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غريب: م�ستعد 
لال�ستقبال يف 5 

جويلية ما عدا الوفاق 
ومل  اأ�سالح حّمار

بوحجة فر�س 
علينا لـــــــكون 

االأغلبية مزيفة
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�ضحايا  �ضمن  جزائري  اأي  يوجد  ال 
 22 خلف  الذي  االإرهابي  االعتداء 
اىل  االثنني  ليلة  جريحا   59 و  قتيال 
ح�ضبما  مان�ض�ضرت   مبدينة  الثالثاء 

علم لدى قن�ضلية اجلزائر بلندن.
من  مدينة  ثاين  مان�ض�ضرت  تعد  و 

اجلزائرية  اجلالية  افراد  عدد  حيث 
املقيمة باململكة املتحدة بعد لندن. 
تتابع  انها   اإىل  القن�ضلية  اأ�ضارت  كما 
"عن كثب" الو�ضع و اأنها على ات�ضال 
دائم مع اأفراد اجلالية الوطنية لرت�ضد 
االأخبار لالإ�ضارة  قام انتحاري بتفجري 

االأمريكية  للمغنية  حفل  خالل  نف�ضه 
اريانا غراندي مبان�ض�ضرت عندما كان 
و  القاعة  من  باخلروج  يهم  اجلمهور 
من  �ضهرين  بعد  االعتداء  هذا  ياأتي 
اعتداء لندن الذي خلف 5 قتلى اأمام 

برملان وا�ضتمن�ضرت. 

من  قنطار  مليون   2 اإنتاج  يتوقع 
احلبوب مبختلف اأنواعها خالل حملة 
الفالحي  للمو�ضم  والدر�س  احل�ضاد 
به  اأفاد  ح�ضبما  بتلم�ضان   اجلاري 

م�ضوؤول بامل�ضالح الفالحية للوالية.
واأو�ضح رئي�س م�ضلحة تنظيم االإنتاج 
و الدعم التقني مبديرية القطاع  عبد 
اأن حملة احل�ضاد  زمرة    بن  الرحيم 

و الدر�س قد اإنطلقت وينتظر خاللها 
من  قنطار   1.118.000 حتقيق 
القمح  من  قنطار  و561.000  ال�ضعري 
القمح  من  قنطار  و330.000  ال�ضلب 
من  قنطار   40.000 جانب  اىل  اللني 
امل�ضاحة  اأن  واأ�ضاف  اخلرطال 
لهذا  باحلبوب  املزروعة  االإجمالية 
هكتار   172.500 ب  تقدر  املو�ضم 

األف هكتار  موزعة بني ال�ضعري ب 86 
األف   51 من  باأزيد  ال�ضلب  القمح  و 
هكتار و القمح اللني باأزيد من 30 األف 
هكتار و 5 اأالف هكتار من اخلرطال، 
ومن املرتقب اأن توجه ن�ضف الكمية 
تعاونية  ملخازن  املتوقع  االإنتاج  من 
احلبوب والبقول اجلافة على م�ضتوى 

والية تلم�ضان.

 النواب يغزون مبنى
 زيغود يو�سف

 اختيار حمرز ممثال لإفريقيا 
يف املباراة اخلريية الدولية

البويرة

 اإجبارية �سراء �سلع
 مع كي�س حليب

دفعة جديدة من املالزمني 
الأوائل لل�سرطة  

للربملان، عرف مبنى  ال�ضفلى  الغرفة  يف �ضورة مل نعهدها داخل 
زيغود يو�ضف وبالتحديد قاعة الت�رشيع اخلا�ضة به، اكتظاظا غري 
املا�ضي  ماي   04 املجل�س  املنتخبون يف  نواب  قبل  من  م�ضبوق 
عنها  قال  �ضورة  عمله،  بداية  اأيام  اأول  يف  كلهم  ح�رشوا  الذين 
على  مرة  كل  مثل  �ضيعملون  النواب  لكون  تتكرر  لن  اأنها  احل�ضور 
انتخب  الذي  واملواطن  املجل�س  اجتاه  م�ضوؤولياتهم  عن  التخلي 
اأجل  من  الطريقة  بهذه  احل�ضور  النواب  �ضيوا�ضل  فهل  عليهم، 

الت�رشيع وتقدمي االقرتاحات التي تخدم الوطن واملواطن.

للقارة  ممثال  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  تعيني   مّت 
تنظيم  من  �ضنويا  جتري  التي  اخلريية  املباراة  خالل  االإفريقية 
النجمني زين الني زيدان ورونالدو �ضد الفقر والعمل على جمابهته، 
العا�ضمة اال�ضبانية مدريد و�ضيكون جنم  حيث جتري املباراة يف 
نادي لي�ضرت االجنليزي حا�رشا رفقة جنوم عاملية، وهو االختيار 
الذي داء بعد تاألق الالعب املو�ضم الفارط واختياره اف�ضل العب 

يف القارة ال�ضمراء للعام املن�رشم.

بع�س  من خرجة  البويرة  مدينة  مواطنو  االأخرية  االأونة  يف  �ضدم 
التجار التي و�ضفوها باجل�ضع و�رشقة اجليوب من خالل فر�ضهم 
والقاطو  ال�ضوكوالطة  املواد على غرار  بع�س  الزبائن �رشاء  على 
وامل�رشوبات الغازية مقابل البيع لهم كي�ضني من احلليب ، يف وقت 
والها�ضمية  والعجيبة  كب�ضلول  املناطق  ببع�س  اآخرون  جتار  يقدم 
على بيع اأكيا�س احلليب العادية مببلغ 50 دج للكي�س الواحد ويحدث 
ويبقى  والردع من اجلهات املعنية  الرقابة  كل هذا يف ظل غياب 

املواطن الب�ضيط ال�ضحية دوما .

اأدت الدفعة اجلديدة  ال�ضيد رئي�س جمل�س ق�ضاء تيبازة،  اإ�رشاف   حتت 
اإناث(،اليمني  و97  ذكور،   298( لل�رشطة  اأول  مالزم   395 من  املتكونة 
تيبازة،  ق�ضاء  مبجل�س   2017 ماي   23 الثالثـاء،  اليـوم  �ضبيحة  القـانونية 
بح�ضور ال�ضيد مدير التعليم و املدار�س باملديرية العامة لالأمن الوطني 
واملفت�س اجلهوي ل�رشطة الو�ضط )البليدة(، وكذارئي�س اأمن والية تيبازة 
املديرية  من  الإطارات  البنيان،باالإ�ضافة  عني  ال�رشطة  مدر�ضة  ومدير 

العامة لالأمن الوطـني.
عني  ال�رشطة  مبدر�ضة  �ضهرا   24 ملدة  تكوينا  اجلديدة  الدفعة  وتلقت 
البنيان، �ضمل عدة مواد قانونية وتطبيقية، منها القانون العام واخلا�س، 
االإجراءات اجلزائية، القانون االإداري والد�ضتوري، تقنيات ال�رشطة العلمية 
االإن�ضان،كما  حقوق  ومبادئ  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  ومكافحة 

خ�ضعوا لتح�ضريات بدنية وا�ضتفادوا من ترب�ضات و زيارات ميدانية.

اجلمهور مهدد 
بدفع ثمن �سراع 

روؤ�ساء الأندية 
والتلفزيون 

اجلزائري

 يبدو اأن املواجهات املبا�رشة 
يف البطولة الوطنية قد انتقلت 

من روؤ�ضاء االأندية املحرتفة 
ورئي�س الفاف اإىل م�ضوؤويل 

التلفزيون اجلزائري اين 
حتولت االنتقادات الالذعة 
التي يوجهها روؤ�ضاء االأندية 

اإىل التلفزيون ومنعهم 
الكامريات من ولوج املالعب 

وت�ضوير املباريات اإىل احلدث 
االآين، ويتوجه امل�ضجعون 

نحو دفع الثمن بعدم متابعة 
اجلوالت االأخرية من بطولة 
هذا املو�ضم ب�ضبب احلديث 

داخل اأروقة التلفزيون عن 
امكانية العزوف عن نقل اأي 

من مباريات البطولة املتبقية.

الفريق قايد �شالح خماطبا اأفراد اجلي�ش 

تقبل اهلل منكم ال�سيام و القيام

ومبنا�ضبة قرب حلول �ضهر رم�ضان الكرمي، تقدم ال�ضيد الفريق بتهانيه اخلال�ضة اإىل كافة اأفراد اجلي�س الوطني ال�ضعبي وخمتلف االأ�ضالك االأمنية، متمنيا لهم 
�ضياما مباركا وميمونا وعمال متقبال. اإطارات وطلبة واأفراد الناحية عربوا عن فخرهم واعتزازهم باالنتماء اإىل اجلي�س الوطني ال�ضعبي، وا�ضتعدادهم الدائم 
حلماية اجلزائر والدفاع عنها من اأي خطر قد يتهدد اأمنها وا�ضتقرارها ووحدتها. اإثر ذلك وب�ضاحة العر�س للمدر�ضة، تابع الفريق مترينا بيانيا مبو�ضوع ف�ضيلة 
مظليني مغاوير يف مهمة الق�ضاء على جمموعة اإرهابية، والذي مت تنفيذه باحرتافية عالية تنم عن التكوين اجليد ،والفعال للمظليني املغاوير من اأجل القيام 

مبختلف االأعمال القتالية مبهارات جد عالية، التمرين اأعقبه اإنزال مظلي ب�ضاحة املدر�ضة.

امل�شيلة 

معاناة زبائن بنك 
الفالحة والتنمية 
الريفية متوا�سلة

غياب  وذلك يف  امل�ضيلة  بوالية  الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك  زبائن  معاناة  تتوا�ضل 
حيث  البنك  هذا  عمل  متيز  التي  النقائ�س  ملعاجلة  الو�ضية  اجلهات  من  حترك  اأي 
يعرف بنك الفالحة طوابري ي�ضكلها زبائنه يف االأوقات املبكرة من كل يوم ،اأمام مقر 
البنك وعلى حوافه طمعا يف الظفر بحقوقهم املالية وبراأي عدد من زبائن بنك بدر، 
فاإنهم يعانون كثريا للح�ضول على مبالغهم بالعملة ال�ضعبة، حيث يتحملون يف الطوابري 
الطويلة التي ي�ضكلونها يوميا �ضدة احلرارة �ضيفا واأمطار وبرودة اجلو �ضتاء و ح�ضب 
املواطنني دائما يفتقر البنك اىل الكرا�ضي املخ�ض�ضة لراحة املواطنني، حيث يجدون 
اأنف�ضهم جمربين على ق�ضاء اأوقات طويلة وهم واقفون وقد ت�ضاءل املواطنني عن �ضبب 
تدهور اخلدمات يف البنك، رغم املجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير القطاع، اإال اأن 

القائمني عليه اأ�ضبحوا عاجزين عن توفري اأب�ضط اخلدمات .
عبدالبا�شط بديار 

بلدية حممد بو�شياف 
بامل�شيلة 

ال�سكان ي�ستكون تدين 
اخلدمات ال�سحية 

�ضكان  من  الع�رشات  اأم�س  خرج 
بلدية حممد بو�ضياف جنوب والية 
امل�ضيلة مدعومني مبمثلي املجتمع 
على  اجلمعوية  واحلركة  املدين 
قطع الطريق احتجاجا عن تذمرهم 
ال�ضديد اإزاء تدين م�ضتوى اخلدمات 
مطالبني  ل�ضاكنة  املقدمة  ال�ضحية 
لو�ضع  بالتدخل  الو�ضية  اجلهات 
حد للمهزلة ال�ضحية والتي اأ�ضبحت 
حاجيات  �ضد  عن  ح�ضبهم  عاجزة 
لتلقي  اإليها  الوافدين  املواطنني 
االأولية  واالإ�ضعافات  العالجات 

اأبدى  كما 
من  العديد 

�ضكان البلدية واملجمعات ال�ضكانية 
و�ضخطهم  تذمرهم  التابعة 
ال�ضديدين لرتدي اخلدمات ال�ضحية 
والنق�س الفادح يف املراكز ال�ضحية 
�ضاأنها  من  التي  الطبية  والعيادات 
اأن  خا�ضة  معاناتهم،  من  التخفيف 
البلدية تعرف تو�ضعا  �ضكانيا معتربا 
يجعل  مما  االأخرية،  ال�ضنوات  يف 
على  املتواجدة  ال�ضحية  العيادة 
م�ضتوى البلدية ال ت�ضتوعب االأعداد 

الهائلة من ال�ضكان املتدفقني عليها 
وتندي  �ضوء  عن  يوميا،  ناهيك 
طرف  من  املقدمة  اخلدمات 
مطالبني  املركز   على  القائمني 
بالعيادة  الليلية  املناوبة  بتن�ضيط 
التنقل  لتفادي  املتعددة اخلدمات، 
لتلقي  املجاورة  البلديات  غاية  اإىل 
امل�ضتعجلة  احلاالت  يف  العالج 
تدخال  تتطلب  التي  وامل�ضتع�ضية 

�رشيعا .
ع.ب

اعتداء مان�ش�شرت

ل يوجد اي جزائري �سمن ال�سحايا  

تلم�شان

توقع اإنتاج 2 مليون قنطار من احلبوب  



وبعد اأن نزعت قبعة الأمانة العامة 
اأن  حنون  اأو�ضحت  العمال،  حلزب 
ماي   04 ت�رشيعيات  خالل  التزوير 
جعله  ما  الأخرية،  الكلمة  له  كان 
باأغلبية  �ضفلى  ي�ضكل ح�ضبها غرفة 
املتحدثة  ذات  واأكدت  مزيفة، 
باأن  اأم�س،  يوم  ت�رشيحها  خالل 
 09 على  حاز  الذي  العمال  حزب 
مع  حتالف  يف  يدخل  لن  مقاعد 
ل  لأنها  كانت،  �ضيا�ضية  ت�ضكيلة  اأي 
قائلة  احلكومة،  دخول  يف  ترغب 
ب�ضكل  �ضيعمل  العمال  حزب  باأن 
عن  تدافع  التي  الأحزاب  مع  دائم 
تغول  ظل  يف  واملواطن  الوطن 
كافة  على  ال�ضعب  اأنهكت  قوانني 
امل�ضتويات، ومن جهة اأخرى رحبت 
اتخذته  الذي  بالقرار  حنون  لويزة 
القا�ضي  ال�ضلم،  جمتمع  حركة 
بدخول  الرئا�ضة  قبول عر�س  بعدم 

احلكومة.

عبد املجيد منا�صرة:  قبولنا 
بقرار حم�س همه خدمة 

الوحدة

اأو�ضح  النائب عبد املجيد منا�رشة 
انه وافق على قرار عدم امل�ضاركة 
لها  دعوتهم  مت  التي  احلكومة  يف 
جمتمع  حركة  حتالف  اإطار  يف 
على  العمل  ملوا�ضلة  وهذا  ال�ضلم، 
دخلو  التي  الوحدة  يف  ال�ضتمرارية 

فيها قبل النتخابات.
ويف رده حول اتهام بع�س الأطراف 
لهم بتخلي على م�ضوؤوليتم من خالل 
رف�ضهم للم�ضاركة قال: "هذا الراأي 
كان  القرار  لكن  احلق  من  نوع  له 
اأن  بعد  وجاء  ال�ضيد  وهو  للمجل�س 

ق�ضت عملية التزوير  بنتائجها على 
رجال احلركة يف الكري من الوليات 
ويجب احرتام هذا الراأي �ضائبا كان 

اأو لي�س �ضائب"
الربملان  اأن  منا�رشة  يرى  فيما 
واأكرث  حيوي  يكون  �ضوف  اجلديد 
فاعلية لطبقية ال�ضيا�ضية املعار�ضة 
الذي  اجلديد  الد�ضتور  ظل  يف 
اأن  يجب  �ضالحيات  اأعطاها 
الذي  ب�ضكل  وتنظمها  متار�ضها 
وي�ضمن  م�ضداقيته  للربملان  يعيد 
الت�رشيعات  يف  والعدالة  النزاهة  له 

التي �ضت�ضدر عنه.
منا�رشة  املجيد  عبد  نائب  اأعاب 
ال�ضلم  جمتمع  حركة  حتالف  عن 
تقدمي مر�ضح  املعار�ضة عدم  على 
بوحجة  ال�ضعيد  ليناف�س  واحد 
الوطني  التحرير  جبهة  مر�ضح 
ل�ضيطرة  ح�ضبه  الباب  فتح  مما 
ب�ضكل  املجل�س  على  الأخري  هذا 
جمل�س  اأع�ضاء  تن�ضيب  خالل  تام 
الت�رشيعية  للفرتة  الوطني  ال�ضعبي 

الثامنة 2017 .2022.

حم�صن بلعبا�س :الأر�صيدي 
�صيقدم اقرتاحات تخدم 

اجلزائر
اأكد النائب الربملاين حم�ضن بلعبا�س 
اجل  من  للتجمع  العام  الأمني  و 
حزبه  اأن  والدميقراطية  الثقافة 
الت�رشيعية  خالل  العهدة  �ضيعمل 
تنفيذ  2022/2017  على  اجلديدة 
التي  والوعود  احلزبي  برناجمه 
حملته  خالل  للمواطنني  قدمها 
تقدمي  خالل  من  وذلك  النتخابية 
ملختلف  واحللول  املبادرات 
ال�ضدمة  ظل  يف  خا�ضة  امل�ضاكل 

املالية التي متر بها البالد.

اجلرائم  من  الوقاية  رئي�س  ك�ضف 
جمال  رجم  بن  العقيد  الإلكرتونية 
تتعلق  ق�ضية   2479 ت�ضجيل  مت  اأنه 
باجلرمية الإلكرتونية خال 3 �ضنوات 
اجلزائر  اأن  اإىل  ،م�ضريا  الأخرية 
�ضيرباين  هجوم   2005 اإىل  تعر�ضت 
دور  اأبرز  ،و   2016 اإىل   2012 من 
حتقيقات  الدرك الوطني يف حماربة 
اأن 88  اجلرمية الإلكرتونية باعتبار 
كانت  التحقيقات  هذه  من  باملائة 

نتائجها اإيجابية .
اأكد رئي�س مركز الوقاية من اجلرائم 
الأم�س  رجم  بن  جمال  الإلكرتونية 
فروم  على  �ضيفا  حلوله  خالل 
ال�ضعب، على النتائج الإيجابية التي 
حققها الدرك الوطني يف جمال يف 
حماية اجلرمية الإلكرتونية ،م�ضريا 
اإىل اأن وزارة الداخلية ت�ضعى جاهدة 
اإىل عقد خمتلف امل�ضاريع للو�ضول 
اإىل احلكومة الإلكرتونية ،معتربا اأن 
التقدم  اأ�ضبح  رهانا مل�ضايرة  ذلك 
التكنولوجي مع اأخد كل الإجراءات 
و الحتياطات لتجنب ما حتمه هذه 

اأفكار  و  خطورة  من  التكنولوجيا 
هدامة .

ال�ضدد   ذات  يف  العقيد  وك�ضف 
تتعلق  ق�ضية   2474 ت�ضجيل  مت  اأنه 
 3 خالل  الإلكرتونية  باجلرمية 
طبيعة  اأن  ،م�ضريا  الأخرية  �ضنوات 
هذه الق�ضايا التي مت معاجلتها من 
طرف الدرك الوطني هي امل�ضا�س 
باحلياة اخلا�ضة ،التهديد و البتزاز 
الإرهابية  بالأعمال  ،الإ�ضادة 
الآلية  املعاجلة  باأنظمة  ،امل�ضا�س 
الحتيال  و  ،الن�ضب  للمعطيات 
،واأفاد  الدعارة  و  الف�ضق  ،حتري�س 
يف �ضياق اآخر اأن  29 مليون جزائري 
 19 بينهم  النرتنت من  ي�ضتخدمون 
ح�ضاب  ميلكون  جزائري  مليون 

فاي�ضبوك.
اأو�ضح جمال بن    من جهة  اأخرى 
رجم اأن �ضكل  اجلرمية املعلوماتية 
الحتيال  و  الن�ضب  يف  يتمثل  
�رشكية  واب  موقع  با�ضتعمال 
وهمية ،اخرتاق مواقع واب لقنوات 
تلفزيونية ،اخرتاق اأنظمة معلوماتية 

،ن�رش  وطنية  هيئات  و  موؤ�ض�ضات 
الإبتزاز  بنية  لفتاة  فا�ضحة  �ضور 
،تداول حمتويات ذات طابع جن�ضي 
ال�ضياق  ذات  ،ويف  اق�رش  تخ�س 
املميزة  ال�ضمات  املتحدث  اأبرز 
اجلرمية  ظهور  يف  �ضجعت  التي 
�ضبكة  انفتاح  بينها  من  املعلوماتية 
احلواجز  انعدام  و  املعلوماتية 
عن  الك�ضف  ،�ضعوبة  اجلغرافية 
التعامل  ب�ضاطة  و  هوية امل�ضتخدم 
،�ضعوبة  التكنولوجية  الو�ضائط  مع 
اجلرائم،الثغرات  اإثبات  و  التحقيق 
الدول  خمتلف  بني  القانونية 
و  الق�ضائي  الخت�ضا�س  ،واإ�ضكالية 

القوانني الواجب تطبيقها .
من  الوقاية  مركز  رئي�س  واأبرز  
ال�ضرتاتيجة  الإلكرتونية  اجلرائم 
يف  الوطني  الدرك  تبناها  التي 
من  اللكرتونية  اجلرمية  مكافحة 
التح�ضي�ضية  باحلمالت  القيام  خال 
مع  بالتن�ضيق  ذلك  ،و  التوعية  و 
و  الأ�رشة  و  الوطني  الت�ضامن 
ملتقيات  ،تنظيم  املراأة  ق�ضايا 

،و  التكوين  مراكز  م�ضتوى  على 
اأيام درا�ضية  ال�ضباب ،حما�رشات و 

و منتديات دولية .
امتحان  تاأمني  بخ�ضو�س  اأما 
�ضيناريو  اإعادة  لتجنب  البكالوريا 
جمال  العقيد  ،اأكد  املا�ضية  ال�ضنة 
جميع  اتخذت  الدولة  اأن  رجم  بن 
الإجراءات ،و ذلك بت�ضافر اجلهود 
اأجل �ضمان  الداخلية من  مع وزارة 
ا�ضتحقاق  م�ضداقية  و  جناح 

البكالوريا. 
اجلرائم  هذه  انت�ضار  ظل  ويف 
اأبعادا  تتخذ  باتت  التي  الإلكرتونية 
ال�ضخ�ضية  باحلياة  ومت�س  خطرية 
اأخرى  جلرائم  ومتهد  لالأ�ضخا�س 
اأكدت  الفعل،  رد  ب�ضبب  كالقتل 
فرقها  اأن  الوطني  الدرك  قيادة 
الظاهرة  هذه  حماربة  على  عازمة 
جد  تكنولوجية  تقنيات  با�ضتعمال 
هذه  مرتكبي  عن  للك�ضف  متطورة 
مواقع  ي�ضتعملون  الذين  اجلرائم 

النرتنت باأ�ضماء وهمية.
اإميان لوا�س.

و  املغاربية  ال�ضوؤون  وزير  اأعلن  
الحتاد الإفريقي  و جامعة الدول 
اأن  م�ضاهل  القادر  عبد  العربية 
اجلزائر و الحتاد الأوروبي  اتفقا 
اآلية  ا�ضتحداث  على  بربوك�ضل 
ال�ضيا�ضي  ال�ضرتاتيجي  للحوار 
ملكافحة  تخ�ض�س  الأمني  و  

الإرهاب.
قائال  لل�ضحافة  م�ضاهل  �رشح  و 
اآلية  ا�ضتحداث  على  "اتفقنا 
الحتاد  و  اجلزائر  بني   م�ضرتكة 
يجري  ما  غرار  على  الأوروبي 
للحوار   اآلية  اآخرين   �رشكاء  مع 
الأمني  و  ال�ضيا�ضي  ال�ضرتاتيجي 
الإرهاب"،و  ملكافحة  تخ�ض�س 
الدورة الأوىل  الوزير فان  ح�ضب  
بني  ال�ضرتاتيجي  احلوار  لهذا 
اجلزائر و  الحتاد الأوروبي  يف 
املجال الأمني "�ضتعقد يف اأكتوبر 
حتديد  �ضيتم   بينما  القادم"   
املكان يف وقت لحق، كما و�ضف 
مع  حتادث  الذي  م�ضاهل  ال�ضيد 
املفو�س الأوروبي  املكلف بالأمن  
املفو�ضية  مبقر  كينغ   جوليان 
"املفيدة  و  هذه املحادثات  ب 
حول  املحادثات  دارت  البناءة"و 
اأعلى  على  ثنائي  حوار  اإطالق  
م�ضتوى يف املجال الأمني و اأفاق 

الحتاد  و  اجلزائر  بني  التعاون 
اإليه  اأ�ضار  ح�ضبما  الأوروبي  

م�ضدر  ديبلوما�ضي.
اللقاء  اأن  امل�ضدر  ذات  اأ�ضاف  و 
الأوروبي  املفو�س  و  الوزير  بني 
وجهات  بتبادل  اأي�ضا   �ضمح  قد 
اجلزائر  جتربة  حول  النظر 
و  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف 
التطرف  العنيف، و با�رش الوزير 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  عمل  زيارة 
من  بدعوة   بربوك�ضل  الأوروبية 
الأوروبية   الديبلوما�ضية  رئي�ضة 
فيديريكا موغرييني و خالل هذه 
الزيارة التي دامت يومني  حتادث 
ال�ضامية   املمثلة  مع  اأي�ضا  الوزير 
املكلفة  الأوروبي  لالإحتاد 
ال�ضيا�ضة  و  اخلارجية  بال�ضوؤون 
يوم  الوزير  �ضيعر�س  و  الأمنية 
الأخري   و  الثاين  اليوم  الثالثاء  
الأمنية  و   ال�ضيا�ضية  اللجنة  اأمام 
لالحتاد الأوروبي جتربة اجلزائر 
و  الإرهاب   مكافحة  جمال  يف 
ال�ضيد  �ضيتحادث  و  التطرف 
اخلا�ضة  املمثلة  مع  م�ضاهل 
ملنطقة  الأوروبي  لالحتاد 
مع  و  لو�ضادا   اأجنيال  ال�ضاحل   
اإىل  املتحدة  الأمم  بعثة  رئي�س 

ليبيا  مارتن كوبلر.

ال�ضعبي  املجل�س  اأع�ضاء  �ضوت 
بالأغلبية  اأم�س،  يوم  الوطني 
بوحجة  �ضعيد  على  ال�ضاحقة 
ال�ضعبي  للمجل�س  جديد  كرئي�س 
ناف�ضه  اأن  بعد  اجلديد،  الوطني 
على ذات املن�ضب كل من خل�رش 
ميمون،  اإ�ضماعيل  و  خالف،  بن 

ونورة واعلي.
املوؤ�رشات  كل  اأن  من  وبالرغم 
كانت توحي على اأن مر�ضح حزب 
�ضعيد  الوطني،  التحرير  جبهة 
للغرفة  رئي�ضا  �ضيكون  بوحجة 
الإجماع  ب�ضبب  للربملان،  ال�ضفلى 
الأحزاب  قبل  من  لقيه  الذي 
اإل  اجلديد،  للربملان  امل�ضكلة 
ال�ضلم  جمتمع  حركة  حتالف  اأن 
الأ�ضبق  الوزير  تر�ضيح  ف�ضل 
من  والحتاد  ميمون،  اإ�ضماعيل 
اأجل النه�ضة والعدالة والبناء ر�ضح 
زيادة  خالف،  بن  خل�رش  النائب 
نورة  قدم  الذي  الأر�ضيدي  على 
واعلي كمرت�ضحة عنه، وو�ضط �ضد 
و�ضذب من قبل نواب مبنى زيغود 
ل�ضعيد  الأغلبية  �ضوتت  يو�ضف، 
بوحجة، يف خ�ضم ان�ضحاب حزب 
جبهة القوى ال�ضرتاكية عن جل�ضة 
طريق  عن  كانت  التي  الت�ضويت، 
من  اأكرث  تر�ضح  بعد  ال�ضندوق 

املجل�س  رئي�س  ملن�ضب  �ضخ�س 
ال�ضعبي الوطني.

خالل  بوحجة  وذكرال�ضعيد 
الفتتاحية   اجلل�ضة  تراأ�ضه  
اأم�س  الثامنة  للربملانية  للفرتة 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  مبقر 
ال�ضفلى  الغرفة  نواب   بالعا�ضمة  
للمواطنني   قدموما  التي  بالوعود 
حيث  النتخابية  حمالتهم  خالل 
دعا يف ذات ال�ضاأن نواب  ال�ضعب   
لبذل  املزيد من اجلهود وفق ما 
ليكونوا   الراهنة  املرحلة  تقت�ضيه 
املواطنني  تطلعات  م�ضتوى  يف  

والثقة التي منحها اياهم .
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  اأكد  كما 
املنتخب  بوحجة  ال�ضعيد  الوطني 
بالأغلبية ال�ضاحقة من طرف نواب 
اجلدد  نواب  اأن   املوالة   قطب 
الوافدون اإىل  مبنى زيغود يو�ضف 
ملزمون بالعمل �ضويا  ومهما كانت 
ق�ضد   وذلك  ال�ضيا�ضية  انتماءاتهم 
ال�ضعب   لق�ضايا  احللول  اإيجاد 
الراهنة  الظروف  ظل  يف  خا�ضة 
بان  موؤكدا  البالد   بها  متر  التي 
ال�ضعب  خدمة  وهو  واحد  الهدف 
احلكومة  مع  بالتن�ضيق  وذلك 

وخمتلف املوؤ�ض�ضات احلكومية .
علي عزازقة

لل�ضكن  الوطني  ال�ضندوق  قام 
خالل اليومني الأخريين بدفع مبلغ 
مايل يفوق 74،60 مليار دج لفائدة 
املقاولني واملوؤ�ض�ضات التي تتكفل 
باإجناز امل�ضاريع ال�ضكنية ب�ضيغتي 

وال�ضكن  "عدل"  بالإيجار  البيع 
)الجتماعي(   الإيجاري  العمومي 
الثالثاء  اليوم  به  اأفاد  ح�ضبما 
والعمران  ال�ضكن  وزارة  من  بيان 

واملدينة.

دفع  مت  اأنه  البيان  واأو�ضح 
من  دج   74.604.397.810،74
 14.782.548.867،3 بينها 
اجناز  موؤ�ض�ضات  ل�ضالح  دج 
"عدل"  بالإيجار  البيع  �ضكنات 

دج    59.821.848.943،44 و  
بالن�ضبة  الإجناز  لفائدة موؤ�ض�ضات 
العمومي  ال�ضكن  مل�ضاريع 
اليجاري الجتماعي ح�ضب نف�س 

امل�ضدر. 

قالت النائب عن حزب العمال، لويزة حنون، باأن �صعيد بوحجة فر�س فر�صا على نواب املجل�س 
ال�صعبي الوطني وخمتلف التيارات ال�صيا�صية امل�صكلة له، موؤكدة اأنه واقع يجب التعامل معه، وهذا 

يف ظل اأغلبية مزيفة من حقها تقدمي مر�صحها على حد تعبريها.

فيما رف�صت الدخول يف حتالفات، لويزة حنون:

رئي�س مركز الوقاية من اجلرائم الإلكرتونية

اجلزائر و الحتاد الأوروبي  

علي عزازقة

بوحجة فر�ض علينا لكون الأغلبية مزيفة

اجلزائر تعر�ست لـ 2005 هجوم �سيرباين من 2012 اإىل 2016
.       2479 ق�صية تتعلق باجلرمية اللكرتونية خالل 3 �صنوات الأخرية

 اآلية للتن�سيق يف املجال 
الأمني  و ال�سيا�سي

بعد اأن دعمته كل اأحزاب املوالة: 

ال�صندوق الوطني لل�صكن 

بوحجة رئي�سا جديدا للمجل�ض 
ال�سعبي الوطني

.          الأفافا�س ين�صحب من جل�صة الت�صويت

دفع 74,6 مليار دج ملوؤ�س�سات الإجناز
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واأفراد  باإطارات  التقى  اأين 
املدر�سة،  هذه  وُمرتب�سي 
وبح�سور ممثلي خمتلف الأ�سالك 
وجمارك  وطني  اأمن  من  الأمنية 
توجه  حيث  مدنية،  وحماية 
اإىل  بثت  توجيهية  بكلمة  اإليهم 
تقنية  عرب  الناحية  وحدات  جميع 
من  فيها  ذكر  بعد،  عن  التحا�رض 
املبذولة  الكربى  باجلهود  جديد 
الرفع  اأجل  من  الأ�سعدة  كل  على 
للوحدات  القتالية  القدرة  من 
م�سريا  العملياتية،  وجاهزيتها 
اأجل  من  املتخذة  الإجراءات  اإىل 
والأمان  لالأمن  الكامل  ال�ستتباب 
الف�سيل،  رم�سان  �سهر  خالل 
والت�سامح  والأخوة  الرحمة  �سهر 
بروح  باملنا�سبة  منوها  والغفران، 
بها  حتلى  التي  العالية  امل�سوؤولية 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  اأفراد 
الت�رضيعية  النتخابات  مبنا�سبة 

للرابع من ماي اجلاري:
»ويف هذا الإطار حتديدا، فاإنه ل 
بد يل، بهذه املنا�سبة، باأن اأنوه اأ�سد 
التنويه، بروح امل�سوؤولية التي حتلى 
بها اأفراد اجلي�ش الوطني ال�سعبي 
الأخرى  الأمنية  الأ�سالك  وكافة 
باملهام  التام  الوفاء  �سبيل  يف 
الأ�سـلـيـة والأ�سا�سية وتاأمني اأجواء 

الأخرية  الت�رضيعية  النتخابات 
ومتكني  اجلاري،  ماي  من  للرابع 
اأرجاء  كافة  يف  اجلزائري  ال�سعب 
اجلزائر من القيام بواجبه الوطني 
بكل  الهام،  ال�ستحقاق  هذا  يف 
واأمن واطمئنان، ويف  واأمان  راحة 
هذا ال�سياق، فاإنه ل بد من اإعادة 
التاأكيد ، بل، واإعادة تذكري البع�ش 
الأ�سف  مع  عنهم،  �سدرت  الذين 
النتخابات  انتهاء  عقب  ال�سديد، 
الت�رضيعية للرابع من ماي اجلاري، 
والت�رضيحات  التعليقات  بع�ش 
والتلميحات التي تعتربها  القيادة 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  العليا 
لئقة،  وغري  بل  �سحيحة   غري 
وترف�سها جملة وتف�سيال، فحر�ش 

القيادة العليا على ت�سويت الأفراد 
الع�سكريني يف كافة ال�ستحقاقات 
النتخابية ب�سفة كلية وكاملة عرب 
كافة وليات الوطن �سواء بطريقة 
مبا�رضة اأو عن طريق الوكالة، وفقا 
وبالتن�سيق  اجلمهورية  لقوانني 
الداخلية  وزارة  مع  والدقيق  التام 
حر�ش  هو  املحلية،  واجلماعات 
ولي�ش  التاأكيد  اإىل  بحاجة  لي�ش 
فر�سالتنا  برهان،  اإىل  بحاجة 
الع�سكريني  لالأفراد  املوجهة 
اإجراء  قبل  الوطني  العام  وللراأي 
باأيام  الت�رضيعية  النتخابات  هذه 
قالئل، كانت وا�سحة متام الو�سوح 
اأ�سكال  اأي �سكل من  ول ت�ستدعي 
الإ�ساعات  لبع�ش  الكاذب  الرتويج 

وهو  امل�سلحة،  لقواتنا  امل�سيئة 
تلك  مع  اإطالقا  يتوافق  ل  �سلوك 
التي كانت حتدو  ال�سديدة  الرغبة 
اأجل  من  الع�سكريني،  الأفراد 
بكل  املواطنني  اإخوانهم  م�ساركة 
حرية يف ممار�سة  وبكل  م�سوؤولية 
هذا الواجب النتخابي رغم املهام 
احليوية واحل�سا�سة املوكلة اإليهم، 
علما اأن ذلك مل يكن للمرة الأوىل 
التي ينتخب فيها الع�سكريون بهذه 
بل  الثكنات،  خارج  اأي  الطريقة، 

يعود ذلك اإىل �سنة 2004، 
عن  يغيب  اأن  ينبغي  فال  وعليه، 
ال�سياق،  هذا  يف  اجلميع  اأذهان 
اأن اجلي�ش الوطني ال�سعبي، �سليل 
مدعوما  الوطني،  التحرير  جي�ش 
اجلمهورية  رئي�ش  فخامة  ب�سند 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
ما  بقدر  الوطني،  الدفاع  وزير 
يعترب نف�سه قلعة اجلزائر وح�سنها 
وعزتها،  قوتها  وفخر  احل�سني 
كل  يحر�ش  الوقت،  ذات  يف  فهو 
القيم  تكون  اأن  على  احلر�ش، 
تنري  مــن  هي  النبيلة،  الوطنية 
واملهني،  والعملي  ال�سلوكي  دربه 
حمافظا  الدوام  على  يبقى  حتى 
�سعبه  لدى  النا�سعة  �سورته  على 
ومن�سجما، ب�سدة، مع متطلبات ما 

اأنـيـط به من مهام«.

