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ارتفاع مرت�صحي ال�صجون 
المتحانات البكالوريا اإىل 
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ال�صندوق الوطني للتاأمينات 
الجتماعية للعمال الأجراء

توقيف بطاقات ال�صفاء 
التي فيها غ�ض اأو اإفراط

�ص3
العا�صمة

موؤ�ص�صة النقل احل�صري 
رحالتها  "ايتوزا" تعزز 

نحو ال�صابالت 

حتديد قيمة زكاة 
 الفطر لهذا العام

 ب 100 دج

وزارة ال�صوؤون الدينية والأوقاف

�ص3قال اإن ال�صعبوية واقع يعي�صه اجلزائريون:

اأويحيى: مل اأتهم �صالل با�صتعمال الدمياغوجية

ت�صريحات النائب ح�صن عريبي بخ�صو�ض مر�صي "وقحة"

  �ص4

 جهود احلكومة تتعرث 
يف اأوىل اأيام البكالوريا

املوا�صيع على الفاي�صبوك بعد دقائق 
من انطالق المتحان

      الزلت وزيرا للدولة واإبعاد بو�صوارب قرار نحرتمه
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ا�صتبعد اللجوء اإىل خيار املواجهة الع�صكرية، عبد العزيز جراد:

نائب الوزير الرو�صي لل�صناعة و التجارة

قاموا بتحميلها على منت �صيارة مزورة الوثائق

 اأتوقع ت�صوية قطع العالقات
 الدبلوما�صية مع قطر  

 امليكانيك و الطاقات املتجددة
 يف �صلب اهتمامنا يف اجلزائر 

 توقيف مغرتب حاول تهريب 42 كلغ 
من املخدرات نحو مر�صيليا 

يالقون �سبيبة ال�ساورة لإنقاذ املو�سم

احتاد اجلزائر 
ي�صّيع امل�صاركة
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املو�صم املقبل
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للأر�شيف  العام  املدير  اأعلن 
�شيخي  املجيد  عبد  الوطني 
املباحثات  اأن  ال�شبت  اأم�س 
اأجل  من  اجلزائر  با�رشتها  التي 

الوطني  الأر�شيف  ا�شرتجاع  
�شت�شتاأنف  فرن�شا  متتلكه  الذي 
القادم  �شبتمرب  �شهر  حلول  مع 
اإىل  ال�شدد  هذا  يف  م�شريا 
هذه  مييز  الذي  البطء"   "

العمليات. 
لقاء  خلل  تدخله  ولدى 
الدويل  اليوم  مبنا�شبة  نظم  
جوان   9 ل  امل�شادف  للأر�شيف 
اأن  �شيخي  املجيد  عبد  اأو�شح 
البطيئة"   " النظامية  الجراءات 
راأ�س  على  امل�شوؤولني  تغيري  و 
يعطل  فرن�شا  يف  املوؤ�ش�شات 
الأر�شيف  ا�شرتجاع  عملية  من 
الهامة من  اخلا�س بهذه احلقبة 

الذاكرة اجلماعية للجزائريني. 
و اإذ ذكر �شيخي باأن الطلب الأول 

اأبرز   1964 اإىل  يعود  اجلزائري 
ال�شلطات  باأن  املتحدث  ذات 
ذلك  منذ  با�رشت  ال�شيا�شية 
من  امل�شاعي  من  العديد  احلني 
 " الر�شيف  هذا  ا�شرتجاع  اأجل 
امل�شلوب" او " املنقول" بفرن�شا 

" اإّبان و بعد ال�شتقلل". 
مت  اللقاء  هذا  هام�س  على  و 
معر�س  اجلمهور  على  العر�س 
ي�شم مقاطع من وثائق تعود اإىل 
ع�شور تاريخية خمتلفة للجزائر 
مقطع  غرار  على  �شور  كذا  و 
الجنليزية  و  بالعربية  مكتوب 
املربمة  ال�شلم  معاهدة  من 
و   1760 ماي  يف  هولندا  مع 
املعاهدة مع الوليات  املتحدة  

المريكية يف 1775.

اأن�سار الوفاق واالحتاد رمز 
للروح الريا�سية

قديورة ي�ساند املر�سحني اإىل 
اجتياز البكالوريا

حادث مرور مميت  بني ب�سار 
وتندوف 

بني  رائعة  واأخوية  ت�شامنية  �شورا  اأم�س  اأول  �شهرة   �شهدت 
التي  املواجهة  ظل  يف  �شطيف  ووفاق  اجلزائر  احتاد  اأن�شار 
وجد  فقد  الف�شيل  ال�شهر  مع  لت�شادفها  ونظرا  الفريقني  جمعت 
اأن�شار النادي العا�شمي الذين تنقلوا بالآلف ترحيبا من الأن�شار 
اإفطار  موائد  وح�رشوا  الإفطار  اإىل  دعوهم  الذين  ال�شطايفية 
يف  الإفطار  لدعوات  العديد  تلقي  اإىل  بالإ�شافة  لهم،  جماعية 
منازل ال�شطايفية يف �شور رائعة توؤكد الروح الريا�شية بني جمهور 
الناديني، الذي جل�س جنبا اإىل جنب يف مدرجات الثامن ماي من 

اجل متابعة اللقاء.

قام اللعب اجلزائري عدلن قديورة مب�شاندة املرت�شحني الذين 
يجتازون امتحان البكالوريا منذ ام�س، حيث اأقدم قديورة على ن�رش 
ال�شخ�شي  اأول ام�س عرب ح�شابه  ليلة  تغريدة يف وقت متاأخر من 
على موقع التوا�شل الجتماعي "تويرت" وجه من خلله كلما اإىل 
التلميذ املعنيني متنى خلله التوفيق لهم وطالبهم بالرتكيز وعدم 

الت�رشع يف الجابات.

ب�شار  بني  الرابط  الطريق  على  مرور مميت  اأم�س  حادث  وقع 
العقلة على بعد 600 كلم عن  بال�شبط باملكان امل�شمى  وتندوف 
تندوف، اأدى اإىل وفاة ثلثة دركيني تابعني للفرقة الإقليمية للدرك 
تاأمني  مهمة  من  عودتهم  اأثناء  بومدين  هواري  مب�رشع  الوطني 

الطلبة ال�شحراويني على منت �شيارة اخلدمة..

فل�ضطني املحتلة

اأعرا�ض خطرية 
تظهر على �سحة 

اأ�سرى خا�سوا 
االإ�سراب 

اأفادت هيئة �شوؤون الأ�رشى 
واملحررين الفل�شطينيني باأن 
اأعرا�شا خطرية ظهرت على 

عدد من الأ�رشى الذين خا�شوا 
اإ�رشابا مفتوحا عن الطعام 

ملدة 41 يوما، واأن عددا منهم 
اأ�شيب باأ�رشار يف الدماغ  

وم�شاكل نف�شية وع�شبية نتيجة 
ال�شغوطات والقمع الذي مور�س 
بحقهم ما اأدى اإىل تدهور خطري 
على �شحتهم. وك�شفت الهيئة يف 

بيان اأم�س الأحد اأن اأحد الأ�رشى 
اأ�شيب بحالة نف�شية حادة 

واأ�شبح �شامتا ول يتحدث ويقوم 
بت�رشفات غري اإرادية ول ي�شتطيع 

النوم ودائما يقول "اأ�شعر اأن 
حدا اأخذ دماغي، ويعي�س حالة 

هلو�شة وتخيلت "،وحمل عي�شى 
قراقع رئي�س هيئة �شوؤون الأ�رشى 

امل�شوؤولية لإدارة ال�شجون 
وحكومة  الحتلل ال�شهيوين 

على الأحوال ال�شحية "اخلطرية" 
التي يعي�شها الأ�رشى الذين 
خا�شوا اإ�رشابا مفتوحا عن 

الطعام ملدة 41 يوما اعتبارا من 
17 ابريل املا�شي، حيث مور�شت 

بحقهم خلل الإ�رشاب �شتى 
اأنواع القمع الوح�شي ما �شبب 
اأعرا�شا �شحية �شيئة عليهم.

جريدة اليوم ال�ضابع امل�ضرية

ت�سريحات النائب ح�سن عريبي بخ�سو�ض مر�سي "وقحة"
تنظيم  �شمته  ما  �شد  حملة  امل�رشية  ال�شابع  اليوم  يومية  اأطلقت 
عن  النائب  ت�رشيحات  على  نريانها  وركزت  اجلزائر  يف  الإخوان 
الدور امل�رشي و  البناء  ح�شن عريبي  بخ�شو�س  النه�شة و  احتاد 
ر�شلن   اأمال  ال�شحفية   قالت  و  مر�شي  حممد  امل�شجون  الرئي�س 
يف مقال لها اأول اأم�س " بداأت اأذرع التنظيم الدوىل للإخوان بدول 
حمد  بن  متيم  حكم  نهاية  اقرتبت  كلما  �شوابها  تفقد  املنطقة 
للدوحة، والذى وفر لهم على مدار ال�شنوات الأربع املا�شية امللذ 
الأمن والدعم املادي واللوج�شتى فى كافة الدول العربية لتمكينهم 
الذين  اجلزائر  اإخوان  اإىل  ت�شلل  اخلوف  هذا  للحكم.  الو�شول  من 
التزموا ال�شمت فى الأيام الأوىل للأزمة بني قطر وم�رش والإمارات 
من  قطر  على  العزلة  دائرة  ات�شاع  اأن  اإل  والبحرين،  وال�شعودية 
الرئي�س  ت�رشيحات  وموؤخرا  العربى  وحميطها  جوارها  دول  قبل 
لتحركات دول  اأكد فيها على دعمه  والتى  ترامب  دونالد  الأمريكى 
اخلليج وم�رش ملعاقبة قطر على �شيا�شتها، موؤكًدا على اأنها تدعم 
اجلزائر  فى  الإ�شلمية  الأحزاب  اأ�شابت  �شنوات  منذ  الإرهاب 
واملنتمية فكريا للإخوان بالـ "جنون". و اأ�شافت ال�شحفية ال�شطط 
الإخوانى فى اجلزائر ظهر اليوم فى دعوة اأطلقها النائب باملجل�س 
ال�شعبى الوطنى، ح�شن عريبى - واملنتمى حلزب "العدالة والتنمية" 
اإىل  الإخوانى - رئي�س اجلمهورية اجلزائرية عبد العزيز بوتفليقة، 
املعزول  الرئي�س  �رشاح  لإطلق  امل�رشية  ال�شلطات  لدى  التدخل 

حممد مر�شى وترحيله اإىل اجلزائر قبل فوات الآوان".

اللبناين �سعد 
رم�سان  يطرح 

اأغنية"وا�ض 
ت�سوى الدنيا " 

لل�ساب عقيل

�شعد  اللبناين  النجم  موؤخرا   طرح 
الدنيا  "وا�س  ت�شوى  رم�شان اأغنية 
الراحل  للفنان اجلزائري   " بيك  بل 
ب�شوته  اأعادها  عقيل  التي  ال�شاب 
وباإح�شا�س مرهف حيث بلغت ن�شبة 
اليوتوب  8641  على  م�شاهدتها 
اأغنية  �شاحب  ن�رش  م�شاهد  ولقد 
�شفحته   على   " الن�شيان  �شد   "
تنال  هلل  عبارة"  ان�شاء  بالفي�شبوك 

اعجابكم "...

عملية نوعية للجي�ش و الأمن

القب�ض على ثالثة  
اإرهابيني بق�سنطينة

الأمثل  ال�شتغلل  وبف�شل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
للمعلومات، متكنت مفرزة للجي�س الوطني ال�شعبي، بالتن�شيق 

نوعية  اإثر عملية  الوطني،  والأمن  الوطني  الدرك  مع عنا�رش 
بق�شنطينة/ن.ع.5،  منجلي"  "علي  اجلديدة  باملدينة  متت 
�شباح اأم�س 11 جوان 2017، من اإلقاء القب�س على ثلثة )03( 
م�شد�شني  وا�شرتجعت  دعم  عنا�رش   )03( وثلثة  اإرهابيني 
اإعلم  وجهاز  نفعية  و�شيارة  الذخرية  من  وكمية   )02( اآليني 
الوطنية  بالعملة  مايل  ومبلغ  نقالة  هواتف  و)08(  اآيل حممول 

)84500 دج( والأجنبية )202400 اأورو(.  
يتعلق الأمر بالإرهابيني املقبو�س عليهم: 

باجلماعات  التحق  الذي  "القعقاع"،  املكنى  "م.عمر"   -
الإرهابية �شنة 2008،

التحق  الذي  العا�شمي"،  "ح�شان  املكنى  اهلل"  عبد  "د.   -
باجلماعات الإرهابية �شنة 2007،

- "ع. معاذ". 
يقظة  على  اأخرى  مرة  لتوؤكد  امل�شرتكة  العملية  هذه  وتاأتي 
م�شالح  وخمتلف  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  قوات  واحرتافية 
بينها،  فيما  املحكم  العملياتي  التن�شيق  وكذا  الأخرى،  الأمن 

ل�شيما خلل هذا ال�شهر الف�شيل.  

الأر�ضيف الوطني يف فرن�ضا

ا�ستئناف املباحثات بني اجلزائر و فرن�سا يف �سبتمرب 



�أن  هد�م  �أكد  �ل�سياق   هذ�  يف  و 
�سفاء  بطاقة  مليون   13 من  �أكرث 
حني  يف  لأ�سحابها  ت�سليمها  مت 
ب�سبب  وقفها  مت  بطاقة   8242" �أن 
من  ذلك  غري   �أو  غ�ش  �أو  �لإفر�ط 
�لتجاوز�ت يف ظرف �لأ�سهر �لأربعة 
�لأخرية )جانفي -�أفريل( من �ل�سنة 
ب  �لرقم  هذ�  و��سفا  �جلارية" 
�ل�سامل  بالعدد  مقارنة  "�ل�سئيل" 
�لتاأمني  نظام  من  للم�ستفيدين 

�لجتماعي.  
�لجتماعي  �ملوؤمن  �أن  و�أو�سح 
�ملايل  �ملبلغ  بتعوي�ش  مطالب 
و�سعيته  لت�سوية  �لتجاوز-  -حمل 
على  �لغ�ش  حالت  حتال  حني  يف 
"�ل�سندوق  �أن  �إىل  و�أ�سار  �لعد�لة، 
�لجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
طريق  عن  �لو�سع  يف  يتحكم 
بنظام  تعمل  �لتي  مر�قبة  �أنظمة 
�لتاريخي  �لت�سل�سل  على  يعتمد  �آيل 
�لغ�ش  حالت  بك�سف  ي�سمح  �لذي 
�أكد  �أخرى   جهة  �لإفر�ط"،ومن  �أو 
بعد  عن  �لتحيني  عمليات  عدد  �أن 
م�ستوى  على  �ل�سفاء  لبطاقات 
�ملتعاقدة  �ل�سيدلنية  �لوكالت 
ب65.943   قدر   2016 �سنة  خالل 
2015 يف حني  �سنة   13.370 مقابل 
�سنة  �لأول من  �لثالثي  و�سل خالل 

2017 �إىل 7.854 حتيني عن بعد.
�أو�سح  بالتح�سيل   يتعلق  وفيما 
�ملر�قبة  عمليات  �أن  هد�م  �ل�سيد 
�لوطني  �ل�سندوق  يجريها  �لتي 
للتاأمينات �لجتماعية بانتظام و�لتي 
�ملختلطة  �لفرق  منها  بجزء  تقوم 
للتاأمينات  �لوطني  )�ل�سندوق 
�لجتماعية/مفت�سية �لعمل( ك�سفت 
�لفرتة  خالل  خمالفة   50.227 عن 
�ملمتدة ما بني �سهري يناير و �أبريل 
�لفارط  وتخ�ش 2.310 خمالفة، من 
هذ� �ملجموع، �لت�رصيح عن �لن�ساط 
فيما تتعلق 9.522 �أخرى بالت�رصيح 
عن �لأجور، ي�سيف �مل�سوؤول م�سري� 
�سمح  �لإجباري  �لتح�سيل  �أن  �إىل 

برفع  14.610 دعوى ق�سائية مننها 
�لتعاقد  وبخ�سو�ش  �سكوى،   2.837
�أن  هد�م  �أكد  �ملعالج   �لطبيب  من 

هذ� �لجر�ء ي�سمح 
�لعالج  من  �ل�ستفادة  "بت�سهيل" 
باملوؤمنني  �لتكفل  حت�سني  و 
 3.195 �أن  م�سيفا  �لجتماعيني  
هذ�  �إىل  �ن�سمو�  معالج  طبيب 
�جلهاز من بينهم 2.606 طبيب عام 

و 589 طبيب 
خمت�ش يف حني �أن 616.139 موؤمن 
�جتماعي و ذوي �حلقوق ي�ستفيدون 

من هذ� �جلهاز. 
عدم  عن  �مل�سوؤول  نف�ش  ك�سف  و 
يوم   221.000 من  �أكرث  تعوي�ش 
لدى  �إيد�عها  مت  مر�سية  عطلة 
�لأربعة  �لأ�سهر  خالل  �ل�سندوق 
�إجر�ء�ت  �ثر    2017 من  �لأوىل 
م�سالح  بها  قامت  �لتي  �ملر�قبة 
" تعزيز  �أن  �ل�سندوق و�أو�سح هد�م 
نظام �ملر�قبة �لإد�رية �لذي و�سعه 
�لأ�سهر  خالل  �سمح  �ل�سندوق 
من  )يناير-�أبريل(  �لأوىل  �لأربعة 
 221.608 تعوي�ش  بعدم   2017
يوم   4.910.964 �أ�سل  من  يوم  
قبل  من  �إيد�عها  مت  مر�سية  عطلة 

�ملوؤمنني �جتماعيا.
�ل�سندوق  �أن  �مل�سوؤول  و�أ�ساف 
�لوطني للتاأمينات �لجتماعية للعمال 
�سهادة   378.786 ��ستقبل  �لأجر�ء 

 338.216 �أودعها  مر�سية  عطلة 
�أعو�ن  موؤمن �جتماعيا يف حني ز�ر 
�جتماعيا  موؤمن   58.788 �ل�سندوق 
مبنزلهم يف �إطار ن�ساطات �ملر�قبة 
حالة   7.298 �سجل  حيث  �لإد�رية 
غياب و5.949 حالة رف�ش، و�أو�سح 
�لعطل  يرف�ش  �ل�سندوق  �أن  هد�م 
تو�جد  عدم  حالة  يف  �ملر�سية 
�ملوؤمن �جتماعيا مبنزله عند مرور 
�أن  يفرت�ش  بحيث  �ملر�قبة  �أعو�ن 
�أن  م�سيفا  مر�سية  عطلة  يف  يكون 
هناك حالت عدم �لتقدم �إىل مركز 
ين�ش  كما  �ساعة   48 �أجل  �لدفع يف 
عليه �لت�رصيع �ل�ساري �ملفعول علما 
 27-84 �ملر�سوم  من   26 �ملادة  �أن 
و�لثالثة(  �لثانية  �لفقرتني  )ل�سيما 
�جتماعيا  �ملوؤمن  على  توجب  �لتي 
�إل يف  منزله  مغادرة  �ملري�ش عدم 
يحددها  �لتي  �ل�ستثنائية  �حلالت 

�لقانون.
�لعطل  مكافحة  �طار  يف  �أنه  وقال 
�أحقية،  دون  �ملمنوحة  �ملر�سية 
�ملر�قبة  بتعزيز  �ل�سندوق  قام 
ل�سيما فيما يتعلق بالعطل �ملر�سية 
�إىل  و�حد  يوم  )من  �لأمد  �لق�سرية 
�سلوك"  "تغيري  بغية  �أيام(  ثالثة 
يلجوؤون  �لذين  �جتماعيا  �ملوؤمنني 
"�ملتكررة  �ملر�سية  �لعطل  �إىل 
بدون مربر" م�سري� �إىل تر�جع هذ� 
�لأمد(  )�لق�سرية  �لعطل  من  �لنوع 

تعزيز  بف�سل   2016 يف   %10 بن�سبة 
�ملر�قبة �لطبية.

كما �أو�سح نف�ش �مل�سوؤول �أنه �إ�سافة 
و   �لطبية  �ملر�قبة  �إجر�ء�ت  �إىل 
�إعالمية  بحملة  �لقيام  �لإد�رية  مت 
�ملمتدة  �لفرتة  خالل  حت�سي�سية  و 
جتاه   2017 جانفي   27 �إىل   3 من 
متنح  �لتي  و�لأطر�ف  �ملو�طنني 
�لتوقفات عن �لعمل بهدف مكافحة 
غري  �ملر�سية  �لعطل  �سهاد�ت 
حقيقية  "�آفة  تعترب  �لتي  �لقانونية 
لها  لل�سندوق  كبرية  خ�سائر  تخلف 
�نعكا�سات على �لقت�ساد �لوطني".

�إىل  هد�م  �أ�سار  �أخرى،  جهة  من  و 
�لأمومة   عطل  �أن  �أي�سا  لوحظ  �أنه 
بتوقف  تتبع  ما  غالبا  �لقانونية 
قد  �لأم  كانت  و�ن  حتى  �لعمل  عن 
�ختالل  ي�سبب  مما  لل�سفاء  متاثلت 
للتاأمينات  �لوطني  لل�سندوق  ماليا 
�ل�سندوق  �ن  وقال  �لجتماعية، 
"�آليات  و�سع  على  حاليا  يعكف 
ق�سد  �لتجاوز�ت  ملعاجلة  جديدة" 
�لتاأمني  نظام  "دميومة"  �سمان 
"مرغم  �ل�سندوق  لأن  �لجتماعي 
�أن  �ىل  م�سري�  بذلك"  �لقيام  على 
�ملر�سية  �لعطل  �سهاد�ت  ت�سليم   "
�لعالج  بنوعية  ي�رص  �لقانونية  غري 
يوؤثر  مما  باملوؤمنني"  �لتكفل  و 
�لتاأمني  نظام  و دميومة  تو�زن  على 

�لجتماعي".

�ل�سيا�سي  �ملحلل  ��ستبعد 
�ل�سيا�سية  �لعلوم  بكلية  و�لأ�ستاذ 
عبد �لعزيز جر�د كليا �للجوء �إىل 
بعد  �لع�سكرية  �ملو�جهة  خيار 
قر�ر مقاطعة �لدول �لعربية لدولة 
قطع  لأزمة  ت�سوية  ،متوقعا  قطر 
من  لعدد  �لدبلوما�سية  �لعالقات 
،م�سري�   قطر  مع  �لعربية  �لبلد�ن 
يف ذلك �أن  �أقرب �سيناريو حمتمل 
�لبلد�ن على  هو تو�سط عدد من 
غر�ر �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

ورو�سيا و�لكويت من �أجل �لتو�سل 
تو�زن  تفاهم  وحتقيق  �إىل 

جيو�سيا�سي باملنطقة.
�إعترب�ملحلل �ل�سيا�سي و �ل�ستاذ 
عبد  �ل�سيا�سية  �لعلوم  بكلية 
�ملقاطعة  قر�ر  جر�ر  �لعزيز  
�لعربية  �لدولة  �تخذته  �لذي 
�جتاه دولة  قطر ،ما هو �إل ذريعة  
�أقدمت  �لتي  �لدول  �تخذتها 
على  للت�سرت  �خلطوة  هذه  على 
و�ملتمثل  يف  �لرئي�سي  �ل�سبب 

باأن  �إير�ن،مو�سحا   ��ستهد�ف 
جتاوزت  قطر  تعترب�ن  �ل�سعودية 
مع  �لتقارب  يف  �لأحمر  �خلط 
رف�سها  �إىل  بالإ�سافة  �لبلد  هذ� 
دعم قطر لالإخو�ن �مل�سلمني يف 
�للبناين  �هلل  وحزب  و�لعامل  م�رص 
�ل�سعودي  �لدور  على  ومتردها   ،
على  برتكيزها  للمنطقة  �لقيادي 
�لتوجه �لقت�سادي و�جليو�سيا�سي 

على حد قوله.
�أن  جر�ر  �أبرز  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 

�لعربية  يخدم  ل  �لو�سع  هذ� 
يف  ي�سب  �إمنا  و  �لإ�سالمية  
�لغربية و�إ�رص�ئيل  �لدول  م�سلحة 
مرة  �خل�سو�ش،ويوؤكد  وجه  على 
�لبيت  وحدة  عدم  على  �أخرى 
�لوليات  �أن  �لعربي،م�سري� 
�لتي  هي  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ملنطقة  يف  ��سرت�تيجيتها  متلي 
وهو توتر يخفي من ور�ءه م�سالح 

�قت�سادية وجيو�سيا�سية هامة.
اإميان لوا�س.

�لوطني  للتجمع  �لعام  �لأمني  و�سع 
�أويحيى،  �أحمد  �لدميقر�طي، 
على  روجت  �لتي  لل�سائعات  حد� 
�لوزير  وبني  بينه  يوجد خالف  �أنه 
�سالل،  �ملالك  عبد  �لأ�سبق  �لأول 
وتف�سيال،  جملة  ذلك  نفى  حيث 
مو�سحا �أن م�سطلح �لدمياغوجية 
�أ�سقطناه  �إذ�  خا�سة  جد�،  عادي 
و�ل�سعار�ت  �ملعا�ش  �لو�قع  على 
�لتي بات يرددها �ملو�طن يف ظل 
جهد�  تتطلب  �لتي  �ملالية  �لأزمة 
�أكرب ملو�جهتها ولي�ش ترديد �سعار 

"ر�قدة ومتوجني".
�أحدث  �أن  وبعد  �أويحيى  �أحمد 
�لوطني  مكتبه  م�ستوى  على  ثورة 
�لو�قعة  ي�سف  ر�ح  �ل�سبت،  فجر 
وقال  و�لقانوين،  �لعادي  بالأمر 
ويوؤكد  ليعود  مفاجئا،  يكن  مل  �أنه 
�حلزب  مبقر  �سحفية  ندوة  خالل 
يوم �أم�ش، باأن �حلديث عن خالف 
�ملالك  عبد  �لأ�سبق  �لوزير  مع 
�سحف  حتاليل  جمرد  �سالل 
هذ�  �أن  مو�سحا  لها،  �أ�سا�ش  ل 
و�أن  خا�سة  موجود،  غري  �لأمر 
يق�سد  مل  �لدمياغوجية  م�سطلح 
بل  �ل�سابقة،  �سالل  حكومة  به 
يغطي كل �لت�رصفات �لتي �أ�سبحت 
�ملجتمع  باإ�سم  م�سجلة  ماركة 
�جلز�ئري، وقال ذ�ت �ملتحدث �أن 
�لدمياغوجية ��ستعملتها �ملعار�سة 
�سودت  بحيث  �لربملان،  د�خل 
قانون  �إ�سد�ر  بعد  �جلز�ئر  و�سع 
�أن  تروج  ور�حت   ،2016 �ملالية 
�ل�سعب ولكن  �إفقار  �حلكومة تريد 
م�سيفا  ذلك،  عك�ش  �ثبت  �لو�قع 
�أنه حتى �ل�سعار�ت �مل�ستعملة بني 
ظل  يف  �سعبوية،  �ملجتمع  �أفر�د 
بالبلد،  تع�سف  باتت  مالية  �أزمة 
لتفادي  �جلميع  حترك  توجب 
باأن  �ملتحدث  ذ�ت  وقال  �لكارثة، 
�جتماعية  �سيا�سة  مع  "�لأرندي" 
�أي  ي�ساند  ولكنه  �ملو�طن،  تخدم 
�لنظر  �إعادة  �أجل  من  يتخذ  قر�ر 
يتم  بحيث  �لدعم،  �سيا�سة  يف 
ت�سليم �لدعم مل�ستحقيه، زيادة عل 
خو�س�سة  عامل  يف  �لولوج  �رصورة 
�ملوؤ�س�سات �لعمومية،  قبل �ن حتل 
�لطامة عليها يف ظل �لأزمة، قائال 
�أن مثل هكذ� ت�رصيحات جتعل ثاين 
جلملة  يتعر�ش  �ل�سلطة  يف  حزب 
�أحز�ب  قبل  من  �لنتقاد�ت  من 
�أن  يجب  ما  �أن  رغم  �ملعار�سة، 
يكون يطابق نظرة �لتجمع �لوطني 
�لتي  �ملالية  لالأزمة  �لدميقر�طي 
متر بها �جلز�ئر، قائال يف �لأخري 
ل  �جلز�ئر  �جلميع خدمة  هم  باأن 

غري.

الزلت وزيرا للدولة واإبعاد 
بو�شوارب قرار نحرتمه

�لعام  �لأمني  رد  �آخر  �سياق  ويف 
حلزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 
�لتي  �لأخبار  على  �أويحي،  �أحمد 
ر�جت موؤخر� ب�ساأن فقد�نه ل�سفة 
مر�سوم  يوجد  ل  �إنه  دولة،  وزير 
وزير�لدولة  �سفة  ينهي  رئا�سي 
باأنه”  �أكد  �ل�ساعة،�أين  حلد 

رئا�سة  يف  للدولة  وزيرين  يوجد 
�جلمهورية ويتعلق �لأمر ب�سخ�سي، 
نحن  بلعيز،  �لطيب  �إىل  �إ�سافة 
ول�سنا  �لوزر�ء،  جمل�ش  يف  �أع�ساء 
تعليق  ويف  �حلكومة،  يف  �أع�ساء 
�ل�سالم  عبد  �إبعاد  مت  �أن  بعد  له 
�حلكومي،  �لطاقم  من  بو�سو�رب 
�سياق  يف  �ملتحدث  ذ�ت  قال 
�نه  �ل�سحفيني،  �أ�سئلة  عن  �إجابته 
يحرتم قر�ر ��ستبعاد وزير �ل�سناعة 
بو�سو�رب  �ل�سالم  عبد  �ل�سابق 
م�سيفا   ، �جلديدة،  �حلكومة  من 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�ش  �أن 
با�ست�سارة  ملزم  غري  بوتفليقة 

�لأحز�ب لت�سكيل �حلكومة.

�شغور من�شب وزير ال�شياحة 
ال ي�شكل عائقا

للتجمع  �لعام  �لأمني  وتطرق 
مو�سوع  �إىل  �لدميقر�طي  �لوطني 
تنحية م�سعود بن عقون من وز�رة 
�ل�سياحة مل يحدث �إل يف �جلز�ئر، 
و��سفا �حلدث بخلل ثقة وقع ثم مت 
ت�سليحه من قبل رئا�سة �جلمهورية 
�لوز�رة،  من  عقون  بن  �أقالت  �لتي 
�ل�سياحة  حقيبة  �سغور  �أن  م�سيفا 
ل  تبون  �ملجيد  عبد  حكومة  يف 
حقائب  �أن  م�سيفا  خلال،  ي�سكل 
وز�رية عديدة كانت �ساغرة خالل 
يحدث  ومل  �لنتخابية  �حلملة 
خلل يف �أد�ء �حلكومة، مرجحا يف 
لل�سياحة  وزير  تعيني  �لوقت  نف�ش 
�أو  �لقادمة،  �لقليلة  �لأيام  خالل 
ويف  بالنيابة،  لل�سياحة  وزير  تعيني 
�سياق �أخر قال ذ�ت �ملتحدث باأن 
�رصكات  ميلكون  و�أبنائه  زوجته 
�سخ�سية  �أنه  م�سيفا  جتارية، 
عامة وم�سوؤولة يف �لبالد، وهذ� ما 
زوجتي  قائال”  م�ستهدف،  يجعله 
ولي�سو�  �رصكات  ميلكون  و�أبنائي 
جتار خمدر�ت، م�سيفا �أن �لق�ساء 
�لكفيلة  هي  �لدولة  وموؤ�س�سات 

مبعاقبة �لفا�سدين.

اجلزائر ال تنتظر درو�شا من 
تون�س

�أويحيى وهو  ومن جهة �أخرى قال 
يجيب �أحد �ل�سحفيني باأن �جلز�ئر 
حماربة  يف  درو�سا  تنتظر  لن 
�لف�ساد من تون�ش، حيث �أو�سح �أن 
�لتي  �لقالئل  �لبلد�ن  من  �جلز�ئر 
�لقو�نني  من  تر�سانة  على  حتوز 
�لتي تعمل على كبح �لف�ساد، وهذ� 
يف  �ملتحدث  ذ�ت  ح�سب  يجعلها 
هذ�  يف  �ملغاربية  �لدول  مقدمة 
�ملجال، ويف �سياق �آخر وتعليق له 
عن �لوقفة �حتجاجية �لتي نظمها 
مثقفون �أمام �سلطة �سبط �ل�سمعي 
مع  ح�سل  ما  �أن  وقال  �لب�رصي، 
بوجدرة جتمهر فقط ولي�ش م�سرية 
موؤكد�  عادي،  �أمر  وهو  �سغب، 
يف  رفعها  ت  �لطو�رئ  حالة  �أن 
و�لعا�سمة   2011 �سنة  يف  �جلز�ئر 
تبقى ��ستثناء لتفادي �ل�سغب �لذي 
�أحد�ث  يف  كان  مثلما  يح�سل  قد 

منطقة �لقبائل.
علي عزازقة

.     تعطيل8242 بطاقة �شجلت عليها جتاوزات
�شرح ال�شندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء تيجاين هدام اأم�س اأنه مت 

اتخاذ تدابري جديدة  لع�شرنة اآليات الت�شيري من خالل اإدخال بطاقة ال�شفاء التي متثل اإجنازا 
"ا�شرتاتيجيا" من حيث تخفيف التدابري اخلا�شة بالتكفل باملواطنني ال�شيما بخ�شو�س منح االأدوية 

يف اإطار نظام الدفع عن طريق الغري.

