لدولة  و��ستقاللية 
غوز،  بح�سب غريغوري  �ملتقدمة”، 
جامعة  يف  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ 
فريمونت، وزميل غري مقيم يف مركز 

كتابَي  وموؤلف  بالدوحة،  بروكنجز 
“ممالك �لنفط” و”�لعالقات �لدولية 

يف �خلليج �لفار�سي”.
�حت�سامي،  �أنو�ص  عليه  �أثنى  كما 
بجامعة  �الإير�نية  �ل�سوؤون  خبري 
كتاب  وموؤلف  �إجنلرت�،  يف  دور�م 
�خلليج  يف  �لتغيري  “ديناميكيات 
�ل�سيا�سي  �القت�ساد  �لفار�سي.. 
در��سة  باعتباره  و�لثورة”،  و�حلرب 
�لعر�ص  يف  بال�سهولة  تتميز  ر�ئعة 
�ملنطقة،  لهذه  �لتحليل  يف  و�لعمق 
�ل�سلطة  لهرم  �سامال  تليال  وتوفر 
يف هذ� �لبلد، وكيفية ��ستخد�م �لقوة 
�لناعمة، م�سيًفا: “ب�رش�حة.. قر�أتُه 
كامال، و��ستمتعُت بتعلم �سيء جديد 
يخيب  مل  وكعادته  �سفحة.  كل  يف 

كامر�فا ظني فيه.
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عدم النوم...
كابو�س يطارد 

الكثريين
يعاين الكثري من النا�س من م�سكلة الأرق اأو �سعوبة النوم اأثناء الليل فُي�سابون بالنزعاج والتوّتر والع�سبية؛ فالنوم حاجة �سرورّية للإن�سان؛ 

حيث ياأخذ ج�سم الإن�سان بجميع اأع�سائه راحًة تامة ما عدا القلب، بالإ�سافة اإىل اأّن هناك الكثري من الغدد التي تعمل خلل الليل فقط، واأغلب 
الأ�سخا�س الذي يعانون من الأرق قد يعانون من الكتئاب والإجهاد وعدم التوازن؛ لذلك فهم يهرعون اإىل الأدوية املهدئة واملنومة، ولكن معظمها 

ُت�سّبب لهم الإدمان، لذلك اخرتنا لكم يف مقالنا هذا بع�س الأع�ساب الطبيعّية التي تق�سي على الأرق، وت�ساعد ب�سكل كبري على النوم وال�سعور 
بالراحة وال�سرتخاء. 

ال�صيح 
يف  يزرع  وزكية،  معّطرة  قوّية  رائحة  ذو  وهو  املركبة،  الف�صيلة  اإىل  ينتمي  ومعّمر  ياب�س  حار  ع�صبي  نبات  هو 
املناطق الربية واحلدائق ذات الرتبة الرملّية، ي�صتفاد من النبات البذور والأوراق فقط دون اجلذور، وي�صتخرج 
العربي  املغرب  ك�رشق  كثرية؛  مناطق  يف  ال�صيح  ع�صبة  تنمو  العالجية.  الطبّية  الفوائد  ذو  ال�صيح  زيت  منه 
و�صل�صلة جبال الأطل�س، ومناطق من اآ�صيا واأ�صرتاليا واأمريكا الالتينية، وهناك اأنواع كثرية من ال�صيح تزيد على 
300 نوٍع اأ�صهرها ال�صيح البلدي الذي ينت�رش يف �صوريا، وتركيا، واإيران، و�صمال اإفريقية، وجزيرة �صيناء، وكذلك 
يف اأغلب مناطق اململكة العربية ال�صعودية . وقد ا�صتخدم ال�صيح منذ اأقدم الع�صور يف عالج امل�صاكل ال�صحّية 
يف معظم البلدان �صواء بتناوله منفرداً اأو �رشبه مع اإ�صافة ال�صاي عليه، وهو يحتوي على زيت اأ�صا�صي، ومادة 
ال�صانتونني، ومادة البوليثني، والرتبنتني، والكاروتينويد، والكارفور، وال�صينيول، ومادة الأرتيمي�صينني، والأكتون، 
واملغني�صيوم،  والنحا�س،  والبوتا�صيوم،  واليود،  والف�صفور،  والكال�صيوم،  كالر�صا�س،  هامة؛  معادن  اإىل  والنيكل، والكربيت، والزنك، والكلور، وغريها. اإ�صافة 

الأع�صاب التي ت�صاعد على النوم اليان�صون
منا�صبة من  كمّية  و�صع  �صوى  فما عليكم  بال�صرتخاء،  وي�صعره  الراحة  يُعطي اجل�صم  فهو 

حبوب اليان�صون يف كوب من احلليب وحتليته بالع�صل قبل اللجوء اإىل النوم اأو غلي كوب من 

ثم تركه ينقع ومن ثم حتليته وتناوله.  املاء واإ�صافة له كمية من اليان�صون وتغطيته جيداً 

احلليب الدافئ: وهو من اأقدم الو�صفات لنوٍم هادئ؛ حيث يتّم تناول كوب من احلليب الدافئ 

ويرخي  عام  ب�صكل  اجل�صم  يُهّدئ  النعناع:  الأع�صاب.  تهدئة  على  يعمل  حيث  بالع�صل  امُلحلّى 

الأع�صاب وبالتايل التمتع بنوم هادئ، وذلك بغلي كوب من املاء وو�صع بع�س اأوراق النعناع به ثّم تغطيته 
كه  تر و
ينقع ومن ثم حتليته ح�صب الرغبة وتناوله قبل النوم. الزجنبيل: وهو م�رشوب رائع لنوم متوا�صل؛ حيث اإّنه يُخلّ�س اجل�صم من التوتر والأرق 

والإجهاد، ما عليكم �صوى غلي كوب من املاء وو�صع الزجنبيل به، ومن ثّم حتليته بالع�صل، كما وميكن اإ�صافة القرفة لتح�صني الطعم. امللي�صة: 

