
اجلزائر / غينيا اليوم ابتداء من 22:00

فيما �ستفتح طلبات عليها الأ�سبوع املقبل:

اأزمة قطع العالقات مع قطر

وزير الدفاع ال�سهيوين ي�ساند 
مواقف ال�سعودية والإمارات

�ص4
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خمت�سون ملتابعة املتورطني، اليوم 

الثاين من امتحانات املتو�سط:

ل ت�سريبات للمــوا�سيع 
 والهـــواتف الذكية 

توؤكد ح�سورها
  �ص4

تبون مطالب بالتدخل

 نقابة �سونلغاز متهل اإدارة 
املجمع 3 اأ�سابيع

 �ص4
مع توقع ارتفاعه ال�سنة ، 2019 

البنك العاملي:

 منو اجلزائر �سينخف�ض
 اإىل 1.9 ال�سنة اجلارية
 �ص4
وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة 

فاطمة الزهراء زرواطي

رقم اأخ�سر  للتبليغ عن اأي 
خمالفة يف حق الطبيعة

�ص4

تاأجيل حماكمة اأحد 
عنا�سر " داع�ض" رفقة 6 
اآخرين بجنايات العا�سمة

كان يجند ال�سباب من خالل مواقع 
التوا�سل الجتماعي

�ص3املدير العام لل�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي لغري الأجراء

نتوقع ارتفاع املداخيل  باأكرث من 90 باملائة 

�سيارة غولف اجلزائرية يتعدى �سعرها 300 مليون �سنيتم

�ص3

تلعب  اأن  امل�ستبعد  "من 
اجلزائر دور الو�سيط"

اخلليجي  القطري  •       اخلالف 
من املتوقع اأن يتفاقم

لت�سوية اخلالف اخلليجي القطري، 
بن طرمول:

        مليون و800 �سخ�ض دفعوا ا�سرتاكاتهم ب�سبب الإجراءات التحفيزية 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

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

تيبازة

 ع�سابة ت�ستعمل ختما مزورا
 لت�سويق  موا�ض مذبوحة  

 �سكان بلدية اأولد من�سور
 ي�ستكون غياب الإنارة

تراجع اجلرمية احل�سرية بداية رم�سان 

األكاراز ي�ستهدف 
الفــوز فـي اأول 

خرجة مع اخل�سر
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يبدو اأن ظاهرة الرنفزة وال�سب 
ارتبطت  واملناو�سات  وال�ستم 
الذي  املعظم  رم�سان  ب�سهر 
والتغافر  للت�سامح  �سهر  هو 
غري  الكالم  عن  والرتفع 
�سجل  اأنه  ذلك  مع  املفيد، 
�سهر  من  الأوىل  الأيام  يف 
بع�ض  وقوع  املعظم  رم�سان 
املواطنني  بني  املناو�سات 
الأ�سلحة  خاللها  ا�ستعملت 
ب�سوق  حدث  مثلما  البي�ساء، 

عراك  وقوع  ب�سبب  �سعبي 
بني تاجرين من نف�ض العائلة، 
حول  تفاهم  �سوء  جراء 
ما  والفواكه،  اخل�رض  طاولة 
داخل  الفو�سى  من  جو  خلق 
نعي�ض  ونحن  خا�سة  ال�سوق، 
ونبذ  والتغافر  للت�سامح  �سهر 
تدخل  �سجل  وقد  البغ�ساء، 
قاموا  الذين  العقالء  بع�ض 

بف�ض النزاع بطرق ودية .
عبدالبا�ضط بديار 

لفرقة  الفني  احلفل  تاأجيل   مت 
العرو�ض  جانب  اإىل  كاميليون 
املربجمة  يومي 04 و 05 جوان 
لال�سطرابات  نظرا    2017
تدخل  و   الأ�سبوع  لهذا  اجلوية 
�سمن  الفنية    احلفالت  هذه 
رم�سان"  "ليايل  برنامج 
مب�رضح  وثقافة   فنون  ملوؤ�س�سة 
ال�سابالت  مبنتزه  الطلق  الهواء 

باجلزائرالعا�سمة .

ما دخل ليبيا ....

بوحلية يق�سي عطلته يف اجلزائر

الفاف تقيم ماأدبة اإفطار 
لالإعالميني

امل�سل�سالت اجلزائرية  تغزو 
�سوارع العا�سمة 

ت�ساءل العديد من املدونني عرب �سفحات الفاي�سبوك عن ال�رض 
بالدوحة،  الديبلوما�سية  عالقاتها  �سحب  اإىل  ليبيا  جعل  الذي 
ما  دائما  فرقاء   3 بني  و�رضاع  اأمنية  ظروفا  تعي�ض  واأنها  خا�سة 
كانت معارك فيما بينهم  على الأر�ض، الليبيون الذي تلقوا �رضبات 
ع�سكرية مبا�رضة من م�رض راحوا يعلنون عن اإيقاف العالقات مع 

الدوحة يف خرجة لي�ست مفهومة.

اأتلتيكو  نادي  �سفوف  يف  املحرتف  اجلزائري  الالعب   يتواجد 
ال�سنوية،  اأجل ق�ساء عطلته  مدريد ال�سباين يف ار�ض الوطن من 
للعب  واملر�سح  الرديف  ت�سكيلة  يف  النا�سط  الالعب  ف�سل  حيث 
املو�سم املقبل مع الفريق الأول اللتحاق باأر�ض الوطن من اأجل 
اأفراد  رفقة  املبارك  رم�سان  �سهر  اأيام  وق�ساء  عطلته  مت�سية 

العائلة وهو املنحدر من مدينة عني تيمو�سنت ال�ساحلية.

لفائدة  اإفطار  ماأدبة  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية   تقيم 
ال�سحافيني املكلفني بتغطية مباراتي املنتخب الوطني امام غينيا 
الرئي�ض  والطوغو يومي 6 و11 جوان احلايل، حيث برجمت هيئة 
"متيجة"  جمعية  مع  بالتعاون  الفطار  ماأدبة  زط�سي  الدين  خري 
ت�ساكر  والتي �سوف جتري مبلعب م�سطفى  البليدة  لولية  التابعة 
بالبليدة، حتى يتم ال�سماح لل�سحافيني بتغطية املقابلة يف اف�سل 
الظروف يف ظل �سيق الوقت بني توقيت الفطار وموعد انطالق 

املقابلة.

تزامنا مع ال�سهر الف�سيل فلقد  انت�رضت يف �سوارع اجلزائر العا�سمة 
الرم�سانية  من  التلفزيونية  بالأعمال  اخلا�سة  الإ�سهارية  اللوائح 
بينهم  م�سل�سل"  اخلاوة "حل�سان ك�سا�سى ملخرجه التون�سي مديح 
العالمة  �سارة  بطولة  "  من  الأبرياء  "�سمت  ،  وم�سل�سل  بالعيد 
 2 قا�سم  جعفر  العا�رض  اإخراج  و  عا�سور  تريب�ض  اعمر  واإخراج 
�سليمة  للريا�سية  اأوقروت و"الكود"  �سالح  القدير  املمثل  بطولة 
مل�ساهدة  اجلزائري  جذب  اجلمهور  بغر�ض  هذا  �سواكري وياأتي 

هذه الأعمال  اجلزائرية .   

�ضيدي بلعبا�س

تخرج الدفعة 
الرابعة للمالزمني 

الأوائل  لل�سرطة 
اأ�رضف مراقب ال�رضطة 

املفت�ض العام لالأمن 
الوطني ممثال عن �سيادة 
اللواء عبد الغني هامل، 

املدير العام لالأمن الوطني 
على حفل تخرج 455 مالزم 
اأول لل�رضطة منهم 57 اإناث 

مبدر�سة ال�رضطة �سيدي 
بلعبا�ض " طيبي العربي "، 
حيث عرف احلفل ح�سور 

عدد من ال�سلطات املحلية 
والع�سكرية، اأع�ساء من 

الأ�رضة الثورية، فاعلني من 
املجتمع املدين وخمتلف 

و�سائل الإعالم ا�ستُهل 
احلفل بت�سمية الدفعة 
املتخرجة حتت اإ�سم 

�سهيد الواجب الوطني 
املرحوم املالزم الأول 
لل�رضطة "العربي نبو"، 
الذي �سقط م�ست�سهدا 

يف �ساحة ال�رضف بتاريخ 
1993/07/31، تلتها 
مبا�رضة كلمة مدير 

املدر�سة الذي قدم فيها 
عر�سا وافيا عن ترب�ض 

الدفعة املتخرجة.

ما بني 04 اإىل 05 جوان 2017

2256  لوحدات احلماية املدنية
اإىل 05  الفرتة ما  بني 04  خالل 
�سبيحة  غاية  اإىل   2017 جوان 
)اأي  الثامنة  ال�ساعة  على  اأم�ض 
خالل 24 �ساعة الأخرية( �سجلت 
  2256 املدنية   احلماية  وحدات 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   ال�ستغـاثة  مكاملات 
التدخالت  هذه  املواطنني، 
اأن�سطة  جمالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
املنزلية، الإجالء ال�سحي اإخمــاد 

احلرائق و الأجهزة الأمنية.
عدة  �سجلت  النحو  هذا  على 
ت�سببت   03 منها  مرور  حوادث 
يف وفاة 04 اأ�سخا�ض  واإ�سابة 05 
اأخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 
احلوادث  مكان  يف  اإ�سعافهم  مت 
امل�ست�سفيات  اإىل  ونقلهم 

احلماية  عنا�رض  طرف  من 
�سجلت  ح�سيلة  اأثقل  املدنية. 
على م�ستوى ولية اأدرار  بوفاة 
03 اأ�سخا�ض و اإ�سابة 02 اآخرين 
على اإثر  ا�سطدام بني �ساحنة و 
حافلة لنقل امل�سافرين باملكان 
امل�سعود  اأيت  ق�رض  امل�سمى 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على 

رقم 06 بلدية رقــان.  
احلماية  اأعوان  تدخل  حني  يف 
الت�ساقط  اإثر  على  املدنية 
م�ض  الذي  و  لالأمطار  الغزير 
كوليات  الوطن،  وليات  معظم 
عني  تي�سم�سيلت،  املدية، 
�سطيف،  ال�سلف،  الدفلى، 
قام  اأين  اجللفة،  و  امل�سيلة 

باإنقاذ  املدنية  احلماية  اأعوان 
كانت  عائالت  و  اأ�سخا�ض  عدة 
حم�سورة ب�س�سب اإرتفاع من�سوب 
الت�ساقط  جراء  من  املياه 

في�سانات  اأو  لالأمطار  الغزير 
القيام  مت  كذا  و  الأودية،  بع�ض 
مياه  اإمت�سا�ض  عمليات  بعدة 
و  ملنازل  املت�رضبة  الأمطار 
م�ستوى  على  عمومية  موؤ�س�سات 

بالوليات املذكورة  عدة بلديات 
اأعاله. على م�ستوى ولية املدية 
مت ت�سجيل وفاة 01 �سخ�ض يبلغ 
من العمر 28 �سنة جرفته �سيول 

واد املنكب ببلدية ال�سهبونية.

تب�ضة

توقيف 5 
عنا�سر دعم 

لالإرهابيني

يف اإطار مكافحة الإرهاب، اأوقف عنا�رض الدرك الوطني يوم 04 جوان 2017، 
خم�سة )05( عنا�رض دعم للجماعات الإرهابية بتب�سة/ن.ع.5 ويف اإطار حماربة 
التهريب واجلرمية املنظمة، �سبطت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي وعنا�رض 
الدرك الوطني وحرا�ض احلدود بكل من تندوف ووهران، اأكرث من قنطار )01(

من الكيف املعالج.  وبتمرنا�ست/ن.ع.6، اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�سعبي 
)05( مهربني وحجزت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما 
تلم�سان  من  بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �رضعي  غري  مهاجر   )13( توقيف  مت 
واأدرار.  من جهة اأخرى، اأحبطت وحدات حلرا�ض ال�سواطئ بكل من م�ستغامن 
وتلم�سان و�سكيكدة وعنابة، حماولت هجرة غري �رضعية لـ )61( �سخ�سا، كانوا 

على منت قوارب تقليدية ال�سنع.

قطر حما�سرة...؟
بعد ال�سجة التي اأحدثتها حادثة ت�رضيب ت�رضيح اأحد 
اأخرى،  ودول خليج  ال�سعودية  القطريني حول  الأمراء 
قطر  حتا�رض  اخلليج  دول  كل  تقريبا  الآن  هي  ها 
كانت  ان  فبعد  م�سبوقة،  غري  وبطريقة  ديبلوما�سيا 
الريا�ض هي من بادر راحت البحرين هي كذلك تعلن 
ابو  تبعتها  ثم  الدوحة  من  الدبلوما�سية  بعثتها  �سحب 
ظبي، ومل تكن الدول اخلليجية الوحيدة من عمد على 
�سحب العالقات الدبلوما�سية من قطر، لكون القاهرة 
عالقتها  �سحبت  قد  اأنها  تعلن  راحت  الأخرى  هي 

طرابل�ض  بعد  فيما  لتتبعها  الدوحة،  مع  الدبلوما�سية 
التي �سحبت عالقتها مع الدوحة.

بامل�سيلة �سجارات  يف  رم�سـان" تت�سبب  "غالبني 

ب�ضبب اال�ضطرابات اجلوية

تاأجيل  حفل فرقة "كاميليون" بال�سابالت 



ت�رصيح  يف  املتحدث  ذات  وقال 
يف  الو�ساطة  اأن  الو�سط  به  خ�ص 
هدا امل�ستوى م�ستبعدة الن االمر 
كوا�سنطن  معنية  بدول  يتعلق 
ونفوذ  االأوروبية  واملجموعة 
الرهانات  اليوم  اأنه  م�سيفا  اخر، 
واأن  نف�سها  اخلليج  دول  تفوق 
عن  الو�سع  تراقب  امل�سالح  دول 
قرب، متابعا اأنه حتى رو�سيا التي 
االرهاب  حماربة  يف  طرف  هي 
ب�سوريا �ستدر�ص االزمة اخلليجية 
ذات  وراح  الواقعية،  منظور  من 
املتحدث اإىل اأكرث من ذلك ملا قال 
تعرف  الديبلوما�سية اجلزائر  اأن 
لظروف  واالرهاق  التعب  بع�ص 
م�سلحة  لديها  لي�ص  مو�سوعية 
اخلليجي،  املو�سوع  يف  مبا�رصة 
اولوية  ذات  اأخرى  مناطق  لها  بل 
دفع  اعطاء  تريد  وانها  خا�سة 
ودوليا  واوروبيا  افريقيا  مللفات 
مع هيئات ومنظمات ذات الطابع 
ذات  وقال  والتفاو�سي،  املايل 
املتحدث من خالل ذات الت�رصيح، 
مبواقفها  اجلزائر  اأن  باأن االأكيد 
اليمن  ا�سكاليات  ازاء  الثابتة 
والعراق  وتون�ص  وليبيا  و�سوريا 
اخلليجي  التاأزم  من  �ست�ستفيد 

م�ستويات  ايل  �سيتطور  الذي 
الدول  كذلك  �ست�ساعد  ودرجات 
يف  االرهاب  مبحاربة  املعنية 
بن  ل�رصعيتها، وتطرق  تاأكيد 
دول  بني  يحدث  ما  اإىل  طرمول 
يجري  اأن ما  اأكد  اأين  اخلليج، 
متوقعا  كان  اخلليج  دول  بني 
لها  التي  االأ�سباب  من  للعديد 
عالقة مبا تعي�سه كل املنطقة من 
ي�سمونه حماربة  ما  �سمن  تفاعل 
االرهاب واحلفاظ على التوازنات 
خا�سة بجغرافية العراق و�سوريا، 
باالأدوار  اجلميع  يعلم  م�سيفا:" 
وال�سعودية  قطر  تلعبها  التي 
منذ  اخل�سو�ص  على  واالمارات 
العربي،  الربيع  ي�سمى  ما  اندالع 
املعلومات املوثقة توؤكد �سلوعهم 
اجلماعات  وت�سيري  تغدية  يف 

االرهابية وا�ستمرار ذلك على اأكرث 
من جهة و�سعيد"، متابعا:" اإن ما 
تبادل  بعد  حتمية  نتيجة  هو  وقع 
االتهام بني الريا�ص والدوحة على 
والدبلوما�سية..  االعالم  م�ستوى 
ولي�ص خافيا على احد ان االزمة 
احلكم  يف  لتغيريات  مقدمة  هي 
امريكي  بتاثري  امل�سيخات  داخل 

وا�سح".
ومن جهة اأخرى قال خبري �سيا�سي 
م�رصي وديبلوما�سي �سابق رف�ص 
من  باأنه  اإ�سمه،  عن  الك�سف 
خا�سة  يزيد اخلالف  اأن  املتوقع 
اأعربت  التي  بعد قرار عزل قطر 
يكون  ان  يجب  ملا  ت�سورها  عن 
اخلليجي  املجل�ص  مراجعة  يف 
وح�سب  طهران،  مع  لعالقته 
كل  خ�سم  يف  امل�سدر فاإنه  ذات 

اأدخل  الذي  النوعي  اجلديد  هذا 
مقدمات  ودون  نوعية  متغريات 
لكل  �سيلحقه  اخلليج  مبنطقة 
للعديد  وك�سف  ارها�سات  تاأكيد 
م�سوؤوليات  حول  احلقائق  من 
تعي�سه  ملا  اخلليجية  االأنظمة 
ا�ستقرار  عدم  من  عربية  دول 
لننتظر  متابعا:"  اإرهابي،  وتهديد 
وا�سنطن  تراقبها  التي  التبعات 
اأبيب  تل  نن�سى  ان  دون  والغرب 
بذكاء  احلراك  مع  تتعامل  التي 
بالذكر  وجدير  م�ساحلها،  يخدم 
رفقة  ال�سعودية  قامت  فقد 
وم�رص  وليبيا  واليمن  االإمارات 
الديبلوما�سية  العالقات  قطع  اإىل 
مع دولة قطر، بع�ص ال�سجة التي 
رئي�ص  زيارة  انتهاء  بعيد  حدثت 
اإىل  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
العديد  حملت  خطوة  الريا�ص، 
من القراءات اأهمها حماولة بع�ص 
الدوحة  على  ال�سغط  اإىل  الدول 
وهذا  غزة،  اإخوان  عزل  اأجل  من 
ليتم توجيه �رصبة ع�سكرية كبرية 
بعد  �سي�سبح  الذي  القطاع  على 
قراءة  اأما  منعزال،  اخلطوة  هذه 
ان  بعد  قطر  اأن  فاأكدت  اخرى 
هي  ها  و�سوريا  العراق  عزلت 
اليوم تدفع ثمن �سيا�ستها ال�سنعاء 

اجتاه دول عربية اأخرى.

�سيتم عر�ص خمطط عمل حكومة 
جوان   18 يوم  تبون  املجيد  عبد 
ال�سعبي  املجل�ص  اأمام  اجلاري 
م�سالح  من  علم  ح�سبما  الوطني 
حاليا  تعكف  و  االأول  الوزير 
دوائر  عدة  متثل  عمل  جمموعات 
العمل  خمطط  اإعداد  على  وزارية 
هذا الذي تتمثل اأولوياته االأ�سا�سية 
يف حت�سني القدرة ال�رصائية وحماية 
االقت�ساد الوطني وتر�سيد الواردات 
فاتورة  خف�ص  خالل  من  ال�سيما 
الرجوع  تفادي  بهدف  الكماليات 

ذات  ح�سب  اخلارجية  للمديونية 
البطالة  حماربة  اأن  كما  امل�سدر 
العدالة  تكري�ص  و  ال�سكنات  بناء  ،و 
االجتماعية ،و حماية الفئات اله�سة 
من  اال�ستثمار  م�ساريع  ت�سجيع  ،و 
 . اجلديدة  احلكومة  اأولويات  بني 
ا�ستالم  عقب  �رصح  قد  تبون  وكان 
ت�سليم  حفل  اجلديدة خالل  مهامه 
ال�سابق  االأول  الوزير  مع  املهام 
"االأولوية  اأن  �سالل  املالك  عبد 
هي  نف�سها  تفر�ص  التي  االأخرى 
با�رصه  الذي  االقت�سادي  التحول 

الوزير االأول ال�سابق �سديقي واأخي 
حتول  وهو  اأن  �سالل  املالك  عبد 
اقت�سادي �رصوري ،و عاجل حتى ال 
يبقى و�سع اجلزائر مرهونا بتقلبات 

اأ�سعار املحروقات".
واأ�ساف اأن االأمر يتعلق ببناء اقت�ساد 
فيه  �سيكون  توزان"  و  عافية  "اأكرث 
الكاملة"  "مكانته  اخلا�ص  للقطاع 
كل  مع  اأولوية  ذات  مكانة  حتى  و 
على  يجب  التي  الرقابة  و  ال�سبط 
رئي�ص  با�سم  بها  القيام  احلكومة 
االأول  الوزير  ي�سيف  اجلمهورية" 

احلكومة  عمل  خمطط  اأن  واأو�سح 
اأكرث  بالتف�سيل  قريبا  �سيعر�ص 
باملجل�ص  بدء  االأمة  منتخبي  اأمام 
جمل�ص  بعده  و  الوطني  ال�سعبي 
االأمة"و قال تبون "�سنوا�سل املهمة 
االأولويات  بداأها �سالل"بنف�ص  التي 
و  اجلمهورية  رئي�ص  حددها  التي 
على  نهائيا  الق�ساء  يف  املتمثلة 
الق�سديرية  االأحياء  و  ال�سكن  اأزمة 
جماالت  يف  برناجمه  ا�ستكمال  و 

ال�سكن و الرتبية و ال�سحة.
اإميان لوا�س. 

ال�سباب  جبهة  رئي�ص  دعا 
اأحمد  للمواطنة،  الدميوقراطي 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  قوراية، 
التدخل  اإىل  بوتفليقة  العزيز 
ان�ساف معطوبي  اأجل  العاجل، من 
ومتقاعدي اجلي�ص واحلر�ص البلدي 
والعدل،  املواطنة  دولة  وتكري�ص 
واعترب ان ان�ساف الفئات هو ب�سرية 

العقل ال�سيا�سي .
رئي�ص  اإىل  ر�سالة  يف  قوراية  وقال 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
"ملاذا التنمية الب�رصية واالقت�سادية؟ 
ملاذا العمل وزيادة الدخل واالإنتاج؟ 
الهدر  يف  جنده  اجلواب  من  جزء 

كبري  وجزء  املختلفة،  باأ�سكاله 
اآخر يف اال�ستهالك البذخي، وجزء 
على  على  االإنفاق  يف  ثالث  كبري 
الفني  والتهريج  االجانب  الفنانني 
ارواحهم  قدموا  من  نهمل  حني  يف 
ايعقل  اجلزائر  حلماية  قرابني 
الرئي�ص" ،  واأ�ساف  �سيدي  هذا 
اأكرث  "منذ  بالقول  احلزب  رئي�ص 
نالت  اأن  منذ  اأي  قرن،  ن�سف  من 
وحكوماتها  ا�ستقاللها،  اجلزائر 
املتعاقبة ت�سع ال�سيا�سات واخلطط 
التنمية  حتقق  لكي  االأموال  وتنفق 
االن�سانية االقت�سادية واالجتماعية، 
املعي�سة  م�ستوى  لتح�سني  اأي 

والبنية  العامة  اخلدمات  وتطوير 
وت�سغيل  االأ�سا�سية،  االقت�سادية 
ال�سباب يف اأعمال منتجة، وتعليمهم 
وبعد كل هذه اجلهود الطويلة، جند 
اأنف�سنا امام التحديات نف�سها ورمبا 
التحديات:  هذه  اأهم  ومن  اأكرث، 
ال�سباب  ان  . رغم  والفقر"  البطالة 
اجلزائر  بخدمة  قام  اجلزائري 
ومبواطنته  بوطنه  واميان  بكل حب 
ال�سهداء  لر�سالة  واكماال  ال�سافية 
من  كانوا  من  منهم  واملجاهدين 
اجلي�ص  واملعطوبي  املتقاعدي 
كانوا  من  منهم  و  الوطني  ال�سعبي 
الذاتي  البلدي والدفاع  من احلر�ص 

اخال�ص  بكل  ر�سالتهم  قدموا 
للوطن واليوم هم يطالبون بحقوقهم 
�سيدي  يعقل  وقال "اال  امله�سومة 
اال�ستجابة  تكون  ان  الرئي�ص 
اأيعني  ملطالبهم يف حدود املعقول 
هذا اأننا مل نحقق اأي نتيجة فعلية، 
الرياح؟  اأدراج  ذهب  عملهم  واأن 
يف  كثرياً  تقدمنا  فلقد  ال،  بالطبع 
اأخذنا  اإذا  هذا  عديدة،  ميادين 
ناحية  من  مطلق  ب�سكل  االأمور 
علينا  فكان  الوطن  وا�ستقرار  امن 
الذين  لهوءالء  املعقولة  اال�ستجابة 

خدموا اجلزائر حني احلاجة".
علي عزازقة

لل�سندوق  العام  املدير  ك�سف 
االجتماعي  لل�سمان  الوطني 
يو�سف   عا�سق  االأجراء  لغري 
عدد  يف  ارتفاع  ت�سجيل  عن 
امل�سرتكني يف ال�سندوق الوطني 
بن�سبة  االجتماعي  لل�سمان 
ن�سبة  اأن  ،م�سريا  باملائة    56
جتاوزت   اجلدد  املنخرطني 
152 باملئة  اأي ما يعادل 96282 
نف�ص  خالل  جديد  م�سرتك 
الفرتة ، ومتوقعا   ت�سجيل ارتفاع 
يف مداخيل " كازنو�ص " اإىل اأكرث 
من 90 باملائة قبل نهاية  2017 
اأم�ص   يو�سف  عا�سق  واأكد     .
فوروم  على  �سيفا  نزوله  خالل 
اأن مليون و800  "املجاهد" ،اإىل 
�سخ�ص دفعوا ا�سرتاكاتهم ب�سبب 
االإجراءات التحفيزية التي اأقرها 
ال�سندوق بهدف حث العمال غري 
ا�سرتاكاتهم  دفع  على  االأجراء 
هذه  ن�سبة  من  بالرفع  �سمحت 
اال�سرتاكات ما يف�رص ح�سبه هذا 
النمو يف املداخيل ،م�سريا اأن من 
اال�ستفادة  الت�سهيالت  هذه  بني 
التاأخر  غرامة  يف  تخفي�ص  من 
بع�ص  يف  و  باملائة   50 بن�سبة 
بـ100باملائة،ومربزا    احلاالت 
بحمالت  �سيقوم  ال�سندوق  اأن 
اأكرث  ال�ستقطاب  حت�سي�سية 
واأبرز  �سخ�ص.   ماليني   03 من 
الوطني  لل�سندوق  العام  املدير 
لغري  االجتماعي  لل�سمان 
�سهد  ال�سندوق  اأن  االأجراء 
االأخرية  ال�سنوات  نوعية  نقلة 
اال�سرتاكات،  حت�سيل  جمال  يف 
اجلدد  املوؤمنني  اأن  م�سريا 
من  فورا  اال�ستفادة  باإمكانهم 
التغطية ال�سحية ومنحة التقاعد 
انتهاء م�سارهم املهني،ويف  بعد 
 " املتحدث  قال  ال�سياق  ذات 
الذين  االأجراء  غري  العمال  اأن 
�سبابيك  اإىل  بعد  يتقدموا  مل 
فر�سة  دائما  لديهم  ال�سندوق 
وذلك  ا�سرتاكاتهم  ت�سديد 
بت�سوية و�سعيتهم لل�سنة اجلارية 
الت�سهيالت  من  واال�ستفادة 
يخ�ص   لهم"،وفيما  املقدمة 
حلوايل  الدفع  نظام  تو�سيع 
ن�سبة  تعدت  والذي  فالح  مليون 
باملائة   18 اإىل   3 من  ا�سرتاكهم 
على  �سدد  فقط،  �سنوات  خالل 
الفالحة يف املرافقة  دور وزارة 
اأ�سار   كما  اأكرث.   العملية  لتفعيل 
ال�سندوق  اأن   ، يو�سف  عا�سق 
اال�سرتاكات  ت�سديد  اآجال  مدد 
غاية  اإىل  الدفع  عن  للمتاأخرين 

لتزامن  " ونظرا  30 جوان،قائال 
قرر   ، رم�سان  و�سهر  املدة 
من  ابتداء  ليال  العمل  ال�سندوق 
اإىل غاية 12 ليال  ال�ساعة 9 ليال 
مع  اأي�سا  ال�سبت  يوم  العمل  مع 
للمتقدمني من  ت�سهيالت  تقدمي 

ال�سندوق". 
امل�ساعدات  عن   �سوؤال  ويف   
ذات   اأ�سار   ، االجتماعيات 
املتحدث  ان عددهن و�سل اإىل 
62 م�ساعدة اجتماعية وكل والية 
هذا  يف  م�سريا   ، م�ساعدة  بها 
دورات   تنظيم  �سيتم  اأنه  ال�سدد 
�سبتمرب  �سهر  جديدة  تكوينية 
فعال  دورهم  يكون  حتى  القادم 
"اإن  يف امليدان   ، وقال عا�سق 
والية   13 يغطي  كان  ال�سندوق 
 49 تن�سيب  اإىل  العدد  وارتفع   ،
ن�سبة  يف  ارتفاع  دون  مديرية 
النفقات املالية للمديرية العامة 

لل�سندوق". 
التعا�سديات  يخ�ص   فيما 
تقدي  يف  ودورها  االجتماعية 
يف  امل�ساهمة  و  التعوي�سات  
مدير  قال   ، العالج  نفقات 
لل�سمان  الوطني  ال�سندوق 
االجتماعي " هناك 28 تعا�سدية 
اأن دورها غري فعال ب�سبب  اإال   ،
املواطنني  لدى  الثقافة  غياب 
"، داعيا اياهم اإىل التقرب منها 
االمتيازات  قيمة  على  والتعرف 

التي تقدمها االأخرية". 
العام  املدير  باملنا�سبة  وقدم 
التدابري  خمتلف   ، لل�سندوق 
والتحفيزات التي جاء بها قانون 
واملر�سوم  التكميلي  املالية 
للعمال  ي�سمح  الذي  اجلديد، 
ال�سندوق  يف  امل�سرتكني  غري 
احلالية  ال�سنة  ا�سرتاكات  بدفع 
التاأخر،  غرامات  واإلغاء  فقط، 
مع اإعداد جدول لدفع ا�سرتاكات 
مراحل،  على  املا�سية  ال�سنوات 
من  العمال  �سيمكن  اأنه  كما 
ال�سفاء  بطاقات  من  اال�ستفادة 
وغريها ،اأما فيما يخ�ص العمال 
االنت�ساب  يرف�سون  الذين 
لل�سندوق ،اأكد ع�ساق اأنه  �سيتم 
العمال  اإىل  تفتي�ص  اإر�سال جلان 
االنت�ساب  يرف�سون  الذين 
لهم  و�ستمنح  لل�سندوق  االإرادي 
اال�سرتاكات،  لدفع  �سهر  مهلة 
�ستنجز  ذلك  رف�سهم  حال  ويف 
و�سيتابعون  حما�رص  حقهم  يف 
ق�سائيا وتتخذ �سدهم اإجراءات 
عقابية ومنها جتميد احل�سابات 

وحجز العتاد واملمتلكات.

يكرب اأن  املتوقع  من  اخلليجي  القطري  •       اخلالف 

ا�صتبعد اخلبري ال�صيا�صي عزيز بن طرمول اأن تكون اجلزائر قادرة على لعب دور الو�صيط فيما يح�صل بني دول 
اخلليج، لكون اجلزائر التي تعرف دبلوما�صيتها بع�س التعب واالرهاق لظروف مو�صوعية، لي�س لديها م�صلحة 

مبا�صرة يف املو�صوع، بل لها مناطق اأخرى ذات اأولوية خا�صة واأنها تريد اعطاء دفع مللفات افريقيا واوروبيا.

من اأجل ت�صوية اخلالف اخلليجي القطري، بن طرمول:

اأمام املجل�س ال�صعبي الوطني

فيما نا�صده بالتدخل العاجل:

علي عزازقة

الو�سيط" دور  اجلزائر  تلعب  اأن  امل�ستبعد  "من 

عر�ض خمطط عمل احلكومة يوم 18جوان 

قوراية يدعو رئي�ض اجلمهورية اإىل ان�ساف معطوبي اجلي�ض

املدير العام لل�صندوق الوطني لل�صمان 
االجتماعي لغري االأجراء

.    مليون و800 �صخ�س دفعوا ا�صرتاكاتهم 
ب�صبب االإجراءات التحفيزية 

املداخيل   يف  ارتفاعا  " نتوقع 
 باأكرث من 90 باملائة

 قبل نهاية  2017
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التي  الإجراءات  تر�سانة  رغم 
الوطنية  الرتبية  وزارة  اعتمدتها 
قطاعات  عدة  مع  وبالتن�سيق 
الوقوف  من  ومتكنها  اأخرى، 
موا�سيع  ت�رسيبات  وجه  يف 
المتحانات، اإل اأنها مل تتمكن من 
وقف ن�رس املوا�سيع عقب توزيعها 
اجليل  دور  اأي  التالميذ  على 
النرتنت، وهو  والرابع من  الثالث 
ما يقابله التمكن من ولوج الهواتف 
املحمولة لقاعات المتحان، رغم 
وعيد الوزيرة بعقوبة ل تقل عن 3 
�سنوات اإق�ساء ملن ي�سبط يف حالة 
غ�ش اأو اإدخال هاتف حممول، اإل 
يعمدون  املمتحنني  الكثري من  اأن 
اىل حمل اأكرث من هاتف ذكي ليتم 

الأول على م�ستوى املراقبة  ترك 
ليتم  للقاعة،  يرفق  والثاين 
لحقا  ون�رسها  املوا�سع  ت�سوير 
جملة  عمد  رغم  للحلول  طلبا 
ن�رس  رف�ش  اىل  ال�سفحات  من 

املن�سورة  اأو  امل�رسبة  املوا�سيع 
المتحانات  مل�ستوى  حماية 

ووقوفا يف وجه الغ�ش.
الوزيرة  اعرتفت  جهتها  من 
قليلة  اأنها  قالت  حماولت  بوجود 

الإمتحان  موا�سيع  ن�رس  تخ�ش 
اإجرائه  يف  التالميذ  �رسوع  بعد 
اإجراء  مراكز  دخولهم  قبل  ولي�ش 
اأي  وجود  عدم  اأي  الإمتحان، 
ما  عك�ش  للموا�سيع  ت�رسيبات 
 ،2016 دورة  ببكالوريا  ع�سف 
مقللة من �ساأنها خا�سة اأنه مل يتم 
ال�سفحات،  م�ستوى  على  تداوها 
على  مبنية  ت�رسيحها  اأن  موؤكدة 
الإعالم  يف  اأخ�سائيني  معطيات 
الإجتماعية   وال�سبكات  الآيل 
الق�سية  مبتابعة  يقومون  بالوزارة 
بن�رس  يقوم  من  على  التعرف  و 
ال�سبكة  الإمتحانات على  موا�سيع 
الإجراءات  لإتخاذ  الإجتماعية 
القانونية الالزمة يف حقهم اإ�سافة 
�سد  �سارمة  اإجراءات  اإتخاذ  اإىل  
على  لديهم  يعرث  الذين  التالميذ 

هواتف نقالة خالل  الإمتحان. 

