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يف ق�صية �صراع احلكومة 
مع االأف�صيو:

ولد عبا�س يخرج عن 
�سمته وي�ساند تبون

�س3
و�صفت حداد و�صيدي �صعيد 

بالع�صبة امل�صو�صة:

منظمة اأرباب العمل 
ت�سطف  يف �سف تبون

�س3
حركة النه�صة

 جلنة موؤقتة لت�سيري
 �سوؤون احلزب اإىل غاية 

انعقاد الدورة املقبلة
�س3

اخلارجية تندد مبا ح�صل يف 
االأق�صى اجلمعة:

ما ح�سل جرائم
 اإرهابية توجب حترك 

املجتمع الدويل
�س3

وقفة احتجاجية اأمام 
مقر وزارة العمل متبوعة 

باإ�سراب عن الطعام 

رئي�س النقابة اجلزائرية ملوظفي 
االإدارة العمومية ، خل�صرع�صوي:   

�س3و�صف عمارة بن يون�س بالديكتاتور،بطا�س:

نطالب الداخلية بفتح حتقيق حول الأمبيا

و�ساطة موريتانية لتوحيد الإ�سالميني يف اجلزائر

�س3

قانون غري م�ســـبوق 
للجماعات الإقليمية 

�ســـــي�سدر قـــــريبا

يف اللقاء الذي جمعه مع الوالة، 
بدوي  يك�صف:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اإىل غاية جوان 2017

تيبازة

جمعية " جزائر اخلري " بالبويرة

 ت�سجيل معدل ت�سخم متو�سط 
�سنوي باأكرث من  6 باملائة  

العثور على "كازما" للجماعات الإرهابية
 تنظيم رحالت ا�ستجمامية

 لالأطفال املعوزين

�ضعيد بن زرقة ي�ضيف رائعة اإىل املكتبة اجلزائرية

بعد  امليالد  "بوبقرة.. 
الرحيل".. اأو حينما 

ينت�سر الإن�سان..
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رفع �سكان حي الهواورة والدهيمات مطلب 
تزفييت اإحدى الطرق الرابطة بني احليني 
اإىل رئي�س بلدية �سيدي مو�سى، خا�سة واأنه 

يعترب رابط مهم و�سهل مقارنة بني الطرق 
جاءت  مطالب  بينهما،  املوجودة  الأخرى 
الأوحال  من  احليني  �سكان  مل  اأن  بعد 

ال�سلطات  يجرب  ما  الأمطار،  هطلت  كلما 
البلدية  رئي�س  راأ�سهم  وعلى  املحلية 

الإ�رساع يف تهيئة الطريق.

ت�سهد مباريات املنتخب الوطني لكرة 
بطولة  �سمن  عاما   21 من  لأقل  اليد 
ح�سورا  بالدنا  حتت�سنها  التي  العامل 
ت به مقاعد قاعة  جماهريا غفريا غ�سّ

من  بقوة  يتنقلون  اأين  ح�سان  حر�سة 
ال�سغرية  الكرة  مباريات  متابعة  اأجل 
على  الوطنية  العنا�رس  وي�سجعون 
ت�سجيل نتائج ايجابية والذهاب بعيدا 

الهتمام  يوؤكد  ما  وهو  املونديال  يف 
الذي يوليه اجلمهور اجلزائري لريا�سة 
على  ال�سعبية  تقت�رس  ل  اأين  اليد  كرة 

كرة القدم وحدها.

بعد ال�سجة الكبرية التي اأحدثها  مبن�سور 
املخرج  الفاي�سبوك  تراجع  يف  ن�رسه 
قرار  عن  زاوي  حممد  ال�سينمائي 
مهرجان  من  العا�رسة  الطبعة  مقاطعة 
بعدما    ، العربي  للفيلم  الدويل  وهران 

ال�ساعر  املهرجان  حمافظ  منه  اعتذر 
الذي  اخلطاأ  عن  �سديقي   اإبراهيم 
يحرم  ل  اأن  اإياه  ،  مطالبا  موؤخرا  وقع 
ومن   ال�سخ�سية  جمهوره  من  م�ساركته 
اإن�سانية »  عر�س فيلمه الأخري »اأنا حالة 

الذي جنح هذه ال�سنة يف افتكاك املرتبة 
بفرن�سا   نيكون  مهرجان  يف  اخلام�سة 
ف�سيتم  ،وبالتايل  م�ساركا    1274 بني  من 
عر�س فيلمه الأخري يف م�سابقة بانوراما 

مهرجان وهران لل�سينما .

بدوي ي�صرف على تن�صيب الوالة اجلدد 
اأ�رسف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، باجلزائر العا�سمة، 
على تن�سيب الولة والولة املنتدبني اجلدد، تبعا للحركة التي اأجراها رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة موؤخرا يف هذا ال�سلك.وقد �سملت هذه احلركة التي تهدف اإىل بعث ديناميكية 
جديدة يف ت�سيري اجلماعات املحلية وموا�سلة املجهودات املبذولة يف جمال التنمية وع�رسنة 
اخلدمات العمومية، 28 ولية و7 وليات منتدبة، ومبوجب هذه احلركة، مت ا�ستخالف املنا�سب 
ال�ساغرة يف �سلك الولة الذين مت تعيينهم كاأع�ساء يف احلكومة، ومت حتويل 13 واليا اإىل وليات 
اأخرى، بينما مت ترقية 14 اإطارا يف وظيفة وايل من بينهم ثالثة ولة منتدبني و11 اأمينا للولية.

التعيينات اجلديدة يف �سلك الولة امراأتان )2( لريتفع م�ستوى متثيل  ويف هذا الطار، �سملت 
العن�رس الن�سوي يف هذا ال�سلك من الإطارات ال�سامية اإىل ثالثة ولة.

مطالب لتزفييت الطرق ب�صيدي مو�صى

جمهور حر�صة بقوة يف مونديال كرة اليد

بعدما اإعتذار حمافظ التظاهرة  اإبراهيم �شديقي : 

حممد زاوي يرتاجع عن قرار مقاطعة
 مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي

قناة »العربية« ال�صعودية 
تربر ما يفعله ال�صهاينة

حتولت قناة العربية ال�سعودية اإىل منرب 
خا�س لل�سهاينة العرب وغري العرب م 
ن اأجل تربير ما يفعله الكيان ال�سهيوين 
الفل�سطينية  ا�سي  الأر  يف  الغا�سب 
اأول  يوم  تبث  راح  حيث  املحتلة، 

اأن �سلطات الإحتالل طلبت من  اأم�س 
اأجل  من  الق�سى  دخول  املقد�سني 
التي مل  وهي  رف�سوا،  ولكنهم  ال�سالة 
امل�سجد،  دخول  رف�سهم  �سبب  ت�رسح 
ال�سفة  ل�سهداء  و�سفها  على   زيادة 

بالقتلى دون اأي اهتمام للواقع احلا�سل، 
اين تقوم األة الإرهاب ال�سهيوين قطف 
روؤو�س امل�سلمني هنالك يوميا، خا�سة 
بعد �سبه النتفا�سة املعلنة بعد  غلق 

»حت�شر لإ�شدار » خواطر قلب ال�سهاينة لأوىل القبلتني.

اإكرام �صوال ..املوهبة 
الواعدة يف الكتابة االأدبية

 « �سوال  اإكرام   « الطالبة اجلامعية  تنتظر  �سنة   21 �سن  يف 
» خواطر  اأدبي حتت عنوان  اأول مولود  الأيام �سدور  هذه 
قلب » من 90 �سفحة عن من�سورات دار املعرفة بالعا�سمة 
النرثي واخلواطر تر�سد فيها  ال�سعر  ، وهي جمموعة من 
كالق�سية  العربية  الأمة  هموم  عن  ق�س�س  عنوان   12 عرب 
الفل�سطينية واأخرى عاطفية واإجتماعية برتكيب بني ق�س�س 
واقعية واإ�سقاطات خيالية .ويف لقاء جمعها بيومية » الو�سط 
» اأكدت املبدعة اإكرام التي تزاول درا�ستها يف ال�سنة الثانية 
اأنها بداأت ت�سق طريق الإبداع  اأدب عربي بجامعة البويرة 
يف جمال الكتابة الأدبية منذ ولوجها املتو�سطة يف �سن 11 
�سنة و�ساعدها يف تطوير موهبتها ع�سقها الكبري للمطالعة 
احلب  و�ساعر  م�ستغامني  اأحالم  املف�سلة  كاتبتها  خا�سة 
يتمثل  حلمها  اأن  املتحدثة  .واأ�سافت  قباين  نزار  واملراأة 
يف اإي�سال ر�سالة ال�سباب وهموم املجتمع ب�سفة عامة عن 
طريق الكتابة الإبداعية وكذا �سنع اإ�سم لمع يف هذا املجال 
.ولالإ�سارة ترتاأ�س الكاتبة » اإكرام �سوال » اجلمعية ال�سبانية 

اخلريية » �سعلة الغد » النا�سطة بالبويرة .
اأح�شن مرزوق

�صرطة تي�صم�صيلت 
تكر�س العمل 

اجلواري 
مبنا�سبة اإحياء الذكرى الـ55 لعيد 

ال�رسطة اجلزائرية امل�سادف 
لـ 22 جويلية 2017  ويف اإطار 

الربنامج امل�سطر من قبل اأمن 
الولية حتت اإ�رساف ال�سيد/ 
رئي�س اأمن الولية مت  تنظيم 

دورة  ريا�سية يف الكرة احلديدية 
بالتن�سيق مع الرابطة الولئية 

للكرة احلديدية )للعب الق�سري( 
اإنطلقت بتاريخ:15 جويلية 2017 

مب�ساركة �رسطيني من خمتلف 
الرتب باأمن الولية ومب�ساركة 48 
م�سارك من خمتلف اأحياء بلدية 
تي�سم�سيلت والتي جرت اأطوارها 
بامللعب البلدي للكرة احلديدية.

املبادرة تهدف يف جوهرها 
اإىل جت�سيد معاين التقارب 

اجلواري والإت�سالياملنتهج من 
قبل املديرية العامة لالأمن 
الوطني  واإ�رساك خمتلف 

فعاليات املجتمع املدين يف 
املنا�سبات والأعياد اخلا�سة 

بال�رسطة اجلزائرية الدورة 
التناف�سية  اأ�سفرت  عن فوز 
ثالثة )03( لعبني باملرتبة 

الأوىل وثالثة باملرتبة الثانية 
�سيتم تكرميهم يوم الإحتفال 

الر�سمي باملنا�سبة، املنظم من 
قبل اأمن الولية بدار الثقافة 

» مولود قا�سم نايت بلقا�سم« .    
كما مت باملنا�سبة اأي�سا تنظيم 

دورة ريا�سية يف كرة القدم مابني 
اأحياء املدينة �سارك فيها فريق 

اأمن الولية  بتاأطري وتنظيم 
من قبل مكتب الريا�سة التابع 

للم�سلحة الولئية لل�سحة ، 
الن�ساط الإجتماعي والريا�سات ، 
حيث �سيتم تكرمي الفريق الفائز 
بالدورة يوم الإحتفال الر�سمي .

فرقة ال�صرطة املبحرة تعود اليوم
تعوداليوم  الفرقة املبحرة لالأمن الوطني املكلفة بت�سهيل الإجراءات الأمنية لفائدة امل�سافرين 
الوافدين اإىل اأر�س الوطن خالل مو�سم ال�سطياف ، �ست�سل من مار�سيليا  اإىل ميناء اجلزائر 

اليوم  الأحد 23 جويلية 2017 على ال�سابعة �سباحا مبيناء اجلزائر )07.00(. 

القب�صة احلديدية تتوا�صل
بني براهمية وولد علي

الأوملبية  واللجنة  والريا�سة  ال�سباب  وزارة  بني  قريبا  الهدوء  تعرف  لن  الأمور  اأن  يبدو 
اجلزائرية يف ظل ال�رساع القائم بني م�سوؤويل الهيئتني الريا�سيتني والتي حتّول م�سارها اإىل 
القب�سة احلديدية التي جتمع بني الوزير الهادي ولد علي وع�سو املكتب الفدرايل للكوا عمار 
براهمية بعدما كان ال�رساع مع رئي�س الكوا م�سطفى برياف، حيث تتوجه الأمور للت�سعيد 

والتحول اإىل اروقة املحاكم.



"الو�سط"  حت�سلت  بيان  وح�سب 
بلدية  رئي�س  راح  منه،  ن�سخة  على 
والقيادي  الو�سطى  اجلزائري 
ينتقد  يون�س  بن  حزب  يف  ال�سابق 
هذا الأخري، ويتهمه على اأنه ال�سبب 
القيادات  من  العديد  جعل  الذي 
حيث  اإ�ستقالتها،  تقدم  احلزب  يف 
احلركة  رئي�س  اأن  بطا�س  اأكد 
على  زيادة  "الأمبيا"،  بعزل  قام 

اجلزائري  املجتمع  ثوابت  �رضبه 
بخطاباته ال�ستفزازية واألفاظه غري 
الأخالقية، ومن جهة اأخرى دعا ذات 
الولئية  املكاتب  اأوفياء  املتحدث 
الوطن  ربوع  عرب  احلزب  ومنا�سلي 
للتهمي�س  رف�سا  والتاأهب  للتجند 
القرارات  خالل  من  والإق�ساء 
واإعادة  احلزب  لرئي�س  ال�سخ�سية 
وقال  الن�سالية،  للقاعدة  الكلمة 
بحركة  القيام  اإن  ال�سدد  هذا  يف 
ت�سحيحية مرهون بتحقيق منا�سلي 
م�سريا  امل�سعى،  هذا  حول  احلزب 

خالل  لقاء  معهم  �سيعقد  اأنه  اىل 
يف  والبت  للف�سل  املقبلة  الأيام 
كيفية التعاطي مع الو�سعية احلالية 
للت�سكيلة ال�سيا�سية. ويف �سياق اأخر 
اأع�ساء  عدد  اأن  بطا�س،  ك�سف 
عن  امل�ستقيلني  الوطني  املجل�س 
ولية اجلزائر بلغ 9 اأع�ساء، يف حني 
البلديات  من�سقي  ا�ستقالت  و�سل 
 9 اىل  الدوائر  ومن�سقي   ،35 اىل 
فقد  املنا�سلني  عدد  اأما  اأع�ساء، 
احلركة  عن  منا�سل   1625 جتاوز 
ال�سعبية اجلزائرية يف العا�سمة، ويف 

�سياق اإجابته عن اأ�سئلة ال�سحافيني، 
علق ذات املتحدث، عن تعيني وزير 
ال�سياحة م�سعود بن عقون لفرتة مل 
تتجاوز 48 �ساعة، قائال” عمارة بن 
وهو  القرتاح  بهذا  بهدلنا  يون�س 
الف�سيحة،  هذه  م�سوؤولية  يتحمل 
للمحليات  تر�سحه  احتمال  وعن 
�سيعقد  اإنه  بطا�س،  قال  املقبلة، 
العا�سمة  لقاء مع مواطني اجلزائر 
و�سيكون  ح�سيلته،  �سيعر�س  حيث 
من  ثانية  لعهدة  تر�سحي  قرار  لهم 

عدمه.

التحرير  جلبهة  العام  الأمني  خرج 
الوطني جمال ولد عبا�س عن �سمته، 
بني  املعلنة  بالأزمة  يتعلق  فيما 
بداية  منذ  العمل  واأرباب  احلكومة 
اأن  اأكد  حيث  املا�سي،  الأ�سبوع 
احلزب العتيد �سيكون داعما للقرارات 
التي جاء بها الرجل الأول يف ال�سلطة 
التنفيذية، م�سيفا اأن الفالن �سي�ساند 
كل قراراته الأخرية مبا يف ذلك ق�سية 

ف�سل املال عن ال�سيا�سية.
الربامج  لأحد  ت�رضيحات  ويف 
راح  اخلا�سة،  الوطنية  التلفزيونية 
ولد عبا�س ير�سم �سيا�سة حزب جبهة 
والتي  اجلديدة،  الوطني  التحرير 

عبد  الأول  الوزير  ل�سالح  بدت متيل 
املجيد تبون، الذي بني اأنه �سيحارب 
املال  بني  و�سيفرق  الفا�سد  املال 
اأكد  قد  كان  عبا�س  ولد  وال�سيا�سة، 
�سيعمل  باأنه  املرات  من  الكثري  يف 
داخل  الفا�سد  املال  حماربة  ى  عل 
اأن  يوؤكد  وراح  لهجته  و�سع  احلزب، 
كل  ي�ساند  باجلزائر  حزب  اأعتى 
التي اتخذها عبد املجيد  القرارات 
تظهر  بداأت  والتي  الأخرية،  تبون 
الف�سل  على  م�رضة  احلكومة  اأن 
اأن  م�سيفا  وال�سيا�سة،  ال�سلطة  بني 
تبون  املجيد  عبد  �سيدعم  الأفالن 
ذات  وتطرق  يخطوها،  خطوة  يف 

من  احلزب  موقف  اإىل  املتحدث 
ورجل  تبون  بني  الأخرية  التطورات 
الأعمال علي حداد ورئي�س املركزية 
اإن  وقال  ال�سعيد،  �سيدي  النقابية 
معني  لأنه  تبون  يدعم  "الأفالن" 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  طرف  من 
و  حداد  خماطبا  احلزب،  رئي�س  هو 
من  على  اأن  واآخرين  ال�سعيد  �سيدي 
اجلمهورية  رئي�س  يدعم  اإنه  يقول 
الأول  الوزير  اأي�سا  يدعم  اأن  يجب 
عبد املجيد تبون، يف ر�سالة وا�سحة 
تبني اأن رئ�س اجلمهورية هو من اأمر 
الذي  بالعمل على هذا امل�سار  تبون 
على  العمل  يف  �رضوعه  منذ  اتخذه 

را�س احلكومة.
ودائما يف ذات اخلرجة، دعا الرجل 
التحرير  جبهة  حزب  يف  الأول 
الوطني، جميع الأطراف املت�سارعة 
يف هذه الق�سية، اإىل �رضورة التهدئة 
والتعقل واحلكمة يف التعامل وت�سبيق 
امل�سالح  على  العامة  امل�سلحة 
ولو  عبا�س  ولد  ت�رضيحات  اخلا�سة، 
التي  التداعيات  ب�سبب  تاأخرت  اأنها 
بداأت تعرفها الق�سية، اإل اأنها جاءت 
اجلزائر،  يف  حزب  اأعتى  راأي  لتبني 
داخل  الأغلبية  ميثل  واأنه  خا�سة 

الغرفة ال�سفلى للربملان.
علي .ع

العتقالت  اخلارجية  و�سفت 
جي�س  بها  يقوم  التي  واجلرائم 
امل�سلني  بحق  ال�سهيوين  الإحتالل 
الفل�سطينيني بالإرهاب ال�سنع، حيث 
التجاوزات  و  النتهاكات   ، اأدانت 
اأول  الحتالل  لقوات  اخلطرية” 
امل�سلني  �سد  اجلمعة  اأم�س 
امل�سجد  حميط  يف  الفل�سطينيني 
الدويل  املجتمع  داعية  الأق�سى، 
“الفوري”  لو�سع حد لهذه  للتحرك 

“الأعمال الإجرامية”.

فقط،  ل�ساعات  دام  �سمت  وبعد 
وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ظهر 
العزيز  عبد  اخلارجية،  ال�سوؤون 
“اإن  ال�رضيف  ليوؤكد  علي  بن 
النتهاكات والتجاوزات اخلطرية من 
عمليات قتل واعتقال �سد امل�سلني 
امل�سجد  حميط  يف  الفل�سطينيني 
من  املرتكبة  املبارك،  الأق�سى 
حق  يف  الحتالل  قوات  قبل 
حرية  من  وحرمانهم  الفل�سطينيني 
جرائم  الدينية،  ال�سعائر  ممار�سة 

ون�سجبها  ندينها  �سنعاء  اإرهابية 
علي  بن  واأ�ساف  العبارات”،  باأ�سد 
هذه  توا�سل  “اأمام  قائال:  ال�رضيف 
املمنهجة  واملمار�سات  الت�سعيدات 
املقد�سات  تهويد  اإىل  ت�سعى  التي 
املجتمع  ندعو  فاإننا  الإ�سالمية، 
والفوري  العاجل  للتحرك  الدويل 
الفل�سطيني  لل�سعب  احلماية  لتوفري 
ومقد�ساته وو�سع حد لهذه الأعمال 
الإجرامية املت�ساعدة التي يتعر�س 
لها يوميا ال�سعب الفل�سطيني الأعزل 

يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة”.
املتحدث  ذات  �سدد  الأخري  ويف 
ب�سكل  مت�سامنة  اجلزائر  اأن  على 
ال�سقيقة  فل�سطني  دولة  مع  كامل 
قيادة و�سعبا وجندد موقف اجلزائر 
الداعم لل�سعب الفل�سطيني ولق�سيته 
العادلة ل�سرتجاع حقوقه امل�رضوعة 
دولته  اإقامة  يف  حقه  مقدمتها  ويف 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

ال�رضيف.
ع.ع

التجارة  لوزارة  املراقبة  م�سالح  ك�سفت 
فوترة  دون  التجارية  املعامالت  قيمة  اأن 
الفرتة  خالل  دينار  مليون   558 جتاوزت 
اجلاري  جويلية   15 اإىل   9 من   املمتدة 
حجزها  مت  التي  ال�سلع  قيمة  بلغت  فيما 

هذه  لدى  علم  ما  ح�سب   ، دج  مليون   19
قامت  الفرتة   هذه  خالل  و  الوزارة 
م�سالح املراقبة ب 16.958 تدخل �سمح 
عن  ا�سفرت  خمالفة      2.178 بت�سجيل 
اداري ل 96 حمل  2.020 حم�رض و غلق 

ففيما يخ�س عمليات مراقبة املمار�سات 
ت�سجيل  امل�ساربة مت  ومكافحة  التجارية 
 1.264 معاينة  عنها  نتج  تدخل   8.965
للمتابعة  حم�رض   1.211 وحترير  خمالفة 
حمل   60 ل  الإداري  الغلق  مع  الق�سائية 

جتاري و �سمحت هذه التدخالت بالك�سف 
عن معامالت جتارية بدون فوترة بقيمة 1 
ر558 مليون دينار وربح غري �رضعي قيمته 
بقيمة9.421  �سلع  حجز  و  دج   173.035

دج.

 5 ال�سنوية  الت�سخم  وترية  بلغت 
�سهر  نهاية  غاية  اإىل  باملائة  ر6 
لدى  علم  ح�سبما   ، جوان2017 
لالإح�سائيات  الوطني  الديوان 
وتخ�س وترية الت�سخم على اأ�سا�س 
�سنوي اإىل غاية �سهر جوان 2017 
ن�سبة الت�سخم ال�سنوية املح�سوبة 

باأخذ  بعني العتبار الأ�سهر ال12 
ابتداء من جويلية 2016 اإىل غاية 
�سهر جوان 2017 مقارنة بالفرتة 
اإىل   2015 جويلية  من  املمتدة 

غاية جوان 2016 .
ال�سهري  للتطور  بالن�سبة  اأما 
ملوؤ�رض الأ�سعار عند ال�ستهالك 

مباي  مقارنة   2017 جوان  يف 
ال�سنة فقد ارتفع ب 3 ر0  لنف�س 

باملائة.
،و  ال�سهري  التغري  حيث  ومن 
عرفت  املنتجات،  فئة  ح�سب 
ارتفاعا  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار 
جوان  يف  باملئة  ر0   2 ب  طفيفا 

مقارنة ب�سهر ماي 2017 ، و هذا 
الوطني  الديوان  ح�سب  راجع- 
اأ�سعار  زيادة  اإىل  لالإح�سائيات- 
 25+( الطازجة  الفالحية  املواد 
املواد  واأ�سعار  باملائة(  ر0 
ر0   23+( امل�سنعة  الغذائية 

باملائة(.

بعث  �شت�شهد  املقبلة  الفرتة         •
العقار ال�شناعي

اأف�سح وزير وزير الداخلية واجلماعات 
املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 
احلكومة  نية  عن  اأم�س،  يوم  بدوي، 
باجلماعات  خا�س  قانون  اطالق  يف 
الإقليمية، القانون الذي و�سفه بدوي 
بغري امل�سبوق اأتى لتحرير املبادرات 
املحلية من كل العوائق، وي�ساف اإىل 
ذلك تعديل منظومة اجلباية املحلية 
املتغريات  مع  يتوافق  حمو  على 

اجلديدة.
اأثناء  كلمته  يف  املتحدث  ذات  وقال 
اأن قطاع  الولة اجلدد،  حفل تن�سيب 
جديدة  بادرة  على  مقبل  الداخلية 
اجلماعات  قانون  ا�ستحداث  تت�سمن 
قانوين  بني  �سيجمع  والذي  الإقليمية 
عر�س  �سيتم  حيث  والبلدية،  الولية 
هذا القانون على جمل�س الوزراء قبل 
واأو�سح  املقبل،  الجتماعي  الدخول 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية اأن 
اإعداد قانون عام للجماعات الإقليمية 
من  املحلية  املبادرات  لتحرير  اأتى 
تعديل  ذلك  اإىل  وي�ساف  العوائق،  كل 
حمو  على  املحلية  اجلباية  منظومة 
املتغريات اجلديدة، ومن  يتوافق مع 
الولة  بدوي  طالب  املنظر،  هذا 
كافة للم�ساركة بقوة يف اإثراء القانون 
كل  مع  امل�ساورات  وتعميق  اجلديد، 
التوا�سل  وتكثيف  الفاعلة،  الأطراف 
مع خاليا التفكري وجمموعات العمل.

ومن جهة اأخرى اأعلن الرجل الأول يف 
�ست�سهد  القادمة  الفرتة  اأّن  الداخلية، 
وا�ستقطاب  ال�سناعي  العقار  بعث 

اأّن  موؤكدا  املنتجة،  ال�ستثمارات 
"حفّزت  العاملي  القت�ساد  تطورات 
اجلزائر على التوجه اإىل منوذج تنموي 
املجتمع"،  مكا�سب  على  يحافظ 
احلقيقية  الرثوة  عن "اإن�ساء  ويبحث 
ا�ستقطاب  من  اجلزائر  لتمكني 
والأجانب،  املحليني  امل�ستثمرين 
ويف هذا اجلانب دعا بدوي املجال�س 
القادمة  والولئية  البلدية  ال�سعبية 
م�سوؤولياتها،  لتحّمل  م�ستعدة  اأن  اإىل  
بوعي  اجلديد  الو�سع  مع  والتكيف 
ودراية تامة، على نحو يكفل ا�ستقطاب 
جناعة  الأكرث  املنتجة  ال�ستثمارات 
بعث  اإعادة  اأّن  وراأى  اأقاليمها،  اإىل 
النظرة  اأتى مبوجب  ال�سناعي  العقار 
لربنامج  اجلديدة  ال�ست�رضافية 
لدرا�سة  �سبق  اأّنه  علما  احلكومة، 
املناطق  لو�سع  حديثة  تقييمية 
ال�سناعي  العقار  وت�سيري  ال�سناعية 
يف اجلزائر، اأن اأظهرت يف 12 جويلية 
األف هكتار من  اجلاري، وجود 11.6 
امل�ستغلّة،   غري  ال�سناعية  العقارات 
بدوي على  الإطار، رّكز  ذات  ويف 
للمبادرات  الولة  عموم  دعم  حتمية 
القت�سادية اخلالقة، م�سيفا اأن الولة 
يكونوا  اأن  يجب  القادمة  املرحلة  يف 
ملحا على  اقت�ساديني"،  "اأعوانا 
القت�سادية  القدرات  تعبئة  حتمية 
جانب  من  اجلزائر،  بها  تزخر  التي 
الداخلية الولة  وزير  طالب  اآخر، 
املقاربات  والبتعاد عن  اأكرب  بفعالية 
البريوقراطية والريعية، والتعاطي مع 
وبت�سيري  وعزم،  مبو�سوعية  الواقع 

ال�ساأن املحلي ب�سفافية.
ع.ع

دعت املنظمة الوطنية لأرباب العمل 
يف  العليا  ال�سلطات  واملقاولني، 
اجراءات  اتخاذ  �رضورة  اإىل  البالد 
حداد  علي  �سد  �سارمة  تاأديبية 
وعبد املجيد �سيدي �سعيد، وا�سفني 
موؤكدة  امل�سو�سة،  بالع�سبة  اإياهما 
اأنها ت�ساند كل القرارات الأخرية التي 
املجيد  عبد  الأول  الوزير  اتخذها 
تبون، التي تعد متهيدا لربنامج رئي�س 

اجلمهورية.
على  الو�سط  حت�سلت  بيان  وح�سب 
املنظمة  املنظمة  فاإن  منه،  ن�سخة 
واملقاولني،  العمل  لأرباب  الوطنية 
العقارات  ا�سرتجاع  يجب  اأنه  اأكدت 
من  وال�سناعية  وال�سياحية  الفالحية 
المتياز  اطار  يف  منها  امل�ستفيدين 
لعدم اإجناز امل�ساريع امل�سطرة،  من 

لذلك،   املحددة  الآجال  يف  طرفهم 
ف  النظر  اإعادة  �رضورة  اإىل   داعية 
والقانون  عامة  ب�سفة  العمل  قانون 
احلق  ممار�سة  لكيفيات  املت�سمن 
تتوقف  ومل  خا�سة،  ب�سفة  النقابي 
حيث  احلد  هذا  عند  املنظمة 
يف  النظر  اإعادة  يجب  اأنه  اأو�سحت 
على  الن�ساط  مناطق  توزيع  كيفية 
�رضوط  حتديد  مع  م�ستحقيها 
ال�ستفادة منها وفق �رضوط وا�سحة، 
املالية  املوؤ�س�سات  ا�سالح  و�رضورة 
املالية  املنظومة  وكذلك  والبنوك 
اأما  والر�سوم،   وال�رضائب  واجلبائية 
ذات  قدمه  الذي  املهم  املطلب 
اإعادة  �رضورة   يف  فيتمثل  امل�سدر  

النظر يف �رضوط وت�سكيلة الثالثية.
علي عزازقة

قدم  القيادي امل�شتقيل من احلركة ال�شعبية اجلزائرية، عبد احلكيم بطا�س، يوم اأم�س، الأ�شباب التي 
جعلته يقدم على ترك احلزب، حيث نعت رئي�س احلركة عمار بن يون�س بالديكتاتور الذي قام بقرارات 
تخدم م�شاحله وم�شالح حا�شيته دون �شواهم من يف احلزب، داعيا وزارة الداخلية اإىل فتح حتقيق حول 

مطابقة ت�شيري قيادة "الأاأمبيا" للوائح املوؤمتر، ومدى احرتامها للقانون الأ�شا�شي للحزب.

بطا�س يفتح النار على رئي�س حزبه ال�شابق:

يف ق�شية �شراع احلكومة مع الأف�شيو:

اخلارجية تندد مبا ح�شل يف الأق�شى اجلمعة:

من 9 اإىل 15 جويلية

اإىل غاية جوان 2017

علي عزازقة

بن يون�س ديكتاتور وعلى الداخلية فتح حتقيق حول الأمبيا

ولد عبا�س يخرج عن �سمته وي�ساند تبون

ما ح�سل جرائم اإرهابية توجب حترك املجتمع الدويل

558 مليون دج من املعامالت التجارية دون فوترة 

ت�سجيل معدل ت�سخم متو�سط �سنوي باأكرث من  6 باملائة 

يف اللقاء الذي جمعه مع الولة، 
بدوي  يك�شف:

و�شفت حداد و�شيدي �شعيد بالع�شبة امل�شو�شة:

قانون غري م�سبوق للجماعات 
الإقليمية �سي�سدر قريبا

منظمة اأرباب العمل ت�سطف 
 يف �سف تبون
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النه�سة  حلركة  ال�سورى  جمل�س  اأقر   
الأزمة  بعمق  انعقاده  خالل  الأم�س 
قبول  رف�س  نه�سة،و  بها  متر  التي 
الوطني  املكتب  اأع�ساء  ا�ستقالة 
حتقيق  جلنة  �سكل  يف  الو�سع  ،وجمد 

�سيادية، وا�ستدعاء دورة ثانية للتحقيق 
وبلورة حل لالزمة،كما قام بتكلف جلنة 
اإىل غاية  �سوؤون احلزب  لت�سيري  موؤقتة 

انعقاد دورة املقبلة لإيجاد حل.
اإ.لوا�س

حركة النه�شة

جلنة موؤقتة لت�سيري �سوؤون احلزب
 اإىل غاية انعقاد دورة املقبلة



اجلزائرية  النقابة  رئي�س  اأعلن 
خل�رض  العمومية   الإدارة  ملوظفي 
ووقفة  اعت�صام  �صيكون  انه  ع�صوي  
العمل  وزارة  مقر  اأمام  احتجاجية 
مفتوح  الطعام  عن  باإ�رضاب  متبوع 
انعقاد  بعد  تاريخه  حتديد  �صيتم 
 ، الوطني  املجل�س  اجتماع املجل�س 
اأمام  احتجاجية  وقفة  موعد  لتحديد 
وزارة العمل للمطالبة بو�صل الت�صجيل 
خا�صة  و   14/90 للقانون  طبقا 
ال�صلطة  تلزم  التي  منه  الثامنة  املادة 
ل  مدة  يف  الو�صل  بت�صليم  العمومية 
تتجاوز 30 يوما، و التي �صتكون جراءه 
وقفة  مع  موعد  على  العمل  وزارة 
احتجاجية متبوعة باإ�رضاب وطني يف 
رئي�س  ،منا�صدا  العك�س  حدوث  حال 
علة  للح�صول  بالتدخل  للجمهورية 
هذا  النقابية  املمار�صة  يف  احلقوق 
حق د�صتوري و ،ووزير العمل بتطبيق 
احلق  ممار�صة  كيفية   14/90 القانون 

النقابي.  
خل�رض  ا�صتنكر  الوقت  نف�س  ويف 
ال�صلطات  جتاهل  و  �صمت  ع�صوي 
مت  الذي  امللف  يخ�س  فيما  املعنية 
جويلية  يف  العمل  وزارة  لدى  اإيداعه 
اأبواب  ،  وطالب  ب�رضورة فتح   2016
احلوار اأمام التكتل النقابي و ال�رضكاء 
الأخرية  هذه  اأن  ،م�صريا  الجتماعني 
ال�رضيك  على  الغلق  اإىل  ت�صعى 
ال�صحة  عمال  خا�صة  الجتماعي 
وزارة  مع  �صخ�صية  م�صالح  لتحقيق 
اأن  املتحدث  ذات  واأبرز   . ال�صحة 
القا�صي  املمر�صني  م�صاعدي  قرار 
خلفية  على  العامة  اجلمعية  بعقد 
يف  وا�صتمرارها  ال�صحة  وزارة  تعنت 
والتماطل  الآذان  �صم  �صيا�صة  انتهاج 
ت�صببت  التي   ، ق�صيتهم  يف  البت  يف 
املحاكم  اأروقة  اإىل  الدخول  يف  لهم 
جراء  طبية  اأخطاء  على  ومقا�صاتهم 
يف  الرئي�صي،  املمر�س  بعمل  قيامهم 
الوقت الذي من املفرو�س اإن تقت�رض 
القانون  ح�صب  الفئة  هذه  مهمة 
ل  و  فقط  التنظيف  على  الأ�صا�صي 
اإىل العالج غري  اأن تتجاوز ذلك  يجب 
املمر�صني  من  كبري  عدد  اإحالة  اأن 
تف�صيل  و  التقاعد  على  القدماء 
اخلا�صة  العيادات  يف  العمل  الآخرين 
املمر�س،  عمل  العمل  على  اأجربهم 
متابعات  اإىل  عر�صهم  الذي  الأمر 
املر�صى  �صكاوي  نتيجة  ق�صائية 
ب�صبب الأخطاء التي تقع فيها باعتبار 
ناهيك  يعنيهم،  ل  به  يقومون  ما  اأن 
مثل  يف  عنهم  الإدارة  تخلي  على 
من  جملة  درا�صة  الق�صايا،وكذا  هذه 
العالقة وحتديد خطة  جملة امل�صائل 
النقاط  لو�صع  القادمة  لالأيام  عمل 
موجة  الدخول يف  قبل  احلروف  على 

الحتجاجات املنتظر الإعالن عنها.
ويف ذات ال�صدد ك�صف خل�رض ع�صوي 
م�صاعدين  من  باملائة  ن�صبة    70 اأن 
التمري�س يف قطاع حقوقهم مه�صومة 
وزير  ،منا�صدا  ال�صلطان  طرف  من 
الرتقية  ب�رضورة  ال�صحة  و  العمل 
،هذا  الوزارة  من  العامل  وتقريب 
ح�صب  الفئة  هذه  مطالب  وتتمحور 
وزير  على  الت�صديد  حول  املتحدث  
امل�صت�صفيات  اإ�صالح  و  ال�صحة 
ح�صبالوي خمتار �رضورة اإعادة النظر 
فئة  لإن�صاف  الأ�صا�صي  القانون  يف 
حلول  اإيجاد  اأو  املمر�صني  م�صاعدي 
لهم  يكون  العمومي حتى  الوظيف  مع 
اإمكانية الرتقية اإىل ممر�صني حا�صلني 
على �صهادة الدولة اأو ممر�س خمت�س 
عليه  مروا  الذي  التكوين  اأن  خا�صة 
ال�صبه  يف  بها  قاموا  التي  والدرا�صة 
املمر�س،  يتلقاه  ما  مع  تتوافق  طبي 
املهنية  حياتهم  اإكمال  راف�صني 
عن  ومعلنني  ممر�س،  كم�صاعد 
تكوين  اإىل  اخل�صوع  اإىل  ا�صتعدادهم 
الرتقية،  من  التمكن  اجل  من  اإ�صايف 
املوكلة  الأ�صلية  مبهنتهم  القيام  اأو 
مري�س  م�صاعد  يف  واملتمثلة  لهم 
فقط، هذا الأخري الذي ياأتي باعتباره 
املوافقة  عدم  يحتمل  الذي  املطلب 
�صاأنها  من  املوافقة  وان  �صيما  عليه 
م�صتوى  على  كبرية  اأزمة  تخلق  اأن 
الفئة  هذه  واأن  �صيما  امل�صت�صفيات، 
للم�صت�صفيات  الفقري  العمود  تعترب 
الذي  الكبري  للنق�س  بالنظر  منذ مدة 
اإحالة  ب�صبب  الأخرية  هذه  ت�صهده 
املخت�صني  املمر�صني  من  كبرية  فئة 
للعمل  البقية  وهروب  التقاعد  على 

بالعيادات اخلا�صة
ويف الأخري اأ�صاد املتحدث بالقرارات 
يخ�س  فيما  تبون  حلكومة  الأخرية 
الجتماعية    ال�صبكة  عقود  جتديد 
اإذا  ح�صنة  مبادرة  هناك  اأن  ،معتربا 
اأر�س  على  القرارات  هذه  تطبيق  مت 
اأقوال  جمرد  بقاءها  عدم  و  الواقع 
تدعم  التن�صيقية  اأن  ،مربزا  فقط 
م�صلحة  ت�صب يف  لأن  القرارات  هذه 

العمال .

