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الرئي�شان بوتفليقة و ماكرون 

 �جتـــثاث �لإرهــــاب
 من منطقة �ل�ساحل  

بتــــظافر �لـــــــــجهود
�س3
طيفور يرد على نواب االحتاد من 

اأجل النه�شة العدالة والبناء:

"حر�م"  "حالل" عليكم 
على حتالف جمتمع �ل�سلم

�س3
 "كا�شنو�س" م�شيلة توجه 
اإعذارات اإىل  2260اعذارا

حت�سيل �أكرث من 2 مليارين 
خالل �ل�سد��سي �لأول

�س4
 املوؤ�ش�شة اال�شت�شفائية 

اجلامعية لوهران 

خو�ض غمار �جلر�حة 
�ملدعمة بالروبوت 

�س24

معاجلــــة 92 ق�سية 
�إجـــــر�مية �ســـهر 

مــــــــــاي2017

تقنية النظام االآيل للتعرف على 
 )AFIS( الب�شمات

�س3بعد اأن و�شف احلدود اجلزائرية باحلزام الناري:

�أويحيى ير�سم و�قعا �أ�سود  عن �لو�سع �لأمني

�جلامعيني  لالأ�ساتذة  �لوظيفية  �ل�سكنات  على  "غرباء" يهيمنون 

�س8

وثائق تك�سف خطط 
�لإمار�ت لتعفني 
�لو�سع يف تون�ض 

ن�شرت اأم�س

          �لأرندي يدعم حكومة عبد �ملجيد تبون

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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نتائج بكالوريا 2017 يف 15 جوان

�شت�شمل 166 مركز امتحان ل�شهادة البكالوريا

90 باملائة من ممتحني الطور االبتدائي ناجحون

 �أزيد من 761 �ألف مرت�سح
 على موعد مع �لمتحان غد�  

 �أمن �لعا�سمة ي�سخر 5718 �سرطيا 
لتاأمني �متحانات نهايه �ل�سنة   

حجم �لزو�ر يعطل موقع 
�لديو�ن  �لوطني لالمتحانات   

اجلولة 29 من الرابطة املحرتفة الأوىل

�سر�ع �لو�سافة ب�سطيف 
 وبولوغني  وخم�سة

 �أندية ت�سارع للبقاء
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 )6( �ستة  البي�ض  بوالية  انطلقت 

الدقيق  مادتي  اإنتاج  يف  مطاحن 

بكل  وذلك  والنخالة  )الفرينة( 
للبي�ض  ال�سناعية  املنطقة  من 
واملنطقة ال�سناعية لدائرة بوقطب 

)100كلم �سمال الوالية(.
اهلل  عبد  الوالية  وايل  اأ�رشف  وقد 
ن�ساط  انطالق  على  من�سور  بن 
للخوا�ض  التابعة  املطاحن  هذه 
مليار   2 يفوق  ا�ستثمارا  كلفت  التي 
ال�سناعة  مدير  اأو�سح   ح�سبما  دج 
ح�سيبة  م�سطفى  واملناجم 
ال�سناعية  الوحدات  هذه  و�ستوفر 
يف جمموعها 1273 طن من مادتي 
وفق  اليوم  يف  والنخالة  الفرينة 

اأن  اإىل  اأ�سار  الذي  امل�سئول  ذات 
عليها  الطلب  يكرث  النخالة  مادة 
على  لالأنعام  كاأغذية  باملنطقة 
كما  للوالية  الرعوي  الطابع  اعتبار 
ما  بتوفري  املطاحن  هذه  ت�سمح 
لفائدة  �سغل  300من�سب  يقارب 
�سلة  ذي  �سياق  يف  الوالية   �سباب 
ال�سنة  نهاية  قبل  ا�ستالم  ينتظر 
اجلاري  احلليب  م�سنع  اجلارية 
للبي�ض  ال�سناعية  باملنطقة  اإجنازه 
نوعه  من  م�رشوع  اأول  يعد  والذي 
بالوالية حيث بلغت وترية االجناز به 

70باملائة ي�سيف نف�ض امل�سدر.

املدية

هزة �أر�سية بقوة 3,1 درجة 
على �سلم ري�سرت 

 �أبوظبي حتا�سر �لدوحة 
من �لإمار�ت

ل �أ�سا�س لها ...

بني 30 ماي و5 جوان 

 وفاة خم�سة �أ�سخا�س 
يف حو�دث مرورية

و  الثانية  ال�ساعة  اخلمي�ض يف حدود  اأم�ض  اأول  بعد ظهر  �سجلت 
اأر�سية بلغت �سدتها 3,1 درجات على �سلم ري�سرت  40 دقيقة هزة 
مبنطقة العمارية, والية املدية, ح�سب ما اأفاد به مركز البحث يف 
علم الفلك والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء واأ�ساف ذات امل�سدر اأن 

مركز الهزة حدد على بعد 02 كلم �رشق العمارية بنف�ض الوالية.

يبدو اأن ال�سلطات االماراتية ال تريد من االأزمة مع جارتها قطر اأن 
تنتهي, فبعد اأن �سحبت العالقات معها ب�سكل مفاجئ وغري منتظر, 
راحت اأبو ظبي ت�سدر قرارات غريبة اجتاه كل من يت�سامن مع دولة 
العقوبة  اأين و�سلت مدة  الفاي�سبوك,  ولو عرب �سفحته على  قطر 
هذا  عند  اأبوظبي  تتوقف  �سجنا, ومل  عاما   15 اإىل  ال�سجن  داخل 
يرتدي  من  لكل  مالية  غرامة  ا�سدار  عن  تعلن  راحت  بل  احلد, 
اإحدى املوؤ�س�سات القطرية, ح�سب  قمي�ض بر�سلونة, الذي متوله 
ما نقلته تقارير اإعالمية خليجية, قرارات وتعليمات م�سفرة  تبني 
اأن االإمارات بداأت احل�سار املعلن �سد الدوحة من داخل اأرا�سيها 

ما يعطي ت�سورا على اأن االأزمة لن تنتهي كما يتمناها اجلميع.

على  ال�سفحات  من  والعديد  مواقع  اأم�ض  اأول  من  ابتداءا  ن�رشت 
املواد  من  اإعانات  اأر�سلت  اجلزائر  على  مفاده  خرب  الفاي�سبوك 
الأن  له  اأ�سا�ض  ال  ما مت مالحظته  للدوحة, خرب وح�سب  الغذائية 
التمور  قطر  ا�ستوردت  ملا  الفارطة  لل�سنة  تعود  املن�سورة  ال�سور 
لطائرات  قدمية  �سور  وجود  على  زيادة  اجلزائر,  من  والبطاطا 
جزائرية حلت بقطر ولكن يف ظروف عادية, خرجة يراها البع�ض 
على ا�ستفزاز للديبلوما�سية باجلزائر التي دائما ما اأكدت اأن اجلزائر 

بلد حمايد وهو يقف مع اأطراف النزاع يف نف�ض امل�سافة.

لقي خم�سة اأ�سخا�ض م�رشعهم وجرح 260 اآخرين يف 202 حادث 
مرور �سجلت باملناطق احل�رشية يف الفرتة املمتدة بني 30 ماي 
لالأمن  العامة  املديرية  قدمتها  اجلاري,  ح�سب ح�سيلة  و جوان 

الوطني يف بيان لها.
امل�سجلة  بتلك  مقارنة  احل�سيلة  هذه  فان  امل�سدر  ذات  وح�سب 
عرف  املرور  حوادث  عدد  اأن  تظهر  املا�سي  االأ�سبوع  خالل 
انخفا�سا قدر ب )-46( حادث  كما مت ت�سجيل انخفا�ض يف عدد 
الوفيات ب )-02( حالة ويعد  اجلرحى ب )-38( حالة و يف عدد 
اأكرث  بن�سبة  لوقوع هذه احلوادث  الرئي�سي  ال�سبب  الب�رشي  العامل 

من 96 باملائة تليها العوامل املرتبطة بحالة املركبات والطرق.

بريد اجلزائر 

دعوة �إىل �لت�سجيل 
للح�سول على 

�لبطاقات �لذهبية 
دعت موؤ�س�سة بريد اجلزائر كل 
زبائنها, الذي تاأخروا يف اإر�سال 

طلبات احل�سول على البطاقة 
الذهبية  اإىل ت�سجيل طلباتهم 
عرب موقعها االإلكرتوين موؤكدة 

اأن م�ساحلها "�ستعمل ب�سفة 
تدريجية على اإنهاء �سالحية 

بطاقات الدفع القدمية".
و طلبت املوؤ�س�سة يف بيان لها 

زبائنها "الذي تاأخروا يف اإر�سال 
طلبات البطاقة االإلكرتونية 

اجلديدة  اإىل ت�سجيل طلباتهم 
عرب موقعها االإلكرتوين يف 

اأقرب االآجال  كما تعلم اجلميع 
اأن م�ساحلها �ستعمل ب�سفة 

تدريجية على اإنهاء �سالحية 
بطاقات الدفع القدمية م�ستبدلة 

اإياها بالبطاقة الذهبية" كما 
تذكر بريد اجلزائر زبائنها باأن 

عملية طلب البطاقة الذهبية تتم 
www.  عرب موقعها االإلكرتوين
poste.dz  اأين ميكن للمواطن 

اأو الزبون اأن يجد اال�ستمارة 
االإلكرتونية اخلا�سة بالبطاقة  

�سمن اخلدمات االإلكرتونية 
التي يوفرها املكتب الربيدي 

االفرتا�سي )بريدي نت(--
ي�سيف امل�سدر ذاته--.

وطماأنت موؤ�س�سة بريد اجلزائر 
زبائنها ب�ساأن التوقيف التدريجي 

للبطاقات القدمية  الذي "لن 
يتم اإال بعد التاأكد من ا�ستالم 

كل البطاقات التي جرى ت�سجيل 
طلبها عرب االإنرتنت".

زط�سي وقرباج يهنئان وفاق �سطيف

تلقت اإدارة فريق وفاق �سطيف تهنئة رئي�ض االحتادية اجلزائرية لكرة القدم والرابطة املحرتفة للعبة خري الدين زط�سي وحمفوظ قرباج على 
التوايل, حيث ابرقا م�سوؤوال الهيئتان الكرويتان ببالدنا ر�سالة تهنئة اإىل اإدارة الرئي�ض ح�سان حمار بعد تتويج الفريق بلقب البطولة الوطنية وهو 

الثامن يف تاريخ الفريق لي�سبح ثاين اكرث االأندية اجلزائرية تتويجا بالبطولة خلف �سبيبة القبائل �ساحبة الرقم القيا�سي يح�سد 14 لقبا.

�أن�سار 
�سو�سطارة 
رون  يتح�سّ

على ت�سييع 
�لد�ربيات

 عربرّ ان�سار احتاد اجلزائر عن ح�رشتهم الكبرية 
بلقب  االحتفاظ  فر�سة  فريقهم  ت�سييع  بعد 
التوايل,  على  الثاين  للمو�سم  الوطنية  البطولة 
التوا�سل  موقع  عرب  النادي  جماهري  فت  تاأ�سرّ اأين 
مت  التي  النقاط  على  "الفاي�سبوك"  االجتماعي 
ف�سل  والتي  العا�سمية  الداربيات  يف  ت�سييعها 
الفريق يف التعامل معها خا�سة بعد عدم التمكن 
من الفوز يف مرحلة العودة اأمام مولودية اجلزائر, 
النقاط  وهي  داي  ح�سني  ون�رش  احلرا�ض  احتاد 
التي جعلت الفريق يف�سل يف ا�ستغالل الفر�سة من 

اأجل االحتفاظ باللقب يف خزائنهم.

بكل من ب�ضكرة وتلم�ضان 

 �ســــــبــــــــــــــــــط �أزيـــــد 
 من ثمـــــــانـــــــــــية قــــــــــــناطري
 مـــن �لــــــــــــــكيف �ملــــــــــعالج 

متكنت مفرزة للجي�ض الوطني ال�سعبي بب�سكرة 
وحر�ض احلدود والدرك الوطني بتلم�سان, من 
�سبط ما يفوق ثمانية )08( قناطري من الكيف 
املعالج, ح�سب ما اأفاد به اليوم اخلمي�ض بيان 

لوزارة الدفاع  الوطني.
حماربة  اإطار  "يف  انه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
وبف�سل  املنظمة,  واجلرمية  التهريب 
مفرزة  �سبطت  للمعلومات,  اجليد  اال�ستغالل 
يوم  بب�سكرة/ن.ع.4,  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض 
07 جوان 2017, �سيارة نفعية حمملة باأربعة 04 
قناطري و19 كيلوغرام من الكيف املعالج, فيما 
�سبطت عنا�رش حر�ض احلدود الدرك الوطني 

باأربعة  تقدر  اأخرى  كميات  بتلم�سان/ن.ع.2, 
البيان  واأ�ساف  كيلوغرام".  و27  قناطري   4
بغرادية/ن.ع.4  الوطني  الدرك  عنا�رش  ان 
فيما  الهندي,  القنب  من  كلغ   5,6 "حجزوا 
اأوقف عنا�رش الدرك الوطني لعني امقل والية 
بحوزته  خمدرات  تاجر  مترنا�ست/ن.ع.6, 
املخدرات"وبورقلة/ن.ع.4,  من  كلغ   28,3
 14" ال�سعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
افريقية  جن�سيات  من   �رشعي  غري  مهاجرا 

خمتلفة".

البي�ض 

6 مطاحن لإنتاج مادتي �لفرينة و�لنخالة



يف  طيفور،  فاروق  و�أو�ضح 
ت�رصيح لأحد �ملو�قع �لوطنية، 
�ل�ضيا�ضية  حم�س  ت�ضكيلة  �أن 
مقعد� خالل   34 على  حت�ضلت 
ما  وهو  �لأخرية  �لت�رصيعات 
يف  ممثلة  تكون  لأن  يوؤهلها 
�إ�ضافة  �ملجل�س،  رئي�س  مكتب 
ونيابتها  للجنة  تروؤ�ضها  �ىل 
�لقانون  ح�ضب  �أخرى،  للجنة 
و�عترب  للمجل�س،  �لد�خلي 
�لنائب  ت�رصيحات  �أن  طيفور 
�لنه�ضة  �أجل  من  �لحتاد  عن 
�لبناء، ح�ضن عريبي  و�لعد�لة و 
مع  حم�س  م�ضاركة  بخ�ضو�س 
موؤ�مرة  يف  �ملو�لة  �أحز�ب 
لإق�ضاء حزبه من دخول هياكل 
�ل�ضحة،  من  عارية  �لربملان، 
مع  يتعامل  عريبي  �أن  م�ضيفا 
عليكم  “حر�م  مببد�أ  �لق�ضية 
وحالل علينا” خا�ضة بعد عدم 
متكن �لحتاد من دخول �لهياكل 
يف �لربملان نظر� حل�ضوله على 
�ل�ضياق  ويف  فقط،  مقعد   14
حزبه  �أن  طيفور  ك�ضف  ذ�ته، 
�ضيرت�أ�س جلنة �لفالحة و�ل�ضيد 

يف  �لبيئة  وحماية  �لبحري 
كما  للربملان،  �ل�ضفلى  �لغرفة 
للمجل�س  �لد�خلي  �لقانون  منح 
جلنة  نيابة  �ل�ضيا�ضية  ت�ضكيلته 
و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  �لرتبية 
�لدينية،  و�ل�ضوؤون  �لعلمي 
�أفاد  كما  �أخرى،  للجنة  ومقرر� 
ذ�ت �ملتحدث �أن حركة جمتمع 
�ل�ضلم �ضت�ضعى من خالل �لتو�جد 
د�خل هياكل �لربملان ملمار�ضة 
نقل  و  �لربملانية  �ملعار�ضة 

وترقية  �ملو�طنني  �ن�ضغالت 
�لأد�ء �لنيابي مبا يخدم �ل�ضالح 
خالف  بن  وكان  للبالد.  �لعام 
�أجل  من  �لإحتاد  عن  �لنائب 
و�لبناء، خل�رص  �لعد�لة  �لنه�ضة 
�تهم  �لأمني  قد  خالف،  بن 
�لوطني  �ل�ضعبي  للمجل�س  �لعام 
عنه  قال  �لذي  �ضليماين  �لب�ضري 
روؤ�ضاء  على  وثيقة  وزع  �أمه 
قبل  �لربملانية  �ملجموعات 
�لذي  �لتن�ضيقي  �لجتماع 

على  حلثهم  �أم�س،  �أول  جرى 
تطبيق �لبند �لثاين من �ملادة 13 
للمجل�س  �لد�خلي  �لقانون  من 
قائمة  �إعد�د  على  تن�س  �لتي 
قبل  من  �لرئي�س  لنّو�ب  موحدة 
�ملمثلة  �لربملانية  �ملجموعات 
عليه  تتفق  ملعيار  طبقا  لالأغلبية 
�ملجموعات �لر�غبة يف �مل�ضاركة 
تعر�س  و  �ملجل�س،  مكتب  يف 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  على  �لقائمة 

�لوطني للم�ضادقة عليه.

ر�ضم �لأمني �لعام للتجمع �لوطني 
�أويحيى  �أحمد  �لدميقر�طي، 
�ضورة قامتة عن �لأو�ضاع �لأمنية 
قال  حيث  �ملغاربية،  باملنطقة 
حتديات  تو�جه  �جلز�ئر  �إن 
�ملنطقة،  يف  خطرية  �أمنية 
�جلز�ئرية  �حلدود  �إىل  م�ضري� 
نار  من  ح�ضبه  حز�ما  ��ضحت 
فيها  تتخبط  �لتي  �لأزمات  جر�ء 
�لدول �ملجاورة، معلنا يف �لخري 
�ملجيد  عبد  حلكومة  دعمه  عن 
تبون. وقال ذ�ت �ملتحدث  خالل 
للمجل�س  �لعادية  �لدورة  �فتتاح 
�لوطني لالأرندي، يوم �أم�س مبقر 

بزر�لدة  �لعام  �لعمال  تعا�ضدية 
�جلز�ئرية  �حلدود  �أن  لالأرندي 
�لأزمات  جر�ء  نار  �أ�ضبحت  من 
متثلت  �لتي  �ملجاورة  �لدول  يف 
و�أ�ضلحة  يف �لرهاب، �ملخدر�ت 
�إىل  حني  من  تت�ضلل  �لتي  حربية 
ومن  �لوطني،  �لرت�ب  �إىل  �آخر 
�لعام  �لمني  جدد  �ملنطلق  هذ� 
وعرفانه  حتياته  �حلزب  با�ضم 
�لأمن  وقو�ت  �لوطني  للجي�س 
وخدمتهم  ت�ضحياتهم  على 
وعاد  و�ملو�طنني،  �لبالد  لأمن 
يغرق  �لذي  �لو�قع  لينقل  �أويحيى 
�لقت�ضاد �لوطني، حيث �أكد بعد 

�أن ذكر باأن �جلز�ئر تعي�س منذ ما 
يقارب 3 �ضنو�ت �نخفا�ضا رهيبا 
ملد�خيلها جر�ء �أزمة �ضوق �لنفط 
من  عنها  �جنر  ما  وهو  �لعاملية، 
�أزمة �قت�ضادية خانقة، حيث قال 
�ضلبية على  �آثار  �لو�ضع  "لهذ�  �أن 
قدرة متويل ميز�نية �لدولة، حيث 
�لأول  �ملحرك  �لأخرية  تبقى 
و�لأ�ضا�ضي يف بالدنا. ويف �لأخري 
تطرق �لأمني �لعام للتجمع �لوطني 
�لدميقر�طي �إىل ت�رصيعيات ماي 
يف  مرت  �أنها  �أكد  �أين  �ملا�ضي، 
�أكدته  ما  وهذ�  حمرتمة  ظروف 
ملر�قبة  �مل�ضتقلة  �لعليا  �لهيئة 

�ملر�قبني  وكذ�  �لنتخابات 
�أن  �إىل  �أويحيى  و�أ�ضار  �لدوليني، 
يف  �لنتخابات  �مل�ضاركة  ن�ضبة 
�إل  �ضعيفة  كانت  �لت�رصيعيات 
�أنها ل تطعن يف �رصعية �ملجل�س 
كما  �ملنتخب  �لوطني  �ل�ضعبي 
زرعها  �لأطر�ف  بع�س  حتاول 
�أن  قبل  وهناك -ح�ضبه،  هنا 
يتوجه �لأمني �لعام حلزب �لتجمع 
بتهنئة  �لدميقر�طي،  �لوطني 
تبون  �ملجيد  عبد  �لأول  للوزير 
وطاقمه �حلكومي �جلديد، معلنا 

عن دعم حزبه حلكومة تبون.
علي عزازقة

�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س  �أكد 
�إميانويل  �لفرن�ضي  نظريه  و  بوتفليقة 
"عزمهما  على  حمادثتهما  يف  ماكرون  
ق�ضد  �جلهود  ت�ضافر  يف  �مل�ضرتك 
�ل�ضاحل"   منطقة  من  �لإرهاب  �جتثاث 
بيان  ٫�جلمعة  �أم�س  به  �أفاد  ح�ضبما 
�أن  �لبيان  �أو�ضح  و  �جلمهورية،  لرئا�ضة 
"رئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة و 
تبادل  �إميانويل ماكرون  �لفرن�ضي  نظريه 
و  ليبيا  يف  �لو�ضع  حول  نظرهما  وجهة 

�مل�ضرتك يف  على عزمهما  �أكد�  و  مايل 
�لإرهاب  �جتثاث  ق�ضد  �جلهود  ت�ضافر 
�لبيان  �أ�ضاف  و  �ل�ضاحل".  منطقة  يف 
لرئي�ضي  فر�ضة  كانت  "�ملحادثات  �أن 
تقوية  يف  رغبتهما  عن  للتاأكيد  �لدولتني 
عالقات �ل�ضد�قة و �لتعاون بني �جلز�ئر 
"�لرئي�س  �أن  �إىل  �لبيان  �أ�ضار  و فرن�ضا"و 
هذ�  يف  �أكد  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�ضي 
�لأ�ضابيع  يف  للجز�ئر  زيارته  �ل�ضياق 

�ملقبلة".

قال م�ضدر من د�خل �لحتاد من 
�أجل �لنه�ضة و�لعد�لة و�لبناء، باأن 
نو�ب  يطلقها  �لتي  �لت�رصيحات 
�ملن�ضويني  و�لتنمية،  �لعد�لة 
خاطئ  عمل  �لحتاد  مظلة  حتت 
من  �أن  موؤكد�  ي�ضح،  يجب  ول 
م�ضاحلها  عن  �لدفاع  حم�س  حق 
عن  مالو�  �أنهم  رغم  �ل�ضيا�ضية، 
هكذ�  مبثل  وظلموها  �ملعار�ضة 

خرجة
�لحتاد  د�خل  �لقيادي  و�أو�ضح 
�إ�ضمه،  عن  �لك�ضف  رف�س  �لذي 
"�لو�ضط"  به  خ�س  ت�رصيح  يف 
باأن �لهجمة �ل�رص�ضة �لتي يتعر�س 
�ل�ضلم،  جمتمع  حركة  حتالف  لها 
رئي�س  مكاتب  تن�ضيب  مت  �أن  بعد 
و�لتي  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�س 

تعد �حلركة جز�أ منه، غري مقبولة 
متاما، رغم �أن حم�س ح�ضب تعبريه 
مبثل  للمعار�ضة  ظهرها  �أد�رت 
�ملتحدث  ذ�ت  و�أكد  قر�ر،  هكذ� 
عن  �لدفاع  حم�س  حق  من  �أنه 
مبنى  د�خل  �ل�ضيا�ضية  م�ضاحلها 
يو�ضف، ولكنها كذلك مبثل  زيغود 
خط  عن  حادت  قد  تكون  هكذ� 
�ل�ضلطة،  �إىل  ومالت  �ملعار�ضة 
�ضيزيد  هذ�  تفردهم  �أن  م�ضيفا 
�أحز�ب  بني  �ملوجود  �ل�رصخ  من 
�ملعار�ضة �ملوجودة يف �لربملان، 
�أن  م�ضدرنا  جدد  �لأخري  ويف 
�أنه  �إل  به  قامت  ما  ورغم  حم�س 
يف  و�لتهام  للق�ضوة  مربر�  لي�س 

�لرد عليهم.
علي عزازقة

�خلارجية  وز�رة  حم�س،  طالبت 
�لأزمة  حلحلة  �إىل  بال�ضعي 
�خلليجية، وما تعرفه من ت�ضعيد، 
و�لعمل على �إر�ضاء �حلو�ر و�حتو�ء 
تو�ضيعها  بدل  �لأ�ضقاء  بني  �لأزمة 
ول  �ملنطقة  يخدم  ل  ب�ضكل 
�ضعوبها، مع �لرتكيز على �حتو�ئها 
�لق�ضية  م�ضالح  ي�ضمن  ب�ضكل 
وفقا  �رصبها  ولي�س  �لفل�ضطينية 
�لت�رصيحات  بع�س  تو�ضحه  ملا 

بح�ضبها.
�ل�ضلم،  جمتمع  حركة  دعت 
�ل�ضوؤون  لها، وز�رة  �أم�س، يف بيان 
خط  على  �لدخول  �ىل  �خلارجية 
ملف قطع �لعالقات �لديبلوما�ضية 
مع قطر، لحتو�ء �لأزمة مبا ميكن 
من معاجلة �خلالفات �ضمن �إطار 
�حرت�م �ضيادة �لدول وعدم �لتدخل 
�حلقوق  و�حرت�م  �ضوؤونها  يف 
ودعم  للمو�طنني  و�حلريات 
�ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �لدفاع عن 

�أر�ضه وحقوقه ومقد�ضاته.
يتعلق  فيما  �حلركة  و�ضعدت 
�مل�ضوؤولني  بع�س  بت�رصيحات 
حيث  و�لإمار�تيني،  �ل�ضعوديني 
باأنها  �لت�رصيحات  تلك  و�ضفت 
�ملقاومة  بحركة  متحر�ضة 
و�ل�ضغط  حما�س-   - �لإ�ضالمية 

�ضد  كفاحها  يف  م�ضاندتها  لعدم 
ت�ضنده  �لذي  �ل�ضهيوين  �ملحتل 
�لأعر�ف و�ملو�ثيق �لدولية ويوؤكده 
�لو�جب �ل�رصعي و�لوطني، وتعترب 
على  موؤ�رصة  �لت�رصيحات  هذه 
جديدة  علنية  وحتالفات  توجهات 
�لعربية  �ل�ضعوب  كل  ترف�ضها 
مب�ضالح  وم�رصة  و�لإ�ضالمية 
دول  م�ضالح  ومنها  �ملنطقة 

�خلليج ذ�تها.
تتابع  �أنها  �إىل  �حلركة  و�أ�ضارت 
تطور�ت �لأحد�ث يف بلد�ن �خلليج 
و�حلزن  �لأ�ضف  بكثري من  �لعربي 
�أو�ضاع �لعامل  �إليه  على ما و�ضلت 
وت�ضتت، معتربة  �لعربي من متزق 
بوحدة  م�رصة  �لأزمة  هذه  �أن 
وظاملة  و��ضتقر�ره  �لعربي  �لعامل 
�خلليجيني  �ملو�طنني  من  لكثري 
ل  �لذين  و�مل�ضافرين  و�ملقيمني 
�ل�ضيا�ضية  بال�رص�عات  لهم  �ضاأن 
توؤدي  و�أنها  �حلكام،  بني  �لعدمية 
�ملطامع  �أمام  �جلميع  �ضعف  �إىل 
�لإقليمية و�لدولية ب�ضبب �لتنازلت 
�ملت�ضاعدة �لتي ي�ضطر كل طرف 
�إىل  �ملت�ضارعة  �لأطر�ف  من 
موقفه  تقوية  بهدف  تقدميها 

دوليا.
�سارة بومعزة 

رد القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم، فاروق طيفور، على احلملة التي ي�سنها نواب االحتاد من 
اأجل النه�سة والعدالة والبناء، على حتالف جمتمع ال�سلم، بعد اأن مت تن�سيب مكاتب رئي�س 

املجل�س ال�سعبي الوطني، حيث اأكد اأن التحالف ح�سد 34 مقعدا، وما يراه االإحتاد حالل عليه 
هو حرام على غريه.

طيفور يرد على نواب االحتاد من اأجل النه�سة العدالة والبناء:

بعد اأن و�سف احلدود اجلزائرية باحلزام الناري:

تبون املجيد  عبد  يدعم حكومة  •        االأرندي 

الرئي�سان بوتفليقة و ماكرون 

علي عزازقة

ال�سلم جمتمع  حتالف  "حرام" على  "حالل" عليكم 

اأويحيى ير�سم واقعا اأ�سود  عن الو�سع الأمني

اجتثاث الإرهاب من منطقة ال�ساحل  بتظافر اجلهود

قال اإنها خذلت املعار�سة وتفردت، قيادي 
يف االحتاد:

انتقدت الت�سريحات املناه�سة حلما�س

من حق حم�س الدفاع عن م�ساحلها 
ال�سيا�سية داخل الربملان

حم�س تدعو م�سالح م�ساهل 
للتدخل لحتواء الأزمة اخلليجية
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الديوان  موقع  عرف  حني  يف   
وامل�سابقات  لالمتحانات  الوطني 
اأم�س،  اأول  م�ساء  كبريا  �سغطا 
نظرا حلجم الزوار يف نف�س الوقت 
عرف الك�سف عن نتائج امتحانات 
نهاية الطور االبتدائي، م�ساء اأول 
ال�سغوطات،  من  جملة  اأم�س، 
بداية من حجم طلب الولوج عليه 
يف �سعف ا�ستيعابه، وهو ما يجعل 
نتائجا  يعطي  اأو  يتعطل  املوقع 
خاطئ  الرقم  اأن  كعالمة  مغايرة 
يف حني اأن العتب يعود على �سعف 
حفيظة  اأثار  ما  لكن  ا�ستيعابه، 
ال�سنة  هذه  العائالت  من  الكثري 
هو طلب الرقم ال�رسي اإىل جانب 
ي�سجل  مل  ما  وهو  الت�سجيل،  رقم 
اأن  كما  ال�سابقة  العمليات  يف 
الو�ساية مل ي�سبق واأن اأ�سارت اإىل 
اآليات الولوج ملوقع الديوان  تغيري 
الوطني للم�سابقات واالمتحانات، 
الرقم  مالحظة  ميكن  حني  يف 
امل�سلم  الت�سجيل  اأ�سفل  ال�رسي 

للتالميذ.
وال�سغوطات  الرتقب  حالة  ورغم 
عن  االإعالن  م�ساء  طبعة  التي 

النتائج انطالقا من ال�ساعة 14.00 
العملية مل تطل قبل  اأن  اإال  زواال، 
خا�سة  االأحياء،  الزغاريد  تعم  اأن 
حيث  كانت،  النجاح  ن�سبة  اأن 
اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بلغت  النجاح  ن�سبة  اأن  بن غربيط 
89.38 باملائة، يف حني كانت ن�سبة 
بالن�سبة  ال�سهادة  هذه  يف  النجاح 
اأما  79.99باملائة   ،  2016 لدورة 
معدالت  احت�ساب  بخ�سو�س 
زائد  الثالث  التعليمية  الف�سول 
املعدل املح�سل عليه يف ال�سهادة 

ن�سبة  ت�سل  الرتكيبية(،  )البطاقة 
الدرا�سية  لل�سنة  بالن�سبة  النجاح 
باملائة،   93.91 اىل   2017-2016
الرتبية  وزيرة  اأكدته  ما  ح�سب 
الر�سمي  ح�سابها  على  الوطنية 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  يف 
اجتاز  فقد  في�سبوك.  للتذكري 
760.652 مرت�سحا امتحان �سهادة 
نهاية الطور االبتدائي يف 24 مايو 
املا�سي ، من بينهم 47،93 باملائة 
اناث. وقد ارتفع عدد املرت�سحني 
بالدورة  مقارنة  الدورة  لهذه 

ال�سابقة ب 55.192 مرت�سحا.
من جهة ثانية اأو�سح موقع الديوان 
الوطني لالمتحانات وامل�سابقات، 
املرت�سحني  اأولياء  على  يتعني  اأنه 
الناجحني يف امتحان نهاية الطور 
بعد  املوقع  اإىل  العودة  االبتدائي 
ك�سوف  ا�ستخراج  اأجل  من  اأيام   3
النقاط، يف خطوة ت�ساعد االأولياء 
وتريحهم من التنقل اىل املدار�س، 
القطاع  رقمنة  اإطار  يف  وتندرج 
الذي كثريا ما راهنت عليه وزيرة 
الرتبية الوطنية نورية بن غربيط.

الأ�ساتذة  الوطني  املجل�س   ك�سف 
من  جملة  عن  العايل  التعليم 
طريقة  تطبق  التي  التجاوزات 
توزيع  وملف  اجلامعة  ت�سيري 
ال�سكنات، موؤكدين اأن عدة �سكنات 
توزيعها  االأ�ساتذة من  يتم حرمان 
اآخرون من خارج  ي�سغلها  يف حني 
�سنة،  عن  يقل  ال  ما  منذ  القطاع 
ملف  يف  بال�سفافية  املطالبة  مع 
تفعيل  وكذا  اجلامعة  ميزانية 

الرقمنة.
الأ�ساتذة  الوطني  املجل�س  حمل 
االإدارة  ب�سار،  فرع  العايل  التعليم 
توزيع  يف  التماطل  م�سوؤولية 
معتربا  رغم جهوزيتها،  ال�سكنات، 
عن  وعارية  واهية  املربرات  ان 

متثيل  مو�سحني  اأن  ال�سحة، 
ب�سار  يف  م�ستوى  على  فرعهم 
ذلك  قائما  يزال  ما  ال�سكن  جلنة 
مطعونا  لي�س  املحلي  املكتب  اأن 
يف �رسعيته الأنه منتخب و معتمد 
يف  ال�سابق،  الوطني  املكتب  من 
يتخذ  اجلامعة  اأن  مدير  حني 
التجاهل،  لي�ستمر يف  ذريعة،  ذلك 
ذاته  ال�سياق  يف  االإدارة  داعني 
ب�رسورة العمل بقوانني اجلمهورية 
ي�سغله  الذي  بال�سكن  يتعلق  ما  يف 
و  �سنة،  من  اأكرث  منذ  اأ�سخا�س 
يتمتعون  ال  اأْي  اأ�ساتذة  لي�سوا  هم 
بال�سفة التي تخّوُل لهم اال�ستفادة. 
م�سالح  النقابي  الفرع  ودعت 
يف  العاجل  التدخل  اإىل  حجار 

ما  يرف�سون  كوهم  امللف،  هذا 
يف  الرماد  ذر  �سموها  ب�سيا�سة 
طالبي  قائمة  تعليق  عرب  العيون 
اإداري  اإجراء  جمرد  وهو  ال�سكن، 
هو  املطلوب  بينما  اإال،  لي�س 
وتعيني  امللف  يف  اجلاد  البّت 
املفاتيح،  وتوزيع  امل�ستفيدين 
و  التام  ا�ستعدادهم  عن  معربني 
يف  مبمثليهم  للم�ساركة  جاهزيته 
القوانني  تن�ّس  كما  ال�سكن  جلنة 
عن  االإفراج  الت�رسيع يف  اأجل  من 
اأْن  على  مل�ستحّقيها،  ال�سكنات 
تُبدَي االإدارةُ رغبتها احلقيقية يف 
فتحوا  ثانية  جهة  من   .-2 ذلك. 
ملف  ميزانية اجلامعة، الذي قالوا 
اأنه يكتنفها ال�سبابية وال اأحد على 

عمداء  حتى  عليها  كامل  اّطالع 
لتمكني  باآليات  مطالبني  الكليات، 
هذا  على  االّطالع  من  االأ�ساتذة 
االجتماعي  ال�رسيك  عرب  امللف 
تتاح  حتى  و  لل�سفافية،  حتقيقا 
الفر�سة لتقييم الت�سيري و متابعته، 
ناهيك عن و�سعية الرقمنة بغياب 
مما  باجلامعة  االأنرتانت  تدفق 
جللب  الباحثني  االأ�ساتذة  ي�سطر 
 modem( اخلا�سة اأجهزتهم 
االنرتنت،  من  4G( لال�ستفادة 
ناهيك عن امل�ستوى غري امل�رسف 
وم�سمونا  �سكال  اجلامعة  ملوقع 
جامعات  باقي  مبواقع  مقارنة 

الوطن.
 �سارة بومعزة 

لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  حقق 
االأجراء   لغري  االجتماعي 
خالل  امل�سيلة  وكالة  »كا�سنو�س« 
اجلارية  ال�سنة  من  االأول  ال�سدا�سي 
امل�سطر  املبلغ  من   %48 ن�سبته  ما 
والذي يبلغ 2.3مليار دينار جزائري 
ح�سب ماك�سف عنه مدير ال�سندوق 
م�ساحله  اأن  على   « دبري  اأحمد   «
35000منخرط  من  اأكرث  حت�سي 
ت�سجيله  بينهم 6089منخرط مت  من 

بلغ عدد  فيما  اجلارية  ال�سنة  خالل 
�رسوط  ا�ستوفوا  الذي  املنخرطني 
يقارب  ما  حوايل  ا�سرتاكاتهم 
حت�سي  حني  يف  ال21000منخرط 
ذات امل�سالح 3005فالح وهو العدد 
الذي مكن ح�سب ذات املتحدث من 
�سنتيم  168مليار  قيمته  ما  حت�سيل 
خالل ال�سنة املا�سية ، م�سريا اإىل اأن 
ال�سندوق تتوىل كل عمليات  م�سالح 
اال�سرتاكات  ت�سديد  و  االنت�ساب 

والقيام باالأداءات و غريها، م�سيفا اأن 
الت�سهيالت  يف  االجتماعية  التغطية 
جد  موؤخرا  الدولة  اعتمدتها  التي 
وا�سعة، حيث ال تقت�رس على املوؤمن 
فقط،  اأ�رسته  اأفراد  و  اجتماعيا  له 
هم  الذين  االأ�سول  اإىل  تتعداه  بل 
حتت كفالة املنخرط يف ال�سندوق، 
التح�سيل  ن�سبة  ترتجمه  ما  وهو 
املقدرة ب137% ،كما تعمل م�سلحة 
مبالغ  حت�سيل  اأجل  من  املنازعات 

املنخرطني  ذمة  يف  العالقة  الديون 
ذات  ح�سب  بلغت  والتي  التجار  من 
املتحدث 288مليون دينار من خالل 
الدفع  عملية  اأثناء  ت�سهيالت  تقدمي 
ال�سندوق  م�سالح  اأن  على  م�سيفا 
قد  ال�سندوق  ديون  حت�سيل  وق�سد 
للمدانني ق�سد  اأر�سلت 2260اعذارا 
التقرب ت�سوية و�سعيتهم املالية مع 

ال�سندوق .
عبدالبا�سط بديار 

يجتاز غدا االأحد، اأزيد من 761  األف 
البكالوريا  �سهادة  امتحانات  مرت�سح 
دورة 2017، موزعني على 2518 مركز 
ليتم   ، الوطني  امل�ستوى  على  اإجراء 
جويلية   15 يف  النتائج  عن  االإعالن 

املقبل.
الوطنية  الرتبية  وزيرة  �ستعطي  و 
،نورية بن غربيط اإ�سارة انطالق هذا 
من  اأيام  خم�سة  يدوم  التي  االمتحان 
قاملة  واليتي  من  جوان(   15 اإىل   11(
اإح�سائيات  و ح�سب  اأهرا�س،  �سوق  و 
العدد  يبلغ  الوطنية،  الرتبية  وزارة 
 761.701 للمرت�سحني  االإجمايل 
،حيث تقل�س عدد املرت�سحني  بفارق 
بال�سنة  مقارنة  مرت�سح   56.817
 818.518 بها  �سجل  التي  املا�سية 
مت  املرت�سحني  بني  ومن  مرت�سحا 
و  متمدر�س    491.298 ت�سجيل 
50ر35  يعادل  )ما  اأحرار   270.403
املرت�سحني(  اإجمايل  من  مرت�سحا 
ومتثل االإناث ن�سبة 71ر54 باملائة من 
عدد املرت�سحني لهذا االمتحان الذي 
اجلامعة  اأمام  التالميذ  اأبواب  يفتح  
نتائجه  عن  االإعالن  �سيتم  الذي  و 
،وطماأنت  املقبل  جويلية   15 يوم 
اأن نف�س  الوزيرة املرت�سحني بالتاأكيد 
الدورات  يف  بها  املعمول  االإجراءات 
ال�سنة  هذه  اتخاذها  �سيتم  ال�سالفة 
مو�سوعني  بني  االختيار  اإمكانية  مع 
من  واال�ستفادة  مادة  كل  يف  اثنني 
ن�سف �ساعة ا�سافية زيادة عن الوقت 

القانوين املخ�س�س لكل مو�سوع.
،ل�سمان  املتخذة  االإجراءات  بني  من 
�سمان  كذا  ،و  البكالوريا  م�سداقية 
الفر�س بني جميع املرت�سحني  تكافوؤ 
املواقع  تامني  اأن  الوزيرة  اأكدت 
من  عليه  م�سادق  خمطط  وفق  مت 
واجلماعات  الداخلية  وزارة  طرف 

املقر  تاأهيل  اإعادة  مع  املحلية 
الوطني لالمتحانات  للديوان  اجلهوي 
وامل�سابقات بالعا�سمة وتقلي�س عدد 
موا�سيع  فيها  حتفظ  التي  املراكز 
الت�سوي�س  اأجهزة  وتن�سيب  االمتحان 
على  والت�سجيل  املراقبة  ،وكامريات 
م�ستوى مراكز طبع موا�سيع البكالوريا 
ومراكز حفظ املوا�سيع، عالوة على 

منع دخول 
وعدم  االإجراء  مراكز  اىل  ال�سيارات 
وو�سع  االمتحان  يوم  تاأخر  اأي  قبول 
ات�سال  و�سيلة  وكل  النقالة  الهواتف 
تخ�س�س  قاعة  يف  املركز  مبدخل 
بن  اأبرزت  اأخرى،  جهة  من  لذلك 
غربيط اأنه على غرار ال�سنة املا�سية، 
بخ�سو�س  مل�سقات  و�سع  �سيتم 
على  الغ�س  اأجهزة  ا�ستعمال  منع 
وال�سماعات  النقال  الهاتف  غرار 
والبلوتوث وغريها على م�ستوى مراكز 
االإجراء، كما �سيتم تقدمي االإر�سادات 
االأ�ساتذة  طرف  من  للمرت�سحني 
م�سرية  نف�سيا،  وحت�سريهم  احلرا�س 
اىل ان كل الت�رسفات التي قد تق�سي 
االمتحان  يف  امل�ساركة  من  املرت�سح 
مدونة يف اال�ستدعاء وعن االإجراءات 
العقابية، اأو�سحت الوزيرة اأنها �ستكون 
ملدة  االإق�ساء  بني  وترتاوح  »م�سددة« 
للمتمدر�سني  بالن�سبة  �سنوات  خم�س 

وع�رس �سنوات بالن�سبة للمرت�سحني 
االأحرار، معتربة اأن كل مرت�سح ي�سبط 
غ�س  حماولة  يعترب  نقال  هاتف  لديه 
الوزيرة  دعت  التاأخري،  بخ�سو�س  اأما 
»االلتحاق  اإىل  املرت�سحني  جميع 
على  �ساعة  ن�سف  االمتحان  بقاعة 
موؤكدة  االختبار«،  انطالق  قبل  االأقل 
التا�سعة  ال�ساعة  بعد  تاأخر  اأي  اأن 
املرت�سح  »�سيحرم  )09�سا00د(  متاما 

من امل�ساركة يف االمتحان«. 

