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موؤ�س�س رابطة علماء واأئمة ال�ساحل ، يو�سف م�سرية: 

 علـــــى الـــــدولة اجلزائرية 
اال�صتثمار يف دول ال�صاحل

على خلفية ا�ست�سالم 93 عن�سرا من اجلماعات الإرهابية بتمرنا�ست  

 اجلي�ض يخو�ض حربا دون
�س4 اإطالق ر�صا�صة واحدة

�س4

بلما�سي:

 الفوز اأمام غامبيا �صروري 
والوقت كان �صيقا

�س5 

�س5

�س 4

ورقلة

الوكالة الوطنية للت�صغيل ترف�ض 
ا�صتقبال ممثلي البطالني املحتجني 

غرداية 
 175 حــــــالة للــــــحمى املالطية 

و171 اأخرى لل�صــــــمانيا اجللـــــــدية 
�سيدي بلعبا�س

تدمري خمباأين بهما قنبلتان 
فـــــي عملـــــية مت�صـــــيط  

   .      عمال ب�صهادات من »الفا�صت فود« للطبخ باملدار�ض        .       تالميذ اأمام املدار�ض على ال�صاعة ال�صاد�صة  
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بني مغنية و تلم�سان

انحراف قطار للم�سافرين 
حادث  وقوع  عن  احلديدية  بال�سكك  للنقل  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
انحراف قطار للم�سافرين يعمل على اخلط الرابط بني مغنية و تلم�سان 
و ذلك على م�ستوى منطقة »بي كا« 188 ببلدية �سيدي جماح يف دائرة 
بني بو�سعيد )تلم�سان( و هذا اليوم الثالثاء �سباحا على ال�ساعة 6 �سا 
اأية اإ�سابات يف و�سط  امل�سافرين ,  و 20 دقيقة مل ي�سفر عن ت�سجيل 

ح�سبما افاد به بيان املوؤ�س�سة.
و ي�سيف ذات البيان انه مل يتم ت�سجيل اإ�سابات للم�سافرين على منت هذا 
القطار �سوى اإ�سابة طفيفة  فقط ل�سائق القطار و اأ�سار ذات امل�سدر 
انه  جراء هذا احلادث  فان النقل بال�سكك احلديدية ما بني مغنية و 
اأن موؤ�س�سة  ال�سكة احلديدية م�سريا  اإ�سالح  اإىل غاية  �سربا مت توقيفه 
النقل بال�سكك احلديدية  جندت كل الو�سائل املادية و الب�رشية  من اأجل 

العودة ال�رشيعة  للنقل عرب هذا اخلط.  
و مت و�سع جلنة حتقيق من طرف موؤ�س�سة النقل بال�سكك احلديدية من 
اأ�سباب و ظروف و م�سوؤوليات احلادث و اعتذرت  اجل حتديد و بدقة 
املوؤ�س�سة لزبائنها عن  الإزعاج الناجم عن هذا احلادث و ت�سكرهم على 

تفهمهم و وفائهم.

وزارة التجارة ت

حجز ال�سلع املعرو�سة خارج 
املحالت التجارية 

يف  ال�سلع  بيع  ظاهرة  مبحاربة  ق�ش  كرمي  التجارة  مدير  ك�سفت  توعد 
ال�سوارع, مو�سحا اأن وزارة التجارة اأمرت بحجز كل ال�سلع التي تعر�ش 
خارج املحالت التجارية, واأنه �سيتم اإر�سال اإعذارات للتجار ومتابعات 

ق�سائية يف حال عدم الإمتثال, وذلك بداية من اخلمي�ش املقبل.

خبر في 
صورة

عرث بحوزتهم على 150 قر�س مهلو�س 

توقيف ع�سابة تتاجر ب"ال�ساروخ" 
داخل غابات بن عكنون 

29 �سنة على رحيل لعريبي

اأم�ش مرور 29 �سنة كاملة على رحيل الأ�سطورة خمتار  �سادف نهار 
لعريبي الأب الروحي لفريق وفاق �سطيف والذي وافته املنية يف تاريخ 
بنجومها  ال�سطايفية  الت�سكيلة  قاد  الذي  وهو   1989 �سبتمرب  الرابع 
ال�سابق يف �سنوات الثمانينيات اإىل التتويج بلقب كاأ�ش الأندية البطلة 

وكاأ�ش اإفريقو اآ�سيوية.

تبادل االأقم�سة بني اإدارتي االحتاد والوفاق

احلكيم  عبد  �سطيف  ووفاق  اجلزائر  احتاد  اإدارتي  ممثلي  ا�ستغل 
املدير  �سادي  الدين  ون�رش  العا�سمي  للنادي  العام  املدير  �رشار 
الفني للفئات ال�سابة للوفاق تواجدهما يف ا�ستوديو القناة الثالثة من 
اأبطال  رابطة  نهائي  لربع  القرعة  �سحب  عملية  اأطوار  متابعة  اأجل 
اإفريقيا وكاأ�ش الكاف وقاما بعملية تبادل الأقم�سة بينهما يف اإطار 

ال�سعي للحفاظ على اأوا�رش العالقة الطيبة التي جتمع الفريقني.

متكنت م�سالح الأمن بالعا�سمة 
من  ع�سابة  توقيف  من 
باملخدرات  تتاجر  �سخ�سني 
نوع »بريغابلني« املعروفة  من 
با�سم » ال�ساروخ« مبنطقة بن 
التي  العمليات  وهي  عكنون, 
الغابات  احد  داخل  تتم  كانت 

باملنطقة.
املتهمني  حتويل  بذلك  ليتم 
حمكمة  على  املوقوفني 
راي�ش  مراد  ببئر  الخت�سا�ش 
,عن تهمة احليازة بغر�ش البيع 
للموؤثرات العقلية ,وتبني خالل 
جل�سة حماكتهما ام�ش مبوجب 
الفوري  املثول  اإجراءات 

احلالية  الق�سية  وقائع  ,اأن 
وردة  موؤكدة  ملعلومات  تعود 
ع�سابة  حول  الأمن  م�سالح 
باملهلو�سات  باملتاجرة  تقوم 
عكنون  بن  منطقة  �سباب  بني 
عنهما  املبلغ  اإخ�ساع  وبعد   ,
وهما  توقيفهما  مت  للمراقبة 
ب�سواحي  �سيارة  منت  على 
 150 وبحوزتهما  املنطقة 
»بريغابلني«  نوع  من  قر�ش 
 , ال�ساروخ  با�سم  املعروف 
واعرتف احد املتهمان خالل 
ان  املحكمة  لهيئة  مواجهته 
الكمية امل�سبوطة بحوزته قد 
الرئي�سي  املمون  من  اقتناها 

وهو  املنطقة  غابات  باحد 
ا�ستيالم  تعود  الذي  املكان 
وابرام  فيه  املخدرات 
ال�سفقات ,غري انه مت�سك بان 
لال�ستهالك  موجهة  الكمية 
ال�سخ�سي ولي�ش للبيع كما جاء 
يف حم�رش ال�سبطية الق�سائية 
انكر  الثاين  املتهم  ,من جهته 
 , وتف�سيال  جملتا  التهمة 
احلق  وطالب من جهته ممثل 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف  العام 
توقيع عقوبة 6  �سنوات حب�سا 
بقيمة  مالية  وغرامة  نافذا 

100 األف دج.
ل/منرية

الأمن احل�سري الثامن مبع�سكر 

تفكيك حمل للف�سق و الدعارة و توقيف 06 اأ�سخا�ص

مو�سم ال�سطياف بوهران

 11 حالة وفاة يف 781 حادث مرور 

اإنهاء مهام وايل البليدة و�سط التقييم

فرقة  عنا�رش  موؤخرا  متكنت 
بالأمن  الق�سائية  ال�رشطة 
مبدينة  الثامن  احل�رشي 
مع�سكر من تفكيك حمل للف�سق 
املدينة  اأحياء  باأحد  والدعارة 
ترتاوح  اأ�سخا�ش   06 وتوقيف 
44  �سنة  23  و  بني  اأعمارهم 

وهذا   , اإمراأتني  �سمنهم  من 
ا�ستغالل حمكم ملعلومات  اإثر 
حول  الفرقة  عنا�رش  تلقاها 
يف  الن�ساء  اإحدى  ا�ستغالل 
م�سكنها  العمر  من  الع�رشينات 
مدينة  اأحياء  باأحد  العائلي 
كمحل  ملمار�سة  مع�سكر 

ليتم اتخاذ   , الدعارة  الف�سق و 
الالزمة  القانونية  الإجراءات 
تفتي�ش مل�سكن  تنفيذ عملية  و 
عن  اأ�سفرت   , فيها  امل�ستبه 
اأ�سخا�ش   05 و�سبط  توقيفها 
اإمراأة  �سمنهم  من  اآخرين 
اإىل  فيهم  امل�ستبه  حول  ,حيث 

الثامن  احل�رشي  الأمن  مقر 
حتقيق  �سدهم  فتح  ,اأين 
ق�سائي حول الأفعال املن�سوبة 
اإجراء  �سدهم  اأجنز  اإليهم  ثم 
العدلة  اأمام  وقدموا  ق�سائي 

ملحاكمتهم . 
طالبي.فاطمة

�سجلت م�سالح احلماية املدنية خالل 
مو�سم ال�سطياف الذي ي�رشف على 
ال�سبكات  مبختلف  وذلك  النتهاء 
حالة   11 وهران  لولية  الطرقية 
وفاة جراء 781 حادث مرور, ح�سبما 
يف  الثالثاء  اأم�ش  الهيئة  ذات  اأبرزته 

بيان �سحفي, وقد اأح�سي اأكرب عدد 
�سهر  خالل  املرور  حوادث  ل�سحايا 
مرور  حادث   260 �سجل  اأين  اأوت 
اأ�سخا�ش وجرح   6 ت�سببت يف هالك 
مال يقل عن 296 اآخرين بينما تويف 
ثالثة اأ�سخا�ش جراء حوادث املرور 

يف  وفاة  وحالتي  جوان  �سهر  خالل 
الفرتة  نف�ش  مع  وباملقارنة  جويلية 
ح�سيلة  تعد  الفارطة,  ال�سنة  خالل 
�سحايا حوادث املرور خالل مو�سم 
منخف�سة  العام  لهذا  ال�سطياف 
املو�سم  نف�ش  خالل  اأح�سي  حيث 

ل�سنة 2017 نحو 17 حالة وفاة و909 
جرحى نتيجة 838 حادث مرور.

الفارطة  لل�سنة  اأوت  �سهر  �سهد  و 
نتيجة  الوفيات  حالت  اأكرب  بدوره 
حوادث املرور متثلت يف 11 �سحية 

و334 جريح يف 298 حادث. 

البليدة  اإنهاء مهام وايل  اأثار قرار 
اآراء من وجهتني: فالأوىل اعتربت 

خا�سة  حمله,  يف  داء  القرار  اأن 
وبعدما  الأخرية  ال�سكاوى  ظل  يف 

يف  بالولية,  الكولريا  ع�سفت 
عن  الثاين  الطرف  �ساءل  حني 

وعن  الولة,  تعيني  يف  امل�سوؤولية 
املراقبة اخلا�سة بهم ..
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�ساليهات ملواجهة االكتظاظ و اإ�سراب املقت�سدين
يعود التالميذ ملقاعد الدرا�سة اليوم، و�سط رهان الو�ساية على اإجناح املو�سم الدرا�سي مقابل عراقيل �سارت لزاما ب�سكل �سنوي، بداية من الكتظاظ الذي عمدت بن 

غربيط ملعاجلته بحل ترقيعي عن طريق ال�ستعانة بال�ساليهات بقلب العا�سمة، وتلويحات بعد توزيع منحة 3000 دج وعرقلة امللفات املالية والإدارية باإ�سراب املقت�سدين 
لأ�سبوع كامل مع الدخول، مع الك�سف عن جملة نقائ�س بداية من النقل املدر�سي واملطاعم التي مت تخ�سي�س عمال خا�سني بها للمرة الأوىل هذه ال�سنة.

�سارة بومعزة

ال�سنة  تلميذ  ماليني   9 من  اأزيد  يبا�رش 
عرب  وذلك  اليوم،   ،2019/2018 الدرا�سية 
27.351 موؤ�س�سة عرب الرتاب الوطني، يف 
بالأق�سام  ال�ستعانة  الوزارة  قررت  حني 

اجلاهزة ملواجهة م�سكل الكتظاظ.
وزيرة  اختارت  الر�سمي  ال�سعيد  وعلى 
ولية  غربيط  بن  نورية  الوطنية  الرتبية 
لل�سنة  الر�سمي  لالنطالق  مع�سكر 
�سريافقها  حيث   ،2019/2018 الدرا�سية 
حتت  بدوي،  الدين  نور  الداخلية  وزير 
�سعار »العي�ش معا يف �سالم مك�سب ومبداأ 

تربوي«.
واأج،  مع  حور  يف  الرتبية  وزيرة  وك�سفت 
اإليها  عمدت  التي  احللول  بني  من  اأن 
الكتظاظ  اأزمة  من  للتخفيف  م�ساحلها 
باأق�سام  الوليات  بع�ش  تدعيم  هي  
و  »ظريف  ب�سكل  »�ساليهات«  جاهزة 
موؤقت«  والتي مت ال�ستعانة بها يف بع�ش 
املناطق على غرار  ناحيتي اجلزائر �رشق 
واجلزائر غرب ب�سبب ت�سجيل توافد كبري 
ال�سكاين  التدفق  نتيجة   اجلدد  للتالميذ 
معتربة  الناحيتني،  هاتني  �سهدته  الذي 
يعمل  قطاعها  واأن  ا�ستثنائي  الو�سع  اأن 
املعنية  القطاعات  مع  بالتن�سيق  جاهدا 
�رشيعة  حلول  اإيجاد  بهدف  الأخرى 
بتاأخر  ذلك  مربرة  امل�سكل،  لهذا  ودائمة 
هو  لي�ش  اأنه  اإل  امل�ساريع  بع�ش  اجناز 
م�سجلة  الكتظاظ،  يف  الوحيد  ال�سبب 

عامل الر�سوب  املدر�سي.
تنفيذ  على  الرهان  غربيط  بن  وجددت 
الندوتان  حددتها  التي  الثالثة  الأهداف 
املدر�سة  ا�سالح  ودعم  لتقييم  الوطنيتان 
ل�سنتي  جويلية  �سهر  يف  املنظمتان  
رئي�ش  اأطلقه  الذي  و   2015 و   2014
الأمر  ويتعلق  بح�سبها،   2003 اجلمهورية 
حوكمة  وحت�سني  البيداغوجي  بالتحوير 
التكوين  تعزيز مكانة واهمية  و  املدر�سة 
اىل  حتتاج  اجلودة  »مدر�سة  ان  موؤكدة 
التعليم  ممار�سات   يف  الحرتافية  بلوغ 
و  التلميذ  خدمة  يف  وجعلها  والت�سيري 

يتم  الذين  لالأ�ساتذة  بالن�سبة  بالأخ�ش 
خالل  من  وكفاءاتهم  م�ستواهم  حت�سني 

التكوين امل�ستمر.
هذا وميثل تالميذ التعليم الإبتدائي اأعلى 
ن�سبة بـ 48.8 باملائة من جمموع التالميذ 
التعليم  بني  مق�سمة  الباقية  الن�سب  فيما 
موزعني  والتح�سريي  والثانوي  املتو�سط 

على 26.964 موؤ�س�سة تعليمية.
 

  وزيرة الرتبية تك�سف �سروط 
قبول الرا�سبني

بن  نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  ك�سفت   
الر�سمية  �سفحتها  على  بيان  يف  غربيط 
يف تويرت، عن الرتتيبات التنظيمية العملية 

التي حتكم اإعادة ال�سنة للتالميذ.
يودع  اأن  للتلميذ  يحق  اأنه  البيان  واأو�سح 
اأمانة  اإعادة ال�سنة، لدى  اأو التما�ش  طلب 
بن�سخ  مرفقة  الأ�سلية،  املوؤ�س�سة  مدير 
الثالثة،  الف�سول  النقاط  ك�سوف  من 
وذلك خالل الفرتة املمتدة من 16 اإىل 27 
ومنح  ت�سجيلها  يتم  اأين  اجلاري،  �سبتمرب 
املعنيني بها اإ�سعارا بالإ�ستالم، ثم يداول 
املجل�ش الإ�ستثنائي اإمكانية اإعادة ال�سنة 
بكل �سفافية ومو�سوعية مع حتقيق مبداأ 
امل�ساواة والتكافوؤ بح�سب ذات البيان، اأما 
اإعالن قرارات املجل�ش فحددتها الوزارة 
يف 3 اأكتوبر القادم، للمقبولني بالإعادة من 
عدمها، مع ذكر ال�سبب، يف بيان يعلق على 
كما  الرتبوية.  املوؤ�س�سة  حجابة  م�ستوى 
تبلغ قرارات املجل�ش الإ�ستثاين للتالميذ 
فردية  وثيقة  كتابيا، عن طريق  واأوليائهم 

ي�ستلمها ويل اأمر التلميذ.
املقبولني  التالميذ  ت�سجيل  يتم  فيما 
يتم  اأن  على  اأكتوبر،   7 يف  ال�سنة  باإعادة 
تقدمي الطعون من 3 اإىل 7 اأكتوبر القادم. 
مت  الذين  التالميذ  ت�سجيل  يتم  اأن  على 

قبول طعنهم يف 15 اأكتوبر املقبل.
 

املقت�سدون يف اإ�سراب طيلة 
الأ�سبوع الأول من الدخول 

املدر�سي
 

الوطنية  لالحتادية  الوطني  املن�سق  اأكد 
م�سطفى  القت�سادية  امل�سالح  ملوظفي 
مت�سكهم  لـ«الو�سط«،  ت�رشيح  نواورية،يف 
حيث  املقبل،  املدر�سي  الدخول  ب�سل 
املقبل  الأحد  الإ�رشاب  �سيبا�رشون 
مع  كامل،  اأ�سبوع  مدار  على  �سبتمرب   9
اأمام  ولئية  احتجاجية  بوقفة  تعزيزه 
اأو  �سبتمرب  الـ11  يوم  الرتبية  مديريات 
التزامن  لعدم  �سبتمرب   10 اإىل  تقدميها 
اجلمعية  اأنت  م�سيفا  حمرم،  �سهر  وغزة 
لتخاذ  �سبتمرب   12 يف  �ستعقد  العامة 
لهم  املقبل  احلراك  طبيعة  ب�ساأن  القرار 

وذلك بناء على طريقة رد الو�ساية.
اأما بخ�سو�ش مطالبهم فحددها يف م�ساألة 
باإعادة  مطالبني  للمقت�سدين،  الت�سنيف 
والعمل  واخلربة  لل�سهادة  وفقا  ت�سنيفهم 
املنوط بهم على غرار املنا�سب الأخرى 
كما  موؤخرا،  ت�سنيفهم  اإعادة  مت  الذين 
توقع حمدثنا اأن يوؤدي الإ�رشاب اإىل �سلل 
يف توزيع منحة 3000 دج يف حالة حتقيق 
بالإ�سافة  لالإ�رشاب،  الوا�سعة  ال�ستجابة 
اإىل اإعاقة توزيع الكتاب املدر�سي اإىل حد 
ما، بالإ�سافة اإىل كل الن�ساطات املتعلقة 

باجلانب املايل والإداري.

بن زينة
 لبد من حتقيق ا�ستقاللية املطاعم 

عن مديري املوؤ�س�سات 

التالميذ  لأولياء  الوطنية  املنظمة  رئي�ش 
ت�رشيح  يف  ك�سف  زينة،  بن  علي 
والنقاط  لـ«الو�سط«، عن جملة خماوفهم 
ال�سنة  �سري  ل�سمان  عليها  �سريكزون  التي 
نقاط   3 حمددا   ،2019/2018 الدرا�سية 
النقل املدر�سي وملف  بداية من  رئي�سية 
املدر�سية، م�سيفا  ال�سحة  وكذا  الإطعام 
طيلة  ذلك  مراقبة  على  �سيعملون  اأنهم 

ال�سنة الدرا�سية.
الذي عمدت  الإكتظاظ  كما حدد م�سكل 
ترقيعية  حلول  عرب  حللها  الرتبية  ويزرة 
رد  حيث  بال�ساليهات،  بال�ستنجاد 
اأزمة  حول  تربيراتها  باأن  الو�ساية  على 
بال�سورة  عائدا  واهية،  تبقى  الكتظاظ 

�سابق  وقت  يف  امل�ساريع  جتميع  اإىل 
رفع  اإىل  اجلمهورية  رئي�ش  يلجاأ  اأن  قبل 
قرارات  لهكذا  اللجوء  باأن  عنها  التجميد 
يف  جمدي،  غري  بالرتبية  ح�سا�ش  بقطاع 
تتوافق  عمل  خريطة  و�سع  يتعني  حني 

وارتفاع عدد التالميذ �سنويا.
اأما حول ملف الإطعام الذي ركزت عليه 
مع  خا�سة  احلايل،  للدخول  الو�ساية 
ومتخ�س�سني،  م�ستقلني  ملوظفني  اللجوء 
فقال اأنه بعد حل م�سكلة املوظفني، تبقى 
اإ�سكالية اإ�رشاف مدير املوؤ�س�سة الرتبوية 
اأن  ينبغي  ما  وهو  املطاعم،  ت�سيري  على 
اإىل  ذلك  مرجعا  م�ستقبال،  مراجعته  يتم 

ت�سجيل جتاوزات بداية من الوجبة.

 املتابع لل�ساأن الرتبوي كمال نواري:
تالميذ اأمام املدار�س على ال�ساعة 

ال�ساد�سة !

قراأ  نواري،  كمال  الرتبوي  لل�ساأن  املتابع 
يف الظروف املحيطة بالدخول املدر�سي 
املقت�سدين  اإ�رشاب  من  بداية  اليوم، 
باأنه  النباف  نقابة  لواء  املن�سويني حتت 
الدخول املدر�سي،  الت�سوي�ش على  نقطة 
اجلديدة  الت�سنيفات  اإىل  اأ�سبابه  مرجعا 
امل�سالح  موظفي  من  رتب   3 م�ست  التي 
امل�سالح  م�ساعد  وهي  القت�سادية 
ورتبة   8 اإىل   07 �سنف  من  القت�سادية 
نائب مقت�سد م�سري من �سنف 11 اإىل 12 
اإىل   14 �سنف  من  رئي�سي  مقت�سد  ورتبة 
 266/14 التنفيذي  املر�سوم  لتطبيق   15
اجلديدة  ال�ستدللية  بال�سبكة  املتعلق 
الأ�سالك  رواتب  دفع  ونظام  للمرتبات 

اخلا�سة بالرتبية الوطنية.
مع  الإ�رشاب  انعكا�سات  بخ�سو�ش  اأما 
نواري  فاأو�سح  املدر�سي،  الدخول  بداية 
يف ت�رشيحه لـ«الو�سط«، اأن اأغلب موظفي 
عمليات  بكل  قاموا  القت�سادية  امل�سالح 
حت�سري الدخول املدر�سي يف نهاية ال�سنة 
الدرا�سية ال�سابقة واأي�سا خالل الفرتة بني 
اىل  اأوت   26 يوم  الإدارة  موظفي  دخول 
غاية يوم غد، بداية من بيع وتوزيع الكتاب 
الت�سجيالت  مبالغ  وقب�ش  املدر�سي 

لذلك  دج،   3000 منحة  وتوزيع  والإطعام 
ميكن  الأعمال  من  قليلة  ن�سبة  تبقى 
اأن  معتربا  الإ�رشابات،  بعد  ملا  تاأجيلها 
ب�سكل  التمدر�ش  على  يوؤثر  لن  الإ�رشاب 
كبري لأنه جاء بعد الدخول املدر�سي واأن 

اأغلب اأعمالهم متت بن�سبة 90 باملائة.
م�ساندته  عن  حمدثنا  اأعرب  كما 
للمقت�سدين يف نقطة مطلبية وهي ن�سبة 
الفوائد من عملية بيع الكتاب املدر�سي، 
يف  اخلا�سة  املكتبات  كانت  ملا  ف�سابقا 
ال�سنة املا�سية تبيع الكتب منح لها ن�سبة 
بعدما  ال�سنة  هذه  اأما  فائدة،  باملائة   15
ي�ستفد  فلم  اخلا�سة  املكتبات  على  منع 
فلماذا ل مينح  مت�سائال  اأي طرف،  منها 
املدر�سية  للمطبوعات  الوطني  الديوان 
املكلف  املايل  للم�سري  الن�سبة  هذه 
بعملية بيع الكتب ؟. اأما بخ�سو�ش النقل 
من  اآخر  جانب  عن  فك�سف  املدر�سي، 
التزام وزارة  اإىل  بال�سورة   الأزمة، عائدا 
هذا  حافلة خالل   3500 بتوفري  الداخلية 
الدخول  يف  جاهزة  تكون   600 و  املو�سم 
يعلمه  ل  ما  اأن  اإىل  م�سريا  املدر�سي، 
اجلميع هو اأنه على م�ستوى بع�ش املناطق 
ت�سجل و�سول التالميذ اإىل املوؤ�س�سة لي�ش 
متاأخرين واإمنا باكرين، ويف بع�ش الأحيان 
على ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا لأنه توجد 
عدة  من  التالميذ  تنقل  واحدة  حافلة 
لهم  ي�سمح  ل  ال�ستاء  ف�سل  ويف  مناطق  

من  يوجد  ل  لأنه  للموؤ�س�سات  بالدخول 
واملطر  للربد  عر�سة  فهم  يوؤطرهم 
والثلج، كما اأنهم م�ساء يعودون اإىل بيوتهم 
بالعودة  يكمن  احلل  اأن  معتربا  متاأخرين، 

اإىل املدار�ش الداخلية.
اأنها  نواري  فقال  املطاعم،  ملف  وحول 
خالل ال�سنة اجلارية �ستكون �سنة ت�سيريها 
مع  البلديات،  طرف  من  الثانية  لل�سنة 
مبلغ  بتخ�سي�ش  الداخلية  وزير  ت�رشيح 
و�سيانة  حلرا�سة  موجه  دج  مليار   15
املدار�ش البتدائية مع ال�سماح با�ستعمال 
50% من هذا املبلغ من اأجل اقتناء مدافئ 
ومكيفات هوائية، وتخ�سي�ش غالف مايل 
املطاعم  لت�سيري  دج  مليار   26 ب  يقدر 
�سعر  اأ�سا�ش  على  حمت�سبة  املدر�سية، 
وكذا  للوجبة،  دج   55 و   45 بني  يرتاوح 
الطاقوي  النتقال  لدعم  مايل  غالف 
عرب  النموذجية  املدار�ش  تزويد  بهدف 
48 ولية باملعدات التي ت�ستغل بالطاقات 
مايل  من�سب   45.000 ومنح  املتجددة. 
املدر�سية  واملطاعم  املدار�ش  لت�سيري 
والتعليم  التكوين  �سهادات  حلاملي 
تلك  رغم  اأنه  حمدثنا  وتدارك  املهنيني. 
التكوين  لي�ش كل مراكز  اأن  اإل  التعليمات 
وكالة  جلاأت  لذا  طباخ  تخ�س�ش  بها 
من  عمل  ب�سهادات  بال�ستعانة  الت�سغيل 
كعمال  املطاعم  يف  لتوظيفهم  املطاعم 

املطبخ.

بعد وفاة دكتورة جامعية ب�سبب غياب التكفل الطبي 

جلنة حتقيق وزارية مرتقبة اليوم 
مب�ست�سفى حممد بو�سياف بورقلة 

جلنة  اليوم  حتل  اأن  املرتقب  من 
ال�سحة  لوزارة  تابعة  حتقيق 
امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان 
حممد  املركزي  بامل�ست�سفى 
وذلك على خلفية  بورقلة  بو�سياف 
عائ�سة  اجلامعية  الدكتورة  وفاة 
التكفل  غياب  ب�سبب  عوي�سات 

الطبي ونق�ش الخ�سائيني .
»الو�سط« من م�سادر  علمت يومية 
اأن وزارة ال�سحة وال�سكان  موؤكدة ، 
قررت  قد  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
امل�ستوى  عالية  حتقيق  جلنة  اإيفاد 
بعا�سمة  املركزي  للم�ست�سفى 
الواحات حممد بو�سياف  التي من 
امليداين  تبا�رش عملها  اأن  املنتظر 
لك�سف  الأربعاء  اليوم  من  بداية 
اجلامعية  الدكتورة  وفاة  مالب�سات 
تعر�سها  ب�سبب  عوي�سات  عائ�سة 
نقلها  يتم  اأن  قبل  عقرب  للدغة 
يف  مبا�رشة  دخولها  و  للم�ست�سفى 
غيبوبة ، لكن غياب اأخ�سائي القلب 
والأع�ساب عجل بوفاتها ، وهو الأمر 
الذي اأثار ا�ستفزاز عديد اجلمعيات 
املحلية الفاعلة التي نا�سدت �سناع 
العاجل  بالتدخل  بالبالد  القرار 
ومعاقبة  م�ستعجل  حتقيق  لفتح 

ب�سبب  الدكتورة  وفاة  املت�سببني يف 
الطبي  التكفل  وغياب  الإهمال 
الفوري باحلالت احلرجة ، ناهيك 
امل�سل  لقاح  يف  فادح  نق�ش  عن 

امل�ساد للت�سمم العقربي .
عدد  حمل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
بورقلة  احلقوقيون  الن�سطاء  من 
مديري  معنا  لهم  ت�رشيحات  يف 
وم�ست�سفى  وال�سكان  ال�سحة 
حيال  امل�سوؤولية  بو�سياف  حممد 
تخيم  التي  الت�سيب  وحالة  الفو�سى 
على املوؤ�س�سة ال�سحية املذكورة ، 
من  ابعد  اىل  حمدثونا  ذهب  حيث 
ذلك موؤكدين اأن مبجرد التفكري يف 
العالج بذات امل�ست�سفى يعد �سكرة 

من �سكرات املوت ح�سب قولهم .
من  هوؤلء  حذر  فقد   جهة  من 
وفاة  �سهادة  ا�ستخراج  مغبة 
الذي  بو�سياف  حممد  مل�ست�سفى 
م�سلحة  لإجناز  املاليري  التهم 
بالتجهيزات  ودعمه  ال�ستعجالت 
املواطن  لكن  الالزمة  الطبية 
على  يلم�ش  مل  املاليري  بعا�سمة 
اأر�ش الواقع مقولة الوزارة »تقريب 

ال�سحة من املواطن ».
 اأحمد باحلاج  

.     عمال ب�سهادات من »الفا�ست فود« للطبخ باملدار�س        .     تالميذ اأمام املدار�س على ال�ساعة ال�ساد�سة

مت�س 900 طبيب خمت�س

انطالق عملية اختيار املناطق التي �سيوفد اإليها االأطباء املخت�سون  

املنتدى ال3 للتعاون ال�سيني -الفريقي

اأويحي يثمن الروؤية ال�سينية للتنمية يف القارة ال�سمراء

املنطقة  اختيار  عملية  اليوم  تنطلق 
املخت�سون  الأطباء  اإليها  �سيوفد  التي 
الناجحون يف �سهادة التخ�س�سات الطبية 
باأداء  ح�سب الرتتيب الوطني واملعنيون 
من  علم  ما  ح�سب  املدنية،  اخلدمة 
وزارة  ال�سحة.  و�ستدوم هذه 
املح�رش  اإطار  يف  تدخل  التي  العملية 
ال�سحة  وزارة  بني  توقيعه  مت  الذي 
امل�ستقلة  الوطنية  التن�سيقية  وممثل 
الفارط  اأفريل  لالأطباء املقيمني يف 10 
اإىل غاية ال16 من ال�سهر اجلاري ومت�ش 

امتحان  يف  نحج  خمت�ش  طبيب   900
�سهادة التخ�س�سات 

جويلية  �سهر  يف  جرى  الذي  الطبية 
 37 بينها  من  اخت�سا�ش   67 يف  الفارط 
معني باخلدمة املدنية الإجبارية ب 48 
هوؤلء  من  باملائة   90 ن�سبة  الوطن  من 
اإىل  ايفادهم  �سيتم  املخت�سون  الأطباء 

مناطق اله�ساب العليا واجلنوب.
املدنية  اخلدمة  مدة  حتديد  مت  وقد 
ح�سب التفاق املربم بني الطرفني من 3 
اإىل 4 �سنوات بالن�سبة للمناطق ال�سمالية 

بالن�سبة  �سنتني  اإىل  �سنة  ومن  للوطن 
فيما  واجلنوب،  العليا  اله�ساب  ملناطق 
اإىل   2000 بني  املنطقة  منحة  حددت 
يوفد  التي  املنطقة  ح�سب  دج   6000
قد  ال�سحة  وزارة  وكانت  الطبيب،  اإليها 
بتوفري  املح�رش  هذا  اإطار  يف  التزمت 
ال�سكن الوظيفي للطبيب الذي يوفد اإىل 
وتلك  واجلنوب  العليا  اله�ساب  مناطق 
كلم   100 ب  �سكناه  مقر  عن  تبعد  التي 
ويف حالة تعذر ذلك يقوم مدير املوؤ�س�سة 
ال�ست�سفائية للمنطقة امل�ستقبلة بتوفري 

هذا ال�سكن عن طريق الكراء.
وزارة  اأكدت  العمل،  ظروف  ولتح�سني 
توفري  على  �ستعمل  باأنها  ال�سحة 
امل�سالح التقنية، بالإ�سافة اإىل ال�سماح 
لالأزواج  بالن�سبة  العائلي  بالتجمع 
�سمن  الأمومة  عطلة  وت�سجيل  الأطباء 
والتخفي�ش من  للطبيبة  املهني  امل�سار 
اجلنوب  بوليات  املدنية  اخلدمة  مدة 
بتاأدية  قاموا  الذين  لالأطباء  بالن�سبة 

اخلدمة الوطنية .
م.�س 

اأويحيى  اأحمد  الأول،  الوزير  اأ�ساد 
مب�ساهمة  ببكني،  الثالثاء  ،اأم�ش 
افريقيا،  تنمية  اأجل  من  ال�سني 
م�سريا، يف هذا ال�سدد، اإىل اأن هذه 

امل�ساهمة ال�سينية تتميز مبحتواها 
ل�سيادة  باحرتامها  و  »الكثيف« 

الدول. 
كلمة  يف  اأويحيى  ال�سيد  اأبرز  و 
للتعاون  ال3  املنتدى  خالل  األقاها، 
اجلزائر   « اأن  -الفريقي،  ال�سيني 
ال�سينيني  القادة  و  ال�سعب  حتيي 

على م�ساهمتهم يف تنمية افريقيا«و 
رئي�ش   ميثل   الذي   ، اأويحيى  اأ�سار 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية، 
هذه  اأن  الندوة،  هذه  اأ�سغال  يف 
بكثافة حمتواها  تتميز   « امل�ساهمة 
الدول  ل�سيادة  باحرتامها  واأي�سا  ،بل 
الفريقية »، م�سيفا يف هذا ال�سدد 
اأن هذه امل�ساهمة » قد رفعت اأي�سا 
من اهتمام املناطق الأخرى باإفريقيا 

يف جمالت ال�رشاكة و التنمية«.
ال�سديد  »احلر�ش  اأويحيى  حيا  كما 

العليا  ال�سينية  ال�سلطات  اأولته  الذي 
يف حتقيق ن�سيبها من حيث جت�سيد 
التي   )10( الع�رشة  التعاون  برامج 
الذي  العمل  تدوينها يف خمطط  مت 
�سادقت عليه الندوة الثانية للمنتدى 
بجوهان�سبورغ   2015 �سنة  املنعقدة 
»و نوه اأويحيى باخلطاب الذي األقاه 
بينغ،  جني  �سي  ال�سيني،  الرئي�ش 
القوي«  »ال�ستعداد  فيه  جدد  الذي 
ت�سييد  لبالده على امل�سي قدما يف 

ال�رشاكة 

ال�سينية-الفريقية، ل �سيما من اأجل 
تعزيز ال�سلم و ال�ستقرار يف افريقيا 
 2063 الإفريقية  الأجندة   تطبيق  و 
ال�ساأن،  هذا  ،يف  اأويحيى  اعترب  ،و 
التعاون  ملنتدى  ال3  الندوة  اأن 
يف  اأ�سابت  قد  ال�سيني-الفريقي 
»نحو  الرئي�سي،  �سعارها  اختيار 
من  م�سرتك  م�سري  و  اأقوى  جمتمع 
خالل التعاون املربح للجميع«،و هو 
م�سري و �رشاكة و تعاون تبقى قدرات 

تثمينها جد معتربة«. 



و عن ظروف العملية النوعية قالت 
بوا�سطة  متت  اأنها  امل�سادر  ذات 
وفيها  مرياج  نوع  من  طائرتني 
حار�س  على  الق�ساء  اأي�سا  مت 
،وقد  الداع�سي  للقيادي  �سخ�سي 
يف  الفرن�سية  القوات  ا�ستخدمت 
عبارة  جوية،  غارة  العملية  هذه 
على   2000 مرياج  »طائرتي  عن 

موقع اجلماعة امل�سلحة 
التقرير  بعد  اأياما  هذا  ياتي 
الأمريكي   املركز  عن  ال�سادر 
ن�رش  الذي  الإرهاب  ملكافحة 
درا�سة عن   درا�سة عن املتطرفني 
يف اأفريقيا يف نهاية جويلية 2018، 
اأن  الأمريكي  املركز  يقدر  حيث 
ي�سل  القارة  يف  الإرهابيني  عدد 
يتنمون  مقاتل   6000 حوايل  اإىل 
ت�سع  يف  موزعني  داع�س  لتنظيم 
املقاتلني  هوؤلء  معظم  »خاليا« 
بواقع  اإفريقيا  غرب  يف  ين�سطون 
و  �سيناء  يف   1500 ويوجد   3500

500 يف ليبيا.
ومن   ، ال�سومال  اإىل  نيجرييا  من 
التي  اجلزائر  م�رش  اإىل  تون�س 
داع�س  من  التخل�س  من  متكنت 
املهد  يف  التنظيم  على  بالق�ساء 
بروز  �سهرمن  وبعد   2014 �سنة 
»جمل�س  ظهر  اجلزائرية   اخللية 
املكون من   ، الإ�سالمي«  ال�سورى 
300 مقاتل يف ليبيا وكان معظمهم 

لواء  يف  قاتلوا  الذين  الليبيني  من 
الأهلية  احلرب  خالل  »البتار« 

ال�سورية.
الإرهاب  مكافحة  مركز  ي�سعر 
بالقلق من »تهديد اإرهابي جديد« 
املركز  ويقول  موريتانيا.  يف 
الإرهاب  كان  �سنوات،  »قبل ع�رش 
م�ست�رشيا يف موريتانيا، ولكن بعد 
ذلك توقفت الأن�سطة »الإرهابية« 
مكافحة  �سيا�سة  بف�سل  وذلك 
يف  مهاجمته  خالل  من  الإرهاب 
هدفا  تكون  اأن  من  بدل  معاقله 
موريتانيا  اأ�سبحت  لالإرهاب، 
ال�سلبي  الن�ساط  من  عقدة  بدل 
يزال  ل  »امل�سدر   ، اجلهادي 
النظار  التقرير  يوجه  و  م�ستمرا 

حيث   ،2018 ماي   8 تاريخ   اإىل 
اأ�سدرت القاعدة بيانا ذكرت على 
متعهدة  موريتانيا  التحديد  وجه 
منطقة  يف  عليها.  هجمات  ب�سن 
الدولة  »تنظيم  ين�سط  ال�ساحل 
الكربى«  ال�سحراء  يف  الإ�سالمية 
والنيجر،  مايل  بني  احلدود  على 
اإل اأن وجوده يبقى اأقل من وجود 
جماعة ن�رشة الإ�سالم وامل�سلمني 

املرتبطة بتنظيم القاعدة.
يف  ال�سباب  حركة  ترتبط  وبينما 
يقول  القاعدة،  بتنظيم  ال�سومال 
»لديه  الدولة  تنظيم  اإن  التقرير 
يف  بالتو�سع  اإ�سرتاتيجية  نوايا 
وقد  ال�سومال«،  وجنوب  و�سط 
التنظيم  مقاتلي  من  عددا  يختار 

ويقدم  بونتالند،  اإىل  التوجه 
تقارير  العقوبات  مراقبة  فريق 
م�ستقلة كل �ستة اأ�سهر اإىل جمل�س 
تنظيمي  حول  الدويل  الأمن 
على  املدرجني  والقاعدة  الدولة 
للمنظمات  املتحدة  الأمم  قائمة 
تنظيم  اأن �سيطر  و�سبق  الإرهابية 
من  �سا�سعة  مناطق  على  الدولة 
العراق و�سوريا، اإل اأنه طرد العام 
املا�سي من املو�سل والرقة اللتني 
مناطق  جانب  اإىل  معاقله  كانتا 
 2018 جانفي  وبحلول  اأخرى 
اأ�سبح التنظيم حم�سوراً يف جيوب 
التقرير  ولكن  ب�سوريا،  �سغرية 
اأكرب« يف  »اأظهر �سموداً  اإنه  يقول 

�رشق �سوريا.