حمزة خروب:
بع�ض النقابات تريد 

تك�سري اخللية الوطنية 
مل�ساعدي التمري�ض

رئي�س  اأكد  حمزة خروب  ومن جهته 
ال�صحة  ملوظفي  الوطنية  اخللية 
انعقاد  الأم�س خالل  تزكيته  الذي مت 
من  العمل  �صيتم  ،اأنه  العامة  اجلمعية 
الرتقية  تكون  اأن  اإىل  ال�صعي  اأجل 
على  احلا�صلني  لي�س   للجميع  
احل�صول  اأجل  من  فقط  البكالوريا 
�صهادة  �صاحب  ممر�س  مرتبة  على 

لل�صحة  ممر�س  ي�صبح  التدرج  وبعد 
بع�س  املتحدث  اتهم    . العمومية 
اخللية  التك�صري  مبحاولة  النقابات 
من  التمري�س  مل�صاعدي  الوطنية 
خالل املحاولة ل�رضاء الذمم ،م�صريا 
يف �صياق اأخر  اأنه �صيتم ح�صب القانون 
الداخلي �صيتم اإن�صاء لكل �صلك  خلية 
وطنية خا�صة به . واأ�صار حمزة خروب 
مطالب  هي  التن�صقية  مطالب  اأن 
تعديل  يف   تتمثل  منطقية   م�رضوعة 
مل�صاعدي  لي�صمح  الأ�صا�صي  القانون 
التمري�س بالرتقية ملراتب اأعلى ،فتح 
التمري�س  م�صاعدي  اأمام  املجال 
الطبي حتى  ال�صبه  ودجمهم مع �صلك 
املهني  م�صارهم  موا�صلة  لهم  يت�صنى 
نف�س  من  5،6و7  املواد  ،تطبيق 
املر�صوم اخلا�صة باحلقوق ،كالإطعام 
مهامهم  تاأدية  اأثناء  واحلماية  والنقل 
الأمر  يف  القانون  عليه  ين�س  كما 
العمومية  بالوظيفة  اخلا�س   03/06
،فتح املجال اأمام م�صاعدي التمري�س 
الطبي حتى  ال�صبه  ودجمهم مع �صلك 
املهني  م�صارهم  موا�صلة  لهم  يت�صنى 
على  تعميمها  و  التوثيق  منحة  ،اإدراج 
،اإعادة  اإ�صثناء  دون  الطبيني  ال�صبه 
منحة  خا�صة  الأجور  �صلم  يف  النظر 
،حت�صني  العدوى  و  التقنية  املردودية 

الظروف الجتماعية. 
النقابة  رئي�س  طالب  اأخرى  جهة  من 
العمومية  ال�صحة  ملمار�صي  الوطنية 
العقليات  مبعاجلة  مرابط   اإليا�س  
العديد  ا�صتعملها  التي  ال�صلبية  البالية 
ال�صحة  اأ�صالك  جلعل  الأطراف  من 
ت�صليم  �رضورة  على  ،م�صددا  متاأخرة 
و�صل الت�صجيل للنقابة حتى يتم متثيل 
ال�صلك ال�صبه الطبي ومعاجلة خمتلف 
الق�صايا التي تواجه ،ب�رضط اأن تكون 
هذه النقابة نظيفة تعمل على اأ�صا�س 

العمل النقابي احلر .

ع�سمان عي�سى:
تثمني لقرار الوزير الأول 
فيما يخ�ض جتديد عقود 

ال�سبكة الجتماعية

الوطنية  التن�صيقية  رئي�س  طالب  
ال�صبكة  و  املهني  الإدماج  عمال 
الجتماعية ع�صمان عي�صى باحت�صاب 
�صنوات العمال يف التقاعد ،والتوظيف 
و  املهني  الإدماج  لعمال  املبا�رض 
قرارات  ،مثمنا  الجتماعية  ال�صبكة 
الأول عبد  الوزير  ال�صادرة من طرف 
جتديد  يخ�س  فيما  تبون  املجيد 
اأن  ،م�صريا  الجتماعية  ال�صبكة  عقود 
ما يعاب على هذا القرار انه م�س جهة 
جوان  يف  عقودهم  تنتهي  التي  معينة 
الأف�صل  من  اأنه  م�صريا   ،  2017 يف 
الأ�صخا�س  مي�س  القرار   هذا  لوكان 
الذي تنتهي عقودهم قبل و بعد هذا 

التاريخ .
وفيما يخ�س   عمال الإدماج املهني 
الر�صمي  العامل  من  اأكرث  يعمل  الذي 
عي�صى   ع�صمان  ،اأبرز  قليل   وباجر 
ت�صغيل  العمل    وزارة  مطالبة  اأنه مت 
حلول  ،واإقامة  الجتماعي  ال�صمان 
الفئة خا�صة فيما يخ�س  لهذه  ناجعة 
قانون  طرح  مت  ،كما  التوظيف  اأولوية 
يعطي  الذي  التوظيف   يخ�س  فيما 
الأولوية لهذه الفئة يف عملية التوظيف 
جتديد  ،وكذا   املتحدث  ي�صيف 
–اأنام-  اأو حتوليه اإىل عقود  عقودهم 

و احت�صاب �صنوات العمل .

مقري يعود لقيادة حم�ض يف 
دي�سمرب املقبل

حم�س،  �صورى،  جمل�س  انتخب 
على  منا�رضة  املجيد  عبد  اأم�س، 
راأ�س حركة جمتمع ال�صلم، يف اإطار 
حم�س  بني  الوحدة  م�صار  ا�صتكمال 
 5 ملدة  املحلة،  التغيري  وجبهة 
الرزاق  عبد  يت�صلم  حني  يف  اأ�صهر، 
مقري الرئا�صة من دي�صمرب اإىل ماي 
املقبل موعد املوؤمتر الدميقراطي 
املنا�صفة  مرحلة  لتليها  للحزب، 
مبجل�س ال�صورى واملجل�س التنفيذي 
للحزب. قرر جمل�س �صورى حم�س، 
املوؤمتر  انعقاد  خالل  اأم�س، 
ال�صتثنائي املر�ّصم للوحدة، تن�صيب 
راأ�س  على  منا�رضة  املجيد  عبد 
الفرتة  من  الأوىل  اأ�صهر  للـ5  احلزب 
الرزاق  عبد  عودة  يليه  النتقالية 
من  احلزب  راأ�س  على  مقري 
موعد  اأي   ،2018 ماي  اإىل  دي�صمرب 
املوؤمتر الدميقراطي للحزب وانتهاء 
الوحدة  لتثبيت  النتقالية،  املرحلة 
املحلة.  التغيري  وجبهة  حم�س  بني 
وجوه  عدة  ح�صور  املوؤمتر  وعرف 
من موؤ�ص�صي حم�س ورفقاء الثالثي 
املوؤ�ص�س، حيث اأكد كل من منا�رضة 
اأطراف  ومقري على م�صاهمة عدة 
من الداخل واخلارج يف ال�صعي لراأب 
حممد  ال�صيح  من  بداية  ال�صدع، 
اإىل  و�صول  اخلارج،  من  الددو  ولد 
واحلاج  بودادود،  املحميد  عبد 
ومال  �صلي،  وجعفر  وقدودة،  بكار 
خطاب عبد املنا�رضة منا�رضة اإىل 
وت�صكيل  النف�صال  عن  »التوبة«  لغة 
لل�صيخ  تقدم  حيث  منف�صل،  حزب 
الت�صبب  عن  العتذار  بلغة  نحناح 
ونف�س  احلركة،  اأبناء  فرقة  يف 
احلركة،  لأبناء  وجهه  اخلطاب 
الذي  �صالحهم  الوحدة  اأن  موؤكدا 
من  حمايته  وتنا�صوا  عنه،  غفلوا 
مقري  خماطبا  بح�صبه،  اأنانياتهم 
باأنه من تنازل عن املن�صب وعر�صه 
للتناوب على رئا�صة احلركة، يف حني 
اأن الوحدة كانت قناعة ولي�صت بحثا 
عن املنا�صب.ونف�س اخلطاب مالت 
له كلمة عبد الرزاق مقري، قائال اأنه 
تداركنا  مت  لكن  الفرقة  عليهم  كتب 

الآن.

وحدة حم�ض ر�سميا و�سط 
غيابات قيادات كربى معار�سة

 عرف املوؤمتر ال�صتثنائي حلم�س، 
اأبناء  بيت  داخل  ثقيلة  وجوه  غياب 
نحناح، على راأ�صهم اأبو جرة �صلطاين 
احلركة،  عن  غياباته  تتواىل  الذي 
الرحمن  لعبد  بالن�صبة  الأمر  ونف�س 
�صعيدي مناف�س مقري على من�صب 
جوان  موؤمتر  خالل  احلزب  رئا�صة 
بالن�صبة  كان  الأمر  ونف�س   ،2013
راأ�صهم  على  الوحدة،  ملعار�صي 
نعمان لعور، والذي عمد مقري اإىل 
موؤكدا  الو�صع معهم،  تهدئة  �صيا�صة 
ومواقفهم،  لقراراتهم  احرتامه 
يف  واأنهم  الختالف  �صنة  على  بناء 
احلركة يحتفظون لهم بكل الحرتام 
اجلزائر  تكتل  رئي�س  راأ�صهم  على 
اخل�رضاء ال�صابق نعمان لعور بح�صب 
اأنه  بقوله  ذلك  معززا  مقري،  كلمة 

ف�صتكون  الوحدة  جناح  حالة  يف 
ف�صلت  واإن  للجميع،  وف�صال  خريا 
�صيتحمل م�صوؤوليتها هو، يف خطاب 

ملعار�صيها اأكرث منه للمواطنني.

اجلموع توجه ر�سائل 
»الوحدة« لل�سيخ بلمهدي

اأكرث  توالت  التي  الر�صائل  اأبرز  من   
لثالث  موجهة  جاءت  طرف  من 
حما�س  حلركة  املوؤ�ص�صي  الثالثة 
م�صطفى  ال�صيخ  وهو  اآنذاك، 
اإىل  البناء  حركة  داعني  بلمهدي، 
للم  حم�س،  �صفوف  اإىل  العودة 
جاءت  حيث  نحناح،  اأبناء  �صمل 
اأوىل الدعوات من ال�صيخ حممد ولد 
احلزب  قيادات  اأكد  والذي  الددو، 
مل  اأجل  من  الكبري  العبء  حتمله 
ال�صمل، داعيا ال�صيخ بلمهدي لإعادة 
ال�صف اإىل �صابق عهده، وتلتها دعوة 
لذيذ  ول  البناء  »نادوا  براح،  ال�صعر 
بدونهم«، وختمتها دعوة مقري لهم، 
لحقا  و�صعها  والتي  عليها  والتاأكيد 
بداية  الإ�صالمية  الأحزاب  ملختلف 
دون  والتنمية،  والعدالة  النه�صة  من 

ذكر حركة الإ�صالح.

 على تبون اإرفاق القول بالعمل 
لندعمه

الذي  باملو�صوع  يتعلق  فيما  اأما   
حاليا،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  يكت�صح 
وهو احلرب التي �صنها الويزر الأول 
تبون على وجوه املال  عبد املجيد 
ال�صيا�صة،  يف  وتدخلهم  الفا�صد 
القول  اإرفاق  اإىل  تبون  مقري  فدعا 
واإيالء  نواياه  حقيقة  لتاأكيد  بالعمل 
الدولة،  وموؤ�ص�صات  لهياكل  املهمة 
فقط  احلالة  تلك  يف  اأنهم  موؤكدا 
املحاربة  ارفاق  مع  �صيدعمونه، 
و�صيا�صية،  اقت�صادية  بروؤية  للف�صاد 
ولي�س  العام،  املال  على  ورقابة 
لعنت  اأمة  جاءت  كلما  اأ�صلوب 
احلكومة  نف�س  اأن  خا�صة  اأختها، 
التي قربت بع�س الوجوه كان ع�صوا 
فيها، وي�صريها نف�س النظام بح�صب 

مقري.

اخلارجية »خرقت« مبداأ 
الدعم الدائم لفل�سطني

اأما بخ�صو�س ملف الأق�صى، فهاجم 
اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة  مقري 
ردها  تاأخر  يف  عليها،  والقائمني 
وتاأكيد دعمها الدائم لالأق�صى، على 
عادة اجلزائر دائما، معتربا اأنه تاأخر 

غري م�صبوق وغري م�صوؤول.
من  �صل�صلة  املوؤمتر  عرف  كما 
الداعمة لالأق�صى، تخللت  الهتافات 
كلمة ممثل حركة حما�س يف اجلزائر 
ال�صيخ  كلمة  اأو  زهري،  اأبو  �صامي 
�صعيد  على  اأما  الددو.  ولد  حممد 
تقييم الو�صع على ال�صاحة ال�صيا�صية 
اهتزاز  اأزمة  من  منا�رضة  فحذر 
ال�رضعية التي يعي�صها النظام، بداية 
من تال�صي ال�رضعية الثورية و�صول 
النفط  �رضعية  وتاآكل  غياب  اإىل 
والت�صرت بها، م�صيفا اأنها تاأتت نتاج 

التزييف والتزوير لأ�صوات ال�صعب.
 �سارة بومعزة       

توعد رئي�ض النقابة اجلزائرية ملوظفي الإدارة العمومية  خل�سرع�سوي اأم�ض خالل انعقاد  
اجلمعية العامة مل�ساعدي التمري�ض بت�سعيد الحتجاج ،م�سريا اأن  هذا  القرار جاء  نتيجة  تعنت 

وزارة ال�سحة وا�ستمرارها يف انتهاج �سيا�سة �سم الآذان والتماطل يف البت يف ق�سيتهم، خا�سة  فيما 
يتعلق بتع�سف وزارة العمل يف   ق�سية ت�سليم  و�سل الت�سجيل ،مربزا  اأن هناك بع�ض النقابات و 

اأوامر �سادرة عن  رئا�سة اجلمهورية  ت�سغط على وزارة العمل حتى ل يتم ت�سليمها و�سل الت�سجيل 
،مت�سائال هل هذا عمل دميقراطي اأو هناك تعتيم على احلرية النقابية. 

رئي�ض النقابة اجلزائرية ملوظفي الإدارة العمومية ، خل�سرع�سوي:   

اإميان لوا�ض.

 وقفة احتجاجية اأمام مقر وزارة العمل 
متبوعة باإ�ضراب عن الطعام 

منا�سرة على راأ�ض حم�ض لقيادة املرحلة 
النتقالية

و�ضاطة موريتانية لتوحيد 
الإ�ضالميني يف اجلزائر
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اأبو زهري يفند:
حما�س الفل�ضطينية 

مل تطلب جلوء 
قياداتها اإىل اجلزائر

حما�س  حركة  رئي�س  فند 
الفل�صطينية يف اجلزائر �صامي 
اأبو زهري، اأم�س، اخلرب الذي 
واخلا�س  اإعالميا  تداوله  مت 
من  قيادات  لإقامة  بطلب 
قائل  اجلزائر،  يف  حما�س 
معناه،  غري  يف  ُعر�س  نباأ  اأنه 
حما�س  حركة  باأن  م�صريا 
ووثيقة  جيدة  عالقة  تربطها 
و�صعبا،  دولة  اجلزائر  مع 
طلب  اإىل  بحاجة  لي�صت  وهي 
اإقامات فيها او اإقامة مكاتب، 
لأن الق�صية الفل�صطينية هي يف 
احلقيقة بقلب كل اجلزائريني، 
البلد،  وكلهم ميثلونها يف هذا 
قيادات  بقاء  توا�صل  موؤكدا 
حما�س يف الدول التي هي بها، 
ال�صيد  حماولت  من  حمذرا 

يف املياه العكرة.
الت�صعيد  بخ�صو  وذكر 
الإ�رضائيلي بامل�صجد الأق�صى، 
من  للفل�صطينييني  قواته  ومنع 
مربزا   ، به  وال�صالة  دخوله 
حق  على  ال�صتعالء  باأن 
الفل�صطينيني يف بيت املقد�س 
متناثرة  دعوات  مع  يتزامن 
وباأن  اإ�رضائيل،  مع  للتطبيع 
رهانات التطبيع هذه لن تفلح 
العربية،  الأنظمة  بع�س  من 
اإ�رضائيل  جلعل  والهادفة 
تعامالت  يف  موجود  كيان 
وعالقاته،  العربي  الوطن 
ل  باأنه  يقول  م�صتطردا 
الأحوال  من  حال  باأي  ميكن 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صفية 
وباأن  وبلدنا،  اأر�صنا  واجلزائر 
عازمة  الفل�صطينية  املقاومة 
بتحرير  هدفها  حتقيق  على 
دعم  وو�صط  فل�صطني،  كل 
ذلك  من  اأدل  ول  ال�صعوب 

وقفات اجلمعة الفارط.
�سارة بومعزة
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كثرية عي الق�ضايا التي مرت على 
هاته  عمق  لنا  عك�ضت  حماكمنا 
الثغرة ل�ضحايا يلجئون للق�ضاء بعد 
وحمالتهم  �ضققهم  على  تهجم  اأن 
لهم  ن�ضبوها  و  غرباء  اأ�ضخا�ص 
كافة  لهم   بالن�ضبة  اأً�ضبحت  و 
الأحكام  و  الق�ضائية  القرارات 
جمرد  ق�ضا�ضات ورقية ل تلزمهم 

باأي وجه من الأوجه .
ديوان الرتقية والت�شيري 

العقاري يتابع مواطنا 
باحتالل قبو ب�شفة غري 

م�شروعة

على  مرت  التي  الق�ضايا  بني  من 
يف  مواطن  ملف  هي  حماكمنا 
العقد الرابع من العمر قام باحتالل 
منطقة  م�ضتوى  على  متواجد  قبو 
م�رشوعة   غري  ب�ضفة  م�ضو�ص  بني 
رغم  ولعائلته  له  ل�ضقة  وحوله 
الق�ضائية  الطرد   القرارات  كافة 
ال�ضادرة يف حقه مبوجب ال�ضكاوى 
امل�ضتمرة التي اأودعتها �ضده ديوان 
بحكم  العقاري  والت�ضيري  الرتقية 
وخالل  لأمالكها  تابع  القبو  اأن 
اأنه  للقا�ضي  اأكد  للمحاكمة  مثوله 
بنف�ص  �ضابقا  حماكمته  جرت  قد 
التهمة و مت�ضك بت�رشفه متحججا 

باأزمة ال�ضكن التي يعاين منها  

اأرباب 3 عائالت ُيحاَكمون 
بتهمة اإقتحام مبنى موؤ�ش�شة 

املطاحن ببني م�شو�س
حمكمة  عاجلتها  اأخرى  ق�ضية 
لأرباب  بالعا�ضمة  راي�ص  مراد  بئر 
ملوؤ�ض�ضة  مبنى  اقتحموا  3عائالت 
املطاحن التابعة للدولة املتواجدة 
م�ضو�ص  بني  منطقة  م�ضتوى  على 
حيث  اأكداملتهمني  للقا�ضي باأنهم 
القانون واإقتحام هذا  جلاأوا خلرق 
اأنف�ضهم يف  وجدوا  اأن  بعد  املبنى 
البيوت  من  طردهم  بعد  ال�ضارع 
تاأويهم رفقة  كانت  التي  القزديرية 
اأبنائهم، ليجدوا اأنف�ضهم يف احلب�ص 
يف  جزائيا  ومتابعني  الإحتياطي 
�ضكوى  حتريك  بعد  احلال،  ق�ضية 
املدر�ضي،  الدخول   قبيل  �ضدهم 
داخل  يوما   155 مدة  اأم�ضوا  اأين 
حيث  اأطفالهم،  عن  بعيدا  ال�ضجن 
عنهم  ال�ضفح  املتهمون  اإلتم�ص 
القاهرة  الظروف  باأن  موؤكدين 
التي يعي�ضونها بعد تدمري منازلهم 
بهم  دفعت  من  هي  القزديرية 
بعد  خا�ضة  املبنى،  هذا  لقتحام 
م�ضطرين  اأنف�ضهم  وجدوا  اأن 
اأطفالهم  رفقة  العراء  يف  للمبيت 
وزوجاتهم منذ اأكرث من 66 اأ�ضهر،  

اأ�ضماءهم وردت يف قائمة  اأن  رغم 
الرتحيل –ح�ضبهم-.

كهل يقتحم �شقة فرن�شي و 
يقوم لكرائها لعدة اأ�شخا�س 

بعقد مزور
العقارية  امللكية  تعدي  تقت�رش  مل 
حتى  بل  الدولة  اأمالك  على 
ق�ضية  حال  وهو  اخلوا�ص  اأمالك 
�ضيدي  حمكمة  موؤخرا  عاجلتها 
من  الرابع  العقد  يف  لكهل  اأحممد 
العمر ا�ضتوىل على �ضقة  اأ�ضحاب 
عقد   مبوجب  ال�ضوداء  الأقدام 
ملكية مزور و قام فوق ذلك باإعادة 
اأ�ضخا�ص ليمثل  اإيجار ال�ضقة لعدة 
رفقة �رشيكه اأمام املحكمة �ضالفة 
ملكية  على  التعدي  بتهمة  الذكر 
عقارية و التزوير  التي طالت عقد 
بيع �ضقة الكائنة ب�ضارع العربي بن 
مهيدي املتكونة من 8 غرف والتي 
راح �ضحيتها �ضاب يف اأواخر العقد 
الثالث من العمر  وجد نف�ضه ورغم 
املقدرة  الإيجار  لقيمة  ت�ضديده 
بالطرد  مهددا  دج  األف  ب45 
مقابل  األف   90 بدفع  وملزما 
الق�ضية  وهي  ملكه،  اإ�ضرتجاع 
التي تعود جمرياتها لعقد كراء بني 
»م  امل�ضمى  و  »�ضتيفان«  املدعو 
ال�ضقة  بكراء  قام  الأخري  ،ي«هذا 
لل�ضحية يف ق�ضية احلال مقابلمبلغ 
455 األف دينار �ضهريا ملدة �ضنتني 
ولدى تنقله لإ�ضتغالل ال�ضقة تفاجئ 
عائلته  رفقة  وهو  اأخر  ب�ضخ�ص 
يحتل ال�ضقة بحجة اأنه اأجرها من 
املدعو »م، ي« و بعد مدة ب�ضخ�ص 
بحجة  ال�ضقة  نف�ص  يقتحم  ثاين 
له وقام  اأن املدعو »م، ي« منحها 
ال�ضقة،  اأقفال  بتغيري  ذلك  فوق 
بابتزازه   ال�ضخ�ضان  هذان  ويقوم 
له  ال�ضقة  عن  تنازلهما  طريق  عن 
مببلغ 900 األف دج ليلجاأ من جهته 
فيه  ك�ضفت  الذي  اجلنائي  للق�ضاء 
الذي  الكراء  عقد  اأن  التحريات 
اإ�ضتند، عليه الطرف الأول من قبل 
ويتم  تزوير  حمل  �ضتيفان  املدعو 
بذلك باإدانته بعقوبة 6 اأ�ضهر حب�ضا 
قام  باأنه  ثبت  بعدما  خا�ضة  نافذا 
اأطراف  لعدة   ال�ضقة  نف�ص  بكراء 

�ضابق،  وقت  جرت حماكمتهم يف  
بت�ضليط  العام  ليطالب ممثل احلق 
يف  نافدا  حب�ضا  �ضنوات   3 عقوبة 
اأمر  اإلتما�ص  مع  املتهمان  حق 

باإيداع من اجلل�ضة.
�شاب يقتحم �شقة بدرقانة و 

يقيم فيها مدة 20 �شنة !!

العقد  يف  ل�ضاب  اأخرى    حالة 
الثالث من العمر اأقدم على التهجم 
و  درقانة  منزل مبنطقة  اإقتحام  و 
الإقامة به رغم �ضدور اأمر بالطرد 
و  ، املتهم  يف حقه  من املحكمة 
مبا  اإعرتف  للمحاكمة  مثوله  لدى 
يتهجم  مل  اأنه  م�رشحا  اإليه  ن�ضب 
اأوامر  بق�ضد خمالفة  املنزل  على 
اأم�ص  يف  كان  كونه  لكن  و  الدولة 
احلاجة لإيجاد ماأوى هو و اأطفاله  
نتيجة  الت�رشد  من   عانوا  الذين 
القا�ضي  الإ�ضتعجايل  الأمر  تنفيذ 
بالطرد خا�ضة و اأنه طرد من املنزل 
يف ف�ضل ال�ضتاء ،كما اأ�ضاف دفاعه 
اأن املتهم كان يقطن باملنزل منذ 
كان  اأين  �ضنوات   10 عمره  يف  كان 
اأن املوؤ�ض�ضة  املنزل ملكا لأبيه ،و 
الوطنية �ضكتت عن اإتخاذ اإجراءات 
جعله  مما  �ضنة    20 مدة  الطرد 
و  اأنها  ملكه غري  املنزل   اأن  يظن 
للمتهم  جتعل  مل  اإ�ضتفاقتها  بعد 
التعدي  و  الأمر  ك�رش  �ضوى  خيارا 
و  خا�ضة  اأخرى  مرة  املنزل  على 

اأنه متو�ضط الدخل .

كهل يتهجم على �شقة بربج 
الكيفان ويتحجج بعبارة«كلما 

عمت خفة »

الرابع من  العقد   تورط   كهل يف 
�ضقة  على  بالتعدي  موجود  العمر 
بربج الكيفان تابعة لديوان الرتقية 
و الت�ضيري العقاري و حولها ل�ضقته 
احلائط  عر�ص  �ضاربا  اخلا�ضة 
الق�ضائية  والقرارات  الأحكام  كل 
جرى  والذي  حقه  يف  ال�ضادرة 
مركز  امن  تقدمه   بعد  توقيفه 
تقدمي  ق�ضد  الوطني  الدرك 
ت�رشيح ب�ضياع رخ�ضة �ضياقته اأين 
قدم مل�ضالح الدرك الوطني هوية 

الأمر  وهو  احلقيقية  هوية  غري 
وحولته  اإكت�ضفته  ما  �رشعان  الذي 
هوية  اإنتحال  بتهمة  مركزها  على 
من  التحقق  بعد  واإكت�ضفت  الغري  
بحث  حمل  باأنه  احلقيقية  هويته 
عدة  حقه  يف  �ضادرة  و  ق�ضائي 
التعدي   فيها  مبا  ق�ضائية  اأحكام 
عدم  و  العقارية  امللكية  على 
والتي  ق�ضائية  لأحكام  الإمتثال 
تعود  وقائعها لعام 2004 حني قام 
ال�ضقق  اأحد  على  بالتهجم  املتهم 
بها  لالإقامة  الكيفان  برج  مبنطقة 
ديوان  اإكت�ضاف  مبجرد  و  اأن  غري 
للدار  العقاري  الت�ضيري  و  الرتقية 
باإر�ضال  قامت  لالأمر  البي�ضاء 
من  طرده  ق�ضد  ق�ضائي  حم�رش 
اأن  له ،غري  ال�ضقة،مع تقدمي مهلة 
املتهم و  بعد  خروجه من ال�ضقة 
و  لل�ضقة  الدخول  مدة  بعد  اأعاد 
الإقامة بها ،لتقوم مرة اأخرى برفع 
ق�ضية طرد اأمام الق�ضم الإ�ضتعجايل 
�ضد املتهم احلايل،الذي مل ميتثل 
ال�ضقة  على  التهجم  اأعاد  و  لالأمر 
الق�ضائي  احلكم  بذلك  �ضاربا 
برفع  ،لتقوم  احلائط  عر�ص 
اأ�ضا�ضها  الق�ضية احلالية التي على 
مع  حقه  يف  غيابي   حكم  اأ�ضدر  
من  ،املتهم  �ضده  بالقب�ص  اأمر 
مربرا  له  ن�ضب  مبا  اإعرتف  جهته 
على  بالتهجم  يقم  مل  اأنه  موقفه 
ال�ضقة مبفرده بل كان برفقة عدة 

مواطنني .

�شابان ي�شتوليان على حمالت 
مغرتب و يحولنها ل�شقق 

�شكنية!!!
يف  �ضابان  بفرن�ضا  مغرتب  تابع  
العمر  من  الثالث  العقد  اأواخر 
عقارية  مكلية  على  التعدي  بتهمة 
على خلفية تهجمهما على حمالته 
باإ�ضتغالل فرتة غيابه  و  التجارية 
قاما بتحويلها ل�ضكنات خا�ضة بهما 
جمريات  خالل  من  تبني  حيث   ،
جل�ضة املحاكمة اأن وقائع الق�ضية 
ال�ضحية  عودة  حلني  تعود  احلالية 
مبجرد  و  تفاجاأ  اأين  فرن�ضا  من 
ب�ضواحي  الأر�ضية  لقطعته  تفقده 
يقطنان  باملتهمني  ال�ضحاولة 
كان   التي  التجارية  املحالت  يف 
ب�ضدد جتهيزهها لالإ�ضتغالل بعدما 
جاهزة  �ضكنية  ل�ضقق  حولها  
�ضكوى  بتقييد  جهته  من  ،ليقوم 
طرف  من  توبعا  ،اأين  �ضدهما 
�ضالفة  بالتهمة  الق�ضائية  الهيئات 
مبثولهما  اأنكراها  ،التي  الذكر 
دفاعهما  اأكد  ،حيث  للمحاكمة 
باأن املتهمان لي�ضا هما ال�ضاغالن 
احلقيقيان للمحالن بدليل ال�ضكوى 
التي  اأودعها ال�ضحية �ضد جمهول 

عرفت ق�شايا  التعدي على اأمالك الغري  يف الآونة الأخرية ارتفاعا رهيبا يف ال�شنوات الأخرية  لأ�شخا�س  يتهجمون 
ويقتحمون اأمالك غريهم �شواء الدولة اأو اخلوا�س و ين�شبونها لهم مبنطق القوة �شاربني عر�س احلائط قوانني 

الدولة و  اأحكام الق�شاء  ليجد املالك ال�شرعيني اأنف�شهم يف  مركز ال�شعيف رغم حيازتهم لوثائق �شرعية  ت�شبح 
بال  قيمة لها  مبجرد  ا�شطدامها  مع الإجراءات القانونية  طويلة الأمد يف اأروقة املحاكم فيكون هنا  ال�شحية خمريا 
بني اللجوء لنف�س منطق املجرم  و اإ�شرتجاع حقه بالقوة اأو اللجوء لطريق الق�شاء وهو الطريق الطويل الأمد  ،وهي 

الثغرة القانونية التي اإ�شتغاللها املجرمني اأح�شن اإ�شتغالل ...

مالكها احلقيقيون تائهون بني اأروقة املحاكم

ل/منرية

موطنون يتحدون �لقانون ويقتحمون �أمالك 
�لغري بحجة �أزمة �ل�سكن

بكل  اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
اأ�ضكالها و تبعا للمخطط العملياتي 
امل�ضطر من قبل املديرية العامة 
ظاهرة  ملكافحة  الوطني  لالأمن 
الجتار غري ال�رشعي باملخدرات  
وامل�رشوبات  العقلية  املوؤثرات  و 
اأمن  م�ضالح  متكنت  الكحولية، 
ق�ضايا  ثالثة  يف  �ضكيكدة  ولية 
اأ�ضخا�ص   05 توقيف  من  منف�ضلة 

م�ضبوقني  منهم   03 فيهم  م�ضتبه 
من  كمية  حجز  مت  اأين  ق�ضائيا، 
املخدرات قدرت بـ 92 غرام و82 
اإىل  العقلية  املوؤثرات  من  قر�ص 
قارورة من امل�رشوبات  جانب 70 
الأنواع  خمتلف  من  الكحولية 
اأ�ضلحة  اإىل  بالإ�ضافة  والأحجام، 
بي�ضاء و 20 مليون �ضنتيم و 7000 

دج من عائدات هذه ال�ضموم.

 22 اىل   20 بني  ما  الفرتة  خالل 
�ضبيحة  غاية  اإىل   2017 جويلية 
هذا اليوم على ال�ضاعة الثامنة )اأي 
�ضجلت  الأخرية(  �ضاعة   48 خالل 
  5168 املدنية   احلماية  وحدات 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
طرف  من   ال�ضتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �ضملت 
احلماية  اأن�ضطة  جمالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �ضواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
احلرائق  اإخمــاد  ال�ضحي  الإجالء 

و الأجهزة الأمنية.
عدة  �ضجلت  النحو  هذا  على 
ت�ضببت يف  حوادث مرور منها 14 
 101 واإ�ضابة  اأ�ضخا�ص    15 وفاة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اأخرين 
احلوادث  مكان  يف  ا�ضعافهم  مت 
من  امل�ضت�ضفيات  اىل  ونقلهم 

طرف عنا�رش احلماية املدنية .
اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى 
و02  امراأة  بوفاة  �ضطيف  ولية 
�ضخ�ص   01 وا�ضابة  على  اأطفال 
بجروح على اثر انقالب �ضيارة من 
الولئي  بالطريق  اخلفيف  الوزن 
حمام  دائرة  تلة  ببلدية   ،64 رقم 
على  �ضجلت  اي�ضا  و  ال�ضخنة،  
 02 وفاة  ق�ضنطينة  ولية  م�ضتوى 
على  اأخرين،   29 وجرح  اأ�ضخا�ص 
اثر انقالب حافلة لنقل امل�ضافرين 
يف نزهة بالطريق الوطني رقم 79، 

ببلدية ودائرة خلروب.    
احلماية  م�ضالح  تدخلت  حني  يف 
جثث  انت�ضال  اجل  من  املدنية  
بكل  البحر  يف  متوفني  غرقى   04
ولية جيجل  التالية،  الوليات  من 
غرقا  متويف  مراهق   01 واحد 
ببلدية  لل�ضباحة  ممنوع  بال�ضاطئ 
ال�ضقفة دائرة �ضيدي عبد العزيز، 
ولية بومردا�ص  واحد 01 �ضخ�ص 
م�ضموح  بال�ضاطئ  غرقا  متويف 
دائرة  جينات  ببلدية  لل�ضباحة 
واحد  اجلزائر  ولية  منايل،  برج 
01 �ضخ�ص متويف غرقا بال�ضاطئ 
رغاية،  ببلدية  لل�ضباحة  م�ضموح  
مراهق  واحد01  م�ضتغامن  ولية 
م�ضموح  بال�ضاطئ  غرقا  متويف 
دائرة  مزغران  ببلدية  لل�ضباحة، 

حا�ضي مما�ص. 
م�ضالح  اي�ضا  تدخلت  وكما  
عني  لولية  املدنية  احلماية 
واحد  اإنت�ضال   اأجل  من  متو�ضنت 
01 متوفى غرقا بواد امل�ضمى واد 

تافنة، ببلدية ودائرة بني �ضاف. 
الأمني  جهاز  تدخل  للعلم،  
الغابات  اخلا�ص مبكافحة حرائق 
التابع  الزراعية  واملحا�ضيل 
اإخماد  اجل  من  املدنية  للحماية 
مع  اأدغال   04 غابات،  حرائق   26
من  هكتار   116،5 قدرت  خ�ضائر 
 ، الأدغال،  هكتار   19،5 الغابات، 
�ضجرة   2272  ، تنب  حزمة   1700

مثمرة، 69 نخلة حمروقة. 

مكافحة اجلرمية بكل اأ�شكالها

ما بني 20 اإىل 22 جويلية 2017

�ل�سرطة تطلق حملة ملكافحة مروجي 
�ملخدر�ت و�مل�سروبات �لكحولية 

وفاة 15 �سخ�ص
 يف حو�دث مرورية
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ال�صكان يف ات�صال  وا�صتكى ه�ؤالء 
ال�صعبة  » من احلالة  »ال��صط   بلـ 
جراء  احلي  يف  يعي�ص�نها  التي 
تده�ر ظروف املعي�صة فيه والتي 
يعرفها  م�صاكل  عدة  فيه  ت�صببت 
امل�اطنني  ا�صتياء  وتثري  احلي 
طرفات  ت�اجد  غرار  على 
جد  ظروف  يف  احلي  وم�صالك 
احلفر  فيها  تكرث  والتي  مهرتية 
ه�ؤالء  �صري  يعطل  مما  واملطبات 
ال�صكان الذين ي�صطرون يف غالب 
ا�صتعمال  التخلي عن  اإىل  االأحيان 
على  ب�صع�بة  وامل�صي  املركبات 
االقدام ب�صبب تخ�فهم من تعر�ض 
مركباتهم للأذى جراء تلك احلفر 
الكبيلرة  االأحجام  ذات  واحلجارة 

التي تن�رش يف تلك امل�صالك.

على  للح�شول  800 دينار 
بع�ض املاء ال�شالح لل�شرب 

كما عرب �صكان بن �صعيد باجللفة 
التهمي�ض  جراء  تذمرهم  عن 
واللمباالة التي ي�اجه�نها يف كل 
ال�صلطات املحلية  مرة من طرف 
عند تقدميهم ل�صكاويهم ، واكدوا 
ظهرها  اأدارت  االأخرية  هذه  اأن 
ه�ؤالء  يكن  مل  كما  الن�صغاالتهم 

التنم�ية  اخلطط  �صمن  ال�صكان 
و�صيا�صة   ، بالبلدية  اخلا�صة 
التجاهل والتهمي�ض زادت االأم�ار 
تعبري  حد  على  وتازمن  تعقدا 
حمدثينا ، ومل تت�قف معاناة ه�ؤالء 
ال�صكان عند هذا احلد بل ي�صاف 
اإليها م�صكل اخر يعان�ن منه وه� 

النق�ض الفادح يف تزويدهم مبياه
احلي  يعرف  حيث   ، ال�رشب 
انقطاعات متكررة يف هذه املادة 
يزداد  والتي   ، ال�رشورية  احلي�ية 
احلرارة  ف�صل  يف  الطلب  عليها 
حيث اأ�صبحت هذه الندرة هاج�صا 
حاجياتهم  اأن  خ�ص��صا  لديهم 
ما  وهذا  �رشورية  جد  للمياه 
ي�صطرون  ال�صكان  ه�ؤالء  جعل 
اجل جلب  م�صافات من  اإىل قطع 
املياه من االأماكن العم�مية ، فيما 
يلجاأ البع�ض القتناء املاء ال�صالح 
الغالب  يف  ت�صل  مببالغ  لل�رشب 
غلى 800 دينار ، وه� االأمر الذي 
خا�صــة  االأ�رش  اأرباب  كاهل  اأثقل 
ذوي الدخل املحدود والب�صيط ..

