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باحتجاج   16 �سيتي  ر�سا  الفنان  تقدم 
ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  لوزير  ر�سمي 
"اإهانة فناين امليلية"،  اأ�سماه بـ  ب�سبب ما 
حيث ن�رش  �سورة له من اأمام مبنى وزارة 
من  "مبا�رشة  مبن�سور:  اأرفقها  الثقافة 
عز  الوزير  ملقابلة  الثقافة  وزارة  مقر 
الدين ميهوبي والذي ا�ستقبلني �سخ�سيا، 
على  ال�سديد  احتجاجي  له  قدمت  حيث 
الثقافة  مديرة  من  بدر  الذي  الت�رشف 
اأبناء  ومثقفي  فناين  اجتاه  جيجل  لوالية 
التهمي�ش  اأ�سكال  كل  عانوا  امليلية،الذين 
زاد  وما  الثقايف..  امل�سهد  من  واالإق�ساء 
الطني بلة هو حادثة الفنان فريد مرمي�ش 

الذي اأهني �رش اإهانة". 

 حقوق .. ولكنها 
مطالب  ال تتحقق

�سهادة البكالوريا حتجب 
الفاي�سبوك وتويرت

 حمرز براهيمي وقديورة 
يوؤدون منا�سك العمرة

اليوم  بني  تاأتي  املياه  و�سهاريج  الكهرباء  خيوط  يتبادلون  �سكان 
واالآخر، عطب يف ال�سيارات، دون ن�سيان عدم توفر غاز املدينة، 
مو�سى  ب�سيدي  بالراي�ش   2 ننو�ش  حي  �سكان  حولها  م�ساكل  كلها 
ال�سلطات  العاجل والفوري من قبل  التدخل  اىل مطالب ت�ستدعي 
املحلية يف �سيدي مو�سى، خا�سة واأنهم ملوا من الوعود التي دائما 
"الو�سط"  احلي،  تهيئة  على  الو�سية  اجلهات  قبل  من  تلقوها  ما 
اقرتبت من �سكان احلي ونقلت العديد من امل�ساكل التي يتخبطون 
فيها، اأين نا�سدوا ال�سلطات املحلية بالتدخل ل�سمان تهيئة احلي 
وتوفري �رشوريات احلياة التي اأ�سبحت حلما، رغم اأنها حق متعارف 

عليه بني املواطنني.

جرى اأم�ش حجب مواقع التوا�سل االجتماعي "الفاي�سبوك و"تويرت" 
عرب خمتلف الرتاب الوطني والذي جلاأت اإليه ال�سلطات العليا بعد 
والتي  البكالوريا  �سهادة  م�ستوى  على  وقعت  التي  الت�رشب  عملية 
يعمل  التي  الغ�ش  ملحاوالت  املنافذ  كل  منع  اإىل  اللجوء  حّتمت 
عليها التالميذ من اجل ن�رش ا�سئلة االمتحانات على مواقع اتوا�سل 
الوطنية  الرتبية  وزير  ان  ورغم  االجابة،  عن  والبحث  االجتماعي 
نورية بن غربيط �سبق لها الت�رشيح قبل انطالق االمتحانات اأنها 
اإىل تغيري  اأن امل�ستحدثات جلاأت  اإال  الفاي�سبوك  لن تقوم بحجب 
وتويرت يف  الفاي�سبوك  رواد  و�سط  اأم�ش  بلبلة  واأحدثت  املخطط 

بالدنا.

قديورة  وعدالن  حمرز  ريا�ش  اجلزائري  الدويل  الثالثي   ا�ستغّل 
اإىل  وتنقال  الوطني  املنتخب  ترب�ش  نهاية  براهيمي  ويا�سني 
الثالثي  �سور  تداول  مّت  اأين  العمرة،  منا�سك  الأداء  ال�سعودية 
املحرتف يف لي�سرت وميدلزبروه االجنليزيان وبورتو الربتغايل على 
خالل  من  "الفاي�سبوك"  االجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  التوايل 
يف  بدورهم  املتواجدون  املعتمرون  معهم  اخذها  التي  ال�سور 

ال�سعودية لنف�ش الغر�ش.

حيماين ووفاته الغام�سة 

مرت ع�سية اأول اأم�ش الذكرى الثالثة لوفاة الريا�سي والالعب ال�سابق لفريق �سبيبة القبائل، نبيل حيماين، وهذا بعد حادثة تظل لغاية اليوم حتمل 
العديد من االأ�رشار التي مل تك�سف عليها االأيام بعد، وفاة جاءت لتوقف م�سرية العب كانت مليئة باالألقاب هنا باجلزائر، وكان اأخرها حتقيق 
ال�سعود مع فريق ن�رش ح�سني داي، ويذكر اأن املرحوم حماين، لعب لكل من فريق اأوملپي العنا�رش، و�سبيبة القبائل، ثم وفاق �سطيف، واخريا 

ن�رشا ح�سني، يف م�سرية غنية رغم اأنها توقفت والالعب يف ريعان �سبابه.

�سابة 'بال 
ماأوى' .. 

طالبة 
ب�ستانفورد  

كانت ميغن فريكلوث )17 عاما( تعاين من حياة �سعبة تتنقل فيها بني الفنادق 
ومنازل اأقاربها واملالجئ مع اأمها و�سقيقتيها ل�سوء حالتهم املادية، لدرجة 
اأنها كانت تقيم يف بع�ش االأوقات داخل �سيارة العائلة. وعلى الرغم من كل هذه 
الظروف، متكنت ميغن من اإكمال تعليمها مبدر�سة Wake الثانوية يف مدينة 
يومها  بانتهاء  اإنه   ABC ل�سبكة  الفتاة  تقول  كاروالينا.  نورث  بوالية  ويندل 
الدرا�سي، تبداأ مع والدتها رحلة البحث عن نقود متكنهما من البقاء يف فندق، 
بعمل  اأبداأ  الليل، وحينها  بحلول منت�سف  للنوم  نعرث على مكان  "كنا  م�سيفة 
واجباتي املدر�سية. كان االأمر متعبا للغاية". ويف اأغلب االأوقات، مل ت�ستطع 
عليها  تعني  كما  الطعام،  ل�رشاء  الالزم  املال  على  احل�سول  فريكلوث  عائلة 
تياأ�ش  العامة. مل  اأو يف املتنزهات  ال�سيارة  الواجبات املدر�سية داخل  تاأدية 
الثانوية وح�سلت على املركز  التخرج من املدر�سة  اإذ جنحت يف  فريكلوث، 

االأول يف ف�سلها الدرا�سي، لتوافق جامعة �ستانفورد على قبولها طالبة.
االأمطار  بداأت  عندما  عام  مبكان  واجباتها  اأداء  حماولتها  ميغن  تتذكر 
اأن  اأقرر  اأو  اأفقد االأمل يف هذه اللحظة  "قد  بال�سقوط. حينها قالت لنف�سها 

اأبذل ق�سارى جهدي" لكي ت�سل اإىل ما تريده.

"املومياء" 
ل�سوفيا 

 بوتلة
   حا�سرة  

اليوم 
بالعا�سمة

من  الثانية  الطبعة  اإطار  يف 
من  املنظمة  ال�سينما"  "ليايل 
وثقافة  فنون  موؤ�س�سة  طرف 
اليوم  اجلزائر  �سيعر�ش  لوالية 

الطلق  الهواء  م�رشح  على 
بالعا�سمة  الفيلم  فلي�سي  الهادي 
" للمخرج  "املومياء  االأمريكي 
كروتزمان  وتاأليف  األك�ش 

وحوار  جون  �سيناريو  وق�سة 
ت�سارك  �سباهت�ش الذي 
�سوفيا  اجلزائرية  فيه  املمثلة 
توم  ال�سهري  املمثل  بوتلة  رفقة 

كروز وهذا ما �سي�سمح للم�ساهد 
اجلزائري  من متابعة هذا الفيلم 
�سهر  ويف  باجلزائر  العاملي 

رم�سان الكرمي .

ر�سا �سيتي 16 يحتج لدى ميهوبي 



حجب  �إىل  �أم�س،  �لو�صاية  جلاأت 
من  �الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع 
�أجل تثبيط عمليات �لغ�س و�لن�رش 
على  �لبكالوريا  ملو��صيع  �لو��صع 
وجه  على  �لفاي�صبوك  م�صتوى 
�ملو��صيع  ون�رش  �خل�صو�س، 
وزيرة  �أن  رغم  �حللول،  طلب  مع 
�أكدت  غربيط  بن  نورية  �لرتبية 
�لنقالة  �لهو�تف  ��صتعمال  �أن 
قاعة  د�خل  حيازتها  وجمرد 
ومت  غ�صا،  يعترب  �المتحان 
�ليوم  يف  مرت�صحا   69 ت�صجيل 
�الأمر  �أن  �إال  �الأول من �المتحان، 
فر�س  من  �لو�صاية  ميكن  مل 
�ملمتحنون  عمد  بل  �صيطرتها، 
تبادل  ومو��صلة  حتديها  �ىل 
�صارخة،  �صورة  يف  �ملو��صيع 
بالعلوم  تعلق  فيما  �أم�س،  �آخرها 
للعلميني و�لفل�صفة للأدبيني، �لتي 
وقت  يف  �لفاي�صبوك  على  ن�رشت 

�ملو�قع،  حجب  رغم   �المتحان، 
وهو ما يعني ��صتعد�د �ملرت�صحني 
عرقلة  �صيناريوهات  لكل  �لكامل 
  Vpn بر�مج  وحتميل  "غ�صهم"، 
بع�س  من جهتها  �صابق.  وقت  يف 
و�لكربى  �لبكالوريا  �صفحات 
منها، بعدما تعر�صت للحجب �أول 
�أم�س، �أعلنت قر�رها يف منع ن�رش 
�أنها  ورغم  بال�صور، حيث  �لتعليق 
مل تن�رش �ملو��صيع يف وقت �صابق، 
يعمدون  كانو�  �ملرت�صحني  �أن  �إال 
ون�رشها  �ملو��صيع  ت�صوير  �ىل 

بناء  �حللول  وتبادل  �لتعليقات  يف 
خارج  من  تو�طوؤ  وحتى  عليها، 
حتت  �حللول  بن�رش  �لقاعات 
درجة  وبلوغ  �لتربير�ت،  خمتلف 
حتويل  من  يحذر  من  لكل  �ل�صتم 
و�عتبارها  عادي  �أمر  �ىل  �لغ�س 
م�صاعدة، �إال �أن خطوة �ل�صفحات 
يف  تقف  �أو  �أكلها  تاأت  مل  هذه 
عرقلتهم  رمبا  كانت  و�إن  وجههم 
خطو�تهم، حيث عمدو� �ىل ن�رش 
�لكتابة  طريق  عن  �ملو��صيع 
وطلب حلولها، و�لتوجه �إىل �ر�صال 

�ملو��صيع للمهتمني و�حللول على 
عملية �حلجب  و�صهدت  �خلا�س. 
�ملو�قع  يتم حجب  تذبذبا، حيث 
على مد�ر وقت �المتحان، �إال �أنه 
دنو  عن  الحقا  �حلجب  �إلغاء  يتم 
يف  �المتحان،  وقت  نهاية  موعد 
عمليات  عرقلة  ملحاولة  خطوة 
م�صالح  تعطيل  تفادي  مع  �لغ�س 
متابعني  �أن  حني  يف  �ملو�طنني، 
جدوى  عدى  ��صكالية  طرحو� 
�لفارطة، حيث  �ل�صنة  �خلطوة يف 
�ملرت�صحون  حتد�ها  و�أن  �صبق 
فما  �لتقنيات،  تفوقهم يف  و�أثبتو� 
�تخاذ  عن  �حلكومة  عرقل  �لذي 
�أكرث حزما، على �صاكلة  �جر�ء�ت 
مر�كز  د�خل  �لت�صوي�س  �آليات 
يتم  كيف  و�الأهم  �المتحانات، 
لد�خل  �لنقالة  �لهو�تف  ت�رشيب 
رغم  و��صتخد�مها  �لقاعات 
�حلر��س،  وجود  ورغم  �لتفتي�س 
يف حني �صبق و�أن مت توجيه �أ�صابع 
طرف  من  �لتو�طوؤ  �ىل  �التهام 

طاقم �حلر��س.

حميد،  زويغري  �لعميد  �صدد 
مدير �رشطة �حلدود، يوم �أم�س، 
على �أن �حلدود �جلز�ئرية �صو�ء 
بر�  وحتى  جو�  �أو  بحر�  كانت 
�مل�صتويات،  كافة  على  موؤمنة 
��صطياف  مو�صم  ي�صمن  ما 
�لر�غبني  للجز�ئريني  هادئ 
�خلروج  �أو  �جلز�ئر  دخول 
منها، وقال ذ�ت �ملتحدث باأن 
�أجل  من  بجد  تعمل  م�صاحله 
حماية �ملو�طن من �أي تهديد، 
مر�فقتها  هو  ذلك  يرتجم  وما 
م�صافر� خلل   "43467777" ل 
�ل�صنة  من  �الأوىل  �أ�صهر  �أربعة 

�جلارية.
و�أو�صح ذ�ت �ملتحدث ملا حل 
�ل�رشطة،  منتدى  على  �صيفا 
�لذين  م�صافر�   43467777 باأن 
م�صالح  ر�حتهم  على  �صهرت 
بني  مق�صومون  �حلدود  �رشطة 
و1112577  جز�ئريا   3234200
 3635950 مقابل  �أجنبيا، 
ذ�ت  يف  مر�فقته  مت  م�صافر� 
�لفرتة من �ل�صنة �ملا�صية، و�أبرز 
زيادة  ت�صجيل  مت  باأنه  زويغري 
ما  م�صافر�،   710827 ب  تقدر 
�مل�صوؤولية  ح�صبه حجم  يعك�س 
�حلدود  �رشطة  على  �مللقاة 
حماية  على  و�ل�صهر  ملتابعة 
�ملو�طنني من �أي تهديد �أمني، 

مدير  قال  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�جلز�ئر  باأن  �حلدود  �رشطة 
ت�صنيفها  مت  حدودها  ومر�كز 
مع �ملر�كز �الأكرث �أمنا بالعامل، 
�الأمنية  �الجر�ءت  ب�صبب  وهذ� 
�جلانب،  هذ�  يف  �ملتخذة 
كيفية  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�صاف 
�حلدود  �رشطة  مر�كز  �نت�صار 
�أنه  وقال  �لوطني،  �لرت�ب  عرب 
 20 و  مطار�   36 منها  توجد 
ما  26 مركز� حدوديا،  و  ميناء 
�مللقاة  �ملهمة  �صعوبة  يرتجم 
على 12 �ألف �رشطي موزع على 

مر�كز �حلدود.
�الإجر�ء�ت  �إىل  زويغري  وتطرق 
�تخذتها م�صاحله  �لتي  �الأمنية 
�ال�صطياف  ملو�صم  حت�صبا 
2017، �أين �أكد �أنه �صيتم تفعيل 
�حلر��صة  ف�صيلة  ن�صاطات 
�ل�صيار�ت  توقف  ملنع  و�الأمن 
�جلوية  �ملحطات  من  بالقرب 
تدعيم  على  و�لعمل  و�لبحرية، 
للمنافذ  �الأمني  �ملحيط 
حمدثنا  و�أ�صاف  �حلدودية، 
�حلو�جز  تن�صيب  �صيتم  �أنه 
م�صتوى  على  �ملر�قبة  وتدعيم 
جملة  ومن  �ل�صيار�ت،  ح�صائر 
�ملتخذة  �الأمنية  �الجر�ء�ت 
باأنه  زويغري  قال  �ل�صيف  هذ� 
على  �لدوريات  تكثيف  �صيتم 

�ملحيط  �ل�صياج  م�صتوى 
باحليز �ملطاري و�ملينائي، مع 
��صتبد�ل عملية �لتفتي�س �ليدوي 
بو�صائل حديثة وتقنية متطورة، 
��صافة �إىل �لتن�صيق مع خمتلف 
�مليد�ن  يف  �لفاعلني  �ل�رشكاء 
منتدى  �صيف  وقال  �الأمني، 
�الجر�ء�ت  هذه  �أن  �ل�رشطة 
تقليد�  �أ�صبحت  �لتي  �الأمنية 
�صنويا بالن�صبة مل�صاحله تبعتها 
�جر�ء�ت ت�صهيلية حت�صبا ملو�صم 
�صيتم  حيث   ،2017 �ال�صطياف 
وجند  �مل�صافرين  لفائدة  بها 
�ل�رشطة،  بطاقة  �لغاء  منها، 
و�لغاء بجميع �ملطار�ت عملية 
�لتلم�س �جل�صد، زيادة �ىل �لغاء 
عملية �لتعرف على �الأمتعة يف 

م�صتوى �أر�صية �ملطار.

تعميم تبادل قاعدة 
املعطيات بني ال�شرطة 

واجلمارك

ومن جملة �لتد�بري �لتي عملت 
�أكد  حدود،  �رشطة  عليها 
تبادل  تعميم  مت  �أنه  زويغري 
لنظام  بالن�صبة  �ملعطيات 
�خلا�س  �حلدودية،  �حلركة 
مر�قبة  ونظام  �لوطني،  باالأمن 
�ملركبات،  وخروج  دخول 

�جلمارك  مب�صالح  �خلا�س 
جميع  م�صتوى  على  وهذ� 
�جلوية،  �حلدودية  �ملنافذ 
ذ�ت  وقال  و�لربية،  �لبحرية 
�ملتحدث باأنه م�صاحله �رشعت 
�ملبحرة  �لفرق  تعميم عمل  يف 
�لبحرية،  �حلدود  ل�رشطة 
�مل�صافرين،  نقل  ت�صمن  �لتي 
�ملتخذة  �الجر�ء�ت  بني  ومن 
�أنظمة  حتديث  جند  كذلك، 
�حلدودية،  و�ملر�قبة  �الإعلم 
�لتي حتمل ح�صب مدير �رشطة 
متخ�صت  �أهد�فا  �حلدود 
�لدولية  �ملعايري  مو�كبة  يف 
و�ملر�قبة  �الأمن  جمال  يف 
مر�قبة  وتدعيم  �حلدودية، 
�ملر�كز  كل  يف  �مل�صافرين 
�ق�صاء  ن�صيان  دون  �حلدودية 
هوية  حتديد  يف  لب�س  �أدنى 
�حلركة  ت�صهيل  مع  �مل�صافر، 
عرب  للأ�صخا�س  �حلدودية 
�لتحكم  �إىل  ��صافة  �حلدود، 
�الأ�صخا�س  تدفق  حركة  يف 
�أخرى  جهة  ومن  �حلدود،  عرب 
فاإن   2017 ويف حديثه عن حج 
وفق  �صتعمل  �حلدود  �رشطة 
لتمكني  �الأجر�ء�ت،  ��صتباق 
�حلجاج من �اللتحاق بكل ر�حة 

لرحلتهم.
 علي عزازقة

منتدى  عن  �صادر  تقرير  �أكد 
و�ملالية  �لنقدية  �ملوؤ�ص�صات 
�ملوؤ�ص�صات  �أكرب  حول 
�ملو�رد  �أن  على  �مل�صتثمرة، 
�صبط  ل�صندوق  �ملالية 
غري  تاٱكل  �الير�د�ت  عرفت 
م�صبوق، �أين قدر بـ 42.4 مليار 
دوالر �أي ما يعادل ن�صبة فاقت 

85 باملائة.
يف  �ل�صبب  �ملنتدى  و�أرجع 
�نخفا�س  �إىل  �لقائم  �لو�صع 
��صعار �لغاز و�لبرتول �لتي متثل 
95 باملائة من قيمة �ل�صادر�ت 
�جلز�ئرية، موؤدية �إىل تر�جع بـ 
90 باملائة من �أ�صول �ل�صندوق 
متوقعا   ،2014 نهاية  منذ 
تبعا  �ملو�زين  �لعجز  �رتفاع 
�صندوق  �عتبار  على  لذلك 
دور  له  كان  �الير�د�ت  �صبط 
منذ  �لعجز  �مت�صا�س  كبري يف 
وتوؤكد   ،2006 �صنة  منت�صف 
�لتوقعات  على  �لتقرير  �رقام 
�حلكومة  قبل  من  �ملطروحة 
�صندوق  مو�رد  ن�صوب  ب�صاأن 
 ،2018 يف  �الير�د�ت  �صبط 
�أ�صعار  قدرة  عدم  مع  ال�صيما 
�لوحيد  )�لدخل  �ملحروقات 
��صتعادة  على  للجز�ئر(  تقريبا 
حيث  �ملقبولة،  م�صتوياتها 
�لعمومية  �ل�صلطات  جلاأت 
لل�صتنجاد  مكثف  ب�صكل 
مبو�رد �ل�صندوق �صبط �ملو�رد 
ما بني 2014 و 2016، باملو�ز�ة 
من  �ملتو��صل  �الغرت�ف  مع 
فيما  �ل�رشف،  �حتياطات 

�قتطاع  �إىل  �حلكومة  عمدت 
دينار  مليار   3400 من  �أكرث 
دوالر  مليار   32 يعادل  ما  �أو 
بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة  خلل 
هذه  على  وبناء  و2016،   2014
�ملعطيات وعلى خلفية �لتطور 
�ملت�صارع النخفا�س مدخر�ت 
�الإير�د�ت،  �صبط  �صندوق 
قانون  يف  �حلكومة  �أقرت 
�لت�صقيف  ،�إلغاء   2017 �ملالية 
ما  �أو  دينار  مليار   740 دون 
وهو  دوالر،  مليار   6.7 يعادل 
�ل�رشيع  �النخفا�س  عك�س  ما 

لناجت �ل�صندوق.
�صندوق  �أن�صئ  فقد  للتذكري 
 ،2000 �صنة  �ملو�رد  �صبط 
ينتمي  خا�س  �صندوق  ب�صفته 
�إىل �حل�صابات �خلا�صة للخزينة 
يف  “�أوال  يف  يفيد  �لعمومية، 
باب �الإير�د�ت، فو�ئ�س �لقيمة 
م�صتوى  عن  �لناجتة  �جلبائية 
عن  �ملحروقات  الأ�صعار  �أعلى 
قانون  �صمن  �ملتوقعة  تلك 
�الإير�د�ت �الأخرى  �ملالية، كل 
�ل�صندوق”،  ب�صري  �ملتعلقة 
“ثانيا يف باب �لنفقات، �صبط 
�مليز�نية  وتو�زن  نفقات 
قانون  طريق  عن  �ملحددة 
من  و�حلد  �ل�صنوي  �ملالية 
تخفي�س  �لعمومية،  �ملديونية 
ين�س  فيما  �لعمومي”.  �لدين 
�ملالية  وزير  �أن  على  �لقانون 
ب�رشف  �لرئي�صي  �الآمر  هو 

هذ� �حل�صاب.
علي عزازقة

ك�صف �لرئي�س �ملدير �لعام ل�رشكة 
�أن  �أم�س،  علمي،  مر�د  �صوفاك 
�أوىل �ل�صيار�ت من علمة فولك�س 
غليز�ن  مب�صنع  �ملنتجة  فاقن 

�صتنزل �ل�صوق �صهر �أوت �لقادم .
�صناعة  �أن  علمي  مر�د  و�أو�صح 
�ملر�فقة  تتطلب  �ل�صيار�ت 
على  و��صحة  وروؤية  با�صرت�تيجية 
�ملديني �ملتو�صط و�لبعيد للو�صول 
لل�صيار�ت  حقيقية  �صناعة  �إىل 
وعدم �الإكتفاء بالرتكيب م�صري� �إىل 
حتمية ت�صنيع قطع �لغيار لرتكيب 
�ل�صيار�ت بامل�صنع وتكون موجهة 
�أي�صا لل�صوق �ملحلي وللت�صدير يف 

�مل�صتقبل.
حلوله  خلل  �ملتحدث  و�أ�صاف 
هدفنا  �لثالثة،   �لقناة  على  �صيفا 
�ملر�تب  �صمن  �لتموقع  هو  �الأول 
ت�صدير  جمال  يف  مغاربيا  �الأوىل 
�ملعقول  غري  �لغيار،فمن  قطع 
تون�س  ت�صدر  �أن  -ح�صبه- 
من  �أكرث  و�ملغرب  دوالر  5مليري 
ت�صجل  ال  ،فيما  7مليريدوالر 

�جلز�ئر ح�صورها وهي �لتي ت�صهد 
جمال  �صناعة  يف  كبرية  حركية 

�ل�صيار�ت.
و�برز �ملتحدث"�إن �جلز�ئر لديها 
كفاء�ت وطاقات هامة ويد عاملة 
موؤهلة ب�صهادة م�صوؤويل فول�صفاكن 
تطوير  يف  �مل�صاهمة  �صاأنها  من 
�هتمام  ولعل  �ل�صيار�ت  �صناعة 
�ملتو�صط  حو�س  يف  �ل�صناعيني 
بالبحث عن �أ�صو�ق لها يعد عامل 
قطع  �صناعة  لتن�صيط  م�صاعد� 

�لغيار.
هدفنا  �أن  ذ�ته  �ملتحدث  و�أردف 
ت�صدير  قاعدة  �جلز�ئر  جعل 
وبلد�ن  �إفريقيا  نحو  لل�صيار�ت 
معدل  �لعامل  وحتقيق  من  �أخرى 
تكامل بن�صبة 15 باملائة بعد ثلث 
باملائة  و40  �لعمل  من  �صنو�ت 
هذه  �أعو�م  ولتحقيق  خم�صة  بعد 
�جلز�ئر  �صوفاك  يعتمد  �الأهد�ف 
�الأملاين  �ل�رشيك  خربة  على 
�جلز�ئر  و�هتمام  فاقن  فولك�س 

بتطوير هذه �ل�صناعة .

مّيز اليوم الثالث المتحانات �شهادة البكالوريا 2017، اأم�س، عمد احلكومة اىل حجب مواقع التوا�شل 
االجتماعي، يف �شيناريو مماثل لدورة 2016، عندما حجبت الو�شاية مواقع التوا�شل وهو ما اأثار 
حفيظة العديد من اجلزائريني يف ظل تعطل تعامالتهم، يف حني اأنه مل يتمكن من اإر�شاخ فعلي 

.VPNلغ�س املرت�شحني يف ظل ا�شتغالل ا�شاليب منع احلجب والتداول الوا�شع لـ

بعد حجب مواقع التوا�شل ومنع ال�شفحات لن�شر �شور املوا�شيع 

�شرطة حدود رافقت 43467777 م�شافرا منذ بداية ال�شنة:

�شارة بومعزة

  VPNوالتوا�سل على اخلا�ص �سيدا
 "الغ�ص" يف اليوم الـ3 للبكالوريا 

زويغري: احلدود موؤمنة وال خوف على اجلزائر

بعد اأن فقد اأكرث من 42 مليار دوالر:

الرئي�س املدير العام ل�شوفاك:

نزيف حاد على م�ستوى �سندوق 
�سبط االيرادات

 �سيارات فولك�ص فاقن 
يف ال�سوق اأوت القادم
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ويف هذ� �جلانب �أو�ضحت ممثلة 
عمر�ين  �ضامية  �ل�ضحة  وز�رة 
�لبهجة  لإذ�عة  ت�رصيح  يف 
ت�ؤثر  �حلر  م�جة  »�أن  �أم�س، 
�لأ�ضخا�س  على  خا�ضة  ب�ضفة 

�لذين  و�لأ�ضخا�س  �مل�ضنني 
�ضنة   65 �أعمارهم  تتفاوت 
�ضن��ت   4 من  �لأقل  و�لأطفال 
وكذ� �لن�ضاء �حل��مل و�ملر�ضى 

و�أ�ضحاب �لأعمال �ل�ضاقة«.
�ضيام  تفادي  �إىل  دعت  كما 
�حلر  �أيام  خالل  �لأطفال 
�أن  ميكن  »�ل�ضيام  �إن  وقالت 

تعقيد�ت  حدوث  يف  يت�ضبب 
نق�س  بينها   من  �لطفل  لدى 
ما  وهذ�  �جل�ضم  يف  �ملاء 
�لأحيان  بع�س  يف  ي�ؤدي 
قدمت  كما  �مل�ت«.  �إىل 
جمم�عة  ذ�تها  �ملتحدثة 
�لإر�ضاد�ت  و  �لن�ضائح  من 
يف  �ملاء  �رصب  يف  و�ملتمثلة 

-�لفط�ر  بني  �لفرتة  يف  �لليل 
و  لرت   1 �ل�ضح�ر-  مبقد�ر  و 
كذ� تناول �لف��كه خا�ضة منها 
�لتي حتت�ي على كميات كبرية 
من �ملاء مثل �لعنب و�لبطيخ و 
غريها. و�أكدت �ضامية عمر�ين 
تناول  تفادي  �رصورة  على 

�مل�رصوبات �لغازية.

��ضتقبل، �ل�زير �لأول عبد �ملجيد 
�لفرن�ضي  �ل�زير  �أم�س،  تب�ن، 
لأوروبا و�ل�ض�ؤون �خلارجية بق�رص 
دريان،  ل�  �إيف  ج�ن  �حلك�مة، 
�إىل  عمل  زيارة  يجري  �لذي 
�جلز�ئر، حيث تطرقا  جلملة من 
منها  �لر�هنة  و�لق�ضايا  �مل���ضيع 
مكافحة  وكذ�  �لثنائية  �لعالقات 

�لرهاب يف �ل�ضاحل.
�أم�س،  �لأوىل،  لل�ز�رة  بيان  �أو�ضح 
�ل�زير  بني  جمع  �لذي  �للقاء  �أن 

و�ل�زير  تب�ن   �ملجيد  عبد  �لأول 
و�ل�ض�ؤون  لأوروبا  �لفرن�ضي 
ج�ن  �حلك�مة،  بق�رص  �خلارجية 
وزير  بح�ض�ر   ، دريان  ل�  �إيف 
�لقادر  عبد  �خلارجية  �ل�ض�ؤون 
م�ضاهل، »بحث �لطرفان �لعالقات 
�لثنائية و�أفق تعزيزها يف عدد من 
�لر�بعة  للدورة  متهيد�  �مليادين 
�مل�ضت�ى  رفيعة  �حلك�مية  للجنة 
�لأولن  �ل�زير�ن  ير�أ�ضها  �لتي 
للبلدين، و�لتي من �ملقرر عقدها 

قبل نهاية �ل�ضنة �جلارية«.  و�أعرب 
للتط�ر  �رتياحهما  عن  �لطرفان 
�ليجابي �لذي �ضجله �لتعاون بني 
�لأخرية  �ل�ضن��ت  خالل  �لبلدين 
ذ�ت  وك�ضف  �ملجالت.  عديد  يف 
�لقادر  عبد  �ل�زيرين  �أن  �لبيان، 
م�ضاهل وج�ن-�إيف ل� دريان �ضلما 
�ملجيد  عبد  �لأول  لل�زير  عر�ضا 
مباحثاتهما. من  نتائج  تب�ن ح�ل 
�ملباحثات  �ضكلت  �أخرى،  جهة 
وجهات  تبادل  »فر�ضة مت خاللها 

من  �لق�ضايا  عدد  ح�ل  �لنظر 
تلك  �ضيما  ل  �جله�ية  و�لدولية، 
�ل�ضاحل  يف  بال��ضع  �ملتعلقة 
مكافحة  وكذ�  ويف  �ملنطقة 

�لإرهاب و�لتطرف �لعنيف«.
وتاأتي هذه �لزيارة يف �إطار �لتط�ر 
�مل�ضتمر للعالقات �لثنائية ما بني 
�لبلدين، كما تندرج يف �إطار تقاليد 
�لت�ضاور �لقائمة بني �لبلدين �للذين 
كثيفة ومتعددة  تربطهما عالقات 

�مليادين

ق�ضت حمكمة بئر مر�د ر�ي�س 
حب�ضا  عام  عق�بة  بت�ضليط 
�لعقد  يف  �ضاب  حق  يف  نافذ� 
 6 وعق�بة  �لعمر  من  �لثاين 
�لنفاذ  م�ق�ف  حب�ضا  �أ�ضهر 
�ملر�ضحة  خطيبته  حق  يف 
�لبكال�ريا  �ضهادة  لإجتياز 
ع�ضابة  بت�ضكيل  لت�رطهما 
 « م�قع  رو�د  على  للن�ضب 
من  وجتريدهم  �لفاي�ضب�ك« 
باإيهامهم  معتربة  مالية  مبالغ 
�لهجرة  على  م�ضاعدتهم  على 
نح� �خلارج عن طريق �إنتحال 
يف  نافذة  �ضخ�ضيات  ه�يات 
على  �لدبل�ما�ضي  �ل�ضلك 

ر�أ�ضها �ضفرية �أملانيا بكند� .
يف �لق�ضية �لتي تع�د جمرياتها 
�أحد  بها  تقدم  ل�ضك�ى 
�ل�ضباب  �أحد  �ضد  �مل��طنني 
م�قع  من  عليه  تعرف  �لذي 
فاي�ضب�ك و قام ب�ضلبه مبلغ 24 

�أنه  �أ�ضا�س  على  �ضنتيم  ملي�ن 
وكيل  تاأ�ضري�ت معتمد مبنطقة 
بر�قي وزوجته  م�ظفة بال�ضلك 
�ل�ضفرية  �أر�ضلتها  �لدبل�ما�ضي 
�مل�ضماة  بكند�  �لأملانية 
و�ضي�ضاعد�ه  على  »كارولني« 
حيث  �خلارج  نح�  �لهجرة 
باأحد  م�عد�  �ملتهم  له  �رصبا 
منه  �إ�ضتلم  و  حيدرة  مقاهي 
جهته  من  �ضلمه  و  �مللف 
�ملبلغ و يختفي فيما بعد رفقة 
،لتبا�رص  �لأنظار  عن  زوجته 
من  حترياتها  �لأمن  م�ضالح 
خالل تفقد ح�ضاب �ملبلغ عنه 
و �لذي �إكت�ضفت على �إثر ذلك 
�ل�ضحية �حلايل ه� و�حد  باأن 
�لذين  �ل�ضحايا  جممل  من 
وقع�� يف �ضباكه رفقة خطيبته 
حيث قاما باإ�ضتدر�ج عدد كبري 
من �ل�ضباب �لر�غبني يف �لهجرة 
�لفاي�ضب�ك  من خالل ح�ضابي 

و �مل�ضنجر و قام�� بتجريدهم 
بني  تر�وحت  مالية  مبالغ  من 
لل�ضخ�س  �ضنتيم  22و24ملي�ن 
�ل��حد كتكاليف �حل�ض�ل على 
هد�يا  وجمم�عة  �لتاأ�ضرية 
مليئة  حقائب  عبارة  عن 
باملالب�س و�لحذية �لريا�ضية 
�ملالية  �ملبالغ  عن  كبديل 
�لتحريات  �أ�ضفرت  كما   ،
عمل  خطة  يف  �ملنجزة 
�ملتهمان �أنهما كانا يق�ما بعد 
�لإتفاق  و  �ل�ضحايا  �إ�ضتدر�ج 
�ل�ضفر  تكاليف  ح�ل  معهم 
�إطار�ت  �أنهم  �إيهامهم  بعد 
�لدب�لما�ضي  ب�رصب  بال�ضلك 
منطقتي  يف  معهم  م��عيد 
�أين  �لفتح  ريا�س  و  حيدرة 
�ملبالغ  جهتهم  من  ي�ضتلم�� 
نظري  �ل�ضحايا  من  �ملالية 
ماألها  جتد  �لتي  �مللفات  تلك 
يف �ضلة �ملهمالت ، وعليه مت 

وو�ضعه  �لأول  �ملتهم  ت�قيف 
مع  �مل�ؤقت  �حلب�س  رهن 
�إجر�ء�ت  من  خطيبته  �إفادة 
ليمثال   ، �ملبا�رص  �لإ�ضتدعاء 
ر�ي�س  مر�د  بئر  حمكمة  �أمام 
و  �لن�ضب  جرم  مل��جهة 
�لأول  �إعرتف  �أين  �لإحتيال 
�أنه  و  جرم  من  له  ن�ضب  مبا 
بتلك �ملهمة ل�ضالح  كان يق�م 
تلتقي  كانت  �لتي  خطيبته 
دوره  باأن  م�ؤكد�  بال�ضحايا 
ح�ضاب  يف  معهم  �حلديث  ه� 
�لفاي�ضب�ك ، من جهته �ملتهمة 
�أنكرت ما ن�ضب لها من جرم و 
ورطها  من  خطيبها  �أن  �أكدت 
�أن كان يطلب  بعد  �لق�ضية  يف 
ترجمة  على  م�ضاعدته  منها 
يف  معارفه  بع�س  مع  �أحاديثه 
�أنه  بحجة  �لفاي�ضب�ك  ح�ضاب 

ل يجيد �للغة �لعربية. 
ل/منرية

><حم�ض��س<<  �نخفا�س  �ضجل 
يف  �لأخرية   �ل�ضت  �ل�ضن��ت  خالل 
حر�ئق  من  �لناجمة  �لنخيل  خ�ضائر 
مقارنة  ورقلة  ب�لية  �لغابات 
�ضمح  مما  �ضبقتها    �لتي   بال�ضن��ت 
�ضا�ضعة  م�ضاحات  على  باملحافظة 
�لهامة عرب  �لفالحية  �لرثوة  من هذه 
�أم�س،م�ضالح  �أفادت،  كما  �ل�لية   

�حلماية �ملدنية.
وت�ضري �إح�ضائيات ذ�ت �جلهاز   وعلى 
�خل�ضائر  �أن  �حل�رص  ل  �ملثال  �ضبيل 
�مل�ضجلة  بهذ� �خل�ض��س مل تتجاوز 
خالل �ل�ضنة �ملا�ضية 1.909 نخلة   و 
بلغ  2.885 نخلة يف 2015    يف حني 
عدد �لنخيل �لذي دمر بفعل �حلر�ئق 
يف 2014 ما جمم�عه 3.319 نخلة  . 
و تعترب تلك �خل�ضائر »متدنية« مقارنة 
و�ضل  حيث     2010 يف  �ضجل  مبا 
 7.598 و  نخلة   7.662 �إىل   حجمها 
نخلة يف �ل�ضنة �لتي قبلها   و 8.263 
كانت  فيما      2008 يف  �أتلفت  نخلة 
�خل�ض��س  بهذ�  �مل�ضجلة  �خل�ضائر 
يف  2007 يف حدود 5.509 نخلة   كما  
جملة  ت�ضافرت  وقد   n.إليه� �أ�ضري 
�ضاهمت  �لتي  �لإيجابية  �لع��مل  من 
خ�ضائر   تر�جع  يف  و�فر  بق�ضط 

تكثيف  بينها  من  باملنطقة  �لنخيل 
�أو�ضاط  يف  �لتح�ضي�ضية  �حلمالت 
منه  تعلق  ما  منها  �ضيما   �لفالحني 
�لالزمة  �ل�قائية  بالإجر�ء�ت  بالتقيد 
�ل�ضارة  �لأع�ضاب   من  �لتخل�س  لدى 
م�ضالح  تدعيم  و  �حلرق    طريق  عن 
�أثبت   جديد  بعتاد  �ملدنية  �حلماية 
و�لناجع  �ل�رصيع  �لتدخل  يف  فعاليته 
�حليل�لة  و  �حلر�ئق  على  لل�ضيطرة 

دون ت��ضع  رقعتها.
�أن�ضئ  �لذي  �مل�ضغر  �لرتل  �أدى  كما 
لأول مرة يف ي�لي� 2011 دور� »ملم��ضا 
بغابات  �ل�ضيطرة على �حلر�ئق  » يف  
�لنخيل ومنع ت��ضعها �ضيما �ملحيطة 
بعا�ضمة �ل�لية    حيث جلاأت مديرية 
دوريات  ت�ضيري  �إىل  �ملدنية  �حلماية 
�لنخيل  و�حات   د�خل  �إ�ضتطالعية 
يف  �حلر�ئق  ن�ض�ب  ح��دث  لر�ضد 
�لف�ري  �لتدخل  و  �ملنا�ضب  �ل�قت 

لإخمادها    ت�ضيف ذ�ت �ملديرية .
�لرتل �ملتنقل من عدة  ويت�ضكل هذ� 
لالإ�ضعاف  �ضيارة  و  �إطفاء  �ضاحنات 
�أخرى  لالإت�ضالت   كما يتم �ضمن  و 
تك�ينية  درو�س  تقدمي  �لآلية  هذه 
جمال  يف  �ملدنية  �حلماية   لأع��ن 

�لدفاع �ضد �حلر�ئق �لغابية.