.        �سحب الك�سوفات بعد 3 اأيام من الك�سف عن النتائج
متكن قرابة 90 باملائة من ممتحني �سهادة الطور االبتدائي من العبور للمرحلة املتو�سطة، و ارتفعت 

النتيجة اإىل 93 باملائة باحت�ساب املعدالت الف�سلية،

90 باملائة من ممتحني الطور االبتدائي ناجحون

حجار مطالب بالتدخل: الكنا�س:

»كا�سنو�س« م�سيلة توجه اإعذارات اإىل  2260اعذارا

�سارة بومعزة 

حجم الزوار يعطل موقع الديوان الوطني لالمتحانات

»غرباء« يهيمنون على ال�سكنات الوظيفية لالأ�ساتذة اجلامعيني منذ �سنة

حت�سيل اأكرث من 2 مليار ين خالل ال�سدا�سي الأول

نتائج بكالوريا 2017 يف 15 جوان

 اأزيد من 761 األف مرت�سح
 على موعد مع المتحان غدا 
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�ست�سمل 166 مركز اإمتحان ل�سهادة البكالوريا

اأمن العا�سمة ي�سخر 5718 �سرطي 
لتاأمني اإمتحانات نهايه ال�سنة

مبنا�سبة اإجتياز اإمتحانات �سهادة 
املمتدة  الفرتة  خالل  البكالوريا 
من 11 اإىل 15 جوان 2017 �سخرت 
كل  اجلزائر  واليـة  اأمـن  م�سالح 
واالإحرتازية  االأمنية  التدابري 
مبراكز  وال�سالمة  االأمن  لتوفري 
بهذه  اخلا�سة  االإمتحانات 
ق�سد  امل�سريية،  ال�سهادة 
الأبنائنا  املنا�سب  اجلو  توفري 
 1567 �سخرت  حيث  املمتحنني، 
اإجراء  مركز   166 لتاأمني  �رسطي 

اإمتحانات �سهادة البكالوريا.
هاته االإجراءات والتدابري االأمنية 
ب�رسية،  طاقات  لها  �سخرت  التي 
خالل  من  معتربة   وتقنية  مادية 
اإحرتازية  اإ�ستباقية  اإجراءات 
ملراكز  املبا�رس  التاأمني  ق�سد 
املحيط  وكذا  االإمتحانات 
باالإ�سافة  لهذه املراكز  املحاذي 
والت�سحيح  التجميع  مراكز  اإىل 
املوا�سيع  نقل  عملية  وتاأمني 
مع  بالتن�سيق  هذا  واالأجوبة، 
املمثلة  الرتبية  وزارة  م�سالح 
على  امل�رسفني  املدراء  يف 

�سخرت  حيث  العملية،  هاته 
اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح 
املبا�رس  للتاأمني  �رسطي   )478(
�رسطي   )404( االإمتحان،  ملراكز 
لتاأمني حميط مراكز االإمتحانات 
�رسطي   )141( اإىل  باالإ�سافة 
التجميع  لتاأمني  املبا�رس ملراكز 
اإىل  اإ�سافة  االأ�سئلة،  والت�سحيح 
لتاأمني  �رسطي   )544( اإقحام 
االأ�سئلة  موا�سيع  ونقل  مرافقة 
باإمتحانات  اخلا�سة  واالأجوبة 

�سهادة البكالوريا .
الت�سكيالت  هذه  وتبقى  هذا 
�سهادة  لتاأمني  املقحمة  االأمنية 
الباكالوريا مدعمة بوحدات االأمن 
حركة  تنظيم  لغر�س  العمومي 
الراكبة  الدوريات  وتعزيز  املرور 
وتوقف  وقوف  ومنع  والراجلة، 
مراكز  من  مبقربة  املركبات 
ق�سد  الذكر  ال�سالفة  االإمتحان 
توفري االأجواء املنا�سبة للم�رسفني 
املعنيني  تالميذنا  و  والقائمني 
بهاته االإمتحانات متمنيني لهم كل 

التوفيق والنجاح.  

.  1567 �سرطي للتاأمني املبا�سر ل�سهادة البكالوريا
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�شاب  وهو  املتهم  بذلك  ليمثل 
نهاية  العمر  من  الثاين  العقد  يف 
الأ�شبوع الفارط اأمام هيئة حمكمة 
اجلنايات ملواجهة تهمة ال�رض ب 
اأبي�ض  ب�شالح  العمدي  اجلرح  و 
قام  ،اأين  م�شتدمية  لعاهة  مف�شي 
من جهته ال�شحية ب�رضد تفا�شيل 
الواقعة التي تعود و على ح�شب ما 
اأدله من ت�رضيحات لتاريخ �شماعه 
�شائعات حول  بن�رض  املتهم  بقيام 
مبا  �شمعتها  مت�ض  الفتيات  اأحد 
جعله يثور غ�شبا من هذا الت�رضف 
و يقوم بالتوجه حليه لالإ�شت�شف�شار 
الت�رضفات  هاته  ردعه عن  و  منه 
من  املتهم  ويقوم  م�شوؤولة  الغري 
اأن حاول حمادثته  جهته ومبجرد 

يف املو�شوع بطريقة �شلمية بحمل 
مبا  لراأ�شه  ووجهه  براغي  مفك 
على  ينقل  و  اأر�شا  ي�شقط  جعله 
اأين  للم�شت�شفى  ال�رضعة  م�شتوى 
تلقى الإ�شعافات الأولية ومن �شدة 
اأ�شيب  لها  تعر�ض  التي  الإ�شابة 
ب�شلل ن�شفي على م�شتوى الناحية 
ك�رض  جراء  من  جل�شده  اليمنى 
له على م�شتوى اجلمجمة  تعر�ض 
و هي الإ�شابة التي قدرها الطبيب 
ال�رضعي مبدة عجز 30 يوما ، وهي 
املتهم  فندها  التي  الت�رضيحات 
وجاء باأقوال مغايرة متاما مفادها 
معه  يف  يعمل  كان  ال�شحية  اأن 
اأن وردت معلومات  وبعد  الور�شة 
ل�شاحب الور�شة حول  اأنه مدمن 
فظن  بطرده  قام  مهلو�شات 
بتحري�شه  قام  من  اأنه  حينها 

منا�شبة عن  كل  ي�شتفزه يف  وراح 
طريق التهديدات بالإعتداء عليه 
تواجده  اأثناء  و  الواقعة  وبيوم   ،
اأحد  اإ�شالح  ب�شدد  بالور�شة 
مبباغتته  ال�شحية  قام  ال�شيارات 
عن  الدفاع  فحاول  اخللف  من 
نف�شه باإ�شتعمال مفك براغي مبا 

الأذن  م�شتوى  على  ي�شيبه  جعله 
،  ليلتم�ض  ذلك  يق�شد  اأن  دون 
�شنوات   6 العام عقوبة  النائب  له 
عليه  وتق�شي   ، نافذا  �شجنا 
�شهر  املحكمة  بعقوبة  18 
�شجنا  نافذا و تعوي�ض بقيمة 40 

مليون �شنتيم .

تعر�ض �ضاب يف العقد الثاين من العمر لإعتداء خطري على يد اإبن حيه با�ضتعمال مفك 
براغي وجهه له على م�ضتوى الأذن مبا  ت�ضبب له يف �ضلل كلي على م�ضتوى اجلهة اليمنى 

جل�ضده وهذا ب�ضبب �ضائعات قام بن�ضرها بني اأبناء احلي حول فتاة .

اأدين من قبل حمكمة اجلنايات بعقوبة 18 �ضهرا حب�ضا نافذا

ل/منرية

�ساب يعتدي على اآخر مبفك براغي و ي�سبب له �سلال ن�سفيا 
راي�ض  مراد  بئر  حمكمة  ق�شت 
عقوبة  بت�شليط  بالعا�شمة 
يف  النفاذ  موقوف  حب�شا  عام 
من  الرابع  العقد  يف  حق  �شيدة 
الن�شب  بجرم  تورطها  عن  العمر 
�شحيته  راحت  الذي  الحتيال  و 
ب�شلبها  قامت  بعدما  �شديقتها 
 220 بقيمة  ذهبية  جموهرات 
مليون �شنتيم على اأ�شا�ض الدخول 
معها يف م�شاريع جتارية  مدعيتا 
مبعونة  عنابة  وايل  زوجة  باأنها 
يف  متابعته  جرت  الذي  �شقيقها 
حقه  يف  اأ�شدرت  و   2015 جوان 

املحكمة حكما �شالبا للحرية .
وقائعها  تعود  التي  الق�شية  يف 
تعرفت  املتهمة  حني   2015 لعام 
�شم�شارة  وهي  على  ال�شحية 
وايل  زوجة  اأنها  اأ�شا�ض  على 
ومن  منها  تتقرب  وراحت  عنابة 
طويلة  زمنية  مدة  وبعد  عائلتها 
متكنت خاللها من نيل كامل ثقتها 
يف  معها  الدخول  عليها  عر�شت 
خالله  �شلمتها  جتاري  م�رضوع 
 220 بقيمة  جموهرات  ال�شحية 
ماليني   7 مبلغ  �شنتيم  مع  مليون 
املتهمة  �شقيق  تكفل  �شنتيم 
باإ�شتيالمه قبل اأن تختفي �شقيقته 
كانت  ال�شخم  و  املبلغ  وبحوزتها 

انت�شار  بعد  وهران  ولية  وجهتها 
هاته  وحترتف  ن�شابة  اأنها  خرب 
عدة  فيها  اأوقعت  التي  املهنة 
�شحايا اأخرهم ال�شم�شارة ، لتقوم 
�شد  �شكوى  برفع  الأخرية  هاته 
�شقيق املتهمة احلالية الذي جرى 
حمكمة  على  حتويله  و  توقيفه 
فيه  ظلت  الذي  الوقت  يف  احلال 
اأ�شدر  و  فرار  حالة  يف  �شقيقته 
املعار�شة  احلكم  حمل  حقها  يف 
،حلني توقيفها يوم الإثنني الفارط 
و  احلال  حمكمة  على  وحتويلها 
قامت برفع هاته املعار�شة ، اأين 
لقا�شي  مواجهتها  خالل  اأكدت 
اجلنح باأنها بريئة و اأن �شقيقها من 
�شلمها  و  احلال  ق�شية  يف  ورطها 
باعتهم  التي  الذهبية  امل�شوغات 
باإرجاع  قامت  مت  ومن  بالكامل 
تاأخرت  اأنها  غري  لل�شحية  املبلغ 
نتيجة  �شحية  لأزمة  لتعر�شها 
ولدتها القي�رضية ،يف حني تنازلت 
ال�شحية عن �شكواها بعد تاأكيدها 
املايل  املبلغ  اإ�شرتجاع  على 
بالكامل ، ويطالب من جهته ممثل 
احلق العام ويف ظل ما �شلف ذكره 
بت�شليط عقوبة عامني حب�شا نافذا 

وغرامة بقيمة 20 األف دج .
ل/منرية الأمنية  الإجراءات  اإطار  يف 

اجلرمية   اأوكار  ملداهمة 
مبختلف اأ�شكالها   ح�شب ما علم 
الإعالم  اليوم اخلمي�ض من خلية 
هذه  وتتمثل  الولئي.   بالأمن 
املركبات  مراقبة  يف  العمليات 
ومراقبة  اأحجامها  مبختلف 
و�شع  و  النارية  الدراجات  

فجائية  وتفتي�ض  مراقبة  نقاط 
الأ�شبوع  هذا  خالل  نفذت  حيث 
ثالث  عمليات مداهمة وتفتي�ض  
بالتن�شيق  م�شرتكة  عملية  منها 
الأخرى   الأمنية  الأجهزة  مع 
الولية    اأمن  مل�شالح  وعمليتني 
 101 مراقبة  على  اأ�شفرت  والتي 

مركبة من خمتلف 

منها  حتويل  ومت  الأحجام  
 12 ومراقبة  للتحقيق    مركبتني 
الكبري   احلجم   من  نارية  دراجة 
و حتويل 4 منها للتحقيق لنعدام 

الوثائق  وفق امل�شدر ذاته.
كما مت اأي�شا التعريف على هوية 
82 �شخ�شا وحتويل 19 منهم اإىل 
اأجل  من  الولئي   الأمن  مقر 

درا�شة حالتهم يف حني مت تفتي�ض 
واإحاطة  مراآب   274 ومعاينة 

مهجورة   ح�شب ما 
الأمنية  امل�شالح  ذات  ذكرت 
العمليات  هذه  اأن  اأ�شافت  التي 
�شهر  طيلة   تتوا�شل  الوقائية 
على  للحفاظ  املبارك  رم�شان 

الأمن وال�شكينة العامة.

ورطت �ضقيقها رفقتها

مترنا�ضت

م�سالح ال�سرطة والية مترنا�ست بتج�سيد خمتلف العمليات ال�سرطية

االإفراج عن  حمتالة اإدعت اأنها 
زوجة وايل عنابة 

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة 
الأ�شبوع  نهاية  راي�ض  مراد  بئر 
الفارط ت�شليط عقوبة 10 �شنوات 
حب�شا نافذا يف حق  �شاب يف العقد 
الثاين من العمر اأقدم على �رضب 
مكتب  التقدميات  غنيمه  داخل 
اجلمهورية  بذات  لوكيل 
�شفرة  املحكمة  با�شتعمال 
اأخر  حمبو�ض  له  حالقة  �شلمها 
داخل  �رضبها  للمحكمة  بعدما 
توبع  التي  الفعلة  وهي  حذائه 
حيازة  بتهمة  الأخر  هو  لأجلها 
�شالح اأبي�ض وطالب له ممثل احلق 
العام نف�ض العقوبة �شالفة الذكر .

وقائعها  تعود  التي  الق�شية  يف 
اأمام  املتهم  تقدمي  لتاريخ 
حمكمة احلال بعد تورطه بحادثة 
حالقة  ب�شفرة  اأخر  �شاب  �رضب 
جمعهما  �شابق  خالف  ب�شبب 
من  بالقرب  تواجده  اأثناء  و 
من  ل�شماعه  التقدميات  مكتب 
مبوجب  اجلمهورية  وكيل  قبل 
قام  الفوري  املثول  اإجراءات 
�رضبة  بتوجيه  اإنذار  �شابق  ودون 
بنف�ض  املتواجد  لل�شحية  اأخرى 
الأماكن م�شببا له جرح عميق على 
قدرها  الوجه مبدة عجز  م�شتوى 
الطبيب ال�رضعي ب15 يوما و هي 
لها  تعر�ض  التي  الإ�شابة  نف�ض 
الأ�شا�ض  هذا  على  يتم  و  �شابقا 
�شفرة  م�شدر  حول  حتريات  فتح 
اإ�شتعملها يف عملية  التي  احلالقة 
الإعتداء و التي تبني بعد التحقيق 
معه باأنه حت�شل عليها من حمبو�ض 

ال�شفرة  تلك  بت�رضيب  قام  اأخر 
حذائه  داخل  املحكمة  لداخل 
الأمن  م�شالح  له  تتفطن  اأن  دون 
الأمن  مركز  م�شتوى  على  �شواءا 
ويتم  املحكمة  م�شتوى  على  اأو 
بذلك تقدميه رفقته بتهمة حيازة 
وقت  يف  حم�شور  اأبي�ض  �شالح 
الذي ن�شبت للمتهم الرئي�شي تهمة 
ب�شالح  العمدي  اجلرح  و  ال�رضب 
منف�شلني  ملفني  اإطار  يف  اأبي�ض 
حول الواقعة الأوىل و الثانية ، حيث 
مواجهته  خالل  املتهم  اإعرتف 
لقا�شي اجلنح ما ن�شب له من جرم 
ال�شحية  على  اإعتدى  باأنه  اأكد  و 
حني  يف   ، �شابق  خالف  ب�شبب 
قد  يكون  باأن  الثاين  املتهم  اأنكر 
لداخل  ال�شفرة  تلك  بت�رضيب  قام 
الأول  املتهم  باأن  اأكد  و  املحكمة 
مالب�شه  داخل  بو�شعها  قام  من 
ق�شد توريطه يف الق�شية يف اإطار 
ثالث  �شخ�ض  رفقة  حبكها  ماأمرة 
داخل املوؤ�ش�شة العقابية اأين كانوا 
كل  يف  يحاولون  و  عليه  يتفقون 
عدة  م�شاكل  يف  توريطه  منا�شبة 
احلق  ممثل  جته  من  ليطالب   ،
�شنوات   10 عقوبة  ت�شليط  العام 
حب�شا نافذا يف حقه رفقة املتهم 
الرئي�شي فيما يخ�ض ملف ال�رضب 
داخل قاعة التقدميات و عقوبة 7 
�شنوات حب�شا نافذا يف حق املتهم 
الرئي�شي يف امللف الأول ، يف حني 
قرر القا�شي تاأجيل النطق باحلكم 

جلل�شات لحقة .
ل/منرية

�ضلمها له حمبو�ض اأخر بعدما �ضربها خفية داخل حذائه

حمبو�س يعتدي على اآخر ب�سفرة حالقة 
داخل قاعة التقدميات باملحكمة

توقيف م�ضعوذ

لل�رضطة  املتنقلة  الفرقة  اأوقفت 
اأهرا�ض  �شوق  ولية  لأمن  الق�شائية 
طقو�ض  ميتهن  )30�شنة(  �شخ�ض 
ب�شكنه  وذلك  وال�شعوذة  العرافة 
مبدينة �شوق اأهرا�ض ح�شبما علم من 
خلية الت�شال لذات ال�شلك الأمني. 
واأو�شح ذات امل�شدر باأنه ا�شتغالل 
�شخ�ض  وجود  حول  ملعلومات 
اإذن  ا�شت�شدار  مت  ال�شعوذة  ميتهن 
حمكمة  نيابة  عن  �شادر  بالتفتي�ض 
على  العثور  مت  حيث  اأهرا�ض  �شوق 
»امل�شعوذ« داخل �شكنه املكون من  
كقاعة  ي�شتغلها  كان  الأوىل  غرفتني 
ثالثة  على  بداخلها  وعرث  انتظار 
والرابع  الثالث  عقدهن  يف  ن�شوة 
اإىل رجلني كما  العمر بالإ�شافة  من 
على  الثانية  الغرفة  يف  العثور  مت 
امراأة م�شتلقية بادية عليها عالمات 
الرتعا�ض مع ال�رضاخ بالإ�شافة اإىل 
ي�شتغلها  التي  الأغرا�ض  العديد من 
العثور  ومت   . ن�شاطه  ممار�شة  يف 
عدد  على  كذلك  ال�شكن  بداخل 
املن�شوخة  واملجلدات  الكتب  من 
اخلا�شة باإبطال اجلن وحرق ال�شحر 
الطبية  واملحاليل  الو�شائل  وبع�ض 
قيمته  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�شافة 
ممار�شة  كعائدات  د.ج  األف   82
م�شالح  اأجنزت  وقد  الن�شاط.  هذا 

جرم  عن  ق�شائية  ملفات  الأمن 
غطاء  حتت  ال�شعوذة  »ممار�شة 
الرقية ال�رضعية« ليقدموا امام نيابة 
حمكمة �شوق اأهرا�ض التي اأ�شدرت 

يف حقهم اأحكاما ق�شائية.

اإفطار م�ضتعملي الطريق

�شوق  ولية  اأمن  م�شالح  توا�شل 
ن�شاطها  طار  يف  ودائما  اأهرا�ض 
اإفطار  عملية  اجلواري  الت�شايل 
اإطار  يف  وذلك  الطريق  م�شتعملي 
العامة  املديرية  اأطلقتها  مبادرة 
»�شهر  �شعار  حتت  الوطني  لالأمن 
رم�شان بدون حوادث مرور« ح�شبما 
علم من خلية الت�شال لذات ال�شلك 

الأمني.
هذه  باأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
اإطارات  فيها  ي�شارك  التي  العملية 
تكون  ال�رضطة  واأعوان  ورتباء 
دعوة  يتم  حيث  املغرب  اأذان  قبيل 
وتناول  للتوقف  الطريق  م�شتعملي 
عنا�رض  مبعية  الإفطار  وجبة 
هذه  بر�شم  مت  وقد  ال�رضطة. 
العملية التي �شتتوا�شل طوال ال�شهر 
الف�شيل توزيع وجبات اإفطار �شاخنة 
على الذين تعذر عليهم الو�شول اإىل 
منازلهم وقت الإفطار حيث ت�شتغل 
ال�شواق  لتح�شي�ض  كذلك  العملية 
ودعوتهم  املرور  حوادث  باأخطار 

ال�شياقة  اأثناء  بالرزانة  التحلي  اإىل 
وقواعد  قوانني  باحرتام  التقيد  مع 

املرور .

القب�ض على �ضارق موا�ضي

احل�رضي  الأمن  عنا�رض  متكن 
اأهرا�ض  �شوق  ولية  باأمن  اخلام�ض 
عقده  يف  ب�شخ�ض  الإطاحة  من 
�رضقة  جرم  عن  العمر  من  الثاين 
ح�شبما  تلب�ض  حالة  يف  املوا�شي 
علم من خلية الت�شال لأمن الولية. 
وقد جت�شدت هذه العملية بناء على 
مفادها  �شحية  بها  تقدم  �شكوى 
تعر�شه لعملية �رضقة املوا�شي �شد 
با�رض  حيث  هويته  يجهل  �شخ�ض 
اخلام�ض  احل�رضي  الأمن  عنا�رض 
التي  والتحري  البحث  عملية 
امل�شتبه  اإىل  التو�شل  عن  اأ�رضفت 
حمل  املا�شية  روؤو�ض  وبحوزته  فيه 
اإىل  واقتياده  توقيفه  ليتم  ال�رضقة 
روؤو�ض  وا�شرتجاع  ال�رضطة  مقر 
وبا�شتكمال  امل�رضوقة.  املا�شية 
جميع الإجراءات القانونية مت اإجناز 
جرم  عن  للموقوف  ق�شائي  ملف 
التلب�ض  حالة  يف  املوا�شي  �رضقة 
�شوق  حمكمة  نيابة  اأمام  وقدم 
اأمر  اأ�شدرت يف حقه  التي  اأهرا�ض 

بالإيداع.

حجز 2910 وحدة من 
املوؤثرات العقلية

مكافحة  فرقة  عنا�رض  متكن 
الإجرام بامل�شلحة الولئية لل�رضطة 
اأهرا�ض  �شوق  ولية  باأمن  الق�شائية 
عقده  يف  ب�شخ�ض  الإطاحة  من 
الثاين من العمر وحجز 2910 وحدة 
علم  ح�شبما  العقلية  املوؤثرات  من 
لذات  وا�شتنادا  الأمن.  لدى م�شالح 
ملعلومات  ا�شتغالل  فاإنه  امل�شدر 
وبعد  الفرقة  ذات  اإىل  وردت 
ال�شادر  بالتفتي�ض  اإذن  ا�شت�شدار 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة �شوق 
املتهم  �شكن  تفتي�ض  مت  اأهرا�ض 
بطريقة  امل�شتغل  التجاري  وحمله 
حقيبة  على  العثور  مت  �رضعية  غري 
يدوية بها كمية من املوؤثرات العقلية 
قدرت ب97 علبة داخل كل علبة 30 
باإجمايل 2910 وحدة من  اأي  وحدة 
 6 اإىل  بالإ�شافة  العقلية  املوؤثرات 
اآخر  عقلي  موؤثر  نوع  من  �شفائح 
مبجموع 59 قر�ض. ومت على اإثر ذلك 
ملقر  وحتويله  فيه  امل�شتبه  توقيف 
لل�رضطة  الولئية  بامل�شلحة  الفرقة 
الق�شائية حيث اجنز يف حقه ملف 
ق�شائي عن جرم التخزين والرتويج 
نيابة  امام  ليقدم  العقلية  للموؤثرات 
حمكمة �شوق اأهرا�ض التي اأ�شدرت 

يف حقه حكما ق�شائيا بالإيداع.

خمت�سرات اأمنية من �سوق اأهرا�س 
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هام�ش  على  امل�س�ؤول  ذات  اأو�سح  و 
زيارة تفقدية لن�ساط م�سالح اجلمارك 
باأق�سى  احلدودية  املنطقة  بهذه 
اجلمارك  اإدارة  اأن  ال�طن  جن�ب 
ت�سعى جاهدة لتح�سني اأداء م�ساحلها 
و م�اكبة  الع�رصنة  اعتماد  من خالل 
يف  املعتمدة  التقنية  التط�رات  كل 
مراقبة حركة ال�سلع مبا ي�سب يف اجتاه 
حماية الإقت�ساد ال�طني و امل�ستهلك 
الذي  طاهر  بن  واطلع  عامة  ب�سفة 
كان مرف�قا مبفت�ش اأق�سام اجلمارك 
ل�لية اأدرار ،و  اإطارات من املديرية 
العامة للجمارك عن قرب على ن�ساط 
ملفت�سية  التابعة  امل�سالح  خمتلف 
باجي  برج  مبنطقة  اجلمارك  اأق�سام 
مبراقبة  منه  تعلق  ما  �سيما  خمتار 
التهريب  مكافحة  و  املقاي�سة  جتارة 

و املخدرات.
العام  املدير  ثمن  اجلانب   هذا  ويف 
للجمارك اجله�د التي يبذلها الأع�ان 
الظروف  رغم  الدائمة  وجاهزيتهم 
التي  ال�سعبة  املناخية  ،و  اجلغرافية 

تتميز بها املناطق احلدودية باأق�سى 
جن�ب ال�طن .

باملنا�سبة  ذاته  امل�س�ؤول  اأبدى  و 
عزم م�ساحله اتخاذ كافة الإجراءات 
الكفيلة بتح�سني ظروف عمل الأع�ان 
�سمان  خالل  من  اأدائهم  تط�ير  و 
التك�ين الإحرتايف املت�ا�سل و ت�فري 
يتطلبها  التي  الالزمة  العمل  و�سائل 
مثل هذا الن�ع من الن�ساط احل�سا�ش 

اإقليمية  حتديات  ي�اجه  الذي 
خمتلفة.

جلهاز  الأول  امل�س�ؤول  زيارة  وتهدف 
اجلمارك اإىل هذه املنطقة احلدودية 
اإطار تنفيذ املخطط  التي تندرج يف 
الإ�سرتاتيجي للقطاع  اإىل اإعطاء دفع 
خالل  اجلهازمن  هذا  لن�ساط  جديد 
اجلمارك  اأع�ان  و  فرق  من  التقرب 
و ال�ق�ف على ظروف عملهم وتعزيز 

اليقظة  و  امل�س�ؤولية  بروح  التحلي 
مع  التن�سيق  تدعيم  جانب  اإىل  لديهم 
جمال  يف  الأمنية  الأ�سالك  خمتلف 
للحدود  العابرة  للجرمية  الت�سدي 
زيارته  طاهر  بن  قدور  �سيختتم  و 
التفقدية لربج باجي خمتار مب�ساركة 
اأع�ان اجلمارك ماأدبة اإفطار جماعي 
رفقة  رم�سان املعظم  �سهر  مبنا�سبة 

ال�سلطات املحلية .

و  العم�مية  الأ�سغال  وزير  اأكد 
النقل عبد الغني زعالن بتيزي وزو 
اأن الدولة �ست�ا�سل جه�دها بهذه 
ال�لية لدفع التنمية الجتماعية و 

القت�سادية املحلية.
واأعلن زعالن خالل ندوة �سحفية 
عمل  زيارة  هام�ش  على  ن�سطها 
التكفل  عن  ال�لية  اإىل  قادته 
املالية  امل�ستحقات  دفع  مب�سكل 
الطريق  باإجناز  املكلفة  لل�رصكة 
العابر للطريق ال�سيار �رصق-غرب 
كلم   48 م�سافة  على  املمتد  و 
الأول  ال�سطر  با�ستالم  لل�سماح 
منه ،و املمتد على 10 كلم خالل 
ال�سنة اجلارية وقال ال�زير يف هذا 
ال�سدد »�سندفع الف�اتري مل�ؤ�س�سة 
تزويد  من  تتمكن  حتى  الجناز 
البناء و دفع رواتب  ال�ر�سة مب�اد 
عمالها« م�سيفا اأن دائرته ال�زارية 
�ستعمل على ت�فري جميع ال��سائل 
يف  ال�سطر  هذا  ل�ستالم  الالزمة 

اأنه  الآجال املحددة وذكر زعالن 
رغم ال�سائقة املالية احلالية للبالد 
خمطط  تقلي�ش  يتم  مل  اأنه  اإل 
اإجنازه  اجلاري  امل�رصوع  هذا 
من  جزء  يعد  الذي  و  وزو  بتيزي 
برنامج ي�سم 13 طريقا عابرا على 
امل�ست�ى ال�طني حيث مت الإبقاء 
على  �سكل ممرين يف ثالثة مرات 
x 3( 2( يف ال�قت الذي قل�ش فيه 
هذا الطريق يف وليات اأخرى على 
غرار وهران على �سكل ممرين يف 

.)2 )2 x  مرتني
الطريق  ا�ستالم  اأن  ال�زير  واأكد 
ال�سيار  بالطريق  الرابط  العابر 
ال�سكة  خط  و  �رصق-غرب 
وزو-اجلزائر  تيزي  احلديدية 
العا�سمة �سيك�ن لهما اأثر اإيجابي 
الجتماعية  التنمية  على  هام 
ال�لية  بهذه  القت�سادية  ،و 
،وبخ�س��ش م�ساكل انقطاع التيار 
الكهربائي بخط ال�سكة احلديدية 

قال  العا�سمة  وزو-اجلزائر  تيزي 
اأ�سدرته  لتقرير  وفقا  اأنه  ال�زير 
احلديدية  بال�سكة  النقل  م�ؤ�س�سة 
على  تقع  النقطاعات  هذه  فاإن 
كل  الثان�ية  املحطات  م�ست�ى 
القطار  يجرب  ي�ما مما   25 اأو   20
ه�  و  �ساعتني  ملدة  الت�قف  على 
العطب  للك�سف عن  ال�قت الالزم 
املتخ�س�سة  الفرق  تدخل  و 
امل�ساكل  هذه  واأرجع  لإ�سالحه. 
اإىل ك�ن اخلط جديد و مل يتم بعد 

ا�ستالمه بن�سبة مائة باملائة.
واأ�سار اإىل اأن حتدي م�ؤ�س�سة النقل 
بال�سكة احلديدية يتمثل يف تقلي�ش 
حاليا  تقدر  التي  الرحلة  مدة 
ب�ساعة و 40 دقيقة اإىل �ساعة و 15 
دقيقة  و ه� الأمر الذي �سيتحقق 
و  ال�سكة  ازدواجية  اإجناز  مع 
الكهربائية  بالنقطاعات  التكفل 
اأن  »مبا  ال�سدد  هذا  يف  واأ�ساف 
جدا  مربح  بخط  يتعلق  الأمر 
العربات  عدد  رفع  املقرر  فمن 
اخلط.«  هذا  على  الرحالت  و 
الأجزاء  باقي  اإجناز  ،وبخ�س��ش 
الطريق  و  اله�ائي  امل�سعد  من 
بها  الأ�سغال  انطالق  فاإن  العابر 
املالية  ال��سعية  بتح�سن  مرتبط 
اإعادة  بعمليات  يتعلق  الأمر  لأن 
تقييم ح�سب زعالن الذي قال يف 
الأح�ال  جميع  يف   « ال�سياق  هذا 
قبل  امل�ساريع  هذه  اجناز  �سيتم 

.»2019
وتطرق ال�زير اإىل اأهداف قطاعه 
 12.000 اإجناز  بينها  من  والتي 
اآفاق  ال�سكة احلديدية يف  كلم من 

تهيئة  اإعادة  و  �سيانة  و   2025
الطرق  اإجناز  و  الطرقات  �سبكة 
�رصقغرب  ال�سيار  للطريق  العابرة 
و الطريق العابر لل�سحراء و اإجناز 
ميناء اجلزائر و م�ا�سلة خمطط 
ع�رصنة ت�سيري م�ؤ�س�سات القطاع. 

اإطار  اإتفاقية  على  الت�قيع  مت 
جامعة  بني  ما  التعاون  و  لل�رصاكة 
اأحممد ب�قرة بب�مردا�ش و م�ؤ�س�سة 
املتخ�س�سة  العم�مية  »�س�ك�تيد« 
ال�سمادات  و  القطن  �سناعة  يف 
التطبيقي  التك�ين  جمالت  تخ�ش 

و  البحث العلمي و التقني.
التي  الإتفاقية  هذه  ت�ستغرق  و 
بح�س�ر  اجلامعة  مبقر  وقعت 
عبد  تلي�ش  بن  اجلامعة  عميد 
رزقي  خمري  ال�سيد  و  احلكيم 
»�س�ك�تيد«   مل�ؤ�س�سة  العام  املدير 
�رصق  ي�رص  مبدينة  مقرها  الكائن 
ال�لية  اخلم�سة �سن�ات القادمة و 
الإحتياجات  للتجديد ح�سب  قابلة 
اإىل حتقيق  الإتفاقية  و ترمي هذه 
اأهمها  تتمثل  متن�عة  اأهداف 
اجلامعة  عميد  اأو�سحه  ح�سبما 
يف  الت�قيع  حفل  هام�ش  على 
بني  ما  البحث  جمال  يف  التبادل 
التنمية مل�ؤ�س�سة  و  البحث  مديرية 
يف  البحث  »ووحدة  »�س�ك�تيد 
و  ال�سناعية  الطرائق  و  امل�اد 

البيئة للجامعة.
و يت�خى من هذه التفاقية كذلك 
اأب�اب  فتح  العميد  اإىل  اإ�ستنادا 
الطلبة  لفائدة  املعنية  امل�ؤ�س�سة 
القيام  اأجل  من  املتخرجني 
تطبيقي  تك�ين  و  ترب�سية  بدورات 
مذكرات  اإعداد  و  م�ست�اها  على 
و  الإمكانيات  ح�سب  التخرج 
امل�ؤ�س�سة  لدي  املت�فرة  القدرات 
اإ�سافة  الت�ظيف  اإمكانية  مع 
من  املجال  فتح  �سيتم  ذلك  اإىل 
بن  ي�سيف  التفاقية  هذه  خالل 
من  امل�ؤ�س�سات  لإطارات  تلي�ش 
طرح  و  اإعداد  يف  امل�ساهمة  اأجل 
برامج تك�ين لفائدة طلبة اجلامعة 
ح�سب الحتياجات وو�سع التقنيات 
ال�سناعية اجلديدة لدي امل�ؤ�س�سة 

يف متناول  الطلبة.
و ت�سمح هذه التفاقية كذلك ح�سب 
متينة  عالقات  بناء  اإىل  العميد 
القت�سادي  و  ال�سناعي  العامل  مع 
مت�ا�سل  تك�ين  نح�  الت�جه  و 
برامج  اإىل  م�ستندا  ن�عية  ذو  و 
التط�ر  مع  حمينة  تخ�س�سات  و 
ح�سب  و  التقني  و  التكن�ل�جي 
ك�سب  من  الطالب  متكن  الطلب 
التي  التقنية  و  العلمية  املعارف 
ت�ؤهله لأن يك�ن )الطالب( عملي و 

تطبيقي مبا�رصة بعد التخرج.
�سياق  يف  اجلامعة  رئي�ش  اأكد  و 
ال�سناعية  للم�ؤ�س�سات  باأن  مت�سل 
متعددة  ان�سغالت  القت�سادية  و 
لذلك يجب على اجلامعة اأن تذهب 
خدماتها  لعر�ش  امل�ؤ�س�سة  نح� 
اقرتاح  و  لن�سغالتها  ال�ستماع  و 
لها  املبتكرة  و  املنا�سبة  احلل�ل 

�سمن اإ�سرتاتيجية »رابح/ رابح«.
التي  »�س�ك�تيد«  م�ؤ�س�سة  اأن  يذكر 
�سنة  اإىل  اإن�ساوؤها  تاريخ  يع�د 
الكائن مقرها الجتماعي  و   1970
ت�سم  ال�لية  �رصق  ي�رص  مبدينة 
مبدينة  الأول  لالإنتاج  م�قعني 
م�اد  �سناعة  يف  وخمت�ش  ي�رص 
و  القطن  منتجات  و  ال�سمادات 
الطبي  ال�رصيط  و  اأ�رصطة اجلب�ش 
الذي  الثاين  امل�قع  بينما  الال�سق 
يقع بربج منايل املجاورة فمن بني 
م�اد  �سناعته  يف  يخت�ش  ما  اأهم 

النظافة اجل�سمية.
جامعة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  و 
اإطار  نف�ش  يف  وقعت   ب�مردا�ش 
العامل  على  اجلامعة  اإنفتاح 
املحيط   القت�سادي  و  ال�سناعي 
منذ بداية ال�سنة 13 اإتفاقية �رصاكة 
تعاون مع م�ؤ�س�سات و جممعات  و 
�سناعية و اقت�سادية خا�سة منها و 

عم�مية يف خمتلف املجالت.