وهي من الأع�صاب التي تُخّف�س �صغط الدم، وبالتايل ت�صاعد ب�صكل كبري على النوم، وتُخلّ�س اجل�صم من الت�صنجات والإجهاد، كما اأنها تو�صف 

م�صّكناً  ويعترب  للج�صم،  العام  ال�صعف  لالكتئاب وحماربة  امل�صادة  الأطعمة  اأف�صل  وهو  ال�صوفان:  الكتئاب.  يعانون من  الذين  لالأ�صخا�س 

وبالتايل ي�صاعد اجل�صم على ال�صرتخاء والنوم. خل التفاح: حيث ميكن اإ�صافة ملعقة من اخلل اإىل كوب من املاء ومزجهم جيداً. ال�صاي 

الأخ�رش: من امل�رشوبات الرائعة لراحة وا�صرتخاء اجل�صم والأع�صاب؛ حيث ميكن غلي كوب من املاء واإ�صافة ال�صاي الأخ�رش له وتركه ينقع 

ومن ثّم حتليته وتناوله قبل النوم. احلبة ال�صوداء:عن طريق اإ�صافتها اإىل كوب من احلليب ال�صاخن وامُلحلّى بالع�صل قبل اللجوء اإىل النوم. 

�رشاب امل�صم�س اأو قمر الدين: فهو يحتوي على مادة تريبتوفان، والتي هي نوع من الأحما�س الأمينية التي تُعطي �صعوراً بال�صعادة وحُت�ّصن 
املزاج وترخي الأع�صاب.

فوائد ع�صبة 
ال�صيح

البلدي يف عالج مر�س املالريا، نظراً لحتوائها  اأوراق ال�صيح   تفيد 
لهذا  امل�صببة  الفطرّيات  تكاثر  تعيق  التي  الأرتيمي�صينني  مادة  على 
�صة فقط للعالج،  املر�س، لكنها ل تفيد يف الوقاية منه؛ لذا فهي خم�صّ
وهذه الع�صبة م�صتخدمة منذ اآلف ال�صنني لدى ال�صينيني لهذا الغر�س 
التنف�صي وحت�ّصن  التهابات اجلهاز  وتعالج  البلغم  تزيل  ال�صيح  . ع�صبة 
ال�صيح  ع�صبة  تعالج   . التح�ص�صي  الربو  مر�صى  وعالج  التنف�س  عملية 
على  املعوّية  الديدان  وتطرد  تقتل  فهي  اله�صمي؛  اجلهاز  اأمرا�س 
 . والغازات  والتقلّ�صات  واملغ�س  البطن  اأمل  وت�صّكن  اأنواعها  اختالف 
تفيد يف تخفيف مر�س البول ال�صكري عن طريق �رشب منقوعها. ت�صاعد 
الروماتيزمية،  والتهاباتها  واملفا�صل  والعظام  الظهر  اآلم  عالج  على 
والتهابات اجللد، والتخلّ�س من الفطريات ونزلت الربد والإنفلونزا . 
هي مدر جّيد للبول، ومنّظف ومطّهر للجهاز البويل، وتعالج التهاباته 
» املنحب�س عند  الطمث   « ال�صهرية  للدورة  . هي مدر  وتزيل احلمى 
ت�صاقط  وتعالج م�صكلة  الراأ�س  الثعلبة يف  داء  تفيد يف عالج   . املراأة 
ال�صعر من خالل دهن املنطقة املت�رّشرة مبادة القطران امل�صتخرجة 
العقرب وتطهري املنطقة امل�صابة ومنع  ل�صعات  تفيد يف عالج  منه. 
لإزالة  وال�صّيارات  للمنازل  كبّخور  ا�صتخدامها  ميكن   . اجل�صم  ت�صمم 
الروائح الكريهة يف املكان . ت�صتخدم اأوراقها لتح�صني نكهة الأطعمة 
واملاأكولت املطهّوة يف املنزل، وخ�صو�صاً الأ�صماك الطازجة . نبتة 
الإ�صهال  وحالت  اله�صم  ع�رش  تعالج  لذلك  لل�صهّية؛  فاحتة  ال�صيح 
والإم�صاك وا�صطرابات الأمعاء، وتن�ّصط الكبد، وحتّفز اإفراز ال�صفراء، 
الدورة  تنظيم  يف  تفيد  القيء.  يف  والرغبة  بالغثيان  ال�صعور  وتوقف 
اإعادة  اآلمها، كما تفيد يف  الإناث وت�صهيلها واحلد من  ال�صهرية لدى 

تقلي�س فتحة املهبل بعد الولدة.

رطان البطاط�س لل�صّ
على  املجراة  الّدرا�صات  وجدت   
اللكتينات  مادة  اأّن  الب�رش  خاليا 
ترتبط  البطاط�س  يف  املتواجدة 
خاليا  اأغ�صية  مب�صتقبالت 
وت�صممها  ملوتها  موؤّديًة  ال�رّشطان 
ومثّبطًة بذلك منّو الورم امل�صوؤولة 

عنه. 

 البطاط�س لل�سّكري 

 وجدت الدرا�صات املخربّية اأّنه اإذا 
حمية  اإىل  البطاط�س  ق�رش  اأ�صيف 
بال�صّكري  امل�صابة  الّتجربة  فئران 
لديها  ينخف�س  الدم  �صكر  فاإّن 
تواتر  ب�صكل ملمو�س كما ينخف�س 

التبّول املرتبط بذلك املر�س. 
البطاط�س للب�رشة 

على  املب�صورة  البطاط�س  تعمل 
حول  ال�صوداء  الهالت  تبي�س 

العينني؛ حيث اإّن البطاط�س حتتوي 
 ،Catecholase على اإنزمي ي�صمى
امل�صتح�رشات  يف  ي�صتخدم  الّذي 

التجميلّية كمفّتح للون الب�رشة.
 البطاط�س ل�صّحة القلب

درا�صة على 84215  اأجريت   حيث 
امراأة، و�صدرت الّنتيجة باأّن تناول 
القلب  �صّحة  يفيد  البطاط�س 
ال�رّشياين  التوّتر  لفرط  البطاط�س 