و�شط االرتفاع املح�شو�س الذي ت�شهده  درجات احلرارة، اأم�س واليوم، والتي قد 
تتجاوز 40 درجة، قدمت وزارة ال�شحة وال�شكان و اإ�شالح امل�شت�شفيات و يف بيان 

لها  جمموعة من التعليمات و االإر�شادات خا�شة و اأننا يف �شهر رم�شان الف�شيل .

حذرت من �شوم االأطفال خالل موجة احلر

بح�شور م�شاهل 

فيما اأدين خطيبها بعقوبة عام حب�شا نافذا خطيبها 

�شارة بومعزة 

وزارة ال�شحة تن�شح ب�شرب كميات كبرية من املاء 

تبون ي�شتقبل وزير اخلارجية الفرن�شية 

عقوبة موقوفة النفاذ ل�شابة ادعت اأنها �شفرية اأملانيا بكندا  

بح�شب اإح�شاءات احلماية املدنية

اإنخفا�س حم�شو�س 
يف خ�شائر النخيل

 خالل ال�شنوات الـ6 الأخرية
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عرب املركز احلدودية الربية

 الأمن الوطني ينظم اإفطار اجماعيا 
بني التون�شيني واجلزائريني 

لالأمن  �لعامة  �ملديرية  نظمت 
�إفطار  ماأدبة  �أم�س،  �ل�طني، 
�لت�ن�ضيني  �لأ�ضقاء  لفائدة 
�جلز�ئريني  �ىل  بال�ضافة 
�حلدودية  �ملر�كز  م�ضتعملي 
�لتي  �ل�رصقية  باجلهة  �لربية 

تربط دولة ت�ن�س و�جلز�ئر.
هذه  �أن  �لأمن،  بيان  و�أبرز    
�ضمن  تاأتي  �لت�ضامنية،  �ملبادرة 
�لعام  �ملدير  �لل��ء  حر�س 
قيم  تعزيز  على  �ل�طني  لالأمن 
هذ�  خالل  �لجتماعي  �لتكافل 
�ل��فدين  مع  �لف�ضيل  �ل�ضهر 
دولة  من  �ل�طن  �أر�س  �ىل 
�ىل  بال�ضافة  �ل�ضقيقة،  ت�ن�س 
وح�ضن  �جلز�ئريني  �مل��طنني 
ت�فري  مع  و�ل�ضتقبال،  �ل�ضيافة 
للقيام  �ملالئمة  �لظروف  كافة 
نقاط  عرب  �لعب�ر  باإجر�ء�ت 
�ملر�قبة ب�ضه�لة ويف �أق�رص وقت 
�ملديرية  د�أبت  ما  وه�  ممكن 
�لعامة لالأمن �ل�طني على �لقيام 

عرب  �لأخرية  �ل�ضن��ت  يف  به 
خمتلف �ملر�كز �حلدودية، وذلك 
�ل�رصطة  م�ضالح  �ضعي  �إطار  يف 
�خلدمات  مب�ضت�ى  لالرتقاء 
�أ�ضاف  كما  تقدمها  �لتي  �لأمنية 
�ملديرية  من  �للتفاتة  هذه  �أن 
ج�  �أ�ضفت  �ل�طني  لأمن  �لعامة 
من �لر�ضا و�ل�ضعادة على �لأ�ضقاء 
�إ�ضعارهم  خالل  من  �لت�ن�ضيني 
يف  �ملبارك  رم�ضان  باأج��ء 
نقطة  �أول  من  �لثاين  بلدهم 
�لأثر  بالغ  له  كان  و�لذي  و�ض�ل، 
عائالتهم،  نف��س  و  نف��ضهم  يف 
من  و�إعجاباً  تقدير�ً  لقت  حيث 
�أر�س  �ىل  �ل��فدين  خمتلف 
�ل�طن �لذين ثمن�� هذه �خلط�ة، 
م�ضاعر  على  دليال  و�عتربوها 
�ل�د و�لرتحاب من قبل �ملديرية 
متمنني  �ل�طني،  لالأمن  �لعامة 
و�لزدهار،  �لتقدم  من  مزيد�ً 
يف  �لت�فيق  �ل�رصطة  ولأفر�د 
�لقيام بحفظ �لأمن و�ل�ضتقر�ر.

بح�شب ما اأعلنته الوزارة:

قيتوين يتباحث فر�س التعاون الطاقوي مع �شفراء بلجيكا والإمارات
�لطاقة م�ضطفى  ��ضتقبل وزير 
�لثنني  باجلز�ئر   قيت�ين  
بيار غي�ن   بلجيكا  �ضفر�ء دول 
�ملتحدة  �لعربية  و�لإمار�ت 
�أين  زعابي  علي  نا�رص  �أحمد 
�لتعاون يف  بحث معهما فر�س 
�أعلنته  ح�ضبما  �لطاقة   جمال 

�ل�ز�رة يف بيان.
و�ضفري  �ل�زير  و��ضتعر�س 
بلجيكا عالقات �لتعاون �لثنائية 
وبلجيكا  وكذلك  �جلز�ئر  بني 
جمالت  يف  �ل�ضتثمار  فر�س 
ي�ضيف  و�ملحروقات   �لطاقة 

�لبيان.

�لتطرق  �للقاء  هذ�  خالل  ومت 
�إىل �لعديد من جمالت �لتعاون 
تبادل  �خلرب�ت  �رصورة  منها 
و�ملعارف خ�ض��ضا فيما يتعلق 
�لطاقات �ملتجددة يف  باإدخال 
و�أي�ضا  �ل�ضبكات  �لكهربائية 
�مل�ضال  �لطبيعي  �لغاز  ت�ض�يق 

يف  و�مل�ضاركة  �ضري  و�آليات 
�لأ�ض��ق  �لف�رية.

و�ل�ضفري  قيت�ين  لقاء   وتناول 
�ض�ق  تط�ر  م��ض�ع  �لإمار�تي 
�ملنتجة   ودور  �لدول  �لبرتول 
يف  �لأع�ضاء  وغري  �لأع�ضاء 
للبرتول  �لدول �ملنتجة  منظمة 

على  ��ضتقر�رها  )�أوبك(   يف 
و�لبعيد.  �ملت��ضط  �ملديني 
على  �أي�ضا  �لطرفان  و�ألح 
�لثنائي  �لتعاون  تدعيم  �رصورة 
جمال  �لطاقة  يف  �لبلدين  بني 
�ل�ضتثمار  فر�س  و��ضتغالل 
�لتنقيب  جمال  يف  خا�ضة 

�لنتاج  قدر�ت  وتط�ير 
مت  من  �ملحروقات. كما 
م���ضيع  �إىل  �أي�ضا  �لتطرق 
�لتعاون  جمال  يف  �أخرى 
بالطاقات  �ملتجددة   مرتبطة 
بني  �خلرب�ت  �لتك�ين  وتبادل 

�لبلدين  ي�ضيف �لبيان.
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جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب  وعلى 
 2016 ماي   24 لتاريخ  املحاكمة 
حني اأوقفت م�ضالح الأمن املدعو 
مبوقف  الرحمان«  ،عبد  غ   «
بعد  للمطار  التابع  ال�ضيارات 
عودته من دولة عمان التي قامت 
بتورطه  الإ�ضتباه  ب�ضبب  برتحيله 
خطرية  اإرهابية  جماعة  �ضمن 
كامال  يوما   34 مدة  ق�ضائه  بعد 
رهن التحقيق هناك حول عالقتها 
الإرهابية  اجلماعات  باأحد 
الكندية املتواجدة مبعاقل �ضوريا 
غادي   ، م�ضطفى   « املدعوين 
،الأخوين قولدن ،�ضلمان الأ�رشيف« 
معهم  توا�ضل  على  كان  الذي 
واإلتحقوا  اأ�ضلموا  م�ضحيني  وهم 
منهم  ب�ضوريا  داع�ش  بجماعات 
 « دولة  من  واأحدهم  كنديني 
الأ�ضا�ش  هذا  وعلى  جمايكا«، 
بفتح  اجلزائرية  ال�ضلطات  قامت 
خا�ضة  الواقعة  عن  حتريات 
بحوزته خالل  �ضبطت  بعدما 
به  م�ضغوط  قر�ش  على  توقيفه 
على  حتري�ضية  و�ضور  فيديوهات 
بعد  و  ب�ضوريا  اجلهادي  الفكر 
حما�رش  على  املتهم  اإ�ضتجواب 
يقيم  كان  باأنه  اإعرتف  ر�ضمية 

على  تعرف   2007 وبعام  بكندا 
املدعو« دمين كلري مونت« املدعو 
اأ�ضلم حديثا  كندي  وهو  م�ضطفى 
ويتعلق  اأ�ضدقائه  من  عدد  رفقة 
�ضلمان الأ�رشيف«  و«  ب  الأمر 
قريقوري«  قوردن   « وال�ضقيقني 
املدعو » عبد املالك« و« قوردن 
وامل�ضمى  خالد«   « املدعو  كولن« 
الكندي  يو�ضف«  احلاج  و�ضيم   «
تردده  اأثناء  اجلن�ضية  الفل�ضطيني 
على اأحد امل�ضاجد و بعد مدة من 
معرفته بهم حاولوا اإقناعه بالفكر 
اجلهادي ، وبعد اأن اأقنعوه بالأمر 
نحو  مغادرة بلدهم  من  متكنوا  و 
توا�ضل  على  ظل  �ضوريا  معاقل 
الذي  »م�ضطفى«  املدعو  مع 
تقنية  عرب  باإ�ضتمرار  يحدثه  كان 
من  هو  قرر  مت  ومن   ، ال�ضكايب 
اأزعجته املخابرات  اأن  جهته بعد 
للمنزل  له  بزيارتها  الكندية 
والإ�ضت�ضفار منه ب�ضفة �ضبه دورية 
عن م�ضري جماعة كندا ، مبغادرة 
اإىل  والتوجه  الكندي  الرتاب 
اجلزائر ، اأين كنت يقيم رفقة قريبه 
يحاول  راح  والذي  الثاين  املتهم 
عر�ش  و  اجلهادي  بالفكر  اإقناعه 
�ضوريا  ملعاقل  التوجه  فكرة  عليه 
و الإلتحاق بتنظيم » داع�ش« وهي 
الفكرة التي لقيت ترحيبا من قبل 
ال�ضفر نحو  قريبه و من مت حاول 

غري  تركيا  دولة  طريق  عن  �ضوريا 
اأنه منع من العبور يف مطار تركيا 
اأدراجه  فعاد  يجهلها  كان  لأ�ضباب 
بكندا  مقيما  قريبه  بقي  وقت  يف 
لدولة  الهجرة  هناك  من  وحاول 
يف  توقيفه  يتم  اأن  قبل  اليونان 
اإطار الإقامة غري ال�رشعيو ترحيله 
املتهم  ذات  اأكد  كما  جديد.  من 
�ضلطنة  اإىل  بعدها  توجه  اأنه 
»عمان« لزيارة والديه، حيث مكث 
عندهما 3 اأ�ضهر وبعدها �ضافر اإىل 
مكان  املتحدة  العربية  الإمارات 
التقى  وهناك  �ضقيقته،  اقامة 
ب«  املدعو  مب�رش  معارفه  باأحد 
اأبو حممد«، حيث قام بعقد �رشاكة 
امل�رشوع  ان  غري  مطعم،  يف  معه 
مل يكن مربحا فقررا حل ال�رشاكة 
والعودة جمددا اإىل اجلزائر، حيث 
األف   17 مبلغ  اقرت�ش  عودته  عند 
حمل  وقام بفتح  والده،  من  دولر 
لبيع املواد الغذائية مبدينة القليعة، 
اإذ   ،2015 �ضنة  اأواخر  غاية  اإىل 
بتاأ�ضي�ش  والده  قام  ال�ضنة  وبنف�ش 
�رشكة ب�ضلطنة عمان املخت�ضة يف 
با�ضم   ، املراقبة  كامريات  تركيب 
اأطلق عليها  »عبد الرحمان غامن« 
اثر  وعلى  اخلليج«،  اأحالم   « ا�ضم 
ان�ضاء هذه ال�رشكة قام والده باإيداع 
ملفتاأ�ضرية ب�ضلطنة عمان للح�ضول 
على تاأ�ضرية اإقامة له » ابنه« و بعد 

العمانية  ال�ضلطات  األقت  عودته 
القب�ش عليه و قامت بتوقيفه مدة 
34 يوما للتحقيق معه حول جماعة 
�ضوريا  معاقل  يف  املتواجدة  كندا 
و من مت قامت برتحيله من جديد 
نحو اجلزائر اأين كانت يف اإ�ضتقباله 
ال�ضلطات اجلزائرية و اأكد يف ذات 
الب�ضياق باأنه كان يف كل دولة يتلقى 
الكندية  املخابرات  من  اإت�ضالت 
اأ�ضخا�ش  عرب  ترا�ضله  كانت  التي 
جماعة  م�ضري  عن  منه  وت�ضتف�رش 
» داع�ش« وظل حمل اإهتمام حتى 
تاريخ توقيفه اأين اإهتمت ال�ضلطات 
 ، ترحيله  خرب  تداولت  و  هناك 
الوقائع  هاته  اأ�ضا�ش  على  ليتم 
على حمكمة  حتويله  اخلطرية 
جلامعة  الإنتماء  بجرم  اجلنايات 
رفقة  باخلارج  تن�ضط  اإرهابية 
مثولهما  خالل  اأنكرا  و   ، قريبه 
من جرم  لهما  ن�ضب  ما  للمحاكمة 
باأنه  الرئي�ضي  املتهم  اأكد  حيث 
بكندا  طبيبعية  بطريقة  يقيم  كان 
داع�ش  بجماعة  معرفته  اأن  و 
التام  كانت جد �ضطحية مع جهله 
الكندية  ال�ضلطات  مطاردة  �ضبب 
كان  بعمان  توقيفه  �ضبب  اأن  له و 
جواز  جتديد  بطلب  تقدمه  بعد 
الذي  ال�ضبب  نف�ضه  وهو  ال�ضفر 
و  للجزائر  برتحيله  لأجله  قامت 
الذي  امل�ضغوط  القر�ش  باأن  اأكد 
ي�ضم  توقيفه  خالل  بحوزته  عرث 
التنمية  عن  درو�ش  و  ت�ضجيالت 
�رشيكه  اأكد  حني  يف   ، الب�رشية 
باأنه توجه لرتكيا رفقة قريبه بنية 
عر�ش  ناأين  اأوروبا  احلرقة«نحو   «
م�رشوع  يف  الدخول  �رشيكه  عليه 
ت�رشيحاته  عن  مراجعا  �ضخم 
الأولية فيما يخ�ش توجهه ملعاقل 
 ، داع�ش  بتنظيم  اللحاق  و  �ضوريا 
العام  النائب  لهما  بذلك  ليطالب 
�ضجنا  �ضنة   20 عقوبة  ت�ضليط 
دج  مليون  بقيمة  وغرامة  نافذا 
بحكم  املحكمة  ،وتفيدهما 

الرباءة. 

ـ         املحكمة اأفادته بحكم الرباءة
ك�ضفت جل�ضة حماكمة �ضاب مزدوج اجلن�ضية اجلزائرية الكندية املدعو » غ ،عبد الرحمان« املتخ�ض�ص يف تقنيات 

الإعالم اليل حول تورطه مبحاولة اللحاق مبعاقل تنظيم »داع�ص« ب�ضوريا بجنايات العا�ضمة اأم�ص عن �ضبكة 
اإرهابية خطرية منظمة تن�ضط بكندا و ت�ضم م�ضحيني اأ�ضلموا حديثا من جن�ضيات كندية وجمايكا كانت تن�ضر الفكر 

اجلهادي عرب اأحد امل�ضاجد بكندا وهي اجلماعة التي تعترب حمل بحث من قبل عدة دول على غرار م�ضر وعمان 
و كندا والتي جعلت من املتهم احلايل مطاردا من قبل املخابرات الكندية يف اأي دولة يحل فيها على غرار الدولة 

العمانية التي حققت معه ملدة 34 يوما كامال حول عالقته بجماعة كندا وكذا م�ضر اأين تلقى زيارة من رجل خمربات 
كندي ي�ضتفر منه عن نف�ص اجلماعة ،ويورط معه قريبه يف ملف ق�ضائي ثقيل بعدما حاول اأخذه معه لداخل معاقل 

اجلماعات الإرهابية ب�ضوريا .

ال�ضطات العمانية اأوقفته ملدة 34 يوما للتحقيق 

ل/منرية

 هكذا حول » داع�سيان« كنديان خمت�ص
 اإعالم اأيل اإىل مطارد عامليا 

لدى  اجلنايات  حمكمة  اأجلت 
للدورة  العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ش 
اأحد  لغياب  املقبلة  اجلنائية 
ق�ضية  يف  املتهمات النظر 
قامت  التي  ال�ضابقة  الربملانية 
بطم�ش معامل جرمية القتل الب�ضعة 
ب�ضالحها  و  اإبنيها  التي جرت بني 
عام  من  اأكتوبر  �ضهر  يف  اخلا�ش 
روح  باإزهاق  قام جنلها  اأين   2013
�ضقيقه البالغ من العمر حينها 24 
ت�ضليل  جهتها  من  وحاولت  �ضنة 
عنا�رش الأمن و ال�ضلطات بالإدعاء 
اأن  قبل   ، جرمية اإنتحار  باأنها 
العلمية  ال�رشطة  تقارير  تف�ضحها 
الدقيقة و تواجه بذلك رفقة زوجة 
اإبنها الإ�ضبانية و اإبنتها تهمة عدم 
الذي  الوقت  التبليغ عن جناية يف 
من  البالغ  اجلاين  لإبنها  ن�ضبت 
مع  العمدي  القتل  جناية  العمر 

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

و  اجلرمية  مل�رشح  تنقلت  التي 
باإ�ضتجواب والدة ال�ضحية �رشحت 
لهم باأن اإبنها املرحوم قد اإنتحر ، 
ال�رشطة مل تقتنع  اأن م�ضالح  غري 
بالفر�ضية و تو�ضعت يف التحريات 
بفعل  متت  اجلرمية  اأن  لتكت�ضف 
فاعل من خالل رفعها للب�ضمات ، 
حيث تو�ضلت التحريات اإىل وجود 
ال�ضاب قتل  اأن  تثبت  قاطعة  اأدلة 
ومل ينتحر، واأن اجلاين هو �ضقيقه 
له  خل�ضت  ما  على  بناءا  وهذا 
لل�رشطة  البالي�ضتية«  »م�ضلحة 
تقارير  وكذا  الولية  باأمن  العلمية 
الطبيب ال�رشعي ، خا�ضة بالأخذ 
متت  اجلرمية  اأن  الإعتبار  بعني 
ال�ضابقة  النائبة  �ضالح  با�ضتعمال 
الوطني  التجمع  حزب  عن 
الواقعة  ،وهي  الدميقراطي 
بحكم  ت�ضاوؤلت  عدة  التي اأثارت 
بال�ضالح  اإحتفظت  قد  النائبة  اأن 
رغم نهاية عهدتها، وبعد اأن خل�ش 
التحقيق اإىل حتويل م�ضار الق�ضية 
من جرمية اإنتحار جلرمية قتل مت 
�ضقيق  متابعة  الأ�ضا�ش  هذا  على 
العمدي  القتل  بتهمة  ال�ضحية 
الرت�ضد  و  الإ�رشار  �ضبق  مع 
اإبنها  زوجة  و  الربملانية  ومتباعة 
عن  الإبالغ  عدم  و�ضقيقته بتهمة 
جناية ، اأمام اإنكار املتهم لإرتكابه 
جلرمية القتل، وهذا يف اإنتظار ما 
�ضت�ضفر عنه جل�ضة املحاكمة من 

تفا�ضيل اأكرث .
ل/منرية 

ب�ضبب غياب اأحد املتهمات

تاأجيل ق�سية الربملانية التي قامت 
بطم�ص جرمية قتل بني اإبنيها 

للدورة املقبلة

بعدما حاول توقيفه

5 �سنوات �سجنا ل�ساب يده�ص �سرطي و يحاول قتله بـ« بلكور« بالعا�سمة
لدى  اجلنايات  مبحكمة  جرت 
اأم�ش  العا�ضمة  ق�ضاء  جمل�ش 
الثالث  العقد  يف  �ضاب  حماكمة 
ده�ش  مبحاولة  العمر لتورطه  من 
و قتل �رشطي بحي بلوزداد بعدما 
احلواجز  باأحد  توقيفه  حاول 
الأمنية م�ضببا له عجز طبي مبدة 

جنى  التي  احلادثة  وهي  يوما   45
فيها من موت حمتوم . يف الق�ضية 
�ضهر  لأواخر  تعود جمرياتها  التي 
م�ضالح  قامت  حني   2016 ماي 
اأمني وقائي  حاجز  بو�ضع  الأمن 
ملراقبة امل�ضبوهني ب�ضارع حممد 
حينها  مر  و  بالعا�ضمة  بلوزداد 

منت  على  م�ضبوهان  �ضخ�ضان 
فحاول  اللون  �ضوداء  نارية  دراجة 
ال�ضحية اإيقافها عن طريق اإ�ضارة 
الأخري  اأن هذا  لل�ضائق غري  بعثها 
الفرار بكامل �رشعته وعاد  حاول 
ق�ضرية  زمنية  مدة  بعد  اأدراجه 
بده�ش  وقام  �رشعته  باأق�ضى 

وقع  ال�رشبة  لقوة  ال�رشطي و 
هذا الأخري اأر�ضا و قام اأ�ضدقائه 
لتلقي  ال�رشعة  وجه  على  بنقله 
له  اأجريت  و   ، الأولية  الإ�ضعافات 
عدة عمليات على م�ضتوى احلو�ش 
و الركبة و بعد ق�ضائه لأزيد من 6 
خروجه  و  امل�ضت�ضفى  داخل  اأيام 

منها حرر له الأطباء �ضهادة طبية 
مبدة عجز قاربت 45 يوما اأودعها 
يف �ضكواه �ضد املتهم احلايل الذي 
توقيفه و حتويله على حمكمة  مت 
احلال بجرم حماولة القتل العمدي 
و الفرار ، حيث اأنكر خالل مثوله 
و  له من جرم  ن�ضب  ما  للمحاكمة 

اأكد باأنه مل يق�ضد ده�ش ال�ضحية 
بقيام  جهته  من  مت�ضك  الذي 
ويطالب بذلك النائب العام عقوبة 
حق  يف  نافذا  �ضجنا  �ضنوات   6
املحكمة  ،وتق�ضي عليه  املتهم 

ب5 �ضنوات �ضجنا. 
ل/منرية
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ال�صهيوين  العربي  لل�رصاع  وملح 
،وخروج  اليهود  له  يخطط  وما 
حل�صم  �صباته،  من  الرو�صي  الدب 
الواليات  اأ�صطورة  نهاية  ثم  املوقف 
تائية  ،الق�صيدة  االأمريكية  املتحدة 
ثالثة  من  تتكون  امللحون  ال�صعر  من 
دوال  اأ�صماء  فيها  ويذكر   ، بيتا  ع�رص 
اآنذاك  مذكورة  وال  موجودة  تكن  مل 
مثل  بزمن  رحيله  بعد  وتاأ�ص�صت   ،
احلكمة  �صاحب  وهو  ؟.  البحرين 
لها  املاريكان   « يقول  حيث  ال�صهرية 
عني على طهران وعينها على وهران 
لقول  م�صداقا  نباهته  من  ،وهي   !«
عليه  اهلل  �صلى  امل�صطفى  احلبيب 
ال�رصيف  النبوي  احلديث  يف   ، و�صلم 
فرا�صة  »اتقوا  الرتمذي  يرويه  الذي 
اهلل«،وذكر  بنور  ينظر  فاإنه  املوؤمن؛ 
َذِلَك  يِف  اإَنّ   « ال�رصيفة  االآية  بع�صهم 

ِمنَي ». الآيَاٍت ِلّلُْمتََو�ِصّ

بداية الق�ضيدة ..و انفاعالتها

االإمام  ال�صيخ  فيها  يذكر  الق�صيدة 
فيها  تقوم  باأ�صمائها  دول  املجاهد 
وال�صعودية  البحرين  مثل  الفتنة 
ب�رصتها  حتى  ويذكر  والعراق 
تكون  كيف  يذكر  ثم   . وبغدادها 
)املاريكان(  جيو�ش  اأ�صطورة  نهاية 
واالجنليز اللذان ال يقهران وهم �صبب 
بهما  واال�صتعانة   ، باملنطقة  الفتنة 
اأطراف  ا�صتقواء طرفا �صد  من اجل 
الرو�صي  الدب  يخرج   وكيف   ، اأخرى 
هو  من  مذكرا   ، باملنطقة  لينفرد 
»ا�رصائيل«  اإىل  اإ�صارة  للفتنة يف  �صببا 
ويذكرهم باإ�صم ) جويف ( . ويتحدث 
عن املهدي املنتظر وعن الطائرات 
التي  وال�صواريخ  والقنابل  احلربية 
موؤكدا   . زمنه  يف  موجودة  تكن  مل 
�صد  جديدة  �صليبية  حرب  انها  على 
البيت  يف  اإليها  ي�صري  حينما  االإ�صالم 

االأول من الق�صيدة بقوله :
يف الغرب �رصب الناقو�ش ........

والتكالب   ، احلرب  ناقو�ش  دق  اأي 
الفتنة  ون�رص  االإ�صالمي  العامل  على 
جديدة  عاملية  حرب  يف  الدخول  ثم 
. ويوؤكد ال�صاعر ال�صهيد عبد الرحمن 
طاهريي يف البيت ال�صابع ، بان الفتنة 

تبداأ يف �صهر ماي . حيث يقول:

الفتنة يف ماي ابداتوالنار �ضعلت 
فيها

االأمريكية  القمة  عقد  موعد  وهو 
العربية االإ�صالمية يف الريا�ش ،والتي 
ال.....  من  جملة  اتخاذ  فيها  مت 
مرحلة  بعد  ملا  ترتيبات  على  بناءا 
من  االنتهاء  .وحماوالت  املقاومة 
وبع�ش  امل�صلمني  االإخوان  جماعة 
تقف  التي  الراديكالية  ال�صخ�صيات 
االأمريكي  للم�رصوع  باملر�صاد 
حركة  من  االنتهاء  ثم  ال�صهيوين. 
حما�ش باعتبارها اخر قالع املقاومة 
االأخرية  هذه  املحتلة.  فل�صطني  يف 
التي يراد جتريدها من فعل املقاومة 
لعقد  متهيدا   . باالإرهاب  واتهامها 
وحتت  ال�صهيوين  الكيان  مع  اتفاقات 

 . مبا�رص  �صعودي   – اأمريكو  اإ�رصاف 
باقي  على  لال�صتيالء  التخطيط  مع 
خالل  من  الفل�صطينية  االأرا�صي 
من  املقدي�صيني  بيوت  م�صاكن  �رصاء 
طرف �رصكات ت�رصف عليها االإمارات 
العربية ال�صعودية ومتول باموال عربية 
رائد  ال�صيخ  موؤخرا  منه  ماحذر  وهو 
�صالح الذي اكد على اخلطر الذي ال 
التواطوؤ  ميكن تداركه من خالل هذا 
وحارات  م�صاكن  على  لال�صتيالء 
عربية للتمهيد الإعالن يهودية الدولة 
عا�صمة  القد�ش  واعالن  اال�رصائلية 
�صمن  من  كانت  والتي  �رصائيل  ال 
االأمريكي  الرئي�ش  وبرنامج  اهداف 
وكان  بذلك  اقر  الذي  ترامب  دونالد 
نقل  عن  يعلن  اأن  املفرو�ش  من 
االمريكية  املتحدة  الواليات  �صفارة 
وفى  قد  يون  وبذلك  القد�ش  اىل 
ل�صا�صة  اإر�صاءا  قطعت  الذي  بالوعد 
�صلول  اآل  من  بالتعاون  �صهيون  بني 
اعتربت  بزيارة  ذلك  بعد  اكتفى  ثم   ،
تاريخية حني يقوم اول رئي�ش اأمريكي 
ما  وهو  الرباق  حائط  اما  بالوقوف 
يعرف ا�رصائيليا بحائط املبكي حيث 
احلائط  على  راأ�صه  ترامب  �رصب   (
حق  يف  اقرتفها   ذنوبا  عن  تكفريا 
العرب الذين دفعوا له االجزية وفوق 

ذلك خان ) امللح ( العربي .

اأول من نفذ فيه حكم الإعدام 
باملق�ضلة ب�ضركاجي

والعلم  الزهد  حياة  ال�صيخ  عن  عرف 
عليه  القي  اأن  اإال  للجهاد  توجهه  ثم 
االإعدام  حكم  فيه  ونفذ  القب�ش 
 ،  1931 جويلية   14 يوم  باملق�صلة 
به  يحتفل  اأن  املفرو�ش  من  كان  اذ 
على  قرن  مرور  مبنا�صبة  واإعدامه 
احتالل فرن�صا للجزائر ، ولكن عندما 
املحامني  بع�ش  تطوع  �صيته  ذاع 
يف  �صنة  الق�صية  وبقيت  عنه  للدفاع 
احلكم  �صدور  غاية  اإىل  املداوالت 
باإعدامه  قرارا  واتخاذ  النهائي 
الوطني  بالعيد  االحتفال  ذكرى  يف 

الفرن�صي .
بن  الرحمن  عبد  طاهريي  وهو 
م�صكنا   امل�صعدي  الطاهر  بن  احمد 
االأعوري ن�صبا  فاقت �صهرته احلدود 
العامل  املعلم    ، الكرامات  �صاحب   ،
ال�صهم   واملجاهد  الفقيه  امل�صلح   و 
ب�صحراء   1868 حوايل  ولد  وال�صاعر 
حاليا  املعروف  باملكان  م�صعد 
تلقى    ، �صلمانة  ببلدية  بالقاهرة 
بتعليم  وعهد  الكرمي  القراآن  مبادئ 
نف�صه  تاقت  ثم  طويلة   مدة  نف�صه 
اأوالد  زاوية  اإىل  فانت�صب  العلم  لطلب 
جالل حيث در�ش على ال�صيخ حممد 
موؤ�ص�ش  املختار  ال�صيخ  ال�صغري جنل 
عبد  ال�صيخ  على  تتلمذ  ثم   ، الزاوية 
و  مقامه  املعروف  النعا�ش  الرحمن 
زاويته بدار ال�صيوخ ، حيث الزمه مدة 
طويلة ثم اأمره بالتوجه اإىل اأهله لن�رص 

العلم و تعليم الكبار و ال�صغار .
بحبوبة  يف  يعي�ش  ال�صيخ  كان      
وال حت�صى حيث  تعد  ال  وثروة  مالية 
ا�صتهرت عائلته بالرثاء وبك�صب الغنم 
يف  �صيارة  يك�صب  كان  .ومن  واالإبل 
�صوى  اجللفة  جنوب  يف   1920 �صنة 
بقي  ذلك  ورغم  ؟  اهلل   رحمه  ال�صيخ 

ب�صيطا ويعي�ش حياة القانعني الب�صطاء 
على  يعطف  وكان  الفقراء  جانب  اىل 
بالعامة  ويت�صل  معهم   وياأكل  اجلميع 
جعله  مما  اجلميع  لدى  حمببا  وهو 

يك�صب ثقتهم ومواال تهم .
والتي  املعروفة  زاويته  ان�صاأ  بعدها 
االأهايل  تاأليب  كبريا يف  دورا  لها  كان 
التحريرية  الثورة  اثناء  جتنيدهم  و 
من  املئات  وخرجت   . املباركة 
اىل  زالت  وال  الكرمي  القرىن  حفظة 
التعليم  يف  دورها  توا�صل  اليوم  غاية 
على  واحلفاظ  العربية  مبادئ  ون�رص 
كبري  عدد  ،وترك  االإ�صالمي  الدين 
بن  ال�صيوخ حممد  مثل  التالميذه  من 
الكبري  بامل�صجد  اإمام  اأول  وهو  ربيح 
�صيدي  بن  وبلقا�صم  الوالية،  بعا�صمة 
الزاوية  مب�صيخة  تكفل  الذي  يو�صف 
بن  عمر  ابنه  وكذلك   . بعد  فيما 
ن�صخة  وكان  اباه  ورث  الذي  الطاهر 

منه.
ونظرته  بحكمته  ال�صيخ  عرف     
و  ال�صعر  يقول  كان  كما   ، للم�صتقبل 
الكثري  منه  دّون   ، امللحون  يف  اكرثه 
�صرية  حول  خمطوط  كتاب  له  و 
ون�صب �صيدي نائل . ترك العديد من 
اثناء  �صاعت  االأعمال  و  املرا�صالت 
الثورة ، حينما داهم جنود اال�صتعمار 

منزل احفاده و احرقها .

