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قالت اإن املخزن كان �صي�صتثمر 
مبلفهم ل�صرب م�صاحلها:

رابطة حقوق الإن�صان تنوه 
بقرار اجلزائر ا�صــــــــــتقبال 
الالجئـــــــــــني ال�صـــــــــوريني

�ص3
فيما تخلى الأفالن عن جميعي 

وعني خل�صاري:

 الأفــــــافا�س يـــــــجدد الثقة 
يف بوعـــي�س عــــــــــــلى راأ�س 

كـــــــتلـــــــته البـــــــرملــــــانيــة
�ص3

غدا الأحد 

566 األــــــــف مــــــرت�صـــــح 
 لمــــتــــــــحان �صــــــــــهــــــادة 

التــــــــعلـــــــــيم الـــــمتو�صـــط 
�ص3

�صندوق النقد الدويل 

اإجراءات ال�صبط املايل يف 
اجلزائر ت�صتحق التنويه

�ص4

كي�س احلليب .. حلم 
امل�صتهلكني الغائب 

رغم تطمينات وزير القطاع 

�ص3�صار يتبنى اأي عملية اإجرامية ت�صرب م�صالح الأمن:

داع�س يف اجلزائر .. ح�صور بال�صم فقط

جزائرية تفتك براءة اخرتاع يف مكافحة ال�صرطان 

�ص17

 وقفة ت�صامنية
  مــــــع الـــــــروائي
 ر�صيد بوجدرة

اليوم اأمام مقر �صلطة �صبط ال�صمعي 
الب�صري بالعا�صمة

           الق�صاء على الإرهابيني "�صارف عبد الرحمان" " و " نواري حممد ب�صري" يف البليدة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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عني متو�صنت 

م�صروع خط اجللفة - الأغواط نقل بال�صكة احلديدية 

قاموا بال�صتيالء على �صلعة بقيمة 28 مليون �صنتيم 

 عدم ت�صجيل اأية خ�صائر جراء الهزة
 الأر�صية التي �صجلتها الولية  

 اإجناز 90 يف املائة من املن�صاآت
 واملعابر املائية اخلا�صة  

 توقيف الراأ�س املدبر لعملية  ال�صطو 
على خمزن "كوكا كول" بج�صر ق�صنطينة 

اأمن والية امل�سيلة 

اإفطـار جمــــــاعي 
علــــــى م�صـــــــتوى 
احلواجز الأمنية
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الد�ستوري ملتقى  ينظم املجل�س 
بعدم  "الدفع  مو�سوع  حول  دوليا 
اخلربات  تبادل  الد�ستورية: 
غدا  اجليدة"  واملمار�سات 
باجلزائر  مبقره  املقبل  الأحد 
من  خرباء  بح�سور  العا�سمة, 
للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج 

لدى  وعلم  وطنية.  هيئات  ومن 
امللتقى  اأن  الد�ستوري  املجل�س 
"ين�سطه  يومني,  يدوم  الذي 
خرباء من برنامج الأمم املتحدة 
"اإطارات  اإىل  بالإ�سافة  للتنمية" 
الهيئات  عن  وممثلني  املجل�س 
الوطنية املعنية", ويناق�س "تبادل 

اجليدة"  واملمار�سات  اخلربات 
"الآفاق  على  ال�سوء  ت�سليط   مع 
الد�ستورية  عدم  لإجراء  اجلديدة 
يف اجلزائر" ودوره يف "تعزيز دولة 
القانون"للتذكري, فاإن الدفع بعدم 
من  جديد  نوع  هو  الد�ستورية, 
الرقابة كر�سه التعديل الد�ستوري 
الأخري يف 2016, من خالل املادة 
لكل  يحق  مبوجبها  التي   188
متقا�س اأن يقدم دعوى اأمام جهة 
يدعي  املحاكمة,  خالل  ق�سائية 
الذي  الت�رشيعي  احلكم  اأن  فيها 
ينتهك  النزاع  ماآل  عليه  يتوقف 
التي  واحلريات  احلقوق  اأحد 
هذه  اأن  علما  الد�ستور,  يت�سمنها 
عام  التنفيذ  حيز  �ستدخل  الآلية 

. 2019

ب�ضكرة

هزة �أر�سية بقوة 2ر3 درجات 

تيبازة

 حجز �أزيد من 7 قناطري
 من �للحوم �لفا�سدة 

�مليرتو يحتفي مع �لأطفال

بوجدرة  و�حدة منهم فقط ..

�سجلت اأول اأم�س اخلمي�س على ال�ساعة ال12 و9 دقائق هزة اأر�سية 
ب�سكرة, ح�سب  بلغت �سدتها 2ر3 درجات على �سلم ري�سرت بولية 
الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز  بيان  به  اأفاد  ما 
كلم  الهزة حدد ب5  اأن مركز  ذاته  واأو�سح امل�سدر  واجليوفيزياء 

جنوب غرب مزيرعة بولية ب�سكرة  .

حجزت عنا�رش مكافحة الغ�س 
و النوعية مبدينة �رش�سال خالل 
الأ�سبوع الأول من �سهر رم�سان 
الف�سيل اأزيد من 7 قناطري من 
موجهة  كانت  الفا�سدة  اللحوم 
ما  ح�سب  املرقاز,  ل�سناعة 
اأعلن عنه اليوم اخلمي�س املدير 

املحلي للتجارة.
يف  حممد  حجال  اأو�سح  و 
ت�رشيح لواج اأن عنا�رش مراقبة 

الغ�س  مكافحة  و  النوعية 
الأمن  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
متكنوا �سهرة اأول اأم�س الثالثاء 
اللحوم  من  كلغ   745 حجز  من 
الفا�سدة عبارة عن "حلم الديك 
اأح�ساء  و  البقر  حلم  و  الرومي 
اللحوم  البقر و الدجاج و بقايا 
البي�ساء احلمراء و البي�ساء" اإىل 
مادة  من  كلغ   25 "حجز  جانب 

م�سافات نكهة املرقاز".

خا�سا  مكانا  اأم�س,  اأول  ليلة  اجلزائر  ميرتو  م�سالح  خ�س�ست 
اليوم  مبنا�سبة  معهم  لالحتفاء  وهذا  تافورة,  مبحطة  لالأطفال 
العاملي للطفل واليوم الطفل الفريقي الذي ي�سادف 1 جوان من 
التي جاءت  العائالت  قبل  ا�ستح�سان كبري من  لقيت  مبادرة  �سنة, 
مطالبني  لالأطفال,  املقدمة  البهلوانية  العرو�س  مل�ساهدة  بكرثة 
م�ستوى  عل  عرو�س  هكذا  مثل  تنظيم  على  العمل  ال�سلطات  من 
امليرتو واحلدائق املوجودة يف اجلزائر الو�سطى خا�سة, وهذا يف 

ليلة من ليايل رم�سان الذي تبقى منه 23 يوما.

ر�سيد  الروائي  الكاتب  اأ�سبح 
عن  ترويعه  مت  الذي  بوجدرة 
طريق الكامريا اخلفية اخلا�سة 
الوطنية  القنوات  باإحدى 
قومي  �سحية  اإىل  اخلا�سة, 
املثقفني  جميع  على  وجب 
عنه  للتخفيف  معه  الوقوف 
ل  لتاأزير  تعر�س  وانه  خا�سة 
تعمل  النخبة  جعل  له,  مثيل 
م�ساندة  بيانات  اإ�سدار  على 
�سبط  �سلطة  وحتث  ل�سخ�سه 
التدخل  الب�رشي على  ال�سمعي 
التي  املهازل  ايقاف  اأجل  من 

على  القنوات  هذه  على  تبث 
ح�سب تعبريهم, ولكن ما ن�سته 
يعد  بوجدرة  اأن  الطبقة  هذه 
املئات  من  واحدا  �سخ�سا 
والعنف  للتاأزير  تعر�سوا  الذين 
القنوات  هذه  قبل  من  اللفظي 
لكي  للرعب  مرامج  تبث  التي 
بات  الذي  امل�ساهد  ي�سحك 
هكذا  مثل  بتغيري  يطالب 
م�ستهلكة  لكونه  حمتوياته 
ومقلدة وغري جمدية على حد 
ما قاله مدونون عرب �سفحات 

الفاي�سبوك.

متفوقا على "عا�ضور 
العا�ضر 2" و"�ضمت 

الأبرياء" :
م�سل�سل 

"�خلاوة"  يحتل 
�ل�سد�رة  ب100 �ألف 

م�ساهد 
 

ا�ستطاع امل�سل�سل اجلزائري" 
اخلاوة"  للمخرج التون�سي  مديح 
بالعيد اأن يحقق ن�سبة م�ساهدة 
عالية  عند اجلزائريني " ويحتل 

ال�سدارة بن�سبة 100 األف  م�ساهد  يف 
الأ�سبوع  متفوقا على "عا�سور العا�رش 
2 " وم�سل�سل "�سمت الأبرياء" للمخرج 

اعمر تريب�س  وهذا  ما جعل هذا 
العمل  مر�سحا بقوة ليتوج كاأح�سن 

عمل جزائري يف امل�سابقة الرم�سانية 
لهذا املو�سم  ,وهذا راجع للم�سة 
الإبداعية التي حملها هذا العمل 

ال�سخم الذي عرف م�ساركة اأملع جنوم 
الفن اجلزائري  على غرار املمثل 
املبدع   ح�سان ك�سا�س بطل فيلم 

"م�سطفى بن بولعيد " الذي اأدى فيه  
دور البطولة اإىل جانب كل من عبد 

احلق بن معروف وعبد النور �سلو�س 
واأحمد بن عي�سى ,  وفوؤاد زاهد وخالد 
مداح وموين بوعالم ,ور�سيد بن عي�سى  

وحممد خ�ساين وجمال غوتي وعايدة 
ق�سود  وزهرة حركات وغريهم الذين 
اأبدعوا  يف التمثيل  ب�سهادة نخبة من 
املمثلني اجلزائريني الذين لهم وزنهم 
يف ال�ساحة الفنية اجلزائرية  وال�سيء 
املميز يف "اخلاوة" اأغنية اجلينرييك 
التي كانت ب�سوت حمبوب اجلماهري 

كادير اجلابوين .

الأربعاء ولية البليدة

تعر�ض دورية للدرك �لوطني �إىل هجوم �إرهابي 

تعر�ست دورية للدرك الوطني ليلة الأربعاء اإىل اخلمي�س اإىل هجوم من طرف جمموعة اإرهابية ببلدية الأربعاء )ولية البليدة( اأ�سفر عن اإ�سابة 
اأربعة عنا�رش بجروح خفيفة, ح�سب ما اأفاد به اأم�س اخلمي�س بيان لوزارة  الدفاع الوطني.

واأو�سح ذات امل�سدر اأن دورية للدرك الوطني "تعر�ست مبنطقة وادي جمعة, بلدية الربعاء, ولية البليدة )الناحية الع�سكرية الأوىل( يوم الأربعاء 
31 ماي 2017 يف حدود ال�ساعة العا�رشة ليال اإىل اإطالق ناري من طرف جمموعة اإرهابية, اأ�سفر هذا العتداء عن اإ�سابة اأربعة عنا�رش من 
الدورية بجروح خفيفة ليتم اثر ذلك اتخاذ الإجراءات الأمنية الالزمة من طرف قوات اجلي�س الوطني ال�سعبي, بتطويق ومت�سيط املنطقة بحثا 

عن هوؤلء املجرمني". 

امن ولية امل�ضيلة 

�فطار جماعي 
على م�ستوى 

�حلو�جز �لأمنية

اأمن  م�سالح  اأم�س  اأول  اأم�سية   نظمت 
لفائدة  جماعيا  ,اإفطارا  امل�سيلة  ولية 
م�ستوى  على  العام  الطريق  م�ستعملي 
"�سهر  �سعار  ,حملت  الأمنية  احلواجز 
�سهدت  "حيث  حوادث  بدون  رم�سان 
وتوعوية  حت�سي�سية  حملة  اطالق  اي�سا 
للحد من حوادث املرور ,حيث مت توفري 
ما  وهو  الطريق,  مل�ستعملي  كاملة  وجبة 
الراحة  قبل  من  ق�سط  باأخذ  لهم  ي�سمح 
اإطارات  فيها  ي�سارك  �سفرهم,  موا�سلة 

من اأمن الولية, وتهدف هذه املبادرة اإىل 
تثمني التكافل الجتماعي بني اأفراد الأمن 
الوطني وخمتلف �رشائح املجتمع الرامي 
اإىل تكري�س مبداأ ال�رشطة اجلوارية لتقريب 
ا�ستح�سنوا  الذين  املواطن  من  ال�رشطة 
هذه املبادرة اخلريية املبادرة �ستتوا�سل 
طيلة �سهر رم�سان الكرمي بهدف احلفاظ 
الطريق  م�ستعملي  و�سالمة  اأمن  على 

واحلد من ظاهرة حوادث املرور .
ع.ب

�أمن �مل�سيلة 
ي�سارك �لأطفال 

يف عيدهم �لعاملي
اأمن  �سطر  للطفولة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

الوطنية  اجلمعية  مع  وبالتن�سيق  امل�سيلة  ولية 
ال�سالمة ''  املرور'' طريق  حوادث  من  للوقاية 
الذاكرة  على  للمحافظة  الوطنية  واملنظمة 
يت�سمن  ثريا  ,برناجما  ال�سهداء  ر�سالة  وتبليغ 
بفتح  وذلك  وترفيهية  ريا�سية  ن�ساطات  عدة 
اأجل حت�سي�س وتوعية  احلظرية املرورية ليال من 
املرور  حوادث  من  عليه  املتوافدين  الأطفال 

الإح�سائيات و�سور  لها من خالل  يتعر�سون  التي 
التقنية  الو�سائل  واأهم  املروراملعرو�سة,  حوادث 
الوقاية  ال�رشطة يف  امل�ستعملة من طرف م�سالح 
واحل�سور,  الأطفال  ل�سالح  واإر�سادات  املرورية 
والكافية حول  الوافية  ال�رشوحات  لهم  اأين قدمت 
الطفولة  حماية  يف  بها  املوكلة  واملهام  اأن�سطتها 

وهذا بح�سور اأوليائهم .
ع.ب

العا�ضمة

ملتقى دويل حول "�لدفع بعدم �لد�ستورية" 
خدمة �حلافالت خارج �لإطار

متّيز اأول يوم اجلمعة من �سهر رم�سان املعّظم بغياب �سبه تام 
حلافالت النقل احل�رشي خا�سة على م�ستوى اخلط الرابطة بني 
الدويرة وبن عكنون الذي �سهد عدم �سري احلافالت والتي دخل 
ا�سحابها عطلة عن العمل وهو ما ت�سبب يف عرقلة املواطنني 

من اأجل القيام باأ�سغالهم.

�ملنتخب �لوطني �لعا�سر �إفريقيا !
 رغم تقدم املنتخب الوطني يف ترتيب 
مبركز  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد 
واحد و�سعوده اإىل املرتبة 53 عامليا 
ك�سفته  الذي  الأخري  الت�سنيف  يف 
ماي  ل�سهر  الدولية  الكروية  الهيئة 

امل�ستوى  على  اخل�رش  تهاوي  اأن  اإل 
بعدما  والذين  متوا�سال  القاري لزال 
كانوا يف �سدارة املنتخبات الإفريقية 
على  العا�رش  املركز  يحتلون  ا�سبحوا 

م�ستوى منتخبات القارة ال�سمراء. 



فقط  باال�سم  موجود  الدولة  "تنظيم 
جواب  كان  هكذا  اجلزائر"،  يف 
اأحمد  واال�سرتاتيجي  االأمني  اخلبري 
حول  "الو�سط"  �سوؤال  على  ميزاب 
اجلزائر  يف  موجود  "داع�ش  كان  اإذا 
اأم ال بعد عملية االأربعاء التي تبناها 
التنظيم ذاته، وقال ذات املتحدث اأن 
داع�ش غري موجود  اأن  تثبت  الوقائع 
االأمنية  العمليات  الأن  اجلزائر  يف 
الوطني،  ال�سعبي  باجلي�ش  املرتبطة 
دائما ما تك�سف عن اأ�سماء اإرهابيني 
تنظيمات  �سفوف  يف  جمندين  كانوا 
ن�سطت يف اجلزائر، م�سيفا  ارهابية 
ركوب  الدولة  تنظيم  حماولة  اأن 
تبنى  لكونه  باجلديد  لي�ش  املوجة 
عمليات يف بلدان كثرية وهذا الإثبات 
اأنه موجود يف كل مكان،  نف�سه على 
االأربعاء  عمليات  اأن  واأو�سح حمدثنا 
ال  جدا  بال�سعيفة  و�سفها  wالتي 
تعك�ش مدى قوة التنظيم الذي دائما 
كبري،  وب�سكل  االأر�ش  على  عمل  ما 
اأن مثل هكذا عملية ال متكن  متابعا 
اأي �سخ�ش باأن يجزم على اأن تنظيم 

وتخطيطاته  بهياكله  موجودة  الدولة 
باجلزائر من عدمه.

ويف تعليقه عن عملية مدينة االأربعاء، 
اأبرز ميزاب اأن �سهر رم�سان دائما ما 
ولكنها  اإجرامية،  عمليات  فيه  تكون 
بقايا  لكون  جدا،  تراجعت  ح�سبه 
اجلماعات االإرهابية اأ�سبحت �سعيفة 
للجي�ش  اال�ستباقية  ال�رضبات  بفعل 
املتحدث  ذات  وقال  اجلزائري، 
االأماكن  من  تعد  االأربعاء  مدينة  اأن 
اجلماعات  هذه  بها  تن�سط  التي 
التي  العملية  هذه  اأن  على  يبني  ما 
كونها  من  بالرغم  االأمن  لها  ت�سدى 
هي  ما  ثابت  هدف  ترت�سد  كانت 

اأكرث،  اإال مناورة جللب االنتباه لها ال 
هذه  هدف  اأن  املتحدث  ذات  وقال 
االأربعاء  عملية  من  االرهابية  البقايا 
على  احل�سول  يف  يتمثل  واخلمي�ش، 
اإذا  الأننا  غري،  ال  ترويجية  دعاية 
تقام  ق�سنا هذه اخلطوة مع عمليات 
اأخرى  ومناطق  والعراق  �سوريا  يف 
�سعيفة  اأنها  �سنالحظ  بالعامل  كثرية 
العملية  تلك  تكون  اأن  جدا وال ميكن 
لكون  النا�ش،  تروع  التي  الكبرية 
تقليم  على  مدة  منذ  عمل  اجلي�ش 

اأظافر هذه اجلماعات امل�سلحة.

اجلي�ش يتدخل ويق�ضي 

على اإرهابيني

الوطني  اجلي�ش  متكن  هذا  كل  ومع 
مبنطقة  الق�ساء  من  اأم�ش  ال�سعبي 
�سمايل-غرب  الواقعة  �ساري  بن 
على  البليدة،  والية  بوقرة،  بلدية 
اإرهابيني )02( خطريين، يتعلق االأمر 
الرحمان"  عبد  "�سارف  باالإرهابيني 
املكنى "امل�سيلي" و " نواري حممد 
م�سد�سني  وا�سرتجعت  ب�سري"، 
كال�سنيكوف  نوع  من   )02( ر�سا�سني 
اىل  باالإ�سافة  الذخرية،  من  وكمية 
 )03( وثالث  ميدان   )02( منظاري 
وزارة  بيان  وح�سب  ظهر،  حقائب 
على  "الو�سط  حت�سلت  الذي  الدفاع 
ن�سخة منه فاإن هذه العملية متوا�سلة 
االإرهابية  اجلماعات  بقايا  لكون 
لعملية  تبعا  وهذا  ن�سطة،  الزالت 
با�رضتها  التي  والتم�سيط  البحث 
على  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  قوات 
له  تعر�ست  الذي  النار  اإطالق  اإثر 
االأربعاء،  يوم  الوطني،  للدرك  دورية 
االأربعاء،  بلدية  جمعة  واد  مبنطقة 
اأ�سفرت  والتي  البليدة/ن.ع.1،  والية 
عنا�رض  الأربعة  خفيفة  اإ�سابات  عن 

من الدورية.

للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  نوهت 
عن حقوق االن�سان، بالقرار الذي 
اجلزائرية  ال�سلطات  اتخذته 
الرتخي�ش  منحت  اأن  بعد  وهذا 
دخول  اأجل  من  �سوريا  ل55 
اجلزائر، كانوا عالقني بني احلدود 
اجلزائرية املغربية منذ 17 افريل 
2017 ، موؤكدة اأن هذا امللف الذي 
د�سمة  لبنة  �سيكون  كان  طيه  مت 
ما  دائما  الذي  للمخزن  بالن�سبة 
الداخلية  ب�سماعة  م�ساكله  علق 
عرب  الرابطة  وك�سفت  اجلزائر. 
على  "الو�سط"  حت�سلت  بيان 
ن�سخو منه عن ات�ساالت ربطتها مع 
اجلزائرية،  ال�سلطة  يف  م�سوؤولني 
انقا�ش  ال�سوريني  اأجل  من 

اجلارة  مع  احلدود  يف  العالقني 
الق�سية  هذه  اأن  موؤكدا  املغرب، 
ما كانت لتحدث  حماولة املغرب 
�سغط  كورقة  الالجئني  ا�ستخدام 
�سد الدولة اجلزائرية يف املحافل 
الداخلية  امل�ساكل  بفعل  الدولية، 
املغرب،  يتخبط  فيها  التي 
خا�سة واأن �سيا�سة املخزن اجتاه 
�سائبة  غري  دائما  كانت  الالجئني 
ال  و  مرة  اأول  لي�ست  وهذ  يف حق 
ال�سلطات  طرف  من  مرة  اأخري 
مبا  ليذكر  البيان  وعاد  املغربية، 
اجتاه  اجلزائرية  ال�سلطات  قامت 
ال�سوريني، حيث قال اأنها �سبق واأن 
االن�سانية  اخلطوة  بنف�ش  قامت 
 03 منذ  وهذا  ال�سوريني،  حق  يف 

يف  بالتحديد  و  تقريبا  �سنوات 
قررت  اأين   ،2014 جوان   24 يوم 
لدخول  الرتخي�ش  اجلزائر 
كانتا  اللتني  ال�سوريتني  العائلتني 
يف  يوما   28 فاقت  ملدة  عالقتني 
يف  اجلزائرية  املغربية  احلدود 
بني  الواقعة  احلدودية  النقطة 
مركز املراقبة املغربي زوج بغال 

واجلزائري العقيد لطفي.
الرابطة  اأن  اإىل  بالذكر  وجدير 
حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
االن�سان كانت قد اتهمت املغرَب 
ال�سوريني  الالجئني  با�ستخدام 
ال�سلطة  على  �سغط  كورقة 
ملفات،  اأجل عدة  من  اجلزائرية، 
ومن بينها ق�سية ال�سحراء الغربية 

طرف  من  تناق�ش  كانت  التي 
اإمكانية  حول  االأمن،  جمل�ش 
يف  املينور�سو  بعثة  عمل  متديد 
اخلطوة  وبهذه  الغربية،  ال�سحراء 
تكون  امل�سدر  ذات  ي�سيف 
وجهت  قد  اجلزائرية  ال�سلطات 
تق�سي  املغربية  لل�سلطات  ر�سالة 
الالجئني  مع  االإن�ساين  بالتعامل 
الو�سعية  عن  النظر  بغ�ش 
الذين  ال�سوريني  لهوؤالء  القانونية 
بهم  تتكفل  اأن  املفرو�ش  من 
كانوا  الأنهم  املغربية  ال�سلطات 
يريدون  وهم  املغربي  الرتاب  يف 
يف  عائلتهم  افراد  مع  العي�ش 

املغرب.
علي عزازقة

جبهة  وقيادة حزب  منا�سلو  جدد 
املعار�ش،  اال�سرتاكية  القوى 
بجاية  والية  عن  النائب  يف  الثقة 
�سافع بوعي�ش، وهذا ليكون رئي�سا 
لكتلة االأفافا�ش باملجل�ش ال�سعبي 
الوطني، للمرة الثانية على التوايل، 
التحرير  وهذا عك�ش حزب جبهة 
عن  التخلي  قرر  الذي  الوطني، 
�سعيد  وتعيني  جميعي  حممد 
رئي�ش  �سيكون  من  هو  خل�ساري 

كتلة احلزب العتيد حتت قبة مبنى 
واأف�سح  االأمني  يو�سف.  زيغود 
حلزب  باالت�سال  املكلف  الوطني 
ح�سان  اال�سرتاكية  القوى  جبهة 
فريل، عن تعيني النائب عن والية 
لكتلة  رئي�سا  بوعي�ش  �سافع  بجاية 
ال�سعبي  باملجل�ش  االأفافا�ش 
بيان  ويف  وقال  فريل  الوطني، 
حت�سلت الو�سط على ن�سخة منه، 
رئي�سا  بوعي�ش  تعيني  مت  اأنه  قال 

ال�سفلى  بالغرفة  االأفافا�ش  لكتلة 
وكفاءته  خلربته  نظرا  للربملان 
نف�ش  ي�سغل  كان  واأنه  خا�سة 
الربملانية  العهدة  خالل  املن�سب 
حزب  اأعتى  وعك�ش  املنق�سية، 
االأفالن  فاإن  باجلزائر،  معار�ش 
العامة  االأمانة  وكتبت  وح�سب 
الر�سمية  �سفحتها  يف  احلزب 
قررت  فقد  الفاي�سبوك  على 
الذي  جميعي  حممد  عن  التخلي 

ال�سنوات  يف  احلزب  كتلة  تراأ�ش 
وكتب  املنتهية،  للعهدة  االأخرية 
عبا�ش عني  ولد  اأن  امل�سدر  ذات 
النائب عن والية تيزي وزو، �سعيد 
حزب  لكتلة  رئي�سا  خل�ساري، 
االأغلبية يف الربملان و ذلك بعدما 
تداولت و�سائل االإعالم اأ�سماء مثل 
واعلي  القادر  عبد  ال�سابق  الوزير 

واأ�سماء اأخرى.
علي عزازقة

املقبل  االأحد  غدا  تنطلق 
التعليم   �سهادة  امتحانات 
�سيتقدم  التي  املتو�سط 
الرتاب  كامل  عرب  الإجرائها 
األف   566 من  اأكرث  الوطني 

مرت�سح 
اأن  على  اأيام  ثالثة  طيلة 
جوان   27 يوم  النتائج  تعلن 

اجلاري.
الرتبية  وزيرة  �ست�رضف  و 
غربيط  بن  نورية  الوطنية 
الر�سمية  االنطالقة  على 
والية  من  االمتحان  لهذا 
مع�سكر يف الفرتة ال�سباحية 
و من والية �سعيدة يف الفرتة 
العدد  ويقدر  امل�سائية 
لهذا  للمرت�سحني  االإجمايل 
االمتحان الذي ينتقل بف�سله 
الثانوي  الطور  اىل  التالميذ 
من  مرت�سح   566.221
اإناث،  باملائة  58ر51  بينهم 
مركز   2.234 على  موزعني 

على امل�ستوى الوطني.
نورية  الرتبية  وزيرة  وكانت 
بن غربيط قد اأكدت موؤخرا 
اتخذت  االإجراءات  كل  اأن 
احل�سن  ال�سري  ل�سمان 
م�سرية  االمتحان،  لهذا 
االإجراءات  من  جملة  اىل 
اأجل  من  املتخذة  اجلديدة 
ملجريات  احل�سن  ال�سري 
واملتمثلة  االمتحان  هذا 
املراكز  عدد  تقلي�ش  يف 
موا�سيع  فيها  حتفظ  التي 
اأجهزة  وتن�سيب  االمتحان 
وكامريات  الت�سوي�ش 
على  والت�سجيل  املراقبة 
م�ستوى مراكز طبع موا�سيع 
حفظ  ومراكز  االمتحانات 
منع  على  عالوة  املوا�سيع، 
مراكز  اىل  ال�سيارات  دخول 
اأي  قبول  وعدم  االإجراء 
وو�سع  االمتحان  يوم  تاأخر 
و�سيلة  وكل  النقالة  الهواتف 
يف  املركز  مبدخل  ات�سال 

قاعة تخ�س�ش لذلك.
االمتحان  بقاعة  االلتحاق 
ن�سف �ساعة على االأقل قبل 

انطالق االختبار
دعت  التاأخري،  وبخ�سو�ش 
املرت�سحني  جميع  الوزيرة 
اىل االلتحاق بقاعة االمتحان 
ن�سف �ساعة على االأقل قبل 
موؤكدة  االختبار،  انطالق 
ال�ساعة  بعد  تاأخر  اأي  اأن 
)09�سا00د(  متاما  التا�سعة 
من  املرت�سح  "�سيحرم 
االمتحان  يف  امل�ساركة 
قيادة  و�سعت  جانبها،  من 
خمططا  الوطني  الدرك 
بامتحانات  خا�سا  امنيا 
لالأطوار  ال�سنة  نهاية 
ي�سمل  الثالثة،  التعليمية 
كامل الرتاب الوطني، بو�سع 
ت�سكيالت  اخلدمة   حيز 

ومتحركة  ثابتة  عملياتية 
منا�سبة ملرافقة واجناح هذه 
العملية  وذلك باإقحام جميع 
واملادية  الب�رضية  الو�سائل 
لهذه  احل�سن  ال�سري  ل�سمان 
االمتحانات على م�ستوى 48 

والية.
املديرية  �سطرت  كما 
الوطني،من  لالأمن  العامة 
اأمنيا  خمططا  جانبها 
م�سالح  جتنيد  على  يرتكز 
مراكز  لتاأمني  ال�رضطة 
املتواجدة  االمتحانات 
بكافة  احل�رضية  باملناطق 
خالل  من  الوطني   الرتاب 
االإجراءات  من  جملة  تبني 
ل�سمان  العملياتية  االأمنية 
االن�سيابية املرورية وت�سهيل 
باملحاور  املرور  حركة 
مراكز  اإىل  املوؤدية  والطرق 
اىل  باالإ�سافة  االمتحانات  
متخ�س�سة  اأمنية  ت�سكيالت 
اأوراق  وتاأمني  ملرافقة 
االأ�سئلة واالأجوبة اإىل مراكز 
�ستقوم  بدورها  الت�سحيح، 
للحماية  العامة  املديرية 
 38697 بت�سخري  املدنية، 
�سيارة   1914 و  تدخل  عون 
اإ�سعاف و كذا 1092 �ساحنة 
اأمني  جهاز  اإطار  يف  اإطفاء 
خا�ش بهذا الغر�ش ينتقل اإىل 
ال�سنة االأوىل ثانوي مبا�رضة 
احلا�سلون  املرت�سحون 
يفوق  اأو  ي�ساوي  معدل  على 
�سهادة  اإمتحان  يف   20/  10
التعليم املتو�سط ،كما يعترب 
على  حت�سل  من  ناجحا 
االمتحان  يف   10/20 معدل 
الوطني زائد املعدل ال�سنوي 
اأ�سار  امل�ستمرة،و  للمراقبة 
خالل  انه  دراع  �سايب 
االخرية  اخلم�ش  ال�سنوات 
الناجحني  عدد  يتجاوز  مل 
باملائة   10 ن�سبة  باالإنقاذ 

على امل�ستوى الوطني .
االمتحان  هذا  و�سي�سمح 
لكل  واالإجباري  الوطني 
الرابعة  ال�سنة  يف  متمدر�ش 
من التعليم املتو�سط بقيا�ش 
تلقاها من  التي  املكت�سبات 
والكفاءات  املعارف  حيث 
اخلروج  مللمح  املطابقة 
من التعليم االأ�سا�سي اإ�سافة 
لالنتقال  معيارا  كونه  اإىل 
التعليم  بعد  ما  مرحلة  اإىل 

االإلزامي)6 اىل 16 �سنة(.
يف  النجاح  ن�سبة  وقدرت 
املتو�سط  التعليم  اإمتحان 
-2015( الدرا�سية  لل�سنة 
باملائة  ر54  ب42   )2016
تلميذ   132 حت�سل  قد  ،و 
مبعدل  "اإمتياز"  درجة  على 
يفوق 19/20 ، و1648 تلميذ 
حت�سلوا على معدل بني 18و 
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.     الق�ضاء على الإرهابيني "�ضارف عبد الرحمان" " و " نواري حممد ب�ضري" يف البليدة

حتولت مو�ضة تبني العمليات الإجرامية التي ت�ضرب املوؤ�ض�ضات الأمنية باجلزائر خالل الفرتة الأخرية، 
اإىل ماركة م�ضجلة باإ�ضم تنظيم الدولة املتطرف، الذي بات يعمل منذ مدة على تغيري مناطق ن�ضاطه 

التقليدية بالعراق و�ضوريا اإىل مناطق اأخرى كان اأخرها متدده اإىل الفليبني بفعل ال�ضغط املمار�ش عليه يف 
معاقله، موؤ�ضرات اأولية ح�ضب متابعني توحي على اأن التنظيم �ضار موجودا يف اجلزائر رغم اأن كل ما يتم 
انت�ضاله من املجرمني والإرهابيني يوؤكد اأنهم جمندين �ضابقني لتنظيمات �ضارت ت�ضمى ببقايا التنظيمات، 

واقع يو�ضح كذلك اأن "داع�ش" يركب املوجة فقط لكونه متفوق اعالميا مقارنة بتنظيمات اأخرى.

�ضار يتبنى اأي عملية اإجرامية ت�ضرب م�ضالح الأمن:

قالت اأن املخزن كان �ضي�ضتثمر مبلفهم ل�ضرب م�ضاحلها:

فيما تخلى الأفالن عن جميعي وعني خل�ضاري:

علي عزازقة

داع�ش يف اجلزائر .. ح�سور باال�سم فقط

رابطة حقوق االإن�سان تنوه بقرار اجلزائر باإ�ستقبالها الالجئني ال�سوريني

االأفافا�ش يجدد الثقة يف بوعي�ش على راأ�ش كتلته الربملانية

غدا الأحد 

566 األف مرت�سح المتحان 
�سهادة التعليم املتو�سط 
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�إىل  �جلز�ئرية  �خلارجية  عمدت 
�لرعايا  ��ستقبال  قر�ر  �تخاذ 
�حلدود  على  �لعالقني  �ل�سوريني 
�أفريل �ملا�سي،  �ملغربية منذ 17 
حيث ك�سف �لناطق با�سم �ل�سوؤون 
علي  بن  �لعزيز  عبد  �خلارجية 
�لإن�سانية   �لو�سعية  �أن  �ل�رشيف، 
باملغرب  فكيك  مبنطقة  للعالقني 
�جلز�ئر،   تتجاوزها  �أن  ميكن  ل 
و�لتي  �حلامل،  حالة  �إىل  م�سري� 
وحقوقي  طبيب  دعا  و�أن  �سبق 

�سلطات  باملنطقة  نا�سط  مغربي 
جدوى،   دون  �لتد�رك  �إىل  بالده 
��ستقبال  »مت  �ملتحدث  و�أ�ساف 
ممثل �ملحافظة �ل�سامية لالجئني 
حمدي  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة 
�ل�سوؤون  وز�رة  مبقر  بوخاري 
بقر�ر  �إعالمه  �خلارجية حيث مت 
�أعلى  على  �جلز�ئرية  �ل�سلطات 
و  تر�بها  على  با�ستقبال  م�ستوى  
لأ�سباب �إن�سانية جمموعة �لرعايا 
�مر�أة  حامل  بينهم  �ل�سوريني من 
�فريل   17 منذ  عالقني  �أطفال  و 
بالرت�ب  فكيك  مبنطقة  �ملا�سي 
�لعملية  بخ�سو�ص  �أما  �ملغربي«. 

�خلارجية  با�سم  �لناطق  ف�سنفها 
بها  تبادر  �إن�سانية   �لتفاتة  �أنها 
�ل�سعب  للو�سع  مر�عاة   �جلز�ئر 
هذه  منه  تعاين  �لذي  للغاية 
�إر�دتها  من  نابعة  �ملجموعة 
يف  �حلالة   لهذه  حد  و�سع  يف 
خالل  من  �لف�سيل  �ل�سهر  هذ� 
�ملجموعة  هذه  �أفر�د  ��ستقبال 
على  �ل�سوريني  �ملهاجرين  من 
تقدمي  و  �إيو�ئهم  �سمان  و  تر�بها 
متكينهم  و  لهم  �ل�رشوري  �لعالج 
�إن �أعربو� عن غبتهم يف �للتحاق 
عائالتهم  من  �آخرين  باأفر�د 
موجودين يف دول �أخرى يف  �إطار 

مل �سمل �لعائالت«، م�سيفا »بادرت 
بهذه �للتفاتة من  منطلق و�جب 
�ل�سوري  �ل�سعب  مع  �لت�سامن 
�ل�سقيق يف �ملحنة �لتي مير بها«، 
م�سيفا �ن  »و�جب �لت�سامن هذ� 
�إىل  هو نف�سه �لذي دفع باجلز�ئر 
بد�ية  منذ   تر�بها  على  ��ستقبال 
�لبلد  هذ�  ت�رشب  �لتي  �لأزمة 
�ل�سقيق، �أزيد من 40.000 �سوري 
مكنتهم  �إجر�ء�ت  من  ��ستفادو� 
فيما  ت�سهيالت  من  �حل�سول  من 
�حلر  �لتنقل  ،و  �لإقامة  يخ�ص 
�ل�سكن  ،و  �لعالج  ،و  و�لتمدر�ص 

وممار�سة ن�ساطات جتارية«.