ال�شندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء

ا�شتبعد اللجوء اإىل خيار املواجهة الع�شكرية، عبد العزيز جراد:

م.�س

توقيف بطاقات ال�شفاء التي فيها غ�ش اأو اإفراط

اأتوقع ت�شوية قطع العالقات الدبلوما�شية مع قطر 

قال اإن ال�شعبوية واقع نعي�شه:

اأويحيى: مل اأتهم �شالل با�شتعمال 
الدمياغوجية
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 عرف اليوم الأول، من امتحانات 
البكالوريا، اأم�س، حتديا من طرف 
املرت�شحني لإجراءات لي�س فقط 
الإجراءات  لكل  بل  الرتبية  وزيرة 
عن  متخ�شت  التي  ال�شارمة 
حيث  احلكومة،  جهود  توحيد 
على  املوا�شيع  ن�رش  اإىل  عمدوا 
الجتماعي  التوا�شل  موقع 
انطالق  بعد  »الفاي�شبوك«، 
ملادتي  ق�شري،  بوقت  المتحان 
الريا�شيات والعربية �شباحا، وهو 
ما يوؤكد ا�شتغالل الهواتف الذكية 
احلدث  لي�شنع  الثالث  واجليل 
معظم  رف�شت  واإن  اأخرى.  مرة 
بالفاي�شبوك  الكربى  ال�شفحات 
اأفادت  ما  وفق  املوا�شيع  ن�رش 
ا�شتحداث  ظل  يف  خا�شة  �شابقا 
على  باملعلوماتية  خا�شة  جلنة 
ومن  الرتبية  وزارة  م�شتوى 
اأن  اإل  املتورطني،  ك�شف  �شاأنها 
حيث  فنونهم،  دائما  للمرت�شحني 
يف  املوا�شيع  �شرن  اىل  عمدوا 
ال�شفحات،  تلك  على  التعليقات 
متادى  بل  عليها،  بناء  والتوا�شل 
وطلب  احلول  ن�رش  اإىل  البع�س 

الت�شحيح.
التي  ال�شارمة  الإجراءات  ظل  يف 
الوطنية  الرتبية  وزارة  بها  قامت 
ملنع ت�رشيبات موا�شيع البكالوريا 
 ،2016 دورة  �شيناريو  �شاكلة  على 
اإل اأن املمتحنني متكنوا من ن�رش 
الدورة،  انطالق  عقب  املوا�شيع 
متت  لأنها  ت�رشيبات  تكن  مل  واإن 
اأنها  اإل  المتحان،  انطالق  عقب 
الوزيرة  توعدت  �رشيح،  غ�س 

بالوقوف يف وجهه.
ال�شفحات  من  الكثري  وعمدت 
اخلا�شة  منها  الكربى  وحتى 
بالبكالوريا لتفادي ن�رش املوا�شيع 
اأن  اإل  �شفحاتها،  على  امل�شورة 
باملوا�شيع  مليئة  كانت  التعليقات 
اإىل  الت�شحيح وما  وحلولها وطلب 
ذلك، دون خوف من الإق�شاء الذي 
حدد بـ 5 �شنوات حرمان الدرا�شة، 
حول  تطرح  الإ�شكالية  اأن  كما 

الأ�شاتذة احلرا�س وموقعهم.
 

اأ�صابع االتهام تتجه 
لطاقم احلرا�س

 
اأ�شار رئي�س جمعية اأولياء التالميذ 
ن�رش  عملية  يف  خالد،  اأحمد 
اإىل  التهام  باأ�شابع  املوا�شيع 
الطاقم الداري واحلرا�س واأع�شاء 
بالبكالوريا،  املكلفني  الأمانة 
مع  تواطوؤ  لعملية  م�شتبعد  غري 
املمتحنني، خا�شة يف ظل التدابري 
اأن  ال�شارمة، مت�شائال كيف ميكن 
تن�شيب  رغم  الهواتف  مترير  يتم 
على  والتاأكيد  »�شكانري«،  اأجهزة 
تفتي�س التالميذ، حمذرا احلرا�س 
من اإهمال مهاهم، خا�شة بالنظر 
و�رشورة  البكالوريا  �شهادة  لقيمة 

تاأكيد م�شداقيتها.
الك�شف  �رشورة  على  اأكد  كما 
امل�شوؤولني  ومعاقبة  واملتابعة 
لعمليات  حد  لو�شع  للقانون  وفقا 
يف  مهينة  تبقى  التي  التجاوز 
البكالوريا،  دورات  على  مرة  كل 
م�شريا اإىل ال�شنة الفارطة ومتابعة 
الت�رشيبات  ن�رش  على  امل�شوؤولني 
غربيط  بن  واأن  خا�شة  قانونيا، 
للعدالة  �شيحال  امللف  اأن  اأكدت 

للوقوف على املتورطني.
التجاوزات  اأن  خالد  اأكد  كما 
على  توؤثر  األ  ينبغي  امل�شجلة 
اأن  خا�شة  املمتحنني،  جل 
األف  باأزيد من 761  عددهم يقدر 
مركز   2518 على  مرت�شح موزعني 
الوطني،  امل�شتوى  على  اإجراء 
و270.403  متمدر�س  بـ491.298  
يعادل 50ر35 مرت�شحا  )ما  اأحرار 

من اإجمايل املرت�شحني(.
 

حجيمي: البد من 
االإجراءات الردعية

 

الأئمة  نقابة  رئي�س  جهته  من 
تظافر  اإىل  دعا  حجيمي،  جلول 
كل اجلهود من اجل احليلولة دون 
مربزا  �شيناريوهات،  هكذا  تكرار 
الردعية،  الجراءات  من  لبد  اأنه 
ولي�س القت�شار على جهة معينة، 
موؤكدا اأنهم على م�شتوى امل�شجد 
قاموا بواجبهم من مرافقة ون�شح، 
اأن  لكن ل ميكن  تاأثرياته  له  وكان 

تتم الإحاطة بكل املمتحنني.
 

بن غربيط: التجاوزات 
معزولة وال ت�ؤثر على 

الدورة
 

الرتبية  وزيرة  هونت  جهتها  من 
اأم�س،  بن غربيط،  نورية  الوطنية 
من  قاملة،  من  كلمتها  خالل 
تداول  اأن  ذلك  املوا�شيع،  ن�رش 
من  دقيقة   15 بعد  املوا�شيع 
على  يوؤثر  لن  المتحان  اإنطالق 
 ،2017 للبكالوريا  احل�شن  ال�شري 
على حد قولها، مركزة عل تفادي 
الت�رشيب يف �شاكلة �شيناريو 2016، 
ع�شية  املوا�شيع  ت�رشيب  اأي 
فتح  عن  ك�شفت  كما  المتحانات، 
التي  الأطراف  ملعرفة  حتقيق 
العدالة  باأن  وراءه،  متوعدة  تقف 

لن تت�شامح.
عمدت  قد  الرتبية  وزارة  وكانت 
جلملة من التدابري بداية من  منع 
مراكز  اإىل  ال�شيارات  دخول 
تاأخر  اأي  قبول  وعدم  الإجراء 
الهواتف  وو�شع  المتحان  يوم 
النقالة وكل و�شيلة ات�شال مبدخل 
لذلك،  تخ�ش�س  قاعة  يف  املركز 
اإل  الغ�س،  عمليات  لتفادي  وذلك 
املوقف،  �شيدة  تبقى  الهواتف  اأن 

طريقة  حول  الإ�شكالت  وتبقى 
لل�شاأن  املتابع  كان  واإن  اإدخالها، 
اأ�شار  قد  نواري،  كمال  الرتبوي 
بني  التقنية  فارق  اإىل  �شابقا 
على  جدا  املطلعني  املرت�شحني 
التكنولوجيا،  التقنيات  خمتلف 
القدمي  اجليل  من  احلرا�س  وبني 
معها،  يتعاملون  بالكاد  الذين 
اأمام  مفتوحا  الباب  يبقي  ما  وهو 
�شاكلة  على  جتاوزات،  ت�شجيل 
اجليل  با�شتخدام  املوا�شيع  ن�رش 

الثالث.
اأن  يوؤكد  احلال  واقع  اأن  ورغم 
يعني  ح�شلت  التي  التجاوزات 
الهواتف  اإ�شتعمال  من  التمكن 
المتحان،  مراكز  داخل  النقالة 
يعترب غ�شا ويعاقب عليه  اأنه  رغم 
بالإق�شاء لـ5 �شنوات، اإل اأن الدورة 
عرفت هدوء ن�شبيا، مقارنة بدورة 
الفارطة  ال�شنة  اأن  خا�شة   ،2016
من  بداية  وا�شعة  حملة  عرفت 
قبيل  لالحتجاج  التالميذ  خروج 
ت�رشيب  اإىل  وو�شول  المتحانات، 
املوا�شيع وهو ما متكنت الو�شاية 
احلالية،  الدورة  خالل  تفاديه  من 
ل�شمان  املتخذة  الإجراءات  بعد 
بتاأمني  البكالوريا  م�شداقية 
م�شادق  خمطط  وفق  املواقع 
الداخلية  وزارة  طرف  من  عليه 
اإعادة  مع  املحلية  واجلماعات 
للديوان  اجلهوي  املقر  تاأهيل 
وامل�شابقات  لالمتحانات  الوطني 
املراكز  عدد  وتقلي�س  بالعا�شمة 
موا�شيع  فيها  حتفظ  التي 
اأجهزة  وتن�شيب  المتحان 
املراقبة  وكامريات  الت�شوي�س 
مراكز  م�شتوى  على  والت�شجيل 
ومراكز  البكالوريا  موا�شيع  طبع 

حفظ املوا�شيع.

الدينية  ال�شوؤون  وزارة  اأعلنت 
زكاة  اأن  الأحد  اأم�س  والأوقاف 
الفطر عن �شهر رم�شان قد حددت 
جزائري.  دينار  مبائة  ال�شنة  هذه 
اىل  لها  بيان  يف  الوزارة  ودعت 

عن  الفطر  زكاة  باإخراج  املبادرة 
م�شرية  الف�شيل،  رم�شان  �شهر 
مبائة  ال�شنة  هذه  »قدرت  اأنها  اىل 
قيمة  وهي  جزائري،  دينار   )100(
�شاع )2 كلغ( من غالب قوت بلدنا«. 

الدينية  ال�شوؤون  وزارة  واأو�شحت 
اأنها  الإطار  هذا  يف  والأوقاف 
اأئمة امل�شاجد بالتعاون مع  »كلفت 
امل�شجدية  الدينية  اللجان  روؤ�شاء 
جمع  يف  بال�رشوع  الوطن  عرب 

منت�شف  من  ابتداء  الفطر  زكاة 
على  توزع  األ  على  رم�شان،  �شهر 
جلان  اأح�شتهم  الذين  م�شتحقيها 
يومني  اأو  يوما  اإل  الزكاة  �شندوق 
كما  املبارك«.  الفطر  عيد  قبل 

ذكرت الوزارة اأي�شا باأن زكاة الفطر 
وم�شلمة،  م�شلم  كل  على  »جتب 
�شغريا اأو كبريا، غنيا اأو فقريا، اإن 
كان ميلك ما يزيد عن قوت يومه، 
يخرجه املكلف عن نف�شه وعن كل 

م�شيفة  كفالته«،  عليه  جتب  من 
للفقراء  اأن�شب  نقدا  »اإخراجها  اأن 
لأنها �رشعت لإغنائهم عن ال�شوؤال 
بدفع  يتحقق  ذلك  و  العيد،  يوم 

القيمة«. 

اإطالق العمل بالب�شمة الإلكرتونية 
بالن�شبة لل�شجناء 

ك�شف وزير العدل و حافظ الأختام 
عدد  ارتفاع  على  لوح  الطيب 
امتحانات  يف  ال�شجون  مرت�شحني 
بال�شنة  مقارنة  البكالوريا  �شهادة 
ارتفع  العدد  اأن  ،مربزا  الفارطة 
بعدما  مرت�شح  و710  اآلف   3 اإىل 
مرت�شح   257 الـ  يتجاوز  ل  كان 
ال�شياق  ذات  يف  م�شريا  فقط، 
بالب�شمة  العمل  يف  النطالق  اإىل 

الإلكرتونية اخلا�شة بكل �شجني.
حافظ  و  العدل  وزير  اأ�شار 
الأم�س خالل  لوح  الطيب  الأختام 
النطالق  عملية  على  اإ�رشافه 
البكالوريا  لمتحانات   الر�شمي 
من  اأزيد  اأن  اإىل  ال�شجون  داخل 
نزلء  من  مرت�شح  و700  3األف 
امتحانات  �شيجتازون   ال�شجون 
القطر  كامل  عرب  الباكالوريا 
،موؤكدا  ال�شعب  الوطني ومبختلف 
اأن املرت�شحني لمتحان البكالوريا  
داخل ال�شجون  لهم نف�س احلقوق 
خارج  املرت�شحني  مثل  مثلهم 

ال�شجن.
اأنه  ال�شدد  ذات  يف  لوح   اأبرز  و 

يف اإطار الإجراءات التي اتخذتها  
الو�شاية من اأجل اإ�شفاء ال�شفافية 
املوؤ�ش�شات  داخل  ال�رشامة  و 
العمل  اإطالق  مت   العقابية 
ملراقبة  الكرتونية  بالب�شمة  
امل�شاجني بعد الإفراج عنهمالذي 
احلرا�س  ب�شجن  تطبيقها  �شيتم 
باقي  على  تعميمها  يتم  اأن  على 
كامل  عرب  العقابية  املوؤ�ش�شات 
هذا  اأن  ،م�شريا  الوطني،  القطر 
الإجراء اجلديد الذي مت اعتماده  
ب�شمته  و�شع  �شجني  كل  �شيجرب 
تنقله  حال  يف  اخلروج  اآلة  على 
اىل العالج اأو اخلروج النهائي بعد 

انق�شاء مدة العقوبة.
عرفه  الذي  الرتفاع  وبخ�شو�س 
نزلء  من  املر�شحني  عدد 
�شهادة  امتحان  لجتياز  ال�شجون 
�شبب  اأن  الوزير  ،اأكد  البكالوريا 
التي  ال�شيا�شة  هو  الرتفاع  هذا 
عليها  اجلمهورية  رئي�س  �شدد 
ال�شجناء  على  العفو  يف  واملتمثلة 
اإ�شالح  اإطار  وذلك يف  الناجحني، 
قطاع العدالة واملنظومة العقابية 

يف اجلزائر ح�شبه. 
اإميان ل�ا�س .

بولية  الرتبية  م�شالح  اأح�شت 
البويرة غياب 1706 مرت�شحا عن 
 1559 منهم  البكالوريا  اإمتحانات 
و144  الأحرار  فئة  من  مرت�شحا 
وبهذا   ، النظاميني  من  مرت�شحا 
الكثرية  الغيابات  �شيناريو  يتكرر 
بعد  اإىل  البع�س  اأرجعه  الذي 
اإقامة  مقر  عن  الإجراء  مراكز 
لفئة  بالن�شبة  خا�شة  املرت�شحني 

الأحرار .

اإمتحانات اأم انتخابات ؟

مبدينة  الدورة   هذه  متيزت 
لها  التابعة  والبلديات  البويرة 
بالتعزيزات الأمنية امل�شددة التي 
رافقت العملية منذ اليوم الأول ، 
مراكز  حماذاة  ت�شهد  حيث 
لعنا�رش  وا�شع  انت�شار  الإجراء 
الأمن ، اإ�شافة اإىل الدوريات التي 
الرئي�شية  ال�شوارع  على  بها  تقوم 
من  القرتاب  مينع  درجة  اإىل   ،
ي�شف  البع�س  ما جعل  اأي مركز 
النتخابية  العمليات  باأن  الأمر 
التعزيزات  هذه  مثل  ت�شهد  مل 

الأمنية .

 اإفطار بع�س املرت�صحني 

املرت�شحني  عديد  اأم�س  اإ�شطر 
الإفطار  اإىل  البكالوريا  ل�شهادة 
بعد خروجهم بعد منت�شف النهار 
وهو   ، العربية  اللغة  امتحان  من 
الو�شط   « يومية  عليه  وقفت  ما 
 ، الإجراء  مراكز  من  بعدد   «
منهم  تقربنا  من  بع�س  واإ�شتند 
عن  الناجت  بالتعب  �شعورهم  اإىل 
عامل  وكذا  رم�شان  �شهرات 
�شهدتها  التي  ال�شديدة  احلرارة 

ولية البويرة .
جمعها : اأح�صن مرزوق

االإداري للطاقم  تتجه  االتهام  •         اأ�صابع 
تعرثت جه�د ن�رية بن غربيط والتن�صيق مع الطاقم احلك�مي، اأم�س، بحجر اجليل الثالث 

لالنرتنت، حيث عرفت ن�صر م�ا�صيع االمتحان عقب وقت ق�صري من انطالق االمتحانات، و�صط 
عدة ا�صتفهامات يف ظل االإجراءات ال�صارمة املتخذة، يف حني ه�نت ال�زيرة من ت�ابع العملية نظرا 

ملحدوديتها، و�صط ت�جيه اأ�صابع االتهام لطاقم احلرا�س.

امل�ا�صيع على الفاي�صب�ك بعد دقائق من انطالق االمتحان

وزارة ال�ص�ؤون الدينية واالأوقاف

�صارة ب�معزة 

جهود احلكومة تتعرث يف اأوىل اأيام البكالوريا

حتديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب 100 دج

وزير العدل وحافظ االأختام الطيب ل�ح 

ك�الي�س الباك من الب�يرة

ارتفاع مرت�سحي ال�سجون المتحانات 
البكالوريا اإىل 3 اآالف و710 مرت�سحا 

غياب 1706 مرت�سحا

24 �ساعةاالإثنني 12ج�ان  2017   امل�افـق       لـ 16 رم�صان  1438هـ 4



24 �ساعةالإثنني 12جوان  2017   املوافـق       لـ 16 رم�ضان  1438هـ 5

كهالن  وهما  املتهمان  ليمثل 
العمر  من  اخلام�س  العقد  يف 
اجلنايات  حمكمة  هيئة  اأمام 
بجرم املتهمان بجناية التزوير 
وحمررات  ر�سمية  وثائق  يف 
 ، املزور  وا�ستعمال   ، اإدارية 
وت�سدير  ا�رشار  جمعية  تكوين 
املخدرات واملتاجرة فيها ، اإثر 
�سدهم  اأودعتها  التي  ال�سكوى 
جاء  التي  و  اجلمارك  م�سالح 
اأن املتهمان حاوال  يف فحواها 
اأحد الرحالت من ميناء  خالل 
حتميل  مر�سيليا  نحو  اجلزائر 
42 كلغ من القنب الهندي على 
عددها  قدر  �سفائح  �سكل 
اأحد  عرب  �سفيحة   200 ب 
و  الوثائق  املزورة  ال�سيارات 
هي الكمية التي ر�سدها جهاز 

الكالب  عجز  بعد  ال�سكانري 
البولي�سية العثور عليها ، و اأثبتت 
التحريات املنجزة باأن ال�سيارة 
كانت مزورة الوثائق بعدما قام 
املدعو » ي، �رشيف » القاطن 
بالعا�سمة ب�رشائها   باحلمامات 
با�سم  مزورة  بهوية  وت�سجيلها 
عز  ب،   « يدعى  �سخ�س 
بطاقة  لها  وا�ستخرج   « الدين 
املقاطعة  من  مزورة  رمادية 
كما   ، البي�ساء  للدار  االدارية 
ع،   « املوثق  عند  وكالة  حرر 
با�ستعمال  بالبليدة   « العيد 
رخ�سة مزورة ، ومن مت �سلمها  
 « م،مو�سى   « املتهم  ل�رشيكه  
املرور  جهتها  من  حاول  الذي 
دينار  الف   46 مبلغ  مقابل  بها 
و 900 اورو ت�سلمها من  املتهم 
الثاين رفقة ثمن تذكرة ال�سفر و 
املتهمان من   ، الرحلة  تكاليف 
اأنكرا ما ن�سب لهما من  جهتها 

الثاين  املتهم  اأكد  حيث  جرم 
باأنه مل  اإيطاليا  املغرتب بدولة 
على  املخدرات  بوجود  يعلم 
منت ال�سيارة و اأنه نقل ال�سيارة 
قدمها  خدمة  اأ�سا�س  على 
نقل  منه  طلب  الذي  ل�سديقه 
يتفاجاأ  و  الغيار  قطع  بع�س 

ال�سيارة  بعد توقيفه مبحتويات 
، لينفي من جهته املتهم االأول 
يتم�سك  و  الت�رشيحات  هاته 
تلك  وجود  بجهله  االأخر  هو 
�سيارته  منت  على  املخدرات 
العام  النائب  بهما  ،ويلتم�س 

عقوبة 20 �سنة �سجنا نافذا .

متكنت م�ضالح اجلمارك مبيناء اجلزائر من اإحباط حماولة تهريب ما يقارب 42 كلغ من القنب 
الهندي اإىل دولة فرن�ضا عرب ميناء مر�ضيليا على يد �ضم�ضار �ضيارات قام بتحميل تلك الكمية على منت 

�ضيارة من نوع بيجو 406 مزورة الوثائق ،وهي العملية التي تورط بها رفقة مغرتب بدولة اإيطاليا .

قاموا بتحميلها على منت �ضيارة مزورة الوثائق

ل/منرية

 توقيف مغرتب حاول تهريب 42 كلغ 
من املخدرات نحو مر�سيليا

خا�سة  ب�رشكة  مرتب�سة  فتاة  جتد  مل   
يف العقد الثاين من العمر �سبيال لتربير 
جرميتها  تبعات  من  التمل�س  و  فعلتها 
ببئر  اجلنح  قا�سي  اأمام  االإدعاء  �سوى 
بعد   ، جنريال  اإبنة  باأنها  راي�س  مراد 
والتهديد  ال�سب  اأمامه بجرمية   مثولها 
املعار�س  منظم  �سحيتها  راح  التي   ،
بتهديده  قامت  الذي  للبرتول  الدولية 
حمله  ق�سد  والدها  بنفوذ  االأخر  هو 
واإرجاعها  منحها  موقفه  تغيري  على 
ال�رشكة خ�سائر  اأن كبدت  ملن�سبها بعد 
باملاليني نتيجة االأخطاء الفادحة التي 
اإرتكبتها طيلة مدة ترب�سها هناك والذي 
ال�سحية  اأكد  ، حيث  اأ�سهر  تتعدى 6  مل 
يف  املتهمة  اأن  للمحاكمة  مثوله  خالل 
ق�سية احلال مل حترتم من�سبها وقامت 
بالتطاول عليه رغم كافة االأخطاء التي 
كبدت  فاتورة   12 يخ�س  فيما  اإرتكبتها 
 ، ال�رشكة خ�سائر باملاليني  من خاللها 
اأن بلغها بقرار ف�سلها  حيث قامت بعد 
من الرتب�س باإ�سماعه وابال من عبارات 
�ستعمل  باأنها  وهددته  ال�ستم  و  ال�سب 

على اإزاحته من من�سبه باإ�ستغالل نفوذ 
والدها الذي ميلك على حد قولها اأيادي 
الكلمات  وهي  امليادين  كافة  يف  طائلة 
تعمدت  اأنها  و  خا�سة  يتقبلها  مل  التي 
كافة  م�سامع  على  له  اإ�سماعها  على 
عالقات  معهم  جتمعه  الذي  املوظفني 
املتهمة  نفت  ، يف حني  متبادل  اإحرتام 
مثولها  خالل  جرم  من  لها  ن�سب  ما 
باأن  اأكدت  و  للمحاكمة  االأخرى  هي 
ال�سحية يف ق�سية احلال حاول طردها 
من من�سبها بعد اأن رف�ست النزول على 
معه  غرامية  عالقة  اإقامة  يف  رغبته 
التحر�س  منا�سبات  لعدة  حاول  اأن  بعد 
من  بحرمانها  ذلك  فوق  وقام   ، بها 
تكون  اأن  التام  نفيها  مع  حقوقها  كافة 
اأن  و  كمرتب�سة  ال�رشكة  اإ�ستغلت يف  قد 
ليطالب   ، كان كرئي�سة م�رشوع  من�سبها 
من جهته ممثل احلق العام ويف ظل ما 
�سلف ذكره ت�سليط عقوبة �سهرين حب�سا 
نافذا وغرامة بقيمة 200األف دج يف حق 

املتهمة .
 ل/منرية

ال�سبكات  على  اخلناق  ت�سييق  بدف 
االإجرامية التي تهدد �سالمة املواطن 
وممتلكاته، نفذت قوات االأمن التابعة 
الأمن والية اجلزائر عمليات مداهمة 
ال�سعبية  االأحياء  خمتلف  م�ست 
واالأماكن  ال�سوداء  النقاط  خا�سة 
امل�سبوهة، اأ�سفرت عن توقيف )128( 
يعاقب  جرائم  الرتكابهم  �سخ�س 
احليازة  غرار  على  القانون،  عليها 
واملوؤثرات  واملتاجرة يف املخدرات 
العقلية، حمل اأ�سلحة بي�ساء حمظورة 
خاللها  من   مت  �رشعي،  �سبب  دون 
حجز 110 قر�س مهلو�س و 140 غرام 
اإىل  باالإ�سافة  املعالج،  الكيف  من 
االأنواع  خمتلف  من  اأبي�س  31�سالح 

متكن  ال�سياق  نف�س  يف  االأحجام 
عنا�رش ال�رشطة الق�سائية لبئر مراد 
موؤكدة  معلومات  اإثر  وعلى  راي�س 
مفادها قيام اأحد االأ�سخا�س برتويج 
على  املهلو�سة  االأقرا�س  من  كمية 
بئر  مدينة  اأحياء  خمتلف  م�ستوى  
ال�رشطة  قوات  قامت  وعليه   خادم، 
بتكثيف الدوريات والتحريات  و�سط 
اأين مت توقيف امل�ستبه فيه  االأحياء، 
خمتلف  من  عقلي  �سبط152موؤثر  و 
العامة  املديرية  توؤكد  بهذا  االأنواع 
بكل  اال�ستمرار  على  الوطني  لالأمن 
عزم يف حماربة كل اأ�سكال اجلرمية، 
التي  ال�سموم  هذه  مروجي  خا�سة 

مت�س بال�سحة العامة.

للنقل  العمومية  املوؤ�س�سة  �ستقوم 
»ايتوزا«  احل�رشي  و�سبه  احل�رشي 
جوان   11 االأحد  اأم�س  من  ابتداء 
ال�سابالت بهدف  بتعزيز رحالتها نحو 
اال�ستجابة للطلب على النقل بالعا�سمة 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  رم�سان  خالل 
باخلطوط:  االأمر  يتعلق  و  لل�رشكة، 
�ساحة  جراح   با�س  ماي   اأول  �ساحة 
عكنون  بن  املركزي   الربيد  ال�سهداء  
قد  ،و  ال�سابالت  نحو  احلرا�س  و 
االإفطار  بعد  رحلة  اأول  برجمة  متت 
الناقل  ح�سب  21�سا00   ال�ساعة  عند 
احل�رشي العمومي باجلزائر العا�سمة. 
و بهدف اال�ستجابة للطلب القوي على 
اإيتوزا  قامت  رم�سان   �سهر  يف  النقل 
لل�سماح  جديدة  نقل  مواقيت  باعتماد 
عرب  عادية  ب�سفة  بالتنقل  للم�سافرين 
خدمة  مع  العا�سمة  خطوط  �سبكة  كل 

الربنامج  هذا  ي�سمل  و  خا�سة.  ليلية 
واجلنوبية  والغربية  ال�رشقية  ال�سواحي 
وزرالدة  درقانة  غرار  على  للعا�سمة 
ما  »ايتوزا«  �سبكة  �ستغطي  و  وحمادي 
بينها  من  منتظما  خطا   90 جمموعه 
اأيام  خالل  امل�ستاأجرة  ال�سبكة  من   25
اخلمي�س(.  اإىل  االأحد  )من  االأ�سبوع 
بفتح  النهار  خدمة  برجمة  متت  وقد 
اأول رحلة نقل على ال�ساعة 5�سا30د يف 
حني متت برجمة الرحلة االأخرية  على 
ال�ساعة 19�سا05د. وفيما يخ�س اخلدمة 
الليلية  فقد متت برجمة اأول رحلة بعد 
ال�ساعة 21�سا00 يف حني  االفطار على 
ال�ساعة  على  رحلة  اآخر  برجمة  متت 
نهاية  عطلة  وخالل  �سباحا  2�سا00 
اال�سبوع )اجلمعة وال�سبت(  �سيتم تعزيز 
�سبطها   يتم  خطوط  بثالثة  اخلدمة 

ح�سب حاجيات احلركة. 

هددت منظم املعار�ض الدولية بالطرد 
بعد اأن كبدت �ضركتها خ�ضائر باملاليني

لت�ضييق اخلناق على اجلرمية

العا�ضمة

فتاة  تدعي اأنها ابنة جرنال للتهرب 
من اأخطائها املهنية  

الأمن الوطني يوقف 128 �سخ�سا 
متورطا يف ق�سايا اإجرامية

موؤ�س�سة النقل احل�سري »ايتوزا« تعزز 
رحالتها نحو ال�سابالت

ثالثة  من  ع�سابة  اأقدمت 
بعد قدومهم من والية  اأ�سخا�س 
البليدة مبحاولة ال�سطو على اأحد 
املنازل ببئر خادم بعد الت�سلل له 
الولوج  و  النوافذ  خالل  من  ليال 
لداخل غرف نوم اأ�سحاب املنزل  
قبل اأن يقوم اجلريان بتوقيفهم و 

اإقتيادهم ملركز االأمن .
التي  الثالثة  املتهمني  ليمثل 
و   23 بني  ما  اأعمارهم  تراوحت 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  �سنة   30
جمعية  تكوين  بتهم  راي�س  مراد 
بتوفر  لل�رشقة  لالإعداد  اأ�رشار 
اإ�ستح�سار مركبة  ظروف الليل و 

اأودعها  التي  ال�سكوى  مبوجب 
الدرك  م�سالح  اأمام  ال�سحايا 
فحواها  يف  جاء  التي  و  الوطني 
كان  وبينما  الوقائع  بتاريخ  اأنه 
رفقة  نوما  يغط  املنزل  �ساحب 
الثالثة  ال�ساعة  زوجته  يف حدود 
غريب  ب�سخ�س  تفاجئ  �سباحا 
و  �سكني  بيده  و  الغرفة  داخل 
يقوم بطلب النقود منه اأين راحت 
�سوتها  باأعلى  ت�رشخ  الزوجة 
بعد  املوقف  الزوج  وي�ستغل 
ويرمي  �رشاخها  من  اإرتكاكهم 
فوقه غطاء ال�رشير و يفر بعدها 
و  الغرفة  خلارج  زوجته  رفقة 

اأ�سخا�س  ثالثة  بوجود  يتفاجئوا 
اأخرين منت�رشين عرب كافة غرف 
قاروروة  اأحدهم  بحوزة  املنزل 
غاز  وبعد ب�سع دقائق خرج باقي 
االأ�سقاء من غرفهم ففر املتهمني 
اجلريان  اأن  غري  املنزل  خلارج 
تعايل  بعد  عليهم  بالقب�س  قاموا 
امل�ستهدف  املنزل  اأهل  �رشاخ 
املتهمني  اإقتياد  بذلك  ويتم   ،
الثالث على مركز الدرك الوطني 
اأين جرى �سماعهم و اأكدوا باأنهم 
بغية  البليدة  والية  من  قدموا 
وقاموا  احلايل  املنزل  �رشقة 
لهاته  خ�سي�سا  �سيارة  بكراء 

نحو  توجهوا  مت  من  و  املهمة 
من  لداخله  ت�سللوا  و  املنزل 
نقود  �رشقة  يف  طمعا  النوافذ 
لهم  ،ليطالب  املنزل  �ساحب 
ظروف  باأق�سى  اإفادتهم  الدفاع 
جهته  من  ويلتم�س   ، التخفيف 
ما  ظل  ويف  العام  احلق  ممثل 
 10 عقوبة  توقيع  ذكره  �سلف 
غرامة  و  نافذا  حب�سا  �سنوات 
بقيمة 500 األف دج يف حق املتهم 
حب�سا  �سنوات   7 عقوبة  و  االأول 
نافذا وغرامة بقيمة 200 األف دج 

يف حق باقي املتهمني .
ل/منرية 

قاموا بالت�ضلل من نوافذ املنزل

ع�سابة من البليدة حتاول ال�سطو على فيال ببئر خادم

ذكر نائب الوزير الرو�سي لل�سناعة 
موروزوف  الك�سندر  التجارة  و 
ال�رشاكة  امكانيات  اأن  حوار  يف 
و  واعدة  اجلزائر  و  رو�سيا  بني 
م�ساريع خمتلطة يف  بخلق  ت�سمح 
امليكانيكية  ال�سناعة  قطاعات 
�رشح  و  املتجددة  الطاقات  و 
بلده  اختري  -الذي  موروزوف 
اجلزائر  ملعر�س  �رشف  ك�سيف 
قائال  املن�رشم-  ماي  يف  الدويل 
التفكري  اليوم  علينا  ينبغي   »:
و  ملمو�سة  �سناعية  م�ساريع  يف 
اجتاه  يف  عالية  تكنولوجيا  ذات 
جمال  يف  الثنائية  ال�رشاكة  ترقية 
احلكومتان  ترى  اال�ستثمارو 

من  انه  الرو�سية  و  اجلزائرية 
العالقات  تنويع  زيادة  ال�رشوري 
بني  ما  التجارية  و  االقت�سادية 
جمال  يف  انه  ك�سف  و  البلدين«. 
اعربت  احلديدية  ال�سكك  �سناعة 
ا�ستعدادها  عن  �رشكات  ثالث 
خالل  من  باجلزائر  لال�ستثمار 
تتمثل  ،و  املدى  طويلة  �رشاكات 
هذه ال�رشكات يف »اورالغونزافود« 
و »باو ان-بي-كا او-يف-كا« و »زاو 
تران�سماكهولدينغ«.    و اأو�سح اأن 
باجناز  »مهتمة  ال�رشكات  هذه 
جزائريني  �رشكاء  مع  م�ساريع 
م�سرتكة  م�سانع  خالل  من 
خلق  و  املتحرك  العتاد  لتجميع 

ال�سكك  قطاع  يف  خدمات  مراكز 
احلديدية« اإ�سافة اإىل هذا  اأبدت 
�رشكة »باو كاماز« الرو�سية -التي 
لل�سيارات  منتج  اكرب  ح�سبه  تعد 
»ا�ستعدادها  برو�سيا-  الثقيلة 
لو�سع اقرتاحات يف جمال ال�رشاكة 
جهة  ،من  ال�سيارات«  �سناعة  يف 
عن  موروزوف  ك�سف  اأخرى  
الرو�سية  ال�رشكة  مع  اآخر  م�رشوع 
�سناعة  اجل  من  »رو�ست�ساملاك« 
باجلزائر  احلا�سدات-الدار�سات 
م�سيفا اأن هذا امل�رشوع هو »االآن 
جميع  اأن  اعترب  و  الدرا�سة«  قيد 
تامني  �ساأنها  من  امل�ساريع  هذه 
التعاون   لتعزيز  الالزمة  الظروف 

اال�ستثمارات  و دفع وترية  الثنائي 
امل�سرتكة بني اجلزائر و رو�سيا. 