بخبايا  عارفون  خرباء  و�سف   
 ، الإفريقي  ال�ساحل  بدول  الأمن 
ا�ست�سالم اأزيد من 93 اإرهابي من 
منطقة  يف  النا�سطة  اجلماعات 
لل�سلطات  الإفريقي  ال�ساحل 
من  باحلرب  اجلزائرية  الأمنية 
اإطالق  عدم  باعتبار  اآخر  نوع 
وت�سخري قوة ع�سكرية   الر�سا�س  

قد تكلف خ�سائر فادحة .
عارفون  اأمنيون  خرباء  اأجمع 
بخبايا ن�ساط اجلماعات امل�سلحة 
بال�ساحل الإفريقي ، اأن ال�سلطات 
الع�سكرية العليا بالبالد قد حققت 
جد  نتائج  اجلارية  ال�سنة  خالل 
مكافحة  جمال  يف  متقدمة 
 ، املنظمة  واجلرمية  الإرهاب 
بدليل اقدام 93 اإرهابي على ت�سليم 
اأنف�سهم لل�سلطات الأمنية بالناحية 
بتمرنا�ست  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
واىل   اجلارية  ال�سنة  بداية  منذ 
غاية كتابة هاته الأ�سطرة ، حيث 
النتائج  هذه  اخلرباء  ذات  اأرجع 
للعمل الكبري للقوة الأمنية اخلفية 

التي ت�سعى جاهدة للق�ساء نهائيا 
امل�سلحة  اجلماعات  ن�ساط  على 
يف القريب العاجل  وهي عمليات 
ي�سفها خرباء باأنها حرب يخو�سها 
احلدود  قرب  اجلزائري  اجلي�س 
اجلنوبية من دون اإطالق ر�سا�سة 

واحدة.
من جهة ثانية فقد ك�سفت م�سادر 
ليومية  امل�ستوى  رفيعة  اأمنية 
التي  املفاو�سات  اأن   ،« »الو�سط 

الإرهابية  العنا�رش  مع  جترى 
�سواء الذين قاموا بت�سليم اأنف�سهم 
لذلك  ي�ستعدون  الذين  اأولئك  اأو 
قادة  الأوىل  بالدرجة  ت�ستهدف 
التنظيمات  خمتلف  يف  بارزين 
الإفريقي  بال�ساحل  اجلهادية 
بادي،  ولد  �سلطان  غرار  على 
تنظيم  يف  ال�سابق  البارز  القيادي 
تنظيم جهادي  وهو  »املرابطني«، 
اإفريقية،  دول  من  م�سلحني  ي�سم 

 ، الكربى  ال�سحراء  يف  وين�سط 
نف�س ال�سيء بالن�سبة لـ 12 اإرهابي 
التخطيط  ق�سايا  يف  متورطني 
والتدابري لتنفيذ عمليات انتحارية 
�سابق   وقت  يف  ا�ستهدفت 
للدرك  الإقليمية  املجموعة 
القيادة    ، بتمرنا�ست  الوطني 
الوطني  للدرك  الرابعة  اجلهوية 
النفطية  للمن�ساأة  اإ�سافة   ، بورقلة 
عني  بدائرة  تيقنتورين  مبنطقة 
امنا�س بولية ايليزي �سنة 2013 و 
كذا دورية اأمنية مل�سالح اجلمارك 
اجلنوبية  باحلدود  اجلزائرية 
املتاخمة لنقاط التما�س مع دولة 
مايل  . اإىل جانب ذلك فقد اأرجعت 
امل�ستوى  رفيعة  اأمنية  م�سادر 
ال�ست�سالم  وراء  الرئي�سي  ال�سبب 
الإرهابية  للعنا�رش  املتتايل 
بعد  اجلزائرية  الأمنية  لل�سلطات 
تق�سي  �سمانات  على  ح�سولهم 
وتدابري  ميثاق  من  با�ستفادتهم 

امل�ساحلة الوطنية .
 �أحمد باحلاج

فرن�شا تعلن مقتل »م�ش�ؤول بارز« بتنظيم �لدولة �شمال مايل

على خلفية ��شت�شالم 93 عن�شر� من �جلماعات �لإرهابية بتمرن��شت   

م.�س

 ت�ضع خاليا لداع�ش ت�ضم 6000 
عن�ضر منت�ضرين يف ال�ضاحل 

اجلي�ش الوطني ال�ضعبي يخو�ش حربا دون اإطالق ر�ضا�ضة واحدة
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.         الق�ضاء على القيادي الداع�ضي البارز حممد اأغ املنري

�شيدي بلعبا�س

تدمري خمباأين بهما 
قنبلتان يف عملية مت�ضيط  

 م�ؤ�ش�س ر�بطة علماء و�أئمة �ل�شاحل
، ي��شف م�شرية: 

على الدولة اجلزائرية 
اال�ضتثمار يف دول ال�ضاحل

امل�سرتكة  الأمن  قوات  توا�سل 
بالغابات  التم�سيط  عملية 
بلعبا�س  اجلنوبية لولية �سيدي 
من  متكنت  اأن  وبعد  ،حيث 
الق�ساء على اإرهابي وا�سرتجاع 
نوع  من  ر�سا�س  م�سد�س 
خمباأ  وتدمري  كال�سينكوف 
تدمري  من  اأم�س  ،متكنت 
خمباأين اآخرين يحويان قنبلتني 
عن  ،ناهيك  ال�سنع  تقليديتي 
ت�ستعملها  كانت  واألب�سة  اأغذية 
التي  الإرهابية  املجموعة 

زرعت الرعب باجلهة خا�سة يف 
ال�سلطان  بنت  وعني  ال�سبع  واد 
علمنا  ال�سياق  هذا  ويف   ،
العملية  ان  مطلع  م�سدر  من 
متوا�سلة من اأجل الق�ساء على 
حتا�رشهم  الذين  املجرمني 
قوات اجلي�س هناك خا�سة بعد 
تلقتها  التي  املوجعة  ال�رشبة 
الزمرة الدموية اأول اأم�س اأثناء 
و�سف  اإرهابي  على  الق�ساء 

باخلطري 
�س.�شهيب

ال�سوؤون  وزارة  م�ست�سار  نفى  
الدينية يو�سف م�رشية  باأن تكون 
مثلما  جزائرية  الإرهاب  ظاهرة 
ظاهرة  هي  بل  له،  الرتويج  يتم 
العمل  يتم  اخلارج  من  م�ستوردة 
على  اأكرث  التطرف  لب�سط  عليها 
اأو�سح  فيما  ال�ساحل،  اأر�س 
واأئمة   علماء  رابطة  موؤ�س�س 
ملزمة  اجلزائر  باأن  ال�ساحل 
ال�سحراء  بلدان  يف  بال�ستثمار 
اإيران  ذلك املغرب،  فعلت  مثلما 

وحتى تركيا.
وقال ذات امل�سدر ملا حل �سيفا 
يوم  الآخر  ال�سوت  منتدى  على 
كانت  التي  الرابطة  اأم�س،باأن 
من  كبري  عدد  توبة  يف  �سببا 
دول  م�ستوى  على  الرهابيني 
ال�ساحل ل تتلقى اأي دعم من اأي 
التن�سيق  من  بالرغم  كانت،  دولة 
عدة  دول  وبني  بينها  املوجود 
الإرهاب  مبحاربة  عالقة  لها 
ا�ستغرب  حني  يف  باملنطقة، 
الدولة  ا�ستثمار  من عدم  م�رشية 
على  ال�ساحل  دول  يف  اجلزائرية 
قطاعات عدة،  خا�سة واأن البيئة 
ظل  يف  للغاية  مالئمة  هنالك 
ول  الجتماعية  التنمية  غياب 
اجلهات  داعيا  القت�سادية،  حتى 
اإىل  امللف  هذا  على  الو�سية 
اأكرث  الأمور  احتواء  يف  الإ�رشاع 
ولبنان  كاملغرب  دول  واأن  �سيما 
موجودون  وتركيا  اإيران  وحتى 

بقوة يف هذه البلدان.
موؤ�س�س  اأبرز  اأخر  جانب  ومن 
رابطة دول علماء واأئمة ال�ساحل  
بلدان  �سكان  التحاق  اأ�سباب 
الإرهابية  باجلماعات  ال�ساحل 
اأكد  حيث  املنطقة،  يف  الن�سطة 
�سحية  جعلهم  بالدين  جهلهم  اأن 
هذه اجلماعات التي ل تتوانى يف 
ا�ستقطابهم، فيما تبقى الظروف 
الجتماعية ح�سب �سيف املنتدى 
�سببا رئي�سيا يف ذلك، خا�سة واأن 
تتاأخر  ل  بوكوحرام  مثل  جماعة 

جانب  ومن  باملال،  اغوائهم  يف 
التمويل �سدد م�رشية على اأن هذه 
التنظيمات متحالفة مع منظمات 
لهذا  باملخدرات،  املتاجرة 
ي�سيف ذات امل�سدر باأن الرتكيز 
على املقاربة الع�سكرية ملحاربة 
خا�سة  يكفي  ل  اجلماعات  هذه 
الدبابة،  متحوها  ل  الفكرة  واأن 
على  العتماد  ب�رشورة  مطالبا 
التحاور والنقا�س مع املخالفني.

ذات  عدد  اأخر  �سياق  ويف 
املتحدث ن�ساطات رابطة علماء 
يف  تتمثل  والتي  ال�ساحل،  واأئمة 
اللقاءات اجلوارية مع �سكان بلدان 
والنيجر  وبوركينافا�سو  كالت�ساد 
مبداأ  على  الرتكاز  مع  ومايل، 
واحلجة  بالفكرة  الفكرة  حماربة 
املخالف،  مع  احلوار  بالدليل يف 
الوقائي  العمل  ن�سيان  دون  وهذا 
ثم  ومن  التجنيد  لتفادي  الدائم 
هذه  اعتماد  ظل  يف  التجفيف، 
اجلهاد  حجة  على  التنظيمات 
م�رشية  وراح  ال�رشيعة،  وحتكيم 
التائبني  مع  العمل  باأن  يوؤكد 
توعيته  خالل  من  وهذا  يتوا�سل 
املتطرف  فكره  ترك  على  وحثه 

الذي ل ميثل ال�سالم بتاتا.
ويف �سياق منف�سل اأو�سح م�ست�سار 
الفكر  اأن  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
الديني الأ�سلي يف بلدان ال�ساحل 
ت�سويهه  مت  ومعتدل  و�سطي 
يف  الإ�سالم  واأن  �سيما  تدريجيا، 
طريق  عن  انت�رش  املناطق  هذه 
الأتية  العلمية  والبعثات  التجار 
يف  كان  ما  عك�س  ال�سمال  من 
فيما  الفتح،  اأثناء  افريقيا  �سمال 
براأ حمدثنا ال�سلفية ب�سفة عامة 
من التطرف واأكد باأنها مق�سومة 
ال�سلفية  اأولها  فرق  ثالث  اإىل 
العلمية والتي و�سفها بامل�ساملة، 
باأنها  قال  والتي  احلركية  ثم 
فهي  اجلهادية  اأما  اإ�سالحية، 

اخلطر الواجب الت�سدي له.
علي عز�زقة

ذكرت تقارير �إخبارية �أن �لق��ت �لفرن�شية �لعاملة يف �شمال مايل قد متكنت من �لق�شاء على �ملدع� :حممد �أغ �ملنري«وه� 
�أحد �لقياد�ت �لبارزة يف تنظيم د�ع�س �لنا�شط على م�شت�ى منطقة �ل�شاحل،و �أكدت قيادة �لأركان �لفرن�شية �خلرب قائلة �أن 

�لعملية متت  مبدينة ميناكا باإقليم �زو�د .
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الوكالة الوطنية للت�سغيل 
ترف�ض ا�ستقبال ممثلي 

البطالني املحتجني 
 رف�ض م�شوؤويل الوكالة الوطنية للت�شغيل باجلزائر 
العا�شمة ا�شتقبال ممثلي البطالني املحتجني اأمام 
مقر الوكالة الوالئية للت�شغيل بورقلة ، وهو ما حال 

دون متكينهم من رفع ان�شغاالتهم .
مقر  اأمام  املحتجني  البطالني  ممثلي   طالب 
لهم  ت�رصيح  يف  بورقلة  للت�شغيل  الوالئية  الوكالة 
والت�شغيل  العمل  وزير  »،من  »الو�شط  جريدة  مع 
وال�شمان االجتماعي مراد زمايل ب�رصورة التدخل 
م�شوؤويل  مقابلة  اأجل  من  لهم  للتو�شط  العاجل 
العا�شمة  باجلزائر  للت�شغيل  الوطنية  الوكالة 
لهم الئحة ما و�شفوه مبطالبهم امل�رصوعة  لرفع 
و  ال�شفافية  اإ�شفاء  �رصورة  مقدمتها  تاأتي  والتي 
من  املقدمة  العمل  عرو�ض  معاجلة  يف  النزاهة 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية  ال�رصكات  طرف 
و�شع  مع   ، م�شعود  حا�شي  دائرة  باإقليم  النفطية 
حد للتجاوزات واخلروقات التي عادة ما ت�شاحب 
املر�شحني  قوائم  �شبط  اأثناء  و   ، العمل  عرو�ض 
الإجراء الفحو�شات املهنية ونف�ض ال�شيء بالن�شبة 

لعمليات �شبط قوائم الناجحني .
مل  اأنهم  املو�شوع  يف   متحدث  من  اأكرث  وقال 
الوطنية  الوكالة  م�شوؤويل  ا�شتنجاد  �رص  يفهموا 
الطبيعي  تعاملهم  رغم  لطردهم  باالأمن  للت�شغيل 
مقابلة  طلبوا  اأنهم  هو  الوحيد  وذنبهم   ، معهم 
امل�شوؤولني لرفع لهم ان�شغاالتهم التي يعانون منها 
�شاكنا  بالوالية  املعنية  ال�شلطات  حترك  اأن  دون 

الإيجاد حلول جذرية لها .
اأحمد باحلاج

الدرك الوطني  بالعا�سمة

خمطط �سامل لتاأمني 
الدخول االجتماعي

الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة  اتخذت 
الإجناح  االإجراءات  و  التدابري  من  جملة  باجلزائر 
بت�شخري  وذلك   ، املدر�شي  و  االجتماعي  الدخول 
 ، ال�رصورية  الب�رصية  و  املادية  الو�شائل  جميع 
و امل�شتمر مع خمتلف  الدائم  التن�شيق  مع �شمان 
و  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  كذا  و  االإدارية  ال�شلطات 
التعليمية  . و عليه مت و�شع خمطط ميداين يرتكز 
ال�شدود  و  الدوريات  تدعيم  و  تعزيز  اإىل  اأ�شا�شا 
املحاور  و  ال�رصيعة  الطرق  عرب  اإ�شافية  بقوات 
مرورية  �شيولة  �شمان  بهدف  الثانوية  و  الرئي�شية 
مع التدخل الفوري لفك االختناقات مع تخ�شي�ض 
خمتلف  مبحاذاة  راجلة  و  حممولة  دوريات 
املوؤ�ش�شات التعليمية الواقعة يف نطاق اإخت�شا�شها 
مراكز  ثانويات-   – ابتدائية  مدار�ض   ( االإقليمـــي 
 ،  ) جامعية  اأحياء   – معاهد   – املهني  التكوين 
و�شع اأفراد اأمام املوؤ�ش�شات التعليمية و تخ�شي�ض 
دوريات راجلة و متحركة عرب حميط هذه االأخرية، 
اإ�شافة اإىل و�شع نقاط مراقبة بالطرق املوؤدية اإىل 
و كذا بهدف تاأمني املتمدر�شني من االإعتداءات من 
خا�شة  ال�شائقني  بع�ض  تهور  من  حمايتهم  و  جهة 
اأوقات الدخول و اخلروج من جهة اأخرى خللق جو 
كذا  و  املتمدر�شني  لدى  ال�شكينة  و  الطماأنينة  من 
اأوليائهم .  كما نوهت املجموعة االإقليمية للدرك 
موؤ�ش�شات  ت�رصف  حتت  ت�شع  باجلزائر  الوطني 
الرقم  التالميذ  اأولياء  كذا  و  التكوين  و  الرتبية 
االأخ�رص املجاين »55-10 »الذي يبقى يف اخلدمة 
على مدار 24/24 �شاعة للتبليغ عن اأي طارئ لطلب 
طريقي  موقع  اإىل  باالإ�شافة  التدخل  اأو  النجدة 
�شبكة  معلومة حول خمتلف  اأي  لطلب   tarik.dz
تنا�شد  الوقت  نف�ض  يف  و    . املحاور  و  الطرقات 
و حتث جميع ال�شواق للتحلي باأكرب قدر ممكن من 
قانون  احرتام  مع  الطرقات  عرب  واحلذر  احليطة 
املرور وااللتزام مبختلف قواعد ال�شياقة ال�شليمة 

الكفيلة ب�شالمتهم .

املالطية  للحمى  حالة   175 ت�شجيل  مت 
اأخرى  و171  )بري�شيلوز(  االإن�شان  لدى 
الثمانية  خالل  اجللدية  اللي�شمانيا  لداء 
بوالية  اجلارية  ال�شنة  من  االأوىل  اأ�شهر 
غرداية ، ح�شبما ت�شمنته ح�شيلة اإىل غاية 
نهاية �شهر اأوت املنق�شي اأعدتها مديرية 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة 
بتلك  امل�شابني  مبجموع  التكفل  وجرى 
ال�شحية  الهياكل  قبل  من  االأمرا�ض 
املنت�رصة عرب اإقليم الوالية و تعد حالتهم 
اأكد  كما   ،« اخلطر  »دائرة  خارج  ال�شحية 

م�شوؤولو ال�شحة بالوالية.
حو�ض  تعد  التي  القرارة  منطقة  و�شجلت 
القيا�شية  احل�شيلة  بالوالية  احلليب 
حالة   53( االأمرا�ض  لتلك  املوؤ�شفة 
اأخرى  االإن�شان و99  لدى  للحمى املالطية 

مبنطقة  متبوعة   ) اجللدية  للي�شمانيا 
املالطية  للحمى  حالة   76( ميزاب  �شهل 
للي�شمانيا  اأخرى  حالة  و36  االإن�شان  لدى 
املف�شلة   االإح�شائيات  ، ح�شب   ) اجللدية 
املر�شية  احلاالت  تلك  م�شببات  ،وتعد 
االأوىل  بالدرجة  ب�شكل متكرر  التي ت�شجل 
اإىل عدم احرتام قواعد النظافة وال�شحة، 
اأطباء  ذكر  كما  املحيط،  نظافة  وتدهور 
حلاالت  وبالن�شبة  باملنطقة  ممار�شون 
اأ�شباب االإ�شابة بهذا  داء الربي�شيلوز، فاإن 

املر�ض الذي ي�شمى 
اإىل  تعود   ، املالطية  باحلمى  اأي�شا 
ا�شتهالك احلليب غري املغلي، اأو منتجات 
�شيما  الطازج  احلليب  م�شتقات  من 
حمليا  املعروف  التقليدي  اجلنب  تناول 
بـ«الكمارية«، واأي�شا رف�ض بع�ض املربني 
تلقيح موا�شيهم بدعوى اأن التلقيح يت�شبب 
يف اإجها�ض اإناث املوا�شي يف حالة حمل 
املربني  عديد  وا�شتعمال  اأدلة(،  )بدون 

خم�شب ذكري حامل للباكترييا.
الإنتاج  ال�شارمة  املراقبة  �شاهمت  وقد 
بع�ض  ا�شتهالك  وحظر  بالوالية  احلليب 
من  امل�شنوعة  التقليدية  املنتجات 
يف  التقليدي،  اجلنب  منها  �شيما  احلليب 
حتقيق تراجع » ملمو�ض« حلاالت احلمى 
بذات  مقارنة  االإن�شان  لدى  املالطية 
بعدد   )2017( املا�شية  ال�شنة  من  الفرتة 
198 حالة مقابل 1.547 حالة يف 2016 ، 
مثلما اأ�شري اإليه وبالن�شبة لداء اللي�شمانيا 
اجللدية ) مر�ض طفيلي( الذي ينتقل عن 
وامل�شخ�ض  »فليبوتوم«  ح�رصة  طريق 
بغرداية  فاإنه ال زال مبقدوره املقاومة، 
على الرغم من و�شع جهاز مكافحة �شد 
العوامل امل�شببة لهذا املر�ض اجللدي و 
وغريها  ال�شحي  ال�رصف  �شبكات  اإجناز 
مناطق  مبختلف  الت�شفية  حمطات  من 

الوالية. 
»عبئا  احليوانية  االأمرا�ض  تلك  ت�شكل  و 

مثلما  العمومية«،  ال�شحة  على  ثقيال 
عي�شى،  بن  عامر  القطاع،  مدير  اأو�شح 
حمذرا يف ذات الوقت باأن »تلك االأمرا�ض 
ميكن  قد  اجللدية  اللي�شمانيا  منها  �شيما 
تدهور  بفعل  اأكرث  انت�شارها  تزداد  اأن  لها 
التعمري  واأخطبوط   ، باملحيط  النظافة 
خطر«  عامل  ي�شكل  الذي  الع�شوائي 
تدابري  تدعيم  الناجعة عرب  الوقاية  ،ومتر 
النظافة والتطهري �شيما من خالل مكافحة 
احل�رصات الناقلة لالأمرا�ض وتنظيم حركة 
الغذائية  �شل�شلتهم  واأي�شا  املوا�شي  تنقل 
مكافحة  واأي�شا  البعو�ض  بوؤر  وا�شتئ�شال 
انت�شار احليوانات ال�شالة ) كالب وقطط( 
،وت�شكل توعية املواطنني باأهمية ا�شتهالك 
منتجات خا�شعة للرقابة وغلي احلليب يف 
الو�شط  تدهور  ومكافحة  احلاالت  جميع 
تلك  الإ�شتئ�شال  كفيلة  و�شائل  البيئي، 
االأمرا�ض احليوانية، كما اأكد مدير ال�شحة 

بالوالية. 

ل/منرية

 2018/2019 املدر�شي  للدخول  حت�شبا 
املقرر يوم اخلام�ض من ال�شهر اجلاري 
�شطرت م�شالح اأمن والية �شعيدة خمطط 
علر  االأوىل  بالدرجة  يعتمد  اأمني  عمل 
عرب  والراجلة  الراكبة  الدوريات  تكثيف 
الواقعة  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  حميط 
كل  وحماربة  االإخت�شا�ض  اقليم  �شمن 
�شائقي  عن  ال�شادرة  ال�شلبية  الظواهر 
القانوين  احلد  اإحرتام  كعدم  املركبات 

واملناورات  الع�شوائي  والتوقف  لل�رصعة 
خالل  من  املدار�ض  اأمام  اخلطرية 
التواجد امل�شتمر لعنا�رص ال�رصطة اأثناء 
ي�شاف  التالميذ  وخروج  دخول  فرتات 
حت�شي�ض  حمالت  برجمة  ذلك  اإىل 
املجتمع  فعاليات  مب�شاركة  وتوعية 
املدين وتن�شيط درو�ض  يف جمال الوقاية 
اآفة املخدرات  التحذير من  و  املرورية 
وتوزيع  لالأنرتنت  ال�شيئ  واالإ�شتعمال 

االإيجابي  الدور  اإغفال  دون  مطويات 
�شتو�شع  التي  املرورية  الرتبية  حلظائر 
حتت ت�رصف ممثلي املوؤ�ش�شات الرتبوية 
�شليمة  اأمنية  ثقافة  تر�شيخ  بق�شد 
حوادث  من  حلمايتهم  التالميذ  لدى 
ندوات  تنظيم  ي�شتبعد  ال  كما  املرور 
ال�رصكاء  مع  بالتن�شيق  امل�شتقبل  يف 
اآليات  حول  الوطنية  الرتبية  قطاع  يف 
حميط  يف  العنف  اآ�شكال  كل  مكافحة 

املوؤ�ش�شات الرتبوية والتن�شيق مع مدراء 
اأولياء  وجمعيات  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 
التالميذ لرت�شيخ ثقافة التبليغ واالإت�شال 
مب�شالح االأمن عرب الرقم االأخ�رص 1548 
ي�شارك كل من موقعه يف  جلعل اجلميع 
و  االآفات  كل  من  ال�رصيحة  هذه  حماية 
ناجح  درا�شي  مو�شم  ق�شاء  من  متكينها 

بكل املعايري . 
خلدون.ع

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزير  اأكد 
اأن  ح�شبالوي  خمتار  امل�شت�شفيات، 
الو�شعية املتعلقة بداء  الكولريا هي«حتت 
االإبقاء  �شيتم  اأنه  اإىل  م�شريا  ال�شيطرة«، 
على نظام اليقظة اإىل غاية فهم االأ�شباب 
احلالة  هذه  وراء  كانت  التي  احلقيقية 
ال�شحية اال�شتعجالية.   وقال وزير ال�شحة 
خالل  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان 
ندوة �شحفية عقدها بوزارة ال�شحة اأم�ض
يف  جنحت  اجلزائرية  احلكومة  اإن   ، 

فيه  بالتحكم  الكولريا  وباء  اأزمة  اإدارة 
العديد من واليات  انت�شاره يف  واحلد من 
الوطن، موؤكدا اأنه �شيتم االإبقاء على نظام 
احلقيقية  االأ�شباب  فهم  غاية  اإىل  اليقظة 
للوباء،  كما ك�شف الوزير، اأن و�شعية جميع 
جتاوزوا  وقد  ا�شتقرارا،  ت�شهد  امل�شابني 
التحكم  خمطط  اخلطر.  وعن  مرحلة 
املدر�شي،  الدخول  ع�شية  املر�ض  يف 
االإجراءات  تتخذ  وزارته  اأن  الوزير  ك�شف 
التالميذ  حت�شي�ض  خالل  من  الالزمة، 

من  منه،  احلماية  وطرق  الوباء  باأخطار 
قبل وحدات للك�شف ال�شحي، التي اأعدت 
ملتابعة العملية.  من جهة اأخرى اأكد وزير 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح  وال�شكان  ال�شّحة 
اجلامعية  االأ�شتاذة  اأّن  ح�شبالوي  خمتار 
باأّنه  عقرب  ل�شعة  ب�شبب  توفيت  التي 
االإهمال  ح�شبالوي   به  ونفى  التكّفل  مّت 
 م�شيفا باأّن االأ�شتاذة مّت ا�شتقبالها والتكفل 

بها من طرف املخت�شني.
وعلى هام�ض الندوة ال�شحفية �رصح مدير 

للو�شط وقال  الزبري حراث  با�شتور  معهد 
املعهد  مع  بالتعاون  با�شتور  معهد  اأن 
املوؤ�ش�شات  و  العمومية  لل�شحة  الوطني 
املنابع  بتحليل  نقوم  املائية  كاملوارد 
بتحليل  قمنا  ال�شاعة  حلد  و  االأخرى 
�شالح  غري  منها   27 ووجدنا  منبع   39
عن  البحث  جاري  انه  موؤكدا  لال�شتهالك 
امل�شدر احلقيقي املت�شبب يف ظهور وباء 

الكولريا،  وانت�شاره ب 6 واليات .
ف.ن�سرين 

اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  لتعليمات  تنفيذا 
بالك�شف  القا�شية  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
و اتخاذ االإجراءات الردعية �شد ظاهرة �شقي 
املحا�شيل الفالحية باملياه القذرة وقفت جلنة 
التحقيق و التق�شي التابعة لدائرة عني احلجر 
و املتكونة من رئي�ض الدائرة مرفوقا بامل�شالح 
و  و�شعيات  على  الوطني  الدرك  و  الفالحية 

تراب  م�شتوى  على  بالظاهرة  تتعلق  حاالت 
هكتارات   04 بــ  تقدر  م�شاحة  على  الدائرة 
معمر  �شيدي  قرية   ، احلجر  عني  بني  موزعة 
من  التاأكد  مت  اأين   ، البي�شاء  العني  مزرعة  و 
�شقي  تعمد  عليها  املوقوف  القرائن  خالل 
اخل�رص املوجهة لال�شتهالك املحلي انطالقا 
ليتم   ، القذرة  املياه  جتميع  و  حتويل  من 

و  املالك  تقدمي  من  االإجراءات  جميع  اتخاذ 
م�شتغلي امل�شاحات الفالحية للعدالة و اإتالف 
و عتاد  الفالحية مع حجز م�شخة  املحا�شيل 
ال�شقي امل�شتعمل لتبقى اللجنة يف حالة تاأهب 
و تق�شي يف مواجهة اأي �شلوكيات مماثلة تهدد 
ب�شفة  املواطن  و  امل�شتهلك  �شالمة  و  �شحة 
عامة حيث القت املبادرة ا�شتح�شان املواطن 

الذي يبقى امل�شوؤول االأول من خالل تبليغه عن 
وذلك  املتاحة  الو�شائل  خمتلف  عرب  الظاهرة 
الذي  املواطن  �شحة  على  احلفاظ  اأجل  من 
خلفت  التي  الظواهر  هاته  تهدده  اأ�شبحت 
اأمرا�ض خطرية كالولريا و التيفوئيد اإىل غريها 

من االأمرا�ض املعدية.
خلدون.ع 

�سعيدة

فيما يتم البحث عن الأ�سباب احلقيقية 

ظاهرة ال�سقي باملياه القذرة ب�سعيدة

اإجراءات و ترتيبات خا�سة ل�سمان دخول مدر�سي اآمن  

وزير ال�سحة  يوؤكد ال�سيطرة على الكولريا  

اإحالة على العدالة و تدابري ردعية للمت�سببني فيها

غرداية 

 175 حالة للحمى املالطية و171 اأخرى لل�سيمانيا اجللدية 
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�أن  �مل�صادر  ذ�ت  وك�صفت 
�لهيئة  على  �الول  �مل�ص�ؤول 
�لتنفيذية ،قد وجه �لدع�ة حل�ص�ر 
من  لكل  �لر�صمي  �الجتماع  هذ� 
م�ص�ؤويل �لت�صغيل بال�الية و�ل�الية 
��صافة  �صالح  عني  �ملنتدبة 
�لنفطية  �ل�رشكات  عن  ملمثلني 
�لعاملة برت�ب �ملنطقة ، يف خط�ة 
و�صفها �لكثريون باملنتظرة وذلك 
ملعدالت  �ملقلق  لتز�يد  نظر� 
�لعارمة  �الحتجاجية  �حلركات 
عني  مدينتي  من  بكل  لبطالني 
�ملتم�صكني   ، �ينغر  ود�ئرة  �صالح 
بالئحة مطالبهم �مل�رشوعة و�لتي 
تاأتي يف مقدمتها �رشورة �لتدخل 
�مل�ص�ؤولة  �جلهات  لدى  �لعاجل 
على ملف �ليد �لعاملة �ملحلية مع 
�لرقابة  �أدو�ت  من  �ملزيد  تفعيل 
و�ملتابعة ل�صمان �لتطبيق �ل�صارم 
�الأ�صبق  �الأول  �ل�زير  لتعليمات 
ملنح  �لر�مية  �صالل  �ملالك  عبد 
بطايل  لفائدة  �لت�ظيف  �أول�ية 
�لتم�صك  عن  ناهيك   ، �ملنطقة 
معمق  و�د�ري  �أمني  حتقيق  بفتح 
لك�صف مالب�صات �لتالعب �ل�صارخ 
بعرو�ض �لعمل �ملقدمة من طرف 
�جهزة  �ىل  �لنفطية  �ل�رشكات 

من  ذلك  عن  �أجنر  وما  �لت�صغيل 
تف�صي ملظاهر �لت�ظيف �ملبا�رش 
لبطالني من خارج �ملنطقة ، حيث 
�أن هذه �ل��صعية �ملزرية �صاهمت 
بعني  �لبطالني  �حتقان  تاأجيج  يف 
�صالح و �ملعت�صمني �أمام �حلفار�ت 

�لنفطية مبنطقة �ينغر .
حذرت  فقد  ذلك  جانب  �إىل  
مبلف  �ملهتمة  �جلمعيات  عديد 
�لتيديكلت  مبنطقة  �لعاملة  �ليد 

�حتجاجية  وعر�ئ�ض  �صكاوى  يف 
بالبالد  �لعليا  لل�صلطات  مرف�عة 
مترن��صت  ب�الية  �لقر�ر  �صناع  و 
�لتي  �ل�صلبية  �لتبعات  مغبة  من   ،
�صيا�صة  �نتهاج  عن  تنجر  قد 
�الأمام  �ىل  �لهروب  و  �لت�ص�يف 
حقيقية  �ر�دة  ت�صجيل  ع��ض 
للتكفل  �ل�الئية  �ل�صلطات  من 
�ملتم�صكني  �لبطالني  بان�صغاالت 
من  �لت�صعيد  م���صلة  بخيار 

ت�صجيل  غاية  �إىل  خطابهم  لهجة 
��صتجابة جادة الإن�صغاالتهم .

ومعل�م �أن �للجان �الأمنية �ملكلفة 
�الجتماعي  �حلر�ك  مبتابعة 
يف  حذرت  قد  �لكبري  باجلن�ب 
�الأمن  مل�صالح  مرف�عة  تقارير 
�ملركزية من �النعكا�صات �ل�صلبية 
معدالت  يف  �ملح�ص��ض  لتز�يد 
ع�صية  �الحتجاجية  �حلركات 

�لدخ�ل �ملدر�صي .