امل�صاكل  هذه  كل  غلى  واإ�صافة 
الي�مية ، فاإن �صبكة الغاز الطبيعي 
مل ت�صل بعد اإىل هذا احلي ال�صكني 
، حيث مل يتم تزويد تلك العائلت 
يزيد  مما  ال�رشورية  املادة  بهذا 
مع  ال�صكان  ه�ؤالء  اأتعاب  من 

الب�تان  غاز  قارورات  عن  البحث 
ال�صتاء كما يف ف�صل ال�صيف  ، يف 
، ناهيك عن م�صكل غياب االإنارة 
العم�ميـــــة الذي قـــال عنــــه هـــ�ؤالء 
اإنه بات قائما منــــــــذ ا�صتقرارهم 
ه�ؤالء  على  مينع  وهذا   ، باحلي 
ال�صكان تنقلهم يف الفرتات الليلية 
التعر�ض  من  خماوفهم  ويثري 

العتداءات و�رشقات .
واجلملة  املعاناة  هذه  وو�صط 
القاهرة  والظروف  النقائ�ض 
ال�صكان  ه�ؤالء  جدد  للحي 
عرب  وا�صتغاثتهم  مطالبهم 
املحلية  لل�صلطات  �صفحاتنا 

اإنهاء  اأجل  من   ، وال�الئية 
معاناتهم  من  واحلد  م�صاكلهم 
حيهم  اإدراج  على  بالعمل  وذلك 
من  والتي  تنم�ية  مب�صاريع 
عنهم  الغنب  ترفع  اأن  �صاأنها 
عنهم  والتهمي�ض  العزلة  وفك 
بتزفيت  تلك املتعلقة  خ�ص��صا 
الطريق وت�فري االإنارة العم�مية 
اأهم  من  ه�ؤالء  اعتربه  وما   ،
م�صكل  اإنهاء  ه�  مطالبهم 
احلي  وتزويد  املياه  انقطاع 
مبادة الغاز الطبيعي ، فاإيل متى 
يبقى هذا احلي  باجللفة حتت 

وطاأة التهمي�ض ؟

اأ�صجار  زراعة  جتربة  حققت 
ورقلة  والية  م�صت�ى  على  الزيت�ن 
خط�اتها  اأوىل  خطت  اأن  منذ 
تط�را   2008 �صنة  يف  اجلدية 
من  ذلك  يت�صح  حيث  م�صتمرا 
حلجم  املتزايد  الت��صع  خلل 
الن�ع  لهذا  املخ�ص�صة  امل�صاحات 
من الزراعات االإ�صرتاتيجية والذي 
انعك�ض بدوره باالإيجاب على كمية 
االإنتاج املحققة يف كل م��صم  وفقا 

مل�صالح مديرية الفلحة.
وقد كان يف البداية حجم امل�صاحة 
املخ�ص�صة لزراعة اأ�صجار الزيت�ن 

ورقلة يف  والية  تراب  عرب جمم�ع 
اأ�صجار  وبعدد  هكتارا    65 حدود 
�صجرة  األف   13 اإىل  و�صل  زيت�ن 
ب  قدر  اإجمايل  اإنتاج  من  مكنت 
الزارعني  حفز  مما  قنطار   350
وبخطى  قدما  امل�صي  على  اأكرث 
ثابتة لتحقيق االأف�صل يف امل�ا�صم 
ظل  يف  �صيما  امل�الية  الفلحية 
الدعم املقدم من طرف ال�صلطات 
اأخذت على عاتقها  التي  العم�مية 
اأعداد  اقتناء  مرات  عدة  ويف 
الزيت�ن  �صجريات  من  معتربة 
املزارعني  على  جمانا  وت�زيعها 

الراغبني يف مزاولة هذه الن�ع 
كان  وقد  الفلحي  الن�صاط  من 
 -  2009 امل�ايل  الفلحي  امل��صم 
م�ا�صل  على  التاأكيد  مبثابة   2010
�صق الطريق لل��ص�ل ب�صعبة زراعة 
م�صت�ى  اإىل  ورقلة  ب�الية  الزيت�ن 
عرب  عليها  املعق�دة  الطم�حات 
من  اأخرى  مالية  مبالغ  ر�صد 
القتناء  خ�ص�صت  ال�الية  ميزانية 
جديدة  زيت�ن  �صجرية  األف   17
الفلحني  على  باملجان  وت�زيعها 

عرب عدد من مناطق ال�الية.
الفلحي  القطاع  م�ص�ؤويل  وح�صب 
وامل�صاندة  الدعم  عملية  فاإن 
لفائدة  الدولة  طرف  من  املقدمة 
اأكلها  تاأتي  بداأت  املزارعني 
على  عليه  ال�ق�ف  ميكن  ما  وه� 
امل��صم  خلل  من  املثال  �صبيل 
الفلحي املنق�صي حيث بلغ حجم 
املخ�ص�صة  الفلحية  امل�صاحات 
عرب  الزيت�ن  اأ�صجار  لزراعة 
 1.116 ال�الية  تراب  جمم�ع 
�صجرة    176.608 ومبجم�ع  هكتار 
املنتجة  االأ�صجار  عدد  و�صل  وقد 

كمية  وقدرت  �صجرة   21.047 اإىل 
قنطار   3.857 ب  املحقق  االإنتاج 
منها 2.413 قنطار خا�ض بزيت�ن 
لزيت�ن  قنطار  و1.444  املائدة 
حتقيق  من  مكن  الذي  الزيت 
مديرية  ح�صب  لرت   12.996

امل�صالح الفلحية بال�الية .
احلايل  الفلحي  امل��صم  ومتيز 
ت��صيع  عملية  يف  باال�صتمرار 
املخ�ص�صة  الفلحية  امل�صاحات 
والتي  الزيت�ن  اأ�صجار  لزراعة 
هكتار   1.578 حدود  يف  اأ�صبحت 
ب  قدر  زيت�ن  اأ�صجار  وبعدد 
ارتفع  كما  �صجرة     328.608
املنتجة  الزيت�ن  اأ�صجار  عدد 
�صمحت  التي  �صجرة   33.847 اإىل 
بتحقيق اإنتاج اإجمايل قدر ب4.814 
خا�ض  قنطار   2.672 منها  قنطار 
قنطار   2.142 و  املائدة  بزيت�ن 
مكن  الذي  الزيت  بزيت�ن  خا�ض 
من احل�ص�ل على 19.278 لرت من 
الزيت و مبردود قدر بت�صعة لرتات 
يف القنطار ال�احد طبقا للمديرية 

املحلية للم�صالح الفلحية . 

فلحية  م�صاحة  تخ�صي�ض  مت 
حتت  هكتار   2.810 ب  مقدرة 
خمتلف  الإنتاج  املح�ري  الر�ض 
اأجل دعم �صعبة  العلف من  اأن�اع 
ح�صبما  غرداية   ب�الية  احلليب 
الفلحية   امل�صالح  مدير  اأكده 
ن�ع  الف�صف�صة  حم�ص�ل  ويعد 
على  وذلك  املهيمن  العلف 
هكتار   1.175 تناهز  م�صاحة 
اأي مبا يعادل 41،81 باملائة من 
املخ�ص�صة  االإجمالية  امل�صاحة 
مبنتج  متب�عة  الغر�ض  لهذا 
هكتار   1.160 مب�صاحة  الذرة 
  320 ب  ال�صعري  ثم  باملائة(   41(
فال�ص�فان  باملائة(   11( هكتار 
اأو�صحه  ح�صبما  هكتار    150 ب 

م�صطفى جعب�ب .
واأثبت اإنتاج العلف   الذي يتاأقلم 
واملناخ  املناخية  الظروف  مع 
اجلاف املميز للمنطقة  �رشوريته 
من اأجل دعم وتعزيز وكذا تط�ير 
احلليب  �صعبة  كبري  حد  اإىل 
املنتج  ن�عية  وحت�صني  بال�الية 
االإ�صارة  متت  كما  وعائداته  
اإليه  وترتبط زيادة اإنتاج احلليب 
بتط�ير  خا�ض  ب�صكل  بال�الية 
اإنتاج االأعلف  وفق ذكره  �صعبة 
الذي  الفلحية   امل�صالح  مدير 
الفلحني  تك�ين  بان  اأ�صاف 
والتقنيات  االأ�صاليب  وتلقينهم 
الزراعية لت��صيع زراعة االأعلف 

تبقى الهدف االأ�صمى .
واحدة  احلي�انية  الرتبية  ت�صكل 

من املك�نات الرئي�صية للقت�صاد 
ال�احاتي ب�الية غرداية كما يعد 
من  »هاما«  م�صدرا  القطاع  هذا 
م�صادر الدخل لل�صكان املحليني 
وي�صاهم يف احلفاظ على الت�ازن 
ال�صيد  ي��صح  للمنطقة   البيئي 
التي  الزيادة  وترجع  جعب�ب  
ب�الية  احلليب  �صعبة  ت�صهدها 
الع�امل  عديد  اإىل  غرداية 
االأبقار  ال�صيما منها زيادة عدد  
 4 بح�ايل  حاليا  املقدر  احلل�ب 

اآالف راأ�ض وحت�صن 
معدل ال�الدات اإ�صافة اإىل زيادة 
لزراعة  املخ�ص�صة  امل�صاحة 
امل�جهة  والذرة  االأعلف 

ل�صناعة علف احلي�ان .
امل�صتثمرين  من  العديد  وين�ي 
م�صتثمرات  خلق  االإطار  هذا  يف 
جتمع  مندجمة  جديدة  فلحية 
واإنتاج  االأبقار احلل�ب  بني تربية 
احلليب  اإنتاج  وكذا  االأعلف 
هذه  تط�ير  ويهدف  وم�صتقاته  
وزيادة  دعم  اإىل  بال�الية  ال�صعبة 
وج�دة  ن�عية  �صمان  مع  االإنتاج 
وحدات  خلق  وت�صجيع  الب�صرتة 
جديدة للمعاجلة والب�صرتة لدعم 
التاأثري  اأو  امل�صا�ض  دون  احلفظ 
على اخل�صائ�ض الذوقية للحليب 
امل�صالح  مديرية  م�ص�ؤول  ح�صب 
اأزيد  اإنتاج  الفلحية  ويتم حاليا 
احلليب  من  لرت  ملي�ن   1،2 من 
الطازج �صهريا ب�الية غرداية كما 

متت االإ�صارة اإليه . 

تعي�ض ازيد من 300 عائلة بحي بن �شعيد املجاور لزاوية الزهرية بعا�شمة الولية اجللفة ظلروف قا�شية ومزرية 
يف ظل اأدنى ال�شروريات واملرافق العمومية على راأ�شها تدهور الطرقات التي و�شلت اإىل حالة متقدمة من الهرتاء 

،حيث حتولت غلي جمموعة من حفر البليغة حولت حياتهم اإىل جحيم ل �شيما اأ�شحاب املركبات ، ناهيك عن م�شكلة 
انقطاعات املياه املتكررة خ�شو�شا يف ف�شل ال�شيف الذي يتطلب هذه املادة احليوية ، ويف هذا ال�شاأن رفع ال�شكان 
ان�شغالتهم يف العديد من املنا�شبات لل�شلطات املحلية من اأجل النظر يف ان�شغالتهم العالقة والرد على طلباتهم 

والعمل على اإنطالق م�شاريع تنموية من �شاأنها اأن تعيد العتبار  للحي وتنهي معانتهم اليومية .

انقطاع متوا�شل للمياه وعدم ال�شتفادة من الغاز الطبيعي

ورقلة 

اجللفة: اأحمـد قادري

300عائلة حتت وطاأة التهمي�ش والعزلة 
 يف حي  بن �سعيد باجللفـة

تطور م�ستمر لزراعة اأ�سجار الزيتون 

غرداية

تخ�سي�ش 2.810 هكتار لزراعة 
الأعالف لدعم �سعبة احلليب 

تثمني النفايات املزلية م�سدر 
للعمالة و مورد للرثوة 

د.بّرحو �شهيلة

النفايات  ت�صيري  م�صكلة  تعد 
اأكرب  من  اجلزائر  يف  املنزلية 
حلد  العالقة  البيئية  امل�صاكل 
ال�صاعة ، بحيث تخلف العائلت 
مننها    54%. 13ملي�ن   اأكرث من 
يتم  �صن�يا،   طن   %  10 و  يعالج 
تدويره ومن مت تثمينه ، اإن هذا 
املجال املن�صي مبثابة منجم ل� 
يتم ا�صتغلله كما ه�معم�ل به يف 

الدول الرائدة يف هذا املجال. 
الآن النفايات التي يتم ا�صرتجاعها 
طبيعتها   عن  النظر  بغ�ض 
اأولية الأنها  اأ�صبحت ت�صمى م�اد 
 . جديدة  منتجات  مدخلت 
املتقدمة  دول  واقع  اأثبت  لقد 
اأن   اقت�صاد بحد ذاته قائم على 
ميزات  له  النفايات  ا�صرتجاع 
الأنه ي�ظف  اجتماعية   و  ربحية 
من  امل�صت�يات  كل  من  عمالة  
املبتكرة  و  الب�صيطة   ، امل�ؤهلة 
هذا  ي�ظف  مثل  اأوروبا  يف 
ملي�ن  لكل  عامل   800 املجال 
ب  يقدر  ما  ا�صرتجاع  ويتم  فرد 
اإ�صافة   ، �صن�يا  ي�رو  مليار   60
ع�ص�ية  م�اد  هناك  لل�صرتجاع 

اأخرى م�ج�دة يف النفايات ميكن 
اآن تك�ن م�صدرا للطاقة . 

ال  االأمر  اجلزائر  مثل  دولة  يف   
كبرية  ا�صتثمارات  اإىل  يحتاج 
التدوير  و  للفرز  الإقامة م�صانع  
ت�صتغل  اأن  ميكن  فر�صة  هذه  و 
لتدارك االأخطاء ال�صابقة  وتاآكل 
التغا�صي  ،اأن  املالية  امل�ارد 
املجال  هذا  يف  اال�صتثمار  عن 
و  اقت�صادية   ، بيئية  ه�  جرمية 

اجتماعية يف نف�ض ال�قت  . 
احلل�ل ب�صيطة : 

يف هذا االقت�صاد االأخ�رش يجب 
عملية  يف  امل�اطن  اإ�رشاك 
الفرزعن طريق القن�ات ال�صمعية 

الب�رشية 
اإ�صهار  االإ�صهار الهادف بدال من 

لل�صتهلك 
غرامات  بفر�ض  القان�ين  الردع 
مالية ملن ال يحرتم �رشوط الفرز 
على �رشط اأن يتم و�صع املرافق 

اللزمة لهذه العملية .
يف  اخلا�ض  ال�رشيك  اإدخال 
من  للتخفيف  اجلمع   عملية 

ال�صغط على البلديات
و�صع حتفيزات جبائية للمقاولني 

يف تدوير النفايات
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 وال يختلف منهج �سعيد بن زرقة 
حني يكتب، فهو ـــ كما هي عادته 
املحّبة،  اأ�سباب  ي�ستدعي  ــ 
ثم  املوّدة،  لعالقات  ويوّطد 
ور متتابعة كي تنتظم  يطلق ال�سّ
يف ذهن املتلّقي، ولكنه ال يرتك 
�سوره لتت�ستت على ج�سد الن�ص 
يخ�سعها  واإمنا  ح�ساب،  دون 
ال�سرتاتيجة ت�سمن الو�سول اإىل 
حلظة  الفارقة..  اللّحظة  تلك 

الّده�سة والّتماهي مع الّن�ص.. 
امليالد  "بوبقرة..  كتاب:  وياأتي 
اآخر  وهو  الرحيل"،  بعد 
اإ�سدرات الكاتب �سعيد بن زرقة، 
"من�سورات  عن  اأ�سدره  وقد 
للفيلم  الدويل  وهران  مهرجان 
العا�رشة،  دورته  يف  العربي" 
اأ�سفتها  ق�سيبة  حلّة  يف  وجاء 
للفنون  الوطنية  املوؤ�س�سة  عليه 
التي   )ENAG( املطبعية 
بن  لي�سيف  بالطباعة؛   تكفلت 
رائعة،  االأدبي  ال�رّشح  اإىل  زرقة 
الفني ذخرية، واإىل  واإىل ال�رّشح 
ورفعة  اأ�سالة  االن�سان  قيمة 
كل  هي  مثلما  متاما  و�سمّوا، 
اأعماله، فهو ال يحيد عن اأ�سلوب 
كتابته، ويجعله طبقات مرتاتبة، 
االأنيقة،  االأدبّية  ور  ال�سّ اأوالها 
الوفرية،  املعلومات  والّثانية 
وهذه  النبيلة،  الر�سالة  والّثالثة 
ن�ّص  يف  كلها  جتتمع  طبقات 

كاأنه  قارئه  ناظري  اأمام  يتواتر 
االأنغام العذبة، فيتلهف للّتوا�سل 

معه اإىل متامه.

ا�شرتاتيجية الأدب..
اأن  �سيء  يف  العفوية  من  لي�ص 
ا�سم  زرقة  بن  �سعيد  يتخرّي 
لعمل  عنوانا  ليجعله  "بوبقرة" 
املرحوم  الكبري  بالفنان  يتعلق 
ي�ستغّل  فهو  احل�سني،  ح�سان 
ما  وكل  الفّني  اال�سم  �سهرة 
زاهر،  تاريخ  من  عليه  يحتكم 
كي يربط بقارئه عالقة �سداقة 
بهذه  له  يحتفظ  ثم  لها عمقها، 
امل�ساهد  طول  على  العالقة 
يدعو  وهو  له،  يرويها  التي 
ح�سان(  )عمي  احل�سني  ح�سان 
اأو )نعينع( اأو )�سيخ الكوميديني(، 
اأو ي�سري اإليه باأو�ساف توافق ما 
فتت�سّكل  ال�رّشد،  �سياق  يقت�سي 
بالتوازي  االأملعي  الفّنان  �سورة 
املخل�ص،  املجاهد  �سورة  مع 
و�سورة االن�سان الّنبيل؛ ثم يلقي 
"احلّب"  جمال  من  ور  ال�سّ على 
االأّمة  بق�سايا  "االلتزام  وجالل 
ما   )19 )�ص  الّزوالية"  وم�ساغل 
قلب  يف  املخاطر  ركوب  يهّون 
ي�سافر  الذي  احل�سني  ح�سان 
على دراجة هوائية من الربواقية 
اإىل غاية حمّل "تاكاريل" ب�ساحة 
الّتوت يف البليدة، الأجل احل�سول 
ب�سينما  يبثه  فيلم(  )بوبينة  على 

ريك�ص )�ص 13(؛ فقد كان ح�سن 
احلقيقي  )اال�سم  ال�سيخ  بن 
جيدا  يعي  احل�سني(  حل�سان 
متاما  ال�سورة،  تاأثري  مقدار 
مثلما كان يدرك م�سمون ر�سالة 
الفن، وهو ما منحه القدرة على 
االعتقال واحلب�ص  جتاوز مرارة 
بو�سي  لو،  )�سان  حمت�سدات  يف 
فا�ستخرج  �رشكاجي..(،  و�سجن 
ال�سقية"  "احلياة  من  روائعه 
املتابعات  عليه  فر�ستها  التي 

البولي�سية )�ص 19(.
�سيء  يف  العفوية  من  ولي�ص 
كذلك، اأن يتخرّي بن زرقة معنى 
عنوانا  الّرحيل"  بعد  "امليالد 
اإال  يلبث  ال  اإذا  للكتاب،  فرعيا 
قدر ما يتيح تقدمي الكتاب، حتى 
امل�ساركة  القارئ  على  يفر�ص 
ح�سان  اإقامة  اإىل  "رحلة"  يف 
اجلميل"،  بـ"املقام  احل�سني  
وي�سع طبقة اأوىل للخطاب العام 
الرحيل"،  قبل  "امليالد  بعنوان: 
تفا�سيل  يف  قارئه  فيقحم 
االأخريين  العامني  من  دقيقة 
يف  "نعينع"  عا�سهما  اللذين 
االأر�ص  وجعل  بوزريعة،  اأعايل 
غّناء  حديقة  باإقامته  املحيطة 
منحها من جهده وعرقه، واتخذ 
جتاوز  من  "ميّكنه  ملجاأ  منها 
حالة االغرتاب، ويذكّره بجذوره 
)�ص  ببوغار"  عنرت  اوالد  يف 
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قبل الرحيل اإذن، مل يُكتب لعمي 
تّوجا  اثنني  عامني  �سوى  ح�سان 
م�سارا طويال من الكفاح، لذلك 
بعد  اجلديد  "امليالد"  اقت�سى 
لوحة  وع�رشين  خم�سا  الرحيل، 
زرقة  بن  �سعيد  �ساغها  فنية 
باأناة وروّية، كي ي�ستعيد احليوّية 
ل�سورة ح�سان احل�سني، ويحّقق 
الغّناء..  احلديقة  اإىل  العودة  له 
الذين  اجلزائريني  قلوب  اإىل 
ويعرتفون  مكانته،  له  يعرفون 
عجاف  �سنوات  بعد  بف�سله،  له 
طم�ست عبقرية الكلمة، فتال�سى 
عبق املحبة اأو كاد.. ولقد تي�رّش 
يف  زرقة  بن  �سعيد  للكاتب 
اخلم�ص  مقاالته/لوحاته  اأثناء 
والع�رشين، اأن يلملم �ستات �سرية 
"ح�سن بن ال�سيخ" باأ�سلوب ممتع 
للكتاب:  االأعلى  الهدف  حقق 
ال  ولكن،  الرحيل..  بعد  امليالد 
ينبغي اأن يفوتنا باأن ما نقول باأنه 
"تي�رش"، ون�سفه يف كلمات قليلة، 
اجلهد  من  كثري  نتاج  هو  اإمنا 
من  وكثري  ال�سرب،  من  وكثري 
فاملقاالت  واالإخال�ص،  املحّبة 
كل  تكتفي  منف�سلة،  تبدو  التي 
اأداء  يف  بذاتها  منها  واحدة 
ر�سالتها، وميكن قراءتها كذلك، 
مرّكبة،  مت�سلة  عمقها  يف  هي 
اإىل  منها  واحدة  كل  ت�سيف 
االأخرى اإىل اأن تكتمل "ال�سرية"؛ 
ونعتقد اأن �سعيد بن زرقة ا�ستغل 

الأنه  بالّذات،  اجلانب  هذا  على 
مل  "�سرية"  اأمام  نف�سه  وجد 
متنحه كثريا من الوثائق، خا�سة 
املنرية  حمطاتها  اأغلب  واأّن 
ولهذا،  الّذكريات،  على  تفّرقت 
الوثائق  اإىل  عاد �سعيد بن زرقة 
املخطوط  كمثل  توّفرت،  التي 
بخط  االأ�سود  باحلرب  املكتوب 
)�ص18(  احل�سني  ح�سان  عمي 
جمعها  التي  ال�سهادات  اإىل  اأو 
ح�سان  الكوميديان  عرفوا  ممن 
عّمي  من  بداية  وعاي�سوه 
)املازوزي(،  �سقيقه  حممد 
�رشيف،  ميلود  املرحوم  اإىل 
حمي  حامينا،  خل�رش  حممد 
وني�سي  زهور  عميمور،  الدين 
�رشيط،  عي�سى  وال�سيناري�ست 
للكاتب  قّدموا  ممن  وغريهم 
ما يحتاج ال�ستعادة �سورة عمي 

ح�سان..
�سعبة  اأخرى  منطقة  هناك 
خا�سها الكاتب �سعيد بن زرقة، 
وهي تلك التي ال يتوّفر له فيها 
تفي  ال  ب�سيطة  معلومة  �سوى 
اإىل  في�سطر  كامل،  مقال  حق 
امل�سي  خالل  من  ا�ستعادتها 
ح�سان  الفنان  خطى  على 
احل�سني، ومثال ذلك الرحلة يف 
�سّديقي  ابراهيم  ال�ساعر  رفقة 
اإىل  "رحلة  بعنوان:  و�سمها  التي 
بتفا�سيلها  ف�سّورها  ال�سعادة"، 
�سعيد  مع  )والرحالت  امللهمة 
وهذا  فعال،  ملهمة  زرقة  بن 
وختمها  ال�سطور(  كاتب  جّربه 

كما يلي:
�سباحا  برهوم  �سديقي  "جاءين 
وقد بدا عليه اأنه مل ينم جيدا.. 
ال�سفر،  دعاء  وقراأت  فحوقلت 
ابراهيم  �سي  وكان  وانطلقنا، 
وكنت  نائم،  �سبه  وهو  ي�سوق 
�سيهوي  اأنه  �سعرت  كلما  األكزه 
االأخ�رشية  منحدرات  يف  بنا 
ال  ميتان  واأننا  جاورها،  وما 
كذلك،  ا�ستمرينا  اإن  حمالة 
اأ�سوق بدال  اأن  التم�ص مني  وقد 
الأن  ذلك،  عن  فعجزت  عنه،  
ب�سيارته كثري من )االأوب�سيونات( 
�سبيهة  اأوب�سيون(  )بال  و�سيارتي 
)الّدو�سوفو(  �سي ح�سان  ب�سيارة 
التي كان كلما ركبها يغني اأغنيته 
طونوبيل/ يا  واه  واه  ال�ّسهرية: 
تتم�سى من �سط ل�سّط/ وتتعنقر 

كيف القط".ا.ه )�ص 52(.
ح�سان  �سرية  اإن  القول  بقي 
�سعيد  ا�ستعادها  كما  احل�سني، 
بن زرقة، كانت ال�سانحة للتعرف 
الأن  االأ�سماء،  من  كثري  على 
الكاتب مل يرتك �ساعرا وال اأديبا 
وال فنانا ذكره، اإال بعد اأن ي�سري 
اإىل اأعماله بخّفة واأناقة، وهوؤالء 
كثريون بينهم القا�ص ب�سري خلف 
اأحمد  حاج  �سديق  والكامراد 
يفيد  ممن  وغريهما  الزيواين، 
دون  منهم  باالقرتاب  القارئ 

تاأثري على �سرية �سي ح�سان.

ذخرية الفّن..
ميثل  كتاب "بوبقرة.. امليالد بعد 
حقيقية،  فنية  ذخرية  الرحيل" 
اأنقذ معلومات كثرية هامة  فقد 
عن حياة ح�سان احل�سني، ظلّت 
ال�سفاهي يف  الّتداول  وقفا على 
عر�سة  يجعلها  ما  املنا�سبات، 
من  ـ  اأنه  كما  والّ�سياع؛  للن�سيان 
لها  �سورة  قّدم  ـ  ال�ّسرية  خالل 
مع  التعامل  واقع  عن  عمقها، 
فـ"بوبقرة"  والفنان،  املثقف 
الذي يحتفي به الرئي�ص الراحل 
اهلل،  رحمه  بومدين،  هواري 
لعر�ص   1970 �سنة  يف  ويدعوه 
ال�سهرية  "احلرية"  م�رشحية 
بالزمة )تي قول تي قول با(، يف 
ق�رش ال�سعب باجلزائر العا�سمة؛ 
بتقدير  يحظى  الذي  و"بوبقرة" 
بن  ال�ساذيل  الراحل  الرئي�ص 
احتفالية  له  اأقام  الذي  جديد 
فران�سي�سكو؛  �سان  يف  تكرمي 
ظلمه  الذي  "بوبقرة"  نف�سه  هو 
بع�ص املخرجني الذين "�سيقوا 
عليه اخلناق يف كثري من االأدوار 
فيه  يكر�سوا  اأن  وحاولوا   )...(
ذلك  يف  تتمثل  منطية  �سخ�سية 
البدوي ال�ّساذج القادم من الريف 
دون خلفيات، في�سطدم باملدينة 
خائبا"  قريته  اإىل  ويعود  الغولة، 

فتنكره قريته )�ص 36(.
الهائل من املعلومات  الكّم  ومع 
يحتكم  التي  والتاريخية  الفنية 
زرقة  بن  جمع  الكتاب؛  عليها 
حتت  و�سعها  هامة،  �سهادات 
عنوان "كلمات يف رحيله"، ومنها 
كلمة الفنان روي�سد، ال�سيد رابح 
ب�سايح،  بوعالم  ال�سيد  بيطاط، 
و�سع  ثم  جميعا،  اهلل  رحمهم 
�سي ح�سان،  ل�سرية  ال  ثبتا مف�سّ
حياة..  "�سرية  بعنوان:  و�سمه 
اأهم  فيه  قدم  جمد"،  وم�سرية 
حمطات ال�سرية يف نقاط ي�سهل 
على القارئ ح�رشها، وت�سمنت 
الدرا�سية،  وم�سريته  ن�ساأته، 
اإىل  اإ�سافة  اإقامته،  واأماكن 

التي  واملعتقالت"  "ال�سجون 
الوطن؛  حرية  اإىل  منها  عرب 
احل�سني،  �سكات�سات  اأثبت  كما 
"اأحالم  �سكات�ص  من  بداية 
 1943 �سنة  اأداه  الذي  ح�سان" 
البورجوازي"،  "�سي بلقا�سم  اإىل 
�ساركه  التي  ال�سكات�سات  ثم 
اأبو احل�سن،  الطيب  الفنان  فيها 
بها  �سارك  التي  وامل�رشحيات 
اإىل  ليخل�ص  اختالفها؛  على 
وي�سع  �سينمائية"،  "معامل  ق�سم 
االأفالم  كل  قارئه  يدي  بني 
التي �سارك بها �سي ح�سان، مع 

تواريخها، وممثليها.

ر�شالة الن�شان..
يتاأ�س�ص كتاب "بوبقرة.. امليالد 
ان�سانية  قيم  على  الرحيل"  بعد 
�سرية  يف  جت�ّسدت  �سامية 
نحّبذ  كنا  واإذا  احل�سني،  ح�سان 
لذة  القارئ  على  نف�سد  ال  اأن 
اأن ن�سري  فاإّننا يجب  االكت�ساف، 
باأّن اأهّم قيمة كّر�سها عمل �سعيد 
 La( "االعرتاف"  زرقة، هي  بن 
Reconnaissance(، فالكتاب 
يحر�ص على هذه القيمة يف كل 
اإنه  بل  اآنفا،  ذكرنا  التي  طبقاته 
العليا  القيمة  تكون  اأن  لها  يريد 
�سرية  يف  جت�ّسدت  ما  مبثل 
انخراطه  منذ  احل�سني  ح�سان 
والتزامه  التحرري،  العمل  يف 
منتق�سا  ووطنه،  اأهله  بخدمة 
االآخرين،  اإىل  م�سيفا  نف�سه  من 
ولقد مّر بنا من قبل اأنه مل يتح 
له اأن يتجاوز االغرتاب اأكرث من 

عامني.. قبل الرحيل..
اإذن،  الرحيل  بعد  "بوبقرة"  عاد 
كتاب  اجلزائرية  للمكتبة  و�سار 
ب�سرية  الوطنية  للذاكرة  يحتفظ 
اأملعي..  وفنان  عظيم  جماهد 
بوغار  مدينة  من  بداأت  �سرية 
و�ستتوا�سل  املدية،  بوالية 
الرحيل،  بعد  بامليالد 
لعبقرية  منريا  عنوانا  لتكون 

اجلزائري.. 

حينما يتكّلم الأ�شتاذ الإعالمي �شعيد بن زرقة، يجب اأن ترتّقب الّلحظة الفارقة التي يرغمك فيها على الوقوف وجها لوجه مع 
"مفهوم" عميق ي�شتّله من الغمو�ض باأ�شلوب ممتع، ثم يرّتب بنيانه ب�شال�شة مده�شة وهو يكاد يقنعك باأّنك اأنت من ت�شوغ املعاين؛ 

حتى اإذا ا�شتوى املنظر اأمامك، ي�شّد بن زرقة بيدك اإىل مراقي "املفهوم" املق�شود، ومينحك اإح�شا�شا عميقا باأن املعنى املوغل يف 
العمق، ميكن اأن ي�شري بني الّنا�ض.. ولن ت�شّك مطلقا يف ذلك، لأن بن زرقة �شيعّد لك كّل ما ي�شمن و�شولك اإىل �شحكة تنبع من 

القلب لتكون بيانا على اأّنك ا�شتوعبت املق�شود كما ينبغي لك اأن ت�شتوعبه..

�شعيد بن زرقة ي�شيف رائعة اإىل املكتبة اجلزائرية

كتب: حممد كاديك

االن�سان.. ينت�سر  حينما  اأو  الرحيل"..  بعد  امليالد  "بوبقرة.. 
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الأعجوبة التنظيمية… املقاومة دون قيادة
غياب  �أن  �ملقولة  هذه  موؤيدو  يفرت�ض   
�نتكا�سة  �رس  هو  و��سح  �سيا�سي  برنامج 
�مل�رسوع �لوطني �لفل�سطيني، و�أحد دالئل 
عدم قدرة �ملقاومة يف منطها �حلايل من 
�ملجادلون  وي�سكك  ملر�مها.  �لو�سول 
�حلالية  �ملقاومة  �أمناط  �متالك  يف 
للمجتمع  ميكن  و��سحة،  �سيا�سية  �أهد�ًفا 
يرى  قد  بل  حولها.  يلتف  �أن  �لفل�سطيني 
يف  �ملقاومة  عن  �ملد�فعني  �أن  ا  �أي�سً

�ل�سفة �لغربية يروجون للموت �ملجاين.
هوؤالء  عند  و�لتحليل  �خلطاب  �إ�سكاليات 
ينح�رس  لديهم  �جلدوى  فمقيا�ض  عديدة، 
�ل�سيا�سي �ملطلبي. فهم ي�سعون  بال�سوؤ�ل 
بنيان  �أمام  �حلايل  ب�سكلها  �ملقاومة 
حتليلي م�ستحيل، فاأما �أن يكون �مل�رسوع 
تكون  ال  �أن  �أو  �ملطلبي،  �ل�سيا�سي 
�ملقاومة. بالطبع، يفتقر �لبنيان �لتحليلي 
فهم  �إىل  �ل�سيا�سي؛  من  �أهم  هو  ما  �إىل 
و�أهمية  �الجتماعي،  مبعناها  �ل�سيا�سة 
�إحياء مناذج �لبطولة يف زمن �لرت�جع. عند 
هوؤالء، هذ� �أمٌر هام�سي، وال يربر �نطالق 
�ل�سبان �لفل�سطينيني الإحياء مناذج �لبطولة 
من  �أكرث  مدى  على  متتابعة  عمليات  يف 
�سنتني، وال خلقهم هبة و�نتفا�سة �سيا�سية 
�ل�سلطة  ترف�ض  �لف�سائلية،  تتعدى  و�عية 
�الجتماعي  �لرف�ض  وجتّذر  و�لتن�سيق، 
لبنية ��ستعمارية متطورة، جتلّت يف مناذج 
تبد�أ مبهند حلبي، وبهاء عليان، وال تنتهي 
�حلالية  �لهبة  لقد حققت  �الأعرج.  ببا�سل 
�سل�سلة مرت�كمة من �الإجناز�ت، �سو�ًء من 
خالل  من  �أو  �الأد�ة،  �سطوة  ك�رس  خالل 
�ل�سهيونية،  �الأمنية  �لبنى  على  �لتغلب 
كان  كامل  فل�سطيني  جمموع  باإدخال  �أو 
متاأخًر� يف �اللتحاق يف م�سرية �ملقاومة، 
لنُقاد  بالن�سبة  �لد�خل.  فل�سطينيو  مثل 
�لعمليات، كل هذ� لي�ض باإجناز، بل جمرد 
كله  ذلك  من  �الأهم  بدمى.  يلعبون  فتية 
تفتقر  �لناقدة  �ملقوالت  هذه  �أن  هو 
نقر�أ  كيف  لذ�،  �لع�سكرية.  �ملعرفة  �إىل 

�ملقاومة �لفل�سطينية ع�سكرًيا �ليوم؟

املقاومة جدوى م�شتمرة

�أو �لربيء بني  �أحياًنا �خللط �ملتعمد  يتم 
عينية  �أهد�ف  لتحقيق  كاأد�ة  �ملقاومة 
تتعدى  نف�سية  كحالة  و�ملقاومة  �سيا�سية، 
يف �أهميتها �ملخرجات �ل�سيا�سية �ملرجوة. 
بع�ض �أهم منظري �حلرب، مثل كالوزفيتز 
�لذي حدد مفهوم �ال�سرت�تيجية �أو �حلرب 
�إن  بالقول  �أ�سا�ًسا  �ل�سيا�سة  مع  بالعالقة 
بو�سائل  لل�سيا�سة  �متد�د  هي  »�حلرب 
�أخرى«، مل يغفلو� �إن �حلرب ال تقت�رس يف 
وظائفها على خمرجاتها �ل�سيا�سية. بل �أن 
�أحياًنا  ترتقي  �حلرب  باأن  يقر  كالوزفيتز 
لتكون �ل�سيا�سة يف �أعلى �سورها، �إذ� يقول 
على خلفية �ل�رس�ع ما بني برو�سيا وفرن�سا 
�ل�سعب يرى  �أن  »�أقر و�أعرتف  عام 1870: 
يف كر�مة وحرية وجوده �أعلى �لقيم. على 
�ملنطلقات  تلك  عن  يد�فع  �أن  �ل�سعب 
الآخر قطرة دم. حتى لو �نتهت �ملو�جهة 
تلك  �ملو�جهة  �ل�سعب،  حرية  تدمري  يف 
�ل�سعب من  �ست�سبح بذرة يف عملية والدة 
جتذًر�  �أكرث  ل�سجرة  ر�فعة  لتكون  جديد 

باالأر�ض«.
فر�نتز  من  �ملقاومة،  منظرو  يتجاهل  مل 
و�سواًل  �رسعيتي،  علي  �إىل  فانون، 
يف  �ملقاومة  �أهميَة  وماو،  لغر�م�سي 
لال�ستعمار،  �لنف�سية  �الآفة  من  �لتحرر 
�ل�سيا�سية  �لعقد  فك  على  وقدرتها 
ما  جمتمع  باإخ�ساع  �ملرتبطة  و�لنف�سية 
�آخر. فاملقاومة  ل�سيطرة و�سطوة جمتمع 
جدو�ها  يف  تتعدى  �ملختلفة  �أمناطها  يف 
�أ�سحاب  يفهمها  كما  �ل�سيا�سة  مفهوم 
هي  بل  �ل�سيا�سية«،  »�مل�ساريع  مقوالت 
طريق لعملية حترر �أو�سع من جمرد �إنهاء 

�حلالة �ال�ستعمارية. 
�حلالة  �أن  جتاهل  ميكن  ال  ا  �أي�سً وهنا 
بطابعها،  عنيفة  حالة  هي  �ال�ستعمارية 
م�ساد  لعنف  �الأ�سا�سي  �ملولد  �أنها  �أي 
تلقائي وفطري، ال ميكن �ختز�له مبطالب 
ي�سبح  �لفل�سطينية،  �حلالة  يف  �سيا�سية. 
و�سواًل  و�ملولوتوف،  �حلجر  ��ستخد�م 
لعمليات نوعية يف عقر �أو�ئل �مل�ستعمر�ت 
�أمًر�  فل�سطني،  �أر�ض  على  �ل�سهيونية 

تلقائًيا طبيعًيا، ال ميكن لنا �أن ناأطّره حتت 
�إخ�ساع  نحاول  �أن  �أو  �سيا�سية،  م�ساريع 
مطلبية  �سيا�سية  لبنية  عدمه  �أو  وجوده 
هناك  د�م  ما  باخت�سار،  موؤ�س�ساتية.  �أو 
�سهيوين،  ع�سكري  جهاز  �أو  م�ستوطن، 
�ست�ستمر عملية �ملو�جهة باأمناط و�أدو�ت 
�ملقاومة  �رسورة  من  يعزز  ما  متعددة.  
�حلاجة �إىل �إعادة �إنتاج �لبطولة زمنًيا، �إذ 
ت�سبح م�ساألة ��ستمر�ر �ملقاومة يف �ل�سياق 
�لنموذج  ��ستمر�ر  م�ساألة  هي  �لفل�سطيني 
فل�سطينية  �أجيال  �آمال  يحاكي  �لذي 
هنا  �جلدوى  عن  �ل�سوؤ�ل  وي�سبح  كاملة. 
فطرية  حالة  �أمام  ا  خ�سو�سً ثانوًيا،  �أمًر� 
تخطت  بتلقائية  ذ�تها  تّولد  �أن  ت�ستطيع 
باع طويل  ذ�ت  فل�سطينية  �أحز�ب  قدر�ت 
يف �لعمل �ملقاوم. بل ميكن �أن نرى �أنظمة 
�لقمع على �أنها نتاج ردود �أفعال متو��سلة 
�لهبة  تكون  وبهذ�  �ملقاومة،  تطور  على 
�حلالية تطوًر� تلقائًيا حتاول فيه �ملقاومة 
تلك  حتاول  بينما  �الأمنية  �لبنى  جتاوز 
�لبنى مو�كبتها. لقد ثّبت �لفعل �لذي يقوم 
به �لفل�سطيني �ليوم �أمرين �أ�سا�سيني، فهو 
هذ�  يتبع  وما  �الأد�ة  �حتكار  �أنهى  �أواًل 
وف�سائل  قياد�ت  والدة  من  �الحتكار 
�جليو�سيا�سية  �لتغري�ت  رهينة  ت�سبح 
بتوفري  �ملرتبطة  �لد�خلية  �لعو�مل  �أو 
خدمات ذ�ت طابع »حكومي«، فاملقاومة 
من  بالفعل  تخرجنا  �ليوم  �لفل�سطينية 
هذ� �ملاأزق. وثانًيا، فالعمليات �ملقاِومة 
خارج  من  و�لغاية  �الأد�ة  توّحد  �ليوم 
�لتقليدية، موفرًة م�ساحة  �لبنى �حلزبية 
ا  �أي�سً يتحدى  �لذي  �ملقاوم  �لفعل  من 
�لتي  و�ل�سيا�سية  �جلغر�فية  �لتق�سيمات 
حولّت �لوجود �لفل�سطيني �إىل جمتمعات 

منف�سلة ومتناثرة �إىل حد كبري.