كذلك  الرو�سية  ال�رشكات  تبدي  و 
اجلزائر  مع  بالتعاون  اهتماما 
الطاقة  مثل  اخرى  جماالت  يف 
النفايات  معاجلة  و  النظيفة 
ال�سناعية و املنزلية و كذا ت�سيري 
بخ�سو�س  و  املائية  املوارد 
املتجددة  الطاقات  يف  التعاون 
الذي  االهتمام  عن  الوزير  عرب 
الطاقات  لربنامج  بلده  يوليه 
اجلزائر  �رشعت  الذي  املتجددة 
اإنتاج  بلوغ طاقة  يف جت�سيده بغية 
قدرها 4.500 ميغاواط يف غ�سون 

  .2030

نائب الوزير الرو�ضي لل�ضناعة و التجارة

امليكانيك و الطاقات املتجددة يف �سلب اهتمامنا يف اجلزائر
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و قال الوزير يف ت�رصيح لل�صحفيني 
من  للعديد  قادته  زيارة  عقب 
م�صاريع القطاع باجلزائر العا�صمة 
رفقة وايل  الوالية عبد القادر زوخ 
»خمتلف  اأن  القطاع  اإطارات  و 
خالل  تفقدها  مت  التي  امل�صاريع 
برنامج  اإطار  يف  تندرج  الزيارة 
رئي�س  به  خ�س  كبري  تنموي 
اجلمهورية عا�صمة البالد لالرتقاء 
االأخرى«  العوا�صم  م�صاف  اإىل 
م�صريا اإىل اأن »كل م�صاريع النقل و 
الطرق املنجزة �صت�صاهم يف النمو 

االقت�صادي، و 
النمو  كذا  و  للعا�صمة  االإجتماعي 

الوطني«.
زعالن  اأ�صار  ال�صدد  هذا  يف  و 
خمتلف  من  االأ�صا�صي  الهدف  اأن 
التي مت تفقدها هو فك  امل�صاريع 
باإجناز  العا�صمة  عن  االإختناق 
و�صط  ت�صل  طرقات  م�صاريع  �صبع 
االإجتنابي  بالطريق  العا�صمة 
و  واد  خط  خ�صو�صا  اجلنوبي 
�صايح- الطريق االإجتنابي اجلنوبي  
الرابط  ال�رصيع  الطريق  م�رصوع  و 
اجلنوبي   االإجتنابي  الطريق  بني 
للعا�صمة و مطار اجلزائر باإجتناب 

الكاليتو�س.
و ا�صاف الوزير يف نف�س ال�صياق اأنه 
التي  الفو�صوية  االأحياء  اإزالة  بعد 
امل�صاريع،  هذه  اإجناز  تعيق  كانت 
و  )امل�صاريع(  اطالقها  مت  فقد 
م�صريا  اإجنازها  وترية  من  الرفع 
�صتكون  االإ�صتالم  اآجال  ان  اىل 
 2017 ل  الثاين  الثالثي  نهاية  يف 
بالن�صبة للطريق االإجتنابي اجلنوبي  
نهاية  و  اجلزائر  مطار  و  للعا�صمة 
2018 بالن�صبة مل�رصوع واد و �صايح- 

الطريق االإجتنابي اجلنوبي.
و موازاة مع م�صاريع الطرق ا�صاف 
الوزير اأن هناك م�صاريع الرتامواي 
و امليرتو املرتقبة و التي »�صت�صمح 
يف  دائم  حت�صن  بت�صجيل  للمواطن 
عملية التنقل داخل العا�صمة« الفتا 

اىل انه �صيتم يف نهاية 2017 اإ�صتالم 
امليرتو  خط  متديد  م�رصوعي 
و  ال�صهداء  املركزي-�صاحة  الربيد 

الثاين حي البدر-عني النعجة.
لت�صتلم  االإجراءات  كل  اتخذنا   «
ال�صنة  نهاية  يف  امل�صاريع  هذه 
الربط  يخ�س  فيما  اأما  اجلارية 
فاإن  بوميدين  هواري  مبطار 
موؤ�ص�صة  قبل  من  جارية  االأ�صغال 
اآفاق  يف  ي�صلم  اأن  على  كو�صيدار 
ان  م�صيفا  زعالن  يقول   »2021
اثبثت  هذه  النظيفة  النقل  و�صائل 
كان  حيث  امليدان  يف  فعاليتها 
بامليرتو 45.000  امل�صافرين  عدد 
مقابل  اإطالقه  لدى  يوميا  م�صافر 
�صيبلغ  و  حاليا  م�صافر   100.000
التمديدات   مع  م�صافر   200.0000
املرتقبة  و 300.000 م�صافر يوميا 
و  اجلزائر  مبطار  ربطه  نهاية  مع 
اجلديد  اجلزائر  مطار  بخ�صو�س 
التي بلغت ن�صبة اإجنازه 70 باملائة 
اكد الوزير اأن املطار الذي �صيكون 
التقاء  نقطة  و  اإفريقيا  على  بوابة 
للعديد من املجاالت اجلوية بطاقة 
�صيتم  �صنويا  م�صافر  مليون   10
موؤكدا    2018 اأكتوبر  يف  ا�صتالمه 
اأنه »مت الوقوف خالل الزيارة على 
ت�صاف  التي  اال�صتالم  تفا�صيل  كل 

قبل  تنظيمه  التي مت  االإجتماع  اإىل 
املطار  ا�صتقاللية  ل�صمان  اأ�صبوع 
مربوط  يكون  و  الطاقة  جمال  يف 

بامليرتو و القطار حاليا«.
و يف �صوؤال  �صحفي حول اخلف�س 
اجلوية  اخلطوط  تذاكر  اأ�صعار  يف 
هناك  »اأن  زعالن  قال  اجلزائرية 
عنها  اأعلنت  قد  اإمتيازية  اأ�صعار 
ال�رصكة لفائدة زبائنها« وم�صيفا اأن 
»فتح املجال اجلوي للخوا�س غري 
وارد حاليا« يف رده على �صوؤال اآخر 
يف  االإ�صتثمار  فتح  اإمكانية  حول 

املجال اجلوي للخوا�س.
البحرية  اخلطوط  يخ�س  فيما  و 
ك�صف امل�صوؤول اأنه مت برجمة 317 
من  ال�صيفية  الفرتة  خالل  رحلة 
قبل ال�رصكة الوطنية للنقل البحري 
االأوروبية  املوانئ  نحو  للم�صافرين 
و  مار�صيليا  و  اإيطاليا  خ�صو�صا 
األيكانت و بر�صلونة و الهدف ح�صبه 
اأو  املقيمني  املواطنون  ان«ي�صعر 
يف  حت�صن  و  بتطور  يف  المغرتبني 

خمتلف و�صائل النقل«.
امل�صاريع  متويل  بخ�صو�س  و 
املوارد  تراجع  ظل  يف  خ�صو�صا 
ب�صبب  العمومية  للخزينة  املالية 
اأن  زعالن  قال  النفط  اأ�صعار  تدين 
الوالئية  »هناك تنا�صق بني الربامج 

املمولة من خزينة الوالية و الربامج 
القطاعية املمولة من قبل الوزارات 
و هذا لتوفري و�صائل العي�س الرفيهة 
ال�صدد  هذا  يف  كا�صفا  للمواطنني« 
ان والية اجلزائر متلك حاليا برنامج 
اإعادة تهئية 500 كم من الطرق بقيمة 
400 مليار �صنتيم للذكر �صملت زيارة 
زعالن و زوخ و االإطارات املرافقة 
خليج  تهيئة  م�رصوع  من  كل  لهم 
الواد  باب  م�صتوى  على  اجلزائر 
خ�صو�صا  ال�صور  قاع  و  كيتاين  و 
كذا  و  للم�صطافني  م�صبحني  بناء 
م�رصوع  و  ال�صابالت  منتزه  تو�صيع 
الوفد  تفقد  كم  احلرا�س  واد  تهيئة 
الرابط  الطريق  ازدواجية  م�صاريع 
كذا  و  عكنون  بن  و  حيدرة  بني 
الطب بنب عكنون  الطريق من كلية 
اإىل  و�صوال  »اأفريبول«  مركز  اإىل 
النقل  و  العمومية  االأ�صغال  وزارة  
متديد  م�رصوع  اىل  التوجه  قبل 
خط امليرتو حي البدر-عني النعجة 
م�صاريع  امل�صوؤولني  تفقد  كما 
الطريق االإجتنابي اجلنوبي- واد و 
ال�رصيع  الطريق  م�رصوع   و  �صايح 
االإجتنابي  الطريق  بني  بني  الرابط 
اجلنوبي للعا�صمة و مطار اجلزائر 
و كذا م�رصوع اإجناز مطار اجلزائر 

اجلديد. 

والتجهيزات  املواد  قائمة  حددت 
القيمة  على  الر�صم  من  املعفاة 
عند  اجلمركية  واحلقوق  امل�صافة 
الداخلة يف اجناز جامع  اال�صترياد 
ال�صكن  لوزارة  قرار  يف  اجلزائر 
والعمران واملدينة ن�رص يف اجلريد 

الر�صمية رقم  32.
منتوج   42 القائمة  هذه  وت�صم 
على  الر�صم  من  معفى  وجتهيز 
واحلقوق  امل�صافة  القيمة 
ح�صب  اال�صترياد  عند  اجلمركية 

وبالن�صبة  التنظيمي  الن�س  هذا 
يبلغ  التي  البناء  ومواد  للمنتجات 
بالطالء  االأمر  فيتعلق   17 عددها 
واجلب�س  اخل�صبية  واالر�صيات 
واالأ�صقف  واجلدران  والطالء 
انواع  والنجارة املعدنية وعدد من 
املقطع  غري  والرخام  احلجارة 
والدهان  للتلبي�س  وخ�صب  كتل  اىل 

والنباتات وغريها.
املعنية  التجهيزات  يخ�س  وفيما 
يتعلق  االأمر  فاإن  القرار  بهذا 

ونظام  التهوية  اأهمها  جتهيز  ب25 
واملنابر  والدرج  واالأثاث  الغلق 
والتكييف  والتدفئة  والر�صا�صة 
وامل�صاعد ونظام ال�صوت واالإعالم 
و�صبكتي  واالإنارة  واالت�صال  االآيل 

الغاز والكهرباء وخزانات املياه.
ويثبت مطابقة املواد والتجهيزات 
الر�صم  من  االإعفاء  مع  امل�صتوردة 
واحلقوق  امل�صافة  القيمة  على 
والتجهيزات  املواد  مع  اجلمركية 
�صفة  وكذا  القائمة  يف  الواردة 

العام  املدير  طرف  من  املر�صل 
جامع  الإجناز  الوطنية  للوكالة 
اجلزائر وت�صيريه من خالل �صهادة 

ي�صلمها اإىل اجلمارك.
املحدد  القرار  هذا  وياأتي 
الر�صم  من  املعفاة  املواد  لقائمة 
واحلقوق  امل�صافة  القيمة  على 
الداخلة  اال�صترياد  عند  اجلمركية 
تطبيقا  اجلزائر  جامع  اجناز  يف 
الأحكام املادة 77 من قانون املالية 

ل�صنة 2017. 

الوطنية  ال�رصكة  وقعت 
و  »�صوناطراك«  للمحروقات 
االإيطايل  الطاقوي  املجمع 
»اإيني« على عدة اتفاقيات �رصاكة 
ما  ح�صب  املحروقات  جمال  يف 

جاء يف بيان ل�صوناطراك.
�رصاكة  باتفاقيات  االأمر  يتعلق  و 
اال�صتغالل  »مبوا�صلة  ت�صمح 
و  للمحروقات  امل�صرتك 
لرفع  االإ�صافية  االأعمال  اإجناز 
التي  املحروقات  احتياطات 
ذات  ح�صب  ا�صرتجاعها«  ميكن 
على  التوقيع  يندرج  و  امل�صدر 
هذه االتفاقيات »يف اإطار التعاون 
العالقات  مييز  الذي  املتوا�صل 
اإيني  و  �صوناطراك  بني  املمتازة 
اإرادتهما  على  يوؤكدان  اللذان 
التاريخية«   �رصاكتهما  لتعزيز 

وفق البيان.
العام  املدير  الرئي�س  كان  و 
ل�صوناطراك عبد املومن قدور قد 
ا�صتقبل يف ماي الفارط باجلزائر 
الرئي�س املدير العام ل�رصكة اإيني  
متحورت  و  دي�صكالزي  كالوديو 
حول  الطرفني  بني  املحادثات 
�صوناطراك  بني  ال�رصاكة  و�صعية 
اإيني »التي تتميز بتعاون طويل  و 
املدى يف جمال ال�صناعة النفطية 

يف اجلزائر«.
اأكد ال�صد ولد  اللقاء  وخالل هذا 
قدور ل�صيفه ا�صتعداد �صوناطراك 
ال�صيما  ايني  مع  ال�رصاكة  لتعزيز 
اال�صتك�صاف  جماالت  يف 
والتطوير  والبحث  والبرتوكيمياء 
الطبيعي  الغاز  ت�صويق  يف  وكذا 

واملميع. 
ان  اإىل  االإطار  هذا  يف  لفت  و 

اقرتاح  بكل  »ترحب  �صوناطراك 
يعود باملنفعة على الطرفني«.

و من جانبه عرب ال�صيد دي�صكالزي 
نظريه  مع  مبحادثته  �رصوره  عن 
خمتلف  حول  ب�صوناطراك 
ال�رصكتني  تهم  التي  امللفات 
موؤكدا باأن اإيني لديها »طموحات 
مع  �رصاكتها  تكثيف  يف  كبرية 
جديدة  م�صاريع  يف  �صوناطراك 
كانت  اخلارج«و  ويف  اجلزائر  يف 
يف  وقعتا  قد  وايني  �صوناطراك 
العديد  على  بروما   2016 نوفمرب 
التعاون يف املجال  اتفاقيات  من 

الطاقوي.
االتفاقيات  هذه  وت�صمل 
اىل جماالت  اإ�صافة  اال�صتك�صاف 
اأخرى على غرار تطوير الطاقات 
املتجددة والتكرير والبرتوكيمياء  
مار�س  يف  و  والتطوير  والبحث 
�صوناطراك  جممع  قام  املا�صي 
اإ�صارة  باإعطاء  اإيني  وجممع 
انطالق اأ�صغال اأول حمطة للطاقة 
و  نفطي  موجهة حلقل  ال�صم�صية 
لالنتقال  خطوة  اأول  يعد  ما  هو 
بالطاقة  الكهربائي  التموين  نحو 
ال�صم�صية للحقول النفطية التابعة 
يتعلق  و  الوطنية.  النفط  ل�رصكة 
الرباع  بري  النفطي  باحلقل  االأمر 

ال�صمايل )ورقلة(.
رباع  بري  حمطة   �صت�صتعمل  و 
 10 طاقتها  تبلغ  التي  ال�صمايل  
لوحة   32.000 حوايل  ميغاواط  
هكتار   20 م�صاحة  على  �صم�صية 
ما  هو  و  احلقل  لهذا  حماذية 
 6 يعادل  ما  باقت�صاد  �صي�صمح 
من  �صنويا  مكعب  مرت  مليون 

الغاز.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�رصطة 
الق�صائية باأمن والية خن�صلة من 
بتهريب  تقوم  ب�صبكة  االإطاحة 
تتمثل  امل�صدر  اأجنبية  ب�صائع 
اإىل 2 طن  يف فواكه ي�صل وزنها 
و 862 كلغ ح�صب ما ورد يف بيان 

�صادر عن اأمن 
الوالية.

باأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
يف  تتمثل  املهربة  الب�صاعة 
الفاكهة  من  معتربة  كميات 
متكنت الفرقة املتنقلة لل�رصطة 
اأن  بعد  حجزها  من  الق�صائية 
تفيد  معلومات  اإليها  وردت 
بتهريب  تقوم  �صبكة  بوجود 
عدة  عرب  تن�صط  اأجنبية  ب�صائع 
وبعد  بخن�صلة  مرورا   واليات 
ر�صد �صاحنتني كان على متنهما 
توقيفهما  مت  اأ�صخا�س  اأربعة 
املدخل  اإىل  و�صولهما  مبجرد 
بالقرب  خن�صلة  ملدينة  ال�رصقي 
عرث  امل�صافرين  حمطة  من 
االأوىل  ال�صاحنة   تفتي�س  بعد 

يف  �صخ�صني  تقل  كانت  التي 
العمر  من  الرابع  و  الثاين  العقد 
على  تب�صة  والية  من  ينحدران 
تزن  التفاح  من  معتربة  كمية 
امل�صدر  لذات  وفقا  كلغ   1692
كما مت العثور يف ال�صاحنة الثانية 
الكيوي  فاكهة  كلغ من   720 على 
اأجنبية  التفاح  من  كلغ   450 و 
�صخ�صني  متنها  وعلى  امل�صدر 
ينحدران  اأربعيني  و  ثالثيني 
اأي�صا من والية تب�صة وقد و�صلت 
التي ال حتوز  املحجوزات  قيمة 
و  ال�صلعة  ثبوتية  وثائق  على 
ال�صلع  و  ال�صاحنتني  يف  املتمثلة 
التي ينقالنها 10 مليون د.ج وبعد 
يف  التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال 
االأ�صخا�س  تقدمي  مت  الق�صية 
الق�صية  يف  املتورطني  االأربعة 
اأمام العدالة حيث اأ�صدر قا�صي 
اأمرا  منهم  اثنني  حق  يف  احلكم 
االثنان  ا�صتفاد  فيما  باالإيداع 

االآخران من ا�صتدعاء مبا�رص.

اأكد وزير الأ�ضغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن باجلزائر العا�ضمة اأن كل م�ضاريع النقل و 
الطرق املنجزة �ضت�ضاهم يف النمو الإقت�ضادي و الإجتماعي  و كذا النمو الوطني.

وزير الأ�ضغال العمومية و النقل عبد الغني زعالن

جامع اجلزائر الأكرب

م،�س

�سبع م�ساريع حلل م�سكل االختناق املروري 
بالعا�سمة

حتديد قائمة املواد املعفاة من الر�سم على القيمة امل�سافة واحلقوق اجلمركية 

�ضوناطراك-اإيني

خن�ضلة 

التوقيع على عدة اتفاقيات �سراكة

حجز فواكه اأجنبية مهربة يفوق 
وزنها 2 طن 
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�أ�سباب  �مل�سادر  ذ�ت  �أرجعت  و 
هذه �لو�سعية �لتي ت�سطر �ملو�طن 
بلديات  �أحياء  من  �لعديد  عرب 
طو�بري  يف  �لوقوف  �إىل  �لبليدة 
بكي�س  �لظفر  �أجل  من  �سباح  كل 
�لوحد�ت  �حرت�م  عدم  �إىل  حليب 
�لإنتاجية للحليب �ملتو�جدة خارج 
تر�ب �لولية )بومرد��س و تيبازة و 
تلك  خا�سة  و  �لعا�سمة(  �جلز�ئر 
�لتابعة للقطاع �خلو��س �حل�س�س 
�ملخ�س�سة للولية و �ملظبوطة من 

طرف �لديو�ن �لوطني للحليب.
�لتي  �ملادة  هذه  توفري  بهدف  و 
كبري  ب�سكل  �لطلب  عليها  يكرث 
جد� خالل �سهر رم�سان و ل�سيما 
على م�ستوى �لبلديات �لتي ت�سهد 
�أولد  و  �لبليدة  غر�ر  على  نق�سا 
مر�د  بني  و  بوعرفة  و  يعي�س 

�إتخذت مديرية �لتجارة جملة من 
�أبرزها  �لإ�ستعجالية  �لإجر�ء�ت 
�لتابعني  �ملوزعني  جميع  �إلز�م 
�لولية   �ملتو�جدة خارج  للملبنات 

�ملخ�س�س  �حل�س�س  باإحرت�م 
طرف  من  �ملظبوطة  و  للولية 

�لديو�ن �لوطني للحليب.
�أي�سا  �لتجارة  مدرية  قامت  كما 

بدعوة �ملوزعني �لتابعني مللبنات 
ب�رضورة  عليهم  للتاأكيد  �لبليدة 
تطبيق  و  �لتوزيع  �سبكات  �إحرت�م 
�إىل  للحليب  �مل�رضوعة  �لأ�سعار 
�ملوزعني  جميع  �إ�ستد�عاء  جانب 
�لإنتاجية  للوحد�ت  �لتابعني 
�لو�قعة خارج �إقليم �لولية و هذ� 
�لتجارة  مديريات  مع   بالتن�سيق 
و  بومرد��س  من  بكل  �لو�قعة 
�جلز�ئر و تيبازة للتحقيق معهم يف 
مدى نز�هة ممار�ستهم �لتجارية و 

�لوقوف �أي�سا 
ملخطط  �حرت�مهم  مدى  على 
على  �ملب�سرت  �حلليب  توزيع 
طرف  من  �ملعد  �لبليدة  م�ستوى 
�حلليب  كمية  �أن  يذكر  �لديو�ن 
يومي  ب�سكل  للبليدة  �ملخ�س�سة 
لرت   83300 لرت   ب278673  تقدر 
�سيليا  ملبنة  طرف  من  تنتج  منها 
ببني تامو و ملبنة �ل�سفة )�لبليدة(

ت�ضهد العديد من بلديات و دوائر ولية البليدة نق�ضا يف التموين باأكيا�س احلليب املب�ضرت مما ا�ضطر 
مديرية التجارة اإىل اتخاذ  جملة من الإجراءات الإ�ضتعجالية التي من �ضاأنها �ضمان توفري هذه 

املادة وا�ضعة ال�ضتهالك ح�ضبما ك�ضف عنه اليوم ال�ضبت م�ضالح الولية.

البليدة

ق.م

نق�س يف التموين باأكيا�س احلليب املب�سرت 

مع�ضكر 

قاملة 

الوحدة االأوىل ملركب لل�سناعات الغذائية قريبا 

11 م�سروعا قيد االإجناز لفائدة قطاع الرتبية 

�لأوىل  �لوحدة  تدخل  �أن  يتوقع 
لل�سناعات  جديد  ملركب 
�ل�سناعية  باملنطقة  �لغذ�ئية 
)مع�سكر(  �ملحمدية  ملدينة 
مرحلة �لتجارب يف �سهر  �سبتمرب 
�ل�رضوحات  ح�سب  �ملقبل 
م�سوؤويل  طرف  من  �ملقدمة 

�ملركب لل�سلطات �لولئية.
قدمها  �لتي  �ل�رضوحات  ووفق 
ولية  لو�يل  �مل�رضوع  مدير 
خالل  �لعفاين  �سالح  مع�سكر 
�لوحدة  فاإن  معاينة  زيارة 
�لإنتاجية �لأوىل ملركب "كوفيد" 
وحد�ت   5 ي�سم  �لذي  �خلا�س 

�أغذية  �إنتاجية و�ملتخ�س�سة يف 
�لأنعام �ستدخل مرحلة �لتجارب 

�سهر �سبتمرب �ملقبل.
وقدرت ن�سبة تقدم �أ�سغال وحدة 
للمركب  �لأنعام  �أغذية  �إنتاج 
باملنطقة  �إجنازه  �جلاري 
�ملحمدية  ملدينة  �ل�سناعية 
 95 ب  مع�سكر  ولية  ب�سمال 
�لتح�سري  حاليا  ويتم  باملائة 
�لإنتاجية  �لتجارب  لإطالق 
�لإنتاج  مرحلة  دخول  قبل 
وذكر  �إليه  �أ�سري  مثلما  �لنهائية  
�أخرى  �أن وحدة  مدير �مل�رضوع 
باملركب تخ�س خمازن �حلبوب 

ب�سعة  �لفالحية  �لأولية  و�ملو�د 
تنتهي حيث  تكاد  �ألف طن   144
�لكربى  �لنتهاء من �ل�سغال  مت 
�لتجهيز�ت  تركيب  يف  و�رضع 
كل  �ملخازن  وتخدم  �لتقنية. 
�خلم�سة  �لإنتاجية  �لوحد�ت 
�إنتاج  وحدة  فيها  مبا  باملركب 
يف  �رضع  �لتي  �لنباتية  �لزيوت 
�لأ�سغال  بها  وو�سلت  �إجنازها 

�إىل 20 باملائة.
"كوفيد"  مركب  وميتد 
على  �لغذ�ئية  لل�سناعات 
�لقيمة  وتبلغ  هكتار   11 م�ساحة 
�ل�ستثمارية له حو�يل 80 مليون 

يورو. و�سيوفر عند �لنتهاء من 
 2.300 �خلم�سة  وحد�ته  �إجناز 
و�يل  ودعا  مبا�رض  عمل  من�سب 
�لقائمني على �مل�رضوع  مع�سكر 
�إىل رفع وترية �لأ�سغال ل�ستالم 
�أقرب  يف  �لإنتاجية  �لوحد�ت 
�لقت�سادية  للتنمية  وقت خدمة 

بالولية وتوفري منا�سب �سغل. 
م�سالح  ��ستعد�د  �أبدى  كما 
�لتي  �لعقبات  لتذليل  �لولية 
��ستعد�ده  و  �مل�رضوع  تو�جه 
لتو�سيع  �إ�سافية  لتوفري عقار�ت 

�مل�رضوع �لأهم باملنطقة.

�إجناز  �أ�سغال  بقاملة  جتري 
بالأطو�ر  خا�سا  م�رضوعا   11
قطاع  لفائدة  �لثالثة  �لتعليمية 
بع�سها  ��ستالم  �سيتم  �لرتبية 
قبل �لدخول  �ملدر�سي �ملقبل 
م�سالح  من  علم  ما  ح�سب 
�مل�سدر  ذ�ت  و�أ�ساف  �لولية 
�إجنازها  �جلاري  �لهياكل  باأن 
 3 يف  تتمثل  �لثانوي  �لطور  يف 
�لو�حدة  تت�سع  جديدة  ثانويات 
بيد�غوجي  مقعد   800 ل  منها 

لإطعام  خم�س�سة  وجبة  و200 
�لد�خلي  ن�سف  نظام  تالميذ 
لإجناز  م�رضوعني  �إىل  �إ�سافة 
بثانويتي   للريا�سة  قاعتني 
حمام  ببلدية  عي�سى  زرمي�س 
ببلدية  طبولة  بن  وثانوية  دباغ 
�مل�سالح  لذ�ت  و��ستناد�  قاملة 
�سيتعزز  �ملتو�سط  �لطور  فاإن 
)�سنف  متو�سطة  باإجناز  �أي�سا 
ب 5( تتوفر على ن�سف د�خلية 
ذلك  و  يوميا  وجبة  ب200 

بالتجمع �ل�سكاين �لثانوي لبلدية 
و�دي �لزناتي �إ�سافة �إىل �إجناز 
بلدية  مبتو�سطة  د�خلية  ن�سف 
ب�سفوح جبال  �لو�قعة  بن جر�ح 
جنوبا  كلم   5 بعد  على  ماونة 
�جلارية  �مل�ساريع  وتت�سمن 
 4 بناء  �لبتد�ئي  �لطور  يف 
ببلديات  مدر�سية  جممعات 
وعني  �لنبائل  وحمام  �لركنية 
مبخطط  وكذ�  بي�ساء  بن 
لبلدية  �جلنوبي  �لأر��سي  �سغل 

يعرف  �أ�سبح  �لذي  قاملة 
وفقا  �جلديدة  �ملدينة  با�سم 
ذ�ت  و�أبرز  �مل�سدر  لنف�س 
�لولية  �سلطات  باأن  �مل�سدر 
�سارمة  تعليمات  �أ�سدرت  قد 
�لعمومية  �لتجهيز�ت  ملديرية 
�لإجناز  �ملكلفة مبتابعة عملية 
مب�ساعفة  �ملوؤ�س�سات  لإلز�م 
�ملوؤ�س�سات  بع�س  لفتح  �جلهود 
خالل �لدخول �ملدر�سي �لقادم 

وخا�سة يف �لطور �لبتد�ئي.

غرداية 

�ضعيدة 

م�ست�سفى جديد بطاقة 240 
�سرير

حجز 5ر4 غرام من الكيف املعالج

اأخبارعنابة 

�لأخرية  �لآونة  يف  �أطلقت 
ور�سات �إجناز م�ست�سفى جديد 
 " مبنطقة  �رضير   240 بطاقة 
�جلنوبية  باملرتفعات  �لعلوم" 
ببلدية  ميز�ب  و�دي  ل�سهل 
بنورة ) غرد�ية(  ح�سب ما علم 
�ل�سحة  مديرية  م�سوؤويل  من 
و�ل�سكان و�إ�سالح �مل�ست�سفيات  
�ملن�ساأة  هذه  �آجال  وحددت 
تفوق  �لتي  و  �لعمومية  لل�سحة 
تكلفتها �ملالية 6ر4 مليار دج ب 
يكون موعد  �أن  �سهر� على   32
��ستالمها مع بد�ية �سنة 2020   
لهذ�  �لتقنية  �لبطاقة  ح�سب 

�مل�رضوع.
�لهيكل  هذ�  تزويد  و�سيتم 
فوق  �سيبنى  �لذي  �ل�سحي 
�لت�سعة  تتجاوز  م�ساحة 
�لو�سائل  بكافة  هكتار�ت 

مر�فق  و  �لالزمة  �لع�رضية 
بكيفية  �سريها  ل�سمان  �لر�حة 
عديد  �سي�سم  كما  جيدة   
ق�سم  بينها  من  �لأق�سام 
�لإ�ستعجالت �لطبية �جلر�حية 
�أمر��س  و  �لباطني  �لطب  و 
�لقلب و �أمر��س �لن�ساء و طب 
�لأطفال و �جلر�حة و �لت�سوير 
�لأنف  و  �لعيون  طب  و  �لطبي 
ق�سم  �إىل  �إ�سافة  �حلنجرة    و 
�لطبي  للتكوين  بيد�غوجي 
�سيتوفر  كما  �لطبي    �سبه  و 
يف  �مل�سجل  �مل�رضوع  هذ� 
2014 و �لذي �أ�سند �إجنازه �إىل 
�ملوؤ�س�سة �لوطنية " كو�سيد�ر" 
�سكنا  ع�رضين  حو�يل  على 
�لطبية    �لطو�قم  و  لالإطار�ت 
�لقطاع  مدير  �أو�سح  مثلما 

عامر بن عي�سى .

ب�سعيدة  �ل�رضطة  عنا�رض  قام 
غر�م  5ر4  بحجز  موؤخر� 
توقيف  و  �ملعالج  �لكيف  من 
ترويجها  بتهمة  �سخ�سني 
�ل�سلك  ذ�ت  لدى  علم  ح�سبما 
�لعملية  هذه  متت  و  �لأمني 
مكافحة  فرقة  نفذتها  �لتي 
�لولئية  بامل�سلحة  �ملخدر�ت 
لل�رضطة �لق�سائية �ثر معلومات 
حول  �مل�سالح  لذ�ت  وردت 
�سيدي  بقرية  �سخ�سني  �تخاذ 
�حلجر(  عني  بلدية   ( معمر 

هذه  لتخزين  مكانا  م�سكنهما 
�أو�ساط  يف  وترويجها  �ل�سموم 

�ل�سباب.
و مت �لعثور بعد تفتي�س �مل�سكن 
من  �ملذكورة  �لكمية  على 
يف  للبيع  مهياأة  �ملعالج  �لكيف 
�سكل قطع �سغرية و مبلغ مايل 
�لبيع ، وقد مت  من نتاج عملية 
و   34  ( فيهما  �مل�ستبه  توقيف 
44 �سنة( وتقدميهما �أمام نيابة 
�جلمهورية لدى حمكمة �سعيدة 

للنظر يف ق�سيتهما.

تفكيك �سبكة �خت�ست يف �رضقة 
تفكيك  مت  �ل�سيار�ت  لو�حق 
يف  �خت�ست  �إجر�مية  �سبكة 
�رضقة لو�حق �ل�سيار�ت وحقائب 
لل�سيد�ت  �لنقالة  و�لهو�تف 
ق�سد  نارية  در�جة  با�ستعمال 
فرقة  طرف  من  وذلك  �لهروب 
ح�سبما  �لثالث  �حل�رضي  �لأمن 
وتن�سط  �لولية  �أمن  من  علم 
 3 تت�سكل من  �لتي  �ل�سبكة  هذه 
�لأحياء  م�ستوى  على  عنا�رض 
لو�سط  �ل�سكنية  و�لتجمعات 
�لبحرية  و�لو�جهة  �ملدينة  
مو�سحا  �مل�سدر  نف�س  ح�سب 
�عتدت  �لتي  �ل�سبكة  هذه  باأن 
على �أكرث من  20 �سحية تن�سط 
يف �ل�ساعات �لأوىل من �ل�سباح.

�ل�سخا�س  �أمن  على  ولل�سهر 
و�ملمتلكات �سطرت مديرية �من 
ولية عنابة خمططا �منيا �سمل 
ودوريات  �لمنية  �لفرق  تكثيف 
حماولت  كل  لإف�سال  �ملر�قبة 
ت�ستهدف �لنيل من �من و�سكينة 
رم�سان  �سهر  طيلة  �ملو�طنني 
ح�سبما  �ل�سطياف  ومو�سم 

متت �لإ�سارة �إليه.

�متد�د  على  مر�قبة  كامري�   38
�لطريق �لولئي رقم 22

مر�قبة  كامري�   38 و�سع  مت 
�لولئي  �لطريق  �متد�د  على 
�ل�ساحلي  بال�رضيط   22 رقم 
ملدينة عنابة من طرف �لفرقة 
للمجموعة  �لتابعة  �ملخت�سة 
�لقليمية للدرك �لوطني بعنابة 
حركة  مر�قبة  ق�سد  وذلك 
ذ�ت  من  علم  ح�سبما  �ملرور 

�لهيئة �لأمنية.
�طار  يف  �لعملية  هذه  وتدخل 
�ملخطط �لمني �ملعد للتحكم 
هذ�  عرب  �ملرور  حركة  يف 
�ل�ساحلي  �لطريق  من  �ملحور 
خانقا  �كتظاظا  ي�سهد  �لذي 
�ل�سطياف  مو�سم  طيلة 
ق�سد  �ملركبات  ومر�قبة حركة 
ح�سب  �حلو�دث  وقوع  تفادى 
ذ�ت �مل�سدر. وت�ساهم �لتغطية 
بكامري�ت �ملر�قبة من معاجلة 
بالعتد�ء  تتعلق  ق�سايا  عدة 
�لأ�سخا�س  باأمن  و�مل�سا�س 
ك�سف  عن  ف�سال  و�ملمتلكات 
كما  �ملرور  لقو�عد  خمالفات 

متت �لإ�سارة �إليه.

�ضعيدة 

ختان جماعي ل 20 طفال يتيما
للهالل  �لولئية  �للجنة  قامت 
�لأحمر �جلز�ئري ب�سعيدة بعملية 
يتيما  20 طفال  ل  ختان جماعي 
و معوز� خالل �لن�سف �لأول من 

لدى  علم  ح�سبما  رم�سان  �سهر 
رئي�س ذ�ت �للجنة .