عن  الد�ستوري  املجل�ش  باإعالن 
القائمة النهائية لربملانيي اجللفة 
، يكون اأعلن �سغور من�سب رئي�ش 
الذي  الولئي  ال�سعبي  املجل�ش 
الربملاين  النائب  يراأ�سه  كان 
بن  الأفالن  قائمة  يف  احلايل 
نعوم ، كما ت�سهد اأروقة املجل�ش 
منذ  باجللفة  الولئي  ال�سعبي 
تر�سح رئي�سه ال�سابق حركة دوؤوبة 
و�رضاع بني الكتل احلزبية املمثلة 
للمجل�ش من اجل الظفر مبن�سب 
الولئي،  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
حيث مت انتخاب الرئي�ش ال�سابق 
نائبا يف الربملان عن حزب جبهة 
وبافتقاد   ، الوطني  التحرير 
والنزاهة   الكفاءة  عن�رضي   اإىل 
وال�سخ�سية القوية يكون املجل�ش 
ال�سعبي يف طبعته الرابعة اأي طيلة 
ع�رضين �سنة مل يت�سنى اأن حتكمه 
وان�سغالت  اآمال  تبلغ  �سخ�سية 
الذي  الروؤ�ساء  فكل   ، اجللفاويني 
�سعيدي  الوايل  فرتة  بعد  تعاقبوا 
كانوا معينني من طرف الإدارة اأو 
مو�سي عليهم من طرف اأ�سخا�ش 
اجلماعات  من  اأو  نافذين 
املقاولتية النفعية ، وهو مامل�سه 
�سخ�سية  �سعف  يف  املواطن 
كبري  وعدد  ال�سابقني  الروؤ�ساء 

ال�رضاع  كان  الذين  الأع�ساء  من 
اأعمالهم  على  يطغى  امل�سلحي 
لالإدارة  منهم ممثال  الكثري  وبات 
رغم اإرادة ال�سارع اجللفاوي الذي 
فائدة يف  يرى  ل  الآن  اإىل  مازال 
اللجان  يف  ،ول  الولئي  املجل�ش 
مدراء  من  اأوامرها  تاأخذ  التي 

عدد من القطاعات .
غائبا  الإجماع  يكون  اليوم  وتكاد 
ميكن  التي  الأ�سماء  هي  كما 
وتنقل  املقدمة  يف  تكون  اأن 
بني  فرق  ل  اإذ   ، ال�ساكنة  م�ساكل 
والوايل  الولئي  املجل�ش  عملي 
املجل�ش  ي�سري  اأ�سبح  باعتباره 
خا�سة  البع�ش  �سعف  ظل  يف   ،
امل�سري  اأ�سبحت هي  الإدارة  واأن 
الفعلي للمجل�ش الولئي وجلانه ، 
املجل�ش  اأع�ساء  من  الكثري  ولن 
عرفوا  كما  لهم  م�سهود  الولئي 
الوفاء  وعدم  ال�سيا�سي  بالتجوال 
يف  خا�سة  ال�سيا�سية  لت�سكيالتها 
ال�ستحقاقات املا�سية مما جعل 
املواطن يفقد الثقة يف املجل�ش 
الرئي�ش بن  اأن مرحلة مابعد  ،اإل 
بني  كبريا  �رضاعا  تعرف  نعوم 
النائب  الكتل من اجل ا�ستخالف 
اأ�سده يف  . فال�رضاع على  احلايل 
الأفالن ن كما هو ال�ساأن بالن�سبة 

لالأرندي الذي يريد اأن يظفر باأكرب 
هناك  اأن  يف   ، اللجان  من  عدد 
اأجنحة ل يهمها من �سيكون رئي�ش 
ق�ساء  مايهمها  بقدر  املجل�ش 
م�ساحلها قبل انتهاء العهدة . يف 
�سخ�سية  على  الولية  تعول  حني 
لتجعلها  ال�سابق  يف  كما  �سعيفة 
حتت جناحها وتق�سي منها وطرا 
لينفذ مامتليه عليه ، وهو ماجعل 
منذ  الوراء  اإىل  يرجع  الكثري 
اإق�ساء النائب احلايل يف املجل�ش 
تناح  الدينية  ال�سوؤون  وناظر 
من  يعترب  الأقل  على  الذي  عمر 
اأح�سان  يف  ارمتائه  رغم  النخبة 
لكن  املدينة«،  ب«كبار  مايعرف 
ميكن  الذي  الوحيد  هو  يبقى 
اإطارا  باعتباره  ال�سكان  ميثل  اأن 
بالأمر  لي�ش  ،وهو  املثقفني  ومن 
يريد  من  هناك  لن  ال�سهل 
خا�سة  عنه  الطريق  يقطع  اأن 
الأفالنيني  من  كبريا  عددا  واأن 
اختاروا اللجوء اىل ال�سندوق على 
املر�سحني خا�سة  احد  يزكوا  اأن 
وق�رضي  حمفوظي  و�ساكر  قريع 
املطروحة  الأ�سماء  من  وهم 
خا�سة  ال�سابق  الرئي�ش  خلالفة 
واأن هناك خماوف كثرية من عدم 
مع   ، بوعدهم  الأفالنيني  التزام 

اأن هناك مر�سح من كتلة احلرية 
بعيدا  يبقى  الأمر  لكن  والعدالة 
باعتباره ل يح�سى باإجماع وخ�رض 
يف الت�رضيعات بعدما تر�سح على 

راأ�ش قائمة احلزب .
يهمه  ل  اأ�سبح  اجللفاوي  ال�سارع 
الأمر وغري مبايل بق�سية املجل�ش 
واملنتخبني  النواب  يتهم  لأنه 
عنه  بعيدون  وبانهم  بال�سكارة 
،ومل يجتهدوا من اجل فك العزلة 
عن املواطنني والقرى والبلديات 
البع�ش  اأن  اإىل  بالإ�سافة  النائية 
 ، �سلبية  مواقف  له  كانت  منهم 
رئي�ش  انتخاب  باأنه  مايرى  وهو 
املواطن  يهم  ل  للمجل�ش  جديد 
الداخلية  النتخابات  من  ويجعل 
املجل�ش  عن  يعرف  كما   ، باردة 
العهدة  يف  البلدية  واملجال�ش 
احلالية باأنها معقدة يف ت�سكيلتها 
اثر  و�رضاع  ان�سداد  تعرف  حيث 
على التنمية املحلية وعلى موقع 
الولية التي مازالت حمافظة على 
ت�سجل يف  ترتيبها املخزي حيث 
الفقر  حيث  من  الأول  الرتتيب 
والأمية والأخرية يف ن�سبة النجاح 
والتعليم  البكالوريا  �سهادتي  يف 

املتو�سط .
 جنيب طارق

اجلهوية  املتف�سية  �سجلت 
نحو  وهران  لناحية  للعمل 
بعالقة  تتعلق  �سكوى   2.770
وامل�ستخدم  العامل  بني  العمل 
الأوىل  اأ�سهر  الثالثة  خالل 
به  اأفاد  ح�سبما  اجلاري   للعام 
لناحية  للعمل  اجلهوي  املفت�ش 

وهران.
مت  اأنه  ديب  بن  حممد  واأبرز 
الأوىل  الثالث  الأ�سهر  خالل 
من ال�سنة احلالية اإيداع 2.768 
�سد  عمال  طرف  من  �سكوى 
وهران  بناحية  م�ستخدميهم 
اإىل  بالإ�سافة  ت�سم  التي 
عني  وليات  الغرب  عا�سمة 
و  بلعبا�ش  �سيدي  و  متو�سنت 
مع�سكر  و  تلم�سان  و  م�ستغامن 
اإىل  ال�سكاوى  وبعد حتويل هذه 
مكتب امل�ساحلة مت حترير 131 
 2.223 و  للم�ساحلة  حم�رضا 
لعدم امل�ساحلة  فيما  حم�رضا 

مت �سطب 414 �سكوى ب�سبب عدم 
املفت�سية  اأمام  ال�ساكي  تقدم 
هذه  اأغلب  وتاأتي  مرات  لعدة 
العمال  من  اأ�سا�سا  ال�سكاوي 
�سيما  »ل  اخلا�ش  القطاع  يف 
لقطاعات  التابعني  العمال  من 
وكذا  العمومية  والأ�سغال  البناء 
امل�سالح واملوؤ�س�سات الأجنبية«   
العمال  ،ويقدم  ديب  بن  وفق 
الذي مل يتح�سلوا على حقوقهم 
الف�سل  ويعترب  ال�سكاوي  هذه 
التع�سفي وعدم ت�سليم �سهادات 
وعدم  الراتب  وك�سوف  العمل 
الجتماعي  لل�سمان  الت�رضيح 
تدفع  التي  الأ�سباب  اأهم  من 
وفيما  ب�سكوى  للتقدم  العمال 
يتعلق بالنزاعات اجلماعية  فلم 
اأو  ا�سطرابات  اأية  ت�سجيل  يتم 
توقف عن العمل على امل�ستوى 
الإ�رضابات  عدا  ما  املحلي 

الوطنية

من  اأكرث  الأربعاء  اليوم  يجتاز 
760 األف تلميذ  امتحانات نهاية 
الطور البتدائي لل�سنة الدرا�سية 
الرتاب  على   2017-2016
الوطني، يف ثالث مواد ا�سا�سية 
والريا�سيات  العربية  اللغة  هي 
�ست�رضف  و  الفرن�سية    اللغة  و 
بن غربيط  نورية  الرتبية  وزيرة 
على اإعطاء اإ�سارة انطالق هذه 
الدورة من ولية ب�سار �سباحا ثم 
ولية تندوف يف الفرتة امل�سائية 
ويبلغ عدد املرت�سحني يف هذه 
الرتبية  وزارة  ح�سب  الدورة 
الوطنية 760.652 مرت�سحا من 
بينهم 47،93 باملائة انات، و قد 
لهذه  املرت�سحني  عدد  ارتفع 
ال�سابقة  بالدورة  مقارنة  الدورة 

ب 55.192 مرت�سحا.
للدورة  املرت�سحون  يتوزع  و 
مركز   13.688 عرب  احلالية 
من  تاأطريهم  يتم  و  اجراء، 
طرف 160.880 اأ�ستاذا  وح�سب 
�سيمتحن  المتحان  �سري  جدول 
الدورة  بهذه  املعنيون  التالميذ 
و  العربية  اللغة  مادتي  يف 
الريا�سيات يف الفرتة ال�سباحية 
الفرتة  تخ�س�ش  حني  ،يف 

مادة  امتحان  لجتياز  امل�سائية 
اأكدته  الفرن�سية و ح�سبما  اللغة 
الوطنية نورية بن  وزيرة الرتبية 
غربيط موؤخرا ، فاإن املرت�سحني 
الذي  المتحان  �سيجتازون 
الطور  اإىل  بالنتقال  لهم  ي�سمح 
و  موؤ�س�ساتهم  يف   ، املتو�سط 

ذلك لل�سنة الثانية على التوايل.
و قد عمدت وزارة الرتبية على 
للحفاظ  الطريقة  هذه  اعتماد 
النف�سي  ال�ستقرار  على 
املرحلة  هذه  يف  للمرت�سحني 
املقابل  يف  و  ال�سغرية  العمرية 
الذين  الأ�ساتذة  حتويل  �سيتم 
مراكز  اإىل  العملية  يوؤطرون 
التي  املوؤ�س�سات  غري  اإجراء 

يدر�سون بها.
تنظيم  الوزارة  ا�ستبعدت  و 
الإمتحان  لهذا  ا�ستدراكية  دورة 
معدلت  احت�ساب  �سيتم  حيث 
بالن�سبة  الف�سلية  الإمتحانات 
يف  يوفقوا  مل  الذين  للتالميذ 
  10 من   5 معدل  على  احل�سول 
لالإ�سارة �سيتم الإعالن عن نتائج 
الإبتدائي  الطور  نهاية  امتحان 

يف 9 جوان املقبل .

وا�شل الفريق اأحمد قايد �شالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�شعبي 
زيارته اإىل الناحية الع�شكرية الرابعة بورقلة يف اليوم الثالث على التوايل، بتوجهه اإىل القطاع 

الع�شكري  ب�شكرة، حيث كانت له زيارة اإىل املدر�شة العليا للقوات اخلا�شة، رفقة اللواء �شريف عبد 
الرزاق، قائد الناحية الع�شكرية الرابعة

الفريق اأحمد قايد �شالح موؤكدا من ب�شكرة

بعد �شغور املن�شب 

ق.و

ت�صويت اأفراد اجلي�س خارج الثكنات تكري�س للدميقراطية

�صراع حول رئا�صة املجل�س الوالئي باجللفة

النزاعات الفردية يف العمل بناحية 
وهران

اليوم

ت�صجيل 2.770 �صكوى خالل 
ثالثة اأ�صهر  

760 األف مرت�صحا يجتازون 
امتحانات نهاية الطور االإبتدائي 
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جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
،اإثر   2015 �ضبتمرب  لتاريخ  16 
ال�ضيدات  اأحد  اأودعتها  �ضكوى 
اأمام م�ضالح الأمن تفيد تعر�ضها 
 4 من  ع�ضابة  يد  على  للن�ضب 
من  بتجريدها  قاموا  اأ�ضخا�ص 
منها يف  اإ�ضتفادت  التي  �ضاحنتها 
اللون�ضاج«   « الدولة  اإعانات  اإطار 
�ضكواها  م�ضمون  يف  اأكدت  و 
هوؤلء  اأحد  على  تعرفت  اأنها 
من  احلاج«   « املكنى  الأ�ضخا�ص 
موقع  يف   و�ضعته  اإعالن  خالل 
»واد كني�ص« حول تاأجري �ضاحنتها 
اإت�ضل بها هذا الأخري و عرب  اأين 
ال�ضاحنة  تاأجري  يف  نيته  عن  لها 
ومن مت �رضب لها موعدا ملعاينة 

اأ�ضخا�ص  لها 3  اأر�ضل  ال�ضاحنة و 
�ضعر  على  معها  اإتفق  و  مبنزلها 
مليون   96 ب  املقدر  الكراء 
�ضنتيم و بعد اأن �ضلمها 16 مليون 
عند  عقد  معها  اأبرم  و  �ضنتيم 
عن  اإختفى  الزوار  بباب  موثق 
جهتها  من  تتمكن  مل  و  الأنظار 
باقي  ل  و  ال�ضاحنة  ل  اإ�ضرتجاع 
م�ضالح  با�رضت  وعليه   ، املبلغ 
وتو�ضلت  اإىل  حترياتها  الأمن 
عقد  يف  امل�ضتعلمة  الهويات  اأن 
ليتم  توقيف   ، مزورة  الكراء 
املتهمني الثالثة الذي تبني باأنهم 
عمال اأجراء عند املتهم الرئي�ضي 
املتواجد يف حالة فرار ،كما تبني 
اأن  التحريات  خ�ضم  يف  اأي�ضا 
من  واحدة  هي  احلالية  ال�ضحية 
يف  وقعوا  الذين  ال�ضحايا  جممل 

�ضباك الع�ضابة احلالية التي كانت 
تن�ضط على م�ضتوى عدة  وليات  
غرار  غرداية،  على  املوطن  من 
ورقلة، برج بوعريريج،  والعا�ضمة 
، وعليه مت حتويل املتهمني على 
التزوير  بجرم  اجلنايات  حمكمة 
حمررات  يف  املزور  اإ�ضتعمال  و 

و  الإحتيال  و  الن�ضب  و  ر�ضمية 
اأكدوا باأنهم كانوا �ضحية للمقاول 
الن�ضاط  هذا  يف  اإ�ضتغلهم  الذي 
خالل  من  بنيته  يلعموا  اأن  دون 
و  ال�ضاحنات  مبعاينة  تكليفهم 
اإيجاد الزبائن له مقابل 5 ماليني 

�ضنتيم  .

ق�شت حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�شاء العا�شمة بت�شليط عقوبة 7 �شنوات �شجنا نافذا يف حق  ع�شابة خطرية من 3 
اأ�شخا�س ينحدرون من ولية اجللفة مع ت�شليط عقوبة 20 �شنة �شجنا نافذا يف حق  زعيم الع�شابة وهو مقاول املوجود 

يف حالة  يف حالة فرار بعد متكنه من �شرقة و الإ�شتيالء على ما يقارب 10 �شاحنات ورافعات تابعة للوكالة الوطنية 
لدعم وت�شغيل ال�شباب »اأون�شاج« بعد اإ�شتدراج اأ�شحابها من موقع » واد كني�س« .

حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�شاء العا�شمة

ل/منرية

عقوبات ت�سل ل20 �سنة �سجنا لع�سابة �سرقة 
�ساحنات وكالة دعم و ت�سغيل ال�سباب " لون�ساج"

�ضي�ضهر الدرك الوطني على تاأمني 
ال�ضنة  نهاية  امتحانات  جمريات 
الدرا�ضية من خالل و�ضع خمطط 
ي�ضمل  املوعد،  بهذا  اأمني خا�ص 
ما  ح�ضب  الوطني،  الرتاب  كامل 
اأفادت به اأم�ص الثالثاء هذه الهيئة 
يف بيان لها و اأو�ضح البيان اأنه و يف 
نهاية  امتحانات  �ضري  تاأمني  اإطار 
باأطوارها   2017 الدرا�ضية  ال�ضنة 
و  املتو�ضط  البتدائي    ( الثالثة 

الثانوي ( و بالتن�ضيق مع وزارة 
قيادة  »ت�ضع  الوطنية،  الرتبية 
اخلدمة  حيز  الوطني  الدرك 
ثابتة  عملياتية  ت�ضكيالت 
ومتحركة منا�ضبة ملرافقة واجناح 
هذه العملية  وذلك باإقحام جميع 
الو�ضائل الب�رضية واملادية ل�ضمان 
المتحانات  لهذه  احل�ضن  ال�ضري 

على م�ضتوى 48 ولية«.
من  اخلطوة  هذه  �ضيتم جت�ضيد  و 
خالل »تاأمني مراكز طبع املوا�ضيع  
باأطوارها  بالمتحانات  اخلا�ضة 
اأمن  ت�ضكيالت  »تعزيز  و  الثالث« 

عرب  الوطني  للدرك  الطرقات 
والولئية  الوطنية  الطرق  خمتلف 
والبلدية  خا�ضة املوؤدية منها اإىل 

املناطق 
فرتة  واأثناء  قبل  وذلك  العمرانية 
كما �ضريتكز  المتحانات«   اإجراء 
اأي�ضا  الأمني  املخطط  هذا 
طرف  من  الأمن  »توفري  على 
ملراكز  الوطني  الدرك  وحدات 
املحاذية  والأماكن  المتحانات 
الرتبية   مديريات  ومقرات  لها 
الإخت�ضا�ص«  باإقليم  املتواجدة 
توزيع  وحماية  »مرافقة  كذا  و 
موا�ضيع المتحانات من  مديريات 
الرتبية اإىل مراكز المتحان  وكذا 
املنتظمة  اجلوية  الرحالت  عرب 
باملناطق  املتواجدة  املراكز  اإىل 
الكبري<<،  اجلنوب  و  ال�ضحراوية 
اأوراق  ونقل  »تاأمني  عن  ف�ضال 
الأجوبة من مراكز المتحانات اإىل 
مديريات  ومن  الرتبية  مديريات 
الت�ضحيح«،  مراكز  باجتاه  الرتبية 

يوؤكد امل�ضدر ذاته.

الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
عنا�رض  مع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي 
الحد  يومي  الوطني  الدرك 
بتلم�ضان  املا�ضيني  والثنني 
والبي�ص 5 جتار خمدرات و�ضبطت 
املعالج  الكيف  كيلوغرام من   173
ح�ضب ما اأورده اأم�ص الثالثاء بيان 

لوزارة الدفاع الوطني.
اطار  يف  »انه  البيان  يف  وجاء    
واجلرمية  التهريب  حماربة 
للجي�ص  مفارز  اوقفت  املنظمة 
مع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي  الوطني 
يومي  الوطني  الدرك  عنا�رض 
بتلم�ضان   2017 ماي  21و22 
خمدرات  جتار  خم�ضة  والبي�ص 
من  كيلوغرام   173 و�ضبطت 

انه   البيان  املعالج«اأ�ضاف  الكيف 
للجي�ص  اخرى  مفارز  »�ضبطت 
الوطني ال�ضعبي بربج باجي خمتار 
مركبتني)02( قزام/ن.ع.6  وعني 

من  و)67ر1(طن  الدفع  رباعيتي 
لرت  و)2100(  الغذائية  املواد 
عن  تنقيب  ومعدات  الوقود  من 
عنا�رض  اوقفت  حني  يف  الذهب 
بب�ضكرة/ن.ع.4  الوطني  الدرك 
مهربني)02(كانا على منت �ضاحنتني 

حمملتني ب)59(قنطارا من مادة 
التبغ«.

توقيف  مت  اخرى«  جهة  من 
من  �رضعي  غري  16مهاجرا 
جن�ضيات خمتلفة بكل من تلم�ضان 

وعني متو�ضنت وب�ضار«.

واأ�ضيب  حتفهم  �ضخ�ضا   30 لقي 
متفاوتة  بجروح   اآخرون   1525
مرور  1359حادث  يف  اخلطورة  
وقع يف الفرتة ما  بني 14 اإىل 20 
ماي اجلاري  ح�ضب ما اأفادت به 
املديرية العامة للحماية املدنية 
اأثقل  �ضجلت  وقد  لها  بيان  يف 
ح�ضيلة بولية �ضطيف  بوفاة )03( 
(�ضخ�ضا  اإ�ضابة)75  و  اأ�ضخا�ص 
اإ�ضعافهم وحتويلهم  بجروح   مت 
على  ال�ضت�ضفائية  املراكز  اىل 

اثر 57 حوادث مرور.
احلماية  وحدات  قامت  كما 
الفرتة  نف�ص  خالل  املدنية 
ب20364  تدخل يف عدة مناطق 

تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من  ال�ضتغاثة  مكاملات 
التدخالت  هذه  املواطنني  
اأن�ضطة  جمالت  خمتلف  �ضملت 
املتعلقة  �ضواء  املدنية  احلماية 
الإجالء  املنزلية   باحلوادث 
و  احلرائق  اإخماد  ال�ضحي 
الأجهزة الأمنية  وقامت وحدات 
احلماية املدنية ب 1961 تدخل 
منها  باإخماد1473حريق  �ضمحا 
منزلية �ضناعية وحرائق خمتلفة  
كما قامت ذات الوحدات ب4646 
لتغطية  الفرتة  نف�ص  يف  تدخل 
وانقاذ  ا�ضعاف  عملية   4076

ال�ضخا�ص يف خطر.

الدرك الوطني 

بكل من تلم�شان والبي�س

خالل ا�شبوع

خمطط لتاأمني جمريات امتحانات 
نهاية ال�سنة الدرا�سية 

توقيف 5 جتار خمدرات و�سبط 
173 كلغ من الكيف املعالج 

وفاة30  �سخ�سا يف حوادث مرور مميتة

مترنا�شت

الإطاحة ب�سبكة تروج املخدرات ال�سلبة
من  مترنا�ضت  �رضطة  متكنت 
املخدرات  تروج  �ضبكة  اإطاحة 
ال�ضلبة )مادة الكوكايني( تتكون من 
بينهم امراأة  اأفراد من  خم�ضة )5( 
اىل42   20( اأجنبية  جن�ضيات  من 
لعنا�رض  عملية  يف  وذلك  �ضنة(  

حول  للتحري  اجلهوية  الفرقة 
الهجرة غري ال�رضعية متت موؤخرا 
)مترنا�ضت(   اجلبيلة  اأنكوف  بحي 
كما علم اليوم الثالثاء من م�ضالح 
ال�رضطة وقدرت الكمية الإجمالية 
املحجوزة من الكوكايني ب 27.5 

غرام اإ�ضافة اإىل حجز مبالغ مالية 
من العملة الوطنية قدرت ب 445 
الورقية   الفئات  مبختلف  دج  األف 
ب  قدرت  اأخرى  مالية  ومبالغ 
و100   500 )فئة  اأورو   8.300
املتاجرة  عائدات  من  كلها  اأورو( 

مو�ضحا  امل�ضدر  ي�ضري  بال�ضموم  
الإجراءات  ا�ضتكمال  بعد  مت  اأنه 
القانونية تقدمي اأفراد ال�ضبكة اأمام 
التي  املخت�ضة  الق�ضائية  اجلهات 

اأ�ضدرت يف حقهم اأمر اإيداع.

اأجلت  حمكمة اجلنايات مبجل�ص 
اأم�ص  للدورة  العا�ضمة  ق�ضاء 
غياب  ب�ضبب  املقبلة  اجلنائية 
املتاجرة  جناية  النظر  متهمان 
باملخدرات التي تورط بها �ضبعة 
بثكنة  ع�ضكري  يتزعمهم  اأفراد 
ب�ضارع  الكائنة  الع�ضكري  الأمن 
املكنى  بالعا�ضمة  اأحمد غرمول 
لهم  وجهت  ،حيث  »الراي�ص« 
اإجرامية  جماعة  اإن�ضاء  جناية 
حيازة  يف  خمت�ضة  منظمة 
املخدرات، بغر�ص عر�ضها للبيع 
ومنع  عرقلة  جنحتي  اإىل  اإ�ضافة 
الأعوان املكلفني مبعاينة جرائم 

املخدرات اأثناء ممار�ضة مهامها 
وحمل �ضالح اأبي�ص حمظور دون 

رخ�ضة.
ح�ضب  على  و  الق�ضية  وقائع 
املعلومات املتوفرة لدى جريدة 
لتاريخ 6 دي�ضمرب  »الو�ضط« تعود 
2011 حني تنقلت م�ضالح ال�رضطة 
اجلرمية  مكافحة  يف  املخت�ضة 
لها  تفتي�ضية  دروة  يف  املنظمة 
بعد  ك،عادل«   « املدعو  ملنزل 
بخ�ضو�ص  وردتها  معلومات 
مبنطقة  للمخدرات  ترويجه 
اأحممد حيث عرثت على  �ضيدي 
املخدرات  من  غ   49 حوايل 

خمباأة  الهندي،  القنب  نوع  من 
كمية  مع  البيت،  ب�ضقف  باإحكام 
وقت  ،يف  مبالب�ضه  خمباأة  اأخرى 
)ك.�ص(  املتهم  �ضقيقه  حاول 
حيث  التفتي�ص  من  منعهم 
�ضيف  بوا�ضطة  اإعرت�ص طريقهم 
و  ال�ضقيقان  توقيف  بذلك  ،ليتم 
التحقيق  هيئات  على  حتويلهما 
اأحدهما عن ممولهما  اأين ك�ضف 
وهواملدعو »�ص ،�ضابر« املكنى 
لالأمن  بثكنة  ،يعمل   « »الراي�ص 
غرمول  اأحمد  ب�ضارع  الع�ضكري 
طريق  عن  عليه  تعرف  اأن  ،بعد 
بنف�ص  العامل  ،ت«  »ق  عمه  اإبن 

خالل  من  اأ�ضاف  كما   ، الثكنة 
يتح�ضلون على  باأنهم  ت�رضيحاته 
هاته الكميات الهائلة من منطقة 
�ضيد  زورق  طريق  عن  الغزوات 
وقد  هذا   ، املتهمني  لأحد  تابع 
تاريخ  من  يومني  قبل  باأنه  اأكد 
،الراي�ص«  له  اأح�رض  توقيفه 
قام  غ   100 بوزن  �ضفيحة 
برتويجها ،بينما حجزت ال�رضطة 
اأنه  اأ�ضاف  كما  املتبقية  الكمية 
اإحدى املرات كمية 4  �ضاهد يف 
كغرام من املخدرات على مركبة 

هذا الأخري .

ب�شبب غياب متهمان

تاأجيل ق�سية ع�سكري تزعم ع�سابة لرتويج املخدرات بجنايات العا�سمة

اجلزائر  ولية  اأمن  م�ضالح  قامت 
وقائية  وتدابري  اإجراءات  باتخاذ 
مبراكز  وال�ضالمة  الأمن  لتوفري 
اجتياز الإمتحانات، حيث �ضخرت 
مركز   1026 لتاأمني  �رضطي   5718
بالأطوار  خا�ضة  اختبار  اإجراء 
مراكز  تامني  خالل  من  الثالثة، 
المتحانات، الت�ضحيح و املرافقة 
الأمنية لنقل الأ�ضئلة و الأجوبة من 
التجميع  المتحانات،  واإىل مراكز 

و الت�ضحيح.
الأمنية  والتدابري  الإجراءات 
امل�ضخرة،  القوات  و  املّتخذة 
الأجواء  توفري  على  �ضت�ضهر 
احلدث  هذا  لتاأمني  املواتية 
الهام تزامنا مع اجتياز امتحانات 
البتدائي،  التعليم  �ضهادات 
و  املتو�ضط  التعليم  �ضهادة 
الرزنامة  وفق  البكالوريا  �ضهادة 
 2126 ت�ضخري  مت  حي  املحّددة، 

للمراكز  املبا�رض  للتاأمني  �رضطي 
للطور  مركز   )709( يف  متمثلة 
للطور  مركز   )133( البتدائي، 
خا�ص  مركز   )166( و  املتو�ضط 
�ضيتم  حني  يف  البكالوريا،  ب�ضهادة 
تاأمني )05( مراكز جتميع الأ�ضئلة 
و )13( مركز ت�ضحيح الختبارات، 
�رضطي   1989 ت�ضخري  مت  كما 
اأن  على  املراكز،  حميط  لتاأمني 
يكون عدد عنا�رض ال�رضطة الذين 

الأجوبة  و  املوا�ضيع  يرافقون 
 1603 بالمتحانات  املتعلقة 
اإىل  المتحان  مراكز  من  �رضطي، 
التجميع ثم مراكز الت�ضحيح، هذا 
�ضاهرة  الأمنية  امل�ضالح  وتبقى 
و  املادية  اإمكانياتها  خالل  من 
املنا�ضبة  الأجواء  لتوفري  الب�رضية 
عن  النهائي  الإعالن  غاية  اإىل 

نتائج هذه المتحانات.

 

�شت�شمل 1026 مركز اإجراء امتحان لالأطوار الثالث

5718 �سرطي لتاأمني امتحانات نهاية ال�سنة بالعا�سمة

ل/منرية
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/2 املنطقة  تاريخ  1/معرفة 
ملدينة  الإجتماعي  الت�شكيل  فهم 
غرداية 3/اإثارة الأفكار املغلوطة 
�شدام  كونه  النزاع  طبيعة  حول 
بني  اأو  املزابيني  و  العرب  بني 
5/حتديد  الإبا�شيني  و  املالكيني 
حل  اإيجاد  اٱجل  من  امل�شوؤوليات 
كانت  الذي  النزاع  لهذا  دائم 
تكرر  الذي  و   1975 �شنة  بدايته 
�شنة 1985 , 1989, 1991, و 2004 
يف  الإن�شان  تواجد  يعود   2014 و 
التاريخ  قبل  ما  اإىل  منطقة مزاب 
على  الأمازيغ  يقطنها  كان  ,حيث 
قرى  يف  قبلية  جمموعات  �شكل 
مثل تافياللت, بوكباو ,تر�شني , و 

غريها .
يف  الر�شتمية  الدولة  �شقوط  بعد 
,قبل  حاليا  تيارت  قرب  تيهرت 
املزابيون  اإعتنق  قرون,  ع�رشة 
كانوا  اأن  بعد  الإبا�شي  املذهب 
وكانوا   , املعتزلة   مذهب  على 
وا�شلية ن�شبة اإىل وا�شل اإبن عطاء 
.و قد اأن�شاٱ املزابيون بهذا الوادي 
اجلاف و اخلايل جنة فوق الأر�ض 
متمثلة يف هذه الواحات ال�شا�شعة, 
اإن هذه املدينة معروفة بق�شورها 
العدم  من  اأن�شاأت  التي  ال�شبعة 
املبهرة  املعمارية  هند�شتها  ,لها 
ذات  بناءات  ,هي  متيزها  التي 
طبيعة  مع  تتكيف  عجيبة  دقة 
لفتت  لقد  .و  مناخها  و  املنطقة 
اإنتباه اأكرب املهند�شني املعماريني 
الذي  لوكوربيزي  مثل  العامل  يف 
باأين يف حاجة  اأح�ض  قال؛«عندما 
للذهاب  تذكرة  ,اأحجز  اإلهام  اإىل 
هذا  ا�شتوحى  فقد  مزاب«   اإىل 
لبناء  اأفكاره  املعماري  امل�شمم 
بفرن�شا  اأو«  دي  دام  »نوتر  كني�شة 
من مقام �شيدي اإبراهيم بالعطف 
بني  الذي  مزاب  واد  ق�شور  )اأول 
النجاح  (.هذا  العا�رش  القرن  يف 
من  اجلميلة  املنطقة  لهذه  حقق 
فهذه  عاملي,  �شيت  اجلزائر 
على  �شاهد  خري  الألفية  الق�شور 

تاريخ هذه املنطقة.
و  للبدو  معربا  املدينة  كانت هذه 
اإ�شتغالل  اإفريقيا , و قد مت  جتار 
يف  عاملة  كيد  الرحالة  هوؤلء 
من  الفالحي  و  العقاري  املجال 
طرغ املزابيني ,كما اأنهم ا�شتقروا 
بها , مما زاد هذه املدينة الألفية 
ثرواتها  على  عالوة  ثراءثقافيا 
من  جعل  الذي  احل�شارية,الأمر 
�شكانها متعددي اللغات و متنوعي 
التاريخ  هذا  بعد  الأجنا�ض 
اأ�شبحت غرداية متكونة من اأمازيغ 
قدموا  الذين  �شعابنة  و  مزابيون 
بنو  قبيلة  من  اإفريقيا  �شمال  اإىل 

الع�رش  يف  م�رش  �شعيد  يف  هالل 
و  تعاي�شت  طاملا  ل  الفاطمي. 
على  معا  الطائفتني  هاتني  تاآلفت 
الو�شول  اأجل  من  قرون  عدة  مر 
النزاع  لهذا  ال�شحيح  الفهم  اإىل 
الأفكار  عر�ض  ينبغي  الإخوة  بني 
ت�شحيح  حماولة  و  املح�شلة 
لها  لي�ض  التي  و  اخلاطئة  الأفكار 
اأي عالقة بالواقع اأن نقول اأن هذا 
النزاع قائم بني الطائفتني العربية 
لأننا  خاطئ  تاأويل  هو  املزابية  و 
مل ن�شمع اأبدا اأن هذا امل�شكل قد 
خا�شة  كحالة  حتى  ما  يوما  وجد 
اأخرى,علما  جزائرية  مدينة  يف 
اأغلب  يف  موجودون  املزابيني  اأن 
بني  حتى  .اأو  اجلزائرية  املدن 
الإبا�شيني و املالكيني. ماذا ح�شل 

يف غرداية؟.
موقعها  من  غرداية  ت�شتفيد 
�شحراء  �شمال  يف  املركزي 
يجعلها  الذي  ,الأمر  اجلزائر 
بني  ربط  �شلة  و  جتارية  مدينة 
ول�شوء  اأنه  اجلنوب,اإل  و  ال�شمال 
عليها  املوقع  يعد  احلظ,مل 
من  لإ�شتغالله  نظرا  بالفائدة 
طرف بارونات املخدرات, كما اأن 
و�شعية  ا�شتغلوا  املهربني  هوؤلء 
لتمرير  الأمني  الإ�شتقرار  عدم 
البع�ض  يهدف  برمنا   , �شلعهم 
البلد  ا�شتقرار  زعزعة  اإىل  الآخر 
الذي  الأمر  اأكرث,  الو�شع  لت�شميم 
املنحرفني  لهوؤلء  الفر�شة  يتيح 
لنهب  نعمة  الو�شع  من  جلعلهم 
اأيديهم.  بني  يقع  ما  كل  �رشقة  و 
بينما يحقق اآخرون اأغرا�شهم من 
الأمر  اإنف�شالية,  مطالبات  خالل 
هنالك  اأن  فهم  اإىل  يقودنا  الذي 
تعقيد  اإىل  تهدف  خفية  اأطراف 
اأجل  من  يخ�شه  فيما  كل  الو�شع 

حتقيق اأغرا�ض خا�شة.
ثروة  و  اإرثجزائري  هي  غرداية 

جزائرية قبل اأن تكون اإرثا عامليا 
 .1982 عام  منذ  اليون�شكو  حتميه 
الرتاث مهدد حاليا و من  اإن هدا 
لأن  حمايته  جزائري  كل  واجب 
اأعطى  اجلزائر  من  اجلزء  هذا 
الكثري على مر التاريخ ,لهذا فمن 
الأمثلة  بع�ض  اإعطاء  ال�رشوري 
عن ذلك من اأجل الرد على اأولئك 
الذين يعملون على زرع ال�شك حول 
املنطقة  لهذه  و  املزابيني  وطنية 

من اجلزائر.
على  الإ�شباين  بالهجوم  نبداأ 
ال�شواحل اجلزائرية خالل احلقبة 
العثمانية ,فقد اأر�شل املزابيون ما 
بني 3000و 4000  رجل لنجدة قوات 
عروج و خري الدين بربرو�ض, وقد 
الإ�شبانية  القوات  متكنوا من �شد 
التحرير   حرب  خالل  بنجاح. 
اإعانات  املزابيون  الوطني,قدم 
ب�شخاء,حتى  للمجاهدين  مالية 
اأمناء خزينة  اأن بع�ض منهم كانوا 
الوطني,  التحرير  جبهة  خزينة 
يف  اإجتماعات  نظموا  اأنهم  كما 
من  مناطق  عدة  يف  دكاكينهم 
اجلزائر خا�شة باجلزائر العا�شمة 
اأول  مر�شوم  طبع  مت  اأنه  حتى 
مزابي  مواطن  مطبعة  نوفمرب يف 
, رجال مثل مفدي زكرياء و ال�شيخ 
و  للتاريخ  الكثري  اأعطوا  بيو�ض 
التحرير  حرب  خالل  �شاهموا 
الع�رشية  اأن حكومة  الوطني, غري 
جحدت  الإ�شتقالل  بعد  الأوىل 
الأول  من  وجعلت  عمدا  عملهم 
رجل  الثاين  من  و  للثورة  �شاعرا 
دين.لقد جعلت الراأي العام يجهل 
لأن  املزابي  املجتمع  عن  الكثري 
الأقوياء  طرف  من  يكتب  التاريخ 
حيث  اجلزائر  يف  حدث  ما  ,وهو 
الرجال  هوؤلء  كان  حكام  كتبه 

�شدهم.
التي  و  اجلائرة  الكتابات  هذه 

تاريخ  تزيف  كانت  ما  غالبا 
ال�شعب  من  اجلزائر,جعلت 
ما�شيه  يجهل  �شعبا  اجلزائري 
اأنه  هو  و�شوحا   الأكرث  املثال  ,و 
يف  اجلزائري  املواطن  تلقني  مت 
العثمانية  الدولة  تاريخ  املدر�شة 
من  ثر  اجلزائر  اإحتلت  التي 
التي  الر�شتمية  الدولة  تاريخ 
الأوىل  الإ�شالمية  الدولة  تعترب 
املركزي  احلكم  عن  امل�شتقله  و 
عا�شمتها  كانت  التي  العبا�شي 
دولة  اجلزائرية.هي  الأر�ض  على 
اأخالفها  اأن�شاأ  حم�شة  جزائرية 
ح�شارة موازية يف واد مزاب.هي 
من  اجلزائريني  من  كثريا  حقيقة 
الذي  ال�شعب  اأن  يجهلها ,يف حني 
اأين  اإىل  اأتى,يعرف  اأين  يعرف من 
يذهب,وهذا ما ينطبق متاما على 
يكون  اأن  قبل  املزابي.  املجتمع 
,كان  للثورة  �شاعرا  زكرياء  مفدي 
لعدة  و تعذيبه  جماهدا مت حب�شه 
عذب  و  حب�ض  مرة  مرات,واآخر 
ب فيها كانت بباربرو�ض باجلزائر 
العا�شمة. مثله وثل اإبن بادي�ض,كان 
موؤ�ش�شي  اأحد  بيو�ض  ال�شيخ 
�شنة  امل�شلمني«  العلماء  »جمعية 

1931 مع ال�شيخ اإبراهيم.