لعمال  امل�ستقلة  النقابة  توعدت 
بحركة  املجمع  اإدارة  �سونلغاز، 
 3 اإياها  ممهلة  قريبة،  احتجاجية 
اإدماج املف�سولني،  اأ�سابيع لإعادة 
لتبون  �سورتها  رفعت  حني  يف 
موؤكدة  بالتدخل،  اإياه  مطالبة 
م�ستوى  على  كبرية  لقوة  حتولها 

فروع التوزيع.
للنقابة  الوطني  املكتب  منح 
والغاز،  الكهرباء  لعمال  امل�ستقلة 
اأم�ش، اإدارة املجمع مهلة 3 اأ�سابيع 
اإىل  املف�سولني  العمال  لإعادة 
�سابقة  ت�سجيل  موؤكدة  منا�سبهم، 
من  اأكرث  اإحالة  خالل  من  بحقهم 
800 عامل لها على الق�ساء و اإيداع 
مندوب   12 على  جزائية  �سكاوي 

 90 من  لأكرث  للعمل  نقابي وتعليق 
من  لأكرث  نهائي  مندوب وت�رسيح 
قالت  ما  وهو  نقابي،  قيادي   40
اأنها لن ت�سمت عنه، ممهلة جممع 
لإعادة  اأ�سابيع   3 مدة  �سونلغاز 
و  املف�سولني  العمال  كل  اإدماج 
اأي  دون  ال�رسر  عن  تعوي�سهم 
املطالب  حتقيق  و  �رسط  اأو  قيد 
املو�سوعة فوق طاولة املفاو�سات 
يف  و  الأجور،  رفع  راأ�سها  وعلى 
املطالب  هذه  حتقيق  عدم  حال 
فليح�رس نف�سه حلركة اإحتجاجية 
و  املا�سي  الإ�رساب  من  اأكرب 
ليتحمل م�سوؤولية ما �سيحدث بعد 

ال�سهر الف�سيل .
الأول  الوزير  النقابة  دعت  كما 

عبد املجيد تبون، للتدخل العاجل 
اأبواب  فتح  و  الأزمة  هذه  حلل 
احلوار قبل تعفن الأو�ساع، رافعني 
اخلطوط  جتاوز  املجمع  اأن  اإليه 
احلمراء وانتهك القوانني املحلية 
والدولية و مل ي�سبح يهمه اخلدمة 
العمومية، خا�سة بعدما مت موؤخرا 
من  النقابة  بحل  قرار  اإ�سدار 
طرف وزارة العمل والذي اعتربته 
غري قانوين. من جهة ثانية عمدت 
النقابة اإىل اللعب على وتر تو�سيع 
جلنة  اإن�ساء  خالل  من  نطاقها، 
ال�سهادات  لأ�سحاب  وطنية 
مهمتها  التطبيقية  اجلامعية 
الطاقة  قطاع  عمال  مع  التن�سيق 
الو�سية من  الوزارة  على  لل�سغط 

التاأطري،  مر�سوم  تطبيق  اأجل 
ي�ساف له التن�سيب الر�سمي للفرع 
لتوزيع  لل�رسكة اجلزائرية  الوطني 
مقرها  الكائن  والغاز  الكهرباء 
يف  تو�سعا  يعني  ما  وهو  بالبليدة، 
النقابة  فتحت  ذلك  اىل  ن�ساطهم. 
النار على نقابة املوؤ�س�سة، متهمة 
على  الإدارة  مع  بالتواطوؤ  اإياها 
نتائج  على  مثنية  العمال،  ح�ساب 
اآخرها  ال�سابقة،  الإ�رسابات 
وقفتهم الحتجاجية ببجاية، قائلة 
اأن حراكهم اأك�سبهم متثيال عماليا 
التوزيع  فروع  يف  قويا خ�سو�سا 
للنقابة  كبرية  اأ�سبحت قوة  التي 

امل�ستقلة اأذهلت الإدارة.
�سارة بومعزة

 حذر البنك العاملي، يف تقريره، 
اأم�ش، من انخفا�ش ن�سبة النمو 
لل�سنة   1.9 اإىل  املنطقة  يف 
اجلارية، والتي ت�سمل »مينا« دول 
ال�رسق الأو�سط و�سمال افريقيا، 
ال�سلبية  الآثار  اإىل  ذلك  مرجعا 
اأوبيب  منظمة  انتاج  خلف�ش 
امل�سدرة  الدول  على  بح�سبها، 
الطفيف  التح�سن  مقابل  للنفط 
امل�ستوردة  الدول  لو�سعية 
�سيت�سارع  اأنه  حني  يف  للنفط، 
ن�سبة  ليبلغ   2018 �سنة  النمو 
2.9  باملئة مع احتمال تخفيف 
وارتفاع  اجليو�سيا�سية  التوترات 
البنك  واأ�ساف  النفط.  اأ�سعار 
العاملي، يف تقريره الأخري، فيما 
منو  توقع  اجلزائر  بنمو  تعلق 

احلقيقي  اخلام  الداخلي  الناجت 
 %  1 �سيبلغ   2018 يف  للجزائر 
مقارنة   - ب1.6  بانخفا�ش 
�سبق  باملائة،  التي   2.6 بن�سبة 
ال�سنة، يف  بداية  توقعتها  اأن  لها 
ب�سكل  بارتفاعه  تفاءل  اأنه  حني 
لي�سجل   2019 �سنة  يف  طفيف 
بخ�سو�ش  اأما  باملائة.   1.5
فتوقع  العاملي،  القت�ساد  اآفاق 
النمو  ي�ستقر  اأن  العاملي  البنك 
اجلارية،  ال�سنة   2.7 ن�سبة  عند 
الن�سبة  ثبوت  يعني  ما  وهو 
ل�سهر  تقريره  يف  املتوقعة 
العامل،  يف  التنمية  حول  جانفي 
مع توقع ارتفاعه ال�سنة القادمة 
اأن  م�سيفا  باملائة.   2.9 اإىل 
على  �سريتكز  القت�سادي  النمو 

التجارية  التبادلت  ا�ستئناف 
الأ�سواق  يف  الثقة  وعودة 
وا�ستقرار اأ�سعار املواد الأ�سا�سية 
الدول  اقت�سادات  �سيدعم  مما 
النا�سئة والنامية امل�سدرة لهذه 
املواد، ناهيك عن دور ا�ستقرار 
يف  الأ�سا�سي،  املواد  اأ�سعار 
النمو. وركز  ن�سبة  احلفاظ على 
منو  ارتفاع  على  العاملي  البنك 
والنامية  النا�سئة  الدول  جمموع 
ال�سنة  هذه  4.1  باملئة  بن�سبة 
  2016 �سنة  باملئة  5ر3  مقابل 
الهيئة  هذه  توقعته  ح�سبما 
يتعلق  فيما  اأما  الدولية.  املالية 
افريقيا جنوب ال�سحراء، فتوقع 
ارتفاع منوها لـ2.6 �سنة 2017 و 
وذلك   ،2018 �سنة  3.2  باملئة 

املعتدل  الرتفاع  تاأثري  حتت 
رفقة  الأ�سا�سية  املواد  لأ�سعار 
مع  املتخذة،  الإ�سالحات 
توؤدي  اأخطار  بروز  التحذير من 
جانب  ومن   . النمو  كبح  اىل 
تعرقل  اأن  ميكن  التي  املخاطر 
ن�سب النمو املتوقعة فتاأتي على 
را�سها تنفيذ ممار�سات احرتازية 
التجارية  التبادلت  جمال  يف 
القفزة  احباط  يف  الدولية 
العاملية،  للتجارة  امل�سجعة 
على  املخيمة  ال�سكوك  وكذا 
فقدان  اىل  العمومية  ال�سيا�سات 
ال�ستثمار. وكذا  وتراجع  الثقة 
ارتفاع مفاجئ لن�سب الفائدة اأو 

ت�سديد �رسوط القرتا�ش.
�سارة بومعزة 

الطاقات  و  البيئة  وزيرة  اأعلنت 
الزهراء  فاطمة  املتجددة 
زرواطي عن تخ�سي�ش رقم اأخ�رس 
)07/30( للتبليغ عن اأي خمالفة يف 
حق الطبيعة و كذا بوابة الكرتونية 
و  البيئية   بالإنذارات  خا�سة 
وا�سع  ببث  ت�سمحان  اأداتني  هما 

للمعلومة حول البيئة.
وحدة  بدخول  املتحدثة  واأفادت 
لتحويل الأكيا�ش البال�ستيكية حيز 
طن/  2 بطاقة  ذلك  و  اخلدمة 
اليوم  م�سجلة اأن اجلزائر ت�ستهلك 
�سنويا 7ر7 مليار وحدة بال�ستيكية 
رئي�سة  �رسحت  جهتها   ومن 
الإن�سان   الوطني حلقوق  املجل�ش 
»تعد  البيئة  اأن   زروقي  بن  فافا 
جزء من حقوق الن�سان » معتربة 
ب�سياغة  يقوم  الذي  املجل�ش  باأن 
اقرتاحات يف هذا املجال  و  اآراء 
الفعلي  التحقيق  مبتابعة  »مطالب 
امل�ستدمية،  التنمية  لأهداف 
واأ�سارت اإىل اأن اجلزائر ترد �سمن 
تتبع  التي  النموذجية«  »البلدان 
جمال  يف  املتحدة  الأمم  برنامج 
وايل  وقال  امل�ستدمية  التنمية 

القادر  عبد  العا�سمة   اجلزائر 
اأن  اللقاء  هذا  ح�رس  الذي  زوخ 
اخت�سا�ش  من  »يعد  البيئة  حتدي 
املوؤ�س�سات العمومية لكنه ل ميكن 
اإ�رساك  دون  التحدي  هذا  رفع 

فعلي للمواطن«. 
البيئة و الطاقات  اأ�سارت وزيرة  و 
املتجددة  فاطمة الزهراء زرواطي 
العا�سمة  باجلزائر  الثنني  اأم�ش 
املجتمع  يلعب  اأن  ينبغي  اأنه 
حماية  يف  هاما  دورا  املدين 
البيئة، ولدى تدخلها مبنا�سبة يوم 
الوطني  املركز  دور  حول  درا�سي 
حلقوق الن�سان يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدمية  اأبرزت الوزيرة 
حماية  يف  املدين  املجتمع  دور 
اأهداف  اأن حتقيق  معتربة  البيئة  
اأجل  من  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
اإ�رساك  يتطلب  البيئة  حماية 
اإرادة  اأبرزت  اأن  وبعد  املواطن. 
حتقيق  يف  العمومية  ال�سلطات 
هذا الهدف  اأو�سحت زرواطي اأن 
اجلزائر اجتازت »خطوات كربى« 
يف هذا املجال و هو تقدم جت�سد 

بد�سرتة احلق يف البيئة. 

بيب«  »اأوتو  موقع  اأف�سح 
ال�سيارات،  عامل  يف  املتخ�س�ش 
عن اأ�سعار �سياراتي غولف املركبة 
مليون   295 بلغ  والذي  باجلزائر 
على  �سنتيم  مليون  و360  �سنتيم 
الطلب  فتح  �سيتم  حيث  التوايل، 
اجلزائرية  »غولف«  �سيارة  على 
مب�سنع“فولك�سفاغن”  املركبة 
املنتظر  ومن  املقبل.  الأ�سبوع 
�سيارة  على  الطلب  فتح  يتم  اأن 
املركبة  اجلزائرية  “غولف” 
بغيليزان،  مب�سنع “فولك�سفاغن” 
ذكرت  فيما  املقبل،  الأ�سبوع 
م�سادر باأن �سعرها �سيكون ابتداءا 
من 295 مليون �سنتيم، وح�سب ما 
نقل موقع “اأوتو بيب” املتخ�س�ش 
م�سادر  عن  ال�سيارات،  عامل  يف 
اجلزائري  ال�رسيك  »�سوفاك«  من 
�سيتم  فاإنه  الرتكيب،  مل�سنع 
تركيب �سنفني من �سيارة “غولف” 

اجلزائرية الأوىل “غولف �ستارت” 
مبحرك ديزيل 2.0 ليرت قوته 110 
ح�سان و�سعر 295 مليون، والثانية 
مبحرك  كونفورتالن«  »غولف 
ديزيل 2.0 ليرت قوته 143 ح�سان 
مليون  و360   350 بني  ما  و�سعر 
�سنتيم، من جهتها �سيتم فتح باب 
الأخرى  املوديالت  على  الطلب 
تركيبها  �سيتم  التي  لل�سيارات 
بروديك�سن”،  “�سوفاك  مب�سنع 
و”�سكودا  “اإيبيزا”  واملتمثلة 
من  ابتداءا  اأوكتافيا” و”كادي” 
�سبكة  كامل  عرب  القادم،  الأ�سبوع 
انطلق  فقد  للتذكري  “�سوفاك”. 
للم�سنع  التجريبي  النتاج  خط 
الرتكيب حتت اإ�رساف خرباء اأملان 
من اأزيد من اأ�سبوعني، فيما ينتظر 
الفعلي يف  الإنتاج  ينطلق خط  اأن 

غ�سون نهاية ال�سهر اجلاري.
علي عزازقة

اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، اأم�س، عدم ت�سجيل ت�سريبات حول موا�سيع 
امتحانات نهاية الطور املتو�سط، لكن باملقابل عادت الهواتف املحمولة لتفعل فعلتها، حيث عرف 

اليوم الثاين من المتحان تكرار �سيناريو اليوم الأول، من خالل ن�سر املوا�سيع عقب انطالق 
المتحان، وهو ما يرتك ب�سمات الهواتف املحمولة داخل قاعات المتحان.

�سبكة اأخ�سائيني ملتابعة املتورطني، اليوم الثاين من امتحانات املتو�سط:

تبون مطالب بالتدخل

مع توقع ارتفاعه ال�سنة ، 2019 البنك العاملي:

�سارة بومعزة 

ال ت�ضريبات للموا�ضيع والهواتف الذكية توؤكد ح�ضورها

نقابة �ضونلغاز متهل اإدارة املجمع 3 اأ�ضابيع

منو اجلزائر �ضينخف�ض اإىل 1.9 ال�ضنة اجلارية

وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة فاطمة 
الزهراء زرواطي

فيما �ستفتح طلبات عليها الأ�سبوع املقبل:

رقم اأخ�ضر  للتبليغ عن اأي خمالفة 
يف حق الطبيعة

�ضيارة غولف اجلزائرية يتعدى 
�ضعرها 300 مليون �ضنيتم
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وقائعها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
اإثرحملة   2015 جانفي   02 لتاريخ 
الإرهاب  مكافحة  فرقة  نظمتها 
لتوقيف الأ�ضخا�ص  بالعا�ضمة 
الذي ي�ضتبه �ضلوعهم يف تنظيمات 
التو�ضل  مت  و  طرف  من  اإرهابية 
احلديثة  التقنيات  خالل  من 
جمال  يف  الوا�ضعة  القدرات  و 
ال�ضبكات  و  الإلكرتونية  التحقيقات 
يتوا�ضل  الجتماعية  ل�ضخ�ص 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  عرب 
اإرهابية  عنا�رص  »فاي�ضبوك« مع 
تابعة لتنظيم داع�ص، ويتعلق الأمر 
الذي  ،و  باملتهم »ل.حممد.جنيب« 
مت توقيفه مبقهى انرتنيت بالقبة ،و 
اآخر يدعى  »ط. هو رفقة �ضخ�ص 
التحريات  ك�ضفت  علي«  بعدما 
على  ح�ضابهما  يف  اأجريت  التي 

على  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
وجود تعليقات و ن�ضاطات   متجد 
لتظيم  التابعة  الإرهابية  العمليات 
كانا   على  اأنهما  و  داع�ص«   «
العنا�رص  اأخطر  اأحد  مع  توا�ضل 
اجلزائرية  النا�ضطة  الإرهابية 
البتار«  دجانة  يدعى »اأبو  بالتنظيم 
و  ر�ضائل  عدة  وجود  خالل  من 
كذا  بينهم  ،و  متابدلة  تعليقات 
معه  جمعتهما  خا�ضة  اأحاديث 
اللتحاق  طرق  و  كيفية  حول 
مبعاقل اجلامعات الإرهابية هناك، 
املعمقة  للتحريات  وموا�ضلة 
للك�ضف عن عنا�رص اأخرى يف هذا 
على  كانت  التي  اخلطري  التنظيم 
�ضلة مع » اأبو دوجانة« مت التو�ضل 
لعدة اأ�ضخا�ص اأخرين عرب خمتلف 
لللحاق  حاولوا  الوطن  وليات 
على  وكانوا  »داع�ص«  مبعاقل 
عالقة وطيدة بالعنا�رص املتواجدة 

و  �ضوريا  اأرا�ضي  على  هناك 
التحريات  تو�ضلت  كما   ، العراق 
على  ح�ضاباتهم  مراقبة  خالل  من 
تعليقات  و  فيديوهات  عدة  ك�ضف 
حتث  و  متجد  قبلهم  من  من�ضورة 
�ضفوف  يف  القتال  و  اجلهاد  على 
التنظيم  يعترب  التنظيم  الذي  هذا 
عامليا  الأخطر  و  الأول  الإٍرهابي 

،و  جمازر  عدة  تبنيه  خالل  من 
تتم  زالت  ل  ،و  متت  اإن�ضانية  جرائم 
بعدة مناطق بالعامل ، غري اأن املتهمني 
وعلى عك�ص ما اأدلوا به اأمام اجلهات 
ت�رصيحاتهم  عن  تراجعوا  قد  الأمنية 
وهذا   ، التحقيق  قا�ضي  ال�ضيد  اأمام 
جل�ضة  عنه  �ضتف�رص  ما  انتظار  يف 

املحاكمة من تفا�ضيل اأكرث .

اأجلت  حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء العا�ضمة  النظر يف  ق�ضية اأحد مقاتلي تنظيم الدولة 
الإ�ضالمية بال�ضام والعراق » داع�س«  املدعو  »م.فار�س« و املكنى ب »اأبو دجانة البتار« الذي كان يجند 

ال�ضباب اجلزائري عرب مواقع » الفاي�ضبوك« ،وهو امللف الذي تورط فيه  رفقة  6 اأ�ضخا�س اآخرين 
اإثنان منهم موجودين رهن احلب�س املوؤقت و املتابعني بتهم  النخراط يف جماعة اإرهابية تن�ضط 
باخلارج، والإ�ضادة بالأفعال الإرهابية وال�ضروع يف النخراط يف جماعة اإرهابية تن�ضط خارج 

الرتاب الوطني ،وهذا للدورة اجلنائية املقبلة  .

كان يجند ال�ضباب من خالل مواقع التوا�ضل الجتماعي

ل/منرية

 تاأجيل حماكمة اأحد مقاتلي تنظيم » داع�ش«
 رفقة 6 اآخرين بجنايات العا�سمة

الولئية  امل�ضلحة  �ضجلت 
خالل  الق�ضائية  لل�رصطة 
�ضهر  من  الأول  الأ�ضبوع 
بقرابة  يقدر  تراجعا  ال�ضيام 
الق�ضايا  عدد  يف  باملائة   53
مقارنة  امل�ضجلة  الإجرامية 
ال�ضنة  من  الفرتة  بنف�ص 
عنه  اأعلن  ح�ضبما  املا�ضية  
الأحد رئي�ص امل�ضلحة  عميد 

اأول لل�رصطة اأحمد الن�ص.
ندوة  يف  امل�ضوؤول  برر  و 
اأمن  مبقر  عقدت  �ضحفية  
تيبازة لعر�ص املخطط  ولية 
الأمني املتعلق ب�ضهر رم�ضان 
نهاية  امتحانات  خمتلف  و 
ال�ضنة و كذا مو�ضم ال�ضطياف  
بال�ضيا�ضة  امل�ضجل  الرتاجع 
تنتهجها  التي  الوقائية 
املديرية العامة لالأمن الوطني 
يف  دوما  »التفكري  خالل  من 
ا�ضتهداف  و  اجلرمية  ا�ضتباق 
و  حميطها  يف  الرذيلة  اأوكار 
اإ�ضتغالل  و  امليدان  احتالل 
التكنولوجيا بناءا على التحليل 
اأو�ضح  للخارطة«و  اجلنائي 
لالأ�ضبوع  الإيجابية  النتائج  اأن 
الأول من رم�ضان تعد »ثمرة« 
امتد  الذي  امل�ضلحة  ن�ضاط 
اإىل اأربعة اأ�ضهر املا�ضية  اأين 
 1.200 من  اأزيد  ت�ضجيل  مت 
اأكرث من 180  و توقيف  ق�ضية 
ما   133 منهم  اأودع  جمرم 
الأول  الأ�ضبوع  »هدوء«  يف�رص 

و عدم ت�ضجيل 
اأي جرمية تذكر خالفا لنف�ص 
املا�ضية  ال�ضنوات  من  الفرتة 
اأين كانت ت�ضجل ذات امل�ضلحة 
و  الأقل  على  قتل  جرميتي 
الأ�ضبوع  خالل  ت�ضجيل  مت 
اأي  اإجرامية  ق�ضية   66 الأول 
تراجع يقدر ب52.80 باملائة 
منها  املا�ضية  بال�ضنة  مقارنة 

بامل�ضا�ص  متعلقة  ق�ضايا   10
ق�ضية   31 و  العمومي  بال�ضيء 
باملمتلكات  بامل�ضا�ص  خا�ضة 
خا�ضة  اأخرى  ق�ضية   17 و 
فيما  بالأ�ضخا�ص  بامل�ضا�ص 
عملية  امل�ضالح  ذات   نفذت 
�ضيارة  با�ضرتجاع  تتعلق  مهمة 

م�رصوقة.
و يف مو�ضوع اآخر اأعلن م�ضوؤول 
خلية الإعالم و الت�ضال باأمن 
الندوة  خالل  تيبازة  ولية 
اأزيد  ت�ضخري  عن  ال�ضحفية 
جمندون  عن�رص   3.000 من 
امتحانات  جمريات  لتاأمني 
التي  التعليم املتو�ضط  �ضهادة 
مركز   34 عرب  اليوم  اإنطلقت 
اإجراء عرب اإقليم ولية تيبازة. 

الأول  املالزم  اأو�ضح  و 
املو�ضم  اأن  بورعدة  اإ�ضماعيل 
»ا�ضتثنائية«  يعرف  احلايل 
عدة  فيها  تتزامن  خا�ضة 
ما  الوقت  نف�ص  يف  اأحداث 
الوطني  الأمن  قيادة  جعل 
اأمني يجمع  تفكر يف خمطط 
م�ضالح  خمتلف  تدخالت  كل 
اإقحام  خالل  من  ال�رصطة 

اأغلب التعداد العامل يف 
امليدان و يف ذات ال�ضياق اأبرز 
ممثل م�ضلحة الأمن العمومي 
حممد  ال�رصطة   حمافظ 
جدي  جمهودات ال�رصطة يف 
الإمتحانات  جمريات  تاأمني 
مراكز  حرا�ضة  جانب  اإىل 
تاأمني  على  ال�ضهر  و  الإجراء 
المتحانات  اأوراق  و  موا�ضيع 
و  جلبها  من  مراحلها  كل  يف 
مراكز  اإىل  نقلها  اإىل  توزيعها 
م�ضددا  الإمتحانات   ت�ضحيح 
على اأن املخطط »ا�ضتثنائي و 
فعال« و هو نف�ضه الذي �ضيتم 
المتحانات  خالل  به  العمل 

املقبلة  للبكالوريا.

تيبازة

 تراجع اجلرمية
  احل�سرية خالل الأ�سبوع 

الأول من �سهر ال�سيام 

بومردا�س

ع�سابة ت�ستعمل ختما مزورا لت�سويق موا�ش مذبوحة 
ولية  اأمن  م�ضالح  متكنت 
حد  و�ضع  من  موؤخرا  بومردا�ص 
�ضتة  من  متكونة  ع�ضابة  لن�ضاط 
مزور  ختم  ي�ضتعملون  اأ�ضخا�ص 
مذبوحة  موا�ضي  ت�ضويق  بغر�ص 
اأفاد  ح�ضبما  امل�ضتهلكني  لفائدة 

به اأم�ص الإثنني م�ضدر اأمني.
كرميو  الأول  املالزم  واأو�ضح 
تواتي م�ضوؤول خلية الإعالم باأمن 

الولية باأن اأفراد هذه املجموعة 
الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 27 
و 58 �ضنة و تن�ضط على م�ضتوى 
الولية   �ضمال  بودواو   بلدية 
املزور  اخلتم  ت�ضتعمل  كانت 
عر�ضها  دون  ت�ضويقها  بهدف 
على  املذبوحة(  )املوا�ضي 
الطبيب البيطري ومت �ضبط هذه 
نف�ص  اإىل  --ا�ضتنادا  املجموعة 

منت  على  متلب�ضة  امل�ضدر-- 
باللحوم  حمملة  كانت  �ضاحنة 
باملذبح  ذبحها  مت  احلمراء 
دون  بودواو  ملدينة  البلدي 
البيطري  الطبيب  على  عر�ضها 
امل�ضبوط  اخلتم  عر�ص  وبعد 
بالولية  الفالحية  امل�ضالح  على 
اخلتم  اأن   على  التاأكيد  مت 
)الدمغة( امل�ضبوط لي�ص مطابق 

الدمغة  متاما  ي�ضبه  ول  للقانون 
طرف  من  امل�ضتعملة  الر�ضمية 
مبذبح  العامل  البيطري  الطبيب 
باأنه  اأكد  الذي  الأمر  البلدية 
ذلك مت حتويل  اإثر  وعلى  مقلد، 
بعد  املجموعة  هذه  اأفراد 
امل�ضدر--  --ي�ضيف  توقيفهم 
لالأمن  الولئية  امل�ضلحة  اإىل 
حيث  معهم  التحقيق  اأجل  من 

--يوؤكد  منهم  عدد  اعرتف 
وبدون  قاموا  باأنهم  امل�ضدر-- 
الطبيب  ح�ضور  وبدون  ترخي�ص 
مقلدا  ختما  بو�ضع  البيطري 
)اخلتم(  ا�ضتعمل  و  الذبائح  على 
وال�ضبت  اجلمعة  يومي  بكرثة 
م�ضتغلني غياب الطبيب البيطري 
البيطري  الطبيب  اأكد  ما  وبعد 
�ضاحلة  امل�ضبوطة  اللحوم  باأن 

جميع  تقدمي  مت  لال�ضتهالك 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  الأطراف 
اأمر  حيث  بودواو  حمكمة  لدى 
بو�ضع ثالثة منهم رهن احلب�ص و 
و�ضع متهمني اثنني حتت الرقابة 
الق�ضائية و متهم اأخر ا�ضتفاد من 
ال�ضتدعاء املبا�رص بتهم » تقليد 
ختم بيطري » و«الذبح الع�ضوائي 

بدون رخ�ضة«.

داء  من  تعاين  عجوز  تعر�ضت 
يد  ال�رصطان لعتداء خطري على 
ثالثة �ضبان قاموا باقتحام منزلها 
بالأ�ضلحة  بعد  مدججني  هم  و 
حماولتها حماية ابنها الذي رف�ص 
يخ�ص  فيما  لأوامرهم  اخل�ضوع 
حظرية  حرا�ضة  مهام  اإقت�ضام 
اأنه  بحكم  ببوزريعة  ال�ضيارات 
رخ�ضة  مبوجب  ال�رصعي  املكلف 

من البلدية .
وقائعها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
حني  الفارط  ماي  �ضهر  لنهاية 
يف  �ضاب  وهو  ال�ضحية  تعر�ضت 
ملحاولة  العمر  من  الثاين  العقد 
يد  على  النارية  دراجته  �رصقة 
معهم  جمعته  اأ�ضخا�ص  ثالثة 
خالل قدمي حول حرا�ضة حظرية 
عليه  عر�ضوا  اأين  بوزريعة  بلدية 
نتيجة  و  املهمة  يف  م�ضاركته 

وظيفته  اأنها  بحكم  الأمر  رف�ضه 
�رصعية  رخ�ضة  على  يحوز  اأنه  و 
الإنتقام  حاولوا  البلدية  مري  من 
منه بهاته ال�رصقة و بعد عجزهم 
النارية  بالدراجة  الفرار  عن 
مدججني  هم  و  ملنزله  ،توجهوا 
قاموا  و  البي�ضاء  بالأ�ضلحة 
كانت  اأين  وقاحة  بكل  باقتحامه 
تعاين  التي  والدته  اإ�ضتقبالهم  يف 
من داء ال�رصطان ،و بعد اأن حاولوا 
التهجم عليه قامت باإخفائه داخل 
اأحد الغرف و منعتهم من الو�ضول 
بداله  عليها  بالتعدي  فقاموا  له 
يغمى  و  اأر�ضا  ت�ضقط  جعلها  مبا 
عليها و من �ضدة �رصاخها تنقلت 
م�ضالح الأمن لالأماكن يف حني فر 
مت  اأيام  ب�ضع  بعد  و   ، املتهمني 
منهما  وهما  بوقف  اإثنان  توقيف 
اأحدهما  بحوزة  و  احلافالت 

قارورة م�ضيلة للدموع ي�ضتبه باأنها 
اإ�ضتعملوها  التي  الأ�ضلحة  من بني 
ويتم   ، العجوز  على  العتداء  يف 
على هذا الأ�ضا�ص حتويلهما على 
مراد  ببئر  الإخت�ضا�ص  حمكمة 
املثول  اإجراءات  مبوجب  راي�ص 
الفوري يف الوقت الذي ظل املتهم 
الثالث يف حالة فرار  بعدما ن�ضبت 
لهما  تهم تراوحت بني حمل �ضالح 
حمظور،التهديد بالإعتداء،اإنتهاك 
بعد  ال�رصقة  منزل،حماولة  حرمة 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  و�ضعهما 
اأنكرا  حيث   ، القا�ضي  من  باأمر 
اجلنح  للقا�ضي  مواجهتها  خالل 
اأكدا  و  جرم  من  لهما  ن�ضب  ما 
باأنهما لي�ضا بحاجة ببنقود كونهما 
يف  قارا  عمال  ميلكان  و  تاجران 
الفواكه  و  اخل�رصوات  بيع  جمال 
اأن حقيقة  دفاعهما  اأكدت  فيما   ،

و  ال�ضحية  بني  القائم  اخلالف 
املتهم الفار تعود لتاريخ تعرفهما 
على بع�ص داخل اأ�ضوار ال�ضجن  و 
�ضلم  �ضفقة  اإبرام  على  اإتفاقهما 
ماليا  مبلغا  الفار  املتهم  خاللها 
ل�ضحية غري اأن هذا الأخري رف�ص 
يحاول  جعله  مبا  لالأول  اإرجاعه 
اأمواله  اإ�ضرتجاع  ،و  منه  الإنتقام 
باأي طريقة ،و لو ب�رصقة الدراجة 
النارية لتطالب باإفادتهما بالرباءة 
بني  القائم  خارج اخلالف  كونهما 
املتهم الفار و ال�ضحية ، ويطالب 
من جهته ممثل احلق العام ويف ظل 
 18 عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما 
�ضهرا حب�ضا نافذا وغرامة بقيمة 
مع  املتهمني  حق  يف  دج  األف   50
اإرجاء الف�ضل يف الق�ضية جلل�ضات 

لحقة .
ل/منرية

انتقاما من ابنها 

ع�سابة مدججة بالأ�سلحة البي�ساء تقتحم منزل عجوز ببوزريعة
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ا�ستقباله  اهلل عقب  �سنع  قال  و 
اخلارجية  ال�س�ؤون  زير  قبل  من 
عبد القادر م�ساهل مبقر ال�زارة 
ملناق�سة  »فر�سة  كان  اللقاء  اأن 
ليبيا  يف  االقت�سادي  ال��سع 
خ�س��سا قطاع النفط و الطاقة 
الفقري  العم�د  ميثل  الذي 

على  م�سددا  الليبي«  لالقت�ساد 
من  ينتظر  الذي  الهام  الدور 
اإ�ستقرار  يف  تلعبه  اأن  اجلزائر 
و  النفطي،  قطاعها  و  ليبيا 
اطلع  انه  امل�س�ؤول  اأ�ساف 
و  احلالية  االأو�ساع  على  ال�زير 
ال�سع�بات التي ي�اجهها  القطاع 
االأمنية  االأزمة  ظل  يف  النفطي 
التي تعرفها ليبيا قبل ان ي�ستمع 
لراأي و مالحظات م�ساهل التي 

و�سفها ب«املهمة جدا« حلماية 
م�سادر و من�سات النفط ووحدة 
م�ؤ�س�سة النفط الليبية خ�س��سا 
متلكان  ليبيا  و  »اجلزائر  اأن  و 
 . م�سرتكة«  حق�ال  و  حدودا 
وتطرق �سنع اهلل اىل املباحثات 
ال�سيا�سية الليبية و »الدور البناء 
جمع  يف  اجلزائر  تلعبه  الذي 
ال�ستقرار  ليبيا  يف  الفرقاء 
يف  �ساكرا  اقت�سادها«  و  البلد 

حك�مة  »اجلزائر  ال�سدد  هذا 
و �سعبا لالهتمام بليبيا و اإيجاد 
هذا  يف  الليبية«و  لالأزمة  حل 
اأن  اهلل  �سنع  ال�سيد  قال  ال�سياق 
»دور اجلزائر التي تق�د احل�ار 
ح�ل  الدول  من  جمم�عة  بني 
الليبية هام و يع�ل عليه  االأزمة 
ليبيا و قطاعها  كثريا ال�ستقرار 
اأ�سا�س   ه�  الذي  النفطي 

اإقت�سادها«. 

�س�اطئ جديدة  ت�سعة  اإ�سافة  مت 
م��سم  بر�سم  لل�سباحة  م�سم�حة 
بب�مردا�س  اجلاري  اال�سطياف 
ال�س�اطئ  عدد  بذلك  لريتفع 
لل�سباحة  امل�سم�حة  و  املراقبة 
اأ�سل  من  �ساطئا   45 اإىل   36 من 
ال�الية  �ساحل  ي�سمها  �ساطئا   61
كلم   100 من  الأزيد  ميتد  الذي 
ح�سبما اأفاد به اأم�س االإثنني مدير 

ال�سياحة و ال�سناعة التقليدية . 
يف  عبيدي  ال�ردي  واأو�سح 
الت�سعة  ال�س�اطئ  باأن  ت�رصيح  
بلديات  عرب  املنت�رصة  اجلديدة 
و  البحري  ب�دواو  و  ب�مردا�س 
راأ�س جنات و دل�س و اأعفري   مت 

بداية  ر�سميا  لال�ستغالل  فتحها 
من هذا امل��سم بعدما رفعت كل 
دون  حت�ل  كانت  التي  العراقيل 

ذلك �سابقا. 
التي  العراقيل  اأهم  بني  من  و 
فتح  اأعيد  اإثرها  على  و  رفعت 
مدير  ي�سيف   - ال�س�اطئ  هذه 
املداخل  اإنعدام  القطاع- 
التهيئة  و  ال�س�اطئ  لهذه  املهيئة 
االإنارة  و  ال�سيارات  ح�سائر  و 
ليال و املراحي�س و مياه ال�رصب 
وعدم ت�فر كذلك مراكز للتغطية 
من  املراقبة  نقاط  و  االأمنية 
بغر�س  املدنية،و  احلماية  طرف 
و  »جيد  اإ�سطياف  م��سم  �سمان 

�رصعت  الن�احي  كل  من   « ناجح 
يف  بال�الية  املعنية  امل�سالح 
يف  ال�سنة  هذه  من  مبكر«  »وقت 
تدابري متن�عة م�ست كل  جت�سيد 
لل�سباحة  امل�سم�حة  ال�س�اطئ 

بال�الية. 
و تتمثل اأهم هذه التدابري يف بعث 
خمطط مت من خالله اإعادة تهيئة 
ال�س�اطئ  كل  تنظيف  و  و جتهيز 
حث  و  لل�سباحة  امل�سم�حة 
البلديات ال�ساحلية على »ت�سيري و 
تثمني« �س�اطئها لت�سمن مداخيل 
ا�ستغالل  من  احلد  و  اإ�سافية 
قان�نية  غري  بطرق  الف�ساءات 
الئقة  متنقلة  مراكز  ت�فري  و 

لعنا�رص احلماية املدنية و الدرك 
ال�طني ل�سمان املراقبة و االأمن 
مبر�سات  )ال�س�اطئ(  تزويدها  و 

عم�مية و مراحي�س و مياه 
�رصب. 

و تتمثل التدابري االأخرى يف تهيئة 
جتهيزها  و  ال�س�اطئ  مداخل 
الل�حات  و  املرور  باإ�سارات 
ت�فري  و  الت�جيهية  و  االإعالمية 
و  بال�س�اطئ  العم�مية  االإنارة 
تهيئة  اإعادة  و  املحاذية  ال�س�ارع 
حتديد  و  ال�سيارات  حظائر 
للتجارة،  املخ�س�سة  امل�ساحات 
و مت الت�سديد هذا امل��سم كذلك 
منع  على  ال�ردي  ال�سيد  ح�سب 

يف  مت  حيث  الع�س�ائي«  »التخييم 
تق�م  جلنة  تكليف  ال�سدد  هذا 
حاليا بتحديد ف�ساءات مراقبة و 

مهياأة عرب 
�س�احل و غابات ال�الية تخ�س�س 
اإىل بعث عمليات  اإ�سافة  للتخييم 
تك�ينية  دورات  و  حت�سي�سية 
لفائدة م�سريي الهياكل ال�سياحية 
و املخيمات ال�سيفية و ال�كاالت 
ال�سياحية و ت�سجيع العمل ب�سيغة 
»االإي�اء لدى ال�ساكن« و تخ�سي�س 
ال�سناعة  منتجات  لبيع  معار�س 
التقليدية على م�ست�ى ال�س�اطئ. 
لدى  ذكر  ال�سياحة  مدير  كان  و 
م��سم  ن�ساطات  حل�سيلة  عر�سه 

اأمام   2016 ل�سنة  اال�سطياف 
باأن  م�ؤخرا  التنفيذي  املجل�س 
للم�سطافني  االإجمايل  العدد 
ال�الية  �س�اطئ  على  ال�افدين 
�سنة  ملي�ن   11 نح�  من  تقل�س 
ماليني   10 قرابة  اإىل   2015
الفارطة،  ال�سائفة  م�سطاف 
اأعداد  الرتاجع يف  اأ�سباب  ون�سب 
امل�سطافني اأ�سا�سا اإىل »الطق�س 
الذي  املالئم«  غري  و  املتقلب 
ميز فرتات ط�يلة من اأيام ال�سيف 
و  املناف�سة  اإىل  اإ�سافة  املا�سي 
التي  اال�سطياف  عرو�س  تن�ع 
و  بداخل  املتناول  يف  اأ�سبحت 

خارج ال�طن.