�شوؤال البي�شة والدجاجة

ا  خ�سو�سً �لفل�سطينية  �ملقاومة  تاأطرت 
ذ�ت  �سيا�سية  ف�سائل  يف  �لنكبة  بعد 
طابع مطلبي �سيا�سي. فقد لعب �حتكار 
بني  ما  للتناف�ض  و�سواًل  �ملقاومة، 

وحق  �ل�رسعية  على  �ل�سيا�سية  �لف�سائل 
ت�سحيات  تقزمي  يف  هاًما  دوًر�  �لتمثيل، 
�أدبيات  هنالك  �لفل�سطيني.  �ملجتمع 
»�لكفاح  �سايغ  يزيد  كتاب  �أهمها  هائلة، 
تتناول  �لدولة«،  عن  و�لبحث  �مل�سلح 
�سياق  يف  �مل�سلح،  �لكفاح  ف�سل  �أ�سباب 
منظمة �لتحرير، يف �إر�ساء م�رسوع حترري 
قابل للتحقق. وميكن تلخي�ض هذ� �لطرح 
باإن قيادة منظمة �لتحرير مل تَر يف �لكفاح 
بل  �لتحرير،  نحو  حقيقًيا  طريًقا  �مل�سلح 
وّظفت �لكفاح �مل�سلح من �أجل �لبحث عن 

من�ساأ لدولة وكيانية فل�سطينية جمتز�أة.
�ملقاومة  ينقدون  من  �سوؤ�ل  ياأتي  وهنا 
م�رسوع  قيام  �ملمكن  من  هل  �ليوم، 
يقوم  �لتي  �لعمليات  �إىل  م�ستند  �سيا�سي 
عدم  يعني  وهل  �لفل�سطيني؟  �ل�سباب  بها 
م�رسوع  لقيام  �ملو�تية  �لعو�مل  تو�فر 
حني  �إىل  �لعمليات  تلك  تقف  �أن  �سيا�سي 

�سعود هكذ� م�رسوع؟
دون  �سيا�سي  م�رسوع  ي�سعد  �أن  ميكن  ال 
فاتورة دم ت�سبق �سعوده. فحتى لو �أنتجنا 
عملًيا  و�سيا�سًيا  نا�سًجا،  فكرًيا  م�رسوًعا 
ومقنًعا وقاباًل للتحقق، ال ميكن الأي كان �أن 

يبني عالقة وثيقة مع �ملجتمع �لفل�سطيني 
�أننا نعود  �أي  دون فاتورة يدفعها بدمائه. 
للمربع �الأول وي�سبح نقد �رسورة �لعمليات 
�لبي�سة  �سوؤ�ل  بنيته،  يف  مياثل  �سوؤ�ل  هو 
تكون  لرمبا  َمن.  ي�سبق  وَمن  و�لدجاجة 
�لعمليات �لتي تنت�رس �ليوم بو�كري مل�رسوع 
عن  تعبرًي�  تبقى  ولرمبا  ينبعث،  �سيا�سي 
�مل�ستعمر  �سد  متجذر  �جتماعي  رف�ض 
�سيا�سي  كقيا�ض  كاٍف  وكالهما  و�أعو�نه، 

و�جتماعي جلدوى �لعمليات و�أثرها.
تكمن  »�لعمليات«  منتقدي  عند  �ملفارقة 
�مل�ساريع  �أن  حقيقة  يغفلون  �أنهم  يف 
�ل�سيا�سية �لفل�سطينية بغالبيتها عانت من 
�ال�سرت�تيجية،  مطالبها  يف  م�ستمر  تاآكل 
بل �أ�سحت يف �لكثري من �الأحيان ظاًل ملا 
كانت عليه، حتديًد� الأنها حاولت �أن تاأطر 
�ملقاومة يف �سياق م�ساريعها �الجتماعية 
�أو �ل�سيا�سية، كما حدث من ميثاق منظمة 
�ل�سلطة  ل�سيا�سات  و�سواًل  �الأول  �لتحرير 
�ليوم، ومن �مليثاق �ملوؤ�س�ض حلما�ض �إىل 
�لوثيقة �جلديدة. ناهيك عن �أن �ملقاومة 
بل  للتنظيم،  تفتقر  ال  �حلايل  ب�سكلها 

للهرمية يف �لقيادة �لتنظيمية.

مقالت حممد عبد اهلل

يف مارون الرا�س على تخوم فل�سطني حتدي واإ�سرار
غري بعيٍد عن القد�س وامل�شجد الأق�شى، ومن فوق تلة مارون الرا�س اللبنانية الع�شية الأبية، املقاومة ال�شنديدة، البطلة العنيدة، املطلة على تخوم فل�شطني ال�شمالية ال�شاخمة، التي اأعيت العدو واأوجعته، 

وهزمته واآملته، وكبدته يف عدوانه عليها قتلى وجرحى، واأوقعت يف �شفوفه خ�شائر مادية ومعنوية كبرية، ولقنته در�شًا قا�شيًا األيمًا ما زال حتى اليوم رغم اعرتافه به ل يتجرعه ملرارته، ول يكاد ي�شيغه ل�شدته، 
ول يقوى على ن�شيانه ملا تركه يف �شفوفهم على خمتلف م�شتوياتهم من جراٍح غائرة، ودرو�ٍس األيمٍة مفادها اأن اأ�شحاب احلق ل يرتاجعون، ورجال املقاومة ل ينك�شرون، واأبناء البلد دومًا ينت�شرون، واأنهم اأبداً يف 

وطنهم يبقون وباأر�شهم يتم�شكون، وهو عن اأر�شهم يرحل، واأمام رجالهم يخ�شع، وحتت �شربات املقاومة ُيقتل اأو يهرب. 

تد�عى  ورمزيتها،  مبوقعها  �لر��ض  مارون  تلة  �إىل 
وعجٌم،  وعرٌب  و�سيعٌة،  �سنٌة  ولبنانيون،  فل�سطينيون 
بدعوٍة  و�سبيان،  و�سباٌب  و�سيٌب  ورجاٌل،  ون�ساءٌ 
�سالة  الأد�ء  �ملقاومة،  لعلماء  �لعاملي  �الحتاد  من 
�لالهبة،  �لظهرية  �سم�ض  وحتت  �لعر�ء  يف  �جلمعة 
�لتي  �لوطن،  فل�سطني  من  معدودٍة  �أمياٍل  بعد  على 
كانت ترت�ءى �أمام عيونهم حزينًة، بينما �رتفع علمها 
ت�سامٍن  �للبناين، يف  �لعلم  جانب  �إىل  مرفرفاً  خفاقاً 
موؤمٍن  عنيٍد،  و�ثٍق  متما�سٍك،  قوٍي  مقاوم،  �سعبٍي 
بالن�رس وعلى يقنٍي من �لوعد، �أن �لعدو عن فل�سطني 
�سيندحر، ومن �أر�سنا �لطاهرة �سريحل، ومن بالدنا 
�أو تاأخر �لن�رس، فال يظن  �سيخرج مهما طال �لزمن 
�أنه بقوته باقي، وبتحالفاته �آمٌن، و�أنه باأو�ساع �لعرب 
و�مل�سلمني �ملزرية �لكئيبة مطمئٌن وغري خائف، و�أن 

�أحد�ً لن يهدد �أمنه �أو يعر�ض وجوده للخطر.
رغم �سعوبة �لو�سول وبعد �ملكان وتعقيد �الإجر�ء�ت 
و�مل�سجد  �لقد�ض  مع  �ملت�سامنني  �أن  �إال  �الأمنية، 
لبنان  يف  و�سوٍب  حدٍب  كل  من  و�سلو�  قد  �الأق�سى 
الإعالن ت�سامنهم، وتاأكيد م�ساركتهم يف هذه �ملعركة، 

و�إطالق  و�مل�ساندة،  �لد�عمة  مو�قفهم  و�إعالن 
ر�سائلهم �لقوية و�ل�رسيحة �إىل �لعدو �لذي كان يرقبهم 
�إليهم، وتقربهم مناظريه وت�سورهم عد�ساته،  وينظر 
�سنو�جههم،  ومقاومون  �سنقاتلهم،  جنٌد  هنا  باأننا 
يف  �لفل�سطينيني  مع  و�أننا  عليهم،  �سنزحف  وجيو�ٌض 
معركتهم، نقف معهم ونقاتل �إىل جانبهم، ولن نتخلى 
�مل�سلمني  قبلة  فاالأق�سى  وحدهم،  ونرتكهم  عنهم 
�الأوىل وثالث �حلرمني �ل�رسيفني م�سجدنا �الأقد�ض، 
وم�رسى ر�سولنا �الأكرم حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، 
و�جٌب،  حتريره  �لعلى،  �ل�سماو�ت  �إىل  ومعر�جه 
وتطهريه من رج�ض �ملحتلني فر�ٌض الزم، وتخلي�سه 
�أجله،  من  �سنعمل  و�أمٌل،  حلٌم  �ل�سهاينة  بر�ثن  من 

و�سن�سحي يف �سبيله.
وباأمٍل  يدفعه، وجر�أٍة متيزه،  ي�سكنه، وحما�ٍض  بيقنٍي 
وخامتٍة  يق�سده،  و�رسٍف  ينكره،  ال  وو�جٍب  يحذوه، 
ال  و�ثٍق  وب�سوٍت  فيها،  ياأمل  ومقاومٍة  �إليها،  يتطلع 
وبياٍن  ذلٍق  ول�ساٍن  تتلجلج،  ال  �سادقٍة  ونربٍة  يتهدج، 
�الحتاد  رئي�ض  حمود  ماهر  �ل�سيخ  �سدح  بليٍغ، 
يف  �لقد�ض  م�سجد  و�إمام  �ملقاومة  لعلماء  �لعاملي 

�الأمة  د�وود  باأن  �سيد�،  �للبنانية  �ملقاومة  عا�سمة 
ويف  ولبنان  فل�سطني  يف  ويتهياأ  يتح�رس  �الإ�سالمية 
مبقالعه  د�وودنا  غد�ً  �أو  �ليوم  و�سيطلع  مكاٍن،  كل 
و�سالحه، ومبفاجئاته و�إبد�عاته، و�سي�رسب �لعدو يف 
نف�سه  و�إن ظن  قلبه، و�سريغمه  و�سي�سيبه يف  عمقه، 
قوياً، و�سيمرغ �أنفه يف �لرت�ب و�إن �عتقد �أنه عزيز�ً، 

و�سينتزع �لن�رس منه عنوًة ولو خال ذلك م�ستحياًل.
خطيب  حمود  ماهر  �ل�سيخ  حيا  كلها  �الأمة  وبل�سان 
�الأمة  جبابرة  �لر��ض،  مارون  يف  �لت�سامن  جمعة 
�ليوم يف كل مكاٍن ملعركة  يتهياأون  �لذين  �الإ�سالمية 
�لعدو  مع  �لف�سل  ليوم  وي�ستعدون  �ل�سادق،  �لوعد 
�لهالك، ويعدون �لعدة �إىل �ليوم �لذي �سيحققون فيه 
وعد �هلل �خلالد، و�لذي فيه �سيدخلون �مل�سجد كما 
دخله �أ�سالفهم �أول مرة، ور�أى �أن جبابرة �الأمة �ليوم 
�سجعان،  ومقاومون  �أ�سد�ء  ورجاٌل  �أ�سالء،  م�سلمون 
ين�سحبون،  وال  يجبنون  وال  يرتددون،  وال  يخافون  ال 
طليعتهم �جلبارين �لثالثة، �لذين جاوؤو� من قلب �لوطن 
فل�سطني لينتقمو� الأهلهم يف �لقد�ض، وليهاجمو� جنود 
�لعدو يف باحات �مل�سجد �الأق�سى، ليكون لهم �رسف 

�لدفاع عنه، وينالهم فخر �ال�ست�سهاد يف رحابه، و�أجر 
�لت�سحية يف �سبيله، وب�رس باأن �أمثالهم يف �الأمة كثري، 
�أكرث،  مثلهم  �ملجد  على  و�ملتناف�سني  و�ملت�سابقني 

و�سيفاجئ �لعدو بهم، و�سي�سيبه �لفزع من �أفعالهم.
من مارون �لر��ض �أبرق �ملت�سامنون بل�سان خطيبهم 
ر�سائلهم �إىل �أهلهم يف �لقد�ض �ل�رسيف ويف �الأر�ض 
وثباتهم،  �سمودهم  على  فيها  حيوهم  �ملقد�سة، 
وقدرو� لهم حتديهم ومو�جهتهم، و�سكرو� لهم قيامهم 
بو�جب �لدفاع عن �مل�سجد �الأق�سى نيابًة عن �الأمة، 
من  �نتقاهم  �إذ  لهم،  �هلل  �ختاره  �لذي  قدرهم  فهذ� 
رمح  ر�أ�ض  وليكونو�  �ل�رسف،  هذ�  لينالهم  عباده  بني 
�أ�رسف  يف  �ملجاهدة  وطليعتها  معركتها،  يف  �الأمة 
�ل�سادقة  �أمنياتهم  بل�سان �مل�سلني  و�أبدى  ق�ساياها، 
�أنهم لو كانو� معهم فوق �الأر�ض �ملباركة وعلى مقربٍة 
�إذ �أنهم يتوقون الأن ي�ساركوهم  من �مل�سجد �الأ�سري، 
مثلهم  وي�سحو�  �لرباط،  وي�ساطروهم  �ملقاومة، 
بدمائهم و�أرو�حهم، لينالهم ف�سل �لرباط يف �الأق�سى 
ويف �أكناف بيت �ملقد�ض، فهذ� حلٌم ير�ودهم، و�أمٌل 

يعملون عليه وي�سعون �إليه.

بقلم د. م�شطفى يو�شف اللداوي

تهنئة
بكل جدارة وا�شتحقاق 

وبنتيجة جيدة متكن �شديق 
»الو�شط«  التلميذ الغايل »اأحمد 
رحمون«  من اجللفة من ال�شعود 

اإىل الق�شم الأعلى  » اخلام�شة 
ابتدائي«  وبهذه النتيجة واملنا�شبة 

الغالية تتوجه له جميع اأفرد 
عائلته وخا�شة الأب بتهانيها 
اخلال�شة والنجاح الدائم األف 

مربوك ل�شديق اجلريدة  وعقبال 
املزيد من النجاحات  .
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والإح�صاء  املتابعة  اإطار  ويف 
املتوا�صل لنتفا�صة القد�س، ر�صد 
الأ�صبوع  يف  "النتفا�صة"  موقع 
الثالث من �صهر جويلية لعام 2017، 
مقتل  اإىل  اأدت  فدائية  عملية   21
يف  اآخرين،   32 واإ�صابة  �صهاينة   3
الغربية  ال�صفة  من  متفرقة  اأنحاء 

والقد�س املحتلتني.
عمليات املقاومة

ال�صفة  يف  اهلل  رام  مدينة  ففي 
م�صتوطنني   3 ُقتل  املحتلة، 
عمر  الفدائي  نفذها  طعن  بعملية 
مغت�صبة  يف  العبد،  اجلليل  عبد 
اأرا�صي  على  اجلاثمة  "حلمي�س" 
املواطنني برام اهلل وخالل الأ�صبوع 
املن�رصم اأ�صيب 12 جندياً �صهيونياً 
باب  مواجهات  يف  خمتلفة،  بجراح 
تركيب  بعد  اندلعت  التي  الأ�صباط 
الحتالل البوابات اللكرتونية على 

بوابات امل�صجد الأق�صى.
بجراح  م�صتوطنني   5 اأ�صيب  كما 
متفاوتة، بعد اإلقاء زجاجات حارقة 
"بيت  م�صتوطنة  يف  حريق  واندلع 
املحتلة  اهلل  رام  مدينة  قرب  اإيل" 
 3 فاأ�صيب  اخلليل  مدينة  يف  اأما 
عقب  خمتلفة،  بجروح  �صهاينة 
ده�صهم من ال�صهيد راأفت حرباوي 

قرب بلدة بيت عينون.
واأ�صيب �رصطيان �صهيونيان بجراح 
وبلدة  حطة  باب  من  بالقرب 
املفرقعات  اإطالق  عقب  �صلوان، 
دوريات  على  احلارقة  والزجاجات 
وتعر�س  القد�س  يف  الحتالل 
بعد  لالإ�صابة  �صهيونيان  جنديان 
الطور  حي  يف  باحلجارة،  ر�صقهم 

مبدينة القد�س املحتلة.
كما تعر�س 3 جنود لالإ�صابة بجراح؛ 
خميم  يف  باحلجارة  ر�صقهم  عقب 
وبلدة  العي�صوية،  وقرية  اجللزون، 
�صلوان ويف بلدة تقوع تعر�س جندي 
متو�صطة  بجراح  لالإ�صابة  �صهيوين 
اأثناء  باحلجارة  ر�صقه  عقب 
البلدة  يف  اندلعت  التي  املوجهات 
قلنديا،  حاجز  مواجهات  يف  اأما 
بجراح  �صهيونيان  جنديان  فاأ�صيب 
زجاجات  اإلقاء  عقب  متو�صطة 
التي  املواجهات  يف  عليهم  حارقة 
اندلعت بالقرب من احلاجز الفا�صل 

بني القد�س ورام اهلل.
�صهر  من  الثالث  الأ�صبوع  وخالل 
من  جمموعة  ا�صتهدفت  يوليو، 
ال�صبان يف ال�صفة املحتلة، دوريات 
الغربية  ال�صفة  يف  الحتالل  قوات 
يف  نا�صفة  عبوات  بثالث  املحتلة 
خميم �صعفاط، وقرية النبي �صالح، 
يعرتف  اأن  دون  ع�صكر،  وخميم 

الحتالل بوقوع اإ�صابات.
من  نار  اإطالق  عمليتي  �صهد  كما 
ال�صفة  يف  الفدائية  املجموعات 
الغربية، جتاه دوريات الحتالل يف 

�صفا،  اأم  وقرية  �صالح،  النبي  قرية 
بوقوع  الحتالل  يعرتف  اأن  دون 

اإ�صابات نتيجة هذه العمليات.
خالل  النتفا�صة  موقع  و�صجل 
جويلية،  �صهر  من  الثالث  الأ�صبوع 
ال�صفة  يف  مواطنني   6 ا�صت�صهاد 
الغربية والقد�س املحتلة، وال�صهداء 

هم:
1- ال�صهيد حممد ح�صني التنوخ )26 
عاًما( من تقوع بيت حلم، وا�صت�صهد 

بعد حماولته تنفيذ عملية طعن.
2- ال�صهيد راأفت نظمي احلرباوي 
وا�صت�صهد  اخلليل،  من  عاًما(   29(
 3 لإ�صابة  اأدت  ده�س  عملية  بعد 

جنود �صهاينة.
خليل  اأحمد  عامر  ال�صهيد   -3
كفر  من  عاما(   34( الطرياوي 
م�صلح  ا�صتباك  يف  وا�صت�صهد  عني، 
النبي  قرية  يف  الحتالل  قوات  مع 

�صالح برام اهلل.
�رصف  حممود  حممد  ال�صهيد   -4
العامود،  راأ�س  حي  من  عاما(   17(
م�صتوطن  بر�صا�س  وا�صت�صهد 
�صهيوين يف املواجهات التي اندلعت 

مبدينة القد�س.
غنام  اأبو  ح�صن  حممد  ال�صهيد   -5
القد�س،  مدينة  من  عاما(   21(
التي  املواجهات  يف  وا�صت�صهد 

اندلعت بالبلدة.
بلدة  من  ليف  حممد  ال�صهيد   -6
وا�صت�صهد  بالقد�س،  دي�س  اأبو 
مع  اندلعت  التي  املواجهات  يف 

الحتالل بالبلدة.
نقاط املواجهة

اأ�صيب  فقد  الإح�صائية؛  ووفق 
احلي  بالر�صا�س  مواطناً   378
اإ�صابة  اإىل  اإ�صافة  واملطاطي، 
والعتداء  بالغاز  بالختناق  املئات 
التي  املواجهات  خالل  بال�رصب، 

اندلعت يف 137 نقطة مواجهة.
 54 اإلقاء  املواجهات  هذه  و�صهدت 
زجاجة حارقة، يف مناطق خمتلفة 
والقد�س املحتلتني، خالل  بال�صفة 
للعام  يوليو  من  الثالث  الأ�صبوع 

.2017
جثماين  الحتالل  احتجاز  وبعد 
التنوخ  ح�صني  حممد  ال�صهيدين 
حرباوي،  نظمي  راأفت  وال�صهيد 
حتتجز  الحتالل  قوات  اأ�صبحت 
جثامني 14 جثماًنا ل�صهداء انتفا�صة 
املحتجزة  وال�صهداء  القد�س، 

جثامينهم هم:

 19( �رصور  اأبو  احلميد  عبد   -1
عاماً( من خميم عايدة - بيت حلم، 

ا�صت�صهد بتاريخ 2016/4/20.
الطرايرة  نا�رص حممود  2- حممد 
وا�صت�صهد  اخلليل،  من  عاماً(،   16(

بتاريخ 2016/6/30.
الفقيه  اأحمد  جبارة  حممد   -3
)29 عاماً(، من �صوريف - اخلليل، 

وا�صت�صهد بتاريخ 2016/7/27.

4- رامي حممد زعيم علي العورتاين 
ا�صت�صهد  نابل�س،  من  عاماً(،   31(

بتاريخ 2016/7/31.
5- م�صباح اأبو �صبيح )39 عاماً(، من 
�صلوان بالقد�س املحتلة، وا�صت�صهد 

بتاريخ 2016/10/9.
عاما(،   28( القنرب  اأحمد  فادي   -6
وا�صت�صهد  املحتلة،  القد�س  من 

بتاريخ 2017/1/8.
عنكو�س  ح�صن  عادل  ال�صهيد   -7
)18 عاًما(، من قرية دير اأبو م�صعل، 

وا�صت�صهد بتاريخ 2017/6/16.
 18( اإبراهيم عطا  براء  ال�صهيد   -8
م�صعل،  اأبو  دير  قرية  من  عاًما(، 

وا�صت�صهد بتاريخ 2017/6/16.
 19( عطا  اأحمد  اأ�صامة  ال�صهيد   -9
م�صعل،  اأبو  دير  قرية  من  عاًما(، 

وا�صت�صهد بتاريخ 2017/6/16.
جبارين  اأحمد  حممد  ال�صهيد   -10
بالداخل  الفحم  اأم  من  عاماً(،   29(
بتاريخ  وا�صت�صهد  املحتل، 

.2017/7/14
جبارين  حامد  حممد  ال�صهيد   -11
بالداخل  الفحم  اأم  من  عاما(،   19(
بتاريخ  وا�صت�صهد  املحتل، 

.2017/7/14
مف�صل  اأحمد  حممد  ال�صهيد   -12
الفحم  اأم  من  عاماً(،   19( جبارين 
بتاريخ  وا�صت�صهد  بالداخل املحتل، 

.2017/7/14
التنوخ  ح�صني  حممد  ال�صهيد   -13
حلم،  بيت   - تقوع  من  عاًما(   26(

وا�صت�صهد بتاريخ 2017/7/20.
14- ال�صهيد راأفت نظمي احلرباوي 
وا�صت�صهد  اخلليل،  من  عاًما(   29(

بتاريخ 2017/7/18.

 114 الحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
طفاًل،   61 بينهم  فل�صطينياً  مواطناً 
وتركزت العتقالت يف حمافظات: 
حلم،  بيت  جنني،  القد�س،  اخلليل، 
وبينهم  وقلقيلية،  طولكرم،  نابل�س، 

اأ�رصى حمررون.
وخالل الأ�صبوع الثالث من �صهر يوليو 
طلبت النيابة ال�صهيونية يف القد�س 
املحتلة احلكم على الطفلني حممد 

بال�صجن  هل�صة،  وحممد  عبيدات، 
لتهامهما  وفقا  عاًما،   25 الفعلي 

بتنفيذ عملية طعن يف القد�س.
ومددت �صلطات الحتالل ال�صهيوين، 
عزل الأ�صري اأحمد يو�صف املغربي 
)43 عاماً( من بيت حلم، وذلك ملدة 

�صهر.
عن  الحتالل  �صلطات  واأفرجت 
عماد  جهاد  املقد�صي  الأ�صري 
بعد  باهر،  �صور  قرية  من  عمرية 
البالغة  حمكوميته  مدة  اأم�صى  اأن 

ثمانية اأ�صهر.

ا�شتهداف وهدم منازل
�صهر  من  الثالث  الأ�صبوع  وخالل 
الحتالل  اآليات  وا�صلت  يوليو، 
قطاع  حمافظات  �رصق  املتمركزة 
جتاه  ر�صا�صاتها  نريان  فتح  غزة، 
حيث  املواطنني؛  ومنازل  اأرا�صي 
اأكرث  والأرا�صي  املنازل  ا�صتهدفت 

من 8 مرات.
قوات  وا�صلت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
الحتالل اعتداءاتها على ال�صيادين، 
الحتالل  زوارق  ا�صتهدفت  حيث 
بحر  عر�س  يف  ال�صيادين  مراكب 
مرات،   9 من  اأكرث  غزة،  قطاع 
اإ�صافة لإ�صابتها اثنني من ال�صيادين 

يف عر�س بحر خانيون�س.
الأ�صبوع  خالل  املوقع  ر�صد  كما 
قوات  اإخطار  يوليو،  من  الثالث 
يف  بالهدم  منازل   10 لـ  الحتالل 

النقب املحتل والقد�س املحتلة.
ووفق متابعة موقع النتفا�صة خالل 
وا�صل  فقد  املن�رصم؛  الأ�صبوع 
اقتحاماتهم  ال�صهاينة  امل�صتوطنون 
للم�صجد الأق�صى املبارك،  اليومية 
الفرتة  يف  جمموعات،  �صكل  على 
ال�صهاينة  عدد  وبلغ  ال�صباحية، 
اأكرث  الأق�صى  للم�صجد  املقتحمني 

من 418 �صهيونياً.
يف  ال�صلطة  اأجهزة  اعتقلت  كما 
خالل  املحتلة  الغربية  ال�صفة 
على  مواطناً   16 املن�رصم  الأ�صبوع 
 13 ا�صتدعت  فيما  �صيا�صية،  خلفية 
حمررون  اأ�رصى  اأغلبهم  مواطناً، 

وطلبة جامعات.

با�صم  الع�صكري  الناطق  اأكد 
الق�صام  الدين  عز  ال�صهيد  كتائب 
على  العدو  جتروؤ  اأن  عبيدة  اأبو 
القد�س  �صد  وحربه  الأق�صى 
الرماد،  حتت  اجلمر  �صيحرك 
وقال  القد�س  انتفا�صة  و�صي�صعل 
له  تغريدة  يف  الع�صكري،  الناطق 
عرب ح�صابه ال�صخ�صي على تويرت: 
ال�صهاينة  عدوان  �صدى  "اإن 
�صيق�ّس  والقد�س  الأق�صى  على 
و�صيفجر  العدو،  قادة  م�صاجع 

بطولت متجددة باإذن اهلل".
ولقي ثالثة م�صتوطنني م�رصعهم، 
م�صاء  بجراح،  اآخر  واأ�صيب 
نفذها  طعن  عملية  يف  اجلمعة، 
م�صتوطنة  يف  فل�صطيني  �صاب 
اهلل،  رام  مدينة  قرب  "حلمي�س" 
وتاأتي  املحتلة  ال�صفة  و�صط 
فيه  �صهدت  وقت  يف  العملية 
القد�س وجميع املدن الفل�صطينية 
مظاهرات  الأخرى،  الرئي�صة 

الأق�صى،  للم�صجد  ن�رصة 
قوات  مع  مواجهات  تخللتها 
الحتالل اأ�صفرت عن ا�صت�صهاد 3 

فل�صطينيني، واإ�صابة املئات.
على  املظاهرات  تلك  وجاءت 
الحتالل  قوات  اإغالق  خلفية 
اجلمعة  الأق�صى،  امل�صجد 
فيه،  ال�صالة  اأداء  ومنع  املا�صية، 
ا�صت�صهاد  اإىل  اأدت  عملية  عقب 
�رصطيني  ومقتل  فل�صطينيني،   3
دولة  اأن  ورغم  اثنني  �صهيونيني 
امل�صجد  فتح  اأعادت  الحتالل 
اأنها  اإل  املا�صي،  الأحد  جزئًيّا، 
الدخول  امل�صلني  على  ا�صرتطت 
الإلكرتونية،  الفح�س  بوابات  عرب 
الفل�صطينيون  رف�صه  ما  وهو 
الذين يحتجون يف مدينة القد�س 
منذ ذلك اليوم على تلك البوابات، 
حيث  اإزالتها،  على  وي�رصون 
الحتالل  من  حماولة  يعّدونها 

لفر�س �صيادته على "الأق�صى".

يوم  فل�صطينيني،  �صبان   3 ا�صت�صهد 
اآخرين،   440 نحو  واأ�صيب  اجلمعة 
بر�صا�س قوات الحتالل ال�صهيوين، 
اأنحاء متفرقة  خالل مظاهرات يف 
من القد�س املحتلة وال�صفة الغربية 

وغزة.
وقالت وزارة ال�صحة الفل�صطينية، يف 
بيان �صحفي: اإن 3 �صبان فل�صطينيني 
املواجهات،  خالل  ا�صت�صهدوا 
ال�صهداء  اأحد  اأن  اإىل  م�صريًة 
فيما  م�صتوطن،  بر�صا�س  ارتقى 
ال�رصطة  بر�صا�س  الآخر  ا�صت�صهد 
الثالث  ارتقى  الإ�رصائيلية، يف حني 

بعد اإ�صابته بالر�صا�س احلي.
املواطن  اأن  الوزراة  واأو�صحت 
متاأثراً  ا�صت�صهد  ليف  حممد 
بجروح اأ�صيب بها بالر�صا�س احلي 
دي�س  اأبو  حي  يف  القلب،  مبنطقة 
ا�صت�صهد  فيما  القد�س،  �رصقي 
ال�صاب حممد ح�صن اأبو غنام خالل 
بالقد�س،  الطور  حي  يف  مواجهات 
تنوح  ال�صاب حممد  ارتقى  يف حني 
الراأ�س،  مبنطقة  بجراحه  متاأثراً 
يف حي راأ�س العامود �رصق القد�س 

املحتلة.
املواجهات  ح�صيلة  وبلغت 
نحو  والقطاع  والقد�س  بال�صفة 
الهالل  اأفاد  حني  يف  اإ�صابة،   440
�صابق  وقت  الفل�صطيني يف  الأحمر 
باإ�صابة 391 مواطناً يف املواجهات 
العنيفة املندلعة يف ال�صفة الغربية 
والقد�س، فيما اأعلنت وزارة ال�صحة 
يف  �صخ�صاً   41 اإ�صابة  عن  غزة  يف 

القطاع.
م�صادر  ذكرت  ذاته،  الإطار  ويف 
الحتالل  قوات  اأن  فل�صطينية 
خطفت 6 �صبان فل�صطينيني يف حي 

وادي اجلوز بالقد�س.
الفل�صطيني  الأ�صري  نادي  واأفاد 
 )21( اعتقلت  الحتالل  قوات  اأن 
خالل  الغربية،  ال�صفة  من  مواطناً 
الحتالل  قوات  مع  مواجهات 
اجلمعة؛  �صالة  بعد  اندلعت 

احتجاجاً على البوابات الإلكرتونية 
التي اأقامتها �صلطات الحتالل على 

اأبواب امل�صجد الأق�صى.
بني  من  اأن  الأ�صري  نادي  واأو�صح 
مدينة  من  �صّبان  ع�رصة  املعتقلني 
�رصطة  عليهم  اعتدت  القد�س، 
امل�صتعربني  وقوات  الحتالل 
عملية  خالل  املرّبح  بال�رصب 
معتز  الأ�صري  بينهم  ومن  اعتقالهم، 
�صعيدة، والذي جرى نقله من مركز 
"هدا�صا"  م�صت�صفى  اإىل  ال�رصطة 
يف  بنزيف  اإ�صابته  اإثر  الحتاليل 

الراأ�س بعد تعر�صه لل�رصب.
امل�صجد  يف  اجلمعة  �صالة  وعقب 
الأق�صى، احت�صد اآلف الفل�صطينيني 
يف  القدمية  البلدة  اأ�صوار  قرب 
من  منعهم  بعد  املحتلة،  القد�س 
العبور، راف�صني املرور من بوابات 
الحتالل الإلكرتونية، ما اأّدى لوقوع 

اإ�صابات بني �صفوف امل�صلنّي.
غزة،  يف  فل�صطينيون  وتظاهر 
اليوم، قرب ال�رصيط احلدودي مع 
احل�صار  على  احتجاجاً  الحتالل؛ 
ون�رصة  القطاع،  منه  يعاين  الذي 

للم�صجد الأق�صى.
)14 جويلية  املا�صي  ويوم اجلمعة 
الحتالل  �صلطات  اأغلقت   ،)2017
اأداء  ومنعت  الأق�صى،  امل�صجد 
مرة  لأول  فيه،  اجلمعة  �صالة 
وذلك عقب  قرن،  ن�صف  نحو  منذ 
ثالثة  ا�صت�صهاد  اإىل  اأّدى  هجوم 
�رصطيني  ومقتل  فل�صطينيني، 

�صهيونيني اثنني واإ�صابة ثالث.
جزئياً،  امل�صجد  فتح  واأعادت 
على  ا�صرتطت  لكنها  الأحد، 
عرب  الدخول  واملوظفني  امل�صلني 
وهو  اإلكرتونية،  تفتي�س  بوابات 
مرجعيات  من  رف�صاً  لقى  ما 
عّدته  حيث  القد�س؛  يف  اإ�صالمية 
لـ  الحتالل  خمططات  �صمن 
القائم"  التاريخي  الو�صع  "تغيري 
وجه  على  والأق�صى  القد�س،  يف 

اخل�صو�س.

اأ�شعل اإغالق الحتالل ال�شهيوين امل�شجد الأق�شى املبارك انتفا�شة القد�س، واأ�شاف اإليها وقوداً جعلها 
ت�شتعل بقوة خالل الأ�شبوع املا�شي؛ خا�شة يف حميط امل�شجد الأق�شى وعلى بواباته، حيث اعت�شم 

الفل�شطينيون رف�شًا للبوابات اللكرتونية التي اأراد الحتالل فر�شها.