�أن  بر�هيم  بن  حكوم  و�أو�سح 
�لذين مت ختانهم  هوؤلء �لأطفال 

�ل�سحية  �جلهات  مع  بالتن�سيق 
و  ختان  �ألب�سة  من  ��ستفادو� 
لإدخال  �لهد�يا  من  جمموعة 
�سيتم  و  قلوبهم  �إىل  �لفرحة 

خالل �لأ�سبوعني �لقادمني �لقيام 
طفال   20 خلتان  مماثلة  بعملية 
كما  �ملحرومة  �لفئات  من  �آخر� 

�أ�سري �إليه.
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��شهار ��شتخالف
طبقا ل حكام املادة 18 من 

القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
لقد مت هذا اليوم 18/5/2017 

ت�ضجيل حم�ضر اجلمعية العامة 
ال�ضتثنائية املت�ضمن ا�ضتخالف 

الع�ضو 
- ال�ضيد دخو�ش كمال   ملن�ضب 

امني املال  خلفا لل�ضيد بن �ضديق 
عبداحلليم 

    باجلمعية امل�ضماة  النادي 
الريا�ضي للهواة لتعليم الفرو�ضية 

وتربية اخليول 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية : البويرة

مديرية التنظيم وال�ضوؤون العامة

م�ضلحة التنظيم العام

قرار رقم : 1433 املوؤرخ يف 19 اأفريل 2017

يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول 
عملية اإ�ضهار درا�ضة التاأثري على 

البيئة اخلا�ضة مب�ضروع اإن�ضاء موؤ�ض�ضة 
م�ضنفة من نوع حمطة اخلر�ضانة 

حمطة ت�ضفية الرمل ووحدة انتاج 
الهياكل بالإ�ضمنت لفائدة ال�ضركة 

ذ.م.م امل�ضماة ديتاكوب امل�ضرية من 
طرف ال�ضيد تعمورت فريد الكائنة 
باملكان امل�ضمى ق�ضم 14 القطعة رقم 

 . العجيبة  بلدية   192

تهــــــــــــــــــــنئة

مبنا�ضبة 
ح�ضول » ميهوبي 

�ضيماء » علي �ضهادة 
»ال�ضانكيام » بتقدير جيد 

تتقدم لها كل عائلة »ميهوبي » 
باحر التهاين خا�ضة والداها واختها 
متمنني لها ان ت�ضق طريقها حافال 

باملزيد من النجاحات اخري يف 
حياتك دامت الفراح   الف 

 مربوك »�ضيماء« .
 . . عبدالبا�ضط

ANEP N°:  515313 الو�ضط:2017/06/12
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احلركات  �ش�ؤون  يف  اخلبري  وقال 
الهجمات  "تلك  اإن  الإ�رسائيلية، 
الإرهابية اليه�دية ا�شتهدفت حتى 
الآن تخريب ممتلكات فل�شطينية؛ 
�شعارات  وكتابة  �شيارات  اإحراق 

ق�مية على اجلدران".
"مت  اأنه  في�شمان،  واأ�شاف 
ال�شغب  اأعمال  ع�رسات  ت�شجيل 
اإرهابية  جهات  بها  قامت  التي 
فل�شطينيني  ا�شتهدفت  يه�دية، 
"هذه  متابًعا:  واإ�رسائيليني"، 
خالل  م�شل�لة  كانت  اخلاليا 
اأي  الأخريين، ومل حتدث  العامني 
اإخالء  منذ  ولكن  تقريبًا،  عملية 
م�شت�طنة عم�نة؛ فرباير املا�شي، 
اليه�دي  الإرهاب  ن�شطاء  عاد 
ن�شاطهم"،وذكر  م�شت�ى  لرفع 
ال�شهي�ين  املخابرات  جهاز  اأن 
"ال�شاباك" ي�شري الي�م اإىل حدوث 
اليه�دي،  الإرهاب  يف  ت�شعيد 
التي  ال�شابقة،  بامل�جة  يُذّكر 
 ،2015 لذروتها يف ج�يلية  و�شلت 
بقتل عائلة دواب�شة يف قرية دوما 
املحلل:  وا�شتطرد  نابل�س  جن�بي 
"الإرهاب اليه�دي مير الي�م فيما 
تدريج  يف  الثالثة  املرحلة  ي�شمى 
الت�شعيد، )...(، الأوىل هي العنف 
اخلروج  والثانية  البلدات،  ح�ل 
فهي  الثالثة  اأما  امل�شت�طنة،  من 
اأحداث  عرب  ال�رسية"  "املرحلة 

خاليا  من  تنفيذها  يجري  ليلية 
�شغرية، والرابعة هي التنفيذ".

اأن  في�شمان،  األيك�س  واأو�شح 
"القلب الناب�س لالإرهاب اليه�دي 
مركزين؛  يف  يعمل  املتجدد 
اأ�ش�س  الثمن"،  "بطاقة  الأول 
)جن�بي  يت�شهار  م�شت�طنة  يف 
نابل�س( والثاين �شبيبة التالل، وهي 
ب�ؤر  يف  تقيم  عنيفة  جمم�عات 

هبالدمي �شمايل �رسق رام اهلل".
واأفاد باأن بع�س تلك الب�ؤر الإرهابية 
تق�م داخل مناطق ع�شكرية مغلقة 
رام  و�رسقي  نابل�س  �رسق  جن�بي 
اهلل، ومنها "جمم�عة التمرد" التي 
عائلة  اأع�شائها  من  نا�شطان  قتل 

دواب�شة.

"الكني�شت"  يف  اأع�شاء  اأن  واأكد 
ي�فرون  الإ�رسائيلي،  )الربملان( 
اليه�دية  الع�شابات  لهذه  الدعم 
م�ش�ؤولة  اأنها  اإىل  لفًتا  الإرهابية، 
عن اعتداءات يف القد�س وال�شفة 

الغربية والداخل املحتل 48.
والأيدي�ل�جيا  الهدف  اأن  وبنّي 
لهذه اخلاليا الإرهابية، تنطلق من 
اإ�شعال ال�رساع بني الدولة العربية 
وبني  بينها  وحتى  والفل�شطينيني، 
م�شرًيا  والعامل،  الأخرى  الديانات 
�شد  اعتداءات  نفذت  اأنها  اإىل 
بالداخل  للم�شيحيني  كنائ�س 
املحتل، ولفت الكاتب الإ�رسائيلي 
النظر اإىل "وج�د حتذيرات داخل 
ال�شاباك من م�جة اإرهاب يه�دي 

اأن دوما رقم 2  قادمة، ويعتقدون 
هي جمرد م�شاألة وقت".

"تدفيع  جمم�عات  اأن  اإىل  ي�شار 
يف  تن�شط  ال�شتيطانية  الثمن" 
تنفيذ اعتداءات وهجمات عن�رسية 
الفل�شطينيني  امل�اطنني  �شد 
اأنحاء  خمتلف  يف  وممتلكاتهم 

الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة.
"تدفيع الثمن"  وارتكبت جماعات 
�شل�شلة  الأخرية  ال�شن�ات  خالل 
عن  اأ�شفرت  اإرهابية  اعتداءات 
وتدمري  الفل�شطينيني  ا�شت�شهاد 
حرق  بينها  من  واأن  ممتلكاتهم؛ 
عائلة دواب�شة يف قرية دوما جن�بي 

نابل�س يف �شيف عام 2015.

حماولة  اأن  تعلم  "اإيلينا"  تكن  مل 
ت�شامنها مع اأطفال غزة امل�شابني 
غزة  على  ال�شهي�ين  العدوان  يف 
اإىل  بها  �شينتهي   ،2014 �شيف 
واإ�شهار  فل�شطيني  من  الزواج 
لها  رم�شان  اأول  و�ش�م  اإ�شالمها 

بغزة.
حتمل "اإيلينا" )28 عاما( اجلن�شية 
لإيطاليا،  وانتقلت  الرومانية، 
جنائي،  قان�ن  ماج�شتري  ودر�شت 
وهناك اقرتبت من عائالت م�شلمة 
اأكرث  وتعّرفت  خمتلفة،  اأ�ش�ل  من 
لت�شبح  الفل�شطينية،  الق�شية  على 
مع  الت�شامن  النا�شطات يف  اإحدى 
و�شلت  اأ�شابيع  منذ  الفل�شطينيني 
املت�شامنة الرومانية اإىل مدينة دير 
وتزوجت  غزة،  قطاع  و�شط  البلح 
 33( البحي�شي  حمم�د  ال�شاب  من 
عاما( الذي تّعرفت اإليه عرب �شبكة 
ن�رسة  معه  وتقا�شمت  الإنرتنت، 
بزوايا  والهتمام  املحا�رسة  غزة 

فنية وتراثية.

م�ضاعدة اأطفال غزة

اأطفال  م�شاعدة  يف  منها  رغبًة 
يف  تربعات  �شناديق  و�شعت  غزة، 

الإيطالية  باملدن  العامة  الأماكن 
بعد عدوان )2014(؛ لإعالم النا�س 
مبعاناة الأطفال، وقد كان التجاوب 

بطيئاً اإىل حد ما.
لأنني  لغزة  "اأتيت  "اإيلينا":  تق�ل 
اأحب  واأنا  اأولً،  مبحم�د  ارتبطت 
واآمنت  املت��شط،  البحر  طق�س 
يف  وعانيت  الفّني،  حمم�د  بحلم 

رحلة معرب رفح كثرياً".
البحي�شي  حمم�د  ال�شاب  ويتقن 
اجلدران  حجارة  �شناعة 
الديك�ر  اأعمال  يف  امل�شتخدمة 
اأحد  مع  عمل  وقد  وامل�ؤ�ش�شات، 
مب�رس  خا�س  معمل  يف  اأقاربه 
وعاد قبل �شن�ات لغزة بعد اأحداث 

م�رس.

قانون حياة
عندما كانت يف املرحلة الإعدادية 
القراآن،  من  ن�شخة  على  ح�شلت 
جمال  ه�  اهتمامها  اأثار  ما  واأول 
ا�شرتعى  ولحقاً  العربي،  اخلط 
ملرا�شلنا،  حديثها  وفق  انتباهها، 
دفعها  ما  امل�شاجد،  عمارة  فن 

للقراءة اأكرث عن الإ�شالم
مبنزل  ال�شيافة  حجرة  يف   

ث�باً  "اإيلينا"  ترتدي  البحي�شي 
للراأ�س  وغطاًء  مطّرزاً  فل�شطينياً 
الرتاث  من  تفا�شيل  يحمل 
الفل�شطيني الذي ي�شبه اإىل حٍدّ ما 
الث�ب الرتاثي الروماين، كما تق�ل.
الإ�شالم  يف  "اأعجبني  وت�شيف: 
التحريف  منه  ينل  مل  دين  اأنه 
القراآن،  اأقراأ يف  وبداأت عام 2014 
و�شاعدتني عائلة م�شلمة من اأ�شل 
اآ�شي�ي، ولأن درا�شتي قان�ن راأيت 
يف القراآن قان�ناً للحياة والعلم وكل 

�شيء".
�شاألت  رم�شان،  �شهر  دخ�ل  قبيل 
"اإيلينا" زوجها حمم�د هل باإمكانها 
الأول  الي�م  م�شى  وقد  ت�ش�م  اأن 
�شاعتني  اآخر  يف  �شعرت  ب�شع�بة، 
يف  تاأقلمت  حتى  وعط�س  ب�شداع 

الأيام التالية.
ويق�ل حمم�د: "�رسحت لها اأن اهلل 
بحثت  وهي  ال�ش�م،  من  حكمة  له 
عن  املزيد  الإنرتنت  على  وقراأت 
الي�م  رم�شان، وعندما مر�شت يف 
الإفطار  برخ�شة  اأخربتها  الرابع 
امل�شاألة  فاأدركت  للمري�س، 
ال�شهر  اأج�اء  اأ�رسًة  نعي�س  والي�م 

الحتفالية".

الإيطايل  العمارة  فّن  يحظى 
له  جلبت  وقد  حمم�د،  باهتمام 
اإيطاليا ق�الب معدنية  "اإيلينا" من 
اجلدران  حجارة  داخلها  ي�شكب 

التي ي�شنعها بيديه يف دير البلح.

الهجرة اإىل غزة
يف بداية ارتباطها بزوجها حمم�د 
للعي�س  �شينتقل  اأنه  اأهلها  اأخربت 
اأيام  اإيطاليا، وبعد ع�رسة  معها يف 
اأنها يف  اأخربتهم  من و�ش�لها لغزة 

غزة، ما �شّكل مفاجاأة لهم.
علّي،  باخلطر  "�شعروا  وت�شيف: 
قبل  زلزال  وقع  لقد  لهم:  فقلت 
اأن  ميكن  وكان  اإيطاليا،  يف  �شه�ر 
غزة،  بعدي عن  رغم  اأفقد حياتي 
والي�م اأنا م�شجلة يف بطاقة لجئي 
لفل�شطني  بحبي  واأفتخر  الأونروا، 

وغزة".
احلايل  ال�قت  يف  "اإيلينا"  ومتتهن 
ترجمة الأبحاث للطلبة اجلامعيني 
اإيطاليا  من  يرا�شل�نها  الذين 
وقتها  بقية  ومت�شي  ورمانيا، 
املنزل  واأ�شجار  بطي�ر  مهتمًة 
ومراقبة حمم�د وه� ي�شنع حجارة 

اجلدران.

القطري  اخلارجية  وزير  اأكد 
اآل  الرحمن  عبد  بن  حممد 
ثاين، يف ح�ار مع قناة "رو�شيا 
الي�م"، من م��شك� التي زارها، 
اأن حما�س هي "حركة مقاومة" 
م�شتغربا كيف اأ�شبحت العالقة 

معها "تهمة".
واأو�شح ال�زير القطري على اأن 
الفل�شطينية  "حما�س"  حركة 
مدرجة على ق�ائم "الإرهاب" 
لكّنها  املتحدة،  ال�ليات  يف 
"حركة  العربية  للدول  بالن�شبة 
احلركة  باأّن  مذّكراً  مقاومة"، 
"ق�ائم  على  مدرجة  غري 
التعاون  جمل�س  اإرهاب" 
اخلليجي.وقال وزير اخلارجية 
ال�شعب  ندعم  "نحن  القطري 

كيف  ون�شتغرب  الفل�شطيني، 
من  تهمة  حما�س  اأ�شبحت 
قطر  باأّن  مذكراً  عربية"،  دول 
امل�شاحلة  بتن�شيق  مكلّفة 

الفل�شطينية.
حلملة  الدوحة  وتتعر�س 
ك�شفت  كبري،  و�شغط  حتري�س 
اأ�شبابها  اأحد  اأن  م�شادر 
لفل�شطني،  دعمها  الرئي�شية 
يف  قيادات  وا�شت�شافتها 
ما عززته  وه�  حركة حما�س، 
اخلارجية  وزير  ت�رسيحات 
وغريه  اجلبري  عادل  ال�شع�دي 
من ال�شخ�شيات اخلليجية التي 
مبا�رس  ب�شكل  قطر  طالبت 

وقف دعمها للحركة. 

وا�شل  جهاز الأمن ال�قائي التابع 
لل�شلطة يف رام اهلل، اعتقال ال�شاب 
املحررن�شارجرادات  الأ�شري 
املقامات  على  التطاول  بتهم 
ت�رسيحات  انتقاده  عقب  العليا، 
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�ش� 
فتح جربيل الرج�ب ح�ل حائط 

الرباق.
جرادات  ال�شاب  عائلة  وقالت 
ابنها  اعتقل  ال�قائي  جهاز  اإن 
ن�شار ف�ر انتقاده لتنازل جربيل 
الرباق  حائط  عن  الرج�ب 
ل�شالح الحتالل، عقب املقابلة 
القناة  بثتها  التي  التلفزي�نية 

العربية الثانية.
اأن  ن�شار  عائلة  واأ�شافت 

تهمة  له  وجهت  املحكمة 
العليا،  املقامات  على  التطاول 
للمعتقلني  الدارجة  التهمة  وهي 
ال�شلطة  �شج�ن  يف  ال�شيا�شيني 
عائلة  ونا�شدت  ال�شفة،  يف 
ك�ن  عنه  الإفراج  ن�شار  ال�شاب  
ما �رسح به يندرج �شمن القان�ن 
باعتبار  الفل�شطيني،  الأ�شا�شي 
ورف�س  تعبري،  حرية  قاله  ما 
فل�شطيني�ن  و�شيا�شي�ن  ن�شطاء 
�شمح  التي  الرج�ب  ت�رسيحات 
حتت  الرباق  حائط  باإبقاء  فيها 
عجت  حيث  الحتالل،  �شيادة 
الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع 
لهذه  والرف�س  بالنتقاد 

الت�رسيحات.

اأكد ع�ش� املكتب ال�شيا�شي حلركة 
حما�س  الإ�شالمية  املقاومة 
احلركة  اأن  مرزوق،  اأب�  م��شى 
وتدع�  العربية  اخلالفات  تتجنب 
الإ�شكاليات  حلل  احل�ار  اإىل 
خالل  ال�شبت،  مرزوق  اأب�  وقال 
بريوت،  يف  لبناين  فل�شطيني  لقاء 
يف  طرفا  تك�ن  لن  "احلركة  اإن 
ال�رساعات الداخلية، لأنها ملتزمة 
املح�رية  الفل�شطينية  بالق�شية 

وبخيار املقاومة".
ال�شع�دية  من  كل  اأعلنت  وكانت 
قطع  والبحرين  والإمارات 
ج�ان   5 قطر  مع  العالقات 
م�اطنيها  وطالبت  اجلاري، 
امل�ج�دين يف قطر بالع�دة اإليها، 
امل�ج�دين  القطريني  اأمهلت  كما 

ملغادرة  ي�ما   14 اأرا�شيها  على 
احلركة  من  وفد  والتقى  دولهم، 
رئي�س  دولة  مرزوق  اأب�  برئا�شة 
نبيه  اللبناين  النيابي  املجل�س 
بري، و�شم ال�فد كل من القيادات 
اأحمد عبد الهادي واأ�شامة حمدان 

وراأفت مرة واإبراهيم �شالح.
وقدم اأب� مرزوق عر�شا لآخر واأهم 
م�ؤكدا  الفل�شطينية،  التط�رات 
بخيار  الفل�شطينيني  مت�شك  على 
الحتالل  وم�اجهة  املقاومة 
وال�شم�د اأمام كل اأ�شكال احل�شار 

وال�شغط.
و�شدد  اأب� مرزوق على اأن الالجئني 
متم�شك�ن  لبنان  يف  الفل�شطينيني 
خ�ف  ل  واأن  وال�شتقرار،  بالأمن 

من اأي ت�تر داخل املخيمات.

حذر املحلل يف �ضحيفة "يديعوت اأحرونوت" العربية، األيك�س في�ضمان، من اأن "الإرهاب اليهودي عاد لريفع 
راأ�ضه من جديد"، موؤكًدا اأنه خالل ال�ضهرين الأخريين فقط مت ت�ضجيل ثماين عمليات �ضرية ا�ضتهدفت 

فل�ضطينيني بالداخل املحتل عتم 48 وال�ضفة الغربية.

حملل �ضهيوين

ق.د

�لإرهاب �ليهودي عاد لريفع ر�أ�سه من جديد

اإيلينا الرومانية 

�لت�سامن مع غزة يزهر حًبّا و�إ�سالًما

وزير خارجية قطر

رام اهلل

اأبو مرزوق

حما�س حركة مقاومة و�لعالقة 
معها لي�ست "تهمة"

�ساب �نتقد �لرجوب فحوكم بتهمة 
�لتطاول على �ملقامات �لعليا

نتجنب �خلالفات �لعربية وملتزمون 
بفل�سطني و�ملقاومة
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�أن  "يديعوت"  �صحيفة  وذكرت 
قيادة جي�ش �الحتالل وما ي�صمى 
)�ل�صاباك(،  �لعام  �الأمن  جهاز 
د�خلية  مد�والت  يف  تتحدث 
يف  قريب  ت�صعيد  �حتمال  عن 

�لقطاع.
فتعترب  لل�صحيفة،  ووفقاً 
�الحتالل  �أمن  �أجهزة  تقدير�ت 
قطاع  يف  �لد�خلية  �الأو�صاع  �أن 
على  �النفجار،  �صفا  على  غزة 
�الإن�صاين،  �لو�صع  تردي  خلفية 
�لتيار  �نقطاع  ذلك  يف  مبا 
تزويد  وم�صاكل  �لكهربائي 
�لتي  �ل�صائقة  �إىل  �إ�صافة  �ملاء 
وخ�صو�صا  �لقطاع  منها  يعاين 
�حل�صار �لذي يفر�صه �الحتالل 
�لنظام  مع  بالتعاون  �الإ�رس�ئيلي 
�ل�صحيفة  و�أ�صافت  �مل�رسي. 
�إىل ذلك �ل�صغوط �لتي متار�صها 
�هلل  ر�م  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

على حركة حما�ش يف غزة.
�ل�صحيفة  وبح�صب 
تقدير�ت  فاإن  "�الإ�رس�ئيلية"، 
ت�صري  �الحتالل  �أمن  �أجهزة 
تُ�صكل  �خلليجية  �الأزمة  �أن  �إىل 
�لت�صعيد  الحتمال  �آخر�  �صبباً 
قطع  �أن  بادعاء  �لقطاع،  يف 

�ل�صعودية  بقيادة  خليجية  دول 
على  �صيوؤثر  قطر  مع  عالقاتها 
تقدمه  �لذي  �القت�صادي  �لدعم 
�لذي  �الأمر  لغزة،  �لدوحة 
يف  �أكرب  تدهور  �إىل  �صيوؤدي 
�لقطاع.  يف  �الإن�صانية  �ل�صائقة 
وطالبت �ل�صعودية قطر بالتوقف 
عن دعم قطاع غزة و�عتربت �أن 

حما�ش هي 'حركة �إرهابية'.
يوجد  �أنه  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
�الحتالل  جي�ش  يف  تخوف 
و�ل�صاباك من �أن هذه �لتطور�ت 
'�لت�صعيد"  قد تدفع حما�ش �إىل 
�لو�صع  حت�صني  �أجل  من 
�القت�صادي وحت�صني مكانتها يف 
�لعامل �لعربي'، و�أن �نت�صار �صور 
�إ�رس�ئيل  مع  م�صلحة  ملو�جهة 
حتقيق  على  �حلركة  '�صت�صاعد 

مطالبها'.
�إىل جانب ذلك، تبد�أ "�إ�رس�ئيل" 
بتنفيذ  �ملقبلة  �الأ�صابيع  يف 
�حلدودي  �ل�رسيط  عند  �أعمال 
جد�ر  بناء  �أجل  من  �لقطاع  مع 
مو�جهة  بهدف  �الأر�ش  حتت 
قطاع  من  �لهجومية  �الأنفاق 
غزة، ومينع و�صولها �إىل �جلانب 
�ل�رسيط.  من  �الإ�رس�ئيلي 
و�لتوقعات يف �إ�رس�ئيل ت�صري �إىل 
�أن حما�ش �صتحاول ت�صوي�ش بناء 

هذ� �جلد�ر.
م�صوؤول  عن  �ل�صحيفة  ونقلت 
�أمني "�إ�رس�ئيلي" قوله �إن حما�ش 
حتاول بكل ما با�صتطاعتها تنفيذ 
عمليات يف �ل�صفة �ملحتلة، ويف 
مو�ز�ة ذلك تدفع حما�ش مبزيد 
�ل�رسيط  عند  �ملظاهر�ت  من 

و�رتقى  �إ�رس�ئيل.  مع  �حلدودي 
جي�ش  بنري�ن  فل�صطيني  �صهيد 
�أثناء  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�أم�ش،  من  �أول  كهذه  مظاهرة 

�جلمعة.
�الإ�رس�ئيلي  �مل�صوؤول  و�أ�صاف 
�لت�صعيد  �حتمال  �أن  نف�صه، 
�أنه  �لتقدير  وباالإمكان  مرتفع 
حما�ش  �صت�صمح  فر�صة  �أول  يف 
باإطالق  �لقطاع  يف  للف�صائل 
بناء  يف  �لعاملني  باجتاه  �لنار 
بهدف  �الأر�ش  حتت  �جلد�ر 

ت�صوي�ش �لعمل فيه.
"�إ�رس�ئيل"  �أن  �مل�صوؤول  وتابع 
لن  �أنها  مفادها  ر�صائل  مررت 
�جلد�ر  هذ�  بناء  بوقف  ت�صمح 
ت�صعيد�  �لثمن  كان  لو  'حتى 

جديد�'.
فاإن  �الأمني  �مل�صوؤول  وبح�صب 
جمع  على  تعمل  "�إ�رس�ئيل" 
و�صتنفذ  ��صتخبارية  معلومات 
يف  حمتملة  مقاومة  عمليات 
�ل�صفة �ملحتلة ود�خل �الأر��صي 
�أ�صار �إىل  �ملحتلة عام48،  لكنه 
على  يتعني  ذلك  مو�ز�ة  يف  �أنه 
�إ�رس�ئيل تنفيذ خطو�ت من �أجل 
يف  �القت�صادي  �ل�صغط  تنفي�ش 
يف  لت�صعيد  و�ال�صتعد�د  �لقطاع 

�لفرتة �لقريبة.

�أول  مور�ن،  ليلى  �أ�صبحت 
فل�صطينية  �أ�صول  من  �مر�أة 
جمل�ش  يف  ع�صو�ً  تنتخب 
فوزها  بعد  �لربيطاين  �لعموم 
�لتي  �لت�رسيعية  �النتخابات  يف 
جرت �خلمي�ش و�أعلنت نتائجها 

�لر�صمية �جلمعة.
الأب  �ملولودة  ليلى  وتعي�ش 
من  فل�صطينية  و�أم  �إجنليزي 
�صمايل  �ملحتلة،  �لقد�ش 
وتعمل  �الإنكليزية،  �أوك�صفورد 
يف  �لفيزياء  ملادة  مدر�صة 
�لتعليمية  �أوك�صفورد  موؤ�ص�صة 
يف  �ملاج�صتري  �صهادة  وحتمل 
�نخرطت  وقد  �ملقارن،  �لتعليم 
خالل  من  �ل�صيا�صي  �لعمل  يف 
حيث  �الجتماعية،  ن�صاطاتها 
�حلمالت  من  جمموعة  نظمت 
من �أجل حماية �الأعمال �ملحلية 
�لتخطيط  تطبيقات  وحماربة 
�حل�صا�صة، وخا�صت حمالت من 

�أجل مد�ر�ش �أف�صل.
�لعميق  �الأثر  لتن�صئة مور�ن  كان 
فهي  �ل�صيا�صي،  منوذجها  على 
�لفل�صطينية،  �خللفية  �صاحبة 

مثل  بلد�ن  يف  جتولت  و�لتي 
بلجيكا و�ليونان و�أثيوبيا و�الأردن 
و�لدها  عمل  طبيعة  �إىل  بالنظر 
دبلوما�صياً، باالإ�صافة �إىل �إتقانها 
و�لفرن�صية  �لعربية  �للغات 

و�الإ�صبانية وقليل من �ليونانية.
�لفل�صطينية  ن�صاأتي   : وتقول 
جعلت مني �صخ�صاً مهتماً بال�صاأن 
د�ئماً  كانت  �ل�صيا�صة  �لدويل، 
ونظرتها  �لع�صاء  طاولة  على 
و�حرت�م  �لت�صامح  �لعاملية جتاه 
وجدت  و�الختالف  �لتنوع 
�لليرب�يل  �حلزب  يف  �صالتها 
عائلتها  وتاريخ  �لدميقر�طي، 
يحتوي على �لكثري من �ل�صو�هد، 
"و��صف  �الأكرب  فجدها  لذلك 
جو�هرية" كتب مذكر�ت مطولة 
حتت  �لفل�صطينيني  حياة  عن 
و�الإنكليزي،  �لعثماين  �حلكمني 
�لنكبة  �صعبه  تطاول  �أن  قبل 
�إ�رس�ئيل،  �لتي خلفها قيام دولة 
و��صفاً �حلياة يف �لقد�ش يف تلك 
�لفرتة باحلياة �ملت�صاحمة، نظر�ً 
جمعت  �لتي  �ملميزة  للعالقة 
و�ليهود،  بامل�صيحيني  �مل�صلمني 

و�الحرت�م �لكبري �لذي كان بينهم 
�أنها  حني  يف  �لفرتة،  تلك  يف 
تلقت تعليمها يف �لبلدة �لقدمية 
من �لقد�ش �ملحتلة باإ�رس�ر من 
تعلم  على  �مل�صيحيني  و�لديها 
�للغة  نقاء  من  فيه  ملا  �لقر�آن 

�لعربية وجوهرها.
م�صلماً   15 فاز  �آخر  �صياق  يف 
�ملحافظني  حزبي  ميثلون 
جمل�ش  يف  مبقاعد  و�لعمال، 
بح�صب  �لربيطاين،  �لعموم 
موقع  وذكر  �النتخابات  نتائج 
�لربيطاين،  نيوز"  م�صلم  "ذ� 
�أ�صل  من  م�صلماً   12 �أن  �م�ش 
�النتخابات  يف  فازو�  باك�صتاين 
 9 �لـ15،  �لفائزين  �إجمايل  من 
منهم �أع�صاء يف حزب �لعمال، 
بينما يتبع �لثالثة �لباقون حزب 
�لفائزين  �ملحافظني ومن بني 
�صيد�ت،   8 هناك  �مل�صلمني 
�النتخابات  نتائج  بح�صب 
�رتفاع  �إىل  �أي�صاً  �أ�صارت  �لتي 
�مل�صلمني  �ملر�صحني  ن�صب 
�لغربية  بر�دفورد  مدينة  يف 
�صمايل بريطانيا، حيث تناف�ش 

�أكرث من 4 م�صلمني على مقعد 
و�حد.

باالنتخابات  ومقارنة 
�لربيطانية عام 2015، ز�د عدد 
�لفائزين  �مل�صلمني  �لنو�ب 
يزد  مل  �إذ  باملائة،   60 بن�صبة 
جمل�ش  يف  �مل�صلمني  عدد 

�لعموم �ل�صابق عن 9 نو�ب.
�لربيطاين،  �لعمال  ويعد حزب 
�لوحيد �لذي �صمح بزيادة عدد 
�صمن  �مل�صلمني  �ملر�صحني 
�النتخابات  خالل  قو�ئمه 
�حلالية، �إذ �رتفع عدد مر�صحي 
عام   22 من  �مل�صلمني  �حلزب 

2015 �إىل 24 مر�صحاً.
3 ماليني  بريطانيا  ويعي�ش يف 
م�صلم من �إجمايل عدد �ل�صكان 
�إح�صاء  وفق  مليون،   65 �لبالغ 

ر�صمي عام 2015.
�أن  خا�صة  در��صة  وتو�صح 
م�صلمي  من  باملائة   60 نحو 
�إىل  �أ�صولهم  تعود  بريطاين 
�آز�د ك�صمري بباك�صتان، و�لهند، 
بلد�ن  من  وعدد  وبنغالدي�ش، 

�ل�رسق �الأو�صط و�إفريقيا.

�أكدت �إذ�عة �الأ�رسى، �أن �صتة 
�لغربية  �ل�صفة  من  �أ�رسى 
11من  �ليوم  يدخلون  �ملحتلة 
د�خل  جديدة  �أعو�ًما  يونيو 

�صجون �الحتالل، وهم:
�الأ�صري  �هلل/  ر�م  مدينة  من 
عبد �لبا�صط ربحي م�صطفى 
�ملحكوم  عاًما(   45( �صو�بكة 
بال�صجن 30عاًما ق�صى منه 15 
 2002 عام  �عتقاله  بعد  عاًما 
�صحادة  على  �صحادة  و�الأ�صري 
�ملحكوم  عاًما(   33( حامد 
منه  ق�صى  عاًما   13 بال�صجن 
عام  �عتقاله  بعد  عاًما   11

.2006
�إبر�هيم  طارق  و�الأ�صري 
خميم  من  �صالح  ح�صن 
بال�صجن  �ملحكوم  جنني 

عام  منذ  ومعتقل  عاًما   23
يف  عاًما   14 و�أم�صى   ،2003

�ل�صجون.
ح�صن  حمد�ن  ر�ئد  و�الأ�صري 
مدينة  من  عاًما(   42( بالونة 
طولكرم �ملحكوم بال�صجن 20 
عاًما، ق�صى منه 15 عاًما بعد 

�عتقاله عام 2002.
�الأ�صري  �خلليل/  مدينة  ومن 
حممد �إبر�هيم حممد �صياعرة 
بال�صجن  �ملحكوم  عاًما(   36(
14 عاًما ون�صف ق�صى منه 14 
عاًما بعد �عتقاله عام 2003.

خليل  زيد�ن  ر�مي  و�الأ�صري 
بال�صجن 14  �لك�صار �ملحكوم 
منذ  ومعتقل  ون�صف  عاًما 
عاًما   14 و�أم�صى   ،2003 عام 

يف �ل�صجون.

"وزير  بــ  ي�صمى  ما  قال 
و�ملو��صالت"،  �ال�صتخبار�ت 
�لكيان  �الحتالل،  بحكومة 
كات�ش  ي�رس�ئيل  �ل�صهيوين 
بان  حكومته توؤيد �الآن �لعودة 
للمفاو�صات مع �لفل�صطينيني، 
م�صلحة  هناك  �أن  �إىل  الفتاً 
مع  "�إ�رس�ئيل"  لــ  م�صرتكة  
�لدول �لعربية �ملعتدلة الإبعاد 

�إير�ن عن �ملنطقة .
و نقلت �لقناة �لعا�رسة �لعربية 
بعد  "�نه  قوله:  كات�ش  عن 
عن  عبا�ش  حممود  تنازل 
لتجميد  �مل�صبقة  �رسوطه 
عن  و�الإفر�ج  �ال�صتيطان 
فمن  فل�صطينيني،  �أ�رسى 
�ملحتمل �أن تبد�أ �ملفاو�صات 

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية".
  وح�صب �أقو�له فمن �ملتوقع 
�أن يتنازل عبا�ش عن �رسوطه 
موقف  ب�صبب  �مل�صبقة، 

دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ش 
د�ع�ش  وتهديد  تر�مب،  

وتعاظم قوة �إير�ن .
�إنه   " قائال:  كات�ش  و�أ�صاف 
الإ�رس�ئيل  عالقة  يوجد  ال 
و�لدول  قطر  بني  بالنز�ع 
هو  �صيء  �أهم  ولكن  �لعربية  
عن  و�بعادها  �إير�ن،   وقف 
م�صلحة  فهذه  �ملنطقة،  
و�ل�صعودية  م�صرتكة الإ�رس�ئيل 
وهذه  �الأمريكية،   و�الإد�رة 
مبثابة  �مل�صرتكة  �مل�صلحة 
قا�صم م�صرتك لتطبيع حمدود 
مع ��رس�ئيل على قاعدة �صالم 
م�صرتك  وتعاون  �قت�صادي  
�لعربية  و�لدول  �إ�رس�ئيل  بني 

�مل�صرتكة"، ح�صب تعبريه.
�أن  "��رس�ئيل"  على  �إن  قال  و 
مع  عالقاتها  لتطبيع  ت�صعى 
�لعربية  و�لدول  �ل�صعودية  

�الأخرى.