رئي�س  مراك�س  ب�عالم  ك�سف  
الأرباب  اجلزائرية  الكنفدرالية 
العمل عن ت�سليمه ل�زير ال�سناعة 
تت�سمنان  وثيقتني  واملناجم 
تعاين  التي  امل�ساكل  لكل  حل�ال 
�سيما  القطاعات  خمتلف  منها 
اإطار  يف  ال�طنية  الرتبية  قطاع 
االقت�سادية  التنمية  اإ�سرتاتيجية 
مدار  على  املمتدة  امل�ستدامة 

15�سنة قادمة.
ويف برنامج �سيف التحرير للقناة 
مراك�س  اأكد  الثالثة  االذاعية 
تخ�س  القرتاحات  تقدميه 
مراجعة النظام امل�رصيف والبنكي 
داعيا  البريوقراطية  وحماربة 
اال�رصاع  اإىل  العم�مية  ال�سلطات 
�سفافية اليجاد  وبكل  التحرك  يف 
لهذه  والناجعة  الفعالة  احلل�ل 

امل�ساكل. 
اأن  اإىل  الثالثة  �سيف  ولفت 
واقع  اإىل  تطرقت  املحادثات 
بالدنا  جتتازها  التي  االأزمة 

اجلزائريني  على  يفرت�س  والتي 
واأ�سار  احل�سبان  يف  ياأخذونها  اأن 
اجلزائرية  الكنفدرالية  رئي�س 
ال�سياق  ذات  يف  العمل  الأرباب 
العمل  اأرباب  منظمات  اأن  اإىل 
والقي�د  العراقيل  �سخ�ست  قد 
مبادراتها  من  وحتد  تكبح  التي 
�رصورة  على  م�سددا  وقدراتها 
االأخذ بعني االعتبار م�ساألة اإف�ساح 

املجال للمهارات والكفاءات.
ودعا ب�عالم مراك�س اإىل مناق�سة 
ت�ستفيد  التي  احلماية  م�ساألة 
والتي  العم�مية  امل�ؤ�س�سات  منها 
ح�سبه  �سلبية  انعكا�سات  لها 
يف  األح  كما  اخلا�س  القطاع  على 
امل�جه  الدعم  نظام  عن  حديثه 
اأهمية  على  املحتاجة  للفئات 
اأ�سماها  ما  ميكنزمات  مراجعة 
ال  التي  اجلزائرية  باخل�س��سية 
املحتاجة  العائالت  بني  تفرق 
دعم  من  اال�ستفادة  يف  والغنية 

يخ�س�س له 25مليار  دوالر.

اأكد رئي�س ال�ضركة الوطنية الليبية للنفط م�ضطفى �ضنع اهلل اأم�س الإثنني باجلزائر اأن للجزائر 
»دور هام« يعول عليه يف ا�ضتقرار ليبيا و قطاعها النفطي الذي اعتربه العمود الفقري لالقت�ضاد 

الليبي خ�ضو�ضا يف املرحلة النتقالية التي تعرفها  ليبيا حاليا. 

رئي�س ال�ضركة الوطنية الليبية للنفط م�ضطفى �ضنع اهلل

بومردا�س

م،�س

 ليبيا تراهن على اجلزائر ل�سمان ا�ستقرارها
 و قطاعها النفطي 

رفع عدد ال�سواطئ املراقبة و امل�سموحة لل�سباحة اإىل 45 

 رئي�س الكنفدرالية اجلزائرية
 لأرباب العمل

نطالب مبراجعة النظام امل�سريف 
ورفع القيود البريوقراطية

ر�ضميا

انطالق عمليات بيع هاتف Plus OPPO F3 باملتاجر 

امل�ضيلة 

 �سكان بلدية اوالد من�سور
 ي�ستكون غياب االنارة 

احياء  �سكان  من  العديد  ا�ستكى   
والية  غرب  من�س�ر  اوالد  بلدية 
امل�سيلة من غياب االإنارة العم�مية 
وباالأخ�س  ال�سكنية،  باأحيائهم 
�سكان حي »ال�ئام« و »ال�فاء »من 
العم�مية  للالنارة  الكلي  الغياب 
التي �سعبت عليهم التنقل وال�سهر 
عرب  وقد  رم�سان  اج�اء  يف  ليال 
بع�س �سكان املنطقة ل » ال��سط » 
عن حاجتهم املا�سة لتعميم االإنارة 
االحياء،  �س�ارع  بكل  العم�مية 
امر  باحلي  التج�ل  اأ�سبح  والتي 
ما  وه�   ، الليل  يف  للغاية  خطر 
ي�ساهم يف انت�سار الل�س��س الذين 
اأ�سح�ا  حيث  باملارة  يرتب�س�ن 
ب�سبب  حقيقية  معاناة  يعي�س�ن 
ظلمة  اأن  م�سيفني  امل�سكل،  هذا 
فيه  تزيد  الذي  رم�سان  يف  احلي 

ذات  يف  معربين  ال�سكان،  حركية 
ال�سديد  امتعا�سهم  عن  ال�سياق 
الظالم  ب�سبب  ي�ميا  يقا�س�نه  ملا 
الدام�س والذي جعلهم يتجنب�ن يف 
بع�س االأحيان اخلروج ليال، وعلى 
العم�مية  االإنارة  م�سكل  غرار 
و�سعية  من  ال�سكان  ي�ستكي 
الطرقات التي طالتها االهرتاءات 
منذ زمن ومل تعرف اأي تهيئة وال 
عن  عربوا  احلي  �سكان  تزفيت 
تذمرهم ال�سديد من م�سكل نق�س 
وريا�سية،  الرتفيهية  املرافق  يف 
املنطقة  اأن  منهم  عدد  اأكد  اأين 
يخ�س  فيما  كبريا  نق�سا  تعاين 
واملالعب  الريا�سية،  املرافق 
اجل�ارية، ناهيك عن انعدام ف�ساء 

للعب و م�ساحات اخل�رصاء .
عبدالبا�سط بديار 

بيع  عمليات  اأم�س  اأول  انطلقت 
ال�سيلفي،  Plus »خبري   F3 هاتف
�رصكة  ه�اتف  اأحدث  يعد  الذي 
اجلزائري  ال�س�ق  داخل   OPPO
امل�ستهلكني  بع�س  بداأ  حيث 
متاجر  على  الت�افد  اجلزائريني 
OPPO الر�سمية املت�اجدة على 
 : ال�طن  من  واليات  �ست  م�ست�ى 
اجلزائر العا�سمة، بجاية، وهران، 
و  وعنابة،  تلم�سان  ق�سنطينة، 
اأوب� يف  بها  تت�اجد  التي  املتاجر 
باجلزائر  والية  اربع�ن  و  واحد 
الذي  اجلديد  الهاتف  ل�رصاء 
تت�قع له ال�رصكة جناح كبري ميتلك 
ياأتي  الذي   ،Plus  F3 هاتف 
فائقة  مميزات  دج،   57900 ب�سعر 
هاتف  اأي  مع  مقارنتها  ميكن  ال 
ال�سعرية،  ال�رصيحة  نف�س  اآخر يف 
حيث ي�سم كامريا اأمامية مزدوجة 
ميجابك�سل   16 بدقة  اال�سا�سية  
�سيلفي  �س�ر  التقاط  ت�ستطيع 
 8MP بدقة  االخرى  و  مميزة 
بذلك  لت�سمن  لل�سيلفي اجلماعي، 
للم�ستخدم ت�س�ير كافة اللحظات 

الهامة بدقة فائقة.
عرف هاتف Plus F3 رواجا كبريا 

واجلزائري  العاملي  ال�سعيد  على 
ملميزاته  ن�سبة  خا�سة  ب�سفة 
املهمة، وجناح ن�سبة الطلب يعني 
مبيعاته  وارتفاع  ت�س�يقه   جناح 
م�ستقبال. اجلدير بالذكر اأن �رصكة 
اجلديد  هاتفها  اأطلقت   OPPO
يف  اجلزائري  بال�س�ق   Plus  F3
املا�سي،  ماي  من  ع�رص  احلادي 
ومت فتح باب الطلب امل�سبق على 
الهاتف قبل طرحه باملتاجر بداية 

من ي�م 13 من نف�س ال�سهر.
كافة   OPPO فاجاأت  كما 
على  �سارك�ا  الذين  امل�ستخدمني 
الهاتف،  الفا�سب�ك ل�رصاء  �سفحة 
الهدايا  من  العديد  منحتهم  حيث 
نادي  اأقم�سة  ومنها  املميزة 

بر�سل�نة
 F3 جتهيز  مت  فقد  وللتذكري، 
االإ�سبع  ب�سمة  بخا�سية   Plus
وت�سل �رصعة اال�ستجابة فيها اإىل 
وبطارية  فقط،  الثانية  من   0.2
اأمبري التي  كبرية بق�ة 4000 مللي 
�ساعة   79 اإىل  ي�سل  ما  ت�سمن 
الكامريا  تتميز  اال�ستخدام،  من 
واملتخ�س�سة  املزدوجة  االأمامية 
بقدرة 16MPو8MP، االأوىل من 

ن�عها يف ال�س�ق،  تلتقط  اإىل غاية 
105٪ من عمق الهدف اأي اأكرث من 
ميجابك�سل   16 بدقة  درجة،   80
بدقة  و  االأمامية  للكامريا 

16ميجابك�سل للكامريا اخللفية، 
مما يتيح للم�ستخدمني التقاط 

حتى  للغاية،  وا�سحة  �س�ر 
االإ�ساءة  ظروف  يف 

املنخف�سة، 
 F3 هاتف  تزويد  ومت 

ثماين  مبعالج   Plus
وذاكرة  الن�اة 
ع�س�ائي  و�س�ل 

جيجابايت،   4
ميثل  ما  وه� 

بة  جتر
ئية  �ستثنا ا

للم�ستخدم.
العالمة  مدير  �سي،  اأندي  ويق�ل 
التجارية باإفريقيا و ال�رصق ال��سط، 
بهذه  »مذه�لة«  كانت  ال�رصكة  اأن 
الدرجة من االهتمام واالإثارة ح�ل 
داخل  اجلديد   Plus  F3 جهاز 

اجلزائر.
ف  �سا اأ و
دائما  »كنا 
ثقة  على 
 F3 اأن  من 
�سيك�ن   Plus
ولكن  به،  ُمرّحبا 
الذي  الفعل  رد 
جتاوز  اأم�س  راأيناه 
كبري،  ب�سكل  ت�قعاتنا 
عدد  اإىل  وبالنظر 
فاإنني  امل�سجلة  الطلبات 
الهاتف  �رصاء  يريد  من  اأن�سح 
عليه  للح�س�ل  الت�جه  ب�رصعة 

الي�م قبل غد«.
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حوايل  تن�صيب  مت  اإجمالية  وب�صفة 
اإىل  يناير  من  عمل  طالب   10.953
ماي املن�رصم منها 10.048 تن�صيب 
اجلهاز  اإطار  يف  العمل  لطالبي 
جهاز  اإطار  يف   905 و  الكال�صيكي 
املهني,  الإدماج  على  امل�صاعدة 
هذه  ومتثل  تو�صيحه  مت  ح�صبما 
باملائة   151 ن�صبته  ما  الإجنازات 
للفرتة  املحددة  الأهداف  من 
تتجاوز  اإجنازات  وهي  املذكورة 
التي  والأهداف  التوقعات  بكثري 
اأ�صري  ح�صبما  الو�صاية,  و�صعتها 
اإليه وقد ترجمت فعالية الإجراءات 
الولئية  الوكالة  قبل  من  املتخذة 
هذا  تن�صيب  عرب  لوهران  للت�صغيل 

يف  العمل  طالبي  من  الكبري  العدد 
و  ال�صناعة  و  اخلدمات  قطاعات 
التن�صيبات  عدد  عرف  قد  و  البناء 

مقارنة  باملائة   6 قدرها  زيادة 
 2016 عام  من  الفرتة  نف�س  مع 
اأن  ذكر  الذي  امل�صدر  لذات  وفقا 

من  ا�صتقطب 49?  قطاع اخلدمات 
بالبناء  ? و  املن�صبني وال�صناعة 36 
اإل  الزراعة  ت�صتقطب  فيما مل   ?14
ذلك  و  املن�صبني  اإجمايل  من   ?1
و  الإعالمية  الأيام  من  الرغم  على 
حول  املنظمة  املفتوحة  الأبواب 

القطاع لفائدة طالبي العمل.
العمل  طلبات  عرفت  جانبها  ومن 
خالل الفرتة املذكورة ارتفاعا بن�صبة 
ال�صنة  من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   ?8
 35.300 ت�صجيل  مت  حيث  الفارطة 
قطاعات  وتعد  عمل.  عن  باحث 
اخلدمات و ال�صناعة الأكرث طلبا كما 
ارتفع عدد الوظائف املوفرة بن�صبة 
العمومية  ال�رصكات  12? اإذ تقدمت 
العمل  واأرباب  والأجنبية  واخلا�صة 

بحوايل 13.181 عر�س وظيفة.

�ضجل �ضوق العمل لولية وهران خالل اخلم�ضة اأ�ضهر الأوىل من ال�ضنة احلالية ما يقارب 11.000 
تن�ضيبا لطالبي عمل يف اإطار اجلهاز الكال�ضيكي وجهاز امل�ضاعدة على الإدماج املهني و هو ما ميثل 

ن�ضبة 151 باملائة من الأهداف امل�ضطرة, ح�ضبما علم اليوم الأحد من الوكالة الولئية للت�ضغيل.

وهران

ق.م

تن�شيب ما يقارب 11.000 طالب عمل خالل خم�شة �أ�شهر 

خن�ضلة 

ب�ضواطئ �ضكيكدة

برج بوعريريج 

تكوين 45 عونا و �شابط غابات يف تقنيات �إخماد �حلر�ئق

�أزيد من �ألفي  م�شطاف منذ يوم �خلمي�س �ملا�شي  

�ل�شروع يف تطهري و�دي عريريج "الغر�ف"

مت موؤخرا تكوين 45 عونا و �صابط 
غابات يف تقنيات اإخماد احلرائق 
حت�صبا  ذلك  و  منها  الوقاية  و 
لف�صل ال�صيف ح�صب ما علم اليوم 
حماية  م�صلحة  رئي�س  من  الأحد 
مبحافظة  احليوانات  و  النباتات 
اأ�صاف  الذي  اأيذال  زهري  الغابات 
باأن تكوين اأعوان و �صباط الغابات 
مكونون  �صباط  عليه  اأ�رصف  قد 
يف  املدنية  احلماية  مديرية  من 

دام  ق�صري  ترب�س  �صكل  ذلك  و 
خالل  الرتكيز  مت  وقد  اأيام  ثالثة 
هذا الرتب�س وفقا لذات امل�صدر 
حال  يف  النار  اإخماد  كيفية  على 
الغابي  املحيط  يف  حريق  ن�صوب 
كتدخل  الغابات  اأعوان  طرف  من 
احلماية  تدخل  يليه  الذي  و  اأويل 
احلريق  انت�صار  حال  يف  املدنية 
بالإ�صافة  فيه  التحكم  �صعوبة  و 
ال�صباط  و  الأعوان  اكت�صاب  اإىل 

ملعارف تتعلق بالإ�صعافات الأولية 
يتعر�صون  قد  الذين  لالأ�صخا�س 
ويف  غريها.  و  اختناق  اأو  حلروق 
اللوجي�صتيكية  التح�صريات  �صياق 
ملخطط مكافحة حرائق الغابات 
حمافظة  اأن  اأيذال  ال�صيد  اأ�صاف 
الغابات بولية خن�صلة قد �صخرت 
الو�صائل املادية و الب�رصية الالزمة 
 9 يف  تتمثل  طارئ  لأي  حت�صبا 
بالتدخل  خا�صة  اإطفاء  �صيارات 

بالإ�صافة  النريان  لإخماد  الأويل 
لنقل  خ�ص�صت  �صيارة   16 اإىل 

الأعوان و تقدمي الدعم. كما 
مت و�صع و جتهيز 17 فرقة غابية 
غابات  عون   86 بتعداد  متنقلة 
الكتل  عرب  بدوريات  القيام  لأجل 
ولية  عرب  املنت�رصة  الغابية 
خاللها  من  التوعية  و  خن�صلة 
ي�صيف  الغابات  حرائق  مبخاطر 

نف�س امل�صوؤول.

للم�صطافني  ملفت  اإقبال  ي�صجل 
على �صواطئ ولية �صكيكدة منذ يوم 
اإليها  يتوافدون  املن�رصم  اخلمي�س 
البالد  �رصق  وليات  خمتلف  من 
حيث فاق عددهم 2200 م�صطاف, 
ح�صب التقديرات التي اأعلنت عنها 

م�صالح  احلماية املدنية.
احلماية  م�صالح  اأرجعت  قد  و 
املدنية هذا الإنزال الكبري للعائالت 
الأعمار  خمتلف  من  ال�صباب  و 
التي  املرتفعة  احلرارة  درجة  اإىل 
�صهدتها املناطق الداخلية ال�رصقية 

للبالد خالل الأيام الأخرية ما عدا 
الأحد اأول اأم�س الذي متيز بت�صاقط 

لالأمطار .
من  امل�صطافني  ال�صيام  مينع  مل  و 
الولية  هذه  �صواطئ  على  التوافد 
خا�صة منها التي تقع غرب �صكيكدة 
على غرار �صواطئ القل التي �صجلت 
مكلفتا  ح�صورا  غريها  من  اأكرث 
احلركة  عادت  قد  و  للم�صطافني 
�صكيكدة  ملدينة  البحرية  للواجهة 

انطالقا من ال�صاطئ الأخ�رص 
مرورا  الكبري  ال�صاطئ  اإىل  و�صول 

ب�صاطئ مريامار حيث لوحظ وجود 
عديد ال�صيارات راكنة حتمل لوحات 
باتنة  و  ق�صنطينة  وليات  ترقيم 
�رصح  قد  و  خ�صو�صا  �صطيف  و 
من  القادمني  امل�صطافني  بع�س 
بع�س وليات �رصق البالد باأن �صهر 
ال�صتجمام  من  مينع  ل  رم�صان 
لب�صع  البحر  مياه  يف  ال�صباحة  و 

دقائق.
�صيدة  قالت  الإفطار  مائدة  عن  و 
)ق�صنطينة(:  اخلروب  بلدية  من 
ال�صباح  يف  �صيء  كل  ح�رصت  "لقد 

عائلتي  اأفراد  رفقة  نفطر  و  الباكر 
ن�صتمتع  اأن  قبل  ال�صاطئ  على 
املياه  و  الذهبية  بالرمال  جمددا 
العودة  ثم  �صطورة  ل�صاطئ  العذبة 

اإىل منزلها قبل بزوغ الفحر".
املدنية  احلماية  م�صالح  تتوقع  و 
لولية �صكيكدة اإقبال اأكرث يف الأيام 
التي  املقبلة على �صواطئ �صكيكدة 
ل�صكان  بالن�صبة  الأقرب  اأ�صبحت 
قاملة  و  باتنة  و  ميلة  و  ق�صنطينة 
بف�صل الطريق ال�صيار �رصق-غرب.

الوطني  الديوان  فرق  �رصعت 
يف  بوعريريج  بربج  للتطهري 
للوادي  تنظيف  و  تطهري  عمليات 
املمتد على طول عا�صمة الولية 
عمليات  يف  الفرق  بداأت  حيث 
خمتلف  و  الأوحال  رفع  و  التنقية 

النفايات.
ويف هذا ال�صياق اأو�صحت م�صالح 
بالولية  للتطهري  الوطني  الديوان 
بعد  متت  التي  العملية  هذه  باأن 
بلدية  م�صالح  بني  �صفقة  عقد 

الديوان  ذات  و  بوعريريج  برج 
الوادي  اأجزاء  جميع  �صت�صمل 
اإىل  ال�صمالية  اجلهة  من  بدءا 
بجنوبها  النهائي  م�صبه  غاية 
ويتم  كلم   3 م�صافة  على  ذلك  و 
�صيانة  كذلك  العملية  هذه  �صمن 
و  الهوائية  الفتحات  و  امل�صبات 
ذلك بال�صتعانة باأجهزة و معدات 
خا�صة مع و�صع كامريات ملراقبة 
نوعية الأ�صغال و مواقع الن�صداد 

وفقا لذات امل�صدر.

مايل  غالف  تخ�صي�س  مت  وقد 
ميزانية  من  د.ج  مليون   30 بقيمة 
البلدية منها 9 مليون د.ج لتطهري 
الوادي فيما خ�ص�س ما تبقى من 
املبلغ لإعادة تهيئة قنوات ال�رصف 
ذات  اأو�صحه  ما  ح�صب  ال�صحي 
تخ�صي�س  اإىل  م�صريا  امل�صدر 

كذلك 60 مليون د.ج من ميزانية 
قنوات  لتجديد  املحلية  التنمية 
"نقاط   5 عرب  ال�صحي  ال�رصف 
عرب  ل�صيما  باملدينة  �صوداء" 

ي�صكل  لالإ�صارة  القدمية  الأحياء 
�صوداء  نقطة  "لغراف"  وادي 
عادة  اإذ  بوعريريج  برج  مبدينة 
حدوث  يف  خماطره  تتزايد  ما 
الت�صاقط  فرتات  خالل  في�صانات 
تكد�س  ب�صبب  لالأمطار  الغزير 
ت�رصب  و  الأتربة  و  الأوحال 
�صيوله باجتاه الطرقات و املنازل 
ت�صبب  فقد  للتذكري  املجاورة 
في�صان هذا الوادي العام 1994 يف 

هالك 14 �صخ�صا.

اجللفة 

�ضيدي بلعبا�س 

تي�ضم�ضيلت

ن�شاط حت�شي�شي لرت�شيد 
��شتعمال �لطاقة

600 �شرطي لتاأمني �المتحانات

ت�شليم مفاتيح 40 م�شكنا عموميا 
�يجاريا بالعيون 

الكهرباء  توزيع  مديرية  تكثف 
والغاز لولية اجللفة هذه الأيام من 
التوعوية  و  التح�صي�صية  جهودها 
اإيزاء تعزيز �صبل تر�صيد ا�صتعمال  
ح�صب  عقالنية,  بطريقة  الطاقة 
القائمني  من  الأحد  اليوم  علم  ما 

على ذات املوؤ�ص�صة.
املكلفة  اأكدت  ت�رصيح  يف  و 
بالإعالم لدى املديرية بن �رصيف 
املن�صبة  اجلهود  باأن  را�صية 
وعقلنة  تر�صيد  حول  للتح�صي�س 
ا�صتهدفت  الطاقة  ا�صتعمال 
موؤخرا اآئمة م�صاجد الولية الذين 
ال�صاأن  ذات  يف  لقاء  معهم  عقد 
خمتلف  على  التعريج  مت  حيث 
هذا  ي�صمنها  التي  اجلوانب 

املو�صوع التح�صي�صي.
و�صمن لقاء اإطارات مديرية توزيع 
امل�صاجد  باأئمة  والغاز  الكهرباء 
مت  اأنه  امل�صوؤولة  ذات  ذكرت 
تلعبه  الذي  الدور  على  الرتكيز 
لها  ملا  الدينية  املوؤ�ص�صات  هذه 

من دور يف معاجلة عديد الظواهر 
التبذير  منها  ل�صيما  الجتماعية 
ال�صتعمال  منه  باخل�صو�س  و 
و  للطاقة  والالعقالين  املفرط 
باإتباع  املواطنني  بتحفيز  ذلك 

منط ا�صتهالكي ر�صيد. 
و  التح�صي�س  �صبل  �صمن  و 
مديرية  م�صالح  تدعم  التوعية 
ن�صاطها  والغاز  الكهرباء  توزيع 
للزبائن  يربز  خمطط  بو�صع 
وامل�صتهدفني يف العملية التوعوية 
اإتباع عدة  التدحرج احلا�صل عند 
الطاقة  ا�صتعمال  تخ�س  �صلوكات 
وهو ما يعود بالفائدة على الزبون 
م�صتحقات  اأي�صا  لديه  تقل  الذي 
الفاتورة و من بني ال�صلوكات التي 
يف  اإتباعها  اإىل  املوؤ�ص�صة  تدعوا 
الطاقوي جتنب  ال�صتهالك  منط 
وكذا  باإفراط  املكيفات  فتح 
و  اقت�صادية  م�صابيح  ا�صتعمال 
جتنبها  و  الإنارة  ا�صتعمال  عقلنة 

يف و�صح النهار.

اأمن ولية �صيدي  �صطرت م�صالح 
خا�صا  اأمنيا  خمططا  بلعبا�س 
خالل  الأمنية  التغطية  ل�صمان 
مت  حيث  ال�صنة  نهاية  امتحانات 
من  �رصطي   600 من  اأزيد  جتنيد 
لدى  علم  ح�صبما  الرتب  خمتلف 
لذات  والت�صال  الإعالم  خلية 

اجلهاز الأمني.
مراكز  تاأمني  املخطط  وي�صمل 
التجميع  ومراكز  المتحان 
املرافقة  توفري  مع  والت�صحيح 

اأوراق  نقل  خالل  الأمنية 
بالتن�صيق مع اجلهات  المتحانات 
اأن  واأكد ذات امل�صدر  املخت�صة. 
بلعبا�س  �صيدي  اأمن ولية  م�صالح 
وذلك  المتحانات  لتاأمني  جاهزة 
بتكثيف التواجد الأمني مع توفري 
ت�صهيل  اأجل  من  الو�صائل  كافة 
بالقرب  املرورية  احلركة  �صيولة 
التي  المتحانات  مراكز  وحول 

ت�صهد توافد التالميذ واأوليائهم.

)تي�صم�صيلت(  العيون  ببلدية  مت 
عموميا  م�صكنا   40 مفاتيح  ت�صليم 
اإيجاريا للم�صتفيدين منها  ح�صبما 
مل�صالح  الت�صال  خلية  لدى  علم 

الولية.
التي  التوزيع   عملية  جرت  وقد 
اأ�رصف عليها رئي�س دائرة خمي�صتي 
نيابة عن الوايل رفقة م�صالح ديوان 
يف  العقاري   والت�صيري  الرتقية 
اإرتياح  و�صط  و�صط  ح�صنة  ظروف 
هذه  من  امل�صتفيدين  املواطنني 
ذات  و�صح  اجلديدة   ال�صكنات 
العيون  مدينة  اأن  يذكر  امل�صدر 
توزيع  اأ�صبوعني  قبل  �صهدت  قد 
النمط  نف�س  من  �صكنية  وحدة   80
وتاأتي هذه العملية تنفيذا لتعليمات 
بت�صليم  واملتعلقة  تي�صم�صيلت  وايل 

مفاتيح 
خمتلف  من  �صكنية  وحدة   1.230
ال�صيغ على مراحل وذلك قبل حلول 

ك�صفت  كما  املبارك  الفطر  عيد 
خالل  ال�رصوع  عن  اخللية  ذات 
توزيع  يف  املقبلة  القليلة  الأيام 
حل�صة  الولية  بلديات  مبختلف 
200 م�صكن عمومي اإيجاري تندرج 

�صمن ال�صندوق الوطني ملعادلة 
والبيع  الجتماعية  اخلدمات 
ال�صندوق  )برنامج  بالإيجار 
والحتياط-بنك(  للتوفري  الوطني  
منذ  تي�صم�صيلت  ولية  ا�صتفادت 
غاية  واإىل   2009-2005 اخلما�صي 
ال�صنة  من  الأول  الثالثي  نهاية 
هام  �صكني  برنامج  من  اجلارية 
قوامه حوايل 55 األف وحدة �صكنية 

عمومية 
على  للق�صاء  وموجهة  اإيجارية 
ال�صكن اله�س اإ�صتلم منها حلد الآن 
حوايل 35 األف وحدة فيما ل تزال 
الإجناز  طور  يف  وحدة   11.300

و8.400 مل تنطلق بعد.
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النك�سة والوك�سة والأدب
من غري املعروف من اأطلق ا�ضم ) النك�ضة ( على هزمية اخلام�س من يونيو حزيران يف العام ال�ضابع وال�ضتني من القرن الع�ضرين , واملعروفة اإ�ضرائيليًا بحرب الأيام 

ال�ضتة , وملاذا اأ طلق هذا ال�ضم على هزمية حزيران , فالنك�ضة يف اللغة من الفعل نك�س وفاعله ناك�س ومفعوله منكو�س , وتعني التغري من الأف�ضل اإىل الأ�ضواأ 

 « املري�ض  انتك�ض   « نقول  فعندما 
اأو«   , اأن �ُشفَي  اأي عاوده املر�ض بعد 
م�شتواه  تراجع  اأي   « الطالب  انتك�ض 
وهذا    . حت�ّشن  اأن  بعد  التح�شيلي 
املعنى ال ينطبق على هزمية حزيران 
منت�رصين  يكونوا  مل  العرب  الأن   ,
يف  مهزومني  كانوا  بل   , ُهزموا  ثم 
والعدوان  النكبة  هما  �شابقتني  حربني 
يف  ثالثة  مرة  ُهزموا  ثم   , الثالثي 
الهزمية  هذه   , حزيران  من  اخلام�ض 
التي و�شفها املفكر االإ�شالمي توفيق 
بعنوان  النك�شة  الطيب يف مقال عقب 
 ) النكبتني  بعد  ما  االإ�شالمي  احلل   (
يف  القد�ض  �شقوط  من  اأخطر  باأنها 
و�شقوط   , امل�رصق  يف  ال�شليبيني  يد 
و�شقوط   , باملغرب  يدهم  يف  قرطبة 

بغداد على يد التتار يف امل�رصق .
ورمبا يكون ا�شم ) الوك�شة ( من الفعل 
موكو�ض  ومفعوله  واك�ض  وفعله  وك�ض 
ما  لو�شف  النك�شة  ا�شم  من  اأقرب 
فالوك�شة   , حزيران  هزمية  يف  حدث 
وخيبة  واخل�شارة  امل�شيبة  تعني 
الأن  بالفعل  حدث  ما  وهذا   , االأمل 
الن�رص  تنتظر  كانت  العربية  االأمة 
حتقيق  من  وبدالً   , به  ُوعدت  الذي 
واإزالته  ال�شهيوين  الكيان  على  الن�رص 
اإعالم  لذلك  رّوج  كما   – الوجود  من 

االأنظمة العربية – اإذ بهذا الكيان الذي 
ُو�شف بالع�شابات ينت�رص ويتمدد على 
بخيبة  العرب  فاأح�ض   , جبهات  ثالث 
وم�شيبة  هائلة  وخ�شارة  كبرية  اأمل 
عظيمة , عّب عنها ال�شاعر الكبري اأمل 
يدي  بني  البكاء   ( ق�شيدته  يف  دنقل 
زرقاء اليمامة ( خماطباً زرقاء اليمامة 
» تكلمي .. ل�شد ما اأنا ُمهان .. ال الليل 
 .. اجلدران  وال  كال   .. عورتي  يخفي 
وال  اختبائي يف ال�شحيفة التي اأ�شدها 
الدخان  �شحائب  يف  احتمائي  وال   ..

. « ....
على  اأُطلق  الذي  اال�شم  كان  ومهما 
هزمية حزيران فلم يغري من م�شمونها 
ونتائجها الكارثية , ومل يحل دون طرح 
االأ�شئلة الُكبى التي اأعقبت الهزمية , 
ويف مقدمتها ال�شوؤال املركزي ) ملاذا 
ُهزمنا ؟ ( , وجتاوزت االجابة على هذا 
للهزمية  املبا�رصة  االأ�شباب  ال�شوؤال 
عمقاً  االأكرث  االأ�شباب  اإىل  الع�شكرية 
احلاكمة  االأنظمة  طبيعة  يف  والكامنة 
متكاملة  كمنظومة  العربي  واملجتمع 
 , ال�شائدة  احلكم  فل�شفة  بني  جتمع 
والفكر الذي قاد اإىل الهزمية , وهذا ما 
عّب عنه ال�شاعر الكبري نزار قباين يف 
ق�شيدته ) هوام�ض على دفرت الهزمية 
( بقوله » اأنعى لكم يا اأ�شدقائي اللغة 

القدمية .. والكتب القدمية .. اأنعى لكم 
.. كالمنا املثقوب كاالأحذية القدمية 
وال�شتيمة  والهجاء  العهر  ومفردات   ..
.. اأنعى لكم .. اأنعى لكم ..الفكر الذي 

قاد اإىل الهزمية » .
ومن االأ�شباب العميقة لهزمية حزيران 
االأدباء  ناق�شها  التي  النك�شة  اأو 
املختلفة  االأدبية  اأعمالهم  يف  العرب 
لال�شتبداد  كمح�شلة  االغرتاب 
االأنظمة  مار�شته  الذي  والف�شاد 
من  وحطت  �شعوبها  على  احلاكمة 
 , اإن�شانيتها  و�شحقت   , كرامتها 
من  وعزلتها   , فاعليتها  واأعدمت 
االأنظمة  , هذه  والقرار  التاأثري  مراكز 
التي احتكرت نخبتها احلاكمة ال�شلطة 
وجعلتهما   , الرثوة  على  وا�شتحوذت   ,
 , النا�ض  دون  من  والأبنائها  لها  حقاً 
ومار�شت كل الفواح�ض حتت �شعارات 
ولقد   ... والتحرير  والوحدة  الثورة 
عّب عن هذا االغرتاب االأديب الكبري 
جنيب حمفوظ يف روايته ) ثرثرة فوق 
النيل ( على ل�شان جمموعة من هوؤالء 
املهم�شني » ال�شفينة ت�شري دون حاجة 
اإىل راأينا اأو معاونتنا , واأن التفكري بعد 
ذلك لن يجدي نفعاً , ورمبا جر وراءه 

الكدر و�شغط الدم » .
التي  للهزمية  العميقة  االأ�شباب  ومن 

االأدبية  اأعمالهم  يف  االأدباء  طرحها 
اال�شتبداد , كرواية ) �شيء من اخلوف 
التي   , اأباظة  ثروت  الكبري  للروائي   )
كرمز   ) عرتي�ض   ( �شخ�شية  قدمت 
للديكتاتور امل�شتبد الذي حكم القرية 
القرية  باأهل  لل�شعب  ورمز   , باخلوف 
اخلوف  من  التحرر  اأن  على  موؤكداً   ,
بداية  هو  اال�شتبداد   على  والثورة 
االأديب  اأما   . والن�رص  للتقدم  الطريق 
اأ�شار  امل�رصحي �شعد اهلل ونو�ض فقد 
خالل  من  للهزمية  اآخر  �شبب  اإىل 
م�رصحية ) حفلة �شمر من اأجل خم�شة 
حزيران ( وهو الت�شليل الذي مار�شته 

االأنظمة على �شعوبها ا�شتخفافاً بهم , 
واأن الطريق اإىل الن�رص هو احلقيقة ال 

الت�شليل واملقاومة ال اال�شت�شالم .
التي  االأ�شباب  بع�ض  هذه  كانت  واذا 
كالفكر   , حزيران  هزمية  اإىل  اأدت 
املهّم�ض  واالغرتاب   , للعقل  امل�شلل 
للمواطن , واال�شتبداد امُلعيق للتقدم , 
والت�شليل املناق�ض للحقيقة .... فهل 
عاجلنا – نحن الفل�شطينيني , منظمة 
االأ�شباب  هذه    - وف�شائل  و�شلطة 
اأ�شباب  اإليها  اأ�شفنا  اأم  وتخلّ�شنا منها 
اأخرى ر�شّخت الهزمية واأبقت النك�شة 

وعّمقت الوك�شة واأبعدت الن�رص .

