
 يف انتظار رد لويزة حنون
 على مبادرة مقري

 جاب اللـــــه يطــــــالب 
 بــــلجــــــــنة مــــــراقـــــبة
 م�ستقلة لالنتخابات

الفيدرالية الوطنية لقطاع 
الرتبية لل�سناباب توؤكد:

نطالب باإعادة النظر يف 
القانون الأ�سا�سي للقطاع  

الناجحون اجلدد يف البكالوريا

69 باملائة من الطلبة 
 وجهوا  على اأ�سا�س 

الرغبة الأوىل  

�ص3

�ص4

�ص4

وزارة ال�سوؤون الدينية

الأئمة يتوعدون بت�سعيد الحتجاج 

الدرك الوطني بالعا�سمة 

توقيف بال�سراقة  �سبكة اإجرامية خمت�سة يف الن�سب و الحتيال 
�ص5

�ص3
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 ولد عبا�ص :

املــــــــوالون للـــــرئي�س 
�ص3ي�سكلون جلنة تـن�سيق
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�ص13

بعد تربئته من جناية التزوير

 وايل بلعبا�س يعيد اإدماج
 »مري« ال�ساية يف من�سبه 

مذبح ح�سني داي بالعا�سمة 

 اكت�ساف 7 حالت اإ�سابة 
�ص5بداء احلمى القالعية 

�ص4

اختيار قديورة �سمن الت�سكيلة 
املثالية للجولة االفتتاحية

 براهيمي حمل اهتمام 
4 اأندية للتعاقد معه

�ص24 

�ص 4

�ص 24

الظاهرة ا�ستفحلت بواليات تيزي وزو و بجاية

  مقتل  �ساب تعر�س  لعتداء 
من طرف مافيا »الباركينغ«

ال�سلف

النريان تدمر 31 هكتارا من الغابات
امل�سيلة 

 فتح وكالة جديدة لت�سالت 
اجلزائر يف �سيدي عي�سي 

 .    جمال غول:لبد من التدخل لرفع الغنب             .       جلول حجيمي »للو�سط«: ال�سمت لن ينفع القطاع  



�ضراكة بني«الوكالة الف�ضائية 
اجلزائرية »و«وي�ضكوم«الربيطانية

وقعت »الوكالة الف�سائية اجلزائرية« واملوؤ�س�سة اخلا�سعة للقانون الربيطاين »وي�سكوم 
اأيرو�سباي�س  »األ.تي.دي” اتفاقية �رشاكة و تعاون يف اإطار تعزيز القدرات الوطنية يف 

جمال تكنولوجيات الف�ساء.

7 اأوت .... عام على رحيل حنا�ضي
حنا�سي  �رشيف  اجلزائرية حمند  الأندية  روؤ�ساء  عميد  رحيل  على  عاما  اأم�س  مّر 
توديع  ي�سادف  الذي  اأوت  ال�سابع  اأم�س  حّل  اأين  القبائل،  �سبيبة  فريق  رئا�سة  عن 
األقابا يف تاريخ كرة القدم اجلزائرية بعد النقالب  اأف�سل الأندية  حنا�سي لرئا�سة 
الذي اأحدثه اأع�ساء اجلمعية العامة لل�سبيبة والذين قاموا يف �سائفة العام املا�سي 

ب�سحب الثقة منه وتعيني حميد �سادمي رئي�سا اآنذاك.

حمرز يندمج يف اأجواء املان �ضيتي
اأجواء فريقه اجلديد مان�س�سرت  ريا�س حمرز يف  الدويل اجلزائري  الالعب  اندمج 
الفريق  زميله يف  ن�رش  ال�سيفي، حيث  املركاتو  ب�سفوفه خالل  التحق  الذي  �سيتي 
بريناردو �سيلفا مقطع فيديو عرب ح�سابه يف موقع التوا�سل الجتماعي »اأن�ستغرام« 
يظهره داخل امل�سبح وهو يتبادل الكرة بالراأ�س رفقة لعب اخل�رش وذلك مبا�رشة 

بعد نهاية مباراة ال�سوبر الجنليزي اأمام ت�سيل�سي.

مولود جديد جلمعية الربكة للعمل اخلريي
ت�سعى جمعية الربكة للعمل اخلريي والإن�ساين لبناء قاعدة اجتماعية فعالة خلدمة 
الغوث  اأبي مدين  ال�رشح -اأكادميية  اأ�س�ست  – حيث  الق�سايا - ق�سية فل�سطني  اأم 
ل�ساحبها  النظامية  للمدر�سة  امتدادا  تعد  التي  الفل�سطينية-  والعلوم  للدرا�سات 
اإن�ساء جيل يرى يف الإ�سالم ومقد�ساته �سيء  اأبي مدين الغوث، للعمل على  �سعيب 

واجب الدفاع عنه.
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خبر في 
صورة

عني احلجل بامل�سيلة 

وفاة �ضخ�ص ونفوق 40 
راأ�ص غنم يف حادث مرور

برج باجي خمتار

حجز ت�ضعة مولدات و 
خم�ضة مطارق �ضاغطة

خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  حجزت 
كما  �ساغطة،  مطارق   )05( وخم�س  كهربائية  مولدات   )09( ت�سعة 
اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�س الوطني ال�سعبي، بالوادي/ن.ع.4، مهربا 

ملة بـ)20( قنطارا من مادة التبغ )01( كان على منت �ساحنة حمحُ

عني الدفلى

تدمري خمباأ للإرهابيني

الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت  ك�سفت  الإرهاب،  مكافحة  اإطار  يف 
ال�سعبي، يوم 06 اأوت 2018، بعني الدفلى/ن.ع.1، خمباأ يحوي قنبلة 

)01( تقليدية ال�سنع ومواد غذائية واأغرا�س اأخرى.

واأ�سيب  �سخ�ص  تويف 
بجروح  اآخرين  اأثنني 
اخلطورة  متفاوتة 
كما مت ت�سجيل هالك 
من  راأ�ص   40 حوايل 
الغنم اثر حادث مرور 
احلجل  عني  ببلدية 
ولية امل�سيلة احلادث 
بني  ا�سطدام  يف  متثل 
من  الأوىل  �ساحنتني 
حمملة    ISUZIنوع
من  راأ�ص   50 بحوايل 

وال�ساحنة  الغنم 
مقطورة  ذات  الثانية 
 VOLVO نوع  من 
وفاة  احلادث  خلف 
من  يبلغ  �سخ�ص 
�سنة   25 حوايل  العمر 
�سخ�سني  اإ�سابة  مع 
متفاوتة  اإ�سابات 
اإ�سعافهم  مت  اخلطورة 
عيادة  اإىل  ونقلهم 
مت  كما  احلجل   عني 
ت�سجيل هالك حوايل 

مع  الغنم  من  راأ�ص   40
لل�ساحنة  كلي  حتطم 
من  وحتطم   isuzi
ذات  ال�ساحنة  الأمام 
ا�سباب  املقطورة 
احلادث تبقى جمهولة 
اإىل غاية ما ي�سفر عنه 
التحقيق الذي با�سرته 
الوطني  الدرك  فرقة 
مالب�سات  ملعرفة 

احلادث .
ع.ب

اأبناء املجاهدين  بتب�سة 
ينا�سدون وزير املجاهدين 

ملفات عالقة فاقت 
اأزيد من �ضنتني

ينا�سد اأبناء املجاهدين 
الأمرا�س  اأ�سحاب 
املزمنة  حت�سني اخلدمة 
لهم  املقدمة  العمومية 
معاجلة  اآجال  وتقلي�س 
فاقت  التي  ملفاتهم 
للتكفل  �سنتني  من  اأزيد 
والعمل  بان�سغالتهم  
لهذه ال�رشيحة حلل كافة 
الجتماعية  امل�ساكل 
كل  اإلغاء  و  العالقة  
الإجراءات البريوقراطية 
وحماربتها يف مديريات 
لت�سهيل  املجاهدين 

وتب�سيط الأمور
جماهد  ابن  م�سيفا  
الذي تقرب اإىل مديرية 
من  بتب�سة  املجاهدين 
اإل  وثيقة  �سحب  اأجل 
تعقيدا  زد  الأمر  اأن 
املزرية  الو�سعية  رغم 
يف   وهو  ليها   اآل  التي 
القلب  مر�س  �رشاع 
والب�رش  وال�رشايني 
بدون   %  100 بن�سبة 
عالج و اأدوية تخفف من 
وزير  ينا�سدون  لذا  اأمله 
املجاهدين  التدخل  . 

خالل 48 �ساعة

الأمن الوطني ي�ضجل 84 حادث مرور

وهران

�ضبط29.25 كلغ من الكيف املعالج

م�ضل�ضل �ضقوط ال�ضرفات متوا�ضل

�سجلت م�سالح الأمن الوطني يومي 03 و04 اأوت 
ج�سماين  مرور  حادث   84 اجلارية،  ال�سنة  من 
عن  اأ�سفرت  احل�رشية،  املناطق  م�ستوى  على 
وتعود  اآخرين   104 وجرح  اأ�سخا�س   07 وفاة 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  احلوادث  هذه  اأ�سباب 
الأمان،  م�سافة  احرتام  الب�رشي، عدم  العن�رش 
ال�سياقة،  اأثناء  الإرهاق  ال�رشعة،  يف  الإفراط 
اإ�سافة اإىل العوامل الأخرى املرتبطة باملركبة 
دد املديرية العامة  واملحيط يف هذا الإطار تحُ

لالأمن الوطني دعوتها مل�ستعملي الطريق العام 
مع  ال�سياقة  اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
ال�رشعة  تاوز  وعدم  املرور  قانون  احرتام 
الدورية  التغا�سي عن املراقبة  املحددة، دون 
للمركبة، حفاظا على الأرواح و�سالمة م�ستعملي 
الوطني،  لالأمن  العامة  العام املديرية  الطريق 
الأخ�رش  الرقم  املواطنني  ت�رشف  حتت  ت�سع 
 24 البالغات  لتلقي   ،17 النجدة  وخط    1548

�سا/ 24 �سا.

