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3710 حمبو�شا يجتازون 
�مـــتـــــحان �لباكـــــالوريـا 

�ص4
�لتن�شيقية �لوطنية لنظار 

�لثانويات 

 قر�ر بعدم مقاطعة 
�متحان �لبكالوريا

�ص4
�لر�بطة �لوطنية للطلبة 

�جلز�ئريني

يجب فتح حتقيق يف نظام 
�لتــــحويـل �لإلكتـــــرونــــي 
لل�شنة �جلامعية �حلالية

�ص4
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 �جلز�ئر تو�جه مناور�ت 
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�ص3

م�شري غام�ض ل�شجينني جز�ئريني مبعتقل غو�نتانامو�

�أويحيى يق�شي خ�شومه يف �ملكتب �لوطني للأرندي
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 761 �ألـــف 
  مرت�شح للبكالوريا 

ميتحنون �ليوم

�ملو��شيع �لوهمية وحماولت �لغ�ص 
�أبرز �ملخاطر

         عبد�لرحمان عبد�لرز�ق و برهوين �شفيان مل توجه لهما �أي تهمة 
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�جلز�ئر / �لطوغو �ليوم �بتد�ء من 22:00

فو�شى يف �لتجارة و�لأ�شو�ق و�لأ�شعار

�أزيد من 16 �ألف مرت�شح للباك  

�أمن �لعا�شمة يحجز 487 قر�شا مهلو�شا 

�خل�شر ي�شعون لبد�ية موفقة يف �لكان و�لإقناع

موزع جملة �لعربي �لكويتية باجلز�ئر، �شبوين �أحمد:

م�شكل �جلمركة 
�أكرب عائق يحول 
بيننا وبني �لقر�ء
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 ت�صاعدت الأمور يف العالقات 
والتي  والقطرية  الإماراتية 
حتولت من املجال ال�صيا�صي 
رف�ض  اأين  الريا�صي،  اإىل 
الحتاد القطري لكرة القدم 

قطري  حتكيم  ثالثي  تعيني 
تايالندا  اأمام  مباراته  لإدارة 
املقبل  الثالثاء  املرتقبة 
�صمن الت�صفيات املوؤهلة اإىل 
برو�صيا   2018 العامل  كاأ�ض 

حيث  الآ�صيوية،  القارة  عن 
را�صلت الفيفا من اأجل تغيري 
الذي  التحكيمي  الطاقم 
فهد  ال�صاحة  حكم  يقوده 

جابر املري.

خالل الن�ضف الأول من رم�ضان

�أزيد من 40 جريحا يف 35 حادثا  
بوالية �جلز�ئر 

ك�سف خمباأ للأ�سلحة و�لذخرية 
بربج باجي خمتار

تي�ضم�ضيلت 

88.04 ن�سبة جناح يف �ل�سانكيام

�صجلت م�صالح الأمن لولية اجلزائر خالل الن�صف الأول من �صهر 
رم�صان 35 حادث مروري خلف 41 جريح  دون اأن يت�صبب يف اأية 
حالة وفاة ح�صبما اأكده عميد ال�رشطة رابح زواوي املكلف بخلية 

الت�صال و العالقات  باأمن ولية اجلزائر.
م�صتوى  على  لل�صحافة  ت�رشيح  يف  زواوي  ال�رشطة  عميد  قال  و 
حاجز اأمني يف الطريق ال�رشيع الرابط بني احلرا�ض و بن عكنون 
ال�رشيع  الطريق  مل�صتعملي  اجلماعي  لالإفطار  خيمة  ن�صبت  اأين 
اأي    2017 رم�صان  من  الأول  الن�صف  خالل  ت�صجيل  يتم  "مل  اأنه 
حادث مروري ج�صماين اأدى اإىل حالة وفاة حيث مل تخلف احلوادث 
الأمني  التواجد  بف�صل  ذلك  و  جريح   41 اإل  امل�صجلة  املرورية 
ا�صتقبال  يتم  اأين  الإفطار  وقت  يف  العا�صمة  خمارج  و  مبداخل 

م�صتعملي الطريق  يف موائد الإفطار اجلماعي".
يف  الطريق  مل�صتعملي  اجلماعي  الفطار  مبادرة  اأن"  اأ�صاف  و 
وقت الإفطار التي قامت بها م�صالح الأمن بال�رشاكة مع الك�صافة 
اجلزائرية ال�صالمية �صمحت بتقلي�ض من عدد  احلوادث املرورية 
ب�صكل كبري" مربزا اأن" خيمات الفطار تن�صب كل جمعة على م�صتوى 
ثالثة نقاط رئي�صة بالطرقات ال�رشيعة ملداخل و خمارج العا�صمة 

لفائدة حوايل 300  مواطن من م�صتعملي الطريق ال�رشيع".

ال�رشيط  على  دورية  اثر  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  ك�صفت 
ال�صاد�صة  الع�صكرية  الناحية  باإقليم  خمتار  باجي  بربج  احلدودي 
الدفاع  لوزارة  بيان  اورده  ما  ح�صب  والذخرية  لالأ�صلحة  خمباأ  
الرهاب وحماية  "يف طار مكافحة  انه  البيان  . وجاء يف  الوطني 
خمتار  باجي  بربج  احلدودي  ال�رشيط  على  دورية  واثر  احلدود 
باإقليم الناحية الع�صكرية ال�صاد�صة ك�صفت مفرزة للجي�ض الوطني 
ال�صعبي ظهر اليوم 09جوان 2017 خمباأ لالأ�صلحة والذخرية يحتوي 
على)1 ( ر�صا�ض  pkt و )3( م�صد�صات ر�صا�صة من نوع كال�صينكوف 
و)01( بندقية ن�صف الية من نوع �صيمونوف و)01( بندقية تكرارية 

بالإ�صافة اىل كمية كبري من الذخرية من خمتلف العيارات ".
اخرى  مرة  لتوؤكد  تاأتي  امليدانية  النتائج  هذه  اأن"  البيان  واأ�صاف 
جاهزية وا�صتعداد وحدات اجلي�ض الوطني ال�صعبي لتامني حدودنا 

و�صل كل حماولت امل�صا�ض بحرمة و�صالمة الرتاب الوطني" .

�صهادة  امتحان  يف  جناح  ن�صبة  تي�صم�صيلت  ولية  حققت 
لدى  علم  ح�صبما  باملائة   ب04ر88  تقدر  البتدائي  التعليم 

خلية الت�صال مبديرية الرتبية.
بن�صبة  زيادة  �صجلت  الن�صبة  هذه  باأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
باأن  العلم  مع  املا�صي  املو�صم  نتائج  مع  مقارنة  باملائة   13
على  توزعوا  مرت�صحا   9419 م�صاركة  عرف  المتحان  هذا 
112 مركز اإجراء حيث اأ�رشف على تاأطريهم 1752 موؤطر من 
حرا�ض وروؤ�صاء مراكز ونواب واأعوان حماية مدنية و�رشطة 

واأخ�صائيني نف�صانيني.

ال�ضلف 

رعية �إيطايل 
يعتنق �ال�سلم
اعتنق بال�صلف مواطن 
اإيطايل يدعي روبرتو 
�صتيليتانو من مواليد 

�صنة 1967 بفونتيمجليا 
باإياطاليا الدين 

الإ�صالمي بعد نطقه 
بال�صهادتني اأمام الإمام 

وامل�صلني مب�صجد 
ال�صهيد دهنان عقب 

�صالة اجلمعة. 
وقد اختار الوافد 

اجلديد للدين الإ�صالمي 
ا�صم "اإليا�ض" م�صريا 

اإىل اأن اعتناقه الإ�صالم 
جاء بعد اكت�صافه لقيم 

التوحيد وال�صماحة التي 
يدعو اإليها وكذا جراء 

تاأثره بت�رشفات زمالئه 
يف العمل باعتباره يعمل 

�صمن �رشكة فرن�صية 
باجلزائر، وذكر اإمام 

م�صجد ال�صهيد دهنان 
يو�صف العجري اأن حالة 

اإليا�ض تعد الثالثة هذا 
العام بامل�صجد اإذا اعتنق 
اأي�صا مطلع العام اجلاري 

اإطارين يف ال�صحة 
والطريان الإ�صالم بذات 
امل�صجد اأحدها ا�صباين 

والآخر فرن�صي. 

�آيت منقلت يف �سهرة �الأحلم بالبويرة

اإحت�صنت ليلة اأم�ض دار الثقافة " علي زعموم " مبدينة البويرة حفال فنيا �صاهرا اأحياه عميد الأغنية القبائلية الفنان " لوني�ض ايت منقالت " اأراده املنظمون 
وامل�رشفون على تظاهرة " ليايل رم�صان " على راأ�صهم وايل الولية " مولود �رشيفي " ومدير الثقافة " الها�صمي بوحريد " ومديرة دار الثقافة " �صليحة �رشبي 
" اأن تكون املنا�صبة تكرميا لهذه القامة الفنية التي خدمت الأغنية والثقافة الأمازيغية على مدار ن�صف قرن كامل من العطاء والإبداع )1967- 2017( . هذا 
و�صاقت القاعة الكربى لدار الثقافة باألف اجلماهري خا�صة فئة العائالت التي توافدت من كافة مناطق ومدا�رش الولية كالعجيبة وم�صدالة وحيزر وتاغزوت 
وايت لعزيز وغريها واإعتلى " مبدع الكالم " املن�صة يف حدود ال�صاعة العا�رشة مرحبا باحل�صور و�صعادته الغامرة بتواجده ككل مرة بني حمبيه بالبويرة ، ليطلق 
العنان بعد ذلك حلنجرته الذهبية يف اإمتاعهم بباقة روائعه من الفن اجلميل والأ�صيل وعلى اأزيد من �صاعتني �صافر اجلميع معه عرب الكلمة املوزونة واملو�صيقى 
الراقية وجتاوبوا بالرق�ض والغناء و�صط اأجواء بهيجة وممتعة باأغاين حفرت يف الذاكرة رغم اأنف الزمن على غرار " ثاقبليث " " جميلة " " اأمل�صيو " "ك�صني 
روح " " ماترو�ض " " اأنفيي " جيا�صكا " وغريها كما اأدى بع�ض الأغاين من األبومه اجلديد الذي حمل عنوان " تلك احلياة " التي كرم خاللها اجلمهور الذي 

تابع م�صريته الفنية واغنية اأخرى خل�ض فيها حياته .

�سلطة حممود 
عبا�س تدخل 

�ل�سف

�صمنا  اأن  فبعد  معلنة،  غري  حرب  اإىل  اخلليج  دول  قبل  من  الدولة  على  احل�صار  حتول 
الريا�ض كل من اأبوظبي و القاهرة واملنامة، وبع�ض البلدان ال�صغرية، راحت قطر تك�صب  
امل�صاعدة يف عز الأزمة التي متر بها خرجت اأنقرة لتوؤكد اأنها مع قطر وقواتها �صتدخل 
جزيرة العرب من اأجل اإمداد املعونة للدوحة، التي وجدت نف�صها حما�رشة من كل جهة، 
ومن كل هذا دخلت �صلطة عبا�ض يف اخلط وراحت هي الأخرى ت�صلط عقوبات على كل 
من ينتقد اخلطوة التي قامت بها ال�صعودية، والإمارات وم�رش، ح�صب ما نقله موقع وكالة 

فل�صطني 24 الخبارية.

اأحمد الدان 

ت�سريح �ليوم: ملاذ� 
 تخ�سر �ل�سعودية 
على كل �جلبهات؟

احل�صار اخلليجي لقطعة من مكوناته و الذي هو 
باجتاه  ال�صعودية  ي�صحب  قطر  على  حرب  اعالن 
فزمانيا  اخلاطئني،  واملكان  الزمان  يف  اخل�صارة 
من  تالها  وما  الوىل  العربي  الربيع  موجة  تكون 
الثورات امل�صادة تكون قد ا�صتنفدت كل مربراتها 
التي  احللول  مرحل  �صتدخل  واملنطقة  واهدافها 
لإيجاد  التنازل  من  ق�صطا  اجلميع  على  تفر�ض 
اأن  كما  املحارب  راحة  الأقل  على  اأو  ال�صتقرار 
التحالفات الكربى قد ر�صمت معاملها يف املنطقة 

وبالتايل تكون ال�صعودية قد بداأت املباراة يف الوقت 
لل�صعودية  القومي  المن  فاإن  ومكانيا  ال�صائع، 
والقليم  املجاورة  املنطقة  با�صتقرار  مرابط 
الخت  ولكن  الكربى  الخت  دور  فيه  توؤدي  الذي 
الكربى احرقت روؤاها ال�صرتاتيجية غري مربرة من 
دولة هي �صغرية لكن جغرافيتها ال�صيا�صية جتعلها 
لنها  كله  القليم  على  مبا�رش  تاثري  نقطة  ت�صكل 
جزء من جغرافية اخلليج التي لتغم�ض عني ايران 

على ا�صطياد فر�صها وهوام�ض الفعل فيها.

�الإمار�ت ترف�س حتكيما قطريا ملو�جهة تايلند�

حمرز �لوجهة �ملف�سلة لعمالقة �أوروبا
اأ�ضبح الالعب اجلزائري ريا�ض حمرز ي�ضيل لعاب عمالقة 

الأندية الأوروبية التي تلهث خلف احل�ضول على خدماته خالل 
املركاتو ال�ضيفي احلايل وذلك منذ اإعالنه الرحيل عن �ضفوف 
ناديه لي�ضرت �ضيتي الجنليزي، اين �ضرعت التقارير الإعالمية 
العاملية يف التاأكيد على دخول جنم اخل�ضر �ضمن ح�ضابات اأكرب 

الأندية الأوروبية يف �ضورة بر�ضلونة ال�ضباين، ت�ضيل�ضي وار�ضنال 
الجنليزيان، والتي تقوم بال�ضرعة الق�ضوى من اأجل �ضمان 

خدماته.



م�صالح  على  الرابطة  اأكدت  كما 
م�صاهل طرح امللف مع ال�صلطات 
الأمريكية يف اأي لقاء بني البلدين 
حماكمة  بدون  احتجازهم  لأن   ،
، كما  نهاية غري مقبول  اإىل ما ل 
غوانتانامو  اإغالق  �رضورة  نوؤكد 
بالأ�صا�س  ال�صجن  هذا  وجود  لأن 
الدويل  للقانون  �صارخ  خرق  هو 
ي�رض  الدويل  املجتمع  اأن  رغم 
 ، اإغالقه  على  طويل  زمن  منذ 
املتحدة  الوليات  واأن  خا�صة 
لكن   ، والأمل  احلرية  عن  تدافع 
يتناق�س  رمًزا  غوانتانامو  اأ�صبح 
مع كل تلك املعاين، فعندما يكون 
يتم  عربية  دولة  يف  �صجن  هناك 
توجيه  دون  املتهمني  حب�س  فيه 
غري  ذلك  اأمريكا  تعترب  اتهامات، 
يف  تناق�س  اإىل  ي�صري  ما  اإن�صاين، 
غوانتانامو،  �صجن  على  اإبقائها 
عنه  يقال  اأن  ميكن  ما  اأقل  الذي 

هو اأنه غري اإن�صاين.
ال�صجن  اأن  الرابطة  اأكدت  كما 
الإن�صانية  القيم  مع  يتناق�س 
املحافل  يف  اأمريكا  تّدعيها  التي 
ويحدث  حدث  ما  واأن  الدولية، 
يتجاوز  �صيء  غوانتنامو،  يف 
الفظاعة مل تقرتفه حتى الأنظمة 
ظل  يف  بالدكتاتورية،  املو�صوفة 
احلرية  �صلب  من  �صنة   14 معاناة 

دون حماكمات، ناهيك اأن ظروف 
التي  وال�صتجواب  العتقال 
الأطر  وخارج  اإن�صانية  غري  كانت 
من  بحرمانهم  لتتبع   ، القانونية 
املحاكمة  يف  الأ�صا�صية  حقوقهم 
وحتقيق  ا�صتجواب  بعد  العادلة، 
القا�صية  الأ�صاليب  با�صتخدام 
الت�صورات،  كل  تفوق  والقهرية 
للجنود  املحققني  اأوامر  وتوجيه 
بو�صع املعتقلني يف غرف انفرادية 
يف ال�صتاء ذات برودة �صديدة ويف 
زجاجية  نوافذ  بها  ال�صيف غرف 
بعزل  احلرارة  عليهم  ت�صتد  حتى 
يف  يوما   30 تفوق  لفرتة  املعتقل 
ل  �صيق  مكان  يف  باردة  غرفة 
وا�صتغالل  التحرك،  من  ميكنه 
الكالب  با�صتخدام  هوؤلء  فوبيا 

ال�صغط  و�صائل  من  كو�صيلة 
وا�صتخدام  جرًبا،  وتعريته   ،
الكهرباء، وحتى التغذية عن طريق 
للتعذيب،  ت�صتعمل  طريقة  ال�رضج 
بالغرق، مع احلرمان من  واليهام 
م�صتيقظا  املعتقل  ابقاء  و  النوم 
وحتى  �صاعة،   180 من  اأكرث 
اجلن�صية  بالعتداءات  التهديدات 
بالفعل  مت  الأحيان  بع�س  و 
احرتام  وعدم  اجلن�صي،  العتداء 
املعتقل  باإزعاج  املعتقدات 
معاناة  لتبقى  بال�صالة،  قيام  اأثناء 
املعتقلني الذين يقبعون يف �صجن 

غوانتانامو .
الرابطة  عادت  ثانية  جهة  من 
العتقالت  لكرونولوجيا 
عدد  بلغ  حيث  بغوانتانامو، 

 ،  2002 جانفي   11 يف  امل�صاجني 
وبح�صب ال�صلطات الأمريكية 778 
جزائريا،  ا   31 بينهم  من  معتقال 
فعليا  املنتمني  عدد  اأن  حني  يف 
الـ  يتعد  مل  القاعدة  لتنظيم 
اأحد  ت�رضيحات  بح�صب   ،30
التابع  الإرهاب  مكافحة  خرباء 
الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب 
عدد  اإىل  ،وبالعودة   2008 عام  يف 
بح�صب  باملعتقل  اجلزائريني 
ال�صلطات الأمريكية، يف 02 اأكتوبر 
 114 املعتقلني  عدد  كان   2015
ويف  اثنني،  جزائريني  بينهم  من 
ال�صلطات  2016ح�صب  اأوت    20
من   61 عددهم  تراوح  الأمريكية 
ويتعلق  اثنني،  جزائريني  بينهم 

الأمر بال�صجنني ال�صابقني.

التي  اخلليجية  الأزمة  حتولت 
من  الأ�صبوع،  هذا  خالل  افتعلت 
اأزمة  اإىل  قطرية  اإقليمية  اأزمة 
العديد  اأ�صبحت  اأن  بعد  دولية، 
بدلوها،  وتلقي  تتدخل  الدول  من 
اأزمة قد تبدو بعيدة عن اجلزائر 
الأزمة  اأن  يرون  متابعني  اأن  رغم 
�صيكون لها تاأثري مبا�رض عليها اإذا 
�صلمنا طريف ال�رضاع يف الأرا�صي 
ومع  واأبوظبي،  الدوحة  الليبية، 
القاهرة و رعونة  كل هذا ظهرت 
اأن  يرون  اللذين  ال�صيا�صية،  حفرت 
وهي  بواجبها  تقوم  ل  اجلزائر 
العنا�رض  حتييد  اأجل  من  تعمل 
من  ومنعهم  ليبيا  يف  الإرهابية 
واقع  للجزائر،  والعودة  الدخول 
لتحرك  هنا  الديبلوما�صية  يلزم 
ب�رضعة من اأجل جتنيب املنطقة 
م�رض  واأن  خا�صة  اأمنية  اأزمة 

اأ�صبحت تهدد بتدمري ليبيا كليا.
�صينعك�س  اخلليج  يف  يح�صل  "ما 
املغاربية"،  املنطقة  على  متاما 

الأمني  اخلبري  دخل  العبارة  بهذه 
علي  ال�صيا�صية  العلوم  واأ�صتاذ 
"الو�صط"  مع  املناق�صة  جو  ربيج 
له  �صيكون  الأمر  هذا  اأن  واأو�صح 
الليبية،  الأزمة  على  مبا�رض  تاأثري 
لأبوظبي  القوي  احل�صور  ب�صبب 
وحتى  حفرت،  خليفة  تدعم  التي 
اأخر  طرف  لها  التي  الدوحة 
تدعمه، م�صيفا باأنهما �صيحاولن 
وتعقيد  اإطالة  وتر  على  اللعب 
اأطول، و�صدد  الليبية ملدة  الأزمة 
اأمن  �رضب  فر�صية  على  "ربيج" 
واجلزائر  املنطقة  وا�صتقرار 
هكذا  مثل  اأن  اأكد  حيث  خا�صة، 
بتاتا  تخدم  ل  واأو�صاع  حالت 
للجزائر  يعطي  ما  املنطقة،  اأمن 
يف الوقت الراهن التحرك خلدمة 
ال�صياق  ذات  ويف  �صعبها،  م�صالح 
تبذل  اأن  املتحدث  ذات  توقع 
الدبلوما�صية اجلزائرية جهود اأكرب 
لتقريب بني الأخوة اخلليجيني من 
املبا�رض  والنعكا�س  التاأثري  مبداأ 

ملا يحدث يف اخلليج على منطقة 
الليبية،  والأزمة  العربي  املغرب 
خا�صة واأن واجب الدبلوما�صي يف 
هذا الوقت بالذات اأ�صبح �رضوريا 
تع�صف  قد  التي  الكارثة  لتفادي 
باملنطقة، يف ظل ت�رضيحات تبدو 
غري م�صوؤولة من قبل موايل حفرت 
اأن اجلزائر تلعب يف  اأكدوا  الذين 
ليبيا �صيا�صيا فقط من اأجل خدمة 
من  اأرا�صيها  وحماية  م�صاحلها 

عودة الإرهابيني للجزائر.
الأزمة  عن  ليعلق  ربيج  وعاد 
م�صتقبلية  قراءة  وقدم  اخلليجية، 
اأنه  وقال  فيها،  يحدث  قد  ملا 
ال�صطفاف  من  �صيح�صل املزيد 
والتموقع لبع�س الدول التي لتزال 
مرتددة ل�صيما الدول العربية، اذا 
مل يتم اإيجاد حل الأزمة مما يعني 
دول  بني  النق�صام  من  املزيد 
ف�صل  ظل  يف  والعربية  اخلليج 
موؤ�ص�صات وهياكل جمل�س التعاون 
اخلليجي،وانتقد حمدثنا  اجلامعة 

العربية حيث قال اأن اأمينها العام 
مدى  يعك�س  اآخر،  اختبار  هو 
احلاجة املا�صة اإىل �رضورة اإعادة 
اجلامعة  وعمل  اأداء  يف  النظر 
اإ�صالح  ت�صتدعي  التي  العربية 
حقيقي، م�صيفا يف ذات ال�صياق:" 
العملية  ولعل من بني القرتاحات 
يف  العرب  ي�رضع  اأمتنى  التي 
اجلامعة  مقر  نقل  هو  اتخاذه 
القاهرة  امل�رضية  العا�صمة  من 
م�رض  لأن  اأخرى  عربية  دول  اإىل 
العاملة  امل�رضية  وال�صخ�صيات 
اأمام  عائق  ب�صكل  اأ�صبح  فيها 
تقدم واأداء اجلامعة"، ويف الأخري 
تطرق ربيج اإىل تاأثري هذه الأزمة 
�صيكون  اأنه  فقا  اخلليج  دول  على 
و�صيكون  اأكرث  انق�صام  هنالك 
اجلوار  دول  لبع�س  هنالك تدخل 
مثل  الأزمة  اأطراف  جانب  اإىل 
جلانب  والإيراين  الرتكي  التدخل 

قطر.
علي عزازقة

الوطني  للتجمع  العام  الأمني  اأحدث 
ثورة  اأويحيى  اأحمد  الدميقراطي 
احلزب  قيادة  م�صتوى  على  حقيقية 
له  من  كل  يق�صي  وراح  اليوم،  فجر 
ثاين  داخل  ميولته  غري  ميولت 
خا�صة  باجلزائر،  لل�صلطة  حزب 
يف  وتر�صحوا  اأمرهم  انك�صف  الذين 
ماي   04 ت�رضيعيات  يف  الأرندي  غري 
كذلك  �صحيتها  راح  خرجة  املا�صي، 
مبنا�صلني  تغيريهم  مت  منا�صلني   3
والطيب  بري  اآخرين متثلوا يف حكيم 
وجناة  املجاهدين  وزير  زيتوين 
جدد  كاأع�صاء  رزقي  وعلي  لعمامرة، 
الوطني  للتجمع  الوطني  املكتب  يف 

الدميقراطي.
الأقرب  املرادف  هو  "التطهري"، 
العام  الأمني  بها  قام  التي  للخطوة 
يف  الدميقراطي،  الوطني  للتجمع 
احلزب،  داخل  خل�صومه  ر�صالة 
زلت  ل  عبارة  حتمل  با�صمه  موقعة 
بداأت،  قد  اأم�س  وفجر  موجودا 

ثاين  داخل  قيادي  اأكد  ما  وح�صب 
حزب يف ال�صلطة فاإن اأويحيى غري 3 
ميلود  املرحوم  وا�صتخلف  منا�صلني 
يف  اأ�صماءهم  متثلت  مبعدون  �رضيف، 
كل من منذر بودن، ونادية لوجرتيني، 
وعمر قارة بكري، الأمني العام للتجمع 
يتوقف عند  الدميقراطي مل  الوطني 
هذا احلد، لكونه مل ي�صفح على 8 من 
املنا�صلني الذين تر�صحوا يف �صفوف 
ت�رضيعيات  خالل  اأخرى،  اأحزاب 
مت  حني  يف  املا�صي،  ماي   04
املنية  وافقتهم  اأع�صاء  ثالثة  �صطب 
من  ا�صتقالت   5 قبول  اإىل  بالإ�صافة 
وو�صط  الوطني،  يف املجل�س  اأع�صاء 
�صيا�صة التطهري التي �رضع بها اأويحي 
ىومت اقرتاح عدة اأ�صماء خالل الدورة 
احلالية للمجل�س الوطني لتويل ع�صوية 
اأعلى هيئة بني موؤمترين، حيث �صيتم 
خالل  املجل�س  بت�صكيلة  التحاقهم 

الدورة القادمة.
علي عزازقة

 عادت بع�س املنتديات لرتويج كتاب 
"اجلالية اليهودية يف اجلزائر"، والذي 
اأن  اإل  التاريخية،  ال�صبغة  حمل  اإن 
الأهداف  اإخفاء  ي�صتطع  مل  �صاحبه 
من ورائه، فبعيدا عن التاريخ وبع�س 
املغالطات التي ت�صمنها خا�صة فيما 
اإل  الفرن�صي،  الحتالل  بعهد  تعلق 
من  بداية  جاءت  الأكرب  املغالطة  اأن 
وكاأن  العنوان وحمله مل�صطلح جالية 
عرب  اليهود  ويل  ال�صهيوين  الكيان 
خمتلف الدول قبل اأن ي�صل اأخريا اىل 
ومقابرهم  اأمالكهم  مطالب  ت�صجيل 
اأن  متنا�صيا  املادية،  والتعوي�صات 
اجلزائر ل حتمل اأي تطبيع ي�صمح لهم 

مبحاولة التعامل معها.
عمد �صاحب كتاب "اجلالية اليهودية 
يف اجلزائر"، حاييم �صعدون، ملحاولة 
بخا�صة  اجلزائر،  يهود  ملف  فتح 
بالثورة  عالقتهم  بطبيعة  تعلق  فيما 
يف حني  اإبانها،  وهجرتهم  التحريرية 
عمد ل�صتخدام عدة مغالطات بداية 
عليها  جالية  باعتبارهم  العنوان  من 
والذي  الأ�صلي،  موطنها  اىل  العودة 
يف  يعرف  ما  به  اأراد  الأغلب  على 
املنتظم الدويل بـ"اإ�رضائيل"، يف حني 
اإن�صاءها �صوى يف 1948  اأنها مل تعلن 
يف  الفل�صطينية،  الأرا�صي  باغت�صاب 
يعودون  اجلزائريني  يهود  اأن  حني 
حماكم  مرحلة  واإىل  امليالد  قبل  ملا 
التفتي�س بعد �صقوط الأندل�س وهو ما 

يعرتف به.
عا�س  "كما  اأن  بقوله  الكاتب  وعرب 
من  بكثري  ال�رضاع  هذا  اأجواء  اليهود 
نوع  يف  واأحياناً  والقلق،  ال�صطراب 
اغتيال  ال�صمري، حيث مت  من تعذيب 
لرييت"،  "رميون  واملو�صيقي  املغني 
بـ"ال�صيخ رميون"، وهو واحد  امللقب 
العربية  املو�صيقى  م�صاهري  كبار  من 
يف  جزائري،  بر�صا�س  الأندل�صية، 
ق�صنطينة،  يف  اليهودي  احلي  قلب 
لرحيل  اإ�صارة  مبثابة  هذه  وكانت 
يف  اليهود،  من  األفا  لـ130  ق�رضي 
يف  وجودها  من  طويلة  فرتة  نهاية 
الغالبية  تركت  كما  اأفريقيا،  �صمال 
موطنها  اجلزائر  يهود  من  العظمى 
مل  جراحاً  القلب  يف  حاملة  الأ�صلي 

تندمل اأبداً، على حد تعبري املوؤلف"، 
اليهود  بتمتع  تالعبه  ذلك  �صبق  كما 
عن  ف�صلهم  الذي  كرمييو  بقانون 
الأهايل اجلزائريني اأو امل�صلمني كما 
كانت ت�صميهم الإدارة الفرن�صية، رغم 
لقرون  بل  باجلزائر  الطويلة  اإقامتهم 

جتعلهم جزائريني.
ول ميكن اإنكار وجود اليهود باجلزائر 
اأو مكانتهم على م�صتوى بع�س الرتاث 
خا�صة ما تعلق بالفن احلكواتي الذي 
عليه  ياآخذون  ما  اأن  اإل  به  متيزوا 
امل�صتعمر  مع  تعاطيهم  طريقة  هو 
�صاحب  تنا�صي  كما  كرمييو،  وقانون 
العقبي  الطيب  ال�صيخ  دفاع  الكتاب 
املحتل  اأراد  التي  الفتنة  اأمام  عليهم 
نهاية  امل�صلمني  وبني  بينهم  زراعتها 
والأهم هو  القرن املا�صي،  ثالثينات 
اأن يهود اجلزائر املقيمني هنا ل يحق 

لها التكلم با�صمهم.
ولعل اأهم نقطة اأراد الكاتب متريرها 
مبا�رضة من خالل  اإليه  و�صل  ما  هي 
لها،  تابعون  وكاأنهم  جالية،  م�صطلح 
وت�رضيحه بالهدف من وراء التالعب 
اللفظي مبا�رضة باإعالنه " ف�صل اآخر 
اإ�رضائيل  جهود  اأ�صماه  عما  للحديث 
اأمالك  تعتربه  عما  للبحث  اجلديدة 
العربية،  الدول  من  عدد  يف  اليهود 
�صوؤون  وزارة  وتعتزم  اجلزائر،  بينها 
عن  البحث  احلكومة  يف  املتقاعدين 
وا�صتعادة  منها،  هاجروا  من  اأمالك 
مالية  تعوي�صات  طلب  اأو  ملكيتها، 
اإن  املوؤلف  وقال   " م�صيفا  عنها"، 
ت�صتعد  اجلديدة  الإ�رضائيلية  الهيئة 
ل�صتعادة  ق�صائية  دعاوى  لتقدمي 
وتون�س  اجلزائر  يف  اليهود  اأمالك 
واليمن  والعراق  وليبيا  واملغرب 
بتقدمي  ومطالبتها  واإيران،  ولبنان، 
تعوي�صات عن امل�صا�س بحقوق اليهود 
واأمالكهم العقارية واملادية، واإلزامها 
اليهودية،  واملقابر  املعابد  ب�صيانة 
بالن�صبة  املقد�صة  العتبات  وكذا 
اإ�رضائيل  تعتزم  كما  فيها،  لليهود 
قامت  التي  العربية  الدول  مقا�صاة 
اليهود  من  املواطنة  حقوق  ب�صحب 

الذين كانوا يقيمون فيها".
�سارة بومعزة

.     عبدالرحمان عبدالرزاق و برهوين �سفيان مل توجه لهما اأي تهمة 

عادت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان، اأم�س، اإىل فتح ملف اجلزائريني االثنني 
املعتقلني بغوانتانامو، داعية اخلارجية اجلزائرية بعد تعيني عبد القادر م�ساهل على راأ�سها لعدم 
تنا�سي ال�سجينني ويتعلق االأمر باملعتقل علي عبد الرحمان عبد الرزاق املولود يف 17 جويلية 1970 
وكذلك املعتقل برهوين �سفيان 28 جويلية 1973 )، خا�سة اأن الق�ساء االأمريكي يف �سجن غوانتانامو 

اإىل ما ال نهاية من دون اإن يوجه اإليهم الق�ساء االأمريكي اأي اتهام ودون حماكمة، وهو ما يعني 
اأنهما يحتفظان بكامل حقوقهما ويتعني على ال�سلطات اجلزائرية باأن تاأخذ كل االإجراءات املمكنة 

والالزمة للدفاع عنهما.

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان

موؤ�سرات توحي بتاأثر ليبيا باأزمة اخلليج:

�سارة بومعزة

م�سري غام�ض ل�سجينني جزائريني مبعتقل غوانتاناموا

اجلزائر تواجه مناورات اجلرنال"حفرت" 

اأويحيى يحدث ثورة يف مكتبه الوطني

كتب تت�سمن ت�سويها للتاريخ

اإق�ساء 8 منا�سلني ب�سبب تر�سحهم 
يف اأحزاب اأخرى

الكيان ال�سهيوين يلعب ورقة حتويل 
"ال�ستات" جلالية
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بكالوريا  مرت�شح  �ألف   761 يبا�رش 
 2518 على  موزعني   ،2017 دورة 
وز�رة  ر�هنت  جو  و�شط  مركز�، 
�لرتبية �لوطنية على جعله م�شتقر�، 
رم�شان  و�شهر  يتز�من  لأنه  لي�س 
فقط، بل لتاأكيد م�شد�قية �ل�شهادة 
خا�شة  موؤخر�  زعزعت  �لتي 
�أكدت  و2016، حيث   2014 دورتي 
من  جلملة  ��شتحد�ثها  �لو�شاية 
�لإجر�ء�ت �لتي من �شاأنها �شمان 
من  بد�ية  للدورة،  �حل�شن  �ل�شري 
طريقة ت�شيري �لعملية على م�شتوى 
�لوطني  بالديو�ن  �لأ�شئلة  �إعد�د 
حيث  و�مل�شابقات،  لالمتحانات 
�شجلت �لت�رشيبات �ل�شنة �لفارطة، 
�لمتحان،  مر�كز  �إىل  و�شول 
ت�شجيل  مت  للمرت�شحني  وبالعودة 
و270.403  متمدر�س   491.298
�أحر�ر )ما يعادل 35.50  مرت�شحا 
�ملرت�شحني54.71  �إجمايل  من 

�إناث، من عدد �ملرت�شحني.

 كما �أكدت �لوزيرة على �ملخطط 
�خلا�س بتاأمني �لدورة وفق خمطط 
وز�رة  طرف  من  عليه  م�شادق 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
�جلهوي  �ملقر  تاأهيل  �إعادة  مع 
لالمتحانات  �لوطني  للديو�ن 
وتقلي�س  بالعا�شمة  و�مل�شابقات 
فيها  حتفظ  �لتي  �ملر�كز  عدد 
مو��شيع �لمتحان وتن�شيب �أجهزة 
�ملر�قبة  وكامري�ت  �لت�شوي�س 
مر�كز  م�شتوى  على  و�لت�شجيل 
ومر�كز  �لبكالوريا  مو��شيع  طبع 
على  عالوة  �ملو��شيع،  حفظ 
مر�كز  �إىل  �ل�شيار�ت  دخول  منع 
تاأخر  �أي  قبول  وعدم  �لإجر�ء 
�لهو�تف  وو�شع  �لمتحان  يوم 
�لنقالة وكل و�شيلة �ت�شال مبدخل 
لذلك.  تخ�ش�س  قاعة  يف  �ملركز 
بخ�شو�س  مل�شقات  و�شع  وكذ� 
على  �لغ�س  �أجهزة  ��شتعمال  منع 
و�ل�شماعات  �لنقال  �لهاتف  غر�ر 
م�شتوى  على  وغريها  و�لبلوتوث 
تقدمي  �شيتم  كما  �لإجر�ء،  مر�كز 

�لإر�شاد�ت للمرت�شحني من طرف 
�لأ�شاتذة �حلر��س.

 كما حذرت �لوزيرة من �لإجر�ء�ت 
م�شددة   �شتكون  �لتي  �لعقابية 
متثل �لإق�شاء ملدة خم�س �شنو�ت 
وع�رش  للمتمدر�شني  بالن�شبة 
للمرت�شحني  بالن�شبة  �شنو�ت 
مرت�شح  كل  �أن  معتربة  �لأحر�ر، 
يعترب  نقال  هاتف  لديه  ي�شبط 

حماولة غ�س.
�لرتبية  لقطاع  �ملتابع  جهته  من 
ت�رشيح  يف  �أو�شح  نو�ري،  كمال 
و  �لإجر�ء�ت  �أن  لـ«�لو�شط«، 
�تخذت من طرف  �لتي  �لرتتيبات 
�أخرى  وقطاعات  �لرتبية  وز�رة 
�لدفاع  �لوطني(  )�لمن  �لد�خلية 
من  يجعل   ،) �لوطني  )�لدرك 
توزيعها  قبل  مو��شيع  ن�رش  عملية 
لكن  م�شتحلية،  �ملرت�شحني  على 
مرور  بعد  تكون  قد  �لتوزيع  بعد 
لالختبار  �لر�شمي  �لوقت  ن�شف 
�لتوقيت  لأنه  طبيعي  �شىء  هذ�  و 
باخلروج  للمرت�شح  ي�شمح  �لذي 

من قاعة �لمتحان، �أما ما ي�رشب 
�لآن �أو بعد فهي مو��شيع مغلوطة 
تغري  قدمية  مو��شيع  مزورة  و 
من  �لغر�س  �لدورة  تاريخ  فيها 
هو  �ملو��شيع  هذه  ن�رش  عملية 
�ول  �ملرت�شحني  على  �لت�شوي�س 
�لوزيرة  �إ�شالحات  على  ثانيا  و 
فمو�قع �لتو��شل �لجتماعي كانت 
موجودة يف عهد �لوزر�ء �ل�شابقني 
�لت�رشيبات  هذه  تكن  مل  فلماذ� 
على حد ت�شاوؤله، جميبا عليه باأنه 
��شتهد�ف  منها  �لهدف  يكون  قد 
�أزعجت  رمبا  �لتي  �إ�شالحاتها 

بع�س �لأطر�ف.
فاعتربه  �لتوقيت  بخ�شو�س  �أما 
ي�شاف  تعديله،  مت  بعدما  منا�شبا 
دورة  بعد  �لثانية  �ملرة  �أنها  لها 
يف  �لمتحان  يتز�من  �لتي    2016
�إفتاء  لها  ي�شاف  رم�شان،  �شهر 
يف  �لفطار  بجو�ز  �لئمة  بع�س 
�لعط�س  و  بالتعب  �ل�شعور  حالة 
�ثناء �لمتحان على ر�أ�شهم رئي�س 

نقابة �لأئمة جلول حجيمي.