�رّشحت  الّدماغية  والّن�صبة 
 FDA والأدوية  الأغذية  منّظمة 
ذات  البطاط�س  مثل  الأغذية  باأّن 
البوتا�صيوم،  من  اجلّيد  املحتوى 
من  املنخف�س  واملحتوى 
توّتر  خطر  تنق�س  قد  ال�صوديوم 
ال�رّشيان العايل والّن�صبة الدماغّية. 
البطاطا  فوائد  و  ا�صتعمالت 

الطبية

ا�صتعمالت و فوائد البطاطا الطبية
  البطاط�س غذاء �صهل اله�صم . البطاط�س تدّر البول وتفّتت احل�صى والّرمل تعمل البطاط�س على تهدئة الأع�صاب ملا حتتويه من فيتامني ب 
تعمل على تهدئة ا�صطرابات الأمعاء الغليظة. ع�صري البطاط�س يعالج احلروق. تخّفف البطاط�س من اآلم املعدة والأمعاء. متت�س البطاط�س 
ال�ّصموم من اجل�صم. متنح البطاطا الدفء يف ال�ّصتاء عند تناولها. تزيل املغ�س والّنفخ يف البطن، عرب اإطالق الأرياح . تو�صع على الوجه واجل�صم 

ملعاجلة البثور امللتهبة.

البطاط�س امل�صلوقة
 متت�س الدهون  ؛ حيث يقول الّدكتور مو�صى اخلطيب خبري 
الّتغذية والّنظم العاملّية للّريجيم : اإّن البطاط�س امل�صلوقة 
حتتوي على مواد ت�صتطيع امت�صا�س الدهون من اجل�صم 

بطريقة ل ت�رّش الإن�صان، وعندما يتناولها الإن�صان من دون 
اأي نوع اآخر من الأكل فاإّنها تعترب وجبة غذائّية كاملة ت�صاعد 

على الّن�صاط واحليوّية وخّفة احلركة، بعك�س امل�صاعفات الّتي 
حتدث نتيجة ا�صتخدام اأدوية الّتخ�صي�س، فالبطاط�س حتتوي 
على ماّدة قادرة على امت�صا�س كّل ال�ّصموم يف اجل�صم، وتعالج 
الغليظ ول ت�رش بالقلب. للبطاط�س فوائد اأخرى ي�صتفيد منها 

اجل�صم �صاأنها �صاأن ع�صل الّنحل؛ فهي تقي من يتناولها �رّش 
الإ�صابة مبر�س ال�رّشطان؛ لحتوائها على املواد الغذائية 

الأ�صا�صّية للج�صم مثل:  )  املعادن واحلديد والكال�صيوم 
والبوتا�صيوم والفو�صفور والنحا�س ( ، بالإ�صافة اإىل فيتامني ج؛ 
حيث تتمّيز عن الأطعمة الأخرى باحتفاظها بهذا الفيتامني 
يف الّطق�س �صديد احلرارة ،  وهي عن�رش غذائي مهم اأي�صاً 
يف ف�صل ال�ّصتاء؛ فهي اأف�صل الأغذية منحاً للدفء واأكرثها 

اإمداداً بال�صعرات احلرارية، ومقاومًة للهزال؛ ذلك لأّن العن�رش 
الّن�صوّي يف البطاط�س يتحّول يف ج�صم الإن�صان اإىل �صكرّيات 

متنحه الّطاقة، وتقيه اأخطار ال�ّصمنة ب�صهولة. البطاط�س 
لل�رّشطان



�إ�سالمياتالأحد 20  اأوت 2017  املوافـق  لـ 13 ذو القعدة  1438هـ

19

امل�ؤمن  الإن�سان  قلب  يف  تزرع  القراآن  قراءة  اإّن 
الدهر  م�سائب  على  وتُعينه  وال�سكينة،  الطماأنينة 
م�سّقات  حتّمل  على  قدرته  من  وتزيد  وم�ساعبه، 

الدنيا. 
قراءة القراآن تزيد امل�سلم ثباتاً على دينه، وتطرد كّل 

ال�سبهات التي قد ترد اإليه ب��س��سة ال�سيطان.
عّزته  من  وترفع  وقّ�ته،  الإن�سان  تفاوؤل  من  تزيد 
ِلُدلُ�ِك  َلَة  ال�سَّ »اأَِقْم  تعاىل:  يق�ل  واعتداده،  بنف�سه 
َنّ ُقْراآَن الَْفْجِر  ىَل َغ�َسِق اللَّيِْل َوُقْراآَن الَْفْجِر اإِ ْم�ِس اإِ ال�َسّ

ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك َع�َسى اأَْن  َكاَن َم�ْسُه�ًدا، َوِمْن اللَّيِْل َفتََهَجّ
اأَْدِخلِْني ُمْدَخَل  ُم�ًدا، َوُقْل َرِبّ  َربَُّك َمَقاًما َمْ يَبَْعثََك 
لَُدنَْك  ِمْن  ِل  َواْجَعْل  ْدٍق  �سِ َرَج  ُمْ َواأَْخِرْجِني  ْدٍق  �سِ
اإَِنّ  الْبَاِطُل  َوَزَهَق  ُقّ  اْلَ َجاَء  َوُقْل  رًيا،  نَ�سِ �ُسلَْطاًنا 

الْبَاِطَل َكاَن َزُه�ًقا«) الإ�رساء :78،79(. 
الت�ساوؤم  عن  امل�سلم  الإن�سان  تبعد  القراآن  قراءة 

والإحباط والكتئاب.
قراءة القراآن �سفاء ملا يف �سدور الإن�سان من حزن، 

وهّم، وكرب.