�سبط حرا�س ال�سواحل )29.25( كيلوغرام 
كما  بوهران/ن.ع.2،  املعالج  الكيف  من 
مبع�سكر/ الوطني  الدرك  عنا�رش  اأوقف 
وحدة   )326( بحوزته   )01( مهربا  ن.ع.2، 
اأخرى،  جهة  من  امل�رشوبات  خمتلف  من 

بوهران/ن.ع.2،  ال�سواحل  حرا�س  اأحبط 
حماولت هجرة غري �رشعية لـ)22( �سخ�سا 
ال�سنع،  تقليدية  قوارب  منت  على  كانوا 
بتلم�سان )16(  اأوقف حرا�س احلدود  فيما 
مهاجرا غري �رشعيا من جن�سيات خمتلفة.

على  املنازل  �رشفات  �سقوط  اأن  يبدو 
روتينيا  اأ�سبح  العا�سمة  يف  املارة 
حجارة  �سقوط  اأم�س  يوم  �سهد  حيث 
جرحى  اأي  ت�سجيل  دون  املارة  على 
�سابق يف  وقت  وقع يف  مثلما  موتى  اأو 
العديد  جعل  واقع  داي،  ح�سني  بلدية 

من املدونني عرب �سفحات الفاي�سبوك 
ما  اإذا  �سالمتهم  مدى  عن  يت�ساءلون 
خرجوا رفقة عائالتهم للتنزه اأو ق�ساء 
ترميم  اإعادة  ب�رشورة  حاجة، مطالبني 
اأو  ببلدية  الكتفاء  وعدم  العا�سمة  كل 

بلديتني.



24 �ساعةالأريعاء 08  اأوت  2018  املوافـق  لـ25 ذو القعدة 1439هـ 3
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جاب اهلل يطالب بلجنة مراقبة م�ستقبلة لالنتخابات
اأكد القيادي يف حركة جمتمع ال�شلم اأحمد �شادوق باأن اللقاء الت�شاوري الذي جمع قيادة جبهة العدالة  والتنمية مع حم�س ع�شية اأول اأم�س كان توافقيا اإىل 

اأبعد احلدود، يف وقت دعا عبد اهلل جاب اهلل اإىل �شرورة اإن�شاء جلنة وطنية م�شتقلة ملراقبة النتخابات من اأجل التوافق على �شخ�شية واحدة يف الرئا�شيات 
املقبلة واإل الأمور �شتبقى على حالها ولن تتغري اإطالقا.

علي عزازقة

خالل  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
ب�أن  »الو�صط«  به  خ�ص  ت�رصيح 
التوافق  ملب�درة  اهلل  ج�ب  نظرة 
اإيج�بية،  جد  ك�نت  الوطني 
مل  ال�صي��صي  ال�صق  واأن  خ��صة 
عليه  ت�صري  م�  مع  خمتلف�  يكن 
وراح  والتنمية،  العدالة  جبهة 
مل�  ذلك  من  اأكرث  اإىل  �ص�دوق 
العدالة  جبهة  اأن  على  �صدد 
التوافق  مب�درة  وافقت  والتنمية 
�رصورة  اإىل  يدعو  زعيمه�  وراح 

تغيري منط االنتخ�ب�ت واالعتم�د 
لتنظيم  م�صتقلة  جلنة  على 
االنتخ�ب�ت  على  واالإ�رصاف 
ت�صري  �صخ�صية  اختي�ر  اأجل  من 
اإليه�  دعت  التي  التوافق  عهدة 
حم�ص، م�صيف� ب�أن حركة جمتمع 
ال�صلم ال يهمه� اأن يكون املر�صح 
اإىل  تدعو  اأنه�  اإ�صالمي�  التوافق 
اختي�ر �صخ�ص يكون حمل توافق 

على اجلميع.
ن��رص  ك�صف  ال�صي�ق،  ذات  ويف 
معه،  ات�ص�ل  يف  حمدادو�ص، 
�رصورة  على  ثن�ئي  اتف�ق  عن 

وخطورة  االأو�ص�ع  ت�صخي�ص 
واإمك�نية  احل��رص  يف  الو�صع 
م�صيف�:«  امل�صتقبل،  يف  الت�أزم 
يجب  ال  ب�أنه  راأين�  هذا  كل  مع 
اأن نف�صل بني امللف االقت�ص�دي 
امللف  عن  واالجتم�عي 
االتف�ق  مت  مت�بع�:«  ال�صي��صي«، 
التوافق  �رصورة  على  االأخري  يف 
واقت�ص�دية  �صي��صية  روؤية  على 
على  والرتكيز  اجلزائريني  بني 
امل�صقبل، واإمك�نية احلديث حول 
تف��صيل التوافق اإذا حتقق االإرادة 

بني اجلميع«.

�ص�دوق  اأو�صح  اأخر  ج�نب  ومن 
ب�أن حركة جمتمع ال�صلم عر�صت 
ت�ص�وري�  لق�ءا  العم�ل  على حزب 
مب�درة  وتقدمي  ب�رصح  خ��صة 
تقوده�  التي  الوطني  التوافق 
متثل  الرد  ب�أن  م�صيف�  حم�ص، 
يف  العم�ل  حزب  لكون  ب�لرتيث 
قد  حنون  لويزة  وك�نت  عطلة، 
تلقت  ب�أنه�  اأم�ص  اأول  اأكدت 
الرد  و�صيتم  حم�ص  من  عر�ص� 
املكتب  اجتم�ع  بعد  عليه 
املركزية  واللجنة  ال�صي��صي 

للحزب ب�ل�صلب اأو ب�الإيج�ب.

الأئمة يتوعدون بت�شعيد الإحتجاج 

 جلول حجيمي »للو�سط«:
ال�سمت لن ينفع القطاع 

  .    جمال غول:لبد من التدخل لرفع الغنب 
لالأئمة  الوطنية  التن�صيقية  رئي�ص  فتح 
ال�صوؤون  وزارة  على  الن�ر  حجيمي  جلول 
الدينية متهم� اإي�ه� ب�لتق�ع�ص و التج�هل 
اأنه يف  ،موؤكدا  املطروحة  املط�لب  اأم�م 
اال�صتج�بة  وعدم  الو�صع  ا�صتمرار  حل 
و  االحتج�ج  بت�صعيد  �صيتم  للمط�لب 
عرب   . الكربى  امل�صريات  اإىل  الذه�ب 
حجيمي عن اإ�صتي�ئه من �صي��صية التم�طل 
اأم�م  الو�ص�ية  تنتهجه�  التي  ال�صمت   و 
هذه  اأن  ،موؤكدا  املطروحة  املط�لب 
ب�الن�صغ�الت  التكفل  اإىل  تهدف  املط�لب 
التي   للمهنية  االجتم�عية  و  املهنية 
م�رصوعة و �صليمة ب�عرتاف من الو�ص�ية 
على حد قوله  ،م�صريا اأن هذا ال�صمت ال 
�صي�ق  يف  ،مربزا  �صي�رصه  و  القط�ع  ينفع 
اإعط�ء  ت�أجيل االإ�رصاب و  اأنه ثم  مت�صل  
التح�صي�ص  و  لل�صلط�ت  الك�مل  الوقت 
اأكيد  الو�صع  هذا  ا�صتمر  لكن  التوعية  و 
احتج�جية  وقف�ت  اإىل  الذه�ب  �صيتم 
فيه  يتخبط  الذي  املزري  ب�لو�صع  تندي� 

االإم�م .
به  ودع� جلول حجيمي يف ت�رصيح خ�ص 
لرفع  التدخل  عي�صى،  حممد   « »الو�صط 
ب�مل�ص�جد  ب�الإم�مة  الق�ئمني  عن  الغنب 
نظرا  الوطن،  من�طق  خمتلف  يف 
جراء  يعي�صونه�  التي  املزرية  لظروفهم 
وحرم�نهم  “ال�صهرية”  االأجرة  �صعف 
االإم�م  اأن  االجتم�عية،مربزا  احلقوق  من 
الن�حية  من  امل�ص�كل  من  العديد  يواجه 
بغ�ص  يف  و  املهنية  ،و  االجتم�عية 
امل�دي  التهديد  حد  اإىل  ت�صل  االأحي�ن 
فئ�ت  جميع  مع  يتع�مل  الأنه  املعنوي  و 
الدخيلة  االأمور  هذه  معتربا  املجتمع، 
على املجتمع اجلزائري حم�ولة لزعزعة 
واأو�صح   . اجلزائر  امل�ص�جد يف  ا�صتقرار 
اإن املر�صوم التنفيذي رقم 11  املتحدث 
املح توظيف  كيفية  ل�رصوط  /45املحدد 
دد ل�رصوطوكيفية توظيف الق�ئمني ب�الإم
امة وحتدي نظ�مهم التعوي�صي يعترب مج
حف� يف حقهم،معتربا مبلغ 15 األف دين�
ر يف ال�صهر �صعيفة جدا وال تلبي ح�جي�
ت هذه الفئة التي يقدرعدده� بـ2000 مت
ع�قد اأي 8 ب�مل�ئة من موظفي القط�ع“.
واأ�ص�ف حجيمي اأن الق�ئمني على اإم�مة 
امل�ص�جد حمرومون من احلقوق املتك�ص
بة التييتمتع به� ب�قي االأجراء ك�لنظ�م الت
عوي�صي والرتقية واملنح الع�ئلية واخلدم
ات االجتم�عيةوكذا النظ�م التعوي�صي وا
لرتقية واملنح الع�ئلية واخلدم�ت االجتم
اعية وكذا منحةاملردودية، االأمر الذي ي

جعلهم ي�صعرون ب�الإجح�ف و“احلقرة“.
اأن  املتحدث  ،اأكد  اآخر  �صي�ق  يف  و 
و  اجلزائريني  جتمع  الدينية  املرجعية 
الت�صدي  �رصورة  اإىل  ،داعي�  توحدهم 
اأمن  لكل املرجعي�ت  االأخرى التي تهدد 

وعقيدة املجتمع اجلزائري 

ا�شتمرار جتاهل 
الو�شاية �شيوؤدي حتما 
اإىل ت�شعيد الحتجاج 

للمجل�ص  الوطني  املن�صق  جهته  من 
وموظفي  لالأئمة  امل�صتقل  الوطني 
ا�صتغرب  غول  الدينية جم�ل  ال�صوؤون 
املط�لب  اأم�م  الو�ص�ية  تق�ع�ص  من 
املطروحة بحجة الو�صع االقت�ص�دي يف 
اجلزائر ،م�صريا اأنه ثم تقدمي مقرتح دعم 
االأئمة عن طريق اال�صتثم�ر يف االأوق�ف 
نه�ية  حتى  مهلة  تقدمي  ثم  اأنه  ،موؤكدا 
ال�صنة لال�صتج�بة للمط�لب املطروحة و 
اإن مت ا�صتمرار جت�هل الو�ص�ية للمط�لب 
املطروحة �صيتم ت�صعيد االحتج�ج�ت و 
ال�صلمية الكربى  اإىل امل�صريات   الذه�ب 