علق حزب جبهة �ل�شباب �لدميقر�طي 
قر�ر  على  قور�ية  �أحمد  للمو�طنة 
مع  عالقتها  �لعربية  �لدول  قطع 
قطر ،معترب� �إياه  بالالم�شوؤ�ل وير�د 
خارج  �لعربي  �لعامل  رمي  ور�ءه  من 
�لتاريخ ،د�عيا يف ذلك  تدخل جامعة 
�لدول �لعربية من خالل  عقد موؤمتر 
طارئ حلل هذه �ملع�شلة �مل�شنوعة 
و  �لإمربيالية  �لدول  �ملخابر  من 

�لليرب�لية.
�ل�شباب  جبهة  حزب  رئي�س  دعا 
قور�يةخالل  �أحمد  �لدميقر�طي 
�لعربية  �لوطنيالدول  مقر  يف  ندوة 
�لتحلي  �إىل  لقطر  �ملقاطعة 
بالعقالنية و عدم  ترك  �شانع قوة 
�لقهر ي�شلب �أمو�لهم و يغر�س �لفتنة 
�ل�شعف  �ملرحلة  �إىل  يرجعهم  حتى 
�مل�شتفيد  �أن  م�شري�  �لهو�ن،  و 
�لأ�شا�شي من هذه �ملقاطعة هو �لعدو 
�لذي  و  للعرب  و  للدين  �لكال�شيكي 
�لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  عنه  �شينجر 

و�نعكا�شاته  �لقر�ر  �شتنجر عن هذ� 
�ل�شلبية �أول على �ملناخ جيو�شيا�شي 
�إىل  �شيوؤدي  و�لذي  �خلليج،  مبنطقة 
عن  ف�شال  باملنطقة،  �لحتقان 
�نعكا�شاته �ل�شلبية على حياة �شعوب 
دعا  �ل�شدد  ذ�ت  ويف  �لدول.  تلك 
�لدول  جامعة  قور�ية  �أحمد  �أي�شا 
�ل�شطر�ري  �لتحرك  �إىل  �لعربية  
و�لإ�رش�ع  �لر�شيدة  �حلكامة  وتبني 
�إىل عقد قمة عربية طارئة للنظر يف 
�لق�شية من خالل عقد موؤمتر طارئ 
�لأزمة  لهذه  حلول  �إيجاد  �أجل  من 
�مل�شنوعة من طرف �ملخابر �لدول 
�لبقاء   �لليرب�لية،وعدم  و  �لإمربيالية 
و  �ل�رشيع  و�لتحرك  فقط  متفرجة 
�لتفرغ  ،و  �لأو�ن  فو�ت  قبل  �لفعال 
بدل  �حلل  تنتظر  �شائكة  �مللفات 

قطع عالقاتكم مع قطر.
رئي�س �حلزب   ت�شاءل  �آخر  �شياق  يف 
لالإعالن  بالذ�ت  �لتوقيت   هذ�  عن 
قطر  دولة  مع  �لعالقات  قطع  عن 

�لذي تز�من مع �شعر رم�شان ،د�عيا 
يحثنا  �لذي   �ل�رشع  �لمتثال   �إىل 
�لعربي  �لعامل  �شعوب  نحن  �حلكيم 
�لقبلية  �لع�شبية  �إىل نبذ  و�لإ�شالمي 
�لتاآخي  ج�شور  ربط  �إىل  ويدعو 

و�لتو��شل للت�شدي للعدو �ملنتظر.
�ل�شدد  ذ�ت  يف  �ملتحدث   و�عترب 
�أن  قطع �لعالقات مع دولة قطر ما 
هي �إل خطوة يريدها �أعد�ء �لإ�شالم 
�ل�شميم،  يف  �لعربي  �لعامل  ل�رشب 
وجعله قبائل و�شيعا و��شعاف �لعرب 
ليتمكنو� من �ل�شتالء عليهم وبالتايل 
وخمططهم  م�رشوعهم  حتقيق 
منذ  �نطلق  �لذي  �ل�شرت�تيجي 
مت  �لذي  بيكو  �شايك�س  �تفاقية 
�لعربي  �مل�رشق  تق�شيم  مبوجبها 
منح  �لذي  بلفور  وعد  و�أعقبها 
لأ�رش�ئيل �حلق لتاأ�شي�س دولتهم على 
برنار  م�رشوع  يليه  فل�شطني،  �أر�س 
تفكيك  كيفية  يت�شمن  �لذي  لوي�س 
تطبعها  دويالت  �إىل  �لعربي  �لعامل 

�لطائفية �لدينية و�ملذهبية، �لهدف 
�لعرب و�مل�شلمني من  �أثر  منه حمو 

على �خلارطة �لدولية.
قور�ية  �أحمد  �أخرى�أكد  جهة  ومن 
�ملقاطعة  �لدول  من  يفرت�س  �أنه   
�لدعوة  قور�ية  يقول  لها  و�لتابعة 
جتتمع  �شامل  عربي  موؤمتر  �إىل 
نف�شها  ترى  �لتي  �لعربية  �لدول  فيه 
وتت�شدر  �لعربي  �لعامل  على  قيمة 
ملناق�شة  �ل�شالمية  �لدول  قائمة 
�لوحدة  لتاأ�شي�س  �ل�رشوط  دفرت 
يحاك  ملا  �حللول  لإيجاد  �لعربية 
خمابر  يف  و�مل�شلمني  �لعرب  �شد 
�لغرب، و�لبحث على �حللول لظاهرة 
�شكب  بدل  يهددهم،  �لذي  �لرهاب 
�لبنزين على �لنار و خلق �لبلبلة وزرع 
�أجندة  تنفيذ  ور�ء  و�لن�شياق  �لفنت 
�لعربية  لل�شعوب  �لظاملة  �لغرب 

و�لإ�شالمية.
اإميان لوا�س .

�لوطنية  �لتن�شيقية  قررت  
لنظار �لثانويات تعليق مقاطعة 
ذلك  ،و  �لبكالوريا  �متحان 
هذه  م�شد�قية  على  حفاظا 
خارجيا  و  د�خليا  �ل�شهادة 
�ملنظومة  على  �حلفاظ  و 
مت�شكها  على  ،موؤكدة  �لرتبوية 
بجميع �ملطالب �ملرفوعة لدى 
�لو�شاية  وعدم �لرت�جع عنها .

�لوطنية  �لتن�شيقية  �أ�شارت 
لها  بيان  يف  �لثانويات  لنظار 
عدم مقاطعة �متحان �لبكالوريا 
�لتن�شيقية  تكون  ل  حتى 
م�شائب  عليه  تعلق  م�شجابا 
�لقطاع �إذ� ح�شلت جتاوز�ت يف 
،موؤكدة  �لر�شمية  �لمتحانات 
م�شلحة  تقدمي  على  ذلك  يف 
على  �ملقبلني  �ملتمدر�شني 
�شمية  �لر  �لمتحانات  �جتياز 
�مل�شاركة  خالل  من  وذلك 
لهذه  �ملحكم  �لتنظيم  يف 
نظار  ،د�عية  �لمتحانات 
ثانويات �لوطن �إىل �للتفاف �إىل 
مطالبهم و تن�شيقيتهم ،و�لتجند 
يف  �ملتمثلة  �ملبادرة  روح  و 
مع  �ملتز�منة  �قرت�حاتهم 

�لدخول �ملدر�شي �ملقبل .
�لوطنية  �لتن�شيقية  و�أبرزبيان 
�جلهوية  �لوقفات  بعد  �أنه 
وليات  من  كل  يف  �لأخرية 
بومرد��س -و�جللفة- و�شطيف 
-و�شيدي بلعبا�س �لتي �شممت 
�لن�شالية  �لقاعدة  خاللها  من 
من نظار �لثانويات على �مل�شي 
قدما يف مقاطعتها لالمتحانات 
�لوطن  ربوع  كامل  يف  �لر�شمية 
مما يعرقل �لمتحانات �لر�شمية 
،خرجت   100   /100 بن�شبة 
�أ�شو�ت متعقلة باحل�س �لنقابي 
�لأمور  ملجريات  �ملو�زن 
من  �لكبار  �حلكماء  وبحنكة 
�لرتبية  لعمال  �لوطنية  �لأمانة 
لنظار  �لوطنية  �لتن�شيقية 

�لت�شنج  من  لتهد�أ   ، �لثانويات 
�لقطر  �لنظار يف  بني  �حلا�شل 
�لتي  �لو�شاية  وبني  �لوطني 
�لآونة  يف  لالأمور  تفهما  �أبدت 
جانبها  من  ومرونة  �لأخرية 
معاجلة  وترية  يف  بالإ�رش�ع 
�لقانون  �لو�ردة يف  �لختاللت 
�لأ�شا�شي ح�شب م�شادر مطلعة 

من د�خل �لوز�رة.
لنظار  �لوطنية  �لتن�شيقية  و�أكد 
مو��شلتها  عن  �لثانويات 
�لتنديد و �لحتجاجات �لدورية 
على  �ملجحفة  �لقو�نني  على 
وظامل  جائر  �لقانون  غر�ر 
�لرتبية  �طار�ت  ين�شف  مل 
�لثانويات  نظار  من  �لوطنية 
و�أعمارهم  �فنو� حياتهم  �لذين 
وخدمة  �لقطاع  خدمة  يف 
�أنهبالرغم من   �جلز�ئر، م�شرية 
�ملوؤ�شفة   ظلت هذه  �لأو�شاع 
وتنا�شل  �لأمرين  تعاين  �لفئة 
�شلميا دون �لإخالل بالتز�ماتها 
عن  �لرتبوية  ومهامها  �ملهنية 
وحقوقها  �مل�شلوبة  مكت�شباتها 
�مله�شومة مند �شدور �لقانون 
�ملختل 240/12 وما �جنر عنه 
يف  وتدهور  و�إحباط  �لم  من 
�أنحاء  كافة  يف  �لنظار  �أو�شاع 
ويندى  له  يوؤ�شف  ومما  �لوطن 
من  كهذه  رتبة  �أن  �جلبني  له 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لثقيل  �لعيار 
عنها  ي�شتغنى  ل  �لرتبوية 
ونظم  قو�نني  مهما �شيغت من 
ترفع  وبيد�غوجية  تربوية 
مبلئ  وت�رشخ  ولفتات  لو�ئح 
�لذي  و�جلور  �ل�شيم  من  فيها 
ولئية  وقفات  يف  �أ�شابها 
�شعيا  وذلك  ،ووطنية  وجهوية 
�حلقوق،  كامل  على  للح�شول 
باملمار�شات  و�ملكت�شبات 

�لنقابية �مل�رشوعة و�ملتاحة.
اإميان لوا�س .

حمبو�س  مر�شح   3.710 �شيجتاز 
لدورة  �لبكالوريا  �شهادة  �متحانات 
 42 م�شتوى  على   2017 حو�ن 
موؤ�ش�شة عقابية معتمدة من طرف 
كمر�كز  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة 
�لر�شمية  ح�شب بيان  لالمتحانات 

لوز�رة �لعدل ن�رش �أم�س �ل�شبت.
و�أو�شح �لبيان �أن هذه �لمتحانات 
�لديو�ن  �إ�رش�ف  حتت  »جتري 
و�مل�شابقات  لالمتحانات  �لوطني 
�لرتبية  قطاع  موظفو  يوؤطرها  و 
�لتفاقية  لأحكام  وفقا  �لوطنية 
بوز�رة  �لعدل  وز�رة  تربط  �لتي 
�لرتبية  �لوطنية«و�أكدت �لوز�رة �أنه 
ل�شهادتي  للمرت�شحني   تقدمي  »مت 
�ملتو�شط  و�لتعليم  �لبكالوريا 
ح�ش�س للتح�شري �لنف�شي و ن�شائح 

�لدرو�س  ملر�جعة  �إر�شاد�ت  و 
�لنف�شانيني  �لأخ�شائيني  باإ�رش�ف 
�إىل  �لبيان  �ل�شجون«،و�أ�شار  لقطاع 
-2016 �لدر��شية  �ل�شنة  خالل  �أنه 
2017 مت �ح�شاء« 42.433 م�شجال 
يف �لتعليم �لعام من بينهم 34.037 
بعد    عن  �لدر��شة  م�شجال ملز�ولة 
1.150 يز�ولون در��شتهم �جلامعية  
7.246 م�شجال بف�شول حمو �لأمية 
�متحان  لجتياز  مر�شح  و7.680 
بلغ  كما  �ملتو�شط  �لتعليم  �شهادة 
�لتكوين  فروع  يف  �مل�شجلني  عدد 
نف�س  خالل  �حلريف  و  �ملهني 
يف  مبا  م�شجال   39.380 �ملو�شم 
ذلك �مل�شجلني �شمن دورة فيفري 

2017   ح�شب نف�س �مل�شدر.
�سارة بومعزة

تنطلق اليوم امتحانات بكالوريا دورة 2017، و�سط حتذيرات للمرت�سحني من الرت�سيبات الوهمية 
التي يعمد لها بع�س ال�سفحات واملواقع لت�سوي�سهم، وكذلك حتذيرات من جلوئهم للغ�س خا�سة اأن 

تلويحات الإق�ساء ت�سري اإىل 5 �سنوات من �ساأنها تدمري  م�سارهم الدرا�سي.

املوا�سيع الوهمية وحماولت الغ�س اأبرز املخاطر

حزب جبهة ال�سباب الدميقراطي للمواطنة اأحمد قوراية

علي عزازقة

761 األف مرت�شح للبكالوريا ميتحنون اليوم

حما�شرة قطر قرار اأملته اأجهزة خمابرات دولية

التن�سيقية الوطنية لنظار الثانويات 

على م�ستوى 42 موؤ�س�سة عقابية

قرار بعدم مقاطعة امتحان 
البكالوريا

اأكرث من 3700 حمبو�س يجتازون 
امتحان الباكالوريا 
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للطلبة  �لوطنية  �لر�بطة  دعا رئي�س 
وزير  ر�شو�ن،  �أحمد  �جلز�ئريني 
�لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
�لتحويل  نظام  يف  حتقيق  فتح  �إىل 
 /2016 �جلامعية  لل�شنة  �لإلكرتوين 
�لت�شدي  على  و�لعمل   ،2017
�لقطاع  يعرفها  �لتي  لالإنحر�فات 
يف  كارثة  لتجنيبه  حزم،  بكل 

�مل�شتقبل �لقريب.
جميع  باأن  �ملتحدث  ذ�ت  وقال 
�لأطر�ف �مل�شوؤولة عن ما يح�شل، 
لكي  وب�رشعة  �لتحرك  عليها  يجب 

ونز�هة،  كفاءة  ذو  م�شوؤولني  تعيني 
تطبيق  يف  �لتعجيل  على  و�لعمل 
�لذي  للطلبة  �ملبا�رش  �لدعم  نظام 
�لر�بطة منذ �شنة 1998،  �إليه  نادت 
و�أو�شح �أحمد ر�شو�ن،  باأن �لر�بطة 
�ل�شنة  يف  ملحوظا  تاأخر�  �شجلت 
�جلامعية �حلالية ملعظم �ملوؤ�ش�شات 
بع�س  كذلك  ت�شجيل  مع  �جلامعية، 
�حلرم  عن  �لغريبة  �ملمار�شات 
�جلامعي، ويف �شياق �أخر ��شتاء ذ�ت 
�جلماعية  �لهجرة  من  �ملتحدث 
للطلبة �إىل مطاعم �لرحمة، رغم �أن 

�لإمكانيات م�شخرة من قبل �لدولة 
موؤكد�  لهم،  يف هذ� �ملجال خدمة 
يف �لأخري �أن �لر�بطة تاأ�شف للحالة 
خالل  من  �لقطاع  �إليها  �أل  �لتي 
ملدر�ء  �لع�شو�ئية  �لتغيري�ت  بع�س 
ومدر�ء  �جلامعية  �ملوؤ�ش�شات 
خلقت  �لتي  �جلامعية،  �خلدمات 
�لو�شط  د�خل  �لحتقان  من  جو 

�جلامعي.
بيان  وح�شب  �أخرى  جهة  ومن 
على  �لو�شط  حت�شلت  للر�بطة 
ن�شخة منه، فاإن هذه �لأخرية نوهت 

�ملجيد  عبد  بحق  �ملتخذ  بالقر�ر 
�أول،  وزير�  �أ�شبح  �لذي  تبون 
بوحجة على  �شعيد  �نتخاب  مباركة 
�لوطني،  �ل�شعبي  �ملجل�س  ر�أ�س 
�مل�شدر،  ذ�ت  ي�شيف  خارجيا  �أما 
للطلبة  �لوطنية  �لر�بطة  فاإن 
�لدولة  �أ�شادت مبوقف  �جلز�ئريني، 
�خلليجية،  �لأزمة  �جتاه  �جلز�ئرية 
�رشورة  �إىل  �لنز�ع  �أطر�ف  د�عية 
�أجل  �جللو�س يف طاولة �حلو�ر من 

جتنيب �ملنطقة كارثة.
 علي عزازقة

الرابطة الوطنية للطلبة اجلزائريني

يجب فتح حتقيق يف نظام التحويل الإلكرتوين لل�شنة اجلامعية احلالية
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جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
وهو  جامعي  طالب  وفاة  حلادثة 
معدودة  دقائق  قبل  �ضحفي  جنل 
اأكتوبر   4 ليوم  الإفطار  اأذان  من 
2006 ،بعد �ضقوط قارورة زجاجية 
على راأ�ضه من اأحد منازل اجلريان 
املدعوة  منزل  باأنه  تبني  والذي 
بقذف  قامت  التي  »�س.م�ضعودة« 
اأن  بعد  زوجها  على  القارورة  تلك 
غري  عنيف  �ضجار  معه  جمعتها 
اأنها اأخطاأت يف الوجهة وهوت تلك 
�ضقطت  و  املنزل  القارورة خلارج 
ال�ضحية  راأ�س  على  عمد  دون 
كانت  لإ�ضابة خطية  تعر�س  الذي 
غ�ضون  يف  روحه  لإزهاق  كفيلة 
م�ضت�ضفى  داخل  ق�ضاها  اأ�ضبوع 
بئر طرارية اإثر نزيف داخلي  حاد 

اأجريت يف  التي  التحريات  وبعد   ،
الواقعة مت توقيف املتهمة بعد اأن 
كان  الذي  الرئي�ضي  ال�ضاهد  اأكد 
ال�ضبب وارء توقيفها باأنه �ضاهد باأم 
عينه  القارورة ت�ضقط من �رشفتها 
وتوجه  ال�ضحية  براأ�س  ترتطم  و 
واجلرح  ال�رشب  تهمة  بذلك  لها 
دون  الوفاة  اىل  املف�ضي  العمدي 
ق�ضد احداثها ، ويتم على اأ�ضا�ضها 
اجلنايات  حمكمة  على  حتويلها 
�ضنوات   4 من  لأكرث  ق�ضائها  بعد 
الإحتياطي  احلب�س  رهن  حب�ضا 
معر�س  خالل  نفت  وقد  هذا   ،
من  لها  ن�ضب  ما  ت�رشيحاتها 
كافة مراحل  اأكدت عرب  و  جرم  ، 
التحقيق و خالل مثولها للمحاكمة 
مل  اأنها  و  القارورة  تقذف  مل  اأنها 
الواقعة  يوم  زوجها  مع  تت�ضاجر 
وكانت ب�ضدد اإعداد طاولة الفطور 

ال�ضحية  �ضمعت �رشاخ  قد  اأنها  و 
مثلها مثل باقي اجلريان ، يف حني 
ل  الق�ضية  اأن  على  دفاعها  ركز 
اأ�ضا�س لها من ال�ضحة كونها ترتكز 
واحد  �ضاهد  ت�رشيحات  على 
الذي  الأمر  هو  و  عقليا  خمتل 
ال�رشعي من خالل  الطبيب  اأثبتته 
تقريره الطبي على حالته النف�ضية 

بالرباءة  باإفادتها  بذلك  ويطالب 
التامة لإنعدام اأي دليل ناهيك عن 
رهن  �ضنوات   4 من  لأكرث  ق�ضائها 
اأي  الإحتياطي دون وجود  احلب�س 
النائب  لها  ليلتم�س   ، ثابتة  قرينة 
نافذا  �ضجنا  �ضنة   20 العام عقوبة 
املداولة  بعد  املحكمة  تفيدها  و 

القانونية بالرباءة التامة .

اأفادت حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�ضاء العا�ضمة  اأم لثالثة اأطفال يف العقد الثالث من العمر بالرباءة من قتل جنل 
�ضحفي بالغ من العمر 23 �ضنة باإ�ضتعمال قارورة زجاجية قامت بقذفها على زوجها اأثناء �ضجار جمعهما خالل نهار 
رم�ضان من عام 2006  بعد ق�ضائها لأكرث من 4 �ضنوات رهن احلب�س الإحتياطي على جرم   ال�ضرب واجلرح العمدي 

املف�ضي اىل الوفاة دون ق�ضد احداثها   .

بعدما اأثبتت التحريات اأن ال�ضاهد الوحيد خمتل عقليا 

ل/منرية

الرباءة ل�سيدة من قتل ابن �سحفي 

متكنت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر 
الإدارية  الدائرة  اأمن  يف  ممثلة 
معاجلة  من  راي�س  مراد  لبئر 
اأ�رشار،  جمعية  تكوين  ق�ضية 
العقلية  املوؤثرات  ترويج  و  حيازة 
توقيف  مت  حيث  اأنواعها،  بكل 
من  فيهم  م�ضتبه  اأ�ضخا�س   )03(
 )487( حجز  مع  �ضيديل،  بينهم 
قدره  مايل  مبلغ  مهلو�س،  قر�س 
ق�ضيمة  و)87(  �ضنتيم،  مليون   20
للموؤثرات  دواء  بعلب  دواء خا�ضة 

العقلية. 
اأطوراها عند  ق�ضية احلال بداأت 
ال�رشطة  لفرقة  معلومة  ورود 
مقاطعة  لأمن  التابعة  الق�ضائية 
وجود  مفادها  راي�س،  مراد  بئر 
برتويج  يقومان  �ضخ�ضان 
م�ضتوى  على  العقلية  املوؤثرات 
اأحد الأحياء ال�ضعبية، ما ا�ضتدعى 
الرت�ضد  و  الفرقة  ذات  حترك 
للم�ضتبه فيهما، حيث مت توقيفهما 
توقف،  حالة  يف  مركبة  منت  على 
بعد اإخ�ضاعهما لعملية املالم�ضة 
�ضبط  مت  القانونية،  اجل�ضدية 
بحوزتهم على مبلغ مايل قدره 56 
األف دينار، بتفتي�س املركبة عرثت 

عنا�رش ال�رشطة على )46( قر�س 
بعد حتريات معّمقة مع  مهلو�س، 
امل�ضتبه فيهما، اعرتفا باقتنائهما 
للموؤثرات العقلية من عند �ضخ�س 
يعمل باإحدى ال�ضيدليات، ا�ضتنادا 
مت  الخت�ضا�س،  بتمديد  لإذن 
عرب  بال�ضيدلية  العامل  ا�ضتدراج 
امل�ضتبه  اأحد  قبل  من  الهاتف 
اأخرى  بكمية  لتزويدهم  فيهما 
حيث  العقلية،  املوؤثرات  من 
�ضبط متلب�ضا بتلك الكمية املعّدة 
للت�ضليم ، متّثلت يف )441( قر�س 
مع  �ضنتيم،  مليون   14 و  مهلو�س 
�ضادر  الخت�ضا�س  دائرة  متديد 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  عن 
لإذن  وا�ضتنادا  اإقليميا  املخت�س 
مبنزل  عرث  املنزل،  بتفتي�س 
 )87( على  بال�ضيدلية  العامل 
دواء  بعلب  خا�ضة  دواء  ق�ضيمة 
حقن   )05( و  العقلية،  للموؤثرات 

زجاجية.
بعد ا�ضتكمال الإجراءات القانونية 
امل�ضتبه  عر�س  مت  بها،  املعمول 
وكيل  ال�ضيد  على  الثالثة  فيهما 
اجلمهورية املخت�س اإقليميا، اأين 

اأمر باإيداعهم احلب�س املوؤقت.

عاجلت م�ضالح اأمن ولية اجلزائر 
الإدارية  الدائرة  اأمن  يف  ممثلة 
معاجلة  من  راي�س  مراد  لبئر 
ق�ضيتني الأوىل تتعلق باملخدرات 
ال�ضلبة و املوؤثرات العقلية لغر�س 
الرتويج،  و  ال�ضخ�ضي  ال�ضتهالك 
يف  متثلت  الثانية  الق�ضية  اأما 
ترويج املخدرات من  و  املتاجرة 
توقيف  مت  الهندي،  القنب  نوع 
مع  فيهم،  م�ضتبه  اأ�ضخا�س   )04(
املخدرات،   من  غ   )643( حجز 
و  ال�ضلبة  غ من املخدرات   )190(

)03( هواتف نقالة.
عند  ف�ضولها  بداأت  احلال  ق�ضية 
ال�رشطة  لفرقة  معلومة  ورود 
مقاطعة  لأمن  التابعة  الق�ضائية 
وجود  مفادها  راي�س،  مراد  بئر 
املخدرات  برتويج  يقوم  �ضخ�س 
بكميات  الهندي  القنب  نوع  من 
معتربة على م�ضتوى اإحدى حدائق 
من  له  الرت�ضد  بعد  احليوانات، 
�ضوهد  ال�رشطة،  عنا�رش  قبل 
بعد  بال�ضتيكيا،  كي�ضا  يحمل  وهو 
لعملية  واإخ�ضاعه  منه  التقرب 
القانونية،  اجل�ضدية  املالم�ضة 
قطعة   )23( على  بحوزته  �ضبط 
،و  غ   )181( وزنها  خمدرات 
توقيفه  ليتم  معترب،  مايل  مبلغ 
معّمق،  ل�ضتجواب  واإخ�ضاعه 
اعرتافه  اإىل  الأمر  اأ�ضفر  حيث 
عند  من  املخدرات  باقتناء 

هويته،  حتديد  بعد  اآخر،  �ضخ�س 
امل�ضتبه  قبل  من  ا�ضتدراجه  مت 
منت  على  وجد  حيث  الأول،  فيه 
اإخ�ضاعه  بعد  �ضياحية  �ضيارة 
القانونية، مت  للمالم�ضة اجل�ضدية 
اإخ�ضاع املركبة للتفتي�س، اأ�ضفرت 
�ضفائح   )05( �ضبط  على  العملية 
بلغ  اإجمايل  بوزن  املخدرات  من 

)462( غ و)03( هواتف نقالة.
نف�س  عاجلتها  الثانية  الق�ضية 
لأحد  توجهها  عند  الفرقة 
توقيف  مت  اأين  الأمنية  احلواجز 
�ضياحية،  �ضيارة  داخل  �ضخ�ضني 
بعد اإخ�ضاعهما لعملية املالم�ضة 
اجل�ضدية، اأ�ضفر العملية عن �ضبط 
كب�ضولت   )07( يحتوي  م�ضط 
مبوا�ضلة  ال�ضلبة،  املخدرات  من 
التحريات تبني اأن احد املوقوفني 
املخدرات  من  كمية  على  يحوز 
التنقل  بعد  اإقامته،  مبقر  ال�ضلبة 
بالتفتي�س،  اإذن  مبوجب  مل�ضكنه 
مت العثور على كي�س بال�ضتيكي به 
ال�ضلبة،  املخدرات  من  غ   )187(
)07( كب�ضولت وزنها )3.3( غرام 
 )04( و  ال�ضلبة  املخدرات  من 

قارورات م�ضيلة للدموع.
بعد ا�ضتكمال الإجراءات القانونية 
امل�ضتبه  عر�س  مت  بها،  املعمول 
فيهم على ال�ضيد وكيل اجلمهورية 
اأمر  اأين  اإقليميا،  املخت�س 

باإيداعهم احلب�س املوؤقت.

من بينهم عامل باإحدى ال�ضيدليات

العملية اأ�ضفرت عن توقيف 4 اأ�ضخا�س 
م�ضتبه فيهم بالعا�ضمة

اأمن العا�سمة يوقف 3 اأ�سخا�ص م�ستبه 
فيهم و يحجز 487 قر�سا مهلو�سا

حجز )643غ( من القنب الهندي 
و )190غ( من املخدرات ال�سلبة

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  ق�ضت 
 5 عقوبة  ت�ضليط  العا�ضمة  ق�ضاء 
�ضنوات �ضجنا نافذا يف حق واحد من 
ع�ضابة خمت�ضة  ب�رشقة  ال�ضيارات 
تتكون من اأربعة اأ�ضخا�س ينحدرون 
بعد  و�ضطيف  امل�ضيلة  وليتي  من 
�رشقة  متلب�ضني  مبحاولة  توقيفهم 
ثالث �ضيارات يف ليلة واحدة بحي 
بباب  املوز  وحي  باحلرا�س  بلفور 

الزوار
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
م�ضالح  بها  قامت  روتينية  لدورة 
الزوار  بباب  الدوزي  بحي  الأمن 
حني   2013 مار�س   13 بتاريخ 
ب�ضدد  م�ضبوه  �ضخ�س  ر�ضدت 
معاينة �ضيارة من نوع من نوع »كيا 
�ضيارته عرث  تفتي�س  وبعد  بيكانتو« 
معدات  اخللفي  �ضندوقها  داخل 
على  ال�ضيارات  ب�رشقة  خا�ضة 

غرار ثالث مفكات براغي ، مفتاح 
واآلة  امل�ضامري  نزع  اآلة   ، النابيب 
اإ�ضتجوابه  بعد  و   ، البواب  لك�رش 
حماولة  ب�ضدد  كان  باأنه  اإعرتف 
�رشقة ال�ضيارة �ضمن ع�ضابة من 4 
اأ�ضخا�س وكانت ال�ضيارة التي كانوا 
ب�ضدد معاينتها هي ال�ضيارة الثالثة 
الإ�ضتيالء  حاولوا  قد  كانوا  التي 
عليها يف نف�س الليلة ،و اأكدوا باأنهم 
قدموا من ولية امل�ضيلة على منت 
بعدما   « »اأك�ضنت  نوع  من  �ضيارة 
اإتفقوا على عملية �رشقة ال�ضيارات 
مبعونة  اأ�رشار  جماعة  اإطار  يف 
املتهم » �س، اأحمد » القاطن بحي 
املدعو  رفقة  بالعا�ضمة  �ضوريكال 
» د، عبد العزير الذي ميلك حمال 
بامل�ضيلة  املنزلية  الأواين  لت�ضليح 
عن  مبهمة  البحث  تكفال  اللذان 
�ضيارة من نوع اك�ضنت و �ضوفرويل 

،وهذا  �رشقتها  بهدف  بيكانتو  اأو 
يت�ضلماهما  مايل  مبلغ  مقابل 
كانوا  التي  املهمة  وهي  منهم 
من  3  اأيام  قبل  بهما  كلفوها  قد 
الواقعة، وبعد تلقيهم اإت�ضال منهم 
بلفور  وليتهم  اىل حي  من  قدموا 
ال�ضاعة  حدود  باحلرا�س  ويف 
الثانية �ضباحا  التقوا باملتهم » �س، 
احمد » الذي دلهم على ال�ضيارة من 
 « املتهم  قام  والتي  �ضوفرويل  نوع 
واثناء  مبعاينتها   « �ضاعد  ر، 
حماولتهم ك�رش قفل الباب المامي 
�ضكان  اأحد  �ضاهدهم  لل�ضيارة 
�ضقته  ب�رشفة  كان  الذي  العمارة 
بقارورات  بوا�ضطة  برميهم  وقام 
بالفرار  لذوا  وعندها   ، زجاجية 
على منت ال�ضيارة التي ا�ضتاأجروها 
جماور  حي  اىل  بعدها  وتوجهوا   ،
اين حاولوا �رشقة �ضيارة اخرى من 

من  يتمكنوا  مل  لكنهم  اك�ضنت  نوع 
حي  اىل  بعد  فيما  وتنقلوا   ، ذلك 
الزوار  بباب  املوز  بحي  الدوزي 
�ضيارة  �رشقة  كذلك  حاولوا  اأين 
اخرى واثناء معاينة املتهم لل�ضيارة 
اأوقفتهم م�ضالح ال�رشطة  متلب�ضني 
الأمن  اإقتيادهم ملركز  ، وعليه مت 
ا�رشار  جمعية  تكوين  بجنايتي 
بتوافر  املقرتنة  ال�رشقة  وحماولة 
وا�ضتح�ضار  والتعدد  الليل  ظرف 
هوية  انتحال  وجنحة  مركبة 
اأنكروا خالل  حيث   ، للمتهم  الغري 
مواجهتهم لهيئة حمكمة اجلنايات 
اأكدوا  و  جرم  ،  من  لهم  ن�ضب  ما 
باأنهم تنقلوا للعا�ضمة ق�ضد اإقتناء 
لهم  ليلتم�س   ، الأغرا�س  بع�س 
النائب العام عقوبة  20 �ضنة �ضجنا 

نافدا .
ل/منرية

باب الزوار 

5 �سنوات �سجنا  لفرد من ع�سابة حاولت �سرقة3 �سيارات يف ليلة واحدة 

لدى  اجلنايات  �ضتنظرحمكمة 
جمل�س ق�ضاء العا�ضمة يوم الثالثاء 
الربملانية  ق�ضية  املقبل يف 
ال�ضابقة التي قامت بطم�س معامل 
جرت  التي  الب�ضعة  القتل  جرمية 
يف  اخلا�س  وب�ضالحها  اإبنيها  بني 
اأين   2013 عام  اأكتوبرمن  �ضهر 
�ضقيقه  روح  باإزهاق  جنلها  قام 
�ضنة   24 العمرحينها  من  البالغ 
وحاولت من جهتها ت�ضليل عنا�رش 
باأنها  بالإدعاء  ال�ضلطات  و  الأمن 
تف�ضحها  اأن  قبل  اإنتحار،  جرمية 
الدقيقة  العلمية  تقاريرال�رشطة 
اإبنها  زوجة  رفقة  بذلك  تواجه  ،و 
عدم  تهمة  اإبنتها  ،و  الإ�ضبانية 
الذي  الوقت  التبليغ عن جناية يف 

من  البالغ  اجلاين  لإبنها  ن�ضبت 
مع  العمدي  القتل  جناية  العمر 

�ضبق الإ�رشار و الرت�ضد .
جمرياتها  تعود  التي  اجلرمية  يف 
حني   2013 اأكتوبر  �ضهر  ملنت�ضف 
�ضعيد  منطقة  �ضكان  اإ�ضتفاق 
حمدين على طلق ناري يف حدود 
ينبعث  م�ضاءا  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة 
و  اجلدد  العر�ضان  اأحد  �ضقة  من 
يعرث  اجلريان بعد تتبعهم مل�ضدر 
�ضاحب  جثة  على  الناري  الطلق 
�ضنة   24 العمر  من  البالغ  املنزل 
يف  غارق  وهو  الأر�س  على  ملقيا 
مع  ج�ضمه  يف  ،ور�ضا�ضة  دمائه 
 ، اأمامه  ملقي  ل�ضالح  ر�ضدهم 
الأمن  عنا�رش  بتبيلغ  ي�ضارعوا  و 

و  اجلرمية  مل�رشح  تنقلت  التي 
باإ�ضتجواب والدة ال�ضحية �رشحت 
لهم باأن اإبنها املرحوم قد اإنتحر ، 
ال�رشطة مل تقتنع  اأن م�ضالح  غري 
بالفر�ضية و تو�ضعت يف التحريات 
بفعل  متت  اجلرمية  اأن  لتكت�ضف 
للب�ضمات  رفعها  خالل  من  فاعل 
اإىل  التحريات  تو�ضلت  ، حيث 
وجود اأدلة قاطعة تثبت اأن ال�ضاب 
هو  اجلاين  واأن  ينتحر،  ومل  قتل 
�ضقيقه وهذا بناءا على ما خل�ضت 
لل�رشطة  البالي�ضتية«  »م�ضلحة  له 
الولية  وكذا  باأمن  العلمية 
تقارير  الطبيب ال�رشعي ، خا�ضة 
اأن اجلرمية  بالأخذ بعني الإعتبار 
النائبة  �ضالح  با�ضتعمال  متت 

ال�ضابقة عن حزب التجمع الوطني 
التي  الواقعة  ،وهي  الدميقراطي 
اأن  بحكم  ت�ضاوؤلت  عدة  اأثارت 
النائبة قد اإحتفظت بال�ضالح رغم 
خل�س  اأن  وبعد   ، عهدتها  نهاية 
التحقيق اإىل حتويل م�ضار الق�ضية 
من جرمية اإنتحار جلرمية قتل مت 
�ضقيق  متابعة  الأ�ضا�س  هذا  على 
العمدي  القتل  بتهمة  ال�ضحية 
،و  الرت�ضد  ،و  الإ�رشار  �ضبق  مع 
اإبنها  زوجة  و  الربملانية  متباعت 
،و �ضقيقته بتهمة عدم الإبالغ عن 
جناية ، اأمام اإنكار املتهم لإرتكابه 
جلرمية القتل ، وهذا يف اإنتظار ما 
�ضت�ضفر عنه جل�ضة املحاكمة من 

تفا�ضيل اأكرث .

توبعت رفقة ابنتها و زوجة ابنها بتهمة عدم الإبالغ عن جناية

ق�سية برملانية قامت بطم�ص جرمية قتل مبحكمة اجلنايات يوم الثالثاء 

ل/منرية



24 �ساعةالأحد 11جوان  2017   املوافـق  لـ 15 رم�ضان  1438هـ 6

�إىل  �ل�رشطة  م�صالح  عمدت  وقد 
باءت  حماوالتها  لكن  وتعقبهم  طردهم 
مما  �أعد�دهم  �رتفاع  ب�صبب  بالف�صل 
، ورمبا  �أم�س يحتجون  �أول  ليلة  جعلهم 
معهم  و�لت�صاهل  �الحتجاج  تد�رك  مت 
عدم  هو  �لوحيد  �ل�صيء  يبقى  ،لكن 
بوتريفي�س  حيي  �أن  كما   ، تنظيمهم 
كبري�  �صغطا  ي�صهد�ن  جويلية  وخم�صة 
�لذين  �ملحالت  �أ�صحاب  طرف  من 
فيها  مبا  �ملنافذ  كل  �إغالق  يتعمدون 
ممر�ت �لر�جلني ، كما �أن هناك حركات 
خارج  من  قادمني  الأ�صخا�س  م�صبوهة 
تر�ب �لوالية �إذ جتد كل �نو�ع �ل�صيار�ت 
يكرتي  من  وهناك  �لرتقيم  ولوحات 
حمال ميار�س فيه �لن�صاط خارج �لرقابة 
و�لتخزين  و�الأكل  للمبيت  حتى  ويتخذه 
�ل�صوق  خا�صة  متام  �ملر�قبة  وتنعدم   ،
�جلديد �لذي ��صبح �مر� و�قعا يف حي 
�مل�صاكن  كل  حتولت  حيث  بوتريفي�س 
خارج  �لتجاري  للن�صاط  م�صاحات  �إىل 
�ملر�قبة ، وي�صتكي �ل�صكان و�ملارة من 
�نت�صار ظاهرة �ل�رشقة و�لن�صل باالإ�صافة 
�إىل �رتياد �أ�صخا�س غربا عن �حلي كما 
�ملو�طنني  �إيذ�ء  ظاهرة  كذلك  تعرف 
خا�صة �لفتيات و�لن�صاء وبروز ع�صابات 
�لفتيات حيث ال  �ل�صباب يرت�صدون  من 
�صماع  ومن  �لفاح�س  �لكالم  ي�صلمن من 

�الألفاظ �لبذيئة و �ل�صب .

ماليري تهيئة ال�ضوق ل تنفع

�ملدينة  بو�صط  �ملغطى  �ل�صوق 
�لتي  �لتهيئة  عملية  من  وبالرغم 
�لبلدية  طرف  من  �ملاليري  ��صتهلكت 
�أ�صحاب  �أن  ي�صهد فو�صى حيث  �نه  �إال 
�ملمر�ت  �إغالق  يتعمدون  �ملحالت 
حيث  �الأح�صاء  فيها  يبيعون  بطاوالت 
�ن  كما   . منها  و�الأو�صاخ  �لدم  يتقاطر 
يعي�س  و�لفو�كه  للخ�رش  �جلملة  �صوق 
يتعمدها  �لفو�صى  من  حالة  �الآخر  هو 
�لتجار يف �إغالق �صو�رع حي زحاف ويف 
د�خل �ل�صوق هناك ممار�صات ال ت�رشف 
�لتجار من بينها عر�س �أنو�ع من �خل�رش 

و�لفو�كه باأ�صعار ال تتنا�صب �جلودة كما 
�ل�صعر  مع  معرو�س  ماهو  يتنا�صب  ال 
�لوالية  خارج  باأ�صو�ق  مقارنة  �حلقيقي 
جرمة  بن  وحي  �لرحمة  �أ�صو�ق  �أما   ،
�لتي تباع فيها �خل�رش و�لفو�كه و�للحوم 
�إال   ، �ملغطى  �ل�صوق  مع  �حلالة  فنف�س 
�أن �صوق �لرحمة بحي مئة �لد�ر و�لذي 
حيث  ��صتهالكا  و�الأكرث  �الأكرب  يعترب 
تعر�س �ل�صلع يف �لهو�ء �لطلق وتتعر�س 
للعو�مل �لطبيعية . حيث �أن من بني �أكرث 
25فقط  هناك  جتاري  حمل   200 من 
فو�صوية  جتارة  فيها  متار�س  مفتوحة 
م�صدرها  يجهل  �لتي  �للحوم  خا�صة 
لال�صتهالك  �صالح  غري  هو  من  ومنها 
�لتجارية  �ملحالت  باقي  �أما   ، �لب�رشي 
�صنو�ت   10 من  �أكرث  منذ  مغلقة  فهي 
وبالدينار  ��صتلموها  �أ�صحابها  �أن  رغم 

�لرمزي .