وفقا لإح�شائية موقع "النتفا�شة" 

اأبو عبيدة

ق.د

القد�س  انتفا�ضة  "الأق�ضى" ي�ضعل 
بـ21 عملية فدائية خالل اأ�ضبوع

جتروؤ العدو على الأق�ضى �ضيفجر 
بطولت متجددة

فل�ضطني تنتف�س.. 3 �ضهداء و440 
اإ�ضابة يف جمعة ن�ضرة الأق�ضى
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رف�ضهم  اأكدوا  القد�س  اأهايل 
عرب  الأق�ضى  اإىل  الدخول 
موؤكدين  الإلكرتونية،  البوابات 
عرب  اإليه  بالدخول  حقهم  على 
تفتي�س  دون  الرئي�ضية  بواباته 
تتعار�س  اإ�رسائيلية  قيود  ودون 
مع حرية العبادة، لكن اإ�رسائيل ل 
اإل  اأن ل دخول  تزال م�رسة على 
البوابات، ورئي�س وزراء  عرب هذه 
اأن  اأكد  نتنياهو  بنيامني  اإ�رسائيل 
تزال، يف معركة هي  لن  البوابات 
اأقرب اإىل معارك ك�رس العظم بني 

الطرفني.
ميكن  ل  العملية  الناحية  من 
الأجهزة  بوا�ضطة  التفتي�س  تنفيذ 
الإلكرتونية على مداخل الأق�ضى، 
لأداء  امل�ضجد  يوؤم  اأنه  خا�ضة 
اآلف  ع�رسات  اجلمعة  �ضالة 
اإخ�ضاع  ميكن  ول  امل�ضلني، 
للتفتي�س  ال�ضخم  العدد  هذا 
ل  التي  الإلكرتونية  البوابات  عرب 
التي  العمليات  منع  اأي�ضا  ميكنها 
الو�ضول  قبل  حتدث  اأن  ممكن 

اإليها.

الإجراءات الإ�شرائيلية

مل يكن الهجوم الذي قام به ثالثة 
اأم  مدينة  من  الفل�ضطينيني  من 
القدمية  البلدة  يف  الأول  الفحم 
الأحداث  فمعظم  القد�س،  من 
من  حجر  مرمى  على  كانت 
يتميز  لكنه  الأق�ضى،  امل�ضجد 
هذه  انطلقوا  املهاجمني  باأن 
نف�ضه  امل�ضجد  داخل  من  املرة 
باجتاه اأفراد ال�رسطة الإ�رسائيلية 

املتمركزين على بابه.
بعد عملية  اإ�رسائيل  به  قامت  ما 
اجلمعة ي�ضري اإىل حد كبري اإىل اأن 
اإ�رسائيلية  وخططا  �ضيناريوهات 

كانت مو�ضوعة وجاهزة من قبل
اإ�رسائيل  اأغلقت  الهجوم  بعد 
ولأول مرة منذ عام 1967 الأق�ضى 
�ضالة  اإقامة  ومنعت  بالكامل 
فقط  فتحه  واأعادت  فيه  اجلمعة 
تفتي�س  عمليات  بعد  يومني  بعد 
و�ضاحاته  اأروقته  يف  وا�ضعة 
ال�ضالح  اأن  الإ�رسائيلي  )الدعاء 
كان  بالهجوم  ا�ضتخدم  الذي 
موجودا من فرتة وخمباأ يف باحات 
البحث  عمليات  لكن  الأق�ضى، 
حقيقيا(،  �ضيئا  جتد  مل  ليومني 
وبعد اإعادة فتح امل�ضجد اإ�رسائيل 
قالت اإنه ل دخول اإل عرب البوابات 

الإلكرتونية.
بعد عملية  اإ�رسائيل  به  قامت  ما 
اجلمعة ي�ضري اإىل حد كبري اإىل اأن 
اإ�رسائيلية  وخططا  �ضيناريوهات 
من  وجاهزة  مو�ضوعة  كانت 
امل�ضوغ  هو  الهجوم  وكان  قبل 
اأن  اإ�رسائيل  وتدعي  لتنفيذها، 

اأمنية  دواٍع  ذو  هو  به  تقوم  ما 
الفل�ضطيني  التخوف  لكن  بحتة، 
من اأن اخلطوات الإ�رسائيلية هي 
كامل  على  �ضيطرة  لفر�س  بداية 

الأق�ضى.
والإ�ضالمي  العربي  الفعل  رد 
على  الر�ضمي  الفل�ضطيني  وحتى 
جدا،  باهتا  جاء  الإغالقات 
اإ�رسائيل  اأعطى  البع�س  اأن  حتى 
هذا  لي�س  تفعل،  ملا  امل�ضوغ 
فقط فقد اأ�ضارت بع�س امل�ضادر 
فتح  اإعادة  اأن  اإىل  ال�ضحفية 
امل�ضجد الأق�ضى وو�ضع البوابات 
تفاهمات  بعد  جاءا  الإلكرتونية 
اأمريكية  بو�ضاطة  اإ�رسائيلية 
العربية  الدول  كربى  بع�س  مع 

الإ�ضالمية.

امل�س بال�شتاتيكو

الإ�رسائيلية  احلكومة  ت�رس 
على  تغيري  ل  اأن  على  ورئي�ضها 
 )Status Quo( الـ"�ضتاتيكو" 
بالأق�ضى،  الراهن  الو�ضع  اأو 
م�ضطلحا  ا�ضتخدم  فنتنياهو 
املعروفة  دللته  له  تاريخيا 
الذي  "�ضتاتيكو"  املحدد  ومعناه 
القدمي  "اإبقاء  القد�س  يف  يعني 
على  "احلفاظ  اأو   " قدمه  على 
الراهن  والو�ضع  الراهن"،  الو�ضع 
حال  عليه  كان  ما  يعني  هنا 
الدولة  اأيام  والأق�ضى  املدينة 
امل�ضطلح  اأ�ضل  لأن  العثمانية، 
اإىل  يرجعان  ا�ضتعماله  وبدايات 
مت  حيث  الزمنية،  احلقبة  تلك 
القيادات  جميع  بني  التوافق 
�ضلطة  وحتت  حينه  يف  الدينية 
على  احلاكمة  العثمانية  الدولة 
احلفاظ على تلك ال�ضورة القائمة 
اأن حتفظ حقوق  �ضاأنها  من  التي 
حتمي  واأن  والطوائف،  الأديان 
واأن  والدينية،  التاريخية  املعامل 
ت�ضون هوية الأماكن واملقد�ضات 
الأدوار  الإدارية، وكذلك  وتبعيتها 
والتاريخية  الدينية  وال�ضالحيات 

للجميع.
"

الإ�رسائيلية  احلكومة  ت�رس 
على  تغيري  ل  اأن  على  ورئي�ضها 
اأو   )Status Quo("الـ"�ضتاتيكو

الو�ضع الراهن بالأق�ضى
"

التوافق على قانون "�ضتاتيكو" يف 
القد�س كان من اأجل حفظ الأمن 
املقد�ضة  للمدينة  وال�ضتقرار 
اأجمع،  والعامل  وللمنطقة  واأهلها 
لأن القد�س مدينة مقد�ضة جلميع 
على  وو�ضعها  ال�ضماوية  الديانات 
احل�ضا�ضية،  من  عالية  درجة 
وميكن لأي م�ضا�س -غري م�ضوؤول- 
واأمن  اأمنها  يزعزع  اأن  بو�ضعيتها 

املنطقة والعامل اأجمع.
تغري  ولن  مل  اإنها  تقول  اإ�رسائيل 

واإن  الراهن،  الو�ضع  من  �ضيئا 
تهدف  ل  بحتة  اأمنية  اإجراءاتها 
لالأمور  املتابع  لكن  �ضيطرة،  لأي 
على  ت�ضعى  اإ�رسائيل  اأن  يرى 
الأقل اإىل فر�س اإرادتها على من 
يريد الدخول لل�ضالة يف الأق�ضى، 
من  اأفرادا  اأن  ذلك  من  اأدل  ول 
ال�رسطة الإ�رسائيلية اأرادوا اإجبار 
كل من يريد الدخول اإىل امل�ضجد 
الأق�ضى من الباب املعروف با�ضم 
البوابات  باب املجل�س من خالل 
وغري  معطلة  اأنها  مع  الإلكرتونية 
مو�ضولة بالكهرباء ول تعمل! كنوع 
من تعويد النا�س على املرور من 

خاللها.
وفقا  القد�س  �رسقي  تعترب 
للمعايري والقوانني الدولية منطقة 
املجتمع  يعرتف  ول  حمتلة، 
الدويل والقانون الدويل بها كجزء 

من دولة اإ�رسائيل

حرية العبادة

الإعالن  من  الـ18  املادة  تن�س 
على  الإن�ضان  حلقوق  العاملي 
حرية  يف  احلق  �ضخ�س  "لكل  اأن 
وي�ضمل  والدين،  والوجدان  الفكر 
هذا احلق حريته يف تغيري دينه اأو 
معتقده، وحريته يف اإظهار دينه اأو 
ال�ضعائر  واإقامة  بالتعبد  معتقده 
اأو  مبفرده  والتعليم  واملمار�ضة 
على  اأو  املالأ  واأمام  جماعة  مع 

حدة".
وفقا  ال�رسقية  القد�س  تعترب 
للمعايري والقوانني الدولية منطقة 
املجتمع  يعرتف  ول  حمتلة، 
الدويل والقانون الدويل بها كجزء 
فاإن  وبالتايل  اإ�رسائيل،  دولة  من 
الدولية  واملواثيق  املعاهدات 
مبا  املحتلة  بالأرا�ضي  املتعلقة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك  يف 
التي تنطبق على  ل�ضنة 1949 هي 

القد�س ال�رسقية.
ت�ضتعمل  الإ�رسائيلية  ال�رسطة 
العنف مع امل�ضلني الذين يرف�ضون 
وي�رسون  البوابات  عرب  الدخول 
على ال�ضالة على اأبواب الأق�ضى، 
العبادة  حلرية  انتهاكا  ي�ضكل  مما 
الدينية  ال�ضعائر  ممار�ضة  وحق 
واملواثيق  ال�رسائع  كفلتها  التي 
الدولية  ال�رسعية  خا�ضة  الدولية، 
حلقوق الإن�ضان، كما ميكن تف�ضري 
للمادة  انتهاك  باأنه  العنف  هذا 
الأول  جنيف  بروتوكول  من  الـ53 
ل�ضنة 1977 التي حظرت الأعمال 
اأماكن  �ضد  املوجهة  العدائية 
العبادة التي ت�ضكل الرتاث الثقايف 

والروحي لل�ضعوب.
بال�ضابق  وحدت  منعت  اإ�رسائيل 
باحات  اإىل  امل�ضلني  دخول  من 
دخول  حددت  وطاملا  الأق�ضى 
الأق�ضى  امل�ضجد  اإىل  امل�ضلني 
التوجهات  ويف  حمدد،  بعمر 

العليا  املحكمة  اإىل  القانونية 
املحكمة  رف�ضت  الإ�رسائيلية 
الإ�رسائيلية مبنع  ال�ضلطات  اإلزام 
اأن  اإىل  ا�ضتنادا  الأعمار  حتديد 
تعار�ضت  ما  اإذا  العبادة  حرية 
العام  والنظام  الأهلي  ال�ضلم  مع 
حتديد  ال�ضلطات  فباإمكان 
الدخول، كما اأنها متنع يف معظم 
اأيام العام دخول الفل�ضطينيني من 
�ضكان ال�ضفة الغربية اإىل القد�س 
العبادة  اأماكن  اإىل  والو�ضول 
اإل  القدمية  القد�س  اأ�ضوار  داخل 

بت�رسيح دخول خا�س.
ال�ضالة  ا�ضتمرار  اأن  يف  �ضك  ل 
الأق�ضى  امل�ضجد  اأبواب  على 
بالب�ضيط  لي�س  اإرباكا  ي�ضبب 

لإ�رسائيل اأمام العامل
بوابتها  اأن  ترى  اإ�رسائيل 
ول  حتد  ل  اجلديدة  الإلكرتونية 
اإىل  اأي �ضخ�س من الدخول  متنع 
اأن  وتربر  فيه،  لل�ضالة  الأق�ضى 
ملنع  اأمنية  لدواع  مهم  وجودها 
العلم  مع  اإليه،  اأ�ضلحة  اأي  اإدخال 
اجلمعة  هجوم  تاريخ  حتى  اأنه 
هي  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  كانت 
امل�ضجد  تدخل  التي  الوحيدة 
عمليات  كل  ونتائج  ب�ضالحها، 

البحث مل جتد اأي اأ�ضلحة.
يف املقابل، يرى الفل�ضطينيون اأن 
هذه البوابات حتد من حريتهم يف 
وتعرقل  وتوؤثر  عقيدتهم  ممار�ضة 
الأق�ضى،  امل�ضجد  اإىل  دخولهم 
لفر�س  �ضيا�ضية  اأبعاد  ذات  وهي 
طابع  اأي  حتمل  ول  واقع  اأمر 

اأمني.

التوجهات القانونية

قانوين  توجه  اأي  يحدث  مل 
البوابات  يخ�س  فيما  الآن  اإىل 
التي  التوجهات  الإلكرتونية، 
بالإغالقات  تتعلق  كانت  حدثت 
اإىل  الدخول  ومنع  الإ�رسائيلية 
وباأي  القد�س،  يف  القدمية  البلدة 
حال حاليا ل اأرى اأن اأي توجه اإىل 
العليا �ضيفيد، فالدعاء  املحكمة 
الأمني جاهز من جهة، والدعاء 

اأن الدخول م�ضموح لكل من يريد 
عرب البوابات �ضيكون ذا ثقل كبري 
مرة  �ضتوازن  التي  املحكمة  يف 

اأخرى بني عدة اعتبارات.
ال�ضالة  ا�ضتمرار  اأن  يف  �ضك  ول 
الأق�ضى  امل�ضجد  اأبواب  على 
بالب�ضيط  لي�س  اإرباكا  ي�ضبب 

ناحية،  من  العامل  اأمام  لإ�رسائيل 
من  كبرية  قوات  لإنزال  ويدعوها 
احلدود  حر�س  و�رسطة  ال�رسطة 
ناحية  من  الأمن  على  للحفاظ 
اأخرى، وهذا ي�رس با�ضم اإ�رسائيل 
و�ضورتها عامليا وانتهاكها حلرية 

الأديان وحرية العبادة.

ت�شتمر اعت�شامات الفل�شطينيني على بوابات امل�شجد الأق�شى ورف�شهم الدخول اإليه عرب بوابات الفح�س الإلكرتونية التي و�شعتها ال�شلطات 
الإ�شرائيلية �شرطا للدخول اإىل باحات الأق�شى وال�شالة فيه.

القد�س املحتلة

ق.د

بوابات الأق�صى .. بني الدعاءات الأمنية وتغيري الوقائع

م�ضتوطنة  عملية  منفذ  ن�رس 
مدينة  غرب  �ضمال  "حلمي�س" 
اجلليل  عبد  ال�ضاب عمر  اهلل،  رام 
كوبر،  بلدة  من  عاماً(   20( العبد 
و�ضيته قبل تنفيذ عمليته باأقل من 

�ضاعتني.
وقال العبد يف و�ضيته: "اأنا �ضاب مل 
يتجاوز عمري الع�رسين، يل اأحالم 
اأنه  اأعلم  كنت  كثرية،  وطموحات 
كنت  اأحالمي،  �ضتتحقق  اهلل  بعون 
على  الب�ضمة  لر�ضم  احلياة  اأع�ضق 
هذه  حياة  اأي  لكن  النا�س،  وجوه 
و�ضبابنا  ن�ضاوؤنا  فيها  تُقتل  التي 
م�رسى  اأق�ضانا  ويدن�س  ظلماً 

حبيبنا ونحن نائمون".
"األي�س  م�ضتغرباً:  العبد  وت�ضاءل 
يا  اأنتم  اجللو�س؟  علينا  العار  من 
من  يا  اأنتم  �ضدئ،  �ضالحكم  من 
تخرجون �ضالحكم يف املنا�ضبات، 
اأعلنوا  اأنف�ضكم،  من  تخجلون  األ 
حق  هلل  األي�س   .. اهلل  على  حربا 
اأق�ضانا فلم  اأغلقوا  عليكم؟ هاهم 
و�ضيته  يف  �ضالحكم"وقال  يلبي 
�ضيلبي  �ضكيناً  �ضوى  ميلك  ل  اإنه 
عدم  حال  يف  الأق�ضى  نداء  به 
اأبواب  وفتح  الحتالل  ا�ضتجابة 
حمال  يا  "اهلل  وتابع:  الأق�ضى 
املوت وال�ضهادة فدى اهلل ور�ضوله 
وم�رسى ر�ضوله، اأرجوكم �ضاحموين 

فاأنفا�ضي باتت معدودة".
و�ضيته  العملية  منفذ  واختتم 
من  ال�ضف  وحدة  اإىل  بالدعوة 
الحتالل.  وجه  يف  الأق�ضى  اأجل 
ع�ضبة  راأ�ضي  على  "�ضعوا  وقال: 

اأبو  كوفية  �ضدري  وعلى  الق�ضام 
العبد مل مينعه  عمار"البطل عمر 
اأجهزة  لدى  ال�ضيا�ضي  العتقال 
�ضحاياه  اأحد  كان  والذي  ال�ضلطة 
وكاأنه  امل�ضلمني،  قبلة  ن�رسة  من 
3 م�ضتوطنني  لوحده فقتل  جي�س 
�ضمال  حلمي�س  م�ضتوطنة  يف 
املحتلة  بال�ضفة  اهلل  رام  غرب 

م�ضاء اجلمعة.
املر�ضد  رئي�س  عبده  رامي  د. 
حلقوق  "الأورومتو�ضطي" 
حول  �ضهادة  له  كانت  الإن�ضان، 
ال�ضابع  يف   " فقال:  البطل  هذا 
من اأبريل هذا العام حّول يل اأحد 
الزمالء �ضكوى تقدم بها املواطن 
بلدة  من  العبد  اجلليل  عبد  عمر 
تعر�ضه  من  فيها  �ضكى  كوبر، 
يد  على  عدة  مرات  لالعتقال 
ن�ضاطه  بتهمة  الأمنية  الأجهزة 
القد�س  جامعة  يف  الطالبي 

املفتوحة".
اأنه  ذكر  العبد  املواطن   " وتابع: 
مت ا�ضتدعائه من قبل جهاز الأمن 
الوقائي واأنه �ضيح�رس للمقابلة يف 

اليوم التايل الثامن من اإبريل".
" ذهب العبد للمقابلة ومت اعتقاله 
ع�رس  ملدة  اجلهاز  ذات  لدى 
تعر�س  لحقة  افادة  وفق  ايام 
التعذيب  من  �ضتى  ل�ضنوف  فيها 

والإهانة".
و�ضدد عبده قائال: " اذا كنتم حقا 
بالعبد..  ال�ضادة  فعال  تريدون 
اأوقفوا العتقال ال�ضيا�ضي واإهانة 

الن�ضان اأيا كان".

ماذا قال منفذ عملية "حلمي�ش"
 يف و�صيته؟



فريق  من  العبني  ثالثة  وترقية 
مع  التدريب  اأجل  من  الرديف 
توا�صلت  بينما  االأول،  النادي 
عرب  عليه  كانت  ما  على  الو�صعية 
بالتدريبات  الالعبني  التحاق  عدم 
ال  االإدارة  جعل  الذي  االأمر  وهو 

جتري احل�صة التدريبية.
نادي  عليها  مير  التي  الو�صعية 
يو�صف  باملدرب  دفعت  "الرابيد" 
غ�صبه  عن  التعبري  اإىل  بوزيدي 
مل  حيث  االأمر  من  وامتعا�صه 
فقط  دقائق  خم�س  �صوى  يبق 

اأن  قبل  امليدان  اأر�صية  على 
يغادر غا�صبا وهدد بوزيدي الذي 
غليزان  �رسيع  اإدارة  مع  تعاقد 
لالإ�رساف على  االأ�صبوع املن�رسم 
للمو�صم  حت�صبا  الفنية  العار�صة 
حال  يف  بالرحيل  املقبل  الكروي 

توا�صلت االأمور على ما هي عليه 
اأن  م�صددا  الالعبون،  يلتحق  ومل 
يوؤثر  التدريبات  والغاء  الغيابات 
الذي  التح�صريي  الربنامج  على 
مع  جت�صيده  اجل  من  �صّطره 

الت�صكيلة.

اإدارة  متكنت  اآخر،  �صياق  يف 
تدويل  الرئي�س حممد حمري من 
على  قدمته  الذي  الطعن  ق�صية 
م�صتوى احلكمة الريا�صية الدولية 
باإن�صافها  املطالبة  اجل  من 
الثالث  النقاط  وا�صتعادة 

ب�صبب  ر�صيدها  من  املخ�صومة 
االإدارة  على  كانت  التي  الديون 
احلالية  االإدارة  واإقدام  ال�صابقة 
على دفعها، حيث وافقت "التا�س" 
على ملف الفريق �صكال يف انتظار 

الف�صل يف مو�صوعه.
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التا�س الدولية توافق على طعن اإدارة �شريع غليزان �شكال

اإلغاء احل�ضة التدريبية لأول 
ام�س وبوزيدي يهدد بالرحيل

اأُلغيت احل�شة التدريبية الثانية التي كانت مقررة لفريق �شريع غليزان م�شاء 
اأول اأم�س بعدما جرت ح�شة ال�شتئناف اخلمي�س املن�شرم، حيث ا�شطّرت اإدارة 

الرئي�س حممد حمري اإىل عدم خو�س احل�شة التدريبية التي كانت مربجمة اأول 
ام�س ب�شبب الغيابات الكبرية التي �شهدها تعداد الت�شكيلة والتي مل يح�شر اغلب 

الالعبني مثلما حدث يف احل�شة الأوىل التي عرفت ح�شور ثمانية لعبني فح�شب 
اأربعة منهم من لعبي املو�شم املن�شرم 

.    عي�شة ق.

�صّجل املنتخب الوطني لكرة اليد 
هزمية  اأول  عاما   21 من  الأقل 
التي  العامل  ببطولة  م�صاركته  يف 
منت�صف  منذ  بالدنا  حتت�صنها 
هذا  ويف  املن�رسم،  االأ�صبوع 
فخ  يف  اخل�رس  �صقط  ال�صدد 
�صهرة  باملونديال  االأوىل  الهزمية 
منتخب  مناف�صهم  اأمام  اأم�س  اول 
خمادعة  من  متكن  الذي  اي�صلندا 
املواجهة  بنقاط  والفوز  العبينا 
 ،22-25 بنتيجة  انتهت  التي 
ومتّيزت املواجهة بظهور العنا�رس 
طيلة  خمتلفني  بوجهني  الوطنية 
اأطوار املقابلة عندما قدم مباراة 
والذي  االأول  �صوطها  يف  مميزة 
ثالث  بفارق  فيه  متقدما  كان 
فقط  �صاعة  ربع  مرور  بعد  نقاط 
احت�صنته  الذي  اللقاء  بداية  على 
وف�صل   ،1-4 ح�صان  حر�صة  قاعة 
البداية  ا�صتغالل  يف  الالعبون 
الذين  اي�صلندا  لالعبي  ال�صيئة 
ال�صوط  خالل  فراغ  بفرتات  مروا 
من  يتمكنوا  مل  لكنهم  االأول 
ا�صتغالل الفر�صة ب�صبب ت�صييعهم 
فنية  اأخطاء  وارتكاب  كرات  لعدة 
با�صتغاللها  للمناف�س  �صمحت 
اأين  م�صادة  بهجمات  والقيام 
لعب  وارتكز  الت�صجيل،  يف  ينجح 
اخرتاق  على  الوطني  املنتخب 
قوة  ب�صبب  الرواقني  من  اي�صلندا 

�صدا  وقف  الذي  و�صالبته  الدفاع 
التي  االأخطاء  اأمامهم،  منيعا 
احلاج  الالعب  رفقاء  فيها  �صقط 
اي�صلندا  العبي  منحت  �صدوق 
فر�صة تقلي�س الفارق اإىل نقطتني 
االأول  ال�صوط  ينتهي  اأن  قبل   6-8
بفارق نقطة واحدة 11-10، والذي 
�صهد تاألق احلار�س خليفة غ�صبان 
وت�صدى  امل�صتوى  يف  كان  الذي 
الأربعة كرات من املناف�س �صمحت 
االأوىل  املرحلة  باإنهاء  لزمالئه 

متقدمني يف النتيجة.
ربع  اأول  �صهدت  الثاين  ال�صوط 
بني  اللعب  يف  تكافاأ  منه  �صاعة 
اإىل  التعاقد  �صاد  حيث  املنتخبني 
غاية الدقيقة 45 من املباراة 15-
اي�صلندا  15، قبل ان ينفجر العبو 
الذي  البدين  االنهيار  و�صط 
ما  وهو  الوطنية  العنا�رس  �صهدته 
بالنتيجة  العودة  يف  تف�صل  جعلها 
من  دقيقة   20 مرور  واأن  خا�صة 
بفارق  اي�صلندا  تقدم  �صهد  اللعب 
وف�صل   22-19 كاملة  نقاط  ثالث 
اأين  بالنتيجة  العودة  يف  العبونا 
ع�رس  اآخر  على  املناف�س  �صيطر 
ت�صيريه  وعرف  اللقاء  من  دقائق 
املنتخب  وتذوق  بالفوز،  لينهي 
الوطني اول هزمية يف الدورة بعد 
اأمام  والتعادل  املغرب  امام  فوزه 

االأرجنتني.

البحث  ق�صنطينة  �صباب  فريق  اإدارة  توا�صل 
االنتقاالت  فرتة  خالل  الت�صكيلة  تدعيم  عن 
املقبل،  الكروي  للمو�صم  حت�صبا  ال�صيفية 
القادر  عبد  املدرب  طالب  ال�صدد  هذا  ويف 
حرا�صة  من�صب  تدعيم  ب�رسورة  عمراين 
الفريق  مناجري  على  اقرتح  اأين  املرمى، 
لوفاق  الرديف  الفريق  حار�س  عرامة  طارق 
امكانياته  يعرف  والذي  ع�صماين  �صطيف 
بعدما �صبق اأن ا�رسف بداية املو�صم املا�صي 
ويف  �صطيف،  لوفاق  الفنية  العار�صة  على 
وعر�س  باحلار�س  عرامة  ات�صل  ال�صدد  هذا 
"ال�صيا�صي"،  بت�صكيلة  االلتحاق  فكرة  عليه 
من  بعد  النهائي  موقفه  احلار�س  مينح  ومل 
طلب  حيث  عدمه،  من  بالفريق  االلتحاق 
من  موافقته  عن  الك�صف  قبل  للتفكري  مهلة 
الوفاق  مع  عدمه  من  بقاءه  اأن  حيث  عدمه، 

مرتبط باحلار�س �صفيان خذايرية الذي وفق 
حال بقي مع الوفاق فاإن رحيل ع�صماين عن 
ويف  اقرب  �صيكون  االأ�صود"  "الن�رس  ت�صكيلة 
ال�صاب �صوف يكون  حال رحيل فاإن احلار�س 
بديال للحار�س زغبة امل�صتقدم هذا املركاتو 

من احتاد احلرا�س؟

الكر  عملية  ان  يبدو 
توا�صل  �صوف  والفر 
بني  املطاردة  يف 
ال�صباب  وزارة  هيئتي 
واللجنة  والريا�صة 
اجلزائرية،  االأوملبية 
االأمور  تتوا�صل  حيث 
بني  الت�صاعد  يف 
خرج  بعدما  الهيئتني 
ع�صو املكتب التنفيذي 
براهمية  عمار  "للكوا" 
اأنه  وك�صف  العن  اإىل 
قرر رفع دعوى ق�صائية 

ع�صد وزير ال�صباب والريا�صة الهادي ولد علي 
متهما اإياه بالقذف واالإ�صاءة لل�رسف بخ�صو�س 
امل�صوؤول  حقها  يف  اأطلقها  التي  الت�رسيحات 
االأول على م�صتوى الوزارة الو�صية مو�صحا اأنه 
لن ي�صكت على تلك الت�رسيحات، بل قام باأوىل 
ق�صائيا  الوزير  يتابع  جتعله  التي  اخلطوات 
بئر  حمكمة  م�صتوى  على  الدعوى  رفع  بعدما 

مراد راي�س.
ويف ت�رسيحات اإعالمية قال براهمية اأن الوزير 
الت�رسيحات  ب�صبب  عائلته  وا�صم  �رسف  لّطخ 
اإىل مدينة  اأنه نقل افرادا منها  التي قال فيها 

ريو دي جانريو الربازيلية خالل خو�س االألعاب 
االأوملبية على نفقة الدولة وهي االأمور امللفة 
امل�صوؤولة  وغري  بالكذب  املعني  وو�صفها 
لذات  الوزير  مقا�صاة  اإىل  ا�صطّر  انه  مو�صحا 

ال�صبب.
اأن  القوى  الألعاب  ال�صابق  املدرب  واو�صح 
عائلته  من  افراد  ل�صفر  التكاليف  بدفع  قام 
ال�صفر  تذاكر  �صواء  الربازيل،  اإىل  ال�صفر  قبل 
كافة  وميلك  املكان  االإقامة يف عني  وتكاليف 
دفع  ان  م�صريا  االأمر،  توؤكد  التي  الوثائق 
اي   2016 دي�صمرب  �صهر  يحدث  مل  التكاليف 

ا�صهر بعد االأوملبياد 

لدى مواجهتها اإي�شلندا يف كاأ�س العامل لكرة 
اليد لأقل من 21 عاما

اللياقة البدنية تخون العنا�ضر 
الوطنية وت�ضجل اول هزمية

ع.ق.

�شمن فعاليات بطولة العامل لألعاب 
القوى ذوي الحتياجات اخلا�شة

3 برونزيات ح�ضاد 
اجلزائر يف اليوم الثامن

لذوي  القوى  الألعاب  الوطني  املنتخب  نال 
االحتياجات اخلا�صة ثالث ميداليات برونزية 
التي جتري  العامل  بطولة  م�صاركته يف  خالل 
هذا  ويف  اليوم،  مناف�صاتها  وتختتم  بلندن 
الثامن  اليوم  فاإن ح�صيلة اجلزائر يف  ال�صدد 
من املناف�صة العاملية والتي كانت من معدن 
الربونز عادت اإىل كل من حممد حامومو يف 
�صباق 400م فئة ت13، ليندا حمري يف �صباق 
القفز الطويل ف12 وحممد برحال يف �صباق 
يف  حامومو  فوؤاد  حممد  ودخل  ت51،  100م 
توقيتا  حمققا  400م  ل�صباق  الثالث  املركز 
جوهان�س  الناميبي  خلف  و65ج  48ثا  قدره 
حطم  الذي  امقون  حممد  واملغربي  مامباال 
الرقم القيا�صي العاملي يف 400م بتوقيت 46ثا 

و92ج.
الثالثة  بدورها حلت ليندا حمري يف املرتبة 
قفزة  حتقيقها  بعد  الطويل  القفز  �صنف  يف 
قدرها 5.42 م وراء اال�صبانية �صارا مارتيناز 
5.53 م واالكرانية اوك�صانا زيبكوف�صكا 6.92 
م، اأما العداء حممد برحال احتل نفي املركز 
يف �صباق 100م ت51 بتوقيت قدره 22ثا و08ج 
�صجل  الذي  بي�صبانن  طوين  الفنلندي  وراء 
21.54  يف حني حت�صل البلجيكي بيرت جنني 

على امليدالية الذهبية بتوقيت 21.10.
اأحرز  قد  بحالز  الهواري  العداء  وكان 
مل�صابقة  العاملي  اللقب  املن�رسم  اخلمي�س 
قام  بعدما  ت32  فئة  يف  ال�صوجلان  رمي 
البطل  برمية م�صافتها 34.31م متقدما على 
الرباملي البولوين مر�صيج �صو�صال الذي اأحرز 
اجلزائر  وح�صدت  33.22م،  قدرها  رمية 
ف�صيتني  ذهبيات  منها   5 ميدالية   11 جمموع 

و4 برونزيات. 
ع.ق./وكالت

احلار�س ع�ضماين مقرتح على �ضباب ق�ضنطينة

متهما بالإ�شاءة والقذف وتلطيخ �شمعة عائلته

براهمية يرفع دعوى ق�ضائية �ضد ولد علي

عي�شة ق.

ع.ق. 
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زرواطي يرف�س منح اأوراق �سايح والت�سكيلة ا�ستاأنفت ام�س

�سحاتة يرف�ض تدريب �سباب بلوزداد
�شحاتة  ح�شن  امل�رصي  املدرب  رف�ض 
اأجل  من  بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  عر�ض 
لفريقها، حيث  الفنية  العار�شة  اال�رصاف على 
مدرب  اأن  امل�رصية  االإعالم  و�شائل  ك�شفت 
مل�شوؤويل  اعتذر  ال�شابق  امل�رصي  املنتخب 
بعيدا  البقاء  يف  رغبته  واأكد  العا�شمي  النادي 
نف�ض  وح�شب  امل�شتديرة،  الكرة  حميط  عن 
امل�شدر فاإن العر�ض املايل الذي قدمته اإدارة 
اأن �شحاتة ف�شل  اإال  �شباب بلوزداد كان مغريا 
خلو�ض  اجلزائر  اإىل  التنقل  وعدم  الرف�ض 
جتربة تدريبية فيها، ورغم اإ�رصار اأحد ممثلي 
الرئي�ض حممد بوحف�ض من اأجل اقناع املدرب 
اأ�رّص  اأن االأخري  اإال  �شحاتة على قبول العر�ض 
اأكدت  قد  م�شادرنا  كانت  بينما  الرف�ض،  على 
البلوزدادي  ال�شباب  اإدارة  ان  �شابق  وقت  يف 
قد دخلت يف مفاو�شات رفقة مواطنه �شوقي 

الفنية  العار�شة  بزمام  االأخذ  اأجل  من  غريب 
خلفا للمدرب املغربي بادو الزاكي.

نف�شه  الرئي�ض بوحف�ض  اأخرى، وجد  من جهة 
يف ماأزق بعدما تبّي ارتباط امل�شتقدم اجلديد 
�شايح بعقد مع فريقه �شبيبة ال�شاورة وهو الذي 
بلوزداد  �شباب  مع  عقدا  اأم�ض  اأول  وقع  كان 
ا�شطر  ال�شدد  هذا  ويف  �شنوات،  ثالث  ملدة 
ال�شاورة حممد  برئي�ض  االت�شال  اإىل  بوحف�ض 
اأوراق  حول  معه  التفاو�ض  اجل  من  زرواطي 
االأمر  رف�ض  املعني  ان  اإال  الالعب  ت�رصيح 
وا�رص على بقاء الالعب يف الفريق واملرتبط 
ام�ض  ا�شتاأنف  املقابل،  يف  اآخر.  ملو�شم  معه 
رفقاء احلار�ض عبد القادر �شاحلي التدريبات 
وهي  اجلديد،  للمو�شم  لال�شتعداد  حت�شبا 
احل�شة التي جرت على م�شتوى غابة بو�شاوي 
قيادة  البدين حتت  اجلانب  من  ت�شطريها  ومت 

املدرب امل�شاعد �شابر بن �شماعيل.
عي�سة ق. 

عبرّ الالعب الدويل اجلزائري اإدري�س �سعدي عن �سعادته بالن�سمام اإىل �سفوف نادي �سرتا�سبورغ 
الفرن�سي الذي اعلن م�ساء اأول اأم�س عن �سفقة التحاق الالعب ب�سفوفه خالل املركاتو ال�سيفي احلايل، 

وقال مهاجم املنتخب الوطني يف ت�سريحات نقلها املوقع اللكرتوين للنادي الفرن�سي بانه لدى توقيعه العقد 
مع فريقه اجلديد �سعر لأول مرة يف م�سواره الكروي النتماء اإىل فريق يتبني م�سروع ريا�سي حقيقي، 

حيث اأكد ان العودة اإىل الدوري الفرن�سي والن�سمام اإىل �سرتا�سبورغ 

يف  هامة  خطوة  ي�شكل  �شوف 
اأن  مو�شحات  الكروي  م�شواره 
بناء  كان  �شرتا�شبورغ  مع  توقيعه 
ملدرب  اجليدة  العرفة  على 
باال�شافة  الإمكانياته  الفريق 
اعتمدها  التي  اخلطاب  لغة  اإىل 
والتي  الفريق  على  امل�شوؤولون 
على  املوافقة  اأجل  من  اأقنعته 
خا�شة  له،  قدموه  الذي  العر�ض 
�شرتا�شبورغ  نادي  اأن  اعترب  وانه 
تاريخ  كتبت  التي  االأندية  اأحد 
اأنه  م�شريا  الفرن�شية،  الكرة 
ميلك الثقة يف امكانياته وم�شتعد 
وبذل  خدماته  تقدمي  اأجل  من 
م�شاعدة  اجل  من  جمهوداته 
االهداف  حتقيق  على  الفريق 

امل�شّطرة.
اإىل  �شعدي  انتقال  تر�شيم  وجاء 
اإدارة  اأعلنت  بعدما  �شرتا�شبورغ 
توقيع  عن  ام�ض  اأول  االأخري 

الالعب على عقد اإىل غاية 2021 
�شيتي  كارديف  فريقه  من  قادما 
املو�شم  ق�شى  بعدما  االجنليزي 
اإعارة  الفارط مو�شما على �شكل 

البلجيكي  كورتري  فريق  رفقة 
يف  هدفا   16 معه  �شجل  حيث 

جمموع 36 مباراة خا�شها معه.
ومل تتقبل جماهري نادي كارديف 
لالعب  االإدارة  ت�رصيح  �شيتي 
بعدم  االإدارة  واتهمت  اجلزائري 
اأجل  من  الفر�شة  الالعب  منح 
اللعب واإبراز امكانياته قبل احلكم 
التعليقات  توالت  حيث  عليهن 
عرب خمتلف ال�شفحات مل�شجعي 
التوا�شل  موقع  عرب  النادي 
كانت  والتي  »تويرت«  االجتماعي 
متقدمة  وراف�شة لرحيل �شعدي 
والذي كان ح�شبها قادرا على منح 
الهجومي  للخط  الناجعة  احللول 

للت�شكيلة. 