.
ت�أ�صف املن�صق الوطني للمجل�ص الوطني 
ال�صوؤون  وموظفي  لالأئمة  امل�صتقل 
الدينية جم�ل غول  يف ت�رصيح خ�ص به 
»الو�صط«من الواقع املزري الذي يعي�صه 
االإم�م يف اجلزائر �صواء من ن�حية الدخل 
ب�لقط�ع�ت  جدا  �صعيف  يعترب  الذي 
االأخرى ،اأو من ن�حية املنظومة التكونية 
التي تعترب قدمية خ��صة يف ظل التطور 
،لذلك  اجلدية  الو�ص�ئط  و  التكنولوجي 
البد من تكوين خ��صة االأئمة يف اجل�نب 
ب�رصورة  املتحدث  وط�لب   . ال�رصعي 
توفري االإم�م مزاي� عديدة  نظرا للمهم�ت 
التي يقوم به� على غرار ال�صكن »البد من 
العمل   و طب   « ب�مل�ص�جد  كوطة خ��صة 
،ق�ئال :«االإم�م يف اجلزائر مط�لب مبه�م 
كثرية حيث اأن رتبة اإم�م اأ�صت�ذ ت�صتدعي 
معر�صة  حي�ته  ،اأي�ص�  مهمة   13 القي�م 
فئ�ت  جميع  مع  يتع�مل  الأنه�  للخطر 
املجتمع ،لذلك البد من حت�صني ظروفه 

االجتم�عية و املهنية ».
على  املتحدث  ،اأكد  مت�صل  �صي�ق  ويف 
�رصورة النظر اإىل فئة االأئمة و امل�ص�كل 
االجتم�عية و املهنية التي تواجهه� حتى 
اأم�مه� لتقدمي م� هو  اليكون ذلك م�نع� 
اأف�صل ،على االأقل يكون تق�رب مع وزارة 
يتق�بلون  الأنهم  الع�يل  التعليم  و  الرتبية 

معه� ب�ل�صه�دات .
ودع� املتحدث اإىل �رصورة الت�صدي لكل 
االأطي�ف التي تهدد املرجعية الدينية يف 
»بدون  ال�صدد  ذات  يف  ق�ئال  اجلزائر، 
و  امل�ص�در  و  الفكرية  االجت�ه�ت  �صك 
،لذلك  مفتوحة  و  متنوعة  املرجعي�ت 
املرجعي�ت  لكل  الت�صدي  من  البد 

الدخيلة على الدين ».
اإميان لوا�س

بعد اأن اأعلن  حجار عن بداية ن�شاط جامعات خا�شة :

حزب العمال يتخوف من م�سري اجلامعات العمومية

الأفالن لي�س لديه الحتكار، ولد عبا�س :

الرئي�س لي�س يف حاجة اإىل حملة اإنتخابية
.            املوالون للرئي�س ي�شكلون جلنة تن�شيق

الوزير  اإعالن  ب�أن  العم�ل  حزب  اأكد 
خ��صة  ج�مع�ت  مب��رصة  حج�ر 
اإال  هو  م�  والي�ت  ب�أربع  ن�ص�طه� 
التدري�ص  م�صداقية  ل�رصب  بداية 
بعد  �صيم�  الع�مة،  اجل�مع�ت  يف 
من  لكف�ءاته�  املحتمل  اال�صتنزاف 
اجل�مع�ت  ل�ص�لح  الب�رصية  املوارد 
االأخرية  هذه  واحتك�ر  اخل��صة، 
موجودة  غري  جديدة  لتخ�ص�ص�ت 

ب�جل�مع�ت الع�مة.
واأف�دت الن�ئب عن املجل�ص ال�صعبي 
ت�رصيح  يف  بودين  خديجة  الوطني 
اأم�ص،  يوم  »البلد«  موقع  به  خ�صت 
جم�ل  فتح  ق�نون  عر�ص  منذ  ب�أنه 
اأم�م  ج�مع�ت  الإن�ص�ء  اال�صتثم�ر 
اخلوا�ص، ك�ن حزب العم�ل من�ه�ص� 
م�صوؤولية  التعليم  اأن  اعتب�ر  على  له، 
اأن  يجب  عمومي  ومرفق  الدولة 
ت�صمنه للمواطن، حيث اأن له تك�ليفه 
القط�ع  ب�أن  م�صرية  وميزانيته، 

اخل��ص امل�صتثمر ب�جل�مع�ت ي�صعى 
تكوين  اأجل  من  ولي�ص  فقط،  للربح 

النخبة مثلم� تهدف اإليه الدولة.
ت�رصيح�ت  على  حمدثتن�  وعلقت 
الثالث�ء،  اليوم  حج�ر  الوزير 
للج�مع�ت  ال�صم�ح  عدم  بخ�صو�ص 
ال�صي�دية  التخ�ص�ص�ت  بفتح  اخل��صة 
فقط  ح�لي�  واالكتف�ء  الطب،  مثل 
االإن�ص�نية،  العلوم  تخ�ص�ص�ت  يف 
كل  ب�أن  والب�رصي�ت،  امليك�نيك 
حتى  �صي�دية  اجل�معية  التخ�ص�ص�ت 
ميكن  وال  الوزير،  عر�صه�  الذي 
العلوم  مثل  تخ�ص�ص�ت  ا�صت�صغ�ر 
وامليك�نيك،  واالجتم�عية  االن�ص�نية 
اجل�معة  ت�صحري  ب�أن  مو�صحة 
خالل  من  كف�ءاته�،  من  العمومية 
الب�رصية  موارده�  من  اال�صتف�دة 
بفعل  الدولة،  كونته�  التي  اجل�هزة 
بني  ال�صهري  الراتب  يف  التف�وت 
�صيجعل  واخل��صة،  الع�مة  اجل�معة 

اجليد  التكوين  حتتكر  االأخرية  هذه 
�رصب  وب�لت�يل  التخ�ص�صني،  بهذين 
م�صداقية التكوين البيداغوجي فيهم� 
ب�جل�معة الع�مة واأبرز نف�ص امل�صدر 
بهذا  امل�صتثمر  اخل��ص  القط�ع  ب�أن 
املج�ل همه الربح فقط، �صيم� واأن 
متع�ملني ال عالقة لهم بهذا املج�ل 
بعدم  م�صت�صهدة  فيه،  ا�صتثمروا  قد 
من  مبعدل  اجل�مع�ت  هذه  تقّيد 
التخ�ص�ص�ت  يف  الطلبة  قبول  اأجل 
التي تدر�صه�، يف م�صهد يوؤكد اأولوية 
املي�صورين  منح  يف  اجل�مع�ت  هذه 
ذات  تخ�ص�ص�ت  درا�صة  من  م�دي� 
ح�ص�ب  على  امليدان،  يف  جدوى 
حتى  الفقرية  الع�ئالت  من  الطلبة 
التعليمي مرتفع�،  وان ك�ن م�صتواهم 
م� �صيهدد امل�ص�واة يف احلق ب�لتعليم 
بني اجلزائريني. واأردفت بودين تقول 
ب�أن الدول التي حترتم نف�صه� تفر�ص 
اخلوا�ص  املتع�ملني  على  �رصوطه� 

مرجحة  املج�ل،  بهذا  امل�صتثمرين 
ك�ن  ب�ملعدل  التقيد  �رصط  اأن 
ي�صغط  اأن  قبل  الق�نون،  يف  موجود 
اجل�مع�ت  هذه  من  امل�صتفيدون 

اخل��صة على الوزارة الإ�صق�طه.
عن  الربمل�ين  الن�ئب  ت�صتبعد  ومل 
اجل�مع�ت  تتجه  اأن  العم�ل  حزب 
اإىل  الطويل،  املدى  على  اخل��صة 
التخ�ص�ص�ت  جميع  تدري�ص  �صم�ن 
فيه�  مب�  ب�جلزائر،  املوجودة 
ب�جل�معة  موجودة  غري  التخ�ص�ص�ت 
الوزير  عنه  ك�صف  م�  مثل  الع�مة، 
ب�أن  له،  ت�رصيح�ت  يف  �ص�بق�  حج�ر 
هو  اخل��صة  اجل�مع�ت  فتح  �صبب 
تدري�ص تخ�ص�ص�ت غري موجودة، كل 
بودين على  الن�ئب  هذا يبعث ح�صب 
تخ�ص�ص�ت  احتك�ر  من  كبري  تخوف 
من  الع�مة  ب�جل�مع�ت  موجودة  غري 

قبل اجل�مع�ت اخل��صة.
 ع.ع

العتيد  للحزب  الع�م  االأمني  �صدد 
بوتفليقة  الرئي�ص  اأن  عب��ص  ولد 
لي�ص يف ح�جة اإىل حملة انتخ�بية، 
املب�درات  جميع  اأن  معتربا 
مقبولة،  االأحزاب  يقدمه�  التي 
لتقدمي  االأخرى  االأحزاب  داعي� 
ال�صي��صية  ومب�دراته�  مر�صحيه� 
الد�صتور  اإحرتام  اإط�ر  يف 

وموؤ�ص�ص�ت  الدولة .
االأم�ص  عب��ص  ولد  جم�ل  اأكد 
لق�ء  عقب  �صحفية  ندوة  يف 
حزب  برئي�ص  جمعه  ت�ص�وري 
غول  عم�ر  اجلزائر،  اأمل  جتمع 
احتك�ر،  لدية  لي�ص  االأفالن  اأن  
بفعل  االأحزاب  كل  يحرتم  وهو 
اجلزائر  بن�ء  يف  ودوره  اأقدميته 
للدولة  الفقري  العمود  هو  لكونه 
نداءه  بدء  اأن االفالن  ،  مو�صح� 
الرئي�ص  موا�صلة  الإ�صتمرارية 
قن�عة من احلزب  الأنه�  تر�صحه  
ملوا�صلة الرئي�ص مه�همه، م�صريا 
اأن هن�ك اأن هن�ك تق�رب وتالحم 

بني االأحزاب.