فو�ضى يف كل مكان

على  ترتكز  �أ�صبحت  باجللفة  �لتجارة 
متحكمة  عنا�رش  وهناك  �لفو�صى 
�ملك�صدة  �لدجاج  خا�صة  �ل�صوق  يف 
�لرو�ئح  منه  تفوح  من  ومنهم  باالطنان 
�ألو�نها يف حني  تغريت  و�أخرى  �لكريهة 
�أن �لفو�كه و�حلليب لها جماعة م�صيطرة 
�الأ�صا�صية  �حلليب  مادة  خا�صة  عليها 
�ملعارف  لبع�س  ت�صليمها  ي�صطر  �لتي 
ويوزعونها على بع�س �ملحتكرين �إذ يباع 
�لكي�س �لو�حد بـ 40 دج باإ�صافة 10 دج 
�جلميع  �أمام  وهذ�  �حلقيقي  �صعره  عن 

يف �ل�صوق �ملغطى بو�صط �ملدينة؟
�خل�رش  وفرة  ورغم  باجللفة  �مل�صتهلك 
�ال �نه جمرب القتنائها مبا هو معرو�س 
بعيد� عن �ل�صعر �حلقيقي . وال �دل على 
،و�خل�س  و�خليار  �لطماطم  من  ذلك 
،و�لبازالء  بنوعيه  و�لفلفل  ،و�لبطاطا 
�لتي تعرف �رتفاعا وتفاوتا يف �الأ�صعار 
من حمل الخر . يف حني ماز�لت �لتمور 
ي�صطر  �إذ  لهيبا  تعرف  رو�جها  ورغم 
�صهر  يف  ثمن  باأي  القتنائها  �مل�صتهلك 
رم�صان الأنه ال ي�صتطيع �أن ي�صتغني عنها 
، �أ�صعار �للحم ال فرق بني �الأ�صو�ق فلحم 
وهناك  دج   1200 عن  ينزل  ال  �خلروف 

�مل�صافة  �لقيمة  عندها  رمبا  حمالت 
حيث يرت�وح �إىل غاية 1400 منت�رشة عرب 
�الأحياء �لر�قية يف حني حلم ) �لنعجة ( 
وهو �ملطلوب ال يقل �صعره عن 900 دج 
�الأ�صبوعية  �الأ�صو�ق  بع�س  يف  �إال  �للهم 
مبدينة  و�الأربعاء  باجللفة  �الثنني  يوم 
بحبح  حا�صي  مبدينة  و�خلمي�س  م�صعد 

حيث �صعره بـ 500دج .

ف�ضاءات خارج دائرة ال�ضيطرة

مهما  جتاريا  مركز�  �جللفة  �أن  رغم 
ورقلة  واليات  من  عليه  يتو�فد  �ذ 
وتيارت  و�لبي�س  و�مل�صيلة  ،و�الأغو�ط 
�أنه  �إال   ، وغرد�ية  وب�صكرة  و�لو�دي 
�صوقا غري متحكما فيه بالنظر �إىل حجم 
تفوق  �لتي  �ملعرو�صة  و�ملو�د  �ل�صلع 
�لوالية  باعتبار   . �لدينار�ت  ماليري 
خز�ن غذ�ئي ومركز توزيع مهم� لباقي 
مدى  على  حركية  وتعرف  �لواليات 
و�ن  خا�صة  �لرقابة  وغياب   ، �ل�صنة 
لو�ئح  و�صع  يرف�صون  و�لباعة  �لتجار 
يجعل  مما  �ل�صلع  م�صدر  �أو  �الأ�صعار 
�لتناف�س غري �رشيف حيث يربز �جل�صع 
و�الحتكار من �جل �لبيع ح�صب �الأهو�ء 
عر�س  ويتم  تربيد  �آالت  تغيب  كما   ،
�ل�صلع �أمام �ملحالت ويف �ل�صم�س طيلة 
حر�رة  موجة  �جللفة  تعرف  �إذ  �ليوم 

تفوق درجتها �الأربعون .
�لتجارة  تعرفها  �إ�صكالية  هناك  �أن  كما 
بالوالية وهو �لت�صارب يف �آالت �لوزن ، 

ميز�نه  حمتكر�  �و  تاجر  لكل  �ن  حيث 
�خلا�س، كما �ن هناك �أجهزة متذبذبة 
 ، �لبتة  و�أخرى غري �صاحلة لال�صتعمال 
�إذ� تنعدم �لرقابة بالرغم من وجود فرع 
مايطرح  وهو  للقيا�صة  �لوطني  للديو�ن 
�لهيئة  هذه  ومهام  دور  حول  ت�صاوؤالت 
�إذ� كان من بني 10000 ميز�ن ال يوجد 

وال ميز�ن مر�قب ؟؟؟
ق�صية  �إىل  يعيدنا  �لتجارة  �حلديث عن 
باجللفة  �لتجارة  مديرية  ودور  �لرقابة 
�مل�صتهلك  حماية  جمعيات  وكذ� 
ثم  �ملحالت  توزع  �لتي  �لبلدية  وكذلك 
لعر�س  م�صاحات  و�تخاذ  �إغالقها  يتم 
�ل�صلع دون �أن تعذر �لتجار �لذين �أغلقو� 
منذ  مغلقة  حمالت  وهناك  حمالتهم 
ببلدية  م�صوؤول   ، �صنو�ت   10 من  �أكرث 
�أكد  هويته  عن  �لك�صف  رف�س  �جللفة 
فهي  مت�صابكة  �ملحالت  ق�صية  بان 
لهم  عالقة  ال  الأ�صخا�س  ممنوحة 
بالتجارة كما �أن ثمن �الإيجار اليتطابق 
حمالت  بكثريمن  �قل  وهو  �ل�صوق  مع 
حني  يف  �إقباال  تعرف  �لتي  �خلو��س 
دو�وين  وحمالت  �لبلديات  حمالت 
عزوف  عليها  �لعقار  و�لت�صيري  �لرتقية 
 ، حمدثنا  ي�صيف  �الإيجار  رخ�س  رغم 
مدير  على  �ن�صغالنا  طرح  حاولنا  وقد 
يف  كان  �نه  �إال  �جللفة  بوالية  �لتجارة 
مكتب  بذلك  لنا  �رشح  ح�صبما  مهمة 
كانت  �ملر�قبة  �أن م�صالح  كما  �لتوجيه 
يف مهمة هي �الأخرى لكن عندما بحثنا 

مل جند �أحد� ؟

�أم�س  �صا�صي  �أحمد  �لتجارة  وزير  �أكد 
�لوفرة  �أن  �لعا�صمة  باجلز�ئر  �ل�صبت 
خمتلف  ت�صهدها  �لتي  �لقيا�صية 
�لفو�كه  و  �خل�رش  �صعبة  منتجات 
تتطلب تعزيز ن�صيج موؤ�ص�صات حتويل و 

تعبئة �ملنتجات �لفالحية بوحد�ت 
جديدة الحتو�ء فائ�س �النتاج، و �ي�صا 
�الأ�صعار  �نهيار  لتفادي  �لت�صدير  رفع 
لكن  للفالحني  كبري�   ي�صكل �رشر�  ما 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  على  �ملحافظة  مع 

للمو�طن.
نفقد  زيارة  خالل  �لوزير  و�أو�صح 
�جلملة  �صوق  �ىل  قادته  معاينة  و 
للخ�رش و�لفو�كه بالكاليتو�س )�جلز�ئر 
�لعا�صمة( �أنه »من �ل�رشوري  ��صتغالل 
ت�صهدها خمتلف  �لتي  �لكبرية   �لوفرة 

�ملنتجات �لفالحية مبا يخدم �القت�صاد 
�لوطني  د�عيا �ىل ��صتحد�ث وحد�ت 
�ملنتجات  تعبئة  و  لتحويل  جديدة 
�لفالحية على م�صتوى مناطق �لن�صاط 
الحتو�ء فائ�س �الإنتاج و بالتايل تفادي 
�لتي  �مل�صتويات  �الأ�صعار�ىل  �نهيار 

ت�رش مب�صالح  
قوله  �لوزير  ،و�أ�صاف  �ملنتجني« 
م�صتويات  �إىل  تنهار  �لتي  »�الأ�صعار 
دنيا ال تخدم �القت�صاد �لوطني و ت�رش 
مبئات �الآالف من �لفالحني �ملنتجني، 
�جلملة،  �أ�صو�ق  عمال  من  �الآالف  و 
حتمي  مقاربة  �يجاد  فاملطلوب 
كما  حتافظ  هوؤالء من جهة  م�صالح  
من  للمو�طن  �ل�رش�ئية  �لقدرة  على 
�صعر عادل  �يجاد  �أخرى  مبعنى  جهة 

�صا�صي  وقال  �الأطر�ف«  جميع  يخدم 
حمفز�   �ي�صا  �صتكون  �لوفرة  هذه  �ن 
حجم  لرفع  �القت�صاديني  للمتعاملني 
�ملنتجات �لفالحية �ملوجهة  للت�صدير 
�ملو�صمية �رشيعة  �ملنتجات  خ�صو�صا 
�لتلف  موؤكد� �ن جتربة ت�صدير منتوج 
�لبطاطا خالل �ل�صنو�ت �الأخرية كانت 
و  تعزيز  نحو  تدفع  و  للغاية  ناجحة 
بالعملة  �أمو�ل  يدر  ما  �لت�صدير  تنويع 
�ل�صعبة، و�أبرز �لوزير �رشورة  �نخر�ط 
�أكرب و�أو�صع للمتعاملني �القت�صاديني يف 
تنويعه  و  �لت�صدير  قدر�ت  رفع  �جتاه 
موؤكد� �نه »حل ��صرت�تيجي للمحافظة 
لالقت�صاد  �لكربى  �لتو�زنات  على 

�لوطني« .  
حول  �ل�صحافة  �صوؤ�ل  على  رده  ويف   

�صد  �لوز�رة  �تخذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت 
�ل�رشعية  غري  �لتجارية  �ملمار�صات 
مثل  �مل�صاربة و �الحتكار قال �لوزير 
عرب  �جلملة  �أ�صو�ق  عدد  م�صاعفة  �أن 
و  �ملنتج  بني  �لعالقة  تقنني  و  �لوطن 
تاجر �جلملة و دعمها ب�صهاد�ت »م�صار 
�ملنتوج« و تعميم  �لعمل بها  ف�صال عن  
من  �جلو�رية  �الأ�صو�ق  رقعة   تو�صيع  

�صانه �لق�صاء على هذه �ملمار�صات.
�أن  �صا�صي   قال  �ل�صدد  هذ�  يف   
متابعة  على  حاليا  تعكف  م�صاحله  
جملة  �أ�صو�ق   8 لالإجناز  برنامج  
�صت�صلم  �لوطن  عرب  �لفو�كه  و  للخ�رش 
�الأ�صو�ق  ع�رش�ت  جانب  �إىل  مرحليا  
غ�صون  يف  �صت�صتكمل  �لتي  �جلو�رية 
�صي�صهم يف  ما   2018 و   �جلاري  �لعام 

�لر�صيف  �إدماج ن�صبة كبرية من  جتار 
�الأ�صو�ق  يف  �لفو�صويني  �لباعة  ،و 

�لنظامية. 
مب�رشوع  يتعلق  �صوؤ�ل  على  رده  ويف 
ت�صقيف �الأ�صعار   قال �لوزير �أن �لدولة 
على  �لت�صقيف  هذ�  يكون  �أن  �ختارت 
عد�  ما  و  �ملنتجات  من  عدد حمدود 
 ) �لطلب  و  )�لعر�س  �ل�صوق  فان  ذلك  
يف  �ملنتجات  ��صعار  حتدد  �لتي  هي 
»�ل�صوق حاليا  �لوزير  �ل�صياق قال  هذ� 
قانون  �ىل  حتتكم  �الأ�صعار  و  حرة 

�لعر�س 
�إىل  ن�صعى  بدورنا  لكن  �لطلب  و 
على  باملحافظة  كفيلة  �آليات  و�صع 
و  للمنتج  حماية  �الأ�صعار  ��صتقر�ر 
�لتجزئة  �أو  جملة   ( �لنظامي  �لتاجر 

�مل�صتهلك خ�صو�صا خالل فرت�ت  و   )
��صطر�ب �ل�صوق. 

�إىل  زيارته  خالل  �لوزير  ��صتمع  وقد 
�ن�صغاالت  �ىل  �ل�صوق  �أجنحة  خمتلف 
�ملتعاملني فيه �أبرزها و�صع  فرع بنكي 
على م�صتوى �ل�صوق لت�صهيل �ملعامالت 
�لبنكية بني �ملنتجني و جتار �جلملة و 
�لتجارية  �لعملية  يف  �ملتدخلني  كل 
قدمها  �لتي  �ل�رشوحات  وح�صب   ،
��صو�ق  لوكالء  �لوطنية  رئي�س �جلمعية 
�جلملة للخ�رش و �لفو�كه حممد جمرب 
�لفو�كه   و  للخ�رش  �جلملة  �صوق  ي�صهد 
 2000 من  �أكرث  ��صتقبال  بالكاليتو�س 
 1000 حو�يل  ي�صتقبل  و  يوميا   مركبة 
�لفالحية  �ملنتجات  خمتلف  من  طن 

يوميا. 

�جلوية  �خلطوط  �رشكة  قررت 
نحو  وجهتها  تعزيز  �لفرن�صية 
خط  �قرت�ح،  خالل  من  �جلز�ئر 
و  مونبوليي  بني  يربط  جديد 
�أكتوبر   29 من  �بتد�ء  �جلز�ئر 
لدى  علم  ح�صبما  �ملقبل، 

�ل�رشكة.
�ن  �مل�صدر  ذ�ت  �أ�صاف  و 
�لرحالت �صتتم على منت طائرتني 
من نوع �يربو�س )�أ319( و �يربو�س 
يف  رحلتني  مبعدل  )�أ320( 
�ال�صبوع يومي �الثنني و �ل�صبت، و 
من  �الثنني  يوم  رحلة  �صتنطلق 
�ل�صاعة 11 و 05  مونبوليي )على 
�لتوقيت �ملحلي و  دقائق ح�صب 
�لعا�صمة على  �إىل �جلز�ئر  ت�صل 
�ل�صاعة �ل12 و 40 دقيقة، و رحلة 
�ل�صاعة  على  تكون  �ل�صبت  يوم 
�ل10 و 45 دقيقة و �لو�صول �ىل 

�جلز�ئر �لعا�صمة 
 20 و   12 �ل�صاعة  على  يكون 
دقيقة، ح�صبما �أكد ذ�ت �مل�صدر 
و �نطالقا من �جلز�ئر �لعا�صمة، 
يومي  �لرحالت  برجمة  متت 
 55 و   13 �ل�صاعة  عل  �الثنني 
دقيقة و �ل�صبت على �ل�صاعة 13و 

50 دقيقة.
  2018/2017 ل�صتاء  حت�صبا  و 
تقرتح �خلطوط �جلوية �لفرن�صية 
نحو  �أ�صبوعية  رحلة   37 قر�بة 
موزعة  باجلز�ئر  وجهات  ثالث 
�أ�صبوعيتني   )2( رحلتني  كالتايل: 
باجلز�ئر  مونبوليي  تربط 
��صبوعية  رحلة   28 و  �لعا�صمة 
ديغول  باري�س-�صارل  بني  تربط 
 7 حو�يل  و  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
بني  تربط  ��صبوعية  رحالت 

باري�س-�صارل ديغول و وهر�ن. 

تعي�ش اإحياء و�ضوارع عا�ضمة الولية منذ اأيام على وقع فو�ضى غري معهودة حيث يتم غلق 
الأر�ضفة وال�ضوارع من طرف اأ�ضحاب ال�ضيارات بالإ�ضافة اإىل الباعة املتجولني واأ�ضحاب الطاولت 
،فو�ضط املدينة ا�ضبحت �ضوارعه ل تطاق من جراء الزحمة واإغالق الباعة حتى لطرق ال�ضيارات 

وا�ضتيالئهم على كل منفذ 

اجللفة 

دعت لن�ضاء موؤ�ض�ضات حتويل و تعبئة املنتجات

اجللفة : ح غـول

فو�سى يف التجارة واالأ�سواق واالأ�سعار ال تعرف اال�ستقرار

فائ�ض االإنتاج الفالحي يحدث طوارئ يف وزارة التجارة
.      اإجناز 8 اأ�ضواق جملة للخ�ضر و الفواكه عرب الوطن

�ضركة اخلطوط اجلوية الفرن�ضية

خط جديد يربط بني مونبوليي
 و اجلزائر العا�سمة

بتلم�ضان والنعامة 

توقيف 6 جتار خمدرات و�سبط 
اأزيد من 253 كلغ من الكيف 

�لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوقفت 
�ل�صعبي وعنا�رش �لدرك �لوطني 
�جلمارك   �أفر�د  مع  بالتن�صيق 
تلم�صان  من  بكل  �جلمعة   �أم�س 
خمدر�ت  جتار   6 �لنعامة    و 
و�صبطو� كمية من �لكيف �ملعالج 
تقدر ب)5ر253 ( كلغ  ح�صب ما 
�أفاد به �أم�س �ل�صبت بيان لوز�رة 

�لدفاع �لوطني.
يف   « �أنه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�صاف 
�إطار حماربة �لتهريب و�جلرمية 
�ملنظمة  �أوقفت مفرزة للجي�س 
�لوطني �ل�صعبي وعنا�رش �لدرك 
�أفر�د  مع  بالتن�صيق  �لوطني 
 2017 جو�ن   09 يوم  �جلمارك 
بكل من تلم�صان و�لنعامة/ن.ع.2  
و�صبطو�  خمدر�ت  جتار   )06(
تقدر  �ملعالج  �لكيف  من  كمية 

�أوقفت  ب )253،5( كلغ  يف حني 
بب�صكرة/ن.ع.4   �أخرى  مفرزة 
 )1780( بحوزتهما  �صخ�صني 

قر�صا مهلو�صا«.
برج  من  وبكل  �أخرى  جهة  من 
قز�م/ن.ع.6  وعني  باجي خمتار 
مفارز  �أوقفت  و�أدر�ر/ن.ع.3  
 )15( �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س 
�صاحنات   )05( و�صبطت  مهربا 
و)68،4(  �لدفع  رباعية  ومركبة 
�لغذ�ئية  �ملو�د  من  طنا 
و)22.200( لرت من زيت �ملائدة 
و)8.000( لرت من �لوقود ومعد�ت 
�لتنقيب عن �لذهب  يف حني مت 
توقيف )39( مهاجر� غري �رشعي 
من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من 
غرد�ية وحا�صي م�صعود/ن.ع.4.
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و ت�ستهدف هذه الدورة التكوينية 
�سكل  على  �سواء  تقدم  التي 
تلقني  بعد"  عن  اأو  "ح�سوري 
طلبة الدكتوراه اأ�سلوب قراءة كل 
الإجنليزية  باللغة  مكتوب  هو  ما 
و حترير مقالت بذات اللغة من 
جتاوز  من  الطلبة  متكني  اأجل 
يف  تواجههم  التي  ال�سعوبات 
هذا املجال و ذلك وفق تعليمات 
البحث  و  العايل  التعليم  وزارة 
ذات  اأردفه  ما  ح�سب  العلمي, 
باأن  اأو�سح  اأن  بعد  و  املتحدث 
�ستكون  التكوينية  الدورة  هذه 
الطلبة  جميع  اأمام  "مفتوحة 
الدكتوراه"  اأق�سام  يف  امل�سجلني 
مهما كانت ال�سعبة التي يدر�سونها 
اأ�ساف بو�سحابة باأنه من املزمع 
الأر�سية  �سمن  الدرو�س  تقدمي 
املخ�س�سة لها النوع من التكوين 
لفائدة 200 اإىل 240 طالب ملدة 
 4 اإىل   3 من  تت�سمن  اأ�سهر   3
احل�سورية  املتابعة  من  اأ�سابيع 
متابعة  ميكن  فيما  ال�رضورية 
ا�ستنادا  و  بعد  عن  الدورة  باقي 

من  الهدف  فاإن  امل�سوؤول  لذات 
على  الت�سهيل  هو  التكوين  هذا 
البحث  و  املوا�سيع  فهم  الطلبة 
الإجنليزية  باللغة  الفهر�سي 
اإ�سافة اإىل حترير مقالت بذات 
باملائة   80 اأن  اعتبار  على  اللغة 
من املن�سورات اجلامعية مكتوبة 
على  عالوة  و  الإجنليزية  باللغة 
العليا  املدر�سة  �ستنظم  ذلك 

نهاية  يف  بق�سنطينة  لالأ�ساتذة 
طلبة  بني  لقاء   2017 اأكتوبر 
معروفني  اأ�ساتذة  و  الدكتوراه 
عامليا يف الريا�سيات �سيح�رضون 
من كل من كندا و ال�سني و رو�سيا 
اخل�سو�س  وجه  على  اإيطاليا  و 
جزائريني  اأ�ساتذة  اإىل  اإ�سافة 

ح�سب ما ك�سف عنه بو�سحابة.
الأ�ساتذة  هوؤلء  �سين�سط  و 

جل�سات بح�سور من 200 اإىل 250 
الدكتوراه يف  يف  م�سجلني  طالب 
ور�سات  على  عالوة  الريا�سيات 
خاللها  �سيعر�س  مو�سوعاتية 
�ستتم  و  اأعمالهم  الطلبة  هوؤلء 
اأجل  من  مو�سوعاتهم  مناق�سة 
اأبحاثهم  يف  التقدم  من  متكينهم 
املتحدث  ذات  اأردفه  ما  ح�سب 
العليا  املدر�سة  مدير  اعترب  و 
املفتوحة  البوابة  باأن  لالأ�ساتذة 
و لقاء طلبة الدكتوراه بالأ�ساتذة 
�سعبة  يف  عامليا  املعروفني 
"اأهم  ي�سكالن  الريا�سيات 
اجلامعي  الدخول  ن�ساطات 
لو�سع  اأي�سا  متطرقا  املقبل" 
املتحدة  الأمم  ملنظمة  �سل�سلة 
الثقافة  و  العلوم  و  للرتبية 
"اليون�سكو" حول مو�سوع "الرتبية 
يف التنمية امل�ستدامة"كما اأردف 
اخلا�سة  ال�سل�سلة  هذه  باأن 
�ست�سمح  اليون�سكو  مبنظمة 
اأجل  من  متويل  على  باحل�سول 
التنمية  ثقافة  غر�س  "حماولة 
الوا�سع لدى  امل�ستدامة مبعناها 

اأ�ساتذة امل�ستقبل".

�ضتطلق املدر�ضة العليا للأ�ضاتذة بق�ضنطينة اآ�ضيا جبار "يف �ضهر اأكتوبر املقبل" دورة تكوينية يف 
اللغة الإجنليزية يطلق عليها "البوابة املفتوحة" موجهة لطلبة الدكتوراه يف جميع ال�ضعب, ح�ضب 

ما ك�ضف عنه مديرها حممود بو�ضحابة.

املدر�ضة العليا للأ�ضاتذة بق�ضنطينة

ق.م

دورة تكوينية يف اللغة االإجنليزية خم�ص�صة لطلبة الدكتوراه 

تب�ضة 

الطارف 

ال�صروع يف اأ�صغال اإجناز 10 اآبار عميقة 

ترب�ص تكويني يف تربية النحل 

تب�سة  بولية  موؤخرا  انطلقت 
اأ�سغال اإجناز 10 اآبارا عميقة بقوة 
الثانية موجهة  �سخ ب34 لرتا يف 
الولية  بلديات  من  عدد  لتزويد 
باملياه ال�ساحلة لل�رضب ح�سب ما 
علم من مديرية املوارد املائية.  
بتزويد  الآبار  هذه  و�ست�سمح 
�سكان بلديات كل من بئر الذهب 
ومر�سط  العاتر  وبئر  والعقلة 
واحلمامات  املاحلة  والعقلة 
وقريقر والكويف باملياه ال�ساحلة 
امل�سدر  ذات  واأ�ساف  لل�رضب  
باأنه مت موؤخرا ال�رضوع يف اأ�سغال 
بئرين  وكهربة  وجتهيز  اإجناز 
مرت  ب400  يقدر  بعمق  عميقني 

بح�سد  ت�سمحا  اأن  يتوقع  طويل 
�سكان  لفائدة  الثانية  يف  لرتا   20
ف�سال  ثليجان  و  تب�سة  مدينتي 
عميقة  بئرا   11 تاأهيل  اإعادة  عن 
عرب الولية وذلك يف اإطار عملية 
بئرا   25 تاأهيل  لإعادة  وا�سعة 

بالولية.
مت  فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة 
املياه  توزيع  �سبكة  جتديد 
تب�سة  مبدن  لل�رضب  ال�ساحلة 
ولعوينات  والونزة  الثاين(  ال�سطر 
الذهب  وبئر  والكويف  ومر�سط 
واملاء  وبوخ�رضة  الف�سة  وعني 
لذات  وفقا  والعقلة  الأبي�س 
امل�سدر واأ�سارت مديرية املوارد 

املائية اإىل اأنه مت بر�سم الربنامج 
يف  النطالق  املمركز  القطاعي 
درا�سة جدوى لإجناز م�رضوع �سد 
عني ببو�س ببلدية ثليجان �سيوجه 
ال�رضيعة  بلدية  �سكان  لتزويد 
م�سيفة  لل�رضب  ال�ساحلة  باملياه 
 2017 العام  نهاية  يرتقب  باأنه 
لتزويد  مالق  وجلة  �سد  ا�ستالم 
ولعوينات  الونزة  دائرتي  �سكان 

باملياه ال�ساحلة لل�رضب .
ذات  اأو�سح  ذلك  مع  وبالتوازي 
ال�رضوع  موؤخرا  مت  اأنه  امل�سدر 
�سبكة  تاأهيل  لإعادة  عملية  يف 
لل�رضب  ال�ساحلة  املياه  توزيع 
من  لكل  الريفية  باملنطقة 

بوحلاف الدير واأولد علية واأولد 
حمزة واخلماي�سية وذلك انطالقا 
من خزان حلميمة ببوحلاف الدير 
وكذا املنطقة الريفية ب�سف�ساف 
الو�رضى وق�سد تزويد مدينة تب�سة 
اأو�سح  لل�رضب  ال�ساحلة  باملياه 
ذات امل�سدر اأنه مت تدعيم تب�سة 
حمول  من  انطالقا  املادة  بهذه 
الربط  خالل  من  الأبي�س  املاء 
للبئر  الإلكرتوميكانيكي  والتجهيز 
ب25  �سخ  بقوة  لربزقال  العميقة 
التي  العملية  الثانية وهي  لرتا يف 
الزاوية  من  كل  اأحياء  ا�ستهدفت 
وبوحبة  ال�سرتاتيجي  والطريق 

وجزء من حي املرجة.

ريفية  امراأة   25 موؤخرا  ا�ستفادت 
بولية الطارف من ترب�س تكويني 
اتفاق  اإطار  يف  النحل  تربية  يف 
ما  تعاون جزائري-اأملاين, ح�سب 
للبيئة  املحلي  املدير  من  علم  
ا�ستنادا لل�سيد قويدر فرعون فاإن 
اإطار  يف  املندرج  الرتب�س  هذا 
التنوع  و  البيئية  احلوكمة  برنامج 
البيولوجي الذي بادرت اإليه وزارة 
بال�رضاكة  البيئة  و  املوارد املائية 
يهدف  الأملاين  التعاون  وكالة  مع 
اجليدة  املمار�سات  تر�سيخ  اإىل 
يف جمال تربية النحل لدى هوؤلء 

وجه  على  املنحدرات  الن�ساء 
بوقو�س  بلدية  من  اخل�سو�س 

احلدودية.
الذي  الرتب�س  هذا  نهاية  يف 
تخ�سي�س  �سيتم  اأ�سهر   6 �سيدوم 
البقية  و  النظري  للجانب  منها   3
منطقة  م�ستوى  على  للتطبيقي 
امراأة  كل  �ست�ستفيد  طراد  �سيدي 
�سمن  نحل  خليتي  من  ريفية 
"التنمية  اإطار  يف  تندرج  عملية 
الطبيعية  للموؤهالت  امل�ستدامة 
املتواجدة بهذه املنطقة و حماية 
امل�سدر  ذات  اأردف  البيئة"و 

تكوينية  دورات   4 اقرتاح  مت  باأنه 
من  النحل  تربية  ل�سعبة  خم�س�سة 
اأجل متكني الن�ساء الريفيات بهذه 
يف  مهارة  اكت�ساب  من  املنطقة 

هذا املجال.
 30 حوايل  باأن  فرعون  ذكر  كما 
الطبول  اأم  مبنطقتي  ريفية  امراأة 
و بوقو�س ا�ستفدن يف نهاية ال�سنة 
تطبيقي  ترب�س  من  املن�رضمة 
خم�س�س لإنتاج زيت ال�رضو الذي 
ينتج بكميات وفرية بهذه املنطقة 
الواقعة باأق�سى �سمال �رضق البالد 
و اأكد باأن هذا الرتب�س الذي وفره 

يف  متخ�س�س  تون�سي  مركز  لهن 
النباتات العطرية و الطبية مكنهن 
النظرية  معارفهن  تعزيز  من 
املتعلقة بتح�سني عملية ا�ستخراج 
ا�ستكمال  كذا  و  ال�رضو  زيت 
الدورة التكوينية التي دامت 3 اأيام 
مبنطقة  �سابق  وقت  يف  نظمت  و 
القالة و بداأت نتائج هذه ال�سل�سلة 
"تتجلى  التكوينية  الرتب�سات  من 
على  تنعك�س  و  الواقع  اأر�س  على 
ي�سهد  الذي  الزيت  هذا  اإنتاج 
تزايدا من �سنة لأخرى", ح�سب ما 

مت تاأكيده.

البليدة 

الأغواط 

مترنا�ضت 

حجز 2500 كلغ من اللحوم 
البي�صاء ب�صبب النظافة 

ت�صليم املفاتيح للم�صتفيدين من 
100 �صكن ترقوي مدعم 

توزيع 14.000 قفة رم�صان 
لفائدة عائالت معوزة 

حماية  م�سلحة  اأعوان  متكن 
الغ�س  قمع  و  امل�ستهلك 
ملديرية التجارة بالبليدة �سباح 
قرابة  حجز  من  اجلمعة  اأم�س 
البي�ساء  اللحوم  من  كلغ   2500
�رضوط  احرتام  عدم  ب�سبب 
رئي�س  ذكره  ح�سبما  النظافة   

حمقق رئي�سي بهذه الهيئة.
حممد  مهدي  حاج  واأو�سح 
مع  بالتعاون  قاموا  اأعوانه  اأن 
ال�ساعة  بني  الأمن  عنا�رض 
�سباحا  التا�سعة  و  الرابعة 
و  معابر  عرب  مراقبة  بعملية 
اإىل  املوؤدية  الولية  مداخل 
اأربع  حجز  عنها  نتج  الأ�سواق 

باللحوم  حمملة  �ساحنات 
دجاج(  و  رومي  )ديك  البي�ساء 
اأن  غري  لال�ستهالك  �ساحلة 
ال�رضوط  يحرتموا  مل  ناقليها 
ال�سحية  للنظافة  الإلزامية 
غياب  مع  التربيد  �سل�سلة  و 

ال�سهادة البيطرية.
اثر  اأنه  املتحدث  ذات  وذكر 
التي تندرج  العملية  انتهاء هذه 
يف اإطار تنفيذ برنامج املراقبة 
رم�سان  �سهر  خالل  امل�سطر 
مت توجيه كل الكمية املحجوزة 
الهالل  اإىل  البي�ساء  اللحوم  من 
مبدينة  اجلزائري  الأحمر 

البليدة. 

مت ت�سليم املفاتيح للم�ستفيدين 
من 100 �سكن ترقوي مدعم ليلة 
اأم�س اخلمي�س ببلدية الأغواط   

كما لوحظ . 
ال�سكنات  من  العدد  هذا  ويعد 
الواقعة بحي الواحات ال�سمالية 
اإجمايل ي�سم  برنامج  اأ�سل  من 
700 وحدة ا�ستفادت منه الولية 
اخلما�سي  الربنامج  بر�سم 
2010 / 2014 وت�ساف احل�سة 
من  �سكن   300 اإىل  املذكورة 
نف�س النمط جرى توزيعها بداية 
لتتبع يف غ�سون  ال�سنة اجلارية 
بت�سليم  املقبلني  ال�سهرين 
مفاتيح 300 وحدة مماثلة  كما 
اأحمد  الولية  وايل  اأو�سحه 
اإجناز  يف  روعي  وقد  مقالتي  

هذه ال�سكنات ذات الثالثة غرف 
لالأطفال  لعب  �ساحات  اإيجاد 
عن  ف�سال  خ�رضاء  وم�ساحات 
ال�سحية  املرافق  من  قربها 
والرتبوية ال�رضورية  من جهتهم 
عرب امل�ستفيدون يف انطباعات 
ا�ستقتها عن ر�ساهم بالت�ساميم 
املتبعة  والهند�سية  املعمارية 
املواد  نوعية  وكذا  البناء  يف 
فاإن  لالإ�سارة  الإجناز   واأ�سغال 
ت�سليم  وعند  الأغواط  ولية 
ال�سكنات  من  املتبقية  احل�سة 
قد  تكون  املدعمة  الرتقوية 
ا�ستكملت احل�سة املمنوحة لها 
وفق  ال�سكنية  ال�سيغة  هذه  من 
م�سالح ديوان الرتقية والت�سيري 

العقاري. 

 14.000 من  اأكرث  توزيع  جرى 
العائالت  على  رم�سان  قفة 
يف  مترنا�ست  بولية  املعوزة 
الت�سامنية  العمليات  اإطار 
ال�سهر  لهذا  املخ�س�سة 
من  علم  ح�سبما  الف�سيل  
م�سوؤويل الولية وقد مت اإعداد 
رم�سان  قفة  من  احل�سة  هذه 
العائالت  عدد  جتاوزت  والتي 
الولية  عرببلديات  املحتاجة 
بف�سل  اإح�ساوؤها    مت  التي 
خ�س�ست  التي  املالية  املبالغ 
)ولية  امليزانيات  خمتلف  من 
اإىل  بالإ�سافة  وبلديات( 
الت�سامن  وزارة  م�ساهمات 

وق�سايا  والأ�رضة  الوطني 
املراأة و �سندوق الزكاة  واأي�سا 
مببلغ  عمومية  موؤ�س�سات 
اإجمايل فاق 53 مليون دج  كما 
اأو�سح الأمني العام للولية عبد 

القادر برادعي.
الإطار  نف�س  يف  جرى  كما 
 )8( ثمانية  فتح  الت�سامني 
خمتلف  عرب  رحمة  مطاعم 
عابري  لتمكني  الولية  اأرجاء 
ال�سبيل و امل�سافرين من تناول 
وجبة الإفطار  وهذا اإىل جانب 
حممولة  وجبات  تخ�سي�س 
العائالت  على  توزيعها  و 

املحتاجة  مثلما اأ�سري اإليه.
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وماذا عن الإرهاب »الإ�سرائيلي« يا عرب.؟؟!
يبدو اأن العرب زاغت اأنظارهم واأفعالهم عن احلق وم�ضببات الإرهاب وبداأوا يت�ضاجرون على نتائجه. من البديهيات التي ل حتتاج الكثري من الفهم اأن الوجود 
الإ�ضرائيلي ال�ضتئ�ضاليل العن�ضري على ار�ض فل�ضطني هو ال�ضبب يف التوترات وال�ضراعات يف املنطقة العربية التي ل تريد لها الدول المربيالية ال�ضتقرار 

ومبا متتلك من ثروات طبيعية ومناخات جغرافية

للنتائج  التفتوا  العرب  يكون  وقد 
تاأكيد  وبكل   ، للمقدمات  يلتفتوا  ومل 
اأدانها  التي  الإرهاب  م�صنفات  اأن 
والتي  انتماءاتهم  بكل  الفل�صطينيون 
تتعر�ض لها املنطقة العربية ودول اأخرى 
كانت  وان  وذرائع  م�صببات  لها  العامل  يف 
ال�صلوك  ب�صاعة  ت�صل اىل  الذرائع ل  تلك 
العربية  املجتمعات  يف  المنيني  و�رضب 
، وما ن�صاهده حت�صد اجليو�ض  والأجنبية 
م�صتته  جمموعات  ملحاربة  والتحالفات 
وتنهكه  �صيكولوجيا  العامل  تنهك  وموزعه 
ان  ونعتقد   ، وتنمويا  واقت�صاديا  ب�رضيا 
يكمن  الإرهاب  لهذا  الأ�صلية  امل�صببات 
ويكمن  والتوزيع  العدالة  وعدم  الظلم  يف 
على  م�صطنع  لكيان  العامل  انحياز  يف 
التوافقيات  الفل�صطينيني وان كانت  ار�ض 
الكيان  هذا  ثبتت  قد  والإقليمية  الدولية 
فان  الفل�صطينية  احلقوق  ح�صاب  على 
و�رضعت  اأقرت  الدولية  واللوائح  القوانني 
مقاومة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  احقيقة 
املجتمع  عليها  اتفق  وبفر�صية  الحتالل 
احلد  مبطالب  الإقليم  ودول  الدويل 
الدولة  اإقامة  وهي  للفل�صطينيني  الأدنى 
ار�ض  من   %18 ن�صبة  على  الفل�صطينية 
مع  وان�صجاما  ركوعا  التاريخية  فل�صطني 
اأي  تنفي  اإ�رضائيل  اأن  اإل  الفر�صيات  تلك 
على  وتعمل  دولة  يف  للفل�صطينيني  حقوق 
اأن  تتحدث  زالت  ما  بل  القد�ض  تهويد 
وهي  وال�صامرة  يهودا  هي  ال�صفة  اأر�ض 

عمق اأمني لإ�رضائيل .
اأمريكا  وبقيادة  واجتمعوا  العرب  حتدث 
العرب  �صيدفع  وهل   ، الإرهاب  ملحاربة 
الإدارات  واأخطاء  ا�صطراب  دائما 
يف  العرب  �صعوب  وا�صتخدام  الأمريكية 
النقي�ض  ثم  املحلية  املعادلت  �صناعة 
لها مبا يكلف ب�رضيا واقت�صاديا ، الإرهاب 
احلديث �صنعته الدول الغربية يف املنطقة 
وجود  ومنذ  بعد  فيما  واأمريكا  العربية 
و�صترين  الهاجناه  بع�صابات  اإ�رضائيل 
افغان�صتان  اإىل  فل�صطني  يف  والرغون 
العاطفي  التعبوي  ال�صلوك  م�صتخدمني 
�صنعوه  من  واأنهم  الكفرة  �صد  للم�صلمني 
، ومن  اأ�صحاب كتاب �صماوي  وغذوه هم 
العراق  الطائفية يف  النعرات  ا�صتغالل  ثم 
متهيدا ل�رضب نظامها الوطني واإ�صعافها 
�صلوكيات  وتغذية  غزوها  ثم  ومن 
وملا  �صيعي  هو  ملا  املذهبي  ال�صطهاد 
من  هي  ي�صتخدم  ما  وكل   ، �صني  هو 
تر�صانة الأ�صلحة الأمريكية والغربية ، قد 
العربي  الربيع  نقي�ض ذلك على ما ي�صمى 
ال�صيا�صة اخلارجية  اأ�ص�صته ودعمته  الذي 
جديد  اأو�صط  �رضق  لرتتيب  الأمريكية 
، فاأمريكا تعترب  بيكو  معدل عن �صايك�ض 
نف�صها ظلمت وهي املنت�رضة يف احلرب 
اأن  تريد  كنفوذ  ولذلك  الثانية  العاملية 
الرو�ض  من  بدل  املنطقة  على  ت�صيطر 
تلك  تعديل  تريد  ولذلك  الغربية  والدول 
النتائج ، وهذه �صيا�صة اوباما التي �رضبت 
وع�صفت بالدول الوطنية مبا ي�صمى الربيع 
كمقاول  اأتى  الذي  ترامب  اأما   ، العربي 
اأن يح�صد من تلك الفو�صى والعودة  اأراد 
للخلف للنتائج التي افرزها الربيع العربي 
جمرما القوى التنفيذية يف البلدان العربية 

واإدانة لأوباما ....