�جل��ري  �لعمل  تعزيز  �إطار  يف 
�الجتماعي  �لدخ�ل  مع  تز�منا 
مرورية  حركة  يعرف  �لذي 
ورقلة  والية  �من  نظم  كثيفة 
حمالت حت�صي�صية ت�ع�ية عرب 
�إقليم والية ورقلة لفائدة �صائقي 
للتح�صي�ض  �لنارية  �لدر�جات 
خ�ذة  �رتد�ء  عدم  خماطر  من 
�لتحلي بق��عد  �الأمن و�رشورة 
�ل�صالمة �ملرورية حتت  �صعار 
خطر  �خل�ذة  �رتد�ء  عدم   «

قاتل«. 
وتهدف هذه �حلملة �لتح�صي�صية 
�ىل ت�عية م�صتعملي �لدر�جات 
�نت�صار�  تعرف  �لتي  �لنارية 
و��صعا بال�الية ، خا�صة لدى فئة 
ب�رشورة  و�ملر�هقني  �ل�صباب 
�لت�رشفات  ببع�ض  �اللتز�م 
�نقاذ  ت�صاهم يف  �لتي  �لب�صيطة 
حياتهم، كما مت تنظيم حمالت 
نقل  �ص��ق  لفائدة  حت�صي�صية 
�مل�صافرين و�أ�صحاب �مل�صافات 
�لط�يلة مت من خاللها ت�عيتهم 
يف  �الإفر�ط  من  وحت�صي�صهم 
�رشورة  �الإرهاق   و  �ل�رشعة 
�ملركبة  جتهيز�ت  حيازة 
�لعجلة   – �لنار  �إطفاء  )قارورة 
�الإ�صافية- مثلث �خلطر....  (.        
�ص��ق  حت�صي�ض  و  ت�عية  وكذ� 
�ملخالفات  ح�ل  �ملركبات 
�ملتعلقة بنقل �الأطفال على منت 
�ملركبات ، �ملتمثلة يف جل��ض 

�لطفل يف �أح�صان �الأهل د�خل 
�ملركبة  �إخر�ج ر�أ�ض �لطفل من 
�لنافذة �ملركبة �و فتحة �ل�صقف 
، و�صع �لطفل ور�ء �ملق�د �و يف 
مع   ، لل�صيارة  �الأمامي  �ملقعد 
�لقان�نية  باالجر�ء�ت  تذكريهم 
قبل  من  �صدهم  �ملتخذة 
هذه  مثل  يف  �ل�رشطة  م�صالح 

�حلاالت.
�ملجه�د�ت  �طار  ويف        
�ملديرية  طرف  من  �ملبذولة 
و  �ل�طنى   لالأمن  �لعامة 
�لتح�صي�صية  للحمالت  م���صلة 
م�صالح  �لت�ع�ية نظمت  و 
مع  بالتن�صيق  ورقلة  والية  �أمن 
حت�صي�صية  حملة  �لبيئة  مديرية 
�ملحيط  و  �لبيئة  نظافة  ح�ل 
ن�صائح  تقدمي  خاللها  من  مت 
ت�ع�ية  حت�صي�صية  و�إر�صاد�ت 
�ختيار  يف  متثلت  للم��طنني 
�ل�قت �ملنا�صب لرمي �لنفايات 
، و�صعها يف �ملكان �ملخ�ص�ض 
لها ك�نها ت�ؤثر �صلبا على �صحة 
و  �الأوبئة  و�نت�صار  �مل��طن 
�الأمر��ض ، �رشح �جلانب �لردعي 
�ملرتبطة  باملخالفات  �خلا�ض 
كما   ، �لعامة  �ل�صحة  ب�رشوط 
�ىل  �مل��طنني  دع�ة  متت 
و�رشورة  بااليجابية  �لتحلي 
تظافر �جله�د للحد من �لرمي 

�لع�ص��ئي للنفايات.
اأحمد باحلاج 

خالل  مترن��صت  والية  تدعمت 
�مل�صاريع  بعديد  �جلارية  �ل�صنة 
بينها  من   ، و�لرتفيهية  �لريا�صية 
مع�ص��صب  ج��ري  ملعب   34
ج��رية  م�صابح   08 و  ��صطناعيا 
يف �إطار �لتكفل بان�صغاالت �الأ�رشة 
بال�الية  و�ل�صبانية  �لريا�صية 

�حلدودية �ملذك�رة .
لي�مية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
�ل�صباب  مديرية  �أن   ، »�ل��صط« 
و�لريا�صة ر�صدت غالف مايل هام 
فاقت تكلفته �الإجمالية 157 ملي�ن 
ملعبا   34 الإجناز  جز�ئري  دينار 
�صباب  لفائدة  مع�ص��صبا  ج��ريا 
مترن��صت  والية  بلديات  خمتلف 
�لريا�صية  �ملر�فق  تلك  وت�صجل   ،
عديد  عرب  �مل�زعة  �جلديدة 
�الأحياء و�لقرى ن�صبا  متفاوتة من 
�الإجناز ي منها 14 من�صاأة باأحياء 
و�حد  وملعب  مترن��صت،  مدينة 
زو�تني  بتني  �آخر  و  قزم  بعني  
مالعب  جانب  �إىل  �حلدوديتني، 
يف كل من �لقرى �لنائية على غر�ر 

ترهنانات و تاهيفت و تغه�هاوت 
�مل�صاريع  تلك  �أن   ومعل�م   .
�إىل  �صت�صاف  �جلديدة   �لريا�صية 
حاليا  م�صتغال  ج��ريا  ملعبا   42
ت�صمن  و�لتي  �ل�الية،  �إقليم  عرب 
�رشوطا  و  لل�صباب  مالئما  تاأطري� 
�أف�صل ملمار�صة لعبة كرة �لقدم ي 
مما ي�صاهم يف حمايتهم من �أخطار 
�الآفات �الإجتماعية، ح�صبما �أفادت 

به م�صادر من �لقطاع .
ويتم �لتن�صيق مع خمتلف �لفاعلني 
و��صتغالل  ت�صيري  يف  �جلمع�يني 
�لريا�صية �جل��رية  هذه �ملن�صاآت 
ل�صباب  هاما  مك�صبا  باعتبارها 
�إليه،  �أ�صري  مثلما  �ملنطقة، 
�إجناز  يجري  مت�صل  �صياق  ويف 
عرب  جديدة  ج��رية  م�صابح    08
مترن��صت  مدينة  �أحياء  خمتلف 
بتكلفة مالية فاقت 332 ملي�ن دج، 
و�لتي من �صاأنها �أن ت�فر ف�صاء�ت 
وممار�صة  للرتفيه  لل�صباب 

�ل�صباحة.
�سيخ مدقن 

.          �سكاوى  وعرائ�ض احتجاجية حتذر من تكرار �سيناريو االنتفا�سات ال�سابقة 

بعدما تعالت الأ�سوات املطالبة باأولوية بطايل املنطقة  يف التوظيف 

اأحمد باحلاج 

وايل مترنا�ست ينزل للميدان 
لتطويق االحتجاجات 

�صجلت م�صالح �ل�صحة ب�اليات جن�ب 
�لبالد خالل �لثالثة �أ�صهر �ملن�رشمة 
بالت�صمم  �إ�صابة  حالة   41800  ،
وفيات  بينهم 11 حاالت  �لعقربي من 
، حيث �أرجعت  ذ�ت �مل�صالح �ل�صبب 
يف �الرتفاع �ملقلق للم�صابني بالت�صمم 
لالأطنان  �لفظيع  لالإنت�صار  �لعقربي  
عن  ف�صال  بال�ص��رع  �لقمامات  من 
�لظالم  يف  �ل�صعبية  �الأحياء  غرق 
�لد�م�ض وهما عامالن م�صجعان على 

تكاثر �حل�رش�ت �ل�صامة .
م�صالح  من  م�ص�ؤولة  م�صادر  ك�صفت   
و�إ�صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة  مديريات  
ورقلة  واليات  من  بكل  �مل�صت�صفيات 

 ، مترن��صت   ، غرد�ية   ، �الأغ��ط   ،
�أن   ، �أدر�ر ، ب�صار وتيندوف   ، �يليزي 
�ل�صائفة  خالل  �صجلت  �الأخرية  هذه 
41800�إ�صابة  عن  يزيد  ما  �حلالية، 
 11 بينهم  من   ، �لعقربي  بالت�صمم 
�ملعطيات  وت�صري   ، وفاة  حالة 
لالرتفاع  مر�صح   �لرقم  �أن  �ملت�فرة 
�لنق�ض  ب�صبب  �ل�صائفة  نهاية  قبل 
�لتح�صي�صية  �حلمالت  يف  �لفادح 
�مل�صابني  عدد  من  للتقليل  و�لت�عية 
بالت�صمم باحل�رش�ت �ل�صامة ، ي�صاف 
م�صجعة  ع��مل  عدة  بروز  ذلك  �إىل 
�ملرحلة  هذه  خالل  تكاثرها  على 
درجة  بها  جتاوزت  �لتي  �ل�صيفية 

 ، �لظل  حتت  مئ�ية  درجة    49 �حلر 
من  �الأطنان  تكد�ض  �أبرزها   من  لعل 
�لرئي�صية  �ل�ص��رع  عرب  �لقمامات 
�الإنارة  �نعد�م  عن  ف�صال  و�ملح�رية 
باب  يفتح  ما  وه�  �ل�صعبية،  باالأحياء 
م�صري  ح�ل  م�رش�عيه  على  �لت�صاوؤل 
�أزيد من 3000مليار �صنتيم �ملر�ص�دة 
و�ل�قاية  �لنظافة  م�صالح  لت�صيري 
�لد�خلية  وز�رة  طرف  من  بالبلديات 
و�أن  خا�صة   ، �ملحلية  و�جلماعات 
باأ�صبع  �أ�صارت  قد  حملية  جمعيات 
�التهام للمكاتب �لتنفيذية  بالبلديات 
�ل�اليات �ملذك�رة �لتي ح�لت �الأم��ل 
بان�صغاالت �جلبهة  للتكفل  �ملر�ص�دة 

�ل�ص��ئب  على  للق�صاء  �الجتماعية 
�لتي تهدد �صالمة �لبيئة نح� وجهات 

جمه�لة .
ي�صاف ذلك �إىل �إنعد�م عامل �ملناوبة 
�خلدمات  �ملتعددة  بالعياد�ت  �لليلية 
و�مل�ؤ�ص�صات �لعم�مية ملر�كز �ل�صحة 
�جل��رية، لتبقى د�ر لقمان على حالها 
�ل�صلطات  من  جاد  تدخل  غاية  �إىل 
�لتي  �مل�صاكل  جملة  لتد�رك  �ل��صية 
�ل�صحة  قطاع  يقلق  كاب��صا  بات 
�لتل�ث  عن  �حلديث  باملنطقة،دون 
�لبيئي  �ل��قع  فيه  يغرق  �لذي  �لكبري 

بال�اليات �صالف ذكرها .
اأحمد باحلاج 

يف  �ملتخ�ص�صة  �الأمن  م�صالح  متكنت   
و�لتهريب  �ملنظمة  �جلرمية  مكافحة 
�ل�طني  للدرك  �الإقليمية  بالكتيبة 
�جلمارك  �أق�صام  مفت�صية  مع  وبالتن�صيق 
حا�صي  �مل�صماة  باملنطقة  �جلز�ئرية 

�إجها�ض  من   ، تيندوف  ب�الية  عمار 
�ل�ق�د  من  لرت   1800 تهريب  حماولة 
كانت م�جهة للتهريب وذلك �ثر �كت�صاف 
م�صت�دع �رشي ليتم م�صادرة �ملحج�ز�ت 
�ملعنية  �الخت�صا�ض  لدو�ئر  وت�صليمها 

�الأربعة   �مل�ق�فني  حت�يل  مت  فيما   ،
��صتكمال  وبعد  �ملعنية  للم�صلحة 
�جناز  وبعد  معهم  �لقان�نية  �الجر�ء�ت 
مب�جبها  مت  �صدهم  ق�صائية  ملفات 
لدى  �جلمه�رية  وكيل  �أمام  تقدميهم 

حمكمة تيندوف �أين �صدر يف حق �جلميع 
�مل�ؤقت  �حلب�ض  رهن  باالإيد�ع  �أمر 
�لتهريب  بتهمة  حماكمتهم  �نتظار  يف 

و�الإ�رش�ر باالإقت�صاد �ل�طني .
�سيخ مدقن  

من بينهم 11 حالة وفاة �سجلت باملناطق النائية واحلدودية 

تيندوف 

41800 حالة ت�سمم غذائي بجنوب البالد 

اإجها�ض حماولة تهريب 1800 لرت من الوقود 

للحد من الإرتفاع املقلق لإرهاب الطرقات 
باملناطق احل�سرية 

فيما خ�س�ست 332 مليون دج لإجناز 08 م�سابح جوارية 

اأمن ورقلة ينظم حمالت حت�سي�سية 
تزامنا مع الدخول االجتماعي 

157 مليون دج  الإجناز 34 ملعب 
جواري مع�سو�سب بتمرنا�ست 

علمت يومية »الو�سط«اأن وايل ولية مترنا�ست دومي اجلياليل �سيرتاأ�س يوم 10 �سبتمرب اجتماعا 
باملقاطعة الإدارية عني �سالح وذلك بح�سور م�سوؤويل الت�سغيل وال�سركات الوطنية النفطية وكذا 

ممثلي العاطلني عن العمل  لإيجاد حلول م�ستعجلة لتفكيك الحتقان املحلي للبطالني .
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كومندو�س تربوي .. 

احلجل  عني  متو�سطة  ا�ستطاعت 
املهني  التكوين  مقابل  اجلديدة 
بعني احلجل والية امل�سيلة اأن تاأكد 
تكمن  اأين  منوذج  متو�سطة  اأنها 
النجاح  يف  االداري  الطاقم  ارادة 
اأن  و�سنع التميز، ارادة جتلت بعد 
اأ�رسيا  جوا  املوؤ�س�سة  هذه  خلقت 
 – مديرها  بقيادة  م�سبوق   غري 
عواج بوخالفة – مما عك�س ظاهرة 
جمالية  على  واحلر�س  االهتمام 
واعطائه  تربوي  كف�ساء  الق�سم 
نف�سا جديدا وحلة بهية يف مبادرة 
�سيئا  اجلزائرية  للمدر�سة  اأعادت 
�سهية  وفتح  املفقود  بريقها  من 
 ، الكبار  قبل  لل�سغار  الدرا�سة 
تختلف  املوؤ�س�سة  بهذه  االأق�سام 
من ق�سم الآخر ح�سب امل�ستوى اأين 
خا�سا  لونا  م�ستوى  كل  اعطاء  مت 

به ومبعداته وجتهيزاته . 
جد  على  وقفت  الو�سط  جريدة 

املوؤ�س�سة  عمال  ون�ساط  واجتهاد 
ن�سط  هادف  تربوي  ح�س  وكلهم 
هذا العام يف تزيني املوؤ�س�سة يخدم 
التلميذ والطاقم الرتبوي على حد 
�سواء متثل يف نظافة اأق�سامها التي 
اكت�ست حلة جديدة  �سملت تزيني 
وكذا  جدرانها  وطالء  االأق�سام 
وتنظيف  والطاوالت  الكرا�سي 

االأبواب  تاأهيل  واإعادة  االأق�سام  
ي�ستجيب  مما  املك�رسة  والنوافذ 
واالأريحية  اجلمالية  للمعايري 
واملتعلم  النا�سئة  ي�ساعد  ب�سكل 
على التاأقلم معه وتك�سري احلواجز 
النف�سية املفرت�سة الأجل ا�ستقبال 
وتعليمي  تربوي  جو  يف  التالميذ 
مدر�سي  وو�سط  حميط  ويف 

الدافع  اأن  يبدو  ومريح   نظيف 
الذي حرك حمركات النجاح يعود 
االداري  الطاقم  االلتفاف بني  فيه 
باأيدي  لالأخذ  باملوؤ�س�سة  والعامل 
حان  فهل   ، التميز  نحو  النا�سئة 
املوؤ�س�سة  هذه  تاأخذ  الأن  الوقت 
باقي  بها  لتحتذي  فريدة  كتجربة 

املوؤ�س�سات.

يبدو اأن ق�سيدة املتنبي تاأتي العزائم على واقع التعليم املدر�سي والرتبوي مبتو�سطة عني احلجل 
اجلديدة وهذا بدليل ما حققته وما تنجزه نهاية وبداية كل مو�سم وهذا نظرا للمجهودات الب�سرية 
التي يبذلها الطاقم الداري والرتبوي والعزمية حتذوه من اأجل تالميذ املنطقة، كل �سيء هنا يحث 

على التعلم واكت�ساب املعارف يف اأح�سن الظروف. 

خالل زيارة قادت الو�سط  اإليها  

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

املتو�سطة اجلديدة بعني احلجل    ...   املوؤ�س�سة النموذج

بلدية بوحامت ميلة

الدخول اجلامعي بالطارف 

تب�سة

مع�سكر

غرداية

تهيئة وتعبيد الطريق الرابط  مع بلدية عني امللوك

اأكرث من 1500 طالب جديد منتظر بجامعة ال�ساذيل بن جديد

عائلة تتكون من 05 
اأفراد تبيت يف العراء

رئي�س جديد لغرفة التجارة 
و ال�سناعة "بني �سقران"

من�ساآت تربوية جديدة 

عبداهلل  عائلة  مع  التوا�سل  ليزال 
اأفراد   05 من  املتكونة  بالعقبي  
واجلوع   الفقر  مظاهر  و�سط 
تعي�س  التي  بتب�سة   والتهمي�س 
اآيل  كوخ  و�سط  قا�سية  ظروف 
لل�سقوط ال يقي حرا وال بردا وبعيد 
عن اأي تكفل  يف هذا الكوخ االآيل 
وزوجته  عبداهلل  يعي�س  لل�سقوط 
مزرية  تعي�سة    حياة  اأبنائه  و 
االأر�س  يفرت�سون  م�سنية  قا�سية 
و يلتحفون ال�سماء ،واأكل ما تي�رس 
كل  ،يكابدون  اليومي  القوت   من 
فاملكان   . االأعني  عن  بعيد  هذا 
يكاد  ال  ع�سوائي  ب�سكل  م�سيد 
يحمي من برد او مطر وال يقي من 
ا�ستهدافهم من  اإىل  ...اإ�سافة  حر 
الكالب  و  احل�رسات  بع�س  طرف 
املكان  من  اتخذت  التي  ال�سالة 

نف�سية  على  اأثر  مما  لها  م�رسحا 
االأبناء  �رساع يومي مع  ومتدر�س 
احلرمان والتهمي�س وطبيعة قا�سية 
يف  وعائلته   عبداهلل  يوميات  هي 
التفاتة  تنتظر  والكرامة  العزة  بلد 
من  النت�سالها  الوالية  وايل  من 
الفقر  ومظاهر  العي�س  جحيم 
واجلوع والتهمي�س  .ق�سد التدّخل 
العائلة  واإيجاد حل �رسيع قد يقي 
مل  االأمر  اأّن  غري  الت�رسد  من 
هذا  ظل  ويف  �ساغية  اآذانا  يلق 
اأ�رسة   رب  يعي�سه   الذي  الواقع 
عرب  يجّدد  وزوجته   اأطفاله  رفقة 
نداءه  الو�سط   يومية  �سفحات  
منحه  اأجل  من  املحلية  لل�سلطات 
واأ�رسته  به  يليق  اجتماعيا  �سكنا 

املتكونة من 5 اأفراد
ع/ ر�سيد

مت مبع�سكر تن�سيب ميلود كو�سا�س 
ال�سناعة  و  التجارة  لغرفة  رئي�سا 
واأع�ساء  للوالية  �سقران"  "بني 

اجلمعية العامة اجلدد للغرفة.
للتجارة  اجلهوي  املدير  وذكر 
الذي  الدين  عز  عي�سات  ل�سعيدة 
اأنه  التن�سيب  عملية  على  ا�رسف 
"ينتظر من الرئي�س املعاد انتخابه 
غرفة  راأ�س  على  ثانية  لعهدة 
التجارة وال�سناعة بني �سقران ومن 
العامة  واجلمعية  املكتب  اأع�ساء 
لتعزيز  اإ�سافية  جمهودات  بذل 
موقع والية مع�سكر �سمن اخلريطة 
باعتبارها  الوطنية  االإقت�سادية 
على  والية   15 اأف�سل  من  واحدة 
الن�ساط  يف  الوطني  امل�ستوى 
بعد  والثانية  والتجاري  ال�سناعي 

اجلهة  م�ستوى  على  ال�سلف  والية 
املديرية  عليها  ت�رسف  التي 
اجلهوية للتجارة ل�سعيدة". واأ�ساف 
جرى  التي  اجليدة  "الظروف  اأن 
فيها انتخاب هياكل غرفة التجارة و 
ال�سناعة بني �سقران �ستكون حافزا 
الغرفة  مل�سوؤويل  امل�سرتك  للعمل 
بالتعاون مع خمتلف الهيئات لتذليل 
تواجه  التي  امل�ساكل  و  ال�سعوبات 
بوالية  االقت�ساديني  املتعاملني 
مع�سكر  والية  وت�سم  مع�سكر". 
املذكورة-  الغرفة  رئي�س  -ح�سب 
جتاري  متعامل  األف   40 حوايل 
خمتلف  يف  ين�سطون  و�سناعي 
البناء  قطاعي  خا�سة  و  املجاالت 
ال�سناعات  و  العمومية  واال�سغال 

التحويلية.

بوالية  الرتبية  قطاع  �سيتدعم 
جديدة  تعليمية  بهياكل  غرداية 
املدر�سي  الدخول  بر�سم 
اجلديد 2019/2018 من �ساأنها 
�رسوط  ترقية  يف  ت�ساهم  اأن 
ح�سبما   ، للتالميذ  التمدر�س 
مدير  لدى  االإثنني  اليوم  علم 

الرتبية . 
وجه  على  االأمر  ويتعلق 
مقعد   800( بثانوية  اخل�سو�س 
القارة  بحا�سي  بيداغوجي( 
 270( املنيعة  املنتدبة  بالوالية 
،وزهاء  غرداية(  جنوب  كلم 
بطاقة  تو�سعة  قاعة  اأربعني 
مقعد   700 تقارب  اإجمالية 
بريان  بلديات  عرب  موزعة 
اأو�سح  و�سب�سب ومتليلي ،مثلما 

عمار طيباين . 
باملنا�سبة  امل�سوؤول  ذات  واأكد 
قد  الالزمة  التدابري  كل  اأن   "
دخول  �سمان  اأجل  من  اتخذت 
،وذلك مب�ساهمة  مدر�سي جيد 
كل ال�سلطات املعنية وال�رسكاء 
التحاق  "وينتظر  االإجتماعيني 
تلميذا   105.828 جمموعه  ما 
التعليمية  االأطوار  خمتلف  يف 
بر�سم  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
الدخول املدر�سي القادم بوالية 
الوالية  هذه  ،وحت�سي  غرداية 
ن�سف   25 )مع  ثانوية   31 حاليا 
تتوفر  متو�سطة  ،و66  داخلية( 
،و188  داخلية  ن�سف   11 على 
اإبتدائية مزودة بخدمات �سبكة 

املطاعم املدر�سية.   

خ�س�ست م�سالح املجل�س ال�سعبي 
يقارب   ما  )ميلة(  بوحامت  لبلدية 
اأ�سغال  الإجناز  د.ج  مليون   18
الطريق  وتعبيد  تهيئة  م�رسوع 
الرابط ما بني ذات البلدية وبلدية 
من  علم   ما  ح�سب  امللوك،  عني 

م�سالح ذات اجلماعة املحلية.
االأ�سغال  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
�ستنطلق يف �سهر "�سبتمرب املقبل" 
االإجراءات  باقي  ا�ستيفاء  بعد 
يوجد  امل�رسوع  اأن  االإدارية حيث 
حاليا يف مرحلة عر�سه على جلنة 

ال�سفقات.

و�سي�سمح هذا امل�رسوع الذي ميتد 
على م�سافة 1،5 كلم -ح�سب ذات 
 " م�ستة  م�ستوى  على  امل�سدر- 
عني بودوة" التابعة لبلدية بوحامت 
بلدية  نحو  املرور  حركة  بت�سهيل 
حمول  نحو  ومنها  امللوك  عني 
الطريق ال�سيار �رسق – غرب عند 
بلدية وادي العثمانية كما �سي�ساهم 
عن  العزلة  فك  يف  امل�رسوع  هذا 
"عني  م�ستة  من  كل  يف  ال�سكان 
بودوة" وم�ستة "القطار" التابعتني 
حركة  وت�سهيل  بوحامت  لبلدية 

املرور والتنقل منها واإليها.

 1503 عن  يقل  ال  ما  �سيلتحق 
ال�ساذيل  بجامعة  جديد  طالب 
بر�سم  بالطارف  جديد  بن 
 2019-2018 اجلامعي  الدخول 
ح�سب ما علم اليوم  االثنني من 
لهذه  االت�سال  و  االإعالم  خلية 

املوؤ�س�سة التعليمية العليا .
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
�سيتم توزيع الطلبة اجلدد على 
الكليات ال�ست )6( التابعة لهذه 
اجلامعة م�سيفا يف ذات ال�سياق 
م�سجال  جديدا  طالبا   297 اأن 
يف كلية علوم الطبيعية واحلياة 

واالإعالم  الريا�سيات  يف   75 و 
العلوم  يف  اآخرين   305 و  االآيل 
 152 و  التجارية  و  االقت�سادية 
طالبا يف معهد العلوم البيطرية 
و  احلقوق  يف  طالبا   248 وكذا 
االجتماعية.  العلوم  يف   199
ذات  اأ�سار  اأخرى  جهة  من 
الت�سجيالت  اأن  اإىل  امل�سدر 
 2 يوم  انطلقت  التي  النهائية 
غاية  اإىل  �ستتوا�سل  �سبتمرب 
ذلك  و  ال�سهر  نف�س  من   6
التي  و  اجلامعية  باملكتبة 
الظروف"  "اأح�سن  يف  جتري  

بف�سل ت�سخري الو�سائل املادية 
 . لذلك  الالزمة  الب�رسية  و 
فاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
لالأن�سطة  املخ�س�س  املركز 
ال�سباب  ملديرية  التابع  العلمية 
والريا�سة �سيتم ا�ستغالله موؤقتا 
يف  امل�سجل  النق�س  لتعوي�س 
ياأتي  و   . البيداغوجية  االأماكن 
يف  امل�سجل  التاأخر  بعد  ذلك 
ال�سنوات االأخرية يف اأ�سغال اإمتام 
القطب اجلامعي اجلديد عا�سمة 
الوالية حيث يزاول 8 اآالف طالب 

درا�ستهم اجلامعية . 
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 عميد اأول نائب مدير ال�سرطة احل�سرية ملديرية الأمن العمومي جميد �سعدي:

الرتبوية املوؤ�س�سات  على م�ستوى  الوقائي  الأمن  على  الرتكيز   : �سعبان   ·       �سواحلي 

60 األف �سرطي لتاأمني الدخول االجتماعي و املدر�سي
ن�سطت اأم�س ندوة �سحفية باملدر�سة العليا لل�سرطة علي تون�سي باجلزائر العا�سمة  حول »الجراءات والتدابري املتخذة من قبل املديرية العامة 

لالأمن الوطني مبنا�سبة الدخول الجتماعي والدرا�سي -2018 2019 »حيث يدعو الأمن الوطني  للحفاظ على �سالمة املتمدر�سني ،وعليه فلقد 
�سارك يف  منتدى ال�سرطة كل من عبد املجيد �سعدي نائب مدير ال�سرطة احل�سرية من مديرية الأمن العمومي رفقة �سواحلي �سعبان رئي�س 

م�سلحة البحث والتحليل اجلنائي  من مديرية ال�سرطة الق�سائية للمديرية العامة لالأمن الوطني  .

حكيم مالك

انت�سار القوات العملياتية 
ل�سمان دخول مدر�سي 

مريح
 

�سعدي  جميد  �أكد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
مدير  ونائب  لل�رشطة  �أول  عميد 
�لأمن  ملديرية  �حل�رشية  �ل�رشطة 
�لإجتماعي  �لدخول  �أن  �لعمومي  
�أهم  د�ئما   ي�سكل  �ملدر�سي   و 
�لوطني  �لأمن  م�سالح  �ن�سغالت 
�ملرتبطة  �لأحد�ث   خمتلف  ب�سبب 
يوؤدي ككل  به  و حلوله هذ� �حلدث 
تغيري و��سح يف منط حياة  �إىل  �سنة 
عدد  تز�يد  حيث  من  �ملو�طنني 
و  �ملرور  حركة  كثافة  و   �لتنقالت 
�لعمومية  �لأماكن  على  �لرتدد  زيادة 
تدفق  و  �ملدر�سية  �للو�زم  لقتناء 
و  �ملر�كز  �لأ�سو�ق،  على  �ملو�طنني 
�ملحالت �لتجارية وتو�فد عدد كبري 
من �لطلبة �إىل �ملد�ر�س و �جلامعات  
م�سالح  �ستعمد  �لإطار،  هذ�  يف  و 
�ملجهود�ت  م�ساعفة  �إىل  �ل�رشطة 
�رشطي  �ألف   60 بتجنيد  ميد�نيا  
و  �لجتماعي  �لدخول  لتاأمني 
و�سع  طريق  عن  �ملقبل  �ملدر�سي  
متجان�سة  و  حمكمة  عمل  خطة 
�ل�رشكاء �ملعنيني  بالتن�سيق مع كافة 
�جتماعي  دخول  �سمان  �إىل  تهدف 
ت�سمح  مبو�جهة  و  در��سي مريح،  و 
و�أمن  ب�سكينة  �مل�سا�س  �أ�سكال  كل 
�لتكفل  ذلك عن طريق  و  �ملو�طنني 
بالعديد من �جلو�نب  كاإعادة �نت�سار 
�لقو�ت �لعملياتية مع دخول خمطط 
�لأمن  فاإن  �لتنفيذ،  حيز  �لعمل 
�نت�سار  �إعادة  على  يعمل  �لوطني 
�ل�ستجابة  بغية  وت�سكيالته  تعد�ده 
هذ�  و  �لأمن  �إىل  للحاجة  بفعالية 
عمل  �أوقات  تعديل  على  بالعمل 
تغطية  ل�سمان  �لعملياتية  �لوحد�ت 
�لخت�سا�س  ملناطق  بالدو�م  �أمنية 
م�ستوى  على  �لت�سكيالت  توزيع  و 
ت�ستقبل  �لتي  �لوجهات  و  �لأماكن 
�إىل  توؤدي  قد  و�لتي  �جلمهور 
و�لنحر�ف مع  �لعام  �لنظام  م�ساكل 
لو�سائل  �لأمثل  �ل�ستعمال  �سمان 
حر��سة  يف  �ملر�قبة  وجتهيز�ت 
�لت�سال  وحماور  �لعمومي  �لطريق 
�لتو�جد  طريق  عن  هذ�  وياأتي 
بالتغطية  �ل�رشطة  لقو�ت  �مل�ستمر 

�لأمنية �مل�ستمرة .

حماربة النحراف 
وال�سلوكات غري احل�سرية

ملحاربة  �أنه  �سعدي  و�أ�ساف   
�لنحر�ف و�ل�سلوكات غري �حل�رشية  
�ل�سكينة  و  �لأمن  تعزيز  ي�سكل 
�لعموميني �لهدف �لأ�سا�سي مبنا�سبة 

هذ�  يف  و  �لجتماعي  �لدخول 
�لقيام  �ملنا�سبة  بهذه  يتم  �ل�سدد، 
و  �لر�كبة  �لدوريات  مب�ساعفة 
�لنحر�ف  بوؤر  با�ستهد�ف  �لر�جلة  
يف  �مل�سايقة  عمليات  ت�سديد  و 
�لأوقات �لتي ت�سجل ن�ساط �إجر�مي 
عنف(  ، ل�سو�سية   ، )جرمية  مرتفع 

كل  مكافحة  عمليات  تدعيم  و 
�خل�رشية  غري  �ل�سلوكات  �أ�سكال 
مثل �لإزعاج �ل�سوتي، �لإزعاج �أثناء 
مت�س  �لتي  �لت�رشفات  وكل  �لليل، 
تو�جد  تعزيز  و  �ملو�طنني  بر�حة 
�حل�رشية  �ملر�كز  د�خل  �ل�رشطة 
تقلي�س  �أجل  من  ت�سكل خطر�  �لتي 
�إىل �أق�سى حد لل�سعور بالالأمن لدى 

�ملو�طنني.

جتنيد الوحدات املكلفة 
بالوقاية والأمن املروريني

 ولت�سيري �حلركة و�لأمن �ملرويني  قال 
جميد �سعدي تعمل فرق حركة �ملرور 
ح�سب  عملها  طريقة  تكييف  على 
�لزدحام  �إىل  بالنظر  �مليد�ن  و�قع 
حول  جهودها  تركيز  �ملروري،مع 
�سمان ح�سور كثيف للتعد�د �ملكلف 
م�ستوى  على  �ملرور  حركة  بتنظيم 
حركة  ت�سجل  �لتي  �لطرق  مفرتقات 
حمكم  بن�رش  �لقيام  و  كثيفة  مرور 
�أجل �سمان  ت�سيري �ملرور من  لفرق 
�لذروة،  �ساعات  جيدة خالل  تغطية 
مع �ل�سهر على �سمان �سيولة �ملرور 
و�سالمة م�ستعملي �لطريق و �ل�رشوع 
يف ن�ساط جو�ري مع �مل�سالح �لتقنية 
�لتكفل  �أجل  من  �ملحلية  للجماعات 
ب�سيانة  �ملتعلقة  �جلو�نب  بكافة 
خمططات  وحتيني  �ملرور  �إ�سار�ت 
�ل�سري، كما �سيتم تعزيز مهمة تنظيم 
�لوقاية  بن�ساطات  �ملرور  حركة 
�سترتجم  و�لتي  �ملرورية  و�ل�سالمة 
�إمكانية  من  حد،  �أق�سى  �إىل  بالرفع 
�ملخالفات  لأ�ساب  �لعقوبات  تقرير 
و  �ملرور  حو�دث  �إىل  �ملف�سية 
و�لفجائية  �ملتنقلة  �ملر�قبة  تكثيف 
لأجل �إ�سفاء فعالية �أكرث على ن�ساط 
�لد�ئم  �لتح�سي�س  و  �ملرور  فرق 
�ل�سائقني  من  �لطريق   مل�ستعملي 
و  �لطريق  �أخطار  حول  �مل�ساة  و 
حتديد و �إخطار �ل�سلطات �ملخت�سة 
حو�دث  جمال  يف  �ل�سود�ء  بالنقاط 
�مل�سجلة  �حلو�دث  عدد  �إَن  �ملرور، 
عام  من  �أ�سهر  �سبعة  فرتة  خالل 
2018 �ملقدرة بـ )9225( �لتي ت�سببت 
كان  وفاة   384 و  جريح   10824 يف 
�حل�سيلة  هذه  تتجاوز  �أن  باإمكانها 
�ملبذولة   �ملجهود�ت  لول  بكثري 
�لن�ساط  هذ�  �أن  �سعدي  كا�سفا 
�ملروري �سيتج�سد بتجنيد �لوحد�ت 
�ملروريني:  و�لأمن  بالوقاية  �ملكلفة 
كوكبة �لدر�جات �لنارية  1071  در�ج 
من   ( �لنارية  �لدر�جات  ف�سائل  و   ،

نوع �سكوتر ( و 972عون و فرق حركة 
�ملرور  7136�رشطي و بالتايل فهذه 
مثل  بالتجهيز�ت،  مزودة  �لوحد�ت 
�لر�د�ر«   �ل�رشعة«  قيا�س  �أجهزة 
ن�سبة  ك�سف  جهاز   )480( و    )69(
�ل�ستعمال(،  )د�ئم  �لدم  يف  �لكحول 
�ملو�سم  هذ�  خ�سو�سية  �أن  م�سري� 
هو ��ستحد�ث فرق �رشطة �لدر�جات 
VTT حيث مت تخ�سي�س  �لهو�ئية  
تاأمني  مهامها  هو�ئية،  در�جة   )34(
و حر��سة بع�س �لأماكن �لتي تعرف 
غر�ر  على  للمو�طنني  كبري�  �إقبال 
منتزه �ل�سابالت، �ساحة كيتاين بباب 

�لو�دي و ميناء �جلميلة بال�رش�قة.

ت�سكيل اأمني وتدعيم 
عملياتي لتاأمني الدخول 
الجتماعي يف 48 ولية

 
مدير  نائب  �سعدي  ك�سف  فيما  
�لت�سكيل  عن  �حل�رشية  �ل�رشطة 
�أين   �لعملياتي   و�لتدعيم  �لأمني 
�لجتماعي  �لدخول  تاأمني  �سيتم 
�لوطني  �لرت�ب  م�ستوى  على 
�ملادي  و  �لب�رشي  �ملورد  باإقحام 
باإقحام  �لإقليمية   �لوحد�ت  لكافة 
للم�سالح  �لتابعني  �ل�رشطيني  كل 
تابعني  �لرتب  مبختلف  �لعملياتية 
�لأمن  م�سالح   ( �ملحلية  للم�سالح 
�ل�رشيع    للتدخل  كتيبة   48 �لعمومي  
�لفرق  و  �لق�سائية   �ل�رشطة  م�سالح 
�إ�سافة  �لق�سائية   لل�رشطة  �ملتنقلة 
�لنظام   حفظ  وحد�ت  ل�ستخد�م  
�لتي ت�سكل �حتياط �لأمن �لوطني يف 
للهيئات  �لعملياتية  �لقدر�ت  تدعيم 
�ملحلية  و�أمن �لوليات، �أمن �لدو�ئر 
لالأمن  �جلوية  �لوحدة  م�ساهمة  و 
�لإيجابي  �لأثر  لها  �لتي  �لوطني 
يف  �لعملياتية  �لفرق  تدخالت  يف 
�لتدعيم  هذ�  يرتجم  حيث  �لأر�س، 
�ملتاحة  �لو�سائل  كل  بتجنيد  �جلوي 
�مل�سخرة  �لقو�ت  دعم  مهام  لتاأمني 

�لآين  �لبث  جمالت  يف  �سيما  ل 
�لأحد�ث  ل�سور  �لقيادة  مر�كز  �إىل 
وتغطية  �لخت�سا�س.  مناطق  يف 
و  �لكربى  �لعمومية  �لتظاهر�ت 
نقل  و  �لر�سمية  �ملو�كب  تغطية 
�لتجهيز�ت يف حالة �ل�رشورة  م�سري� 
و  �لقيادة  مركز  �أن  �ملتحدث  ذ�ت 
�ل�رشورية  �لأد�ة  ميثل  �ل�سيطرة  
�لتي  و�لتظاهر�ت  �لأحد�ث  ملتابعة 
جتري على �لطريق �لعمومي  وميكن 
من تفعيل �لت�سكيالت �لعملياتية عن 
طريق  كامري�ت من�سبة على م�ستوى 
م�ساهمة  �إىل  �إ�سافة  �لعا�سمة 
�حلر�قني وفرق �لأنياب يف �لتفتي�س 

�لوقائي و �لدوريات.
 

ت�سكيالت اأمنية ثابتة 
لتاأمني الأماكن العمومية

�سيتم  �أنه  �سعدي جميد  �أو�سح  كما   
بو�سع  �لعمومية  �لأماكن  تاأمني 
دوريات  و  ثابتة  �أمنية  ت�سكيالت 
�لأماكن  ر�كبة منت�رشة عرب  و  ر�جلة 
�مل�ساحات  و  كالأ�سو�ق  �لعمومية 
�لكربى و�لطرق و �مل�سالك �لرئي�سية 
نقل  حمطات  �لعمومية  �ل�ساحات  و 
و  �لربية  �ملحطات  �مل�سافرين  
حمطات �ل�سكة �حلديدية، �لرت�مو�ي 
مبحاذ�ة  وغريها   �مليرتو  و 
�أنه  كا�سفا    ، �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات 
خالل �ل�سد��سي �لأول من هذه �ل�سنة 
ر�جلة  دورية   969.780 ت�سجيل   مت 
و23.800  ر�كبة  دورية  و781.900 
�لطريق  على  للنجدة  تدخل  عملية 

�لعام و13.840 عملية م�ساعدة .
 

لتطهري  �سرطي   2020
الطريق العام  

 
�لطريق   تطهري  عن   �سعدي  وك�سف 
نوعي  تدعيم  عن   بو��سطة  �لعام  
حماية  و  �لعمر�ن  �رشطة  لفرق 

�لجتماعي  �لدخول  مبنا�سبة  �لبيئة 
�رشطي   2020 تعد�دها  بلغ  حيث 
تنظيم  بهدف  �لرتب،  خمتلف  من 
عمليات �لتطهري �ملربجمة بالتن�سيق 
و  �ملحلية  �لعمومية  �ل�سلطات  مع 
�لن�ساط  منع  و  �ملعنيني  �ل�رشكاء 
�لطفيلي على �لطريق �لعمومي و كذ� 
رمي �لأو�ساخ و �ملخيمات �لع�سو�ئية 
جتاري  ن�ساط  كل  على  �لق�ساء  و 
�مل�سوؤولني  مع  بالتن�سيق  فو�سوي 
و  باملحيط  �مل�سا�س  �ملحليني قمع 
وبالتايل  للمو�طن  �ملعي�سي  بالإطار 
من  �أ�سهر  خالل7   �سجل    فلقد 
�لن�ساطات  من  جمموعة   2018 �سنة 
�إجناز  يف  �لت�سكيالت  هذه  وتتمثل  
مكافحة  جمال  يف  عملية   20550
ت�سجيل  و  �ل�رشعية  غري  �لتجارة 
و  بالبيئة  مرتبطة  خمالفة   13.600
�إىل  �أدت  بالعمر�ن  مرتبطة   9150
�إر�ساله  مت  تقرير   18.570 �إجناز 
و  و�لإد�رية  �لق�سائية  �ل�سلطات  �إىل 
ت�سجيل 562 تدخل ملحاربة �حلظائر 

غي �ل�رشعية.
 

�سواحلي �سعبان  
 الرتكيز على الأمن 

الوقائي على م�ستوى 
املوؤ�س�سات الرتبوية

 
ويف �ملقابل  �أو�سح  �سو�حلي �سعبان  
�لعميد �لأول لل�رشطة ورئي�س  م�سلحة 
�أن �لدخول  �لبحث و�لتحليل �جلنائي  
مهما  حدثا  يعد  �ملقبل  �لجتماعي 
بالن�سبة للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني 
�أكرب   بتدفق    2018 يف  �سيتميز  حيث 
�سيبا�رشون  �لذين  �ملو�طنني  قبل  من 
�مل�ستويات  جميع  على  �أن�سطتهم 
�ملوؤ�س�سات   جميع  ن�ساطات  وعودة 
�سمان  �أجل  من  و�لتعليمية  �لرتبوية 
�ل�سري �حل�سن لهذه �لعودة �لجتماعية 
�لطماأنينة   و  �ل�سكينة  من  جو  يف 
�ل�رشطة  وحد�ت  �إقحام  �سيتم  حيث 

�لولية  مل�سالح  �لتابعة  �لق�سائية 
وعنا�رش  و�حلو��رش  �لدو�ئر  و�أمن 
�لق�سائية  لل�رشطة  �ملتنقلة  �لفرقة 
�لجتماعي  �لدخول  تاأمني  عملية  يف 
وياأتي بالرتكيز على �ملهمة �لأ�سا�سية 
�جلنوح  ومنع  �لوقاية  يف  و�ملتمثلة 
تعترب  �لتي  �ملنحرفة  و�لت�رشفات 
م�سدر �ل�سعور بالال �أمن عند �ملو�طن 
�سيتم  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  �جلز�ئري 
على  �لق�سائية  �ل�رشطة  عنا�رش  ن�رش 
للك�سف  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى 
عن مروجي  �ملخدر�ت و�ملهلو�سات 
مع  حمظورة  مو�د  �أي  �أو  �لعقلية 
وحمطات  �حلافالت  حمطات  تاأمني 
�ملرتو  وحمطات  �لأجرة   �سيار�ت 
بنقاط مر�قبة  على �لطرق  �لرئي�سية 
و�لثانوية �ملوؤدية �إىل �ملر�كز �حل�رشية 
دون �إعاقة تدفق حركة �ملرور ،موؤكد� 
بدعم  �ستنفذ  �لعمليات  هذه  �أن 
كامري�ت �حلماية للك�سف عن �أي فعل 
�أن  �ساأنه  من  ت�رشف  �أي  �أو  �إجر�مي 
مي�س  ب�سالمة �ملو�طنني وممتلكاتهم 
لعنا�رش  �ل�رشيع  بالتدخل  ي�سمح  مما 
حيث  �مليد�ن  يف  �ملنت�رشة  �ل�رشطة 
�سيكون �لرتكيز على �جلانب  �لوقائي 
مع  مثالية  �أمنية  تغطية  خالل  من 
على  �ل�رشطة  عمليات  م�ساعفة 
�إطار  يف  �لنحر�ف  بوؤر  م�ستوى 
هو  �لأ�سا�سي  و�لهدف  ردعية  روؤية 
و�جلنايات   �جلنح  �رتكاب  من  �لتقليل 
�لتي  �لعمليات  هذه  �ست�سمح  حيث 
عمل  ملخططات  طبقا  �ستتو��سل 
�لذين  �جلناة  على  بالقب�س  مدرو�سة 
حمظورة  بي�ساء  �أ�سلحة  على  يحزون 
و�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية وكذلك 
قبل  من  عنهم  �ملبحوث  �لأ�سخا�س 

�ل�سلطات �لق�سائية .  

