
51.40 % ن�شبة النجاح يف �شهادة 
التعليم املتو�شط 

حي 11 دي�سمرب ببومردا�س

حجب خم�س�سات مكافحة الإرهاب مقارنة مع 2016

1.8 مليون دولر م�ساعدات 
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لأّن اأخطاء القارة العجوز 
�ساعفت ماأ�ساة الالجئني 

اجلزائر تتطلع اإىل دور 
اأوروبي داعم للأفارقة  

الوزير الأول عبد املجيد تبون ، 
يعلن:

ا�شتعجالية  "تدابري 
قابلة للتطبيق و لي�شت 

جمرد اأمنيات"
فيما لن يتحالف مع اأي حزب 

و�سيدخل بقوائمه:

الأفافا�س جاهز خلو�س 
ا�شتحقاق املحليات
تغيري طريقة تدري�س 

الريا�سيات م�ستقبال 

وزارة الرتبية تعرتف 
ب�شعف تكوين الأ�شاتذة 

تاأخري تنظيم بكالوريا 
املق�شيني �شيفتح 
املجال للتلعبات

فيما قالت اإنه يجب تو�سيع قائمة 
امل�ساركني فيها، "الكناب�ست":

�س4ب�سبب نق�س موارد �سوناطراك ال�سنة املا�سية:

مداخيل بنك اجلزائر اخلارجي تتقل�س

جمهولون يدن�شون كتاب اهلل بقارورات خمر

�س5

اإعادة جدولة ق�شية 
جريدة النهار �شد " حنون 
" قوادرية"  " والربملاين 

تاريخ 27 دي�سمرب ل�ستدعاء مديرة 
الن�سر "�سعاد عزوز" 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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يف الطورين املتو�سط والثانوي

م�سادر متابعة لل�ساأن الرتبوي حتذر

البويرة

انطلق م�شابقة  توظيف اأكرث 
من 10اآلف اأ�شتاذ 

هذه احليل للغ�س يف م�شابقات 
التوظيف بقطاع الرتبية

أهلي طرابلس / احتاد اجلزائر غدا بداية من 17:00

�شو�شطارة ت�شتهدف 
التاأهل والبتعاد

 عن لعبة احل�شابات



تربوية  موؤ�س�سة  ا�ستالم 12  يتوقع 
جديدة ملختلف الأطوار التعليمية 
عرب ولية ق�سنطينة ،و ذلك بحلول 
الدخول املدر�سي املقبل 2017-
اأم�س  عنه  ك�سف  ما  ح�سب   2018
للرتبية  املحلي  املدير  الأربعاء 

حممد بوهايل.
يف  امل�سوؤول  نف�س  اأو�سح  و 

ب4  يتعلق  الأمر  باأن  ت�رصيح  
 6 و   )2( متو�سطتني  و  ثانويات 
اأهمية  مربزا  ابتدائية  مدار�س 
هذه املوؤ�س�سات يف تقلي�س معدل 
الواحدة  الدرا�سية  احلجرة  �سغل 
و  بالولية  التعليمية  باملوؤ�س�سات 
تخفيف ال�سغط على باقي الهياكل 

التي ت�سهد حجراتها اكتظاظا.
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املداومة ت�ستمر ملا 

بعد العيد

هل �ستبداأ الأحزاب 
بالتحرك؟..

الن�ساطات الثقافية متوقفة 
حتى اإ�سعار اآخر

الوزارة توا�سل �سرب اأع�ساء الكوا

يبدو اأن نظام املداومة املتعامل به يف املنا�سبات الدينية باجلزائر اأ�سبح 
ميتد لأكرث من يومني، لكون اأغلب املحال يف العديد من اأحياء العا�سمة 
املداومة  اأن  رغم  الزبائن،  وجه  يف  مغلقة  لزالت  املتفرقة،  وبلدياتها 
التي متتد ليومي العيد لقيت انتقادات كبرية من قبل املواطنني الني لقوا 
الأ�سا�سية من خبز وحليب، وهذا  اقتناء احتياجاتهم  �سعوبات كبرية يف 
عك�س ما اأعلنت عنه وزارة التجارة، اأول اأم�س، اإذ قالت اأن ن�سبة امل�ساركة 
الواقع  على  انطباعا  يعطي  ما  باملائة،   99 من  اأكرث  بلغت  املداومة  يف 
والت�رصيحات لزال متناق�سني، رغم التطمينات الكبرية امل�رصح بها من 

قبل ال�سلطات الو�سية.

حتولت اأي ا�ستحقاقات انتخابية باجلزائر اإىل جمرد ديكور تزين به جهات 
معينة العمل الإنتخابي، وهذا بعد القطيعة امل�سجلة من قبل املواطنني 
ال�سيا�سية من  مع ت�رصيعيات 04 ماي املا�سي، فهل �ستتحرك الأحزاب 
اأم  املقبلة؟،   2017 حمليات  يف  اإليها  املواطنني  جللب  الوقت  ربح  اأجل 
اأنها �ستكتفي باأيام احلملة الإنتخابية لكي تتحرك يف هذا الإطار، رغم 
اأن الواقع يجربها اأن تكون لها �سيا�سة اإ�سرتاتيجية م�ستقبلية ت�سمن لهم 

نتائج يف املحليات .. ولكن....

الن�ساطات  توقف  الوطن  وباقي وليات  العا�سمة  اجلزائر  تعرف 
اآخر  اإ�سعار  املبارك حتى  الفطر  يومي عيد  فيها  بعد  الثقافية 
من  بداية  القادم  يف الأ�سبوع  ن�ساطها  املرتقب عودة  من  حيث 
جديد  بالتظاهرات  الثقافية  من  املقبل لتنتع�س احلياة  يوم الأحد 
امل�رصح  جمال  والدولية  يف  الوطنية  الثقافية ،واملهرجانات 

وال�سينما  والأم�سيات ال�سعرية  والندوات وامللتقيات الفكرية   .

مل متر الأزمة التي وقعت بني وزارة ال�سباب والريا�سة والحتادية اجلزائرية 
للريا�سة املدر�سية دون اأن تعيد طريف النزاع بني الوزارة الو�سية واللجنة 
الوزارة على امل�ساركة  اأين مل ي�سدر قرار موافقة  الأوملبية اجلزائرية، 
يف املونديال املدر�سي لألعاب القوى �سوى متاأخرا وهو ما حرم اجلزائر 
العاملي، حيث جاءت  امل�ساركة يف املناف�سة وجعلها تغيب عن املوعد 
اإيزام املح�سوب على  رئي�س الحتادية عبد احلفيظ  ال�رصبة قوية على 

رئي�س الكوا م�سطفى برياف.

�شطيف

م�سابح متنقلة 
ورحالت 

ل�سواطئ البحر 
التن�سيطي  الربنامج  اإطار  يف 
ف�ساءات  وتوفري  ال�سيفي 
يف  خا�سة  لل�سباب  الرتفيه 
املناطق النائية ، �سطر ديوان 
لولية  ال�سباب  موؤ�س�سات 
�سطيف ورابطة اأن�سطة الهواء 
ومبادلت  والرتفيه  الطلق 
حتت  ثريا  برناجما  ال�سباب 
ال�سباب  مديرية  اإ�رصاف 
تنظيم  يت�سمن  والريا�سة  
�سباب خمتلف  لفائدة  رحالت 
�سواطئ  اإىل  الولية  -مناطق 
ال�سياحية  واملناطق  البحر 
و  ال�سباب  اإطارات  من  بتاأطري 
موؤ�س�سات  ن�ساطات  جمعيات 
ال�سباب، فيما مت تخ�سي�س 09 
ال�سباب  لفائدة  متنقلة  م�سابح 
الذين مل تتاح لهم الفر�سة من 

املناطق املعزولة.
التوايل  على  الثاين  للمو�سم 
مناطق  عدة  �سباب  ي�ستفيد 
نائية برتاب ولية �سطيف من 
تقرر  املتنقلة، حيث  امل�سابح 
ال�سبانية  باملوؤ�س�سات  ن�سبها 
باجلهة اجلنوبية للولية  والتي 
والبعيدة  م�سابح  بها  تنعدم 
غرار  على  البحر  �سواطئ  عن 
برج،  ببي�ساء  الزراية  منطقة 
اأولد �سي اأحمد، عني احلجر،  
الأبطال  ق�رص  الوجلة  الطاية، 

ومناطق اأخرى. 

البويرة

م�سححو الباك يحتجون 

قام اأم�س اأزيد من 900 اأ�ستاذا مكلفا بعملية ت�سحيح اأوراق البكالوريا مبركز ثانوية حمزة بن احل�سن العلوي مبدينة البويرة بوقفة اإحتجاجية 
قاطعوا  خاللها العملية يف الفرتة امل�سائية ، وح�سب ما اإ�ستقته يومية " الو�سط " من بع�س الأ�ساتذة فاإن �سبب انتفا�ستهم يعود للظروف الكارثية 
واملزرية بهذا املركز والتي ل ت�ساعدهم على اأداء مهامهم على اأكمل وجه على غرار اإنعدام املكيفات يف اأق�سام �سبهوها باحلمامات ال�ساخنة 
خا�سة وان الولية ت�سهد خالل هذه الفرتة ارتفاعا حم�سو�سا يف درجة احلرارة اإ�سافة اإىل التاأخر يف تناول وجبة الغذاء ل�ساعات طويلة مع التوفري 
لهم مرطبات وم�رصوبات �ساخنة وغريها من الأمور التي جعلتهم يقاطعون عملية الت�سحيح ما دفع مدير الرتبية بالتدخل العاجل لإقناعهم على 

العودة اإىل عملهم معاهدا اإياهم بتح�سني الظروف خالل ال�ساعات القادمة .

األكاراز يح�سر نهائي كاأ�س اجلمهورية
ي�سّجل مدرب املنتخب الوطني لوكا�س األكاراز ح�سوره نهائي كاأ�س اجلمهورية املقرر بتاريخ 
اخلام�س جويلية على ملعب 5 جويلية الأوملبي والذي �سوف يجمع فريقي وفاق �سطيف و�سباب 
بلوزداد، حيث �سي�ستغل املدرب ال�سباين الفر�سة من اأجل الوقوف على اإمكانيات الالعبني 
ومعاينة عنا�رص الت�سكيلتني لختيار العنا�رص البارزة �سمن القائمة املعنية بال�ستدعاء للرتب�س 

التح�سريي املقبل حت�سبا للت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�سيا.

 اجلزائريون يردون 
على و�سيم يو�سف 

قطر  بخ�سو�س  يو�سف  و�سيم  تغريدة  اأثارت 
واإقحام اجلزائريني فيها، والتي تفيد اأن �سيا�سة 
قطر كلفت ال�سعب القطري كره العامل كله منهم 
يف اجلزائر، خلفت جملة من ردود اجلزائريني 
عموم  اإىل  و�سول  دراجي،  حفيظ  من  بداية 

اأن الكره ل حمل له بني  اأكدوا  املواطنني الذين 
لتاأتي  الأخرى،  امل�سلمة  وال�سعوب  اجلزائريني 
ولي�س  ال�سهاينة  يكرهون  "اجلزائريون  تغريدة 
القطريني"، على راأ�س التعليقات، خا�سة اأن تغريد 

يو�سف جاءت بالتزامن وعيد الفطر، داعني اإياه 
اإىل الرتكيز على ن�رص املحبة والت�سامح وفقا ملا 
يتنا�سب واأجواء العيد ولي�س العك�س والعمل وفقا 

للقرارات ال�سيا�سية لل�سيا�سيني.

ق�شنطينة

ا�ستالم 12 موؤ�س�سة تربوية جديدة 

اأح�شن مرزوق

البويرة

بطلة البيام حتلم بقيادة الطائرة
من�سوري   " التلميذة  حققت 
�ساهيناز " التي تدر�س مبتو�سطة 
الها�سمية  ببلدية  خل�رص  بورقبة 
ولية  عا�سمة  جنوب  الواقعة 
�سهادة  يف  نتيجة  اأعلى  البويرة 
م�ستوى  على  املتو�سط  التعليم 
حت�سلت  حيث  الولية  ،  تراب 
 19،00 ب  يقدر  معدل  على 

يف  اأكدت  تفوقها  �رص  وعن   ،
 " الو�سط   " ليومية  ت�رصيحها 
درو�سها يف  ت�ستوعب  كانت  اأنها 
مع  الدرا�سي  العام  طيلة  الق�سم 
املواظبة على املراجعة اليومية 
يف املنزل واأ�سافت " بطلة البيام 
" اأنها مل تلجاأ يوما اإىل الدرو�س 
لدى  اأ�سبحت  التي  اخل�سو�سية 

املجتهدين  ومنهم  التالميذ 
�رصورة ملحة ، وختمت حديثها 
معنا عن �سعيها ملوا�سلة التفوق 
لتحقيق  الدرا�سي  م�سوارها  يف 
اأن ت�سبح  حلمها منذ ال�سغر يف 
لها  نرجو  وبدورنا  طائرة  قائدة 

مزيد التوفيق والنجاح.
اأ.م



يف ت�رصيحات بثتها القناة الإذاعية 
بن  "�سعيدة  ترتدد  مل  الثالثة، 
الأحمر  الهالل  رئي�سة  حبيل�س" 
"اأّن  حقيقة  اإبراز  عن  اجلزائري، 
اليوم جمربة  نف�سها  اجلزائر جتد 
اأخطاء  تداعيات  ت�سيري  على 
ا�سرتاتيجية للدول العظمى ت�سببت 
الثانية  العاملية  نهاية احلرب  منذ 

يف ماأ�ساة اإن�سانية غري م�سبوقة".
اأّن  على  ت�سديدها  وبجانب 
ورقة  ت�ستعمل  ل  "اجلزائر 
الالجئني لأغرا�س �سيا�سية"، راأت 
"بن حبيل�س" اأّن "الدول امل�سوؤولة 
عن مثل هذه احلالت، والتي متيل 
اإىل ا�ستغالل م�ساعداتها لأغرا�س 
"تتقا�سم  اأن  يجب  �سيا�سية، 
الأعباء" مع اجلزائر يف امل�ساعدة 
على التعامل مع هذه الكارثة" من 

خالل املفو�سية العليا لالجئني.
حبيل�س"  "بن  ت�رصيحات  واأتت 
لتحيل بقوة على دول مثل "فرن�سا، 
بريطانيا، الربتغال واإيطاليا" ممن 
الحتاللت  من  كثري  يف  تورطت 
كانت  كما  ال�سمراء،  القارة  داخل 

طالت  مناورات  يف  اأياد  ثمة  لها 
ت�رصيد  عنها  وترتب  الأفارقة، 
الدول  وظلت  واختاللت،  وتهجري 
بهوؤلء  التكفل  تتحا�سى  املذكورة 
التفاتة  اأي  تربط  اأو  الالجئني، 

اإليهم بـ "فقاقيع �سيا�سية".
عن  حقوقية  مراجع  وتتحدث 
تواجد 50 األف لجىء اإفريقي يف 
ب�سكل  يعي�سون  غالبيتهم  اجلزائر، 
غري م�رصوع ومن دون وثائق، وبني 
هوؤلء ما ل يقّل عن 6 اآلف طفل 
ونف�سية  �سحية  اأو�ساعا  يكابدون 
ويجدون  �سعبة،  واجتماعية 

ملمار�سات  عر�سة  اأنف�سهم  يف 
وو�سط  كالت�سول،  ا�ستغاللية 
"ا�ست�رصاء  كـ  غريبة  ممار�سات 

مظاهر العن�رصية وال�سوفينية".
و�سبق لوزير الداخلية واجلماعات 
اأن  بدوي"  الدين  "نور  املحلية 
ك�سف عن دخول 16.792 لجىء 
 ،2015 �سنة  اإىل اجلزائر  اإفريقي 
املا�سي  العام  ي�سهد  اأن  قبل 
ال�سنة  من  الأول  وال�سدا�سي 
�سخما  اإفريقيا  اإنزال  اجلارية 
اأمنية  مع�سالت  ت�سكو  دول  من 
واقت�سادية واجتماعية على منوال 

النيجر )13 األفا(، مايل )9 اآلف(، 
من  الآلف  ع�رصات  عن  ف�سال 
ليبرييا،  اأوغندا،  كوناكري،  غينيا 

طوغو، كوت ديفوار ونيجرييا.
اأعداد  اأّن  ر�سمية  بيانات  وتفيد 
ارتفعت  اجلزائر  يف  الأفارقة 
�سنة،   14 خالل  مرات  ثماين 
 5 يتجاوز  ل  العدد  اأن  بعد  حيث 
 ،2004 العام  �رصي  مهاجر  اآلف 
حافة  من  بالقرتاب  ينذر  اأ�سبح 
وبعد   ،2018 اآفاق  يف  األفا  الـ60 
 12 من  ياأتون  هوؤلء  كان  اأن 
دولة   28 ليطال  الأمر  ات�سع  بلدا، 
اإفريقية، علما اأّن اجلن�سيات الأكرث 
ح�سورا تتوزع بني نيجرية، مالية، 
�سنغالية، زامبية، كونغولية، غانية، 
�سومالية،  رواندية،  �سرياليونية، 
اإ�سافة اإىل اأخرى ايفوارية وليبريية 
وت�سادية، وت�ستوعب منطقة مغنية 
)800 كلم غرب اجلزائر( لوحدها 
على  يتوزعون  اإفريقي  اآلف   7
من  الكثريون  ويجعل  جن�سية،   18
للو�سول  عبور"،  "حمطة  اجلزائر 
"الإلدورادو  يعتربونه  ما  اإىل 

الأوروبي".

املجيد  عبد  الأول  الوزير  اأعلن 
يعتربها  اإجراءات  عدة  عن  تبون 
�سيتم  "اأولوية"  التنفيذي  اجلهاز 
تنفيذها قبل نهاية ال�سنة، موؤكدا اأن 
خمططه احلكومي اجلديد يت�سمن 
قابلة  "ا�ستعجالية"  تدابرياإجرائية 

للتطبيق و ولي�ست جمرد تنظري.
املجيد  عبد  الأول  اأبرزالوزير 
تبون خالل عر�سه ملخطط عمل 
جمل�س  اأع�ساء  اأمام  حكوماته 
الأمة يف جل�سة علنية تراأ�سهارئي�س 
اأن  املجل�س عبد القادر بن �سالح 
املتعلق  احلكومة  عمل  خمطط 
اجلمهورية  رئي�س  برنامج  بتنفيذ 
من  املحاور  من  العديد  يت�سمن 
واحلكم  الدميقراطية  ترقية  بينها 
الجتماعية  والتنمية  الرا�سد 
والقت�سادية مع اللتزام مبوا�سلة 
م�سعى تعزيز دولة القانون وترقية 

التاأكيد على مكانة  احلريات وكذا 
ترقية  يف  ودورها  دوليا  اجلزائر 
العامل   عرب  وال�ستقرار  ال�سلم 
وتعميق حماور م�سار اإ�سالح قطاع 
وحماربة  الإدارة  واإ�سالح  العدالة 

البريوقراطية.
الأول على حر�س  الوزير  اأكد  كما 
احلكومة على التاأكيد على �رصورة 
الوطنية و  الثوابت  القيم و  تر�سيخ 
ابتعاد عن التع�سب و التطرف مع 
ال�سعبية  املطالب  اإىل  ال�ستجابة 
اقوى  �سمانات  وتقدمي  �سعبي 
و  التعبري  حرية  تكري�س  و  للعدل 
ن�سي�س جمل�س الأخالقيات وتلتزم 
امل�ساريع  اجناز  وترية  ت�رصيع  يف 
و  ال�سكن  راأ�سها  على  التنموية 
ال�رصورية،ويف  املرافق  جممل 
اإىل �رصورة  تبون  نوه  ال�سياق  هذا 
عطاء دفعة جديدة للحياة التنموية 

الغالف  زيادة  عرب  اجلوارية  و 
املايل املخ�س�س للربامج املحلية 

بعد التنويه اإىل  
و�سع الأرياف و املناطق احلدودية 
تزاد  املدن  ان  "لحظنا  قائال 
جمال و الريف يزداد فقرا وبوؤ�سا  
اجلديدة  بالإ�سرتاتيجية  مب�رصا 
و  البلديات  على  فيه  �سرتكز  التي 
و  التل  مبنطقة  املتواجدة  القرى 
ال�ستعانة  ،و  احلدودية  بالأخ�س 
عن  ،كا�سفا  الت�سامن  ب�سندوق 
م�سعى ترقية الوليات املنتدبة اإىل 
الواجبات  وليات كاملة احلقوق و 
يف  م�سريا  ال�سنة  نهاية  قبل  وهذا 
التي  التغيريات  اإىل  ال�سياق  ذات 
يف  حاليا  ن�رصع  الدوائر  �ستطال 
ترقية عدد من الدوائر يف اله�ساب 

العليا اإىل وليات منتدبة.
اأما فيما يخ�س اجلانب القت�سادي 

تراهن  احلكومة   اأن   الوزير  اأكد 
على  احلفاظ  موا�سلة  على 
وتعزيزها  الجتماعية  املكت�سبات 
ال�سفافية  من  قدر  اأكرب  واإر�ساء 
والتجاري  القت�سادي  الن�ساط  يف 
منح  وكذا  الأعمال  مناخ  وحت�سني 
اأ�سا�سيا  دورا  املحلية  اجلماعات 
القت�سادي،مع  الن�ساط  يف 
الرتكيز على تعزيز الأمن الغذائي 
امليزان  اختالل  من  واحلد  للبالد 
عمل  خمطط  اأن  التجاري،م�سريا 
النمط  تغيري  اإىل  يهدف  احلكومة 
ومتطلبات  متا�سيا  القت�سادي 
اأو  الإخالل  دون  احلالية  املرحلة 
التخلي عن املكا�سب الجتماعية  
املحققة ل�سمان انتقال مرن نحو 
منظومة اقت�سادية ع�رصية تتحرر 
تدريجيا من التبعية  للمحروقات.

اإميان لوا�س .

قال قيادي من داخل "جبهة القوى 
"جاهز"  باأن احلزب  الإ�سرتاكية"، 
املحليات  ا�ستحقاقات  خلو�س 
املقبلة، رغم اأن الأمور التنظيمية 
يف  املقررة  النتخابات  لهذه 
�سبتمرب املقبل مل يحن وقتها بعد، 
حزب  "الأفافا�س"  اأن  مو�سحا 
موجود داخل ال�ساحة ال�سيا�سية يف 
كل الأوقات، والنتخابات بالن�سبة 
الحتكاك  اأجل  من  حمطة  له 
حملة  يف  ح�سل  وما  باملواطن، 
دليل  املا�سي  ت�رصيعيات 04 ماي 
كـ"مطية"  جعلها  اأين  ذلك،  على 
من اأجل الرتويج ملبادرة "الإجماع 
الوطني"، التي كانت �سغله ال�ساغل 

يف تلك النتخابات.
واأو�سح ذات امل�سدر الذي رف�س 
"جبهة  باأن  ا�سمه،  عن  الك�سف 
"كامل"  حزب  ال�سرتاكية"  القوى 
ال�سيا�سية،  ال�ساحة  يف  و"حا�رص" 
يف  يظهر  اأين  البع�س  مثل  ولي�س 
"املواعيد  فيه  ت�سل  الذي  الوقت 
ال�سيا�سية" فح�سب، كالت�رصيعيات 
والنتخابات، وراح ذات املتحدث 
لي�سدد على اأن "الأفافا�س" يعطي 
اأهمية كبرية لالنتخابات املحلية، 
مع  لـ"لحتكاك"  ف�ساء  لكونها 
مبادرة  واأن  خا�سة  املواطن، 
"الإجماع الوطني" التي تعد هدف 
احلزب الأ�سمى لزال مل يعرف بها 
ب�سكل �سمويل، خا�سة واأن الهدف 
من  كل  مع  اجلزائر  خدمة  منها 
يريد الأ�سواء حتتها، وقال حمدثنا 
اأن جتهيزات احلزب للمحليات من 
تبقى  جاهزة،  ال�سيا�سي  اجلانب 
مل  التي  التنظيمية  الأمور  فقط 
القيادي  وعاد  بعد،  وقتها  يحن 
النتخابات  قانون  عن  ليتحدث 
الربملان  قبل  من  عليه  امل�سادق 
قبل ت�رصيعيات 04 ماي املا�سي، 
والذي ل  بالإق�سائي  حيث و�سفه 

موؤكدا  باجلزائر،  الأحزاب  يخدم 
العديد  يحمل  "الأفافا�س"  باأن 
من التحفظات لهذا القانون الذي 
العزوف  باأخر  اأو  ب�سكل  يعزز 
منع  على  يعمل  لكونه  ال�سيا�سي، 
اجلزائريني من ممار�سة حقوقهم 
ال�سياق  ذات  ويف  ال�سيا�سية، 
القوى  "جبهة  باأن  حمدثنا  اأو�سح 
ول  ن�سايل  حزب  الإ�سرتاكية" 
باحلجرات  ول  بامل�ساعب  يهتم 
يجعله  ما  طريقه،  يف  تو�سع  التي 
بطريقة  ال�سيا�سي  العمل  يوا�سل 
�سلمية، رغم اأن قانون النتخابات 
اجلديد جعل ال�سيا�سة حكرا على 
حد  على  القذر  املال  اأ�سحاب 

تعبري ذات امل�سدر.
حمدثنا  نفى  اأخرى،  جهة  ومن 
اأن  على  روجت  التي  الأخبار 
ت�سكيل  على  �سيعمل  الأفافا�س 
حتالف من اأجل دخول املحليات، 
ممكن  عدد  اأكرب  ل�سمان  وهذا 
الرتاب  البلديات على م�ستوى  من 
الوطني، وقال ذات املتحدث باأن 
�سيدخل  الإ�سرتاكية  القوى  جبهة 
هذه الإ�ستحقاقات مبفرده فقط، 
اأ�سماء  فقط  �ستحمل  وقوائمه 
لي�ست  التحالفات  لكون  منا�سليه، 
معار�س  حزب  اأعتى  اأهداف  من 
جبهة  حلزب  و�سبق  باجلزائر، 
لن  اأنه  واأعلن  الإ�سرتاكية  القوى 
يف  ين�سط  حزب  اأي  مع  يتحالف 
ال�ساحة ال�سيا�سية باجلزائر، لكونه 
ل يوؤمن بالتحالفات ال�سيا�سية غري 
املجدية والتي لن تقدم اي �سيء 
مبادرة  موؤكدا  ح�سبه،  للجزائر 
الذي  احلل  هي  الوطني  الإجماع 
الكارثة  جتنب  ليتم  منا�سبا  يراه 
وهذا  باجلزائر،  تع�سف  قد  التي 
لكل  اجليدة  معرفته  ظل  يف 
ال�ساحة  يف  تن�سط  التي  الأحزاب 

ال�سيا�سية.

جديدة  دفعات   10 تخرجت 
اخلا�سة  للقوات  العليا  باملدر�سة 
بب�سكرة  خوجة"  "علي  لل�سهيد 
اأقيم  حفل  خالل  الأربعاء  اأم�س 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هذه   مبقر 
الناحية  قائد  عليه  اأ�رصف 
عبد  اللواء  الرابعة  الع�سكرية 

الرزاق �رصيف.
الرزاق  عبد  اللواء  اأ�رصف  وقد 
مرا�سم  على  باملنا�سبة  �رصيف 
�سملت  التي  الدفعات  تفتي�س 

و"التطبيق"  "الإتقان"  دورات 
الأهلية  و"  مظلي"  "مدرب  و 
و  اأوىل(  الع�سكرية املهنية )درجة 
)درجة ثانية( و" الأهلية الع�سكرية 
للرتبية البدنية املخت�سة " )درجة 
الأهلية  و"  ثانية(  )درجة  و  اأوىل( 
للمكونني"  املهنية  الع�سكرية 
)درجة اأوىل( و" ال�سهادة الع�سكرية 
املهنية درجة ثانية )طلبة �سباط 
الع�سكرية  و"ال�سهادة  ال�سف( 
طلبة   ( ثانية  درجة   " املهنية 

�سباط ال�سف جدد(.
واألقى قائد املدر�سة العليا للقوات 
كلمة  ليتيم  عابد  اللواء  اخلا�سة 
تخرج  حفل  اأن  م�ستهلها  يف  اأبرز 
للجهد  تتويجا  ياأتي  الدفعات 
الدرا�سية  ال�سنة  خالل  املبذول 
2016-2017 م�سيفا باأن املعارف 
التي  والتقنية  والعلمية  الع�سكرية 
لهم  "ت�سمح  املرتب�سون  تلقاها 
مب�سايرة الع�رص والعمل يف بيئات 
تكنولوجيا  تطورا  تعرف  متجددة 

وات�ساليا متوا�سال."
طرف  من  الق�سم  اأداء  وبعد 
ال�سهادات  توزيع  مت  الدفعات 
وا�ستالم  وت�سليم  الرتب  وتقليد 
ع�سكري  ا�ستعرا�س  وتنفيذ  العلم 
وحركات  القتالية  الفنون  يف 
اأ�سلحة  وبدون  بالأ�سلحة  جماعية 
الريا�سية  باملظالت  اإنزال  و 
الرمي  حول  بيانات  وعر�س 
عن  ف�سال  اخلفيفة  بالأ�سلحة 
حول  مفتوحة"  "اأبواب  تنظيم 

الأن�سطة الثقافية والريا�سية على 
عر�س  خالل  من  املدر�سة  هذه 
اأ�سلحة التدريب   اللوازم املادية و 

وزيارة املتحف.
الرمي  حقل  م�ستوى  على  مت  و 
القيام  املوؤ�س�سة  بنف�س  املتواجد 
بالأ�سلحة  بالدقة  للرمي  بعمليات 
و  للتفكيك  ومترين  اخلفيفة 
�سالح  لقطعة  ال�رصيع  الرتكيب 
افرتا�سي  ومترين  )م�سد�س( 
مبا  اإرهابية  جماعة  على  للق�ساء 

والتحكم  املقاتل  �سجاعة  يعك�س 
يف النريان  وال�سيطرة على العدو.

و مت باملنا�سبة كذلك تكرمي عائلة 
الدفعات  اأخذت  الذي  ال�سهيد 
بال�سهيد  الأمر  ويتعلق  ا�سمه. 
اإبراهيم جيماوي اأحد اأبطال ثورة 
�سنة  ولد  الذي  الوطنية  التحرير 
ب�سكرة  بولية  مب�سون�س   1916
 13 يف  ال�رصف  ميدان  يف  و�سقط 
غويف   قرب   1956 �سنة  جانفي 

بولية باتنة. 

جّددت اجلزائر، مت�ضكها باحت�ضان الالجئني الأفارقة، بيد اأّنها اأكدت على وجوب انخراط اأوروبي يف 
العملية، تبعا لأّن ما يتجرعه اأبناء القارة ال�ضمراء من ماآ�س، ناجم يف الأ�ضا�س من اأخطاء القوى العظمى. 

لأّن اأخطاء القارة العجوز �ضاعفت ماأ�ضاة الالجئني 

الوزير الأول عبد املجيد تبون ، يعلن:

بديع بغدادي 

اجلزائر تتطلع اإىل دور اأوروبي داعم للأفارقة  

اأمنيات" جمرد  لي�ست  و  للتطبيق  قابلة  ا�ستعجالية  "تدابري 

فيما لن يتحالف مع اأي حزب و�ضيدخل 
بقوائمه:

املدر�ضة العليا للقوات اخلا�ضة بب�ضكرة

الأفافا�ض جاهز خلو�ض ا�ستحقاق 
املحليات

تخرج 10 دفعات جديدة 
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�إىل  و�أ�صار ذ�ت �مل�صدر يف تقريرها 
�لقطاع  من  �ملتاأتية  �ملو�رد  تر�جع 
ال�صيما  �ملا�صية،  �ل�صنة  خالل  �لعام 
م�صدرها  �لتي  �ملالية  �ملو�رد 
�عتبار  على  �صوناطر�ك،  موؤ�ص�صة 
يعترب  �خلارجي  �جلز�ئر  بنك  �أّن 
�لوطنية  لل�رشكة  �لرئي�صي  �مل�رشف 
وذكر  “�صوناطر�ك”،  للمحروقات 
�جلهود  باأّن  باملقابل  �لتقرير 
�لقطاع  عرب  �ملو�رد  جلمع  �ملبذولة 
�لرت�جع  بتعوي�ض  �صمح  خا�ض، 
قالت  �ل�صياق  ذ�ت  ويف  باأن �مل�صجل،  بنك �جلز�ئر �خلارجي،  بلغت موؤ�ص�صة  حققتها  �لتي  �ل�صافية  �الأرباح 

34.57 مليار دينار، �لرقم �لذي ميثل 
�رتفاعا بـ3.5 يف �ملائة باملقارنة مع 
�ملا�صية،  �ل�صنة  يف  �ملحققة  �لنتائج 
و�صيوزع �لبنك تبعا لذلك �رباحا تقدر 
بـ 10 مليار دينار، �صت�صخ يف ح�صابات 

�خلزينة �لعمومية.
�جلز�ئر  بنك  فاإن  بالذكر  وجدير 
عن  �أم�ض،  يوم  ك�صف  قد  �خلارجي 
و�أظهرت   ،2016 ل�صنة  �ملالية  �لنتائج 
يف  تر�جع  عن  �مل�صجلة  �حل�صيلة 
�لنتائج بن�صبة 1.1 يف �ملائة باملقارنة 
مع �ل�صنة �ملا�صية، بينما بلغ �جمايل 

�حل�صيلة �ملالية 2574 مليار دينار.

وز�رة  م�صالح  »�لكنابا�صت«  دعت 
قائمة  تو�صيع  �رشورة  �إىل  �لرتبية 
�متحان  �جتياز  باإعادة  �ملعيني 
�إ�صافة  لت�صمل  وهذ�  �لبكالوريا، 
للمتاأخرين كل من �ملتغيبني و�لر��صبني 
مبد�أ  �صمان  ليتم  �ملق�صيني،  وحتى 
�لد�صتور،  يقره  �لذي  �لفر�ض  تكافوؤ 
يف  �لتماطل  �أن  �لنقابة  ذ�ت  وقالت 
�خلا�صة  باملق�صيني  �لدورة  تنظيم 
ب�صبب �لتاأخر من �لبكالوريا وتاأجيلها 
�ملقبل،  �صبتمرب  �صهر  غاية  �إىل 
�لتالعب  يتم  لكي  �ملجال،  �صيف�صح 
بهذه  �ملعنيني  �ملرت�صحني  قو�ئم  يف 

�ملق�صيني  بني  و�خللط  �لدورة، 
و�ملتغيبني و�لر��صبني.   

ويف هذ� �ل�صاأن، وبعد ت�رشيح �لوزير 
�أعلن  �لذي  تبون،  �ملجيد  عبد  �الأول 
�جلمهورية  رئي�ض  قر�ر  عن  فيه 
خا�صة  دورة  بتنظيم  �لقا�صي 
�لبكالوريا  من  �ملق�صيني  للمرت�صحني 
ب�صبب �لتاأخر، بد�أت �الأ�صو�ت تتعاىل 
لت�صمل  �لدورة  بتعميم  للمطالبة 
تكافوؤ  ملبد�أ  حتقيقا  �لر��صبني،  كافة 
لهذ�  ��صتغالل  الأي  وتفاديا  �لفر�ض 
�الأمني  دعا  �الإطار،  هذ�  �لقر�ر، ويف 
م�صعود  »�لكناب�صت«،  بنقابة  �لوطني 

��صتدر�كية  دورة  »تنظيم  �إىل  بوديبة، 
ت�صمل كل �ملق�صيني و�لر��صبني بهدف 
وتفاديا  �لفر�ض  تكافوؤ  مبد�أ  حتقيق 
�لقر�ر«،  بهذ�  وتالعب  ت�صوي�ض  الأي 
نقابته  �أن  من  ذ�ته  �لوقت  حمذر� يف 
�صجلت »دفع للتالعب بهذ� �مللف، من 
جهة، مل تعلن �جلهات �لر�صمية حتى 
للمرت�صحني  �لعدد �حلقيقي  �الآن عن 
�الأمر  �خلا�صة،  بالدورة  �ملعنيني 
�لذي بد�أ يطرح خماوف من �لتالعب 
بقو�ئم �ملعنيني و�صعي بع�ض �لتالميذ 
�ال�صتفادة  �إىل  و�ملتغيبني  �لر��صبني 
�ل�صياق  �لفر�صة، م�صيفا يف  من هذه 

�الأول  بالوزير  �الأوىل  »كان  �أنه  ذ�ته 
عبد �ملجيد تبون �أن يكون على در�ية 
�إىل  �الأول  �ليوم  من  �ملق�صيني  بعدد 
�ليوم �الأخري من �لبكالوريا، ويتم وفق 
�ملق�صيني  �أ�صماء  عن  �الإعالن  ذلك 
من  يومني  �أو  يوم  بعد  �لتاأخر  ب�صبب 
�ملتحدث  و�عترب  �لبكالوريا«،  نهاية 
�أن عدم حتديد �جلهات �لو�صية عدد 
�ملق�صيني يعني –ح�صبه- �أن �لتالعب 
برقم وهوية �ملعنيني �صيتم من خالل 
مديريات  �إىل  �أر�صلت  �لتي  �لتعليمة 

�لرتبية لتحديد عددهم.
علي عزازقة

�لتي  �لف�صائح  �أبرز  �لغ�ض  ملفات  متثل 
�نطالقا  �لرتبية  قطاع  �أفق  جتوب 
على  �أوجها  بلغه  وما  �لتالميذ  من 
�إىل  و�صوال  �لبكالوريا،  �متحان  م�صتوى 
�الأكرث ن�صجا، حيث نك�صف عن  �لفئات 
�إليها  يلجاأ  �لتي  �الإجر�ء�ت  من  جملة 
بالقطاع  من�صب  الفتكاك  �ملرت�صحون 

�أو �لرتقية ملن�صب �آخر.
ت�رشيح  يف  �لقطاع  من  م�صدر  ك�صف 
�لتي  �حليل  من  جملة  عن  لـ«�لو�صط«، 
�ملهنية،  �مل�صابقات  م�صابقات  تطبع 
�لرتبية  م�صابقة  وموعد  بالتز�من 
م�صتوى  على  يتم  حيث  �لرتبية،  بقطاع 
بني  م�صبق  وباتفاق  �ملر�كز  بع�ض 
�الأمانة  �أعو�ن  �أحد  �أو  �ملركز  رئي�ض 

�الأمانة  د�خل  �الإجابة  ورقة  با�صتبد�ل 
يتم حت�صري  و  �ملرت�صح  �إجابة  تنزع  �أي 
كاملة  �إجابة  يف  جديدة  �إجابة  ورقة 
�لنجاح  له  ي�صمن  ما  وهو  �صحيحة،  و 
�إمنا  معارف  �أو  و�صاطة  ودون  الحقا، 
�ملرحلة،  بد�ية  يف  مت  غ�ض  طريق  عن 
و�ملر�قبني  �ملالحظني  غياب  ظل  يف 

و�ملفت�صني عن هكذ� م�صابقات.
�أن �التفاق بني رئي�ض  �أبرز حمدثنا  كما 
الإجناحه  يتم  �ملرت�صحني  و�أحد  �ملركز 
��صتخر�ج  بخطوة  متبوعة  �مل�صابقة  يف 
وبالتايل  �النرتنت،  �ملن  �الإجابة 
كما  �لكاملة،  �لعالمة  على  �حل�صول 
با�صمه  تكون  �الأ�صلوب  بهذ�  �لورقة  �أن 
للطعن  �صبيل  وال  جناحه  على  و�صمانة 

لها  �لتفطن  الأحد  ميكن  ال  �أي  فيها، 
بنف�ض  تكون  ال  �مل�صابقات  �أغلب  كون 
�لكيفية مع �متحان �لبكالوريا وما تعرفه 
من حزم، �إذ ال مالحظني و ال مر�قبني 
وال تفتي�ض، وهو ما يطبع كل �مل�صابقات 
فيها  مبا  �لرتقية  �أو  للتوظيف  �ملهنية 
�لرتب �لعليا رتبة �ملديرين و�ملفت�صني.