االأمني  �صدد  اأخرى،  جهة  ومن 
التحري  جبهة  حلزب  الع�م 
على  عب��ص،  ولد  جم�ل  الوطني، 
اأهمية اال�صتحق�ق الرئ��صي لربيع 
مبث�بة  �صيكون  ب�أنه  مربزا   ،2019
معتربا  امل�صتقبل،  نحو  ت�أ�صرية 
اأحزاب  به�  تقوم  التي  احلملة  اأن 
تثمني  على  ترتكز  اليوم،  املواالة 
املكت�صب�ت املحققة خالل الـ 20 
لبن�ء ق�عدة �صلبة  �صنة امل��صية، 
للم�صتقبل  ت�أ�صرية  مبث�بة  تكون 

ولالأجي�ل ال�ص�عدة.
ب�أن  املتحدث  ذات  واأبرز  
ع�م،  منعرج  اأم�م  تقف  اجلزائر 
يرت�صح  فيمن  لي�ص  االآن  واالأهم 
بل يتعداه اإىل اأكرب من ذلك، الأنن� 
ب�صدد حمل اأمل اجلزائريني نحو 
ت�صليم  يوم  ي�أتي  حتى  امل�صتقبل، 
ق�عدة  على  ال�صب�ب  اإىل  امل�صعل 
م�  كل  ب�أن  مربزا  املك��صب،  من 
حتقق لغ�ية االآن مبني على مب�دئ 

بي�ن اأول نوفمرب.
االأفالن،  حزب  رئي�ص  واأ�ص�ر  

ون�صف  بن�صف  �صّحت  البالد 
اإىل  م�صريا  ال�صهداء،  من  مليون 
اأّن االأفالن يبقى ويف لدم ال�صهداء 
وال احد ميكن له اأن يغريه، موؤكدا 
عمله  يوا�صل  دائم�  احلزب  اأن 
من��صلني  مع  االإت�ص�ل  طريق  هن 
االأفالن واملواطنني يف كل والي�ت 
اجلنوب.  اإىل  ال�صم�ل  من  الوطن 

ومن ال�رصق اإىل الغرب.
 

املوالة دخلت يف احلملة 
النتخابية للرئا�شيات 

املقبلة

اأمل  جتمع  رئي�ص  جهته  من 
اأن  اأكد  غول،  عم�ر  اجلزائر، 
اأحزاب املواالة موقفه� وا�صح من 
جت�وزت  وقد  املقبلة  الرئ��صي�ت 
الرئي�ص  ومن��صدة  دعوة  مرحلة 
خ�م�صة،  لعهدة  للرت�صح  بوتفليقة 
عرب  اإنتخ�بية،  حملة  يف  ودخلت 
وفخره  اإعتزازه  عن  »ت�ج«  رئي�ص 
الرئي�ص  حققه�  التي  ب�الإجن�زات 

التي  �صنة   20 الـ  طيلة  بوتفليقة 
ق�ص�ه� يف احلكم

خالل  اأم�ص  غول  عم�ر  ك�صف 
الع�م  االأمني  رفقة  �صحفية  ندوة 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب 
اأحزاب  اإن  عب��ص،  ولد  جم�ل 
ت�صكيل  يف  �رصعت  قد  املواالة، 
امل�صرتك  للعمل  وطنية  جلنة 
للم�صتقبل،  املحكم  للتخطيط 
عبد  الرئي�ص  فخ�مة  قي�دة  حتت 

العزيز بوتفليقة.
حزبه  اأن  غول  عم�ر  واأو�صح 
وم�ص�ندة  الرئي�ص  تر�صيح  اإخت�ر 
ال  و  قن�عة  عن  اخل�م�صة  العهدة 
ينتظر االأوامر الفوقية، موؤكدا اأن 
اختي�ر مر�صحه  كل حزب حر يف 
ويف  الد�صتور  يخوله  م�  اإط�ر  يف 
يف  نحن  غول  اأكد  اأخر،  �صي�ق 
اخلي�ر  وجت�صيد  تطبيق  مرحلة 
دليل  خري  �صنة   20 ح�صيلة  الأن 
ومن  مرفوع  وراأ�صن�  خي�رن�  على 

لديه غريه� يتف�صل.
 اإميا ن لوا�س



 وح�سب ما جاء يف بيان الفيدرالية 
ن�سخة  على  »الو�سط«  حتوز  التي 
اأن  ترى  الأخرية  هذه  فاإن  منه، 
اإعادة النظر يف تنظيم المتحانات 
اخلا�سة بتوظيف ال�ساتذة اجلدد 
املهنية  المتحانات  وكذلك 
اخلا�سة بالرتقيات اأ�سحى �رضورة 
يجب على الو�ساية ال�ستجابة له، 
وزارة  امل�سدر  ذات  دعا  حني  يف 
اأجور  تثمني  �رضورة  اإىل  الرتبية 
مبختلف  الرتبية  قطاع  موظفي 
القدرة   لتدهور  نظرا  اأ�سالكهم 
اجلزائريني  للعمال  ال�رضائية 
الرتبية  قطاع  عمال  و  عموما 
وجود  ظل  يف  وهذا  خ�سو�سا، 
ولياتهم  خارج  عاملني  لالأ�ساتذة 

الأر�سية  اإطار  وظفوا يف  الذين  و 
الحتياطية،  للقوائم  الوطنية 
يعانون من عدم وجود ماأوى وعدم 
�سب اأجورهم ب�سكل عادي مطالبا 

و�سعيتهم  ت�سوية  الو�ساية ب�رضور 
تخوفت  اآخر  �سياق  ويف  الكارثية. 
الرتبية  لقطاع  الوطنية  الفيدرالية 
لل�سناباب  من تكرار �سيناريو ال�سنة 

املتعلقة  املا�سية2018/2017 
بالكتب املدر�سية اخلا�سة بالكثري 
التعليمية،خا�سة  املواد  من 
للجيل  املتو�سط  الطور  يف 
وجود  عن  البيان  اأكد  الثاين،حيث 
بدون  كاملة  �سنة  تالميذ  در�سوا 
خطر  ن�سيان  دون  مدر�سية،  كتب 
من  املناهج  اإفراغ  و�سفته  ما 
حتا�سي  بحجة  املفيد  املحتوى 
الرتاكمية، ،اأ�ساف ذات امل�سدر:« 
اللغة الجنليزية   اعتماد  مع عدم 
لغة اأجنبية اأوىل بدل من الفرن�سية 
اأهميتها  الأخرية فقدت  كون هذه 
يح�سل  ما  باأن  موؤكدا  علميا«، 
الو�ساية  �سببه  الرتبية  قطاع  يف 
اجلدية  عدم  تعتمد  على  لأنها 
الأحادية يف تطبيق  و  والرجتالية 

الإ�سالحات.

الغابات  حمافظة  م�سالح  �سجلت 
حملة  انطالق  منذ  بال�سلف 
الغابات،  حرائق  ومكافحة  الوقاية 
اأتت  حريقا  الع�رضين  عن  يربو  ما 
من  هكتارا  وثالثني   واحد  على 
امل�ساحات الغابية، ح�سبما ا�ستفيد 
امل�سالح.  ذات  لدى  الثالثاء  اأم�س 
جمال  الغابات،  حمافظ  واأو�سح 
زاوي اأن م�ساحله و »يف اإطار حملة 
ل�سنة  احلرائق  ومكافحة  الوقاية 

الفاحت  منذ  انطلقت  التي   2018
ت�سجيل  اأح�ست  جوان  �سهر  من 
ع�رضين حريقا عرب خمتلف مناطق 
الولية اأدت لإتالف 12 هكتارا من 
امل�ساحات الغابية، 10.79 هكتارا 
من  هكتارات   8 و  الأحرا�س  من 
 - ت�سجيل  مت  احل�سائ�س«كما 
زهاء  اتالف   – للمتحدث  ا�ستنادا 
الأ�سجار  من  هكتارات  الأربع 
امل�ستثمرات  ببع�س  املثمرة 

بلديتي  �سهدت  فيما  الفالحية 
احلرائق  اأكرب  واملر�سى  بوقادير 
من خالل اتالف 15 و 5 هكتارات 
اإىل  بالإ�سافة  التوايل-   على   –
بلديات  من  بكل  اأخرى  حرائق 
الزبوجة،  حر�سون،  حواء،  بني 
ال�سلف،  تلع�سة،  عكا�سة،  �سيدي 
التحكم فيها  بنايرية وتاوقريت مت 
تفاقمها.  دون  واحليلولة  ب�رضعة 
احل�سيلة  هذه  زاوي  واعترب 

الفرتة  بنف�س  مقارنة  »منخف�سة« 
ذلك  مرجعا  الفارط  املو�سم  من 
اإىل العمل الكبري الذي تقوم به ذات 
بالقرب  تتواجد  التي   ، امل�سالح 
عن  ف�سال  احل�سا�سة  املناطق  من 
حيث  والتوعية  التح�سي�س  عملية 
امل�سطافني  جميع  باملنا�سبة  دعا 
للتحلي  الولية  على  والوافدين 
بثقافة احلفاظ على الرثوة الغابية 

والتبليغ الفوري عن احلرائق.