 ا�ستمرار احلمالت 
التوعوية �سد تعاطي 

املخدرات
 

�لبحث  م�سلحة  رئي�س   و�أ�سار 
م�سالح  �أن   �جلنائي   و�لتحليل 
�لأ�سهر  خالل  نفذت  �ل�رشطة  
�حلالية  �ل�سنة  من  �لأوىل  �ل�سبعة 
�لجتار  ومكافحة  �لوقاية  جمال  يف 
معاجلة  �ملخدر�ت  و��ستهالك 
فرد�   8367 فيها  تورط  ق�سية   4802
�لقنب  ر�تينج  من  كلغ   5426 وحجز 
�ملوؤثر�ت  من   418.518 حجز  ومت 
�سو�حلي  �سعبان  م�سري�    ، �لعقلية 
�سيعرف  �لجتماعي   �لدخول  �أن 
�سد  �لتوعوية  �حلمالت  ��ستمر�ر 
من  و�لتح�سي�س  �ملخدر�ت  تعاطي 
�ل�ستخد�م  عن  �لناجمة  �ملخاطر 
ل�سالح  لالإنرتنت  �ملنا�سب  غري 
وعلى  �لثانوي  �مل�ستوى  طالب 
م�ستوى �جلامعات وهذ� بالتن�سيق مع 
�جلهات �ملعنية ومدر�ء �ملوؤ�س�سات.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
دائرة انقو�شة
بلدية انقو�شة

الرقم 2018/38

و�شل ت�شجيل الت�رصيح بت�أ�شي�س جمعية حملية
مبقت�شى الق�نون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �شفر 
املوافق لـ 12 ين�ير 2012املتعلقة ب�جلمعي�ت مت 
هذا اليوم 2018/03/07 ت�شليم و�شل الت�رصيح 

بت�أ�شي�س اجلمعية ذات الط�بع الرتبوي
امل�شم�ة : جمعية اولي�ء التالميذ متو�شطة ال�شهيد 

اأحمد بن اأحمد اأنقو�شة 
الك�ئن مقرهخ� مبتو�شطة ال�شهيد اأحمد بن اأحمد

لرئي�س اجلمعية ال�شيد : خ�خة اأحمد
ت�ريخ ومك�ن امليالد :« 1966/11/29 بورقلة

العنوان : حي الثورة انقو�شة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية ورقلة
مديرية التنظيم وال�شوؤون الع�مة

م�شلحة التنظيم الع�م
الرقم :2018/52

و�شل ت�شجيل الت�رصيح بت�أ�شي�س جمعية حملية
مبقت�شى الق�نون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 

�شفر 1433 املوافق لـ 12 ين�ير 2012 املتعلق 
ب�جلمعي�ت ، مت هذا اليوم 19-08-2018 ت�شليم 
و�شل الت�رصيح بت�أ�شي�س اجلمعية الوالئية ذات 

الط�بع الفالحية امل�شم�ة :
جمعية االأف�ق الفالحية ىورقلة

الك�ئن مقره� : بحي ال�شط بعني البي�ش�ء – ورقلة 
– لرئي�س اجلمعية ال�شيد : علي �شوالح

ت�ريخ ومك�ن امليالد : 1974/05/09 بورقلة
العنوان ال�شخ�شي :عني البي�ش�ء ورقلة

مكتب التوثيق لالأ�شت�ذة احلمراين عقيدة
و�شط مدينة عني �ش�لح

ت�أ�شي�س التع�ونية الفالحية امل�شمى »عنق املهري 
للطم�طم »

مبوجب عقد حرر مبكتبن� بت�ريخ 08-09-
2018 م�شجل ،مت ت�أ�شي�س التع�ونية الفالحية 
ب�ملوا�شف�ت الت�لية:الت�شمية :«عنق املهري 
للطم�طم »املقر بحي الربكة 04 بلدية عني 
�ش�لح والية مترنا�شت راأ�س م�له� اأبعون األف 

دين�ر جزائري 40.000.00 دج مو�شوعه� :اإنت�ج 
الطم�طم وتهيئة عوامل االنت�ج اخل��شة به� 

وت�شويقه�  ........................................
مدته� ت�شع وت�شعون 99 �شنة ، مكونة من االأع�ش�ء 

االأتي ذكرهم – بن الطيب اأحمد –بن الطيب 
حممد –بن الطيب جلول –بن الطيب حممد – بن 

الطيب ف�طمة وعني ال�شيد بن الطيب الطيب 
م�شري التع�ونية الفالحية ملدة غري حمدودة .

اإ�صهار اإن�صاء جمعية ذات �صبغة حملية 

طبق� الأحك�م امل�دة رقم 18 من الق�نون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 ج�نفي 

2012 املتعلق ب�جلمعي�ت  
لقد مت هذا اليوم 21 جوان   2018  

ت�أ�شي�س   للجمعية املحلية  
امل�شم�ة :جمعية اأولي�ء التالميذ 

ملدر�شة حممد ال�شديق بن يحي  .
املعتمدة حتت  رقم :05 بت�ريخ 

2018/06/21   ومقره� االجتم�عي 
بقرية حممد ال�شديق بن يحيى بلدية 
اأوالد �شيدي ابراهيم والية امل�شيلة  

يرتاأ�شه� ال�شيد :ق�نة عثم�ن 

ANEP N°: 826776 الو�صط:2018/09/05
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االأ�شت�ذ / لعربي اأحمد حم�رص ق�ش�ئي لدى 

اخت�ش��س اإقليم جمل�س ق�ش�ء اجلزائر الك�ئن مقره 

ب 15 �ش�رع حممدبوبلة ب�ب الوادي – اجلزائر 

اله�تف /0775-76-77-39
حم�رص تبليغ تكليف ب�لوف�ء عن طريق الن�رص

طبق� لن�س املواد 4/412 و 612 613 من ق ا م ا
لف�ئدة ال�شيد / ح�جب نور الدين و ح�جب �ش�لح 

ال�ش�كن�ن ب �ش�رع االإخوة دراوي رقم 16 ب�ب الوادي اجلزائر 
�شد / ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شم�ت » مطعم را�شيم » 

ممثلة من طرف م�شريه� حج�ج اول ر�شيم �شكيب 
الك�ئن مقره� ب / 08 �ش�رع او�شي�س العربي اجلزائر 

بن�ءا على القرار ال�ش�در عن جمل�س ق�ش�ء تيب�زة بت�ريخ 08-05-2018 ق�شية حتت رقم 18/00804 فهر�س حتت رقم 18/01331 عن الغرفة 
التج�رية و املمهور ب�ل�شيغة  التنفيذية .

و نظرا ملح��رص تبليغ ال�شند التنفيذي و التكليف ب�لوف�ء عن طريق الربيد بت�ريخ 2018/06/28 و عن طريق التعليق ب�ملحكمة بت�ريخ 
2018/07/04 و البلدية بت�ريخ 2018/07/04 

و مبوجب االذن ب�لن�رص ال�ش�در بت�ريخ 2018/08/16 عن رئي�س حمكمة �شيدي احممد حتت رقم 2018/4466
بلغن� و كلفن� ال�رصكة ذات امل�شوؤولية املحدودة مبطعم را�شيم ممثلة من طرف م�شريه� حج�ج اول ر�شيم �شكيب الك�ئن مقره� 08 �ش�رع اأو�شي�س 

العربي اجلزائر 
بتنفيذ م�شمون ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و الق��شي مب�يلي /

ب�لزام امل�شت�أنف عليه� ممثلة من طرف م�شريه� ب�أن تدفع للم�شت�أنفني مبلغ 12.172.129.08 دج ) اثنى ع�رص مليون و م�ئة و اثن�ن و �شبعون 
الف و م�ئة و ت�شعة و ع�رصون دج و ثم�نية �شنتيم . ب�الإ�ش�فة اىل امل�ش�ريف الق�ش�ئية و احلقوق التن��شبية  للمح�رص الق�ش�ئي 

كلفن� املنفذ عليه ب�لوف�ء مب� ت�شمنه ل�شند التنفيذي ب�الإ�ش�فة اىل االتع�ب و امل�ش�ريف الق�ش�ئية خالل اأجل 15 يوم� من ت�ريخ الن�رص يف 
اجلريدة الوطنية الذي يعترب ت�ريخ التبليغ الر�شمي و اال نفذ عليه جربا بك�فة الطرق الق�نونية .

 

 

وزارة ال�صكن والعمران و املدينة
ديوان الرتقية والت�صيري العقاري

 دائرة  تنمية الرتقية  العقارية و العقار
 ولية تب�صة
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احل�سود الأمريكية يف اخلليج العربي والبحر الأبي�ض املتو�سط

ترامب يذكي نار للحرب .. فهل تكون اإدلب بدايتها؟ 
احل�سود الأمريكية يف اخلليج العربي والبحر الأبي�ض املتو�سط، ل تبدو هذه املرة ملجرد تاأديب اأو ردع النظام ال�سوري وحلفائه، اإذا ا�ستخدم الأخري الأ�سلحة 

الكيماوية يف حال اندلع معركة يف اإدلب.

ونوعها  القوات  حجم  من  وا�ضح 
وجغرافية انت�ضارها اأن الأمر اأكرب 
من ذلك بكثري. اإذ ت�ضري املعطيات 
اأن اأمريكا ت�ضتعد ملواجهة �ضاخنة، 
وايران،  اهلل  حزب  �ضد  تكون  قد 
�رضبة  توجيه  احلال  يقت�ضي  وقد 
الإيرانية  النووية  للمفاعالت 
ردت  التي  الأمريكية  ،احل�ضود 
ع�ضكرية  مبناورات  رو�ضيا  عليها 
هي الأ�ضخم يف تاريخ رو�ضيا منذ 
هذه  �ضينية  ومب�ضاركة  عاما،   40
خطرا  ت�ضكل  ذاتها  بحد  املرة، 
مواجهة يف  اأي  كبريا جلهة حتول 
اإقليمية وحتى  املنطقة اإىل حرب 
عاملية، قد متتد من مدينة اإدلب 
يف  التما�س  خطوط  عموم  اإىل 
الأحمر  فالبحر  لبنان  اإىل  �ضورية، 
العربي  اخلليج  اإىل  واليمن، 

والعراق. 
الأو�ضط  ال�رضق  منطقة  جميع 
قابلة  �ضاخنة،  بوؤر  اإىل  حتولت 
لال�ضتعال والنفجار يف اأية حلظة، 
الإ�ضافية  الع�ضكرية  واحل�ضود 
و  التوتر،  م�ضتوى  ترفع  �ضوف 
اإمكانية حدوث مواجهة  تزيد من 
ع�ضكرية ،املوؤّرخون اأطلقوا عبارة 
احلربني  على  العاملّية  احلرب 
الأوىل  العامل،  يف  ح�ضلتا  اللتني 
1939م،  عام  والثانية  1914م،  عام 
العظمى  الدول  من  كثرياً  لأّن 
كرثة  جانب  اإىل  فيها،  ا�ضرتكت 
اأعداد ال�ضحايا يف تلك احلروب. 

العاملّية  احلرب  �رضارة  اندلعت 
املبا�رض  املحّرك  وكان  الأوىل 
لها حدث اغتيال ويل عهد النم�ضا 
و  زيارته  اأثناء  فرديناند،  فرانز 
والهر�ضك،  البو�ضنة  لإقليم  زوجته 

ف�ضارعت النم�ضا بعد هذه احلادثة 
التي  �ضّن احلرب على �رضبيا  اإىل 
ثّم  اإليها،  ينتمي  القاتل  كان 
هذا  يف  �رضبيا  مع  رو�ضيا  وقفت 
تداعت  ما  و�رضعان  احلرب، 
حلفائها،  مع  للوقوف  دول  عّدة 
اأملانيا، واإيطاليا، والدولة  فوقفت 
العثمانية مع النم�ضا، وعلى اجلانب 
وفرن�ضا  بريطانيا،  وقفت  الآخر 
الوليات  ان�ضمت  ثّم  رو�ضيا،  مع 
املتحدة يف نهاية احلرب اإىل جانب 
بريطانيا.   بقيادة  احللفاء  مع�ضكر 
اأما  الظاهرة،  الأ�ضباب  كانت  تلك 
احلروب،  لتلك  احلقيقية  الدوافع 
كانت لأهداف ا�ضتعمارية حم�ضة، 
الدول  بني  التناف�س  �ضياق  �ضمن 
احل�ضول  اأجل  من  الأوروبية، 
و  امل�ضتعمرات،  من  مزيد  على 
تزّودها  مناطق  على  ال�ضيطرة 
باملواد الأولية الالزمة ل�ضناعتها، 
واأ�ضواق خارجية؛ لت�رضيف فائ�س 

اإنتاجها.  تفاقم التوترات
الدولية  العالقات  توتر  ازدياد 
الع�رضين؛  القرن  اأوائل  يف 
و�ضباق  الأزمات،  لتعاقب  نتيجة 
الأوروبية  الدول  بني  الت�ضلح 
نتيجة  تنامى  والذي  املتناف�ضة، 
حدثت  التي  ال�ضغرى  للحروب 
الأوىل  العاملية  احلرب  قبل  ما 
هو  كما  الأوروبّية،  القاّرة  يف 
وتنامي  البلقان،  احلال مع حرب 
تطلع  اإىل  اأدى  القومية،  النزعة 
على  للح�ضول  الأقليات  بع�س 
الدول  عقد  وكذلك  ال�ضتقالل، 
وفاقات  و  حتالفات  الإمربيالية 
ع�ضكرية و�ضيا�ضية متناف�ضة مثل: 
دول الوفاق الثالثي واملكّونة من 

النم�ضا، واأملانيا، واإيطاليا، ودول 
الوليات  من  املكونة  التحالف 
رو�ضيا  الأمريكية،  املّتحدة 
وراء  الدافع  هي  كانت  واإجنلرتا، 

ن�ضوب احلربني العامليتني.
املعطيات  جميع  هذا،  يومنا  يف 
العامليتني  احلربني  �ضبقت  التي 
اأي�ضا.  عالية  وبوترية  متوفرة 
ابتداء من تغول القطب الأحادي، 
على  لل�ضيطرة  اأمريكا  و�ضعي 
احلاد  التناف�س  اإىل  �ضيء،  كل 
تنامي  اإىل  الكربى،  الدول  بني 
النزعات القومية، اإىل انتفا�ضات 
حكامها  �ضد  ال�ضعوب  بع�س 
احلروب  اإىل  الدكتاتوريني، 

الداخلية منخف�ضة الوترية. 
اإىل  الأممي  املبعوث  حتول 
�ضورية، �ضتافان دي مي�ضتورا، اإىل 
ت�رضيحات،  يطلق  حرب  عراب 
على  الرو�س  امل�ضوؤولون  داأب 
املا�ضية،  الأيام  خالل  تكرارها 
قائاًل  اإدلب،  على  الهجوم  لتربير 
ميكن  اإرهابيني"،  "فيها  اإن 
من  التحري�س  من  كنوع  تف�ضريه 

اأجل �ضخ مزيد من التوتر. 
ليربمان  ال�ضهيوين  الدفاع  وزير 
لكل  الحرتام  كل  "مع  ي�رضح: 
لكنها  واملعاهدات،  التفاقيات 
غري ملزمة لنا، نحن نلتزم فقط 
"اإ�رضائيل"  اأمن  م�ضالح  بتحقيق 
بالبيت  اأقامها  ر�ضمية  ماأدبة  ،يف 
ترامب:  الرئي�س  قال  الأبي�س، 
"نحن نحارب من اأجل الإفراج عن 
الكاتب  يقول  بران�ضون".  الق�س 
"هنا  �ضلفي:  القادر  عبد  الرتكي 
بالتحديد يكمن لب امل�ضكلة، اإذا 
م�ضاألة  فاإن  ترامب  حرب  انتهت 

ل". بران�ضون �ضوف حتحُ
كافية  وغريها  الأ�ضباب  هذه 
حمدودة،  اإقليمية  حرب  لإ�ضعال 
حلظة،  اأي  يف  كونية  وحتى 
خ�ضو�ضا اإذا اأخذنا بعني العتبار 
ما تعانيه اإدارة ترامب من اأزمات 
حظوظ  من  �ضعدت  داخلية، 
وزير  ،زيارة  من�ضبه  من  عزله 
حامتي  اأمري  الإيراين  الدفاع 
وجولته  بالأ�ضد،  ولقائه  ل�ضورية، 
ر�ضائل  حلب،  يف  ال�ضتعرا�ضية 
اإيرانية توؤكد اإ�رضار طهران على 
ورف�ضها  �ضوريا،  يف  قواتها  بقاء 
الإ�رضائيلية  الأمريكية  للمطالب 
ال�ضتخبارات  وزير  باخلروج. 
كات�س،  ي�رضائيل  الإ�رضائيلي 
اعترب التفاق الذي اأبرم بني ب�ضار 
الأ�ضد واإيران، اختبارا لإ�رضائيل، 
وهدد اأن تل اأبيب �ضوف ترد بكل 
قوة، ولن ت�ضمح لإيران، بالتمركز 
لها  املجاور  البلد  يف  ع�ضكريا 

الإ�رضائيلي  الوزير  ،تهديدات 
ب�رضب  الفعل،  اإىل  القول  تعدت 
الأهداف الإيرانية يف مطار املزة 
ال�ضورية  بالعا�ضمة  الع�ضكري 
الإيرانية  ال�ضرتاتيجية  دم�ضق.  
تعتمد على خو�س اإيران حروبها 
اأو  �ضغوط  فاأية  حدودها،  خارج 
�ضوف  لإيران  ع�ضكرية  �رضبة 
جبهات  فتح  اإىل  الأخرية  تدفع 
وحتى  واليمن،  وغزة  لبنان  يف 
وزير  ،زيارة  والعراق  البحرين  يف 
الدفاع الإيراين الأخرية لدم�ضق، 
يف  البقاء  على  الإيراين  والتاأكيد 
�ضوريا، وعجز الرو�س عن اإيجاد 
حل و�ضط ير�ضي اإ�رضائيل وتقبل 
اأ�ضكال  اأحد  يعترب  اإيران،  به 
التحدي لأمريكا واإ�رضائيل معاً. 

بالن�ضبة للرئي�س الأمريكي ترامب 
واإدارته، قد ت�ضاعد احلرب على 
اإنهاء اجلدل وحتويل الأنظار نحو 
عدو خارجي مرتب�س. خ�ضو�ضا 

اإذا كانت تلك احلرب ل تكلف اإل 
قليال من ال�ضحايا البي�س، وقدرا 
الآخرون،  يتحملها  التكاليف  من 
مع عبقرية يف الإدارة وا�ضتخدام 
التكنولوجيا ،بل قد تكون احلرب 
مل�ضح  الأق�رض  الو�ضيلة  هي 
مبا  الطاولة  وتنظيف  ال�ضبورة 
عليها من م�ضائل معقدة، متهيدا 
جيو�ضيا�ضية  خرائط  لر�ضم 
جديدة ملنطقة ال�رضق الأو�ضط، 
كما  تبقى احلدود اجلغرافية  قد 
النفوذ،  توزيع  تعيد  لكنها  هي، 
مبا  وال�ضيطرة،  التحكم  واأدوات 

ينا�ضب القرن اجلديد. 
و�ضيلة  احلروب  كانت  دائما 
الكربى  والدول  المرباطوريات 
وتعزيز  �ضيطرتها،  لرت�ضيخ 
اعتادت خو�س  واأمريكا  تفوقها. 
فهل  �ضنوات،  ع�رض  كل  حرب 
هذه  بدايتها  نقطة  اإدلب  تكون 

املرة؟!.

الق�سية الفل�سطينية

ت�سريحات عبا�س.. 4 حقائق تك�سف امل�ستور
متم�ضكاً  ال�ضلطة  رئي�س  ظل 
التي  الإعالمية  بت�رضيحاته 
عرّب خاللها عن رف�ضه لـ"�ضفقة 
على  الوقائع  بعك�س  القرن" 
ما  عك�س  تظهر  التي  الأر�س 
جاءت  اأن  اإىل  متاماً،  يقوله 
اأبدى فيها متاهيه  التي  اللحظة 
ال�ضهيونية  الروؤية  مع  �رضاحًة 
من  جمموعة  اأمام  والأمريكية 
اأربعة  عرب  "الإ�رضائيليني" 

حقائق �ضادمة.

املوافقة على 
الكونفدرالية

رئي�س  اأّن  املحللون  ويتفق 
قد  عبا�س  حممود  ال�ضلطة 
ح�ضم اأمره يف كثري من الق�ضايا، 
بيت  يبقى يف  اأن  اإل  له  يبق  ومل 
يبقى  حتى  الأمريكي  الطاعة 
على  ولياً  حياته  يف  يوم  لآخر 

بال�ضفة،  الواقع  الأمر  �ضلطة 
�ضالح  ال�ضيا�ضي  املحلل  وي�ضري 
عبا�س  اأّن  اإىل  العواودة  الدين 
له  تبقى  فيما  �ضيئاً  ينجز  مل 
وبكل  يريد  "لذلك  اأيام،  من 
ال�ضلطة  يف  يبقى  اأن  قدراته 
ثمن  وباأي  الأخري  يومه  حتى 
احللم  عن  التخلي  كان  لو  حتى 
بدولة  )الفتحاوي(  الفل�ضطيني 
التحول  كان  لو  وحتى  م�ضتقلة، 
الحتالل،  لدى  اأمن  رجل  اإىل 
اأنه  التاريخ  يف  كتب  لو  وحتى 
التحرير  ملنظمة  رئي�س  اآخر 
اأنهى  من  واأنه  الفل�ضطينية، 
بتفتيتها  الفل�ضطينية  الق�ضية 
املختلفة  اجلغرافيات  بني 

والأجندات املت�ضاربة".
"عبا�س  اأّن  العواودة  ويوؤّكد 
اأخرى  مرة  اإفال�ضه  يعلن 
فقبوله  املرة؛  فّظ هذه  وب�ضكٍل 
الأردن  مع  بالكونفدرالية 
حتت  يزال  ما  وهو  واإ�رضائيل، 

التنازل عن حلم  الحتالل يعني 
الدولة الفل�ضطينية امل�ضتقلة".

ا�ضتقباله  خالل  عبا�س  وك�ضف 
الأحد، وفًدا اإ�رضائيليا موافقته 
باإقامة  اأمريكي،  عر�س  على 
كونفدرالية مع الأردن، م�ضرتطا 

وجود اإ�رضائيل طرفا فيها.

التن�سيق الأمني 
واللقاء ال�سهري

وي�ضعى عبا�س اإىل ت�ضويق نف�ضه 
اأمام ال�ضارع ال�ضهيوين يف حديثه 
اأمام "حركة ال�ضالم" ال�ضهيونية، 
العواودة  املحلل  يبني  حيث 
باأّنه  لنف�ضه  عبا�س  ت�ضويق  اأّن 
"ال�ضاباك" بن�ضبة %99  يتفق مع 
الإطاحة  من  له  تاأمني  كبولي�ضة 
وفاته  حتى  عليه  الإبقاء  اأو  به 

فيها كثري من البتذال.
وت�ضاءل املحلل ال�ضيا�ضي: "فعلى 

على  ال�ضاباك؟  مع  يتفق  ماذا 
ال�ضتيطان؟  على  اأم  الحتالل؟ 
اأم على  القد�س؟  تهويد  اأم على 
م�ضادرة  على  اأم  العتقالت؟ 
الأرا�ضي؟ اأم على هدم البيوت؟ 
اأم على اإلغاء حق العودة؟ اأم على 
مع  اللقاء  ويف  البديل؟".  الوطن 
عبا�س:  قال  الإ�رضائيلي؛  الوفد 
نتنياهو  اأن  من  الرغم  "على 
يرف�س لقائي، فاإين التقي رئي�س 
�ضهريا  الإ�رضائيلي  املخابرات 
ال�ضلطة  اأمن  اأجهزة  واأمرت 
اجلي�س  مع  يومية  لقاءات  بعقد 
التعاون  لتعزيز  الإ�رضائيلي 
روؤى  اإىل تطابق  م�ضريا  الأمني" 
وي�ضيف   .%  99 بن�ضبة  اجلانبني 
رئي�س  كان  "اإذا  العواودة: 
دعم  عبا�س  من  طلب  ال�ضاباك 
التهدئة مع غزة فرف�س، وطلب 
منه وقف العقوبات التي فر�ضها 
منه  وطلب  فرف�س،  غزة  على 
فرف�س،  امل�ضاحلة  يف  امل�ضي 

فعلى ماذا ميكن اأن يختلف معه 
يف اإطار الـ 1% اأكرث من هذا؟!". 
لقاءات  اأّن  العواودة  ويو�ضح 
امل�ضتوى  مع  الدورية  عبا�س 
دون  الإ�رضائيلي  الأمني 
عن  تنازل  اإل  هو  ما  ال�ضيا�ضي 
الفل�ضطيني  الوطني  امل�رضوع 
والتحول اإىل جمرد مقاول اأمني 
لدى الحتالل؟!، مت�ضائاًل: "وهل 
امل�ضتوى  مع  اللقاءات  ا�ضتمرار 
الأمني الأمريكي دون ال�ضيا�ضي 
تعرب عن �ضيٍء غري الدور الأمني 
اأي ق�ضية �ضيا�ضية  لل�ضلطة دون 

للفل�ضطينيني؟!".

خطورة النحدار .. 
تبادل الأرا�سي

ذاهٌب  ال�ضلطة  رئي�س  اأن  وا�ضٌح 
بال ريب لتطبيق "�ضفقة القرن" 
وبال  مواربة  بال  بحذافريها 

ذلك  ينكر  كان  اأن  فبعد  خجل، 
الآن  لل�ضفقة،  رف�ضه  ويعلن 
 4 عن  ويعلن  �رضاحة  يقولها 
عن  امل�ضتور  ك�ضفت  حقائق 
متاهيه الوا�ضح مع املخططات 
يتعلق  ما  وهي  الأمريكية، 
بلقاءاته املنتظمة مع خمابرات 
رغم  واأمريكا،  الحتالل 
واملعلنة،  الر�ضمية  املقاطعة 
الكونفدرالية،  من  واملوقف 

وتبادل الأرا�ضي.
النائب الثاين للمجل�س الت�رضيعي 
ح�ضن  ال�ضيا�ضي  واملحلل 
خري�ضة، و�ضف ت�رضيحات رئي�س 
وتاأتي  "خطرية"،  باأّنها  ال�ضلطة 
الت�ضويق يف غري حمله  باب  من 

اأمام جمهور "الإ�رضائيليني".
اللقاء،  خالل  عبا�س  واأعلن 
موافقته مع فكرة تبادل الأرا�ضي 
دون  ال�ضهيوين،  الحتالل  مع 
هذا  حجم  عن  تفا�ضيل  تقدمي 

التبادل اأو موا�ضعه.
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ولف�ض اال�شتب�ك�ت جل�أت حكومة 
م�رصاتة  من  قوات  اإىل  الوف�ق 
الو�شطى(،  الع�شكرية  )املنطقة 
الع�شكرية  )املنطقة  والزنت�ن 
قوة  اإر�ش�ل  مت  حيث  الغربية(، 
م�رصاتة،  من  االإره�ب  مك�فحة 
وقوات خ��شة من االأمن املركزي 
من  الطرابل�شي  عم�ر  بقي�دة 
والءات،  فو�شى  ظل  يف  الزنت�ن، 
واأخرى  مت�ش�ربة  واأهداف 
داخل  وانق�ش�م�ت  م�شترتة 

املع�شكر الواحد.
بني  القت�ل  احتدام  ظل  ويف 
اللواء  ال�ش�بع املدعوم من  اللواء 
حكومة  وكت�ئب  ترهونة،   22
الوف�ق يف طرابل�ض، دخل طرف 
�شالح  بقي�دة  ال�رصاع  ث�لث 
ال�شمود  اللواء  ق�ئد  ب�دي، 
-2014( االإنق�ذ  حلكومة  الداعم 
قت�ل  يف  دخل  والذي   ،)2017
القوة  �رصعت  كم�  الطرفني،  مع 
من  )م�شكلة  املتحركة  الوطنية 
ب�دي،  مع  واملتح�لفة  االأم�زيغ( 
لبدء  عن��رصه�  جتميع  اإع�دة  يف 
غربي  القت�ل  من  جديدة  جولة 
كتيبة  تدعمه�  وقد  الع��شمة، 
فر�ش�ن جنزور، التي اندثرت بعد 
يف  االإنق�ذ  حكومة  قوات  هزمية 
واأبرز    .2017 طرابل�ض  معركة 
اأطراف املواجه�ت امل�شلحة يف 

طرابل�ض ح�لي� هم:

املهاجمة  القوات   /1
لطرابل�س

- اللواء ال�ش�بع- ترهونة: وي�شمى 
الك�ين،  كتيبة  اأو  الك�ني�ت،  اأي�ش� 
ي�شمى  وك�ن  ق�دته�،  الأحد  ن�شبة 
بـ"ثوار ترهونة"، نظرا الأن  اأي�ش� 
اأغلب عن��رصه من مدينة ترهونة 
طرابل�ض(،  �رصق  جنوب  كلم   88(
م�ش�ة،  ال�ش�بع  اللواء  اأن  ورغم 

احلر�ض  من  جزء  اأنه  يّدعي 
اإال  الوف�ق،  حلكومة  الرئ��شي 
ترباأت  كم�  منه  ترباأ  االأخري  اأن 
الوف�ق،  االأرك�ن قوات  قي�دة  منه 
امل�شتقيل  الن�ئب  ذكر  حني  يف 
اأن  العب�ين،  حممد  ترهونة  عن 
اللواء  حّل  الرئ��شي،  املجل�ض 
دون  امل��شي،  اأفريل  ال�ش�بع، يف 

اأن ينفذ القرار على الواقع.
 27 فجر  ال�ش�بع،  اللواء  وتقدم 
ترهونة،  من  املن�رصم،  اأوت 
وه�جم من�طق يف جنوب وجنوب 
من  ومتكن  الع��شمة،  �رصقي 
التوغل اإىل غ�ية مداخل حي اأبو 
و�شط  ب�ل�شك�ن  املكتظ  �شليم 
الع��شمة، ويقول اللواء ال�ش�بع اإنه 
لن يوقف تقدمه اإىل غ�ية تطهري 

الع��شمة من "امللي�شي�ت".
اأنهم  ال�ش�بع،  اللواء  ق�دة  ويوؤكد 
حفرت،  خلليفة  موالني  لي�شوا 
حلكومة  م�ش�ندتهم  ويعلنون 
يلتزمون  ال  اأنهم  رغم  الوف�ق 
اللواء  يحظى  وال  ب�أوامره�، 
اأعي�ن مدينة  ال�ش�بع بدعم �شوى 
واللواء 22 ترهونة، كم�  ترهونة، 
اأحد  الدم،  قذاف  اأحمد  اأعلن 
للواء  دعمه  ال�ش�بق  النظ�م  رموز 
ال�ش�بع، خ��شة اأن اأعي�ن ترهونة 
ك�نوا من الداعمني للعقيد الراحل 
معمر القذايف، خالل الثورة التي 

اأط�حت به يف 2011.
بقي�دة  ترهونة:   22 اللواء   -
دعمه  اأعلن  فرج،  علي  عمران 
هذا  ويعد  ترهونة،  ال�ش�بع  للواء 
الت�شكيل الع�شكري موايل خلليفة 
امل�شيطرة  القوات  ق�ئد  حفرت، 
على �رصقي ليبي�، وي�ش�رك ح�لي� 
اجلنوبية  ب�ل�شواحي  القت�ل  يف 
من  اأكرث  يطرح  مم�  لطرابل�ض، 
احلقيقية  االأهداف  حول  ت�ش�وؤل 
للواء ال�ش�بع، الذي ي�شفه الن�ئب 
ب�أنه  العب�ين،  حممد  امل�شتقيل 
"راأ�ض احلربة واجل�رص الرئي�شي" 
بقية  قدوم  "حلني  حفرت،  لقوات 
كت�ئب اجلي�ض )قوات حفرت( من 

املع�شكرات  ال�شتالم  املنطقة 
املحيطة ب�لع��شمة".

حكومة  كتائب   /2
الوفاق املت�سدية 

للهجوم

- كتيبة ثوار طرابل�ض: من اأقوى 
ويقوده�  الع��شمة،  يف  الكت�ئب 
عدد  ويقدر  الت�جوري،  هيثم 
م�شلح،   1300 بنحو  عن��رصه� 
ولعبت دورا رئي�شي� يف طرد قوات 
االإنق�ذ من طرابل�ض، يف  حكومة 
�شغطت  كم�   ،2017 م�يو/اأي�ر 
حينه�،  ال�ش�بع  اللواء  على 
املط�ر  من  للخروج  وا�شطرته 
اإثر  عليه  �شيطرته  بعد  القدمي، 
االإنق�ذ  حكومة  قوات  ان�شح�ب 

منه دون قت�ل.
طرابل�ض"،  "ثوار  ويخو�ض 
الوف�ق،  حلكومة  الداعمني 
اللواء  �شد  الرئي�شية  معركتهم 
عدة  خ�ش�رتهم  ورغم  ال�ش�بع، 
مع�رك  يخ�شون  اأنهم  اإال  مواقع 
عدة  وم�ش�ندة  بدعم  وفر،  كر 
غرار  على  طرابل�ض،  يف  كت�ئب 
 ،301 والكتيبة  النوا�شي،  كتيبة 
ال�رصيع  والتدخل  الردع  وقوة 
النوا�شي:  كتيبة   - �شليم.  اأبو 
الث�منة"،  "القوة  اأي�ش�  وت�شمى 
وتعترب  ويقوده� م�شطفى قدور، 
من الكت�ئب الن�فذة يف طرابل�ض، 
خ��شة واأنه� ت�شيطر على منطقة 
�شوق اجلمعة )�رصقي طرابل�ض(، 
معيتيقة،  به� مط�ر  يتواجد  التي 
ل�شقوط  اأي�م  منذ  تعر�ض  الذي 
عن��رصه�  ويقدر  به،  قذائف 
قوة  اأبرز  ث�ين  وتعترب   ،500 بنحو 
ال�ش�بع،  اللواء  لهجوم  تت�شدى 
الداخلية  لوزارة  الكتيبة  وتتبع 
بحكومة الوف�ق ومكلفة مبك�فحة 

اجلرمية ب�لع��شمة.
- قوة الردع اخل��شة- اأبو �شليم: 
املركزي  االأمن  اأي�ش�  وت�شمى 

اأبو �شليم، اأو كتيبة غنيوة، بقي�دة 
االأمن  تتبع  الككلي،  الغني  عبد 
الوف�ق،  داخلية  لوزارة  املركزي 
وت�شيطر على حي اأبو �شليم، اأحد 
من  وتعترب  الع��شمة،  اأحي�ء  اأكرب 
على  امل�شيطرة  الكت�ئب  اأقوى 
رئي�شي�  دورا  ولعبت  طرابل�ض، 
االإنق�ذ  حكومة  قوات  طرد  يف 
 ،2017 م�يو  يف  الع��شمة  من 
اخل��شة  الردع  قوة  تخ�ض  ومل 
اإال  ال�ش�بع،  اللواء  �شد  املع�رك 
اأبو �شليم  اأن اقرتب من حي  بعد 

املكتظ ب�ل�شك�ن.
الكت�ئب  اإحدى   :301 الكتيبة   -
م�رصاتة،  من  املنحدرة 
الع��شمة،  غربي  واملتمركزة 
طرابل�ض  ثوار  ج�نب  اإىل  وتق�تل 
الردع  وقوة  النوا�شي  وكتيبة 
اللواء  هجم�ت  ل�شد  اخل��شة 
قوات  اإىل  ب�الإ�ش�فة  ال�ش�بع، 
على  ال�ش�بقة  االإنق�ذ  حكومة 

اجلبهة الغربية.

حكومة  قوات   /3
الوفاق القادمة من 
م�سراتة والزنتان

الو�شطى:  الع�شكرية  املنطقة   -
م�رصاتة،  يف  مركزه�  ويقع 
احلداد،  حممد  اللواء  ويقوده� 
قبل  م�رصاتة  يف  اختطف  الذي 
مغًم�  عليه  يُعرث  اأن  قبل  يومني 
امل�شت�شفى،  اإىل  وينقل  عليه، 
واأث�ر ذلك ت�ش�وؤالت ب�ش�أن اجلهة 
التي اختطفته، خ��شة اأن ذلك مت 
عقب اجتم�ع جتم�ع يف املنطقة 
مب�رصاتة،  الو�شطى  الع�شكرية 
بع�ض  مع  كالمية  م�ش�دة  ووقعت 
رف�شت  والتي  املجموع�ت، 
اإر�ش�ل قوات اإىل طرابل�ض تنفيذا 
ق�ئدي  تكليف  ال�رصاج،  لقرار 
الغربية  الع�شكريتني  املنطقتني 
وقف  على  ب�الإ�رصاف  والو�شطى 

اإطالق الن�ر يف الع��شمة.