�لأمريكية  للقناة  روبورتاج  تناول 
�لباحثة  �لأ�ستاذة  م�سار  �حلرة، 
تاون  جورج  جامعة  يف  �جلز�ئرية 
بر�ءة  �أ�سافت  �لتي  عمري  حكيمة 
�لخرت�ع  بر�ء�ت  �إىل  ثالثة  �خرت�ع 
م�سو�رها  خالل  �سجلتها  �لتي 
�لعلمي يف جمال �أبحاث �ل�رشطان، 
حيث متثل �أحدث �كت�سافاتها حول 
قبل  �لأدوية  على  جتارب  �إجر�ء 
ت�سويقها، وت�سنيف �أنو�ع �لإ�سابات 
بال�رشطان لتقدمي �لعالج �ملنا�سب 
لالأدوية،  وفقا ل�ستجابة كل ج�سم 
وي�ستهدف ت�رشيع تطبيق ما يعرف 

�لطب  ويعنى  �لدقيق.  بالطب 
�ملنا�سب  �لعالج  بتقدمي  �لدقيق 
��ستجابته  ح�سب  مري�ص  لكل 
وقدرته على حتمل �لدو�ء وحتقيق 
دون  من  منه،  �ملرجو  �لأثر 
و��سعة  فئات  على  �لعالج  تعميم 
تختلف  قد  �لذين  �ملر�سى  من 
خ�سو�سياتهم  ح�سب  ��ستجابتهم 

�لبيولوجية. 
فهي  �لباحثة،  م�سار  �إىل  وبالعودة 
�ساركت  حني  �سنة،  لـ30  تعود 
يف  وطنية  م�سابقة  يف   1987 عام 
معاهد  خريجي  �سمت  �جلز�ئر 

�حل�سول  �أجل  من  �لبيولوجيا، 
�خلارج  يف  للدر��سة  منحة  على 
�ملتفوقني. ح�سلت حكيمة  للطلبة 
�مل�سابقة،  يف  �لأوىل  �ملرتبة  على 
يف  للدر��سة  �أّهلها  �لذي  �لأمر 
عر�سا  �جلز�ئرية  وتلقت  �خلارج. 
�جلامعات  �إحدى  يف  للدر��سة 
�لعر�ص،  رف�ست  لكنها  �لأمريكية، 
قالت  لعتبار�ت  فرن�سا  و�ختارت 
�جلغر�يف  ولقربها  �سخ�سية،  �إنها 
من �جلز�ئر، يف حني بد�أت ق�ستها 
�أنهت  حني   ،1994 عام  باأمريكا 
در��ستها يف معهد بيار ماري كوري 

عليها  وكان  فرن�سا،  يف  �ل�سهري 
�لعودة �إىل �جلز�ئر، غري �أن �لو�سع 
ي�سجعها  �آنذ�ك مل  �ل�سائد  �لأمني 
على  �مل�رشف  �قرتح  �لعودة.  على 
�إىل  �لتوجه  فرن�سا  يف  �أبحاثها 
�لوليات �ملتحدة بعقد عمل ملدة 
�سنة. وبعد �نتهاء مدة �لعقد طلب 
منها خمترب يف جامعة جورج تاون 
جتديده ل�سنة �إ�سافية، وتكرر �لأمر 
ب�سبب  متتالية  �سنو�ت  لثماين  ذ�ته 
مت�سك �إد�رة �جلامعة بها ملا �أبدته 

من �لتز�م وتفان يف �لعمل.
�س.ب

مت �إجناز 90 يف �ملائة من �ملن�ساآت 
و�ملعابر �ملائية �خلا�سة مب�رشوع 
خط �ل�سكة �حلديدية �لر�بط بني 
وليتي �جللفة و�لأغو�ط   ح�سبما 
وقد  �لولية.  م�سالح  من  علم 
 « تاأخر   « �لأ�سغال  تلك  �سهدت 
ب�سبب بع�ص �لتعديالت » �لطارئة 
�خلط    م�سار  على  حدثت  �لتي   «
كما �أو�سحت ذ�ت �مل�سالح كما مت 
�أعمدة  �أ�سغال حتويل  �لإنتهاء من 

عملية  لت�ستكمل  �لعايل  �ل�سغط 
�ملخ�س�سة  �لأر�سيات  ت�سطيح  
�مل�سافرين  حمطتي  ل�ستيعاب 
هذ�  �سمن  �ملدرجتني  و�لب�سائع 
بالنطالق  ي�سمح  مبا  �مل�رشوع   
ح�سب  �ملرفقني    �إجناز  يف 
�ل�سياق  نف�ص  ويف  ذ�ته   �مل�سدر 
�ل�سناعية  �ملنطقة  ربط  �سيتم 
�لب�سائع  نقل  مبحطة  بو�ساكر 
��ستغالل  بغية  �إجنازها  عند 

ظروف  حت�سني  يف  �لأخرية  هذه 
وتو�سيل  نقل  وت�سهيل  �ل�ستثمار 

�ملو�د.
��ستالم  يتم  �أن  �ملتوقع  ومن 
�حلديدية  �ل�سكة  خط  م�رشوع 
على  �ملمتد  �لأغو�ط   - �جللفة 
�ل�سنة  نهاية  مع  كلم   108 م�سافة 
�جلارية   مثلما �أ�سري �إليه وباملو�ز�ة 
مع ذلك   يوجد ويف �ملر�حل �لأوىل 
من �لدر��سة �لتقنية م�رشوع �خلط 

�لر�بط بني وليتي �جللفة و�لبي�ص 
�إىل  )�لأغو�ط(  �آفلو  مبدينة  مرور� 
جانب مو��سلة در��سة مماثلة تتعلق 
غرد�ية  �لأغو�ط  خط  مب�رشوع 
بولية  �لنقل  قطاع  فاإن  لالإ�سارة 
�لأغو�ط تعزز يف �ل�سنو�ت �لأخرية 
حمطتني  �أهمها  م�ساريع  بعدة 
�لولية  عا�سمة  من  بكل  بريتني 
و�آفلو ف�سال عن �إعادة حركية �لنقل 

مبطار �أحمد مدغري . 

�لدويل  �لنقد  �سندوق  نوه 
باجلهود  �خلمي�ص  �أم�ص 
�لتي بذلتها �جلز�ئر للتكيف 
�لنفط   �أ�سعار  �سدمة  مع 
�لإجر�ء�ت  �إىل  م�سري� 
عجز  لتخفي�ص  �ملتخذة  
�ملالية �لعامة وحت�سني بيئة 
�ملديرون  و�أ�ساد  �لأعمال، 
لل�سندوق  �لتنفيذيون 
خا�ص  �سحفي  بيان  يف 

�لر�بعة  �ملادة  مب�ساور�ت 
�لتي  باجلهود  �جلز�ئر  مع 
�جل  من  �ل�سلطات  بذلتها 
�لنفط   �أزمة  مع  �لتكيف 
�ل�سلطات  بالتز�م  مرحبني 
�ل�سبط  �إجر�ء  مبو��سلة 
و��سح  �إطار  �سمن  �ملايل  
�ملدى  على  للميز�نية 

�ملتو�سط.

�أيدو�  �لإطار  هذ�  ويف 
�تخاذها  �جلاري  �خلطو�ت 
�ملالية  عجز  لتخفي�ص 
يعني  ما  وهو  �لعامة 
�لإير�د�ت  من  مزيد  تعبئة 
�ملحروقات  جمال  خارج 
�لإنفاق  على  و�ل�سيطرة 
�جلاري ،و�لتو�سع يف �إ�سالح 
�لفقر�ء  حماية  مع  �لدعم 
ورفع كفاءة �ل�ستثمار �لعام 

وتخفي�ص تكلفته.
�أن  �إىل  �ملديرون  �أ�سار  كما 
�لدولية  �لحتياطات  �سايف 
ل يز�ل مريحا  موؤكدين �أن 
�ل�رشف   �سعر  مرونة  زيادة 
�ملايل  �ل�سبط  جانب  �إىل 
و�لإ�سالحات �لهيكلية  ميكن 
معاجلة  على  ت�ساعد  �أن 
�لختاللت �خلارجية ودعم 

تنمية �لقطاع �خلا�ص. 

�مل�ستهلكون  يخو�ص 
رحلة  يوميا  �جلز�ئريون 
�لبحث عن كي�ص حليب رغم 
قبيل  �لو�ساية  تطمينات 
عملية  يف  �لف�سيل،  �ل�سهر 
�لأكيا�ص  قلة  بني  تر�وحت 
وبني ج�سع بع�ص �مل�سرتين، 
وهي  �ملنا�سبات  يف  خا�سة 
�لندثار.  تاأبى  �لتي  �لعادة 
�لأول  �لأ�سبوع  �نق�ساء  بعد 
يو��سل  �لف�سيل  �ل�سهر  من 
�سكاويهم  �مل�ستهلكون 
�حلليب،  �كيا�ص  غياب  من 
خالل  �لأول  �ملفقود  وهو 
رغم  �لأخرية،  �ملرحلة 
�ملو�د  ر�أ�ص  على  ياأتي  �أنه 
�لدولة  طرف  من  �ملدعمة 
لتتاح �أمام �لج ز�ئريني مببلغ 
�لإ�سكالية  �أن  �إل  دج،   25
و�سطها  يغرق  �لتي  �حلالية 
هذه  غياب  هو  �مل�ستهلكون 
�ملدعمة،  �لأولية  �ملادة 
خا�سة �أن ��ستهالكها يتو�سع 
بد�ية  �لف�سيل  �ل�سهر  خالل 
يف  ��ستعمالها  نطاق  بتو�سع 
�لطبخ و�سول �إىل ��ستغاللها 
عن  ناهيك  �لتحليات  يف 
�لعادي للحليب،  �ل�ستهالك 
�لتجار  بع�ص  �أن  ورغم 
�لبيع  �سيا�ص  �إىل  عمدو� 
�ل�سخ�ص  لنف�ص  �ملحدود 
�لكي�سني  يتجاوز  ل  بحيث 
�لعديد  �أن  �إل  �سخ�ص  لكل 
تفتقده،  تبقى  �ملناطق  من 
�أح�سن  يف  يدفعهم  ما  و  وه 
�لأحو�ل �ىل حلي�ص �لأكيا�ص 
بـ40 دج، موؤكدين لنا �أن على 
يتوفر  ل  مناطقهم  م�ستوى 
�آخرين  �أن  حني  يف  غريه، 
رفاهية  �أكرث  حلل  يعمدون 
حني  يف  �لعلب،  حليب  وهو 
�لأ�سعار  �إ�سكالية  تبقى 
وتاأتي  �ل�رش�ئية.  و�لقدرة 

رغم  �مل�ستهلكني  �سكاوى 
و  �لفالحة  وزير  تطمينات 
�ل�سيد  و  �لريفية  �لتنمية 
�لبحري عبد �لقادر بوعزقي، 
�مل�ستهلكني بتوفر �ملنتجات 
و  رم�سان  �سهر  خالل 
و  �لأكيا�ص  حليب  خ�سو�سا 
�أن  موؤكد�  و�خل�رش   �للحوم 
م�سالح وز�رته حري�سة  على 
مر�قبة �لأ�سعار و كذ� جودة 
به  وفت  ما  وهو  �ملنتجات، 
تعلق  فيما  جزئيا  �لو�ساية 
وبخا�سة  و�لفو�كه  باخل�رش 
�ملعاناة  لتقت�رش  �لأوىل 
�لأ�كرب على حليب �لأكيا�ص، 
حيث فند �لوزير يف ت�رشيح 
تد�سني  هام�ص  على  له 
�فتتاحه  مت  ت�سامني  �سوق 
رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
�لحتاد  مقر  �ساحة  يف 
�جلز�ئريني  للعمال  �لعام 
ندرة   �أية  ت�سجيل  بالعا�سمة 
�أكيا�ص �حلليب  مو�سحا  يف 
�أن »ما ح�سل هو ��سطر�بات 
يومني  �أو  يوم  د�مت  ظرفية 
�ملناطق  بع�ص   وم�ست  
�ل�سدد قال  فقط«. يف هذ� 
�لوزير �أن هذه �ل�سطر�بات 
�حتو�ءها  مت  �لتموين  يف 
كميات   « �أن  موؤكد�  ب�رشعة 
�حلليب �ملتوفرة كبرية جد� 
هذه  يف  بالتحكم  �سمحت 
�لظرفية«.  �ل�سطر�بات 
�لوزير  حمل  ثانية  جهة  من 
�مل�ساربة،  �إىل  �ل�سطر�بات 
وهو ما يتم �حلديث عنه بكرثة 
من  �أكرث  م�ستوى  على  موؤخر� 
وز�رة، حيث حتولت �مل�ساربة 
�إىل �لعملة �ملو�زية �لتي تتحدى 
�لوز�ر�ت  وتطمينات  قر�ر�ت 
�أمام �ملو�طنني، و يف كل مرة 

وندرة �ملو�د�آخرها�ملوز.
�سارة بومعزة 

ك�سفت وزارة ال�سوؤون اخلارجية، اأول اأم�س، عن ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني العالقني على احلدود 
املغربية، لأ�سباب اإن�سانية، خا�سة و�سعية املراأة احلامل ودنو موعد و�سعها، مربزة اأن القرار 

اإن�ساين، وين�سجم مع م�ساندة اجلزائر للرعايا ال�سوريني، معلنة رعايتها لهم واإيوائهم اأو م�ساعدتهم 
على التنقل يف حالة رغبوا يف ذلك.

لأ�سباب اإن�سانية 

الباحثة اجلزائرية باأمريكا 

م�سروع خط اجللفة - الأغواط نقل بال�سكة احلديدية 

�سندوق النقد الدويل 

�سارة بومعزة 

اجلزائر ت�ستقبل ال�سوريني العالقني على احلدود املغربية 

جزائرية تفتك براءة اخرتاع يف مكافحة ال�سرطان 

اإجناز 90 يف املائة من املن�ساآت واملعابر املائية اخلا�سة 

اإجراء ال�سبط املايل يف اجلزائر ت�ستحق التنويه

رغم تطمينات وزير القطاع 

 كي�س احلليب .. حلم
 امل�ستهلكني الغائب 
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عني متو�سنت 

عدم ت�سجيل اأية خ�سائر جراء الهزة 
االأر�سية التي �سجلتها الوالية 

�أية خ�سائر ب�رشية  مل يتم ت�سجيل 
�أو مادية جر�ء �لهزة �لأر�سية �لتي 
�سجلت �أم�ص �جلمعة على بعد 71 
كيلومرت �سمال غرب عني متو�سنت  
ح�سبما علم لدى م�سالح �حلماية 

�ملدنية بالولية.
�حلماية  م�سالح  مدير  �أكد  و 
يف  متو�سنت  عني  بولية  �ملدنية 
�مليد�نية  �لوحد�ت  �أن  ت�رشيح 
�أي خ�سائر تذكر مادية  مل ت�سجل 
�لهزة  جر�ء  ب�رشية  �أو  كانت 
و  �لولية  �سجلتها  �لتي  �لأر�سية 
�سلم  3،5على  �سدتها  بلغت  �لتي 

ري�سرت.
من  هام  عدد  �سعر  فيما  و 

متو�سنت  عني  بولية  �ملو�طنني 
بهذه �لهزة �لأر�سية �إل �أن م�سالح 
�أي  ت�سجل  مل  �ملدنية  �حلماية 
�ل�ساأن  بذ�ت  خا�ص  تدخل  ند�ء 
ح�سبما  �لولية   �إقليم  كامل  عرب 

ذكره نف�ص �مل�سدر.
يف  �لبحث  مركز  كان  وقد  هذ� 
�لفلكية  و�لفيزياء  �لفلك  علم 
بيان  يف  �أعلن  قد  و�جليوفيزياء 
�أر�سية �سباح  ت�سجيل هزة  له عن 
منت�سف  حدود  يف  �جلمعة  �أم�ص 
�سدتها   بلغت  دقيقة   29 و  �لليل 
3،5 درجة على �سلم ري�سرت و حدد 
كيلومرت   71 بعد  على  مركزها 

�سمال غرب عني متو�سنت.
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جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
املواطنني  اأحد  بها  تقدم  ل�ضكوى 
�ضد اأحد ال�ضباب الذي تعرف عليه 
ب�ضلبه  قام  و  فاي�ضبوك  موقع  من 
اأ�ضا�س  �ضنتيم على  مبلغ 24 مليون 
اأنه وكيل  تاأ�ضريات معتمد مبنطقة 
بال�ضلك  وزوجته  موظفة  براقي 
ال�ضفرية  اأر�ضلتها  الدبلوما�ضي 
»كارولني«  امل�ضماة  بكندا  الأملانية 
نحو  الهجرة  و�ضي�ضاعدانه  على 
املتهم  له  �رضبا  حيث  اخلارج 
موعدا باأحد مقاهي حيدرة و اإ�ضتلم 
منه امللف و �ضلمه من جهته املبلغ 
زوجته  رفقة  بعد  فيما  يختفي  و 
عن الأنظار ،لتبا�رض م�ضالح الأمن 
ح�ضاب  تفقد  خالل  من  حترياتها 
املبلغ عنه و الذي اإكت�ضفت على اإثر 
ذلك باأن ال�ضحية احلايل هو واحد 
وقعوا  الذين  ال�ضحايا  جممل  من 
يف �ضباكه رفقة خطيبته حيث قاما 

ال�ضباب  من  كبري  عدد  با�ضتدراج 
خالل  من  الهجرة  يف  الراغبني 
امل�ضنجر  و  الفاي�ضبوك  ح�ضابي 
مبالغ  من  بتجريدهم  قاموا  و 
22و24مليون  بني  تراوحت  مالية 
كتكاليف  الواحد  لل�ضخ�س  �ضنتيم 
وجمموعة  التاأ�ضرية  على  احل�ضول 
مليئة  حقائب  عبارة  عن  هدايا 
الريا�ضية  والأحذية  باملالب�س 
كما   ، املالية  املبالغ  عن  كبديل 
يف  املنجزة  التحريات  اأ�ضفرت 
كانا  اأنهما  املتهمان  عمل  خطة 
و  ال�ضحايا  اإ�ضتدراج  بعد  يقوما 
ال�ضفر  تكاليف  حول  معهم  الإتفاق 
اإطارات بال�ضلك  اأنهم  اإيهامهم  بعد 
الدبلوما�ضي  ب�رضب مواعيد معهم 
يف منطقتي حيدرة و ريا�س الفتح 
املبالغ  جهتهم  من  ي�ضتلموا  اأين 
تلك  نظري  ال�ضحايا  من  املالية 
�ضلة  يف  ماألها  جتد  التي  امللفات 
املهمالت ، وعليه مت توقيف املتهم 
الأول وو�ضعه رهن احلب�س املوؤقت 

اإجراءات  من  خطيبته  اإفادة  مع 
اأمام  ليمثال   ، املبا�رض  الإ�ضتدعاء 
ملواجهة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
جرم الن�ضب و الحتيال اأين اأعرتف 
اأنه  و  جرم  من  له  ن�ضب  مبا  الأول 
ل�ضالح  املهمة  بتلك  يقوم  كان 
خطيبته التي كانت تلتقي بال�ضحايا 
موؤكدا باأن دوره هو احلديث معهم 
جهته  من   ، الفاي�ضبوك  ح�ضاب  يف 
من  لها  ن�ضب  ما  اأنكرت  املتهمة 
جرم و اأكدت اأن خطيبها من ورطها 

يف الق�ضية بعد اأن كان يطلب منها 
م�ضاعدته على ترجمة اأحاديثه مع 
بع�س معارفه يف ح�ضاب الفاي�ضبوك 
 ، العربية  اللغة  يجيد  ل  اأنه  بحجة 
ليطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �ضلف ذكره توقيع عقوبة 
بقيمة  نافذا وغرامة  عامني حب�ضا 
الأول،وعقوبة  حق  يف  دج  50األف 
 ، الثانية  حق  يف  نافذا  حب�ضا  عام 
باحلكم جلل�ضات  النطق  تاأجيل  مع 

لحقة .

اأ�ض�س �ضاب يف العقد الثاين من العمر رفقة خطيبته املر�ضحة لإجتياز �ضهادة البكالوريا ع�ضابة للن�ضب على رواد 
موقع » الفاي�ضبوك« و جتريدهم من مبالغ مالية معتربة باإيهامهم على م�ضاعدتهم على الهجرة نحو اخلارج عن طريق 

انتحال هويات �ضخ�ضيات نافذة يف ال�ضلك الدبلوما�ضي على راأ�ضها �ضفرية اأملانيا بكندا .

كانت ت�ضتدرجهم رفقة خطيبها من موقع » الفاي�ضبوك« و » امل�ضنجر«

ل/منرية

 �سابة تدعي اأنها �سفرية اأملانيا بكندا  للن�سب 
على الراغبني يف الهجرة نحو اخلارج

حلروق  اأ�ضخا�س   5 تعر�س 
جانب  اإىل  متفاوتة  بدرجات 
ت�رضر 4 �ضقق �ضكنية يف حادث 
داخل  الطبيعي  للغاز  انفجار 
�ضيدي  ببلدية  العمراين  الن�ضيج 
ب�ضكرة(  �رضق  كلم   18  ( عقبة 
م�ضالح  به  اأفادت  ما  ح�ضب 

احلماية املدنية. 
الأولية  العنا�رض  وك�ضفت 
للتحقيق حول حيثيات احلادث 
للغاز  ت�رضب  جراء  وقع  اأنه 
و  ال�ضقق  باإحدى  الطبيعي 
مبجرد اإ�ضعال م�ضباح كهربائي 
ال�ضقة  قاطني  اأحد  طرف  من 
اأو�ضحه  مثلما  النفجار  وقع 

ذات امل�ضدر.
اإ�ضابة  عن  احلادث  اأ�ضفر  قد 
من  بحروق  �ضنة(   38( امراأة 
 3( ر�ضيع  و  الثانية  الدرجة 
الدرجة  من  بحروق  اأ�ضهر( 

تعر�س  اإىل  بالإ�ضافة  الأوىل 
)4 و6  �ضاب )20 �ضنة( وطفلني 
ب�ضيطة.  حروق  اإىل  �ضنوات( 
الذي  احلادث  هذا  اأدى  كما 
�ضكنا   60 حي  له  م�رضحا  كان 
املعروف حمليا بحي ال�ضندوق 
والحتياط  للتوفري  الوطني 
اأ�رضار  اإحلاق  اإىل  كناب(   (
 4 واأ�ضقف  بجدران  مبا�رضة 
يف  ت�ضبب  و  العمارة  من  �ضقق 
حالة من الهلع يف اأو�ضاط �ضكان 
احلي. وتدخل عنا�رض احلماية 
ال�ضحايا  اإجالء  لأجل  املدنية 
ال�ضتعجالت  م�ضلحة  نحو 
بنف�س  واجلراحية  الطبية 
فتحت  جهتها  من  البلدية. 
املخت�ضة  الأمنية  امل�ضالح 
حتقيقا  معمقا لتحديد اأ�ضباب 

و مالب�ضات هذا احلادث. 

الطفولة  حماية  فرقة  عاجلت 
الأحداث  جنوح  وحماربة 
لل�رضطة  الولئية  للم�ضلحة 
ق�ضية   75 ملع�ضكر  الق�ضائية 
متعلقة بالق�رض خالل الأ�ضهر 
ال�ضنة  من  الأوىل  اخلم�ضة 
اليوم  علم  ح�ضبما  اجلارية 
الإعالم  خلية  لدى  الأربعاء 
لالأمن الولئي، وقد مت معاجلة 
43 ق�ضية جنح يف جمال جنوح 
 53 فيها  تورط  الأحداث 
قا�رضا بينها 15 ق�ضية متعلقة 
املختلفة  باأ�ضكاله  بالعنف 
واحدة  قتل  جرمية  ومنها 
ال�رضقة   تخ�س  ق�ضية   12 و 
بالأخالق  ما�ضة  ق�ضايا  واأربع 
اأودع  حيث  العامة  الآداب  و 
17 منهم احلب�س وو�ضع واحد 

وا�ضتفادة  الأحداث  مبركز 
البقية من الإفراج.

عدد  يف  تراجع  ت�ضجيل  ومت 
 32 مبعاجلة  ال�ضحايا  الق�رض 
اخلم�ضة  الأ�ضهر  خالل  ق�ضية 
كان  اجلارية  ال�ضنة  من  الأوىل 
فيها 32 قا�رضا ك�ضحية مقابل 
الفرتة  نف�س  خالل  ق�ضية   49
 49 �ضملت   2016 �ضنة  من 
نف�س  يف  ومت  قا�رض.  �ضحية 
قا�رضا   14 ب  التكفل  الفرتة 
معنوي  خطر  حالة  يف  كانوا 
الإجراءات  اتخاذ  مت  حيث 
لفائدتهم  الالزمة  القانونية 
اأهاليهم  اإىل  بت�ضليمهم  �ضواء 
باملراكز  اإدماجهم  اإعادة  اأو 
رعاية  يف  املتخ�ض�ضة 

الأحداث.

مت القب�س على �ضاب يبلغ 20 
�ضنة من العمر ارتكب جرمية 
�ضنة   31 جاره  حق  يف  قتل 
بينهما  وقعت  م�ضاجرة  اأثناء 
ببلدية  �ضامل  �ضيدي  مبنطقة 
البوين بولية عنابة، ح�ضب ما 
باأمن  الت�ضال  خلية  من  علم 

الولية.
على  القب�س  عملية  ومتت 
 4 يتعدى  ل  اجلاين يف ظرف 

�ضاعات بولية الطارف بعدما 
الخت�ضا�س  دائرة  متديد  مت 
ب�ضاأن هذه الق�ضية. وقد لفظ 
نقله  بعد  اأنفا�ضه  ال�ضحية 
اأن  اإىل امل�ضت�ضفى وذلك بعد 
تلقى من اجلاين عدة طعنات 
بال�ضكني على م�ضتوى ال�ضدر 
التحريات  حاليا  جتري  فيما 
هذه  وحيثيات  ظروف  ب�ضاأن 

اجلرمية.

ب�ضكرة 

مع�ضكر 

عنابة 

 اإنفجار للغاز الطبيعي
 ببلدية �سيدي عقبة

75 ق�سية متعلقة بالق�سر

القب�ض على متورط يف جرمية قتل

عار�س اأمام هيئة حمكمة اجلنايات 
العا�ضمة �ضاب يف  مبجل�س ق�ضاء 
العقد اأواخر العقد الثاين من العمر 
احلكم الغيابي ال�ضادر يف حقه عن 
باإدانته  القا�ضي  و  احلال  حمكمة 
عن  نافذا  �ضجنا  �ضنة   20 بعقوبة 
خمزن  على  على  بال�ضطو  تورطه 
للم�رضوبات   « »كوكاكول  �رضكة 
الغازية بج�رض ق�ضنطينة وال�ضتيالء 
 28 قارورات  ب�ضعر   2400 على 
من  بيعها  لإعادة  �ضنتيم  مليون 
باأقل  النعجة  عني  ب�ضوق  جديد 
من ن�ضف �ضعرها احلقيقي وهذا 
ل�رضقة  منه  حماولت  عدة  بعد 
�ضلعا  ي�ضم  الذي  امل�ضتودع  هذا 
 ، �ضنتيم  ملياري  �ضعرها  يفوق 
وهي احلادثة التي كادت اأن تودي 
كان  الذي  املخزن  �ضاحب  بحياة 
وراء توقيف املتهم احلايل املكنى 
باأن  اأكد  الذي  الكب�س«  و  عادل   «
بعد  بطعنه  قام  من  الأخري  هذا 
حتميل  بعملية  يقوم  له  م�ضاهدته 

ال�ضلع و الفرار بها .  

جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
الأمن  م�ضالح  تلقته  لبالغ 
ج�رض  احل�رضي13  لبلدية 
م�ضتودع  �ضاحب  من  ق�ضنطينة 
للم�رضوبات  خمزنه  تعر�س  حول 
 « كول  »كوكا  لعالمة  الكحولية 
جمهولة  ع�ضابة  يد  على  لل�ضطو 
،اأين   2015 �ضبتمرب   20 بتاريخ 
تنقلت ذات امل�ضالح رفقة �ضاحب 
ور�ضدت  اجلرمية  البالغ  مل�رضح 
�ضاحنة  لالأماكن  تفتي�ضها  خالل 
متنها  وعلى  اآفاآم«  »دي  نوع  من 
مت  فيما  الع�ضابة،  من  عن�رضان 
املكنى  احلايل  املتهم  متكن 
الفرار  بعد  الكب�س«  من  »عادل 
املخزن  �ضاحب  طعن  حماولته 
عليه،  القب�س  حماولته  لدى 
اأجريت  التي  التحريات  وخالل 
مب�رضح اجلرمية تبني اأن املتهمني 
متكنوا من الولوج لداخل املخزن 
عن طريق ثقب اأحدثوه يف اجلهة 
وموا�ضلة  للمخزن،  اخللفية 
الأمن  م�ضالح  متكنت  للتحريات 

من القب�س على املتهم الرئي�ضي، 
بعد  خا�ضة  حافلة  قاب�س  وهو 
عن  وك�ضف  نف�ضه  لت�ضليم  تقدمه 
يف  امل�ضبوق  الفار  املتهم  هوية 
اأي�ضا  عدة عمليات �رضقة وك�ضف 
باأنه كان العقل املدبر للعملية وانه 
القارورات  من  عدد  ببيع  قام  من 
ب�ضعر  ال�ضعبي  النعجة  عني  ب�ضوق 
اأفراد  حتويل  بذلك  ليتم   ، رمزي 
اجلنايات  حمكمة  على  الع�ضابة 
بتوافر  املرتكبة  ال�رضقة  بجناية 
ظرف التعدد و الليل و ا�ضتح�ضار 
مركبة ذات حمرك ، حيث ق�ضت 
�ضالبة  بعقوبات  املحكمة  عليهم 
للحرية و ق�ضت غيابيا بعقوبة 20 
املتهم  حق  يف  نافذا  �ضجنا  �ضنة 
احلايل الذي عار�س من جهته هذا 
احلكم و نفى خالل مواجهته لهيئة 
املحكمة ما ن�ضب له من جرم  مع 
نفيه التام وجود اأي اإتفاق اأو �ضابق 
الع�ضابة  اأفراد  باقي  مع  معرفة 
يف   ، ال�ضطو  بعملية  املتورطة 
بت�رضيحات  ال�ضحية  واجهه  حني 

وراء  كان  من  اأنه  مفادها  مغايرة 
املدبر  الراأ�س  وهو  العملية  هاته 
باقي  رفقة  �ضبطه  بعدما  لها 
املحاذية  بالأحرا�س  املتهمني 
منهم  حماولة  يف  مل�ضتودعه 
احلايل  املتهم  حينها  وقام  للفرار 
باإخراج �ضكني من نوع » البو�ضية« 
اأبنائه  وحاول طعنه به لول تدخل 
على  باأنه  ،موؤكدا  له  اإنقاذهم  و 
قام  من  احلايل  املتهم  باأن  يقني 
لأكرث من  قد حاول  كونه  ب�رضقته 
مرة �رضقته و قد �ضاهده يف واقعة 
يحاول �رضقة   2014 بعام  م�ضابهو 
�ضلعه و اأنه دائم الرتدد رفقة عدد 
على  املنحرفني  الأ�ضخا�س  من 
 ، مل�ضتودعه  املحاذية  الأحرا�س 
ليطالب من جهته النائب العام ويف 
ظل ما �ضلف ذكره ت�ضليط عقوبة 
غرامة  مع  نافذا  �ضجنا  �ضنة   20
بقيمة مليون �ضنتيم ،قبل اأن تقرر 
القانونية  املداولة  بعد  املحكمة 
�ضجنا  �ضنوات   6 عقوبة  توقيع 

نافذا يف حقه .

قاموا بال�ضتيالء على �ضلعة بقيمة 28 مليون �ضنتيم 

توقيف الراأ�ض املدبر لعملية  ال�سطو على خمزن 
»كوكا كوال« بج�سر ق�سنطينة

املتنقلة  الفرقة  عنا�رض  متكن 
مليناء  اجلمارك  اأق�ضام  ملفت�ضية 
من  خرطو�ضة   101 من  وهران 
ال�ضجائر الأجنبية بحوزة م�ضافر كان 
متوجها اإىل مر�ضيليا على منت باخرة 

تا�ضيلي 2. وح�ضب م�ضئولة الت�ضال 
وهران  اجلهوية جلمارك  باملديرية 
فقد تفاجاأ هذا ال�ضخ�س الذي كان 
الذي  بالتفتي�س  الباخرة  �ضريكب 
واأمام  املركبات.  جميع  اإليه  تخ�ضع 

من  يعود  اأن  حاول  الو�ضعية  هذه 
حيث اأتى قبل اأن يتم اإيقافه بداخل 

امليناء من قبل عنا�رض الفرقة.
وقد اأ�ضفر التفتي�س املحكم ل�ضيارته 
ال�ضجائر  من  الكمية  هذه  باكت�ضاف 

الأبواب.  داخل  خمباأة  كانت  التي 
الب�ضاعة  و  ال�ضيارة  حجز  مت  وقد 
الإجراءات  اإطالق  �ضيتم  حني  يف 
ال�ضخ�س كما  القانونية يف حق هذا 

اأ�ضري اإليه.

وهران 

حجز101 خرطو�سة من ال�سجائر

ل/منرية
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تعاون  ثمرة  املعهد  هذا  ويعد 
الطرف  مع  ><منوذجي<< 
اإرادة  يرتجم  هو  و  الفرن�سي. 
�سيا�سية تهدف اإىل و�سع همزة 
القطاع  و  اجلامعة  بني  و�سل 
الإجتماعي -الإقت�سادي  مثلما 
العايل  التعليم  وزارة  ممثل  ذكر 
والبحث العلمي اأرزقي �سعيداين 
ويتعلق الأمر بعملية تكوين جتمع 
بني اجلامعة و القطاع املهني و 
تعزيز  خاللها  من  يتوخى  التي 
منا�سب  على  احل�سول  فر�ص 
العتبار  بعني  الأخذ  مع  �سغل 
�سوق  متطلبات  و  حاجيات 
العمل  ي�سيف ال�سيد �سعيداين.

ويعترب هذا املعهد اأي�سا مبثابة 
يف  يتج�سد  م�سرتك  التزام 
اأحد  رفع  اإىل  يهدف  م�رشوع 
يعرفها  التي  الكربى  التحديات 
العايل  التعليم  قطاع  حاليا 
يف  املتمثل  و  العلمي  والبحث 

عمل  فر�ص  اإيجاد  و  الت�سغيل 
للمتخرجني    بالن�سبة  منا�سبة 
ومن  امل�سوؤول  لنف�ص  ا�ستنادا 
جانبه اأبرز ممثل �سفارة فرن�سا 
اأندري  األك�سي�ص  باجلزائر 
التي يكت�سيها  الق�سوى  الأهمية 
الذي  و  الناجح  امل�رشوع  هذا 
يحتل --ح�سبه-- مكانة خا�سة 
بني  الثنائي  التعاون  اإطار  يف 
البلدين يف جمال التعليم العايل 

و البحث العلمي.
-2016( الأوىل  الدفعة  وتتكون 

املعهد  من  املتخرجة   )  2017
اأبوابه  فتح  الذي  التكنولوجي 
-2014( اجلامعية  ال�سنة  خالل 

2015 ( من 152 متخرجا كانوا 
اجلامعية  درا�ستهم  تابعوا  قد 
لتتوج  �سنوات  ثالث  ملدة 
بح�سولهم على �سهادة )لي�سان�ص 
النظافة  تخ�س�سات  يف  مهنية( 
عن  ف�سال  البيئة    و  الأمن  و 
املوارد  و  املالية  و  املحا�سبة 
هذه  م�سوؤويل  ح�سب  الب�رشية  

واختتمت  العلمية  املوؤ�س�سة 
عرف  الذي  الحتفال  مرا�سم 
البيداغوجي  الطاقم  ح�سور 
اإطارات  و  للجامعة  الإداري  و 
و  الهيئات  خمتلف  ميثلون 
الوطنية و الأجنبية و  ال�رشكات 
املنتخبني  و  الولئية  ال�سلطات 
�سهادات  بتوزيع  املحليني 
من  املتفوقني  الطلبة  على 

التخ�س�سات الثالثة املذكورة.
 10 من  ورقلة  جامعة  وتتكون 
اجلانب  من  يوؤطرها  كليات 
البيداغوجي نحو 1.200 اأ�ستاذ 
والرتب  الدرجات  جميع  من 
ي�سهر  خمرب   34 اإىل  بالإ�سافة 
باحث   1.781 ت�سيريه  على 
دكتوراه  طالب   662 بينهم  من 

><اإل-اإم-دي<<.

العا�سمة  باجلزائر  انطلق 
حرائق  من  الوقاية  خمطط 
 2017 ال�سيفي  للمو�سم  الغابات 
اإجراءات  تفعيل  اإطار  يف  وذلك 
حماية اأزيد من 5000 هكتار من 
ووقايتها من  الغابية  امل�ساحات 
اأفاد  احلرائق بالعا�سمة,ح�سبما 
به رئي�ص حماية الرثوتني النباتية 
الغابات  مبحافظة  احليوانية  و 

لولية اجلزائر . 
اأن  كمال  لعرا�ص  واأو�سح    
حرائق  من  الوقاية  خمطط  
يت�سمن  ال�سنة  لهذه  الغابات 
الب�رشية  الإمكانيات  كافة  تعبئة 
من  والوقاية  ملكافحة  واملادية 
بني  بالتن�سيق  وذلك  احلرائق 
واحلماية  الغابات  قطاعات 
امل�سالح  من  وغريها  املدنية 

الولئية .
و يف هذا ال�سدد �رشعت م�سالح 
حمافظة الغابات لولية اجلزائر 
التح�سريات  يف  فرتة  منذ 
من  الوقاية  بحملة  اخلا�سة 
من  متتد  التي  الغابات  حرائق 
اأكتوبر   31 اإىل  جوان   الفاحت 
تنفيذ عمليات مكثفة  و  القادم  
وتنظيف  ال�سيانة  اأ�سغال  تخ�ص 
وتقليم احلواف وتهيئة امل�سالك 
الكربى  الغابات  م�ستوى  على 
لعرا�ص  ولفت    . بالعا�سمة 

وال�سيانة  التهيئة  ا�سغال  اأن 
امل�سالك  م�ستوى  على  الدورية 
�سمن  يندرج  احل�رشية  الغابية 
اإىل  املمتد  الأخ�رش  املخطط 
هو  منها  والهدف   2029 غاية 
اأف�سل  و �سمان  »�سالكة«  جعلها 
دخول ملختلف املناطق الغابية 
يف حالت احلرائق  حلماية اأزيد 
من 5000 هكتار من امل�ساحات 
الغابية وتقلي�ص ح�سيلة احلرائق 

امل�سجلة �سنة 2016 .
لتنفيذ  ال�سلطات  �سخرت  وقد 
فرق   3 ال�سنة  لهذه  املخطط  
عون   70 من  اأزيد  من  م�سكلة 
وفق  يعملون  ال�رشيع  للتدخل 
ونهارا(  )ليال  املداومة  نظام 
احلرائق  بوؤر  وجمابهة  لر�سد 
باجلهة  خ�سو�سا  ويتمركزن 
الغربية التي ت�سم اأكرب ن�سبة من 
الغطاء النباتي على غرار غابات 
»الوئام » بنب عكنون و »بو�ساوي« 
و«باينام« و«مقطع خرية«  يقول 
امل�سدر. و مت تزويد تلك الفرق 
للتدخل  الالزمة  باملعدات 
ال�رشيع الفعال كمركبات رباعية 
الدفع جمهزة ب�سهاريج للتدخل 
من  النجدة  و�سول  قبل  الأويل  
التي  املدنية  احلماية  م�سالح 
على  منها  وحدات  تتمركز 
م�ستوى النقاط الغابية احل�سا�سة 

�سنويا  حرائق  عادة  ت�سهد  التي 
اأهمها غابة باينام ومقطع خرية 

وبن عكنون .
�ساحنات  ت�سخري  مت  كما   
موزعة  لالإطفاء  �سهاريج  ذات 
امل�سار  الفرق  مقرات  عرب 
تخ�سي�ص  على  عالوة  اإليها 
باملياه  للتزود  نقاط  ع�رشات 
الكربى  الغابية  امل�ساحات  بكل 
اتخاذ  على  ف�سال  بالولية 
الأجهزة  كتعميم  اإجراءات  عدة 
عمليات  لت�سهيل  الال�سلكية 
الت�سال عرب 4 مقاطعات غابية 
التدخل  وجناعة  بالعا�سمة 
الفوري-- ي�سيف امل�سدر-- . 