اأبرز املدير العام للجمارك قدور بن طاهر  بالوالية املنتدبة برج باجي خمتار احلدودية )800 كلم 
جنوب اأدرار( اأهمية تفعيل اأداء م�ضالح اجلمارك �ضيما على م�ضتوى احلدود �ضمن جهود حماية 

االإقت�ضاد  الوطني.

املدير العام للجمارك قدور بن طاهر  

وزير النقل من عبدالغني زعالن تيزي وز

م،�س

اإجراءات لتح�سني ظروف عمل اأعوان اجلمارك 

الدولة لن تتخلى عن التزاماتها و خططها التنموية

بني جامعة بومردا�س و موؤ�ض�ضة 
»�ضوكوتيد« ال�ضناعية

التوقيع على اتفاقية �سراكة 
و تعاون 

قاملة 

توقعات بتحقيق ما يفوق 1,5 مليون قنطار من احلبوب 
و  احل�ساد  حملة  بقاملة  انطلقت 
-2016 الفالحي  للم��سم  الدر�ش 

2017 و�سط ت�قعات بتحقيق اإنتاج 
ب 1 ملي�ن و556 األف قنطار رغم 
بنق�ش  معتربة  م�ساحات  ت�رصر 
املت�ساقطة  الأمطار  كميات 
امل�سالح  مدير  به  اأفاد  ح�سبما 
الفالحية بالنيابة ال�سبتي غجاتي.

قدمت  التي  ال�رصوح  يف  و 
فاطمة  قاملة  ل�ايل  باملنا�سبة 
اأ�رصفت  التي  راي�ش  الزهراء 
باملزرعة  احلملة  انطالق  على 
النم�ذجية فلف�يل الطاهر بطريق 
ال�سلب  القمح  فاإن  العربي  عني 
ميثل ما يف�ق 1 ملي�ن و226 األف 
املت�قع  الكلي  الإنتاج  من  قنطار 
للحب�ب خالل امل��سم احلايل يليه 
اإنتاج القمح اللني بكمية ت�سل اإىل 
200 األف قنطار ثم ال�سعري ب128 
 1660 ب  واخلرطال  قنطار  األف 

قنطارا.
اإنتاج  ي�سجل  اأن  املت�قع  ومن 
اأن�اعها  مبختلف  احلب�ب 
ب�لية  اجلاري  امل��سم  خالل 

مقارنة  حم�س��سا  تراجعا  قاملة 
فاقت  التي  ال�سابقة  بامل�ا�سم 
فيها الكميات املنتجة ال2 ملي�ن 
قنطار ح�سب الأرقام املقدمة من 
م�س�ؤويل القطاع الفالحي مرجعني 
م�ساحات  مردود  تراجع  اإىل  ذلك 
هامة ب�سبب ظاهرة نق�ش ت�ساقط 
التي مل تتجاوز 360 ملم  الأمطار 
مدار  على  ن�سبة  اأ�سعف  وهي 

ال�سن�ات الأخرية املا�سية.
الإح�سائية  املعطيات  وح�ل 
الفالحي  بامل��سم  اخلا�سة 
احلب�ب  جمال  يف   2017-2016
بعني  بالنيابة  الفالحة  ذكر  مدير 
املكان باأن حملة احل�ساد للم��سم 
اجلاري ت�ستهدف م�ساحة اإجمالية 
م�ست�ى  على  هكتارا  ب84760 
ال�لية مربزا باأن هذه امل�ساحات 
حملتها  �سملتها  التي  نف�سها  هي 
بداية  والبذر  احلرث  حملة 
امل�س�ؤول  ذات  واأ�ساف   ، امل��سم 
كميات  نق�ش  ظاهرة  تاأثري  باأن 
مردود  على  املت�ساقطة  املطار 
ميكن  الفالحية  امل�ساحات 

ببلديات  كبري  ب�سكل  مالحظته 
اجلهة اجلن�بية على غرار تامل�كة 
خمل�ف  وعني  الزناتي  وادي  و 
م�سيفا باأن هذه املناطق معروفة 
وبن�عية  ال�ا�سعة  مب�ساحاتها 

اإنتاجها من احلب�ب.
باأن  الفالحية  امل�سالح  وتفيد 
احل�ساد  لآلت  احلالية  احلظرية 
بني  حا�سدة   443 ت�سم  بال�لية 
اأن  كما  واخلا�ش  العام  القطاعني 
ل�ستقبال  املهياأة  التخزين  هياكل 
الإنتاج ت�سل اإىل 17 مركزا للجمع 
تعاونية  ت�رصف  حتت  م��س�عة 
بقدرة  اجلافة  والبق�ل  احلب�ب 
 800 يقارب  ما  اإىل  ت�سل  تخزين 

األف قنطار .
النم�ذجية  للمزرعة  وبالن�سبة 
فلف�يل الطاهر التي انطلقت منها 
مت  فقد  والدر�ش  احل�ساد  حملة 
تخ�سي�ش ما جمم�عه 474 هكتارا 
من  امل��سم  هذا  احلب�ب  لإنتاج 
املت�قع اأن ي�سل اإنتاجها الكلي اإىل 
10480 قنطارا مبردود 22 قنطارا 

يف الهكتار ال�احد.
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املتبقية   الن�سبة  �رصف  يتم  فيما 
اخلا�سة  الإدارية  الأمور  يف 
غرار  على  الوقفية  بالأمالك 
ال�سيانة  واأ�سغال  املنازعات 

الب�سيطة.
الوليات  بني  من  باتنة  وتعد 
الوطني  امل�ستوى  على  الرائدة 
يف جمال الأوقاف اإذ حت�سي اإىل 
الفالحية  الأرا�سي  بع�ض  جانب 
و100  �سكنا  و67  مر�سا   114
اأمالك  عن  عبارة  جتاري  حمل 
امل�سوؤول  نف�ض  واأ�سار  وقفية. 
يف  اجلديدة  الأوقاف  اأن  اإىل 
املا�سية  القليلة   ال�سنوات 
الولية  بهذه  منح�رصة  اأ�سبحت 
تقدم  اأر�سية  قطع  �سكل  يف 

ومدار�ض  م�ساجد  بناء  اآبار لفائدة  حفر  جانب  اإىل  قراآنية 

العام  و�سهد  امل�ساجد.  مبحيط 
من  املوافقة  وحده  املا�سي 
طرف اجلهات املعنية على حفر 
بها  تكفل  عميقة  بئرا   25 حوايل 
اأغلب  اأ�سبحت  حيث  حم�سنون 
القراآنية  واملدار�ض  امل�ساجد 
بعا�سمة  املتواجدة  خا�سة 
وت�سعى  اآبار.  على  تتوفر  الولية 
مديرية ال�سوؤون الدينية والأوقاف 
لل�سيد  وفقا    -- حاليا  بالولية 
وتثمني  لبعث  جاهدة  يكن--  بن 
تلك  خا�سة  الوقفية  ممتلكاتها 
التي توجد خارج نطاق امل�ساجد 
اأكد  الذي  امل�سدر  لنف�ض  وفقا 
على وجود وكالء اأوقاف ومفت�ض 
و�سعية  ملتابعة  حمامية  واأي�سا 
وال�سهر  الوقفية  الأمالك  هذه 

على ح�سن �سريها 

ت�ضل مداخيل االأوقاف بوالية باتنة �ضنويا اإىل حوايل 15 مليون د.ج ح�ضب ما  اأفاد به رئي�س 
م�ضلحة االإر�ضاد وال�ضعائر واالأوقاف مبديرية ال�ضوؤون الدينية واالأوقاف حمليا الزوبري بن يكن 

الذي يتوقع اأن تتح�ضن اإيرادات االأوقاف خالل ال�ضنة اجلارية بعد حتيني اإيجارها م�ضيفا باأن ن�ضبة 
75 باملائة من هذا املبلغ قد مت حتويله اإىل ال�ضندوق الوطني لالأوقاف

باتنة 

ق.م

مداخيل االأوقاف حوايل 15 مليون د.ج �سنويا

من مدر�ضتي ال�ضرطة مليلة و ق�ضنطينة

ورقلة 

تخرج دفعتني من املالزمني االأوائل ذكورا و اإناثا 

النعناع االأخ�سر  منتوج حملي يف حاجة اإىل تثمني 

ال�رصطة  مدر�سة  احت�سنت 
دفعتني  تخرج  حفل  م�ساء  مليلة 
لل�رصطة  الأوائل  املالزمني  من 
 621 جمموعهما  يف  ت�سمان 
تتمثل  و  لوحظ   كما   متخرجا 
على  اأ�رصف  اللتان  الدفعتان 
علي  ال�رصطة  مراقب  تخرجهما 
الق�سائية  ال�رصطة  مدير  فراغ 
الوطني  لالأمن  العامة  باملديرية 
لالأمن  العام  املدير  عن  نيابة 
"اأ"  الأوىل  الدفعة  يف  الوطني 
عن  متخرجا   498 بتعداد  ذكور 
كذا  و  مليلة  ال�رصطة  مدر�سة 
 123( اإناث  "اأ"  ال�ساد�سة  الدفعة 
ال�رصطة  مدر�سة  عن  متخرجة( 
ذكر  و  لق�سنطينة   جفال  عمار 

خمي�سي  غربي  ال�رصطة  عميد 
يف  مبيلة  ال�رصطة  مدر�سة  مدير 
التخرج  حفل  خالل  األقاها  كلمة 
الدي جرى ب�ساحة املدر�سة باأن 
نظريا  تكوينا  تلقوا  املتخرجني 
و  املحاور  متعدد  تطبيقيا  و 
التقنيات دام 24 �سهرا وفق �سيغة 
بعد  ذلك  و  بالتناوب  التكوين 

انتقاءهم على اأ�سا�ض ال�سهادة .
و حملت دفعة املالزمني الأوائل 
مدر�سة  عن  املتخرجة  لل�رصطة 
ميلة ا�سم �سهيد الواجب الوطني 
�سقط  الذي  الطاهر  بوعوينة 
 16 بتاريخ  ال�رصف  �ساحة  يف 
اإرهابية  عملية  اإثر  �سبتمرب1993 
بق�سنطينة بينما اأطلق على دفعة 

ا�سم  لق�سنطينة  ال�رصطة  مدر�سة 
املالزم  الوطني  الواجب  �سهيد 
وافته  الذي  مكي  فياليل  الأول 
املنية يف الفاحت من �سبتمرب 1992 
بعد  بها  اأ�سيب  بجراح  متاأثرا 
اإرهابية   ناري من جمموعة  طلق 
وبعد تقليد الرتب وتوزيع اجلوائز 
على اأوائل الدفعة �سهدت �ساحة 
تقدمي  مبيلة  ال�رصطة  مدر�سة 
ا�ستعرا�سات عامة وكذا عرو�ض 
تقنيات  و  القتالية  الفنون  يف 
و�سعيات  من  بالر�سا�ض  الرمي 
للهجمات  الت�سدي  و  خمتلفة 
تعدي  وملحاولت  اخللف  من 
مبا�رص  وقد اأدى اأفراد الدفعتني 
اأنظار  حتت  ال�ستعرا�سات  هذه 

و  احل�سور  جموع  و  املدعوين 
ذلك بدرجات حتكم و اإتقان نالت 
اإعجاب اجلميع  و مت يف اأعقاب 
حفل التخرج تكرمي اأفراد عائلتي 
الذين  الوطني  الواجب  �سهيدي 
نوهوا بالرعاية التي يحظون بها 
لالأمن  العامة  املديرية  قبل  من 
ال�سحافة  لقاء مع  الوطني  و يف 
م�سطفي  ال�رصطة  مراقب  اأ�ساد 
اجلهوي  املفت�ض  عيني  بن 
باجلهود  البالد  ب�رصق  لل�رصطة  
العامة  املديرية  بها  تقوم  التي 
التكوين  الوطني يف جمال  لالأمن 
مواكبة  امل�ستمر  التاأهيل  و 
للم�ستجدات  و  العلمي  للتطور 

التكنولوجية. 

املعروف  الأخ�رص  النعناع  يعد 
و  الطهي  لأغرا�ض  با�ستعمالته 
حاجة  يف  حمليا  منتوجا  التداوي 
املنافع  اإىل  بالنظر  تثمني  اإىل 
ميكن  التي  املتعددة  القت�سادية 
اأفاد عدد من  يجلبها  ح�سبما  اأن 

املزارعني املحليني.
اإنتاج  تطوير  م�ساألة  وتكت�سي 
يعترب  الذي  الأخ�رص  النعناع 
بالن�سبة  املكونات  اأهم  بني  من 
ال�سحراوي  ال�ساي  لتح�سري 
اأهمية  بالنعناع(  )�ساي  ال�سهري 
ال�سناعة  لتموين  لي�ض  ق�سوى 
ال�سيدلنية  ال�سناعة  و  الغذائية 
من  بل  فح�سب   الأولية  باملادة 
ذات  اإ�سافية  مداخيل  توفري  اأجل 
'' قيمة'' لفائدة الفالحني املهتمني 
التي  العطرية  النبتة  هذه  بزراعة 

يتعلق  فيما  خا�سة  مكانة  حتتل 
النبات  اأ�سناف  خمتلف  بزراعة 
التوابل  و  الطبية  و  العطرية 
ال�سيد  يرى  كما  ورقلة    بولية 
عثمان  فالح ببلدية العالية )دائرة 
النعناع  زراعة  وتغطي  احلجرية( 
قوامها  اإجمالية  م�ساحة  بالولية 
254 هكتار موزعة على عدة حقول 
لزراعة النخيل ل�سيما عرب بلديات 
خويلد  �سيدي  و  اأنقو�سة  و  ورقلة 
و  متا�سني  و  احلجرية  و  العالية  و 
النزلة و املقارين و �سيدي �سليمان  
ح�سب معطيات املديرية الولئية 
اإنتاج  و�سهد  الفالحية  للم�سالح 
يتكيف  الذي  الأخ�رص  النعناع 
ب�سكل كبري مع الظروف الطبيعية 
لهذه املنطقة بجنوب البالد التي 
متتاز ببع�ض اخل�سو�سيات )طق�ض 

تراجعا   ) الرتبة  ملوحة  و  جاف 
كبريا �سنة تلو اأخرى ب�سبب انعدام 
الزراعة   هذه  لتطوير  ا�سرتاتيجية 
اإنتاج  من  الأكرب  اجلزء  اأن  علما 
يتم  الع�سبة  هذه  من  ورقلة  ولية 
املحلي  ال�ستهالك  نحو  توجيهه 
الطلب    و  العر�ض  لقانون  فقا  و 
يف  خمت�سون  اإليه  اأ�سار  ح�سبما 

الفالحة 
مبديرية القطاع.

خالل  الإنتاج  كميات  وبلغت 
-2016( احلايل  الفالحي  املو�سم 
2017( من النعناع الأخ�رص التي مت 
م�ساحة  على  الآن  حد  اإىل  جنيها 
175 هكتار 10 اآلف قنطار مبردود 
بنحو 60 قنطار يف الهكتار الواحد  
امل�سالح  مديرية  ح�سب معطيات 

الفالحية.

ال�سنتني  خالل  مت  وباملقابل 
املن�رصمتني مو�سم )2015-2014( 
جني اأزيد من 17.940 قنطار من 
النعناع الأخ�رص على م�ساحة 299 
هكتار مبعدل 60 قنطار يف الهكتار  

ي�سيف امل�سدر ذاته.
يحتل  التي  ورقلة  ولية  اأن  يذكر 
مقدمة  النخيل  زراعة  ن�ساط  بها 
الأخرى  الفالحية  ال�سعب  جميع 
تتمثل  مقومات  عدة  متتلك 
الهامة  املائية  املوارد  اأ�سا�سا يف 
ال�سا�سعة   الزراعية  امل�ساحات  و 
يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  والتي 
الرثوة  اإنتاج هذه  النهو�ض مبجال 
منتوج  على  احل�سول  و  الفالحية 
ل�رصوط  ي�ستجيب  ذي''نوعية'' 
حاجيات  لتغطية  و  الت�سنيع 

الأ�سواق املحلية و الأجنبية. 

اجللفة 

البليدة 

جتنيد 9 فرق تدخل حلماية 
الغابات من خطر احلرائق

خمطط ل�سمان التموين باملاء 
خالل ف�سل ال�سيف

مت جتنيد بولية اجللفة 9 فرق تدخل 
خطر  من  الغابية  امل�ساحات  حلماية 
م�سوؤول  من  علم  ما  ح�سب  احلرائق  

املحافظة كمال ياحي. 
الفرق  اأن هذه  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
تن�سيب  اإطار  يف  جتنيدها  مت  التي 
احلرائق  ملكافحة  الولئية  اللجنة 
خالل �سهر ماي تت�سكل من جمموع 27 
عون مدعمني مبركبات جمهزة مبعدات 
الإطفاء و و�سائل الإت�سال  واأكد ياحي 
جل  تن�سيب  الإطار  ذات  يف  مت  اأنه 
اللجان البلدية ملكافحة احلرائق وكذا 
اإح�ساء 51 نقطة مياه للتزود بها عند 
حدوث تدخالت يف مواقع احلرائق يف 
الوقت الذي مت ت�سكيل 18 برج مراقبة 
ل�سمان  الغابات  جماوري  مع  والعمل 

الإنذار املبكر والتدخل الأويل.
على  الفرق  اأعوان  مهام  تت�سمن  ول 

 - احلرائق  يف  امليداين  التدخل 
مهام  لها  ما  بقدر   - للم�سوؤول  وفقا 
التح�سي�ض  ل�سيما  بها  منوطة  اأخرى 
والتوعية يف �سفوف جماوري الغابات 
وقا�سديها من اأجل دعم �سبل الوقاية 
والعمل الإ�ستباقي حلماية الغابات من 
رئة  تعترب  كونها  بها  يحدق  خطر  اي 
ي�ستلزم  بيئيا  توزانا  وت�سمن  املنطقة 
حمافظ  واأ�سار  اجلميع  من  الإهتمام 
تكللت  التي  اجلهود  هذه  اأن  الغابات 
الأخرية  ال�سنوات  الإيجابية  نتائجها 
وتقل�ض  احلرائق  عدد  نق�ض  يف 
�سبيل  يف  تندرج  املتلفة  امل�ساحات 

احلفاظ على 
الرثوة الغابية بولية اجللفة التي ترتبع 
األف  اإجمالية تناهز 209  على م�ساحة 
هكتار كلها من ال�سنوبر احللبي الذي 

يعرف بح�سا�سيته.

املائية  املوارد  مديرية  �سطرت 
بولية البليدة خمططا خا�سا ل�سمان 
ف�سل  خالل  ال�رصوب  باملاء  التموين 
انقطاعات  اأي  تفادي  و  ال�سيف 
املادة  بهذه  التزود  يف  حمتملة 
هذه  مدير  ك�سف  ح�سبما  احليوية 

الهيئة العمومية رابح وي�سي.
ح�سبما  املخطط  هذا  يت�سمن  و 
العر�ض  خالل  من  وي�سي  اأو�سحه 
اأ�سغال  خالل  اليوم  قدمه  الذي 
من  جملة  دخول  الولئي  املجل�ض 
"بداية  مع  اخلدمة  حيز  امل�ساريع 
تقدير"  كاأق�سى  املقبل  جويلية  �سهر 
التزود  انقطاع  تفادي هاج�ض  بهدف 
و  خا�سة  لل�رصب  ال�ساحلة  باملياه 
ت�سجل  الولية  بلديات  العديد من  اأن 
املادة  بهذه  التزود  يف  كبريا  نق�سا 
باجلهة  اأغلبيتها  الواقعة  و  احليوية 

ال�رصقية للولية على غرار مفتاح و 
الأربعاء و اأولد �سالمة.

اأ�سباب معاناة  اأرجع ذات امل�سوؤول  و 
التزود  يف  نق�ض  من  البلديات  هذه 
املوارد  نق�ض  اإىل  ال�رصب  مبياه 
املنطقة  بهذه  املتواجدة  املائية 
بن�سبة  تعتمد  البليدة  ولية  باأن  علما 
اإىل  هذا  اجلوفية  املياه  على  كبرية 
جانب �سعف مردودية الأنقاب و هو 
امل�سكل الذي يتم العمل على تداركه 

اخلا�سة  الدرا�سات  بعث  خالل  من 
حمطة  من  املياه  حتويل  مب�رصوع 

معاجلة املياه ببودواو.
و تتمثل اأبرز هذه امل�ساريع التي من 
�ساأنها الرفع من ن�سبة ح�سد املياه و 
كذا تدعيم قدرات التخزين يف  اإجناز 
بئرين مبعدل 1720 م3/اليوم و حمطة 
على  املياه  ملعاجلة  اأخرى  و  لل�سخ 
�سريفع  مما  الكربى  البليدة  م�ستوى 
من معدل اإنتاج املياه من 20 األف م3 
قال  كما  /يوم  م3  األف   30 اإىل  يوميا 

وي�سي.
البلديات  من  عدد  �ستتدعم  كما 
للولية  ال�رصقية  باجلهة  الواقعة 
على  املائية  الأنقاب  من  بالعديد 
الأربعاء  ببلدية  اأنقاب  اأربعة  غرار 
بطاقة اإنتاج تقدر ب2400 م3/اليوم و 
ثالثة اأنقاب اأخرى باملدينة اجلديدة 
م3/اليوم   3400 اإنتاج  بقدرة  بوعينان 
فيما �ست�ستفيد بلدية بوقرة من نقبني 
الرفع  اإطار  يف  و  م3/اليوم(   2200(
الولية  �ستتدعم  التخزين  من قدرات 
اأي�سا مع بداية ال�سهر املقبل بالعديد 
خزانني  غرار  على  اخلزانات  من 
تقدر  اإجمالية  ب�سعة  الأربعاء  بدائرة 
 500 ب�سعة  اأخر  خزان  و  م3  ب2500 

م3 ببوفاريك.

قام اأعوان م�سلحة حماية امل�ستهلك 
و قمع الغ�ض التابعة ملديرية التجارة 
غري  مذبح  مبداهمة  البليدة  لولية 
اللحوم  من  كغ   1500 و حجز  �رصعي 
رئي�ض  من  علم  ح�سبما  احلمراء   

حمقق رئي�سي لقمع الغ�ض بهذه 
الهيئة.

اأن  حممد  مهدي  حاج  واأو�سح 
مع  بالتن�سيق  التجارة  مديرية  اأعوان 
املفت�سني البيطريني التابعني ملديرية 
فرقة  عنا�رص  و  الفالحية  امل�سالح 
الرمانة  عني  لبلدية  الوطني  الدرك 

مذبح  مبداهمة  اليوم  �سباح  قاموا 
عبد  الأمري  برج  بحي  �رصعي   غري 
كان  )�رصق(  الرمانة  بعني  القادر 
�ساحبه ميار�ض ن�ساط ذبح الأبقار و 

الأغنام ب�سفة غري قانونية.
واأ�ساف ذات ال�سوؤول اأنه مت اإثر هذه 
العملية حجز كمية معتربة من اللحوم 
احلمراء تقدر ب 1500 كغ مت اإتالف 
املفت�سني  لراأي  طبقا  منها  كغ   1000
كغ   500 توجيه  مت  فيما  البيطريني  
الهالل  اإىل  لال�ستهالك  �ساحلة 

الأحمر اجلزائري للبليدة.

البليدة 

مداهمة مذبح غري �سرعي و حجز 
1500 كغ من اللحوم احلمراء 
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الأمم املتحدة تكافئ الكيان ال�سهيوين وتكرمه
يف خطوٍة م�ضتنكرٍة ومدانٍة، ومرفو�ضٍة وغري مقبولة، واإجراٍء غريب ال�ضكل ومتناق�ض امل�ضمون، وقراٍر يخالف العقل ويت�ضادم مع املنطق، ويتعار�ض مع مفاهيم 
العدالة وقيم احلق وامل�ضاواة، قامت اجلمعية العامة للأمم املتحدة بانتخاب ال�ضفري الإ�ضرائيلي نائبًا لرئي�ضها، وهو ثاين اأعلى من�ضب فخري يف الأمم املتحدة بعد 

رئي�ض جمعيتها العمومية، وهو مقاٌم تكرميي وت�ضريفي اأكرث مما هو من�ضب تنفيذي و�ضلطوي، ورغم ذلك ما كان ينبغي على املجتمع الدويل اأن يكرم الكيان 
ال�ضهيوين واأن ير�ضحه لهذا املن�ضب، ول اأن يكافئه ويعينه يف هذا املقام، وهو الذي يرتكب اجلرائم ويقرتف املوبقات، ويعار�ض الأمم املتحدة ويخالف قراراتها، 

بل ويعمل على ال�ضد منها، وي�ضتهزئ باأحكامها وي�ضتخف بقوانينها.

وهي  املتحدة،  الأمم  على  ينبغي  كان  ما 
كافًة،  العامل  دول  ت�ضم  دولية  م�ؤ�ض�ضة  اأرفع 
رب�ع  وال�ضالم يف  الأمن  تر�ضيخ  على  وتعمل 
العامل، وتدع� اإىل احرتام ال�ضيادات الدولية 
والعدوان  الظلم  وحماربة  الإن�ضان،  وحق�ق 
مناطق  وتراقب  وال�ضتعمار،  وال�ضتعباد 
الت�تر يف العامل و�ضاحات احلروب واملعارك، 
وت�ضنف  اخلروقات،  وتدون  اجلرائم  وت�ثق 
وحما�ضبتهم،  ملحاكمتهم  وتدع�  املجرمني 
اأن تق�م بتعيني �ضيد هذه اجلرائم كلها، واأكرث 
اأن قدمها قد  اإل  من يقرتفها وي�رص عليها، 
واأخطاأت  التناق�ض،  حماأة  يف  وانزلقت  زلت 
واأ�رصت  م�ضداقيتها  على  وجتنت  بقرارها 
اإليها،  تدع�  التي  وال�ضالم  العدالة  مبفاهيم 
عندما �ضهلت انتخاب مندوب الكيان املجرم 
القاتل، وممثل الحتالل ال�حيد الذي ما زال 

يف العامل قائماً.  
اأ�ضيب الفل�ضطيني�ن وم�ؤيدوهم ومنا�رصوهم، 
واأ�ضحاب ال�ضمائر احلية من الدول التي ما 
زالت حتارب الظلم وتقف يف وجه الحتالل، 
وفاجاأهم  كبرية،  اأمٍل  وخيبة  عنيفٍة  ب�ضدمٍة 
قرار التكرمي يف ال�قت الذي كان ينبغي فيه 
على الأمم املتحدة اأن حتا�ضب قادة الكيان 

اإىل  تقدمهم  واأن  جرائمهم،  على  ال�ضهي�ين 
تدينهم على  واأن  الدولية،  املحاكم اجلنائية 
عدوانهم، واأن حتا�ضبهم على جتاوزاتهم، واأن 
تقف اإىل جانب ال�ضعب املظل�م املكل�م، واأن 
تنت�رص له يف وجه من يعتدي عليه، وميار�ض 
�ضده كل �ضن�ف القتل والقهر والعدوان، يف 
ال�قت الذي ل ي�ضتطيع اأن يخفي فيها جرائمه 
املف�ض�حة املك�ض�فة، التي ت�ضهد عليها كثري 
تر�ضيحه،  على  وافقت  التي  العامل  دول  من 
وقبلت به يف هذا املن�ضب الأخالقي القيمي 
لي�ض  املنتخب  الإ�رصائيلي  ال�ضفري  الكبري. 
�ضيا�ضية  �ضخ�ضية  ه�  ول  عادية،  �ضخ�ضيًة 
امل�ظف  بالدبل�ما�ضي  لي�ض  وه�  اأو مدنية، 
ال�ضجل  النظيف  الإ�رصائيلية،  اخلارجية  يف 
الربيء من التهام، وغري املت�رط يف جرائم 
دان�ن  داين  اإنه  حق�قية،  وانتهاكاٍت  دولية 
الأ�ضبق،  ال�ضهي�ين  الكيان  حرب  وزير  نائب 
�ضاحب ال�ضجل الأ�ض�د وال�ضفحات القامتة، 
واملجرم  و�ضفته،  ب�ضخ�ضه  املدان  املتهم 
الدولية  للعدالة  واملطل�ب  وعمله،  بق�له 
ارتكبها بنف�ضها، واقرتفها جي�ض كيانه  بتهٍم 
نائباً  عمل  اإذ  منه،  مبا�رصة  وباأوامر  بعلمه 
جميع  و�ضاركه  الإ�رصائيلي،  احلرب  ل�زير 

جرائمه �ضد ال�ضعب الفل�ضطيني، فهل ين�ضى 
املجتمع الدويل ما�ضيه وي�ضفح عنه ويربوؤه، 
ويجعل منه وه� املجرم داعياً لل�ضالم وراعياً 
له. والغريب يف الأمر، اأن الأمم املتحدة قد 
الي�م  نف�ض  الرفيع، يف  املن�ضب  لهذا  �ضمته 
ن�ف  الفل�ضطينية  الطفلة  جي�ضه  قتل  الذي 
اأطلق  وقد  ربيعاً،  ال�ضتة ع�رص  ذات  انفيعات 
عليها جن�د اجلي�ض الذي يدع�ن اأنه اجلي�ض 
الأكرث اأخالقية ومناقبيًة يف العامل، فاأردوها 
عليهم خطراً،  ت�ضكل  تكن  وقٍت مل  قتيلًة يف 
ومل تكن حتمل يف يدها ال�ضغرية �ضكيناً، وقد 
�ضجلت عد�ضات امل�ض�رين حركتها اأمامهم، 
فيما ينفي عنها قطعاً التهامات الكاذبة التي 

اأطلقها ناطٌق كاذٌب با�ضم جي�ض العدوان.
اجلرمية  هذه  العامل  دول  مندوب�  راأى  فهل 
و�ضهدوا  الفل�ضطينية،  الطفلة  بحق  النكراء 
عملية الإعدام التي نفذها جن�ده بدٍم بارٍد، 
اأن  بعد  جرميته،  على  مبكافئته  فقام�ا 
اأن  و�ضدق�ا  بفريته،  واآمن�ا  روايته  �ضدق�ا 
طفلًة تقتل جندياً مدججاً بال�ضالح، وحممياً 
برفاقه وزمالئه، وحم�ضناً يف م�قعه وثكنته، 
على  اعتدائه  على  يعاقب�ه  اأن  من  وبدلً 
الأمم  ق�انني  ترعاها  التي  الأطفال  حرمة 

املتحدة، وحتر�ض على حمايتهم والهتمام 
لهم، قام�ا بتربئته من  الرعاية  بهم وتقدمي 
مع  يتعار�ض  من�ضباً  وتقليده  اجلرمية،  هذه 
املن�ضب  بهذا  فرٌح  دان�ن  داين  به.  قام  ما 
جديداً  انت�ضاراً  ويراه  به،  ومزهٌ�  اجلديد 
امله�و�ضة  النعزالية  الق�ى  على  لكيانه 
الدويل،  املجتمع  عن  تعزله  اأن  تريد  التي 
معترباً اأن انتخابه لهذا املن�ضب ي�ؤكد مكانة 
الأمم  لق�انني  واحرتامها  الدولية،  اإ�رصائيل 
املتحدة، واأن هذا الف�ز �ضي�ؤهلها للنجاح يف 

م�اقع اأممية اأخرى.
�ضارك  اأن  له  �ضبق  الذي  دان�ن  �ضي�ضع  هل 
الإمارات  دولة  يف  عقد  دويٍل  م�ؤمتٍر  يف 
العربية املتحدة، واإن كان قد برر م�ضاركته 
الق�ضاء يف  للجنة  رئي�ضاً  الدولية  فيه ب�ضفته 
الأمم املتحدة، على جدول اأعمال اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة م�ضاريع قرارات تدين 
�ضل�ك جي�ضه، وتندد مبمار�ضاته يف الأرا�ضي 
تناق�ض  جل�ضاٍت  �ضيرتاأ�ض  وهل  املحتلة، 
للق�انني  وجي�ضه  كيانه  حك�مة  اخرتاق 
الدولية وقرارات جمل�ض الأمن الدويل فيما 
اأنه  اأم  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  بحق�ق  يتعلق 
بع�ض  نف�ضه بعالقاته اجليدة مع  �ضيحمي 

الهم�م  ي�ضاطرونه  الذين  العرب،  ال�ضفراء 
التحديات  معه  ويناق�ض�ن  واملخاطر، 

والتهديدات التي ت�ضهدها املنطقة.
على جمعيات حق�ق الإن�ضان، واملنظمات 
هذا  ترف�ض  اأن  املعنية  والأهلية  الدولية 
على  تعمل  واأن  �ضده  تقف  واأن  الإجراء، 
ينبغي  ل  اخلط�ة  فهذه  واإف�ضاله،  اإبطاله 
اإزاءها  نقف  اأن  اأو  بال�ضمت،  نقابلها  اأن 
ال�ضغط  يجب  بل  وال�ضتنكار،  بالإدانة 
اأن  لها  �ضبق  التي  العم�مية  اجلمعية  على 
نا�رصت العدل، ووقفت اإىل جانب ال�ضعب 
له  تك�ن  اأن  يف  حقه  واأيدت  الفل�ضطيني، 
ال�طنية،  اأر�ضه  على  ال�ضيادة  كاملة  دولة 
وبي�تهم  وطنهم  اإىل  لجئ�ه  يع�د  واأن 

وديارهم التي اأخرج�ا منها بالق�ة.
لعل العامل احلر الي�م مدعٌ� لأن يقف على 
لالأق�ى،  التبعية  من  ينعتق  واأن  قدميه، 
لإرادته  ينت�رص  لالأظلم، واأن  واخل�ض�ع 
وينطق  احلق،  كلمة  يق�ل  احلرة، واأن 
اأن يك�ن الظامل ه�  بالعدل، ويعلن رف�ضه 
عن�ان العدل، واملعتدي ه� مثال امل�ضامل، 
لل�ضالم  الراعي  ه�  املجرم  يك�ن  واأن 

واحلري�ض على الأمن.

بقلم د. م�ضطفى يو�ضف اللداوي

الفل�سطينيون اكرب اخلا�سرين
�ضميح خلف

والتي  ال�ضتة  الأيام  حرب  يف  بداية 
دخل  الثاين  الي�م  يف  بالنك�ضة   �ضميت 
اأتينا   : وقال  للقد�ض   ديان  م��ضي 
اإىل  طريقنا  يف  ونحن  اأور�ضليم  يا  اإليك 
ظل  يف  بابل  �ضيتجاوز  انه  ويبدو  بابل 
ال�رصق  منطقة  يف  املذهبي  ال�رصاع 
اجلغرافيا  اأ�ضبحت  حيث  الأو�ضط 
التيارات املتطرفة  العربية �ضاحة لتلك 
املقاومة  مفه�م  بني  الف�ضل  وعدم 
الذرائع  ،وحتت هذه  الإرهاب   ومفه�م 
ويف تدرج ممنهج انتقل ال�رصاع العربي 
الفل�ضطيني  ال�رصاع  اإىل  ال�ضهي�ين 
على  م�ضاريع  يف  والدخ�ل  الإ�رصائيلي 
مع  التطبيع  ق�ضية  اأ�ضبحت  اأثرها  
الأمني معها حقيقة   والتن�ضيق  اإ�رصائيل 
هذا   ، الإرهاب  حماربة  ذريعة  وحتت 
وكيف  ومم�ليه  ن�ضاأته  ه�  ما  الإرهاب 
وجد ولأجل اأي من الأهداف  ويف طريق 
بالتناق�ضات   املزدحم  ال�ضيناري�  هذا 
القطرية  الأزمة  تن�ضاأ  مت�ضارع  وب�ضكل 
مع جمل�ض التعاون اخلليجي ، وهنا لي�ض 
دفاعا عن قطر فقطر اإحدى الدول التي  
ليبيا  يف  العربي  الربيع  ي�ضمى  ما  رعت 
و�ض�ريا  وت�ن�ض وم�رص  وكان معها دول 
تدعي الي�م انها حتارب الإرهاب  وهي 

يف  ف�ضائل  ودعم  الف��ضى  يف  �رصيكة 
تخرج  الأم�ر  تك�ن  عن   ، وغريه  �ض�ريا 
وما  العربي  وال�ضعب  امل��ض�عية   عن 
ونظريته  اأوباما  لف�ضل  ويالت  من  تلقاه 
يف املنطقة والأنظمة التي نفذت  لي�ض 
هي  الق�ضة  اأن  يبدو  ولكن   م�ض�ؤول 
يك�ن  لكي  لنظام  ا�ضت�ضعاف  عملية 
ويف  ف�ضل  فداء ملرحلة  وكب�ض  �ضحية  
من  ولكن  يط�ل   احلديث  املجال  هذا 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  يح�رص  ان  امل�ؤمل  
ي�ضمى  ملا  املعدل  ال�ضيناري�  هذا  يف 
من  بدل  ترامبية  بنظرة  العربي  الربيع 
ال�ضاحة  ، نعم هناك خالف يف  اأوبامية 
الفل�ضطينية وكما ت�ضم�نه �ضم�نه �رصاع 
على ال�ضلطة �رصاع يف الربامج املتعلقة 
�رصاع  انه  املهم  اإ�رصائيل  مع  بال�رصاع 
الفل�ضطينية   اليق�نة  ومربع  حيز  يف 
واخلالف ح�ل تناول ال�رصاع وهذا يجب 
اأن يحل يف البيت الفل�ضطيني او ب�ا�ضطة 
و�ضطاء يتمتع�ن بالنزاهة ل فر�ض حل 
على ال�ضعب الفل�ضطيني يف ظل ت�ض�يات 
والفل�ضطيني�ن  �ضيا�ضية   خلرائط 
�ضيا�ضية  خريطة  لهم  تر�ضم  مل  لالن 
ان  الطبيعي  ومن  حق�ق  ول  دولة   ول 
بكافة  املقاومة  الفل�ضطيني�ن  ميار�ض 
بربناجمه  وكل  الحتالل   مع  اأ�ضكالها 
وقناعة ف�ضيله املهم املقاومة يف اجتاه 

ي�ضدروا  مل  فالفل�ضطيني�ن  الحتالل  
اأي  تتعر�ض  ومل  ي�ضنع�ه  ومل  الإرهاب 
ارهابية  لعملية  اجنبية  او  عربية  دولة 
وزير  يقحم  فلماذا   ، فل�ضطيني  يق�دها 
حما�ض  اجلبري  ال�ضع�دية  خارجية 
وي�ضفها بالإرهاب  وتلبية لدع�ة ترامب 
... فعال �ضيء غريب  وم�ؤ�رص خلريطة 
�ضيا�ضية حتقق نظرية المن ال�رصائيلي 
عن  وبعيد  اآخر،  تف�ضري  هناك  ولي�ض 
الدولة وتلك من املناخات  م�قف هذه 
فان  الفل�ضطينية  ال�ضاحة  يف  الف�ضائلية 
ثمنها  يدفع  دائما  العربية  اخلالفات 
ولن  واقت�ضاديا  �ضيا�ضيا  الفل�ضطيني�ن 
دويلة  اأو  دولة  لهم  لي�ض  الفل�ضطيني�ن 
وتفتقر  �ضيادتها  من  الأدنى  احلد  لها 
حتمى  وم�ؤ�ض�ضات  وطني  لقت�ضاد 
اأخرى  ق�ة  الفل�ضطيني يف ظل  امل�اطن 
تهيمني على هذا ال�اقع وه� الحتالل.