الق�صيدة كما وردت على ل�صان العامة 
بالتواتر

الناقــــــــــــــو�ش        �رصب  الغرب  يف 
لل�صــرق �صــــــــــارت بـلية

طـــــــــــــــــاح        عالمها  الـبـحـريـن 
والـخـوف علـى ال�صعـــودية

العراق        ار�ش  الب�رصة  على  تخاف  ال 
يا�صـاكـن بـــالد الـبـغـداديــة

ايك�صــــــــــــر        �رصيف  رجــل  يخرج 
عالم الف�صاق بجنود ها�صمية

�صــواريخ         وال  قـنـابل  من  مايخـاف 
وال طـيـارات حـــربـــيــــــة

ار�صــــات        الـــــبـ�صــرة  على  جنود 
واملـاريـكـــان دار لـــيـــــها

الفـتـنـة يف مـاي بــــــــــــــــــدات       والــنـار 
�صعــلـــت فـــيـــــها

فـتــات        راح  املريـكـــــــــــــــــــان 
واالنـجليـز راحــت ا�صـتــــات

فـيــــــها         متـحـكـم  اجويف  ب�صـبـب 
والـــرو�ش دالــتــــــــو جات

عــلـيــــها        الوقـت  �صاحـــب  ق�صبو 
القيل اوقال اقــــ�صاء او فات

فـات        اللي  الوقت  كيما  اال�صالم  يبقى 
واملـهــــدي يـــخــــرج ليها

والنـ�صـر جـابـــوه ال�صــــــــــادات       يف 
اخـر مـاي انــ�صــــر ليها

�صـــــــــالة        باألـف  كـالمـي  نـخـتـم 
وبــح�صـب الـدنـيـا او ما فـيها

ويتبادل  دولة  ،موؤ�ص�ش  مقاومة  قائد 
ال�صفراء ..

يعترب االإمام ال�صيخ احد ابرز فر�صان 
اجللفة  مبنطقة  ال�صعبية  املقاومة 
واأوالد واملناطق املجاورة لهما. كرب 
لال�صتعمار  يكنه  الذي  احلقد  معه 
ترت�صده  الفرن�صيني  عيون  فباتت   ،
يعرف  كان  و   . ارحتل   و  حل  اأينما 
اللدود  بالعدو  اخلا�ش  و  العام  لدى 

ومنها  املغرب  اىل  فنفته   . لفرن�صا 
ات�صل بالزعيم عبد الكرمي اخلطابي،  
ثم تفطنت فرن�صا لن�صاطه اإىل جانب 
اإىل  فاأعادته  املغربية.  املعار�صة 
وفر�صت  بتلم�صان  احميان  منطقة 
عليه ح�رص كما و�صعته حتت االقامة 
نظرة  ذو  كان  ال�صيخ  والأن   . اجلربية 
ثاقبة واأعمق ، فقد كان يفكر يف كيفية 
اأقطار  يف  امل�صتعمر  على  الق�صاء 
املغرب وتوحيدها اذ دعي يف 05 ماي 
�صنة 1926 اىل ملتقى من اجل توحيد 
باملغرب  عارمة  بثورة  للقيام  اجلهود 
باملكان  املوؤمتر  انعقد  و  العربي 
كم   36 حوايل  )بري�ش(  بـ  املعروف 
الكثري  ح�رصته  م�صعد  مدينة  جنوب 
العلمية  و  الدينية  ال�صخ�صيات  من 
دون   الذي  بيو�ش  ال�صيخ  بينهم  من   .
ليال  ثالثة   ( �صماه  كتاب  يف  املوؤمتر 
يف ال�صحراء ( .و دام ثالث ليال وهو 
االأر�صيف  من  وثائق  يف  كذلك  مدون 
عالقات  له  كانت  قد  .و  الفرن�صي 
متينة بزعماء اجلهاد يف تون�ش و ليبيا  
عند  �صفراء  له  كان  املغرب  حيث  و 
و  ال�صنو�صي،  ال�صيخ  ،و  املختار  عمر 
مددا  كان  اخلطابي.كما  الكرمي  عبد 
معه  له  كما  املختار  عمر  جلي�ش 
اأوالد  من  �صهداء  .وهناك  مرا�صالت 
نائل يف مدينة طربق مازالوا يبحثون 

عمن ينت�صلهم من الن�صيان .
 800 و  فار�ش   650 قوامه  جي�ش  كون 
لعور  اأوالد  اأعرا�ش  من  امل�صاة  من 
معارك  بعدة  قام  و   ، خل�رص  واأوالد 
ل�صد التو�صع اال�صتعماري داخل تراب 
وبالقرب  تقرت  مناطق  ويف  م�صعد 
�صوف  ووادي  وغرداية  ورقلة  من 
ونواحي ب�صكرة يف احلدود مع منطقة 
اجللفة حاليا، ثم التحق بليبيا ملعاونة 
من  فار�صا   185 معه  و  املجاهدين 
كبرية  معارك  له  كانت   ، نائل  اأوالد 
كبد  الفرن�صي  اجلي�ش  مع  ومناو�صات 
االأرواح  يف  كبرية  خ�صائر  العدو  فيها 
قرب  القب�ش  عليه  األقى  وقد  والعتاد 
بو�صاية  املعارك   اإحدى  اأثناء  تقرت 
من طرف احد االأعيان يف نهاية �صنة 
حيث  اجلزائر  اإىل  حتويله  1930.ومت 
فيه  ونفذ  �رصكاجي  �صجن  يف  و�صع 
 1931 14جويلية  يوم  االإعدام  حكم 
وحولت  ايام  بعد  جثته  اإخراج  ومت   ،
دفن  حيث  م�صعد  راأ�صه  م�صقط  اإىل 
بالقاهرة  زاوية  مقار  من  بالقرب 

بلدية �صلمانة .

ب�ضمات ال�ضيخ واآثاره يف املغرب 
واجلزائر

الرحمانية  الطريقة  بن�رص  له  ي�صهد 
هناك  نفيه  عند  ال�صقيق  املغرب  يف 
طريقة  ،وهي  امل�صتعمر  طرف  من 
اأ�صولها  تلقى   ، خلوتية  �صوفية 
ال�صغري  ال�صيخان حممد  واأوراها عن 
اجلاليل بزواية اأوالد جالل عن ال�صيخ 
املختار بن خليفة لت�صل اىل موؤ�ص�ش 
الثامن  القرن  اأواخر  فرعها باجلزائر 
�صيخها  يد  على  امليالدي  ع�رص 
الرحمن  عبد  بن  حمّمد  وموؤ�ص�صها 
الزواوّي االأزهرّي وبه اأ�صبحت تعرف 
اأخذها  وهو   ، له  ن�صبة  بالرحمانية 
عن �صيخها يف م�رص حمّمد بن �صامل 
األب�صه  ..الذي   « اخللوتّي  احلفناوّي 

لن�رص  اجلزائر  اإىل  و�رصفه  اخلرقة، 
�صنة  ذلك  وكان  هناك،  الطريقة 

1177هـ = 1758م« .
الرحمن  عبد  ال�صيخ  عن  اأخذها  كما 
العامر  باملقام  النعا�ش  �صليمان  بن 
دار  منطقة  النعا�ش  بحو�ش  بزاويته 
تتلمذ  والذي  باجللفة  حاليا  ال�صيوخ 

عنه وقربه .
الطرق  اأو�صع  من  الرحمانية  وتعترب 
فالتجانية  القادرية  تليها  ثم  انت�صارا 
من  اأنه  رغم  فال�صاذلية،  فالهربية 
ن�صبة  التجانية  تكون  اأن  املفرو�ش 
االأو�صع  هي  التجاين  اأحمد  ل�صيدي 
.حيث  جزائري  منبعها  الن  انت�صارا 
خرجت من رحم منطقة عني ما�صي 
باالأغواط على يد موؤ�ص�صها املدفون 
املغربية  باململكة  فا�ش  بحا�رصة 

ال�صقيقة.
الرحمن  ال�صهيد عبد  ال�صيخ  وقد زار 
نفيه  اأثناء  مغربية  مدن  طاهريي 
ح�صبما   ، الطريقة  ن�رص  على  وعمل 
بن  الرحمن  عبد  �صيخه  بذلك  تنباأ 
�صليمان النعا�ش ) 1907-1826 ( حيث 

يقول يف ق�صيدة له عن تلميذه :
من فا�ش الهرام رعدي فيها زام . . .  

نحيي يف االإ�صالم باأمطار الود
حيث مكث مدة  يبث االأوراد وعرفه 
وبرزت  �صيته  ذاع  بعدما   ، النا�ش 
كراماته .فاأكرموا وفادته وانت�صب اإليه 
 . ال�صوفية امل�صهورين  خلق كثري من 
هناك  وترك  اجلزائر  اإىل  عاد  اأن  اإال 
اأتباع ومقادمي وزوايا رحمانية عامرة 
نف�صه  ال�صيخ  ذلك  ذكر  اهلل،وقد  بذكر 
يف مرثيته للقطب النعا�ش بن �صليمان 

، حيث يقول :
ماذا من اكام رعدك فيها زام        ماذا 

من انام خ�صعت باجلهدي

رثاء ال�ضيخ عبد الرحمن بن 
الطاهر ل�ضيخه القطب النعا�س

اأهم  باأحد  القارئ  نذكر  ان  باأ�ش  ال 
عبد  ال�صيخ  قالها  التي  الق�صائد 
تن�رص  والتي   ، الطاهر  بن  الرحمن 
 ) الو�صط   ( جريدة  يف  مرة  الأول 
وخ�صال  حلياة  جامعة  ق�صيدة  وهي 
.وينتقد  بيتا  اربعون  يف  تقع  �صيخه 
وماعليه  الزوايا  بع�ش  اأحوال  فيها 
عن  حتول  من  واملريدين  م�صائخها 
الأغرا�ش  الزوايا  وا�صتغالل  ال�رصع 

دنياوية . ونقتطف منها مايلي :

يا هلل       عن  اهلل �صلى  با�صم  بادي 
النبي االأواه �صادق الوعد

عن قطب االأنام نن�صد النظام    نرثي 
ذا االإمام دحمان الفردي

يا حزن االأحبا�ش من فقد النعا�ش    يا 
�رص االأنفا�ش عن زين الوردي

يا �صو املكان من فقد ال�صلطان     يا 
حزن االإخوان عن زين العهد

يا دحمان    يف  الزمان مثلك  الياأتي 
االأربع اركان يف كل بلد

ياركن الطريق يا منجي الغريق     يا 
نور التحقيق االإمام املهدي

ماذا من اكام رعدك فيها زام        ماذا 
من اأنام خ�صعت باجلهدي

من بعدك ماكان نا�صح لو كان     تهتز 
االأركان يف حال الوجدي

تركت االأيتام عرا االأج�صام         منهم 
ذا الغالم عاري اجل�صدي

دحمان الفقري ماله ن�صري        ذليل 
حقري ا�صفر اليدي

ماله  عيب      كل  فيه  كثيب  م�صكني 
طبيب به يهتدي

تايه يف االوطان حايف عريان      متغري 
ولهان نارة تقدي

علم االحوال مع اهل الكمال     ماله 
رجال تاخذ باليدي

تايه يف الفالة حفاة عراة        قا�صو 
كي فات زمان الوردي

غرين ال�صيطان يف ذلك الزمان     يوم 
ان كنت تبان يا زين القدي

خدعتني االيام عن نيل املرام      و 
ادات االإمام خالتني وحدى

كنت للطريق كاحل�صن الوثيق     ماأوى 
للع�صيق جمروح الكبدي

املعان     ذا  عارف  ماكان  بعدك  من 
يف االإن�ش و اجلان تهدي للر�صدي

االأم�صار     كل  من  للمختار  �صارت 
رجعت باالأ�رصار و النور البادي

البلدان       بعد  من  اإخوان  و�صاروا 
ب�صحبة التزيان �صاروا كاجل�صدي

لكل علوم حازوا ذا النجوم        من 
ف�صل القيوم فازوا بال�صعدي

االأحوال      علم  يف  كاجلبال  �صاروا 
مالهم مثال زينينا لعهدي

االإخوان        �صادات  باالأمان  �صاروا 
زينني الديوان �صادقني الوعدي

ال�صدور     بعد  من  االأمور  وانعك�صت 
�صارت لق�صور لهواها تبدي

كانت بال�صيام مع طول القيام        وذكر 
الدوام من غري الوردي

�صديق      يا  فافهم  الطريق  ذا  نعني 
قويل بالتحقيق هكذا جدي

باالنوار       تهطل  كاالأمطار  كانت 
واتنبت االأ�رصار برقها يهدي

يرام       الكاغط  و  بالكالم  �صارت 
واتنبت ظالم ثمرة احل�صدي

تطورات اأزمة اخلليج ، ثم اإعالن اململكة العربية ال�ضعودية والبحرين والإمارات قطعهما العالقات الدبلوما�ضية ،والقت�ضادية واإعالن النفري بدق 
طبول احلرب ، كلها موؤ�ضرات لأزمة تنباأ بها �ضيخ املقاومني املجاهد ال�ضهيد عبد الرحمن بن الطاهر طاهريي ) 1931-1868 ( يف ق�ضيدة ا�ضت�ضرافية قالها 

�ضنة 1918 ذكر فيها الأزمة بالتف�ضيل

نبوءة اأم ب�ضرية

بقلم / احلفناوي بن عامر 
غول احل�ضني 

اأزمة اخلليج كما ت�شورها ال�شهيد عبد الرحمن 
بن الطاهر يف ق�شيدة �شنة 1918
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و �ضيمتد هذا العمل الت�ضامني الذي 
مت اإطالق الت�ضجيالت اخلا�ضة به 
"طوال اأيام �ضهر رم�ضان الف�ضيل" 
ح�ضب ما اأو�ضحه يف هذا ال�ضدد 
عبد  املكتب  لهذا  العام  الأمني 
برنامج  ت�ضطري  مت  و  نوار  القادر 
م�ضالح  مع  بالتعاون  خا�ص 
ح�ضب  ال�ضكان  و  ال�ضحة  مديرية 
ما اأردفه ذات امل�ضوؤول م�ضريا اإىل 
اأن اإعداد قائمة الأطفال املعنيني 
مع  بالتعاون  امل�ضاجد  عرب  تتم 

جلان الأحياء.
على  امل�ضاجد  جلان  �ضجلت  و 
وجه اخل�ضو�ص منذ بداية ال�ضهر 
من  اخلتان  طلبات  عديد  اجلاري 
ميكنها  ل  معوزة  عائالت  طرف 
العمل  هذا  مثل  مبلغ  ت�ضديد 

د.ج  ب6000  املقدر  اجلراحي 
لدى الأطباء اخلوا�ص و �ضتتم هذه 
ال�ضت�ضفائي  الو�ضط  يف  العملية 
الو�ضية  الوزارة  لتعليمات  وفقا 
عملية  كل  اأن  على  تن�ص  التي 

"اإجباريا"  تتم  اأن  يتعني  ختان 
تفادي  اأجل  من  �ضحي  هيكل  يف 
ح�ضب  حمتملة  تعقيدات  اأي 
�ضيتم  و  امل�ضوؤول  ذات  اأكده  ما 
طابع  ذات  �ضحية  هياكل  ت�ضخري 

عمومي و خا�ص مزودة بالو�ضائل 
و  الالزمة  الطبية  التجهيزات  و 
الأعوان  و  اجلراحني  من  طاقم 
هذا  جناح  ل�ضمان  الطبيني  �ضبه 
لذات  ا�ضتنادا  التطوعي  العمل 
الأعمال  ت�ضمنت  و  امل�ضدر 
اخلريية التي قام بها هذا املكتب 
توزيع  رم�ضان  �ضهر  بداية  منذ 
الغذائية  املواد  من  طرد   6815
اأكرث  و  املعوزة  العائالت  لفائدة 
�ضاخنة  وجبة   500 و  األف   23 من 
ماأوى  دون  من  الأ�ضخا�ص  لفائدة 
و عابري ال�ضبيل ح�ضب ما اأو�ضحه 
 826 جمع  مت  باأنه  اأ�ضاف  و  نوار 
م�ضجدا   70 عرب  الدم  من  كي�ص 
مبادرة  اإطار  يف  الولية  بهذه 
مركز  مع  بالتعاون  اإطالقها  مت 
ال�ضت�ضفائي  باملركز  الدم  نقل 

اجلامعي ابن بادي�ص.

�ضيتم خالل �ضهر رم�ضان ختان اأكرث من 100 طفل ينحدرون من عائالت معوزة مببادرة من مكتب 
�ضبل اخلريات التابع ملديرية ال�ضوؤون الدينية و الأوقاف لولية ق�ضنطينة, ح�ضب ما �ضرح به اإطار 

بهذه املوؤ�ض�ضة اخلريية.

ق�ضنطينة

ق.م

ختان جماعي لفائدة �أكرث من 100 طفل معوز

جامعة تيزي وزو 

اأخبارتيارت  

ورقلة 

ت�سليم "غري موؤكد" ل 2700 مقعد بيد�غوجي بتامدة يف �لدخول �ملقبل 

وفاة �سخ�سني يف حو�دث مرورية

جت�سيد عديد �مل�ساريع بقطاع �ل�سياحة

معمري  مولود  جامعة  رئي�ص  قال 
مقعد   2700 ت�ضليم  اأن  وزو  بتيزي 
بيداغوجي قيد الإجناز على م�ضتوى 
القطب اجلامعي بتامدة "غري  موؤكد 
يف �ضبتمرب املقبل" ب�ضبب التاأخر يف 
اجناز الأ�ضغال واأ�ضاف اأحمد تي�ضة 
الور�ضة  يف  الأ�ضغال  تقدم  ن�ضبة  اأن 

تقدر حاليا ب 70 
الأ�ضغال  تاأخري  مت  وقد  باملائة 

ي�ضمح  الذي  التمويل  غياب  ب�ضبب 
بدفع م�ضتحقات موؤ�ض�ضات الجناز 
وترية  ت�رسيع  يف  عقبة  �ضكل  مما 
الأ�ضغال وخالل انعقاد اأم�ص الأحد 
بح�ضور  الولية  مقر  م�ضتوى  على 
بهذا  املعنية  الأطراف  خمتلف 
امل�رسوع اأمر الوايل حممد بودربايل 
ا�ضتئناف  و  اجلهود  مب�ضاعفة 
مقعد يف   2700 ال  لت�ضليم  الأ�ضغال 

لذات امل�ضدر  وفقا  الآجال   اقرب 
املوؤ�ض�ضات  اأمام  الوايل  واأكد 
الو�ضعية   " اأن  بالإجناز  املكلفة 
املالية احلايلة يف مرحلة التطهري" 
مما �ضي�ضمح باإعادة بعث الور�ضة و 
التاأخر  ل�ضتدراك  الأ�ضغال  ت�رسيع 
الإقامة   وبخ�ضو�ص  امل�ضجل  
املقبل  اجلامعي  الدخول  �ضيتميز 
با�ضتالم 3000 �رسير على م�ضتوى 

تامدة و وادي عي�ضي بالإ�ضافة اإىل 
اإعادة تهيئة 800 �رسير على م�ضتوى 
اإىل  �ضي�ضافون  بوخالفة  اإقامة 
2200 �رسير ومن املقرر اأن تعرف 
ذكور  ح�ضناوة  اجلامعية  الإقامة 
�ضي�ضمح  مما  تهيئة  اإعادة  عملية 
امل�ضجل  ال�ضغط  بتجنب  للجامعة 
ال�ضيد  ح�ضب  الإقامة   اأماكن  على 

تي�ضة.

خلفت حوادث املرور خالل ال15 
يوما الأوىل من �ضهر رم�ضان وفاة 
�ضخ�ضني واإ�ضابة 22 �ضخ�ضا اأخرا 
بجروح متفاوتة اخلطورة ح�ضبما 

ما علم لدى الأمن الولئي .
من  احل�ضيلة  هذه  اإح�ضاء  ومت 
مرور  حادث   16 خالل  ال�ضحايا 
احل�رسي  الإقليم  عرب  وقعت 
قبل  ما  فرتة  يف  اغلبها  للولية 
الأمن  م�ضالح  وتعمل   . الإفطار 

الولئي خالل �ضهر رم�ضان على 
يف  التح�ضي�ص  حمالت  تكثيف 
بهدف  الطريق  م�ضتعملي  اجتاه 

التقليل من حوادث  املرور .
من  كي�ص   2500 من  اأكرث  جمع 
الدم  حقن  مركز  متكن  الدم 
من  اأكرث  جمع  من  تيارت  بولية 
بداية  منذ  الدم  من  كي�ص   2500
�ضنة 2017 ح�ضبما علم من مدير 

املركز .

اأن  درار   بن  اأمني  واأو�ضح 
التابع  الولئي  الدم  حقن  مركز 
الدامرجي  يو�ضف  مل�ضت�ضفى 
الدم  من  الكمية  هذه  بجمع  قام 
للتربع  املتنقلة  احلمالت  خالل 
اأ�ضبوعيا  ينظمها  التي  بالدم 
املديريات  بالتن�ضيق مع خمتلف 
دعم  اجل  من  واملوؤ�ض�ضات 
املركز املتكون من 4 بنوك لهذه 
الف�ضائل  حتتوي  احليوية  املادة 

نق�ص  ت�ضجيل  مت  وقد  للدم  ال8 
خالل  ال�ضلبية  الدم  زمر  يف 
م�ضالح  دفع  مما  رم�ضان  �ضهر 

م�ضت�ضفى 
لتوجيه  الدامرجي"  "يو�ضف 
نداءات اإىل املواطنني واملجتمع 
فرتة  يف  التربع  اجل  من  املدين 
اأرواح  لإنقاذ  الإفطار  بعد  ما 
لزمر  يحتاجون  الذين  املر�ضى 

الدم ال�ضلبية.

امل�ضاريع  عديد  جت�ضيد  يجري 
وال�ضناعة  ال�ضياحة  بقطاع 
والتي  ورقلة  بولية  التقليدية 
من  املزيد  اإعطاء  �ضاأنها  من 
ال�ضياحي  للن�ضاط  احلركية 
درا�ضة  باملنطقة،وبغر�ص 
و�ضعية تلك العمليات والإ�ضتثمار 

يف هذا القطاع   فقد خ�ض�ضت 
الأحد  اأم�ص  تقييمية  جل�ضة 
عبد  الولية  وايل  عليها  اأ�رسف 
اأعطى  التي  جالوي  القادر 
ب�رسورة  توجيهات  خاللها  
امل�ضاريع  ا�ضتكمال  يف  الإ�رساع 
الفندقية التي توجد قيد الجناز 

ال�ضياحي  الدليل  اإعداد  ،واإمتام 
مركز  اإن�ضاء  واقرتاح   ، للولية  
على  �ضياحي  وتوجيه  اإعالم 
كما  ورقلة   مدينة  م�ضتوى 
ذكرت م�ضالح الولية ،وتتوا�ضل 
لو�ضعية  التقييمية  اجلل�ضات 
القطاعات التنموية بورقلة التي 

،والتي  الولية  وايل  يرتاأ�ضها 
وت�ضخي�ص  لدرا�ضة  تخ�ض�ص 
بغية  الن�ضاط  قطاعات  خمتلف 
اإىل جانب  تدارك الإختاللت   
بحث �ضبل دفع احلركية التنموية 
ذات   ح�ضب  البلديات   عرب 

امل�ضدر. 

اإيليزي 

غليزان 

البليدة 

البي�ض 

جت�سيد عديد �مل�ساريع بقطاع 
�ل�سياحة

 32 ق�سية يف �لدورة 
�جلنائية �لثانية

تن�سيب رئي�س جلامعة علي 
لوني�سي بالعفرون

��ستالم 1200 وحدة �سكنية 
عمومية �إيجاريه 

الدينية  ال�ضوؤون  مديرية  بادرت 
والأوقاف لولية اإيليزي اإىل تنظيم 
" زيد  للتربع بالدم مب�ضجد  حملة 
بن ثابت " بعا�ضمة الولية ح�ضب 

ما علم لدى م�ضوؤويل القطاع.
الت�ضامنية  العملية  هذه  وتندرج 
بالتن�ضيق  الأحد  �ضهرة  متت  التي 
ال�ضحة  مديرية  م�ضالح  مع 
وال�ضكان يف اإطار الربنامج اخلا�ص 
ب�ضهر رم�ضان املعظم حيث لقيت 
مبا�رسة  متت  التي  املبادرة  هذه 
اإ�ضتجابة  الرتاويح  اأداء �ضالة  بعد 

" وا�ضعة " من امل�ضليني   وينتظر 
اخلريي  العمل  هذا  تعميم  يتم  اأن 
امل�ضاجد  كافة  م�ضتوى  على 
بالولية طيلة ال�ضهر الف�ضيل وذلك 
الطبية  امل�ضالح  اإ�رساف  حتت 
بفحو�ضات  تقوم  بدورها  التي 
ليتم  بالدم  التربع  عملية  قبل 
جتميع  مبركز  الدم  اأكيا�ص  و�ضع 
بعد  فيما  منها  لي�ضتفيد  الدم 
احليوية    املادة  لهذه  املحتاجني 
الدينية  ال�ضوؤون  مدير  اأو�ضح  كما 

والأوقاف باخو عبد القادر.

برجمت حمكمة اجلنايات مبجل�ص 
ق�ضاء غليزان 32 ق�ضية يف الدورة 
لل�ضنة  العادية  الثانية  اجلنائية 
اجلارية التي افتتحت اأم�ص الأحد 
ح�ضب بيان لذات الهيئة الق�ضائية  
ومن بني الق�ضايا املربجمة جرائم 
و  ر�ضمية  حمررات  يف  التزوير 
ا�ضتعمال املزور و تزوير النقود )6 
ق�ضايا( و جرائم القتل العمدي مع 
�ضبق الإ�رسار و الرت�ضد و حماولة 
القتل العمدي و ال�رسب و اجلرح 

 5( الوفاة  اإىل  املف�ضي  العمدي 
ق�ضايا( .

يف  املحكمة  ذات  �ضتنظر  كما 
ثالث ق�ضايا تتعلق بجرائم تكوين 
ال�رسقات  و  اأ�رسار  جمعيات 
وق�ضيتني  الليل  بظروف  املقرتنة 
اإ�ضافة  ال�رسيبي  بالغ�ص  تتعلقان 
الفعل  و  الغت�ضاب  ق�ضايا  اإىل 
اأموال  اختال�ص  و  باحلياء  املخل 
عمومية و حيازة و توزيع و عر�ص 

للبيع مواد خمدرة.

ا�رسف الأمني العام لوزارة التعليم 
حممد  العلمي  البحث  و  العايل 
تن�ضيب  على  �ضديقي  اأحممد 
ال�ضيد خالد رامول رئي�ضا جلامعة 
بالعفرون  )البليدة2(  لوني�ضي  علي 
وكان  �ضعالل  احمد  ل  خلفا 

خمرب  مدير  من�ضب  ي�ضغل  رامول 
اجلامعة  بنف�ص  العقار  و  القانون 
نائبا  �ضعالل  ال�ضيد  اأ�ضبح  فيما 
اثر  الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص  يف 
تر�ضحه يف الت�رسيعيات الأخرية. 

ا�ضتالم  البي�ص  بولية  يرتقب 
1200وحدة �ضكنية ب�ضيغة العمومي 
الإيجاري قبل نهاية ال�ضنة اجلارية 
الولئي  ح�ضبما علم لدى املدير  

لل�ضكن.
م�ضاريع  اأن  جمال  قا�ضي  واأو�ضح 
اإجنازها  اجلاري  ال�ضكنات  هذه 
الولية  بلديات  خمتلف  عرب 
متقدمة  اإجناز  ن�ضب  "تعرف 
ال  عتبة  منها  عدد  يف  جتاوزت 
قبل  ا�ضتالمها  وينتظر  70باملائة 
نهاية العام اجلاري"واأ�ضار اإىل اأنه 
مت تخ�ضي�ص مبلغ 3 ماليري و600 
مليون دينار لإجناز هذه ال�ضكنات 

وهو املبلغ الذي ي�ضمل اأي�ضا تغطية 
مبختلف  الربط  م�ضاريع  تكاليف 
اخلارجية  التهيئة  وكذا  ال�ضبكات 
ال�ضنة اجلارية  اأنه مت خالل  وذكر 
عمومية  �ضكنية  وحدة   750 توزيع 
لوحدها  البي�ص  ببلدية  اإيجارية 
الأخرى  البلديات  اأن  اإىل  م�ضريا 
عرفت هي الأخرى عمليات توزيع 
ل�ضكنات من نف�ص ال�ضيغة وتدخل 
اإطار  يف  ال�ضكنية  امل�ضاريع  هذه 
 2014/  2009 اخلما�ضي  الربنامج 
والتي ت�ضمل 22 األف وحدة �ضكنية 
نف�ص  وفق  الولية  منها  ا�ضتفادت 

امل�ضئول.
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جمزرة امل�سجد الأق�سى الوح�سية منوذجا
خطط اجلي�ض الإ�ضرائيلي اإبان حكومة الإرهابي �ضامري مع ع�ضابة »اأمناء الهيكل« لرتكاب جمزرة جماعية بحق امل�ضلني الفل�ضطينيني العزل داخل �ضاحة 

امل�ضجد الأق�ضى املبارك. وقام املخطط ال�ضهيوين على اأن تقوم هذه الع�ضابة الإرهابية باإثارة م�ضاعر العرب من خالل حماولة و�ضع حجر الأ�ضا�ض لبناء الهيكل 
املزعوم على اأنقا�ض امل�ضجد الأق�ضى.

بد�أ �لتح�ضري للمجزرة قبل �أيام من وقوعها، 
�إذ وجهت �لع�ضابة �لدعوة �إىل كافة �ليهود 
للم�ضاركة يف م�ضرية جماعية �إىل �مل�ضجد 
�ليهودي  �لعر�ش  عيد  مبنا�ضبة  �لأق�ضى 
�لفر�ضة  بانتهاز  ونادت   1990  /10  /8 يف 
وحترير »جيل �لهيكل« من �لعرب �مل�ضلمني 
وو�ضع حجر �لأ�ضا�ش لبناء �لهيكل �ملزعوم. 
باجلرمية  �لحتالل  جي�ش  تو�طوؤ  وظهر 
خالفاً  �مل�ضلني  و�ضول  ت�ضهيل  يف  �لنكر�ء 
لعادته و�إخالء حائط �ملبكى من �مل�ضلني 
و�ل�ضحفيني  �ل�ضياح  جميع  ومن  �ليهود 

لتخطيطه �مل�ضبق للمجزرة. 
با�ضتفز�ز  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  �ضباط  �أخذ 
�مل�ضلني وتهديدهم بينما قام �مل�ضتوطنون 
يف  �لعرب  �ضد  ��ضتفز�زية  باأعمال  �ليهود 
�لقدمية  �لقد�ش  مدينة  يف  �لباكر  �ل�ضباح 
للمجزرة  عن�رسية ممهدة  هتافاٍت  وهتفو� 
و»جبل  بّره«  و»�لعرب  للعرب«  »�ملوت  مثل 

�لهيكل )جبل �لزيتون( لنا«.
باب  يف  �ل�رسطة  خمفر  �ضابط  وهدد 
�ملغاربة �ضيمون �مل�ضلني �مل�ضلمني قائاًل: 
�لقو�ت  فاإن  �ضغري،  حجر  ُرمي  ما  »�إذ� 
ول  �حلي،  �لر�ضا�ش  �ضتطلق  �لإ�رس�ئيلية 

يكفيني قتل مئة �ألف م�ضلم«.

بداية املجزرة

�ضاعة  عيان(  )�ضاهد  دويك  فايز  ي�ضف 
يف  جنل�ش  »كنا  ويقول:  �ملجزرة  وقوع 
�إىل �خلطب، ونقوم بتهدئة  حلقات ن�ضتمع 
على  �لغاز  قنابل  �ألقيت  عندما  �لعو�طف 
�ل�ضخرة  �ضاحة  يف  �ملحت�ضد�ت  �لن�ضاء 
وخم�ش  �لعا�رسة  �ل�ضاعة  حو�يل  �مل�رسفة 
�لعرب  �ل�ضبان  �أن  و�أكد  دقيقة.  و�أربعون 
قو�ت  هجوم  بعد  �إل  �حلجارة  يرمو�  مل 

�ل�رسطة وحر�ش �حلدود عليهم.
يف  �ملتو�جد�ت  �لن�ضاء  �أ�ضو�ت  �رتفعت 
�جلهة �جلنوبية �ل�رسقية من �ضحن �ل�ضخرة 
�لغاز  قنابل  �جلنود  �إلقاء  ب�ضبب  �مل�رسفة 
�ضوت  فارتفع  عليهم.  للدموع  �مل�ضيلة 
�لتكبري وتوجه �مل�ضلون نحو �لن�ضاء. وعلى 
�لقنابل  �لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  �ألقى  �لفور 
�لعزل  �مل�ضلني  جموع  على  �لنري�ن  وفتح 
د�خل �حلرم �ل�رسيف، ومن مروحية كانت 
�لأق�ضى.  �مل�ضجد  �ضاحة  �ضماء  يف  حتلق 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ش  بقذف  �مل�ضلون  فرد 

�لوح�ضي و�جلبان باحلجارة.
قو�ت  تعزيز�ت من  �لأثناء  و�ضلت يف هذه 
�ل�رسطة و�جلي�ش و�ملخابر�ت �لإ�رس�ئيلية 

كي ت�ضارك يف �ملجزرة �لب�ضعة بحق �مل�ضلني 
�مل�ضلمني وقامت على �لفور باإغالق جميع 
نري�ن  وفتحو�  �لأق�ضى،  �مل�ضجد  �أبو�ب 
�لكثري  و�عتقلو�  �مل�ضلني،  على  �أ�ضلحتهم 
منهم. وعرقلو� نقل �جلرحى باإطالق �لنار 
و�ملمر�ضني  و�ملمر�ضات  �لأطباء  على 
و�أعاقو� �إخالء �جلرحى، مما �أدى �إىل وفاة 

ثالثة �أ�ضخا�ش. 
وبلغ عدد �ضحايا جمزرة �لقو�ت �لإ�رس�ئيلية 
د�خل �ضاحة �مل�ضجد �لأق�ضى �ملبارك من 

�مل�ضلني �لفل�ضطينيني و300 جريح.
تدي  �ملحتلة  �لقد�ش  بلدية  رئي�ش  وحّمل 
�ضامري  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ش  كولك 
م�ضوؤولية �ملجزرة وقال: »�إن �إعالن رئي�ش 
�حلكومة �لإ�رس�ئيلية عن �إقامة حي يهودي 
�أحد �لعنا�رس �لتي  جديد يف جبل �لزيتون 

�ضاهمت يف �إثارة �مل�ضاعر
وو�ضفت وكالة فر�ن�ش بر�ش وح�ضية �لقو�ت 
�لقو�ت  وح�ضية  فاقت  �لتي  �لإ�رس�ئيلية 
م�ضاحة  �لدماء  »غطت  قائلة:  �لنازية 
�ل�ضخرة  قبة  م�ضجد  بني  مرت  �ملائتي 
�لدماء  �ضالت  لقد  �لأق�ضى.  و�مل�ضجد 
وعلى  �لو��ضعة  �لأدر�ج  على  مكان  كل  يف 
حيطان  على  ور�ضمت  �مل�ضجدين  �أبو�ب 
نزفتها  قانية  طويلة  خطوطاً  �مل�ضجدين 

�أياد مدماة«.
�أكاذيبها  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  وكررت 
�نطالقاً من �متهان �ليهود للكذب و�أعلنت 
خططت  �خلارج  من  فل�ضطينية  جهات  �أن 
جمموعات  بتنفيذه  وقامت  للحادث 
�إ�ضالمية متطرفة قدمت من �ل�ضفة �لغربية 

خ�ضي�ضاً لهذ� �لغر�ش. 
وو�ضلت �لوح�ضية و�لهمجية برئي�ش �لوزر�ء 
�لإ�رس�ئيلي جمرم �حلرب �ضامري حد�ً قال 
�مل�ضجد  منطقة  يف  حدث  ما  »�إن  فيه: 
قام  ��ضتفز�زي  عمل  على  رد  هو  �لأق�ضى 
به �لعرب لالعتد�ء على بهجة عيد �ملظلة، 
و�إن رجال �ل�رسطة و�لأمن قامو� بو�جبهم 

كي تبقى �لقد�ش موحدة«.
تنظيماً  »�إن  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومة  و�أعلنت 
للقيام  خطط  �لذي  هو  متطرفاً  �إ�ضالمياً 
له  و�إن ما حدث ل عالقة  �ل�ضغب  باأعمال 
�إىل منطقة  �لدخول  �لهيكل  �أمناء  مبحاولة 

�حلرم«.
ود�فع رئي�ش �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي عن �لقتلة 
�إنهم كانو� يقومون  �ليهود �ملجرمني وقال 

بو�جبهم. 
ر�ضق  �أن  �ل�ضهيوين  �لأديان  وزير  و�عترب 
�حلجارة على �مل�ضلني �ليهود عمل خطري 

وذلك  عادي،  غري  فعل  رد  يقت�ضي  جد�ً 
�مل�ضلني  دم  من  �ليهود  �ملجرمني  لتربئة 

�مل�ضلمني �لأبرياء.