د. وليد القططي

�سيطنة الآخر بني الهنود احلمر والأ�سرى الفل�سطينيني
الكاتب : د. وليد القططي

القرن  من  الثاين  الن�شف  يف 
اأفالم  انت�رصت  الع�رصين 
ت�شّور  التي  االأمريكية  الكاوبوي 
البي�ض  امل�شتوطنني  �رصاع 
)الهنود  االأ�شليني  ال�شكان  مع 
من  الثاين  الن�شف  يف  احلمر( 
هذه  ع�رص.  التا�شع  القرن 
احلمر  الهنود  �شّورت  االأفالم 
يتورعون  ال  متوح�شني  همجاً 
البي�ض  امل�شتوطنني  قتل  عن 
بوح�شية وهمجية. ويف املقابل 
االأوروبيني  املحتلني  �شّورت 
ب�رصاً متح�رصين ي�شعون لتعمري 
االأر�ض اجلديدة ون�رص احل�شارة 
�شورة  فاأعطت  فيها.  والتقدم 
القارة  ل�شكان  �رصيرة  �شلبية 
االأ�شليني, و�شورة اإيجابية خرّية 
ولذلك  الغزاة؛  القارة  ل�شكان 
اأفالم  ن�شاهد  ن�شعد عندما  كنا 
االأ�رصار  فيها  يُقتل  الكاوبوي 
)الهنود احلمر( وينت�رص االأخيار 

)امل�شتوطنني البي�ض(.
حتمله  الذي  امل�شمون  هذا 
هو  االأمريكية  الكابوي  اأفالم 
اأرادت تلك االأفالم  بال�شبط ما 
تتلّخ�ض  وهي  للعامل,  اإي�شاله 
ال�شعب  اأرا�شي  اغت�شاب  اأن  يف 
االأ�شلي الذي اأطلقوا عليه ا�شم 

وبهتاناً,  زوراً  احلمر(  )الهنود 
وتدمري منط حياتهم وح�شارتهم 
اأر�شهم  من  وطردهم  اخلا�شة, 
اإن�شاين  عمل  هو  واإبادتهم 
وفعل ح�شاري و�شلوك اأخالقي 
اأما  احلياة.  �شاحبه  ي�شتحق 
مقاومة ذلك االغت�شاب والدفاع 
والوطن  واالأر�ض  النف�ض  عن 
وفعل همجي  فهو عمل وح�شي 
ي�شتحق  اأخالقي  غري  و�شلوك 
�شاحبه املوت. ومع اإنتاج مئات 
التي  النمط  ذلك  على  االأفالم 
العامل  اأنحاء  كل  يف  انت�رصت 
تكّر�شت  اأخرى  جلهود  اإ�شافة 
يف الوعي اجلمعي والراأي العام 
الدويل ال�شورة النمطية ال�رصيرة 
ُم�شلّمة  واأ�شبحت  للهنود احلمر 

ال حتتاج اإىل برهان.
و�شيطنة  ال�شلبية  ال�شورة  وهذه 
يف  مهماً  دوراً  تلعب  االآخر 
اأخالقياً  مبراً  املجرم  اإعطاء 
الإبادة  واالآخرين  نف�شه  اأمام 
له  نف�شياً  وتُ�ّشهل  باأكمله,  �شعب 
ارتكاب جرائمه وتنفيذ اأهدافه 
غري االإن�شانية وغري االأخالقية؛ 
فاخل�شم اأو العدو ال يُعتب اإن�شاناً 
و�شيطنته,  جترميه  بعد  كاماًل 
اأو  ال�رصير  املجرم  ف�شورة 
احليوان  اأو  الرجيم  ال�شيطان 
الوح�شي ال جتعله ي�شعر بتاأنيب 

بالذنب  االإح�شا�ض  اأو  ال�شمري 
كذلك  يكن  وان مل  االآخر,  جتاه 
وال  له  ا�شم  ال  رقم  جمرد  فهو 
ب�رص...  روح  وال  اإن�شان  ذات 
الرحمة  ي�شتحق  ال  وبالتايل 
والراأفة؛ في�شُهل نف�شياً واأخالقياً 
وتعذيبه  حماربته  ومعرفياً 
اإبادته كما تُباد  وقتله, بل يجوز 
كما  وقتله  ال�شارة,  احل�رصات 
املفرت�شة,  احليوانات  تُقتل 
والتخلّ�ض منه كما يتم التخلّ�ض 

من الكائنات املوؤذية.
وما حدث يف اأمريكيا مع الهنود 
مع  اإ�رصائيلياً  يحدث  احلمر 
ال؟!؛  ومل  الفل�شطيني,  ال�شعب 
من  اال�شتعماران  خرج  فقد 
م�شتنقع غربي واحد, رائحته نتنة 
ب�شالالت العن�رصية واال�شتعالء, 
ومياهه فا�شدة بعقيدة االختيار 
باأوهام  �شبخة  وتربته  االإلهي, 
فقد  املتح�رص.  االأبي�ض  العرق 
وال  ال�شهيونية  الدعاية  رّوجت 
االأمريكية  الدعاية  كما  زالت- 
فل�شطني  اغت�شاب  اأن  �شابقاً- 
وطرد ال�شعب الفل�شطيني منها, 
واإبادة جزء منه هو عمل اإن�شاين 
وفعل ح�شاري و�شلوك تقدمي؛ 
متح�رصة  دولة  اإقامة  ي�شتهدف 
من  حميط  و�شط  دميقراطية 
التخلف والهمجية. ويف املقابل 

ال�شهيونية  الدعاية  تلك  رّوجت 
اغت�شاب  رف�ض  اأن  ال�شوداء 
املحتلني  ومقاومة  فل�شطني 
هي  للم�شتوطنني  والت�شدي 
وعمليات  اإرهابية  اأعمال 
تخريبية ت�شتهدف اإبادة )ال�شعب 
وتدمري  املختار(  اليهودي 
املتح�رصة  )اإ�رصائيل  دولة 
اتهمت  كما  الدميقراطية(. 
الغرب  من  ي�شدر  �شوت  كل 
فعل  باأنه  االحتالل  جرائم  �شد 
الرواية  على  خروج  وكل  نازي, 
لل�شامية,  عداء  باأنه  ال�شهيونية 
الفل�شطيني  للحق  تاأييد  وكل 

باأنه كراهية لليهود.
االأ�رصى  اأ�شبح  االإطار  ويف هذا 
الفل�شطينيون خمربني واإرهابيني 
اأجل  من  منا�شلني  ولي�شوا 
اأطفال  وقتلة  والكرامة,  احلرية 
اأياديهم ملطخة بالدماء ولي�شوا 
مقاتلني من اأجل الوطن, وجناة 
جمني  �شحايا  ولي�شوا  جمرمني 
ثارت  فقد  ولذلك  عليهم... 
واالإعالم  االإ�رصائيلية  احلكومة 
االإ�رصائيلي الأن �شحيفة نيويورك 
قلياًل  خرجت  االأمريكية  تاميز 
�شد  االإ�رصائيلية  الرواية  عن 
االأ�رصى واأجرت مقابلة �شحفية 
مروان  االأ�شري  القيادي  مع 
بداية  مع  ن�رصتها  البغوثي 

باأنه  و�شفته  االأ�رصى  اإ�رصاب 
نائب وقيادي فل�شطيني, فهاجم 
نتنياهو  العدو  وزراء  رئي�ض 
باالعتذار  وطالبها  ال�شحيفة 
باأنه  البغوثي  مروان  وا�شفاً 
قيادي  ولي�ض  كبري(  )ارهابي 
ت�رصيح  ويف  فل�شطيني,  وطني 
باأنهم  االأ�رصى  وا�شفاً  له  اآخر 
»قتلة واإرهابيون... وهم الطرف 

غري العادل وغري االأخالقي«.
ال�شهيوين  الوزير  و�شفهم  كما 
ت�رصيح  يف  هنغبي  ت�شاحي 
لالإذاعة االإ�رصائيلية بقوله: » اإن 
االأ�رصى امل�رصبني هم جمموعة 
اأن  ويُحظر  الق�شاة  القتلة  من 
لهوؤالء  اإ�رصائيل  دولة  ت�شت�شلم 
عن  قائاًل  واأ�شاف  الوقحني« 
»اإن  البغوثي  مروان  القائد 
اأن  للعامل  �شتّو�شح  اإ�رصائيل 
احلديث يدور عن قاتل حمكوم 
باأكرث من اأربع موؤبدات« . كما 
االإ�رصائيلي  االإعالم  حاول 
احلرية  اإ�رصاب  ت�شويه 
جاء  باأنه  باالإدعاء  والكرامة 
فل�شطينية  داخلية  الأ�شباب 
فتح  حركة  داخل  وال�رصاع 
ملروان  مفبكة  �شورة  ون�رص 
اأثناء  ياأكل  وهو  البغوثي 
جتاهل  يف  االإ�رصاب... 
االإ�رصاب  الأ�شباب  وا�شح 

اأو�شاع  �شوء  وهي  احلقيقية 
وتراجع  املعي�شية  االأ�رصى 
االإ�رصائيلية  ال�شجون  اإدارة 
عن اجنازات حققها االأ�رصى 
االأمعاء  ومعارك  مبعاناتهم 

اخلاوية.
وخال�شة االأمر اأن اإ�شرتاتيجية 
االأر�ض  اأ�شحاب  �شيطنة 
اإ�شرتاتيجية  هي  االأ�شليني 
اال�شتعمار  بوتقة  من  خرجت 
االأمريكان  مار�شها  الغربي 
ال�شكان  �شد  البي�ض 
احلمر(,  )الهنود  االأ�شليني 
�شد  ال�شهاينة  ومار�شها 
كم�رصوع  الفل�شطيني  ال�شعب 
ا�شتيطاين  اإحاليل  ا�شتعماري 
�شبيه بالغزو االأوروبي الأمريكا 
االإ�شرتاتيجية  وملواجهة هذه 
الدعاية  مواجهة  اأوالً  تتطلب 
باإظهار  عاملياً  ال�شهيونية 
وجه الكيان ال�شهيوين ال�رصير 
وتتطلب  للعامل,  القبيح 
االأر�ض  فوق  ال�شمود  ثانياً 
والتم�شك  الفل�شطينية 
الفل�شطينية,  باحلقوق 
مقاومة  ثالثاً  وتتطلب 
بكافة  ال�شهيوين  االحتالل 
كله  وهذا  املمكنة.  الطرق 
كم�شري  م�شرينا  يكون  ال  كي 

الهنود احلمر.
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للعقار �الآتي تعييينه : قطعة �أر�س  �ساحلة للبناء �مل�سماة لغر��س تقع باملكان �مل�سمى لغر��س قرية �أوالد نا�رص   
  بلدية عمرم�ساحتها �الإجمالية 260,00 مرت مربع �سكلها �لهند�سي غري منتظم حمددة كما بلي  :

�ل�سمال : ملكية حدو�س �أحمد          �جلنوب : ملكية نا�رص باي حممد
�ل�رصق  : ملكية نا�رص باي حممد ومدخل              �لغرب : ملكية حدو�س �أحمد

فعلى كل �سخ�س له مطالب �أو �عرت��سات على حترير هذه �ل�سهادة تقدميها يف مدة �أق�ساها �سهرين �بتد�ء من 
تاريخ �لن�رص يف جريدة يومية وطنية.

                                                                                    رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

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

�ليومية �لوطنية �ل�شاملة

el wassat
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القرارات  هذه  اأن  الدول،  هذه  وقالت 
وت�رصفات  مواقف  بحجة عدة  جاءت 
من  جلماعات  دعمها  من  الدوحة، 
الإخوان اإىل احلوثيني، مروراً بالقاعدة 

وداع�ش، ف�ضاًل عن تاأييدها لإيران.

ال�ضعودية
الذي  البيان  يف  ال�ضعودية  واأو�ضحت 
بقطع  قراراتها  اأن  اليوم  اأ�ضدرته 
اأمام قطر،  العالقات واإغالق املنافذ 
الوطني  بالأمن  تتعلق  "لأ�ضباب  يعود 
ال�ضعودي"، بهدف حماية اأمنها الوطني 

"من خماطر الإرهاب والتطرف".
الريا�ش  قرار  ياأتي  البيان،  وح�ضب 
املمار�ضات  "نتيجًة  هذا  احلا�ضم 
يف  ال�ضلطات  متار�ضها  التي  اجل�ضيمة 
ال�ضنوات  طوال  وعلناً،  �رصاً  الدوحة، 
الداخلي  ال�ضف  املا�ضية، بهدف �ضق 
للخروج  والتحري�ش  ال�ضعودي، 
ب�ضيادتها،  وامل�ضا�ش  الدولة،  على 
وطائفية  م�ضلحة  جماعات  واحت�ضان 
ال�ضتقرار  �رصب  ت�ضتهدف  متعددة 
لأدبيات  والرتويج  املنطقة،  يف 
عرب  اجلماعات  هذه  وخمططات 

و�ضائل اإعالمها ب�ضكل دائم.
"داأبت  قطر  اأن  ال�ضعودية  واأو�ضحت 
وخرق  الدولية،  التزاماتها  نكث  على 
مظلة  حتت  وقعتها  التي  التفاقيات 
اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  دول 
الأعمال  عن  بالتوقف  العربية 
�ضد  والوقوف  اململكة،  �ضد  العدائية 
اجلماعات والن�ضاطات، وكان اآخر ذلك 

عدم تنفيذها لتفاق الريا�ش".

الإمارات..
قراراتها  اأن  الإمارات  اأكدت  بدورها، 
ال�ضلطات  ا�ضتمرار  على  "بناء  جاءت 
تزعزع  التي  �ضيا�ضتها  يف  القطرية 
والتالعب  املنطقة  وا�ضتقرار  اأمن 
والتفاقيات،  اللتزامات  من  والتهرب 
فقد تقرر اتخاذ الإجراءات ال�رصورية 
التعاون  جمل�ش  دول  م�ضلحة  فيه  ملا 
القطري  وال�ضعب  عامة  اخلليجي 

ال�ضقيق خا�ضة".
"التزامها  على  الإمارات  و�ضددت 
التام ودعمها الكامل ملنظومة جمل�ش 
على  واملحافظة  اخلليجي  التعاون 
الأع�ضاء"،  الدول  وا�ضتقرار  اأمن 
وتاأييدها لقرارات ال�ضعودية والبحرين 

املماثلة.
هذا  "تتخذ  اأنها  اأبوظبي  وذكرت 
التزام  لعدم  نتيجة  احلا�ضم  الإجراء 
الريا�ش  باتفاق  القطرية  ال�ضلطات 
التكميلي  والتفاق  ال�ضفراء  لإعادة 
ومتويلها  دعمها  وموا�ضلة   2014 له 
واحت�ضانها للتنظيمات وترويج فكرهم 
وغري  املبا�رص  اإعالمها  و�ضائل  عرب 
املبا�رص، وكذلك نق�ضها البيان ال�ضادر 
عن القمة العربية الإ�ضالمية الأمريكية 
بالريا�ش تاريخ 21-5-2017 ملكافحة 

الإرهاب.

البحرين
قرارها  البحرين  عللت  بدورها، 
باإ�رصار  قطر  مع  العالقات  بقطع 
زعزعة  يف  امل�ضي  "على  الدوحة 

البحرين  يف مملكة  وال�ضتقرار  الأمن 
يف  وال�ضتمرار  �ضوؤونها  يف  والتدخل 
الت�ضعيد والتحري�ش الإعالمي، ودعم 
جماعات  ومتويل  امل�ضلحة  الأن�ضطة 
الفو�ضى  ون�رص  بالتخريب  للقيام 
لكل  �ضارخ  انتهاك  يف  البحرين،  يف 
القانون  التفاقيات واملواثيق ومبادئ 
لقيم  مراعاة  اأدنى  دون  من  الدويل، 
ملبادئ  اعتبار  اأو  اأخالق  اأو  قانون  اأو 
بثوابت  التزام  اأو  اجلوار  ح�ضن 
جلميع  والتنكر  اخلليجية  العالقات 

التعهدات ال�ضابقة".
الدوحة  حكومة  باأن  مذكرة  وختمت 
جميع  على  الإرهاب  دعم  يف  ت�ضتمر 
اإ�ضقاط  على  والعمل  امل�ضتويات 

النظام ال�رصعي يف البحرين".

م�ضر

قرار  اأن  م�رص  اأعلنت  جهتها،  من 
اإ�رصار  ظل  "يف  ياأتي  العالقات  قطع 
م�ضلك  اتخاذ  على  القطري  احلكم 
املحاولت  كافة  وف�ضل  مل�رص،  معاٍد 
لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، 
وعلى راأ�ضها تنظيم الإخوان الإرهابي، 
اأحكام  بحقهم  ال�ضادر  قياداته  واإيواء 
ق�ضائية يف عمليات م�ضلحة، ا�ضتهدفت 
اإىل  بالإ�ضافة  م�رص،  و�ضالمة  اأمن 
وداع�ش  القاعدة  تنظيم  فكر  ترويج 
�ضيناء،  يف  امل�ضلحة  العمليات  ودعم 
التدخل  على  قطر  اإ�رصار  عن  ف�ضاًل 
ودول  مل�رص  الداخلية  ال�ضوؤون  يف 
القومي  الأمن  تهدد  ب�ضورة  املنطقة 
الفتنة  بذور  من  وتعزز  العربي، 
العربية  املجتمعات  داخل  والنق�ضام 
ي�ضتهدف  مدرو�ش،  خمطط  وفق 

وحدة الأمة العربية وم�ضاحلها".

تدمري  توا�ضل  �ضلفيت  م�ضتوطنات 
دويل  بتحرك  ومطالب  البيئة.. 
لوقف التلوث خبري: الحتالل ي�ضخم 
لتخفيف  الع�ضكرية  قدرات املقاومة 
الدويل عليه حملة �ضهيونية  ال�ضغط 
مقاومة  �رصعية  ل�ضحب  دولية 
الحتالمل�رصوع قانون �ضهيوين ل�ضم 
م�ضتوطنات اإىل القد�ش املحتلة قال 
الحتالل  جي�ش  من  احتياط  �ضباط 
خدموا يف هيئة اأركان جي�ش الحتالل 
يف  الو�ضطى"  "املنطقة  قيادة  ويف 
يف  امل�ضتوطنات  اإن  اأعدوها  وثيقة 
الأهداف  تخدم  ل  الغربية  ال�ضفة 
الأمنية "الإ�رصائيلية"، وفق ما ن�رصت 

�ضحيفة “هاآرت�ش” العربية.

اإرهاق اأمني
الحتياط  �ضباط  جمموعة  واأجمع 
يف  "اإ�رصائيليني"  مدنيني  وجود  اأن 
لالأمن؛  اإرهاقا  ي�ضكل  الغربية  ال�ضفة 
منه  مطلوب  الحتالل  جي�ش  كون 
توفري  اأجل  من  كبرية  قوات  توفري 
احلماية للم�ضتوطنني، وهذه احلماية 
وحالت  العادية،  الأيام  يف  مطلوبة 

الهدوء الأمني اأي�ضاً.
اأعدها  وثيقة  يف  جاء  املوقف  هذا 
مركز اأبحاث "اإ�رصائيلي" يحمل ا�ضم 
الـ  الذكرى  مبنا�ضبة  وذلك  "مولد"، 

احتل  والتي   ،1967 العام  حلرب   50
الأرا�ضي  باقي  الحتالل  فيها جي�ش 

الفل�ضطينية.
الحتالل  جي�ش  �ضباط  بني  من 
اإعداد  يف  �ضاركوا  الذين  الحتياط 
اجلرنال  ال�ضتيطان  حول  الوثيقة 
“مو�ضه كبلن�ضكي” الذي �ضغل من�ضب 
وقائد  الحتالل،  اأركان  رئي�ش  نائب 
النتفا�ضة  يف  الو�ضطى"  "املنطقة 
الفل�ضطينية الثانية، واجلرنال "جادي 
املن�ضب  الآخر  هو  �ضغل  �ضمني" 
نف�ضه، واجلرنال "نوعم تيفون" �ضغل 
الحتالل  جي�ش  قوات  قائد  من�ضب 
يف ال�ضفة الغربية تقول الوثيقة: على 
الرغم من اأن 50% من "الإ�رصائيليني" 
يف  ت�ضاهم  امل�ضتوطنات  اأن  يرون 
يعد  مل  العتقاد  هذا  اأن  اإل  الأمن 
املدنيني  انت�ضار  ظل  يف  معنى  له 
الغربية؛  ال�ضفة  يف  "الإ�رصائيليني" 
الحتكاك،  نقاط  عدد  يف  يزيد  ما 

ويطيل خطوط الدفاع.

ثلثا اجلي�ش
حلماية  الالزمة  القوات  وعن 
الغربية،  ال�ضفة  يف  امل�ضتوطنني 
الحتالل  جلي�ش  ال�ضابق  القائد  قال 
الغربية:  ال�ضفة  يف  الإ�رصائيلي 
الن�ضف من  لأكرث من  يحتاج  اجلي�ش 

قواته النظامية حلماية امل�ضتوطنات 
يف ال�ضفة الغربية، ويف بع�ش الأحيان 

يحتاج الثلثني.
جي�ش  اأركان  رئي�ش  نائب  وح�ضب 
الحتالل ال�ضابق، فاإن 80% من جنود 
ب�ضكل  من�ضغلون  الحتالل  جي�ش 
امل�ضتوطنات،  حماية  يف  مبا�رص 
على  يعملون  اجلنود  من   %20 وفقط 

طول ما ي�ضمى "اخلط الأخ�رص".
قالت  العن�رصي  الف�ضل  جدار  وعن 
منع  يف  �ضاهم  اجلدار  الوثيقة: 
الفل�ضطينية  للمقاومة  عمليات  وقوع 
اإل   ،1948 املحتلة  فل�ضطني  داخل 
ي�ضتكمل  مل  اجلدار  من   %40 اأن 
امل�ضتوطنني  معار�ضة  ب�ضبب  بعد 
خارج  الواقعة  امل�ضتوطنات  يف 
اأن  الحتياط  �ضباط  وعّد  اجلدار 
على  يوؤثر  الغربية  ال�ضفة  يف  الواقع 
الحتالل،  جلي�ش  القتالية  القدرات 
ب�ضكل  بعمليات حماية  اجلنود  فقيام 
طية  �رصرُ مبهمات  والقيام  متوا�ضل، 
على  يوؤثر  الفل�ضطينيني  ال�ضكان  بني 
اإعداد اجلنود وتدريبهم للحرب معّدو 
الوثيقة حول ال�ضتيطان "الإ�رصائيلي" 
امل�ضتوطنات  اإن  وثيقتهم:  يف  قالوا 
من  "األون"  م�رصوع  على  بناًء  اأقيمت 
اخلطة  وهذه  ال�ضبعينيات،  �ضنوات 
احتمال  انتهاء  بعد  اأهميتها  فقدت 
ال�رصقية  اجلهة  من  تقليدية  حرب 

عن طريق القوات الأردنية والعراقية، 
يف  �ضالم  اتفاق  وقعت  الأردن  فمع 
ر  دِمّ العراقي  واجلي�ش   ،1994 العام 
بعد احتالل القوات الأمريكية للعراق 

يف العام 2003.
ال�رصق  جهة  من  الوحيد  اخلطر   
وم�ضاحة  الإيرانية،  ال�ضواريخ  هو 
يف  "اإ�رصائيل"  التي حتتلها  الأرا�ضي 
ال�ضفة الغربية ل متنع خطر مثل هذه 

ال�ضواريخ.
ثغرة اأمنية

وترى الوثيقة يف امل�ضتوطنات عاماًل 
الفل�ضطينية؛  للمقاومة  م�ضاعًدا 
الغربية  ال�ضفة  يف  م�ضتوطنة  فكل 
ثابتا  هدفا  وت�ضكل  اأمنية،  ثغرة  هي 
من  قربها  ب�ضبب  للفل�ضطينيني 
ي�ضكل  قرًبا  الفل�ضطينية،  التجمعات 
اإليها  الت�ضلل  على  ي�ضاعد  عاماًل 

وتنفيذ عمليات مقاومة فيها.
ال�ضابق  الحتالل  اأركان  رئي�ش  نائب 
بالقول:  الوثيقة  يف  اأقواله  ختم 
حيوية  امل�ضتوطنات  اإن  "مقولة 
عليها  عفا  مقوله  الإ�رصائيلي  لالأمن 
قبل  �ضحيحة  مقولة  كانت  الزمن، 
اإقامة الدولة، حينها مل يكن لنا حدود 
الو�ضائل  يدينا  تتوفر يف  ومل  للدولة، 
ومنها  اليوم،  املتوفرة  التكنولوجية 
على �ضبيل املثال وحدة ال�ضتخبارات 

.")8200(

من  امل�ضتوى  رفيع  قيادي  وفٌد  غادر 
الحد،  اليوم  �ضباح  حما�ش،  حركة 
العا�ضمة  اإىل  متوجهاً  غزة  قطاع 
)القاهرة( ملناق�ضة عدد من  امل�رصية 
مع  بـ"املهمة"  و�ضفت  التي  امللفات 

القاهرة.
واأفاد م�ضدر خا�ش اأن الوفد احلم�ضاوي 
القطاع  رئي�ش احلركة يف  يراأ�ضه  الذي 
ابرزهم  م�رصيني  م�ضوؤولني  �ضيلتقي 
ملتابعة  امل�رصي  املخابرات  جهاز 
املتعلقة  املهمة  املوا�ضيع  من  عدد 
حركة  بني  والعالقة  غزة،  قطاع  يف 
وذكرت  امل�رصي  واجلانب  حما�ش 
امل�ضادر اخلا�ضة "ان الوفد ي�ضم عدد 
احلركة  جناح  يف  الوازنة  القيادات  من 
امل�ضدر  والع�ضكري"وتوقع  ال�ضيا�ضي 
اإيجابية  نتائج  عن  اللقاءات  تثمر  اأن 
والقاهرة،  بني حما�ش  العالقة  لطبيعة 
التي من املمكن اأن تنعك�ش ايجاباً على 
الأو�ضاع املعي�ضية والإن�ضانية يف قطاع 
غزة وتوقع امل�ضدر اأن يذهب الوفد اإىل 
جولة اإىل دوٍل اأخرى، مل يحددها ويرى 
حركة  من  املقرب  ال�ضيا�ضي  املحلل 
مغادرة  "ان  املدهون  اإبراهيم  حما�ش 
ال�ضنوار  يحيى  غزة  يف  حما�ش  قائد 

م�رص،  نحو  خارجية  جولة  اأول  يف 
تطور  امل�رصية  القيادة  مع  واجتماعه 

نوعي واإيجابي للعالقة مع القاهرة".
كما، ويتوقع املدهون اأن م�رص �ضتتجه 
والعتماد  احلل  يف  حما�ش  لإ�رصاك 

عليها يف املرحلة املقبلة.
حلركة  ال�ضيا�ضي  املكتب  ع�ضو  وكان 
حما�ش مو�ضى اأبو مرزوق ذكر يف حواٍر 
�ضابق مع �ضحيفة القد�ش املحلية انه 
يف الوقت املنا�ضب �ضيتم احلديث عن 
لقاءات وترتيبات مع اجلانب امل�رصي.

مع  العالقات  "اإن  مرزوق  اأبو  وقال 
دون  وم�ضتمرة  جيدة  م�رص  ال�ضقيقة 
اإىل  دائًما  احلركة  وت�ضعى  انقطاع 
�ضمن  و�ضليمة  م�ضتقرة  عالقات  بناء 
امل�ضالح املعتربة لل�ضعبني الفل�ضطيني 

وامل�رصي".
عن  موؤخراً  "حما�ش"  حركة  واأعلنت 
املبادئ  "وثيقة  ال�ضيا�ضية  وثيقتها 
�ضحفي  مبوؤمتر  العامة"  وال�ضيا�ضات 
�ضبقها  الدوحة،  القطرية  العا�ضمة  يف 
اإ�ضماعيل  افرزت  داخلية  انتخابات 
للمكتب ال�ضيا�ضي للحركة،  هنية رئي�ضاً 
ويحيى ال�ضنوار رئي�ضاً للحركة يف غزة.

القطرية،   اخلارجية  وزارة  ردت 
اأم�ضالثنني، على قرار قطع العالقات 
ال�ضعودية  من  كل  اتخذته  التي 

والإمارات والبحرين �ضدها.
عن  تعرب  اإنها  الوزارة  وقالت 
والإمارات  ال�ضعودية  لقرار  اأ�ضفها 
اإىل  لفتة  العالقات،  قطع  والبحرين 
اأن الإجراءات غري مربرة وتقوم على 
من  لها  اأ�ضا�ش  ل  وادعاءات  مزاعم 
لإف�ضال  "�ضن�ضعى  واأ�ضافت:  ال�ضحة 
املجتمع  على  التاأثري  حماولت 
اإىل  م�ضرية  القطريني"،  والقت�ضاد 

اأن هذه الإجراءات لن توؤثر على �ضري 
احلياة الطبيعي للمواطنني واملقيمني، 
"ناأ�ضف  القطرية:  اخلارجية  واأردفت 
اأن الدول الثالث مل جتد بهذه املرحلة 

حتديا اأهم من التعر�ش لقطر".
والإمارات  ال�ضعودية  من  كل  وكانت 
قطع  اأعلنت  قد  وم�رص،  والبحرين 
عالقاتها الدبلوما�ضية مع دولة قطر، 
والبحرية  الربية  املنافذ  واإغالق 
ومنع  واإليها،  منها  كافة  واجلوية 
دخول اأو عبور القطريني اإىل اململكة 

لأ�ضباب اأمنية.

ك�ضف جزء من املرا�ضالت، امل�رّصبة 
من الربيد الإلكرتوين لل�ضفري الإماراتي 
لدى وا�ضنطن، يو�ضف العتيبة، تن�ضيقاً 
موالية  وموؤ�ض�ضات  الإمارات  بني 

لـ"اإ�رصائيل".
وك�ضفت الر�ضائل امل�رّصبة عن عالقة 
املجل�ش  ع�ضو  مع  العتيبة  جتمع 
النائب،  الفل�ضطيني  الت�رصيعي 
هانا،  جون  ومع  دحالن،  حممد 
عن  الدفاع  موؤ�ض�ضة  م�ضت�ضاري  كبري 
تنتمي  موؤ�ض�ضة  وهي  الدميقراطيات، 
اإىل تيار "املحافظني اجلدد"، وميّولها 
الحتالل  وزراء  رئي�ش  من  مقّربون 

"الإ�رصائيلي"، بنيامني نتنياهو.
طلب  املرا�ضالت  اإحدى  وترُظهر 
لقاء  تن�ضيق  العتيبة  من  هانا  جون 
يجمعه مبحمد دحالن، والذي تربطه 
هانا  وعمل  ظبي،  اأبو  مع  عالقات 
م�ضت�ضاراً لالإمارات مدة �ضبع �ضنوات، 
وت�ضري تقارير اإىل م�ضاهمته يف مترير 

ال�ضيا�ضات الإماراتية يف وا�ضنطن.
ويف ما ياأتي ن�ّش الر�ضالة امل�رّصبة:

املر�ضل: يو�ضف العتيبة
املر�ضل اإليه: جون هانا

تاريخ الر�ضالة: 24\4\2017
ن�ش الر�ضالة:

جون

اإنه مثايل، اأنت على حق بالتاأكيد، هذه 
مفرو�ضة،  تكون  اأن  يجب  ل  الأمور 
جماعتنا اأرادوا اأن تكون لديهم فكرة 
الأ�ضا�ش  هذا  وعلى  املوا�ضيع،  عن 
اإجابات  تقدمي  على  قادرين  يكونون 

ومعلومات مهمة لك.
اأنا �ضوف اأوؤّكد املواعيد لك اليوم اأو 

غداً، على اأبعد تقدير.

يف  الر�ضالة  نف�ش  على  جون  رد 
نف�ش اليوم:

كان  اإذا  اآخر،  اأمر  هناك  يو�ضف، 
 AD منا�ضباً لك، �ضاأكون موجوداً يف
)اأبوظبي( من م�ضاء احلادي ع�رص من 
يوم  من  الباكر  ال�ضباح  وحتى  ال�ضهر 
الثالث ع�رص، و�ضاأكون م�رصوراً لطلب 
اإذا كان يرغب يف  اجتماع مع دحالن 

ذلك ولديه وقت.

�ضكراً جمدداً.

اأعلنت خم�ش دول، هي ال�ضعودية والإمارات والبحرين وم�ضر واليمن، فجر اليوم الثنني، قطع عالقاتها 
الدبلوما�ضية بقطر، واأخذت قرارات متفرقة ب�ضاأن منع �ضفر مواطنيها اإىل قطر، واإغالق املجال البحري 

واجلوي اأمام الطائرات والبواخر القطرية.

طالبوا الدبلوما�ضيني باخلروج

وثيقة �ضهيونية

ق.د

خم�س دول عربية ت�شن حربًا على قطر.. قطع 
العالقات واإغالق املنافذ

امل�شتوطنات "ثغرة اأمنية" تخدم املقاومة

م�ضدر خا�ش

وفد من حما�س يراأ�شه ال�شنوار 
يغادر اإىل القاهرة 

قطر ترد على قرار مقاطعة 
ال�شعودية والإمارات والبحرين

ن�س الر�شالة امل�شربة من بريد 
ال�شفري الإماراتي بخ�شو�س دحالن
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تعر�ض  الذى  العتيبة  ويعد 
اخلا�ض  الإليكرتوين  بريده 
اأكرث  من  واحدا  قر�صنة،  لعملية 
نفوذاً  الأجانب  الدبلوما�صيني 
اإىل  نفوذه  وي�صتمد  وا�صنطن.  يف 
حد كبري من اإنفاقه ب�صخاء، ومن 
ينظم  اأنه  العتيبة  عن  املعروف 
وحفالت  باذخة  ع�صاء  حفالت 
ا�صتقبال كبرية ويقوم با�صت�صافة 
خالل  من  النافذة  ال�صخ�صيات 
رحالت غاية يف الرتف، وك�صفت 
التي  امل�رسبة،  الربيد  ر�صائل 
ن�رسها حتى الآن موقع اإنرت�صبت، 
وترجمتها "عربي21" عن عالقة 
الإمارات  دولة  بني  متنامية 
بحث  ومركز  املتحدة  العربية 
اجلدد  للمحافظني  تابع  وتفكري 
موؤ�ص�صة  ا�صمه  لإ�رسائيل  وموؤيد 

الدفاع عن الدميقراطية.
للوهلة الأوىل ينبغي اأن يثري هذا 
اأن  وذلك  ا�صتغراباً،  التحالف 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
اأن  اإل  باإ�رسائيل،  تعرتف  ل 
معاً  املا�صي  يف  تعاونا  البلدين 
اإيران يف  �صد عدوهم امل�صرتك 
العا�رس من مار�ض من هذا العام 
ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  كتب 
الدفاع عن الدميقراطيات مارك 
وجهها  اإمييل  ر�صالة  دوبوفيت�ض 
اإىل �صفري دولة الإمارات العربية 
املتحدة  الوليات  لدي  املتحدة 
كبري  اإىل  وكذلك  العتيبة  يو�صف 
عن  الدفاع  موؤ�ص�صة  حمامي 
الدميقراطية جون هانا – والذي 
من�صب  �صبق  �صغلفيما  قد  كان 
القومي  الأمن  م�صت�صار  نائب 
الأمريكي  الرئي�ض  نائب  لدى 
وكتب يف   – ت�صيني  ديك  ال�صابق 
ا�صتهداف  "قائمة  العنوان  خانة 
اإيران  ت�صتثمر يف  التي  لل�رسكات 
العربية  الإمارات  دولة  ويف 
العربية  اململكة  ويف  املتحدة 

ال�صعودية."
يقول:  دوبوفيت�ض  كتب    
جتدون  ال�صفري.  ال�صيد  "عزيزي 
تف�صياًل  املرفقة  املذكرة  يف 
ح�صب  مرتبة  ال�رسكات  لأ�صماء 
التجارة  ميار�صون  ممن  البلد 
تعامالت  لهم  واأي�صاً  اإيران  مع 
جتارية مع دولة الإمارات العربية 
العربية  اململكة  ومع  املتحدة 
ال�صعودية. هذه قائمة ا�صتهداف 
يق�صد منها و�صع هذه ال�رسكات 
واأن  �صبق  كما  واحد  خيار  اأمام 

ناق�صنا."
على  دوبوفيت�ض  مذكرة  ا�صتملت 
"ال�رسكات  باأ�صماء  طويلة  قائمة 
غري الأمريكية التي لديها اأعمال 

يف اململكة العربية ال�صعودية ويف 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
يف  ال�صتثمار  عن  وتبحث 
عدداً  القائمة  تت�صمن  اإيران."  
الكبرية،  الدولية  املوؤ�ص�صات  من 
اإيربا�ض  �رسكة  ذلك  يف  مبا 
لوكويل  و�رسكة  الفرن�صية 
يكون  اأن  يحتمل  الرو�صية."   
الهدف من حتديد قائمة باأ�صماء 
متار�ض  اأن  هو  ال�رسكات  هذه 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
واململكة العربية ال�صعودية عليها 
لثنيها عن ال�صتثمار يف  �صغوطاً 
يف  تو�صعاً  �صهدت  والتي  اإيران، 
اإبرام  بعد  الأجنبي  ال�صتثمار 

�صفقة النووي يف عام 2015.
ال�صنوات  خالل  العالقات  منت 
اخلليجية  املمالك  بني  الأخرية 
واإ�رسائيل حيث يخ�صى الطرفان 
ب�صكل  تتجه  كانت  اإيران  اأن  من 
عالقاتها  تطبيع  نحو  حثيث 
بالغرب مما �صيع�صد من نفوذها 
ويعزز قوتها يف املنطقة. اإل اأن 
هذا  مثل  بوجود  عالنية  الإقرار 
مازال  الطرفني  بني  التحالف 

اأمراً نادراً جداً.