اأ�شدرت حمكمة اجلنايات ملجل�ض 
ق�شاء ورقلة اأم�ض  الثالثاء عقوبة 
�شد  نافذا  �شجنا  �شنوات   8
بجنايتي  �شنة(   28( اأ.ن  املدعو 
جماعة  يف  النخراط  حماولة 
والإ�شادة  اخلارج  يف  اإرهابية 
و  وت�شجيعها  الإرهابية  بالأفعال 
متويلها, وق�شت ذات املحكمة يف 
تقدر  مالية  بغرامة  الإطار  نف�ض 
يف  املتهم  �شد  دج  األف   500 ب 
بلدية  واملنحدر من  الق�شية  هذه 
بتهمة  ورقلة(   )�شمال  الطيبات 
�شفوف  يف  النخراط  حماولة 
امل�شلحة  الإرهابية  اجلماعات 
)�شوريا( ومتويلها, وتعود  باخلارج 
--ح�شب  الق�شية  هذه  حيثيات 
قرار الإحالة الق�شائية-- اإىل �شنة 
الت�شال  املتهم  حاول  اأين   2013
اجلماعات  هذه  عن  والبحث 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
قادة هذه  مع  التوا�شل  من  مكنته 
منه  طلبوا  الذين  التنظيمات 
وحمل  �شفوفها  يف  النخراط 
التي  التحريات  واأثبتت  ال�شالح 
با�رشتها م�شالح الأمن الوطني اأن 

املتهم كان يقوم بجمع تربعات من 
التعاطف  بدعوى  خمتلفة  جهات 
ب�شبها  ويقوم  ال�شوري  ال�شعب  مع 
باملدعو  يف ح�شاب جاري خا�ض 
)م.ن( الذي يقوم بدوره ب�شبها يف 
ح�شاب �شخ�ض من جن�شية �شورية 
يف  الإرهابية  اجلماعات  لتمويل 
�شوريا. كما اأف�شت من جهة اأخرى 
عمليات تفتي�ض م�شكن املتهم عن 
جهاز  و  م�شغوطة  اأقرا�ض  حجز 
دي�شك(  )فال�ض  البيانات  تخزين 
حمر�شة  فيديوهات  على  حتتوي 
كيفيات  حول  واأخرى  القتال  على 
اإىل  بالإ�شافة  القنابل  �شناعة 
انتحارية  تفجريات  فيديوهات 
ر�شالة  ون�ض  حما�شية  واأنا�شيد 
الإرهابي  »القاعدة«  تنظيم  لقائد 
اأنكر  وفيما  الظواهري  اأمين 
املن�شوبة  التهم  جميع  املتهم 
التي  التربعات  اأن  موؤكدا  اإليه 
موجهة  كانت  ب�شدد  جمعها  كان 
مل�شاعدة ال�شعب ال�شوري  التم�ض 
ممثل احلق العام عقوبة 10 �شنوات  
�شجن نافذة يف حقه نظرا خلطورة 

الأفعال املن�شوبة اإليه.

لدائرة  املحلية  ال�شلطات  رحلت 
عائلة   54 الثالثاء  اأم�ض  فوكة 
اإىل  ه�شة  بيوت  يف  تقطن  كانت 
و عمت  لئقة.  اجتماعية  �شكنات 
وجوه  على  البهجة  و  الفرحة 
اأن  خا�شة  امل�شتفيدة  العائالت 
حلول  ع�شية  تاأتي  الرتحيل  عملية 
لهم  �شي�شمح  ما  الف�شيل  ال�شهر 
ق�شاء  من  حياتهم  يف  مرة  لأول 
مريحة  اأجواء  يف  رم�شان  �شيام 
م�شتفيدة  ط«  تعبري:ب  حد  على 
حييي  العملية  �شملت  و  �شكن  من 
بن هني و �شي احممد بوقرة حيث 
م�شكن   100 حي  اإىل  ترحيلهم  مت 
تاأتي يف  و  بفوكة  دوين  بنب  جديد 
اإطار توفري حياة »اأف�شل و كرمية« 
للمواطنني ح�شب ما اأفاد به رئي�ض 
دائرة فوكة عبد العزيز عثمان كما 
برنامج  اإطار  يف  العملية  تندرج 

 14 قرابة  توزيع  اإىل  يهدف  ولئي 
األف وحدة �شكنية اجتماعية جاهزة 
للت�شليم تدريجيا قبل نهاية ال�شنة 
امل�شوؤول.  ذات  ح�شب  اجلارية 
عملية  �شهدت  فقد  لإ�شارة 
بني  الحتجاجات  بع�ض  الرتحيل 
ال�شتفادة  من  املق�شية  العائالت 
من ال�شكنات بكل من حي بن هني 
و حي �شي احممد بوقرة مع رئي�ض 
الأخري  هذا  اأن  غري  فوكة  دائرة 
اأن  بعد  الو�شع  احتواء  من  متكن 
ا�شتمرار  )املحتجني(  لهم  اأكد 
العملية يف الأ�شابيع القليلة املقبلة 
الدائرة  رئي�ض  اأعلن  ال�شياق  يف  و 
عن عملية �شخمة خالل الأ�شابيع 
 250 ا�شتفادة  �شت�شمل  املقبلة 
اإىل  ه�شة  ب�شكنات  تقطن  عائلة 
بتوزيع  تتعلق  اأخرى  عملية  جانب 

400 �شكنا

.    قوة اللحمة بني العرب و امليزابيني هزمت املوؤامرات
.    املالكية و الإبا�شية اأخوة  و مواطنة يف ال�شر و العلن

تعر�شت اجلزائر من مدة ملوجة من العنف م�شت منطقة ح�شا�شة و مهمة للغاية هي اأهمية ترتبط 
باإرث �شياحي ح�شاري و تاريخي و هي مدينة غرداية،و بالتايل فمن ال�شروري ت�شليط ال�شوء على 

جمموعة من النقاط من اأجل فهم ما يحدث يف غرداية

قراءة على هام�ش ما حدث يف وادي ميزاب

حممد كمال بوعزيز/بني 
يزقن/غرداية

فتنة خفافي�ش الظالم و بارونات املخدرات 
ورقلة

فوكة بتيبازة

 8 �سنوات �سجنا نافذا
  يف ق�سية حماولة االنخراط 

يف جماعة اإرهابية 

 ترحيل 54 عائلة من نزالء 
البيوت اله�سة 

ال�شفري ال�شيني باجلزائر

دور اجلزائر حموري يف ا�ستقرار دول اجلوار
يف  اجلزائر  بدور  ال�شني  اأ�شادت 
عن  اأعربت  كما  املنطقة   ا�شتقرار 
دورا  تلعب  اجلزائر  روؤية  يف  اأملها 
الإقليمية  الق�شايا  يف  فاعلية«  »اأكرث 
جمال  يف  خربتها  م�شاركة   وكذا 
اأكده  ما  ح�شب  الإرهاب   مكافحة 
ال�شني باجلزائر   الثالثاء �شفري  اأم�ض  
يانغ غوانغيو. و�رشح ال�شفري مبنا�شبة 
ال�شينية  للعالقات  خ�ش�شت  ندوة 
اأن   3 اجلزائر  بجامعة  اجلزائرية  

»ال�شني ت�شيد كثريا بالدور الذي تلعبه 
وتدعم  املنطقة  ا�شتقرار  اجلزائر يف 
انقطاع  دون  تبذلها  التي  املجهودات 
ا�شتتباب  اأجل  من  �شنوات  عدة  منذ 
الأمن يف ليبيا ومايل  كما تاأمل ال�شني 
اأكرث  دورا  تلعب  اجلزائر  روؤية  يف 
الإقليمية«اإ�شافة  الق�شايا  يف  فاعلية 
رغبة  ال�شيني  ال�شفري  اأبدى  ذلك   اإىل 
خرباتها  اجلزائر  »م�شاركة«  يف  بلده 
يف جمال مكافحة الرهاب  مذكرا يف 

ال�شياق ذاته بامل�شاورات الإ�شرتاتيجية 
جرت  التي  املجال  هذا  يف  الثنائية 
العا�شمة  باجلزائر  املا�شي  نوفمرب 
عن  اأعرب  الذي  غوانغيو  يفوت  ومل 
اجلزائر  م�شاعدة  يف  بالده  اإرادة 
التذكري  فر�شة  الإجراءات   هذه  يف 
بالدور الذي لعبه عبد العزيز بوتفليقة  
عندما كان وزيرا لل�شوؤون اخلارجية يف 
ا�شرتجاع ال�شني ملقعدها كع�شو دائم 

يف جمل�ض الأمن الدويل.
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الت�ساهمي  ح�سبما ما اأعلنه وايل 
و  زوخ  القادر  عبد  اجلزائر  والية 
قال زوخ يف ندوة �سحفية مبنا�سبة 
العملية  االعالن عن انطالق هذه 
اأنها �ستم�س اأزيد من 4000 عائلة 
التي �سوف يتم ترحيلها عرب عدة 
عائلة  ب1200  ابتداء  مراحل 
�سرتحل قبل �سهر رم�سان املعظم 
�سرتحل  اأخرى  عائلة   400 و 
�سرتحل  فيما  رم�سان  �سهر  اأثناء 

العائالت املتبقية بعد العيد.
ال22  الرتحيل  عملية  ان  اأ�سار  و 
�ستم�س �ستة )6( مقاطعات اإدارية 
الدرارية  و  البي�ساء  دار  هي  و 
و  راي�س  مراد  بئر  و  احلرا�س  و 
انه  علم  مع  بوزريعة  و  ال�رشاقة 
عائلة   107 اإ�سكان   اإعادة  �سيتم 
الق�سديري  احلي  من  منحدرة 

"عني دزاير" مبوقع 
م�رشوع ملعب الدويرة حيث �سيتم 
جديد  �سكني  بحي  ا�ستقبالها 
 3500" هو حي  و  البلدية  ذات  يف 
م�سكن اأبزيو 1 و 2 ببلدية الدويرة 
و �ستم�س هذه العملية ب�سفة عامة 
بخ�سو�س الربنامج ال�سكني ب�سيغة 
عمومي اإيجاري -يربز الوايل- 20 
من  و  الق�سديرية  للبيوت  موقعا 
"وادي  الق�سديري  احلي  بينها 
احلميز ببلدية برج الكيفان )1003 
عائلة( و احلي الق�سديري "�ستول 
ق�سنطينة  ج�رش  ببلدية  املكي" 
الق�سديري  احلي  و  عائلة(   199(
دايل  ببلديتي  دنيا"  "حظرية 
اأوالد فايت )58 عائلة(  و  ابراهيم 

دزاير"  عني  الق�سديري  احلي  و 
عائلة(   107( الدويرة  ببلدية 
املحاذي  الق�سديري  احلي  و 
ملعهد الفندقة ببلدية عني البنيان 
الق�سديري  احلي  و  عائلة(   90(
 56( الدويرة   ببلدية  "الروخي" 
مليكة  الق�سديري  احلي  و  عائلة( 
قايد ببلدية احلرا�س )36 عائلة(-
�ستم�س هذه  كما  امل�سوؤول.  يقول 
العملية موقعني لالأ�سطح و االأقبية 
ببلديات دايل ابراهيم و برج الكيفان 
ببلدية  ال�ساليهات  موقع  كذا  و 
نقاط  اإىل  باالإ�سافة  م�سو�س  بني 
املقاطعات  م�ستوى  على  �سوداء 
ال�رشاقة- و  للدرارية  االدارية 
يقول الوايل اأما بخ�سو�س االأحياء 
�ست�ستقبل  التي  اجلديدة  ال�سكنية 
ال�سكان اجلدد فهي كالتايل:  حي 
ببلدية  اأبزيو 1 و 2  "3500 م�سكن 

الدويرة و احلي ال�سكني 473/380 
و  احلرا�س  ببلدية  كوريفة  م�سكن 
م�سكن   1000/300 ال�سكني  احلي 
ال�سكني  احلي  و  الدويرة  ببلدية 
اأوالد  ببلدية  م�سكن   2400/192
الرتحيل  عملية  اأن  اأبرز  و  فايت. 
اأكرث  ب"ا�سرتجاع  �ست�سمح  ال22 
من 21 هكتار من االأوعية العقارية 
االأوعية  هذه  ماآل  يحدد  ان  "دون 
 " كذلك  �ست�سمح  اأنها  م�سيفا 
اإخالء كامل �سفاف واد احلميز من 
م�ستوى  على  الق�سديرية  البيوت 
دار  بلديات  هي  و  بلديات  اأربعة 
البحري  برج  و  الرويبة  و  البي�ساء 
 10 امتداد  على  الكيفان  برج  و 
بخ�سو�س  قال  و  كليومرتات" 
الطعون التي قدمها املق�سني من 
بالوالية  اال�سكان  اعادة  عمليات 
قد  بالطعون  املكلفة  اللجنة  ان 

طعنا  الف   15 اليوم  حلد  در�ست 
طعن   900 حوايل  قبول  مت  حيث 
خالل  ا�سكان  "�سيتم  انه  معلنا 
عائلة   105 حوايل  ال22  العملية 

التي حظيت طعونها باملوافقة".
ال�سكن  برنامج  بخ�سو�س  اأما 
االجتماعي الت�ساهمي "�ست�ستفيد 
على  �سكناتها  من  عائلة   2000
مرحلتني على ان تكون االنطالقة 
لتم�س  املقبل  اخلمي�س  االأوىل 
1200 عائلة و بهذا تكون 11.118 
�سكاناتها  من  ا�ستفادت  عائلة 
منذ  ت�ساهمي  اجتماعي  ب�سيغة 
 "2014 مايو  يف  العملية  بداية 
العدد  اأن  الوايل  ذكر  و  زوخ   يربز 
امل�ستفيدة  للعائالت  االجمايل 
من  اأكرث  اأ�سبح  الئقة  �سكنات  من 
51.000 عائلة )اأزيد من 255.000 
االجتماعي  ب�سيغتي  �سخ�س( 
االيجاري و االجتماعي الت�ساهمي 
عائلة   14.500 اإىل  باال�سافة 
"عدل"  �سكنات  مفاتيح  ا�ستلمت 
و ال�سكنات الرتقوية العمومية." و 
عدل  �سكن    3.300 اأي�سا  يوجد  
اأواخر  يف  ت�سليمها  املنتظر  من 
 17.800 تكون  بهذا  و   2017 مايو 
عائلة قد ا�ستلمت مفاتيح �سكنات 
الرتقوية  ال�سكنات  و  "عدل" 
اأزيد من  العمومية و بالتايل تكون 
من  ا�ستفادت  قد  عائلة  األف   71
خالل  ال�سيغ  مبختلف  �سكنات 
الفرتة املمتدة من مايو 2014 اإىل 
تعداد  يعادل  ما   2017 مايو  غاية 
 355.000 بحوايل  بقدر  �سكاين 

�سخ�س"-ح�سب الوايل.

انطلقت اأم�س الثالثاء العملية ل22 للرتحيل و اإعادة ال�شكان لولية اجلزائر و التي �شتم�س اأزيد 
من 4000 عائلة منها 2000 عائلة �شمن الربنامج ال�شكني ب�شيغة عمومي اإيجاري و 2000 عائلة 

اأخرى �شمن �شيغة الجتماعي 

العملية ال22 لإعادة ال�شكان بولية اجلزائر 

ق.م

ترحيل اأزيد من 4000 عائلة ابتداء من الثالثاء 

�شركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العا�شمة 

طلب التو�سيل عرب االنرتنيت لفائدة املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة
و  الكهرباء  توزيع  �رشكة  اأطلقت 
خدمة  العا�سمة  للجزائر  الغاز 
طلب التو�سيل لفائدة املوؤ�س�سات 
عرب  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
الرئي�س  اأعلنه  ح�سبما  االنرتنيت  
التابع  الفرع  لهذا  العام  املدير 

ملجمع �سونلغاز مروان �سبان.
اليوم  خالل  �سبان  اأو�سح  و 
لهذه  خ�س�س  الذي  االإعالمي 
�سبق  التي  اجلديدة  اخلدمة 
لزبائن  اأي�سا  متوفرة  و  اطالقها  
عرب  االخرى  التوزيع  �رشكات 
كامل الرتاب الوطني قائال "نعترب 
الكهربائي  التو�سيل  عملية  اأن 
ب�سبكات التوزيع بالن�سبة مل�ستثمر 
املوؤ�س�سات  نوع  من  جديد 
وجه  على  املتو�سطة  و  ال�سغرية 
اأن  املفرو�س  من  اخل�سو�س  
تكون بطبيعة احلال �سهلة و ال تعد 
عائقا ا�سافيا ل�ساحب امل�رشوع" 
هذه  اأن  �سبان  ال�سيد  اأو�سح   كما 
العمليات  اطار  يف  تندرج  العملية 

التي اأطلقتها 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  �رشكة 
�رشكة  و  العا�سمة   للجزائر 

حت�سني   يف  للم�ساهمة  �سونلغاز 
به  اأو�ست  كما  االأعمال  مناخ 
هذه  ت�سمح  املحلية  اجلماعات 
خالل  من  املتوفرة  و  اخلدمة 
�رشكة  موقع  بوابة  على  تطبيق 
تو�سيل  طلب  بتقدمي  التوزيع 
بتحميل ملف  و  الغاز  و  بالكهرباء 
التو�سيل  لطلب  مب�سط  الكرتوين 
وكذا  متابعة م�سار التكفل بعملية 

التو�سيل.
و من اأجل التكفل االأمثل بطلبات 
�رشكة  تربط  امل�ساريع   اأ�سحاب 
من  العا�سمة   جلزائر  التوزيع 
طالب  كل  التطبيق   هذا  خالل 
و  يتابع  و  يرافق  باالأعمال  بقائم 
يعالج طلب امل�ستثمر و هذا بدءا 
الت�سغيل  غاية  اإىل  الت�سجيل  من 
اأكد  االجناز   اآجال  بخ�سو�س  و 
التو�سيالت  هذه  اأن  �سبان  ال�سيد 
الب�سيطة كانت تتم يف �ستة )6( اأيام 
للكهرباء و �سبعة )7( اأيام للغاز يف 
�سنة 2016   بينما كانت متديدات 
 68 و  للكهرباء  يوم   73 ال�سبكات 
 2010 بني  اأنه  مو�سحا  للغاز   يوم 
االآجال  هذه  تقلي�س  مت    2016 و 

للتو�سيالت  بالن�سبة  كبري  ب�سكل 
يوما(    11( بالكهرباء  الب�سيطة  
ذلك  يف  مبا  اأيام(    10( الغاز   و 
 99( الكهرباء  �سبكات  متديدات 

يوم( و الغاز )101 يوم(.
اجلزائر  التوزيع  �رشكة  تهدف  و 
العا�سمة اإىل بلوغ اأجل خم�سة )5( 
بالن�سبة   2021 �سنة   بحلول  اأيام 
و  بالكهرباء  الب�سيطة  للتو�سيالت 
بينما �ستنجز  للغاز   اأيام  �ستة )6( 
متديدات ال�سبكات يف اأجل 45 يوم 
بالن�سبة للكهرباء و 42 يوم بالن�سبة 

للغاز.
مت  الهدف  هذا  اإىل  للتو�سل  و     
على  العمليات  من  العديد  اطالق 
طلبات  اجراءات  تخفيف  غرار 
توزيع  غاز(   و  )كهرباء  التو�سيل 
التو�سيل  طلب  ملف  توحيد  و 
من  التو�سيل  بطلبات  التكفل  و 
خ�س�سوا  باالأعمال  قائمني  طرف 
اأو�سح  و  العمليات   بهذه  ح�رشيا 
ذات امل�سوؤول اأن طلبات التو�سيل 
�سيتم  االنرتنيت  طريق  عن 
تعميمها يف املرحلة الثانية جلميع 
الرتاب  كامل  عرب  �سونلغاز  زبائن 

اأن �رشكته اجنزت  الوطني م�سريا 
خالل �سنة 2016 ازيد من 30.000 
الغاز  و  بالكهرباء  جديد  تو�سيل 

على م�ستوى العا�سمة. 
م�ساحلها  ع�رشنة  اطار  يف  و 
الكهرباء  توزيع  �رشكة  اأطلق 
موقعها  عرب  للجزائر  الغاز  و 
ت�سميما  عرف  الذي  االلكرتوين  
جديدة  ت�سديد  خدمة  جديدا  
لفواتري الغاز و الكهرباء   جمانية 
خالل  من  موؤمنة   و  ع�رشية  و 
البطاقات البنكية و اأو�سح م�سوؤولو 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  �رشكة 
التي  العملية  هذه  اأن  للجزائر 
متت ب�رشاكة مع بنكها ت�سكل احد 
التح�سني  مل�سار  املهمة  النقاط 
املقدمة  للخدمات  النوعي 
اخلدمة  هذه  �سجلت  و  للزبائن 
دفع   عملية   175 اطالقها  منذ 
بقيمة تفوق مليون دينار جزائري 
و  الكهرباء  توزيع  �رشكة  ت�سري 
زبون   872.104 للجزائر   الغاز 
االأربع  مديرياتها  عرب  بالعا�سمة 
و  احلرا�س  بلوزداد   )بولوغني  

ج�رش ق�سنطينة(.  

اجللفة 

املرحلة ال23 لإعادة الإ�شكان بالعا�شمة

م�سالح الدرك تغّطي 90 باملائة 
من اإقليم الوالية 

 االنطالق بعد الدخول
 االجتماعي املقبل

اأم�س   اأول  �سبيحة  انطلقت   
التي  املفتوحة  االأبواب  فعاليات 
تدوم  ثالثة اأيام وذلك من تنظيم 
للدراك  الوالئية   املجموعة 
بدار  وهذا   باجللفة  الوطني 
الثقافة  ابن ر�سد و  بح�سور كل 
من ال�سلطات املدنية والع�سكرية 
للوالية، وتقوم هذه التظاهرة التي 
املوؤ�س�سة  هذه  �سنة  كل  تنظمها 
بجهاز  التعريف  اأجل  من  وهذا 
قوة  اأنه  الوطني من حيث  الدرك 
وحماية  اأمن  على  ت�سهر  عمومية 
املهام  اإىل  باالإ�سافة  املواطن، 
االأخري  هذا  اأن  كما  له،  امل�سندة 
يف  اجلواري  العمل  مبداأ  يكر�س 
�سالح  م�سداقية  تعزيز  اإطار 
خمتلف  لدى  الوطني  الدرك 
جانب  اإىل  املجتمع،  �رشائح 
وحتفيزه  الراغب  ال�سباب  اطالع 
على االن�سمام اإىل  اجلهاز االأمني 
الدرك  وحدات  عر�ست  وقد   .
كافة  االفتتاح  الوطني خالل هذا 
امل�ستعملة  واملعدات  االأجهزة 
يف  لوحداتها  الر�سمي  والزي 
غرار  على  التخ�س�سات  خمتلف 
فيها  مت  التي  االأجنحة  خمتلف 
للمواطنني  �رشوحات  تقدمي 
الدرك  رجال  عر�س  خالل  من 
ملكافحة  اخلا�سة  الو�سائل  الأهم 
واأهم  اأنواعها  بكل  اجلرمية 
خالل  من  ملعاجلتها  الطرق 
احلديثة  االأجهزة  ا�ستخدام 
تعرف  كما  ذلك،  يف  امل�ستعملة 
النظام  على  اجللفاوي  اجلمهور 
ي�ستخدم  الذي  للب�سمات  االآيل 
االأ�سخا�س  على  للتعرف  كمعيار 
وذلك من خالل املقارنة الفردية  
)ح�سب  اجلهاز  هذا  ي�سمح  حيث 
للزوار(  الدرك  اأفراد  �رشحه  ما 
وعدم  االأ�سخا�س  هوية  بتحديد 
ويف  الهوية  ازدواجية  يف  الوقوع 
الدرك  اأفراد  اأجرى  ال�سياق  ذات 
ملكافحة  تدريبية  ا�ستعرا�سات 

قب�س  القاء  خالل  من  اجلرمية 
على جمرم قاتل ومن جانب اآخر، 
جهاز  يف  �سامي   �سابط  اأكد   
على   " "الو�سط  جلريدة  الدرك  
بتوطيد  االنفتاح  �سيا�سة  جت�سيد 
واأعوان  املواطن  بني  العالقة 
�سمان  يف  اأهدافه  �سمن  الدرك 
التطور  ا�سرتاتيجية  ا�ستمرارية 
االحرتافية  لدخول  والع�رشنة 
باالأ�سا�س  تعتمد  طموحة  بربامج 
راأ�س  باعتباره  الفرد  ترقية  على 
يف  اأ�سار  حيث  املوؤ�س�سة،  مال 
من  تعتمد  عنا�رشه  اأن  اإىل  ذلك 
املنظمة  اجلرمية  حماربة  اأجل 
واالأعمال الل�سو�سية على ال�رشطة 
تتكفل  التي  العلمية  التقنية 
اإىل  باالإ�سافة  االإجرام،   مبحاربة 
معاينة  يف  خمت�سة  اخرى  فرقة 
حوادث املرور ، كما اأكد حمدثنا 
تتطور  الدرك  م�سالح  اأن  اإىل 
اإىل  ح�سب تطور االإجرام، م�سريا 
خالل  من  متوفرة  الو�سائل  اأن 
التقنيات احلديثة التي ت�ستخدمها 
عمليات  يف  الدرك  وحدات 
اجلرمية  وكذا  املنظم  االإجرام 
اأن  اأكد حمدثنا   االإلكرتونية، كما 
فرق  بها  تتواجد  اجللفة   والية 
باملائة   90 بن�سبة  الوطني  للدرك 
املجموعة  اأن  االأخري  يف  يذكر   .
الوالئية للدرك الوطني قد كرمت 
بع�س متقاعدي اجلهاز من بينهم 
ربيعة   بن   " و  "عزوز"   العقيد 
بع�س  اأي�سا  و    " دقيم  بن  حممد 
الطرقات   حلوادث  تعر�سوا  ممن 
الفنان   ال�رشف   �سيف  كرم   كما 
له  قدمت  الذي   " حممد  "ب�سام  
قائد  طرف  من  احل�سور  دعوة 
املجموعة الوالئية للدرك املقدم  
" بلهو�سات عبد احلميد " �سخ�سيا  
هذا االأخري الذي امتع احلا�رشون 
باالإ�سافة اىل تكرمي  بع�س �سعراء 

املدينة
اجللفة / اأحمـد قادري

اأن  زوخ  العا�سمة  وايل  اأعلن 
الإعادة  ال23  العملية  انطالق 
)توجد  اجلزائر  بوالية  االإ�سكان 
�ستكون  التح�سري(   طور  حاليا 
املقبل  االجتماعي  الدخول  بعد 
عائلة   6000 من  اأزيد  تخ�س  و 
مو�سحا اأنها �ستعمل على "الق�ساء 
و  الق�سديرية   االأحياء  بقايا  على 
منظر  ت�سوه  ع�سوائية  بناية  كل 
الق�ساء  بعد  اأنه  اأكد  العا�سمة"و 
و  ال�ساليهات  و  االأكواخ  بقايا  على 
ي�سوه  ما  كل  و  االأكواخ  و  االأقبية 
التكفل  "�سيتم  العا�سمة  منظر 
الذين   " "العا�سميني  مبلفات 
و  �سعبة  ظروف  يف  يعي�سون 
يعانون من "ال�سيق" و كذا بالن�سبة 
تاأ�سي�س عائلة  لل�سباب الذي يريد 
الكوتا  ان  اأو�سح"  و  الزواج.  و 
م�سكن(   6000( للبلديات  املمنوح 
املتعلق بال�سكنات االجتماعية هو 

خم�س�س لهذه الفئة من العائالت 
ال�سيق"و  من  تعاين  التي  املعوزة 
على  للح�سول  التحايل  بخ�سو�س 
وجه  دون  االجتماعية  �سكنات 
 2000 رفع  الوايل عن"  ك�سف  حق 
ق�سية اأمام الق�ساء بتهم الت�رشيح 
الكاذب و دفع وثائق مزورة "معلنا 
انه "مت ا�سرتجاع  حلد اليوم  اأزيد 
هذا  يف  �سكنية  وحدة   80 من 
املحتالني"و  طرد  بعد  االطار 
موظفي  من  عددا  ان"  اأ�ساف 
الوالية مت اإق�ساوؤهم من وظائفهم 
العدالة  اإىل  ملفاتهم  حتويل  و 
ال�سكن"و  مبلفات  تالعبهم  ب�سبب 
املخطط  ملف  بخ�سو�س  ك�سف 
اال�سرتاتيجي لوالية اجلزائر عن" 
ال�سلع  ميناء  حول  درا�سة  انطالق 
الن�ساط  هذا  لتحويل  للجزائر 
ميناء  ي�سبح  حتى  �رش�سال  مليناء 
اجلزائر عبارة عن "مرينا كربى".
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هل تتحول القارة ال�سمراء اإىل م�ستوطنة اإ�سرائيلية ؟
الثغرة الأوىل يف جدار املقاطعة كانت زائري التي اأعادت عالقاتها مع اإ�شرائيل يف اأيار 1982 وجنحت اإ�شرائيل ف�شال عن ذلك يف ربط زائري مبعاهدة 
ع�شكرية تن�ش على قيام اإ�شرائيل باإعادة بناء اجلي�ش الزائريي  وايفاد م�شت�شارين ع�شكريني اىل زائري لتدريب �شالح البحرية . الثغرة الثانية يف 

ليبرييا عام 1983 عندما اأعلنت عن اإعادة عالقاتها مع اإ�شرائيل وبرر وزير خارجيتها هذه اخلطوة بان ليبرييا مقتنعة اأن ا�شتمرار عزل اإ�شرائيل ي�شكل 
عقبة اأمام ال�شالم يف ال�شرق الو�شط ، واأن اأ�شباب قطع هذه العالقات خالل حرب 1973 مل تعد قائمة ، حلقت بهما �شاحل العاج والكامريون وتغو ثم 

كينيا بنهاية عام 1988 بعد اعرتاف منظمة التحرير الفل�شطينية بالقرارين 242- 338 ، لينفرط عقد ال�شبحة وتثبت اإ�شرائيل اأقدامها يف القارة خا�شة 
بعد التطورات ال�شيا�شية التي ع�شفت باملنطقة والعامل فيما بعد اأهمها حرب اخلليج وموؤمتر مدريد واتفاقيات ال�شالم الإ�شرائيلية العربية ، اإ�شافة اإىل 

تدهور وانهيار املع�شكر ال�شرتاكي �شابقا . 

وقد ت�سارعت عودة العالقات الإ�رسائيلية 
الإفريقية؛ حتى اإنه يف عام 1992م وحده 
تطبيع  باإعادة  اإفريقية  دول  ثماين  قامت 
اإ�رسائيل  و�سعت  اإ�رسائيل.  مع  عالقاتها 
بدرجة  الإفريقية  �سيا�ساتها  تعزيز  اإىل 
ال�ستينيات  عقد  خالل  طموحاتها  تفوق 
للبيانات  وطبقاً  ال�سبعينيات.  واأوائل 
الإ�رسائيلية فاإن عدد الدول الإفريقية التي 
اأعادت عالقاتها الدبلوما�سية اأو اأ�س�ستها 
لل�سالم  مدريد  موؤمتر  بعد  اإ�رسائيل  مع 
يف اأكتوبر 1991 قد بلغ ثالثني دولة. ويف 
عام 1997 بلغ عدد الدول الإفريقية التي 
حتتفظ بعالقات دبلوما�سية مع اإ�رسائيل 
جاهدة  اإ�رسائيل  وحاولت  دولة.   48
ال�ستفادة من درو�س املا�سي مبا ير�سخ 
من  وذلك  الإفريقية؛  القارة  يف  اأقدامها 

خالل اأ�سكال وطرق متعددة اأهمها
ال�ستخبارية  امل�ساعـدات  اأولً: 
ركزت  فقد  الع�سكرية   والتدريبات 
منذ  الإفريقية  تفاعالتها  يف  اإ�رسائيل 
القطيعة  �سنوات  ظل  يف  وحتى  البداية، 
خالل  اإفريقيا،  وبني  بينها  الدبلوما�سية 
الفرتة  من 1973 ـ 1983، على امل�ساعدات 
الع�سكرية يف جمال تدريب قوات ال�رسطة 
الدول  لعدد من  الرئا�سي  وقوات احلر�س 
الكونغو  )جمهورية  زائري  مثل  الإفريقية 

الدميقراطية حالياً( والكامريون. 
التي  الإفريقية  الدول  اأن  وبدهي 
والنق�سامات  ال�رساعات  من  تعاين 
�سفوف  داخل  والن�سقاقات  الجتماعية 
اهتماماً  تهتم  احلاكمة  ال�سيا�سية  النخب 
الأمنية  امل�ساعدات  بق�سايا  بالغاً 
ال�سيا�سة  داأبت  ما  وهو  وال�ستخبارية، 
الإ�رسائيلية يف اإفريقيا على الرتكيز عليه 
يف جميع مراحل عالقاتها الإفريقية منذ 

اأعوام ال�ستينيات. 

اأتون  الإفريقي  القرن  دخول  ومع 
اأ�سبح  وال�سيا�سية  الإثنية  ال�رساعات 
مرة  الرتكيز  اأمام  مفتوحاً  املجال 
الع�سكرية  امل�ساعدة  اأداة  على  اأخرى 
اإ�رسائيل  متار�سها  التي  وال�ستخبارية 
ا�سرتاتيجياً  لها  املهمة  املنطقة  يف هذه 
الأحمر،  البحر  باأمن  ارتباطها  ب�سبب 
وكذلك ارتباطها باأمن بع�س الدول العربية 

املوؤثرة مثل ال�سودان وم�رس. 
ا�ستملت  التي  الفنية  امل�ساعدات   : ثانياً 
اأ�سا�سية  ثالث جمالت  على  البداية  منذ 
وغريها  التقنية  املهارات  نقل  وهي: 
وتزويد  معينة،  تدريبية  برامج  خالل  من 
اإ�رسائيليني   بخرباء  الإفريقية  الدول 
واإن�ساء �رسكات م�سرتكة اأو على الأقل نقل 
لل�رسكات  الإدارية  واملهارات  اخلربات 
التي  الإح�ساءات  وت�سري  الإفريقية. 
ن�رسها مركز التعاون الدويل التابع لوزارة 
الأفارقة  عدد  اأن  الإ�رسائيلية  اخلارجية 
عام  اإ�رسائيل  يف  تدريبهم  تلقوا  الذين 
1997 و�سل اإىل نحو 7420 متدرباً اإ�سافة 
اإىل نحو 42636 اإفريقياً تلقوا تدريبهم من 
قبل يف مراكز التدريب الإ�رسائيلية خالل 

عقدين من الزمن .
ثالثاً : من خالل جتارة ال�سالح والأملا�س 
ال�سالح  توفر  اإ�رسائيل  اأن  املعلوم  ، فمن 
التدريب  اإىل  بالإ�سافة  الإفريقية  للدول 
اأن  التاريخية  اخلربة  وتفيد  الع�سكري، 
الأفارقة  الأ�سخا�س  مع  تتعامل  اإ�رسائيل 
م�ستقبل  لهم  الذين  اأو  النفوذ  وذوي 
�سيا�سي فاعل يف بلدانهم. وطبقاً لتقارير 
الأخرى  التقارير  وبع�س  املتحدة  الأمم 
اإ�رسائيلية  ل�رسكات  تورطاً  هناك  فاإن 
غري  التجارة  يف  اإ�رسائيليني  ولتجار 
اأن  املعروف  فمن  لالأملا�س.  امل�رسوعة 
بتهريبه  تقوم  الثمني  احلجر  هذا  مافيا 
واأجنول  الكونغو و�سرياليون  من دول مثل 

ثم  هولندا،  اإىل  لي�سل  اجلوار  دول  عرب 
الأملا�س  ت�سنيع  مراكز  اإىل  ذلك  بعد 
والوليات  الأوروبية  الدول  من  عدد  يف 
والهند.  اإ�رسائيل  اإىل  بالإ�سافة  املتحدة 
امل�رسوعة  غري  التجارة  هذه  اأن  على 
يف  م�رسوعة  غري  اأخرى  جتارة  يوازيها 
ل�رساء  �سفقات  عقد  يتم  حيث  ال�سالح؛ 
الأ�سلحة وهو ما ي�سهم يف ا�ستمرار واقع 
الدول  يف  الأهلية  واحلروب  ال�رساعات 

الإفريقية الغنية بالأملا�س 
اإن اجلهود املتوا�سلة التي بذلتها الدوائر 
تثري  ان  لبد  قرن  ربع  ال�رسائيلية خالل 
احرزها  التي  النتائج  حول  ت�ساوؤلت 
ال�سعدة  كافة  على  ال�رسائيلي  التحرك 
هذا  بان  القرار  يقت�سي  عليها  والرد   ،
التحرك مت يف ظروف دولية ومناخ اقليمي 

منا�سبني وعوامل م�ساعدة اهمها : 
اأول- مل تبداأ التحركات الإ�رسائيلية نحو 
القارة الإفريقية من العدم واإمنا ا�ستثمرت 
ركائزها يف القارة  �سواء كانت على �سكل 
اأو  الأقطار  بع�س  يف  اقت�سادي  ن�ساط 
كالوليات  احلليفة  بالدول  ال�ستعانة 
املتحدة اأو ببع�س احلكام الأفارقة الذين 
الكيان  مع  نهائيا  الت�سال  يقطعوا  مل 
ال�سهيوين ، ولعل يف مقدمة هذه الركائز 
وجود �سبكة مت�سعبة من الأن�سار جنحت 
 ، معها  ربطهم  يف  الإ�رسائيلية  الدوائر 
باز-  –يهودا  الدكتور  ل�سان  على  جاء  اإذ 
التابع  الإفريقي  الآ�سيوي  املعهد  مدير 
حكومة  روؤ�ساء   3 هناك  اأن  لله�ستدروت 
الربملانات  اأع�ساء  من  و150  وزيرا   40 و 
و100 حما�رس يف اجلامعات و400 من مد 
النقابات  روؤ�ساء  التعاونيات و350 من  راء 
العمالية و37 من اأمناء الحتادات النقابية 
يف القارة ال�سوداء ممن در�سوا يف اإ�رسائيل 

وا�سبحوا من اكرث املوؤيدين لها . 
القارة  اخرتاق  يف  اإ�رسائيل  جناح  ثانيا- 

والن�ساط  التحرك  بتوقف  اقرتن  ال�سوداء 
اثر   1973 عام  بدا  والذي  فيها  العربي 
عمل  برنامج  اأقرت  التي  اجلزائر  قمة 
الدول  وقيام  –الإفريقي   العربي  للتعاون 
اقت�ساديات  بدعم  البرتولية  العربية 
بارتفاع  تاثرت  التي  الفريقية  الدول 
ا�سعار النفط ، ا�سافة اىل اإن�ساء �سناديق 
التعاون  لدعم  وفنية  اقت�سادية  وم�سارف 
ظهرت  اخلالفات  لكن  و  اجلانبني  بني 
بني الطرفني حول روؤية كل منهما لأبعاد 
احلوار  هذا  توقف  اإىل  اأدت  التعاون  هذا 
اأن �سعر العرب باأن بع�س  عام 1977 منذ 
الدول الإفريقية تنظر اإىل احلوار كو�سيلة 
الذي  للدعم  مايل  مقابل  على  للح�سول 
اإ�رسائيل  مع  �رساعهم  يف  للعرب  تقدمه 
التطورات  هذه  ل�ستغالل  �سارعت  التي 
مل�سلحتها معتمدة على و�سائلها التقليدية 
التلويح  اأهمها  اإفريقيا  يف  للتغلغل 

بامل�ساعدات الفنية والع�سكرية . 
�سهدها  التي  الهيكلية  املتغريات  ثالثاً- 
الحتاد  انهيار  منذ  الدويل  النظام 
ال�سوفييتي وبروز ع�رس العوملة الأمريكية 
النظم  يف  تغريات  من  ذلك  �ساحب  وما 
ال�رسق  منطقة  بينها  ومن  الإقليمية 
على  ملمو�سة  بتاأثريات  جاء  قد  الأو�سط 
الإفريقية.  الإ�رسائيلية  العالقات  تطور 
العربي  ال�رساع  اأطراف  فدخول 
قد  التفاو�سية  العملية  م�سار  الإ�رسائيلي 
املطلوبة  امل�رسوعية  اإ�سفاء  اإىل  اأدى 
وجوده  وتاأمني  ال�سهيوين  الكيان  على 
وقوي  مبا�رس  ب�سكل  واأثرت  الع�سوي، 
على مواقف الدول الإفريقية من اإ�رسائيل 
 ، املقاطعة  مربرات  اآخر  �سقطت  بحيث 
ومن ثم فاإن ا�رسائيل �سعت يف مرحلة ما 
اأهدافها  حتقيق  اإىل  الباردة  احلرب  بعد 
وذلك  اإقليمية  قوة  باعتبارها  التو�سعية 

على ح�ساب النظام الإقليمي العربي. 