الطريق اخلطاأ

اأمنهم  عن  يبحثوا  اأن  حقهم  من  العرب 
عندما  الطريق  اأخطاأوا  ولكن  القومي 
لالأمن  مظلة  لتعطي  لأمريكا  اجتهوا 
اأمن  يهدد  اأ�صبح  والذي  العربي  القومي 
الأمن   ، العربية  الأمة  بل  ووحدة  اخلليج 
تل  عرب  مير  اأن  ميكن  ل  العربي  القومي 
قائال:  ليربمان  �رضح  فكما   ، اأي�صا  اأبيب 
اأ�صبح  العربية  الدول  وال�صلح مع  التطبيع 
اجلميع  اأن  حني  يف  ..؟؟!  جدا  قريبا 
هي  اإ�رضائيل  اأن  ا�صرتاتيجيا  يدرك 
، فمن  العربية  ال�صرتاتيجي لالمة  العدو 
ليتحول  املفاهيم  تلك  تقلب  اأن  الغباء 
الفل�صطينيون اإىل اإرهابيني بوجهة نظرهم 
وهم الذين يقاومون الحتالل وقبلوا مبا 
اأتى به العرب يف املبادرة العربية التي ل 

تعرتف بها اإ�رضائيل .
ما  الإ�رضائيلي  الإرهاب  العرب  ن�صوا  هل 
قبل النكبة كفر قا�صم ودير يا�صني ومذابح 
ومذابح  اخلم�صينات  اأوائل  يف  ال�صجاعية 
اغتيال  وكذلك  الفل�صطينية  القرى  يف 
بحر  امل�صانع  وق�صف  العلماء  ع�رضات 
العلماء  واغتيال  زعبل  اأبو  وم�صانع  البقر 
الأملان يف م�رض وقانا واحد وقانا 2 و�صربا 
العمليات  مئات  بل  ع�رضات   .. و�صاتيال 
اأبناء  بحق  اإ�رضائيل  نفذتها  والغتيالت 
 ... العربية  والأمة  الفل�صطيني  ال�صعب 
هل ن�صوها اأوتنا�صوها العرب .... نعم فل 
يجب  املقدمة  ولكن يف  الإرهاب  حتاربو 
اأ�صول ومن�صاأ الإرهاب وم�صبباته  حماربة 
وهو اإ�رضائيل ووجودها العن�رضي العكري 
ون�صع   .... العربي  املحيط  يف  النووي 
الإرهابية  العمليات  ع�رضات  اأيديكم  بني 
اإن  تتذكرون  علكم   ....... كلها  ولي�صت 

ن�صيتم اأو تنا�صيتم :
8 جويلية 1972م مت اغتيال غ�صان كنفاين 
بوا�صطة  �صيارته  بتفجري  بريوت  يف 
املو�صاد  جهاز  قبل  من  نا�صفة  عبوة 

الإ�رضائيلي.
اأكتوير 1972 - مت اغتيال وائل عادل   16
الليبية  ال�صفارة  يف  موظف  وهو  زعيرت 
من  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  وممثل 

قبل م�صلحني عند مدخل �صقته يف روما
الدكتور  اغتيال  مت   -  1972 دي�صمرب   8
ملنظمة  ممثل  وهو  هم�رضي  حممود 
مت  حيث  فرن�صا  يف  الفل�صطينية  التحرير 
جهازه  يف  قنبلة  اإخفاء  خالل  من  قتله 

اخللوي يف باري�ض
24 يناير 1973 - مت اغتيال ح�صني الب�صري 
من  قرب�ض  يف  فتح  ملنظمة  ممثل  وهو 
يف  فندق  يف  غرفته  يف  قنبلة  زرع  خالل 

نيقو�صيا
6 اأفريل 1973 - مت اغتيال الدكتور با�صل 
يف  القانون  يف  برف�صور  وهو  الكبي�صي 
قبل  من  بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة 

م�صلحني يف باري�ض
ماتكال  �صايرت  قام   -  1973 اأبريل   9
الأ�صخا�ض  لغتيال  الأوامر  باإعطاء 
ربيع  عملية  وذلك خالل  اأ�صمائهم  التالية 

ال�صباب:
حممد يو�صف النجار وهو �صابط عمليات 
يف  ر�صمي  وموظف  الأ�صود  اأيلول  يف 

منظمة التحرير الفل�صطينية.
حلركة  مركزية  جلنة  ع�صو  عدوان  كمال 

فتح م�صوؤول الأر�ض املحتلة
كمال نا�رض متحدث ر�صمي با�صم منظمة 

التحرير الفل�صطينية.
11 اأفريل 1973 - مت اغتيال زيد مق�صي 
وهو ممثل لفتح يف قرب�ض حيث مت قتله 

يف غرفة يف فندق يف اأثينا.
28 جوان 1973 - مت اغتيال حممد بودية 
اأيلول  منظمة  يف  عمليات  �صابط  وهو 
لغم حتت  قتله عن طريق  اأ�صود حيث مت 

مقعد �صيارته يف باري�ض.
يلقي  اللبناين  الأمن   -  1973 يوليو   11
جواز  يحمل  اأملاين  �صخ�ض  على  القب�ض 
تبني   ) لو�صربغ  )اورلخ  با�صم  مزور  �صفر 
حجاي  هو  احلقيقي  ا�صمه  اأن  بعد  فيما 
هدا�ض وكان �صمن �صبكة كيدون تخطط 
مدينة  يف   ]1[ ال�صبع  �صعيد  لغتيال 

طرابل�ض، لبنان
اأحمد  اغتيال  مت   -  1973 جويلية   21
نادل بريء مت بال�صتباه به  بو�صيقي وهو 
على اأنه علي ح�صن �صالمة حيث مت قتل 
)ق�صية  الرنويج  يف  م�صلح  قبل  من  اأحمد 

ليلهامر(.
22 جانفي 1979 - مت اغتيال علي ح�صن 
التحرير  منظمة  يف  بارز  قيادي  �صالمة 
الفل�صطينية ومنظمة اأيلول اأ�صود حيث مت 

قتله عن طريق تفجري �صيارة يف بريوت
خالل فرتة الثمانينيات

16 اأبريل 1988 - مت اغتيال اأبو جهاد وهو 
حيث  عرفات  يا�رض  بعد  الثاين  ال�صخ�ض 
كوماندوز  فرقة  خالل  من  اغتياله  مت 

اإ�رضائيلية يف تون�ض
نزال  خالد  اغتيال  مت   -  1986 يونيو   9
الع�صكري  ال�صخ�ض الأول يف اجلناح  وهو 
فل�صطني  لتحرير  الدميقراطية  للجبهة 
من  اليونان  يف  اأثينا  يف  اغتياله  مت  حيث 

خالل املو�صاد
خالل فرتة الت�صعينيات

خلف  �صالح  اغتيال   -  1991 جانفي   14
فى تون�ض

عبد  هايل  اغتيال   -  1991 جانفي   14
احلميد فى تون�ض

حممد  اأبو  اغتيال   -  1991 جانفي   14
العمري فى تون�ض

16 جانفي 1992 - اغتيال عبا�ض املو�صوي 
قتله  مت  حيث  اهلل  حزب  عام  اأمني  وهو 
خالل  من  لبنان  يف  موكب  يف  �صيارة  يف 
هيلوكبرت  طائرتي  من  اأطلقوا  �صواريخ 

اإ�رضائيلية.
ب�صي�صو  عاطف  اغتيال   -  1992 جوان   8

فى فرن�صا
عقل  عماد  اغتيال   -  1993 نوفمرب   24
قائد يف كتائب الق�صام املوؤ�ص�ض ، اجلناح 
الإ�صالمية  املقاومة  حلركة  الع�صكري 

)حما�ض(.
ال�صبع  �صعيد  وفاة   -  1995 جوان   30
ج�صمه  على  غريبة  عوار�ض  ظهور  بعد 
الحتمال الكرب انه تعر�ض لعملية ت�صميم 

كما حدث مع وديع حداد
26 اأكتوبر 1995 - اغتيال فتحي ال�صقاقي 
رئي�ض منظمة حركة اجلهاد الإ�صالمي يف 
فل�صطني حيث مت اإطالق النار عليه وقتله 

اأمام فندق يف مالطا
عيا�ض  يحيى  اغتيال   -  1996 جانفي   6
امللقب باملهند�ض وهو ع�صو يف منظمة 
حما�ض حيث مت اغتياله يف قطاع غزة عن 

طريق تفجري جهازه اخللوي
25 �صبتمرب 1997 - حماولة اغتيال خالد 

م�صعل يف الأردن عرب حماولة ت�صميمه
عبد  جمال  اغتيال   -  2000 نوفمرب   22
الرازق م�صوؤول قيادي يف فتح تنظيم حيث 
عندما  اآخرين  اأع�صاء  ثالث  مع  قتله  مت 
القوات  قبل  من  عليهم  النار  اإطالق  مت 

الإ�رضائيلية يف غزة.
وهو  عيٌاد  م�صعود   -  2001 جانفي   3
القوة 17 حيث مت اغتياله وهو  مقدم يف 
يقود �صيارة يف خميم جباليا يف غزة من 
خالل اإطالق �صواريخ من ثالث طائرات 

هيلوكبرت
وهو  من�صور  جمال   -  2001 جويلية   31
ال�صيا�صي  حما�ض  جناح  يف  بارز  قيادي 
من  اغتياله  مت  حيث  الغربية  ال�صفة  يف 
من  مطلق  ب�صاروخ  مكتبه  �رضب  خالل 

هيلوكبرت.
31 جويلية 2001 - جمال �صليم وهو قيادي 
بارز يف جناح حما�ض ال�صيا�صي يف ال�صفة 
الغربية حيث مت اغتياله من خالل �رضب 

مكتبه ب�صاروخ مطلق من هيلوكبرت.
20 اأوت 2001 - عماد اأبو �صنينه وهو قائد 
خالل  من  اغتياله  مت  حيث  تنظيم  فتح 

اإطالق النار عليه يف اخلليل.
هنود(  اأبو  )حممود   2001 نوفمرب   23
الق�صام  الدين  عز  ال�صهيد  كتائب  قائد 
 ،1 رقم  املطلوب  و  الغربية  ال�صفة  يف 
الطائرات  ا�صتهداف  نتيجة  ا�صت�صهد 
نابل�ض  مدينة  �صمال  ل�صيارته  ال�رضائليه 

مع اثنني من مرافقيه.
زعيم  الكرمي  رائد   -  2002 جانفي   14
اغتياله  مت  حيث  الأق�صى  �صهداء  كتائب 

يف طولكرم
قائد  الطاهر  مهند   -  2002 جويلية   30
كتائب عز الدين الق�صام اجلناح الع�صكري 

حلركة حما�ض يف منطقة نابل�ض
زعيم  �صحادة  �صالح   -  2002 يوليو   22
كتائب عز الدين الق�صام حيث مت اغتياله 
باوند   2205 بوزن  متفجرات  خالل  من 
 .16 اإف  طائرة  من  اإ�صقاطها  مت  والتي 
نف�ض  يف  الت�صعة  واأولده  زوجته  قتل  مت 

الهجوم.
8 مار�ض 2003 - اإبراهيم املقادمة وثالث 
من م�صاعديه حيث مت اغتيالهم من خالل 
�صواريخ اأطلقت من طائرة هيليوكيرت فوق 

مدينة غزة.
يف  البارز  القائد  اغتيال   2003 اأوت   21
يف  �صنب  ابو  ا�صماعيل  حما�ض  حركة 

ق�صف ا�صتهدف �صيارته مع مرافقيه .
22 مار�ض 2004 - اأحمد يا�صني موؤ�ص�ض 
مع  اغتياله  مت  حيث  حما�ض  وزعيم 
من  غزة  قطاع  يف  ال�صخ�صيني  حرا�صه 

خالل طائرة اأبات�صي مقاتلة.
الرنتي�صي  العزيز  اأفريل 2004 - عبد   17
اأحمد  وخليفة  حما�ض  وزعيم  موؤ�ص�ض 
بعد  حلما�ض  ال�صابق  الزعيم  يا�صني 
خالل  من  قتله  مت  حيث  ا�صت�صهاده، 
هيليوكبرت  طائرة  من  اأطلقت  �صواريخ 
حيث مت ا�صتهدافه مع ابنه وقتلهما معاً.

26 �صبتمرب 2004 - عز الدين �صيخ خليل 
عا�صمة  دم�صق  يف  اغتياله  مت  حيث 

�صوريا
عدنان  اغتيال  مت   -  2004 اأكتوبر   21
الغول وهو خبري �صالح يف منظمة حما�ض 
بالإ�صافة اإىل عماد عبا�ض حيث مت قتلهم 
من خالل طائرة اأبات�صي من خالل اإطالق 

ال�صواريخ على �صيارتهم.
1 جانفي 2009 - اغتيال القائد البارز يف 
ريان  نزار  ال�صيخ  ال�صهيد  حما�ض  حركة 
ا�صتهدف  ق�صف  يف  الربعه  زوجاته  و 

منزله
15 جانفي 2009 ا�صت�صهاد القيادي البارز 
الوزير  القائد  ال�صهيد  حما�ض  حركة  يف 
حرب  يف  منزل  ق�صف  يف  �صيام  �صعيد 

الفرقان
19 جانفي 2010 - اغتيال القيادي البارز 
يف  املبحوح  حممود  حما�ض  حركة  يف 
دولة  يف  املو�صاد  نفذها  اغتيال  عملية 

الإمارات.
اأركان  قائد  اغتيال   -  2012 نوفمرب   14
املقاومه القائد الق�صامي اأحمد اجلعربي 

اثر ا�صتهداف �صيارته يف مدينة غزة .
رفح  لواء  قائد  اغتيال   -  2014 اأوت   21
حممد  و  العطار  رائد  الق�صام  كتائب  يف 
عملية  يف  برهوم  حممد  و  ابو�صماله 

اغتيال جبانه يف حرب الع�صف املاأكول
15 دي�صمرب 2016 - املو�صاد الإ�رضائيلي 
التون�صي ال�صهيد  يغتال مهند�ض الطريان 
حممد الزواري يف مدينة �صفاق�ض وهو يف 
�صيارته مب�صاعدة اأطراف اجنبية بلجيكية 
و  الق�صام  كتائب  نعته  قد  و  بالأ�صا�ض 
اأبابيل  �صاهم يف �صنع طائرات  اأنه  قالت 
التي حلقت فوق فل�صطني يف 2014 و هو 
اول تون�صي ي�صنع طائرة اإ�صتطالع بدون 
طيار بتقنيات حديثة اأ�صبحت ت�صتعمل يف 

العامل باأكمله
من  الكيان  اأمن  اجهزة   2017 مار�ض   24
والأ�صري  القائد  تغتال  عمالءها  خالل 
املبعد  الأحرار  وفاء  ب�صفقة  املحرر 
وقد  فقها  مازن  غزة  اإىل  طوبا�ض  من 
خاليا  واإدارة  تنظيم  م�صوؤولية  حملته 
ال�صفة  الق�صام يف  لكتائب  عمل ع�صكري 

الغربية

�ضميح خلف 
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التهاين واأغلى الأماين وعقبال الدكتوراه 
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قطر  تطلب  مل  :ور�سميا  وقال 
املوجودين  حما�س  قادة  من 
بينهم  ومن  اأرا�سيها،  على 
رئي�س املكتب ال�سيا�سي ال�سابق 
اأع�ساء  من  وعدد  م�سعل،  خالد 
احلايل،  ال�سيا�سي  املكتتب 
على  بناء  اأرا�سيها،  من  اخلروج 

رغبة عدد من دول اخلليج.
اجلبري  طلب  بعدما  ذلك  جاء 
لل�سوؤون  الإماراتي  الدولة  ووزير 
خروج  قرقا�س،  اأنور  اخلارجية 
يف  املوجودين  حما�س  قادة 
»اإن  الأخري  قال  حيث  قطر، 
وجود قادة من حركة حما�س يف 
للمنطقة«.،  م�سكلة  ميثل  قطر 
بني  اخلالف  انفجار  مع  وذلك 
والذي و�سل حلد  دولهم وقطر، 

قطع العالقات
ومن جهة اأخرى ك�سف حمدان، 
عن نية رئي�س املكتب ال�سيا�سي 
من  اخلروج  هنية،  اإ�سماعيل 
قطاع غزة، يف جولة لعدة بلدان 
الزيارة  وهي  اإيران،  بينها  من 
الأوىل لإيران التي يقوم بها قائد 
للحركة منذ اخلروج من �سوريا، 
نائبه  فيه  �رشع  الذي  الوقت  يف 
اإىل  بزيارة  مرزوق  اأبو  مو�سى 
العا�سمة اللبنانية بريوت، قادما 

من العا�سمة امل�رشية القاهرة، 
الدولية  العالقات  م�سوؤول  وقال 
قوله  حمدان  اأ�سامة  احلركة  يف 
برئا�سة  احلركة  من  وفداً  اإن 
هنية �سيزور اإيران قريباً يف اإطار 
دون  اأخرى،  دولً  �ست�سمل  جولة 

اأن ي�سميها.
برئا�سة  احلركة  وفد  اإن  وقال 
م�سوؤولها يف غزة يحيى ال�سنوار 
حالياً  القاهرة  يف  املوجود 
الوفد  اأما  القطاع،  اإىل  �سيعود 
ف�سيكون  طهران  �سيزور  الذي 
بقيادة هنية، لفتاً اإىل اأن اأجواء 
امل�رشية  العا�سمة  اإىل  الزيارة 
واأ�سار  ال�ساعة،  حتى  »اإيجابية« 

عنها  تتمخ�س  قد  اأنه  اإىل 
تخ�س  ق�سايا  ب�ساأن  »تفاهمات 

اجلانبني«.
اإىل  هنية  زيارة  جرت  حال  ويف 
الأوىل  �ستكون  فاإنها  طهران، 
منذ  ال�سيا�سي،  املكتب  لرئي�س 
خروج احلركة من �سوريا، وتوجه 
العا�سمة  يف  لالإقامة  قادتها 
و�ستكون  الدوحة،  القطرية 
توليه  بعد  لهنية  الأوىل  كذلك 
حلركة  كقائد  اجلديد  من�سبه 

حما�س.
ت�رشيحات  اإىل  حمدان  وتطرق 
ال�سعودي  اخلارجية  وزير 
فيها  و�سف  التي  اجلبري  عادل 

وقال  »الإرهابية«،  بـ  املقاومة 
ت�سكل  »مل  الت�رشيحات  هذه  اإن 
�سدمة لل�سعب الفل�سطيني جلهة 
املجاهرة  جلهة  بل  م�سمونها 
اأن  علني«،واأكد  نحو  على  به 
بالرغم  تنك�رش  لن  »املقاومة 
تتعر�س  التي  ال�سغوط  كل  من 
فل�سطني  داخل  يف  �سواء  لها 
اأن  اإىل  م�سرياً  خارجها«،  اأو 
من  املواجهة  خيارات  بني  من 
كل  اإىل  »التاأ�سري  ف�ساعداً  الآن 
اإجها�س  اأجل  من  املتواطئني 
بالأدلة  الفل�سطينية،  الق�سية 
دون  منها«،  وباأكرث  بل  والوثائق 
اأن يعطي املزيد من التفا�سيل.

 23 الـ  الذكرى  اأم�س  �سادف 
ملجزرة احلرم الإبراهيمي، والتي 
ارتكبت يف 15 رم�سان 1414 هـ - 
�سحيتها  وراح   ،1994 �سباط   25
 150 من  اأكرث  واأ�سيب  م�سلياً   29
ومتو�سطة  خطرية  بني  بجراح 
امل�ستوطن  فتح  اأن  بعد  وطفيفة، 
الر�سا�س  جولد�ستاين"  "باروخ 
باجتاه امل�سلني الذين كانوا يوؤدون 

�سالة الفجر داخل احلرم.
قررت  املذبحة،  اإثر  على 
احلكومة الإ�رشائيلية ت�سكيل جلنة 
العرب وو�سع  حتقيق، ل�ستخال�س 
هذه  رئا�سة  عهد  فتم  التو�سيات، 
اللجنة اإىل القا�سي "يهودا �سمغار" 
باأن  اأو�سى،  والذي  الإ�رشائيلي، 
الإبراهيمي  امل�سجد  تق�سيم  يتم 
امل�ستوطنني  بني  الإ�سالمي، 
ذلك  ومبوجب  والفل�سطينيني، 
اليهود  امل�ستوطنون  ا�ستوىل 
امل�سجد  م�ساحة  من   %54 على 
الإ�سالمي، وما تبقى منه ل يُ�سمح 

بحرية  اإليه  الزائرين  اأو  للم�سلني 
احلركة والعبادة.

الإ�رشائيلية،  احلكومة  تكتف،  مل 
باإغالق  قامت  بل  بذلك، 
اأمام  املركزي  اخل�سار  �سوق 
الفل�سطينيني ومنعتهم من الو�سول 
اإىل  اإ�سافة  التجارية،  اإىل حمالهم 
-�رشيان  ال�سهداء  �سارع  اإغالق 
ال�سهلة،  و�سارع  اخلليل-  مدينة 
زياد،  بن  �سارع طارق  واأجزاء من 
حمل   500 عن  يزيد  ما  واإغالق 
القدمي،  ال�ساللة  جتاري يف �سارع 
من  العديد  باإغالق  قامت  كما 
هذه  اإىل  املف�سية  املداخل 
اأ�سواق  لإغالق  اأدى  ما  ال�سوارع، 
خان �ساهني و�سوق الدجاج وخان 
وحميط  دار  بني  وحي  احلمام 
الرغم  على  اخلليل،  اأوقاف  دائرة 
املحاكم  من  قرارات  وجود  من 
بع�س  افتتاح  باإعادة  الإ�رشائيلية 

هذه ال�سوارع واملحال.

تهويد امل�ضجد الإ�ضالمي

من  يعاين  الإبراهيمي  احلرم  بداأ 
 1967 العام  منذ  الحتالل  تهويد 
بالتدخل التدريجي ب�سوؤون احلرم، 
اأولً  عليه،  ال�سيطرة  وحماولت 
الإ�سالمية  ال�سيطرة  خلخلة  عرب 
عليه، ثم ال�سماح لليهود بال�سالة، 
مناطق  حجز  تدريجياً  وبعدها 
ومنع  اليهود،  ل�سالة  احلرم  من 
امل�سلمني من الدخول اأيام الأعياد 
والحتفالت اليهودية، و�سولً اإىل 
تتويجاً  جاء  الذي  احلايل،  الو�سع 
كان  الإجراءات،  من  ل�سل�سلة 

اآخرها تو�سيات جلنة "�سمغار".
احلرم  لتق�سيم  ونتيجة  واليوم، 
الإبراهيمي على اإثر املجزرة، فقد 
ع�سكرية،  ثكنة  اإىل  احلرم  حتول 
من  باأكرث  خاللها  امل�سلي  مير 
للوقوف بني  ي�سل  اأن  قبل  تفتي�س 
اإىل نقطة  يدي ربه، وحول احلرم 

ت�سادم وتوتر دائمة".

الإجراءات  هذه  اأفقدت  لقد 
من  الكثري  الإبراهيمي  احلرم 
اإليه  الدخول  يتم  حيث  قد�سيته، 
اليهود واجلي�س  من قبل امل�سلني 
الإ�رشائيلي بالأحذية، وهذا يعترب 
تدني�ساً للمكان املقد�س، عدا عن 
احلرم  داخل  اإىل  النبيذ  اإدخال 

ل�ستعماله يف ال�سعائر اليهودية".
يف  الحتالل  حكومة  وم�ست 
احلرم  م�سجد  لتهويد  م�ساعيها 
عن  اأعلنت  حيث  الإبراهيمي، 
�سم احلرم الإبراهيمي اإىل قائمة 

املواقع الأثرية الإ�رشائيلية.
منت�سفه   2015 العام  دخول  مع 
الثاين، بلغ عدد احلواجز الع�سكرية 
يف حمافظة اخلليل، بح�سب وحدة 
معهد  يف  ال�ستيطان  مراقبة 
 97 "اأريج"  التطبيقية  الأبحاث 
حاجزا، منها 71 حاجزا وعائقا يف 
القدمية من مدينة  البلدة  منطقة 
وتقييد  للتحكم  ت�ستخدم  اخلليل، 

وح�رش حركة الفل�سطينيني.

الإ�رشائيلّية  العادة  على  جرًيا 
املمجوجة، فقد ا�ستغلّت تل اأبيب 
قادة  من  عدٍد  بطرد  قطر  قرار 
ا�ستجابًة  اأرا�سيها  من  حما�س 
امُلتحّدة  الوليات  من  لطلٍب 
عند  واأّنه  ا  خ�سو�سً الأمريكّية، 
دونالد  الأمريكّي  الرئي�س  زيارة 
عن  اأعلن  الريا�س،  اإىل  ترامب 
لئحة  على  حما�س  حركة  اإدراج 
اإ�رشائيل  ا�ستغلّت  الإرهاب، 
حركتي  بني  لتُوقع  الأزمة  هذه 
طريق  عن  وذلك  وحما�س،  فتح 
الفل�سطينّية  ال�سلطة  رئي�س  اتّهام 
وراء  بالوقوف  عّبا�س  حممود 
ولي�س  حما�س،  قادة  طرد  خطوة 

اإ�رشائيل.
ويف هذا الُعجالة، زعم امل�ست�سار 
ال�سابق ملجل�س الأمن القومي يف 
يف  اجلرنال  الإ�رشائيلي،  الكيان 
اأّن  عميدرور  يعقوب  الحتياط 
راأ�سهم  وعلى  حما�س  قادة  طرد 
مّت  قطر  دولة  من  م�سعل  خالد 
بناًء على طلب من رئي�س ال�سلطة 
الفل�سطينّية حممود عّبا�س، ولي�س 
بطلب من اإ�رشائيل، وتابع اجلرنال 
م�سلحة  اإّن  قائاًل  الإ�رشائيلّي 
رئي�س ال�سلطة الفل�سطينّية عّبا�س 
التي  “حما�س″  حركة  اإ�سعاف 
قطر،  من  ودعًما  متوياًل  تتلقى 
“حما�س″ تتعزز  فعندما ت�سعف 

مكانته، على حّد زعمه.
ملوقع  حديث  وخالل 
قال  "I24NEWS"العربي، 
ا�ستجابت  قطر  اإّن  عميدرور: 
فعّبا�س  اخلليج،  دول  ملطالب 
م�رش  من  كل  من  دعًما  يتلقى 
ال�سعودية،  العربية  واململكة 
�سك  دون  قطر  طالبتا  واللتني 
من  “حما�س″  قيادات  بطرد 

الدوحة.
امُلتقاعد  اجلرنال  واأو�سح 
تطلب  مل  اإ�رشائيل  اأّن  عميدرور 
اأّنه  رغم  القبيل،  هذا  من  �سيًئا 
ا،  اأي�سً م�سلحتها  يف  ي�سب  قد 
اأّن  اإىل  نف�سه  الوقت  نّوه يف  لكّنه 
تدفع  اأن  �ساأنها  من  كهذه  خطوة 
الت�سوية،  عملية  ا�ستئناف  نحو 

على حّد قوله.
كما حتّدث عميدرور عن القانون 
الرتكي،  الربملان  �سّنه  الذي 
قوات  باإر�سال  يعنى  والذي 
واأّكد  قطر،  عن  للدفاع  ع�سكرية 
ل  �سِنّه،  من  وبالرغم  اأّنه  على 
هذا  تفعيل  �سيتم  اأّنه  يعتقد 
القانون واإر�سال قوات برية تركية 
يف  ا  خ�سو�سً الدوحة،  اإىل  كبرية 
كبرية  اأمريكّية  قوات  تواجد  ظل 
يف اإحدى اأكرب القواعد الع�سكرية 
الأو�سط،  ال�رشق  يف  الأمريكية 
يف  مو�سحاً  )العديد(،  قاعدة  اأْي 
اأر�سلت  لو  اأّنه حتى  ال�سياق عينه 
تركيا ب�سع مئات من القوات اإىل 

قطر، فهذا لن يوؤثر كثرياً.
معر�س  ويف  ذلك،  على  عالوًة 

رّده على �سوؤاٍل ا�ستبعد عميدرور 
ع�سكرّي  تدخل  حدوث  اإمكانية 
تركّي مبا�رش يف قطر اأْو مواجهة 
ال�سعودية،  مع  مبا�رشة  ع�سكرية 

على حّد تعبريه.
اإ�رشائيل هي دولة قوية  اأّن  وتابع 
ع�سكرًيا واقت�سادًيا، ولديها قدرة 
م�ساحلها  عن  للدفاع  وا�ستعداد 
احليوية، وهذا هو الأ�سا�س ل�سبكة 
يف  الآخذة  اجلديدة  العالقات 
الدول  وبني  اإ�رشائيل  بني  التطور 
تقليدّية  دول  هي  التي  ال�ُسنّية، 
القائم  الو�سع  على  حتافظ 
تتوقف  ل  منطقة  يف  وموجودة 
عن التغري، وتبحث عن مر�ساة من 
اأجل حتقيق ال�ستقرار، واإ�رشائيل 
زواج  وهذا  املر�ساة،  هذه  هي 
لكن  حب  عالقة  ولي�س  م�سلحة 
كبرية وم�سطردة، على  اأهمية  له 

حّد و�سفه.
و�ساق قائاًل اإّنه من اأجل التو�سل 
العالقات  يف  حقيقي  تقدم  اإىل 
يل  قال  مثلما  نتعاون،  اأْن  يجب 
من�سة  جمعتنا  �سعودي  اأمري 
م�سرتكة يف وا�سنطن. لكن تعاوًنا 
جدًيا علنًيا من دون حدود ممكن 
بني  اتفاق  توقيع  جرى  اإذا  فقط 
اإ�رشائيل والفل�سطينيني، لي�س لأّن 
لزعماء  بالن�سبة  مهم  املو�سوع 
دونه  من  لأّنه  بل  الدول،  هذه 
العربّي  ال�سارع  لهم  ي�سمح  لن 
العالقات  �سبكة  علًنا يف  بالتقدم 
بالن�سبة  اإمّنا  اإ�رشائيل.  مع 
للفل�سطينيني الدفع قدًما باتفاق 
مع  العالقات  ب�سبكة  بعده  ومن 
ا، بل العك�س،  اإ�رشائيل لي�س ملًحّ
باأّنهم  الفل�سطينيني  واإدراك 
هذه  حت�سن  اأجل  من  املفتاح 
العالقات يزيد من اأهميتهم ومن 

�سعرهم.
الإ�رشائيلّي،  اجلرنال  وبراأي 
فاإّن ال�سبيل الوحيد للتغلب على 
هذه ال�سعوبات هو تغيري ترتيب 
منظومة  بناء  يجب  املراحل: 
م�سرتكة  مظلة  ت�سكل  عالقات 
الدول  به  تقوم  حترك  اأجل  من 
ال�سنية واإ�رشائيل، ومن ثم ميكن 
اأجل  من  اإليه  الفل�سطينيني  �سم 

البدء باملفاو�سات.
فاإّن  �سّدّد،  للما�سي،  وخالًفا 
حت�سني العالقات يف هذا الوقت 
العربية  الدول  نظر  يف  يقل  ل 
لإ�رشائيل،  بالن�سبة  عنه  اأهمية 
تعيقهم  الفل�سطينية  العقبة  لكن 
اإذا  ما  وا�سًحا  ولي�س  ذلك،  عن 
على  قادرة  الدول  هذه  كانت 
على  العقبة  هذه  على  التغلب 

الرغم من م�سلحتها يف ذلك.
من  اإّنه  القول  اإىل  وخلُ�س 
يف  اإ�رشائيل  تفكر  اأْن  الأف�سل 
من  امل�ساعدة  تقدمي  كيفية 
اأجل حتقيق ذلك، لأّن ما يجري 
حّد  على  تاريخّية،  فر�سة  هو 

و�سفه.

اأكد م�ضوؤول العالقات الدولية يف حركة حما�س اأ�ضامة حمدان ، اأن مغادرة قيادات من حما�س للدوحة، 
مرتبط بـ »ترتيب البيت الداخلي للحركة يف اأعقاب النتخابات« واأ�ضاف »اأن الأمر �ضبق ما اأعلن عن �ضروط 

و�ضعت لقطر، من بينها ما هو مرتبط بعالقتها بحما�س«، لكنه يف الوقت ذاته اأملح القيادي اإىل اإمكانية مغادرة 
قادة احلركة املوجودين يف الدوحة، وقال اإن »ل مانع لدى حركته يف امل�ضاهمة يف تخفيف ال�ضغط عن قطر«.

ل مانع من تخفيف ال�ضغط عنها

ق.د

حـمدان يك�سف �سبب مغادرة قـادة 
حما�س من قطر

اغتيال29 م�ضليًا و 150 م�ضابًا

23 عامًا على جمزرة احلرم الإبراهيمي

اجلرنال  يف جي�س العدو ال�ضهيوين 
عميدروريعقوب

عّبا�س هو من طلب اإبعاد حما�س 
من قطر ولي�س اإ�سرائيل
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احلي  اال�شت�شهادي  بداأ  هكذا 
العملية  "اأبو حف�ص" اأحد منفذي 
 , احلربي"  االإعالم  لـ"  حديثه 
كا�شفا تفا�شيل جديدة عن عملية 
مبوقع  البطولية  ال�شاخن  ال�شيف 
وقعت  التي  الع�شكري  كي�شوفيم 
ي�شادف  والتي   2007/6/9 بتاريخ 

ذكراها اليوم.
الأكرث  وم�شتمر  �شاق  تدريب  بعد 
فيها  تدرب  اأ�شهر  ثالثة  من 
على  االأربعة  اال�شت�شهاديون 
واالن�شحاب  واملناورة  االقتحام 
العام  القائد  ال�شهيد  قرر  اأي�شاً, 
ل�رسايا القد�ص "ماجد احلرازين" 
اخلطيب"  "عمر  القائد  وال�شهيد 
�شاعة  عليها  املبا�رس  امل�رسف 

ال�شفر لتنفيذ العملية.

دقة وعناية

بدقة  اال�شت�شهاديني  اختيار  مت 
وعناية تامة, وتدربوا على العديد 
من االأ�شلحة واملعدات الع�شكرية 
مبا فيها قيادة اجليبات الع�شكرية 
ال�شهيونية, ومت اختبار جهوزيتهم 
واأ�رسف  مرة,  من  اأكرث  للتنفيذ 
على تدريبهم وجتهيزهم ال�شهداء 
وعمر  احلرازين,  )ماجد  القادة 

اخلطيب, وخليل ال�شعيفي(.
جهاز  كان  الوقت,  نف�ص  ويف 
الر�شد واال�شتطالع التابع لل�رسايا 
ال�رسيط  طول  على  جنوده  ين�رس 
االآليات  حتركات  لر�شد  الفا�شل 
كي�شوفيم  موقع  داخل  واجلنود 
واأكرث  اأكرب  يعترب  الذي  الع�شكري 
املواقع حت�شيناً على حدود قطاع 

غزة.
لها,  خمطط  غري  حادثة  ويف 
زيارة  ال�شهاينة  الوزراء  اأحد  قرر 
املوقع امل�شتهدف, فقررت �رسايا 
القد�ص اأن يكون لها الكلمة الف�شل 
باأن  لالحتالل  ر�شالة  تر�شل  وان 
يف  باملر�شاد  لهم  بغزة  املقاومة 

كل زمان ومكان.
"اأبو  احلي  اال�شت�شهادي  يقول 
التدريب  "ا�شتمرت فرتة  حف�ص": 
ب�رسية تامة حيث اأننا مل نكن نعلم 
توقيت  ومتى  العملية  مكان  اأين 
تنفيذها, يف كل يوم كنا ن�شعر باأننا 
اليوم  �شباح  يف  العملية  �شننفذ 
تامة  جهوزية  على  وكنا  التايل, 

للخروج باأي وقت للتنفيذ".

�ضاعة ال�ضفر

حف�ص":  "اأبو  املجاهد  واأ�شاف 
تلقينا   2007/6/8 يوم  م�شاء  "يف 
ب�رسورة  القيادة  من  ات�شال 
ال�شاعة  معني  مكان  يف  االلتقاء 
ووجدت  فذهبت  �شباحاً,  الثامنة 
اجلعربي,  حممد  اال�شت�شهادي 
باالإ�شافة اإىل ا�شت�شهاديان اآخران 
معا  تناولنا  االأق�شى,  كتائب  من 
بع�شنا  وعانقنا  االإفطار  وجبة 
جميعنا  نكون  لعلنا  االأخري  العناق 

�شهداء يف العملية".
حديثه  احلي  اال�شت�شهادي  وتابع 
ي�رسد  وهو  احلربي"  لـ"االإعالم 
العملية  وجمريات  تفا�شيل 
مكان  من  "انطلقنا  البطولية: 
مكان  اإىل  وتوجهنا  االنطالق 
العملية, اأ�رس ال�شهيد القائد عمر 
اخلطيب اأن يدخل معنا اإىل املوقع 
معينة  لظروف  ولكن  الع�شكري, 
مرت,  املوقع مبائتي  قبل  ان�شحب 
اخلارج  من  العملية  يراقب  وظل 
لكنه اأو�شانا وللمرة االأخرية بعدم 
واأ�رس  خطف  يف  جهد  اأي  ادخار 

جنود اإن اأتيحت الفر�شة".

القتحام واللتحام

وم�شى املجاهد يقول: "اقتحمنا 
متام  يف  للموقع  الثالث  البوابات 
ظهراً,  ربع  اإال  الواحدة  ال�شاعة 
ومتركزنا داخل املوقع كل ح�شب 
نقطته وكانت كلمة ال�رس يف البدء 
اأذان  تكبريات  هي  النار  باإطالق 
اأكرب"  "اهلل  �رسخات  ومع  الظهر, 
بداأ املجاهدون االلتحام املبا�رس 
بعد  على  االحتالل  جنود  مع 
حممد  ال�شهيد  وت�شلل  مرتاً,   150
اجلعربي وبرفقته ا�شت�شهادي اآخر 
نحو برج املراقبة, وبدءا باإطالق 

فقتل  هناك,  اجلنود  نحو  النريان 
ومن  الفور,  على  اجلنود  اأحد 
حممد  اال�شت�شهادي  �شعد  ثم 
املراقبة  برج  داخل  اإىل  اجلعربي 
فيه  املوجود  اجلندي  واحتجز 
حاول  �شاعات,   6 عن  تزيد  ملدة 
خارج  اإىل  به  االن�شحاب  فيها 

املوقع لكنه مل ي�شتطع".

قائاًل:  روايته  حف�ص"  "اأبو  وتابع 
االآخر,  واملجاهد  اأنا  "توجهت 
من  ن�رس"  "حمزة  ال�شهيد  وهو 
ارتقى  والذي  االأق�شى  كتائب 
الحقاً للعال �شهيداً يف عملية موقع 
ميغن الع�شكري بتاريخ 2007/9/6 
اإىل  الو�شطى,  املحافظة  �رسق 
داخل حمول الكهرباء الذي يغذي 
لبع�ص  فيه  وحت�شنا  املوقع, 
الوقت حتى جاءت دوريتني للجنود 
بالقنابل  وباغتناهم  ال�شهاينة, 
من  زخات  واإطالق  اليدوية 
واأ�شبنا  اأحدهم  فقتلنا  الر�شا�ص 
�شاهدناهم  ولقد  اآخرين  اثنني 
اقرتبت  ولكن  اأر�شا,  ي�شقطون 
�شدة  ب�شبب  النفاذ  من  ذخريتنا 
اإطالق  وكثافة  املبا�رس  االلتحام 
تفادياً  االن�شحاب  فقررنا  النار 
فاأر�شلنا  االأ�رس,  يف  وقوعنا  من 
طريق  يف  باأننا  للم�رسفني  اإ�شارة 
وهنا  املوقع,  من  االن�شحاب 
باإطالق  االإ�شناد  وحدات  با�رست 
النار وقذائف الهاون الإرباك العدو 
وتغطية عملية االن�شحاب, واأخذنا 
بحيث  لالن�شحاب  طريقا خمتلفة 
لالآخر,  الطريق  منا  كل  يوؤّمن 
وعندما خرجنا فوجئنا بوجود ما 
يتفقدون  جنود  �شبعة  من  يقارب 
فاأطلقنا  للموقع  الثالثة  البوابات 
عليهم النار بكثافة فاأردينا اأحدهم 
اأر�شا  ي�شحبونه  وراأيناهم  قتياًل 

ملكان اآمن".