�ضخ�ضية ال�ضفري العتيبة

م�صوؤول  به  اأدىل  ت�رسيح  يف   
امل�صتوى  رفيع  اإ�رسائيلي 
بو�صت  هافنغتون  ل�صحيفة 
حول  اأعدته  �صابق  تقرير  �صمن 
هذا  حدد  العتيبة،  �صخ�صية 
ال�صيا�صي  العتبار  امل�صوؤول 
وقوف  "اإن  التايل:  النحو  على 
يف  هو  معاً  والعرب  اإ�رسائيل 
الأكرب،  املك�صب  املطاف  نهاية 
تعقيدات  من  يخل�صنا  ذلك  لأن 
حينما  والأيديولوجيا.  ال�صيا�صة 
فاإن  معاً  والعرب  اإ�رسائيل  تقف 

ذلك يعني القوة."
 تك�صف ر�صائل الإمييل املخرتقة 
عن وجود م�صتوى غري عادي من 
اخللفية  القنوات  عرب  التعاون 
ومركز  خليجية  مملكة  بني 
للمحافظني  تابع  وتفكري  بحث 
الدفاع  موؤ�ص�صة  هو   – اجلدد 
ميولها  التي  الدميقراطيات  عن 
لإ�رسائيل  املوايل  امللياردير 
رئي�ض  حليف  اأديل�صون،  �صيلدون 
واأحد  نتنياهو  بنجامني  الوزراء 
يف  ال�صيا�صيني  املتربعني  كبار 

الوليات املتحدة الأمريكية.
 يظهر هانا والعتيبة من حني لآخر 
الود والألفة لبع�صهما البع�ض من 
من  بينهما  يتبادلنه  ما  خالل 
ع�رس  ال�صاد�ض  يف  مرا�صالت. 
من اأوت من العام املا�صي اأر�صل 
يزعم  مقالً  العتيبة  اإىل  هانا 

العربية  الإمارات  دولة  اأن  كاتبها 
عن  الدفاع  وموؤ�ص�صة  املتحدة 
الدميقراطيات كالهما م�صوؤولن 
الع�صكري  النقالب  حماولة  عن 
العتيبة:  وقال خماطباً  تركيا،  يف 

"ي�رسفني اأن اأكون يف رفقتك."
قطر  على اخلط

يف  للر�صائل  اآخر  تبادل  ويف 
اإىل  هانا  ا�صتكى  اأفريل  اأواخر 
العتيبة من اأن قطر – وهي دولة 
مع  ا�صطدمت  مناف�صة  خليجية 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
عدد  حول  الأخرية  ال�صهور  يف 
ت�صت�صيف   – الق�صايا  من 
حما�ض  حركة  تعقده  اجتماعاً 
لالإمارات.  مملوك  فندق  يف 
لي�ض  ذلك  اإن  العتيبة  عليه  فرد 
الإماراتية  احلكومة  تتحمل  مما 
امل�صكلة  واأن  عنه،  امل�صوؤولية 
احلقيقية تكمن يف وجود القاعدة 
الع�صكرية الأمريكية يف قطر، ثم 
هذا،  يف  راأيك  "ما  العتيبة:  قال 
انقلوا اأنتم القاعدة ثم نحن ننقل 

الفندق."
وتت�صمن ر�صائل الإمييل تفا�صيل 
لجتماع  املقرتح  الربنامج 
عن  الدفاع  موؤ�ص�صة  بني  قادم 
من  وم�صوؤولني  الدميقراطيات 
كان  والذي  الإماراتية  احلكومة 
الفرتة  يف  انعقاده  املقرر  من 
ترد  جوان.   14 اإىل   11 من 
�صمن  وهانا  دوبوفيت�ض  اأ�صماء 
اللقاء  يف  امل�صاركني  قائمة 
�صانزير  جوناثان  اإىل  بالإ�صافة 
الدفاع عن  موؤ�ص�صة  رئي�ض  نائب 
الدميقراطيات ل�صوؤون الأبحاث. 
طلب امل�صوؤولون الإماراتيون باأن 
ال�صيخ  الجتماعات  يف  ي�صارك 
حممد بن زايد ويل عهد اأبو ظبي 

وقائد قواتها امل�صلحة.
نقا�صات  عقد  الربنامج  يت�صمن 
حول  الطرفني  بني  مكثفة 
على  املقرر  من  وكان  قطر، 
"قناة  يناق�صوا  اأن  املثال  �صبيل 
اجلزيرة كاأداة لإثارة الفو�صى يف 
الرئي�صي  املقر  )يقع  املنطقة." 

لقناة اجلزيرة يف قطر.(
 ال�صيا�صات الأمريكية / الإماراتية 

و الداخل اليراين
"نقا�ض  اأي�صاً  يوجد  كما 
 / الأمريكية  لل�صيا�صات 
الإماراتية املمكنة بهدف التاأثري 
الداخلي  الو�صع  على  اإيجابياً 
من  كجزء  ذلك  يف  مبا  الإيراين، 
"اأدوات  ال�صيا�صات  من  قائمة 
وع�صكرية  واقت�صادية  �صيا�صية 
والتي  وانرتنتية"  وا�صتخباراتية 
ميكن اأن ت�صكل رداً ممكناً بهدف 

"احتواء وقهر العدوان الإيراين."
موؤ�ص�صة  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
الدميقراطيات  عن  الدفاع 
التي  احلوارات  يف  �صاركت 
ل�صياغة  ترامب  اإدارة  اأجرتها 
ال�رسق  جتاه  الأمريكية  ال�صيا�صة 
الأو�صط، ولذلك من املحتمل اأن 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
ترى يف هذه املوؤ�ص�صة قناة مهمة 
ترامب  على  ال�صغط  ملمار�صة 
ت�صدداً  اأكرث  خطاً  يتبنى  لكي 
دافيد  عن  نقل  وقد  اإيران.  مع 
يف  املخ�رسم  الزميل  واينبريغ، 
املنظمة، قوله ال�صهر املا�صي اأن 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
مقاربة  جتاه  بالنت�صاء"  "ت�صعر 

اإدارة ترامب جتاه املنطقة.
ملوقع  واينبريغ  �رسح  وقد   
اأراب بيزني�ض دوت كوم مبا يلي: 
عن  يبحثون  فرتة  منذ  "مازالوا 
اخلناق  لت�صديد  اأمريكي  �رسيك 
اأمريكا  من  يريدون  اإيران.  على 

اأن حتول الكالم اإىل اأفعال."
العتيبة عالقة خا�صة  كما طور   
ترامب  الرئي�ض  �صهر  مع 
وكان  كو�صرن.  وم�صت�صاره جاريد 
مرة  لأول  التقيا  قد  الثنان 
املا�صي  حزيران   / يونيو  يف 
باراك،  ثوما�ض  �صيافة  يف 
يدعم  ملياردير  م�صتثمر  وهو 
موقع  ن�رسه  مقال  وكان  ترامب. 
بوليتيكو يف �صهر فرباير / �صباط 
كو�صرن  و�صف  وقد  املا�صي 
عن  با�صتمرار  يتوقف  "ل  باأنه 
والإمييل"  الهاتف  عرب  التوا�صل 

مع ال�صفري.

الإمارات  دولة  اأجندة  كانت  اأياً   
ن�رس  فاإن  املتحدة  العربية 
منها.  جزءاً  لي�ض  الدميقراطية 
مما ورد يف امللف الذي ن�رس عن 

العتيبة ما يلي:
االحتجاجات  كانت  بينما 
�ضغط  م�ضر،  يف  تنت�ضر 
البيت  على  بقوة  العتيبة 
االأبي�ض لكي يعلن عن دعمه 
مل  جهوده  ولكن  ملبارك، 
تفلح. وبعد اأن جاء االإخوان 
عرب  ال�ضلطة  اإىل  امل�ضلمون 
عباأ  دميقراطية،  انتخابات 
�ضندوق الوارد يف بريد فيل 
م�ضت�ضاري  كبري  غوردن، 
ال�ضرق  البيت االأبي�ض حول 
التي  بالر�ضائل  االأو�ضط، 
امل�ضلمني  االإخوان  من  تنال 
وتكيل التهم لهم ولداعميهم 
رف�ض  )غوردن  قطر.  يف 
اأحد  يقول  التعليق.( 
يف  ال�ضابقني  امل�ضاعدين 
ميطر  "كان  االأبي�ض:  البيت 
النا�ض باالإمييالت. باإمكانك 
كان  ما  اإذا  اأنه  ت�ضمن  اأن 
يريد  �ضيء  يو�ضف  لدى 
فاإن  ما  مو�ضوع  حول  قوله 
كبار امل�ضوؤولني يف كل اأنحاء 
والبيت  اخلارجية  وزارة 
ي�ضمعون  �ضوف  االأبي�ض 
ر�ضائل  خالل  من  عنه 
تكن  مل  اإن  مت�ضابهة  اإمييل 

متطابقة."
لدينا فكرة  تت�صكل  بداأت  والآن   
الإمييالت.  تلك  �صكل  حول 
الثالث من  اأر�صل يف  اإمييل  ففي 

اأن  بعد  مبا�رسة  متوز،   / يوليو 
اأطاح الع�صكر يف م�رس بالرئي�ض 
قبل  من  واملدعوم  املنتخب 
حممد  امل�صلمني  الإخوان 
ملمار�صة  العتيبة  �صعى  مر�صي، 
م�صوؤولني  خالل  من  ال�صغط 
مثل  بو�ض  اإدارة  يف  �صابقني 
يعمل  والذي   – هاديل  �صتيفني 
هاريل  راي�ض  يف  م�صت�صاراً  الآن 
لتمرير  بولنت  –وجو�صوا  غيت�ض 
والربيع  م�رس  حول  نظره  وجهة 

العربي ب�صكل عام.
"بالد  متح�رساً:  قال  حينها   
العربية  والإمارات  الأردن  مثل 
ال�صامدين"  "اآخر  هي  املتحدة 
لقد  العتدال.  مع�صكر  �صمن 
من  العربي  الربيع  �صاعد 
العتدال  ح�صاب  على  التطرف 

والت�صامح."
اإ�صقاط  عن  يتحدث  وكان   
قائاًل:  و�رسور  ببهجة  مر�صي 
"احلالة اليوم يف م�رس متثل ثورة 
ال�صوارع  النا�ض يف  اأعداد  ثانية. 
يناير  يف  اأعدادهم  تفوق  اليوم 
واإمنا  انقالباً،  لي�ض  هذا   .2011
يكون  اإمنا   .2 رقم  الثورة  هذه 
الع�صكر  النقالب حينما يفر�ض 
بالقوة.  النا�ض  على  اإرادتهم 
ي�صتجيب  فالع�صكر  اليوم،  اأما 

 لرغبات ال�صعب."
دولة  اليوم  م�رس  باتت  لقد 
هم  حلفائها  واأقرب  دكتاتورية، 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
العربية  الإمارات  ودولة 

املتحدة. 

ن�ضر موقع اإنرت�ضبت االأمريكي عددا من ر�ضائل الربيد االإليكرتوين ل�ضفري دولة 
االإمارات العربية املتحدة لدى وا�ضنطن، يو�ضف العتيبة، التي متت قر�ضنتها.

ق.د

الرتجمة الكاملة لت�سريبات بريد 
ال�سفري الإماراتي يف وا�سنطن



املدرب  يعمل  ال�صدد  هذا  ويف 
البدائل  عن  البحث  على  بوت 
ذكره  ال�صالف  الثنائي  لتعوي�ض 
من  وذلك  الأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف 
خالل وقوفه على جاهزية لعبيه 
العنا�رص  اف�صل  لختيار  البدلء 
التي يراها قادرة على اللعب مكان 
واأنهما  خا�صة  واأندريا  غيث  بن 
ركيزة اأ�صا�صية يف ح�صابات التقني 
عليهما  يعتمد  الذي  البلجيكي 

الأخرية،  املباريات  يف  با�صتمرار 
امل�صوؤول  فاإن  ال�صدد  هذا  ويف 
الأول على العار�صة الفنية لت�صكيلة 
بني  يفا�صل  �صوف  "�صو�صطارة" 
بن  وحممد  بلح�صن  ر�صا  الثنائي 
بن  مكان  اإحدهما  لإقحام  يحي 
امليدان،  و�صط  مركز  يف  غيث 
نحو  الكبرية  الحتمالت  وتبقى 
ثنائي  لت�صكيل  بلح�صن  اإقحام 
ظل  يف  كودري،  رفقة  ال�صرتجاع 

ايقافه  مت  الذي  يحي  بن  معاقبة 
م�صادر  ح�صب  املو�صم  نهاية  اإىل 
�صجاره  ب�صبب  الفريق  داخل  من 
بينما  حداد،  ربوح  الرئي�ض  مع 
حممد  امليدان  و�صطك  لزال 
اأين  التعايف  مرحلة  يف  بلخما�صة 
التي  ال�صابة  من  نهائيا  ي�صف  مل 
انفراد،  على  ويتدرب  منها  يعاين 
ي�صارك  اأن  ي�صتبعد  املقابل ل  يف 
جناحا  قرينة  بن  ال�صاب  الالعب 

عدم  ظل  يف  اأندريا  مكان  اأمين 
وجود بدائل كافية.

من جهة اأخرى، خا�ض امل�صتقدم 
اجلديد لإدارة ربوح حداد الالعب 
عكا�صة حمزاوي م�صاء البارحة اأول 
ح�صة تدريبية رفقة فريقه اجلديد 
الذي تعاقد معه على �صكل اإعارة 
فريقه  من  قادما  واحد  ملو�صم 
نا�صيونال ماديرا الربتغايل، والذي 
�صبقه تقدميه اإىل و�صائل الإعالم 

اأجاب  اأجرى ندوة �صحافية  حيث 
خاللها على ت�صاوؤلت الإعالميني، 
يف  �صئيلة  م�صاركته  تبقى  بينما 
املباراة املقبلة لالحتاد يف رابطة 
ي�صت�صيف  عندما  اإفريقيا  ابطال 
الزمالك امل�رصي بتاريخ 21 جوان 
القادم ب�صبب عدم مرا�صلة الحتاد 
الدويل لكرة القدم من اأجل تاأهيل 
الفاف  فتح  عدم  ظل  يف  الالعب 

ملرحلة املركاتو ال�صيفي.

ويف مو�صوع خمتلف، فتحت اإدارة 
النادي العا�صمي مرحلة التجارب 
لالعبني ال�صبان من اجل امل�صاركة 
بالفئات  الأمر  ويتعلق  فيها 
ال�صبانية لأقل من 14، 15، 16 و17 
�صنة اأين يبحث الفريق عن لعبني 
الفئات  تدعيم  اأجل  من  مهاريني 
ومتابعتهم  بخدماتهم  ال�صبانية 
الأول  الفريق  يف  لعبني  ليبحوا 

م�صتقبال.
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اإدارة احتاد اجلزائر قدمت اأم�ض حمزاوي وخا�ض اأول ح�ضة تدريبية 

مع الت�ضكيلة

بلح�ضن وبن قرينة مر�ضحان للدخول 
ا�ضا�ضيان اأمام احتاد بلعبا�س

يتواجد مدرب فريق احتاد اجلزائر بول بوت يف ورطة من اأجل و�ضع الت�ضكيلة 
الأ�ضا�ضية التي �ضوف يخو�ض بها املقابلة التي تنتظره �ضهرة الغد اأمام احتاد 

بلعبا�ض على ملعب عمر حمادي ببولوغني �ضمن اجلولة 28 من الرابطة املحرتفة 
الأوىل، حيث يعاين املدرب البلجيكي من غياب عن�ضرين اأ�ضا�ضيني �ضمن تعداد 

الفريق ويتعلق الأمر بالثنائي عبد الروؤوف ين غيث وامللغا�ضي كارلوي�ض اندريا 
اللذان ا�ضتدعيا اإىل املنتخب الوطني وامللغا�ضي حت�ضبا خلو�ض الت�ضفيات املوؤهلة 

اإىل كاأ�ض اإفريقيا 2019

.    عي�ضة ق.

عن  البحث  يف  بلوزداد  �صباب  فريق  اإدارة  انطلقت 
خلفا  للفريق  الفنية  العار�صة  لقيادة  جديد  مدرب 
بنهاية  الفريق  يغادر  الذي  الزاكي  بادو  للمغربي 
مع  يربطه  الذي  العقد  نهاية  بعد  اجلاري  املو�صم 
املغربي،  طنجة  احتاد  مع  ر�صميا  وتعاقده  الفريق 
ويف هذا ال�صدد ت�صم قائمة الرئي�ض حممد بوحف�ض 
عددا من الأ�صماء التي دخلت دائرة الهتمام من اأجل 
للمو�صم  حت�صبا  البلوزدادية  الت�صكيلة  على  ال�رصاف 
الكروي اجلديد، ولهذا ال�صدد فاإن م�صادر مقربة من 
اإدارة ال�صباب ك�صفت اأم�ض "للو�صط" اأن الثنائي عبد 
يتواجدان  رونارد  هريف  والفرن�صي  �صيخة  بن  احلق 
الفريق  ت�صيري  على  الأول  امل�صوؤول  اهتمام  �صمن 
منذ رحيله  فريق  دون  يتواجد  �صيخة  بن  ان  باعتبار 
عن �صفوف احتاد طنجة يف منت�صف املو�صم الكروي 

املدرب  رفقة  التعاقد  امكانية  تبقى  بينما  احلايل، 
املعني  وان  خا�صة  م�صتحيلة  �صبه  رونارد  الفر�صي 
العقد  ي�رصف على تدريب املنتخب املغربي وف�صخ 
مع اجلامعة املغربية لكرة القدم م�صتبعد اإىل جانب 
اإدارة بوحف�ض م�صتبعد ان تتمكن من ال�صتجابة  اأن 

ملطالبه املالية.
للداربي  التح�صري  بوقا�صم  احلار�ض  رفقاء  ويوا�صل 
اجلار  اأمام  الغد  �صهرة  ينتظرهم  الذي  العا�صمي 
الرابطة  من   28 اجلولة  حل�صاب  احلرا�ض  احتاد 
على  الزاكي  املدرب  يعمل  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
جاهزية  اأح�صن  التواجد يف  اأجل  من  كتيبته  حت�صري 
البقاء ر�صميا  اأجل �صمان  بالزاد كامال من  واخلروج 

يف دوري الكبار.
عي�ضة ق.

البليدة  احتاد  نادي  اإدارة  �رصعت 
الكروي  للمو�صم  التح�صري  يف 
املقبل اين دخلت �صوق النتقالت 
مع  التعاقد  على  القدام  عرب 
اأمل بو�صعادة ح�صام غ�صة  مهاجم 
والذي يعرف امل�صوؤولون امكانياته 
قدمها  التي  الكبرية  املباراة  بعد 
اأمام فريقهم خالل مرحلة العودة 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من 
�صمن  مدونا  ا�صمه  جعلت  والتي 
ت�صتهدفها  التي  العنا�رص  قائمة 
اإدارة الفريق ال�صاعد اإىل الرابطة 
من  الكثري  تنتظر  اأين  الأوىل، 
الالعب خا�صة على م�صتوى الهط 
البليدة  اإدارة  وجنحت  الأمامي، 
الالعب  مع  التوقيع  �صمان  يف 
قريبا  الأخري  كان  بعدما  غ�صة 
�صبيبة  �صفوف  اإىل  النتقال  من 

�صكيكدة لكنه ف�صل يف 
خو�ض  املطاف  اآخر 
الرابطة  يف  جتربة 

الأوىل.
ذاته،  ال�صياق  ويف 
الفريق  مناجري  قدم 
كريبازة  النور  عبد 
من�صبه  من  ال�صتقالة 
عدم  على  احتجاجا 
التعاقد  ب�صفقة  علمه 
اجلديد  امل�صتقدم  مع 

املكلف  امل�صوؤول  انه  رغم  غ�صة 
والتفاو�ض  بالالعبني  بالت�صال 
اإىل  ا�صتقدامهم  اجل  من  معهم 
ويف  "الورود"،  مدينة  ت�صكيلة 
كريبازة  يعلم  مل  ال�صدد  هذا 
�صوى  بو�صعادة  امل  لعب  بتوقيع 
جعله  ما  وهو  متاأخر  توقيت  يف 

يعرب عن غ�صبه من رئي�ض النادي 
بومعزة رغم اأنه كان وراء ال�صفقات 
املو�صم  النادي  ا�صتقدمها  التي 
املن�رصم وجنح يف احل�صول على 
تاأ�صرية ال�صعود، حيث رّد املدافع 
اخلا�صة  بطريقته  للفريق  الأمين 

على ت�رصف الإدارة دون علمه.
ع.ق.

لفقي يرغب يف �ضم 6 رجال اأعمال اإىل جمل�ض 
الإدارة لحتاد احلرا�ض

مانع التقى ام�س �ضارف لإقناعه 
بالعودة اإىل الفريق

املدرب املغربي يوا�ضل حت�ضري الت�ضكيلة البلوزدادية للداربي العا�ضمي

بوحف�س ي�ضع رونارد وبن �ضيخة �ضمن مفكرته 
خلالفة الزاكي

كريبازة ي�ضتقيل من من�ضبه

اإدارة احتاد البليدة تتعاقد رفقة املهاجم غ�ضة

احتاد  فريق  رئي�ض  اأم�ض  التقى 
احلرا�ض عبد القادر مانع باملدرب 
احلديث  اجل  من  �صارف  بوعالم 
للعودة  اقناعه  على  والعمل  اإليه 
وموا�صلة  الفنية  العار�صة  اإىل 
تبقى  فيما  الفريق  على  ال�رصاف 
بعد  احلايل،  الكروي  املو�صم  من 
منذ  للتدريبات  املعني  مقاطعة 
عودة مانع اإىل رئا�صة النادي خلفا 
رئي�ض  يعمل  اأين  العايب،  ملحمد 
اإقناع املعني  احتاد احلرا�ض على 
يف  املقاطعة  قرار  عن  بالعدول 
بعد  العمل معه خا�صة  ظل رف�صه 
عالقة  طبعت  التي  اخلالفات 
حيث  �صابق،  وقت  يف  الرجلني 
حتت  "ال�صفراء"  ت�صكيلة  تتواجد 
قيادة م�صاعديه عمار ب�صو�ض وبن 
عمار بالإ�صافة اإىل مدرب احلرا�ض 
البدين  واملح�رص  حني�صاد  حممد 
عن  تراجعا  اللذان  العزيز  عبد 
املقاطعة وعادا اإىل عملهما ب�صفة 
طرف  من  اإقناعهما  بعد  عادية 

امل�صريين.
�صارف  يحتج  مت�صل،  �صياق  ويف 
على الموال التي يدين بها لالإدارة 

م�صتحقاته  ي�صتلم  مل  الذي  وهو 
�صتة  مبجموع  تقدر  التي  املالية 
ا�صهر كاملة حيث حتدثت م�صادر 
و�صع  املعني  اأن  النادي  داخل  من 
ملفا على م�صتوى جلنة املنازعات 
الأموال  على  احل�صول  اأجل  من 
التي يدين بها لالإدارة يف انتظار ما 
بعودته  الق�صية  عنه  ت�صفر  �صوف 
الفريق  على  لالإ�رصاف  جمددا 
من  الأخرية  الثالث  اجلولت  يف 

عدمه.
ان  ينتظر  منف�صل،  مو�صوع  ويف 
الإدارة  جمل�ض  تركيبة  ت�صهد 
كبرية  تغيريات  احلرا�ض  لحتاد 
رجل  يرغب  اأين  املقبل،  املو�صم 
�رصاء  يف  لفقي  مزيان  العمال 
اأ�صهم الفريق يف انتظار فتح را�ض 
املال لل�رصكة الريا�صية من طرف 
ويرغب  مانع،  احلايل  الرئي�ض 
اإىل  اأع�صاء  �صتة  جلب  يف  لفقي 
جمل�ض الإدارة يتعلق الأمر برجال 
املال والأعمال القادرون على منح 
الإ�صافة للنادي من الناحية املالية 
واخلروج من الأزمات التي ت�رصب 

الفريق كل مو�صم.

بعد م�ضاركته اول 
اأم�ض يف �ضباق 3000م 

موانع

ثابتي يحقق احلد 
الأدنى للم�ضاركة 
بالبطولة العاملية 

لألعاب القوى
ثابتي  بالل  اجلزائري  �صمن 
العامل   بطولة  يف   م�صاركته 
اإجراوؤها  القوى املقرر  لألعاب 
مبدينة لندن من 4 اإىل 13 اأوت 
اأم�ض  اأول  بت�صجيله  املقبل 
3000م  �صباق  يف  الأدنى  احلد 
مر�صيليا،  جتمع  يف  موانع 
وكانت املديرية الفنية الوطنية 
لألعاب  اجلزائرية  لالحتادية 
القوى قد حددت  احلد الأدنى 
بينما  00ج  32ثا  8د  بتوقيت 
اأحرز اجلزائري املرتبة الثامنة 
27ثا  8د  بتوقيت  ال�صباق  يف 
خرجة  اأول  يعد  والذي  24ج 
ر�صمية له هذا املو�صم، وت�صدر 
الكيني بريا�ض جايرو�ض ال�صباق 
متفوقا  11ج  10ثا  8د  بتوقيت 
اأبراهام  كيبيوت  مواطنه   على 
10ثا  8د  توقيت  �صجل  الذي 
الفرن�صي  حل  بينما  62ج/م 
يف  خمي�صي  الدين  حمي 
املرتبة الثالثة م�صجال 8د 14ثا 
اجلزائري  ثابتي  ويعترب  67ج، 
اخلام�ض الذي ي�صمن م�صاركته 
القادمة  العاملية   البطولة  يف 
بعد عبد املالك حلولو يف �صباق 
دحماين  كنزة  حواجز،  م   400
املاراتون، حممد  اأمني بلفرار 
)3000م  بتي�ض  واأمينة  م   800

عي�ضة ق.موانع. وكالت
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األكاراز ي�ضتهدف الفوز يف اأول خرجة مع اخل�ضر
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وكيل اأعمال غوالم ي�ضغط لتحويله اإىل ليفربول
االجنليزي  ليفربول  اإدارة  انطلقت 
اأعمال  وكيل  رفقة  املفاو�ضات  يف 
فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب 
اإىل  ا�ضتقدامه  اأجل  من  غوالم 
ال�ضيفي  املركاتو  يف  �ضفوفها 
احلايل، حيث ك�ضفت �ضبكة »الراي« 
باإدارة  املكلف  اأن  اأم�س  االيطالية 
للت�ضكيلة  االأي�رس  الظهري  اأعمال 

يتواجد  مينديز  جورج  الوطنية 
م�ضوؤويل  رفقة  مفاو�ضات  يف 
الظفر  تريد  والتي  »الريدز«  اإدارة 
�ضفوف  يف  تاألقه  بعد  بخدماته 
الذي  وهو  االيطايل  نابويل  فريقه 
يف  املدافعني  اف�ضل  اأحد  يعترب 
الدوري االيطايل خالل املو�ضمني 
تو�ضل  غوالم  اأن  ورغم  الفارطني، 

اإىل اتفاق مع اإدارة ناديه االيطايل 
على التجديد الأربعة موا�ضم مقبلة 
 1.8 قدرها  �ضنوية  اجرة  مقابل 
االأعمال  وكيل  ان  اإال  يورو  مليون 
مينديز يعمل على دفع خريج نادي 
عدم  على  الفرن�ضي  ايتيان  �ضانت 
مع  اجلديد  العقد  على  التوقيع 
قام  الغر�س  ولهذا  نابويل،  اإدارة 

املعني باإعادة املفاو�ضات وطالب 
وهي  �ضنويا  يورو  مليوين  اأجرة 
الإدارة  �ضبق  التي  املالية  املطالب 
نادي اجلنوب االيطايل رف�ضها يف 
مينديز  ي�ضغط  حيث  �ضابق،  وقت 
على غوالم من اجل اختيار الوجهة 

االجنليزية والتعاقد مع ليفربول.
عي�ضة ق.

اأونا�س اولوية املدير الريا�ضي 
لنابويل هذا ال�ضيف

من جهة اأخرى، ي�ضع املدير الريا�ضي لفريق نابويل 
االيطايل كري�ضتيانو جينتويل الالعب الدويل اجلزائري 
اآدم اأونا�س اأولوية من اأجل التعاقد معه خالل مرحلة 

املركاتو ال�ضيفي، حيث ك�ضفت تقارير اإعالمية ايطالية 
اأن املعني يوا�ضل يف التفاو�س مع حميط الالعب من 
اأجل اإقناعه باالنتقال اإىل الدوري االيطايل واالن�ضمام 
اإىل �ضفوف �ضاحب املركز الثالث للكالت�ضيو املو�ضم 

املنفق�ضي، ويبقى الالعب مرتبطا بفريقه بوردو 
الفرن�ضي، حيث لن تتنازل اإدارة النادي عن خدمات 
متو�ضط ميدان املنتخب الوطني بعر�س يقل عن 10 
مليون يورو، وال ي�ضتبعد اأن ين�ضم اأونا�س اإىل مواطنه 

فوزي غوالم يف حال تو�ضل االأخري اإىل اتفاق مع م�ضوؤويل 
ع.ق.نادي اجلنوب االيطايل على التجديد.

يحت�ضن ملعب م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة املباراة الودية التي جتمع �ضهرة اليوم منتخبنا الوطني امام نظريه 
غينيا يف اإطار ا�ضتعدادات املنتخبني خلو�س غمار �ضباق الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة 

عام 2019 يف الكامريون، حيث �ضيكون لقاء اليوم اأول امتحان للناخب الوطني لوكا�س األكاراز على راأ�س 
العار�ضة الفنية الوطنية بعد تعيينه منت�ضف �ضهر افريل املن�ضرم اأين �ضيكون لقاوؤه الأول باجلمهور 

اجلزائري املنتظر توافده بقوة بعد غياب اخل�ضر عن املناف�ضة منذ العر�س الكروي القاري الذي جرى مطلع 
العام اجلاري بالغابون.

واالأكيد ان املدرب اال�ضباين يتطلع 
اإىل ت�ضجيل نتيجة ايجابية يف اول 
الوطنية،  الت�ضكيلة  مع  خرجاته 
الالعبني  يحفز  جعله  ما  وهو 
التح�ضريي  الرتب�س  انطالق  منذ 
يجري  والذي  املن�رسم  اجلمعة 
العمل  على  مو�ضى  �ضيدي  مبركز 
املقابلة  من  بالفوز  للخروج 
النتائج  مع  جديدة  �ضفحة  وفتح 
االيجابية بعد النك�ضة التي تعر�ضوا 
االأخرية  »الكان«  دورة  يف  لها 
االأول،  الدور  من  واإق�ضاءهم 
الوطنية  العنا�رس  تدرك  حيث 
اليوم من اجلانب  اهمية االنت�ضار 
على  يبحثون  الذين  وهم  املعنوي 
الوثبة الب�ضيكولوجية والت�ضالح مع 
اخليبة  بعد  اجلزائري  اجلمهور 
الذي  ال�ضيئ  واالأداء  الغابون  يف 
املناف�ضة  يغادرون  جعلهم  قدموه 

من الباب ال�ضّيق.

و�ضيكون يكون للفوز اليوم مفعوال 
رفقاء  حت�ضري  اأجل  من  ايجابيا 
�ضفوف  اإىل  العائد  الالعب 
مبعنويات  جماين  كارل  اخل�رس 
التي  الر�ضمية  للمقابلة  مرتفعة 
 11 يف  الطوغو  اأمام  تنتظرهم 
بداية  وت�ضجيل  القادم  جوان 
اإىل  الت�ضفيات املوؤهلة  موفقة يف 

»كان« 2019.

اجلمهور ينتظر 
اكت�ضاف العنا�ضر 

اجلديدة

ب�ضغف  العري�س  اجلمهور  ينتظر 
التعرف  اجل  من  املقابلة  موعد 
على الرتكيبة االأ�ضا�ضية التي �ضوف 
اول  يف  الكاراز  املدرب  يعتمدها 
املنتخب  راأ�س  على  له  خرجة 

الوطني، خا�ضة يف ظل املفاجاآت 
القائمة  اأحدثتها  التي  املدوية 
ملواجهتي  بالتح�ضري  املعنية 
ا�ضتدعاء  عرب  والطوغو  غينيا 
�ضورة  مرة يف  الأول  �ضبان  العبني 
عطال  بارادو  اأكادميية  ثنائي 
احتاد  رديف  والعب  ومزياين 
اجلزائر حمرة، اإىل جانب ا�ضتقدام 
املدافع ح�ضاين، احلار�س جيانني 
واملهاجم اإدري�س �ضعدي، وهو ما 
يجعل اجلمهور املنتظر اليوم على 
اكت�ضاف  احر من اجلمر من اجل 
دعمت  التي  اجلديدة  العنا�رس 

الت�ضكيلة الوطنية.

الالعبون يريدون 
الثاأر من غينيا 

�ضوف تكون املواجهة الودية اأمام 
غينيا ثاأرية لرفقاء �ضفيان فيغويل 

لها  تعر�ضوا  التي  الهزمية  بعد 
عامني  قبل  املنتخب  نف�س  اأمام 
بنتيجة  جويلية   5 ملعب  على 
الهزمية  وهي  لواحد،  هدفني 
املنتخب  اركان  زعزعت  التي 
بداية  كانت  بعدما  خا�ضة  اآنذاك 
ال�ضابق  املدرب  بني  القطيعة 
واجلماهري  غوركوف  كري�ضتيان 
اجلزائرية اإثر االنتقادات الالذعة 
اإثر  بعد اخل�ضارة  له  التي وجهتها 
يطل  مل  والذي  لها  تقبلها  عدم 
الفنية  العار�ضة  راأ�س  على  مكوثه 
الوطنية قبل الطالق بالرتا�ضي مع 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
الالعبون  يعول  حيث  اآنذاك، 
امليدان  ار�ضية  دخول  على 
الهزمية  تلك  تدارك  اجل  من 
ي�ضكل  الذي  باملناف�س  واالإطاحة 
للعنا�رس  �ضعوبات  منا�ضبة  كل  يف 

الوطنية.

الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية �ضت�ضم اأغلب الكوادر

عّطال و�ضعدي مر�ضحان ليكونا 
مفاجاأة األكاراز اأمام غينيا

ينتظر ان ت�ضهد الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية 
امام  الودية  التي تدخل املواجهة 
التغيريات مقارنة  غينيا عددا من 
املباريات  خا�س  الذي  بالتعداد 
ان  ي�ضتبعد  ال  حيث  االأخرية، 
األكاراز  اال�ضباين  املدرب  يعتمد 
وان  املفاجاأة خا�ضة  عن�رس  على 
نحو  تتوجه  املوؤ�رسات  جميع 
الأكادميية  ال�ضاب  الالعب  اإقحام 
يف  اأ�ضا�ضيا  عّطال  يو�ضف  بارادو 
حيث  االأمين،  املدافع  من�ضب 
الالعب  منح  على  املدرب  يعول 
ظل  يف  االأمين  بالرواق  فر�ضته 
يف  جديدة  دماء  �ضخ  يف  رغبته 
املنتخب واالعتماد على العنا�رس 
يف  عّطال  تاألق  حيث  ال�ضابة، 
خا�ضها  التي  التطبيقية  املباراة 
التدريبية  ة  احل�ضّ يف  الالعبون 
التي جرت �ضهرة ال�ضبت املن�رسم 
الذي  األكاراز  انتباه  لفت  ما  وهو 
من  يقحمه  �ضوف  كبرية  وبن�ضبة 

بداية املباراة.
االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  اأن  وقت  ويف 
يف  مببوحلي  تبداأ  ان  ينتظر 
حرا�ضة املرمى، فيما يلعب غوالم 
ثنائي  ويتكون  االأي�رس  الرواق  يف 
اأو  وجماين  ماندي  من  املحور 
تايدر  ي�ضكله  والو�ضط  ح�ضاين، 
وبن طالب، باالإ�ضافة اإىل م�ضاركة 
اجلناحني  يف  وبراهيمي  فيغويل 
التوايل  على  واالأي�رس  االأمين 
ي�ضهد  ان  ي�ضتبعد  ال  الهجوم  فاإن 
على  األكاراز  باعتماد  اجلديد 
قد  الذي  �ضعدي  اإدري�س  الالعب 
يكون املفاجاأة الثانية يف الت�ضكيلة 
االأ�ضا�ضية خا�ضة واأن اأداءه الكبري 
طيلة املو�ضم يف الدوري البلجيكي 
على  ا�ضا�ضيا  للدخول  ير�ضح 
ح�ضاب �ضليماين الذي قدم مو�ضما 
متوا�ضعا واالأرقام تبقى يف �ضالح 
�ضعدي يف انتظار خيارات الناخب 

الوطني.

 
�ضوداين وعطال 

ين�ضحبان من 
التدريبات ب�ضبب 

الإرهاق

ل�ضهرة  التدريبية  احل�ضة  �ضهدت 
اول ام�س م�ضاركة التعداد مكتمال 
الرتب�س  انطالق  منذ  مرة  الأول 
كارل جماين  املدافع  التحاق  بعد 
الرتب�س  مبقر  ال�ضبيحة  يف 
عدم  �ضهدت  والتي  التح�ضريي، 
�ضوداين  العربي  الثنائي  قدرة 
ويو�ضف عّطال من اكمالها ب�ضبب 
ة واأن  معاناتهما من االرهاق خا�ضّ
الت�ضكيلة  برتب�س  التحق  �ضوداين 
الوطنية مبا�رسة بعد خو�ضه نهائي 
رفقة  خ�رسه  والذي  كرواتيا  كاأ�س 
توّجه  اأين  زغرب،  دينامو  ناديه 
من  الطبي  الطاقم  رفقة  الثنائي 
اجل اخل�ضوع اإىل ح�ضة ا�ضرتجاع 

للتخل�س من االإرهاق.