فو�ئد قر�ءة �لقر�آن �لكرمي

اإّن تالوة القراآن تزرع يف نف�س امل�سلم الثقة، واأّن اهلل معه يف كّل 
وقت ومكان، واأّن اهلل حاٍم له ل حمال، يقول تعاىل يف حمكم كتابه: 
امِلِنَي،  ِنّ ُكْنُت ِمَن الَظّ ُلَماِت اأَْن َل اإَِلَه اإَِلّ اأَْنَت �ُسْبَحاَنَك اإِ »َفَناَدى يِف الُظّ
ْيَناُه ِمَن اْلَغِمّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي امْلُوؤِْمِننَي«)الأنبياء:87(. َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ

�لقر�آن �لكرمي يرفع �أهله 
يق�ل ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم »اإن اهلل يرفع بهذا الكتاب اأق�اماً وي�سع به اآخرين«، اإذا تاأملنا يف 
هذا الديث �سنجد اأن الرفعة تك�ن يف الدنيا والآخرة كلتيهما، اأما يف الياة الدنيا فيك�ن لأهل القراآن 
الكرمي مكانة كبرية يف قل�ب النا�س، غري ذلك ل� اأراد �سخ�س ما -مهما كانت درجته العلمية عالية- اأن 
يحفظ القراآن الكرمي اأو اأن يتعلم اأحكامه فاإنه حتماً �سيذهب للإن�سان الافظ املتقن، وهذا دليل على 
رفعة مكانة حافظ القراآن الكرمي.  ويف الآخرة يك�ن لأهل القراآن الكرمي مكانة كبرية يف اجلنة، حيث 

قال ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-: »اأهل القراآن هم اأهل اهلل وخا�سته«، فكيف �ستك�ن مكانة اأهل اهلل 
يف اجلنة؟ ل �سك اأنها �ستك�ن يف منزلة رفيعة وعالية. 

م�ساِعف للح�سنات 
يق�ل ر�س�ل اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-« من قراأ حرفاً من كتاب اهلل فله به ح�سنة، وال�سنة بع�رس اأمثالها، 

واهلل ي�ساعف ملن ي�ساء، ل اأق�ل الــــم حرف، ولكن األف حرف، ولم حرف، وميم حرف ». 
ل الأجر والث�اب، واملكانة العظيمة ي�م القيامة.  بذلك يك�ن قد ح�سّ

ي�سفع لأ�سحابه 
يق�ل ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- »اقرءوا القراآن فاإنه ياأتي ي�م القيامة �سفيعاً لأ�سحابه«. 

يكون يف منزلة �ملالئكة 
يق�ل الر�س�ل -�سلى اهلل عليه و�سلم- »املاهر بالقراآن مع ال�سفرة الكرام الربرة«. 

ثو�ب لو�لديه 
قال -�سلى اهلل عليه و�سلم-«من قراأ القراآن وعمل مبا فيه األب�س والديه تاجاً ي�م القيامة، �س�وؤه اأح�سن من 

�س�ء ال�سم�س يف بي�ت الدنيا«. 

فو�ئد حفظ �لقر�آن �لكرمي

من فو�ئد حفظ �لقر�آن

در��سات تثبت تاأثري حفظ �لقر�آن

من اأهّم ف�ائد حفظ القراآن الكرمي ه� الأجر 
العظيم الذي يح�سل عليه الافظ لكتاب اهلل عّز 
وجّل حني يكتبه اهلل من اأهل اجلنة، اإذ اإّنه: »يُقال 

لقارىء الُقراآن اقراأ وارتق فاإّن منزلتك عند اآخر اآية 
تقروؤها«، وه� بطيبعة الال يحفظ كلم اهلل كامًل 

وهذا يعني اأجراً وا�سعاً وعطاًء غري جمذوذ. 
بحفظ القراآن الكرمي تت�سع مدارك الفهم ال�رسعّي 
ويك�ن الافظ لكتاب اهلل عاملاً بالأدلة ال�رسعية 

وهي من اأو�سع اب�اب الفقه وهي التي ت�سع 
الافظني لكتاب اهلل يف طليعة ا�سحاب ال�ستنباط 

والفقه وعل�م ال�رسيعة.
حفظ القراآن الكرمي ي�سبط اللغة وي�ستقيم به الل�سان 
العربّي بدون اع�جاج او لن، وكذلك تك�ن مارج 

الروف وا�سحة دون لب�س اأو عدم فهم لها من قبل 
امل�ستمعني، حتى يف خارج اأوقات التلوة للقراآن 

الكرمي وه� ما ُييز الافظني لكتاب اهلل من �سلمة 
لغتهم ولفظهم. 

حفظ القراآن الكرم يحفظ امُل�سلم من ال�ق�ع يف 
املع�سية؛ لأّن كلم اهلل جّل جلله ل يجتمع مع 

مع�سية اهلل، كما اأّنه يردع امل�سلم دوماً عن ال�ق�ع يف 
الزلل، وكاأّنه �سابط له يقف منه على مراأى وم�سمع 

وهذا من هيبة كلم اهلل التي اأوقعها يف نف��س 
عباده.  حفظ القراآن الكرمي يفتح مداركنا للتدبر 
والتمّعن يف الآيات ومعرفة ق�س�س ال�سالفني وعل�م 
الدين والدنيا، فالقراآن الكرمي فيه ُكتب قيمة وهي 

كن�ز وحكم اأودعها اهلل يف كتابه العزيز.

على  ويداوم  اهلل  كتاب  من  �سيئاً  يحفظ  من  كل  اإن   
حياته،  يف  كبري  بتغيري  ي�سعر  القراآن  اإىل  ال�ستماع 
واأق�ل: اإن حفظ القراآن ي�ؤثر على ال�سحة اجل�سدية 
اأي�ساً، حيث ثبُت لدي من خلل التجربة وامل�ساهدة 
اأن حفظ القراآن يرفع النظام املناعي لدى الإن�سان 
وي�ساعده على ال�قاية من الأمرا�س. ويكن اأن اأعدد 
لكم بع�س ف�ائد حفظ القراآن كما راأيتها وع�ستها اأنا 

وغريي ممن حفظ�ا كتاب اهلل تعاىل:
الطماأنينة   -3 الذاكرة.  ق�ة   -2 الذهن.  �سفاء   -1
وال�ستقرار النف�سي. 4- الفرح وال�سعادة الغامرة التي 
ل ت��سف. 5- التخل�س من اخل�ف والزن والقلق...  
6- ق�ة اللغة العربية واملنطق والتمكن من اخلطابة.