جلنة التحقيق:

�لذي  و�لت�ضليل  و�خلد�ع  �لكذب  يف  �إمعاناً 
�ضارع  �لإ�رس�ئيلية  �حلكومات  عليه  درجت 
عن  و�أعلن  �ملجزرة  يوم  نف�ش  يف  �ضامري 
يف  �لتحقيق  مهمتها  خا�ضة  جلنة  ت�ضكيل 
ز�مري،  بلجنة  عرفت  �ملجزرة  �أحد�ث 
�لأ�ضبق  �لرئي�ش  �للجنة،  رئي�ش  �إىل  ن�ضبة 

للمو�ضاد.
للحكومة  �لأ�ضا�ضي  �لهدف  وكان 
�لإد�نة  من  �لتخفيف  هو  �لإ�رس�ئيلية 
وردود �لفعل �لدولية على �ملجزرة. �أجرت 
و�ضمنت  �أ�ضبوعني  �للجنة حتقيقاتها ملدة 
�ضحايا  للفل�ضطينيني،  �إد�نة  تقريرها 
�لإ�رس�ئيليني  �ملجرمني  وبر�أت  �ملجزرة 
عمل  عن  نتجت  �لأحد�ث  »�إن  وخال�ضته: 
يهود  م�ضلني  �ضد  ��ضتفز�زي  فل�ضطيني 
حمقة  كانت  �ل�رسطة  و�إن  �رسطة،  ورجال 
�لر�ضا�ش  �لفل�ضطينيني و��ضتخد�م  يف قتل 

�حلي«.
الرواية الإ�ضرائيلية الكاذبة 

للمجزرة

�لأمنية  و�جلهات  �حلكومة  �أعلنت 
�لإ�رس�ئيلية �أن �ملجزرة خططت لها جهات 
بتنفيذها  وقامت  �خلارج  من  فل�ضطينية 
من  قدمت  متطرفة  �إ�ضالمية  جمموعات 
�ل�ضفة و�لقطاع �إىل �لقد�ش خ�ضي�ضاً لهذ� 

�لغر�ش. 
و�ل�ضحف  �ملنظمات  بع�ش  ولكن 
�لإ�رس�ئيلية رف�ضت �لرو�ية �لر�ضمية �لكاذبة 
مكان  يف  كانو�  عيان  �ضهود  عن  ونقلت 
له  �ملجزرة »�إن ما حدث مل يكن خمططاً 
ب�ضورة م�ضبقة )من قبل �لفل�ضطينيني(، �إن 
�أ�ضو�ت �نفجار�ت و�إطالق نار �ضبقت �نهيار 
�دعاء�ت  يدح�ش  �لذي  �لأمر  �حلجارة، 
�ل�رسطة باأن �لفل�ضطينيني هم �لذين بد�أو� 
�ل�ضهد�ء  قائمة  و�أثبتت  �حلجارة.  بر�ضق 
�لإ�رس�ئيلية بو�ضوح  �ل�ضحف  �لتي ن�رستها 

�أنهم جميعاً من �لقد�ش و�ضو�حيها.
و�أكدت منظمة بت�ضليم �لإ�رس�ئيلية حلقوق 
�لإن�ضان »�إن �لفرق �لطبية �لتي �أر�ضلت �إىل 
تعر�ضت  لإجالء �جلرحى  �حلادث  مكان 
لنري�ن رجال �ل�رسطة، و�أن �لفرق �لطبية 
�ضكلت هدفاً مميز�ً لرجال �ل�رسطة، و�أن 
نقل  �أعاقت  )�لإ�رس�ئيلية(  �لأمن  قو�ت 
�جلرحى. وذكر طبيب يف �لهالل �لأحمر 
حر�ش  عنا�رس  �أحد  �أن  �لفل�ضطيني 
كانت  جريح  معاجلة  من  منعه  �حلدود 
�إ�ضابته خطرية بحجة �أن هذ� �جلريح هو 

عربي ول ي�ضتحق �ضوى �ملوت«.
�ل�رسطة  بوزير  �ليهودي  �لكذب  وو�ضل 
�لإ�رس�ئيلية دون ميلو حد�ً قال فيه: »�إنهم 
��ضطرو� ل�ضتخد�م �لر�ضا�ش �حلي بعد 
�أن هددت �أرو�ح �مل�ضلني �ليهود باخلطر 
�مل�ضلني  ملهاجمة  خططو�  �لعرب  و�أن 

�ليهود م�ضبقاً«.

جمل�ض الأمن الدويل يدين املجزرة

بالإجماع  �لدول  �لأمن  جمل�ش  �أد�ن 
جمزرة �مل�ضجد �لأق�ضى يف �لقر�ر رقم 

672 تاريخ  13/ 10/ 1990 ورحب باإيفاد 
�إىل  بعثة  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني 

�ملناطق �ملحتلة.
و�أعلنت �لناطقة با�ضم �لأمني �لعام لالأمم 
بعد  جد�ً  وحزين  »م�ضدوم  �أنه  �ملتحدة 
�لأحد�ث �لد�مية يف �لقد�ش و�أعرب عن 
�ضدمته وحزنه �ل�ضديد حلمام �لدم هذ� 
وملا يبدو �إ�رس�فاً يف ��ضتخد�م �لقوة من 

قبل �ل�ضلطات �لإ�رس�ئيلية.
وجاء يف قر�ر جمل�ش �لأمن ما يلي: »يدين 
�لتي  �لعنف  �أعمال  على وجه �خل�ضو�ش 
و�لتي  �لإ�رس�ئيلية  �لأمن  قو�ت  �رتكبتها 
�أ�ضفرت عن حدوث �إ�ضابات وخ�ضائر يف 

�لأرو�ح �لب�رسية.
�لقائمة  �ل�ضلطة  �إ�رس�ئيل  �إىل  يطلب 
بالتز�ماتها  باأمانة  �لوفاء  بالحتالل 
مبوجب  �ملقررة  �لقانونية  وم�ضوؤولياتها 
على  تنطبق  �لتي  �لر�بعة  �تفاقية جنيف 
جميع �لأر��ضي �لتي حتتلها �إ�رس�ئيل منذ 

عام 1967«.

موقف اإ�ضرائيل من اإدانة جمل�ض 
الأمن

قر�ر�ت  كعادتها  »�إ�رس�ئيل«  جتاهلت 
ممار�ضتها  تدين  �لتي  �لأمن  جمل�ش 
لالإرهاب و�لإبادة و�لعن�رسية و�ل�ضتعمار 
�ل�ضتيطاين ك�ضيا�ضة ر�ضمية و�أعربت عن 
�ملتحدة.  وبالأمم  بالقر�ر�ت  ��ضتهز�ئها 
ف�رسح رئي�ش �لوزر�ء �لإ�رس�ئيلي �ضامري 
�لنظري  منقطعة  وغطر�ضة  بوقاحة 
�أد�ن  �لذي  �لأمن  جمل�ش  قر�ر  �إن  وقال 
جرح  قد  بعثة  �إيفاد  �إىل  ودعا  �إ�رس�ئيل 
�لتعاون  رف�ضه  و�أعلن  بعمق.  م�ضاعرنا 
مع بعثة �لأمم �ملتحدة لتق�ضي �حلقائق. 
و�رسح �ملتحدث �لر�ضمي با�ضم �حلكومة 
�عتبار�ً  لن تويل  �أن حكومته  �لإ�رس�ئيلية 

للقر�ر �جلديد.
�أنه  ليفي  ديفيد  �خلارجية  وزير  و�أعلن 
�ملتحدة  �لأمم  ببعثة  �لقبول  ي�ضتطيع  ل 
�إد�نة  يت�ضمن  ل  لأنه  �لقر�ر  و�نتقد 
ر�ضقو�  �لذين  �لفل�ضطينيني  لل�ضحايا 

�ليهود باحلجارة. 
رف�ش  �لإ�رس�ئيلي  �حلرب  وزير  و�أكد 

حكومته ��ضتقبال �لبعثة �لدولية. 
جمل�ش  لقر�ر  رف�ضها  »�إ�رس�ئيل«  بررت 
متاماً  جتاهل  �لقر�ر  �أن  بزعم  �لأمن 
على  �حلجارة  باإلقاء  �لفل�ضطينيني  قيام 
�مل�ضلني يف حائط �ملبكى �إلَّ �أن �ل�ضحفي 

تلفزيون  يف  �أكد  و�ل�ش  مايك  �لأمريكي 
�مل�ضلني  �إجالء  مت  قد  �أنه  ��ش  بي  �ضي 
�ليهود بالفعل عندما بد�أت �ل�ضطر�بات 
ي�ضتطع  مل  و�أنه  �لأق�ضى،  �مل�ضجد  يف 
�ملركز �ل�ضحفي �حلكومي »�لإ�رس�ئيلي« 
�أ�ضيب  و�حد  مدين  ��ضم  لنا  يقدم  �أن 

باحلجارة عند حائط �ملبكى
زعم  �حلقائق  هذه  من  �لرغم  وعلى 
�أن  �آنذ�ك  �خلارجية  وزير  نائب  نتنياهو 
تريد  كانت  �حلجارة  �ألقت  �لتي  �حل�ضود 

قتل �ليهود.
وما  �ملجزرة  �أن  �لفل�ضطينيون  �عترب 
وت�رسيحات  مو�قف  من  وحلقها  �ضبقها 
بجالء  تظهر  �إ�رس�ئيلية  وممار�ضات 
�مل�ضجد  يف  �ل�ضهيونية  �لأطماع  �أن 
وتربئ  للعيان  ماثلة  �أ�ضبحت  �لأق�ضى 
م�ضوؤولية  من  �لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت 
�رتكاب �ملجزرة، وتظهر بجالء �لإجماع 
و�ل�ضعبي على تدمري  �لر�ضمي  �ل�ضهيوين 
�ضليمان  هيكل  وبناء  �لأق�ضى  �مل�ضجد 

�ملزعوم على �أنقا�ضه.
بتحميل  �لإ�رس�ئيلي  �لر�ضمي  �لكذب  �إن 
�ضحايا �ملجزرة �لفل�ضطينيني �مل�ضوؤولية 
�لكذب  من  تتخذ  »�إ�رس�ئيل«  �أن  يعني 
�لتاريخ  لتغيري  ر�ضمية  �ضيا�ضة  و�لت�ضليل 
و�جلغر�فيا و�لدميغر�فيا و�لو�قع �لعربي 

�لإ�ضالمي ملدينة �لقد�ش �لعربية.
�لحتالل  �ضلطات  �لفل�ضطينيون  ل  وحَمّ
�لب�ضعة  �ملجزرة  هذه  عن  �مل�ضوؤولية 
�مل�ضاجد  و�أقدم  �أقد�ش  يف  وقعت  �لتي 

�لإ�ضالمية يف �لعامل.
و�لأخرية يف  �لأوىل  تكن  مل  �ملجزرة  �إن 
فل�ضطني،  يف  �ليهودي  �لإرهاب  تاريخ 
لوقوعها  بالغة  خطورة  تكت�ضب  �أنها  �إلَّ 
د�خل �ضاحة �مل�ضجد �لأق�ضى ويف �لعقد 
�لأخري من �لقرن �لع�رسين، وبالتايل ت�ضري 
�مل�ضجد  لتدمري  �ليهودي  �لت�ضميم  �إىل 
�ملزعوم  �ضليمان  هيكل  و�إقامة  �لأق�ضى 

على �أنقا�ضه. 
لتثبت  �لأق�ضى  �مل�ضجد  جمزرة  وجاءت 
�لتور�تية  »�إ�رس�ئيل«  طبيعة  بجالء 
و�لإرهابية  و�ل�ضتعمارية  و�لتلمودية 
و�لإرهاب  �لإبادة  رفع  على  و�لقائمة 
�إىل  �ل�ضتيطاين  و�ل�ضتعمار  و�لعن�رسية 
�ضيا�ضة  و�إىل  �لدينية  �لقد��ضة  مرتبة 
يدعمها  �لإ�رس�ئيلية  للحكومة  ر�ضمية 
�لعاملية  و�ليهودية  �لإ�رس�ئيلي  �ملجتمع 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

د. غازي ح�ضني
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م�صادر  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
فل�صطينية قولها: اإن القائمة التي 
املخابرات  من  ال�صنوار  ت�صلمها 
القاهرة  زيارته  خالل  امل�رصية 
اإجناز  �رصورة  على  ت�صدد 
اأمنية"،واأو�صحت  "تفاهمات 
القاهرة  مطالب  اأن  امل�صادر 
مطلوباً   17 ت�صليم  �صملت  الأربعة 
وحماية  "بالإرهاب"،  تتعلق  بتهم 
ووقف  و�صيناء،  غزة  بني  احلدود 
�صيناء،  اإىل  ال�صالح  تهريب 
يت�صمن  مبا  الأمني،  والتعاون 
باأي  القاهرة  "حما�س"  اإبالغ 
معلومات عن اأي عنا�رص متر عرب 
م�رص،  وتعهدت  غزة  اإىل  الأنفاق 
يف املقابل، بت�صهيل حرية احلركة 
حالت  ومعاجلة  احلدود  عرب 
قطاع  تزويد  اإىل  اإ�صافة  اإن�صانية، 
نقلت  ما  بح�صب  بالكهرباء،  غزة 

ال�صحيفة عن امل�صادر.
القاهرة  اأن  امل�صادر،  واعتربت 
"ت�صعر للمرة الأوىل باإمكان التاأثري 
على قيادة )حما�س( ب�صبب وجود 
ال�صنوار ورئي�س املكتب ال�صيا�صي 
غزة،  يف  هنية  اإ�صماعيل  للحركة 
بعدما كان م�صعل يقيم يف الدوحة 
اقرتحت  لذلك  دم�صق،  يف  وقبلها 
التو�صل اإىل تفاهمات ت�صهل زيارة 

هنية �صمن جولة اإقليمية".
واختارت حركة حما�س يف فرباير 

داخلية  انتخابات  بعد  املا�صي 
ال�صابق  املعتقل  ال�صنوار  يحيى 
الإ�رصائيلي  الحتالل  �صجون  يف 
قائداً عاماً لها يف قطاع غزة وكان 
اإطار  يف  عنه  اأفرج  قد  ال�صنوار 
الأ�رصى بني حما�س  لتبادل  اتفاق 
عرف  الذي   2011 و"اإ�رصائيل" 
ب�صفقة �صاليط، وجرت بعد عملية 
كلها  ومفاو�صات  واحتجاز  اأ�رص 
متت داخل الأرا�صي الفل�صطينية.

وتزامن الطلب امل�رصي مع اإبعاد 
قطر خم�صة من قياديي "حما�س"، 
ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  بينهم 
�صالح العاروري، بح�صب امل�صادر 
اإىل  اخلم�صة  توجه  رجحت  التي 
لبنان واأو�صحت امل�صادر لل�صحيفة 
اأبلغت قيادة "حما�س"  اأن الدوحة 
ب�رصورة مغادرة خم�صة من قادتها 
الع�صكري  بالعمل  عالقة  لهم 
للحركة يف ال�صفة الغربية، م�صرية 
من  ثالثة  بينهم  اخلم�صة  اأن  اإىل 
الذي  ال�صيا�صي  املكتب  اأع�صاء 
اأن  اإىل  ولفتت  ع�صواً   18 ي�صم 
من  خرجوا  اخلم�صة  املبعدين 
لتحديد  ات�صالت  رى  وتجُ قطر، 
لبنان  اأن  مو�صحة  اإقامتهم،  مكان 
اأحد الأماكن املطروحة، وبخالف 
العاروري، ل ت�صمل قائمة اخلم�صة 
مثل  املعروفة  الأ�صماء  من  اأياً 
ال�صابق  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س 
اأبو  مو�صى  نائبه  اأو  م�صعل،  خالد 

مرزوق.

العاروري  اأبعدت  تركيا  وكانت 
يف  طويلة  �صنوات  اأم�صى  الذي 
من  الإ�رصائيلي  الحتالل  �صجون 
"تل  من  �صغوط  بعد  اأرا�صيها، 
له  دور  عن  حتدثت  التي  اأبيب" 
يف  "اإ�رصائيليني"  �صبان  يف خطف 
ال�صفة يف 2014 وهذا لي�س اأول لقاء 
من نوعه، فقد التقى م�صوؤولون يف 
املخابرات امل�رصية م�صوؤولني من 
مار�س  منذ  عدة،  مرات  حما�س 
منهم  وطلبوا  املا�صي،  العام  من 
و�صبط  بالإخوان،  الرتباط  فك 
احلدود، ومالحقة ال�صلفيني، ومنع 
تنقلهم من �صيناء واإليها، والتعاون 
يف اأي معلومات اأمنية مت�س الأمن 
عن  والتوقف  امل�رصي،  القومي 

كما  �صيناء  عرب  الأ�صلحة  تهريب 
طلبوا اإجابات حمددة حول م�صري 
الإخوان  اإىل  ينتمون  اأ�صخا�س 

امل�صلمني ولل�صلفية وحلما�س.
فك  لطلب  حما�س  وا�صتجابت 
كل  واألغت  بالإخوان،  الرتباط 
اجلديدة،  وثيقتها  يف  بهم  عالقة 
بعدما كان ميثاقها القدمي يعرفها 
كحركة تابعة لتنظيم الإخوان الأم 
كما كثفت من قواتها الأمنية على 
احلدود مع م�رص، من اأجل مراقبة 
عنا�رص  اأي  ت�صلل  ومنع  اأف�صل، 
و�صنت  واإليها،  �صيناء  مت�صددة من 
املت�صددة  اجلماعات  �صد  حربا 
جماعات  مع  بعالقتها  امل�صتبه 

"داع�س" يف �صيناء.

علينا  وخطرها  اإيران  "ملواجهة 
ّنة العرب"، هذه  اأْن نتحالف مع ال�صجُ
الحتالل  رئي�س  و�صعها  النظرّية 
�صيمعون  الأ�صبق،  "الإ�رصائيلّي" 
وكررها  وعاد   ،1994 العام  بري�س 
العام  يف  ثّم  ومن   ،2002 العام  يف 
2009، بالإ�صافة اإىل ذلك، يتحّدث 
�رصق  عن  مذّكراته  يف  الرجل 
للعبقرّية  فيه  تكون  جديٍد  اأو�صٍط 
�رصاكة  اخلليجّي  وللمال  اليهودية 
بريي�س  طّور  ثم  الزدهار  ت�صنع 
املعرتف  املثقف  وهو  نظريته، 
بل  فقط،  ك�صيا�صّي  ل  دولًيا  به 
ك�صانع اأفكار فكتب يقول وخطب 
ملواجهة  قائاًل:  التاه  نف�س  يف 
نتحالف  اأْن  علينا  اإيران وخطرها 
مع ال�صنة العرب، على حّد تعبريه.

اأعادت  "هاآرت�س"  �صحيفة  وكانت 
مع  اأجرتها  مقابلة  ن�س  ن�رص 
لوزارة  وكياًل  كان  عندما  بريي�س، 
 ،1959 عام  "الإ�رصائيلّية"  الأمن 
والدول  العرب  اإّن  بريي�س:  وقال 
العربّية وحكامها ل يعنونه مطلًقا، 
ويّحق للعرب وقادتهم اأن ين�صغلوا 
وزير  بنا"،  ولي�س  فقط  باأنف�صهم 
ليربمان،  "الإ�رصائيلّي"  احلرب 
ما  طرح  من  اأّول  كان  الذي  وهو 
يجُ�ّصمى بال�صالم الإقليمّي مع الدول 
عقد  طريق  عن  املعتدلة  العربّية 

يف  �رّصح  قد  كان   ، اإقليمٍيّ موؤمتٍر 
الأّول  الهدف  اإّن  ميونخ  موؤمتر 
واأمن  ا�صتقرار  زعزعة  لإيران هو 
ال�صتقرار  وزعزعة  ال�صعودية، 
الأو�صط،  ال�رصق  يف  كامٍل  ب�صكٍل 
ودعا ملحادثات بني دولة الحتالل 
من  نية  ال�صجُ والدول  الإ�رصائيلّي 

اأجل العمل �صّد اإيران.
احلر�س  اإّن  قائاًل:  ليربمان  وزعم 
املنظمة  هو  الإيرايّن  الثورّي 
العامل،  واحد يف  رقم  "الإرهابّية" 
قائده  واأّن  وح�صّيًة،  الأكرث  وهو 
هو  �صليماين  قا�صم  اجلرنال 
ال�صعيد  على  الأّول  "الإرهابّي 

العاملّي، على حّد تعبريه.
ما  بح�صب  قائاًل،  ليربمان  وتابع 
اأحرونوت(  )يديعوت  موقع  اأورد 
اتخاذ  يجب  اإّنه  الإنرتنيت  على 
اإيران  مواجهة  يف  حازمًة  �صيا�صًة 
وت�صكيل �صغٍط متنا�صٍق عليها من 
الناحيتني الع�صكرّية والقت�صادّية، 
الأمن  جمل�س  قرارات  وتطبيق 

الدويّل، التي مّت اتخاذها �صّدها.
ثالث  هناك  يقول:  واأم�صى 
وهي:  نواجهها  رئي�صّية  م�صاكل 
اإىل  لفًتا  واإيران،  اإيران،  اإيران، 
اأّن الطموحات النووّية للجمهورّية 
موا�صلة  يف  تتلّخ�س  الإ�صالمّية 
اإنتاج ال�صواريخ البالي�صتّية العابرة 

اإنتاج  يف  اإيران  ورغبة  للقاّرات، 
�صواريخ دقيقة يف كّل مكاٍن ممكٍن 
يف ال�رصق الأو�صط: لبنان، �صورّية، 
اليمن واأماكن اأخرى، بالإ�صافة اإىل 
ذلك، راأى ليربمان اأّن طهران تعمل 
كّل ما يف و�صعها من اأجل التّدخل 
من  للعديد  الداخلّية  ال�صوؤون  يف 
احلكم  اأنظمة  قلب  بهدف  الدول 
اليمن،  وحتى  البحرين  من  فيها، 
ومن اليمن حتى لبنان، ومن لبنان 
حتى �صورّية، وخلجُ�س اإىل القول اإّن 
الإيرانيني يعملون بدون كلٍل اأْو ملٍل 
�صّدًدا على  على اإحداث فو�صى، مجُ
اململكة  هو  الرئي�صّي  هدفهم  اأّن 
العربّية ال�صعودّية، على حد قوله.

 " اإىل ذلك، ويف اأّول رٍدّ "اإ�رصائيليٍّ
، اعترب وزير احلرب ليربمان  ر�صمٍيّ
العربّية  الدول  من  عدد  قرار  اأّن 
ميثل  قطر  مع  عالقاتها  قطع 
فر�صة ممتازة لتوحيد اجلهود مع 
الإرهاب.  حماربة  يف  "اإ�رصائيل" 
"اإ�رصائيلية"  اإعالم  و�صائل  ونقلت 
الدول  حتى  قوله:  ليربمان  عن 
اخلطر  اأّن  تدرك  بداأت  العربّية 
"اإ�رصائيل"  لي�س  املنطقة  على 
للتعاون،  اإنها فر�صة  بل الإرهاب. 

على حّد تعبريه.
الكني�صت  لنواب  ليربمان  وقال 
"الإ�رصائيلّي": اإّن قرار الدول التي 

خ�صية  قطر  مع  عالقاتها  قطعت 
متّكن  الإ�صالمي”،  “الإرهاب 
الأمر، من  "اإ�رصائيل"، يف حقيقة 
املعركة  يف  للتعاون  لها  يدها  مّد 
قائاًل:  وا�صتطرد  الإرهاب،  �صد 
اأعتقد اأّن "اإ�رصائيل" منفتحة على 
ملعب  يف  حاليا  والكرة  التعاون، 

الآخرين، بح�صب اأقواله.
بدورها ن�رصت �صحيفة “جريوزليم 
عنوان  حتت  مقال   ” بو�صت 
"اإ�رصائيل"  اأ�صباب تعل  “خم�صة 
معنية بالأزمة القطرية”، وبح�صب 
على  اعتمدت  التي  ال�صحيفة، 
"اإ�رصائيلّية"  �صيا�صّية  م�صادر 
اخلم�صة  الأ�صباب  فاإّن  رفيعة، 

هي:
التمهيد  بحما�س،  ت�رص  الأزمة 
جهة  من  "اإ�رصائيل"  بني  للتقارب 
الأخرى  اخلليج  ودول  وال�صعودية 
الأزمة  اأخرى،  جهة  من  وم�رص 
الأمريكي  النفوذ  عودة  تثبت 
عن  ال�رصعية  نزع  املنطقة،  اإىل 
اخلام�س،  وال�صبب  الإرهاب، 
اأّن  هو  عينها،  امل�صادر  بح�صب 
مواقع  تعزيز  يف  تجُ�صاهم  الأزمة 
"اإ�رصائيل" يف املنطقة ب�صكٍلّ عاٍمّ 
"الإ�رصائيلية"  احلكومة  ومواقع 

. احلالية ب�صكٍل خا�ٍسّ

هاآرت�س  �صحيفة  ك�صفت 
الثالثاء،  اليوم  "الإ�رصائيلية" 
الكابنيت  وزراء  معظم  بان 
"الإ�رصائيلي" وافقوا على اإن�صاء 
جزيرة ا�صطناعية مقابل �صواطئ 
غزة بدلً من اإن�صاء ميناء، وتكون 

اجلزيرة حتت الرعاية الدولية.
واأكد ثالثة م�صوؤولني "اإ�رصائيليني" 
الكابنيت  اجتماع  على  مطلعني 
اأغلب  "هاآرت�س"،  ل�صحيفة 
الوزراء يف الكابنيت وافقوا على 
وزير  عدا  ال�صطناعية  اجلزيرة 
الذي  ليربمان  اأفغدور  احلرب 

عار�س امل�رصوع.
الجتماع:  خالل  ليربمان  وقال 
"اإ�رصائيل"  ا�صرتاتيجية  اإن 
تكون  اأن  يجب  غزة  قطاع  حيال 
املقاومة  �صالح  بنزع  م�رصوطه 

الفل�صطينية يف القطاع".
يجُ�صار اإىل اأن الوزير "الإ�رصائيلي" 
خالل  عر�س  كات�س،  ي�رصائيل 
نظمته  الذي  "ال�صالم"  موؤمتر 
فيديو  مقطع  هاآرت�س  �صحيفة 
ال�صطناعية  اجلزيرة  حول 
غزة،  ل�صاطئ  بج�رص  وربطها 
اجلزيرة  بناء  اإن  كات�س:  وقال 
يتم  دولر  مليار  خم�صة  يكلف 
املانحة،  الدول  من  تنيدها 
"اإ�رصائيل"،  ميزانية  من  ولي�س 
لفتاً اإىل اأن اإن�صاء اجلزيرة اأمام 
خلطة  اكمال  تكون  غزة  �صاطئ 

فك الرتباط عن القطاع.
�صحيفة  ن�رصت  اأ�صهر  وقبل 
تقريرا  بو�صت"  "وا�صنطن 
واألني  بوث  وليام  للكاتبني 
مقرتحات  حول  ناكا�صيما، 
لبناء  "الإ�رصائيلية"  للحكومة 
غزة،  بحر  يف  �صناعية  جزيرة 
لغزة،  مائي  مرفاأ  على  حتتوي 
ورمبا حتتوي على فندق ومطار 

دويل اأي�صا.
وزير  عن  التقرير  وينقل 
"الإ�رصائيلي"  املخابرات 
ي�صوق  الذي  كاتز،  اإ�رصائيل 
الدولة  اإن  قوله:  اخلطة، 
�رصكاء  عن  تبحث  اليهودية 
�صيكلف  الذي  امل�رصوع  لتنفيذ 
5 مليارات دولر، حيث ذكر كاتز 
ب�صفتهم  وال�صينيني  ال�صعوديني 

متبنني حمتملني للم�رصوع، ورمبا 
"اإ�رصائيلي"  اأعمال  رجل  يتبناه 
اأي  ت�صمية  رف�س  لكنه  جمهول، 

�صخ�س.
تبني  "ملاذا  الكاتبان:  ويت�صاءل 
مبليارات  جزيرة  ال�صعودية 
من  اأميال  بعد  على  الدولرات 
ال�صواحل الإ�رصائيلية، يف الوقت 
بني  عالقات  فيه  لي�صت  الذي 

البلدين؟ اجلواب غري معروف".
نفى  كاتز  اأن  ال�صحيفة  وتذكر 
اأن يكون امل�رصوع جمرد جزيرة 
يتم  اخلطة  اإن  قائاًل:  خيالية، 
الأمنية،  احلكومة  داخل  نقا�صها 
حيث حتظى بتاأييد كبري، خا�صة 
الحتالل  وزراء  رئي�س  واأن 
اخليار،  "يبحث  نتنياهو  بنيامني 
لكنه مل يتخذ قرارا بعد"، م�صريا 
اإىل اأنه اأطلع م�صوؤولني يف الإدارة 

الأمريكية على املقرتح.   
الت�صور  اأن  اإىل  التقرير  وي�صري 
اأن  هو  للمرفاأ  "الإ�رصائيلي" 
ا�صطناعية،  جزيرة  على  يبنى 
مربعة،  اأميال  اأربعة  م�صاحتها 
من  اأميال  ثالثة  بعد  وعلى 
عن  به  تو�صل  حيث  ال�صاطئ، 
م�رصبني،  من  ج�رص  طريق 
اخلطة  يف  اجل�رص  اأن  اإىل  لفتا 
"الإ�رصائيلية" يعد مركزيا، حيث 
ي�صمح بفر�س رقابة م�صددة على 

الطريق اإىل املرفاأ.
ويقول الكاتبان اإنه "ميكن للج�رص 
اأن يغلق خالل الأعمال العدوانية، 
ومع اأن "الإ�رصائيليني" ل يقولون 
جزء  �رصب  ميكن  اأنه  اإل  هذا، 
من اجل�رص عن طريق غارة جوية 
خالل احلرب؛ لقطع الطريق اإىل 

املرفاأ".
اأن  اإىل  ال�صحيفة  وتلفت 
يقولون  بامل�رصوع  املت�صككني 
التحقيق،  م�صتحيل  اإنه 
باأنه  الناقدون  ي�صفه  حيث 
لتخفيف  "اإ�رصائيلية"  حماولة 
عملية  تعرث  ب�صبب  النتقادات؛ 
ال�صالم مع الفل�صطينيني، والقيود 
الغزيني  تنقل  على  املفرو�صة 
العقد املن�رصم، منذ  على مدى 
على  حما�س  حركة  �صيطرت  اأن 

قطاع غزة يف 2007.

�ضلمت العا�ضمة امل�ضرية القاهرة، قائد حركة حما�س يف قطاع غزة، يحيى ال�ضنوار قائمة مطالب اأمنية، 
بينها ت�ضليم مطلوبني بتهمة دعم الإرهاب، ح�ضب ما ذكرت �ضحيفة ال�ضرق الأو�ضط اللندنية.

خالل زيارتهم الأخرية للقاهرة

اأطلقها عام 1994

ق.د

لمت اإىل ال�سنوار �سحيفة تك�سف مطالب امل�سريني التي �سُ

العرب ُيحققون ا�سرتاتيجّية �سمعون بريي�س 

تكلفة اجلزيرة 5 ماليري دولر

ملاذا ف�سل "الكابنيت" يف اتخاذ قرار 
لإن�ساء جزيرة مقابل �سواطئ غزة؟
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علينا  "يجب   : قائلاً بريت�س  وتابع 
�أن نحاور حركة حما�س، فال�سلم 
حد  على  �لأعد�ء"  مع  ي�سنع 

تعبريه.
�أّكد  �مل�ؤمتر  ذ�ت  وخلل  هذ� 
�ليميني  �ل�سهي�ين  �لتعليم  وزير 
نفتايل بينت على �أّنه: "�لعي�س �إىل 
جانب �لفل�سطينيني �أمر ل بّد منه، 
وم�ّدة  حمبة  ل  �أّنه  من  وبالرغم 
بيننا �إل �أننا من �لطرفني لن نغادر 
�أي مكان  �إىل  نذهب  ولن  �أر��سينا 
�آخر، وكل ما علينا فعله ه� تفادي 

مع  �أخرى  ع�سكرية  م��جهة  �أي 
قطاع غزة وحركة حما�س".

�لعرب  ن�ستخل�س  �أن  "علينا  وتابع: 
من �سن��ت �سابقة وجتارب �سابقة، 

�ملحافظة  يف  ت�سب  وم�سلحتنا 
�ل�ستقر�ر  و�سمن  �لهدوء  على 
نريده  �لذي  و�ملطلب  للم��طنني، 
�خلارجية  �لتغيري�ت  ه�  غزة  من 
دون و�سع �أي مع�قات �لتي ت�سعنا 
بدورها �أمام حتّديت، لذلك علينا 
ع�سكرية  عملية  �أي  وق�ع  منع 
منها  بد  ل  كان  �إن  ولكن  جديدة، 

ف�سنح�سم �لأمر و�سننت�رص".
: "�إن بقاء �لقد�س  و�أنهى بينت قائلاً
هي  لإ�رص�ئيل  وعا�سمة  م�حدة 
�لثاين  �خليار  من  �لأف�سل  �خليار 
�سيا�سي  حل  على  ين�س  و�لذي 

للنز�ع �لإ�رص�ئيلي �لفل�سطيني

جدد وزير �خلارجية �لقطري �ل�سيخ 
حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين، �أن 
من  تعمل  مقاومة  حركة  حما�س 
�لفل�سطيني،  �ل�سف  ت�حيد  �أجل 
و�أو�سح  �إرهابية،  منظمة  ولي�ست 
مع  �سحفي  م�ؤمتر  خلل  �ل�زير، 
�لثنني،  �لي�م  �لفرن�سي،  نظريه 
ه�  قطر  يف  حما�س  وج�د  �أن 
قطر  يف  للحركة  �سيا�سي  متثيل 
هدفه رعاية مفاو�سات �مل�ساحلة 
�ملكتب  قيادة  �أن  مبينااً  فتح،  مع 
د�خل  م�ج�دة  للحركة  �ل�سيا�سي 

قطاع غزة، ولي�ست بالدوحة.
و�أ�ساف �أن دعم قطر و��سح و�سفاف 

�لآليات  خلل  من  غزة  لإعمار 
�لدولية، ولدعم �ل�سعب �لفل�سطيني 
�ل�طنية،  و�مل�ساحلة  و�حلك�مة 
�أن  م�سدد�اً  معني،  لف�سيل  ولي�س 
ه�  معينة  وحركة  قطر  بني  �لربط 

ل��سع مزيد من �لتهامات.
"حما�س  �خلارجية  وزير  وت�ساءل 
لي�ست مدرجة �إرهابية ح�سب ق��ئم 
�لدول �خلليجية، فلماذ� �لعرت��س 
حركة  وهي  ��ست�سافتها؟  على 
مقاومة، ونتعامل معها كف�سيل من 

�لف�سائل �ل�سيا�سية".
وزير  �أكد  �ملا�سي،  �ل�سبت  وي�م 
عبد  بن  �لقطري حممد  �خلارجية 

�آل ثاين، يف ح��ر مع قناة  �لرحمن 
�لتي  م��سك�  من  �لي�م"،  "رو�سيا 
"حركة  هي  حما�س  �أن  ز�رها، 
�أ�سبحت  كيف  م�ستغربا  مقاومة"، 

�لعلقة معها "تهمة".
حركة  �أن  �لقطري  �ل�زير  و�أو�سح 
مدرجة  �لفل�سطينية  "حما�س" 
على ق��ئم "�لإرهاب" يف �ل�ليات 
للدول  بالن�سبة  لكّنها  �ملتحدة، 
�لعربية "حركة مقاومة"، مذّكر�اً باأّن 
"ق��ئم  على  مدرجة  غري  �حلركة 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�س  �إرهاب" 
�لقطري:  �خلارجية  وزير  ،وقال 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  ندعم  "نحن 

حما�س  �أ�سبحت  كيف  ون�ستغرب 
باأّن  مذكر�اً  عربية"،  دول  من  تهمة 
�مل�ساحلة  بتن�سيق  مكلّفة  قطر 

�لفل�سطينية.
حتري�س  حلملة  �لدوحة  وتتعر�س 
�أن  م�سادر  ك�سفت  كبري،  و�سغط 
دعمها  �لرئي�سة  �أ�سبابها  �أحد 
قياد�ت  و��ست�سافتها  لفل�سطني، 
عززته  ما  وه�  حما�س،  حركة  يف 
�خلارجية  وزير  ت�رصيحات 
من  وغريه  �جلبري  عادل  �ل�سع�دي 
طالبت  �لتي  �خلليجية  �ل�سخ�سيات 
دعمها  ب�قف  مبا�رص  ب�سكل  قطر 

للحركة.