  و ذكر امل�سوؤول الولئي انه يعول 
بف�سل املخطط احلايل حلماية 
الغابات تقلي�ص م�ساحة الغابات 
املتلفة من خالل تن�سيب اأبراج 
للمراقبة و عددها 5 موزعة عرب 
بالعا�سمة  الرئي�سية  الغابات 
جوان   19 و  باينام  غابات  وهي 
مقطع  و  عكنون  بابن  الوئام  و 
املتوح�سة  املراأة  وغابة  خرية 

ببئر مراد راي�ص  .
اأعوان  تدخل  طاقة  ولتدعيم 
بوؤر  خمتلف  ومراقبة  الغابات 
 50 ا�ستحداث  مت  احلرائق 
جديد  مو�سمي  �سغل  من�سب 
البطال  ال�سباب  لفائدة  بغية 

الذين يقطنون مبحاذاة املواقع 
تدعيم  بغية  بالعا�سمة  الغابية 
حلرا�سة  الغابات  اأعوان  عمل 

ور�سد احلريق منذ ن�سوبه 
اإنت�سار  وتفادي  التدخل  ل�رشعة 

احلريق.
 ويف ذات ال�ساأن ثمن املتحدث 
نتائج احلمالت التح�سي�سية طيلة 
حميطي   « �سعار  حتت  ال�سنة 
اأخ�رش« املوجهة للجمهور العام 
ب�رشورة  والتح�سي�ص  للوقاية 
حني  يف  الغابات  حرائق  تفادي 
تاأ�سف لغياب ثقافة نظافة لدى 
يقومون  الذين  الزوار  بع�ص 
حميط  داخل  النفايات  برمي 
واأخطرها  وخارجها   الغابات 
و  والزجاجات   ال�سجائر  بقايا 
هذه  على  عالوة  اأنه  اأ�ساف 
حمافظة  قامت  العمليات 
حو�سات  بتنظيم  الغابات 
وقتلها(  اخلنازير  )�سيد  اإدارية 
الولئية  امل�سالح  مع  بالتن�سيق 
التي  اخلنازير  هجومات  ل�سد 
الأحرا�ص  من  تت�رشب  اأ�سبحت 
وتهدد  ال�سكنية  التجمعات  نحو 
حيث  املواطنني  واأمن  �سالمة 
احلو�سة  توقيت  مراعاة  يتم 
للحفاظ  التكاثر  مرحلة  خارج 
والتوازن  احليواين  النوع  على 

البيئي   .

املدنية  احلماية  مديرية  جندت 
بتيبازة يف اإطار املخطط الأزرق 
ملو�سم ال�سطياف احلايل الذي 
زهاء  اخلمي�ص  اليوم  انطلق 
600 عون  على م�ستوى خمتلف 
لل�سباحة  امل�سموحة  ال�سواطئ 
ح�سبما  الولية,  حت�سيها  التي 
اأفاد به م�سوؤولو القطاع و اأو�سح 
احتفالت  هام�ص  على  امل�سدر 
 2017 ال�سطياف  مو�سم  افتتاح 
الولية  وايل  عليه  اأ�رشف  الذي 
�سنوة  �ساطئ  من  غالي  مو�سى 
اأنه مت جتنيد 588 عون اإىل جانب 
مكلفون  مو�سمي  غطا�ص   24
بتح�سي�ص و حماية امل�سطافون 
وت�سمنت  الغرقى   اإنقاذ  و 
مع  تزامنت  التي  الحتفالت 
الطفولة  لعيد  العاملي  اليوم 
ترفيهية  و  ريا�سية  عرو�ص 
ن�سطها براعم و اأطفال ين�سطون 
يف اإطار جمعيات اأهمها الغط�ص 

البحري و  الريا�سات ال�رشعية.
البحرية  الوحدات  نفذت  كما 
عر�ص  يف  املدنية  حلماية 
ا�ستمتع  عرو�سا  �سنوة  �ساطئ 
احلا�رشون  الأطفال  كثريا  لها 
مترين  بتنفيذ  تختتم  اأن  قبل 
اإنقاذ غريق من موت حمقق اأمام 
نظرا  الأطفال  ده�سة  و  مراأى 
ات�سم  التي  العالية  لالحرتافية 
اأو�سح  جهته  من  العنا�رش  بها 
الوايل يف ت�رشيح لواأج اأن دخول 
الولية  �سواطئ  اإىل  املواطنني 
جماين و ل يخ�سع لأي اأثر مايل 
يتوجب على امل�سطاف دفعه من 

اأجل ال�ستجمام مذكرا بتعليمات 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة 
بدخول  تق�سي  التي  املحلية 
ال�سواطئ.  اإىل  املواطنني جمانا 
كل  اأن  امل�سوؤول  ذات  واأبرز 
الأمنية  فيها  مبا  الدولة  م�سالح 
»غ�ص  ملكافحة   جمندة  منها 
الذين  ال�سباب  »بع�ص  حتايل  و 
وهمية  مالية  مبالغ  يفر�سون 
للم�سطافني  ال�سماح  مقابل 
اإىل  م�سريا  بال�ساطئ  باللتحاق 
هو  امل�سطر  الأ�سا�سي  الهدف 
لفائدة  اآمن«  »مو�سم  حتقيق 

العائالت و الأطفال.
تيبازة  اأفاد وايل  اأخرى  من جهة 
الداخلية  وزارة  تعليمات  اأن 
ت�سمح  املحلية  اجلماعات  و 
بع�ص  بكراء  املحلية  للجماعات 
جمال  يف  ل�ستغاللها  املواقع 
خدماتي معني على غرار م�ساحة 
تو�سع  ال�ساطئ  على  حمددة 
اإىل  الكرا�سي  و  الطاولت  بها 
غريها من الأن�سطة الأخرى لكن  
يفر�ص  اأن  يجب  ل   « يوا�سل- 
اأو  طاولة  كراء  امل�سطاف  على 
مظلة بحر...امل�سطاف له حرية 
الختيار« م�سددا يف ال�سياق اأي�سا 
لالإ�سارة  النظافة  �رشوط  على 
تتوفر  التي  تيبازة  ولية  حت�سي 
 113 بطول  �ساحلي  على �رشيط 
كلم 43 �ساطئا  م�سموح لل�سباحة 
الولئية  اللجنة  �سنفت  فيما 
�ساطئا   12 ال�سواطئ  لنتقاء 
عن  املمنوعني  خانة  يف  اآخرا 

ال�سباحة.

احتفلت جامعة قا�ضدي مرباح بورقلة بتخرج اأول دفعة من املعهد التكنولوجي الذي اأن�ضئ �ضمن 
�ضراكة جزائرية-فرن�ضية حيث  اأقيم باملنا�ضبة حفل توزيع �ضهادات على الطلبة املتفوقني.

�ضمن �ضراكة جزائرية -فرن�ضية

حلماية ازيد من 5000 هكتار من امل�ضاحات الغابية  

م،�س

اأول دفعة من املعهد التكنولوجي 
امل�ستحدث بورقلة 

تفعيل خمطط الوقاية من حرائق للمو�سم ال�سيفي بالعا�سمة 

مو�ضم اال�ضطياف بتيبازة

جتنيد زهاء ال600 عون يف اإطار 
املخطط الأزرق

ت�سجل  العا�سمة وجود 25  موقع 
غابي  موقع   17 بينهم  من  غابي 
جديد مت فتحه للعائالت ناهيك 
للحدائق  امل�ستمرة  التهيئة  عن 
ل�ستقطاب  اخلدمات  لتح�سني 
ال�سائفة   غ�سون  يف  العائالت 
ت�سلم  قريبا  �سيتم  اأنه  اأبرز  كما 
م�رشوع موقع غابي ب بني مراد 

بربج الكيفان ميتد 
وكذا  هكتار   12 م�ساحة  على 
انطالق اأ�سغال التهيئة يف غابة بن 
حدادي ببني م�سو�ص قريبا وذلك 
على  ال�سغط  تخفيف  اأجل  من 
الغابات كبو�ساوي و5 جويلية بنب 
عكنون التي يتجاوز عدد زوارها 
زائر   1500 الأ�سبوع  نهاية  خالل 
غابية  مواقع  تهيئة  على  ف�سال 
�سمن  تقع  �سغرية  م�ساحة  ذات 

الن�سيج العمراين.
مت  اأنه  ال�سياق  هذا  يف  وذكر 
على م�ستوى احل�سائر الفالحية 
من  بكل  تقع  التي  النموذجية 

جانب  اىل  وال�رشاقة  خراي�سية 
براهيم  بدايل  بارك  دنيا 
من  اأزيد  غر�ص  مت  بالعا�سمة 
الزيتون  اأ�سجار  من  هكتار   55
و  احلم�سية  الأ�سجار  جانب  اإىل 

العطرية والعملية متوا�سلة  .
ال�سباب  مديرية  مع  وبالتن�سيق 
مت  اجلزائر  لولية  والريا�سة 
وحت�سبا  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 
اإقرتاح  ال�سطياف  ملو�سم 
وت�سلية  ترفيهي  برنامج  ت�سطري 
الف�ساءات  من  العديد  عرب 
العائالت  لفائدة  املهيئة  الغابية 
اجلزائر  ولية  وتتوفر  والأطفال 
على ثروة غابية تفوق م�ساحتها 
 113 عرب  موزعة  هكتار   5.000
موقع غابي عدد هام منها موجود 
ي�سمل  و  العمراين  الن�سيج  عرب 
 8 اىل  5ر0  بني  ترتاوح  م�ساحات 
م�ساحة  تتفاوت  فيما  هكتارات, 
اىل  بالعا�سمة  الكربى  الغابات 

بني 300 و 600 هكتار. 

العا�ضمة

تهيئة  17 موقع غابي للعائالت 
خالل املو�سم ال�سيفي 
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املبادرة  هذه  عرفت  كما 
اخلريية املنظمة مبنا�سبة اليوم 
امل�سادف  للطفولة  العاملي 
كل  من  جوان  �سهر  من  للفاحت 
الفالحة  وزير  ح�سور  �سنة 
ال�سيد  و  الريفية  التنمية  و 
بوعزقي  القادر  عبد  البحري 
الإلتفاتة  هذا  اأن  اأكد  الذي 
ت�ساف اإىل �سجل ولية البليدة 
الت�سامنية  العمليات  يف جمال 
اأ�ساف   و  اخلريية   الأعمال  و 
الوزير اأن هذا اليوم الذي جمع 
بني امل�سوؤولني و ال�سناعيني و 
ال�سخ�سيات الفنية و الريا�سية 
لأكرب  هو  الب�سيط  املواطن  و 
خمتلف  ت�سامن  على  دليل 
اجلزائري  املجتمع  فئات 
هذه  مثل  تكثيف  اإىل  داعيا 
اأيام  طيلة  الت�سامنية  العليات 
على  اقت�سارها  عدم  و  ال�سنة 

�سهر رم�سان فقط.
ال�سلطات  جانب  اإىل  و 
من  العديد  حر�ست  الر�سمية 
الريا�سية  و  الفنية  الوجوه 
على  املعروفة  الإعالمية  و 
ذويهم  و  الأطفال  م�ساركة  
يومهم  يف  الإفطار  مائدة 
الفنانتني  غرار  على  العاملي 
عتيقة و زينب عرا�س و الفنان 

جانب   اإىل  دريا�سة  عبدو 
و  بوطاجني  مراد  الإعالمي 
الالعب الدويل ال�سابق بوعالم 
لدروم مدرب املنتخب الوطني 

ال�سابق اأي�سا حممد معو�س.
مراد  اأكد  ال�سياق  هذا  يف  و 
يف  يرتدد  مل  اأنه  بوطاجني 
و�سولها  عند  الدعوة  تلبية 
بفئة  يتعلق  الأمر  اأن  و  خا�سة 
منا  املجتمع حتتاج  من  ه�سة 
كامل احلب و الإحت�سان و هو 
الفنانة  اإليه  ذهبت  الأمرالذي 
اأن  اإىل  م�سرية  عرا�س  زينب 
ل�سخ�سيات  الأطفال  روؤية  
اعتادو روؤيتها على التلفاز توؤثر 

ب�سكل كبري على معنوياتهم.

و بدورها عربت الفنانة عتيقة 
و  اللعب  عن  تتوقف  مل  التي 
ال�سحك مع الأطفال بعفويتها 
الكبرية  املعروفة عن فرحتها 
مل�ساركة هوؤلء الأطفال مائدة 
الإقتاء  اإىل  داعية  الإفطار 
تعميمها  و  املبادرة  بهذه 
وليات  خمتلف  م�ستوى  على 

الوطن.
ح�رض  الآخر  هو  يزيد  ال�ساب 
ح�سبه  ليوؤكد  الإحتفال  هذا 
هذه  مع  ووقوفه  ت�سامنه 
الفئة اله�سة التي حتتاج لعناية 
خا�سة م�سريا اإىل اأن الفاحت من 
�سهر جوان هو فر�سة للوقوف 
املحققة  الإجنازات  على 

لفائدة الطفولة و كذا النقائ�س 
جهتهم  من  تداركها  الواجب 
الأطفال هذه  اأولياء  ا�ستح�سن 
ح�سبهم  تعك�س  التي  املبادرة 
توليها  التي  البالغة  الأهمية 
الفئة  ال�سلطات الر�سمية لهذه 
و  ح�رض  من  جميع  �ساكرين 
اأيام  من  يوم  يف  عائلته  ترك 
�سهر رم�سان ليقا�سم الأطفال 
يف  ي�ساهم  و  الإفطار  مائدة 

ر�سم  الب�سمة على وجوههم.
و عقب وجبة الإفطار مت توزيع 
الأطفال  على  رمزية  هدايا 
احلركة  عن  يتوقفوا  مل  الذين 
معاناتهم  متنا�سني  اللعب  و 
مع املر�س اأو الإعاقة ليختتم 
مو�سيقي  حفل  بتنظيم  احلفل 
يذكر اأن هذا احلفل الذي نظم 
حتت �سعار "مائدة الإفطار يف 
اإىل  اإ�سار  يف  الإنت�سار"  ملعب 
طاملا  ل  الذي  ت�ساكر  ملعب 
على  الوطني  املنتخب  حقق 
الإنت�سارات  العديد من  اأر�سه 
جمعية  طرف  من  نظم 
الريا�سيني  لل�سحفيني  متيجة 
و  جوالة  جمعية  مع  بالتن�سيق 
البليدي مع  الأطل�س  مكت�سفي 
العلم اأم امللعب احت�سن ال�سنة 
املن�رضمة خالل �سهر رم�سان 
�رضف  على  جماعي  افطار 

نحة 1600 يتيم و يتيمة.)

اإحت�ضن ملعب م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة م�ضاء اأول اأم�س اخلمي�س حفل افطار جماعي على �ضرف 
قرابة األفي طفل من مر�ضى الرتوزمييا و من ذوي الإحتياجات اخلا�ضة و هذا بح�ضور اأكرث من األف 

�ضخ�س من م�ضوؤولني و �ضخ�ضيات ريا�ضية و فنية و مواطنني.

البليدة

ق.م

اإفطار جماعي الألفي طفل من مر�ضى الرتوزمييا 
و ذوي االإحتياجات اخلا�ضة

ق�ضنطينة 

تفاقم ظاهرة انزالق الرتبة بحظرية باردو 
�رضيع  اإجراء  اتخاذ  يتعني 
الرتبة  انزلق  للحد من ظاهرة 
مدينة  بو�سط  باردو  بحظرية 
للحفاظ  ذلك  و  ق�سنطينة 
البيداغوجية  احلديقة  على 
اأعرب  ما  بها ح�سب  املوجودة 
عبا�س  كمال  الولية  وايل  عنه 
اإىل  بها  قام  تفقد  زيارة  خالل 

هذا املوقع.
باأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
الواجب  الأ�سا�سية  الأ�سغال 
تتمثل  الفور  على  فيها  ال�رضوع 
مياه  لت�رضيف  قنوات  و�سع  يف 
الأمطار و ربطها بوادي الرمال 
باللجوء  الأر�سية  معاجلة  و 
من  جناعة  اأكرث  تقنية  حلول 
انزلق  من  حتد  اأن  �ساأنها 

من  اأقل  بتكلفة  ذلك  و  الرتبة 
تلك املقرتحة من طرف مكتب 
التي  املخت�س  الدرا�سات 
مايل  بغالف  مبدئيا  تقررت 
د.ج  مليار   4 بقيمة  اإجمايل 
ل�ستكمال كل الأ�سغال املتبقية  
اأن  اأكد الوايل  ويف ذات ال�سياق 
هذا  بخ�سو�س  املقرتحات 
الإجراء ال�رضيع للحد من انزلق 
توفر  عدم  ظل  يف  ياأتي  الرتبة 
طرف  من  الكافية  ال�سمانات 
املتخ�س�س  الدرا�سات  مكتب 
للق�ساء  الإيطايل  اجلزائري  
و  الطبيعية  الظاهرة  هذه  على 

باأقل تكلفة ممكنة.
الوايل   دعا  اأخرى  جهة  من 
مدخل  يف  النظر  اإعادة  اإىل 

للحظرية  الرئي�سية  البوابة 
حظرية  اإجناز  اإلغاء  مت  حيث 
كان  من  التي  ال�سيارات  لركن 
اإجنازها  يتم  اأن  املفرت�س  من 
البوابة  مبحاذاة  الأر�س  اأ�سفل 
لأن  ذلك  و  للحظرية  الرئي�سية 
املخ�س�س  املايل  الغالف 
امل�رضوع  قدرات  يتجاوز  لها 
اإن�ساء  بالإمكان  اأنه  م�سيفا 
اأخرى  اأو  طوابق  ذات  حظائر 

مبحاذاة احلظرية.
اإقامة  عبا�س  كمال  اقرتح  و 
للت�سويق  جتارية  حمالت 
منتجات ال�سناعات التقليدية و 
كذا �سالمل تربط حظرية باردو 
بو�سط املدينة  ب�ساحة كركري 
�رضورة  على  ي�سدد  اأن  قبل 

الإ�رضاع يف اإجناز م�رضح الهواء 
 1000 ل  يت�سع  الذي  الطلق 

مقعد و 
التقليل من ا�ستعمال اخلر�سانة 
التي من �ساأنها اأن ترفع تكاليف 
لي�سلم  املحيط  ت�سوه  و  اإجنازه 

يف يونيو من العام املقبل.
اأ�سغال  انطلقت  فقد  للتذكري 
البيئية  احلظرية  هذه  اإجناز 
برنامج  �سمن  وذلك  �سنة2013 
مدينة  تاأهيل  لإعادة  وا�سع 
 65 على  ترتبع  حيث  ق�سنطينة 
نباتية  حديقة  ت�سم  و  هكتارا 
�ساللت  و  مائي  جمرى  و 
مزرعة  و  غابية  ف�ساءات  و 
وادي  �سفتي  على  بيداغوجية 
الرمال عالوة على منزل بيئي. 

ق�ضنطينة

امل�ضيلة 

فتح عما قريب م�ضلحة جديدة 
للتخدير و االإنعا�ش الطبي للأطفال 

وايل الوالية ي�ضرف على توزيع 82 
وحدة �ضكنية 

املوؤ�س�سة  "قريبا"  �ستتعزز 
يف  املتخ�س�سة  ال�ست�سفائية 
ب�سطح  الأطفال  جراحة  و  طب 
مب�سلحة  بق�سنطينة  املن�سورة 
جديدة للتخدير و الإنعا�س الطبي 
لالأطفال ح�سب ما ك�سف عنه اليوم 
كمال  ق�سنطينة  وايل  اخلمي�س 
لل�سحافة  ت�رضيح  يف  و  عبا�س 
على هام�س زيارته لهذه املوؤ�س�سة 
باليوم  اإطار الحتفال  ال�سحية يف 
العاملي للطفولة امل�سادف للفاحت 
ال�سيد  اأو�سح  �سنة  كل  من  يونيو 
عبا�س باأن هذه امل�سلحة "الهامة" 
بال�رضق  نوعها  من  الأوىل  �ستكون 

اجلزائري و �ستدخل اخلدمة 
التجهيز  ا�ستكمال عملية  "مبجرد 
و  نهايتها."  على  تو�سك  التي 
قدمت  التي  للمعلومات  ا�ستنادا 
اأكرث  اقتناء  مت  فقد  املكان  بعني 
تخدير  جمال  يف  تطورا  الأجهزة 
هذه  لفائدة  الأطفال  اإنعا�س  و 
�رضيرا   14 ت�سم  التي  امل�سلحة 
امل�سلحة  هذه  ت�سهم  اأن  يتوقع  و 
اجلديدة يف حت�سني التكفل الطبي 
اأعمارهم  تقل  الذين  بالأطفال 
عن 15 �سنة قبل اجلراحة و اإنقاذ 
على  الطوارئ  حالت  يف  حياتهم 

وجه اخل�سو�س.
و فيما يتعلق مبركب الأم و الطفل 
منجلي  علي  اجلديدة  باملدينة 
اأبدى  �رضيرا  ل120  يت�سع  الذي 
املحلي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 
عدم ر�ساه عن وترية تقدم اأ�سغال 
مت  التي  امل�رضوع  هذا  ور�سة 
اأردف  و   2015 مايو  يف  اإطالقها 
"قريبا"  �ست�سعى  م�ساحله  باأن 
"تغيري" وترية تقدم هذه  من اأجل 
اإلزام املقاولة املكلفة  الأ�سغال و 
بالإجناز"مب�ساعفة الوترية" معلنا 
العاجل  القريب  يف  قيامه  عن 
للوقوف  الور�سة  لهذه  بزيارة 
من  و  الأ�سغال  تقدم  مدى  على 
ت�سليمها  تاريخ  عن  الإعالن  ثمة 
املكلفة  املوؤ�س�سة  التزام  "وفق 
�ستتوا�سل  لالإ�سارة  بالإجناز."  
للطفولة  العاملي  اليوم  احتفالت 

اأي�سا بتنظيم �سهرة فنية عقب 
الإفطار بدار الثقافة مالك حداد 
اخل�سو�س  وجه  على  �ستت�سمن 
ن�ساطات  و  ريا�سية  ا�ستعرا�سات 
ترفيهية و اأنا�سيد وطنية و اإلقاءات 
بعنوان  اأوبريات  عر�س  و  �سعرية 
"ال�سلم العربي" عالوة على و�سلة 

مو�سيقية يف طابع الأندل�سي.  

امل�سيلة  ولية  وايل  اأ�رضف 
ام�س  اول  �سبيحة  مقداد"  "حاج 
توزيع  امل�سيلة على عملية  ببلدية 
 82 الجتماعية  ال�سكنات  مفاتيح 
مويلحة   بحي  �سكن  اجتماعي 
من  الثانية  املرحلة  اإطار  يف 
مت  �سكنية   وحدة   948 ح�سة 
و�سط  العملية  ومتت  توزيعها 
عرب  حيث  بهيجة  احتفالية  اأجواء 
بق�ساء  �سعادتهم  عن  م�ستفيدون 
لئقة  �سكنات  يف  رم�سان  �سهر 
تتوفر على جميع متطلبات احلياة 
حياتهم  مبمار�سة  لهم  ي�سمح  ما 

ربط  مت  وقد  مريحة،  ظروف  يف 
املاء  �سبكات  ال�سكنات  هذه 
ف�سال  الطبيعي  والغاز  والكهرباء 
عن ا�ستكمال اإجناز اأ�سغال التهيئة 
م�ساحات  وتخ�سي�س  اخلارجية 
لالأطفال  لعب  وف�ساء  خ�رضاء 
الوايل  واأفاد  لل�سيارات،  وحظرية 
احل�سة  هذه  باأن  باملنا�سبة، 
مفاتيحها  �سلمت  التي  ال�سكنية 
اليوم تعد جزء 5468 وحدة �سكنية 
�سيتم  امل�سيلة  ولية  م�ستوي  علي 
من  الول  الثالثي  خالل  توزيعها 

�سنة 2018 .

الأ�سبوع  هذا  امل�سيلة  بلدية  �سهدت 
على  غذائية  قفة  األف   12 توزيع  
العملية  اإطار  العائالت املحرومة يف 
وقد  رم�سان  �سهر  خالل  الت�سامنية 
ت�سدرت بلدية امل�سيلة قائمة البلديات 
معوزة  عائلة  األف   12 ب  املوزعة 
باملجل�س  نائب  عنه  ك�سف  ح�سبما 
 " براهيم  "ب�سريي  البلدي،  ال�سعبي 
كافة  العملية �ستم�س  اأن  اأو�سح  الذي 
حمكمة،  وبطريقة  الفقرية  العائالت 
اأين مت ت�سخري كافة الو�سائل املادية 
والب�رضية لتنظيم امل�ستفيدين والتكفل 

كل  ولتمكني  ح�سنة،  ظروف  يف  بهم 
ان  كما  رم�سان  قفة  من  املحتاجني 
قائمة املحتاجني لزلت مفتوحة واأي 
ما  القفة  لهذه  ما�سة  بحاجة  مواطن 
ال�سوؤون  مب�سلحة  الت�سال  اإل  عليه 
الجتماعية لبلدية امل�سيلة وللعلم فاإن 
العائالت  هذه  �ست�سل  رم�سان  قفة 
الأحياء  بالتعاون مع جلان  بيوتها  اإىل 
واأعوان البلدية و التكفل باحتياجاتها 
و  �سهر �سيام مالئم  و �سمان  لتاأمني 

مريح .
عبدالبا�ضط بديار 

بلدية امل�ضيلة 

توزيع 12 األف قفة رم�ضان علي 
العائلت املعوزة

عبدالبا�ضط بديار 
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ر�سالُة ا�ستغاثٍة غزاوية اإىل كنانِة العرِب م�سر
قد اأكون متحدثًا بل�ضان اأهل غزة كلهم، ومعرباً بكلماتي عن اأحوالهم، وناطقًا غري ر�ضمٍي با�ضم اأهلي وجرياين و�ضعبي ونا�ضي �ضكان القطاع احلبيب، املكلومني 

اجلرحى، واملحا�ضرين احلزنى، واملعذبني الهلكى، واملحرومني العط�ضى، الذين نكبهم االحتالل البغي�ض واأ�ضر بهم احل�ضار اللعني، واأنهك قواهم العدو واجلار، 
اإذ ُكتَب عليهم ال�ضقاء وحل بهم البوؤ�ض والبوار، و�ضارت حياتهم كلها هٌم وعناٌء، وفقٌر وجوٌع وقلة دواء، و�ضرقاٌت وجرائم وظواهر غريبة، تكرب فيهم وتتوح�ض، 

وتزداد بينهم وتتف�ضى يف جمتمعهم، تهدد بنيانهم وتفتك بن�ضيجهم، وهم يف �ضجنهم الكبري يرك�ضون وخلف بع�ضهم يجرون، ويف دوائر مغلقٍة يدورون، 
كامل�ضروب على راأ�ضه فال يعرف م�ضاره وال اإىل اأين يتجه، يبحثون عن �ضبيٍل للنجاة وطريق للحياة وفر�ضًة للعي�ض والبقاء، ي�ضرخون بعايل �ضوتهم فال ي�ضمع 

اأحد �ضرختهم، وال يهب غيوٌر لنجدتهم، وال يثور قوٌي لن�ضرتهم، وال عادٌل الإغاثتهم.

جميعاً،  الفل�سطينيني  با�سم  اأحتدث  ورمبا 
عن  وامل�ستتني  وطنهم،  عن  البعيدين 
اأر�سهم، والغيارى على �سعبهم، واملخل�سني 
يف  اأبنائهم  لأحوال  يـتاأملون  الذين  لأهلهم، 
ولكنهم عاجزون من  فيها،  غزة، ومعاناتهم 
اإنقاذهم  على  قادرين  وغري  م�ساعدتهم، 
اأغلبهم  يف  فهم  معاناتهم،  من  التخفيف  اأو 
عربيٍة  وحكوماٍت،  اأنظمٍة  ظل  يف  يعي�سون 
واأجنبيٍة، ل ت�سمح لهم بالثورة، ول جتيز لهم 
لت�سيري  املوافقة  متنحهم  ول  النتفا�سة، 
ت�سمح  ما  وغاية  وامل�ساعدات،  القوافل 
لهم به مظاهراٍت وم�سرياٍت بها يعربون عن 
ويرفعون  م�ساعرهم،  ويظهرون  مواقفهم، 
اإىل  بعدها  يعودون  مبطالبهم،  �سعاراٍت 
بيوتهم وين�سغلون يف اأعمالهم، ويبقى �سعبهم 
وحدًة  وي�سكو  اأملاً،  ويتلوى  جوعاً،  يت�سور 
ويعاين غربًة، ول يتوقع من غري اهلل �سبحانه 

وتعاىل فرجاً واأماًل.
عن  يربون  �سكانها  بات  التي  كلها  غزة 
املليوين ن�سمة ويزدادون، تتطلع اأماًل بالفرج 
اإىل جهة اجلنوب، حيث بوابة رفح املو�سدة، 
ومعرب الأخوة املغلق، وباب الأمل امل�سدود، 
اأن  اأمل  وممر املوت واحلياة املعلق، وكلها 
من  العمل  اإىل  تعود  واأن  البوابة،  هذه  تفتح 
جديد، واأل يطول اإغالقها اأو يتعذر فتحها، 
بالجتاهني  غزة  �سكان  خاللها  من  ليعرب 
اإىل دول العامل كلها، التي  اإىل م�رص، ومنها 
من  بكل  ول�ساناً  ديناً  الغريبة  وهي  ترحب 
لالإقامة  غزة،  قطاع  من  قادماً  اإليها  ياأتي 

والدرا�سة اأو للعمل والعالج.
بوابة رفح، موظفوها غائبون ل يح�رصون، 
بجنوٍد  ا�ستبدلوا  وقد  يقرتبون،  ل  وبعيدون 

يحملون بنادقهم، ويهددون كل من يقرتب اأو 
اأو ترهيباً،  النار عليه قتاًل  باإطالق  يخرتق، 
هم  من  مات  ولو  البوابة،  بفتح  قرار  ل  اإذ 
ل  عنيدة  البوابة  هذه  وكاأن  كلهم،  خلفها 
اأو  تفتح،  فال  املزلج  �سدئة  اأو  ت�ستجيب، 
ثقيلة اجلدران فال تنفرج منها كوة، ول يفتح 
فيها باب، ول يعرب منها اإل موتى يف توابيت، 
دخلوها وهم مر�سى كاملوتى، وعادوا منها 
اأرواحهم،  واأزهقت  اأنفا�سهم  خمدت  بعد 
عرب  وطنهم  اإىل  فعادوا  حياتهم،  وانتهت 
واأج�ساد  �ساكنة  جثامني  اللعينة،  البوابة 
جوفها،  غزة  اأر�ض  لهم  لتفتح  ياب�سة، 

وي�سكنوا بعد طول معاناٍة حتت ثراها.
كمعرب  غزة  قطاع  �سكان  ي�سغل  �سئ  ل 
قبل  يوٍم  كل  عنه  ال�سوؤال  بات  حتى  رفح، 
�سئ  ل  اإذ  عليكم،  وال�سالم  اخلري  �سباح 
فقد  غريه،  اأمٌر  يعنيهم  ول  مثله،  يقلقهم 
ارتبط م�سريهم به، وتعلقت اآمالهم بفتحه، 
امل�ساريع  وجتمدت  عليه،  احلياة  وتوقفت 
يف  الأول  النا�ض  دعاء  واأ�سبح  انتظاره،  يف 
ويف  ال�سجود  ويف  البيوت،  ويف  امل�ساجد 
واأثناء  ال�سرتاحة  واأوقات  القنوت،  دعاء 
النوم، وعلى  العمل، وعند ال�ستيقاظ وقبل 
وال�سقيم،  وال�سحيح  وال�سغري،  الكبري  ل�سان 
والقادر والعاجز، والأب والبن، اللهم عجل 
وخفف  للعابرين،  وي�رصه  رفح،  معرب  بفتح 
باأهلهم  الغائبني  واأحلق  ال�سفر،  عناء  عنهم 
واملوظفني باأعمالهم، والطالب بجامعاتهم، 

واملر�سى مب�ست�سفياتهم.
والفل�سطينيون  غزة  قطاع  �سكان  يت�ساءل 
جميعاً، ملاذا ل يتم ت�سغيل معرب رفح مثلما 
الكرامة  معرب  الحتالل  �سلطات  ت�سغل 

اأن معدل  اإذ  بالأردن،  يربط فل�سطني  الذي 
بالجتاهني  الكرامة  معرب  عرب  امل�سافرين 
يتجاوز الن�سف مليون م�سافر �سهرياً، وعدد 
الذين يعودون ول ي�سمح لهم بالعبور لأ�سباٍب 
بني  بالع�رصات من  ويقدر  قليٌل جداً،  اأمنيٍة 
مئات اآلف امل�سافرين، وقد اأعلنت اجلهات 
املخت�سة باإدارة املعرب باأنه �سيفتح 24/24 
نهاية  يونيو اجلاري وحتى  يوم 20  من  بدءاً 
على  يعمل  اأن  على  العام،  هذا  من  اأكتوبر 
مدار ال�ساعة وعلى مدى العام كله بدءاً من 
الأول من يناير 2018، ما يجعل الفل�سطينيني 
يف ال�سفتني يتوا�سلون ويتزاورون ويرتابطون 
ويتوادون، وينبنون حياًة م�سرتكة وم�ستقباًل 

موحداً.
ل�سنواٍت  خ�سعوا  الذين  غزة  قطاع  �سكان 
لالإدارة امل�رصية قبل حرب يونيو / حزيران 
1967، ما زالوا يحملون احلب والود للقيادة 
امل�رصية، ويذكرون كيف اأن الإدارة املدنية 
الت�سهيالت  كل  لهم  تقدم  كانت  امل�رصية 
العقبات  كل  اأمامهم  من  وتزيل  املمكنة، 
التي ت�سيق عليهم وت�سيئ اإليهم، حيث كانت 
احلكومة امل�رصية تعامل طالب قطاع غزة 
ت�سهيالٍت  ومتنحهم  امل�رصيني،  كطالبها 
كثرية، يف ظل الأو�ساع القت�سادية املرتدية 
وال�سيئة ل�سكان القطاع يف تلك الفرتة، التي 
وتدنت  والبطالة،  واجلوع  الفقر  فيها  �ساد 
ال�رصقة  ظواهر  وتف�ست  العمل،  فر�ض 
جميعاً  النا�ض  وان�سغل  الطرق،  وقطاع 
من  كان  التي  العي�ض،  لقمة  عن  البحث  يف 
وي�رص،  ب�سهولة  عليها  احل�سول  ال�سعب 
اأن  اإل  الت�سهيالت والرعاية امل�رصية،  دون 
القيادة امل�رصية �سمحت لأبناء غزة بدخول 

اإىل  منها  النتقال  اأو  فيها  والإقامة  م�رص، 
ال�سعودية  واململكة  العربي  اخلليج  دول 

وغريها للعمل فيها.
م�رص  حكام  يا  ال�رصفاء،  امل�رصيون  اأيها 
الإ�سالم،  وكنانة  العرب  عمق  يا  وقادتها، 
الغيارى الأحرار، وامل�سلمون الأ�سالء  اأيها 
ي�ستغيث يف  اإن قطاع غزة  النبالء،  والعرب 
وجل  عز  اإىل  ويجاأر  الف�سيل،  ال�سهر  هذا 
بعيون  ال�سماء،  قبلة  كفيه  ويرفع  بالدعاء، 
يبكون،  واأطفاٍل  خم�سلة،  وحلًى  حزينة 
ومر�سى يعانون، وبعماٍل عاطلني، وموظفني 
بقلوب  اإنه  حمرومني،  وطالٍب  مهددين، 
قاطنيه املفجوعة ي�ساألكم الرحمة ب�سكانه، 
اإىل  الرحمة  بعني  والنظر  باأهله،  والراأفة 

اأبنائه، فال تلقوا به وباأبنائه اإىل التهلكة.

فقد طال واهلل احل�سار وا�ستد، وعظم البالء 
و�ساق القيد، وبلغ �سيل احل�سار الزبى، وقد 
اأ�سهٌر طويلة،  م�سى على اإغالق معرب رفح 
حتى  اأطول،  اأ�سهراً  اإغالقه  دام  قبل  ومن 
يف  كانت  واإن  اأهله  على  الأر�ض  �ساقت 
كرٍب  يف  النا�ض  وبات  رحبة،  غري  اأ�سلها 
العون  يد  لهم  فمدوا  كبرية،  وحمنٍة  عظيٍم 
عوناً،  لهم  وكونوا  واأغيثوهم  النجاة،  وحبل 
واهلل  فاإنهم  �سنداً،  لهم  وكونوا  و�ساعدوهم 
وطنكم،  وحرا�ض  دولتكم،  وح�سون  درعكم 
والأمناء على اأمنكم و�سالمة اأر�سكم وحياة 
وي�سحون  م�رص  ليحبون  واإنهم  �سعبكم، 
يف  وي�سحون  عليها  ويخافون  �سبيلها،  يف 
يهدد  مبن  ياأوون  اأو  يقبلون  ول  �سبيلها، 

اأمنها.