7- القدرة على بناء علقات اجتماعية اأف�سل وك�سب 

ثقة الناي.
منها  يعاين  التي  املزمنة  الأمرا�س  التخل�س من   -8

الإن�سان.
9- تط�ير املدارك والقدرة على ال�ستيعاب والفهم.

10- الإح�سا�س بالق�ة والهدوء النف�سي والثبات.
ُدوِر  �سُ يِف  بَِيّنَاٌت  اآَيَاٌت  ُهَ�  )بَْل  تعاىل:  قال  ولذلك 
امِلُ�َن(  الَظّ اإَِلّ  ِباآَيَاِتنَا  يَْجَحُد  َوَما  الِْعلَْم  اأُوتُ�ا  الَِّذيَن 
املادية  الف�ائد  بع�س  فهذه   .]49 ]العنكب�ت: 
الآخرة،  يف  بكثري  اأكرب  ف�ائد  هناك  ولكن  الدني�ية، 
وهي الفرح بلقاء اهلل تعاىل، والف�ز بالر�س�ان والنعيم 
عليه  اهلل  الأعظم �سلى  البيب  والقرب من  املقيم، 
و�سلم، فهل هناك اأجمل من اأن تك�ن مع اهلل ور�س�له 

ي�م القيامة؟! 

هناك اأكرث من 70 درا�سة اأجنبية واإ�سلمية جميعها ت�ؤكد 
للإن�سان  النف�سي  امل�ست�ى  رفع  يف  الدين  اأهمية  على 
درا�سات  ت��سلت  كما  له.  الطماأنينة  و�سمان  وا�ستقراره 
الكرمي  القراآن  دور  ت�ؤكد  نتيجة  اإىل  ال�سع�دية  اأجريت يف 
املرحلة  طلب  لدى  الأ�سا�سية  املهارات  تنمية  يف 
على  الكرمي  القراآن  لفظ  الإيجابي  والأثر  البتدائية، 
التح�سيل الدرا�سي لطلب اجلامعة.  اأو�ست هذه الدرا�سة  
الدار�سني  لدى  كامًل  الكرمي  القراآن  بحفظ  بالهتمام 

الإيجابي  للأثر  العال  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  والدار�سات 
وحت�سيلهم  حياتهم  مناحي  من  كثري  على  الفظ  لهذا 
اأهم  من  لأنه  وذلك  ون�اهيه،  لأوامره  والمتثال  العلمي، 
اأ�سباب ال��س�ل اإىل م�ست�ى عال من ال�سحة النف�سية. كما 
اأو�ست ب�رسورة اهتمام املعلمني واملعلمات برفع مقدار 
اإطار  خارج  كان  ل�  حتى  وطالباتهم  طلبهم  لدى  الفظ 
املقرر الدرا�سي بحيث يك�ن اإ�سافياً ملا له من اأثر اإيجابي 

على حت�سليهم و�سحتهم النف�سية.

�أهل �لقر�آن خري �لأمة و�أف�سلها 
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
القراآن  تعلم  من  اأف�سلكم  »اإن 
هم  القراآن  واأهل  وعلمه«.  
اأحباب اهلل، وهم الأحق بالإمامة 
الذين  وهم  بالإمارة،  والأحق 
يقدم�ن يف اللحد، وذلك لرفعة 
حفظ  من  ف�سل  مكانتهم.  
ر�س�ل  قال  �سبابه:   يف  القراآن 
اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم« من 
اختلط  �ساب  وه�  القراآن  اأخذ 

رفيق  وكان  ودمه،  بلحمه 
ال�سفرة الكرام الربرة ». 

حفظ  ب�رسورة  اأو�سي  واأخرياً 
متقناً،  حفظاً  الكرمي  القراآن 
اأنه  حتى  كبري،  اأجر  من  له  ملا 
ل  ال�سد  اأن  املعروف  من 
حالتني،  يف  اإل  مطلقاً  يج�ز 
وهاتني الالتني : رجل اأتاه اهلل 
الليل  اآناء  به  يق�م  فه�  القراآن 

واآناء النهار. 

حافظ �لقر�آن ل 
حترقه �لنار 

ففي حديث عن الر�س�ل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم-: 

قال :«ل� اأن القراآن جعل يف 
اإهاب ثم األقي يف النار ما 

احرتق«، معنى الديث اأنه 
من تعلم القراآن وحفظه مل 

حترقه نار الآخرة، حيث ُجعل 
ج�سم حافظ القراآن الكرمي 

كالإهاب له. 
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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



املبعوث االأممي اجلديد يف ملف االحتالل املغربي لل�صحراء الغربية...هل م جديد؟
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اأحداث23
يف �صور



الوطنية   اجلمعية  رئي�س  �رصح  حيث 
الأولية  الت�صفيات  بــاأن   « معروف  »�صمري 
فــي اخلام�س ع�رص من �صهر اأوت  اجلاري 
لتدوم اإىل غاية اخلام�س من �صهر �صبتمرب 
يف  الهاوي  �صباب  اأن  اإىل  م�صريا   ,  2017
جيهات  خمتلف  من   و  الطرب  و  الغناء 
اجل  من  باجلمعية  يوميا  يت�صلون  الوطن 
الت�صفيات  انطالق  موعد  عن  ال�صتف�صار 
املناف�صة  اأن  على  مايدل  وهو  الوطنية 
 . اجلزائري  ال�صباب  بني  قوية  �صتكون 
امل�صابقة  اأن  اإىل  معروف  �صمري  واأ�صار 
الكربى للحنجرة الذهبية تاأتي هذه ال�صنة 
الوطنية  امل�صابقة   , ال�صابعة  طبعتها  يف 
اجلزائرية  الأغنية   « �صعار  لها  اختارت 
بني املا�صي و احلا�رص  » , وح�صب رئي�س 
لكال  مفتوحة  امل�صابقة  فاإن  اجلمعية 