ح�صني  �رسغام  �الأ�صري  دخل 
عاما(،   38( �صو�هنة  �صليمان 
�صجون  يف  ع�رس  �لثاين  عامه 
وكانت  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 

�الأ�صري  �عتقلت  �الحتالل  قو�ت 
�صو�هنة من بلدة �ل�صيلة �حلارثية 
بحقه  و�أ�صدرت  جنني،  غرب 

حكما بال�صجن ملدة 32 عاما.

قالت �ضحيفة "يديعوت اأحرنوت" اأم�س الأحد، اأن ما ت�ضمى اأجهزة الأمن "الإ�ضرائيلية" ترى اأن الأو�ضاع 
املحلية يف قطاع غزة والأو�ضاع الإقليمية �ضتقود اإىل ت�ضعيد ع�ضكري، وعلى �ضوء ذلك ت�ضتعد "اإ�ضرائيل" 

ل�ضن عدوان جديد �ضد القطاع.

�ضحيفة "يديعوت اأحرنوت"

ق.د

هل �ست�سن "اإ�سرائيل" حرب قريبًا على قطاع غزة؟

�ضابقة

امراأة فل�سطينية يف الربملان الربيطاين

�ستة اأ�سرى يدخلون اأعواًما جديدة 
داخل �سجون االحتالل

وزير ال�ضتخبارات بحكومة الكيان ال�ضهيوين 
ي�ضرائيل كات�س

هناك قا�سم م�سرتك 
بني"ا�سرائيل" و ال�سعودية

اأ�سري من جنني يدخل عامه ال 12 
يف �سجون االحتالل



والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  و�ضلّم 
رئي�س  بح�ضور  علي  ولد  الهادي 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
البطولة  درع  زط�ضي  الدين  خري 
خري  املدرب  ا�ضبال  اإىل  الوطنية 
تتويجهم  بعد  ما�ضوي  الدين 
باللقب الثامن يف تاريخ املناف�ضة 
لي�ضبح ثاين اأف�ضل االأندية تتويجا 
حتمل  التي  القبائل  �ضبيبة  خلف 
لقبا،   14 القيا�ضي مبجموع  الرقم 
الدرع  ت�ضليم  عملية  و�ضهدت 
املحرتفة  الرابطة  رئي�س  غياب 
الذي  قرباج  حمفوظ  القدم  لكرة 
�ضطيف من  مدينة  اإىل  مل يح�رض 

الوفاق  ت�ضليم  يف  امل�ضاركة  اأجل 
يعود  حيث  واللقب،  امليداليات 
التي  العالقة  تدهور  اإىل  ذلك 
ح�ضان  الوفاق  برئي�س  جتمعه 
حّمار منذ ت�رضيحات االأخري �ضده 
بكون رئي�س الهيئة الكروية ببالدنا 
االأندية على  بع�س  يف�ضل حماباة 
ح�ضاب اخرى، و�ضبق ان اعلن يف 
وقت �ضابق عن ا�ضتعداده خلالفته 
�ضبق  وكان  الرابطة.  راأ�س  على 
انطالق مقابلة االأكابر حفل ت�ضليم 
الدرع لفائدة ت�ضكيلة الرديف التي 
توجت بدورها بلقب البطولة وهي 
احتاد  رديف  اأمام  انهزمت  التي 

اجلزائر.

اجلمهور ال�سطايفي 
ي�سنع اجواء تاريخية 

وتيفو عاملي

"الن�رض  ت�ضكيلة  ان�ضار  و�ضنع 
وتاريخية  رائعة  اأجواء  االأ�ضود" 
ماي  الثامن  ملعب  مدرجات  على 
ح�ضورا  �ضجلوا  اين  ب�ضطيف 
مع  االحتفال  اجل  من  غفريا 
للبطولة  الثامن  باللقب  الالعبني 
جميلة  بلوحات  وقاموا  الوطنية، 

رائعة عن طريق  ر�ضم �ضورة  عرب 
حت�ضري "التيفو" جاءت فيه عبارة 
تعترب  والتي  اإفريقيا"  يا  "قادمون 
رغبته  اإىل  اجلماهري  من  ر�ضالة 
جمددا  القاري  اللقب  معانقة  يف 
ابطال  رابطة  بلقب  التتويج  عرب 
 ،2014 لقب  بعد  جمددا  اإفريقيا 
الذين  لالأن�ضار  �ضورا  رفعوا  كما 

فقدهم الفريق.

الالعبون ودعوا 
اأن�سارهم بالفوز 

�ساربني املوعد اإىل 

املو�سم املقبل

املوؤمن  عبد  الالعب  رفقاء  ووّدع 
جابو ان�ضارهم بطريقة رائعة عرب 
القواعد  داخل  مبارياتهم  اختتام 
الفوز على ح�ضاب حامل  بتحقيق 
بهدفني  الفارطة  الن�ضخة  لقب 
وجابو  جحنيط  �ضجلهما  لواحد، 
البطولة  على  �ضيطرتهم  موؤكدين 
يف  القوية  عودتهم  بعد  الوطنية 
الن�ضف الثاين من املناف�ضة االأمر 
مولودية  يتجاوزون  جعلهم  الذي 
�ضدارة  على  وينق�ضون  اجلزائر 

حافظوا  التي  الرتتيب  جدول 
املو�ضم،  نهاية  غاية  اإىل  عليها 
حيث حققوا مبنا�ضبة لقاء االحتاد 
وودعوا  املو�ضم  هذا   17 فوزهم 
جماهريهم باأف�ضل طريقة والذين 
باأعداد قيا�ضية  مل يخيبوا وتنقلوا 
غ�ضت بهم مدرجات ملعب الثامن 
مواجهة  اآخر  لعبوا  حيث  ماي، 
داخل الديار هذا املو�ضم قبل ان 
مبلعب  املقبل  االربعاء  يختموه 
دفاع تاجنانت، بينما جتري مقابلة 
ن�ضف نهائي كاأ�س اجلمهورية اأمام 
عمر  ملعب  يف  زائر  الج  مولودية 

حمادي ببولوغني.
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غياب قرباج طرح الت�ساوؤلت والفريق الرديف توج قبل انطالق 

مقابلة الأكابر

ولد علي ي�ضّلم درع البطولة للوفاق 

 

يف اأجواء تاريخية
�سادت الأفراح �سهرة اول ام�س مدينة �سطيف التي �سهدت عملية ت�سليم درع 

البطولة الوطنية الذي توّجت به عقب الفوز الذي �سجلته يف اجلولة الفارطة 
اأمام مولودية بجاية وح�سمت اللقب قبل جولتني على ا�سدال ال�ستار عن املو�سم 

الكروي اجلاري، وكانت املنا�سبة اأول ام�س من اجل تو�سيح الفريق بامليداليات 
وتتويجه بطال للجزائر خلفا لنادي احتاد اجلزائر الذي نالها املو�سم الفارط 

مبنا�سبة املباراة التي جمعت الفريقني �سمن اجلولة 29 وما قبل الأخرية للرابطة 
املحرتفة الأوىل

.    عي�سة ق.

جمعت  التي  املباراة  �ضهدت 
ومولودية  ال�ضاورة  �ضبيبة  فريقي 
بجاية �ضهرة اول ام�س حدثا غري 
املواجهة  توقفت  بعدما  ماألوف 
احلكم  من  بقرار   52 الدقيقة  يف 
التي  ال�ضاورة  ت�ضكيلة  كانت  اأين 
 20 ملعبها  على  اللقاء  احت�ضنت 
النتيجة  يف  متقدمة  بب�ضار  اأوت 
قرر  حيث  كاملة،  اهداف  بثالثة 
ا�ضتكمال  عدم  املواجهة  حكم 
لعب املقابلة ب�ضبب نق�س التعداد 
التي  بجاية  مولودية  ت�ضكيلة  يف 
اإ�ضابات  العبني  خم�ضة  تلقى 
جعل  ما  وهو  التعداد  �ضمن 
ب�ضتة العبني على  يتواجد  الفريق 
 11 مواجهة  يف  امليدان  ار�ضية 
وباعتبار  امل�ضت�ضيف،  الفريق  من 

اجلزائرية  االحتادية  لوائح  اأن 
اللقاء يف  ايقاف  تلزم  القدم  لكرة 
العبني  ب�ضتة  الفريق  تواجد  حال 
اأو  الطرد  ب�ضبب  االأكرث  على 
اللقاء  اأنهى  اال�ضابات فاإن احلكم 
قبل وقته االأ�ضلي. واأنهت ت�ضكيلة 
بقوة  املو�ضم  ال�ضاورة  �ضبيبة 
على  الثاين  فوزها  حققت  بعدما 
اإىل  ترتقي  جعلها  والذي  التوايل 
نقطتني  بعد  وعلى  الرابع  املركز 
�ضتكون  حيث  "البوديوم"،  عن 
اأمام  للمو�ضم  االأخرية  مواجهتها 
املركز  �ضاحب  اجلزائر  احتاد 
العمل  اأجل  من  نهائيا  الثالث 
يف  امل�ضاركة  تاأ�ضرية  ك�ضب  على 
املناف�ضة القارية املو�ضم املقبل.
ع.ق.

املركز  يف  املو�ضم  انهاء  اجلزائر  احتاد  �ضّيع 
امل�ضاركة  فر�ضة  الفريق  فوت  وبالتايل  الثاين 
ابطال  رابطة  مناف�ضة  يف  املقبل  املو�ضم 
القاري  باللقب  التتويج  حال  يف  اإال  اإفريقيا 
احلايل،  العام  يف  مناف�ضاته  يخو�ضون  الذي 
حيث اأ�ضاع الفريق و�ضافة جدول الرتتيب بعد 
اأم�س يف خرجته  الهزمية التي تعر�س لها اول 
املحلي  الوفاق  ملواجهة  �ضطيف  مدينة  اإىل 
اجلار  عن  نقاط  ثالث  بعد  على  جعلته  والتي 
مولودية اجلزائر وبالتايل فاإن احل�ضابات متيل 
لفائدة املولودية يف حال انهاء املو�ضم يف نف�س 
واالإياب  الذهاب  مواجهتي  اأن  باعتبار  املركز 
و�ضهدت  الغرمي،  اجلار  لفائدة  الفريقني  بني 
درفلو  ا�ضامة  املهاجم  رفقاء  ت�ضييع  املقابلة 
احلار�س خذايرية  اأمام مرمى  تهديفية  فر�ضا 
ما  وهو  ال�ضباك  اإىل  حتويلها  من  يتمكنوا  ومل 
املو�ضم  انطالق  منذ  الفريق  منها  يعاين  داب 
الكروي احلايل ب�ضبب �ضعف النزعة الهجومية 
ت�ضجيلها  يف  ي�ضاهم  االأهداف  واأن  خا�ضة 
من  يعانون  الذي  الهجوم  عك�س  املدافعون 

نق�س يف الفعالية الهجومية.

بوت  بول  البلجيكي  املدرب  ا�ضبال  وا�ضبح 
املراكز  �ضمن  املو�ضم  اإنهاء  بت�ضييع  مهددون 
الثالثة جلدول الرتتيب اأين �ضوف تكون مواجهة 
مقابلة  ال�ضاورة  �ضبيبة  امام  االأخرية  اجلولة 
املو�ضم بالن�ضبة لهم والتي يخو�ضونها االأربعاء 
ببولوغني،  حمادي  عمر  ملعبهم  على  املقبل 
بالفوز على مناف�ضهم  �ضيكونون ملزمون  حيث 
امل�ضاركة  تاأ�ضرية  على  معهم  ي�ضارع  الذي 
يكون  �ضوف  حيث  املقبل،  املو�ضم  القارية 
تاأ�ضرية امل�ضاركة  الفريقني �ضاحب  الفائز من 

يف كاأ�س الكاف يف املو�ضم اجلديد.
عودة  ال�ضاورة  �ضبيبة  مقابلة  ت�ضهد  و�ضوف 
وزميله  غيث  بن  الروؤوف  عبد  امليدان  و�ضط 
املغا�ضي اندريا اللذان ينهيان اليوم التزاماتهما 
حيث  وامللغا�ضي،  الوطني  املنتخبني  مع 
�ضيدخالن يف ح�ضابات الطاقم الفني من اأجل 
التح�ضري ملقابلة ال�ضاورة وينتظر اأن يعودا اإىل 
الالعبون  ي�ضتاأنف  اأين  االأ�ضا�ضية،  الت�ضكيلة 
للمواجهة اخلرية يف  التدريبات حت�ضريا  الومي 

ختام املو�ضم الكروي احلايل.
عي�سة ق.

خلفاوي  اأني�ضة  اجلزائرية  املبارزة  توجت 
من  الثاين  اليوم  يف  الربونزية  بامليدالية 
التي  للمبارزة  االإفريقية  البطولة  مناف�ضة 
يف  خلفاوي  وانهزمت  القاهرة،  حتت�ضنها 
التون�ضية  اأمام  ال�ضي�س  اخت�ضا�س  نهائي 
-6، و�رضحت   15 بنتيجة  بوبكري   اإينا�س 
امل�ضتوى  من  مناف�ضة  "واجهت  خلفاوي: 
االأح�ضن،  العاملي، كنت قادرة على تقدمي 
�ضمحت  التي  االأخطاء  بع�س  ارتكبت 
بفارق  الفوز  حتقيق  التون�ضية  ملناف�ضتي 
اجلزائرية يف  امل�ضاركة  وتهدف  عري�س"، 
رجال  اأكابر  للم�ضايفة  االإفريقية  البطولة 
ال�ضابة  بالعنا�رض  ال�ضعود  اإىل  و�ضيدات 
ذات  العنا�رض  كذا  و  التتويج  من�ضة  على 
اخلربة، و ميلك الفريق الوطني االإمكانيات 
الالزمة  لل�ضعود على من�ضة التتويج �ضيما 
الالئي  االناث  عند  ال�ضي�س  اخت�ضا�س  يف 

مع  بالتواجد  لهن  ي�ضمح  م�ضتوى  لديهن 
القارة  يف  الكربيات  فئة  االأوائل  الثالثة 
التي  خلفاوي  اني�ضة  بح�ضور  االإفريقية 
ال�ضيف  االأوملبية  االألعاب  يف  �ضاركت 
اأي�ضا  االحتادية  وتعول  بالربازيل،  الفارط 
ال�ضي�س  الخت�ضا�س  االإناث  منتخب  على 
وتن�ضيط  البطولة  هذه  يف  بعيدا  للذهاب 

النهائي يف مناف�ضة الفرق.
ع.ق./وكالت

�سبيبة ال�ساورة ت�ستهدف تاأ�سرية كاأ�س الكاف

ا�ضابة 5 العبني للموب تنهي مقابلة 
ال�ضاورة قبل االأوان

تلقى ات�سالت من احتاديتي 
الإمارات والكويت لألعاب القوى

املدرب لعمري ي�ضتقيل 
من تدريب املنتخب 

الع�ضكري
 

قدم مدرب املنتخب الوطني 
الع�ضكري الألعاب القوى الكرمي 

لعمري ا�ضتقالته من من�ضبه اخلمي�س 
الفارط حيث �ضيتوقف عن  اأداء 
مهامه بعد مونديال لندن 2017، 
اأين �رضح لعمري لوكالة االأنباء 
اجلزائرية قائال: " تاأهل كل من 

بالل تابتي و ه�ضام بو�ضي�ضة اللذان  
اأدربهما اإىل �ضباق 3000م حواجز 

ملونديال األعاب القوى بلندن 2017 
املربمج اإجراوؤه يف �ضهر اأوت و لهذا 

�ضاأبقى بجانبهما لغاية نهاية هذه 
املناف�ضة"، والتقى لعمري اخلمي�س 
املن�رضم بامل�ضوؤولني، حيث اأعلمهم 
بقرار توقفه عن تدريب  املنتخب، 
اإذا قال يف هذا ال�ضاأن :"وقعت على 

عقد مدته ثالث �ضنوات، بقيت 
منه �ضنة  واحدة، لكنني اأرغب يف 
خو�س جتارب اأخرى وبالتايل مت 
احرتام قراري والطالق  بيننا كان 

بالرتا�ضي"، ك�ضف التقني عبد 
الكرمي لعمري متالكه لثالثة عرو�س 

للتدريب منها اثنني خارج البالد 
باالإ�ضافة اإىل االحتادية اجلزائرية 
الألعاب القوى وقال يف هذا ال�ضدد: 

"مت االت�ضال بي  من طرف احتاديتي 
األعاب القوى لكل من الكويت و 

االإمارات العربية املتحدة مل  اتخذ 
اأي قرار يف الوقت احلايل، �ضاأدر�س 
هذه العرو�س بعد نهاية مونديال 

لندن"".
ع.ق./وكالت

يالقون �سبيبة ال�ساورة لإنقاذ املو�سم

احتاد اجلزائر ي�ضّيع امل�ضاركة يف رابطة االأبطال 
املو�ضم املقبل

�سمن فعاليات البطولة الإفريقية للمبارزة

املبارزة خلفاوي تتوج بامليدالية الربونزية



احتاد احلرا�ش اأكرب اخلا�سرين من اجلولة والرابيد اأكرب املهددين بال�سقوط

�شراع حمتدم بني اأربعة اأندية حول ت�أ�شرية النزول
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اإدارة بورتو لن توافق على العر�ش والالعب قريب من اجنلرتا

البي اأ�ض جي يعر�ض 25 مليون يورو ال�شتقدام براهيمي
تلّقت اإدارة فريق بورتو الربتغايل عر�سا ر�سميا من طرف نظريتها اإدارة 
باري�ص �سان جرمان الفرن�سي بخ�سو�ص الالعب الدويل اجلزائري يا�سني 
م�سوؤولو  اأن  الربتغالية  »�سيم جوغنال«  ك�سفت �سحيفة  براهيمي، حيث 
اأجل احل�سول على  يورو من  بقيمة 25 مليون  تلقوا عر�سا ماليا  بورتو 
خدمات متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية خالل املركاتو ال�ستوي خا�سة 
واأن الالعب معني بالت�رسيح يف نهاية املو�سم بعدما تلقى موافقة اإدارة 
ناديه على الرحيل واالنتقال اإىل فريق اآخر يف املركاتو ال�سيفي احلايل، 
ا�ص  البي  اإدارة  »الدراغاو« على عر�ص  اإدارة  توافق  اأن  امل�ستبعد  ومن 
جي خا�سة واأنها كانت ا�سرتطت قيمة ال تقل عن 30 مليون يورو من اجل 
التنازل عن خدمات العبها اجلزائري والذي ال يحبذ فكرة العودة للعب 
يف الدوري الفرن�سي خا�سة واأنه حمل اهتمام اأندية الدوري االجنليزي 
التي ترغب يف التوقيع معه يف �سورة ايفرتون، اأر�سنال ووا�ست هام والتي 
تبقى القادرة على تلبية املطالب املالية الإدارة بورتو، حيث يبقى خريج 

مدر�سة ملعب ران الفرن�سي قريبا جدا من االنتقال املو�سم املقبل اإىل 
الدوري االجنليزي.

ع.ق.

اأ�سفرت نتائج اجلولة 29 وما قبل الأخرية للرابطة املحرتفة عن �سراع حمتدم بني اربعة اأندية ت�سارع من 
اأجل البقاء اأين �ستكون اإحداها معنية بالتاأ�سرية الثالثة التي جتعلها ترافق كل من مولودية بجاية و�سباب 

باتنة اإىل الرابطة الثانية، ويتعلق الأمر بكل من �سريع غليزان، دفاع تاجنانت، �سباب ق�سنطينة واحتاد 
احلرا�ش، حيث مل تخدم نتائج اجلولة فرق دفاع تاجنانت، �سريع غليزان واحتاد احلرا�ش 

فر�سة  فوت  الذي  االأخري  خا�سة 
البقاء  �سمان  اأجل  من  ذهبية 
دون  الكبار  دوري  يف  ر�سميا 
االأخرية  اجلولة  ح�سابات  انتظار 
امام  املوؤخرة  ثمة  يف  تعرثه  بعد 
النادي  �سيع  حيث  غليزان،  �رسيع 
يف  هامتني  نقطتني  العا�سمي 
غاليا  ثمنها  يدفع  قد  البقاء  �سباق 
بال�سقوط يف اجلولة االأخرية، ورغم 

اأن التعادل �سيكون كافيا اأمام �رسيع 
غليزان املطالب بالفوز ال غري فاإن 
ت�سكيلة »ال�سفراء« تعول على العودة 
اأوملبي  ملالقاة  تنقلها  من  بالفوز 
متاهة  يف  الدخول  ل�سمان  املدية 

احل�سابات.
ال  غليزان  �رسيع  فاإن  املقابل  يف 
يف  الفوز  �سوى  اآخر  خيارا  متلك 
�سباب  اأمام  ملعبها  على  لقاءها 

الرابطة  اإىل  �سقط  الذي  باتنة 
الثانية وانتظار تعرث االأندية الثالث 
البقاء،  ب�رساع  املعنية  االأخرى 
االأكرث  »الرابيد«  العبو  يبقى  حيث 
االأوىل  بالدرجة  واملهددين  �رسرا 
بدوؤوا  واأنه  خا�سة  ال�سقوط،  اإىل 
املو�سم بخ�سم 6 نقاط من الر�سيد 
ملرا�سلة  حت�رس  الفريق  واإدارة 
االحتاد الدويل لكرة القدم من اجل 

ا�سرتجاع النقاط التي ترى اأنها ظلم 
يف حق ناديهم. من جهتهما، يكفي 
ودفاع  ق�سنطينة  �سباب  فريقي 
اأجل  من  التعادل  حتقيق  تاجنانت 
�سمان البقاء ر�سميا دون ح�سابات، 
داخل  الناديني  ي�ستقبل  حيث 
»ال�سيا�سي«  يالقي  عندما  القواعد 
مولودية وهران بينما تواجه ت�سكيلة 

»الرابيد« البطل وفاق �سطيف.

 موا�سة يعتمد على الحتياطيني
 اأمام احتاد بلعبا�ش

مولودية اجلزائر ت�شمن الو�ش�فة 
 وامل�ش�ركة برابطة االأبط�ل 

املو�شم املقبل

يقرر م�سري رحموين بعد مباراة �سباب 
بلوزداد

حن��شي: لن ت�شقط �شبيبة القب�ئل 
م� دمت رئي�ش� 

اجلزائر  مولودية  فريق  �سمن 
املركز  يف  الكروي  املو�سم  اإنهاء 
بعد  الو�سافة  وح�سد  الثاين 
الذي �سجله داخل  العري�ص  الفوز 
املدية  اأوملبي  اأمام  القواعد 
ن�سيب  كان  نظيفة  برباعية 
املهاجم ه�سام نقا�ص ثنائية بينما 
الرحمان  وعبد  درارجة  وليد  وقع 
حيث  االآخرين،  الهدفني  ح�سود 
معنيا  العا�سمي  النادي  �سيكون 
اأبطال  رابطة  مناف�سة  بلعب 
والغائب  املقبل  املو�سم  اإفريقيا 
حيث  االأخرية  االأعوام  يف  عنها 
كاأ�ص  م�سابقة  العام  هذا  يخو�ص 
املو�سم  تتويجه  بف�سل  الكاف 

املن�رسم بلقب كاأ�ص اجلمهورية.
ويخو�ص »العميد« اجلولة االأخرية 
يواجه  عندما  بلعبا�ص  مبدينة 
 30 اجلولة  �سمن  املحلي  االحتاد 
الوطنية،  البطولة  من  واالأخرية 
الثنائي  غياب  تعرف  �سوف  والتي 
العقوبة  ب�سبب  وح�سود  نقا�ص 
لالإنذار  الالعبني  نيل  االآلية عقب 
مباراة  معاقبان  يجعلهما  الرابع 
اآلية ويعودان اإىل التعداد مبنا�سبة 
كاأ�ص  نهائي  ن�سف  مواجهة 
وفاق  اأمام  املقررة  اجلمهورية 
القادم،  ماي   24 بتاريخ  �سطيف 
ركائز  موا�سة  يريح  اأن  وينتظر 
الالعبني  على  ويعتمد  الفريق 
بلعبا�ص  احتاد  اأمام  االحتياطيني 

من اجل التح�سري بجدية ملواجهة 
يف  التعداد  جميع  ويكون  الكاأ�ص 

اف�سل جاهزية.

موا�سة: ن�ستحق املركز 
الثاين رغم ح�سرتي 

على ت�سييع اللقب

اجلزائر  مولودية  مدرب  عرّب 
ل�سمان  ارتياحه  كمال موا�سة عن 
البطولة  يف  الثاين  املركز  فريقه 
حققه  الذي  الفوز  بعد  الوطنية 
اأمام اأوملبي املدية، حيث اأكد يف 
نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رسيحات 
الأ�سباله  عري�ص  بفوز  املقابلة 
ي�ستحقون  اأنهم  نظيفة  برباعية 
الو�سافة خا�سة  انهاء املو�سم يف 
بذلها  التي  للمجهودات  بالنظر 
فريقه طيلة املو�سم، واأو�سح اأنهم 
يتح�رّس على ت�سييع ا�سباله فر�سة 
ب�سبب  البطولة  بلقب  التتويج 
�سجلوها  التي  النتائج  تذبذب 
املو�سم  من  الثانية  املرحلة  يف 
مرحلة  اأنهى  كان  الفريق  اأن  رغم 
ابن  وهناأ  �ستويا.  بطال  الذهاب 
على  �سطيف  وفاق  قاملة  مدينة 
تتويجه باللقب موؤكدا اأنه ي�ستحقه 
قدمه  الذي  الكبري  لالأداء  بالنظر 

يف مرحلة االإياب.
عي�سة ق.

حمند  القبائل  �سبيبة  رئي�ص  اأكد 
لن  الفريق  اأن  حنا�سي  �رسيف 
ي�سقط اإىل الدرجة ال�سفلى مادام 
املعني  اأدىل  حيث  للنادي،  رئي�سا 
نهاية  عقب  اإعالمية  بت�رسيحات 
مواجهة فريقه امام احتاد بلعبا�ص 
الت�سكيلة  حتقيق  �سهد  والذي 
يتعر�ص  كان  اأنه  مو�سحا  للفوز 
ب�سقوط  تتعلق  اال�ستفزازات  اإىل 
بعد  الثانية  الرابطة  اإىل  الفريق 
حققته  الذي  ال�سلبي  امل�سوار 
املو�سم  طيلة  »الكناري«  ت�سكيلة 
ال  انه  بالقول  م�سددا  اجلاري، 
بحجم  فريق  يتواجد  اأن  ميكن 
وهو  االأق�سام  يف  القبائل  �سبيبة 
الذي  الوحيد  الفريق  يعترب  الذي 
مل يتذوق طعم ال�سقوط منذ تاريخ 
البطولة الوطنية، م�سريا انه مادام 
رئي�سا لل�سبيبة لن ي�سمح ب�سقوطها 
اإىل االأق�سام الدنيا وتوا�سل اللعب 

يف دوري الكبار.
وينتظر اأن يح�سم الرئي�ص حنا�سي 

الفنية  العار�سة  م�ستقبل  حول 
االأخرية  اجلولة  مواجهة  عقب 
املقررة  بلوزداد  �سباب  اأمام 
 20 ملعب  على  املقبل  االأربعاء 
اأوت بالعا�سمة حل�ساب اجلولة 30 
املحرتفة  الرابطة  من  واالأخرية 
الرئي�ص  ينتظر  حيث  االأوىل، 
اجل  من  املو�سم  نهاية  حنا�سي 
الف�سل يف م�ستقبل املدرب مراد 
رحموين على راأ�ص العار�سة الفنية 
الفريق  رغم ان م�سادر من داخل 
بلوزداد  �سباب  مقابلة  اأن  توؤكد 
بالن�سبة  االأخرية  تكون  �سوف 
تعول  الكناري  واإدارة  لرحموين 
على جلب مدرب اجنبي من اجل 
املهاجم  رفقاء  على  اال�رساف 
بولعويدات املو�سم املقبل والذي 
ي�ستهدف فيه الفريق لعب االأدوار 
من�سة  اإىل  ال�سبيبة  واإعادة  االأوىل 

التتويجات.
ع.ق.

عي�سة ق.

بر�شلونة يقدم عر�ش� �شخم� 
للتع�قد مع فرياتي

�سيقدم  االإ�سباين  بر�سلونة  نادي  اأن  الربيطانية  �سن«  ذا   « �سحيفة  قالت 
جريمان  �سان  باري�ص  العب  فرياتي  ماركو  االإيطايل  مع  للتعاقد  عر�سا 
الفرن�سي بقيمة 87.9 مليون اإ�سرتليني وذلك اليوم عرب تر�سيم االأمور، وذكرت 
ال�سحيفة، اأن بر�سلونة ا�ستغل طلب الالعب من باري�ص �سان جريمان بال�سماح 
له بالرحيل ليقدم عر�سا كبريا لكي يتمكن من ا�ستقدام فرياتي لقلعة »كامب 
نو«، واأ�سارت تقارير �سحفية اإىل رغبة نادي بر�سلونة االإ�سباين وبايرن ميونيخ 
االأملاين جاالإيطايل يف احل�سول على توقيع الالعب، واأكدت �سحيفة »ليكيب« 
الباري�سي  للنادي  اجلديد  الريا�سي  املدير  مع  حتدث  فرياتي  اأن  الفرن�سية 
اأنتريو هرنيكي، ملطالبته باملوافقة له على مغادرة الفريق، يف الوقت الذي 
يورو،  مليون   80 مببلغ  الالعب  بيع  النادي  رئي�ص  اخلليفي  نا�رس  ميانع  ال 
واأو�سحت »ذا �سن« اأن اأنطونيو كونتي مدرب ت�سيل�سي، يحاول التعاقد معه 
اأّن هناك عدًدا  اإىل  وا�سارت  يورو،  اإىل 65 مليون  �سابًقا و�سل  ا  وقّدم عر�سً
اأبرزهم  من االأندية �ست�سعى للتعاقد معه بعد اإعالن رغبته يف الرحيل ومن 

مان�س�سرت �سيتي ومان�س�سرت يونايتد.
وكالت

غرب�ل يدير مواجهة االإفريقي والفتح الرب�طي
عنّي االحتاد االإفريقي لكرة القدم ثالثي حتكيم جزائري الإدارة املباراة التي تدخل يف نطاق داربي مغاربي وجتمع فريقي النادي االإفريقي التون�سي 
والفتح الرباطي املغربي �سمن اجلولة الرابعة من مناف�سة كاأ�ص االحتاد االإفريقي والتي جتري يف تاريخ 20 جوان املقبل بتون�ص، و�سوف ت�سهد 
املقابلة طاقم حتكيم جزائري يقوده احلكم الدويل غربال الذي �سوف يكون يف م�ساعدته مواطنيه مقران غورايري ونبيل بونوة بينما �سيكون احلكم 
الرابع لطفي بكو�سة، وينتظر ان ت�سهد املقابلة ندية كبرية على اأر�سية امليدان بني الفريقني خا�سة واأن ت�سكيلة االإفريقي �سوف تواجه مت�سدر 

املجموعة وهي تبحث على التاأهل اإىل الدور ربع النهائي مل�سابقة كاأ�ص الكاف.
ع.ق.



بوفون يلّمح �إىل 
موعد �عتز�له

منتخب  كني  هاري  املهاجم  اأنقذ 
جاره  اأمام  اخل�سارة  من  اإجنلرتا 
اال�سكتلندي عندما اأدرك له التعادل 
�سمن  االأخرية  الثواين  يف   2-2
حل�ساب  ال�ساد�سة  اجلولة  مناف�سات 
الت�سفيات  من  ال�ساد�سة  املجموعة 
وحفلت   ،2018 ملونديال  االأوروبية 
باالإثارة  االأخرية  الع�رشين  الدقائق 
ت�سجيل  �سهدت  الأنها  والت�سويق 
يف  ثالثة  بينها  االأربعة  االأهداف 
وافتتح  االأخرية،  اخلم�س  الدقائق 
بعد  ت�سامبريالين  اأوك�ساليد  األيك�س 

دقائق قليلة من دخوله اأر�سية امللعب 
بدالً من ماركو�س را�سفورد الت�سجيل 
الإجنلرتا مبجهود فردي رائع قبل اأن 
احلار�س  خدعت  كرة  بي�رشاه  ي�سدد 
لكن  غوردون،  كريغ  اال�سكتلندي 
ا�سكتلندا التي يتميز العبوها بالروح 
اال�ست�سالم وجنحت  القتالية رف�ست 
مدى  يف  �ساعني  ال�ساع  رد  يف 
الذي  غريفيث  يل  عرب  دقائق  ثالث 
يف  حرتني  ركلتني  من  هدفني  �سجل 
الدقيقتني 87 و90 بعيداً عن متناول 
احلار�س االإجنليزي جو هارت و�سط 

فرحة ه�ستريية يف املدرجات\ن بيد 
كثرياً  ينعموا  االأر�س مل  اأ�سحاب  اأن 
لالأ�سود  ثمينة  الأن كني خطف نقطة 
م�سافة  من  تابع  عندما  الثالثة 
ق�سرية الكرة داخل ال�سباك من كرة 
عر�سية يف الدقيقة الثالثة من الوقت 

بدل ال�سائع.
تهزم  مل  التي  اإجنلرتا  واحتفظت 
 4 االن  حتى  الت�سفيات  هذه  يف 
انت�سارات وتعادلني ب�سدارة الرتتيب 
مناف�ستها  لكن  نقطة   14 بر�سيد 
الفارق  قل�ست  �سلوفاكيا  املبا�رشة 

على  فوزها  بعد  نقطتني  اىل  عنها 
االأخري  الفوز  ويعود   ،1-2 ليتوانيا 
ال�سكتلندا على اإجنلرتا اإىل 18 عاماً 
اإياب  يف   1999 نوفمرب   17 وحتديدا 
اأوروبا  كاأ�س  اإىل  املوؤهل  امللحق 
دون  �سجله  وحيد  بهدف   2000
هاتكين�سون يف وميبلي، بعد اخل�سارة 
وحتتل  ذهاباً،  �سكولز  لبول  بثنائية 
بر�سيد  الثالث  املركز  �سلوفينيا 
 0-2 مالطا  على  بفوزها  نقطة   11
اإيلي�سيت�س   جوزيب  �سجلهما  بهدفني 

وميليفويي نوفاكوفيت�س.