املر�شو�ض:  البني�ن  قوات   -
ومتثل القوة الرئي�شية التي تعتمد 
واأغلب  الوف�ق،  حكومة  عليه� 
وترتكز  م�رصاتة،  من  كت�ئبه� 
وخ��شة  الو�شطى  املنطقة  يف 
�رصق  كلم   450( �رصت  مدينة  يف 
طرابل�ض( و�شواحيه�، بعد هزمية 
يف  االإره�بي  "داع�ض"  تنظيم 
2016، وقبل اأي�م دخلت طرابل�ض 
ال�رصقية  )ال�ش�حية  ت�جوراء  من 
يف  خ��شة  لت�أمينه�،  للع��شمة( 
وفرار  االأمني،  االنفالت  ظل 

مئ�ت ال�شجن�ء.
بقي�دة  االإره�ب:  مك�فحة  قوة   -
حممد الزين، ويتمركز يف مدينة 
املجل�ض  واأ�ش�شه  م�رصاتة، 
رئي�ض  وكلف   ،2017 الرئ��شي يف 
ال�رصاج،  ف�ئز  الرئ��شي  املجل�ض 
وقف  ترتيب�ت  على  ب�الإ�رصاف 
اال�شتب�ك  وف�ض  الن�ر  اإطالق 

جنوبي الع��شمة.
الغربية:  الع�شكرية  املنطقة   -
الق�ئد  اجلويلي،  اأ�ش�مة  بقي�دة 
الع�شكري  للمجل�ض  ال�ش�بق 
حلكومة  ح�لي�  والت�بع  للزنت�ن، 
للف�شل  ب�لتدخل  الوطني،  الوف�ق 
بني القوات املتن�حرة يف جنوبي 
طرابل�ض، لكن توا�شل القت�ل ح�ل 

دون تنفيذ هذه اخلطة.
- قوات عم�د الطرابل�ض: وت�شمى 
ا�شمي�  وتتبع  املركزي،  االأمن 
اأن  رغم  الوطني،  الوف�ق  حكومة 
قواته ق�تلت يف 2014، اإىل ج�نب 
قوات حفرت، اإىل غ�ية طرده� من 
طرابل�ض. وينحدر عم�د طرابل�شي 
من مدينة الزنت�ن )نحو 140 كلم 
وكلفه  طرابل�ض(،  غرب  جنوب 
موؤخرا عبد ال�شالم ع��شور، وزير 
من�طق  بت�أمني  الوف�ق،  داخلية 
غوط ال�شع�ل واملدينة ال�شي�حية، 
�شيطرت  حيث  الع��شمة،  غربي 
اأفريل"   7 "مع�شكر  على  قواته 
رغم  االإ�شالمية"،  الدعوة  و"مقر 

اأنه ال يخفي تبعيته حلفرت.

حكومة  قوات   /4
الإنقاذ ال�سابقة

�شالح  ويقوده  ال�شمود:  لواء   -
ليبي�  فجر  حت�لف  ق�ئد  ب�دي، 
)تفكك بعد و�شول حكومة الوف�ق 
اإىل طرابل�ض يف 2016(، الذي طرد 
قوات الزنت�ن من مط�ر طرابل�ض 
اأكرب  ويعترب   ،2014 يف  الدويل 
االإنق�ذ  حلكومة  ع�شكري  داعم 
الوطني، التي انه�رت بعد هزمية 

قواته� يف طرابل�ض يف 2017.
من  املنحدر  ب�دي،  �شالح  ع�د 
�رصق  كلم   200( م�رصاتة  مدينة 
جديد،  من  للظهور  طرابل�ض( 
يف  اال�شتب�ك�ت  اندالع  بعد 
طرابل�ض موؤخرا، وه�جم مع�شكر 
فيم�  عليه،  وا�شتوىل  حمزة 
�شيطرته  ب�ش�أن  االأنب�ء  تت�ش�رب 
)جنوبي  القدمي  املط�ر  على 
موؤخرا  اقتحمه  الذي  طرابل�ض(، 
القوة   - ترهونة.  ال�ش�بع  اللواء 
ويقوده�  املتحركة:  الوطنية 
مق�تلني  وت�شم  قوجيل،  �شعيد 
�شبق  فيم�  وك�نت  اأم�زيغ، 
ال�ش�بقة،  االإنق�ذ  حكومة  تدعم 
عن��رصه�  موؤخرا  وا�شتدعت 
تعي�شه�  التي  الفو�شى  ظل  يف 
على  �شيطرته�  اأعلنت  طرابل�ض، 
)ت�ش�رب  ال�شي�حية  املدينة 
عليه�(،  ي�شيطر  من  ب�ش�أن  اأنب�ء 
وا�شتبكت مع الكتيبة 301 الت�بعة 

لقي�دة اأرك�ن قوات الوف�ق.
اإحدى  جنزور:  فر�ش�ن  كتيبة   -
الكت�ئب املوالية حلكومة االإنق�ذ 
متمركزة  ك�نت  والتي  ال�ش�بقة، 
للع��شمة  الغربية  املداخل  على 
حكومة  �شقوط  قبل  طرابل�ض 
ع�دت   ،2017 م�يو  يف  االإنق�ذ 
القوة  ج�نب  اإىل  للن�ش�ط  موؤخرا 
مواجهة  يف  املتحركة،  الوطنية 
)ك�نت  م�رصاتة   301 الكتيبة 
و�شد  �ش�بق(،  وقت  يف  حليفته� 
قوات عم�د الطرابل�شي )خ��شت 
معه� قت�ل من 2014 اإىل 2017(. 

ت�سهد العا�سمة الليبية طرابل�س انحدارا مت�سارعا نحو املواجهة ال�ساملة بني خمتلف كتائبها مبا فيها تلك التي خ�سرت معاقلها يف معركة املطار يف 2014، اأو التي هزمت يف 
معركة 2017، مع ظهور لعبني جدد يف 2018. اندلعت �سرارة الأحداث حني قام اللواء ال�سابع القادم من مدينة ترهونة، والذي حله املجل�س الرئا�سي يف اأفريل املا�سي، ومل 

يعد له غطاء �سيا�سي ول متويل لعنا�سره، بالزحف نحو املدخل اجلنوبي للعا�سمة طرابل�س عرب منطقة ق�سر بن غ�سري، وا�ستوىل على مع�سكر الريموك، بعد قتال مع الكتائب 
الع�سكرية يف طرابل�س التابعة لوزارة الداخلية يف حكومة الوفاق )ثوار طرابل�س، النوا�سي، الأمن املركزي اأبو �سليم، الكتيبة 301(، رافعا �سعار الق�ساء على امللي�سيات يف 

طرابل�س، يف حني تتهمه اأطراف اأخرى باأنه ي�سعى نحو املال والنفوذ، وي�سود اأكرث من ت�ساوؤل حول ولئه واأهدافه. 

ليبيا

م٫�س 

طرابل�س حترتق.. من يقاتل من؟ وملاذا؟ 
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و�رشع اأن�شار وع�شاق اللونني 
الإميان  يف  والأحمر  الأ�شود 
اأول  اإحراز  ناديهم يف  بقدرة 
تاريخه  يف  القارية  الألقاب 
اأ�شفرت  بعدما  خا�شة 
اإجراء  اإمكانية  عن  القرعة 
مباراة اإياب نهائي املناف�شة 
يف  الوطن  باأر�ض  القارية 
اجلزائر  احتاد  تاأهل  حال 
الأخرية،  املحطة  وبلوغه 
الحتاد  جمهور  �شار  اأين 
تتويج  بخ�شو�ض  اأمال  اأكرث 
خا�شة  قاري  بلقب  النادي 
بني  من  يعترب  الفريق  واأن 
على  تتويجا  الأندية  اأف�شل 
بينما  املحلي  امل�شتوى 
يتعلق  اأ�شواأ حظا فيما  يبقى 
الذي  وهو  القاري  باجلانب 
عام  الأخرية  املحطة  و�شل 
التتويج  �شّيع  عندما   2015
مباراة  خ�رش  بعدما  باللقب 
اإفريقيا  اأبطال  نهائي رابطة 
بينما  مازميبي  بي  تي  اأمام 
املو�شم  املناف�شة  وّدع 
ن�شف  الدور  من  املا�شي 
اللقب  حامل  اأمام  النهائي 

الوداد البي�شاوي املغربي. 
ذهاب  لقاء  يجري  و�شوف 

اأمام  النهائي  ربع  الدور 
يف  البور�شعيدي  امل�رشي 
بينما  املقبل،  �شبتمرب   16
اجلزائر  يف  الإياب  يلعب 
بتاريخ 23 من ال�شهر احلايل، 
الوقوع  عرفت  املقابل،  يف 
اجلزائر  احتاد  مواجهة  عن 
الن�شف  اإىل  التاأهل  حال  يف 
نهائي لكا�ض الكاف املتاأهل 
الكونغويل  كلوب  فيتا  من 
ونه�شة بركان املغربي، حيث 
يجري الذهاب باأر�ض الوطن 
والإياب  اأكتوبر  الثالث  يف 
ال�شهر،  نف�ض  من   23 يف 
املباراة  اإياب  يجري  بينما 
النهائية يف اجلزائر يف حال 
»�شو�شطارة«،  ت�شكيلة  تاأهل 
خارج  الذهاب  يجري  اأين 
نوفمرب   25 يف  القواعد 

والإياب يف الثاين دي�شمرب.
اإمكانية  �رشار  وك�شف 
اختيار اإدارة ناديه العا�شمي 
امل�رشي  ل�شتقبال 
ملعب  على  البور�شعيدي 
مل  حال  يف  تيمو�شنت  عني 
5 جويلية جاهزا  ملعب  يكن 
الإياب  مباراة  موعد  عن 
من  اقل  بعد  الفريقني  بني 
او�شح  حيث  اأ�شابيع،  ثالثة 
ل�شتقبال  موؤهل  امللعب  ان 

وو�شع  القارية،  املباريات 
ب�شطيف  ماي  الثامن  ملعب 
خيارا ثانيا باعتبار اأن ملعب 
من  موؤهال  لي�ض  بولوغني 
طرف الحتاد الإفريقي لكرة 

القدم لال�شتقبال عليه.

الإدارة تقرر ا�ستقبال 
القوة اجلوية ببولوغني

اجلزائر  احتاد  اإدارة  قررت 
من  الإياب  مباراة  خو�ض 
العربية  للكاأ�ض  الأول  الدور 
القوة  نادي  اأمام  لالأندية 
اجلوية العراقي مبلعب عمر 
حيث  ببولوغني،  حمادي 
مربجما  املواجهة  كانت 
اإقامتها على ملعب 5 جويلية 
امللعب  م�شوؤويل  قرار  لكن 
تهيئة  اإعادة  اأجل  من  بغلقه 
املع�شو�شبة طبيعيا  الأر�شية 
و�شعية  يف  تتواجد  والتي 
النادي  م�شوؤولو  جعل  �شيئة 
العا�شمي يقررون لعب اللقاء 
مقرر  الذي  وهو  ببولوغني 
�شبتمرب  التا�شع  يف  اإقامته 
عاد  ان  �شبق  حيث  املقبل، 
كربالء  من  بالفوز  الحتاد 
بنتيجة  الذهاب  مقابلة  يف 

هدف دون  رد.

حلم جمهور احتاد اجلزائر باللقب القاري يرتفعيالقي امل�سري يف ربع نهائي كاأ�س الكاف وقد يواجهه بعني تيمو�سنت
اأ�سفرت عملية �سحب القرعة ملناف�سة كاأ�س الكاف عن مواجهة فريق احتاد اجلزائر 

لنادي امل�سري البور�سعيدي يف مباراة تبدو على الورق يف �سالح ممثل اجلزائر 
باملناف�سة القارية رغم �سعوبة املقابالت التي جتمع الأندية اجلزائرية بنظريتها 

امل�سرية والندية التي تعرفها على اأر�سية امليدان، حيث �سيكون الحتاد اأمام اخلطوات 
الأخرية من حتقيق احللم والتتويج باللقب القاري الذي فوتوه على اأنف�سهم يف 

الأعوام الأخرية عرب ت�سييع التتويج بلقب رابطة اأبطال اإفريقيا

�ضرار: متنيت 
مواجهة 
امل�ضري 

وعلينا التحلي 
بالذكاء 

للتاأهل
�رشار  احلكيم  عبد  اأكد 
احتاد  لفريق  العام  املدير 
اجلزائر عن ارتياحه لنتيجة 
التي  القرعة  �شحب  عملية 
مواجهة  يف  فريقه  اأوقعت 
نادي امل�رشي البور�شعيدي 
يف ذهاب الدور ربع النهائي 
ملناف�شة كاأ�ض الكاف، حيث 
نزوله  خالل  املعني  اأو�شح 
�شيفا  اأم�ض  اأول  اأم�شية 
التلفزيون  ا�شتوديو  على 
يتمنى  كان  اأنه  اجلزائري 
امل�رشي  الفريق  مالقاة 
امل�شبقة  معرفته  رغم 
املواجهات  بح�شا�شية 
اجلزائرية  الأندية  بني 
برر  انه  اإل  وامل�رشية، 
اأراد  لكونه  تلطك  رغبته 
الحتاد  لعبو  يتفادى  اأن 
نحو  ال�شفريات  م�شقة 
يف  واللعب  اإفريقيا  اأدغال 
التنقل  �شيكون  اأين  م�رش 
بالتوجه  مقارنة  لهم  اأ�شهل 
ال�شمراء،  القارة  اإىل 
الحتاد  اأن  �رشار  و�شدد 
بالهدوء  بالتحلي  مطالب 
جتاوز  اأجل  من  والذكاء 
امل�رشي  مناف�شه  عقبة 
من  الذهبي  املربع  وبلوغ 
خا�شة  القارية،  املناف�شة 
واأنهم ي�شتفيدون من عامل 
الديار  داخل  ال�شتقبال 

خالل مقابلة الإياب.
اإدارة  اأن  �رشار  واأ�شار 
تقوم  �شوف  »�شو�شطارة« 
بو�شع كافة الت�شهيالت اأمام 
تريي  الفرن�شي  املدرب 
احل�شول  اأجل  من  فروجي 
املعلومات  كافة  على 
اخلا�شة باملناف�ض امل�رشي 
لالإطاحة  اخلطة  وو�شع 
من  مهامهم  وت�شهيل  به 
التاأهل،  تاأ�شرية  ك�شب  اأجل 
اجليد  التح�شري  ان  واأ�شاف 
امل�رشي  نادي  ملقابلة 
اللقاءين  يف  الفوز  تتطلب 
اأجل  من  ينتظرهما  اللذان 
ال�شتعداد جيدا من الناحية 
رفقاء  واجه  اأين  النف�شية 
�رشيفي  ر�شوان  الالعب 
بوعريرجي  برج  اأهلي  اأم�ض 
يف مباراة موؤجلة عن اجلولة 
الوطنية  البطولة  من  الثالثة 
اجلوية  القوة  مالقاة  قبل 
يف  املقبل  الأحد  العراقي 

البطولة العربية.
ع.ق.

 مو�ضم مودريت�ش يهدد هيمنة 
كري�ضتيانو ومي�ضي

مودريت�ض  لوكا  الكرواتي  ي�شعى 
لك�رش  مدريد،  ريال  نادي  لعب 
كري�شتيانو  الربتغايل  هيمنة 
اليطايل  رونالدو جنم جوفنتو�ض 
اأيقونة  مي�شي  ليونيل  والأرجنتيني 
جائزة  على  ال�شباين  بر�شلونة 
اأف�شل لعب يف العامل، واأو�شحت 
مودريت�ض  اأن  »ماركا«  �شحيفة 
م�شريته،  يف  عام  اأهم  يعي�ض 
النجاح  موا�شلة  هو  الآن  وهدفه 

مع ريال مدريد، والذي جعله يفوز 
باأربع بطولت دوري اأبطال اأوروبا 
يف اآخر 5 �شنوات، واأ�شافت اأن يف 
كاأ�ض العامل برو�شيا، قاد مودريت�ض 
وبداأ  النهائية  اإىل املباراة  كرواتيا 
الفردية،  للجوائز  الرت�شح  الآن يف 
لعب  اأف�شل  جائزة  ح�شد  حيث 
العام متفوًقا على  لهذا  اأوروبا  يف 
جنم  �شالح  وحممد  كري�شتيانو 
بعد  اأن  ووا�شلت  ليفربول.  نادي 

فوزه بجائزة اأف�شل لعب يف كاأ�ض 
ما  الآن  مودريت�ض  يقدم  العامل، 
 »the best« بجائزة  للفوز  يكفي 
ال�شنوات  يف  احتكارها  مت  التي 
كري�شتيانو  قبل  من  الأخرية 
اإن  مودريت�ض  اأن  واأكدت  ومي�شي، 
�شيكون  اجلائزة،  ح�شد  ا�شتطاع 
الأوفر حًظا للفوز بالكرة الذهبية 
التي تقدم من قبل جملة »فران�ض 

فوتبول«.   

معاقبة خم�سة لعبني الق�ساء يف مباراة 
واحدة وحداد لقاءين

 الكابا واملوب مهددان بعقوبة
 اللعب دون جمهور

التابعة  الن�شباط  جلنة  وجهت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
اأهلي  فريقي  اإدارة  اإىل  اإنذارا 
بجاية  ومولودية  بوعريريج  برج 
يف  اأن�شارهما  ت�رشفات  بعد 
نهاية  جرتا  اللتان  املباراتني 
تعرث  اأين  املنق�شي  الأ�شبوع 
الربايجية على ملعبهم اأمام ن�رش 
اجلماهري  وقامت  داي  ح�شني 
 20 مبلعب  حا�رشة  كانت  التي 
على  احلجارة  برمي   1956 اأوت 
قام  بينما  امليدان،  اأر�شية 
الألعاب  باإ�شعال  املوب  اأن�شار 
وهم  امليدان  واإلقائها يف  النارية 
حامل  اأمام  فريقهم  فاز  الذين 
املن�رشم  املو�شم  البطولة  لقب 
اأين جاء تهديد  �شباب ق�شنطينة، 
اأع�شاوؤها  اجتمع  التي  الرابطة 
اأول اأم�ض مبقر الرابطة يف احلامة 
بحرمان الفريقني من جمهورهما 

واللعب اأمام مدرجات �شاغرة يف 
يف  الأحداث  نف�ض  تكرار  حال 

املقابالت القادمة.
اإىل جانب ذلك عادت اللجنة اإىل 
واأهلي  ق�شنطينة  �شباب  مباراة 
يف  جرت  التي  بوعريريج  برج 
الرابطة  من  الثانية  اجلولة  اإطار 
عاقبت  حيث  الأوىل،  املحرتفة 
حداد  فوؤاد  ال�شيا�شي  لعب 
بالإق�شاء يف مباراتني بعد الطرد 
املقابلة  يف  له  تعر�ض  الذي 
والت�رشف بلقطة غري ريا�شية نحو 
اأحد لعبي املناف�ض، بينما متت 
بالق�شاء  لعبني  خم�شة  معاقبة 
بكل  الأمر  ويتعلق  واحدة  مباراة 
واعلي  وبالل  بولدياب  بالل  من 
من مولودية بجاية، حمزة اونا�ض 
مروان  تاجنانت،  دفاع  لعب 

بو�شامل لعب اوملبي املدية.
ع.ق.

يالقي املتاأهل من الأهلي وحوريا كوناكري 
يف حال بلوغ املربع الذهبي

وفاق �ضطيف ي�ضطدم بحامل اللقب 
يف ربع نهائي رابطة الأبطال

�شطيف  وفاق  فريق  ي�شطدم 
البي�شاوي  الوداد  اللقب  بحامل 
ربع  للدور  حت�شبا  املغربي 
رابطة  مناف�شة  من  النهائي 
اأ�شفرت  حيث  اإفريقيا،  اأبطال 
عن  القرعة  �شحب  عملية 
مواجهة بني فريقني من �شمال 
اإفريقيا يف هذا الدور املتقدم 
وهي  القارية،  املناف�شة  من 
الوفاق  ت�شع  التي  القرعة 
اأجل  من  �شعب  طريق  اأمام 
اأجل  من  املن�شود  الهدف  بلوغ 
التتويجات  �شاحة  اإىل  العودة 
خا�شة  القارية،  ال�شاحة  على 
الدور  من  الإياب  مباراة  واأن 
جتري  �شوف  النهائي  ربع 
خالله  ويتنقل  الديار  خارج 
ر�شيد  املغربي  املدرب  اأ�شبال 
الدار  مدينة  اإىل  الطاو�شي 
ملالقاة  املغربية  البي�شاء 
الوداد، وهو الفريق الثاين الذي 

يالقيه الطاو�شي من اأبناء بلده 
الدفاع  مواجهة  له  �شبق  بعدما 
دور  يف  اجلديدي  احل�شني 
اإين  الأبطال  رابطة  جمموعات 
من  بالتعادل  العودة  يف  جنح 
اإىل اجلديدة  قاده  الذي  التنقل 
الأ�شود«  »الن�رش  ت�شكيلة  وقاد 
اإىل  التاأهل  تاأ�شرية  نحو خطف 

ربع النهائي.
القائد  رفقاء  تاأهل  حال  ويف 
ن�شف  اإىل  جابو  املوؤمن  عبج 
املتاأهل  يواجه  �شوف  النهائي 
امل�رشي  الأهلي  مباراة  يف 
اأين  الغيني  كوناكري  وحوريا 
الوطن  باأر�ض  الإياب  يجري 
النهائي  اللقاء  يجري  بينما 
جنح  حال  يف  الديار  خارج 
 2014 عام  طبعة  لقب  حامل 
من  الأخرية  املحطة  بلوغ  يف 

املناف�شة القارية،
ع.ق.
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الندوة  خالل  بلما�ضي  واأ�ضار 
مبركز  اأم�س  عقدها  التي  ال�ضحافية 
ب�ضيدي  الوطنية  املنتخبات  حت�ضري 
التح�ضريي  الرتب�س  �ضمن  مو�ضى 
الذي يجريه اخل�رض قبل ال�ضفر غدا 
على  الوقوف  ينتظر  اأنه  غامبيا  اإىل 
ردة فعل الالعبني على اأر�ضية امليدان 
بعد  الالعبني  نف�ضية  على  والتعرف 
مع  ق�ضوها  التي  ال�ضعبة  الفرتة 
بالنظر  املا�ضية  الفرتة  يف  اخل�رض 
مو�ضحا  املنتخب،  مع  النتائج  لغياب 
اأتيحت  التي  الظروف  وفق  يعمل  اأنه 
الوقت  ميلك  ال  اأنه  باعتبار  اأمامه 
متمنيا  املواجهة  لتح�ضري  الكاف 
الثالث  التدريبية  احل�ض�س  تكفي  اأن 
اأر�س الوطن من اجل مل  املقررة يف 
ال�ضمل يف بيت اخل�رض قبل التوجه اإىل 
التطرق  املتحدث  ورف�س  باجنول. 
اإىل خطة اللعب التي يح�رض االعتماد 
اأنه  اأو�ضح  اأين  غامبيا،  اأمام  عليها 
نهجني  على  العمل  فل�ضفة  ميلك 
اأنه  كرة، مو�ضحا  ودون  بالكرة  اللعب 
لن  والتي  العمل  يف  طريقته  ميلك 
مثاال  و�رضب  املالأ،  على  يك�ضفها 
م�ضاكني  يو�ضف  التون�ضي  بالدويل 
اأين  الدحيل،  �ضفوف  يف  دربه  الذي 
االأهداف  وي�ضجل  مهاجم  اأنه  اأ�ضار 
لكنه اأدخل اأ�ضلوب اللعب الدفاعي يف 
طريقة اللعب التي يعتمدها من خالل 

ال�ضغط على املناف�س.

الأجواء رائعة يف املنتخب 
ومل�ست رغبة الالعبني يف 

حت�سني الأمور

وتطرق امل�ضوؤول االأول على العار�ضة 
داخل  االأو�ضاع  اإىل  للخ�رض  الفنية 
قال  عندما  الوطني  املنتخب  بيت 
اأجل  من  العزمية  لديهم  الالعبني  اأن 
والدفع  االأح�ضن  نحو  االأمور  تغيري 
لطي  العهد  �ضالف  اإىل  باملنتخب 
�ضفحة النك�ضات التي �ضجلوها خالل 
االأمور  اأن  مو�ضحا  االأخرية،  الفرتة 
بخري بني الالعبني الذين و�ضلوا عند 
التح�ضري  اأجل  من  املحدد  املوعد 
كان  انه  م�ضيفا  تدريبية،  ح�ضة  الأول 
الفني  الطاقم  بني  مطول  اجتماع 
ما  كافة  حول  وحتدثوا  والالعبني 
حدث يف املنتخب يف الفرتة املا�ضية 
حاليا،  عليها  اأ�ضحى  التي  والو�ضعية 
من  اجلهود  ت�ضافر  على  وقف  لكنه 

اأجل التغيري نحو االأح�ضن.

ا�ستدعيت اأكرث الالعبني 
جاهزية ومزيج لأ�سحاب 

اخلربة وال�سباب

قائمة  ا�ضتدعى  اأنه  بلما�ضي  وقال 
الفرتة  يف  جاهزية  االأكرث  الالعبني 
االألوان  متثيل  اجل  من  احلالية 
االأف�ضل،  يراها  والتي  الوطنية 
اأن املدرب يحا�ضب  باإدراكه  مو�ضحا 

على النتائج التي يحققها، واأردف اأنه 
وجه الدعوة اإىل قائمة خمتلطة ت�ضم 
�ضبق  والذين  اخلربة  اأ�ضحاب  العبني 
مباريات  عدة  يف  اجلزائر  متثيل  لهم 
االعتماد  اأجل  من  �ضباب  والعبني 
هذا  يف  واأو�ضح  م�ضتقبال،  عليهم 
الفر�ضة لالعب  اأراد منح  اأنه  ال�ضدد 
يدرك  الذي  بوالية  �ضورة  يف  �ضاب 
افتقاره اإىل التجربة يف اأدغال اإفريقيا 
ا�ضتدعت  نظرته ملقابلة غامبيا  لكن 
بها،  املعنية  القائمة  �ضمن  دعوته 
فيغويل  �ضفيان  تواجد  اأن  اأ�ضار  بينما 
كثريا  لعبه  عدم  رغم  املجموعة  مع 
يعود  املو�ضم  هذا  بداية  الوقت  من 
اإىل الرغبة التي ميلكها من اأجل اللعب 
والتح�ضريات اجلادة التي قام بها مع 

ناديه غاالتا�رضاي الرتكي.

قديورة مبوحلي وحلي�ش 
ميلكون �سفقة القائد

�ضدد القائد ال�ضابق للمنتخب الوطني 
التعداد  �ضفوف  العبني يف  اأنه ميلك 
الدور  واأداء  القائد  �ضفقة  ميلكون 
�ضابق  وقت  يف  به  يقوم  كان  الذي 
العبني على غرار عنرت يحي وجميد 
عنا�رض  ميلك  اأنه  اأ�ضار  اأين  بوقرة، 
وقديورة  حلي�س  مبوحلي،  غرار  على 
من اأجل م�ضاعدته يف مهامه وجديرين 
بامتالك �ضفقة القائد، وا�ضتطرد يف 
على  يغفل  لن  املقابل  اأنه يف  حديثه 

جت�ضيد اللعب اجلماعي 

توقفوا عن النفاق ... البطولة 
الوطنية �سعيفة

ورد بلما�ضي بالثقيل على �ضوؤال حول 
عندما  واملحرتف  املحلي  الالعب 
طالب بالتوقف عن النفاق يف التعاكمل 
باملو�ضوع –ح�ضبه-، وطالب يف هذا 
له،  االأ�ضئلة  هذه  مثل  توجيه  ال�ضدد 
�ضمحت  الوطنية  البطولة  اأن  معتربا 
لالحرتاف  االنتقال  الالعبني  لبع�س 
الالوي،  عبد  غرار  على  ؟اأوروبا  يف 
لديه  العب  بدران  اأن  م�ضريا 
االألوان  توؤهله حلمل  التي  االمكانيات 
البطولة  يف  تواجد  رغم  الوطنية 
يف  ينافق  العديد  اأن  واأ�ضار  الوطنية، 
البطولة  اأن  يدرك  عندما  املو�ضوع 
العبني  ا�ضتقدام  وعند  م�ضاكل  تعاين 
باملطالبة  االأمر  رف�س  يتم  حمليني 
املحرتفني.  اإىل  الدعوة  بتوجيه 
م�ضتوى  بطريقته  بلما�ضي  وانتقد 
اإىل  تطرق  عندما  املحلي  الالعب 
امل�ضتوى الذي وقف عليه يف املباراة 
التي جمعت فريقي مولودية اجلزائر 
ووفاق �ضطيف �ضمن دور جمموعات 
رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين اأو�ضح اأنه 
اإىل  يرقى  ال  �ضعيف  اأداء  على  وقف 
التاأهل  يف  امل�ضريية  املقابلة  اأهمية 
اإىل ربع نهائي املناف�ضة القارية، وكل 
ما لفت انتباهه من معاينة املواجهة 
ان�ضار  �ضنعها  التي  الرائعة  االأجواء 

الفريقني يف املدرجات.

ظهر قوي ال�سخ�سية وتعامل بطريقة املدربني الأجانب يف الندوات ال�سحافية

بلما�ضي: الفوز اأمام غامبيا �ضروري والوقت كان �ضيقا
م�ستوى لقاء العميد والوفاق �سعيف والالعب املحلي ل ي�ستحق الدعوة حاليا

�سّدد الناخب الوطني جمال بلما�سي على رغبته يف العودة بالفوز من باجنول حت�سبا للمباراة التي تنتظره ال�سبت املقبل اأمام 
منتخب غامبيا حل�ساب اجلولة الثانية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ش اإفريقيا 2019 بالكامريون، ويف هذا ال�سدد اأكد بلما�سي اأنه 

من ال�سروري حتقيق النت�سار يف اأول خرجة له على را�ش العار�سة الفنية الوطنية وهو الذي مت تعيينه ناخبا وطنيا منت�سف 
ال�سهر املن�سرم، ما يدفعه للعمل على حتقيق بداية موفقة مع الت�سكيلة الوطنية يف اأول خرجة معه

اأكد اأن رغبته يف اللعب باجنلرتا دفعته 
لاللتحاق بنوثينغهام فوري�ست

�ضوداين: اأخذت بن�ضيحة 
حليلوزيت�ش لاللتحاق بدينامو زغرب

 عودته اإىل املناف�سة مر�سحة
 ابتداء من اأكتوبر املقبل

غوالم يجري فح�ضا طبيا هذا 
اجلمعة قبل االندماج يف التدريبات

يعترب ثاين الالعبني بعد عبد الالوي

 �ضوداين يعفى من مواجهة 
غامبيا ب�ضبب اال�ضابة

اجلزائري  الدويل  الالعب  ك�ضف 
الوطني  الناخب  اأن  �ضوداين  العربي 
ال�ضابق وحيد حليلوزيت�س من ن�ضحه 
زغرب  دينامو  فريق  اإىل  باالن�ضمام 
�ضفوفه  يف  لعب  الذي  الكرواتي 
يف  ين�ضم  اأن  قبل  ال�ضابقة  املوا�ضم 
املركاتو ال�ضيفي املنق�ضي اإىل �ضفوف 
الذي  االجنليزي  فوري�ضت  نوثينغهام 
ي�ضم اأي�ضا اجلزائريان عدالن قديورة 
يف  �ضوداين  وقال  رحمة،  بن  و�ضعيد 
ت�رضيحات مع القناة الر�ضمية للنادي 
الكرواتي اأنه انتقل اإىل دينامو زغرب 
�ضيف 2013 قادما من فريقه ال�ضابق 
فيكتوريا غيمارا�س الربتغايل خلو�س 
اأوروبا  يف  االحرتافية  جتاربه  اأوىل 
الذي  حليلوزيت�س  ن�ضيحة  على  بناء 
املنتخب  رفقة  التاألق  فر�ضة  منحه 
احلار�س  زميله  اأن  م�ضريا  الوطني 

هو  حفزه  ديالت�س  ال�ضابق  الكرواتي 
الفريق  األوان  حمل  اجل  من  االآخر 
لعب  الذي  وهو  ال�ضابق  اليوغ�ضاليف 
مو�ضحا  الربتغايل،  الفريق  يف  معه 
ن�ضحه  بو�ضني  الفرانكو  املدرب  اأن 
بااللتحاق بالفريق الكرواتي من اجل 
اأبطال  رابطة  م�ضابقة  لعب  �ضمان 

اأوروبا �ضنويا.
واأو�ضح خريج نادي جمعية ال�ضلف اأنه 
كان يحلم منذ ال�ضغر باحل�ضول على 
االأمر  وهو  اجنلرتا  يف  اللعب  فر�ضة 
قبول  الرتدد يف  اإىل عدم  دفعه  الذي 
نادي  اإدارة  من  و�ضله  الذي  العر�س 
فوري�ضت  نوثينغهام  احلايل  فريقه 
مباريات  كثريا  يتابع  انه  م�ضيفا 
�ضا�ضة  عرب  االجنليزي  الدوري 

التلفزيون.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�ضتعد 
الأجواء  العودة  اإىل  غوالم  فوزي 
زمالئه  رفقة  اجلماعية  التدريبات 
االيطايل،  نابويل  فريقه  �ضفوف  يف 
ويف هذا ال�ضدد ك�ضفت اأم�س تقارير 
االأي�رض  الظهري  اأن  ايطالية  اإعالمية 
للخ�رض �ضوف يجري الفح�س الطبي 
اأجل  من  اجلمعة  غد  بعد  االأخري 
بعد  ال�ضحية  جاهزيته  على  الوقوف 
على  االإ�ضابة  من  طويال  معاناته 
املناف�ضة  عن  اأبعدته  الركبة  م�ضتوى 
يكون  اأن  ينتظر  اأين  كامل،  ملدة عام 
غوالم  اندماج  قبل  االأخري  الفح�س 

التدريبات  اأجواء  يف  طبيعية  ب�ضورة 
خا�ضة  ايطايل،  اجلنوب  النادي  مع 
واأن مدربه االيطايل كارلو اأنت�ضيلوتي 
ينتظر عودته غلى اللعب بفارغ ال�ضرب 
الت�ضكيلة  اإىل  التوازن  اإعادة  اأجل  من 
اجلولة  يف  قا�ضية  هزمية  تلقت  التي 
هزمية  بعد  الكالت�ضيو  من  املا�ضية 
وال  �ضامبدوريا،  اأمام  نظيفة  ثالثية 
ي�ضتبعد اأن ي�ضجل خريج نادي �ضانت 
لعب  اإىل  عودته  الفرن�ضي  ايتيان 
�ضهر  من  ابتداء  الر�ضمية  املباريات 

اأكتوبر الداخل.
ع.ق.

بلما�ضي  الوطني جمال  الناخب  اأعفى 
العبه الدويل العربي �ضوداين ر�ضميا من 
ال�ضبت  املقررة  غامبيا  مقابلة  خو�س 
التي  اال�ضابة  ب�ضبب  وذلك  املقبل 
رفقة  تلقاها  وكان  املعني  منها  يعاين 
االجنليزي،  فوري�ضت  نوثينغهام  ناديه 
حيث التحق مهاجم اخل�رض بالت�ضكيلة 
املنتخبات  حت�ضري  مبركو  الوطنية 
واأجرى  مو�ضى،  ب�ضيدي  الوطنية 
الطبي  الطاقم  لدى  الفحو�ضات 

جاهزية  عدم  اجزم  والذي  للمنتخب 
الالعب للتواجد بكامل امكانياته اأمام 
غامبيا، حيث ات�ضح ا�ضتحالة االعتماد 
زغرب  لدينامو  ال�ضابق  الالعب  على 
ال�ضلف  مدينة  ابن  لي�ضبح  الكرواتي، 
مقابلة  خو�س  من  يعفى  العب  ثاين 
اأيوب عبد الالوي  غامبيا بعد الالعب 
الذي اأ�ضيب يف مباراة فريقه اف �ضي 

�ضيون بالدوري ال�ضوي�رضي.
عي�سة ق.

رئي�ش ريال بيتي�ش كان م�ستعدا لت�سريح بودبوز اإىل ني�ش

ماندي رابع اف�ضل املمررين يف الدوري اال�ضباين
اأ�ضحى الالعب الدويل اجلزائري عي�ضى ماندي رابع اأف�ضل املمررين يف الدوري اال�ضباين خالل املو�ضم الكروي احلايل، حيث يقدم 

بداية مو�ضم رائعة مع فريقه ريال بيتي�س وياأتي تاألق املدافع املحوري للت�ضكيلة الوطنية نظرا للتمريرات الناجحة التي يقدمها 

لفائدة زمالئه وهو الذي يتح�ضن من مو�ضم اإىل اآخر ويتطور م�ضتواه، حيث ن�رضت اأم�س جريدة »اآ�س« اإح�ضائيات خا�ضة باأف�ضل 

قائمة  ت�ضدر  كرو�س  توين  ريال مدريد  لنادي  االأملاين  الالعب  ت�ضدر  والتي عرفت  اال�ضباين  بالدوري  املو�ضم  بداية  الالعبني يف 

الالعبني االأف�ضل بر�ضيد 322 متريرة ايجابية يليه الكرواين اإيفان راكيتيت�س العب بر�ضلونة مبجموع 264، ومدافع الريال �ضريجيو 

رامو�س مبجموع 245 توزيعة، بينما ياأتي الالعب ال�ضابق لنادي رمي�س الفرن�ضي خام�ضا وهو الذي ميلك 244 توزيعة ناجحة.وكان 

ماندي �ضاهم يف فوز ريال بيتي�س يف ديربي االأندل�س الذي جرى نهاية االأ�ضبوع املنق�ضي امام اإ�ضبيلية بعدما منح التمريرة احلا�ضمة 

للهدف الوحيد يف اللقاء، اين مل يجد زميله خواكني �ضعوبة يف اإيداع الكرة بال�ضباك.

يف املقابل، ك�ضف رئي�س نادي ريال بيتي�س اأن و�ضول العر�س املتاأخر الذي و�ضل اإدارته من نظريتها نادي ني�س الفرن�ضي بخ�ضو�س 

اهتمامها بالتعاقد مع الالعب الدويل اجلزائري ريا�س بودبوز كان �ضبب رف�س العر�ضن واأو�ضح يف ت�رضيحات لالإعالم اال�ضباين اأنه 

لو تلقى العر�س يف وقت باكر كان �ضيدر�ضه ومن غري امل�ضتبعد اأن يوافق على رحيل بودبوز عن النادب االأنلد�ضي اإال اأن تاأخر الوقت 

وا�ضتحالة التعاقد مع العب جديد دفع اإدارة الفريق اإىل رف�س العر�س.

ع.ق.



دميبلي حاول تكرار �سيناريو نيمار باملريكاتو
ك�صفت تقارير �صحفية �إ�صبانية عن حماولة �أحد جنوم بر�صلونة، �النتقال هذ� �ل�صيف �إىل باري�س 

�صان جريمان �لفرن�صي، وذكرت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« �الإ�صبانية: »عندما �صافر كل من �إيريك 
�أبيد�ل �ل�صكرتري �لفني لرب�صلونة وبيب �صيجور� �ملدير �لعام يف 10 جويلية �ملا�صي �إىل باري�س 

لتاأكيد نيتهما يف �لتوقيع مع �أدريان ر�بيو، �أخربهما �أنتريو هرنيك �ملدير �لريا�صي ل�صان جريمان 
ا ب�صم العب من بر�صلونة«، و�أ�صافت: »مل يك�صف م�صوؤولو باري�س �صان جريمان  �أن �لنادي مهتم �أي�صً
عن ��صم �لالعب، ولكن مل ي�صتغرق �الأمر وقًتا طوياًل ملعرفة �أن �ملختار عثمان دميبلي«. و�أ�صارت 
�ل�صحيفة، �إىل �أنه مت تاأكيد �الأمر من قبل �لالعب ووكالئه حني �أبرم بر�صلونة �لتعاقد مع �لرب�زيلي 

مالكوم دي �أوليفري� من بوردو �لفرن�صي، و�ختتمت �ل�صحيفة: »�لفرن�صي حاول �لرحيل �إىل باري�س 
�صان جريمان، ولكن دون جدوى«.