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي

حما�س وم�ساألة الزمن
�ضميح خلف

تريد  ماذا  ندرك  اأن  ال�سعب  من 
القول  ن�ستطيع  ولكن  حما�ض ، 
والزمن   الوقت   قراءة  تتقن  باأنها 
متغري  اأي  من  ال�ستفادة  وت�ستطيع 
يف  هذا  كان  واإن  دويل   اأو  اإقليمي 
بع�ض املراحل يوؤخذ عليها ،وخا�سة 
مع  الوطنية  الأنظمة  من  موقفها 
العربي   الربيع  ي�سمى  ما  ا�ستعال 
حينما بنت موقفها كحرب لالإخوان 
كونها حركة  امل�سلمني مبتعدة عن 
ظروفه  له  فل�سطيني  وطني  حترر 
اخلا�سة ،وهذا ما تداركته حما�ض 
 ، بند   41 من  املكونة  وثيقتها  يف 
جاء  وما  حما�ض  فعال  هل  ولكن 
الوقت  عامل  تدرك  وثيقتها  يف 
واأهميته ، وما ميكن ال�ستفادة منه 
اأبواب  على  املنطقة  ان  وخا�سة 
املتحركة  الرمال  نتائج  تكري�ض 
الربيع  ي�سمى  ما  �سنعها  التي 
واإرها�سات  واأطروحات  العربي 
عربي  حلف  لإن�ساء  اأمريكية 
ومواجهة  الإرهاب  ملواجهة  �سني 
اأخرى  مرة  الرجوع  اأي  اإيران  
لتعريف املتغري يف  اأخرى  وب�سورة 

الإقليمية  واملعادلة  العربي  الوطن 
م�سلح  مذهبي  بتعريف  ،والدولية 
ن�ستطيع  ولكن   ، القت�ساد  يدعمه 
اأغلق  الرئي�ض ترامب قد  ان  القول 
ووثيقتها  حما�ض  اأمام  الأبواب 
عندما و�سفها بالإرهاب ، اإذا على 
ماذا تعول حما�ض الآن اأمام ح�سار 
واأمام اإجراءات مت�ساعدة وقرارات 
لتطويع  عبا�ض  الرئي�ض  يتخذها 
حما�ض وقطاع غزة على حد قوله ، 
قراءة وثيقتها تقول الرجوع للحالة 
والتخلي  و�سلوكا  انتماء  الوطنية 
التحرير عن  الأقل يف مرحلة  على 
الإقليمي  ببعده  احلزبي  النتماء 

والدويل .
 

اجتهت حما�ض يف ال�سنوات القليلة 
املنظمة  ف�سائل  نحو  املا�سية  
حملية  اإدارة  لت�سكيل  تدار�ض  يف 
ولكن  اأزماتها  وحل  غزة   لقطاع 
هذا الطرح قوبل بالرف�ض من تلك 
يكر�ض  باأنه  مربر  الف�سائل  وحتت 
التي  الف�سائل  تلك  النق�سام  
التنفيذية  اللجنة  يف  ع�سوية  لها 
موازنتها  وتتلقى  التحري  ملنظمة 
وتوقيع  القومي   ال�سندوق  من 

مل  املوقف  هذا  وبرغم  الرئي�ض 
ال�سعبية  مثل  الف�سائل  تلك  ت�سلم 
عقابية  باإجراءات  والدميقراطية 

نتيجة بع�ض مواقفهم الإعالمية .
 

يجب  والتي  الوطنية   احلالة 
ب�سكل  حما�ض  معها  تتفاعل  ان 
يجب  تكتيكي  ولي�ض  ا�سرتاتيجي 
التقليدي  ال�سلوك  تبتعد  عن  ان 
الكال�سيكي يف حواراتها مع القوى 
الوطنية وهي يف الغالب قوى مقيدة 
قرارها  وحما�ض  ول متتلك حرية 
امتيازاتها  عن  بديال  لها  توفر  ل 
اأمام  �رصف  اأع�ساء  وكونهم 
ولذلك    ، ونهجه  الرئي�ض  قرارات 
دويل  وبعد  اإقليمي  بعد  هناك 
لزمة غزة بالإ�سافة للبعد الذاتي  
البعد  يلبي  اأطروحات  الذي 
تتلخ�ض  والذي  والدويل   الإقليمي 
املتبعة  والإجراءات  بالتهديدات  
الرئي�ض  ينفذها  والتي  غزة   جتاه 
للخروج  حما�ض   اأمام  بل   . عبا�ض 
من امل�سيدة  اأن ت�سكيل جلنة وطنية  
او  غزة   لإدارة  الف�سائل  خرج  من 
جمل�ض يت�سكل من روؤ�ساء البلديات 
جميعا ومطعم بقوى ووجوه وطنية  

لفك اأزمات غزة  والتعامل مع دول 
تلك  الدويل   واملجتمع  الإقليم 
 ، �سيا�سي  برنامج  حتمل  ل  اللجنة 
تخرج  اأن  حما�ض  باإمكان  وكذلك 
املتبادل  التعامل  يف  املاألوف  عن 
يف ال�سنوات ال�سابقة حما�ض تعطي 
وحممود  عبا�ض  ملحمود  ال�رصعية 
حلما�ض  ال�رصعية  يعطي  عبا�ض 
والقرارات  املواقف  ،  فاأن�ساف 

وال�سلوكيات  لن حتل الأزمات .
تن�سهر  اأن  حتتم   الوطنية  احلالة 
وهي  الوطنية  احلالة  يف  حما�ض 
غزة  فال  اأهايل  بها  يت�سف  حالة 
اأن هناك ما يرعب حما�ض  اأعتقد 
فهي  لغزة  وحكمها  و�سيطرتها 
متتلك القوة واملوؤ�س�سات ال�سيادية  
وت�ستطيع يف اأي وقت اأن ت�سع فيتو 
ال�ساحة  يف  تعمل  قوة  اأي  على  
اأخي  مع  واختلف   ، الفل�سطينية 
الدكتور  اإبراهيم اأبرا�ض  الذي بنى 
» حركة حما�ض  مقالته  حتليله  يف 
حالة  على   »« �سعب  اختبار  اأمام 
فاعتقد  داخل حما�ض   خالفية يف 
اأن حما�ض لي�ض حزبا منفلتا كباقي 
و�سائل  من  ،ولديها  التنظيمات 
تعليمات  عن  يخرج  من  لكل  الردع 

ال�سيا�سي  ومكتبها  ال�سورى  جمل�ض 
يف  اإعالميا  تباينا  هناك  كان  وان 
بع�ض املواقف والت�رصيحات  فهو 
اكرث  لي�ض  الأدوار  توزيع  نطاق  يف 
احمد  الأخ  مواقف  هنا  واذكر   ،
يو�سف القيادي يف حما�ض ومواقفه 
املعتدلة التي متيل للحالة الوطنية 
ولكن يف عمقها فهي منتج حزبي .

 قوتان حقيقيتان تعمالن يف قطاع 
ائتلفتا ف�ستغري الكثري يف  اأن  غزة  
هي  الوطنية   احلالة  ويف  القطاع 
يف  فتح  وقوة  والزخم  حما�ض  قوة 
القطاع املوالية للنظرة الإ�سالحية 
كفيلتان  دحالن ،وهما  ملحمد 
بتوفر عامل القوة بزخمها التعبوي 
احلالة  لعمق  والدخول  الن�سط 
لالزمات  الت�سدي  يف  ال�سعبية 
الوا�سعة  العالقات  اإليها  م�سافا 
امل�ستوى  على  دحالن  ملحمد 
الإقليمي، والدويل  اأن تفكك كثريا 
اأن  اعتقد  اأنني  ولو   ، الأزمات  من 
لن  دحالن  حممد  الوطني  القائد 
يزج بنف�سه يف مواقف حت�سب عليه 
خندق  يف  ويقع  ووطنيا ،  تاريخيا 
لدحالن  عبا�ض  حممود  يحفره 
يف  الوطنية  القوى  ولكل  وحما�ض 

للخروج  اعتقد  ولذلك   ، القطاع 
من املرحلة وتعقيداتها  مبا فيها 
حملية  جلنة  تكلف  اأن   الح�سار 
فكرية  و�سخ�سيات  البلديات  من 
وي�سكل  غزة   لإدارة  وجمتمعية 
لها   داعمني  وحما�ض  دحالن 

لتفكيك تلك الأزمات .
هناك  اأن  البع�ض  ي�ساأل   قد 
ظل  ويف  مطروحة  �سيناريوهات  
الدور  على  والعويل  النق�سام  
�سيحتفل  وباملنا�سبة  الأمريكي 
نف�ض  ويف  الأمريكي  الكونغر�ض 
التوقيت يف 6 \6  مبنا�سبة القد�ض 
الوحدة  حتت �سيطرة »ا�رصائيل« 
املطروحة  احللول  وتبقى   ،
يهودا  بان  نتنياهو  قال  وكما 
الن�سحاب  ميكن  ل  وال�سامرة 
الأمني  العمق  متثل  ولأنها  منها 
هو مطروح  ما  ل«اإ�رصائيل«  وكل 
بان�سحابات  للوقت  ا�ستنزايف  حل 
من املنطقة  C ،واإعطاء ال�سلطة 
بالتدريج  فيها  مدنية  �سالحيات 
قطاع  ويبقى  حمدد  غري  ولزمن 
بقوة  مرهون  وم�ستقبله  غزة 
حالته الوطنية  وكيفية تعامله مع 

الأزمات .
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لإ�شهار�تكم و �إعالناتكم 
 �إت�شلو� بالرقم �لتايل : 021-696-483

�ليومية �لوطنية �ل�شاملة

el wassat

www.elwassat.com

www.elwassat.com

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
والية مترنا�ضت

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة
قرار رقم : 327 / موؤرخ يف : 2017/03/24    

 يت�ضمن اإجراء حتقيق فتح حتقيق عمومي من اأجل املالئمة اأو عدم املالئمة مل�رشوع
متجر �ضخم يف اإطار الإ�ضتثمار لفائدة �ش.ذ.م.م جممع جتاري لعرابة امل�ضري من طرف

ال�ضيد / لعرابـة اإ�ضماعيل باملنطقة امل�ضماة املدخل ال�ضمالـي ملدينة مترنا�ضت بلدية مترنا�ضت.

باإقرتاح من / مدير البيئة للوالية يقـــرر-
املادة الأوىل : يجرى حتقيق عمومي من اأجل املالئمة اأو عدم املالئمة مل�رشوع اإجنـاز متجر �ضخـم 
يف اإطار الإ�ضتثمار لفائدة �ش.ذ.م.م جممع جتاري لعرابة امل�ضيـر من طرف لعرابة اإ�ضماعيل باملنطقة 

امل�ضمـاة املدخل ال�ضمايل ملدينة مترنا�ضت بلدية مترنا�ضت.
املادة 02 : يجـرى هذا التحقيق على م�ضتوى تراب بلدية مترنا�ضت ملدة ع�رشة اأيام )10( اأيام اإبتداء من 

تاريخ التعليق.
املادة 03 : تقوم م�ضالح البلدية املخت�ضة اإقليما قبل خم�ضة ع�رش )15( يوما من فتح التحقيق بن�رش 

القـرار مبقر بلدية مترنا�ضت وعلى حميط خم�ضمائة )500( مرت حول مكان اإقامة املوؤ�ض�ضة.
املـادة 04 : يكلف كل من ال�ضادة :

زومالــي عـلي               مهند�ش دولــــة
�ضاغــي �ضوريــة           مهند�ضة دولــــة

جومـاد فاطمـة              مهند�ضة دولــــة
كمحافظـون حمققـون يقومون بفتح �ضجل العرائ�ش، املرقم واملوؤ�رش عليه على م�ضتوى مقر البلدية 

التي توجـد بها املوؤ�ض�ضة املزمع اإن�ضاوؤها، ويو�ضع حتت ت�رشف املواطنني املعنيني بالتحقيق العمومي 
ويجمعون كل املالحظات والإعرتا�ضات التي قدمت لهم من طرف املواطنني، حول قبولهم اأو رف�ضهم 

لهذا امل�رشوع.
املادة 05 : يجب اأن يعلم اجلمهور بالقرار املت�ضمن فتح التحقيق العمومي عن طريـق التعليق يف مقر 

البلدية املعنية ويف اأماكن موقع امل�رشوع وكذلك عن طريق الن�ضـر يف يوميتني وطنيتني.
املادة 06 : يقفل �ضجل العرائ�ش بعد اإنتهاء التحقيق ويوقعه املحافظون املحققون وير�ضل اإىل مديرية 

البيئة يف الولية، ويجب على املحافظون املحققون اأن يبدو اأرائهم بو�ضوح حول مالئمـة الطلب.
املادة 07 : يكلف كل من ال�ضادة : الأمني العام للولية، مدير التنظيم وال�ضوؤون العامة، مدير التجارة، 

مدير احلماية املدنية، رئي�ش دائرة مترنا�ضت، رئي�ش املجل�ش ال�ضعبي البلدي لبلدية مترنا�ضت، رئي�ش 
اأمن الوليــة، قائد املجموعة الإقليميـة للدرك الوطني، �ضاحب امل�رشوع كل ح�ضب اإخت�ضا�ضه بتنفيذ 

هذا القرار الذي ين�رش يف جمموعة العقـود الإداريـة للولية.
الوالـــي 
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جي�ش  �أن  “ه�آرت�ش”  و�أو�ضحت 
م�  �أ�ضهر  عدة  قبل  دفع  �لعدو 
ل�رشكة  �ضيكل  �ألف   50 من  يقرب 
فح�ش  �إجر�ء  �أجل  من  خ��ضة، 
حول �إمك�نية �أن يكون قد مت و�ضع 
�ض�بط  �ضي�رة  يف  تن�ضت  �أجهزة 

كبري.
جي�ش  يف  م�ضدر  وبح�ضب 
يتخذ  مل  �لإجر�ء  هذ�  �لحتالل، 
على خلفية معلوم�ت ��ضتخب�ر�تية 
و�ضلت �إىل �ملوؤ�ض�ضة �لع�ضكرية بل 
�ضي�رة  على  �ضطو  ح�ضل  ح�ل  يف 
�لأخري  ركنه�  �أو  كبري  �ض�بط 
و�أ�ض�رت  طويلة  لفرتة  رق�بة  دون 
ن�ض�ط�ت  �أن  �ىل  “ه�آرت�ش” 
تدل على  �ل�ضي�ق  �جلي�ش يف هذ� 
بع�ش  لقدر�ت  �لع�ضكري  �لتقدير 
برتكيب  ورغبته�  �لتنظيم�ت 
�لقي�دة  �ضي�ر�ت  تن�ضت يف  �أجهزة 
�لع�ضكرية �ل�رش�ئيلية”، و�أ�ض�فت 
يجري  �لأخرية  �ل�ضنو�ت  “يف 
�لرتكيز يف �جل�ش �لإ�رش�ئيلي على 

�لهو�تف  على  �لتن�ضت  خم�طر 
�خللوية لل�ضب�ط و�جلنود، لذلك مت 
�لهو�تف  �إدخ�ل  على  قيود  فر�ش 
و�إىل  �جلي�ش  مع�ضكر�ت  �إىل 
تعليم�ت  و�ضدرت  �رشية،  من�طق 
�ملك�تب  خ�رج  �لهو�تف  ب�إيد�ع 

وخ�رج ق�ع�ت �لجتم�ع�ت”.
“�خل�ضية  �أن  �ل�ضحيفة �ىل  ولفتت 
هي  �لإ�رش�ئيلي  �جلي�ش  يف  �لآن 
�أجهزة  تركيب  يتم  �أن  �حتم�ل  من 
يعني  م�  �ض�بط  �ضي�رة  تن�ضت يف 
ب�لت�يل ت�ضجيل كل �لأح�ديث �لتي 
تدور د�خله� ومعرفة تعقب م�ض�ر 
�ضفره”، وت�بع “تركيب جه�ز كهذ� 
�لبحث  عرب  فقط  �كت�ض�فه  �ضيتم 
�أحي�ًن�  �لأمر  ويتطلب  �ملعمق، 
قدرة تكنولوجية للعثور عليه ك�لتي 

��ضرت�ه� �جلي�ش �لإ�رش�ئيلي”.
“ه�آرت�ش”،  تقرير  وبح�ضب 
�لأخرية  �لأ�ضهر  يف  �جلي�ش  يقوم 
�ل�ضتعد�د  هدفه  �أرك�ين  بعمل 
�لقدر�ت  تتح�ضن  �أن  لحتم�ل 
للعدو  �لتكنولوجية  �ل�ضتخب�ر�تية 
�ملتوفرة  للقدر�ت  مم�ثلة  لت�ضبح 

لذلك،  �لإ�رش�ئيلي،  �جلي�ش  لدى 
على  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  تعمل 
�إ�ضم  عليه  يطلق  برن�مج  تطوير 
“�إ�ضرت�تيجة �إنطالق”، يهدف �إىل 

�حلف�ظ على �لتفوق �لنوعي.
وهن�، ��ضت�ضهدت �ل�ضحيفة بكالم 
ك�ن  �ل�ضه�ينة،  �ل�ضب�ط  لأحد 

�لأخرية  �لأ�ضهر  يف  به  �رّشح  قد 
من�ف�ضة  نخو�ش  “نحن  فيه  ج�ء 
�لتكنولوجي�  على  �ملنظم�ت  مع 
ن�ض�أل  ولذلك  �لإقليمي،  و�لنفوذ 
�ل�ضحيح،  �لت�رشف  عن  �أنف�ضن� 
لإبق�ء �جلي�ش متفّوًق� على �أعد�ئه 

بعد ع�رش �ضنو�ت”.

ثم�نية  م�ي  �ضهر  خالل  ��ضت�ضهد 
بنري�ن قو�ت �لحتالل  فل�ضطينيني 
ثالثة  بينهم  من  "�لإ�رش�ئيلي"، 
�أطف�ل، يف �ل�ضفة �لغربية و�لقد�ش 
�ل�ضهد�ء  عدد  لريتفع  غزة،  وقط�ع 
 34 �إىل  �حل�يل  �لع�م  مطلع  منذ 
و�مر�أة  �أطف�ل   9 بينهم  من  �ضهيد�ً 

و�حدة.
يف حني بلغ عدد �مل�ض�بني بر�ض��ش 
�لحتالل، منذ بد�ية �لع�م، نحو 580 
فل�ضطيني�ً، بينهم ع�رش�ت �لأطف�ل، 
ونحو  �حلي،  ب�لر�ض��ش  منهم   52
�ملغلف  �ملعدين  ب�لر�ض��ش   130
ب�لغ�ز   400 من  و�أكرث  ب�ملط�ط، 

�مل�ضيل للدموع.
ووفق تقرير ملركز عبد �هلل �حلور�ين 
للدر��ض�ت و�لتوثيق، �لت�بع ملنظمة 
�لتحرير �لفل�ضطينية، �عتقلت قو�ت 
خالل  مو�طن�ً   530 نحو  �لحتالل 
ع�رش�ت  بينهم  من  �مل��ضي،  م�ي 
�لأطف�ل، يف كل من �ل�ضفة �لغربية، 

و�لقد�ش، وقط�ع غزة.
�ملن�زل  هدم  �ضعيد  وعلى 
�أف�د  �لفل�ضطينية،  و�ملن�ض�آت 
�لحتالل  �ضلط�ت  ب�أن  �لتقرير 
ب�ل�ضفة  ومن�ض�أة  بيت�ً   16 هدمت 
بيوت،   8 �ضملت  و�لقد�ش،  �لغربية 
جت�رية،  من�ض�آت   8 �إىل  ب�لإ�ض�فة 

وزر�عية، وحيو�نية.
على  �لعتد�ء�ت  �ضعيد  وعلى 
�إىل  �لتقرير  �أ�ض�ر  غزة،  قط�ع 
ن�ر،  �إطالق  عملية   23 �ضملت  �أنه� 
�ملز�رعني  على  مدفعي  وق�ضف 
يف  �لأغن�م  ورع�ة  �لفل�ضطينيني، 

�ملن�طق �ل�رشقية للقط�ع.
عن  �لعتد�ء�ت  تلك  و�أ�ضفرت 

بجروح،  فل�ضطيني�ً   44 �إ�ض�بة 
بري  توغل  عملي�ت   4 �إىل  �إ�ض�فة 
�لتي  �لحتالل  جر�ف�ت  من  لعدد 
�ملو�طنني  �أر��ضي  بتجريف  ق�مت 
�رشق حم�فظتي خ�ن يون�ش، ودير 

�لبلح.
ح�دثة   22 �لعتد�ء�ت  �ضملت  كم� 
�ل�ضي�دين  مر�كب  جت�ه  ن�ر  �إطالق 
عن  �أ�ضفرت  غزة،  بحر  عر�ش  يف 
�إ�ض�فة  �آخر،  و�إ�ض�بة  �ضي�د،  مقتل 

لعتق�ل 6�آخرين.
"�إ�رش�ئيلية"،  ط�ئر�ت  وق�مت 
بر�ش مبيد�ت �ض�مة على حم��ضيل 
وخ�ن  �لبلح  دير  �رشق  �ملو�طنني، 
هذه  ب�إتالف  ت�ضبب  م�  يون�ش، 

�ملح��ضيل، بح�ضب �لتقرير.
�إىل  �مل�ضتوطنني:  �عتد�ء�ت 
�عتد�ء�ت  وترية  ت�ض�عدت  ذلك، 
�مل�ضتوطنني يف ك�فة �أرج�ء �ل�ضفة 

�لغربية ومدينة �لقد�ش.
ن�بل�ش: ويفيد �لتقرير ب�أن مو�طن�، 
ن�بل�ش،  جنوب  بيت�  بلدة  من 
��ضت�ضهد، و�أ�ضيب �ضحفي، بعد �أن 
على  عليهم  �لن�ر  م�ضتوطن  �أطلق 
حو�ره،  بلدة  يف  �لرئي�ضي  �ل�ض�رع 
بعد  مو�طنني  ثالثة  و�أ�ضيب  كم� 
قطع�ن  قبل  من  عليهم  �لعتد�ء 
يت�ضه�ر  مفرتق  قرب  �مل�ضتوطنني 

وقرية م�دم� جنوب ن�بل�ش.
ق�م  ن�بل�ش  غرب  برقه  بلدة  ويف 
من  عدد  بقطع  �مل�ضتوطنون 
ح�ول  وكذلك  �لزيتون،  �أ�ضج�ر 
�أر�ش  على  �ل�ضيطرة  �مل�ضتوطنون 
زر�عية قرب قرية م�دم� من خالل 
ن�ضب خيمة وو�ضع �ضي�ج يف حميط 
�مل�ضتوطنون  وق�م  �لأر�ش،  قطعة 

�لو�قعة  �لأر��ضي  يف  �لن�ر  ب�إ�رش�م 
بني قريتي بورين وم�دم�.

م�ضتوطنة  م�ضتوطنو  و�أحرق 
�لزيتون  �أ�ضج�ر  من  عدًد�  "بر�خ�" 
يف بلدة بورين جنوب ن�بل�ش وكذلك 
�أ�رشمو� �لن�ر يف جر�فة ت�بعة لأحد 
وحطمو�  �لقرية  يف  �ملو�طنني 
�أخرى، و�قتحم مئ�ت  زج�ج �ضي�رة 
جنود  حم�ية  حتت  �مل�ضتوطنني 
ن�بل�ش  �رشق  يو�ضف  قرب  �لحتالل 
د�خله  تلمودية  طقو�ش  و�أدو� 
�ملخاله  تر�ضله  موقع  يف  وكذلك 
-ن�بل�ش،  جنني  طريق  على  �لو�قع 
ب�أر�ش  �لن�ر  م�ضتوطنون  و�أ�رشم 
�لقبلية  ع�ضرية  قرية  قرب  زر�عية 

جنوب ن�بل�ش.
�خلليل  حم�فظة  ويف  �خلليل: 
من  ده�ش  بح�دثني  طفالن  �أ�ضيب 
يط�  مدينة  قرب  �مل�ضتوطنني  قبل 
وم�ضتوطنة "كري�ت �أربع"، و�عتدى 
يف  �ملو�طنني  على  م�ضتوطنون 

�لبلدة �لقدمية مبدينة �خلليل.
حلم  بيت  حم�فظة  ويف  حلم:  بيت 
�مل�ضتوطنني  من  جمموعة  دخلت 
�إىل �أر��ضي �ملو�طنني �لزر�عية يف 
منطقة عني ق�ضي�ش �لو�قعة غرب 
بلدة �خل�رش، ور�ضت مبيد�ت �ض�مة 
على نحو300 �ضتلة عنب، مم� �أدى 
�إىل �إتالفه�، فيم� ردم �مل�ضتوطنون 
ع�ًم�   250 عن  عمره  يزيد  بئر� 
�ل�ضتيط�نية  �لبوؤرة  قرب  للمي�ه 
"�ضيدي بوعز" غرب بلدة �خل�رش، 
مدخل  �لحتالل  قو�ت  و�أغلقت 
م�رثون  ب�ضبب  �ل�ضم�يل  �خل�رش 

للم�ضتوطنني يف �ملنطقة.
�لقد�ش  حم�فظة  ويف  �لقد�ش: 

يف  مو�طن  بده�ش  م�ضتوطن  ق�م 
�ملنطقة �ل�ضن�عية عطروت �ضم�ل 
من  م�ضتوطنون  و�عتدى  �لقد�ش، 
م�ضتوطنة '�آدم' على مو�طنني قرب 
�لقد�ش،  �رشق  �ضم�ل  جبع  قرية 
�مل�ضتوطنني  جمموع�ت  وق�مت 
 ' �لثمن  'تدفيع  لع�ض�ب�ت  �لت�بعني 
يف  �ضي�رة   20 نحو  �إط�ر�ت  بثقب 

بلدة �ضعف�ط �ضم�ل �لقد�ش.
�ضلفيت  حم�فظة  ويف  �ضلفيت: 
جرفت �آلي�ت �مل�ضتوطنني �أر��ضي 
�ملو�طنني يف بلدة بروقني من �جل 
�لت�بعة  �ل�ضن�عية  �ملنطقة  تو�ضيع 
مل�ضتوطنة "�آرئيل"، وجرفت �آلي�ت 
دير  بلدة  يف  �أر��ضي  �مل�ضتوطنني 
بلوط من �جل دفن نف�ي�ت خطرية 

فيه�.
حم�فظة  ويف  و�لأغو�ر:  �هلل  ر�م 
بلدة  من  مو�طن  �أ�ضيب  �هلل  ر�م 
بعد  بجر�ح  �هلل  ر�م  �رشق  �ضلو�د 
�إطالق م�ضتوطن �لن�ر عليه وق�مت 
بعد  ب�عتق�له  �لحتالل  قو�ت 
�لفل�ضطينية  �لأغو�ر  ويف  ذلك، 
عربدتهم  �مل�ضتوطنون  و��ضل 
�لأغن�م يف  ورع�ة  �ملز�رعني  على 
�ل�ض�كوت يف  خربة �ملزوقح وعني 
حمد  خلة  ويف  �ل�ضم�لية،  �لأغو�ر 
مع�مل  بو�ضع  �مل�ضتوطنون  ق�م 
عليه�  ��ضتولو�  �لتي  �لأر�ش  على 
بوؤرتهم فيه� من  و�أق�مو�  قبل ع�م 
�لأر�ش  وزر�عة  طرق  �ضق  خالل 
لإق�مة  �لأر�ش  وت�ضهيل  ب�لأ�ضج�ر 
�أخرى، كم� ودمرت قو�ت  من�ض�آت 
�لحتالل �أر�ض� زر�عية قرب قرية 
و�أعمده  ��ضيجه  و�ض�درت  تي��ضري 

منه�.

و�ضف رئي�ش �حلكومة "�لإ�رش�ئيلية"، 
�لرئي�ش  قر�ر  نتني�هو،  بني�مني 
�لأمريكي، دون�لد تر�مب، بعدم نقل 
�إىل  �أبيب  �ل�ضف�رة �لأمريكية من تل 
مدينة �لقد�ش �ملحتلة، ح�لي�، ب�أنه 

قر�ر "خميب لالآم�ل".
 ، مكتبه  عن  �ض�در  بي�ن  يف  و�عترب 
��ضتمر�ر  �أن  �خلمي�ش،  ظهر  بعد 
خ�رج  �لأجنبية  �ل�ضف�ر�ت  بق�ء 
�لقد�ش "يبعد �ل�ضالم، كونه ي�ض�هم 
ب�أن  �لفل�ضطيني  �لوهم  �إحي�ء  يف 
ودولته  �ليهودي  لل�ضعب  عالقة  ل 

ب�لقد�ش".
"�إ�رش�ئيل"  موقف  �أن  وكرر 
�لأمريكية،  �ل�ضف�رة  �أن  هو  "�لث�بت 
و�ل�ضف�ر�ت �لأجنبية �لأخرى، ينبغي 
ع��ضمتن�  �لقد�ش،  يف  تكون  �أن 
خيبة  "ورغم  ،و�أ�ض�ف:  �لأبدية" 
يف  �ل�ضف�رة  نقل  عدم  من  �لأمل 
عن  "�إ�رش�ئيل"  تعرب  �لوقت،  هذ� 

حول  تر�مب  لت�رشيح�ت  تقديره� 
�ل�ضد�قة و�للتز�م بنقل �ل�ضف�رة يف 

وقت لحق".
�لر�ضمي  �لن�طق  ق�ل  جهته،  ومن 
ب��ضم �لرئ��ضة �لفل�ضطينية، نبيل �أبو 
ردينة، �إن "قر�ر �لرئي�ش �لأمريكي، 
�ل�ضف�رة  نقل  بعدم  تر�مب،  دون�لد 
ه�مة  �إيج�بية  خطوة  �لأمريكية، 

�ضتعزز فر�ش حتقيق �ل�ضالم".
له،  ت�رشيح  يف  ردينة  �أبو  و�أ�ض�ف 
"هذ�  �أن  �خلمي�ش،  �ليوم  م�ض�ء 
�لإد�رة  جدية  على  يوؤكد  �لقر�ر 
�لأمريكية يف م�ض�عيه� نحو �ل�ضالم، 
وبن�ء ج�ضور �لثقة، خ��ضة بعد قمة 
�لري��ش �لن�جحة ولق�ء�ت �لرئي�ش، 
�لرئي�ش  مع  عب��ش،  حممود 
��ضتعد�د  على  "نحن  تر�مب"وت�بع 
ملو��ضلة �لعمل مع �لرئي�ش تر�مب، 
�لع�دل  �ل�ضالم  �إىل  للو�ضول  و�إد�رته 

و�لد�ئم".

�لإ�ضالمية  �ملق�ومة  حركة  ثمنت 
�لع�م  �ملدعي  "حم��ش"مو�فقة 
�ل�ضوي�رشي على �لتحقيق يف �ضكوى 
قدمت بحق وزيرة خ�رجية �لحتالل 
خلفية  على  ليفني  ت�ضيبي  �ل�ض�بقة 
�رتك�به� جر�ئم حرب �أثن�ء �لعدو�ن 
على  2008ـ2009  ع�م  �ل�ضهيوين 

قط�ع غزة.
فوزي  �حلركة  ب��ضم  �لن�طق  وعّد 
برهوم يف بي�ن �ضب�ح �أم�ش �جلمعة، 
�ل�ضوي�رشي خطوة  مو�فقة �ملدعي 
من  ت�ضكله  مل�  �لأهمية؛  يف  غ�ية 
وقي�د�ته  لالحتالل  وعق�ب  ر�دع 
بحق  و�نته�ك�تهم  جر�ئمهم  على 

�أبن�ء �ضعبن�، وفق قوله.
وط�لب ب�لإ�رش�ع يف �تخ�ذ �إجر�ء�ت 
حتذو  و�أن  �خل�ضو�ش،  بهذ�  عملية 
ونبدي  �حلذو،  نف�ش  �لدول  ب�قي 
ك�مل �جلهوزية للتع�ون مع �أي جهة 
بكل  وتزويدهم  �خل�ضو�ش  بهذ� 
�لأدلة و�لرب�هني، �لتي توؤكد �رتك�ب 
�لحتالل هذه �ملج�زر، وق�ل موقع 
"�لقن�ة �لع��رشة" �لعربية، �خلمي�ش، 
�ضوي�رشية:  �إعالم  و�ض�ئل  عن  نقاًل 
�ل�ضوي�رشي  �لع�م  "�لدع�ء  �إن 
جمموعة  من  مقدم  طلب  يف  ينظر 

ن�ضط�ء )مل يحدد هويتهم( يف جنيف 
�لفل�ضطينيني"،و�أ�ض�ف  يدعمون 
للق�ضية  د�عمني  "ن��ضطني  �أن 
ب�لتم��ش  تقدمو�  �لفل�ضطينية، 
لئحة  لتوجيه  �لع�م،  �لدع�ء  �أم�م 
يف  مل�ض�ركته�  ليفني  �ضد  �ته�م 
)مل حتدده�(  �رتك�ب جر�ئم حرب 
�حلرب  خالل  �لفل�ضطينيني  �ضد 
ع�مي  بني  غزة  قط�ع  على  �لأوىل 
2008-2009"وك�نت ليفني قد ز�رت 
�ضوي�رش� موؤخًر�، �إل �أنه مل تتخذ �أية 

�إجر�ء�ت ق�نونية بحقه�.
�مل��ضي،  �لع�م  من  جويلية  ويف 
�لربيط�نية  �ل�رشطة  ��ضتدعت 
دوره�  حول  معه�  للتحقيق  ليفني، 
غزة  حرب  يف  حرب"  بـ"جر�ئم 
�لأوىل، غري �أنه� مل حت�رش �لتحقيق 
من  "ح�ض�نة"  على  ح�ضوله�  بعد 

�ضف�رة �لحتالل بلندن.
�ضنت   ،2008 ع�م  دي�ضمرب   27 ويف 
قط�ع  على  عدو�ًن�  "�إ�رش�ئيل" 
غزة، ��ضتمّر لـ"21" يوم�، �أ�ضفر عن 
فل�ضطينًيّ�   1436 من  �أكرث  ��ضت�ضه�د 
ن�ض�ء  و104  �أطف�ل   410 نحو  بينهم 
من  �أكرث  و�إ�ض�بة  م�ضّن،   100 ونحو 

5400 �آخرين ن�ضفهم من �لأطف�ل.

�أن  �لأ�رشى،  �ضوت  �إذ�عة  �أف�دت 
�أ�ضريين من �ل�ضفة و�لد�خل �ملحتلني 
يدخالن �ليوم �لث�ين من يونيو �أعو�م� 

جديدة يف �ضجون �لحتالل، وهم�:
�لأ�ضري �إبر�هيم عبد�حلي �لبوريني )38 
ب�ل�ضجن  �ملحكوم  ن�بل�ش  من  ع�ًم�( 
�ملوؤبد 11 مرة ب�لإ�ض�فة �إىل 90 ع�ًم� 

 15 و�أم�ضى   ،2002 ع�م  منذ  ومعتقل 
ع�ًم� يف �ضجون �لحتالل.

و�لأ�ضري و�ضيم حممد حممد ع�مل من 
ب�ل�ضجن  �ملحكوم  �ملحتلة  �لن��رشة 
ثم�نية �أعو�م ومعتقل منذ ع�م 2010، 
يف  متو��ضلة  �أعو�م  �ضبعة  و�أم�ضى   ،

�ضجون �لحتالل.

ذكرت �ضحيفة “هاآرت�ش” اأن جي�ش االحتالل يخ�ضى من اأن تقوم منظمات كحزب اهلل برتكيب اأجهزة 
تن�ضت يف �ضيارات �ضباطه، لذا قام ب�ضراء خدمات تكنولوجية من �ضركة خا�ضة ملراقبة هذه االأجهزة.

هو�ش لدى اال�ضتخبارات "اال�ضرائيلية"

منذ مطلع العام

ق.د

هاآرت�س: حزب اهلل زرع اأجهزة تن�ست ب�سيارات 
�سباط اإ�سرائيليني!

34 �سهيدًا و 580 م�سابًا بر�سا�س االحتالل

ب�ضاأن نقل ال�ضفارة االأمريكية اإىل القد�ش

الرتكابها جرائم حرب 

فل�ضطني املحتلة

نتنياهو :قرار ترامب خميب لالآمال 
ويعزز اأوهام الفل�سطينيني

موافقة املدعي ال�سوي�سري تقدمي 
الئحة اتهام �سد ليفني

اأ�سريان يدخالن اأعواما جديدة يف 
�سجون االحتالل
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من اأبرز تلك الأ�ضاليب ما يلي:

املخابرات  كثفت  االت�صاالت: 
ال�صهيونية االت�صاالت على املواطنني 
اأكرب  ا�صقاط  حماولًة  الفل�صطينيني 
مادية  اإغراءات  ومقدمًة  منهم،  عدد 
اأو  ال�صفر،  يف  كامل�صاعدة  خدمية  اأو 

توفري ت�رصيح �صفر وغريه.

التوا�صل  مواقع  عرب  التوا�صل 
االجتماعي: توا�صل �صباط املخابرات 
مع الفل�صطينيني من خالل العديد من 

عرب  واملزيفة  املزورة  ال�صفحات 
حيث  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع 

باأنهم  الفل�صطيني  ال�صباب  يوهمون 
العربي وغريها من  دول املغرب  من 

الدول االأخرى.
الهواتف  تطبيقات  عرب  التوا�صل 
ما  نوعاً  جديد  اأ�صلوب  يف  الذكية: 
بداأ  االأخرى،  باالأ�صاليب  مقارنة 
ال�صهيونية  املخابرات  �صباط 
يتوا�صلون مع املواطنني الفل�صطينيني 
الذكية،  الهواتف  تطبيقات  من خالل 

خا�صة تطبيق الوات�س اآب.
"املجد  موقع  يف  فاإننا  هنا  ومن 
االأ�صاليب  تلك  من  نحذر  االأمني" 
املخابرات  عليها  تركز  باتت  التي 
كما  االأخرية،  االآونة  يف  ال�صهيونية 
جهة  اأي  مع  التعاطي  من  نحذر 
للمخابرات  تتبع  جهة  اأي  اأو  جمهولة 

ال�صهيونية.

ب�صكل  ال�صهيوين  اجلي�س  ي�صعى 
متوا�صل على تطوير معداته وقدراته 
�صمن  من  و�صع  حيث  الع�صكرية، 
قدرات  زيادة  التطويرية  اأهدافه 
املعدات  وزن  وتقليل  امل�صاة  قوات 
التي يحملها اجلنود، ويف هذا االطار 
املحمولة  ال�صواريخ  تطوير  يف  �رصع 
على الكتف للجنود مع زيادة قدراتها 

وفعاليتها.
وك�صف موقع واال العربي، عن اإدخال 
جديداً  �صاروخاً  ال�صهيوين  اجلي�س 
للخدمة خالل املعارك املقبلة ميثل 
امل�صاة  وقوات  وحدات  لدى  يف  ثورة 
يف اجلي�س حيث �صيمكنهم من �رصب 

اأهدافهم ب�صكل اأ�صهل.
اأولهما  ال�صاروخ بني نظامني،  ويجمع 
حربي  راأ�س  ذو  للدبابات  م�صاد 
بـ30  اأكرث  االخرتاق  زيادة  مع  مزدوج 

التحكم  ميكن  وكذلك  �صابقه،  من   %
ا،  اأي�صً تفجريه  ويف  احلربي  براأ�صه 
االخرتاق  على  قدرته  اإىل  باالإ�صافة 
اخلر�صانة  يف  �صم   20 من  الأكرث 
امل�صلحة مع القدرة على نرث ال�صظايا 

�صد االأهداف ال�صهلة.
يف  �صيعر�س  ال�صاروخ  اأن  اإىل  واأ�صار 
و�صيدخل  املقبل،  باري�س  معر�س 
االأر�س  من  ا�صتخدامه  ويتم  اخلدمة 
ا�صتخدامه  م�صافة  اأن  مبيناً  واجلو، 
اطالقه  وعند  مرت،  كيلو   5 من  هي 
تت�صاعف  امل�صافة  فان  طائرة  من 
لت�صل اىل 10 كم، الفتاً اإىل اأنه يعد من 
ال�صواريخ املوجهة والذكية ويعمل يف 

ظروف جوية �صعبة.
حتى  باعت  االحتالل  دولة  اأن  يذكر 
الأكرث  �صاروخ  األف   27 من  اأكرث  االآن 
الن�صخة  من  العامل  يف  دولة   26 من 

 5،5 اإىل  مداه  ي�صل  حيث  ال�صابقة، 
بزيادة  االأر�س(  اإطالقه من  كم )عند 
ال�صابق من  االإ�صدار  حوايل 35% عن 
 10 اإىل  مداه  وي�صل  ال�صاروخ  هذا 
قتالية  مروحية  من  اإطالقه  عند  كم 

)با�صتخدام قناة ات�صال ال�صلكية(.
فال�صاروخ  "�صبايك"،  عائلة  وكبقية 
متعدد االأدوار، فهو قادر على اإحلاق 
ال�رصر مبجموعة كبرية من االأهداف، 
حيث يزن 12،7كجم، وُعدل عليه عن 
باالإمكان  واأ�صبح  الن�صخ  من  �صابقاته 

اإطالقه )بًرا وبحًرا وجًوا(.