اأن  على  بولنوار  الطاهر   �سدد 
التعامالت  يف  ال�سفافية  نق�س 
الكثري  ميار�سها  التي  التجارية 
اجلزائر  جعلت  امل�ستوردين،  من 
اأ�سعار  انخفا�س  منعزلة متام عن 

الغذائية  املواد  من  العديد 
بالعامل.  واأكد رئي�س جمعية التجار 
واحلرفيني اجلزائريني يف ت�رضيح 
باأن التغريات  ملوقع tsaعربي 
املتعلقة  القوانني  يف  امل�ستمرة 

فيما  بالتجارة اخلارجية، وخا�سة 
يتعلّق مبنع و فتح ال�سترياد ب�سكل 
متذبذب، لها كذلك عالقة مبا�رضة 
املواد  اأ�سعار  انخفا�س  عدم  يف 
تراجعها  رغم  باجلزائر  الغذائية 

الرهيب يف العامل، ما يوجب على 
ال�سلطات العمل على �سبط الأمور 
ال�رضائية  القدرة  وان  �سيما  اأكرث 

ت�سهد انهيارا كبريا.
 علي عزازقة

موثوق  م�سدر  من  »الو�سط«  علمت 
قد  بلعبا�س  �سيدي  ولية  وايل  اأن 
اجلاري  اأوت  �سهر  بداية  اأ�سدر 
ال�ساية  بلدية  رئي�س  باإعادة  قرارا 

بعد توقيفه على خلفية  اإىل من�سبه 
م�سالح  با�رضتها  التي  التحقيقات 
مار�س  �سهر  خالل  الوطني  الدرك 
الفارط وتقدمي املعني اأمام العدالة 

ب05  حكم  باإ�سدار  قامت  التي 
وبعد  ،لكن  �سده  �سجنا  �سنوات 
وح�سول  موؤخرا  احلكم  يف  الطعن 
املعني على الرباءة ،مت اإعادة اإدماج 

كرئي�س  من�سبه  يف  حممد  برو�س 
عا�سمة  عن  البعيدة  ال�ساية  لبلدية 

الولية بنحو 70 كلم جنوبا .
 �ص.�صهيب

ال�سحراوي  الربملان  رئي�س  اأكد 
الرتباط  �رضورة  اأدوه  خاطري 
والت�سبث باملرجعية الكفاحية كحركة 
من  وتكافح  تنا�سل  لزالت  حتررية 
اأجل ا�ستكمال حترير ال�ساقية احلمراء 

وواد الذهب
على  �سيفا   نزوله  خالل  اأدوه  واأكد   

ندوة  يف  "ال�سعب"  يومية  منتدى 
م�سار  ا�ستكمال  على  ت�سامن   -
تراب  كامل  من  ال�ستعمار  ت�سفية 
اأخر  باعتبارها  الغربية  ال�سحراء 
 27 يف  الإعالن  رغم  وهذا  م�ستعمرة 
الدولة  قيام    1976 عام  من  فرباير  
يف  ع�سو  اليوم  هي  التي  ال�سحراوية 

على  ت�سيطر  التي  الإفريقي  الحتاد 
ال�سحراوي  الرتاب  من  معتربة  ن�سبة 
املبعوث  عقد  ع�سيت  و    . املحرر 
هور�ست  الغربية  لل�سحراء  الأممي 
الأمن  مبجل�س  اجتماعا   كوهلر 
الدويل حول  جولته الإقليمية الأخرية 
بني  املفاو�سات  بعث  اإىل  الرامية 

املتوقفة  واملغرب  البولي�ساريو  جبهة 
ترحيبا  لقيت  والتي   ،2012 �سنة  منذ 
من ال�سحراء الغربية وقالت انه ي�سعى 
�سواء  الفاعلني  الت�سال مبختلف  اإىل 
جبهة  وهما  مبا�رضين  فاعلني  كانوا 

البولي�ساريو واحلكومة املغربية،
 ف.ن�سرين 

الفيدرالية ال�طنية لقطاع الرتبية لل�صناباب ت�ؤكد:

ال�صلف

ب�صبب عدم تعاملهم ب�صفافية يف تعامالتهم التجارية:

بعد تربئته من جناية التزوير

رئي�ص الربملان ال�صحراوي :

علي عزازقة

نطالب اإعادة النظر يف القانون الأ�سا�سي للقطاع  

النريان تدمر على 31 هكتارا من الغابات

بولنوار يحمل امل�ستوردين م�سوؤولية ارتفاع الأ�سعار

وايل بلعبا�س يعيد اإدماج »مري« ال�ساية يف من�سبه 

ل �سيء �سيوقفنا عن حت�سيل ا�ستقاللنا
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الناجح�ن اجلدد يف البكال�ريا

69 باملائة من الطلبة وجهوا 
على اأ�سا�س الرغبة الأوىل  

ب�ناطريو

 اجلزائر ت�سهد موجة حر 
ا�ستثنائية هذا العام

اجلزائر العا�صمة 

4500 تاجر ل�سمان مداومة يومي 
عيد الأ�سحى والأ�سبوع الذي يليه 

البحث  و  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
اأكرث من 69  اأن  الثالثاء  اأم�س  العلمي 
باملائة من الناجحني اجلدد يف �سهادة 
لرغبتهم  ال�ستجابة  متت  البكالوريا 
و  الأولية  الت�سجيالت  خالل  الأوىل 
لدى تذكريها باأن الأر�سية املخ�س�سة 
يف  افتتحت  الأولية  للت�سجيالت 
اجلدد  الناجحني  اأن  و  اأم�س  �سبيحة 
للتاأكد  ولوجها  ميكنهم  البكالوريا  يف 
اأ�سارت  فقد  توجيههم،  نتائج  من 
باملائة   69 اأكرث من   « اأن  اإىل  الوزارة 
من الناجحني اجلدد متت ال�ستجابة 
بت�سجيله  قاموا  الذي  الأول  خليارهم 
جويلية  الأولية يف  الت�سجيالت  خالل 
اأو�سح  ال�سياق،  نف�س  يف  املا�سي«. 
الطالب  حق  من  اأنه  امل�سدر  ذات 
الت�سجيل  خيارته  رف�س  حالة  يف 
اأربع  على  ح�سوله  خالل  من  جمددا 
قد  الطعون  مرحلة  اأن  مبا  خيارات 
مت اإلغائها و يذكر اأن املرحلة الثانية 
اإجراء  و  الأولية  الت�سجيالت  من 
بالن�سبة  واملقابالت  الختبارات 
للفروع املعنية ف�ستكون من 08 اإىل 12 
اأ اجلاري. و عليه فان الطلبة الذين مت 

وتكنولوجيا  علوم  فرع  نحو  توجيههم 
طبية  �سهادة  تقدمي  عليهم  يتوجب  
اإليها  توجيههم  مت  التي  للموؤ�س�سة 
الأمر  يتعلق  و  مقابلة   اإجراء  و 
باملدار�س العليا لالأ�ساتذة اأو معاهد 
علوم التكنولوجيات التطبيقية و بع�س 
الإمامة   لي�سان�س  و  اللي�سان�س  دورات 
حلالت  الثانية  املعاجلة  تتم  و 
واملقابالت  الختبارات  يف  الر�سوب 
يف  التوجيه  اإعادة  طلبات  يف  كذا  و 
اأوت   16 و   13 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
تاريخ  حدد  اأخرى،  جهة  من  املقبل 
يف  لالإيواء  املخ�س�سة  البوابة  فتح 
الفرتة املمتدة ما بني 08 اإىل 15 اأوت 
املقبل، ليتم الإعالن عن الت�سجيالت 
اخلدمات  ملفات  اإيداع  و  النهائية 
�سبتمرب   06 اىل   02 من  اجلامعية 
معاجلة  مرحلة  برجمت  قد  و  القادم 
طرف  من  ال�ستثنائية  احلالت 
فتح  واإعادة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 
البوابات املخ�س�سة لالإيواء واملنحة 
والنقل من 02 اىل 16 �سبتمرب، كاآخر 
بعنوان  النهائية  للت�سجيالت  اأجل 

ال�سنة اجلامعية 2019-2018 .

الفلك  علم  يف  املخت�س  و�سف 
التي  احلر  موجة  بوناطريو  لوط 
الأيام  هذه  خالل  اجلزائر  تعرفها 
بال�ستثنائية، التي لها عالقة مبا�رضة 
يعرفها  التي  املناخية  بالتغيريات 
باأن  املتحدث  ذات  واأو�سح  العامل، 
لها  مناخية  تغريات  ي�سهد  العامل 

الذي  وهذا  بالوطن،  مبا�رض  ارتباط 
حر  موجة  ت�سهد  اجلزائر  جعل 
درجات  ارتفاع  يف  ت�سببت  �سديدة، 
قيا�سية  م�ستويات  اإىل  احلرارة 
وخا�سة  املناطق  بع�س  يف  جتاوزت 

ال�سحراء 54 درجة مئوية.
ع.ع

التجارة  مديرية  م�سالح  �سخرت 
تاجر   4500 من  اأزيد  اجلزائر  لولية 
الأ�سحى  عيد  يومي  مداومة  ل�سمان 
يليه،  الذي  الأ�سبوع  وكذا  املبارك 
حت�سي�سية  حمالت  تنظيم  جانب  اإىل 
برنامج  اإحرتام  ب�رضورة  التجار  لتوعية 
الإجراءات  اإطار  يف  املداومات،وذلك 
العا�سميني  متوين  ل�سمان  الإ�ستباقية 
واخلدمات،  الإ�ستهالك  وا�سعة  باملواد 
املدير  من  الثالثاء  اليوم  علم  ح�سبما 
كرمي  ال�سيد  واأو�سح    . للقطاع  الولئي 
للقرار  طبقا  و  اأنه  ت�رضيح   يف  ق�س 
الولئي اخلا�س بتنظيم مدوامة التجار 
يومي  خالل  القت�ساديني  املتعاملني  و 
من  تاجر   4522 ت�سخري  مت  فقد  العيد 
بالعا�سمة،  امل�سجلني   8674 اجمايل 
الفطر  عيد  يومي  مداومة  ل�سمان 
املبارك و الأ�سبوع الذي يليه )بداية من 
ي�ستدعي  ما  وهو  مبا�رضة(  اجلمعة  يوم 
مراقبة مدى اإلتزام هوؤلء التجار بتنفيذ 
برنامج املداومة وباقي التجار باإلزامية 
الثالث  اليوم  يف  مبا�رضة  حمالتهم  فتح 
كافة  توفري  ل�سمان  )اجلمعة(  العيد  من 
اأو  اإنقطاع  دون  الإ�ستهالكية  املواد 
نف�س  ،اأ�سار  الإطار  ذات  ويف  تذبذب. 
يندرج  الإجراء  هذا  اأن  اىل  امل�سوؤول 
القانون  عليه  ين�س  ما  تطبيق  اإطار  يف 
ا�ستئناف  التجار  يلزم  الذي  اجلديد 
ن�ساطاتهم بعد انتهاء كل عطلة اأ�سبوعية 
مع  الر�سمية  الأعياد  اأثناء  و  �سنوية  و 
احرتام  عدم  حالة  يف  عقوبات  فر�س 