�لتوظيف  �إطالق  م�صابقة  وعرف  هذ� 
من  جمموعة  �ليوم،  �صتنظم  �لتي 
�عتربو�  �لذين  �الحتياطيني  ��صتنكار�ت 
وتر�جعت  عنهم،  تخلت  �لوز�رة 
ر�أى  حني  يف  �ل�صابقة،  وعودها  عن 
نو�ري،  كمال  �لقطاع  ل�صاأن  �ملتابع 
�لوطنية  �لرتبية  وزيرة  �أن  مو�صحا 
�لقائمة  �أن  �رشحت  غربيط،  بن  نورية 

بها  �لعمل  ل�صنة2016ينتهي  �الحتياطية 
�مل�صابقة  �أن  يعني  27�أفريل،  مما  يف 
�لتخ�ص�صات  وكل  �الأطو�ر  كل  يف  تكون 
�أن  وهو  �صابقا  بها  �رشحو�  ما  عك�ض 
�لتخ�ص�صات  على  �صتقت�رش  �مل�صابقة 
�لتي ��صتنفذ �حتياطها، م�صيفا من باب 
 10 هو  به  �مل�رشح  �لعدد  �أن  �لطماأنة 
�آالف لكن �لو�قع يفوق هذ� �لعدد خا�صة 
يفوق  �لتقاعد  على  �ملحالني  عدد  و�أن 
41 �ألف �أ�صتاذ، يف حني مت توظيف حلد 
�الأر�صية  �ألف فقط عن طريق   14 �الآن 
�لرقمية �ملحلية، �أي �أن عملية �لتوظيف 
�حتياط  قو�ئم  طريق  عن  ت�صتمر 

م�صابقة  2017.
�سارة بومعزة 

�أكرث  �لتوظيف  م�صابقة  �ليوم  تنطلق 
�لطورين  يف  �أ�صتاذ  10�آالف  من 
هذه  و�لثانوي،و�صتم�ض  �ملتو�صط 
م�صالح  عنها  �أعلنت  �لتي  �مل�صابقة 
�لعام  مطلع  �لوطنية  �لرتبية  قطاع 
�جلاري توظيف �أ�صاتذة يف كل �ملو�د 
و�لفيزياء  �لريا�صيات  مادتي  خا�صة 
كل  �حتياجات  ح�صب  على  وذلك 

والية.
�صيكون �ليوم �أكرث من 50�ألف مرت�صح 
�جلامعية  �ل�صهاد�ت  حامل ملختلف 
على موعد �متحان �لكتابي مل�صابقة 
�لطورين  يف  �الأ�صاتذة  توظيف 
�صد  وذلك  و�لثانوي  �ملتو�صط 
�ل�صاغرة يف قطاع �لرتبية  �ملنا�صب 
من  �لكثريين  �إقد�م  بعد  خا�صة 
�الأ�صتاذة على تقدمي ملفات �لتقاعد 
ومغادرة �لقطاع بعد قانون �لتقاعد 
حيز  �حلكومة  �أقرته  �لذي  �جلديد 

�لتنفيذ مطلع �لعام �جلاري
يف  �لناجحني  فاإن  ولالإ�صارة   
�صيتم  �لذي  �لكتابي  �المتحان 

الجتياز  قبولهم  �صيتم  �ليوم  �إجر�ءه 
�إجر�ءه  �ملزمع  �ل�صفهي  �المتحان 
يتم  �أن  على  �ملقبل،  جويلية  �صهر 
من  �لناجحني  �ملرت�صحني  حت�صري 
خا�ض  بيد�غوجي  تكوين  خالل 
حت�صري�  وذلك  �أوت،  �صهر  خالل 
للدخول �ملدر�صي 2017/ 2018، �أين 
 1 من  بد�ية  مبنا�صبهم  �صيلتحقون 

�صبتمرب �ملقبل.
تنظيم  �أي�صا  �ملنتظر  من   كما 
جويلية  �صهري  مهنية  �متحانات 
هذه  مت�ض  حيث   ، �ملقبلني  و�أوت 
�ملنا�صب  �ملهنية  �المتحانات 
�الإد�رية وفقا للرزنامة �ملحددة من 
وذلك  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  طرف 
�ملقبل  �ملدر�صي  و�لدخول  حت�صبا 
كما   ، �ملقبل  �صبتمرب  �صهر  �ملقرر 
يجدر �الإ�صارة �إىل �أن مت تنظيم نهاية 
مهني  �متحان  �ملا�صي  ماي  �صهر 
�أ�صتاذ  من�صب  �إىل  بالرتقية  خا�ض 

رئي�صي و �أ�صتاذ مكون.
اإميان لوا�س .

�لبيد�غوجي  �لتقومي  مديرة  ك�صفت 
بوز�رة �لرتبية �لوطنية  عن جملة من 
نتائج  �صعف  بها  بررت  �لتي  �لعو�مل 
�ملتو�صط،  �لتعليم  �صهادة  �متحان 
�الأ�صاتذة،  تكوين  ب�صعف  معرتفة 
�لتحكم  �رشط  �عتماد  عن  كا�صفة 
للتوظيف  كاأ�صا�ض  �لريا�صيات  يف 
�لنظر يف طريقة  �إعادة  مع  م�صتقبال 

تدري�ض هذه �ملادة �الأ�صا�صية.
�لبيد�غوجي  �لتقومي  قالت  مديرة 
�صامية  �لوطنية  �لرتبية  بوز�رة 
على  �صيفة  حلولها  خالل  ميز�يب، 
تطور  �لثالثة،  �أن  �الذ�عية  �لقناة 

ن�صبة �لتالميذ �ملقبولني يف �ل�صنو�ت 
�لتطور  ميثل  �ملا�صية،  �لثالث 
�لتدريجي لتحقيق �لنجاح »لكنها غري 
بررت  فيما  تعبريها،  ح�صب  كافية« 
تعليم  بامتحان  �لنجاح  ن�صبة  �صعف 
�ملتو�صط �إىل ما �عتربته » تر�كم عدة 
عو�مل من بينها �ال�صتعجال يف �إعد�د 
�لرب�مج ف�صال عن �أن تكوين �الأ�صاتذة 
مل يكن يف م�صتوى �الإجر�ء�ت �لتي مت 
�جلديدة«  �الإ�صالحات  يف  �عتمادها 
�نفرج  ما  وهو  تعبريها،  حد  على 
 56.33 تتجاوز  مل  جناح  ن�صبة  عنه 

باملائة.

»جناح  �عتبار  �ملتحدثة  ورف�صت 
�ملتو�صط  �لتعليم  �متحان  ف�صل  �أو 
�لتعليمي  �لنظام  لتطور  موؤ�رش� 
�لوطني، لكنها ر�أت �أنه » ي�صاعد على 
�رتكبت من قبل  �لتي  ك�صف �الأخطاء 
�لعالج  و�إيجاد  �ملمتحنني  �لتالميذ 
نتائج  �صعف  لها«.وب�صاأن  �ملنا�صب 
ميز�يب  �عرتفت  �لريا�صيات،  مادة 
المتحان  خ�صو�صا  كافية«  »غري  �أنها 
بحجم نهاية �لتعليم �ملتو�صط، م�صرية 
�إىل �أن ذلك مرده �إىل »نق�ض �لتكوين 

لدى معلمي هذ� �لطور �لتعليمي«.
هذه  يف  �لتكوين  يف  �لنق�ض  ولعالج 

مديرة  �أكدت  �الأ�صا�صية،  �ملادة 
�لرتبية  بوز�رة  �لبيد�غوجي  �لتقومي 
دور�ت  �إعد�د  �صيتم  �لوطنية  �أنه 
�ملادة،  �أ�صاتذة  لفائدة  تكوينية 
�لتي  �لرب�مج  حتديث  عن  ف�صال 
�لطورين  �إدر�جها تدريجيا يف  يجري 

�البتد�ئي و�ملتو�صط.
�عتماد  �إىل  �لتوجه  عن  ك�صفت   كما 
ك�رشط  �لريا�صيات  مادة  من  �لتمكن 
�لتوظيف  م�صابقات  خالل  �أ�صا�صي 
�لنظر  �إعادة  يتم  �أن  على  م�صتقبال 

جذريا يف طريقة تدري�صها.
�س.ع

اأف�سح بنك اجلزائر اخلارجي يوم اأم�س، عن ت�سجيل تراجع للموارد املالية التي تقتطع من القطاع 
العام، ال �سيما املوارد املالية التي م�سدرها موؤ�س�سة �سوناطراك، وهذا بعدما ك�سف عن النتائج 

املالية ل�سنة 2016، التي بلغت خاللها اإجمايل احل�سيلة 2574 مليار دينار.

ب�سبب نق�س موارد �سوناطراك ال�سنة املا�سية:

فيما قالت اإنه يجب تو�سيع قائمة امل�ساركني فيها، »الكناب�ست«:

م�سادر متابعة لل�ساأن الرتبوي حتذر

علي عزازقة

مداخيل بنك اجلزائر اخلارجي تتقل�ص

تاأخري تنظيم بكالوريا املق�سيني �سيفتح املجال للتالعبات

هذه احليل للغ�ص يف م�سابقات التوظيف بقطاع الرتبية

يف الطورين املتو�سط والثانوي

تغيري طريقة تدري�س الريا�سيات م�ستقبال 

انطالق م�سابقة  توظيف اأكرث من 
10اآالف اأ�ستاذ 

وزارة الرتبية تعرتف ب�سعف تكوين االأ�ساتذة 
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��صتفادت  دفعات  عدة  تخرجت 
يف  وع�صكري  علمي  تكوين  من 
�لعليا  باملدر�صة  تخ�ص�صات  عدة 
�لبحرية » �ملجاهد حممد بوتيغان 
»متنفو�صت«  ب  �الربعاء  »�أم�ض  
�إ�رش�ف  حتت  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
حممد  �للو�ء  �لبحرية  �لقو�ت  قائد 

�لعربي حويل .
�أطلق  �لتي  �لدفعات  هذه  وتتكون 
�لتحريرية  �لثورة  �صهيد  ��صم  عليها 
�ل  �لدفعة  من  بر�ني�ض   قويدر 
و�الأركان   �لقيادة  دورة  لدرو�ض   25
يف  »ما�صرت«  �الأوىل   و�لدفعة 
�خت�صا�ض »هيدروغر�فيا« و�لدفعة 
�ملو�فقة  �الأ�صا�صي  للتكوين  �ل32 
�أم  »�ال  نظام  لي�صان�ض   )7  ( للدفعة 
يف  تخ�ص�صات  عدة  �صملت  دي« 
و�ت�صاالت  �لبحرية  �ملالحة  علوم 
و�أنظمة �ال�صلحة �لبحرية وميكانيك 
بحرية و�ملحافظة �لبحرية وت�صيري 
ت�صم  حيث  �لبحرية  �ل�صوؤون  و�إد�رة 
عن�رش  من  باملئة   30 �لدفعة  هذه 

�الإناث.
�حلفل  هذ�  مر��صم  يف  و�صاركت 
�الإتقان  لدرو�ض  �لدفعة �ل25  �أي�صا 
�لتكوين ف�صال  �لتي هي حاليا طور 
درجة  �لع�صكرية  �الأهلية  دفعة  عن 
�ملهنية  �ل�صهادة  ودفعة  ثانية 

�لع�صكرية درجة ثانية .  
�ملتخرجة  �لدفعات  تفتي�ض  وبعد 
من  مرتب�صني  �أي�صا  ت�صم  �لتي 
من  �لكونغو  وجمهورية  موريتانيا 
�لقى  �لبحرية  �لقو�ت  قائد  طرف 
قائد �ملدر�صة �لعميد �صالح بوقرن 
�لتكوين  »م�صتوى   ب  فيها  �أ�صاد 
هذه  منه  ��صتفادت  �لذي  �جليد 
�لدفعات »�لتي تلقت --كما قال-- 
وتطبيقيا  ونظريا  ع�صكريا  »تكوينا 
متكافئا ومتو�زنا مما مينحها  قدرة 
�مل�صتقبل  يف  توؤهلها  وكفاءة  عالية 
يف  و�قتد�ر  ثقة  بكل  مهامها  الأد�ء 

جميع �لتخ�ص�صات ».
ب  �ملدر�صة  قائد  نوه  كما 
من  �ملبذولة  �جلبارة  »�ملجهود�ت 
قبل �الإطار�ت و�الأ�صاتذة و�ملعلمني 
�لتخ�ص�صات   و�ملدربني يف خمتلف 
�خال�ض  بكل  و�جبهم   �أدو�  �لذين 
لعملهم  حبهم  ذلك  يف  يحدوهم 
�لتكوينية  ملنظومتهم  ووفائهم 
ع�صكرية  كفاء�ت  �صنع  من  للتمكن 
�لتطور  مع  �لتكيف  على  قادرة 
يعرفه  �لذي  �ملت�صارع  �لع�صكري 

�لعامل �ليوم« .
باملنا�صبة  بوقرن  �لعميد  ودعا 
»�لتحلي  �ىل  �ملتخرجة  �لدفعات 
�ل�صوي  و�ل�صلوك  باالن�صباط 
على  »م�صدد�  �حلميدة  و�الأخالق 
�لتي  �ملعارف  »تطبيق  �رشورة 
�مليد�ين  �لو�قع  ملو�جهة  تلقوها 
�ملهام  تاأدية  �أثناء  �حرت�فية  بكل 
ثورة  وقيم  �الأبر�ر  لل�صهد�ء  وفاء� 

نوفمرب �خلالدة«.
�ملتخرجة  �لدفعات  �أدت  �أن  وبعد 
وتقليد  �ل�صهاد�ت  ت�صليم  مت  �لق�صم 
�إىل جانب  �ملتفوقني  للطلبة  �لرتب 
�لدفعة  بني  ما  �لعلم  وت�صلم  ت�صليم 
�لرتب�ض  على  و�ملو�لية  �ملتخرجة 
�ل�صهيد  با�صم  �لدفعات  ت�صمية  مع 

قويدر بر�ني�ض .
كما متيز �حلفل بتقدمي مترين بياين 
�إبر�ز عملية بحث و�نقاذ  مت خالله 
متنها   على  �صب  �صفينة  وم�صاعدة 
حو�متنني  باإقحام   وذلك  حريق 
�ن�صانية  بكل  �لعملية  بهذه  لتقوم 
�ل�صحايا  النقاذ  و�تقان  و�حرت�فية 

يف �لبحر.
مت  �حلفل  هذ�  مر��صم  ختام  ويف 
على  ع�صكرية  ��صتعر��صات  تقدمي 
�ملو�صيقية  �لفرقة  �أنغام  �إيقاع 
عائلة  تكرمي  جانب  �ىل  للمدر�صة 
�لقو�ت  قائد  طرف  من  �ل�صهيد 

�لبحرية .

املدر�سة العليا البحرية بتمنفو�ست

تخرج  دفعات ا�ستفادت من تكوين 
يف عدة تخ�س�سات 
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حمكمة  هيئة  �أمام  �لفاعالن  ليمثال 
حماولة  بجرم  بالعا�صمة  �جلنايات 
�صبق �ال�رص�ر  مع  �لعمدي  �لقتل 
ب�صالح  بالقتل  و�لتهديد  و�لرت�صد 
�أودعها  �لتي  �ل�صكوى  �ثر،  �بي�ض 
�نه  فحو�ها  يف  جاء  و�لتي  �ل�صحية 
تفاجئ بيوم �لوقائع وهو جال�ض بحيه 
ويقوم  �صوبه  تتقدم  �صخمة  ب�صاحنة 
معه  جمعته  �صخ�ض  وهو  �ل�صائق 
بها ومبجرد  خالفات قدمية بده�صه 
�ل�صاحنة  تعود  �ل�رصبة  من  فر�ره 
مرة  بده�صه  ويقوم �ل�صائق  �إدر�جها 
�أخرى �إ�رص�ر� منه على �إزهاق روحه 

ويف تلك �الأثناء تقدم منه غنيمه �لثاين 
ويقوم  و«�صينيال«  �بي�ض  �صالح  وبيده 
�أين  �جل�صدية،  بالت�صفية  بتهديده 
فقد حينها كافة وعيه ونقله �جلري�ن 
للم�صت�صفى و�أ�صعفه �الأطباء و�نق�صوه 
خطورة  �صدة  من  حمتوم  موت  من 
قدت  لها و�لتي  تعر�ض  �لتي  �الإ�صابة 
مبدة عجز فاقت 6 �أ�صهر كاملة، ويقوم 
باإيد�ع �صكوى �حلال �لتي �أ�صفرت عن 
متابعة �ملتهمان باجلرم �صالف �لذكر 
مع �إحالتهما على حمكمة �حلال، �أين 
جرم  من  لهما  ن�صب  ما  �إنكار  حاوال 
�ملحكمة  لهيئة  مو�جهتهما  خالل 
ومت�صك �ملتهم �الأول �أن �العتد�ء كان 
��صتغله �ل�صحية  مرور  حادثة  جمرد 

يف  منه،  �نتقاما  �لق�صية  يف  لتوريطه 
حني مت�صك �ملتهم �لثاين بان �ل�صحية 
�حلادثة  �صبيحة  يف  له  تعر�ض  من 

من  ليطالب  عليه،  باالعتد�ء  وقام 
 15 عقوبة  توقيع  �لعام  �لنائب  جهته 

�صنة �صجنا نافذ� يف حقهما. 

تعر�س �شاب يف العقد الثالث من العمر العتداء مميت على يد غرميني له اللذين قاما بده�شه 
ب�شاحنة م�شببني له اإ�شابات خطرية جدا مبدة عجز طبي قدرها االأطباء ال�شرعيون ب180 يوما. 

حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�شاء العا�شمة 

ل/منرية

�سابان يده�سان غرميهما ب�ساحنة وي�سببان 
له عجز� مبدة 6 �أ�سهر 

ر�ي�ض  مر�د  بئر  حمكمة  قررت 
كل  جدولة  �عادة  �أم�ض  بالعا�صمة 
�لعمال  حزب  رئي�صة  ق�صيتي  من 
»لويزة حنون« و�لربملاين »�إ�صماعيل 
لتاريخ  �لنهار  قو�درية« �صد جريدة 
27 دي�صمرب للمرة �لثانية على �لتو�يل 
با�صتدعاء  �ملتعلق  �ل�صبب  ولنف�ض 
يف  �صعاد«  عزوز   « �جلريدة  مديرة 
�لقذف  بق�صية  �ملتعلقان  �مللفان 
�لتي رفعتها كل من » لويزة حنون« و 

�لربملاين �صد مديرة �لن�رص جلريدة 
بالل   « و  �صعاد عزوز«   « �لنهار«   «
�ل�صحفي  للتحقيق  �لكاتب  كبا�ض« 
�لذي حتدث  حمل �ملتابعة �حلالية 
فيه عن �أمالكها و�عتربتها �ل�صحية 
م�صا�صا ب�صمعتها وكذ� �لت�رصيحات 
للربملاين  �ملتهم  وجهها  �لذي 
�الآخر  هو  ب�صمعته  م�صا�صا  و�عتربه 

.
ل/منرية 

حت�صنا  �لبويرة  والية  حققت، 
�صهادة  يف  �لنجاح  ن�صبة  يف  طفيفا 
�لدر��صية  لل�صنة  �ملتو�صط  �لتعليم 
 51.40 بـ  قدرت  حيث   ،2017/2016

%�أي 5431 
ناجحا يف هذه �المتحانات من �صمن 
10654 مرت�صحا م�صجل قي �ل�صهادة، 
من�صوري  �لتلميذة«  حت�صلت  حيث 

�صهيناز« �ملتمدر�صة مبتو�صطة بورقبة 
على  معدل  �أعلى  بالها�صمية،  خل�رص 
م�صتوى �لوالية قدر بـ 19.00، �أّما من 
ن�صب  يف  �ملتو�صطات  ترتيب  حيث 
»قانة  متو�صطة  �حتلت  فقد  �لنجاح، 
�لوالية على  باأث من�صور �رصق  علي« 
بـ  قدرت  جناح  بن�صبة  �الأوىل  �ملرتبة 

 . % 92.59

والية  من  طفل   1.200 �صي�صتفيد 
�ل�صيفية  �ملخيمات  من  �لنعامة 
�إطار  يف  للوطن  �ل�صاحلية  باملناطق 
�ل�صيفية  �ملخيمات  برنامج  جت�صيد 
و  �جلنوب  �أطفال  ل�صالح  �ملوجهة 
�أم�ض  علم  ح�صبما  �لعليا  �له�صاب 
�ل�صباب  مديرية  من  �الأربعاء  

و�لريا�صة.
و�صيتمكن �الأطفال �مل�صتفيدون �لذين 
ينحدرون من خمتلف �لبلديات �ل 12 
للوالية من ق�صاء عطلتهم و�ال�صتجمام 
�لثالثة  �ل�صياحية  �لوجهات  باإحدى 
بكل من خميمات بلديات عني �لرتك 
و�لكرمة  )�ل�صلف(  وتن�ض  )وهر�ن( 
�الإقامة  تدوم  حيث   ) )بومرد��ض 
�مل�صطافني  من  دفعة  لكل  �أ�صبوعني 
نف�ض �مل�صالح وقد مت  �أو�صحت  كما 
تخ�صي�ض �أزيد من 20 حافلة ل�صمان 
توزيعهم على  �لذين مت  �الأطفال  نقل 
�إنطالق  يكون  �أن  على  دفعات  �أربع 

�أول دفعة يف �لفاحت جويلية �ملقبل �إىل 
�إطار�ت  طرف  من  مر�فقتهم  جانب 
�لقطاع ومن�صطي �ملخيمات �ل�صيفية 

وبتوفر طاقم �إد�ري و تقني و طبي.
و  �ل�صباب  مديرية  �صطرت  وقد 
�لريا�صة بالوالية برناجما ثريا خالل 
باملخيمات  �الأطفال  �إقامة  فرتة 
وريا�صية  ترفيهية  �أن�صطة  يت�صمن 
وجوالت نحو بع�ض �ملو�قع �ل�صياحية 
�لبحر  بزرقة  �ال�صتمتاع  �إىل  �إ�صافة 
وق�صاء �أوقات من �لر�حة و�ال�صتجمام 
�ملخيمات  �صت�صتقبل  جهتها  ومن 
)�جلز�ئر  فرج  ب�صيدي  �لو�قعة 
�ل�صباب  من  دفعات  �لعا�صمة( 
�ملنخرط باملوؤ�ص�صات �لتابعة لقطاع 
�ل�صباب و �لريا�صة بالوالية ف�صال عن 
�ل�صبانية  �جلمعيات  بع�ض  ن�صطاء 
�إقامة كل  �ملحلية حيث حددت فرتة 
دفعة من هوؤالء �ل�صباب باأ�صبوع و�حد 

كما �أ�صري �إليه.

لتاريخ 27 دي�شمرب ال�شتدعاء مديرة 
الن�شر »�شعاد عزوز« 

البويرة

النعامة

�إعادة جدولة ق�سية جريدة �لنهار 
�سد » حنون » و�لربملاين » قو�درية« 

51.40 % ن�سبة �لنجاح يف �سهادة 
�لتعليم �ملتو�سط 

خميمات �سيفية باملناطق �ل�ساحلية 
 ل 1.200 طفل 

عني متو�شنت

ملبنة جديدة تدعم �إنتاج �حلليب وم�ستقاته
خالل  متو�صنت  عني  والية  تدعمت 
جديدة  مبلبنة  �جلاري  جو�ن  �صهر 
دعم  �صاأنها  من  �الإنتاج  حيز  دخلت 
بالوالية  وم�صتقاته  �حلليب  �صوق 
قطاع  م�صوؤويل  لدى  علم  ح�صبما 

�ل�صناعة و �ملناجم.
�صمن  �مل�رصوع  هذ�  يندرج  و 
مالية  بتكلفة  �خلا�ض  �الإ�صتثمار 
مت  حيث  دج  120مليون  قدرها 

جت�صيده على �أر�صية تبلغ م�صاحتها 
باملنطقة  مربع  مرت   3.600
�لوالية  بعا�صمة  �لو�قعة  �ل�صناعية 
�ل�صناعة  مديرة  ذكرته  ح�صبما 
يرت�وح  و  بلغماري  خرية  و�ملناجم 
�مللبنة  لهذه  �ليومي  �الإنتاج  معدل 
لرت   2.800 و   2.700 بني  �جلديدة 
�مل�رصوع  �أ�صحاب  ويعول  يوميا 
وحتقيق  ثانية  مرحلة  خالل  رفعها 

مكانة يف �صوق �حلليب 
من  عدد  و  بالوالية  وم�صتقاته 
ذكره  ح�صبما  �ملجاورة  �لواليات 
من  �مل�صتفيد  �خلا�ض  �مل�صتثمر 
لتطوير  �لوطنية  �لوكالة  مز�يا 
ب�صكل  �صاهمت  و�لتي  �الإ�صتثمار 
�ملن�صاأة  هذه  جتهيز  يف  معترب 
يف  �مل�صتعملة  �لتجهيز�ت  باأحدث 
للتذكري  �لتحويل  و  �لب�صرتة  جمال 

متو�صنت  عني  والية  �إنتاج  بلغ  فقد 
من �حلليب �لطازج و م�صتقاته �أكرث 
خالل  �صهريا  لرت  مليون  ن�صف  من 
�ل�صنة �جلارية توفره 4 ملبنات تابعة 

للقطاع �خلا�ض 
تتعزز  �أن  �ملرتقب  �لقدر�ت  وهي 
ميد�نيا بف�صل هذه �مللبنة �خلام�صة 
قطاع  م�صالح  �إليه  �أ�صارت  ح�صبما 

�لتجارة بالوالية.

�صد  ق�صائية  �صكوى  �صيدة  �أودعت 
حاول  �لذي  �ملدمن  كبدها  فلذة 
باملحمدية بعد  �لعائلي  منزلهم  حرق 
بو��صطة  �صقيقها  طعن  من  �النتهاء 

مفك بر�غي. 
�ل�صاب على حمكمة  �إحالة  ليتم بذلك 
�لعا�صمة  ق�صاء  مبجل�ض  �جلنايات 

بجرم حماولة �حلريق �لعمدي، جنحة 
با�صتعمال  �لعمدي  �جلرح  و  �ل�رصب 
�ل�صب  جنحة  �لتهديد،  جنحة  �صالح، 
و �ل�صتم، جنحة حيازة موؤثر�ت عقلية 
وهي  �ل�صخ�صي،  �ال�صتهالك  بغر�ض 
ل�صجار  جمرياتها  تعود  �لتي  �لو�قعة 
تقدم  �أين  و�أخويه  �ملتهم  بني  ن�صب 

بت�صليح  قيامه  �أثناء  �أحدهما  منه 
وهو  منزلهم  و�جهة  �أمام  مركبته 
�ثر  وقام  متقدمة  حالة �إدمان  يف 
�لرب�غي  مفك  بو��صطة  بطعنه  ذلك 
لقي  �لذي  �الآخر،  �ل�صقيق  وتدخل 
�لو�لدة  تدخل  وبعد  �مل�صري،  نف�ض 
بحرق  وهدد  بنزين  دلو  بحمل  قام 

�الأمن  ملركز  �لو�لدة  لتتوجه  �ملنزل 
م�صالح  قيام  و�أثناء  بهم،  لال�صتنجاد 
على  عرثت  �الأماكن  مبد�همة  �الأمن 
�ملهلو�صات خمباأة  من  معتربة  كمية 
بني �أغر��ض �ملتهم، لتقتاده ملركزها 
وبالتايل على �ملحاكمة باجلرم �صالف 

�لذكر 

اثر �شكوى تقدمت بها الوالدة 

مدمن يطعن �سقيقيه مبفك بر�غي ويهدد بحرق منزلهم 

عملية  يف  �النطالق  بالبي�ض  مت 
ثانية لتلقيح �لبقر �صد د�ء �حلمى 
ما  بتخ�صي�ض  وذلك  �لقالعية 
�إ�صافية  جرعة  �ألف   17 يقارب 
لدى  �الأربعاء  �أم�ض  علم  ح�صبما 
لدى  �لوالئي  �لبيطري  �ملفت�ض 
و�أفاد  �لفالحية،  مديرية �مل�صالح 
�لعملية  هذه  �أن  �لهو�ري  �صاعد 

مربي  خمتلف  تخ�ض  للتلقيح 
لعملية  ��صتمر�ر�  وتاأتي  �لوالية 
و�أ�صفرت  موؤخر�  �نتهت  �صابقة 
ر�أ�ض  �ألف   19 حو�يل  تلقيح  عن 
�ألف   20 لها  وخ�ص�ض  �لبقر  من 
 2.446 حينها  م�صت  وقد  جرعة  
-ح�صب  للعملية  جند  وقد  مربي 
بيطريا   50 �ملتحدث-  ذ�ت 

من  بيطريا   15 و  �خلو��ض  من 
�مل�صالح  مديرية  لدى  �ملوظفني 

�لفالحية.
مل  �أنه  �إىل  �مل�صدر  نف�ض  و�أ�صار 
يتم ت�صجيل �أي �إ�صابة بد�ء �حلمى 
بالوالية  �الأبقار  لدى  �لقالعية 
تقوم  �لبيطرة   م�صالح  �أن  مربز� 
دوريا بحمالت �ملر�قبة و�لتفتي�ض 

وم�صتثمر�ت  �ملا�صية  �أ�صو�ق  عرب 
م�صتوى  على  وكذ�   �الأبقار  تربية 
بوؤر  حدوث  لتفادي  �ملذ�بح 
وخمتلف  �لد�ء  بهذ�  يتعلق  فيما 
والية  �أن  يذكر  �الأخرى  �الأمر��ض 
�ألف   28 حو�يل  حت�صي  �لبي�ض 
مديرية  ح�صب  �لبقر  من  ر�أ�ض 

�مل�صالح �لفالحية.

 

البي�س 

17 �ألف جرعة �إ�سافية لتلقيح �لبقر �سد �حلمى �لقالعية

غرق قارب �شيد مب�شتغامن

�إنقاذ �سخ�سني وفقد�ن 4 �أخرين
غرق يف �ل�صاعات �الأوىل من �صباح 
قارب  مب�صتغامن  �الأربعاء  �أم�ض 
�صيد )جياب( على متنه 6 �أ�صخا�ض 
بعر�ض �لبحر �أنقذ �ثنني منهم فيما 
ال يز�ل 4 �آخرين يف عد�د �ملفقودين 

ح�صبما �أ�صتفيد من م�صدر �أمني.
فان  �مل�صدر  ذ�ت  �إىل  و��صتناد� 
خرجو�  قد  كانو�  �ل�صتة  �ل�صيادين 
لل�صيد ليلة �أم�ض من ميناء م�صتغامن 
قبل �أن يغرق الأ�صباب جمهولة، وقد 

�صمحت عملية �لبحث �لتي با�رصتها 
و�حلماية  �ل�صو�حل  حر��ض  م�صالح 
مل  فيما  �صخ�صني  باإنقاذ  �ملدنية 
يتم �لعثور حلد �الآن على �ملفقودين 

�الأربعة كما �أ�صري �إليه.

عن  �لبحث  عملية  تز�ل  وال 
لها  جند  �لتي  متو��صلة  �ملفقودين 
�لب�رصية  �ملادية  �لو�صائل  جميع 
من قبل حر��ض �ل�صو�حل و�حلماية 

�ملدنية وفق �مل�صدر ذ�ته.

اأح�شن مرزوق

حي 11 دي�شمرب ببومردا�س

جمهولون يدن�سون كتاب �هلل
بومرد��ض  والية  عا�صمة  �هتزت 
على وقع خرب �لعثور على م�صحفني 
 11 بحي  �لر�صيف  على  مرميني 
دي�صمرب 1960 مبللني باخلمر،  من 
يف  �الأمن  م�صالح  فتحت  جهتها 
بومرد��ض حتقيقات معمقة  والية 
من  ن�صخا  مدن�صي  �إىل  للو�صول 
�لقر�ء �لكرمي، حيث عرث باالإ�صافة 
عرث  �الأر�ض  يف  �مل�صحفني  �إىل 

�إيد�ع  على قارورة خمر؛ حيث مت 
�لذين  مو�طنني  من طرف  �صكوى 
�صجبو� بقوة لهذ� �لفعل  �ملخزي 
من  كبري   غ�صب  و  ذهول  و�صط  
ت�صهدها  مل  �لتي  �حلادثة  هول 
كما  قبل،   من  بومرد��ض  والية 
�لعمل  ب�رصورة  �ملو�طنون  طالب 
�إىل �لو�صول �إىل �لفاعل و تقدميه 

�إىل �لعد�لة ب�صفة عاجلة.
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ممثل  العيا�شي  دهار  اأو�شح  و 
من  اأنه  ت�رصيح  يف  املديرية 
ت�شخريهم  مت  تاجرا   4660 بني 
بالعا�شمة  ل�شمان التموين باملواد 
واخلدمات  الإ�شتهالك  وا�شعة 
التي يطلبها امل�شتهلك مت ت�شجيل 
للت�شخرية  تاجرا   4635 ا�شتجابة 
ا�شتجابة  ن�شبة  ي�شكل  ما  وهو  
مقابل  باملائة,   99.46 ب  تقدر 
خمالفة 25 تاجرا لذات الت�شخرية 

اأي بن�شبة 0.54 باملائة.
و قال اأن 9 من املخالفني ي�شكلون 
 16 اإىل  اإ�شافة  املخابز  اأ�شحاب 
بيع  حمالت  اأ�شحاب  من  تاجرا 
املواد الغذائية و اخل�رص و الفواكه 
من  غريها  و  اجلزارة  حمالت  و 

الأن�شطة التجارية املختلفة.
و �شيتم احتاذ اإجراءات ردعية يف 
ملداومة  املخالفني  التجار   حق 
تطبيق  خالل  من  الفطر  عيد 
اأ�شا�شا يف  عقوبات قانونية تتمثل 
اإىل  غرامات مالية ترتاوح بني 10 
غلق  اقرتاح  و  �شنتيم  مليون   30
حال  يف  و  يوم   30 ملدة  املحل 
الجال  يف  الغرامة  ت�شديد  عدم 
املعني  ملف  احالة  يتم  القانونية 
الق�شائية  اجلهات  اإىل  بالأمر 

املخت�شة اإقليميا , ي�شيف دهار.
و كانت مديرية التجارة بالعا�شمة 
بني  من  تاجرا    4660 �شخرت 
اقت�شاديا  تاجرا ومتعامال   10660
ل�شمان  بالعا�شمة  الن�شطني 
اخلدمة و برنامج املداومة  يومي 
اأرتفع  عيد الفطر املبارك. حيث 
العدد بن�شبة 28 باملئة مقارنة مع 
نف�س املنا�شبة من ال�شنة املا�شية 

.
ومتثلت الن�شاطات التي مت الرتكيز 
برنامج  جناح  ل�شمان  عليها 
قبل  من  امل�شطر  املداومة 
بيع  حمالت  و  املخابز  املديرية 
املواد الغذائية و اخل�رص و الفواكه 
اإ�شافة اإىل املتعاملني يف ن�شاطات 

اأخرى على غرار اأ�شحاب قاعات 
و  املطاعم  و  واملقاهي  ال�شاي 

حمطات البنزين وغريها .
رقابة  عون   192 جتنيد  مت  كما 
موزعني  التجارة  مديرية  من 
 13 عرب  تدخل  فرقة   96 �شمن 
وت�شمل  بالعا�شمة  اإدارية  مقاطعة 
احرتام  مدى  ملراقبة  بلدية   57
ملديرية  و�شبق  املداومة  نظام 
املعنيني  التجار  بلغت  اأن  التجارة 
حما�رص  خالل  من  باملداومة 
باإلزامية احرتام برنامج الت�شخرية 
املداومة  قرار  على  وقعوا  حيث 
ت�شكل  ن�شخة منه  و حت�شلوا على 
عقدا بينهم و بني الإدارة و يق�شي 
الإخالل به تعر�شهم اإىل عقوبات 
غلق  اقرتاح  حد  ت�شل  قد  اإدارية 

حمالتهم .

حجز 19 طنا من خمتلف 
ال�شلع يف رم�شان

التجارة  مديرية   اأعوان  كان  و 
خالل  متكنوا  قد  اجلزائر  لولية 
من  ازيد  حجز  من  رم�شان  �شهر 
19 طن من خمتلف ال�شلع و املواد 
عرب  ت�شوق  كانت  التي  الغذائية 

التجارية  املحالت  و  الف�شاءات 
القانونية  ال�رصوط  مراعاة  دون 
�رصوط  من  الالزمة   املعايري  و 
العر�س  و  التخزين  و  احلفظ 
غري  �شلع  ت�شويق  اإىل  اإ�شافة 

مفوترة.
حول  للمديرية  ح�شيلة  يف  جاء  و 
�شهر  خالل  الرقابة  ن�شاطات 
 20845 اإثر  على  و  اأنه  رم�شان  
التجارية  الأن�شطة  تدخل ملراقبة 
منها  خمالفة   5784 ر�شد  مت 
املمار�شات  تخ�س  خمالفة   3574
تخ�س  خمالفة   2210 و  التجارية 

النوعية و قمع الغ�س.
و فاقت قيمة ال�شلع غري املفوترة 
مبحالت و اأ�شواق العا�شمة خالل 
فيما  دج  مليون   220 الفرتة  نف�س 
غري  اأ�شعار  تطبيق  قيمة  جتاوزت 
 10 مقابل  دج  مليون   2 �رصعية 
املحجوزة  ال�شلع  قيمة  دج  مليون 
التجارية  للمحالت  بالن�شبة  .اما 
بالغلق  اقرتاح  حمل  كانت  التي 
 144 منها  حمال   173 ب  فقدرت 
اخلا�شة  التجاوزات  ب�شبب  حمال 
باملمار�شات التجارية و 29 حمال 
و  النوعية  ب�شبب خمالفات تخ�س 

قمع الغ�س .

و و�شعت املديرية الولئية للتجارة 
�شهر  حلول  مبنا�شبة  بالعا�شمة  
عون   750 ي�شم  جهازا  رم�شان 
العا�شمة  اأ�شواق  لتفتي�س ومراقبة 
مت  حيث  بلدياتها  خمتلف  عرب 
لأعوان  العمل  مواقيت  تكييف 
يف  الذروة  �شاعات  مع  املديرية 
تعرف  التي  التجاري  الن�شاط 

التوافد الكبري على الأ�شواق.
مبنا�شبة  العا�شمة  احت�شنت  كما 
ال�شهر الف�شيل  5 اأ�شواق ت�شامنية 
ماي«  اأول  »�شاحة  عرب  موزعة 
لالحتاد  التابع  ال�شوق  يف  ممثلة 
اأ�شواق  العام للعمال اجلزائريني و 
)اأ(  الرئي�شي  اجلناح  من  كل  عرب 
»ال�شنوبر  ال�شافاك�س  ملعر�س 
البحري« و »�شاحة تريويل« ببلدية 
املحاية  وال�شاحة  الوادي  باب 
الرويبة  ببلدية  البلدي  للملعب 
بالديوان  اخلا�شة  احلظرية  و 
واللحوم  للخ�رص  املهني  الوطني 

بالكثبان ببلدية عني البنيان .
و جاء تنظيم هذه الأ�شواق من اجل 
متكني املواطنني من ذوي الدخل 
حاجياتهم  اقتناء  من  املحدود 
با�شعار معقولة عرب هذه الف�شاءات 

التجارية الت�شامنية .