خطف وقتل جنود

واأكمل اال�شت�شهادي حديثه: "ل�شدة 
ال�شهيوين  العدو  اأر�شل  املعركة 
�شخمة  ع�شكرية  تعزيزات 
جميع  من  حما�رسته  ومت  للموقع 
مل�شاركة  باالإ�شافة  االجتاهات, 
الطائرات املروحية يف البحث عن 
اجلندي  وكذلك  العملية  منفذي 
كان  الوقت  نف�ص  ويف  املحتجز, 
يحتجز  اجلعربي  حممد  ال�شهيد 
تدريجيا  به  وين�شحب  اجلندي 
كانت  التي  املوقع  حدود  نحو 
اأدرك  وحني  اأحرا�ص,  عن  عبارة 
ال  انه  اجلعربي  حممد  ال�شهيد 
ومعه  املوقع  من  للخروج  جمال 
عليه  اأجهز  ال�شهيوين  اجلندي 
النار  اإطالق  بداأ  وبعدها  وقتله, 
لي�شاب  الطائرات املروحية,  من 
اإ�شابة  اجلعربي  حممد  ال�شهيد 
بعد  ال�شت�شهاده  اأدت  خطرية 
حممد  وبا�شت�شهاد  حلظات. 
املجاهدون  وان�شحاب  اجلعربي 
انتهاء  عن  العدو  اأعلن  الثالثة 
و�شفها  التي  الع�شكرية  العملية 
باخلطرية جداً واملعقدة, خملفة 
ال�شهاينة  اجلنود  من  قتلى  اأربعة 

واإ�شابة عدد اآخر".
حف�ص"  "اأبو  احلي  اال�شت�شهادي 
يف  احلربي"  لـ"االإعالم  اأكد 
تخبط  �شاهد  اأنه  حديثه  نهاية 
وهم  االحتالل  جنود  وجنب 
التكبري  �رسخات  من  يفرون 
جناح  واأن  املجاهدين,  وطلقات 
يف  تعاىل  هلل  يعود  العملية  هذه 
لل�شهيدين  ثم  ومن  االأول,  املقام 
القائدين "ماجد احلرازين وعمر 
ال�شهداء  وكذلك  اخلطيب", 
عابد  وحممد  ال�شعيفي  "خليل 
من  بذلوه  ملا  جندية",  وعادل 
تخطيط حمكم وتدريب متوا�شل 
ومراقبة  ومتابعة  لال�شت�شهاديني 
حتى اللحظة االأخرية من العملية 

البطولية.
زفت   2007/6/9 يوم  م�شاء  ويف 
�رسايا القد�ص �شهيدها املجاهد 
الذي  اجلعربي  خليل  حممد 
تنفيذ  اأثناء  ال�شهادة  �رسف  نال 
البطولية  ال�شاخن  ال�شيف  عملية 
االأق�شى,  كتائب  مع  امل�شرتكة 
ال�رسف  �شجالت  اإىل  لين�شم 
واملجد ولي�شطر ا�شمه يف اأ�شطر 
واالأنبياء  ال�شهداء  مع  اخلالدين 

وال�شاحلني وح�شن اأولئك رفيقاً.

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  قال 
اأردوغان,: اإن بالده �شت�شتمر بدعم 
نرتكهم  "ولن  قطر  و�شعب  دولة 
وحدهم". واأ�شاف اأردوغان يف كلمة 
له, متحدثاً عن االأزمة اخلليجية, اإن 

)ريك�ص  االأمريكي  اخلارجية  "وزير 
تيلر�شون(, طالب بتخفيف احل�شار 
برفعه  اأطالب  واأنا  قطر,  على 
متاماً"واأ�شاف: "ال يوجد غالب يف 
املنت�رسة  واجلهة  االأ�شقاء  حرب 

التي  البوؤر  �شتكون  احلرب  يف 
اال�شتقرار  عدم  حالة  على  تتغذى 
وجود  اإىل  اأردوغان  والتوتر"وملح 
كانت  اخلليجية  باالأزمة  اأطراف 
االنقالب  ملحاولة  باإيجابية  تنظر 

الفا�شلة التي جرت يف تركيا جويلية 
نعلم  "نحن  قال:  حيث  املا�شي, 
اخلليج  يف  �شعيداً  كان  من  جيداً 
ملحاولة  تركيا  تعر�شت  عندما 

النقالب".

عورتا  يقتحمون  م�شتوطنون 
تلمودية"العكوب"  طقو�ص  الأداء 
املف�شلة  الرم�شانية  ...الوجبة 
للوالئم يف ال�شفة "عدالة" يطالب 
اأرا�ص  مناق�شات  ت�شويق  باإلغاء 
ال�شلطة  الغربيةاأجهزة  بال�شفة 
يف  وتف�شل  جامعًيّا  طالبًا  تعتقل 
معطيات  اأظهرت  اآخر  اعتقال 
"هاآرت�ص"  �شحيفة  ن�رستها 
امل�شتوطنني  عدد  اأن  العربية, 
األًفا,   380 بلغ  الغربية  ال�شفة  يف 
اآالف   210 حوايل  اإليهم  ي�شاف 
قائمة  م�شتوطنات  يف  ي�شكنون 

على اأرا�شي القد�ص املحتلة.
واأو�شحت املعطيات, اأن اأكرث من 
بال�شفة  اليهود  من  املائة  يف   44
ي�شكنون يف م�شتوطنات تقع خارج 
الكتل اال�شتيطانية, بواقع 168 األفا 

و500 ن�شمة.
ي�شار اإىل اأن املعطيات حول عدد 
امل�شتوطنني يف ال�شفة, املذكورة 
الع�شوائية  البوؤر  ت�شمل  ال  اأعاله, 
على  امل�شتوطنون  يقيمها  التي 
عقب  خا�شة,  فل�شطيبنية  اأرا�ٍص 

اال�شتيالء عليها.
"ال�شالم  حركة  وثقته  ملا  ووفًقا 
"االإ�رسائيلية"؛  الي�شارية  االآن" 
ا�شتيطانية  بوؤرة   97 توجد 

عدة  ي�شكنها  ال�شفة  يف  ع�شوائية 
اآالف, وكانت اإح�شائيات �شهيونية 
األف   700 نحو  وجود  وّثقت  قد 
م�شتوطنة   150 يف  م�شتوطن 
الغربية املحتلة, ي�شكلون  بال�شفة 
نحو 5 يف املائة من �شكان الكيان 

ال�شهيوين.
يف  اال�شتيطاين  البناء  اأن  يذكر 
على  اقت�رس  االأخرية  ال�شنوات 
تو�شيع م�شتوطنات قائمة يف ال�شفة 
حذرت  الذي  الوقت  يف  الغربية, 
فيه املوؤ�ش�شات الدولية واملجتمع 
الدويل من اأنه )اال�شتيطان( يق�شي 
فر�شة  اأي  على  تدريجي  ب�شكل 
للتو�شل اإىل حل على اأ�شا�ص مبداأ 
االأمن  جمل�ص  وكان  الدولتني, 
دي�شمرب   23 يف  تبنى  قد  الدويل, 
بوقف  قرار  م�رسوع  املا�شي, 

اال�شتيطان واإدانته.
وتوقفت املفاو�شات الفل�شطينية- 
 ,2014 اأفريل  نهاية  ال�شهيونية, 
بعد  تذكر,  نتائج  اأية  حتقيق  دون 
برعاية  املباحثات  من  �شهور   9
رف�ص  ب�شبب  واأوروبية؛  اأمريكية 
االحتالل وقف اال�شتيطان, وقبول 
للمفاو�شات,  اأ�شا�ًشا   1967 حدود 
واالإفراج عن معتقلني فل�شطينيني 

قدامى يف �شجونه.

علقت منظمة االأمم املتحدة, على 
اأ�شدرتها  التي  االإرهاب"  "قائمة 
قطر,  قاطعت  عربية  دول  اأربع 
بالتاأكيد على اأن مثل هذه القائمة 
وقالت  لتعامالتها  "لي�شت ملزمة" 
باأي  "ل�شنا معنيني  املتحدة  االأمم 
قوائم �شوى التي ي�شدرها جمل�ص 

االأمن".
االأمني  با�شم  املتحدث  واأ�شاف 
�شتيفان  الدولية,  للمنظمة  العام 
املنظمة  "عالقة  دوغريك, 
قطر  موؤ�ش�شة  مع  قوية  الدولية 
املتحدة  االأمم  اأن  اخلريية"واأكد 
تتعاون مع "موؤ�ش�شة قطر اخلريية" 
و�شوريا  باليمن  م�شاريع  عدة  يف 
ال�شعودية وم�رس  واأعلنت  والعراق 
بيان  يف  والبحرين,  واالإمارات 
اجلمعة,  فجر  م�شرتك,  رباعي 
اأكرث من 70  اتفاقها على ت�شنيف 
جن�شيات  من  وموؤ�ش�شة  �شخ�شية 

خمتلفة, على اأنها "اإرهابية".
اأ�شدرته  م�شرتك  بيان  يف  وجاء 
وكاالتها  ون�رسته  االأربع  الدول 
مت  اأنه  اجلمعة,  فجر  الر�شمية, 
يف  موؤ�ش�شة  و12  فردا   59 اإدراج 
لدى  املحظورة  االإرهاب"  "قوائم 

هذه الدول.
تلك  على  املدرجني  اأبرز  ومن 
القوائم؛ ال�شيخ يو�شف القر�شاوي 
لعلماء  العاملي  االحتاد  رئي�ص 
موؤ�ش�شتا  وكذلك  امل�شلمني, 
كما  اخلرييتان,  و"عيد"  "قطر" 
حتمل  وكيانات  �شخ�شيات  ت�شم 
واليمن  واالأردن  قطر  جن�شيات 
والكويت  والبحرين  وم�رس  وليبيا 
واأ�شاف  وال�شعودية  واالإمارات 
"القائمة  اأن  امل�شرتك,  البيان 
وتخدم  بقطر,  مرتبطة  املدرجة 
موؤ�رس  يف  م�شبوهة,  اأجندات 
القطرية  ال�شيا�شة  ازدواجية  على 
من  االإرهاب  حماربة  تعلن  التي 
جهة ومتويل ودعم واإيواء خمتلف 
جهة  من  االإرهابية  التنظيمات 

اأخرى".
من جانبها, رف�شت قطر اتهامات 
واالإمارات  وم�رس  ال�شعودية 
االإرهاب",  بـ"دعم  لها  والبحرين 
مكافحة  من  "موقفها  اأن  موؤكدة 
االإرهاب اأقوى من كثري من الدول 
امل�شرتك,  البيان  على  املوقعة 
معّدو  جتاهلها  حقيقة  هذه  واأن 

البيان", بح�شب قولها.

اخرتاق  عن طريق  م�ضفح  ع�ضكري  جيب  بوا�ضطة  الع�ضكري  املوقع  اقتحمنا  ا�ضت�ضهاديني  اأربع  "كنا 
البوابات الفولذية واجلدران الإ�ضمنتية.. توزع ال�ضت�ضهاديني كل ح�ضب مهمته املكلف بها.. ومن ثم 

اأخذنا باإطالق النار بعد التمركز يف عدة موا�ضع".

وقعت بتاريخ 2007/6/9

ق.د

الذكرى العا�سرة لعملية "ال�سيف ال�ساخن" البطولية

اأردوغان

�سن�ستمر بدعم اأ�سقائنا القطريني ولن نرتكهم وحدهم  

معطيات �ضهيونية

380 األف م�ستوطن يف ال�سفة 

الأمم املتحدة

ل�سنا معنيني باأي "قوائم اإرهابية" 
�سوى ال�سادرة عن موؤ�س�ساتنا



ربوح  الرئي�س  اإدارة  قرار  وجاء 
احت�ضان  مكان  بتغيري  حداد 
املواجهة بعد الت�ضاور مع الالعبني 
عرب  جاء  مثلما  الفني  والطاقم 
والذي  للنادي،  الر�ضمي  املوقع 
من  الفريق  اأع�ضاء  موافقة  اأخذ 
الزمالك  ت�ضكيلة  ا�ضتقبال  اجل 
على ملعب الفريق ببولوغني، حيث 
تنتظر الإدارة ردا ايجابيا من هيئة 

اأحمد  احمد  امللغا�ضي  الرئي�س 
الهيئة  را�ضل  الفريق  واأن  خا�ضة 
عن  يوما   12 قبل  القارية  الكروية 
موعد املواجهة عك�س ما حدث مع 
اإدارة الزمالك ةالتي �ضبق لرئي�ضها 
حتويل  طلبت  اأن  من�ضور  مرت�ضى 
بيرتوجيت  اإىل  اللقاء  اإجراء  مكان 
عو�س برج العرب لكن �ضيق الوقت 
الكاف  جعل  الطلب  اإر�ضال  عند 

يكون  اأن  وينتظر  الأمر  ترف�س 
ردها بالن�ضبة لإدارة احتاد اجلزائر 

ايجابية.
اإدارة ممثل اجلزائر يف  وجاء قرار 
مكان  بتحويل  القارية  املناف�ضة 
عو�س  بولوغني  اإىل  اللقاء  خو�س 
 5 باأر�ضية  جمددا  ال�ضتقبال 
معامله  الفريق  يجد  التي  جويلية 
اجلزائر  مولودية  كون  اإىل  عليها 

يوما  الأوملبي  امللعب  يف  ت�ضتقبل 
قبل مواجهة الحتاد وهو ما يجعل 
ليلة  ممكن  غري  الزمالك  تدرب 
الذي  امللعب  اأر�ضية  على  اللقاء 
يحت�ضن املقابلة مثلما تن�س عليه 
الإدارة  الذي جعل  الأمر  القوانني، 
مكان  بتحويل  باملطالبة  ملزمة 
 5 عو�س  حمادي  عمر  اإىل  اللقاء 
�ضيجد  اأخرى،  جهة  من  جويلية.  

الطاقم الفني لت�ضكيلة "�ضو�ضطارة" 
بقيادة املدرب البلجيكي بول بوت 
نف�ضه اأمام ورطة البحث عن ثنائي 
حمالت  اأمام  للوقوف  ال�ضرتجاع 
وذلك يف  البي�ضاء"  "القلعة  ت�ضكيلة 
املعقب  كودري  حمزة  غياب  ظل 
بال�ضافة  الثاين  الإنذار  تلقيه  بعد 
متاما  خما�ضة  بن  تعايف  عدم  اإىل 
ر�ضا  امتالك  وعدم  ال�ضابة  من 

بلح�ضن للتجربة القارية حيث �ضوف 
يف  ا�ضا�ضيا  به  الزج  مغامرة  تكون 
مواجهة هامة، الأمر الذي �ضيجعل 
امليدان  و�ضط  وحيدا يف  غيث  بن 
بلجياليل  الثنائي رفقة  ي�ضكل  وقد 
احتاد  اأمام  مهمته  يف  جنح  الذي 
اقحام  اأو  طيبا  اأداء  وقدم  بلعبا�س 
معاقبا  كان  الذي  يحي  بن  حممد 

من طرف الإدارة.
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عقوبة كودري وا�ضابة بن خما�ضة ت�ضع بوت يف ورطة

 اإدارة حداد ترا�ضل الكاف لتحويل 
مقابلة  الزمالك اإىل بولوغني

ك�ضفت اإدارة فريق احتاد اجلزائر على توجيه مرا�ضلة اإىل الحتاد 
الإفريقي لكرة القدم من اأجل نقل مباراته اأمام الزمالك اإىل ملعب عمر 

حمادي ببولوغني والتي جتري بتاريخ 21 ماي املقبل حل�ضاب اجلولة 
الرابعة من دور املجموعات ملناف�ضة رابطة ابطال اإفريقيا، حيث �ضبق ان 
خا�ض الحتاد اأول مبارياته يف املناف�ضة القارية اأمام الأهلي الليبي على 

ملعب 5 جويلية وفاز بثالثية نظيفة، اإل اأن اإدارة النادي العا�ضمي 
طلبت تغيري امللعب مبنا�ضبة خو�ض مواجهة الزمالك.

.    عي�ضة ق.

ريال  مهاجم  فا�ضكيز  لوكا�س  اأكد 
مدريد اأّن زين الدين زيدان مدرب 
الفريق اأوفى بوعده معه منذ بداية 
املو�ضم واأ�رشكه يف 50 مباراة من 
املرينغي  لعبها  لقاًء   60 اأ�ضل 
وجمع  املنق�ضي،  املو�ضم  خالل 
ودوري  الليغا  بني  مدريد  ريال 
الأبطال للمرة الأوىل منذ 59 عاًما 
الت�ضامبيونزليغ  لقب  حقق  كما 
يحقق  فريق  كاأول  متتالني  عامني 
هذا الإجناز منذ عام 1990 علًما 
النادي،  بتاريخ   12 اللقب  باأنه 
مطول  حوار  يف  فا�ضكيز  قال 
الإ�ضبانية  "ماركا"  �ضحيفة  مع 
يف  زيدان  معي  "جل�س  اأم�س: 
بدوري  واأخربين  املو�ضم،  اأول 
الدفاعية  ومهامي  الفريق  يف 
باحل�ضول  ووعدين  والهجومية، 
على فر�ضة كافية لإثبات قدراتي 
رغبتي  "رغم  واأ�ضاف  كان"،  وقد 
لكن  اأ�ضا�ضًيا،  بامل�ضاركة  الدائمة 
اآخر  اأ�ضلوب املداورة جعلنا حتى 
وتابع:  م�ضتوى"،  باأف�ضل  املو�ضم 
والليغا يف  الأبطال  بدوري  "الفوز 
مو�ضم واحد اأمر عظيم، ل يوجد 

اأجمل من العودة مليدان �ضيبلي�س 
يف العا�ضمة مرتني خالل اأ�ضبوعني 
لالحتفال باأهم لقبني يف املو�ضم". 
الكاأ�س  خ�رشنا  "لالأ�ضف  واأردف: 
�ضنعود  لكننا  الثالثية،  نحقق  ومل 
دون  به  للفوز  املقبل  املو�ضم 
�ضك، بالإ�ضافة اإىل حتقيق اللقب 
ووا�ضل:  الأبطال"،  بدوري   13
املن�رشم  باملو�ضم  به  متيزنا  "ما 
البداية،  منذ  اأ�ضلوبنا  فر�ضنا  اأننا 
على  اخل�ضارة  ح�رشة  بعد  وحتى 
بالكال�ضيكو  بر�ضلونة  من  اأر�ضنا 
كنا نعلم اأن م�ضرينا باأيدينا، لذلك 
بذلنا جهوًدا كبرية للفوز باللقب"، 
واأمت: "ل اأحب احلديث عن �ضيطرة 
بعد  البطولت  على  مدريد  ريال 
على  بر�ضلونة  فيها  هيمن  فرتة 
�ضنوات  بعد مرور  لأننا  �ضيء؛  كل 
طويلة �ضنعود لرناجع تلك الفرتة"، 
"حلمي احلايل امل�ضاركة  واختتم: 
املقبلة يف  العامل  كاأ�س  بطولة  يف 
رو�ضيا 2018 والفوز باللقب، ورغم 
اأنني لعبت يف اليورو العام املا�ضي 
اإل اأن امل�ضاركة يف املونديال لها 

طعم اآخر".

�رشع اول اأم�س املنتخب الوطني يف امل�ضاركة 
والتي  للمبارزة  الإفريقية  البطولة  مبناف�ضة 
ت�ضت�ضيفها مدينة القاهرة امل�رشية على مدار 
اجلزائر  م�ضاركة  تعرف  والتي  ايام،  خم�ضة 
يف  ت�ضكيلتني  اإىل  بالإ�ضافة  الأكابر  مبنتخب 
والتحقت  و�ضيدات،  رجال  ال�ضي�س  اخت�ضا�س 
الريا�ضيني  اأف�ضل  ت�ضم  وهي  بالقاهرة  البعثة 
لدى فئتي الرجال وال�ضيدات بناء على النتائج 
امل�ضجلة يف املواعيد الريا�ضية ال�ضابقة حتت 
ثالثة مدربني  ي�ضم  وطني  فني  اإ�رشاف طاقم 
ويتعلق الأمر بكل من ن�ضيم برناوي يف احل�ضام، 
غار�ضيا  او�ضكار  والكوبي  ال�ضيف  بنور  فريد 
ال�ضي�س، و�ضّمت قائمة املبارزين املعنيني  يف 

من  كل  �ضورة  يف  معروفة  اأ�ضمءا  امل�ضاركني 
عبري  مباركي،  عرتوز،  �ضارة  خلفاوي،  اأني�ضة 
بونقاب يف ح�ضام �ضيدات، ي�رشا زبوج ال�ضيف 
�ضيدات، �ضليم هروي ال�ضي�س رجال، اأكرم بونبي 
وياني�س مايري ح�ضام رجال، والذين ت�ضم اآمال 
كبرية من اأجل ال�ضعود اإىل من�ضة التتويج واحراز 
امليداليات، حيث متلك العنا�رش الوطنية اآمال 
كبرية من اجل حتقيق الهدف امل�ضطر خا�ضة 
لدى اخت�ضا�س ال�ضيب�س �ضيدات يف مقدمتهن 
من  اآمال  متلك  التي  خلفاوي  اني�ضة  املبارزة 
التناف�س على امليدالية الذهبية والتتويج  اجل 

باللقب القاري يف اخت�ضا�ضها.
ع.ق.

�ضهدت الأو�ضاع داخل بيت الحتادية اجلزائرية 
املرا�ضلة  بعد  الأ�ضواأ  نحو  ت�ضعيدا  للكاراتي 
ال�ضباب  لوزارة  الدويل  الحتاد  ابرقها  التي 
احللول  ايجاد  على  العمل  اجل  من  والريا�ضة 
ظل  يف  خا�ضة  الحتادية  بيت  داخل  ال�رشيعة 
ابو بكر  الديريكتوار بقيادة  ت�ضيريها من طرف 
خمفي بعد �ضل�ضلة الف�ضائح التي مّيزت للمكتب 
الفدرايل ال�ضابق الذي �ضرّي الحتادية يف العهدة 
اإقالته  اإىل  دفع  ما  وهو  املن�رشمة،  الأوملبية 
العدالة  م�ضتوى  على  ق�ضية  ورفع  من�ضبه  من 
للف�ضل يف اخلروقات التي �ضهدتها عملية ت�ضيري 
للكاراتي  الدولية  الحتادية  وطالبت  الحتادية. 
على  العمل  علي �رشورة  ولد  الهادي  وزارة  من 
من  الحتادية  اإخراج  اجل  من  احللول  ايجاد 
الدولية  الهيئة  عرّبت  اأين  بالديركتوار،  الت�ضيري 
عملية  �ضهدتها  التي  للخروقات  تاأ�ضفها  عن 
ا�ضتقال  والذي  ال�ضابق  الفدرايل  اإزاحة املكتب 
رئي�ضه من اأفريل 2016 وتتوا�ضل الو�ضعية غلى 
يومنا هذا، اأين اكد الهيئة الدولية للكارتي اأن ما 
الحتاد  قواعد  مع  يتنافى  الهيئة  داخل  يحدث 
الأوملبي  امليثاق  اإىل  بالإ�ضافة  للعبة  الدويل 

حيث  اجلزائرية،  الحتادية  عليه  ت�ضري  الذي 
غ�ضون  يف  احللول  ايجاد  اإىل  بال�رشاع  طالبت 
النتخابية  الحتادية  تنظيم  اجل  من  يوما   45

وانتخاب رئي�س جديد ي�رش الهيئة.
اأ�ضبينوز  اأنطونيو  يراأ�ضها  التي  الهيئة  وطالبت 
الوزارة  و�ضعته  الذي  الديركتوار  حل  ب�رشورة 
الو�ضية من اجل ت�ضيري �ضوؤون الحتادية ب�ضكل 
انتخابية  جمعية  تنظيم  يف  وال�رشاع  موؤقت 
لتعيني رئي�س منتخب من طرف اع�ضاء اجلمعية 
ال�رشعية  عليها  ت�ضفى  حتى  لالحتادية  العامة 
الوزارة  بلغت  التي  املرا�ضلة  وح�ضب  القانونية، 
الع�ضاء  فاإن  منها  ن�ضخة  "الو�ضط"  ومتلك 
النتقالية  الفرتة  خالل  الحتادية  �ضريوا  الذين 
اي  اإىل  الرت�ضح  من  ممنوعون  الديركتوار  عرب 
الأوملبية املقبلة وهو ما  العهدة  من�ضب خالل 
يجعل الرئي�س ال�ضابق لالحتادية ابو بكر خمفي 
خالل  ت�ضيريها  على  ال�رشاف  له  �ضبق  الذي 
وقت �ضابق ويتواجد على راأ�س الديركتوار الدي 
عينته وزارة ولد علي ممنوع من الرت�ضح لرئا�ضة 

الحتادية.
عي�ضة ق.

 فا�ضكيز: زيدان اأوفى بوعده
 معي ون�ضتهدف اللقب 13

بن �ضيخة: فر�ضة 
 تدريب الرجاء

 ال تتاح دائًما

قال عبد احلق بن �ضيخة املدرب اجلديد 
للرجاء البي�ضاوي اإن من بني الأ�ضباب 

التي جعلته يقبل عر�س الفريق املغربي 
قيمة الأخري وتاريخه، وتابع يف ت�رشيحات 
لراديو مار�س: "اأعرف قيمة الرجاء جيًدا، 

فر�ضة تدريبه غري متاحة دائًما جلميع 
املدربني، هناك احتمال الف�ضل اأو النجاح 
يف اأي جتربة، لكن ن�ضبة النجاح كبرية مع 
الرجاء اإذا جتاوز النادي م�ضاكله"، و�ضبق 

لنب �ضيخة تدريب الرجاء لكنه اأُقيل �رشيًعا، 
وقال يف هذا ال�ضدد: "�ضحيح اأنني حزنت 

لإقالتي من الرجاء ب�رشعة، ول اأعرف 
ملاذا حدث ذلك، لكن اإقالتي هذا املو�ضم 
من تدريب احتاد طنجة اأحزنتني اأكرث، لأين 
كنت اأريد موا�ضلة امل�رشوع الذي اأتيت من 
اأجله لطنجة"، واأو�ضح املدرب اجلزائري 

اأنه حتدث مع �ضعيد ح�ضبان رئي�س 
الرجاء، عن جتربته ال�ضابقة مع النادي 
وطريقة اإقالته، م�ضيًفا اأنه اأكد له عدم 

ا�ضتعداده لتكرار نف�س ال�ضيناريو، خمتتًما 
حديثه بقوله: "م�ضتعد لتقدمي مو�ضم جيد 

وت�ضجيل اأف�ضل النتائج".
ق.ر.

املنتخب تنقل باأف�ضل املبارزين للم�ضاركة يف البطولة الإفريقية

 العنا�ضر الوطنية ت�ضتهدف من�ضة 
التتويج بالقاهرة

منعت اأع�ضاء الديريكتوار من الرت�ضح للعهدة الأوملبية 
املقبلة لالحتادية اجلزائرية

االحتاد الدويل للكاراتي يلزم بربجمة جمعية 
انتخابية خالل 45 يوما



اجلزائر / الطوغو اليوم ابتداء من 22:00

اخل�سر ي�سعون لبداية موفقة يف الكان والإقناع
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اأكدت يف ندوة �ضحافية انها لي�ضت مدفوعة من الوزارة

6 احتاديات ريا�سية تهدد باللجوء اإىل لوزان يف خالفها مع برياف
مت�ّضك ر�ؤ�ضاء االحتاديات الريا�ضية 
الراف�ضني النتخاب م�ضطفى برياف 
اللجنة  راأ�س  على  جديدة  لعهدة 
باإ�رصارهم  اجلزائرية  االأ�ملبية 
ال�ضبل  جميع  اتخاذ  موا�ضلة  على 
اجلمعية  نتائج  باإلغاء  الكفيلة 
�التي  الريا�ضية  للهيئة  االنتخابية 
�اأ�ضفرت على  ا�ضبوعني  قبل  جرت 
اإعادة انتخاب برياف لعهدة اأ�ملبية 
جديدة على راأ�س »الكوا«، ��ضهدت 

عقدها  التي  ال�ضحافية  الند�ة 
ريا�ضية  احتاديات  �ضت  ر�ؤ�ضاء 
الدراجات،  من  بكل  االأمر  �يتعلق 
االأثقال،  البادمنتون، رفع  ال�ضباحة، 
ال�ضلة  �كرة  امليكانيكية  الريا�ضات 
�ضوف  اأنهم  امل�ضاركني  تاأكيد 
االجراءات  جميع  اتخاذ  يوا�ضلون 
اإ�ضفاء  اأجل  من  القانونية 
اللجنة  انتخابات  على  ال�رصعية 
اكد�ا  حيث  اجلزائرية،  االأ�ملبية 

اجلمعية  ميزت  التي  ال�ضبابية  اأن 
عدم  خالل  من  تاأكدت  االنتخابية 
به  تقدموا  الذي  الطعن  على  الرد 
التي  الطعون  جلنة  م�ضتوى  على 
م�ضيفني  بوعريفي،  رابح  تراأ�ضها 
االأمر  اي�ضال  يف  يتوانوا  لن  اأنهم 
الد�لية  الريا�ضية  املحكمة  اإىل 
�عرب  حقهم،  اأخذ  اأجل  من  بلوزان 
بح�ضور  ال�ضحافية  الند�ة  من�ضطو 
يف  ثقتهم  عن  احتادية  رئي�س   37

»التا�س« اجلزائرية يف النطق بقرار 
يف �ضاحلهم.

�زارة  تدخل  احلا�رص�ن  �نفى 
خلف  ��قوفها  �الريا�ضة  ال�ضباب 
خالل  من  بها  قاموا  التي  املبادرة 
م�ضريين  برياف،  انتخاب  رف�س 
اجل  من  احلق  لديها  الو�ضاية  اأن 
اإىل  متنحها  التي  االأموال  مراقبة 

خمتلف الهيئات.
عي�ضة ق. 

يخو�س املنتخب الوطني �ضهرة اليوم اول مبارياته الر�ضمية بعد امل�ضاركة املخيبة يف كا�س اإفريقيا الأخرية 
بالغابون، عندما يالقي منتخب الطوغو على ملعب م�ضطفى ت�ضاكر بالبليدة حل�ضاب اجلولة الفتتاحية 

للمجموعة الرابعة من الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا 2019 بالكامريون، حيث يخو�س الناخب الوطني 
لوكا�س األكاراز اأول مباراة ر�ضمية حتت قيادة املنتخب الوطني، وهو ما يجعله حتت اأعني اجلميع خا�ضة واأنه 

ي�ضتهدف ت�ضجيل بداية موفقة يف م�ضواره التدريبي مع الت�ضكيلة الوطنية

 �تاأتي خرجة املنتخب الوطني اأمام 
نظريه الطوغويل بعد الفوز املعنوي 
الذي �ضجله امام غينيا �ديا بهدفني 
العنا�رص  يجعل  ما  �هو  لواحد، 
امليدان  ار�ضية  تدخل  الوطنية 
تاأكيد  اأجل  من  مرتفعة  مبعنويات 
االإفريقي  العر�س  لنك�ضة  جتا�زها 
احلايل،  العام  مطلع  جرى  الذي 
�اأن  خا�ضة  بالنف�س،  الثقة  �ا�ضتعادة 
ر�ضمية  خرجة  اأ�ل  الطوغو  مواجهة 
اإفريقيا  كا�س  بعد  األكاراز  الأ�ضبال 
حتقيق  عن  يبحثون  يجعلهم  ما  �هو 
الرئي�ضي  الهدف  �ضيكون  الذي  الفوز 
حتقيق  اأجل  من  الوطني  ملنتخبنا 
اإىل  التاأهل  �ضباق  يف  ايجابية  بداية 
القارية  الد�رة املقبلة من املناف�ضة 
من  االأن�ضار  مع  �الت�ضالح  جهة  من 
مالقاة  �اأن  خا�ضة  اخرى،  جهة 

بعد  تاأتي  اأديبايور  النجم  رفقاء 
باأداء  ر�ضاه  تعبري اجلمهور عن عدم 
�اأنهم  خا�ضة  املتباين  الت�ضكيلة 
الدفاع  خط  ارتكبها  التي  االأخطاء 
جعل  ما  �هو  الهفوات  �ا�ضل  الذي 
املنتخب  لهدمات  عر�ضة  املنتخب 
جانب  اإىل  االأ�ل  ال�ضوط  يف  الغيني 
الثاين  ال�ضوط  بداية  يف  هدف  تلقي 
اخلطة  تطبيق  عدم  ب�ضبب  �هذا 
االنت�ضار  �عدم  للمدرب  التكتيكية  

اجليد على اأر�ضية امليدان.

الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية لن تعرف 
تغيريات ما عدا حتويل ماندي 

لالحتياط

التي  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  ت�ضهد  �لن 
تغيريات  اليوم  مواجهة  تخو�س 

كثرية اأين ينتظر اأن يحتفظ املدرب 
التي  العنا�رص  بنف�س  اال�ضباين 
اأقحمها امام غينيا مع تغيري يف حمور 
لي�ضكل  جماين  كارل  باإقحام  الدفاع 
بعدما  �ضبعيني  بن  رامي  رفقة  ثنائيا 
ماندي  باأداء  ر�ضاه  عدم  عن  عرب 
الهدف  يف  اخلطاأ  ثمن  دفع  الذي 
مبوحلي  احلار�س  �ضباك  تلقته  الذي 
الثانية،  املرحلة  بداية  باإخراجه 
ريال  العب  فاإن  كبرية  �بن�ضبة  حيث 
بيتي�س اال�ضباين مر�ضح للجلو�س على 
دكة االحتياط رغم تر�ضيحه للعب يف 
الر�اق االأمين اإال اأن الناخب الوطني 
يتوجه نحو جتديد الثقة يف املدافع 
يتواجد  بينما  عطال،  يو�ضف  ال�ضاب 
ان  تاأكد  بعدما  جاهزا  طالب  بن 
اال�ضابة التي تلقاها امام غينيا لي�ضت 
الثقة  يتاأكد جتديد  فيما مل  خطرية، 

�اإ�ضالم  قديورة  عدالن  الثنائي  يف 
اللقاء  يف  يقنعا  مل  اللذان  �ضليماين 
��ضعدي  تايدر  يجعل  ما  �هو  الودي 
مر�ضحان للدخول ا�ضا�ضيان �منحهما 
الفر�ضة للربهنة على امكانياتهما، يف 
الذي  ال�ضاحب  الوجه  فاإن  املقابل 
قد  حمرز  �ضيتي  لي�ضرت  العب  ابانه 
يجعل امكانية منح الفر�ضة اإىل زميله 
اال�ضافة  قدم  الذي  فيغويل  �ضفيان 
لودية  الثاين  ال�ضوط  يف  دخوله  عند 

غينيا �حترك الهجوم بدخوله. 
الت�ضكيلة املحتملة:

مبوحلي، عّطال، غولم، 
جماين، بن �ضبعيني، بن 

طالب، تايدر، براهيمي، 
حمرز )فيغويل(، هني و�ضعدي 

)�ضليماين(.

اخل�سر يبحثون عن الفوز 
20 بت�ساكر

خا�ضوا �ضهرة البارحة ح�ضتهم التدريبية 
الأخرية

لعبو الطوغو يتحدون اخل�سر 
ويعولون على نتيجة ايجابية

لكرة  اجلزائري  املنتخب  ياأمل 
جديدة  انطالقة  حتقيق   القدم 
نهائيات  يف  الفا�ضلة  اخلرجة  بعد 
بالغابون  اأفريقيا-2017  كا�س 
�ضهرة  للطوغو  ا�ضتقباله  مبنا�ضبة 
ت�ضاكر  م�ضطفى  مبلعب  االحد 
اال�ىل  اجلولة  بر�ضم  بالبليدة  
لالأمم  افريقيا  كا�س  ت�ضفيات  من 
2019  يف مواجهة هي 22 للت�ضكيلة 
حقق  الذى  امللعب  بهذا  الوطنية 
لنهائيات  تاريخني   تاأهلني  فيه 
كا�س العامل 2010 �2014، لكن يف 
 20 يوم  د�ضن  الذي  امللعب  هذا 
فيفري 2001  الذي يعترب احلديقة  
اجلزائري   للمنتخب  املف�ضلة 
تعادل  على  »اخل�رص«  يبقى 
الكامري�ن  اأمام   اخل�ضارة  بطعم 
يف  املا�ضي،  اأكتوبر  يف    ،)1-1(
حل�ضاب  لهم  ر�ضمية  مباراة  اآخر 
ت�ضفيات  مونديال 2018 بر��ضيا، 

االأ�ل  اليوم  هذه اخلرجة حل�ضاب 
ر��ضيا  مونديال  ت�ضفيات   من 
من  د�امة  يف   اخل�رص  اأدخلت 
املباراة  �حتمل  ال�ضلبية،  النتائج 
للت�ضكيلة  الرقم 22   الطوغو  اأمام 
ت�ضاكر حيث  اأر�ضية  الوطنية على 
متكنوا من حتقيق 19 فوزا مقابل 

تعادلني اثنني. 
�كانت تانزانيا اأ�ل من جنحت يف 
�ضهر �ضبتمرب 2010، يف فر�س اأ�ل 
قبل  �ضاركوا  الذين  للخ�رص  تعادل 
اأ�ضابيع من ذلك يف ثالث مونديال 
اجلزائرية،  الكرة   تاريخ  يف  لهم 
عواقب  ذا  التعادل  هذا  �كان 
�خيمة على املدرب الوطني رابح 
رمي  على  اأرغم  الذي  �ضعدان، 
على  اخل�رص  �اإرغام  املن�ضفة 
الهر�ب موؤقتا من ملعب م�ضطفي 

ت�ضاكر.
�كاالت

الطوغويل  املنتخب  ا�ضتعّد 
تنتظره  التي  للمقابلة  بجدية 
منتخبنا  اأمام  اليوم  �ضهرة 
الت�ضفيات  �ضباق  يف  الوطني 
اإفريقيا  كا�س  اإىل  املوؤهلة 
حيث  بالكامري�ن،  املقبلة 
ح�ضته  املناف�س  خا�س 
�ضهرة  االأخرية  التدريبية 
عليه  تن�س  ما  �فق  البارحة 
اجلزائرية  االحتادية  لوائح 
الفريق  بتدرب  القدم  لكرة 
املقابلة  ليلة  على  املناف�س 
التي  امللعب  اأر�ضية  على 
حتت�ضنها �هو ما حدث عندما 
خا�س رفقاء النجم الطوغويل 
�ضهرة  تدريباتهم  اأديبايور 
م�ضطفى  ملعب  على  اأم�س 
كانوا  بعدما  بالبليدة  ت�ضاكر 
اأجر�ا ا�ل ح�ض�ضهم التدريبية 
 5 ملعب  مبلحق  اأم�س  ا�ل 
جويلية، �اجمع العبو الطوغو 
الالعب  لزمالء  حتديهم  على 
اأين  اليوم  ريا�س حمرز �ضهرة 
تدربوا مبعنويات مرتفعة بعد 
الذي  التح�ضريي  الرتب�س 
مار�ضيليا،  مبدينة  اأجر�ه 
على  كبريا  اإ�رصارا  �اأبد�ا 
اأمام  ايجابية  نتيجة  حتقيق 
بتحقيق  لهم  ت�ضمح  اجلزائر 
بداية موفقة يف بداية امل�ضوار 
الكر�ي  العر�س  اإىل  املوؤهل 
تعداد  �اأن  خا�ضة  املقبل، 
مناف�س اخل�رص ح�رص مكتمال 

بتواجد اغلب جنومه يتقدمهم 
ريال  لنادي  ال�ضابق  الالعب 
مدريد اال�ضباين اأديبايور، �هو 
للتقني  خيارات  عدة  ما مينح 
اأجل  من  لور�ا  كلود  الفرن�ضي 
��ضع الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية التي 

تبداأ املقابلة.