نظام املداومات و العطل و يف حالة عدم 
ا�ستئناف الن�ساط .   و اأكد ان الت�سخرية 
اخلا�سة بالتجار بهذه املنا�سبة ل تعني 
تقت�رض  امنا  و  التجارية  الن�ساطات  كل 
املواطن  يحتاجها  التي  اخلدمات  على 
على  �رضوري  ب�سكل  العياد  فرتة  يف 
غرار حمالت بيع املواد الغذائية العامة 
الفواكه و املخابز  و  و حمالت اخل�رض 
عدد  وي�سكل  حمالت  من  �سابه  ما  و 
للعمل  امل�سخرين  و  املعتمدين  التجار 
يومي عيد الأ�سحى --ح�سب ق�س--ما 
ن�سبته 52.13 باملائة من اجمايل التجار 
امل�سجلني  القت�ساديني  املتعاملني  و 
املتعاملني  بني  من  و  اجلزائر  بولية 
الذين �سيكونون ملزمني بتوفري خدماتهم 
لقاطني الولية هناك القائمني على 483 
خمبزة، و ذلك من بني 661 خمبزه التي 
 73 تفوق  بن�سبة  العا�سمة،  حت�سيها 
اأما فيما يخ�س املواد الغذائية  باملائة 
و بيع اخل�رض و الفواكه فقد مت ت�سخري 
2240 تاجر من بني 4392 تاجر العاملني 
بالولية ، وت�سكل هذه الت�سخرية ن�سبة 51 
باملائة وح�سب نف�س امل�سوؤول الولئي فان 
قاعات  و  كاملقاهي  الخرى  الن�ساطات 
ال�ساي و املطاعم و حمالت الكل ال�رضيع 
وحمطات البنزين  ف�سيكونون بتعداد  1784 
بالعا�سمة   3602 امل�سجلني  بني  من  مرفق 
كما  باملائة.   50 تقارب  بن�سبة  وذلك   ،
�ستعمل خالل مناوبة عيد الأ�سحى بالولية 
حاجيات  لتوفري  ملبنات   8 و  مطاحن   9

املواطنني من مادة احلليب والفرينة.

عادت الفيدرالية ال�طنية لقطاع الرتبية لل�صناباب املن�ص�ية حتت الكنفيدرالية العامة امل�صتقلة للعمال يف اجلزائر لت�صدد 
على �صرورة اإعادة النظر يف القان�ن الأ�صا�صي لقطاع الرتبية،  لإعادة العتبار للعديد من الأ�صالك العاملة فيه، وهذا يف ظل 

انهيار القدرة ال�صرائية للعمال ب�صكل وعمال قطاع الرتبية ب�صكل خا�ص.
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 تدخالت مكثفة للحماية 
�ملدنية الحتو�ء �آثار 
�لت�ساقطات �ملطرية

الرئي�سية و  )الوحدة  تب�سة  لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت 
الوحدة الثانوية ببلدية  لعوينات  واملركز املتقدم ببلدية احلمامات و 
املركز املتقدم باب الزياتني بتب�سة ،و املركز املتقدم  ببلدية بكارية( 
اال�سطراب  ب�سبب  ال�سادق  دراوات  املقدم  املدير  اإ�رشاف  وحتت 
اجلوي التي �سهدته  عا�سمة الوالية بحر هذا االأ�سبوع عرب عدة نقاط 
اأمنية حلركة املرور يف كل من حي  اإجراء مراقبة  متفرقة  متمثلة يف 
اجلرف و حي الزاوية و  الطريق اال�سرتاتيجي و حي فاطمة الزهراء  و 
طريق بكارية و طريق الكويف و  طريق عنابة و الطريق الوطني رقم 10 
و حي تراب الزهواين و حي اجلرف مت اإجراء زيارات تفقدية لعدة اأحياء 
بعا�سمة الوالية. كما مت و�سع جهاز امني بواد حي الدنيا ب�سبب في�سان 
الوحدة  بعيادة  �سنة   22 حوايل  العمر  من  يبلغ  �ساب  اإ�سعاف  مت  الواد 
الرئي�سية للحماية املدنية ال�سهيد ح�ساين دوح بتب�سة ال�ساب �سقط يف 
بالوعة بجانب مقر الوحدة الرئي�سية له جروح  متفاوتة اخلطورة على 
اأ�سخا�ص كانوا عالقني  م�ستوى الرجل الي�رشى  كما مت انقاذ ثالثة 03 
على منت �سيارة بربكة ماء باملكان امل�سمى حي البياالف بتب�سة مت اإخراج 
االأ�سخا�ص وال�سيارة يف حالة جيدة  ،كما مت اإجراء حرا�سة اأمنية لعمود 
كهربائي اآيل لل�سقوط ب�سبب اجنراف الرتبة ب�سارع هواري بومدين، و مت 
امت�سا�ص مياه امطار من 03 منازل ب�سان�سكا وحي االأمل من�سوب املياه 
متو�سط وامت�سا�ص مياه اأمطار من مدخل عمارة بحي الكوبيماد  كما 

مت امت�سا�ص مياه اأمطار من خمازن ديوان احلبوب اجلافة.
االأمطار  مياه  امت�سا�ص  الأجل  بالعوينات  الثانوية  الوحدة  تدخلت  كما 
مبدخل  اأمطار  مياه  وامت�سا�ص  اأوت   20 بحي  جتارية  حمالت  بثالثة 
بالوحل من  اإخراج �سيارة عالقة  بالعوينات و مت  عمارة حي 140 �سكن 
طرف ذات الوحدة بحي 20 اأوت بالعوينات و02 �سيارتني عالقتني بالوحل 

على م�ستوى الطريق الوطني رقم 88 ببلدية لعوينات.

ال�سرطة الق�سائية مبع�سكر 

 توقيف 324 �سخ�سا تورطو� 
يف  266 ق�سية �إجر�مية 

 عاجلت امل�سلحة الوالئية لل�رشطة الق�سائية باأمن والية مع�سكر �سهر 
جويلية املا�سي 266  ق�سية ، اأوقفت ب�ساأنها 324 �سخ�سا،من �سمنهم 08 
ن�ساء و 04 ق�رش ،حيث  اأودع منهم 48 �سخ�سا احلب�ص ، مقابل 275 ق�سية 

عوجلت �سهر جوان  املا�سي واأوقفت ب�ساأنها 289  �سخ�سا.
فقد عاجلت امل�سلحة خالل �سهر جويلية املن�رشم 155 ق�سية متعلقة 
بامل�سا�ص باالأ�سخا�ص  تورط فيها 168 �سخ�سا ،حيث عاجلت امل�سلحة 
67 ق�سية متعلقة بالعنف �سد اال�سخا�ص ،منها 10 ق�سايا متعلقة بالعنف 
بال�سب  اإىل 25 ق�سية تهديد و34 ق�سية متعلقة  اإ�سافة   ، االأ�سول  �سد 

وكذا 06 ق�سايا متعلقة بامل�سا�ص باالأ�رشة واالآداب العامة .
اأما يف جمال الق�سايا املا�سة باملمتلكات فعاجلت امل�سلحة 55 ق�سية 
ق�سية   15 املعاجلة يف  الق�سايا  اأهم  ومتثلت  �سخ�سا   58 فيها  تورط   ،
بال�رشقات املو�سوفة  الب�سيطة و 08 ق�سايا متعلقة  بال�رشقات  متعلقة 
بـ  الغري  ملك  تخريب  غرار  على  خمتلفة  اأخرى  ق�سايا  جانب  اإىل   ،
الفرقة  متكنت  فقد  املخدرات  مكافحة  جمال  يف  اأما    . ق�سايا    23
املخت�سة بامل�سلحة الوالئية لل�رشطة الق�سائية من توقيف 38 �سخ�سا 
خالل �سهر جويلية 2018، بعد تورطهم يف 28 ق�سية متعلقة باملتاجرة 
وا�ستهالك املخدرات اأ�سفرت عن حجز 728 قر�ص مهلو�ص و 361 غرام 
من الكيف املعالج ، حيث اأودع منهم 18  �سخ�سا احلب�ص املوؤقت ،بعد 

تقدميهم اأمام العدالة و ا�ستفاد البقية من �سيغ االإفراج 
طالبي.فاطمة 

بني 29جويلية اإىل 04  اأوت 2018

11444  لوحد�ت �حلماية �ملدنية
 ،2018 اأوت    04 اإىل  29جويلية  بني  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
�سجلت وحدات احلماية  املدنية 23811 تدخل وهذا  على اإثر 
تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف  املواطنني، هذه التدخالت 
�سملت خمتلف جماالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة 
اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
من  التظاهرات،  ملختلف  االأمنية   االأجهزة  تغطية  و  احلرائق 
اأيـن  ال�سحي،  االإجالء  بعمليات  خا�ص  تدخــل    11444 بينها  
اإجالء 1573 جريح و حتويل 9281 مري�ص  و  اإ�ســعاف  فــيهــا  مت 
فيما  اأما  املدنيـة  احلــماية  اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفيات  اإىل 
 2666 بـ  املدنية  احلماية  وحدات  قامت  املرور  حوادث  يخ�ص 
تـدخـل من اأجل    1470حادث  مرور اأدت اإىل وفاة 35 �سخ�ص و 
جرح 1921 اآخرين مت اإ�سعافهم و نقلهم اإىل املراكز االإ�ست�سفائية 
 04 بوفاة  تلم�سان  برج  واليــة  �سجلت يف  اأثقل ح�ســيلة  اأن  للعلم 
اأ�سخا�ص و جرح 50 اآخريــن مت اإ�سعافهم و حتويلهــم اإىل املراكز 

االإ�ست�سفـائية  على اإثـر  28  حادث مرور. 
كما قامت وحدات احلماية املدنية بـ 3966 تدخال �سمح باإخـــماد 

3262 حريق منها منزلية �سناعية وحرائق مــختلفـة. 
احلماية  وحدات  فقامت  املختلفة  العمليات  يخ�ص  فيمــا  اأما 
عملية    5149 لتغطية  الفرتة  نف�ص  فـي  تدخـل   5735 بـ  املدنية 

اإ�سعاف و اإنقاذ االأ�سخا�ص يف خطر. 
  