بر�سلونة يرف�ض التنازل عن ا�ستقدام دي بوجن
يو��صل بر�صلونة �ل�صعي الإبر�م �صفقة جديدة لتدعيم �صفوفه ف�صل يف �إمتامها خالل فرتة 

�النتقاالت �ل�صيفية �ملا�صية، وقالت م�صادر موثوقة د�خل �لنادي �لكتالوين ل�صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« �الإ�صبانية، �إن بر�صلونة �صيو��صل �لقتال ل�صم �لهولندي فر�نكي دي يوجن العب �أجاك�س 

�أم�صرتد�م، و�أ�صافت �ل�صحيفة: »دي يوجن هو �أولولية بالن�صبة لرب�صلونة و�صيحاول �لنادي �صمه 
يف �أقرب فر�صة ممكنة«. يُذكر �أن �أجاك�س رف�س �لتخلي عن خدمات العبه �ل�صاب هذ� �ل�صيف، 

و�أعلن دي يوجن نف�صه ��صتمر�ره مع �لفريق لت�صوقه للم�صاركة بقمي�س �أجاك�س يف دوري �أبطال 
�أوروبا.و�صي�صتعل �ل�رص�ع على دي يوجن �ل�صيف �ملقبل يف ظل �هتمام توتنهام �الإجنليزي وباري�س 

�صان جريمان �لفرن�صي بالتعاقد معه، ولذلك �صيُ�رصع بر�صلونة من خطو�ته حل�صم �ل�صفقة ل�صاحله، 
و�لتي �صتكلفه مبلغ يرت�وح بني 50 و60 مليون يورو.

الفيفا يطوي ق�سية مودريت�ض
ك�صفت تقارير �صحفية �إيطالية �أن �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم »فيفا«، �أغلق ملف �لتحقيقات حول 

�أزمة �لكرو�تي لوكا مودريت�س العب خط و�صط ريال مدريد، كان �الحتاد �لدويل فتح موؤخًر� 
حتقيقات حول وجود مفاو�صات من قبل �إنرت ميالن ب�صكل مبا�رص مع مودريت�س وممثليه، ل�صمه 

خالل فرتة �النتقاالت �ل�صيفية، وبح�صب موقع »كالت�صيو مريكاتو« �الإيطايل، فاإن فيفا �أر�صل ر�صالة 
للناديني باأن �لق�صية مغلقة، وال يوجد �أي دليل حول �نتهاك �ملادة 18 يف قو�نني �للعبة، �لتي تتعلق 

بالتفاو�س مع �لالعبني دون �إذن ناديهم، و�أ�صار �ملوقع، �أن فيفا تو�صل �إىل هذ� �ال�صتنتاج بعد 
�إجر�ء حتقيق �أويل وبعد �لتحدث �إىل م�صوؤولني من �لناديني ومودريت�س نف�صه. يُذكر �أن مودريت�س 

نف�صه، �رصح موؤخًر� باأنه مل يكن لديه �أي �هتمام بالرحيل عن �صفوف ريال مدريد هذ� �ل�صيف.

مورينيو مهدد بال�سجن ملدة عام
ك�صفت تقارير �صحفية �أن �لربتغايل جوزيه مورينيو، �ملدير �لفني ملان�ص�صرت يونايتد متهم بالتهرب 
�ل�رصيبي خالل �لفرتة �لتي درب فيها ريال مدريد، و�أو�صحت �صحيفة »ماركا« �أن مورينيو، يقرتب 
من تلقي عقوبة �ل�صجن ملدة عام، ب�صبب �رتكاب جرميتني للتالعب �ل�رصيبي، وذكرت �أن مورينيو 

�أ�صبح مذنبًا بعد �تهامه باإخفاء دخله عن �ل�رص�ئب يف عامي 2011 و2012، عندما كان مدرًبا 
لريال مدريد، و�أ�صارت �أن �ملدرب �لربتغايل قبل ت�صوية �أموره مع وز�رة �ملالية، مثلما فعل مو�طنه 

كري�صتيانو رونالدو العب جوفنتو�س، حيث �صيتم تغرميه بدال من معاقبته بال�صجن/ ونوهت باأن 
مورينيو عليه دفع  حو�يل 700 �ألف يورو لت�صوية �أموره متاًما و�إغالق �لق�صية.

لوري�ض يغيب عن مباراتي اأملانيا وهولندا
�أكد مدرب منتخب فرن�صا لكرة �لقدم ديدييه دي�صان �أن قائد �ملنتخب وحار�س مرماه هوغو لوري�س �صيغيب 
ب�صبب �إ�صابة يف �لفخذ، عن مبار�تي بالده �صد �أملانيا وهولند� �خلمي�س و�الأحد �ملقبلني �صمن دوري �الأمم 

�الأوروبية، وغاب لوري�س �الأحد عن �ملبار�ة �لتي خ�رصها فريقه توتنهام �أمام و�تفورد 1-2 يف �ملرحلة �لر�بعة 
من �لدوري �الجنليزي �ملمتاز، و�أكد دي�صان �أنه لن ي�صارك يف مبار�تي �ملنتخب �صمن �مل�صابقة �الأوروبية 
�جلديدة، و�أو�صح دي�صان �أنه ��صتدعى حار�س مونبلييه بنجامان لوكومت بدال من لوري�س، علما �أن �لبديل 
�ملعتاد لالأخري حار�س مر�صيليا �صتيف ماند�ند�غائب �أي�صا عن �لت�صكيلة ب�صبب �الإ�صابة، وحل بدال منه 

حار�س بوردو بونو� كو�صتيل، و�صيكون كو�صتيل ولوكومت �لالعبني �لوحيدين يف �لت�صكيلة �لفرن�صية �للذين مل 
يكونا يف عد�د �ملنتخب �ملتوج يف جويلية بلقب مونديال رو�صيا. و�أكد دي�صان يف ت�رصيحات لل�صحفيني 

�أن حار�س مرمى باري�س �صان جريمان �ألفون�س �أريوال �صيخو�س �أول مبار�ة دولية له، عندما ي�صارك 
كحار�س �أ�صا�صي يف �ملبار�ة �ملقررة غد��صد �أملانيا بطلة �لعامل 2014 يف ميونيخ، وقال �ملدرب 
�لذي �صاهم كالعب يف قيادة منتخب بالده �ىل لقبه �الأول يف كاأ�س �لعامل 1998 على �أر�صه »لدينا 
مبار�تان، ومن �ملنطقي �أن يكون �أريوال �حلار�س �الأول يف مبار�ة �خلمي�س«، وتابع »جمرد �أنه كان 

�صمن ت�صكيلتنا خالل كاأ�س �لعامل يعني �أنني �أعتربه �أحد �أف�صل ثالثة حر��س مرمى فرن�صيني، 
يعرف �لت�صكيلة ب�صكل جيد جد�، لذ� لن يكون �الأمر جديد� بالن�صبة �إليه«، وتو�جد لوري�س �ول �أم�س 

يف مع�صكر �ملنتخب �لفرن�صي يف كلريفونتني حيث مت تقييم مدى �إ�صابته. 

مي�سي: رحيل رونالدو اأده�سني واآرثر فاجئني

�أبدى ليونيل مي�صي جنم بر�صلونة �ندها�صه من رحيل كري�صتيانو رونالدو عن ريال مدريد هذ� �ل�صيف، متجًها �إىل جوفنتو�س، 
وقال مي�صي، يف ت�رصيحات ن�رصتها �صحيفة »موندو ديبورتيفو« �لكتالونية: »لقد فوجئت برحيله مل �أتخيله خارج ريال مدريد، 
�أو �أنه يلعب جلوفنتو�س«ذ و�أ�صاف: »لقد كان هناك حديًثا عن �لعديد من �لفرق، لكنني مل �أ�صمع يوًما �أن جوفنتو�س مهتم به، يف 
ا فريق جيد جًد�«، تابع �لنجم �الأرجنتيني: »بدون كري�صتيانو، ريال مدريد �صيكون  �حلقيقة لقد كنت منده�ًصا للغاية، لكنه �أي�صً
�أقل جودة، رغم وجود عدد كبري من �لالعبني �ملميزين، وبداًل من ذلك �صي�صبح جوفنتو�س مر�صحا ب�صكل و��صح للفوز بدوري 

�الأبطال، �إنه بالفعل فريق جيد و�الآن �أ�صاف له رونالدو«.
وعن �صفقات فريقه �جلديدة، قال: »�إذ� كان يجب �أن �أحتدث، فاأود �أن �أتكلم عن �آرثر، لقد فاجاأين، ومل �أكن �أعرفه كثرًي�«، 
وو��صل حول �لالعب �لرب�زيلي: »ن�صبًيا لديه �أ�صلوب ي�صبه ت�صايف، د�ئًما يريد �لكرة، وال يريد فقد�نها، لديه �لكثري من �لثقة، 
كما ميتلك �الأ�صلوب �لذي نبحث عنه، هذ� ما يحاول �لنادي د�ئًما �لقيام به، .وبخ�صو�س �أرتورو فيد�ل، �أجاب مي�صي: »يريد 
�أمر مميز للفريق، الأن كرة �لقدم  �مل�صجعون العبني جيدين، وجود العبني مثل فيد�ل، يلعبون ب�صكل جيد بالكرة وباجل�صد 
�أ�صبحت تكتيكية وبدنية ب�صكل �أكرب«، و�ختتم بقوله: »عندما نلعب خارج ملعبنا، ويف �أ�صعب مباريات دوري �الأبطال، ميكنك �أن 

ا«. ترى �للياقة �لبدنية للمناف�صني، نحن �الأقل بني �جلميع، لذ� فمن �جليد �أن يكون لدينا هذ� �الأ�صلوب �أي�صً

كاأ�س  بطولة  قرعة  �لقدم  لكرة  �لدويل  �الحتاد  �أم�س  �أجرى 
�صهر  يف  �الإمار�ت  دولة  ت�صت�صيفها  �لتي   ،2018 لالأندية  �لعامل 
�الإمار�تي  �لعني  مو�جهة  عن  �لقرعة  وك�صفت  �ملقبل،  دي�صمرب 

دي�صمرب  يوم 12  �أوقيانو�صيا  �لنيوزيلندي بطل  ويلنجتون  لنظريه 
يف �الفتتاح، ويلعب �لفائز من مبار�ة �لعني وويلنجتون، مع بطل 
�أفريقيا يف �ملبار�ة رقم 2، ويو�جه جو�د�الخار� �ملك�صيكي بطل 
�لكونكاكاف بطل �آ�صيا يف �ملبار�ة رقم 3 يف 15 دي�صمرب، ويو�جه 
�لعني  مبار�ة  من  �ملتاأهل  مع  �أفريقيا  بطل  مبار�ة  من  �لفائز 
وبطل �أوقيانو�صيا مع �ملتوج بكوبا ليربتادوري�س يف 18 من �ل�صهر 
�ملك�صيكي  جو�د�الخار�  مبار�ة  من  �لفائز  �صيلعب  بينما  نف�صه، 
وبطل �آ�صيا مع ريال مدريد بطل دوري �أبطال �أوروبا يف 19 من 
�ل�صهر نف�صه، و�صتقام مبار�تي حتديد �ملركز �لثالث و�لنهائي يف 
�أطر�ف   4 �أنه مت حتديد  يذكر  �لثاين.   كانون  22 من دي�صمرب/ 
بكل  �الأمر  ويتعلق  �لبطولة  �مل�صاركة يف  فرق  �ل�صبعة  من  فقط 
�الأر�س،  و�صاحب  �الإمار�تي  �لدوري  بطل  �الإمار�تي  �لعني  من 
جو�د�الخار� �ملك�صيكي بطل �لكونكاكاف ويلنجتون �لنيوزيلندي 

بطل �أوقيانو�صيا وريال مدريد �الإ�صباين )بطل �أوروبا(.

�سحب قرعة كاأ�ض العامل للأندية
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اأو�سوريو مدربا ملنتخب باراغواي
�أعلن �حتاد بار�غو�ي لكرة �لقدم �ختيار �لكولومبي خو�ن كارلو�س �أو�صوريو ملن�صب �ملدير �لفني �جلديد للمنتخب �لوطني 
�لذي رحل عن  �أر�صي  لفر�ن�صي�صكو  موؤقت خلفا  ب�صكل  »�الألبريوخا«  قيادة  مهمة  يتوىل  مورينيجو  وكان جو�صتافو  �الأول، 
من�صبه يف دي�صمرب �ملا�صي، بعد �لف�صل يف �لتاأهل ملونديال رو�صيا ، 2018، و�أ�صار �الحتاد �لبار�غو�ياين يف بيان مقت�صب �أنه 
تو�صل التفاق مع �أو�صوريو لقيادة �ملنتخب بد�ية من فرتة �لتوقف �لدويل �ملقبلة ويف بطولة كوبا �أمريكا 2019 يف �لرب�زيل، 
باالإ�صافة للت�صفيات �ملوؤهلة ملونديال 2022 يف قطر. وكان �أو�صوريو �أحد �ملر�صحني بقوة لقيادة منتخب بار�غو�ي منذ 
تعهد رئي�س �الحتاد روبرت هاري�صون، يف جوبابة �ملا�صي باأنه �صيعلن عن ��صم �ملدرب �جلديد مع بد�ية �ل�صهر �جلاري، 
وكان �أو�صوريو 57 عاما قد رحل عن تدريب �ملك�صيك يف جويلية �ملا�صي، بعد ثالثة �أعو�م جل�س فيها على مقعد �ملدير 
�لفني »للرتي« وحتى مونديال رو�صيا �لذي خرج فيه من ثمن �لنهائي على يد �لرب�زيل، وقاد �ملدرب �لكولومبي �ملك�صيك 
للفوز يف 33 مبار�ة مقابل 9 تعادالت و10 هز�ئم، وكانت �ل�صحافة يف بار�جو�ي قد �أكدت بد�ية �الأ�صبوع �جلاري، عن �نتهاء 

�التفاق بني �أو�صوريو و�الحتاد �ملحلي لقيادة »�الألبريوخا«. 
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بني الإثارة واجلنون

 كيف �سورت اأفالم ال�سينما املري�ض النف�سي؟
ي�ستعر�ض فيلم »طبيعي حتى اجلنون« 
اآر  اال�سكتلندي  النف�سي  العامل  حياة 
دي الينغ �ساحب االأفكار غري املاألوفة 
لعالج املر�ض العقلي كثريا ما �سورت 
االأفالم املر�ض النف�سي ب�سكل تاأرجح 
فيلما  لكن  واالإثارة.  االفتعال  بني 
اجلنون«  حتى  »طبيعي  بعنوان  جديدا 
حياة  متتبعا  خا�سة،  روؤية  يحمل 
دي  اآر  االإ�سكتلندي  النف�سي  الطبيب 
الطبيب  وهو  ال�ستينيات،  خالل  الينغ 
غري  وباأ�سلوبه  بتعاطفه  ا�ستهر  الذي 
املر�ض  مع  التعامل  يف  املاألوف 
�ساحب  الطبيب  دور  ويلعب  النف�سي 
املمثل  واالآ�رسة  املعقدة  ال�سخ�سية 
ُعرف  تينانت.  ديفيد  االإ�سكتلندي 
الينغ باأقواله املاأثورة كو�سفه اجلنون 
باأنه »ا�ستجابة عقالنية لعامل جمنون«، 
الراديكالية  بتوجهاته  ُعرف  كما 
اأن  اعتبار  مثل  للمجتمع،  امل�سادة 
املجتمع التقليدي »يدفع اأطفالنا دفعا 
مر�ساه  باإعطاء  وتو�سيته  للجنون«، 
البالغني عقاقري الهلو�سة »اإل اإ�ض دي« 
وكان  املخدرات.  �سمن  املندرجة 

الينغ نف�سه م�سابا باإدمان الكحوليات 
وباالكتئاب.

اإىل  املمثلني  من  نخبة  الفيلم  وي�سم 
مو�ض  اإليزابيث  بينهم  تينانت،  جانب 
وغابرييل برين، ومايكل غامبون، رغم 
ال�سينما  تتقبل  اأن  �سعبا  مازال  اأنه 
عربت  ما  وهو  نف�سيا،  مري�سا  بطال 
الينغ  بو�سفها  الفيلم  اإعالنات  عنه 
بالقول: »البع�ض يراه جمنونا، والبع�ض 
ينتظر  اأخرى،  ناحية  من  قدي�سا«. 
تليفزيونية  حلقات  ب�سوق  كثريون 
نتفليك�ض  تعر�سها  جديدة  اأمريكية 
اأثر م�سل�سل  بعنوان »خمتلون« )تقتفي 
عنرب  يف  يدور  اال�سم  بنف�ض  نرويجي 
�ستون  اإميا  بطولة  العقلية(  لالأمرا�ض 
يخ�سعان  ك�سخ�سني  هيل  وجونا 
يفرت�ض  غام�ض  جديد  دواء  لتجربة 

اأنه يعالج اأمرا�سا عقلية.
غريب  الطبيب  يقول  امل�سل�سل،  ويف 
)يج�سده  مانتلري  دكتور  االأطوار، 
»هذا  ملر�ساه  ثريو(  جا�سنت  املمثل 

لي�ض عالجا بل علما«.
�ستون  ت�رسح  )اإيل(  ويف حديث ملجلة 

»يف  قائلة:  بالعمل  اإعجابها  �سبب 
امل�سل�سل نرى اأنا�سا لديهم �رساعاتهم 
الداخلية وهم ي�سعون حللها عرب تناول 
يكت�سفون  ما  �رسعان  ولكن  عقاقري، 
اأنه ال �سبيل ملوا�سلة احلياة دون احلب 

والتوا�سل بني الب�رس«.
ع�ض  فوق  طار  »اأحدهم  فيلم  يدور 
لالأمرا�ض  خميفة  مب�سحة  الوقواق« 
ال�رسيرة  املمر�سة  حيث  العقلية 
العقل  ي�ستهوي  ما  وكثريا  رات�سيد 
خيال  و�سعفه  بتعقيداته  الب�رسي 
�سناع ال�سينما، ولكن اأفالمهم عادة ما 
اأقلها  تبحث عن �سور تب�سيطية، لي�ض 
ت�سويرهم »للجنون« نف�سه، وهو تعبري 

مل يعد االأطباء ي�ستخدمونه.

تعريفات للخلل 
النف�سي

وقد نقلت جملة )علم نف�ض اليوم( عن 
اال�سطالح  »هذا  اإن  قوله  هاوز  رايان 
منها  اأكرث  قانونية  داللة  ذو  اليوم 

القانوين  التعريف  م�ستعريا  نف�سية«، 
عقليا  »مر�سا  باعتباره  العقلي  للخلل 
الوهم واحلقيقة  من احلدة مبا يجعل 
ي�ستطيع  فال  �ساحبه  على  يلتب�سان 
اإدارة  على  يقدر  وال  بينهما  التمييز 
اأو  بالع�سابية  اإ�سابته  جراء  �سوؤونه 
ميكنه  ال  نازع  ل�سلوك  عر�سة  يكون 

التحكم فيه«.
اأو  الروايات  من  اأكرث  االأفالم، 
املذكرات، تاأخذ هذا »اجلنون« الأبعاد 
الكال�سيكي  الفيلم  يف  كما  خيالية، 
»اأحدهم طار فوق ع�ض الوقواق« لعام 
عقلية  م�سحة  يف  يدور  الذي   1975
اأحد  يفتعل  حيث  املر�سى،  تدمر 
)املمثل  ماكمرييف  ويدعى  املدانني 
من  للهرب  اجلنون  نيكول�سون(  جاك 

ال�سجن، فيجد امل�سحة اأ�سواأ حاال.
وقد تركت امل�ساهد الدرامية ملعاملة 
الكهربية  اجلل�سات  خا�سة  املر�سى، 
الوح�سية، اأثرا عميقا، ففي عام 2011 
و�سفت �سحيفة التليغراف الفيلم باأنه 
»�سوه �سورة العالج الكهربي بحيث مل 
�سجع  و)لكنه(  ممكنا..  اإ�سالحها  يعد 

لعالج  فاعلية  اأكرث  اأدوية  تطوير  على 
الُع�ساب مما مكن املر�سى من العي�ض 

حياة طبيعية اأكرث«.

�سورة منطية
على  الرعب  اأفالم  اعتمدت  ولعقود 
�سخ�سية »جمنونة« تروع امل�ساهدين، 
الألفريد  معقدة«  »نفو�ض  فيلم  يف  كما 

مثل  الذي   1960 عام  هيت�سكوك 
ال�ساب  �سخ�سية  بريكينز  اأنتوين  فيه 
والتي  بيت�ض،  نورمان  االأطوار  غريب 
اأ�سبحت �سورته ال تربح االأذهان على 
لربنارد  الت�سويرية  املو�سيقى  وقع 

هريمان.
امتاز فيلم »�سيلفر الينينغ بالي بوك« 
واإظهاره  العقلي  املر�ض  و�سم  بعدم 
نف�ض  يف  التاأكيد  مع  مريع،  ب�سكل 

الوقت على اأهمية تلقى العالج.

اإعتقال �سعد املجرد مرة اأخرى يف باري�ض

اإيرادات اأفالم العيد يف م�سر

فيلم »البدلة«

يف  متواجدة  م�سادر  اأكدت 
العا�سمة باري�ض �سحة خرب 
الفنان  على  القب�ض  اإلقاء 
املغربي �سعد ملجرد ولكنها 
متهماً  �سعد  يكون  اأن  نفت 
باالغت�ساب جمدداً، واأ�سارت 
اإليه  املوجهة  التهمة  اأن  اإىل 
اإطالق  �رسوط  خمالفة  هي 
االأوىل  الق�سية  يف  �رساحه 
الفرن�سية  بالفتاة  اخلا�سة 

غادر  حيث  بريول،  لورا 
باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة 
تروبيه  �سانت  جزيرة  اإىل 
رخ�سة  على  احل�سول  دون 
اأكد  نف�سه  ق�سائية.امل�سدر 
ال�ستفزاز  تعر�ض  �سعد  اأن 
عن  الك�سف  يتم  مل  فتاة  من 
واعتدى  هويتها،  اأو  ا�سمها 
عليها بال�رسب، وعند حترير 
خالف  اأنه  تبني  املح�رس 

الإطالق  القانونية  القواعد 
�رساحه امل�رسوط، على ذمة 
ق�سية االعتداء اجلن�سي على 
بريول،  لورا  الفرن�سية  الفتاة 
الفرن�سية  العا�سمة  وغادر 
على  احل�سول  دون  باري�ض 
ق�سائية.اأ�ساف:  رخ�سة 
�سعد  يعر�ض  اأن  املقرر  »من 
على جهة ق�سائية �سباح غد 
االثنني واملرجح اأن يتم اإلغاء 

يعود  واأن  �رساحه امل�رسوط، 
اإيل ال�سجن على ذمة الق�سية 
تتوا�سل  اأن  على  االأوىل، 
الق�سية  يف  التحقيقات 
ال�سلطات  اأن  الفتاً  الثانية، 
يف  الفرن�سية  الق�سائية 
مل  ولهذا   ، ر�سمية  عطلة 
ت�سدر بيانات ر�سمية لك�سف 
ملجرد  �سعد  موقف  حقيقة 

القانوين.

رجب  حممد  �سدمة 
وتامر  ال�رسيف  ويو�سف 
تكتم  مفاجاأةرغم  ح�سني 
التوزيع عن  اأغلب �رسكات 
االأرقام احلقيقية الإيرادات 
ملو�سم  االأول  اليوم  اأفالم 
املبارك،  االأ�سحى  عيد 
لرتتيب  النهائية  القائمة 
االأفالم،  تذاكر  مبيعات 

كربى  مفاجاآت  وت�سمنت 
»البدلة«  فيلم  ت�سدر  اأولها 
جنيه،  3 ماليني  من  باأكرث 
»بيكيا«  فيلم  وتراجع 
رجب«  »حممد  للنجم 
اأول  لي�سبح  القائمة  لذيل 
دور  ملغادرة  املر�سحني 

العر�ض ال�سينمائي.
تامر  للنجم  »البدلة«  فيلم 

والكوميديان  ح�سني 
والفنانة  ح�سني  اأكرم 
بداية  حقق  خليل،  اأمينة 
الوقفة  ليلة  متوا�سعة 
 250 تتجاوز  مل  باإيرادات 
األف جنيه وتبني الحقا ان 
توزع  مل  املنتجة  ال�رسكة 
املطلوبة  الن�سخ  عدد 
اكتمال  ومع  بالكامل، 

العر�ض  لقاعات  اإر�سالها 
ال�سينمائي بلغت االإيرادات 
األف جنيه  3 ماليني و126 
اأن  ويبدو  العيد،  اأيام  اأول 
اأزمة تامر ح�سني ال�سحية 
لدعمه  جمهوره  دفعت 
عرب �سباك التذاكر ليحقق 
مفاجاأة مل تخطر على بال 

�سناعه!!

اأنه  دوما  يوؤكد  رم�سان  حممد 
»منرب وان« ولكن فيلمه الديزل 
حل باملرتبة الثانية، باإيرادات 
بلغت 3 ماليني و80 األف جنيه 
ل�سدارة  االأول  املر�سح  وهو 
اأفالم  مو�سم  بنهاية  القائمة 
توجيه  االأ�سحى حتى مع  عيد 
االتهام ل�سناعة ب�رسقة الفكرة 

من كاتب �ساب.
ا�ستقر  املا�ض«  »تراب  فيلم 
اأ�سبوع  بعد  الثالثة  املرتبة  يف 
كامل ت�سدر فيها قائمة االأعلى 

يف  وربح  لالإيرادات،  حتقيقا 
االأ�سحى  لعيد  االأول  اليوم 
فيلم  جنيه  األف  و300  مليون 
املرتبة  يف  جاء  »الكوي�سني« 
اإيرادات  حمققا  الرابعة 
األف جنيه،  بقيمة مليون و215 
من  املكثفة  الدعاية  رغم 
وح�سني  فهمي  اأحمد  جنومه 
واأ�سماء  ر�سا  و�سريين  فهمي 
فتحي  واأحمد  اليزيد  اأبو 
احتل  ال�رسيف  يو�سف  النجم 
»بني  بفيلم  اخلام�ض  املركز 

جنيه  األف   800 حمققا  اآدم« 
اإيرادات ومل ت�سفع له م�ساركة 
وهنا  ال�رسبيني  دينا  النجمتني 
ويبدو  الفيلم،  ببطولة  الزاهد 
اأن ال�رسكة املنتجة كانت على 
الفيلم  اإن  قالت  عندما  حق 
االأعياد،  ملوا�سم  منا�سب  غري 
انتهاء  حلني  االنتظار  وطلبت 
اأنه  موؤكدة  احلايل،  املو�سم 

�سيحقق اإيرادات اأعلى.
للنجوم  اجلمعة«  »�سوق  فيلم 
واأحمد  اجلليل  عبد  عمرو 

الغفور  عبد  وريهام  فتحي 
املرتبة  احتل  اأمني  ون�رسين 
قبل االأخرية وحقق خالل اليوم 
جنيه  األف   197 اإيرادات  االأول 
للفنان  »بيكيا«  فيلم  فقط  
قائمة  تذيل  رجب،  حممد 
اأفالم عيد ال�سحى حمققا 97 
اأيام  األفا و380 جنيها، يف ثاين 
اإيرادات  اإجمايل  وبلغ  عر�سه 
جنيها،  و783  األفا   162 الفيلم 
عيد  اأفالم  قائمة  ليتذيل 

االأ�سحى.

 اختتام مهرجان قرطاج الدويل 
بعر�ض »24 عطر« الوطني

اأ�سدل ليلة اجلمعة/ال�سبت ال�ستار على فعاليات الدورة الرابعة 
واخلم�سني من مهرجان قرطاج الدويل بعر�ض »24 عطر« 

للمو�سيقار وعازف البيانو التون�سي حممد علي كمون وانطلق 
املهرجان، الذي قدم 22 عر�سا بامل�رسح الروماين بقرطاج، 

يوم 13 جويلية املن�رسم.
»24 عطر« يعترب عر�سا مو�سيقيا فرجويا �سخما من حيث 

الكم والكيف ،فلقد �سارك فيه اأكرث من 60 فنانا بني عازفني 
ومن�سدين من اأورك�سرتا واأ�سوات اأوبرا تون�ض باالإ�سافة اإىل 

راق�سني تون�سيني.
عر�ض ا�ستثنائي �سافر باجلمهور يف رحلة فنية متعددة 

املالمح جابت 24 حمافظة تون�سية لتقدم موروثا متنوعا 
من الذاكرة ال�سعبية للمو�سيقى التون�سية هذا العر�ض ،الذي 

ا�ستغرق حت�سريه نحو 3 �سنوات من البحث واالكت�ساف ،قدم 
ف�سيف�ساء متنوعة من املوروث ال�سفاهي للجهات التون�سية 

بتوزيع مو�سيقي جديد وروؤية فنية متجددة جمع هذا العر�ض 
كل االألوان املو�سيقية التي �سكلت املدونة املو�سيقية 

التون�سية من مو�سيقى عربية واأندل�سية وبربرية واإفريقية.
وتاألف العر�ض من 24 قطعة مو�سيقية منق�سمة على 6 ف�سول 

، فكل ف�سل يحمل لونا مو�سيقيا مييز مناطق ال�سمال والو�سط 
واجلنوب عن غريها 24 عطر ك�رس احلواجز الثقافية بني 

اجلهات التون�سية ،فمحمد علي كمون مًل �سمل التون�سيني من 
جديد من خالل هذا العر�ض. يف عر�ض 24 عطر ال حتتاج 

لقطع تذكرة وال�سفر اإىل خمتلف مناطق اجلمهورية الكت�ساف 
املوروث الثقايف للجهات.

فبمجرد احل�سور لهذا احلفل ، ي�سافر املتفرج اإىل كامل 
البالد التون�سية الكت�ساف عطورها التي تفوح منها روائح 

املالوف االأندل�سي واالأطل�ض ال�ساوي والعطور البدوية 
وال�سوفية والعطور العبا�سية التي متثل جزيرتي جربة 

وقرقنة يف عر�ض 24 عطر، ي�سرتجع اجلمهور املو�سيقى 
التقليدية التون�سية التي تعتمد على املزود والطبلة والزكرة (
اآالت مو�سيقية حملية(،باالإ�سافة اإىل االألوان املو�سيقية منها 

ال�سطمبايل والنوبة واحل�رسة التي متيز تون�ض.
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للموؤلف خالد زيادة

�سدور كتاب امل�سلمون 
واحلداثة الأوروبية

�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب امل�سلمون واحلداثة الأوروبية خلالد 
زيادة، باحًثا فيه علقة العرب وامل�سلمني باأوروبا التي ترجع اإىل بدايات القرن الثامن امليلدي، والتي 
انطبعت باللمبالة يف خلل حقبات طويلة، ثم تبّدلت يف احلقبة املعا�سرة؛ اإذ اأّدى التقّدم الأوروبي 
اإىل انقلب هذه اللمبالة اإىل اإعجاب والأخذ مبا اأحرزته اأوروبا يف الأفكار والعلوم والتقنيات. ي�سم 
هذا الكتاب )512 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا( ثلثة كتب ن�سرها املوؤلف �سابًقا: اكت�ساف 

التقدم الأوروبي؛ وتطور النظرة الإ�سلمية اإىل اأوروبا؛ ومل يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب.

 وكالت 

 
التقدم الأوروبي`

التقدم  يتاألف الكتاب الأول، اكت�شاف 
الأوروبي، من �شبعة ف�شول. يف الف�شل 
واأوروبا،  العثمانية  الدولة  الأول، 
مدها  التي  للعالقات  زيادة  يعر�ض 
واإماراتها،  اأوروبا  العثمانيون مع دول 
مبا يف ذلك البابوية، واإقامة �شفارات 
وتالحق  ا�شطنبول،  يف  ثابتة  اأوروبية 
اإىل  العثمانيني  ال�شفراء  زيارات 
عوا�شم اأوروبا، »ونتيجة لهذه الأجواء، 
�شار الإ�شالم يثري حقًدا اأقل مما كان 
يف  ال�شابق،  يف  الأوروبيني  لدى  يثريه 
اأ�شبح الرتكي وامل�شلم �شورتني  وقت 
العرب  توارى  اأن  بعد  واحد،  ل�شيء 
حو�ض  يف  ال�شيا�شي  امل�رسح  عن 

املتو�شط«.
حول  التفكري  الثاين،  الف�شل  يف 
اأفكار  املوؤلف  يورد  النحطاط، 
قوجي بيك، الع�شو يف اإدارة ال�شلطان 
اأ�شباب  تف�شريه  يف  الرابع،  مراد 
رقابة  غياب  العلية:  الدولة  انحطاط 
وت�شليم  الوزراء،  على  ال�شلطان 
احلا�شية،  لأفراد  واملغامن  املنا�شب 
وتخريب  الوزراء،  اإخال�ض  وعدم 
كانت  التي  الع�شكرية  الإقطاعات 
املقاتلة،  والقوة  باملال  الدولة  متد 
الدين  برجال  حلق  الذي  والف�شاد 
اأخرى  لأ�شباب  يعر�ض  كما  والعلم. 
قدمها كاتب جلبي، اأو حاجي خليفة.
اأما يف الف�شل الثالث، اكت�شاف اأوروبا، 

العثمانيني  اإدراك  اإىل  زيادة  فيلفت 
حال  يف  اأوروبا  �شعود  »اأن  مبكًرا 
ا�شتمراره وتغافل امل�شلمني عنه ل بد 
يف  الهزمية  للعثمانيني  يحمل  اأن  من 
لدعوات  ويعر�ض  بعيًدا«،  لي�ض  وقت 
من  ال�شتفادة  اإىل  متعددة  عثمانية 

التطور الأوروبي.
 

اإ�سلحات ومفاهيم

يف الف�شل الرابع، حماولت الإ�شالح، 
الفكرية  املوؤثرات  اإن  املوؤلف  يقول 
العا�شمة  اإىل  نفذت  الأوروبية 
ال�شفراء  طريق  من  العثمانية 
ال�شفراء  فيها، ومن خالل  الأوروبيني 
الأوروبية.  العوا�شم  اإىل  العثمانيني 
وهذه املوؤثرات �شاهمت يف ن�رس جو 

من الإ�شالحات.
اأ�شاليب  تبدل  اخلام�ض،  الف�شل  يف 
اإن  زيادة  يقول  والتفكري،  الكتابة 
اأدخلت  الأوروبية  الفكرية  املوؤثرات 
و�شًعا ثقافًيا مميًزا، متحدًثا عن اأدب 
الرحلة الذي راج وكان له الأثر املهم 
اإىل  باأوروبا،  العثمانيني  تعريف  يف 
�شاهمت  التي  ال�شفراء  تقارير  جانب 
عوا�شم  عن  واقعية  �شورة  تقدمي  يف 

اأوروبا ومدنها وطبيعتها.
العاملية،  اللغة  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
يتحدث زيادة عن عثمانيني األفوا باللغة 
الثامن  القرن  نهاية  قبل  الفرن�شية 
املتحم�شني  اأ�شد  من  وكانوا  ع�رس، 
بالأفكار  واملتاأثرين  الإ�شالح،  لفكرة 

التحررية اجلديدة.
اأما يف الف�شل ال�شابع والأخري، �رساع 

املفاهيم، فتكلم على مفاهيم تقليدية 
ُمنحت م�شامني جديدة، منها مفاهيم 
و«الإ�شالح«  و«الثورة«  »الوطن« 

و«اجلمهورية« و«احلرية«.
 

نظرة اإىل اأوروبا

النظرة  تطور  الثاين،  الكتاب  يقع 
خم�شة  يف  اأوروبا،  اإىل  ال�شالمية 
النظرة  الأول،  الف�شل  يف  ف�شول. 
ي�شتعر�ض  اأوروبا،  اإىل  التقليدية 
واملوؤرخني  اجلغرافيني  تناول  زيادة 
اأوروبا، وموقف  املبكرون اأخباًرا عن 

الزدراء من �شعوبها.
النظرة  ا�شتمرار  الثاين،  الف�شل  يف 
التقدم،  م�شاألة  وتبدلها:  التقليدية 
الالحقة  املرحلة  املوؤلف  يتناول 
دولة  نهاية  حتى  ال�شليبية  للحروب 
املماليك يف عام 1517، حني اأ�شبحت 
واأكرث  اأو�شع  اأوروبا  عن  املعلومات 
مع  التجارة  ازدهار  بفعل  واقعية 
املدن الإيطالية، كما يتناول زيادة يف 
التي  العثمانية  املرحلة  الف�شل  هذا 
متوافرة  فيها  املعلومات  اأ�شبحات 
من خالل ال�شفراء الذين يوفدون اإىل 

عوا�شمها.
اأوروبا  �شورة  الثالث،  الف�شل  يف 
احلقبة  يف  زيادة  يبحث  الليربالية، 
ع�رس،  التا�شع  القرن  يف  احلديثة 
حيث حتول الزدراء اإىل اإعجاب، كما 
اأعمال  يف  اأوروبا  بدت  كيف  يعر�ض 
وخري  الطهطاوي  اأمثال  النه�شويني 

الدين التون�شي.
الرابع،  الف�شل  يف  املوؤلف  يقراأ 

احلديثة،  النظرة  اجتاهات 
والليربالية  الإ�شالحية  الجتاهات 
يف  يعر�ض  فيما  اأوروبا،  يف  وغريها 
نقدية،  نظرة  نحو  اخلام�ض،  الف�شل 
وعبد  الطيباوي  اللطيف  عبد  لآراء 
ويختم  جعيط.  وه�شام  العروي  اهلل 
التي  ال�شالمية  النظرة  »اإن  بالقول: 
الوعي  يف  هام�شًيا  مو�شوًعا  بقيت 
م�شارف  على  حتولت  الإ�شالمي، 
ناظم  مو�شوع  اإىل  احلديث  الع�رس 
لأفكار امل�شلمني، حني مل يعد جتاهل 

قوة اأوروبا وتقدمها ممكًنا«.
 

جوار وخ�سو�سيات

الثالث، مل يعد لأوروبا  يتاألف الكتاب 
ما تقدمه للعرب، من ثمانية ف�شول. 
يقول زيادة يف الف�شل الأول، اجلوار، 
خ�شو�شية العالقة بني عامل ال�شالم 
من  �شعب  ثمة  لي�ض  اإن  واأوروبا، 
التاريخ  هذا  ميلك  العامل  �شعوب 
العرب  مثل  اأوروبا،  مع  امل�شرتك 
تاريخ طويل  فهذا  والأتراك.  والرببر 
ميتد اأربعة ع�رس قرًنا من ال�رساعات 
والتبادل واحلروب املتنقلة من غرب 
عمق  ومن  �رسقه،  اإىل  املتو�شط 
العربي  العاملني  عمق  اإىل  اأوروبا 
والإ�شالمي، اإ�شافة اإىل تبادل الب�شائع 
الأفراد  وانتقال  واملوؤثرات  والأفكار 

واجلماعات عرب �شفتي املتو�شط.
يعر�ض  التحديث،  الثاين،  الف�شل  يف 
على  التحديث  لتجارب  املوؤلف 
جتربتي  خالل  من  الأوروبي  النمط 

القرن  يف  العثمانية  والدولة  م�رس 
التا�شع ع�رس، فيما يعر�ض يف الف�شل 
التنويرية  لالأفكار  النه�شة،  الثالث، 
اأوروبا  من  العرب  منها  ا�شتفاد  التي 

بعد الثورة الفرن�شية.
الإ�شالحية  الرابع،  الف�شل  يف 
اأن  املوؤلف  يرى  ال�شالمية، 
على  فعل  ردة  لي�شت  الإ�شالحية 
هي  بل  فح�شب،  الأوروبي  التاأثري 
يف  لالإ�شالم  جديد  لإدراك  نتيجة 

�شوء علوم اجلغرافيا والتاريخ.
يتناول  الثورة،  اخلام�ض،  الف�شل  يف 
الثورة  منذ  الثوري  التاريخ  املوؤلف 
وتاأثري   ،)1789( الكربى  الفرن�شية 
ثورات:  ثالث  ا  م�شتعر�شً اأفكارها، 
اإ�شطنبول  يف  العثماين  النقالب 
 ،)1916( العربية  والثورة   ،)1908(
ما  مع   ،)1919( امل�رسية  والثورة 
جناحات  من  الثورات  هذه  حققته 

واإخفاقات.