للجهود  الداعم  الأمريكي  الدور  رابعا- 
هذا  واتخذ  حدود   بال  الإ�رسائيلية 
تغطية  من  بدءا  اأ�سكال  عدة  الدعم 
ال�رسائيلي من اخلزينة  التحرك  تكاليف 
المريكية ذاتها و�سول اىل ممار�سة كافة 
الفريقية  الدول  على  ال�سغوط  انواع 
ا�رسائيل،  مع  عالقاتها  ل�ستئناف 
القت�سادية  امل�ساعدات  تقدمي  وربط 
املبادرات  مع  والتجاوب  النفتاح  ب�رسط 
الإ�رسائيلية، ف�سال عن ال�ستخدام الذكي 
الإن�سان  حقوق  لنغمة  اإ�رسائيل  قبل  من 
التي اأطلقتها الوليات املتحدة ، فالأنظمة 
الديكتاتورية يف اإفريقيا والتي مل يكن يف 
و�سع الأمريكيني دعمها لأ�سباب ي�سفونها 
اإ�رسائيل  – كانت تتوىل  – اأخالقية  باأنها 
لها  بالن�سبة  هذا  و�سكل  بالوكالة  دعمها 

فر�سة تر�سيخ خمالبها يف اإفريقيا . 
ن�ساطها  ثمار  ذلك  اثر  اإ�رسائيل  ح�سدت 
ال�سعيد القت�سادي ت�ساعف حجم  فعلى 
التبادل التجاري مع الدول الفريقية عدة 
التجارة  وزارة  لتقارير  فطبقا   ، مرات 
حجم  و�سل  ال�رسائيلية  وال�سناعة 
الدول  بع�س  اىل  ال�رسائيلية  ال�سادرات 
 2002 العام  يف  دولر  مليار  الفريقية3،5 
العام  يف  دولر  مليون   59،3 فقط  مقابل 
1983 ،وهذه ال�سادرات ل ت�سمل كل القارة 
بل تقت�رس على بع�س الدول منها نيجرييا 
 ، الو�سطى  واإفريقيا  العاج  وكينيا و�ساحل 
اأما بالن�سبة اإىل الواردات ال�رسائيلي من 
نحو  بلغت  فقد  الإفريقية  الدول  بع�س 
اأما  العام،  نف�س  من  دولر  مليون   500
املعطيات اخلا�سة بال�سادرات اإىل الدول 
اإفريقيا  وجنوب  زائري  وخا�سة  الأخرى 
وتوجو وكذلك حجم ال�سفقات الع�سكرية 
ال�رسائيلي  التقارير  يف  تظهر  ل  فاإنها 

وخا�سة ال�سحفية . 

ح�شن العا�شي كاتب فل�شطيني مقيم يف الدامنرك  

اأدباء ك�سمك القر�ش ...واآخرون كال�سردين ؟ا
بقلم :جمال ن�شراهلل

يف  الأدبية  الأ�سماء  هي  كثرية 
ت�سيطر  اأن  تريد  ممن  اجلزائر 
حاملة  الإعالمي.  امل�سهد  على 
القنوات  كل  تكون  اأن  فل�سفتها  يف 
جمرورة  اإليها  الثقافية  وال�سفحات 
اإمرتها...ومببتغاها  وحتت  طّيعة. 
هذا تكون بع�س النماذج ولي�س كلها 
اإليه... ت�سبو  ظلت  ما  حققت  قد 
الطموح  هذا  اأن  منها  دراية  دون 
م�رسوعا  يكون  اأن  البتة  ميكنه  ل 
ول�سائبا ول �سامنا لقامات  كبرية 
مغ�سو�س  اأنه  هو  وال�سبب  اأ�سيلة 
ذلك  ورغم  العمق...  يف  وممّوه 
حتى  براأيها  ومت�سبثة  م�رسة  بقيت 
ولو على ح�ساب املبادئ املتعارف 
عليه  يُطلق  ما  وهذا  عليها؟ا 
ال�سخ�سية عند املثقفني  ازدواجية 
يوم يتلفظون باأ�سياء �سحرية لكنهم 

ل يطبقونها على اأر�س الواقع.

�سّخ�س  املا�سي  القرن  نهاية  مع 
باأن  الجتماعي  النف�س  علماء 
حدها.اأو  عن  الزائدة  النجومية 
نحوها...مثلها  احلثيث  ال�سعي  قل 
كمثل من يجر �سمكة من عمق بحر 
على بعد كيلومرتات.ثم عند و�سوله  
يجر  كان  باأنه  يكت�سف  لل�ساحل 

هيكال عظميا لغري...؟ا
هذه الظاهرة اأكيد هي متف�سية يف 
اأكرثها  وما  برمته  العربي  الوطن 
الأمر  ليقت�رس  .حيث  اجلزائر  يف 
على احلياة الأدبية بل نلتم�س ذلك 
وال�سيا�سة  كالفن  جوانب  عدة  يف 
والريا�سة...فغالبا ما ت�سادف رجال 
نفوذ  وله  �سيا�سيا  املكانة  مرموق 
حاد.. لكن مبجرد اأن ت�ستمع اإليه اأو 
جتال�سه �رسعان ماتبكي على حالك 
بح�رسة  الأمة.وتت�سائل  هذه  وحال 
منقطعة النظري عن وطنك التعي�س 
ت�سري  الأمورهكذا  هي  وملاذا 
عرجاء ومقلوبة راأ�سا على عقب...

وتخل�س عن اأنه كم من عامل جليل 
على  ويعي�س  مهم�س  كفء  وموؤهل 
حتى  جماعات  الهام�س...بينما 
املت�سلقني  من  ع�سابات  لنقول 
كرا�سي  على  يجل�سون  املتملقني 
لأنف�سهم  وي�سنعون  الهرم  قمة  يف 
يعبثون  بل  التقدي�س.  من  هالة 
يف  ويتحكمون  العام؟ا  باملال 
تاأهيال  منهم  اأكرث  هم  من  م�سائر 
الفن  يف  ال�سيء  وِهمة....نف�س 
جتد عددا من الوجوه لطاملا ظلت 
حتتكر امل�سهد �سواء ال�سينمائي اأو 
لعقود دون  اأو يف امل�رسح  الغنائي 
�ساعدة  ملواهب  فر�سة  ترتك  اأن 
ال�سافات  تقدمي  على  .قادرة 
بل هي تقف حجر عرثة  النوعية. 
يف طريق بروزها وتاألقها...حتى ل 

تزاحمها مكانها .... ـ 
مواهب  جتد  كذلك  الريا�سة  يف 
خالقة ومبدعة.لكنها تُدفن وتُقرب 
ل�سيء  واأريافها...ل  ُقراها  يف 

�سوى اأنها مل جتد من ياأخذ بيدها 
الع�سب  مالعب  نحو  ويو�سلها 

ال�سطناعي ؟ا
نف�سها  تخاطب  ظلت  التي  وهي 
والتهمي�س...بل  الفقر  اأتربة  فوق 
كما �ساهدنا مرات عدة بع�س فرق 

الأحياء يلعبون فوق مزابل ؟ا
توجد  كذلك  قلنا  كما  الأدب  يف 
واأفكارا  ن�سو�سا  متتلك  اأ�سماء 
حمل  هي  تكون  اأن  بها  الأجدر 
اهتمام ومتابعة...لكن الأغرب عن 
كل هذا اأن من يعرقل بروزها هذا 
التيكما قلنا  لي�س و�سائل العالم  
تلهث وراء عدد معني من الأ�سماء 
دون غريها ..وكاأن بها وحدها هي 
و�ستظل  الإبداع  م�سعل  حتمل  من 
الأمامية  ال�سفوف  حمتكرة 
دوما...بل اأن القمع يجيء من هذه 
الأ�سماء نف�سها �سد من تراهم هم 
اأو  �سواء جغرافيا  قربا  منها  اأدنى 
اآخر  بتعبري  العالقات...اأي  قرب 

عزائم  تثبط  الكبرية  الأ�سماء  اأن 
ال�سغرية...وحتاول  الأ�سماء 
احتوائها باأي �سكل من الأ�سكال...
منها  تقرتب  اأن  حاولت  واإن 
اإل  يدخل  ل  ذلك  فاإن  وحماورتها 
الطريق  على  اأ�سماء  اأنها  باب  من 
يف  هي  رعاية.بل  اإىل  وبحاجة 
اأن  اأحد  تر�سى من  ولن  ل  الأ�سل 
والريادة  املجد  هذا  عنها  ي�رسق 

املزعومة.
الكبرية  الأ�سماء  هذه  وم�سكلة 
اأبرزت  واأن  واإن حدث  لتنتج  اأنها 
غالبا  فاإنك  للوجود  انتاجها 
ماجتدها تكرر نف�سها اأو تتل�س�س 
الآخرين...وعندما  جهود  على 
عن  ..يدافعون  للنقد  يتعر�سون 
ومعاجم  مب�سطلحات  اأنف�سهم 
�سلطان  بها من  اهلل  مااأنزل  نقدية 
والإ�سقاط  كامليتاوالتنا�س   ....
الأفقي  والإ�سقاط  الفوقي 
يف  الت�سابه  اأن  بل  والعمودي 

الروؤى  تقارب  على  يدل  الن�سو�س 
والهموم امل�سرتكة.

كبرية  اأ�سماك  وجود  ظاهرة  اإذا 
هي  والأ�سعف  منها  الأدنى  تبتلع 
منذ  بيولوجية...وجدت  ظاهرة 
بدء اخللق...وهي ظاهرة حية تلزم 
الو�سط  يف  الكائنات...لكن  جميع 
كانت  توجد  ل  والبيئي  احليوي 
اإل  ال�رساع  تغذية هذا  ت�ساهم يف 
ظاهرة  بها  الب�رس..وكاأن  بني  بني 
احلمية والتكالب بل التاآلب.... يوم 
يغيب العقل وي�سبح الفعل احليواين 
وهنا....تغيب  ال�سائد  الرائج  هو 
التي  اآدم  بني  عن  التكرمي  �سفات 
من  هي  غرائزه  بها.وت�سبح  ُكرم 
وتف�سيال...من  جملة  فيه  تتحكم 
�سلوكياته اإىل ت�رسفاته و�سول اإىل 
من  به  يتلفظ  ما  خطاباته  نوعية 
عبارات تدل على حالت ه�ستريية 
يعاين منها. ول تاأبى مغادرته اأبدا 

اإل من رحم ربك  .
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لإ�شهار�تكم و �إعالناتكم 
 �إت�شلو� بالرقم �لتايل : 021-696-483

�ليومية �لوطنية �ل�شاملة

el wassat

www.elwassat.com

www.elwassat.com

�إ�شهــار جتديـــد جمعية 
ذ�ت �شبغة حمليــة 

طبقا لأحكام القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ذات 

الطـابع الإجتماعي ل �سيما املـادة 18 منه. 
لقد مت هـذا اليـ�م : 2016/08/08. جتديد 

الهيئة القياديــة للجمعيـة املحليـة
. امل�سمــاة : النادي الريا�سي للهـ�اة لرتقية 

وتنمية األعاب القـ�ى. 
املعتمـدة بتاريـخ : 1997/08/06 حتت رقم 

616 :
. الكائن مقرهـا بـ : احلي 346 م�سكن بلديــة 

امل�سيلــة
. رئي�س اجلمعيـة : ب�روي�س علي.

تـــــــــــــــــــــــــعزية 
 مبنا�سبة مرور ع�رشة ا�سهر على رحيل 

املرح�م باإذن اهلل  »مزارق عبداحلفيظ » 
اأغلى الأحباب واأكرثهم طيبة و�سفاء والذي 

كان وما زال و�سيبقى دوماً م�سدر فخر 
واعتزاز  لعائلته واأ�رشته وبهذه املنا�سبة 

يطلب اب�ه »عي�سي مزارق »وكل افراد العائله 
بالدعاء لكل من عرف الفقيد بالرحمة 

واملغفرة وكامل الجر والث�اب اللهم اجعله 
من الذين �سعدوا يف اجلنة خالدين فيها 

مادامت ال�سم�ات والر�س ون�ساله عز وجل 
ان يجعل قربك ن�را و�سياء وي�سكنك ف�سيح 
جناته ويح�رشك اهلل مع ال�ساحلني والبرار 
وال�سهداء واإنـا للــه واإنــا اإليـــه راجعــ�ن ايل 

جنة اخللد ياعبدو  .  
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ويف هذا ال�سياق، قال مدير مكتب 
الكيان،  يف  احلكومي  ال�سحافة 
“�سحافًيّا  اإّن  حني،  نيت�سان 
من  الرحلة  يف  �سياأتي  �سعودًيّا 
حا�سية  مع  اإ�رسائيل  اإىل  الريا�ض 
من  �سحفي  اإىل  اإ�سافًة  ترامب،  
من  �سحفيني  وثالثة  باك�ستان، 
م�رس وواحد من الأردن، على حّد 

تعبريه.
لل�سحيفة  قائاًل  حني  وتابع 
ال�سعودي،  ال�سحايّف  اإّن  العربّية 
�سفر  جواز  ا  اأي�سً يحمل  الذي 
الأخبار  وكالة  ِثّل  يمُ اأمريكّي، 
الك�سف  هذا  وياأتي  ال�سعودية 
ال�سعوديون  ا�ستخل�ض  اأْن  بعد 
روؤ�ساء  زيارات  من  والنتائج  العرب 
وقرروا،  �سابقني،  اأمريكيني 
يف  العا�رسة  القناة  اأفادت  كما 
العربّي، منع �سحافيني  التلفزيون 
الدخول  من  اثنني  اإ�رسائيليني 
من  الرغم  على  اململكة  اإىل 
ال�سفر  ا جواز  اأي�سً اأّنهما يحمالن 
غيل  هما  والثنان  الأمريكّي، 
را�سل القناة العا�رسة يف  متاري، ممُ
وا�سنطن، وزميلته، اأوريل اأزولي، 
من �سحيفة )يديعوت اأحرونوت(، 
املمُتحّدة،  الوليات  يف  واملمُقيمة 
اململكة  وزارت  �سبق  كان  والتي 
جورج  الأ�سبق،  الرئي�ض  برفقة 
للريا�ض،  زيارته  لدى  البن  بو�ض 
من  بالغٍة  بحفاوٍة  ا�ستقابلها  ومّت 

قبل ال�سلطات الر�سمّية.
جدير بالذكر اأّنه يف �سهر ت�رسين 
كمُ�سف  املا�سي  )نوفمرب(  الثاين 
اأّن وفًدا  اأبيب، عن  النقاب يف تل 
عرب  �سحافيني  �سبعة  من  موؤلًّفا 
من اململكة املغربّية يقومون هذه 
بدعوٍة  لإ�رسائيل،  بزيارة  الأّيام 
من وزارة اخلارجّية، التي يقودها 
نتنياهو.  بنيامني  الوزراء،  رئي�ض 

التابع   ،)YNET( وبح�سب موقع 
اأحرونوت(  )يديعوت  ل�سحيفة 
هو  الزيارة  هدف  فاإّن  العربّية، 
يف  العربّية  الدولة  �سورة  حت�سني 

الإعالم العربّي.
�سحافّية  عن  املوقع  ونقل 
الوفد  يف  �ساركة  ممُ مغربّية 
توؤّيد  اأّنك  اأعلنَت  اإذا  اإّنه  قولها 
فاإّنَك  املغرب،  يف  اإ�رسائيل 
من  واأكرث  �سايقات،  للممُ تتعّر�ض 
مبقاطعتك…  يقومون  ذلك، 
الزيارة  قبل  يّل  قالوا  اأ�سدقائي 
بهذه  قيامك  على  �ستندمني  اإّنك 
الزيارة حتى اأخر يوم يف حياتك. 
الإ�رسائيلّي  للموقع  ا  اأي�سً وقالت 
على  خطًرا  يمُ�سّكل  قد  الأمر  اإّن 
حياتها، وقد ي�سل اإىل حّد القتل، 

بح�سب تعبريها.
اأّنه  اإىل  الإ�رسائيلّي  املوقع  ولفت 
عالقات  وجود  عدم  من  بالرغم 
واملغرب،  اإ�رسائيل  بني  ر�سمّية 
ّل  يحمُ املذكور  الوفد  هذا  فاإّن 
اأبيب،  تل  على  ر�سمًيّا  �سيًفا 
اخلارجّية  بح�سب  الوفد،  م  وي�سمُ
يف تل اأبيب، �سبعة من الإعالميني 
املغاربة امل�سهورين يف اململكة، 

خم�ض �سحافيات، و�سحافيني.
اأّن  على  عينها  امل�سادر  و�سّدّدت 
هدف وزارة اخلارجّية الإ�رسائيلّية 
هو  الوفد  وا�ست�سافة  دعوة  من 
وال�سلبية  املمُ�سبقة  الآراء  حتطيم 
يف  و�سحًة  ممُ العربّية،  الدولة  عن 
الوفد  اأع�ساء  اأّن  عينه  الوقت 
كبار  م�سوؤولني  اإىل  �سيجتمعون 
عالوة  الإ�رسائيلّي،  اجلي�ض  من 
يف  وزراء  مع  لقاءات  تنظيم  على 
يف  ونواب  الإ�رسائيلّية،  احلكومة 
املحكمة  يف  وق�ساة  الكني�ست، 
العليا الإ�رسائيلّية. كما اأّن اأع�ساء 
على  بجولٍة  �سيقومون  الوفد 
احلدود مع قطاع غّزة املمُحا�رس.

التي  ال�سحافيات،  اإحدى  وقالت 
اإّنها  الإ�رسائيلّي  املوقع  اأّكد 
امل�سهورات  الإعالمّيات  من 
املغرب،  يف  جًدا  واملعروفات 
 2009 العام  يف  تلّقت  اإّنها  قالت 
العربّية،  الدولة  لزيارة  دعوًة 
الدعوة.  تلبية  من  خ�سيت  ولكّنها 
وتابعت: “نحن نقع يف اإطار تاأثري 
الدين،  ورجال  العربّي  الإعالم 
الذين يمُ�سّددون على دعم الق�سية 

الفل�سطينّية”، وفق اأقوالها.

يف  املواطنني  اإّن  قائلًة  واأردفت 
مقاطعتهم.  من  يخ�َسْون  املغرب 
حتى  اأْو  اإ�رسائيل،  اأيّدت  اإذا  لأّنه 
بالن�سبة  �سلبًيّ  راأٍي  عن  عرّبت 
الرّد  فاإّن  الفل�سطينّية،  للم�سكلة 
ال�سعبّي �سيكون �سعبًا للغاية، كما 

اأّكدت يف حديثها.
رّدها  معر�ض  النقاب يف  وك�سفت 
 2011 العام  يف  اإّنها  �سوؤاٍل  على 
تلّقت دعوًة اأخرى لزيارة اإ�رسائيل، 
واأبلغت امل�سوؤول عنها يف الإذاعة 
تلبية  نيّتها  عن  فيها  تعمل  التي 
باأّنه �سيقوم  الدعوة، لكّنه حّذرها 
باإقالتها من عملها يف حال قيامها 
بزيارة اإ�رسائيل، لأّنه اإذا علموا يف 
لديه  تعمل  �سحافّية  باأّن  املغرب 
العربّية،  الدولة  اإىل  بزيارة  قامت 

فاإّنه �سيمُتّهم بالتطبيع.
ولفتت اإىل اأّن التّهام بالتطبيع مع 
الذي  الـ”�سيطان”،  هو  اإ�رسائيل 
يّتم ا�ستخدامه يف بالدها لإخافة 
علينا  وقالت:”ممنوع  املغاربة. 
الدولة  مع  لنا،  يقولون  نمُطّبع،  اأْن 
الإ�رسائيلّي،  اجلي�ض  ومع  العربّية 
الذي يقوم بنهب اأرا�سي فل�سطني، 

هكذا يقولون لنا”.

ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  اأكد 
ال�سيخ  الإ�سالمي  اجلهاد  حلركة 
وا�سحاً  بات  اأنه  عزام،  نافذ 
والإ�سالمية  العربية  الدول  اأن 
مع  الريا�ض  قمة  يف  امل�ساركة 
الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب، 
الفل�سطينية  الق�سية  ت�سع  مل 
�سمن جدول اأعمالها، مو�سحاً اأن 
يوؤلب  لكي  للمنطقة  جاء  ترامب 
البع�ض  بع�سهم  على  امل�سلمني 
طائفية  اأ�س�ض  على  الفنت  ويعزز 

ومذهبية.
اأن  اإىل  عزام  القيادي  واأ�سار، 

امل�سوؤولني  لت�رسيحات  املتابع 
املو�سوع  اأن  فيجد  الأمريكيني، 
متاماً،  خمتفي  الفل�سطيني 
اآخر  خطر  عن  يتحدثون  واإنهم 
اأن  متنا�سني  اآخرين،  واأعداء 
هو  املنطقة  يف  الفو�سى  اأ�سا�ض 
اإىل  ولفت  اإ�رسائيل.  به  تقوم  ما 
ودودة  بلغة  يتحدثون  العرب  اأن 
الوقت  يف  اإ�رسائيل،  مع  متاماً 
تر�سانتهم  كل  ي�ستثمرون  الذي 
اأخرى،  اجتاهات  يف  الع�سكرية 
املنطقة  يف  احلرائق  واإ�سعال 
ومذهبية،  طائفية  اأ�س�ض  على 

اأ�سد  الراهنة  املرحلة  ان  موؤكداً 
ووحدتها  الأمة  على  خطراً 
قبل  بيكو  �سايك�ض  من  وثقافتها 
اليوم  100 عام وو�سف ما يجري 
املنطقة  ي�رسب  الذي  بالزلزال 
لإعادة ر�سم خارطتها وجغرافيتها 
وعقيدتها واأيدولوجيتها بالكامل. 
م�سرياً اإىل اأن الأعداء املعروفني 
الويل  الأمة  منهم  �ساقت  والذين 
من  وجزء  اأ�سدقاء  اأ�سبحوا 
يتم  فيما  واملحور،  التحالف 
حتويل اأجزاء من الأمة اإىل اأعداء 
اجلدير  الأهداف  اإليها  توجه 

ذكره، ان الرئي�ض المريكي و�سل 
اتفاقيات  ووقع  ال�سعودية  ام�ض 
الدولرات وعقد  مليارات  مبئات 
وم�سلمني،  روؤ�ساء عر  مع  لقاءات 
واختتم زيارته بقمة �سمن نحو 50 
رئي�سا عربيا وا�سالمياً، ومل ياأتوا 
الفل�سطينية،  الق�سية  ذكر  على 
ا�رسائيل  ارهاب  عن  واحلديث 
والأ�رسى،  الفل�سطينيني  بحق 
فيما اعلن ترامب على م�سامعهم 
ال�سالمية  املقاومة  حركة  باأن 
اللبناين  اهلل  وحزب  حما�ض، 

منظمات اإرهابية.

التي  الكرامة  معركة  تدخل 
�سجون  داخل  ال�رسى  يخو�سها 
الحتالل �سد ال�سجان يومها الـ37 
على  اإ�رسار  و�سط  التوايل  على 
بالرغم  امل�رسوعة  مطالبهم  تلبية 
من مماطلة الحتالل يف التجاوب  

معها حتى اللحظة .
ويتزامن الإ�رساب اليوم مع زيارة 
لبيت  ترامب  الأمريكي  الرئي�ض 
واجتماعه  الغربية  بال�سفة  حلم 
حممود  الفل�سطيني  بالرئي�ض 
فل�سطيني  رف�ض  و�سط  عبا�ض 
لن  باأنها  اعتربوها  التي  للزيارة 
الفل�سطينية  للق�سية  �سيئاً  ت�سيف 
الدعم  من  مزيداً  اعالن  �سوى 
و�سف  بعد  وخا�سة  لإ�رسائيل 
بالإرهاب  الفل�سطينية  املقاومة 
ويف  العرب  جميع  م�سمع  على 
خطوة جديدة لالإ�رساب اعت�سمت 
الأ�رسى  اأمهات  من  الع�رسات 
مقر  امام  بالأم�ض  ومت�سامنني 
الرئي�ض  �رسيح  جهة  من  الرئا�سة 
ويحاولون  عرفات،  يا�رس  الراحل 
الدخول مل�ساندة اعت�سام ال�سيدة 
ال�سري  زوجة  الربغوثي  فدوى 
مروان الربغوثي الذي بداأ ع�رسا 
داخل مقر الرئا�سة و جلاأت فدوى 
مروان  الأ�سري  زوجة  الربغوثي 
املركزية  اللجنة  ع�سو  الربغوثي 
اإ�رساب  وقائد  فتح  حلركة 
الرئي�ض  �رسيح  اإىل  الأ�رسى، 
رافعة  عرفات،  يا�رس  الراحل 
وعالمات  مروان  زوجها  �سورة 
وجهها،  على  والتعب  الإرهاق 
لت�سكي له هم الأ�رسى وعائالتهم 

حتى نهاية الإ�رساب.
املجل�ض  ع�سو  فدوى  وت�سغل 
اليوم  ومنذ  فتح،  حلركة  الثوري 
وهي  الأ�رسى  لإ�رساب  الأول 
زوجها  لإ�سناد  معه  بقوة  تتفاعل 
ت�ستطع  مل  لكنها  والأ�رسى، 
عبا�ض  حممود  للرئي�ض  الو�سول 
املقاطعة  مقر  يف  منها  القريب 
الرئي�ض  الأ�رسى �سلموا  وكان ذوو 
حممود عبا�ض ، ر�سالة موجهة اإىل 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
�سجون  يف  اأبنائهم  اأو�ساع  تتناول 

الحتالل.
خالل  عبا�ض  الرئي�ض  اكد  بدوره 
م�ساء  الأ�رسى،  اأهايل  ا�ستقباله 
القيادة  اأن  حلم،  بيت  يف  اأم�ض 

كافة  على  اجلهود  بذل  توا�سل 
اأجل  من  الدولية  امل�ستويات 
مطالب  يلبي  عادل  حلل  التو�سل 
الأ�رسى، م�سريا اىل ق�سية الأ�رسى 
خالل  �ستطرح  العادلة  ومطالبهم 
لقائه يوم غد مع الرئي�ض ترامب.

ك�شفت �شحيفة “معاريف” الإ�شرائيلّية-العربّية اليوم النقاب عن اأّن مكتب ال�شحافة احلكومي يف تل اأبيب 
ي�شتعد ل�شتقبال حوايل 400 �شحفي من اأنحاء العامل، بينهم عرب، �شي�شلون اإىل تل اأبيب لتغطية زيارة 

الرئي�س الأمريكّي دونالد ترامب، الذي يزور اليوم مدينة بيت حلم يف ال�شّفة الغربّية املُحتّلة ويجتمع اإىل 
رئي�س ال�شلطة الفل�شطينّية، حممود عّبا�س.

من ال�شعودّية وباك�شتان

ترامب جاء للمنطقة لتعزيز الفرقة والفنت بني امل�شلمني

ق.د

�سحافيون عرب وُم�سلمني

 

 يغطون زيارة ترامب للكيان ال�سهيوين

ال�سيخ عزام: فل�سطني غائبة عن العرب والأعداء اأ�سبحوا اأ�سدقاءهم

اليوم الـ37 للإ�شراب

الربغوثي تك�سر قواعد الت�سامن 
والأهايل يطالبون عبا�س بالتحرك

ثمانية اأ�سرى 
يدخلون اأعواًما 

جديدة يف 
�سجون الحتالل

اأفادت اإذاعة �سوت الأ�رسى 
اأن ثمانية اأ�رسى من قطاع غزة 

وال�سفة والقد�ض املحتلتني يدخلون 
اليوم 23 من مايو اأعواًما جديدة 

داخل �سجون الحتالل، بينهم ثالثة 
حمكومون بال�سجن املوؤبد مدى 

احلياة، وهم:
الأ�سري اإبراهيم جميل عبد الغني 

حامد )51 عاًما( من مدينة رام 
اهلل املحكوم بال�سجن املوؤبد مدى 
احلياة 54 مرة، ق�سى منه 11 عاًما 
بعد اعتقاله عام 2006 ويعد حامد 
اأبرز املطلوبني جلهاز املخابرات 
ال�سهيوين بال�سفة املحتلة وطورد 

ثماين �سنوات، وكان قائد كتائب 
ال�سهيد عّز الدين الق�ّسام، اجلناح 

الع�سكرّي حلركة حما�ض وكانت 
�سلطات الحتالل ن�سفت يف 

ال�ساد�ض من �سهر نوفمرب 2003 
بيته ودمرته تدمرياً كلياً.

الأ�سري اإبراهيم اأحمد �سامل 
�رساحنة )47 عاًما( من القد�ض 

املحتلة املحكوم بال�سجن املوؤبد 
مدى احلياة، ق�سى منه 15 عاًما 
بعد اعتقاله عام 2002 والأ�سري 

حممد راجح فهد خالدي )28 
عاًما( املحكوم بال�سجن املوؤبد 
مدى احلياة  بال�سجن 20 عاًما 

ق�سى منه 19 عاًما بعد اعتقاله عام 
1998 ومن طولكرم/ الأ�سري �سائد 

حممود من�سور اأبو �سنب )37 عاًما( 
املحكوم بال�سجن 21 عاًما ق�سى 

منه 14 عاًما بعد اعتقاله عام 2003 
والأ�سري زاهر عبد الرحمن اأ�سعد 
دقة )38 عاًما( املحكوم بال�سجن 
19 عاًما ق�سى منه 16 عاًما بعد 
اعتقاله عام 2001 الأ�سري وجيه 

م�سطفى عبد العزيز اأبو عنزة )26 
عاًما( من مدينة خانيون�ض جنوب 

القطاع املحكوم بال�سجن 25 عاًما 
ومعتقل منذ عام 2005، واأم�سى 12 

عاًما يف �سجون الحتالل.
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ال�سيا�سي  للم�سهد  مراقبون 
يف  ترمب  قمة  و�سفوا  العربي، 
ال�سعودية اأنها كانت قمة �سفقات 
اقت�سادية بامتياز، وجتاهلت هموم 
ومعاناة  العربية،  ال�سعوب  ومعاناة 
ال�سعب الفل�سطيني حتت االحتالل 
اأم�س  خطابا  األقى  ترمب  وكان 
الريا�س،  ال�سعودية  العا�سمة  من 
وو�سف فيه حركة حما�س اإ�سافة 
متار�س  باأنها  اأخرى  لتنظيمات 
االإرهاب، االأمر الذي القى رف�سا 
فل�سطينيا وا�سعا ورف�ست حما�س 
االأمريكي  الرئي�س  ت�رصيحات 
املقاومة  فيها  و�سف  التي  ترمب 
"انحيازا  ذلك  وعدت  باالإرهاب، 
حركة  اأنها  موؤكدة  لالحتالل"، 
حقوق  عن  تدافع  وطني  حترر 
ال�سعب الفل�سطيني يف حني جددت 
ا�ستنكارها  الفل�سطينية  الف�سائل 

لو�سف املقاومة باالإرهاب.

حما�س واملقاومة

اجلديد يف و�سف حما�س باالإرهاب 
ح�سب ت�سّور رائد نعريات املحلل 
قائدا   55 اأمام  جاء  اأنه  ال�سيا�سي 
خمتلف  بع�سهم  واإ�سالميا  عربيا 
معها  متفق  وبع�سهم  حما�س،  مع 
كالم  جدوى  يف  م�سككاً  جزئياً، 
هو  ما  "املهم  وي�سيف:  ترمب 
الدول  تلك  �سيا�سات  من  املقبل 
�ستكون  وهل  ترمب،  كالم  على 
غري  �ستكون  اأم  �سلبة  مواقفها 
وا�سحة جتاه فل�سطني واملقاومة، 
عامل  القمة  عن  تركيا  وغياب 
تفاوؤل له بعد مهم؛ فهي موؤثرة يف 

�سيا�سة املنطقة".

املحلل  عو�س  رفيق  اأحمد  اأما 
ترمب  و�سف  اأن  فريى  ال�سيا�سي، 
اإال خلطاً  لي�س  باالإرهاب  حلما�س 
لـ"اإ�رصائيل"،  واإر�ساء  لالأوراق 
بنهج  لها عالقة  لي�س  الأن حما�س 
اهلل"  "حزب  ت�سبه  وال  "داع�س" 
ويتابع:  قوله  وفق  م�رصوعه،  يف 
للعرب  قال  خطابه  يف  "ترمب 
ولي�س  اإيران  مع  عندكم  امل�سكلة 
قال  حني  ي�سُدق  ومل  اإ�رصائيل، 
ولي�س  االأر�س  على  اخلالف  اإن 
دينياً يف حني تعمل اإ�رصائيل على 
االأق�سى  وتقتحم  الدولة  يهودية 
دوماً"وال تزال حما�س م�سّنفة يف 
الواليات املتحدة االأمريكية وعدد 
على  املوؤّثرة  الغربية  الدول  من 
يقلّل من  ما  االإرهاب، وهو  قوائم 
ل�سان  على  اليوم  يقال  ما  جدوى 
ال�سّواف  م�سطفى  ويقول  ترمب 
لي�س  ترمب  اإن  ال�سيا�سي  املحلل 
يف  لـ"اإ�رصائيل"  منحازا  فقط 
بل  الفل�سطينية،  املقاومة  ق�سية 

"كل  ويتابع:  كاماًل  موقفها  يتبنى 
للحقوق  يتطرق  مل  ترمب  خطاب 
الكالم  وكان  كاأولوية،  الفل�سطينية 
للعرب،  فقط  واإطراء  مغازلة 
اإيران  من  اإخافتهم  وحماولة 
اأقرب  وقمة  زيارة  يف  واالإرهاب 

لرجال االأعمال منها للروؤ�ساء".

موؤمتر الإرهاب

وال�سعودية  امل�رصية  القيادة 
حني  وجهها  ماء  حفظ  حاولت 
املبادرة  على  التاأكيد  جددت 
ترمب  يذكر  مل  حني  يف  العربية، 
االحتالل "االإ�رصائيلي" الذي يتفق 
باالإرهاب   حما�س  و�سف  يف  معه 
الواليات  عقدت  عاما   21 وقبل 
واأ�سدقاوؤها  االأمريكية  املتحدة 
 ،)1996( ال�سيخ  �رصم  موؤمتر 
اأو�سلو  اتفاق  يف  االأك�سجني  ل�سخ 
واإنقاذ  املوت،  على  املو�سك 

عملية الت�سوية حتت �سعار حماربة 
نعريات  رائد  ويوؤكد  االإرهاب 
موؤمتر  اأن  ال�سيا�سي  املحلل 
مقاومة  و�سف  الذي  ال�سيخ  �رصم 
كان من  يومها،  لالحتالل  حما�س 
�سيا�سي حاول  اإنقاذ م�رصوع  اأجل 
قبل  اأو�سلو  اإنقاذ  االأمريكان  فيه 
احلكم،  �سّدة  على  نتنياهو  �سعود 
اليوم  ترمب  اإدانة  ياأتي  حني  يف 
للمقاومة يف غياب م�رصوع �سيا�سي 
ال�سيخ  �رصم  موؤمتر  ويف  وا�سح 
ت�سكو  "اإ�رصائيل"  كانت   )1996(
من العمليات الفدائية الفل�سطينية 
بعد هجمات وعدوان  وقعت  التي 
�سهيوين منظم، بينما تعي�س اليوم 
غزة )2017( حتت احل�سار والفقر، 
منظماً  تهويداً  االحتالل  ويجري 
الت�سوية  ويعّطل  وال�سفة،  للقد�س 
بالكامل. ويقول املحلل عو�س اإن 
الت�سعينات  ال�سيخ يف  موؤمتر �رصم 
وافتقد  خمتلفة،  اأجواء  يف  جرى 
للجداول الزمنية، وتخلله خالفات 
بني دول عربية يف حني تفكر م�رص 

باإبقاء عالقة مع اإيران.
حما�س  تعر�ست  "�سحيح  ويتابع: 
بعد موؤمتر 96 لهجمة لكن اليوم ال 
اأتوقع �سيئا عمليا جديدا بعد كالم 
ترمب، فهو كان مهتما باالتفاقيات 
اخلا�س  القطاع  وت�سغيل  واملال، 

االأمريكي اأكرث �سيء".
ويقول املحلل ال�سّواف اإن و�سف 
 )2017( عام  باالإرهاب  حما�س 
)1996(؛  عام  عن  بالكلية  خمتلف 
قائمة  على  م�سّنفة  بقائها  فرغم 
يف  حما�س  جنحت  االإرهاب 
وحتى  اأدواتها،  وتطوير  ال�سمود 
من  للعامل  ال�سيا�سي  خطابها 
وثيقة  معه  اأ�سدرت  الذي  حولها، 
جديدة، نالت ر�سا كثري من الدول 

يف العامل.