تتوقع مديرية امل�شالح الفالحية 
للبويرة اأن يتجاوز اإنتاج احلبوب 
لهذا املو�شم )2017-2016( 1.7 
مليون قنطار غري اأن هذا الرقم 
يبقى منخف�شا مقارنة باملوا�شم 
الفارطة ح�شبما ذكره مدير هذه 

الهيئة قانون اجلودي.
انه من املتوقع  قانون  اأو�شح  و 
خالل هذا املو�شم حتقيق اإنتاج 
من  قنطار  مليون   1.7 يفوق 
يقدر  مبردود  بالبويرة  احلبوب 
الهكتار  يف  قنطار   25.75 ب 
 194 تبلغ  م�شاحة  على  الواحد 

هكتار م�شيفا اأن النتاج املتوقع 
بال�شنوات  مقارنة  انخفا�س  يف 
 2 اإنتاجها  جتاوز  التي  الفارطة 

مليون قنطار.
ال�شلب  القمح  يخ�س  فيما  و 
الإنتاج  يتجاوز  اأن  املتوقع  من 
يقدر  مبردود  قنطار   39.190
ب 26 قنطار يف الهكتار الواحد 
اللني  القمح  اإنتاج  �شيبلغ  بينما 
مبردود  قنطار   8500 حوايل 
القنطار    يف  هكتار   24 يقدر 
ح�شب �رصوحات مدير امل�شالح 
امل�شوؤول  ذات  اأكد  و  الفالحية 

الو�شائل  كافة  توفري  مت  اأنه 
بينها  من  املادية  و  الب�رصية 
حا�شدة  اآلة   266 و  جرار   3546
 131 و  ناقلة   1763 و  دار�شة 
�شهريج لإجناح حملة احل�شاد و 
بع�س  يف  انطلقت  التي  الدر�س 

مناطق الولية.
طاقة  البويرة  ولية  حت�شي  و 
تخزين تقدر ب 978.000 قنطار 
و 11 نقطة جمع من بينها البويرة 
الغزلن  �شور  و  ب�شام  عني  و 
اأ�شار  الذي  قانون  ال�شيد  ح�شب 
 11 منذ  موحد  �شباك  فتح  اإىل 

للفالحني  لل�شماح  الفارط  يونيو 
من  الالزمة  بالو�شائل  بالتزود 
احلملة  اإطار  ويف  اأخرى  جهة 
وافقت  اجلارية  الفالحية 
مديرية امل�شالح الفالحية على 
571 قر�س رفيق لفائدة فالحي 

املنطقة.
و ملواجهة اأي نق�س حمتمل يف 
امل�شالح  مديرية  جلاأت  املياه 
الفالحية لنظام ال�شقي بالتقطري 
الذي مي�س حاليا م�شاحة تقدر 
 1019 ب  مزودة  هكتار   796 ب 

جهاز �شقي  ي�شيف املتحدث.

ال�شنوية  الت�شخم  وترية  بلغت 
9ر6 يف املائة وذلك اىل غاية 
نهاية �شهر ماي 2017  ح�شبما 
الوطني  الديوان  لدى  علم 

لالإح�شائيات.
على  الت�شخم  وترية  ومتثل 
مايو  يف  �شنوي  اأ�شا�س 
اأ�شعار  موؤ�رص  تطور   2017
اثنا  احت�شاب  مع  ال�شتهالك 
الفرتة   خالل  �شهرا  ع�رص)12( 
املمتدة ما بني جوان 2016 و 
ما  بالفرتة  مقارنة   2017 ماي 
 2016 وماي   2015 جوان  بني 
يف  ال�شهرية  التغريات  وحول 
تطور  اأي  امل�شتهلكني   اأ�شعار 
الأ�شعار يف ماي 2017 مقارنة 
بتلك امل�شجلة يف اأفريل 2017  
فقد �شجلت  انخفا�شا ب 4ر0 

يف املائة.
ال�شهري  بالتطور  يتعلق  وفيما 
اخلام  املوؤ�رص  يعترب  الذي 
وبح�شب   امل�شتهلكني  لأ�شعار 
فئة املنتجات فان اأ�شعار ال�شلع 
انخفا�شا  �شجلت  الغذائية  
نتيجة  املائة  1ر1يف  بن�شبة 
النخفا�س الذي عرفته اأ�شعار 
املنتجات الفالحية  الطازجة 
هذا النخفا�س ال�شهري  جاء 
يف  امل�شجل  النخفا�س  بعد 
الفالحية  املنتجات  اأ�شعار 
اأ�شعار  عرفت  حيث  الطازجة 
بن�شبة  انخفا�شا  الأخرية  هذه 

3 يف املائة يف 

بتلك  مقارنة   2017 مايو 
ابريل  �شهر  يف  امل�شجلة 
املا�شي با�شتثناء الفواكه التي 
املائة  يف  3ر8  بن�شبة  ارتفعت 
و الأ�شماك التي �شجلت كذلك 
ارتفاعا بن�شبة 2ر3 يف املائة. 
التي  للمنتجات  وبالن�شبة 
ال�شعار   يف  انخفا�شا  عرفت 
�شجلت  املثال    �شبيل  على 
احلمراء  اللحوم  ا�شعار 
انخفا�شا بن�شبة  3ر1يف املائة   
يف  2ر1   -( البي�شاء  اللحوم 
12يف  )-7ر  اخل�رص  املائة( 
)-2ر13  البطاطا  و   ) املائة 
لأ�شعار  بالن�شبة  و   ) املائة  يف 
الغذائية  ال�شناعة  منتجات 
عرفت  الأخرية  هذه  فان 
9ر0يف  بن�شبة  �شهريا  ارتفاعا 
فان  اأخرى  جهة  ومن  املائة  
اأ�شعار ال�شلع امل�شنعة �شجلت 
ارتفاعا ب 1ر0 يف املائة  يف 
اخلدمات  اأ�شعار  اأن  حني 
يف  6ر0  ب  ارتفاعا  عرفت 
ال�شلع  فئة  وبخ�شو�س  املائة 
اأ�شعار  �شجلت  اخلدمات  و 
ارتفاعا  الأحذية  و  الألب�شة 
�شهريا  قدر ب 7ر0 يف املائة  
يف حني عرفت �شلع فئة ال�شحة 
4ر1 يف  ارتفاعا ب  النظافة  و 
بقية  متيزت   فيما   املائة  
بال�شتقرارللتذكري,  املواد 
  2017 ل  املالية  قانون  يتوقع 

ت�شخما ب 4 يف املائة.

اأم�س  النفط   اأ�شعار  عرفت 
الأربعاء  تراجعا  يف ا�شيا بعد 
خمزونات  زيادة  اأظهر  تقرير 
الأمريكية مما  والوقود  اخلام 

جدد املخاوف 
املعرو�س  تخمة  اأن  من 
منذ  امل�شتمرة  العاملي 
قريبا  تنتهي  لن  اأعوام  ثالثة 
الآجلة  العقود  انخف�شت  و 
مزيج  العاملي  القيا�س  خلام 
 0.1 اأو  �شنتات  �شتة  برنت 
دولر   46.59 اإىل  باملائة 
للربميل ونزلت العقود الآجلة 
الو�شيط  تك�شا�س  غرب  خلام 
 0.3 اأو  �شنتا   15 الأمريكي 
دولرا   44.09 اإىل  باملائة 

للربميل.
النفط  اأ�شعار  وعو�شت 
الأ�شبوع  يف  خ�شائرها  بع�س 
نحو  انخف�شت  بعدما  الأخري 
منت�شف  منذ  باملائة   20
معهد  تقرير  لكن  اأيار.  مايو 

البرتول الأمريكي اأظهر زيادة 
الأمريكية  اخلام  خمزونات 
الأ�شبوع  يف  برميل  األف   851
اإىل  جوان   23 يوم  املنتهي 
مقابل  برميل  مليون   509.5
بانخفا�شها  حمللني  توقعات 

2.6 مليون برميل.
البنزين  خمزونات  زادت  كما 
بدء  رغم  برميل  مليون   1.4
ال�شيفية  الرحالت  مو�شم 
بالوليات املتحدة الذي يرتفع 
فيه ال�شتهالك اإىل ذورته منذ 
زيادة  وتظهر  قليلة  اأ�شابيع 
اأن  الأمريكية  املخزونات 
يزال  ل  العاملي  املعرو�س 
منظمة  جهود  رغم  وفريا 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان 
اخرون  منتجون  و  )اأوبك( 
رو�شيا   غرار  على  خارجها 
 1.8 مبقدار  الإنتاج  خلف�س 
الفرتة  يوميا يف  برميل  مليون 

بني جانفي  2017 ومار�س. 

فاقت ن�شبة ا�شتجابة التجار امل�شخرين ملداومة العمل ل�شمان التموين باملواد وا�شعة اال�شتهالك 
واخلدمات التي يطلبها امل�شتهلك يومي عيد الفطر باجلزائر العا�شمة 99 باملائة  , ح�شبما علم عن 

م�شدر من املديرية الوالئية للتجارة.

مداومة يومي عيد الفطر باجلزائر العا�شمة

البويرة 

م,�س

ا�ستجابة التجار امل�سخرين فاقت 99 باملائة 

توقعات باإنتاج 1.7 مليون قنطار من احلبوب

وترية الت�شخم املتو�شط ال�شنوي 

اأكرث من 6 يف املائة اإىل غاية 
ماي 2017

النفط يرتاجع  يف اآ�سيا متاأثرا 
بزيادة املخزونات الأمريكية
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ح�صيلة  عنه  ك�صفت  ح�صبما 
�أتت  و  للوالية  �لغابات  حمافظة 
�أكرث من  �ندالع  �إثر  هذه �حلر�ئق 
�أم�س  �أول  منذ  حريق  بوؤرة   50
�الأحد   ��صتناد� مل�صالح �حلماية 
�ملدنية  �لتي �أكدت �أن �أغلبية بوؤر 
�حلر�ئق �مل�صتعلة قد مت �إطفاوؤها 
ب�صيدي  �الأول  حريقني  با�صتثناء 
جابر مبرتفعات �صوق �الثنني )25 
باأيت  �لثاين  و  بجاية(  �رشق  كلم 
مبارك مبقاطعة تالة حمزة �لو�قعة 
على بعد 8 كيلومرت�ت جنوب غرب 
بعد  ثانية  مرة  �ندلع  �لذي  بجاية 
�لغابات  حمافظ  ذكر  و  �إطفائه 
�الأول  �حلريق  �أن  حممودي  علي 
مل  �جلبال  مبرتفعات  �ندلع  �لذي 

�ت�صعت  �أي خطر  يف حني  ي�صكل 
�حلريق  من  �لثانية  �لبوؤرة  رقعة 
على  �صاعدت  �لتي  �لرياح  بفعل 
�نت�صار �أل�صنة �للهب منت�صف نهار 
�ملجاورة  �ملرتفعات  �إىل  �ليوم 
�لنري�ن  هذه  �أن  علما  الأميزور  
�أو  �ل�صكان  على  خطر�  ت�صكل  ال 

ممتلكاتهم �ملتو�جدة باملنطقة.
�أتت هذه �حلر�ئق   وفقا لذ�ت  و 
نباتي  غطاء  على  �مل�صدر   
على  كذ�  و  �لفو�كه  ب�صاتني  و 
�لنحل يف حني مل  �صناديق خاليا 
عقار�ت  و  مبمتلكات  �أذى  تلحق 
عدد  ت�صجيل  با�صتثناء  �لقرويني 
حممودي  �أعرب  و  �الإ�صابات  من 
يف �ل�صياق ذ�ته عن �أ�صفه لو�صائل 

�لتعبئة �لتقليدية 
�لظروف  هذه  مثل  يف  �ملجندة 

ركزت  حيث  تكفي  ال  �لتي  و 
كذ�  و  �ملدنية  �حلماية  م�صالح 
�لغابات يف تدخالتها على �إ�صعاف 

�ملنكوبني.  
منتج  ت�صبب  تي�صي   مبنطقة  و 

مبنطقة  حريق  �ندالع  يف  �لفحم 
�إتالف  �ىل  �أدى  مما  ديحما�صن 
ثمانية هكتار�ت من �لغطاء �لنباتي 
من بينهم �ثنان من �لبلوط �لفلني و 

�لكثري من خاليا �لنحل.

اأتت احلرائق التي �شبت خالل ال24 �شاعة بوالية بجاية على اأكرث من 100 هكتار من الغطاء 
النباتي و ذلك ب�شبب االرتفاع املح�شو�س يف درجات احلرارة التي ميزت االأيام االأخرية 

بجاية

ق.م

النريان تاأتي على اأكرث من 100 هكتار خالل ال24 �ساعة االأخرية

اأخبارالنعامة 

تيزي وزو

الطارف

ا�ستالم ثالثة جممعات مدر�سية

ارتفاع حم�سو�س يف حما�سيل احلبوب 

ما يقارب 40 هكتار من حقول القمح اأتلفتها احلرائق 

ثالثة جممعات  وفتح  ��صتالم  يرتقب 
�لنعامة  بوالية  وثانوية  مدر�صية 
�ملقبل  �ملدر�صي  �لدخول  مبنا�صبة 
2017-2018 ح�صبما علم لدى مديرية 

�لرتبية.
�ملدر�صية  �ملجمعات  فتح  و�صيتم 
تخفيف  �صاأنها  من  �لتي  �لثالثة 
من  بكل  �أخرى  مد�ر�س  عن  �ل�صغط 
وبلدية  م�رشية  ببلدية  "بولولفة"  حي 
�ملوىل  عبد  وبقرية  خليل  بن  عني 
تتو�جد  فيما  �لق�صدير(  )بلدية 
�أو�صح  �لثانوية �جلديدة مب�رشية كما 

مدير �لقطاع مزوري حممد.
ن�صوب 18 حريقا

جو�ن   26 و   18 بني  �لفرتة  �صهدت 

م�صت  حريقا   18 ن�صوب  �جلاري 
م�صاحة �إجمالية تقارب هكتار� و�حد� 
�لياب�صة  �حل�صائ�س  و  �الأحر��س  من 
و�لرعي  �ل�صهوب  مناطق  بع�س  عرب 
و�حلقول بوالية �لنعامة كما علم لدى 

م�صالح �حلماية �ملدنية.
جهاز  �أن  �مل�صالح  ذ�ت  و�أو�صحت 
يبقى  �حلر�ئق  مكافحة  و  �لوقاية 
حر�ئق  �أية  الإخماد  تاأهب  حالة  يف 
�ملناخية  �لظروف  ب�صبب  حمتملة 
و  �ل�صديدة  باحلر�رة  تتميز  �لتي 
�ندالع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  �لتي 
�ل�صدد  هذ�  يف  ودعت  �حلر�ئق. 
من  مزيد  توخي  �إىل  �ملو�طنني 
�ليقظة و�مل�صاهمة يف جمال �لوقاية 

و �لتدخل �صيما �لقاطنني بالقرب من 
�ملناطق �لغابية.

�ل�صالون �لوالئي لالأن�صطة �ل�صبانية 
و�صابة  �صاب   100 من  �أكرث  �صي�صارك 
وجمعيات  �صبانية  موؤ�ص�صة   25 من 
فعاليات  يف  �لنعامة  بوالية  حملية 
�ل�صبانية  لالأن�صطة  �لوالئي  �ل�صالون 
و�حلركة �جلمعوية يومي 3 و4 جويلية 
�ملقبل مبنا�صبة �لتظاهر�ت �ملخلدة 
�أفاد  كما  و�ل�صباب  �الإ�صتقالل  لعيدي 
به �ملنظمون. وتهدف �لتظاهرة �لتي 
و�لريا�صة  �ل�صباب  مديرية  تنظمها 
بالقاعة �ملتعددة �لريا�صات بالنعامة 
�ل�صباب  نو�دي  �إبد�عات  �إبر�ز  �إىل 
وتبادل  وتطويرها  و�جلمعيات 

�مل�صاركني  بني  و�ملعارف  �خلرب�ت 
جمال  يف  �ل�صابة  �ملو�هب  و�كت�صاف 
�لن�صاطات �ليدوية �إىل جانب �لتعريف 
بعاد�ت وتقاليد خمتلف جهات �لوالية 
كما �أو�صح مدير �لقطاع عبد �لو�حد 

عيا�صي.
للن�صاطات  معر�س  �ل�صالون  وي�صمل 
يف  �ل�صباب  �إبد�عات  و  �ليدوية 
جماالت خمتلفة كاحلرف و�ملو�صيقى 
وجم�صمات �لورق و�إ�صرتجاع �لنفايات 
�لت�صكيلي وغريها  و�لفن  �لفلك  وعلم 
فولكلورية حملية  �صتن�صط فرق  فيما 
جو�ئز  ر�صدت  كما  متنوعة.  عرو�صا 

الأ�صحاب  �ملر�تب �الأوىل.

�ل�صنو�ت  يف  �حلبوب  حم�صول  حقق 
�رتفاعا  وزو  تيزي  بوالية  �الأخرية 
�رتفاع  يف  ذلك  �نعك�س  حم�صو�صا 
�حلبوب   لزر�عة  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة 
�مل�صالح  مديرية  من  علم  ح�صبما 

�لفالحية.
و ��صتناد� لرئي�س م�صلحة تنظيم �النتاج 
و �لدعم �لتقني  �صباح �صيد �حمد  فان 
�أنو�ع  ملختلف  �ملخ�ص�صة  �مل�صاحة 
يف  �ل�صلب  �لقمح  منها  �صيما  �حلبوب 
�رتفاع من �صنة �إىل �أخرى حيث خ�ص�س 
على  ترتبع  �إ�صافية  م�صاحة  �ل�صنة  هذه 

1075 هكتار لزر�عة �حلبوب 
مقارنة مبو�صم 2016.

و �صتم�س حملة �حل�صاد و �لدر�س لهذه 
ب6.683  تقدر  �إجمالية  م�صاحة  �ل�صنة 
مقابل  �حلبوب(  �أنو�ع  )ب�صتى  هكتار 
يقول  �ملا�صية   �ل�صنة  هكتار   5.608
�صباح  �لذي �أرجع �أ�صباب هذ� �الرتفاع 
بهذه  للفالحني  �ملتز�يد  �الهتمام  �إىل 
�ليد  حيث  من  �ملكلفة  غري  �ل�صعبة 
و  �خل�رشو�ت  بباقي  مقارنة  �لعاملة 
حلملة  بالن�صبة  �مل�صالح  ذ�ت  تتوقع 
�حل�صاد و �لدر�س لهذه �ل�صنة �لتي كانت 

قد �نطلقت منت�صف �صهر يونيو �لفارط 
حتقيق �إنتاج �إجمايل يقدر ب 167.075 
قنطار من �حلبوب و مبردود يقدر ب25 
 22 مقابل  �لو�حد  �لهكتار  يف  قنطار 
قنطار يف �لهكتار �ل�صنة �لفارطة مرجعا 
�لظروف  �إىل  ذلك  �أ�صباب  �مل�صدر 

�ملناخية �ملالئمة �لتي ميزت �ل�صنة.
و تتوزع �مل�صاحة �ملزروعة حبوب على 
)مت  �صلب  قمح  هكتار   6620 من  كل 
ح�صد 500 هكتار منها( و 52 هكتار قمح 
هكتار   300 و  ح�صده(  بعد  يتم  )مل  لني 
من �ل�صعري )ح�صد منه 100 هكتار( و 96 

هكتار من �خلرطال )مت ح�صد منه 10 
هكتار�ت( �أي ح�صد ما 

جمموعه 15330 قنطار من �حلبوب منذ 
بد�ية �حلملة  و تتموقع زر�عة �حلبوب 
بت�صاري�صها  �ملعروفة  وزو  تيزي  بوالية 
ذر�ع  به�صبة  باملائة(   85 متثل  )�لتي 
كذ�  و  فريحة  و  تيزي غنيف  و  �مليز�ن 
عمد  �لتي  عز�زقة  مبنطقة  موؤخر� 
هذه  بعث  �إعادة  على  �ملنطقة  فالحو 
�أنه  يذكر  �مل�صدر  يقول  بها   �ل�صعبة 
�آلة   28 �حلملة   هذه  الإجناح  جتنيد  مت 

ح�صادة  ��صتناد� لل�صيد �صباح

منذ  �مل�صجلة  �حلر�ئق  �أتلفت 
�الثنني  غاية  �إىل  �ملا�صي  �خلمي�س 
عرب والية �لطارف ما ال يقل عن 37 
�أ�صجار  و   �لقمح  حقول  من  هكتار� 
من  علم  ما  ,ح�صب  �لكاليتو�س 

�حلماية �ملدنية.
�حلر�ئق  فاإن  �مل�صدر  لذ�ت  ووفقا 

من  هكتار�   35 على  �أتت  قد  �الأوىل 
�حلدودية  بوحجار  ببلدية  �لقمح 
�لع�رش�ت  �لنار  �أل�صنة  �أتلفت  �أين 
كلغ   30 �صعة  ذ�ت  �لقمح  �أكيا�س  من 
مثمرة  �صجرة   200 كذ�  و  للو�حدة 
ت�صجيل  مت  كما  كالأ  ربطة   140 و 
�أم�س  ظهرية  بعد  �آخرين  حريقني 

عني  ببلدية  �لطلة  بجبل  �الثنني 
مرت   1000 �أتلفت  �لب�صبا�س  و  �لع�صل 
مكعب من �أ�صجار �لكاليتو�س بكل من 

هاتني �لبلديتني .
من  لكل  �ل�رشيع  �لتدخل  �صمح  و 
�حلماية  وعنا�رش  �لغابات  م�صالح 
�الأ�رش�ر  حجم  بتقلي�س  �ملدنية 

�ملادية , مثلما �أ�صري �إليه.  
و  ب�رشية  �إمكانات  ت�صخري  مت  قد  و 
مادية هامة يف �إطار مكافحة حر�ئق 
�لغابات بهذه �لوالية �لتي حتتل فيها 
هكتار�   179031 ب  م�صاحة  �لغابات 
م�صاحتها   من  باملائة   62 يعادل  ما 

�الإجمالية. 

اجللفة 

مع�شكر 

تيارت 

ورقلة 

ن�سبة جناح ب 47 باملائة يف 
امتحانات �سهادة املتو�سط

م�سابقة التوظيف يف قطاع الرتبية

ن�سبة جناح ب75ر53 باملائة يف 
امتحان �سهادة التعليم املتو�سط

حجز تذاكر مو�سم احلج

ن�صبة  �جللفة  والية  حققت 
باملائة   47 ب  قدرت  جناح 
�لتعليم  �صهادة  �متحانات  يف 
بارتفاع   2017 لدورة  �ملتو�صط 
�لتي  �لفارط  باملو�صم  مقارنة 
حدود  يف  �لنجاح  ن�صبة  كانت 
ما  ح�صب  باملائة  �ل41.59 
مديرية  على  �لقائمني  من  علم 
�لرتبية  �لذين �أو�صحو� �أن ثالث 
بعا�صمة  متمركزة  موؤ�ص�صات 
�لوالية حققت �لريادة من حيث 
�عتلت  حيث  بها  �لنجاح  ن�صبة 
خل�رش"  "رويني  متو�صطة 
�ملرتبة �الأوىل بن�صبة جناح 100 
"زرنوح  متو�صطة  تلتها  باملائة 
ن�صبة  و�صلت  �لتي  حممد" 
باملائة   97.37 فيها  �لنجاح 
يف  كانت  �لتي  �ملوؤ�ص�صة  وهي 

قد  كانت   2015/2014 مو�صم 
وطنيا.  �الأوىل  �ملرتبة  حققت 
�إىل  فعادت  �لثالثة  �ملرتبة  �أما 
علي"  "�أوقوجيل  متو�صطة 
و�لتي ناهزت فيها ن�صبة �لنجاح 

88.75 باملائة. 
تقدير  على  تالميذ   5 �أحرز  و 
تفوق  معدالت  بتح�صيل  �متياز 
�الأوىل  �ملرتبة  �عتلى  19 حيث 
طالب حممد"   " �لتلميذ  والئيا 
على  �ل�صورية  �أدلب  مو�ليد  من 
�لد�ر�س  وهو   19.33 معدل 
بن  �رشيف  "حممد  مبتو�صطة 
عط�صة" مبدينة عني و�صارة �أما 
للتلميذ  فعادت  �لثانية  �ملرتبة 
متو�صطة  من  يو�صف  رفي�س 
مبدينة  �صويحة"  "ب�صطامي 
�جللفة باإحر�زه معدل 19.32 .

 9.720 �خلمي�س  �ليوم  ي�صارك 
يف  مع�صكر  بوالية  مرت�صحا 
قطاع  يف  �لتوظيف  م�صابقة 
 420 لها  خ�ص�س  �لتي  �لرتبية 
من�صبا ح�صبما علم لدى �ملكلف 
نور  �لرتبية  مبديرية  باالإعالم 
بنا�رش. وقد مت فتح 146  �لدين 
يتناف�س  ثانوي  ��صتاذ  من�صب 
 128 و  مرت�صحا   2.741 عليها 
متو�صط  تعليم  �أ�صتاذ  من�صب 

)3.171 مرت�صحا( و 110 من�صب 
عليها  يتناف�س  �لرتبية  مل�رشيف 

961 مرت�صحا.
من  �لرتبية  مديرية  حظيت  كما 
ماليا  من�صبا   16 ب  �أخرى  جهة 
لتوظيف مقت�صدين و 13 من�صبا 
للمخرب  رئي�صيني  مللحقني  ماليا 
لنو�ب مقت�صدين و  و 4 منا�صب 
�لتوجيه  مل�صت�صاري  منا�صب   3

و�الإر�صاد �ملهني و �ملدر�صي.

جناح  ن�صبة  تيارت  والية  �صجلت 
تقدر ب75ر53 باملئة يف �متحان 
�صهادة �لتعليم �ملتو�صط ح�صبما 

علم من مديرية �لرتبية.
ناجحا   7.753 �إح�صاء  مت  وقد 
ممتحن.   14.425 �أ�صل  من 
م�صتوى  على  معدل  �أح�صن  ونال 
�ل�صمد  عبد  �لتلميذ  �لوالية 
بن  "مالك  متو�صطة  من  خنفر 

20ر19,+  ب  تيارت  ببلدية  نبي" 
�لقادر  "عبد  متو�صطة  وح�صلت 
�ملرتبة  على  بفرندة  بوعلقة" 
�الأوىل على م�صتوى �لوالية بن�صبة 
باملائة  40ر93  ب  تقدر  جناح 
متبوعة مبتو�صطتي "عبد �لقادر 
و"فغول  بتخمارت  علو��س" 
حلوز" بتيارت ب 39ر87 باملائة 

و36ر86 باملائة على �لتو�يل.

�لتذ�كر  حجز  عملية  �نطلقت 
على   2017 �حلج  ملو�صم 
�جلوية  �خلطوط  �رشكة  م�صتوى 
من  علم  ح�صبما  �جلز�ئرية  
للجنوب  �جلهوية  �ملديرية 

�ل�رشقي لل�رشكة بورقلة. 
�جلهوية  �ملديرية  ذ�ت  و�أ�صارت 
�أنه مت جتنيد كل �لو�صائل �ملادية 
�حل�صن  �ل�صري  ل�صمان  و�لب�رشية 

لهذه �لعملية.
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�لقد�س ب�سطريها �ملحتلني مدينة عربية �إ�سالمية 
اإن ال�شراع على القد�س �شراع وطني وقومي وديني وقانوين واإن�شاين، وال متلك قيادة منظمة التحرير اأو موؤمترات القمة العربية حق التنازل عنها اأو عن ذرة من 

تراثها املقد�س اأو التفريط بعروبتها.

الذي  القرار  يف  الأمن  جمل�س  واعترب 
اتخذه يف 1980/5/15 اأن عمل )اإ�رسائيل( 
يف القد�س خرق للقانون الدويل. و�شجبت 
القرار  يف  املتحدة  للأمم  العام  اجلمعية 
قيام   1994/12/15 يف  اتخذته  الذي 
الدبلوما�شية  بعثاتها  بنقل  الدول  بع�س 
الإجراءات  اأن  فيه  واأكدت  القد�س،  اإىل 
باطلة  القد�س  و�شع  لتغيري  الإ�رسائيلية 
العامة  اجلمعية  واأقرت  قانونية  وغري 
اأن   1995 عام  الأول  كانون  من  الرابع  يف 
والإدارية  الت�رسيعية  الإجراءات  كافة 
»اإ�رسائيل«  عن  ال�شادرة  والت�رسفات 
هوية  تغيري  اأو  طم�س  اإىل  واملوؤدية 
خا�شة  وب�شفة  القد�س  مدينة  ونظام 
لتلك امل�شماة بالقانون الأ�شا�شي للقد�س 
»لإ�رسائيل«  عا�شمة  القد�س  اإعلن  اأو 
قيمة  اأي  من  خالية  باطلة  اإجراءات  هي 
حول  الدولية  ال�رسعية  قرارات  وتت�شمن 

القد�س املحتلة ما يلي:
الأرا�شي  جميع  من  الن�شحاب  وجوب   *
القد�س  فيها  مبا   1967 عام  احتلت  التي 

ال�رسقية.
القد�س  يف  »اإ�رسائيل«  اإجراءات  اإدانة   *
والتاأكيد على وجوب اإلغاء جميع الإجراءات 
واأثرت  اتخذتها  التي  والقانونية  الإدارية 
على الو�شع التاريخي للمدينة مبا يف ذلك 
وترحيل  والعقارات  الأرا�شي  م�شادرة 

املواطنني.
اتخذت  التي  الإجراءات  جميع  اإلغاء   *
والدميغرايف  اجلغرايف  الو�شع  لتغيري 

والقانوين للقد�س.
* تفكيك جميع امل�شتعمرات اليهودية يف 

القد�س وبقية ال�شفة الغربية.
الذين  الفل�شطينيني  للنازحني  ال�شماح   *
القد�س  اإىل  بالعودة   1967 عام  نزحوا 

وبقية ال�شفة الغربية.
املتحدة  الأمم  قرارات  من  الرغم  على 
على  بال�شيطرة  الحتلل  دولة  ا�شتمرت 
وتهويدها  وم�شادرتها  املحتلة  الأرا�شي 
القد�س،  يف  العربي  الوجود  واإ�شعاف 
وترية  وت�شعيد  �شكانها  من  وتفريغها 
ال�شتعمار ال�شتيطاين. وبالتايل ا�شتمرت 
الو�شع  حل�شم  العرقي،  التطهري  بعملية 
اأي  على  وق�شت  للمدينة.  الدميغرايف 
دور للأمم املتحدة يف املدينة املقد�شة، 
وا�شتفردت بالقيادة وال�شلطة الفل�شطينية 

لتهويد القد�س ب�شطريها املحتلني.
بالرف�س  ال�شهيوين  العدو  يكرتث  ومل 
لتهويد  والعاملي  والإ�شلمي  العربي 
الأمر  فر�س  �شيا�شة  وتابعت  القد�س، 
على  ال�شيادة  واقت�شام  والتهويد  الواقع 
بامل�شجد  فعلت  كما  الأق�شى  امل�شجد 
هيمنتها  لفر�س  وذلك  الإبراهيمي، 
يف  املحتلة  املدينة  على  املطلقة 
مفاو�شات الو�شع النهائي على املفاو�س 
الفل�شطيني الهزيل يف املفاو�شات العبثية 

بالرعاية الأمريكية.
ول يزال الحتلل يعمل على اإفراغ القد�س 
الفل�شطينيني  مواطنيها  من  املحتلة 
امل�شتعمرين  قطعان  واإ�شكان  وتهجريهم 
بطاقات  �شحب  وعرب  منهم،  بدلً  اليهود 
وال�شتيلء  عليهم،  والت�شييق  اإقامتهم 

على منازلهم وتدمري الآلف منها.
القد�س  العن�رسي يف  الف�شل  وجاء جدار 
الأحياء  وبناء  األفاً،   )125( عزل  والذي 
ببناء  والبدء  اليهودية،  وامل�شتعمرات 
كني�س يف �شاحة امل�شجد الأق�شى ويبعد 

ليزيد  امل�شجد  قبة  عن  مرتاً   70 حوايل 
من خماطر تدمري امل�شجد الأق�شى وبناء 

هيكل �شليمان املزعوم على اأنقا�شه.
الو�شع الراهن للمدينة املحتلة

القدمية واجلديدة  القد�س  كانت م�شاحة 
ولكن  دومن.  األف   20 حوايل   1948 عام 
بعد  ال�شهيوين  الحتلل  دولة  بداأت 
احتلل ال�شطر ال�رسقي عام 1967 بعملية 
حدود  لتو�شيع  كبرية  ا�شتيطاين  ا�شتعمار 
املدينة املحتلة. فبلغت عام 1993 حوايل 
126 األف دومن، وهي اأرا�س �شادرتها من 
28 قرية عربية حميطة بالقد�س واأقيمت 

عليها اأكرب امل�شتعمرات اليهودية:
حزيران  حرب  قبل  يطالبون  العرب  كان 
العدوانية بعودة القد�س املحتلة )الغربية( 
العدوانية  احلرب  وبعد  العربية،  لل�شيادة 
القد�س  بعودة  فقط  يطالبون  اأخذوا 

ال�رسقية املحتلة.
قد�س  اأي  التايل:  ال�شوؤال  اأطرح  وهنا 
الفل�شطينية  التحرير  منظمة  قيادة  تريد 
املنظمة  قيادة  ت�شتخدم  العرب؟  والقادة 
للدويلة  عا�شمة  ال�رسيف  القد�س  عبارة 
والأر�س  ال�شيادة  املنقو�شة  الفل�شطينية 
على  وتوافق  واملياه.  وال�شكان  واحلدود 
مدينة  املحتلني  ب�شطريها  القد�س  بقاء 

موحدة.
الأماكن  ال�رسيف  القد�س  عبارة  وتعني 

الإ�شلمية املقد�شة وم�شاحتها 1 كم2.
اليوم  املحتلة  ال�رسقية  القد�س  اأما 
م�شاحة  و�شت�شبح  كم2.   72 فم�شاحتها 
القد�س الكربى التي تعمل دولة الحتلل 

على تو�شيعها 122 كم2.
وطني  �رساع  القد�س  حول  ال�رساع  اإن 
اإ�شلمية  عقيدتني  بني  و�رساع  وقومي، 
عن�رسية  ويهودية  ومنفتحة  مت�شاحمة 
اأن  تزعم  واإجلئية  وا�شتعمارية  منغلقة 
واهية  ذريعة  اأي  بها  اليهود  وعد  يهوه 
ترفع  لأنها  اخلطورة،  منتهى  يف  ولكنها 
احتلل وا�شتعمار وتهويد القد�س وترحيل 
املقد�شيني، �شكانها الأ�شليني واأ�شحابها 

ال�رسعيني اإىل م�شتوى القد�شية الدينية.
اأ�شا�شي  ركن  القد�س  اأن  الإ�شلم  ويوؤكد 
اأركان  من  وغريها  كال�شلة  العقيدة  من 
وامل�شلمون  العرب  يوؤمن  لذلك  الإ�شلم. 

اأن القد�س مدينة عربية ـ اإ�شلمية.
فال�رساع على القد�س �رساع على الأر�س 
الإ�شلمية  العربية  واحل�شارة  وال�شكان 
والإن�شاف  والعدالة  احلق  مفاهيم  وعلى 
ال�شتيطاين  ال�شتعمار  من  والتحرر 

اليهودي.
يف  واحداً  مرتاً  ميلكون  ل  اليهود  كان 
القد�س ال�رسقية قبل حرب عام 1967، اأما 
م�شاحة  87% من  فاأ�شبحوا ميلكون  اليوم 
وال�شتعمار  الحتلل  بقوة  املدينة 

ال�شتيطاين.
م�رسوع  خمطط  الحتلل  دولة  وو�شعت 
القد�س الكربى، بحيث ي�شم امل�شتعمرات 
اأدوميم  معاليه  م�شتعمرة  ومنها  الكبرية 
زئيف  جلعات  وم�شتعمرة  القد�س،  �رسق 
بنيامني  م�شتعمرات  وجممع  الغرب،  من 
جيلو  م�شتعمرة  وجممع  ال�شمال،  من 
وكذلك  اجلنوب،  من  عت�شيون  وغو�س 

م�شتعمرة جبل اأبو غنيم هارحوما.
ال�شتعماري  امل�رسوع  هذا  وي�شطر 
ال�شفة الغربية اإىل �شطرين، ويق�شي على 
على  ويحتوي  فيها.  اجلغرايف  التوا�شل 
الغربية،  ال�شفة  يف  املياه  م�شادر  معظم 

يف  فل�شطينية  دولة  اإقامة  دون  ويحول 
الأرا�شي املحتلة عام 1967.

ال�شتيطاين  ال�شتعمار  دهاقنة  يزال  ول 
ت�شميات  ابتكار  على  يعملون  اليهودي 
مثل:  الوح�شي  ا�شتعمارهم  لتلطيف 
وتبادل  الكبرية،  ال�شتيطانية  الكتل  �شم 
اإىل  طفيفة  حدودية  وتعديلت  الأرا�شي 
اأن  واأعلن  نتنياهو  الفا�شي  علينا  طلع  اأن 
ال�شفة الغربية هي اأر�س الآباء والأجداد 

ولي�شت حمتلة.
وا�شتمرار  العن�رسي،  الف�شل  وجاء جدار 
ال�شتيطان يف �شلوان وال�شيخ جراح وباب 
العمود والعيزرية وغريها، وهدم املنازل 
العربي  الطابع  لتغيري  العربية  والأحياء 
اأغلبية  وا�شتيلء  للمدينة،  الإ�شلمي 
املدينة  جلعل   2040 عام  حتى  يهودية 
املحتلني،  ب�شطريها  الإ�شلمية  العربية 
�شمت  التي  العربية  القرى  وع�رسات 
املزعوم  ال�شهيوين  الكيان  عا�شمة  اإليها 

وعا�شمة اليهودية العاملية.
الفل�شطيني  الوفد  رئي�س  كان  لذلك 
عبد  حيدر  د.  وا�شنطن  يف  املفاو�س 
من  ا�شتخل�س  عندما  حق  على  ال�شايف 
مع  اأجراها  التي  املبا�رسة  املفاو�شات 

ال�شهاينة عام 1991 اأنه:
ا�شتمرار  ومع  ال�شتيطان،  وقف  »دون 
ت�شبح  املفاو�شات  فاإن  القد�س،  تهويد 
ظل  يف  جتري  لأنها  حقيقية،  قيمة  دون 
الأر�س،  على  الوقائع  فر�س  ا�شتمرار 
التي تغريرّ ومت�س جذرياً بق�شايا التفاو�س 

واحلل النهائي«.
التفاو�س  وانطلقاً من جتربة �شورية يف 
اأيلول   29 يف  اأدانت  ال�شهيوين  العدو  مع 
2009 الإجراءات العدوانية التي تقوم بها 
دولة الحتلل يف القد�س املحتلة وبحق 
امل�شجد الأق�شى واعتربتها انتهاكاً �شافراً 
للمقد�شات العربية والإ�شلمية، داعية اإىل 

التحرك ملنع هذا العدوان ال�شارخ.
وزراء  رئي�س  هنية  اإ�شماعيل  واأكد 
اإن  املقالة:  الفل�شطينية  احلكومة 
اللقاءات  ي�شتخدم  الإ�رسائيلي  الحتلل 
ال�شيا�شية واملفاو�شات غطاء ل�شتباحته 
اإىل  الف�شائل  ودعت  الأق�شى.  امل�شجد 
العبثية  واملفاو�شات  اللقاءات  وقف 
والعدو  ال�شلطة  بني  الأمني  والتعاون 
الإ�رسائيلي وتعمل �شلطات الحتلل على 
اإبعاد الفل�شطينيني عن امل�شجد الأق�شى 
ومنعهم من دخوله اأو ال�شلة فيه لفر�س 
للم�شتوطنني  املجال  ولإف�شاح  اإرادتها 
امل�شلمني  بني  واقت�شامه  فيه  لل�شلة 
نتنياهو  فعلت حكومة  كما  واليهود متاماً 
يف  املا�شي  القرن  من  الأخري  العقد  يف 
ومتنع  اخلليل.  يف  الإبراهيمي  امل�شجد 
احلافلت التي تقل امل�شلني من الو�شول 
اإليه عن طريق احلواجز التي ت�شعها، بل 
واحتجاز احلافلت كما حدث يف منطقة 
كمقدمة  عارة،  ووادي  والنا�رسة  حيفا 
لتنفيذ خمططها ال�شيطاين بحق امل�شجد 

الأق�شى املبارك.
الو�شع القانوين للقد�س

اإن ق�شية القد�س جزء ل يتجزاأ من ق�شية 
فل�شطني، ول تنف�شل عن م�شكلة الأرا�شي 
للقد�س  ولكن  املحتلة،  الفل�شطينية 
الإ�رساء  مدينة  لأنها  نظراً  اأهمية خا�شة 
احلرمني  وثالث  القبلتني  واأوىل  واملعراج 

ال�رسيفني.
ينطبق  ما  املحتلة  القد�س  على  ينطبق 

على فل�شطني واجلولن وجنوب لبنان من 
حيث عدم جواز اكت�شاب الأرا�شي بالغزو 
الع�شكري والن�شحاب ال�شامل وحق العودة 

والتعوي�س.
يعرتف  ول  يقر  ل  الدويل  القانون  اإن 
با�شتخدام القوة والقيام بعدوان ع�شكري 
طريق  عن  الأرا�شي  على  وال�شتيلء 
العربي  طابعها  ونزع  الع�شكري،  الغزو 

وتهويدها.
املتحدة  الأمم  وميثاق  الدويل  فالقانون 
التهديد  اأو  القوة  ا�شتخدام  م  يحررّ
با�شتخدامها يف غري ال�شالح العام. وتُنظم 
واتفاقيات   1907 لعام  لهاي  اتفاقيات 
�شلحيات   1949 لعام  الأربعة  جنيف 
�شلطات الحتلل اإىل اأن يزول الحتلل.