بني الأيديولوجيات

الأيديولوجيا،  ال�شاد�ض،  الف�شل  يف 
منو  على  ا  م�شتفي�شً زيادة  يتكلم 
القيادات القومية وال�شرتاكية واأثرها 
فريى  العربي،  امل�رسق  يف  ا  خ�شو�شً
اأخذت  التي  الأيديولوجيات  هذه  اأن 
يعد  مل  اأوروبا  يف  فكرية  تيارات  عن 
اأوروبا  فقدت  وبذلك  تاأثري،  لها 
تاأثريها يف العامل عموًما، ويف العرب 

ا. خ�شو�شً
يبحث  الدولة،  ال�شابع،  الف�شل  يف 

بع�ض  يف  الد�شاتري  اعتماد  يف  زيادة 
يف  ثم  ولبنان،  كم�رس  العربية،  الدول 
اأعقبتها  التي  الليربالية  احلقبة  نهاية 
يعقد  كما  الع�شكرية.  الأنظمة  فرتة 
مقارنة بني اأنظمة احلكم ذات املنبت 
يف  املماليك  �شيطرة  وبني  الع�شكري 
القرن الثامن ع�رس على اأقاليم بعينها، 
مثل العراق و�شوريا وم�رس وتون�ض.

الثامن  الف�شل  زيادة  يخ�ش�ض 
التيارات  لقراءة  الأ�شولية،  والأخري، 
ون�شوئها  بروزها،  واأ�شباب  الدينية 
من  التحديث  على  فعل  ردة  بو�شفها 
جهة، وعلى ال�شعور بدور الإ�شالم يف 

جمابهة الأيديولوجيات احلديثة.
اإىل  زيادة  فيتطرق  اخلامتة،  يف  اأما 
العربي  العامل  دخلها  التي  املرحلة 
بعد عام 2011، ويقول اإن م�شهد العامل 
اإىل  اأقرب   2011 ثورات  بعد  العربي 
امل�شهد التاأ�شي�شي، مع ت�شارب الروؤى 
بني تفاوؤل بالنتقال اإىل الدميقراطية، 
وت�شاوؤم بانفجار الدول، وخماوف من 
اأ�شتاذ  زيادة  خالد  ُعقدها.   انفراط 
جامعي، باحث يف التاريخ الجتماعي 
يف  بريوت  فرع  مدير  هو  والثقايف. 
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز 
الكاتب  عّدة:  موؤلفات  له  ال�شيا�شات. 
املثقف؛  اإىل  الفقيه  من  وال�شلطان: 
والف�شاد  الرقابة  والنفي�ض:  اخل�شي�ض 
ثالثية مدينة  الإ�شالمية،  املدينة  يف 
على املتو�شط؛ رواية حكاية في�شل. 
�شجالت  املركز:  عن  له  �شدر 
املحكمة ال�رسعية، احلقبة العثمانية، 

املنهج وامل�شطلح.

»العربية.. لغة عاملية«.. كتاب جديد بالفرن�سية
كتاب  باري�ض  يف  حديثاً  �شدر 
و�شهد  عاملية«،  لغة  »العربية.. 
القارئ  قبل  من  كبرياً  اإقبالً 
�شواء  حّد  على  والغربي  العربي 
للغة  ملا يحمله من نظرة جديدة 
ال�شور  جتاوز  اإىل  تدعو  العربية 

النمطية والتطلع للم�شتقبل. 
وتو�شيات  اآراء  الكتاب  ويحمل 
التعليم  يف  وباحثني  خلرباء 
عن  يُجيبون  والإعالم  والثقافة 
الت�شاوؤلت بخ�شو�ض مدى الفائدة 
من تعلّم العربية كلغة توا�شل حّية 
اخلم�ض،  القارات  يف  وُمنت�رسة 
للغة  الواقع غري امُلنا�شب  يف ظّل 

العربية اليوم يف فرن�شا.
مار�ض  يف  �شدر  الذي  الكتاب 
والعربية  الفرن�شية  باللغتني   2018
حتت  للن�رس  »هرماتان«  دار  عن 
الدبلوما�شية  يايف  ندى  اإ�رساف 
يف  ويقع  الفرن�شية،  والأكادميية 
221 �شفحة، يت�شمن امُل�شاهمات 
بحثية  ندوة  يف  طرحها  مّت  التي 

يف جمال العلوم الإن�شانية نظمت 
العا�شمة  يف  دي�شمرب2016  يف 
الفرن�شية، تناولت الأبعاد الثقافية 
ومكانتها  العربية  للغة  والتاريخية 
اليوم يف الدوائر املهنية، وحيوية 
تعليمها ووجودها وتاأثريها احلايل 
وامل�شتقبلي يف القنوات الف�شائية 
وخمتلف و�شائل الإعالم التقليدية 

وو�شائل التوا�شل الجتماعي.
وعلى الرغم من الهتمام امُلتزايد 
موؤخرا بتعلّم لغة ال�شاد يف باري�ض، 
اإل اأّن الكتاب يرى اأّن اللغة العربية 
يف  مرغوبة  »غري  تُعترب  زالت  ما 
فرن�شا« حيث ل يتجاوز عدد الذين 
يتعلمونها يف املدار�ض الإعدادية 
ُمت�شائاًل  ُمتعلم،   14000 والثانوية 
عن اأ�شباب هذا الإقبال املتوا�شع 
لغة  اأكرث  خام�ض  تعلم  على 
اللغات  واإحدى  العامل،  يف  حتدثاً 
يف  امُلعتمدة  ال�شت  الر�شمية 
الأمم املتحدة، واملنت�رسة ب�شكل 
القنوات  من  املئات  عرب  وا�شع 

الكتاب  يُقّدم  وبالتايل  الف�شائية، 
اآلية  امُل�شاركني  باحثيه  من خالل 
الذي  الو�شع  هذا  لعالج  ُمقرتحة 

ل ت�شتحقه اللغة العربية.
ويقول الكتاب اإّن »اللغة الفرن�شية، 
وغريها من لغات الإن�شانية، تدين 
الكلمات  من  بالكثري  العربية  للغة 
علوم  يف  والأ�شا�شية  ال�شائعة 
اأّن  �شك  بال  يوؤكد  مما  احلياة«، 

العربية »لغة عاملية«.
تقدمي  يتم  ذلك،  ومع  لكن 
اأحياناً  فرن�شا  يف  العربية  اللغة 
تتبايُن  جُمتمعية  لغٌة  باعتبارها 
مناطق  خُمتلف  وا�شع عرب  ب�شكل 

الدول العربية.
العربية  اإتقان  م�شتويات  اأّن  كما 
�شهادٍة  بدون  هذا  يومناً  حتى 
با�شتثناء  عاملياً،  بها  ُمعرتٍف 
هذا  يف  موؤخراً  اأطلقها  ُمبادرة 
يف  العربي  العامل  معهد  املجال 
الندوة  له  باري�ض. وهذا ما �شعت 
للثقافة  الرتويج  بهدف  ة  امُلخت�شّ

�شخ�شيات من  العربية عرب دعوة 
»اللغة  ل�شتك�شاف  الآفاق  جميع 
العربية، لغة عاملية«، حيث تناول 
امل�شاركون فيها وامُلنحدرون من 
عامل التعليم، والآداب، وال�شحافة، 
والأعمال، وال�رسكات امُلتخ�ش�شة 
الكمبيوتر،  الريا�شيات، وعلوم  يف 
وحتى خرباء  اللغوية،  وال�شهادات 
تناولوا  املهني،  التدريب  يف 
بن�رس  املتعلقة  الق�شايا  بحما�ض 

اللغة العربية وتطويرها.
اأر�شطو،  »اأعمال  اأّن  وذكروا 
العلمي  الرتاث  من  وغريها 
والثقايف القدمي، قد و�شلت للعامل 
الوا�شعة  الرتجمة  حركة  بف�شل 
الع�رس  يف  حينها  مّتت  التي 

العبا�شي«.
�شبيل  على  جلياًل،  عاملاً   واأّن 
املثال، هو خمرتع علم اجلرب، قد 
»خوارزمية«  كلمة  اإىل  ا�شمه  منح 

التي ما زالت ُم�شتخدمة لليوم.
ويك�شف الكتاب اأّن »تدري�ض اللغة 

عام  منذ  بداأ  فرن�شا  يف  العربية 
للملك  �شابقة  لرغبة  وفقاً  1587م 

فران�شوا الأول«.
اأكرث من  اأّن  الرغم من  لكن وعلى 
اليوم  يتعلمونها  �شخ�ض   127000
الفرن�شية  الثانوية  املدار�ض  يف 
من  اأقل  اأّن  اإل  اخلارج،  يف 
اليوم يف  يدر�شونها  14000 طالب 
والثانوية  الإعدادية،  املدار�ض 
داخل فرن�شا، فيما تُعر�ض �شنوياً 
اأربع وظائف فقط للعمل كخبري يف 
مناهج العربية يف عموم فرن�شا.

�شهادات  ملنح  الكتاب  ويدعو 
دوليا  ُمعتمدة  ر�شمية  اإتقان 
من  كغريها  العربية  اللغة  يف 
يف  يُ�شاهم  مما  الأخرى،  اللغات 
وا�شع. ف�شاًل  تطويرها على نحو 
العربية  اللغة  ا�شتخدام  اأّن  عن 
وعامل  التجارية  املفاو�شات  يف 
يف  اأ�شا�شية  ركيزة  يُعترب  الأعمال 
الالفت  من  وكان  ال�شدد.  هذا 
الكتاب  امُل�شاركني يف  اأّن اخلرباء 

املبا�رس  البث  بدور  اأ�شادوا 
ال�شمعية  والو�شائط  للفي�شبوك 
الـ  ودرو�ض  احلية،  والب�رسية 
ابتكار  يف  املجانية   Mook
تعليم ُم�شرتك للعربية، وذلك على 
الرغم اأّن ن�شبة كبرية مما يُن�رس يف 
يتّم  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

بّثه بعّدة لهجات عربية.
اأّن  اجلميل  من  اأّنه  الكتاب  وذكر 
مُيار�شون  امل�رسق  »م�شيحيي 
طقو�شهم الدينية باللغة العربية«.
الأدب  اأّن  على  الباحثون  وبرهن 
تقلي�ض  يرف�ض  الكال�شيكي، 
بني  ما  ازدواجية  اإىل  العامل 
ن�شو�ض مقد�شة »حالل« و«حرام« 
من جهة، ون�شو�ض األف ليلة وليلة 
الن�شو�ض  فتلك  اأخرى،  جهة  من 
كالأغاين  الإبداعية  الفل�شفية 
اجلميع،  يتداولها  التي  احلديثة 
ُمرحتاًل  يُ�شافر  القارئ  وجتعل 
ُم�شتمتعاً عرب الكثري من البلدان. 

وكالت 
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�سدر حديًثا 

»اجلذور التاريخية للأزمة اليمنية« 
للدكتور حممود اجلبارات

لقد برزت الأزمة اليمنية بعد حراك الربيع العربي، وتنحية الرئي�س ال�سابق على عبد اهلل �سالح، وما تبع 
ذلك من �سراعات �سيا�سية بني مكونات املجتمع اليمني ال�سيا�سية والع�سائرية، ومل تكن دول الإقليم مبناأى 
عن تلك ال�سراعات، وقد ُا�سطرت اأن تكون طرفا يف الأزمة عندما تدخلت دول اخلليج العربية ع�سكريا يف 
اليمن حتت عملية عا�سفة احلزم بعد انقالب احلوثيني املتحالفني مع الرئي�س املخلوع على عبد اهلل �سالح 

�سد احلكومة ال�سرعية بقيادة الرئي�س عبد ربه من�سور هادي عام 2015. 

م٫�س

ومنذ ذلك التاريخ مل تعد الأزمة 
حملية  اأزمة  جمرد  اليمنية 
خط  على  دخلت  فقد  داخلية، 
مت�صارعة،  ودول  قوى  الأزمة 
قادته  الذي  العربي  فالتحالف 
ال�صعودية �صم  العربية  اململكة 
جمموعة من الدول العربية، وقد 
وع�صكريا  لوج�صتيا  دعما  تلقى 
الوليات  مثل  حليفة  دول  من 
املتحدة الأمريكية وغريها. يف 
احلوثي  جماعة  تلقت  املقابل 
و�صالح دعماً �صيا�صياً معلناً من 
الأحزاب  من  وحلفائها  اإيران 
املنطقة  يف  وامللي�صيات 
�رسيا،  ع�صكريا  ودعما  العربية 
ومع تطور الأحداث فقد حدثت 
احللفاء،  بني  انق�صامات  هناك 
فيه  ظهرت  العربي  فالتحالف 
م�صالح،  وت�صارب  ت�صدعات، 
الآخر  اجلانب  يف  ظهرت  كما 
قادت  التي  النق�صامات  تلك 
ملقتل الرئي�س ال�صابق على يد 

حلفاء الأم�س احلوثيني.
قليلون هم القراء الذين يعرفون 
ال�صيا�صية  ال�رساعات  خلفية 
وقليلون  اليمن،  يف  واملذهبية 
املذهبية  اخللفية  يعرفون  من 
جلماعة احلوثي، هذا ما حاول 

التاريخ  اأ�صتاذ  يو�صحه  اأن 
التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف 
اجلبارات  حممود  الدكتور 
التاريخية  اجلذور  كتابه«  يف 
للأزمة اليمنية« ال�صادر موؤخرا 
عن الآن نا�رسون وموزعون يف 

عّمان.
ي�صم الكتاب درا�صتني مت�صلتني 
وهو  الزيدية،  املو�صوع:  بذات 
اإليه  ينتمي  الذي  املذهب 
احلوثيون، وغريهم من الع�صائر 
التاريخية  واجلذور  اليمنية، 

للأزمة اليمنية املعا�رسة.
اأهمية  حمددا  الباحث  يقول 
البحث الذي يقدمه:« كان تاريخ 
اليمن احلديث واملعا�رس، وما 
يزال، جمالً بكراً، قلًما ت�صتوفى 
اأدواته ووثائقه و�رسوط الكتابة 
مو�صوعاته؛  يف  التاريخية 
مدخلته  لتعقيدات  وذلك 
الداخلية  علقاته  وت�صابك 
املزاج  اإىل  اإ�صافة  واخلارجية، 
العام املرتبط باجتاهات وروؤى 
اأبنائه  دار�صيه، ف�صل عن روؤى 
التاريخ  هذا  من  ومواقفهم 

وماآلته«.
وقد بنّي الكاتب اأن الأزمة اليمنية 
منذ اندلعها عام 2011 ك�صفت 
املجتمع  مكنونات  بع�س  عن 
واحتقاناته  وروؤاه  اليمني 

مكوناته  واقع  مع  املتماهية 
احلّية  قواه  وعلقات  الداخلية 
مع حميطها الإقليمي، و�صّكلت 
الأزمة، ب�صورة عر�صية، ظاهرة 
قراءة  باإعادة  وتُغري  ت�صي 
املعا�رس  اليمن  تاريخ  �صريورة 
مبناهج واأدوات وطرائق تفكري 

جديدة.
اأما الدرا�صة الثانية فقد اهتمت 
خلل  من  الزيدي،  باملذهب 
والفقهية،  التاريخية  امل�صادر 
تاريخ  مراحل  خمتلف  ويف 
علقات  تاريخ  وبيان  اليمن، 
ال�صيا�صية  التيارات  مع  الّزيدية 
والجتهادات الفقهية يف اليمن، 
الزيدية  الإمامة  اأداء  وطريقة 
وتطور  كدولة،  ال�صيا�صي 
خلل  املذهبي  اجتهادها 
امل�صتجدة  ال�صيا�صية  الظروف 

مبنظور تاريخي.
للإجابة،  حماولة  يف  ذلك  كل 
املبا�رسة اأو غري املبا�رسة، على 
اأثارتها  التي  الهامة  الت�صاوؤلت 
وهي:  اليمنية  الأزمة  تطورات 
بتجلياتها  الّزيدية،  تتطور  هل 
حوثية،  حركة  ب�صفتها  احلالية 
�صيا�صي  حزب  اإىل  وتتحول 
ميني يقبل الت�صاركّية يف احلكم، 
يف  لل�صلطة  ال�صلمي  والتبادل 
اأم  حديثة؟  مدنية  مينية  دولة 

املذهبية،  الزيدية  ا�صتعادة  اأن 
احلوثية،  احلركة  يف  ظهر  كما 
تاأ�صي�س  يف  جمددا  �صيتج�صد 
اإمامة زيدية؟ ويف كل الأحوال، 
كيف �صتتعامل الزيدية احلوثية 
ال�صيا�صية  املكونات  بقية  مع 
يف  واملناطقّية  والفقهية 

اليمن؟
لعل اأبرز ما تو�صل اليه الباحث 
املذهب  بثنائية  يتعلق  فيما 
هو  اليمن  زيدية  عند  والدولة 
اليمن  يف  الزيدي  املذهب  اأن 
تطّور  من  كجزء  تاريخياً  تطور 
املعار�صة ال�صيا�صية الإ�صلمية 
للدول الإ�صلمية املركزية على 
ووّظف  توجهاتها،  اختلف 
الو�صول  يف  اليمنية  القبائل 
احلفاظ  و/اأو  ال�صلطة  اإىل 
مل  واأنه  ال�صلطة،  هذه  على 
يوؤمن يوما باملعار�صة ال�صلمية 
الإ�صلمية  للدولة  والفكرية 
الإ�صلمية  للدول  اأو  املركزية، 
وتعاي�س  اليمن  يف  ن�صاأت  التي 
معها؛ بل اإن �رساعات ع�صكرية 
الأئمة  قادها  وم�صتمّرة  دامية 
اليمن  يف  ال�صلطة  اإىل  للو�صول 
اليمنية؛ و�رساعات  الدول  �صد 
ع�صكرية بني الأئمة املتناف�صني 
منها  كثري  كان  الإمامة؛  على 
ولأئمة  الفاطمي  البيت  داخل 
املذهب  واأن  متعار�صني، 
املذاهب  اأقرب  الزيدي 
ال�صيعية اإىل ال�ُصّنة؛ تطور فكرياً 
مدر�صة  �صوء  على  واجتهادياً 
املتكلمني املعتزلية، وركز على 
الإمامة ودور الإمام يف ال�صلطة 
ما  ولكن  )الدولة(؛  ال�صيا�صية  
ودولته،  الإمام  �صلطة  تقوى  اأن 
خارجية  مبادرة  اأي  ويجد 
اثني  اإمامية  �صيعية  دولة  من 
ع�رسية؛ املختلفة يف اجتهادها 
فاإّن  الزيدية؛  عن  الفقهي 
وين�صق  بها،  ي�صتقوي  الإمام 
ع�صكرياً  ورمبا  �صيا�صياً  معها 
يف مواجهة الدول املجاورة له، 
اجتهادات  تطبيق  ذلك  ويرافق 
الثني  اأو  املطرفية  الفرقة 

ومنها  اليمن،  يف  ع�رسية 
من  واملوقف  الإمامة  �رسوط 
وحديث  ال�صيخني،  خلفة 
الأذان،  والإ�صافة على  الغدير، 

وال�رسخة.
اأحياناً  كان  الزيدي  الإمام  واأن 
�صكل  على  اتفاقات  لعقد  يلجاأ 
يحاربها  دول  مع  موؤقتة  ُهدن 
ل  الهدن  هذه  واأن  وحتاربه، 
الإمام  يبادر  ما  وغالبا  ت�صتمر، 
الُعّدة  يُِعّد  اأن  بعد  نق�صها  اإىل 

اإىل جولة جديدة من احلرب.
الإمامة  تويل  �رسوط  واأن 
تكن  مل  الزيدية  عند  املعتربة 
الإمام  خروج  عند  غالباً  تطبق 
للدعوة اأو توليه الإمامة، وتوىل 
اأي  توفر  بدون  الإمامة  اأئمة 
�رسط  وبتوفر  اأحياناً،  �رسط 
�رسوط،  �صبعة  اأو  �رسطني  اأو 
واحد،  �رسط  بنق�س  واأحياناً 
كل  يف  كان  الإمام  اأن  كما 
ال�صلطة  على  ي�صتوىل  احلالت 
وال�صيف؛  الع�صكرية  بالقوة 
حالة  يف  اليمن  كانت  ولذلك 

حروب دائمة.
ت�صمن  فقد  الثاين  الف�صل  اأما 
مقدمات  التالية:  املحاور 
الربيع  ثورة  انطلق  الأزمة، 
املبادرة  اليمن،  يف  العربي 
الأزمة. وقد  اخلليجية لحتواء 
ال�صيا�صي  احلل  اأن  اإىل  خل�س 
التوافق  على   يقوم  اليمن  يف 
على  اليمني  الوطني  ال�صيا�صي 
حمددة  �صيا�صية  اأجندات 
بروح  والعمل  الزمني،  املدى 
ظروف  يف  جدا  هامة  الفريق 
اليمن احلا�رسة، كما اأن التوافق 
للمرحلة  طريق  خارطة  على 
امللي�صيات  وحل  النتقالية، 
والَقبَلية  والطائفية  احلزبية 
وطني،  جي�س  وبناء  امل�صلحة، 
واإعادة النظر يف تطبيق تق�صيم 

من  النهائية  للمرحلة  الأقاليم 
اإن  حيث  اليمنية،  الدولة  بناء 
دولة  وجود  يتطلب  تطبيقه 

مركزية قوية وقادرة ماليا.
دعم  اإىل  بحاجة  اليمن  واأن 
الإقليم،  ودول  الدويل  املجتمع 
التعاون  جمل�س  دول  وخا�صة 
وماليا  اقت�صاديا  اخلليجي 
الدولة  بناء  لإعادة  و�صيا�صيا؛ 
العلقات  وترميم  اليمنية، 
مكونات  خمتلف  بني  الداخلية 
العدالة  �صمن  اليمني  املجتمع 
عليها  توافق  التي  النتقالية 
على  الباحث  ويوؤكد  اليمنيون. 
واآلياتها  اخلليجية  املبادرة  اأن 
لأن  �صاحلة  زالت  ما  املزمنة 
عليه،  متوافقاً  اإطاراً  تكون 
حل  يف  عليه  للتطوير  وقابًل 
امل�صاألة اليمنية، كما اأن قرارات 
باليمن  املت�صلة  الأمن  جمل�س 
كانت توافقية يف الأفق الدويل، 
اإىل حل  و�صول  تفعيلها  وميكن 

يف امل�صاألة اليمنية.
حممود  الدكتور  اأن  يذكر 
ال�صوبك  مواليد  من  اجلبارات 
حا�صل   ،1958 �صنة  الأردن  يف 
يف  الدكتوراة  �صهادة  على 
الريموك،  جامعة  يف  التاريخ 
القوات  يف  خدم   ،2005 عام 
  -1980( الأردنية  امل�صلحة 
مقّدم،  برتبة  وتقاعد   ،)1996
املعاهد  يف  حما�رساً  وعمل 
اخلدمة  و�صام  حاز  الع�صكرية، 
قبيل  املخل�صة  الطويلة 
تقاعده، ويعمل اأ�صتاذاً  للتاريخ 
احلديث  واملعا�رس يف جامعة 
�صنة  منذ  التطبيقية  البلقاء 
العلقات  موؤلفاته:  من   .2006
املتحدة   الوليات  مع  اليمنية 
 ،) 1948م   -1904( الأمريكية 
تاريخ  يف  درا�صات  2008م. 

اليمن املعا�رس،  2014م.

»اآنا كارينينا« الرو�ضية بني اأف�ضل 3 روايات يف التاريخ
كارينينا«  »اآنا  رواية  حلت 
ليو  العظيم  الرو�صي  للكاتب 
الثالث  املركز  يف  تول�صتوي 
يف  الروايات  اأف�صل  لقائمة 

تاريخ الب�رسية، وفقا لت�صنيف 
تلغراف«  »ديلي  �صحيفة 

الربيطانية.
الأول،  املركز  يف  واحتلت 

للكاتبة  مار�س«  »مدل  رواية 
اإيفان�س،  اآن  ماري  الإجنليزية 
القلمي  با�صمها  �صهرة  الأكرث 
خرباء  وو�صع  اإليوت  جورج 

الثاين  املركز  يف  ال�صحيفة 
للكاتب  ديك«  »موبي  رواية 
ملفيل  هريمان  الأمريكي 
وجاءت يف املركز الرابع رواية 

»�صورة �صيدة« لهرني جيم�س، 
»قلب  رواية  اخلام�س  ويف 

الظلم« جلوزيف كونراد.
و�صمت قائمة الع�رس الأوائل، 

الزمن  عن  »البحث  اأي�صا 
برو�صت  ملار�صيل  املفقود« 
ل�صارلوت  اير«   »جني  وراوية 
جلون  و«العار«  برونتي، 

و«ال�صيدة  كوتزي  ماك�صويل 
وولف  لفرجينيا  ديلواي« 
دي  مليغيل  كي�صوت«  و«دون 

�رسفانت�س.
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اكت�صاف �صبب غري متوقع 
للإ�صابة بالأرق الدائم!

�أجرتها  جديدة  در��سة  حذرت 
من  مي�سوري-كولومبيا  جامعة 
�رشب  من  فقط  و�حدة  ليلة  �أن 
�أكرث  �لنوم  جتعل  قد  �خلمر 
ويقول  �حلياة  لبقية  �سعوبة 
يتطلب  �لأمر  �إن  �لبحث  فريق 
جل�سة  يف  كحولية  م�رشوبات   4
�ل�رشر  لإحلاق  فقط،  و�حدة 
بجني ينظم عملية �لنوم، ما قد 

يت�سبب يف �لإ�سابة باأرق د�ئم.
للبحث،  �لرئي�سي  �ملوؤلف  وقال 
وهو  تاكر،  ماهي�ش  �لدكتور 
�لأع�ساب  علم  يف  �أ�ستاذ 
�إن  مي�سوري-كولومبيا،  بجامعة 
للمدمنني  كبرية  م�سكلة  »�لنوم 
ت�رشب  كنت  و�إذ�  �لكحول.  على 
من  باحلرمان  �ست�سعر  �خلمر، 
و�ستحتاج  �لتايل  �ليوم  يف  �لنوم 
�لكحول  من  �ملزيد  �رشب  �إىل 

للخلود �إىل �لنوم«.
وبالن�سبة للدر��سة، قام �لباحثون 
مل�ستويات  �لفئر�ن  بتعري�ش 
�رش�هة �ل�رشب �لتي ر�سدت لدى 

�لتالية،  �ل�ساعات  ويف  �لب�رش. 
يف  كبرية  زيادة  �لفئر�ن  �سهدت 
ومل  �لنوم.  �أثناء  �لعني  حركة 
�لأدينو�سني  يف  زيادة  �أي  تظهر 
ول  �لنوم(  تعزز  كيميائية  )مادة 
و�كت�سف  �لنوم  يف  �لرغبة  حتى 
�لفريق �أن تناول م�رشوب كحويل 
�لذي  �جلني  ن�ساط  من  يقلل 
با�سم  ويعرف  بالنوم  يتحكم 
»ENT1«. و�أو�سح �لباحثون �أن 
�لأمر كان مفاجئا، حيث توقعو� 
�أن يتاأثر �جلني بعد عدة جل�سات 
و�حدة  ولي�ش  من �رشب �خلمر، 
�لدر��سة  �أن  �إىل  و�أ�سارو�  فقط. 
كيف  فقط  تو�سح  ل  �جلديدة 
ميكن �أن يوؤدي �لإكثار من �رشب 
بل  �لنوم،  ��سطر�ب  �إىل  �خلمر 
كيفية  على  �ل�سوء  ي�سلط  قد 
�سلبا  �لنوم  ��سطر�بات  تاأثري 
�إىل  لتدفعهم  �لأ�سخا�ش،  على 

�إدمان �لكحول.
للإدمان  �لوطني  للمعهد  ووفقا 
على �لكحول، فاإن �رشب �خلمر 

يف  �لكحول  تركيز  يجعل  منط 
�أو  غر�م   0.08 �إىل  ي�سل  �لدم 
�أكرث. ويحدث هذ� عادة عندما 
�لرجل 5 كوؤو�ش كحول  ي�ستهلك 
�لن�ساء  ت�ستهلك  �أو  �أكرث،  �أو 
خلل  �أكرث،  �أو  م�رشوبات   4
بالفعل  وهناك  فقط  �ساعتني 
�ملدى  على  معروفة  خماطر 

�لأمر  يتعلق  عندما  �لق�سري 
ب�رشب �خلمر، مبا يف ذلك �لروؤية 
يذكر  �لذ�كرة  و�سعف  �مل�سوهة 
يف  بالغني   6 كل  من  و�حد�  �أن 
�لوليات �ملتحدة ي�رشب �خلمر 
4 مر�ت على �لأقل �سهريا، وفقا 
ملر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��ش 

و�لوقاية منها.

�أكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�ش �لأمريكية �أن مادة �لرتيكلو�سان �مل�سادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب بالإ�سابة ب�رشطان �لقولون احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
و�لتهابه ون�رش موقع »MedicalXpress« در��سة علمية عن خطورة مادة �لرتيكلو�سان �لتي تدخل يف تركيب �لكثري من منتجات 
�ملري�سة  �لتجارب  فئر�ن  على  �لرتيكلو�سان  تاأثري  خللها  در�سو�  جتربة  �لعلماء  و�أجرى  و�ل�سابون.  �لأ�سنان  كمعجون  �لتنظيف 

و�ل�سليمة فوجدو� �أنها ت�سببت يف تطور مر�ش �رشطان �لقولون و�لتهابه لدى جميع �لفئر�ن دون ��ستثناء.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن »هذه �لتجربة �أكدت �أن تريكلو�سان غري تركيب �لبكترييا �حليوية يف �أمعاء �لفئر�ن و�أثر �سلبا على تنوعها 
�لرتيكلو�سان يوؤثر �سلبيا على حالة �لأمعاء«.�لهام يف هذه �ملنطقة �حل�سا�سة من �جل�سم«وقال م�رشف �لدر��سة، غادون ت�سانغ، �إن »هذه �لنتائج تربهن للمرة �لأوىل على �أن 
�لأ�سنان  �لوقت �حلايل يف �سناعة معاجني  للجر�ثيم و�لفطريات ت�ستخدم يف  ��سطناعية م�سادة  �لرتيكلو�سان هو مادة  �أن  يذكر 

و�ل�سابون ومزيل �لعرق و�أنو�ع �ملنظفات �ملختلفة. كما ي�ستخدم �لرتيكلو�سان يف علج �لأ�سنان قبل تركيب �حل�سو�ت لها.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي

جامعة  علماء  �كت�سف 
�لأمريكية،  لويل  ما�سات�سو�ست�ش 
�لأحما�ش  �لأطفال  تناول  �أن 
�لدهنية غري �مل�سبعة �أوميغا -3 
يخف�ش  منتظمة،  دورية  ب�سورة 
و�لعدو�نية  �لإجهاد  م�ستوى 
در��سة  نتائج  وبينت  لديهم 
�لعلماء �أن �سلوك �لأطفال �لذين 
هدوء�  �أكرث  �أوميغا-3  يتناولون 
ينعك�ش  ما  باأقر�نهم،  مقارنة 
�لع�سبي  �جلهاز  على  �إيجابيا 

لو�لديهم.
�ل�سلوك  يرتبط  للخرب�ء،  ووفقا 
�لإجر�مي  وحتى  �لعدو�ين 
ويفرت�ش  بيولوجية.  بعو�مل 

يف  �لنق�ش  تعوي�ش  �أن  �لعلماء 
ي�سمح  �ل�رشورية  �لأحما�ش 
يف  �لعدو�ين  �ل�سلوك  مبنع 
للإجهاد  »ميكن  كما  �ملجتمع. 
فيزيولوجية  تغري�ت  ي�سبب  �أن 
�لعدو�نية  زيادة  �إىل  توؤدي 
�ملت�رشع«وحت�سن  و�ل�سلوك 
و�لنتباه  �لدماغ  عمل  �أوميغا-3 
و�لذ�كرة، ومن �أف�سل م�سادرها 
و�أكدت  �لبحرية  �ملاأكولت 
تناول  �أن  �سابقة  در��سات  نتائج 
�لأحما�ش �لدهنية غري �مل�سبعة 
�لغذ�ئية  و�ملو�د  و�لأ�سماك 
من  يخف�ش  باأوميغا-3  �لغنية 

معدل �لوفيات.

�أجر�ها  در��سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  �لربوفي�سور، 
�لأمرية  حل�ساب مركز م�ست�سفى 
 6 �ل�سعر  �سبغ  �أن  غري�ش، 
خطر  من  يزيد  �ل�سنة  يف  مر�ت 
بن�سبة  �لثدي،  ب�رشطان  �لإ�سابة 
14%وعقب در��سته ملفات �لن�ساء 
�مل�سابات ب�رشطان �لثدي، ن�سح 
�لأف�سل  »من  قائل:  �لربوفي�سور 
��ستخد�م  �ل�سعر  �سبغ  عند 

�أقل  على  حتتوي  ومو�د  و�سائل 
�لعطرية، من  �لأمينات  كمية من 
�ل�سعر  تاأثريها يف  يكون  �أن  �أجل 
ل  كما  ميكن.  ما  �أقل  و�جللد 
ين�سح ب�سبغ �ل�سعر �أكرث من مرة 

كل 2-3 �أ�سهر«.
يذكر �أن علماء جامعة ييل �أعلنو� 
قبل خم�ش �سنو�ت �أن �سبغ �ل�سعر 
�ملتكرر يزيد من خطر �لإ�سابة 

ب�رشطان �لدم بن�سبة %30.

8 طرق متكنك من ال�صتعداد 
ج�صديًا ل�صتقبال رم�صان

�سارف �سهر رم�سان على �لبدء، و�لكثري من �لنا�ش ي�ستقبلونه من 
دون �أي حت�سري�ت خا�سة �أو ��ستعد�د�ت معينة �أو تغيري�ت يف منط 

�حلياة. وحلياتنا �لعادية �ليومية منط معني نتبعه، يتوقف متاماً 
ويختلف مع بدء �سهر رم�سان، فبدء�ً من تّغري مو�عيد تناول �لطعام 

و�نتهاًء بالمتناع عن �لقهوة و�لتدخني؛ يحتاج �جل�سم للتاأقلم مع 
�لو�سع �جلديد قبل رم�سان وبعدها ملدة �سهر حتى ي�ستطيع 

�ل�سيام وق�ساء �سهر رم�سان من دون تعب �أو �إرهاق �أو �أي �أعر��ساً 
�أخرى.

ويت�سمن �ل�ستعد�د قبل رم�سان تغيري بع�ش �لعاد�ت، وممار�سة 
بع�ش �لأمور �لأخرى �لتي جتعلك م�ستعد�ً من �لناحية �جل�سدية 

قبل رم�سان.

قم بزيارة �سريعة للطبيب

من �جليد ب�سكل عام �أن تقوم باملتابعة و�لفح�ش مع �لطبيب كل 
�ستة �أ�سهر لـ �سنة، للتاأكد من �سلمة �سحتك وعدم �إ�سابتك باأي 
�أمر��ش. ويف�سل �أن تقوم بزيارة �لطبيب �لعام قبل رم�سان حتى 

تتاأكد من عدم وجود ما قد مينعك من �ل�سيام، �أو ما قد يوؤدي �إىل 
�سعوبات �أثناء �ل�سيام.

قلل من املنبهات

لتناول �لقهوة و�ل�ساي وتدخني �ل�سجائر �أعر��ش �ن�سحاب م�سابهة 
للأعر��ش �لتي ت�سيب �ملن�سحب من �لإدمان. �إنه من �أجل �ساحلك 
�أن تبد�أ يف �لتقليل من �رشب �لقهوة و�ل�ساي وخف�ش عدد �ل�سجائر 

�لتي تعودت عليها.
حيث �أن ��ستمر�رك على نف�ش �ملعدل من �ل�سجائر و�لقهوة، �سوف 
يعر�سك ل�سعوبات �سديدة عند بدء �ل�سيام. فقد ت�ساب بال�سد�ع، 

تعكر �ملز�ج، �لع�سبية، عدم �لرتكيز وغريها من �لأعر��ش �لتي 
�ستزعجك وتوقفك عن ممار�سة حياتك �لطبيعية.

اأكرث من �سرب املاء

�سو�ًء كنت حتاول تقليل �رشب �لقهوة و�ل�ساي �أو �ل�سجائر �أم ل، 
فاأنت حتتاج �إىل �رشب كميات كبرية من �ملاء خلل �ليوم. فاأولً، 

ج�سمك يحتاج �إىل �ل�سو�ئل ملقاومة �جلفاف يف حر �ل�سيف. 
وثانياً، ي�ساعد �ملاء على �إخر�ج �ل�سموم من �جل�سم، وهي �لعملية 

�لتي �ستحدث لك ب�سكل �أ�سهل �إن كنت حتاول �لتقليل من �ل�سجائر 
و�ملنبهات.

ل تن�س وجبة الإفطار مبكراً

وحتى ل ي�سعب عليك �لقيام لل�سحور عند بدء �ل�سيام، ت�ستطيع �أن 
حتاول �لتعود على وجبة �لإفطار �ملبكرة قبل رم�سان من �أجل �أن 

تعود ج�سدك على ��ستقبال وجبة �لإفطار مبكر�ً.

اأبعد بني مواعيد الوجبات

وي�ساعد هذ� �لأمر �لتعود على وجود وجبتني فقط خلل �سهر 
رم�سان، وهما �ل�سحور و�لإفطار، فعندما تقوم باإبعاد �لأوقات بني 
�لوجبات �لتي تتناولها يف �ليوم قبل رم�سان، �سوف ي�ساعدك هذ� 
�لأمر على �حتمال عدم �لأكل فرتة �ل�سيام و�سوف يتعود ج�سمك 

على هذ� فلن يتعبك باأعر��ش مثل �لإعياء ب�سبب قلة تناول �لطعام.

اتبع اأي تعليمات طبية خا�سة بحالتك

�إن كنت تعاين من �أي مر�ش مثل �ل�سكر �أو �ل�سغط، فاإنك �سوف 
حتتاج �إىل �ملتابعة مع �لطبيب ملعرفة �لتعليمات و�ملحظور�ت 

خلل �سيامك، حتى ل تتعر�ش للم�ساكل �ل�سحية.

عّدل من �ساعات نومك

�إذ� كنت من �لنوع �لذي تعّود على �أن يخلد �إىل �لنوم متاأخر�ً، حاول 
�أن تقلل من �ل�ساعات تدريجياً لت�ستطيع �لنوم يف معاد منا�سب قبل 

رم�سان لتتمكن من �ل�ستيقاظ لتناول �ل�سحور خلل �ل�سيام، لك 
�أن تتخيل بقاءك متاأخر�ً ثم تناولك �ل�سحور ثم �لنوم و�ل�سطر�ر 

لل�ستيقاظ مبكر�ً �ليوم �لتايل للذهاب �إىل �لعمل، �سيكون هذ� 
�لأمر �ساقاً جد�ً على ج�سمك ليحتمله.