مميزاته:

و�رصيع  وذكي  موجه  �صاروخ   -
وخفيف

وحدات  مقاتلي  ي�صاعد  ثوري   -
امل�صاة على تنفيذ ا�صابات دقيقة.

ا�صتهداف  بتنفيذ  للجندي  ي�صمح   -
مركز من م�صافة كيلومرتات قليلة

امل�صفحات  ويخرتق  خفيف  وزنه   -
بن�صبة 30�صنتميرت.

املدرعات  ي�صتهدف  كتف  �صاروخ   -
والطائرات.

- املدى الفعال 5.5 كيلو مرت
- عند اطالقه من طائرة فان امل�صافة 

تت�صاعف لت�صل اىل 10 كم 
- يعمل يف ظروف جوية �صعبة.

باالأ�صعة  موجه  ال�صاروخ  ويت�صمن   -
حتت احلمراء متقدم ونظام تتبع ذكي 
عالية،  بدقة  االأهداف  بتتبع  ي�صمح 

.hd وجم�صات ملونة بنوعية
- وزنه 1207 كغم

املعلومات  من  الكثري  تفلت  ال  تكاد 
واملواقع  االأنرتنت  على  املنت�رصة 
املخابرات  مراقبة  من  االجتماعية 
عن  ال�صادرة  وخا�صة  املختلفة، 
على  والفل�صطيني  العربي  العامل 
امل�صادر  ت�صري  حيث  التحديد،  وجه 
ال�صهيوين  العدو  اأن  واملعلومات 
يركز وبطريقة متخ�ص�صة يف مراقبة 
املعلومات على االنرتنت جلهة زيادة 
التو�صع يف املعرفة ورفع وترية جتنيد 

عمالء جدد.
"موؤمترهرت�صليا"  اأكده  ما  وهذا 
باأمر  �رصع  اجلي�س  اأن  ال�صهيوين:" 
خا�صة  وحدات  باإن�صاء  نتنياهو  من 
املعلومات  بتكنولوجيا  متخ�ص�صة 
االنرتنت  االجتماعية على  وال�صبكات 
واأنه  اجلي�س،  يف  ا�صرتاتيجي  ك�صالح 
تنفيذ اخلطوة، حيث مت  البدء يف  مت 
من  �صيكل  مليون   6 حوايل  تخ�صي�س 
لهذا  عن�رص   120 حوايل  جتنيد  اأجل 

الغر�س".

الطريقة التكنولوجية 
يف �ضيد ال�ضحية

كلية  يف  االأ�صتاذ  نريو  جريالد  يقول 
بروفان�س  بجامعة  النف�س  علم 

)خماطر  كتاب  و�صاحب  الفرن�صية، 
عمل  طريقة  عن  يقول  االنرتنت(، 
ال�صهيونية  املخابرات  رجال 
يديرها  �صبكات  جمموعة  :"هناك 
خمت�صون نف�صانيون �صهاينة جمندون 
الثالث  العامل  �صباب  ال�صتقطاب 
ال�رصاع  دول  يف  املقيمني  وخ�صو�صا 
اأمريكا  اإىل  اإ�صافة  ال�صهيوين  العربي 

اجلنوبية".
بع�س  يعتقد  "رمبا  جريالد  واأ�صاف 
الكالم  اأن  االنرتنت  م�صتخدمي 
يعترب  مثال،  اللطيف  اجلن�س  مع 
يبعد  اأو  �صاحبها  يبعد  �صمانة 
ال�صبهة  عن  نف�صه  اللطيف  اجلن�س 
هكذا  اأن  احلقيقة  بينما  ال�صيا�صية، 
حوار هو و�صيلة خطرية ل�صرب االأغوار 
النف�صية، وبالتايل ك�صف نقاط �صعف 
احلوارات  يف  اكت�صافها  ال�صعب  من 
العادية االأخرى، لهذا ي�صهل "جتنيد" 
احلوارات  تلك  من  انطالقا  العمالء 
ال�صبيل  تعترب  بحيث  جدا،  اخلا�صة 

االأ�صهل لالإيقاع بال�صخ�س".
ال  حيث  �صهال  اأ�صبح  االأمر  واأن 
�صوى  �صخ�س  اأي  من  االأمر  يتطلب 
غرف  وخا�صة  االنرتنت  اإىل  الدخول 
مع  بال�صاعات  والتحدث  الدرد�صة، 
مو�صوع  اأي  يف  يعرفه  ال  �صخ�س  اأي 
يفرغ  اأنه  معتقدا  اجلن�س  يف  حتى 

�صيئا من الكبت املوجود لديه وي�صيع 
يعرفه  ال  الذي  ولكن  ويت�صلى،  وقته 
لتحليل كل كلمة  ينتظر  اأن هناك من 
وليتم  لتحليلها  بها  يتحدث  اأو  يكتبها 
و�صع االآلية املنا�صبة البتزاز ال�صحية 

واإيقاعها يف اأحبال املخابرات.

بياناتك مقتلك

املعلومات  فاإن  اأخرى،  جهة  من 
�صفحات  على  امللقاة  احلالية 
االنرتنت كفيلة باأن ت�صور وحتلل فكر 
ال�صاب، وحتدد يف اأي اجتاه هو متجه 
تقريبا  مف�صلة  معلومات  و�صاري. 
طبق  على  وجاهزة  م�صتخدم  كل  عن 
واأقاربه  و�صوره  فا�صمه  ذهب،  من 
واأ�صدقائه واأفالمه املف�صلة وطريقة 
واملجموعات  واهتماماته  تعبريه 
املنتمي اإليها يف املواقع االجتماعية 
حتليل  من  جتعل  حتركاته  وباقي 
�صخ�صية امل�صتخدم �صهلة ووا�صحة. 
دبلجة  خالل  من  املخابرات  اأن  كما 
البنات  �صور  بع�س  ت�صتغل  ال�صور 
التي تو�صع على املوقع فيتم تعديلها 
وتركيبها ب�صكل يظهرها وكاأنها �صور 

غري اأخالقية.

مواقع مفخخة من �ضنع 
املخابرات

ا�صتخراج  املخابرات  رجال  ي�صتطيع 
اأن  دون  منها  املطلوبة  املعلومات 
جا�صو�صا  اأ�صبح  اأنه  ال�صخ�س  ي�صعر 
اأحد  كلف  فقد  للمخابرات.  وعميال 
باإن�صاء  ال�صاباك  قبل  من  العمالء 
لل�صباب،  ومنتدى  اإلكرتونيا  موقعا 

ُخ�ص�س للحديث عن املقاومة.
العميل  مب�صاعدة  "ال�صاباك"  وقام 
مبوا�صيع  املوقع  باإثراء  العميل  هذا 
ذات عالقة بت�صنيع ال�صالح والعبوات 
النا�صفة، حيث كان "ال�صاباك" يحر�س 
بحلقة  املعلومات  هذه  ت�صمني  على 
بالتوا�صل  املهتمني  لتحفيز  مفقودة 

مع العميل وبالتايل جمع املعلومات.
العميل  من  "ال�صاباك"  طلب  وقد 
"قر�صنة"  بات�س  ملفات  بو�صع 
الخرتاق اأجهزة حا�صوب زوار املوقع 
الع�صكرية  االأذرع  من  وغالبيتهم 
حلركات املقاومة يف غزة والعراق، من 
اأجل احل�صول على معلومات �صخ�صية 
من  املعلومات  هذه  ومكنت  عنهم. 
الك�صف عن 3 من املقاومني وخرباء 
املقاومة  يف  الع�صكري  الت�صنيع 

الفل�صطينية، ومتت ت�صفيتهم.

الرو�صية  العا�صمة  يف  اأقيم 
وبالتعاون  اخلمي�س،  مو�صكو، 
الثقايف  القد�س  مركز  مع 
الرو�صي  االإ�صالمي  واملركز 
اأ�صبح  حيث  تق�صفي"،  "اإفطار 
يف  �صنويا  تقليدا  الن�صاط  هذا 

عدة اأقاليم رو�صية.
"خطوة  االأفطار  فكرة  بداأت 
للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني 
واأهل غزة املحا�رصين، وجمع 
وللمحتاجني  لهم  التربعات 
تطورت  ثم  فل�صطني،  اأهل  من 
لت�صبح فعالية  بعد ذلك  الفكرة 
يف  امل�صلمني  تذكر  �صنوية 
فل�صطني"،  بق�صية  رو�صيا 
هذا  على  القائمني  بح�صب 

الن�صاط.
تقوم فكرة االإفطار على تناول 
واالمتناع  فقط  واملاء  التمر 
اأخرى  اأنواع  اأية  تناول  عن 
ح�رص  اليوم  ذلك  الطعام  من 
من  العديد  كالعادة،  االإفطار 
من  وعدد  امل�صلمني  الن�صطاء 

ال�صعب  اأ�صدقاء  من  الرو�س 
الفل�صطيني واملت�صامنني معه. 
وخالل االإفطار تناول احل�صور 
مو�صوعات  ال�رصف  و�صيوف 
يف  االإن�صاين  الو�صع  حول  عدة 
واملعاناة  احل�صار  وتاأثري  غزة 
واإ�رصاب  هناك،  االإن�صانية 
ثم  ومن  الطعام،  عن  االأ�رصى 
الع�صاء  �صالة  امل�صاركون  اأدى 
هذا  واختتموا  والرتاويح 

الن�صاط بجمع التربعات.
رم�صانهم  غزة  �صكان  ويعي�س 
ال�صهيوين  احل�صار  حتت  الـ11 
اأزمات  من  وي�صتكون  امل�صدد، 
اأقلها  لي�س  ومرتاكمة،  مرتاكبة 
املعابر،  واإغالق  احل�صار 
املواد،  اآالف  اإدخال  ومنع 
الدواء  واأزمات  العمرة،  ومنع 
والعمال واخلريجني،  والبطالة، 
اأزمات  هناك  اأن  اإال  وغريها، 
حياة  يف  وفا�صلة  حمورية 
اأزمات  اأبرزها  الفل�صطينيني، 

الكهرباء واملاء والرواتب.

اإعالمية  م�صادر  ك�صفت 
ال�صناعات  توقيع  عن  �صهيونية 
"البيت"  ال�صهيونية  الع�صكرية 
�صفقة  عقد  على  موؤخراً  وقعت 
مبنظومات  اأوربية  دول  لتزويد 
وتقنيات ا�صتخبارية واأمنية وقال 
اإن  ال�صابعة  العربية  القناة  موقع 
دوالر  مليون   390 تبلغ  ال�صفقة 
مبنظومات  الدول  تلك  لتزويد 
العمل اال�صتخباري املتطور على 
مدار ثالثة �صنوات واأ�صار املوقع 
تتعلق  املنظومات  تلك  اأن  اإىل 
الكرتونية  ا�صتخبارية  باأنظمة 
قدرات  عدة  ت�صمل  حديثة 
ا�صتخبارية وحلول ات�صال وحتكم 

و�صيطرة.
ببيع  االحتالل  دولة  وت�صتهر 
تقنيات التج�ص�س لعدد من الدول 
يف  كبرية  قدرات  متتلك  حيث 
والتكنولوجي  التقني  اجلانب 
وهو ما اأكدته �صحيفة "يديعوت 
العام املا�صي  العربية  احرونوت 
اأن  يوؤكد  تقرير  ن�رصها  عند 
�رصكة الربجمياتNSO  ت�صببت 
عامل  يف  الذعر  من  حالة  يف 
"اأبل"  �رصكة  دفع  الربجميات، 
حتديث  اإجراء  اإىل  العمالقة 
نتيجة  فون"  "اأي  الأجهزة  عاجل 

املخاوف االأمنية.
واأ�صاف التقرير اأن ذلك جاء بعد 
الك�صف عن حماولة فا�صلة لو�صع 
هاتف  على  للتج�ص�س  برنامج 
يف  االإن�صان  حقوق  ن�صطاء  اأحد 

دولة االإمارات.
االإ�رصائيلية  ال�رصكة  اأن  واأو�صح 

متكنت من بيع برنامج التج�ص�س
الدول  اإحدى  اإىل    Pegasus
ا�صم  يحدد  اأن  دون  من  العربية، 
اإىل  التقرير  ولفت  الدولة  هذه 
ذكر  اجلي�س،  بوزارة  م�صوؤوال  اأن 
اأن هيئة الرقابة على ال�صادرات 
الربجميات  �صمحت مبنح �رصكة 
االإ�رصائيليةNSO  ترخي�س بيع 
 Pegasus التج�ص�س،  برنامج 
اإىل �رصكة خا�صة يف اإحدى الدول 
  Pegasusوبرنامج العربية 
االأجهزة  على  بال�صيطرة  ي�صمح 
ح�صان  زرع  بعد  املحمولة 
االإلكرتوين،  الربيد  عرب  طروادة 
ومنذ حلظة تثبيت الربنامج على 
اجلهاز ميكن التن�صت على كافة 
واال�صتماع  املوجودة  البيانات 
جتري  التي  املكاملات  كل  اإىل 

من خالل هذا اجلهاز.
الربجميات  �رصكة  وتاأ�ص�س 
 ،2008 عام    NSOاالإ�رصائيلية
"هرت�صليا"  مدينة  ومقرها 
خريجي  من  واملوؤ�ص�صون 
ال�صهيونية  اال�صتخبارات  �صعبة 
فيها  ويعمل  "اأمان"،  الع�صكرية 
وحدات  من  املحاربني  قدامى 
الع�صكرية والنخبة  اال�صتخبارات 

يف مواقع البحث والتطوير.
يذكر اأن معدالت الت�صدير االأمني 
ال�صهيوين اإىل دول اأوروبا و�صلت 
يف عام 2016 اإىل نحو 1.6 مليار، 
حيث يرجع مراقبون االأ�صباب اإىل 
وم�صاركة  الالجئني،  اأزمة  تفاقم 
يف  االأوروبية  اجليو�س  من  جزء 

القتال �صد "تنظيم الدولة".

اعتقلت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة يف الآونة الأخرية 45 عمياًل للمخابرات ال�ضهيونية يف حملة اأمنية وا�ضعة عقب اغتيال 
ال�ضهيد "مازن فقها" يف 24 مار�س 2017،واأدت هذه احلملة واعتقال هذا العدد الكبري من قبل الأجهزة الأمنية اإىل �ضل حركة 

العمالء وامل�ضبوهني، مما اأثر �ضلبًا على اأجهزة املخابرات ال�ضهيونية من خالل �ضعوبة ح�ضولها على املعلومات، وهذا ما كان 
وا�ضحًا من خالل جملة الإجراءات والأ�ضاليب التي عملت عليها املخابرات يف الآونة الأخرية.

بعد اعتقال عدد من العمالء

ق.د

ما دور �صباط املخابرات ال�صهيونية يف الفرتة احلالية ؟

تعرف على �صاروخ SPIKE LR II   امل�صاة اجلديد لدى اجلي�ش ال�صهيوين 

النرتنت ك�ضالح ا�ضرتاتيجي يف اجلي�س ال�ضهيوين

وحدات خا�صة متخ�ص�صة بتكنولوجيا املعلومات وال�صبكات االجتماعية

الإفطار التق�ّضفي

تقليد �صنوّي يف رو�صيا للت�صامن 
مع فل�صطني

االحتالل يزود دواًل اأوروبية 
مبنظومات ا�صتخباراتية



وكانت خرجة ع�شاق اللونني الأحمر 
اللهجة  �شديدة  ر�شالة  والأ�شفر 
رف�ض  على  الكبري  اإ�رصارهم  توؤكد 
للعودة  الفريق  ابن  مع  التعاقد 
بعدما  عليه  والإ�رصار  جمددا 
خا�ض جتربتني ق�شريتني مع فريقي 
ال�شلف،  واأوملبي  بجاية  مولودية 

الأن�شار  من  املئات  اأجمع  حيث 
امام  واعت�شموا  الدعوة  لبوا  الذين 
رد  �رصورة  على  �شيام  بن  مركز 
على  و�شددوا  الفريق  اإىل  العتبار 
الأخوين حمفوظ وب�شري ولد زمرييل 
على  الفريق  �شوؤون  ي�شريان  اللذان 
الذين  وهم  مطلبهم  تلبية  �رصورة 

ملكية  اإىل  النادي  حتويل  يرف�شون 
الوقوف  على  وي�رصون  خا�شة 
خا�شة  منطقهم،  وفر�ض  بجانبه 
زمرييل  ولد  ب�شري  الرئي�ض  وان 
حت�شبا  للفريق  مدربا  بوزيدي  عنينّ 
الفرن�شي  ليخلف  املقبل  للمو�شم 
العار�شة  يغادر  الذي  مي�شال  اآلن 

الفنية نهاية املو�شم اجلاري.
تنقلوا  الذين  الأن�شار  ووجد 
يف  مغلقة  الأبواب  �شيام  بن  اإىل 
عن  امل�شريون  غاب  بعدما  اأوجههم 
للحديث  التنقل  ورف�شوا  مواجهتهم 
ب�شري  الرئي�ض  تواجد  ظل  يف  اإليهم 
ولد زمرييل بفرن�شا وحتجج �شقيقه 

حمفوظ باملر�ض ورف�شه التنقل من 
الفريق،  اأن�شار  اإىل  احلديث  اجل 
تعيني  م�شوؤولية  حمل  الذي  وهو 
بوزيدي اإىل �شقيقه موؤكدا اأنه بدوره 
الفريق  اإىل  املعني  عودة  يرف�ض 
وكانت له ات�شالت مع الثنائي جمال 
تعيني  اأجل  من  دزيري  وبالل  مناد 

الفنية  العار�شة  راأ�ض  على  اأحدهما 
الأن�شار  د  و�شدنّ الن�رصية.  لت�شكيلة 
من  امل�شريين  حذروا  اين  اللهجة 
جمددا  الفريق  اإىل  املعني  عودة 
حال  يف  اللهجة  بت�شعيد  وهددوا 
اإ�رصار امل�شريين على تعيني بوزيدي 

لالإ�رصاف على الن�رصية.
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ي�ضرون على رف�ض عودة بوزبدي لتدريب الفريق

 اأن�ضار الن�ضرية يعت�ضمون بنب �ضيام
 والإدارة ترف�ض املواجهة 

قام ان�ضار فريق ن�ضر ح�ضني داي بالتوافد اإىل ملعب بن �ضيام تعبريا 
على رف�ضهم عودة املدرب يو�ضف بوزيدي جمددا اإىل العار�ضة الفنية 

للفريق واحتجاجا على قرار اإدارة النادي، حيث لّبى عدد كبرية 
من حمبي الفريق العا�ضمي الدعوة للوقوف يف اعت�ضام اأمام مركز 

التدريبات بن �ضيام التابع للفريق من اأجل الإ�ضرار والت�ضديد على 
رف�ض عودة املدرب بوزيدي جمددا اإىل اأح�ضان الفريق بعدما كان 

اأ�ضرف عليه املو�ضم الفارط وغادره قبل نهايته

.    عي�ضة ق.

الوطني  املنتخب  مدرب  احتل 
املركز  �شعدان  رابح  ال�شابق 
 11 ت�شم  قائمة  �شمن  من  ال�شابع 
تاريخ  يف  الأفراح  �شنعوا  مدربا 
املنتخبات الإفريقية ح�شب تقرير 
اأعده املوقع ال�شنغايل املتخ�ش�ض 
التقني  وجاء   ،"221 "غال�شان  
ال�شابعة  املرتبة  يف  اجلزائري 
الذين   املدربني  اأح�شن  بني  من 
املنتخبات  قيادة  على  تعاقبوا 
للخ�رص يف  قيادته  اإثر  الإفريقية  
خم�ض منا�شبات، حيث  متكن من 
امل�شاهمة كع�شو يف الطاقم الفني 
يف تاأهيل اجلزائر اإىل كاأ�ض العامل 
1982  باإ�شبانيا لأول مرة يف تاريخ 
اإىل تاأهيله للخ�رص  اإ�شافة  البالد، 
اإىل مونديايل 1986  باملك�شيك و 
2010 بجنوب اإفريقيا، و قد اختري 
�شعدان �شنة 2012 كاأح�شن مدرب 
طرف  من  الأوقات  لكل  اإفريقي 
يف  للريا�شة  الدولية  التفاقية 
ال�شاد�شة  طبعتها  خالل  اإفريقيا 
باماكو،  بالعا�شمة املالية   اآنذاك 
تاأهيل اخل�رص  ومتكن �شعدان من 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  نهائيات  اإىل 

ثالث مرات، اإذ حقق اأح�شن نتيجة 
بو�شوله اإىل الدور الن�شف النهائي 
الفئات  ويف  باأنغول   2010 لكان 
ال�شابق  الالعب  قاد  ال�شبانية 
الوطني  املنتخب  البليدة  لحتاد 
 20 دون  العامل  كاأ�ض  نهائيات  اإىل 
عاما باليابان �شنة 1979 لأول  مرة 

يف تاريخ الكرة اجلزائرية.
هرييف  الفرن�شي  التقني  ت�شدر  و 
التدريب  اأ�شاطري  قائمة  رونار 
لكاأ�شني  بنيله  ال�شمراء   القارة  يف 
اإفريقيتني 2012 مع زامبيا و2015 
املدرب   يليه  ديفوار  كوت  مع 
كي�شي  �شتيفان  الراحل  النيجريي 
 1994 يف  كالعب  بالكان  املتوج 
ومدرب �شنة 2013، ال�شنغايل ملني 
ندياي جاء ثالثا والفرن�شي الراحل 
املركز   رابعا،  ميت�شو  برونو 
الغاين  ن�شيب  من  كان  اخلام�ض 
حل  بينما  قيامفي،  كيمي  �شارل 
ح�شن  ال�شهري   امل�رصي  املدرب 
�شحاتة �شاد�شا وهو املتوج بثالثة 
كوؤو�ض اإفريقية مع الفراعنة اأعوام 

2006، 2008 و2010.
وكالت

مولودية  فريق  بيت  داخل  املهازل  تتوا�شل 
وهران، وذلك ب�شبب لعبو املقاطعة اجلماعية 
التوايل  على  الثاين  لليوم  للتدريبات  لالعبني 
احل�شة  عن  جمددا  غيابهم  �شجلوا  بعدما 
حيث  ام�ض،  اأول  �شهرة  جرت  التي  التدريبية 
حمدود  عدد  اأمام  نف�شه  الفني  الطاقم  وجد 
التي  للمباراة  التح�شري  اإطار  يف  الالعبني  من 
ال�شاورة  اأمام �شبيبة  تنتظرهم الأ�شبوع املقبل 
الوطنية وذلك  البطولة  حل�شاب اجلولة 28 من 
ب�شبب تنديد الالعبني بعدم ت�شوية م�شتحقاتهم 
املالية العالقة وهو ما جعلهم يهددون مبقاطعة 

ب�شار  مدينة  اإىل  التنقل  وعدم  ال�شاورة  مقابلة 
داخل  الأو�شاع  وتفاقمت  املواجهة،  خلو�ض 
يف  وقع  الذي  الت�شاجر  بعد  "احلمراوة"  بيت 
ام�ض  اول  �شهرة  التي جرت  التدريبية  احل�شة 
للرئي�ض  املوالية  الأن�شار  من  جمموعة  بني 
والذين  والالعبني  "بابا"  املدعو  بلحاج  اأحمد 
قاموا بالعتداء عليهم يف �شورة مزرية متر بها 
ت�شكيلة "احلمراوة"، يف انتظار ما �شوف ت�شفر 
اليوم  �شهرة  املربجمة  ال�شتئناف  ح�شة  عليه 

خا�شة واأن الفريق مير بنهاية مو�شم �شعبة.
ع.ق.

التح�شري  يف  للريغبي  الوطني  املنتخب  ي�رصع 
املقبلة  الفرتة  خالل  تنتظره  التي  للمناف�شات 
ابتداء من ال�شهر اجلاري، حيث مت برجمة ترب�ض 
حت�شريي للت�شكيلة الوطنية يف هذا ال�شدد والذي 
�شوف يجري على مدار ثالثة اأيام ما بني التا�شع 
ف�شلت  اأين  مار�شيليا  مبدينة  املقبل  جوان  و11 
الالعبني  جتميع  للعبة  اجلزائرية  الحتادية 
الت�شكيلة  يف  التعداد  اأغلبية  اأن  باعتبار  بفرن�شا 
الذين �شوف  ي�شم لعبني مغرتبني، وهو  الوطنية 
لالأمم  الإفريقية  البطولة  يف  مل�شاركة  يح�رصون 
خالل  �شتجري  والتي  الثالث  امل�شتوى  �شمن 
بالكامريون،  اجلاري  العام  من  املقبلة  الفرتة 
و�شمت القائمة املعنية بخو�ض ترب�ض مار�شيليا 
فيه  للم�شاركة  ا�شتدعاوؤهم  مت  لعبا   35 جمموع 
قيادة  حتت  القارية  للمناف�شة  بجدية  والتح�شري 

املدرب الوطني عالم بومدين اإىل جانب التقنيان 
الفرن�شيان جان جاك كرانكا وفران�شوا غيليز.

الفرتة  خالل  مربجمة  الإفريقية  البطولة  وكانت 
متنّ  اأنه  اإل  املن�رصم  ماي   13 اإىل   6 من  املمتدة 
ب�شبب خالفات  �شهر جويلية املقبل  اإىل  تاأجيلها 
والحتاد  الكامريونية  الحتادية  بني  وقعت 
املنتخب  يتواجد  حيث  للريغبي،  الإفريقي 
من  بالإق�شاء  التهديد  طائل  حتت  الكامريوين 
املنتخب  اإثرها  على  يتناف�ض  حيث  املناف�شة 
اإىل  املوؤهلة  البطاقة  على  ونيجرييا  الوطني 
الحتادية  وت�شتهدف  الثاين،  للم�شتوى  ال�شعود 
اجلزائرية للعبة العمل على �شعود النخبة الوطنية 
اإىل امل�شتوى الأول ومواكبة امل�شتويات العليا من 

اجل لعب املناف�شات الكربى م�شتقبال.
ع.ق.

اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم عن برجمة 
مباريات اجلولة 29 وما قبل الأخرية من الرابطة 
املقبل،  جوان  العا�رص  بتاريخ  الأوىل  املحرتفة 
حمفوظ  الرئي�ض  هيئة  برجمة  متينّزت  حيث 
د للمباريات  قرباج بالرتاجع عن و�شع توقيت موحنّ
كان  مثلما  الوطنية  البطولة  من  الأخرية  الثالث 
امتالك  عدم  ب�شبب  �شابق،  وقت  يف  مربجما 
جميع الأندية ملالعب تتوفر بها الإنارة بالأ�شواء 
برجمة  تقرر  جعلها  الذي  الأمر  وهو  الكا�شفة، 
مباريات الأندية املعنية بالتناف�ض على البقاء يف 

اللقاءات  بنتائج  التالعب  لتفادي  موحد  توقيت 
ويتعلق الأمر باأندية �شبيبة القبائل، �شباب باتنة، 
دفاع تاجنانت، �رصيع غليزان و�شباب ق�شنطينة، 
ال�شهرة،  يف  املتبقية  املباريات  جتري  فيما 
برجمة   29 اجلولة  تعرف  �شوف  ال�شدد  ولهذا 
قمة  من  بكل  الأمر  ويتعلق  ليال  مباريات  ثالث 
ال�شاورة  �شبيبة  اجلزائر،  واحتاد  �شطيف  وفاق 
اوملبي  اأمام  اجلزائر  ومولودية  بجاية  ومولودية 

املدية حيث تلعب املواجهة دون جمهور.
ع.ق.

�ضعدان �ضابع اح�ضن املدربني 
الأفارقة عرب التاريخ

انطالق دورة البقاء بتناف�ض 
قوي بني 8 اأندية

برجمة دورة اللقب لبطولة 
كرة ال�ضلة ابتداء من 7 

جوان بق�ضنطينة
اأحدثت الحتادية اجلزائرية لكرة ال�شلة 

تعديالت على مكان احت�شان مناف�شة دورة 
اللقب للبطولة الوطنية اأكابر رجال وتاريخ 

املناف�شة، اأين ك�شفت مديرية التنظيم الريا�شي 
لالحتادية ان املناف�شة �شوف ت�شت�شيفها مدينة 

ق�شنطينة عو�ض كل من جيجل وبجاية مثلما 
كان مربجما يف وقت �شابق، وذلك خالل الفرتة 

املمتدة من 7 اإىل 10 جوان املقبل، حيث 
تعرف املناف�شة تاأهل ثمانية اأندية للم�شاركة 

يف املناف�شة والتي مت تق�شيمها غلى جمموعتني 
ت�شم كل واحدة منها اربعة اندية، وتن�ض لوائح 
البطولة الوطنية على تاأهل �شاحبي املركزين 
الأول والثاين عن كل جمموعة من اأجل خو�ض 

الدورة الثانية للقب واملربجمة بالعا�شمة خالل 
الفرتة املمتدة من 22 اإىل 24 جوان املقبل، 

حيث يتاأهل الفريقان �شاحبا املركزين الأول 
والثاين اإىل خو�ض مباراة النهائي والتي �شتجري 

يومي 13 و14 جويلية املقبل على �شكل لقائي 
ذهاب واإياب، ول ي�شتبعد ان جترب مواجهة 

فا�شلة بينهما يف 15 جويلية يف حال تعادل 
الفريقان. وت�شم املجموعة الأوىل لدورة اللقب 

الأوىل املربجمة مبدينة ق�شنطينة اندية كل 
من املجمع الريا�شي البرتويل حامل اللقب، 

وداد بوفاريك، ن�رص ح�شني داي وربيع العلمة، 
بينما ت�شم املجموعة الثانية اأندية �شباب 

الدار البي�شاء، احتاد �شطيف، نادي �شطاوايل 
واأوملبي باتنة، وجتري �شمن �شياق املناف�شة 
مباريات من اأجل حتديد املركزين اخلام�ض 

وال�شاد�ض، ال�شابع والثامن. يف املقابل، 
انطلقت دورة البقاء حيث تختتم اليوم مبدينة 

�شطيف مب�شاركة ثمانية اندية، اأين ت�شم 
املجموعة الأوىل اأندية احتاد برج بوعريريج، 

نادي وهران، رائد ق�شنطينة واأمل �شكيكدة، 
بينما ت�شم املجموعة الثانية نادي ورقلة، 

ج�رص ق�شنطينة، اأوملبي مليانة واحتاد البليدة، 
وتختتم دورة البقاء باإجراء الدورة الأخرية اأيام 
13، 14 و15 جويلية �شيتم خاللها التعرف على 
الأندية املعنية بال�شقوط اإىل الدرجة ال�شفلى.

عي�ضة ق. 

 الأن�ضار يعتدون على الالعبني 
ومقاطعة التدريبات تتوا�ضل

املهازل تتوا�ضل داخل بيت مولودية وهران

ينطلق ابتداء من التا�ضع جوان حت�ضريا للبطولة الإفريقية

املنتخب الوطني للريغبي يخو�ض ترب�ضا حت�ضرييا مبار�ضيليا

الرابطة تربمج 3 مباريات للجولة 29 من الرابطة الأوىل ليال



اقت�سار باالعتماد على �سبان بارادو وا�ستدعى زفان وجيانني 

األكاراز يفتح �ضهام االنتقادات �ضّده
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ا�سرتط تخفي�ض قيمة ال�سرط اجلزائي اإىل 25 مليون يورو

غوالم يتفق مع نابويل على التجديد مقابل 1.9 مليون يورو �ضنويا
الالعب  اأعمال  وكالء  ل  تو�صّ
غوالم  فوزي  اجلزائري  الدويل 
نابويل  لنادي  الريا�صي  واملدير 
جونتيلي  كري�صتيانو  االيطايل 
غلى اتفاق نهائي خالل االجتماع 
جتديد  اإىل  الطرفني  جمع  الذي 
املدافع االأي�رس للمنتخب الوطني 
ر�صميا عقده مع الفريق وموا�صلة 
ك�صفته  مثلما  �صفوفه  يف  اللعب 
االيطالية،  »ال�صكاي«  �صبكة  اأم�س 

ادنى  اأو  قو�صني  قاب  كان  بعدما 
ال�صيفي  املركاتو  يف  الرحيل  من 
املقبل وهو الذي ينتهي عقده يف 
�صيف العام املقبل ب�صبب اخلالف 
الذي وقع بني الالعب واإدارة فريقه 
املالية،  باملطالب  يتعلق  فيما 
غوالم  اأن  امل�صدر  نف�س  وك�صف 
بتجديد  يق�صي  اتفاق  اإىل  تو�صل 
مقابل  مقبلة  اعوام  الربعة  العقد 
مليون   1.9 قيمتها  �صنوية  اأجرة 

االأجرة مقارنة  اأي م�صاعفة  يورو 
ملا كان يتقا�صاه الالعب والذي مل 
تتجاوز اأجرته منذ ان�صمامه غلى 
النادي قيمة 900 الف يورو �صنويا 
رغم اأنه اأحد اأف�صل املدافعني يف 
ي�صم  و�صوف  االيطايل،  الدوري 
بقيمة  اجلزائي  ال�رسط  العقد 
با�رسار  وذلك  يورو  مليون   25
نادي  اإدارة  اأن  رغم  الالعب  من 
اجلنوب االيطايل كانت قد حددت 

قيمة 40 مليون يورو �رسطا جزائيا 
على  ووافق  رف�س  الالعب  لكن 
يورو  مليون   1.9 مقابل  التجديد 
�صابق  وقت  يف  طالب  اأنه  رغم 
ب�رسط  يورو  مليون   2.5 اأجرة 
اجلزائي  ال�رسط  قيمة  تخفي�س 
حتى يتمكن من االنتقال اإىل فريق 
من  عر�س  و�صول  حال  يف  اآخر 

احد االأندية االأوروبية الكبرية.
عي�سة ق.

�سّكلت القائمة االأوىل التي اأعلنها الناخب الوطني لوكا�ض األكاراز املفاجاأة يف ال�سارع اجلزائري ولدى التقنيني اجلزائريني 
خا�سة واأنها �سهدت عن�سر املفاجاأة الذي كان حا�سرا بقوة، خا�سة يف ظل اعتماده على قائمة �سمت عددا من الالعبني الذين 

يتم ا�ستدعاوؤهم للمرة االأوىل مع االحتفاظ بالعنا�سر �ساحبة اخلربة واعادة العبني كان مت ا�ستبعادهم يف وقت �سابق 
باالإ�سافة اإىل ا�ستبعاد العبني ب�سورة مفاجئة رغم تقدميهم مردودا كان ي�سمح لهم بالتواجد يف ترب�ض الت�سكيلة الوطنية

اكرب املفاجاآت التي فجرها 
متثلت  اال�صباين  املدرب 
بالعنا�رس  ا�صتعانته  يف 
من  اأراد  الذي  وهو  ال�صابة 
اأعلنها  التي  القائمة  خالل 
الندوة  خالل  ام�س  اأول 
عقدها  التي  ال�صحافية 
مبركز �صيدي مو�صى التاأكيد 
خطة  مع  ي�صري  �صوف  انه 
اجلزائرية  االحتادية  رئي�س 
الدين  خري  القدم  لكرة 
ت�صبيب  اجل  من  زط�صي 
ومنح  اولطني  املنتخب 
ال�صبان  لالعبني  الفر�صة 
من  اأنديتهم  مع  املتاألقني 
الوطنية  االألوان  حمل  اجل 
والدفاع على املنتخب االأول 
الدعوة  توجيه  بعد  وذلك 
عطال،  �صورة  يف  لعنا�رس 
وحمرة  غيث  بن  مزياين، 
العبني  يعتربون  والذين 
�صبان برر املعني يف حديثه 
اأراد  اأنه  ال�صحافية  بالندوة 
ا�صحاب  مع العبني  دجمهم 
التجربة دوليا من اأجل التعلم 
من  م�صتقبال  واال�صتفادة 
االنتقادات  لكن  خدماتهم، 
املوجهة للمدرب الكاراز انه 
اأكادميية  اعتمد على العبي 
اإىل  االلتفات  دون  بارادو 
يف  االأخرى  االأندية  العبي 

الذي  وهران  جمعية  �صورة 
توج بلقب الكا�س يف الفئات 
ال�صابة ووفاق �صطيف الذي 
الرديف  فريقه  العبو  نال 
الوطنية،  البطولة  لقب  على 
باأي  بارادو  يتوج  مل  بينما 
لقب ما عدا ت�صجيل ال�صعود 

اإىل الرابطة االأوىل.
األكاراز �صقوطا حرا  و�صّجل 
العبني  اإىل  الدعوة  بتوجيه 
مل يكن احد ينتظر عودتهم 
اأو  الوطنية  الت�صكيلة  اإىل 
توجيه الدعوة لهم يف �صورة 
املدافع االأمين مهدي زفان 
ناديه  مع  ي�صارك  مل  الذي 
يف  نادرا  �صوى  ران  ملعب 

ويعاين  الفرن�صي  الدوري 
املناف�صة  يف  فادحا  نق�صا 
ورغم ذلك ف�صله على مدفاع 
قدم  الذي  اجلزائر  احتاد 
دورة رائعة يف كاأ�س اإفريقيا 
اإىل  باالإ�صافة  بالغابون، 
اإعادة حار�س كلريمون فوت 
عرين  اإىل  جيانني  مهدي 
يقدم  مل  الذي  وهو  اخل�رس 
حرمان  مقابل  الفتا  �صيئا 
حرا�س البطولة الوطنية من 
املنتخب  مع  فر�صتهم  اأخذ 
�صفوف  يف  تاألقهم  رغم 
فوزي  �صورة  يف  انديتهم 
مولودية  حار�س  �صاو�صي 
زمامو�س  واأمني  اجلزائر 

اجلزائر  احتاد  حار�س 
واللذان ميلكان جتربة قارية 

مع املنتخب وفريقهما.
ودّعم املدرب ال�صابق لنادي 
اخلط  اال�صباين  غرناطة 
املغرتب  باملدافع  اخللفي 
يحمل  الذي  ح�صاين  اليا�س 
مقابل  البلغاري  فيكا  األوان 
خدمات  عن  اال�صتغناء 
تلقى  الذي  بلقروي  ه�صام 
باالإ�صافة  الذعة  انتقادات 
اال�صابة،  من  معاناته  اإىل 
مقابل اإعادة االعتبار للثنائي 
�صفيان فيغويل وكارل جماين 
امل�صتبعدان من قائمة »كان« 

الغابون.