األكاراز يعاين ت�ضاكر 
مرفوقا مبدان

الكاراز  الوطني  املدرب  تنقل 
املنتخب  مبناجري  مرفوقا 
ملعب  اإىل  مدان  حكيم  الوطني 
م�ضطفى ت�ضاكر من اأجل معاينته 
والوقوف على التح�ضريات حت�ضبا 
احت�ضان  اجل  من  جلاهزيته 
غينيا،  اأمام  الودية  املواجهة 
الوطنية  العنا�رس  تخ�س  مل  حيث 
اأر�ضيته  على  تدريبية  ح�ضة  اي 
على  للم�ضوؤولني  ال�ضماح  يتم  حتي 
الطبيعي  الع�ضب  بتجهيز  امللعب 
يوم  امليدان �ضاحلا  باأن  وامل�ضاح 

املقابلة.
عي�ضة ق.

عي�ضة ق.

رف�س عر�س الوداد البي�ضاوي املغربي

بلحاج يتعاقد مع ال�ضيلية مو�ضما قابل للتجديد

اإدارة روما ت�ضتهدف التعاقد مع غزال لتعوي�س رحيل �ضالح

ر�ضا  اجلزائري  الالعب  تعاقد 
بلحاج ر�ضميا مع اإدارة نادي ال�ضيلية 
م�ضوؤولو  اعلن  بعدما  القطري 
بلحاج  مع  التوقيع  عن  النادي 
املن�رسم يف  املو�ضم  ق�ضى  الذي 
يف  النا�ضط  �ضيدان  نادي  �ضفوف 
مو�ضما  الفرن�ضية  الثالثة  الدرجة 
حيث  للتجديد،  قابال  واحدا 

املعتزل  اجلزائري  الدويل  اأنهى 
امل�ضتقبلية  الوجهة  حول  اجلدل 
بني  وقعت  التي  اخلالفات  عقب 
فريقي ال�ضيلية واملرخية ال�ضاعد 
اجلديد اإىل دوري جنوم قطر عرب 
ادعاء اإدارة االأخري بتوقيع الالعب 
الك�ضف  يتم  اأن  قبل  �ضفوفها  يف 
و�ضجل  االأمر،  �ضحة  عدم  عن 

الدوري  اإىل  جمددا  عودته  بلحاج 
يف  ق�ضاها  موا�ضم  بعد  القطري 
�ضفوف ناديه ال�ضابق ال�ضد والذي 
يف  كبرية  نتائج  حتقيق  اإىل  قاده 
اأبطال  دوري  بلقب  التتويج  �ضورة 
يف  الثالث  املركز  واحتالل  اآ�ضيا 
عام  لالأندية  العامل  كاأ�س  مناف�ضة 
اهتمام  حمل  بلحاج  وكان   .2011

املغربي  البي�ضاوي  الوداد  اإدارة 
باإيعاز من مدربه ال�ضابق يف ال�ضد 
ح�ضن عموتة، لكن تقارير اإعالمية 
الالعب  اأن  ام�س  ك�ضفت  مغربية 
كان  بعدما  الوداد  عر�س  رف�س 
مل�ضوؤويل  النهائية  املوافقة  منح 

ال�ضيلية من اأجل التعاقد معهم.
ع.ق. 

روما  نادي  اإدارة  ت�ضتهدف 
الالعب  مع  التعاقد  االيطايل 
غزال  ر�ضيد  اجلزائري  الدويل 
العبها  رحيل  تعوي�س  اأجل  من 
الذي  �ضالح  حممد  امل�رسي 
االنتهاء  مرحلة  يف  يتواجد 
اإىل  االنتقال  اجراءات  من 

االجنليزي،  ليفربول  �ضفوف 
اأم�س  ك�ضفت  الغر�س  ولهذا 
اأن  ايطالية  اإعالمية  تقارير 
و�ضع  االيطايل  الدوري  و�ضيف 
�ضمن  اخل�رس  ميدان  متو�ضط 
اجل  من  العبني   6 ت�ضم  قائمة 
لتعوي�س  اأحدهم  مع  التعاقد 

»الفراعنة«،  منتخب  جنم  رحيل 
لنادي  الريا�ضي  املدير  و�رسع 
االت�ضال  يف  مون�ضي  روما 
النب�س  وج�س  الالعب  مبحيط 
الالعب على  بخ�ضو�س موافقة 
عدمه،  من  روما  غلى  االنتقال 
مع  م�ضتقبله  غزال  يح�ضم  ومل 

الفرن�ضي  ليون  اوملبيك  فريقه 
مفاو�ضات  يف  يتواجد  اين 
جتديد العقد الذي انتهى بنهاية 
يف  جماهري  ورف�س  املو�ضم 
على  ي�رسون  اين  بقاءه  املقابل 

رحيله من النادي.
ع.ق.



�أر�سنال  نادي  منح 
�لفرن�سي  �لإجنليزي 
�ملدير  فينغر،  �أر�سني 
ميز�نية  للفريق  �لفني 
مليون   165 �إىل  ت�سل 
لتدعيم  �إ�سرتليني  جنيه 
بال�سفقات  �لغانرز 
فرتة  خالل  �ملطلوبة 
�ل�سيفية  �لنتقالت 
فينغر  وجدد  �ملقبلة، 
عقده ملدة عامني، بعدما 
رحيله  عن  �أنباء  ترددت 
�لتاأهل  عن  عجز  بعدما 
�أوروبا  �أبطال  لدوري 

بعدما  عاًما،   21 خالل  �لأوىل  للمرة 
ترتيب  يف  �خلام�س  �ملركز  �حتل 
�لربمييريليغ �إل �أّن �لغانرز فاز ببطولة 
كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي بالتفوق على 
"�سن"  �سحيفة  وذكرت  ت�سيل�سي، 
منحت  �أر�سنال  �إد�رة  �أن  �لربيطانية، 
فينغر 165 مليون �إ�سرتليني للتوقيع مع 
عدد من �ل�سفقات، �أبرزهم �لفرن�سي 

مبابي لعب موناكو مببلغ 87  كيليان 
نادي  �أّن  �إل  �إ�سرتليني،  جنيه  مليون 
كما  �لعر�س  رف�س  �لفرن�سية  �لإمارة 
من  تور�ن  �أرد�  �لرتكي  �سم  �سيحاول 
�أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت  بر�سلونة، 
لي�سرت  �جلز�ئري ريا�س حمرز لعب 
�سيتي على قائمة �لأ�سماء �ملقرتحة، 
�أّنه لن يغادر �لثعالب باأقل من 40  �إل 

مليون جنيه �إ�سرتليني.

�لقدم  لكرة  �لبلجيكي  �لحتاد  �أعلن 
تعر�س جنم �ملنتخب ولعب ت�سيل�سي 
يف  لك�رس  هاز�رد  �إيدن  �إجنلرت�  بطل 
كاحله �لأمين �أثناء مترين مع منتخب 
لقر�بة  �إبعاده  �إىل  يوؤدي  قد  ما  بالده 
�سهرين وفقاً لبع�س �لتقارير، و�أو�سح 
�لحتاد يف بيان �أول �م�س �أّن هاز�رد 
تعر�س للك�رس خالل حادث فردي يف 
�لتدريبات، من دون �حتكاك �أّي لعب 
�لطبي  �لفح�س  �أّن  و�أ�سار  معه،  �آخر 
بالأ�سعة �أظهر �أن �لإ�سابة �لتي تعر�س 
يف  ك�رس  عن  عبارة  هي  هاز�رد  لها 
كاحله �لأمين، و�سيغيب جنم ت�سيل�سي 
�لودية  بالده  منتخب  مبار�تي  عن 

�أمام �جلمهورية �لت�سيكية �ليوم و�أمام 
�إ�ستونيا �جلمعة �ملقبل يف �لت�سفيات 
�لأوروبية �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل 2018 
�إعالم  و�سائل  وبح�سب  رو�سيا،  يف 
�إىل  �ليوم  هاز�رد  �سيخ�سع  بلجيكية، 

عملية جر�حية.

ي�سعى �لأرجنتيني ليونيل مي�سي لعب 
دي  �أنخيل  مو�طنه  لإقناع  بر�سلونة 
جريمان  �سان  باري�س  لعب  ماريا 
�لفرن�سي بالن�سمام للقلعة �لكتالونية 
�ل�سيفية،  �لنتقالت  فرتة  خالل 
�لإ�سبانية  "�سبورت"  �سحيفة  وذكرت 
�لفرن�سية  باري�سيان"  "لو  عن  نقاًل 
تو�جده يف مع�سكر  ي�ستغل  مي�سي  �أّن 
�إقناع  ليحاول  �لأرجنتيني  �ملنتخب 
�لعر�س  على  باملو�فقة  ماريا  دي 
ظل  يف  �لبلوغر�نا،  من  له  �ملقدم 
"حديقة  عن  �لرحيل  من  �قرت�به 
ل�سفوف  ماريا  دي  و�ن�سم  �لأمر�ء"، 
 63 مقابل  جريمان  �سان  باري�س 
بعدما   2015 �سيف  يف  يورو،  مليون 
ق�سى مو�سًما غري ناجح مع مان�س�سرت 
عقده  و�سينتهي  �لإجنليزي  يونايتد 

�حلايل يف �سيف 2019.
�لإيطايل  كتيبة  بني  ماريا  دي  وكان 
مدريد  ريال  مدرب  �أن�سيلوتي  كارلو 
�لأ�سبق �لذي حقق لقب دوري �أبطال 
�لالعب  وقّدم   ،2014 يف  �أوروبا 
حينها،  مميًز�  مو�سًما  �لأرجنتيني 
دي  ل�سم  ا  عر�سً بر�سلونة  وقّدم 
ظل  يف  يورو  مليون   50 مقابل  ماريا 
يف  ا  �أي�سً �لإيطايل  ميالن  �إنرت  رغبة 

�حل�سول على خدمات �لالعب.

فان غال يقرتب 
من �لعودة �إىل 

�لربمييريليغ
غال  فان  لوي�س  �لهولندي  يقرتب 
ملان�س�سرت  �ل�سابق  �لفني  �ملدير 
�لعودة  من  �لإجنليزي  يونايتد 
من  �لربمييريليغ  يف  للتدريب 
جديد، حيث توىل فان غال تدريب 
مان�س�سرت يونايتد بعد �نتهاء كاأ�س 
ليف�سل  �لرب�زيل،  يف   2014 �لعامل 
يف حتقيق �أي �إجناز يف قلعة "�أولد 
بكاأ�س  �لفوز  با�ستثناء  تر�فورد" 
-2015 مو�سم  �لإجنليزي  �لحتاد 

"�سن"  �سحيفة  وذكرت   ،2016
يقرتب  غال  فان  �أن  �لربيطانية 
�ساوثهامبتون  نادي  تدريب  من 
بيويل،  لكالوديو  خلًفا  �لإجنليزي 
�لهولندي  �ملدرب  �أّن  مو�سًحة 
"�أولد  ملعب  يف  �م�س  �أول  ظهر 
�لحتفالية  �ملبار�ة  يف  تر�فورد" 
ومن  كاريك،  مبايكل  �خلا�سة 
�إجنلرت�  يف  وجوده  �ملحتمل 

للتفاو�س مع فريق �لقدي�سني.
نادي  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
كري�ستال بال�س هو �لآخر بحاجة 
�سام  رحيل  بعد  فني  مدير  �إىل 
غال  فان  يعر�س  وقد  �ألرد�ي�س، 
ليكون  �لن�سور  فريق  على  نف�سه 
�أن  و�سبق  �جلديد،  �ملدرب 
�نت�رست �سائعات ت�سري �إىل �عتز�ل 
فان غال �لتدريب عقب رحيله من 
مان�س�سرت يونايتد، �إل �أّن �ملدرب 

�لهولندي نفى هذه �لأخبار.

�لإ�سباين �ملتوج  حظي ريال مدريد 
يف  و12  �لتو�يل  على  �لثاين  باللقب 
�أوروبا،  �أبطال  دوري  يف  م�سريته 
�إىل  عودته  لدى  �لأبطال  با�ستقبال 
�لعا�سمة �لإ�سبانية م�ساء �أول �أم�س، 
ر�مو�س  �سريخيو  �لقائد  وخاطب 
رئا�سة  دعتهم  �لذين  �لأطفال 
منطقة مدريد ل�ستقبال �لفريق  يف 
"بويرتا دل �سول" يف قلب �لعا�سمة 
�لتاريخي: "وعدناكم بالعودة بالكاأ�س 
�جلمهور  وهتف  هنا،  نحن  وها 
بالإ�سبانية  بكثافة  �حت�سد  �لذي 
و"كري�ستيانو  �أبطال"  "كامبيوني�س" 

�لهد�ف  �إىل  �إ�سارة  يف  كري�ستيانو" 
�لذي  رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل 
�سجل هدفني من رباعية �لفريق يف 
حلظة  �لإيطايل،  جوفنتو�س  مرمى 
�إحدى  على  ر�مو�س  مع  ظهوره 

�ل�سا�سات.
مدريد  �إقليم  رئي�سة  وتوجهت 
�لالعبني  �إىل  �سيفوينت�س  كري�ستينا 
�سيء  على  قادرون  "�أنتم  بالقول: 
ناد  مدريد  ريال   )...( ذلك  و�أثبتم 
"خرها  عن  وعربت  �أ�سطوري"، 
با�ستقبال �لنادي �لأ�سطوري، ومرت 
عرب  �لالعبني  تقل  �لتي  �حلافلة 

و�ملغلقة  �ل�سهرية  �سيبيلي�س  �ساحة 
�حت�سد  حيث  �ملرور  حركة  �أمام 
�مل�سجعني،  من  �لآلف  ع�رس�ت 
مور�  �ألفارو  �حلقوق  طالب  وقال 
�إ�سبانيا  بجنوب  �أملرييا  مدينة  من 
و�لذي ح�رس لالحتفال بفريقه وهو 
يلف ج�سمه بعلم ريال لوكالة فر�ن�س 
هذ�  يو�سف  ل  "�سعوري  بر�س: 

�أف�سل فريق يف �لتاريخ".
�لنادي  رئي�س  و�سف  بدوره، 
�لربتغايل  �ملهاجم  برييز  فلورنتينو 
هدفني  �ساحب  رونالدو  كري�ستيانو 
�ليويف  �أهد�ف فريقه يف مرمى  من 

�ل�سبت �ملن�رسم يف نهائي �مل�سابقة 
�لأوروبية يف كارديف و�ملر�سح لنيل 
لأف�سل لعب  �لذهبية  �لكرة  جائزة 
لعب  �أف�سل  باأنه  �خلام�سة،  للمّرة 
و�ملدرب �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن 
�ملر�قبون  وتوقع  مدرب،  �أف�سل 
�سانتياغو  ملعب  يف   �ساخبة  حفلة 
�لتي  �لإ�سبانية  �لعا�سمة  برنابيو يف 
ثنائية  مدريد  ريال  فريقها  كرر 
بالدوري  بالفوز   1958 يف  حققها 
�أوروبا،  �أبطال  ودوري  �ملحلي 
�أغنية  عدة  مر�ت  فيها  و�ست�سدح 

"�أبطال �أبطال".

��ستقبال ��ستثنائي للمرينغي يف مدريد

قال غاريث بيل جنم ريال مدريد �إنه 
�مللكي،  �لفريق  مع  بوقته  م�ستمتع 
يف  �ملرينغي  مع  بالبقاء  وملتزم 
بع�س  �أثريت  وكانت  �مل�ستقبل، 
�ل�سكوك حول م�سري �لويلزي �لدويل، 
منذ  لحقته  �لتي  �لإ�سابات  بعد 
هيئة  ونقلت  مدريد،  لريال  قدومه 
"بي.بي.�سي"  �لربيطانية  �لذ�عة 
مدريد  ريال  فوز  بعد  قوله  بيل  عن 
4-1 على جوفنتو�س يف نهائي دوري 
باألقاب  "نفوز  كارديف:  يف  �لأبطال 
و�أنا �سعيد، وقعت عقد� طويل �لأمد 
يف مدريد"، و�أ�ساف "�أ�رستي �سعيدة 
ما  �سنو��سل  لذ�  كذلك،  �سعيد  و�أنا 
�لأبطال  دوري  لقب  وكان  نفعله"، 
بيل  يحققها  بطولة  �سابع  هو  �لأخري 
�جلناح  ز�ل  وما  �مللكي  �لنادي  مع 
متعط�سا  عاما   27 �لبالغ  �لويلزي 
ملزيد من �لنجاح، وتابع "لهذ� �ل�سبب 
جئت �إىل ريال مدريد، من �أجل �لفوز 

بالألقاب. ن�ستمتع بالفوز بالألقاب يف 
ثالثة  ذلك،  و�سنو��سل  �للحظة،  هذه 
�أربعة  يف  �لأبطال  دوري  يف  �ألقاب 
�لإطالق،  على  �سيئا  لي�س  مو��سم 
ز�ل  ما  �لتح�سن،  بو�سعنا  �أن  �أعتقد 
ر�ئعة"،  ت�سكيلة  ولدينا  �سابا  �لفريق 
�ملن�رسم  �ل�سبت  �نت�سار  مذ�ق  وكان 
�أ�سبح  �لذي  بيل  لغاريث  حالوة  �أكرث 

�ساد�س لعب يفوز بالنهائي �لأوروبي 
�لويلزي  بات  كما  ر�أ�سه،  م�سقط  يف 
�لقاري  �للقب  ينال  �لذي  �لوحيد 
ثالث مر�ت متفوقا على غيغز وجوي 
يف  �لنهائي  "لعب  بيل  وقال  جونز، 
�لفوز  لكن  �أمر مذهل  ر�أ�سك  م�سقط 

باللقب �أف�سل جتربة ر�ئعة".

ريال  قائد  ر�مو�س  �سريجيو  طلب 
مدريد �لإ�سباين من فلورنتينو برييز 
�إبر�م  عدم  �مللكي  �لنادي  رئي�س 
�سفقات كبرية خالل فرتة �لنتقالت 
�ل�سيفية �ملقبلة، وتُوج ريال مدريد 
هذ�  �أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب 
�لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  �ملو�سم 
على  تغلبه  بعد  تاريخه  يف  و12 
 1-4 بنتيجة  �لإيطايل  جوفنتو�س 
ولقب  �لت�سامبيونزليغ  بني  ليجمع 
�ملو�سم،  هذ�  �لإ�سباين  �لدوري 
�ستار"  "ديلي  �سحيفة  وذكرت 
من  طلب  ر�مو�س  �أن  �لربيطانية 
�لت�سكيل �لقائم  برييز �حلفاظ على 

كما هو، مع �إحد�ث تغيري�ت طفيفة 
ل توؤثر على قو�م �لفريق �لأ�سا�سي 
للمو�سم  �مل�ستوى  يتاأثر  ل  حتى 

�ملقبل.
ل  ر�مو�س  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
ميانع تعزيز �لفريق ببع�س �لأ�سماء، 
و�سم جمموعة من �لالعبني لتعوي�س 
يرغب  ولكّنه  �لفريق،  عن  �لر�حلني 
باآخر،  �أو  ب�سكل  �لت�سكيل  ثبات  يف 
�لأوروبية  �لهيمنة  يف  لال�ستمر�ر 
خامي�س  ويقرتب  و�ملحلية، 
رودريغيز و�ألفارو مور�تا من �لرحيل 

عن �سفوف �مللكي هذ� �ل�سيف.

بيل يلمح للبقاء يف ريال مدريد

ر�مو�س ين�سح برييز بعدم جلب �سفقات كبرية
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مي�سي ي�سعى الإقناع دي ماريا �الن�سمام 
�إىل بر�سلونة

ك�سر يف كاحل هاز�رد يهدده 
باالبتعاد �سهرين عن �ملالعب

165  مليون �إ�سرتليني حتت ت�سرف 
فينغر يف �ملريكاتو
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لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  �أعلنت 
و�لثقافة �ليوم �لثالثاء، عن تفا�سيل 
�أبوظبي«،  »فن  من  �لتا�سعة  �لدورة 
�ملن�سة �لفنية �ل�سنوية �لتي �ستقام 
�لفرتة  خالل  �ل�سعديات  منارة  يف 
بربنامج  نوفمرب،   11 �إىل   8 من 
متنوع لتفعيل �مل�ساركة �ملجتمعية 
يقدم جمموعة متميزة من �لأعمال 
و�ملعار�ض  �ملتميزة  �لرتكيبية 
�ملتخ�س�سة و�حلو�ر�ت �لفنية �لتي 
ترثي فكر �جلمهور وعرو�ض �لأد�ء 
�لتي �ستقام طو�ل فرتة �نعقاد »فن 
حتى  بع�سها  و�سي�ستمر  �أبوظبي«، 

بعد �نتهاء �حلدث.
�ست�سهد   ، �سحفي  بيان  وبح�سب 
بقيادة   2017 �أبوظبي«  »فن  دورة 
مو�قع  عدة  ن�سيبة،  ديال  مديرته 
خالل  �أبوظبي  �إمارة  يف  خمتارة 
من  �لكثري  يت�سمن  متنوع  برنامج 
�لأن�سطة و�لفعاليات �لفنية و�ستتوج 
نوفمرب  يف  �أبوظبي«  »فن  بانطالق 

�ملقبل.
ق�سم  ي�سهد  مت�سل،  �سياق  ويف 
تركيبية  �أعمالً  يقدم  �لذي  »�آفاق« 
يف  للجمهور  �سخمة  ونحتية 
�أنحاء خمتلفة من  مو�قع عامة يف 
�إطالق  �لعام  هذ�  �أبوظبي  مدينة 
»�آفاق:  بعنو�ن  جديد  برنامج 
�سيكون  و�لذي  �لفنانني«  تكليف 
»�آفاق«.  ق�سم  من  �أ�سا�سياً  جزء�ً 
وتهدف هذه �ملبادرة �جلديدة �إىل 
�لتكليفية يف منارة  عر�ض �لأعمال 
يف  خمتلفة  ومو�قع  �ل�سعديات 
و�لعني،  �أبوظبي  مدينة  �أنحاء  كافة 
�ملعا�رصيَن  �لفناننَي  تكليف  ومت 
م�سطفى  وجمدي  �ل�سويان  منال 
لهذه  �أعمال  لإبد�ع  �ل�سامل  ونا�رص 

�ملبادرة.
وبالإ�سافة �إىل تو�سيع ق�سم »�آفاق«، 
�أبوظبي«  »فن  على  �لقائمون  وجه 
و�لفنانة  كاظم  للفنان حممد  دعوة 
و�لّقيمة �لفنية كري�ستيانا دي ماركي 
جديدة  مبادرة  على  لالإ�رص�ف 

�لنا�سئني«،  �لفنانني  »�آفاق:  بعنو�ن 
وتوفري  لدعم  مبادرة مكر�سة  وهي 
�لفر�ض للفنانني �لنا�سئني. �ست�سهد 
فنانني  ثالثة  �ختيار  �ملبادرة  هذه 
نا�سئني من دولة �لإمار�ت للم�ساركة 
يف برنامج فني معد خ�سي�ساً لهم. 
�سيتم  �لربنامج،  هذ�  نهاية  ويف 
لإبد�ع  �لفنانني  هوؤلء  تكليف 
�أعمال فنية للم�ساركة يف دورة »فن 
و�ستعر�ض   2017 للعام   « �أبوظبي 
�ختتام  بعد  �إ�سافيني  �سهرين  ملدة 

�أعمال �لدورة �حلالية.
�لدعوة  ُوجهت  �أخرى،  جهة  ومن 
من  �ألي�سون  مايا  �لفنية  �لقيمة  �إىل 
لتن�سيق  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
وذلك  �أبوظبي«  »فن  معار�ض  �أحد 
و�سي�ستمر  »بو�بة«.  ق�سم  �سمن 
�جلمهور  ��ستقبال  يف  �لق�سم  هذ� 
�نعقاد  فرتة  �نتهاء  بعد  حتى 
على  و�سريكز  �أبوظبي«،  »فن 
�لفنانني  بني  جتمع  �لتي  �لرو�بط 
�لإمار�ت  دولة  من  �ملخ�رصمني 

ونظر�ئهم حول �لعامل.
�أي�ساً، متت دعوة  �ل�سياق  ويف هذ� 
من  �ل�سايغ  منرية  �لفنية  �لقيمة 
جوجنهامي �أبوظبي لتن�سيق برنامج 
�أبوظبي«  »فن  خالل  �حلو�ر�ت 

جهود  مناق�سة  على  �سريكز  و�لذي 
لدول  �لفني  �لتاريخ  و�أر�سفة  توثيق 
كما  �خلليجي.  �لتعاون  جمل�ض 
�لفني عمر خليف من  �لقيم  ين�سم 
�ملعا�رص،  للفن  �سيكاغو  متحف 
يف  �لعر�ض  �سالت  ق�سم  لتن�سيق 
»نحو  عنو�ن  حتت  �أبوظبي«  »فن 
�سيقدم  و�لذي  جديدة«،  ف�ساء�ت 
من�سة دولية لكوكبة من �لفنانني من 
خمتلف �لأجيال وم�ساريع كربى من 
�سالت عر�ض فنية عريقة و�أخرى 
من  لديهم  ما  ل�ستعر��ض  نا�سئة، 
لأول  �ملنطقة  جلمهور  �إبد�عات 

مرة.
ل�ستقبال  �ل�ستعد�د�ت  �إطار  ويف 
�أبوظبي«،  »فن  من  �لتا�سعة  �لدورة 
�ملعر�ض  على  �لقائمون  �عتمد 
�مل�سور  �أعمال  من  جمموعة 
�لتي  �لغ�سني  طارق  �لفوتوغر�يف 
�لدعائية  �حلملة  يف  �ست�ستخدم 
و�لرتويجية على �ملوقع �لإلكرتوين 
�ملطبوعات  وكذلك  للمعر�ض 
�ملجتمعي.  �لتو��سل  ومن�سات 
�سور  �سبع  �ملجموعة  تت�سمن 
تر�سد موقع »فن �أبوظبي« يف قلب 
بال�سعديات،  �لثقافية  �ملنطقة 
مدى  على  تطوره  مر�حل  وت�رصد 

وكان  �ملا�سية.  �ل�سبع  �ل�سنو�ت 
ت�سوير  بد�أ  قد  �لغ�سني  طارق 
جزيرة  يف  �أبوظبي«  »فن  موقع 
و�لتي   ،2010 عام  منذ  �ل�سعديات 
و�لأخرية  �ملبكرة  �ملر�حل  ت�سجل 
من تطور هذ� �ملوقع �لثقايف �لذي 
�أبوظبي  �للوفر  متحفي  يحت�سن 

وجوجنهامي �أبوظبي.
جمدد�ً   »2017 �أبوظبي  »فن  ويعيد 
للتفاعل  للزو�ر  �لفر�سة  تقدمي 
من  �ملعا�رصة  �لأد�ء  عرو�ض  مع 
خالل �لدورة �خلام�سة من برنامج 
»دروب �لطو�يا« للقيم �لفني طارق 
�إقامة  �لربنامج  ي�سهد  �لفتوح.  �أبو 
�لفنية  �لأد�ء  عرو�ض  من  �لعديد 
�ل�سعديات  منارة  يف  �ستقام  �لتي 
�ملو�قع  من  عديد  يف  وكذلك 
»فن  خالل  �ملدينة  يف  �لأخرى 

�أبوظبي«.
�ل�سارع«  »فنون  برنامج  يعود  كما 
»فن  مع  بالتز�من  �أخرى  مرة 
�أبوظبي 2017« للقيم �لفني فابري�ض 
جمموعة  مع  �سيعمل  �لذي  بو�ستو 
من فناين �ل�سارع �لعامليني لتقدمي 
يف  �لفنية  �لإبد�عات  من  جمموعة 
عدد من �ملو�قع �ملختارة يف قلب 

�أبوظبي.

كر�رة،  �أمري  �مل�رصي  �لنجم  قال 
�جلديد  م�سل�سله  �أحد�ث  �إن 
من  حالة  تت�سمن  »كلب�ض« 
�ملقبلة،  �حللقات  يف  �لكوميديا 
�لر�ئد  ب�سخ�سية  يهرب  حينما 
»�سليم �لأن�ساري« عند ترحيله من 
�أحد �أق�سام �ل�رصطة لل�سجن، بعد 
د�خل  �ساب  بقتل  له  تهمة  تلفيق 

ق�سم �ل�رصطة �لذي يعمل فيه.
بل�ض  ي�ستعني  �أنه  كر�رة  و�أ�ساف 
�سابق،  وقت  يف  بجانبه  يقف 
�أحد  عند  �لختباء  يف  مل�ساعدته 
منزل  د�خل  فيختبئ  �أقاربه، 
�لفنانة �نت�سار يف �لريف، ويدعي 
م�ساعده  ومعه  بيطري  طبيب  �أنه 

�لفنان  دوره  يلعب  �لذي  �خلا�ض، 
تتولد  هنا  ومن  لطفي،  حممد 
بح�سب  عديدة،  كوميدية  مو�قف 

�لأحد�ث.
�مل�رصي  باأحد  �لنجم  و�خت�ض 
تُعر�ض  مل  �لتي  �ملو�قف  هذه 
بعد قائاًل: هناك م�سهد نُعلم فيه 
�جلامو�سة،  حلب  كيفية  �لفالحني 
هذ�  يف  �سيئاً  نفقه  ل  ولأننا 
�أحد  من  حليباً  ن�سرتي  �ملو�سوع، 
�ملحال على �عتبار �أننا حلبناه من 
�جلامو�سة، حيث نقدم �أنا ولطفي 

وجبة كوميدية د�سمة للجمهور.
هالة  »كلب�ض«  بطولة  يف  وي�سارك 
ودياب  م�سطفى  ورمي  فاخر 

وحممود حجازي وحممود �لبز�وي 
وكوكبة من �لنجوم، وهو من تاأليف 

باهر دويد�ر، و�إخر�ج بيرت ميمي.

�لأوىل  �حللقات  عر�ض  مع 
كانت  يوم«،   30« م�سل�سل  من 
�إىل �ملمثل  �لأنظار كلها تتجه 
�لذي  خياط،  با�سل  �ل�سوري 
��ستطاع �أن يجذب �لنتباه �إليه 
�لغام�سة  �سخ�سيته  خالل  من 

يف �لعمل.
�سخ�سية  يقدم  �عتربه  �لبع�ض 
نال  �لتي  »�جلوكر«  لـ  عربية 
ليدجر  هيث  �لر�حل  عنها 
لعبها  حينما  �لأو�سكار،  جائزة 
بامتان  �سل�سلة  من  و�حد  يف 

�ل�سهرية.
يف  يج�سد  خياط  با�سل 
يخرجه  �لذي  �مل�سل�سل 
ح�سام علي �سخ�سية »توفيق«، 
�سخ�ض ل تعرف �إن كان يعاين 
ل،  �أم  عقلية  ��سطر�بات  من 
نف�سه  يفر�ض  �أ�سلوبه  ولكن 
على �جلميع، كما �أن �لتفا�سيل 
على  ت�سيطر  �لتي  �خلا�سة 
�نتباه  جتذب  �ل�سخ�سية 
ملو�سيقى  حبه  من  �جلمهور، 
�لذي مل  �جلاز وكذلك مظهره 

يتغري طو�ل �حللقات.
�ل�سناوي  طارق  �لفني  �لناقد 

ذكي  ممثل  با�سل  �أن   « �أكد 
تتمثل  �أهم  ميزة  ولديه  للغاية، 
فكرة  �أمام  يتوقف  ل  كونه  يف 
معني  ترتيب  يف  ��سمه  تو�جد 

على ترت �لعمل.
و�عترب �ل�سناوي �أن �لدور �لذي 
من  مالمح  يحمل  با�سل  يلعبه 
�سخ�سية »�جلوكر« �لتي قدمت 
و�إن  بامتان،  �أفالم  �سل�سلة  يف 
من  نوع  فيها  قدم  با�سل  كان 
ير�ه  ما  بح�سب  �لتعريب  �أنو�ع 
هناك  �أن  �أكد  �لذي  �ل�سناوي، 
فن يف �أد�ء �ملمثل، وقدرة على 
�لأجنبية  �ل�سخ�سية  حماكاة 
و�إ�سفاء �لروح �ل�رصقية عليها.

ت�رصيحاته  �ل�سناوي  و�ختتم 
ي�سارك  �لذي  �مل�سل�سل  بكون 
يف بطولته �آ�رص يا�سني وجنالء 
بدر، ويدور حول جتربة نف�سية 
يتعر�ض لها طبيب نف�سي طو�ل 
�نقالب  يف  تت�سبب  يوم   30
حياته ر�أ�سا على عقب، يح�سب 
�ل�سكل  علي  ح�سام  ملخرجه 
�إىل  �لعمل  به  يخرج  �لذي 
ل  ح�سام  �أن  رغم  �جلمهور، 
يحمل تاريخ كبري يف �لإخر�ج.

�أم�ض،  �أول  دم�سق  يف  �أُعلن 
�ل�سورية  �ملمثلة  وفاة  عن 

جنوى�سدقي.
�لدر�ما  يف  �سدقي  وعملت 
وظهرت  و�لتلفزيونية.  �لإذ�عية 
بدور  »�لدغري«  م�سل�سل  يف 
وكذلك  �لدغري.  �إبر�هيم  �أم 
»�أزو�ج«  م�سل�سل  يف  ظهرت 
و�أعمال  »كالكيت«  وم�سل�سل 
كتمثيلية  عديدة  خمتلفة 
»�لأبطال« �أو�ئل �ستينيات �لقرن 

�ملا�سي.
يف  مقلّة  �سدقي  و�لفنانة 
عنها  عرف  �أنه  �إل  �أعمالها، 
�إذ�عية خمتلفة  باأعمال  �لظهور 
مع �لفنان حكمت حم�سن �لذي 
�لدر�ما  موؤ�س�ض  �لنقاد  يعتربه 

�لإذ�عة  يف  �ل�سورية،  �ل�سعبية 
ويف �مل�رصح..

جنوى  �لفنانة  رحيل  ويعد 
�لذي  �ل�سابع  هو  �سدقي، 
�ل�سوري،  �لفني  �لو�سط  ي�رصب 
عن  �أعلن  بعدما   ،2017 لعام 
حفيظ  جناح  �لفنانة  وفاة 
وكانت  �جلاري،  من   6 بتاريخ 
�لفنانة هالة ح�سني يف  �سبقتها 
28 �أفريل، وقبلها رحلت �لفنانة 
�أمرية حجو يف 25 مار�ض. و�أعلن 
وردياين  نا�رص  �لفنان  وفاة  عن 
بتاريخ 16 مار�ض. ورحيل �لفنان 

وليد حّبال يف 21 جانفي .
وكان �أول فنان �سوري تويف لعام 
�سبيعي  رفيق  �لفنان  هو   2017

بتاريخ 5 جانفي ..