بلقروي يف الربتغال لرت�سيم 
التحاقه مبورين�سي

ل  تعاقد وا�ست هام مع ارناتوفيت�س تعجرّ
برحيل الالعب

رئي�ض غاالتا�سراي يتواجد بباري�ض 
من اجل ح�سم �سفقة فيغويل

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
اإىل  العودة  من  بلقروي  ه�شام 
يتواجد  حيث  الربتغايل،  الدوري 
وفق  اأم�ض  اأول  منذ  الربتغال  يف 
»ريكورد« املحلية  تقرير �شحيفة 
يف  يتواجد  اأنه  اأكدت  والتي 
نادي  رفقة  متقدمة  مفاو�شات 
االن�شمام  اجل  من  موريني�شي 
�شفوفه خالل  على  والتوقيع  اإليه 
ال�شيفية  التحويالت  مرحلة 
الذي  بلقروي  ويكون  احلالية، 
املا�شية  االأ�شابيع  خالل  ف�شخ 
التون�شي  الرتجي  اإدارة  مع  عقده 
قد وقع اأم�شية البارحة على العقد 
مع ناديه اجلديد خا�شة واأنه قطع 
اأجل االن�شمام  ا�شواطا كبرية من 
فر�شة  ا�شتغّل  الذي  الفريق  اإىل 
تواجده حرا من اي التزام من اأجل 
ت�شهيل مهمة ا�شتقدامه، ويف هذا 
اإدارة  ات�شال م�شريي  فاإن  ال�شدد 

حاجة  اإىل  بالنظر  جاء  مورين�شي 
حموري  مدافع  اإىل  الت�شكيلة 
اأن  كما  اخللفي  اخلط  وتدعيم 
من  هو  مات�شادو  الفريق  مدرب 
طلب خدمات ابن مدينة و هران 
الذي  وهو  اإ�رصافه  حتت  للعب 
يعرف امكانياته جيدا بعدما �شبق 
اأن دربه مو�شم 2016/2015 رفقة 

نا�شيونال ماديرا. 
عي�سة ق.

يتواجد م�شريو نادي غاالتا�رصاي 
اأجل  من  باري�ض  مبدينة  الرتكي 
الالعب  مع  التعاقد  �شفقة  ح�شم 
فيغويل  �شفيان  اجلزائري  الدويل 
خالل  �شفوفه  اإىل  واالن�شمام 
وهو  احلايل،  ال�شيفي  املركاتو 
الذي يهتم ب�شمه غلى الفريق منذ 
فتح التحويالت ال�شيفية، وك�شفت 
الرتكية  »فانتيك«  جريدة  اأم�ض 
اأوزباك  غاالتا�رصاي  رئي�ض  اأن 
�شينيك  للنادي  الريا�شي  واملدير 
اأرغون توجها البارحة غلى مدينة 
بوكيل  االلتقاء  اجل  من  باري�ض 
انهاء  اأجل  من  الالعب  اأعمال 
املراحل االأخرية من املفاو�شات 
العقد  التوقيع على  والرت�شيم عرب 
اإىل  الر�شمي  الالعب  وانتقال 
الدوري الرتكي، اين �شبق ان �رصح 

باأن  لغالتا�رصاي  الريا�شي  املدير 
�شفقة التوقيع مع متو�شط ميدان 
من  تقرتب  الوطني  املنتخب 
تفا�شيل  �شوى  تبق  ومل  االنتهاء 
�شغري من اأجل التوقيع على العقد 

مع الالعب.
نادي  خريج  رحيل  ان  واالأكيد 
�شفوف  عن  الفرن�شي  غرونوبل 
االجنليزي  هام  وا�شت  فريقه 
�شيف  يف  ب�شفوفه  التحق  الذي 
فالن�شيا  من  قادما  الفارط  العام 
حر  العب  �شفقة  يف  اال�شباين 
التحقيق  غلى  اقرب  اأ�شبحت 
مع  االجنليزي  النادي  تعاقد  بعد 
اأرناتوفيت�ض  ال�رصبي  الالعب 
الذي يلعب جناحا اأمين وهو نف�ض 

من�شب الالعب اجلزائري.
ع.ق.

عي�سة ق.

تقارير اإعالمية توؤكد اأن الالعب خا�س اأم�س اآخر مباراة مع الفريق

نائب رئي�ض لي�سرت يوا�سل النفي حول تلقي عرو�ض من اجل حمرز
االجنليزي  �شيتي  لي�شرت  اإدارة  م�شوؤولو  يوا�شل 
يف النفي حول ما يتعلق بو�شول عرو�ض لالإدارة 
اأجل  من  احلالية  ال�شيفية  التحويالت  خالل 
ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  مع  التعاقد 
حمرز، ويف هذا ال�شياق اأكد ام�ض نائب رئي�ض 
للحديث حول  بدوره  الذي عاد  اآياوات  النادي 
م�شتقبل الالعب وقال اأن اإدارته مل ي�شلها اي 
متو�شط  بخدمات  مهتم  فريق  يخ�ض  عر�ض 
ميدان املنتخب الوطني، وك�شف موقع »غول« 
يتفهمون  اأنهم  او�شح  املتحدث  aاأن  العاملي 
رغبة الالعب يف الرحيل عن النادي واالنتقال 
اإىل خو�ض جتربة جديدة خا�شة يف ظل رغبته 

ابطال  رابطة  م�شابقة  لعب  اأجل  من  ال�شديدة 
اأوروبا املو�شم املقبل، م�شيفا ان حمرز ميلك 
الطموح  اإىل  توؤهله  التي  الكبرية  االمكانيات 
الوارد  املر  وهو  كبري  فريق  اإىل  باالن�شمام 
حدوثه ح�شبه، خمتتما حديثه مبطالبة خريج 
االلتزام  �رصورة  اإىل  الفرن�شي  لوهافر  نادي 
الذي  احلايل  الظرف  مع  والتكيف  النادي  مع 

يتواجد عليها حاليا.
اإعالمية  تقارير  ام�ض  ذكرت  اأخرى،  جهة  من 
اجنليزية اأن حمرز يكون قد خا�ض اأم�ض اآخر 
مقابلة باألوان ت�شكيلة »الثعالب« والذين خا�شوا 
ودية اأمام ليفربول يف اجلولة التي قادتهم اإىل 

اإدارة روما االيطايل  ان  اأين قالت  هونغ كونغ، 
بعد  الالعب  �شم  �شفقة  ح�شم  من  تقرتب 
تنازلت  اأين  بلي�شرت،  التي جمعتها  املفاو�شات 
نحو  وتتوجه  الكبرية  طلباتها  عن  لي�شرت  اإدارة 
مع  يورو  مليون   30 قيمة  ال�شفقة مقابل  اإنهاء 
منح بع�ض املكافاآت بعدما كانت طالبت �شابقا 
قيمة ال تقل عن 45 مليون يورو من اأجل ت�رصيح 
حمرز، بينما كان الالعب قد اتفق مع املدير 
الريا�شي للنادي االيطايل مونت�شي على توقيع 
�شنوية  اأجرة  مقابل  موا�شم  عقد ميتد خم�شة 

قدرها 3.5 مليون يورو.
عي�سة ق.

من�سوري واملوؤذن يوقعان مو�سم 
اإعارة مع مولودية اجلزائر

الالعبان زكريا من�شوري وعبد اهلل املوؤذن على عقد  اأم�ض  وّقع �شباح 
من�شوري  جّدد  حيث  اجلزائر،  مولودية  بفريق  يربطهما  الذي  االإعارة 
عقد االإعارة مع الفريق العا�شمي وهو الذي لعب املو�شم املن�رصم يف 
نف�ض ال�شيغة بينما ف�شل موا�شلة امل�شوار مع املولودية وخو�ض مو�شم 
لت اإدارة املولودية اإىل اتفاق مع العب نادي  ثاين يف �شفوفها، بينما تو�شّ
بارادو املوؤذن على حمل قمي�ض الفريق العا�شمي خالل املو�شم املقبل 
املالية  املطالب  ب�شبب  ماراطونية  مفاو�شات  بعد  معه  االتفاق  وجاء 
تخفي�شها  على  يوافق  ان  قبل  التوقيع  مقابل  ا�شرتطها  التي  الكبرية 
ويتو�شل اإىل اتفاق مع امل�شوؤولي على اللعب معهم وهو الذي كان مطلوبا 
اإدارة  بارادو من�شوري من طرف  نادي  اإىل  بدوره  املنتمي  زميله  رفقة 

�شباب بلوزداد.
ع.ق. 



الفريق  مدريد  ريال  كان 
اأتلتيكو  منع  الذي  الوحيد 
لقب  اإ�ضافة  من  مدريد 
دوري اأبطال اأوروبا اإىل �ضجل 
املدرب  عهد  يف  اجنازاته، 
من  و�ضيقف  �ضيميوين  دييغو 
م�ضرية  اأمام  عائًقا  جديد 
الأوروبي  نحو املجد  غرميه 
التوايل،  على  الرابعة  للمرة 

قيادة  حتت  اأتلتيكو  وجنح 
على  التغلب  يف  �ضيميوين 
ومعا�رصين  قدامى  عمالقة 
ميالن  فهزم  اأوروبا،  يف 
وت�ضيل�ضي وجوفنتو�س وبايرن 
ميونيخ، وتفوق على بر�ضلونة 
مرتني، لكنه ي�ضقط با�ضتمرار 
يف  جاره  اأمام  اأوروبًيا 
وتخل�س  الإ�ضبانية،  العا�ضمة 
عقدة  من  اأتلتيكو 
الريال  اأمام  النق�س 
اإذ  امل�ضابقات  كل  يف 
يف  مرتني  عليه  تفوق 
وفاز  امللك،  كاأ�س 
 8 اآخر  يف  مرات   4
يف  بينهما  مواجهات 
الإ�ضباين،  الدوري 
عن  عاجًزا  ظل  لكنه 
النادي  على  الفوز 
دوري  يف  امللكي 
وي�ضت�ضيف  الأبطال، 
يف  غرميه  الريال 
النهائي  ن�ضف  ذهاب 

 3-5 عليه  فاز  بعدما  اليوم، 
نهائي  يف  الرتجيح  بركالت 
 1-4 فاز  وقبلها   ،2016
نهائي  يف  اإ�ضايف  وقت  بعد 
مدريد  ريال  وفر�س   ،2014
يف  غرميه  على  هيمنته 
فرتة  منذ  القارية،  البطولة 
�ضتيفانو  دي  األفريدو  الثنائي 
الذي  بو�ضكا�س  وفريين�س 
ن�ضخة  نهائي  قبل  ح�ضم 
�ضجل  بينما   ،1959-1958
هدف  هرنانديز  خافيري 
الثمانية  دور  يف  الريال  فوز 
وبينما   ،2015-2014 بن�ضخة 
الأول،  لقبه  اأتلتيكو  ينتظر 
فاإن ريال مدريد يطمح للفوز 

 ،12 للمرة  الأبطال  بدوري 
يحتفظ  فريق  اأول  لي�ضبح 
احلديثة  الن�ضخة  يف  بالكاأ�س 
و�ضيلتقي  البطولة،  من 
مع  مدريد  ديربي  يف  الفائز 
اللذين  جوفنتو�س  اأو  موناكو 

�ضيتواجهان غدا.
وتعر�ضت ا�ضتعدادات اأتلتيكو 
خو�ضيه  اإ�ضابة  بعد  ل�رصبة، 
خيمينيز يف ع�ضالت الفخذ، 
 0-5 ال�ضاحق  الفوز  خالل 
ليفقد  باملا�س،  ل�س  على 
لقاء  �ضيميوين 3 مدافعني يف 
الذهاب حيث خرج فر�ضاليكو 
الت�ضكيلة  من  وخوانفران 
يانيك  اجلناح  واأ�ضيب  ا،  اأي�ضً

منتخب  لعب  لكن  كارا�ضكو 
اأول  للتدريبات  عاد  بلجيكا 
يف  فر�ضه  يعزز  ما  اأم�س 

اللعب �ضد الريال. 
العمل  لروح  اأتلتيكو  �ضيحتاج 
بالريال  لالإطاحة  اجلماعي 
النت�ضارات  لغة  يتقن  الذي 
يف  يكن  مل  لو  حتى  برباعة، 
وتخل�س  حالته،  اأف�ضل 
الدين  زين  املدرب  فريق 
زيدان من ماأزق اأمام فالن�ضية 
ملعب  يف   1-2 ليفوز  العنيد، 
ليوا�ضل  برنابيو،  �ضانتياجو 
يف   33 اللقب  نحو  رحلته 

امل�ضابقة املحلية.

ر�بطة �أبطال �أوروبا

النادي امللكي يحاول 
تفادي ثاأر اأتلتيكو

العن�صرية 
تدفع مونتاري 

ملغادرة امللعب
غادر الغاين �ضويل علي مونتاري 
امللعب  اأر�س  بي�ضكارا  لعب 
اأمام  فريقه  مباراة  اأثناء 
بالدوري  ام�س  اأول  كالياري 
اإنذاًرا  نال  اإنه  قائاًل  الإيطايل، 
هتافات  على  اعرتا�ضه  بعد 
عن�رصية من اجلماهري، واأ�ضهر 
البطاقة  مينيلي  دانييلي  احلكم 
ليرتك  ملونتاري  ال�ضفراء 
يف  امللعب  الغاين  الالعب 
على  ا  اعرتا�ضً ال�ضائع؛  الوقت 
ما حدث ليلعب فريقه مبجموع 
الأخرية  بالدقائق  لعبني   10
البالغ  الالعب  وقال  اللقاء،  من 
املحطات  ملرا�ضلي  عاًما   32
التليفزيونية، اإنه تعر�س لإهانات 
منذ بداية املباراة من جمموعة 
مونتاري  واأ�ضار  اجلماهري،  من 
الأطفال  على  عر�س  اأنه 
مثاًل  لي�رصب  قمي�ضه  منحهم 
الإهانات  لكن  الت�ضامح،  على 
توا�ضلت �ضده يف ال�ضوط الثاين، 
اأخربين  "احلكم  مونتاري:  وقال 
بعدم التحدث للجماهري، �ضاألته 
هل �ضمع الإهانات، اأ�رصرت اأنه 
ال�ضجاعة  لديه  تكون  اأن  يجب 
واأ�ضاف:  املباراة"،  لإيقاف 
على  ي�ضتمر  األ  يجب  "احلكم 
يطلق  واأن  امللعب،  اأر�س 
�ضيًئا،  يفعل  اأن  يجب  �ضفارته، 
دراية  يكون على  اأن  عليه  يجب 

وي�رصب مثال".
وعانت اإيطاليا، لإيقاف الهتافات 
العن�رصية يف مالعبها، وظهرت 
العديد من احلالت يف ال�ضنوات 
القليلة املا�ضية، واأبدى زدينيك 
تعاطفه  بي�ضكارا  زميان، مدرب 
مع مونتاري، اإل اأنه قال اإنه مل 
الالعب  على  الواجب  من  يكن 
واأ�ضاف  امللعب،  مغادرة 
امللعب؛  اأر�س  مونتاري  "ترك 
اإل  العن�رصية،  الهتافات  ب�ضبب 
العدالة  نطبق  اأن  يجب  ل  اأننا 

باأيدينا".  

اإىل  خدمة  لزيوروما  اأ�ضدى 
ح�ضم  عندما  املت�ضدر  يجوفنتو�س 
روما  وم�ضيفه  جاره  مع  الدربي 
امللعب  على   1-3 ل�ضاحله  الثاين 
الوملبي يف املرحلة 34 من الدوري 
ال�ضنغايل  اليطايل، وفر�س املهاجم 
بالديه دياو كيتا نف�ضه جنما للمباراة 
بت�ضجيله ثنائية اذ افتتح الت�ضجيل يف 
الدقيقة 12 بت�ضديدة بيمناه من داخل 
ال�رصبي  من  متريرة  اثر  املنطقة 
�ضافيت�س،  ميلينكوفيت�س  �ضريجي 
يف  لفريقه  الثالث  الهدف  واأ�ضاف 
اثر  ذاتها  بالطريقة   85 الدقيقة 
لوليت�س،  �ضيناد  البو�ضني  من  متريرة 
و�ضجل ال�رصبي دو�ضان با�ضتا الهدف 
الثاين لالزيو يف الدقيقة 50 بت�ضديدة 
قوية بي�رصاه من خارج املنطقة، اأما 

القائد  ف�ضجله  لروما  ال�رصف  هدف 
جزاء  ركلة  من  رو�ضي  دي  دانييلي 
لزيو خل�ضارته  وثاأر   ،45 الدقيقة  يف 
املركز  موقعه يف  وعزز   ،2-0 ذهابا 
فيما  نقطة،   67 بر�ضيد  الرابع 
نقطة   75 عند  روما  ر�ضيد  جتمد 
الذي  الثالث  نابويل  وبات مهددا من 
نادي  عن  يف�ضله  الذي  الفارق  قل�س 

العا�ضمة اىل نقطة.
وف�ضل ميالن يف حتقيق الفوز للمباراة 
فخ  يف  ب�ضقوطه  التوايل  على  الثالثة 
 ،1-1 كروتوين  م�ضيفه  امام  التعادل 
تروتا  مار�ضيلو  عرب  كروتوين  وتقدم 
داخل  من  زاحفة  قوية  بت�ضديدة 
التعادل  ميالن  وادرك  املنطقة  
بوا�ضطة غابريال باليتا ب�رصبة راأ�ضية 
ميالن  وعزز  قريبة،  م�ضافة  من 

الخري  ال�ضاد�س  املركز  يف  موقعه 
املوؤهل اىل م�ضابقة الدوري الوروبي 
بعدما رفع ر�ضيده اىل 59 نقطة وبات 
مهددا بلحاق جاره انرت ميالن به يف 
نابويل لحقا،  على  الخري  فوز  حال 
 25 اىل  ر�ضيده  كروتوين  رفع  فيما 
خ�ضارة  من  كروتوين  وا�ضتفاد  نقطة، 
م�ضيفيهما  اأمام  وجنوى  امبويل 
 2-1 فريونا  وكييفو   3-1 �ضا�ضوولو 
على التوايل، حيث قل�س الفارق بينه 
التوايل  نقاط على  و5   4 اىل  وبينهما 
املو�ضم،  نهاية  من  مراحل   4 قبل 
الكبري  بفوزه  بقاءه  �ضا�ضوولو  و�ضمن 
على امبويل بثالثة اهداف لفيديريكو 
والغاين  ماتري  والي�ضاندرو  بيلو�ضو 
ملانويل  هدف  مقابل  دنكان  األفريد 

بوت�ضياريلي  من ركلة جزاء.

الهامة  العقبات  اإحدى  ت�ضيل�ضي  اجتاز 
الدوري  بلقب  التتويج  نحو  حملته  يف 
الثمني  فوزه  عقب  املمتاز  الإجنليزي 
وامل�ضتحق 3-0 على م�ضيفه اإيفرتون يف 
املرحلة 35، وارتفع ر�ضيد ت�ضيل�ضي اإىل 
81 نقطة يف ال�ضدارة، يف املقابل جتمد 
الفوز  عن  عجز  الذي  اإيفرتون  ر�ضيد 
للمباراة الثانية على التوايل يف البطولة 
عند 58 نقطة يف املركز ال�ضابع، واأخفق 
الفريقان يف هز ال�ضباك خالل ال�ضوط 
الأول الذي انتهى بالتعادل ال�ضلبي، ويف 
ال�ضوط الثاين، ترجم ت�ضيل�ضي �ضيطرته 
بعدما  اللقاء،  جمريات  على  امليدانية 
رودريغيز  بيدرو  الإ�ضباين  جنمه  افتتح 

الدقيقة  يف  اللندين  للفريق  الت�ضجيل 
غاري  زمياله  ي�ضيف  اأن  قبل   ،66
والثالث  الثاين  الهدفني  وويليان  كاهيل، 
 26 الفوز  وهو  و87،   79 الدقيقتني  يف 
 18 يف  له  و12  املو�ضم  هذا  لت�ضل�ضي 
لت�ضل�ضي  وتتبقى  قواعده،  مباراة خارج 
اأر�ضه وواحدة  بينها 3 على  4 مباريات 

خارج القواعد.
تخطي  فر�ضة  مان�ض�ضرت  قطبا  واأهدر 
 2-2 �ضيتي  فتعادل  الثالث  ليفربول 
 1-1 ويونايتد  ميدلزبره  م�ضيفه  مع 
ملعب  على  �ضوان�ضي،  �ضيفه  مع 
نزيف  �ضيتي  وا�ضل  "ريفر�ضايد"، 
توالياً،  الثانية  للمرة  بتعادله  النقاط 

ال�ضباين  عرب  الأر�س  اأ�ضحاب  وتقدم 
الفارو نيغريدو من ت�ضديدة قوية رائعة 
بالقائم  ارتطمت  املنطقة  داخل  من 
وعانقت ال�ضباك، وانتظر �ضيتي الدقيقة 
69 لدراك التعادل من ركلة جزاء انربى 
لها هدافه الدويل الأرجنتيني �ضريخيو 
هدفاً،   18 اىل  ر�ضيده  رافعاً  اغويرو 
لكن الواعد كالوم ت�ضامربز اعاد التقدم 
يف  الثاين  الهدف  بت�ضجيله  مليدلزبره 
املهاجم  ينقذ  اأن  قبل   77 الدقيقة 
لعبي  جي�ضو�س  غابريال  الربازيلي 
غوارديول  بيب  الإ�ضباين  املدرب 
ب�رصبة  التعادل  بادراكه  اخل�ضارة  من 

راأ�ضية.

الزيو يح�صم ديربي روما ويقدم خدمة لليويف

انت�صار لت�صيل�صي يقربه من لقب الربميرليغ
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ني�س ميهد الطريق اأمام موناكو 
للتتويج باللقب

مهد ني�س الطريق اأمام جاره موناكو لأحراز لقب الدوري الفرن�ضي للمرة الأوىل 
منذ 17 عاماً باإ�ضقاطه �ضيفه باري�س �ضان جريمان، بطل املوا�ضم الأربعة الأخرية 
بعد فوزه عليه اول ام�س بنتيجة 3-1 يف املرحلة 35 من الدوري الفرن�ضي، واأ�ضبح 
موناكو الفائز ال�ضبت على تولوز متقدماً بفارق ثالث نقاط على �ضان جريمان قبل 
ثالث مراحل على انتهاء املو�ضم، ويف جعبته مباراة موؤجلة يخو�ضها اأمام �ضانت 
بفريق  الأوىل  الهزمية  باإحلاقه  ني�س  له  التي قدمها  بف�ضل اخلدمة  وذلك  اتيان 
منذ خ�ضارته  الأخرية وحتديداً  اوناي اميري يف املراحل 17  الإ�ضباين  املدرب 
ا�س جي  البي  ني�س اخلناق على  اأمام غانغان 1-2 يف دي�ضمرب املا�ضي، و�ضيق 
واأ�ضبح على بعد ثالث نقاط منه، وهو ياأمل اإزاحته عن املركز الثاين واحل�ضول 
على بطاقة التاأهل املبا�رص اىل دوري الأبطال بعدما �ضمن املركز الثالث املوؤهل 

اىل الدور التمهيدي.
وافتتح ني�س الت�ضجيل يف الدقيقة 28 عرب الإيطايل ماريو بالوتيلي بعدما و�ضلته 
الكرة من ريكاردو برييرا الذي تالعب بالربازيلي ماك�ضويل قبل اأن ميررها ملهاجم 
انرت ومان�ض�ضرت �ضيتي وميالن وليفربول ال�ضابق، والهدف 14 لبالوتيلي يف مو�ضمه 
الفرن�ضي الأّول، وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية ال�ضوط الأّول، ثم جنح ني�س 
يف ا�ضافة الهدف الثاين بداية ال�ضوط الثاين عرب ريكاردو برييرا بعد متريرة من 
اللقاء وقلّ�س  املغربي يون�س بلهندة لكن الربازيلي ماركينيو�س اعاد فريقه اىل 
الفارق يف الدقيقة 65 بكرة راأ�ضية، وحاول �ضان جريمان جاهداً الو�ضول جمدداً 
اإىل ال�ضباك لكن مهمته تعقدت يف الثواين الأخرية بعد طرد الإيطايل تياغو موتا، 
الثالث من هجمة �رصيعة  الهدف  ني�س  �ضّجل  القا�ضية عندما  ال�رصبة  تلقى  ثم 
بداأت من احلار�س واأنهاها اليوناين انا�ضتا�ضيو�س ديني�س يف ال�ضباك، واأكمل نادي 

العا�ضمة اللقاء بت�ضعة لعبني بعد طرد الأرجنتيني انخل دي ماريا.

اأن  اإ�ضبانية  �ضحفية  تقارير  ذكرت 
خليفة  عن  �ضيعلن  بر�ضلونة  نادي 
للفريق  الفني  املدير  اإنريكي  لوي�س 
اجلاري،  ال�ضهر  خالل  الكتالوين 
وقالت �ضحيفة "�ضبورت" الإ�ضبانية: 
الفني  ال�ضكرتري  فرنانديز  "روبرت 
عن  وا�ضحة  فكرة  لديه  لرب�ضلونة 
خالل  اجلديد  املدرب  تعيني 
ال�ضحيفة:  واأ�ضافت  ماي"،  �ضهر 
على  العمل  بالفعل  بداأ  "فرنانديز 
عن  الر�ضمي  والإعالن  التوقيع 
التي �ضت�ضكل  واحدة من املحددات 
�ضماع  و�ضيتم  النادي،  م�ضتقبل 
وتابعت:  قريبًا"،  اجلديدة  الأخبار 
بخ�ضو�س  وا�ضًحا  كان  "بر�ضلونة 
حمل مدربه اجلديد للدم الكتالوين، 
املدربني  جميع  ا�ضتبعاد  مت  ولذلك 
الذين مل ي�ضتوفوا هذا ال�رصط، كما 
وا�ضحة  قائمة  لديه  فرنانديز  اأن 

 ،" اإنريكي  خلالفة  باملر�ضحني 
ويف  ف�ضاعدا  الآن  "من  واأكملت: 
املقبلة،  يوًما   20 اأو   15 غ�ضون 
رئي�س  بارتوميو  ماريا  جو�ضيب 
مي�ضرتي  خوردي  ونائبه  البار�ضا 
الريا�ضة  مدير  �ضولري  واألربت 
�ضي�ضتمعون  بالنادي،  الحرتافية 
لقرتاحات روبريت فرينانديز لإبداء 

راأيهم يف الأ�ضماء املر�ضحة".
خطوات  �ضتبداأ  "بعدها  واأو�ضحت: 
والإعالن  والتوقيع  التفاو�س 
الأخرية  اخلطوة  تتم  ولن  الر�ضمي، 
اإل بعد انتهاء املو�ضم ر�ضمًيا اأي بعد 
يوم 27 ماي"، واأمتت: "بر�ضلونة غري 
بها  ربطه  يتم  التي  بالأ�ضماء  مهتم 
يف الآونة الأخرية، فالنادي يفكر يف 
احل�ضول على مدرب ي�ضتطيع تطوير 
ليبداأ  التكتيكية؛  الناحية  من  الفريق 

املو�ضم اجلديد ب�ضكل جيد".

كونتي ي�صيد بثالثي ت�صيل�صي بعد 
جتاوز اإيفرتون

الفني  املدير  كونتي  اأنطونيو  اأ�ضاد 
بالعبه  الإجنليزي،  ت�ضيل�ضي  لفريق 
بعد  فابريغا�س  �ضي�ضك  الإ�ضباين 
نظيفة،  بثالثية  اإيفرتون  على  الفوز 
اأم�س  اأول  جمعتهما  التي  املباراة  يف 
الربميريليغ، و�ضارك  �ضمن مناف�ضات 
حيث  بدياًل،  التوفيز  اأمام  فابريغا�س 
�ضنع هدف البلوز الثالث الذي �ضجله 
ت�ضيل�ضي  ليوؤكد  ويليان،  الربازيلي 
اقرتابه اأكرث من التتويج بلقب الدوري 
الإجنليزي، وقال كونتي، يف ت�رصيحات 
نقلها موقع فور فور تو: "�ضي�ضك يظهر 
كل  يف  حا�ضًما  ليكون  املو�ضم  هذا 
حلظة �ضواء �ضارك اأ�ضا�ضًيا اأو بدياًل"، 
اأعرف  اأنا  ويليان،  "كذلك  واأ�ضاف: 

اعتاد  الذي  لالعب  �ضهاًل  لي�س  اأنه 
على اللعب كل مباراة وبعدها ي�ضارك 
�ضعيًدا  اأكون  اأن  يجب  لكن  كبديل، 
ك�ضخ�ضني  يظهران  لأنهما  بهما؛ 
وب�ضوؤاله  رائعني"،  وكالعبني  عظيمني 
عن بيدرو رودريغيز الذي �ضجل هدًفا 
اإيفرتون، اأجاب:  رائًعا خالل مواجهة 
"اأعتقد اأنه يظهر كالعب عظيم، لكني 
مل اأن�س اأنه لعب لرب�ضلونة وفاز بعديد 
وتابع:  النادي"،  هذا  مع  البطولت 
"اإنه لعب عظيم، ولديه مو�ضم رائع، 
ي�ضتمر يف هذه  اأن  بالتاأكيد عليه  لكن 
الفوز،  لأجل  املو�ضم  لإنهاء  الطريقة 
لي�س  ولكنه  جيًدا  مو�ضًما  يقدم  هو 

مده�س".

اإدارة بر�صلونة تعلن عن خليفة انريكي 
هذا ال�صهر
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هذه حقيقة نقل النجم حممود يا�سني للعناية املركزة

حممود  القدير  الفنان  جنل  يا�سني  حممود  عمرو  ال�سيناري�ست  ونفى 
يا�سني، ما تردد من بع�ض و�سائل الإعالم امل�رصية حول مر�ض والده، 

عرب ح�سابه ال�سخ�سي على موقع التوا�سل الجتماعي “في�ض بوك”.
ا�سمه  اأحد املواقع حتديدا موقع  نازل على  :”يف خرب  “عمرو”  وكتب 
املواطن بيتكلم عن �سحة الوالد.. هذا اخلرب غري �سحيح والوالد بخري 

احلمد هلل”.
واأكدت الفنانة املعتزلة �سهرية زوجة الفنان حممود يا�سني عرب ح�سابها 

ال�سخ�سي على “في�سبوك”، اأن انتقال زوجها للم�ست�سفى جمرد �سائعة 
اإىل العناية احلمد هلل  “حممود بخري فيه موقع كاتب انه انتقل  وكتبت: 

بخري اإ�ساعة”.
و�سارك حممود يا�سني يف اآخر اأعماله عام 2012 بفيلم “جدو حبيبي”، 
م�سطفى،  وح�سن  العزيز،  عبد  ولبنى  فهمي،  واأحمد  ب�رصى،  بطولة 
وجنالء بدر، و�سامي مغاوري، ويو�سف داوود، ومن تاأليف زينب عزيز، 

واإخراج علي اإدري�ض

ك�شفت عائلة الفنان القدير حممود يا�شني، عن حقيقة ما تردد حول نقله لغرفة 
العناية املركزة باإحدى امل�شت�شفيات بعد تعر�شه لوعكة �شحية.

كيف حتول نا�سر الق�سبي اإىل ظاهرة 
يومية لدى ال�سعوديني؟

 نا�رص الق�سبي هو الفنان الوحيد الذي 
ل يغيب عن النا�ض رغم اأنه يقدم عماًل 
ينتقل  جنده  العام،  يف  واحداً  درامياً 
مروراً  النقالة  الهواتف  اإىل  ال�سا�سة  من 
وبرامج  الجتماعي  التوا�سل  بح�سابات 
�رصيعاً،  "الوات�ساب"  مثل  الت�سال 
ما  عادة  به  اخلا�سة  الفيديو  مقاطع 
ت�ستخدم اإما للتعبري ب�سخرية من حدث 
ما اأو يف �سياق نقدي لظاهرة اجتماعية 
على  يدور  ما  لبع�ض  حماكاة  حتى  اأو 

ال�سعيد الريا�سي والثقايف.
املختلفة  ب�سخ�سياته  الق�سبي  وحتول 
اإىل ظاهرة ت�سارك ال�سعوديني يومياتهم، 
مثل  فعلهم،  ردة  عن  اأحيان  يف  ويعرب 
فاكهة لذيذة طريفة يلتهمها ال�سعوديون 
ارتفاع  اأو  كولي�سرتول  من  خ�سية  دون 
ال�سكر. ومقاطع نا�رص الق�سبي الق�سرية 
على  الكوميدية  اأعماله  من  م�ستقاة 
راأ�سها التجربة الأهم " طا�ض ما طا�ض"، 
وبرنامج  قرّية"  "عيال  م�سل�سل  ثم 

امل�سابقات "اآراب غوت تالنت".
نا�رص  للفنان  املحتوى  وفرة  ولعل 
وحب  يوتيوب،  موقع  على  الق�سبي 
النا�ض ل�سخ�سياته هو الدافع الذي جعله 
هذه  بـ"مونتاج"  للمهتمني  الأول  الهدف 
العمل  فيها  ي�ستغرق  التي  الفيديوهات 
�ساعات، بح�سب اأحد ال�سباب املهتمني 

ب�سناعة هذا املحتوى.
 

تركيب املقاطع فن
 

الق�سرية  الأفالم  �سناعة  يف  اخلبري 
املخرج  ال�سخ�سيات  بدرا�سة  واملهتم 
ال�سينمائي عمر العمريي، اأكد اأن �سناعة 
املقاطع امل�سحكة حتتاج لعدة خطوات، 
اأهمها الفكرة املتفردة، ومن ثم البحث 
مع  يتواءم  الذي  ال�ساخر  التعليق  عن 
عندما  "مثاًل  وقال:  الرئي�سي،  املقطع 
الأف�سل  من  فاإنه  ق�سيدة  انتقاد  اأريد 
ركيكة  اأو  اأبحث عن ق�سيدة مك�رصة  اأن 
وهذا  الأ�سا�سية،  بالق�سيدة  واأربطها 
اإىل ترابط يف ال�سورة الذهنية"،  يحتاج 
يكون  األ  عليه  �سدد  الذي  الآخر  الأمر 
وقت الفيديو طوياًل حتى ل يفقد عن�رص 
املفاجاأة على حد و�سفه، كي ل ي�ساب 
املتابع بامللل اأو الت�ستيت، لفتاً اإىل اأن 
وتنوع  ثراء  لديه  كممثل  الق�سبي  نا�رص 
�سانع  يفكر  وعندما  ال�سخ�سيات،  يف 
الفيديو املحلي يف الكوميديا فاإن عقله 
ل�سعورياً  الق�سبي  اإىل  يتجه  الباطن 
م�سبقاً،  لديه  املخزنة  الذهنية  لل�سورة 
من  م�ستمدة  املقاطع  هذه  لأن  ونظراً 
ول حتتوي  عر�سها  �سبق  اأعمال حملية 
بح�سب  خاد�سة  م�ساهد  اأو  األفاظ  على 

ما ذهب اإليه.
ونوه باأن و�سائل التقنية احلديثة اأتاحت 
والبتكار،  واخليال  الإبداع  فر�ض 
اأن تكون هناك جمعية �سعودية  مقرتحاً 
يوتيوب،  على  املحتوى  بنا�رصي  تهتم 
خا�سة اأن ال�سعودية من اأعلى دول العامل 

متابعة ليوتيوب، على حد قوله.
 

ملاذا الق�شبي دون 
غريه؟

 
وقال العامري: "عند الطلب من حمرك 
عن  النتائج  اإظهار  يوتيوب  يف  البحث 
"نا�رص الق�سبي"، فاإنه يوافيك مبقاطع 
ل بد اأن حتتوي على عبارات حتثك على 
"الونا�سة" و�سعة ال�سدر مثل "م�سحك"، 

وهذه  مقاطع"،  و"اأجمل  "�سحك" 
عن  للباحث  كدليل  ت�ستخدم  العبارات 

البت�سامة وحتقق م�ساهدات عالية.
انت�سار  يف  ال�سبب  عن  �سوؤاله  وعند 
من  غريه  دون  الق�سبي  نا�رص  مقاطع 
اخلا�ض  املحتوى  توفر  رغم  املمثلني 
مو�سحاً:  العامري  رد  يوتيوب،  يف  بهم 
"يف زمن التوا�سل الجتماعي والإعالم 
املتلفزة  النكتة  �سناعة  متر  اجلديد 
املمثل  يعد  مل  حيث  حقيقي،  مباأزق 
قريبة  تكون  دعابة  ت�سدير  على  قادراً 
وا�سع  نقاط  على  وتتداول  النا�ض  من 
النكتة  ي�ستوردون  الفنانني  وجند  بينهم، 
من ال�سارع ويعيدون ت�سديرها اإليه بعد 
اإ�سفاء مهاراتهم احلركية  ال�ستماتة يف 
الق�سبي  نا�رص  زال  "ما  وتابع:  عليها". 
الوحيد  يكن  مل  اإن  املمثلني  من  هو 
حمببة  كوميديا  �سناعة  على  القادر 
وحتظى  امل�ساهدين  من  قريبة  للنف�ض 
يقدم  اأنه  ذلك  من  والأهم  بالنت�سار، 
م�ستهلكة،  ولي�ست  متجددة  كوميديا 
وعند حماولة تفكيك �سخ�سياته جندها 
�سخ�سية  كل  ومتلك  بعناية،  منتقاة 
لذا  به،  تتحرك  وخيال  وا�سعة  م�ساحة 
هيئة  على  اإما  �سخ�سياته  مقاطع  جند 
م�سهد ق�سري اأو تعليق �ساخر تنت�رص يف 

جوالت ال�سعوديني ب�رصعة".
على  يقت�رص  ل  الأمر  اأن  اإىل  ولفت 
حواراته  من  لقطات  جند  بل  الدراما، 
طريف،  �سياق  يف  توظف  التلفزيونية 
الأخري  ظهوره  من  مبقاطع  م�ست�سهداً 
عر�ض  الذي  "ال�رصيان"  برنامج  يف 
رم�سان  يف  �سي"  بي  الـ"اإم  �سا�سة  على 

املا�سي.

ماجد امل�سري 
يدخل عامل 

“هوليوود”..
كيف هناأه 

ح�سن الرداد؟
 هناأ الفنان ح�سن 

الرداد، عرب ح�سابه 
ال�سخ�سي على موقع 
“اإن�ستقرام”، الفنان 
ماجد امل�رصي على 
فيلمه اجلديد الذي 

 Eric“ يجمعه بالفنان
Roberts”، من 
خالل ن�رص �سورة 
جمعت الثنائي من 

كوالي�ض فيلمه العاملي 
اجلديد.