 الالعب يتوجه نحو قب�سة حديدية 
يف االأفق مع فريقه

حمرز غا�ضب من اإدارة لي�ضرت 
ويرف�ض 55 مليون يورو لت�ضريحه

اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
يف  الدخول  نحو  حمرز  ريا�س 
اإدارة  مع  جمددا  حديدية  قب�صة 
ناديه لي�صرت �صيتي االجنليزي بعدما 
�صبق ان دخل يف خالفات معها يف 
املركاتو ال�صيفي املنق�صي، حيث 
اإعالمية  تقارير  اأم�س  ك�صفت 
القيمة  يرف�س  حمرز  ان  اجنليزية 
املالية التي ا�صرتطتها اإدارة فريقه 
مقابل ت�رسيحه للفريق الذي يرغب 
خالل  خدماته  على  احل�صول  يف 
وذلك  املقبل،  ال�صيفي  املركاتو 
بعدما اعلنت عن ا�صرتاطها لعر�س 
اأو  ال يقل عن مبلغ 55 مليون يورو 
موا�صلة امل�صوار مع الفريق، وجاء 
ال�رسط التعجيزي الإدارة »الثعالب« 
رغبته يف  اعرب حمرز عن  بعدما 
الذي  النادي  �صفوف  عن  الرحيل 
 2014 �صيف  منذ  الوانه  يحمل 
وهو  الفرن�صي  لوهافر  من  قادما 
مغامرة جديدة  يريد خو�س  الذي 
مع فريق ي�صمح له بخو�س مناف�صة 
رابطة اأبطال اأوروبا جمددا بعدما 
املنق�صي  املو�صم  حالوتها  تذوق 
يف  مرة  الأول  لي�صرت  فريقه  رفقة 
متو�صط  ويعترب  النادي.  تاريخ 
التي  القيمة  اأن  اخل�رس  ميدان 
تعترب  لي�صرت  م�صوؤولو  ا�صرتطها 

م�صتواه  تراجع  ظل  يف  تعجيزية 
ما  وهو  املو�صم  هذا  كبري  ب�صكل 
الراغبة  االأوروبية  االأندية  يجعل 
ذلك  عن  تعزف  معه  التعاقد  يف 
متثل  ال  القيمة  تلك  ان  باعتبار 
قيمته مب�صتواه املتذبذب مع لي�صرت 
قدمه  الذي  الكبري  باالأداء  مقارنة 
حمرز  ويعترب  الفارط،  املو�صم 
اأجل  من  اوروبا  اأندية  لكبار  هدفا 
مقدمتها  يف  �صفوفها  غلى  �صمه 
واأر�صنال  توتنهام  ت�صيل�صي،  اأندية 
اال�صباين،  بر�صلونة  االجنليزية، 
جرمان  �صان  وباري�س  موناكو 
حّل  اأخرى،  جهة  من  الفرن�صيان. 
حمرز يف املركز 57 الأكرث الالعبني 
املو�صم  يف  اأنديتهم  مع  م�صاركة 
و�صعها  قائمة مت  �صمن  املنق�صي 
م�صاركة  االأكرث  العبا   100 بتواجد 
هذا املو�صم مع اأنديتهم بالبطوالت 
االأوروبية الكربى، حيث جاء حمرز 
يف املركز 57 مب�صاركته يف جمموع 
54 مقابلة جرت املو�صم املنق�صي 
لعبا،  دقيقة   4303 توقيت  مبجموع 
وهي القائمة التي ت�صدرها الدويل 
الذي  غريزمان  اأنطوان  الفرن�صي 
هذا  م�صاركة  الالعبني  اكرث  يعترب 

املو�صم بخو�س 63 مباراة.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

انهى اول ام�ض املفاو�سات بالتو�سل اإىل اتفاق مع زط�سي

بورا�ض مدربا حلرا�ض مرمى اخل�ضر
لكرة  اجلزائرية  االحتادية  عّينت 
القدم ر�صميا عزيز بورا�س مدربا 
حيث  الوطني،  املنتخب  حلرا�س 
ر�صمي  اتفاق  اإىل  االأخري  تو�صل 
الدين  خري  الفاف  رئي�س  مع 
اأم�س  اول  لقاءهما  خالل  زط�صي 
مبركز حت�صري املنتخبات الوطنية 
بورا�س  ليخلف  مو�صى،  ب�صيدي 

مبوحلي  لرفقاء  ال�صابق  املدرب 
الفرن�صي مايكل بويل الذي انهيت 
مهامه رفقة الطاقم الفني ال�صابق، 
رفقة  املفاو�صات  زط�صي  وانهى 
االلتحاق  وافق على  الذي  بورا�س 
الوطنية  الفنية  العار�صة  ب�صفوف 
بعد نهاية العقد الذي كان يربطه 
الذي  الفرن�صي  �صو�صو  بنادي 

الفريق  حلرا�س  مدربا  عمل 
يف  الفريق  ن�صط  اأين  اأعوام  منذ 
الفرن�صية،  والثانية  االأوىل  الدرجة 
تدريب  على  اأ�رسف  الذي  وهو 
عمل  حيث  خلويا  لنادي  احلرا�س 
جمال  اجلزائري  املدرب  رفقة 
بلما�صي، قبل اأن يعود جمددا اإىل 
فريق القلب �صو�صو، و�رسع بورا�س 

يف  مبهامه  اأم�س  عاما   52 البالغ 
وتواجد  اخل�رس،  حرا�س  تدريب 
منذ  الوطني  املنتخب  ترب�س  مع 
ملواجهتي  حت�صريا  االأول  اليوم 
�صمن  والطوغو  الودية  غينيا 
 2019 اإفريقيا  كا�س  ت�صفيات 

بالكامريون.
ع.ق.

خرج فارغ اليدين مع دينامو زغرب وملّح اإىل 
البقاء يف �سفوفه

�ضوداين يوّدع املو�ضم

 

 الكروي بالدموع
خرج الالعب الدويل اجلزائري 
املو�صم  من  �صوداين  العربي 
بعدما  اليدين  فارغ  اجلاري 
فريقه  مع  مو�صمه  انقاذ  �صيع 
بلقب  بالتتويج  زغرب  دينامو 
كاأ�س كرواتيا التي خ�رسوها يف 
مناف�صهم  اأمام  النهائي  مباراة 
ريجيكا الذي توج بثنائية اللقب 
حيث  املو�صم،  هذا  والكا�س 
بنتيجة  اللقاء  �صوداين  خ�رس 
الذي  االأول  املو�صم  وهو   ،1-3
املنتخب  مهاجم  خالله  ي�صيع 
الوطني التتويج بلقب على االأقل 
جدول  و�صافة  يف  حّل  بعدما 
الكرواتية  بالبطولة  الرتتيب 
قبل ان يف�صل يف اإنقاذ مو�صمه، 
املو�صم  �صوداين  وّدع  حيث 
اأر�صا  �صقط  بعدما  بالدموع 
احلكم  اإعالن  بعد  مبا�رسة 
نوبة  يف  ودخل  املقابلة  نهاية 
لقب  ت�صييع  البكاء ح�رسة على 
املناف�س  نف�س  اأمام  الكا�س 

بلقب  ح�صابهم  على  توج  الذي 
الذي  وهو  الكرواتي،  الدوري 
ومل  النهائي  يف  ا�صا�صيا  لعب 
يتمكن من امل�صاهمة يف قيادة 
التي  الكا�س  اإحراز  اإىل  الفريق 
املو�صمني  خالل  لقبها  حملوا 
املا�صيني. ومّلح خريج مدر�صة 
البقاء  اإىل  ال�صلف  نادي جمعية 
زغرب  دينامو  مع  واال�صتمرار 
الرحيل  وعدم  املقبل  املو�صم 
الذي  وهو  اأخرى  وجهة  نحو 
اإدارة  مع  العقد  جدد  كان 
النادي خالل االأ�صهر املا�صية، 
ان�صار  اإىل  ر�صالة  وجه  حيث 
اخلا�س  ح�صابه  عرب  فريقه 
على موقع التوا�صل االجتماعي 
»ان�صتغرام« �صكرهم على الدعم 
من  وجدها  التي  وامل�صاندة 
طرفهم طيلة املو�صم املن�رسم 
املو�صم  يف  موعدا  لهم  �صاربا 

الكروي اجلديد.
ع.ق.



اليويفا ترف�ض ا�ستخدام تقنية الفيديو يف دوري الأبطال
القرارات  الفيديو حل�سم  تقنية  ال�ستخدام  زمني  يوجد جدول  ال  اأنه  القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد  رئي�س  �سيفرين  األيك�سندر  ال�سلوفيني  اأكد 
التحكيمية املثرية للجدل يف مباريات دوري اأبطال اأوروبا، و�رصح �سيفرين يف موؤمتر �سحفي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية ليويفا اأول 
اأم�س اليوم يف العا�سمة الويلزية كارديف: "ال�سور التليفزيونية لن ت�ستخدم بعد مل�ساعدة احلكام، لكن يتعني علينا التفكري يف ذلك"، واأ�ساف 

�سريفينك: "ندرك ما حدث هذا املو�سم بالفعل".
من جانبه، جدد كارل هاينز رومينيغيه رئي�س نادي بايرن ميونخ االأملاين دعوته ال�ستخدام تقنية الفيديو ملعاونة احلكام، بعد اأن وّدع فريقه 
دوري االأبطال ب�سورة مثرية للجدل من الدور ربع النهائي للن�سخة احلالية للبطولة اأمام ريال مدريد االإ�سباين، يف املقابل، قال جورجيو ماركيتي 
رئي�س جلنة امل�سابقات يف االحتاد القاري: "ينبغي علينا انتظار نتائج االختبارات"، وكان االحتاد الدويل للعبة قد وافق على اال�ستعانة بتقنية 
الفيديو ملعاونة احلكام خالل بطولة كاأ�س القارات يف ن�سختها البطولة املقرر اإقامتها يف رو�سيا ال�سهر اجلاري فيما �سيبداأ الدوري االأملاين 

اختبار هذا النظام املو�سم املقبل.

 ، الرم�سانية قليالاً الدراما  ت�سمت 
ملعب  اإىل  ع�ساقها  ويتحول 
الويلزية  بالعا�سمة  "ميلينيوم" 
ا  حموراً ي�سبح  الذي  كارديف، 
للدراما الكروية يف العامل، عندما 
االإ�سباين مع  ريال مدريد  يت�سارع 
يوفنتو�س االإيطايل يف نهائي دوري 
اأن  البع�س  ويعتقد  اأوروبا.  اأبطال 
واقعية،  �ستكون  النهائي  دراما 

العمل  نتاج  اأحداثها  يف  حتمل 
اأن  اإال  كامل،  مو�سم  ملدة  ال�ساق 
اللقاء �سيكون �سمن دراما االإثارة 
التي �سينتظر اجلميع حتى اللحظة 
تخفيه  ما  نهاية  ملعرفة  االأخرية، 
ا  نظراً واردة  تبقى  مفاجاَت  من 
اأبطالهم  وقدرة  الفريقني،  لقوة 
م�سهد  حتى  االأمور  قلب  على 
احللم  النهائي  اأن  النهاية.ويبقى 

�سيحمل جميع اأنواع الدراما، منها 
ا لتاريخ الفريقني يف  التاريخية نظراً
والواقع،  االإثارة  ودراما  البطولة، 
ا بع�س امل�ساهد  بل قد يحمل اأي�ساً

الكوميدية.
ال �سك اأن ال�رصاع الذي يدور خلف 
بني  اخلطوط،  وخارج  الكامريات 
الفرن�سي زين الدين زيدان، مدرب 
ما�سيمليانو  واالإيطايل  امللكي، 

العجوز،  ال�سيدة  مدرب  األيجري، 
اللقاء،  خالل  االأ�سواء  �سيخطف 
اأ�سبه باملخرج الذي يحرك  فهما 
لالعبني  اختيارات  من  االأمور، 
املثايل. والتكتيك  والتغيريات 
مو�سمه  يكون  الأن  ي�سعى  زيدان 
الليجا،  لقب  ح�سمه  بعد  مثالياًا 
كما اأنه يتمنى اأن يكون اأول مدرب 
متتاليني يف  لعامني  اللقب  يح�سد 

 �سالبة دفاع األيجري تواجه 
الهجوم اجلارف لزيدان

�ستكون مواجهة كارديف بني ريال مدريد حامل لقب دوري اأبطال 
اأوروبا ومتحديه جوفنتو�س �ساحب الثنائية االإيطالية، فر�سة للحكم 

على قدرة كال من املدربني زيدان واأليغري، من حيث تنفيذ ما 
يجيدانه على اأر�س امللعب، اليويف فريق ال يجيد الدفاع فقط، بل 

يتميز بخط و�سط قوي وهجوم جارف ورغم ذلك ف�سمة الدفاع 
الت�سقت به كاإرث يرافق الفرق االإيطالية، باعتبارها �ساحبة مدر�سة 

متميزة يف الفكر الدفاعي املنظم، اأرقام جوفنتو�س يف دوري االأبطال 
توؤكد نظرية ال�سالبة الدفاعية، فالفريق مل يتلق �سوى 3 اأهداف طيلة 

م�سواره وجنح يف معظم مباريات خروج املغلوب من اخلروج ب�سباك 
نظيفة، وبذلك يكون اليويف اأقوى الفرق دفاعيا يف البطولة احلالية، 

ويعادل اأرقاما �سمدت كثريا يف نظافة ال�سباك. 
ولعل امليزة التي تتيح الأليجري التحكم بخ�سمه داخل منطقة اجلزاء 

اأمام مرمى بوفون القدرة العالية التي يتمتع بها الثالثي كيليني 
وبونوت�سي وبارزايل يف عمليات الرقابة داخل املنطقة، اإىل جانب 
التحكم يف الكرات الهوائية وح�سن التمركز يف اأماكن اخلطر، هذا 

االأمر يجعل من ال�سعب اخرتاق العمق الدفاعي، وي�ساعدهما يف هذه 
املهمة، القدرة الفائقة لالعبي الو�سط يف حتقيق التوازن الالزم، 

عند حاالت ال�سغط ال�سديد من قبل اخل�سم.ويربز يف هذه املهمة 
املزدوجة الثنائي خوان كوادرادو وماريو ماندزوكيت�س، اإىل جانب 

النفاث الب�رصي داين األفي�س.
زين الدين زيدان يع�سق اللعب الهجومي، الذي ي�سري يف جيناته منذ 
اأن كان العبا، فاملهارة العالية ودقة التمرير وح�سن اختيار املكان 
والزمان للت�سديد، كلها �سفات انتقلت من زيزو الالعب اإىل زيدان 
املدرب واإذا متعنا يف �سكل فريق ريال مدريد حتت قيادة زيدان، 

جند اأنه يف معظمه ي�سم العبني لهم نزعات هجومية بداية  من ثالثي 
BBC بن زمية وبيل وكري�ستيانو، بجانب املوهبة اإي�سكو وموراتا اإىل 
جانب ا�سين�سيو وفا�سكيز، كما اأن التعيلمات دوما تطلب من الظهريين 

مار�سيلو وكارفاخال االخرتاق من االأطراف وا�ستمرار و�سع الكرات 
داخل الثلث االأخري من امللعب.

ت�سايف يتمنى فوز بوفون بدوري 
اأبطال اأوروبا

قال ت�سايف هرينانديز القائد ال�سابق لرب�سلونة اإنه يود اأن يرى 
جيان لويجي بوفون حار�س وقائد جوفنتو�س يرفع لقب دوري 
اأبطال اأوروبا ليتوج م�سريته الطويلة، وكان ت�سايف قائد ال�سد 

القطري حاليااً قائدااً لرب�سلونة حينما هز الفريق الكتالوين �سباك 
بوفون ثالث مرات يف الفوز 3-1 على جوفنتو�س يف نهائي دوري 

االأبطال قبل عامني، ونقل موقع اللجنة العليا للم�ساريع واالإرث 
املنظمة لكاأ�س العامل 2022 يف قطر عن ت�سايف قوله: "اأود اأن 

اأرى بوفون يفوز بدوري االأبطال، وباعتباري م�سجعااً لرب�سلونة من 
املنطقي والطبيعي اأين اأريد الفوز جلوفنتو�س وبوفون باالإ�سافة 

اإىل زميلي ال�سابق يف بر�سلونة داين األفي�س العب جوفنتو�س 
حاليااً، اإنه العب مثري لالإعجاب واأحدث الفارق يف امل�سرية نحو 

املباراة النهائية مع فريقه كما تربطني عالقة جيدة به، لذلك 
والأ�سباب عديدة اأخرى اأمتنى فوز جوفنتو�س".

ويتطلع ت�سايف لروؤية مباراة كبرية بعد غد حيث اأو�سح قائالاً: 
"اأرى اأن احلظوظ �ستكون مت�ساوية بني الفريقني، معروف اأن اأي 
مباراة نهائية عادة ما ي�سعب توقع نتيجتها وال يكون فيها فريق 

مر�سح بقوة، قدم جوفنتو�س اأداءاً جيدااً وحقق نتائج ممتازة 
يف ال�سنوات االأخرية وهو ناد كبري مل يتمكن من الفوز بدوري 
االأبطال منذ �سنوات عديدة، اأما ريال مدريد فهو اأي�سااً قوي 

للغاية وقد تعاقدوا مع العبني جيدين لذلك اأعتقد اأننا �سن�ساهد 
مباراة كبرية".

�سراع درامي يخطف الألباب للفوز باأغلى الألقاب

"ماركا"  �سحيفة  ك�سفت 
االإ�سبانية اأن الفرن�سي زين الدين 
بات  مدريد  ريال  مدرب  زيدان 
على بُعد �ساعات من حتقيق حلم 
كان  عندما  ا  عاماً  14 قبل  راوده 
امللكي،  الفريق  ب�سفوف  العباًا 
وقالت ال�سحيفة اإن زيدان اأجرى 
ا يف 2003 بعد تتويج الريال  حواراً

بالهدف   ،2002 االأبطال  بدوري 
مرمى  يف  �سجله  الذي  ال�سهري 
عن  فيه  ث  حتَدّ ليفركوزن،  باير 
من  باملزيد  الفوز  يف  رغبته 
األقاب الت�سامبيونزليغ، واأ�سافت: 
اإنه  احلوار،  يف  قال  "زيدان 
دوري  بطولة  بتحقيق  �سعيد 
يف  التا�سعة  للمرة  اأوروبا  اأبطال 

لكنه متنى حتقيق  الريال،  تاريخ 
واأن  و12   11 العا�رص،  االألقاب 
يكون له دور فيها حتى لو اعتزل 
بالفعل  زيدان  وفاز  القدم".  كرة 
كان  عندما  العا�رص،  باللقب 
ا للمدرب االإيطايل كارلو  م�ساعداً
ح�ساب  على   2014 اأن�سيلوتي يف 
الفريق  قاد  ثم  مدريد،  اأتلتيكو 

املا�سي  العام   11 للقب  بنف�سه 
مرة  املدريدي  الفريق  بهزمية 
فر�سة  زيزو  وميتلك  اأخرى، 
البطولة  يف   12 اللقب  حتقيق 
كما متنَّى، حال حقق الفوز على 
"االألفية"  ملعب  على  جوفنتو�س 
يف  الويلزية  كارديف  مبدينة 

نهائي البطولة.

يلتقي جوفنتو�س مع ريال مدريد 
يف كارديف يف نهائي دوري اأبطال 
"ميلينيوم"،  ملعب  على  اأوروبا 
املعلومات  اأهم  نربز  يلي  وفيما 

عن اللقاء املرتقب:
اإيطاليا  بطل  جوفنتو�س  فاز   -
 1985 يف  قبل  من  مرتني  باللقب 

و1996.

اإ�سبانيا  بطل  مدريد  ريال  فاز   -
باللقب 11 مرة من قبل يف 1956، 
 ،1960  ،1959  ،1958  ،1957
 2014 ،2002 ،2000 ،1998 ،1966

و2016.
م�سابقة  يف  الفريقان  التقى   -
امل�ستوى االأول لالأندية يف اأوروبا 
18 مرة من قبل، وفاز كل منهما 8 

مرات وتعادال مرتني.
ا يف  - اأحرز ريال مدريد 499 هدفاً
يف  فريق  اأول  و�سي�سبح  البطولة، 
اإذا  500 هدف،  اإىل  ي�سل  تاريخه 

هز ال�سباك يف النهائي.
على  مدريد  ريال  فاز  اإذا   -
جوفنتو�س �سي�سبح اأول ناد ينجح 
ميالنو  منذ  لقبه  عن  الدفاع  يف 

عام 1990.
- �سي�سبح جوفنتو�س تا�سع فريق 
اإذا هزم  اأوروبا يحقق الثالثية  يف 
بالدوري  فوزه  بعد  مدريد،  ريال 

والكاأ�س يف اإيطاليا هذا املو�سم.
- ي�سعى اليويف الأن ي�سبح اأول ناد 
يرفع الكاأ�س بال هزمية منذ فعلها 

مان�س�سرت يونايتد عام 2008.

زيدان على ُبعد خطوة من حتقيق حلم دام 14 عاًما

اأرقام قيا�سية تنتظر املعادلة والتحطيم يف نهائي كارديف
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على  التون�سية  القنوات  تت�سابق 
جذب امل�ساهدين يف �سهر رم�سان 
د�سمة  درامية  بـ«وجبة«  املبارك 
توابل  مع  املحلي،  الإنتاج  قوامها 

عربية وتركية خفيفة.
باقة  التون�سية  القنوات  وتعر�ض 
الجتماعية  امل�سل�سالت  من 
برامج  جانب  اإىل  والكوميدية 
التلفزة  وتقدم  ودينية.  ترفيهية 
على  )حكومية(  الأوىل  الوطنية 
مائدتها الرم�سانية يف اجلزء الأول 
من رم�سان م�سل�سال حمليا بعنوان 
»الدوامة«، يعر�ض يف ال�سهرة وميتد 

عرب 17 حلقة.
بني  �رصاعا  امل�سل�سل  ويروي 
على  الفالحني  كبار  من  عائلتني 
جتعل  اأ�رصارا  تخفي  اأر�ض  قطعة 
عائلتي القادري وغامن يت�سادمان، 
العائلتني  من  اجلديد  اجليل  لكن 
يرف�ض اأن يَُزَج به يف هذه املعركة 

ويختار احلب على الكراهية.
الأوىل  الوطنية  القناة  تعر�ض  كما 
بعنوان  هزليا  م�سل�سال  »�سيتكوم« 
تدور  )احلالقة(،  »احلجامة« 
يف  حلقة   15 امتداد  على  اأحداثه 
حكايات  ويعر�ض  حالقة،  �سالون 
بطريقة  الواقع  تطرح  ن�سائية 

�ساخرة وناقدة.
ومن بني الباقة الرم�سانية لل�سا�سة 
»جنون  �سل�سلة  الأوىل،  الوطنية 
امتداد  على  يتناول  الذي  القايلة« 
اأطفال  اأربعة  ق�سة  حلقة   15
بيت  يف  العطلة  �سنة  ككل  يق�سون 

جدتهم يف املدينة العتيقة، وينطلق 
الأطفال يف خو�ض مغامرة حتملهم 
اإىل حكايات غريبة واأ�رصار عجيبة 
)حي(  مرة عن حومة  اأول  تنك�سف 
قدمي  زمن  اإىل  بهم  وتعود  الديوان 

جدا مليء باملغامرات والت�سويق.

القطاع اخلا�ص
القطاع  �سيطرة  من  عقود  وبعد 
يف  الإعالمي  امل�سهد  على  العام 
اخلا�ض  القطاع  يدخل  البالد، 
من  كبري  بعدد  املناف�سة  �سباق 
قناة  تناف�ض  حيث  امل�سل�سالت، 
»اأولد  مب�سل�سل  التون�سي«  »احلوار 

مفيدة« يف مو�سمه الثالث.
اأم  اأرملة  ق�سة  امل�سل�سل  ويروي 
ع�سيقها  اإليها  يعود  اأولد  لثالثة 
بعد ع�رصين �سنة يف الغربة، مطالبا 
لأنه  ابنه  هو  الثالثة  اأي  مبعرفة 
اأن  ويريد  الرئة  ب�رصطان  م�ساب 
اإخباره  ترف�ض  الأم  لكن  ابنه،  يرثه 
كي ل تفرق اأبناءها فيحاول معرفة 

احلقيقة بطرق خمتلفة.
»احلوار«  قناة  م�ساهدو  و�سيكون 
الن�سف  يف  موعد  على  التون�سي 
ومبا�رصة  رم�سان،  �سهر  من  الأول 
ال�سل�سلة  مع  الإفطار،  بعد 
الكوميدية »دنيا اأخرى« يف مو�سمها 
حول  اأحداثها  تدور  التي  الثاين 
امل�سل�سل  بطل  ا�ستعادة  كيفية 
منه  �رصقته  الذي  للمال  »�سربي« 

»زهرة« يف اجلزء الأول.
م�سل�سال  »احلوار«  قناة  تقدم  كما 

جديدا بعنوان »املنارة« ميتد على 
�سديقني  ق�سة  يتناول  حلقة   15
متينة  مهنية  عالقة  تربطهما 
ت�سطرب بظهور امراأة »مكيافيلية« 
العداوة  بحلول  تنتهي  التفكري 
وتظهر  ال�سداقة.  حمل  بينهما 
طبقات  من  اأخرى  �سخ�سيات 
تُدخل  خمتلفة  اجتماعية  و�رصائح 

حركية يف الأحداث.
الثاين  »ن�سمة« اجلزء  قناة  وتعر�ض 
»هاذوكم«  الكوميدية  ال�سل�سلة  من 
يف  مبا�رصة  الإفطار  بعد  )اأولئك( 
نقد للظواهر الجتماعية و�سلوكيات 
تعر�ض  كما  املتناق�سة،  املجتمع 
القناة ال�سل�سلة الكوميدية »ن�سيبتي 
مو�سمها  يف  العزيزة«  )حماتي( 
امتداد  على  التوايل،  على  ال�سابع 

ع�رصين حلقة.

ال�سباق  »التا�سعة«  القناة  وتخو�ض 
الرم�ساين باملو�سم الثالث ل�سل�سلة 
جتمع  التي  )�رصطة(«،  »بولي�ض 
وتك�سف  والأك�سن،  الكوميديا  بني 
حلقات اجلزء الثالث اأكرث اجلوانب 
الإن�سانية يف حياة رجل الأمن، وفق 
احلق  عبد  بالقناة  الإنتاج  مدير 

التومي.

توابل عربية وتركية
وللدراما العربية كذلك ن�سيب على 
من  الأوىل  الوطنية  القناة  �سا�سة 
»اأفراح  امل�رصي  امل�سل�سل  خالل 
قباين«،  »نزار  وال�سوري  القبة«، 
طيلة  ن�سمة  قناة  �ستبث  حني  يف 
الرتكيني  امل�سل�سلني  رم�سان  �سهر 
املدبلجني »الع�سق الأ�سود«، و«هرة 

الرماد«.

»اآفاق  الرتكي  الفيلم  يناف�ض 
معاناة  يج�سد  الذي  بنف�سجية«، 
من  الهاربني  ال�سوريني  الالجئني 
اأربعة  على  بالدهم،  يف  احلرب 
فروع من جوائز مهرجان مدريد 
الفرتة  يقام يف  الذي  ال�سينمائي، 

من 8 اإىل 15 جويلية املقبل.
وقال منتج الفيلم عثمان �سوبا�سي 
الأنا�سول  وكالة  مع  مقابلة  يف 
يف  الفيلم  ي�سهم  اأن  ياأمل  اإنه 

يتعلق  ما  يف  اأوروبا«  »حتريك 
بالأزمة الإن�سانية التي يعاين منها 
الالجئون ال�سوريون، واأن م�ساركة 
الفيلم يف مهرجان مدريد -اأحد 
اأهم مهرجانات الأفالم الدولية- 
العامل �رصخات  اإ�سماع  »�سي�سهل 

�سوريا ال�سامتة«.
ويناف�ض الفيلم يف املهرجان على 
ملخرجه  اإخراج  اأف�سل  جائزة 
ممثلة  واأف�سل  اأوزدمري،  اأولغون 

لبطلته زينب �سفي يلماز، واأف�سل 
اإيجا  للفنانة  م�ساعدة  ممثلة 
اأوزديكيجي، واأف�سل ق�سة ل�سميح 

غوجلو اأوغلو.
بنف�سجية«،  »اآفاق  فيلم  ويروي 
تدعى  �سورية  لجئة  ق�سة 
عائلتها  اأفراد  فقدت  »مرمي« 
والالجئة  املتو�سط،  البحر  يف 
م�سقة  من  تعبت  التي  »بهار«، 
اللجوء، واأ�سبحت ل ت�ستمتع باأي 
�سيء حولها بعد اأن �ساهدت جثة 
الذي  »اإيالن«،  ال�سوري  الطفل 
لفظته اأمواج البحر على �سواحل 

تركيا.
الذي  الفيلم،  م�ساهد  وتدور 
يحمل �سعار »حزن يف املتو�سط«، 
مدينة  يف  »بوزدوغان«  مبناطق 
مدينة  يف  و«غوكوفا«  اآيدن، 
تركيا(،  غربي  )جنوب  موغال 
وعدد من اأحياء مدينة اإ�سطنبول 

)�سمال غربي تركيا(.
وقال �سوبا�سي اإن عمله يف الفيلم 
مر ب�سال�سة، اإل اأن ال�سعوبة التي 
واجهته متثلت يف كيفية نقل اآلم 

ب�سكل  احلقيقية،  احلياة  ومعاناة 
عن  معربا  امل�ساهد،  اإىل  كامل 
الفيلم �سيفوز يف جميع  باأن  ثقته 
مدريد  مهرجان  جوائز  فروع 
الفيلم  اأن  م�سيفا  لها،  املر�سح 
اإل  اأخرى  مهرجانات  يف  ناف�ض 

اأن نتائجها مل تعلن بعد.
واأو�سح اأن الفيلم �سيعر�ض برتكيا 
يف نوفمرب املقبل، كما مت توقيع 
بعد  الفيلم  لعر�ض  اتفاقيات 
ال�سينما وقنوات  ذلك يف �سالت 
التلفزة يف عدة دول اأوروبية، ويف 

الهند«.
واأ�سار املنتج اإىل اأن �سناع الفيلم 
يف  امل�ساركة  يف  يرغبون  كانوا 
مل  لكنهم  اأي�سا،  كان  مهرجان 
مبواعيد  اللحاق  من  يتمكنوا 
فقد ح�رصوا  ذلك  ومع  التقدمي، 
مقطعا  وعر�سوا  املهرجان 
املنتجني  على  للفيلم  ترويجيا 
واملخرجني العامليني امل�ساركني 
يف كان للفت اأنظارهم اإىل معاناة 
حد  على  ال�سوريني،  الالجئني 

قوله.

القت�ساد  وزارة  قالت 
والتجارة اللبنانية اإنها تقدمت 
املديرية  اإىل  ر�سمي  بطلب 
حلظر  العام  لالأمن  العامة 
املده�سة«  »املراأة  فيلم 
 )Wonder Woman(
ال�سينما  بدور  �سيفتتح  الذي 
املقبل،  اجلمعة  الأمريكية 
غادوت«  »غال  بطلته  لأن 

اإ�رصائيلية.
بيان  يف  الوزارة  واأكدت 
منذ  با�رصت  اأنها  ر�سمي 
»باتخاذ  املا�سي  الثنني 
الالزم حلظر عر�ض  الإجراء 
موقع  لكن  لبنان،  يف  الفيلم« 
الإجنليزية  اجلزيرة  قناة 
كبري،  اأمني  م�سوؤول  عن  نقل 
لأنه  ا�سمه  ذكر  عدم  ا�سرتط 
اإىل  احلديث  له  م�رصح  غري 
ال�سحفيني، اأنه مل يتم ا�ستالم 
بهذا  بعد  ر�سمي  طلب  اأي 
يتطلب  احلظر  واأن  ال�ساأن، 

تو�سية جلنة وزارية خا�سة.
اتخذت  اأن  للوزارة  �سبق  وقد 
فيلم  حلظر  اأي�سا  اإجراءات 
�سوبرمان«  يواجه  »بامتان 
�ساركت  اإذ  املا�سي  العام  يف 
غادوت اأي�سا يف بطولته، لكن 

حماولتها باءت بالف�سل.
اإن  بيانها  يف  الوزارة  وتقول 
العامة جلامعة الدول  الأمانة 
اأفريل  يف  اأ�سدرت  العربية 
مبنع  تتعلق  مذكرة   2016
والأعمال  الأفالم  عر�ض 
الفنية التي ت�سارك غادوت يف 

متثيلها.
اإعالن  مل�سقات  وانت�رصت 
العا�سمة  �سوارع  يف  الفيلم 
القليلة  الأ�سابيع  يف  بريوت 
�سينما  وتوجد  املا�سية، 
�ستعر�ض  الأقل  على  واحدة 
للفيلم .وقد  ُم�ساهدة م�سبقة 
جلاأ اأن�سار مقاطعة الفيلم اإىل 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
عر�ض  �سد  حملة  لإطالق 

الفيلم يف لبنان.
جدل  اأثار  قد  الفيلم  وكان 
العام املا�سي عندما اختريت 
»املراأة  فيلم  �سخ�سية 
�رصفيا  �سفريا  املده�سة« 
عن  للدفاع  املتحدة  لالأمم 
اجلن�سني،  بني  امل�ساواة 
وقعوا  الآلف  ع�رصات  لكن 
عري�سة على الإنرتنت يقولون 
اخليايل  الطابع  اإن  فيها 
اإىل  وتطورها  لل�سخ�سية 
وتقلبها  العاري  �سبه  اللبا�ض 
الأمر  املراأة،  ل ميثل متكني 
املتحدة  الأمم  دفع  الذي 
ال�سخ�سية بعد  اإنهاء دور  اإىل 

�سهرين من تعيينها.
التي  غادوت،  اأن  ويذكر 
اإ�رصائيل  جمال  ملكة  كانت 
اقتحامها  قبل   2004 عام 
عامني  اأدت  ال�سينما،  عامل 
يف  الإلزامية  اخلدمة  من 
وهي  الإ�رصائيلي،  اجلي�ض 
للحكومة  بدعمها  ت�ستهر 
من  ومتزوجة  الإٍ�رصائيلية، 
ميلك  اإ�رصائيلي  اأعمال  رجل 
نيفي  م�ستوطنة  يف  فندقا 
بنيت  م�ستوطنة  اأول  تزيديك 
خارج  املحتلة  الأر�ض  على 

مدينة يافا.
كما اأثارت املمثلة جدل وا�سعا 
يف  نَ�رصت  عندما   2014 يف 
ح�سابها على في�سبوك �سورة 
تظهرها وابنتها توؤديان �سالة 
وت�سليان  اليهود،  ال�سبت عند 
من اأجل اجلنود الإ�رصائيليني 
يف عدوانهم على غزة، معلقة 
لأبناء  و�سلواتي  حبي  »اأبعث 
خا�سة  الإ�رصائيليني،  بلدي 
جلميع الفتيان والفتيات الذين 
حلماية  بحياتهم  يخاطرون 
املروعة  الأفعال  �سد  وطني 
حما�ض،  بها  تقوم  التي 
خلف  اجلبناء  مثل  املختبئة 
�سنتغلب  والأطفال..  الن�ساء 

عليهم«.

املده�شة"يواجه  "املراأة 
احلظر بلبنان ب�شبب بطلته 

الإ�شرائيلية

دراما رم�شان بتون�س.. "وجبة" 
حملية د�شمة

فيلم تركي عن الالجئني ال�شوريني يناف�س 
مبهرجان مدريد
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يف  اليهودي«  ال�رسي  »التنظيم  وجاء 
املرتبة الثانية بعد حركة اأمناء الهيكل، 
رئي�س  غيلون  كارمي  ك�شف  حيث 
ال�شاباك الأ�شبق يف كتاب ن�رسه حماولة 
تفجري  اليهودي«  ال�رسي   «التنظيم 
روؤ�شاء  اغتيال  وحماولة  ال�شخرة  قبة 

بلديات نابل�س ورام اهلل والبرية.
الأق�شى  تدمري امل�شجد  وقامت خطة 
اليهودي  ال�رسي  التنظيم  و�شعها  التي 
بطائرة  ال�شخرة  قبة  ق�شف  على 

ع�شكرية.
عن  كتابه  يف  ال�شاباك  رئي�س  وحتدث 
الأق�شى  لتدمري  اليهودية  النظر  وجهة 
قائاًل: »اإن وجوده ي�شكل انتهاكاً حلرمة 
عليه  قام  الذي  املكان  مقد�س،  مكان 
التي حدت  الدوافع  وتناول  الهيكالن«، 
قبة  تدمري  اإىل  للتخطيط  بالتنظيم 

ال�شخرة وقال:
العملية  اأن  اأي  �شيا�شي:  الأول: 
ن�شف  اإىل  �شتوؤدي  النكراء(  )اجلرمية 
دون  وحتول  م�رس  مع  ال�شالم  عملية 

الن�شحاب من �شيناء.
التفجري  اأن  اأي  والثاين: ديني و�شيا�شي 
�شيوؤدي اإىل اندلع حرب مقد�شة حيث 
�شعبه  لتخلي�س  اأعقابها  يهوه يف  يظهر 

املحتار.
من  ال�شاباك  رئي�س  وا�شتخل�س 
اأع�شاء  مع  اأجراها  التي  التحقيقات 
فكرة  اأن  الإرهابي  ال�رسي  التنظيم 
تفجري قبة ال�شخرة يف نظرهم �شتحول 
دون اإخالء م�شتعمرة ياميت من �شيناء 
الذاتي  احلكم  مل�رسوع  حداً  وت�شع 
الفل�شطيني، واإقامة دولة اليهود يف كل 

فل�شطني التاريخية.
وعمل هذا التنظيم الإرهابي مدة عامني 
بال�شتية  مواد  ا�شتخدام  اإىل  للتو�شل 
اإحدى  اإىل  بالت�شلل  فقاموا  متفجرة، 
ال�شوري  قواعد املدرعات يف اجلولن 
املحتل، وا�شتخرجوا املواد املتفجرة 

من داخل ال�شواريخ واأخذوها معهم.
هذا  بعزم  الأمنية  الأجهزة  علمت 

ال�شخرة،  قبة  تدمري  على  التنظيم 
لأن  اأع�شائه،  على  القب�س  فاألقت 
املالئم  الوقت  اأن  تعتقد  »اإ�رسائيل« 
لتدمري امل�شجد الأق�شى مل يحن بعد.