مور�تا ينتقل من �لريال �إىل 
مان�س�سرت يونايتد

بات انتقال األفارو موراتا من ريال مدريد اإىل مان�س�سرت يونايتد م�ساألة وقت 
ال اأكرث، اأين يبدو ريال مدريد االإ�سباين يف طريقه لال�ستغناء عن ورقة رابحة 

بعد تاأكيد م�سادر "بني �سبورت"جناح �سفقة رحيله اإىل مان�س�سرت يونايتد 
االإجنليزي، وذكر نف�س امل�سدر اأّن انتقال مهاجم ريال مدريد األفارو موراتا 

اإىل مان�س�سرت يونايتد قد مت يف انتظار االإعالن عنه، واأ�سهم موراتا ب�سكل 
كبري يف فوز ريال مدريد بلقب الدوري االإ�سباين من خالل اأهدافه املوؤثرة يف 

العديد من املباريات القوية، وذلك بالرغم من عدم االعتماد عليه اأ�سا�سياً من 
قبل الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب املريينغي، واعترب العديد من ع�ساق 

ريال مدريد اأّن زيدان يجامل مواطنه كرمي بن زمية على ح�ساب موراتا خا�سة 
واأّن الالعب العائد من جوفنتو�س االإيطايل مل يح�سل على ذات دقائق اللعب 

التي لعبها بن زمية مع ريال مدريد هذا املو�سم وهو ما دفعه التخاذ قرار 
الرحيل اإىل مان�س�سرت يونايتد، و�سّجل موراتا 15 هدفاً يف الدوري االإ�سباين مع 

ريال مدريد خالل 1331 دقيقة مقابل 11 هدفاً بالن�سبة لكرمي ب نزمية يف 
1913 دقيقة، وهو ياأمل اأن يجد مكاناً اأ�سا�سياً يف ت�سكيلة مان�س�سرت يونايتد مع 

الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد ال�سابق.
وتلقى مان�س�سرت يونايتد �رشبة موجعة عندما ف�سلت �سفقة انتدابه الأنطوان 

غريزمان العب اأتلتيكو مدريد بعد اأن غرّي النجم الفرن�سي قراره بالرحيل 
اإىل الدوري االإجنليزي اإثر حرمان اأتلتيكو من اإبرام التعاقدات، وهو ما جعل 

مورينيو يتوجه اإىل اأحد الالعبني املتاحني يف ريال مدريد.ويبدو ان قيمة 
�سفقة موراتا ثاين الراحلني عن ريال مدريد عقب الفوز بلقب دوري اأبطال 

اأوروبا قد بلغت قرابة 70 مليون يورو واأّن مدة العقد قد حددت باأربع �سنوات، 
وكان الربتغايل بيبي مدافع ريال مدريد قد اأعلن رحيله عن فريق العا�سمة 

لعدم نية ريال مدريد يف جتديد عقده الذي انتهى يف ال�سيف احلايل، ويحاول 
مان�س�سرت يونايتد اإجراء تعاقدات كبرية خا�سة واأّنه ي�سارك يف دوري اأبطال 

اأوروبا املو�سم املقبل بعد فوزه بلقب الدوري االأوروبي.

فري�تي يعلن قر�ره بالرحيل عن �لبي ��س جي
طلب االإيطايل ماركو فرياتي العب باري�س �سان جريمان الفرن�سي 

مغادرة "حديقة االأمراء" خالل ال�سيف اجلاري دون حتديد وجهته 
املقبلة بعد الرحيل، واأ�سارت تقارير �سحفية اإىل رغبة اأندية بر�سلونة 

االإ�سباين وبايرن ميونيخ االأملاين وجوفنتو�س االإيطايل يف احل�سول على 
توقيع الالعب يف الوقت الذي اأبدى فرياتي كثرًيا رغبته يف البقاء مع 

نادي العا�سمة الفرن�سية، ونقلت �سحيفة "اآ�س" االإ�سبانية عن "ليكيب" 
الفرن�سية خرًبا يوؤكد اأن فرياتي حتدث مع املدير الريا�سي اجلديد 
للنادي الباري�سي اأنتريو هرنيك، ملطالبته باملوافقة له على مغادرة 

�سان جريمان، يف الوقت الذي ال ميانع نا�رش اخلليفي رئي�س النادي بيع 
الالعب مقابل 80 مليون يورو.

واأو�سحت ال�سحيفة اأّن وجهة االإيطايل االأوىل �ستكون بر�سلونة االإ�سباين 
بح�سب ما اتفقت عليه ال�سحف الكتالونية، اإال اأن اأنطونيو كونتي مدرب 

ا �سابًقا و�سل اإىل  ت�سيل�سي يحاول التعاقد مع الالعب حيث قّدم عر�سً
65 مليون يورو، واأ�سارت ال�سحيفة اأّن هناك عدًدا من االأندية �ستقرر 

التعاقد معه بعد اإعالن رغبته يف الرحيل ومن اأبرزها مان�س�سرت �سيتي 
ومان�س�سرت يونايتد.

توتي ف�سل يف حتقيق حلمه �لأخري مع روما
ك�سفت �سحيفة "اآ�س" االإ�سبانية نقاًل عن "راديو اأتالنتيدا" االإيطايل 

عن رغبة فران�سي�سكو توتي اأ�سطورة روما قبل رحيله عن قلعة 
"اأوليمبيكو" يف مباراته االأخرية �سد جنوى والتي ف�سل يف حتقيقها، 

وكانت مباراة جنوى يف اجلولة االأخرية من الدوري يف املو�سم املن�رشم 
وداعية توتي مع الذئاب بعد 25 عاًما، ومل يعلن الالعب حتى االآن 

خطته للم�ستقبل، وذكرت ال�سحيفة اأّن توتي رغب يف احل�سول على 
ركلة جزاء يف املباراة حتى يهدرها وي�سددها نحو اجلمهور بداًل 

من ال�سباك كر�سالة وداعية لهم، وقال خوان خي�سو�س العب الفريق 
للمحطة االإذاعية: "قبل مباراة جنوى، التقيت بتوتي يف غرفة تغيري 

املالب�س وقال يل لو ح�سلت على ركلة جزاء لن اأ�سجلها ولكني 
�ساأ�سددها نحو اجلمهور"، واأكد فابيو كاري�سا معلق يف �سبكة "�سكاي 

اإيطاليا" الق�سة: "لو ح�سل روما على ركلة جزاء يف املباراة، لكان 
توتي اأخذ الكرة ووقع عليها، وبداًل من الت�سديد يف املرمى لوجهها اإىل 

اجلماهري كهدية على م�ساندتهم للفريق خالل كل هذه االأعوام".

كني ينقذ �إجنلرت� من �لهزمية �أمام ��سكتلند�

اأملح االإيطايل جيانلوجي 
بوفون حار�س مرمى 

جوفنتو�س، اإىل اإمكانية 
االعتزال بنهاية املو�سم 
املقبل بعد و�سوله اإىل 
عامه 40 وامل�ساركة يف 

بطولة كاأ�س العامل يف 
رو�سيا 2018، وخ�رش بوفون 
فر�سة الفوز ببطولة دوري 

اأبطال اأوروبا، بعد خ�سارته 
للنهائي الثالث اأمام ريال 

مدريد بنتيجة 4-1، وكان 
خ�رش من قبل يف 2015 من 
بر�سلونة و2003 من ميالن، 
وقال بوفون يف ت�رشيحات 

نقلتها �سحيفة "تريبل 
فوتبول" االإيطالية: "هذا 
العام قد يكون االأخري يل 
يف كرة القدم، فاأنا اأعلم 

اأين ل�ست خملًدا، واأفكر يف 
فريقي املنتخب االإيطايل 

الذي ميتلك خطًطا يف 
امل�ستقبل ال تعتمد فقط 

على جمموعة اأفراد"، 
وتابع: "قلت من قبل 

اأنني ال اأرغب يف اأن اأكون 
مدرًبا، وحينما اعتزل 

اأود احل�سول على بع�س 
الراحة للتفكري يف خططي 

امل�ستقبلية".

ت�سري اأملانيا بطلة العامل بثبات نحو 
التاأهل اإىل كاأ�س العامل رو�سيا 2018 
ال�ساد�س  فوزها  حققت  اأن  بعد 
الت�سفيات  انطالق  منذ  توالياً 
مارينو  �سان  على  وكان  االأوروبية 
مناف�سات  �سمن   0-7 املتوا�سعة 
اأملانيا  ورفعت  الثالثة،  املجموعة 
 18 من  نقطة   18 اإىل  ر�سيدها 
نقاط عن   5 بفارق  متقدمة  ممكنة 
بفوز  عادت  التي  ال�سمالية  ايرلندا 
اأذربيجان  على  ملعبها  خارج  ثمني 
داال�س  �ستيوارت  �سجله  بهدف 
�سان  ت�سمد  ومل   ،90 الدقيقة  يف 

دقيقة   11 �سوى  املتوا�سعة  مارينو 
�سان  باري�س  جناح  يفتتح  اأن  قبل 
جريمان الفرن�سي جوليان دراك�سلر 
اأ�ساف  ما  و�رشعان  الت�سجيل، 
�ساندرو فاغرن الثاين بعدها بخم�س 
الثالث،  نف�سه  واأ�ساف  دقائق، 
اأمني  توقيع  الرابع  الهدف  وحمل 
�سكودران  ب�سمة  واخلام�س  يون�س 
جوليان  اجلناح  واأ�ساف  م�سطفي، 
يكمل  اأن  قبل  ال�ساد�س   براندت 
الدقيقة  يف  ثالثيته  فاغرن  �ساندرو 

.85
جنوم  معظم  اأملانيا  عن  وغاب 

هوؤالء  ي�سارك  ولن  االأول  ال�سف 
اأي�ساً يف كاأ�س القارات التي تنطلق 
خالل ال�سهر احلايل يف رو�سيا حيث 
اإراحة  لوف  يواكيم  املدرب  ف�سل 
طويل،  مو�سم  بعد  املنتخب  جنوم 
املجموعة،  يف  ثالثة  مباراة  ويف 
املركز  �ساحبة  الت�سيك  اكتفت 
م�سيفتها  مع  بالتعادل  الثالث 
 9 بر�سيد  ثالثة  لتبقى   1-1 الرنويج 
الت�سجيل  الت�سيك  وافتتحت  نقاط، 
�سيال�سي   جربي  ثيودور  بوا�سطة 
لكن الرنويج ادركت التعادل بو�ساطة 
ال�سكندر �سودرالند من ركلة جزاء.

بايرن  مهاجم  �رشب 
روبرت  االأملاين  ميونيخ 
وقاد  بقوة  ليفاندوف�سكي 
اإىل  بولندا  بالده  منتخب 
بت�سجيله  رومانيا  على  الفوز 
 1-3 الثالثة  فريقه  اأهداف 
مناف�سات  �سمن  اأم�س  اأول 
املجموعة اخلام�سة املوؤهلة 
ورفع  رو�سيا،  مونديال  اإىل 
ر�سيده  البولندي  املنتخب 
لكل   10 نقطة مقابل   16 اإىل 
املبا�رشين  مناف�سيه  من 
والدمنارك،  مونتينيغرو 
وجاءت اأهداف ليفاندوف�سكي 
يف الدقائق 29 من ركلة جزاء 

جزاء  ركلة  من  و62  و57 
 11 اإىل  ر�سيده  رافعاً  اأي�ساً، 
معادالً  مباريات   6 يف  هدفاً 
كري�ستيانو  الربتغايل  رقم 
الت�سفيات،  هذه  يف  رونالدو 
الوحيد  رومانيا  هدف  اأما 

�سجله بوغدان �ستانكو.
�ستيفان  حذا  املقابل،  يف 
يوفيتت�س حذو ليفاندوف�سكي 
ليقود  ثالثية  بدوره  و�سجل 
الفوز  اىل  مونتينيغرو 
و�سجل   ،1-4 اأرمينيا  على 
يف  االأهداف  يوفتتي�س 
الدقائق 28 و54 و82 بعد ان 
افتتح زميله فاتو�س بي�سرياج 

الت�سجيل يف الدقيقة الثانية، 
الوحيد  اأرمينيا  هدف  اأما 
قبل  كوريان  رو�سالن  �سجله 
نهاية املباراة بدقيقة واحدة، 
وعادت الدمنارك بالفوز من 
�سجل   ،1-3 كازاخ�ستان 
وكري�ستيان  نيكوال�س  للفائز 
جزاء  ركلة  من  اإريك�سن 
وللخا�رش  دولربغ  وكا�سرب 
ولعبت  كوات،  بك  اإ�سالم 
العبني  بع�رشة  كازاخ�ستان 
بعد  دقيقة   47 مدى  على 
طرد العبها بويزرهان اإ�سالم 
خان قبل نهاية ال�سوط االول 

بدقيقتني.

�أملانيا ت�سرب بقوة �أمام �سان مارينو

ثالثية ليفاندوف�سكي تقود بولند� �إىل �لفوز
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العربي  املتحف  »متحف:  د�ّشن 
للفن احلديث« يف الدوحة الن�شخة 
الطالبي  معر�شه  من  الرابعة 
الذي ياأتي يف ختام م�شابقة فنية 
الطالب  لأعمال  وتتويجا  خا�شة 

امل�شاركني فيها.
ي�شتمر  -الذي  املعر�ض  وي�شم 
حتت  املقبل  جويلية   10 حتى 
عنوان »اأ�شواء املدينة«- ع�رشين 
الطالب  اأبدعها  ممّيزا  عمال 
امل�شاركون يف م�شابقة هذا العام، 
والذين تخطى عددهم 120 طالبا 

من اأربع مدار�ض يف قطر.
من  واملعر�ض  امل�شابقة  وتعد 
الداعمة  التعليمية  الربامج  اأبرز 
للتزام متاحف قطر بن�رش ثقافة 
الفنون والإبداع، من خالل رعاية 

حب  وغر�ض  النا�شئة  املواهب 
نفو�شهم  يف  وتقديرها  الفنون 

منذ ال�شغر.
العام  هذا  م�شابقة  ونظمت 
املدينة«،  »اأ�شواء  عنوان  حتت 
تعك�ض  اأن  الطالب  على  وتعنّي 
اأعمالهم ت�شوراتهم ل�شكل مدنهم 
هذا  اختري  وقد  امل�شتقبل.  يف 
على  الطالب  حلث  العنوان 
واإمعان  حميطهم  يف  التفكري 
لفكرة  والنتباه  مدنهم  النظر يف 
الفنون  يف  وتوظيفها  ال�شوء 

والعمارة. 
العام،  هذا  لربنامج  واإثراًء 
»متحف«  التعليم يف  فريق  تعاون 
التي  قدي�شي  رميا  الفنانة  مع 
الفنون  ملعلمي  خرباتها  قدمت 

اإنتاج  خالل  والطالب  الب�رشية 
الأعمال الفنية، واأقامت جل�شات 
على  م�شارك  كل  مع  اإر�شادية 
تطوير  على  و�شاعدتهم  حدة 

ممار�شات فنية جديدة.
التزام  املبادرة  هذه  وتعك�ض 
»متحف« بتثقيف اأفراد املجتمع 

وزيادة  الفنون  تاريخ  ب�شاأن 
ون�رش  الفنية  مبجموعته  التوعية 
التعلم  ودعم  الفنون  ثقافة 
جميع  لدور  ا�شتكمال  الإبداعي، 
الربامج التعليمية الرامية لتحفيز 
الإبداع واإثارة الفكر وتقدير الفن 
احلديث واملعا�رش يف املنطقة.
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ل�شحب  خائن«   cc  « عبارة  اأدت 
تطفئ  »ل  م�شل�شل  من   14 احللة 
ال�شم�ض«  الذي ي�شارك يف بطولته 
ممدوح  وحممد  اأمني  مريفت 
اعتذرت  فلقد   مالك  واأحمد 
التلفزيوين  امل�شل�شل  اإنتاج  �رشكة 
ظهور  عن  اأم�ض  اأول  امل�رشي 
م�شيئة  اإنها  قالت  التي  العبارة، 
الفتاح  عبد  امل�رشي  للرئي�ض 
ال�شي�شي يف خلفية اأحد م�شاهده.

اإنها  لها  بيان  يف  ال�رشكة  وقالت 
عن  امل�شاهدين  جلمهور  تعتذر 
مونتاج  يف  مق�شود  غري  خطاأ 
ن�شخة الإنرتنت من حلقة اجلمعة 
خملفات  من  عبارة  لظهور  اأدى 
تثري  امل�شلمني  الإخوان  جماعة 
اأحد  خلفية  يف  �شعبيا  ا�شتياء 
باأحد  الت�شوير  اأثناء  امل�شاهد 

ال�شوارع.
وقد تناقل رواد من�شات التوا�شل 

من  م�شهدا  م�رش  يف  الجتماعي 
يبث  ال�شم�ض«  تطفئ  »ل  م�شل�شل 
على ف�شائية »�شي بي �شي«، يجمع 
ممثلنينْ �شابني يف م�شهد رومان�شي 
خلفيته  جدران  اأحد  على  مدون 
واعتادت  خائن«.   cc« عبارة 
اأن  لل�شي�شي  معار�شة  مظاهرات 
تردد العبارة وتدونها على جدران 

ال�شوارع.
يف  العبارة  تلك  ظهور  ودفع 
ببطولته  تقوم  الذي  امل�شل�شل 
اأمني،  مريفت  امل�رشية  الفنانة 
املوؤيد  امل�رشي  املحامي 
لتقدمي  �شربي  �شمري  للنظام 
لوقف  العام  للنائب  ال�شبت  بالغ 
عر�ض امل�شل�شل، وتقدمي خمرجه 
رئي�ض  »اإهانة  بدعوى  للمحاكمة 

الدولة«.
�شي«،  بي  »�شي  ف�شائية  واأعادت 
منذ  امل�شل�شل  حلقات  تبث  التي 

بداية �شهر رم�شان، حتميل احللقة 
دون  يوتيوب  مبوقع  ح�شابها  عرب 
وقت  بعد  امل�شيئة  للعبارة  اإظهار 

ق�شري من حذفها.
وتدور اأحداث »ل تطفئ ال�شم�ض« 
ال�شم  حتمل  رواية  عن  املاأخوذ 

نف�شه للروائي الراحل اإح�شان عبد 
القدو�ض يف حقبة اخلم�شينيات من 
القرن املن�رشم، حيث ترعى الأم 
زوجها  وفاة  بعد  اخلم�شة  اأبناءها 
ب�شنوات، و�شط حتولت اجتماعية 

و�شيا�شية ت�شهدها م�رش وقتها.

تطل املمثلة ماغي بو غ�شن يف �شهر 
كوميدي  م�شل�شل  خالل  من  رم�شان 
كراميل اإىل جانب نخبة من املمثلني 

ظافر  التون�شي  املمثل  اأبرزهم 
عابدين.

وقالت ماغي اإن معظم النا�ض اأحبوا 

الأدوار الكوميدية التي اأّدتها خ�شو�شاً 
من  »كراميل«  احلايل  م�شل�شلها  يف 
عابدين  ظافر  مع  ثنائيتها  خالل 
وهو تعاون ثاٍن لهما بعد م�شل�شل 24 

قرياط.
جداً«  »�شعيدة  اأنها  واأ�شافت 
هذا  بطولة  يف  عابدين  مب�شاركتها 
عاملياً  جنماً  وتعتربه  امل�شل�شل، 
ولي�ض عربياً فقط ول مانع من اإعادة 
اأنه  خ�شو�شاً  دائماً  معه  التجربة 
ت�شبه  »واأخالقه  باأخالق عالية  يتمتع 
والعمل  جداً  متوا�شع  وهو  جماله 
معه ممتع وي�شتفز املمثل اإىل جانبه 
وتربطه  عنده،  ما  اأف�شل  لتقدمي 
العمل  فريق  يف  اجلميع  مع  �شداقة 
على  جتمعنا«،  كبرية  كيمياء  وهناك 

حد تعبريها.
مايا  �شخ�شية  اأن  ماغي  واأكدت 
يف  جت�شدها  التي  الكوميدية 
من  الكثري  يف  ت�شبه  »كراميل« 
يف  احلقيقية  �شخ�شيتها  جوانبها 

حياتها العادية.
»الدب  دور  متثل  البيت  يف  وهي 
معتربة  اأولدها،  مع  وال�شعدان« 
ي�شتطيع  ل  الكوميدي  املمثل  اأن 
لإ�شحاك  حركاته  يف  الت�شنع 
اأ�شهل من  النا�ض، والرتاجيدي دوره 

الكوميدي بكثري.
من  معظم  اإن  اأي�شاً  ماغي  وقالت 
الكراميل  تلتقيهم يطلبون منها حبة 
التي بعد تناولها ميكن للمراأة قراءة 

اأفكار الآخرين وحتديداً الرجال.

اأحمد  امل�رشي  النجم  قال 
مكي، اإنه يرف�ض ال�شتهزاء باأي 
�شخ�شية عامة يف اأعماله الفنية، 
مبتذلة  طريقة  يعتربها  لأنه 

لالإ�شحاك، بح�شب و�شفه. 
مييل  اأنه   ، مكي  واأ�شاف 
حقيقية  واقعة  ا�شتغالل  لفكرة 
كوميدي،  اإطار  يف  وتقدميها 
تناول  الذي  امل�شهد  غرار  علي 
فيه واقعة ح�شن �شحاتة، مدرب 
الأ�شبق  امل�رشي  املنتخب 
واأحمد ح�شام ميدو، لعب نادي 
اأحداث  الأ�شبق، �شمن  الزمالك 
متابعاً  اأنت«،  »طري  فيلمه 

بطريقة  امل�شهد  »قدمت  بقوله 
اأي  ينزعج  مل  ولذلك  كوميدية، 
مل  اأنني  يدركان  لأنهما  منهما، 

اأ�شخر من �شخ�شهما«. 
اأنه ي�شور  واأو�شح النجم ال�شاب 
من  الأخرية  امل�شاهد  حالًيا 
»خل�شانة  اجلديد  م�شل�شله 
ح�رشياً  يذاع  الذي  ب�شياكة«، 

علي �شا�شة DMC الف�شائية.
»خل�شانة  بطولة  يف  وي�شارك 
ماجد  وه�شام  �شيكو  ب�شياكة« 
قورة  وملك  ال�رشبيني  ودينا 
ه�شام  اإخراج  من  اأو�ض،  واأو�ض 

فتحي.

افتتح معر�ض »البندقية يف ع�رش 
بو�شكني  متحف  يف  النه�شة« 
بالعا�شمة  اجلميلة  للفنون 
اخلمي�ض  مو�شكو،  الرو�شية 

املا�شي.
لوحة  هذا ويحوي املعر�ض 23 
مدر�شة  من  الر�شامني  لكبار 
وتينتوريتو  تيتيان  البندقية: 

وفرونزه.
يف  الإيطايل  ال�شفري  وافتتح 
ريغاليني،  ت�شيزاره  رو�شيا، 
من  عدد  بح�شور  املعر�ض 
يوم  وال�شحفيني،  امل�شوؤولني 

 ، اجلاري  جوان   8 اخلمي�ض 
اأن  اإىل  األقاها  كلمة  يف  واأ�شار 
تغادر  مل  اللوحات،  »معظم 
الإيطايل من قبل،  الوطن  اأر�ض 
وكني�شة  متحفا   17 من  وجمعت 

اإيطالية«.
مع  »�شالومي  لوحة  تت�شدر 
بري�شة  املعمدان«  يوحنا  راأ�ض 
حيث  املعر�ض.  قاعة  تيتيان 
الإجنيل،  اأ�شطورة  الر�شام  اأبدع 
ويوحنا  اليهودية  الأمرية  حول 
املعمدان، يف عام 1515 تقريبا.

�أحمد مكي:�أرف�ض 
�ال�صتهز�ء ب�أي �صخ�صية 

يف �أعم�يل �لفنية

�فتت�ح معر�ض »�لبندقية يف 
ع�صر �لنه�صة« يف مو�صكو

عب�رة م�صيئة لل�صي�صي ت�صبب �أزمة 
لـ«ال تطفئ �ل�صم�ض«

م�ذ� ق�لت م�غي بوغ�صن عن �لتون�صي ظ�فر ع�بدين؟

متحف ب�لدوحة يطلق معر�صه �لر�بع الإبد�ع �لطالب

حممد رم�ص�ن يتربع مبليون جنيه 
جديدة ل�ص�لح �لق�صر �لعيني

حممد  امل�رشي،  الفنان  اأعلن 
مليون  مببلغ  تربعه  رم�شان، 
الق�رش  م�شت�شفى  ل�شالح  جنيه 
الر�شمية  �شفحته  عرب  العيني، 
الجتماعي  التوا�شل  مبوقع 

في�ض بوك. 
ال�شيك،  �شورة  رم�شان  ون�رش 
الق�رش  »م�شت�شفى  عليها  وعلق 
وهي  �شنة   180 من  اأكرث  العيني 
القادرين  غري  اأهالينا  حتت�شن 
اجلمهورية،  اأنحاء  جميع  من 
وبها اأف�شل اأطباء م�رش يف جميع 
التخ�ش�شات، لكم مني كل التحية 

والتقدير«.
واأ�شاف »هذا التربع اأقل واجب، 
كل  �شفاء  يتم  اأن  اهلل  واأمتنى من 
تعايل  قال  بلدي،  يف  مري�ض 
باليل  اأموالهم  ينفقون  )الذين 
والنهار �رشاً وعالنية فلهم اأجرهم 
عند ربهم ول خوف عليهم ول هم 

يحزنون(«.
اأن  �شبق  رم�شان  اأن حممد  يذكر 
بواقع  جنيه  3 ماليني  تربع مببلغ 
مليون جنيه ل�شالح م�شت�شفي 500 
500 ومليوين جنيه ل�شالح جمعية 
املبادرة القومية �شد ال�رشطان.
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�أق�صى  �إىل  �قت�صادي  �رسد  ويف 
�أو  تف�صري  �أي  من  جمرد  حد، 
�لأوىل  بالدرجة  ومبني  تعليق، 
»�إل�صا«  تعر�ض  �حلو�ر،  على 
و�صولً  �لعائلة،  هذه  �أفر�د  ق�صة 
تلتقيه  �لذي  �لأ�صغر،  �لبن  �إىل 
مرتني  �ملجاورة  �ملدينة  يف  �رس�ً 
�لرثثرة  وقع  على  �لأ�صبوع،  يف 

�ملتو��صلة يف �لبلدة.
ويقول كاتب �إيطاليا �لأ�صهر �إيتالو 
كالفينو: »حتكي لنا نتاليا جينزبورغ 
يبحثان  يتد�خالن،  �صمتني  ق�صة 
عن �لتكامل، ثم يت�صادمان«، ويتابع 
كالفينو قائاًل عن رو�ية جينزبورغ 
�مل�صاء«  »�أ�صو�ت  »�إن  �ل�صهرية: 
دفن  يحاولون  �أنا�ض  ق�صة  هي 
فقط  هويتهم  وحتديد  �أفكارهم، 
يقومون  �لتي  �لأفعال  خالل  من 
يقولونها،  �لتي  و�لكلمات  بها 
تتميز  وموؤثرة،  ممتعة  رو�ية  �إنها 
و�صخريتها  �لفعالة  بو�قعيتها 

�ملبطنة«.
نتاليا  �لإيطالية  �لكاتبة  ولدت 
جينزبورج يف �لعام 1916، وتوفيت 

ومرتجمة  كاتبة  وهي   ،1991 يف 
�أهم  ونا�صطة �صيا�صية ت�صنَّف بني 
�إيطاليا،  يف   20 �لـ  �لقرن  �أدباء 
كتبت �لرو�ية و�مل�رسحية وكتابات 
ترجمت  كما  �لذ�تية،  �ل�صرية  يف 
�إىل  وفلوبري  برو�صت  »مار�صيل 
�أدبية  جو�ئز  وحازت  �لإيطالية، 

»�صرتيجا«  مثل  مرموقة  �إيطالية 
رو�يتها  و�ختريت  و«باجوتا«، 
�لقائمة  �صمن  �مل�صاء«  »�أ�صو�ت 
وهي  »�صرتيجا«،  �لق�صرية جلائزة 

�أول رو�ية تن�رس لها بالعربية.
�لعاملية  �ل�صحافة  و�أ�صادت 
عنها  وقال  جينزبورغ،  بكتابات 

�أُف  رفيو  »نيويورك  ملحق 
�لأدب  يف  متوهج  »نور  بوك�ض«: 
�لإيطايل �حلديث، و�حدة من �أكرث 
و�عتربتها  متيُّز�ً«،  �إيطاليا  ُكتَّاب 
»نيويورك تاميز«: و�حدة من �أهم 

�لُكتَّاب يف �إيطاليا �ليوم«.

من�صور�ت  عن  حديثاً  �صدر 
كتاب  �إيطاليا،  يف  �ملتو�صط 
و�ملرتجم  لل�صاعر  �صعري 
هو��ض،  �أبو  �صامر  �لفل�صطيني، 
»لي�ض  هو  لفتاً  عنو�ناً  وحمل 

هكذ� تُ�صنع �لبيتز�«.
ويف كتابه �ل�صعري �جلديد، �لو�قع 
يف مائة وثمانية وع�رسيَن �صفحة 
من �لقطع �لو�صط، جتربة �أخرى 
ل�صامر �أبو هو��ض تُعلي من �صاأن 
و�ملفرد�ت  �ل�صغرية،  �لتفا�صيل 
بها  �لتي حتفل  و�ل�صور  �ليومية، 
�ل�صارع �لعربّي، يلتقطها  نهار�ت 
بح�ّض �لكاتب، ويعيد روؤيتها بعني 
�ملرتجم، ثّم يقدمها بلغة �صعرية 
�لز�ئدة،  �حلمولت  من  خفيفة 
�إىل  �ملر�وغ  �لطريق  وتعرف 

�ملعنى: 
تلعب فيها �صم�ض

ويد�عبها هو�ء
يرتفع فيها دخان قهوة

مل ت�صنع لأحد 
ويتاأرجح عليها كر�صي

حتت ثقل ل �أحد
وتن�صفق خلفها ناذة

�أمام نظر�ت ل �أحد. 
�ل�صعرية  �ملجموعة  تطرق 
�أفكار�ً من حقل �لق�صة �لق�صرية 
�أبو  لكّن �صامر  �لوم�صة،  و�لق�صة 

هو��ض يف ق�صيدة �لنرث �مل�صتبكة 
مع �ليومّي تعيد �إنتاجها، بتقدمي 
وم�صات  �لأفكار يف  لتلك  جديد 
فطاولت  مطولت،  �أو  �صعرية 
وب�صمات  �لنظيفة،  �ملطعم 
�لأ�صابع �ملرتوكة هناك، و�صمكة 
�صغرية ت�صابق ظلها يف بركة ماء، 
وباك�صتاين عجوز يعرب �لكورني�ض 
�لتفا�صيل  ومئات  م�رسعاً، 
على  مكتوبة  منمنمات  �صارت 

ورق �لديو�ن �لأ�صفر: 
خلف  �لأ�صجار  مرور  �أ�صمع 

�لنافذة
نخلة-  �أح�صبها   - �إحد�ها 
�زشر�ً،  وترمقني  �ل�صتارة  تزيح 

ومت�صي، 
يتثاءب،  قط  �لنا�صية  عند  وثمة 
ويقول للرجل �لعجوز: »�إذن �أنت 

جتيد �لتحدث؟!«.
ل�صُت  »لكنني  يجيب:  و�لعجوز 

فطناً جد�ً«.
�أح�صبني �أنظر يف مر�آة.

جمموعة  �صمن  �لديو�ن  و�صدر 
»بر�ء�ت«،  �مل�صماة  �ملتو�صط 
�إ�صد�ر�ت  جمموعة  وهي 
خا�صة بال�صعر و�لق�صة �لق�صرية 
�ملتو�صط  �أطلقتها  و�لن�صو�ض، 

�حتفاء بهذه �لأجنا�ض �لأدبية.
و�صامر �أبو هو��ض �صحفي وكاتب 

ومرتجم، من مو�ليد لبنان 1972. 
حا�صل على �صهادة �لبكالوريو�ض 
يف  و�لتوثيق  �لإعالم  كلية  من 
 ،1996 عام  �للبنانية  �جلامعة 

بريوت – لبنان.
�أبو  �صامر  و�ملرتجم  ولل�صاعر 
 12 من  �أكرث  من  ر�صيد  هو��ض 
مرتجماً  عماًل   15 و  موؤلفاً  كتاباً 
�ملوت  �أيها  �أقتلك  �صوف  وهي: 
عامل  مع  �أخرية  �صيلفي   )2016(
فيلماً  نحيك   )2015 يحت�رس) 
يف  �أما   )2015( مقا�صنا  على 
يناهز 14 عماًل  ما  فله  �لرتجمة 
منزيل،  تدبري  منها   1998 منذ 
جلعاد  روبن�صون)2010(،  ملارلني 
ملارلني روبن�صون)2010(، �ملنزل 
بلد   ،) روبن�صون)2010  ملارلني 
 .) غوردمير،)2010  لنادين  �آخر 
كمحرر  عمله  �صمن  حّرر  وقد 
كتب يف ق�صم �لن�رس بهيئة �أبوظبي 
على  يربو  ما  و�لرت�ث  للثقافة 
�ملجالت  خمتلف  يف  كتاب  مئة 

و�لأنو�ع.
من  عدد  على  هو��ض  �أبو  ح�صل 
�جلو�ئز �لإقليمية منها و�حد من 
يف  �صاباً  عربياً  كاتباً   39 �أف�صل 
�لإعالم  وز�رة  وتكرمي من   2009

�للبنانية، عام 2000 .

اأ�ضدرت دار الكرمة بالقاهرة اأخرياً، رواية الكاتبة الإيطالية ال�ضهرية نتاليا جينزبورغ »اأ�ضوات 
امل�ضاء«، من ترجمة امل�ضرية اأماين حب�ضي، وتدور اأحداثها حول ال�ضابة »اإل�ضا« التي بلغت 27 عامًا 
وما زالت عزباء، وما هذا اإل اأحد اأ�ضباب ال�ضكاوى الدائمة واملتعددة لوالدتها، ولكن ثرثرة الأم 

لي�ضت ا�ضتثناء يف البلدة الإيطالية التقليدية التي تعي�ش فيها »اإل�ضا« وعائلتها، والتي تدور احلياة 
فيها حول م�ضنع للقما�ش متتلكه عائلة »دي فرانت�ضي�ضي«.