حتديثية  اإح�سائية  درا�سة  اأو�سحت 
لدرا�سات  القد�س  مركز  اأعدها 
والفل�سطيني،  "االإ�رصائيلي"  ال�ساأن 
اأن اأعداد ال�سهداء الذين ارتقوا منذ 
اندالع انتفا�سة القد�س يف االأول من 
�سهر اأكتوبر )ت�رصين اأول( عام 2015، 
ا�ست�سهاد  عقب  �سهيداً،   314 بلغ 
الطفل رائد اأحمد ردايدة )15 عاماً( 
تنفيذ  حماولته  بزعم  حلم،  بيت  من 
"الكونتيرن"  على حاجز  عملية طعن 

�سماالً.
و�سملت االإح�سائية 301 �سهيد ارتقوا 
انتفا�سة  خالل  االحتالل  بر�سا�س 
اآخر  القد�س، فيما ارتقى 13 �سهيداً 
باإ�ساباتهم  متاأثرين  الفرتة،  ذات  يف 
وت�سدرت  املا�سية  االأعوام  خالل 
حمافظة اخلليل، قائمة املحافظات 
عدد  بلغ  حيث  �سهداء،  قدمت  التي 
تليها حمافظة  �سهيداً،   80 �سهدائها 
�سهيداً،  قدمت64  والتي  القد�س 
تليها حمافظة رام اهلل بـ 29 �سهيداً، 
بلغ  �سهداء  بعدد  جنني  حمافظة  ثم 

24، تليها حمافظة نابل�س قدمت 22 
حلم  بيت  حمافظة  تتبعها  �سهيداً، 
حيث قدمت 20 �سهيداً، ثم حمافظة 
يتبعها   ،6 �سهداء  بعدد  طولكرم 
 6 اأبنائها  من  ارتقى  والتي  �سلفيت 
 4 بـ  قلقيلية  حمافظة  ثم  �سهداء، 
فيما  ب�سهيد،  طوبا�س  يليها  �سهداء، 
�سهيداً   36 ارتقاء  غزة  قطاع  �سجل 

خالل انتفا�سة القد�س.
ا�ست�سهد  فقد  العمرية،  للفئة  ووفقاً 
طفاًل   85 القد�س،  انتفا�سة  خالل 
الثامنة  تتجاوز  ال  اأعمارهم  وطفلة 
اأ�سغرهم   ،%29 ن�سبته  ما  ع�رص، 
الطفل الر�سيع رم�سان حممد ثوابتة 
اختناقه  اإثر  ا�ست�سهد  اأ�سهر(   3(
االحتالل  جنود  اأطلقه  الذي  بالغاز 
حلم،  ببيت  فجار  بيت  بلدته  على 

واآخرهم الطفل رائد ردايدة.
ا�ست�سهدن  اللواتي  الن�ساء  عدد  وبلغ 
�سهيدة،   29 القد�س،  انتفا�سة  يف 
بينهّن 11 �سهيدة قا�رصا اأعمارهن ال 
تتجاوز الثامنة ع�رص عاما، اأ�سغرهن 

العامني  ابنة  ح�سان  رهف  الطفلة 
اإ�رصائيلي  ق�سف  يف  ارتقت  والتي 

على غزة.
وقالت الدرا�سة اإنه بالرغم من ت�سليم 
كانت  التي  اجلثامني  من  العديد 
"اإ�رصائيل" حتتجزهم، اإال اأنه بقي 7 
جثامني ل�سهداء من انتفا�سة القد�س 
اإح�سائياته  اأن  اإىل  املركز  واأ�سار 
ا�ستملت على ثالثة �سهداء مل تذكر 
ال�سحة،  وزارة  قوائم  يف  اأ�سماوؤهم 

من  مطرية  �سادي  ال�سهيد  وهم 
من  ملحم  ن�ساأت  وال�سهيد  البرية، 
خليل  وال�سهيد  املحتل،  الداخل 

عامر من حمافظة �سلفيت.
جممل  من  �سهداء   3 اأن  واأو�سحت 
عربية،  جن�سيات  يحملون  ال�سهداء 
اجلن�سية  يحمل  ح�سن  كامل  وهم: 
وحممد  العمر  و�سعيد  ال�سودانية، 
اجلن�سية  ويحمالن  الك�ساجي، 

االأردنية.

فريق  اإن  مطلعة  م�سادر  قالت   
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
اأبناء  ك�سافة  على  ا�سرتط  ترمب 
املحتلة  القد�س  يف  االأرثوذك�س 
عند  ال�ستقباله  ا�ستعدوا  الذين 
طريقه  يف  القدمية  البلدة  مدخل 
تغيري  القيامة،  كني�سة  لزيارة 
علم  وجود  ب�سبب  قم�سانهم 

فل�سطني على كل قمي�س.
الك�سافة  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
االأمريكي  الطلب  على  ردت 
بالقول: "نعتذر منك، لكننا لن نخلع 
قمي�سا من قم�ساننا، ونحن نتنازل 
عن "�رصف" هذا اال�ستقبال"وجاء 
ا، اأن العلم الفل�سطيني  يف الرد اأي�سً
عنا�رص  من  عن�رص  جمرد  لي�س 
لكنه جزء  للك�سافة  الر�سمي  الزي 
ال  وبالتايل  نحن،  مما  رئي�سي 
ميكن القبول بذلك وكانت �رصطة 

االأيام  االحتالل قد �سددت خالل 
املا�سية من فح�س امل�ساركني يف 
البلدة  الرئي�س ترمب يف  ا�ستقبال 

القدمية.
رئي�س  جرجوعي  مو�سى  وقال 
يف  العربي  االأرثوذك�سي  النادي 
القد�س املحتلة اإنه يف بداية االأمر 
مت االتفاق على ا�ستقبال الك�سافة 
للرئي�س ترمب برفقة رجال الدين، 
منهم  االحتالل  �رصطة  وطلبت 
قائمة باأ�سماء امل�ساركني، وكذلك 
وحني  للك�سافة،  الر�سمي  الزي 
طالبوا  الفل�سطيني  العلم  راأوا 
بتغيريه، ووافقهم االأمريكيون على 
ذلك لذرائع اأمنية، وهو ما رف�سه 
اأن  اإما  وقالوا  الفل�سطينيون، 
العلم،  مع  الر�سمي  بالزي  ن�سارك 
نهاية  يف  وقرروا  ن�سارك،  لن  اأو 

املطاف اإلغاء م�ساركتهم.

لي�س جديداً اأن ي�ستقبل اأهايل قطاع غزة 
حتى  تفارقهم  تكاد  ال  باأزمات  رم�سان 
لكن ما هو م�ستجد  اأخرى،  تتجدد مرًة 
وتت�ساعف  ت�ستفحل  االأزمات  هذه  اأن 
ب�سكل خطري وغري م�سبوق، مي�س حياة 
فئات  وكل  والن�ساء  واالأطفال  املر�سى 

املجتمع.
وي�سكو اأهايل القطاع من اأزمات مرتاكبة 
واإغالق  احل�سار  اأقلها  لي�س  ومرتاكمة، 
املعابر، ومنع اإدخال اآالف املواد ومنع 
البطالة،  واأزمة  الدواء،  واأزمة  العمرة، 
اأّن  اإال  وغريها،  واخلريجون،  والعمال 
يف  وفا�سلة  حمورية  اأزمة  ثمة  هناك 
اأزمات  اأبرزها  الفل�سطينيني،  حياة 

الكهرباء واملاء والرواتب.

اأزمة الرواتب

قرب  ومع  االنق�سام،  منذ  مرة  الأول 
حلول �سهر رم�سان يهدد رئي�س ال�سلطة 
حممود عبا�س قطاع غزة الذي ت�سيطر 
اإجراءات  باتخاذ  "حما�س"،  عليه حركة 
غري م�سبوقة، زعم اأّن من �ساأنها اأن تُنهي 

االنق�سام.
اأبرز هذه اخلطوات متثلت يف خ�سم ما 
موظفي  رواتب  من   %50-30 عن  يزيد 
يف  هم  والذين  القطاع،  يف  ال�سلطة 
فتح،  حركة  على  حم�سوبون  معظمهم 
املناحي  كل  على  انعك�س  الذي  االأمر 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية.
عقب  وخ�سوماتها  الرواتب  اأزمة  وتاأتي 
امل�ساحلة  حتقيق  خطوات  كل  ف�سل 
زالت  ال  حيث  وحما�س،  فتح  بني 
يف  العاملة  احلكومية  االإدارية  اللجنة 
املوظفني  رواتب  من   %50 ت�رصف  غزة 
 3 من  اأكرث  منذ  القطاع  يف  العاملني 

�سنوات.
حال املوظفني ب�سكل عام انعك�س على 
قطاع  وامل�رصيف يف  االقت�سادي  الواقع 
يف  ال�رصائية  احلالة  تاأثرت  حيث  غزة، 

االأ�سواق ب�سكٍل كبري.

اأزمة الكهرباء

واأكرث من 40 يوما على التوايل م�ست على 
اإعالن �سلطة الطاقة بغزة توقف حمطة 
توليد الكهرباء ب�سبب نفاد كميات الوقود 
الالزم لت�سغيلها والذي كان متنحه قطر 
وتركيا، ويف ظل اإ�رصار احلكومة يف رام 
الوقود  على  ال�رصائب  فر�س  على  اهلل 

الالزم لت�سغيل املحطة.
اخلطوط  وتعطل  املحطة،  توقف 
"االإ�رصائيلي"  االحتالل  من  القادمة 
الكهرباء  اأزمة  واجلانب امل�رصي، جعل 
يف اأ�سواأ اأحوالها، يف ظل عدم توفر اأي 
االأزمة  حل  اأجل  من  باالأفق  تلوح  حلول 
اأّن هذه املرة االأوىل  ويتحدث مراقبون 
حمطة  ت�سغيل  عدم  فيها  يطول  التي 
االأزمة  ت�ستمر  اأّن  من  التوليد، حمذرين 
حلول  عن  عدم  ظل  يف  اأخرى  الأ�سهٍر 
قريبة وت�سل الكهرباء منازل املواطنني 
يف قطاع غزة يف اأح�سن اأحوالها من 4-3 
ل�سهر  باهت  ا�ستقبال  يعني  �ساعات، ما 
رم�سان املبارك يف ظل تردي االأو�ساع 

واملناحي احلياتية.

اأزمة املياه

ووفقاً ل�سلطة املياه يف قطاع غزة؛ فاإّن 
الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  املياه  و�سع 
بات خطري جداً، وفقا ملا اأكدته التقارير 
االأخرية؛  ال�سنوات  يف  واملحلية  الدولية 
حيث اإن القطاع يعاين من نق�س حاد يف 

املياه كماً ونوعاً.
ويعاين قطاع غزة على وجه اخل�سو�س، 
ال�رصب،  مياه  وحادة يف  كبرية  اأزمة  من 
ن�سبة  وارتفاع  احلاد،  اال�ستنزاف  نتيجة 
من  القطاع  يحتاج  حيث  فيها،  امللوحة 
املياه �سنوياً من 200 – 220 مليون مرت 

مكعب.
اجلويف  اخلزان  على  القطاع  ويعتمد 
ا�ستخراج  يف  رئي�سي  كم�سدر  ال�ساحلي 
من  اأ�سا�سي  ب�سكل  يُغذى  الذي  املياه 
املياه  �سحب  ويرتبط  االأمطار،  مياه 
من االآبار ارتباطاً وثيقاً بالكهرباء، حيث 
املياه  توفر  عدم  من  املواطنون  ي�سكو 
يف منازلهم ب�سبب عدم و�سول الكهرباء 

يف معظم اأوقات النهار.

ل جديد مهم يف و�شف الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب حلما�س بـ"الإرهاب" �شوى مغازلة "اإ�شرائيل"، وحماولة جترمي مقاومة 
ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة �شد الحتالل من قلب عا�شمة عربية.

حما�س يف دائرة "الإرهاب"

ق.د

الأوراق خللط  "كالكيت" اأمريكي 

ا�شت�شهاد طفل يف بيت حلم 

رفع اأعداد �شهداء انتفا�شة القد�س اإىل 314 �شهيدًا

ب�شبب مطالب اأمريكية بتغيري قمي�س 
يحتوي علم فل�شطني 

 ك�شافة القد�س تلغي
 ا�شتقبالها لرتمب

غزة ت�شتقبل رم�شان باأزماٍت ثقيلة



وتنقل العبو ت�سكيلة "�سو�سطارة" 
على  عازمون  وهو  زميبابوي  �إىل 
لهم  ي�سمن  �لذي  بالفوز  �لعودة 
يتناف�سون  �لتي  �ملجموعة  ت�سدر 
فيها، حيث ي�ستهدف �لنادي �للعب 
�لذي  �لقاري  باللقب  �لتتويج  على 
ينق�ص �ل�سجل �حلافل للفريق من 

وهو  و�الإقليمية،  �ملحلية  �الألقاب 
حتدي  �أمام  �لالعبون  يجعل  ما 
يف  باملناف�سة  لالإطاحة  خا�ص 
عقر �لديار و�إفر�ح �الأن�سار �لذين 
�إهد�ء  ب�رضورة  �سوى  يرددون  ال 
�سيع  بعدما  قاريا،  لقبا  �لفريق 
�إثر �لهزمية يف  �لتتويج عام 2015 

نهائي ر�بطة �الأبطال �أمام تي بي 
مازميبي �لكونغويل.

حممد  �حلار�ص  رفقاء  ويدخل 
وهم  �مليد�ن  زمامو�ص  �مني 
يعولون على جتاوز عقبة م�سيفهم 
�أمام  �ملوفقة  خرجتهم  وتاأكيد 
مبار�ة  يف  �لليبي  طر�بل�ص  �أهلي 

فوز  حتقيق  من  خاللها  جنحو� 
دخوال  م�سجلني  بالثالثية  مريح 
�لذهاب  يف  رغبة  عن  ينبئ  قويا 
وملا  �لقارية  �ملناف�سة  يف  بعيد� 
�إجناز وفاق  �لتتويج بها وتكر�ر  ال 
�أين   ،2014 طبعة  يف  �سطيف 
منا�سبة  ظروفا  �لفريق  �سيجد 

�لظروف  �ن  باعتبار  �أمامهم 
�ملناخية معتدلة ولن ت�سكل عائقا 
بعدم  �الأجو�ء  تتميز  �ين  �مامهم 
متو�سطة  ورطوبة  �حلر�رة  �رتفاع 
�ملقابلة  خو�ص  �إىل  باالإ�سافة 
طبيعيا  مع�سو�سب  ملعب  على 
عليه  �للعب  على  متعودون  وهم 

ويجدون معاملهم، وميلك �ملدرب 
�لبلجيكي بول بوت خيار�ت عديدة 
خا�سة  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة  لو�سع 
�سانع  عودة  من  ��ستفاد  بعدما 
�لذي  بلجياليل  قدور  �الألعاب 
يعاين  كان  �لتي  �الآالم  من  تعافى 

منها على م�ستوى �لظهر.
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�ضو�ضطارة عازمة على العودة 
بالفوز وت�ضدر املجموعة

ي�شتعد فريق احتاد اجلزائر ملواجهة مناف�شه كاب�س يونايتد الزميبابوي 
ظهرية اليوم حت�شبا ملقابلة اجلولة الثانية من دور جمموعات رابطة اأبطال 
اإفريقيا على ملعب العا�شمة هراري، و�شوف تكون الت�شكيلة العا�شمية اأمام 
اأول خرجة اإىل القارة ال�شمراء يف دور املجموعات والأخرية وت�شتهدف اإىل 

حتقيق نتيجة ايجابية ل�شمان التناف�س على اإحدى التاأ�شريتني املوؤهلتني 
اإىل التاأهل للدور ربع النهائي من امل�شابقة القارية

.    عي�شة ق.

�جلز�ئر  مولودية  فرع  من�سق  بّرر 
دفعته  �لتي  �الأ�سباب  غريب  عمر 
و�لدخول يف �سف  ر�أيه  تغيري  �إىل 
لرئي�ص  �مل�ساندة  �الأطر�ف 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
يوجه  كان  بعدما  قرباج  حمفوظ 
�نتقاد�ت الذعة �سّده، و�أكد غريب 
�ن �النتقاد �لذي كان يوجهه لقرباج 
حت�سني  م�سلحة  �جل  من  �يجابيا 
�ن  م�سيفا  �جلز�ئرية،  �لقدم  كرة 
مهازل برجمة �ملباريات �نطلقت 
منذ �لتغيري �لذي حدث على �على 
لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية  هرم 
يكن  مل  �لو�سع  �أن  باعتبار  �لقدم 
�لفاف  رئي�ص  عهدة  خالل  كذلك 
ح�سبه،  رور�وة  حممد  �ل�سابق 
موقع  مع  حو�ر  يف  غريب  و��سار 
"كووورة" �أن رئي�ص �لفاف �حلايل 
خري �لدين زط�سي ال ميلك �سلطة 
�إقالة قرباج من من�سبه بل روؤ�ساء 
و�الأخري  لذلك  �ملخولون  �الأندية 
ما  �لروؤ�ساء  �أغلبية  م�ساندة  تلقى 
�ن  م�سيفا  فح�سب،  ثالثة  عد� 
عادية  ب�سورة  بعمله  يقوم  قرباج 
يوجهها  كان  �لتي  و�النتقاد�ت 

كان  �لر�بطة  �إىل  حمار  ح�سبه 
�الأخطاء  م�سوؤولية  حتميل  عليه 
�حلكام  جلنة  �إىل  �لتحكيمية 
عالقة  ال  و�لر�بطة  للفاق  �لتابعة 

لها باالأمر ح�سبه.
ورفع غريب �حلدة يف ت�رضيحاته 
مبار�ة  لعب  قرر  �أنه  �كد  عندما 
�جلمهورية يف  كاأ�ص  نهائي  ن�سف 
ملعب عمر حمادي ببولوغني نكاية 
ح�سان  �سطيف  وفاق  رئي�ص  يف 
م�ستعد  �أنه  �أ�سار  و�لذي  حمار 
ملعب  على  فريق  �أي  يو�جه  �أن 
حتى  �لوفاق  عد�  ما  جويلية   5
باأن�سار  �مللعب  مدرجات  متتال 
ونفى  وحدهم،  �لعا�سمي  �لنادي 
بينه  �مل�ساحلة  حدوث  غريب 
حمار  ح�سان  �لوفاق  رئي�ص  وبني 
با�ستنجاد  جمدد�  �تهمه  �لذي 
من  �لر�بطة  من  و�لتو�سل  �لعطف 
�أجل و�سع برجمة ت�ساعد فريقه، 
مو��سة  كمال  �ملدرب  �أن  خمتتما 
�لفنية  �لعار�سة  ر�أ�ص  على  باق 
حت�سبا  مهامه  يو��سل  و�سوف 

للمو�سم �ملقبل.
عي�شة ق.

يتو�جد فريق �حتاد �حلر��ص حتت �سغط كبري بعد 
�الأخرية  �لفرتة  خالل  تد�ولها  مت  �لتي  �ال�ساعات 
�أمام  تنتظره  �لتي  للمبار�ة  �لفريق  ترتيب  ب�ساأن 
�سباب ق�سنطينة �سمن ت�سوية رزنامة �جلولة 27 من 
�أين جتري �جلمعة  �لقدم،  لكرة  �لر�بطة �ملحرتفة 
حيث  باملحمدية،  نوفمرب  �ول  ملعب  على  �ملقبل 
�نت�رض �خلرب �ملتعلق بتنازل �لفريق �لعا�سمي للنقاط 
م�ساعدته  �أجل  من  �ل�سيف  �لفريق  لفائدة  �لثالث 
�ل�سقوط  �لكبار وعدم  �لبقاء يف دوري  على حتقيق 
وهو �لذي يتو�جد يف و�سعية �سعبة بجدول �لرتتيب 
ويعترب ثالث �ملهددين بال�سقوط، حيث يعمل رفقاء 
�لالعب يون�ص �سفيان على رفع �لتحدي ونفي تلك 
�لذين  وهو  ملعبهم  على  �لفوز  �الأخبار عرب حتقيق 
يح�رضون على قدم و�ساق للقاء �لذي تعترب نقاطه 
�لفوز  �سمان  و�أن  خا�سة  �لعا�سمي  للنادي  هامة 

وتدعيم �لر�سيد بثالث نقاط ثمينة ي�سمح لت�سكيلة 
"�ل�سفر�ء" ب�سمان �لبقاء ر�سميا دون �نتظار نتائج 

بقية �جلوالت �لثالث من �لبطولة �لوطنية.
لالحتاد  �ملغرتب  �لالعب  رفع  �خرى،  جهة  من 
�ملنازعات  جلنة  لدى  �سكوى  بوعمر�ن  يو�سف 
�لتابعة لالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم ب�ساأن عدم 
ت�رضيحه  باأور�ق  وطالب  �ملالية  مل�ستحقاته  تلقيه 
للرحيل عن �لفريق نحو وجهة �خرى وهو �لذي مل 
عدم  ب�سبب  بالفريق  �لتحاقه  منذ  دقيقة  �أي  يلعب 
وردت  بامكانياته،  �سارف  بوعالم  �ملدرب  �قتناع 
�إد�رة �لرئي�ص عبد �لقادر مانع بالتاأكيد �ن بوعمر�ن 
تلقى م�ستحقاته مثلما حدث مع بقية زمالئه وتعمل 
الأمو�ل  ت�سويتها  توؤكد  �لتي  بالوثائق  �الإثبات  على 

مد�فعها.
ع.ق.

�لقادر  عبد  للمالكمة  �لوطني  �ملنتخب  قائد  �أّكد 
�بر�هيم  �لوطني  �ملدرب  تنحية  قر�ر  �أن  �سادي 
بجاوي من تدريب �ملنتخب �لوطني يعود �إىل رئي�ص 
�الحتادية �جلز�ئرية للعبة حممد نحا�سية �لذي ر�أى 
�أن �الأو�ساع �حلالية ت�ستلزم �إنهاء مهام �ملعني من 
و�إق�ساء  �الإ�سالمية  �الألعاب  يف  �لف�سل  بعد  مهامه 
مو�سحا  �لت�سفوية،  �الأدو�ر  من  �ملالكمني  جميع 
�أنه تفاجاأ لت�رضيحات بجاوي و�لتي برر من خاللها 
�إىل  �الإقليمية  �ملناف�سة  �لقفاز يف  �أ�سحاب  �إخفاق 
�جلز�ئريني،  �ملالكمني  �سد  وقف  �لذي  �لتحكيم 
م�سري� �ن تربير�ته مل تكن يف حملها ولي�ست تربير� 
�نه  م�سيفا  باكو،  دورة  يف  �مل�سجل  للف�سل  مقنعا 
كان مطالبا بالقول �أن �ملجموعة �لتي تنقل بها �إىل 
�أذربيجان �سابة وال متلك �لتجربة �لكافية للتنفا�ص 
على �ل�سعود �إىل من�سة �لتتويج وك�سب �مليد�ليات، 
يحمل  �أن  "للو�سط"  ت�رضيحات  يف  �سادي  ورف�ص 
م�سوؤولية �الإخفاق للمالكمني، قائال: "ال ميكننا ذبح 
�ملالكمني الأن �لبع�ص منهم مل ي�سبق له �مل�ساركة 
�ملنتخب  يف  زمالءنا  وهم  خارجية  مناف�سة  يف 
�ملدرب  يتحملها  �لف�سل  م�سوؤولية  فاإن  وبالتايل 

�لوطني".
�ملربجمة  �الإفريقية  للبطولة  �لتح�سري�ت  وحول 

يف �لكونغو ك�سف �سادي �ن �الحتاد �الإفريقي �أجل 
�نطالق �ملناف�سة �لتي كانت مقررة يف 27 ماي �إىل 
17 جو�ن �لقادم وهو �الأمر �لذي �عتربه �يجابيا من 
جدية  بكل  للتح�سري  �ملقبلة  �لفرتة  ��ستغالل  �أجل 
�لعمل  لهم  �سبق  �لذي  �لفني �جلديد  �لطاقم  رفقة 
جانريو  دي  بريو   2016 �الأوملبية  �الألعاب  يف  معه 
�ن  م�سيفا  وو�ساحي،  مر�سود  �لثنائي  يف  ويتمثل 
�لفرتة �ل�سابقة �سهدت تذبذبا يف �لتح�سري�ت وهو 
ما يجعل تاأجيل �ملناف�سة ي�سب يف �ساحلهم حتى 
م�ساركتهم  �ن  مو�سحا  جاهزية،  �ف�سل  يف  يكونو� 
يف �لبطولة �الإفريقية �ملوؤهلة �إىل بطلو �لعامل نهاية 
�لوطني،  �ملدرب  بيد  �ستكون  باأملانيا  �لعام  هذ� 
وبالن�سبة له فاإنه جاهز بن�سبة كبرية حتى يكون يف 

�ملوعد.

فتح النار على زط�شي ودافع عن قرباج

غريب: م�ضتعد لال�ضتقبال يف 5 جويلية 
ما عدا الوفاق ومل اأ�ضالح حّمار

عي�سة ق.

يف بيان لوزارة ال�شباب 
والريا�شة

امل�ضاركة اجلزائرية 
يف العاب باكو كانت 

م�ضرفة

�مل�ساركة  و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة  ثّمنت 
�الإ�سالمي   �لت�سامن  �لعاب  يف  �جلز�ئرية 
حيث  م�رضفة،  و�عتربتها  �ذربيجان   بباكو 
�لريا�سيني  علي  ولد  �لهادي  �لوزير  هناأ 
و�لطبية،  �لفنية  و�لطو�قم  �مل�ساركني 
�مل�ساركة  �ن  لها  بيان  �لوز�رة يف  و�عتربت 
هذ�  يف  كثري�  �لوطن  �رضفت  �جلز�ئرية 
�ملحفل �لريا�سي �الإ�سالمي �لكبري، ومتكن 
�لوفد �جلز�ئري من ح�سد 40 ميد�لية من 
بينها 7 ذهبيات يف 10 ريا�سات من  بني 13 
�سمح  �جلز�ئريون  فيه  �سارك  �خت�سا�سا 
�جلدول  يف  �ل�ساد�ص  �ملركز  باحتالل  لهم 
 2013 طبعة  وخالل  للميد�ليات،  �لنهائي 
�جلز�ئر  حت�سلت  باندوني�سيا  جرت  �لتي 
على 25 ميد�لية من بينها 5 ذهبيات لتحتل 
للبلد�ن  �لنهائي  �لرتتيب  يف  �لتا�سع  �ل�سف 
�لبيان  وح�سب  �حلدث،  هذ�  يف  �مل�ساركة 
ثمرة  متثل  عليها  �ملتح�سل  �لنتائج  فاإن 
�ل�سلطات  قبل   من  م�سطرة  �إ�سرت�تيجية 
ريا�سة  ديناميكية  بعث  �إطار  يف  �لعمومية 
�ست�سخر  �نها  �لوز�رة  �كدت  كما  �لنخبة، 
بالنخبة   للتكفل  ت�ستجيب  �لتي  �لو�سائل  كل 

�لوطنية.
ق.ر.

املغرتب بوعمران يرفع �شكوى للجنة املنازعات والإدارة تنفي

العبو احتاد احلرا�ش يتحدون اإ�ضاعة ترتيب 
مباراة ال�ضيا�ضي ويتوعدون

اأكد اأنهم يتدربون بجدية وقرار امل�شاركة ببطولة اإفريقيا بيد املدرب الوطني

�ضادي: االحتادية املخولة باإقالة بجاوي 
وت�ضريحاته فاجاأتني



اجلزائري  الدويل  الالعب  توج 
اأجمل هدف يف  بجائزة  هني  �سفيان 
الكروي  للمو�سم  البلجيكي  الدوري 
اأم�س  اأول  اأعلن  حيث   ،2017/2016
القدم  كرة  يف  البلجيكي  االحتاد 
بعد  اجلزائز  توزيع  حفل  خالل 
الكروي  املو�سم  عن  ال�ستار  اإ�سدال 
الذي  اجلاري عن اختيار هدف هني 
اأندرخلت  ناديه  مباراة  يف  �سجله 
بالدوري  اأو�ستيندي  امل�سيف  اأمام 

البلجيكي وهي املقابلة التي جرت يف 
منت�سف �سهر افريل املن�رصم، حيث 
هدف  الوطنية  الت�سكيلة  مهاجم  وقع 
نقاط  ثالث  مانحا  الوحيد  املقابلة 
هني  و�ساهم  القواعد،  خارج  لفريقه 
البلجيكي  بالدوري  فريقه  تتويج  يف 
اأهداف   10 وقع  بعدما  املو�سم  هذا 
ويتوا�سل عقده مع النادي اإىل �سيف 
�سفوف  اإىل  ان�سم  الذي  وهو   2020

فريقه ال�سيف الفارط.

نادي  اإدارة  قطعت  اآخر،  �سياق  ويف 
االأندية  على  الطريق  القطري  ال�سد 
الدويل  العبها  ا�ستقدام  يف  الراغبة 
وقع  بعدما  بوجناح  بغداد  اجلزائري 
مع  العقد  جتديد  على  اأم�س  االأخري 
�سيف  غاية  اإىل  »الزعيم«  ت�سكيلة 
2021 وهو الذي كان ينتهي يف ال�سيف 
احلايل، حيث قدم ابن مدينة وهران 
م�ستويات رائعة وتوج بلقب كاأ�س اأمري 
غلى  القطري  الدوري  وو�سيف  قطر 

اأف�سل  ثاين  املو�سم  اأنهى  اأنه  جانب 
الهدافني يف الدوري القطري.

ع.ق.

األكاراز  لوكا�س  الوطني  الناخب  اأنهى 
جولته االأوروبية التي قادته اإىل عدد من 
مبناجري  مرفوقا  االأوروبية  الدوريات 
من  مدان  حكيم  الوطني  املنتخب 
الوطني  املنتخب  العبي  معاينة  اأجل 
معهم  والتوا�سل  اوروبا  املحرتفني يف 
وااللتقاء بهم ق�سد التطرق اإىل برنامج 
العمل الذي قدم به للعمل مع املنتخب 
الوطني واالأهداف التي اتفق عليها مع 
عند  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
توقيع العقد، وا�ستغل املدرب اال�سباين 
الفر�سة من اجل معاينة اأكرب عدد من 
الالعبني  اداء  ومتابعة  املباريات 
املحرتفني، حيث كانت املنا�سبة له من 
اأجل الّتعرف عن قرب على جمموع 17 

ماندي  عي�سى  القائد  �سورة  يف  العبا 
الذي كان تلقى اول دعوة للم�ساركة يف 
غينيا  ترب�س اخل�رص حت�سبا ملقابلتي 
كاأ�س  ت�سفيات  �سمن  والطوغو  الودية 
جانب  اإىل  بالكامريون،   2019 اإفريقيا 
نبيل بن طالب، �سعدي، هني، قديورة، 
فيغويل  براهيمي،  حمرز،  �سليماين، 
تابع  كما  الفرن�سي،  الدوري  وحمرتيف 
خمتلف  �سمن  مباريات  �ست  األكاتراز 
فكرة  اأخذ  ق�سد  االأوروبية  الدوريات 
اآخرهم  قرب  عن  الالعبني  اداء  على 
يف  بورتو  ناديه  رفقة  براهيمي  مباراة 

ختام املو�سم بالدوري الربتغايل.
مقابلة  عن  العبني  ثالثة  واعتذر 
ويتعلق  االوروبية  جولته  الكاراز خالل 

بودبوز  بلفو�سيل،  من  بكل  االأمر 
باملعاينة  متعلقة  الأ�سباب  وم�سلوب 
عملية  اجرى  الذي  لالأول  الطبية 
جراحية على م�ستوى االأنف، بينما تعر 
على بودبوز التنقل يف املوعد واقرتح 
اللقاء يف اليوم املوايل ب�سبب ارتباطه 
بح�سة عالجية مع ناديه مونبلييه فيما 
كان يح�رص م�سلوب للمقابلة مع ناديه 
لوريان، وقام األكاراز بات�ساالت هاتفية 
مع بقية العنا�رص التي مل يتلق بها على 
فوزي  االيطايل  الدوري  ثنائي  غرار 

غوالم و�سفري تايدر.
الوطني  الناخي  يعلن  اأن  وينتظر 
برتب�س  املعنية  العبا   23 قائمة  على 
حت�سري  مبركز  الداخل  جوان  الثاين 

مو�سى  ب�سيدي  الوطنية  املنتخبات 
ينتظر  حيث  املقبلة،  االأيام  خالل 
العنا�رص  اول  على  التعرف  املتتبعون 
اول  يف  الكاراز  عليها  �سيعتمد  التي 
الفنية  العار�سة  راأ�س  على  مهامه 

الوطنية.

عبرّ عن ا�شتي�ئه من الرتا�شق الإعالمي ووعد ب�إحداث تغيريات

زط�سي ي�سدد اللهجة مع روؤ�ساء الأندية ويهدد بالعدالة
.           تعديالت مرتقبة يف برجمة البطولة الوطنية وك�أ�س اجلمهورية
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ظهر رئي�س الحت�دية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي اإىل العلن اأخريا بعد عزوفه عن الظهور 
اإعالمي� منذ انتخ�به على راأ�س الف�ف قبل �شهرين خلف� للرئي�س ال�ش�بق للهيئة الكروية حممد روراوة، 

ح زط�شي بع�ش� الط�عة �شد روؤ�ش�ء الأندية وكل من يعمل على ال�شرب مب�شداقية الف�ف والعمل  حيث لورّ
على زعزعة ا�شتقرار البطولة الوطنية و�شرب الكرة اجلزائرية 

وقام زط�سي بن�رص بيان �سديد اللهجة 
اجلزائرية  االحتادية  موقع  على 
للرتا�سق  تاأ�سفه  عن  عرّب  اأين  للعبة 
االأندية  روؤ�ساء  بني  الواقع  االإعالمي 
املتعلقة  املباريات  برجمة  ب�سبب 
اجلمهورية  وكاأ�س  الوطنية  بالبطولة 
روؤ�ساء  بني  م�ساكل  عدة  خف  والذي 
مب�سلحة  اأ�رّصت  وخالفات  االأندية 
الكرة اجلزائرية و�رصبت �سورتها يف 
وقعت  االأحداث  واأن  خا�سة  ال�سميم 
بامل�ساركة  وان�سغاله  غيابه  خالل 
لكرة  الدويل  لالحتاد   47 املوؤمتر  يف 
البحرين  بعا�سمة  جرى  الذي  القدم 
املنامة، ومّلح زط�سي من خالل البيان 
اأن تعديالت �سوف تطراأ على برجمة 
وكاأ�س  الوطنية  البطولة  مباريات 
القرار  خالل  من  وذلك  اجلمهورية، 
الذي اّتخذه ب�ساأن عقد اجتماع عمل 
على  بال�سهر  املكلّفة  اللجنة  رفقة 
تبقى  ملا  حت�سبا  املباريات  برجمة 
من املو�سم احلايل بح�سور م�سوؤويل 
الكا�س من  الرابطة املحرتفة وجلنة 
املناف�سة  رزنامة  بقية  �سبط  اأجل 
وفق ما يحمي �سحة الالعبني خالل 

االأخذ  اإىل  باالإ�سافة  ال�سيام  �سهر 
احتاد  فريقي  م�ساركة  االعتبار  بعني 
املناف�سة  يف  اجلزائر  ومولودية 

القارية.
من  ا�ستيائه  عن  زط�سي  وعرّب 
طالت  التي  النارية  الت�رصيحات 
ينق�س على  الذي مل  الفدرايل  مكتبه 
تعيينه �سوى �سهرين من طرف روؤ�ساء 
تظليل  ح�سبه  يريدون  الذين  االأندية 
اآخرها  �سده  وتاأليبه  العام  الراي 
اجلمعية  خالل  وقعت  التي  املهزلة 
لكرة  املحرتفة  للرابطة  اال�ستثنائية 
حماكمة  اإىل  حتولت  والتي  القدم 
عن  عبارة  اأنه  مو�سحا  لزط�سي، 
طرف  من  ال�سيقة  للح�سابات  ت�سوية 
مب�سداقيتها  وال�رصب  منهم  البع�س 
فتح  نف�سه  له  تخّول  من  كل  مهددا 
النار جمددا على الفاف بالتحول اإىل 

العدالة ومقا�ساته.
كرة  م�ساكل  ان  املتحدث  واأردف 
منذ  ومتجذرة  م�ستع�سية  القدم 
الفدرايل  مكتبه  رفقة  ويعمل  اأعوام 
معتربا  لتجاوزها  احللول  اإيجاد  على 
بها خالل  القيام  ال ميكن  املهمة  ان 

وعد  اأين  تن�سيبهم،  من  �سهرين  مدة 
واإحداث  املنا�سبة  القرارات  باأخذ 

التغيريات يف خمتلف امل�سالح.
برجمة نه�ئي ك��س 

اجلمهورية بت�ريخ 5 جويلية

اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  اعلن 
جويلية   5 تاريخ  عن  القدم  لكرة 
كاأ�س  نهائي  لربجمة  موعدا  املقبل 
تاأجيل  بعد  ذلك  وجاء  اجلمهورية، 

النهائي من املناف�سة  مباراتي ن�سف 
النهائي  ن�سف  مقابلة  جتري  اأين 
�سباب  وجتمع  جوان   20 يف  االأوىل 
يجري  بينما  بلعبا�س  واحتاد  بلوزداد 
من   24 يف  الثاين  النهائي  ن�سف 
مولودية  فريقي  ويجمع  ال�سهر  نف�س 
بعدما  �سطيف،  ووفاق  اجلزائر 
يف  اجلزائرية  اجلماهري  تعودت 
النهائي  على خو�س  االأخرية  االأعوام 

يف الفاحت ماي.