�أحرن�ت  "يديع�ت"  �سحيفة  قالت 
وزير  �إن  �لثلثاء،  �أم�س  �لعربية، 
�إمكانية  يبحث  �لحتلل  حك�مة 
�جلزيرة  قناة  مكاتب  �إغلق 
�لف�سائية مبدينة �لقد�س �ملحتلة، 
�لتحري�س  حملت  �سمن  وذلك 
ظل  يف  �لقناة  لها  تتعر�س  �لتي 

�لأزمة �خلليجية.
بنيامني  �أن  �ل�سحيفة،  و�أو�سحت 
نتنياه� �أمر بفح�س �إمكانية �إغلق 

�لأر��سي  يف  �جلزيرة  قناة  عمل 
عام48،  �ملحتلة  �لفل�سطينية 
�س�ء  يف  �ملحتلة  �لقد�س  ومدينة 
وحماولة  �لإقليمية،  �لتط�ر�ت 
فر�س �لعزلة �ل�سيا�سية على قطر. 
و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن ذلك جاء 
�أم�س،  عقدت  نقا�س،  جل�سة  يف 
ت�سم  عمليات  غرفة  ت�سكلت  حيث 
وز�رة  يف  �حلك�مي  �لإعلم  مكتب 
�خلارجية للحتلل وجهاز �ل�ساباك 

و�ملنظ�مة �لأمنية �ل�سهي�نية.
�لحتلل  �أن  �ل�سحيفة  وت��سح 
�حلايل  �لظرف  ��ستغلل  يحاول 
مربر  لإيجاد  �خلليجية  و�لأزمة 
�لتي  �جلزيرة  مكاتب  لإغلق 
مت���سل،  قلق  م�سدر  له  ت�سبب 
جتاه  �لحتلل  ممار�سات  وتف�سح 

�لفل�سطينيني.
وط��قمها  �جلزيرة  قناة  وتعر�ست 
و�لأر��سي  �لقد�س  يف  �لعاملة 

مل�سايقات   48 عام  �ملحتلة 
و��سعة  حتري�س  وحملت  �سديدة، 
من �لحتلل نتيجة دورها �مل�ساند 

للق�سية �لفل�سطينية.
نفذت  �خلليجية  �لأزمة  بد�ية  ومع 
�أمام  �عت�سامات  يه�دية  جماعات 
�ملحتلة  بالقد�س  �لقناة  مكاتب 
فعلت  مبا  �أ�س�ة  باإغلقها  مطالبة 
�لعلقة  ذ�ت  �لعربية  �لدول  بع�س 

بالأزمة مع �لدوحة.

�لعامة  للإد�رة  �إح�سائية  ذكرت 
�لد�خلية  ب�ز�رة  �ملدنية  للأح��ل 
ماي  �سهر  �أن  غزة،  قطاع  يف 
�ملا�سي �سهد ولدة 4026 م�ل�د� 
 130 �إىل  ي�سل  مبعدل  جديد�، 
م�ل�د� ي�ميا، يف حني �سجلت 288 

حالة وفاة ب��قع 9 حالت ي�ميا.
هناك  فاإن  �لإح�سائية؛  وح�سب 
�ل�سهر  �مل��ليد  عدد  يف  زيادة 
�سبقه  �لذي  �ل�سهر  عن  �ملا�سي 
و�أظهرت  م�ل�د�   424 مبعدل 
من   %49.42 �أن  �لإح�سائية 
�مل��ليد ذك�ر، ب��قع 1990 م�ل�د� 
�إناث   %50.58 مقابل  جديد�، 

ب��قع 2036 م�ل�دة.

 1401 غزة  مبحافظة  و�سجل 
حمافظة  يف  �سجل  فيما  م�ل�د، 
يف  و690  م�ل�د�،   888 خاني�ن�س 
�ل�سمال، و561 يف �ل��سطى، و486 
�ل�فيات  عدد  بلغت  فيما  رفح  يف 
288 حالة، منها 53% للذك�ر ب��قع 
للإناث   %47 مقابل  حالة،   153
يف  و�سجل  حالة،   135 ب��قع 
وفاة، ويف  حمافظة غزة 97 حالة 
�ل��سطى،  يف  و39   ،62 خاني�ن�س 
و47 يف �ل�سمال، و43 يف رفح ي�سار 
خلل  �سهد  غزة،  قطاع  �أن  �إىل 
�أفريل �ملا�سي 3602 م�ل�د  �سهر 
جديد، مقابل 296 حالة تبليغ عن 

وفاة.

�ملقاومة  حركة  من  وفد  �لتقى 
برئا�سة  "حما�س"  �لإ�سلمية 
ع�س� مكتبها �ل�سيا�سي م��سى �أب� 
مرزوق، مدير �لأمن �لعام يف لبنان 

�لل��ء عبا�س �إبر�هيم.
وقالت حما�س يف بيان �سدر عنها، 
عر�سا  قّدم  حما�س  وفد  �إن   :،
بها  متر  �لتي  �لتط�ر�ت  لأهم 
�للقاء  �لفل�سطينية، خلل  �لق�سية 
مع �مل�س�ؤول �لأمني �للبناين و�أد�ن 
تر�أ�س  �لذي  مرزوق  �أب�  م��سى 
مع  �لأمريكي  �لتفاهم  �ل�فد  
و�نعكا�سات  �ل�سهي�نية،  �حلك�مة 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  على  ذلك 
لل�سعب  �لثابتة  و�حلق�ق 

مت�سك  على  و�سدد  �لفل�سطيني 
�لحتلل،  مبقاومة  �لفل�سطينيني 
�أر�سهم و�أكد  �إىل  وع�دة �للجئني 
ل�حدة  حما�س  دعم  مرزوق  �أب� 
و��ستقر�ره، وحر�سها  و�أمنه  لبنان 
على حتييد �لفل�سطينيني يف لبنان 
و�لتز�مهم  �ملنطقة،  �أزمات  عن 
يف  خا�سة  و�ل�ستقر�ر  بالأمن 

خميم عني �حلل�ة.
�إبر�هيم  �لل��ء  جّدد  جهته  من 
و��ستقر�ر  �أمن  على  ه  حر�سَ
�أن  �رصورة  م�ؤكد�  �ملخيمات، 
�لفل�سطينية  �لف�سائل  تتحمل 
م�س�ؤولياتها يف حتقيق ذلك خا�سة 

يف خميم عني �حلل�ة.

�ملالية  �للجنة  رئي�س  �عرتف 
"يهدوت  حزب  عن  بالكني�ست 
هت�ر�ه" �ليميني ب�ج�د �لفل�سطينيني 
يف  وذلك  فل�سطني،  يف  �ليه�د  قبل 
عن  ي�سدر  ن�عه  من  ت�رصيح  �أول 

�أحد �أقطاب �ليمني.
"م��سي  �لكني�ست  ع�س�  وقال 
لإ�رص�ئيل  ي�جد  "ل  �إنه:  جفني" 
�حلق يف �لتفاو�س مع �لفل�سطينيني؛ 

�لبلد،  هذه  يف  قبلها  كان��  لأنهم 
من  �أخرج�هم  من  �ليه�د  و�أن 
�لعربية  �لقناة  �أر�سهم"ونقلت 
"�لأمر  ق�له:  "جفني"  �ل�سابعة عن 
دولة  �إ�رص�ئيل  تك�ن  باأن  �ملهم 
يه�دية، وعد� ذلك فلي�س من حقنا 
�لفل�سطينيني؛  مع  مفاو�سات  �إد�رة 
ونحن  هنا،  قبلنا  كان��  لأنهم 

طردناهم من هنا".

�لحتلل  �سلطات  �عتقلت 
بالقرب  فتاة فل�سطينية  �ل�سهي�ين 
يف  �لإبر�هيمي  �مل�سجد  من 
بحجة  �لي�م  م�ساء  �خلليل  مدينة 
طعن  وحماولتها  �سكينا  حيازتها 
مر��سلنا  و�أفاد  �سهي�ين،  جندي 
�ملت��جدين  �ل�سهاينة  �جلن�د  �أن 
للم�سجد  �جلن�بي  �حلاجز  على 

�لإبر�هيمي ��ست�قف�� �لفتاة منال 
ا(  حمم�د ي��سف �أب� علي )28 عاماً
من مدينة يطا، وفت�س�ها ومن ثم 
�عتقل�ها بدع�ى حيازتها �سكينا.

وزعم بيان لل�رصطة �ل�سهي�نية �أنه 
و�عرتفت  �لفتاة،  مع  �لتحقيق  مت 
لطعن  طريقها  يف  كانت  باأنها 

جندي �سهي�ين.

�ضّرح وزير احلرب ال�ضهيوين الأ�ضبق عمري بريت�س خالل كلمته التي األقاها يف موؤمتر هاآرت�س لل�ضالم اأّنه: 
"ل مانع لديه من اأن يتم اإطالق �ضراح القائد مروان الربغوثي من ال�ضجن، اإن كان هذا الأمر ينفع يف تقّدم 

العملية ال�ضيا�ضية بني اإ�ضرائيل وفل�ضطني".

وزير احلرب ال�ضهيوين الأ�ضبق عمري بريت�س

ق.د

ال مانع من اإطالق �سراح الربغوثي وعلينا ان نحاور حما�س

وزير خارجية قطر يجدد

حما�س حركة مقاومة ولي�ست اإرهابية

العربية �ضحيفة "يديعوت" اأحرنوت 

نتنياهو يدر�س اإغالق مكاتب اجلزيرة يف القد�س املحتلة

خالل ماي

اأكرث من 4 اآالف مولود يف القطاع

اأبو مرزوق يلتقي مدير الأمن العام يف لبنان

مو�سى اأبو مرزوق"مو�سى 
اأبو مرزوق"

نائب �ضهيوين يعرتف

الفل�سطينيون كانوا قبلنا وطردناهم

بزعم حماولتها تنفيذ عملية طعن

 اعتقال فتاة بالقرب 
من امل�سجد االإبراهيمي 

لإعادة  �لقطرية  �للجنة  �سلّمت 
وز�رة  مع  بالتعاون  غزة،  �إعمار 
و�لإ�سكان،  �لعامة  �لأ�سغال 
للم��طنني  �لأوىل  �ملالية  �لدفعة 
ترميم  م�رصوع  من  �مل�ستفيدين 
كرمي(،  )م�سكن  �لفقر�ء  بي�ت 

بتم�يٍل من دولة قطر.
وت�سمل �لقائمة �لأوىل للم�ستفيدين 
�أ�رصة   127 �أ�سل  من  عائلة،   28
متت  �مل�رصوع،  من  �ست�ستفيد 
عملية �ختيارهم من خلل �ملعاينة 

وح�سب  و�لفح�س،  �مليد�نية 
�لك�س�فات �مُلفرزة و�مل�ج�دة لدى 
و�لإ�سكان  �لعامة  �لأ�سغال  وز�رة 

بغزة بالت��فق مع �للجنة �لقطرية.
من  �مل�ستفيدة  �لعائلت  وت�سلّمت 
�لأوىل  �ملالية  �لدفعة  �مل�رصوع 
يقّدر  و�لذي  �ملقرر،  �ملبلغ  من 
�ملبلغ  �إجمايل  من   %40 بح��يل 
خلل  من  و�ملقّدر  عليه،  �ملتفق 
طريق  عن  �ملخت�سني  �ملهند�سني 
�مليد�نية  و�جل�لت  �ملعاينة 

و�سيُنفذ  �مل�ستفيدين،  منازل  على 
�أعمال  �مل�رصوع  من  �مل�ستفيدون 
�خلطة  وفق  باأنف�سهم،  �لرتميم 
بينهم  ما  عليها  و�ملتفق  �ملعتمدة 
لإعادة  �لقطرية  �للجنة  وبني 
�لعامة  �لأ�سغال  ووز�رة  �إعمار غزة 
�لعائلت  �ستت�سلّم  فيما  و�لإ�سكان، 
�لتاأكد  بعد  �ملالية  �لدفعات  باقي 
�لأوىل  �ملرحلة  بن�د  �إمتامها  من 

من �أعمال �لرتميم.
مهند�س�  يتابع  �أن  �ملقرر  ومن 

�لأ�سغال  ووز�رة  �لقطرية  �للجنة 
لدى  �مل�رصوع  �أعمال  تنفيذ 
�حلالت �مل�ستفيدة ب�سكٍل م�ستمر، 
�ملثلى  �ل�ستفادة  حتقيق  ل�سمان 
�ملقدمة  �ملالية  �ملبالغ  من 
لتلك  كرمية  م�ساكن  وت�فري  لهم 
�لعائلت، وتقّدر �لتكلفة �لإجمالية 
�لفقر�ء  بي�ت  ترميم  مل�رصوع 
)م�سكن كرمي( بح��يل )1،000،000( 
قيمته  ما  �أمريكي، مبت��سط  دولر 

)8،000( دولر للعائلة �ل��حدة.

قطر ت�سّلم الدفعة املالية االأوىل لرتميم منازل فقراء غزة



و�شوف ي�شهد ملعب عمر حمادي 
بالإثارة  تعد  مباراة  ببولوغني 
اأر�شية امليدان والتي جتمع  على 
و�شبيبة  اجلزائر  احتاد  فريقي 
املركز  يحتالن  اللذان  ال�شاورة 
الثالث والرابع على التوايل، حيث 
انهاء  حول  الفريقان  يتناف�س 
املو�شم باملركز الثالث يف جدول 
الرتتيب ل�شمان تاأ�شرية امل�شاركة 

يف كاأ�س الكاف العام املقبل، اأين 
التعادل  العا�شمي  النادي  يكفي 
ل�شمان خو�س املناف�شة القارية، 
الفوز  ال�شاورة  ي�شتلزم على  بينما 
بلعبا�س  احتاد  املالحق  وتعرث 
الذي يتقا�شام معها املركز الرابع 
يف  اجلزائر  مولودية  وي�شتقبل 
لفائدة  الورق  على  تبدو  مباراة 
واأن  خا�شة  "املكرة"  ت�شكيلة 

بت�شكيلة  اللقاء  يخو�س  العميد 
احتياطية.

الرتتيب  موؤخرة  فاإن  املقابل،  يف 
اربعة  بني  قويا  �رصاعا  تعرف 
هوية  حتديد  اأجل  من  اندية 
الفريق النازل اإىل الرابطة الثانية، 
اكرب  غليزان  �رصيع  �شيكون  اأين 
الأندية املهددة رغم اأنه ي�شتقبل 
باتنة،  �شباب  النازل  ميدانه  على 

باعتبار اأن فريقي �شباب ق�شنطينة  
بني  م�شريهما  تاجنانت  ودفاع 
ايديهما اأين يكفيهما الفوز داخل 
مولودية  ح�شاب  على  القواعد 
على  �شطيف  ووفاق  وهران 
البقاء  �شمان  اجل  من  التوايل 
اإىل  احلرا�س  احتاد  يحتاج  بينما 
العودة بالفوز اأمام اأوملبي املدية 

ل�شمان البقاء.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / احتاد احلرا�س
�رصيع غليزان / �شباب باتنة   دون 

جمهور
مولودية   / ق�شنطينة  �شباب 

وهران
دفاع تاجنانت / وفاق �شطيف
�شباب بلوزداد / �شبيبة القبائل

ال�شاعة  على  جتري  اللقاءات 
17:00

ال�شاورة   �شبيبة   / اجلزائر  احتاد 
دون جمهور

احتاد بلعبا�س / مولودية اجلزائر
ح�شني  ن�رص   / بجاية  مولودية 

داي
من  ابتداء  تنطلق  املباريات 

22:30

ريا�ضةالأربعاء14جوان  2017   املوافـق   لـ 18 رم�ضان  1438هـ 12
اجلولة 30 والأخرية للرابطة املحرتفة الأوىل

�ضراع املناف�ضة القارية ببولوغني 
و4 اأندية مهددة بال�ضقوط

تختتم اليوم مناف�ضة الرابطة املحرتفة الأوىل مبنا�ضبة خو�ض اجلولة 30 
والأخرية من املباريات والتي �ضوف ت�ضهد �ضراعا قويا بني اندية املوؤخرة من اأجل 

حتديد هوية النازل الثالث اإىل الرابطة الثانية رفقة �ضباب باتنة ومولودية 
بجاية والتي ت�ضم اأربعة اأندية اإىل جانب املناف�ضة حول تاأ�ضرية امل�ضاركة يف كاأ�ض 
الكاف التي يدور التناف�ض حولها بني ثالثة فرق، وذلك بعدما �ضمن وفاق �ضطيف 

ومولودية اجلزائر امل�ضاركة املو�ضم املقبل يف مناف�ضة رابطة اأبطال اإفريقيا عقب 
تتويج الوفاق بلقب البطولة و�ضمان املولودية للو�ضافة

.    عي�ضة ق.

بن  الروؤوف  عبد  الثنائي  يعود 
اإىل  اأندريا  وامللغا�شي  غيث 
احتاد  فريقهما  ت�شكيلة  �شفوف 
املقابلة  مبنا�شبة  اليوم  اجلزائر 
ال�شاورة  �شبيبة  امام  جتمعهم  التي 
والتي  الأخرية  للجولة  حت�شبا 
بوت  بول  البلجيكي  املدرب  متنح 

خيارات اإ�شافية من اأجل و 
الت�شكيلة الأ�شا�شية التي تخو�س  ع 
وهو  املو�شم،  لهذا  مواجهة  اآخر 
مر�شحا  الثنائي  يجعل  الذي  الأمر 
مكانه يف  واأخذ  الفريق  اإىل  للعودة 
الت�شكيلة وحتويل بورنان وبن يحي 
الأخري  واأن  خا�شة  الحتياط  اإىل 
الفني  للطاقم  بديال  خيارا  ا�شبح 
ال�شجار  بعد  الأخرية  اجلولت  يف 
الذي وقع له رفقة زميله بن مو�شى 
قبل خالفه مع الرئي�س ربوح حداد، 
يف  واأندريا  غيث  بن  تواجد  حيث 
ح�شة ال�شتئناف و�شاركا زمالئهما 
جاهزيتهما  موؤكدان  التدريبات 
يحرم  و�شوف  اليوم.  ملباراة 
جماهري الحتاد من روؤية فريقهما 
التي  العقوبة  بعد  املدرجات  من 
املحرتفة  الرابطة  عليهم  �شلطتها 
النارية  الألعاب  ا�شتعمال  ب�شبب 
خالل  امليدان  ار�شية  يف  واإلقائها 
و�شوف  �شطيف.  وفاق  مقابلة 
لرفقاء  فر�شة  اليوم  مواجهة  تكون 
الالعب اأيوب عبد الالوي من اجل 

بالنقاط  الفوز  عرب  املو�شم  انقاذ 
الثالث  املركز  واحراز  الثالث 
امل�شاركة  و�شمان  الرتتيب  بجدول 

املو�شم املقبل يف كاأ�س الكاف.
الحتاد  رف�س  اأخرى،  جهة  من 
اإدارة  طلب  القدم  لكرة  الإفريقي 
مقابلة  حتويل  اأجل  من  الحتاد 
امل�رصي  والزمالك  الفريق 
اإىل  املربجمة يف 21 جوان املقبل 
ملعب عمر حمادي ببولوغني وهي 
جويلية   5 ملعب  على  املربجمة 
لدور  الرابعة  وتدخل �شمن اجلولة 
اإفريقيا،  ابطال  رابطة  جمموعات 
غلى  الرف�س  الكاف  بررت  حيث 
ي�شتجيب  ل  بولوغني  ملعب  كون 
لحت�شان  املعتمدة  املقايي�س  اإىل 
جانب  اإىل  القارية  املواجهات 
اأمنية ب�شبب حجم املقابلة  دواعي 
تناف�شا  تعرف  �شوف  والتي  الكبرية 
املجموعة،  �شدارة  اأجل  من  قويا 
بيت  داخل  من  م�شادر  وح�شب 
تعتزم  الإدارة  فاإن  "�شو�شطارة" 
الهيئة  م�شتوى  على  طعن  تقدمي 
الكروية القارية لكون نف�س امللعب 
احت�شن نهائي نف�س املناف�شة التي 
اأمام تي  النادي عام 2015  خا�شها 
لعبة  عن  تتحدث  اأين  مازميبي  بي 
الكوالي�س من طرف اإدارة الزمالك 

ملنع نقل املقابلة اإىل بولوغني.
عي�ضة ق.

املحرتفة  للرابطة  التابعة  الن�شباط  �شلطت جلنة 
اأندية  اأربعة  على  واحدة  مباراة  القدم عقوبة  لكرة 
ويتعلق الأمر بكل من احتاد اجلزائر، وفاق �شطيف، 
هيئة  اقّرت  حيث  احلرا�س،  واحتاد  غليزان  �رصيع 
اأول  الذي جمعها  الجتماع  احلميد حداج يف  عبد 
يف  اجلمهور  من  حرمانها  الأندية  مبعاقبة  اأم�س 
واحتاد  �شطيف  وفاق  فريقي  على  واحدة  مقابلة 
النارية  لالألعاب  اأن�شارهما  ا�شتعمال  بعد  اجلزائر 
الأ�شبوع  نهاية  جمعتهما  التي  املقابلة  خالل 
الوطنية  البطولة  من   29 اجلولة  �شمن  املن�رصم 
بينما  متكررة،  عملية  يف  امليدان  على  والقاءها 
فريقهم  متابعة  من  احلرا�س  احتاد  يحرم جماهري 
يف لقاء واحد بعد تدوين احلكم الذي اأدار لقاءهم 
اأمام �رصيع غليزان يف نهاية الأ�شبوع املن�رصم اأمام 
امليدان  ر�شق  اإقدام اجلماهري على  غليزان  �رصيع 
 10 حوايل  املواجهة  اطوار  اإيقاف  يف  والت�شبب 
دقائق، فيما عوقب �رصيع غليزان بلقاء دون جمهور 
اأمام مولودية  بعد الأحداث التي وقعت يف مباراته 

اأين  الوطنية  البطولة  اجلزائر �شمن اجلولة 28 من 
اأقدم ان�شاره على ر�شق امليدان وت�شبب يف توقيف 
اللقاء ملدة خم�س دقائق، ومت تغرمي الأندية املعنية 
احتاد  فريقي  وي�شتنفذ  �شنتيم،  مليون   20 مبلغ 
لقائهما  مبنا�شبة  العقوبة  غليزان  و�رصيع  اجلزائر 
اأمام �شبيبة ال�شاورة و�شباب باتنة بينما يتاأجل الأمر 
اإىل املو�شم املقبل بالن�شبة لت�شكيلتي وفاق �شطيف 

واحتاد احلرا�س.
�شبيبة  مقابلة  ملف  اللجنة  در�شت  املقابل،  يف   
ال�شاورة ومولودية بجاية التي توقفت يف الدقيقة 52 
وكانت ال�شبيبة متفوقة يف النتيجة بثالثية نظيفة بعد 
ا�شطرار احلكم لإنهائها قبل الوقت الأ�شلي ب�شبب 
لالإ�شابة  املوب  ت�شكيلة  من  لعبني  خم�شة  تلقي 
ار�شية امليدان،  وتواجد �شتة لعبني فح�شب على 
اأين مت خ�شم نقطة من ر�شيد املوب وحرمانه من 
اإىل  بالإ�شافة  املعني  للقاء  التلفزيوين  البث  حقوق 

غرامة مالية بقيمة 10 مليون �شنتيم.

بف�شية  �شيدات  الوطني  املنتخب  اكتفى 
انهزامه يف  اثر  الفرق  ال�شي�س ح�شب  �شالح 
  30-45 امل�رصي  نظريه  اأمام  النهائي  الدور 
�شمن مناف�شات اليوم الرابع لبطولة افريقيا 
امل�رصية  بالعا�شمة  املقامة  للمبارزة 
الربونزية  امليدالية  وعادت  القاهرة، 
يف  اأق�شي  قد  كان  الذي  التون�شي  للمنتخب 
اأمام م�رص، من جهته احرز  النهائي   ن�شف 
الذهبية  امليدالية  رجال  التون�شي  املنتخب 
اثر  للفرق  احلاد  ال�شيف  �شالح  م�شابقة  يف 
فوزه يف الدور النهائي على نظريه امل�رصي 
املناف�شات  واختتمت   ،43-45 بنتيجة  
التون�شي  املنتخب  خا�س  حيث  الثنني، 
الدور  غمار  احلاد  ال�شيف  ل�شالح  لل�شيدات 
كان  ان  بعد  امل�رصي  نظريه  امام  النهائي 
-45 افريقيا  على  ح�شاب جنوب  تاأهل  قد 

26 كما راهن منتخب الرجال لتون�س ل�شالح 
ال�شي�س على  اللقب الفريقي حني واجه يف 
علما  اي�شا  امل�رصي  نظريه  النهائي  الدور 
انه تاأهل اىل النهائي بانت�شاره على منتخب 

جنوب افريقيا 24-54.
وكالت

الكاف ترف�ض نقل لقاء الزمالك اإىل بولوغني

احتاد اجلزائر ي�ضتهدف اإنقاذ 
املو�ضم مب�ضاركة قارية

ح�ضابات البقاء يف حال 
ت�ضاوي النقاط بني 
فريقني على الأقل

�شوف تعرف جولة اليوم والتي �شتكون خامتة 
املو�شم الكروي ندية كبرية بني اربعة اأندية 
ال�رصاع  ي�شتد  اأين  البقاء،  �شمان  اأجل  من 
اإىل  الثالث  النازل  هوية  حتديد  حول  بينها 
الرابطة الثانية ويتعلق الأمر بكل من احتاد 
ق�شنطينة  �شباب  غليزان،  �رصيع  احلرا�س، 
ودفاع تاجنانت ورغم اأن �رصيع غليزان اكرث 
الأندية  اأن  باعتبار  بالنزول  تهديدا  الفرق 
الثالث الأخرى يكفيها الفوز ل�شمان البقاء 
�شباب  خا�شة  اأيديها  بني  لزال  وم�شريها 
يكفيهما  اللذان  تاجنانت  ودفاع  ق�شنطينة 
اأن  اإل  البقاء  ح�شابات  لتفادي  التعادل 
ال�شقوط يف فخ الهزمية وفوز �رصيع غليزان 
الأندية  يجعل  احلرا�س  احتاد  وتعادل 
الأربعة مت�شاوية يف الر�شيد وهو ما يجعل 
ح�شابات البقاء العامل الأبرز، وتبقى اندية 
و�رصيع  احلرا�س  احتاد  ق�شنطينة،  �شباب 
دفاع  اأن  مقابل  بال�شقوط  املهددة  غليزان 
تاجنانت الأف�شل بينها وبقاءه �شبه ر�شمي، 
وتن�شل لوائح الرابطة املحرتفة لكرة القدم 

يف حال ت�شاوي فريقني او اأكرث يف النقاط 

خالل  النقاط  ر�شيد  احت�شاب    •
مقابالت الفرق املعنية مع بع�شها البع�س

مقابالت  خالل  الأهداف  فارق   •
هذه الفرق مع بع�شها.

من  فريق  لكل  الأهداف  فارق    •
هذه الفرق عند نهاية مرحلة الذهاب

الذهاب  مرحلة  هجوم يف  اأح�شن   •
بع�شها  مع  الفرق  هذه  مقابالت  خالل 

البع�س
اأح�شن هجوم خارج القواعد لهذه   •

الفرق يف مرحلة الذهاب
وذا بقيت الأمور على حالها تلجاأ   •
مباراة  تنظيم  اإىل  املحرتفة  الكرة  رابطة 
رى يف 90 دقيقة  فا�شلة يف ملعب حمايد جتجُ
مع وجود الوقت الإ�شايف وركالت الرتجيح 

يف حال تعادل النتيجة.

الرابطة تخ�ضم نقطة من ر�ضيد املوب

حرمان اأربعة اندية من اجلمهور يف مقابلة واحدة

�ضمن البطولة الإفريقية للمبارزة

�ضيدات اجلزائر يكتفني بف�ضية �ضالح 
ال�ضي�ش ح�ضب الفرق

ع.ق.



اأّكد اأن �سيا�سة املغرتبني اأثبتت ف�سلها وطالب م�ساندة األكاراز

ماجر: اإ�صرايف على اخل�صر �صّكل م�صدر 
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لزال اأ�سطورة الكرة اجلزائرية رابح ماجر يحمل حقدا على الرئي�س ال�سابق لالحتادية اجلزائرية لكرة 
القدم حممد روراوة، اين عاد للحديث حول ال�سرتاتيجية التي اتخذها الأخري من اجل و�سع �سروطا 
ح�سب مقا�سه فيما يتعلق بامل�ساركة يف انتخابات رئا�سة الفاف والتي كان الغر�س منها منعه من الرت�سح 

اإىل رئا�سة الفاف وبالتايل قطع الطريق عليه للو�سول اإىل ق�سر دايل براهيم، وهو ما جنح فيه بعدما منعه 
من الرت�سح غلى �سباق تراأ�س الفاف ب�سبب فر�س الزامية احليازة لالأ�سخا�س الراغبني يف رئا�سة الهيئة 

الكروية للع�سوية يف اجلمعية العامة 

رئي�س  على  النار  ماجر  وفتح 
االحتاديتني ال�سابقني روراوة و�سعيد 
عمارة يف ت�رصيح ملوقع »�سو فوت« 
عمال  انهما  اأكد  اأين  الفرن�سي، 
العمل  وجه  يف  �سدا  الوقوف  على 
النخبة  مع  تطبيقه  يريد  كان  الذي 
للخ�رص  مدربا  كان  عندما  الوطنية 
اأن  قائال  �سابقتني،  منا�سبتني  يف 
تواجده على راأ�س الت�سكيلة الوطنية 
كان ي�سكل م�سدر ازعاج للم�سوؤولني 
ال�سورة  حتطيم  وارادوا  الفاف  يف 
اجلمهور  به  يراها  التي  اجلميلة 
من�سبه  من  تنحيته  عرب  اجلزائري 
انهم  اأمام اجلميع  التباهي  من اجل 

ا�ستطاعوا اإقالته رغم جنوميته.
اإىل احلديث  الثمانينيات  وعاد جنم 
روراوة  اعتمدها  التي  ال�سيا�سة  عن 
باالعتماد �سبه الكلي على الالعبني 
�سفوف  يف  اجلن�سية  املزدوجي 
الالعبني  ح�ساب  على  اخل�رص 
البطولة  يف  النا�سطني  املحليني 
ف�سلها  اأثبتت  اأنها  وقال  الوطنية 
عن  الوطنية  النخبة  عجز  بدليل 
رغم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  التتويج 
�سورة  يف  بارزة  ا�سماء  امتالكها 
غوالم  حمرز،  براهيمي،  حمرز، 
املدر�سة  خريج  وحّمل  وغريهم، 
داي  ح�سني  ن�رص  لنادي  الكروية 
الفني  الرتاجع  م�سوؤولية  روراوة 
بعد  الوطني  للمنتخب  والتكتيكي 
خا�سة  بالربازيل   2014 مونديال 
على  تعاقبوا  الذين  املدربني  وان 
يجدوا  مل  الوطنية  الفنية  العار�سة 
يف  ت�ساعدهم  التي  العمل  ظروف 
كري�ستيان  الفرن�سي  التقني  �سورة 
ا�ستيائه  عن  عرّب  الذي  غوركوف 
للتدخل يف مهامه دفعه اإىل الرحيل 
باالإ�سافة اإىل  قال اإن االإعتماد على 

الالعبني املغرتبني �سيا�سة عقيمة. 

ماجر: متفائل ِبذهاب 
روراوة وبداية عهد 

زط�سي

الفّني  امل�ستوى  تراجع  وِبخ�سو�س 
النتائج  من�سوب  وانخفا�س  الباهر 
بعد  ال�سحراء«  »حماربي  لـ  الكبرية 
حّمل   ،2014 الربازيل  مونديال 
وزر  روراوة  ن�سخة  الفاف  ماجر 
ِبالتقني  مثال  و�رصب  الورطة،  هذه 
غوركوف،  كري�ستيان  الفرن�سي 
ِب�سبب  »اخل�رص«  ترك  اإنه  وقال 
وعدم  العمل،  ظروف  من  ا�ستيائه 
اأفكاره.  جت�سيد  فر�سة  منحه 
الفاف(  )م�سوؤولو  اأنهم  واأ�ساف 
راييفات�س،  ميلوفان  ال�رصبي  جلبوا 
مهامه.  اأنهوا  ثم  ِبامل�ساكل،  فكّبلوه 
فوعد  ليكن�س  جورج  البلجيكي  اأما 
ال�سّيق،  الباب  من  خرج  ثم  كثريا 

يُوؤمن  ِباأنه  اأكد  الذي  ماجر  يقول 
اجلهاز  م�ستوى  على  ِباالإ�ستقرار 
الفني، كاأحد �رصوط جناح املنتخب 

الوطني.

ل اأ�سرف اخلمر ول 
اأعرف املالهي الليلية

وِب�ساأن الرئي�س اجلديد للفاف، قال 
رجل  زط�سي  الدين  خري  اإن  ماجر 
اإىل جانبه،  ِبالعمل  �رصيف، و�سعيد 
واأنه �سيُ�ساعده قدر االإمكان ِلتنفيذ 
اجلمهور  ماجر  دعا  كما  براجمه. 
�رصورة  اإىل  اجلزائري  الكروي 
اجلديد  الوطني  الناخب  تدعيم 
اإن  وقال  معنويا،  األكاراز  لوكا�س 
االإ�سباين  التقني  اإيجابيات  اإحدى 
كفاءات  على  ِباالإعتماد  التزم  اأنه 
دون  واملغرتبة،  املحلية  االأقدام 
اِلأحدهما.وعاد  اإق�ساء  اأو  متييز 
 58 العمر  من  البالغ   - ماجر  رابح 

�سنة - ِلتف�سري �سبب جناحه الكروي 
من  ِباأحرف  اإ�سمه  وَحْفِر  اخلرايف، 
بورتو  نادي  �سّجل  يف  وذهب  نور 
فقال  العاملية،  والكرة  الربتغايل 
اأّوال،  اهلل  من  ف�سٌل  انت�ساراته  اإن 
ثم الإجتهاده وت�سحياته. واأ�سار اإىل 
اأنه ابتعد عن �رصب اخلمر وارتياد 
�سبابه. زمن  الليلية،  املالهي 
الفرن�سي  االإعالم  و�سيلة  واأ�سادت 
تقنية  اإن  وقالت  ماجر،  ِبهارات 
رابطة  )نهائي  ِبالكعب«  »هدف 
اأبطال اأوروبا 1987( �سارت عالمة 
ُم�سّجله ِباإ�سم اإبن الن�رصية، وجزًءا 
جانبها  يف  القدم  كرة  لعبة  من 
االإ�ستعرا�سي، وقالت اإن رابح ماجر 
�سوى  املجال  هذا  يف  يُناف�سه  ال 
بانينكا  اأنطونني  الت�سيكي  الالعب 
)68 �سنة حاليا(، الذي اخرتع حركة 
اجلزاء  �رصبات  تنفيذ  يف  خا�سة 
نهائي  يف  وذلك  ِباإ�سمه،  �ُسّميت 
بطولة اأمم اأوروبا 1976 �سد اأملانيا 

الفيدرالية.