اإىل   18 من  ال�صن  بلغوا  الذين  اجلن�صني 
بت�صجيل  املت�صابق  يقوم  ,حيث  �صنة   30
يربز  دقائق  ثالث  مدته  فيديو  مقطع 
القائمون  ا�صرتط   , ال�صوتية  قدراته  فيه 
الأغنية  تتغنى  اأن  على  امل�صابقة  على 
اإىل  م�صريا   , اجلزائري  بالطابع  املختارة 
اأي طابع من  اأن املت�صابق باإمكانه اختيار 
قال  اأخر  جانب  من   . املو�صيقية  الطبوع 
�صابا  اختيار 40  �صيتم  باأنه  �صمري معروف 

التحكيم  جلنة  قبل  من  اجلن�صني  كال  من 
تتكون من اأ�صاتذة خمت�صني يف املو�صيقى 
يرتاأ�صهم الأ�صتاذ �صعود ف�صيل من امل�صيلة 
, و الأ�صتاذ عمورة عبدالروؤوف من باتنة و 
الأ�صتاذ �صفيان زيقم من بو�صعادة و الفنان 
يف  يدخلون   , مترنا�صت  من  احمد  بالمة 
ترب�س مغلق ملدة 10 اأيام بنزل الريا�صيني 
اإىل  فقط  منهم  ع�رصة  يتاأهل   , بامل�صيلة 
احلفل النهائي اأواخر �صهر �صبتمرب 2017 .

اجللفة تفقد 
املربي �سعيدي 

توهامي
فقدت ولية اجللفة و معها قطاع 
الرتبية والتعليم  الفقيد »�صعدي 

توهامي« الذي رحل الفقيد عن عمر 
يناهز 75�صنة )مواليد 1942 باجللفة 
( تاركا وراءه 07 اأولد كلهم تربوا يف 
اأح�صانه بحي بن جرمة و�رصبوا من 
دفء حنانه وعطائه وجناحه و�صريته 
العطرة املليئة بحبه للنا�س وع�رصته 

الطيبة فكانوا بدورهم ثمرة طيبة 
لفقيد العلم  والتعليم  .

التحق الفقيد عمي »التهامي« ب�صلك 
التعليم  منذ �صنة 74  حيث كان  ي�صتغل 

موزع بريد مديرية الرتبية اىل غاية 
خروجه للتقاعد وبعد ها  اأ�صبح عمي 
التهامي منهمك برتبية اأولده  ورعاية 

�صوؤونهم  اإىل غاية �صنة 2011 حيث 
اأ�صيب بال�صغط وال�صكري طيلة 06 

�صنوات افقده �صحته ويف املدة الأخري 
اأ�صيب » عمي التهامي«  بالعمى وبداأت 
حالته تتفاقم اإىل غاية نهار اأول اأم�س 

اخلمي�س املوافق لـ 2017.08.17 
حيث وافته املنية ببيته ,وهو يدعو 
طيلة مر�صه اأن يتوفاه هلل يف البيت 
الذي تربى وترعرع فيه واأن تكون 
نهاية الرجل ال�صالح فقيد العلم يف 
املكان الذي لطاملا  حلم اأن يكون 

نهاية م�صواره ) ببيته (  ي�صار يف الأخري 
اأن الفقيد معروف يف و�صط اأهله 

وجريانه بحي بن جرمة باأنه �صخ�س 
طيب واأ�صيل  و مرح و كثري املزاح 
و�صاحب نكت و البت�صامة ل تفارق 

وجهه اإطالقا,  حيث مت  مواراته الرثى  
ظهر  يوم اخلمي�س يف موكب جنايزي 

كبري ح�رصه كل من عرف الرجل و�صرية 
الرجل و حب الرجل   .

�جللفة / �أحمد قادري

�لعدد : 4423/ �لثمن : �جلز�ئر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبد�لبا�سط بديار 
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24
�لبويرة

  امل�سرح اجلهوي عمار الع�سكري
 ي�ستقطب العائالت

 اإ�صتقطب احلفل الفني والرتفيهي الذي اإحت�صنه اأم�س امل�رصح اجلهوي » عمار الع�صكري » مبدينة البويرة 

مئات العائالت البويرية التي ق�صت اأوقاتا مليئة باملتعة والفرجة على اأزيد من 4 �صاعات كاملة وهو الن�صاط 

الذي اأ�رصفت على تنظيمه كل من اجلمعيتني » �صعلة الغد » و« ال�صالم الولئية » �صمن الربامج الفنية والرتفيهية 

اخلا�صة بال�صائفة بح�صور كوكبة من الفنانني واملمثلني امل�رصحيني الذين �صنعوا اأجواء بهيجة اأمتعت احل�صور 

الذين عربوا خالل ت�رصيحاتهم ليومية » الو�صط » عن فرحتهم الغامرة بتنظيم مثل هذه الن�صاطات الفنية 

والرتفيهية التي تنعدم على م�صتوى ولية       على املنا�صباتية وهو المر الذي جعل اجلماهري البويرية تتوق 

ملثل هكذا تظاهرات ون�صاطات خا�صة خالل مو�صم ال�صائفة وما غزوها لقاعة امل�رصح اجلهوي اأم�س اأكرب دليل 

على ذلك , ومن جهتهم اأ�رص اأع�صاء اجلمعيتني » �صعلة الغد » و » ال�صالم الولئية » على الإ�صتمرار يف برجمة 

املزيد من الن�صاطات املماثلة يف قادم الأيام بهدف تن�صيط احلركة الثقافية والفنية على م�صتوى الولية .

 �أح�سن مرزوق

من تنظيم �جلمعية �لوطنية و�سام للثقافة و �لفنون بامل�سيلة 

انطالق الت�سفيات الوطنية للم�سابقة الكربى يف طبعتها ال�سابعة   
�نطلقت بعا�سمة �حل�سنة هذه �لأيام �لت�سفيات �لوطنية للم�سابقة �لكربى للحنجرة �لذهبية  

يف طبعتها �ل�سابعة , برعاية �ل�سامية لل�سيد و�يل ولية �مل�سيلة , �لتي �أطلقتها �جلمعية �لوطنية 
و�سام للثقافة و �لفنون و�لتي , تهدف �إىل �كت�ساف �ملو�هب �ل�ساعدة من �ل�سباب �لذين ميتلكون 

�أ�سو�تا توؤهلهم للدخول �إىل عامل �لغناء �لطرب.