وعلق “الرداد” على 
ال�سورة قائال: “األف 

مربوك لأخي و�سديقي 
ماجد امل�رصي على 
بداية ت�سوير فيلم 
عاملي جديد يف 

 eric هوليود مع النجم
roberts، عا�ض يا 

ميجو”.
ودارت اأحداث امل�سل�سل 

حول معلمة تدعى 
“اأمرية”، تعمل يف 

مدر�سة دولية، وتتعر�ض 
للتحر�ض من ِقبَل اأحد 
الطالب، ويف اإطار 
�سعيها للح�سول 

على حقها 
تتحول اإىل 

اجلاين بدًل من 

�سلمان خان 
مهدد بال�سجن.. 

وال�سبب!
 بعد مرور ما يقرب من ع�رصين 
عاما على الدعوى التي اأقامتها 
الطبيعية  املحميات  اإحدى 
�سلمان  الهندي  النجم  �سد 
خان ، حددت حمكمة جودبور 
الهندية، موعدا جلل�سة النطق 
باحلكم واإعالن قرارها يف 18 

جانفي اجلاري.
قد  كانت   ،1998 عام  ويف 
املحميات  اإحدى  اإدارة  رفعت 
دعوى  كانكاين  يف  الطبيعية 
اأنه  اأدعت فيها  “�سلمان”  �سد 
منتهي  �سالح  ترخي�ض  يحمل 
على  النار  واأطلق  ال�سالحية 
املحمية،  يف  نادرة  غزلن 
ولكنه نفى اأنه قتل الغزلن من 

الأ�سا�ض.
املحكمة  اأدانت  واإذا 
اأ�سلحة  “�سلمان” بتهمة حيازة 
ال�سالحية  منتهية  برخ�سة 
ال�سجن  يواجه  اأن  فيمكن 
وفقا  �سنوات،  �سبع  ملدة 
الإلكرتوين  املوقع  نقله  ملا 
ل�سحيفة filmibeat الهندية.

وقت  يف  املحكمة  واأعلنت 
باحلكم  النطق  تاأجيل  �سابق، 
اإىل جل�سة ا�ستماع يف 4 اأفريل 
العام  املدعي  ولكن  املا�سي، 
اأن اجلهة  تيواري جزم  ديني�ض 
املتهم  اأعطت  الق�سائية 
عن  للبحث  الكافية  الفر�سة 
تفيده  ودلئل  ووقائع  �سهود 

وتوؤكد براءته.
وانطلق التحقيق يف 1998 ومت 
ت�سنيف هذه احلادثة حتت بند 
ا�ستعمال ال�سالح غري امل�رصوع 
مبوجب املادتني 3/25 و 3/27 

من قانون الأ�سلحة.
 

تفا�سيل جديدة 
تك�سف ال�سبب 
احلقيقي لوفاة 

النجم الهندي اأوم 
بوري؟

وتفا�سيل  تطورات  ظهرت     
النجم  وفاة  �سبب  يف  جديدة 
اأوم  املخ�رصم  الهندي 
 6 �سباح  تويف  الذي  بوري، 
يناهز  عمر  عن  جانفي اجلاري 
اأن  من  الرغم  وعلى  عاما.   66
�سبب  اأن  حينها  اأكد  اجلميع 
اإل  القلبية،  ال�سكتة  هو  الوفاة 
اأن �رصطة مومباي �سجلت حالة 
الوفاة كحادث، لأنها كانت تعتقد 
وطلبت  خاطئ،  �سيء  هناك  اأن 

ت�رصيح اجلثة.
ت�رصيح  عند  الأطباء  واكت�سف 
اأوم  راأ�ض  يف  كبري  جرح  اجلثة 
اأن  اخلا�ض  �سائقه  واأكد  بوري، 
كبرية  جرعة  تناول  قد  “بوري” 
ال�سابقة  الليلة  يف  الكحول  من 
وفقا  وذلك  اأي�سا،  لوفاته 
الإلكرتوين  املوقع  ن�رصه  ملا 

.”indianexpress“ل�سحيفة
واأكد الأطباء يف تقرير الت�رصيح 
اأن �سبب وفاة “بوري” هو تعر�سه 
بعمق  الراأ�ض  لإ�سابة قطعية يف 
اأربعة  يبلغ  وطول  بو�سة  ن�سف 

�سنتيمرتات.



ثقافةالأحد 23 جويلية   2017 املوافـق لـ 27  �شوال   1438هـ 16

خمتارات  ذلك  بعد  لها  و�صدرت 
�صعرية نالت اإ�صادة وا�صعة من نقاد 
اإيرانيني وعرب عام 2005، وي�صيد 
فرزاد،  احل�صني  عبد  الدكتور 
الباحث الإيراين، واملتخ�ص�ص يف 
برتجمة  اإيران،  يف  العربي  الأدب 
»متكن  قائاًل:  لفرخزاد  الكرخي 
للقراء  فروغ  تقدمي  من  الكرخي 
لغة  ت�صاهي  تكاد  بلغة  العرب 

الن�ص الأ�صلي«.
الكبرية  الأهمية  اإىل  فبالإ�صافة 
الإخراج  جمال  يف  لإجنازها 
فرخزاد  فروغ  فاإن  ال�صينمائي، 
الأكرث  الن�صائي  ال�صوت  تُعترب 
امل�صهد  يف  وح�صوراً  جراأة 
القرن  خالل  الإيراين  ال�صعري 
الع�رشين، حيث ات�صمت ق�صائدها 
املحظورات  واجه  نقدي  بوعي 

الأمناط  وجميع  الجتماعية، 
اأعاقت املراأة عن  الت�صلطية التي 
نيل حقوقها يف التعبري وامل�صاواة، 
وال�صرت  احلجب  حبي�صة  وجعلتها 

والأ�صماء امل�صتعارة.
قليلة  اأ�صماءٌ  ال�صاعرة  وتُ�صارك 
اأخرى يف تر�صيخ احلداثة ال�صعرية 
غري  بتجارب  ورفدها  الإيرانية 
ال�صعر  لتاريخ  ميكن  ول  ماألوفة، 
اأن  الع�رشين  القرن  يف  الفار�صي 
يكتمل من دون منجزها ال�صعري، 
الذي هو اأولً اأحد العنا�رش الفاعلة 
التاريخ  يف  واملوؤثرة  والزاهرة 
الإيراين.   والثقايف  الجتماعي 
ثاقبة  �صعرية  بروؤية  ثانياً  ويت�صم 
ويعترُب  عالية.  لغوية  وح�صا�صية 
املراأة  وعي  على  وثيقة  ثالثاً 
انهيار  �صهدت  حقبة  يف  الإيرانية 

املجتمع التقليدي يف خم�صينيات 
وولوج  املا�صي،  القرن  و�صتينيات 
زعزعت  جديدة  تاريخية  مرحلة 
والقيم  املفاهيم  من  الكثري 
فروخ  �صعر  فاإن  واأخرياً  ال�صائدة، 
من  اأرادت  امراأة  �صهادة  هو 
توؤثثه  مالذاً  تكون  اأن  الق�صيدة 
وتلقائيتها  وحميميتها  ب�رشاحتها 
مفتعل  هو  ما  كل  مواجهة  يف 

وزائف ومفرو�ص.
الأمني  حممد  املرتجم  ويعترب 
الكرخي )مواليد بغداد عام1971  
عن  املرتجمني  اأبرز  اأحد 
يف  عمل  اليوم،  الفار�صية  اللغة 
مطلع  منذ  الأدبية  ال�صحافة 
اإ�صدار  يف  و�صاهم  الت�صعينيات، 
مثل  الثقافية  املجالت  من  عدد 
»الهام�صيون« و«جملة �صرياز«. كما 

اأ�رشف على الق�صم العربي يف قناة 
HYPERLINK »http://  «

 zoomin.tv« \t »_blank«
zoomin.tv«الهولندية. 

من  الكثري  الفار�صية  اإىل  ترجم 
ونقل  املعا�رش،  العربي  ال�صعر 
لرواد  ق�صائد  العربية  اللغة  اإىل 
الإيرانية. ومما  ال�صعرية  احلداثة 
�صبهري:  »�صهراب  له:  �صدر 
خمتارات  الأغ�صان-  يف  الأبدية 
من  و«خمتارات   ،)2005( �صعرية« 
ب�صقيه  املعا�رش  الفار�صي  ال�صعر 
)2005(. وعن  والأفغاين«  الإيراين 
له  �صدر  املتو�صط  من�صورات 
»ريح واأوراق – عبا�ص كيار�صتمي« 
اأحمر«،  »اأخ�رش  قريباً  له  وي�صدر 
وهي خمتارات من ق�صائد ال�صاعر 

الإيراين �صادق رحماين.

اإقليم  يف  الإ�صالم  تاريخ  يزخر 
بق�ص�ص  بباك�صتان  ال�صند 
فمن  بالغرابة،  مليئة  موثقة 
بلدة �صغرية ت�صمى »ديبل« دخل 
الإ�صالم اإىل ال�صند، وتوجد يف 
من  واحدة  تعد  مقربة  الإقليم 
اإ�صافة  بالعامل،  املقابر  اأكرب 
اإىل م�صجد امللوك الذي يعترب 

حتفة معمارية فريدة.
الآثار  اأهم  بع�ص  وتوجد 
الإ�صالمية يف مدينة ديبل التي 
اإىل  الإ�صالم  مع  ق�صتها  تعود 
امليالدي  الثامن  القرن  مطلع 
بحر  قرا�صنة  احتجز  حني 
كن  م�صلمات  ن�صاء  هندو�ص 
بحرية  جتارية  قافلة  ب�صحبة 
ديبل،  بلدة  اإىل  ونقلوهن 
جهز  ل�صتغاثاتهن  وا�صتجابة 
امل�صلمون جي�صا من �صتة اآلف 
ال�صام  بالد  من  انطلق  جندي 

فحرر الن�صوة وفتح بالد ال�صند 
والهند، ومن يومها عرفت ديبل 

با�صم باب الإ�صالم.
-وهو  اأ�رشف  حممد  ويقول 
جي�ص  اإن  ديبل-  �صكان  اأحد 
الإ�صالمي بقيادة حممد  الفتح 
ديبل  قلعة  دمر  القا�صم  بن 
راجا  بقيادة  الهندو�ص  وهزم 
داهر، وبنى يف املكان م�صجدا 
ل تزال اآثاره قائمة حتى اليوم، 
تلت  �صنوات  ثالث  وخالل 
التقدم  امل�صلمون  وا�صل  ذلك 
تلو  واحدة  املناطق  وفتحوا 

الأخرى.
الذي  امل�صجد  اإىل  وبالإ�صافة 
اأرا�صي  كامل  يف  الأول  يعترب 
يف  يوجد  الهندية  القارة  �صبه 
متوا�صع  متحف  اأي�صا  ديبل 
ملحمة  اآثار  من  بع�صا  ي�صم 

�صطرها التاريخ.

والآثار  الق�ص�ص  ومن  مقربة 
بتاريخ  املتعلقة  الغريبة 
الإ�صالم يف بالد ال�صند والهند 
مقربة  وجود  ال�صند  باإقليم 
كبرية فيها جعلتها ت�صنف ثالث 
اأكرب مقربة بالعامل، ففي مدينة 
ال�صند  باإقليم  الواقعة  مكلي 
مدى  -وعلى  دفن  الباك�صتاين 
قرون- 125 األفا من حكام واأبناء 
تعاقبت  اإ�صالمية  اإمارات  اأربع 
يف  ال�صبب  ويعود  احلكم،  على 
الويل  تخ�صي�ص املقربة ملقام 
ال�صالح جام نظام الدين، فعلية 
اأرادوا  الزمان  ذاك  يف  القوم 
-ولو  اأكرث  بالقرتاب  الت�رشف 
كانوا  مقام  من  وفاتهم-  بعد 

يعتقدون اأن ل�صاحبه كرامات.
ثمانية  املقربة  قطر  وميتد 
حجمها  ويزيد  كيلومرتات، 
مربعا،  كيلومرتا  خم�صني  على 

خا�صة  مقربة  بكونها  وتتميز 
النا�ص،  لعامة  مفتوحة  غري 
العتبارات  لتلك  ونتيجة 
العاملية  املنظمة  و�صعتها 
والعلوم  والثقافة  للرتبية 
الرتاث  قائمة  �صمن  )يون�صكو( 

العاملي.
البارزة  الإ�صالمية  الآثار  ومن 
يوجد  اأي�صا  ال�صند  اإقليم  يف 
يعد  الذي  جهان  �صاه  م�صجد 
معمارية،  اأعجوبة  ذاته  بحد 
اأحجاما  تت�صابه  مئة  فقبابه 
بني  وقد  واأ�صكال،  واألوانا 
املغول  حكم  عهد  اأول  يف 
القارة  �صبه  لكامل  امل�صلمني 
الهندية، ذلك احلكم الذي امتد 
خم�صة قرون من الزمان و�صهد 
يرقى  بع�صها  وروايات  اأحداثا 

مل�صتوى الأ�صاطري.
وكالت 

اأعلنت دار ن�شر املتو�شط باإيطاليا على موقعها الإلكرتوين، عن قرب اإ�شدار الأعمال ال�شعرية الكاملة لل�شاعرة 
الإيرانية ال�شهرية فروغ فرخزاد )1935-1967(، وهي الرتجمة التي ت�شدى لها املرتجم العراقي ذو الأ�شل الفار�شي 

حممد الأمني الكرخي، والذي كان اأول من ترجم فروغ فرخزاد اإىل العربية، وذلك اأثناء عمله يف جملة »ال�شرق 
اجلديد« العراقية يف ت�شعينيات القرن املا�شي.

دار ن�شر املتو�شط باإيطاليا

وكالت

اإ�شدار الأعمال ال�شعرية للإيرانية فروغ 
فرخزاد برتجمة عربية

م�شاجد ومتاحف ومقابر.. اآثار اإ�شلمية باإقليم ال�شند

اأحد  ميالد  ذكرى  �صادف 
اأعمدة الأدب الأمريكي اإرن�صت 
يف  ولد  الذي  همينغوي  ميلر 
اأواك  يف  جويلية  1899   21
 2 ومات  اإلينوي  بولية  بارك 

جويلية  1961 م.
وكتاب  الروائيني  اأهم  من  يعد 
كتب  الأمريكيني.  الق�صة 
الق�صرية.  والق�ص�ص  الروايات 
ح�صل على جائزة نوبل يف الأدب 
يف عام 1954 عن رواية العجوز 
البداية غلبت عليه  والبحر. يف 
اإل   ، للعامل  ال�صوداوية  النظرة 
فعمل  اأفكاره  ليجدد  عاد  اأنه 
على متجيد القوة النف�صية لعقل 
�صارك يف  رواياته،  الإن�صان يف 
احلرب العاملية الأوىل والثانية 
حربيه  �صفينه  على  خدم  حيث 
اإغراق  مهمتها  كانت  اأمريكية 
وح�صل  الأملانية،  الغوا�صات 
اأو�صمة  على  منهما  كل  يف 
كتابات  يف  احلرب  اأثرت  حيث 

هيمنجواي وروايته.
بال�صيد  مولعا  والده طبيبا  كان 
اأمه  اأما  الطبيعي،  والتاريخ 
اهتمام  ذات  متزمتة  فكانت 
والده  له  ا�صرتى  باملو�صيقى. 
بندقية  م   1909 مبكرة  �صن  يف 
�صيد، اأ�صبحت فيما بعد رفيقة 
عمره اإىل اأن قتلته منتحرا عام 

.1961
ال�صحافة حني هاجر  عمله يف 
اإجراء  من  مكنه  باري�ص  اىل 
ال�صخ�صيات  كبار  مع  حوارات 
كليمان�صو  مثل  والأدباء 
تعرف  كما  ومو�صوليني، 
كانت  حني  فرن�صا  اأدباء  على 
يف  الفرن�صية  الثقافية  احلركة 
ع�رشها  تعي�ص  الع�رشينيات 
كانت  النجاح  بداية  الذهبي. 
عام 1923 ن�رش اأوىل جمموعاته 
ق�ص�ص  »ثالث  وهي  الق�ص�صية 
وع�رشة اأنا�صيد«، لكن اأول عمل 
اأعمال  لفت انتباه اجلمهور من 
عام  �صوى  ياأت  مل  همينغوي 
ت�رشق  »ال�صم�ص  وهو  م   1926
اأي�صا« التي لقت جناحا منقطع 
النظري. هذا النجاح �صجعه على 

ن�رش جمموعة ق�ص�ص 1927 م، 
واإثر  العازب«،  »الرجل  هي 
حيث  لفلوريدا  م   1923 عودته 
باإطالقه  والده  انتحر  عائلته، 

طلقة يف الراأ�ص.
عام 1929 عاد مع زوجته الثانية 
حيث  اأوروبا  اإىل  بفيفر  بولني 
اأعماله  اأهم  من  واحدا  ن�رش 
وقد  ال�صالح«،  اأيها  »وداعا  هو 
اإىل  وحول  العمل،  هذا  جنح 
م�رشحية وفيلم ب�رشعة، واإن مل 
النجاح  ذلك  امل�رشحية  حتقق 
لرت�صيخ  دفعه  ما  وهذا  الكبري، 
ا�صمه الأدبي بعمل اأدبي جديد 
ومتميز، فن�رش 1932 م »وفاة يف 
منذ  همينغوي  وبداأ  الع�صية«. 
على  با�صتمرار  يرتدد  م   1933
»الفائز  عمله  كتب  وفيها  كوبا، 
يخرج �صفر اليدين«، ثم توقف 
عن الن�رش حتى 1935 م لتظهر 
عن  اخل�رشاء«  اإفريقيا  »روابي 
رحلة قادته ل�رشق القارة ل�صيد 
هوايته  وهي  الربية  الطرائد 

منذ ال�صبا.
عالمة  م   1940 �صنة  كانت 
حيث  همينغوي  اأدب  يف  فارقة 
الأجرا�ص«  تقرع  »ملن  ن�رش 
خارقا  جناحا  حققت  التي 
املليون  مبيعاتها  وجتاوزت 
الأوىل  ال�صنة  يف  ن�صخة 
لن�رشها، ونال عن حقوق الفيلم 
دولر  األف   150 عنها  املاأخوذ 
وقتذاك. قيا�صيا  رقما  وكان 
روبرت  ق�صة  الرواية  حتكي 
الأمريكي  ال�صاب  جوردون 
الدولية  الكتائب  اإىل  املنتمي 
ع�صابات  لإحدى  املرافقة 
احلرب ال�صيوعية خالل احلرب 
الأهلية الإ�صبانية. وُعني روبرت 
يف  خبري  ب�صفته  جوردون، 
ليقوم  املتفجرات،  ا�صتخدام 
هجوم  خالل  ج�رش  بتفجري 
وتعترب  �صقوبية.  مدينة  على 
هذه الرواية يف نطاق وا�صع من 
اأعمال همنجواي بجوار  اأعظم 
وال�صيخ  ال�صم�ص  ت�رشق  ثم 

والبحر ووداعا لل�صالح.
وكالة اأنباء ال�شعر 

همنغواي �شاحب »العجوز والبحر« 
ح�شل على نوبل ومات »منتحرًا«

المارات ت�شجل 7 عنا�شر من الرتاث 
غري املادي يف اليوني�شكو

العربية  الإمارات  دولة  �صجلت 
عنا�رش   7 الآن  لغاية  املتحدة 
يف  املادي،  غري  الرتاث  من 
التمثيلية  »يوني�صكو«  قائمة 
غري  الإن�صاين  الثقايف  للرتاث 

املادي.
دول  مع  التعاون  يف  وجنحت 
اأخرى يف ملفات حفظ وت�صجيل 
لتكون  اأهلها  ما  وهو  الرتاث، 
امللفات  الأوىل عاملياً يف عدد 
يف  امل�صجلة  امل�صرتكة  الدولية 
املنظمة الدولية، اإذ تعاونت مع 
ال�صقارة،  ت�صجيل  يف  دولة   18

�صلطنة عمان  تعاونت مع  بينما 
ال�صقيقة يف ال�صدو والعيالة وفن 

التغرودة وملف الرزفة.
العربية  اململكة  مع  وتعاونت 
عمان  و�صلطنة  ال�صعودية 
والقهوة  املجال�ص  لت�صجيل 
العربية. وتتمثل عنا�رش الرتاث 
�صجلتها  التي  الإماراتي  الثقايف 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 
)اليون�صكو(  والثقافة  والعلم 
الثقايف  للرتاث  قائمتها  �صمن 

الإن�صاين غري املادي .
وكالة اأنباء ال�شعر 



ثقافةالأحد 23 جويلية   2017 املوافـق لـ 27  �شوال   1438هـ 17

التعريف مب�شرية وحياة و 
اإجنازات الأديب معمري

 
   ومن جهته فلقد  نظمت هذه القافلة الأدبية 
والثقافية  كل من املحافظة ال�سامية للأمازيغية 
بالتن�سيق مع مديرية الثقافة  والتي  تهدف  من 
خللها اإىل التعريف مب�سرية وحياة و  اإجنازات 
من  رمزا  يعترب  الذي  معمري  مولود  الأديب  
رموز الثقافة اجلزائرية  و اأحد كبار املهتمني 
الأمازيغية  الهوية  ذاكرة  يف  البحث  و  بالرتاث 
الباحثني  و  ال�سباب  جليل  الأ�سيلة   اجلزائرية 

حتى ل تبقى اأعماله طي الن�سيان.
 

م�شاركة وجوه ثقافية واأكادميية 
يف املئوية

 
الأديب   مبئوية  الحتفال  فعاليات  وتعرف 
ومتنوعا  ثريا  برناجما  التي حتمل  يف طياتها 
واملثقفني  الأدباء  من  لنخبة  وا�سعة   م�ساركة 
الندوات  من  العديد  عرباإقامة  واجلامعيني 
واملحا�رضات  واللقاءات الأدبية  التي ت�ستذكر 
التن�سيط   وكذا  معمري   مولود  الأديب  اأعمال 
بوا�سطة املكتبات املتنقلة يف الولية بالإ�سافة 
اإىل تنظيم معر�ض يحتوي  على اأعمال الكاتب 

والباحث  وور�سة كتابة احلكاية للأطفال . 
ر�سيد  الثقافة  دار   اأم�ض  افتتحت    ولقد 
الثقافية  الفعالية   هذه  ببومردا�ض  ميموين 
اأحلان  و  اأغـاين  فيها  قدمت  التي   الهادفة  
�سوتية  جمموعة   ( معمري  ملـولود  تكرميا 
خمتلطة لإكمالية اآث يني   من  ولية تيزي وزو 
الفنية  مرزوق ل�سموط. وهذا  (  حتت القيادة 

اإىل جانب لقاءات �سعرية بلغات متعددة.
 

الرتقاء والزدهار بالثقافة 
الأمازيغية واجلزائرية

 
كما اأن هذه الفعالية جاءت ا�ستذكارا ملا قدمه 
وللجزائر  الأمازيغية  اللغة  ل�سالح  الرجل  هذا 
على   نحافظ    اأن  مننا  لبد  لذا    ، ككل 
الذي  والثقايف  والفكري  الأدبي   املرياث  هذا 

تركه الأديب والباحث  مولود معمري  للإن�سانية 
الذاكرة   يف  خالدة  �ستبقى  اأعمال   من  جمعاء 
والأكادمييني  الباحثني  فعلى  وبالتايل   ،
اجلزائريني  ال�ستفادة  من اأعمال هذا الأخري 
الذي يعترب قدوة حقيقية  ، وعليهم  ا�ستكمال 
م�سرية  مولود معمري املبدع الذي كان دائما  
كتاباته  خلل   من   اجلزائر  ل�سالح  يعمل 
لغات  عدة  اإىل   برتجمتها  نقوم  اأن  لبد  التي 
الرتقاء   من خلله  �سعى  الذي   و  لي�سل هذا 
والزدهار بالثقافة الأمازيغية  باعتبارها جزء 
ل يتجزاأ من ذاكرة الأمة اجلزائرية ، ولنتمكن 
اأي�سا من معرفة  واكت�ساف املدلولت الفكرية 
والعلمية والثقافية  لهذا الأديب العبقري الذي 
موؤلفاته  بف�سل  جلزائر  ل�سالح   الكثري  قدم 
ما  وهذا  للجزائر  م�سافة  قيمة  تعد  التي 
 اجلزائريني  املفكرين  اأبرز  من  واحدا  جعله 
  وعليه فمن واجبنا  العربي  العامل  القلئل يف 
ل  لكي  جهوده  تثمني   على  جاهدين  نعمل  اأن 

تن�سى  وت�سل اإىل الأجيال ال�ساعدة   .
 

مائدة م�شتديرة حول " القيمة 
املميزة ملولود معمري" 

 
التظاهرة  هذه  فعاليات   وتتوا�سل 
 بدار  املوايل  اليوم  يف  الثقافية 
مائدة   �ستن�سط   حيث   ببومردا�ض  الثقافة 
ملولود  املميزة  القيمة   " حول  م�ستديرة 
الق�سرية  الق�سة   : اأعماله  ثراء  كذا  و  معمري 
التاريخ   ، الل�سانيات   ، امل�رضح   ، ال�سعر   ،
تن�سيط  من   " ال�سينما    ، الأنرثوبولوجيا   ،
لتظاهرة  املن�سقة  العلمية  اللجنة  اأع�ساء 
يو�سف  والدكتور   الأ�ستاذ   : وهم  املئوية 
الأدب  يف   املخت�ض   ال�سو�سيولوجي  ن�سيب 
الن�سانية  العلوم  يف  والدكتور  و  الأمازيغي 
بجامعة ال�سوربون (  والأ�ستاذ �رضيف اأغبالو ) 
كاتب وناقد اأدبي ، اأ�ستاذ بجامعة اجلزائر (  و 
الأ�ستاذ و  الكاتب وال�سحفي رابح خدو�سي . 

 
قراءة تقاطعية لن�شو�ص �شاحب 

"الأفيون والع�شا"
 

املتنقلة  املكتبة  بوا�سطة  تن�سيط  �سيتم   كما 
اإىل  اإ�سافة  لبومردا�ض   البحرية  بالواجهة 

تقاطعية  قراءة  مع  وثقايف   فني  ن�ساط 
لن�سو�ض الكاتب مولود معمري خمتارة باللغات 
و�سيعر�ض  الفرن�سية  و  الأمازيغية  و  العربية 
الثقافة  فيلم  التابعة لدار  بقاعة املحا�رضات 
الناطق باللغة الأمازيغية بح�سور خمرج الفيلم 

موزاوي  رفقة  فريق اإخراج الفيلم.
 

ت�شليم هبة من الكتب لفائدة 
مكتبة بلدية ببودواو البحري

 
 و�ستقام يوم الثنني 24 جويلية  اجلاري عملية 
البلدية  املكتبة  لفائدة  الكتب  من  هبة  ت�سليم 
للمطالعة العمومية ببودواو البحري اإىل جانب 
وقفة اأدبية لأع�ساء جلنة تنظيم املئوية  و�سيتم 
بالطفل  اخلا�سة  احلكاية  لكتابة  ور�سة  اإقامة 

مبخيم ال�سباب بالكرمة بولية بومردا�ض . 
وتدخل هذه التظاهرة يف اإطار اجلولة الأدبية 
ال�سامية  املحافظة  بها  تقوم  التي  والثقافية 
مليلد  املئوية  بالذكرى  للحتفال  للأمازيغية 
العديد من وليات  الأديب مولود معمري عرب 
الوطن منها جيجل ، عنابة و بومردا�ض و التي 
اأ�رضف على انطلقها  وزير الثقافة عز الدين 
جويلية   08 ال�سبت   يوم  يف  موؤخرا  ميهوبي 
باجلزائر  زكريا  مفدي  الثقافة  بق�رض   2017
العا�سمة والتي ح�رضها كل من وزير الت�سال 
الأمني  ع�ساد  الها�سمي  و�سي  كعوان   جمال 
وجمع  للأمازيغية  ال�سامية   للمحافظة  العام 

من املثقفني والأكادمييني اجلزائريني . 
اأمازيغي  وللعلم فمولود معمري روائي وباحث 
 28 ولد يف  الأمازيغية،  الل�سانيات  جزائري يف 
يني  اآيت  يف  منيمون  بتاويرت   1917 دي�سمرب 
يف  انتقل  وزو،  تيزي  بولية  الكربى(  )القبائل 
الرباط  مدينة  اإىل  عمره  من  ع�رضة  الثانية 
يف  ثم  باجلزائر  يف  وا�سلها  الٍتي  للدرا�سة 
�سنة  من  ابتداء  التعليم  ِمهنة  مار�ض  باري�ض، 
 ،1962 اجلزائر  جامعة  ويف  املدية  يف   1947
كان اأول رئي�ض لحتاد الكتاب اجلزائريني �سنة 
1963، ومن اأعماله البارزة ثاجرومث نتمازيغث 
و  الأفيون  ورواية  الأمازيغية(  اللغة  )قواعد 
 1952" الربوة املن�سية  ،  و رواية  الع�سا 1965 
العبور   ورواية   ،  1952 العادل  غفوة  ورواية   ،
واأ�سعار   ،  1969 حمند  ال�سيخ  وقال   ،  1982
اأي�سا  وله   ،  1969 التي   اأوحمند  حمند  �سي 
بعنوان  اأخرى  وق�سة   " الوح�ض  "حمار  ق�سة 
فلقد   ال�سينمائي  املجال  ويف   " اخلطمي   "
 ،1971 �سنة  الع�سا  و  الأفيون  فيلم  انتاج  مّت 
من اإخراج اأحمد را�سدي املقتب�ض من روايته 
جامعة  منحت  ولقد  ال�سم،  نف�ض  التي حتمل 
ال�سوربون يف �سنة 1988، مولود معمري  �سهادة 
الأدبية  اأعماله  اأجل  من  الفخرية  الدكتوراه 
تيزي  جامعة  من   كل   �سميت  فلقد  اللغوية  و 
ا�سمه   اختيار   ومت  با�سمه  الثقافة  دار  و  وزو 
من اأجل جائزة ثقافية و اأدبية اأمازيغية وعليه 
فلقد  تويف مولود معمري يف 26 فيفري 1989 
من  عودته  بعد  الدفلى  ِبعني  �سيارة  حادث  يف 
ملتقى بوجدة باملغرب  ومت دفن معمري  يف 
تيزي  بولية  بتاوريرت منيمون   راأ�سه  م�سقط 
وزو  يف 28 فيفري 1989 وكانت  جنازته مهيبة 
من  الأ�سخا�ض   من  الألف  ع�رضات  ح�رضها 

خمتلف الأعمار .

حتت�شن ولية بومردا�ص القافلة الأدبية و الثقافية لالحتفال بالذكرى املئوية مليالد الأديب و 
الباحث مولود معمري من 22 اإىل 24 جويلية 2017 بكل من دار الثقافة " ر�شيد ميموين " ، الواجهة 
البحرية ملدينة بومردا�ص ، املكتبة البلدية لبودواو البحري  و خميم ال�شباب بالكرمة وتاأتي هذه 

الفعالية  يف اإطار الربنامج الثقايف و الفني امل�شطر خالل مو�شم ال�شطياف ل�شنة 2017  . 

يف اإطار اجلولة الأدبية والثقافية

حكيم مالك 

بومردا�س حتتفي بالذكرى املئوية
 لرمز الثقافة اجلزائرية مولود معمري 

الثقافة  وزارة   توا�سل 
موؤمتر  لعقد  ا�ستعداداتها 
»الدولة  بعنوان  الثقايف  عمان 
املدنية« �سمن فعاليات عمان 
الإ�سلمية  للثقافة  عا�سمة 
عدد  مب�ساركة   2017 للعام 
والباحثني  املفكرين  من 
ال�سقيقة  العربية  الدول  من 

والأجنبية ال�سديقة.
يقام  الذي  امللتقى  ويهدف 
الأول  ت�رضين  �سهر  نهاية 
مفهوم  حترير  اإىل  املقبل 
واإخراجه  املدنية«  »الدولة 
ال�ستقطابات  حيز  من 
واإدراك  وفهمه  واخللفات، 
م�سامينه ودللته وتطبيقاته 
الواجبة  وال�رضوط  العملية، 
عمليا،  جت�سيده  اإىل  للو�سول 
الأهداف  اىل  واإعادته 
عقدا  بو�سفها  املرجوة 
ي�سمن  توافقيا  اجتماعيا 
احلريات واحلقوق، واملواثيق 
ويوؤطر  الدولية،  والأعراف 
العلقات بني الفئات والأفراد 
ويحدد  املجتمع،  داخل 
والقوانني  الت�رضيعات  فل�سفة 

ال�سامنة لذلك.
العليا  اللجنة  ع�سو  وقال 
ومدير  للموؤمتر،  املنظمة 
امللتقى الدكتور احمد را�سد 
�سمن  يطرح  امللتقى  ان 
والفكرية  العلمية  اأوراقه 
رئي�سية  ا�سئلة  املقدمة 
بالدولة  املق�سود  منها: 
تعريفها،  وكيفية  املدنية، 
ومكوناتها  وم�سامينها 
عرفها  وكيف  الرئي�سية، 
والجتماع  ال�سيا�سة  علماء 
الد�ستوري،  والقانون 
التي  الديناميكيات  وماهي 
الإم�ساك  ال�رضوري  من 
اإىل  الو�سول  اأجل  من  بها 
وحتقيقها،  املدنية  الدولة 
والإ�سكاليات  العوائق  وماهي 
وامل�سكلت التي تواجه اإقامة 
وديناميكيات  بنية  تطوير  اأو 

العاملني  يف  املدنية  الدولة 
العربي والإ�سلمي اليوم.

اأ�سار  امللتقى  حماور  وحول 
هناك  اأن  اإىل  را�سد  الدكتور 
للموؤمتر،  حماور  خم�سة 
الدولة  عن  يتحدث  الأول 
امل�سطلح  واإ�سكالية  املدنية 
الطريق  والثاين  وامل�سمون، 
والثالث  املدنية،  الدولة  اىل 
اإمكانيات  عن  يتحدث 
وعوائق الدولة املدنية عربيا 
املحور  ويركز  واإ�سلميا، 
املدنية  الدولة  على  الرابع 
والدين، اما املحور اخلام�ض 
مناذج  اىل  فيتطرق  والأخري 
متنوعة من الدولة املدنية من 
خلل حتليل هذه النماذج يف 
خرباتها احل�سارية والتاريخية 

وال�سيا�سية.
يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن 
املفكرين  من  عدد  امللتقى 
والعرب  الأردنيني  والباحثني 
الدكتور  بينهم  من  والأجانب 
والدكتور  جدعان،  فهمي 
الأردن،  من  احلي،  عبد  وليد 
ال�سعيد،  حيدر  والدكتور 
والدكتور عبد احل�سني �سعبان 
من العراق، والدكتور م�سطفى 
كامل ال�سعيد، والدكتور اأحمد 
والدكتور  املجد،  اأبو  كمال 
م�رض،  من  الفتح  عبد  نبيل 
من  زيادة  ر�سوان  والدكتور 
�سلق  ف�سل  والدكتور  �سوريا، 
من  ال�سيد  ر�سوان  والدكتور 
الإله  عبد  والدكتور  لبنان، 
من  العروي  اهلل  وعبد  بلقزيز 
ه�سام  والدكتور  املغرب، 
جعيط من تون�ض، وغريهم.