وكالت

للكاتبة الإيطالية ال�ضهرية نتاليا جينزبورغ:

�إىل  ترتجم  رو�ية  �مل�ساء" �أول  "�أ�سو�ت 
�لعربية للإيطالية 

�سدور جمموعة جديدة ل�سامر �أبو هو��ش

�ل�صهري  �لرتكي  �لكاتب  ي�صري 
�أحد  يف  غرجيك  زيد  �إبر�هيم 
�إىل  �لعثمانيني  تاريخ  موؤلفاته عن 
�صخ�ض  �ألف  ع�رسين  قر�بة  �أن 
يف  عملو�  م�صيحيون-  -ن�صفهم 
�لتاريخي  �صليمانية  جممع  بناء 
من  رمز�  يعد  و�لذي  باإ�صطنبول 
ويلخ�ض  �لعثمانية،  �لدولة  رموز 
نظام �إد�رة �لدولة خالل 250 �صنة 

من �إجمايل عمر �لإمرب�طورية.
 460 قبل  �ل�رسح  ذلك  بناء  ومت 
عاما، حيث كان ن�صف عدد �صكان 
�لدولة �لعثمانية يف زمن �ل�صلطان 
�مل�صلمني،  من  �لقانوين  �صليمان 
�مل�صيحيني  من  �لآخر  و�لن�صف 
و�لديانات  �ملعتقد�ت  و�أتباع 

�لأخرى �ملختلفة.
�ل�صهري  �لرتكي  �ملعمار  و�أ�رسف 
باأمر  �ملجمع  بناء  على  �صنان 
�لقانوين،  �صليمان  �ل�صلطان  من 
عام  من  بنائه  يف  �لعمل  و��صتمر 

1550 حتى عام 1557.  

�ل�صليمانية  جممع  �صنان  وو�صف 
و�حد  باأنه  بنائه  من  �لنتهاء  بعد 
�لتي  �ملعمارية  معامله  �أبرز  من 
�لفن  �أن  �صيما  ول  بها،  يتباهى 
بناء �ملجمع  �ملتبع يف  �ملعماري 
فح�صب،  �لعثماين  �لفن  يعك�ض  ل 
�لبناء  فن  طياته  يف  يجمع  �إمنا 

�لعاملي.
-�لذي  �صليمانية  جممع  ويتكون 
�صبعني  �لإجمالية  م�صاحته  تبلغ 
مركزه،  يف  م�صجد  من  دومنا- 
�صليمان  �ل�صلطان  و�رسيح 
حّرم،  �ل�صلطانة  وزوجته  �لقانوين 
تعليمية  مد�ر�ض  �أربع  �إىل  �إ�صافة 
ود�ر  خمتلفة،  عمرية  مل�صتويات 
لتعليم  ومدر�صة  �حلديث،  لتعليم 
ود�ر  وم�صت�صفى،  �لطب،  علوم 
ل�صتقبال  و�صالة  �لقر�آن،  لتعليم 

فنون  لتعليم  ومدر�صة  �ل�صيوف، 
وحمامات  ومكتبة،  �لعمارة، 
�ملعمار  و�رسيح  ودكاكني،  وخان، 

�صنان.
وقال غرجيك �إن جممع �صليمانية 
يف  كبريين  زلز�لني  حدوث  ورغم 
مل  فاإنه  �إن�صائه  بعد  �إ�صطنبول 
ت�صدعات.  فيه  حتدث  ومل  يتاأثر 
وي�صل طول �ملنارتني �ملوجودتني 
�إىل  للمجمع  �لأمامية  �لو�جهة  يف 
76 مرت�، ويف�صل قبة �ملجمع عن 
�إىل  ي�صل  �رتفاع  �لأر�ض  �صطح 

خم�صني مرت�.
�لد�خل  يف  �جلامع  وي�صتوعب 
باحته  ويف  �صخ�ض،  �آلف  ع�رسة 
�صتة �آلف، ويرتفع عدد �مل�صلني 
�ملباركة  و�لليايل  �ملنا�صبات  يف 
ثالثني  �إىل  �لقدر  ليلة  مثل 
�ملوجود  �مل�صجد  ويتميز  �ألفا، 
�صممت  قبته  باأن  �ملجمع  د�خل 
با�صتخد�م 275 حجرة على �صكل 
�ل�صوت  توزيع  بهدف  مكعبات، 
ب�صكل  �مل�صجد  �أرجاء  كافة  على 

مت�صاو.
تلة مرتفعة يف  ويقع �جلامع على 
بعظمته  ويطل  �إ�صطنبول،  قلب 
م�صيق  على  و�ملعمارية  �لفنية 
�لذهبي  �لقرن  وخليج  �لب�صفور 
�إ�صطنبول  �أحياء  معظم  وعلى 
�لتي تقع د�خل �لأ�صو�ر �لقدمية، 
�لتجارية  �لأبر�ج  روؤية  عن  ف�صال 

�حلديثة.
عند  تركيا  يف  �لعادة  وجتري 
يحتفى  باأن  رم�صان  �صهر  قدوم 
معه  فتتحول  كبري�،  �حتفاء  به 
جذب  ملر�كز  �لكبرية  �جلو�مع 
و�لعابدين،  و�لز�ئرين  �ل�صائمني 
مثل جامع �ل�صليمانية باإ�صطنبول، 
حيث يجمع روحانية �ل�صهر �لكرمي 

مع عظمة �ل�صلطنة و�ملعمار.
وكالت 

جممع �سليمانية.. حتفة فنية 
تختزل نظام �لعثمانيني

�أكد عدد من �لعلماء �أنهم تو�صلو� 
كارثة  �أ�صل  تبني  معلومات  �إىل 
�صاحل  �رسبت  �لتي  ت�صونامي 

�صانريكو �لياباين عام 1586.
�لتي  ت�صونامي  ظاهرة  لغز  بقي 
�لعامل  من  �ملنطقة  تلك  �رسبت 
�رس� يحري �لعلماء حتى يومنا هذ�، 
وبالرغم من �أن �لعلماء و�ثقون من 
�لأمو�ج  �صبب  كان  قويا  زلز�ل  �أن 
�لقوية �لتي ن�صاأت حينها، �إل �أنهم 
مل ي�صتطيعو� حتديد مكان �لزلز�ل 

بال�صبط.
هذه  حول  �لبحوث  �آخر  ويف 
�لعلماء  من  عدد  قال  �لظاهرة 
�لذين يعملون حتت �إ�رس�ف �لعامل، 
�أوهايو  جامعة  من  بيتلر،  ريت 
ن�رسها  مقابلة  يف  �لأمريكية، 
»�لكثريون   :Phys.орг موقع 
�لتي  �لكارثة  �أن  �صابقا  �عتقدو� 
مرتبطة  �صانريكو  �صاحل  �رسبت 
منطقة  �رسب  قوي  بزلز�ل 
كبري  ت�صونامي  يف  وت�صبب  �لبريو، 
عينات  حتليل  لكن  هناك،  �أي�صا 
ظهرت  �لتي  و�لرو��صب  �ملرجان 
على �صو�حل �صانريكو بعد �لكارثة 
تنفي تلك �لفر�صية، ف�صال عن �أن 
�لزلز�ل �لذي �رسب �لبريو مل يكن 
قويا لتلك �لدرجة لت�صل �آثاره �إىل 

�جلزر �ليابانية«.
ب�رسية  عظام  �أقدم  �كت�صاف 
�ألف   300 عمرها  �لإطالق  على 
عمرها  عظام  عاماملغرب: 
تاريخ  كتابة  تعيد  عام  �ألف   300

�لب�رسية
و�أ�صافو�: »بعد �لدر��صات �ملطولة 
�إىل  تو�صلنا  �ملو�صوع،  هذ�  حول 
�لكارثة  تلك  �أن  تبني  ��صتنتاجات 
�رسب  قوي  زلز�ل  عن  جنمت 
�لقريبة  »�ألو�صيان«  جزر  منطقة 
فقد  للبيانات  ووفقا  �أل�صكا،  من 
حينها  �لزلز�ل  ذلك  �صدة  بلغت 

9.25 درجة على مقيا�ض ريخرت«.
�لتي  �لدر��صات  �أن  �إىل  و�أ�صارو� 
�لنوع  بها موؤخر� حول هذ�  قامو� 
من �لكو�رث �لطبيعية و�ملعلومات 
�صت�صاعدهم  عليها،  ح�صلو�  �لتي 
يف حتديد �أكرث �جلزر �لتي تقع يف 
للمحيط  �لناري  �لـ«حز�م  منطقة 

�لهادئ« عر�صة لكارثة ت�صونامي.
�لناري،  �حلز�م  منطقة  �أن  يذكر 
هي م�صاحة من �صو�حل �ملحيط 
فيها  تن�صط  وجزرها  �لهادئ 

�لزلز�ل و�لرب�كني.
وكالت 

�لعلماء يك�سفون �سر »ت�سونامي �ليابان �لكبري«

وكالت 
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املثقف اجلزائري  "ا�ضتفاقة 
مبادرة ميدانية حقيقية "

 
و  قال مدير جملة االبداع العربي 
املثقف  ا�ستفاقة  يخ�ص  فيما 
قد  البع�ص  اأن  )رغم  اجلزائري 
ميعادها،  عن  متاأخرة  يجدها 
لكنها تبقى يف �سياقها املحمود، 
امل�سالح  قوم  ي�ستغلها  مل  ما 
الفردية،  والغايات  ال�سخ�سية 
لتحقيق  �سبيال  بع�سهم  ويراها 
ماآرب ال ت�سمن وال تغني(، مرغٌم 
على توخي احلذر واحليطة كي ال 
يتم ا�ستغالل �سوته و�رصخته يف 
غري حملها ومبتغاها وعليه طالب 
خالفاتهم  برتك  كحول  اجلميع 
حلني  تاأجيلها،  ولو  وم�ساحلهم 
بلورة هذه اال�ستفاقة اإىل مبادرة 
له مكانته  تعيد  ميدانية حقيقية 
ومل  كثريا  به  نادى  الذي  وحقه 

ينله.
 

الغنب  رفع  من  "لبد 
والتهمي�ش على املثقف"

 
�سالح  االعالمي  بارك  ولقد 
الثقايف،  احلراك  بهذا  كحول 
الكرام،  مرور  مير  لن  اأنه  ونعلم 
على  و�سالما  بردا  يكون  ولن 
اجلميع، واأنه �سيظهر من يعرقل 
الإف�ساله،  مطبات  ويخلق  �سريه، 
واآخرون �سي�ستغلونه للتك�ّسب من 
خالله، لكن كل هذا لن يكون ما 
مل متتد يد املثقف الأخيه وتاآزره، 

وترفع عنه الغنب والتهمي�ص.
 

لطرح  املثقف  " دعوة 
ق�ضيته واملطالبة بحقوقه 

امل�ضروعة "
 

ويف ذات ال�سياق اأو�سح كحول اإّن 
املثقف لي�ص �ساعرا، وال روائيا، 
وال  اإعالميا،  وال  م�رصحيا،  وال 

غريه، اإنه �سوت االأمة احلي، اإنه 
اأن  عليه  من  اجلميلة،  واجهتها 
قوله  االآخر  ي�ستطع  مل  ما  يقول 
اأن  اليوم  املثقف  على  ،وبالتايل 
يكون فطنا ذكيا يف طرح ق�سيته 
امل�رصوعة،  بحقوقه  واملطالبة 
امللتوية،  االأ�ساليب  عن  بعيدا 
وعدم امل�سا�ص بعر�ص االآخرين 

وحياتهم وحرياتهم.
 

نتاج  اليوم  املثقف  "واقع 
�ضيا�ضات غري ر�ضيدة "

 
اجلزائري  القا�ص  اعترب  كما 
املثقف  واقع  اأن  كحول  �سالح 
ر�سيدة  �سيا�سات غري  نتاج  اليوم 
و�سكوته  نف�سه  املثقف  بتواطوؤ 
ل�سوته  بع�سهم  وا�ستغالل  دهرا، 
حجاب،  وراء  من  مكا�سب  لنيل 
على  مرغما  اليوم  بات  وعليه 
قول كلمته واملطالبة بحقه، من 
غري و�ساطة اأو وكيل. اإن املثقف 
العبث  هذا  لكل  يقول  من  اليوم 

مب�سريه، ال.
 

" على املثقف اجلزائري 
التحلي ب�ضيء من 

امل�ضوؤولية"

 
اإذاعة  اإدارة  فريق  رئي�ص  ودعا 
املثقف  الدولية  رو�سيكادا 
اجلزائري اإىل التحلي ب�سيء من 
ب�رصخته  ي�سل  علّه  امل�سوؤولية 
ي�ستحقه  ما  وينال  مدى،  الأبعد 
وي�سل  واحرتام  م�ساواة  من 

ب�سوته اإىل بّر االأمان.
 

حول  النقا�ش  "علينا فتح 
املوؤ�ض�ضات الثقافية يف 

اجلزائر"
 

من  العديد  كحول  اقرتح  كما 
طرحها  الواجب  املوا�سيع 
هناك  الأن  املثقف  طرف  من 
اجلزائر،  يف  ثقافية  موؤ�س�سات 
ُمطالبة قبل وزارة الثقافة بتقدمي 
تقريرها املايل  وهذا الأنه يوجد 
العام  باملال  وهناك  هنا  عبث 
ثقافية  برامج  متويل  بدعوى 
م�سريا  وهي(  ،  )هو  اأ�سحابها 
حول  النقا�ص  فتح  علينا  اأنه 
املوؤ�س�سات الثقافية يف اجلزائر، 
عن  وتكرارا  مرارا  علمنا  فقد 
من  مدعمة  ثقافية  مبادرات 
عن  نعلم  ومل  الثقافة  وزارة 
م�سري الدعم وكيف مت الت�رصف 

اأ�سخا�ص  فهناك   ، �سيئا  فيه 
من  ا�ستفادوا  موؤ�س�سات  برتبة 
امل�ساريع  لدعم  املوجه  املال 
تبعث  متكررة  ب�سورة  الثقافية 
على احلرية والت�ساوؤل طارحا يف 
وزارة  تتعامل  كيف   : �سوؤال  ذلك 
املقرتحة  امل�ساريع  مع  الثقافة 
الثقافية  املوؤ�س�سات  طرف  من 
بالذكر  واجلدير  واالأ�سخا�ص؟. 
يرتاأ�ص  القا�ص  اجلزائري  اأن 
اإذاعة  اإدارة  فريق  كحول  �سالح 
جملة  الدولية  مدير  رو�سيكادا 
مواليد  العربي  من  االبداع 
اأوالد  دائرة  مايون  اأخناق  بلدية 
خربة  له  �سكيكدة،  عطية والية 
يف املجال االإعالمي االلكرتوين 
املواقع  من  العديد  عرب  وذلك 
قبل  واملجالت  االإلكرتونية 
جملة  اإطالق  عن  يعلن  اأن 
االلكرتونية  العربي  االإبداع 
للن�رص  رو�سيكادا  دار  لتليها 
مت  ،حيث  االإلكرتوين  واال�سهار 
اإذاعة  اإطالق  بداية  2017  يف 
رو�سيكادا الدولية التي ا�ستقطبت 
اإعالمية  اأ�سماء  وجيز  وقت  يف 
بارزة يف الوطن العربي ،وهذا اإىل 
جانب باقة من الربامج املتنوعة 

بني احلوارية واالإخبارية .

االأندل�سية  بهجة  الفنانة  اأحيت 
باجلزائر  اأم�ص  اأول  رحال 
اأمتعت  فنيا  حفال  العا�سمة 
"املوقار"  قاعة  جمهور  خالله 
"نوبة  األبومها  االأخري  باأغاين 
اأغاين  مزج غريب-زيدان" وكذا 

يف طبع العروبي واحلوزي.
الفني  احلفل  هذا  وكان 
الوطني  الديوان  تنظيم  من 
اإطار  يف  واالإعالم  للثقافة 
نوطة  "فا  االأ�سبوع  املو�سيقي 

ملجموعة  املخ�س�ص  املوؤنث" 
من االأ�سوات الن�سوية اجلزائرية 
العا�سمي  فر�سة  للجمهور 
االألبوم  اجلديد  الكت�ساف 
مزجت  الذي  رحال  لبهجة 
الغريب  الطبعني  بني  فيه 
افتتحت  احلفل  والزيدان. 
غريب  رحال  بتو�سية  بهجة 
ذات  الفنانة  تتاألق  اأن  قبل 
باأداء  الرخيم  والهادئ  ال�سوت 
يف  "كنا  بعنوان  غريب  م�سدر 

بطايحي  بعده  ومن  الع�سق" 
واختارت  "قرة  عيني"  زيدان 
الفنانة موا�سلة النوبة با�ستخبار 
الدمع"  ع�سي  "اأراك  عراق 
بدرج  اجلمهور  لي�ستمتع  بعدها 
ثم  ر�سايل"  "دموعي  غريب 
الزيدان والغريب  ان�رصافات يف 
زيدان  بخال�ص  اأن  تنهي  قبل 
"لقيتو حبيبي" واآخر يف الغريب 
حتت عنوان "باهلل  اأحور اأحور".
كما متيز احلفل يف جزئه الثاين 

العروبي  يف  و�سالت  من  بباقة 
واحلوزي اأدتها  الفنانة.

وتعترب بهجة رحال من االأ�سوات 
العربية  املو�سيقى  يف  الالمعة 
االأندل�سية حيث  اأ�سدرت العديد 
من االألبومات كلها خم�س�سة اإىل 
وفنيات  تعاليم  ح�سب  النوبة 
)مدر�سة  مدر�سة  "ال�سنعة" 
العا�سمة  للمو�سيقى  اجلزائر 

االأندل�سية(.
ق.ث 

اأكد القا�ش اجلزائري �ضالح كحول يف ت�ضريح ليومية " الو�ضط " اأن احلراك الثقايف الذي باتت ت�ضهده ال�ضاحة 
الثقافية يف اجلزائر يعّد بادرة خري، يعّوُل عليه يف اإعادة ر�ضم مالمح غد اأجمل، وبهذا يكون املثقف اجلزائري 

اختار له باإرادته ربيعا بهيا يليق مبكانته رائًدا وموجها للبقية  ،وقد كان اأمر هذا احلراك منتظرا لعدة عوامل، 
اجتمعت وتراكمت منذ مدة، دفعت املثقف مرغما اإىل قول كلمته واملجاهرة برف�ضه ل�ضيا�ضة اأقّل ما يقال عنها غري 

وا�ضحة، حتيطها ال�ضبابية من كل جانب، تلفها املح�ضوبية والقرابة وكثرٌي من العبث من كل اجلهات.

القا�ش اجلزائري �ضالح كحول يوؤكد لـ "الو�ضط ":

بقاعة املوقار

حكيم مالك 

ثقافيا" ربيعا  يعي�ش  اجلزائري  "املثقف 

بهجة رحال متتع اجلمهور العا�صمي باألبومها اجلديد

العربية  اململكة   تطلق 
ابداعية  جائزة  اأول  ال�سعودية 
خالل  من  العامل  يف  لالعتدال 
الفي�سل  خالد  االأمري  جائزة 
خم�س�سة  وهي  لالعتدال 
والفنانني  واملنتجني  للمبدعني 
التعريف  و�سيتم  وامل�سورين 
عنها بلقاء تعريفي يقام بجمعية 
االأربعاء  والفنون بجدة  الثقافة 
اجلائزة  هذه  وت�سمل  القادم. 
ابداعية  جماالت  عدة  على 
تبداأ باملحتوى الرقمي ويندرج 
حتته الفيلم الق�سري مبا يرتاوح 
ويحمل  دقيقة  مدته من 20-5 
ال�سخ�سية  امل�سارك  روؤية 
خالل  من  االعتدال  ملنهج 
ا�سوات  او  اإبداعية،  ق�س�ص 
جريئة  حقيقة  ق�س�ساً  حتكي 
اأو خالقة عن االعتدال وكذلك 
الت�سوير  الرقمي  املحتوى 
متحركة،  ر�سوم  الفوتوغرايف، 
رقمية  فنون  و  رقمية  �سور 
حتمل روؤية عن منهج االعتدال 
كما  اجلائزة.  اأهداف  وحتقق 
املحتوى  امل�سابقة  ت�سم 
الدرا�سات  وي�سمل  املعريف 
االإح�سائية الكمية وهي درا�سة 
جمع  يف  الكمي  املنهج  تتبع 
اإىل  وتهدف  البيانات  وحتليل 
املو�سوعات  اإحدى  قيا�ص 
االعتدال.  مبنهج  املتعلقة 
والبد اأن تت�سم الدرا�سة الكمية 
والتفكري  وال�سمولية  بالعمق 
العلمي الناقد على النحو التايل 
االجتماعي  التوا�سل  �سبكات   :
بني التطرف واالعتدال ال�سورة 
العربية  اململكة  عن  الذهنية 

ال�سعودية يف اخلارج واملجتمع 
التعاي�ص  بني  ال�سعودي 
الرتجمة  وكذلك  والت�سنيف 
حمتوى  نقل  عملية  وهي 
واجتماعية  علمية  قيمة  ذو 
وح�سارية من لغة اىل لغة اخرى 
اإثراء املحتوى املعريف  بهدف 
والو�سطية  االعتدال  منهج  عن 
الثقايف  التوا�سل  ج�سور  ومد 
بني احل�سارات وحتقيق احدى 
اجلائزة واملبادرات  اأهداف 
االجتماعية وهي جهود موجهة 
واملبادرات  االأفكار  لتوليد 
اإىل  وحتويلها  وا�ستقطابها 
واقع ملمو�ص. بحيث يكون لها 
م�ستدام  اجتماعي  تنموي  اأثر 
االعتدال  منهج  جمال  يف 
حتتها  التطرف ويندرج  ونبذ 
املبادرات االجتماعية الفردية 
اىل  تهدف  فردية  جهود  وهي 
ون�رص  الوعي  م�ستوى  رفع 
املعرفة مبنهج االعتدال وذلك 
ولها  مبتكرة  اإبداعية  بطريقة 
من  وذلك  اجتماعي  مردود 
العديد  ميلكون  اأفراد  خالل 
واملبادرات  االأفكار  من 
املردود  ذات  البناءة 
ت  ا ر د ملبا ا و   عي جتما ال ا
وهي  املوؤ�س�ساتية  االجتماعية 
موؤ�س�ساتية  اأو  جماعية  جهود 
حتقيق  على  تعمل  م�ستدامة 
اأهداف اجلائزة بطريقة  اإحدى 
اإبداعية مبتكرة وت�ستهدف كافة 
اإقامة  واملقيمني  ال�سعوديني 
قيمة  وتبلغ  باململكة  نظامية 

اجلائزة ) 900 ( األف ريال.
وكالة اأنباء ال�شعر

خم�ض�ضة للمبدعني واملنتجني والفنانني 
وامل�ضورين:

اململكة تطلق اأول جائزة 
اإبداعية لالعتدال يف العامل

اأعلن املدير العام لالأر�سيف الوطني 
اأن  اأم�ص  �سيخي  اأول  املجيد  عبد 
اجلزائر  با�رصتها  التي  املباحثات 
من اأجل ا�سرتجاع االأر�سيف الوطني 
مع  �ست�ستاأنف  فرن�سا  الذي متتلكه 
م�سريا  القادم  �سبتمرب  �سهر  حلول 
الذي  البطء"  اإىل"  هذا  ال�سدد  يف 

مييز هذه العمليات.
�سيخي  املجيد  عبد  واأو�سح 
اليوم  مبنا�سبة  نظم  يف  لقاء 
لـ9  امل�سادف  لالأر�سيف  الدويل 
 " النظامية  االجراءات  اأن  جوان 
على  امل�سوؤولني  وتغيري  البطيئة" 
يعطل  فرن�سا  يف  املوؤ�س�سات  راأ�ص 
االأر�سيف  ا�سرتجاع  عملية  من 
من  الهامة  احلقبة  اخلا�ص  بهذه 

الذاكرة اجلماعية للجزائريني.
تنظيمه  مت  الذي  املعر�ص  وعن 
على هام�ص هذا اللقاء اأبرز �سيخي 

مراحل  للجمهور  عر�ص  مت  اأنه 
املحافظة على االأر�سيف بداية من 
و�سوال  الرتميم  اإىل  اجلمع  عملية 
اإىل املعاجلة العلمية والكيميائية.

عر�ص  اللقاء  هذا  خالل  مت  كما 
بع�ص الوثائق وال�سور التاريخية.

ومن جهته فلقد ن�سط املدير العام 
لالأر�سيف الوطني ندوة حول الفقيد 
له  عرفانا  املدين  توفيق  املجاهد 
اإحياء  اأجل  من  املبذولة  باجلهود 
ر�سالته  وتبليغ  االإن�سانية  تراث 
توفيق  "ال�سيخ  قائال  االأجيال  اإىل 
من  ويعترب  الكثري  قدم  املدين 
املوؤ�س�سيني  قد كلف خالل �سنوات 
التاريخية  بالدرا�سات  ال�سبعينات 
اإىل  الفقيد  ذهب  االإطار  هذا  ويف 
الوثائق  من  الكثري  وجلب  تركيا 

و�سهر على ترجمتها".
ق.ث

عبد املجيد �ضيخي يك�ضف عن :

ا�صتئناف مباحثات اجلزائر وفرن�صا حول 
الأر�صيف الوطني يف  �صبتمرب املقبل
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ب2،  هـ،  بفيتامينات  غني  باأّنه  اللوز  يتميز  اللوز:   
والفو�سفور،  والنحا�س،  املغن�سيوم،  وبعنا�رص 
فيه  املوجودة  الدهون  اأغلب  وتعترب  والربوتني، 

�سحية للقلب.
الأك�سدة،  م�سادات  على  الكاجو  يحتوي  الكاجو: 
الأحادية غري امل�سبعة، مما يجعله مفيداً  والدهون 
اأقل  دهون  ن�سبة  على  ويحتوي  والفو�سفور،  للقلب، 

من املك�رصات الأخرى.
غري  الأحادية  بالدهون  غني  هو  ال�سوداين:  الفول 
ب3،  وفيتامني  اأ�سيد،  الفوليك  وحم�س  امل�سبعة، 

وعدد من م�سادات الأك�سدة املفيدة يف التخل�س من 
اآثار ال�سيخوخة.

ال�سم�سم: يعترب م�سدراً ممتازاً لفيتامني ب1، وكذلك 
والفيتو�سرتول�س  امل�سبعة،  غري  الأحادية  الدهون 

الذي مينع اإنتاج الكول�سرتول ال�سار يف اجل�سم.
عني اجلمل: هو غني باأوميغا3، والأحما�س الدهنية 
على  ويحتوي  والنحا�س،  واملنجنيز،  املهمة، 
لعمل  منها اجل�سم  ي�ستفيد  التي  الأمينية  الأحما�س 
مرونة  على  للحفاظ  ال�رصوري  النيرتيك  اأوك�سيد 

الأوعية الدموية.

فوائد تناول املك�صرات يف �صهر رم�صان  
الفريو�ضات فُهناِلَك الكثري من الفريو�ضات الّتي قد ُت�ضبب الإ�ضابة 

بحالت الإ�ضهال ال�ضديد واملُ�ضتمر لدى الكبار وال�ضغار يف العمر 

 فوائد التمر ال�سحية والعجيبة ل ميكن 
اأّن تناول التمر على الريق  اإّل  اإح�ساوؤها 
حبات  �سبع  اإىل  ثالث  من  مبقدار  يومياً 
ومثالياً  ر�سيقاً  ج�سماً  نكت�سب  يجعلنا 
والتجميلية،  ال�سحية  النواحي  من جميع 
يخل�سنا  الريق  على  التمر  تناول  فاإّن 
اجل�سم  ويخل�س  الإم�ساك  م�ساكل  من 
للج�سم،  ال�سارة  والف�سالت  ال�سموم  من 

حت�سني  على  اله�سمي  اجلهاز  وي�ساعد 
عمله وتن�سيطه، كما اأنه يزيد من القدرة 
يف  وي�ساعد  الرجال  لدى  اجلن�سية 
املحافظة على ر�ساقة اجل�سم ون�ساطه، 
وحت�سني  الذاكرة،  تن�سيط  اإىل  بالإ�سافة 
العلمية  الدرا�سات  اأثبتت  كما  النف�سية 
اأنه يحمي متناوله مبقدار �سبع  والدينية 
مترات يومياً كل �سباح على الريق يحميه 

من احل�سد والعني، كما اأنه يقوي الإ�سنان 
ن�سبة  ويخف�س  الت�سو�س،  من  ويحميها 
ال�سخ�س  فيحمي  الدم  يف  الكولي�سرتول 
من اأمرا�س القلب وت�سلب ال�رصايني، كما 
�رصطان  من  للحماية  مهماً  م�سدراً  اأنه 
يف  الفعال  لدوره  نظراً  الغليظة،  الأمعاء 
يف  املرتاكمة  وال�سموم  الف�سالت  طرد 

الأمعاء نتيجة لع�رص اله�سم.

للمكمالت  بدياًل  يعترب  التمر  اأّن  كما 
ومينحه  اجل�سم،  يقوي  فهو  الغذائية 
الدم  فقر  ويعالج  الالزمة،  الفيتامينات 
فهو  لذا  الدم  يف  ال�سكر  ن�سبة  وينظم 
ي�سبب  ول  ال�سكري  ملر�سى  منا�سب 
من  التمر  اأن  كما  عليهم،  خماطر  اأي 
تتناولها  اأن  يجب  التي  الأغذية  اأهم 
باحلديد،  لغناها  وذلك  احلامل  املراأة 

العظام  وم�ساكل  الك�ساح  يعالج  اأنه  كما 
كالروماتيزم، كما اأنه فاحت لل�سهية وي�ساعد 
من  والتخل�س  الرتكيز  ن�سبة  زيادة  على 
اإىل  بالإ�سافة  الأفكار،  وت�ستت  الن�سيان 
وحمايتها  العني  ترطيب  يف  الكبري  دوره 
من  اجللد  حماية  وكذلك  اجلفاف  من 
اجلفاف والت�سققات، كما اأنه يعالج حرقة 

املعدة، وي�ساعد يف عالج م�ساكل اللثة.

فوائد اأكل التمر على الريق

فوائد الفواكه املجففة يف رم�صان 
طريقة  اأف�سل  اإّن  امل�سم�س:   
لال�ستفادة من امل�سم�س هي تناوله 
وهو جمفف، حيث اإّنه م�سدر جيد 
اأ،  لالألياف، واحلديد، وفيتامينات 

ج. التني: يتميز التني باأّنه ل يفقد 
فوائده عند جتفيفه، وهو  من  اأياً 
الفوليك،  وحم�س  باحلديد،  غني 

والبوتا�سيوم اأي�ساً

م�سدر  هو  املجفف:  الربقوق 
وخا�سة  للفيتامينات،  ممتاز 
على  ي�ساعد  حيث  ج،  فيتامني 
ال�رصطان،  مر�س  من  الوقاية 

ويقلل  ال�سمنة،  من  ويخل�س 
ويقوي  الكول�سرتول،  م�ستوى 
الإ�سابة  احتمال  ويقلل  العظام، 

به�سا�سة العظام يف امل�ستقبل.

ملر�سى  جداً  مهم  هو  الزبيب: 
من  الكثري  يحتاج  ل  لأّنه  ال�سكر؛ 
اأّنه  كما  تناوله،  عند  الإن�سولني 
و�سغط  ال�سار  الكول�سرتول  يقلل 

يحتوي  اأّنه  اإىل  بالإ�سافة  الدم، 
امليكروبات  مركبات حتارب  على 
باملعادن  غني  وهو  الفم،  يف 

والفيتامينات. 

فوائد املاء واخللفوائد عود القرنفل
اأكرث  من  القرنفل  يعترب  ال�سحّية   
تدخل  التي  الطبيعّية  املكّونات 
وذلك  الأ�سنان،  طب  جمال  يف 
واملخّدرة  امل�سكنة  خل�سائ�سه 
للتهابات  وامل�ساّدة  لالآلم 
وجع  ت�سكني  وميكن  الأ�سنان، 
م�سغ  طريق  عن  منزلّياً  الأ�سنان 
القرنفل  اأعواد  من  ب�سيط  عدد 
اللعاب؛ حيث تعمل  ها  حتى ميت�سّ
ال�سن  اأمل  ت�سكني  على  مبا�رصًة 

وتخديره.
يعود القرنفل بالفائدة على �سّحة 
اإّن  حيث  واجلنني؛  احلامل  الأم 
الأك�سدة  م�ساّدات  على  احتوائه 
احلرة،  ال�سوارد  انت�سار  مينع 
خالل  اخلاليا  تاأك�سد  ويبطل 
احلامل  يحمي  اأّنه  كما  احلمل، 
اله�سمي  اجلهاز  م�ساكل  من 

والغازات  كالإم�ساك 
ع�رص  و

الألياف،  على  لحتوائه  اله�سم؛ 
العظام  منو  يعّزز  اأّنه  اإىل  اإ�سافًة 
اجلنني  لدى  الع�سبي  واجلهاز 
لحتوائه على اأحما�س الأوميغا 3

ي�ساعد القرنفل على اإنقا�س الوزن 
الزائد وحماربة ال�سمنة املفرطة؛ 
من  عالية  ن�سبة  على  لحتوائه 
ن�سبة  مقابل  الفينولّية  الأحما�س 

ب�سيطة من ال�سعرات احلرارية
�سّحة  حت�سني  يف  القرنفل  يفيد 
واحلبوب  البثور  وعالج  الب�رصة 
تطهريها  على  يعمل  كما  عليها، 
امل�ساّدة  خل�سائ�سه  وتعقيمها 

للبكترييا
يعمل القرنفل على تخفي�س ن�سبة 
مّما  الدم،  يف  ال�سار  الكول�سرتول 
يُقلّل من الإ�سابة باأمرا�س القلب 

وت�سلّب ال�رصايني

يف  ال�سّكر  ن�سبة  القرنفل  يُخّف�س 
قبل  من  بتناوله  يُن�سح  لذا  الدم؛ 

مر�سى ال�سّكري من النوع الثاين
التهابات  تخفيف  على  ي�ساعد 
اآلمها  وت�سكني  املفا�سل 

خل�سائ�سه امل�ساّدة لاللتهاب
للمغ�س  طبيعي  م�سّكن  القرنفل 
لقدرته  وذلك  البطن؛  وت�سّنجات 
يف  ال�ساّرة  البكترييا  قتل  على 

املعدة
�ساي القرنفل يعيد لل�سعر حيوّيته، 
وخ�سونته،  ت�ساقطه  من  ويخّفف 

ويزيد من نعومته ومنّوه
اأعواد  من  امل�ستخرج  الزيت 
الدموّية  الدورة  ين�ّسط  القرنفل 
الت�سّتت،  ويحارب  العقل،  وين�ّسط 
ويحارب  الرتكيز،  على  وي�ساعد 

ال�سعور بالأرق والقلق والكتئاب
ب�سكل  واإنقا�سه  الوزن  تخ�سي�س 
من  ين�سح  حيث  و�رصيع،  فعال 
بعمل  والبدانة  ال�سمنة  يعانون من 
حمية غذائية منظمة، والبعد عن 
الأطعمة الغنية بال�سعرات احلرارية 
وممار�سة  والدهون،  املرتفعة 
ن�سف  ملدة  الريا�سية  التمارين 
ولنجاح  اليوم،  يف  تقريباً  �ساعة 
تناول  اأي�ساً  يف�سل  الرجيم  هذا 
باملاء  املخفف  اخلل  من  كمية 
ق�سري.  وقت  يف  الوزن  لإنقا�س 

ال�سارة  الدهون  ن�سبة  تخفيف 
يف  الكول�سرتول  وتقليل  الدم،  يف 
تناول  طريق  عن  وذلك  اجل�سم، 

حملول خل التفاح واملاء.
عالج �سغط الدم املرتفع والتقليل 
منه، وذلك من خالل و�سع ملعقة 
من  كوب  على  اخلل  من  كبرية 

املاء، و�رصب هذا املحلول.
البولية  امل�سالك  وتطهري  تنظيف 
�رصاب  بعمل  وذلك  اجل�سم،  يف 
وتناوله  واملاء،  اخلل  من  مكون 

الوجبات  من  وجبة  كل  بعد 
من  للتخل�س  اليومية  الغذائية 
اجل�سم،  يف  املرت�سبة  الرمال 
عند  اخلوف  من  داعي  ل  ولذلك 

مالحظة تغري يف لون البول.
وحيوية  ون�ساط  قوة  حت�سني 
والتخل�س  الإن�سان،  ج�سم  وحركة 
يوؤدي  مما  واخلمول،  الك�سل  من 
حرق  نتيجة  اجل�سم  تنحيف  اإىل 
احلرارية  ال�سعرات  من  كبري  عدد 

والدهون املرتاكمة يف اجل�سم..