فالطبيعة املوؤقتة للحتلل تلزم املحتل 
املعامل  تغريرّ  باإجراءات  القيام  بعدم 
للإقليم  الدميغرافية،  اأو  اجلغرافية 
املحتل اأو ال�شوؤون القت�شادية والقانونية 
والتعليمية والجتماعية للإقليم. وبالتايل 
ل يجوز على الإطلق �شم الإقليم املحتل 
ونقل ال�شيادة عليه لدولة الحتلل اأو نقل 

جزء من مواطنيه اإىل الأرا�شي املحتلة.
تن�س املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة 
الحتلل  دولة  وقعتها  والتي   1949 لعام 
اأن  الحتلل  لدولة  يجوز  ل  اأنه:  على 
ترحل اأو تنقل جزءاً من �شكانها املدنيني 

اإىل الأرا�شي التي حتتلها.
الحتلل  لدولة  العربية  القد�س  �شم  اإن 
اإىل الدولة املحتلة  ونقل ال�شيادة العربية 
العام  الدويل  القانون  واأحكام  يتنافى 
الدولية،  واملواثيق  العهود  من  والعديد 
اإجراء  وتهويدها  املحتلة  القد�س  ف�شم 
باطل  على  يني  وما  وباطل،  �رسعي  غري 

فهو باطل.
يتذرع الكيان ال�شهيوين بحق ديني مزعوم 
له يف مدينة القد�س العربية، ولكن الدين 
ل ي�شكل اأبداً م�شدراً من م�شادر القانون 

الدويل.
املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  اأدانت 
 1967/7/4 تاريخ   /2253 القرار  يف 
نفذتها  التي  والإجراءات  القد�س  �شم 
جميع  باإلغاء  وطالبتها  الحتلل،  دولة 

الإجراءات والعدول عنها ب�شكل فوري.
واأكدت يف القرار /2254/ جتديد الدعوة 
الإجراءات  جميع  لإلغاء  الحتلل  لدولة 
القد�س.  و�شع  تغيري  �شاأنها  من  التي 

واعتربتها باطلة ولغية.
رقم  الدويل  الأمن  جمل�س  قرار  ون�س 

عدم  على   1967/11/22 تاريخ   /242
وعلى  باحلرب  الأرا�شي  احتلل  جواز 
الن�شحاب من الأرا�شي املحتلة مبا فيها 

القد�س.
 /252/ القرار  الأمن  جمل�س  واتخذ 
جميع  اأن  اعتبار  على  ون�س   1967 يف 
وجميع  والت�رسيعية  الإدارية  الإجراءات 
مبا  »اإ�رسائيل«  بها  قامت  التي  الأعمال 
التي  والأملك  الأرا�شي  م�شادرة  فيها 
الو�شع  تغيري  اإىل  توؤدي  اأن  �شاأنها  من 
باطلة،  اإجراءات  هي  للقد�س  القانوين 
ودعاها القرار اإىل اإلغاء هذه الإجراءات.

القرار 267/ تاريخ  واتخذ جمل�س الأمن 
1969/7/3 اأكد فيه على جميع القرارات 
اإبطال  الحتلل  دولة  وطالب  ال�شابقة. 
جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها 

لتغيري و�شع القد�س.
واتخذ القرار 298 تاريخ 1971/9/25 اأكد 
والإجراءات  الأعمال  جميع  اأن  على  فيه 
و�شع  لتغيري  »اإ�رسائيل«  اتخذتها  التي 
�رسعية  اإىل  ت�شتند  ول  لغية  القد�س 

قانونية، ودعا اإىل اإلغائها.
القرار  على  الأمن  جمل�س  ووافق 
اعترب  الذي   1979/3/22 تاريخ   /446
عقبة  املحتلة  الأرا�شي  يف  ال�شتيطان 
 /452 قراره  وت�شمن  ال�شلم.  وجه  يف 
»اإ�رسائيل«  من  الطلب   1979/7/2 تاريخ 
واأعلن يف  ال�شتيطانية.  الن�شاطات  وقف 
بطلن   1980 لعام  و467   465 القرارين 
اإ�رسائيل  »اتخذتها«  التي  الإجراءات 

لتغيري طابع القد�س.
القرار 476 يف  الأمن  و�شدر عن جمل�س 
1980/6/30 والقرار 478 يف 1980/8/20 
و�شع  تغيري  �رسعية  وعدم  بطلن  واأكدا 
�شم  بقانون  العرتاف  وعدم  القد�س 

»اإ�رسائيل« للقد�س.
قادة  تخاذل  �شي�شجل  التاريخ  اإن 
العلقات  يقيمون  الذين  العربية  الدول 
على  وي�شتقبلونه  العدو  مع  الدبلوما�شية 
املبارك  رم�شان  �شهر  يف  موائدهم 
ودورهم يف تهويد القد�س وبقية فل�شطني، 
العن�رسية  النظم  م�شري  و�شيكون 
القد�س  و�شتعود  الزوال  اإىل  والحتلل 
اأبد  واإىل  ال�رسمدية  فل�شطينية  عا�شمة 

الآبدين.
وت�شكن  القد�س جزء من عقيدتنا  ق�شية 
وتاريخنا  واإمياننا  ووجداننا  اأرواحنا  يف 
املحتلني  ب�شطريها  و�شتعود  وح�شارتنا 

اإىل الأمة اإن عاجًل اأو اآجًل.

د. غازي ح�شني/ اجلزء2
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  مكتب األستاذ /  سواعدية امال

 محضرة قضائية لدي محكمة برج بوعريريج

 10 شارع األمير عبدالقادر برج بوعرير يج

 الهاتف و35,69.46.51 /0540.12.33.14

 نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

 بطلب من زيان مبارك بن علي ، زيان فراح صورية سميرة بنت مبارك،  زيان لويزة
 بنت مبارك ، زيان بن جديد كريم بن مبارك ، زيان محمد فارس بن مبارك طالبي يامنة
03 برج 05 جويلية شارع » س » رقم  الساكنون بحي   بنت رابح زوجة زيان مبارك 
 بوعريريج     بواسطة االستاذ بودشيشة محمد ضد بن بتيش عائشة بنت الطاهر زيان
 صباح بنت علي زيان نجاح بنت علي زيان مليكه بنت علي زيان ليلي بنت علي الساكنون
12 قرواش طريق مجانة والية برج بوعريريج      بمقتضي الحكم الصادر عن  بفيال 
 محكمة برج بوعريريج القسم العقاري بتاريخ 25/01/2016 تحت رقم الفرس 00601/
2016 والذي جاء في منطوق 16 جوان  المؤرخة في  التنفيذية  بالصيغة  والممهور   16 
حكمه )) .... إفراغ الحكم الصادر عن محكمة الحال بتاريخ 09/06/2014 فهرس -2538
 14 والمصادقة علي الخبرة محل الترجيع من طرف الخبير خلفاوي علي والمودعة لدي
 امانة ضبط المحكمة بتاريخ 08/01/2015 تحت رقم 11 وبالنتيجة التصريح ببيع العقار
الواقع ببلدية ببرج بوعريريج بمساحة 181 م 2 قسم 41 مجموعة ملكية 223 بالمزاد العلن
 ي                                               -حدد السعر االفتتاحي ب 25.934.240.00 دج ))
 خمسة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وثالثون إلفا ومائتان وأربعون دينارا جزائريا ((
 نحن /األستاذة سواعدية أمال محضرة قضائية لدي محكمة برج بوعريريج الكائنة بالعنوان
 المذكور أعاله والموقعة اسفله  نعلم عامة الجمهور بأنه تم إيداع قائمة شروط البيع بأمانة
 ضبط محكمة برج بوعريريج بتاريخ في 08 جوان 2017 تحت رقم 60/2017 وان جلسة
 االعتراضات المحتملة حددت ليوم االثنين  10/07/2017 علي الساعة الواحدة والنصف
 زواال بمحكمة برج بوعريريج لمزيد من المعلومات ولالطالع علي دفتر الشروط االتصال

 بمكتب المحضر القضائي المذكور أعاله وكتابة ضبط محكمة برج بوعريريج .

  المحضر القضائي

تهنئة
مبنا�سبة ت�سدر متو�سطة » دحماين �سليمان » ب�سما�ش 
ب�سلول  لدائرة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  نتائج  قائمة 
للأ�ساتذة  التهاين  باأحر   « م  زهوة   « الأ�ستاذة  تتقدم   ,
النتيجة  هذه  على  التلميذ  وكذا  الإداري  والطاقم 
التي   « �سليماين  مونية   « تلميذتها  بالتهنئة  وتخ�ش   ,
التلميذ  جلميع  فهنيئا   17,13 معدل  على  حت�سلت 

الناجحني ومزيد التفوق يف م�سوارهم التعليمي .
 األف مربوك

تهــنئة 
والتربيكات  الزغاريد  حتل 
مبنا�سبة  خياط  عائلة  لتزور 
املدللة  املزوزية  جناح 
اأختها  لتتقدم  حنان  فاطمة 
باأحر  نبيلة  خياط  ال�سحفية 
التربيكات  واأجمل  التهاين 

نيلها  عقبال  للنجاحات  من  مزيد  لها  متمنية 
�سهادة البكالوريا 

تهـنئة 
»بقة  النجيب  ح�سول  مبنا�سبة 
التعليم  �سهادة  علي   « وائل 
جدا  جيد  بتقدير  املتو�سط 
يتقدم والداه باأحر التهاين لبنهما 
من  مزيدا  له  متمنيان  الغايل 
م�سواره  يف  والنجاحات  التاألق 

الدرا�سي ويف حياته اليومية داعني املويل عزوجل اأن 
 « بقة   « عائلة  و�سعادة  اأفراح  م�سدر  ويجعله  يحفظه 

دوما ....... األف مربوك ولعقوبة ل باك  اإن �ساء اهلل

تهــنئة 
الغايل   البن  مبنا�سبة جناح 
�سهادة  يف   « رامي  بقة   «
بتقدير  املتو�سط  التعليم 
جيد جدا يتقدم له الوالدان 
التهاين  باأحر  الكرميان 
متمنيان  الأمنيات  واأطيب 

له مزيد من النجاحات يف امل�ستقبل اإن �ساء اهلل 
........    األف مربوك 
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االحتالل  قوات  اأن  اإىل  يُ�شار 
االأ�شري  اعتقلت  "االإ�رسائيلي" 
م،   2017/06/08 بتاريخ  عالن 
اجللمة  حتقيق  مركز  اإىل  وحولته 
للتحقيق معه، ومن ثم قامت بنقله 
بهدف  جمدو  �شجن  زنازين  اإىل 
اال�شتمرار  عن  وثنيه  اإرادته  ك�رس 

يف اإ�رسابه عن الطعام.
حممد  االأ�شري  اأن  بالذكر  جدير 
بتاريخ 1984/08/05م؛  ولد  عالن 
عينابو�س  قرية  من  اأعزب،  وهو 
�شمال  نابل�س  حمافظة  ق�شاء 
حمام  وهو  املحتلة؛  ال�شفة 
مزاول؛ و�شبق اأن اعتقل يف �شجون 
خاللهما  اأم�شى  مرتني  االحتالل 

�شنوات؛  ثالث  عن  يزيد  ما 
وع�شويته  انتمائه  خلفية  على 
االإ�شالمي،  اجلهاد  حركة  يف 
بتاريخ  االأخري  اعتقاله  يف  وكان 
2014/11/06م؛ قد خا�س اإ�رسابا 
مفتوحا عن الطعام رف�شا ل�شيا�شة 
اعتقاله االإداري بدون اأن يوجه له 
يوما   65 ملدة  ا�شتمر  اتهام،  اأي 
وحتى   2015/06/18 تاريخ  من 
االأخري  اليوم  ويف   2015/08/21
مرحلة  يف  دخل  اإ�رسابه  من 
حرجة وخطرية جدا على حياته، 
العليا  املحكمة  قررت  حيث 
الدفاع  هيئة  لطلب  اال�شتجابة 
االإداري  االعتقال  بتعليق  عنه 
واعتباره حرا ويبقى يف م�شت�شفى 
حت�شن  حتى  للعالج  "برزالي" 

اأن  وبعد  اأنه  اإال  ال�شحي،  و�شعه 
ا�شتقر و�شعه ال�شحي وقرار اإدارة 
خروجه،  على  املوافقة  امل�شفى 
باعتقاله  االحتالل  قوات  قامت 

اإىل  ونقله  امل�شت�شفى  باحة  من 
االأمر  ليكمل  الرملة  �شجن م�شفى 
بيوم  انتهى  الذي  االأخري  االإداري 

حترره يف 2015/11/04م.

اأنه  برام اهلل،  ال�شحة  اأكدت وزارة 
جهة  اأي  من  قرار  اأي  يوجد  ال 
التحويالت  بوقف  فل�شطينية 
غزة،  قطاع  يف  للمر�شى  الطبية 
خروجهم  عدم  م�شوؤولية  حمملة 

لالحتالل االإ�رسائيلي.
الوزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
ت�رسيحات  يف  النجار  اأ�شامة 
ت�شري  االإجراءات   اإن   �شحفية، 
جتري  والتحويالت  بال�شابق  كما 
موجودين  واملر�شى  كاملعتاد، 
الغربية  ال�شفة  م�شت�شفيات  يف 

بالع�رسات.
وحمل النجار االحتالل االإ�رسائيلي 
امل�شوؤولية الكاملة عن التاأخري يف 
خارج  للعالج  املر�شى  خروج 

قطاع غزة.
عدم  يف  ال�شبب  النجار  واأرجع 

التعنت  اإىل  املر�شى  خروج 
املتوا�شل  االإ�رسائيلي  والرف�س 
للمر�شى  خروج  ت�شاريح  الإعطاء 
م�شت�شفيات  اإىل  غزة  قطاع  يف 
ولفت  والداخل.  الغربية  ال�شفة 
اإىل وجود ارتفاع يف ن�شبة الرف�س 
اأن  حيث  االإ�رسائيلي  اجلانب  من 
العام  هذا  خالل  املوافقة  ن�شبة 
بالعام  مقارنة   %40 بن�شبة  تدنت 

املا�شي".
واأ�شاف: " حتى احلاالت الطارئة 
يخرج  اأن  املفرت�س  من  التي 
ح�شب  �شاعة   24 خالل  املري�س 
اأن  اإال   ، االإ�رسائيليني  مع  االتفاق 
اإ�رسائيل ال توافق على خروجه اإال 

بعد 4-8 اأيام.
ظل  يف  حتى  قائال:"  واأو�شح 
مياطل  االحتالل  فاإن  املوافقة 

ملدة  الت�رسيح  �شدور  بعد 
ي�شمح  حتى  اأيام  خم�شة  اأو  اأربعة 
يكون  حيث  بالدخول،  للمري�س 
موعد امل�شت�شفى قد انتهى وتبداأ 
جديد  موعد  حتديد  اإجراءات 

للمري�س".
هو  �شيء  اأخطر   " النجار:  وتابع 
التالعب بق�شية املر�شى االأطفال 
بال�رسطان،  امل�شابون  خ�شو�شا 
كثري  يف  االحتالل  اأن  اإىل  م�شريا 
املرافقني  يرف�س  االأحيان  من 
كبرية  اأزمة  خلق  ما  وهو  لهم، 

الفرتة االأخرية".
واأ�شار النجار اإىل اأن وزارة ال�شحة 
املوؤ�ش�شات  كل  اإىل  توجهت 
باأ�شماء  قوائم  و�شلمتهم  الدولية 
اإ�رسائيل  رف�شت  الذين  املر�شى 
وطالبتهم  طبية،  ت�شاريح  منحهم 

بالتدخل لدى اجلانب االإ�رسائيلي 
الإ�شدار ت�شاريح خروج لهم للعالج 
والداخل.  ال�شفة  مب�شت�شفيات 
وتتهم وزارة ال�شحة بغزة ال�شلطة 
التحويالت  بوقف  الفل�شطينية 

الطبية للمر�شى يف قطاع غزة.
بغزة خالل موؤمتر  ال�شحة  وقالت 
ال�شلطة  اأن  اليوم  نظمته  �شحفي 
اأهملت  نحو 2500 حتويلة اأر�شلت 
مل  انه  اإىل  م�شرية  اهلل،  لرام 
واحدة.  �شوى حتويلة  منها  ي�شدر 
�شلطات  به  تقوم  ما  اأن  واأ�شافت 
االحتالل وال�شلطة يف رام اهلل من 
قر�شنة حلقوق املر�شى العالجية 
اىل  اأدت  االأركان  مكتملة  جرمية 
عدم  جراء  مري�شاً   11 ا�شت�شهاد 
التحويالت  االأدوية  توريد  وقف 

الطبية.

ملركز  االإعالمي  الناطق  اأكد 
للدرا�شات  فل�شطني  اأ�رسى 
باأن  االأ�شقر"  "ريا�س  الباحث 
الت�رسيعي  املجل�س  نواب  عدد 
لدى  املختطفني  الفل�شطينيني 
فجر  ارتفع  ال�شهيوين  االحتالل 
اإعادة  بعد  نائبا   )12( اإىل  اأم�س 
 " بدر  "حممد  النائب  اختطاف 

من اخلليل.
واأو�شح "االأ�شقر" يف بيان له و�شل 
لالإعالم"  الفل�شطيني  "املركز 
االحتالل  قوات  باأن  عنه  ن�شخة 
داهمت فجر اليوم االأربعاء منزل 
النائب يف املجل�س الت�رسيعي عن 
ماهر  حممد   " اخلليل  حمافظة 
يو�شف بدر"  )61 عاما(  وقامت 
بتفتي�شه وقلب حمتوياته، واقتياده 
جلهة جمهولة دون معرفة االأ�شباب 
املختطفني  النواب  عدد  لريتفع 

اإىل 12 نائبا.
واأ�شار "االأ�شقر" باأن النائب "بدر" 
كغريه من نواب التغيري واالإ�شالح 
ما  واأم�شى  �شابقاً،  اعتقل  كان 
�شجون  فى  عاما   11 عن  يزيد 
حتت  كانت  معظمها  االحتالل 

االعتقال االإداري.
من  اأكتوبر  يف  اآخرها  اأن  وذكر 
عاما  اأم�شى  حيث   ،  2013 العام 
االإداري  االعتقال  حتت  ون�شفا 

املتجدد قبل اأن يطلق �رساحه.
ل "االأ�شقر" �شلطات االحتالل  وحَمّ
عن  امل�شئولية  ال�شجون  واإدارة 
"حممد  النائب  وحياة  �شالمه 
بدر" كونه كبريا يف ال�شن، ويعانى 
ارتفاع  اأبرزها  اأمرا�س  عدة  من 
وم�شاكل  املزمن،  الدم  يف �شغط 
يف  وتورمات  الربو�شتات،  يف 
يتلقى  لن  تاأكيد  وبكل  القدمني، 

اأو عالجا منا�شبا يف  رعاية طبية 
�شجون االحتالل.

وبني "االأ�شقر " باأن اأعداد النواب 
االحتالل  لدى  املختطفني 
ارتفعت خالل العام احلايل لت�شل 
اأطلق موؤخراً  اإىل )13( نائباً، وقد 
طري"  اأبو  "حممد  النائبني  �رساح 
 17 اأم�شى  اأن  بعد  القد�س  من 
والنائبة"  الق�شبان،  خلف  �شهراً 
�شمرية احلاليقة" من اخلليل بعد 
عدد  لي�شل  �شهرين،  اأم�شت  اأن 
ارتفع  وقد  نائباً   )11( اإىل  النواب 
جمددا اليوم اىل )12( نائبا باإعادة 

اختطاف النائب "بدر".
وعّد "االأ�شقر" اأن اعتقال النواب 
يلجاأ  لذلك  بامتياز  �شيا�شي 
حتويلهم  اإىل  غالباً  االحتالل 
يزال  ال  حيث  االإداري،  لالعتقال 
)9( من النواب يخ�شعون لالإداري 

النائب  اأقدمهم  خمتلفة  لفرتات 
" من رام اهلل وهو  "ح�شن يو�شف 
معتقل منذ اأكتوبر من العام 2015، 
وجدد له االإداري 5 مرات متتالية 

دون تهمة.
النواب  اعتقال  باأن  واأ�شاف 
الأب�شط  فا�شح  انتهاك  املنتخبني 
الدولية،  واملواثيق  االأعراف 
على  �شافراً  عدواناً  وي�شكل 
الفل�شطينية  ال�رسعية  املوؤ�ش�شات 
فا�شحاً  وم�شا�شاً  ورموزها، 
باحل�شانة التي يتمتعون بها، واأنها 

ال ت�شتند اإىل اأي مربر قانوين.
العامل  لربملانات  مطالبته  وجدد 
م�شوؤولياتها،  اأمام  الوقوف  كافة، 
لوقف  االحتالل  على  وال�شغط 
واملواثيق  القوانني  على  التعدي 
النواب  باختطاف  الدولية  

املنتخبني.

حلركة  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س 
م�شعلرئي�س  خالد  ال�شابق  حما�س 
حما�س  حلركة  ال�شيا�شي  املكتب 

ال�شابق خالد م�شعل 
ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  ن  ثّمْ
خالد  ال�شابق  حما�س  حلركة 
دعم  يف  الكبري  قطر  دور  م�شعل 
والوقوف  الفل�شطينية  الق�شية 
اآماًل  الفل�شطيني،  ال�شعب  بجانب 
ل�شابق  اخلليجية  اللحمة  تعود  اأن 
عهدها وقوتها، واأن يتم نزع فتيل 

الفرقة بني االأ�شقاء.
واأكد م�شعل يف لقاء نظمته حركة 
حما�س يف الن�شريات و�شط قطاع 
العربي  ال�شف  وحدة  اأن  غزة، 
حما�س،  م�شلحة  من  واخلليجي 
بدورها  العربية  االأمة  تقوم  حتى 
املركزية  ق�شيتها  يف  املطلوب 
االإ�رسائيلي  االحتالل  ملواجهة 
اإىل  م�شعل  اأ�شار  اأخرى،  جهة  من 
اأهل  يعي�شه  الذي  الو�شع  �شعوبة 
لغزة  "يراد  قائاًل:  غزة،  قطاع 
ح�شارها  ثمن  تدفع  واأن  تركع  اأن 
بتخليها عن �شخ�شيتها االعتبارية 

والثوابت،  املقاومة  عن  و�شلخها 
�شتك�رسون  باأنكم  ثقة  على  ونحن 
اأي تنازل من قيمكم  احل�شار دون 

ومبادئكم".
و�شدد م�شعل على اأن حما�س قدمت 
منوذجا رائعا يف مواجهة احل�شار 
والوعي ال�شيا�شي، وجت�شد ذلك يف 
وثيقتها ال�شيا�شية، مبيًنا اأن حما�س 
خالل م�شريتها معادلة �شحرية يف 
الثبات واملرونة، وهذا هو املنهج 
اأن  اإىل  ونوه  به حما�س  تعتز  الذي 
حركة حما�س �شتبقى قوية حتى يف 
على  املتتابعة  االأزمات  هذه  ظل 
"حما�س  قائاًل  العربية،  املناطق 
ورو�شتها  االأزمات  ظل  يف  خلقت 

وجتاوزتها بحنكة �شيا�شية عالية.
اأول  هذه  م�شعل  ت�رسيحات  وتعد 
ت�رسيح اإعالمي مل�شعل بعد انتهاء 
ال�شيا�شي  للمكتب  كرئي�س  واليته 
رئا�شة  هنية  اإ�شماعيل  وتويل 
املكتب، واأول ت�رسيح بعد احتدام 
وعدد  قطر  بني  اخلليجية  االأزمة 

من الدول العربية.

حركة  يف  قيادي  م�شدر  نفى 
مفاو�شات  اأي  وجود  "حما�س"، 
مبا�رسة اأو غري مبا�رسة مع االحتالل 
االأ�رسى  تبادل  ب�شاأن  "االإ�رسائيلي" 
االحتفاظ  وطلب  امل�شدر،  واأكد 
با�شمه، اأن كل ما يُ�شاع عن انطالق 
مفاو�شات غري مبا�رسة ب�شاأن تبادل 

االأ�رسى ال اأ�شا�س له من ال�شحة".
منذ  وا�شح  حما�س  "موقف  وقال: 
نهاية عدوان االحتالل على غزة، لن 
اأي حديث عن تبادل االأ�رسى،  نبداأ 
 54 عن  االحتالل  يفرج  اأن  قبل 
االأحرار،  �شفقة  �شمن  من  اأ�شريا 
غدر بهم واأعاد اعتقالهم، قبل ذلك 
مبا�رس  اأي حوار ال  يكون هناك  لن 
تعبريه  حد  على  مبا�رس"،  غري  وال 
"االإ�رسائيلية"  االأوىل  القناة  وكانت 
ذكرت يف خرب لها اأم�س االثنني، اأن 
وحركة  "اإ�رسائيل"  بني  "حمادثات 

)مل  ثالث  طرف  عرب  بداأت  حما�س 
ت�شمه( ب�شاأن تبادل االأ�رسى.

وت�شري م�شادر مطلعة اإىل اأنه وخالل 
االأخرية  "االإ�رسائيلية"  احلرب 
متكنت   2014 العام  يف  غزة  على 
من  عدد  اأ�رس  من  "حما�س"  حركة 
من  جنديان  بينهم  االإ�رسائيليني، 
قيد  على  كانا  ما  اإذا  الوا�شح  غري 

احلياة اأم ال.
"حما�س"  ومنذ ذلك احلني رف�شت 
عن  معلومات  اأي  عن  االإف�شاح 
"اإ�رسائيل"  اإفراج  االإ�رسائيليني قبل 
الذين  الفل�شطينيني  ع�رسات  عن 
اأعادت اعتقالهم بعد االإفراج عنهم 

يف �شفقة العام 2011.
اأدت  امل�رسية  الو�شاطة  اأن  يذكر 
عام 2011 اإىل �شفقة تبادل اجلندي 
"االإ�رسائيلي" جلعاد �شاليط" باأكرث 

من 1000 معتقل فل�شطيني.

االحتالل  قوات  ا�شتولت 
االربعاء،  اأم�س  فجر  االإ�رسائيلي، 
لكامريات مراقبة  ت�شجيالت  على 
يف  جتارية  حمالت  على  مثبته 
حلم  بيت  جنوب  الدهي�شة  خميم 
قوات  باأن  اأمني  م�شدر  واأفاد 
االحتالل داهمت حمالت جتارية 
بعد  الرئي�س،  ال�شارع  على  تقع 
ومقر  الرئي�شية،  اأبوابها  حتطيم 
بفح�س  وقامت  الدوحة،  بلدية 

على  وا�شتولت  الكامريات 
واأو�شح  منها  بع�س  ت�شجيالت 
اأن مواجهات اندلعت  �شهود عيان 
وقوات  ال�شبان  بني  املخيم  يف 
عن  يبلغ  اأن  دون  االحتالل، 
املواطنني  �شفوف  بني  اإ�شابات 
قام  جنوبا،  وباح  مراح  قرية  ويف 
مركبات  بت�شوير  االحتالل  جنود 

املواطنني.

يوا�شل الأ�شري املحامي حممد عالن اإ�شرابه املفتوح عن الطعام لليوم الـ20 على التوايل حتى حتقيق 
احلرية والعزة.

رف�شا لالعتقال الإداري التع�شفي

الناطق الإعالمي ملركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات

ق.د

الأ�ضري عالن يوا�ضل اإ�ضرابه عن الطعام لليوم 
الـ20 على التوايل

املفرت�س اأن يخرج املري�س خالل 24 �شاعة

�ضحة رام اهلل تو�ضح موقفها من حتويالت مر�ضى عزة!

ارتفاع عدد النواب املختطفني لدى الحتالل اإىل 12 نائبا

وحدة اخلليج من م�شلحة حما�س

م�شدر يف حما�س 

يف خميم الدهي�شة

م�ضعل: يراد لغزة اأن تركع

ل وجود ملفاو�ضات لتبادل الأ�ضرى 
مع "اإ�ضرائيل"

الحتالل ي�ضتويل على ت�ضجيالت 
كامريات ملحالت جتارية 



دويلاخلمي�س 29 جوان  2017   املوافـق     لـ 05 �شوال  1438هـ 11

املطولة  الر�شالة  يف  وجاء 
واملوجهة للنائب دحالن

حممد  للنائب  مفتوحة  ر�شالة 
دحالن...

�شعادة النائب حممد دحالن

هذه هي ر�سالتي �لثالثة �لتي �أخاطب 
بها بع�ض قياد�ت �ل�سعب �لفل�سطيني، 
حركة  لقيادة  �لأوىل  كانت  حيث 
للرئي�ض  بر�سالة  �أعقبتها  ثم  حما�ض، 
�لر�سالة  وهذه  عبا�ض،  حممود 
�أن  �لأمانة  باب  من  �أنه  وجدت  �لتي 
معك  �رصيحاً  �أكون  و�أن  �أخاطبك، 
بنف�ض �لقدر من �ل�رص�حة و�لو�سوح 
و�إخو�ين  حركتي  به  ن�سحت  �لذي 
وكذلك �سيادة �لرئي�ض، ف�ساأكون معك 
كما من �سبقك، باعتبار �أنك غدوت - 
�لآن - �رصيكاً يلوح يف �لأفق، ولرمبا 
مرة  �سفينتها  على  �ل�سيا�سة  جتمعنا 

ثانية.

اأخي اأبو فادي..
هذه �لر�سالة �أوجهها ل�سخ�ض عرفته 
منذ �سنني كخ�سم �سيا�سي، وجمعتنا 
�لر�سمية  �للقاء�ت  من  �لعديد  به 
يف  بد�ياتها  كانت  و�لجتماعية، 
عام  و��سنطن  �لأمريكية  �لعا�سمة 
كقياد�ت  دعوتنا  مَتّ  عندما   ،2003
لالجتماع  و�إ�سالمية  فل�سطينية 
برئي�ض �لوزر�ء �لفل�سطيني – �آنذ�ك 
�للقاء  كان  عبا�ض.  �ل�سيد حممود   –
فر�سة للتعرف عليك وعلى �لرئي�ض، 
حيث كنت من خالل موقعي كباحث 
مللف  متابعاً  �لفل�سطيني  �ل�ساأن  يف 
�هتمام  درجة  �أر�سد  وكنت  �لزيارة، 
�لإد�رة �لأمريكية بك، ولقائك بوزيرة 

�خلارجية كوند�ليز� ر�ي�ض.
فت  مت نف�سي وعَرّ يف ذلك �للقاء، قَدّ
على  قريباً  نلتقي  �أن  وبوعٍد  بعملي، 

�أر�ض �لوطن.
مرة  �ألتقيك  �أن  قبل  �سنو�ت  مرت 
يف  مقيماً  كنت  عندما  ولكني  ثانية، 
رو�يات  عنك  �أ�سمع  كنت  �جلز�ئر 
و�أكرثها  �إيجابي  بع�سها  خمتلفة؛ 
عملك  طبيعة  كانت  حيث  �سلبي، 
�لتن�سيق  عليك  تفر�ض  �لأمني 
يف  "�لإ�رص�ئيليني"  مع  و�لظهور 
�أو  غزة  قطاع  ب�سئون  تتعلق  م�سائل 
ملف �ملفاو�سات �إىل جانب �لرئي�ض 

�أبو مازن.

اأخي اأبو فادي..
�أحد  بي  �ت�سل   ،2005 عام  يف 
رغبتك  عن  و�أبلغني  �إليك،  �ملقربني 
�أن تلتقي قيادة حركة حما�ض، و�أنك 
�لزمان  �للقاء من حيث  لذلك  جاهز 
�لإ�رص�ئيليني  �إن  حيث  و�ملكان، 
من  �لن�سحاب  ترتيبات  يف  �رصعو� 
تتعلق  �أمور�ً  هناك  و�أن  غزة،  قطاع 
ت�سع  باأن  معني  و�أنك  رفح،  مبعرب 
�لرتتيبات،  تلك  �سورة  يف  �حلركة 
�لتوقيع  مَتّ  �لتي  �لتفاقية  وكذلك 

عليها.
مرزوق  �أبو  مو�سي  د.  باأخي  �ت�سلت 
�لأمر..  عليه  وعر�ست  دم�سق،  يف 

مَتّ  �حلركة  رئي�ض  مع  �لت�ساور  وبعد 
هناك  كان  ثم  �لقاهرة،  يف  �للقاء 
نف�ض  حول  م�رص  يف  �أي�ساً  ثاٍن  لقاء 
�ملو�سوع، مت �لتفاق على �لكثري من 
�لنقاط، ولكن �مل�سكلة - كما ذكر يل 
�لأخوة - �أن �لقليل هو ما مَتّ تنفيذه.

قطاع  �إىل  عدت   2006 فرب�ير  يف 
وعملت  �جلز�ئر،  من  قادماً  غزة 
�إ�سماعيل  �لوزر�ء  لرئي�ض  م�ست�سار�ً 
هنية، وحيث �إن ح�سورك كان د�ئماً 
�أنه  وجدت  �لنقا�سات  يف  حا�رص�ً 
�لقوي  بالرجل  �لتقي  �أن  لز�ماً  غد� 
يف حركة فتح.. دعوتك �أخي حممد 
ت�سكيل  من  �لأوىل  �ل�سهور  تلك  يف 
�حلكومة �إىل بيتي مبدينة رفح يف حي 
�ل�سلطان، لن�سمع منك وجهة نظرك 
�لق�سايا و�مللفات.. ويف  جتاه بع�ض 
ذلك �للقاء، �لذي �ساركني فيه بع�ض 
حتدثت  �حلركة،  قيادة  يف  �لإخوة 
طوياًل، وناق�سناك يف كل ما لدينا من 
�أ�سهم  لقاًء  وكان  و�سكوك،  خماوف 
بيننا،  �ل�سد�قة  �أو��رص  توطيد  يف 
�أخذها  �لتي  �لأربع  �ل�ساعات  وكانت 
تلك  بع�ض  لتبديد  كافية  �للقاء  وقت 
�ملخاوف، حيث وعدتنا �أنك �ستبذل 
كل ما ت�ستطيع لإجناح عمل �حلكومة 
برغم خالفك معنا، و�أنك �ستحر�ض 
و�أن جهودك يف  �لن�سح،  على تقدمي 
�لرتكيز  �ستكون يف  �لقادمة  �ملرحلة 
�ملجل�ض  يف  كنائب  عملك  على 
قلياًل  تبتعد  �سوف  و�أنك  �لت�رصيعي، 

عن �مللفات �لأمنية.

اأخي �شعادة النائب..

�أعرف �أن �ل�سيا�سة هي عملية "�أخذ 
وعطا"، وهي بالدرجة �لأوىل حتكمها 
مقابل  له  �سيء  كل  �أن  �أي  �مل�سالح، 
بني  دقيقة  ح�سابات  وفق  ويجري 
�لأطر�ف، ولكن يبدو �أن ما عر�سناه 
ما  لإر�ساء  كافياً  يكن  مل   – -�آنذ�ك 
كان  ما  فكان  طموحات،  من  لديك 
من مو�قف مَتّ فهمها من قبل حركة 
حما�ض باأنك تعمل لإف�سال �حلكومة، 

�لتي تقودها �حلركة.
�لتقيتك خالل فرتة �حلكومة �لعا�رصة 
حمد،  غازي  د.  و�لأخ  مرة  من  �أكرث 
يف  وبرغبة  حيناً،  بعتب  وحتاورنا 
�أحايني،  حما�ض  مع  �لعالقة  �إ�سالح 
بغية  �ملرونة  �لكثري من  تبدي  وكنت 
قد  و�رص�كة  تفاهمات  �إىل  �لو�سول 

جتمعنا م�ستقباًل.
بال�سكل  �لأمور  مت�ِض  مل  لالأ�سف، 
�لذي �نتظرناه؛ لأن حركة فتح وحتى 
بو�بة  دخلو�  مازن(  )�أبو  �لرئي�ض 
هناك  وكان  �ل�سيا�سية،  �ملناكفة 
��سقاط  على  بالعمل  و��سح  تعمد 

�حلكومة.
يف فرب�ير 2007 عقدنا "�تفاق مكة"، 
حتول  نقطة  و�للقاء  �لتفاق  وكان 
وفر�سة  بيننا،  �لعالقة  يف  �إيجابي 
لالآخر،  منا  و�حد  كل  لقبول  مو�تية 
فتح  �جلميع؛  �أ�سارير  �نفرجت  حيث 
حول  كقياد�ت  وحتلقنا  وحما�ض، 
باأ�ستار  وتعلقنا  �لأ�سود،  �حلجر 
هذ�  يكلل  �أن  �هلل  ودعونا  �لكعبة، 
تتمكن حكومة  و�أن  بالنجاح،  �لتفاق 

�لوحدة من �لتغريد �إقليمياً ودولياً.
�أربعة  بعد  �لتفاق  �نهار  لالأ�سف، 

ت�سكيل  من   - تقريباً   - �سهور 
بنيناه  �أمل  كل  وتد�عى  �حلكومة، 
وكانت  بيننا،  �سيا�سية  ل�رص�كة 
�لأحد�ث �ملوؤ�سفة يف 14 يونيو 2007، 
و�لتي �عتربتها �ل�سلطة �نقالباً، فيما 
ل  �حلكومة  �أن  حما�ض  موقف  كان 
و�إن ما وقع كان  تنقلب على نف�سها، 
هو عملية ح�سم لل�رص�ع مع �لأجهزة 
للنظام  �لولء  متنح  مل  �لتي  �لأمنية، 
�أد�ء  يف  �ملهنية  تلتزم  ومل  �جلديد 
لإ�سقاط  تعمل  وكانت  و�جباتها، 

حكومة �لأ�ستاذ �إ�سماعيل هنية.
و�أنت  �لأحد�ث  تلك  جرت  �سحيٌح؛ 
خارج �لبالد لتلقي �لعالج يف �أملانيا، 
هو  تقارير  من  ي�سلنا  كان  ما  ولكن 
بليل  يُبيت  ملا  �ملدبر  �لعقل  �أنك 

لالإطاحة بحركة حما�ض. 