اأكد ال�شتف�دة من تريي هيرني واأبدى 
اإعج�به ب�ش�ن�شيز

بن نا�سر: عر�ض اللعب مع املنتخب الأول 
للخ�سر دفعني لرف�ض املغرب وفرن�سا

اإدارة البي ا�س جي تدخل �شب�ق التع�قد معه

غولم منتظر للتوقيع مع نابويل عقدا 
اإىل 2022 مبليوين يورو �سنويا

اجلزائري  الدويل  الالعب  ك�سف 
الدوافع  عن  نا�رص  بن  ا�سماعيل 
على  الدفاع  يختار  جعلته  التي 
على  وتف�سيله  الوطني  املنتخب 
الفرن�سي  املنتخبني  عر�سي 
وقال  به  ات�سال  اللذان  واملغربي 
االحتادية  م�سوؤويل  اأن  نا�رص  بن 
باختيار  اأقنعوه  اجلزائرية 
عليه  عر�سوا  بعدما  اجلزائر 
ما  عك�س  االأول  للمنتخب  اللعب 
له مع م�سوؤويل االحتاديتني  حدث 
عر�سوا  الني  والفرن�سية  املغربية 
ال�سابة  للمنتخبات  اللعب  عليه 
قبل التدرج وال�سعود اإىل املنتخب 
االأول، وا�ساف العب نادي اأر�سنال 
اأم�س  اول  �سهرة  ا�ست�سافته  لدى 
بربنامج »لف�ستيار« على قناة »ا�س 
اأف اأر« الفرن�سية اأن والده املغربي 
اجلن�سية األّح عليه باختيار منتخب 
عر�س  ان  اإال  االأطل�س«  »ا�سود 
والدته  اأ�سول  ظل  ويف  الفاف 
اخل�رص،  يختار  جعله  اجلزائرية 
البداية مييل  انه كان منذ  م�سيفا 
املغرب  او  للجزائر  اللعل  اإىل 
يف  ولعب  بفرن�سا  مولود  اأنه  رغم 

اأ�سنافها ال�سغرى.

النجم  على  نا�رص  بن  واأثنى 
هرني  تريي  ال�سابق  الفرن�سي 
اأنه تعلم الكثري منه  اأو�سح  عندما 
اأر�سنال  اأكادميية  مع  كان  عندما 
من  الكثري  لهم  يقدم  كان  اأين 
ال�سليم  العلم  اأجل  من  الن�سائح 
اأنه  لبلوغ مرحلة املجد، مو�سحا 
�سخ�س رائع وا�ستفاد منها الكثري، 
وا�ستطرد املتحدث ان اكرث العب 
�سفوف  يف  ويعجبه  انتباه  يلفت 
األيك�سي�س  ال�سيلي  »املدفعجية« 
خالل  من  يبهره  الذي  �سان�سيز 
طريقته يف اللعب ورغبته يف الفوز 
يبذلها  التي  الكبرية  واملجهودات 

يف التدريبات.
ع.ق.

االيطالية  االإعالم  و�سائل  ك�سفت 
حول  جديدة  تفا�سيل  عن  اأم�س 
العقد اجلديد الذي �سوف يوقعه 
فوزي  اجلزائري  الدويل  الالعب 
غوالم رفقة ناديه نابويل االيطايل، 
اأربعة  العقد  ي�سم  اأن  ينتظر  اأين 
غاية  اإىل  وميتد  اإ�سافية  موا�سم 
تبلغ  �سنوية  باأجرة   2022 �سيف 
ت�سع  اأن  وينتظر  يورو،  مليوين 
جزائيا  �رصطا  نابويل  اإدارة 
مليون   25 بقيمة  العقد  لف�سخ 
�سوف  كبرية  بن�سبة  حيث  يورو، 
نادي  يوا�سل غوالم املغامرة مع 
تقدمت  بعدما  االيطايل  اجلنوب 
اإدارة االأخري بعر�س جديد قامت 
ال�سنوية  االأجرة  برفع  خالله 
والذي  للخ�رص  االأي�رص  للمدافع 

وم�ستويات  وتقدميه  تاألقه  رغم 
رائعة يف الدوري االيطايل اإال اأنه 
يف  االأجور  اأ�سعف  اأحد  يتقا�سى 

النادي.
�سحيفة  ك�سفت  اأخرى،  جهة  من 
جدية  ام�س  الفرن�سية  »ليكيب« 
اإدارة  توليه  الذي  االهتمام 
التي  جرمان  �سان  باري�س  نادي 
ت�ستهدف بقوة التعاقد مع خريج 
ايتيان  �سانت  نادي  مدر�سة 
النادي  مالك  اأن  ورغم  الفرن�سي 
نا�رص اخلليفي مل يفتح مفاو�سات 
غوالم  اأعمال  وكيل  مع  ر�سمية 
ميلك  اأنه  اإال  مانديز  خورخي 
رغبة كبرية يف ا�ستقدامه من اأجل 
ماك�سويل  مدافعه  رحيل  تعوي�س 

الذي اعتزل امليادين.

ق.ر

بوجن�ح يجدد العقد مع ال�شد اإىل ع�م 2021

هني يتوج بجائزة اف�سل هدف يف املو�سم بالدوري البلجيكي

ترقب اإعالنه عن ق�ئمة 23 لعب� املعنية برتب�س الث�لث جوان

األكاراز ينهي جولته الأوروبية و3 لعبني يعتذرون عن لقاءه

ع.ق.

عي�شة ق.



بطل  بلقب  املتّوج  جوفنتو�س  نادي  اأعلن 
الدوري الإيطايل لكرة القدم للمو�سم ال�ساد�س 
على التوايل تعاقده ب�سكل نهائي مع املهاجم 
عن  دافع  بعدما  كوادرادو  خوان  الكولومبي 
واأو�سح  الإعارة،  �سبيل  على  ملو�سمني  األوانه 
كان  كوادرادو  عقد  اأن  بيان  يف  جوفنتو�س 
يت�سمن بنداً اإلزامياً لل�رشاء بالنظر اىل بع�س 

املعايري والتي باتت جمتمعة، و�سيدفع النادي اليطايل الذي �سيخو�س املباراة 
اأوروبا امام ريال مدريد الإ�سباين حامل اللقب  اأبطال  النهائية مل�سابقة دوري 
يف الثالث جوان املقبل مبلغ 20 مليون يورو لفريق ت�سيل�سي على ثالث دفعات، 
وبات كوادرادو مرتبطاً مع جوفنتو�س حتى جوان 2020. وخا�س كوادرادو 83 

مباراة مع يجفنتو�س �سّجل خاللها 8 اأهداف مع 14 متريرة حا�سمة.  

قامت ال�رشطة الإ�سبانية اأم�س باعتقال رئي�س 
اإىل  رو�سيل،  �ساندرو  ال�سابق  بر�سلونة  نادي 
جانب اأربعة اأ�سخا�س اآخرين يف اإطار عملية 
املدين  واحلر�س  الوطنية  لل�رشطة  م�سرتكة 
�سد عمليات غ�سيل الأموال بح�سب ما اأفادته 
ال�رشطة،  وتقوم  التحقيقات،  من  م�سادر 
مبنطقتي  بر�سلونة  يف  املداهمة  بعمليات 

وبداأت  "رمييت"،  الأمنية  عمليتها  �سمن  وذلك  اأندورا،  وكذلك  وجريونا  لييدا 
التحقيقات على خلفية احل�سول على عمولت غري قانونية، نظري نقل احلقوق 
تلك  غ�سيل  يتم  اأن  على  القدم،  لكرة  الربازيلي  للمنتخب  والب�رشية  ال�سمعية 
الأموال لحقا. وت�سع امل�سادر رو�سيل ورئي�س الحتاد الربازيلي ال�سابق لكرة 
القدم ريكاردو تيك�سريا على راأ�س املدبرين لهذه العملية، ويقوم وكالء تابعون 
لوحدة مكافحة اجلرمية القت�سادية وال�رشيبية وال�رشطة الوطنية واأفراد من 
العتقالت  بعمليات  املدين  احلر�س  من  كتالونيا  باإقليم  الق�سائية  ال�رشطة 

والتفتي�س.

كونتي  اأنطونيو  الإيطايل  وا�سل 
املتميزة  اإجنازاته  ت�سيل�سي  مدرب 
اأف�سل  بلقب  وفاز  احلايل  املو�سم  يف 
مدرب يف الدوري الإجنليزي املمتاز، 
مدرب  اأف�سل  بلقب  كونتي  توج  حيث 
رابطة  اختيار  بح�سب  الربميرليغ  يف 
مدربي البطولة، تتويج كونتي امل�ستحق 
قاد  حيث  املتميز  اإجنازه  عقب  جاء 
يف  ال�ساد�س  بلقبه  للفوز  ت�سيل�سي 
تاريخ م�ساركاته يف الدوري الإجنليزي 
املو�سم  اأنه  من  الرغم  على  املمتاز 

اإجنلرتا،  يف  الإيطايل  للمدرب  الأول 
اإيطاليا  منتخب  مدرب  باأن  علماً 
ال�سابق حقق اإجنازاً تاريخياً حيث قاد 
مباراة من   30 للفوز مبجموع  "البلوز" 
امل�سابقة حمققاً  الفريق يف  لعبها   38
خا�سها  انت�سارات  عدد  اأعلى  بذلك 
الدوري  واحد يف  مو�سم  فريق يف  اأي 
اأ�ساف  قيا�سي  رقم  وهو  الإجنليزي، 
نهاية  يف  ت�سيل�سي  لتتويج  كربى  قيمة 
اإىل  كونتي  ويتطلع  احلايل.  املو�سم 
التتويج بلقب كاأ�س الحتاد الإجنليزي 
املباراة  يف  اأر�سنال  يواجه  عندما 
بذلك  ليكون  القادم  ال�سبت  النهائية 
قد حقق ثنائية تاريخية يف اأول مو�سم 

عمل له يف الكرة الإجنليزية.
التدريب  مع  م�سريته  كونتي  وبداأ 
اإذ درب فريق  من عام 2006  انطالقاً 
لتدريب  ينتقل  اأن  قبل  املغمور  اأريزو 
فرق باري واأتالنتا و�سيينا، و�سهد عام 
عندما  لكونتي  حمورية  نقلة   2011
ال�سيدة  القدمي ودرب فريق  لبيته  عاد 
ح�سد  متتالية  �سنوات  لثالث  العجوز 
خاللها الدوري الإيطايل ثالثة موا�سم 
و2013-  2013-2012  ،2012-2011

2014 كما توج بكاأ�س ال�سوبر الإيطالية 
عامي 2012 و2013، وخا�س كونتي مع 
اليويف 151 مباراة فاز يف 102 وتعادل 
ذلك خا�س  وعقب   ،15 34 وخ�رش  يف 

الإيطايل  املنتخب  مع  حافلة  م�سرية 
اإىل  الفريق  قيادة  يف  خاللها  جنح 
قبل   2016 اأوروبا  بطولة  نهائي  ربع 
باخل�سارة  الأزوري  م�سرية  تتوقف  اأن 
وحتى  اأملانيا،  اأمام  الرتجيح  بركالت 
 46 ت�سيل�سي  مع  كونتي  خا�س  الآن 
مباراة فاز يف 37 وتعادل يف 3 وخ�رش 6 
منها 5 مباريات يف الدور، بدوره .مدرب 
برايتون اأند هوف األبيون كري�س هوتون 
فاز اأي�ساً بلقب اأف�سل مدرب يف دوري 
الدرجة الأوىل الإجنليزي عقب قيادته 
اأن  للتاأهل للدوري املمتاز بعد  فريقه 
احلايل  املو�سم  ختام  يف  و�سيفاً  حل 

من "ال�سامبيون�سيب".

كونتي يتوج اأف�ضل مدرب يف الدوري الإجنليزي املمتاز

اأملح مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 
غريزمان  اأنطوان  فرن�سا  ومنتخب 
�سفوف  اإىل  انتقاله  اإمكانية  اإىل 
الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت 
غريزمان  واأعلن  املقبل،  املو�سم 
"يومي"  خالل م�ساركته يف برنامج 
الفرن�سية  �سي"  اأم  "تي  قناة  على 
فريق  األوان  عن  دفاعه  احتمال 
"ال�سياطني احلمر" املو�سم املقبل، 
يف  فر�سه  اأن  تردد  ودون  م�سرياً 
ذلك ت�سل اإىل 6 من اأ�سل 10، وهي 
فيها  يتطرق  التي  الأوىل  املرة 
ب�رشاحة  الفرن�سي  املنتخب  جنم 
مان�س�سرت  �سفوف  اإىل  انتقاله  عن 
الأخري  مدرب  وو�سع  يونايتد، 
هداف  مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
فرتة  اأولياته يف  بني  مدريد  اأتلتيكو 

النتقالت ال�سيفية املقبلة يف اأفق 
�سعيه اإىل ت�سكيل فريق تناف�سي.

املو�سم  يونايتد  مان�س�سرت  واأنهى 
يف املركز ال�ساد�س وف�سل يف حجز 
اأبطال  دوري  م�سابقة  اإىل  بطاقته 
اأنه  بيد  املقبل،  املو�سم  اأوروبا 
ميلك اأمكانية التواجد يف امل�سابقة 

القارية العريقة يف حال تتويجه اليوم 
الأوروبي  الدوري  م�سابقة  بلقب 
اأم�سرتدام  اأجاك�س  يواجه  حيث 
اإىل  غريزمان  وان�سم  الهولندي، 
اأتلتيكو مدريد ملدة 5 موا�سم �سيف 

2014 قادماً من ريال �سو�سييداد. 

اأعلن نادي بورتو رحيل مدربه نونو 
مو�سم  بعد  الطرفني  باتفاق  �سانتو 
واأنهاه  املن�سب  يف  ق�ساه  واحد 
الفريق يف مركز و�سيف بطل الدوري 
يف  نونو  وكان  املمتاز،  الربتغايل 
منت�سف عقده مع النادي الربتغايل 
يوم  عقب  رحيله  نباأ  اأعلن  عندما 
 1-3 املفاجئة  اخل�سارة  من  واحد 
اآخر  يف  موريرن�سي  م�سيفه  اأمام 
مباراة بالدوري هذا املو�سم. واأنهى 
بورتو البطل ال�سابق لأوروبا املو�سم 
يف املركز الثاين بالدوري بفارق �ست 
نقاط خلف غرميه بنفيكا الذي توج 
باللقب، واأبقى الفريق على اآماله يف 
فرتات  اأغلب  خالل  باللقب  الفوز 

التعادل  ولكن  املو�سم 
وفيتوريا  فرين�سي  مع 
ملعبه  على  �سيتوبال 
كما  حظوظه،  بدد 
الربتغايل  الفريق  و�سل 
النهائي  ثمن  للدور 
بدوري الأبطال قبل اأن 
اأمام جوفنتو�س  يخ�رش 
نحو  على  وخرج 
الكاأ�س  من  مفاجئ 
اأمام  الرتجيح  بركالت 

بيان:  يف  النادي  وذكر  ت�سافيز. 
الإثنني  لتفاق  ونونو  بورتو  "تو�سل 
بالرتا�سي  التدريبي  العقد  لف�سخ 
بني الطرفني"، وفاز بورتو بالدوري 

ت�سع مرات يف 11 مو�سما بداية من 
-2012 وحتى   2003-2002 مو�سم 

ليفوز  تراجعت  هيمنته  ولكن   2013
اآخر  يف  بالبطولة  بنفيكا  غرميه 

اأربعة موا�سم.

غريزمان يلمح اإىل اإمكانية انتقاله اإىل املان يونايتد

بورتو يعلن رحيل مدربه بالرتا�ضي
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اأوباميانغ يعتذر 
لليفاندوف�ضكي

اإميرييك  بيري  الغابوين  اأ�ساد 
بورو�سيا  مهاجم  اأوباميانغ 
البولندي  مبناف�سه  دورمتوند 
بايرن  ليفاندوف�سكي جنم  روبرت 
ميونيخ، وح�سم اأوباميانغ ال�رشاع 
جائزة  على  ليفاندوف�سكي  مع 
اأن  بعد  البوند�سليغا،  هداف 
اأنهى الدوري بت�سجيله 31 هدًفا، 
البولندي  الدويل  على  متفوًقا 
املهاجم  وح�سل  هدف،  بفارق 
القنا�س،  مدفع  على  الغابوين 
جملة  ت�سلمها  التي  اجلائزة  وهي 
"كيكر" الريا�سية ال�سهرية لهداف 
واجلائزة عبارة  الأملاين.  الدوري 
احلديد  من  �سغري  مدفع  عن 
وزنه حالًيا حوايل  يبلغ  امل�سبوب 
على  ومو�سوع  كليوغرامات   3
قاعدة �سغرية من اخل�سب، وقال 
للموقع  ت�رشيحات  يف  اأوباميانغ، 
م�ساء  للبوند�سليغا  الر�سمي 
روبرت  يل،  "بالن�سبة  اأم�س:  اأول 
مهاجم  اأف�سل  ليفاندوف�سكي 
�ساحب  واأ�ساف  العامل"،  يف 
جائزة  يف  "هزميته  عاًما:   27
اأنا  رائع،  �سعور  الدوري  هداف 
اآ�سف له، لكنه �سعور رائع"، وكان 
ليفاندوف�سكي توج بجائزة هداف 
الدوري الأملاين املو�سم املا�سي 
مبجموع 30 هدًفا فيما احتل اأوبا 

املركز الثاين بر�سيد 25 هدًفا.

ل لتفاق مع دافيد  اإن ريال مدريد تو�سَّ الإ�سباين  الإعالمي  اإندا  اإدواردو  قال 
دي خيا حار�س مان�س�سرت يونايتد لالن�سمام اإىل �سفوف الفريق امللكي ال�سيف 
"ريال  اأم�س:  اول  م�ساء  اإ�سباين  لربنامج  ت�رشيحات  اإندا، يف  واأ�ساف  املقبل، 
"نافا�س  وتابع:  ذلك"،  يعلم  نافا�س  وكيلور  خيا  دي  مع  لتفاق  تو�سل  مدريد 
التفاو�س  عملية  ل  اأَجّ اأعماله  وكيل  لكن  �سيتي،  مان�س�سرت  من  عر�س  لديه 
احلار�س  يرحل  اأن  يريدون  ل  امللكي  الفريق  لعبي  اأن  كما  ال�سيتيزنز،  مع 
ريال  األعاب  �سانع  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  عن  وب�سوؤاله  الكو�ستاريكي"، 
مدريد، اأجاب: "كري�ستيانو رونالدو ومار�سيلو يدعمان بقاءه يف مدريد"، واأمت 
الإعالمي الإ�سباين ت�رشيحاته موؤكًدا: "ت�سيل�سي هو اأف�سل ناٍد يف الوقت احلايل 

للتعاقد مع خامي�س هذا ال�سيف".

اأن الفرن�سي زين الدين زيدان  اعترب رئي�س نادي ريال مدريد فلورنتينو برييز 
لقبه 33 يف  النادي امللكي  اإحراز  العامل، وذلك غداة  الأف�سل يف  هو املدرب 
الدوري الإ�سباين، وقال برييز يف الحتفال التقليدي الذي اأقيم اأول اأم�س يف مقر 
البلدية بالعا�سمة الإ�سبانية" "�سكراً زيزو على كل ما اأعطيتنا اإياه وما توا�سل 
اأف�سل لعب يف  "كنت  واأ�ساف  بالفعل"،  لنا، كل هذا كان عماًل رائعاً  تقدميه 
العامل والآن وبكل ب�ساطة اأنت املدرب الأف�سل، قمت مع م�ساعديك بعمل فعال 
وكتبت �سفحة جديدة يف تاريخ النادي، �سجل ريال مدريد يف كل مباراة خا�سها 

يف املراحل 38 من املو�سم، وهذا يظهر بو�سوح فل�سفة الفريق".
النادي امللكي مرة  الذي توىل رئا�سة  وجتمع عالقة مقربة بني زيدان وبرييز 
اأوىل بني 2000 و2006 ثم عاد يف 2009، و�ساهم برييز يف قدوم زيدان كالعب اإىل 
ريال يف 2001 من جوفنتو�س الإيطايل، وعهد اإليه مبن�سب املدرب يف جانفي 
2016، بعدما كان قد عني مدرباً م�ساعداً يف 2014، وقال برييز اأن لديه اأمال 
كبرياً يف احتفاظ النادي بلقبه يف دوري اأبطال اأوروبا عندما يخو�س وجوفنتو�س 
املباراة النهائية يف الثالث جوان يف العا�سمة الويلزية كارديف، ليجمع النادي 
لقبي الليغا ودوري الأبطال للمرة الأوىل منذ 1958، واأ�ساف: "نحلم بالعودة اإىل 
�ساحة ثيبيلي�س يف 4 جوان، واأعرف جيداً اأن الالعبني واجلهاز الفني �سيقدمون 

كل ما يف و�سعهم لإحراز لقبنا الأوروبي 12 يف دوري الأبطال".

اعتقال رو�ضيل بتهمة غ�ضيل الأموال

جوفنتو�س ي�ضم كوادرادو ب�ضفة 
نهائية

الريال يتفق مع دي خيا ورودريغيز 
يقرتب من ت�ضيل�ضي

برييز ي�ضف زيدان بالأف�ضل يف العامل
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باهتمام  العربية  اللغة  حظيت 
كبري يف الع�رص العثماين، وكانت 
تكتب  العثمانية  الر�سمية  اللغة 
ال�سالطني  اهتم  كما  بالعربية، 

العثمانيون بها كثريا.
حّول  احلايل،  الوقت  ويف 
اآك  بالل  الرتكي  اخلطاط 
كايا، ع�سقه للخط العربي، اإىل 
ا�ستح�سان  القت  فنية  اأعمال 

العرب واالأتراك.
الفنان  نظمه  معر�ض  ويف 
القطرية  العا�سمة  يف  الرتكي، 
�سهرين،  نحو  قبل  الدوحة، 
الزائرين،  لوحاته  اأده�ست 
العربي  اخلط  لروؤيتهم 
ت�سبه  بكتابات  املعا�رص، 
من  القراءة  اإمكانية  اأو  الورود، 
�سكل  على  اأو  للي�سار،  اليمني 

هالل.
اإنه »تخرج  كايا«،  اآك   «  ويقول 
من الثانوية العامة العام 1984، 
وبعدها بداأ يتعلم اخلط العربي 
واخلطاطني،  املدر�سني  عرب 
يرى  ي�سب  عندما  واالإن�سان 
النا�ض،  ويك�سب  اجلمال، 
اخلط  ليدر�ض  هكذا  فبداأت 
�سنوات،   6 مدار  على  العربي 
ح�سوله  حتى  تركيا  يف  در�ض 

على االإجازة )ال�سهادة(.
العربية  اللغة  »تعلمت   وي�سيف 
يف �سوريا، فهي لغة اأهل اجلنة، 
فقط،  العرب  الإخواننا  ولي�ست 
وعندما  امل�سلمني،  لكل  بل 
اأكن  مل  العربي  اخلط  تعلمت 
اخلط  وبف�سل  العربية،  اأعرف 
ال�سوريني،  اأحد  على  تعرفت 
دم�سق،  حكاية  بداأت  وبعدها 
العربية  تعلمت  اخلط  وبربكة 

وهذا يف العام 1985«.
بداأت  »عندما  اأي�سا   واأو�سح 
يعطوننا  كانوا  بالدرا�سة 
اأكتب  وكلما  منزلية،  واجبات 
واأنا  اأح�سنت،  يل  يقولون  كلمة 
فاأنا جديد،  ذلك  اأريد  ال  اأقول 
حتمل  ال  الكتابة  هذه  ليقولوا 

خطاأ«.
اأن اأحد  اخلطاط الرتكي يروي 
فطلب  خطه،  �ساهد  ال�سوريني 
منه تعليمه فن اخلط بالعربي، 

در�ض يف  االأخري  اأن  واملفاجاأة 
دم�سق،  بجامعة  اخلط  ق�سم 
عليه  اأن  كايا«،  »اآك  عليه  فرد 
وخالل  منه،  العربية  تعلم 
اخلط  �سويا  در�سا  6 اأ�سهر 

العربي.
الرتكي:  اخلطاط  وي�سيف 
اخلط  درا�سة  بداأنا  عندما 
رغبة  هناك  تكن  مل  العربي 
اأ�ساتذتنا  من  �سمعنا  عامة، 
كانوا  العثمانيني  ال�سالطني  اأن 
الأن  العربي،  باخلط  يهتمون 
يف  العثمانية،  الدولة  عهد  يف 
املباين واملقابر ويف املكاتب، 
اخلط  كان  احلياة  كل  ويف 

موجودا.
اأما فيما يخ�ض التقنيات، التي 
للخط،  كتابته  يف  ي�ستخدمها 
ويبنى  هند�سة  اخلط  فاأو�سح: 
على النقطة، ولهذا عندما ياأتي 
النقطة،  اأعلمه  طالب  اأي  يل 
فاإن كتبها ب�سكل �سحيح فذلك 
يعني اأن كل احلروف تبنى على 
تبني  وامل�سافة  النقطة  حجم 
�سيء،  اأهم  والنقاط  بالنقاط، 
فيه  �سيء  كل  اخلط  ولهذا 
بالقيا�ض، وخا�سة يف  م�سافات 
االعتماد  يتم  التقليدية  الكتابة 

على النقطة.
واأردف اأن اأكرث ما ي�سكل اأ�سا�ض 
خربة  ولدي  اخلربة،  هي  الفن 
هو  االأهم  ولذا  عاًما،   4٠ من 
ب�سكل جيد، وتطبيقه  الت�سميم 
عرب  رمبا  خمتلف  ب�سكل 

االأحبار.
على  كايا«  اآك   « يعتمد  وتقنيا 
وهناك  م�سنن،  راأ�سه  قلم 
امل�ساطر  على  تعتمد  خطوط 
بداية  اأ�سع  ت�سميم  فاأي 
ثم  دفرت خا�ض،  خمططه على 
الو�سول  اأحاول  احلا�سوب  عرب 

بها اإىل الكمال.
بني  الرتكي  اخلطاط  ويربط 
اإن  ويقول  والفكرة،  اخلط  فن 
املهم حكاية العمل والت�سميم، 
م�سيفا:  ما،  فكرة  يحمل  الذي 
يف  االإ�سالم  قيم  على  »اعتمد 

جت�سيد ا�سم اهلل عز وجل«.
حتويل  على  مثاًل  وي�رصب 

الهالل  بالقول:  فن  اإىل  الفكرة 
خاللها  ومن  االإ�سالم،  ميثل 
كتبت ا�سم اهلل على �سكل الهالل، 
ومبا اأن اهلل هو رب الكون كتبت 
ومن  اهلل  اليمن  من  تقراأ  لوحة 

.GOD الي�سار
اهلل  اإال  اإله  ال  ت�سميم  وهناك 
و�سعت  فيما  اأفقي،  ب�سكل 
وفق  عمودي،  ب�سكل  اهلل  اإال 

اخلطاط.
فيها  لوحة  »هناك  اأن  وبني 
فيها  قارب  )اهلل حممد(  كلمتي 
حبيب  حممد  يف  احلاء  حرف 
االألف  مع  متنا�سب  ب�سكل  اهلل، 

والالم، فخرجت لوحة جميلة.
التي  النخيل  �سجرة  وهناك 
ومنطقة  االأو�سط  ال�رصق  متثل 
بـ33  فر�سمها  الوحي،  نزول 
له  يكون  عمل  فكل  اهلل،  كلمة 

حكاية خمتلفة تظهره.
للحديث  الرتكي  الفنان  وعاد 
م�سرًيا  بالدوحة،  معر�سه  عن 
قطر  علمي  ر�سم  اأنه  اإىل 
وتركيا، بت�سميم من�سجم، فزين 
ويف  اهلل،  بكلمة  القطري  العلم 
علم تركيا النجمة كانت مكونة 
مع  متنا�سبة  اهلل،  كلمات   5 من 
الهالل، وهناك جمموعات من 
اخلطوط منها خطوط الأ�سماء 

اهلل احل�سنى.
على  االأفعال  ردود  وحول 
راأًيا  �سمع  اأنه  يو�سح  اأعماله، 
ي�ساهدوا  مل  اأنهم  وهو  يتكرر 

من قبل مثل هذه الكتابات.
على  يحر�ض  الرتكي  اخلطاط 
عادة ما م�ساهدة الده�سة على 
خا�سة  معار�سه،  زوار  وجوه 

العرب.
العالقات  تقوية  »مع  ويقول: 
الرتكية والعربية، بداأوا )العرب( 
مبعرفة اأن ال�سعب الرتكي م�سلم 
يقراأ القراآن، وعرب الفن �سنكون 
اجلانبني  بني  للتوا�سل  ج�رًصا 

وهو اأمر ي�رصنا جميعا«.
وك�سف اأنه يخطط الإقامة مزيد 
امل�ستقبل،  يف  املعار�ض  من 
مناطق  من  عرو�ض  وهناك 
خمتلفة، بينها قطر ، االإمارات، 

وال�سعودية.

»�إلني: 
كوفينانت« 

يت�صدر �إير�د�ت 
�ل�صينما 

�لأمريكية
ت�سّدر فيلم اخليال العلمي »اإلني: 
كوفينانت«، اإيرادات دور ال�سينما 

يف اأمريكا ال�سمالية، ح�سبما 
اأظهرت تقديرات ا�ستوديوهات 

ال�سينما . وحقق الفيلم، الذي 
ي�سارك يف بطولته كل من مايكل 

فا�سبندر وكاثرين ووتر�ستون 
وجيم�ض فرانكو وجاي بري�ض 
ونومي رابا�ض، ايرادات بلغت 
36 مليون دوالر. وتراجع اإىل 

املركز الثاين فيلم املغامرات 
»غارديان اأوف ذا غالك�سي 2« اأو 
)حماة املجرة 2(، الذي ي�سارك 

يف بطولته كل من كري�ض برات 
وزوي �سالدانا و�سيلف�سرت �ستالون 
وكريت را�سل وفني ديزل، حمققاً 

اإيرادات بلغت 35.1 مليون 
دوالر.

واحتل املركز الثالث الفيلم 
الدرامي الرومان�سي »افريثينج، 

افريثينج«، الذي ي�سارك يف 
بطولته كل من اآماندال �ستينربج 

ونيك روبين�سون واأنا دي ال 
ريجويرا، حمققاً اإيرادات بلغت 

12 مليون دوالر.
وجاء يف املركز الرابع الفيلم 
الكوميدي »�سنات�سد«، الذي 

ي�سارك يف بطولته كل من 
كري�ستوفر ميلوين واإميي �سومر 
وجولدي هاون، حمققاً اإيرادات 

بلغت 7.6 مليون دوالر.
وحل يف املركز اخلام�ض 

اأحدث اجزاء الفيلم الكوميدي 
»داياري اوف ايه ومبي كيد« 
والذي يحمل عنوان )ذا لوجن 

هاول(، الذي ي�سارك يف بطولته 
كل من جي�سون دراكر واألي�سيا 

�سيلفر�ستون وتوم اإيفرت �سكوت، 
باإيرادات بلغت 7.2 مليون 

دوالر.

مغني �لر�ب دريك 
يحطم �لرقم 

�لقيا�صي ويح�صد 13 
جائزة بيلبورد

 ح�سد مغني الراب دريك 13 
جائزة يف حفل توزيع جوائز بيلبورد 
املو�سيقية لعام 2٠17 ليحطم الرقم 
القيا�سي للمغنية اأديل التي نالت 12 

جائزة يف 2٠12.
وقال املغني الكندي وهو يت�سلم 

واحدة من اجلوائز يف احلفل الذي 
اأقيم يف ال�ض فيغا�ض اأم�ض االأحد 

وح�رصه كثري من امل�ساهري: »اأريد 
اأن اأقول.. ا�سمدي يا اأديل الأنك... 
�ستعودين لتحطيم الرقم القيا�سي«.
ومن بني اجلوائز التي نالها دريك 

اأف�سل فنان واأف�سل األبوم عن األبومه 
»فيوز«. وت�سمن احلفل الذي ا�ستمر 

ثالث �ساعات وقدمه مغني الهيب 
هوب لوداكري�ض وجنمة فيلم »هاي 
�سكول ميوزيكال« فاني�سا هادجينز، 

عرو�ساً من مايلي �ساير�ض وفريق 
»ذا ت�سني �سموكرز« ونيكي ميناج 

وفريق »اإمياجني دراجونز«.

 مع لوحات �لرتكي »بالل �آك كايا« .. 
�حلروف �لعربية تتحول لورود

3 ثعابني تظهر ملنة �صلبي وخالد �لنبوي 
�أثناء ت�صوير »و�حة �لغروب«

   
فوجئ الفنان امل�رصي خالد النبوي والفنانة امل�رصية 

منة �سلبي بظهور 3 ثعابني من احلائط، اأثناء 
ت�سوير اأحد م�ساهد م�سل�سلهما اجلديد 

»واحة الغروب«، املقرر عر�سه يف رم�سان 
املقبل.

ون�رصت م�سممة االأزياء رمي العدل 
�سورة الأحد الثعابني، عرب �سفحتها 

ال�سخ�سية مبوقع التوا�سل االجتماعي 
»في�ض بوك«، وعلقت عليها قائلة: 

»بن�سور يف مكان ويف و�سط ال�سوت، 
3 ثعابني طلعوا من احليطة، م�ض 

دي امل�سكلة، امل�سكلة اإن معاك عيال 
خمتلة بي�سطادوهم ويت�سوروا معاهم«.
وي�سارك يف بطولة »واحة الغروب« �سيد 

رجب واأحمد 
كمال و�سلوي حممد علي 

وناهد ر�سدي ورجاء 
ح�سني، �سيناريو وحوار 

مرمي ناعوم وهالة 
الزغندي، واإخراج 
كاملة اأبو ذكري.

مهرجان كان يدخل �أ�صبوعه �لأخري 
بعر�ض فيلمني من�صاوي ويوناين

    يدخل مهرجان كان ال�سينمائي اأ�سبوعه االأخري بعر�ض فيلمني، طال 
انتظارهما على اأمل اأن ي�ساعدا يف اإنعا�ض املهرجان، الذي �سهد بداية 

متوا�سعة نوعاً ما ملناف�ساته.
وعلى الرغم من اأن املخرج مايكل هانكه، يحاول هذا العام اأن ي�سبح 

اأول خمرج من�ساوي يح�سل على جائزة ال�سعفة الذهبية لثالث مرة 
عن فيلمه »هابي ايند« ) نهاية �سعيدة( الذي تدور ق�سته حول احلياة 
االأوروبية البورجوازية، اإال اأن هناك اآمال كبرية معلقة على فيلم »ذا 

كيلينج اأوف اإيه �ساكرد دير« للمخرج اليوناين يورجو�ض النثيمو�ض.
ويتناف�ض الفيلمان �سمن 19 فيلماً على جائزة ال�سعفة الذهبية. وتدور 

ق�سة فيلم »هابي اإيند« حول اأ�رصار وحياة اأ�رصة ثرية يف بلدة كاليه 
ب�سمال فرن�سا، وقد اعترب من اأبرز االأفالم امل�ساركة يف املهرجان 

حتى قبل بدء فعاليته االأ�سبوع املا�سي.
ويلعب كولني فاريل دور البطولة يف فيلم املخرج النثيمو�ض، حيث 

يج�سد دور طبيب تبداأ حياته يف التداعي بعدما يقابل مراهق 
م�سطرب.
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 خطاب ال�شجالت
 

�أق�سام؛  ثالثة  �لكتاب  يت�سمن 
»�ل�سورة  �لأول  �لق�سم  وي�سم 
�ملديني:  للمجتمع  �لتقليدية 
�سجالت  يف  منهجية  قر�ءة 
يف  �ل�رشعية  طر�بل�س  حمكمة 
�لقرن �ل�سابع ع�رش وبد�ية �لقرن 

�لثامن ع�رش« خم�سة ف�سول.
يف �لف�سل �لأول، »مدخل منهجي«، 
�لتي  �لدر��سات  �أن  زيادة  يوؤكد 
�ملحاكم  �سجالت  �عتمدت 
�ل�رشعية ما ز�لت حمدودة �لعدد 
هذه  و�سع  �أن  »و�لو�قع  و�لنتائج، 
�ل�سجالت ر�هًنا - يف طر�بل�س - 
ل ي�سمح بال�ستفادة �ملرجّوة، وما 
مرقمة  وغري  م�سّنفة  غري  د�مت 
فرت�ت  د�مت  وما  علمًيا،  ترقيًما 
غري  و�لفجو�ت  و�لثَُّغر  �لنقطاع 
فاإن عمل  �إح�ساء دقيًقا،  حم�ساة 
�لباحث يف �لوقت �حلايل �سيكون 
�أحو�ل  ويف  وع�سو�ئًيا«.  �نتقائًيا 
طر�بل�س يف �أيام �لعثمانيني، يقول 
بتقاليدها  »�حتفظت  �إنها  زيادة 
من  حتولت  لكنها  �ملدينية، 
عا�سمة دولة - ولية، �إىل عا�سمة 
يف  بتاأثريها  و�حتفظت  �إقليمية، 
�أق�سية  �سم  �لذي  �للو�ء  حدود 
�لإد�رية  �لرتتيبات  يف  عدة 
زيادة  يحاول  و�إذ  �لالحقة«. 
�لتطور  لهذ�  �نعكا�س  �لعثور على 
�إن  يقول  �لطر�بل�سية،  �لوثائق  يف 
»�ل�سجالت متّثل، بالدرجة �لأوىل، 
ت�ساعد  �أن  وميكنها  مدينًيا،  ا  ن�سً
يف �إعادة تكوين �سورة للمدينة ل 
�لعمر�نية،  جو�نبها  على  تقت�رش 
�لإنتاج  عالقات  ا  �أي�سً ت�سمل  بل 
�ل�سيا�سية  و�لرقابة  و�ل�سلطة 
و�لأيديولوجية«. يف �لف�سل �لثاين، 
و�خلطاب  �ل�رشعي  »�لكتاب 
م�سائل  زيادة  يتناول  �ملرعي«، 
�خلطاب،  و�سلطة  وحدوده  �لن�س 
عدة،  جو�نب  من  ذلك  معاجًلا 
»ميكننا،  يقول:  �إذ  �للغوي  منها 
من خالل �لتمييز �للغوي، �أن منيز 
�ل�سلطة:  من  نوعني  �خلطاب  يف 
�لقا�سي،  يتولها  �لتي  �ل�سلطة 
و�ل�سلطة �لتي يتولها �لو�يل؛ ففي 
�سلطة  �لقا�سي ميّثل  كان  �لو�قع، 
�سلطة  عن  تام  ب�سكل  م�ستقلة 
�أقامته  �لذي  �لف�سل  قبل  �لو�يل، 
�ل�سلطات«؛  �لقو�نني �حلديثة بني 
م�ستنتًجا:  �ل�سلطوي  ومنها 
م�سدًر�  �ل�سجالت  �عتربنا  »�إذ� 
للمعلومات، فاإنها لن تقدم لنا �إل 
مزيًد� من �ملعطيات �لتي ن�سعها 
�ملعلومات  من  لدينا  ما  فوق 

�عتربنا  �إذ�  لكن،  منلك.  �لتي 
�لن�سو�س خطاًبا ي�سدر عن  هذه 
ويك�سف  �سلطته  وميلك  �سلطة 
بنية  توؤ�س�س  �لتي  �لعالقات  عن 
بنية  بال�رشورة  عليها  تنطبق  ل 
�جتماعية �أخرى، وجب �أن ن�ستمع 
�أن  ل  �خلطاب  هذ�  فحوى  �إىل 

له بح�سب �أغر��سنا«. نوؤِوّ
 
 

ديني ومدين
 

»�لد�ستور  �لثالث،  �لف�سل  يف 
يقول  �ل�سيا�سة«،  حاكم  م:  �ملعَظّ
كانت  �لو�يل  �سلطة  �إن  زيادة 
من  وهو  �لقا�سي،  �سلطة  حتّدها 
�لإد�ري  �جلهاز  على  ي�رشف  كان 
و�لع�سكرية.  �ملالية  و�ل�سوؤون 
يتكون من غري  �جلهاز  وكان هذ� 
�ل�سكان  بع�س  دخل  و�إن  �لأهايل، 

�ملحليني يف خدمة �لو�يل.
 