املدرب اجلزائري يعرب عن ا�ستغرباه لتلك 
اخلرجة ويتوجه نحو ف�سخ العقد

جماهري الرجاء البي�صاوي ترف�ض 
التعاقد مع بن �صيخة ب�قفة  احتجاجية

 بو�سوف يطالب اإدارة مولودية
 اجلزائر اأوراق ت�سريحه

غريب يفاو�ض بن دبكة والالعب 
مينح امل�افقة املبدئية

نادي  جماهري  من  عدد  برمج 
وقفة  املغربي  البي�ساوي  الرجاء 
احتجاجية يطالبون خاللها برحيل 
بن  احلق  عبد  اجلزائري  املدرب 
�سيخة عن العار�سة الفنية للفريق 
جمددا  عودته  �سجل  الذي  وهو 
مهام  تقلّد  ان  �سبق  بعدما  اإليها 
�سابقة  فرتة  يف  الرجاء  تدريب 
قبل اأن يقال من من�سبه، وك�سفت 
اأن  مغربية  اإعالمية  تقارير  اأم�س 
بن  عودة  ترف�س  الرجاء  جماهري 
�سيخة اإىل الفريق واال�رصاف على 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  فريقها 
حيث  بالرحيل،  وتطالبه  املقبل، 
امل�سادر  نف�س  وفق  املعني  تلقى 
الرجاء  جماهري  من  تهديدات 
فرتة  وخالل  العقد  توقيع  قبل 
برئي�س  جمعته  التي  املفاو�سات 
مل  لكنه  ح�سبان  �سعيد  الفريق 
االأمور  ان  اإال  اهتماما  االأمر  يعر 
ازدادت تعقيدا بعدما خرج اأن�سار 
وخرجوا  �سمتهم  عن  الرجاء 
املعني  رحيل  ب�رصورة  مطالبني 
احتجاجية  وقفة  عرب  الفريق  عن 
والتي  الرجاء،  بلعب  نظموها 

كبرية  لرايات  رفعهم  �سهدت 
واالخرى  �سورته  حتمل  اإحداها 
مدرب  �سيخة  بن  عبارة  �سمت 
و�سهدت  للرجاء،  ولي�س  للح�سبان 
وموظفي  عمال  م�ساركة  الوقفة 
اجلماهري  �ساندوا  الذين  الفريق 
�سيخة عن  بن  برحيل  يف مطلبهم 
املدرب  وعرّب  الفنية.  العار�سة 
عن  الوطني  للمنتخب  ال�سابق 
ا�ستغرابه خلرجة جماهري الرجاء 
التي تطالب برحيله، حيث اكد يف 
ت�رصيحات جلريدة »املغرب اليوم« 
انه مدرب حمرتف ومفاو�ساته مع 
اإدارة الفريق مل تكن ومدرب اآخر 
على ذمته، م�سريا انه مدرب ميلك 
اجل  من  الفريق  اإىل  وجاء  ا�سما 
موا�سلة العمل الذي قام به �سابقه 
مطالب  واجلميع  فاخر  حممد 
ايجابية.  نتائج  لت�سجيل  بالتحدي 
االإعالمية  امل�سادر  وكانت 
�سيخة  بن  اأن  ك�سفت  املغربية 
اإدارة  مع  العقد  ف�سخ  نحو  يتوجه 
الرجاء يف حال توا�سلت احلمالت 

الداعية لرحيله عن النادي.
عي�سة ق.

مولودية  فريق  اإدارة  تتواجد 
متقدمة  مفاو�سات  يف  اجلزائر 
رفقة الالعب �سفيان بن دبكة من 
مرحلة  خالل  معه  التعاقد  اجل 
املفاو�سات ال�سيفية احلالية وهو 
الذي يتواجد �سمن اهتمام و�سيف 
ك�سفت  حيث  الوطنية،  البطولة 
م�سادر مقربة من بيت الفريق ان 
بن دبكة منح موافقته املبدئية من 
اأجل تقم�س األوان النادي املو�سم 
املقبل لكن ارتباط الالعب البالغ 
ن�رص  احلايل  فريقه  مع  عاما   25
مدة  له  يبقى  والذي  داي  ح�سني 
عام على العقد جعل من�سق الفرع 
الالعب  من  يطلب  غريب  عمر 
من  الت�رصيح  وثائق  بجلب  التكفل 

عليه  وافق  ما  وهو  فريقه  اإدارة 
املعني الذي اأكد ا�ستعداده جللب 

اوراقه والتوقيع مع املولودية.
احلار�س  طالب  اخرى،  جهة  من 
من  باأوراقه  بو�سوف  الدين  خري 
اجل الرحيل عن النادي العا�سمي 
اإىل  اآخر ين�سم  والبحث عن فريق 
وهو  احلايل  املركاتو  يف  �سفوفه 
ن�رص  من  ا�ستقدامه  مت  الذي 
ح�سني داي، حيث عرب املعني عن 
التي  ال�سعبة  الو�سعية  من  تذمره 
واأنه  خا�سة  الفريق  مع  يعي�سها 
يتم  وال  للت�سكيلة  الثالث  احلار�س 
ا�ستدعاوؤه اإىل قائمة املباريات يف 

وجود الثنائي �ساو�سي و�سعال.
ع.ق.

عي�سة ق.

الت�سكيلة تتنقل اإىل القاهرة يف 18 جويلية واإر�سال القوائم ابتداء من الغد

حلل� رئي�صا جديدا للن�صرية والتن�صيب بعد لقاء امل�ب
حللو  مراد  على  اال�ستقرار  مّت 
ح�سني  ن�رص  لفريق  جديدا  رئي�سا 
قدمها  التي  اال�ستقالة  بعد  داي 
الرئي�س حمفوظ ولد زمرييل رفقة 
الفريق،  اإدارة  من  ب�سري  �سقيقه 
داخل  من  م�سادر  ك�سفت  حيث 
اأن جمل�س  العا�سمي  النادي  اإدارة 
مراد  تعيني  على  ا�ستقّر  االإدارة 
رئي�س  من�سب  ي�سغل  الذي  حللو 
خالفة  اجل  من  الهاوي  النادي 
رئا�سة  على  زمرييل  ولد  حمفوظ 
النادي املحرتف والتكفل بالت�سيري 

خا�سة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
خو�س  على  مقبلة  الت�سكيلة  واأن 
البطولة العربية لالأندية املربجمة 
خالل  امل�رصية  القاهرة  بدينة 
جويلية   22 من  املمتدة  الفرتة 
�سهدت  ان  و�سبق  اأوت،   5 اإىل 
يف  كبريا  غليانا  ال�سابقة  الفرتة 
ب�سبب  الن�رصية  جماهري  او�ساط 
ال�سابقة  االدارة  تعيني  رف�سها 
للمدرب يو�سف بوزيدي على راأ�س 
العار�سة الفنية للفريق وهو ما دفع 
رمي  اإىل  زمرييل  ولد  ال�سقيقني 

املن�سفة واال�ستقالة من من�سبهما، 
حللو  تن�سيب  عملية  تتم  و�سوف 
بعد  االإدارة  جمل�س  راأ�س  على 
مقابلة مولودية بجاية التي جتري 
اليوم حل�ساب اجلولة 30 واالأخرية 
من البطولة الوطنية، اأين ينتظر اأن 
نهاية  التن�سيب يف  جتري مرا�سيم 
االحتاد  وفتح  احلايل.  االأ�سبوع 
العربي لكرة القدم باب الت�سجيالت 
املعنيني  الالعبني  قوائم  واإر�سال 
العربية  املناف�سة  يف  بامل�ساركة 
تكون  �سوف  اأين  الغد  من  ابتداء 

باإر�سال  ملزمة  الن�رصية  اإدارة 
القائمة االأولية املعنية بامل�ساركة 
بناء  النهائية  القائمة  ح�سم  قبل 
ال�سيف  خالل  اال�ستقدامات  على 
املعنيني  والالعبني  احلايل 
الفريق  يتنقل  و�سوف  بالت�رصيح، 
جويلية   18 تاريخ  يف  القاهرة  اإىل 
عن  ايام  اربعة  قبل  وذلك  املقبل 
بينما  العربية  املناف�سة  موعد 
�ستكون العودة اإىل ار�س الوطن يف 

ال�سابع اأوت القادم.
 ع.ق.



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

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

اختبار هذا النظام املو�سم املقبل.

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

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

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

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

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

 �سالبة دفاع األيجري تواجه 
الهجوم اجلارف لزيدان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ت�سايف يتمنى فوز بوفون بدوري 
اأبطال اأوروبا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سراع درامي يخطف الألباب للفوز باأغلى الألقاب

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

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

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

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

نهائي البطولة.

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

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

و1996.

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

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

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

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

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

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

مان�س�سرت يونايتد عام 2008.

زيدان على ُبعد خطوة من حتقيق حلم دام 14 عاًما

اأرقام قيا�سية تنتظر املعادلة والتحطيم يف نهائي كارديف
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ع�رشة  اخلام�سة  احللقة  اأثارت 
من امل�سل�سل امل�رشي »  يف ال 
يوميا  الذي يعر�ض   « ال ال الند 
امل�رشية،  القنوات  اإحدى  على 
ب�سب  يف  موريتانيا  �سجة 
م�سهد قّدم املوريتانيني كقطاع 

طرق وجمرمني واإرهابيني.
املمثلني  اأحد  امل�سهد  واأظهر 
امل�رشيني وهو يخاطب جمموعة 
�سمراء  ب�رشة  ذوي  ممثلني 
املوريتانية  االأزياء  يرتدون 
اأ�سلحة  كال�سينكوف  ويحملون 
اإنهم  قال  جبلية،  منطقة  يف 
»�سيقيمون فيها مع�سكرا تدريبيا 

قطاع  ع�سابة  �سيكونون  واإنهم 
والنهب  ال�سلب  ملمار�سة  طرق 
»اختارهم  اأنه  م�سيفا  والقتل«، 
يف  جمرمني  اأكرب  باعتبارهم 

موريتانيا«.
هذا  اأن  املوريتانيون  واعترب 
وا�ستهزاء  �سخرية  فيه  امل�سهد 
اإظهارهم  بعد  املوريتانيني  من 
واملرتزقة،  املجرمني  مبظهر 
بعد  البلد  ل�سورة  اإ�ساءة  وفيه 
احلا�سن  مبظهر  اإظهاره 

لالإرهاب وللع�سابات.
ال�سيخ،  ولد  العزيز  عبد  وقال 
اإنه  الثقافة،  اإدارة  يف  موظف 

الفكرة  اأن  ووجد  احللقة  »تابع 
على  تطاول  فيها  الأنه  �سخيفة 
كوميدية  بطريقة  كامل  بلد 
اإيجاد  باالإمكان  كان  اأنه  مع 
بكل  امل�سهد  يوؤدون  م�رشيني 
مواكبا  امل�سهد  ويكون  حرفية 

لالأحداث احلالية مب�رش«.
كاتب  يجروؤ  »كيف   :« واأ�ساف 
هذا  ارتكاب  على  ال�سيناريو 
�سورة  ا�ستغالل  وعلى  اخلطاأ 
النا�ض، هو حتما  الإ�سحاك  بلد 
ال يعرف املوريتانيني ومل ي�سبق 
ملا  واإال  موريتانيا  زار  اأن  له 

�سقط يف هذا الفخ«.

اأن  اإعالمية  تقارير  ذكرت 
اأ�سل  من  الفرن�سي  املخرج 
تون�سي عبد اللطيف ك�سي�ض قرر 
فاز  التي  الذهبية  ال�سعفة  بيع 
قليلة مبهرجان  �سنوات  قبل  بها 
كان ال�سينمائي يف املزاد لتمويل 

عمله ال�سينمائي اجلديد.
ريبورتر  هوليوود  موقع  ون�رش 
اإنه  فيه  قال  ك�سي�ض  عن  بيانا 
نالها  التي  اجلائزة  �سيتخلى عن 
يف 2013 عن فيلمه »حياة اأديل« 

ال�ستكمال فيلمه اجلديد.
والتوزيع  االإنتاج  �رشكة  وقالت 
�ستلجاأ  اإنها  كات�سو  ال�سينمائي 
التي  الزيتية  اللوحات  لبيع  اأي�سا 
»حياة  فيلم  اأحداث  كانت حمور 
املرحلة  متويل  بهدف  اأديل« 
»مكتوب  فيلم  اإنتاج  من  االأخرية 
حبي« املقتب�ض عن رواية »اجلرح 
وال�سحفي  للكاتب  واحلقيقة« 

الفرن�سي فران�سوا بيجودو.
يف  مالية  �سعوبات  وت�سببت 
حبي«  »مكتوب  اإنتاج  وقف 
روائيا  فيلما  �سي�سبح  كان  الذي 
فيلم  اإىل  يتحول  اأن  قبل  طويال 

دون  حال  ما  وهو  جزاأين،  من 
الدورة  يف  وعر�سه  الفيلم  اإمتام 
ال�سينمائي يف  كان  70 ملهرجان 

ماي املا�سي.
ك�سي�ض  با�سم  متحدث  ورف�ض 
الالزم  املبلغ  قيمة  عن  الك�سف 
دفع  والذي  الفيلم  ال�ستكمال 
على  لالإقدام  ال�سهري  املخرج 
اإىل  ذلك  عازيا  اخلطوة  هذه 
اتفاق ملزم بني ك�سي�ض واالأطراف 
عن  االإف�ساح  بعدم  املمولة 

تفا�سيل العقود بينهم.
ال�سينمائي  كان  مهرجان  وبداأ 

الذهبية  ال�سعفة  جائزة  منح  يف 
عام 1955 وهي تتكون من �سعفة 
زنة 118 غراما من الذهب عيار 
مربع  على  ترتكز  قرياطا   18
قطعة  �سكل  يف  الكري�ستال  من 

اأملا�ض.
وبداأ ك�سي�ض )56 عاما( م�سريته 
الفنية ممثال م�رشحيا و�سينمائيا 
االإخراج  جتربة  يخو�ض  اأن  قبل 
ال�سينمائي وله عدة اأفالم، منها 
و«املراوغة«  فولتري«  »خطاأ 
و«فينو�ض  بالبوري«  و«ك�سك�سي 

ال�سوداء«.

ال�سينمائي  بداأ مهرجان، اجلونة، 
الراغبة  االأفالم  بتلقي  م�رش،  يف 
االأوىل  بالدورة  امل�ساركة  يف 

املقررة يف �سبتمرب القادم.
وقالت اإدارة املهرجان، الذي يُقام 
يف املنتجع ال�سياحي املطل على 
اإنها  م�رش،  �رشق  االأحمر  البحر 
يوليو،   31 حتى  االأفالم  �ستتلقى 
الر�سمية  امل�سابقة  �سمن  وذلك 
باالإ�سافة  اأق�سام،   3 ت�سم  التي 
خارج  الر�سمي  الربنامج  اإىل 

امل�سابقة.
وت�سم امل�سابقة الر�سمية، االأفالم 
الطويلة،  والوثائقية  الروائية 
وكذلك االأفالم الق�سرية. و�ستُقام 
الدورة االأوىل للمهرجان، يف الفرتة 
من 22 اإىل 29 �سبتمرب، حتت �سعار 

»�سينما من اأجل االإن�سانية«.
اإخالء اأكرب املهرجانات االأملانية 
 Rock الروك  ملو�سيقى 
التهديد  ب�سبب   am Ring
مهرجان  اأكرب  االإرهابياإخالء 

ملو�سيقى الروك يف اأملانيا ب�سبب 
تهديد اإرهابي

مدير  التميمي،  انت�سال  وقال 
قيمة  اإجمايل  اإن  املهرجان، 
 200 يتجاوز  املقدمة  اجلوائز 
مراعاة  و�سيتم  هذا  دوالر،  األف 
الروؤية  ذات  اجلديدة  االأفالم 

الثاقبة املختلفة، عند االختيار.
جانب  اإىل  املهرجان  وينظم 
وبرنامج  الر�سمية  امل�سابقة 
اجلونة  من�سة  االأفالم، 
اإبداعي  ملتقى  وهي  ال�سينمائية، 
تنمية  اأجل  من  مم  �سُ واحرتايف 
ودعم املواهب الواعدة، يف م�رش 
اإىل  يهدف  حيث  العربية،  والدول 
االإنتاجية،  ال�رشاكة  فر�ض  تعزيز 

لتطوير ال�سينما العربية.
امل�رشي،  االأعمال  رجل  ويقوم 
واملمثلة  �ساوير�ض،  جنيب 
املنتجة، ب�رشى، بدعم املهرجان، 
ال�سبان  من  جمموعة  جانب  اإىل 

ال�سينمائيني.

ال�سينمائية  االأفالم  حققت 
دور  يف  عر�ست  التي  الرو�سية 
اخلم�سة  االأ�سهر  خالل  ال�سينما 
مليار   6 بلغت  عائدات  املا�سية، 
مليون   120 نحو  يعادل  ما  روبل، 

دوالر.
الثقافة  وزارة  با�سم  ناطق  وقال 
�سبابيك  عائدات  اإن  الرو�سية 
حطمت  الرو�سية  االأفالم  تذاكر 
بلغت  باأنها  علما  قيا�سيا،  رقما 
 8.6 كله  املا�سي  العام  خالل 

مليار روبل.
االأفالم  ح�سة  بلغت  وبذلك 
عائدات  اإجمايل  من  الرو�سية 
عر�ض االأفالم يف رو�سيا %25.3.

العام  عائدات  ت�سنيف  وت�سدر 
من  »اجلاذبية«  فيلم  اجلاري 
بوندارت�سوك،  �سريغي  اإخراج، 
ما  روبل،  مليار  نحو  جنى  الذي 
يعادل نحو 18 مليون دوالر. وقد 
�ساهد الفيلم ما يقارب 4 ماليني 

م�ساهد.
ق�سة  الفيلم  �سيناريو  ويروي 
تابعة  ف�سائية  مركبة  حتطم 
و�سقوطها  اأخرى  كواكب  ل�سكان 

على اأحد اأحياء مو�سكو.
فجاء  الثانية  املرتبة  يف  اأما 
اإخراج،  من  االأوائل«  »زمن  فيلم 
تلقى  الذي  كي�سيليوف،  دميرتي 

 600 جنى  حيث  حكوميا،  دعما 
 11 نحو  يعادل  ما  روبل،  مليون 

مليون دوالر.
االأوائل«  »زمن  فيلم  اأن  يذكر 
كي�سيليوف،  دميرتي  اإخراج،  من 
اأول رحلة يف الف�ساء  يروي ق�سة 
رائد  بها  قام  حيث  املك�سوف، 
األيك�سي  ال�سوفيتي،  الف�ساء 
اأحدث  ا�ستخدمت  وقد  ليونوف. 
التكنولوجيا ال�سينمائية يف ت�سوير 
تكنولوجيا  ذلك  يف  مبا  الفيلم، 

»3D« ثالثية االأبعاد.
الفيلم  الثالثة  املرتبة  واحتل 
املعركة  الكوميدي«املطبخ.. 
اأنطون  اإخراج،  من  االأخرية« 
 1.5 �ساهده  الذي  فيدوتوف، 
عائدات  وبلغت  م�ساهد.  مليون 
�سبابيك تذاكره 350 مليون روبل، 

ما يعادل نحو 6 ماليني دوالر.
مغامرات  ق�سة  الفيلم  ويروي 

طباخ يف اأحد مطامع مو�سكو.
االأفالم  عائدات  ت�سنيف  وي�سم 
الكارتون  فيلم  اأي�سا  الرو�سية 
اخل�سبية«  وجنوده  جوز  »اأورفني 
والفيلم  »العرو�ض«  الرعب  وفيلم 

الكوميدي »اأنت حمظوظ«.
اأجنح  م�ساهدي  عدد  زاد  وقد 
االأفالم الرو�سية يف العام اجلاري 

على 13.5 مليون م�ساهد.

»�سينما من اأجل الإن�سانية« .. 
ال�ستعداد ملهرجان اجلونة 

ال�سينمائي يف م�سر

عائدات �سبابيك تذاكر الأفالم 
الرو�سية حتطم رقما قيا�سيا

اأحمد فهمي: 
هكذا كنت اأ�ستعد 

لـ«اأراب اآيدول«

امل�رشي  املمثل  علينا  يطل 
خالل  من  فهمي  اأحمد 
»الأعلى  رم�ساين  م�سل�سل 
ي�سور  زال  ال  والذي  �سعر« 
ال�سهر  خالل  االأخرية  حلقاته 
اإنه  فهمي  وقال  الف�سيل، 
هذا  يف  امل�ساركة  على  وافق 
اأهمها  اأ�سباب  لعدة  امل�سل�سل 
دور  اأن  كما  بالن�ض  اإعجابه 
يج�سده  الذي  ه�سام  الدكتور 
�سعر«  »الأعلى  م�سل�سل  يف 
والكاتب  متاماً  عنه  خمتلف 
وتعاون  �سبق  العدل  مدحت 
»الدعاية«،  م�سل�سل  يف  معه 
اإىل  بالوقوف  �سعيد  اأنه  كما 
كرمي  نيللي  املمثلة  جانب 

والتي ت�ساركه البطولة.
نيللي ممثلة موهوبة  اأن  وتابع 
وتعطي  كثريا  وتدعمه  جداً 
وتتقم�سه  للدور  قلبها  كل  من 
معاً  »جنحنا«  وقد  ب�رشعة 

وردود االأفعال اإيجابية.
الثنائيات  اأبرز  اأن  واأكد 
هي  فيها  وجنح  اأحبها  التي 
يف  البطولة  دور  م�ساركته 
جانب  اإىل  »�سمرا«  م�سل�سل 
ومع  جنيم  نادين  املمثلة 
الفنانة �سريين عبد الوهاب يف 

م�سل�سل »طريقي«.
م�رشوع  من  اأكرث  وهناك 
اأن  كما  له،  يح�رش  �سينمائي 
يح�رش  اأغنية  من  اأكرث  هناك 
و�ستب�رش  »واما«  لها مع فرقة 
النور بعد عيد الفطر وهي من 

اأحلان عمرو م�سطفى.
واأ�سار اإىل اأن تقدميه لربنامج 
»اأراب اآيدول« يف عدة موا�سم 
منها  ا�ستفاد  جتربة  كان 
على  اجلمهور  عرفت  الأنها 
ب�سكل  احلقيقية  �سخ�سيته 
كبري وهو اأحب جتربة التقدمي، 
تقدميه  يف  اأنه  خ�سو�ساً 
لنكات  يح�رش  كان  اأ�سبوعياً 
وطريفة  مه�سومة  ومواقف 

كي ال ميل اجلمهور.
موهبة  ميلكان  ولديه  اأن  رغم 
ي�سجعهما يف  لن  لكنه  التمثيل 
الوقت احلايل على دخول هذا 

املجال.
يبدو �سعيداً باالأعمال التمثيلية 
منها  يذكر  قدمها،  التي 
»الداعية« و«�سمرا« و«طريقي« 

وحالياً م�سل�سل »الأعلى �سعر«

�سجة يف موريتانيا ب�سبب 
م�سل�سل م�سري

املخرج ك�سي�ش يبيع ال�سعفة 
الذهبية لتمويل عمله اجلديد

»�سباب البومب« بني الكوميديا 
واملجتمع 

من  عدداً  البومب«  »�سباب  يقدم 
تلك  بخا�سة  اجلديدة،  املواهب 
التوا�سل  مواقع  عرب  ملعت  التي 
من  مميز  قالب  يف  االجتماعي 

بني  �ستتنوع  التي  املوا�سيع 
الرتكيز  مع  والكوميديا،  الريا�سة 
التي  االجتماعية  االأحداث  على 

برزت خالل العام.
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�آفة   – ظاهرة  مقدمتها  يف  وياأتي 
�رتفاع درجة حر�رة �لكوكب نتيجة 
�الحتبا�س  غاز�ت  معدالت  �رتفاع 
�حلر�ري ، ف�ضال عن ظو�هر �أخرى 
وموجات  و�جلفاف  �لت�ضّحر  منها 
�لت�ضونامي �ملحيطية بكل ما ينجم 
عن هذه �مل�ضتجد�ت �لكوكبية من 
من  �لب�رش  حياة  على  توؤثر  نتائج 

جيل �إىل جيل.
مبكان  �الأهمية  من  �أ�ضبح  هنا  من 
تد�ُر�س مفاهيم �لتنمية �مل�ضتد�مة 
الأجيال  �حليوي  دورها  منظور  من 
ما  وهو  و�مل�ضتقبل،  �حلا�رش 
جيفري  �لربوفي�ضور  به  ��ضطلع 
�ضاك�س عرب �ضفحات هذ� �لكتاب، 
ب�ضاطة  بني  يجمع  باأ�ضلوب  ولكن 

�لعر�س وعمق �ملحتوى �لعلمي.
�لتنمية  ر�ضالة  ل  يو�ضّ ومبا 
�جلمهور  �إىل  �مل�ضتد�مة 
ر��ضم  بني  يجمع  �لذي  �مل�ضتهدف 
�ل�ضيا�ضة و�ضانع �لقر�ر وبني �لقارئ 
�لعادي، �مل�ضوؤول بدوره عن �لتعامل 
�لطبيعية،  �ملو�رد  مع  �الأر�ضد 
تفتاأ  ال  �لتي  �ملتغري�ت  مع  و�أي�ضاً 
بال�ضلب  �لكوكب  حركة  على  تطر�أ 

�أو باالإيجاب.
�حلرب  و�ضعت   1945 عام  يف 
�أوز�رها، كما يقول  �لثانية  �لعاملية 
�أن  و�حلق  �لعربية.  �لبالغة  تعبري 
كانت �الأوز�ر عديدة بقدر ما كانت 
من  كان  بعدها  ومدّمرة.  مريرة 
�الأطر�ف  كل  تن�رشف  �أن  �لبديهي 
جهود  من  ي�ضعها  ما  كل  بذل  �إىل 
دمرته  ما  وتاأهيل  �إ�ضالح  الإعادة 
�ضهدت  �لتي  �ل�ضت  �ل�ضنو�ت 
تلك  بني  �لع�ضكري  �ل�رش�ع  دورة 

�الأطر�ف.
��ضتقبلت  �لتي  �جلهود  غمار  ويف 
�لقرن  من  �خلم�ضيني  �لعقد 
�لزمان  ذلك  عامل  بد�أ  �ملا�ضي، 
م�ضتجد�ً  كان  م�ضطلح  عن  ي�ضمع 

وهو �لتنمية.
 

�ملذكور  �مل�ضطلح  �أن  بد�  يومها 
جاء ليحّل حمل م�ضطلح �ضابق كان 
قد تعارف عليه �لعامل وظل يتد�وله 
رمبا منذ �لقرن �لتا�ضع ع�رش، وهو 
م�ضطلح  مقابل  �لتقدم  م�ضطلح 

�لتخلف.
منت  �إىل  دلفت  �خلم�ضينات  ومنذ 
�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضية-  �الأدبيات 
�لدول  قبيل  من  م�ضطلحات 
�ملتقدمة �لنمو، و�لدول �الآخذة يف 
�لدول منو�ً ف�ضال عن  �لنمو، و�أقل 
لتحرير  �لعامل  �ضهدها  حماوالت 
من  �مل�ضطلحات  هذه  و�ضبط 
�لريا�ضية  �ملعدالت  طرح  خالل 
و�عتماد �لن�ضب �ملئوية و��ضتخد�م 
لغة �الرقام ل�رشح هذه �مل�ضطلحات 
�لتي ��ضتجدت منذ منت�ضف �لقرن 

�لع�رشين.
�أن  �ملذكور  �لقرن  ياأبى  ويكاد 
ي�ضيف  �أن  قبل  �أيامه  تنق�ضي 
�ل�ضيا�ضي-  �لفكر  معاجم  �إىل 

هو:  جديد�ً  م�ضطلحاً  �القت�ضادي 
�لتنمية �مل�ضتد�مة

�لعربية  �لرتجمة  دو�ئر  ظلت  ولقد 
حائرة  �ملتحدة  �الأمم  مبنظومة 
يف  �ملقابل  �مل�ضطلح  �أمر  يف 
�الجنليزي  للم�ضطلح  �لعرب  لغة 
�جتهدت  حيث   ،)Sustainable(
�لوطن  م�ضارق  من  �ضتى  دو�ئر 
�لعربي ومغاربه يف �لتما�س ترجمة 
تنمية  بني  ما  �ملذكور  �مل�ضطلح 
متو��ضلة �أو تنمية متكاملة �أو تنمية 
�لد�ئرة  �هتدت  �أن  �إىل  مو�ضولة 
يف  �ملتحدة  �الأمم  مبقر  �لعربية 
لفظة  طرحت  �أن  فكان  نيويورك، 
م�ضتد�مة �لتي ما لبثت �أن �أ�ضاغتها 
ومن ثم �عتمدتها �لدول و�ملجامع 

�لعربية.
كل  تدفع  ماز�لت  عنا�رش  وهناك 
�إننا  �لقول  �إىل  �ملعنية  �الأطر�ف 
ع�رش�ً  �لر�هن  عاملنا  يف  نعي�س 
م�ضكالته  حيث  من  م�ضبوق  غري 
�آماله  حيث  من  و�أي�ضاً  و�أو�ضاعه 
�لتنمية  ع�رش  وهو:  وتطلعاته، 
بال�ضبط  هو  هذ�  �مل�ضتد�مة. 
عنو�ن �لكتاب �لذي نعاي�ضه يف هذه 

�ل�ضطور.
 

»جورو التنمية 
امل�ضتدامة«

ثم  ومن  �لعنو�ن،  ي�ضكل  وفيما 
تعنيه  من  لكل  �أهمية  �ملو�ضوع، 
فاإن  �لكوكب،  ظهر  فوق  �حلياة 
و�ت�ضاعاً  هذه �مل�ضاألة تزد�د عمقاً 
هو  كتابنا  موؤلف  يكون  عندما 
�لذي  �ضاك�س  جيفري  �لربوفي�ضور 
�الأكادميية  �ملجامع  عليه  تطلق 
�لو�ضف  �لعامل  يف  و�ل�ضيا�ضية  بل 
�لتايل: »جورو �لتنمية �مل�ضتد�مة«، 
�أو �ملرجع  �لفاهم،  �لعاّلمة  مبعنى 

�لثقة، �أو �حلكيم و��ضع �الطالع.
من  �لكتاب  هذ�  �أهمية  تزد�د  ثم 
و�قع �أن �لذي كتب مقدمته هو بان 
كي مون، �الأمني �لعام ملنظمة �الأمم 
�ملنظومة  �أن  على  �آية  �ملتحدة، 
ومقوالته  ف�ضوله  يف  ترى  �لعاملية 
�لتنمية  خطى  دفع  يف  يفيد  ما 
�أبعادها ودفع  �مل�ضتد�مة بعد فهم 

مقا�ضدها �إىل �الأمام.
يدرك  �لو�عي  �لقارئ  ولعل 
�ل�ضفحات  على  �طالعه  منذ 
مدى  �لكتاب  لهذ�  �ال�ضتهاللية 
وعي  من  موؤلفنا  عنه  ي�ُضدر  ما 
ينق�ضه  ال  وعي  مبعنى  �إيجابي، 
م�ضكالت  مع  �لتعامل  يف  �لتفاوؤل 
يتعامل  �إن �ملوؤلف  �لر�هن:  عاملنا 
مع هذه �مل�ضكالت، ال من منظور 
�أو  هنا  بلد  على  يقت�رش  قطري 
�ضعب هناك، وال من منظور �إقليمي 
ذلك  �أو  �ملنطقة  هذه  على  يركز 
هو  بل  عاملنا،  خارطة  من  �جلزء 
و�ضف  ي�ضتحق  �لذي  �ملنظور 
�لتي  �لعوملة  منظور   – �لكوكبي 
�أ�ضحت �ل�ضمة �لغالبة حالياً حلياتنا 

�لر�هنة.
فاإن  �الإيجابية  نظرته  يف  �أما 

على  يحر�س  �ضاك�س  �لدكتور 
�لتفهم  �أو  �لرفق  من  بقدر  �لتعامل 
�لعامل حني  �لعلمي مل�ضكالت هذ� 
يطرح على قارئه �لتعريف �ملّب�ضط 
�مل�ضتد�مة:  �لتنمية  ملبد�أ  �لتايل 
مع  �لو�عي  �لتعامل  �أ�ضلوب  �إنها 
�ضوؤون عاملنا وم�ضكالته ولكن دون 
و�إمكانات  ومو�د  �أو�ضاع  ندّمر  �أن 
فيه  يعي�س  �أن  �ملقدر  �لعامل  هذ� 

�أطفالنا.

تركيبة من النظم 
املتكاملة

حيث  �إىل  �ملوؤلف  يتعمق  وحني 
للتنمية  �ملفهوم  هذ�  يتفّح�س 
�مل�ضتد�مة، فهو يوؤكد تعريفها على 
�لنحو �لتايل: �إنها �ضبيل لفهم �لعامل 
لتفاعل مركب من  بو�ضفه حم�ضلة 
�القت�ضادية  �ملنظومات   – �لنظم 
و�ل�ضيا�ضية،  و�لبيئية  و�الجتماعية 
لغة  عند  يتوقف  ال  تفاعل  �إنه  ثم 
نهج  ولكنه  بذ�تها،  ثقافة  �أو  بعينها 
�لعلمي  �الأ�ضلوب  �تباع  بني  يربط 
�لتي حتدد  �لنظرة �الأخالقية  وبني 
�خلري  حتقيق  يف  متمثاًل  هدفها 
ويف  �حلا�رش  يف  �لب�رش  كل  للب�رش 

�مل�ضتقبل.
�ضوؤ�الً  �لكتاب  قارئ  يطرح  هنا 
�أن  ذلك  معنى  هل  تُرى:  بديهياً: 
نا – كوكبنا حُتدق به نهاية ال  عاملمَ

�ضبيل �إىل حتا�ضيها؟
من  �ملوؤلف،  ي�ضارع  �أي�ضاً  هنا 
وجتاربه  �لعميقة  خربته  و�قع 
�لو�عدة  �حلافلة ف�ضال عن نظرته 
قائال:  يجيب  حيث  �إىل  و�ملتفائلة 
على  �لتكنولوجيا  بقدرة  موؤمن  �أنا 
دون  ولكن  �لب�رش،  حياة  �إنقاذ 
لنظم  تدمري  �إىل  ذلك  يوؤدي  �أن 
�ضطح  فوق  �حلياة  ودعم  حفظ 
تت�ضلح  �أن  �رشيطة  �لعتيد،  كوكبهم 
على  و�لقدرة  بالوعي  �حلكومات 
تنظيم �ضبل �لعمل، وح�ضد �لطاقات 
�ملهام.  بهذه  للنهو�س  �لالزمة 

�لطريق �إىل �إنقاذ �لكوكب
على  مب�ضطاً  مثاالً  �لكتاب  ي�ضوق 
�أن  مثال  ن�ضتطيع  قائال:  ذلك 
من  �أكرث  �أنو�عاً  زر�عاتنا  من  ننتج 
��ضتخد�منا  بف�ضل  لكن  �الأغذية، 
مقادير �أقل من مو�رد �ملياه و�أنو�ع 

بات. �ملخ�ضّ
ومثال �آخر: ن�ضتطيع �أن نولّد مزيد�ً 
من �لطاقة، ولكن مع �إحر�ق مقادير 
�الأحفورية،  �ملو�رد  من  بكثري  �أقل 
�ل�ضارة  �لكربون  �لتي تنفث غاز�ت 
بالكائنات �حلية من �إن�ضان وحيو�ن 
د�ئرة  نو�ضع  �أن  ون�ضتطيع  ونبات. 
�ضكان  بني  )�الجتماعية(  �لعد�لة 
ن�ضحي  �أن  دون  ولكن  �الر�س، 
باإمكانات حتقيق �لنمو �القت�ضادي، 
�أو مب�ضتوى كفاءة وفعالية هذ� �لنمو 

�ملن�ضود.
كتابنا،  من  �ملو��ضع  هذه  وعند 
�الإحالة  يف  �أي�ضاً  �ملوؤلف  يرتدد  ال 
در��ضات  من  و�ال�ضتفادة  �إىل، 
نيكوالي  �لرو�ضي  �ملفكر  وكتابات 

�لذي   )1938  -1892( كوندر�تيف 
�لنظام  �أوج  يف   – ب�رّش  �أن  �ضبق 
و�ضفه  مبا  �ل�ضيوعي-  �ل�ضوفييتي 
�القت�ضادية  »�ل�ضيا�ضة  باأنه 
�ملبادر�ت  ت�ضجع  �لتي  �جلديدة« 
�ملفكر  �أكد  وخا�ضة حني  �لفردية، 
�لنهو�س  مر�حل  �أن  على  �لرو�ضي 
عاملنا  يف  �ل�ضامل  �القت�ضادي 
�لعامل  هذ�  ظل  ما  بف�ضل  حتققت 
�لتغري�ت  من  متو�لية  من  ي�ضهده 
�لبخارية،  �الآالت  �لتكنولوجية: 
��ضتخد�مات  �حلديدية،  �ل�ضكك 
�الأن�ضطة  كهربة  و�لفوالذ،  �ل�ضلب 
�لكيماويات  ��ضتخد�م  �ل�ضناعية، 
و�ل�ضيار�ت و�ضوال )يف زماننا وزمان 

موؤلفنا( �إىل ع�رش �لثورة �لرقمية.
هذ�  يف  موؤلفنا  يوؤكد  كما   – ومنه 
�ال�ضتد�مة  ثورة  �إىل  �لكتاب- 
وحتديات  مفرد�ت  جت�ضده  �لتي 
تكنولوجيا  �لنانو  ومنجز�ت 
�لذكية  �لزر�عة  ونتائج  و�أ�ضاليب 
مائية  مبدخالت  �أكرث  )�إنتاج 
ف�ضاًل  �أقل(  وبْذرية  وكيماوية 
)غري  �جلديدة  �لعامل  مو�رد  عن 

�الأحفورية( و�ملتجددة.
 