جاء الإ�سالم نوًرا وهدًى للنا�س، يهديهم �سبيل اخلري يف الدنيا 
الآخرة،  وعذاب  احلياة  هذه  �رشور  عنهم  ويدفع  والآخرة، 
التي  العقائد  الإ�سالم كل �سيء من  ت�سمنت ت�رشيعات  وقد 
الت�رشيعات  والكفر، ومن  والردة  الإميان وال�رشك  تتمثل يف 
امل�سلم  هوية  متثل  التي  والفرائ�س  واملعامالت  الفقهية 
و�سكلها. ومّلا جاء الإ�سالم مل ياأِت بكل العقائد والت�رشيعات 
الأ�سنام  براثن  فيه  انت�رشت  لع�رٍش  جاء  لأّنه  واحدة؛  مرة 
تدرًجا  اأحكامه  يف  الإ�سالم  فاأخذ  اأ�سكاله،  بكل  وال�رشك 
على  ينزل  كان  ت�رشيع  لكل  حكيمة  زمنية  واأبعاًدا  وا�سًحا، 
امل�سلمني اآنذاك؛ وذلك لأّن لكل فرتة يف حياتهم خ�سو�سية 
الإ�سالم  على حديثي  ينطبق  ما  ومنها  عن غريها،  تختلف 
يف ع�رشنا هذا، فال نُ�ِسّق عليهم باملهام الدينية والطاعات 
منذ اإعالن ال�سهادتني؛ لأّن طبيعة الإ�سالم هي الي�رش ولي�س 
طبعه  فالإن�سان  اإن�ساين،  فطري  مبداأ  هو  ومبداأه  الع�رش، 
ب�سيء �سغرٍي  يبداأ  فيه،  بالتدرج  ال�سيء  ويتعود على  التعّود، 
حّتى اإذا ما اأتقنه ينتقل ل�سيء اأكرب منه وهكذا، وعلى هذا 

املبداأ قامت ت�رشيعات الإ�سالم املختلفة.
وهذا ما حدث عندما نزلت فري�سة ال�سيام على امل�سلمني، 
اأكرث من بعثة  اأو  ال�سيام بعد خم�سة ع�رش �سنة  فقد فر�س 
الر�سول عليه ال�سالة ال�سالم، يعني بعد خم�سة ع�رش عاًما 
ممن نطقوا بال�سهادة من اأوائل امل�سلمني، واإّن لهذا التوقيت 
حكمة، فعندما بعث النبي عليه ال�سالة ال�سالم، بداأ النا�س 
ال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  يقوله  مبا  موؤمن  بني  يتمايزون 
فتارة  الأمور،  عليه  التب�ست  من  وهناك  له،  معار�س  وبني 
مييل للجاهلية وتع�سب القبلية، وتارة مييل للهدى والفطرة 
فالذي  اجلميع،  على  ع�سيبة  فرتة  من  كانت  فكم  الربانية، 
احتاج  الفكر  متاأرجح  بقي  والذي  ُحورب،  الإ�سالم  دخل 
الإ�سالم  جاء  لو  فكيف  من طريقه؛  يتيقن  كبري حتى  لوقٍت 
بالت�رشيعات من اأول البعثة ما كان ليدخل يف الإ�سالم اأحد، 

ولكّنه كما اأ�سلفنا دين ي�رٍش وحكمة.

يف اأي �صنة فر�ض ال�صيام

ال�سياَم  وتعاىل  �ُسبحانُه  اهلل  اخت�َسّ   
ملا  ال�سهور؛  بني  من  ال�سهر  هذا  يف 
لُه من ف�سائَل عديدًة، وميزاٍت كثريٍة 
مّيزته عن غريِه من �سهور ال�سنة؛ ففي 
الكرمي  القراآُن  اأُنِزَل  رم�سان  �سهر 
لهم،  وهدايًة  للب�رشية  ِنربا�ساً  ليكون 
النور،  اإىل  الّظلمات  من  واإخراجهم 
ُق �سعادتهم وراحتهم يف الدنيا  فتتحَقّ
الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا  تعاىل:  قال  والآخرة، 

ُكِتَب  َكَما  يَاُم  ّ ال�سِ َعلَيُْكُم  ُكِتَب  اآَمنُوا 
تَتَُّقوَن،  لََعلَُّكْم  َقبِْلُكْم  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى 
ا  اأَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِري�سً

يَّاٍم اأَُخَر( . ةٌ ِمْن اأَ اأَْو َعلَى �َسَفٍر َفِعَدّ
ُذِكر عن النبّي - �سلّى اهلل عليه و�سلّم 
رواه  ما  رم�سان  �سهر  ف�سائل  يف   -
عنه اأبو هريرة - ر�سي اهلل عنه  حيث 
ُفِتَحت  رم�ساَن  �َسهُر  َجاَء  )اإذا  قال: 
الناِر  اأبواُب  وُغِلّقت  اجلّنِة  اأبواُب 

َدت ال�سيَاطنُي(؛ ففي هذا ال�سهر  ِفّ و�سُ
الأعمال  لكرثة  اجلّنِة  اأبواُب  تُفتح 
اإىل  العبد  بها  يَّتقرُب  التي  ال�ساحلة 
يف  �َسبباً  تكون  والتي  وجل،  عَزّ  اهلل 
دخوله اجلنة، وفيه تُغلُق اأبواُب النار، 
لبُعد العبد عن فعل املعا�سي والآثام 
�سبباً  وتكوُن  تعاىل،  اهلل  ُب  تُغ�سِ التي 
وجل  عَزّ  اهلل  وكاأن  النار،  دخوله  يف 
�سلّى   - النبي  واإعالن  هذا  بفعله 

ما  احلديث  لهذا   - و�سلّم  عليه  اهلل 
فعل  لتكثري  للعباد  ت�سجيٌع  اإّل  هو 
التي  اخلري،  واأعمال  الطاعات، 
اأجرها يف رم�سان، وحافزاً  ي�ساعف 
وجتّنب  والآثام  امَلعا�سي  عن  للبعد 
فعلها والقيام بها يف هذا ال�سهر؛ لأّن 
ت�ستطيع  وتُوثق فال  تُ�سّفد  ال�سياطني 
اإغواء العبد بفعل املعا�سي كما تفعل 

يف باقي ال�سهور.

ملاذا ُفِر�َض ال�صياُم يف �صهِر رم�صان
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 فر�صت ال�صالة يف ال�صنة 
العا�صرة من البعثة

فر�ست ال�سالة يف ال�سنة العا�رشة من البعثة بعد اأن ر�سخت 
عقيدة التوحيد والولء والرباء يف قلوب امل�سلمني، بداأت 

قلوبهم متيُل لأداء العبادة خلالقهم؛ لإعطاء الدليل الوا�سح على 
اإ�سالمهم وامتثالهم لأمر اهلل عز وجل، وما اإن َر�َسخت الفري�سة 
الأوىل وعمود الدين يف حياة امل�سلمني وبعد خم�س �سنواٍت من 
بعد فري�سة ال�سالة فر�س ال�سيام، فقد كانت فري�سة ال�سيام 
من الت�رشيعات ل العقائد، بينما كانت ال�سالة عقيدة، حيث 
فر�س ال�سيام يف املدينة املنورة، حني قامت دولة الإ�سالم 
وتاأ�سل يف قلوب امل�سلمني، واأ�سبح اخلطاب الرباين املوّجه 
اإليهم يبداأ بـ )يا اأّيها الذين ءامنوا(، وكانت �سنة فر�س ال�سيام 

هي الثانية من الهجرة.
حّتى فري�سة ال�سيام كانت بتدرج ومل تفر�س فري�سة تامة 

وكاملة من اأولها، بل فر�ست كفري�سة اختيارية يف بادئ الأمر 
على اأن يكّفر من مل ي�ستطع ال�سيام وفًقا لالآية القراآنية »يا 

اأيها الذين ءامنوا كتب عليكم ال�سيام كما ُكتب على الذين من 
ا اأو  قبلكم لعلكم تتقون اأياًما معدودات فمن كان منكم مري�سً

على �سفٍر فعدةٌ من اأياٍم اأخر، وعلى الذين يطيقونه فديٌة طعام 
م�سكني فمن تطوع خرًيا فهو خرٌي له واأن ت�سوموا خرًيا لكم 

اإن كنتم تعلمون« فكان ال�سيام بني التخيري يف املرحلة الأوىل 
مع الفدية، ثم يف املرحلة الثانية الإلزام والتحتيم اإّل ملن كان 

ا اأو على �سفر. مري�سً

ُم�صاعفة احل�صنات
من ف�سائل هذا ال�سهر اأي�ساً ُم�ساعفة احل�سنات؛ حيُث اإّن النافلة 
فيه تَعدُل اأجَر الفري�سة، والفري�سُة تَعِدُل فيه اأجر �سبعني فري�سة؛ 
ولذلك كان ال�سحابة -ر�سوان اهلل عليهم- يَ�ستب�رشون ويفرحون 

لُقدوِم �سهر رم�سان، ويَحمدون اهلل لبلوغِه، وي�ساألونه عّز وجل العوَن 
على �سيامه وقيامه وفعل �سالح الأعمال .

وقت �صروع ال�صيام 
الأمم  عند  م�رشوعاً  كان  ال�سيام 
الذين  الكتاب  اأهل  وعند  ال�سابقة 
عا�سوا يف زمن النبي - �سلّى اهلل عليه 
و�سلّم - وقد ُذكر ذلك يف كتاب اهلل 
حيث قال: )يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا ُكِتَب 
الَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  يَاُم  ّ َعلَيُْكُم ال�سِ

ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن( ، اإل اأنه قد 
-�سلّى  حممد  �سيدنا  لأمة  اخت�س 
ال�سيام يف  اهلل عليه و�سلّم- بفر�س 
اإّنه  حيث  حتديداً؛  رم�سان  �سهر 
قبل  ُمعنّي  بزمن  حمّدداً  يكن  مل 
الأمم  مع  الأمة  هذه  فالتقت  ذلك، 

ال�سابقة يف اأ�سل م�رشوعية ال�سوم، 
ب�سهر  ال�سيام  حتديد  يف  واختلفت 
املبارك،  رم�سان  �سهر  وهو  واحد 
ال�سنة  من  �سعبان  يف  ذلك  وكان 
الثانية للهجرة؛ حيُث فر�س ال�سيام 
للمّرة الأوىل وكان تخيرياً، اأي اإّن من 

افتدى؛ مبعنى  �ساء  �ساء �سام ومن 
اأطعم عن كل يوٍم مل ي�سمه م�سكيناً، 
ثّم بعد ذلك فر�س ال�سيام عيناً اأي 
اأن ي�سوم، فكان  لالإن�سان  بُّد  اإّنه ل 
َمرحلتني  على  ال�سوم  فر�س  بذلك 

الأوىل التخيري والثانية التعيني.

النوافل التي يحبها اهلل
فر�س اهلل �سبحانه وتعاىل علينا الفرائ�س والواجبات، واألزمنا باأدائها، 

وفر�س عقاباً على من يرتكها. وقد و�سع يف �رشيعتنا �سنناً ونوافل نقوم بها 
للّتقرب من اهلل �سبحانه وتعاىل. فما هي النوافل؟، الّنوافل هي العبادات 

الزائدة عن الفري�سة التي فر�سها اهلل �سبحانه وتعاىل علينا، وهي عبادات 
زائدة نقوم بها للتّقرب من اهلل جّل وعال، والنافلة لغة هي الزيادة عن 

املقّدر  تق�ّسم النوافل اإىل ق�سمني اأ�سا�سني، وهما: اأّولً: والق�سم املطلق 
والغري مقّيد بوقت معنّي لأدائها، وثانياً: الق�سم الغري مطلق واملقّيد بوقت 
معنّي لأدائها. ومن الأمثلة عليهما، فاإّن �سالة ال�ستخارة اأو �سالة احلاجة 
هي نوافل مطلقة وميكن اأدائها يف اأّي وقت من اليوم، بينما �سالة ال�سحى، 
اأو �سالة قيام اللّيل، اأو �سالة الك�سوف واخل�سوف، اأو �سلوات الّرواتب فهي 
جميعها �سلوات مقّيدة بوقت معنّي لأدائها يرتبط بها  وهناك اأنواع كثرية 
من الّنوافل والعبادات التي ميكن اأن يقوم بها امل�سلم يف �سبيل طاعة اهلل 

عّز وجل، ومن هذه الّنوافل ال�سلوات.

ال�صلوات املندوبة وامل�صتحبة
 حيث اأّن هناك كثري من ال�سلوات املندوبة وامل�ستحبة، ومن 
هذه  الفر�س، ونافلة �سالة الظهر ركعتان اأو اأربع قبل ال�سالة 
املفرو�سة وبعدها، والع�رش ل نافلة لها، واملغرب نافلتها بعد 

ال�سالة املفرو�سة ركعتان، اأّما الع�ساء فنافلته بعد ال�سالة 
املفرو�سة.  التوبة، وغريها من ال�سلوات التي ميكن اأن ي�سلّيها 
الإن�سان امل�سلم للتقّرب من اهلل �سبحانه حّتى يعينه على ق�ساء 

حاجته  ول تقت�رش الّنوافل على ال�سلوات فقط، واإّنا ال�سيام يف 
غري �سهر رم�سان من الّنوافل اأي�ساً. ف�سيام تا�سوعاء وعا�سوراء، 
و�سيام �ست اأيام من �سهر �سّوال، و�سيام عرفة لغري احلاّج، و�سيام 
يومي الإثنني واخلمي�س كّل اأ�سبوع، و�سيام الثالثة البي�س من كل 

�سهر قمرّي، وغريها من الأّيام التي ي�ستحب ال�سيام فيها تعترب من 
�سيام الّنوافل.
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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
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مل�ؤ�س�سة  العام  املدير  اأم�س  اأكد 
وم�ستقاته  للحليب  احل�سنة«  »ملبنة 
الدي�ان  اأن  على  ديلمـي«  »اإ�سماعيل 
 )ONIL( للحليب  املهني  ال�طني 
من  امللبنة  ح�سة  بتخفي�س  قام 
 420 اإىل  طن  األف   500 من  الب�درة 
ما  وه�  ال�احد،  لل�سهر  طن  األف 
كان وراء خلق ندرة يف مادة احلليب 
لأطراف  حتمل  عدم  اإليها  ي�ساف 
بعد  خا�سة   ، الندرة  يف  م�س�ؤوليتها 
اأن كانت م�ؤ�س�سته تنتج يف وقت �سابق 
اأي قبل تخفي�س  األف لرت ي�ميا   220
لرت  األف   156 اإىل  لت�سل حاليا  الغربة 
ي�ميا ت�زع عرب وليتي امل�سيلة وبرج 
التي  اخلريطة  اأي ح�سب  ب�عريريج، 
املهني  ال�طني  الدي�ان  و�سعها 

الندرة  اأن  اإىل  م�سريا  للحليب، 
امل�سجلة خالل الأ�سهر القليلة الفارط 
الأخري  هذا  مرا�سلة  اإىل  بهم  اأدت 
ال�سابقة وه�  »الك�طة«  اإعادة  بهدف 
الطلب الذي مت رف�سه، وفتح املجال 
مللبنة  الإنتقادات  لت�جيه  وا�سعا 
وراء  ب�ق�فها  واإتهامها  احل�سنة 
العجز، بالرغم ي�سيف املتحدث من 
ي�ميا  لرت  األف   156 لـ  ي�ميا  اإنتاجها 
 80 اإليها  ي�ساف  الأكيا�س  حليب  من 
األف لرت من حليب الأبقار تنتج خالل 
املادة  ت�فري  بهدف  ال�سيام،  �سهر 
جملة  راف�سا  الإ�ستقرار،  وحتقيق 
باإعتبار  الهامات  تلك  كل  وتف�سيال 
مديرية  اإىل  تر�سل  ي�مية  تقارير  اأن 
بل  الت�زيع،  عملية  ملراقبة  التجارة 
وذهب املتحدث بعيدا عندما طالب 
لإيجاد  بالتدخل  املخت�سة  اجلهات 
الت�زيع  احلل�ل مل�سكلة الندرة و�س�ء 

د«   ، »لزهر  م�س�ؤول�ه  عنه  قال  الذي 
ت�زع وفق احل�سة  اأن كميات احلليب 
التجارية،  ال�سابقة عرب كل املحالت 
ه�  الندرة  يف  �ساهم  الذي  والأمر 
ج�سع بع�س امل�ستهلكني الذين وبدل 
ب�رشاء  يق�م  واحد  كي�س  �رشاء  من 

حتى 10 اأكيا�س، م�سيفا اإىل اأنه �سبق 
ت�فري  التجارة  واأن طلب من مديرية 
م�ظفني لكي يراقب�ا عمليات الت�زيع 
اإنطالقا من نقاط التجميع اإىل غاية 
ت�زيعها عرب املحالت، اإل اأن طلبه مل 

يتم التجاوب معه. 

 امل�ؤ�س�سة اال�ست�سفائية
 »اأول ن�فمرب« ل�هران

 مهــــــــــبـــــــط للمــــــــــروحـــــــيـــــات 
للمـــ�ؤ�شـــــــ�شة اال�شتـــــــــــ�شفائية 

املروحيات  مهبط  ا�ستالم  ينتظر 
»اأول  ال�ست�سفائية  بامل�ؤ�س�سة  اخلا�س 
ن�فمرب« ل�هران يف غ�س�ن �سهر ج�يلية 
القادم حيث بلغت ن�سبة تقدم الأ�سغال 
فيه 98 باملائة ح�سبما علم لدى املدير 

العام لهذه امل�ؤ�س�سة.
اأن  من�س�ري  حممد  الدكت�ر  وقال 
ي�سغل  الذي  تهيئة هذا املهبط  اأ�سغال 
على  قاربت  واحد  هكتار  م�ساحة 

النتهاء م�سيفا اأن وترية الأ�سغال كانت 
قد عرفت تاأخريا اإذ كان من املفرو�س 

اأن ي�ستلم امل�رشوع يف جيلية 2016.
ال�حيد  املهبط  هذا  يك�ن  اأن  وينتظر 
م�ست�سفيات  م�ست�ى  على  ن�عه  من 
ل�ستقبال  جاهزا  اجلزائري  الغرب 
احلالت  بنقل  اخلا�سة  املروحيات 
احلماية  مل�سالح  التابعة  ال�ستعجالية 

املدنية خالل �سهر ج�يلية القادم.

للباحث  جديد  م�ؤلف  م�ؤخرا  �سدر 
الإ�سالمية  العل�م  يف  املتخ�س�س 
حممد عمري من مدينة عني ال�سفراء 
يف  النح�ي  »الفكر  عن�ان  يحمل 

ت�جيه القراءات القراآنية حتى القرن 
هذا  ويت�سمن  الهجري«.  الرابع 
الإ�سدار معل�مات وافية عن ج�انب 
وتاأثريها يف كيفية  النح�ية  الق�اعد 

القراآن الكرمي وتي�سري  قراءة كلمات 
حفظه ح�سبما اأبرز هذا الباحث.

من  العديد  على  الكتاب  وي�ستمل 
القراآن  بعل�م  املتعلقة  الأب�اب 

الكرمي و عالقتها بعل�م اللغة العربية 
اأ�ساف  كما  ومعانيها  وق�اعدها 
الكاتب الذي له عدة من�س�رات علمية 

يف تخ�س�س الدرا�سات القراآنية.

بلدية اوالد ما�سي بامل�سيلة 

�شكان حي« �شد الغابة« 
يطالب�ن بخط�ط نقل مبا�شرة

اأبدى �سكان حي �سد الغابة ، ببلدية اأولد ما�سي �سمال ولية امل�سيلة ا�ستياءهم 
وازدراءهم من تخاذل ال�سلطات املحلية واجلهات املعنية يف احت�اء اأزمتهم املتعلقة 
با�ستحداث خط�ط نقل مبا�رشة من احلي نح� مدينة امل�سيلة ب�سبب ما يتكبدونه من 

معاناة ي�مية يف �سبيل ت�فري و�سيلة نقل ت�سمن لهم اللتحاق باأماكن عملهم وق�ساء 
حاجياتهم باملدينة والتي ت�ستقطب عددا كبريا من امل�اطنني، على غرار مدينة 
امل�سيلة ومدينة ال�سالل التي حت�ي الكثري من مقرات عمل ه�ؤلء وكذا خمتلف 

امل�ؤ�س�سات اخلدماتية التي يق�سدونها لق�ساء حاجياتهم و�سدد ال�سكان على �رشورة 
فتح خط�ط نقل من بلدية اولد ما�سي »�سد الغابة » مبا�رشة اإىل مدينة امل�سيلة ومن 

جهة اأخرى، اأ�سار بع�س القاطنني اإىل اأنهم قام�ا ويف العديد من املرات مبرا�سلة 
ال�سلطات املحلية من اأجل اإطالق بع�س امل�ساريع احلي�ية التي تخ�س قطاع النقل، 

اأبرزها اإجناز حمطة ع�رشية لنقل امل�سافرين وفتح خط�ط نقل جديدة تربط جممعهم 
ال�سكني ببع�س البلديات الأخرى، غري اأن مطلبهم هذا مل يب�رش الن�ر حلد ال�ساعة .

�سعيدة

 تك�ين ل45 �شابا
 يف تقنيات ال�شينما 

ا�ستفاد 45 �سابا ب�سعيدة من تك�ين يف جمال مبادئ تقنيات ال�سينما و 
ال�سمعي الب�رشي ح�سبما علم اأم�س الأحد لدى اللجنة ال�لئية للفعل 

الثقايف �ساحبة املبادرة.

اأويحي ي�بخ منا�شليه
طالب اأحمد اأويحي الأمني العام للتجمع 

ال�طني الدميقراطي من املنا�سلني 
احلا�رشين يف امل�ؤمتر ال�سحفي الذي اأقامه 

يف مقر حزبه يف بن عكن�ن بالعا�سمة بالتزام 
ال�سمت لأنه هنا من اأجل نقل �س�رة ح�سنة 

عن احلزب ومن واجبهم م�ساعته بهذا 
الأمر من خالل �سك�تهم، وح�رش الندوة 

ال�سحفية ال�زير ال�سابق ل�سناعة و املناجم 
عبد ال�سالم ب��س�ارب والنائب �سهاب �سديق 

الناطق الر�سمي للحزب بع�س اأع�ساء املكتب 
ال�سيا�سي.

الهالل االأحمر اجلزائري 
ب�ق اأهرا�س

 ت�زيع اأزيد من 6 
اآالف وجبة اإفطار

وزع الهالل الأحمر ل�لية �س�ق اأهرا�س، خالل 
الثلث الأول من رم�سان اجلاري، 6100 وجبة 

اإفطار �ساخنة لفائدة عائالت مع�زة عرب عديد 
بلديات ال�لية، و لالإ�سارة فاإن احل�سة من وجبات 

الإفطار ال�ساخنة مر�سحة لأن ترتفع مع نهاية 
رم�سان لت�سل اإىل حدود 24 األف وجبة. 

دائرة االأربعاء بالبليدة 

70 مليار �شنتيم 
ال�شتكمال عمليات التهيئة 

ا�ستفادت دائرة الأربعاء )�رشق البليدة( من 
اإعانة مالية ا�سافية جتاوزت 700 ملي�ن دج 

بغية ا�ستكمال خمتلف اأ�سغال عمليات التهيئة 
احل�رشية التي مت�س جميع الأحياء و ال�س�ارع 
ح�سبما ك�سف عنه اأم�س الأحد رئي�س الدائرة 

حممد مزيان.
و اأو�سح مزيان اأن دائرة الأربعاء ا�ستفادت 
م�ؤخرا من اإعانة مالية من طرف �سندوق 
ال�سمان و الت�سامن للجماعات املحلية و 

املقدرة ب634 ملي�ن دج فيما �ساهمت 
مديرية التعمري هي الأخرى بغالف مايل قدر 

ب150 ملي�ن دج و هذا بغية ا�ستكمال اإجناز 
م�ساريع التهيئة احل�رشية.

و اأ�ساف ذات امل�س�ؤول اأن العديد من 
امل�ساريع التنم�ية التي م�ست عدة قطاعات 

على غرار الأ�سغال العم�مية و التعمري و 
البناء و امل�ارد املائية و الطاقة من خالل 

ربط خمتلف الأحياء ال�سكنية ب�سبكتي 
الكهرباء و الغاز انتهت بها الأ�سغال فيما 
تت�ا�سل على م�ست�ى امل�ساريع الأخرى و 

التي من �ساأنها حت�سني الإطار املعي�سي 
لل�سكان.

الفطر البحري 
لتط�ير عالج 

لل�شرطان
يعد العلماء يف جامعة ال�رشق الأق�سى الرو�سية 

دواء �سد مر�س ال�رشطان، حيث لفتت جناحاتهم 
يف هذا املجال اأنظار العلماء الأملان الذين 

ان�سم�ا اإىل بح�ثهم، وقال كبري الباحثني يف خمترب 
الكيمياء التابع للجامعة، �سريغي دي�سل�ف�ي، اإن 

»الدواء الذي اأعده العلماء يجعل خاليا ال�رشطان 
اأكرث قابلية لتاأثري الإ�سعاع الكيميائي. ويت�سمن 

الدواء فطرا مت جمعه من الأع�ساب البحرية«،ول 
ينم� هذا الفطر الذي ي�ساعد على مكافحة 

عمليات اللتهاب، اإل يف منطقة ال�رشق الأق�سى 
الرو�سي. 

املحمدية مبع�سكر

افتتاح الت��شعة اخلا�شة 
مبركز ت�شفية الدم 

مت اأم�س الأحد مبدينة املحمدية )ولية مع�سكر( 
افتتاح الت��سعة اخلا�سة مبركز ت�سفية الدم الذي 

ارتفعت طاقة ا�ستيعابه اإىل 90 مري�سا  ح�سبما ل�حظ.
»امل�رشوع  الذي ر�سد له مبلغ 34 ملي�ن دج  ي�سمح 

با�ستقبال 21 مري�سا اإ�سافيا كان�ا يعان�ن من الإنتظار 
للح�س�ل على ح�س�س عالجية قبل ت��سعة املركز 
وجتهيزه ب 18 جهاز لت�سفية الدم«  وفق ما �رشح 

وايل مع�سكر �سالح العفاين  الذي اأ�رشف على عملية 
الفتتاح.

اإثر عمليات  مداهمة ن�عية

حجز اأزيد من 3000 
قر�ص من امل�ؤثرات العقلية 

ت��سلت م�ؤخرا ق�ات ال�رشطة من خالل عمليات 
ن�عية بكل من وليات اجلزائر، �س�ق اأهرا�س و باتنة 

من حجز كمية معتربة من امل�ؤثرات العقلية قدرت 
بـ3138قر�س مهل��س من خمتلف الأن�اع وحجز 
01كيل�غرام و 435 غرام من الكيف املعالج، مع 

ت�قيف  03 اأ�سخا�س م�ستبه فيهم اأغلبهم م�سب�قني 
ق�سائيا كان�ا يتخذون من هذه التجارة غري القان�نية 

ن�ساطا مربحا.

علماء

االأجنة قادرة على 
متييز ال�ج�ه!

بقي م��س�ع تعرف الأطفال على الأم مبا�رشة بعد 
ال�لدة عن طريق رائحتها م��س�عا يحري العلماء لفرتة 

ط�يلة، حتى اأن بع�س الفر�سيات اأكدت اأن الأجنة يف 
الرحم قادرة على التعرف على اأ�س�ات اأمهاتها، وذهب 

بع�س العلماء اإىل الق�ل اإن باإمكان الأجنة ال�ست�سعار 
ومتيز الأ�سكال وهي يف الرحم.

وح�ل هذا امل��س�ع قال علماء من جامعة لنك�سرت 
 Current الربيطانية يف مقال ن�رشته جملة

Biology: »لقد ت��سلنا اإىل نتائج تبني اأن الأجنة يف 
رحم الأم قادرة على متييز الأ�سكال، واأثبتت الدرا�سات 
الأخرية اأن اأجنة الطي�ر ل تك�ن داخل البي�سة معزولة 

متاما عن العامل اخلارجي، فهي قادرة على متييز 
اهتزازات الأ�س�ات، لت�سكل يف اأدمغتها ن�عا من 

الذاكرة ال�س�تية التي متكنها من التعرف على اأ�س�ات 
اأمهاتها يف امل�ستقبل.

اأول عربي رئي�شا للرابطة 
العاملية الأمرا�ص الكلى
انتخب الطبيب الأردين عي�سى الك�اليت، رئي�سا 

للرابطة العاملية لأمرا�س الكلى، التي تتخذ من 
العا�سمة الأمريكية وا�سنطن مقرا لها، وفقا ل��سائل 

اإعالم اأردنية، وذكرت وكالة »برتا« الأردنية، اأن 
الك�اليت، الذي يعمل ا�ست�ساريا لأمرا�س الكلى يف 

عدد من امل�ست�سفيات الأردنية، يعد اأول طبيب عربي 
يف�ز برئا�سة الرابطة، والتي متت انتخاباتها عرب 

الإنرتنت مب�ساركة ممثلي نح� �ستني دولة ح�ل العامل.

بلدية اجلباحية بالب�يرة

ثعبان ب 5 اأمتار  ي�شنع الهلع 
عا�س اأم�س �سكان بلدية اجلباحية ال�اقعة غرب 

عا�سمة ولية الب�يرة ، حالة من الذعر والهلع على 
خلفية ظه�ر ثعبان بط�ل يقارب 5 اأمتار باأحد احياء 
البلدية حيث مت الإ�ستنجاد بعنا�رش احلماية املدنية 
التي تدخلت لكن دون الق�ساء عليه بعد اأن ت�سلل اإىل 
الأحرا�س القريبة من الأحياء ال�سكنية ، وه� ما زاد 

من خ�ف ه�ؤلء ال�سكان من ع�دة هذا الثعبان املرعب 
الذي اأ�سبح حمل حديث اجلميع يف املنطقة اإىل اأن 

يق�سى عليه نهائيا .

مديـر ملبنة احل�سنة بامل�سيلة 

 مت تخفي�ص ح�شتنا من ب�درة احلليب  وال نتحمل م�ش�ؤولية الندرة 
عبدالبا�سط بديار 

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

للباحث حممد عمري

�شدور كتاب الفكر النح�ي يف ت�جيه القراءات القراآنية 
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فرن�سا

وزير اخلارجية يف زيارة للجزائر 
ابتداء من الي�م

اأفاد بيان ل�زارة ال�س�ؤون اخلارجية اأم�س الأحد اأن وزير اأوروبا و ال�س�ؤون 
اخلارجية الفرن�سي  ج�ن ايف ل� دريان �سيق�م بزيارة عمل للجزائر الي�م 

الثنني و غدا الثالثاء.     و اأو�سح البيان اأن هذه الزيارة التي تعد اأول زيارة 
يق�م بها ع�س� من احلك�مة الفرن�سية منذ انتخاب الرئي�س اميان�يل ماكرون 

»تندرج يف اإطار عالقات الت�ساورالتقليدية املنتظمة القائمة بني البلدين الذين 
تربطهما عالقات ق�ية و متن�عة«،و اأو�سح ذات امل�سدر اأن وزير ال�س�ؤون 
اخلارجية عبد القادر م�ساهل �سيق�م بهذه املنا�سبة مع نظريه الفرن�سي 

ب«تقييم لتقدم العديد من امل�ساريع و امللفات املرتبطة بالتعاون الثنائي« 
كما �سيق�مان ب«درا�سة معمقة للم�سائل الإقليمية و الدولية ذات الهتمام 

امل�سرتك ل�سيما ال��سع يف ليبيا و يف مايل و كذا امل�سائل املرتبطة بالأمن و 
مكافحة الإرهاب«. 

وزارة الدفاع ال�طني

ت�قيف �شبعة جتار خمدرات
يف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، 
اأوقف عنا�سر الدرك ال�طني، ي�م 10 ج�ان 

2017 بكل من وهران والنعامة وتلم�سان/ن.ع.2، 
)07( جتار خمدرات و�سبط�ا كمية من الكيف 

املعالج تقدر بـ )127( كيل�غرام، فيما حجز حرا�س 
احلدود )9500( علبة �سجائر من خمتلف العالمات 

بتلم�سان. وبربج باجي خمتار/ن.ع.6، اأوقفت 
مفرزة للجي�س ال�طني ال�سعبي )05( مهربني 

و�سبطت �ساحنة ومركبة رباعية الدفع و)18( 
كيل�غرام من الكيف املعالج و)3000( لرت من 

ال�ق�د.

.     تقارير ي�مية تر�سل اإىل مديرية التجارة ملراقبة عملية الت�زيع
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