�لر�بع،  �لف�سل  يف  �ملوؤلف  يرّكز 
تف�سيل  على  �ل�رشعي«،  »�حلاكم 
�سلطة �لقا�سي من خالل �لوثائق 
�ل�رشعية �لتي تقّدم فكرة و��سحة 
�لرقابة  �لقا�سي يف  عن دور هذ� 
و�إ�رش�فه  �ملدينة  حلياة  �ليومية 
�ملبا�رش عليها، »ومع ذلك، ينبغي 
هذه  يف  �لقا�سي  دور  نح�رش  �أل 
كانت  رقابته  �إن  �إذ  �لق�سايا، 
ا،  �أي�سً �جلماعات  �سوؤون  ت�سمل 
ببع�س«.  بع�سها  وتنظيم عالقات 
للبحث يف  كان ي�ستعني باملطر�ن 
على  وباملفتي  طائفته،  �سوؤون 
ب م�سايخ  �سبيل �ل�ست�سارة، وين�سّ
�حِلَرف بطلب من �أبناء كل حرفة. 
�حلاكم  �سلطة  »�إن  زيادة:  يكتب 
�لعلماء  جهاز  على  �ل�رشعي 
بعيد.  حد  �إىل  ومبا�رشة  و��سحة 
�جلهاز  هذ�  �أن  من  �لرغم  وعلى 
باأغلبيته من �لأهلني، فاإن  يت�سكل 
خلعهم  �أو  وظائفهم  يف  تعيينهم 
من  مبا�رش  باإ�رش�ف  يجري 
ما عد� �ملفتي  �ل�رشعي،  �حلاكم 

�أو من ينوب عنه موقًتا«.
»�ملدينة  �خلام�س،  �لف�سل  يف    
�ملحمية«، ير�سم زيادة ف�سيف�ساء 
�لعهد  يف  �جتماعًيا  �ملدينة 
�لعبد  »��ستطاع  يكتب:  �لعثماين. 
�إذ� حظي  �لدوين  و�سعه  يبدل  �أن 
تكن  فلم  �ملر�أة،  �أما  بتحريره. 
معطى  هو  لو�سع  تبدياًل  متلك 
على  بحدة  �نعك�س  طبيعي، 
و�لجتماعي.  �لقانوين  و�سعها 
ومال �لفقهاء �إىل م�سايرة �ملوقف 
�ملر�أة  من  �ل�سائد  �لجتماعي 

يف  و�عتز�لها  �حتجابها  و�رشورة 
�ل�رشعي  �حلاكم  �أن  �إل  منزلها. 
مقّررة  حقوًقا  للمر�أة  ي�سمن  كان 
�رشعًيا«. ويت�سح لزيادة من خالل 
�مل�سيحيني  بع�س  �أن  �ل�سجالت 
و�حِلَرف  �لتجارة  يف  عمل 
و�لزر�عة و�ل�سناعة، و�أن عالقات 
يف  قوية  كانت  بالولة  وجهائهم 
�إىل  و�ملالية.  �لتجارية  �لأمور 
�سورة  هذه  �لوثائق  تقدم  ذلك، 
و��سحة لهيكلية �لطو�ئف �ملهنية 

يف طر�بل�س يف تلك �حلقبة.
يتاألف  م�سدر  جمرد  من  �أكرث    
�لق�سم �لثاين، »در��سات يف �لوثائق 
ف�سول.  �ستة  من  �ل�رشعية«، 
»�سجالت  �ل�ساد�س،  �لف�سل  يف 
و�قعها  �ل�رشعية  �ملحاكم 
�لتاريخي  �لبحث  يف  ودورها 
�أن  زيادة  يرى  �لجتماعي«،   –
بال�سجالت �ل�رشعية يف  �لهتمام 
لبنان برز يف بد�ية ثمانينيات �لقرن 
�لإ�سد�ر�ت  خالل  من  �لع�رشين، 
تكن  مل  ذلك،  ومع  و�ملوؤمتر�ت. 
بل  جمهولة،  �ل�رشعية  �ل�سجالت 
�أ�سد  �ملوؤرخ  �إليها  �لنتباه  لفت 
باعتبارها   1929 عام  منذ  ر�ستم 
زيادة  وي�رشد  تاريخًيا.  م�سدًر� 
وقائع �أن�سطة كان هدفها �لعتناء 
يعر�س  ثم  �ل�رشعية،  بال�سجالت 
حماكم  يف  �ل�سجالت  �أحو�ل 
وطر�بل�س  وبريوت  و�سيد�  �سور 
�أول �سجالت  �أن  �ل�رشعية، فيجد 
عام  �إىل  يرجع  طر�بل�س  حمكمة 
�ملحاكم  بني  �لأقدم  وهي   ،1666
فطر�بل�س  لبنان.  يف  �ل�رشعية 
ما  و��سعة،  ولية  عا�سمة  كانت 
يجعل من �سجالتها م�سدًر� غنًيا 
بطر�بل�س،  �ملحيطة  لالأق�سية 
حتى  �ل�سجالت  عدد  »وي�سل 
�أكرث  �إىل  �لعثمانية  �حلقبة  نهاية 
من مئة �سجل«. ويف تطور �لبحث 
�لتاريخي، جتاوزت هذه �ل�سجالت 
�أن تكون جمرد م�سدر، �إذ فر�ست 
و�أنتجت  للعمل،  جديدة  طر�ئق 

مو�سوعاتها �خلا�سة.
 

»دور الوثائق يف احلفاظ 
على الرتاث احل�شاري 

املعماري«
 

�لوثائق  »دور  �ل�سابع،  �لف�سل  يف 
يف �حلفاظ على �لرت�ث �حل�ساري 
هذه  �أن  زيادة  يوؤكد  �ملعماري«، 
عن  �لباحثني  ت�ساعد  �لوثائق 
�لرت�ث �ملعماري يف �إعادة تركيب 
يف  �لعمر�ن  حلالة  و�قعية  �سورة 
مرحلة حمددة من �لزمن، وت�سمح 

ب�سفة  �لعمر�ن  حالة  بتقدير  لهم 
تعاقب  مالحظة  ومع  عامة، 
من  �أثر  حالة  لهم  تو�سح  �لزمن، 
�لآثار و�لأدو�ر �لتي مر بها. يكتب 
نحقق  �أن  �ل�رشوري  »من  زيادة: 
يف بع�س �أ�سماء �ملعامل �لتي مير 
با�سم  �أثر  ُعرف  فرمبا  ذكرها، 
�أُهمل و��ستُبدل يف مرحلة لحقة، 
من  �أكرث  و�حد  �أثر  حمل  رمبا  �أو 
��سم يف وقت و�حد. كذلك ميكن 
على  �لو�حد  �ل�سم  يطلق  �أن 
 ... و�خلان  و�مل�سجد  �حلمام 
�لأ�سماء  حتقيق  فاإن  ولهذ�،  �إلخ. 
�إىل  �لتعرف  على  ي�ساعدنا 
مر�حل  يف  �لأثر  ��ستخد�م  وجهة 
متالحقة و�لأ�سماء �لتي حملها يف 

مر�حل �سابقة«.
 

 الوثائق اإن حكت
 

يبحث �ملوؤلف يف �لف�سل �لثامن، 
طر�بل�س«،  يف  �لعائالت  »تكّون 
من  �لأهلي  �ملجتمع  �سكل  عن 
يكتب:  �ل�رشعية.  �لوثائق  خالل 
�لق�سايا �ملتكررة تدور حول  »�إن 
�لبيع و�ل�رش�ء بالدرجة �لأوىل، ثم 
�لحتكار �ملخت�س مب�سائل �لوقف 
�إ�سافة  ذ�تها،  بحد  �لوقفيات  ثم 
�خلا�سة  �لوظائف  تقرير  �إىل 
ن�سب  ثم  �لدين،  ورجال  بالعلماء 
�لأ�سناف  و�إقر�ر  �حلرف  م�سايخ 
يقّدمه  مبا  �خلا�سة  �حلرفية 
ثم  ود�ئرته،  �لو�يل  �إىل  �حلرفّيون 
باملناطق  وتخت�س  �للتز�مات 
عن  ف�ساًل  باملدينة،  �ملحيطة 
و�لنفقة  و�لإبر�ء  �لطالق  حالت 
و�لعتق، وغري ذلك«. ويقدم زيادة 
�لوقف  لنظامي  مف�ساًل  ا  عر�سً
يف  �لدينية  و�لألقاب  و�لأعيان، 
�ملدينة كاملفتي ونقيب �لأ�رش�ف 
كفخر  و�ملدينة  �لتكّية،  و�سيخ 
وفخر  �لتجار  وفخر  �لأهايل 
�لأعيان وفخر �مللّة �مل�سيحية.

 
»التنوع ال�شكاين والنتقال 
يف طرابل�س )1666-1686(«

 
»�لتنوع  �لتا�سع،  �لف�سل  يف 
طر�بل�س  يف  و�لنتقال  �ل�سكاين 
�لباحث  يدر�س   ،»)1686-1666(
و�نتقال  و�ل�رش�ء  �لبيع  �سجالت 
في�ستنتج  طر�بل�س،  يف  �مللكيات 
�أن �مل�سيحيني مل يتعر�سو� ل�سغط 
�أ�سد مما تعر�س له �مل�سلمون من 
�ل�سفقات  و�أن  �لعثمانية،  �لإد�رة 
�أكرث  و�مل�سيحيني  �مل�سلمني  بني 
�مل�سيحيني  بني  �ل�سفقات  من 

�لدور  بيع  حركة  »و�أن  �أنف�سهم، 
بني  �لعقار�ت  و�سائر  و�لبيوت 
تدل  ل  و�مل�سيحيني  �مل�سلمني 
نحو  �مل�سيحيني  �جتاه  على 
من  حمددة  مناطق  يف  �لتمركز 

�ملدينة«.
�لعا�رش،  �لف�سل  يف  زيادة   يقول 
ع �ل�سكان �مل�سلمني  »�حلار�ت وتوُزّ
و�مل�سيحيني يف مدينة طر�بل�س«، 
�ل�رشعية  �ملحاكم  وثائق  �إن 
و�لأر�سيف �لعثماين تقدم معطيات 
�لجتماعي  �لرتكيب  ب�ساأن  كثرية 
و�لأرياف.  �ملدن  يف  و�ل�سكاين 
حمالت  حافظت   « يكتب: 
ملحوظ،  �ختالط  على  طر�بل�س 
�لأحياء  د�خل  �لختالط  �إن  بل 
�أًيّا  �أن  ا  �أي�سً �لو��سح  ومن  �زد�د. 
من  �حلار�ت مل تكن مغلقة على 
»�لأوروبيون  �مل�سيحيني«.  �سكن 

يف �ل�سجالت �ل�رشعية«
ع�رش،  �حلادي  �لف�سل   يف 
�ل�سجالت  يف  »�لأوروبيون 
ذكر  �إن  زيادة  يقول  �ل�رشعية«، 
يف  يرد  �ل�سجالت  يف  �لأوروبيني 
و�لوكالة  كالبيع  �سائعة،  ق�سايا 
ق�سايا  عن  ف�ساًل  و�لأوقاف، 
يقدم  و�إذ  ن�سبًيا.  قليلة  �أخرى 
�لإطار،  هذ�  �أمنوذجية يف  ق�سية 
�لأوروبيني  �أن  �لباحث  ي�ستنتج 
حار�ت  من  حارة  يف  �لقاطنني 
يتجز�أ  ل  جزًء�  �عتربو�  طر�بل�س 
�لأقل  على  �أبنائها،  �سائر  من 
�لقانونية،  �أو�ساعهم  حيث  من 
�ل�رشيبة  دفع  يف  و�مل�ساركة 
و�لتي  �ملحالت  على  �ملفرو�سة 
وكان  �ل�سكان يف دفعها.  يت�سارك 
لقبني:  �أحد  �لأوروبي  على  يطلق 
�لو�سع  يو�سح  �لذي  »م�ستاأمن، 
�لعثمانيني،  غري  للرعايا  �لقانوين 
قدمي  تعبري  هو  �لذي  و�لإفرجن 
�ل�سليبية  �حلروب  زمن  �إىل  يعود 
يف  �لقاطنة  �ل�سعوب  �إىل  وي�سري 

�أوروبا كافة«.

اأركيولوجيا ا�شطالحية

»�مل�سطلح  �لثالث،  �لق�سم  ي�سم 
�ملحكمة  �سجالت  يف  �لوثائقي 
يحمل  ف�سلني.  �ل�رشعية«، 
عنو�ن  ع�رش  �لثاين  �لف�سل 
وفيه  �لوثائقية«،  »�لأركيولوجيا 
�لتاريخ  بني  �لوثائق  زيادة  يدر�س 
و�ل�سو�سيولوجيا، فامل�ساألة بح�سبه 
�لتوثيقي  �جلانب  حول  تدور  ل 
�جلانب  حول  بل  فح�سب،  �لتقني 
ا، »�إذ �إن �لأمر ل  �ملو�سوعي �أي�سً
يتعلق فقط بكتابة تاريخ �ملا�سي، 

عن  بالك�سف  ا  �أي�سً يتعلق  و�إمنا 
�سو�سيولوجيا �حلا�رش«.

�لوثائقي  �لعمل  يف  زيادة  يبحث 
بت�سنيفها  فيقوم  �ل�سجالت،  على 
�أفر�د،  خلفها  خا�سة  وثائق  �إىل 
مثل  بجماعات  متعلقة  ووثائق 
�أجنبية  ووثائق  �لدينية،  �لطو�ئف 
و�ل�سفر�ء،  �لقن�سليات  كتقارير 
ووثائق ذ�ت طابع ر�سمي حكومي 
ق�سية  يعر�س  كما  ق�سائي.  �أو 
�إن  قائاًل  لغوية،  �أركولوجية 
�ل�سجالت  هذه  يف  يقع  �لباحث 
غريبة  مفرد�ت  على  �لقدمية 
عن لغتنا �حلا�رشة �سكاًل ومعنى، 
�حلا�رش  يف  م�ستخدمة  و�أخرى 
جانب  �إىل  �لأ�سول،  لكن جمهولة 
�لرغم من  مفهومة على  مفرد�ت 
تبدل دللتها عرب �لزمن. ويكتب: 
ما  �إذ�  تعقيًد�  �مل�سكلة  »تزد�د 
�أخرى،  �إىل  منطقة  من  �نطلقنا 
معاين  حتمل  ذ�تها  و�ملفرد�ت 
لالأقاليم  تبًعا  خمتلفة  ودللت 
�ملفرد�ت  بع�س  �أن  كما  و�لبالد. 
�أو �مل�سطلحات �لتي �ندثرت هنا 
ل يز�ل حًيا و�سائًعا هناك. ونحن 
�أحياًنا نعطي �ملعنى ذ�ته �أكرث من 
��سم �أو م�سطلح، يرجح ��ستخد�م 
�أحدها يف مكان و��ستخد�م �لآخر 

يف بلد �أو مكان �آخر«.
وينظر زيادة �إىل هذه �لوثائق من 
منظور �لأ�سول �للغوية و�لتاريخية، 
و�لجتماعية،  �لقانونية  و�لأ�س�س 
�جتماعية  بنية  ترميم  حماوًل 
ما�سية، وحماوًل ��ستقر�ء �لو�سع 
من  �ملا�سي  �سوء  يف  �لر�هن 
و�ملنا�سب  �ملوؤ�س�سات  خالل 
فيها  تتمّثل  �لتي  و�لوظائف 
�لجتماعية.  و�لقوى  �ل�سلطات 
�أما �لف�سل �لثالث ع�رش و�لأخري، 
ثبٌت  ففيه  �لوثائقي«،  »�مل�سطلح 
يف  بالباحث  مّرت  مل�سطلحات 
�لوثائق  در��سة  على  �نكبابه  �أثناء 

و�ل�سجالت �ل�رشعية.
�ملركز  فرع  مدير  زيادة  خالد 
ودر��سة  لالأبحاث  �لعربي 
و�سفري  بريوت،  يف  �ل�سيا�سات 
�لدول  جامعة  يف  �ل�سابق  لبنان 
وباحث  جامعي،  و�أ�ستاذ  �لعربية، 
و�لثقايف.  �لجتماعي  �لتاريخ  يف 
تطور  منها:  عّدة،  موؤلفات  له 
�أوروبا؛  �إىل  �لإ�سالمية  �لنظرة 
تقدمه  ما  لأوروبا  يعد  ومل 
و�لنفي�س:  و�خل�سي�س  للعرب 
�لإ�سالمية  �ملدينة  يف  �لرقابة 
�لفقيه  من  و�ل�سلطان:  و�لكاتب 
على  مدينة  وثالثية  �ملثقف؛  �إىل 
�ملتو�سط؛ ورو�ية حكاية في�سل.

يف كتابه �شجالت املحكمة ال�شرعية »احلقبة العثمانية« – املنهج وامل�شطلح ال�شادر حديًثا عن 
املركز العربي لالأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات )336 �شفحة موثًقا ومفهر�ًشا(، يجمع الباحث خالد زيادة 
اأعماًل اأعّدها خالل ا�شتغاله على وثائق حمكمة طرابل�س ال�شرعية، والتي يبتدئ تاريخها يف عام 

1077هـ/ 1666م. وانطلق يف بحثه امل�شتفي�س من اأن وثائق املحاكم ال�شرعية حتتل موقًعا مميًزا بني 
جمموعات الوثائق التي ميكن اأن ي�شتند اإليها امل�شتغلون بالتاريخ يف احلقبة العثمانية، كالوثائق 

القن�شلية والتجارية والكن�شية وغريها، مع متيز وثائق املحاكم ال�شرعية بات�شاع مو�شوعاتها 
لت�شمل جميع جوانب احلياة الجتماعية والقت�شادية، ف�شاًل عن حفظها ما كان يرد من عا�شمة 

الدولة العثمانية من فرمانات ومرا�شالت.

 الباحث خالد زيادة

وكالت

  ال�شجالت ال�شرعية تاأريٌخ 
اجتماعي  - اقت�شادي للحقبة العثمانية
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امل�شرح "امللحمي" مل يعد 
يعرب بقوة عن احلالت 

الرتاجيدية لفرتة 
الع�شرية ال�شوداء 

 
ويف ذ�ت �ل�سياق �أكد بوخليفة �أن 
�لأحيان  بع�ض  غابت  يف  �ملتعة 
ذلك  مربر�  �لريتم  لفتقاد 
�مل�رسح  من  �ل�سكل  هذ�  بكون 
"�مللحمي" مل يعد يعرب بقوة عن 
�حلالت �لرت�جيدية �لتي عرفتها 
من  �لت�سعينيات  فرتة  يف  �لبالد 
ثم  �حلمر�ء  و  �ل�سود�ء  �لع�رسية 
�ملثقل  �ل�رسد  على  مبني  �نه 
بكثري من �لرموز �ملبهمة دمرت 
�أطالت  �ل�سخ�سيات  خ�سائ�ض 

�لعبء �لأدبي.
 

خطاب العر�ض  يفتقد اإىل 
ال�شجاعة الكافية لطرح 
اإ�شكالية الدين ال�شيا�شي

 
�أن  �لدكتور بوخليفة   كما �أو�سح  
�إىل  �لعر�ض  يفتقد  هذ�  خطاب 
�ل�سجاعة �لكافية لطرح �إ�سكالية 
يف  ت�سبب  �لذي  �ل�سيا�سي  �لدين 
تدمري قيم �لت�سامح يف �ملجتمع 
�جلز�ئري و تاأثري �لوهابية �لنتنة 

يف تر�سيخ �جلهل �ملقد�ض.
 

تكفي لتج�شيد  " الهدرة ل 

املتعة امل�شرحية يا زياين 
�شريف عياد "

 
�ملتحدث  ذ�ت  �أ�سار  جهته  ومن 
زياين  �مل�رسحي  �أن  �ملخرج 
باختيار  يفلح  مل  عياد  �رسيف 
فهو   ن�ض  "بهيجة "�ل�سعيف 
�لرت�جيدي  �لبناء  يج�سد  ل 
ذلك  يف  معترب�  �ملاأ�ساة  لتلك 
لتج�سيد  لتكفي    �لهدرة  �أن 
�ملتعة �مل�رسحية فم�رسح �حل�سو 
يف  �سابقا  ممكنا  رمبا  كان  هذ� 
�لفعل  و  �ل�سورة  تكن  مل  فرتة 
لذ�  �لعرو�ض  بناء  يف  دور�  تلعب 
�إىل  �لعا�سمي  ��ستمع  فاجلمهور 
ي�ساهد  مل  و  ملحمي  �أدبي  ن�ض 
�سيئا يحدث على �خل�سبة  وهذ� 
يفهم  �جلميع  مل  جعل  ما 
ميكننا  مل  و  �أولها  من  �حلكاية 
ذلك من �أن  نكت�سف �ل�سخ�سيات 
و  يتحرك  كان  فالكل  باأفعالها 
يهدر ...يهدر...يهدر... فقط .

 
�شينوغرافيا  "بهيجة"

 كانت غري متجان�شة مع  
تفا�شيل املو�شوع

 
�مل�رسحي  �لناقد   و�أ�ساف 
حبيب بوخليفة  �أن �ل�سينوغر�فيا 
بعر�ض "بهيجة" كانت  �خلا�سة 
غري متجان�سة  متاما مع تفا�سيل  
�أن  من  �لرغم     على  �ملو�سوع  
مبوهبة  يتميز  مالل   �أرزقي 
�أ�ساد  كما    ، �لإبد�ع  يف  قديرة 

بوخليفة   بالدور �لبارز للممثلني  
حماولة  يف  بارعني  كانو�  �لذين 
منهم  لإنقاذ �لعر�ض موجها لهم 
�لتحية  مع �لطاقم �لفني  لكونهم  
بذلو� جهد� جبار� يف هذ� �لعمل 
فلقد  جهته   ومن   . �مل�رسحي 
ف�سل  م�سوؤولية  حمل  بوخليفة 
�لأوىل  عر�ض" بهيجة " بالدرجة 
�إىل خمرج �لعر�ض  زياين �رسيف 
عياد �لذي ي�ستن�سخ نف�ض �ل�سكل 
بح�سو  له  ي�سمح  �لذي  �مللحمي 
�لتي  �أثقلت  �لعنا�رس  من  �لكثري 
�لو�سول  دون  �لعر�ض  كاهل 
�أنه  معترب�  �ملتعة  هدف  �إىل 
�لأوىل  �لكتابة  �لن�ض  كان  �إذ� 

�سعيفة فيكون �لعر�ض حتما غري 
�ملمثل  على  ي�سعب  ممتعا  لذ� 
�نتهى  متميز�  فلقد  يكون  �أن 
�لعر�ض فلم نتذكره بعد خروجنا 

من قاعة �مل�رسح.
 

هل ليلى ع�شالوي كاتبة 
م�شرحية ؟!

و�ملخرج  �لدكتور  ت�ساءل  كما 
�مل�رسحي  حبيب بوخليفة : هل 
م�رسحية  كاتبة  ع�سالوي  ليلى 
باأنه  هذ� �لعر�ض  ؟!  و��سفا 
"رماد  بلون  عر�ض  عن  عبارة 

�ل�سيف" . 

�لوطني  �مل�رسح  �سيحت�سن 
�لدين  حمي  �جلز�ئري 
رم�سان  �سهر  طيلة  ب�سطارزي 
�لكرمي  جمموعة من �مل�رسحيات 
فنية  بالكبار  وحفالت  �خلا�سة 
�سهر  يف  برجمها  و�لتي  متنوعة 
رم�سان �لكرمي  بد�ية من  31 ماي 
و�لتي   2017 جو�ن   21 غاية   �إىل 
�لعا�سمي  �جلمهور  فيها  �سيكون 

على موعد مع �لفرجة  .
 و�ستنطلق �أوىل �لعرو�ض  �خلا�سة 
رم�سان  �سهر  يف  �لكبار  مب�رسح 
"�لطبيب"  �لكرمي  بعر�ض 
عا�سور  وحيد  و�إخر�ج  ن�ض 
�لبلريي  �إنتاج  جمعية  ومن 
ماي   31 ق�سنطينة  وذلك  يومي 
 2017 جو�ن  من  �لفاحت  و  �جلاري 
�ل�ساعة  على  �لوطني  بامل�رسح 

�لعا�رسة ليال.
�أخرى  م�رسحيات  و�ستليها 

منقطع  جناحا  و�لتي  حققت 
بينها  م�رسحية  ومن  �لنظري 
�إبر�هيم  للمخرج  "�سفية" 
�مل�رسح  �إنتاج  �رسقي  ومن 
�إىل  �جلز�ئري  �إ�سافة  �لوطني 
ن�ض  �ل�سيناتور"  عر�ض  "�سيوف 
خوجة  �حلميد  عبد  و�إخر�ج 
وبالتايل  �ل�سلف  جلمعية  م�رسح 
�لعا�سمي  �جلمهور  ف�سيكون 
للمخرج  بهيجة  مع  موعد  على 
�أرزقي  ون�ض  عياد  �رسيف  زياين 
9  جو�ن   ،  8  ، و7   06 مالل  �أيام 
بعدها  و�ستتو��سل   . 2017
�ل�سهر�ت  يف  �مل�رسحية  �لعرو�ض 
�لرم�سانية �بتد�ء  من �لعا�رسة ليال 
و�لقبطان  "نح�ض  مع  م�رسحية 
و�إخر�ج �ملخرج  ت�سيكوف  "  ن�ض 
لتعاونية  بوزيد  �سوقي  �مل�رسحي 

"�أني�ض" �سطيف .
و�سي�ستمتع �جلمهور �لعا�سمي  يف 

"�أنا  مب�رسحية  رم�سان 
كر�ض  �أحمد  و�ملاري�سال"  ن�ض 
بوعبد  �سعيد  للمخرج  و�إخر�ج 
تعاونية  "ور�سة  �إنتاج  �هلل  ومن 

�لباهية".
عر�ض"�لعازب  �سيتم  كما 
�لقليعة  و�ملتزوج"   حلركة م�رسح 
عدلن      ون�ض  بوطيبة  �إخر�ج 
�سي�سارك  �لذي  يو�سف  تعوينت 
ثاين  و�ملتمثل يف م�رسحية  بن�ض 
�مل�رسحي  "  للمخرج  "�للعبة 
يا�سني ز�يدي لتعاونية  "بور �سعيد 

"من �جلز�ئر .
جو�ن   19 يوم  و�ستعر�ض 
زين  2017  م�رسحية "عدة 
�لهد� " للمخرج �سمري عناين ون�ض 
م�رسح  لتعاونية  �سنو�سي  مر�د 

�لنا�ض بوهر�ن .
�لعرو�ض  يخ�ض  وفيما 
�لوطني  �مل�رسح  �لفنية  ف�سيقدم 

�جلهوي  و�ملعهد  �جلز�ئري 
�جلز�ئر  �ملو�سيقي  للتكوين 
�إىل جانب  حفل  وهذ�  فنيا  حفال 
مع  ومديح  حوزي  �أندل�سي  فني 

�ملطرب نا�رس غفور .
�لوطني  �مل�رسح  �سيقوم  كما 
�لثالثة  �لألفية  وجمعية  �جلز�ئري 
بتن�سيط  حفل فني لتكرمي كل من 
�لفنانني بهلول �إبر�هيم و بوعزرة.
�لوطني  �مل�رسح  �سيحت�سن  كما 
�لأوبري�  �لباليه  و  �جلز�ئري 
و�سهرة  تقليدي  �جلز�ئري  رق�ض 
�ل�سعبي حممد  �ملطرب  مع  فنية 
فني  حفل  تن�سيط  ر�وي  مع 

�أندل�سي  جلمعية "�أهل �لفن" .
 21 �لأربعاء  يوم  و�ستقدم 
على  �أوبري� "كلنا   2017 جو�ن 
لأكادميية  فايزة  �لركح"  ملعمر 

"بروفيل"  .
حكيم مالك

حتدث الناقد امل�شرحي حبيب بوخليفة ليومية" الو�شط"   عن العر�ض امل�شرحي ال�شريف 
الوطني  بامل�شرح  كاتب  ح�شره  بقاعة م�شطفى  �شريف عياد   والذي  املخرج زياين  "بهيجة"ل�شاحبه 
اجلزائري حمي الدين ب�شطارزي بدعوة من املمثلة املوهوبة ن�شال اجلزائرية خريجة املعهد العايل 
ملهن فنون العر�ض و ال�شمعي الب�شري و املدير العام للم�شرح الوطني حممد يحياوي املحرتم  ، م�شريا 

اأنه لول جهود اجلبارة التي بذلت من طرف املمثلني ن�شال اجلزائري ن�شرين بلحاج، عبا�ض حممد 
اإ�شالم و مراد اأوجيت كلهم من اأح�شن ما اأثمر املعهد �شابقا ملا ولد العر�ض ميتا.

الناقد امل�شرحي حبيب بوخليفة  لـ" الو�شط"  :

بامل�شرح الوطني اجلزائري :

 حكيم مالك

عر�ض "بهيجة" مل يبهج اجلمهور العا�صمي

العا�صمة تتنف�ض امل�صرح  والفن يف �صهر رم�صان الف�صيل 

�سطرت مديرية �لثقافة لولية 
ثقافيا  بومرد��ض  برناجما 
بـمنا�سبة  متميز�  و  ثريا  وفنيا 
�لكرمي  رم�سان  �سهر  حلول 
هـ-  1438 ل�سنة  �ملو�فق 
�لأخري  هذ�  يت�سمن  2017  و 
�لتي  �لأن�سطة  من  �لعديد 
�ملر�كز  و  �ملوؤ�س�سات  ت�سمل 
دو�ئر  على  �ملوزعة  �لثقافية 
بومرد��ض  ولية  بلديات  و 
بودو�و   ، منايل  برج   : هي  و 
و  حمـادي   ، ي�ســـر   ، دل�ض   ،
�لإقامات  م�ستوى  على  كذ� 
 " حليمة  بايو   "  : �جلامعية 
�لإقامة  و   " �لونا�ض  زياين   "،
للبنات  بودو�و حيث  �جلامعية 
�لعرو�ض  �ستقام  جمموعة من 
و�لرثية  و�لتي  �لفنية �ملتنوعة 
من  قاعة  �ستحت�سنها  كل 
�لثقافة  �لعرو�ض  �لتابعة  د�ر 
" ر�سيد ميموين " و كذ� �لديو�ن 
�لإعالم  و  للثقافة  �لوطني 
ي�رس   لـمدينة  �لعرو�ض  بقاعة 
فيها خمتلف  �ستح�رس  و�لتي 
�ملوجهة  �لغنائية   �لطبوع 
مع   �لعمرية  �لفئات  جلميع 
حفالت فنية غنائية يف �لطابع 
�ل�سعبي ، �لقبائلي ، �لع�رسي ، 
فنية  �سهر�ت  �لأندل�سي وكذ� 
و�ملديح  �لإن�ساد  طابع  يف 
م�رسحية  عرو�ض  �إىل  �إ�سافة 
�أم�سيات  �لأطفال  و  و  للكبار 
�أدبية و �سعرية  مب�ساركة نخبة 
من �لفنانني و�لفرق �لنا�سطني 
و  �ملحلي  �مل�ستوى  على 

�لوطني.
 

خلق حركية 
ثقافية متنوعة

 
لولية  �لثقافة  وت�سعى مديرية 
هذه  بو��سطة  بومرد��ض  
 خللق  �ملختلفة  �لن�ساطات 
من  متنوعة  ثقافية  حركية 
جو�رية  فعاليات  خالل 
�ملديح  طابع  مييزها  خمتلفة 
جانب  �إىل  �لديني  �لإن�ساد  و 
حناجر  حتييها  �سهر�ت 
 ، �ل�سعبية  �لأغنية  يف  مبدعة 
�لأندل�سية و �لقبائلية ، عرو�ض 
هادفة  و  متنوعة  م�رسحية 
ذلك  طيلة  �سكات�سات  و   ،
�ل�سهر �لف�سيل لذ� يطمح هذ� 
�لربنامج  �مل�سطر من مديرية 
من  بومرد��ض  لولية  �لثقافة 
ميول  و  �أذو�ق  �إىل  لال�ستجابة 
�لو��سع  �لبومرد��سي  �جلمهور 
�ل�رس�ئح  و  �لفئات  كل  من 

�لجتماعية .
 

م�شاركة الـمطرب 
حممد العمراوي 

والفرق الإن�شادية 
يف املديح الديني  

 
�لكرمي  هذ�  �ل�سهر   وي�سهد 

�ملطربني  من  نخبة  ح�سور 
�ملديح  يف  �لإن�سادية  و�لفرق 
�أجل  من  �خل�سبة  على  �لديني 
فنية  و  دينية  �سهر�ت  �إحياء 
رم�سـانية تـحييها كل من فرقة 
�لو�سـال ، فرقة �لأ�سالة ، فرقة 
خمتلف  عرب  وهذ�   ، �لر�ية 
جـانب  �لولية  �إىل  بلديات 
�ملتميـزين  �لفنانني  من  نخبة 
 : �أمثـال  �لأغنية  �ل�سعبية  يف 
�لعمر�وي  حممد  �لـمطرب 
دري�ض  دحمان  �لـمطرب   ،
 ، �لر�وي  حممد  �لـمطرب   ،
 ، بر�سد�ن  ريا�ض  �لـمطرب 
فرقة   ، ب�سار  �لـمطرب ح�سني 
�لـمر�دية لالأغنية �لأندل�سية .

 
فنون خمتلفة 

وعرو�ض م�شرحية 
هادفة

 
ي�سمل  �لربنامج  �ملخ�س�ض  و 
�لف�سيل  فنون  رم�سان  ل�سهر 
خمتلفة منها عرو�ض م�رسحية 
مو��سيع خمتلفة  تعالج  هادفة 
و  �لفرق  من  نخبة  تن�سطها 
�لنا�سطة  �ملحلية  �جلمعيات 
يف ميد�ن �لفن �لر�بع : جمعية 
منايل  برج   ( �ل�سنجاب  م�رسح 
�لهو�ء  ن�ساطات  جمعية   ،  )
جمعية   ،  ) بودو�و  �لطلق  ) 
 ) بودو�و   ( �لبودو�وي  �مل�رسح 
 ( �ل�سود�ء  �ل�سخرة  تعاونية   ،
�لـم�رسح  ( ، جمعية  بومرد��ض 

�جلديد ) ي�رس(.
 