اأعقاب  يف  اأنه  ال�شاباك  رئي�س  واأكد 
لوبي  ن�شط  التنظيم  اأع�شاء  اعتقال 
ال�شهيوين  الكيان  داخل  �شيا�شي 
للدفاع  بالعمل  املتحدة  والوليات 
عنهم، وبالفعل مت الإفراج عنهم جميعاً 
من  بحقهم  الأحكام  �شدرت  اأن  بعد 

ثالث �شنوات اإىل موؤيد.
الإ�رسائيلية  العليا  املحكمة  اأن  وظهر 
وعن�رسية عن مثل هذه  اإرهاباً  تقل  ل 
الع�شابات الإرهابية اإذ اأ�شدرت بتاريخ 
1975/7/6 قراراً اعتربت فيه اأن �شاحة 
مقد�س  مكان  هو  الأق�شى  امل�شجد 
وزير  على  واإن  معاً،  واليهود  للم�شلمني 
الأديان اتخاذ الإجراءات وو�شع اأنظمة 
ديانة  �شاحب  كل  ليمار�س  وترتيبات 
حقه باإقامة �شعائره الدينية يف املكان 

الذي يعتربه مقد�شاً لديه.
 1980 عام  اأيار  من  الأول  يف  وجرت 
حماولة اأخرى لن�شف امل�شجد الأق�شى 
امل�شجد  من  بالقرب  اكت�شف  عندما 
اإن تي. وقد  اأكرث من طن من مادة تي 
الإرهابي مائري  الق�شية  حوكم يف هذه 

كاهانا.
اأمناء  حركتي  من  جماعات  ودخلت 
اآب 1986   21 الهيكل وحزب هتحيا يف 
واأقاموا  الأق�شى،  امل�شجد  �شاحة 
ال�رسطة،  بحماية  اليهودية  الطقو�س 
بعيد  امل�شلمني  احتفال  خالل  وذلك 

الأ�شحى املبارك.
 17 يف  الهيكل  اأمناء  جماعة  وقامت 
حجر  بو�شع   1989 الأول  ت�رسين 
بالقرب  الثالث  الهيكل  لبناء  الأ�شا�س 

من امل�شجد الأق�شى.
اجلماعة  زعيم  �شلمون  جر�شون  وقال 
»اإن و�شع حجر الأ�شا�س ميثل البداية، 
ونريد  الإ�شالمي  الحتالل  انتهى  لقد 
اخلال�س  من  جديداً  عهداً  نبداأ  اأن 

لل�شعب اليهودي«.
�شبتمرب   24 يف  املواجهات  واندلعت 

باباً  ال�شهاينة  افتتح  عندما   1996
الأق�شى  امل�شجد  حتت  للنفق  ثانياً 
 )80( وا�شت�شهد  اأيام،  عدة  وا�شتغرقت 

عربياً على يد ال�شفاح نتنياهو.
ودن�س متطرف يهودي يف 15 اأيار 1998 
خنزير  راأ�س  باإلقاء  الأق�شى  امل�شجد 
مغلف باآيات قراآنية يف باحة امل�شجد، 
اإحراق مدخل رئي�شي للم�شجد  كما مت 

الأق�شى يف اجلهة الغربية منه.
توا�شل  الحتالل  دولة  تزال  ول 
امل�شجد  واأ�شفل  حميط  يف  احلفريات 
ي�شتبق  جديد  واقع  لفر�س  الأق�شى 
للقد�س  النهائي  نتائج مفاو�شات احلل 
على الأق�شى. وتوؤثر احلفريات اجلارية 
الأق�شى حتى  اأ�شا�شات امل�شجد  حتت 
حي الب�شتان يف �شلوان، وت�شكل اعتداًء 
الإ�شالمي  الوقف  اأمالك  على  �شارخاً 
اخلا�شة  والأمالك  الرباق  حائط  يف 

للمقد�شيني.
كما اأن جميع احلفريات التي قاموا بها 
اإ�شالمية  اآثار  اكت�شاف  اإىل  اإلَّ  توؤد  مل 
ولي�س  رومانية،  اأو  بيزنطية  اأو  اأموية 
هناك حتى حجر واحد يعود اإىل الهيكل 

املزعوم.
ال�شهيوين  والكيان  اليهود  عداء  اإن 
الإ�شالمية  العربية  للمقد�شات 
والكراهية  احلقد  من  ينبع  وامل�شيحية 
التي ي�شمرها اليهود للديانات الأخرى، 
العتداءات  هذه  من  كبري  جزء  وجاء 
والتدمري  والأطماع  والنتهاكات 
حكومية  موؤ�ش�شات  يد  على  والتهويد 

ر�شمية.
املمار�شات  هذه  م�شدر  ويعود 
الطبيعة  اإىل  الهمجية  واملواقف 
والإرهابية  والعن�رسية  العدوانية 
ال�شهيونية  الأيديولوجية  يف  املتاأ�شلة 
التي  والتلمودية  التوراتية  والتعاليم 
التوراة والتلمود، والهو�س  ر�شخها كتبة 
التي  والعن�رسي  والديني  ال�شتعماري 
ت�رسفاتهم  ويطبع  ال�شهاينة  اأ�شاب 
هو  ما  لكل  والبغ�شاء  الكراهية  بطابع 

غري يهودي.
وتدمري  امل�شيحي  ـ  اليهودي  الرتاث 

امل�شجد الأق�شى:
الثقافة  يف  اليهودي  الرتاث  امتزج 
الأمريكية منذ بداية مرحلة ال�شتيطان 
الفكر  دعاة  اأيدي  على  الأوروبي 
املرتبط  الربوت�شتنانتي  الطهوري 

بالعهد القدمي.
على  الرتكيز  من  الرتاث  هذا  وانطلق 
اإ�رسائيل  بني  وق�ش�س  القدمي،  العهد 
بعهديه  املقد�س  بالكتاب  والإميان 
القدمي واجلديد، والدعاء من اأن خطة 
يهوه تتخذ من اأر�س امليعاد املزعومة 
م�رسحاً ململكته الألفية، والتي �شيكون 

مركزها الهيكل يف مدينة القد�س.
اأمريكا  اأنف�شهم يف  الطهوريون  وو�شف 
اإ�رسائيل يف رحلتهم عرب �شحراء  ببني 
ويلعب  ولعب  كنعان.  اأر�س  اإىل  �شيناء 

م�شيحي  ال�شهيو  ـ  اليهودي  الرتاث 
للمحافظني  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف 
اجلديد واحلزب اجلمهوري، والكنائ�س 
املتحدة  الوليات  يف  الأجنيلية 
�شيا�شات  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  الأمريكية 

الإدارات الأمريكية.
يف  الربوت�شتانت  امل�شيحيون  ويعتقد 
الذين  وبالتحديد  املتحدة  الوليات 
»التحالف  اأنف�شهم  على  يطلقون 
هو  »اإ�رسائيل«  عدو  اإن  امل�شيحي« 
يكون  لن  واأنه  للرب،  واحد  رقم  العدو 
»امل�شيح«  يعود  حتى  �شالم  هناك 
ويجل�س على عر�س داوود وتقوم مملكة 
ملك  العامل  ويحكم  الكربى«  »اإ�رسائيل 

من ن�شل داوود مدة األف عام.
ويوؤمنون اأن يهوه يتوقع عودة اليهود اإىل 
اأر�س كنعان كخطوة اأوىل، واإقامة دولة 
ثالثاً  واأن عليهم  ثانية،  يهودية كخطوة 
التب�شري لعقيدتهم بني الأمم، واأن نهاية 
�شتكون يف معركة  «هريجميدو«  العامل 
واأنهم  حيفا(،  من  بالقرب  جميدو  )تل 
و�شوف  املعركة،  يف  ينت�رسون  �شوف 
العامل وهو جال�س على  يحكم امل�شيح 

عر�س داوود.
ول  امل�شيح  ال�شيد  جميء  ويتجاهلون 
الكتب  يف  ملجيئه  ثانية  عودة  توجد 

الدينية
جري�س  الأمريكية  الكاتبة  وتوؤكد 
هذه  اهلل«  »يد  كتابها  يف  هال�شل 
القدرية  »اإن  تقول:  الدينية  الهلو�شات 
عند  واأف�شليتها  اليهودية  الدولة  ت�شع 
رئي�شها  تعاليم  وفوق  الكني�شة  فوق  اهلل 
�شيعود  امل�شيح  واأن  امل�شيح،  ال�شيد 
�شيجل�س  واأنه  يهودية،  مملكة  لإقامة 
على العر�س يف الهيكل الثالث بالقد�س 
مرتئ�شاً ال�شالة باأ�شلوب العهد القدمي 

كت�شحية بالبقر الأحمر«.
التي  الربوت�شتانتية  املنظمات  وتعترب 
»اإن  التحالف  هذا  اإطار  يف  تن�شوي 
م�شتحيل  الإلهية  النعمة  لنيل  املدخل 
والعرتاف  اليهود،  مبحبة  مير  مل  اإن 
اإ�رسائيل  »اأر�س  ا�شتعادة  بحقوقهم يف 
بناء  باإعادة  ويطالبون  التاريخية«، 
امل�شجد  اأنقا�س  على  الثالث  الهيكل 

الأق�شى املبارك«.
ويدعم الرئي�س بو�س ال�شابق »التحالف 
من  مذهب  اإىل  وينتمي  امل�شيحي« 
الكيان  تاأييد  تنظيماته تطرفاً يف  اأكرث 

ال�شهيوين.
وهي  القد�س«  هيكل  »موؤ�ش�شة  وتقوم 
مدينة  ومقرها  بروت�شتانتية  جمعية 
اإىل جنب  دنفر الأمريكية بالعمل جنباً 
من  القد�س  يف  املتطرفني  اليهود  مع 
وبناء  الأق�شى  امل�شجد  تدمري  اأجل 

الهيكل املزعوم على اأنقا�شه.
وتوؤكد الكاتبة جري�س هال�شل يف كتابها 
يف  امل�شيحيني  الأ�شوليني  اأن  املذكور 
عليهم  اأن  مقتنعون  املتحدة  الوليات 
امل�شجد  لتدمري  اليهود  م�شاعدة 

ذبح  وا�شتئناف  الهيكل  وبناء  الأق�شى 
احليوانات فيه من اأجل اإ�شعاد الرب.

ريزنهوفر،  تري  اأن  كتابها  يف  واأوردت 
لها  قال  القد�س  هيكل  موؤ�ش�شة  رئي�س 
اأنه يجمع الأموال يف اأمريكا مل�شاعدة 
اليهود الذين يخططون لتدمري امل�شجد 

الأق�شى وبناء الهيكل على اأنقا�شه.
اأن  امل�شيحيون  الأ�شوليون  ويعتقد 
الت�شديق  يعني  امل�شيح  عن  البحث 
بعقيدة القدرية التي تقول اأن اهلل يريد 
اأن يرى الهيكل قد بني من جديد قبل 
وبالتايل  الأر�س،  اإىل  امل�شيح  يعيد  اأن 
يف  بالإ�رساع  اليهودية  الأ�شولية  على 
الهيكل  وبناء  الأق�شى  امل�شجد  تدمري 

الثالث واإقامة اإ�رسائيل العظمى.
وال�شهاينة  احلاخامات  ويوؤكد 

مل  اأنه  واملتدينون  منهم  العلمانيون 
ماأ�شاة  من  الأخري  الف�شل  اإلَّ  يبق 
يف  الهيكل  بناء  اإعادة  وهو  »اإ�رسائيل« 
الوقت  واإن  )املزعوم(،  القدمي  موقعه 

قد حان لتدمري امل�شجد الأق�شى.
وحتدثت الكاتبة الأمريكية عن زيارتها 
مر�شدنا  لنا  »قال  وقالت:  للقد�س 
اإىل  ي�شري  وهو  الإ�رسائيلي  ال�شياحي 
قبة ال�شخرة وامل�شجد الأق�شى: هناك 
اأعددنا كل  لقد  الثالث،  الهيكل  �شيبني 
اإن مواد  اخلطط الالزمة للهيكل حتى 
ال�شياحي  البناء جاهزة. واأكد املر�شد 
بناوؤه  يُعاد  اأن  يجب  الثالث  الهيكل  اأن 
فالكتاب  ال�شخرة،  قبة  موقع  يف 
الهيكل  بناء  بوجوب  يقول  املقد�س 

على اأنقا�شه«.

ظهرت يف الكيان ال�ضهيوين بعد احتالل القد�س ال�ضرقية عدة منظمات يهودية تهدف اإىل تدمري امل�ضجد الأق�ضى وبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�ضه 
ومنها »حركة اأمناء الهيكل« التي ُتعترب من احلركات اليهودية الإرهابية اخلطرية، وتقوم نظريتها على ا�ضتخدام الدين اليهودي وت�ضخريه يف خدمة 

الأ�ضاطري والأكاذيب والأطماع ال�ضيا�ضية والقت�ضادية وال�ضتيطانية للكيان ال�ضهيوين، واأكدت الأحداث واجلرائم التي ارتكبتها �ضلوع ال�ضلطات 
الإ�ضرائيلية يف ن�ضاطاتها وجرائمها.

مبنا�ضبة يوم القد�س العاملي:

وكالت

العتداءات اليهودية على امل�صجد الأق�صى 
لتدمريه وبناء الهيكل املزعوم على اأنقا�صه

يف  خان«  »الكتب  دار  عن 
كتاب  قريباً  ي�شدر  القاهرة، 
فن�شنت..  دوماً،  »املخل�س 
جوخ«  فان  ر�شائل  من  اجلواهر 
بالر�شوم  مزودين  جملدين  يف 
ر�شالة   265 ي�شمان  واحلوا�شي، 
فيما  خطاباته،  واأقوى  اأهم  من 
يربو على الألفني �شفحة باللغة 

العربية.
ولكن  اأ�شتحق،  لأين  ل  »باركني، 
املرة  وهي  اأمي«  خاطر  لأجل 
الر�شائل  التي تقدم فيها  الأوىل 
املوثقة  جوخ«  لـ«فان  الأ�شلية 
بالعربية،  اللغة  يف  واملحققة 
الكاتب  وحررها  ترجمها  وقد 
املقيم  امل�رسي  وال�شاعر 
اللطيف،  عبد  يا�رس  كندا  يف 
بال�شرتاك مع ال�شاعر واملرتجم 
يف  جمدي،  حممد  امل�رسي 

عمل ا�شتغرق 3 �شنوات.
ويعترب فن�شنت فان جوخ )1853- 
1890( من اأعالم الفن الت�شكيلي 
الفنية  حياته  وخالل  احلديث، 
الع�رس  ال�شنوات  �شغلت  التي 
حياته  من  فقط  الأخرية 
فان جوخ عدداً  �شنع  الق�شرية، 
هائاًل من الأعمال الفنية، يفوق 
زينية  لوحة  بني  قطعة  الألفي 
معظمها  اأجنز  وقد  ور�شم، 
اللذين  الأخريين  عاميه  خالل 
ق�شاهما يف فرن�شا، حيث فارق 
العام  �شيف  يف  منتحراً  احلياة 

.1890

اأدبياً  تراثاً  فان جوخ  كما خلف 
التي  ر�شائله  يف  متمثاًل  رفيعاً، 
يومي،  �شبه  ب�شكل  يكتبها  كان 
مع  ملعاناته  حقيقي  ك�شجل 
للحياة  ومراآة  واحلياة،  الفن 
والجتماعية  والثقافية  الفنية 
يف ذلك الوقت من نهايات القرن 
التا�شع ع�رس، يف كل من هولندا 

وبلجيكا واجنلرتا وفرن�شا.
من  املجموعة  هذه  وتعترب 
امتدت  جهود  نتاج  الر�شائل 
لأكرث من 25 عاماً، قام بها فريق 
من املحررين واملتخ�ش�شني يف 
املتحف  من  جوخ،  فان  اأعمال 
ا�شمه  يحمل  الذي  الهولندي 
اأم�شرتدام،  يف  اأعماله  وي�شم 
كون�شتانتني  معهد  مع  بالتعاون 
والتاريخ  للن�شو�س  هيجنز 
الفكري التابع لالأكادميية امللكية 
وقد  والعلوم،  لالآداب  الهولندية 
�شدر الأر�شيف الكامل للر�شائل 
والفرن�شية  الهولندية  باللغات 
 ،2009 العام  يف  والإجنليزية 
وي�شم كل ما تبقى من مرا�شالت 
فان جوخ )903 ر�شالة( منذ كان 
يف الـ19 من عمره، وحتى وفاته 
منتحراً عام 1890 وهو يف الـ 37، 
اأما »املخل�س دوماً، فن�شنت...« 
فهي خمتارات ت�شم 265 ر�شالة 
�شدرت  الر�شائل،  تلك  من 
 ،2012 العام  يف  مرة  لأول 
والفرن�شية  الهولندية  باللغات 

والإجنليزية.

 يف عمل ا�ضتغرق 3 �ضنوات

 ر�صائل »فان غوخ« لأول 
مرة بالعربية
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حملة حتت �ضعار "مل 
يعد ال�ضمت ممكنا"

 
فلقد  ال�سياق  ذات  ويف 
حمل �سعارهذه احلملة الت�سامنية 
لر�سيد بوجدرة "مل يعد ال�سمت 
هوؤالء  �سجل  ممكنا" حيث 
الغ�سب  بكثري  من  املثقفني 
االعتداء ال�سافر واملق�سود على 
يف  بوجدرة  الكبرير�سيد  الروائي 
برنامج تلفزيوين على قناة  وطنية 
الربنامج  �سكل  وقد   ، خا�سة 
وامل�ساهدين  للمثقفني  �سدمة 
ب�سبب  عموما  املدين  واملجتمع 
واأ�سلوب  اأوال  احللقة  مو�سوع 
على  مور�س  الذي  الرتويع 
والتدخل  ا�ستنطاقه  يف  الّروائي 
ثانيا  ال�سخ�سية  حريته  يف 
بعقيدته  الت�رصيح  على  واإرغامه 

ق�رصا وبالتهديد ثالثا واأخريا.
 

"امل�س باحلريات 
الأ�ضا�ضية عن طريق 

الكامريا اخلفية "
 

املمار�سة  اأن  هذه  اعتربوا  كما 
حرية  يف  �سافرا  تدخال  متثل 
الكاتب وت�سكل �سغطا على وعي 
�سمريه  على  وو�ساية  امل�ساهد 
بحريته، وبالتايل فلقد  وم�سا�سا 
ممار�سة  على  الربنامج  اعتاد 
وتقدميهم  �سيوفه  على  العنف 
وبذلك  للم�ساهدين  �سحايا 
اجلمهور  على  عنفا  ميار�س 
النوايا  حماكمة  لعملية  ويوؤ�س�س 
االأ�سخا�س ومي�س  والت�سكيك يف 
للمواطن  االأ�سا�سية  باحلريات 
تذكري  املمار�سة  هذه  ، ويف 
ملمار�سات  امتداد  هي  بل 
فرتة  يف  االإرهابية  اجلماعات 
عليها  انت�رص  التي  الت�سعينيات 
وال  الدولة  وموؤ�س�سات  ال�سعب 

ميكن اأن تعود.
 

الربنامج  اإ�ضاءة  "هذا 
للفكر والثقافة"

 
تعبريهم  فلقد  حد  وعلى 
للفكر  اإ�ساءة  الربنامج  ت�سمن 
املثقف  الكاتب  ل�سورة  وتقزميا 
وتك�سري وهجه من خالل حماولة 
ر�سيد  الّروائي  �سورة  من  احلط 
باإبداعه  ميثل  الذي  بوجدرة 
اإحدى  ومواقفه  ون�ساطه 
اجلزائرية  الثقافية  الواجهات 
بارتياح  الالمعة. م�سجلني 

هذه  �سد  العامة  الواعية  الهبة 
االإعالم  قنوات  عرب  املمار�سات 
التوا�سل  و�سبكات  املختلفة 

االجتماعي.
 
 

اجلهات  "مطالبة 
الو�ضية با�ضرتجاع حق  

احللزون العنيد "
 

ت املثقفني  عن  عربهوؤالء  كما 
�سامنهم  ودعمهم  الكامل  لل
الكاتب  بها  يقوم  التي  خطوات 
اجلهات  اأمام  بوجدرة  ر�سيد 
على  القناة  ملعاقبة  الق�سائية 
و�سخ�سه  بحريته  امل�سا�س 
حقوقه  وحماية  و�سورته 
الكاتب  ل�سورة  االعتبار  ورد 
ذلك  يف  مطالبني  واملثقف؛ 
راأ�سها  وعلى  الو�سّية  اجلهات 
الداخلية  ووزارة  العدل  وزارة 
ال�سبط  و�سلطة  االت�سال  ووزارة 
حتمل  اإىل  الب�رصي  ال�سمعي 
م�سوؤولياتها لوقف التدهور وردع 
لردع  واالنحرافات  املخالفات 
واملخالفني  للقانون  املخالفني 
املهنة؛ كما  اأخالقيات  للمبادئ 
املدين   املجتمع  من  كل  دعوا  
للتحرك  واإعالميني  كتاب  من 
الدفاع عن مكانتهم يف  اأجل  من 
راأيهم  اإبداء  املجتمع وحقهم يف 
وتعري�سهم  بهم  الت�سهري  دون 
اآرائه  ب�سبب  والتجريح  لل�سخرية 
كل  ذلك  يف  ومعتقداتهم؛داعني 
من وزارة الداخلية ووزارة العدل 
�سالحياتهما  ا�ستخدام  اإىل 
لوقف  الق�ساء  اأمام  والتحرك 
الأجهزتهما  يتم  الذي  اال�ستغالل 
االأمنية والقانونية خارج االأعمال 
يف  والّدرامية. موجهني  الفنية 
املدين  للمجتمع  دعوة  ذلك 
واحلقوقيني  واملثقفني 

اإىل  واالإعالميني  واالأكادمييني 
اإطالق مبادرات حقيقية من اجل 
الت�سليل  ورف�س  االنهيار  وقف 
وهذا  الوعي  وتزييف  واخلداع 
حقوق  اإقرار  على  العمل  بغية 
حقيقي  اإعالم  يف  اجلمهور 
املواطنة  وي�سجع  العقل  يحرتم 

وين�رص قيمها يف املجتمع.
 

الأدباء  كبار  "م�ضاندة 
واملثقفني لبوجدرة"

 
االإم�ساءات  �سمت  قائمة  ولقد 
يد  لعد ا     حة ملفتو ا     لية و الأ ا
االأكادميية  ال�سخ�سيات  من 
واملتمثلة  واالإعالمية  واالأدبية 
االإعالمي  احميدة  من  كل  يف 
عيا�سي   والكاتب االأكادميي عبد 
واالإعالمي  بوباكري  العزيز 
وال�ساعر  رزقي  ال�رصيف 
واالأكادميي فني عا�سور، والروائي 
اإ�سماعيل يربير  واملدون ل�سموت 
عمر  امل�رصحي  واملخرج  عمر 
اح�سن  واالأكادمييني  فطمو�س 
ب�ساين وعمر بو�ساحة  واالعالمي 
بو�رصقني  والنا�سط  عادل 
احلقوقي حممد قا�سي  وال�ساعر 
اهلل  والكاتب  حرز  بوزيد 
رزوق  واملمثل  زيان  بن  حممد 
اأ�ستاذ  و  خمرج   ، ابراهيم 
الدكتور  حبيب  الدرامية  الفنون 
واالأكادميي  والناقد  بوخليفة 
�سنيقي  والروائي  اأحمد 
عبد  وال�ساعر  الزاوي  اأمني 
واالأكادميي  الهامل  اهلل 
االجتماع  علم  يف  واخلبري 
االأكادميي  ال�سيا�سي والكاتب 
تومي  وال�ساعر  بن  اليامني 
رئي�س  مزغي�س  العايل  عبد 
للثقافة  الكلمة  جمعية 
واالإعالم  ،وال�سو�سيولوجي اأحمد 
مليكة  رواجعية  واالأكادميية 

واالأكادميي  وال�ساعر  دودة  بن 
في�سل االأحمر وال�ساعر والنا�رص 
اإبراهيم تازغارت  وال�ساعر عبد 
عبد  والروائي  مكاريا  القادر 
من�سور  واالإعالمية  بن  الوهاب 
زهور �سنوف والكاتب االأكادميي 
علي  والروائي  بن  لوني�س 
بوطاجني  واملرتجم  ال�سعيد 
وال�ساعرة ربيعة جلطي ، وال�ساعر 
عيا�س يحياوي واالأكادميي حميد 
بوحبيب  وال�ساعر حممد االأمني 
حممد  �سعيدي  واالأكادميي 

بوحاميدي .
 

املدير العام ملجمع 
قناة "النهار" يقدم 

اعتذاره 
 

ويف املقابل قدم  املدير العام 
اعتذاره  النهار"  قناة   " ملجمع 
بوجدرة  بعد  ر�سيد  للروائي 
"رانا  اخلفية  حلقة  الكامريا 
حكمناك يف اأي بي 2" التي مت 
بثها يوم االأربعاء املا�سي  على 
كان  والتي  القناة  نف�س 
قال  حيث  �سحيتها بوجدرة، 
عرب  له  تغريدة  يف  رحماين 
ح�سابه الر�سمي"تويرت"، "اأتقدم 
بخال�س االعتذار للروائي ر�سيد 
عن  نيابة  وللجمهور  بوجدرة 
)النهار( ب�سبب التجاوزات التي 
ح�سلت له يف الكامريا املخفية 
العمل"،  قواعد  التي مل حترتم 
اأن  املتحدث   ذات  موؤكدا 
"اخلطاأ الذي ح�سل مع الروائي 
الكبري هو جتاوز موؤ�سف مليثاق 
املعتمد  املهنة  اأخالقيات 
االأاأخري  هذا  معلنا  القناة"  يف 
م�ساءلة  اجراءات  اتخاذ  عن 
وحتري التي يقت�سيها املوقف، 
معرفة  اأجل  من  املعنيني  �سد 

احلقيقة.

 دعا نخبة من املثقفني اجلزائريني  اإىل وقفة احتجاجية اأمام مقر �ضلطة �ضبط ال�ضمعي الب�ضري 
بديدو�س مراد  بالعا�ضمة ، وذلك اليوم ال�ضبت على ال�ضاعة 12- اإىل 13 ظهرا ،ت�ضامنا مع الروائي  

اجلزائري الكبري ر�ضيد بوجدرة بعد الإ�ضاءة التي لقاها  يف مقلب الكامريا اخلفية لإحدى 
القنوات الوطنية  اخلا�ضة وبالتايل فلقد �ضجل يف الآونة الأخرية تفاقم حالت الت�ضليل ،واخلداع 

التي متار�ضها و�ضائل الإعالم على اجلمهور حتت م�ضميات احل�ض�س الرتفيهية اخلا�ضة ب�ضهر 
رم�ضان بلغت درجة ق�ضوى من التحريف وت�ضويه الوعي املمار�س على جمهور و�ضائل الإعالم 

تت�ضمن الإ�ضاءة للثقافة والفكر والذوق وكثريا من العنف امل�ضلط على الأ�ضر والأطفال.  

اليوم اأمام مقر �ضلطة �ضبط ال�ضمعي الب�ضري بالعا�ضمة

حكيم مالك

وقفة ت�شامنية مع الروائي ر�شيد بوجدرة

اأعمال  املخرج  كلثوم" اآخر  "رحلة  الق�سري  الروائي  الفيلم   ي�سارك 
مهرجان  من  ال�ساد�سة  للطبعة  الر�سمية  املناف�سة  يف  جعاد  اأني�س 
بنغالور بالهند  الذي تنطلق فعالياته يف ال11 من �سهر يونيو اجلاري 

ح�سب ما علم من فريق عمل  الفيلم .
�سينمائي  ثالث عمل  اأنتج عام 2016  الذي  كلثوم"  "رحلة  فيلم   يعد 
يف  انتج  فيلم  Passage ل niveau  الذي  بعد  للمخرج  ال�ساب 
2014 و احلا�سل على جائزتني يف  مهرجان الفيلم الق�سري املغاربي 

لوجدة )املغرب(.
الطبعة  توج يف  قد  �سنة  2012  املنتج  "النافذة"  اأفالمه  اأول  كان  و 

االأخرية من  "االأيام ال�سينمائية للجزائر العا�سمة ."
يتناول فيلم "رحلة كلثوم " باأ�سلوب خا�س م�سكل العودة اإىل االأ�سول 
يف و�سط   املغرتبني و ذلك من خالل ق�سة  بطلته كلثوم التي جتد 
التي  اأختها  رغبة  على حتقيق  م�ساكلها  املالية  رغم  نف�سها جمربة 
تعتربها  التي  اإىل  تلك  االأماكن  او  اىل  الوطن  العودة  يف  حتت�رص 

مقد�سة.
و جترب كلثوم ب�سبب الوعد الذي قطعته على نف�سها بان حتقق الرغبة 
تعيب  التي  اأ�رصتها  و  املزري  واقعها  مواجهة  االأخرية الأختها  على 

عليها و�سعيتها  االجتماعية .
واغادوغو  ملهرجان  الر�سمية  املناف�سة  يف  الفيلم  هذا  �سارك 
االإفريقي لل�سينما والتلفزيون )فا�سباكو( و املهرجان ال27 ل�سينمات 
اإفريقيا و اآ�سيا و اأمريكا الالتينية مبدينة ميالن االيطالية  و كذلك  يف 

الطبعة ال�ساد�سة من مهرجان االأق�رص للفيلم االإفريقي مب�رص.
يف  ن�سائي  دور  اأح�سن  بجائزة  كلثوم"  "رحلة  فيلم  فاز  و 
نالتها  التي  بوجدة  املغاربي  مهرجان  الفيلم  من  الطبعة  ال�ساد�سة 

املمثلة �سوريا بغدادية.
ي�سارك 60 فيلما ق�سريا من خمتلف البلدان على غرار الهند البلد 
التظاهرة  هذه  املغرب يف  و  ايطاليا  و  فرن�سا  ال�سني  و  و  املنظم 

ال�سينمائية .
 2012 تاأ�س�س  يف  الذي  الق�سري  بنغالور  للفيلم  مهرجان  ي�سعى   و 
احتفاال مبئوية  ال�سينما الهندية  اإىل ترقية اأفالم ال�سباب املبدع  و 
تقريبهم من املوزعني  العاملني و من اجل متكني هوؤالء ال�سباب من 

عر�س اأفالمهم يف الهند .
ق.ث

للمخرج اأني�س جعاد

الر�شمية  املناف�شة  " يف  كلثوم  "رحلة 
للطبعة 6من مهرجان بنغالور الهندي

الطبعة الـ12 للدرو�س املحمدية بوهران

20 حما�شرة حول "ال�شعور 
بنعم اهلل" 

الر�سمي  والناطق  املحمدية  للدرو�س  العام  املن�سق    قال 
الطبعة  اإن  جديد  معزوز  اأحمد  بوهران  البلقايدية  بالزاوية 
اخلمي�س  هذا  تفتتح  التي  املحمدية  الدرو�س  ل�سل�سلة  الـ12 
بوهران تت�سمن تنظيم 20 حما�رصة تتمحور كلها حول"ال�سعور 
بنعم  اهلل"والتذكري بها .  واأو�سح اأحمد معزوز لدى ا�ست�سافته 
عدد  اأن  الكرمي  القراآن  الإذاعة  ال�سباح"  "�سيف  ركن  �سمن 
املحا�رصات يف الطبعات ال�سابقة ل�سل�سلة الدرو�س املحمدية 
هذه  اأن  مربزا  تقدير  كاأق�سى  حما�رصة   17 يتجاوز  ال  كان 
الطبعة �ست�سهد م�ساركة عدد من الوجود اجلديدة من  العلماء 
واالأ�ساتذة من داخل الوطن وخارجه على غرار االأردن، م�رص، 
ال�سعودية ، و�سوريا وتون�س . وعن الهدف من اختيار مو�سوع 
"ال�سعور بنعم اهلل" للطبعة الـ12 للدرو�س املحمدية التي تنظمها 
والباطنة حتى  الظاهرة  النعم  اإىل  االأمة  رد  البلقايدية  الزاوية 
ن�سكر اهلل ونحمده عليها وهذا ال�سكر �سيكون �سببا يف زيادتها.
اأنه من ال�رصوري التذكري  ال�سياق ذاته   واأ�ساف املتحدث يف 
التذمر  من  ويكرث  ين�ساها  من  الكثري  هناك  الأنه  اهلل  بنعم 
التظاهرة �ست�سلط  اإطار هذه  التي �ستن�سط يف  واملحا�رصات 
االأمن  نعمة  منها  خا�سة  عزوجل  اهلل  نعم  اأهم  على  ال�سوء 

واالآمان.
ق.ث 
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يتعر�ض اجل�ضم الب�رشي لكثري من املواد ال�ضارة، 
واأغلب  اأن�ضجته،  يف  ترتاكم  قد  التي  وال�ضموم 
هذه املواد تاأتي للج�ضم عرب الغذاء الذي يتناوله 
الأيام  هذه  يف  تقريبًا  الأطعمة  وجميع  بكرثة، 
ال�ضامة،  املواد  من  قليلة  كميات  على  حتتوي 
اأو  اإعداده،  اأثناء  للطعام  ت�ضاف  املواد  وهذه 
حفظه كالنكهات، والألوان، وم�ضادات الأك�ضدة، 
الكيميائية  الإ�ضافات  اأو  احلافظة،  واملواد 
للنبات اأو احليوان، كمن�ضطات النمو، وامل�ضادات 
وحتتوي  م�ضتقاتها،  اأو  واملخ�ضبات،  احليوية، 
املواد  بع�ض  على  تركيبها  يف  النباتات  بع�ض 

ال�ضارة، كما اأن عدًدا كبرًيا من الأطعمة يحتوي 
تفرز  التي  الدقيقة،  الكائنات  من  ن�ضبة  على 
للتلوث، هذا بالإ�ضافة  �ضمومها فيها وتعر�ضها 
اإىل ال�ضموم التي ن�ضتن�ضقها مع الهواء، من عوادم 
الأدوية  و�ضموم  امل�ضانع،  وغازات  ال�ضيارات، 
غري  اإىل  �ضابط...  بغري  النا�ض  يتناولها  التي 
تقطن  التي  الدقيقة،  الكائنات  �ضموم  من  ذلك 
واحل�رش،  الو�ضف  تفوق  باأعداد  اأج�ضامنا  يف 
للخاليا،  الداخلي  الحرتاق  خملفات  واأخرًيا 
والتي ت�ضبح يف الدم كغاز ثاين اأك�ضيد الكربون، 
والكربيتات،  والأمونيا،  والكرياتينني،  واليوريا، 

الغذاء  وخملفات  الخ،  اليوريك...  وحم�ض 
امله�ضوم والغازات ال�ضامة التي تنتج من تخمره 

وتعفنه، مثل الأندول وال�ضكاتول والفينول.
وتعاىل-  -�ضبحانه  اهلل  جعل  ال�ضموم  هذه  كل 
الكبد  فيقوم  وخمرًجا؛  فرًجا  منها  للج�ضم 
من  اجل�ضم  تنظيم  يف  الرئي�ضي  اجلهاز  -وهو 
املواد  هذه  من  كثري  مفعول  باإبطال  ال�ضموم- 

مثل:  نافعة،  مواد  اإىل  يحولها  قد  بل  ال�ضامة، 
اأن  غري  الأمونيا،  واأمالح  والكرياتني،  اليوريا، 
يعرتي  وقد  حمدودين،  وطاقة  جهًدا  للكبد 
خالياه بع�ض اخللل لأ�ضباب مر�ضية، اأو لأ�ضباب 
هذه  من  جزء  فيرت�ضب  ال�ضن  كتقدم  طبيعية 
ا يف  املواد ال�ضامة يف اأن�ضجة اجل�ضم، وخ�ضو�ضً

املخازن الدهنية.

 ال�صوم والتخل�ص
 من �صموم اجل�صم 

وهي ناجتة عن ا�ضطرابات ف�ضيولوجية ب�ضيطة 
وتكون  ال�ضيام  من  الأوىل  الأيام  يف  حت�ضل 
الغذاء،  نظام  يف  املفاجى ء  التغيري  عن  ناجتة 

من غياب اأو فقدان وجبة الفطور، وا�ضتحداث 
ال�ضحور  بعد  والنوم  ال�ضحور،  وجبة  اإ�ضافة  اأو 
يف  وال�رشاب  الطعام  يف  مبا�رشة،والإفراط 

يف  الزائد  التنوع  اإىل  اإ�ضافة  الإفطار،  وجبة 
الطعام واإ�ضافة املعجنات واحللويات وغريها 
من اأنواع الأطعمة التي ت�ضتعمل يومياً يف �ضهر 

العادات  والتغيري املفاجى ء يف بع�ض  رم�ضان، 
الأطعمة  وتناول  ال�ضباحية  القهوة  تناول  مثل 
ا�ضطراب وظيفي  اإىل  يوؤدي  الوجبات مما  بني 

ذلك  اإىل  وما  دوخة  اأو  الراأ�ض  بوجع يف  يتمثل 
من اأعرا�ض �رشعان ما تزول بعد مرور الأيام 

الأوىل من ال�ضيام.

العوار�ص اأو الأمرا�ص الوظيفية

ال�صوم وال�صحة النف�صية 
العمل  احتمال  الإن�ضان قوية قادرة على  اأع�ضاب  اإن 
يرهقه  اأن  دون  انقطاع  بال  يعمل  اأن  ي�ضتطيع  فاملخ 
ع�رشات  العمل  لها  ميكن  الب�رشية  والع�ضلة  العمل 
حقيقة  وهناك  التعب  ينالها  اأن  قبل  ال�ضاعات 
مده�ضة، اأن العمل الذهني وحده ل يف�ضي اإىل التعب، 

يتعرفوا على مدى  اأن  العلماء  وقد حاول طائفة من 
احتمال املخ الإن�ضاين للعمل، فكانت ده�ضتهم كبرية 
حني وجدوا اأن الدماء املندفعة من املخ واإليه، وهو 
الأفراد  للتعب يف  اأثر  كل  ن�ضاطه، خالية من  اأوج  يف 
اأخذوا  اأنهم  حني  يف  ذهنيا،  عمال  ميار�ضون  الذين 

عينة من دماء عامل يعمل بيديه بينما هو يزاول عمله 
فوجدوها حافلة بخمائر التعب واإفرازاته. 