خطط لنوعية وجباتك

بالتاأكيد لن تقوم باإعد�د قائمة كاملة ملا �ستعده لوجبات رم�سان. 
لكن، باإمكانك �أن ت�سع لنف�سك خطة مب�سطة عامة ملا �سوف 

�ستتناوله خلل �سهر رم�سان، وذلك حتى ل تفاجئ �أحياناً بعدم 
معرفة ما �سوف تتناوله فتقوم با�ستبد�له بالوجبات �ل�رشيعة �أو 

�لأطعمة غري �ملفيدة.
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يا نف�س توبي  ...اإىل رحاب الرحيم الرحمن
x�إنها ذكرى.. �أذكر بها نف�سي و�أنفا�سي ونفو�س 
�إخو�ين من �ملوؤمنني يف �مل�رشق �أو يف �ملغرب 

ويف كل مكان وزمان وهي دعوة.. �إىل رحاب 
�لرحيم �لرحمن. ال دعوة للرتخ�س وال �إىل متجيد 

�لعرثة �لهابطة، �أو هتاف بجمال �مل�ستنقع. 
وهي �إ�ساء�ت.. الإقالة �لعرثة.. و�سحذ �خلوف 

و�لرجاء.. و��ستثارة �ملر�قبة و�حلياء بالندم 
و�ال�ستغفار. وهي دعوة للنف�س.. للنهو�س بها 

نحو �ال�ستعالء، وجماهدتها بنور �لعلم و�لطاعة 
و�لفر�ر من �جلهل و�ملع�سية. هي �نطالقة من 
قيود �خلطايا و�الآثام �إىل رحمة �هلل ذي �جلالل 

و�الإكر�م.. وال تقل �إن ذنوبي كثرية، فاإن رحمة �هلل 
�أعظم، وعفوه �أو�سع و�أ�سمل. و�علم �أن كل تائب 

البد له من �لهم و�لغم و�ل�سيق يف �أول �لتوبة، 
و�أمل بفر�ق حمبوبه، وهذ� �الأمل و�لقب�س �لذي 
يح�سل دليل على حياة �لقلب وقوة �ال�ستعد�د، 
فعالمة �ل�سعادة �أن تكون ح�سنات �لعبد خلف 

ظهره و�سيئاته ن�سب عينيه، فكلما تذكرت �لذنوب 
و�خلطايا.. فارجع �إىل ربك و��ستغفر�هلل.

و�بك على خطيئتك.. ثم �جعل �ملوت و�الأجل بني 
عينيك. وتفكر فيما م�سى من �لذنوب.. كما قال 

مالك بن دينار رحمه �هلل: »�لبكاء على �خلطيئة 

يحط �خلطايا كما حتط �لريح �لورق �لياب�س«. 
�أكرث من �لتوبة و�ال�ستغفار، وعليك بال�سالة يف 
جوف �لليل، و�ل�سدقة على �ملحتاجني فاإنهما 

مطفئتان للخطايا كما يطفئ �ملاء �لنار وما 
ر  ي�سيب �ملوؤمن من هم وال غم وال �أذى �إال كَفّ
�هلل بها عنه �خلطيئات.  وبعد ذلك �أ�سكر �هلل 

على �لهد�ية و�لتوفيق. وتذكر ما �أعده �هلل لعباده 
�لتائبني من عظيم �لثو�ب و�حل�سنات.. فما ما 
هي �إال �أنفا�س معدود�ت و�أيام معلومات، فاإذ� 
�لد�ر غري �لد�ر.. و�حلال غري �حلال. كما قال 

ربنا تبارك وتعاىل: ﴿ َوَما تَْدِري نَْف�ٌس َماَذ� تَْك�ِسُب 
 َ ْر�ٍس مَتُوُت �إَِنّ �هلَلّ ِيّ �أَ َغًد� َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَ

َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ]لقَمان: 34[. �للهم �جعلنا من 
�لتو�بني، و�جعلنا من �ملتطهرين. و�جعل �للهم 
خري �أعمارنا �أو�خرها، وخري �أعمالنا خو�متها، 

وخري �أيامنا يوم نلقاك، فاطر �ل�سمو�ت و�الأر�س 
عامل �لغيب و�ل�سهادة �أنت ولينا يف �لدنيا و�الآخرة، 
توفنا م�سلمني و�أحلقنا بال�ساحلني و�جعل لنا ل�سان 

�سدق يف �الآخرين. و�جعلنا �للهم من ورثة جنة 
�لنعيم.. �إنك وحدك �أهل �لتقوى و�أهل �ملغفرة. 

ربنا �غفر لنا ولو�لدينا وللم�سلمني و�مل�سلمات 
وللموؤمنني و�ملوؤمنات.

ف�ضل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�سف �سُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 

الذلِة الب�سرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�سافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�سْ اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�سورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َسْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �سبب لدفع غ�سب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �سَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�سَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�سْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�سححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�سنه الألبان[

اأحفاد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم
�بن  �أّنه  على  �حلفيد  يعرف   
فيعرف  �لبنت  �بن  �أما  �لولد، 
يتعلّق  وفيما  �ل�سبط،  با�سم 
بر�سول �هلل عليه �أف�سل �ل�سالة 
�أحفاٍد  �أي  له  يكن  فلم  و�ل�سالم 
�لذكور، وذلك ب�سبب  �أبنائه  من 
�إال  �ل�سّن،  �سغار  وهم  موتهم 
بناته،  من  �أ�سباٍط  ثمانية  له  �أّن 
و�أ�سماوؤهم  ذكور،  خم�سة  وهم 

هي: علي: وهو �بن زينب ر�سي 
�هلل عنها من زوجها �لعا�س بن 
عبد �سم�س، وي�سار �إىل �أّنه تويف 
هي  �أمامة:  �ل�سّن.  يف  �سغري�ً 
عليه  حملها  و�لتي  علي،  �أخت 
�حل�سن،  �سالته.  �أثناء  �ل�سالم 
�أبناء  هم  وحم�سن:  و�حل�سني، 
�أبي  فاطمة من زوجها علي بن 
طالب ر�سي �هلل عنهما. �أم كلثوم، 

وزينب: هن بنات فاطمة وعلي 
هو  �هلل:  عبد  طالب.  �أبي  بن 
�مل�سلمني  خليفة  من  رقية  �بن 
عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه.

بن  عثمان  تزّوج  مالحظة:   
�هلل  ر�سول  �بنة  كلثوم  �أم  عفان 
�ختها  وفاة  بعد  �ل�سالم  عليه 
�أن  دون  توفيت  �أّنها  �إال  رقية، 

تنجب.

ف�ضائل القراآن الكرمي
اأن اأهل القراآن هم اأهل اهلل.

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�س اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�سر ح�سنات.

اأنه يورث الإن�سان الراحة والذكر احل�سن يف ال�سماء 
والأر�س.

اأن كل اآية يحفظها امل�سلم يرفعه اهلل بها درجة يف اجلنة.
اأن املاهر بالقراآن يقرنه اهلل تعاىل باأف�سل املالئكة.

اأن اأف�سل النا�س هو من يتعلم القراآن ويعلمه.
اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�ساًنا حفظ القراآن وعمل به.

اأنه ياأتي �سفيًعا لأ�سحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
اأن �ساحب القراآن رفعه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سلى 

اهلل عليه و�سلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ساحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه 

يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.
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 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

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  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

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.



الرئي�س  اعتقل  ملاذا 
اأودي؟ ل�شركة  التنفيذي 
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القب�ض  الأملانية  ال�سلطات  األقت 
لعمالق  التنفيذي  الرئي�ض  على 
ال�سيارات، اأودي، �سمن الإجراءات 
ف�سيحة  بخ�سو�ض  القانونية 
فيها  تورطت  التي  النبعاثات 

فولك�ض فاغن واأودي يف 2015.
"فولك�ض  با�سم  املتحدث  واأكد 

اأودي  ل�رشكة  املالكة  فاغن" 
التنفيذي،  ال�رشكة  رئي�ض  اعتقال 
�رشحت  كما  �ستادلر،  روبيرت 
ميونخ  مدينة  يف  العامة  النيابة 
"ملنع  متت  العتقال  عملية  باأن 
ال�سيد �ستادلر من اإخفاء اأية اأدلة" 
بخ�سو�ض الف�سيحة، واأ�سافت اأن 

 20 الأربعاء  يوم  �سيتم،  ا�ستجوابه 
جوان اجلاري. 

املا�سي  ال�سهر  اأودي  واعرتفت 
طرازي  من  �سيارة  األف   60 باأن 
A6 وA7 تعاين من خلل يف نظام 
حتايلت  الذي  الديزل،  حمركات 
اختبار  على  ال�رشكة  خالله  من 

انبعاث الغازات التي تفر�سه بع�ض 
الدول، كالوليات املتحدة واأملانيا 
يف  حتايلت  اأودي  اأن  اليوم  ويقدر 
اإنتاج قرابة مليون �سيارة، يف اأكرب 
ال�سيارات  عامل  دولية يف  ف�سيحة 
"ديزل  با�سم  تعرف  باتت  والتي 

غيت". 

بي اإم دبليو الفئة الثامنة غران كوبيه تظهر لأول مرة 
ك�سفت بي اإم دبليو موؤخرا عن الفئة الثامنة كوبيه 
2019، و من ر�سد لأول مرة ن�سختها الطويلة ذات 

الأربعة اأبواب، جران كوبيه لي�ست هذه اأول مرة نلقي 
 M8 نظرة عليها، حيث ظهرت مبار�ض 2018 يف �سكل
غران كوبيه الختبارية، اأما منوذج الختبار فاإنه يبدو 

حمافظا على التفا�سيل الديناميكية بالفئة الثامنة 
كوبيه، با�ستثناء اأنه اأكرب حجما لإتاحة م�ساحة لالأبواب 

اخللفية. �ستتيح غران كوبيه لبي اإم دبليو مناف�سة 
ال�سيارات الريا�سية الكبرية مثل بور�ض بانامريا 

ومر�سيد�ض AMG GT4 كوبيه، بالإ�سافة اإىل ذلك 
تنوي ال�سانعة البافارية اإطالق ن�سخة ك�سف للفئة 

الثامنة والتي ر�سدت موؤخرا دون متويهات.
�ستح�سل ال�سيارة ذات الأربعة اأبواب على اأحدث تقنيات 

بي اإم دبليو، يت�سمنها عدادات قيا�سات رقمية 12.3 
اإن�ض، �سا�سة 10.25 اإن�ض للمعلومات والرتفيه، مع 

جمموعة اأنظمة �سالمة وم�ساعدة متقدمة لل�سائق على 
ناحية املحركات، لن تكون هنالك اأية مفاجاآت حيث 
�ست�ستمل الفئة الثامنة غران كوبيه على نف�ض حمرك 

الكوبيه �سعة 4.4 لرت 8 �سلندر قوة 523 ح�سان، على اأن 
حت�سل M8 جران كوبيه لالأداء العايل على حمرك تريبو 

مزدوج V8 قوة 600 ح�سان مع نظام دفع رباعي هذا 
ومتوقع اأن تك�سف بي اإم دبليو عن الفئة الثامنة جران 

كوبيه خالل 2019 كموديل 2020.

هيونداي تغزو اأوروبا 
بـ"Fastback" الريا�شية

عن  هيونداي  �رشكة  اأعلنت 
 i30" �سيارة  جتارب  من  انتهائها 
حلبة  يف  الريا�سية   "Fastback
نوربورغرينغ الأملانية، ا�ستعدادا 
الأوروبية  ال�سوق  يف  لإطالقها 
بهيكل  املركبة  هذه  وتتميز 
ان�سيابي �سبيه بهياكل �سيارات بي 
�سندوق  وغطاء   ،"x6" دبليو  اإم 
خلفي �سمم كجناح هوائي لثبيت 
ب�رشعات  ال�سري  عند  ال�سيارة 

 "Fastback" زودت  كما  عالية 
املولتيميدا،  اأنظمة  باأحدث 
ونواقل  باللم�ض،  تعمل  و�سا�سات 
�رشعة مثبتة على جانبي املقود.
لهذه  الريا�سي  الأداء  وت�سمن 
ب�سعة  توربينية  ال�سيارة حمركات 
ح�سانا،  و275   250 وعزم  لرت   2
 0 من  الت�سارع  زيادة  على  قادرة 
من  اأقل  يف  كلم/�ساعة   100 اإىل 

6 ثوان.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�شف نف�شها ر�شميا 
ال�ستار  دبليو  اإم  بي  اأزاحت 
كوبيه  الثامنة  الفئة  عن  اأخريا 
من  اأ�سهر  عقب  اجلديدة 
والت�رشيبات  التج�س�سية  ال�سور 
فيما  لكم  ونعر�ض  املختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  اأهم  يلي 
دبليو  اإم  بي  الفاخرة،  ال�سيارة 
اأكدت على اأن الرتكيز يف الكوبيه 
اجلديدة هو توفري جتربة قيادة 
مت  حيث  وديناميكية،  مثرية 
ومولدات  ال�سا�سيه  �سبط 
لعر�ض  التعليق  ونظام  الطاقة 
“ر�ساقة ترتقى على املناف�سني 

متوقع  هو  كما  لمتناهية  ودقة 
قمة  يف  ريا�سية  �سيارة  من 

جمالها”.

الت�سميم اخلارجي 

كوبيه  الثامنة  الفئة  خارجية 
بني  وجتمع  اأنيقة  اجلديدة 
حزمة  يف  الع�سلية  ال�سطوح 
عالمة  برائحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  اإم  بي 
الأبرز  واملثال  ت�سميمها، 
التهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

الكليتني  �سكل  على  ال�سخمة 
 4،843 اإىل  الكوبيه  طول  وي�سل 
مليمرت   1،902 وعر�سها  مليمرت 
وارتفاعها 1،341 مليمرت وقاعدة 

عجالتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  الثامنة  الفئة 
ديزل  ترييو  الأول  مبحركني، 
�سلندرات  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دوران  وعزم  ح�سان   315 بقوة 
من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680

يف  كلم\�ض   100 اإىل  ال�سفر 
4.9 ثانية املحرك الثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندرات 
نيوتن.مرت،   750 دوران  وعزم 
يف  كلم\�ض   100 اإىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
اأوتوماتيكي  بجري  املحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  الكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  املتكيف   M طراز  من 
نواب�ض  ي�سمل  والذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  اإلكرتونية 
التوجيه  نظم  اأحدث  اإىل 
ونظام  دبليو،  اإم  بي  من  الفعال 
واأنظمة  الدحرجة،  ملنع  فعال 
التحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
ال�سري  �رشعة  يف  الأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  امل�ساعدة  ونظام 
من  واحلماية  الطريق  حارة 
ال�سطدام اجلانبي وامل�ساعدة 

على الركن.

�سا�سة  جند  املق�سورة  داخل 
مل�سية بطول 10.25 اإن�ض للوحة 
 12.3 اأخرى  و�سا�سة  القيادة، 

اإن�ض للوحة العدادات.
مر�سيد�ض  عوامل  بني  اجلمع 
 911 وبور�ض  كوبيه   S-Class
يوجد  اأنه  تعتقد  دبليو  اإم  بي 
 S-Class مر�سيد�ض  بني  فراغ 
ملوؤه  ليتم   911 وبور�ض  كوبيه 
والتي  اجلديدة،  الثامنة  بالفئة 
جتمع بني اأهم ميزات املوديلني، 
جتربة القيادة الريا�سية املثرية 

واملق�سورة الفاخرة.
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مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
جديد  اخباري  تطبيق 
الذكية  الهواتف  مل�ستخدمي 
نظامي  على  تعمل  التي 
ليحل  وذلك   iOSو اأندرويد 
الإخباري  لتطبيقها  بدياًل 
كان  والذي   MSN ال�سابق 
على  للم�ستخدمني  متوفراً 

النظامني.
ويعترب التطبيق اجلديد مبثابة 

اإعادة تد�سني للتطبيق ال�سابق 
لكن مع عالمة جتارية جديدة 
 Microsoft بت�سميته 
 MSN من  بدلً   News
ت�سمية  من  نابع  كان  والذي 
ال�سهرية  الإخبارية  اخلدمة 
منذ  ال�رشكة  اأطلقتها  التي 
من  بالرغم  اأنه  حيث   ،1995
اأنه  اإل  اجلديد  التطبيق  طرح 
مازال يحمل املحتوى اخلا�ص 

بخدمة MSN، وهو ما يعني 
اأن ال�رشكة مازالت تعمل على 

بقية التغيريات.
اأن  مايكرو�سوفت  وقالت 
ا�سماً  يحمل  اجلديد  التطبيق 
خمتلفاً لكنه مبني على خدمة 
ال�رشكة الإخبارية التي تقدمها 
للم�ستخدمني عرب مواقع مثل 
خدمات  و�ستظهر   .MSN
اجلديدة  الإخبارية  التطبيق 

بويندوز  خا�ص  تطبيق  �سمن 
تطبيق  ايدج،  مت�سفح   ،10
بوك�ص،  اإك�ص  اأجهزة  �سكايب، 
وكذلك   ،Outlook موقع 
نظامي  على  منف�سل  كتطبيق 

.iOSاأندرويد و
التطبيق اجلديد يجلب خا�سة 
الواجهة  اأو  الليلي  الو�سع 
الداكنة وميكن حتميله جلميع 

امل�ستخدمني 

تويرت تبد�أ بعر�ض �لإعالنات يف �لفيديو

اأنها  عن  تويرت  �سبكة  ك�سفت 
الإعالنات  بعر�ص  �ستبداأ 
املختلفة �سمن الفيديوهات التي 
يتم ن�رشها على ال�سبكة وذلك يف 

12 دولة خمتلفة.
تظهر  الإعالنات  و�ستبداأ 
مقاطع  مقدمة  يف  للم�ستخدمني 
لإعالنات  �سبيه  ب�سكل  الفيديو 
قابلة  والغري  القابلة  يوتيوب 
تويرت  اإعالن  اأن  حيث  للتخطي، 
التي  الفيديوهات  يف  �سيظهر 
قريب  اأو  م�سابه  حمتوي  حتمل 

اإىل حمتوى الإعالن.
خالل  من  تويرت  �رشكة  وت�سعى 
م�ستوى  رفع  اإىل  الأمر  هذا 

الإعالنات واأنواعها على ال�سبكة، 
اأكرب  اإيرادات  تاأمل حتقيق  حيث 
واأنها  الإعالنات خا�سة  تلك  من 
لأول  اأرباح  حتقيق  ا�ستطاعت 
العام  من  الأول  الربع  يف  مرة 
يبدو  ولذلك  طويلة،  �سنوات  بعد 
نهج  على  بال�سري  منطقياً  الأمر 
الدخل  لزيادة  الفيديو  اإعالنات 
اأن ال�رشكة كانت تعاين من  يُذكر 
ال�سبكة  على  امل�ستخدمني  منو 
لكن  متتالية،  خ�سائر  وحتقيق 
دور�سي  جاك  موؤ�س�سها  بعودة 
بداأت  التنفيذي  املدير  ملن�سب 
املميزة  الأرقام  حتقق  ال�سبكة 

اأخرياً.

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�سكل  �سام�سونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�سي  هواتف  ترقية  ر�سمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�سي  و   S7
اندرويد  الت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�سم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ص  جالك�سي  لهواتف 
ودول  ال�سيوية  الدول  وبع�ص 

للوليات  و�سول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�سع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.
�سيقدم التحديث واجهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  بالإ�سافة  للهاتفني 
لأداء  والإ�سالحات  التح�سينات 
الأمنية  التح�سينات  مع  اجلهاز 
�سيقدم  اأي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�سورة  داخل  �سورة  مثل  الرئي�سية 
واخت�سارات  التلقائي  والكمال 
لل�سور  بالإ�سافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

�ن�ستغر�م ت�سمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�س�ض

مع ارتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�ص 
م�ستخدم  مليون   300 اإىل  ان�ستغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رشكة  بداأت 
للق�س�ص  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�سورات  مع  حدث  كما  اي�ساً 
كما  ان�ستغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�سح  هو 
ق�س�ص  بعر�ص  بال�سماح  ان�ستغرام 
املنتجات  لأ�سحاب  الآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�سمح  والذي 
املعرو�ص  املنتج  عن  التفا�سيل 

والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�ستغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�ستغرام  يف  الأعمال  ق�سم  على 

التجربة  تو�سيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�سابات  من  املزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  او  لل�رشاء  �سواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�سيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �ستظهر لحقاً فور انت�سار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

اأعلنت �رشكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�سطناعي.

واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�سول ع�سوائي �سعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�سا�سة قيا�ص 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا 

وامل�ست�سعرات. وترّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�سعرات 16 

ميغابيك�سل، وميتاز اأحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�سور اأكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة، مع ت�سوي�ص اأقل عند 

ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية. وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�سطناعي لإعدادات ال�سورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�سياء 

واملناظر املراد ت�سويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�سوير، ويف ظل 
ظروف الإ�ساءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من اأدوات امل�ساعدة، وتوفر 

الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�سافة اإىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل ال�سوت عن طريق �سماعة 
الراأ�ص. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم 

طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�سود 
والرمادي.



حممد  وزو  لتيزي  الرتبية  مدير  اأم�س  اأكد 
لعالوي اأن املديرية �ستبذل ما بو�سعها حلّل 
قوائم  ت�سم  وزو  تيزي  واأّن  امل�سكل خا�سة 
ميكن  الذين  امل�ستخلفني  لالأ�ساتذة  كافية 
يف  امل�سجل  العجز  ل�سد  عليهم  االعتماد 
العجز  �سد  باإمكانها  اأنه  لدرجة  املنا�سب، 
يف  اأخرى،  واليات  م�ستوى  على  امل�سجل 
التعيني  قوائم  ا�ستنفاد  م�سكلة  تبقى  حني 
الريا�سيات،  مادة  خا�سة يف  املواد  ببع�س 
بعد  اإّنه  قال  حيث  وغريهما،  االجنليزية 
حتديد  �سيتم  النهائية  الو�سيعة  عر�س 
تتخذ  التي  واالإجراءات  العمل  اإ�سرتاتيجية 
الدرا�سية  لل�سنة  احل�سن  ال�سري  ل�سمان 
من  العديد  تالميذ  يخاف  جهتهم  من 
املوؤ�س�سات الرتبوية اأن يجدوا، اأنف�سهم دون 
اأ�ساتذة ب�سبب عدم التحاق االأ�ستاذة اجلدد 
وياأملون  التوظيف  م�سابقات  يف  الناجحني 
اأن يكون امل�سكل موؤقتا واأن ت�رسع الوزارة يف 

ت�سوية امل�سكل يف اأقرب على غرار ثانويات 
بلدية بني دوالة و معاتقة وقت ممكن على 
حد قولهم فال�سنة الدرا�سية متر ب�رسعة وال 
ال�سنة  مع  وقع  كما  الوقت  ت�سييع  يريدون 
املرحلة  تالميذ  منهم  خا�سة  املا�سية 
النهائية، فيما اعترب اأولياء التالميذ اأنه من 

اأ�ساتذة  بدون  التالميذ  ترك  املعقول  غري 
يعترب قطاعا  الرتبية  اأن قطاع  اعتبار  على 
ح�سا�سا يختلف عن باقي الهيئات العمومية 
اإ�سدار  االأمر  ويتطلب  خل�سو�سيته،  نظرا 
واملدر�سة  التلميذ  �سالح  يف  تكون  قوانني 

على حد �سواء 

ح- كرمي 

مدير الرتبية لتيزي وزو حممد لعالوي" للو�سط "

ا�ستوفينا كل �سروط الالزمة لإجناح املو�سم الدرا�سي

هناك اأمل
الفالحة  وزير  ت�سريحات  التزال 

االإنتاج  كمية  حول  احلدث  ت�سنع 

التي بلغت  الوطنية من احلبوب،و 

وهو  قنطار  مليون   60 م�ستوى 

باملوا�سم  مقارنة  قيا�سي  م�ستوى 

بعثته  ما  قدر  ،وعلى  ال�سابقة 

فتحت  ،فاإنها  ارتياح  مكن  االأرقام 

اإمكانية   حول  الت�ساوؤل  اأمام  الباب 

التبعية للدول  التخل�ص نهائيا من 

االأوروبية و خ�سو�سا فرن�سا.

يف  اأكد  قد  القطاع  وزير  كان  و 

ت�سريحات له اأواخر ال�سنة املا�سية 

اإ�سترياد  فاتورة  اأن  اإىل   اأ�سار  قد 

 50 القمح ال�سلب انخف�ست بن�سبة 

باملائة واأن تغطية ال�سوق الوطنية 

اأي�سا  و�سبق  باملائة،   50 جتاوزت 

اأن  احلبوب  لديوان  العام  للمدير 

يف  ا�ستقرار  ت�سجيل  عن  �سرح 

اإنتاج القمح ال�سلب بنحو 35 مليون 

الفرينة  مادة  عك�ص  على  قنطار 

ا�ستريادها  فاتورة  تبقى  التي 

ا�سترياد  فاتورة  جدا،  كبرية 

 ، دوالر  مليار  جتاوزت  الفرينة 

ا�سترياد  فاتورة  انخف�ست  بينما 

باملائة   50 بنحو  ال�سلب  القمح 

600 مليون  اإىل  500 مليون  لتناهز 

عن  يزيد  ما  مقابل  حاليا  دوالر  

املا�سية  ال�سنوات  يف  دوالر  مليار 

على حد تعبريه، كل  هذه االأرقام 

تبقي على ب�سي�ص من االأمل لن�سل 

اأمننا  حتقيق  اإىل  املطاف  نهاية  يف 

الغذائي،للتفرغ نحو جبهات اأخرى 
للتنمية.

موقف

�سعيدة

اإيقاف مروج للمخدرات 
بحي البدر

متكن عنا�رس فرقة مكافحة املخدرات 
بامل�سلحة الوالئية لل�رسطة الق�سائية 
ب�سعيدة من توقيف �سخ�س م�سبوق 

ق�سائيا يبلغ من العمر 22 �سنة تورط 
يف حيازة املخدرات )كيف معالج( و 
املوؤثرات العقلية ق�سد البيع حيث 

تعود وقائع الق�سية اإىل بداية االأ�سبوع 
اجلاري اإثر تلقي عنا�رس الفرقة ملعلومة 
مفادها قيام �سخ�س برتويج املخدرات و 
املوؤثرات العقلية بالقرب من مقر اإقامته 

بحي البدر �سعيدة اأين مت الرت�سد له و 
توقيفه يف حالة تلب�س بحوزته 47 قطعة 
مهياأة للبيع و20 قر�سا مهلو�سا و مبلغ 

مايل من نتاج ترويج هذه ال�سموم و اإقتياده 
اىل مقر الفرقة للتحقيق معه حيث اإعرتف 

بالفعل املن�سوب اإليه ليتم بعدها اإجناز 
اإجراء ق�سائي �سده و تقدميه اأمام النيابة.

خلدون.ع
احلاج # وداد 

اأويحيى يلتقي نظريه 
التون�سيفي بيكني  

بني 26 اأوت و1 �سبتمرب اجلاري

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 36 �سخ�سا 

اعتبارا من 18 �سبتمرب بوهران

تنظيم الف�ساء البيطري 
املغاربي الأول 

اأويحيى،  اأحمد  االأول،  الوزير  حتادث 
اأم�س الثالثاء  ببكني )ال�سني(، مع نظريه 
هام�س  على  ال�ساهد،  يو�سف   ، التون�سي 
ال�سيني- للتعاون   )3( الثالث  املنتدى 

االفريقي.
و  �سمح هذا اللقاء للوزيرين با�ستعرا�س 
و  حيث  الثنائية،  العالقات  اأفاق  و  واقع 
اأعربا امل�سوؤوالن عن ارتياحهما للم�ستوى 
القرارات  تطبيق  حيث  من  بلغته  الذي 

املنبثقة عن الدورة ال21 للجنة امل�سرتكة 
عقدت  التي  التون�سية  اجلزائرية  الكربى 
يف مار�س 2017، كما اأكدا على مت�سكهما 
بتعزيز التعاون الثنائي يف �ستى املجاالت، 
و  �سكل اللقاء اأي�سا فر�سة لتبادل وجهات 
�سيما  ال  االإقليمي،  الو�سع  حول  النطر 
كذا  و  الليبية  لالأزمة  االأخرية  التطورات 
و  االإرهاب  مبكافحة  املرتبطة  امل�سائل 

التطرف العنيف يف املنطقة.

واأ�سيب  حتفهم  �سخ�س   36 لقي   
1650 اآخرون بجروح يف 1314 حادث 
العديد من مناطق  مرور، �سجل عرب 
الفرتة املمتدة ما بني  الوطن، خالل 
ح�سب  اجلاري،  �سبتمرب  و1  اأوت   26
الثالثاء،ح�سيلة  اأم�س  اأوردته  ما 
»اأثقل  �سجلت  وقد  املدنية  للحماية 
تويف  حيث  ق�سنطينة  ح�سيلة«بواليــة 
اآخرون   70 جرح  و  اأ�سخا�س  خم�سة 
،مت اإ�سعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز 

حادث    40 اإثـر  على  اال�ست�سفائية 
مرور.

وحدات  ،قامت  الفرتة  نف�س  وخالل 
تدخل  ب3199  املدنية  احلماية 
منها  حريق«   2661 باإخـــماد  »�سمح 
   ، مــختلفـة  وحرائق  �سناعية  منزلية 
املختلفة  العمليات  يخ�س  فيمــا  اأما 
بـ  املدنية  احلماية  وحدات  فقامت 
عملية   4315 لتغطية  تدخـل   4857
اإ�سعاف و اإنقاذ االأ�سخا�س يف خطر.

املغاربي  البيطري  الف�ساء  �سينتظم 
االأول اعتبارا من 18 �سبتمرب اجلاري 
بوهران حتت �سعار » تبادل اخلربات 
 :  2 ن�سخة  البيطريني  االأطباء  بني 
ال�سحة  يف  ر�سيدة  حوكمة  اأجل  من 
اأم�س  ا�ستفيد  ح�سبما   ،« احليوانية 
و�سي�سارك  املنظمني.  لدى  االأربعاء 
الذي �سيقام  العلمي  يف هذا املوؤمتر 
 « االأندل�سيات   « ال�سياحي  باملركب 
600 خمت�سا يف جمال الطب البيطري 
من داخل و خارج الوطن، وكذا ممثلني 
ملختلف  البيطرة  مفت�سيات  عن 

البيطرية  املعاهد  ومدراء  الواليات 
الوطنية  النقابة  وعن  الوطن  عرب 
البيطرية للوظيف العمومي و غريهم، 
البيطري  الف�ساء  مدير  ذكره  ح�سبما 

اجلزائري، الدكتور بن دنيا �سعادة.
يتوا�سل  الذي  احلدث  هذا  وياأتي 
نف�س  ح�سب  اأيام،  ثالثة  مدار  على 
املجهودات  تعزيز  اإطار  يف  امل�سدر 
و  الفالحة  وزارة  من طرف  املبذولة 
يف  البحري  ال�سيد  و  الريفية  التنمية 
�سبيل تطوير خمتلف جماالت ال�سحة 

احليوانية و االإنتاج احليواين.

تعاون جزائري رو�سي يف قطاع املناجم

ا�ستالم 4 مطاعم و 6 موؤ�س�سات تعليمة جديدة 

159 األف تلميذ يلتحقون مبقاعد 
الدرا�سة  يف �سيدي بلعبا�س

اأبرز التهم املوجهة للداعية 
�سلمان العودة

ال�سناعة و املناجم يو�سف  ا�ستقبل وزير 
�سفري  باجلزائر  الثالثاء  اأم�س  يو�سفي 
تطرق  الذي   و  بيليائيف  ايغور  رو�سيا 
ال�سناعة  الثنائي يف  قطاع  للتعاون  معه  
الوزارة و  اأفاد به بيان  و املناجم،ح�سبما 
بالتطرق  للطرفني  اللقاء  هذا  �سمح  لقد 
املناجم  و  ال�سناعة  جماالت  يف  للتعاون 
يو�سفي  عرب  و  اأكرث  تعزيزها  وطرق 
لتعزيز  اجلزائر  ا�ستعداد  و  عزم  عن 
مع  ال�سناعية  و  االقت�سادية  ال�رساكة 

املناجم  قطاعات  يف  خ�سو�سا  رو�سيا 
و  ال�سيدالنية  و  الكيمائية  ال�سناعة  و 
�سناعات احلديد و ال�سلب .   من جهته 
بالده  اهتمام  اىل  الرو�سي  ال�سفري  تطرق 
لتعزيز ال�رساكات مع اجلزائر ، واحد من 
بالن�سبة  التقليديني االكرث اهمية  ال�رسكاء 
التعاون  اجل معاينة فر�س  و من  لرو�سيا 
و ال�رساكة  بني اجلزائر و رو�سيا  �سيقوم 
بزيارة  االعمال   رجال  من  رو�سي   وفد 

اجلزائر خالل االأ�سهر القادمة. 

بوالية  الرتبية  ملديرية  العام  االأمني  ك�سف 
لهذا  امل�سجلني  عدد  اأن  بلعبا�س  �سيدي 
املو�سم  قد  بلغ 159778تلميذا م�سجل خالل 
 HYPERLINK املدر�سي  الدخول  هذا 
-2018  »t »_blank\  »2019-2018:»tel

ابتدائية   85630مدر�سة  فيها  مبا   ، 2019
�سيتم  ثانوية.كما   20548 و  و 53600 متو�سطة 
ت�سليم 4 مطاعم مدر�سة جديدة ، 3 منها داخل 
والية �سيدي بلعبا�س ومطعم ببلدية �سيدي علي 
ا�ستالم  مت  انه  العام  االأمني  وك�سف  بو�سيدي، 
وثانوية  ومتو�سطتني  ابتدائية  مدار�س   3
الكتاب  بخ�سو�س  اأكد  اأخرى  ومن جهة  جدد، 
املدر�سي متوفر 100 من املائة  وطرح تغيري  

واخلام�سة  متو�سط  الرابعة  ال�سنة  كتب  يف 
انه  املتحدث  نف�س  اأ�ساف  ابتدائي. كما 
دج   3000 منحة  من  هناك 40000 ح�سة 
للمعوزين واليتامى هذه الن�سبة �ستغطي  ح�سبه 
قبل  من  اإعانة  �ستكون  حني  الوالية،يف  حاجة 
وايل والية �سيدي بلعبا�س ل 15 مدر�سة عرفت 
اإعادة تهيئة بعدما اأ�سار يف تعليماته بتجهيزها 
قبل موعد 05 �سبتمرب ، هذا اإىل جانب النظافة 
بالتعاون مع م�سالح احلماية املدنية ومديرية 
املوؤ�س�سات  يف  �سيعتمد   الذي  و  النظافة 
الرتبوية مبا يخ�س املراحي�س واملطاعم من 

اأجل توفري اجلو املالئم للتالميذ.
 �ص.�سهيب

�سلمان  ال�سعودي،  حماكمة  انطالق  مع 
لالحتاد  العام  االأمني  م�ساعد  العودة، 
امل�سنف  امل�سلمني،  لعلماء  العاملي 
النظر  وجهة  ح�سب  اإرهابي  ككيان 
مت  اأقاربه،  بع�س  بح�سور   ، ال�سعودية 
اإليه  املوجهة  التهم  اأبرز  عن  الك�سف 
االإلكرتونية  »�سبق«  �سحيفة  واأفادت 
ا�سمه  تذكر  مل  الذي  املتهم،  باأن 
واكتفت باالإ�سارة اإىل اأنه �سعودي، ت�سلم 
اجلل�سة  يف  عليها  للرد  الدعوى  »الئحة 

اإىل  ال�سعودي  امل�سدر  ولفت  املقبلة« 
�سلمان  اإىل  املوجهة  التهم  عدد  اأن 
االأر�س  يف  االإف�ساد  منها:   37 العودة 
الوطن  بناء  لزعزعة  املتكرر  بال�سعي 
املجتمع  وتاأليب  العمياء  الفتنة  واإحياء 
واالرتباط  القالقل  واإثارة  احلكام  على 
اللقاءات  وعقد  وتنظيمات  ب�سخ�سيات 
اململكة  وخارج  داخل  واملوؤمترات 
لتحقيق اأجنده تنظيم االإخوان االإرهابي 

�سد الوطن وحكامه.

مع�سكر

 الوايل ياأمر بتطهري 
خمتلف منابع املياه 
العمومية و اخلا�سة 

للوقاية  الوالئية  اللجنة  اأ�سغال  وايل مع�سكر  اأم�س  تراأ�س 
MTH و  من االأمرا�س املتنقلة عرب املياه و حماربتها 
االأمرا�س متنقلة عن طريق احليوانات Zoonose  و هذا 
بق�رس املوؤمترات، حيث اأكد  الوايل خالل االجتماع باأن 
باعتباره يرتاأ�س  البلدية  رئي�س  نظافة املحيط من مهام 
البلدية  يكر�سه قانون  و ما  ال�سحة املحلي  مكتب حفظ 
مكاتب  عمل  ملهام  �سنوي  برنامج  ت�سطري  مع  املعمول 
حفظ ال�سحة .كما اأ�سار اإىل اأن عمليات النظافة م�ستمرة 
بدون اإنقطاع على م�ستوى الوالية خا�سة يومي اجلمعة و 
مراقبة  بت�سكيل جلان  للوالية  العام  االأمني  اأمر  و  ال�سبت 
االإدارة  م�سالح  روؤ�ساء  و  بالديوان  امللحقني  من  متكونة 
املحلية و االأمانة العامة للوالية ملتابعة الو�سعية البيئية 

على م�ستوى الوالية .
املائية  املوارد  مدير  و  الفالحية  امل�سالح  مدير  اأمر 
القذرة  باملياه  ال�سقي  عن  بتقارير  موافاته  ب�رسورة 
 Subdivisionnaire املقاطعات   روؤ�ساء  طريق   عن 
باإعتبارها جرمية يعاقب عليها القانون  و يف نف�س ال�سياق 
امر مدير املوارد املائية باإقرتاح عمليات الإجناز �سبكات 
التطهري بالتجمعات ال�سكانية و الدواوير التي تفتقد اىل 
ذات ال�سبكة علما انه �سيتم ربط 35 دوار ب�سبكة التطهري 
كمرحلة اأوىل و هذا عمال مببداأ تكافوؤ الفر�س بني خمتلف 
مناطق الوالية و معاينة و تطهري خمتلف منابع املياه �سواء 
العمومية و اخلا�سة و مراقبتها ب�سفة م�ستمرة ،يف حني 
امر مدير التجارة ب�رسورة تكثيف دوريات و خرجات فرق 

املراقبة للمطاعم و املقاهي خا�سة يف ف�سل ال�سيف
طالبي.فاطمة
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تــــــعزيـــــة
اإىل ال�سيد احلاج منا�ص عبد الواحد 

ببالغ احلزن و االأ�سى تلقيت نبـاأ وفاة الزوجة الكرمية 
من�سوري حياة املغفور لها اإن �ساء اهلل تعاىل، اإثر 
هذا امل�ساب اجللل اأتقدم اإليكم بتعازي اخلال�سة، 

متمنيا من اهلل عز وجــــل اأن يتغمد روح الفقيدة 
برحمته الوا�سعة وي�سكنها ف�سيح جنانه و يلهمكم 

ال�سرب وال�سلوان.
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون.

االأ�ستاذ منا�ص م�سباح
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