لوروا: اجلزائر ل تخيفني 
و�ضكرا للفاف على حفاوة 

ال�ضتقبال

 ك�ضف املدرب الفرن�ضي كلود 
املنتخب  يخاف  ال  اأنه  لور�ا 
ي�ضحن  ��ضوف  اجلزائري 
العبيه من اأجل الدخول بد�ن 
اأ� تخوف من املناف�س  عقدة 
من اأجل رفع التحدي �اخلر�ج 
ايجابية،  بنتيجة  اللقاء  من 
�قال لور�ا اأنه يحرتم اجلزائر 
يخاف  ال  املقابل  يف  لكنه 
�يلعب  يواجهه  منتخب  اأي 
ت�ضخيم  د�ن  امكانياته  بكافة 
املناف�س الذي يالقيه، موؤكدا 
اجلزائر  اإىل  احل�ضور  اأن 
�ضيكون  منتخبها  �مواجهة 
الهدف منه الفوز رغم �ضعوبة 
املدرب  ��ضكر  املهمة، 
االحتادية  م�ضوؤ�يل  الفرن�ضي 
على  القدم  لكرة  اجلزائرية 
التي ح�ضوا  اال�ضتقبال  حفا�ة 
باأر�س  التحاقهم  منذ  بها 

الوطن.
عي�ضة ق.

عي�ضة ق.

اكد معرفته لنب طالب وحمرز

اأديبايور: ندرك �سعوبة مواجهة اجلزائر لكننا جاهزون
عرّب الالعب الطوغويل اإميانويل اأديبايور عن اإدراكه ل�ضعوبة املهمة التي تنتظره رفقة زمالئه مبنا�ضبة املواجهة التي يلعبونها اليوم اأمام املنتخب 

الوطني، �قال اأديبايور خالل الت�رصيحات التي ادىل بها لالإعالم اجلزائري اأ�ل اأم�س اأنه يعرف املنتخب اجلزائري �يدرك انه �ضوف يواجه 
مناف�ضا قويا خا�ضة داخل القواعد باعتبار اأنه ميلك ت�ضكيلة متما�ضكة �قادرة على خلق ال�ضعوبات للمناف�ضني، مو�ضحا اأنه ميلك معرفة لعدد من 
الالعبني على غرار الثنائي نبيل بن طالب �ريا�س حمرز. �ا�ضتطرد جنم الطوغو اأنه ال يخ�ضون مالقاة اخل�رص �زمالئه جاهز�ن خللق ال�ضعوبات 

على ار�ضية امليدان من اأجل العودة اإىل بالدهم بنتيجة ايجابية جتعلهم ي�ضجلون بداية ايجابية يف درب التاأهل اإىل كاأ�س افريقيا املقبلة.
ع.ق.

.................................................

م�سوؤولو نيوكا�سل يتفاو�سون اليوم مع مونبلييه ل�ستقدام بودبوز
يتواجد الالعب الد�يل اجلزائري ريا�س بودبوز �ضمن اهتمام اإدارة نادي نيوكا�ضل االجنليزي التي ت�ضتهدف اإىل التعاقد معه خالل مرحلة 

التحويالت ال�ضيفية احلالية، حيث يبدي م�ضوؤ�لو الفريق ال�ضاعد اإىل الد�ري االجنليزي املمتاز اإ�رصارا كبريا من اجل احل�ضول على خدماته 
�اأكرث االأندية جدية يف التفا��س مع اإدارة ناديه مونبلييه الفرن�ضي، �ح�ضب قناة »بني �ضبورت« فاإن م�ضوؤ�لو نيوكا�ضل برجمة جل�ضة املفا��ضات 
اليوم مع نظرائهم من مونبلييه من اأجل تقدمي عر�س ر�ضمي �العمل على اقناعها بت�رصيحه اإىل �ضفوفها، خا�ضة �اأنها منحت متو�ضط ميدان 

الت�ضكيلة الوطنية ال�ضوء االأخ�رص منن اأجل الرحيل �االنتقال اإىل �ضفوف اآخر �يقرتب من خو�س جتربة بالد�ري االجنليزي الأ�ل مرة يف م�ضواره 
الكر�ي، اأين ك�ضف امل�ضدر نف�ضه اأن املفا��ضات يف مرحلة متقّدمة �مل يبق �ضوى التو�ضل اإىل قيمة انتقال الالعب خا�ضة �اأن اإدارة مونبلييه 

ترف�س حتويل العبها بقيمة مالية تقل عن 15 مليون يور�.
ع.ق.



�أمين  ظهري  كارفاخال  د�ين  �أنهى 
�لأزمة  حول  �جلدل  مدريد  ريال 
مبنتخب  زميله  وبني  بينه  �ملثارة 
مد�فع  بيكيه  جري�رد  �إ�سبانيا 
عرب  كارفاخال  و�رصح  بر�سلونة، 
�لإ�سبانية:  �إي"  يف  "تي  حمطة 
بالأح�سان  بع�سنا  ��ستقبلنا  "لقد 
وهي  �إ�سبانيا،  منتخب  مع�سكر  يف 
خطوة بعيدة عن �أي ترتيبات م�سبقة 
و�سنحاول  د�ئًما،  معتاد  �أمر  بل 
وعن  مقدونيا"،  على  �لفوز  �سوًيا 
�سافر�ت �ل�ستهجان �سد بيكيه يف 
�لودية قال مد�فع  مبار�ة كولومبيا 

يتعر�ض  ما  "د�ئًما  مدريد  ريال 
ولكنه  و�لنتقاد�ت،  للهجوم  بيكيه 
منتخب  مع  لديه  ما  �أق�سى  يبذل 
�إ�سبانيا، ود�ئًما يقدم م�ستوى ر�ئًعا 
كارفاخال  وكان  ناديه"،  مع  ا  �أي�سً
بطاًل لأزمة مع بيكيه، حيث نقلت 
مقطع  �لإ�سبانية  �لإعالم  و�سائل 
وهو  مدريد،  ريال  ملد�فع  فيديو 
�أغاين  ناديه  جماهري  مع  يردد 
�أثناء  �لبار�سا  مد�فع  �سد  م�سيئة 
�مللكي  �لفريق  بتتويج  �لحتفال 
�ل�سهر  �أو�خر  �لدوري  بلقب 

�ملا�سي.

وت�سيلي  رو�سيا  منتخبا  تعادل 
يف  �أم�ض  �أول   1-1 بنتيجة 
لكاأ�ض  ��ستعد�د�ً  مو�سكو 
�لقار�ت �لتي ت�ست�سيفها �لأوىل 
من 17 �جلاري حتى 2 جويلية 
عرب  ت�سيلي  وتقدمت  �ملقبل، 
ماوري�سيو �إي�سال لعب كالياري 
 ،56 �لدقيقة  يف  �لإيطايل 
وعادلت رو�سيا بو��سطة فيكتور 
مو�سكو  �س�سكا  مد�فع  فا�سني 
رو�سيا  وتلعب   ،67 �لدقيقة  يف 
يف كاأ�ض �لقار�ت يف �ملجموعة 
�لربتغال  جانب  �إىل  �لأوىل 
بطلة  و�ملك�سيك  �أوروبا  بطلة 

بطلة  ونيوزيلند�  �لكونكاكاف 
ت�سيلي  تلعب  �أوقيانيا، يف حني 
يف  �جلنوبية  �أمريكا  بطلة 
�أملانيا  مع  �لثانية  �ملجموعة 
بطلة  و�أ�سرت�ليا  �لعامل  بطلة 
�آ�سيا و�لكامريون بطلة �أفريقيا، 
وكان مدرب �ملنتخب �لرو�سي 
ت�رصت�سي�سوف  �ستاني�سالف 
�ختار 23 لعباً خلو�ض �لبطولة 
�ملحلي،  �لدوري  من  جميعهم 
تعوي�ض  �إىل  رو�سيا  وت�سعى 
كاأ�ض  يف  �ملخيبة  م�ساركتها 
�أوروبا حيث خرجت من �لدور 

�لأول بتعادل وخ�سارتني.

هاينك�س: �أن�صح 
كرو�س باالعتز�ل
�أ�ساد �لأملاين يوب هاينك�ض 

�ملدير �لفني �لأ�سبق 
لبايرن ميونيخ وريال مدريد 
مبو�طنه توين كرو�ض جنم 

�لفريق �مللكي و�ملان�سافت، 
وتوىل هاينك�ض، تدريب 
كرو�ض يف باير ليفركوزن 
كما دربه يف وقت لحق 
خالل فرتته مع بايرن 

ميونيخ، وقال هاينك�ض، يف 
ت�رصيحات نقلتها �سحيفة 
"�سبورت بيلد" �لأملانية: 
"توين فاز بدوري �أبطال 
�أوروبا 3 مر�ت كما حقق 

بطولة كاأ�ض �لعامل وهو يف 
عمر �لـ27"، و�أ�ساف مازًحا: 
"�قرتح عليه �لعتز�ل"، وتابع 

�ملدرب �لفائز بالثالثية 
�لتاريخية 2013: "توين لعب 

�إ�سرت�تيجي، لقد و��سل 
�لتطور يف ريال مدريد ب�سكل 
ل ي�سدق، فهو يلعب بطريقة 
يتمناها �أي مدرب"، وو��سل: 
"بالتاأكيد كرو�ض و�حد من 
�أف�سل 3 لعبني و�سط يف 
�لعامل وبجانب كا�سيمريو 

ومودريت�ض هو �أف�سل لعب 
و�سط يف �أوروبا"، ورد كرو�ض 

على ت�رصيحات هاينك�ض 
وهو يبت�سم: "ل �أ�ستطيع 

�لتوقف �لآن؛ بحجة �أين فزت 
بكل �سيء، ففي ريال مدريد 
و�ملنتخب �لأملاين د�ئًما ما 
يكون لديك �أهد�ًفا جديدة، 
فنحن نريد �لفوز بكل ما هو 

ممكن".

مديره  �لأرجنتيني  �ملنتخب  منح 
�لفني �جلديد خورخي �سامباويل 
مع  مل�سريته  ممكنة  بد�ية  �أف�سل 
نظريه  على  بالفوز  وذلك  �لفريق 
يف  �م�ض  �أول   0/1 �لرب�زيلي 
�ملبار�ة �لودية �لتي �أقيمت بينهما 
��ستعد�د�ت  �سمن  ملبورن  يف 
�ملقبلة،  لرتباطاتهما  �لفريقني 
قليلة  �أيام  بعد  �ملبار�ة  وجاءت 
�لأرجنتيني  �ملدرب  تويل  من 
�سامباويل م�سوؤولية تدريب �لتانغو 
�لأرجنتيني لكنه جنح يف �لختبار 
جنوم  وقاد  �لفريق  مع  له  �لأول 
يف  جيد  عر�ض  لتقدمي  �لتانغو 
و�إن  �ملبار�ة  فرت�ت  من  �لعديد 
�لرب�زيلي  �ملنتخب  �حلظ  عاند 
كفيلة  كانت  فر�ض  عدة  يف 
�لأقل،  على  �لتعادل  بتحقيق 
�لأرجنتيني  �ملنتخب  وح�سم 
�سجله  بهدف  ل�ساحله  �ملبار�ة 

غابرييل مريكادو يف �لدقيقة 45، 
هجومي  بن�ساط  �ملبار�ة  وبد�أت 
و�إن  �لفريقني،  من  ملحوظ 
�لدقيقة،  و�لنهاية  للفعالية  �فتقد 
بع�ض  �أد�ء  يف  �لت�رصع  ظهر  كما 
�لدقيقة  �سهدت  �جلانبني،  لعبي 
�خلام�سة فر�سة خطرية للمنتخب 
عن  ت�سفر  مل  لكنها  �لرب�زيلي، 
�لتانغو،  �سيء يف ظل يقظة دفاع 
�رصيًعا  �لأرجنتيني  �ملنتخب  ورد 
باولو  منها  مرر  مرتدة،  بهجمة 
ديبال كرة بينية متقنة �إىل �آنخيل 
�لناحية  يف  �ملندفع  ماريا  دي 
�جلز�ء،  منطقة  د�خل  �لي�رصى 
بهدوء  �لكرة  ماريا  دي  ليت�سلم 
قوية  �سددها  ثم  بها  ويتقدم 
�لأمين،  �لقائم  �رتدت من  ولكنها 
حماولتهما  �لفريقان  و��سل 
�لهجومية مع تفوق ن�سبي لل�سامبا 
�لرب�زيلية ولكن دون هز �ل�سباك، 

فر�سة  كوتينيو  فيليب  و�أهدر 
 ،22 �لدقيقة  يف  لل�سامبا  ذهبية 

�لتانغو �لرد على تفوق �ل�سامبا. 
وكاد دي ماريا �أن يفتتح �لت�سجيل 
يف  للتانغو  منظمة  هجمة  من 
متريرة  لعب  حيث   ،39 �لدقيقة 
عالية من �لناحية �لي�رصى �أبعدها 
�أخرى  مرة  �إليه  لرتتد  �لدفاع، 
حدود  من  مبا�رصًة  لي�سددها 
�حلار�ض  لكن  �جلز�ء،  منطقة 
عالية  درجة  على  كان  �لرب�زيلي 
للكرة،  ت�سدى  حيث  �ليقظة،  من 
عن  �لتانغو  حماولت  و�أ�سفرت 
هدف �لتقدم يف �لدقيقة 45، �إثر 
ماريا  دي  لعبها  عر�سية  متريرة 
وقابلها  �لي�رصى،  �لناحية  من 
لكن  بر�أ�سية  �أوتاميندي  نيكول�ض 
وتهياأت  �لقائم  من  �رتدت  �لكرة 
يجد  مل  مريكادو  زميله  �أمام 
بت�سديدة  متابعتها  يف  �سعوبة 

مبا�رصة.
�لأكرث  �لرب�زيلي  �ملنتخب  وكان 
يف  �نت�ساًر�  و�لأف�سل  هجوًما 
�لدقائق �لأوىل من �ل�سوط �لثاين، 
لكن دفاع �لتانغو ظل على تركيزه 
كرة  جي�سو�ض  و�سدد  و�سموده، 
�جلز�ء  منطقة  خارج  من  مباغتة 
�أخطاأت  لكنها   53 �لدقيقة  يف 
ببع�ض  �لتانغو  ورد  �لهدف، 
�إزعاًجا  �سكلت  �لتي  �ملحاولت 
لكنها  �لرب�زيلي،  للدفاع  �سديًد� 
�ل�سباك،  �إىل  طريقها  تعرف  مل 
فر�سة   61 �لدقيقة  و�سهدت 
�إثر �رصبة حرة  للرب�زيل،  خطرية 
�ليمنى،  �لناحية  من  ويليان  لعبها 
لت�سل  �لالعبني  جميع  من  ومرت 
�لرقابة،  �لبعيد عن  �إىل جي�سو�ض 
ز�وية �سعبة  �لكرة من  لكنه �سدد 
من  �ل�سباك  �إىل  لتذهب  للغاية 

�خلارج.

�لتانغو يح�صمون كال�صيكو �الأر�س �مام �ل�صامبا

�لربتغايل  �لنجم  �سجل 
قاد  ثنائية  رونالدو  كري�ستيانو 
م�سيفه  على  للفوز  بالده  بها 
منتخب لتفيا 3-0 �سمن �جلولة 
�لثانية  �ل�ساد�سة من �ملجموعة 
�ملوؤهلة  �لأوروبية  بالت�سفيات 
�لعامل  كاأ�ض  نهائيات  �إىل 
�ملبار�تني  ويف  برو�سيا،   2018
نف�سها،  باملجموعة  �لأخريني 
�ل�سوي�رصي  �ملنتخب  تغلب 
منتخب  م�سيفه  على  �ملت�سدر 
فاز  كما   0-  2 فاروه  جزر 
نظريه  على  �أندور�  منتخب 
�ملجري 1 -0، وو��سل �ملنتخب 
�ل�سوي�رصي بذلك ح�سد �لعالمة 
�لكاملة حيث رفع ر�سيده �إىل 18 
نقطة يف �ل�سد�رة، ح�سدها من 
ويليه  متتالية،  �نت�سار�ت  �ستة 

�ملركز  يف  �لربتغايل  �ملنتخب 
و�سعد  نقطة   15 بر�سيد  �لثاين 
�ملركز  �إىل  �أندور�  منتخب 
�خلام�ض قبل �لأخري بر�سيد �أربع 
نقاط ، بينما تر�جعت لتفيا �إىل 
ثالث  بر�سيد  �ل�ساد�ض  �ملركز 
�ملجر  ر�سيد  وجتّمد  نقاط، 
بذلك عند �سبع نقاط يف �ملركز 
�لثالث بفارق نقطتني �أمام جزر 
فاروه �لتي حتتل �ملركز �لر�بع. 
بلجيكا  منتخب  فاز  بدوره، 
يف   0-2 �لإ�ستوين  م�سيفه  على 
مناف�سات  من  �ل�ساد�سة  �جلولة 
ورفعت  �لثامنة،  �ملجموعة 
نقطة   16 �ىل  ر�سيدها  بلجيكا 
لإ�ستونيا،  فقط  نقاط   4 مقابل 
و�بتعدت يف �ل�سد�رة بفارق �ربع 
نقاط �مام �ليونان �لتي تعادلت 

�سلبا مع م�سيفتها �لبو�سنة، فيما 
رفعت قرب�ض ر�سيدها �ىل �سبع 
نقاط �ثر فوزها على م�سيفتها 
جبل طارق، على ملعب �و كوك 
بلجيكا  خا�ست  تالني،  يف  �رينا 
�لنهائيات  بلوغ  �إىل  �ل�ساعية 
-1998 بعد  متتاليتني  مرتني 
قائدها  دون  من  �للقاء   ،2002
�لإجنليزي  ت�سيل�سي  مهاجم 
وخ�سع  �مل�ساب  هاز�رد  �إدين 
لعملية �ستبعده نحو ثالثة �أ�سهر 
عن �ملالعب، و�فتتحت بلجيكا 
�ملبار�ة  لهذه  ��ستعدت  �لتي 
 1-2 �لت�سيك  على  ودياً  بالفوز 
�لت�سجيل عن طريق لعب و�سط 
در�ي�ض مرتينز  �لإيطايل  نابويل 
ت�سديدة  من  �رتدت  كرة  بعد 

�ك�سل فيت�سل.

مع  �سباليتي  لوت�سيانو  ر�سميا  وقع 
�لفرتة  �لفريق يف  لقيادة  ميالن  �نرت 
بعد  �لإيطايل  �لدوري  يف  �لقادمة 
مو�سم كارثي مل يتاأهل �ثره لأي بطولة 
ن�رصته  �لذي  �لبيان  و�أ�سار  �وروبية، 
�إد�رة �لفريق �ن عقد �سباليتي ميتد 
مع  �لتدريبية  مهامه  و�سيبد�أ  لعامني 
�نرت ميالن يف �لثالث جويلية على �ن 
يقدم ر�سميا لو�سائل �لإعالم �لأربعاء 
�لقادم، ويعد �سباليتي �لبالغ 58 عاماً 
�لنا�سطني  �حلاليني  �ملدربني  �أكرث 

�لأوىل  �لدرجة  �لإيطايل  �لدوري  يف 
�إذ ��رصف  خو�سا للمباريات كمدرب 
على 406 مبار�ة مع خمتلف �لنو�دي 
�ملو�سم  �سباليتي  ودرب  دربها،  �لتي 
لحتالل  وقاده  روما  فريق  �ملا�سي 
بر�سيد  �لدوري  يف  �لثاين  �ملركز 
عن  نقاط   4 بفارق   87 بلغ  قيا�سي 
من  �لكثري  لكن  �لبطل،  جوفنتو�ض 
�متعا�سها منه  �جلماهري عربت عن 
�لنادي  باأ�سطورة  كثري�  �لزج  لعدم 
نهاية  �ملعتزل يف  توتي  فر�ن�سي�سكو 

�ملو�سم.
�سباليتي  �سيو�جه  ميالن  �نرت  ويف 
�أربعة  �أقال  ناد  يف  كثرية  م�سكالت 
ويتعلق  �ملا�سي  �ملو�سم  مدربني 
مان�سيني،  روبرتو  من  بكل  �لأمر 
�ستيفانو  بور،  دي  فر�نك  �لهولندي 
فيكي  �ستيفانو  و�ملوقت  بيويل 
و�أنهى �لنادي �ململوك من جمموعة 
�ملركز  يف  �لدوري  �ل�سينية  �سونينغ 
�ل�سابع ليف�سل بالتاأهل �إىل �لبطولت 

�لأوروبية.

رونالدو يتابع �لتاألق وبلجيكا ت�صتعيد �لريادة

�نرت ميالن يعني �صباليتي مدربا للفريق
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جريمان  �سان  باري�ض  نادي  تفوق 
�لكولومبي  مع  �لتعاقد  �سباق  يف 
جيم�ض رودريغيز لعب ريال مدريد 
�لالعب  �قرت�ب  بعد  �لإ�سباين، 
"حديقة  فريق  �إىل  �لن�سمام  من 
�لأمر�ء"، وحاولت �أندية مان�س�سرت 
من  و�أر�سنال  وليفربول  يونايتد 
�حل�سول  �لإيطايل  و�إنرت  �إجنلرت� 
�أّن  ورغم  �لالعب،  خدمات  على 
�أ�سارت  �ل�سحفية  �لتقارير  �أغلب 
�لأحالم،  م�رصح  من  �قرت�به  �إىل 
قو�سني  قاب  بات  باري�ض  �أّن  �إل 
�أو �أدنى من �لتعاقد مع رودريغيز، 
وذكرت �سحيفة "�سن" �لربيطانية 
�أن  فوتبول"  "فر�ن�ض  عن  نقاًل 
ح�سم  �لفرن�سية  �لعا�سمة  نادي 
�أن  على  رودريغيز،  �نتقال  �سفقة 
يتم �لإعالن �لر�سمي عن �ل�سفقة 
خالل �أيام، ما يوؤكد عودة �لالعب 
من  لعب  بعدما  �لفرن�سي  للدوري 

قبل بقمي�ض موناكو.
عاًما   25 �لبالغ  رودريغيز  ويقرتب 
"�سانتياغو  قلعة  عن  �لرحيل  من 

برنابيو" بعد م�ساركته يف 13 مبار�ة 
يف  �ملو�سم  هذ�  �أ�سا�سًيا  فقط 
جيم�ض  و�ن�سم  �لإ�سباين،  �لدوري 
للبالنكو�ض   2014 يف  رودريغيز 
�لفرن�سي  موناكو  من  قادًما 
ب�سفقة بلغت 75 مليون يورو، كما 
�لعامل يف  كاأ�ض  حقق لقب هد�ف 

ن�سخته �لأخرية بالرب�زيل.
�لهجومية مع تفوق ن�سبي لل�سامبا 
�لرب�زيلية ولكن دون هز �ل�سباك،  
متريرة  لعب  حيث   ،39 �لدقيقة 
عالية من �لناحية �لي�رصى �أبعدها  
للكرة،  ت�سدى  حيث  �ليقظة،  من 
عن  �لتانغو  حماولت  و�أ�سفرت 
هدف �لتقدم يف �لدقيقة 45، �إثر 
ماريا  دي  لعبها  عر�سية  متريرة 
وقابلها  �لي�رصى،  �لناحية  من 
لكن  بر�أ�سية  �أوتاميندي  نيكول�ض 
وتهياأت  �لقائم  من  �رتدت  �لكرة 
يجد  مل  مريكادو  زميله  �أمام 

�سعوبة يف متابعتها بت�سديدة

تعادل رو�صيا وت�صيلي ��صتعد�دً� 
لكاأ�س �لقار�ت

كارفخال يعلن �نتهاء �أزمته مع بيكيه

 �لبي ��س جي على �أعتاب �لتعاقد
 مع رودريغيز
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رف�ض املخرج اإياد اخلزوز والفنان 
م�سل�سل  منتجا  فهمي،  يا�رس 
حلقات  باقي  ت�سليم  »�سوق«، 
للقنوات  البدوي  »�سوق«  م�سل�سل 
مع  العمل،  تعر�ض  التي  القطرية 
احللقات  اإذاعة  بعدم  مطالبتهم 

التي لديهم.
ر�سمي  بيان  خالل  ذلك  جاء 
فيه  واأعلنا  املنتجان  اأ�سدره 
القطرية،  للمقاطعة  تاأييدهما 
الفن  بدور  اإمياننا  من  »انطالقاً 
مع  ومتا�سياً  ال�سامية،  ور�سالته 
الت�سامن  ب�ساأن  الثابتة  مبادئنا 
واأن عملنا  العرب،  العربي ووحدة 
اإىل تعميق ومتتني  يف الفن يهدف 
عالقات ال�سعوب العربية ببع�سها، 
العربي  املوقف  مع  وان�سجاماً 
الذي تبلور يف خطوة دولة الإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
ال�سعودية وجمهورية م�رس العربية 
ودول عربية واإ�سالمية عدة، فاإننا 
من  )�سوق(  مل�سل�سل  �سحبنا  نعلن 

القنوات القطرية«.
نقلته  الذي  البيان  واأ�ساف 
»نطالب  م�رسية:  اإعالم  و�سائل 
عر�ض  بوقف  القطرية  القنوات 
جهتنا  ومن  )�سوق(  م�سل�سل 

باقي  اإر�سال  عن  نتوقف  �سوف 
هذا  موقفنا  يف  ونحن  احللقات، 
قواعد  مع  ان�سجامنا  على  نوؤكد 
ون�رس  امل�سرتك،  العربي  العمل 
على مت�سكنا بدورنا الذي اخرتناه 
من  الفن  ن�سنع  قناعتنا،  بكامل 
اأجل احلياة وامل�ستقبل ومن اأجل 
واحلر،  النظيف  والفكر  التنوير 
مع  نتعامل  اأن  ميكننا  ل  لذلك 
جهات تعمل على هدم امل�سرتكات 

العربية وت�سهم يف دعم الإرهاب 
العربية،  الأمة  اأعداء  مع  وتن�سق 
القنوات  نطالب  فاإننا  وعليه 
امل�سل�سل  بث  بوقف  القطرية 
البدوي �سوق فوراً، متنازلني عن 
ك�رسكة  كاملة  املادية  حقوقنا 

منتجة لهذا العمل«.
املنتجة  ال�رسكة  اأن  يذكر 
العام  قدمت  »�سوق«،  مل�سل�سل 
قند«  »�سمر  م�سل�سل  املا�سي 

على  كبرياً  جناحاً  حقق  الذي 
وم�سل�سل  العربي  امل�ستوى 
مارجو  من  كل  بطولة  »�سوق« 
ور�سيد  امل�رسي،  ويا�رس  حداد، 
وجري�ض  جنم،  وعاكف  ملح�ض، 
وحممد  �رسور،  واأحمد  قبيلي، 
واأمل  حمادة،  وه�سام  املجايل، 
الدبا�ض و�سمرية الأ�سري، وتاأليف 
حممد  واإخراج  البطو�ض  حممد 

لطفي.

خالل  الرتكية  الدراما  اأبحرت 
اأعماق  يف  الأخرية  ال�سنوات 
على  املا�سي  لرت�سد  التاريخ 
�سجع  مما  ال�سغرية،  ال�سا�سة 
قراءة  اإىل  التوجه  على  الأتراك 
�سيما  ول  لتاريخهم،  جديدة 
و�سط تطورات الأو�ساع ال�سيا�سية 

باملنطقة.
اأرطغرل«،  »قيامة  م�سل�سال 
الثاين«  احلميد  عبد  و«عا�سمة 
يف  ال�سيا�سية  الأو�ساع  وتطورات 
كافية  اأعمال  الأو�سط  ال�رسق 
كتب  �رساء  على  الأتراك  لإقبال 
من  والرفع  بل  وقراءتها،  التاريخ 
رفوف  يف  التاريخ  كتب  اأعداد 

املكتبات ومعار�ض الكتب.
قناة  بداأت  يف فيفري املا�سي 
تركية عر�ض اأوىل حلقات م�سل�سل 
اأ�سبوعيا،  احلميد«  عبد  »عا�سمة 
يف  الأحداث  اأبرز  يوثق  حيث 
حياة  من  الأخرية  الـ13  الأعوام 
الثاين  احلميد  عبد  ال�سلطان 
)1842-1918( الذي دام حكمه 33 

عاما.
م�ساهدة  معدلت  حقق  وبعدما 
قيا�سية يف تركيا عقب عر�ض عدة 
بداأ امل�سل�سل يحظى  حلقات منه 
على  كبريين  واإقبال  باهتمام 
امل�ستوى العاملي، حيث �سيعر�ض 

على عدة قنوات عاملية.

»قيامة  م�سل�سل  اأحداث  لكن 
حلب  وليتي  بني  تدور  اأرطغرل« 
يف  الـ13  القرن  يف  واأنطاكية 
بني  والنزاعات  ال�رساعات  زمن 
يف  باملنطقة،  الإمرباطوريات 
دفعات  و�سول  مع  تزامن  وقت 
جديدة من قبائل الأوغوز الرتكية 

)الرتكمان( اإىل املنطقة.
جذب  اأرطغرل«  »قيامة  ويوا�سل 
العربي  امل�ساهد  واهتمام  اأنظار 
املو�سم  عر�ض  ا�ستمرار  مع 
الثالث منه، اإذ يتابعه املاليني يف 
مدبلجا عرب  اأو  املنطقة مرتجما 
�سا�سات التلفزيون اأو مواقع تبادل 

الفيديوهات.
وي�ستعر�ض امل�سل�سل نزاع املغول 
كان  حيث  املنطقة،  على  والروم 
من  الكثري  يعانون  امل�سلمون 
خا�سة  الـ13  القرن  يف  امل�ساكل 
وكان  العبا�سية،  اخلالفة  �سعف 
قائد  بانتظار  الإ�سالمي  العامل 
كل  متحديا  اأرطغرل  ليظهر  بطل 

الظروف.
ويف معر�ض الكتاب مبنطقة بيازيد 
و�سط اإ�سطنبول الذي يفتتح �سنويا 
يف رم�سان يف �سنته الـ36 اتخذت 
كتب التاريخ مكانها بني املوؤلفات 
من  اهتماما  ولقت  الأخرى 

الزائرين.
يف  -الذي  جليك  م�سعود  ويقول 

يعمل جناح دار ن�رس »موتتو«- اإنه 
لحظ اأن هناك اجتاها نحو كتب 
عبد  ال�سلطان  خا�سة  التاريخ، 
وحيد  وال�سلطان  الثاين،  احلميد 
وتاريخ  العثمانيني،  وتاريخ  الدين، 
والتاريخ  القريب  اجلمهورية 

القدمي.
»ل  اليوم  الأبناء  اأن  وي�سيف 
�سوبر  �سي�سبحون  اأنهم  يتخيلون 
لهم،  عليا  كمثل  غريهم  اأو  مان 
اأطغرل  مثل  احلقيقيون  القادة  بل 
وقدوتهم،  هدفهم  هم  وغريم 
التي  هي  باأجدادهم  ومعرفتهم 
يف  بالبحث  الرغبة  ت�ستنه�ض 

التاريخ«.
اجلديد  »اجليل  اأن  على  و�سدد 
امل�سل�سالت  من  يبداأ  تركيا  يف 

التي  والأحداث  البحث،  رحلة  يف 
للبحث  الكتب  اإىل  تدفعهم  فيها 

والتمحي�ض عن حقائق الأمور«.
-وهو  با�ض  قوجا  �سليمان  اأما 
ثمانني  نحو  كتب  تركي  موؤرخ 
وتاريخ  العثماين  التاريخ  عن  كتابا 
اأن  بدوره  فيالحظ  اجلمهورية- 
يف  بالتاريخ  اأكرب  اهتماما  هناك 
اأرقام  حتققت  حيث  املعر�ض، 

كبرية باملبيعات.
يف  ح�سل  مبا  التوجه  ذلك  وف�رس 
موؤملة  عنف  اأعمال  من  البالد 
دفعت املواطنني ملعرفة التاريخ، 
وقال »من ل يعرف تاريخه ل ميكنه 
وامل�ستقبل،  احلا�رس  يفهم  اأن 
بالكتب  يهتمون  اأنهم  جند  ولذلك 

والكتاب التاريخيني«.

عر�ض  اأم�ض  اأول  مقررا  كان 
»املراأة  الأمريكي  الفيلم 
يف  وومان(  )ووندر  املعجزة« 
تون�ض  حمكمة  لكن  تون�ض، 
ب�سبب  ذلك  منعت  البتدائية 
الإ�رسائيلية  املمثلة  م�ساركة 
يف  البّت  حني  اإىل  غادوت،  غال 
حزب  اأقامها  ق�سائية  دعوى 

�سيا�سي طالب مبنع الفيلم.
 

با�سم  الر�سمي  الناطق  وقال 
اإن  ال�سليطي  �سفيان  املحكمة 
حزب »حركة ال�سعب« ذا التوجه 
النا�رسي تقدم بدعوى ق�سائية 
عر�ض  ملنع  »ا�ستعجالية« 
وقف  املحكمة  فقررت  الفيلم، 
البت  اإىل حني  ب�سكل موقت  بثه 

يف الق�سية.
الأربعاء  ال�سعب  حركة  واأعلنت 
اأنها »ما�سية يف متابعة  يف بيان 
الق�سّية والق�سايا امل�سابهة وكّل 
الكيان  مع  بالتطبيع  يتعلّق  ما 
وقد  اأ�سكاله«.  بكّل  ال�سهيوين 
مبوجب  لبنان  يف  الفيلم  ُمنع 
قانون مقاطعة اإ�رسائيل ال�سادر 

عن جامعة الدول العربية.

بعد  الثقافة  وزارة  متنح  ومل 
وقالت  الفيلم،  بعر�ض  ترخي�سا 
طلب  اإن  الوزارة  يف  م�سوؤولة 
وقت  »يف  اإليها  ورد  الرتخي�ض 
متاأخر جدا« يوم 5 جوان  2017، 
يف حني ي�ستوجب احل�سول على 
ثمانية  قبل  تقدميه  الرتخي�ض 

اأيام من العر�ض.
ل�سعد  الفيلم  موزع  واأفاد 
الأربعاء  التقى  باأنه  القوبنطني 
الثقافة،  وزارة  يف  م�سوؤولني 
على  بناء  منعه  مت  الفيلم  واأن 
»اليوم  وقال  فارغة«،  »اتهامات 
ممثلة،  ب�سبب  فيلما  مينعون 
اإنه  اآخر،  عذرا  ي�ستنبطون 

انتهاك للحريات«.
الإ�رسائيلية  احلرب  وخالل 
املدمرة الأخرية على قطاع غزة 
يف عام 2014، والتي اأ�سفرت عن 
ا�ست�سهاد 2251 فل�سطينيا بينهم 
551 طفال، وجهت غال غادوت 
»في�سبوك«  على  �سفحتها  على 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  اإىل  حتية 
املقاومة  حركة  وهاجمت 

الإ�سالمية )حما�ض(.

حالة من اجلدل اأثارها املطرب 
اللبناين وائل كفوري بعد عر�ض 
حتت  »رامز  برنامج  يف  حلقته 
اأم�ض اخلمي�ض،  الأر�ض«، م�ساء 
اللون  اأ�سود  ببنطال  ظهوره  اإثر 
الرغم  علي  احللقة،  نهاية  يف 
اللون  اأزرق  لبنطال  ارتدائه  من 

يف بدايتها.
وتعر�ض كفوري لنتقادات عنيفة 
بعد تداول ال�سور ببنطاليه، حيث 
اتهمه البع�ض باأنه كان على علم 
بينما  جمهوره،  وخدع  باملقلب 

اأكد اآخرون اأن الرمال املتحركة 
حيث  بنطاله،  لون  تغيري  وراء 
بتو�سيح  حمبيه  من  عدد  طالبه 
هذا اللغط املثار حول احللقة.

حتت  »رامز  برنامج  اأن  يذكر 
الأر�ض« يقدمه الفنان امل�رسي 
فيه  وي�ست�سيف  جالل،  رامز 
والريا�سة  الفن  جنوم  من  عدداً 
ومت  العامة،  وال�سخ�سيات 
ت�سويره يف اأبو ظبي بالتعاون مع 

الإعالمي اللبناين ني�سان.

ك�سفت الفنانة امل�رسية رانيا 
تفا�سيل  عن  يا�سني،  حممود 
الفنان  والدها  بني  اخلالف 
عادل  والفنان  يا�سني  حممود 

اإمام.
لقائها  خالل  يا�سني،  واأكدت 
املذاع عرب ف�سائية »القاهرة 
والنا�ض امل�رسية، اأن اخلالف 
كان ب�سبب اأحد اأدوار م�سل�سل 

كالهما،  ببطولته  يقوم  ما 
عاوز  كان  اإمام  »عادل  قائلة: 

يبقى منرة واحد فيه«.
امل�رسية،  الفنانة  واأ�سافت 
للدور  والدها  �سبب رف�ض  اأن 
لي�ض ب�سبب الفنان عادل اإمام، 
املعرو�ض  الدور  ب�سبب  ولكن 

عليه فقط.

ت�ن�س متنع م�ؤقتا »املراأة املعجزة« 
ب�سبب ممثلة اإ�سرائيلية

بنطال وائل كف�ري يك�سف 
»فربكة« حلقته مع رامز جالل

�سبب اخلالف بني حمم�د 
يا�سني وعادل اإمام

بعد املقاطعة.. �سحب م�سل�سل »�س�ق« 
من القن�ات القطرية

الدراما التاريخية جتذب الأتراك
 لقراءة كتب التاريخ
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قائال:  م�ضى  عاما(   81( »بعيون« 
الرتكية،  باملدر�ضة  جدا  »«تاأثرت 
)خط  الثلث  بخط  تتميز  التي 
القرن  يف  مرة  لأول  ظهر  عربي 
ب�ُضْمك  بقلم  ويكتب  الهجري  الرابع 
اأروع  من  وهو  القلم(،  قطر  ثلث 
اخلط  بجانب  التخطيط،  فنون 
من  الأتراك  اأخذه  الذي  الديواين، 
خط الرقعة، واأ�ضافوا عليه مل�ضات 
وقد  به،  واأبدعوا  تركية،  جمالية 
الدواوين  اإىل  ن�ضبة  بالديواين  �ضمّي 

والق�ضور التي كان يكتب فيها«.
وخط الرقعة هو خط عربي حديث 
ب�ضهولة  يت�ّضم  العثمانيون،  ابتكره 
عن  وبعده  كتابته  و�رسعة  قراءته 
بحروفه  معروف  وهو  التعقيد، 
امل�ضتقيمة  املتقطعة  الق�ضرية 
وانحناءات ب�ضيطة اأغلبها يكون �ضبه 

م�ضتقيم.
ميار�س  الذي  »بعيون«،  وي�ضرتجع 
بريوت،  بالعا�ضمة  له  مقر  يف  فنه 
الرتكي  اخلطاط  مع  ذكرياته 
عليه  تعّرف  الذي  جلبي،  ح�ضن 
يف  م�ضاركتهما  خالل   2005 عام 
اإيران،  يف  اخلطوط  عن  معر�س 
قائال:  مقربني،  �ضديقني  واأ�ضبحا 
اجللبي  باأ�ضلوب  جدا  معجب  »اأنا 
عامة،  الرتكي  وبالأ�ضلوب  خا�ضة، 
ل �ضيما اأن اخلطني الثلث والديواين 
من اأكرث اخلطوط انت�ضارا يف العامل 
بهذين  متّيزت  تركيا  لكن  العربي، 

اخلطني على طريقتها«.

اخلطوط العربية
 

اأنواع  اللبناين  اخلطاط  وي�رسح 
»يف  بقوله:  العربية  اخلطوط 
الأ�ضا�س كان هناك �ضتة اأنواع وهي: 
اخلطوط  اأب�ضط  من  وهو  الرقعة، 

اأ�ضول  لتعليم  الأوىل  واخلطوة 
الذي  والن�ضخي  العربي،  التخطيط 
والفار�ضي  الكرمي،  القراآن  به  كتب 
موجود  لكنه  عربيا  لي�س  اأنه  رغم 
يف ال�رسق الأو�ضط وتاأثر به العرب، 
التخطيطي  املنهج  على  فدخل 

العربي«.
اخلط  »وكذلك  مو�ضحا:  ومي�ضي 
الديواين )�ضمي بالديواين اأو ال�ضلطاين 
العثماين،  ال�ضلطان  ديوان  اإىل  ن�ضبة 
يف  اخلط  هذا  ي�ضتعمل  كان  حيث 
ولهذا  ال�ضلطانية  املرا�ضالت  كتابة 
من  ي�ضتمدها  التي  جماليته  اخلط 
واملتداخلة(،  امل�ضتديرة  حروفه 
والثلث، واخلط الكويف الذي انطلق 
من العراق وتطور مع الأتراك، ومن 
ثم اأ�ضيف عليه بع�س اجلماليات يف 

م�رس«.
طّور  الوقت  »مع  »بعيون«:  ويتابع 
العرب يف م�رس اخلط الديواين، ومت 
اإدغامه مع اخلط الكويف، ليخرج من 
هذا التمازج اخلط الديواين اجللّي، 
اخلطوط  على  النوع  هذا  فاأ�ضيف 
اأخذوا  ثم  ومن  ال�ضتة،  الأ�ضا�ضية 
الن�ضخي،  الثلث ومن خط  من خط 
ومت مزجهما، فخرجوا بخط جديد 
اأطلق عليه ا�ضم اإجازة، لي�ضبح عدد 

اخلطوط العربية ثمانية«.
وي�ضري اإىل اأّن اأكرث اخلطوط انت�ضارا 
»الن�ضخي«،  هو  العربي  العامل  يف 
ال�ضعودية  يف  جدا  ينت�رس  الذي 

و�ضوريا.