الن�ضال  دعم  الذي  اخلليج  يف  يحدث   
ال�طني الفل�ضطيني ما بعد النكبة واأما 
زال�ا  وما  �ضعداء  فهم  الإ�رصائيلي�ن 
وطريقه  ديان  م��ضي  كلمة  يتذكرون 
لبابل  ففي نظريتهم وفل�ضفة وج�دهم 
العربي �ض�اء ب�جهه  ال�طن  ه� متزيق 
او الإ�ضالمي فما ح�ضدته من  الق�مي 
كل  من  اجنازا  اكرب  كان  العربي  الربيع 
�ضد  اإ�رصائيل  بها  قامت  التي  احلروب 

 ، الفل�ضطينيني  �ضد  او  العربية  الدول 
فا�ضلة  دول  اأ�ضبحت  ال�طنية  فالدول 
م�رص   با�ضتثناء  للتق�ضيم  ومعر�ضة 
ووطنيتها  جي�ضها  على  حافظت  التي 
متعددة  لأزمات  تتعر�ض  زالت  وما 
كانت  م�رص  اأن  وبرغم  ت�ضتهدفها  
اأن تت�رط يف احلرب اليمنية  اأذكي من 
تتعامل  م�رص  زالت  وما  ال�ضع�دية  
ال�ضني  احللف  اأطروحات  مع  بحذر 
ومنهجية  اأطروحات  من  وجه  له  الذي 
العربي   الربيع  وولدة  ال�ضابقة  اأوباما 
مع  يتعار�ض  اأي�ضا  الطرح  هذا  ولن 
ودور  ومهامها  ال�طنية   الدولة  مفه�م 
والزج  ن  والق�مي  احل�ضاري  م�رص 
�ضي�لد  احللف  هذا  مثل  يف  مب�رص 
املهم   . خط�رة  اأكرث  واأزمات  م�ضاكل 
يح�ضدوا  ل  م�قف  يف  الفل�ضطيني�ن 
عليه  فالدعاء بت�ضكيل حلف ملحاربة 
ايران والرهاب ال�ضني املتطرف  فقد 
ان  وخا�ضة  كثريا   الفل�ضطينيني  يكلف 
مع  التطبيع  عرب  �ضيمر  احللف  هذا 
وع�ضكريا   امنيا  معها  والعمل  ا�رصائيل 
على  الفل�ضطيني�ن  يح�ضل  ان  وقبل 
التي حتقق طم�حاتهم  احلل�ل  اأي من 
ان  ويق�ل  نتنياه�  ي�رصح  بالأم�ض   ،
ويه�دا  وال�ضامرة  م�حدة  القد�ض 
بناء  ن�قف  ولن  ا�رصائيل  ار�ض  هي 

ورقة  ترامب  نعطي  ومل  امل�ضت�طنات 
بي�ضاء م�قعني على ا�ضفلها .

الفل�ضطيني�ن دائما هم اخلا�رصون  من 
اأي خالفات عربية ولذلك هم ل يتمن�ا 
ذلك  وخا�ضة اأن الفل�ضطينيني يحتاج�ن 
ق�ضيتهم  يف  معا  وال�ضع�ب  الأنظمة 
العادلة ، ولكن يف كل اخلالفات العربية 
واأحيانا الأحداث الداخلية لتلك الدول 
اإجراءات  وتتم  الفل�ضطيني�ن  يتهم 
ن  الدول  تلك  يف  بجالياتهم  تنكيلية 
الفل�ضطيني�ن  دفع  القريب   فبالأم�ض 
يف  �ض�اء  الك�يت  غزو  ابان  الثمن 
ليبيا  اأحداث  ويف  العراق  او  الك�يت 
اأي�ضا وجهت اتهامات للفل�ضطينيني ويف 
�ض�ريا  خميمات الالجئني دفعت الثمن 
اأي�ضا ،ومن ال�ضهل ان تن�ضب  ويف لبنان 
للفل�ضطينيني  تخريبية  مفاهيم  اأي 
تلك  يف  داخلية  ونزاعات  لأحداث  
الدول ..... ولكن الآن قد تتعدى الم�ر 
فهناك   ، وال�ضل�كيات  املفاهيم  هذه 
اأو�ضط  ل�رصق  ر�ضمها  يتم  م�ضالح  
جديد  واإذا مل يتم تدارك العقالء فاإنها 
�ضتك�ن حرب دم�ية ب�ضعة  تدفع ثمنها 
 ، طبعا  اإ�رصائيل  وامل�ضتفيد  ال�ضع�ب 
الفل�ضطينيني  على  الدعاءات  جتاوزت 
ما ه� معتاد واعتادوا عليه  اإىل اإل�ضاق 
�ض�اء  بالفل�ضطينيني  الإرهاب  تهمة 

اختلفنا مع حما�ض فحما�ض  اأو  اتفقنا 
خارج  خارجية   عملية  اأي  تنفذ  مل 
وبرغم  الحتالل   مع  امل�اجهة  نطاق 
واإن�ضانيا  دوليا  م�رصوع  حق  هذا  ان 
بعمليات  اإ�رصائيل  تق�م  وباملقابل   ،
خارج  للفل�ضطينيني  واغتيالت  قر�ضنة 
ذاته   بحد  الإرهاب  وهذا  احلدود 
وعمليات  واحل�ضار  الأر�ض  احتالل 
الفل�ضطيني�ن  ذلك  وبرغم  خارجية 
القران  من  ال�ضبعينات  منت�ضف  ومن 
اقليمية  بتفاهمات  التزم�ا  املا�ضي 
ودولية بعدم م�ضا�ض امل�ضالح والأفراد 
املحتلة  فل�ضطني  خارج  الإ�رصائيليني 
احلق�ق  طالب  يت�ضاوى  اأن  ميكن  ل   .
بف�ضائل  اإ�رصائيل  قبل  من  واملحتلني 
اإرهابية هم �ضنع�ها وم�ل�ها فالهدف 
لي�ض حما�ض الآن التي ت�ضكل ن�ضبة %30 
الفل�ضطيني   الجتماعي  الن�ضيج  من 
الفل�ضطينية   الق�ضية  راأ�ض  فاملطل�ب 
اأن  ، مع بديهية  الفل�ضطينية   واحلق�ق 
الن�ضيج الجتماعي الفل�ضطيني ل ميكن 
الفل�ضطيني�ن  اإذا   . ف�ضائليا  جتزئته 
العربية  باخلالفات  اخلا�رصون  هم 
يدفع  ل  ان  ويجب  يتمن�ها   ل  التي 
م�ضتقبل  على  الثمن   الفل�ضطيني�ن 
اجل  من  وحق�قهم   وابنائهم  ار�ضهم 

�ضفقة الع�رص الأوبامية الرتامبية .

ت�ن�ضية  اإخبارية  م�اقع  اأم�ض  تداولت   
اإماراتي  ملركز  ن�ضبتها  وثيقة  م�ضم�ن 
لت�جيه  خمابراتي  اأنه  امل�اقع  قالت 
وقع  الإماراتية  اخلارجية  ال�ضيا�ضة 
بعد  اأي   2013 �ضبتمرب  يف  تاأ�ضي�ضه 
واأثناء  امل�رصي  النقالب  من  �ضهرين 
يدعى:  ت�ن�ض؛  يف  باردو  اعت�ضام  فرتة 
ومقره  لل�ضيا�ضات”  الإمارات  “مركز 
جدا  خطرية  �رصية  اأب�ظبي.ال�ثيقة 
ح�ل  الإماراتي  القرار  مطبخ  داخل  من 
املارقة  اخلليجية  الدولة  هذه  �ضيا�ضات 
منذ  املعل�م  من  اأ�ضبح  حيث  ت�ن�ض،  يف 

تتدخل  الإمارات  اأن  ت�ن�ض  يف  الث�رة 
فر�ض  وحتاول  ت�ن�ض  يف  الطرق  ب�ضتى 
�ضري  ي�ضمن  مبا  الأر�ض  على  اأجندتها 
الأو�ضاع ال�ضيا�ضية والقت�ضادية ل�ضاحلها 
و�ضد الث�رة. هذه ال�ثيقة هي عبارة عن 
بعن�ان:  بت�ن�ض  خا�ضة  �ضيا�ضات  ورقة 
املقرتحة  الإماراتية  “ال�ضرتاتيجية 
جتاه ت�ن�ض” من تاأليف وحدة الدرا�ضات 
مركز  على  امل�رصفني  من  املغاربية 
لل�ضيا�ضات �ضخ�ضيات ا�ضتهرت  الإمارات 
وللمقاومة  الث�رات  خلط  بعدائها 
الفل�ضطينية، وعلى راأ�ضهم �ضاحي خلفان 

تتمثل ح�ضا�ضية و خط�رة ال�ثيقة يف اأنها 
الإماراتي  الدور  �رصيح  ب�ضكل  ت��ضح 
الإمارات  ت�ضع  حيث  ت�ن�ض،  يف  اخلفي 
قطر  و  اجلزائر  من  لكّل  مناف�ضة  نف�ضها 
يف ت�ن�ض، وتقرتح التدخل ب�ضكل �ضافر يف 
ال�ضيا�ضة الداخلية الت�ن�ضية. وذلك بدعم 
وال�ق�ف  بالدعم  �ضيا�ضية  �ضخ�ضيات 
الد�ضاترة  وحتالف  الت�افق  جتربة  �ضّد 
مقدمة  ك�ضفت  قد  و  والإ�ضالميني. 
ال�ثيقة )�ضفحة عدد 2( عن حقيقة حرب 
ال�ضاهد  ي��ضف  قبل  من  املعلنة  الف�ضاد 
و التي كان غايتها واأد و امت�ضا�ض الهبة 

ال�ضعبية يف اجلن�ب املطالبة ب�قف نهب 
ادعت  كما  لي�ض  و  الطبيعية  الرثوات 
ب�رصورة  ال�ثيقة  طالبت  و  احلك�مة 
القت�ضادية  الأزمة  ا�ضتمرار  على  العمل 
احلك�مة  اإ�ضعاف  ،و  والجتماعية 
الئتالفية و اأهمية غياب زعامة �ضيا�ضية 
�ضعف  ظل  يف  ال��ضع  اإنقاذ  على  قادرة 
النه�ضة  املناوئة حلركة  وانق�ضام اجلبهة 
ذات الت�جه الإ�ضالمي وتقرتح على حكام 
اإعادة  اإىل  ال�ضعي  الإمارات يف املقابل:  
الغري  الزيت�ين  التقليدي  الإ�ضالم  بناء 
التن�ضيق مع املراكز وامل�ؤ�ض�ضات  م�ؤدلج 

التي تت�ضدر امل�اجهة  الثقافية والبحثية 
مرزوق  حم�ضن  دعم  النه�ضة  حركة  مع 
الإنقاذ  وجبهة  ت�ن�ض  م�رصوع  وحزب 
من  د�ضت�رية  �ضخ�ضيات  على  النفتاح 
الفياليل  م�ضطفى  و  �ضفر  ر�ضيد  اأمثال: 
دعم  مرجان  وكمال  معلى  ومن�ض�ر 
عبري  برئا�ضة  احلر  الد�ضت�ري  احلزب 
بن  لنظام  الأوفياء  ي�ضم  باعتباره  م��ضي 
زعامة  لي�ضكل  ال�ضابي  تبني جنيب  علي. 
م�ضتقبلية لها وزنها يف ت�ن�ض فتح قن�ات 
ودعم  لل�ضغل  الت�ن�ضي  العام  الحتاد  مع 
ن�ر  العام  لأمينه  ال�ضيا�ضي  الطم�ح 

مع  ات�ضال  قن�ات  فتح  الطب�بي  الدين 
والتجارة  لل�ضناعة  العام  الحتاد  رئي�ضة 
اإمكانية  اإىل  والإ�ضارة  ب��ضماوي  وداد 
الرئا�ضية  لالنتخابات  الرت�ضح  يف  دعمها 
النافذين  الأعمال  رجال  دعم  القادمة 
ومالية  اقت�ضادية  �رصاكات  بتاأ�ضي�ض 
مل�اجهة ال�ج�د القت�ضادي القطري يف 
ت�ن�ض دعم جريدة املغرب وقناة احل�ار 
خا�ضة(،  اإعالمية  )م�ؤ�ض�ضات  الت�ن�ضي 
)اإذاعة  فم  �ضم�ض  اإذاعة  يف  والتدخل 
بال  م�ؤمن�ن  م�ؤ�ض�ضة  دعم  عم�مية(  

حدود يف ت�ن�ض .

ن�ضرت اأم�ض

وثائق تك�سف خطط الإمارات لتعفني الو�سع يف تون�س 
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التي  الأوىل  املرة  هذه  تكن  مل 
حما�س  قيادة  فيها  تتعر�س 
فقد  عربي،  بلد  من  للخروج 
لنف�س  الأردن  من  اأخرجت 
�سوريا  من  وخرجت  الأ�سباب، 
لأ�سباٍب خمتلفة، ولكن يف ظروٍف 
م�سابهة، وبع�س قياداتها خرجت 
من تركيا وم�رص وال�سعودية ومن 
دول عربية واإ�سالمية اأخرى، لكن 
احلركة ل تزال ثابتة على مبدئها 
عربية  ب�سوؤون  التدخل  الراف�س 
بو�سلتها  كون  داخلية  واإ�سالمية 
حمددة نحو الق�سية الفل�سطينية.

التهامات  من  الرغم  وعلى 
اأو  تارة،  للحركة  املفربكة 
اأخرى،  تارة  �سيطنتها  حماولت 
اأو�سحتها  التي  اأدبياتها  اأن  اإل 
و�سلوكياتها  ال�سيا�سية،  وثيقتها 
توؤكد  الأر�س؛  على  وممار�ساتها 
بو�سلتها  انحراف  عدم  على 
الحتالل  مقاومة  مبداأ  عن 
فل�سطني  داخل  "الإ�رصائيلي" 
املحتلة، وهو ما جعلها من حركات 
التي  الإ�سالمية  الوطنية  التحرر 
للبيئات  جماهريية  رافعة  ت�سكل 
ن�ساأتها  تاريخ  منذ  لها  احلا�سنة 
وجدت  فاأينما  اليوم،  وحتى 
احلركة اجتهت بو�سلة امل�سارات 

ال�سيا�سة اإقليميا ودوليا.
ويف حديث يطرح الباحث �سالح 
يجعل  ت�ساوؤلت  العواودة،  الدين 
الدول  يتوجب على  منها حماذير 

ح�رص  يف  ا�ستدراكها،  العربية 
خيارات حما�س يف حال ا�ستمرار 
الت�سييق على قيادتها يف اخلارج.

ي�سعى  من  اأن  العواودة  ويو�سح 
حما�س  قيادات  اإخراج  خلف 
ح�رص  باجتاه  يدفع  الدوحة،  من 
قليٍل  عدٍد  يف  اأمامها  اخليارات 
لها،  تنتقل  قد  التي  الدول  من 
تعرب  التي  اخليارات  ذات  وهي 
دول اخلليج عن تخوفاتها منها.. 
القول  يف  كبري  تناق�س  وهذا 
حما�س  ي�سائل  فمن  وال�سلوك! 
عن اقرتابها وابتعادها، هل �ساأل 
من  اأبقاه  الذي  ما  اأول،  نف�سه 

خيارات القرتاب والبتعاد!
وي�سيف بالقول: "كيف يتم الدفع 
وا�سحة  وطني  حترر  بحركة 
وت�رصب  واملمار�سات،  املبداأ 
�سارٍع،  كل  يف  وفروعها  جذورها 
واإ�سالمي  عربٍيّ  حٍيّ  كل  ويف 
العزل،  اأو  للخروج  فيه،  تتواجد 
وتعزيز  الدعم  تقدمي  من  بدل 

العالقة بها".!

كان  "اإذا  العواودة:  ويت�ساءل 
العربي  ال�سف  تقوية  املق�سود 
اإخراج  فهل  حتديداً،  واخلليجي 
املع�سكر،  هذا  من  حما�س 
نهائياً؛  معها  العالقات  وقطع 
ويف  ال�سف؟!؛  هذا  �سيقوي 
لأعنف  املنطقة  تعر�س  ظل 
تاريخها،  يف  جيو�سيا�سي  زلزال 
الورقة،  بهذه  عاقل  يفرط  هل 
وجماهريها يف كل البالد العربية 

والإ�سالمية".
الت�ساوؤل  على  العوادة  ويجيب 
ول  عربية  م�سلحة  "ل  بالقول: 
حما�س  قيادة  باإخراج  اإ�سالمية 
من حم�سنها العربي والإ�سالمي، 
م�سلحة  هذه  تكون  اأن  اإل 
لالحتالل الإ�رصائيلي، فهل و�سل 
احلال بهذه الدول اىل اأن تت�رصف 
وفقاً مل�سالح اإ�رصائيل حتى على 

ح�ساب م�ساحلها هي؟"
لو  "اأنه حتى  اإىل  العواودة  وي�سري 
الوحيد  هو  الأ�سعب  اخليار  كان 
التوجه  وهو  حما�س،  اأمام 
وال�سلطة  التحرير  منظمة  اإىل 
بالت�سوية  والقبول  الفل�سطينية، 
راأ�سها  وو�سع  الرباعية،  و�رصوط 
يف ربقة اأو�سلو اأ�سوة بكل ف�سائل 
)العتدال(  واأنظمة  املنظمة 

دول  يخدم  هذا  فهل  العربي؛ 
اإ�رصائيل؟!  يخدم  اأم  اخلليج 
املقاومة  ت�سليم  يكون  وهل 
اليمني  تغُوّل  ظل  يف  ل�سالحها 
وتهويد  وال�ستيطان  ال�سهيوين 
القد�س، �سيقّوي املوقف العربي 
املوقف  �سيقّوي  اأم  والفل�سطيني 

ال�سهيوين املتطرف؟!"
دول  قطع  اإن  بالقول  ويختم 
احلركة،  بقيادة  عالقاتها  اخلليج 
واإخراجها، تكون بذلك األقت بكل 
حالة  ظل  يف  لديها  القوة  اأوراق 
وبالتايل  الإقليمية،  املتغريات 
ورقة  �ستخ�رص  اخلليج  دول  فاإن 
ولو  كّفتها  يرّجح  كان  وثقاًل  قوة، 
العاتية  العوا�سف  ظل  يف  قلياًل 
�ستة  منذ  املنطقة  ت�رصب  التي 

اأعوام على الأقل".

ذكر التلفزيون "الإ�رصائيلي" القناة 
الحتالل  جي�س  قيادة  باأن  الثانية 
ت�سو�س  اأن  تخ�سى  "الإ�رصائيلي" 
اجلدار  بناء  على  حما�س  حركة 
على  بناءه  "اإ�رصائيل"  قررت  الذي 
حدود غزة ملنع الأنفاق املتجه من 

قطاع غزة نحوها.

العتقاد  اإن  العربية،  القناة  وقالت 
باأن  اجلي�س  قيادة  لدى  ال�سائد 
الت�سوي�س  �ستحاول  حما�س  حركة 
خالل  الحتالل  جي�س  عمل  على 
بنائه اجلدار عرب حماولت خمتلفة 
الهند�سة،  �سالح  قوات  مل�سايقة 
الآليات  مئات  هناك  اأن  واأو�سحت 

الهند�سية �ستبداأ بالعمل على حدود 
و�سوف  اأ�سابيع  ثالثة  بعد  غزة  
الأنفاق  �سد  اجلدار  بناء  ي�ستغرق 

قرابة العام بتكلفة 3 مليار �سيكل.
وحدة   فان  الثانية  للقناة  ووفقا 
الأخرية  الآونة  يف  تقوم  "مروم" 
وحدات  من  خا�سة  قوات  بتدريب 

لتعزيز  وموران  و�سلداغ  دوفدوفان 
ليكن  اجلدار  لبناء  العاملة  القوات 
من  والهدف  املناورة  حرية  لها 
العمل  اخلا�سة  الوحدات  تدريب 
اأ�سفل الأر�س داخل الأنفاق  حيث 
بني مرفق ع�سكري خا�س للتدرب 

على  القتال داخل الأنفاق.

اأكد م�سوؤول العالقات الدولية يف 
حركة حما�س اأ�سامة حمدان، اأن 
رئي�س  برئا�سة  احلركة  من  وفداً 
املكتب ال�سيا�سي ا�سماعيل هنية 
�سيزور اإيران قريباً يف اإطار جولة 

�ست�سمل دولً اأخرى مل ي�سّمها.
اإذاعية  مقابلة  يف  حمدان  وقال 
اإن وفد احلركة برئا�سة م�سوؤولها 
الذي يزور  ال�سنوار  يف غزة يحي 
القاهرة حالياً �سيعود اإىل القطاع، 
طهران  �سيزور  الذي  الوفد  اأما 

اإىل  لفتاً  هنية،  بقيادة  ف�سيكون 
العا�سمة  اإىل  الزيارة  اأجواء  اأن 
ال�ساعة  حتى  اإيجابية  امل�رصية 
تفاهمات  عنها  يتمخ�س  وقد 

ب�ساأن ق�سايا تخ�س اجلانبني.
وزير  ت�رصيحات  اأن  واأكد 
اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري 
املقاومة  فيها  و�سف  التي 
�سيا�سة  عن  تعرّب  بالإرهابية 
ت�سكل  مل  اأنها  معترباً  ال�سعودية، 
الفل�سطيني جلهة  لل�سعب  �سدمة 

به  بل جلهة املجاهرة  م�سمونها 
على نحو علني.

اأن  حما�س  يف  امل�سوؤول  واأكد 
املقاومة لن تنك�رص بالرغم من كل 
ال�سغوط التي تتعر�س لها �سواء يف 
داخل فل�سطني اأو خارجها، م�سرياً 
اإىل اأن من بني خيارات املواجهة 
من الآن ف�ساعداً التاأ�سري اإىل كل 
اإجها�س  اأجل  من  املتواطئني 
بالأدلة  الفل�سطينية،  الق�سية 
والوثائق بل وباأكرث منها من دون 

التفا�سيل،  من  املزيد  يعطي  اأن 
قيادات من  واأكد حمدان مغادرة 
الأمر  اإن  قائاًل  للدوحة  حما�س 
الداخلي  البيت  برتتيب  مرتبط 
النتخابات  اأعقاب  يف  للحركة 
قائاًل اإن الأمر �سبق ما اأعلن عن 
بينها  من  لقطر  و�سعت  �رصوط 
ما هو مرتبط بعالقتها بحما�س، 
اإن ل مانع لدى  لكن حمدان قال 
امل�ساهمة يف تخفيف  حركته يف 

ال�سغط عن قطر.

�سيا�سية  م�سادر  ك�سفت 
اأم�س،  م�ساء  "اإ�رصائيلية"، 
وزراء  رئي�س  �سيجمع  لقاء  اأن 
"الإ�رصائيلي"  الحتالل 
ورئي�س  نتنياهو  بنيامني 
حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة 
املتحدة  الوليات  يف  عبا�س 
 20 لـ"قناة  ووفقاً  الأمريكية 
تلك  عن  نقلت  التي  العربية" 
"اللقاء  اأن  قولها:  امل�سادر 
الرئي�س  مزرعة  يف  �سيعقد 
ترامب  دونالد  الأمريكي 
غ�سون  يف  املقبل(  )ال�سهر 

اإىل  اأ�سابيع"واأ�سارت   6 اإىل   4
ا�ستجاب  عبا�س  الرئي�س  اأن 
بالقبول  اأمريكية  ل�سغوط 
�رصوط  دون  باملفاو�سات 
كان  ما  عك�س  على  م�سبقة 
الفل�سطينيون  به  يطالب 
ي�سرتطوا  كانوا  حيث  م�سبقا، 
امل�ستوطنات  يف  البناء  وقف 
مفاو�سات"،ولفتت  اأي  قبيل 
اللقاء  هذا  اأن  اإىل  امل�سادر 
ك�رص  بالأ�سا�س  "يهدف 
وت�رصيع  الطرفني  بني  اجلمود 

م�سار املفاو�سات".

باأنه  امل�ستوطنني  موقع  ك�سف 
وبعد مرور ثالث �سنوات على 
على  الأخرية  احلرب  انتهاء 
عاد   2014 �سيف  غزة  قطاع 
على  للعمل  املظليني  لواء 
و�ستبقى  غزة   قطاع  حدود 
القوات ن�سف عام  يف املكان.

و�سلوا  الذين  اجلنود  ويقوم 
التدريبات  اأ�سابيع لقاعدة  قبل 
اجلنوبية  للقيادة  التابعة 
ويف  ؛  ع�سكرية  بتدريبات 
و�سل  املا�سي  الأربعاء  يوم 

املنطقة  قائد  للقاعدة 
زمري  ايال  العميد  اجلنوبية  
لكتيبة  تدريبني  على  واأ�رصف 
املظلني  ل�سالح  التابعة   101
خمتلفة  �سيناريوهات  وحتاكي 
املظلية  القوات  �ستواجهها 

م�ستقباًل.
املظلني  للواء  التدريب  وياأتي 
ب�سكل  والقادة  اجلنود  لإعداد 
جيد ملواجهة اأي �سيناريوهات 
دائما  اجلنود  وليكن  حمتملة 

على اأهبة ال�ستعداد.

لدى  وا�سنطن  �سفرية  زارت 
هيلي،  نيكي  املتحدة،  الأمم 
اخلمي�س،   اأم�س  اأول  ظهر 
"الإ�رصائيلية"  الكيبوت�سات 
غزة،  قطاع  حلدود  املجاورة 

الأنفاق  اأحد  هيلي  ودخلت 
خالل  الحتالل  اكت�سفها  التي 
�سباط  برفقة   2014 عدوان 
جي�س  يف  اجلنوبية  املنطقة 

الحتالل.

قال وزير احلرب "الإ�رصائيلي" 
اأفيغدور ليربمان اإن "اإ�رصائيل" 
اأي  من  اأكرث  قريبة  اأ�سبحت 
وقت م�سي للتو�سل اإىل ت�سوية 
الفل�سطينيني،  مع  �سيا�سية 
بنيامني  احلكومة  رئي�س  واأن 
جبارة  جهوداً   يبذل  نتنياهو 

من اأجل ذلك.
مت  اإن  ليربمان  واأ�ساف 
يتم  ف�سوف  للت�سوية  التو�سل 

امل�سادقة عليها يف الئتالف 
احلكومي والكني�ست )الربملان 
و�ست�سمل  ال�رصائيلي(، 
معتدلة  عربية  دولً  الت�سوية 
يف  لها  �سفارات  فتح  مع 
جتارية  وعالقات  "اإ�رصائيل" 
مبا�رصة،  جوية  ورحالت 
الت�سوية  هذه  اأن  موؤكداً 
يف  �ساحقة  باأغلبية  �ستحظى 

الكني�ست.

رغم ثبوت عدم �ضحة املزاعم عن طلب قطر من قيادات يف حركة املقاومة الإ�ضالمية "حما�س"، مغادرة اأرا�ضيها بعد 
احلملة التي ت�ضن على الدوحة، وت�ضري مالحمها اأن ا�ضت�ضافتها حلما�س، ودعمها لقطاع غزة يف وجه احل�ضار، هي 

اأحد اأبرز اأ�ضبابها، اإلاّ اأن الظروف احلالية التي اأعقبت زيارة دونالد ترمب للمنطقة جتعل م�ضاألة مغادرة بع�س قيادات 
احلركة قطر اأمراً واقعيًا، لكن ال�ضوؤال الذي يطرحه املراقبون هل فعال اإخراج قيادات حما�س من قطر م�ضلحة خليجية؟!

تقدير موقف

قيادات من حما�س غادرت الدوحة

ق.د

هل خروج حما�س من قطر م�صلحة خليجية؟!

االحتلل يخ�صي ت�صوي�س حما�س على بناء اجلدار امل�صاد للأنفاق

وفد برئا�صة هنية �صيزور طهران واحلركة �صتك�صف املتاآمرين 
بالوثائق واالأدلة

الرئي�س عبا�س ا�ضتجاب لل�ضغوط 
الأمريكية..

للتدريب على �ضيناريوهات

لقاء ثلثي يجمع عبا�س ونتنياهو 
وترامب ال�صهل املقبل

لواء املظليني يعود للعمل على 
حدود غزة 

�صفرية اأمريكية تتجول داخل 
اأنفاق املقاومة على حدود غزة

ليربمان: قريبون من التو�صل 
لت�صوية ذهبية مع العرب
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�إيالماً  �لأكرث  �ملوقف  "لكن 
ر�ؤيتي  رم�ضان،  يف  قلبي  على 
�حلي  �فتيان  �أ�ضدقائي  لبع�ض 
يف  �آبائهم  باأيدي  مي�ضكون  �هم 
يقول  ل"،  ��أنا  لل�ضالة  طريقهم 
�يتابع:  "يا�ضني"،  �ملكلوم  �لطفل 
���لدي   ،2005 �لعام  يف  "�لدت 
على  عيناي  �تفتحت  �ل�ضجن،  يف 
�لدنيا �هو يف �ل�ضجن، ل يخرج �إل 

لأ�ضهر قليلة جد�ً".

الق�ضبان خلف  22 رم�ضانا 

�أبو  نزيه  �لقيادي  رحلة  بد�أت 
 -6  -10( �لعتقالت يف  مع  عون 
بال�ضجن  عليه  حكم  حني   ،)1993
ثانية  ��عتقل  �ضنو�ت،  �أربع 
عليه  )26-9-1998( �حكم  بتاريخ 
لتهامه  �ضنو�ت،  ل�ضت  بال�ضجن 
كتائب  قيادة  عن  بامل�ضوؤ�لية 

ام يف حمافظة جنني. �لق�َضّ
�لقو�ت  �ضنت   )2005-9-25( �يف 
يف  �عتقالت  حملة  �ل�ضهيونية 

�ضفوف من تر�ضحو� �ضمن قو�ئم  
يف  ��لإ�ضالح"  "�لتغيري  كتلة 
�لنتخابات �لبلدية مبناطق �ل�ضفة 
�لغربية، �كان من بينهم "�أبو عون"، 
�حّول لالعتقال �لإد�ري، ���ضتمر 
�بعدها   ،)2006/3/17( حتى 
�أ�ضهر �عتقل من جديد يف  بثالثة 
�عتقال  حملة  مع   )2006/6/26(
��لإ�ضالح"  "�لتغيري  كتلة  نو�ب 

بال�ضفة �لغربية.
يف  ��ضع   )2007/5/24( �يف 
�لعتقال �لإد�ري، �ظلت �ضلطات 
بات  حتى  له،  جتدده  �لحتالل 
"عميد �لأ�رسى �لإد�ريني"، ليفرح 
عنه يف )2010/3/17(، �بعد �أربعة 
ع�رس يوًما من �لإفر�ج عنه، تلقفه 
يف  ليمكث  �لوقائي،  �لأمن  جهاز 

�أقبيته �أربعني يوًما.
"�ختل�ضتها"  فرحة  غمرة  �يف 
يف  بينهم  بوجوده  عون  �أبو  �أ�رسة 
 )2010( �لعام  من  رم�ضان  �ضهر 
جهاز  جاء  غياب،  طول  بعد 
هذه  ليغتال  �ل�ضلطة  خمابر�ت 
�أبو  �لقيادي  �يختطف  �ل�ضعادة، 
�ملو�فق   )2010/8/26( يف  عون 

16 رم�ضان، تعر�ض خاللها لل�ضبح 
��لتعذيب، يف �ضهر �لرحمة، ليحِوّل 
جهاز �ملخابر�ت عيَد �لأ�رسة �إىل 

ة �حزن. غ�ضَّ
عون  �أبو  كان   )2011/7/5( �يف 
على موعد مع �لعتقال �ل�ضاد�ض، 
��أفرج عنه يف )2013/9/17(، �أما 
لدى جهاز  �ل�ضابع فكان  �لعتقال 
رم�ضان  �ضهر  يف  �لوقائي  �لأمن 
�يعتقله  �لحتالل  ليعود   ،2015
 )2014/7/10( يف  �لثامنة  للمرة 
عام،  ملدة  بال�ضجن  عليه  �يحكم 
 ،)2015/7/10( يف  عنه  ��أفرج 
يف  �لتا�ضعة  للمرة  ليعتقل 
�أ�ضهر  �ضبعة  �بعد   )2016/4/1(
عنه،  �أفرج  رم�ضان  �ضهر  تخللها 
يف  �حلايل  �لعا�رس  �عتقاله  �جاء 

.)2017/2/12(
نزيه  �لقيادي  جنل  �إ�ضالم  �ي�ضري 
�أبوعون: "�أنه بدخول �ضهر رم�ضان 
لهذ� �لعام، يكون ��لده قد �أم�ضى 
له  ��لع�رسين  �لثاين  رم�ضان  �ضهر 
�لعام 1993، �مل  �ل�ضجون منذ  يف 
رم�ضانني  �ضوى  �لعائلة  مع  يق�ض 

فقط منذ ذلك �لعام".

�ضرقة الفرحة
عن  �لو�لد  غياب  يقت�رس  "�مل 
فح�ضب،  رم�ضان  �ضهر  يف  �لعائلة 
�لفطر  عيدي  �إىل  ميتد  بل 
�أبو  �إ�ضالم  يقول  ��لأ�ضحى"، 
"ن�ضعر  �يتابع:  ملر��ضلنا،  عون 
للتنغي�ض  ي�ضعى  �لحتالل  �أن 

تلم�ض  مو�طن  بكل  �لعائلة  على 
لتدفيع  فرحتها، يف م�ضعى خبيث 
�ل�ضادق  �لو�لد  �نتماء  �لعائلة ثمن 

لهذه �لأر�ض". 
يعرتي  �لذي  �لأمل  رغم  "لكن 
مو�ئد  يف  �لو�لد  لغياب  �لعائلة 
معه  �جلميل  ��لجتماع  رم�ضان، 
معه  نقف  لكننا  �لأيام،  هذه  يف 

لنا،  �هو �رسف  ت�ضحياته،  كل  يف 
�نعتز به، �ل منلك له بعد �ل�ضرب 
�أكف  رفع  �ضوى  ��لحت�ضاب، 
�أن  �ل�ضهر،  هذ�  يف  هلل  �ل�رس�عة 
يلم �ضملنا به، �يلم �ضمل كل �لأ�رس 
�لفل�ضطينية مع �أبنائها �لأ�رسى يف 
�ضجون �لحتالل". بهذه �لتاأكيد�ت 

ختم "�إ�ضالم" حديثه معنا. 

�ل�ضعودية �م�رس  �أدرجت كل من 
فرد�   59 ��لبحرين  ��لإمار�ت 
�ضالت  لهم  �أن  قالت  كيانا   12�
بد�لة قطر على قائمة �لإرهاب.

�ت�ضم قائمة �لإرهاب �لتي �أعلنتها 
خريية  جمعيات  �لد�ل  هذه 
�تطوعية �تكنولوجية، بزعم �أنها 
يف  م�ضبوهة،  �أجند�ت  "تخدم 
�ل�ضيا�ضة  �زد��جية  على  موؤ�رس 
حماربة  تعلن  �لتي  �لقطرية، 
�متويل  جهة،  من  �لإرهاب 
�لتنظيمات  خمتلف  ��إيو�ء  �دعم 
�أخرى"،  جهة  من  �لإرهابية 
بح�ضب بيان �أ�ضدرته �ضباح �ليوم 

�جلمعة.

�ت�ضم �لقائمة �ضخ�ضيات �كيانات 
قطر  من  كل  جن�ضية  حتمل 
�م�رس  �ليبيا  ��ليمن  ��لأردن 
��لإمار�ت  ��لكويت  ��لبحرين 

��ل�ضعودية.

�لتي  �ل�ضخ�ضيات  �أبرز  �من 
�لإرهاب  قائمة  على  ��ضعت 
�دعاة  �لقر�ضا�ي  يو�ضف  �ل�ضيخ 

�قياد�ت �إ�ضالمية.
�فيما يلي �لقائمة �لتي ن�رست:

�لأفر�د:

�ل�ضبيعي  تركي  حممد  خليفة   .1
– قطري

يو�ضف  حممد  عبد�مللك   .2
عبد�ل�ضالم – �أردين

عثمان  يو�ضف  حممد  �أ�رسف   .3
عبد�ل�ضالم – �أردين

4. �إبر�هيم عي�ضى �حلجي حممد 
�لباكر – قطري

�لعطية  خليفة  بن  عبد�لعزيز   .5
– قطري

ر��ضد  خليفة  ح�ضن  �ضامل   .6
�لكو�ري – قطري

 – 7. عبد�هلل غامن م�ضلم �خلو�ر 
قطري

�لكعبي  �ضعد حممد  بن  �ضعد   .8
– قطري

عبد�هلل  بن  عبد�للطيف   .9
�لكو�ري – قطري

حلو�ن  بن  �ضعيد  حممد   .10
�ل�ضقطري – قطري

عمري  بن  عبد�لرحمن   .11
�لنعيمي – قطري

حممد  عبد�لوهاب   .12
عبد�لرحمن �حلميقاين – ميني

 – �لربان  حممد  بن  خليفة   .13
قطري

 – ثاين  �آل  خالد  بن  عبد�هلل   .14
قطري

 – �أحمد �حلر�م  15. عبد�لرحيم 
قطري

16. حجاج بن فهد حجاج حممد 
�لعجمي – كويتي

 – �لعجي  حممد  مبارك   .17
قطري

 – �ملري  نا�رس  بن  جابر   .18
قطري

19. يو�ضف عبد�هلل �لقر�ضا�ي – 
م�رسي

 – �ل�ضليطي  جا�ضم  حممد   .20

قطري
21. علي بن عبد�هلل �ل�ضويدي – 

قطري
22. ها�ضم �ضالح عبد�هلل �لعو�ضي 

– قطري
23. علي حممد حممد �ل�ضالبي 

– ليبي
24. عبد�حلكيم بلحاج – ليبي

25. �ملهدي حار�تي – ليبي
حممد  حممد  �إ�ضماعيل   .26

�ل�ضالبي – ليبي
علي  عبد�لرحمن  �ل�ضادق   .27

�لغرياين – ليبي
28. حمد عبد�هلل �لفطي�ض �ملري 

– قطري
�ضوقي  �أحمد  حممد   .29

�لإ�ضالمبويل – م�رسي
�إبر�هيم  عبد�ملوجود  طارق   .30

�لزمر – م�رسي
حممد  عبد�ملق�ضود  حممد   .31

عفيفي – م�رسي
عبد�لرحيم  �ل�ضغري  حممد   .32

حممد – م�رسي
حممد  عبد�حلميد  �جدي   .33

غنيم – م�رسي
حممد  ح�ضن  �أحمد  ح�ضن   .34

�لدقي �لهوتي – �إمار�تي
�حلميدي  عبي�ضان  حاكم   .35

�ملطريي – �ضعودي/كويتي
�ضليمان  حممد  عبد�هلل   .36

�ملحي�ضني – �ضعودي
37. حامد عبد�هلل �أحمد �لعلي – 

كويتي
38. �أمين �أحمد عبد�لغني ح�ضنني 

– م�رسي

حممد  عبد�ملاجد  عا�ضم   .39
ما�ضي – م�رسي

40. يحيى عقيل �ضاملان عقيل – 
م�رسي

41. حممد حمادة �ل�ضيد �إبر�هيم 
– م�رسي

�ضكري  حممد  عبد�لرحمن   .42
عبد�لرحمن – م�رسي

�إبر�هيم  ر�ضا  43. ح�ضني حممد 
يو�ضف – م�رسي

حممود  عبد�حلافظ  �أحمد   .44
عبد�لهدى – م�رسي

 – طرفان  فوؤ�د  م�ضلم   .45
م�رسي

46. �أمين حممود �ضادق رفعت – 
م�رسي

47. حممد �ضعد عبد�لنعيم �أحمد 
– م�رسي

عبد�ملطلب  �ضعد  حممد   .48
عبده �لر�زقي – م�رسي

جاد  �أحمد  فوؤ�د  �أحمد   .49
بلتاجي – م�رسي

50. �أحمد رجب رجب �ضليمان – 
م�رسي

حممد  حممد  كرمي   .51
عبد�لعزيز – م�رسي

 – علي  حممد  زكي  علي   .52
م�رسي

 – �لعز�يل  �إبر�هيم  ناجي   .53
م�رسي

54. �ضحاتة فتحي حافظ حممد 
�ضليمان – م�رسي

�أبو زيد  55. حممد حمرم فهمي 
– م�رسي

56. عمر� عبد�لنا�رس عبد�حلق 

عبد�لباري – م�رسي
�إبر�هيم  ح�ضن  علي   .57

عبد�لظاهر – م�رسي
 – �ل�ضندي  جميد  مرت�ضى   .58

بحريني
 – �لدع�ضكي  �حل�ضن  �أحمد   .59

بحريني
�لكيانات:

1. مركز قطر للعمل �لتطوعي – 
قطر

)�رسكة  �أبل  د�حة  �رسكة   .2
�إنرتنت �دعم تكنولوجي( – قطر

3. قطر �خلريية – قطر

ثاين  �آل  عيد  �ل�ضيخ  موؤ�ض�ضة   .4
�خلريية – قطر

5. موؤ�ض�ضة �ل�ضيخ ثاين بن عبد�هلل 
للخدمات �لإن�ضانية – قطر

 – بنغازي  عن  �لدفاع  �رس�يا   .6
ليبيا

7. �رس�يا �لأ�ضرت – �لبحرين
8. �ئتالف 14 فرب�ير – �لبحرين

9. �رس�يا �ملقا�مة – �لبحرين
 – �لبحريني  �هلل  حزب   .10

�لبحرين
11. �رس�يا �ملختار – �لبحرين

 – �لبحرين  �أحر�ر  حركة   .12
�لبحرين

مل يق�س يا�ضني )12 عاما(، اأ�ضغر اأبناء االأ�ضري القيادي يف حما�س نزيه اأبو عون، منذ والدته �ضهرا كامال مع والده يف رم�ضان، اإال اأياما قليلة، يذكر تفا�ضيلها كافة 
على قلتها، يقول:: "اأ�ضعر اأن االحتالل يتق�ضد اعتقال والدي قبيل �ضهر رم�ضان حلرماين من العي�س واالجتماع معه على مائدة رم�ضانية واحدة، و م�ضاحبتي له 

يف �ضالتي الفجر والرتاويح".