داي  ح�سني  مذبح  بياطرة  الثالثاء  اأم�ص  متكن 
)روي�سو( باجلزائر العا�سمة من اكت�ساف اأعرا�ص 
االإ�سابة بداء احلمى القالعية لدى �سبعة )07( 
روؤو�ص من االبقار كانت موجهة للذبح ، ح�سبما 
بالنيابة  الوالئي  البيطري  املفت�ص  عن  علم 
اأو�سح مباركي يف ت�رشيح  م�سطفى مباركي  و 
مذبح  م�ستوى  على  العاملة  البياطرة  فرقة  اأن 
اأم�ص  �سبيحة  متكنت  بالعا�سمة  داي  ح�سني 
احلمى  بداء  االإ�سابة  اأعرا�ص  اكت�ساف   « من 

االبقار  من  روؤو�ص   )07( �سبعة  لدى  القالعية 
»التدخل  يتم  اأن  قبل   ، للذبح«  موجهة  كانت 
و  التخل�ص منها  و  الروؤو�ص  تلك  لذبح  الفوري« 
و  الب�رشي.  لال�ستهالك  توجيهها  عدم  �سمان 
قال املتحدث انه منذ ظهور اأعرا�ص هذا الداء  
الوبائي يف اأول بوؤرة له و التي  مت االبالغ عنها 
يف 21 يونيو املن�رشم بوالية تيزي وزو ،مت اتخاذ 
ل�سمان  الالزمة  االحرتازية  االحتياطات  كافة 
قطعان  و�سط  يف  للداء  بوؤرة  اي  ظهور  عدم 
املا�سية املوجودة باإقليم العا�سمة ، حتى و اأن 
بالوالية(   املا�سية  روؤو�ص   ( االأخرية  هذه  كانت 
بعديد  مقارنة   ، تعدادها  من حيث  اهمية  اقل 

و    . املوا�سي  برتبية  املعروفة  الوطن  واليات 
اأكد مباركي انه مل يتم ت�سجيل اأي حالة اإ�سابة 
بوباء احلمى القالعية و�سط روؤو�ص املا�سية يف 
العا�سمة ، يف حني مت ر�سد حاالت اإ�سابة بذات 
موجهة  كانت  التي  االأبقار  روؤو�ص  لدى  الداء 
قد  و   ، داي  ح�سني  مذبح  م�ستوى  على  للذبح 
و�سل اإجمايل االإ�سابات امل�سجلة  اإىل 20 حالة 
، اأخرها امل�سجلة نهار اأم�ص الثالثاء و تبني اأن 
روؤو�ص االأبقار امل�سابة كانت قادمة من واليات 
 ، االأخرية  الفرتة  يف  الداء  ظهور  عرفت  اأخرى 
روؤو�ص  تلقيح  عملية  كانت  و  املتحدث  ي�سيف 
القالعية  احلمى  داء  �سد  بالعا�سمة  املا�سية 

مباركي  --يقول  لتنتهي  املا�سية  الفرتة  خالل 
�سهر جويلية  بداية  و  �سهر جوان  نهاية  -- مع 
املا�سية  روؤو�ص  تعداد  اأن  م�سيفا   ، املن�رشم 
بالعا�سمة يرتاوح بني 9000 اىل 10.000  راأ�ص. 
و  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزارة  اأن  يذكر  و 
ال�سيد البحري  كانت قد عقدت �سفقة القتناء  
مليوين )02 مليون ( جرعة من اللقاح  يف اإطار 
االإجراءات املتعلقة مبكافحة احلمى القالعية، 
�رشاء  عن  االمتناع  عن  املربون  يلزم  حني  يف 
االإبالغ  و  اأماكنها  يف  عليها  االإبقاء  و  املوا�سي 
باإ�سابتها مبر�ص احلمى  امل�ستبه  عن احلاالت 

القالعية.

ل/منرية

اأوقفت م�سالح االأمن بالعا�سمة موؤخرا ،�سابا 
والية  من  وينحدر  العمر  من  �سنة   35 يبلغ 
تيزي وزو ، افرغا الأمر قب�ص �سادر �سده عن 
غيابيا   اأدانته  الذي  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة 
بعقوبة 3 �سنوات عن تهمة التزوير وا�ستعمال 
وال�رشقة  م�رشفية  حمررات  يف  املزور 
لل�سري  مركبة  و�سع  تهمة  جانب  اإىل  بالتعدد 
اكت�ساف �سلوعه  ، على خلفية  غري مطابقة 
 6 من  تتكون  خطرية  وطنية  �سبكة  �سمن 
ال�سيارات  �رشقة  يف  خمت�سة  اأ�سخا�ص 
تفكيكها  واإعادة   »كليو«  نوع   من  ال�سياحية 
وتغري لوحات ترقيمها لبيعها بوثائق مزورة .

اأم�ص ملعار�سة احلكم الغيابي ،  املتهم مثل 

بعد اإدانته من قبل املحكمة وم�سالح االأمن 
املتهمني  باقي  اأقوال  من  انطالقا  اأوقفته 
املتواجدين بال�سجن لق�ساء العقوبة املذكورة 
�سالفا يف حقهم ، حيث ك�سف املدعو«�ص،و« 
قبل  من  توقيفهما  خالل  يدعى«ر،م«  اخر 
وا�سعة   حتري  عملية  عقب  االأمن  م�سالح 
املتهم  اأن  م�رشوقتني،  �سيارتني  وبحوزتهما 
من  متكن  و  االإجرامية  ال�سبكة  �سمن  كان 
ت�سهيل مهمتهم  يف اال�ستيالء على ال�سيارات 
واملتواجدة  املرور  حلوادث  تعر�ست  التي 
التي  احلجز  حظرية  م�ستوى  على  منها 
البقية  ليقوم   ، وزو  تيزي  والية  بها يف  يعمل 
واليات  وبع�ص  اأخرى  ملناطق  بتحويلها 

تغري قطع  اجل  ،من  العا�سمة  ال�رشق وحتى 
و  جديدة  الرتقيم   لوحات  وو�سع  غيارها 
اإعادة بيعها ، حيث متكنت م�سالح االأمن من 
اإحباط ن�ساط ال�سبكة وتوقيف �سخ�سني على 
بعد  تبني  العا�سمة،  ب�سواحي  �سيارتني  منت 
املناجم  خبري  قبل  من  للفح�ص  اإخ�ساعها 
الت�سل�سلي  الرقم  تغري  ومت  م�رشوقة  اأنها 
اخلا�ص بالطراز ، وانطالقا من اأمر تفتي�ص 
�سادر عن وكيل اجلمهورية املخت�ص اإقليميا 
قطع  من  معتربة  كمية  ال�رشطة   ،حجزت 
واأجهزة  ومفاتيح   الرتقيم  ولوحات  الغيار 
التحكم عن بعد داخل م�سكن احد املتهمني ، 
وا�ستنادا من القوالهما مت توقيف بقية اأفراد 

ال�سبكة البالغ عددهم �ستة ،فيما بقي املتهم 
احلايل يف حالة فرار بعد �سدور عدة اوامر 
تيزي  حمكمة  عن  اثنني  منها  حقه  يف  قب�ص 
ال�سياقة يف حالة �سكر ،واأخرى  وزو عن تهمة 
قبل  من  مواجهته  احلال، وخالل  عن حمكمة 
عالقته  ،اأنكر  اإليه  املن�سوبة  بالتهم  القا�سي 
املحكمة  ا�ستدعتهم  الذين  املتهمني  بباقي 
ك�سهود خالل املحاكمة وتعذر ح�سورهم لعدم 
ا�ستخراجهم من املوؤ�س�سة العقابية يف الوقت 
باجلل�سة  ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف   ، املنا�سب 
واإنكار املتهم للوقائع التم�ص ممثل احلق العام 

توقيع عقوبة 3 �سنوات حب�ص نافذة يف حقه .
منرية.ل

باجلزائر  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
العا�سمة موؤخرا من االإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
ترتاأ�سهم  اأ�سخا�ص   )03( ثالثة  من  تتكون 
با�ستعمال  الن�سب واالحتيال  امراأة الحرتافهم 
اأم�ص  جاء  ح�سبما  الـمزور،  وا�ستعمال  التزوير 
الثالثاء يف بيان خللية االت�سال لدى املجموعة 

االإقليمية للدرك الوطني بالعا�سمة.
االإقليمية  الفرقة  عنا�رش  اأن  البيان  واأو�سح 
للدرك الوطني بالـمنظر اجلميل التابعة لكتيبة 
ال�رشاقة متكنوا  من االإطاحة ب�سبكة اإجرامية 
تتكون من ثالثة )03( اأ�سخا�ص ترتاأ�سهم امراأة 
 « احرتفوا  و  اجلزائر  والية  باإقليم  ين�سطون 
الن�سب واالحتيال باإ�ستعمال التزوير وا�ستعمال 

الـمزور« .
الفارط  االأ�سبوع  اإىل  الق�سية   وقائع  تعود  و 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  تلقت  عندما 
اأحد  طرف  من  �سكوى  اجلميل  بالـمنظر 
لعملية ن�سب و  اأنه تعر�ص  الـمواطنني مفادها 
ب  يقدر  مايل  لـمبلغ  دفعه  بعد  هذا  و  احتيال 
ح�سوله  مقابل  اأوىل  دفعة  �سنتيم  مليون   550
ترقوية  �سكنات  اإنـجاز  بـم�رشوع  �سقة  على 
بوثائق مزورة  و بعد اأخد ت�رشيـحات ال�سحية 
با�رش فوج التحقيق جـملة من التحريات ليت�سح 
جليا اأن االأمر ال يتعلق بق�سية ن�سب و احتيال 
ب�سيطة من طرف مـجرم اأو مـجرمني عاديني و 
»ب�سبكة مـحرتفة يف عملية  االمر  يتعلق   اإنـما 

الن�سب« ، ليتم على اإثرها و�سع خطة مـحكمة 
وتوقيفهم  ال�سبكة  اأفراد  ا�ستدراج  تـم  حيث 
ويتعلق االأمر بـ ثالثة )03( اأ�سخا�ص واحد من 

اأفراد الع�سابة امراأة .
بالن�سب  تقوم  كانت  الع�سابة  هذه  ان  تبني  و 
اإيهامهم  خالل  من  ال�سحايا  على  واالحتيال 
بوجود �سقق راقية يف اإطار االإنـجاز للبيع وذلك 
من خالل منحهم وثائق اإدارية مزورة مـم�سية 
ديوان  با�سم  م�سجلة  مقلدة  باأختام  وموؤ�رشة 
الع�سابة  هذه  كانت  وقد  العقاري،  الت�سيري 
اأحد  ق�سم  رئي�سة  الـموقوفة  الـمراأة  اإن  تدعي 
التابعة  العقاري  والت�سيري  الرتقية  ديوان  فروع 
خالل  من  يت�سح  ان  قبل  اجلزائر،   لوالية 

�سحايا   08 ب  اأوقعت  ال�سبكة  اأن  التحقيق 
منها  واليات  عدة  من  ينحدرون  ال�ساعة  لـحد 
)الـجزائر ، تيزي وزو ، تيبازة( و قد تـم �سلبهم 
مبلغ مايل قدر بحوايل 06 مليار �سنتم، يف حني 
وبع�ص  الـمزورة  االإدارية  الوثائق  ا�سرتجاع  تـم 
االأختام الـمهياأة للتقليد والـمواد الـم�ستعملة يف 

التزوير.
و اأ�ساف البيان اأن الـمتورطني يف ق�سية احلال 
لدى  الـجمهورية  وكيل  اأمام  تقديـمهم  تـم 
اجلهات الق�سائية الذي اأمر باإيداعهم الـحب�ص 
بالـموؤ�س�سة العقابية لتورطهم يف جناية » تكوين 
الـمزور،  وا�ستعمال  التزوير  اأ�رشار،  جـمعية 

لن�سب و االحتيال، انتحال هوية الغري«.