�أخي �أبو فادي..
عدة  بعد  بك  �ت�سلت  قد  �أين  تعلم 
�ملاأ�سوية،  �لأحد�ث  تلك  من  �سهور 
و�لعتاب على كل  �ل�ستي�ساح  بغر�ض 
ما وقع، و�سماع وجهة نظرك يف كل 
ما حدث، وقد حاولت كرجل �سيا�سي 
�ملوقف  �رصح  �سابق  �أمني  وم�سئول 
�خلطاأ  حما�ض  حركة  وحتميل 
تكن  مل  �إجابتك  ولكن  و�خلطيئة، 
مقنعة يل، و�إن حاولت تفهم بع�ض ما 

ذكرت يف تلك �ملحادثة.
مل  ذلك،  بعد  �سنو�ت  عدة  م�ست 
�للقاء  جاء  �أن  �إىل  نتحدث  ومل  نلتِق 
عت  وَقّ حيث   ،2011 عام  �لقاهرة  يف 
�مل�ساحلة  ورقة  على  حما�ض 
يف  بيتك  �إىل  دعوتني  �مل�رصية. 
و�إجر�ء  �لغد�ء  طعام  لتناول  �لدقي، 
�حلو�ر  خالل  من  ح�ساب"،  "جردة 
كنت  �سنو�ت.  من  �سبق  ما  لكل 
�بت�سامتك  وكانت  كعادتك،  كرمياً 
وحتليالتك لالأمور، وروؤيتك ل�سخ�ٍض 
لن  �لتفاق  باأن  �ملعطيات  ميتلك 
�أخ  يا  يل:  كلماتك  وكانت  ينجح، 
وذلك  يتكاذبان!!  �إنهما  �أحمد.. 
�لنيات  توفر  عدم  منها  لعتبار�ت 
وغياب �لثقة، و�أ�سباب �أخرى ل د�عي 

لذكرها �لآن.
جلنة  ت�سكيل  مَتّ   2012 عام  يف 
�سخ�سيات  من  �لجتماعي  �لتكافل 
�أخذت  و�لتي  وحم�ساوية،  فتحاوية 
على عاتقها جلب �لدعم و�مل�ساعدة 
�إىل  �للجنة  مع  �سافرت  غزة.  لقطاع 
يف  ��ستقبلتنا  حيث  �لمار�ت،  دولة 
و�أكرمت  ظبي،  �أبو  مدينة  يف  بيتك 
للقيام  �لأجو�ء  لنا  وهياأت  وفادتنا، 
بحملة تربعات مريحة ل�سالح قطاع 

غزة.
جهودك  خالل  من  جنحنا  وفعاًل؛ 
�لإمار�ت  ب�سيوخ  �لو��سعة  وعالقاتك 
�مل�ساعد�ت،  من  �لكثري  جنمع  �أن 
ملائتي  دعم  تقدمي  �أهمها  كان 
ومبالغ  �لزو�ج،  على  و�سابة  �ساب 
مالية �أخرى لدعم طالب �ملد�ر�ض، 

و�أ�سكال �أخرى من �مل�ساعد�ت.
مل تبخل بجهد لإجناح رحلتنا، وكانت 
جتاه  عليك  بادية  �ملخيم  �بن  نخوة 
�أع�سائه.  �أحد  �أنا  كنت  �لذي  �لوفد، 
و�لت�سهيالت  موفقة  �لزيارة  كانت 
متها  �لتي قمت بها كبرية، مع وعود قَدّ
مب�ساريع �أكرب لطالب �جلامعات وبناء 

مدينة لالأ�رصى �ملحررين.
باللجنة،  �نقطعت عالقتي  ذلك  بعد 
قيادة  من  �آخرون  �أخوة  �إليها  ودخل 
بك  �ل�سخ�سية  عالقتي  �أما  حما�ض، 
�جتماعية  �ت�سالت  على  فاقت�رصت 
لتهنئة �أو و�جب عز�ء من حني لآخر، 
وكنت تُظهر �حلر�ض و�ملودة يف كل 

تلك �لت�سالت.  

اأخي �شعادة النائب..

خماوف  مع  �تعاطى  �أن  يل  ��سمح 
و�ل�سارع  �لإ�سالمية  �حلركة  �أبناء 
من  �لكثري  لديه  �لذي  �لفل�سطيني، 
لي�ض  حولك،  و�ل�سكوك  �لو�ساو�ض 
ماكينة  لديك  فاأنت  عنك،  دفاعاً 
�لذود عن  باإمكانها  �إعالمية �سخمة 
حيا�سك، و�لعمل على جتميل �سورتك 
ومو�قفك بال�سكل �لذي تريد.. ولكن 
�ل�سيا�سة  ما �ساأحتدث به هو حديث 
منك  يتطلب  ما  وهو  �ل�سارع،  ولغة 
�لرد عليه لتبديد قلق �لنا�ض، ل�سيما 
ما  �لذين  �لإ�سالمية،  �حلركة  �سباب 
�نفكو� يت�ساءلون عن حقيقة وجدوى 

�للقاء بك و�لعمل معك.
بيننا  هناك  �أن  �إنكار  ميكن  ل  نعم؛ 
و�أنت  كثرية،  وتوج�سات  دم،  ثار�ت 
�لأعظم من عنا�رص  �ل�سو�د  يف نظر 
يف  تز�ل  ما  حما�ض  حركة  وكو�در 
�ساأ�رصد  لعتبار�ت  �لتهام؛  د�ئرة 
بخ�سو�ض  �أولً؛  وهي:  منها،  بع�ساً 
تعطيل �أي تقارب فتحاوي حم�ساوي 
و�لعمل  �سيا�سية،  �رص�كة  لإقامة 
منك  �لقريبة  �لأمنية  �لأجهزة  عرب 
حلكومة  جناحات  �أي  �إف�سال  على 
و�سع  خالل  من  هنية،  �إ�سماعيل 
ملا  وثانياً؛  طريقها.  يف  �لعر�قيل 
جرى من �أحد�ث ماأ�ساوية د�مية عام 

.2007
�أخي �أبو فادي..

هذه  يوجهون  من  مع  نتفق  قد 
�لتهامات وقد نختلف بالطبع؛ حيث 
�إنك كنت من بني من هند�سو� لتفاق 
توقيع  �إجناح  على  وعملو�  مكة، 

�لتفاق.
�إن هذ� يدل - من وجهة نظري - على 
�أنك خ�سم �سيا�سي ولي�ض بال�رصورة 
يحاول  كما  حما�ض،  على  متاآمر�ً 
�ل�سياق..  هذ�  ي�سعها يف  �أن  �لبع�ض 
ولك  عنيد،  فتحاوي  �أنك  �تفهم  �أنا 
ح�ساباتك �ل�سخ�سية �خلا�سة، و�لتي 
تنا�سبنا  وكاأنك  تبدو عند متحي�سها 
كما   - �ل�سيا�سة  يف  وهذ�  �لعد�ء، 
�أنه   - �لعليا  در��ساتي  يف  تعلمته 
�سلوك �لأحز�ب، حيث ت�سع �لعر�قيل 
بغر�ض  �لبع�ض،  بع�سها  وجه  يف 
�إظهار خ�سومها باأنهم فا�سلون �أو مل 
يحققو� ما وعدو� به قو�عدهم خالل 
حمالتهم �لنتخابية �أو يف برناجمهم 
�حلكومي، كي ل ير�هن عليهم �ل�سعب 

يف جولت �نتخابية قادمة.

و�إذ� �أخذنا ت�رصفاتك بهذ� �ملفهوم، 
فال �أعتقد �أنها ت�ستوجب منَا كل هذه 
�لقطيعة و�لتحامل عليك. ولكنها رمبا 
ت�ستدعي من حركة حما�ض �أن تاأخذ 
�ملناورة  �أ�ساليب  تتعلم  و�أن  حذرها، 
متار�ض  و�أن  �ل�سيا�سة،  وتكتيكات 
�أن  �إىل  �ملك�سوف،  على  معك  �للعب 

ت�ستعيد �أركان �لثقة بك وبهذ� �لتيار 
حتى  حما�ض  منا�رصو  يتهمه  �لذي 
و�ساقنا  �لفتنة،  �أ�سعل  من  باأنه  �ليوم 
�جلانبية،  �ملعارك  من  �لكثري  �إىل 
�لتي ��ستنزفت طاقتنا، و�أو�سلتنا �إىل 
عيال  �أنَّا  فيه  ظهر  م�سدود،  طريق 

على عامل �ل�سيا�سة، و�أننا عاجزون.
مع كل هذ� �لذي ذكرناه عنك ورمبا 
�إل  و�ل�سكوك،  �لتوج�سات  من  �أكرث 
�أننا يف حمنة وطنية حقيقية، تتطلب 
حلولً وخمارج لتفادي �لغرق وغياب 

�لن�سري.

اأخي اأبو فادي..

�لبع�ض  يطلقها  �لتي  �لتف�سري�ت  �إن 
 - �ليوم   - كونك  هو  �لتقارب،  لهذ� 
"طوق  متثل  قد  غزة  يف  لنا  بالن�سبة 
مرحلياً  عليه  �لعتماد  ي�سلح  جناة" 
�أحكمت  �لتي  �ل�سغوطات،  لتخطي 
قب�ستها علينا.. نعم؛ قد يكون يف هذ� 
�لبعد  ولكن  �ل�سو�ب،  بع�ض  �لكالم 
�لغائب عن تفكري �لكثريين هو رغبة 
�خلروج  قيادة حما�ض يف  لدى  جادة 
�حلالة  وتعقيد�ت  �لأزمة  نفق  من 
غدت  بعدما  �لفل�سطينية،  �ل�سيا�سية 
�لرئي�ض  جهة  من  موؤ�سدة  �لأبو�ب 
بحل  معني  غري  �أنه  وبد�  مازن،  �أبو 
م�سكلة �لعالقة مع غزة �أو تفريجها، 
�حلركة  قياد�ت  لدى  �لروؤية  فكاأنها 
هو �لبدء بالتيار �لذي متثله �أنت، ثم 
�لتو�سع يف م�ساحلتنا مع حركة فتح 
مازن.  �أبو  �لرئي�ض  �لتي ميثلها  �لأم، 
فاإذ� جنحنا يف بناء �لثقة معك، وهذ� 
�لتيار �لو��سع �حل�سور يف قطاع غزة، 
توظيف  يف  خري"  "�سهم  لك  وكان 
و�لدولية  �لإقليمية  عالقاتك  �سبكة 
�حل�سار  وفك  غزة،  قطاع  خلدمة 
�خلطوة  هذه  تكون  رمبا  �أهله،  عن 
وطي  �لنق�سام،  لإنهاء  �ملدخل  هي 

�سفحة �ملا�سي �لأليم.

اأخي اأبو فادي...
ب�سكل  �مل�سي�ض  �لإعالم  م�سهد  يف 
و�لذي  �لعربي،  عاملنا  يف  فا�سٍح 
يطالعنا بتخريفاته - لالأ�سف - �سبح 
م�ساء، فاأنت متهٌم مبن يقوم بتزويد 
ويعمل �سد  بال�سالح،  �جلرن�ل حفرت 
�أنت  تون�ض،  ويف  �لليبيني!!  م�سلحة 
وحركة  �لغنو�سي  �سد  بالتاآمر  متهٌم 
يحر�ض  من  كذلك  و�أنت  �لنه�سة!! 
�سد  و�لثورة  �لتمرد  على  �لأكر�د 
�مل�سالح  و��ستهد�ف  �أردوغان، 
بح�سب   - و�أنت  �لرتكية،  �لأمنية 
يف  �ساهم  ممن   - �لرتكية  �لرو�ية 
ك  حَرّ ومن  هناك،  �لنقالب  دعم 
من  و�أنت  ُكولن،  �هلل  فتح  �ملعار�ض 
يحرك جمموعات �إعالمية للتحري�ض 
و�أنت  �لإ�سالميني،  �سورة  وت�سويه 
�لإمار�ت، ملالحقة  �أمني لدولة  ذر�ع 
بالإرهاب!!  و�تهامهم  �لإ�سالميني 

و�أنت و�أنت!!

�لإعالمي  �مل�سهد  هذ�  باأن  �سَكّ  ل 
على   – حقيقة   - يبعث  حولك 
 - وعليك  و�لقلق،  و�خلوف  �لتوج�ض 
�أنك غري  لنا  تثبت  �أن   – �أخي حممد 
�لق�سية  �لرتكيز على  ذلك، من خالل 
�لوطنية، و�لبتعاد عن باقي �مللفات 

�إقليمية  و�أجند�ت  �أبعاد  لها  �لتي 
بالطبع  منك  يتطلب  وهذ�  ودولية. 
�أكرث  �سيا�سي  وخطاب  �إعالمية  لغة 
و�أوجاع  هموم  على  وحر�ض  وطنية، 

�سعب فل�سطني.
�لتهامات  هذه  خلطورة  ونظر�ً 
�سدك، فاإن على �لنخب يف هذ� �لتيار 
خ�سومك  يحاججو�  �أن  تقود  �لذي 
بطلب �لبينة و�لدليل، حيث �إن "�لبينة 
�أخي   – حقك  ومن  �َدّعى"،  من  على 
"قل  كذلك:  لهم  تقول  �أن   - حممد 

هاتو� برهانكم �إن كنتم �سادقني".

�شعادة النائب حممد دحالن..

كنت  �إن  �لنا�ض  من  �لكثري  ي�ساألني 
هذه  من  م�ستب�رص�ً  �أو  متفائاًل 
هذه  كانت  ما  و�إذ�  معكم،  �لعالقة 
عالقات  على  �ستوؤثر  معك  �لعالقة 
�أخرى ��سرت�تيجية مع دول مثل قطر 
يف  نحن  لهم:  فاأقول  و�إير�ن؟  وتركيا 
يف  جتري  �لأمور  نرتك  ل  �ل�سيا�سة 
ونتعاطى  نتدبرها،  بل  �لعاطفة  �أعنة 
ول  خبَّاً  "ل�ست  مبنطق  �مل�سائل  مع 
�ملوقف  �أن  كما  يخدعني"..  �خلُبّ 
�لثابت لنا هو �أن فل�سطني هي ق�سية 
�لأمة، ويجب �أن نحافظ على عالقات 
و�لإ�سالمي  �لعربي  �لكل  مع  متو�زنة 
�إقليمية،  حتالفات  �أي  يف  ندخل  و�أل 
مو�قف  على  ذلك  يوؤثر  ل  حتى 
للق�سية  تنظر  �لتي  و�لدول  �ل�سعوب 
ق�سيتها  �أنها  باعتبار  �لفل�سطينية 

�ملركزية.

اأخي اأبو فادي..

ل �سَكّ باأن �مل�ساهمة �لفاعلة يف حِلّ 
مثل  جتعل  �سوف  غزة  قطاع  م�ساكل 
هذه �لتهامات ب�ساعة "حاطب ليل"، 
ل قيمة لها؛ لأن �لعربة مبا ير�ه �لنا�ض 
باأعينهم، ويلم�سونه باأيدهم، من خالل 

و�قعهم �ملعي�ض.
عنك  �أقوله  �أن  �أ�ستطيع  ما  كل  �إَنّ 
�لنقا�ض  من  �ل�سنو�ت  هذه  كل  بعد 
�لتعامل  ميكن  �سخ�ٌض  �أنك  و�حلو�ر، 
توخي  �رصورة  مع  وباأريحية،  معه 
طموح  رجٌل  لأنك  و�حلذر؛  �حليطة 
مينع  ما  �ل�سيا�سة  يف  ولي�ض  جد�ً، 
�إذ�  �ل�سماء،  �سقفه  يكون  �أن  �سخ�ض 
�أنه رجل  �قناع كل من حوله  جنح يف 
و�أنه ميلك  بها،  و�أنه جدير  �ملرحلة، 

بيديه وعالقاته مقود �خلال�ض.
�إن قادم �لأ�سابيع و�ل�سهور هو �ملحك 
بد�أنا يف  �لتي  �لعالقة  لتلك  �حلقيقي 
نبني  �أن  ناأمل  و�لتي  بيننا،  تد�سينها 
من خاللها ج�سور�ً للمودة و�لثقة، و�أن 
مته �أيدينا من غر�ض بعد  يكون ما قَدّ
طول غياب هو حمطة للتفاوؤل ومبعٌث 
لالطمئنان يف نفو�ض �أبناء �سعبنا، وبه 
�لتوج�ض  �إن �ساء �هلل نطوي �سفحات 
و�لقلق و�مل�سغبة، �لتي �أعقبت حمنتنا 

�لوطنية يف جو�ن 2007.
هذه ر�سالتي �لتي �آمل �أن تكون تذكرة 
�لن�سيحة،  باب  من  وهي  ولك،  لنا 
�لوطنية،  وحدتنا  ��ستعادة  وبهدف 
للق�سية  ت�سيعاً  غيابها  كان  و�لتي 
مل�رصوعنا  و�إ�سعافاً  �لفل�سطينية، 

�لوطني.

اللهم قد بلغت.. اللهم فا�شهد.

وجه القيادي يف حركة حما�س، الدكتور اأحمد يو�شف ر�شالة اىل القيادي الفل�شطيني والنائب حممد دحالن،ك�شف خاللها عن بديات احلوار بني  حركة حما�س 
ودحالن، ورغبة الأخري مب�شاعدة �شكان قطاع غزة، وجتاوز اآثار احل�شار املفرو�س، مبحراً يف تفا�شيل اللقاءات بينه كقيادي يف حما�س والنائب دحالن، حتى 

ت�شكيل جلنة التكافل الجتماعي بني احلركة ودحالن.

يف �شياق مل ال�شمل و توحيد اجلهود

ق.د

قيادي يف حما�س يوجه ر�سالة هامة اإىل النائب حممد دحالن



بول  البلجيكي  ا�شبال املدرب  يعول 
ملعب  على  التحدي  رفع  على  بوت 
العودة  اأجل  من  �شفاق�س  مدينة 
ال�شقوط  وتفادي  ايجابية  بنتيجة 
يف فخ الهزمية التي �شوف تعقد من 
ايدي  بني  التاأهل  وجتعل  مهمتهم 
والأهلي  امل�رصي  الزمالك  فريقي 

الحتاد  ت�شكيلة  اأن  والأكيد  الليبي، 
تفادي  �شوى  اآخر  خيارا  متلك  ل 
اأجل  من  مناف�شها  اأمام  اخل�شارة 
تفادي دخول لعبة احل�شابات و�شمان 
يكفيها  الذي  املوايل  الدور  بلوغ 
حتقيق الفوز يف اجلولة الأخرية من 
ي�شتقبلون  عندما  املجموعات  دور 

كاب�س يونايتد الزميبابوي.
"�شو�شطارة"  ت�شكيلة  وتدخل 
امليدان بتعداد مكتمل اأين لن تعرف 
الغيابات خا�شة وانها �شوف ت�شتعيد 
الروؤوف  عبد  ال�شرتجاع  ثنائي 
كان  الذي  كودري  وحمزة  غيث  بن 
اأمام  املن�رصمة  املباراة  يف  غائبا 

قام  والتي  العقوبة  ب�شبب  الزمالك 
الطاقم  يجعل  ما  وهو  با�شتنفاذها، 
البلجيكي  التقني  بقيادة  الفني 
العتماد  اإىل  ا�شطر  بعدما  يرتاح 
الزمالك  اأمام  واحد  م�شرتجع  على 
اأن  والأكيد  بلح�شن  ر�شا  باإقحام 
جتعل  وكودري  غيث  بن  عودة 

ت�شبح  واملنا�شب  تتغري  احل�شابات 
ال�شديدة  املناف�شة  ظل  يف  غالية 
بني الالعبني على مكان يف الت�شكيلة 

الأ�شا�شية.
بن  الالعب خمتار  رفقاء  ويتواجد   
مو�شى مبعنويات مرتفعة يف الوقت 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  الراهن 

امل�رصي  الزمالك  امام  �شجلوه 
بخطوة  يتقدمون  جعلهم  والذي 
تاأ�شرية  اقتطاع  اأجل  من  ا�شافية 
ما  وهو  النهائي،  ربع  اإىل  التاأهل 
النت�شار  وحتقيق  تكراره  يريدون 
دور  يف  والثالث  التوايل  على  الثاين 

املجموعات.
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�ضو�ضطارة ت�ضتهدف التاأهل واالبتعاد 
عن لعبة احل�ضابات

يخو�س فريق احتاد اجلزائر غدا مباراة هامة عندما يالقي امل�شيف 
اهلي طرابل�س الليبي مبدينة �شفاق�س التون�شية �شمن اجلولة 

اخلام�شة من دور جمموعات رابطة ابطال اإفريقيا، حيث �شوف تكون 
املواجهة هامة للت�شكيلة التي تبحث عن حتقيق الفوز والعودة بالزاد 

كامال والذي ي�شمح لها ب�شمان التاأهل ر�شميا اإىل الدور ربع النهائي من 
امل�شابقة القارية

.    عي�شة ق.

املوؤقت  املكتب  اأع�شاء  يعقد 
اجلزائرية  لالحتادية  امل�شري 
للكاراتي دو غدا اإجتماعا تن�شيقيا 
لبعث  الرابطات  روؤ�شاء  مع 
والتح�شري  الوطنية  املناف�شات 
املتو�شط  الأبي�س  البحر  لبطولة 
و17   16 يومي  بطنجة  املقررة 
اأواخر  العامل  وبطولة  �شبتمرب 
بتينرييفي  املقبلني   اكتوبر  �شهر 
لوكالة  خمفي  و�رصح  ال�شبانية، 
نهاية  "قبل  اجلزائرية:  الأنباء 
به  لباأ�س  عددا  برجمنا  جويلية 
من  الن�شاطات الريا�شية الوطنية 
بطولت  اخل�شو�س  على  ت�شتمل 
جلميع  دو   للكاراتي  اجلزائر 
الفئات وهذا بعدما يكون املكتب 
اخلطوط  و�شع  قد  امل�شري 
ناجعة  عمل  ومنهجية   العري�شة 
وانقاذ  املواعيد  هذه  لإجناح 
اأو�شكت  الذي  الريا�شي  املو�شم  
اأي�شا  وهذا  بي�شاء  تكون  ان  �شنته 
الوطني  املنتخب  لإعادة  واجبنا 
به  والرجوع  ال�شحيحة  ال�شكة  اىل 

اىل عهد التتويجات."
كل  "الديريكتوار"  رئي�س  ودعا 

الكاراتي  وموؤطري  اطارات 
والرابطات  الندية  روؤ�شاء  من 
واملدربني والر�شميني اىل التحلي 
اجلهود  وتكثيف  بالن�شباط 
الريا�شة  هذه  خلدمة  وال�شعي 
واإرجاعها اىل املكانة التي تبوئتها 
الكاراتي  حمبو  و�شيكون  �شابقا." 
دو على موعد يومي 7 و 8 جويلية 
الريا�شات  متعددة  بالقاعة 
بطولة  مناف�شات  مع  بال�رصاقة 
اجلزائر لالأكابر كاتا ح�شب الفرق 
والفردي وكوميتي بالن�شبة للفردي، 
وبرجمت الحتادية يومي 14 و15 
القاعة،  وبنف�س  ال�شهر  نف�س  من 
البطولة الوطنية لالآمال وال�شبال 
امل�شوؤول  واأ�شاف  والوا�شط، 
اجلزائرية  لالحتادية  املوؤقت 
للكاراتي دو اأن ال�شتعدادات بداأت 
لختيار م�شارعني اأكفاء لالن�شمام 
اإىل الفريق الوطني الذي �شيخو�س 
القادم  �شبتمرب  و17    16 يومي 
البحر  بطنجة املغربية مناف�شات 
البي�س املتو�شط، تليه من 23 اىل 

30 اكتوبر بطولة لعامل لالأكابر.
ع.ق./وكاالت

تعود ت�شكيلة مولودية اجلزائر غدا اإىل املناف�شة 
القارية حيث تالقي على ملعبها ال�شيف بالتينيوم 
�شتارز اجلنوب اإفريقي حل�شاب اجلولة اخلام�شة 
من دور جمموعات كا�س الحتاد الإفريقي لكرة 
حا�شمة  تكون  �شوف  التي  املباراة  وهي  القدم 
التاأهل  تاأ�شرية  حجز  اجل  من  العا�شمي  للنادي 
اإىل الدور ربع النهائي من امل�شابقة القارية ب�شفة 
ر�شمية ودون انتظار نتائج اجلولة الأخرية للجولة 
خالل  موا�شة  كمال  املدرب  يعول  حيث  الثانية، 
املواجهة  موعد  ت�شبق  التي  التح�شريية  الفرتة 
اإعداد اأ�شباله من الناحية النف�شية خا�شة يف ظل 
انهيار املعنويات لالعبني عقب الق�شاء ال�شعب 
من مناف�شة كا�س اجلمهورية التي �شيعوا تن�شيط 
على  هزميتهم  عقب  التوايل  على  الثاين  النهائي 
ال�شدد  هذا  ويف  �شطيف،  وفاق  اأمام  ملعبهم 
خاللها  من  يريد  مقابلة  خلو�س  الفريق  يح�رصرّ 
ال�شيدة  مناف�شة  من  الق�شاء  مرارة  تدارك 

الكاأ�س خا�شة واأنهم مل ي�شت�شيغوا مرارة الهزمية 
كانوا  واأنهم  خا�شة  النهائي  ن�شف  من  واخلروج 
على بعد 90 دقيقة من خو�س النهائي العا�رص يف 
التا�شع يف م�شوار  اللقب  ويبحثون على  تاريخهم 

النادي مبناف�شة ال�شيدة الكا�س.
والأكيد ان ت�شكيلة "العميد" حتول تركيزها حاليا 
على مناف�شة كاأ�س الكاف التي تريد من خاللها 
لن  وذلك  الفريق  تاريخ  لأول مرة يف  بها  التتويج 
يتاأتى �شوى بتجاوز عقبة دور املجموعات والذي 
يف�شلهم عنه ثالث نقاط ل�شمان التاأهل اإىل ربع 
النهائي، ولن تكون مهمة النادي العا�شمي �شعبة 
اأن  باعتبار  املتناول  يف  تبدو  حيث  الورق  على 
متذيل  يواجهون  نقا�س  ه�شام  املهاجم  رفقاء 
يف  معه  تعادلوا  ان  �شبق  والذي  الرتتيب  جدول 
جنوب اإفريقيا كما ان مهمة املالحق ال�شفاق�شي 
التون�شي لن تكون �شهلة خارج الديار اأمام اأمبابان 

�شوالز ال�شويزيالندي.

�شافر م�شاء البارحة فريق احتاد اجلزائر اإىل 
�شهرة  تنتظره  التي  للمقابلة  ا�شتعداد  تون�س 
دور  الليبي حل�شاب  طرابل�س  اأهلي  اأمام  الغد 
اإفريقيا، حيث تنقل  جمموعات رابطة ابطال 
العا�شمة تون�س  اإىل  النادي عرب طائرة عادية 
والتي و�شلوها يف حدود اخلام�شة والن�شف اأين 
وجدوا حافلة من الطراز العايل يف انتظارهم 
مدينة  اإىل  نقلهم  اأجل  من  املطار  بهو  اأمام 
�شفاق�س، التي �شوف ت�شت�شيف املقابلة التي 
�شوف تكون قمة اجلولة خا�شة واأنها جتمع بني 
مت�شدري املجموعة الثانية بنف�س الر�شيد مع 
يخو�س  الأهداف، حيث  بفارق  الحتاد  تفوق 
ح�شتهم  بوت  بول  البلجيكي  املدرب  اأ�شبال 
التدريبية الأخرية اليوم على امللعب الرئي�شي 
املواجهة  يحت�شن  �شوف  والذي  ل�شفاق�س 
الورتو�شات  لو�شع  الفني  الطاقم  فر�شة  وهي 

الأخرية التي ت�شبق املواجهة.
موؤخرا  امل�شتقدم  الثنائي  تنقل  الوفد  و�شهد 
اأهلتهما  اللذان  يايا  وفوزي  �رصيفي  ر�شوان 
املناف�شة  خلو�س  الزائر  احتاد  اإدارة  ر�شميا 
النادي  �شفوف  يف  وقعا  اللذان  وهما  القارية 

من  الإدارة  نت  متكرّ اأين  املن�رصم،  الأ�شبوع 
الإجازة  على  واحل�شول  الزمن  م�شابقة 
بامل�شتقدم  التحق  الذي  للثنائي  الإفريقية 
الآخر عكا�شة حمزاوي، ويف امكانية ت�شجيل 
�رصيفي م�شاركة يف اول الدقائق رفقة الحتاد 
فاإن يايا لن يكون معنيا باللعب ب�شبب النق�س 
يتاأجل  اأن  وينتظر  منه  يعاين  الذي  البدين 
يونايتد  كاب�س  مقابلة  اإىل  النادي  مع  ظهوره 
الإفريقي  الحتاد  برجمه  الذي  الزميبابوي 
ليكون  املقبل  جويلية  التا�شع  يف  القدم  لكرة 
جمموعات  دور  يف  الحتاد  م�شوار  خامتة 

املناف�شة القارية.
من جهته، تنقل رئي�س النادي ربوح حداد اأول 
ام�س اإىل مركز حت�شريات املنتخبات الوطنية 
ترب�شهم  الالعبون  دخل  اأين  مو�شى  ب�شيدي 
التح�شريي من اجل احلديث اإىل الالعبني قبل 
انطالق احل�شة التدريبية وا�شتغل الفر�شة من 
اجل رفع معنويات لعبيه وحثهم على العودة 
بالفوز من تون�س والذي ي�شمح لهم بالتاأهل اإىل 

ربع نهائي املناف�شة القارية.

االحتادية اجلزائرية للكاراتي دو

اجتماع اأع�ضاء الديريكتوار غدا 
لت�ضطري برنامج املناف�ضات

ع.ق.

رامو�س يطالب الريال 
بعدم التعاقد مع بونوت�ضي

مدريد  ريال  مدافع  رامو�س  �شريجيو  يرف�س 
بونوت�شي  ليوناردو  الإيطايل  مع  امللكي  توقيع 
لعب جوفنتو�س خالل ال�شيف اجلاري ليكون 
مع  عقده  انتهى  الذي  بيبي  للربتغايل  بديالاً 
�شتار"  "ديلي  �شحيفة  وذكرت  اإ�شبانيا،  بطل 
اإلغاء  مدريد  ريال  اإدارة  من  طلب  رامو�س  اأن 
جماورة  تف�شيل  ا  موؤكداً بونوت�شي  �شم  فكرة 
ا�شتعادة  مع  الدفاع  خط  يف  فاران  الفرن�شي 
خي�شو�س فاييخو ووجود نات�شو فرينانديز فاإن 
اآخر،  ملدافع  بحاجة  يكون  لن  امللكي  الفريق 
على  يخ�شى  رامو�س  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 
مركزه الأ�شا�شي حال ان�شمام بونوت�شي، خا�شةاً 
الإ�شباين  للمنتخب  الن�شمام  يف  يرغب  اأنرّه 

امل�شارك يف بطولة كاأ�س العامل 2018.
الربتغايل  اأن  اإجنليزية  تقارير  وذكرت  و�شبق 
جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�ش�شرت يونايتد 
ليقدم  بونوت�شي  مع  مدريد  ريال  توقيع  ينتظر 
فوز  يف  بونوت�شي  و�شاهم  فاران،  ل�شم  ا  عر�شاً
اليويف بالثنائية املحلية هذا املو�شم والو�شول 
اللقب  لكنه خ�رص  اأوروبا،  اأبطال  دوري  لنهائي 
وجدد   ،4-1 بنتيجة  مدريد  ريال  ل�شالح 
بونوت�شي عقده مع ال�شيدة العجوز يف دي�شمرب 

املا�شي لينتهي يف 2021.

مولودية اجلزائر / بالتينيوم �شتارز غدا ابتداء من 21:30

العميد على بعد الفوز من �ضمان التاأهل

حداد �شجع الالعبني على العودة بالفوز

احتاد اجلزائر �ضافر اأم�س اإىل �ضفاق�س يايا 
و�ضريفي موؤهالن للعب

عي�شة ق.



مولودية  فريق  فرع  رئي�س  ك�شف 
ثقته  عن  غريب  عمر  اجلزائر 
للمو�شم  حت�شبا  مهامه  مبوا�شلة 
اأكدت  حيث  املقبل،  الكروي 
املولودية  بيت  داخل  من  م�شادر 
بالبقاء يف  ثقته  اأن غريب عبرّ عن 
اجلديد يف  للمو�شم  من�شبه حت�شبا 
امكانية  حول  احلديث  تزايد  ظل 
من  وابتعاده  مهامه  عن  عزله 
عينته  الذي  الفرع  رئي�س  من�شب 
فيه اإدارة �شوناطراك مالكة اغلبية 
�رشع  حيث  النادي،  داخل  الأ�شهم 
الإ�شتقدامات  عن  احلديث  يف 
الالعبني  باأف�شل  الت�شكيلة  وتدعيم 
�شوف متنح  التي  الكبرية  والأ�شماء 

�شيكون  والذي  للفريق  ال�شافة 
معنيا مبوا�شلة امل�شوار يف مناف�شة 
الق�شائية  بالأدوار  الكاف  كاأ�س 
اأمام  غدا  الفوز  واأن  خا�شة 
للت�شكيلة  كايف  �شتارز  بالتينيوم 
نهائي املناف�شة  ربع  بلوغ  اأجل  من 
يف  الثقة  غريب  وجدد  القارية، 
اأجل  من  موا�شة  كمال  املدرب 
موا�شلة مهامه على راأ�س العار�شة 
الفنية للنادي رغم خ�شارة الت�شكيلة 
للتتويج بلقب البطولة الوطنية التي 
من  والق�شاء  الو�شافة  يف  اأنهتها 
ن�شف نهائي كاأ�س اجلمهورية رغم 
ان املدرب موا�شة يتحمل جزءا من 

امل�شوؤولية.

الأكيد انرّ جماهري مولودية اجلزائر 
ا�شبح يف غليان كبري، ويعب عن عدم 
الذي  غريب  ت�رشفات  من  ر�شاه 
اأ�شبح يف كل مرة يطلق ت�رشيحات 
نارية تنعك�س نتائجها ال�شلبية على 

الفريق الذي يدفع الثمن غاليا على 
خلفية الأمر، خا�شة واأن املولودية 
ف�شلت يف التتويج بلقب البطولة اأو 
الكا�س وهو ما جعلها تخرج �شفر 

اليدين.

رفع مدرب �شباب بلوزداد املغربي 
طموحاته  �شقف  الزاكي  بادو 
فريقه عندما  واأهداف  ال�شخ�شية 
جهده  يبذل  �شوف  اأنه  ك�شف 
ال�شباب  اأن�شار  اإهداء  اأجل  من 
يف  ال�شابعة  الكاأ�س  البلوزدادي 
الفريق  يخو�س  عندما  تاريخه 
املقررة  اجلمهورية  كاأ�س  نهائي 
 5 تاريخ  يف  �شطيف  وفاق  اأمام 
جويلية املقبل على ملعب 5 جويلية 
الأوملبي، حيث اعرتف الزاكي اأن 
�س اإىل  فريقه �شباب بلوزداد متعطرّ
التتويج بالألقاء الغائبة عن خزائنه 
يف  معرتفا  الأخرية،  الأعوام  يف 
يكونوا  لن  ا�شباله  ان  الوقت  نف�س 

اأنهم  باعتبار  �شهلة  مهمة  امام 
ميلك  قويا  فريقا  يالقون  �شوف 
امللقب  وهو  التتويجات  يف  تخمة 
يف  م�شاركته  بعد  العاملي  بالنادي 
كاأ�س العامل لالأندية عام 2014 لأول 
مرة يف تاريخ الكرة اجلزائرية بعد 
تتويجه يف نف�س العام بلقب رابطة 
كلوب  فيتا  امام  اإفريقيا  ابطال 
ال�شابق  احلار�س  وعبرّ  الكونغويل، 
ي�شتهدف  اأن  املغربي  للمنتخب 
التتويج بلقب الكا�س واإهدائها اإىل 
اأن�شار الفريق الذين وقفوا معه يف 
ان فريقا  الظروف، م�شيفا  احلك 
عريقا مثل �شباب بلوزداد �شبق ان 
دافع على األوانه اأ�شاطري الكرة يف 

ي�شتحق  وعا�شور  لملا�س  �شورة 
فخور  انه  م�شريا  باللقب  التتويج 

بتدريب فريق مثله.
اإىل  املغربي  املدرب  ق  وتطررّ
التي  املالية  امل�شتحقات  م�شكل 
الفرتة  خالل  الفريق  ت�رشب 
اإدارة  يف  يثق  اأنه  واأو�شح  الأخرية 
النادي وتواجد رجال يقفون خلف 
الظروف  هذه  مثل  يف  الفريق 
على  م�شاعدته  اأجل  من  ال�شعبة 
جتاوزها ب�شالم والتي �شوف تعود 
الالعبني  معنويات  على  باملنفعة 
قبل موعد النهائي، ودعا املتحدث 
الطاقم الطبي للنادي من اجل رفع 
الوترية والعمل على جتهيز لعبيه 

جاهزين  يكونوا  حتى  امل�شابني 
يف موعد املقابلة يف �شورة فاهم 
والذين  ودراوي  حامية  بوعزة، 
للت�شكيلة  ا�شا�شية  ركيزة  يعتبون 

التي يعتمدها الطاقم الفني.
 عي�شة ق.

يعقد اجتماع عمل رفقة زط�شي يف ال�شاد�س جويلية

الفاف تكّلف األكاراز بقيادة املحليني امام ليبيا
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يعقد الناخب الوطني لوكا�س األكاراز جلية عمل رفقة رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين 
زط�شي بتاريخ ال�شاد�س جويلية املقبل وهو اليوم املوايل لنهائي كا�س اجلمهورية الذي يجمع فريقي �شباب 

بلوزداد ووفاق �شطيف والذي �شوف يح�شره املدرب اال�شباين من املن�شة ال�شرفية، حيث يتمحور فحوى 
االجتماع حول و�شع الربنامج التح�شريي املتعلق با�شتعداد املنتخب الوطني للمباراتني اأمام منتخب زامبيا 

حت�شبا للت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�شيا 

البنامج  ت�شطري  اإىل  بال�شافة 
باملنتخب  املتعلق  التح�شريي 
للمحليني املدعو خلو�س  الوطني 
مقابلتني امام ليبيا �شمن الت�شفيات 
الإفريقية  البطولة  اإىل  املوؤهلة 
بداية  املقررة  »ال�شان«  للمحليني 
جتري  حيث  بكينيا،  املقبل  العام 
يف  الوطن  باأر�س  الذهاب  مباراة 
العودة  تلعب  بينما  اوت   11 تاريخ 
مل  والتي  ال�شهر  نف�س  من   18 يف 
القدم  لكرة  الليبي  الحتاد  يحدد 
تكون  �شوف  والتي  اإقامتها  مكان 
تون�س  اأو  م�رش  بني  كبرية  بن�شبة 
التي  المنية  الظروف  ب�شبب 
متيز ليبيا، وهي املقابلة املوؤهلة 

مبا�رشة اإىل »ال�شان«.
ن�رشته  الذي  البيان  وح�شب 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
عب موقعها اللكرتوين �شوف توكل 
الوطني  املنتخب  تدريب  مهمة 
املحلي اإىل التقني ال�شباين مثلما 
املدربني  من  �شابقيه  مع  حدث 
الذين تعاقبوا على العار�شة الفنية 
الوطنية والذي �شوف ي�رشف عليه 
املنتخب  على  باإ�رشافه  اأ�شوة 
الفر�شة  تكون  �شوف  اأين  الأول، 
لنادي  ال�شابق  للمدرب  مواتية 
التجربة  ك�شب  اأجل  من  غرناطة 
الذي  وهو  اإفريقيا  اأدغال  يف 
القارة  يف  التدريب  له  ي�شبق  مل 

مع  بدايته  تكون  و�شوف  ال�شمراء 
اخل�رش، حيث ي�رشف األكاراز على 
ا�شتهداف  اأجل  من  ليبيا  مقابلتي 
قبل  القارية  امل�شابقة  اإىل  التاأهل 
اأمام  الوقت  من  مت�شع  يكون  ن 

عن  البحث  ق�شد  زط�شي  هيئة 
مدرب قادر على الم�شاك بزمام 
املحلي  للمنتخب  الفنية  العار�شة 
يف  الإفريقية  البطولة  يف  وقيادته 

حال التاأهل.