ُن�ضخ متعددة
يقول  التخطيط«  بـ«فن  ولعه  وعن 
اخلطاط اللبناين: »خالل ال�ضفريات 
العامل  يف  اخلطاطني  اأق�ضد  كنت 
للتعلّم منهم والإطالع على طريقتهم 
دخلت  ذلك  وبعد  اخلط،  ر�ضم  يف 
جمال املعار�س، و�ضاركت يف العديد 

منها بلبنان والعامل، واأول اإجناز مهم 
يف حياتي كان ر�ضم وتخطيط �ضعار 
للطريان  الأو�ضط  ال�رسق  �رسكة 
اللبنانية عام 1951، وبعدها بعامني 

ر�ضمت ال�ضعار اجلديد لل�رسكة«.
اإجنازات  »بعد  »بعيون«:   وي�ضيف 
وبعد  عاما،   17 قبل  قررت  متعددة 
عودتي من اأداء فري�ضة احلج، كتابة 
ب�ضورة  وبداأت  ال�رسيف،  امل�ضحف 
التجربة، فوجدت  كنوع من  يا�ضني، 
نف�ضي قادرا على املتابعة، واأكملت 
عام  كلّيا  منه  النتهاء  حتى  مهمتي 

.»2001
ا�ضتخدمه  الذي  اخلط  نوع  وعن 
يو�ضح: »ا�ضتخدمت اخلط الن�ضخي 
)يجمع بني الر�ضانة والب�ضاطة لكرثة 
ونقلها  الكتب  ن�ضخ  يف  ا�ضتعماله 
منذ  امل�ضاحف  به  كتبت  وقد 
وميتاز  الأوىل،  الإ�ضالمية  الع�ضور 
جمالها  واإظهار  احلروف  باي�ضاح 

وروعتها«(.
�ضنوات  ثالث  غ�ضون  »ويف  وبتابع 
مرة  الكرة  واأعدت  منه،  انتهيت 
باخلط  امل�ضحف  وكتبت  اأخرى، 
كانت  املرة  هذه  لكن  الن�ضخي، 

وجعل  وتو�ضيعه  احلرف  بتكبري 
 15 على  حتتوي  الواحدة  ال�ضفحة 
من  �ضنتني  اأخذ  وقد  فقط،  �ضطراً 
م�ضحفا  كتبت  ثم  لإجنازه،  الوقت 

بالألوان«.
يكون  رمبا  اإنه  »بعيون«  ويقول 
اللبناين الأول الذي خط امل�ضحف 

ال�رسيف.
اللبناين  �ضنتني قرر اخلطاط   وقبل 
حتّدي ذاته والتمييز بخطوة جديدة 
العامل  يف  اأحد  اإليها  ي�ضبقه  مل 
امل�ضحف  كتابة  فقرر  العربي، 
باخلط الديواين، وهي ما يقول اإنها 

�ضابقة يف هذا املجال.
»بعيون«:  يقول  التجربة،  هذه  وعن 
»بداأت مع ال�ّضور الق�ضرية، فوجدت 
املتابعة، وخالل  على  قادرا  نف�ضي 
مهمتي  اأكملت  ال�ضنة،  ون�ضف  �ضنة 
اإجازة  يف  اأنا  والآن  اأيام،  قبل 

رم�ضانية«.
ن�ضخه  عن  »بعيون«  �ضئل  وكلما 
للقراآن الكرمي، يقول اإن »هذا العمل 
خمتلف جدا عن الأعمال التجارية، 
بذلك  اأقوم  القراآن،  اأن�ضخ  فعندما 

بكل جوارحي، ج�ضديا روحيا«.

للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  اأكدت 
على  )اليون�ضكو(  والثقافة  والعلم 
اإدراج مدينة بابل العراقية الأثرية يف 
حر�ضا  وذلك  العاملي،  الرتاث  لئحة 
مكانته  اإىل  العراق  عودة  على  منها 

احل�ضارية.
العراقية  الثقافة  لوزارة  بيان  وقال 
)جنوب  بابل  مدينة  اإدراج  فريق  اإن 
بغداد( يف لئحة الرتاث العاملي عقد 

اليون�ضكو  ممثل  مع  ببغداد  اجتماعا 
وممثل امللحقية الثقافية يف ال�ضفارة 
اتخاذ  بهدف  بالعراق  الأمريكية 
بابل  امللف  لإعداد  �رسيعة  خطوات 
واإكمال املتطلبات املطلوبة من قبل 

اليون�ضكو.
تطرق  الجتماع  اأن  البيان  واأو�ضح 
التي  اليون�ضكو  منظمة  متطلبات  اإىل 
ت�ضري اإىل اإدراج امللف �ضمن الالئحة 

الدولية واآلية كتابة امللف بلغة الرتاث 
منظمة  من  خرباء  واإ�رساك  العاملي 
اإجناز  يف  للم�ضاعدة  العاملية  الن�ضب 

امل�رسوع.
وامل�ضاركون  الفريق  اأع�ضاء  وعرب 
على  حر�ضهم  عن  الجتماع  يف 
احل�ضارية  مكانته  اإىل  العراق  عودة 
الأثرية-  بابل  مدينة  -خ�ضو�ضا 
و�رسورة التن�ضيق بني الوزارة وحكومة 

بابل املحلية لإيجاد ال�ضيغ املنا�ضبة 
التي ل تتعار�س مع القوانني اخلا�ضة 
لإدارة  الأخرى  والقوانني  بالآثار 

املنتجع ال�ضياحي والق�رس.
اللقاءات  موا�ضلة  اإىل  اأ�ضاروا  كما 
من اأجل اإجناز كافة متطلبات امللف 
يف  العاملي  الرتاث  جلنة  اىل  لرفعه 

اليون�ضكو وفق التوقيتات املطلوبة.

مت تر�ضيح ال�ضاعر العراقي ال�ضهري، 
مظفر النواب، لنيل جائزة نوبل يف 
الأدب، بعد ت�ضويت غالبية اأع�ضاء 
العراقيني.  والكتاب  الأدباء  احتاد 
لحتاد  الر�ضمي  املتحدث  واأفاد 
عمر  العراقيني،  والكتاب  الأدباء 
�رساي، باأن »مظفر النواب اأ�ضبح 
يف  نوبل  جائزة  لنيل  مر�ضحاً 
الأدب لعام 2017، بت�ضويت غالبية 

والكتاب  الأدباء  احتاد  اأع�ضاء 
العراقيني«.

واأ�ضاف �رساي اأن »مظفر النواب 
العامل  ال�ضعراء يف  اأجنح  اأحد  هو 
تر�ضحه  اإىل  ننظر  ونحن  العربي، 
لأن  الأهمية،  بعني  اجلائزة  لهذه 
اأنه  كما  غنية،  الإبداعية  جتاربه 

�ضاعر كبري«.
الأدباء  »احتاد  اأن  اإىل  م�ضرياً 

والكتاب العراقيني، عقد اجتماعاً 
من  اخلرباء  م�ضتوى  على  خا�ضاً 
مع  التوا�ضل  قنوات  فتح  اأجل 
اللجنة امل�رسفة على جائزة نوبل 
يف العا�ضمة ال�ضويدية �ضتوكهومل، 
مظفر  بال�ضاعر  وتعريفها 

النواب«.
وولد مظفر النواب يف بغداد عام 
فرتة  يف  العراق  وغادر   ،1934

يف  حالياً  ويعي�س  ال�ضبعينيات، 
العا�ضمة ال�ضورية دم�ضق.

ويُعترب ال�ضاعر مظفر النواب اأحد 
رموز احلداثة يف ال�ضعر، كما كتَب 
الوطنية  الق�ضائد  من  العديد 
و�ضوريا،  العراق  عن  وامل�رسحية 
ف�ضاًل عن عدد من ال�ضيناريوهات 

املعروفة.
وكالة اأنباء ال�ضعر

بعد رحلة ن�ضف قرن يف عامل اخلطوط، لعل اأبرز اإجنازات اخلطاط اللبناين، »حممود بعيون« 
ال�ضهري، هو اإكماله قبل اأيام كتابة »امل�ضحف ال�ضريف« باخلط الديواين، وهو ما ا�ضتغرق عاما 

ون�ضف  من العمل، لي�ضبح، على حد قوله، »اأول م�ضحف ين�ضخ يف لبنان باخلط الديواين«.

ا�ضتغرق عاما ون�ضف من العمل

وكالت

اخلطاط اللبناين"حممود بعيون"  ينتهي من 
كتابة اأول م�صحف باخلط "الديواين"

 اإدراج مدينة بابل العراقية يف الئحة الرتاث العاملي

ال�صاعر العراقي«مظفر النواب« مر�صح جلائزة نوبل

بقايا  اكت�ضاف  املغرب  �ضهد 
�ضاللة  من  الب�رس  لأ�ضالف 
تاريخها  يعود  العاقل  الن�ضان 
يزيد عمر  ما  الف عام  اإىل 300 
عام  األف  مئة  الب�رسية  ف�ضيلتنا 
اإ�ضايف وي�ضلط ال�ضوء على توزع 
احل�ضور الب�رسي يف تلك احلقبة 

يف انحاء القارة الفريقية.
التطور  ق�ضم  مدير  واأو�ضح 
بالنك  ماك�س  معهد  الب�رسي يف 
يف مدينة ليبزيغ الأملانية واأحد 
الأعمال  هذه  على  القائمني 
اوبالن«  جاك  جان   « الفرن�ضي 
جذور  ميثل  الكت�ضاف  »هذا  اأن 
يتم  عاقل  ان�ضان  اأقدم  جن�ضنا، 
يف  الإطالق  على  عليه  العثور 
افريقيا او خارجها«، وفقاً لوكالة 

النباء الفرن�ضية.
خالل  البقايا  هذه  على  وعرث 
العام  اأُطلقت  اأثرية  حفريات 
يف  ايغود  جبل  موقع  يف   2004
�ضمال غرب املغرب ت�ضمل قطعا 
وجه  بقايا  خ�ضو�ضا  بينها  لفتة 
�ضاللة  من  �ضفلي  وفك  ب�رسي 

الن�ضان العاقل يف افريقيا.
اأحد  وجه  اأن  الباحثون  ولحظ 
�ضاللة  من  الب�رس  هوؤلء  اوائل 
كثريا  ي�ضبه  العاقل  الن�ضان 
جان  ويروي  احلايل،  الن�ضان 
كان  حال  يف  اأنه  اوبالن  جاك 
يعتمر  ايغود  جبل  يف  الرجل 
اأي  عن  متييزه  ميكن  ل  قبعة، 

�ضخ�س عادي.
زائر  ا�ضتاذ  وهو  اوبالن  واأو�ضح 
اجلمجمة يف  اأن  فرن�ضا  كلية  يف 
للغاية  خمتلفة  تزال  ل  املقابل 
عن تلك املوجودة لدى الن�ضان 
تطور  »ح�ضل  قائال  املعا�رس، 
ال�ضكل  اإىل  الو�ضول  قبل  طويل 

احلايل للجمجمة«.

هذا املوقع املوجود يف منطقة 
ا�ضفي على بعد 400 كيلومرت اىل 
اجلنوب من الرباط معروف جدا 
العام  ففي   ، الثار  علماء  لدى 
متحجرة  على  فيه  عرث   ،1968
لطفل من �ضاللة الن�ضان العاقل 
تاأريخها يف  ومت   3 ايغود  �ضميت 
البداية ب40 الف عام ثم ب160 

الف عام.
هذا  ب�ضحة  الت�ضكيك  واإثر 
اوبالن  جاك  جان  بداأ  التاأريخ، 
واأع�ضاء فريقه حفريات جديدة 
العام 2004، وخل�س علماء الآثار 
اإىل تاأريخ جديد مت الك�ضف عنه 
درا�ضتني  يف  املا�ضي  الأربعاء 
جملة  يف  ن�رستا  منف�ضلتني 

»نيت�رس«
هذه  تاأريخ  على  احل�ضول  ومت 
دانيال  جانب  من  املتحجرات 
التاأريخ  يف  اخلبري  ريخرت 
ماك�س  معهد  يف  اجليولوجي 
بوا�ضطة  ليبزيغ  يف  بالنك 
بطريقة  اجلرعات  قيا�س 
تقنية  وهي  احلراري،  اتالألأق 
منذ  وم�ضتخدمة  جدا  معروفة 

الثمانينات.
ويف وقت �ضابق يف اثيوبيا اي�ضا، 
يعود  جماجم  ثالث  على  عرث 
الف   160 حواىل  اىل  تاريخها 
�ضنة قرب قرية هريتو يف منطقة 

افار.
ح�ضلت  التي  الكت�ضافات  هذه 
تركت  عينها  املنطقة  يف  كلها 
الب�رس  جميع  باأن  انطباعا 
احلاليني من �ضاللة كان افرادها 
غري  افريقيا  �رسق  يف  يعي�ضون 
مو�ضع  باتت  النظرية  هذه  اأن 
ت�ضكيك تام اثر هذه الكت�ضافات 

يف جبل ايغود.
وكالة اأنباء ال�ضعر

املغرب: اكت�صاف اأثري يزيد 
تاريخ الب�صر 100 األف عام

»بوتني« يوقع مر�صوما مبنح اجلوائز 
احلكومية يف جمال الثقافة

الرو�ضي فالدميري  الرئي�س  وقع 
مبنح  يق�ضي  مر�ضوما  بوتني 
جمال  يف  احلكومية  اجلوائز 
املر�ضوم،  اأعلن  وقد  الثقافة. 
الرو�ضي  الرئي�س  م�ضت�ضار 
فالدميري  الثقافة،  ل�ضوؤون 
موؤمتر  اأثناء  يف  تول�ضتوي، 

�ضحفي يف الكرملني.
اإدوارد  الرو�ضي،  امللحن  وحاز 
الثقافة،  جائزة  اأرتيميف، 
تطوير  يف  البارز  لدوره  تقديرا 
الرو�ضية  املو�ضيقى  فن 
اأبدع  اأنه  العلم  مع  والعاملية، 
لأفالم  مو�ضيقية  مقطوعات 
من اإخراج، اأندريه تاركوف�ضكي، 

ونيكيتا ميخالكوف.
ال�ضوفيتي  الباليه  م�ضمم  ونال 
غريغوروفيت�س،  يوري  الرو�ضي، 
جائزة الثقافة لقاء تطويره لفن 

الباليه الرو�ضي والعاملي.

اأما مدير عام متحف الأرميتاج 
امل�ضت�رسق  بطر�ضبورغ  يف 
الرو�ضي، ميخائيل بياتروف�ضكي، 
تقديرا  الثقافة  جائزة  فنال 
على  للحفاظ  املبذولة  جلهوده 
الرتاث الوطني الرو�ضي والرتاث 

الفني العاملي.
البارزة  الأ�ضماء  من  اأن  يذكر 
يف  الثقافة  بجائزة  فازت  التي 
بطريرك  ال�ضابقة:  الأعوام 
األيك�ضي  رو�ضيا  و�ضائر  مو�ضكو 
على  احلائز  والكاتب  الثاين، 
الأدب،  جمال  يف  نوبل  جائزة 
�ضوجلينيت�ضني،  األك�ضندر 
فالنتني  الرو�ضي،  والكاتب 

را�ضبوتني وغريهم.
وتقدر قيمة اجلائزة بـ5 ماليني 
األف   100 نحو  يعادل  ما  روبل، 

دولر.
وكالة اأنباء ال�ضعر



ثقافةالأحد 11جوان  2017   املوافـق  لـ 15 رم�ضان  1438هـ 17

  
يف  املثقف  "تثمني دور 

املجتمع "
ال�سياق  ذات   ويف 
فيلم  اأ�سار  كاتب �سيناريو 
و مع هذه  يو�سف"  اأنه  "زيغود 
باملقابل  فاإننا  القامتة  ال�سورة 
اأن  نعرتف  بوجود  بد  ال 
ترت�سم  بداأت  �سيا�سية  اإرادة 
اجتاه  يف  االأخرية  ال�سنوات  يف 
و  علماء   : املثقفني  تكرمي 
تاأ�سي�س عدد  فنانني من خالل 
كجائزة  التقديرية  اجلوائز  من 
مثال  معا�سي  علي  ال�سهيد 
لالأدباء ال�سباب اأو اليوم الوطني 
هي  و   ، غريهما  للفنان  و 
تثمني  هدفها  جيدة  مبادرات 

دور املثقف يف املجتمع .
 

اختيار اأ�ضماء املكرمني 
بو�ضام ال�ضتحقاق 

الوطني  مل يكن موفقا 
باملرة

 
املثقفني  تكرمي  على  تعليقا  و 
الناقد  قال   ، الفنان  يوم  يف 
اأح�سن  اجلامعي  واالأ�ستاذ 
االأ�سماء  اختيار  ثليالين  اأن 
بحيث  باملرة  موفقا  يكن  مل 
مت  اأ�سماء  وجود  الحظنا 
على  املرات  عديد  تكرميها 
غرار الكاتبة اأحالم م�ستغامني 
يف حني الحظنا حرمان اأدباء و 
بالتكرمي  اأجدر  اآخرين  فنانني 
نف�سها  م�ستغامني  اأحالم  من 
امللك  عبد  الكبري  االأديب  مثل 
مرتا�س و الفنان القدير عثمان 
الدين  عز  و  الكاتب  عريوات 
حممد  واالأديب  جالوجي 
يف  ا�سمه  يرد  الذي  مل  �ساري 
قائمة املكرمني و لكنه ي�ستحق 
املبدع  هو  و  الثناء  و  التكرمي 
و  العربية  باللغتني  الروائي 
املرتجم  اأي�سا  هو  و  الفرن�سية 
اجلزائرية  للمكتبة  قدم  الذي 
ع�رشات االأعمال و الذخائر، و 
اجلامعي  االأ�ستاذ  و  الناقد  هو 
خدمة  يف  املتفاين  ال�سادق 

الوطن .
كتاب  ودعا  �ساحب 
الثورة  و  اجلزائري  امل�رشح 
التحريرية  اإىل اإبعاد احل�سابات 

فكرة  عن  ال�سيقة  ال�سيا�سية 
تو�سع  اأن  متمنيا   ، التكرمي 
هذه  ملثل  مو�سوعية  معايري 
على  تكون  ال  حتى  التكرميات 
ل�سحاب  وين  حلباب  وين  وزن 
من جانا يجيه اخلري و العافية.
 ويعد اح�سن ثليالين ابن �سيدي 
اأ�ستاذ  مزغي�س بوالية �سكيكدة 
و  العربية  اللغة  بق�سم  االأدب 
 1955 اأوث   20 جامعة  اآدابها، 
ب�سكيكدة ، حا�سل على �سهادة 
االآداب  يف  العلوم  يف  الدكتوراه 
حا�سل على �سهادة املاج�ستري 
يف �سعبة )اأدب احلركة الوطنية 
اجلزائرية( حا�سل على �سهادة 
من  االآداب  يف  اللي�سان�س 
يف  ق�سنطينة  منتوري،  جامعة 
جوان 1986  عمل اأ�ستاذ االأدب 
واآدابها،  العربية  اللغة  بق�سم 
�سبتمرب  منذ  �سكيكدة  جامعة 
 2010 اأوت   ( اليوم  اإىل   2006
(  وع�سو منتدب من قبل وزارة 
�سمن  للعمل  الوطنية،  الرتبية 
املجموعة الوطنية املتخ�س�سة 
العربية  اللغة  مناهج  الإ�سالح 
اإىل   2004 اأكتوبر  منذ  واآدابها 
اللغة  اأ�ستاذ  ج-   2006 اأوث 
العربية واآدابها بثانوية الفارابي 
ب�سيدي مزغي�س والية �سكيكدة 
�سبتمرب  1989اإىل  �سبتمرب  منذ 
2004 . ثانيا :يف جمال االإعالم 
ومقدم  وال�سحافة:  منتج 

مع  االإذاعية  الربامج  من  لعدد 
و   2004 �سنة  �سكيكدة  اإذاعة 
جويلية  منذ  ق�سنطينة  اإذاعة 
يتوىل  حيث  اليوم  اإىل   2006
ثقايف  برنامج  تقدمي  و  اإعداد 
العديد  له  "توقيعات"   : عنوانه 
اأمراء   " املطبوعة:  الكتب  من 
 ( ال�سابعة  ال�رشبة  للبيع- 
التبيني  م�رشحيتان ( من�سورات 
و  ،  "الثعلبة   1999 اجلاحظية 
م�رشحي  مونولوج   ( القبعات": 
اجلاحظية  التبيني  من�سورات   )
 ( املنتهى":  زيتونة   "،  2000
من�سورات   ) م�رشحيات  اأربع 
احتاد الكتاب اجلزائريني 2004 
" امل�سوق يف االأدب و الن�سو�س 
تاأليف   ( املوجهة  املطالعة  و 
املدر�سي  للكتاب  م�سرتك 
الثانوية،  االأوىل  لل�سنة  الر�سمي 
جذع م�سرتك اآداب ( من�سورات 
للمطبوعات  الوطني  الديوان 
لوكيو�س  و   2005 املدر�سية 
الفتوة  اأدب  �سل�سلة   ( اأبوليو�س 
الثقافة  وزارة  من�سورات   )
النجاح: حقيقتها  2005 جريدة 
بجائزة  فائز  بحث   ( دورها  و 
فنونه  و  االأدب  يف  بادي�س  ابن 
وزارة  من�سورات   ،  )  2005 عام 
من  ،"خمتارات   2007 الثقافة 
ترجمة   ( اجلزائري"  امل�رشح 
من الفرن�سية اإىل العربية لع�رش 
من  عدد  كتبها  م�رشحيات 

 1 ط   ،  ) اجلزائريني  املوؤلفني 
املر�سي  ن�رش  دار  من�سورات   ،
باإ�رشاف املعهد العربي العايل 
تظاهرة  اإطار  يف  للرتجمة 
الثقافة  عا�سمة  اجلزائر 
امل�رشح   "،  2007 العربية 
اجلزائري و الثورة التحريرية"، 
من�سورات وزارة الثقافة 2007.  
امل�رشح  يف  اجلزائرية  الثورة 
فائز  اأكادميي  بحث   ( العربي 
م�سطفى   : العربية  باجلائزة 
االأبحاث  و  للدرا�سات  كاتب 
 )2008 عام  امل�رشحية 
املهرجان  حمافظة  من�سورات 
 ، املحرتف  للم�رشح  الوطني 
باإ�رشاف وزارة الثقافة ، اجلزائر 
2008. - �رش احلياة ، و اخلط 
 ) لالأطفال  ) م�رشحيتان  نقطة 
الوطنية  املوؤ�س�سة  من�سورات 
اجلزائر   ، املطبعية  للفنون 
املن�سورات  ثانيا:   .2009
ثالث  ترجمة  و  ال�سحفية: 
الفرن�سية  من  بولي�سية  روايات 
تاأليف  يف  �سارك   ، العربية  اإىل 
الوثائق الرتبوية مثل :) املنهاج ، 
الوثيقة املرافقة ، دليل االأ�ستاذ 
التعليم  مبرحلة  اخلا�سة   )
من  اأن   له  عدد  الثانوية  كما 
الدرا�سات و البحوث املن�سورة 
على   ، املجالت  خمتلف  يف 
 ( و   ) الثقافة   (  : غرار جملتي 
وزارة  عن  ال�سادرتني   ) اآمال 
 ( جملة  و   ، اجلزائرية  الثقافة 
البحوث و الدرا�سات االإن�سانية 
 ( و جملة   ، �سكيكدة  ( جلامعة 
االإن�سانية  العلوم  و  االآداب  كلية 
القادر  عبد  االأمري  جلامعة   )
اإىل  باالإ�سافة   ، بق�سنطينة 
ع�رشات املقاالت املن�سورة يف 
الوطنية  ،له  اجلرائد  خمتلف 
م�رشحيتان لالأطفال ، هما : ) 
 ( و   ،  ) االخرتاعات  و  �سو�سو 
�رش احلياة ( ، اأنتجهما  م�رشح 
�سكيكدة و  مونولوج ) الثعلبة و 
الفنان  قدمه  الذي   ) القبعات 
عبا�س   ( املحرتف  امل�رشحي 
حممد اإ�سالم ( ل�سالح امل�رشح 
 ( بعنوان  اجلزائري  الوطني 
اأح�سن  �سرتاتاج(،  فالدكتور 
م�ساركته  عن  معروف  ثليالين 
ع�رشات  باإلقاء  امل�ستمرة 
خمتلف  يف  املحا�رشات 
من  بعدد  املقامة  امللتقيات 

الواليات و اجلامعات.   

حتدث الدكتور اأح�ضن ثليالين يف ت�ضريح ليومية "الو�ضط" حول تقليد اأو�ضمة 
ال�ضتحقاق  الوطني من م�ضف  "عهيد" و"جدير" و"ع�ضري" لرجال الثقافة والفكر والأدب يف 

العيد الوطني للفنان امل�ضادف ل08 جوان  من كل عام  والتي اأقيمت موؤخرا  باأوبرا اجلزائر "بوعالم 
ب�ضايح"  بالعا�ضمة باأنها تعد فكرة تكرمي املثقفني من قبل احلكام تقليدا اإيجابيا معمول به منذ 

القدمي  ، و بكل �ضراحة فنحن يف اجلزائر نعد من البلدان التي ل تقدر املثقفني حق قدرهم و ذلك 
�ضواء باملقارنة مع ما جنده يف خمتلف البلدان الأخرى متقدمة كانت اأم متخلفة اأم باملقارنة مع ما 

توليه بالدنا نف�ضها من تقدير و ت�ضجيع لأهل الريا�ضة و ال�ضيا�ضة و غريهما .

الدكتوراأح�ضن ثليالين لـ "الو�ضط "

 حكيم مالك

الوطني" اال�ستحقاق  بو�سام  االأجدر  عريوات كان  "عثمان 

بوجدرة،  ر�سيد  الروائي   تغيب 
اأو�سمة  توزيع  حفل  ح�سور  عن 
الوطني  اال�ستحقاق  م�سف 
املثقفني  من  لعدد  �سلمت  التي 
منهم،  واحدا  وكان  والفنانني 
االأوبرا  قاعة  يف  اأقيم  والذي 
وفتح  اأم�س  اأول  ب�سايح  بوعالم 
غيابه الكثري من التكهنات واأثار 
اأنه  وخا�سة  اجلدل،  من  الكثري 
املكرمني  قائمة  ا�سمه يف  اأدرج 
تعر�س  ما  بعد  العام  هذا  يف 
النهار،  قناة  على  مقلب  من  له 
ونتج عنه ت�سامن وا�سع من قبل 
قبل  ومن  اجلزائريني  املثقفني 
ال�سعيد بوتفليقة �سقيق الرئي�س 
بوجدرة  وغاب  وم�ست�ساره. 
اال�ستحقاق  و�سام  ت�سلمه  عن 
غ�سب  ليثري  "الع�سري"  الوطني 
ون�ساء  رجال  بع�س  وانزعاج 
الثقافة الذين اعتربوا غيابه غري 
من  انتقا�سا  واعتربوه  املربر 

احرتام املنظمني.
حملية  �سحف  نقلت  فيما 
تربير  بوجدرة  عن  جزائرية 
م�ستاء من  اأنه  وهو  غيابه  �سبب 
معه  الثقافة  وزارة  توا�سل  عدم 
يف الفرتة االأخرية وعدم ت�سجيل 

عز  وال�ساعر  الكاتب  الوزير 
لفتة ت�سامن  الدين ميهوبي الأي 
برنامج  خو�س  خلفية  على  معه 

تلفزيوين يف حياته اخلا�سة.
"ات�سلت  بوجدرة  واأ�ساف 
يرد  ومل  مرات  عدة  بالوزير 
على  ن�سية  ر�سالة  له  واأر�سلت 
نف�سه  يكلف  ومل  النقال  هاتفه 
ميكن  فكيف  علي  الرد  عناء 
واأت�سلم  احلفل  اإىل  اأتوجه  اأن 
وحيدا  نف�سي  وجدت  الو�سام، 
ودعم  املثقفني  التفاف  لوال 
اجلمهورية..  رئي�س  م�ست�سار 
املركز  ي�سجل  مل  جهته  ومن 

الوطني للكتاب اأي مبادرة".
و�ساما   47 توزيع  مت  اأنه  ويذكر 
والفن  والثقافة  العلم  الأهل 
للفنان  الوطني  العيد  مع  تزامنا 
االأول  الوزير  بح�سور  الثامن 
من  واأع�ساء  تبون  املجيد  عبد 
�سخ�سيات  وبح�سور  احلكومة 
رئي�س  واأ�رشف  وفنية.  ثقافية 
القادر  عبد  االأمة  جمل�س 
االأو�سمة  منح  على  �سالح  بن 
رئي�س  عن  نيابة  للمكرمني 

اجلمهورية.
وكالة اأنباء ال�ضعر

 ر�سيد بو جدرة : ميهوبي �سبب 
 غيابي عن حفل توزيع

 االو�سمة الرئا�سية

اليوم بق�ضر الثقافة مفدي زكريا 
بالعا�ضمة

عر�ض الفيلم الوثائقي " عبد القادر 
اإبراهيمي �سامل  " للمخرج 

 م�ضتغامن 

  رحيل فنان االأغنية ال�سعبية 
�سيد اأحمد زقي�ض

الفيلم  عر�س   �سيتم  اليوم 
" للمخرج  " عبد القادر  الوثائقي 
وزير  اإبراهيمي، بح�سور  �سامل 
ميهوبي،  الدين  الثقافة  عز 
املعتمد  الدبلوما�سي  وال�سلك 
العا�رشة  ال�ساعة  على  باجلزائر 

الثقافة  بق�رش   ) �سا   22:00( ليال 
مفدي زكريا. وينظم هذا العر�س 
على  �سنة   134 مرور  مبنا�سبة 
اجلزائرية  الدولة  موؤ�س�س  رحيل 

احلديثة االأمري عبد القادر.
حكيم مالك

الفقيد  اأم�س  جثمان   وري 
الرثى فنان االأغنية  ال�سعبية 
مبقربة  زقي�س  اأحمد  �سيد 
مب�ستغامن  حوى  بن  �سيدي 
الفنان يوم  فلقد رحل هذا 
اجلمعة مب�ستغامن عن عمر 
�سكتة  اثر  �سنة   63 ناهز 
من  علم  ح�سبما  قلبية، 

عائلة  الفقيد. 
حياته  الفقيد  كر�س  وقد 
ال�سعبي  للموروث  خدمة 

حيث  امللحون  ولق�سيد 
من  ق�سائد  العديد  اأدى 
�سيدي خل�رش بن خلوف.

ويحظي �سيد اأحمد زقي�س 
مبكانة مرموقة يف الو�سط 
الفني ولدى جمهور وحمبي 
على  االأغنية  ال�سعبية 
امل�ستوى الوطني حيث اأحيا 
عرب  احلفالت  من  العديد 

خمتلف واليات الوطن.
وكالت 
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 عدا عن حدوث انتفاخ يف بطن ال�ّشخ�ض املري�ض، 
قرحة  ت�شاحب  الّتي  الأخرى  الأعرا�ض  ومن 
يكون  والذي  الإن�شان،  ي�شيب  الّذي  الغثيان  املعدة 
اإىل  بالإ�شافة  دونه،  من  اأو  القيء  مع  مرتافقاً  اإّما 
فاإّنه  اأي�شاً  اجل�شم،  كتلة  يف  امللحوظ  النخفا�ض 
مع  بقيء  الإن�شان  اإ�شابة  حالة  ويف  املفرو�ض  من 

دم اأو اأ�شبح لون الغائط اأ�شوداً اأن ي�شارع يف الفح�ض 
والتاأّكد من وجود هذا املر�ض اأم ل 

ومن اأكرث الفحو�ض دّقة يف ت�شخي�ض هذا املر�ض اأو 
العتالل هو اإجراء التنظري الداخلي من قبل الطبيب 
الّتنظري  باإجراء  الطبيب  يقوم  حيث  املخت�ض؛ 
للمنطقة العلوّية من اجلهاز اله�شمي، ويتّم التنظري 

عن طريق اإدخال اأنبوب، ويتّم تركيب وتثبيت كامريا 
على طرفه اإىل املريء والثني ع�رش واملعدة، مّما 
اأي�شاً  كبري،  بو�شوح  املعدي  الغ�شاء  بروؤية  ي�شمح 
فاإّنه يتم اأخذ عّينة من هذا اجلهاز من داخله، الأمر 

الّذي يعمل على التاأّكد من وجود اجلرثومة امللوية 
للمري�ض،  اأملاً  ي�شّبب  الفح�ض  هذا  ل،  اأم  البوابّية 
تخديراً  املري�ض  تخدير  يتّم  فاإّنه  ال�شبب  ولهذا 

مو�شعّياً قبل ال�رشوع يف اإجراء الفح�ض.

القرحة املعدّية
اأعرا�ض مر�ض قرحة املعدة عديدة، ومن هذه الأعرا�ض: حدوث 

الأمل يف اجلزء العلوي من البطن اأ�ضفل املنطقة التي توجد فيها 
عظام ال�ضدر، بالإ�ضافة اإىل ال�ضعور الكبري بال�ضبع بعد اأن يتناول 

املري�ض وجبًة من وجبات الطعام

عالجات منزلّية جلفاف احللق
زيادة تناول ال�شوائل حيث  يعّد اجلفاف من اأكرث الأ�شباب الّتي توؤّثر على احللق؛ لذا فاإّن من اأف�شل الطرق 
لتتخلّ�ض من حالة اجلفاف تكون بزيادة تناول ال�شوائل مّما ي�شاعد يف احلفاظ على رطوبة اجل�شم، ويعمل 

الرتطيب املنا�شب على متكني اجل�شم من اإفراز ما يحتاج له من لعاب كاٍف حلّل امل�شكلة، ول�شتهالك 
كمّية كافية من ال�شوائل ين�شح ب�شكل عام با�شتهالك كمّية تقارب 2 لرت من املاء على مدار اليوم؛ اأي ما 
يقارب 8 كا�شات، و اإذا مل تتمّكن من تناول هذه الكمّية من املياه ين�شح بالقيام بامت�شا�ض قطع �شغرية 

من الثلج، ول نق�شد بذلك تناول الثلج ولكن تناول الفواكه املجّمدة جزئياً مثل الأنانا�ض املجّمد والبطيخ 
واخليار ، وكما ميكنك �رشب الع�شائر الطبيعّية مثل: ع�شري الفواكه اأو ع�شري اخل�شار، وميكن �رشاء هذه 

الع�شائر اأو حت�شريها منزلّياً  واإذ مل ترغب ب�رشب الع�شائر الباردة ت�شتطيع بدلً منها �رشب ال�شوائل 
ال�شاخنة مثل ال�شاي والبابوجن وكذلك اليان�شون، ولكن ينّوه اإىل عدم تناول اأكرث من كاأ�ٍض واحدة من نف�ض 
الأع�شاب يف اليوم نف�شه؛ اإذ قد يكون لذلك تاأثريات جانبّية �شّيئة، وكما ميكنك تناول احل�شاء ال�شاخن؛ 

حيث اإّن تناول ما �شبق ي�شهم يف خف�ض جفاف احللق وزيادة ال�شوائل يف اجل�شم ب�شكٍل.