�لخ�سرية

بو�سعادة بامل�سيلة 

يف طبعتها �لثالثة

الق�ساء على اإرهابي ثان وا�سرتجاع 
م�سد�ش ر�سا�ش بالأخ�سرية  

 مقاتالت اجليل ال�ساد�ش الرو�سية 
»�ستحرق عيون ال�سواريخ«

 مت خالله تكرمي جماهدين
 ومتقاعدين من �لأمن �لوطني

اأمن ولية اجلزائر يحتفل بالذكرى 
املزدوجة لليوم الوطني للمجاهد

 هالك �سخ�ش واإ�سابة 7 اآخرين
 بجروح يف حادث مرور 

انطالق تظاهرة »دار دزاير« 

الق�صاء  من  مكنت  التي  للعملية  موا�صلة   
املهدي  �صي  دوار  قرب  خطري  اإرهابي  على 
مفرزة  متكنت  البويرة,  ولية  بالأخ�رصية, 
ال�صبت  اأم�س  �صباح  ال�صعبي,  الوطني  للجي�س 
ثان  ارهابي  على  الق�صاء  من  املنطقة,  بنف�س 
وا�صرتجاع م�صد�س ر�صا�س من نوع كال�صنيكوف 
ح�صبما  للذخرية,  خمازن  واأربعة  يدوية  وقنبلة 
واأو�صج  الوطني.  الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد 
الإرهاب  اإطار مكافحة  انه »يف  نف�س امل�صدر 
الق�صاء على  التي مكنت من  للعملية  وموا�صلة 
املهدي  �صي  دوار  قرب  خطري   )01( اإرهابي 
وا�صرتجاع  البويرة/ن.ع.1,  ولية  بالأخ�رصية, 

الوطني  للجي�س  مفرزة  ق�صت  ناري,  �صالح 
بنف�س   2017 اأوت   19 اليوم  �صبيحة  ال�صعبي, 
املنطقة, على اإرهابي ثان وا�صرتجعت م�صد�صا 
 )01( نوع كال�صنيكوف وقنبلة  ر�صا�صا من   )01(
وهواتف  للذخرية  خمازن   )04( واأربعة  يدوية 

حممولة«.
»ترتفع   -- ذاته  امل�صدر  --ي�صيف  وبذلك 
لتزال  التي  للعملية  الإجمالية  احل�صيلة 
اثنني  جمرمني  على  الق�صاء  اإىل  متوا�صلة, 
من  ر�صا�صني  م�صد�صني   )02( وا�صرتجاع   )02(
نوع كال�صنيكوف وقنبلة )01( يدوية و�صتة )06( 

خمازن للذخرية«.

اجليل  من  الواعدة  الرو�صية  املقاتالت  �صتزود   
�صتحرق  التي  الليزرية  احلماية  باأجهزة  ال�صاد�س 
ال�صواريخ  يف  املن�صوبة  الذاتي  التوجيه  روؤو�س 
»التكنولوجيا  �رصكة  رئي�س  وقال  املعادية. 
فالدميري  الرو�صية,  الإلكرتونية«  الال�صلكية 
ميخييف, اإن خرباء �رصكته يعملون الآن على ت�صميم 
مثل هذه الأنظمة الواعدة التي »�صتحرق« بح�صب 
اإلينا«,واأو�صح  تنظر  التي  ال�صواريخ  »عيون  قوله 

ميخييف اأن اأنظمة احلماية الليزرية �صارت تن�صب 
يف الطائرات واملروحيات احلديثة, اإل اأن احلديث 
الليزر  باأ�صلحة  طائراتنا  تزويد  حول  الآن  يدور 
الآن  خرباوؤنا  »يعمل  ميخييف:  وقال  الهجومية, 
على ت�صميم رادار ل�صلكي فوتوين ملقاتالت اجليل 
التي  الرادارات  يحل مكان  اأن  �صاأنه  ال�صاد�س, من 
تزود بها مقاتالت �صو-57 )تي-50(. و�صيتعامل مع 

اإ�صارات الرتدد العايل التي تنعك�س من الهدف«.

الوطني  لليوم  املزدوجة  بالذكرى  اإحتفال 
للمجاهد 20 اأوت 1956/1955 املوافق لـ20 اأوت 
من كل �صنة, �صّطرت م�صالح اأمن ولية اجلزائر 
املنا�صبة  بهذه  ثريا  تاريخيا  ثقافيا  برناجما 
امل�صلحة  م�صتوى  على  حفل  تنظيم  خالل  من 
الولئية لالأمن العمومي بباب الزوار على �رصف 
املجاهدين ومتقاعدي الأمن الوطني ممن كانوا 
اأن  اإل  اأبوا  التحريرية  الثورة  اإبان  جماهدين 
يكملوا ن�صالهم بانت�صابهم ل�صفوف ال�رصطة بعد 
ال�صتقالل, حيث مّت تكرميهم وتقدمي لهم هدايا 
الوطني  الأمن  اإطارات  بح�صور  وذلك  رمزية 
اإقامة  مت  كما  �صبهيني,  واأعوان  رتباء  اأعوان 
بالإ�صافة  التاريخية,  والوثائق  لل�صور  معر�صا 
اإىل عر�س �رصيط وثائقي حول الثورة التحريرية 

تاله تنظيم حما�رصة يف هذا ال�صاأن. 