 هل يقدم با�سل خياط دور 
»اجلوكر« يف »30 يوم«؟

 املوت يغّيب  الفنانة 
ال�سورية جنوى �سدقي 
يف  رم�سان عام 2017

 "فن اأبوظبي" يعلن اأ�سماء القّيمني الفنيني 
والفنانني امل�ساركني يف دورة 2017

اأمري كرارة يك�سف موقفًا كوميديًا يف "كلب�ش"



ثقافةالثالثاء 06 جوان  2017   املوافـق     لـ 11 رم�ضان  1438هـ 16

�أنها  عن  �ملتو�سط  د�ر  و�أعلنت 
�ستقوم برتجمة �لرو�يتني �لآخرتني 
ون�رشهما تباعاً، �إ�سافة للكثري من 
»�لذي  �لإيطايل  �لرو�ئي  �أعمال 
�لعاملي«،  �لأدب  يف  عالمة  يعترب 
كما جاء يف تنويه �لنا�رش يف بد�ية 
منها  »كّل  �أن:  م�سيفاً  �لكتاب، 
رو�ية  تُ�سكل  �لثالث(  )�لرو�يات 
م�ستقل،  ب�سكل  وُكتبت  منف�سلة، 
رو�ئية،  ثالثية  لكتابة  نّية  دون 
�ملو�سوع  من حيث  �رتباطها  لكن 
للن�سج(  �ملر�هقة  من  )�لنتقال 
وقتها،  �لأ�سلي  �لنا�رش  جعلت من 
على  معاً  ون�رشها  بجمعها  يقوم 
�سكل ثالثية، بالتفاق مع �لكاتب، 
جائزة  على  �لثالثية  وح�سلت 
�جلو�ئز  و�أرقى  �أعرق  »�سرتيغا«، 

�لأدبية �لإيطالية«.
�إيتالو  يقول  و�أهميته  �لكاتب  وعن 
هو  بافيِزه  »ت�سيَزِره  كالفينو: 
و�لأكرث  �لأهم،  �لإيطايل  �لكاتب 
زماننا،  يف  تعقيد�ً  و�لأ�سد  عمقاً، 
�إل  تو�جهنا  �سعاب  من  ولي�س 
�إكو  �أومرِبتو  �أما  حذوه«،  وحذونا 
�لكتاب  �أحد  بافيِزه  »كان  فيقول: 

�لأ�سا�سيني �لذي قر�أتهم يف مرحلة 
�ل�سباب، وقد �أثر بي بال �سك، رمبا 
لي�س من ناحية �لأ�سلوب، ولكن من 

ناحية �ملخيلة �لأدبية«.
�جلميل«  »�ل�سيف  رو�ية  وحتكي 
�ساذجة  فتاة  وهي  جينيا،  ق�سة 
تعمل يف حمل خياطة، جتتاز ذ�ت 
يف  وتدخل  �ملر�هقة  فرتة  �سيف 
وعو�مله  و�سخبه  �ل�سباب  مرحلة 
و�لأ�رش�ر،  باملغامر�ت  �ملليئة 
�أميليا،  على  جينيا  وتتعرف 
و�أو�سع  �سناً،  منها  �أكرب  وهي 
�لجتماعية،  �لعالقات  يف  خربة 
للر�سامني،  »موديل«  كـ  تعمل 
�إىل عو�ملها  �أميليا جينيا  ت�سحب 
يف  جينيا  تقع  وهناك  �خلا�سة، 
�ل�ساب،  �لر�سام  »غويدو«  غر�م 
غر�ئزها  مع  جينيا  تتعامل  وكيف 
للن�سوج،  �ملندفع  وج�سدها 
وكيف  وخوفها؟  بخجلها  و�ملقيد 
ترتب �أفكارها و�أحالمها وخيباتها 
يف زو�يا ر�أ�سها؟ ما هي �ملغامر�ت 
�ملر�هقة يف  تو�جهها جينيا  �لتي 
�لن�سوج؟  نحو  �ل�سيفية  رحلتها 
�جلميل  �ل�سيف  �سينتهي  وكيف 
و�إىل  �ملثرية،  بالأحد�ث  و�ملليء 
�أين �سياأخذ بتلك �لفتاة �لب�سيطة؟

و�جلدير بالذكر، �أن ت�سيَزِره بافيِزه 
رو�ئي و�ساعر ومرتجم وناقد �أدبي 
بعد   ،1908 �لعام  يف  ولد  �إيطايل، 
��ستغل  �لآد�ب  كلية  من  تخرجه 
كتب  ق�سرية،  لفرتة  بالتدري�س 
و��ستغل  �لق�سرية  و�لق�سة  �ل�سعر 
ل�سالح  �لأمريكي  �لأدب  برتجمة 
د�ر �لن�رش »�إيناودي«، و�لتي �أ�سبح 
لها  وترجم  لحقاً،  �أعمدتها  �أحد 
�لكثري من �لكتاب �لأمريكيني غري 
�عتقل  �لإيطالية،  �إىل  �ملعروفني 
�لن�ساط  بتهمة   1953 �لعام  يف 
عاماً  وق�سى  للفا�سية،  �ملعادي 
�حلزب  �إىل  و�ن�سم  �ملعتقل،  يف 

�ل�سيوعي يف �لعام 1946.
للن�ساط  تفرغ متاماً  وبعد �حلرب 
�لرو�يات  من  �لكثري  ون�رش  �لأدبي 
عالقة  حول  �لأدبية  و�ملقالت 
تقدير�ً  ونال  و�ملجتمع،  �لأدب 
و�لقر�ء  �لنقاد  جمهور  من  و��سعاً 
ن�ساطه  ذروة  يف  �لإيطاليني، 
وجناحه، وبعد ح�سوله على جائزة 
�جلو�ئز  و�أرقى  �أعرق  »�سرتيغا« 
ثالثيته  عن  �لإيطالية  �لأدبية 
وجد  �جلميل«،  »�ل�سيف  �لرو�ئية 
ميتاً يف غرفة فندق مبدينة تورينو 

مع زجاجة حبوب منومة فارغة.

گ��سد  �لعر�قي  �ملرتجم  و�أما 
يف  بابل  مبدينة  ولد  فقد  حممد 
جامعة  من  تخرج   ،1979 �لعام 
بغد�د يف �للغة و�لأدب �لأيطاليني 
على  ح�سل  ثم   ،2006 �لعام  يف 
من  �ملقارن  �لأدب  يف  �لدكتور�ه 
�لعام  �لإيطالية يف  بولونيا  جامعة 
2015، يكتب گ��سد حممد وين�رش 
فيها  ون�رش  �لإيطالية،  باللغة 
و�لق�سائد  �لق�س�س  من  �لعديد 
�أنطولوجيات  �سمن  و�ملقالت، 
�إيطالية  جماّلت  ويف  خمتلفة 
حاز  وقد  و�إلكرتونية،  ورقية 
م�سابقة  يف  �لثالث  �ملركز  على 
نيل  ر�كونتو  )�إل  �لإيطالية  �لق�سة 

كا�سيتو(.
و�سعر�ء  كتاب  رفقة  و�أن�ساأ 
جملة  �إيطاليني  وغري  �إيطاليني 
»�لآلة �حلاملة« �لتي تعنى برتجمة 
�إيطاليا،  يف  �لعاملي  �لأدب  ون�رش 
ويعمل گ��سد حممد حالياً كاأ�ستاذ 
للغة �لعربية لغري �لناطقني بها، يف 
بولونيا ومودنا، وميار�س  جامعتي 
�لأدب  جمالت  يف  عدة  ن�ساطات 
�لتي  بولونيا  مبدينة  و�لثقافة 

يعي�س فيها.

�لعام  لالحتاد  �لعام  �لأمني  وجه 
�ل�ساعر  �لعرب،  و�لكتاب  لالأدباء 
�إىل  ر�سالة  �ل�سايغ،  حبيب  �لكبري 
عن  و�مل�سوؤولني  �لإعالم  وزر�ء 
�لوطن  يف  �ل�سينمائية  �لرقابة 
�لعربي، يطالبهم مبنع عر�س �لفيلم 
�لهوليودي، »�ملر�أة �خلارقة«، �لذي 
تقوم ببطولته �ملمثلة »�لإ�رش�ئيلية« 
بجي�س  �لتي خدمت  غادوت،  غال 
وتوؤيد  »�لإ�رش�ئيلي«،  �لحتالل 
�لتي  �لعدو�نية  �لأعمال  عالنية 
�حلرب  جر�ئم  باب  حتت  تدخل 
�لتي يرتكبها �لإ�رش�ئيليون يف غزة، 
وح�سار  وترويع  جماعي  قتل  من 
غزة  قطاع  حتول  حتى  وت�سييق، 

�إىل �سجن كبري مفتوح.

�لذي  �لبيان  يف  �ل�سايغ،  وقال 
لالأدباء  �لعام  �لحتاد  �أ�سدره 
و�لكتاب �لعرب: �إن منع من يدعون 
للعن�رشية  ويروجون  �حلرب،  �إىل 
وطني  و�جب  بها،  ويتفاخرون 
�ل�سعوب  لكل  حق  وهو  وقومي، 
مبادئها  حتمي  لكي  �لأر�س  على 
على  ت�ساعد  ل  ولكي  و�أفكارها، 
�أبطال،  �إىل  �لعن�رشيني  حتويل 
يف  �ل�سينما  �سناع  يجعل  �أنه  كما 
�لعرب،  ح�ساب  يح�سبون  �لعامل 
ول يقدمون على فعل �أ�سياء تعادي 
م�ساحلهم و�أفكارهم ومعتقد�تهم.

�لفيلم  �أن  على  �ل�سايغ  و�أكد 
�ل�سينمائي هو ر�سالة ثقافية، يجب 
و�ل�سالم  و�خلري  للحب  تدعو  �أن 

�ل�سعوب  بني  �ل�سلمي  و�لتعاي�س 
على  و�لتفرقة  �حلروب  ونبذ 
�أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو مذهبي، 
»�لإ�رش�ئيلية«  �ملمثلة  �إن  وحيث 
تدعو جنود �جلي�س »�لإ�رش�ئيلي«، 
�لتو��سل �لجتماعي،  و�سائل  على 
�إىل �ملزيد من �إر�قة �لدماء و�لقتل 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  �سد  �ملمنهج 
�لحتالل  حتت  �لو�قع  �لأعزل 
منوذًجا  تعد  فاإنها  »�لإ�رش�ئيلي«، 

�سيًئا يجب جتنبه ومنع ظهوره.
�ملوقف  هذ�  �أن  �ل�سايغ  و�أو�سح 
و�لكتاب  لالأدباء  �لعام  لالحتاد 
حرية  تقييد  �إىل  يهدف  ل  �لعرب 
�لثابت  موقفه  �إن  حيث  �لإبد�ع، 
على  �رشط  ل  �أنه  هو  و�لر��سخ 

لكنه  منها،  �ملزيد  �إل  �حلرية 
و�لعن�رشية  �لكر�هية  �سد  موقف 

�أًيّا كان م�سدرهما.
�لبيان  نهاية  �لعام يف  �لأمني  ودعا 
من  كل  نبذ  �إىل  �لعامل  �سعوب  كل 
�لعن�رشية  �لتفرقة  تلك  يقرتفون 
من  و�حد  لأنهم  وحما�رشتهم، 
�لنا�س،  بني  �لكر�هية  �أ�سباب 
�لعنف  حركات  ن�سوء  على  وباعث 
ويعاين  �لآمنني  حياة  تقو�س  �لتي 

منها �لعامل �أجمع.
�ملجد لتاريخنا �لعربي �لعريق..

�لبطل  �لفل�سطيني  �ل�سعب  وعا�س 
على تر�به �لوطني

وكالة اأنباء ال�ضعر

�ضدرت موؤخراً عن من�ضورات املتو�ضط باإيطاليا، رواية »ال�ضيف اجلميل« للروائي الإيطايل الكبري 
ت�ضيَزِره بافيِزه، من ترجمة العراقي  ا�ضد حممد، وهذه الرواية هي الأوىل من ثالثية روائية 

حتمل العنوان ذاته ثالثية »ال�ضيف اجلميل«، والتي تتكون من روايات: »ال�ضيف اجلميل« )1940(، 
و«ال�ضيطان على التالل« )1948(، و«بني ن�ضاء وحيدات« )1949(.

ال�ضادرة حديثا عن دار املتو�ضط باإيطاليا

وكالت

اأول روايات ثلثية "ال�صيف اجلميل" للإيطايل 
ت�صيَزِره بافيِزه ترتجم اإىل العربية

احتاد الكتاب العرب يدعو وزراء الإعلم ملنع فيلم "املراأة اخلارقة"

جملة  من   63 �لعدد  �سدر 
 2017 جو�ن   ل�سهر  �جلزيرة 
�لوجه  »�لعر�ق..  عنو�ن  حتت 
�لرئي�سي  ملفه  ويتناول  �لآخر«، 
�ل�سباب  ومبادر�ت  تفاعالت 
�لعر�قي لتغيري �ل�سورة �لنمطية 
حُت�رش  تكاد  �لتي  �لعر�ق  عن 
�لطائفي  و�ل�رش�ع  �لقتتال  يف 

و�لعرقي.
جملة  من  �مللف  هذ�  ويركز 
مر��سلة  �أعدته  �لذي  �جلزيرة، 
�أميمة  بغد�د  يف  نت  �جلزيرة 
�ملبادر�ت  بع�س  على  يون�س، 
و�ملجتمعية  و�لإبد�عية  �لفنية 
�حل�ساري  �لعر�ق  وجه  لإبر�ز 
بغد�د  معامل  وبع�س  و�لفني 

�لعريقة.
فيتناول �لتقرير �لأول من �مللف 
�ل�سبابية  �ملبادر�ت  من  مناذج 
�ل�سالم«،  د�ر  »بغد�د  مثل 
يرُبز  مهرجان  يف  يتج�سد  �لذي 
مظاهر �لفرح و�حلياة يف بغد�د، 
و«�سورة على �ملا�سي« للت�سجيع 
عر�قية  معامل  ت�سوير  على 
»�أنا  ومبادرة  �ليومية،  و�حلياة 
للحث  �أقر�أ«  �أنا  عر�قي.. 
يف  ثقافة  وجعلها  �لقر�ءة  على 
�ملجتمع، وكذلك »�أنا �ملجتمع« 
ركوب  �لفتيات على  ت�سجع  �لتي 

�لدر�جات �لهو�ئية.
 

من  عدد�  تقرير  وي�ستعر�س 
تتناول  �لتي  �ل�ساخرة  �لرب�مج 
�ملجتمع  عيوب  �لالذع  بالنقد 
و�لف�ساد وممار�سات �ل�سيا�سيني، 
�لطائفي  �ل�رش�ع  وظاهرة 
�لرب�مج  هذه  ومن  و�لعرقي، 
�أب  و«�ستاند  »�مل�سموطة« 
كوميدي« و«لية بطيخ« و«�لب�سري 

�سو«.
�لعريقة  بغد�د  مقاهي  �أما 
بتاريخها  تقرير  فيعرف 
�سو�رع  �أ�سهر  يف  وموقعها 
كان  وكيف  �لعر�قية،  �لعا�سمة 
دورها موؤثر� يف �حلياة �لثقافية 
و�ل�سيا�سية يف �ملجتمع �لعر�قي 
دو�مة  يف  �لبالد  دخول  قبل 
�أ�سهر  ومن  و�حلروب.  �لعنف 
يتناولها  �لتي  �ملقاهي  هذه 
�لتقرير »�ل�سابندر« و«�لو�ق و�ق« 
عجمي«  و«ح�سن  و«�لزهاوي« 

و«�لرب�زيلية«.
�لتي  �ل�سبابية  �لإبد�عات  ومن 
عليها  �ل�سوء  �مللف  ي�سلط 
موهبة �ل�ساب عبد �لقادر �لنائب 
حتويل  يف  �لدورة  منطقة  من 
�ملعدنية  و�ملخلفات  »�خلردة« 
باتت  فنية،  جم�سمات  �إىل 
�ملطاعم  بع�س  و�جهات  تزين 
ت�سويه  بدل  �لتجارية،  و�ملحال 

�لطرقات و�أحياء �ملدينة.
على  نتعرف  �لفني  �ملجال  ويف 
فرقة »حلم« �لتي �ختارت �لغناء 
عن  بعيد�  و�ملو�سيقى،  �ل�سويف 

هذه  �ل�سائد  �ل�سبابي  �لذوق 
من  �للون  هذ�  لتجعل  �لأيام، 
�لغناء ف�ساء للتعبري عن تطلعات 
�آمن  عر�ق  يف  �لفرقة  �أع�ساء 

وم�ستقر ومتعاي�س.
ومبادرة فنية �أخرى نتعرف عليها 
�ل�ساب  �لتعبريي  �لر�ق�س  مع 
ر�سول عبا�س، �لذي �حرتف هذ� 
�للون من �لعمل �مل�رشحي، رغم 
�لذي وجده من �ملقربني  �ل�سد 
من  و��سعة  قطاعات  ومن 
لونا  �ساب  لحرت�ف  �ملجتمع، 
يوؤمن  لكنه  �لرق�س،  �ألو�ن  من 
ر�سالته  يو�سل  �لفن  هذ�  باأن 

للمجتمع.
 

تقارير منوعة
ومن �لتقارير �لإن�سانية �ملنوعة 
لنا �حلاج  �لعدد، يحكي  يف هذ� 
دخل  �لذي  �سعد  �لرحيم  عبد 
ما  قوية  وبذ�كرة  �لتا�سع  عقده 
»�لنكبة«  مر�رتي  من  جترعه 
�لت�رشد  ورحالت  و«�لنك�سة«، 
�لذي  وهو  و�لأر�س،  �لبيت  عن 
حكمت  حقب  �أربع  عاي�س 
و�لأردن  �لإجنليز  فل�سطني: 

و�ليهود و�ل�سلطة �لفل�سطينية.
�إىل  رحلة  يف  تقرير  وياأخذنا 
�لذي بقيت منه  �لتاريخ �جلميل 
�آثار يف ق�رش �حلمر�ء بغرناطة، 
م�سوق  تو�سيف  يف  بنا  ويطوف 
�لبارزة  ومعامله  �لق�رش  لزو�يا 
�ساهدة  تز�ل  ل  �لتي  وزخارفه 
على رقي ح�سارة �لأمة يف تلك 

�حلقبة.
�أجو�ء  فنعي�س  �ملغرب،  من  �أما 
»قلعة  يف  »د�م�سكينا«  مهرجان 
�سنويا  يقام  �لذي  وهو  مكونة«، 
منذ 55 عاما، لالحتفال مبو�سم 
وجتري  �جلوري،  �لورد  قطف 
�لورد،  جمال  ملكة  م�سابقة  فيه 
فعاليات  هام�سه  على  وتقام 

تر�ثية حتيي ثقافة �ملنطقة.
�آخر �إىل  وختاما يعود بنا تقرير 
�لتاريخ و�حل�سارة، فنتعرف على 
�مل�سلم  �ملغويل  �حلاكم  مقربة 
زوجته  بنتها  �لتي  »همايون« 
 1562 عام  بيغوم«  بانو  »حميدة 
فيها،  ليدفن  نيودلهي  و�سط 
وتعد �ملقربة �أول �لآثار �ملغولية 

�لبارزة يف �لهند.
وكالت

يف عددها 63

جملة اجلزيرة تك�صف الوجه 
الآخر للعراق
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اإحياء لليوم الوطني للفنان 8 جوان 2017

توزيع جائزة رئي�س اجلمهورية 
علي معا�شي للمبدعني 

ال�شباب" مب�شتغامن  
 ي�رشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، على مرا�سم حفل توزيع 
جائزة فخامة رئي�س اجلمهورية "املو�سومة بجائزة علي معا�سي 
للمبدعني ال�سباب"، وذلك يوم اخلمي�س 8 جوان 2017 مب�ستغامن 
التي جاءت  اإحياء اليوم الوطني للفنان ، التي مت اختيار م�سك 

الغنائم  الحت�سان تظاهرة عا�سمة امل�رشح 2017 .
و�سيقام حفل فني   ابتداء  من ال�ساعة العا�رشة م�ساء مبركب 

التكوين ل�سونطراك مب�سك الغنائم مب�ساركة جمموعة من الفنانني 
اجلزائريني من بينهم  النجمة اأمال عتبي  والفنانة حكيمة بولنجي  

والفنان القدير عبد القادر خالدي وبارودي بخدة وحتت قيادة 
املاي�سرتو باي بكاي حيث �سيكون ح�سورا متميزا للمو�سيقى 

اجلزائرية وال�رشقية  بقوة يف هذه ال�سهرة الرم�سانية املتميزة  
.  وللإ�سارة فلقد اأن�سئت جائزة "علي معا�سي" مبوجب مر�سوم 
رئا�سي يف 2006 وهي موجهة للمبدعني ال�سباب الذين ال تتجاوز 
اأعمارهم 35 عاما، و�سميت با�سم �سهيد الفن "علي معا�سي" ، 

وت�سلم يف ذكرى ا�ست�سهاده يوم 8 جوان من كل عام.
حكيم مالك

يومـي24 و 25 اأكتـوبر القادم بجامعة اأكلي حمند اأوحلاج بالبويرة

املعـا�شر" الفـكر  يف  الأخالقيـة  الأزمـة  حــول  وطـني  "ملتـقى 
تنظم  كّلية العلوم الإن�ضانية والجتماعية ق�ضــم الفل�ضـفة بجامعة  اأكلي حمند اأوحلاج بالبويرة ملتقى وطني حول "الأزمة الأخالقية يف الفكر املعا�ضر" 

وذلك  يومي 24 و25 اأكتوبر 2017  ويتوىل الرئا�ضة ال�ضرفية لهذه الفعالية العلمية كل من الأ�ضتاذ الدكتور مو�ضى زيرق والدكتورة وهيبة بن عالية  وترتاأ�س 
الأ�ضتاذة حدة بعنون هذا امللتقى القيم  وجند اأحمد �ضليماين رئي�ضا للجنة العلمية و الدكتورة علجية دودح  رئي�ضة للجنة التنظيمية ،وي�ضارك يف  امللتقى نخبة 

من الأ�ضاتذة  والدكاترة القادمني من خمتلف اجلامعات اجلزائرية من ق�ضنطينة و اجلزائر العا�ضمة  و امل�ضيلة و خن�ضلة و�ضطيف وتيزي وزو وال�ضلف  وهذا ما 
ي�ضاهم يف فتح باب النقا�س فيما بينهم  وي�ضمح بتبادل الآراء ووجهات النظر بني الباحثني و الدكاترة حول هذا  مو�ضوع امللتقى الهام والهادف يف اآن واحد  .

 تناق�س حدود التطور 
العلمي

 
هذا  وت�سلط  اإ�سكالية 
امللتقى  ال�سوء على ما يعي�سه 
اليوم  من  املعا�رش  االإن�سان 
القلق  و  وال�سجر  حالة  ال�ساأم 
التطور  حدود  “تناق�س  نتيجة 
امل�رشوع  كان  فاإذا  العلمي” 
العلمي يف بداية ن�ساأته يف ع�رش 
الثامن  القرن  حتى  النه�سة 
ع�رش يهدف اإىل اإ�سعاد االإن�سان 
الدنيوي  خل�سه  وحتقيق 
الذي  الع�رشين  القرن  ،فاإن 
اأن يكون مرحلة جلني  يفرت�س 
التي  امل�سنية  اجلهود  ثمار 
حتول  املجال  هذا  يف  بذلت 
انحراف  نتيجة  “كابو�س”  اإىل 
و  احلديث  العلمي  امل�رشوع 
االأ�سيل  هدفه  عن  املعا�رش 
القوة  اإرادة  يخدم  اأ�سبح  و 
نعني  والتي  "نيت�سه"  بتعبري 
ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  جل  بها 
الأغرا�س  العلم  ت�ستخدم  التي 
الوعد  ف�سل  وبهذا  اإيديولوجية 
ال�سعادة  حتقيق  يف  العظيم 
وهم  اإىل  حتول  و  للجميع 
الديانة  عجزت  حيث  عقيم، 
انت�سال  ال�سربناطقية عن 
االغرتاب  عامل  من  االإن�سان 
،ويتمظهر  الروحي  وال�سقاء 
هذا العجز يف: “تطوير م�رشوع 
اكت�ساف  مع  خا�سة  املوت” 
من  الهيدروجينية. و  القنبلة 
الوا�سح اأن هذا امل�رشوع يهدف 
احلية  البنى  كل  ا�ستئ�سال  اإىل 
ميت:  هو  ما  كل  على  ليبقي 
ال�سخمة  املباين  و  االأ�سياء 
البيولوجيا وعلم  ،اأما يف جمال 
االإن�سان  فاإن  احلية  املادة 
تف�سري  عند  يتوقف  ال  اليوم 
ينتجها  اأ�سبح  بل  الطبيعة 
ADN اكت�ساف مع  خا�سة 

وتقنية اال�ستن�ساخ وفك ال�سفرة 
اأن  فمنذ  الوراثية،  وبالتايل 
مرحلة  من  االن�سان  انتقل 
مرحلة  اإىل  الطبيعة  تف�سري 
احلاد  التناق�س  ظهر  اإنتاجها 
بني تقدم علمي مذهل و تدهور 
اأخلقي فادح. فعو�سا اأن يتجه 
العقل العلمي يف القرن الواحد 
ا�ستكمال  اإىل  الع�رشين  و 
تقهقر  االإن�سان  اإن�سانية 
اإىل جمرد ذكاء حتايلي  وحتول 
املجتمع  يف  االإن�سان  واأ�سبح 
املعا�رش  و  احلديث  ال�سناعي 
يتحايل على نف�سه باإجراء تلك 
احل�سابات الريا�سية التجريدية 

من اأجل الهيمنة على الطبيعة، 
و هو ال يدرك اأن الطريق الذي 
به  �سيوؤدي  "القمة"  اإىل  ي�سلكه 
انف�سال  نتيجة  النكو�س  اإىل 

العقل عن القلب .
 

البحث عن اأ�ضباب انحراف 
العلم يف القرن الع�ضرين

 
يف  االإ�سكالية  وتبحث  هذه 
االأ�سباب التي اأدت اإىل انحراف 
عن  الع�رشين  القرن  يف  العلم 
االأمرا�س  ويف  االأ�سيل  هدفه 
االإيديولوجية  اأدخلتها  التي 
املجتمع  اإىل  التكنوقراطية 
عن  �سنبحث  كما  االإن�ساين؟ 
اأن  �ساأنها  من  التي  احللول 
ال�سناعي  االإن�سان  ت�ساعد 
اأزمة  جتاوز  على  املعا�رش 
الناجتة  االأداتي  التقني  العقل 
عن  النظرية  انف�سال  عن 
االإن�سان  اأن  ومبا  املمار�سة. 
النوع  من  جن�س  هو  الغربي 
فاإن  اأر�سطو  بتعبري  الب�رشي 
االإن�سان  هذا  مت�س  اأزمة  اأي 
يكون لها تاأثريها على الب�رشية 
جمعاء وهنا فقط تتجلى اأهمية 
"هي  "االأخلق  الأن  مو�سوعنا 
مع�رش  بني  الفا�سل  العن�رش 
هذا  لكن  احليوان  و  االإن�سان 
يف  يتل�سى  اأ�سبح  الفا�سل 
االإن�سان  الأن  املعا�رش،  الع�رش 
الكثري  يف  حوانيته  عن  عرب 
ازدياد  مع  خا�سة  النواحي  من 
واحلروب  اجلرائم  و  العنف 
بقاع  من  الكثري  يف  املنت�رشة 

العامل.
 

التحلي بالوعي  يف 
ظل  الإيديولوجية 

التكنوقراطية لالإن�ضان 
املعا�ضر

 
اأهــداف  امللتقى  التي  وت�سعى 
عي  لو با م  ليو ا لب   تطا
ن�سبته  الذي  املحكم  بالفخ 
التكنوقراطية  االإيديولوجية 
الذي  و  املعا�رش  للإن�سان 
التملك  ثقافة  يف  يتج�سد 
الذي   ، املادي  الك�سب  و 
البعد  ملجتمع  اأ�س�س 
اال�ستهلك  ،جمتمع  الواحد 
تلك  عن  اللحمدود والك�سف 
تبذل  التي  اجل�سورة  اجلهود 
اإن�سانية  اأجل احلفاظ على  من 

االإن�سان.
م�ستقبل االإن�سان يف ظل التقنية 

احليوية

االأول   ويتطرق  املحور 
امللتقى مل�ستــقبل  من  هذا 
التقنــية  ظل  يف  االإن�ســان 
و  التــقني  احليـــوية. والتقــدم 
وقد�سيـة  ؟،  االإن�ســان  حقــوق 
البيـولوجيا  ظل  يف  احليـاة 
العلم  بني  اجل�سـم   ، املعـا�رشة 
و االأخـلق و من البيـواإتيقا اإىل 

البيو�سيـا�سة؟.
 

الإيديولوجيـا 
التكنوقراطية وال�ضيطرة 

التكنـو�ضيا�ضية
 

املحور  يركز   فيما 
على  االإيديولوجيـا  الثاين 
وهــم  و  التكنوقراطية 
و  والعـلم  االأر�سي،  الفردو�س 
كاإيديولوجيـا)ال�سيطرة  التقنيـة 
فل�سـفة  من  التكنـو�سيا�سية(، 
اإىل  نيت�سه"  عند"  االإلـه  مـوت 
فل�سـفة موت االإن�سان وهذا من 
التدمريية  النزعة  تنامي  خلل 
والعنف ومن خلل غياب البعد 
النقدي الثوري و ظهور فل�سفة 
�ساذجة حت�رش وظيفة االإن�سان 
واالألب�سة  احل�سنة  التغذية  يف 
هي  امللب�س  وفل�سفة  االأنيقة 
اإريك  ح�سب  الق�سور  فل�سفة 
فروم ،حيث يلب�س كل امرئ من 
اأجل االآخرين كي يظهر نف�سه اأو 
نف�سها على غري حقيقتها وهذا 
اأ�سالته  املرء  يفقد  ال�سلوك 
الذات. و  نكران  بفل�سفة  وينذر 
ا�سرتذالها وهي ق�سايا عوجلت 
فرانكفرت  فل�سفة  طرف  من 
فروم  ماركيوز،اإريك  :هربرت 

يورجني هابرما�س…(.
 

 الروؤية النقدية 
للفيل�ضوف اإدغار موران 

عن احل�ضارة الغربية 
املعا�ضرة

 
وميكن االإ�سارة يف هذا ال�سدد 
اإىل الروؤية النقدية التي قدمها 
عن  موران  اإدغار  الفيل�سوف 
املعا�رشة  الغربية  احل�سارة 
اأ�سبحت تختزل" التطور"  التي 
و  واال�ستهلك  االإنتاج  يف: 
التدمري. الديـانة ال�سبـرناطيقية 
يف  االإن�سان  مـوت  فل�سـفة  و 
الت�سويقية ويق�سد  ال�سخ�سية 
علم  ال�سربناطقية  بالديانة 
توظيف  خلل  من  التحكم 
يعد  الذي  جهازالكومبيوتر 
من  اأكرث  الدقيقة  احل�سابات 
ال�سخ�سية  اأما  الب�رشي  املخ 

الت�سويقية: فهي تلك ال�سخ�سية 
من  االأدوار  اأداء  يف  تتفن  التي 
خدماتها.فلكي  ت�سويق  اأجل 
تكون مقبوال وحمبوبا من طرف 
تر�سم  اأن  البد  م�ستخدميك 
االبت�سامة  تلك  الدوام  على 
وجهك  على  البل�ستيكية 
يف  التـدين  اأي�سا  ف�سـل  وجند 
ظهور  و  املعا�رش  املجتمع 
ت�سـلطي متمثل يف عبادة  تدين 
ال�سوفينية  االإيديولوجيات 
من  الدين  وجند  املتطرفة 
ففي  االإنرتوبولوجية:  الناحية 
الأنواع  يتعر�س  املجال  هذا 
الواعية  ميكانيزماتها  و  الدين 
بالدين  يق�سد  و  اللواعية  و 
معتقد  كل  الناحية،  هذه  من 
تكون  اأن  ميكن  فكرة  كل  اأو 
معينة،  جلماعة  مرجعيا  اإطارا 
قوى  ترفد  االإن�سانية  فاالأديان 
الت�سلطية هي  احلياة و االأديان 
و  املوت  قوى  ترفد  التي  تلك 
الفردي  للنمو  معيقة  قوى  تعد 

و ل�سلمة املجتمع(.
 

 حقــوق الإن�ضـان يف ظل 
املجتمـع العـاملي

 
الثـالث  ويتحدث املحـور 
يف  االإن�سـان  حقــوق   : على 
العـاملي: على  املجتمـع  ظل 
بعدها  وما  احلداثة  اأن  اعتبار 
اأفرزت منظومة قيمية اأخلقية 
على  فر�سها  حتاول  جديدة 
بدءا  االأ�ساليب  ب�ستى  االإن�سان 
تنميط  اإىل  االأذواق  بتنميط 
والقناعات فيما  املعتقدات 
الرابــع  املحــور  يتحدث 
التوا�سـل  على  اأخلقيــات 
والفل�سفة  عقـــلنية  كفل�ســفة 
ال�سيطرة  نقد  و  التوا�سلية 
احلوار  وفل�سفة  التكنو�سيا�سية 
بثقافة  علقتها  و  املناق�سة  و 

اال�ستيلب و الهيمنة.
 

لهذا  ال�رشفية  الرئا�سة  ويتوىل 
الدكتور  امللتقى االأ�ستاذ 
وهيبة  زيرق والدكتورة  مو�سى 
االأ�ستاذة  عالية  وتراأ�سه  بن 
بالن�سبة  . اأما  بعنون  حدة 
فنجد  العلمية  اللجنة  لرئي�س 
جامعةالبويرة.  �سليماين  اأحمد 
اللجنة  اأع�ساء  وتتكون 
من  الفعالية  لهذه  العلمّيــة 
�ساتذة  ودكاترة  واملتمثلني  اأ
الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  يف 
جامعة  من  بومنري  كمال 
مهنانة  واإ�سماعيل   2 اجلزائر 

وعبد   2 ق�سنطينة  جامعة  من 
جامعة  من  بو�سعري  العزيز 
ل  ما اأ ة   ر كتو لد ا و �سطيف  
زتيلي  علو�سي�س   وخديجة 
جامعة  حنيفي  من  وجميلة 
نا�رش  2   واأعمر  اجلزائر 
م�سيلة  جامعة  من  باي 
جامعة  من  طاوطاو  و�رشيف 
من  ح�سنة  خن�سلة  و�سمري 
جامعة ال�سلف  وجاب اهلل طيب 
وزهرة �سو�سان   و�سعيد جلوي 
فرفار  واعمرو�س  و�سامية 
احلفيظ  مزهورة  وعبد 
اأحمد  نادية  لعم�س  واالأ�ستاذة 
م�ساط  وحممد  وحياة  واعمر 
جامعة  بجاوي   من 
من  رمي�سي  البويرة  وربيعة 

جامعة تيزي وزو.
التنظيمية  اللجنة  وترتاأ�س 
الدكتورة علجية دودح  وي�سارك 
فيها نخبة من االأ�ساتذة  اأحمد 
زياين  الدين  خري   ، �سوال 
وكمال خابر،  نابت  النور  وعبد 
بويدغاغن  بايو  ونادية  رابح 
�سا�سوة  وزاهية  �ساعد  ووردية 
ونادية  خالدي  وم�سطفى 
وجمال  ماقري  بانوح  ومليكة 
ويون�س  مرزوق  ووردية  برقاي 
معطاوي  ومو�سى  �سلم 
وجميلة اأو�سن ،  وجميلة كا�سل 
زهار  و�سعيد  باجي  واأحمد 
دري�س  عطوي  ونعيمة  وجناة 
حمادي  وهجرية  �سيدر  ومالكة 
وغنية من�سور وعائ�سة خملويف 

وبولبدوي علي  و�سليمة اأ�رشف 
وابت�سام  �رشيكي  وويزة  كبري 

براهيتي و�سونية عفان .
موعد  حدد  فلقد  وللإ�سارة 
امللخ�سات  الإر�سال  اأجل  اآخر 
الرد  ليتم   ،2017/07/30 يف 
القادم  ،اأما  اأوت   15 عليها  يف 
ال�ستلم  اأجل  اآخر  عن 
حدد  فلقد  كاملة  املداخلت 

يوم 15 اأكتوبر 2017 .
وللعلم فلقد مرت الكلّية املنظمة 
امللتقى  مبرحلتني  لهذا 
املرحلة  كانت  تاأ�سي�سها  يف 
العلوم  معهد  باإن�ساء  االأوىل 
اأثناء  االجتماعية  و  االإن�سانية 
 2007/2006 اجلامعي  الدخول 
بالبويرة  اجلامعي  باملركز 
املر�سوم  اعتماده مبوجب  بعد 
املوؤرخ   300/05 رقم  التنفيذي 
يف 2005/08/16 بعد ا�ستقلله 
بوقرة  اأحممد  جامعة  عن 
قبل  اعترب  الذي  ببومردا�س 
هذه الفرتة ملحقة جامعية، اأما 
الثانية فكانت  باإن�ساء  املرحلة 
االجتماعية  العلوم  كلية 
املر�سوم  واالإن�سانية  ب�سدور 
 241-12 رقم  حتت  التنفيذي 
املوؤرخ يف 14 رجب عام 1433 
 2012 �سنة  جوان   4 املوافق 
جامعة  اإن�ساء  واملت�سمن 
اأوحلاج  حمند  اأكلي  العقيد 
الواقعة باجلهة ال�رشقية لوالية 
املوؤدية  حيزر  بطريق  البويرة 

اإىل تيكجدة.
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ال يزيد اإرهاق وجفاف اجل�سم، كما يجب االنتظار 
الّطعام  تناول  بعد  االأقّل  على  90دقيقة  ملّدة  
على  احلر�ص  ويجب  الّريا�سة،  مبمار�سة  للبدء 
زيادة كمّية املاء املتناولة يف حال زيادة الّن�ساط 

البدين.
يف �سهر رم�سان يجب احلر�ص عل احل�سول على 
وال�ّسحور  الفطور  وجبتي  خالل  الكميات  هذه 
اأن يقوم االإن�سان بذلك ب�سهولة،  كن  وبينهما، ويمُ

االإفطار  وجبة  االأ�سخا�ص  غالبّية  يبداأ  حيث 
كن تعوي�ص  ب�رشب املاء بعد تناول الّتمر، كما يمُ
طريق  عن  الّنهار  خالل  املفقودة  املاء  كمّيات 
�رشب الع�سائر الطبيعّية، وال�ّسوربات، والتي يكرث 
تناولها يف رم�سان، وكما ذكرنا اأعاله فاإّن ارتفاع 
درجات احلرارة يرفع من احتياجات اجل�سم للماء، 
يف  ويف حاالت �سيام �سهر رم�سان يف ف�سل ال�سّ

يجب اأن تمُوؤخذ هذه الّنقطة بعني االعتبار. 