من �ضفحات البطولة

ق.د

الأ�ضري نزيه اأبو عون.."الظماآن" يف رم�ضان الـ22

تعرف على اأ�ضماء وموؤ�ض�ضات اأدرجتها 4 دول عربية على قائمة الإرهاب

�لرتكي،  �لدفاع  �زير  �رسح  
�أنقرة  باأن   ، �إي�ضيق  فكري 
طائر�ت  لإنتاج  مو�زنة  ر�ضدت 
�خلام�ض  �جليل  من  مقاتلة 
جهدها  ق�ضارى  �تبذل   TFX
بالكامل  �ضناعتها  تكون  لكي 

بتقنية حملية.
�خل�ضو�ض:  بهذ�  �لوزير  �قال 
طائر�ت  ت�ضميم  ب�ضدد  "نحن 
��ضنفعل  �ل�ضنع  �طنية  مقاتلة 
كل ما بو�ضعنا من �أجل �أن تكون 
�ملحركات �أي�ضا �ضناعة تركية. 

�هذ� �لأمر لي�ض بال�ضهل، �لكن 
�إذ� عملنا بر�ح �لفريق فلن يكون 

هناك �أي �ضيء غري ممكن".
هيئة  �أن  �إىل  �إي�ضيق  ��أ�ضار 
�لرتكية  �لع�ضكرية  �ل�ضناعات 
حو�يل  �مل�رس�ع   لهذ�  ر�ضدت 
�أن  موؤكد�  د�لر،  مليار   35
مهند�ضني  مع   �ضتتعاقد  �لهيئة 
هذ�  يف  �أتر�ك  �م�ضممني 
من  �لأ�ل  يعد  �لذي  �مل�رس�ع 
�ل�ضناعات  تاريخ  يف  نوعه 

�لع�ضكرية يف تركيا.  

للمرة االأوىل

تركيا ت�ضنع مقاتالت من اجليل 
اخلام�س



�إىل  �لعا�صمي  �لنادي  ي�صعى  ما  وهو 
��صتغالله ق�صد �لعودة بالفوز �لذي ي�صمن 
بالو�صافة،  �ملو�صم  �نهاء  يف  حظوظا  له 
من  �لفر�صة  متلك  �لتي  �ملولودية  عك�س 
ظل  يف  �لثاين  باملركز  �الحتفاظ  �أجل 
يف  �ملنهزم  �ملدية  �أوملبي  ��صتقبالها 
بينما  �لقو�عد،  د�خل  �لفارطة  �جلولة 
�صوف ت�صد �جلولة �النظار يف ظل تو�جد 
خم�صة �أندية معنية بال�صقوط، �أين مل يتم 

�صباب  رفقة  �لنازل  �لثالث  �لفريق  ح�صم 
�ل�صدد  هذ�  ويف  بجاية،  ومولودية  باتنة 
جتري قمة �ملوؤخرة بالعا�صمة بني �حتاد 
بالفوز  �حلر��س و�رسيع غليز�ن �مللزمان 
�لذي  �ملحلي  للفريق  بالن�صبة  خا�صة 
بينما  نهائيا،  �لبقاء  ل�صمان  �لفوز  يكفيه 
�صعبة،  مهمة  يف  �ل�رسيع  العبو  يتو�جد 
�ل�صقوط  تر�صم  قد  �لهزمية  �أن  باعتبار 
�ملعنية  �الأندية  فوز  حال  يف  للر�بيد 

�صيعرف  �ملقابل،  يف  �لبقاء.  بح�صابات 
مثرية  قمة  وزو  بتيزي  نوفمرب  �ول  ملعب 
بلعبا�س  و�حتاد  �لقبائل  �صبيبة  جتمع 
�أين  متباينة،  باأهد�ف  يلعبان  �للذ�ن 
�لبقاء  ل�صمان  �لفوز  "�لكناري"  ي�صتهدف 
"�ملكرة"  تخو�س  بينما  كبرية،  بن�صبة 
�للقاء منهارة معنويا عقب �لهزمية �لثقيلة 
باجلولة �لفارطة، وهي تبحث نتيجة ت�صمح 
لها باإنهاء �ملو�صم �صمن "�لبوديوم"، فيما 

تاجنانت  ودفاع  ق�صنطينة  �صباب  يتنقل 
�لبالد بحثا عن فوز  �لعا�صمة وغرب  �إىل 
يجعله يخطو خطوة كبرية نحو �لبقاء، �أين 
يالقي �ل�صيا�صي م�صيفه ن�رس ح�صني د�ي 
موعد  على  تاجنانت  دفاع  �صيكون  بينما 

مع مالقاة مولودية وهر�ن.

برنامج �ملباريات

ملعب �أحمد زبانة: مولودية وهر�ن / دفاع 
تاجنانت

20 �أوت 1955:  ن�رس ح�صني د�ي / �صباب 
ق�صنطينة

�صباب   / باتنة  �صباب  �صفوحي:     ملعب 
بلوزد�د

�أول نوفمرب:       �حتاد �حلر��س / �رسيع 
غليز�ن

�لقبائل / �حتاد  �صبيبة  نوفمرب:       �أول 

بلعبا�س
�للقاء�ت جتري �بتد�ء من �ل�صاعة 17:00

20 �أوت 1955:  �صبيبة �ل�صاورة / مولودية 
بجاية

 / �جلز�ئر  مولودية  حمادي:       عمر 
�أوملبي �ملدية

ملعب 8 ماي:     وفاق �صطيف / �حتاد 
�جلز�ئر

�ملباريات تلعب على �ل�صاعة 22:30

ريا�ضةاجلمعة 9  ال�ضبت 10جوان  2017   املوافـق      لـ 14 رم�ضان  1438هـ 12
اجلولة 29 من الرابطة املحرتفة الأوىل

 �ضراع الو�ضافة ب�ضطيف وبولوغني 
وخم�ضة اأندية ت�ضارع للبقاء

تتوا�ضل مناف�ضة البطولة الوطنية اليوم بخو�ض مباريات اجلولة 
29 وما قبل الأخرية من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي تتمّيز 
بال�ضراع القوي بني الفريقني اجلارين احتاد ومولودية اجلزائر 

على املركز الثاين بجدول الرتتيب والذي يتقا�ضمه الفريقان 
منا�ضفة، حيث ينتظر ت�ضكيلة الحتاد تنقال خارج الديار ملواجهة 

وفاق �ضطيف الذي ح�ضم التتويج بلقب البطولة يف اجلولة 
املن�ضرمة، ويعول على الحتفال به مع جماهريه

.    عي�ضة ق.

�ليوم نحو ملعب  �الأنظار م�صاء  تتوّجه 
�صوف  و�لذي  باملحمدية  نوفمرب  �أول 
فريقي  جتمع  نارية  مبار�ة  يحت�صن 
�حتاد �حلر��س و�رسيع غليز�ن وجتري 
للفريقني،  �لتعرث  ممنوع  �صعار  حتت 
�أن  باعتبار  �لفوز  بتحقيق  �مللزمان 
�لهزمية تهددهما مبر�فقة �صباب باتنة 
�لثانية،  �لر�بطة  �إىل  بجاية  ومولودية 
�حتاد  العبو  يعول  �ل�صدد  هذ�  ويف 
�حلر��س على ��صتغالل عاملي �الأر�س 
و�جلمهور من �جل حتقيق �لفوز خا�صة 
و�أن م�صريها يف �لبقاء بني �يديها �ين 
من  �لفوز  حر�ق  �لالعب  رفقاء  يكفي 
�لبقاء  و�صمان  �حل�صابات  تفادي  �أجل 
ويبقى  �لكبار،  دوري  �صمن  ر�صميا 
من  يعانون  "�ل�صفر�ء"  ت�صكيلة  العبو 

مل  �أين  �لقو�عد  د�خل  �لفوز  حتقيق 
ملعبهم  على  مو�جهة  �ي  يف  يفوزو� 
يف �آخر ع�رس مو�جهات، وهو ما يعقد 
خيار�  متلك  ال  �لتي  �لت�صكيلة  و�صعية 
�صوى �الحتفاظ بالنقاط �لثالث د�خل 
�لقو�عد �أو تاأزم و�صعيتها يف ح�صابات 
�رسيع  يتو�جد  �ملقابل،  يف  �لبقاء. 
غليز�ن يف و�صعية ال يح�صد عليها، �أين 
يعترب ثالث �ملهددين بال�صقوط وهو ما 
بوعكاز  �لتون�صي  �ملدرب  �أ�صبال  يلزم 
من  كامال  بالز�د  �لعودة  �صمان  على 
تنقلها �إىل �لعا�صمة لالحتفاظ باآمالها 
تكون  لن  �ملهمة  �أن  رغم  �لبقاء،  يف 
�صهلة يف ظل تو�جد �ملناف�س يف نف�س 

�لو�صعية.
ع.ق. 

مبار�ة  ب�صطيف  ماي  �لثامن  ملعب  يحت�صن 
و�حتاد  �صطيف  وفاق  فريقي  �لتي جتمع  �لقمة 
�جلز�ئر، و�لتي �صتكون �حتفالية بالن�صبة للوفاق 
�لذي توج يف �جلولة �لفارطة باللقب �لثامن يف 
تاريخه لي�صبح ثاين �ف�صل �الأندية تتويجا خلف 
�أ�صبال  ويلعب  لقبا،   14 �صاحبة  �لقبائل  �صبيبة 
�ملدرب خري �لدين ما�صوي لقائهم بر�حة بعد 
�نت�صارهم  عقب  باللقب  �لتتويج  �صغط  جتاوز 
لهم  �صمح  بجاية  مولودية  �مام  �لديار  خارج 
وينتظر  �للقب 26،  �ل�صطايفي  باإهد�ء �جلمهور 
ميد�نه  للوفاق على  �الأخري  �ليوم  لقاء  يكون  �أن 
يف �ملو�صم �حلايل وهو ما يجعل �لت�صكيلة تبحث 
عن �ف�صل طريقة لتوديع جمهورها �ملر�صح �ن 
�الحتفال  �أجل  من  �ملدرجات  �إىل  بقوة  يتنقل 

باللقب مع �لالعبني وذلك عرب حتقيق �لفوز.
عا�صمة  �إىل  �جلز�ئر  �حتاد  يتنقل  �ملقابل،  يف 
بالز�د  �لعودة  ي�صتهدف  وهو  �لعليا  �له�صاب 
كامال من �جل �صمان �الحتفاظ بو�صافة جدول 
�جلار  رفقة  منا�صفة  يتقا�صمها  �لتي  �لرتتيب 
مولودية �جلز�ئر، ويتو�جد رفقاء �لالعب قدور 
فوزهم  عقب  مرتفعة  معنويات  يف  بلجياليل 
بلعبا�س،  �حتاد  �مام  �لفارطة  باجلولة  �لعري�س 
وهو ما يجعلهم يدخلون �أر�صية �مللعب للتاأكيد 
على ��صتفاقتهم، و�لعودة بنتيجة تر�صي �أن�صارهم 
قبل خو�س �جلولة �الأخرية من �ملو�صم �حلايل، 
من �أجل �صمان �مل�صاركة �ملو�صم �ملن�رسم يف 

م�صابقة ر�بطة �أبطال �إفريقيا. 
عي�ضة ق.

طالب وزير �ل�صباب و �لريا�صة �لهادي ولد 
علي  �إطار�ت هيئته �الإ�رس�ع يف �النتهاء من 
�خلا�صة  و�لتح�صري�ت  �الجر�ء�ت  خمتلف 
با�صت�صافة بطولة �لعامل لكرة �ليد الأقل من 
21 �صنة ذكور �ملقررة ببالدنا خالل �لفرتة 
�ملمتدة من 18 �إىل 30 جويلية �ملقبل 2017، 
وتر�أ�س �لوزير �جتماعا �صم �للجنة �لوطنية 
�لريا�صية  �لتظاهر�ت  وتنظيم  لتح�صري 
و�الحتاديتني  �اللوطن  باأر�س  �لدولية 
�جلز�ئريتني الألعاب �لقوى و كرة �ليد، حيث  
�صكر و لدي علي �أع�صاء �للجنة جلهودهم 
�ملناف�صات  خمتلف  الإجناح  �ملتو��صلة 

�لدولية  �ملقرر �قامتها باأر�س �لوطن.
و مت خالل هذ� �الجتماع تقييم مدى حالة 
الألعاب  �إفريقيا  لبطولة  �لتح�صري�ت  تقدم 
 29 من  �إجر�وؤها  �ملزمع  لالأو��صط  �لقوى 
ومونديال  بتلم�صان  جويلية   2 �إىل  جو�ن 
كرة �ليد الأقل من 21 �صنة و بعد �لعرو�س 
من  علي  ولد  �لوزير  طالب  و�ل�رسوحات 
هاتني  بتنظيم  �ملعنيتني  �الحتاديتني 

و�لطو�قم  �لريا�صيني  ت�صجيع  �لتظاهرتني 
هذه  مثل  من  �ملثلى  لال�صتفادة  �لفنية 

�ملناف�صات �لدولية.
�ليد  لكرة  �لوطني  �ملنتخب  وي�صتهل  
من  �قل  ملونديال  �الوىل  مبار�ته  ذكور 
 18 يوم  �ملغربي  نظريه  �أمام  عاما   21
بقاعة  م�صاء  �لثامنة  من  بد�ية  جويلية 
من  �الأوىل  �جلولة  حل�صاب  ح�صان  حر�صة 
�لذي  �لربنامج  ح�صب   �لر�بعة  �ملجموعة 
للريا�صة.وخالل  �لدولية  �الحتادية  ن�رسته 
�لوطنية  �لت�صكيلة  تتو�جد   2017 مونديال 
منتخبات  رفقة  �لر�بعة  �ملجموعة  يف 
�الرجنتني  �ي�صلند�،  �ل�صعودية،  كرو�تيا، 
يف  �جلز�ئري  �ل�صباعي  ويو�جه  و�ملغرب، 
�ليوم  يف  �الرجنتني  نظريه  �لثانية  �جلولة 
�ملو�يل ليخلد �ىل يوم ر�حة، بعدها يتبارى 
كرو�تيا يف  ثم  جويلية   21 يوم  �ي�صلند�  مع 
22 منه وبعدها �ل�صعودية يف 24 من نف�س 

�ل�صهر.
وكالت

احتاد احلرا�ض / �ضريع غليزان

ال�ضفراء والرابيد يف مباراة ب�ضت نقاط
ما�ضوي يوؤكد ان الق�ضاء 

من رابطة الأبطال حّفز 
اأ�ضباله على التتويج 

بالبطولة

حّمار: هدفنا اللقب 
القاري ورفع ح�ضيلتنا 

اإىل 30 لقبا عام 
2020

ك�صف رئي�س فريق وفاق �صطيف ح�صان 
حّمار �أنه ي�صتهدف �لتتويج باأربعة �لقاب 

�خرى خالل �لثالثة مو��صم �ملقبلة، 
مو�صحا �أن رغبته �الأ�صا�صية خالل �لفرتة 

�لقادمة رفع ر�صيد �لوفاق �إىل 30 لقبا عام 
2020 وهو �لذي ميلك خالل �لفرتة �حلالية 
26 لقبا بعد �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية 

�لثامنة يف تاريخ �لنادي �لذي �أحرز �أول 
لقب عام 1968، و��صار حّمار �أم�س خالل 

ت�رسيحاته على �أثري �لقناة �الإذ�عية �الأوىل 
�أنه ي�صتهدف �لتتويج جمدد� بلقب ر�بطة 

�بطال �إفريقيا و�لتي ح�صدها �لنادي 
عام 2014 الأول مرة يف تاريخ �الأندية 

�جلز�ئرية بال�صيغة �جلديدة للمناف�صة 
�لقارية، مو�صحا �ن �لتتويج بلقب ر�بطة 

�الأبطال وكاأ�س �لكاف �صمن �أجندة �لنادي 
على �ملدى �ملتو�صط.  يف �ملقابل، عرب 

�ملدرب خري �لدين ما�صوي يف ت�رسيحات 
�أخرى، �أن �لت�صكيلة �ل�صطايفية �أثبتت 

�حقيتها يف �لتتويج بلقب �لبطولة �لوطنية 
عن جد�رة و��صتحقاق رغم �ل�صعوبات �لتي 

و�جهتها خالل �ملو�صم �جلاري، و�و�صح 
ما�صوي �أن �إق�صاء رفقاء �ملد�فع ريا�س 
كني�س من مناف�صة ر�بطة �بطال �إفريقيا 

�صيف �لعام �ملن�رسم دفعها �إىل رمي ثقلها 
يف �لتد�رك ورمو� بثقلهم عرب �لتتويج بلقب 

�لبطولة �لوطنية و�لعودة �إىل �مل�صاركة يف 
نف�س �ملناف�صة جمدد�، م�صتطرد �أن جميع 

�ع�صاء �لنادي حتدو� �صعاب كثرية من 
�جل بلوغ �لهدف �لذي �صطروه وجنحو� 

يف �الأمر.
عي�ضة ق.

وفاق �ضطيف / احتاد اجلزائر

 مباراة احتفالية للن�ضر الأ�ضود 
ك بالو�ضافة و�ضو�ضطارة للتم�ضّ

حت�ضبا ملونديال كرة اليد اأقل من 21 �ضنة والبطولة 
الإفريقية لألعاب القوى اوا�ضط

ولد علي يطالب بالإ�ضراع من التح�ضري للمناف�ضتني

 حنا�ضي يقرتب من التعاقد 
مع عماين مناجريا للكناري

ثالثي حتكيم جنوب اإفريقي ملباراة 
احتاد اجلزائر والزمالك

تقرتب �إد�رة فريق �صبيبة �لقبائل من تعيني جمال عماين مناجري� عاما للفريق 
�ملن�صب  �لرئي�س حمند �رسيف حنا�صي من  �قاله  �لذي  ز�فور  خلفا البر�هيم 
�لنادي  بيت  د�خل  من  م�صادر  ك�صفت  �لغر�س  ولهذ�  �لفارطة،  �لفرتة  خالل 
�لثمانينيات  �صنو�ت  �لفريق يف  �لو�ن  له تقم�س  �لذي �صبق  �أن عماين  �لقبائلي 
يتو�جد على مقربة من �لعودة �إىل �أح�صان �لفريق عرب من�صب �ملناجري بعدما 
تو�صل �إىل �تفاق مع �لرئي�س حنا�صي على خمتلف �الأمور �ملتعلقة بالعقد قبل 
تر�صيم �الأمور عرب �لتوقيع، حيث �صيكون عماين �لذي �صبق له رئا�صة فريق �مل 
القناعهم  �لالعبني  مع  بالتفاو�س  معنيا  �لهاوية  �لبطولة  �إىل  �لنازل  �الأربعاء 

بالتوقيع مع ت�صكيلة �لكناري خالل �ملركاتو �ل�صيفي.
ع.ق.

�لقدم  لكرة  �الفريقي  �الحتاد  عنّي 
ميغيل  فيكتور  �إفريقي  �جلنوب  �حلكم 
�جلز�ئر  �حتاد  مقابلة  الإد�رة  غوميز 
جتري  �لتي  �مل�رسي  �لزمالك  ونظريه 
 5 مبلعب  �ملقبل  جو�ن   21 تاريخ  يف 
دور  من  �لر�بعة  �جلولة  �صمن  جويلية 
�إفريقيا،  �بطال  ر�بطة  جمموعات 
من  م�صاعد�ن  �لتحكيم  ثالثي  وي�صم 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  �إفريقيا  جنوب 
بينما  ديلكيني  و�صنديل  بولو  ليكندي 

�صيكون �حلكم �لر�بع من جنوب �إفريقيا 
ومر�قب  هولغاين،  فيكتور  وهو  �ي�صا 
جوفذنفامي،  زومورو  �لطوغويل  �للقاء 
"�صو�صطارة"  ت�صكيلة  �أن  و�الأكيد 
ت�صتهدف حتقيق �لفوز يف �للقاء وتاأكيد 
به  �لذي عادت  �لتعادل  بعد  ��صتفاقتها 
من �ال�صكندرية خالل �للقاء �لذي جمع 
�لفريقني �الأ�صبوع �ملن�رسم، حتى ت�صمن 

�حتالل �صد�رة �ملجموعة �لثانية.
ع.ق.
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دعوا اإىل تنقل اجلمهور بقوة اإىل امللعب مل�ضاندتهم

العبو اخل�شر يجمعون على �شرورة الفوز اأمام الطوغو 
على �رضورة  الوطني  الفريق  اجمع العبو 
اإىل  املوؤهلة  الت�صفيات  م�صوار  تد�صني 
بالكامريون   2019 اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
عرب حتقيق الفوز عند لقاءهم غدا منتخب 
الت�رضيحات  خالل  من  وذلك  الطوغو، 
املختلطة  املنطقة  خالل  بها  ادلوا  التي 
التي جرت م�صاء اول ام�س مبركز حت�صري 
املنتخبات الوطنية يف �صيدي مو�صى والتي 
خا�صها  التي  اال�صتئناف  ح�صة  �صهدت 
راحة  يوم  من  ا�صتفادوا  بعدما  الالعبون 
االأربعاء عقب خو�س ودية غينيا كوناكري، 
اأين اتفق الالعبون الذين ادلوا بت�رضيحات 
على �رضورة  الوطنية  االإعالم  و�صائل  اإىل 
نحو  م�صوراهم  بداية  يف  بفوز  االنطالق 

التاأهل اإىل العر�س القاري. 

بودبوز: الفوز اأمام غينيا 
كان مهما وعلينا فتح �ضفحة 

جديدة مع املنتخب

على  بودبوز  ريا�س  الدويل  الالعب  �صّدد 
املباراة  خالل  الفوز  حتقيق  �رضورة 
نظريهم  اأمام  تنتظرهم  التي  الر�صمية 
الطوغويل، حيث اعترب ان االنت�صار الذي 
ب�صيكولوجية  وثبة  غينيا  ودية  يف  �صجلوه 
للتعداد قبل موعد املقابلة الر�صمية، اأين 
ت�صمح  التي  املعنويات  رفع  على  يعولون 
لهم بخو�س لقاء الغد يف اأف�صل الظكروف 
انطالقة  وحتقيق  الفوز  افتكاك  اأجل  من 
رغم  اأن  مو�صحا  الت�صفيات،  يف  جيدة 
اإال  الذي طبع مقابلة غينيا  الودي  الطابع 
على  كبريتني  وندية  مناف�صة  �صهدت  انها 
نادي  العب  واثنى  االأخ�رض،  امل�صتطيل 
مونبلييه الفرن�صي بالروح القتالية لزمالئه 
اأنهم  مو�صحا  الفوز،  حتقيق  يف  ورعبتهم 
ال�صلبية  النتائج  ان  يدركون  ا�صبحوا 
باأهمية  ويعلمون  ممنوعة عليهم م�صتقبال 
ما ينتظرهم وهم الذين ا�صبحوا مطالبون 
عاي�صوها  التي  ال�صعبة  الفرتة  بتجاوز 
�صابقا،  امل�صجلة  ال�صلبية  النتائج  وتدارك 

التي  بامل�صوؤولية  واعون  اأنهم  موؤكدا 
اإىل  اجلمهور  بودبوز  ودعا  تنتظرهم، 
التنقل بقوة غدا ومالأ مدرجات ت�صاكر من 
حتقيق  على  وم�صاندتهم  ت�صجيعهم  اأجل 

الفوز.

�ضوداين: ندخل مباراة 
الطوغو للفوز و�ضعيد 

بالروح القتالية لالعبني

اأ�صار الالعب العربي �صوداين اأنهم يح�رضون 
اأجل  من  كبرية  بجدية  الطوغو  ملواجهة 
بداية  واأنه  خا�صة  اأهميته  اللقاء  منح 
م�صوار اخل�رض يف ت�صفيات كاأ�س اإفريقيا 
اأنهم  اخل�رض  مهاجم  واأو�صح  املقبلة، 
البحث  اجل  من  الطوغو  يواجهون  �صوف 
عن الفوز ال غري حتى ي�صتهلوا الت�صفيات 
ببداية قوية، وعرّب املتحدث عن ارتياحه 
لروح التناف�س التي يظهرها الالعبون من 
اأجل م�صاعدة املنتخب والعمل على لفت 
انتباه الناخب الوطني الأخذ فر�صته كاملة، 
وقال الالعب املحرتف يف �صفوف دينامو 
زغرب الكرواتي ان الفوز بودية غينيا كان 
اجل  من  املعنويات  م�صتوى  على  ايجابيا 
ملقابلة  الظروف  اف�صل  يف  التح�صري 
ال�صبان  لالعبني  التوفيق  ومتنى  الطوغو، 
عطال  �صورة  يف  ا�صتدعائهم  مت  الذين 
يف  اأ�صا�صية  ركائز  ي�صبحوا  اأن  اأجل  من 

املنتخب م�صتقبال.

بن �ضبعيني: ل اأملك 
معلومات عن الطوغو 

واألكاراز يعمل لت�ضحيح 
اخطاء الدفاع

من  �صبعيني  بن  رامي  الالعب  حّذر 
خ�صمهم املقبل منتخب الطوغو، اأين �صدد 
وهما  اأمامه  �صهلة  تكون  لن  املقابلة  ان 
اللذان يتناف�صان على التهل اإىل املناف�صة 
يف  بجدية  يعملون  انهم  مو�صحا  القارية، 
التدريبات حتى يكونوا يف اف�صل جاهزية 
ملوعد اللقاء، وذلك عرب االأخذ بتعليمات 
املدرب على ار�صية امليدان، واو�صح اأنه 
ال ميلك معلومات عن املنتخب الطوغويل 
لكن  مواجهته،  له  ي�صبق  مل  واأنه  خا�صة 
الوطني على فيديو  الفني  الطاقم  حت�صل 
للمناف�س �صوف ي�صمح لهم  الآخر مواجهة 
مبعاينته والتح�صري له بجدية عرب درا�صة 
وا�صاف  يعتمدها.  التي  اللعب  طرية 
األكاراز  مع  التوا�صل  اأن  ران  ملعب  العب 
الزمالء  بطريقة عادية عرب م�صاعدة  يتم 
اأنه  مو�صحا  اال�صبانية،  يتقنون  الذين 
املعني بت�صحيح االأخطاء يف الدفاع، ودعا 
امللعب من  اإىل  بقوة  التنقل  اإىل  اجلمهور 
اجلديدة  املرحلة  خالل  م�صاندتهم  اجل 

مع طاقم فني حديث.
عي�ضة ق.

انطلقت الأمور اجلدية بالن�ضبة للمنتخب الوطني الذي يح�ضر لأول مباراة ر�ضمية له حتت اإ�ضراف الناخب الوطني لوكا�س 
األكاراز، حيث انطلق الرتكيز بالن�ضبة للعنا�ضر الوطنية حت�ضبا للمقابلة الهامة التي تنتظرهم �ضهرة الغد اأمام الطوغو �ضمن 

اجلولة الفتتاحية من الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة عام 2019 بالكامريون، ولهذا الغر�س يوا�ضل املدرب 
ال�ضباين يف برجمة ح�ضتني تدريبيتني يوميا الأوىل قبل الفطار باإجراء متارين بدنية بقاعة تقوية الع�ضالت، قبل خو�س 

ح�ضة تدريبية بامللعب يف ال�ضهرة

و�رضع األكاراز يف االأمور اجلدية من 
اأجل و�صع اخلطة التكتيكية و�صبط 
رفقاء  مبالقاة  املعني  التعداد 
حيث  اأديبايور،  الطوغويل  النجم 
يتوجه اإىل اإحداث بع�س التغيريات 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  على  الطفيفة 
للخط  املقنع  غري  االأداء  بعد 
الدفاع  حمور  يف  خا�صة  اخللفي 
هدفه  منه  جاء  الذي  واخلطاأ 
وكلّف  الثاين  ال�صوط  بداية  التعادل 
التغيري  مبا�رضة  ماندي  عي�صى 
بزميله كارل جماين، حيث ال ي�صتبعد 

لنادي  ال�صابق  املدرب  يجدد  اأن 
الثنائي  يف  الثقة  اال�صباين  غرناطة 
جماين وبن �صبعيني غدا خا�صة بعد 
نق�س  رغم  ملجاين  املوفق  االأداء 
بارادو  اأكادميية  التن�صيق مع خريج 
اإال اأن ا�صتبعاد ماندي من الت�صكيلة 
االأ�صا�صية غري م�صتبعد، خا�صة وان 
التقني اال�صباين يتوجه نحو حتويله 
مدافع  من�صب  على  املناف�صة  اإىل 
وبن�صبة  عّطال،  ال�صاب  رفقة  امين 
يف  يكون  لن  ماندي  فاإن  كبرية 
املحور غدا، والوجه املوفق الذي 

مر�صحا  يجعله  بارادو  العب  اأبانه 
جمددا  األكاراز  ثقة  من  لال�صتفادة 

وحتويل ماندي نحو دكة البدالء.

اإ�ضابة بن طالب لي�ضت 
خطرية وجاهز للقاء 

الطوغو

املنتخب  يتدّرب  اأخرى،  جهة  من 
حت�صبا  كامل  بتعداد  الوطني 
تنتظره  التي  للمواجهة  للتح�صري 

التاأكد  بعد  وذلك  الطوغو  اأمام 
التي  اال�صابة  خطورة  عدم  من 
تلقاها الالعب نبيل ين طالب على 
م�صتوى الكاحل خالل اللقاء الودي 
اأين  املن�رضم،  الثالثاء  غينيا  اأمام 
اطماأن الناخب الوطني على �صحة 
العبيه بعد الفحو�صات الطبية التي 
االأملاين  �صالكه04  العب  اجراها 
مع الطاقم الطبي للمنتخب والذي 
اال�صابة  خطورة  عدم  عن  ك�صف 
جاهزية  يف  يتواجد  والالعب 

حت�صبا للعب ا�صا�صيا غدا.

عبرّ عن تخوفه من اخلط اخللفي لفريقه

لوروا: اجلزائر متلك هجوما قويا 
ويجب توخي احلذر امامها

ثالثي حتكيم بوات�شواين الإدارة 
مباراة اخل�شر والطوغو

الطوغو  منتخب  مدرب  عرّب 
هجوم  من  تخوفه  عن  لوروا  كلود 
للمباراة  حت�صبا  الوطني  املنتخب 
الغد  �صهرة  املنتخبني  تنتظر  التي 
بالبليدة  ت�صاكر  م�صطفى  مبلعب 
�صمن الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س 
املدرب  قال  حيث   ،2019 اإفريقيا 
لالإعالم  ت�رضيحات  يف  الفرن�صي 
الذي  الرتب�س  خالل  الفرن�صي 
ا�رضف عليه يف مدينة مار�صيليا اأن 
امتالك العبني معروفني وين�صطون 
ي�صمح  كبرية  اأوروبية  دوريات  يف 
ان  م�صريا  ح�صاب،  الف  بو�صع 
لو�صع  خيارات  عدة  متلك  اجلزائر 
ت�صكيلة هجومية بامتالك اأ�صماء يف 
براهيمي،  �صليماين،  حمرز،  �صورة 
ين�صطون  الذين  وفيغويل  بودبوز 
اإىل  باال�صافة  الهجومي،  اخلط  يف 

ومتلك  اخللف  يف  تلعب  عنا�رض 
عطال،  غرار  على  هجومية  نزعة 
قديورة  غوالم،  جماين،  ماندي، 
ولن طالب. واكد لوروا اأن املنتخب 
مرحلة  يف  يتواجد  الطوغويل 
يقوم  كبري  وعمل  والتكوين  التطور 
به معه على م�صتوى اخلط اخللفني 
اخلط  من  تخوفاته  عن  عرب  حيث 
الغد  موعد  اخللفي ملنتخبه خالل 
لن  االأمر  اأن  مو�صحا  اخل�رض  اأمام 
وا�صرت�صل  له،  بالن�صبة  �صهال  يكون 
مواجهة  اإىل  التطرق  يف  املتحدث 
املنتخب الوطني عندما ا�صار اأنهم 
اأجل  من  امليدان  يدخلون  �صوف 
خلق  اأجل  من  اجلهود  وبذل  اللعب 
اعتربه  الذي  للمناف�س،  ال�صعوبات 

قويا وطالب باحلذر منه.
ع.ق.

عّينت الكونفدرالية االإفريقية لكرة 
بوت�صوانا  من  ثالثي حتكيم  القدم 
جتمع  التي  املقابلة  الإدارة 
ونظريه  الوطني  املنتخب  غدا 
كاأ�س  ت�صفيات  �صمن  الطوغويل 
على  جتري  والتي   2019 اإفريقيا 
بالبليدة،  ت�صاكر  م�صطفى  ملعب 
الدويل  احلكم  الثالثي  يقود  حيث 
البوت�صواين جو�صوا بوندو وي�صاعده 
مواطنيه اموجي�صتي غودي�صامامغ 
اأن  و�صبق  موناكواين،  وموميدي 
اأدار احلكم ال�صالف الذكر مواجهة 
براهيمي  يا�صني  الالعب  رفقاء 
يف  جرت  التي  ال�صنغال  امام 

ملناف�صة  واالأخرية  الثالثة  اجلولة 
جرت  التي  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
بالغابون  اجلاري  العام  مطلع 
الباب  و�صهدت خروج اخل�رض من 
الدور  من  االق�صاء  بعد  ال�صيق 
االأول، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 
هدفني يف كل �صبكة، وميلك احلكم 
البوت�صواين ال�صارة الدولية منذ عام 
2007 وكان �صبق له ان اأدار نهائي 
الذي  لالأوا�صط  اإفريقيا  كاأ�س 
و�صهد  بال�صنغال   2015 عام  جرى 
البلد  ح�صاب  على  نيجرييا  تتويج 

امل�صيف بنتيجة هدف دون رد.
ع.ق. 

اإدارة ملعب ت�ضاكر طرحت 22 األف تذكرة بقيمة 300 و1000 دينار

انطالق عملية بيع تذاكر لقاء الطوغو
�رضعت اأول اأم�س اإدارة ملعب م�صطفى ت�صاكر بالبليدة يف عملية بيع التذاكر املتعلقة باملباراة التي تنتظر املنتخب الوطني اأمام نظريه الطوغويل، حيث فتحت املجال 
جلماهري املنتخب الوطني من اأجل اقتناء التذكرة لولوج امللعب يوم اللقاء وت�صجيع العنا�رض الوطنية �صهرة الغد ابتداء من العا�رضة ليال، وهي العملية التي �صوف تدوم على 
مدار ثالثة ايام باعتبار اأنها تنتهي يوم اللقاء، وقامت اإدارة امللعب بطرح جمموع 22 الف تذكرة للبيع، اأين مت تخ�صي�س 21 الف منها للمدرجات غري املغطاة حيث يبلغ 

�صعر التذكرة الواحدة مبلغ 300 دينار، بينما مت طرح األف تذكرة اأخرى للمدرجات املغطاة بقيمة 1000 دينار الواحدة.
ع.ق.

ع.ق.



البريو تتجاوز 
البارغواي وديًا

�إطالق  يف  �ل�صحف  ��صتمرت 
�لأخبار فيما يتعلق بهدف بر�صلونة 
�لقادم يف �صوق �لنتقالت �ل�صيفية، 
مع �أنباء جديدة عن حماولة مي�صي 
ونيمار �لتاأثري على قر�ر �إد�رة بطل 
كاأ�س ملك �إ�صبانيا، وذكرت �صحيفة 
ديلي �إك�صربي�س �أّن �إجر�ء�ت تعاقد 
ماركو  �لإيطايل  مع  بر�صلونة 
فري�تي �أو �لرب�زيلي فيليب كوتينيو 
مت�صك  ب�صبب  معقدة  تز�ل  ما 
جريمان  �صان  باري�س  من  كّل 
�لإجنليزي  وليفربول  �لفرن�صي 
تاأثري  ملحاولة  �إ�صافة  بنجميهما 

مي�صي ونيمار على �لقر�ر �ملرتبط 
بالالعب �لقادم، وتو�صح �إك�صربي�س 
�أّن �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�صي 
�إد�رة بر�صلونة  يرغب يف �أن جتلب 
به  يف�صل  �لذي  �لوقت  يف  فري�تي 
�إبر�م  �صيلفا  د�  نيمار  �لرب�زيلي 
كوتينيو،  مو�طنه  مع  �ل�صفقة 
ويحتاج بر�صلونة �إىل لعب ي�صاعد 
على  ر�كيتيت�س  و�لكرو�تي  �إنيي�صتا 
حمل م�صوؤولية خط و�صط بر�صلونة 
لتذبذب  نظر�ً  بو�صكيت�س  رفقة 
غوميز  �أندريه  �لربتغايل  �أد�ء 
�إ�صابات  وكرثة  �صو�ريز  وديني�س 

�أي  �نتقال  �لرب�زيلي ر�فينيا. ويعّد 
من فري�تي �أو كوتينيو مك�صباً كبري�ً 
ملا  نظر�ً  بر�صلونة  لنادي  بالن�صبة 
�إمكانيات  من  �لالعبني  به  يتمتع 
�ملو��صم  يف  بو�صوح  ظهرت  كبرية 
�صان  باري�س  وي�صارك  �لفائتة، 
جريمان وليفربول يف دوري �أبطال 
�أوروبا �ملو�صم �ملقبل مما ي�صعب 
مع  للتوقيع  بر�صلونة  على  �ملهمة 
ي�صعب  كما  كوتينيو،  �أو  فري�تي 
نظر�ً  معاً  �لثنني  مع  �لتوقيع 
ينتظر  لهما، حيث  �لباهظة  للكلفة 
بر�صلونة �إبر�م تعاقد�ت �أخرى قد 

�إ�صبانيا،  كاأ�س  بطل  خزينة  ترهق 
وياأمل بر�صلونة حتت قيادة مدربه 
مع  �لتوقيع  فالفريدي  �جلديد 
�أر�صنال  مد�فع  بيلرين  �لإ�صباين 
�لإجنليزي كما تدور بع�س �ل�صائعات 
عثمان  بالفرن�صي  �لهتمام  ب�صاأن 
دورمتوند،  بورو�صيا  لعب  دميبيلي 
وتدور �لكثري من �ل�صكوك �ملرتبطة 
لعبي  من  �لعديد  با�صتمر�ر 
مع  �ملقبل  �ملو�صم  يف  بر�صلونة 
�أرد�  �لرتكي  مثل  �لكاتالوين  �لفريق 
تور�ن و�لفرن�صي ماتيو و�لأرجنتيني 

ما�صكري�نو وباكو �ألكا�صري.