اإ�ضافة البعد 
الأيكولوجي

 
�النطالق  عملية  �أن  وبديهي 
وطالئع  �لنا�ضئة  جليل  بالن�ضبة 
�ل�ضباب مبتابعة ما يتم على �ل�ُضعد 
�أي�ضاً، ومبا يتيح  �لدولية و�لقطرية 
بو�قع  �لوعي  من  مزيد�ً  �كت�ضابهم 
كوكب �الأر�س ومبا ميكن �أن ينتظر 
وبكل  م�ضكالته  بكل  �لكوكب  هذ� 
م�ضكالت  و�أن  خا�ضة  طموحاته، 
�ضكانه  م�ضكالت  ثم  ومن  عاملنا، 
�ضمن  حم�ضورة  تعد  مل  و�أجياله، 

�إطار بعينه.
�ضيا�ضياً  �أو  �قت�ضادياً  كان  �ضو�ء 
�مل�ضكالت  هذه  �أ�ضحت  ما  بقدر 
فهي  ّثم  ومن  ومتد�خلة،  مت�ضابكة 
ومتاآزرة،  متكاملة  حلوال  تقت�ضي 
ف�ضال عما �أ�ضيف �إليها �عتبار�ً من 
�لن�ضف �الأخري من �لقرن �لع�رشين 
�الأيكولوجي،  �لبعد  عنا�رش  من 
وهي  �لبيئة  م�ضكالت  يف  �ملتمثل 
�لتعريف  بحكم   – تت�ضم  م�ضكالت 
بعد  بل هو  �ضاماًل  بعد�ً  لها  باأن   –
يف  �أ�ضلفنا  ما  نحو  على  كوكبي 
يو�ضع  مما  �ل�ضطور،  هذه  م�ضتهل 
تتو�ضل  �أن  ميكن  حلول  �أي  �آفاق 
ذ�ت  �مل�ضوؤولــة  �الطــر�ف  �إليها 

�ل�ضلــة.
�لكتاب  هذ�  قارئ  يالحظ  و�أخري�ً 
على  جهوده  يق�رش  مل  �ملوؤلف  �أن 
�لقارئ  و�إطالع  �حلقائق  �رشد 
�أو  نتائج  من  �إليه  تو�ضل  ما  على 
�أي�ضاً  مزود  �لكتاب  حتليالت: 
�لبيانية  �لر�ضومات  من  كبري  بعدد 
تق�ضد  �لتي  �لتو�ضيحية  و�خلر�ئط 
من  مزيد  �إىل  نت�ضور-  كما   –
ظل  �لتي  و�الأو�ضاع  �حلقائق  جالء 
وبخا�ضة  معها،  يتعامل  �ملوؤلف 

�الأخطار  بجو�نب  تتعلق  �لتي  تلك 
�الر�س،  بكوكب  �ملحدقة  �لبيئية 
�لعوملي،  �الحرت�ر  �آفة  مثاًل  ومنها 
من  ت�ضتاأهله  ما  بعد  تلق  مل  �لتي 
�هتمام ينبغي �أن تت�ضع �آفاقه بحيث 
ال يظل مقت�رش�ً على نخبة �لعلماء 
ما  بقدر  �ملتخ�ض�ضني،  �ضفوة  �أو 
ينبغي �أن ت�ضل �إيقاعاته، يف �حلال 

و�ال�ضتقبال كما يقال.
ال  �ل�ضعبية،  �لقو�عد  �أو�ضع  �إىل 
�الإن�ضان-  وعي  تعزيز  ملجرد 
�لتنمية  باأهد�ف  �لعادي  �ملو�طن 
�مل�ضتد�مة �لتي تدور عليها حماور 
�أن هذ�  �لكتاب، ولكن باعتبار  هذ� 
�لنظم  ظل  يف   – �لعادي  �ملو�طن 
من  �لكفيل  هو   – �لدميقر�طية 
و�ال�ضتفتاء�ت  �النتخابات  خالل 
باختيار  �لعام  �لر�أي  و��ضتطالعات 
و�لربملانات  للحكومات  ر�ضيد 
�ملنوط بها يف �لتحليل �الأخري و�ضع 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  و�أجندة  روؤى 

مو�ضع �لتنفيذ.

ت�ضخي�ض اأمرا�ض 
»اجلنوب«  

لروؤيته  �لعنان  يطلق  �ملوؤلف  يكاد 
�ال�ضتناد  بني  �لتي جتمع  �لطموحة 
�أو�ضلت  �لتي  �لعاملية  �الأ�ض�س  �إىل 
�إىل جتديد�ت بل فتوحات �البتكار 
على  قدر�ته  وبني  �لتكنولوجي، 
من  �مل�ضتقبل  �آفاق  ��ضت�رش�ف 
يف  يتج�ضد  �لذي  �ل�ضامل  �ملنظور 

ظاهرة �لعوملة .
من  بعينها  مو��ضع  فثمة  ذلك،  مع 
�لتعامل مع  �إىل  ف�ضول كتابنا تعمد 
منطقة حمددة من خارطة عاملنا: 
�أفريقيا جنوبي �ل�ضحر�ء  �إنها قارة 
�لكربى، �ضحيح �أن هناك من اليز�ل 
ي�ضلكها، من منظور �ملوؤلف، �ضمن 
مبعنى  �ال�ضتد�مة  عدم  فئات 
�أن  بعد  لها  يقّدر  مل  منطقة  �أنها 
فكرة  وتفعيل  �عتماد  على  تعمل 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  منظومة  �أو 
كما  �ل�ضمر�ء،  �أفريقيا  حيث التز�ل 
ي�ضمونها �أحياناً، تعاين من خملفات 
هيمنت  �لتي  �ال�ضتعمارية  �حلقب 
عليها منذ �لقرن 19 وحتى �ضتينات 

�لقرن �لع�رشين.
يتعامل  �ملوؤلف  فاإن  كله  هذ�  مع 
و�ل�ضلبيات  �الأدو�ء  هذه  كل  مع  ع 
تفيد  تفاوؤالً  �أكرث  نظرة  منطلق  من 
�ل�ضحر�ء  جنوبي  �أفريقيا  باأن 

الأدو�ئها،  �ضحيح  بت�ضخي�س  بد�أت 
�أوىل  �تخاذ  يف  ثم  من  و�رشعت 
�الإ�ضالح  طريق  على  خطو�تها 
�إىل  �ملاأمول-  هو  كما  ـ  و�ضوالً 

مر�فئ �لتنمية �مل�ضتد�مة
 

من  �لكتاب  بو�ضلة  تتحول  و�إذ 
�لو�قع �الأفريقي �إىل �لو�قع �لعاملي 
على  �ملوؤلف  ي�ضدد  �لعوملي،  �أو 
�أع�ضاء  �لدول  تبادر  �أن  �أهمية 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �إىل 
�عتماد وتبّني جدول �أعمال �لتنمية 
�أن  ميكن  دلياًل  بو�ضفه  �مل�ضتد�مة 
ت�ضتهدي به م�ضرية �لعامل يف م�ضمار 
�الجتماعية  �القت�ضادية-  �لتنمية 
ول�ضالح  �لتكنولوجية  �لعلمية-   –
�مل�ضتقبل  و�أجيال  �حلا�رش  �أجيال 

يف �آن معاً.

عطب
ال يرتدد �ملوؤلف يف م�ضارحة قارئيه 
باأن عوملة �لنمو �القت�ضادي قد جنم 
عنها قدر هائل من �لرث�ء �لفاح�س، 
�إىل  نف�ضه  باملقيا�س  �أف�ضت  فيما 
قدر فادح من �لفقر �ملدقع، ف�ضاًل 
حجم  يف  مت�ضاعدة  زياد�ت  عن 
وقد  بالنا  فما  �ملعمورة،  �ضكان 
ي�ضفه  قدر  �لظو�هر  هذه  ب  احمَ �ضمَ
�لكارثي  ب  �لعمَطمَ من  �أي�ضاً  �ملوؤلف 
�الأ�ضا�ضية  �لعمليات  �أ�ضاب  �لذي 
�الأر�ضي  �لكوكب  حركة  تدير  �لتي 
�لفيزيائية  �الأ�ض�س  يهدد  ما  وهو 
لوجود  �ملادية  ـ  �لطبيعية  و�لركائز 

�لب�رش .
تعرفه  ��ضم  �ضاك�س  جيفري 
و�لدو�ئر  �لعلمية  �الأو�ضاط  جيد�ً 
ويرتدد  �ل�ضو�ء.  على  �الإعالمية 
�ملجامع  �ضعيد  على  �ال�ضم  هذ� 
�أن  باعتبار  و�ل�ضيا�ضية،  �القت�ضادية 
�ملوؤلف عمل م�ضت�ضار�ً مرموقاً لبان 
كي مون �الأمني �لعام ملنظمة �الأمم 
�ملتحدة، كما �أن �ملقاالت �لتي ظل 
يكتبها كانت جتد طريقها للن�رش يف 

�أكرث من 100 بلد.
كتب  خم�ضة  �ملوؤلف  �أ�ضدر  وقد 
�أدرجتها �ضحيفة »�لنيويورك تاميز« 

�ضمن قائمة �أو�ضع �لكتب �نت�ضار�ً.
تاأليف:  من  �لكتاب  هذ�  وياأتي 
ومناق�ضة:  عر�س  �ضاك�س  جيفري 
مطبعة  �لنا�رش:  �خلويل  حممد 
 2016 نيويورك،  كولومبيا،  جامعة 

عدد �ل�ضفحات: 544 �ضفحة.
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 �أمينة زهري ورمي حقيقي
  يف حفل فني �ساهر
 باجلز�ئر �لعا�سمة

�أمتعت فنانتا �حلوزي �أمينة زهري ورمي حقيقي  �أول �أم�س  جمهور 
�لو�صالت   من  مميزة  بباقة  �لعا�صمة  باجلز�ئر  �ملوقار  قاعة 

�لغنائية يف �حلوزي و�لعا�صمي و�لق�صيد و�ملد�ئح �لدينية.
و�لإعالم  للثقافة  �لوطني  �لديو�ن  نظمه  �لذي  �حلفل  هذ�  وكان 
-�ملخ�ص�س  �ملوؤنث"  نوطة  "فا  �ملو�صيقي  �لأ�صبوع   �إطار  يف 
للجمهور  فر�صة  �جلز�ئرية-   �لن�صوية  �لأ�صو�ت  من  ملجموعة 
بها  عرفت  �لتي  �لو�صالت  من  مبجموعة  لال�صتمتاع  �لعا�صمي 
�لرت�ث. من  م�صتقاة  لهما  �أخري  لأعمال  بالإ�صافة  �لفنانتان  
وتاألقت �أمينة زهري يف بد�ية �حلفل باأد�ء �لعديد من �لأعمال �لتي 
"يا  �لعا�صمي ومن �لرت�ث كق�صيدة  �لفني  �نتقتها من  ربرتو�رها 
"باهلل  �أخري علي غر�ر  لعناوين  بالإ�صافة   �مل�صطفى غري عليا" 
ياللي عذروين" و"قهوة ولتاي" و"تفكرت �لبهجة"  قبل �أن تختتم 

فقرتها بالأغنية �ملحبوبة "�صيدي �معمر".
وكان �جلمهور يف �جلزء �لثاين من �ل�صهرة عل موعد 
�لتي  حقيقي  رمي  �ملتميزة  �لتلم�صانية   �لفنانة  مع 
�أمتعت �مل�صتمعني باأد�ئها �لر�قي وح�صورها �جلميل  
و�ملد�ئح  �حلوزي  يف  �أغان  مقدمة  �ل�صجي  و�صوتها 
�ملغربي  يف  "�لطالب"   ق�صيدة  غر�ر  علي  �لدينية 
بالإ�صافة  بالرج"  و"يا  �لطويلة"  �ل�صالفة  و"مولت 
با�صم  "بديت  بينها  من  �لدينية  �ملد�ئح   من  للعديد 

�لغايل" و"يا و��صع �ملخازن" وكذ� "بجاه  �لتيجاين".
و�أعربت رمي حقيقي عن �صعادتها بتن�صيط هذ� �حلفل 
ماذ�  يعرف  ذو�ق  جمهور   "�أمام  بالعا�صمة  �لفني 
يريد" م�صيفة �أنها "ت�صتمد فنها من �لرت�ث �جلز�ئري 
�لكبري  و�ملتنوع و�لغني و�لذي قلما تتوفر عليه بلد�ن 

�أخري".
يذكر �أن �لأ�صبوع �ملو�صيقي "فا نوطة �ملوؤنث" �لذي 
�إطار  يف  و�لإعالم  للثقافة  �لوطني   �لديو�ن  ينظمه 
�لعديد من   �أي�صا  �صتن�صطه  ليايل �صهر رم�صان  �إحياء 
ونعيمة  بور�صايل  ليلى  غر�ر  على  �ملميزة  �لأ�صو�ت 

�لدزيرية ون�صيمة �صعبان وبادي  للة.
ق.ث

تعيني عبد �لوهاب جكون ع�سو� 
يف جلنة حتكيم جائزة رئي�س 

�جلمهورية لل�سحفي �ملحرتف
نوفال  "ل  يومية  مدير  كعو�ن،  جمال  �لت�صال  وزير  عني 
ريبوبليك" عبد  �لوهاب جكون، ب�صفته ع�صو� يف جلنة حتكيم 
طبعتها  يف  �ملحرتف  لل�صحفي  �جلمهورية  رئي�س  جائزة 
�لثالثة، ممثال لل�صحافة �إثر وفاة �لع�صو �ل�صابق، مدير يومية 
�لطبعة  مو�صوع  �رشيف.و�صيكون  ب�صري  ح�صان  تريبون"  "ل 
لعام  �ملحرتف  لل�صحفي  �جلمهورية  رئي�س  جلائزة  �لثالثة 
2017  "�حلفاظ على �لبيئة مفتاح �لرفاه �لعمومي و�ل�صعادة 

�لجتماعية".
�لحتفال  مبنا�صبة  منحها  �صيتم  �لتي  �جلائزة  هذه  وت�صمل 
�ملقبل  �أكتوبر   22 لـ  �مل�صادف  لل�صحافة  �لوطني  باليوم 
و�لإذ�عي  و�لتلفزي   �ملكتوب  �لإعالم  وهي  �أ�صناف  خم�س 
�لر�صم  و  �لفوتوغر�فية  )�ل�صور  �ل�صورة  و  و�لإلكرتوين 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  كان  �لكاريكاتوري(.و  �أو   �ل�صحايف 
�لـ 03  ماي  �أعلن عن هذه �جلائزة يوم  �لعزيز بوتفليقة قد 
2015 مبنا�صبة �ليوم �لعاملي لل�صحافة  �إذ مت �إقر�رها مبوجب 
�لن�صايل  للم�صار  "�عرت�فا  �ل�صنة  نف�س  يف  رئا�صي  مر�صوم 
ملهنيي  تكرميا  �لتحريرية   �لثورة  �إبان  �جلز�ئري  لالإعالم 
ت�صاهم يف جت�صيد حق �ملو�طن يف  �لتي  �لوطنية  �ل�صحافة 

�إعالم  مو�صوعي وذي م�صد�قية".
ق.ث

�مللتقى  هذ�   على  وي�رشف 
�لأ�صتاذ و�لدكتور بن زينة حممد 
و  مليانة  خمي�س  جامعة  مدير 
لهذ�  �ل�رشفـية   �لرئا�صة  يتوىل 
حود  و�لدكتور   ، �لقيم   �مللتقى 
جامعة  مدير  جمال  موي�صة 
ويدير  �ملتو��صل  �لتكوين 
�مللتقى:  �لدكتور در�جي عي�صى 
�لتكوين  جامعة  مركز  مدير 
�لعلمي  و�مل�رشف  �ملتو��صل 
للملتقى �أ�صاتذة ودكاترة  �صا�صي 
عمار و�لف�صيل رتيمي و�صو�كري 
�مللتقى  هذ�  وترت�أ�س   �لطاهر 
�لدكتورة ن�صي�صة فاطمة �لزهر�ء 
ويرت�أ�س  �للجنة �لعلمية للملتقى 
معتوق  جمال  و�لدكتور  �لأ�صتاذ 
كل  �لتنظيمية  �للجنة  وير�أ�س 
من توبرينات جهيدة  و�لدكتورة 
رئي�س  نائب  مع  فايزة   حريزي 
�للجنة �لتنظيمية �لأ�صتاذ طهاري 
حممد نائب .  ويعد �حلو�ر نوع 
بني  يكون  �حلديث  �أنو�ع  من 
بع�س  ير�ه  كما  �أكرث،  �أو  �ثنني 
ذهني،  ن�صاط  �نه  على  �لباحثني 
فيه  �ملتحاورون  يعمل  و�صفهي، 
و�لأدلة  �لرب�هني،  تقدمي  على 
ووجهات  �دعاء�تهم،  توؤّيد  �لتي 
وذلك  يتبنونها،  �لتي  نظرهم 
�لآخرين  مع  �لوقوف  �أجل  من 
لو  حتى  و�حدة،  �أر�صّية  على 
يف  نتيجة  �إىل  �لتو�صل  يتم  مل 
�أّنه  يتبني  هنا  من  �حلو�ر.  نهاية 
ما  حول  للحديث  ر�ٍق  �أ�صلوب 
ي�صتجد على �لإن�صان من ق�صايا، 
قادٌر  �حلو�ر  باأ�صلوب  و�لفرد 
بدون  غايته  �إىل  �لو�صول  على 
مبادئهم  يف  بالآخرين  �مل�صا�س 
و�كت�صاب  ومعتقد�تهم،  وقيمهم 
من  و�ملعرفية  �لعلمية،  �لفو�ئد 

خاللها.
 العمل على ن�ضر ثقافة 

احلوار ذات الفائدة العامة

ذ�ت  حو�ر  ثقافة  ن�رش  �أن  كما 
بالأمر  لي�صت  للب�رشية  فائدة 
جتعلنا  �لثقافة  فهذه  �ل�صهل، 
�ملخالفني  �لآخرين  �أر�ء  نتقبل 
معهم  و�لتعامل  ملفاهيمنا 
�ملطلوب  �لر�قي  بامل�صتوى 
�لأطر�ف  �حد  كان  ولو  حتى 

على خطاأ، وي�صبح �لختالف يف 
وكل  للطرفني  فكر  جمرد  �أر�ئنا 
حر يف تفكريه لكننا على وفاق يف 
يجعلنا  وهذ�  �لآخر،  مع  تعاملنا 
جمتمعنا  ثم  �أول  �أنف�صنا  ن�صلح 
ثانيا، ومن خالل هذ� ن�صلح كل 
كل  �ملنظومات �ملوجودة وعلى 
�لأ�صعدة، فاحلو�ر يعني �لبتعاد 
عن �لإق�صاء و�لتهمي�س لالآخرين، 
�أحد�  نهمل  ل  يجعلنا  ما  وهذ� 
ون�صتغل كل �ملو�رد �لب�رشية من 
ويجب  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  �جل 
و�ملتعلمة  �ملثقفة  �لعقول  على 
ثقافة  لن�رش  جهودها  تبذل  �أن 
�حلو�ر لأنها لي�صت بالأمر �لهني 
مليئة  �لعربية  جمتمعاتنا  لأن 
ثقافة  فانعد�م  و�لأمية،  باجلهل 
نتج  �لأحيان  بع�س  يف  �حلو�ر 
�لتو��صل  يف  �إ�صكال  حدوث  عنه 
�أحد  ل  �أنه  �أي  �لجتماعي، 
�لآخرين  و�أر�ء  �أفكار  يتقبل 
وحتدث �ملناو�صات و�مل�صكالت 
�نعد�م  خالل  من  �لجتماعية 
ن�صاهده  ما  وهذ�  �لثقافة  هذه 
يف  خا�صة  �لإعالم  و�صائل  يف 
تاأثر  �لتي  �ل�صيا�صية  �حلو�ر�ت 
بطريقة �أو باأخرى على �لأفر�د، 
لأن كل و�حد متم�صك باآر�ئه ول 
هذ�  كل  عنها،  �لتخلي  ي�صتطيع 
�جتماعية  م�صكالت  عنه  نتجت 
خطرية تهدد كيان كل موؤ�ص�صات 
فيها  مبا  �لجتماعية  �لتن�صئة 
موؤ�ص�صات  وخا�صة  �لأ�رشة، 
�أر�ء  يتقبل  �حد  فال  �لعمل 
�ملجتمع  يف  خا�صة  �لآخرين 
ر�ف�س  �لكل  لأن  �جلز�ئري، 
كان  �أي  مع  و�لتحاور  للحو�ر 
�لرغم  على  باأفكاره  مقتنع  لأنه 
يكون  �لأحيان  بع�س  يف  �أنه  من 
خاطئ يف تقديره لبع�س �لأمور، 
وهنا يحدث �إ�صكال يف �لتو��صل 
و�لذي  �لآخرين  مع  �لجتماعي 
و�ل�صتم  و�لقذف  �لتع�صب  نتاجه 
مثل  �لإجر�مية  �لظو�هر  وحتى 

�لقتل.
من  جمموعة  طرح   مت  ولقد 
�مللتقى  هذ�  حول  �لت�صاوؤلت 
ثقافة  تاأثر  كيف   : و�ملتمثلة  
وكيف  �لآخر؟  فهم  يف  �حلو�ر 
خللق  �لآخر  لغة  �لأفر�د  يرتجم 
�لجتماعي؟  �لتو��صل  م�صاكل 
�لتو��صل  لإ�صكالية  وهل 
�لجتماعي عالقة بنق�س ثقافة 

�ملجتمعات  يف  لالأفر�د  �حلو�ر 
و�ملجتمع  عامة  �لعربية 

�جلز�ئري خا�صة؟

املثقفة  النخبة  "توعية 
واملتعلمة بفنيات احلوار"

�ملوؤمتر  هذ�  �أهد�ف  وترمي 
على  �لفرد  توعية  على  �لدويل 
�مل�صاهمة  وكيفية  �حلو�ر  ثقافة 
و  �لبناء  �لجتماعي  �لتو��صل  يف 
�لأفر�د  بني  �لثقايف  �لوعي  ن�رش 
عن  �لبتعاد  من  يتمكنو�  حتى 
�لجتماعي،  �لتو��صل  �إ�صكالية 
�أخرى  لدر��صات  �ملجال  وفتح 
تكون  ل  وملا  �ل�صاأن  هذ�  يف 
�لطرح  هذ�  يف  موؤمتر�ت 
�أفر�د  بني  �حلو�ر  ثقافة  لتعلم 
�لنخبة  توعية  مع  �ملجتمع 
بفنيات  و�ملتعلمة  �ملثقفة 
�حلو�ر و�لبتعاد عن �لتع�صب يف 

�لتو��صل �لجتماعي.

يف  احلوار   "دور ثقافة 
احلد من اإ�ضكالية التوا�ضل 

الجتماعي "

حماور  �ملوؤمتر8  هذ�  وي�صم 
�لبناء  على  �ل�صوء  ت�صلط 
�لجتماعي  للتو��صل  �لنظري 
�آليات  مع  �حلو�ر،   وثقافة 
�لرتجمة….(  )�للغة،  �لتو��صل 
مع  �حلو�ر  بثقافة  وعالقتها 
�لتو��صل  لإ�صكالية  �لتطرق 
باجلانب  وعالقته  �لجتماعي 
نوع  للفرد  و�لأخالقي  �لديني 
ودورها  �لأفر�د  �حلو�ر  ثقافة 
�لجتماعية  �مل�صاكل  بروز  يف 
و�إ�صكالية  �ملجتمع  يف  و�لنف�صية 
بني  و�لهوة  �لجتماعي  �لتو��صل 
�لقت�صادية  �ملوؤ�ص�صات  عمال 
�حلو�ر  وثقافة  و�لجتماعية، 
�لإعالم.  و�صائل  يف  وبروزهم 
�جلرمية  بروز  يف  ودورها 
�ملحور  وركز  و�لنحر�ف. 
و�لأخري على  مقرتحات  �لثامن 
حول  مر��صيم…(  )قو�نني، 
من  �حلد  يف  �حلو�ر  ثقافة  دور 

�إ�صكالية �لتو��صل �لجتماعي..

م�ضاركة علمية عربية 
بعني الدفلى  

وتتكون �أع�صاء �للجنة �لعلمية من 

ودكاترة  �أ�صاتذة  من   جمموعة 
من   كل  يف  و�ملتمثلني  عرب 
حممد  �أمين  و�لدكتور  �لأ�صتاذ 
ميد�ن من جامعة �لقاهرة وخالد 
�ملغرب   جامعة  من  �ليعبودي 
وعبد �لرز�ق بن عمر من جامعة 
ح�صام  �لعفوري  وعزمي  تون�س 
من جامعة �لأردن ، عبد �لرحمن 
�ل�صعودية  جامعة  من  �ل�صقري 
من  �لطاهر  حممد  وقادري 
جامعة �جللفة و�رشيف زهرة من 
جامعة �جلز�ئر 02  و�صيد �أحمد 
نقاز  و�لدكتورة �أحالم مر�بط و 
د.طبال لطيفة من جامعة �لبليدة 
2   و د. �صعيد من�صور فوؤ�د  من 
جللط  د.  مليانة  خمي�س  جامعة 
�جلامعي  �ملركز  �إبر�هيم 
كمال  �لعقاب  د.  و  تي�صم�صيلت 
من �ملركز �جلامعي تي�صم�صيلت 
جامعة  من  تيطاوين  �حلاج  د. 
بن  فلة  د.  و  مليانة  خمي�س 
وبويحي  �أني�صة  وفالح  جياليل  
خمي�س  جامعة  من  �لدين  ن�رش 
من  �صامل  لباد  بن  ود.  و  مليانة 
جامعة �لبويرة و د.كيحول طالب  
من جامعة خمي�س مليانة د. منية 
خليفة من جامعة خمي�س مليانة، 
�ملركز  من  عي�صى  در�جي  د. 
نوي  ود.  تي�صم�صيلت  �جلامعي 
طه ح�صني من جامعة �جللفة و د. 
جلول بن عناية د. فوزية م�صبايح  
ود. هبة مركون د. �صي�صاين ر�بح  
جامعة  من  مهد�ن  ليلى  د.  و 
�أمينة   غو�مل  د.  مليانة  خمي�س 
�أومو�صى  د.  �ملدية  جامعة  من 
من  �أحمد  دردي�س  ود.  ذهبية 
حريزي  د.  و   2 �لبليدة  جامعة 
بومرد��س.  جامعة  من  فايزة 
وتتاألف  �أع�صاء �للجنة �لتنظيمية  
�أ.بناي  �لأ�صاتذة  من  نخبة   من 
�أ.  جهيدة/  توبرينات  �أ.   / نو�ل 
فاطمة  جمعي  �أ.  �صمية/  قمار 
�لزهر�ء / �أ. لعز�يل �صليحة / د. 
مونية  �أ.زوقاي  �حمادي/  خولة 
/ �أ. ح�صي �صهيلة  / �أ. حريزي 
�أ.  حنان/  عماري�س  �أ.  فايزة/ 
تكيالني  �أ.  فاروق/  بوكريطة 
�صيد علي/ �أ. طهاري حممد/ �أ. 

هو�دف ر�بح/ �أ. فتحي �ملكي.
لإر�صال  �أجل  فاآخر  ولالإ�صارة 
 /08  /20 كاملة:  �ملد�خالت 
بالقبول  �لرد  و�صيكون   ،2017

�لنهائي 20 / 09 / 2017 .

تنظم جامعة التكوين املتوا�ضل  خمي�س مليانة بعني الدفلى بالتعاون مع: خمرب اللغة العربية 
واآدابها خمرب التنمية التنظيمية واإدارة املوارد الب�ضرية وخمرب اجلرمية والنحراف بني الثقافة 
والتمثالت الجتماعية موؤمتر دويل حول: ثقافة احلوار واإ�ضكالية التوا�ضل يف املجتمع يومي 18 

و19 اأكتوبر 2017 .

يومي 18 و19 اأكتوبر 2017

حكيم مالك

�لتو��سل و�إ�سكالية  �حلو�ر  ""ثقافة 
 يف �ملجتمع   يف موؤمتر دويل بعني �لدفلى "
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يف  الرمان  بق�شور  العالج  ي�شاعد  اأن  ميكن   
التقرحي  القولون  التهاب  حاالت  حت�شني 
اخلارجية  املخاطية  الطبقة  ي�شيب  الذي 
من القولون، كما اأّنه ميكن اأن يقلل من حاجة 
اأدوية  الإ�شتعمال  املر�ض  بهذا  امل�شابني 

االإ�شهال. 
 يتم عالج الت�شممات الغذائية يف الطب الهندي 
الرمان، وقد وجدت  با�شتعمال ق�شور  القدمي 
له الدرا�شات دوراً فعاالً يف حماربة العديد من 
اأن ت�شيب اجلهاز  والتي ميكن  البكترييا  اأنواع 

اله�شمي. 

 ت�شتعمل بع�ض م�شتخل�شات ق�رش الرمان يف 
عالج تقرحات املعدة، وقد وجد مل�شتخل�شات 

ق�رش الرمان 
اأثراً يف حماربة اجلرثومة امللوية البابية  التي 

ت�شبب القرحة املعدية
الرمان  لق�رش  قدرة  الدرا�شات  اإحدى  وجدت 
ي�شيب  الذي  االأبواغ  خفيات  داء  عالج  يف 

اجلهاز اله�شمي 
والتنف�شي والذي ي�شبب اأعرا�شاً عديدًة ت�شمل 
الوزن،  وخ�شارة  واجلفاف،  املائي،  االإ�شهال 

واحلّمى، والغثيان، والتقيوؤ

فوائد ق�صر الرّمان للمعدة والقولون
مت ا�ضتعمال ق�ضور الرمان �ضعبّيًا منذ قرون لعالج حالت الإ�ضهال 

وتقرحات املعدة والديدان املعوية واحلمو�ضة، ثم جاءت الأبحاث 
العلمية احلديثة لتدر�س فعاليته يف عالج هذه احلالت، حيث 

وجدت ما .