اإىل  بريل(  )اأ·اأ·  الأمريكي  النف�ضي  الطبيب  ويذهب 
التعب  من   %100 اأن  فيقول  اأخرى  مده�ضة  حقيقة 
اجللو�ض  عملهم  يتطلب  الذين  العمال  يح�ضه  الذي 

املتوا�ضل راجعة اإىل عوامل نف�ضية اأي )عاطفية(.
الإجنليزي  النف�ضي  العامل  )هادفيلد(  الدكتور  ويقول 
من  الأكرب  اجلانب  اإن  القوة«  »�ضيكولوجية  كتابة  يف 
التعب الذي نح�ضه نا�ضئ عن اأ�ضل ذهني بل احلقيقة 
اأن التعب النا�ضئ عن اأ�ضل ج�ضماين غاية يف الندرة. 

تناول  يف  ال�ضائم  يبداأ  عندما 
ويبداأ   ، الأجهزة  تتنبه  اإفطاره 
 ، عمله  يف  اله�ضمي  اجلهاز 
تريد  التي  املعدة  وخ�ضو�ضا 
اإيقاظها  وحماولة   ، بها  التلطف 
احلال  تلك  يف  وال�ضائم   . باللني 
بحاجة اإىل م�ضدر �ضكري �رشيع ، 
، مثلما يكون يف  يدفع عنه اجلوع 

حاجة اإىل املاء .
واأ�رشع املواد الغذائية التي ميكن 
الدم  اإىل  وو�ضولها  امت�ضا�ضها 
وخا�ضة   ، ال�ضكرية  املواد  هي 
ال�ضكريات  على  حتتوي  التي  تلك 

اجللوكوز   ( الثنائية  اأو  الأحادية 
اأو ال�ضكروز ( لأن اجل�ضم ي�ضتطيع 
امت�ضا�ضها ب�ضهولة و�رشعة خالل 
اإذا  �ضيما  ول   . معدودة  دقائق 
كما  خالية  والأمعاء  املعدة  كانت 

هي عليه احلال يف ال�ضائم .
يحقق  ما  اأف�ضل  عن  بحثت  ولو 
الق�ضاء   ( معا  الهدفني  هذين 
جتد  فلن   ) والعط�ض  الكوع  على 
ال�ضنة املظهر ، حينما  اأف�ضل من 
يفتتحوا  اأن  على  ال�ضائمني  حتث 
حلوى  �ضكرية  مبادة  اإفطارهم 
غنية باملاء مثل الرطب ، اأو منقوع 

اأظهرت  وقد   . املاء  يف  التمر 
والبيولوجية  الكيميائية  التحاليل 
اأن اجلزء املاأكول من التمر ي�ضاوي 
85 - 87 % من وزنه . واأنه يحتوي 
على 20 - 24 % ماء ، 70 - 75 % 
�ضكريات ، 2 - 3 % بروتني ، 8،5 % 
األياف ، واأثر زهيد جدا من املواد 
الدهنية . كما اأثبتت التحاليل اأي�ضا 
اأن الرطب يحتوي على 65 - 70 % 
ماء ، وذلك من وزنه ال�ضايف ،  24 
- 58 % مواد �ضكرية ، 2،1 - 2 % 
بروتني ، 5،2 % األياف ، واأثر زهيد 

من املواد الدهنية .

بع�ص الن�صائح لل�صائمنيالعوار�ص اأو الأمرا�ص الع�صوية: 

العادات ال�صيئة التي ت�صكل 
اإحراجا طبّيًا لل�صائم ع�ضوية  اأمرا�ض  عن  ناجتة  وهي 

اأ�ضا�ضاً يف اجل�ضم تزداد خالل  موجودة 
اأن  علماً  عوار�ضها  تظهر  اأو  ال�ضيام 
هذه الأمرا�ض تكون غري ظاهرة وبدون 
عوار�ض قبل ال�ضيام ومنها: نوبات وجع 
البطن ال�ضديد وهي على اأنواعها ح�ضب 

فمثاًل  املغ�ض  اأو  الوجع  هذا  م�ضببات 
هناك الكثري من املر�ضى ل ي�ضكون من 
اأية اأوجاع وخالل ال�ضيام ي�ضابون بوجع 
قيء(   ( )حمو�ضة(  )حرقة(  �ضديد  بطن 
قرحة  لوجود  �ضديدة  مغ�ض  نوبات  اأو 
يف  التهابات  اأو  ع�رش  الثنى  يف  مزمنة 

نف�ضه  واحلال  ع�رش.  الثنى  اأو  املعدة 
ال�ضيام  �ضهر  ففي  املرارة  نوبات  يف 
كماً  الإفطار  وجبة  الإفراط يف  وب�ضبب 
الناجتة  املرارة  عوار�ض  تظهر  ونوعاً 
عن ح�ضوات موجودة �ضابقاً يف املرارة 

دون علم املري�ض بها.

التمر  على  الإفطار  يف�ضل  ــ 
اأول فعن اأن�ض -ر�ضي اهلل عنه- 
قال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: ) 
من وجد مترا فليفطر عليه و 
من ل فليفطر على املاء فاإنه 
-ر�ضي  اأن�ض  وعن   ،  ) طهور 
النبي -�ضلى اهلل  اأن  اهلل عنه- 

قبل  يفطر  كان  و�ضلم-  عليه 
اأن ي�ضلي على رطبات، فاإن مل 
فاإن مل  فتمرات،  رطبات  تكن 
تكن مترات ح�ضا ح�ضوات من 
املاء  فعندما يبداأ ال�ضائم يف 
الأجهزة،  تتنبه  اإفطاره  تناول 
يف  اله�ضمي  اجلهاز  ويبداأ 

عمله، وخ�ضو�ضا املعدة التي 
وحماولة  بها،  التلطف  تريد 
يف  وال�ضائم  باللني.  اإيقاظها 
تلك احلال بحاجة اإىل م�ضدر 
عنه  يدفع  �رشيع،  �ضكري 
حاجة  يكون يف  مثلما  اجلوع، 

اإىل املاء.

اأهمها الإكثار من كمية الطعام  من 
املتناول عند الإفطار مما يوؤدي اإىل 
والنحطاط  القيء  واأحياناً  التخمة 
اأ�ضناف  تناول  ال�ضديدين،  والتعب 
الد�ضمة  ل�ضيما  الأطعمة  من  عدة 

اإنها  ال�ضائم  من  ظناً  لياًل  منها 
غري  وهذا  النهار.  جوع  من  حتميه 
من  كبرية  كميات  تناول  �ضحية، 
العط�ض يف  من  لياًل خوفاً  ال�ضوائل 
ا�ضطرابات  اإىل  يوؤدي  وهذا  النهار 

بولية،العتماد  وم�ضاكل  ه�ضمية 
على ال�ضكريات واحللويات اخلا�ضة 
ب�ضهر رم�ضان املبارك وهذا يوؤدي 
�ضهر  خالل  الوزن  يف  زيادة  اإىل 

ال�ضيام.

اأ�صرار الإفطار على متر



يف �أي عبادة نقوم فيها بفعل فر�ئ�ضها، �أما 
نرتك  بل  �ضيًئا  نفعل  �أال  ففر�ئ�ضه  �ل�ضوم 
حمبوبات �لنف�س �إيثاًر� ملحبة �هلل، فال�ضيام 
هو حب�س �لنف�س عن �ل�ضهو�ت لك�رس حدتها، 
فهو ريا�ضة �الأبر�ر ولتذكريها باأكباد �لفقر�ء 
�جلائعة. حتدثت �لباحثة �الإ�ضالمية، �ضمرية 
عجيبًا  تاأثرًي�  لل�ضوم  �إن  قائلة  عبد�ملنعم، 
�لعون على  يف حماية �جلو�رح و�لقلب، فهو 
�أيدي  منها  �ضلبته  ما  للنف�س  ويعيد  �لتقوى 
�ل�ضهو�ت، فيعدل قوتها، لذلك قال تعاىل)يا 

�أيها �لذين �آمنو� كتب عليكم �ل�ضيام كما كتب 
على �لذين من قبلكم لعلكم تتقون(.

بنا،  رحمة  �ل�ضيام  عباده  على  �هلل  وفر�س 
ولت�ضكن  بنا،  �ل�ضيطان  جمارى  لت�ضييق 
�الأع�ضاء عن جموحها، فال�ضيام حماية لنا، 
لذلك �أمر ر�ضول �هلل "�ضلى �هلل عليه و�ضلم" 
له  قدرة  وال  �لنكاح  �ضهوة  عليه  ��ضتدت  من 
�هلل  "�ضلى  �هلل  ر�ضول  يقول  ي�ضوم،  �أن  عليه 

عليه و �ضلم"، "�ل�ضوم جنة".
وتابعت عبد�ملنعم قائلة، �إن منع �لنف�س من 

�أ�ضق  و�ضهوة من  ملذ�تها من طعام و�رس�ب 
�الأمور، فتاأخر فر�ضه ملا بعد �لهجرة، حتى 
و�أو�مر  �لتوحيد  توطنت على  �لنفو�س  تكون 
ففر�س  بالتدريج،  فر�س  �أنه  كما  �لقر�آن، 
�أوال على وجه �لتخيري بني �ل�ضيام �أو �إطعام 
وجه  على  �أ�ضبح  ثم  يوم،  كل  عن  م�ضكني 
فرخ�س  و�مل�ضافر  �ملري�س  �أما  �لتحتيم، 
لهما �أن يفطر� ثم يق�ضيا، و �أما �ل�ضيخ �لكبري 
�لذى ال يطيق �ل�ضيام يفطر ويطعم عن كل 

يوم م�ضكيًنا.

ف�ضل رم�ضان يف تهذيب النف�س 

 .. عظيم  �ضهر   .. رم�ضان  �ضهر 
تتنزل فيه �لرحمات، ويت�ضابق فيه 
�لعباد يف �لطاعات ويف �خلري�ت.. 
�لبقرة  �ضورة  يف  تعاىل  �هلل  يقول 
�لَِّذَي  اَن  َرَم�ضَ }�َضْهُر   :)185 )�آية: 
ِلّلنَّا�ِس  ُهًدى  �لُْقْر�آُن  ِفيِه  �أُنِزَل 
َفَمن  َو�لُْفْرَقاِن  �لُْهَدى  َن  ِمّ َوبَِيّنَاٍت 
َوَمن  َفلْيَ�ُضْمُه  ْهَر  �ل�َضّ ِمنُكُم  �َضِهَد 
ْن  ةٌ ِمّ َكاَن َمِري�ضاً �أَْو َعلَى �َضَفٍر َفِعَدّ
َوالَ  �لْيُ�رْسَ  ِبُكُم  �هلّلُ  يُِريُد  �أَُخَر  �أَيَّاٍم 
َة  �لِْعَدّ َوِلتُْكِملُو�ْ  �لُْع�رْسَ  ِبُكُم  يُِريُد 

ُو�ْ �هلّلَ َعلَى َما َهَد�ُكْم َولََعلَُّكْم  َوِلتَُكِبّ
ف�ضل  هو  ..ما  لكن  تَ�ْضُكُروَن{. 
؟!  �لنبي  قال  كما  رم�ضان  �ضهر 
مبارك،  �ضهر  هو  مبارك  1-�ضهر 
�ل�ضيام   – وجل  عز   – �هلل  فر�س 
2-تفتح  قادر.  م�ضلم  كل  على  فيه 
�جلنة  �أبو�ب  �جلنة  �أبو�ب  فيه 
وحتفيز  ت�ضجيع  من  فهل  مفتحة، 
و�ل�ضعي  لعمل �خلري  �أكرث من ذلك 
فيه  3-تغلق  ؟!  �لرحمن  ر�ضا  لنيل 
�جلحيم  �أبو�ب  �جلحيم  �أبو�ب 

عظيمة  فر�ضة  من  لعلها  مغلقة، 
يجب ��ضتغاللها ! 4-تغل فيه مردة 
�ل�ضياطني فال�ضياطني مبعدة عنك، 
للتحكم يف نف�ضك  ففر�ضتك كبرية 
كل  عن  و�لبعد  عليها،  و�ل�ضيطرة 
�ضيء يغ�ضب �ملوىل – جل وعال -.  
5-فيه ليلة خري من �ألف �ضهر �ضهر 
رم�ضان فيه ليلة خري من �ألف �ضهر 
�أال وهي: ليلة �لقدر، �لذي قال عنها 
و�حت�ضابا  �إميانا  قامها  من  �لنبي 
غفر له ما تقدم من ذنبه.. ) بلغنا 

�لنبي  قال  �لقدر(.  ليلة  و�إياكم  �هلل 
– �ضلى �هلل عليه و�ضلم - : )�أتاكم 
�ضهر رم�ضان، �ضهر مبارك، فر�س 
�هلل عليكم �ضيامه، تفتح فيه �أبو�ب 
�جلحيم،  �أبو�ب  فيه  وتغلق  �جلنة، 
وفيه  �ل�ضياطني،  مردة  فيه  وتُغل 
من  �ضهر،  �ألف  من  خري  هي  ليلة 
�ضحيح   – حرم خريها فقد حرم( 
رم�ضان،  منا  تقبل  �للهم  �جلامع. 
ليله  وقيام  نهاره  �ضيام  على  و�أعنا 

على �لنحو �لذي ير�ضيك عنا .

 )1( �لَْقْدِر  لَيْلَِة  يِف  �أَنَزلْنَاهُ  �إِنَّا   "
لَيْلَُة  �لَْقْدِر )2(  لَيْلَُة  َما  �أَْدَر�َك  َوَما 
ُل  ْن �أَلِْف �َضْهٍر )3( تَنََزّ �لَْقْدِر َخرْيٌ ِمّ
َرِبِّهم  ِباإِْذِن  ِفيَها  وُح  َو�لُرّ �مْلَالِئَكُة 

َحتَّى  ِهَي  �َضالٌم   )4( �أَْمٍر  ُكِلّ  ن  ِمّ
�الإمام  قال      )5( �لَْفْجِر  َمْطلَِع 
�لقرطبى رحمه �هلل : قوله تعاىل : 
}لَيْلَُة �لَْقْدِر َخرْيٌ ِمْن �أَلِْف �َضْهٍر{: 

وعظمها،وف�ضيلة  ف�ضلها  بني 
يقع  ما  بكرثة  تكون  �إمنا  �لزمان 
�لليلة  تلك  ويف  �لف�ضائل.  من  فيه 
يق�ضم �خلري �لكثري �لذي ال يوجد 

�أعلم.   و�هلّل  �ضهر.  �ألف  يف  مثله 
�أي   : �ملف�رسين  من  كثري  وقال 
�لعمل فيها خري من �لعمل يف �ألف 

�ضهر لي�س فيها ليلة �لقدر.

�ضنية  على  �مل�ضلمون  �أجمع 
ذكر  وقد   ، رم�ضان  ليايل  قيام 
رم�ضان  بقيام  �ملر�د  �أن  �لنووي 
يح�ضل  �أنه  يعني  �لرت�ويح  �ضالة 
ب�ضالة  �لقيام  من  �ملق�ضود 

�لرت�ويح 
عن �أبي هريرة �أن ر�ضول �هلل �ضلى 

قام  من   "  : قال  و�ضلم  عليه  �هلل 
غفر   ، و�حت�ضابا  �إميانا  رم�ضان 
له ما تقدم من ذنبه " قوله �ضلى 
�هلل عليه و�ضلم :)من قام رم�ضان 
حق  باأنه  ت�ضديقاً  �أي  �إميانا(: 
معتقد�ً ف�ضيلته ، و�حت�ضاباً يريد 
وال  �لنا�س  روؤية  ال  وحده  �هلل  به 

�الإخال�س  يخالف  مما  ذلك  غري 
غفر له ما تقدم من ذنبه

�أن هذ�  �لفقهاء   و�ملعروف عند 
دون  �ل�ضغائر  بغفر�ن  خمت�س 
�لكبائر، وقال بع�ضهم: ويجوز �أن 
يخفف من �لكبائر �إذ� مل ي�ضادف 
ياأمرهم  �أن  غري  من  �ضغرية 

وقال  بوجوب  �أي  بعزمية  فيه 
قوله:   : �هلل  رحمه  �لنووى  �الإمام 
�ل�ضيغة  هذه  رم�ضان(  قام  )من 
دون  و�لندب  �لرتغيب  تقت�ضي 
�الإيجاب و�جتمعت �الأمة على �أن 
قيام رم�ضان لي�س بو�جب بل هو 

مندوب.

ف�ضل �ضهر رم�ضان 

من ف�ضائل رم�ضان ليلة القدر 

من ف�ضائله وخ�ضائ�ضه �ضالة الرتاويح 
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�ضيامه يكفر الذنوب
عن �أبي هريرة ر�ضي �هلل عنه ، �أن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

كان يقول "�ل�ضلو�ُت �خلم�ُس ، و�جلمعُة �إىل �جلمعِة ، ورم�ضاُن �إىل 
ر�ُت ما بينهَنّ �إذ� �جتَنََب �لكبائر"  رم�ضاَن ، مكِفّ

 5- العمرة فى رم�ضان ثوابها م�ضاعف
عن �بن عبا�س ر�ضي �هلل تعاىل عنهما قال : قال ر�ضول �هلل �ضلى �هلل 
ًة" قال �الإمام �ملناوى رحمه  عليه و�ضلم "ُعمرة يف رم�ضان تعدل َحَجّ
�هلل: قوله �ضلى �هلل عليه و�ضلم: ) عمرة يف رم�ضان تعدل حجة ( يف 
�لثو�ب ال �أنها تقوم مقامها يف �إ�ضقاط �لفر�س لالإجماع على �أن 

�العتمار ال يجزى عن حج �لفر�س 

من ف�ضائل رم�ضان نزول القراآن 
الكرمي فيه 

اَن �لَِّذَي �أُنِزَل ِفيِه �لُْقْر�آُن ُهًدى ِلّلنَّا�ِس  قال �هلل تعاىل : )�َضْهُر َرَم�ضَ
ْهَر َفلْيَ�ُضْمُه َوَمن  َن �لُْهَدى َو�لُْفْرَقاِن َفَمن �َضِهَد ِمنُكُم �ل�َضّ َوبَِيّنَاٍت ِمّ

ُ ِبُكُم �لْيُ�رْسَ َوالَ  ْن �أَيَّاٍم �أَُخَر يُِريُد �هلَلّ ةٌ ِمّ ا �أَْو َعلَى �َضَفٍر َفِعَدّ َكاَن َمِري�ضً
َ َعلَى َما َهَد�ُكْم َولََعلَُّكْم  ُو�ْ �هلَلّ َة َوِلتَُكِبّ يُِريُد ِبُكُم �لُْع�رْسَ َوِلتُْكِملُو�ْ �لِْعَدّ

تَ�ْضُكُروَن(
  قال �الإمام �بن كثري رحمه �هلل : 

ميدح تعاىل �ضهر �ل�ضيام من بني �ضائر �ل�ضهور باأن �ختاره من بينهن 
الإنز�ل �لقر�آن �لعظيم، وكما �خت�ضه بذلك قد ورد �حلديث باأنه 

�ل�ضهر �لذي كانت �لكتب �الإلهية تنزل فيه على �الأنبياء 
و�أخرج �الإمام �أحمد فى م�ضنده عن و�ثلة بن �الأ�ضقع �أن ر�ضول �هلل 
-�ضلى �هلل عليه و�ضلم- قال » �أنزلت �ضحف �إبر�هيم عليه �ل�ضالم 
فى �أول ليلة من رم�ضان و�أنزلت �لتور�ة ل�ضت م�ضني من رم�ضان 

و�الإجنيل لثالث ع�رسة خلت من رم�ضان و�أنزل �لقر�آن الأربع 
وع�رسين خلت من رم�ضان «

�ضهر تفتح فيه اأبواب اجلنة :
عن �أن�س ر�ضي �هلل عنه �أن �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم قال : " هذ� �ضهر رم�ضان جاءكم تفتح فيه �أبو�ب �جلنة وتغلق فيه �أبو�ب �لنار وت�ضل�ضل فيه 

�ل�ضياطني " 

فائدة نفي�ضة 
قال �الإمام �بن بطال رحمه �هلل : 
وفى جمع عمر �لنا�س على قارئ 

و�حد دليل على نظر �الإمام لرعيته 
فى جمع كلمتهم و�ضالح دينهم 0
  قال �ملهلب : وفيه �أن �جتهاد 

�الإمام ور�أيه فى �ل�ضنن م�ضموع منه 
موؤمتر له فيه ، كما �ئتمر �ل�ضحابة 
لعمر فى جمعهم على قارئ و�حد 

؛ الأن طاعتهم الجتهاده و��ضتنباطه 
وهُ  طاعة هلل تعاىل لقوله : ) َولَْو َرُدّ
�ُضوِل َو�إِىَل �أُْوىِل �الأَْمِر ِمنُْهْم  �إِىَل �لَرّ

لََعِلَمُه �لَِّذيَن يَ�ْضتَنِبُطونَُه ِمنُْهْم ( 
] �لن�ضاء : 83 [   وفيه: جو�ز 

�الجتماع ل�ضالة �لنو�فل ، وفيه �أن 
�جلماعة �ملتفقة فى عمل �لطاعة 

مرجو بركتها ، �إذ دعاء كل و�حد 
منهم ي�ضمل جماعتهم ، فلذلك 

�ضارت �ضالة �جلماعة تف�ضل �ضالة 
�لفذ ب�ضبع وع�رسين درجة ، فيجب 

�أن تكون �لنافلة كذلك    وفيه: �أن 
قيام رم�ضان �ضنة الأن عمر مل ي�ضن 

منه �إال ما كان ر�ضول �هلل يحبه 
، وقد �أخب عليه �ل�ضالم بالعلة 
�لتى منعته من �خلروج �إليهم ، 

وهى خ�ضية �أن يفرت�س عليهم ، 
وكان باملوؤمنني رحيًما ، فلما �أمن 
عمر �أن تفرت�س عليهم فى زمانه 
النقطاع �لوحى ؛ �أقام هذه �ل�ضنة 
و�أحياها ، وذلك �ضنََة �أربع ع�رسة 

من �لهجرة فى �ضدر خالفته .
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�ضابق

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�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�ضواري
18ا�ضم رياح اخلما�ضني �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تدوم 

خم�ضني يوما
19 ال�ضالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�ضني �ضالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

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

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�ض ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد قباء

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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العلماء يطورون نوعا جديدا من امل�ضادات احليوية
اأكد علماء اأمريكيون اأنهم طوروا تركيبات جديدة من امل�صادات احليوية، قادرة على حماربة �صالالت اجلراثيم امل�صتع�صية على العالج بالعقاقري 
الطبية احلالية، ووفقا ملجلة العلوم الوطنية االأمريكية فقد "ا�صتطاع علماء تابعون ملعهد �صكريب�س االأمريكي للبحوث من تطوير �صاللة ثالثة من 
م�صاد فانكوماي�صني احليوي، قادرة على اخرتاق اأغ�صية اجلراثيم وتدمريها، هذه ال�صاللة تختلف عن ال�صاللتني ال�صابقتني من هذا امل�صاد احليوي، 
واللتني طورتا �صابقا ملحاربة العدوى الفريو�صية، الدواء اجلديد �صي�صاعد على مكافحة االأنواع امل�صتع�صية من اجلراثيم والتي ال ميكن عالجها 

باالأدوية احلالية".
واأ�صار اخلرباء اإىل اأن العقار اجلديد يعترب نوعا متقدما من امل�صادات احليوية، ففعاليته تفوق باألف مرة فاعلية عقار فانكوماي�صني امل�صاد للجراثيم 

والذي ا�صتقوه منه اأ�صال، وم�صاعفاته الدوائية اأقل بكثري من م�صاعفات فانكوماي�صني التقليدي، ومدة العالج با�صتخدامه اأقل بكثري.

التي  الكا�صتينغ،  اإمتحانات  اإختتمت 
املرت�صحني،  مئات  وفود  عرفت 
منهم  مت�صابق،   24 اإختيار  و  بتاألق 
فئة  من   12 و  الن�صاء  فئة  من   12
ابتداءا من جمعة  و  الرجال ،هكذا، 
املرت�صحون  �صيدخل  جوان،   2 يوم 
من   االأوىل  املرحلة  يف  املختارين 
كل  فعالياتها  لتتوا�صل  امل�صابقة، 

الف�صيل،  ال�صهر  يوم جمعة من هذا 
لهوؤالء  ال�صوتية  القدرات  اإبراز  بغية 
املت�صابقني  يف تالوة القراآن ، لتختتَم 
النهائية  امل�صابقة  يف  بامل�صاركة 
 23 اجلمعة  ليلة  املربجمة  الكربى 
املوؤ�ص�صة  موبيلي�س،   .  2017 جوان 
دعمها  اأخرى  مرة  توؤكد  املواطنة، 
كما  الكرمي،  القراآن  حفظ  لربامج 
اإعطاء  و  ت�صجيع  يف  التزامها  توؤكد 
يف  الدين  الختيار  الالزمة  املكانة 

الرتبية الروحية ل�صباننا.  

عر�س 150 رم�سان ملوبيلي�س

 مكاملات و ر�ضائل ق�ضرية 
و اإنرتنت غري حمدودة

رم�صان  �صهر  حلول  مبنا�صبة 
الكرمي ، تعلن موبيلي�س اإطالق 
عر�صها الرتويجي «عر�س 150 
لزبائن  املوجه  و   « رم�صان  
 )   3G/2G مبت�صم  عر�س 
اأول  قو�صطو،باطل،  مبت�صم، 
و   ،  Tous اأول   ، موبيلي�س 
اليوم  من  اإنطالقا    .  (  Top
االأول لرم�صان، و طوال 21 يوم، 
بالبقاء  ال�صماح لزبائنها  و بغية 
على ات�صال دائم مع عائالتهم 
موبيلي�س  قامت  اأقاربهم،  و 

لتمنح  براجمها  قائمة  باإثراء 
لهم اإمكانية الدخول اإىل عر�س 
150 رم�صان ، و ذلك با�صتخدام 

ال�صيغة *#600.  
فقط،  دج   150 بـ  و  عليه،  و    
موبيلي�س  م�صرتكو  �صي�صتفيد 

للدفع خالل 24 �صاعة من :

مكاملات + ر�صائل ق�صرية غري 
حمدودة نحو �صبكة موبيلي�س

 Facebook  et 
WhatsApp  غري حمدود

حتدثت بع�س التقارير عن نية �رشكة 
BMW تغيري برنامج عمل فرعها 

ال�صديق للبيئة، عن طريق بناء قاعدة 
جديدة كليا لبناء ال�صيارات الكهربائية، 

وكان من املتوقع اأن تن�صم i5 اإىل اأ�رشة 
�صيارات ال�رشكة مع نهاية هذا العقد. 

ولكن بناء على معطيات بع�س الو�صائل 
االإعالمية الغربية فقد اأغلقت اإدارة 

BMW هذا امل�رشوع اأو اأجلته لعدة 
 i3 اأعوام، حيث �صتقوم ببيع �صيارات

وi8 وSpider i8 املوجودة لديها 
حاليا. كما تنوي �رشكة بي اأم دبليو 

الرتكيز على كهربة املوديالت 

املوجودة يف ال�صوق. وقال رئي�س ال�رشكة، 
هارالد كريوغر، اإن املوجة الثانية من 
حملة كهربة �صيارات ال�رشكة �صتنطلق 

بظهور �صيارة Mini، وموديل كهربائي 
ل�صيارة كرو�س X3. كما تخطط 

ال�رشكة 

لكهربة �صيارة كوبيه باأربعة اأبواب من 
العائلة 

 Gran الرابعة التي �صتحمل ا�صم
.Turismo

رو�ضيا تخترب منظومات 
ملراقبة الف�ضاء الكوين

تنت�رش يف االأقاليم الرو�صية املختلفة منظومات اإلكرتونية ال�صلكية من 
�صاأنها مراقبة الف�صاء الكوين.

جاء ذلك يف بيان �صدر عن وزارة الدفاع الرو�صية، واأ�صاف البيان اأن 
العمل م�صتمر الإن�صاء رادارات جديدة يف جمهورية كومي ومقاطعة 

مورمان�صك الرو�صيتني، ناهيك عن االأنظمة الال�صلكية التقنية والب�رشية 
االإلكرتونية اخلا�صة مبراقبة الف�صاء الكوين.

واأ�صارت وزارة الدفاع اإىل اأنها تخطط يف ال�صيف اجلاري الختتام 
جتربة 3 رادارات من طراز "فورونيج"، ومنظومات االإنذار عن الهجوم 

ال�صاروخي يف اإقليمي كرا�صنودار واألتاي ومقاطعة اأورينبورغ، لتكون 
جاهزة للقيام باملناوبة يف تلك املناطق.

وجاء يف البيان اأن القوات الف�صائية الرو�صية �صتكون م�صتعدة دائما 
ال�صتخدام اأنظمة االإنذار عن الهجوم ال�صاروخي، ومراقبة الف�صاء 

الكوين ب�صتى الو�صائل، واإطالق االأقمار اال�صطناعية اجلديدة، واإدارة 
جمموعة االأقمار اال�صطناعية املتوفرة حاليا يف مدار حول االأر�س، 

ف�صال عن ا�صتيعاب مناذج جديدة من االأ�صلحة واملعدات احلربية.

اآبل تعر�ض اأول براجمها 
التلفزيونية يف اأوت 

 Carpool" اأعلنت اآبل اأن العر�س االأول لربنامج ال�رشكة التلفزيوين
Karaoke" �صينطلق بداية �صهر اأوت املقبل، حيث �صيبث اأ�صبوعيا 
كل يوم ثالثاء، واأكد اإيدي كيو، نائب رئي�س ق�صم اخلدمات وتطبيقات 

االإنرتنت يف �رشكة اآبل اأن بداية عر�س الربنامج �صتكون بتاريخ، 8 
اأغ�صط�س 2017، فيما اأ�صدرت اآبل بيانا ر�صميا ذكرت فيه اأن ال�رشكة 
 Apple متحم�صة لو�صول برناجمها املرئي االأول مل�صتخدمي خدمة
Music ب�صورة ح�رشية. وتقوم فكرة الربنامج على ا�صت�صافة اأحد 
امل�صاهري للغناء والقيام ببع�س االأمور العفوية اأثناء التجّول بال�صّيارة، 
 ،James Corden وهو باالأ�صا�س برنامج من اإنتاج املمثل ال�صهري

وميتد الربنامج على مدار 16 حلقة تدوم كل حلقة منه 30 دقيقة.
من �صمن امل�صاهري الذين مت ا�صت�صافتهم يف الربنامج، ويل �صميث، 

.Metallica والعب كرة ال�صلة �صاكيل اأونيل، وفرقة ميتاليكا

تيزي وزو 

و�ضع 450 طفل 
م�ضعف حتت الكفالة 
مت و�صع زهاء 450 طفل تخلى عنهم اآباوؤهم 

بوالية تيزي وزو حتت الكفالة منذ نوفمرب 
2002 ح�صبما علم من م�صوؤويل موؤ�ص�صة 

الطفولة امل�صعفة باحلي االجتماعي 
حمفوظ بو�صب�صي لبوخالفة )ال�صاحية 

الغربية 
لتيزي وزو(.

ومت االإعالن عن هذا الرقم خالل الزيارة 
التي قام بها وايل الوالية حممد بودربايل 

لهذه املوؤ�ص�صة مبنا�صبة اليوم العاملي 
للطفولة حيث اأو�صح القائمون على القطاع 

اأنه و عالوة على عمليات و�صع هوؤالء 
االأطفال حتت الكفالة من اأ�صل 626 طفل 
ا�صتقبلته ح�صانة املوؤ�ص�صة منذ افتتاحها 
�صنة 2002 و اإىل غاية اليوم  فقد متكنت 
من اإرجاع 129 طفال اأخر اإىل اأولياءهم و 
ذلك خالل نف�س الفرتة واأ�صاف بو�صو�صة 

احلاج اأنه منذ بداية ال�صنة اجلارية مت و�صع 
خم�صة اأطفال حتت الكفالة و اثنان اآخران 

ا�صرتجعا من ذويهم م�صريا اإىل اأن اإدارته 
حت�صي 333 طلب كفالة منها 41 تعود اإىل 

اأزواج جزائريني مغرتبني هي حاليا يف �صدد 
املعاجلة.

�سيدي بلعبا�س

تخرج 455 مالزم 
اأول لل�ضرطة 

اأقيمت اأول اأم�س اخلمي�س مبدر�صة 
ال�رشطة"طيبي العربي" ل�صيدي بلعبا�س 

مرا�صيم تخرج الدفعة الرابعة"اأ" ملالزمي 
اأوائل لل�رشطة امل�صكلة من 455 �صابطا 
من بينهم 57 اإناثا حتت اإ�رشاف املفت�س 

العام لالأمن الوطني مراقب ال�رشطة حممد 
الطاهر ح�صي�صي نيابة عن املدير العام 

لالأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وقد تلقى املتخرجون تكوينا طيلة 24 

�صهرا �صمل معارف مهنية و قانونية و تقنية 
�رشطية و حت�صريات ريا�صية و بدنية و 

تكوينا تطبيقيا مدعما برتب�صات ميدانية 
بنظام التناوب ح�صبما اأكده يف كلمة له 

باملنا�صبة مدير مدر�صة ال�رشطة املذكورة 
مراقب ال�رشطة حمند ال�رشيف بودروا�س 
وثمن نف�س امل�صئول العناية اخلا�صة التي 

يوليها املدير العام لالأمن الوطني للمنظومة 
التكوينية للرفع من امل�صتوى ال�رشطي داعيا 

املتخرجني اجلدد اإىل حتمل 

بومردا�س 

 273 "القرعة" لتوزيع 
وحدة �ضكنية بزموري

اأجريت ببومردا�س عملية القرعة لتوزيع 273 وحدة 
�صكنية اأجنزت �صمن برنامج ال�صندوق الوطني 

ملعادلة اخلدمات االجتماعية على م�صتوى مدينة 
زموري �رشق الوالية بح�صور املكتتبني و عائالتهم و 

م�صوؤويل ال�صندوق.
و جرت عملية القرعة التي اأقيمت بدار الثقافة 

ر�صيد ميموين مبدينة بومردا�س يف ظروف تنظيمية 
"جيدة" حيث مت اختيار امل�صتفيدين من عدد 

ال�صكنات املذكورة على اأن ت�صتكمل العملية لت�صمل 
�صكنات اأخرى هي قيد االإجناز عرب الوالية، ح�صب 

املنظمني للتذكري فقد كانت ال�صيدة اأوملان عا�صور 
املديرة اجلهوية بتيزي وزو لل�صندوق الوطني 

ملعادلة اخلدمات االجتماعية �رشحت يف وقت 
�صابق ل/واأج باأن عدد ال�صكنات املعنية بعملية 

القرعة املذكورة التي وزعت على اأ�صحابها  ت�صاف 
اإىل 200 وحدة 

�صكنية اأخرى وزعت �صهر اأبريل من �صنة 2016 من 
اأ�صل برنامج �صكني ي�صم 934 وحدة �صكنية 

موزعة عرب بلديات والية بومردا�س هي قيد االإجناز 
حاليا.

الوكالة الوطنية للت�سغيل 
بوهران 

اإتفاقية مع م�ضنع رونو 
لل�ضيارات لتن�ضيب 

طالبي العمل 
اأعلن املدير الوالئي للوكالة الوطنية للت�صغيل 

بوهران عن التوقيع قريبا على اإتفاقية مع م�صنع 
رونو لل�صيارات من اأجل تن�صيب خالل ال�صنة 
القادمة 2018 عدد كبري من طالبي العمل يف 

جمال مطالة ودهن الهياكل. 
داود كحلول اأن هذه االإتفاقية �صتمكن مئات و 
حتى اآالف ال�صباب من احل�صول على منا�صب 

عمل يف م�صنع رونو لل�صيارات يف هذين 
االإخت�صا�صني غري املوجودين حاليا يف امل�صنع 

واجلدير بالذكر اأن اخت�صا�صي مطالة ودهن 
هياكل ال�صيارات �صيدجمان يف م�صنع رونو 
لل�صيارات بوادي تليالت يف مرحلته الثانية 

لالإ�صتثمار.
و�صتكون هذه االتفاقية ثالثية -ح�صبما جاء 

على ل�صان ال�صيد كحلول- حيث �صتكون  
مديرية التكوين املهني والتمهني طرفا فيها 

اأي�صا اإذ تتكفل بتكوين طالبي العمل يف هذين 
االإخت�صا�صني وبعد اإمتام تكوينهم ي�صبح باإمكان 

ال�صباب االإلتحاق مبا�رشة مبنا�صب عملهم 
مبجرد فتحها  يختتم ذات امل�صوؤول

اأوبك 

مناق�ضة خف�ضا اإ�ضافيا 
يف اإنتاج النفط بن�ضبة 

قد ت�ضل 5ر1 % 
اأكدت م�صادر مطلعة اأن منظمة البلدان امل�صدرة 

للبرتول )اأوبك( ناق�صت تطبيق خف�س اإ�صايف يف 
اإنتاجها النفطي بن�صبة ترتاوح ما بني 1 و 5ر1  

باملائة و قد تعيد طرح املقرتح اإذا ظلت املخزونات 
مرتفعة ووا�صلت ال�صغط على االأ�صعار. 

و قررت اأوبك واملنتجون امل�صتقلون باالإجماع خالل 
اجتماعهم يف 25 ماي متديد االتفاق احلايل خلف�س 

االإمدادات النفطية ملدة ت�صعة �صهور اإ�صافية على 
الرغم من اأن وزراء النفط  ومن بينهم وزير الطاقة 

ال�صعودي خالد الفالح  اأكدوا اأنهم ناق�صوا تخفي�صات 
اأعمق الإنتاج اخلام.

وقال اأحد امل�صادر اإن الفكرة املتداولة كانت تو�صيع 
نطاق خف�س اإمدادات اأوبك بنحو 300 األف برميل 

يوميا.

لل�سنة ال�سابعة على التوايل

موبيلي�ض  ال�ضريك احل�ضري للم�ضابقة الكربى حلفظ القراآن "تاج القراآن"
لل�سنة ال�سابعة على التوايل، و طيلة �سهر رم�سان، تقوم موبيلي�س برعاية امل�سابقة التلفزيونية حلفظ القراآن : «تاج 

القراآن » ، و الذي اأ�سبح تقليدا نبيال لتالوة القراآن الكرمي ، و ذلك حتت اإجناز وتنظيم قناة القراآن للتلفزة اجلزائرية ، و 
مب�ساركة اأف�سل املت�سابقني الوافدين من خمتلف ربوع الوطن.

ل/منرية   

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

البيئة" "�ضديق  فرعها  عمل  برنامج   تغري   BMW

اجلمعة 02 ال�سبت 03 جوان  2017   
املوافـق    لـ 08 رم�سان  1438هـ
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