كا�شيا�س مطلوب يف اإ�شبيلية 
ليفربول والبي ا�س جي

ما تز�ل �أ�صهم �حلار�س �لإ�صباين �إيكر كا�صيا�س عالية يف �صماء كبار �أوروبا مثل 
�إ�صبيلية وليفربول وباري�س �صان جريمان بالرغم من و�صوله �إىل �صن 36 عاما، 

حيث دخل نادي �إ�صبيلية ر�بع �لدوري �لإ�صباين يف مفاو�صات جادة مع �إيكر 
كا�صيا�س حار�س بورتو �لربتغايل يف �صبيل �صمه �ملو�صم �ملقبل، وياأمل �إ�صبيلية 

�ل�صتفادة من عدم جتديد "�لقدي�س" لعقده مع بورتو و�لذي ينتهي يف �ل�صهر 
�حلايل بعد مو�صمني مقبولني مع و�صيف �لدوري �لربتغايل، وف�صل كا�صيا�س يف 
�لفوز باأي لقب مع بورتو �لذي �نتقل �إليه قادماً من ريال مدريد يف 2015 عقب 
�لفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا، لكنه قدم �أد�ًء مميز�ً يف �لعديد من �ملباريات 

�ملهمة.
ودخل �إ�صبيلية يف �رص�ع مع ليفربول �لإجنليزي وباري�س �صان جريمان 

�لفرن�صي للح�صول على توقيع قائد منتخب �إ�صبانيا �ل�صابق و�أكرث �لالعبني 
م�صاركة يف دوري �أبطال �أوروبا، حيث يعود �لقر�ر لإيكر كا�صيا�س يف م�صاألة 

حتديد م�صريه، وي�صارك �إ�صبيلية يف �لأدو�ر �لإق�صائية مل�صابقة دوري �أبطال 
�أوروبا �ملو�صم �ملقبل حاله كحال ليفربول بعد �حتالل �لفريقني للمركز �لر�بع 

يف �لدوريني �لإ�صباين و�لإجنليزي تو�لياً، بينما �صمن باري�س �صان جريمان 
�للعب يف دور �ملجموعات مبا�رصة �إثر �حتالله و�صافة �لدوري �لفرن�صي، 

ويبدو �لدور �لذي �صيلعبه كا�صيا�س مع �أّي من �لفرق �لثالثة حا�صماً يف م�صاألة 
�تخاذ قر�ره حيث ي�صم �إ�صبيلية �صريجيو ريكو وليفربول �لبلجيكي مينيوليه 
و�لأملاين كاريو�س، بينما يحمي عرين باري�س �صان جريمان كل من �لأملاين 

تر�ب و�أريول.

مان�ش�شرت يونايتد ي�شتغني عن 
اإبراهيموفيت�س

قالت �صحيفة "تليغر�ف" �لربيطانية �إن مان�ص�صرت يونايتد �لإجنليزي �صيعلن 
ر�صمًيا قائمة �لالعبني �لر�حلني عن �صفوفه يف �ل�صيف �جلاري و�لتي �صت�صمل 

�ل�صويدي زلتان �إبر�هيموفيت�س، حيث �ن�صم �إبر�هيموفيت�س للفريق �ل�صيف 
�ملا�صي، قادًما من باري�س �صان جريمان �لفرن�صي يف �صفقة �نتقال حر، 

وجنح يف ت�صجيل 28 هدًفا لل�صياطني �حلمر، قبل تعر�صه لالإ�صابة بقطع يف 
�لرباط �ل�صليبي �أمام �أندرخلت �لبلجيكي يف �إياب ربع نهائي �لدوري �لأوروبي، 

وذكرت �ل�صحيفة �أن مان�ص�صرت يونايتد لن يجدد لإبر�هيموفيت�س يف ظل 
حماولته للتعاقد مع �لإ�صباين �ألفارو مور�تا لعب ريال مدريد �أو مهاجم 

تورينو �لإيطايل �أندريا بيلوتي. و�أ�صارت �ل�صحيفة �أن �لنادي �مللكي لن يفرط 
ب�صهولة يف مور�تا، كما �أن �لبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم �إيفرتون يقرتب من 

ت�صيل�صي، وتقف قيمة �صفقة بيلوتي عائًقا �أمام مان�ص�صرت يونايتد، �إذ ميتلك 
�رصًطا جز�ئًيا يف عقده ي�صل �إىل 87 مليون جنيه �إ�صرتليني يف حال �ن�صمامه 

لفريق من خارج �لدوري �لإيطايل.

املك�شيك بثبات نحو مونديال رو�شيا
خطا �ملنتخب �ملك�صيكي خطوة �إ�صافية نحو بلوغ نهائيات كاأ�س �لعامل رو�صيا 

2018 بفوزه �ل�رصيح على هندور��س 3-0 �صمن ت�صفيات �لدور �حلا�صم من 
منطقة كونكاكاف "�أمريكا �ل�صمالية و�لو�صطى و�لكاريبي"، وتقدمت �لوليات 

�ملتحدة �إىل �ملركز �لثالث �ملوؤهل مبا�رصة بفوزها على ترينيد�د وتوباغو، 
على ملعب �أزتيكا �ل�صهري يف مك�صيكو �صيتي، �أكرم �ملنتخب �ملك�صيكي وفادة 

هندور��س بثالثية نظيفة ليبتعد بفارق 5 نقاط يف �صد�رة �لرتتيب �لعام 
م�صتغاًل تعادل مناف�صته �ملبا�رصة كو�صتاريكا على �أر�صها �صلبياً مع بنما، 
ورفعت �ملك�صيك ر�صيدها �ىل 13 نقطة مقابل 8 لكو�صتاريكا �لثانية و7 

للوليات �ملتحدة يف �ملركز �لثال، .و�فتتح �أوزفالدو �لني�س �لت�صجيل من كرة 
ر�أ�صية من ز�وية �صيقة م�صتغاًل ركلة ركنية �أو�خر �ل�صوط �لأول، قبل �أن ي�صيف 

هريفينغ لوز�نو ور�وول خيمينيز هدفني يف �ل�صوط �لثاين ليح�صما �لنتيجة.
وتلتقي �ملك�صيك مع مناف�صتها �لتقليدية �لوليات �ملتحدة غد� على ملعب 
�زتيكا علماً باأن �لأوىل تفوقت على �لثانية 2-1 ذهاباً يف كولومبو�س، وقاد 

جنم بورو�صيا دورمتوند �ل�صاب كري�صتيان بولي�صيت�س منتخب بالده �لوليات 
�ملتحدة �إىل فوز حيوي على ترينيد�د وتوباغو بت�صجيله هديف �ملبار�ة يف 

�لدقيقتني 52 و62، و��صتغل بولي�صيت�س �لذي يتوقع له �لنقاد م�صتقباًل باهر�ً، 
متريرة عر�صية من دي �أندريه يدلني ليفتتح �لت�صجيل قبل �أن ي�صتغل متريرة 

بينية ر�ئعة من جوزيه �لتيدور لي�صجل �لهدف �لثاين، و�صقطت كو�صتاريكا 
يف فخ �لتعادل �ل�صلبي على �أر�صها مع بنما لكنها حافظت على �ملركز �لثاين 

متقدمة بفارق نقطة و�حدة عن �لوليات �ملتحدة، وتتاأهل �ملنتخبات �لثالثة 
�لأوىل يف �لرتتيب �إىل �لنهائيات مبا�رصة يف حني يخو�س �لر�بع �مللحق �لدويل 

مع خام�س �آ�صيا.

مي�شي يريد 
فرياتي ونيمار 
ي�شاند كوتينيو

فازت �لبريو على �صيفتها يف �إطار 
��صتعد�د�تهما للجولة  2018، 

و�صجل مهاجم فالمنغو  رودريغو 
روخا�س يف �لدقيقة 73 لتلقيه 
�لنذ�ر �لثاين، وحت�رص �لبريو 

و�لبارغو�ي  بر�صيد 18 نقطة لكل 
منهما مع �أف�صلية فارق �لأهد�ف 

للبري، �لتي تخو�س مبار�ة ودية 
ثانية �لأربعاء �ملقبل �صد 

جامايكا.
من جهته، ح�صم �لتعادل �ملنتخب 

�لإكو�دوري مع نظريه �لفنزويلي 
1-1 �يف بوكا ر�تون بالوليات 
�ملتحدة يف مبار�ة دولية ودية 

�إعد�دية لت�صفيات �أمريكا 
�جلنوبية �ملوؤهلة ملونديال 2018 

يف رو�صيا، وتقدمت �لإكو�دور 
بهدف ميكل فيالنويفا خطاأ يف 

مرماه، وردت فنزويال قبل 3 
دقائق من نهاية �ل�صوط �لأول 

بو��صطة جونيور مورينو، ت�صتعد 
�لإكو�دور وفنزويال ملو�جهة 
�لرب�زيل   يف �جلولة 15 من 

�لت�صفيات �لأمريكية �جلنوبية، 
وحتتل �لإكو�دور �ملركز �ل�صاد�س 

يف �لت�صفيات بر�صيد 20 نقطة 
مقابل 6 نقاط لفنزويال �صاحبة 
�ملركز �لأخري، وتلعب �لكو�دور 

ودياً مع �ل�صلفادور �لأربعاء 
�ملقبل.

روبرت  �لبولندي  �ألقى 
بايرن  مهاجم  ليفاندوف�صكي 
على  باللوم  �لأملاين،  ميونيخ 
زمالئه يف �لفريق لعدم ح�صوله 
بطولة  هد�ف  لقب  على 
�لبوند�صليغا هذ� �ملو�صم، حيث 
خ�رص ليفاندوف�صكي �لذي �صجل 
30 هدًفا �للقب ل�صالح �لغابوين 
�أوباميانغ مهاجم بورو�صيا  بيري 

دورمتوند، �لذي �عتلى �ل�صد�رة 
يف �جلولة �لأخري، بفارق هدف 
عن جنم �لفريق �لبافاري، وقال 
ليفاندوف�صكي خالل ت�رصيحاته 
ل�صبكة "ESPN" �أم�س: "�لأمر 
كان موؤمًلا يف �لبد�ية، لكن �لآن 
مل يعد يهمني"، و�أ�صاف: "رمبا 
مل �أكن ر��صًيا عن �لطريقة �لتي 
بها،  م�صاعدتي  زمالئي  حاول 

و�ختتم  �لهد�ف"،  �أُ�صبح  كي 
�ل�صابق  دورمتوند  مهاجم 
بخيبة  "�صعرت  بقوله:  حديثه 
�للقاء  بعد  و�لغ�صب  �لأمل 
و�ختري  �لبطولة"،  يف  �لأخري 
كاأف�صل  ليفاندوف�صكي  روبرت 
عرب  �لأملاين  بالدوري  لعب 
"كيكر"  جملة  �أجرته  ت�صويت 

لالعبي �لبوند�صليغا.

كري�صتيانو  �لربتغايل  �حتفظ 
مدريد  ريال  مهاجم  رونالدو 
بطل �أوروبا ب�صد�رة لئحة جملة 
�لأعلى  للريا�صيني  "فورب�س" 
دخاًل يف �لعامل للعام �لثاين على 
�لتو�يل، وقدرت �ملجلة عائد�ت 
مببلغ  عاماً   32 �لبالغ  رونالدو 
93 مليون دولر موزعة على 58 
مليوناً من كرة �لقدم و35 مليوناً 
عقود  منها  �أخرى  �إير�د�ت  من 
"فورب�س"  �لرعاية، وتاأتي لئحة 
للريا�صيني �لأغنى يف �لعامل بعد 
�لربتغايل  �لنجم  قيادة  من  �أيام 
فريقه ريال مدريد �إىل �لحتفاظ 
�ثر  �أوروبا  �أبطال  دوري  بلقب 
�لإيطايل  جوفنتو�س  على  �لفوز 

�لنهائية،  �ملبار�ة  يف   1-4
لعب  جيم�س  ليربون  وتقدم 
بطل  كافاليريز  كليفالند  فريق 
للمحرتفني  �لأمريكي  �لدوري 
�لثاين  �ملركز  �إىل  �ل�صلة  كرة  يف 
�إىل  بعائد�ت و�صلت  �لالئحة  يف 
86.2 مليون دولر بعد �أن كان يف 
وكان  �ملا�صي،  �لعام   18 �ملركز 
يف  لعباً   32 من  و�حد�ً  جيم�س 
دوري كرة �ل�صلة �لأمريكي �صمن 
.وحل  ريا�س،  مئة  �أغنى  قائمة 
�ملركز  يف  "�مللك"  جيم�س 
�لثاين بدلً من �لأرجنتيني ليونيل 
بقيمة  ثالثاً  بات  �لذي  مي�صي 
كرة  مليون دولر، وجاء جنم   80
روجيه  �ل�صوي�رصي  �مل�رصب 

وجنم  مليونا   64 ر�بعاً  فيدرر 
غولدن �صتايت وويرز لكرة �ل�صلة 
خام�صاً  دور�نت  كيفن  �لأمريكية 

60.6 مليوناً.
�مل�رصب  كرة  جنمة  وكانت 
وليام�س  �صريينا  �لأمريكية 
يف  لقباً   23 مبجموع  �ملتوجة 
�لوحيدة  �ملر�أة  �صالم  �لغر�ند 
ت�صل  بعائد�ت  �لالئحة  يف 
منها   19 دولر  مليون   27 �إىل 
يف  وحلت  �لرعاية،  عقود  من 
فورب�س  و�حت�صبت   ،51 �ملركز 
�لعائد�ت من عقود �لرعاية وما 
�صابه و�لرو�تب و�جلو�ئز �ملالية 
و�حلو�فز بني �لأول جو�ن 2016 

حتى �لأول من جويلية 2017.

 ليفاندوف�شكي: �شعرت بخيبة اأمل 
بعد اآخر مباراة بالبوند�شليغا

رونالدو يحتفظ ب�شدارة قائمة الريا�شيني الأعلى دخاًل
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االجتماعية  امل�سل�سالت  نهلت 
ال�سورية للمو�سم الرم�ساين احلايل 
احلرب  تداعيات  من  م�سمونها 
االجتماعية  واآثارها  �سورية  على 
دراما  ومن  احلب  ق�س�ص  ومن 

اخلوارق املتجاوزة للطبيعة.
وموؤمل  موؤثر  درامي  خط  و�سمن 
ال�سوريات  الن�ساء  على  برتكيزه 
التنظيمات  يد  على  املخطوفات 
م�سل�سل  ياأتي  التكفريية  االإرهابية 
�سوق الذي يركز مبوازاة ذلك على 
طيف وا�سع من �سحايا االأزمة يف 
�سورية من باقي الفئات عرب ر�سد 
�سديد احل�سا�سية حلاالت متعددة 
باحلرب  تاأثرت  التي  النماذج  من 
اأحداثه  وتدور  باأخرى  اأو  بطريقة 

بني دم�سق وبريوت.
�رشبتجي  ر�سا  اإخراج  من  العمل 
واإنتاج  �سليمان  حازم  وتاأليف 
اأبطاله  اأما  ال�سام  اإميار  �رشكة 
ياخور  وبا�سم  وا�سف  منى  فهم 
طاف�ص  ون�رشين  االأحمد  واأحمد 
الهادي  وعبد  الدين  و�سوزان جنم 
ال�سباغ واإمارات رزق وحممد قنوع 

وروزينا الدقاين وغريهم.
 

االجتماعي  امل�سل�سل  اأما 
عن  واملقتب�ص  جارية  ل�ست 
اإزدواجية  فيعري  حقيقية  ق�سة 
يتخذ  حيث  العربية  املجتمعات 
العمل من ماأ�ساة مي�ص وعالقاتها 
عاما  اإطارا  حولها  املت�سعبة مبن 
الكاتب مبناق�سة  يلخ�سها  حلكاية 
ق�سية انقالب القيم يف جمتمعاتنا 

العربية املعا�رشة وانح�سار مفهوم 
ال�رشف حيث مل يعد ي�سمل اإال ما 

يتعلق باملراأة.
دم�سق  يف  امل�سل�سل  ت�سوير  مت 
ناجي  اإخراج  من  وهو  وطرطو�ص 
اهلل  فتح  الدكتور  وتاأليف  طعمة 
العامة  املوؤ�س�سة  اإنتاج  ومن  عمر 
والتلفزيوين  االإذاعي  لالإنتاج 
الفار�ص  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
لالإنتاج الفني وهو من بطولة عبد 
وعبد  حنا  وكندا  عمايري  املنعم 
رم�سان  وزهري  ال�سباغ  الهادي 
رزق  واإمارات  الدب�ص  و�سحى 
و�سو�سن ميخائل ومديحة كنيفاتي 
ورنا  ن�سور  وهناء  البكري  وتولني 
خري  وحممد  كرمي  وعلي  �سمي�ص 
بالل  ور�سا  خليل  ويزن  اجلراح 
واأحمد رافع وعهد ديب وغريهم.

الهوى  حكم  م�سل�سل  اأما 
ع�رش  من  فيتاألف  االجتماعي 
منف�سلة  حب  ق�س�ص  ثالثيات 
وحتكي  احلايل  بواقعنا  مرتبطة 
اأي  يواجهها  قد  م�سكلة  ق�سة  كل 
حبيبني فتحكم على هذه الق�س�ص 
النهاية  يف  بالف�سل  ورمبا  بالنجاح 
كل  ظروف  تقت�سي  ما  ح�سب 
الذائقة  اأن  الالفت  ومن  طرف 
كامل  يف  الق�س�ص  الأبطال  الفنية 
العمل تت�سابه بع�سقها لفن ال�سيدة 

فريوز والرحابنة.
عثمان  رمي  تاأليف  من  امل�سل�سل 
واإنتاج  وقاف  حممد  واإخراج 
والتوزيع  لالإنتاج  قبن�ص  �رشكة 
حت�سني  ح�سام  هم  واأبطاله  الفني 

عبد  وزهري  كرمي  وعلي  بيك 
الكرمي ووفاء مو�سللي و�سعد مينا 
مارديني  وطالل  النهار  ومعت�سم 
واأمية  �سمي�ص  ورنا  علي  ومرام 
اأبي�ص  ورنا  ال�سيد  ويزن  مل�ص 
ميخائيل  و�سو�سن  با�سا  وعال 
اآالن  لبنان  ومن  حلوم  وو�ساح 
وجمدي  ابراهيم  وفادي  الزعبي 

م�سمو�سي ونور �سعب.
 

فتجري  الرابو�ص  م�سل�سل  اأما 
اأحداثه يف زمان ومكان افرتا�سيني 
حياتها  ت�سهد  امراأة  بطلتها 
حوادث غريبة يدفعها �سك زوجها 
واتهامه لها باخليانة اإىل االنتحار 
بعد  االأمر  يكت�سف حقيقة  اأن  اإىل 
�سبح  يعود  حيث  االأوان  فات  اأن 
يتبع  كما  يومياته  ليقتحم  الزوجة 
جرائم  الرئي�سي  امل�سل�سل  حدث 
عديدة وم�ساكل جمتمعية خمتلفة 
حتت  امل�سل�سل  اأبطال  فيها  يقع 
�سغوط نف�سية معينة ويبقى اأثرها 

يطاردهم يف حياتهم كاالأ�سباح.
�سعيد  تاأليف  من  امل�سل�سل 
نحا�ص  اإياد  واإخراج  احلناوي 
وانتاج زوى اآرت واأبطاله هم ب�سام 
املنعم  وعبد  عرفة  واأمل  كو�سا 
وفايز  حداقي  وحممد  عمايري 
الروا�ص  وناظلي  حنا  وكندا  قزق 
ورنا �سمي�ص و�سحى الدب�ص ومرح 
جرب ونادين خوري ووفاء مو�سللي 
وجيني ا�سرب ومن لبنان بيري داغر 

وعمار �سلق.

�سجلت كلفة اإنتاج امل�سل�سالت 
خالل املو�سم الرم�ساين الراهن 
يف م�رش م�ستوى قيا�سيا جديدا 
بلغ اأكرث من ملياري جنيه )111 
الكثري  اأثار  مما  دوالر(،  مليون 

من اجلدل.
فهذه الكلفة ال�سخمة تاأتي رغم 
مرور اأكرث الدول العربية �سكانا 
االأزمات  اأ�رش�ص  من  بواحدة 
بها  تع�سف  التي  االقت�سادية 

منذ عقود.

�سعف  الكلفة  تلك  وت�سكل 
جرى  التي  املبالغ  اإجمايل 
الدراما  على  اإنفاقها 
خالل  امل�رشية  الرم�سانية 

العام املن�رشم.
وهذه الزيادة ال�سخمة يف اإنتاج 
اإىل  تعزى  امل�سل�سالت  تلك 
مقدمتها  يف  عديدة،  عوامل 
تهاوي قيمة اجلنيه اأمام الدوالر 
املحلية،  العملة  تعومي  بعد 
والزيادة الكبرية يف اأجور جنوم 

الذين  الدرامية  االأعمال  هذه 
باال�ستحواذ  يُتهمون  ما  عادة 
على اجلانب االأكرب من كلفة اأي 

م�سل�سل.
من  االإنتاج  �سخامة  وكانت 
العربية  للدراما  ال�سمات  اأبرز 
العام،  هذا  اإجماال  الرم�سانية 
اإنتاج  حتول  اأن  بعد  وذلك 
اإىل �سباق حمموم  امل�سل�سالت 
العربية  املحطات  كربيات  بني 
التي تراهن بقوة على اإيراداتها 

مع  التجارية  االإعالنات  من 
خالل  امل�ساهدة  ن�سب  ارتفاع 

ال�سهر الكرمي.
الرتكية  للدراما  كان  كما 
امل�سهد  يف  ح�سورها 
تركيا  حتتل  اإذ  الرم�ساين، 
ت�سدير  يف  الثانية  املرتبة 
بعد  التلفزيونية  امل�سل�سالت 
وحتقق  املتحدة  الواليات 
�سنويا قرابة مئتي مليون دوالر 

من تلك ال�سادرات.

امل�رشي  ماجد  الفنان  قام 
فريد  الراحل  املطرب  بتقليد 
كوميدية،  بطريقة  االأطر�ص 
خالل اأحداث م�سل�سل »يف الـ ال 

ال الند«.
جلو�سه  اأثناء  امل�رشي،  وغنى 
مبحاولة  الطائرة،  ركاب  مع 
عليهم،  وال�رشور  البهجة  اإدخال 
الغيتار  على  العزف  خالل  من 
اخلا�ص به والغناء، وطلب منهم 
م�ساعدته يف غناء اأغنية »جميل 
فريد  الراحل  للمطرب  جمال« 

االأطر�ص.
ال  ال  الـ  »يف  م�سل�سل  اأن  يذكر 
�سمري  دنيا  بطولة  من  الند«، 
وحممد  �سالم  وحممد  غامن 

املريغني  وحمدي  ثروت 
الزاهد  وهنا  �سيف  و�سيماء 
ب�سكل  ويذاع  غامن،  و�سمري 
 »cbc« ف�سائية  عرب  ح�رشي 

امل�رشية.

االأردن  يف  الفن  اأقطاب  ي�سكو 
دعم  عن  احلكومة  تخلي  من 
�رشكات  توؤكد  بينما  اأعمالهم، 
االإنتاج عدم قدرتها على حتقيق 

عائد مايل يغطي التكاليف.
يف  االأردنية  الدراما  وتقدم 
جمموعة  اجلاري  رم�سان  �سهر 
غلي�ص«  »ذباح  مثل  اأعمال، 
اإنهم  عليه  القائمون  يقول  الذي 
يغامرون من اأجل اإعادة الدراما 
ال�سحيح.  مكانها  اإىل  االأردنية 
حكايات  اإىل  امل�سل�سل  ويتطرق 
الزعامة  على  وال�رشاع  الثاأر 

وغريها.
ال�سنديان«  »تل  اأي�سا  وهناك 
وهي دراما ريفية جت�سد ق�س�ص 
اخلري وال�رش دون اأن تغيب عنها 

اإ�سقاطات �سيا�سية مبا�رشة.
عمل  فهو  اأ�سود«،  »�سوء  اأما 

الواقع  يقدم  اجتماعي  درامي 
من دون رتو�ص، ويتطرق بجراأة 
خطرية  جمتمعية  ظواهر  اإىل 

وعلى راأ�سها املخدرات.
وقد دفع تراجع الدراما االأردنية 
مغادرة  اإىل  اأردنيني  فنانني 
الأعمال  اأبطاال  ليتوجوا  بلدهم 

عربية هامة بدال من االنتظار.

رامز  امل�رشي  الفنان  تلقى 
على  �ساخنة«  »علقة  جالل 
امل�رشي  الدويل  احلار�ص  يد 
اإذ  احل�رشي،  ع�سام  املخ�رشم 
وجه له عدة لكمات، بعد تعر�سه 
حتت  »رامز  برناجمه  ملقلب 

االأر�ص«.
رامز  على  احل�رشي  وانهال 
جالل بال�رشب، بعدما علم باأن 
املتحركة  الرمال  يف  �سقوطه 
ال�سحلية ال�سخمة ماهو  وظهور 

اإال مقلب من رامز.
امل�رشي  احلار�ص  وقال 
املخ�رشم: »اأكرث من �سيفرحهم 
ما حدث يل هم جماهري النادي 

االأهلي«.
مرمى  حرا�سة  اأ�سطورة  وحل 

احل�رشي  ع�سام  م�رش  منتخب 
جالل  رامز  على  �سيفاً 
االأر�ص«،  بربناجمه »رامز حتت 
ونفذ جالل مقلبه يف احل�رشي 
بربنامج  �سيف  اأنه  اإيهامه  بعد 

االإعالمي اللبناين ني�سان.

ماجد امل�صري يقلد 
فريد الأطر�ش

الدراما الأردنية تكافح 
يف رم�صان

رامز جالل يتلقى »علقة 
�صاخنة« من احل�صري

خالد ال�صاوي يتعاقد 
على »اطلعويل برا« 

مع ال�صبكي
  

امل�رشي  الفنان  تعاقد 
على  ر�سمًيا،  ال�ساوي،  خالد 
فيلم  بطولة  يف  امل�ساركة 
برا«،  »اطلعويل  بعنوان  جديد 

من اإنتاج حممد ال�سبكي. 
 

يف  ي�سارك  الفيلم  اأن   ، وعلم 
عبد  حممود  كرمي  بطولته 
ومن  فتحي،  واأحمد  العزيز 
ت�سويره  يف  البدء  املقرر 
احلايل،  رم�سان  �سهر  خالل 
متهيًدا لعر�سه يف مو�سم عيد 

االأ�سحى.
 

خرج  ال�ساوي  خالد  اأن  يذكر 
ال�سباق  من  »فوبيا«  مب�سل�سله 
الرم�ساين، بعد تعر�ص اجلهة 
اأوقفت  مالية  الأزمة  املنتجة 
بطولته  يف  وي�سارك  ت�سويره، 
ح�سني  ومريهان  عامر  اآينت 
فوؤاد  واأحمد  �سيف  ونا�رش 
وكوكبة  فواز  ووليد  �سليم 
تاأليف  من  النجوم،  من 
عادل  واإخراج  بركات،  طارق 

االأع�رش.  

الدراما ال�صورية يف  رم�صان.. تنوع 
يف امل�صمون وتباين بال�صكل

مليارا جنيه كلفة م�صل�صالت رم�صان مب�صر
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بت�أثيث  امل�ستعرة  و�س�همت احلرب 
املع��رص،  ال�سوري  الروائي  ح��رص 
من  جوانب  مق�ربة  اإىل  ودفعته 
الداخل  يف  احلي�ة  على  ت�أثرياته� 
الذي  التدمري  ال�ست�ت، يف ظل  ويف 
النظ�م  يد  على  البلد  له  تعر�ض 
الروائي  اأوكل  وك�أمن�  وحلف�ئه، 
اخلراب،  ترميم  مهمة  لنف�سه 
الذاكرة  حلفظ  الهمم  وا�ستنه��ض 
من  م�س�هد  وتدوين  والت�ريخ، 
موثق�  وم�آ�سيه،  بفواجعه  احل��رص 
م� ك�ن ملن �سي�أتي، وموؤدي� دورا يف 

تعرية جمرمي احلرب وف�سحهم. 
الرواية  عن  احلديث  بتخ�سي�ض 
التق�ط  ميكن  الثورة،  بعد  ال�سورية 
بني  امل�سرتكة  الثيم�ت  من  عدد 
و�سلت  وقد  ال�س�درة،  الرواي�ت 
ح�ولت  التي  الأعم�ل  ع�رصات  اإىل 
وت�أثرياته�  مق�ربة تداعي�ت احلرب 
على ال�سوريني وحميطهم اجلغرايف، 

وح�سورهم الع�ملي.
اأو  اأول،  كتب  مَبن  الأمر  يتعلق  ل 
مَبن ن�رص اأول، لأن ال�سوؤال ل يتعلق 
لأنه  التعبري،  ج�ز  اإن  روائي،  ب�سبق 
يتع�مل  األ  الروائي  ب�لفن  يفرت�ض 
ل  كي  الفعل  ورد  الفعل  بطريقة 
يكون �سطحي� و�س�ذج� وت�بع�، وكي 

ل يقع يف مطب الت�رصع والعجلة.
وهذا املطب قد يفرغه� من عمقه� 
لت�سجيل  م�سع�ه�  ويظهر  الروائي، 
بطريقة  ومف�رق�ته  الواقع  اأحداث 
ال�سح�يف،  التحقيق  اأو  ال�ستق�س�ء 
زمنية  ملدة  مرهونة  يبقيه�  وقد 
حمددة يف حني يفرت�ض ب�لرواية اأن 
اأطول من عمر التقرير  تتمتع بعمر 
ب�لآنية  ميت�ز  قد  الذي  ال�سح�يف 

اأكرث.
 

تقرير وت�ضجيل

ل تك�د رواية من الرواي�ت املق�ربة 
لل�س�أن ال�سوري، بعد الثورة احلرب، 
والت�سجيل،  التقرير  فخ  من  تنجو 

على  بظالله  يلقي  الواقع  اأن  ذلك 
يف  املرور  عليه�  ويفر�ض  الرواية، 
دروب بعينه�، وتلك الدروب تتق�طع 
تبثه�  التي  اليومية  التق�رير  مع 
و�س�ئل الإعالم والقنوات الف�س�ئية، 
يت�بع  اأنه  الق�رئ  ي�سعر  قد  م� 
وث�ئقية  اأفالم�ً  اأو  اإخب�رية  ن�رصات 
�سبق له اأن �سمع مقتطف�ت منه�، اأو 

راأى م�س�هد ومق�طع منه�.
تف��سيل  يف  رواي�ت  عدة  تق�طعت 
تبدو  التي  التقريرية  ثيمة  يف  منه� 
اإخب�رية  ملق�طع  مكتوبة  �سورة 
احلب«،  »طبول  مثال  منه�  م�سورة، 
يف  »اأي�م  ح�سن،  مله�  حلب«  »مرتو 
لعبد  اإىل حلب«  »ع�ئد  ب�ب� عمرو«، 
�س�ق«  عمل  »املوت  مك�سور،  اهلل 
املئذنة«  على  »دم  خليفة،  خل�لد 

جل�ن دو�ست.
الواقع  مق�ربة  يف  العلة  تكمن  ل 
ت�سجيل  حم�ولة  يف  بل  روائي�، 
بطريقة  واأحداثه  م�ستجداته 
املت�بع التلفزيوين، وك�أن الروائي يف 
م�سورة  فيديو  مق�طع  تفريغ  مهمة 
ونرثه�  اأوراق،  على  اليوتيوب  من 
يخفى  ول  روائية،  ف�سول  يف  ت�لي� 
حتتمل  الراهنة  اللحظة  مق�ربة  اأن 
لأخرى،  تغييب�  اأو  بتف��سيل  توريط� 
على  م�سلوق�  العمل  تظهر  وقد 
ال�سجيج  وراء  ين�س�ق  وك�أنه  عجل، 
على  الإخب�ري  والرتكيز  الإعالمي 

ال�س�أن ال�سوري.
ارت�أت  اأخرى  �سورية  اأعم�ل  هن�ك 
و�سول  ال�سوري  الت�ريخ  يف  النب�ض 
ق�ربت  الراهنة،  اللحظة  اإىل 
ممهدات الثورة وموجب�ته� الت�ريخية 
رواية  مثال  منه�  والجتم�عية، 
حداد،  لفواز  الأعداء«  »ال�سوريون 
خليفة،  مل�سطفى  القبور«  و«رق�سة 
امل�س�ملة،  ل�سمرية  الذل«  و«نفق 
اجلبني،  لإبراهيم  ال�رصق«  و«عني 
»ك�ن الرئي�ض �سديقي«، »لقلبك ت�ج 
»وط�أة  فرزات،  لعدن�ن  ف�سة«  من 

اليقني« لهو�سنك اأو�سي.
 

نهايات مفتوحة

تقدمي  وح�ولت  اأعم�ل  ظهرت  كم� 
ملختلف  ب�نورامية  ت�سورات 
و�سلت  التي  احل�لة  يف  التوجه�ت 
اإليه� احلرب يف البالد منذ انطالقة 
�سدرت  الذي  الوقت  وحتى  الثورة 
ال�سحر..  م�سهم  »الذين  منه�  فيه، 
ي��سني  لروزا  احلك�ي�ت«  �سظ�ي� 
ح�سن، و«ال�س�عر وج�مع الهوام�ض« 

لفواز حداد.
زواي�  التقطت  اأخرى  اأعم�ل  هن�ك 
خمتلفة من احل�لة ال�سورية الراهنة، 
التي  كرواية »امل�س�ءة« ل�سمر يزبك 
م�أ�س�ة  اإىل  الإ�س�رة  اإىل  �سعت 
الطفولة املهدورة وال�سي�ع املعمم، 
طفلة  لق�سة  الرواية  قي�د  واأ�سلمت 
التي  الوح�سية  الربيئة  بعينه�  تدين 

ت�سهده� وتنقله� اإىل القراء.
معظم  اأن  املت�بع  يالحظ  لرمب� 
ال�سورية  للحرب  املق�ربة  الأعم�ل 
النه�ية  م�س�ألة  يف  تتق�طع  تك�د 
م�سهدا  تقدم  ب�عتب�ره�  املفتوحة، 
تف��سيله  يكمل  يزال  م�  مبتورا 
ومي�سي اإىل نه�ية جمهولة، ول يخلو 
رغبوية،  نه�ي�ت  من  الأعم�ل  بع�ض 
تكون �سدى مل� يحلم به الروائي وم� 

تفرت�سه م�س�رات اأحداث عمله.
ا�ستنك�ف روائيني  ولعل من الالفت 
يف  يجري  م�  مق�ربة  عن  �سوريني 

اآخر  بلد  اإىل  ينتمون  وك�أنهم  البلد، 
ل يعنيهم م� يجري يف �سوري�، ومن 
�س�حب  حيدر  حيدر  مثال  هوؤلء 
ظل  الذي  البحر«  لأع�س�ب  »وليمة 
الآن، واآخرون اخت�روا  �س�مت� حتى 
الوقوف اإىل ج�نب النظ�م يف حربه 
ومل  ال�سوريني،  على  املفتوحة 
يعدموا اختالق التربيرات والأعذار 
النظ�م  �سفة  لختي�رهم  لأنف�سهم 
ويقرتفه  اقرتفه  م�  على  وال�سمت 
بحق البالد. ومن املمكن مالحظة 
فتور رواي�ت مع�سكر القتلة؛ مع�سكر 
النظ�م، والبق�ء وراء جدران ال�سمت 
والرباميل  القن�بل  اإكم�ل  ب�نتظ�ر 

والط�ئرات م� بداأته من تدمري.
من املالحظ اأي�س� غي�ب اأي ح�سور 
اجلوائز  عن  ال�سورية  للرواي�ت 
الع�ملية  اجل�ئزة  وبخ��سة  العربية، 
العربية  »البوكر  العربية  للرواية 
الأخريتني،  دورتيه�  يف  و«كت�را« 
وك�أن الرواية ال�سورية متر ب�أزمة، يف 
يدفعه�  مبنعطف  متر  الذي  الوقت 
منطلق  من  ل  وال�سدارة،  للواجهة 
والهتم�م  امل�س�حبة  الدع�ية 
بل  ال�سوري،  ب�ل�س�أن  الإعالمي 
لأنه� تق�رب واقع� ي�سج ب�حلك�ي�ت 
جتد  اأن  ت�ستحق  التي  والق�س�ي� 

جم�ل للمت�بعة والتقدير.

�سعود  عبدالعزيز  موؤ�س�سة  اأعلنت 
جعل  عزمه�  عن  الثق�فية  الب�بطني 
الكويت مركزاً لدوراته� وموؤمتراته� 
على  تبقي  بينم�  ب�ل�سعر،  اخل��سة 
الثق�ف�ت  بحوار  اخل��سة  دوراته� 

خ�رج الوطن العربي.
العزيز  عبد  املوؤ�س�سة  رئي�ض  وق�ل 
الب�بطني يف ت�رصيح �سحفي  �سعود 
املتعلقة  الدورات  عقد  �سيتم  اأنه 
اأن  بعد  الكويت  يف  �سنوي�ً  ب�ل�سعر 
معظم  املوؤ�س�سة جولته� يف  اأمتت 

اأرج�ء الوطن العربي.
واأ�س�ف الب�بطني، �ستبقى املوؤ�س�سة 
حتتفي ب�ل�سعراء العرب من الكويت، 
على  ك�ملعت�د  اأ�سم�ءهم  و�ستطلق 
التي  الكويت  من  انطالق�ً  دوراته� 

فيه�،  يق�م  �سعري�ً  مركزاً  �ستكون 
ال�سعر  اأك�دميية  دورات  ج�نب  اإىل 
واللغة  العرو�ض  علم  ودورات 
اأن�سطة اأخرى رديفة من  العربية، و 
العربي.  ال�سعر  مك�نة  تعزيز  اأجل 
والأك�دمييني  الأدب�ء  دعوة  و�ستتم 
من  والإعالميني  والنق�د  وال�سعراء 
دولة  اإىل  العربية  الأقط�ر  خمتلف 

الكويت.
الأن�سطة  �ستكون  الب�بطني:  وت�بع 
دون  ال�سنة  مدار  على  ال�سعرية 
ربيع  مهرج�ن  فيه�  مب�  توقف، 
�سهر  يف  يق�م  الذي  العربي  ال�سعر 
مع  تزامن�ً  ع�م  كل  من  م�ر�ض 

الحتف�لت بيوم ال�سعر الع�ملي.
 

املوؤ�س�سة  ب�أن  الب�بطني  واأو�سح 
�سهر  من  ابتداء  اأي�س�ً  تقيم  �سوف 
ثق�فية ع�ملية  اأي�م�  الق�دم  نوفمرب 
الآ�سيوية  للثق�ف�ت  خم�س�سة 
والأمريكية  والأوربية  والأفريقية 
مد  بهدف  وذلك  الكويت،  يف 
و�سوف  الثق�ف�ت،  اجل�سور مع هذه 
الهيئ�ت  املهرج�ن  ت�س�رك يف هذا 
هذه  متثل  التي  الدبلوم��سية 
اأن هذه  الب�بطني  الثق�ف�ت، واعترب 
اخلطوة تن�سجم مع النفت�ح الثق�يف 
الذي يجب التع�مل معه بوعي �سمن 
نخبة  خالل  ومن  موؤ�س�س�تي  اإط�ر 
واحلقيقي  الن��سع  الوجه  تو�سل 

لهذه الثق�ف�ت.
ب�أن  رغبته  عن  الب�بطني  واأعرب 

ال�سعراء  وجهة  الكويت  ت�سبح 
والأن�سطة  الدورات  يف  واملثقفني 
املقبلة، وذلك مل� تتمتع به الكويت 
من مقوم�ت ثق�فية جديرة اأن جتعل 
وجود  ظل  يف  اأدبي�ً  مركزاً  منه� 
وهيئ�ت  وخ��سة  ر�سمية  موؤ�س�س�ت 
يتحلى  وجمهور  مدين  جمتمع 
الثق�فة  ل�ستقط�ب  الك�مل  ب�لوعي 
العربية التي حر�ست املوؤ�س�سة منذ 
ت�أ�سي�سه� ع�م 1989 على النظر اإليه� 
وغري  منف�سلة  غري  واحدة  ككتلة 
جمزاأة، و�سيكون الهدف املقبل هو 
اإيج�د اأر�سية م�سرتكة تلتقي فوقه� 
ت�أثرياً  اأكرث  لت�سبح  العربية  الثق�فة 

وقوة يف امل�سهد الثق�يف الع�ملي.
وكالة اأنباء ال�ضعر

مل تتاأخر الأحداث التي �ضهدتها �ضوريا عقب الثورة التي اندلعت يف مار�س/اآذار 2011 لتظهر جتلياتها يف 
الأدب ال�ضوري اجلديد، ولرمبا ميكن اتخاذ الثورة منعطفا تاريخيا يف م�ضار الأدب ال�ضوري، كما يف تاريخ 

البلد برمته، ول�ضيما اأن الثورة حتولت اإىل حرب على يد النظام األقت بظاللها على خمتلف جوانب احلياة 
يف البلد مبا يف ذلك الأدب.