اجلفاف  يعّد  حيث   ال�شوائل  تناول  زيادة 
توؤّثر على احللق؛ لذا  الّتي  الأ�شباب  اأكرث  من 
حالة  من  لتتخلّ�ض  الطرق  اأف�شل  من  فاإّن 
مّما  ال�شوائل  تناول  بزيادة  تكون  اجلفاف 
اجل�شم،  رطوبة  على  احلفاظ  يف  ي�شاعد 
ويعمل الرتطيب املنا�شب على متكني اجل�شم 
حلّل  كاٍف  لعاب  من  له  يحتاج  ما  اإفراز  من 
امل�شكلة، ول�شتهالك كمّية كافية من ال�شوائل 
 2 تقارب  كمّية  با�شتهالك  عام  ب�شكل  ين�شح 

اأي ما يقارب  اليوم؛  لرت من املاء على مدار 
هذه  تناول  من  تتمّكن  مل  اإذا  و  كا�شات،   8
بامت�شا�ض  بالقيام  ين�شح  املياه  من  الكمّية 
قطع �شغرية من الثلج، ول نق�شد بذلك تناول 
الثلج ولكن تناول الفواكه املجّمدة جزئياً مثل 
وكما   ، واخليار  والبطيخ  املجّمد  الأنانا�ض 
ميكنك �رشب الع�شائر الطبيعّية مثل: ع�شري 
الفواكه اأو ع�شري اخل�شار، وميكن �رشاء هذه 
ترغب  واإذ مل  منزلّياً   اأو حت�شريها  الع�شائر 

منها  بدلً  ت�شتطيع  الباردة  الع�شائر  ب�رشب 
�رشب ال�شوائل ال�شاخنة مثل ال�شاي والبابوجن 
تناول  عدم  اإىل  ينّوه  ولكن  اليان�شون،  وكذلك 
اأكرث من كاأ�ٍض واحدة من نف�ض الأع�شاب يف 
اليوم نف�شه؛ اإذ قد يكون لذلك تاأثريات جانبّية 
ال�شاخن؛  احل�شاء  تناول  ميكنك  وكما  �شّيئة، 
حيث اإّن تناول ما �شبق ي�شهم يف خف�ض جفاف 
احللق وزيادة ال�شوائل يف اجل�شم ب�شكٍل عام، 
ويف حالت جفاف احللق يتوّجب البتعاد عن 

تناول امل�رشوبات املحتوية على الكافيني مثل 
القهوة، وكذلك البتعاد عن تناول امل�رشوبات 
الغازّية وامل�رشوبات املحتوية على الكحول؛ 
بزيادة  واملواد  امل�رشوبات  ت�شهم هذه  حيث 

جفاف احللق 
يعّد عالج جفاف احللق بوا�شطة هالم ال�شبار 
اإذ  بالعالج؛  امل�شتحدثة  القدمية  الطرق  من 
اجلفاف  تخفيف  على  ال�شّبار  هالم  ي�شاعد 
يف  املوجودة  احل�ّشا�شة  الأن�شجة  وحماية 

من  التخلّ�ض  يف  ي�شاعد  وكما  الفم،  منطقة 
الطعم املر؛ اإذ يعّزز براعم الذوق 

ال�شّبار  ع�شري  من  كوٍب  ربع  �رشب  وميكن   
ملحوظ،  بتح�ّشٍن  ت�شعر  اأن  اإىل  يومّي  ب�شكٍل 
لتعمل  ك�شائل  الهالم  ا�شتخدام  ميكنك  وكما 
على غرغرة احللق به لعّدة مّرات خالل اليوم 
الفم  الواحد، وكما ميكن تطبيق الهالم حول 
م�شاكل  حلّل  الإ�شبع  اأو  القطن  با�شتخدام 

جفاف احللق من اخلارج   

عالجات منزلّية جلفاف احللق

فوائد تناول القرفة 
 التقليل من الكول�شرتول ال�شار يف اجل�شم، وبالتايل 
هو مفيد جداً ل�شّحة للقلب وحمايته من الأمرا�ض 
حت�شني اله�شم واإزالة الغازات، وعالج انتفاخ املعدة 
والق�شاء على احلمو�شة وحالت  القولون،  وم�شاكل 
والتقليل  الوزن،  من  والتخفيف  ال�شباح،  يف  الغثيان 
لفرتة  بال�شبع  والإح�شا�ض  املفتوحة،  ال�شهّية  من 
فطرّيات  عالج  يف  القرفة  م�رشوب  ويفيد  طويلة، 

الكنديدا البي�شاء، وهو فطر ينت�رش يف الأمعاء  عالج 
مهم لداء ال�شكري؛ حيث ي�شاعد يف التقليل من ن�شبة 
التقليل  الأن�شولني   الدم، وتعديل م�شتوى  ال�شكر يف 
الدم،  ك�رشطان  اجل�شم؛  يف  ال�رشطان  انت�شار  من 
ي�شاعد يف  القرفة  �شاي  الليمفاوّية  �رشب  والأورام 
عالج رائحة الفم الكريهة؛ لأّنه يعمل يف الق�شاء على 
املناعة  جهاز  تعزيز  الفم    يف  املوجودة  البكترييا 

يف اجل�شم، والتخلّ�ض من الإرهاق، وتاأخري عالمات 
 ، املفا�شل  اأمل  من  يخّفف  اأّنه  كما  ال�شيخوخة، 
حت�شني وظيفة الإدراك؛ وذلك ب�شبب رائحته القوّية، 
وعالج نزلت الربد والر�شح وال�شعال   تخفيف اآلم 
بعد  �شاخناً  القرفة  �شاي  �رشب  ل  ويف�شّ الطمث، 
الولدة؛ لإدرار الطمث، وامل�شاعدة يف التخفيف من 

اأمل التقلّ�شات بعد الولدة

الطعام  تناول  يف  الإ�رشاع  اإن 
اأثناء  يف  الهواء  بابتالع  يت�شبب 
يف  يت�شبب  مما  اله�شم  و  امل�شغ 
بالنتفاخ  الإ�شابة  احتمال  زيادة 
تناول  اإىل  بالن�شبة  الأمر  وكذلك 
غري  اأو  �شحي  غري  الطعام 
جترع  اأن  اإىل  اإ�شافًة  املتوازن، 
املاء يف اأثناء تناول الطعام ي�شاهم 
يف ت�شبب مثل هذه احلالة والأمر 

�شواء مع �رشب امل�رشوبات الغازية 
اأثناء تناول الطعام قبله اأو بعده يف 
كل احلالت �شتزيد ن�شبة الغازات 
يف اجل�شد، ونظراً لرتباط حدوث 
فاإن  التخمر  عملية  مع  الغازات 
ن�شبة  على  املحتوية  الأطعمة 
من  تزيد  قد  اخلمرية  من  عالية 
النتفاخ ويعترب الب�شل والفول من 
الأطعمة التي قد تزيد احلال �شوءاً 

كون اأن بقاياها تتخمر يف املعدة، 
ومن الأطعمة الأخرى التي تت�شبب 
بالنتفاخ اأي�شاً الأطعمة املحتوية 
الأحيان  بع�ض  ويف  الفلفل،  على 
دخول  جراء  امل�شكلة  حتدث  قد 
الهواء اأثناء تناول اللبان اأو العلكة 
الكثري  بدخول  م�شغها  يت�شبب  اإذ 
بالن�شبة  الأمر  وكذلك  الهواء  من 

لتحدث اأثناء م�شغ الطعام

عالج قرحة املعدة 
يعتمد عالج قرحة املعدة على الطبيب ب�شكل رئي�شي؛ فهو الوحيد القادر على 
و�شف العالج املنا�شب، كما اأّنه هو الوحيد املخّول وامل�شموح له بت�شخي�ض 

هذا املر�ض فقط، اإّل اأّن اأنواع العالج قد تتعّدد بح�شب روؤية الطبيب، فمنها: 
العقاقري، وامل�شاّدات احليوّية، واجلراحة يف بع�ض الأحيان، وخا�شة تلك 

احلالت التي ت�شّبب العديد من امل�شاعفات املختلفة مثل: حدوث ثقب يف 
املعدة، بالإ�شافة اإىل حدوث النزيف

اأعرا�ض القرحة املع دّية

اأ�صباب انتفاخ البطن اأو املعدة 

من اأهم الطرق التي من خاللها يتم تنظيف الرئتني

 اأعرا�ض مر�ض قرحة املعدة 
عديدة، ومن هذه الأعرا�ض: 
حدوث الأمل يف اجلزء العلوي 
املنطقة  اأ�شفل  البطن  من 
عظام  فيها  توجد  التي 
ال�شدر، بالإ�شافة اإىل ال�شعور 
يتناول  اأن  بعد  بال�شبع  الكبري 
وجبات  من  وجبًة  املري�ض 
الطعام  عدا عن حدوث انتفاخ 
املري�ض،  ال�ّشخ�ض  بطن  يف 
الأخرى  الأعرا�ض  ومن 
املعدة  قرحة  ت�شاحب  الّتي 
الغثيان الّذي ي�شيب الإن�شان، 
مع  اإّما مرتافقاً  والذي يكون 
القيء اأو من دونه، بالإ�شافة 

امللحوظ يف  النخفا�ض  اإىل 
من  فاإّنه  اأي�شاً  اجل�شم،  كتلة 
اإ�شابة  حالة  ويف  املفرو�ض 
الإن�شان بقيء مع دم اأو اأ�شبح 
اأن ي�شارع  اأ�شوداً  لون الغائط 
يف الفح�ض والتاأّكد من وجود 

هذا املر�ض اأم ل 
يف  دّقة  الفحو�ض  اأكرث  ومن 
اأو  املر�ض  هذا  ت�شخي�ض 
التنظري  اإجراء  هو  العتالل 
الطبيب  قبل  من  الداخلي 
يقوم  حيث  املخت�ض؛ 
الّتنظري  باإجراء  الطبيب 
اجلهاز  من  العلوّية  للمنطقة 
عن  التنظري  ويتّم  اله�شمي، 

ويتّم  اأنبوب،  اإدخال  طريق 
على  كامريا  وتثبيت  تركيب 
والثني  املريء  اإىل  طرفه 
ي�شمح  مّما  واملعدة،  ع�رش 
املعدي  الغ�شاء  بروؤية 
يتم  فاإّنه  اأي�شاً  كبري،  بو�شوح 
اجلهاز  هذا  من  عّينة  اأخذ 
الّذي  الأمر  داخله،  من 
وجود  من  التاأّكد  على  يعمل 
اأم  البوابّية  اجلرثومة امللوية 
اأملاً  ي�شّبب  الفح�ض  هذا  ل، 
فاإّنه  ال�شبب  ولهذا  للمري�ض، 
يتّم تخدير املري�ض تخديراً 
يف  ال�رشوع  قبل  مو�شعّياً 

اإجراء الفح�ض. 

اإن الإ�رشاع يف تناول الطعام يت�شبب 
و  امل�شغ  اأثناء  يف  الهواء  بابتالع 
اله�شم مما يت�شبب يف زيادة احتمال 
الأمر  وكذلك  بالنتفاخ  الإ�شابة 
غري  الطعام  تناول  اإىل  بالن�شبة 
�شحي اأو غري املتوازن، اإ�شافًة اإىل 
اأن جترع املاء يف اأثناء تناول الطعام 

احلالة  هذه  مثل  ت�شبب  يف  ي�شاهم 
امل�رشوبات  �رشب  مع  �شواء  والأمر 
ن�شبة  على  املحتوية  الأطعمة  فاإن 
من  والفول  الب�شل  ويعترب  النتفاخ 
التي قد تزيد احلال �شوءاً  الأطعمة 
املعدة،  يف  تتخمر  بقاياها  اأن  كون 
تت�شبب  التي  الأخرى  الأطعمة  ومن 

املحتوية  الأطعمة  اأي�شاً  بالنتفاخ 
الفلفل، ويف بع�ض الأحيان قد  على 
الهواء  دخول  امل�شكلة جراء  حتدث 
اأثناء تناول اللبان اأو العلكة اإذ يت�شبب 
الهواء  من  الكثري  بدخول  م�شغها 
اأثناء  لتحدث  بالن�شبة  الأمر  وكذلك 

م�شغ الطعام

يتم  خاللها  من  التي  الطرق  اأهم  من 
تنظيف الرئتني هو بالبتعاد عن م�شادر 
وعدم  الدخان  عن  والإقالع  التلوث، 
اأن  �شاأنه  من  فهذا  املدخنني،  جمال�شة 

يحد من دخول املواد ال�شارة اإىل داخل 
الرئتني وخاليا اجل�شم، كما اأنه يتوجب 
بنف�شه  يناأى  اأن  على  الإن�شان  يعمل  اأن 
اإىل  املكتظة  املدينة  اأجواء  عن  بعيداً 

مل  الذي  النقي  الهواء  تواجد  اأماكن 
يدخل  حتى  بعد،  التلوث  يد  اإليه  ت�شل 
وبالتايل  رئتيه  اإىل  بكميات  الأك�شجني 

تعود الرئتني اإىل عملهما الأ�شلي. 

اأ�صباب انتفاخ البطن اأو املعدة 

من اأهم الطرق التي من 
خاللها يتم تنظيف الرئتني
من اأهم الطرق التي من خاللها يتم تنظيف الرئتني 

هو بالبتعاد عن م�شادر التلوث، والإقالع عن 
الدخان وعدم جمال�شة املدخنني، فهذا من �شاأنه 
اأن يحد من دخول املواد ال�شارة اإىل داخل الرئتني 

وخاليا اجل�شم، كما اأنه يتوجب اأن يعمل



مبطالت  من  وال�رشب  الأكل 
اإثم،  فاعلها  وعلى  ال�صيام، 
وعليه ق�صاء ما اأفطره من اأيام 
)مل  املنذر:  ابن  قال  رم�صان، 
عز  اهلل  اأن  العلم  اأهل  يختلف 
م على ال�صائم يف نهار  وجل حَرّ
اجلماع  وهو  الرفث  ال�صوم 

والأكل وال�رشب(. 
مبطالت  من  اأي�صاً  اجلماع 

فعلها  من  وعلى  ال�صيام، 
ُمغلّظة،  وكّفارة  وق�صاء  اإثم، 
رقبة،  بفّك  تكون  والكفارة 
�صهرين  ف�صيام  يجد  مل  فاإن 
ي�صتطع  مل  فاإن  متتابعني، 
وقد  م�صكيناً.  �صّتني  فاإطعام 
ما  ال�رشيف  احلديث  يف  ورد 
يكون  ال�صيام  اأّن  على  يدّل 
)والَِّذي  اجلماع:  عن  بالمتناع 

لُوُف فِم ال�صائِم  نْف�ِصي بيِده َلَ
اأطيُب عند اهللِ من ِريِح امِل�ْصِك 
و�رشابَه  طعاَمه  يرَتُك   ،
ياُم ِل  و�َصهوتَه من اأجِلي ، ال�صِّ
واأنا اأَجِزي به ، واحَل�صنُة بَع�رْشِ 
الإ�صالم  �صيخ  يقول  اأْمثاِلها(. 
بالن�ٍصّ  يفطر  )ما  تيمية:  ابن 
والإجماع وهو: الأكل وال�رشب 
والّنفا�ص:  احلي�ص  واجلماع(. 

وهي من مبطالت ال�صيام، ولو 
بلحظات،  الغروب  قبل  كانت 
اإثم  ول  الق�صاء،  املراأة  وعلى 
ابن  عن  ورد  كما  وهو  عليها. 
على  العلماء  باإجماع  قدامة 
فال  الّردة:  امل�صاألة.[  هذه 
امل�صلم،  غري  من  يُقبل  �صياٌم 
الأخرى  كالعبادات  وم  فال�صّ
حتتاج اإىل النّية، ومن كفر فقد 

خرج بنّيته عن الإ�صالم، وعليه 
بعد  الأيام  هذه  يق�صي  اأن 
ورد  وهو ملا  لالإ�صالم،  عودته 
يف الآية الكرمية: )َولَِئن �َصاأَلْتَُهْم 
ا ُكنَّا نَُخو�ُص َونَلَْعُب  َ لَيَُقولَُنّ اإَِنّ
ِ َوءايَـِٰتِه َوَر�ُصوِلِه ُكنتُْم  ُقْل اأَِباٱهلَلّ
َقْد  تَْعتَِذُرواْ  لَ   * تَ�ْصتَْهِزءوَن 
اإِمَيـِٰنُكْم(.[  بَْعَد  َكَفْرُتْ 

القيء عمداً: اأجمع العلماء 

  ال�ضيام يف �ضهر رم�ضان 

ذكر  كما  خليله  دين  على  املرء 
�صاأن  من  واإّن  الكرمي،  الّنبي 
وجمال�صتهم  املّتقني  م�صاحبة 
الّثبات على  امل�صلم على  تعني  اأن 
باحلّق  الّتوا�صي  خالل  من  دينه 
والّتذكري  الّدين،  يف  والّن�صيحة 
بالآخرة بالكالم الّطيب واملوعظة 
اإَِنّ   * )َوالَْع�رْشِ احل�صنة، قال تعاىل 
الَِّذيَن  اإِلَّ  ُخ�رْشٍ*  لَِفي  الإِن�َصاَن 

ْوا  اِت َوتََوا�صَ احِلَ اآَمنُوا َوَعِملُوا ال�صَّ
ب ْوا ِبال�صَّ ِقّ َوتََوا�صَ ِباحْلَ

تعاىل  اهلل  وذكر  فالّدعاء  الّدعاء،   
على  الّثبات  يف  الو�صائل  اأنفع  من 
الطوب  تدلهم  عندما  الّدين 
الأدعية  ومن  الفنت،  وجتتمع 
مقلّب  يا  )اللهم  ذلك  يف  املاأثورة 
دينك(،  على  قلوبنا  ثّبت  القلوب، 
القراآن  يف  الوارد  الّدعاء  وترديد 

الكرمي يف قوله تعاىل )َربَّنَا لَ تُِزْغ 
ُقلُوبَنَا بَْعَد اإِْذ َهَديْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمن 

اُب لَُّدنَك َرْحَمًة اإِنََّك اأَنَت الَْوَهّ
ورفقاء  املعا�صي  اأهل  اجتناب   
التي  الأمور  اأكرث  فمن  ال�ّصوء؛ 
توؤّثر على عقيدة امل�صلم والتزامه 
الباطل  يزّينون  الذين  ال�ّصوء  رفقة 
اأحٍد  على  بخاٍف  ولي�ص  للّنا�ص، 
الذين  املعا�صي  اأهل  كرثة  مّنا 

الّنا�ص  بني  مبنكراتهم  يجاهرون 
يف ع�رشنا احلا�رش م�صّببني الفتنة 
بالأمور  الّنف�ص  اإ�صغال  للم�صلمني  
ال�رّشيعة  اأباحت  فقد  املباحة؛ 
ل  الذي  املباح  اللّهو  الإ�صالمية 
وترفيه  ريا�صٍة  من  املنكر  يتخلّله 
وغري ذلك، واإّن كل ذلك مما يرّوح 
الّطاعة  على  ويعينها  الّنف�ص  عن 

والعبادة ويثّبتها على الّدين

الح م�ضاحبة اأهل الّتقوى وال�ضّ
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اأدلة ف�ضل التهجد 
د ف�صل عظيم يف الإ�صالم يظهر من خالل ن�صو�ص  اإَنّ ل�صالة التهُجّ
نت ذكر ملنزلته وف�صله وقيمته،  القراآن التي وردت بذلك، والتي ت�صَمّ
فمن ذلك: ا�صتحقاق املقام املحمود عند اهلل ـ �صبحانه ـحيث ذكر 
اهلل �صبحانه معلاًل اأمره لر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم بقيام الليل: ٰ

ُموًداٰ  ْد ِبِه نَاِفلًَة لََك َع�َصى اأَْن يَبَْعثََك َربَُّك َمَقاًما َمْ َوِمَن اللَّيِْل َفتََهَجّ
]الإ�رشاء:79[ ومعروف اأَنّ قيام الليل يف بدايته كان فر�صاً يف حق 

الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم.
 ا�صتحقاق الثناء من اهلل �صبحانه كما ورد يف قوله تعاىل: ٰاأَْم َمْن 

ُهَو َقاِنٌت اآَنَاَء اللَّيِْل �َصاِجًدا َوَقاِئًما يَْحَذُر الآَِخَرَة َويَْرُجو َرْحَمَة َرِبِّهٰ 
مر:9[. ا�صتحقاق الأمم التي �صبقت الإ�صالم املدح والثناء  ]الُزّ
ٌة  من اهلل �صبحانه لقيامهم الليل، قال تعاىل: ِٰمْن اأَْهِل الِكتَاِب اأَُمّ
َقاِئَمٌة يَتْلُوَن اآَيَاِت اهلل اآَنَاَء اللَّيِْل َوُهْم يَ�ْصُجُدوَن ٰ ]اآل عمران:113

 ا�صتحقاق امل�صلم الذي يحافظ على قيام الليل دخول اجلنَّة، بعد 
اأن ا�صتحَقّ و�صف العبودّية للرحمن، وهي ن�صبة ت�رشيف لهم، قال 

يًَّة َو�َصاَلًما  ْوَن ِفيَها حَتِ َبُوا َويُلََقّ تعاىل: ٰاأُولَِئَك يُْجَزْوَن الُغْرَفَة مِبَا �صَ
ا َوُمَقاًما ٰ  َخاِلِديَن ِفيَها َح�ُصنَْت ُم�ْصتََقًرّ

عالمات ال�ضالح
مدح اهلل من يحافظون على ال�صالة والقيام باأّن عالمات ال�صالح 

بادية على وجوههم من كرثة تقربهم هلل بالقيام، قال تعاىل: )تََراُهْم 
َواًنا �ِصيَماُهْم يِف ُوُجوِهِهْم  اًل ِمَن اهلل َوِر�صْ ًدا يَبْتَُغوَن َف�صْ ًعا �ُصَجّ ُرَكّ

ِمْن اأَثَِر موافقة الوقت الذي حَثّ �صلى اهلل عليه و�صلَّم ب�صغله 
بالقيام، وهو ثلث الليل الآخر، حيث يتنزل اهلل يف هذا الوقت نزولً 

ه اإليه بالدعاء وبالتوبة  يليق بجالله حاثاً عباده القائمني بالتوُجّ
وال�صتغفار، فهذا وقت ي�صتجاب فيه الدعاء، قال �صلى اهلل عليه 

و�صلم : )ينزل اهللُ اإىل ال�صماء الدنيا كَلّ ليلٍة ، حني مي�صي ثُلُث الَّليِل 
الأوُل . فيقول : اأنا امللُك حني مي�صي ثُلُث الَّليِل الأوُل . فيقول : 
اأنا امللُك من ذا الذي يَدعوين فاأ�صتجيَب له ! من ذا الذي ي�صاألني 
فاأُعِطيَه ! من ذا الذي ي�صتغِفُرين فاأغفَر له ! فال يزال كذلك حتى 

ي�صيَء الفجُر(]�صحيح م�صلم[

اأ�ضاليب الّثبات على الّدين

�ضالة التهجد 

وال�ّصالم  الة  ال�صّ عليه  الّنبي  بنّي   
اأّن  ال�رّشيفة  الّنبوّية  الأحاديث  يف 
ال�ّصاعة  اقرتاب  عند  تكرث  الفنت 
املظلم،  اللّيل  كقطع  ت�صبح  حّتى 
موؤمناً  الإن�صان  ي�صبح  وحّتى 
ومي�صي كافراً، وحّتى يغدو الّثابت 
اجلمر  على  كالقاب�ص  الّدين  على 
من �صعوبة هذا الأمر، وقد اأر�صد 

اإىل  وال�ّصالم  الة  ال�صّ عليه  الّنبي 
ناجعة  واأ�صاليب  وا�صح  منهٍج 

للّثبات على الّدين نذكر منها
فاجلماعة  اجلماعة؛  لزوم   
تُعني  التي  الأمور  من  والجتماع 
دينه،  على  الّثبات  على  امل�صلم 
الة  ال�صّ عليه  الّنبي  بنّي  وقد 
اجلماعة  لزوم  فائدة  وال�ّصالم 

واإك�صاب  امل�صلم  الفرد  حماية  يف 
اجتاه  واملنعة  القّوة  املجتمع 
يهاجم  فالذئب  واملخاطر،  الفنت 
من القطيع الغنمة القا�صية البعيدة 
عن  بعيداً  بنف�صها  تنفرد  التي 
ا�صتطاع  ما  البيوت  لزوم  اأقرانها  
اإذا  ًة  املرء اإىل ذلك �صبياًل وخا�صّ
امل�صلم  يوؤذي  ب�صكٍل  الفنت  كرثت 

له  وطاعته  لرّبه  عبادته  ويوؤّثر يف 
حيح  ال�صّ احلديث  ويف  �صبحانه، 
الة وال�ّصالم  عن الّر�صول عليه ال�صّ
قوله )كونوا اأحال�ص بيوتكم(، ويف 
احلديث الآخر املّتفق على �صحته 
)يو�ِصُك اأن يَكوَن خرُي ماِل امل�صِلِم 
غنًما يتبُع ِبها �َصَعَف اجلباِل ومواقَع 

القطِر يفُرّ بديِنِه مَن الفنِت( 

والنوافل  الطاعات  اأ�صكال  تتعّدد 
هلل  للتقّرب  امل�صلم  يوؤدّيها  التي 
د،  التهُجّ �صالة  ذلك  ومن  تعاىل، 
د هو اإحياء  و�صالة القيام، والتهُجّ
ة،  خا�صَّ النافلة  بال�صالة  الليل 
بعد  من  بال�صتيقاظ  ويكون 
القيام  اأَنّ  حني  يف  نوم،  اأو  رقود 

كالذكر،  وغريها  بال�صالة  يكون 
وقراءة  وال�صتغفار،  والت�صبيح، 
فيه  ي�صرتط  ول  الكرمي،  القراآن 
القيام من بعد نوم فقد يكون من 
بعد �صالة الع�صاء مبا�رشة، بينما 
ركعتني  ركعتني  املتهجد  ي�صلي 
يختم  اأن  اإىل  ا�صتيقظ،  متى 

وقت  دخول  قبل  الوتر  ب�صالة 
الكرمي  القراآن  حَثّ  وقد  الفجر، 
على التهجد والقيام، فقال تعاىل: 
ْد ِبِه نَاِفلًَة لََكٰ  َٰوِمَن اللَّيِْل َفتََهَجّ
القيام  ا  اأَمّ د،  للتهُجّ بالن�صبة  هذا 
قوله  منها  ة  عَدّ اآيات  يف  فورد 

تعاىل

ْدبَاَر  َواأَ َف�َصِبّْحُه  اللَّيِْل  َٰوِمَن   
فيها  ]ق:40[ وهذه  ُجوِدٰ  ال�ُصّ
بالذكر  املقرتن  بالقيام  اأمٌر 
بالت�صبيح  الأمر  فجاء  والت�صبيح، 
اأي بعد �صالة  اأدبار ال�صجود،  يف 
عظيم  ف�صل  وهناك  القيام، 

د يف رم�صان  ل�صالة التهُجّ
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- 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 الأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل الأخ�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 ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

ال�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 ال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا ال�ضم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 الأثري

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية 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 الإ�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



اأجــــــــــــواء رم�ضــــــــانيــــــة و نـــــــفــــــــحــــــــات خــــــــــــــيـــــــــــــر 
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العدد : 4365/ الثمن : اجلزائر 
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اأكد موزع وم�ستورد جملة العربي والعربي 
اأن  اأيوب،  �سبوين  اجلزائر،  يف  ال�سغري 
جملة العربي اأ�سبحت تدخل اجلزائر عن 
لكونها  ،وهذا  املمنهج  التهريب  طريق 
وحتديدا  ال�رشقية  احلدود  من  تدخل 
،وال حتى  اأي ميكانيزمات  التون�سية دون 
رقابة، مطالبا من م�سالح وزارة االت�سال 
املجالت  ا�سترياد  تقييد  على  العمل 
واأن  خا�سة  تهريبها،  متنع  بقوانني 
املت�رشر من كل هذا هو امل�ستورد الذي 

يعمل وفق �رشوط تعجيزية كذلك.
�سيفا  حل  ملا  املتحدث  ذات  وقال 
االإجراءات  �سيتخذ  باأنه  »الو�سط«  على 
االت�سال  وزارة  اإبالغ  يتم  لكي  الالزمة 
خا�سة  الواقعة،  التجاوزات  هذه  على 
اأن ت�رشه ،  اأوال قبل  واأنها ت�رش اجلزائر 
مو�سحا اأن جملة العربي تدخل اجلزائر 

احلدود  طريق  عن  تهريب  �سكل  على 
اجلزائر  يف  املعتمد  ولكونه  ال�رشقية، 
ما  اإذا  عقابية  اإجراءات  �سده  تتخذ  قد 
اجلزائر  ب�سمعة  مي�س  مو�سوع  �سدر 
رغم اأن ذلك م�ستبعد جدا، واأو�سح موزع 
ال�سغري  والعربي  العربي  وم�ستورد جملة 
يف اجلزائر باأن العمل يف هذا املجال يف 
م�سكل  اإال  م�ساكل  اأي  تعيقه  ال  اجلزائر 
اجلمركة،  م�سكل  على  زيادة  التهريب 
راجع  وهذا  باملائة   29 قيمتها  تبلغ  اأين 
لعدم وجود عالقات اقت�سادية مع الدول 
وت�سدير  ا�سترياد  ت�سهيل  ليتم  العربية، 
من  مطالبا  اجلزائر،  واإىل  من  املجالت 
ال�سلطات الو�سية العمل على خف�س هذه 
الن�سبة التي جعلتهم يبيعون املجلة ب�سعر 

اأقل من تكلفتها.
العربي  جملة  اأن  املتحدث  ذات  واأكد 
بيعها  يتم  لكي  عادت  ال�سغري  والعربي 
اأن توقفت ملدة عامني،  يف اجلزائر بعد 
حيث وبعد اأن كان �سعرها 100 دج اأ�سبح 

اأنه �سعر يف  الواحدة موؤكدا  للمجلة   250
تكلفة  االعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  املتناول 
فيها  وما  جمركة  من  للجزائر  جلبها 
جعل  الذي  ال�سبب  وعن  م�ساكل،  من 
الفرن�سية،  للمجالت  مييلون  املواطنني 
قال حمدثنا اأن هذا االأمر يرجع لذوقهم 

�سببا  يوجد  وال  للواقع،  قراءتهم  وكيفية 
ال�سلطات  االأخري  يف  داعيا  ذلك،  غري 
مهمته  ت�سهيل  �رشورة  اإىل  باجلزائر 
لكي  والن�ساط  اأح�سن  ب�سكل  للعمل 
القراء  اآالف  لها  التي  باملجلة  التعريف 

هنا باجلزائر.

�صيارات مر�صيد�س �صت�صبح 
ذاتية القيادة قريبا

باختبارات  مر�سيد�س  �رشكة  بداأت 
اجليل  من  الذاتية  القيادة  منظومة 

.E اجلديد على �سيارتها من فئة
مبنظومة  �سياراتها  تزويد  ال�رشكة  تنوي 
على  االآن  تخترب  التي  الذاتية  القيادة 
اأن  العلم  مع  االأ�سلي،  النموذج  هذا 
 ،S فئة  من  االأ�سا�سية  �سيدان  �سيارة 
تت�سف ببع�س الوظائف اخلا�سة بالقيادة 
بع�س  تتخذ  اأن  ت�ستطيع  حيث  الذاتية، 

القرارات نيابة عن ال�سائق.
االأجهزة  ق�سم  رئي�س  �رشح  هذا  مع 
امل�ساعدة لل�سائق يف ال�رشكة، كري�ستوف 
جملة  ملرا�سل  حديثه  يف  هيوغو، 
اإطالق  تنوي  املاركة  باأن   Autocar

منظومة القيادة الذاتية من اجليل جديد 
قبل عام 2020.

وتخترب ال�رشكة حاليا منظومة من »اجليل 
بها  املزودة  ال�سيارة  و�ستتمكن  الثالث«، 
اأثناء  يف  احلرجة  املواقف  تفادي  من 
اأنها حتتاج  �سريها يف الطرق العامة، مع 
اإىل مراقبة خارجية كما يف ال�سابق، هذا 
بالدرجة  االآن  ال�رشكة  مهند�سو  ويعمل 
منظومات  �سمان  زيادة  على  االأوىل 
اآمنة  تكون  اأن  يجب  التي  الذاتية  القيادة 
املنتجة  ال�سيارات  تزود  اأن  قبل   %100
حتدد  مل  املاركة  اأن  يذكر  بها،  باجلملة 
القيادة  مبنظومة  اأوال  �سيزود  موديل  اأي 

الذاتية من اجليل اجلديد.

بطلبات  رو�سية  جامعة   38 تقدمت 
للم�ساركة يف امل�سابقة التي جتريها 
الروبوت  برجميات  لتطوير  مو�سكو 
»فيودور«، املقرر اأن ينطلق يف اأول 

رحلة له اإىل الف�ساء عام 2021، وعن 
جمعية  اأجرتها  التي  امل�سابقة  تلك 
الـ  الروبوت  تطوير الربجميات لهذا 
قالت  باالإن�سان،  ال�سبيه  »ف�سائي« 

وكالة نوف�ستي الرو�سية لقد »مت قبول 
طلبات تطوير الروبوت، حيث وردت 
من 38 جامعة من كافة اأنحاء رو�سيا، 
منها جامعة توم�سك للتطوير التقني 

وجامعة قازان وجامعة البوليتيكنيك 
وجامعة  �سيفا�ستوبل،  يف  الوطنية 
االحتادية  الرو�سي  االأق�سى  ال�رشق 
وعدد اآخر من اجلامعات الرو�سية«.

الطبعة ال14 جلائزة اجلزائر 
الدولية للقراآن الكرمي

 م�صاركة 53 دولة 
يف فعاليات الطبعة 14 

�ست�سارك 53 دولة يف فعاليات الطبعة ال14 جلائزة 
اجلزائر الدولية للقراآن الكرمي التي �ستنطلق يف 17 
جوان اجلاري بق�رش املعار�س بال�سنوبر البحري، 
ح�سب ما اأكده مدير التوجيه الديني وتعليم القراآن 

بوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، نور الدين حممدي، 
وقد قطعت هذه اجلائزة الدولية، التي تنظم 

با�ستمرار منذ �سنة 2003 حتت الرعاية  ال�سامية 
لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عدة اأ�سواط 

واأ�سبحت تقليدا يتناف�س من خالله حفظة القراآن 
من خمتلف البلدان االإ�سالمية عرب العامل، وباملوازاة 

مع هذه امل�سابقة، �سيتم تنظيم م�سابقة ل�سغار 
حفظة القراآن الكرمي، مما يدل على االهتمام الذي 
توليه اجلزائر لكتاب اهلل ومت�سك ال�سعب اجلزائري 

بالقراآن الكرمي وبح�سن تالوته.   

يف اأوىل ردود الأفعال 

ترحيب على اأعلى 
امل�صتويات الدولية 

برتاأ�س ممثل اجلزائر 
جمموعة خرباء الأنرتبول
اأ�ساد املدير امل�ساعد املكلف بجرائم 

التكنلوجيات املتطورة مبنظمة االنرتبول  
  TAKAYOKI OKUتكايوكياأوكو

بتعيني ممثل عن ال�رشطة اجلزائرية 
على راأ�س جمموعة خرباء االأنرتبول، 

حيث اعتربه ثمرة عمل وجهد متوا�سل 
من ال�رشطة اجلزائرية،  التي ال تدخر 

اأي جهد يف �سبيل تطوير التعاون الدويل 
وتقدمي التجارب يف جمال مكافحة 

اجلرائم ال�سربيانية.
هذه االإ�سادة هي اعرتاف من اأعلى 

الهيئات االأمنية الدولية للم�ستوى العايل 
واالإحرتافية التي اأ�سحت تتميز بها 

ال�رشطة اجلزائرية يف خمتلف املجاالت، 
والتي تاأتي تثمينا جلهود عناية ال�سيد 
اللواء املدير العام لالأمن الوطني يف 

�سبيل تطوير وع�رشنة املورد الب�رشي 
للمديرية العامة لالأمن الوطني يف �سبيل 

حتقيق اأمن املوطن.

البويرة

اأزيد من 16 األف 
مرت�صح للباك 

يتقدم �سبيحة اليوم االأحد 16410 مرت�سحا 
المتحانات �سهادة البكالوريا على م�ستوى 
والية البويرة منهم 5423 مرت�سحا من فئة 
االأحرار و9 مرت�سحا من ذوي االإحتياجات 
اخلا�سة يتم توزيعهم على 60 مركز اإجراء 

منها 39 ثانوية و20 متو�سطة ومركز موؤ�س�سة 
اإعادة الرتبية وي�رشف على تاأطريهم 3904 
موؤطرا من بينهم 2961 اأ�ستاذا حار�سا مع 

تخ�سي�س اأخ�سائيني نف�سانيني وم�ست�ساري 
التوجيه عرب هذه املراكز مل�ساعدة 

املرت�سحني من اجلانب النف�سي .
اأح�سن مرزوق 

جيجل

فرقة من�صد ال�صارقة 
جنيب عيا�س تتاألق 

- افتتحت ليلة اجلمعة اإىل ال�سبت االأيام 
الوطنية لالإن�ساد و املديح الديني بجيجل 

يف طبعتها الثامنة لهذه ال�سنة و ذلك 
مبيناء بو الدي�س لل�سيد البحري و النزهة 

مع فرقة من�سد ال�سارقة لوالية امل�سيلة 
جنيب عيا�س  التي اأطربت اجلمهور .
و يف حفل فني �ساهر نظمته مديرية 
الثقافة بالتن�سيق مع جمعية »النجاح 

الثقافية« املحلية جتاوب اجلمهور 
الوافد اإىل ف�ساء ميناء بو الدي�س من 
عائالت و �سباب مع مقاطع املديح 

الديني وطبوع اأنا�سيد تراثية جزائرية و 
م�رشقية �سامية رددتها الفرقة و جتاوب 

معها احل�سور بالت�سفيقات و ترديد 
مقاطع املدائح قدمها جنيب عيا�س و 

اأع�ساء فرقته.

غرداية

ت�صجيل 3 حالت 
اإ�صابة بداء املالريا 

�سجلت والية غرداية 3 حاالت اإ�سابة بداء املالريا 
منهم حالتان من خارج الوالية ،حيث اأكدت  من جهتها  

م�سالح الوقاية ال�سحية على التكفل بامل�سابني، 
مطمئنة يف الوقت ذاته، �سكان الوالية بخالء املنطقة 

من الداء وجاهزية الفرق الطبية وكل االأدوية 
واملعدات ال�رشورية لذلك.

امل�سرح الوطني اجلزائري

اجلمهور على موعد مع 
»بابور غرق« هذا الثنني

�سيطل من جديد  املمثل عمر قندوز وم�سطفى 
عياد و�سليمان بن عي�سى  على اجلمهور اجلزائري  

الذي �سيكون على موعد مبا�رش مع  عودة م�رشحية 
امل�سهورة  »بابورغرق » التي األفها واأخرجها �سليمان 

بن عي�سى  وهذا ابتداء من يوم االإثنني  12 اإىل 22 
جوان 2017  ويدخل هذا  العر�س يف اطار برنامج 
اخلا�س املنظم للم�رشح الوطني اجلزائري حمي 

الدين ب�سطارزي باجلزائر العا�سمة  .

ورقلة 
تاأ�صي�س جائزة ولئية لالإبداع 

الأدبي لفائدة ال�صباب 
اأ�س�ست جائزة والئية لالإبداع االأدبي يف جماالت 

ال�سعر و الق�سة الق�سرية و الرواية مببادرة من 
املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية »حممد 

التيجاين« بورقلة ق�سد ت�سجيع املواهب ال�سابة 
واالإبداعية يف تلك 

املجاالت االأدبية ح�سبما علم من مديرة ذات 
املوؤ�س�سة  الثقافية.

و اأطلقت يف هذا االإطار الطبعة االأوىل من 
م�سابقة والئية لفائدة املبدعني ال�سباب من 

�ساأنها بعث روح التناف�س فيما بينهم يف كتابة 
ال�سعر و الق�سة ال�سغرية و الرواية  مما �سي�ساهم 

يف اإعطاء دفع للحركة الثقافية املحلية  مثلما 
اأكدت مديرة املكتبة �سافية �سياغ.

هذه امل�سابقة مفتوحة اأمام جميع ال�سباب 
النا�سطني يف جمال االإبداع االأدبي من الذين ال 
تتعدى اأعمارهم ثالثني �سنة   حيث حدد تاريخ 
7 �سبتمرب املقبل كاآخر اأجل ال�ستقبال االأعمال 

االأدبية للمرت�سحني  .

العلماء يحددون كمية 
املياه يف عمق الأر�س
اأكد فريق دويل من علماء اجليولوجيا اأن 
كمية املياه اجلوفية املوجودة يف باطن 
االأر�س تعادل حجم املياه املوجودة يف 

املحيطات، ويف الدرا�سة التي ن�رشها 
موقع New Scientist، ذكر العلماء 

اأن »التحليالت بينت اأن الطبقة التي تقع 
على عمق 410 اإىل 660 كلم حتت �سطح 

االأر�س، بني اجلزئني العلوي وال�سفلي لطبقة 
الو�ساح، حتتوي على كميات كبرية من املياه 

تعادل حجم تلك املوجودة يف املحيطات 
جمتمعة«.

واأكدوا اأن درا�ساتهم االأخرية التي اأجروها 
ل�سرب اأعماق االأر�س، والتي كانت تهدف 

لدرا�سة املعادن يف طبقة الو�ساح، بينت اأن 
مركبات املعادن املوجودة يف تلك الطبقة 
كالـ Ringwoodite مثال، حتتوي على 1 

اأو 2% من املياه، االأمر الذي يعطيها لزوجة 
معينة.

موزع جملة العربي الكويتية باجلزائر، �سبوين اأحمد:

م�صكل اجلمركة اأكرب عائق يحول بيننا وبني القراء

علي عزازقة 

رو�صيا تغزو الف�صاء عن طريق الروبوتات!

 الأحد 11جوان  2017   املوافـق
  لـ 15 رم�سان  1438هـ

ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا للأمم 
 2019

موبيلي�س دائما مع اخل�صر
ي�سجع موبيلي�س الفريق الوطني، ع�سية مباراته االإفتتاحية اأمام 

منتخب الطوغو، يف اإطار اجلولة االأوىل لت�سفيات كاأ�س اأمم 
اإفريقيا 2019. 

هذا، و بعد اأن فر�س الفريق الوطني تفوقه يف املباراة الودية 
اأمام املنتخب الغيني ، �سيلعب اخل�رش يوم االأحد 11 جوان 

2017 على ال�ساعة 22:00 ، اأوىل مبارياته الر�سمية اأمام منتخب 
الطوغو مبلعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة، .

و �سيلعب الحقا املنتخب الوطني املتواجد يف املجموعة »د« 
�سد كل من البنني ، و غومبيا،  لتتاأهل بذلك للمرحلة النهائية كل 

الفرق املت�سدرة للمجموعات االإثنتا  ع�رش )12( و كذا اأح�سن 
الفرق الثالثة الثانية موبيلي�س، ال�رشيك الر�سمي للفيديرالية 

اجلزائرية لكرة القدم و للمنتخب الوطني لكرة القدم، يبقى وفيا 
اللتزاماته حيال مرافقة و ت�سجيع اخل�رش، مهما كان املوعد 

الريا�سي   و مكانه.

تلم�سان

 اإفطار جماعي لفائدة 
م�صتعملي الطرقات  

قدمت م�سالح اأمن والية تلم�سان 150 وجبة �ساخنة متكاملة خالل 
افطار جماعي نظم م�ساء اأم�س اجلمعة ح�سبما علم اأم�س ال�سبت 

من خلية  االت�سال ملديرية االأمن الوالئي.
وقد متت هذه العملية الت�سامنية بالنقطة املرورية للرم�سي 

املقابلة لوحدة حفظ النظام بالطريق الوطني رقم 22 حيث دعي 
ال�سائقون وت�سعى اإىل »تعزيز مهام الوقاية وال�سالمة املرورية عرب 
الطرق وجت�سيد قيم التكافل االجتماعي بني اأفراد االأمن الوطني 

وبني خمتلف �رشائح املجتمع  ال �سيما خالل هذا ال�سهر العتبار اأن 
اأغلب حوادث املرور التي  حتدث خالل �سهر رم�سان املعظم تكون 

يف فرتة ما قبل االإفطار« وفق ذات امل�سدر.

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

.    التهريب من احلدود ال�سرقية اأثر �سلبا على املبيعات


	01
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