اإدارة الذئاب مل تفقد االأمل يف التعاقد معه

مطالب وكالء غزال باأجرة
 10 مليون �ضنويا عّطل �ضفقة روما

الفريق قّيد اأونا�س �شمن التعداد املعني 
بالرتب�س الذي ي�شبق انطالق املو�شم

غوالم يتدرب على انفراد ويلمح 
للبقاء مع نابويل

خلف  كانت  التي  الأ�شباب  انك�شفت 
الدويل  الالعب  انتقال  �شفقة  ف�شل 
روما  فريق  �شفوف  اإىل  اجلزائري 
اليطايل، حيث ك�شف �شحايف �شبكة 
»�شبورت ايطاليا« وخبري املريكاتو اأن 
وكالء اعمال متو�شط ميدان املنتخب 
لالعب  خيالية  باأجرة  طالبوا  الوطني 
املركاتو  خالل  معهم  التوقيع  مقابل 
ال�شيفي احلايل، ويف هذا ال�شدد فاإن 
 10 تبلغ  اأجرة  كانت  املالية  ال�رشوط 
و�شفته  ما  وهو  �شنويا  يورو  مليون 
خا�شة  باجلنون  روما  نادي  اإدارة 
مع  للتعاقد  كاف  املبلغ  هذا  واأن 
اإىل الفريق،  لعب جديد وا�شتقدامه 

اإدارة  فاإن  امل�شدر  نف�س  وح�شب 
روما اختارت التعاقد مع غزال الذي 
فريقه  مع  العقد  نهاية  يف  يتواجد 
بعد  مبا�رشة  الفرن�شي  ليون  اوملبيك 
واأنه  خا�شة  املن�رشم  املو�شم  نهاية 
للتطور  الثقة  ميلك فنيات وت�شع فيه 
»الذئاب«،  لت�شكيلة  الإ�شافة  وتقدمي 
ومل  نهائيا  ت�شقط  مل  ال�شفقة  لكن 
تطو اإدارة الفريق �شفحة التعاقد مع 
اولويتها  و�شعته  وانها  خا�شة  غزال 
حيث  وخطفه،  معه  التوقيع  اجل  من 
ل ي�شتبعد اأن حتدث تطورات ايجابية 

خالل الفرتة املقبلة.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �رشع 
باكرا  التح�شري  يف  غولم  فوزي 
والذي  اجلديد،  الكروي  للمو�شم 
مل  الت�شكيلة  اأن  باعتبار  مبفرده  كان 
هذا  ويف  بعد،  التدريبات  ت�شتاأنف 
ال�شدد ن�رش الظهري الأي�رش للت�شكيلة 
الوطنية فيديو عب ح�شابه على موقع 
مرفوقا  »تويرت«  الجتماعي  التوا�شل 
يجري  اأنه  خالله  من  يوؤكد  بتعليق 
تدريبات ت�شبق انطالق املو�شم مثلما 
تعود على فعله يف كل مرة وملرّح خريج 
نادي �شانت ايتيان الفرن�شي اإىل بقائه 
�شفوف  يف  الأقل  على  اآخر  مو�شما 
ناديه نابويل اليطايل عندما اأو�شح ان 
التدريبات ت�شبق انطالق التح�شريات 
رفقة ناديه بدميارو، رغم عدم تو�شل 
فريقه  م�شوؤويل  مع  اتفاق  اإىل  العب 

يف  ينتهي  الذي  العقد  جتديد  حول 
�شيف 2018.

ام�س  ك�شفت  خمتلف،  �شياق  ويف 
جدية  عن  ايطالية  اإعالمية  تقارير 
التعاقد رفقة الدويل  اإدارة نابويل يف 
لته يف  اجلزائري اآدم اونا�س الذي �شجرّ
قائمة التعداد املعني بخو�س ترب�س 
الفريق الأول مبركز »كا�شرت فلوتورنو« 
ابتداء من الثالث جويلية الداخل رغم 
اإىل �شفوف  اأنه مل ين�شم ر�شميا بعد 
ت�شكيلة نادي اجلنوب اليطايل والذي 
باعتبار  غدا  حتدث  اأن  املتوقع  من 
اأن لعب نادي بوردو اتفق على كافة 
الفحو�شات  يجتاز  و�شوف  التفا�شيل 

الطبية قبل التوقيع على العقد.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

اأكد اأنه يثق باالإدارة يف ق�شية امل�شتحقات وعرّب عن قلقه بخ�شو�س اال�شابات

الزاكي: اأحلم باإهداء ان�ضار �ضباب بلوزداد الكا�س ال�ضابعة

اأن�شار مولودية اجلزائر ينقلبون عليه ويفقدون الثقة فيه

غريب واثق من بقاءه يف من�ضبه ويح�ضر للمو�ضم اجلديد
ح�شني  ن�رش  فريق  اإدارة  �رشعت 
داي يف التح�شري للمو�شم الكروي 
اجلديد اأين با�رشت عملية التعاقد 
مع الالعبني اجلدد حت�شبا لالأمر، 
ويف هذا ال�شدد ا�شتقدمت الإدارة 
الأمر  ويتعلرّق  جدد  اثنني  لعبني 
وووليد  اأوكال  اليا�س  من  بكل 
على  ر�شميا  وقعا  اللذان  عالتي، 
بالفريق  التحاقهما  م  وتر�شرّ العقد 
لي�شبحا  ملو�شمني  وقعا  بعدما 
يكون  �شوف  الذي  التعداد  �شمن 
الكروي  املو�شم  بخو�س  معنيا 
العرب  كاأ�س  مقدمته  يف  املقبل 
تنطلق  التي  البطلة  لالأندية 
الداخل  جويلية  �شهر  مناف�شتها 
امل�رشية  العا�شمة  وحتت�شنها 
الرئي�س  اإدارة  وكانت  القاهرة، 
حمفوز ولد زمرييل قد ا�شتقدمت 
نادي  �شفوف  من  اأوكال  الالعب 

جمعية اخلروب الذي نزل املو�شم 
املنق�شي اإىل البطولة الهاوية وهو 
حمور  �شفوف  يف  ين�شط  الذي 
الالعب  جلب  مت  بينما  الدفاع، 
من  عاما   26 البالغ  عالتي  وليد 
ال�شاعد  ب�شكرة  احتاد  �شفوف 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  اجلديد 
من�شب  يف  ين�شط  حيث  الأوىل 

مدافع امين. 
عدم  عن  الن�رشية  اأن�شار  وعبرّ 
يف  ال�شتقدامات  ببداية  ر�شاهم 
�شفوف فريقهم املف�شل، حيث مل 
الإدارة  التي جلبتها  العنا�رش  ترق 
واأنهم  خا�شة  رغباتهم  م�شتوى 
الت�شكيلة  تدعيم  ينتظرون  كانوا 
تقدمي  على  قادرة  بارزة  باأ�شماء 
مقبل  هو  والذي  للفريق  ال�شافة 

على خو�س املناف�شة العربية.
عي�شة ق.

جماهري الفريق عرّبت عن عدم ر�شاها 
باالإ�شتقدامات اجلديدة

اإدارة الن�ضرية تتعاقد مع اوكال 
وعالتي ملو�ضمني

ع.ق.



برييز ي�ستعني ببوغبا 
للرد على االهتمام 

مببابي
نادي  رئي�س  برييز  فلورنتينو  �أكد 
�إعجابه  �لإ�سباين،  مدريد  ريال 
مهاجم  مبابي  كيليان  بالفرن�سي 
تاأكيد  رف�س  �أّنه  �إل  موناكو، 
قال  معه،  �مللكي  مفاو�سات 
نقلتها  ت�رصيحات  يف  برييز، 
�سحيفة ماركا: "يف �لعام �ملا�سي 
بالفرن�سي  �هتمامنا  عن  حتدثو� 
بول بوغبا ومل يكن �لأمر �سحيًحا، 
و�ليوم يتحدثون عن مبابي"، وتابع 
"كل ما �أعرفه �أن �سوق �لنتقالت 
زيد�ن  �لدين  زين  و�أن  �لبد�ية  يف 
عالقة  على  �مللكي،  مدرب 
من  وقلة  مبابي  بالالعب  وطيدة 
قمي�س  �رتد�ء  ميكنهم  �لالعبني 

ريال مدريد بعمر 18 عاًما".
�أّن  �لإ�سبانية،  �ل�سحف  وذكرت 
�أو  قو�سني  قاب  بات  مدريد  ريال 
�أدنى من �لتوقيع مع مبابي خالل 
ت�سل  قد  ب�سفقة  �ملقبلة  �لأيام 
�أن  مو�سحة  يورو،  مليون   90 �إىل 
�أ�سالع  �أحد  رحيل  طلب  �لالعب 
كرمي  رونالدو،  كري�ستيانو   BBC
و�لالعب  بيل  غاريث  �أو  بنزمية، 
�لويلزي �لأقرب للمغادرة، و�أ�ساف 
برييز: "كري�ستيانو رونالدو م�ستاء 
و�لتهامات  معه  يحدث  مما 
�ساأحتدث  ولكني  �إليه،  �ملوجهة 
كاأ�س  بطولة  �نتهاء  عقب  معه 
بع�س  وهناك  للقار�ت،  �لعامل 
�ل�سحفيني يرغبون يف تدمري ريال 

مدريد بال�سائعات".

دور  من  �لثانية  �ملو�جهة  جتمع 
كاأ�س  بطولة  �سمن  �لنهائي  ن�سف 
بطل  �أملانيا  منتخب  بني  �لقار�ت 
�أمريكا  بطلة  و�ملك�سيك  �لعامل 
�ل�سمالية و�لو�سطى و�لكاريبي بعد 
جتاوز  من  �لفريقني  كال  متكن  �أن 
�لتعر�س  دون  �ملجموعات  دور 
لأي خ�سارة وبر�سيد فوزين وتعاد، 
.يبدو �أن �ملنتخب �لأملاين ي�ستمتع 
كثري� باللعب بهذه �لتوليفة �خلا�سة 

وهو  �لبطولة  هذه  يف  و�ملميزة 
بالفوز  �لتاألق  �لآن ملو��سلة  يتطلع 
بهذه �ملبار�ة �أي�سا، يريد �لالعبون 
بطولتهم  �لبطولة  هذه  يجعلو�  �أن 
بد�ية  يف  لوف  يو�كيم  قال  هكذ� 
قوله  ي�سدق  وقد  �لأبطال،  بطولة 
منتخب  يو�جه  �ملطاف،  نهاية  يف 
�إلرتي �سعوبة كبرية عندما يتعر�س 
ما  وهو  و�رص��سة،  ب�سدة  لل�سغط 
ميكن للكتيبة �لأملانية ��ستغالله من 

�أجل �لعبور �إىل �ملربع �لذهبي.
طوياًل  �ملك�سيك  �أبناء  �نتظر 
�أن  يعلم  �لكل  �ملو�جهة،  هذه 
�لبطولة  هذه  �إىل  ح�رصت  �أملانيا 
�لفريق  لكن  جنومها،  �أغلب  دون 
�مل�سارك يف رو�سيا لديه ما يكفي 
لي�سكل  و�لقدر�ت  �ملوؤهالت  من 
�أو�سوريو  للمدرب  جيد�  حمّكاً 

و�أي�سا بالن�سبة ملنظومته �لتكتيكية 
�إلرتي  �أن منتخب  ولعبيه، ل �سك 
تعوي�س  �مل�ساكل يف  بع�س  �سيجد 
جو�رد�دو  �أندري�س  �لفريق  قائد 
ب�سبب  �للقاء  عن  �سيغيب  �لذي 

�لإيقاف.
تو�جه منتخبا �أملانيا �ملك�سيك مرة 
و�حدة يف تاريخ كاأ�س �لقار�ت ففي 
لنهائيات  ��ستعد�د�   ،2005 دورة 
متكن   2006 �أملانيا  �لعامل  كاأ�س 
لوكا�س  بح�سور  �لأملاين  �لفريق 
بودول�سكي وبا�ستيان �سفاين�ستايغر 
�إىل جانب يو�كيم م�ساعد �ملدرب 
مببار�ة  �لفوز  من  �لوقت،  ذلك  يف 
حتديد �ملركز �لثالث بعد �لتمديد 
�لإ�سارة  وجتدر   ،3-4 بنتيجة 
�أي�سا  �أجري  �للقاء  ذلك  �أن  �إىل 
عاما   12 قبل  �أي  جو�ن   29 يف 

مو�جهتهما  من  و�لكمال  بالتمام 
�لأ�سبوع،  هذ�  بحر  يف  �ملقبلة 
�أكرث  تاأكيد  بكل  �ملك�سيك  تعترب 
هذه  خالل  �لنتيجة  يف  عاد  فريق 
دور  مباريات  ففي جميع  �لبطولة، 
نيوزيلند� 2-1،  �أمام  �ملجموعات، 
جنح   ،2-2 و�لربتغال   2-1 رو�سيا 
�لو�سطى يف كل مرة  �أمريكا  ممثل 
مو�جهة  ويف  تاأخره،  جتاوز  يف 
�لربتغال، متّكن من معادلة �لنتيجة 
مرتني، ومل يذق �ملنتخب �لأملاين 
 10- مبار�ة   13 منذ  �لهزمية  طعم 
�نت�سار�ت وثالثة تعادلت- وتعود 
�سيف  �إىل  لالأملان  خ�سارة  �آخر 
�نهزمو�  عندما  �ملا�سي  �لعام 
ن�سف  مبار�ة  يف  نظيفني  بهدفني 
�أمام  �لأوروبية  �لبطولة  نهائي 

فرن�سا �ساحبة �ل�سيافة.

كا�س القارات

اأملانيا واملك�سيك يتناف�سان على تا�سرية النهائي

د�ين  �لرب�زيلي  �لدويل  �ملد�فع  �أكد 
�إن�ستغر�م  على  ح�سابه  يف  �ألفي�س 
�أنه �سيرتك جوفنتو�س بطل �لدوري 
�سفوفه  �إىل  �ن�سم  �لذي  �لإيطايل 
يك�سف  �أن  دون  �ملا�سي  �ل�سيف 
عن وجهته �ملقبلة، وقال �ألفي�س 34 
�لحرت�فية  عالقتنا  "�نتهت  عاما: 
بعالقتي  �ساأحتفظ  ولكنني  �ليوم، 
يجعلون  �لذين  �لأ�سخا�س  بكل 
و�سكر  كبري�"،  فريقا  وفنتو�س 

�إىل  مقابل  دون  �نتقل  �لذي  �ألفي�س 
بر�سلونة  من  قادما  جوفنتو�س 
"�ل�سيدة  نادي  جماهري  �لإ�سباين، 
�لريا�سي  و�ملدير  وزمالءه  �لعجوز" 
للنادي جوزيبي ماروتا على �لفر�سة 
�ألفي�س  و�أ�ساف  له،  منحوها  �لتي 
�لإعالم  و�سائل  تر�سحه  �لذي 
�ىل  �خل�سو�س  على  لالن�سمام 
�سفوف مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي: 
�أجل �ملال،  �ألعب كرة �لقدم من  "ل 

هذه  �أحب  لأنني  �لقدم  كرة  �ألعب 
بها  يعملون  �لذين  و�لنا�س  �ملهنة 
يبقيني  لن  و�ملال  �لقدم،  كرة  �أحب 
�ألفي�س  وقّدم  ما"،  مكان  يف  �أبد� 
حيث  جوفنتو�س  مع  ناجحا  مو�سما 
�ملحلية  �لثنائية  �إحر�زه  يف  �ساهم 
بلوغ  �إىل  بالإ�سافة  و�لكاأ�س  �لدوري 
دوري  مل�سابقة  �لنهائية  �ملبار�ة 
�أبطال �أوروبا �لتي خ�رصها �أمام ريال 

مدريد �لإ�سباين حامل �للقب.

�أن  "�سبورت"  �سحيفة  �أكدت 
فري�تي  ماركو  �لإيطايل  م�ستقبل 
متو�سط ميد�ن باري�س �سان جريمان 
�لإ�سباين  بر�سلونة  يف  و�ملطلوب 
 4 يوم  نهائية  ب�سورة  �سيتحدد 
جويلية �ملقبل، ويقرتب فري�تي من 
قد  �سفقة  يف  بر�سلونة  مع  �لتوقيع 
ت�سل �إىل 100 مليون يورو، بالإ�سافة 
�إىل ر�تب �سنوي ي�سل �إىل 10 ماليني 
يورو وهو ما يتجاوز ر�تبه يف باري�س 
ماليني   4 بحو�يل  جريمان  �سان 
نادي  �أّن  �ل�سحيفة،  وذكرت  يورو، 
من  �سيعود  جريمان  �سان  باري�س 
�لر�بع  يفي  للتدريبات  �لعطلة  فرتة 

�ن�سم  حال  ويف  �ملقبل،  جويلية 
فري�تي لتدريبات �لفريق فهذ� يوؤكد 
�لأمر�ء"،  "حديقة  يف  ��ستمر�ره 
لو غاب فهذ� يعني �قرت�به من  �أما 
مع  ويتو�فق  لرب�سلونة،  �لن�سمام 
�لت�رصيحات �ل�سابقة �ملن�سوبة �إليه 

باأّنه لن يعود لباري�س.
خافيري  �أن  �ل�سحيفة،  و�أو�سحت 
قام  بر�سلونة،  لعب  ما�سكري�نو 
�لإجنليزي  ليفربول  مع  ذ�ته  بالأمر 
�لكتالونية،  للقلعة  �لن�سمام  قبل 
�لتح�سريية  �لفرتة  عن  غاب  حيث 
على  �لريدز  �إد�رة  ليجرب  للمو�سم 
ظل  يف  �لبلوغر�نا،   عر�س  قبول 

بالنجم  كبرية  �أندية  عدة  �هتمام 
�لإيطايل، قام باري�س �سان جريمان 
بتمديد وحت�سني عقد فري�تي خم�س 
مر�ت، �آخرها فيفري 2016 وينتهي 

عقده �حلايل يف 2021.

األفي�س يوؤكد رحيله عن جوفنتو�س

م�سري فرياتي يتحدد اال�سبوع املقبل
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خميرتيان: مان�س�سرت يونايتد يهدف 
للتتويج بال�سومبيونزليغ

�إن فريقه  يونايتد �لإجنليزي  �لأرميني هرنيك خميرتيان لعب مان�س�سرت  قال 
يف  خميرتيان  �ساهم  �ملقبل،  �ملو�سم  �أوروبا  �أبطال  بدوري  �لفوز  ي�ستهدف 
يف  ي�سارك  جعلته  و�لتي  �لأوروبي،  �لدوري  ببطولة  �حلمر  �ل�سياطني  فوز 
�لت�سامبيونزليغ �ملو�سم �ملقبل، بت�سجيله هدًفا يف �ملبار�ة �لنهائية �أمام �أجاك�س 
"مان�س�سرت  خميرتيان:  �أو�سح  ميل"،  "ديلي  �سحيفة  مع  حو�ر  ويف  �لهولندي، 
يونايتد ينتمي لدوري �لأبطال ون�سعى لتحقيقه جمدًد�، و�ستكون �أف�سل بد�ية 
�ستكون  مدريد،  ريال  من  و�نتز�عه  �لأوروبي  بال�سوبر  �لفوز  �ملقبل  للمو�سم 
كان  �لعقرب  بطريقة  �سجلته  �لذي  "�لهدف  خميرتيان:  وتابع  ممتعة"،  مبار�ة 
�أجمل �أهد�يف مع مان�س�سرت يونايتد، ولكن �لهدف �لثاين �سد �أجاك�س يف نهائي 
�ليوروبا ليغ هو �لأهم"، وبجانب �لدوري �لأوروبي، حقق �ل�سياطني �حلمر لقبي 
�لدرع �خلريية وكاأ�س �لر�بطة حتت قيادة �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو، �إل 

�أّنه �حتل �ملركز �ل�ساد�س يف بطولة �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.

نوير جاهز لتح�سريات البايرن 
يف ال�سني

مرمى  حار�س  نوير  مانويل  �سفر  �إمكانية  �إىل  �أملانية  �سحفية  تقارير  �أ�سارت 
بايرن ميونيخ، رفقة �لفريق �لبافاري �إىل �ل�سني خالل �جلولة �لتح�سريية هذ� 
�لي�رصى  �لقدم  يف  لالإ�سابة  نوير  وتعر�س  �جلديد،  للمو�سم  ��ستعد�ًد�  �ل�سيف 
�أوروبا،  �أبطال  لدوري  �لنهائي  ربع  �لإ�سبانيبدور  مدريد  ريال  مو�جهة  خالل 
وهو  �ملا�سية  �لفرتة  لنوير خالل  �سور  و�لتقطت عدة  بعدها،  مو�سمه  لينتهي 
ي�ستخدم عكازين، لكن �إد�رة بايرن ميونيخ �أكدت �أنه ي�سري وفًقا خلطة حمددة 

من �أجل �لعودة ل�سفوف �لفريق.
�لتو�جد  �أجل  من  جاهًز�  �سيكون  نوير  فاإن  بيلد"،  "�سبورت  �سحيفة  وبح�سب 
و28   16 بني  �لفرتة  �آ�سيا يف  بقارة  �ل�ستعد�د  �لبوند�سليغا يف فرتة  بطل  رفقة 
ولن  �لفردية،  بالتدريبات  �سيكتفي  نوير  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سارت  جويلية �ملقبل، 

يتم �لعتماد عليه يف �أي مباريات حتى ي�ستعيد كامل لياقته.

الدوري ال�سيني ُيغري اأوباميانغ
ك�سفت تقارير �سحفية �أملانية عن �قرت�ب �لدويل �لغابوين بيري �أوباميانغ مهاجم 
�لنتقالت  فرتة  خالل  �ل�سيني  �لدوري  �إىل  �لرحيل  من  دورمتوند  بورو�سيا 
�ل�سيفية �حلالية، وحددت �إد�رة دورمتوند مبلغ 70 مليون يورو من �أجل �ملو�فقة 
على رحيل هد�ف �لدوري �لأملاين �ملو�سم �ملن�رصم بر�سيد 31 هدًفا، و�لذي 
�أن  بيلد  �سبورت  �سحيفة  و�أ�سارت   ،2020 �لفريق ممتد حتى  مع  بعقد  يرتبط 
نادي تياجنني �ل�سيني يرغب بقوة يف �سم �أوباميانغ، و�لذي �سيح�سل على ر�تب 
�سنوي بقيمة 30 مليون يورو، و�أ�سافت �ل�سحيفة: "بورو�سيا دورمتوند مل يتلق 
�أي عر�س ر�سمي حتى �لآن، ولكن يبدو �أن �مل�ساألة جمرد وقت، و�لنادي �ل�سيني 
ا يزيد عن 80 مليون يورو":، يذكر �أن �أوباميانغ �سوف يلعب بجانب  �سيُقدم عر�سً
�لفرن�سي �أنطوين مودي�ست مهاجم كولن و�لذي �قرتب من �رتد�ء قمي�س �لنادي 

�ل�سيني، بعدما مت �لتو�سل لتفاق مع �إد�رة ناديه حول �ل�سفقة.

كري�ستيانو م�ستعد لت�سوية نزاعه 
ال�سريبي يف اإ�سبانيا

كري�ستيانو رونالدو يظهر ح�سن نو�ياه جتاه م�سلحة �ل�رص�ئب �لإ�سبانية ويرغب 
�إن  �أم�س  �لإ�سباين  �لتلفزيون  قال  حيث  بدفعه،  �ملطالب  �ملبلغ  ت�سديد  يف 
كري�ستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد م�ستعد لدفع 14.7 مليون يورو لت�سوية 
نز�ع �رصيبي مع �ل�سلطات �لإ�سبانية قبل جل�سة ��ستماع �ل�سهر �ملقبل، و�أقام 
�لدعاء �لإ�سباين دعوى ق�سائية �سد �لالعب �لربتغايل ب�سبب مز�عم عن خد�ع 

�ل�سلطات �لإ�سبانية و�لتهرب من دفع هذ� �ملبلغ. 
وذكرت قناة "تي.يف.�أي" دون حتديد م�سادرها �أن رونالدو �لبالغ 32 عاماً قد 
ي�سدد �ملبلغ لإظهار ح�سن �لنية، و�أ�ساف �لتقرير �أن رونالدو �سيوؤكد جمدد�ً يف 
جل�سة �ل�ستماع يوم 31 جويلية �أنه بريء ومل يخف دخله عن �سلطات �ل�رص�ئب 
�أبد�ً يف �إ�سبانيا، ورف�س ممثلون عن رونالدو �لتعليق، بينما قال مكتب �لدعاء 
بيع  من  �إ�سبانيا  دخله يف  لإخفاء  هيكاًل جتارياً  ��ستخدم  رونالدو  �إن  �لإ�سباين 

حقوق �سوره يف �لفرتة بني 2011 و2014 ونفى رونالدو هذه �لتهامات.
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»هروب  فيلم  اإيرادات  جتاوزت 
ال�سقا  اأحمد  للفنان  ا�سطراري« 
ثاين  مليون جنيه يف  الـ 12  حاجز 
اأفالم  على  متفوقاً  العيد،  اأيام 
حممد  للفنان  اعتقال«  »جواب 
رم�سان و«ت�سبح على خري« للفنان 

تامر ح�سني.
العيد  اأيام  ثاين  اإيرادات  وجاءت 

حقق  حيث  التايل،  النحو  علي 
اإيرادات  ا�سطراري«  »هروب 
فيلم  حل  فيما  جنيه،   5،829،181
الثاين  اعتقال« يف املركز  »جواب 
باإيرادات 2،224،206 جنيه، وجاء 
فيلم »ت�سبح على خري« يف املرتبة 
قيمتها  بلغت  باإيرادات  الثالثة 

2،220،297 جنيه.

ابن  ابن  ابن  »عنرت  فيلم  واحتل 
هنيدي  حممد  للفنان  �سداد«  ابن 
املركز الرابع باإيرادات 1،147،064 
»الأ�سليني«  فيلم  جاء  فيما  جنيه، 
ال�ساوي ومنة �سلبي  للنجوم خالد 
وماجد الكدواين يف املركز الأخري 

باإيرادات 739،373 جنيه.

للفنان  ال�سحية  احلالة  حت�سنت 
بعد  �سليمان،  جمال  ال�سوري 
اأثناء  القلب  يف  جللطة  تعر�سه 
ا�ستلزمت  بريوت،  يف  وجوده 
املركزة  العناية  غرفة  اإيداعه 
امل�ست�سفيات  اإحدى  داخل 

هناك.
�سليمان  من  مقرب  م�سدر  وقال 
على  حالياً  يعكفون  الأطباء  اإن   ،
بعدها  واإخراجه  اجللطة،  اإذابة 
من العناية املركزة لغرفة عادية، 
خرج  ال�سوري  الفنان  اأن  م�سيًفا 

اأحاطته  التي  اخلطر  دائرة  من 
خالل ال�ساعات القليلة املا�سية.

الزيارات  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
ممنوعة عن جمال �سليمان حلني 
ب�سكل  ال�سحية  حالته  حت�سن 

كامل.

نظمت جمعية خريات للم�ساعدات 
حكومية(  غري  )تركية  الإن�سانية 
اأوروبا،  جمل�س  يف  �سور  معر�س 
�سوريا  يف  القائمة  املاأ�ساة  يج�سد 
من  املبذولة  امل�ساعدة  وجهود 

اأجل املهاجرين.
�سور  لتقدمي  املعر�س  ويهدف 
للربملانيني  ال�سورية  الأزمة 
املمثلني لـ47 بلدا واأع�ساء البعثات 
مبدينة  اأوروبا  جمل�س  يف  الدولية 
امل�ساركني  الفرن�سية،  �سرتا�سبورغ 

للجمعية  ال�سيفية  الجتماعات  يف 
الربملانية ملجل�س اأوروبا.

ومتتلك جمعية »خريات« 36 مكتبا 
يف  معها  يعملون  متطوعا  و150 

�سوريا.
اإدارة »خريات«  وقال ع�سو جمل�س 
عثمان جامل لالأنا�سول اإن اجلمعية 
افتتاح معر�سها يف  وراء  �سعت من 
املاأ�ساة  اإظهار  اإىل  اأوروبا  جمل�س 
يف  بلدا   47 ملمثلي  �سوريا  يف 
املجل�س الأوروبي، وزيادة اإدراكهم 

حلجم الأزمة الإن�سانية.
رائع  اأمر  اأنه  اإىل  جامل  واأ�سار 
اجتماعات  مع  املعر�س  ت�سادف 
�ستتناول  التي  الربملانية  اجلمعية 

اأي�سا اأزمة الهجرة والالجئني.
ينظرون  الأوروبيني  اأن  واأ�ساف 
�سوريا  يف  املاآ�سي  اإىل  اخلارج  من 
واملنطقة، ولأجل ذلك فاإن جمعيته 
الأوروبيني  الربملانيني  لدفع  ت�سعى 
لزيارة تركيا و�سوريا واملنطقة لريوا 

باأعينهم حقيقة املاأ�ساة فيها.

اللبنانية  النجمة  طرحت 
اأغنياتها  اأحدث  الزغبي  نوال 
القناة  عرب  كتري«،  »بحبو 
 LifeStylez« ل�رشكة  الر�سمية 

Studios« مبوقع يوتيوب.
كلمات  كتري«  »بحبو  اأغنية 
جوزيف  اأحلان  جحا،  مي�سال 

جحا، توزيع با�سم رزق.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت 
الأوىل  الأغنية  م�سل�سلني،  ترتي 
بعنوان »النا�س العزاز« مل�سل�سل 
النجمة  بطولة  �سعر«  »لأعلى 
نيللي كرمي، والتي حققت جناحاً 
كبرياً، والثانية اأغنية ترت م�سل�سل 
اأبو  ماغي  للنجمة  »كاراميل« 

غ�سن والنجم ظافر العابدين.

للنجمة  »اعرتف«  كليب  حقق 
وماجد  ماهر  اآمال  امل�رشية 
فور  كبرياً  جناحاً  املهند�س 
اإطالقه، خالل 24 �ساعة من 
الر�سمية  القناة  عرب  طرحه، 

لآمال ماهر مبوقع يوتيوب.
»اعرتف«  كليب  وتخطى 
خالل  م�ساهدة  مليون   1.5

القناة  عرب  فقط،  واحد  يوم 
مبوقع  ماهر  لآمال  الر�سمية 

يوتيوب.
كلمات  من  »اعرتف«  كليب 
واأحلان  ال�سيخ،  اآل  تركي 
وتوزيع خالد عز، ومن اإخراج 
فاروق  عمر  الرتكي  املخرج 

�سوراك.

تامر  امل�رشي  النجم  اأحيا 
اأم�س  اأول  غنائًيا،  حفاًل  ح�سني 
، داخل حديقة »فاميلي بارك«، 

بح�سور عدد كبري من حمبيه.
باأغنية  حفله  ح�سني  وا�ستهل 
»من ورا ال�سبابيك«، التي غناها 
النجمة  مع  الدويتو  بطريقة 
اللبنانية اإلي�سا، ثم قدم باقة من 
اأبرز اأغنياته، منها »بغري عليها« 
العامل  و«بطلة  درجة«  و«180 
و«ريح  عارف«  و«ول  النكد«  يف 

بالك« وغريهم.
لرغبة  ال�ساب  النجم  وا�ستجاب 
امل�رشح  من  بالنزول  جمهوره 
غنى  حيث  بينهم،  للوجود 
»بعي�س« و�سط حالة تفاعليه من 

احل�سور.
يذكر اأن تامر ح�سني يناف�س يف 
�سباق عيد الفطر املبارك بفيلم 
»ت�سبح على خري«، الذي ي�ساركه 
ودرة  عمر  ومي  نور  بطولته 
تاأليف  من  البزاوي،  وحممود 
واإخراج حممد �سامي ومن اإنتاج 
وليد من�سور ويعر�س هذا الفيلم 
يف  ال�سينمائي  العر�س  بدور   «
عيد  مو�سم  انطالق  مع  م�رش، 

الفطر املبارك. 
ولقد طرح النجم امل�رشي تامر 
ح�سني اأغنية »ورا ال�سبابيك« من 
فيلمه اجلديد »ت�سبح على خري«، 
والتي يقدمها يف �سكل دويتو مع 

النجمة اللبنانية اإلي�سا.

فاي«  »�ساي  قناة  تخطط 
فيلم  ماأخوذ عن ق�سة  مل�سل�سل 
 ،  1990 عام   »Tremors«
املمثل  الفيلم،  بطل  اأي�ساً  ي�سم 

الأمريكي كيفني بيكون.
جملة  ذكرته  ما  وبح�سب 
يف  املتخ�س�سة  »فارايتي« 
»�ساي  ك�سفت  هوليوود،  اأخبار 
لطرح  التح�سريات  عن  فاي« 
حلقة تعريفية بامل�سل�سل، الذي 
ا�ستوديوهات  اإنتاج  من  �سيكون 
برودك�سنز(  كابل  )يونيفر�سال 

و)تلفزيون بلوم هاو�س(.
�سيكون  الذي  بيكون  و�رشح 
للن�سخة  تنفيذي  منتج  اأي�ساَ 
التلفزيونية من الفيلم، باأن »تلك 

هي ال�سخ�سية الوحيدة »فالنتني 
يف  وفكرت  مثلتها  التي  ماكي« 
جت�سيدها مرة اأخرى«. و�ستدور 
ياأتي  الذي  امل�سل�سل،  اأحداث 
بعد 25 عاماً من اإطالق الفيلم، 
الأر�سية  الوحو�س  عودة  مع 
الغارق  )بيكون(  ماكي  وكفاح 
بتناوله  تتعلق  م�سكالت  يف 
للحيلولة  الكحولية،  امل�رشوبات 
دون ق�ساء الوحو�س على بلدته.

اأجزاء،  اأربعة  الفيلم  من  وطرح 
فيديو  األعاب  اإىل  حتويلها  مت 
تليفزيونية  ن�سخة  اإنتاج  مت  كما 
 Tremors: The« منه بعنوان
ا�ستمرت   ،2003 عام   »Series

13 حلقة فقط.

نو�ل �لزغبي تطرح �أحدث 
�أغنياتها "بحبو كتري"

1.5 مليون م�شاهدة لـكليب �آمال 
ماهر وماجد �ملهند�س يف يوم و�حد

تامر ح�شني يطرب 
جمهوره يف ليايل �لعيد

�لتخطيط مل�شل�شل من 
بطولة كيفني بيكون

�ملئات يف �أوروغو�ي 
يحتفلون مبرور 20 عامًا 
  على �شدور »هاري بوتر«

اأوروغواي  يف  املئات  احتفل 
�سدور  على  عاماً   20 مبرور 
بوتر«  »هاري  روايات  �سل�سلة 
كاثلني  جوان  للكاتبة  ال�سهرية، 
�سل�سلة  اأكرث  باتت  والتي  رولينغ، 

مبيعاً يف التاريخ.
اإقامة  مقر  يف  الحتفال  اأقيم 
ال�سفري الربيطاين لدى اأوروغواي، 
اإيان دودي، يف حفل �سهد �سل�سلة 
فعاليات لالحتفاء بروايات »تذكرنا 
بطفولتنا وبكاتبة �ساهمت يف دفع 
حد  على  الأطفال«،  لدى  القراءة 

قول ال�سفري.
�سفارة   50 هناك  اأن  واأبرز 
تقيم  العامل  حول  بريطانية 
فعاليات لالحتفال مبرور 20 عاماً 
على �سدور روايات »هاري بوتر«. 
ي�سار اإىل اأن اأول جزء من روايات 
هاري بوتر ن�رش يف 26 جوان  عام 
بوتر  »هاري  عنوان  وحمل   1997
وحجر الفال�سفة« وجتدر الإ�سارة 
اإىل اأن كاثلني رولينغ ولدت يف 31 
وفازت   1965 عام  جويلية  من 
بالعديد من اجلوائز والأو�سمة من 
الربيطاين،  ال�رشف  و�سام  بينها: 
الفرن�سي  ال�رشف  جوقة  وو�سام 
»هانز  وجائزة  فار�س،  برتبة 

كري�ستيان اأندر�سون« لالآداب
.

وفاة �لفنان 
�مل�شري  ماأمون �ملليجي 

عن عمر يناهز 57 عامًا
  

وامللحن  املطرب  املوت  غيب 
ب�سكل  املليجي  ماأمون  امل�رشي 
عمر  عن   ، اأم�س  اأول  مفاجئ 
يوارى  اأن  على  عاماً،   57 يناهز 
يف  العائلة  مبقابر  الرثى  جثمانه 

الإ�سكندرية.
وقالت ال�ساعرة دعاء عبد الوهاب 
ال�سخ�سية  �سفحتها  عرب  اخلرب، 
مبوقع التوا�سل الجتماعي »في�س 
باهلل،  اإل  قوة  ول  »ل حول  بوك«: 
واإنا هلل واإنا اإليه راجعون، �سديقي 
ذمة  يف  املليجي  ماأمون  الفنان 
ويجعل  ويغفرله  يرحمه  ربنا  اهلل، 

مثواه اجلنة«.
ماأمون  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
»احلب  اأغنية  كانت  املليجي 
بتلحينها  قام  التي  اأحياين«، 

للمطربة امل�رشية مروة ناجي.

»هروب ��شطر�ري« يت�شدر �إير�د�ت 
�أفالم �لعيد بـ12 مليون جنيه

حت�شن حالة جمال �شليمان �ل�شحية بعد 
�إ�شابته بجلطة يف �لقلب

�ملاأ�شاة �ل�شورية يف معر�س م�شور 
مبجل�س �أوروبا

هاين �شالمة : مل �أغري نهاية »طاقة نور«
هاين  امل�رشي  النجم  قال 
نهاية  تغيري  يتم  مل  اإنه  �سالمة، 
نور«  »طاقة  م�سل�سله  اأحداث 

مثلما تردد.
هناك  اأن   ، �سالمة  واأ�ساف 
اأقاويل عديدة ترددت عن مقتل 
احللقة  يف  ال�سالم«  عبد  »ليل 

اأن  اأوؤكد  اأن  واأود  الأخرية، 
حلقة،  يف  عر�ست  التي  النهاية 
اأم�س الأحد، مل يتم تغيريها من 
اأدري �سبب انت�سار  الأ�سا�س، ول 
مع  بالتزامن  الكالم  هذا  مثل 
لن�سب  وحتقيقه  امل�سل�سل  جناح 

م�ساهدة مرتفعة.

نور«  »طاقة  بطولة  يف  وي�سارك 
مي�س حمدان ووليد فواز واأ�رشف 
وحنان  كرم  وهيدي  الغفور  عبد 
واإيهاب  ريا�س  وعايدة  مطاوع 
من  النجوم،  من  وكوكبة  فهمي 
واإخراج  ده�سان،  ح�سان  تاأليف 

روؤوف عبد العزيز.
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املوافق  510هـ  عام  يف  اأبوالفرج  ولد 
من   12 يف  بغداد  يف  وتويف  1116م 
رم�سان 897هـ، ولقب بابن اجلوزي ن�سبة 
بوا�سط،  داره  يف  كانت  جوز  �سجرة  اإىل 
جوز  ب�سجرة  عرفت  قد  البلدة  تكن  ومل 
الت�سمية  �سبب  اإن  اأي�سا  وقيل  �سواها، 
يرجع اإىل »فر�سة اجلوز« وهي مرفاأ نهر 

الب�رصة.
�سهدت  م�سطربة  فرتة  يف  عا�ش  وقد 
الأتراك  و�سيطرة  العبا�سية  الدولة  نهاية 
لكن  بغداد؛  يف  احلكم  على  ال�سالجقة 
ذلك مل مينع من �سهرته ومكانته الكبرية 
يف اخلطابة والوعظ وت�سنيف املوؤلفات، 
اأي�سا بروزه يف كثري من العلوم والفنون يف 

ذلك الوقت.
كتبه  اأن  التاأليف  براعته يف  من  بلغ  وقد 
الالحقني  عند  وحتاكى  تقلد  اأ�سبحت 
من  العديد  قام  حيث  املوؤلفني،  من  له 

امل�سنفني بالن�سج على منوالها.
جتارة  يف  تعمل  ثرية  عائلته  كانت 
اجلوزي  ابن  والد  تويف  وقد  النحا�ش، 
يتيماً  فعا�ش  عمره  من  الثالثة  يف  وهو 
حيث تولت تربيته عمته، فقامت برعايته 
م�سجد  اإىل  اأر�سلته  وقد  رعاية،  اأح�سن 
خاله حممد بن نا�رص احلافظ يف بغداد، 
علوم  وتلقى  الكرمي  القراآن  حفظ  حيث 

احلديث ومعارف الدين الرئي�سية.
التي  املو�رص  الوالد  ثروة  �ساعدت  لقد 
ورثها عنه ابنه، يف اأن يكمل ابن اجلوزي 
وتفرغه  العلم،  حب  يف  وطريقه  توجهه 
له، فاأح�سن واأجاد، وكان والده قد ترك 
اأ�سار  الكثري، وقد  ال�سيء  الأموال  له من 
لذلك يف كتابه »�سيد اخلاطر« وكيف ن�ساأ 

يف النعيم.
 