وكالت

احلرب ال�سورية.. �سردية حزينة 
باإيقاعات متباينة

البابطني الثقافية تطلق دوراتها ال�سعرية من الكويت

“اجلبل  موؤ�س�سة  ر�سحت 
كت�ب  كندا  يف  ال�سخري” 
للك�تبة  الطرق�ت”  “ح�سى 
رورز  م�رغريت  الكندية 
والنح�ت ال�سوري الع�ملي نزار 
علي بدر جل�ئزته� ال�سنوية كونه 
من الكتب اخلم�سة الكرث مبيع� 

خالل ع�م 2016 يف كندا.
طبع  الذي  الكت�ب  ويحكي 
ب�للغتني النكليزية والعربية عن 
من  تهرب  �سورية  ع�ئلة  رحلة 
ب�س�عة احلرب التي تتعر�ض له� 
�سورية وتخت�ر كندا للعي�ض فيه� 
البالد  تلك  من  بع�ئلة  لتلتقي 
اإىل  اإع�دته�  وحت�ول  به�  تهتم 
عمل  حني  يف  الطبيعية  احلي�ة 
اإع�دة  على  ال�سوري  النح�ت 
مبجري�ته�  الق�سة  ت�سكيل 
النحتية  اإعم�له  طريق  عن 
احل�سى  على  به�  اعتمد  التي 
الالذقية  يف  �س�فون  جبل  من 

و�سواطئ بحره�.
الفرن�سية  اإىل  الكت�ب  وترجم 
ترجمته  تتم  وح�لي�  والأمل�نية 

اإىل الي�ب�نية.

علي  نزار  النح�ت  ت�رصيح  ويف 
�سنوات  ال�سبع  خالل  اأنه  بدر 
عمله  خالل  من  �سعى  الأخرية 
اإن�س�نية  ر�س�لة  اإي�س�ل  اإىل 
توؤكد  للع�مل  �سورية  من  تخرج 
وب�قية  متوت  لن  �سورية  اأن 
وهي  والت�ريخ  الرتاث  اأم  فهي 

الأبجدية الأوىل.
�سجيع  ال�سحفي  ك�سف  بدوره 
النح�ت  اأعم�ل  مدير  قرقم�ز 
مم�ثل  بت�رصيح  اأوروب�  يف  بدر 
ملجموعة  معر�ض  اإق�مة  عن 

بدر  الع�ملي  للفن�ن  اأعم�ل 
يف  منوع�  عمال   30 اإىل  ت�سل 
يف  ب�ري�ض  الفرن�سية  الع��سمة 
من  وهو  احل�يل  حزيران   14
اآرت”  “�سوري�  موؤ�س�سة  تنظيم 

الدولية.
الفيلم  اأن  اإىل  قرقم�ز  واأ�س�ر 
ال�رصق”  من  “�سور  الوث�ئقي 
 2016 اأيلول  يف  عر�ض  الذي 
عن  اأي�س�  ويحكي  ب�سوي�رصا 
ق�م  حيث  الهجرة  ظ�هرة 
لوحة  بتج�سيد 120  الفن�ن بدر 
وهو  نف�سه�  الفكرة  عن  حتكي 
اإخراج �س�ندرو ك�ن�سلي مت  من 
�سمن  ع�ملية  جل�ئزة  تر�سيحه 
الوث�ئقية  الأفالم  مهرج�ن 
واملقرر  الربتغ�ل  يف  الدولية 
الث�ين  ت�رصين  يف  انعق�ده 

املقبل.
ال�سوري  النح�ت  اأن  يذكر 
ابن  بدر  علي  نزار  الع�ملي 
على  يعمل  الالذقية  مدينة 
�س�فون  جبل  حج�رة  ت�سكيل 
الذي اأ�سبح لقب� يكنى به ويوقع 
كل  يف  لري�سل  ب��سمه  اأعم�له 
عمل فني ر�س�لة اإن�س�نية حتكي 
حك�ية وطنه �سورية مثبت� اأ�س�لة 
ال�س�ربة  جذوره  وعمق  فن�نه� 
يف الت�ريخ ف��ستط�ع على مدى 
عمر  من  �سنوات  �سبع  نحو 
احلرب على �سورية ت�سكيل اأكرث 
من خم�سة وع�رصين األف عمل 
منه�  الكثري  بتوثيق  ق�م  فني 
لأر�سفته�  ال�سوئي  ب�لت�سوير 
م�سكال  له�  دميومة  وخلق 
الأزمة  ج�سدت  فنية  مدر�سة 

فى �سورية مبختلف مراحله�.
وكالت

تر�سيح “ح�سى الطرقات ” اإىل 
جائزة “اجلبل ال�سخري”

الإعالن عن اأ�سماء الفائزين بجائزة 
»بو�سكني-2017«

اأن احتف�ل  اإعالم  اأكدت و�س�ئل 
»بو�سكني-2017«  جوائز  توزيع 
يف  �سيعقد  للفنون  الع�ملية 

الع��سمة الإيط�لية روم�.
الف�ئزين  ف�إن  للمعلوم�ت  ووفق� 
الع�م  لهذا  اجل�ئزة  بهذه 
نت�لي�  الرو�سية  الفن�نة  هم 
الأدبية  والن�قدة  ت�س�ركوف�، 
ك�ربوين،  األي�س�ندرا  الإيط�لية، 
الإيط�لية،  بيزا  جل�معة  الت�بعة 
ومرا�سل موقع ت��ض الرو�سي يف 

اإيط�لي�، األيك�سي بوك�لوف.
ومت اختي�ر الف�ئزين يف اجل�ئزة 
يف  اأقيم  الذي  احلفل  خالل 
ال�س�عر  مليالد   218 الذكرى 
الكبري،  الرو�سي  والأديب 
�سيتم  حيث  بو�سكني،  األك�سندر 
�سيجري  حفل  خالل  تكرميهم 
مبنى  يف  الت�ريخية  الق�عة  يف 
حم�فظة مدينة روم� الإيط�لية، 

يف 20 جوان اجل�ري.

اإدارة  عن  ال�س�در  البي�ن  واأ�س�ر 
حم�فظة روم� اإىل اأن »الحتف�ل 
منحه�  مت  التي  اجل�ئزة  بهذه 
دليل  هو   2014 ع�م  مرة  لأول 
على التوا�سل وعمق العالقة بني 
الثق�فتني الإيط�لية والرو�سية«.

وي�سري الق�ئمون على اجل�ئزة اإىل 
اأن جلنة التحكيم ت�سم عددا من 
ك�لن�قد  املعروفة  ال�سخ�سي�ت 
كول�س�نتي،  اأرن�لدو  الإيط�يل، 
اللجنة،  رئ��سة  �سيتوىل  والذي 
الت�بع  ف�سال عن، داني�ل �سورا، 
الأدب  لدار Voland لن�رص 
ومديرة  والإيط�يل،  الرو�سي 
الإيط�يل  الثق�يف  املعهد 
و  �سرتادا،  اأولغ�  مو�سكو،  يف 
�ستيب�نوف�،  ن�ت�لي�  ال�س�عرة، 
والربوفي�سور الإيط�يل يف الأدب 
�ستيف�نو  الأ�ست�ذ،  الرو�سي 

غ�ردزونيو.
وكالت



ثقافةاجلمعة 9  ال�ضبت 10جوان  2017   املوافـق      لـ 14 رم�ضان  1438هـ 17

ميهوبي : "الإ�ضادة بالدور 
املحوري للمثقف اجلزائري"

 
الدين  الثقافة  عز  وزير  اأكد 
و�سام  منح  47  اأن  ميهوبي 
من  �سنف  وطني  ا�ستحقاق 
ت  ل�سخ�سيا     " ع�سري " و " ير جد "
مبدعة  قدمت  جزائرية 
و  الفنون  �ستى  يف  الكثري  للثقافة 
الدور  يربز  والإبداع  والفكر  الآداب 
يلعبه  املثقف  الذي  املحوري 
اجلزائري  م�سريا اأن ووجوده اأ�سا�سي 
والرعاية  الهتمام  وبف�سل  وبالتايل 
عبد  الرئي�س  له  اأولهما  اللتان 
الدور يف  العزيز بوتفليقة حتول هذا 
ظل هذا  الهتمام اإىل �سناعة الوعي 

الجتماعي العام".
 

12  �ضخ�ضية جزائرية حتظى 
بو�ضام "عهيد "

 
و�سام  ال�سياق  قدم  ذات  ويف 
م�سف  من  الوطني  ال�ستحقاق 
�سخ�سية  من   12 لذاكرة  "عهيد" 
والفكر  والأدب  الفن  عمالقة 
كاملطرب  دنيانا  غادر  من  وفيهم 
احلرا�سي   واملمثل  دحمان  ال�سعبي 
املعروف  احل�سني  ح�سان  الكوميدي 
يف  اجلرموين  "وعي�سى  ب"بوقرة 
روي�سد  ال�ساوية  واملمثل  الأغنية 
يف  اأحمد  وخليفي  ب�سري  ومعطي 
يعد  حيث  ال�سحرواية  الأغنية 
الفن  اأ�سا�سي يف جمال  هوؤلء مرجع 

اجلزائري .

غياب الروائي ر�ضيد بوجدرة 
عن حفل ت�ضليم الأو�ضمة 

للمبدعني
 

و�سام  �سلم  فلقد  املقابل  ويف 

من  لنخبة  الوطني  ال�ستحقاق 
على  مازالوا  الذين  والأدباء  الفنانني 
الكبري  الروائي  بينهم  قيد احلياة من 
احللزون  �ساحب"  بوجدرة  ر�سيد 
العنيد " الذي غاب عن حفل الت�سليم 
نويوات  الآداب خمتار  والدكتور يف   ،
مليتي  القديرة  فطيمة  والفنانة 
خديجة  الكبرية  واملمثلة  "�سلوى" 
بن عايدة املعروفة عند اجلزائريني 

با�سم نورية .
 

و�ضام ال�ضتحقاق الوطني جدير 
"32" جلاووت وقروابي واملفت�ش 

الطاهر
 

ومن جهة اأخرى فلقد مت منح  و�سام 
جدير  الوطني  ال�ستحقاق 
الأدب  جمال  يف  للمبدعني   "32"
اأبو  اأمثال  عنا  غابوا  والفن  الذين 
وطار  الطاهر  اجلزائرية  الرواية 
والروائي  جاووت  الطاهر  والأديب 
واملمثل  هدوقة  بن  احلميد  عبد 
والكاتب امل�رسحي عبد القادر علولة 
عز  امل�رسحي  واملمثل  واملخرج 
بقار  ال�ساوية  والفنانة  الدين جموبي 
حدة ومطرب الأغنية الأندل�سية عبد 
الكرمي دايل ومطرب الأغنية القبائلية 
خدام  �ساحب  �رسيف  وامللحن 
اأت�سحلو  )ال�سفاء  اهلل  �ساء  ان  الزاير 
(وفنان  اأغنية  ال�سعبي  للجزائر 

رائعة  قروابي  �ساحب  الها�سمي 
بالإ�سافة  ع�رسين  عمري"  يف  "كان 
عبد  احلاج  الكوميديان  للممثلني 
ويحيى  الطاهر(  الرحمان  )املفت�س 
اأبدعا  "لبرانتي"  الذان  مربوك  بن 
الأعمال  وكان  من  العديد  فيث 
اأبرزها فيلم "عطلة املفت�س الطاهر 
ملختلف  باإعجاب  يحظى  الذي   "

�رسائح املجتمع اجلزائري .

منح و�ضام جدير 32 
مل�ضتغامني  وبهية را�ضدي 

وبناين
 

ومن جهتها  منحت الروائية اجلزائرية 
�ساحبة  م�ستغامني  اأحالم  والعربية 
"  و�سام  ال�ستحقاق  اجل�سد  "ذاكرة 
فنانني  رفقة   " جدير"32  الوطني 
يف  طويل  باع  لهم  جزائريني  واأدباء 
القدير  والإبداع  كالفنان  الفن  جمال 
رابح دريا�سة واملمثلة الكبرية فريدة 
الفنانة  احلنان  ومنبع  �سابوجني 
املبدعة بهية را�سدي ،وفنان املالوف 
العنابي حمدي بناين والروائي مرزاق 
رابح  املطرب  والفنان  بقطا�س 
حممد  القدير  واملمثل  دريا�سة 
عجاميي واملخرج ال�سينمائي مرزاق 

علوا�س  .
 

و�ضام "ع�ضري" لل�ضاب ح�ضني 

زوليخة  وكات�ضو
 

و�سام  قلد  فلقد  املقابل  ويف 
م�سف  من  الوطني  ال�ستحقاق 
جزائريني  فنانني  لثالثة  "ع�سري" 
عمالق  يف  عنا  واملتمثلني  راحلوا 
�سقرون  ح�سني  الفنان  اأغنية  الراي 
بال�ساب  اجلميع  عند  املعروف 
تقليد  جانب  اإىل  ح�سني  ،وهذا 
لعوج  ح�سينة  الو�سام  للفنانة  هذا 
نا�رسي  علي  )زوليخة(  والفنان 

"كات�سو " يف  الأغنية ال�ساوية .
 

طابعني بريديني تخليدا 
للفنانتني" وردة اجلزائرية" و " 

ف�ضيلة الدزيرية"

الفنان  يوم  مبنا�سبة  الإعالن  مت  كما 
اجلزائر،  بريد  موؤ�س�سة  اإ�سدار  عن 
مبنا�سبة يوم الفنان، طابعني  بريديني 
اجلزائرية"  وردة  للفنانتني"  تخليدا 
  فهاتان     . الدزيرية"    ف�سيلة   " و 
لكونهما   هذا   ت�ستحقان   الفنانتني 
حافل  عريق  فني  تاريخ   لهما 

بالنجاحات  
املبادرة  التكرميية   هذه  اأن  ونرى 
بها  نخبة  حظي  طيبة   التفاتة  تعد 
لها  اجلزائري  الفن  عمالقة  من 
عرفانا ملا  لكونها متثل  �ساأن عظيم 
جمالت  يف  العمالقة   هوؤلء  قدموه 
وال�سينما  وامل�رسح  الفن  من  �ستى 
فاليوم لبد علينا  لذا  الأدب   والفكر 
دائما  يف  ون�ستذكرهم  نتذكرهم  اأن 
عيد الفنان امل�سادف ل 08 جوان من 
كل عام حيث اأن هذا  التكرمي له وقع 
كبري يف نفو�س املبدعني اجلزائريني  
فهذه اللتفاتة ت�سعرهم باأن لهم قيمة 
منا  فمن  اجلزائري  املجتمع  يف 
العمل اجلاد  يف  هوؤلء  دور  ين�سى  
الرتقاء  اأجل  من  وال�سادق  الدوؤوب 
بلد  ت�رسيف  اجلزائرية  و  بالثقافة 
املليون ون�سف املليون �سهيد داخليا 

وخارجيا.  

 مت الحتفال الر�سـمي باليـوم الوطنـي للفنـان 
دار  �سنة يف  كل  من  جوان   08 الـم�سادف  لــ 
ميموين" ببومردا�س حيث  "ر�سيد  الثقافة 
كان عر�سا ثقـافيا  و فنيـا راقيا لـم�ستوى هذا 
من  كل  ح�سور  عرف  احلدث  البارز  الذي 
ال�سلطات الـمحلية لولية بومردا�س، جمعيات 
ثقافية ،ووجوه فنية ،واإعالمية  حيث ت�سعى 
خالل  الولية  من  لذات  الثقافة  مديرية 
يف  حتقق  ما  تثمني  اإىل  الفنانني  تكرمي 
مـختلف  الفكري يف  و  الفني  الإنتاج  ميادين 
الـمناهل و الفروع الثقافية و التعبري بالعرفان 

و التقدير و التكرمي  لفنانيها . 

اعرتاف و تقديـر للثقافة و الفن 
اجلزائري

 
وعرفت هذه املنا�سبة تكرميا �رسفـيا للفنان 
اجلزائريني  املو�سيقيني  عميد   ، القدير 
 " " املدعو  " حممد ر�سيدي  القدير  الفنان 
ال�سيــخ النامو�س " ،والذي يبلغ من العمر 97 

قدمه  للثقافة  تقديـرا  ملا  ،و  اعرتافا  �سنة 
احلافل  م�سواره  طيلة  اجلزائري  الفن  و 
جمال  يف  الفنية  الأعمال  ،و  بالن�ساطات 
الوجوه  لأملع  مرافقا  املو�سيقى  ،و  العزف 
 ، العنقى  حممد  احلاج   : اجلزائرية  الفنية 
رابح  طالب   ، عازم  �سليمان   ، مريزق  احلاج 
، اأكلي يحياتن ، بوجمعة العنقي�س ، الها�سمي 
و دحمان احلرا�سي  الزاهي  اعمر   ، قروابي 
املو�سيقي"  اإىل  الفنان  اإ�سافة  وغريهم  ، 
" العازف  ال�ساقي   " خليف حممد"  املدعو 
خرية  رافق  الذي  الباجنو  باآلة  املعروف 
املطربني اجلزائريني ،كما اأ�رسف اإىل جانب 
تاأ�سي�س  على  �رس�سام  القادر  عبد  املطرب 
املن�سد  منور  ،  احلاج  و  العنقاوية  جمعيتي 
حاليا على  امل�رسف  �سلبـــي  واملقرئ  عمــر 
ح�سة " فر�سان الآذان " التي تبث على قناة 
ال�ساعر  عبد   ، ال�رسوق خالل �سهر رم�سان 
و  الراقية  الكلمات  حدو�س  �ساحب  القادر 
املعربة و الذي غنت له العديد من الأ�سماء : 
املطرب عبد القادر �ساعو ،  الفنانة نرج�س 

دحمان  و  الراوي  حممد   ، بوعلي  �سعاد   ،
دري�س .

 
تكرميات ت�ضجيعية لوجوه فنية و 

ثقافية فاعلة حمليا ووطنيا
 

تكرميات  منحت  فلقد  جهته  ومن 
من  ملـجموعة  الفنان  ت�سجيعية  فيعيد 
على  الفاعلة  ،والثقافية  الفنية  الوجوه 
مثلوا  الذين  ،و  الوطني  املحلي و  امل�ستوى 
الولية متثيال م�رسفا يف خمتلف التظاهرات 
،واجلهوية  الدولية   ، الوطنية  املهرجانات  و 
اأعمال  من  قدموه  ما  على  لهم  عرفانا   ،
خالل  اجلزائرية  للثقافة  خدمة  راقية  فنية 
 :  2017/2016 الثقايف  و  الفني  املو�سم 
الروائي عبد القادر بو�رسبة لنيله جائزة علي 
معا�سي للمبدعني ال�سباب  ، ال�ساعر  حممد 
يف  امل�رسفة  مل�ساركته  تي�سمبال  اأمني 
بالقاهرة  ،  احلر  للقلم  الدولية  امل�سابقة 
عبد  امل�رسحي  وليد  املمثل  و  املن�سط 

عن  واعد  ن�س  اأح�سن  جائزة  لنيله  الالهي 
بريك  املمثل  حممد   ،  " نون  م�رسحية   " 
دور  اأح�سن  جائزة  على  �ساو�س  حل�سوله 
اإىل  اإ�سافة   ،   " نون   " م�رسحية  يف  رجايل 
 " ال�سوتية  املجموعة  و  امل�رسحية  الفرقة 
ن�ساطات  جلمعية  التابعتني   " الأمل  زهرات 
الهواء الطلق ملدينة بودواو نظرا لتاألقهما يف 
خمتلف املناف�سات و التظاهرات الوطنية.

 ولقد كرم بهذه املنا�سبة الفائزين يف م�سابقة 
التي  ال�سوداء  ال�سخرة   " اأمرية  "و   "  "اأمري 
نظمتها دار الثقافة ر�سيد ميموين اإىل جانب 
اإحياء حفـل فني  يف الطابع الأندل�سي لفرقة 

املرادية للطرب الأندل�سي .
كما متت اإقامة معر�س ت�سمن �سورا ووثائق 
لفرقة جبهة  الثقافية  و  الفنية  الوجوه  لأبرز 
وطنية  فنية  لوجوه  ،  و  الوطني  التحرير 
للفنون  معر�س  جانب  اإىل  بارزة  حملية  و 
الطيب بن زاوي و طمني  للفنانني  الت�سكيلية 

عمار.
 حكيم مالك

كرم اأول اأم�ش باأوبرا اجلزائر" بوعالم ب�ضايح " بالعا�ضمة رجال الثقافة والفن ب47 و�ضام  ا�ضتحقاق  وطني من م�ضف "عهيد" و"جدير" 
و"ع�ضري" مبنا�ضبة عيد الفنان  امل�ضادف ل08 جوان من كل عام  من طرف رئي�ش اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة وياأتي هذا تكري�ضا 

للتقليد الذي �ضنه بوتفليقة  لكبار الأدباء واملفكرين والفنانني واملبدعني نظري ما قّدموه من عطاءات لإثراء الثقافة الوطنية ، وعليه 
فلقد عرف حفل ت�ضليم الأو�ضمة ح�ضور الوزير الأول عبد املجيد تبون ووزير الثقافة عزالدين ميهوبي ورئي�ش جمل�ش الأمة عبد القادر 

بن �ضالح الرجل الثاين يف الدولة  ، وهدى اإميان فرعون وزيرة الربيد و تكنولوجيات الإعالم والت�ضال وغريهم من ال�ضخ�ضيات الأخرى .

مبنا�ضبة عيد الفنان 08 جوان اجلاري باأوبرا اجلزائر :

بدار الثقافة ر�ضيد ميموين ببومردا�ش  :

حكيم مالك

منح 47 و�سام ا�ستحقاق وطني لرجال الثقافة والإبداع  

تكرمي عميد املو�سيقيني اجلزائريني " حممد ر�سيدي " املدعو " ال�سيــخ النامو�س

على  اجلوائز  توزيع  اأم�س  اأول  مت 
رئي�س  جائزة  م�سابقة  يف  الفائزين 
معا�سي"  "علي  املو�سومة  اجلمهورية 
خمتلف  يف  ال�سباب  للمبدعني 
حجب  مع  والفنية  الأدبية  املجالت 
امل�رسحي  العمل  يف  الأوىل  اجلائزة 
اإحياء  مع  تزامنا  مب�ستغامن  املكتوب 
ل08  امل�سادف  للفنان  الوطني  اليوم 

جوان من كل عام .
الدين ميهوبي  الثقافة عز  وزير   واأكد 
يف كلمة خالل هذا احلفل الذي جرى 
الوطني  املجل�س  رئي�س  بح�سور 
لالأدب والفنون عبد القادر بن دعما�س 
تكري�س  اجلمهورية  رئي�س  اأن"جائزة 
خدموا  ممن  لأبنائها  الدولة  لعرفان 
اأن"رئي�س  اجلزائرية"  م�سيفا  الثقافة 
منح  واحدة  �سنة  فرتة  يف  اجلمهورية 
من  لأكرث  الوطني  ال�ستحقاق  اأو�سمة 
100 �سخ�سية وطنية ليتوا�سل التكرمي 

يف اأكرث من منا�سبة".
اجلمهورية  رئي�س  اأن  الوزير  "اأ�ساف 
اجلزائرية  الثقافة  كرم  كبار  قد 
اجلزائري  واليوم  الإبداع  وقامات 
 10 منذ  اأ�سبحوا  الذي  ال�سباب  يكرم 
�سنوات من ميالد جائزة"علي معا�سي" 
للمبدعني ال�سباب هم الأن من الأ�سماء 
الكبرية و�سي�سبحون هم اخللف لل�سلف 
ال�سالح". وك�سف وزير الثقافة من جهة 
من  اأكرث  الأن  منح حلد  مت  اأنه  اأخرى 
امل�ستوى  على  بطاقة  فنان  األف   6
الوطني متكن اأ�سحابها من ال�ستفادة 

من حقوقهم.
"اجلزائر  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأ�سار 
تخطو خطوات كبرية يف �سبيل منح فئة 
املثقفني حقها يف اأن تعي�س يف كرامة". 
الرواية  يف  الأوىل  باجلائزة  فاز  وقد 
من  فاروق  طاهر  بن  �سادق  الأدبية 
الأ�سرية"  "ال�سخرة  عمله  عن  اجللفة 
وكانت اجلائزة الثانية من ن�سيب عبد 
املنعم بن ال�سايح من ورقلة عن روايته 
عادت  بينما  �سماهر"،  اأوجاع  "بقايا 
اجلائزة الثالثة اإىل يون�س بن �سلبي من 
بومردا�س عن روايته "اأبي اأنا حامل".
 ويف جمال ال�سعر فاز باجلائزة الأوىل 
العا�سمة  اجلزائر  من  بورابعة  ر�سا 
فيما   ، كالق�سيدة"  عن  ديوانه"حاملا 
اآمنة  الثانية من ن�سيب  عادت اجلائزة 
عن جمموعتها  ق�سنطينة  من  حزمون 
ولقد  الأخرية"   النا�سكات  "اأغنية 
�سمية  اإىل  الثالثة  اجلائزة  منحت 
عملها  عن  باتنة  ولية  من  حمن�س 

املعنون ب"بحث يف قائدة احلب".
العمل  يف  الثانية  باجلائزة  وفازت 
من  جبايل  نوال  املكتوب  امل�رسحي 
ذلك  عن  ن�س"الإن�سان  ق�سنطينة 
اجلائزة  ونال  ال�سمعة"  �سيئ  الوح�س 
من  غليزان  بكري  حممد  عمر  الثالثة 

عن ن�س "اأنزار".
الأعمال  يف  الثالثة  اجلوائز   وعادت 
�ساجي  ربيع  اإىل  بالرتتيب  املو�سيقية 
"اخلزنة  ق�سيدة  عن  م�ستغامن  من 
اهلل  �سلي  الر�سول  مدح  يف  ال�سغرية 
عليه و�سلم" ويحي بن �سعود من اجللفة 
عن عمل مو�سيقى بعنوان "�سدى ثورة 
املليون  ون�سف �سهيد" ورقيق نرج�س 
عملها  عن  العا�سمة  اجلزائر  من 

املو�سيقي "حكاية".
الفنون  كانت  جوائز  فلقد  جهته  ومن 
ولد  ن�سيب  من  والرق�س  الغنائية 
من  البليدة  الزهراء  فاطمة  عي�سى 
اجلامعية"وخالدي  "احلياة  عملها  عن 

بوعريريج  برج  من  الدين  �سالح 
وبورحلة  احللم"  "الراق�س  عن  عمله 
�سكري من اجلزائر العا�سمة عن عر�س 

"وجها لوجه".
الفنون  وفاز باملرتبة الأوىل يف جمال 
لعبابة  الب�رسية  وال�سمعية  ال�سينمائية 
بلعبا�س  �سيدي  من  عبد  اجلواد 
كوكليكو"  "خيايل  الق�سري  فيلمه  عن 
عن  من  بومردا�س  اأ�سماء  ومباركي 
التحريكي"انبعاث"وريا�س  فيلمها 
توات من اجلزائر العا�سمة عن فيلمه 
املرتبتني  درنا"يف  "وا�س  الوثائقي 

الثانية والثالثة على التوايل.
باجلائزة  فاز  امل�رسحية  الفنون  ويف 
عن  باتنة  من  ع�سام  تع�سيت  الأوىل 
اجلائزة  م�رسحية  "�سكازولو"وعادت 
الثانية حل�سني خمتار من مع�سكر عن 
لعي�سى  م�رسحية"هامليت"  والثالثة 
�سقني من برج بوعريريج عن م�رسحية 

"الركوع للرثاء".
اإىل  الت�سكيلية  الفنون  جوائز  ومنحت 
تلم�سان  قا�سم فتحي من  كل من حاج 
وكرور  الأغواط  من  عراب  وحمزة 

حممد من �سيدي بلعبا�س.
الفنان  املنا�سبة  بهذه  كرم  ولقد 
الذي  م�سعل  احلميد  عبد  امل�رسي 
وعدد   1957 منذ  اجلزائر  يف  يقيم 
ال�ساعر  اأمثال  املحلني  الفنانني  من 
واملخرج  واملمثل  القادر  عبد  عرابي 
واملرحوم  عويف  جياليل  امل�رسحي 
الأندل�سي(  )الطرب  بن طريزي  بولي 
املعروف  تيكوك  ذهيبة  بن  وال�سيخ 
البدوي(  )الطرب  البوقرياطي  بال�سيخ 
ال�سيخ  اأمني  الناي  على  والعازف 
ولها�سي  حممد  الت�سكيلي  والفنان 
الطاهر  حممد  املو�سيقي  والفنان 

وغريهم.
ولقد اأقيم  حفل فني   مبركب التكوين 
مب�ساركة  الغنائم  مب�سك  ل�سونطراك 
من  اجلزائريني  الفنانني  من  جمموعة 
عتبي  والفنانة  اأمال  بينهم  النجمة 
القدير  بولنجي  والفنان  حكيمة 
بن  وبارودي  خالدي  القادر  عبد 
اأنغام  و�سط  بعطو�س  خدة  ولمية 
بركان  باي  فرقة  اأداء  من  مو�سيقية 
للمو�سيقى  متميزا  ح�سورا  كان  اأين 
ال�سهرة  وال�رسقية  يف  اجلزائرية 

الرم�سانية الرائعة   .
ويف املقابل نوهت جلنة التحكيم التي 
مب�ستوى  بوغزارة  القادر  عبد  تراأ�سها 

الأعمال التي تقدمت اإىل امل�سابقة.
احلفل  نهاية  املتوجون يف  اأعرب  كما 
التي  اجلائزة  بهذه  اعتزازهم  عن 
الراقي  الفن  بني  جمع  ا�سم  حتمل 
اأجل احلرية وال�ستقالل  والن�سال من 
 8 يف  مبادئه  اأجل  من  ا�ست�سهد  الذي 

جوان  1958.
رئي�س  جائزة  اأن�سئت  للتذكري 
معا�سي"للمبدعني  "علي  اجلمهورية 
مر�سوم  مبوجب   2006 يف  ال�سباب 
رئا�سي وهي موجهة للمبدعني ال�سباب 
عاما،   35 اأعمارهم  تتجاوز  ل  الذين 
"علي  الفن  �سهيد  با�سم  و�سميت 
معا�سي" ، وت�سلم يف ذكرى ا�ست�سهاده 
قيمة  عام وتقدر  كل  من  جوان   8 يوم 
اإبداعي  اجلائزة الأوىل يف كل املجال 
ب 500 األف دج اإ�سافة اإىل مبلغ اإ�سايف 
املوؤلف  حلقوق  الوطني  الديوان  من 
 300 ب  والثانية  املجاورة  واحلقوق 

األف دج والثالثة ب 100 األف دج.
حكيم مالك / ق.ث

م�ضتغامن

 ت�سليـم جائــزة رئيـ�س اجلمهـوريـة  "
علي معا�سي" للمبدعني ال�سباب  



�صحةاجلمعة 9  ال�ضبت 10جوان  2017   املوافـق      لـ 14 رم�ضان  1438هـ 18

 ال تختلُف مبادئ احلمية 
حّية خالل �ضهر رم�ضان  ال�ضّ

عن غريه من االأ�ضهر، ولذلك 
يجب جتّنب جميع االأغذية غري 

ال�ضحّية التي ُين�ضح بتجّنبها 
عادة، مثل الوجبات ال�ّضريعة، 

واالأغذية عالية املحتوى بال�ضّكر 
والّدهون، واالأغذية الني 

بغات  حتتوي على الّنكهات وال�ضّ
ناعّية. ال�ضّ

 وتنت�ضر يف �ضهر رم�ضان الكثرُي 
من االأغذية التي تقُع حتت 

ت�ضنيف االأغذية غري ال�ضحّية، 
مثل املقايل، واحللوّيات عالية 

املحتوى بال�ّضمن وال�ّضكر، 
وامل�ضروبات غري الّطبيعّية، 

ل الّتقليل من هذه االأطعمة  ويف�ضّ
وامل�ضروبات قدَر االإمكان وتناول 

بدائلها ال�ضحّية اأو حت�ضريها 
بطرق �ضحّية.

�أطعمة يجب جتّنبها

 

 خالل �صهر رم�صان

فو�ئد �صاي 
�لرّمان

  عالج ال�رسطان فهو يحوي على مواد 
م�سادة لالأك�سدة تعرف بالفالفونويد 
الأج�سام  حماربة  يف  بقوتها  املعرفة 
مثبط  امل�رسوب  ويعترب  ال�رسطانّية، 
ال�رسطانات  من  خمتلفة  لأنوع 
ك�رسطان الثدي، و�رسطان الربو�ستات  
على  ي�ساعد  فهو  بالأ�سنان  العناية 
والفريو�سات  البكترييا  من  التخل�ص 
الأ�سنان  اإىل  تنتقل  اأن  ميكن  التي 

بو�سائلها املختلفة
تتعر�ص  قد  العظام  لتقوية  مفيدة   
العظام اأحياناً ملر�ص ي�سمى ه�سا�سة 
العظام وت�سبح العظام يف هذه احلالة 
ت�سلباً  و�سحبها  �سيء  على  تقوى  ل 
الرّمان  �ساي  دور  فيكمن  بال�رسايني، 
على  تعمل  التي  الإنزميات  بتحطيم 
قتل الأن�سجة ال�سامة باجل�سم، بالتايل 
فهو �سي�ساعد على حماية الغظاريف 
املناعة:  لقوة  مفيد  اجل�سم   يف 
جهاز  لقوة  معزز  الرّمان  �ساي  يعترب 
املناعة املهم يف اجل�سم، واحلّد من 
الكول�سرتول ومهم يف عالج الكتئاب، 
�سليماً   العقلي  التوازن  على  ويبقي 
�سحة القلب: يعمل �ساي الرّمان على 
منع ال�سفائح الدموّية من التثاقل معاً، 
واأكدت درا�سات اأثبتت اأن الأ�سخا�ص 
قلب  اأمرا�ص  من  يعانون  اللذين 
يومياً  الرّمان  �ساي  م�رسوب  ويتناول 
من  كمية  على  حت�سل  قلوبهم  فاإّن 
الأك�سجني اأكرث من اللذين ل يتناولونه  
الرّمان  �ساي  يعترب  اأخرى:  فوائد 
مفيد يف عالج ال�سكري، واللتهابات، 
الورن  انخفا�ص  وجتنب  والأنيميا، 
اأّنه  كما  الولدة،  حديثي  لالأطفال 
الزهامير  اأعرا�ص  ظهور  من  يقلّل 
الب�رسة رونقاً  ال�سن، ومتنح  كبار  لدى 
اخللل  عالج  على  وي�ساعد  جمياًل، 
الدماغ،  ولتقوية  النت�ساب،  اأثناء 

وعالج الكلى

ما يكون  بالن�سا، وغالباً  الذرة    ارتبطت 
حمية  اإتباع  يريد  من  به  يقوم  قرار  اأول 
عن  الإقالع  هي  الوزن  لتخفيف  غذائّية 
فاإّن  احلقيقة  يف  ولكن  الذرة،  تناول 
الذرة متتلك جمموعة كبرية من الفوائد 
حتتوي  فهي  الهاّمة،  الغذائّية  والعنا�رس 
)اأ،  مثل:  الفيتامينات  من  على جمموعة 
هـ، ب( بالإ�سافة اإىل املعادن مثل الزنك، 
غنّية  اأّنها  كما  والنحا�ص،  واحلديد، 

بالألياف، ومن اأهّم فوائدها للج�سم
 الوقاية من الإ�سابة بفقر الدم الناجت عن 
من  كّل  على  حتتوي  فهي  احلديد،  عوز 

احلديد وفيتامني ب، وهما اأهّم عن�رسين 
لتكوين خاليا الدم احلمراء

 توفري طاقة عالية، فهي غنّية بال�سعرات 
احلرارّية، ومالئمة ملن يعانون النحافة، 
نظام  اإىل  منها  القليل  اإ�سافة  اأّن  كما 

التخ�سي�ص مينع الرتّهل
 الوقاية من اإ�سابة الأجّنة بت�سّوه الأنبوب 
عند  اأوزانهم  انخفا�ص  ومن  الع�سبّي، 
احلامل  املراأة  تن�سح  وبالتايل  الولدة، 

باإدراج الذرة ال�سفراء يف قائمة غذائها
الكثافة  عايل  الكول�سرتول  م�ستوى  رفع   
النوع منخف�ص  وبالتايل خف�ص  الدم،  يف 

الكثافة، مّما يحمي القلب وال�رسايني من 
العديد من الأمرا�ص

و�سالمة  العني،  �سّحة  على  املحافظة   
فيتامني  على  احتوائها  بف�سل  الروؤية، 
من  حتمي  اأّنها  كما  كاروتني،  والبيتا  اأ، 

الإ�سابة بالتنك�ص البقعي
 تعزيز �سّحة اجلهاز اله�سمّي من خالل 
تليني الرباز كونها غنّية بالألياف، وبالتايل 
وتخّفف  بالإم�ساك،  الإ�سابة  من  حتمي 
وحتمي  الع�سبّي،  القولون  اأعرا�ص  من 

من الإ�سابة بالبوا�سري
وتاأخري  الب�رسة،  �سباب  على  املحافظة   

وتعّزز  ال�سن،  يف  التقّدم  عالمات  ظهور 
من ن�سارتها واإ�رساقها

 تعزيز جهاز املناعة، فهي حتتوي على 
الأك�سدة،  م�ساّدات  من  كبرية  كمّيات 

والفيتامينات الهاّمة جلهاز املناعة
ب�سبب  بال�رسطان  الإ�سابة  من  الوقاية   
قدرتها على التخلّ�ص من اجلذور احلرة، 
ة �رسطان القولون، والكبد، والرئة،  وخا�سّ
والفم، وامل�ستقيم ، تعزيز �سحة اجلهاز 
البويل، فهي مدرة للبول، كما وتعمل على 

تفتيت احل�سى 
العظام  تقوية  والف�سفور    الأمالح الكال�سيوم،  احتوائها على  بف�سل  والأ�سنان، 

املعدنّية مثل

فو�ئد �لذرة �ل�صفر�ء

�أ�صباب �الكتئاب
العوامل الوراثّية والبيولوجّية : يح�سل هذا عندما 
يعي�ص الفرد يف اأ�رسة متوارث لديها الكتئاب نتيجة 
نق�ص يف املواد الع�سبّية الّناقلة يف مركز الّدماغ، 
والنفعالت  املزاج  عن  م�سوؤولة  بدورها  والّتي 
والّتفكري وال�ّسلوك  العوامل الرتبوّية : هذا العامل 
اأكرث عوامل الكتئاب خطورة؛ وذلك لأّنه  يعّد من 
طريق  عن  مبا�رسة  غري  بطريقة  الكتئاب  ينقل 
اأ�ساليب  لديهم  فتنتقل  لآبائهم؛  الأطفال  م�ساهدة 
واإ�ساءة  والكتئاب،  الت�ساوؤم  مثل:  معّينة  واأمناط 

الظن، واحل�سا�سّية املفرطة

جتري  اأن  املمكن  من  لي�ص  احلياة:  ظروف   
وجود  دون  من  م�ستقّرة  �سفينة  على  احلياة 
م�ساكل  وجود  اأو  عزيز،  كوفاة  احلياة؛  منّغ�سات 
ال�سحة،  وتدهور  العمل،  وفقدان  واأ�رسّية،  زوجّية 
غري  والّتقاعد  الزواج،  وعدم  املالّية،  وامل�ساكل 
اأكرث  من   : ال�سخ�سّية  ال�سطرابات  له   املخّطط 
اأ�سحاب  بالكتئاب،  لالإ�سابة  عر�سة  ال�سخ�سّيات 
وعدم  بالت�سّدد  تعرف  التي  الو�سوا�سّية  ال�سخ�سّية 
املرونة، وال�سخ�سّيات اله�ستريّية التي تغلب عليها 

النفعالت وتقلّب املزاج.