فوائد فاكهة املوز
الفواكه  اأنواع  اأحد  هو  املوز 
اأهّم  من  يعترب  وهو  االإ�شتوائية، 
العامل،  يف  الثمانية  الفواكه  اأنواع 
االأ�شلي  املوطن  ماليزيا  تعترب 
للهند  انتقل  ثّم  املوز،  لزراعة 
القرن  يف  ذلك  بعد  وال�شني 
وبعدها  امليالدي،  ال�شاد�ض 
اأنحاء  كّل  يف  زراعته  اإنت�رشت 

العامل. 
االأع�شاب  اأنواع  اأحد  هو  املوز 
األوان  منه  ويوجد  �شجرة،  ولي�ض 
ومنها  االأ�شفر،  اأ�شهرها  كثرية 

االأحمر،  واللون  االأرجواين،  اللون 
واالأخ�رش 

ويتمّيز املوز عن غريه من الفواكه 
نكهته،  ومتّيز  طعمه،  بحالوة 
اأّيام  طيلة  االأ�شواق  يف  وتوافره 
وتخزينه،  نقله  و�شهولة  العام، 
االأوىل  الدولة  حاليّا  الهند  وتعترب 
ال�شني،  تليها  املوز،  ت�شدير  يف 
ا�شتخدم  وقد  الفلبني.  وتليهما 
ال�شعبي،  الهندي  الطب  يف  املوز 
والطب الفار�شي القدمي كنوع من 
اأنواع العالج للكثري من االأمرا�ض، 

ال�شباب  �رش  يعتربونه  وكانوا 
الدائم

للموز فوائد �شحّية عديدة، فهو   
يح�ّشن املزاج ويخلّ�ض من الكاآبة، 
حيث  الدم  لفقر  مفيد  اأّنه  كما 
يعترب غنّياً باحلديد الذي يحتاجه 
اجل�شم الإنتاج الهيموغلوبني، املوز 
�شغط  مكافحة  يف  ي�شاعد  اأي�شاً 
بالبوتا�شيوم،  لغناء  وذلك  الدم، 
ي�شاعد  ال�شبب  لنف�ض  اأي�شاً  وهو 
كما  الدماغّية،  القدرة  حتفيز  يف 
من  للكثري  عالجاً  املوز  ويعترب 

م�شاكل املعدة، فهو عالج مل�شكلة 
االألياف،  على  الإحتوائه  االإم�شاك 
املعدة  حمو�شة  ويعالج  كما 

وغثيان ال�شباح وقرح املعدة
عالج  يف  اأي�شاً  املوز  ي�شاعد   
وتخفيف  البعو�ض،  ات  ع�شّ
التّورمات واالإحمرار، وهو ي�شاعد 
ة املدخنني  املدمنني كذلك خا�شّ
اإن�شحاب  تاأثري  من  التخل�ض  يف 
يعمل  وهو  اجل�شم،  من  النيكوتني 
االأع�شاب،  تهدئة  على  كذلك 
درجة  على  ال�شيطرة  وي�شتطيع 

ما  اإىل  باالإ�شافة  اجل�شم،  حرارة 
�شبق، فاإّن غناه بالبوتا�شيوم يجعل 
منه عن�رشاً فّعاالً يف توازن اجل�شم 
والتعب،  االإجهاد  من  وتخلي�شه 
الدورة  للن�شاء يف فرتة  وهو مفيد 
املزاج،  يح�ّشن  والذي  ال�شهرية 

وي�شّكن االأمل
 املوز اأي�شاً يعترب غذاء الريا�شيني، 
حيث اأّن اإحتواءه على ن�شبة عالية 
يجعل  واملعادن،  الفيتامينات  من 
منه م�شدراً طبيعّياً للطاقة، وميّد 
االأج�شام بالطاقة ملّدة طويلة دون 

مفيد  وهو  الكافيني،  اإىل  احلاجة 
كذلك يف عالج اأمرا�ض الروماتيزم 

واأمرا�ض النقر�ض
فوائده  على  اأهمّيته  تتوقف  وال   
فوائد  له  واإّنا  فقط،  ال�شحّية 
ال�شعر،  على  اأي�شاً  جمالّية 
ال�شعر  يحمي  اأّنه  حيث  والب�رشة؛ 
تلحق  قد  التي  االأ�رشار  من 
خمتلفة،  بيئية  عوامل  من  به 
واجلمال  الن�شارة  الب�رشة  ويعطي 
البوتا�شيوم  من  بالكثري  لغناه 

واملغني�شيوم والفيتامينات

مر�ض ح�صى املرارة

الأمرا�ض التي تنتقل عن طريق اللعاب 

كيفية حماية اجلهاز اله�صمي
اأع�شاء  من  ع�شو  هي  املرارة 
ج�شم االإن�شان املتواجدة يف البطن 
املحتوية  الكبد،  اأ�شفل  وحتديداً 
يتم  التي  ال�شفراء  الع�شارة  على 
هذه  وتتكّون  الكبد  يف  اإنتاجها 
كماّدة  الكول�شرتول  من  الع�شارة 
اأ�شا�شّية، ماّدة البيلريوبني واالأمالح 
الع�شارة،  هذه  تكوين  يف  املهّمة 
يف  ال�شفراء  الع�شارة  وت�شاعد 
الطعام  وحتليل  اله�شم  عملّية 
امله�شوم، وخ�شو�شاً ه�شم الدهون 
الدقيقة،  االأمعاء  يف  حتدث  التي 
بالعديد  املرارة  ت�شاب  اأن  وميكن 
اأعرا�شاً  حتدث  التي  امل�شاكل  من 
مثل  املري�ض  على  توؤّثر  �شديدة 
التهاب املرارة الذي يحدث نتيجة 
اأملاً  يُ�شّبب  والذي  احل�شى  وجود 

�شديداً يف البطن
يف الغالب ال يعاين املر�شى بح�شى 
املرارة من اأّي اأعرا�ض، وال تظهر 
باملر�ض،  االإ�شابة  عليهم عالمات 
االأعرا�ض عندما  ولكن تظهر هذه 
وتتحّرك  يتغرّي مكان هذه احل�شى 
اإعاقة  على  وتعمل  مكانها  من 
و�شول املاّدة ال�شفراء اإىل االأمعاء، 
بالظهور  االأعرا�ض  تبداأ  عندها 
ال�شديد،  البطن  باأمل  وامُلتمّثلة 
درجة  ارتفاع  والغثيان،  التعّرق 
والعيون  اجللد  ا�شفرار  احلرارة، 
تتكّون ح�شى املرارة نتيجة التقّدم 
االإن�شان  تقّدم  فكلّما  ال�شن،  يف 
احتمالية  زادت  كلّما  بالعمر 
املرارة،ميكن  بالتهاب  االإ�شابة 
نتيجًة  املرارة  م�شاكل  حتُدث  اأن 

احلمل  تكرار  ب�شبب  اأو  للحمل، 
حدوث  ن�شبة  تزداد  عديدة  مّرات 
الياأ�ض،  �شن  يف  املرارة  م�شاكل 
نتيجة لتناول الهرمونات التعوي�شّية 
تناول  االإ�شرتوجني   هرمون  مثل 
اأقرا�ض منع احلمل، التي هي عبارة 
احتمالية  من  تزيد  هرمونات  عن 
زيادة  املرارة  يف  احل�شى  ت�شّكل 
اإّن الزيادة الكبرية يف الوزن  الوزن، 
عديدة  م�شاكل  حدوث  اإىل  توؤدي 
اأعرا�ض املرارة االإ�شابة  من بينها 
ن�شبة  تزداد  ال�شكري،  مبر�ض 
عند  املرارة  بح�شوات  االإ�شابة 
الوراثي،  العامل  ال�شكري   مر�شى 
بح�شى  االإ�شابة  اإحتمالية  اإن 
الوراثي  للعامل  ِتبعاً  تزداد  املرارة 

وتاريخ املر�ض يف العائلة.

الّذي  الفريو�شي  الكبد  التهاب 
الفريو�شات  عائلة  اإىل  ينتمي 
اأكرث  اأحد  من  وهو  البيكورناوّية 
تنتقل  التي  االأمرا�ض  واأخطر 
قد  والّذي  اللعاب،  طريق  عن 
التي مل  الوفاة يف احلاالت  ي�شّبب 
املنا�شب  العالج  تلّقي  فيها  يتم 
والفوري، وت�شيب هذه الفريو�شات 
الكبد ب�شكل خا�ض  مر�ض االإيدز 

وجود خلل يف  ب�شبب  ينتقل  الّذي 
والّذي  للفم،  املبّطنة  االأغ�شية 
املناعة  جهاز  تدمري  على  يعمل 
ب�شكل فّتاك وكبري، وهذا املر�ض 
ل اإىل عالج  مل يتّم حتى االآن التو�شّ
له  امل�شّببة  الفريو�شات  ملحاربة 
،مر�ض الزهري، والّذي ينتقل عن 
وي�شّبب  اجلن�شّية،  املناطق  طريق 
اأ�رشاراً كبريًة يف ال�شخ�ض امل�شاب 

الفم، وفتحة  اأماكن مثل:  يف عّدة 
ويظهر  الرحم،  وبطانة  ال�رشج، 
على �شكل تقّرحات يف الفم، وبقع 
زهرّية اللون على اليدين  اأمرا�ض 
ت�شيب  والّتي  التنّف�شي،  اجلهاز 
الفريو�شات  طريق  عن  اللوزتني 
وامليكروبات املوجودة يف اللعاب 
واالإنفلونزا،  الر�شح  مثل:  امللّوث 

وتنتقل ب�شكل �رشيع  . 

تناول الطعام الَّذي يحتوي على 
كمّياٍت كبرية من االألياف: كتلك 
املوجودة يف اخُل�شار، واحلبوب 
الكاملة، والفواكه وغريها، فهذه 
الطعام  حتريك  على  �شتُ�شاعد 
بانتظام  اله�شمّي  اجلهاز  يف 
حدوث  فر�شة  من  يُقلّل  مما 
عليه  يرتتب  وما  االإم�شاك، 
كالبوا�شري،  اأخرى  اأمرا�ض  من 
احل�شول  الع�شبّي    والقولون 
وغري  الذائبة  االألياف  على 
جّداً  ال�رشورّي  من  الذائبة: 
االألياف  نوعّي  على  احل�شول 
يف  وظيفتها  منها  فلُكٍل  هذه 
فاالألياف  اله�شمّي،  اجلهاز 
من  املاء  ن�شحب  الذائبة 
�شيولًة،  اأقّل  يجعله  مما  الرباز 
تُعمل  الذائبة  غري  واالألياف 
واإعطائه  الرباز  متا�شك  على 
احلجم امُلنا�شب فهو ال يُه�شم 
من  التقليل  اجل�شم   ِقبل  من 
من  امُل�شتهلكة  الدهون  كمّية 
األدهني يُبطئ  الطعام فالطعام 
من عملّية اله�شم مّما يزيد من 
فر�شة حدوث االإم�شاك، ولذلك 
يجب ا�شتهالك كمّياٍت معقولة 
حاجة  لتامني  الدهون  من 
اجل�شم االأ�شا�شّية منها، ومُيكن 

مع  الدهنّي  الطعام  دمج  اأي�شاً 
ذلك الغنّي باالألياف

 تناول اللَّحم الطرّي اإَنّ احل�شول 
على الربوتينات �رشورٌي جّداً، 
احلمّية  من  اأ�شا�شّي  وُجزءٌ 
الغذائّية ال�شّحّية، ولكن التقليل 
من كمّية الدهون املوجودة يف 
اللحوم ب�شكٍل كبري �شيجعل من 
اله�شمّي  اجلهاز  على  ال�شعب 

اأن يه�شمه كما يجب
 اإ�شافة الربوبيوتيك يف احلمية 
عن  عبارة  هي  وهذه  الغذائّية 
ب�شكٍل  تتواجد  �شّحّية  بكترييا 
اله�شمّية،  القناة  يف  طبيعّي 
احلفاظ  يف  وظيفتها  وتكمن 
اله�شمّي  اجلهاز  �شّحة  على 
اله�شم،  عملّية  من  وحُت�ّشن 
جهاز  وتقّوي  الالكتوز،  وتُك�رّش 
عالج  يف  وتُ�شاعد  املناعة، 
ومُيكن  الع�شبّي،  القولون 
خالل  من  عليها  احل�شول 
ب�شكٍل  �شم  الَدّ اللنب قليل  �رُشب 
اأخذ  خالل  من  اأو  يومّي، 
املتوّفرة  الربوبيوتيك  اأقرا�ض 
االلتزام  ال�شيدلّيات   يف 
اإّن  الطعام:  تناول  مبواعيد 
االلتزام مبواعيد تناول الطعام 
�شيُ�شاعد اجلهاز اله�شمّي على 

واأدائه،  �شّحته  على  احلفاظ 
تناول  على  العزم  يجب  ولذلك 
اإىل  اإ�شافًة  الثالث  الوجبات 
اليوم  خالل  اخلفيفة  الوجبات 
املاء:  �رُشب  على  امُلحافظة 
اإَنّ تناول كمّياٍت كبرية من املاء 
احلفاظ  يف  حتماً  �شيُ�شاعد 
اله�شمّي،  اجلهاز  �شّحة  على 
فاملاء يعمل على اإذابة الدهون، 
واالألياف الذائبة مما يُ�شّهل من 
عملّية عبور املواد خالل القناة 
العادات  االإبتعادعن  اله�شمّية  
ال�شيئة: كالتدخني، واالإفراط يف 
تناول كمّياٍت كبرية من الكحول 
والكافيني، فهذه املواد توؤّثر يف 
وظيفة اجلهاز اله�شمّي وتوؤّدي 
اإىل م�شاكل يف املعدة كالقرحة، 
التمارين  مُمار�شة  واحلمو�شة  
تُ�شاعد  بانتظام  الريا�شّية 
التمارين الريا�شّية على حتريك 
اله�شمّي  اجلهاز  الطعام خالل 
مما يُقلّل من حدوث االإم�شاك، 
ويُ�شاعد اأي�شاً يف احلفاظ على 
الوزن ال�شّحّي وهذا اأي�شاً ُمفيد 
ال�شعور  من  التقليل  ل�شّحة،    
اجلهاز  يُهّيج  فالتوتر  بالتوتر 
عملّية  على  يوؤثر  اله�شمّي مما 

اله�شم.



لقد مّن اهلل عز وجل علينا بالعديد من النعم املختلفة التي ال 
نراها يف كثري من االأحيان مع اأّنها ال تعّد وال حت�صى، فنحن 
ال ن�صتطيع اأن نرى نعم اهلل عز وحل علينا اإاّل عند فقداننا لها 
فال�صحيح ال ي�صعر بنعمة ال�صحة اإاّل عند املر�ض والغني ال 
يرى نعمة اهلل عليه اإاّل عند الفقر والب�صري ال يرى نعمة الب�رص 
اإاّل عند العمى، وحتى اأّن اهلل عز وجل قد اأنعم علينا بنعمة 
عبادته فلوال اأن اأعطانا اهلل عز وجل القدرة على عبادته ملا 
ا�صتطعنا فعل ذلك فنحن ن�صتطيع القيام يف الفجر من اأجل 
اأداء ال�صالة والقدرة على حتمل اجلوع عند ال�صيام وهو عز 
وجل الذي اأعطانا االأموال التي ن�صتطيع الت�صدق فيها فنحن 

نعي�ض يف ملكه عز وجل
 فبذلك كان اهلل عز وجل هو االأحق بال�صكر من اأي �صخ�ض 
علينا  جاد  الذي  وهو  �صيء  لكل  واملالك  اخلالق  فهو  اآخر 
بنا  الرحيم  وهو  حت�صى  وال  تعد  ال  التي  العديدة  بالنعم 

وبجميع خملوقاته.
 واأوجه ال�صكر عديدة ومن املهم اأن نعلم اأّنه مهما قام العبد 
ب�صكر اهلل عز وجل فاإّنه لن ي�صتطيع �صكره على جميع نعمه 
اأوجه  اأهم  األف حياة مت�صلة، واإّن من  حتى لو قام بذلك يف 
�صكر اهلل عز وجل هو طاعته عز وجل واالإلتزام مبا اأمر به 
فيجب علينا اأن نقوم بعبادته على اأكمل وجه وبنية خال�صة له 
التي فر�صها  االأمور  بال�صالة وال�صيام وجميع  بالقيام  وحده 

علينا واأّن نبتعد عّما نهانا عنه فكيف لنا اأن نع�صيه
 ونحن نعي�ض يف ملكه عز وجل.

 كما اأّن من الطرق االأخرى التي يقوم بها العبد من اأجل �صكر 
اهلل عز وجل على نعمه هي القيام بالنوافل فالنوافل تعّد من 

االأمور التي تقرب العبد اإىل اهلل عز وجل وفيها �صكر لنعمه عز وجل، كّما اأّنه من املهم اأن نظهر نعمة اهلل عز وجل علينا حتى ولو بحمده عليها ولكن من دون مفاخرة وتكرب فمن اأعطاه اهلل 
عز وجل القوة ال يجب اأن يتجرب بها على النا�ض ومن اأعطاه اهلل عز وجل املال ال يجب اأن ي�رصف فيه فهذا يعترب م�صاداً ل�صكر اهلل عز وجل وقد كانت املفاخرة بالنعم من قوة ومال و�صلطة 
هي ما اأهلك القرون االأوىل، اإّنا من املمكن لريى اهلل عز جل اأثر نعمته على عبده اأن يقوم بحمد اهلل عز وجل على نعمه يف كل وقت ويف اأي مكان واأن يقوم مب�صاعدة النا�ض با�صتخدامها 
وجعلها يف �صبيل اهلل ومن اأجل خدمة النا�ض املحتاجني لها، كما اأّنه من اأف�صل االأمور التي من املمكن اأن يقوم بها املرء من اأجل �صكر اهلل عز وجل على نعمه هي �صكره بالل�صان وذكره 

عز وجل على الدوام

ف�شل �شكر اهلل تعاىل

الفعل  من  اللُّغة  يف  االإميان 
ت�صديًقا جازًما  �صّدق  اأي  اآَمَن 
ال  ت�صديًقا  ال�صيء  ب�صحة 
يف  اأّما  ريبة،  اأو  �صٌكّ  يخالطه 
الّت�صديق  هو  فاالإميان  ال�رّصع 
�صٌكّ  ي�صاوره  ال  الذي  اجلازم 
بُكِلّ  الّتام  واالعرتاف  ريبٌة،  اأو 
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  به  اأمر  ما 
ظاهًرا  واالنقياد  ور�صوله، 
فالقلب  االإميان؛  لهذا  وباطًنا 
ومكان  االإميان  منبع  هو 
بالِلّ�صان  القول  يليه  االعتقاد، 
ثُّم العمل مبقت�صى هذا االإميان 

باجلوارح واالأع�صاء
العقائد،  على  ي�صتمل  االإميان   
لذلك  واالأعمال؛  واالأخالق، 
بالعمل  االإميان  درجة  تزداد 
وتنق�ض  اعات  والَطّ الح  ال�صّ
اهلل  رّتب  نوب  والُذّ باملع�صية 
اجلّنة  دخول  االإميان  على 

ر�صاه  ونيل  الّنار،  من  والنَّجاة 
اأخرب  وقد  عادة،  وال�َصّ والفالح 
امُلطلق  باالإميان  اأّنه  �صبحانه 
املقامات يف  اأعلى  العبد  ينال 
نيا واأعلى املنازل يف االآخرة؛  الُدّ
من  املوؤمن  ال�صخ�ض  يكون  اإذ 
اخللق  اأعلى  وهم  ديقني  ال�صِّ
االأنبياء،  منزلة  بعد  منزلًة 
باهلل  اآمنوا  تعاىل:«والذين  قال 
االإميان  ديقون  ال�صِّ هُم  وُر�صله 
والتي  عب  ال�ُصّ من  العديد  له 
عليه  اهلل  �صلى  الّنبي  ذكرها 
و�صلم يف احلديث«االإميان ب�صٌع 
قول:  اأعالها  �صعبًة؛  و�صبعون 
اإماطة  واأدناها  اهلل،  اإال  اإله  ال 
واحلياء  ريق،  الَطّ عن  االأذى 
ُجمع  فقد  االإميان«،  من  �ُصعبٌة 
اأعلى  بني  ما  احلديث  هذا  يف 
اإله  ال  وهي  االإميان  درجات 
بالقلب  االإميان  وهو  اهلل-  اإال 

ا  واإخال�صً وتاأليًها  اعتقاًدا 
ونُطًقا بالِلّ�صان-، واأدنى درجات 
من  االأذى  اإماطة  وهو  االإميان 
قاذوراٍت واأ�صواٍك وكَلّ ما يوؤذي 
مُيّثل  وهو  الطريق-  يف  املاّرة 
واالأع�صاء-،  باجلوارح  االإميان 
كر  بالِذّ احلياء  خ�ص�ّض  ثُّم 
االإميان  االإميان-  �ُصعب  اأحد 
احلياة  يف  وتطبيقها  باالأخالق 
اهلل  كنف  العبد يف  باأّن  عور  ال�ُصّ
هم  فاملوؤمنون  واليته؛  وحتت 
اخلوف  يعرتيهم  ال  اهلل  اأولياء 
من  االإن�صان  اإخراج  واحَلَزن  
واجلهل  والُعزلة  لمة  الُظّ حياة 
اإىل حياة النُّور والعلم  دفاع اهلل 
�صبحانه عن املوؤمن؛ فاالإن�صان 
حمايته  يف  فاع  الِدّ هذا  يلم�ض 
وتنجيته  ال�ّصيطان  و�صو�صة  من 
وامل�صائب  املهالك  من 
ور قبل وقوعها، اأو يرفع  وال�رُصّ

بعد  ويخففها  امل�صائب  عنه 
نزولها 

فيوّفق  الهداية؛  على  احل�صول 
واحلّق  العلم  اإىل  االإن�صان  اهلل 
زق  والِرّ الح  ال�صّ العمل  واإىل 
احلالل والربكة يف املال والولد 

واالأهل
كر يف حالة  لل�ُصّ �صبٌب  االإميان   
رب يف حالة ال�رّصاء  ال�رّصاء وال�صّ
يف  االإن�صان  على  متُرّ  قد  التي 
رباطة  من  يزيد  مّما  حياته؛ 
جاأ�صه وطماأنينة نف�صه ويُك�صبه 
رب وثمارهم كر وال�صّ اأجري ال�ُصّ

هناك  وباأّن  �صا  بالِرّ عور  ال�ُصّ  
�صبٌب يعرفه خللقه، وباأّن هناك 
اأجٌر لكِلّ عمٍل يقوم به؛ في�صعر 
مبعنى وجوده وملاذا ُخلق وما 
عليه من حقوٍق وواجباٍت بعيًدا 
ما  بكِلّ  واالإميان  جل  الَدّ عن 

ليم. يرف�صه العقل ال�َصّ

اأثر الإميان يف حياة الإن�شان
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اأثار رحمة اهلل تعاىل
رحمة اهلل تعاىل الرحمة �صفٌة من �صفات اهلل عز وجل، وهذه 
الرحمة كاملة ال ي�صيبها العجز اأو النق�ض كما هي الرحمة 

املوجودة يف قلوب بع�ض الب�رص، وقد و�صعت رحمة اهلل تعاىل 
العباد يف كل �صيء، فلقد اأر�صل عز وجل الر�صل واالأنبياء اإىل 

الب�رص من اأجل هدايتهم وبيان طريق ال�صواب لهم رحمًة منه عز 
وجل بالعباد.

ب اهلل عز وجل املخطئني من دون اأن يبنِيّ لهم طريق   مل يعِذّ
ال�صواب وطريق اخلطاأ، ثم ي�صلك االإن�صان ما ي�صاء وبناًء عليه 
تتم حما�صبته، وقد كان هوؤالء الر�صل واالأنبياء رحيمني بالعباد 
ب والكراهية  ويدعونهم باملوعظة احل�صنة بعيداً عن التع�صّ

اَلّ َرْحَمًة ِللَْعامَلِني ((، وهذه  والبغ�صاء، قال تعاىل ))َوَما اأَْر�َصلْنَاَك اإِ
ٍح على اأَنّ الر�صالة التي يحملها االأنبياء  االآية تدل ب�صكٍل وا�صِ

والر�صل ما هي اإاّل رحمًة من اهلل تعاىل للعباد
 ولقد كان �صيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�صلّم مت�صفاً بخلق 

الرحمة يف اأ�صد االأوقات الع�صيبة، حتى عندما عذبوه قري�ض 
واأخرجوه من موطنه مكة املكرمة اإاّل اأنه كان دائم الدعاء لهم
 اآثار رحمة اهلل تعاىل بعباده وعد اهلل تعاىل عباده املخطئني 
بفتح باب التوبة لهم قبل غرغرة النف�ض، وقبل طلوع ال�صم�ض 

من مغربها، وهذا من رحمته عز وجل بعباده واإعطائهم الفر�ض 
الإنقاذ اأنف�صهم من عذاب جهنم.

 من يلجاأ اإىل رحمة اهلل تعاىل ويقتنع بها، فاإنها تغنيه عن رحمة 
كل من يف ال�صماوات واالأر�ض، فرحمة اهلل اأو�صع واأ�صمل، وي�صعر 
فيها العبد حوله ومعه يف كل مكاٍن ويف كِلّ زمان غري منقطعٍة 
كما اأَنّ العبد بذلك ي�صاِرع اإىل التقّرب من اهلل عز وجل للفوز 
برحمته، التي اإذا اأر�صلها اهلل الأحد فال منقطع لها، بينما اإذا 

قطعها عن اأحد فال مر�صل لها، فيبقى العبد بني الّرجاء واالأمل
ع  اخت�ض اهلل تعاىل نف�صه بت�صعٍة وت�صعني باملائة من الرحمة ووَزّ
واحداً باملائة من هذه الرحمة على جميع اخللق عن اأبي هريرة 

ر�صي اهلل عنه اأنه �صمع ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول 
ْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء ، َفاأَْم�َصَك ِعنَْدهُ ِت�ْصَعًة َوِت�ْصِعنَي ُجْزًءا  -َجَعَل اهلل الَرّ
لُْق  ْزِء يرََتَاَحُم اخْلَ َواأَنَْزَل يِف االأَْر�ِض ُجْزًءا َواِحًدا ، َفِمْن َذِلَك اجْلُ

يبَُه َحتَّى تَْرَفَع الَْفَر�ُض َحاِفَرَها َعْن َولَِدَها َخ�ْصيََة اأَْن تُ�صِ

اأثار الظلم
يُعترب اإر�صاء العدل واحداً من اأهم الغايات التي ت�صعى الب�رصية لتحقيقها منذ اأن اأوجدها اهلل تعاىل على هذه االأر�ض، فعدم وجود العدل يوِلّد لدى 
النا�ض اإح�صا�صاً بالظلم، وتََولُُّد هذا االإح�صا�ض لديهم ما هو اإال ال�رصارة االأوىل حلدوث الفو�صى، والقتل، والدمار؛ حيث تنبع مثل هذه االأمور من 

ه بيده، وهو ما ال يُر�صي اهلل تعاىل، وال اأّي اإن�صان عاقل اأحَبّ احلياة بكافة تف�صيالتها  �صعي االإن�صان اإىل نيل حِقّ
للظلم اأ�صكال كثرية من بينها ه�صم حقوق االآخرين، واإعطاوؤها لغري م�صتحّقيها، واالإدالء ب�صهادة الزور �صعياً وراء ك�صب دنيوي زهيد، اأو اإر�صاًء 

لنَزعات ُمعّينة، والعديد من االأ�صكال االأخرى، وقد مُيار�ض الظلم من قبل االأفراد، واجلماعات على حٍدّ �صواء.
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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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 ،Ooredoo يُواكب 
املتعامل النا�شط يف التحول 
الرقمي، �شهر رم�شان ومينح 
اال�شتفادة  فر�شة  لزبائنه 
اجلديد  تطبيقه  من  جمانا 
ال�شهر  طوال  »اإ�شالميات« 

الف�شيل.
على  دينية  مبحتويات  ثري 
والقراآن  االأنا�شيد  غرار 
واالر�شادات  واالأدعية، 
مزايا  وكذا  املفيدة  الدينية 
خ�شي�شا  ُم�شممة  اأخرى 

ل�شهر رم�شان، يقرتح تطبيق 
»اإ�شالميات« م�شابقة جديدة 
 Ooredoo لزبائن  متنح 
فر�شة الفوز كل اأ�شبوع بتلفاز 
 Smart TV Condor ذكي
43 بو�شة تطبيق »اإ�شالميات« 
حتت  متوفر   Ooredoo لـ 
على   Android نظام 
 Google« التحميل  من�شة 
مبا�رشة  بالدخول  اأو   »Play
https://    : الرابط  عرب 

goo.gl/WSyf9h
يف   Ooredoo يوا�شل 
يف  الرقمي  املحتوى  و�شع 
من  وذلك  ا�شرتاتيجيته  قلب 

العرو�ض  من  العديد  خالل 
امُلكيفة  واحللول  املتنوعة 

لل�شهر الف�شيل، موؤكدا ريادته 
التكنولوجية.

حوادث املرور: 

وفاة 30 �سخ�سا و�إ�سابة 1207 �آخرين بجروح  خالل �أ�سبوع
حادث   995 بجروح يف  اآخرون   1207 واأ�شيب  حتفهم  �شخ�شا   30 لقي 
مرور مت ت�شجيلها خالل الفرتة املمتدة من 04 اإىل 10 جوان اجلاري 
اأم�ض، بيان مل�شالح احلماية  اأورده،  على امل�شتوى الوطني، ح�شب ما 
على  ح�شيلة  اأثقل  ت�شجيل  مت  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح  املدنية.    
م�شتوى والية ال�شلف بوفاة 4اأ�شخا�ض واإ�شابة 33 اآخرين مت اإ�شعافهم 

وحتويلهم اإىل املراكز اال�شت�شفائية على اإثر  46 حادث مرور.كما قامت 
منزلية  منها  1300حريق  باإخماد  �شمح  تدخل   1008 ب  امل�شالح  ذات 
�شناعية وحرائق خمتلفة اإىل جانب ت�شجيل 5057 تدخل يف نف�ض الفرتة 
اأح�شت  واإنقاذ الأ�شخا�ض يف خطر. كما  اإ�شعاف  لتغطية 5754 عملية 

ذات امل�شالح 7943 تدخل تتعلق بعمليات االإجالء ال�شحي.

ارتفاعا  النفط  اأ�شعار  �شجلت 
مدعومة  اأم�ض،  طفيفا، 
بت�رشيحات �شعودية مفادها اأنها 
�شتنفذ خف�شا كبريا لل�شادرات يف 
يوليو و�شط اإ�شارات على تراجع 
االأمريكية  اخلام  خمزونات 
اإنتاج  زيادة  اأن  من  الرغم  على 
توؤثر  زالت  ما  املتحدة  الواليات 

�شلبا على ال�شوق.
االآجلة  العقود  اأ�شعار  وارتفعت 
مزيج  العاملي  القيا�ض  خلام 

برنت 35 �شنتا اإىل 
يف  للربميل  دوالرا   48.64
حني  يف  االوروبية  التعامالت 
�شنتا   30 االأمريكي  اخلام  زاد 
اإىل 46.38 دوالرا للربميل.وتقود 
ال�شعودية  اأكرب م�شدر للخام يف 
البلدان  ملنظمة  جهودا  العامل  
امل�شدرة للبرتول )اأوبك( ورو�شيا 
خف�ض  بهدف  اآخرين  ومنتجني 
برميل  مليون   1.8 بنحو  االإنتاج 
لدعم   2018 مار�ض  حتى  يوميا 

االأول  الن�شف  االأ�شعار.وخالل 
�شكوك  هناك  كانت  العام   من 

ب�شاأن التزام اأوبك بتعهداتها.
يف  �شعوديون  م�شوؤولون  ويقول 
يجرون  اإنهم  احلايل  الوقت 
يف  مبا  حقيقية   تخفي�شات 
األف   300 بواقع  خف�ض  ذلك 
برميل اإىل اآ�شيا يف جويلية.وقال 
اأوليفر جاكوب من برتوماتريك�ض 
يجد  زال  ما  اخلام  »النفط 
مو�شحا  االرتفاع«  يف  �شعوبة 
جتريها  التي  التخفي�شات  اأن 
اال�شتمرار  اإىل  ال�شعودية بحاجة 
ذات  تكون  لكي  ال�شيف  بعد 
يوم  متعاملون  واأ�شار  كبري.  اأثر 
�رشكة  من  بيانات  اإىل  االثنني 
معلومات ال�شوق جين�شكيب تقدر 
ت�شليم  نقطة  من  ال�شحب  حجم 
االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود 
اأوكالهوما  بوالية  كا�شينج  يف 
عن  يزيد  مبا  املا�شي  االأ�شبوع 

8ر1 مليون برميل.

بوتفليقة يهنئ ملكة 
 بريطانيا مبنا�سبة 

�لعيد �لوطني لبالدها
بعث رئي�ض اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بربقية تهنئة اىل ملكة 
اإليزابيث  ال�شمالية،  واإيرلندا  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  اململكة 
الثانية، مبنا�شبة العيد الوطني لبالدها، جدد من خاللها حر�شه على 

تدعيم عالقات ال�شداقة والتعاون التي جتمع البلدين.
املتحدة  اململكة  احتفال  »اإن   : برقيته  يف  اجلمهورية  رئي�ض  وقال 
اجلزائر  با�شم  اإليك،  الأتوجه  اأغتنمها  طيبة  �شانحة  الوطني،  بعيدها 
باأحر متنياتنا لك مبوفور ال�شحة  �شعبا وحكومة واأ�شالة عن نف�شي، 

والهناء وباالزدهار لل�شعب الربيطاين ال�شديق«.
واأ�شاف رئي�ض الدولة قائال : »هذا، ويطيب يل اأن اأغتنم هذه املنا�شبة 
ال�شداقة  عالقات  تدعيم  على  حر�شي  بالغ  لك  الأجدد  ال�شعيدة 

والتعاون التي جتمع بلدينا«.

توقيف 10 مهربني 
بتمرنا�ست 

توقيف عن�سر دعم 
وتدمري خمباأين 

ب�سكيكدة 
اأوقفعنا�رش الدرك الوطني،اأول اأم�ض،  عن�رشدعم 

للجماعات االرهابية بتمرنا�شت/ن.ع.6، يف حني 
دمرت مفرزة للجي�ض الوطني ال�شعبي خمباأين  

لالإرهابيني ب�شكيكدة/ن.ع.5، يحويان مواد غذائية 
واأغرا�شا خمتلفة.

ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، 
اأحبط حرا�ض احلدود بوالية تلم�شان/ن.ع.2، 
حماولة تهريب )13600( علبة من التبغ، كانت 

حمّملة على منت �شيارة رباعية الدفع، فيما 
اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�شعبي 10 مهربني 
بتمرنا�شت/ن.ع.6 وحجزت 20 مولدا كهربائيا و4 

مطارق �شغط و)330( لرت من الوقود. من جهة 
اأخرى، اأحبط حرا�ض ال�شواطئ ب�شكيكدة/ن.ع.5، 

حماولة هجرة غري �رشعية لـ14  �شخ�شا كانوا على 
منت قارب تقليدي ال�شنع،  فيما اأوقفت مفارز 

للجي�ض الوطني ال�شعبي وعنا�رش الدرك الوطني 
وحرا�ض احلدود بكل من تلم�شان واأدرار وغرداية 

والطارف، 19 مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات 
خمتلفة. 

البويرة 

تدعيم �ل�سبكة 
�لكهربائية عرب �لبلديات 

مت موؤخرا تدعيم ال�شبكة الكهربائية عرب 
خمتلف بلديات والية البويرة بف�شل جت�شيد 

عدد من امل�شاريع املنجزة من طرف 
موؤ�ش�شة التوزيع للو�شط بالبويرة  ح�شبما 

علم من هذه الهيئة واأو�شحت املكلفة 
باالإعالم بهذه املوؤ�ش�شة وداد بن يو�شف 

اأنه مت اجناز م�شاريع هامة لتدعيم ال�شبكة 
الكهربائية عرب خمتلف مناطق الوالية 

خ�شو�شا يف الو�شط ،و اجلنوب ال�رشقي 
و ال�رشق بهدف حت�شني نوعية اخلدمات 
املقدمة و ا�شتمراريتها ، و�شمحت هذه 

امل�شاريع الهيكلية مل�شالح ا�شتغالل الكهرباء 
بتقلي�ض مدة التدخل و تفادي انخفا�ض 

ال�شغط الذي كان يت�شبب يف ا�شطراب كبريا 
عرب ال�شبكة املقدمة للزبائن.

ومن بني هذه امل�شاريع  ا�شتغالل من 
انطالق ب 30 كيلوفولط من املركز 

الرئي�شي »ملهري« 30/60 كيلوفولط التابع 
ملديرية التوزيع لربج بوعريريج يف اإطار 

اتفاقية مت توقيعها بني الطرفني.

�سمايل نابل�س

م�ستوطنون يقتحمون 
منطقة �أثرية فل�سطينية 

اقتحم نحو 200 م�شتوطن اإ�رشائيلي، اأم�ض، 
املنطقة االأثرية يف بلدة »�شب�شطية« مبدينة 

نابل�ض �شمايل ال�شفة الغربية املحتلة.
وقال رئي�ض بلدية »�شب�شطية« حممد عازم 

يف ت�رشيح له، اإن نحو اأربع حافالت تقل 
امل�شتوطنني اقتحمت املنطقة االأثرية 
باملنطقة و�شط حماية جي�ض االحتالل 

االإ�رشائيلي الذي عمد اإىل اإغالق املنطقة 
ومنع املواطنني من دخولها.

واأو�شح اأن البلدة تتعر�ض لهجمة �رش�شة 
يف حماولة لل�شيطرة عليها وعلى املواقع 

االأثرية املوجودة بها وذلك من خالل 
�شيا�شات الهدم للمطاعم واملحال ال�شياحية 

واالقتحامات املتكررة اإ�شافة اإىل م�رشوع 
�شق طريق ا�شتيطاين ي�شل اإليها.

ا�ستفيدوا من حمتوى ثري و اربحوا تلفازا ذكيا كل اأ�سبوع 

رم�سان خالل  جمانا  »�إ�سالميات«  �جلديد  �لتطبيق  ُيطلق    Ooredoo
�س.ب 

بخف�س حقيقي يف اإمدادات اخلام

 �لنفط يرتفع و�سط
 تعهد�ت �سعودية 

الأربعاء14جوان  2017   املوافـق   
لـ 18 رم�سان  1438هـ

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

اجلمارك:

حجز 240 كلغ من �لقنب �لهندي بتلم�سان
متكنت م�شالح اجلمارك بتلم�شان 
القنب  من  كلغ   240 حجز  من 
اأ�شخا�ض  خم�ض  وتوقيف  الهندي 
املديرية  اأم�ض، من  ح�شبما علم، 

اجلهوية للجمارك لتلم�شان.
ومتت العملية ا�شتغالال ملعلومات 

مفت�شية  عنا�رش  حجزت  حيث 
لتلم�شانبالتعاون  اجلمارك  اأق�شام 
بلعبا�ض  �شيدي  والية  فرقة  مع 
هذه الكمية من املخدرات موزعة 
على 10 حقائب وحمملة على منت 
�شيارة �شياحية وذلك على م�شتوى 

الطريق الوطني الرابط بني اأوالد 
عدة  ن�شب  بعد  و�شبدو  ميمون 
ومت  املنطقة.  وتطويق  كمائن 
خم�ض  توقيف  االإطار  هذا  يف 
�شيارات  اأربع  حجز  و  اأ�شخا�ض 
اأجلت�شهيل  من  ت�شتعمل  كانت 

اأ�شاف  كما  التهريب  عملية 
قيمة  قدرت  امل�شدر.وقد  ذات 
الب�شاعة وو�شائل النقل املحجوزة 
قدرت  فيما  دج   17.900.000 ب 
ب  اجلمركية  الغرامة  قيمة 

179.000.000 دج.


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