مبحمد  اجلوزي  ابن  عالقة  وا�ستمرت 
بن نا�رص والأخذ منه ملدة ثالثني �سنة، 
وقال عنه: »مل اأ�ستفد من اأحد ا�ستفادتي 

منه«.
من  الكثري  عن  اأخذ  اجلوزي  ابن  لكن 

اأنه  ذكر  وقد  زمانه،  و�سيوخ  علماء 
بن  منهم حممد  �سيخاً   87 يد  على  تعلم 
اجلواليقي،  موهوب  واأبومن�سور  نا�رص، 
بابن  املعروف  احلريري  واأبوالقا�سم 
خريون،  بن  واأبومن�سور  الطربي، 

وغريهم.
علوما  العلماء  هوؤلء  عن  اأخذ  وقد 
متنوعة ما بني القراءات واللغة وال�رصيعة 

واحلكمة وغريها من املعارف.
ي�سبح  اأن  اجلوزي  ابن  ا�ستطاع  لقد 
والوعظ  التاريخ  فنون  يف  زمانه  عالمة 
التدري�ش  بداأ  وقد  والكالم،  واجلدل 
قبول  له  وكان  مبكرة،  �سن  يف  والوعظ 
النا�ش وحمبة وهيبة، كذلك جال�ش  عند 
احلكام والوزراء وكان مقبول عندهم وله 

مكانة.
 

جمل�س يف �شن مبكرة
 

يف  وهو  واخلطابة  للوعظ  جل�ش  وقد 
وكانت  عمره،  من  ع�رصة  ال�سابعة  �سن 
ب�سهادة  املجال  هذا  يف  كبرية  موهبته 
النا�ش  له  انتبه  ما  و�رصعان  زمانه،  اأهل 
يف  حوله  يتحلقون  و�ساروا  فجذبهم 
بلغت  حتى  مواعظه،  ل�سماع  جمل�سه، 

�سهرته اأوجها.
ابن  التي ك�سبها  وال�سهرة  ال�سيت  وبرغم 
الدنيا  يف  بزهده  عرف  اأنه  اإل  اجلوزي 
واأحوالها، وكان يقبل على التعلم والقرب 
من اهلل، حيث كان يختم القراآن يف �سبعة 
اأيام ول يخرج من بيته اإل اإىل امل�سجد اأو 
اأنه كان جاداً  جمل�ش العلم، كذلك يروى 

وقليل املزاح.
»اإين  يقول:  به  وان�سغاله  للعلم  حبه  ويف 
الطفولة  زمن  من  العلم  اإيّل  ُحّبب  رجل 
فت�ساغلت به، ثم مل يحبب اإيل فن واحد 
بل فنونه كلها، ثم ل تق�رص همتي يف فن 
على بع�سه، بل اأروم ا�ستق�ساءه، والزمان 
يقوى،  وال�سوق  �سيق،  والعمر  يت�سع،  ل 
والعجز يظهر، فيبقى بع�ش احل�رصات«.

 
حياة زاهد ال يحب املزاح

 
لقد �ساهمت طفولة ابن اجلوزي وتربيته 
عرفت  التي  حياته  باقي  �سناعة  يف 
بالهدوء والزهد وحب العلم الكبري، فمنذ 
الزهد،  على  ثرائه  رغم  عا�ش  طفولته 
خوفا  للنا�ش  املخالطة  قليل  وكان 
ووقوع  ينفع  ل  فيما  الوقت  �سياع  من 

الهفوات.
يقول ابن كثري يف ترجمته لبن اجلوزي: 
على  منجمعاً  ديناً  �سبي-  وهو   - »وكان 
فيه  ما  ياأكل  ول  اأحداً  يخالط  ل  نف�سه 
للجمعة،  اإل  بيته  من  يخرج  ول  �سبهة، 

وكان ل يلعب مع ال�سبيان«.
يف  نف�سه  وا�سفاً  اجلوزي  ابن  يقول  كما 
معي  اآخذ  ال�سبا  زمان  يف  »كنت  �سغره: 
احلديث،  طلب  يف  فاأخرج  ياب�سة  اأرغفة 
على  اأقدر  فال  عي�سى،  نهر  على  واأقعد 
لقمة  اأكلت  فكلما  املاء،  عند  اإل  اأكلها 
ترى  �رصبت عليها �رصبة، وعني همتي ل 

اإل لذة حت�سيل العلم ».
من  مينعه  مل  للعلم  النعزال  ذلك  لكن 
م�ساركته  كذلك  النا�ش يف جمل�سه،  تعليم 
التي  الجتماعية  اخلدمات  يف  الفاعلة 
تنفع النا�ش، فقد بنى مدر�سة بدرب دينار 
واأ�س�ش فيها مكتبة كبرية وقف عليها كتبه، 
بغداد  يف  مدار�ش  بعدة  يدر�ش  وا�ستمر 

كذلك ناقال علمه لالأجيال.

موؤلفات ال ح�شر لها
بلغت م�سنفاته نحو 300 م�سنف يف علوم 
خمتلفة، وقد قال عنه الذهبي: »ما علمت 
اأن اأحدا من العلماء �سنف ما �سنف هذا 

الرجل«.
وبهذا فقد متيز بغزارة الإنتاج يف التف�سري 
والفقه  والطب  واللغة  والتاريخ  واحلديث 
واملواعظ وغريها من العلوم، ومن اأ�سهر 
علم  يف  امل�سري  »زاد  امل�سنفات:  تلك 
القراآن«،  »نوا�سخ  اأجزاء«،  اأربعة  التف�سري 
ومن الأ�سهر له: »�سفوة ال�سفوة«، »تلبي�ش 
ذم  »كتاب  الوعظ«،  »التذكرة يف  اإبلي�ش«، 

الهوى«، »�سيد اخلاطر«.

�شاحب  احلكم املاأثورة 
املتق�سب  بالقول  اجلوزي  ابن  عرف 

والوايف واحلكمة، ومن حكمه املاأثورة:
»العاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يوافقه«

»الكتب هم الولدان املخلدون«
»املواعظ كال�سياط فال تكرث منها«

»رب �سخ�ش اأطلق ب�رصه فحرمه اهلل نور 
ب�سريته«

»اإمنا ينبغي لالإن�سان اأن يتبع الدليل، ل اأن 
يتبع طريقاً ويتطلب دليلها«

»من املخاطرات العظيمة حتديث العوام 
مبا ل حتتمله قلوبهم اأو عقولهم اأو مبا قد 

ر�سخ يف نفو�سهم �سده«.

 اأعلنت جملة ماجد عن اإ�سدار العدد 
مع  تزامناً  ياأتي  والذي   ،2000 رقم 
املجلة  �ستقدم  حيث  الفطر،  عيد 
من  خمتارة  باقة  لقرائها  خالله  من 
التي  اجلديدة  وال�سخ�سيات  الأبواب 

�ستحل �سيفة على �سفحاتها،
 وتعترب جملة »ماجد« من اأكرث املجالت 
انت�ساراً  الأطفال  بفئة  املتخ�س�سة 
حيث  العربي،  الوطن  م�ستوى  على 
املتميز  حمتواها  خالل  من  ت�سعى 
والهادف اإىل تو�سيع مداركهم، وتعزيز 
فكرهم  واإنارة  الثقافية،  م�ستوياتهم 
بال�ستفادة من جمموعة ال�سخ�سيات 
رة  امل�سَوّ ق�س�سها  واأبطال  الكرتونية 
التي تنب�ش باحلياة على  ومغامراتهم 
�سدر �سفحات املجلة التي ت�سدر كل 

يوم اأربعاء.
لالإعالم  اأبوظبي  عام  مدير   وقال 
»حتر�ش  متيم:  بن  علي  الدكتور 
جملة  دعم  على  لالإعالم  اأبوظبي 
متميز  دور  لعب  موا�سلتها  يف  ماجد 
والتي حملت  عرب م�سريتها امل�رصفة 
بفكر  النهو�ش  مهمة  عاتقها  على 
الطفل  ل�سحافة  والتاأ�سي�ش  اأطفالنا 

حيث  به،  يحتذى  منوذجاً  لت�سبح 
جنحت على مر عقود يف نق�ش ا�سمها 
من  الآلف  مئات  وعقول  بقلوب 

اأطفال الإمارات والعرب«.
 

 مهنية واحرتاف
 

�سحايف:  بيان  يف  متيم  بن   واأ�ساف 
مهنياً  خطاً  لنف�سها  املجلة  »ر�سمت 
منذ  وا�سحاً  ومو�سوعياً  واحرتافياً 
عن  يوماً  حتد  ومل  ميالدها،  حلظة 
العربية  القيم  من  امل�ستمد  نهجها 
جليل  بنائها  يف  اأ�سهم  ما  الأ�سيلة، 
واعد من ال�سباب، وحظي العديد من 
واملعرفة  العلم  نهل  بفر�سة  الن�شء 

من �سفحاتها«.
من  حتتويه  مبا  ماجد  جملة   وتتميز 
جاذب،  فني  واإخراج  ثري  م�سمون 
املتعة  عن�رص  اإ�سفاء  يف  ي�سهم 
ماجد  جملة  وكانت  قراءتها.  عند 
ا�ستقبلت العام اجلاري بعنوان »ماجد 
خمتارة  باقة  لتقدم  اخلري«،  عام  يف 
اجلديدة  وال�سخ�سيات  الأبواب  من 
�سفحاتها،  على  �سيفة  �ستحل  التي 

قرائها  اإعجاب  تنال  اأن  تاأمل  التي 
ور�ساهم.

 هدف املجلة
 

 من جانبها، اأكدت رئي�ش حترير جملة 
اإدارة  حر�ش  �سيف،  فاطمة  ماجد، 
تقدمي  على  عملها  وفريق  املجلة 
من  القراء  لآلف  حمتوى  اأف�سل 
تطوير  يف  امل�ساهمة  بهدف  ال�سغار 
ثقافتهم ومعارفهم، وحتفيز خميلتهم 

العلمية والفكرية.
التي  املجلة  »تهدف  �سيف:   وقالت 
بحكم  لالإعالم«  »اأبوظبي  عن  ت�سدر 
املجلة  تكون  باأن  وتاريخها  مكانتها 
العربي،  بالطفل  تعنى  التي  العربية 
رفد  على  العمل  موا�سلة  خالل  من 
تربوي  اإعالمي  مبحتوى  �سفحاتها 
مبا  ومفيد،  ممتع  ترفيهي  بقالب 
ين�سجم ومبادئ العائلة العربية وقيمها 

وتكوينها.
 وتوا�سل جملة ماجد تقدمي م�سابقتها 
القِيّمة،  وجوائزها  الكربى  ال�سنوية 
الذهبية  ماجد  ميدالية  وم�سابقة 
يحر�ش  م�سابقتان  وهما  للمتفّوقني، 

الآلف من القراء على امل�ساركة بهما 
للفوز بجوائزهما.

املعامل  اأحد  »ماجد«   واأ�سبحت 
اأبوظبي  بها  تتميز  التي  الرئي�سية 
التي حتر�ش املدار�ش كلها مبختلف 
برامج  �سمن  و�سعها  على  مراحلها 
هذه  بها  تقوم  التي  الزيارات 
املدار�ش، بالإ�سافة اإىل مئات القراء 
من اأبناء اخلليج الذين يحر�سون على 
مع  وجودهم  خالل  املجلة  زيارة 

عائالتهم يف الدولة.
 وجدير بالذكر، اأنه جرى اختيار ا�سم 
جملة »ماجد« التي ت�سدرها »اأبوظبي 
لالإعالم« منذ 28 فرباير 1979، تيّمناً 
�سهاب  ال�سهري  العربي  البحار  با�سم 
اأبناء  اأحد  ماجد،  بن  اأحمد  الدين 
حالياً،  اخليمة  راأ�ش  اإمارة   ) )جلفار 
الدول  جميع  يف  اليوم  املجلة  وتوزع 
وق�س�ساً  �سخ�سيات  وتقدم  العربية 
الأطفال،  قلوب  اإىل  حمببة  كرتونية 
على  الكرتون  ر�سامي  اأبرز  وت�سم 
�سعيها  عن  ف�ساًل  املنطقة،  م�ستوى 
من  جمهورها  مع  والتفاعل  للت�سجيع 

الأطفال.

ابن اجلوزي وهو اأبوالفرج عبد الرحمن بن اأبي احل�شن البكري، الذي ينتهي ن�شبه اإىل حممد بن اأبي 
بكر ال�شديق، عا�س يف الطور االأخري من الدولة العبا�شية، وعرف كواحد من حكماء زمانه وبالقول 

املخت�شر املفيد يف تو�شيل االأفكار واخلربات.

له 300 م�شنف يف علوم خمتلفة

وكاالت

كيف ا�ستطاع ابن اجلوزي اأن يكون واعظ 
ع�سره؟

 جملة "ماجد" ت�سدر العدد 2000 تزامنًا مع عيد الفطر

حممود  اللبناين  اخلطاط  اأمت 
ا�ستمر  م�رصوعا  بعيون 
املجيد  القراآن  لكتابة  عامني 
اخلط  م�ستخدما  اليد  بخط 
الديواين الذي يندر ا�ستخدامه 

ل�سعوبته.
اأن  عاما(   80( بعيون  ورجح 
الأوىل  املرة  هي  هذه  تكون 
القراآن  فيها  يُكتب  الذي 
بالديواين الذي ميكن اأن يكتب 
الأبجدية  من  حرف  كل  فيه 
طرق،  �سبع  اأو  ب�ست  العربية 
مل  معلوماتي،  »ح�سب  وقال 
الكرمي  القراآن  اأحد  يكتب 
العامل  يف  الديواين  باخلط 

ذلك  ولأجل  الإ�سالمي؛ 
اعتربته اإجنازا«.

كتابة  اختار  اأنه  اإىل  واأ�سار 
امل�سحف باخلط الديواين لأن 
كل اخلطوط تلتقي اأفقيا على 
الديواين  اخلط  اإل  احلا�سوب 
الذي يطلع فوق ال�سطر وينزل 

حتته.
خط  ي�ستخدم  العادة  ويف 
الكتابة  �سهل  -وهو  الن�سخ 
والقراءة- لكتابة القراآن الذي 
و�سبق  اآية.  ي�سم حوايل 6300 
لبعيون كتابة القراآن اأربع مرات 

بخطوط اأ�سهل من الديواين.
 وكاالت

لل  الأرمنية  املوؤلفة  قدمت 
كتابا  مي�سكاريان  مينا�سيان 
ال�سورية«  »اليوميات  بعنوان 
�سحفيني  اإىل  الأرمنية  باللغة 
حلب  �سكان  اآلم  يروي  رو�ش 
خالل احتالل املدينة من قبل 

م�سلحني.
قالت لل مينا�سيان مي�سكاريان 
الواقع  ذلك  حول  كتبت  اإنها 
الذي اأحاط بها يف تلك املدينة 
اإىل  احلرب  من  يوم  اأول  من 
اأن  واأ�سافت  اأيامها.  اآخر 
يعلموا  اأن  يجب  العامل  �سكان 
بتلك الآلم القا�سية التي عانى 
مواطنون �سوريون عاديون منها 

بعد دخول الإرهابيني حلب.
خطوتني  بعد  على  املوت  كان 

حينما  حرفيا  املوؤلفة  من 
�سقتها  يف  قذيفة  انفجرت 
يف  الأرمن  حي  يف  الواقعة 

حلب.
كتابها  اأن  املوؤلفة  اأكدت 
بلغ  الذي  ال�سورية«  »اليوميات 
حجمه 200 �سفحة قد ن�رص يف 

لبنان بنحو 700 ن�سخة.
مينا�سيان  لل  اأ�سارت 
اأن �سكان حلب  اإىل  مي�سكاريان 
ي�سكرون الع�سكريني من القوات 
�سوريا  يف  املتمركزة  الرو�سية 
حترير  يف  م�ساهمتهم  على 
بثمن  تقدر  ل  التي  املدينة 
واأ�سافت اأنها تنوي تاأليف كتاب 

اآخر حول اإعادة اإعمار حلب.
وكاالت 

لبناين يكتب القراآن باخلط 
الديواين املعقد

بعنوان »اليوميات ال�شورية«

اأرمنية توؤلف كتابا حول اآالم 
احلرب يف حلب

رواية بولي�سية لرئي�س الوزراء 
الفرن�سي �ستنقل اإىل ال�سينما

تاأليفها  �سارك يف  رواية  �ستنقل 
اإدوار  الفرن�سي  الوزراء  رئي�ش 
ال�سينما،  �سا�سات  اإىل  فيليب 
الن�رص  دار  اأعلنت  ما  بح�سب 

»جي �سي لتي�ش«.
عر�ش  »هناك  الدار  واأكدت 
اأطلق  وقد  ال�سينما  اإىل  لنقلها 
تقدمي  دون  من  امل�رصوع«، 
حول  التو�سيحات  من  مزيد 

مواعيد اإنتاج الفيلم وتوزيعه.
الظّل(  )يف  لومرب«  »دان  ورواية 
�سيا�سي  بولي�سي  عمل  هي 
تاأليف  من   2011 �سنة  �سدر 
ملدينة  ال�سابق  البلدية  رئي�ش 
وجيل  فرن�سا(  )غرب  الهافر 
اأدار  الذي  منه  املقرب  بواييه 
ال�سابق  الوزراء  رئي�ش  حملة 
النتخابات  خالل  جوبيه  اآلن 
من  واعتباراً  لليمني.  التمهيدية 

الأول من يوليو )متوز(، �سي�سبح 
بواييه م�ست�سار رئي�ش الوزراء.

الأ�سهر  الق�سة  هذه  وتروي 
انتخابية  حملة  من  الأخرية 
توتر  و�سط  جرت  رئا�سية 
لل�سديقني  �سبق  وقد  �سديد. 
اأوىل  بولي�س�سية  رواية  األفا  اأن 
فرييتيه«  دو  »لور  عنوان  حتمل 
دار  ن�رصتها  احلقيقة(  )�ساعة 

»فالماريون« �سنة 2007.
فيغارو  »لو  جملة  وبح�سب 
من  اأول  كانت  التي  ماغازين« 
اأورد هذه املعلومة، بيعت حقوق 
»اإلزيفري  جمموعة  اإىل  الرواية 
واملخرج  املمثل  وكلف  فيلمز« 
غييوم غايني بتحويلها اإىل عمل 
�سينمائي. وقد تعذر على وكالة 
ب�رصكة  الت�سال  بر�ش  فران�ش 

وكاالتالإنتاج.

 وكاالت



ثقافةاخلمي�س 29 جوان  2017   املوافـق     لـ 05 �شوال  1438هـ 17

على  القيم  امللتقى  هذا  ويركز 
باعتباره هو  العلمي  فكرة  البحث 
الأ�صل الذي تبنى عليه اأي اأمة من 
وتر�صم   ، وقوتها  الأمم  جمدها 
م�صتقبلها  لتتمكن  معامل  به 
ال�صتمرار  القادمة  من  الأجيال 
ميزة  العلم  كان  ولهذا  التاريخ  يف 
وعليه   ، منازع  الع�رص  دون  هذا 
يف  جمال  النقا�ش  جوهر  فاإن 
بالدرجة  العلمي  هو  البحث 
فل�صفية  طبيعة  ذو  نقا�ش  الأوىل 
اإجرائية  م�صاألة  يكون  اأن  قبل 
فاملنطلقات  الفل�صفية  ،وبالتايل 
الباحث  من  املتعلقة  مبوقف 
ذو  اإليها  اأمر  احلقيقة  ونظرته 
اأثر عميق يف حتديد  نظرتنا  اإىل 
 ، العلمي  البحث  طبيعة 
يتخذه  �صوف  الذي  واإىل  امل�صار 
ي�صل  التي  والنتائج  الأخري  هذا 

اإليها .

غياب منظومة تكوين 
منهجي للباحثني يف البحث 

العلمي
 

فاإن  ال�صدد  هذا   ويف 
احلقيقة  يف  املنطلقات  ت�صكل 
الإطار  النظري  املرجعي  الذي 
وفق   ، مراحله  خمتلف  يف  يوجه 
الباحث. غري  يتبناها  فكرية  روؤية 
العلمية  البحوث  املتابع  لواقع  اأن 
اجلامعات  واملوؤ�ص�صات  يف 
�صيالحظ  اجلزائرية  البحثية 
تك�صف  الثغرات  التي  جملة  من 
 ، فيها  العلمي  البحث  م�صاريع 

القيمة  على  اأثر  الذي  والأمر 
على  يوؤثر  مبا  العلمية  للبحوث 
تكوين  ملنظومة  وا�صح  غياب 
اأ�صا�ش  على  للباحثني  منهجي 
البحث  يف  اأ�صيلة  بحثية  فل�صفة 

العلمي .
اأداء البحث العلمي  اأن �صعف  كما 
معايري  اإىل  بالنظر  اجلامعي 
بو�صوح  على  اأثر  العلمي  البحث 
املذكرات  والر�صائل  م�صتوى 
مة  ملقد ا ت   حا و طر لأ ا و
للمناق�صة  فلقد  غلب على البحوث 
الذي  الإجرائي  اجلانب  العلمية 
الفل�صفية  احلقيقة  فيه  تت�صح  مل 
 ، البحثية  املقننة  للممار�صة 
الرابط  غمو�ش  اإىل  اأف�صى  مما 
اجلامعي  البحث  بني  الوا�صح 

وامل�صاريع  التنمية الوطنية.
 

الرتكيز على اإ�شكالية 
التاأ�شي�س الفل�شفي مل�شاريع 

البحث العلمي
 

تركيز  ان�صب  املنطلق  هذا  ومن 
الأول  على  الوطني  امللتقى 
العلمي  البحث  تناول  "اإ�صكالية 
ب�صكل   " اجلزائرية  اجلامعة  يف 
تقييم  نتائج  فبعد  عام  وبالتايل 
لبد  اأنه  اأظهر  امللتقى  قد  هذا 
من تنظيم ملتقى وطني ثاين حتت 
البحث  : "اب�صتمولوجيا  عنوان 
اجلزائرية  اجلامعة  يف  العلمي 
م�رصوع  التداعيات  على 
فيه  ليكون  الوطنية"  التنمية 
التاأ�صي�ش  اإ�صكالية  على  الرتكيز 
البحث  مل�صاريع  الفل�صفي 
ولة  من  منظمي  لعلمي  كمحا ا

هذا امللتقى الهادف لإ�صفاء بعد 
البحث  مل�صاريع  اأ�صيل  فل�صفي 
البناء  اأهداف  يخدم  ومبا  العلمي 
ال�صاملة  ومبا  ،  والتنمية  الوطني 
معاجلة  يف  بفعالية  ت�صهم  يجعلها 
�صبيل  تعرت�ش  التي  امل�صكالت 

هذا امل�رصوع الكبري .
 

اال�شتثمار يف مناهج 
تكوين الباحثني 

املتخ�ش�شني  خدمة  مل�شروع 
التنمية الوطنية

 
ويرمي هذا امللتقى  اإىل  جمموعة 
ي�صعى  الأهداف  التي  من 
يف  الإ�صهام  اإىل  خاللها  من 
يثري  علمي  لف�صاء  التاأ�صي�ش 
الأ�صا�ش  اأهمية  حول  النقا�ش 
العلمي  الب�صتمولوجي  للبحث 
العمل على ربط  وكذا   ، اجلامعي 
املجتمع  بثقافة  العلمي  البحث 

اإىل  وم�صكالتها  للحيات  وروؤيته 
معامل  و�صع  اإىل  ال�صعي  جانب 
اأولية لروؤية فل�صفية اأ�صيلة توؤ�ص�ش 
ملنهج متكامل يف تكوين الباحثني 
متناول  يف  تو�صع  قد  والتي 
اجلامعية  البحثية  املوؤ�ص�صات 
مناهج  تكوين  يف  ل�صتثمارها 
املتخ�ص�صني  وال�رصوع  الباحثني 
اأجراأة  لكيفيات  روؤية  تاأ�صي�ش  يف 
�صكل  على  املقرتحة  الأفكار 
اإنتاجية  تخدم  بحوث  م�صاريع 

م�رصوع التنمية الوطنية .
 

االعتماد على معايري اجلودة 
العلمية يف البحوث اجلامعية

 
هذا  بالن�صبة  ملحاور  اأما 
حتت  الثاين  الوطني  امللتقى 
البحث  "اب�صتمولوجيا   : عنوان 
اجلزائرية  اجلامعة  يف  العلمي 
التنمية  م�رصوع  التداعيات  على 

على فل�صفة  تركز  والتي  الوطنية" 
اجلامعة  يف  العلمي  البحث 
هداف  اجلزائرية   ومبادئ  واأ
العلمي  البحث  وا�صرتاتيجية 
البحثية  املوؤ�ص�صات  يف 
بالعتماد  اجلزائرية  وهذا 
يف  العلمية  اجلودة  على  معايري 
اجلامعية  مبوؤ�ص�صات  البحوث 
و  املجتمع  )القت�صادية 
حتليل  (  مع  وغريها  الجتماعية 
يف  العلمي  البحث  ملوقع  نقدي 
�صيا�صة التنمية الوطنية ال�صاملة  يف 
يتطرق هذا  اجلزائر   حيث 
الكربى  للعوائق  الكلية  امللتقى 
يف  اجلامعي  العلمي  للبحث 
على  يعتمد  اأنه  اجلزائر  بحيث 
النماذج املحلية والعاملية  الناجمة 
البحثية  املوؤ�ص�صات  لل�رصاكة  بني 
املختلفة  املجتمع  وموؤ�ص�صات 
مع البحث عن  الآفاق امل�صتقبلية 
يف  اجلامعي  العلمي  للبحث 

املوؤ�ص�صات البحثية اجلزائرية .
للدرا�صات  الأ�صالة  ويعد مركز 
ثقافية  و  علمية  موؤ�ص�صة  م�رصوع 
غري ربحية تهدف اإىل اإن�صاء ب�صفة 
تدريجية مركزا ر�صميا  و  مرحلية 
الأبحاث  و  للدرا�صات   ، قانونيا   ،
ي�صعى  اجلزائر  حول  املتخ�ص�صة 
اإىل امل�صاهمة يف ترقية املجهود 
الأ�صيل،  الفكري  الثقايف  الوطني 
"ر�صالة  �صعار  ويحمل  الهادف 

وجتديد " .
التدريب  فرع  ف�صينظم  ولالإ�صارة 
الأ�صالة  دورة  مبوؤ�ص�صة 
املغربي  اخلط  يف"  مكثفة 
اخلطاط  الأ�صتاذ  املب�صوط "مع 
متاح  �صنو�صي الت�صجيل  حمّمد 
 09 من  ابتداء  الأعمار  لكافة 
الأربعاء  �صنوات وهذا يومي 
جويلية   06-05 واخلمي�ش 
البحري  ال�صنوبر  2017  بحي 

املحمدية باجلزائر العا�صمة .

والكتاب  الأدباء  تت�صع خميلة  ل  قد 
خم�ش  من  اأكرث  اأحداث  ل�رصد 
�صوريا،  يف  احلرب  من  �صنوات 
املثقلة بحكايا حربها دم، وتختلف 
عن غريها من الروايات باأن ل نهاية 
متعددة  نهايات  اإمنا  لها  واحدة 

ل�صكل املوت.
من  اأكرث  منذ  امل�صتمرة  واملاأ�صاة 
اإىل  اأدت  والتي  �صنوات  خم�ش 
�صخ�ش  األف   250 من  اأكرث  مقتل 
مئات  رمبا  اأو  ع�رصات  يوميا  تنتج 
التي  والأحداث،  وال�صور  امل�صاهد 
جاهزة  تولد  بل  كاتب  ي�صتنبطها  ل 

وحا�رصة من وحي الأمل اليومي.
ومن بني احلكايا تخرج رواية الكاتبة 
التي  احل�صن،  هويان  لينا  ال�صورية 
حتمل عنوان "الذئاب ل تن�صى" التي 
ت�صتح�رص فيها اأرواحاً كثرية جرفها 
املد احلزين على الأر�ش ال�صورية.

روح الذئاب احلرة

ويف الرواية ال�صادرة حديثاً عن دار 
املوؤلفة  تقدم  بريوت،  يف  الآداب 
يف  ال�صورية  والبادية  البدو  واقع 
امل�صلحة  اجلماعات  �صيطرة  ظل 
احلرة،  الذئاب  روح  اإىل  م�صتندة 
من  الأمهات  اأ�صاب  لأ�صى  كرمز 

جراء الفقد اليومي لالأبناء.
التي  احل�صن  هويان  لينا  وكانت 
القي�صية  اجلميلة  قبيلة  اإىل  تنتمي 
 1977 عام  ولدت  قد  التغلبية، 
�صوريا  غرب  يف  حماة  بادية  يف 
فهي  ولذلك  هناك  وتعلمت  ون�صاأت 
عن  الروائية  الن�صو�ش  اأول  كتبت 
عدة  لها  وكر�صت  ال�صورية،  البادية 
ال�صم�ش"  "مع�صوقة  مثل  اأعمال 
نع�ش"  و"بنات  ال�صحراء"  و"مراآة 
و"رجال  الرمل"  و"�صلطانات 

وقبائل".
املخفي

ال�صوء  بت�صليط  الكاتبة  تكتف  ومل 
اإمنا  ال�صورية  البادية  عوامل  على 
على عموم �صحارى ال�رصق الأو�صط 
اجلغرافية  الرقعة  امتدت  حيث 
بوادي  اإىل  اأعمالها  تناولتها  التي 

و�صحارى الأردن والعراق وجند.
عن  تكتب  اأنها  اإىل  ت�صري  وهي 
امل�رصوع ال�صحراوي دومنا تقدي�ش 
دائما:  الأدب  يفعل  تدني�ش وكما  اأو 
اإزاحة ال�صتار عن املخبوء واملخفي 
التدوين  �رصورة  الوقت  نف�ش  ويف 
طور  اأمام  ويتال�صى  يزول  ملجتمع 
جديدة  قيما  يفر�ش  جديد  عاملي 

واأمناط عي�ش خمتلفة.
ال�صحراوية  الذاكرة  اإىل  وا�صتناداً 
الذئب  اأن  كتابها  يف  املوؤلفة  تورد 
بينما  اأنثاه،  فقد  على  حزناً  يعوي 
عندما  احلزن  عواء  تطلق  الذئبة 

تفقد وليدها.

مقتل يا�شر
وتربط الكاتبة التي اأجربتها احلرب 
لبنان  اإىل  عائلتها  مع  النزوح  على 
عواء الذئبة ببكاء اأمها على �صقيقها 
ظلماً  وقتل  اختطف  الذي  يا�رص 
يف  الدائرة  الدامية  احلرب  خالل 
البادية  عمق  طالت  والتي  �صوريا 

ال�صورية.
وي�صكل مقتل يا�رص بداية ل�رصد عن 
تقاليد وعادات متناق�صة مع اأب�صط 
حيث  الن�صاء  جتاه  الإن�صان  حقوق 
عادة  على  ال�صوء  الكاتبة  ت�صلط 
قتل الإناث با�صم ال�رصف ملجرد اأن 

الفتاة فكرت يف اختيار �رصيكها.
ال�صام  بادية  ا�صتهرت  هنا  ومن 
يف  ُحفرت  التي  واملغارات  بالآبار 
حولها  الوقت  ومع  الرومان  عهد 
البدو اإىل مدافن لفتيات يُقتلن با�صم 
اآبار  يف  جثثهن  و�صارت  ال�رصف 

حملت اأ�صماء القتيالت.

عم�شة" "خاتون 
النظرة  اأن  القارئ  و�صيكت�صف 
حتت  تزال  ل  لل�رصف  ال�رصقية 
ياأبى  ذكوري  جمتمع  رحمة 
�صلطة  تقع حتت  اأنها  كما  تغيريها، 
اأبرم  الذي  ال�صيا�صي  ال�صتبداد 
اتفاقيات م�صترتة مع العنف الديني 

املتطرف.
بني  الرواية  هذا  يف  ال�رصد  ويتنوع 
وحزين  مر  كليهما  وما�ش  حا�رص 
ال�صابة  ق�صة  الكاتبة  ت�صتعيد  حيث 
جبل  من  هربت  التي  الأيزيدية 
ثالثني  قبل  احلب  بدافع  �صنجار 
اأيدي  على  حتفها  فالقت  عاما 
"ون�صة"  �صخ�صية  اإىل  اإ�صافة  اأهلها 
امل�صري  تواجه  التي  الأيزيدية 

نف�صه.
"خاتون  ق�صة  الكاتبة  تعر�ش  كما 

عم�صة" وهي ابنة �صيخ ع�صرية كبرية 
وقعت يف غرام قائد فرن�صي وقتلت 

قبل زمن طويل.
مالحمها  ر�صم  الكاتبة  وحاولت 
"خاتون"  حتولت  وقد  املحتملة 
تلفزيوين عر�ش  اإىل م�صل�صل  لحقاً 

يف �صهر رم�صان املا�صي.
روايتها  خالل  من  احل�صن  وت�صعى 
والتطرف  العنف  مناه�صة  اإىل 
ال�صيا�صية  والدكتاتورية  الديني 
اإىل  يتجه  ق�ص�صي  �رصد  خالل  من 
الأطراف  جلميع  امل�صوؤولية  حتديد 
تالم�ش  فهي  �صوريا،  يف  املتقاتلة 
عن  تتوانى  ول  "الثورات"  نقد 
"�صارقي  اأ�صمتهم  من  مهاجمة 
الطريقة  على  وتعرج  الثورات"، 
ال�صباط  بها  تعامل  التي  امل�صتفزة 
القدامى يف  ال�صباط  املن�صقون مع 
�صوريا، ما اأدى اإىل ا�صتباك �صيا�صي 

واأمني.

اأعلن مركز االأ�شالة للدرا�شات والبحوث عن تنظيم    امللتقى  الوطني الثاين بعنوان : "اب�شتمولوجيا البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية التداعيات  على م�شروع 
التنمية الوطنية " و �شينعقد يف �شهر 2017 باجلزائر العا�شمة   والتي �شتعرف م�شاركة نخبة من الباحثني والدكاترة واأ�شاتذة اجلامعات .

يف �شهر دي�شمرب2017

ن�س الذئاب ال تن�شى للينا هويان احل�شن

ق.ث

ملتقى وطني ثان حول اب�صتمولوجيا البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية بالعا�صمة  

رواية تر�صد التفا�صيل الب�صيطة يف ظل عوا�صف املوت

وكاالت
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من  بال�صفار  ي�صمى  كما  �أو  �لريقان  مر�ض  يعترب 
�لوالدة  حديثي  �الأطفال  ت�صيب  �لتي  �مل�صاكل 
،وت�صيب �لكبار �أي�صاً ، حيث ينتج عن وجود كمية 
�إىل �للون  �أعلى يف �لدم من �صباغ بلون بني مييل 

�الأ�صفر وي�صمى »بيلريوبني
 ، حيث �أن تر�كم وتر�صب هذه �ل�صبغة يف �لن�صيج 
�لغطاء  وهي  �ل�صلبة  منطقة  ويف  �جللد  حتت 

�إىل  يوؤدي  مما   ، للعينني  �ل�صفاف  غري  �خلارجي 
�لعيون  �إىل  باالإ�صافة  �جللد  يف  �إ�صفر�ر  حدوث 
�ل�صباغ  هذ�  ويتكون   ، �صليم  �جل�صم  يكون  عندما 
من خالل �لتحلل �مل�صتمر �لذي يحدث يف خاليا 
�إىل  ي�صل  ثم   ، هرمة  تكون  و�لتي  �حلمر�ء  �لدم 
من  �ملر�ض  هذ�  معاجلة  وتتم   ، �لدم  عرب  �لكبد 

خالل عملية �الأي�ض

مر�ض الريقان

�لكمون  حبوب  �الإن�صان  ��صتخدم 
�لعالجات  من  �لكثري  يف  �لقدم  منذ 
�لتو�بل  �أنو�ع  �أ�صهر  �ملر�صية، وهو من 
خمتلف  يف  �ملطابخ  يف  �مل�صتخدمة 
�أنحاء �لعامل، وحتتوي بذوره على عدد 
�ل�رضورية،  �لغذ�ئية  �ملركبات  من 
�لن�صويات،  على  وبكرثة  حتتوي  فهي 
و�لفيتامينات،  و�لربوتينات،  و�لدهون، 
كما �أنها غنية بالعديد من �أنو�ع �ملعادن 
و�حلديد،  �لكال�صيوم،  مثل  �ل�رضورية، 

�لكم  هذ�  وب�صبب  وغريها،  و�ملغنزيوم 
من  �عتباره  مّت  �ملكونات،  من  �لهائل 

�أكرث �لبذور فائدة جل�صم �الإن�صان 
على  �لكمون  يحتوي  للب�رضة  �لكمون 
ي�صاعد يف �حل�صول  و�لذي  هـ  فيتامني 
يعمل  كما  وناعمة،  ن�رضة  ب�رضة  على 
يف  ي�صاعد  ممّا  لالأك�صدة،  كم�صاد 
يف  �ملرت�كمة  �ل�صموم  من  �لتخلّ�ض 
�أي�صاً  فو�ئده  ومن  و�لوجه،  �جللد 
وم�صادة  مطّهرة  زيوت  على  �حتو�وؤه 

للبكترييا، وهذ� ي�صّبب زيادة يف مقاومة 
�جللد،  لها  يتعر�ض  قد  عدوى  �أي 
�الأمر��ض،  بع�ض  من  �جللد  يقي  كما 
و�جلفاف  و�ل�صدفية،  �الأكزميا،  مثل 
�جلروح  عالج  يف  وي�صتخدم  وغريها، 
و�إذ� مزجتيه مع �خلل  ب�صكٍل مو�صعي، 

ي�صبح �أف�صل عالج حلّب �ل�صباب
�خلارقة  بقدرته  �لكمون  ي�صتهر   
كما  �له�صم،  ��صطر�بات  عالج  على 
يحتوي على ماّدة ع�صوية ت�صاعد على 

وتعترب  �للعابية،  �لفموية  �لغدد  تن�صيط 
عمليات  من  عملية  �أول  �لعملية  هذه 
�لثيمول  مادة  يحتوي على  كما  �له�صم، 
�لذي يحّفز �إفر�ز �الأحما�ض من �لغدد 
�له�صمية و�لتي ت�صاعد يف �له�صم، كما 
و�لتخل�ض  �النتفاخ  عالج  يف  ي�صاعد 
حتفيز  على  قدرة  وله  �لغاز�ت،  من 
كبرية  كمية  على  �لكمون   . �لبنكريا�ض 
من  �لعديد  تعاين  وقد  �حلديد،  من 
�حلو�مل من م�صكلة فقر �لدم، وبالتايل 

�لكمون  من  �صغرية  ملعقة  تناول  فاإّن 
�حلديد  كمية  تعوي�ض  على  كاٍف  يومياً 
�لتخل�ض من  �ملفقودة، كما ي�صاعد يف 
م�صاكل �لغثيان �لتي ت�صاب بها �حلامل 
�أّنه  يف فرتة �ل�صباح، ومن فو�ئده �أي�صاً 
و�الإ�صهال، و�حلمى،  �لربد،  يحميها من 
غنّي  وهو  �له�صمي،  �جلهاز  وم�صاكل 
حماية  يف  �ملهّم  �لفوليك  بحم�ض 
�لت�صّوهات �خللقية، وتقوية  �جلنني من 

�جلهاز �لع�صبي �خلا�ض به

فوائد الكمون لل�صحة 

اأنواع الريقان
يحدث  �لنوع  هذ�  يف  �لكبدي  قبل  �لريقان 
�إىل  �لدم  من  �لبيلريوبني  نقل  قبل  �ال�صطر�ب 
�لنوع  بهذ�  لالإ�صابة  �مل�صببات  ومن  �لكبد، 
�لدم  وفقر  �ملنجلي،  �لدم  بفقر  �الإ�صابة  هو 

�النحاليل 

�لنوع  هذ�  ويدعى  �لكبدي  د�خل  �لريقان 
يحدث  �حلالة  هذه  ويف  �لكبدي،  �لريقان  �أي�صاً 
�أبرز  ومن  �لكبد،  د�خل  �خللل  �أو  �ال�صطر�ب 
جيلربت،  مبتالزمة  �الإ�صابة  �لنوع  هذ�  م�صببات 
�أو �لتليف �لكبدي  �لريقان ما بعد �لكبدي ويدعى 

مينع  وهنا  �أالن�صد�دي،  �لريقان  �أي�صاً  �لنوع  هذ� 
د�خل  �ملوجودة  �لبيلريوبني  مادة  جفاف  �خللل 
ود�خل  �ملر�رة  خارج  �جلفاف  من  �ل�صفر�ء 
�لنوع ب�صبب  �الإ�صابة بهذ�  �جلهاز له�صمي، وتتم 

وجود ح�صى �أو �أور�م يف �ملر�رة

تن�صيط  يف  �لقرفة  زيت  يفيد   
�لّدورة �لّدموية يف ج�صم �الإن�صان، 
حركة  تنظيم  يف  جد�ً  مفيد  وهو 
�آالم  يزيل  �لقرفة  فزيت  �الأمعاء؛ 
�جل�صم، ويقلّل من فر�ض �الإ�صابة 

بالّنوبات �لقلبية 
عالج  يف  �لقرفة  زيت  ي�صتخدم 
يف  �أي�صاً  وي�صاعد  �لّر�أ�ض،  �صد�ع 
مكافحة وتقليل �الإ�صابة باأعر��ض 
��صتخد�مه  وميكن  و�لربد،  �لّزكام 
�الأذن  �آالم  تخفيف  يف  �أي�صاً 

�لو�صطى
�لقرفة  زيت  ما�صك  خالل  من   
من  �لقليل  بخلط  نقوم  و�لع�صل، 
�لع�صل،  من  وملعقة  �لقرفة  زيت 
ب�رضة  على  �خللطة  وتو�صع 
�خللطة  هذه  تعمل  حيث  �لوجه؛ 
حبوب  �أو  بثور  من  �لّتخل�ض  على 
�آثار  من  تخّفف  وكذلك  �لوجه، 
�لّنم�ض و�لكلف  يفيد زيت �لقرفة 
حيث  �لّذهني؛  �لّن�صاط  تنمية  يف 
يعمل على تقوية �لّذ�كرة و�لق�صاء 

دهن  عند  ع�صبي  توتر  �أّي  على 
فاإّنه يخفف  �لقرفة  بزيت  �جل�صم 
و�لّروماتيزم،  �ملفا�صل  �آالم  من 
�مللتهبة  �ملناطق  �أي�صاً  ويعالج 
ين�صح مر�صى �ل�ّصكري با�صتخد�م 
تناوله  طريق  عن  �لقرفة  زيت 
�ملاء  يف  يذوب  حيث  �ملاء؛  مع 
فيح�ّصن من فر�صة �ال�صتفادة من 
كمّية �الأن�صولني يف �جل�صم، �أي �إّن 
�ل�ّصيطرة  يف  ي�صاهم  �لقرفة  زيت 

و�صبط ن�صبة �ل�ّصكر يف �لّدم
فّعال  مطّهر  هو  �لقرفة  زيت   
عّدة  تذويب  فعند  �جلر�ثيم،  �صد 
قطر�ت من �لّزيت يف �ملاء �لد�فئ 
تتّم �مل�صم�صة به؛ فهذه �لّطريقة 
و�جلر�ثيم  �لبكترييا  على  تق�صي 
وكما  �الإن�صان،  فم  يف  �ملوجودة 
�لكريهة  �لفم  ر�ئحة  من  حت�ّصن 
�أي�صاً  ين�صح �أي�صاً �إ�صافة قطر�ت 
من زيت �لقرفة �إىل �ملاء �لد�فئ، �أو 
تتّم �إ�صافته �إىل �لّطعام، فاإّنه يعمل 
�لبطن  غاز�ت  من  �لّتخل�ض  على 

يق�صي  وكذلك  �الإ�صهال،  وحاالت 
ويعالج  �ملعدة،  حمو�صة  على 
ع�رض �له�صم، وكذلك يكافح �لتقيوؤ 
�ملعدية،  لال�صطر�بات  كمهدئ 
من  يقلّل  �لقرفة  زيت  فاإّن  ولهذ� 
�لقولون   باأمر��ض  �الإ�صابة  فر�ض 
كمحّفز  �لقرفة  زيت  ي�صاعد 
كٌلّ  وي�صتخدمه  �جلن�صّية،  للرغبة 
�أي�صاً  ويعمل  و�ملر�أة،  �لّرجل  من 
ي�صاعد  مّما  �لّطمث  تاأخري  على 

على تنظيم �لّن�صل
الأّنه  �لقرفة  بزيت  �ل�ّصعر  يدهن   
يحّفز من تدفق �لّدم �إىل ب�صيالت 
�ل�ّصعر ويقويها، وبذلك يعمل على 
و�حلماية  وجتديده،  �ل�ّصعر  منو 
من ت�صاقط �ل�ّصعر، ومينع تق�صف 
ونذكر  ملعانه،  من  ويزيد  �ل�ّصعر 
بزيت  �ل�ّصعر  دهن  عند  باأّنه  هنا 
�لقرفة يجب �أن يو�صع فقط ملّدة 
�ل�صعر،  يغ�صل  ثّم  دقيقة،  ع�رضين 
�ل�ّصعر  على  �لّزيت  هذ�  يرتك  وال 

كباقي �لّزيوت �الأخرى .