�أعر��ض 
�لز�ئدة 

�لدودية من 
�الأعر��ض 

يف  لأمل  امل�ساب  تعّر�ص   
منطقة البطن باأكمله اإىل اأن 
يتّم ثبوته يف الناحية اليمنى 
ويكون  البطن،  اأ�سفل  من 
ي�ساب  ملن  مفاجئاً  الأمل 
له دون �سابق اإنذار يعّد من 
امل�ساحبة  الأعرا�ص  اأهم 
الدودية   الزائدة  ملر�ص 
الزائدة  مري�ص  اإ�سابة 
الدودية بارتفاع �سديد يف درجة حرارته اأي�ساً تعترب من 

الأعرا�ص املهمة لالإ�سابة بالزائدة الدودية، وتكون احلمى تابعًة 

الزائدة  م�ساب  يتعّر�ص   ، به  الإ�سابة  من  وقت  م�سي  بعد  لالأمل 

الدودية اإىل اإح�سا�ص دائم بالغثيان والدوخة والإرهاق ال�سديد

يف  قوية  برغبة  امل�ساب  �سعور  الدودية  الزائدة  اأعرا�ص  من   

واإح�سا�ص  املعدة،  يف  الطعام  حتمل  على  القدرة  وعدم  التقيوؤ، 

بال�سطرابات التي تتعّر�ص لها معدته 

اإن حدوث تناوب يف الإ�سابة بالإم�ساك والإ�سهال من حني اإىل اآخر 

و النتفاخ يف منطقة البطن اأي�ساً يعّد من اأعرا�ص الإ�سابة بالزائدة 
الدودية  

الغازات تنحب�ص يف ج�سد مري�ص الزائدة الدودية وتفقده القدرة 

ملر�ص  امل�ساحبة  الأعرا�ص  من  تعّد  اأي�ساً  منها،  التخلّ�ص  على 
الزائدة الدودية 

 اإ�سابة مري�ص الزائدة الدودية بانفجار فيها يت�سّبب يف نقل كّل ما 

الذي يحيط  الغ�ساء الربيتوين  البطن، وت�سيب  حتويه الأمعاء نحو 
بالبطن بالعدوى 

فو�ئد �لقهوة  لل�صحة
  ت�ضاعد القهوة على حت�ضني �ضّحة االأوعية الدموّية يف اجل�ضم، وذلك 

لقدرتها على اإنتاج اأك�ضيد النيرتيك، والذي يح�ّضن قّوة الع�ضالت
 ت�ضاعد القهوة على �ضبط م�ضتوى الكولي�ضرتول يف الدم، نتيجة احتوائها 
على م�ضادات االأك�ضدة، وبالتايل حماية القلب من االأمرا�ض وامل�ضاكل التي 

ت�ضيبه  احتواء القهوة على مادة الكافايني ي�ضاعد كما اأثبتت االأبحاث 
والدرا�ضات على زيادة مهارات الالعبني، وزيادة تركيزهم وقدراتهم. 

القهوة ت�ضاعد يف التقليل من االإ�ضابة ببع�ض ال�ضرطانات، ك�ضرطان الكبد 
وتليفه، وذلك الحتوائها على مادة الرباك�ضثينني

 ت�ضاعد القهوة على حماية االأ�ضنان من الت�ضّو�ض، وذلك الحتوائها على 
العف�ض، والتي تقّلل من الروا�ضب املت�ضكلة على االأ�ضنان ويف التجاويف، 

كما وتقلل من منو البكترييا يف االأ�ضنان
 تقي اجل�ضم من االإ�ضابة مبر�ض باركن�ضون، والذي ي�ضيب النظام احلركّي 

جل�ضم االإن�ضان، كما ي�ضيب خاليا الدماغ
 ت�ضاعد القهوة على احلفاظ على ب�ضرة �ضحية ن�ضرة، وذلك الحتوائها 

على م�ضادات االأك�ضدة، والتي حتمي اجللد من ال�ضرطانات واجلذور 
احلّرة، وحتمي من االإ�ضابة مب�ضاكل الب�ضرة االأخرى، كحب ال�ضباب، 

واالإكزميا.



 
من  الرتاويح  �صالة  تعد  والنف�صية  البدنية  ال�صحة  حت�صني 
اأهم التدريبات التي متنح اللياقة البدنية التي تعترب مفيدة 
لل�صحة على امل�صتوى النف�صي، كما اأّنها تعمل على تطويل 
العمر، ومن املعروف اأن اأداء ال�صلوات اخلم�صة يوؤّدي اإىل 
حدوث التغّيات الف�صيولوجية على اجل�صم، كما اأّنها ال تدع 
اأي اآثار جانبية �صلبية على اجل�صم، فقد تبنّي اأن االأ�صخا�ص 
نف�صية  ب�صحة  يتمّتعون  الرتاويح  وي�صلون  ي�صومون  الذين 

مرتفعة واإيجابية
ال�صن  يف  الكبار  يتعر�ص  للم�صنني،  الرتاويح  �صالة  فوائد   
الف�صيولوجي  الن�صاط  قلة  ب�صبب  العظام  ترّقق  مل�صكلة 

الذي يقومون به، واإذا مل ياأخذوا العناية والرعاية ال�صحّية 
ه�صا�صة  ي�صبح  اأن  اإىل  �صيتطّور  هذا  فاإن  لهم  املالئمة 
عظام، وبالتايل يوؤدي اإىل حدوث تكرار الك�صور فيها، وهذا 
يعود اإىل عدم توّفر املعادن الكافية لهم، وعندما ميار�ص 
يعمل  هذا  فاإّن  وحركاتها  الرتاويح  �صالة  ال�صن  يف  الكبار 
وبالتايل  ليونتها،  وزيادة  ومرونتها  العظام  قوة  زيادة  على 
تعمل على رفع قدرتهم على التحمل ومتنحهم الثقة بالنف�ص 

واالعتماد على الذات.
اأداء  اأثناء  الهيكلية  الع�صالت  على  الرتاويح  �صالة  تاأثي   
�صالة الرتاويح ،تتحّرك جميع الع�صالت املوجودة يف ج�صم 
االإن�صان،  ج�صم  يف  املعادن  كمّية  تزداد  وبالتايل  االإن�صان، 

احلي�ص  انقطاع  عملية  حدوث  بعد  الن�صاء  عند  ًة  وخا�صّ
عنهّن؛ فهي ت�صاعد على حت�صني الوظيف الطبيعّية للعظام، 

ومرونة العظام واملفا�صل.
 تاأثي �صالة الرتاويح علي عملية التمثيل الغذائي، حتافظ 
ّقق التوازن بني ال�صح ور والفطور،  على الوزن املثايل، وحتحُ

فوائد �صالة الرتاويح

 العدالة والتقوى، فاخللفاء الرا�صدون 
الفاروق  وعمر  ال�صديق  بكر  اأبو 
وعثمان بن عفان وعلي ابن اأبي طالب 
عدوالً  كلهم  كانوا  عنهم،  اهلل  ر�صي 
ال�صفات يف  تلك  وقد ظهرت  اأتقياء، 
وتعاملهم  اليومي  و�صلوكهم  عبادتهم 
مع النا�ص، فقد كانوا �صفوة ال�صحابة 

كانوا  كما  االإطالق،  على  واأف�صلهم 
من الذين ب�رشهم النبي عليه ال�صالة 

وال�صالم باجلنة
فقد  احلكيمة،  الرا�صدة  ال�صيا�صة   
�صنة  اأربعني  الرا�صدون  اخللفاء  حكم 
را�صدة حكيمة،  فيها  �صيا�صتهم  كانت 
وخربتهم   جتاربهم  فيها  اختزلوا 

اخللفاء  كان  فلقد  والورع،  الزهد 
الرا�صدون مثاالً يف الزهد والرتفع عن 
متاع احلياة الدنيا وزينتها  ال�صجاعة 
فاخللفاء  والقدر،  للق�صاء  والت�صليم 
مل  �صجعاناً  رجاالً  كانواً  الرا�صدون 
يخافوا من املوت يوماً، فعمر ر�صي 
اهلل عنه كان ينام حتت ال�صجرة حينما 

�صرب  كما  قي�رش،  ر�صول  يوماً  طلبه 
ومل  بيته  يف  عنه  اهلل  ر�صي  عثمان 
حا�رشوه  الذين  للخارجني  يخ�صع 
ثم قتلوه غدراً يف بيته، وكذلك احلال 
مع علي ر�صي اهلل عنه الذي اغتالته 
يف  ي�صلي  وهو  واخليانة  الغدر  يد 

امل�صجد بدون حرا�ص.

�صفات اخللفاء الرا�صدين
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  اأهم اأعمال علي بن اأبي طالب
 حمو اآثار اجلاهلّية؛ حيث اإّنه اأر�صل اأبا الهياج االأ�صدي لطم�ص 
التماثيل وت�صوية القبور وحمو التماثيل يف البالد، ملنع حماولة 

تقدي�ص القبور اأو عبادة التماثيل
 بطالن االعتقاد بالكواكب؛ اإذ اإّنه عندما اأراد ر�صي اهلل عنه اخلروج 

ٌم ون�صحه باأن ال يخرج، الأّن القمر يف  لقتال اخلوارج ظهر له منِجّ
العقرب وهذا �صيوؤدي اإىل خ�صارتهم يف احلرب، ولكن علي ر�صي اهلل 

عنه اأ�رش على الذهاب والقتال وا�صتطاع الق�صاء على اخلوارج
 اهتم علي بن اأبي طالب باالحت�صاب يف جمال االأ�صواق، ونّظم 

�صوؤونها، وحث التجار على التعامل بال�رشع احلنيف
 بناء ال�صجون ووالية ال�رشطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة ال�رشطة 
اإحدى الوظائف املهمة املعروفة، وقد بنى �صجناً يف الكوفة �صّماه 

»نافعاً«
 اأبقى علي بن اأبي طالب على اأ�صلوب الق�صاء كما كان يف عهد من 
�صبقه من اخللفاء، وقد كان يريد اأن يدخل التغييات التي تتنا�صب 
ل ذلك حتى ت�صتقر  مع ما طراأ من تطّورات يف املجتمع، اإال اأنه اأَجّ

االأمور الداخلية للدولة االإ�صالمّية

 �ضاحب الثالث هجرات 
 �صاحب الثالث هجرات هو ال�صحابي اجلليل م�صعب بن عمي؛ 
فقد هاجر اإىل احلب�صة مرتني ومرًة ثالثًة اإىل املدينة املنورة، 

رفت عنه ف�صاحة  باع وح�صن اخلحُلق وقد عحُ وكان رحمة اهلل لنّي الِطّ
الل�صان والقدرة على االإقناع، فكلفه نبّينا الكرمي )�صلى اهلل عليه 
و�صلّم( بالذهاب اإىل املدينة املنورة لتعليم امل�صلمني اأمور الدين 
االإ�صالمي، ويقراأ عليهم القراآن الكرمي، وكان عدد امل�صلمني يف 
املدينة ال يزيد عن » 12« م�صلماً، فكان يرتّدد على املجال�ص 
واملنتديات يدعوا اإىل �صبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل�صنة.

 يف اإحدى هذه الزيارات دخل عليهم اأ�صيد بن ح�صي �صيد بني عبد 
�صهراً �صيفه عليه مهّدداً له باملوت، فرّد عليه م�صعب بكل  االأ�صهل محُ
ثقة وهدوٍء : »اأال جتل�ص فاإن ر�صيت اأمرنا قبلته، واإن كرهته كففناك 

ما تكره؟« ف�صكت الرجل واأن�صت للقراآن فرّق قلبه، فكان للطف 
م�صعب يف التعامل مع هذا الرجل �صبباً يف اإ�صالمه واإ�صالم عدد من 

اأبناء ع�صيته، فكان رحمه اهلل اأول �صفي يف االإ�صالم

حكم �صدقة التطوع يف الإ�صالم
الّزكاة  غي  من  االأ�صياء  من  وغيها  واملالب�ص،  كالطعام،  والعينّية  املالّية  التربعات  باأّنها  االإ�صالم  يف  التطّوع  �صدقة  تحُعرف 
املفرو�صة على امل�صلم، وهي غي واجبة وللم�صلم حرّية اأدائها، وال يوؤثم تاركها، ويوؤّديها امل�صلم تَقّرباً من اهلل عّز وجل، وللح�صول 

على االأجر والثواب، وكو�صيلة ل�صكر اهلل تعاىل على نعمه الكثية
اإّن �صدقة التطّوع �صّنة، واأمرنا الّر�صول �صلّى اهلل عليه و�صلّم باأدائها عند اال�صتطاعة، فعن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه عن النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم قال �صبعة يظلهم اهلل تعاىل يف ظله يوم ال ظل اإال ظلحُّه : اإماٌم عْدٌل ، و�صاٌبّ ن�صاأ يف عبادة اهلل، ورجل قلبه معلَّق 
يف امل�صاجد، ورجالن حتابَّا يف اهلل اجتمعا عليه وتفّرقا عليه، ورجل دعته امراأة ذات من�صب وجمال فقال: اإين اأخاف اهلل ، ورجل 
ت�صّدق ب�صدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �صماله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خالياً ففا�صت عيناه، لكن يجب عدم الت�صّدق باملال 
اأو الطعام الذي يحتاجه الرجل اأو اأهل بيته، اأو الت�صّدق مبال مدين؛ فيجب على امل�صلم رّد الدين اإىل �صاحبه اأوالً، كما اأّن النّية 

ال�صادقة واخلال�صة هلل عز وجل وابتغاء مر�صاته اإحدى اآداب زكاة التطّوع، فال تحُقبل ال�صّدقة مع املن واالأذى والرياء .
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الكلمات املراد �ضطبها
- بـابا �ضنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�ضفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ضتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�ضـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �ضـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�ضابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�ضلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�ضل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�ضفر يقع يف ا�ضبانيا
5 �ضدين هي عا�ضمة ا�ضرتاليا

6 اجلبل االأخ�ضر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�ضا الذين حملوا ا�ضم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�ضلحفاة   10
حلمه

اال�ضكندر  وفاة  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�ضغ اللبان اأثناء تقطيع الب�ضل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�ضبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�ضم ال�ضعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ضاء

ذرات  الطبيعة  يف  �ضيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �ضميت بهذا اال�ضم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

20 فيدل كا�ضرتو 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�ضحيح 3 كغم

39 �ضيدنا اإ�ضماعيل هو اأخو اإ�ضحق عليهما ال�ضالم
40 عدد ال�ضور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�ضورة

41 الطني امل�ضوي ي�ضمى الفخار
42عدد اأبواب امل�ضجد احلرام خم�ضة وع�ضرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�ضد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�ضنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�ضر
48 ج�ضم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�ضلة
49 القلب هو امل�ضخة الوحيدة التي مل ي�ضتطع العامل 

كله �ضنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�ضهم يف �ضبيل اهلل هو �ضعد بن 

اأبي وقا�ض ر�ضي اهلل عنه
 51 اأول م�ضجد بني يف االإ�ضالم هو م�ضجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت�ساهدون هذه ال�سهرةبرامج تلفزيونية
06:00 Divertissement : M6 Music  
07:10  Culture Infos : Météo  
07:15  Jeunesse : La maison de Mickey  
08:25  Jeunesse : Le petit Nicolas  
08:40  Série TV : Martine  
08:45 Culture Infos : Météo  
08:50  Culture Infos : M6 boutique  
09:45 Culture Infos : Météo  
10:40   La petite maison dans la prairie  
11:40   La petite maison dans la prairie  
12:45  Culture Infos : Le 12.45  
13:05  Série TV : Scènes de ménages  
13:50  mariages et un enterrement  
16:20   Les reines du shopping  
17:20   La meilleure boulangerie de France  
20:05  Série TV : Scènes de ménages  
20:50  Série TV : NCIS : Los Angeles  
21:40  Série TV : NCIS : Los Angeles  
22:30  Série TV : NCIS : Los Angeles  
23:20  Série TV : NCIS : Los Angeles  

06:00  Jeunesse : Franklin  
06:10  Jeunesse : Franklin  
06:25  Jeunesse : La famille Cro  
06:30  Jeunesse : TFou  
08:30  Culture Infos : Téléshopping  
09:25  Série TV : Petits secrets entre 
10:25  Série TV : Au nom de la vérité  
11:55  Petits plats en équilibre  
12:00   Les douze coups de midi  
12:50  Sport : L’affiche du jour  
13:00  Culture Infos : Journal  
13:40   : Petits plats en équilibre  
13:55  Cinéma : Armageddon  
16:30  Divertissement : Spéciale bêtisier  
18:00  Bienvenue chez nous  
19:00  Money Drop  
20:00  Culture Infos : Journal  
20:40  Série TV : Nos chers voisins  
20:45  C’est Canteloup  
20:55  Alice Nevers, le juge est une femme  
22:50  Alice Nevers, le juge est une femme  
23:45   Alice Nevers, le juge est une femme  

06:00 Sport : Les spécialistes F1  
06:50  Divertissement : Zapping  
07:00  Le Before du grand journal  
07:30  Divertissement : Le petit journal  
07:55   Les Guignols de l’info  
08:10  Sport : Zapsport  
08:15  Série TV : Les Simpson  
08:35  Cinéma : Les profs  
10:00  La semaine Barré  
10:13 Série TV : Les tutos  
10:15  Culture Infos : Planète dinosaures  
10:45  Cinéma : Les gamins  
12:45  La nouvelle édition, 2e partie  
14:00  Série TV : Mafiosa  
14:55  Série TV : Mafiosa  
18:05  Divertissement : Zapping  
18:10  Le Before du grand journal  
20:55  Scandal  
22:20  Série TV : Weeds  
23:15  Série TV : The Office  
23:35  Série TV : The Office  

08h00 : bonjour d’algérie (direct)
09h30 : el ghaib (13) rediff
10h00 : el ardh el haya (05)
10h25 : mimi et boubou (16)
10h50 : culture club ‘’rediff’’
12h00 : journal en français+ météo
12h25 : el oua’ede (35)
13h45 : awalim oua assfar (02)
14h30 : qouloub fi sira’e (07)
15h05 : actu-elle ‘’rediff’’
16h10 : kapita (29)
16h30 : takder tarbah
17h00 : santé mag
18h00 : journal en amazigh
18h25 : el ghaib (14)
19h00 : journal en français+ météo
19h25 : mc didine le roi du burger 2 
20h00 : journal en arabe
20h45 : Eco débat
21h35 : chronique des années de braise

Genre : Emission TV - Divertissement
Synopsis  Détournements d’images d’actua-
lité, parodies, interviews décalées, Nicolas 
Canteloup propose une satire des faits mar-
quants de la journée avec, pour signature, ses 
imitations des personnages qui font l’évé-
nement dans le monde de la politique, du 
spectacle et des médias.

20:55  C’est Canteloup

Saison 8 épisode 9
30 mn
Synopsis  Nancy entreprend d’inscrire son 
fils Stevie dans un club de football mais 
devant la réticence de l’entraîneur devant les 
origines mexicaines de l’enfant, elle lui fait 
du chantage pour parvenir à ses fins. Shane 
se confie à son oncle à propos de sa récente 
relation amoureuse. Jill est furieuse d’appren-
dre qu’Andy n’a attendu que quelques jours 
pour avoir une relation sexuelle avec une autre 
femme.

20:55  Weeds

يعي�ش جمموعة من النجوم 
وامل�شاهري مغامرات م�شوقة �شمن 
جولة رائعة يف برنامج "على �شط 
بحر الهوى"، وذلك حول البحر 
الكاريبي على منت �شفينة فاخرة.

     على شط بحر الهوى     19:30 
DThe Good Wife   07:45

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

ليلى   19:00
حب فى مهب الريح   20:00
�شكلك م�ش غريب   20:30

امريتي انِت   22:00

06:15 : مطلقات �شغريات
07:00 :الزوجة الثانية

08:00 :يا�شمني
09:00 :  �شباح اخلري يا عرب

11:00 :ليث و نورة
12:00 : �شديقات العمر

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

15:00 :اأ�شوفكم علي خري
16:00 :الزوجة الثانية

17:00 : ان�شاء حائرات
18:00 :   بدون �شك

19:00  : االأخبار
19:30 على شط بحر الهوى

21:00 :�شديقات العمر
22:00 :�شدى املالعب

23:00 :يا�شمني

م�شل�شل تركي رومان�شي تدور اأحداثه 
حول ال�شاب الو�شيم الرثي "جلنار" 

الذي يقع يف حب ليلى وهي ابنة عائلة 
مفل�شة على عداوة مع عائلته لكنه 

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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اال�شت�شفائية  امل�ؤ�ش�شة  تعتزم 
خ��ض  ل�هران  »1ن�فمرب«  اجلامعية 
بالروب�ت  املدعمة  اجلراحة  غمار 
القتناء   مايل  غالف  لها  وخ�ش�شت 
على  الإطالق  متط�رة  جتهيزات 
م�شت�ى م�شاحلها اجلراحة بالروب�تات 
لهذه  االأول  امل�شئ�ل  من  علم  ح�شبما 
امل�ؤ�ش�شة ال�شحية. »لقد ر�شدنا منذ 
روب�ت  القتناء  مايل  غالف  �شنتني 
ب�شبب  م�رشوعنا  تاأخر  وقد  جراحي. 
تردد ال�رشكة امل�شنعة يف ت�ش�يق هذا 
واآ�شيا«  اإفريقيا  بلدان  يف  التجهيز 
من�ش�ري  حممد  الدكت�ر  اأو�شح  كما 
ال�رشكة  الأن  التخ�ف  هذا  رفع  »ومت 
بع�ض  اأن  من  تيقنت  قد  االأمريكية 

ال�رشوط  لديها  تت�فر  البلدان  هذه 
التكن�ل�جيا  هذه  الإقحام  املطل�بة 
اال�شت�شفائية.  مب�ؤ�ش�شاتها  املتط�رة 
اقتناء  عملية  قريبا  اإطالق  نعتزم 
هذه املعدات« ي�شيف نف�ض امل�شئ�ل 
ي�شغلها  اآلة  يف  التجهيز  هذا  ويتمثل 
جراحية  عمليات  الإجراء  جراح 
وبخ�ش��ض  املعدة  م�شت�ى  على 
هذه  �شت�شتعمل  التي  الفرق  تك�ين 
الدكت�ر  اأو�شح  التقنية  العالية  االآلة 
من  بروفي�ش�رين  باأن  من�ش�ري 
م�شلحة  رئي�ض  منهما  م�ؤ�ش�شته 
حممد  الربوفي�ش�ر  العامة  اجلراحة 
ب�بكر قد اأجريا  تك�ينا يف اخلارج يف 
ومتنح  بالروب�ت  املدعمة  اجلراحة 
يف  ت�شتعمل  التي  الروب�تات  هذه 
جراحة االأع�شاب و القلب »دقة كبرية 
يف احلركة اجلراحية اأكرث من االأيادي 

نف�ض  قال  كما  للجراحني«  املاهرة 
اجلراحة  اإىل  املرور  امل�شدرويعد 
اال�شت�شفائية  بامل�ؤ�ش�شة  بالروب�تات 
يف  جديدة  مرحلة  ل�هران  اجلامعية 
التكن�ل�جيات  اإدراج وا�شتعمال  جمال 

الطبي  الطاقم  بلغ  »لقد  اجلديدة 
اجلامعية  اال�شت�شفائية  بامل�ؤ�ش�شة 
اأن  الطبيعي  ومن  مهمة  كفاءة  مرحلة 
ي�شمن له ال��شائل احلديثة لكي يت�شنى 

له امل�ا�شلة يف التط�ر« كما قال .

 )AFIS( تقنية النظام الآيل للتعرف على الب�سمات

معاجلة 92 ق�شية اإجرامية �شهر ماي2017
على  للتعرف  االآيل  النظام  تقنيات  باإ�شتعمال 
م�شالح  متكنت   ،)AFIS( االأ�شابع  ب�شمات 
ال�رشطة الق�شائية لالأمن ال�طني، خالل �شهر ماي 
املن�رشم، من فك لغز العديد من الق�شايا اجلنائية 
اإعتماد  بف�شل  وذلك  مرتكبيها  ه�ية  حتديد  مع 
املت��شل  التقنيات  اآخر  على  املخت�شة  امل�شالح 
اإليها يف جمال البحث والتحري اجلنائي باالإ�شافة 
اإىل التحاليل املخربية الدقيقة التي اأ�شبحت الي�م 
يف متناول م�شالح ال�رشطة والتي تعتمد عليها يف 

حل الق�شايا املطروحة وحتى اأعقدها.

املخت�شة  امل�شالح  قامت  االإطار،  هذا  يف 
باالأ�شخا�ض  م�شا�ض  ق�شية   92 مبعاجلة  لل�رشطة 
االآيل  التحليل  خرباء  خاللها  جنح  واملمتلكات، 
تقنية  با�شتعمال  فيهم  امل�شتبه  ه�ية  حتديد  يف 
النظام االآيل للتعرف على ب�شمات االأ�شابع، منها 
املخرب  اأخ�شائيي  طرف  من  معاجلة  ق�شايا   30
و  الق�شائية   ال�رشطة  املركزي مبديرية  اجلنائي 
حتقيق  خمابر  م�شت�ى  على  معاجلة  ق�شية   62
الـ  ال�اليات  اأمن  ال�شخ�شية امل�زعة على م�شت�ى 

.48

متكنت م�شالح اأمن والية اجلزائر 
االإدارية  الدائرة  اأمن  يف  ممثلة 
معاجلة  من  راي�ض  مراد  لبئر 

اأ�رشار،  جمعية  تك�ين  ق�شية 
حيازة و ترويج امل�ؤثرات العقلية 
ت�قيف  مت  حيث  اأن�اعها،  بكل 

من  فيهم  م�شتبه  اأ�شخا�ض   )03(
 )487( حجز  مع  �شيديل،  بينهم 
قدره  مايل  مبلغ  مهل��شا،  قر�شا 

ق�شيمة  و)87(  �شنتيم،  ملي�ن   20
دواء خا�شة بعلب دواء للم�ؤثرات 

العقلية. 

الطبعة 14 جلائزة اأح�سن 
امل�سدرين اجلزائريني

Ooredoo
الراعي الذهبي 

حلفل »جائزة 
ال�شادرات 2016«

لل�شنةال�شابعة على الت�ايل، كان 
Ooredoo الراعي الذهبي و ال�رشيك 

التكن�ل�جي احل�رشي حلفل ت�شليم اجل�ائز 
الأح�شن امل�شدرين اجلزائريني »جائزة 

ال�شادرات  2016« الذي نُّظم �شهرة 
االأربعاء 07 ج�ان 2017 باجلزائر العا�شمة. 

تُكافئ »جائزة ال�شادرات » التي اأ�ش�شها 
 World(مركز التجارة العاملية - اجلزائر

Trade Center Algeria( منذ �شنة 
2003 ، امل�ؤ�ش�شات اجلزائرية  عن اأداءاتها 

و مناهجها املثالية يف الت�شدير خارج 
املحروقات يف هذه الطبعة الرابعة ع�رش، 

قّدم Ooredoo  منت�جاته وعرو�شه 
لل�ش�ت و البيانات امُل�جهة للم�ؤ�ش�شات. 
حل�ل عملية و مبتكرة و باأ�شعار تناف�شية 

�شمحت لـ Ooredoo بتعزيز مكانته 
كال�رشيك االإت�شاالتي االأمثلللمهنيني  

 Ooredooكم�ؤ�ش�شة فاعلة، ي�ؤكد
مرة اأخرى التزامهفي ترقية امل�شاريع 

االقت�شادية ال�اعدة يف اجلزائر.  

بعد خ�سارته دعوى 
حتكيم �سد اجلزائر

امللياردير امل�شري 
�شاوري�س يبحث خيار  

طلب اإبطال احلكم
خ�رش امللياردير امل�رشي جنيب �شاوير�ض، دع�ى 

حتكيم دوىل تقدمت بها اإحدى �رشكاته �شد 
احلك�مة اجلزائرية، ملطالبتها بتع�ي�ض مادي 

قدره نح� 4 مليارات دوالر، وذلك بعد �شن�ات من 
النزاع الق�شائي ح�ل ق�شية �رشاء �رشكة »جازى« 

لالت�شاالت. وفى اأول تعليق لها على احلكم، قالت 
�رشكة »اأورا�شك�م تى اأم تى اإنف�شتمنت�ض«، اململ�كة 

لرجل االأعمال جنيب �شاوير�ض، اإنها تبحث كافة 
االإجراءات املتاحة، مبا يف ذلك التقدم بطلب اإبطال 

احلكم. واأ�شافت ال�رشكة، يف بيان، اخلمي�ض، اأنها 
ال ت�افق على ما انتهت اإليه هيئة التحكيم من اأن 

هناك اإ�شاءة ا�شتخدام حق التقا�شي، م��شحة اأنها 
»ا�شطرت لبيع ا�شتثماراتها يف اجلزائر بثمن بخ�ض 
جداً نتيجة لالإجراءات غري القان�نية التي اتخذتها 

اجلزائر«.
واأ�شارت اإىل اأن دع�تي التحكيم املرف�عتني من 

»اأورا�شك�م تليك�م القاب�شة« و«اأورا�شك�م تى اأم تى 
اإنف�شتمنت�ض«، قد مت رفعهما بعد ذلك البيع، يف وقت 

مل تكن »اأورا�شك�م تى اأم تى اإنف�شتمنت�ض« لديها 
�شيطرة على »اأورا�شك�م تليك�م القاب�شة«، لذا مل 
تكن ال�رشكتني على نف�ض ت�شل�شل امللكية الراأ�شي 
اأي مل تكن هناك ملكية م�شرتكة بينهما. واأ�شافت 

ال�رشكة اأن »هيئة التحكيم تك�ن قد اأخطاأت 
ب��ش�ح عندما انتهت اإىل اأن ال�رشكات املتعددة 
يف نف�ض ت�شل�شل امللكية الراأ�شي قد قامت برفع 

دعاوى حتكيم �شد اجلزائر، مما قد اأدى اإىل اإ�شاءة 
ا�شتخدام حق التقا�شي«.

طوره خرباء رو�س

�شائل ثوري للعناية 
الفائقة بالأ�شنان

ط�ر علماء من اجلامعة الرو�شية ال�طنية للبح�ث 
�شائال جديدا خم�ش�شا للعناية باالأ�شنان وال�قاية 
من اأمرا�ض الفم واللثة ووفقا للعلماء فاإن »اأهمية 

ال�شائل اجلديد تكمن يف اأنه م�شن�ع بتقنية 
جديدة، حيث يحت�ي على جزيئات نان�ية من 

املعادن، ويخل� من مركبات الفل�ر اخلطرية على 
ال�شحة، وبنف�ض ال�قت قادر على الق�شاء على 

كمية كبرية من البكترييا امل�شببة لالأمرا�ض التي 
ت�جد يف الفم«. وعن هذا االخرتاع قال العامل، 

غي�رغي فرول�ف، من ق�شم الكيمياء الفيزيائية يف 
اجلامعة: »لقد الحظنا اأثناء التجارب اأن ا�شتخدام 

�ش�ائل امل�شم�شة الفم�ية التي حتت�ي اأكا�شيد 
املعادن تقلل من كمية الروا�شب التي تت�شكل 

على االأ�شنان بن�شبة 83%، كما متكن من الق�شاء 
على البكترييا امل�شببة لالأمرا�ض الفم�ية ب�شكل 

�شبه كلي، ما يقلل من التهابات اللثة بن�شبة كبرية، 
لذلك ين�شح با�شتخدام �ش�ائل امل�شم�شة التي 

حتت�ي على جزيئات املعادن النان�ية باالإ�شافة 
للم�شتح�رشات التقليدية للعناية بالفم واالأ�شنان«.

طريق دويل يربط 
رو�شيا بال�شني

تعتزم رو�شيا وال�شني ت�قيع اتفاقية لتنفيذ م�رشوع 
طريق نقل دويل ي�شل الدولتني ببع�شهما لت�شهيل 
التبادل التجاري الذي يتزايد ب�شكل م�شطرد بني 

البلدين وقال وزير التنمية لل�رشق االأق�شى، الرو�شي، 
األك�شندر غال��شكا: » اإن رو�شيا وال�شني تن�يان خالل 

زيارة الرئي�ض ال�شيني �شي جني بينغ اإىل م��شك� 
يف ي�لي� املقبل، ت�قيع اتفاق حك�مي دويل ب�شاأن 
تنفيذ م�رشوع ممر النقل الدويل )برمي�ري-1( و 

)برمي�ري-2(« ونقلت وكالة »انرتفاك�ض« الرو�شية عن 
ال�زير تاأكيده، اأنه ووفقا للم�رشوع التي وافقت عليه 
احلك�مة، �شيتم اإن�شاء ممرات البنية التحتية بتم�يل 

ما يقل عن 10% �شن�يا، من قبل قطاع اال�شتثمار 
اخلا�ض. 

البليدة

القب�س على 3عنا�شر 
دعم للإرهابيني

يف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقف عنا�رش الدرك 
ال�طني، ي�م 08 ج�ان 2017 بالبليدة/ن.ع.1، ثالثة 

)03( عنا�رش دعم للجماعات االإرهابية بح�زتهم 
بندقيتي )02( �شيد، ويف اإطار حماربة التهريب 

واجلرمية املنظمة، اأحبط حرا�ض احلدود بكل من 
�ش�ق اأهرا�ض وتب�شة والطارف/ن.ع.5 حماوالت 

تهريب )11744( لرت من ال�ق�د، يف حني اأوقف عنا�رش 
الدرك ال�طني بعني �شالح/ن.ع.6، �شخ�شني )02( 

بح�زتهما )30100( قر�ض مهل��ض.
من جهة اأخرى، اأوقف حرا�ض احلدود وعنا�رش الدرك 
ال�طني )17( مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة 

بكل من تب�شة واأدرار.

يبثها التلفزيون اجلزائري

�شل�شلةما�شي �شاهل 
تعالج هاج�س   الزواج 

ا�شتطاع املخرج االأ�شعد ال��شالتي اأن ي�شل اإىل 
الذوق العام للجمه�ر للجزائري عرب ال�شل�شلة 

الفكاهية الرم�شانية »ما�شي �شاهل » التي تبث  على 
التلفزي�ن اجلزائري ،والتي تطرق من خاللها هذا 

االأخري  مل��ش�ع اجتماعي  ح�شا�ض وهادف  ي�شغل 
ال�شباب اجلزائري اأال وه� م��ش�ع » الزواج » الذي 

اأ�شبح هاج�شا حقيقيا  فهذا العمل  �شلط ال�ش�ء 
على االأ�شباب الرئي�شية التي  متنع ال�شاب من 

الزواج يف اجلزائر والتي ترجمت  يف قالب فكاهي 
مب�شاركة  نخبة من  الفنانني اجلزائريني  ك�شمرية 
�شحراوي ولعمري كع�ان و حممد بن دواد  واآنية 
ل�ان�شي وزهر الدين ج�اد  الذي تاألق من خالل 

دوره الذي متكن من ترجمة  معاناة ال�شباب وحبيب 
عي�ش��ض  ومنال ق�قام وعزيز ب�كروين و�شايل بن 

نا�رش ون�رة بن زيراري واإميان بربار.

امل�سيلة 

ال�شكان يطالبون بفتح 
امل�شبح البلدي بحي 108 

يعاين �شباب بلدية امل�شيلة من متاطل ال�شلطات 
املحلية يف فتح امل�شبح البلدي املت�اجد بحي 108 
م�شكن خالل م��شم ال�شيف احلايل ،وهي ال��شعية 

التي فر�شت منطا معي�شيا �شعبا عليهم ا�شت�جب 
االنتقال اإىل الربك املائية الأجل ال�شباحة والرتفيه 

عن النف�ض، كما يتجه البع�ض االأخر اإىل ال�شدود 
لغر�ض ال�شباحة واإ�شطياد االأ�شماك اإال اأن ما يالحظ 

اأن هذه الربك املائية املت�اجدة بال�ديان، اأ�شبحت 
ت�شكل خطرا حمدقا على �شحة ال�شباب نظرا لتل�ثها 
مبياه ال�رشف ال�شحي، املعني�ن طلب�ا من ال�شلطات 
املحلية باالإ�رشاع بفتح امل�شبح البلدي الذي اأغلق يف 
وجه �شباب البلدية رغم اأن هذا امل�شبح مت تخ�شي�ض 

له مبلغ للرتميم اال ان اال�شغال مل تبدا ايل حد االن 
يف ظل الفراغ الذي ت�شهده البلدية للمراكز واملن�شاآت 
الريا�شية والتي تبقى املتنف�ض ال�حيد لغالبية ال�شباب 

يف ظل العزلة وغياب اأدنى امل�شاعدات .
عبدالبا�سط بديار 

اآبل تعلن خربا �شيئا 
مل�شتخدمي اآيفون 5

يف حال كنت اأحد م�شتخدمني هاتف اآيف�ن 5 
اأو 5c، فاأنت على م�عد مع خرب �شيء من اآبل 
 ،iOS11 وقالت اآبل اإن نظام الت�شغيل اجلديد

الذي �شيُطرح يف وقت الحق من هذا العام، لن 
يدعم هاتف اآيف�ن 5 واآيباد 4، و�شيتم تفعيل 

التحديث القادم لنظام الت�شغيل، على االأجهزة 
ذات املعالج 64-بت وعلى الرغم من اأن هاتف 

اآيف�ن 5، ما يزال يعمل بطريقة رائعة، اإال اأن 
م�شتخدميه لن يك�ن�ا قادرين على حتميل اأحدث 

التطبيقات، اأو حتى املعايري االأمنية الالزمة 
للحماية من القر�شنة.

املوؤ�س�سة ال�ست�سفائية اجلامعية لوهران 

خو�س غمار اجلراحة املدعمة بالروبوت 
م.�س

من بينهم عامل باإحدى ال�سيدليات

اأمن العا�شمة يوقف 3 اأ�شخا�س و يحجز 487 قر�شا مهلو�شا

اجلمعة 9  ال�سبت 10جوان  2017   
املوافـق      لـ 14 رم�سان  1438هـ

امل�سيلة 

تعيني العلمي »رابح ظريف« مديرا للثقافة
ا�رشف اول ام�ض االأمني العام ل�زارة الثقافة »اإ�شماعيل اأولب�شري«،رفقة وايل 

والية امل�شيلة »حاج مقداد » على تن�شيب املدير اجلديد للثقافة ال�شيناري�شت 
واالعالمي«رابح ظريف » بعدما كان ي�شغل من�شب مدير للمتحف ال�طني ن�رش 

الدين دينات يف مدينة ب��شعادة ،خلفاً »حممد ال�رشيف ب�هايل » الذي احيل علي 
التقاعد ، املدير اجلديد و االإعالمي »رابح ظريف » من ال�شخ�شيات النا�شطة يف 
املجال االإداري الثقايف واالعالمي كما �شتمنح دفعا جديدا لل�الية وعلى اأمل اأن 

حتمل للثقافة بال�الية نف�شا جديدا قد يخرجها من �شباتها الثقايف الذي تعي�شه ومن 
جانب اآخر فقد عم ال�شارع الثقايف �شيء من االطمئنان حيث اأكد املدير اجلديد 

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده خلدمة املبدعني واملبدعات واال�شتماع لكل االن�شغاالت، 
باالإ�شافة اىل تنفيذ ما �شطر وما �شي�شطر يف هذا املجال م�شتقبال .

عبدالبا�سط بديار 

تتــمنــى لكــم رمضان 
كريم وكل عام وأنتم بخير

موبيلي�س ي�شتحدث �شباكا خا�شا 
بذوي الحتياجات اخلا�شة

عمدت بع�س مكاتب الدفع اخلا�سة مبتعامل الهاتف النقال »موبيلي�س« اىل 
تخ�سي�س �سباك خا�س بفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة، متكنهم من ق�ساء 

ان�سغالتهم مبا�سرة دون احلاجة اىل النتظار مع باقي الزبائن، على غرار مكتب 
ديدو�س مراد، وهو ما اثنى عليه الزبائن خا�سة يف ظل التكاثف الكبري على 

املكتب يف تلك املنطقة، ما يجعل تلك الفئة تعاين اأكرث من النتظار.
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