متفاوتة  بجروح  اآخرون   7 واأ�صيب  حتفه  �صخ�س  لقي 
نوع  من  �صاحنة  بني  ا�صطدام  حادث  يف  اخلطورة 
اآلية حفر و 04 �صيارات ,و  »مان« ذات مقطورة حاملة 
بو�صعادة  ببلدية  ميطر  حي  دوران  مبحور  احلادث  قع 
فاإن  املدنية  احلماية  م�صالح  وح�صب  امل�صيلة,  بولية 
ال�صطدام العنيف ت�صبب يف وفاة رجل يبلغ من العمر 39 

�صنة  بعني املكان , وجرح �صبعة اأ�صخا�س اآخرين ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 23 و 70 �صنة ,واأ�صاف اأنه يجري حاليا 
التكفل بالأ�صخا�س امل�صابني مب�صت�صفى بو�صعادة, وقد 
مت على الفور فتح حتقيق من طرف امل�صالح املخت�صة 

من اأجل حتديد اأ�صباب هذا احلادث. 
عبد�لبا�سط بديار 

الأوملبي  باملركب  اجلمعة  اأم�س  م�صاء  انطلقت 
حممد بو�صياف بالعا�صمة الطبعة الثالثة لتظاهرة 
زهاء  يوما   12 طيلة  �صت�صتقبل  التي  دزاير«  »دار 
املنظمني  ح�صب  ولية,   48 ميثلون  م�صارك   300
علي  ولد  الهادي  الريا�صية  و  ال�صباب  وزير  قال  و 
لدى اإ�رصافه على حفل انطالق ال�صهرة الوىل من 
الأخرية  اأن هذه  اأوت 2017(,  »دار دزاير« )29-18 
يف  الريا�صة  و  ال�صباب  قطاع  من  »م�صاهمة«  هي 
لأجله  �صكلت  الذي  ال�صطياف  مو�صم  »تن�صيط« 
هذه ال�صنة  جلنة وطنية يرتاأ�صها نور الدين بدوي 
تهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزير 
تنظم  التي  دزاير«  »دار  اأن  الوزير  الإقليم,واأو�صح 

عبد  اجلمهورية  لرئي�س  ال�صامية  الرعاية  حتت 
العزيز بوتفليقة,  تعود للعام الثالث على التوايل اإىل 
مركب حممد بو�صياف الأوملبي لتبث يف املحيط 
العام للجزائريني ر�صائل املحبة و الخوة و التالحم 
اأي�صا  فر�صة  هي  الفعالية  هذه  اأن  و  الجتماعي, 
للتقاء املثقفني على امل�صتوى الوطني و املحلي و 
احلركة اجلمعوية يف خمتلف املجالت من جهتها 
فاطمة  املتجددة  الطاقات  و  البيئة  وزيرة  ثمنت 
ف�صاءات  ال�صباب  منح  فر�صة  زرواطي,  الزهراء 
لعر�س اأعمالهم الإبداعية و الرتاثية بهدف »حثهم 
على اأهمية ر�صلكة املواد الطبيعية و حمايتها عن 

طريق اعادة ت�صنيعها يف اأ�صكال ع�رصية«.

روبوتات دقيقة لعالج العدوى البكتريية!
طور العلماء طريقة مبتكرة لإي�صال الأدوية اإىل داخل الأج�صام, ا�صتُخدمت لعالج اللتهابات البكتريية يف 
ممت اجل�صيمات ال�صغرية التي يبلغ �صمكها  معدة الفئران, وفقا لكلية الهند�صة يف الوليات املتحدة, و�صُ
نحو ن�صف قطر �صعرة الإن�صان, للتحرك عرب اأمعاء الفئران لإي�صال امل�صادات احليوية ومت تنفيذ التجربة 
املبتكرة من قبل ق�صم الهند�صة النانوية يف جامعة كاليفورنيا, �صان دييغو جاكوب, حيث تعد هذه املرة 
الأوىل التي يُجرى فيها اختبار املعدات املبتكرة, وتعد الروبتات الدقيقة جزيئات �صغرية ميكنها احلركة 
طريقة  يوفر  ا�صتخدامها  اأن  البحث  فريق  يعتقد  حيث  كيميائي,  حملول  يف  و�صعها  عند  م�صتقل  ب�صكل 

جديدة واعدة لعالج اأمرا�س اجلهاز اله�صمي واملعدة, بالأدوية احل�صا�صة للحم�س.

 الزائر ملدينة البويرة يالحظ دون �صك الإنت�صار الكبري 
الأحياء  جدران  كافة  غزت  التي  الإ�صهارية  للمل�صقات 
وال�صوارع الرئي�صية اىل درجة جعلت املنظر العام لهذه 
النفو�س . ويف جولة  للغاية ت�صمئز منه  املدينة م�صوها 
التي  الظاهرة  هذه   « الو�صط   « يومية  ر�صدت  ميدانية 
 , الأخرية  املدة  رهيب خالل  ب�صكل  وتزايدت  انت�رصت 
ع�صوائي  ب�صكل  مل�صوقة  الأحجام  خمتلفة  فمل�صقات 
على جدران املوؤ�ص�صات العمومية واخلا�صة وعلى زجاج 
واقيات انتظار امل�صافرين وحتى الأعمدة الكهربائية مل 
ت�صلم منها والتي متثل يف غالب الأحيان مدار�س تعليم 
وكراء  الأرا�صي  بيع  اإعالنات عن  وكذا  الأجنبية  اللغات 
الإعالنات  اإىل  اإ�صافة   , التجارية  واملحالت  املنازل 
تزايدت  التي  اخل�صو�صية  الدرو�س  بتقدمي  اخلا�صة 

لأ�صحابها  وارباح طائلة  اأموال  تدره من  ب�صكل مذهل ملا 
الذين يح�رصون التالميذ كالفئران يف امل�صتودعات .ويف هذا ال�صياق عرب املواطنون الذين اأخذنا  اأراءهم 
عن �صخطهم ال�صديد من هذه الظاهرة ويف ذات الوقت ت�صاءلوا عن �رص ال�صمت املطبق الذي اإلتزمت به 

اجلهات املعنية دون التدخل بحزم ملنع وردع مثل هذه املمار�صات غري القانونية.
�أح�سن مرزوق

مل�سقات اإ�سهارية ت�سوه مدينة البويرة
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