فوائد زيت القرفة وا�صتخداماته

اأعرا�ض التهاب اللثة 

وعالمات  �أعر��ض  عّدة  هنالك 
اللتهاب �للثة؛ �إذ يُ�صّبب �اللتهاب 
�حمر�ر �للثة و�نتفاخها وحدوث 
ر�ئحة  عنه  وينتج  فيها،  نزيف 
نََف�ض كريهة للمري�ض يف �حلاالت 

ة  يد ل�صد �
كما  منه، 

يُ�صّبب 
ي�صاً  �أ
يف  �أملاً 
عند  �للّثة 
 ، مل�صها
تخلخَل  و
ن  �صنا الأ �
�لطبيعي،  مكانها  وخروجها عن 
م�صتوى  يف  و��صحاً  وخلاًل 
�الأ�صنان عند �إطباق �لفّكني، وقد 
�للّثة كذلك ظهور  �لتهاب  يُ�صّبب 

و�الإح�صا�ض  �الأ�صنان،  بني  خّر�ج 
باأمل عند �مل�صغ وجتدر �الإ�صارة 
طبيب  مر�جعة  �رضورة  �إىل  هنا 
�إذ  ُمنتظم،  ب�صكل  �الأ�صنان 
ومعاجلة  بت�صخي�ض  ذلك  ي�صمح 
�لتهاب �للثة وت�صّو�ض �الأ�صنان يف 
بد�يتهما قبل تطورهما مل�صاكل 
مع  تعقيد�ً،  �أكرث  وحاالت  �أكرب 
�الأ�صنان  نظافة  على  �ملحافظة 
�لطبيب  مر�جعة  وجتب  طبعاً، 
�أٍيّ  ظهور  مالحظة  عند  �أي�صاً 
�لتهاب  وعالمات  �أعر��ض  من 

�للّثة

عالج اأمرا�ض اللثة 

وذلك  نظيف،  فم  على  �حلفاظ   
�الأكل  بعد  �الأ�صنان  بتنظيف  بالقيام 
ترت�كم  ال  كي  و�ملعجون؛  بالفر�صاة 

�لطعام  بقايا 
�لفم،  يف 
تكّون  وت�صبب 
ثيم  � جلر �
يا  لبكتري � و

على �للثة
يَُف�صل   
م  � �صتخد �
�لفم  غ�صول 

لتنظيف 
و�للثة  �لفم 
قتل  على  و�مل�صاعدة  �لطعام،  بعد 
هذ�  ويُباع  �للثة،  على  �لتي  �لبكترييا 

�لغ�صول يف �ل�صيدليات
�صحي  طعام  تناول  على  �حلفاظ   
ج�صمك  تقوي  كي  ومفيد؛  وطازج 
وفمك  ج�صمك  وت�صاعد  ومناعتك، 
و�لقدرة  جيدة،  ب�صحة  �لبقاء  على 

على مقاومة �الأمر��ض ب�رضعة 
�حلالة،  لت�صخي�ض  للطبيب  �لذهاب 
من  يخل�ض  منا�صب  عالج  وي�صف 
�صوف  �لغالب  ويف  �للثة،  مر�ض 
للبكترييا  مقاوم  دو�ء  �لطبيب  ي�صف 
وقد حتتاج  �الأمر،  لزم  �إذ�  و�مل�صكن 
�لتهاب  من  لل�صفاء  جر�حي  لتدخل 

�للثة 
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اهلل  اأوجدها  التي  املعجزات  اأكرب  من  فالقراآن    
من  جمموعة  اأنه  القول  ن�ستطيع  قد  اأو  وجل،  عز 
املعجزات معاً يف كتاب واحد؛ فهو مليء بالأ�رسار 
على  موؤمن  كل  ت�سفي  التي  الربانية  واخلوا�ص 
اختالف حاجته اأو جن�سه اأو مكانه، فمعجزاته تبداأ 
من طريقة قراءته، فهو على قدر من البالغة والقوة 
بحيث يريح قلب املوؤمن حني يتلوه وي�ستمع لقراءته 
يف  املوؤمن  �ساأن  من  وي�سلح  الآخرين،  من  جمّوداً 
اإتباع اآياته والعمل بها، فهو د�ستور حياة كامل حلياة 
من  اآية  وكل  و�سحياً،  واقت�سادياً  �سيا�سيا  املوؤمن 
اآيات القراآن مبثابة اإما حمادثة اهلل للقارئ ليحاوره، 
اأو دعوة م�ستجابة حني يقراأها القارئ ي�ستجيب اهلل 

اآيات  وفيه  الغنى،  اأراد  ملن  الغنى  اآيات  ففيه  لها، 
اآيات  ويف  �سيئا،  له  يتي�رس  اأن  اأراد  اأن  ملن  التي�سري 
اآيات  وفيه  دعاوؤه،  ي�ستجاب  اأن  اأراد  ملن  الإجابة 
وفيه  وال�رّس،  العلل  من  ي�سفى  اأن  اأراد  ملن  ال�سفاء 
الديون  واآيات لق�ساء  الن�رس،  اأراد  الن�رس ملن  اآيات 
ُهَو  َما  الُْقْراآِن  ِمَن  ُل  »َونُنَِزّ ودفع الهموم، قال تعاىل: 
اإَِلّ  نَي  امِلِ الَظّ يَِزيُد  َۙوَل  ِمِنني  ِلّلُْموؤْ َوَرْحَمٌة  �ِسَفاءٌ 
َخ�َساًرا   اأ�سماء اهلل احل�سنى واأ�سماء اهلل ت�سع وت�سعون 
ا�سماً ذكرهم النبي عليه ال�سالة وال�سالم يف حديث 
له، عن اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ِ ِت�ْسَعًة َوِت�ْسِعنَي ا�ْسًما ِماَئًة اإِل َواِحًدا َمْن  و�سلم: »اإَِنّ هلِلَّ
نََّة، اإّنه َوتٌر يحّب الَوتر«،وقد اأمرنا  اَها َدَخَل اْلَ اأَْح�سَ

 ِ اهلل بتوجيه الدعاء له بها حتببا اإليه، قال تعاىل: »َوهلِلّ
الأَ�ْسَماء احْلُ�ْسنَى َفاْدُعوهُ ِبَها َوَذُرواْ الَِّذيَن يُلِْحُدوَن يِف 
اأ�سماء  ولي�ست  يَْعَملُوَن«،  َكانُواْ  َما  �َسيُْجَزْوَن  اأ�سمائه 
لكنهم  ا�سما،  وت�سعني  الت�سعة  بهذه  حم�سورة  اهلل 
يتميزون بخوا�ص عجيبة باملداومة على الدعاء بها 
وتكرارها فاإن اأبواب خري مغلقة تفتح ملن يدعو بها 
وت�سيء حياته وتبعد عنه الغم والهم  ال�سالة  فلها 
تاأثري قوي على النف�ص، فهي حديث بني العبد وربه 
و�سلته به، لذلك كانت ركنا من اأركان الإ�سالم، وكلما 
كان امل�سلي �سادقا مع ربه كان تاأثري ال�سالة عليه 
ودفع  باخلري  غمره  يف  ظهورا  اأكرث  حياته  وعلى 

ال�رسور عنه وتوفيقه يف اأموره.

�لقر�آن �لكرمي

ر�سَي  خويلد  بنت  خديجة    
للنبّي  زوجٍة  اأّول  هَي  عنها  اهلل 
�سلّى اهلل عليه و�سلّم، ومل يتزّوج 
ال�سالة  عليه  حياتِه  يف  غريها 
حني  تزّوجها  وقد  وال�سالم، 
هَي  وكانَت  �سنة   25 �سّنه  كانت 
وقد  عمرها،  من  الأربعني  يف 
واأربع بنات،  لُه غالمني  اأجنبت 
وزينب  اهلل،  وعبد  القا�سم  وهم 
ورقّية واأّم كلثوم وفاطمة ر�سَي 
ماتت  وقد  اأجمعني،  عنهم  اهلل 
النبّي  حياة  يف  عنها  اهلل  ر�سَي 
عام  يف  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى 
بنت  �سودة  احُلزن   بعام  �ُسمَي 
عنها  اهلل  ر�سَي  القر�سّية  زمعة 
النبّي �سلَى  اأَول من دخَل  وهَي 

اهلل عليِه و�سلّم بها بعد خديجة 
ماتت يف  وقد  عنها،  اهلل  ر�سَي 

خالفة ُعمر ر�سَي اهلل عنه
ال�سّديق  بكر  اأبي  بنت  عائ�سة   
كانت  وقد  عنها،  اهلل  ر�سَي 
اهلل  �سلّى  النبّي  ن�ساء  اأحب  من 
عليه و�سلّم اإىل قلبه بعد زوجته 

خديجة ر�سّي اهلل عنها
اهلل  ر�سَي  ُعمر  بنت  حف�سة 
زواجها  قبل  كانت  وقد  عنها، 
عليه  اهلل  �سلّى  اهلل  بر�سول 
يُدعى  و�سلّم متزّوجًة من رجل 
خني�ص بن حذافة ال�سهمّي وقد 
تويَف عنها وتزّوجها النبّي �سلّى 
اأبيها  يف  حّباً  و�سلّم  عليه  اهلل 
زوجها   وفاة  بعد  لها  واإكراماً 

احلارث،  بن  بنت خزمية  زينب 
وقد تّوجها النبّي �سلّى اهلل عليه 
و�سلّم ومل تلبث عندهُ اإل ي�سرياً 
وماتت ر�سَي اهلل عنها  اأّم �سلمة 
اأمّية  اأبي  بنت  هند  واأ�سمها 
املخزومّية، ويُقال باأَنّ اأم �سلمة 
�سلّى  النبّي  زوجات  اآخر  هي 
اهلل عليه و�سلّم موتاً  زينب بنت 
وهي  عنها،  اهلل  ر�سَي  جح�ص 
التي كانت زوجاً لزيد بن حارثة 
ر�سَي اهلل عنه الذي كاَن ر�سول 
قد  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى  اهلل 
تبّناه، وقد طلّقها زيد فتزّوجها 
و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى  النبّي 
الإلهي  الت�رسيع  بذلك  ليكون 
بنت  جويرية  التبنّي   بتحرمي 

وهَي  عنها  اهلل  ر�سَي  احلارث 
من بني امل�سطلق، وقد اأعتقها 
النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم يوم 
اهلل  ر�سَي  وتزّوجها  املري�سيع 
اأرملة  وهي   حبيبة  اأّم  عنها  
بنت اأبي �سفيان وقد ماتت زمن 
ُحكم معاوية بن اأبي �سفيان وهو 
اأخيها ر�سَي اهلل عنه، �سفّية بنت 
حيي بن اأخطب ر�سَي اهلل عنها 
الن�سري   بني  �سيد  ابنة  وهي 
ر�سَي  احلارث  بنت  ميمونة 
ر�سول  تزّوجها  وقد  عنها  اهلل 
زمن  و�سلّم  عليه  اهلل  �سلّى  اهلل 
ُعمرة الق�ساء يف ال�سنة ال�سابعة 
للهجرة وهَي اآخر من تزّوج بها 

النبّي �سلّى اهلل عليه و�سلّم 

�أّمهات �مل�ؤمنني ر�سَي �هلل عنهّن

  قال 
ُلّوَن َعَلى  َ َوَمَلِئَكَتُه ُي�شَ تعاىل: -اإَِنّ الَلّ

ِليًما- وبذلك  ُلّوا َعَلْيِه َو�َشِلُّموا َت�شْ َها اَلِّذيَن اآَمُنوا �شَ ِبِيّ َيا اأَُيّ الَنّ
طلب �شريح من الل بال�شلة وال�شلم على النبي، فالنبي هو ر�شول 
الرحمة للأمة، هدية الل لعباده، وبال�شلة وال�شلم عليه وكرثة 

ذكره تفريج للكروب و�شرح للقلوب وتي�شري الأمور

من �أ�سباب �سيق �لرزق
   عدم العمل والركون اإىل الَدَعة والراحة وطلب الرزق من 
للرزق،  َقة  امُلحِقّ بالأ�سباب  الأخذ  وعدم  الأمنيات  خالل 
قوانني  له  جعل  الكون  هذا  خلق  عندما  وجل  عز  فاهلل 
نريد، فهذه  لتحقيق ما  بها  نلتزم  اأن  واأ�سباب يجب علينا 
وهنا  بها،  ناأخذ  اأن  علينا  ال�رسعي  والواجب  اأ�سباب  دنيا 

يكون التوكل على اهلل وغري ذلك يعد تواكاًل
 كرثة املعا�سي والذنوب يف حياة العبد وخ�سو�ساً الكبائر، 
فهي من املهِلكات للح�سنات ومن املاحقات للربكة، فتجد 
اأن �ساحب املعا�سي والذنوب دائم الهموم و�سِيّق ال�سدر 
�سِيّق احلال خ�سو�ساً يف الرزق الذي حرمه اهلل بركته ب�سبب 
ذنوبه  عدم احلر�ص على ال�ستغفار والتوبة ال�سادقة من 
الذنوب واملعا�سي التي يقع فيها العبد، فاملداومة ولزوم 
ال�ستغفار هو جالء للهموم وزيادة يف الرزق �سواء كان رزق 
املال اأم رزق ال�سحة اأم رزق العلم اأم رزق الذرّية ال�ساحلة

اأن  يجب  التي  الوجوه  وغري  حمله،  غري  يف  املال  اإنفاق   
�سائبة  الغري  ال�ستهالكية  الأمناط  فبهذه  فيها،  يُ�رسف 
ي�سيق الرزق على الإن�سان ويعاقبه اهلل تعاىل على اإ�رسافه 
اإىل  الدعاء واللجوء  وت�سييع ماله يف غري وجه حق  ترك 
اهلل عز وجل، فالدعاء يفتح الأبواب املغلقة ويزيل الهموم 
ج الكرب ويفتح اأبواب الرزق، فاأنت عندما تدعو اإمنا  ويفِرّ
تدعو رباً كرمياً رازقاً بيده ملكوت كل �سيء وهو على كل 
واأنت  خ�سو�ساً  ب�سدق  اإليه  تلجاأ  وعندما  قدير  �سيء 
�ساجد يف �سالتك �سيفتح لك اأبوب الرزق ويي�رسه لك 
ويبارك لك فيه  عدم التخطيط وترتيب الأولويات هو 
من اأ�سباب �سيق الرزق، فالتخطيط اليد ي�ستثمر كل 
به  الت�رّسف  ويُح�ِسن  رزق  من  اإليك  يرد  وما  لديك  ما 
وبالتايل لن تقع �سحية لل�سيق يف معي�ستك  ومن اأ�سباب 
�سيق الرزق ترك ال�سدقة والعمل بها، فال�سدقة تفتح 

اأبواب اخلري ويبارك لَك اهلل فيها اأ�سعافاً كثرية

�ل�سالة على �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم

 مفاتيح �لفرج 
  مفاتيح تفرج عن قلب 

املوؤمن كل هم وغم، 
يلجاأ اإليها كو�شيلة 

ل�شتجلب رحمة الل 
وقدرته العلية يف 

اإجابة دعواته وحفظه 
من كل مكروه، اأو تلبية 
حاجة من حوائج الدنيا 
اأو الآخرة، اأما املفاتيح 

فهي القراآن الكرمي، 
واأ�شماء الل احل�شنى، 

وال�شلة، وال�شلة على 
الر�شول عليه ال�شلة 

وال�شلم، والدعاء، 
والتو�شل وال�شتغفار، 

لكن رغم اأن هذه 
ال�شبعة مفاتيح وجدت 

للتفريج عن املوؤمن، 
اإل اأنها ل جتاب منه اإل 

بيقينه التام باإجابة 
دعائه و�شدقه التام مع 

ربه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- 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 االأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

اال�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 اال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا اال�شم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية 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�س ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف االإ�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
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انطالقا من مطار ورقلة

10 رحالت جوية لنقل احلجاج امليامني اإىل البقاع املقد�سة 

الأبي�ض  البيت  اإدارة  قررت 
املايل  الدعم  حجم  مراجعة 
اإدارة  توجه  �ضمن  للجزائر، 
ترامب  دونالد  اجلديد  الرئي�ض 
خلف�ض خم�ض�ضات امل�ضاعدات 
اخلارجية الذي م�ض دول مقربة 

جدا من وا�ضنطن.
وح�ضب تقرير ن�رشه موقع »اأخبار 
امل�ضاعدات  ميزانية  فاإن  ليبيا« 
كتابة  اقرتحتها  التي  اخلارجية 
ميزانية  برنامج  اإطار  يف  الدولة 
من  اجلزائر  �ضت�ضتفيد   ،2018
ميزانية قدرها 1.8 مليون دولر 
للجزائر، يوجه 1.3 مليون دولر 
منها لتمويل برامج احلفاظ على 
الأمني،  النظام  واإ�ضالح  ال�ضلم 
فيما خ�ض�ض مبلغ 500 األف دولر 

اأ�ضلحة  مكافحة  برامج  لتمويل 
الدمار ال�ضامل، ولتعزيز قدرات 
ت�ضتهلك  وغالبا  �رشطة احلدود، 
تاأهيل  عمليات  يف  املبالغ  هذه 
اجلزائريني  والفنيني  الأعوان 
هذا  اإن  الدولة  كتابة  وقالت 
مبا�رشا  دعما  ميثل  الربنامج 
لتح�ضني  اجلزائرية  للحكومة 
عمليات  وقدرات  اإمكانات 
يف  اخلارجية  التجارة  مراقبة 
اإطار التعاون امل�ضرتك لتح�ضني 
ذلك  وي�ضمل  احلدود،  اأمن 
والبحري  واجلوي  الربي  الأمن 

والتدريبات واملعدات.
املقدم  التقرير  ويظهر 
للكونغر�ض اأن اجلزائر ا�ضتفادت 
قدرها  م�ضاعدة  من   2016 يف 
)مليونان  دولر  مليون   2.591
وت�ضعون  وواحد  وخم�ضمائة 
اخلانة  وبقيت  دولر(،  األف 

مكافحة  لربنامج  املخ�ض�ضة 
الربامج  بعك�ض  فارغة  الإرهاب 
 750 ر�ضد  مت  حيث  ال�ضابقة، 
 ،)2016 ميزانية  )يف  دولر  األف 
ح�ضب جداول امليزانية اجلاري 
م�ضتوى  على  حاليا  مناق�ضتها 
اجلزائر  اأن  غري  الكونغر�ض، 

جماعي  برنامج  من  �ضت�ضتفيد 
مببادرة  يعرف  ما  اإطار  يف 
منطقة  يف  الإرهاب  مكافحة 
بـ5.6مليون  واملقدرة  ال�ضاحل 

دولر.

رقعة جلدية ميكنها ت�سغيل 
اأجهزة كهربائية 

رقعة  اخرتاع  من  باحثون  متكن 
راديو  تزويد  باإمكانها  جلدية 
با�ضتخدام  يومني  ملدة  بالطاقة 
وي�ضتخدم  فقط  الب�رشي  العرق 
ا�ضم  عليه  اأطلق  الذي  الخرتاع 
العرق   »biofuel skin patch«
اأنه  يعني  وهذا  طاقته،  لتوفري 
امل�ضتقبل  ا�ضتخدامه، يف  بالإمكان 
مثل  الأجهزة  ل�ضحن  القريب، 
تقرير  ذكره  ما  بح�ضب  الهواتف، 

.»New Scientist« ملوقع
بجامعة  البحث  فريق  عمل  وقد 
على  دييغو،  �ضان  يف  كاليفورنيا 
باإ�رشاف،  التكنولوجيا  هذه  تطوير 
كنت  »اإذا  قال:  الذي  وانغ،  جوزيف 

فباإمكانك  بعيدا،  للجري  خارجا 
،ويتمثل  املحمول«  جهازك  �ضحن 
باأنه   »biofuel skin patch«
مربع مرن، عر�ضه ب�ضعة �ضنتيمرتات 

ويلت�ضق مبا�رشة باجللد.
الإنزميات  طريق  عن  ويعمل 
الثمينة  املعادن  حمل  حتل  التي 
البطاريات،  يف  عادة  امل�ضتخدمة 
اللبنيك  حم�ض  تغذية  خالل  من 
يف  املوجود  اللبني  احلم�ض  اأو 
عمل  بكيفية  يرتبط  والذي  العرق، 
ي�ضاعد  اأن  ميكنه  لذلك  الع�ضالت، 
الأداء  عن  قراءات  اإعطاء  يف 
ممار�ضته  عند  لل�ضخ�ض  الريا�ضي 

للتمارين.

زراعة اأطراف 3D للب�سر

 عملية ناجحة لكلب متهد الطريق 
التي  املبتكرة،  العظام  جتديد  تكنولوجيا  متهد  اأن  ميكن 
جنحت يف زراعة العظم يف �ضاق كلب، الطريق اأمام ابتكار 
.3D عالج ثوري لزراعة العظام الب�رشية املنتجة بطباعة

اإنقاذ  يف  ا�ضكتلندا،  غال�ضكو،  جامعة  يف  الباحثون  وجنح 
التي  التكنولوجيا احلديثة  با�ضتخدام  البرت،  �ضاق كلب من 
 Find A Better( متولها جمعية الألغام الأر�ضية اخلريية

.)Way
اإيفا، تعر�ضت �ضاقها للك�رش بعد حادث  اأن الكلبة،  ويذكر 
الطبيب  يت�ضل  اأن  قبل  البرت،  اإىل  بحاجة  وكانت  �ضيارة، 
واتفق  ال�ضطناعية  العظام  اأبحاث  مب�رشوع  البيطري 
الربوتني  من  مزيج  با�ضتخدام  اإيفا،  على عالج،  الباحثون 
وهو   ،PEA مركب  جانب  اإىل   ،»2-BMP« الطبيعي 
 2-BMP عن�رش �ضائع موجود يف طالء الأظافر. ويُعرف

بقدرته على حتفيز منو الأن�ضجة العظمية.

بجاية

النريان تدمر 100 
هكتار خالل ال24 �ساعة 
�ضاعة  ال24  خالل  �ضبت  التي  احلرائق  اأتت 
بولية بجاية على اأكرث من 100 هكتار من الغطاء 
يف  املح�ضو�ض  الرتفاع  ب�ضبب  ذلك  و  النباتي 
الأخرية  الأيام  ميزت  التي  احلرارة  درجات 
الغابات  حمافظة   ح�ضيلة  عنه  ك�ضفت  ح�ضبما 

للولية.
و اأتت هذه احلرائق اإثر اندلع اأكرث من 50 بوؤرة 
مل�ضالح  ا�ضتنادا  الأحد   اأم�ض  اأول  منذ  حريق 
بوؤر  اأغلبية  اأن  اأكدت  التي  املدنية   احلماية 
با�ضتثناء  اإطفاوؤها  مت  قد  امل�ضتعلة  احلرائق 
�ضوق  مبرتفعات  جابر  ب�ضيدي  الأول  حريقني 
باأيت  الثاين  و  بجاية(  �رشق  كلم   25( الثنني 
مبارك مبقاطعة تالة حمزة الواقعة على بعد 8 
اندلع مرة  الذي  بجاية  كيلومرتات جنوب غرب 

ثانية بعد اإطفائه.

وزارة التجارة

ت�سخري35944 
تاجرا يف مداومة العيد

مت ت�ضخري 2152 عون مراقبة عرب كامل الرتاب 
برنامج املداومات  تنفيذ  الوطني ملتابعة مدى 
بينهم  من  تاجرا   35944 لتنفيذه  �ضخر  الذي 
22847يف  و  املخابز  قطاع  يف  ين�ضطون   4764
قطاع املواد الغذائية العامة واخل�رش والفواكه و 
8180 يف قطاع الن�ضاطات املختلفة و 453 وحدة 
وحدة   40 و   282مطحنة  131ملبنة،   ( اإنتاجية 

مياه معدنية(.
املداومة  برنامج  تنفيذ  يف  التجار  جتاوب 
خالل هذه الفرتة، بلغت الن�ضبة املئوية لإجنازه 
للمواد  كاملة  وفرة  �ضمحبت�ضجيل  ،مما   %9،869
خا�ضة ذات ال�ضتهالك الوا�ضع، وبهذه املنا�ضبة، 
وم�ضاهمتهم  اإلتزامهم  على  التجار  كل  ت�ضكر 
و  التموينللمواطنني  �ضمان   اأجل  من  امللمو�ضة 

تلبية حاجياتهم الأ�ضا�ضية.
الالزمة  الإجراءات  �ضتتخذ  اأخرى،  جهة  من  و 
�ضد التجار الذين يحرتموا املناوبة وعددهم54 

تاجرا و ذلك طبقا للت�رشيع ال�ضاري املفعول.

ا�سماعيل مطماطي يعر�ض 
بفرن�سا

يعر�ض الت�ضكيلي واخلطاط اجلزائري ا�ضماعيل 
 Là-haut sur la« مهرجان  يف  مطماطي 
جوان   29 من  فعالياته  تعقد  الذي   »colline
)�ضمال  نان�ضي  مبدينة  املقبل  جويلية    2 اإىل 
�ضيقدم جمموعة جديدة من  اأين  فرن�ضا(  �رشق 
التيفيناغ  خط  يف  واأخرى  الت�ضكيلية  اللوحات 

ح�ضبما علم لدى املنظمني.
وحتت عنوان »فن اخلط الرببري« �ضيقدم اأي�ضا 
هذا املعر�ض -الذي ينظم بالتعاون مع جمعية 
»Culture berbère 54« وهي جمعية ثقافية 
تهدف لرتقية جميع مكونات الثقافة الأمازيغية 
التيفيناغ  خط  يف  ور�ضات  اإفريقيا-  ل�ضمال 

�ضين�ضطها الفنان. 

بالبي�ض وتلم�سان  
حجز 180 قر�سا مهلو�سا 

واأكرث من 500 علبة �سجائر 
البي�ض خم�ضة  ولية  لأمن  الق�ضائية  ال�رشطة  اأوقفت 
)5( اأ�ضخا�ض( وحجزت 180 قر�ض مهلو�ض كانت على 
منت �ضيارة نفعية بعد عملية تفتي�ض مبدينة تو�ضمولني، 

ح�ضب ما جاء يف بيان املديرية العامة لالأمن 
الوطني.

التابعني  ال�رشطة  اأفراد  ان  ذاته  امل�ضدر  واأو�ضح 
قامت  للولية  الق�ضائية  لل�رشطة  الولئية  للم�ضلحة 
بتوقيف مركبة نفعية و اخ�ضاعها لعملية تفتي�ض عند 
كي�ض  حجز  عن  اأ�ضفر  ما  تو�ضمولني  مدينة  خمرج 
بال�ضتيكي  يحتوي على 180 قر�ض مهلو�ض مع توقيف 

خم�ضة )5( اأ�ضخا�ض م�ضتبه فيهم.

قطاع الرتبية بربج 
بوعريريج

اإعادة النظر يف اإلغاء 
م�سابقة العمال املهنيني 

اأعيد النظر يف قرار اإلغاء م�ضابقة العمال املهنيني 
بربج بوعريريج بعد احل�ضول على رخ�ضة متديد 
الولية  وايل  تدخل  و  الوطنية  الرتبية  وزارة  من 

ح�ضبما علم من مديرية الرتبية بالولية.
اأن وزارة الرتبية الوطنية قد  واأكد نف�ض امل�ضدر 
عن  الإعالن  تاريخ  متديد  رخ�ضة  على  وافقت 
نتائج م�ضابقة التوظيف اخلا�ضة بالعمال املهنيني 
التي اأجريت يف دي�ضمرب 2016 حلوايل 240 من�ضب 
اإىل  اإ�ضافة  و3   2 و   1 امل�ضتويات  مهني يف  عمل 
اأعوان الوقاية على م�ضتوى 1 و 2 و التي مت اإلغاوؤها 
الإعالن  تاأخر  بحجة  الرتبية  مديرية  طرف  من 
الإجراء  م�ضتوى  على  اإدارية  لأ�ضباب  النتائج  عن 

بعد تدخل وايل الولية عبد ال�ضميع �ضعيدون.

بومردا�ض

نحو تزويد 140.000 
ن�سمة باملياه ال�سروب 

اأجل  من  و�ضاق  قدم  على  الأ�ضغال  حاليا  جتري 
زهاء  لتزويد  �ضخم  م�رشوع  اإجناز  ا�ضتكمال 
و د�رشة  قرية  ن�ضمة منت�رشة عرب 153   140.000
بومردا�ض  ولية  ال�رشقية من  اجلنوبية  باملناطق 

باملياه ال�رشوب ح�ضبما اأفاد به مدير الري .

هايرب �ساريوت

500 كم خالل 8 دقائق 
فقط

بناء  نيتها  عن  �ضايروت،  هايرب  �رشكة،  اأعلنت 
نظام نقل جديد، يتيح ال�ضفر من لندن اإىل اإدنربه 
خالل 8 دقائق فقط و�ضيكون نظام النقل احلديث 
قادرا على الو�ضول اإىل �رشعة تبلغ 4 اآلف ميل يف 
ال�ضاعة، كما ميكن اأن يكون خاليا من النبعاثات، 
وذلك   ،)%100 )بن�ضبة  ال�ضم�ضية  بالطاقة  ويعمل 
بف�ضل ا�ضتخدام الألواح ال�ضم�ضية، وفقا لل�رشكة.

�ضبكة  تعمل  باأن  ترغب  اإنها  ال�رشكة  وتقول 
للك�ضف  وتخطط  هذا   ،2040 عام  بحلول  النقل 
ا�ضم  عليه  ويطلق  النظام«  عمل  »مفهوم  عن 

»Velocitator«، بحلول عام 2021.

تكنولوجيا لإنتاج النظائر 
امل�سعة الالزمة لت�سخي�ض 

ال�سرطان
اخرتع العلماء يف جامعة توم�ضك التقنية ب�ضيبرييا 
باإنتاج  خا�ضة  النفايات،  من  خالية  تكنولوجيا 
نظائر تكنيتيوم-99m امل�ضعة، التي ت�ضتخدم يف 

الطب النووي لت�ضخي�ض مر�ض ال�رشطان.
ال�رشطان  ت�ضخي�ض  عمليات  من   %77 يتعلق 
يتم  الذي   ،99m-تكنيتيوم الكيميائي  بالعن�رش 
ا�ضتخراجه من عن�رش املوليبدينوم-99 املخ�ضب 
اإىل  بدوره  يحتاج  والذي  النووية،  املفاعالت  يف 
اليورانيوم-235   انت�ضار  عن  الناجمة  ال�ضظايا 
الباحث  عن  للجامعة  ال�ضحفي  املكتب  ونقل 
يفغيني  للجامعة،  التقني  الفيزيائي  املعهد  يف 
ني�ضتريوف، قوله اإن زمالءه ابتكروا مولدا خا�ضا 
مرة  املخ�ضب  املوليبدينوم  با�ضتخدام  ي�ضمح 
تبلغ  واق  ر�ضا�ضي  بغ�ضاء  املولد  ويغطى  اأخرى. 
م�ضت�ضفى  كل  باأن  علما  �ضنتيمرتات،   5 �ضماكته 

يت�ضلم مولدا خا�ضا به.
 

حجب خم�س�سات مكافحة الإرهاب مقارنة مع 2016

1.8 مليون دولر م�ساعدات للجزائر يف 2017
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ا�ستغلت ظروف زوجته املقعدة

اأمن العا�سمة يطيح بخادمة منزل �سرقت 62 مليون �سنتيم من تاجر 

24

ممثلة  اجلزائر  ولية  امن  م�ضالح  متكنت 
من  للدرارية،  الإدارية  املقاطعة  اأمن  يف 
م�ضكن  داخل  من  ال�رشقة  ق�ضية  معاجلة 
اإخفاء  مع امل�ضاركة، انتحال هوية الغري و 
فيها  م�ضتبه  قبل  من  م�رشوقة،  اأ�ضياء 
لت�رشقه  لتاجر  العائلية  الظروف  ا�ضتغلت 
يف مبلغ مايل قدره 62 مليون �ضنتيم، )03( 

�ضال�ضل من املعدن الأ�ضفر وحلقتي اأذن.
حيثيات ق�ضية احلال انطلقت بعد اأن تقّدم 
�ضكوى  لرت�ضيم  الأمن  م�ضالح  اإىل  تاجر 
اخلادمة  قبل  من  لل�رشقة  تعر�ضه  مفادها 
�ضوؤون  و ترعى  بتنظيف املنزل  تقوم  التي 

مايل  مبلغ  �رشقت  حيث  املقعدة،  زوجته 
من  �ضال�ضل   )03( �ضنتيم،  مليون   62 قدره 
وبعد جملة  اأذن،  وحلقتي  الأ�ضفر  املعدن 
ال�رشطة  فرقة  متكنت  التحريات،  من 
و  فيها  امل�ضتبه  توقيف  من  الق�ضائية 
هواتف   )04( يدويتني،  حقيبتني  ا�ضرتجاع 
نقالة، مبلغ مايل قدره 22500 دينار، كما مت 

القب�ض على امل�ضتبه فيه الثاين.
املتعامل  القانونية  الإجراءات  با�ضتكمال 
ال�ضيد  اأمام  فيهما  امل�ضتبه  تقدمي  بها، مت 
وكيل اجلمهورية املخت�ض اإقليميا، اأين اأمر 

باإيداعهم احلب�ض املوؤقت

حالة الطق�س
27
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30

32

18

اجلزائر

عنابة

�سطيف

وهران

غرداية

بجاية

لنقل  جوية  رحالت   )10( ع�رش  برجمت 
املقد�ضة  البقاع  اإىل  امليامني  احلجاج 
طرف  من  ال�ضعودية  العربية  باململكة 
من  انطالقا  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
وذلك  بورقلة  البي�ضاء<<  ><عني  مطار 
علم  ح�ضبما   2017 ل�ضنة  احلج  مو�ضم  بر�ضم 
لذات  اجلهوية  املديرية  لدى  الأربعاء  اأم�ض 

ال�رشكة بورقلة.

املنتظر  من  التي  الرحالت  هذه  و�ضت�ضمن 
يقل  ل  ما  املقبل  اأوت   8 بتاريخ  تنطلق  اأن 
عن 2.774 حاج وحاجة ميثلون 5 وليات من 
جنوب �رشق البالد )ورقلة وغرداية والوادي 
 290 اإىل  ي�ضل  مبعدل  واإيليزي(  ومترنا�ضت 
حاج وحاجة يف الرحلة الواحدة ح�ضبما اأكده 
اأمني  حممد  ال�ضيد  بالنيابة  اجلهوي  املدير 

ع�ضمان.

وخ�ض�ضت يف هذا الإطار ع�رش )10( طائرات 
من بينها �ضت )6( طائرات من نوع »اربي�ض« 
اجلوية  للخطوط  تابعة  اجلديد  اجليل  من 
اجلزائرية واأربعة )4( اأخرى تابعة للخطوط 
باملدينة  جميعها  حتط  ال�ضعودية  اجلوية 
املنورة فيما برجمت رحالت العودة انطالقا 
من مطار جدة الدويل واإىل غاية مطار عني 

البي�ضاء بورقلة كما متت الإ�ضارة اليه.
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