ممار�صة الريا�صة وتعوي�ض 
ال�صوائل خالل �صهر رم�صان

ل اأن تتّم ممار�ضة الريا�ضة خالل ال�ضهر الف�ضيل بعد وجبة  ُيف�ضّ
الإفطار ولي�س خالل فرتة ال�ضيام، حتى 

ما اأ�صباب وجع الظهر ؟
الظهر  اأ�سفل  لوجع  الرئي�سي  ال�سبب   
بالعمود  املرتبطة  االأع�ساب  تعر�ص  هو 
الفقري اإىل نوع من االإ�سابات مما يوؤدي 
الع�سالت  من  عك�سية  فعل  ردة  حلدوث 
حلماية االأع�ساب فتتعر�ص الع�سالت اإىل 

ال�سد وهو ما ي�سمى بالت�سنج الع�سلي 
اأ�سفل  اآالم  لوجع  اآخر  �سبب  وهنالك 
احلركات  ببع�ص  القيام  وهو  الظهور 
و�سد  اجل�سم  تهيئة  دون  املفاجئة 
مما  �سليمة  وقفة  والوقوف  الع�سالت 
يوؤدي حلدوث بع�ص االآالم وهو ما ي�سمى 

بالتوتر الع�سلي 
العمود  فقرات  بع�ص  يف  فتق  حدوث   
الفقري يوؤدي اإىل حترك اإحدى الفقرات 
يعمل  الفتق  هذا  ونتيجة  وبروزها 
اآالما يف  االأع�ساب مولدا  بال�سغط على 
اأ�سفل الظهر متتد اإىل الوركني والفخدين 
حمدثة اآالما �سبيهة ب�سيخ النار وهو من 
عليه  يطلق  ما  وهو  جدا  احلادة  االآالم 

عرق الن�سا 
العمود  بنية  يف  امل�ساكل  بع�ص  وجود   
انزالق  اأو  االأربطة  اأحد  كتمزق  الفقري 

باأ�سفل  اآالما  يولد  الغ�ساريف  بع�ص 
الظهر نتيجة ال�سغط على االأع�ساب 

الفقري  العمود  يف  خلقية  عيوب  وجود   
منذ الوالدة كالتقوي�سات اأو و وجود بع�ص 
التحدبات اأو التقعرات التي قد ت�سبب اأمل 

حاد يف الظهر واأ�سفله 
كه�سا�سة  العظام  اأمرا�ص  بع�ص  وجود 
الكال�سيوم  نق�ص يف  التي حتدث  العظام 
لتواجد  يوؤدي  مما  العظمية  الكتلة  ويف 
للك�رش  تتعر�ص  قد  رقيقة  ه�سة  عظام 
يف اأي وقت وعند بذل اأي جمهود وهذه 

الك�سور قد توؤدي لل�سعور باآالم حادة 
املفا�سل  اإلتهابات  بع�ص  حدوث 
يزيد  الذي  العظمي  الف�سال  كالتهاب 
العمود  فقرات  حول  ال�سغط  من 

الفقري حمدثا اآالم حادة 
على  يعمل  الذي  ال�سخ�ص  وزن  ثقل   

الفقري  العمود  على  ال�سغط  زيادة 
والع�سالت ويولد اآالما يف اأ�سفل الظهر

الفقري  العمود  اأربطة  بع�ص  تقطع   
حمدثة بع�ص من االإنزالقات الغ�رشوفية 
اأ�سفل  يف  و�سديدة  حادة  اآالما  م�سببة 

الظهر وقد متتد الأحد القدمني وهو ما 
ي�سمى بالدي�سك 

تعمل  التي  الهالمية  املادة  وجود  عدم   
يوؤدي  وتزييتها مما  املفا�سل  تليني  على 
خل�سونة املفا�سل واحتكاكها معا حمدثة 

اآالما حادة جدا 

الأمرا�ض التي توؤدي لالإ�صابة بدهون الكبد
وال�سبب  الع�رش  مر�ص  هي  ال�سمنة  اإّن  املفرطة  ال�سمنة 
بذلك ارتفاع م�ستوى حياة الفرد والتقّدم التكنولوجي الذي 
تراكم  اإىل  يوؤّدي  مما  لالإن�سان  البدين  املجهود  من  قلّل 
اإذ  االإن�سان  جل�سم  اعتالل  اأول  هي  وال�سمنة  الدهنيات 

للقيام  املختلفة  واأجهزته  اجل�سم  اأع�ساء  باإجهاد  يت�سبب 
بعملها ب�سكل منتظم وجّيد ومنها الكبد لذلك يجب االنتباه 
اإىل طعامنا الأّن ال�سحة يف الغذاء ال يف الدواء فتناول كميات 
النعناع والبقدون�ص واجلرجري والفواكه مثل هذه االأ�سناف 

تلحق  اأن  دون  اأج�سامنا  احتياجات  تعطينا  الطعام  من 
االأ�رشار ب�سحتنا  مر�ص ال�سكري من االأمرا�ص التي توؤّدي 
خلل بنظامنا الغذائي وقلّة باملجهود البدين وقلّة ممار�سة 
الريا�سة  االإدمان على امل�رشوبات الكحولية مبا فيها من 

مواد غازية وغريه من العنا�رش الكيماوية تتجمع ك�سموم يف 
ت كميات ال�سموم الواردة اإىل الكبد  الكبد اإذ اإّنه يف حال كرثمُ
فاإّنها تتجمع على �سكل  ويعجز عن تخلي�ص اجل�سم منها 

حوي�سالت ما تلبث اإىل اأن ت�سبح م�ستودعات للجراثيم

 ال�سكري هو نوع من اأنواع االأمرا�ص التي 
اختالل  عن  عبارة  وهو  املناعة،  ت�سيب 
و�سبب  الدم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  توازن  يف 
اجل�سم  ا�ستفادة  عدم  هو  املر�ص  هذا 
من اجللوكوز بالطريقة ال�سحيحة، حيث 
ي�ستمد طاقته  اأن  ي�ستطيع  ال  اجل�سم  اإن 
من هذا اجللوكوز، اأو اأن ن�سبة اجللوكوز 
الدم،  يف  الطبيعي  املعدل  عن  تزيد 
قطعياً،  عالٌج  له  لي�ص  ال�سكري  ومر�ص 
وهناك الكثري من العالجات ال�سعبية التي 
ت�ستخدم لعالج مر�ص ال�سكري، ومن اأهم 
اأهمية  ذات  تعترب  التي  العالجات  هذه 
كبرية يف هذا املجال، هو   ي�ساعد الثوم 
الرتابط،  على  الكيميائيَة  امل�ستقبالِت 
ن�سبة  تنظيم  عنه  ينتج  الرتابط  وهذا 
عن  امل�سوؤول  الهرمون  وهو  االأن�سولني، 
وبالتايل،  الدم،  يف  ال�سكر  ن�سبة  تنظيم 

ن�سبة  تنظيم  يف  هاماً  دوراً  الثوم  يلعبمُ 
ال�سكر يف الدم 

يحفز الثوم البنكريا�ص على اأن يقوم باإفراز 
هرمون االأن�سولني بالكمية املنا�سبة التي 
يحتاجها اجل�سم، حيث يحفز على اإفرازه 
زيادة  ت�سبب  التي  املادة  عن  منفرداً 
الإفراز  طبيعي  حمفز  فهو  لذا  الوزن، 
االأن�سولني يعمل الثوم على حرق الدهون 
ي�ساعد  مما  اجل�سم،  يف  الزائدة  ال�سارة 
يف تخفيف ن�سبة ال�سكر يف الدم، حيث اإن 
ت�ساحب مر�ص  التي  االأعرا�ص  اأكرث  من 
الكولي�سرتول  ن�سبة  زيادة  هي  ال�سكري 
يق�سي  وعندما  الدهون،  ن�سبة  وارتفاع 
يثبط  فاإنه  الزائدة،  الدهون  على  الثوم 

من زيادة ن�سبة ال�سكر يف الدم
ب�سكل  ي�ساعد  قد  ال�سكري،  مر�ص  اإن   
كبري يف اإ�سابة املري�ص بالنوبات القلبية، 

ويعود ذلك اإىل تراكم الدهون وال�سكر يف 
الدم، مما يقلل من حركته ويجعله كثيفاً، 
للجلطات،  الرئي�صمُ  امل�سبب  هو  وهذا 
كثافة  تخفيف  على  بدوره  الثوم  ويعمل 
والدهون  ال�سكر  اإذابة  خالل  من  الدم، 
فيحمي  ال�سكري،  مر�ص  عن  الناجتة 
بالنوبات  االإ�سابة  من  ال�سكري  مري�ص 

القلبية
 يعترب الثوم من االأطعمة التي ت�ساهم يف 
مما  كبري،  ب�سكل  الزائد  الوزن  تخفيف 
يقلل من خطر االإ�سابة مبر�ص ال�سكري، 
التي ت�ساعد على  العوامل  اأحد  اإن  حيث 

االإ�سابة مبر�ص ال�سكري هي ال�سمنة
بتناول مايقارب �ستمائة  البالغني   ين�سح 
االإ�سابة  لتفادي  يومياً،  الثوم  من  غرام 
مبر�ص ال�سكري، اأو للتخفيف من اأعرا�ص 

املر�ص لدى االأ�سخا�ص امل�سابني به

فوائد ال�صمندر الأحمر
 يمُ�ساعد يف ال�سيطرة على �سغط 
ال�سمندر  لع�سري  اأنَّه  يمُعرف  م  الَدّ
م،  الَدّ القمُدرة على خف�ص �سغط 
يف  ال�سبب  اأَنّ  الباحثون  ووجد 
يف  ّيزة  مممُ مادة  وجود  هو  ذلك 

ال�سمندر وهي مادة النرتات 

 يمُحافظ على �سّحة الدماغ، وهو 
واخَلرف  الن�سيان  حلاالت  فيد  ممُ
زيادة تدفق  ال�سمندر على  يعمل 
م اإىل الدماغ، وهذه اخلا�سّية  الَدّ
فيدة جّداً لكبار ال�سن؛ حيثمُ اإنَّهمُ  ممُ

يمُخّفف من تقّدم اخَلرف
يف  تتحول  والَّتي  النرتات  ماّدة   

ناك اإىل  الفم بوا�ِسطة البكترييا همُ
نيرتيت يمُ�ساعد على فتح وتو�سيع 
موّية يف اجل�سم، مّما  االأوعية الَدّ
م واالأك�سجني  الَدّ يزيد من تدفق 
اإىل االأجزاء الَّتي ال ي�سلها الكثري 

من االأك�سجني كالدماغ
على  اجل�سم  قدرة  من  يزيد   

اأمريكّية  درا�سة  ومُجدت  التحّمل 
ال�سمندر املطبوخ قبل  تناول  اأَنّ 
الذهاب اإىل �سباق اجلري يمُعطي 
واأربعني  واحد  حوايل  العدائني 
ثانية اإ�سافية خالل �سباق اخلم�ص 
قارنًة باأولئك الَّذين  كيلو مرتات ممُ
وبالعودة  الكرانربي،  يتناولون 

املوجودة  الفّعالة  املادة  اإىل 
فاإَنّ  النرتات،  وهي  ال�سمندر  يف 
اجل�سم يقوم بتحويلها اإىل اأحادي 
اأك�سيد النيرتوجني ، والَّذي يقوم 
موّية،  الَدّ االأوعية  بتو�سيع  بدوره 
اإمكانّية  من  يمُح�ّسن  وبالتايل 
اخلاليا  اإىل  االأك�سجني  و�سول 

َطاقة  يمُعّزز  مما  واالأن�سجة 
اأكرب على  قمُدرًة  ويمُعطيه  اجل�سم، 
التحّمل، ولكن ال بمَُدّ من االعتدال 
عند تناول ال�سمندر واإال �سيمُعاين 
والتعب  الغثيان  من  الريا�سّي 
يف  بالغ  حال  يف  التمرين  خالل 

تناول ال�سمندر

كرّي الثوم وال�صّ



احللول  النبوّية  ال�سرية  تقّدم   
لبع�ض  اجلاهزة  امل�سطفوّية 
املواقف، العابرة للأزمان والأماكن؛ 
للباطل،  للت�سّدي  املثلى  فالطريقة 
اأ�سد  بني  الفكرة  ن�رش  وطريقة 
ميكن  ما  اأبرز  من  هما  املعادين، 
للإن�سان تعلّمه وال�ستفادة منه عند 
وال�ستفا�سة  النبوّية  ال�سرية  درا�سة 
اإليهما  يحتاج  الأمران  فهذان  منها، 
اإّن  اإذ  حياته؛  فرتات  طوال  الإن�سان 
�رشاع احلق والباطل م�ستمر، ون�رش 

هو  ال�سائد  بني  املخالف  الأفكار 
اأي�ساً من الأمور 

هي  ال�رشيفة  النبوّية  ال�سرية  اإّن   
الأخلق  لدور  وواقعي  عملي  تبيان 
هي  فالأخلق  املجتمعات؛  يف 
عامل رئي�سي واأ�سا�سي حلياة كرمية 
الب�رش،  اأ�سناف  ملختلف  و�سعيدة 
ل  الذين  الأ�سخا�ض  مع  ًة  خا�سّ
هنا  ومن  ذاتها،  الفكرة  يحملون 
تُعلّم  النبوّية  ال�سرية  اإّن  القول  ميكن 
النا�ض القدرة على التعامل مع الآخر 

للإن�سان  بّد  ل  اأّنه  وتبنّي  املخالف، 
يف  الأخوة  اأ�سا�ض  على  يُعامل  اأن 
وما  يظلم،  اأو  يعتد  مل  ما  الإن�سانية 
مل يخرج عن القواعد العري�سة التي 

ت�سمن اأمن املجتمع و�سلمته
 تعطي ال�سرية النبوّية امل�سلم مثالً 
بالأ�سباب  الأخذ  تطبيق  على  جّيداً 
املعارك  ففي  اهلل؛  على  التوّكل  مع 
كلّها كان الر�سول الأعظم وال�سحابة 
تخطيط  اأف�سل  يخّططون  الكرام 
بقاء  مع  غمارها،  يخو�سوا  اأن  قبل 

ومع  تعاىل،  باهلل  مّت�سلًة  قلوبهم 
من  امل�ستفي�ض  بالدعاء  ال�ستمرار 
اأجل اأن ميّن اهلل تعاىل عليهم بالن�رش 

من عنده
النماذج  النبوّية بع�ض  ال�سرية  تُقّدم   
منها  يّتخذ  اأن  للإن�سان  ميكن  التي 
قدوًة له يف حياته؛ فاملراأة باإمكانها 
الر�سول  زوجات  من  تّتخذ  اأن 
–ر�سوان  الكرميات  وال�سحابّيات 
- قدوًة لها، وعلى راأ�سهَنّ  اهلل عليهَنّ
ال�سيدة العظيمة خديجة بنت خويلد 

التي كانت امراأًة مبليون رجل، والتي 
للم�رشوع  الرئي�سي  املمّول  كانت 
اأي�ساً  والرجل  النا�سئ،  الإ�سلمي 
ال�سحابة  من  يّتخذ  اأن  باإمكانه 
قدوًة  عليهم-  اهلل  ر�سوان   - الكرام 
له؛ فال�سحابة وال�سحابّيات هم ب�رش 
عاديون ولكّنهم ميتلكون هّمًة عالية، 
تتعدد  �سخ�سياتهم  فاإّن  هنا  ومن 
ملختلف  مناذج  يوّفر  مبا  وتختلف 
اأنواع ال�سخ�سيات التي قد تاأتي على 

مر الأزمان والع�سور 

فوائد درا�سة ال�سرية النبوية

، والدال  اإىل اهلل عز وجل  الدعوة 
، وهي وظيفة  كفاعله  على اخلري 
وظيفة  وهي   ، املحمدية  الأمة 
اهلل  كلفهم  التي  الأوىل  الر�سل 
الدرجات  اأعلى  بها  ،ورفعهم  بها 
فتخيل   ، اجلنة  جزائهم  ،وجعل 

اإذا كتب اهلل لك اأن يدخل احدهم 
الإ�سلم على يديك ، وتُ�ْسلَم ُذريَته 
من بعده اإىل قيام ال�ساعة ب�سببك ، 
فلك مثُل اأجورهم اإىل يوم القيامة 
�سور  وجل  عز  اهلل  اإىل  وللدعوة   ،
جماعة  بها  اق�سد  ول  كثرية 

تكون  فالدعوة   ، معينة  اإ�سلمية 
 ، وال�سارع   ، واملدر�سة  البيت  يف 
اأو  ال�رشيط  وتوزيع   ، والأ�سواق 
الإ�سلمية  املطوية  اأو  الكتاب 
واأف�سل  اخلري،  اإىل  تدعوا  التي 
وجل  عز  اهلل  اإىل  للدعوة  و�سيلة 

تكون بالتحلي باأخلق الإ�سلم 
اأجورا  لها  فاإن  الأرحام  �سلة   
عظيمة تظهر فالدنيا قبل الآخرة 
الرزق  لزيادة  �سبب  بالدنيا  فهي 
على  الربكة  ونزول  العمر  وطول 

�ساحبها

اأن   يف كل وقت فمن تاب هلل قبل 
تطلع ال�سم�ض من مغربها تاب اهلل 
الدعاء  على  واملحافظة  عليه   
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  بعده  الوارد 
حممداً  اأن  واأ�سهد   ، له  و�سلم 
اجعلني من  اللهم   ، ور�سوله  عبده 
 ، املتطهرين  واجعلني   ، التوابني 
فتحت له اأبواب اجلنة يدخل اأيها 
واملحافظة   ، م�سلم  رواه   )) �ساء 

 ، الآذان  رفع  بعده  ركعتني  على 
اأعناقا  النا�ض  اأطول  فاملوؤذنون 
يوم القيامة فهم اأقرب لرحمة اهلل 
خلف  الرتديد  وكذلك   ، وجل  عز 
عليه  النبي  على  وال�سلة  املوؤذن 
له  والدعاء  الآذان  بعد  ال�سلم 
النبي  �سفاعة  فجزاءه   ، بالو�سيلة 

عليه ال�سلم والتي فيها اجلنة 
 ال�سلة يف امل�ساجد الثلث وهي 

النبي  وم�سجد  احلرام  امل�سجد 
الأق�سى  وامل�سجد  ال�سلم  عليه 
م�ساعفة  فيها  ال�سلة  فاإن 
والأجر    الف�سل  يف  غريها  عن 
للم�سجد  بالتبكري  املحافظة 
لأجر  طهارة  على  اإليه  والذهاب 
على  واملحافظة   ، اخلطوات 
اأ�سار  ف�سل  له  فاإن  الأول  ال�سف 
اإليه النبي عليه ال�سلم باأن النا�ض  

الفجر  �سلة  بعد  من  اجللو�ض 
حتى طلوع ال�سم�ض ح�سناء مبقدار 
رمح و�سلة ركعتني فله اأجر حجة 
الذي  باحلديث  ورد  كما  وعمره 
ال�سلة  الألباين    العلمة  ح�سنه 
على الأموات واأتباع اجلنائز فمن 
وهو  قرياط  له  جنازة  على  �سلى 
حتى  تبعها  ومن  العظيم  اجلبل 

تدفن له قرياط اآخر  

 باأّن علمات ال�سلح بادية على 
هلل  تقربهم  كرثة  من  وجوههم 
ًعا  بالقيام، قال تعاىل: )تََراُهْم ُرَكّ
اهلل  ِمَن  ًل  َف�سْ يَبْتَُغوَن  ًدا  �ُسَجّ

ُوُجوِهِهْم  يِف  �ِسيَماُهْم  َواًنا  َوِر�سْ
ُجوِد﴾ ]الفتح:29 ِمْن اأَثَِر ال�ُسّ

 موافقة الوقت الذي حَثّ �سلى 
بالقيام،  ب�سغله  و�سلَّم  عليه  اهلل 

حيث  الآخر،  الليل  ثلث  وهو 
نزولً  الوقت  هذا  يف  اهلل  يتنزل 
يليق بجلله حاثاً عباده القائمني 
وبالتوبة  بالدعاء  اإليه  ه  بالتوُجّ

وال�ستغفار، فهذا وقت ي�ستجاب 
عليه  اهلل  �سلى  قال  الدعاء،  فيه 
ال�سماء  اإىل  اهللُ  )ينزل   : و�سلم 

الدنيا كَلّ ليلٍة .

الأعمال التي تدخل النا�س اجلنة

جتديد التوبة هلل عز وجل

 مدح اهلل من يحافظون على ال�سالة والقيام
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ف�سل �سالة التهجد
تتعّدد اأ�سكال الطاعات والنوافل التي يوؤدّيها امل�سلم 

د، و�سلة القيام،  للتقّرب هلل تعاىل، ومن ذلك �سلة التهُجّ
ة، ويكون  د هو اإحياء الليل بال�سلة النافلة خا�سَّ والتهُجّ

بال�ستيقاظ من بعد رقود اأو نوم، يف حني اأَنّ القيام يكون 
بال�سلة وغريها كالذكر، والت�سبيح، وال�ستغفار، وقراءة 
القراآن الكرمي، ول ي�سرتط فيه القيام من بعد نوم فقد 

يكون من بعد �سلة الع�ساء مبا�رشة، بينما ي�سلي املتهجد 
ركعتني ركعتني متى ا�ستيقظ، اإىل اأن يختم ب�سلة الوتر 
قبل دخول وقت الفجر، وقد حَثّ القراآن الكرمي على 

ْد ِبِه نَاِفلًَة  التهجد والقيام، فقال تعاىل ﴾َوِمَن اللَّيِْل َفتََهَجّ
ا القيام  د، اأَمّ لََك﴾ ]الإ�رشاء:79[ هذا بالن�سبة للتهُجّ
ة منها قوله تعاىل﴾َوِمَن اللَّيِْل َف�َسِبّْحُه  فورد يف اآيات عَدّ

ُجوِد﴾ ]ق:40[ وهذه فيها اأمٌر بالقيام  َواأَْدبَاَر ال�ُسّ
املقرتن بالذكر والت�سبيح، فجاء الأمر بالت�سبيح يف اأدبار 

ال�سجود، اأي بعد �سلة القيام، وهناك ف�سل عظيم ل�سلة 
د يف رم�سان يجتمع فيها  د يف رم�سان. �سلة التهُجّ التهُجّ

د وال�سلة  ب اإىل اهلل بالتهُجّ خريان عظيمان، خري التقُرّ
يف رم�سان، حيث ي�ساعف اأجر الطاعات يف رم�سان اإىل 

ة يف الذكر،  اأ�سعاف م�ساعفة ف�سهر رم�سان له ميزة خا�سَّ
والدعاء، و�سائر العبادات، فالنافلة فيه تعدل فري�سة فيما 

�سواه من ناحية الأجر والثواب.
د ف�سل عظيم يف الإ�سلم يظهر من   اإَنّ ل�سلة التهُجّ

نت  خلل ن�سو�ض القراآن التي وردت بذلك، والتي ت�سَمّ
ذكر ملنزلته وف�سله وقيمته، فمن ذلك ا�ستحقاق املقام 
املحمود عند اهلل ـ �سبحانه ـحيث ذكر اهلل �سبحانه معلًل 
اأمره لر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بقيام الليل: ﴾َوِمَن اللَّيِْل 
ُموًدا﴾  ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك َع�َسى اأَْن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما حَمْ َفتََهَجّ
]الإ�رشاء:79[ ،ومعروف اأَنّ قيام الليل يف بدايته كان 

فر�ساً يف حق الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

كفالة اليتيم 
بني النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باأن كافل اليتيم رفيق له باجلنة وقريب منه عليه ال�سلم كقرب ال�سبابة من الو�سطى

قيام الليل ، فهو ال�سلة التي جتمع اهلل عز وجل مع حمبيه الذين تركوا نومهم ملحبته ،حيث ذكرهم اهلل باأنهم يتقلبون يف نومهم ويرتكونه لأجله ، 
ليدعونه خوفا منه وطمعا يف ثوابه
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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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65 مـــــــــخـــــــــــالــــــــفــــــــة �ضـــــــــــــــــد الـــــــبـــــــــيــــــــــئــــــــــــــة

ال�صهيوين  احلرب  وزير  اأعرب 
اأفيغدور ليربمان، عن بالغ �صعادته، 
وم�رص  والإمارات  ال�صعودية  لقطع 
والبحرين، عالقتها الدبلوما�صية مع 

دول قطر.
تدوينٍة  يف  “ليربمان”  واعترب   
يف  بالعربية  الناطق  ح�صابه  على 
التاريخ  “ت�صحيح  اأّن  “في�صبوك” 
ياأتي بهذا املوقف الرائع لل�صعودية 
يف  قطر  �صد  وم�رص  والمارات 
 67 جوان   5 يوم  هزميتهم  ذكرى 
والعا�رص من رم�صان، عرب احل�صار 

والبحري  والربي  الدبلوما�صي 
راعية  لقطر  والقت�صادي  واجلوي 
واأ�صاف:  الإ�صالمي”  التطرف 
“اليوم �صار معروفا من هو ال�صديق 

والعدو للعرب”،وفق زعمه
واأعلنت كل من ال�صعودية والإمارات 
والبحرين، بالإ�صافة اإىل م�رص قطع 
دولة  مع  الدبلوما�صية  عالقاتها 
الدبلوما�صية  البعثات  واإمهال  قطر، 
الدول  ملغادرة  �صاعة   48 القطرية 
اأو عبور  اخلليجية الـ3، ومنع دخول 
الدول  اإىل  القطريني  املواطنني 
والزائرين  املقيمني  واإمهال  الـ3، 
الدول  ملغادرة  يوما   14 القطريني 

الـ3.
مواطني  منع  الإجراءات  و�صملت 

اإىل  ال�صفر  الـ3 من  الدول اخلليجية 
دولة قطر اأو الإقامة فيها اأو املرور 
عربها، واإغالق كافة املنافذ الربية 

�صاعة   24 خالل  واجلوية  البحرية 
اأمام احلركة القادمة واملغادرة اإىل 

قطر.

مر�ض احلمى املالطية �سعيدة 

تــــــــــلــــــــــقــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــح 44 األـــــــف راأ�س من املــــــــــا�ضيـة  
مت بولية �صعيدة تلقيح اأزيد من 44 األف راأ�ض من املا�صية �صد مر�ض احلمى املالطية  
املفت�صية الولئية للبيطرة. �صملت حملة التلقيح  التي �رصع فيها منت�صف �صهر نوفمرب 
املا�صي  37.149 راأ�ض من الأغنام و 7.014 من املاعز  وفق ما اأو�صح نف�ض امل�صدر 
و مت توفري لهذه العملية 45 األف جرعة لقاح �صد مر�ض احلمى املالطية الذي ت�صيب 

روؤو�ض املا�صية  كما اأ�صري اإليه. وم�صت هذه احلملة  التي مت ت�صخري لها فرق بيطرة من 
القطاعني العام و اخلا�ض  الفئة العمرية من املا�صية التي ترتاوح بني 3 اأ�صهر و �صنة حيث 
يتم تلقيح الراأ�ض الواحد بهذا اللقاح مرة واحدة طوال فرتة حياته للتذكري حت�صي ولية 

�صعيدة اأزيد من 782 األف راأ�ض من املا�صية.

درا�سة

 »و�ضعية الإنعا�س« 
امل�ضتخدمة يف الإ�ضعافات 

الأولية يجب اإيقافها
الإ�صعافات  يف  امل�صتخدمة  الإنعا�ض«  »و�صعية  اأن  اإىل  الباحثون  اأ�صار 
التنف�ض  م�صاكل  ك�صف  مهمة  امل�صعفني  على  تُ�صّعب  عقود،  منذ  الأولية 
عند ال�صحايا، ول يجب ا�صتخدامها بعد الآن. ووجدت الدرا�صة اأن و�صع 
عملية  تاأخري  اإىل  يوؤدي  الأولية،  الإ�صعافات  يف  جنبهم  على  امل�صابني 
الإنعا�ض القلبي الرئوي )CPR(، ملن توقفت قلوبهم عن العمل وبدل من 
الراأ�ض  واإمالة  ظهرهم،  على  ال�صحايا  و�صع  امل�صعفني  على  يجب  ذلك، 
ورفع الذقن، كجزء من عملية الإنعا�ض القلبي واأو�صحت الدرا�صة املن�صورة 
من  لأكرث  احتاجوا  اخلربة،  ذوي  امل�صعفني  ن�صف  اأن  الإنعا�ض،  يف جملة 
دقيقتني ملالحظة توقف التنف�ض عند املر�صى، ممن و�صعوا على جنبهم. 
ولكن انخف�صت املدة مبعدل 15%، عندما ا�صتُخدمت التقنية الأخرى وقال 
الدكتور، ميغيل فرير تيالدو، قائد الدرا�صة يف موؤ�ص�صة الطوارئ ال�صحية 
الر�صمية،  التوجيهية  املبادئ  تغيري  »ينبغي  باإ�صبانيا:  غالي�صيا  يف  العامة، 

بحيث ل يتم ا�صتخدام »و�صعية الإنعا�ض« اإل يف ظروف خا�صة«.

حي 150 م�سكن بتيبازة  

م�ضرع طفلة �ضقطت 
من �ضرفة عمارة

لقيت طفلة م�رصعها مب�صت�صفى تيبازة متاأثرة 
بجروح بليغة اإثر �صقوطها ع�رص اأم�ض الأحد 

منالطابق الثاين بحي 150 م�صكن بتيبازة  ح�صب 
ما علم اأم�ض من م�صادر ا�صت�صفائية و كانت 
م�صالح احلماية املدنية قد نقلت يف حدود 

ال�صاعة اخلام�صة على جناح ال�رصعة ال�صحية 
القاطنة بحي 150 م�صكن غربي مدينة تيبازة 

اىل م�صت�صفى ذات املدينة و هي م�صابة بجروح 
و�صفت ب«اخلطرية«. و تكون ال�صحية قد �صقطت 

يف غفلة عن والدتها التي اأ�صيبت ب�صدمة نف�صية 
حادة ا�صتلزمت نقلها هي الأخرى للم�صت�صفى 

ح�صب اأ�صداء من عني املكان.  

يوم الأربعاء باأوبرا بوعالم ب�سايح

اإ�ضداء اأو�ضمة ال�ضتحقاق 
الوطني لكبار الأدباء واملفكرين

تنظم وزارة الثقافة حتت اإ�رصاف الوزير 
الأول، عبد املجيد تّبون، وبالتن�صيق مع 

وزارة الربيد والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية 
والتكنولوجيات والّرقمنة حفل تكرمي و 

اإ�صداء اأو�صمة م�صف ال�صتحقاق الوطني 
لكبار الأدباء واملفكرين والفنانني واملبدعني 

نظري ما قّدموه من عطاءات لإثراء الثقافة 
الوطنية ، والإعالن عن اإ�صدار موؤ�ص�صة بريد 

اجلزائر، مبنا�صبة يوم الفنان، طابعي بريد 
تخليدا للفنانتني« وردة اجلزائرية« و » ف�صيلة 

الدزيرية » . وذلك يوم الأربعاء07 جوان2017 ،  
باأوبرا اجلزائر« بوعالم ب�صايح » على ال�صاعة 

العا�رصة)22:00( ليال.

املدية 

انت�ضال جثة �ضاب 
 جرفته مياه

 وادي م�ضيلني 
انت�صل غطا�صو احلماية املدنية للمدية �صباح 

اأم�ض الثنني جثة �صاب ثالثيني كانت قد جرفته 
مياه وادي م�صيلني ببلدية بوغزول )88 كلم جنوب 

املدية( م�صاء اأم�ض الأحد ح�صبما علم من هذه 
الهيئة.

واأو�صح ذات امل�صدر- نقال عن �صهود عيان اأبلغوا 
عن احلادثة- اأن ال�صحية من قرية م�صويلني 

التابعة لبلدية بوغزول  تفاجاأت اأم�ض على حوايل 
ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاء بف�صيان مياه وادي م�صيلني 

التي جرفتها.
واأ�صاف م�صالح احلماية املدنية اأنه مت جتنيد 
12 غطا�صا و حوايل ع�رصون عونا من احلماية 

املدنية للبحث عن جثة ال�صحية  م�صرية اإىل انه 
بعد 12 �صاعة من اجلهود املكثفة مت انت�صال 
اجلثة �صباح اليوم يف املكان امل�صمى املنكب 

ببلدية ال�صهبونية. 

البويرة

مطاعم تتحول اإىل 
حمالت للزلبية 

وال�ضاربات

غري العديد من اأ�صحاب حمالت الإطعام ال�رصيع 
مبدينة البويرة ، ن�صاطهم وكيفوه ح�صب متطلبات 

�صهر رم�صان الكرمي ، حيث يف�صل معظمهم 
حتويلها اإىل �صناعة الزلبية وقلب اللوز وبيع 

ع�صائر الليمون واملعروفة ب » ال�صاربات » التي 
باتت تلقى اإقبال كبريا من قبل املواطنني خالل 

هذا ال�صهر الف�صيل ، وهو ما يحفز اأ�صحاب مثل 
هذه املحالت على تغيري ن�صاطهم جلني الأرباح 

، ولحظنا ذلك خالل جولة ا�صتطالعية قامت 
بها يومية » الو�صط » بو�صط املدينة خا�صة 

�صاحة ال�صهداء وحي ليكوتاك وذراع الربج ، حيث 
اأكد لنا �صاحب اأحد حمالت الفا�صت فود انه 

تعود خالل  �صهر رم�صان اأن ميار�ض ن�صاط بيع 
احللويات ، لنها تلقى اإقبال وتهافتا كبريا من 

طرف املواطنني .
اأح�سن مرزوق

انطالق جتربة »�ضياد 
الليل« املطورة

اأفاد بذلك مدير عام �رصكة »مروحيات رو�صيا«، 
اأندريه بوغين�صكي، الذي قال اإن »قرار تزويد 

اجلي�ض الرو�صي بهذه املروحية �صيتخذ يف اأعقاب 
انتهاء التجربة«.

يذكر اأن مروحية »مي-28 اأن اأم« تعترب منوذجا 
مطورا ملروحية »مي-28 اأن« ال�صاربة )�صياد 
الليل(. وقد ح�صل النموذج اجلديد على رادار 

متطور للك�صف الدائري عن الأهداف، ومنظومة 
قيادة، واأجهزة األكرتونية واأ�صلحة ذكية حديثة.

اأزمة قطع العالقات مع قطر

وزير الدفاع ال�ضهيوين ي�ضاند مواقف ال�ضعودية والإمارات
�ض.ب 
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البويرة

وجبات الإفطار تثري �ضخط 
الطلبة 

اأبدى طلبة الإقامات اجلامعية الأربعة اخلا�صة بالإناث والذكور 
مبدينة البويرة ، �صخطهم ال�صديد من نوعية الوجبات الغذائية 

املقدمة لهم عند موعد الإفطار ، والتي و�صفوها يف لقائهم بيومية 
» الو�صط » بالرديئة وغري املالئمة ملنا�صبة �صهر رم�صان الف�صيل 
، وهو الأمر الذي جعل البع�ض منهم وباخل�صو�ض البنات ي�صتغنون 

عنها ويتكفلن بطهي وجبات الإفطار على ح�صابهن اخلا�ض ، 
كونهن يقطن يف مناطق بعيدة وتزامن هذه الفرتة مع اجراء 

المتحانات ومناق�صة مذكرات التخرج ، ويف الأخري ت�صاءلت اإحدى 
الطالبات قائلة : هل و�صلت �صيا�صة التق�صف اإىل حد حرمان طلبة 

اجلامعات من وجبات �صليمة وذات نوعية يف �صهر ال�صيام ؟ 
اأ.م

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

البيئة  �صد  خمالفة   65 �صجلت 
من  الأوىل  اأ�صهر  الأربعة  خالل 
اأفادت  كما  ورقلة    بولية   2017
حماية  خلية  الإثنني  اليوم  به 
الإقليمية  للمجموعة  التابعة  البيئة 

تتمثل  و  بورقلة.  الوطني  للدرك 
بهذا  امل�صجلة  املخالفات  نوعية 
اخل�صو�ض يف تفريغ املياه القذرة 
اأ�صحابها  اأحوا�ض دون ح�صول  يف 
بالإ�صافة  قانونية  رخ�صة  على 

خا�صة  نفايات  اإهمال  و  رمي  اإىل 
خم�ص�صة  غري  اأماكن  يف  خطرة 
اأخرى  وخمالفات   . الغر�ض  لهذا 
تتعلق بخلط نفايات خا�صة خطرة 
بنفايات اأخرى عادية وعدم اإحرتام 

بع�ض  طرف  من  النظافة  �رصوط 
النفايات  رمي  و  التجارة  ممتهني 
الطرق  حواف  على  الهامدة 
املخالفات  من  وغريها  العمومية 

الأخرى   كما ذكرت ذات اخللية.
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