املنظمة  العليا  اللجنة  وت�سم 
نبيه  الثقافة  وزير  للموؤمتر، 
�سقم، والوزير الأ�سبق الدكتور 
جواد العناين، والدكتور اأحمد 
حممد  والدكتور  را�سد، 
اليا�ض  والروائي  رمان،  اأبو 

فركوح.
وكالة اأنباء ال�شعر

مب�شاركة عدد من املفكرين 
والباحثني العرب 

موؤمتر عمان الثقايف بعنوان 
اأكتوبر املدنية" نهاية  "الدولة 
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اأ�صباب حدوث عرق الن�صا 

هذا  ويقف  الغ�رضويّف:  االنزالق   
عرق  حاالت  معظم  وراء  ال�سبب 
متّزق  عند  ذلك  ويحدث  الن�سا. 
بني  الواقع  الغ�رضويف  القر�ص 
فقرات العمود الفقرّي، وينتج عن 
هذا خروج املادة الهالمّية الكائنة 
دثًة  محُ االأقرا�ص  هذه  داخل 
الوركّي،  الع�سب  على  �سغطاً 
تلك  متّزق  وراء  ال�سبب  ويبقى 
التقّدم  اأن  اإاّل  جمهوالً،  االأقرا�ص 
مرونتها  على  يوؤّثر  قد  العمر  يف 

ت�سّيق  متّزقها   بذلك  �سّهاًل  محُ
العمود الفقري: ويحدث ذلك عند 
بالعمود  املحيطة  االأربطة  منو 
ويح�سل  فرط،  محُ ب�سكل  الفقري 
التي  للتغّيات  نتيجًة  العادة  يف 
العمود  على  ال�سن  تقّدم  يحُحدثها 
الفقري، وكما قد تنتج من اأمرا�ص 

تاآكلّية يف مفا�سل العمود الفقرّي
عادًة  وحت�سل  الفقرات:  انزالق   
ال�سباب  اأّما عند  ال�سن،  كبار  عند 
يف  لك�رض  التعّر�ص  عند  فتحدث 

اأو ب�سبب االنحناء  العمود الفقرّي 
لعرق  اأخرى  اأ�سباب  فيه   ال�سديد 
اأّي  اأو  ل�رضبة  كالتعّر�ص  الّن�سا: 
اأو  الفقري،  العمود  يف  �رضر 
املحيطة  االأربطة  اأو  الع�سالت، 
اأو  به، وكذلك حدوث عدوى فيه، 
الفر�ص  ذيل  مبتالزمة  االإ�سابة 
على  ال�سغط  عن  )الناجتة 
احلبل  من  االأخية  االأع�ساب 
الفر�ص(،  ال�سوكي وامل�سّبهة بذيل 

اأو ن�سوء ورم يف العمود الفقرّي

ما اأ�صباب 
تنميل 

الأطراف
يعود تنميل االأطراف 

اإىل نق�ص م�ستوى 
ال�سكر بالدم ولي�ص 
مري�ص ال�سكري 
اإمنا ال�سخ�ص 

الطبيعي غي املحب 
لل�سكريات يتم عمل 

فح�ص خمربي 
ب�سيط يقي�ص ن�سبة 
ال�سكر بالدم وتتم 
املعاجلة بب�ساطة 
باإ�سافة احللويات 

املحتوية على ال�سكر 
الطبيعي اإىل الئحة 
الطعام مثل التمر ، 

التني،العنب ،وتناولها 
ب�سكل م�ستمر 

اأعرا�ص نق�ص ال�سكر 
ت�سو�ص الروؤية الغي 

م�ستمرة
 وجود خلل يف 

عمل وظائف الكبد 
بعدم قدرتها على 
امت�سا�ص الفائدة 
من الغذاء، وطرحه 
خارج اجل�سم يتعرف 
الطبيب بهذه احلالة 
على ال�سية الذاتية 
للعائلة للتاأكد من 
عدم وجود عامل 

وراثي و من اأعرا�ص 
االإ�سابة بخلل 

يف وظائف الكبد 
ا�سفرار الوجه ،ن�سبة 
احلديد بالدم تكون 

منخف�سة، عدم 
القدرة على التوازن
 الت�سلب اللًويحي 
: وهذا مرتبط 

باالأمرا�ص املزمنة 
واخلطية نوعاً ما 
ويتم الك�سف عنها 

باإجراء �سورة طبقية 
للدماغ ، اإجراء 

فحو�سات مكثفة 
للدم للتاأكد من 

خلو اجل�سم من اأي 
اأعرا�ص االأمرا�ص 
اخلبيثة واأعرا�سها 
فقدان الوعي ،ثقل 

بالراأ�ص ، عدم 
االإح�سا�ص بالظروف 
املحيطة الربد ،ل�سعة 
املادة ال�ساخنة لعدم 

قدرة اجل�سم على 
اإي�سال التنبيه للدماغ 

االأغرا�ص  يف  الكركم  ي�ستخدم 
التجميلية، لذلك يعّد و�سيلة غي 
مكلفة وطبيعية لعالج الكثي من 

م�ساكل اجللد والب�رضة
حب  عالج  للب�رضة:  فوائده   
من  له  ملا  وذلك  ال�سباب 
وم�سادة  مطهرة  خ�سائ�ص 
عالج  يف  ت�ساعد  للجراثيم 
قناع  ي�ساعد  حيث  احلبوب، 
الكركم يف تقليل اإفراز الدهون 
قناع  عمل  وميكن  بالب�رضة، 
الكركم للب�رضة عن طريق خلط 
م�سحوق  مع  الكركم  م�سحوق 
ع�سي  مع  ال�سندل  خ�سب 
وتركه  الوجه  دهن  ثم  الليمون 
غ�سله  ثم  دقائق  ع�رضة  حوايل 

باملاء الفاتر
الدهنية  للب�رضة  مهم  الكركم   
اإنتاج  تنظيم  على  يعمل  حيث 
املادة الزيتية، وميكن ا�ستخدام 
الدهنية  للب�رضة  الكركم  قناع 
مالعق  ثالث  خلط  طريق  عن 
كبية من ع�سي الربتقال وقليل 
من الكركم املطحون مع ملعقة 
م�سحوق  من  ون�سف  كبية 
الوجه  دهن  ثم  ال�سندل  خ�سب 
الب�رضة  على  وتركه  باخلليط 
مدة ربع �ساعة ثم غ�سله باملاء 

الفاتر
حيث  اجلافة  الب�رضة  عالج   
خلط  طريق  عن  ذلك  ميكن 
من  نقطتني  مع  بي�سة  بيا�ص 

الليمون  وع�سي  الزيتون  زيت 
وماء الورد مع قليل من الكركم 
ثم  الب�رضة  دهن  ميكن  حيث 
نرتك اخلليط حتى يجف متاماً 

ثم نغ�سله باملاء الدافئ
 ي�ساعد خلط م�سحوق الكركم 
واحلليب  املطحون  االأرز  مع 
و�سعه  ثم  الطماطم  وع�سي 
على الوجه وتركه حوايل ن�سف 
الفاتر  باملاء  �سطفه  ثم  �ساعة 
والهاالت  التجاعيد  تقليل  على 

ال�سوداء يف اجللد
الزائد  ال�سعر  من  التخل�ص   
بالوجه عن طريق خلط طحني 
وفرده  الكركم  مع  احلم�ص 
منو  مناطق  يف  الوجه  على 
ا�ستخدام  ي�ساعد  حيث  ال�سعر 
على  �سهر  ملدة  اخلليط  هذا 
احل�سول على النتائج املرغوبة
اأهم  من  ،الكركم  للكبد  مفيد   
على  تعمل  التي  االأع�ساب 
ال�سموم  من  الكبد  تخلي�ص 
االإنزميات  تن�سيط  طريق  عن 
املواد  طرد  على  تعمل  التي 
امل�رضطنة،و ي�ساعد يف الق�ساء 
ال�سفراوية،  ال�سموم  على 
مفيد  الكبد،  خاليا  ويجدد 
عالج  على  في�ساعد  للمعدة، 
التهاب املعدة والقولون، مفيد 
تقليل  يف  في�ساعد  للمفا�سل، 
التهاب  مثل  باجل�سم  االلتهاب 

املفا�سل.

فوائد الكركم للج�صم 

عالج عرق الن�صا لعالج 

العالج الذاتّي: اإذ يحُن�سح بدايًة بعدم 
الثقيلة  االأ�سياء  حمل  اأو  االنحناء 
�سليمة،  غي  بطريقة  اجللو�ص  اأو 
ال  التي  املحُ�سّكنات  تناول  وكذلك 
حتتاج لو�سفة طبية لتخفيف االأمل. 
ا�ستخدام  اأن  االأطباء  بع�ص  ويرى 
من  ال�ساخنة  اأو  الباردة  الكّمادات 
�ساأنه اأن يحُخّفف من اآالم عرق الن�سا 
احلادة، وقد يتح�ّسن املري�ص عند 
اال�ستلقاء على �سطح قا�ٍص تقريباً 

الّركبتني،  حتت  و�سادة  و�سع  مع 
اجل�سم  جانب  على  اال�ستلقاء  اأو 
وو�سع و�سادة بني الّركبتني  تناول 
ة  االأدوية: وبالتحديد تلك املحُخت�سّ
لرتخية  واأحُخرى  االأمل  بتخفيف 
االأمل  �سّكنات  محُ الع�سالت،اأما 
ميلوك�سيكام  العادة  يف  فيحُ�رضف 
اأ�سيتامينوفني  اأو  اأو ديكلوفيناك، 
وبالن�سبة  �سديداً،  االأمل  كان  اإذا 
فيحُ�ستخدم  الع�سالت  ملرخيات 

اأو  �سايكلوبنزابرين،  غالباً 
رى يف  تيزانيدين  اجلراحة: وجتحُ
العادة بعد ا�ستنفاذ جميع احللول 
املري�ص،  حت�ّسن  وعدم  املحُمكنة 
مبتالزمة  امل�سابني  للمر�سى  اأو 
ذيل الفر�ص، اأو بحاالت اأحُخرى يتم 
فيها تدمي الع�سب ،يف املنطقة 
فوق اجلافية  طرق اأخرى لعالج 
الفيزيائّي،  كالعالج  الن�سا:  عرق 

اأو حقن العمود الفقري .

الع�صل لعالج احلروق
خمائر  على  وحتتوي  �سكرّية،  ماّدة  عن  عبارة  باأّنه  الع�سل  تعريف  مكن 
املواد  ا�ستخال�ص  يتّم  ومعادن،  متنّوعة  وفيتامينات  اأمينّية  واأحما�ص 
االأ�سا�سّية ل�سنع الع�سل من رحيق االأزهار؛ ومن ثّم يقوم النحل ب�سناعة 
الع�سل وحفظه يف خلّية �سدا�سّية لوقت احلاجة   اإّن الع�سل فّعال جداً بل 
اأثرها، وذلك نظراً  اأهم العالجات الإ�سابات احلروق وتخفيف  ويعّد من 
للمواد والعنا�رض املمّيزة املوجودة فيه؛ حيث تحُدهن املنطقة امل�سابة 
ت�رضيع  الع�سل على  ويعمل  االأمل،  يحُزال  بالع�سل، كي  بعد احلرق مبا�رضًة 
ق�سائه  وذلك من خالل  االلتهابات،  ويحميه من  وتعقيمه،  التئام اجلرح 
على البكتييا ومنع منّوها، ويحتوي الع�سل على عنا�رض تعمل على تعقيم 

احلرق، وتزّود الب�رضة بالعنا�رض ال�رضورّية الإنتاج اأن�سجة جديدة
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وهناك �أمور عديدة ي�ستطيع �لإن�سان من خاللها �أن يتعلم 
كيفية �ل�سرب و�أن يتعلم كيف يكون �سابر� وكيف يحتمل ما 
تكره نف�سه ومن �أهم هذه �لأمور �لتي ت�ساعد �لإن�سان يف 
تعلم كيفية �ل�سرب وت�ساعده يف �أن ي�سبح �سابر� وحمت�سبا 
هي �لإر�دة مبعنى �أن �لإن�سان يجب �أن يكون لديه ذ�ك 
�لد�فع �لقوي و�لد�خلي �لذي يدفعه بقوة لتلك �ل�سفة 

و�لتي تعني تعديل �سلوك معني يف �سخ�سيته ونحو ذلك ، 
ومن �لأمور �لتي ت�ساعد �لإن�سان على تعلم �ل�سرب هو �سعيه 
وبحثه عن تطوير �سخ�سيته و�لذي يكون مبعاينة �لأ�رض�ر 
ومنها �لأ�رض�ر �لناجتة عن عدم �ل�سرب و�لحتمال ويكون 

كل ذلك بعزم �لإن�ساناإىل �لتغري نحو �لأف�سل فيجتهد 
بالتايل على نف�سه حتى ي�ستطيع �أن يت�سف بهذ� �خللق 

�جلميل وهذه �ل�سفة �لر�ئعة ، ولعل من �أهم �لأمور �لتي 
حتث �لإن�سان على تعلم �ل�سرب هو نظره يف �أجر هذ� 

�خللق وثو�به عند �هلل عز وجل وما �أعده �هلل عز وجل يف 
�لآخرة لل�سابرين من �مل�سلمني فقد تردد ذكر �هلل عز وجل 
لل�سابرين يف كثري من �آيات �لقر�آن �لكرمي وذلك من خالل 
قوله جل يف عاله ويف �أكرث من مو�سع : " وب�رض �ل�سابرين 
" ولعل هاتني �لكلمتني حتمل كثري من �لب�رضى لأ�سحاب 

�ل�سرب و�لذين متيزو� يف هذ� �خللق �أن �هلل عز وجل ب�رضهم 
باجلنان يف �أكرث من مو�سع يف كتاب �هلل عز وجل ، و�ن من 

�أهم �لأ�سياء �لتي ت�ساعد �لإن�سان يف تعلم كيفية �ل�سرب 
و�كت�ساب هذ� �خللق �لعظيم هو جمال�سة �لأ�سخا�ص �لذين 
يتميزون يف هذه �ل�سفة ويف هذ� �خللق، فلي�ص هناك �أف�سل 
من جلي�ص �سبور يقوم بتعليمك �ل�سرب و�ن مل جتد يف من 
هم حولك ممن يعلمك �ل�سرب و�جللد و�لتحمل، �جلاأ �إىل 

�لكتب و�لقر�ءة ففيها ما فيها من �لأمور �لتي تقيدك ب�سيء 
كبري جد�  .

�ل�سرب على �لبالء

�أ�سباب عدم ��ستجابة �لّدعاء 
 �إّن �لّدعاء وقبوله عند �هلل تعاىل و��ستجابته له �أ�سبابه بال �سّك، فال يت�سّور بحاٍل �أن ي�ستجيب �هلل تعاىل 

من �لعبد �لعا�سي �لذي ل ي�سعى ملر�ساة �هلل �سبحانه وتعاىل، بل تكون �ل�ستجابة من �هلل تعاىل 
ملن يحّقق �رضوطاً معّينة، و�إّن مرد عدم ��ستجابة �لّدعاء يرجع لأ�سباب عّدة نذكر منها 
 �لقلب �لغافل �لالهي، فامل�سلم �لذي يقف بني يدي �هلل تعاىل يدعوه ويناجيه، وي�ساأله 
ويتو�ّسل �إليه �سبحانه وقلبه من�سغٌل باأمور �لّدنيا و�لّتفكري يف �سهو�تها وملّذ�تها ومتاعها 
طلباً  �مل�سوؤولني  من  م�سوؤولً  قابل  لو  حياته  يف  فامل�سلم  له،  �هلل  ي�ستجيب  ل  �لّز�ئل 
حلاجة �أو دفعاً ل�رض، ر�أيته يتجّهز لهذ� �للّقاء ويعّد له م�سبقاً �إعد�د�ً عجيباً، وهلل �سبحانه 
�لّنا�ص وخالقها، و�ساحب �لأمر ومالك  �ملثل �لأعلى فهو �لأحّق �سبحانه ب�سفته رّب 
�لّنفع و�ل�رّضّ �أن يلتجىء �إليه �سبحانه فيدعوه بقلٍب حا�رٍض ل ت�سغله مالهي �لّدنيا، بل 

ي�ستح�رض عند �لّدعاء كّل معاين �خل�سوع و�لّتبّتل و�خل�سوع و�لّتذلّل هلل �سبحانه
�لّرئي�سّية يف عدم  �لأ�سباب  و�لك�سب �خلبيث، فاملال �حلر�م هو من   �ملال �حلر�م 
�مل�سلم  �لّد�عي  حلال  و�سف  �ل�رّضيف  �حلديث  ففي  �مل�سلم،  من  �لّدعاء  ��ستجابة 
�لذي يدعو �هلل �سبحانه وماأكله حر�م، وملب�سه حر�م، فكيف ي�ستجيب �هلل منه وحاله 
كذلك، فالأ�سل يف �مل�سلم �أن يحر�ص على �أن يكون ك�سبه طيباً، وعمله حاللً حّتى �إذ� 

وقف بني يدي �هلل تعاىل ودعاه، وقف بنف�ٍص طّيبة بعيدٍة عن �حلر�م وطرقه

�لإمام مالك من 
فقهاء �مل�سلمني

و��سمه هو مالك بن �أن�ص بن مالك بن �أبي عامر �لأ�سبحي 
�حلمريي �ملدين وقد كان يكنى �لإمام مالك باأبي عبد �هلل، 
وقد كان �لإمام مالك �أحد �لفقهاء و�ملحدثني �مل�سلمني؛ 

و�لإمام مالك هو ثاين �لأئمة �لأربعة عند �أهل �ل�سنة 
و�جلماعة، وقد كان مالك �ساحب �ملذهب �ملالكي يف �لفقه 

�لإ�سالمي، وقد ��ستهر �لإمام مالك بعلمه �لكبري و�لغريز 
وقوة ذ�كرته وحفظه للحديث و�إبد�عه يف �إتقانه، ولقد كان 
معروفا عن مالك �أنه متيز ب�سفة �ل�سرب �ل�سديد و�لذكاء 
�لكبري، ولقد كان يتميز بالهيبة �لكبرية و�لوقار و�لأخالق 

�حلميدة �لتي كانت تلزمه طول فرتة حياته، ولقد كان �لإمام 
مالك طيب �لذكر فمن طيب ذكره �أن ذكره �لإمام �ل�سافعي 

فقال عنه: »�إذ� ذكر �لعلماء فمالك �لنجم، ومالك حجة 
�هلل على خلقه بعد �لتابـعني« �لعجلة و�لّت�رضع يف روؤية �آثار 
��ستجابة �لّدعاء، فامل�سلم �لذي يدعو �هلل تعاىل وي�ساأله 
حاجًة من �حلو�ئج ونف�سه وقلبه متعّجالن يف روؤية �آثار 

�لّدعاء، هو قلٌب ل ي�ستجيب �هلل تعاىل له لأّن من �آد�ب �لّدعاء 
�أن يدعو �مل�سلم رّبه بدون �أن يتعّجل �أو يقول دعوت فلم 

ي�ستجب يل .

و�ل�ّسالم  الة  �ل�سّ عليه  �لّنبي  حّث 
على  حديث  من  �أكرث  يف  �مل�سلمني 
وثماره،  ف�سيلته  وبنّي  �للّيل  قيام 
وميكن �أن نوجز هذه �لّثمار و�لفو�ئد 

فيما يلي 
يف  �مل�سلم  �رضف  هو  �للّيل  قيام   
�أّن  �ل�رّضيف  �حلديث  ففي  �لّدنيا؛ 
له  فذكر  �أتاه  �ل�ّسالم  عليه  جربيل 
و�أّنه  �للّيل  بينها ذكر قيام  �أموًر� من 

�رضف �ملوؤمن يف �لّدنيا
احلني من   قيام �للّيل هو �قتد�ء بال�سّ
احلون  قبل، فقد حر�ص �لأنبياء و�ل�سّ
قدمًيا على ف�سيلة قيام �للّيل ملا لها 

من �أجٍر كبري وفو�ئد جّمة
وعال،  جّل  رّبه  �إىل  �لعبد  يقّرب   
يتقّرب  �أن  على  حري�ٌص  فامل�سلم 
احلة  �ل�سّ بالأعمال  تعاىل  �هلل  من 
و�لّنو�فل من �لعباد�ت، و�إّن قيام �للّيل 

مما يحّقق له هذه �لغاية �ل�ّسامية
�خلطايا  وميحو  �ل�ّسيئات  يكّفر   
يعّد  �للّيل  فقيام  �لّدرجات؛  ويرفع 
تكّفر  �لتي  �لعباد�ت  نو�فل  من 
خطايا �مل�سلم وذنوبه، كما �أّنه يرفع 
ويزيد  تعاىل  �هلل  عند  درجاته  يف 

ح�سناته يف �مليز�ن
 ينهى عن �لفح�ساء و�ملنكر، ف�سالة 
برّبه  �سلة  على  �مل�سلم  تبقي  �للّيل 
�إميانه  تقّوي  وبالّتايل  وعال  جّل 
�لوقوع  نه من  وتزيد خ�سوعه وحت�سّ

يف �لفو�ح�ص و�ملعا�سي 
ووقاية  للج�سد  �سّحة  �لليل  قيام   
�لبدن  باأّن  �سّك  فال  �لأمر��ص،  من 
و�لك�سل  �لّر�حة  على  يتعّود  �لذي 
هو بدٌن �سعيف يكون عر�سًة لهجوم 
يقّوي  بينما  و�لأوبئة،  �جلر�ثيم 
الة يف �للّيل ج�سد  �حلر�ص على �ل�سّ
ويوقظ  عز�ئمه،  وي�سحن  �مل�سلم 
خالياه بذكر �لّرحمن وتالوة �لقر�آن

تعاىل،  باهلل  و�ليقني  �لإميان  �سعف 
�ليقني  قلبه  ميالأ  ل  �لذي  فامل�سلم 
باهلل تعاىل، و�أّنه قادٌر �سبحانه على �أن 
ي�ستجيب دعاء �خللق جميعاً ويعطي 
�أن  دون  من  م�ساألته  م�ساألٍة  ذي  كّل 
�إّل  عنده،  مّما  �لعطاء  هذ�  ينق�ص 
�إذ�  �ملاء،  من  �ملحيط  ينق�ص  كما 
ما نزع من �لبحار و�ملحيطات، هو 
��ستجابة  �أ�سباب  يحّقق  ل  �إن�ساٌن 

�لّدعاء وحتقيق �ملطالب.

ف�سائل قيام �لّليل 
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

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

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

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

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

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

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

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

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

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

20:55  C’est Canteloup

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

20:55  Weeds

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

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

DR. OZ   08:30
The Doctors   09:15

Alam Al Tasawuq   10:00
Mercy   11:00

حب فى مهب الريح   11:45
12:30   ليلى

13:15  جذور
Pan Am    14:00

امريتي انِت    15:00
Dr .�شيف   16:00

جذور   17:00
اأثري احلب    18:00

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

امريتي انِت   22:00

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

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

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

13:00 : توم الغرة
14:00 :يا�شمني

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

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

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

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

23:00 :يا�شمني

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

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

يتحدى اجلميع ويتزوجها ثم يفقدها 
يف حادث �شيارة.

ليلى     19:00
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العربية،  الثانية  القناة  ك�شفت 
عن اأكرب عملية جت�ش�س وتن�شت 
جنود  على  الق�شام  بها  يقوم 
ال�شياق  ويف  االحتالل  جي�س 
حملة  االحتالل  اأطلق  ذاته، 
الوهمية،  للح�شابات  تعطيل 
تتوا�شل  اأنها  اعتربها  والتي 
جي�شه،  جنود  من  الع�رشات  مع 
من  البيانات  �رشقة  وحتاول 

هواتفهم.
حركة  اأن  اإىل  القناة  واأ�شارت 
حما�س اخرتقت االأجهزة اخللوية 
يف  اجلنود  لع�رشات  اخلا�شة 
على  وتن�شتت  االحتالل،  جي�س 
الن�شية  والر�شائل  املكاملات 
داخل االجهزة، وذلك عن طريق 
»الفي�س  يف  مزيفة  ح�شابات 
العا�رشة  القناة  بوك«وقالت 
بالتعاون  االحتالل  اأن  العربية، 

من  متكن  ال�شاباك،  جهاز  مع 
التج�ش�س  عملية  اكت�شاف 
ا�شتمرت  ر�شد  عملية  عرب 
واأرقام  ح�شابات  لـ  اأ�شهر  عدة 
جنود  ت�شتهدف  كانت  جمهولة 
االحتالل النظاميني واالحتياط، 
على  واحل�شول  بهم  لالإيقاع 
وعن  عنهم  مهمة  معلومات 

اأخرى  ومعلومات  وحداتهم، 
ا�شتخدام  وكذلك  �شخ�شية 
للتج�ش�س  وفريو�شات  برجميات 
على هواتفهم النقالة ال�شخ�شية 
حركة  ال�شاباك  جهاز  واتهم 
الع�شكري  وجناحها  حما�س 
خلف  بالوقوف  الق�شام  كتائب 

العملية.

من جهته، قرر اجلي�س ال�شهيوين 
ت�شديد التعليمات حول ا�شتخدام 
اجلي�س،  يف  النقالة  الهواتف 
التن�شت على املكاملات  و�شيتم 
يف  م�شددة  الإجراءات  اإ�شافة 

ا�شتخدام االجهزة الذكية.

الواليات املتحدة تخترب �سالحها الليزري يف اخلليج العربي

االأمريكية  البحرية  اختربت 
اخلليج  يف  الليزري  �شالحها 

منظومة  تركيب  بعد  العربي، 
 »LaWS« الليزري  ال�شالح 

.Ponce على �شفينة
اأوردت قناة CNN التلفزيونية 
وجاء  اخلرب.  هذا  االأمريكية 
يعد،  ال�شالح  هذا  اأن  فيه 
االأمريكيني،  الع�شكريني  براأي 
دقيقا، حيث قال قبطان �شفينة 
يف  ويلز،  كري�شتوفر   ،Ponce
 CNN قناة  ملرا�شل  حديثه 
متعددة  املنظومة  »هذه  اإن 
�شد  وتعمل  اال�شتعماالت، 
والبحرية  اجلوية  االأهداف 

ال�شطحية واالأر�شية«.

 CNN قناة  ملعطيات  ووفقا 
فاإن هذا ال�شالح ي�شيب هدفه 
اأ�رشع  فهو  ال�شوء«.  »ب�رشعة 
من ال�شواريخ البالي�شتية العابرة 
وال  �شعف،  األف  بـ50  للقارات 
يتاأثر بالرياح واملطر والدخان 
وال حدود ملدى عمله، وخالل 
باجتاه  الليزر  اأطلق  التجربة، 
يف  ودمرها  طيار،  دون  طائرة 
ا�شتعل  حيث  ثوان،  غ�شون 
يف  و�شقطت  الطائرة  جناح 

البحر.

اجليا�سكا ت�سنع 
احلدث بالبويرة

ترب�شه  يوا�شل  الذي  القبائل  �شبيبة  فريق  ي�شنع 
احلدث  ال�شياحية  تيكجدة  مبنطقة  االأيام  هذه 
 ، البويرة  والية  مناطق  مبختلف  جماهريه  و�شط 
تدريبية  الكناري ح�شة  اأم�س عنا�رش  اأجرت  حيث 
يف ملعب بلدية ب�شلول وقبلها ببلدية العجيبة و�شط 
ح�شور املئات من ع�شاق هذا الفريق العريق الذين 
تقربوا من الالعبني والطاقم الفني واأكدوا موا�شلة 
دعمهم للفريق يف كل الظروف ، وعربوا عن اآمالهم 
يف عودة الفريق هذا املو�شم اإىل من�شة التتويجات 
الفريق  حلول  منذ  تيكجدة  منطقة  ت�شهد  كما   ،
لالأن�شار  النظري  منقطع  توافدا  الفارط  ال�شبت 
متابعة  اأجل  من  البويرة  ومدا�رش  قرى  كافة  من 
حت�شريات فريقهم املحبوب عن قرب واأخذ �شور 

تذكارية مع الالعبني والطاقم الفني .
اأ.م                   

بو�سعادة

حريق يثري هلعا بقرية 
املقطع 

حادثة  املقطع  قرية  اأم�س،  اأول  م�شاء  عرفت 
حريق  مب�شكن ببلدية الهامل دائرة بو�شعادة  وعا�س 
�شكان القرية  اأجواء من اخلوف والهلع جراء هذا 
من  وتخوفهم  املنزل  داخل  �شب  الذي  احلريق 
واأدى  بامل�شكن  املتواجدة  الغاز  قارورات  اإنفجار 
اإىل ا�شتعال كثيف للنريان وكاد اأن يحدث كارثة لوال 
ب�شيارة  متواجدا  كان  الذي  املواطنني  اأحد  تفطن 
، حيث  املارة على مكان احلادث  النقل اجلماعي 
لي�شارع  املنزل  نافذة  من  يخرج  الدخان  �شاهد 
قاموا  الذين  وال�شكان  املدنية  احلماية  اإخبار  اإىل 
على الفور باإخالء ال�شكن، وتعالت حينها ال�شيحات 
نفو�س  انتاب  الذي  اخلوف  �شدة  من  وال�رشاخ 
العائالت، خا�شة الن�شوة واالأطفال ال�شغار، ، وقد 
بو�شعادة  من  وحدة  املدنية  احلماية  تدخل  مكن 
باقي  اإىل  امتدادها  اللهب ومنع  األ�شنة  انت�شار  منع 

ال�شكنات املجاورة ملكان احلادث .
هواري بن علية

                                

العلماء الرو�س يبتكرون 
معدنا ال يغرق

ح�شل العلماء يف جامعة بطر�س االأكرب التكنولوجية 
يف بطر�شبورغ على براءة اخرتاع تكنولوجيا الإنتاج 

�شبيكة األومنيوم ال تغرق.
وجاء على موقع اجلامعة اأن ال�شبيكة التي اخرتعها 
االألومنيوم  مادة  �شهر  اإعادة  نتيجة  تطفو  العلماء 
واإ�شافة رغوة الغاز اإليها، االأمر الذي اأدى اإىل تكون 
م�شامات متنعها من الغرق، وقال العلماء اإن املادة 
التي متيزها  العديد من اخل�شائ�س  لها  امل�شامية 
قدرة  واأكرث  اأكرث �شالبة،  فهي  ال�شلبة،  املادة  عن 
على عزل احلرارة وال�شوت. وعالوة على ذلك فاإن 
اأدنى  اأو تكون  كثافتها تنخف�س لتعادل كثافة املاء 
منها، ما يجعلها تطفو هذا وي�شمن ا�شتخدام مثل 
يف  حتى  غرقها  عدم  ال�شفن  بناء  يف  املواد  هذه 

حالة اإ�شابة ج�شم ال�شفينة بخروق عديدة.

الك�سف عن »جهاز ع�سبي« 
ملقاتلة »تي-50«

يف  الرو�شية  الواعدة  البحوث  موؤ�ش�شة  عر�شت 
معر�س »ماك�س« الدويل للطريان والف�شاء الأول مرة 
»جهازا ع�شبيا » للطائرات، يتوقع اأن تزود به مقاتلة 
اأن  الرو�شية من اجليل اخلام�س ويفرت�س  »تي-50« 
للقوات  النوع  الطائرات من هذا  ت�شليم  تبداأ عملية 

اجلوية والف�شائية الرو�شية بحلول عام 2019.
اجلهاز  عمل  مبداأ  على  النظام  ت�شميم  ومت  هذا 
م�شت�شعرات  فهناك  احلية.  الكائنات  لدى  الع�شبي 
ب�رشية  واأليافا  مركبة  مواد  تت�شمن  جدا،  ح�شا�شة 
تاأثري  الأي  فورا  ت�شتجيب  الطائرة،  ج�شم  داخل 
ميكانيكي خارجي اأو داخلي على الطائرة واأنظمتها 
ال�شيطرة  اأجهزة  اإمكانات  تو�شيع  �شيتم  وهكذا 
اجلو،  يف  للطائرة  التقنية  احلالة  على  امل�شتمرة 
ي�شمح  كما  االأر�شية.  �شيانتها  كلفة  انخفا�س  مع 
االإ�شالح  عملية  باأمتتة  للطائرة  الع�شبي«  »اجلهاز 
خدمتها  بعمر  التنبوؤ  الإمكانية  الغيار،  قطع  وحجز 

ومدى ا�شتهالكها.

تيبازة

العثور على "كازمة" 
للجماعات االرهابية

بحث  عملية  واإثر  االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ال�شعبي،  الوطني  للجي�س  مفارز  ك�شفت  ومت�شيط، 
 )01( خمباأ   ، بتيبازة/ن.ع.1   2017 جويلية   21 يوم 
املواد  من  كميات  على  بداخله  ُعرث  لالإرهابيني 

الغذائية واأغرا�س خمتلفة.
ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقف 
الوطني بوهران/ن.ع.2، ثالثة )03(  الدرك  عنا�رش 
جتار خمدرات وحجزوا )671( كيلوغراما من الكيف 
املعالج، كما �شبطت مفارز للجي�س الوطني ال�شعبي 
بكل من برج باجي خمتار وعني قزام/ن.ع.6، اأربعة 
الدفع  رباعية   )01( مركبة  وحجزت  مهربني   )04(
كهربائية.فيما  مولدات  و)03(  و)03( مطارق �شغط 
امل�رشوبات  خمتلف  من  وحدة   )10493( حجز  مت 

بب�شكرة /ن ع4.
من جهة اأخرى، اأحبط حرا�س ال�شواطئ ب�شكيكدة/
�شخ�شا   )37( لـ  �رشعية  غري  هجرة  حماولة  ن.ع.5، 
اأوقفت  فيما  ال�شنع،  تقليدي  قارب  منت  على  كانوا 
الدرك  وعنا�رش  ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
وورقلة،  تلم�شان  من  بكل  احلدود  وحرا�س  الوطني 

)17( مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة.  

وهران 

توقع اإنتاج  554 
قنطار من الفلني 

الفلني  من  قنطارا   554 اإنتاج   وهران  بوالية  يرتقب 
خالل حملة جني ل�شنة 2017 على م�شتوى غابة م�شيلة 
لدى  ال�شبت  اأم�س  ا�شتفيد  ح�شبما  بوتليلي�س   ببلدية 

حمافظة الغابات.
وقد مت جني 4ر74 قنطارا منذ انطالق احلملة يف �شهر 
القادم   اأوت  اأواخر  اإىل  �شتتوا�شل  التي  املا�شي  جوان 
اأ�شجار  من  ق�رشة  نزع  على  الفرتة  هذه  ت�شاعد  حيث 
مكتب  رئي�س  ذكره  ما  وفق  ب�شهولة   الفليني  البلوط 

اجلرد و التهيئة واملنتوجات بذات املحافظة .
هكتار   200 احلايل  للمو�شم  اجلني  عملية  وت�شتهدف 
من اأ�شجار البلوط الفليني على م�شتوى الف�شاء الغابي 
التي  و  املذكور مقابل 150 هكتارا خالل حملة 2016 
�شمحت باإنتاج  460 قنطارا   كما اأ�شاف كوداد حممد  
البلوط  الأ�شجار  االإجمالية   امل�شاحة   فان  لالإ�شارة 
الفليني بالوالية  تقدر ب 068 1 هكتار منها 860 هكتارا 

.

تي�سم�سيلت 

حريقان يتلفان 7 
هكتارات من االأ�سجار 

ت�شبب حريقان اندلعا يوم اجلمعة باإقليم بلديتي لرجام 
هكتارات   7 من  اأكرث  اإتالف  يف  )تي�شم�شيلت(  وبوقايد 
من االأ�شجار الغابية واملثمرة  ح�شبما علم اأم�س ال�شبت 

لدى م�شالح احلماية املدنية.
بغابة  اندلع  االأول  اأن احلريق  واأو�شحت ذات امل�شالح 
»العباي�س« ببلدية لرجام وت�شبب يف ت�رشر اأكرث من اأربعة 
هكتارات من اأ�شجار ال�شنوبر احللبي وال�رشو باالإ�شافة 
اإىل االأدغال  فيما �شجل احلريق الثاين باملنطقة الغابية 
ثالثة  حوايل  على  واأتى  بوقايد  ببلدية  اأعراب«  »اأوالد 
بداخل  املتواجدة  املثمرة  االأ�شجار  من  هكتارات 

ب�شاتني تابعة ملواطنني.

مواطنو بئرخادم يتذمرون 
من حالة االإهمال بالبلدية

   
ت�شهد بلدية بئرخادم  هذه االأيام �شيالن  للمياه حتت 
اأثارت  فلقد   وعليه  ال�شيار  بالطريق  اخلا�س   النفق 
هذه امل�شكلة قلقا   وتذمرا كبريا لدى  مواطني اإحدى 
بلديات اجلزائر العا�شمة  التي تعي�س يف حالة كارثية 
الفوري   التدخل  م�شوؤوليها  فعلى   ، االإهمال   من جراء 

والعاجل  الإيجاد حل يف اأقرب االآجال املمكنة .    

الإعالم العربي

حما�س اخرتقت اأجهزة وهواتف ع�سرات اجلنود ال�سهاينة
م.�س

 الأحد 23 جويلية   2017 املوافـق 
لـ 27  �سوال   1438هـ
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اأ�رشفت ، اأم�س اجلمعية اخلريية 
النا�شطة   « اخلري  جزائر   «
رحلة  تنظيم  على  البويرة  بوالية 
من  اأزيد  لفائدة  اإ�شتجمامية 
الفقرية  العائالت  من  طفال   80
والية  �شواطئ  اإىل  واملعوزة 
بومردا�س من اأجل ق�شاء اأوقات 
اأنف�شهم  على  للرتفيه  ممتعة 
وطويل  �شاق  درا�شي  مو�شم  بعد 
رئي�شة  اأكدت  ال�شياق  ويف   ،
يف   « �شدين  �شند�س   « اجلمعية 
اأن   « الو�شط   « ليومية  ت�رشيحها 
االإ�شتجمامية  الرحالت  برنامج 
�شيتوا�شل طيلة ال�شائفة وت�شمل 
عرب  املعوزة  العائالت  اأطفال 
وكذا  الوالية  مناطق  خمتلف 
باالأمهات  خا�شة  رحلة  تنظيم 

رفقة اأبنائهن .وك�شفت املتحدثة 
جتهيز  لعملية  التح�شري  عن 
العرائ�س اليتيمات وتكرمي اأعوان 
الوطني  عيدهم  يف  ال�رشطة 
ور�شات  بفتح  خا�س  وم�رشوع 
لفائدة  اخلياطة  فن  لتعليم 
وم�شاعدتهن  املعوزات  الن�شاء 
عرب  منتوجاتهن  ت�شويق  على 
 . خا�شة  وف�شاءات  معار�س 
جلمعية  �شبق  بالذكر  واجلدير 
فتحت  التي   « اخلري  جزائر   «
مكتبها بالبويرة يف نوفمرب 2016 
املبادرات  عديد  على  االإ�رشاف 
منها  والت�شامنية  اخلريية 
و140  رم�شان  قفة   450 توزيع 
وم�شابقة  يوميا  �شاخنة  وجبة 
مب�شاركة  موؤذن  الأح�شن  بالل 

طفال   120 وك�شوة  واليات   6
درو�س  وتقدمي  الفطر  عيد  يف 
املقبلني  التالميذ  لفائدة  الدعم 
وكذا  الر�شمية  االإمتحانات  على 
وامل�شاجد  املقابر  تنظيف 
يف  للمر�شى  دورية  وزيارات 
دار  واأطفال  امل�شت�شفيات 

كما ح�شيت   ، امل�شعفة  الطفولة 
على  موؤخرا  اجلمعية  رئي�شة 
مديرية  تكرمي خا�س من طرف 
ن�شري  والريا�شية  ال�شباب 
اإحتفالية  يف  املميزة  م�شاركتها 

عيد االإ�شتقالل .

حالة الطق�س
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االأطباء  اأطول  اأحد  تويف، �شايغيكي هينوهارا، 
عمر  عن  الطب  ثورة  وقائد  العامل،  يف  عمرا 
يناهز 105 اأعوام يف العا�شمة اليابانية طوكيو.

حتى  املر�شى  عالج  يف  هينوهارا  وا�شتمر 
م�شت�شفى  يف  فخريا  طبيبا  كان  حيث  وفاته، 
»Luke« الدويل يف طوكيو، وتويف ب�شبب ف�شل 
يف اجلهاز التنف�شي، �شباح اليوم الثالثاء، وفقا 

لبيان �شادر عن امل�شت�شفى.

عام  ياماغو�شي  حمافظة  يف  هينوهارا  ولد 
الطب بجامعة، كيوتو،  كلية  1911، وتخرج من 
ذروة احلرب  املهنية يف  تبداأ م�شريته  اأن  قبل 
الهزمية  وبعد  االأربعينيات  يف  الثانية  العاملية 
فعال  ب�شكل  هينوهارا  الدكتور  ركز  اليابانية، 
طبية،  ومدر�شة  عاملي  م�شت�شفى  اإن�شاء  على 
اأ�شاف  كما  الدويل.  لوك  �شانت  م�شت�شفى  يف 
الرعاية  نظام  اإىل  الطبية  الفحو�س  اأ�شلوب 

ال�شحية يف البالد، ودعم الطب الوقائي.

وفاة قائد ثورة الطب يف اليابان عن عمر 105 اأعوام

اأح�سن مرزوق
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