تنظيم  الطبعة 
الثامنة من م�شابقة 
اأنوار القراآن الكرمي  

 
تنظيم  م�سابقات  �سيتم  كما 
فكرية و علمية  و دينية خا�سة 
�لقر�آن  �أنو�ر  م�سابقة  تنظيم 
( من  �لثامنة  �لطبعة   ( �لكرمي 
ر�سيد   " �لثقافة  د�ر  طرف 
عدد  بلغ  ميموين"  حيث 
�ملربجمة  �لفنية  �لن�ساطات 
�ل�سهر  هذ�  �سهر�ت  طيلة 
عر�سا   65 حو�يل  �لف�سيل 
�لبلديات  خمتلف  على  موزعا 
و �ملر�فق �لثقافية و �ل�سبانية 

عرب تر�ب �لولية .
ف�ستنطلق  و  لالإ�سارة 
كل  �ل�سهر�ت �لفنية �ملربجمة 
�لرت�ويح  �سالة  بعد  يوميا 
ون�سف  �لعا�رسة  �ل�ساعة  على 
�جلمهور  �سيكون  ليال  و�لتي 
�لبومر�د�سي على موعد مبا�رس 
مع �لفرجة و�ملتعة يف خمتلف 
�لفنون و�لطبوع و�لتي �ست�سفي 
�لكرمي  نكهة  رم�سان  ل�سهر 
�أحلى  خالل  خا�سة  من 
ولية  �لرم�سانية يف  �ل�سهر�ت 

بومرد��ض. 
حكيم مالك

  يف الطابع ال�شعبي ، القبائلي 
، الع�شري ، الأندل�شي

 اجلمهور  بومردا�ض   
 على موعد     مع  حفال   فنية

  و مدائح  دينية  يف رم�صان  
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من  فهي  ال�رسيع،  امل�شي  ريا�شة  ممار�شة   
تاأثريها  الوقت  ذات  ويف  ال�ّشهلة،  الّتمارين 
فّعال جداً يف تخ�شي�س منطقة البطن، فيجب 
الأقل  على  اأو  يومياً  امل�شي  على  املداومة 

مّرتني يف الأ�شبوع
على  التمرين  ويكون  املعدة،  بتمرين  القيام   
على ظهرك  بال�شتلقاء  تقوم  اأن  اإّما  وجهني؛ 
وتقوم برفع ن�شفك العلوي عّدة مّرات اإىل اأن 

اأي�شاً  ت�شتلقي  اأن  واإّما  يومّياً،  بالّتعب  ت�شعر 
على ظهرك وتعمل على رفع �شاقيك عالياً مع 
تثبيت يديك حتت راأ�شك؛ فهذه الّطريقة تعمل 
على تخ�شي�س البطن  بعد اإجراء هذه الّتمارين 
الريا�شّية هناك عّدة طرق معروفة ومنت�رسة 
كثرياً بني اأو�شاط الّنا�س وهي: الطب البديل » 
الأع�شاب« فكثري من الأفراد ي�شعرون بالّراحة 

نحوها، ومييلون للمداواة بها

اإ�صكاالت حول بروز البطن
حلّل الفّعال دومًا لعملّية تخ�شي�س اأي منطقة من اجل�شم هو 

القيام باملداومة على الّتمارين الريا�شية، وهناك متارين 
ريا�شّية كثرية لكّل منطقة من اجل�شم تعمل على تذويب 

الدهون حني ممار�شتها، ومن هذه التمارين الريا�شية

 جدري املاء اأو ما يطلق عليه »احلماق« 
»العنقز«، هو عبارة عن فريو�س معٍد  اأو 
ي�شّمى »فريو�س اجلدري«، ي�شيب اجللد 
وي�شيب  وحّكة،  جلدّياً  طفحاً  وي�شّبب 
الفم.  لباطن  املخاطّية  الأغ�شية  كذلك 
بقعاً  لظهور  يوؤّدي  باملر�س  والإ�شابة 
اأجزاء  كل  يف  اللّون  حمراء  وحوي�شالت 
معظم  الفريو�س  هذا  ي�شيب  اجل�شم. 
اأذا  اإّل  خطراً  يكون  ل  اأّنه  اإّل  الأطفال، 

كبار  اأو  املراهقني  اأو  احلوامل  اأ�شاب 
يف  �شعيفة،  مناعة  لديهم  الذين  ال�شّن 
واحدة  مّرة  ال�شخ�س  ي�شاب  الغالب 
لقاح  اأخذ  مت  واإذا  املر�س،  بهذا  فقط 
اأي�شاً.  الحتمالت  يقلّل  فهذا  اجلدري 
املر�س  من  ال�شفاء  عدم  حالة  يف  ولكن 
 ، نطاقي«  »لفريو�س  يتطّور  قد  فاإّنه 
ويوؤّدي لأمرا�س خطرية كاأمرا�س التهاب 
التي  الأعرا�س  اأّما  والدماغ.   ال�ّشحايا 

فهي  املاء،  بجدري  الإ�شابة  اإىل  ت�شري 
وال�شعور  احللق،  يف  باأوجاع  ال�شعور 
بال�شعف واخلمول وفقد ال�شهّية، كما اأّن 
داع الدائم  احلمى وارتفاع احلرارة وال�شّ
من اأعرا�س املر�س، اأّما الطفح اجللدي 
الذي يظهر بعد يومني على الأكرث يوؤّكد 
التي  احلمراء  فالبقع  باملر�س،  الإ�شابة 
اأهّم ما ميّيز هذا  تظهر على اجللد هي 
املر�س  هذا  اأعرا�س  وت�شتمر  املر�س، 

لفرتة اأ�شبوعني تقريباً )14 - 16 يوماً(، 
املر�س  هذا  اأّن  بالّذكر  اجلدير  ومن 
�شخ�س  من  ينتقل  فهو  ولذلك  معٍد، 
املبا�رس  الحتكاك  طريق  عن  لآخر 
من خالل مل�س البقع احلمراء والبثور، 
اأو  بالعط�س  التنف�س  طريق  عن  واإّما 
ة  خا�شّ اأ�شياء  ا�شتخدام  اأو  ال�شعال، 
اأو  اأدوات الطعام  باملري�س كم�شاركته 

اأدواته يف ال�شتحمام وغريها .

مر�ض جدري املاء

فوائد الر�صاعة الطبيعّية
 لالأم تعيُد الرحَم اإىل طبيعته وحتافظ على تنا�شق ج�شم 
الأّم ور�شاقتها، بعك�س ما هو �شائٌد بني الأّمهات اللواتي 
ت�شاعدها  كما  ال�شناعي،  احلليب  ا�شتخدام  اإىل  يلجاأن 
اإىل  ج�شمها  وعودة  الدهون  واإزالة  وزنها  فقدان  على 
اأقّل   بوقت  احلمِل  قبل  عليه  كان  الذي  الطبيعي  و�شعه 

ت�شهم يف تاأخري التبوي�س، لتعطَي فرتة كافية بني اإجناب 
لتهتّم بطفلها، وتعطيه حّقه  لالأّم  الفر�شة  واآخر، وتتيُح 
القادم  حتميها  الر�شاعة وتكون م�شتعّدة لالإجناب  من 
اأطوَل  الر�شاعة  فرتة  كانت  وكلما  الثدي،  �رسطان  من 
الرحم  �رسطان  من  كذلك حتميها  اأكرب،  احلماية  كانت 

واملبي�س  تتميز بتوفر احلليب دوماً يف �شدرها وتريحها 
من عناء حت�شريه وحمله معها يف عبوات اأينما ذهبت

ذلك،  اإىل  الطفُل  احتاَج  كلما  لل�رسب  ال�شالحية  توّفر   
من  معينة  مدة  ميلك  الذي  ال�شناعي  احلليب  بعك�س 

ال�شالحية 

 ويعود مفعول زيت اخلروع يف 
تَطويل ال�ّشعر ب�شبب احتوائه 
الدهنية  الأحما�س  على 
تطبيقه  وعند  هـ،  وفيتامني 
وال�شعر  الراأ�س  فروة  على 
الدورة  عمل  يُعّزز  فاإنه 
الدموية، ويَ�شفي فروة الراأ�س 
عدوى  اأّي  ومن  الق�رسة  من 
ويُغّذي  فطرية،  اأو  بكتريية 
اأّنه  كما  ال�شعر،  ب�شيالت 
ف  التق�شّ من  ال�شعر  يحمي 
الّرطوبة  ومينحه  واجلفاف، 
املطلوبة، وقدرة زيت اخلروع 

ت�شمل  ال�شعر  تكثيف  على 
احلاجبني والّرمو�س اأي�شاً.

زيت  من  ال�شتفادة  مُيكن   
كثافة  زيادة  يف  اخلروع 
طريق  عن  وطولها  الّرمو�س 
مع  الرمو�س  على  تطبيقه 
و�شع  عدم  على  احلر�س 
وعدم  الزيت  من  كبرية  كمّيٍة 
قد  لأّنه  للعيون؛  مالم�شتها 
وانتفاخ  تهّيج  يف  يت�شّبب 
ال�شتيقاظ،  عند  العيون 
العملية  بهذه  بالقيام  وين�شح 
النوم؛ حيث ميكن  قبل  يومياً 

جيداً  �شباحاً  الّرمو�س  غ�شل 
هذه  وتكرار  الدافئ،  باملاء 
اأربع  اإىل  ثالثة  مّدة  العملّية 
اأ�شابيع للح�شول على النتائج 
ا�شتخدامات  ومن  املرجّوة، 
اأي�شاً  اجلمالية  اخلروع  زيت 
الأو�شاخ،  من  الب�رسة  تنظيف 
بقايا  لإزالة  يُ�شتعمل  كما 
خوا�شه  ب�شبب  املاكياج 
له  ت�شمح  التي  الطبيعّية 
امل�شام  اأعماق  يف  بالتغلغل 
الّرطوبة  ومنحها  وتطهريها، 

والتغذية املطلوبة   .

كيفية التعامل مع القيء عند االأطفال مر�ض الفوبيا
اليونانية  الكلمة  الفوبيا هي  و 
هو  و   ، الرهاب  تعني  التي 
التي  النف�شية  األأمرا�س  اأحد 
و  تعرب عن اخلوف املتوا�شل 
املبالغ فيه ب�شكل غري طبيعي 
اأ�شياء معينة عند وقوعها  من 
اأو التفكري يف حدوثها ، و يوؤثر 
على  الرهاب  اأو  اخلوف  هذا 
حياة املري�س الجتماعية لأنه 
يجعله يف قلق متوا�شل و �شيق 
معظم  ففي   ، احلالة  تلك  من 
امل�شجلة  الرهاب  حالت 
املر�شى  يكون  املعروفة  و 

اأنها  و  حلالتهم  متاماً  واعني 
مربر  غري  خوف  عن  عبارة 
املر�شى  ي�شتطيع  ل  لكن  و   ،
املخاوف  تلك  على  التغلب 
الأمر  يلزم  و   ، جتاوزها  و 
اأو  النف�شي  الطبيب  ا�شت�شارة 
على  للعمل  النف�شي  املعالج 

التخل�س من تلك امل�شكلة 
من  الرهاب  يعترب  و   
عامل  يف  اجلمة  امل�شاكل 
يوؤثر  لأنه   ، النف�شي  املر�س 
عمل  على  مبا�رس  ب�شكل 
حدوث  وقت  اجل�شم  اأجهزة 

فامل�شابني   ، الرهاب  نوبة 
املغلق  الأماكن  من  باخلوف 
الكلو�شرتوفوبيا على �شبيل  اأو 
املثال ل ي�شتطيعون التنف�س و 
ت�شيبهم حالت من الهي�شرتيا 
نب�شات  �رسعة  و  الدوار  و 
�شديد  �رساخ  مع   ، القلب 
اأو بكاء ، و ت�شل  عند البع�س 
احلالت اإىل الإغماء ، و هكذا 
الرهاب  اأنواع  لباقي  بالن�شبة 
توؤثر  اأن  التي ميكن  الفوبيا  اأو 
توؤدي  و  القلوب  �شعاف  على 

اإىل الوفاة

القيء  يُعترُب  الأطفال  عند  القيء 
احلدوث  ال�شائعة  الأمور  من 
بن�شبة كبرية عند الأطفال، والذي 
تقوم  فريو�شية  عدوى  عن  ين�شاأ 
كما  اله�شمي،  اجلهاز  مبهاجمة 
ال�شعور  نتيجة  القيء  ويحدث 
على  ال�شيارة  ركوب  من  بالدوار 
يحدث  اأن  وميكن  املثال،  �شبيل 
ول  وال�شعال،  للعط�س  ا�شتجابة 
بد من �رسورة التمييز بني القيء 
الناجت عن اأمر غريزي وبني القيء 
الناجت عن التج�شوؤ، وجتدر الإ�شارة 

اإىل اأن التج�شوؤ اأمٌر يرعب الطفل، 
لهذا يبداأ بالبكاء كلما حدث الأمر 
كيفية التعامل مع القيء، حافظي 
على ج�شم طفلِك َرِطباً، ل بّد من 
تعوي�س الطفل بال�شوائل بدلً من 

تلك التي فقدها
كان،  كما  طفلك  روتني  اأعيدي   
بعد اأن يتوقف القيء عودي لنظام 
عليه  اعتاد  الذي  القدمي  الغذاء 
تزويده  على  احلر�س  مع  طفلك 
بالأطعمة  وزوديه  بال�شوائل، 
وال�شهلة  املعدة  على  اخلفيفة 

الكاملة،  احلبوب  كتناول  اله�شم، 
واللنب الزبادي

باأن  تريحه،  التي  بالأمور  زوديه   
يقلل  والذي  النوم  على  ت�شاعديه 
يف  وي�شاعد  القيء  حالت  من 

تهدئته
 اإياِك واإعطاءه اأدوية لعالج الغثيان 
ما مل يكن هذا من قبل الطبيب، 
للح�شانة  يذهب  طفلك  كان  واإن 
اإل  تر�شليه  اأّل  عليك  والرو�شة، 
على  متوا�شلنينْ  يومني  ء  انق  بعد 

اآخر مرة تقّياأ بها.

فوائد زيت اخلروع لل�صعر



الإ�سالم  يف  امل�رشفة  النماذج  اأحد 
عليه  اهلل  -�سلى  النبي  �سماه  والذي 
و�سلم -غ�سيل املالئكة وهو حنظلة 
وهو  الأن�ساري،  عامر  اآبي  ابن 
بني  قبيلة  اإىل  ينتمي  �ساب  �سحابي 
عوف، دخل يف الإ�سالم مع الأن�سار 
املدينة  اإىل  النبي  هاجر  عندما 
على  كان  فقد  والده،  واأما  املنورة، 
ملة الكفر، وكان قد هاجر اإىل مكة 
وقد  املدينة،  اإىل  النبي  هجرة  فور 
اعد العدة لي�سارك مع جي�ش قري�ش، 
مقتبل  يف  كان  فقد  حنظلة  واأما 
الع�رشين من عمره عندما ا�ست�سهد، 
وكان هذا ال�سحابي اجلليل قد طلب 

تدعى  فتاة  من  باخلطبة  النبي  من 
جميلة بنت عبد 

اأن  الروايات،  ت�سري  ما  وح�سب   
حنظلة ا�ستاأذن النبي -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- اهلل بن اأبي بن �سلول بالزواج 
منها والدخول عليها، فاأذن له ، وقد 
حدث ذلك يف اليوم ال�سابع من غزوة 
فرا�سه  من  حنظلة  هرع  وقد  احد، 
ليلة زفافه عندما �سمع �سوت ينادي 
النداء،  حنظلة  فلبى  اجلهاد،  اإىل 
ومقام من مقامه، واأ�رشع اإىل �ساحة 
اأعجله  يغت�سل، وقد  اأن  احلرب دون 
نداء اجلهاد واللهفة لقتال الكفار عن 
اهلل  ر�سول  بجند  ليلتحق  الغت�سال، 

وهو يرتب ال�سفوف وي�سحذ الهمم، 
وعندما قاتل امل�رشكون امل�سلمون، 
ليجتث  �سفيان  لأبي  حنظلة  انربى 
�سفيان  اأبو  فانكب  فر�سه،  عرقوب 
على الأر�ش ي�سيح يف قري�ش قائال" 
�سفيان  اأبو  اأنا  قري�ش،  مع�رش  يا 
ذبحي  يحاول  وحنظلة  حرب،  بن 
�سعوب  بن  الأ�سود  فهرع  ب�سيفه، 
حنظلة  ف�رشب  �سفيان،  اأبي  لنجدة 
على  الرجل  هذا  ف�سقط  برحمه 
�سفيان  اأبو  اغتنم  وعندها  الأر�ش، 
الأر�ش،  على  جاثيا  للفرار  الفر�سة 
فلحق به حنظلة يريده ، فهرع بع�ش 
فلقيه  �سفيان،  اأبي  لعون  القر�سيني 

رجل م�رشك يدعى �سداد بن الأ�سود 
قاتلة،  �رشبة  اخللف  من  وطعنه 
ف�سقط حنظلة على الأر�ش �سهيدا. 
وعندما فرغ امل�سلمون من املعركة، 
بدا ر�سول اهلل-�سلى اهلل عليه و�سلم-

العظيم  و�ساأنه  حنظلة  عن  بتحدث 
اإن �ساحبكم تغ�سله املالئكة  قائال: 
حنظلة؟  �ساأن  ما  زوجته  ف�ساألوا 
فرجع ال�سحابة-ر�سوان اهلل عليهم- 
اإىل بيت حنظلة، و�ساألوا زوجته عن 
احلرب،  نداء  �سمع  فقالت:  �ساأنه، 
وخرج وهو جنب دون اأن يغت�سل، ومل 
بلغ  وعندما  الغت�سال،  عن  يتاأخر 
النبي ما قالته زوجة حنظلة، التفت 

تغ�سله  املالئكة  راأيت  "لقد  قائال: 
يف �سحائف الف�سة، مباء املزن، بني 
من  كرامة  وهذه  والأر�ش"،  ال�سماء 
املزن  مباء  يغ�سل  اأن  وجل  عز  اهلل 
نقاء  ينا�سب  الذي  النقي  املاء  وهو 
بغ�سيل  النبي  ي�سميه  ولذلك  القلب 
ال�سحابة- اأن  ويروى  املالئكة، 

وجدوا  عندما  عليهم-  اهلل  ر�سوان 
وجدوا  القتلى،  بني  حنظلة  جثمان 
على  دللة  وهذه  ماء،  يقطر  راأ�سه 
�سدق حديث ر�سول اهلل، فكان هذا 
فقد  للتفاخر،  مدعاة  ال�سحابي 
كما  اخلزرج  عن  الأو�ش  به  تفاخر 

ت�سري الروايات 

من هو غ�سيل املالئكة

اإيل  دخلوا  الذين  اأوائل  من  كان 
و�سهد  كما   ، الإ�سالمي  الدين 
هجرة امل�سلمني اإىل احلب�سة برفقة 
زوجته �سهلة بنت �سهيل بن عمرو ، 
و�سهد اأي�ساً الهجرة اإىل املدينة مع 

الر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، 
ويتميز اأبو حذيفة باأنه �سهد جميع 
اهلل  �سلى   - الر�سول  مع  الغزوات 
حذيفة  اأبو  وكان   - و�سلم  عليه 
والقوة  بال�سجاعة  ميتاز  �سحابي 

يف  املقدام  لل�ساحبي  مثالً  ،وكان 
املعارك التي خا�سها امل�سلمون ، 
كما وتعر�ش ملوقف يف غزوة بدر 
التي  العظيمة  املواقف  من  كان 
يقاتل  كان  اأنه  وهو  األ  لها  تعر�ش 
مع امل�سلمني ، ولكن كان اأبوه عتبة 
يقاتل مع امل�رشكني ، ولكن ذلك مل 
مينعه عن القتال مع امل�سلمني ومل 
يجعله يرتاجع عن ذلك ، بل و�سلت 
اأن  هو  طلب  اأنه  اإىل  ال�سجاعة  به 
الذي   ، الغزوة  هذه  يف  اأباه  يبارز 
امل�رشكني  مواجهة  على  �ساعده 
كله  عمره  وق�سى   ، اأبيه  ومواجهة 
وم�سريته  الإ�سالم  عن  الدفاع  يف 
عليه  اهلل  �سلى   - الر�سول  ودعا   ،

و�سلم - له باخلري 
وح�رش اأبو حذيفة ع�رش ال�سحابي 
النبي  وفاة  بعد  ال�سديق  بكر  اأبي 
حممد - �سلى اهلل عليه و�سلم - ، 

حيث ا�ستمر يف م�سريته اجلهادية ، 
الإ�سالمية  الدعوة  ن�رش  �سبيل  ويف 
حتى  اهلل  �سبيل  يف  يقاتل  فظل   ،
ينال ال�سهادة ، ويف معركة اليمامة 
التي كانت تهدف اإىل قتال م�سيلمة 
الكذاب ال�سخ�ش الذي ادعى النبوة 
، وحارب الدعوة الإ�سالمية بكل ما 
ي�ستطيع ولكنه مل يقدر عليها لأنها 
عز  اهلل  من  موؤيدة   ، �سادقة  دعوة 
اأبو  فذهب   ، القهار  القوي  وجل 
حذيفة لهذه املعركة لكي يكون يف 
واأبلى   ، املبارزة  من  الأول  ال�سف 
يف  وا�ست�سهد   ، ح�سناً  بالًء  فيها 
عام  يف  كانت  التي  املعركة  هذه 
633م ، ونال ما متناه من اهلل عز و 
جل وانتهت حياته التي قدمها فداًء 
الإ�سالمي  والدين  الإ�سالم  لن�رش 
وكان من الرجال الذين �سدقوا اهلل 

ف�سدقهم 

ال�سحابي اأبو حذيفة 

اإ�سالمياتالأربعاء 24 ماي  2017    املوافـق     لـ 26  �شعبان  1438هـ 19

ما هي واجبات الزوجة 
جتاه زوجها

حّدد الإ�سالم لكّل طرٍف من اأطراف احلياة الّزوجّية دوراً 
يوؤّديه يف �سوء امل�سوؤولية التي كلّفها اهلل للّزوجني برعاية 

الأ�رشة و الأولد و يف اإطاٍر جامٍع مبنّي على املحّبة و ال�ّسكينة 
و الّتوّدد و الألفة ، فال تُفهم اأدوار الب�رش و ل توؤّدى اإّل على 
ورة ، فمن كان جمرباً على اأداء دوٍر يف حياته ، ل  هذه ال�سّ
ريب اأّنه �سياأتي اليوم الذي يتخلّى فيه عن دوره لأّنه ارتبط 

عنده بالإجبار و القهر ، و فطرة الإن�سان جمبولٌة على 
الختيار يف كّل �سيٍء ، بل كان احلرّية يف اختيار طريق الهداية 

الل ابتداًء من رّب العاملني للّنا�ش ، فكانت لأجل  اأو ال�سّ
ذلك احلياة الّزوجّية مبنّية على ذلك بدءاً من حّق اختيار كال 

ال�رّشيكني ل�ساحبه يف اإطار حّث ال�رّشع على اختيار الّرجل 
احلة ، فقد بنّي ر�سول اهلل اأّن هناك  الح و املراأة ال�سّ ال�سّ
اأ�سباباً تدعو الّرجل لالرتباط باملراأة من بينها اجلمال و 

احل�سب و املال و الّدين ، و حّث على اختيار �ساحبة الّدين 
ففي اختيارها �سعادة الّرجل يف الّدنيا 

احلة تدرك اأّن لزوجها حّق قد اأوجبه اهلل   واإّن املراأة ال�سّ
تعاىل عليها ، يبداأ من طاعة املراأة لزوجها يف غري مع�سيٍة 
فاإذا اأمرها مبا ل ير�سى اهلل فال طاعة له ، فطاعة الّزوج 

حمكومٌة ب�سوابط ال�رّشع احلكيم ، و قد ذكر الّنبّي عليه 
الة و ال�ّسالم اأّنه ما ا�ستفاد الّرجل بعد تقوى اهلل �سبحانه  ال�سّ
احلة و عّدد �سفاتها اأّنها  فائدًة كفائدة الّزواج من املراأة ال�سّ

اإذا اأمرها زوجها اأطاعته و اإذا اأق�سم عليها اأبّرت بق�سمه و 
احلة  اإذا غاب عنها حفظته يف نف�سها و ماله ، فاملراأة ال�سّ

توؤّدي دورها يف بيتها اجتاه زوجها و تخدمه مبا اعتاده 
الّنا�ش من اخلدمة فتهّيوؤ له طعامه و تنّظف ثيابه و حتر�ش 

على نظافتها و نظافة املكان الذي يبيتان فيه ، و كذلك 
هي حري�سٌة على الّتزّين و الّتجّمل لزوجها و اأن تبقى ب�سورٍة 

ح�سنٍة ي�ستّم منها زوجها الّروائح الّزكية الّطيبة  

مباذا يتميز الق�س�ص القراآين
يتميز الق�س�ش القراآين بالأ�سلوب ال�سيق 
الذي من ال�سعب اأن تتوافر عليه اأية كتب 
دليل  اأكرب  يو�سف  وق�سة  وروايات،  اأدبية 
متتاز  كما  املتع.  الأ�سلوب  هذا  على 
يف  اكرتاثها  بعدم  القراآنية  الق�س�ش 
اأو  والزمان،  باملكان  املوا�سع  من  كثري 
بالأ�سخا�ش فالق�س�ش يف القراآن الكرمي 
وجدت لتكون حمل العربة والعظة للنا�ش 
التوزيع  ذلك  اإىل  اأ�سف  للت�سلية،  ولي�ست 
ل  فالق�سة  القراآن  يف  للق�س�ش  الرائع 
تكون  بل  القراآن  يف  واحدة  دفعة  تق�ش 

اآيات و�سور خمتلفة مما  موزعة يف عدة 
يقراأ  فمن  لها،  خا�سة  جمالية  يعطي 
القراآن الكرمي من اأوله اإىل اآخره بالرتتيب 
ب�سورة  وانتهاًء  الفاحتة  �سورة  من  ابتداًء 
والب�رش  الأقوام  اأخبار  �سيمر على  النا�ش 
الذي  املنا�سب  املو�سع  يف  كل  العجيبة 
و�سياق  العام  ال�سورة  جو  مع  يتنا�سب 

الآيات.
 واأخرياً ميتاز الق�س�ش القراآين وخ�سو�ساً 
مو�سى  كق�ستي  الطويلة  الق�س�ش 
بعدم   – ال�سالم  عليهما   - واإبراهيم 

ل  فالأحداث  لالأحداث  الزمني  الرتتيب 
وهذا  لها،  الزمني  بالرتتيب  مرتبة  تكون 
مع  الق�س�ش  ق�ش  يف  رائع  اأدبي  اأ�سلوب 

مما  بكرثة،  الفنية  الأ�ساليب  ا�ستخدام 
يعطي قارئ القراآن �سعوراً رائعاً اجتاه ما 

يقراأه من اآيات كرميات.
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو 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�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد 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



 ترامب و الق�سية الفل�سطينية...الذئب امل�ؤمتن على القطيع
 الأربعاء 24 ماي  2017    املوافـق     

لـ 26  �شعبان  1438هـ

اأحداث23
يف �صور



 Ooredoo ُيخّف�ض ت�ضعريات خدمة التجوال لفائدة املُعتمرين خالل �ضهر رم�ضان

خالل العمرة ا�ستقبلوا مكاملاتكم بـ 05 دج للدقيقة فقط
  يُقّرب Ooredoo امُلعتمرين من عائالتهم واأقاربهم، ويخّف�ض ت�صعرياته خلدمة التجوال ))Roaming ومينح لزبائنه فر�صة البقاء على ات�صال 
خالل العمرة وباأ�صعار جد تف�صيلية من اململكة العربية ال�صعودية.  باإمكان زبائن Ooredoo امل�صافرين اإىل البقاع امُلقّد�صة ا�صتقبال املكاملات 
بالت�صعرية املتميزة لـ 05 دج للدقيقة فقط مع احت�صاب كل الر�صوم وذلك طوال �صهر رم�صان ويومي عيد الفطر.   هذا التخفي�ض احل�رصي واملتميز 
لأ�صعار خدمة التجوال �صالح جلميع زبائن Ooredoo ب�صيغة الدفع امُل�صبق اأو ب�صيغة ما بعد الدفع، عرب جميع �صبكات الهاتف النقال باململكة 

  .)STC ،العربية ال�صعودية )زين، جّوال

الأربعاء 24 ماي  2017    املوافـق     لـ 
1438هـ �ضعبان     26

العدد : 4349/ الثمن : اجلزائر 
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 حيث مت تنظيم عديد 
الن�صاطات الرتفيهية على 

غرار عر�ض م�رصحي 
بعنوان " احلفاظ على 
البيئة " اإىل جانب اإلقاء 
اأنا�صيد و م�صابقات يف 

الر�صم بهدف زرع الثقافة 
البيئية لدى النا�صئة الذين 

عربوا عن �صعادتهم 
الغامرة مبنحهم و�صام 

ال�صتحقاق حتت �صعار 
" براعم الأم�ض اأبطال 
اليوم ،اأجماد الغد " 

.واجلدير بالإ�صارة تعترب 
جمعية " اأبطال ال�صالم 

الأخ�رص " اجلمعية 
الوحيدة بالبويرة التي 

تن�صط يف املجال البيئي 
و�صبق اأن اأ�رصفت على 
تنظيم عدة املبادرات 

والن�صاطات بهدف 
احلفاظ على البيئة 

24

طورها علماء رو�ض 

طريقة تك�سف عن 97% من 
�سرطانات اجللد

اأكد علماء تابعون جلامعة �صمارا الرو�صية اأنهم تو�صلوا اإىل طريقة 
جديدة للك�صف املبكر عن �رصطانات اجللد.

ووفقا للعلماء فاإن "الطريقة اجلديدة التي تعتمد على ثالثة اأجهزة 
حديثة، تزيد من فعالية الك�صف املبكر عن الأورام اجللدية لت�صل 

اإىل 97%، يف حني اأن الطرق التقليدية املتبعة حاليا للك�صف عن تلك 
الأورام، ل تتجاوز دقتها 50 اأو %60".

وي�صري الربوفي�صور، فالريي زاخاروف، من جامعة �صمارا اإىل اأن "هذه 
الطريقة، التي تعتمد نظم التحليل الطيفي، ت�صمح بت�صجيل النطاقات 
الطيفية املختلفة جللد املري�ض، ما ي�صهل مراقبة التغريات املر�صية 

حتى على امل�صتوى اخللوي، حيث اأن النعكا�صات الطيفية للخاليا 
املري�صة تختلف عنها لدى اخلاليا ال�صليمة، واأهم ميزة يف هذه 

الطريقة هي عدم احلاجة ل�صتخدام الكوا�صف والعقاقري للم�صاعدة 
يف الك�صف عن املر�ض".

  امل�ضيلة 

�سكان حي " نوارة " 
يحتجون على انقطاع املاء  
قامت اأم�ض الع�رصات من �صكان حي" نوارة " بولية 

امل�صيلة على التجمع اأمام الولية احتجاجا على 
انقطاع تزودهم مبياه ال�رصب لفرتة دامت اأزيد من 

10 اأيام، دون اأن تتحرك ال�صلطات املعنية حيال 
ال�صكاوى التي تقدم بها ال�صكان، واتهم املحتجون 

موؤ�ص�صة اجلزائرية للمياه بافتعال الأزمة اأمام  
تقاع�صها يف التدخل ملعاجلة امل�صكلة كما اأبدى 

هوؤلء ا�صتيائهم العميق من ا�صتمرار معاناتهم 
اليومية، والتي تعود اإىل بداية مو�صم ال�صيف، خا�صة 

واأن مطلبهم و�صفوه بال�رصعي، وتزويدهم مباء 
ال�رصب اأ�صبح الهاج�ض الأكرب الذي يوؤرق حياتهم، 
بعدما غابت هذه املادة احليوية التي يكرث عليها 

الطلب خا�صة الأيام التي تعرف موجة حر �صديدة، 
م�صريين اإىل اأن تكاليف ال�صهاريج اأثقلت كاهلهم، 
خا�صة واأنهم حمدودي الدخل، لتجد العديد من 

العائالت نف�صها اأمام رحلة البحث عن منابع مائية 
ل�صد عط�صها.

ال�ضلف

اإدماج 20 متخرجا من 
قطاع التكوين املهني 

مت بال�صلف اإدماج زهاء ال20 متخرجا من قطاع 
التكوين املهني يف تخ�ص�صات فالحية يف اإطار 
عقود الإدماج املهني.وتندرج هذه العملية التي 
حملت �صعار "التكوين و الإدماج يف تخ�ص�صات 

فالحية " يف اإطار اإ�صرتاتيجية قطاع التكوين املهني 
الهادفة لال�صتجابة ملتطلبات الو�صع القت�صادي و 
الجتماعي وذلك عرب امل�صاهمة يف تطوير املهن 

املطلوبة يف �صوق العمل و بلورة و تاأهيل اليد العاملة 
ح�صبما �رصح به املدير املحلي للقطاع حكيم اإزروق 

اإزغاميي.
و اعترب املدير اجلهوي للت�صغيل بوعالم بوديب اأن 

هذه العملية تاأتي "موا�صلة ل�صيا�صة ت�صجيع التكوين 
يف القطاع الفالحي و دمج ال�صباب" حيث ت�صتهدف 

اأجهزة دعم الت�صغيل بالتن�صيق مع مديرية التكوين 
والتعليم املهنيني دمج ما يقارب 1000 �صاب خالل 

هذه ال�صنة، كما اأبرز ذات املتحدث.

علماء: النباتات ت�سمع 
�سوت املاء وتبحث عنه

وجدت درا�صة جديدة اأن النباتات العط�صى ت�صمع 
�صوت املاء من خالل اهتزازات �صغرية يف الرتبة، 

كما ميكنها الإح�صا�ض بطنني احل�رصات و�صفري 
الرياح ميكن اأن يف�رص هذا الأمر قدرة النباتات 

الدائمة، على العثور على املياه يف اأكرث املناخات 
جفافا وو�صع الباحثون بقيادة عاملة الأحياء، مونيكا 
غاغليانو، من جامعة غرب اأ�صرتاليا، �صتالت البازلء 
يف اأوعية على �صكل حرف Y، حيث و�صع اأحدها يف 

املاء، والآخر يف الرتبة اجلافة.
ووجد الباحثون اأن اجلذور تنمو دائما باجتاه املاء، 

حتى لو كان هناك حاجز بال�صتيكي يف�صلها عن 
املاء.  وقالت غاغليانو: "اجلذور تعرف مكان تواجد 

املاء، من خالل الك�صف عن �صوت التدفق، كما 
ت�صتخدم النباتات املوجات ال�صوتية للك�صف عن 

املاء املوجود يف اأماكن بعيدة".

املدير العام لت�ضالت 
اجلزائر

حملة وطنية  للتربع بالدم 
اأطلق اأم�ض عادل خمان املدير العام لت�صالت اجلزائر 

اإ�صارة انطالق حملة التربع بالدم على مدار يومني كاملني 
بالتن�صيق والوكالة الوطنية للتربع بالدم عرب كافة وليات 

الوطن وح�صب ما اأكده املدير فان ات�صالت اجلزائر تهدف 
من خالل هذه املبادرة لإر�صاء روح الإن�صانية، والت�صامن 

مع املر�صى وجميع الأ�صخا�ض املحتاجني املتواجدين يف 
خمتلف امل�صت�صفيات. 

 ومن جهتها اأكدت املديرة العامة للوكالة الوطنية للتربع بالدم 
ولد قابلية ليندة »ان هذه املبادرة تندرج يف اإطار الن�صاطات 

الت�صامنية واملواطنة، ل�صيما ع�صية حلول �صهر رم�صان الذي 
ي�صهد انخفا�صا يف ن�صبة التربع بالدم بينما يكون املر�صى يف 

اأم�ّض احلاجة اإليه«.

يف اليوم العاملي للتنوع البيولوجي

جمعية اأبطال ال�سالم تكرم النادي الأخ�سر بالبويرة
قام اأم�ض اأع�ضاء اجلمعية البيئية " اأبطال ال�ضالم الأخ�ضر " بتكرمي النادي الأخ�ضر النا�ضط 

باملدر�ضة الإبتدائية �ضوداين اأحمد بحي راأ�ض البويرة تزامنا مع الحتفالت باليوم العاملي 
للتنوع البيولوجي وال�ضياحة امل�ضتدامة  امل�ضادف ل 22 ماي من كل �ضنة ,

اح�ضن /مرزوق

اجللفة

رادار الدرك يوقف 
�سيارة الوايل 

ال�رصعة املفرطة وعدم احرتام قانون املرور من اأهم 
الأ�صباب التي دفعت برادار درك اجللفة اىل اإيقاف 

�صيارة امل�صوؤول الأول بالولية ودلك نهاراأم�ض  اأمام 
دار الثقافة "ابن ر�صد"حيث التقطت �صورة ل�صيارة 

الوايل عن طريق كامريا املراقبة   وحل�صن احلظ مل 
يتم حترير حم�رص باملخالفة �صعادة ذات امل�صوؤول كان 
ي�صتمع اإىل �رصوحات وي�صاهد عرب جهاز املراقبة كيف 
يتم توقيف ال�صيارات ،و حترير املخالفات لالأ�صخا�ض 
الذين ي�صريون ب�رصعة فائقة يحددها اجلهاز مبا�رصة 

مع التقاط �صورة للوحة الرتقيم ،وهذا ما ح�صل ل�صيارة 
الوايل التي كانت متوقفة بالتقاط �صورة كمثال وجتربة 

من قبل رجل الدرك للوحة الرتقيم 

الدرك الوطني بامل�ضيلة 

  حجز اأزيد من 2 كلغ
 من املخدرات يف �سيدي 

عي�سي
متكن عنا�رص الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
ب�صدي عي�صى من توقيف ثالثة اأ�صخا�ض كانوا 

على منت �صيارة نوع دا�صيا �صتيبواي و يتعلق 
الأمر بامل�صمى (ب ف) الذي ينحدر من ولية 
�صوق اأهرا�ض و امل�صماة (ب اأ ) ال�صاكنة بولية 
وهران حيث �صبط بحوزتهم 02.075 كلغ من 

الكيف املعالج بعد التحقيق مع املعنيني �رصحوا 
اأنهم اإقتنوها من ولية اجلزائر العا�صمة ق�صد 

ترويجها بدائرة �صيدي عي�صى مربزة باأن املتهمني 
مت تقدميهما اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة 

لدى حمكمة �صيدي عي�صى التي اأمرت باإيداعهما 
احلب�ض.

اجللفة

وفاة �سابة  يف حو�ض مائي 
انت�صل اأعوان احلماية املدنية م�صاء اأم�ض جثة �صابة تبلغ من 

العمر 19 �صنة )ا/ حنان (  من داخل حو�ض مائي تقليدي بعمق 
حوايل 02 مرت يوجد بالقرب من م�صكنها العائلي باملنطقة 

الريفية امل�صماة "عليليقة"، طريق جمبارة، ح�صب بيان م�صالح 
احلماية املدنية ليتم حتويلها اىل م�صلحة حفظ اجلثث بعا�صمة 

الولية .
اجللفة/ اأحمد ق 

البويرة

13795 مرت�سحا لل�سانكيام 
ميتحن اليوم 13795 تلميذا منهم 34 تلميذا من مدر�صة 

خا�صة على م�صتوى ولية البويرة يف اإمتحان �صهادة نهاية 
التعليم الإبتدائي " ال�صانكيام " ي�رصف على تاأطريهم 3352 

موؤطرا من بينهم 2331 حار�صا عرب 305 مركز اإجراء .وتعطي 
اإ�صارة الإنطالق من مدر�صة العربي التب�صي حتت اإ�رصاف 

وايل الولية ، كما ت�صتفيد الولية من مركز ت�صحيح مبتو�صطة 
�صليمان �صميلي . اإميان لوا�ض
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