املبارك   االأ�سحى  عيد  موعد  اقرتاب  مع 
تلوح  االأ�ساحي  اأ�سعار  يف  اأزمة  بوادر  بداأت 
نهار  املوا�سي  اأ�سعار  �سجلت  االأفق حيث  يف 
غري  قيا�سيا  ارتفاعا  بامل�سيلة  اأم�ص  اأول 
 35 اإىل  اخلروف  �سعر  و�سل  حيث  م�سبوق 
األف دج مقابل 45 األف دينار للنعجة فيما بلغ 

للكب�ص  بالن�سبة  ماليني  خم�سة  الكبا�ص  �سعر 
متو�سط احلجم هذه الو�سعية اأ�سابت العديد 
اقرتاب  مع  واحلرية  بالده�سة  املواطنني  من 
التي  اجلولة  وخالل  املبارك  االأ�سحى  العيد 
والية  اأ�سواق  بع�ص  اإىل   « »الو�سط  قادت 
الباعة  بع�ص  من  االقرتاب  وحاولنا  امل�سيلة 

لن�ساألهم عن اأ�سعار امل�ساية هذه ال�سنة  خا�سة 
اقتناء  عن  املواطنني  عزوف  �سجلنا  واأننا 
االأ�سحية نظرا الرتفاع االأ�سعار فاأكد لنا اأحد 
اإىل  يعود  الكبا�ص  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  املّوالني 
بيع مالك االأغنام ال�سغار ملوا�سيهم يف فرتة 
على  قدرتهم  لعدم  واالأعالف  ال�سعري  غالء 

دفع م�ساريف ماأكلها خا�سة وعرب املواطنون 
من  تذمرهم  عن  االأ�سواق  يف  التقتهم  الذين 
الغالء الفاح�ص للما�سية هذه ال�سنة مت�سائلني 
عن �رش هذا الغالء غري املربر وهو ما يعترب 

مبالغا فيه كثريا  .
عبدالبا�سط بديار 

الأمن اأوقفه بعد �سدور عدة اأوامر قب�ض يف حقه

الدرك الوطني بالعا�سمة 

اأياما قبل العيد   

توقيف عامل بحظرية حجز كان �سمن �سبكة ل�سرقة �ل�سيار�ت  

توقيف بال�سر�قة  �سبكة �إجر�مية خمت�سة يف �لن�سب و �الحتيال 

�أ�سعار �الأ�ساحي تلتهب بامل�سيلة 

مذبح ح�سني داي بالعا�سمة 

 �كت�ساف 7 حاالت �إ�سابة بد�ء �حلمى �لقالعية 
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الوالئية  الرابطة  رئي�س  ك�شف 
للريا�شة للجميع  بورقلة الها�شمي 
ت�رصيح �شحفي خ�س  عزيزي يف 
الرابطة  اأن   ، »الو�شط«  يومية  به 
الدينية  املنا�شبات  خالل  قامت 
ال�شنة اجلارية بعدة  والوطنية يف  
ن�شاطات على غرار دورات يف  كرة 
الكرة   ، احلديدية  الكرة   ، القدم 
الطائرة ، كرة الطاولة ، ال�شطرجن 
ادخال  اإىل  اإ�شافة  فوت  والبابي 
ريا�شة حديثة الن�شاأة على م�شتوى 
كرة  يف  واملتمثلة  االحتادية 
 ، كبريا  اإقباال  لقيت  التي  ال�رصعة 
ويف �شياق مت�شل فقد اأكد عزيزي 
الريا�شية  التظاهرات  هذه  باأن 
�شواء اجلماعية اأو الفردية عرفت 
اإح�شاء ما يزيد عن 8172 م�شارك 
وم�شاركة من جميع الفئات العمرية 
وجناحها  �شريورتها   ول�شمان   ،
مادية  امكانيات  ت�شخري  مت  فقد 
معتربة من طرف مديرية ال�شباب 
اإ�رصاف امل�شوؤول  والريا�شة حتت 
بوبكر  بالوالية  القطاع  االأول على 
ما  ت�شخري  عن  ناهيك   ، �شتحونة 

يزيد عن 511 موؤطر .
التي  الهيئات  بخ�شو�س  اأما 
هكذا  مثل  تنظيم  على  اأ�رصفت 
ك�شف  فقد   ، ريا�شية  تظاهرات 
اإح�شاء  مت  باأنه  عزيزي  الها�شمي 
بلديات  خمتلف  عرب  هيئة   114

يف  فريق   894 مبجموع  الوالية 
خمتلف الريا�شية .

رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
للجميع  للريا�شة  الوالئية  الرابطة 
العملية  باأن   ، عزيزي  الها�شمي 
برنامج  بت�شطري  متوا�شلة  تبقى  
ثري خالل ال�شائفة احلالية ي�شمل 
الوطنية 20  مبا يف ذلك املنا�شبة 
اأوت 1955 اليوم الوطني لل�شهيد .

وعلى �شعيد اأخر، فقد وجه ذات 
لالأ�رصة  مبا�رص  نداء  املتحدث 
اأجل  من  ال�شبانية  و  الريا�شية 
جناح  ل�شمان  اجلهود  تكاتف 

امل�شطرة  التظاهرات  جميع 
الوطنية  املنا�شبات  خالل 
ومن  ال�شمل  للم  وهذا  والدينية 
الفراغ  اوقات  ا�شتغالل  ثم 
ال�شبانية  لل�رصيحة  بالن�شبة 
االأفات  لعامل  الولوج  وتفادي 
ا�شرتاتيجة  وهي   ، االجتماعية 
وزير  بها  اأو�شى  التي  العمل 
ال�شباب والريا�شة حممد حطاب 
خالل اللقاء ال�شابق الذي جمعه 
عرب  والريا�شة  ال�شباب  مبدراء 

خمتلف واليات الوطن .
ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 

معر�س  يف  عزيزي  الها�شمي 
واملتابعة  ال�شهر  معنا  حديثه 
هكذا  ملختلف  امليدانية 
�شخ�س  طرف  من  تظاهرات 
بوالية  والريا�شة  ال�شباب  مدير 
ورقلة بوبكر �شتحونة الذي كان 
حري�س على توفري جميع و�شائل 
و  بواقع  الرقي  ل�شمان  الدعم 
والريا�شة  ال�شباب  قطاع  اأفاق 
بعا�شمة اجلنوب ال�رصقي ورقلة 
الذي  الب�رصي  الطاقم  دون   ،
الرابطة  ت�شيري  على  ي�رصف 

اجلوارية للريا�شة للجميع .

اأ�شبح 42 م�رصوع تنموي موجود 
يف طور االجناز بواليات اجلنوب 
الت�شليم يف  بعدم  ، مهدد  الكبري 
االجال املحددة ووفق ما تن�س 
عليه دفاتر ال�رصوط املن�شو�س 
تاأتي  ا�شباب  لعدة  وذلك  عليها 
التي  احلر  موجة  مقدمتها  يف 
جتاوزت عتبة الـ 51 درجة مئوية 
حتت الظل  . اأرجعت  العديد من 
املوؤ�ش�شات املقاوالتية املكلفة 
، �شكنية  باإجناز م�شاريع �شحية 
العمومية  والتجهيزات  تربوية   ،
االأ�شغال  و  الري  اأ�شغال  و 
الكربى بواليات ورقلة ، غرداية 
 ، ب�شار   ، ايليزي   ، مترنا�شت   ،
تيندوف و الوادي ،التاأخر الفادح 
يف وترية اأ�شغال االإجناز  ملوجة 
جتاوزت  التي  ال�شديدة  احلر 
حتت  مئوية  درجة   51 الـ  عتبة 
الظل، وهو ما �شاهم ب�شكل كبري 
العاملة  لليد  الفادح  النق�س  يف 
جمال  يف  املوؤهلة  املحلية 
نزوح  ب�شبب  والعمران  البناء 
والياتهم  نحو  العمال  ع�رصات 
ال�شيف  عطلة  لق�شاء  االأ�شلية 

وعيد االأ�شحى املبارك ،  االأمر 
الذي حال  دون التمكني من رفع  
42م�رصوع  اجناز  ا�شغال  وترية 
يف  ت�شليمها  بهدف  تنموي 
تن�س  اأجالها املحددة ووفق ما 

عليه دفاتر ال�رصوط .
طالبت  فقد   ثانية  جهة  من 
املحلية  اجلمعيات  عديد 
املهتمة بال�شاأن والة اجلمهورية   
ب�رصورة النزول للميدان للوقوف 
على حجم الفو�شى التي تتخبط 
االمنائية  الور�شات  عديد  فيها 
ت�شليمها  امكانية  وا�شتبعاد 
خالل ال�شدا�شي الثاين من ال�شنة 
لذلك  مقرر  هو  مثلما  اجلارية 
اجلمعيات  نف�س  هددت  ،حيث 
والت�شعيد  لل�شارع  باخلروج 
مل  ما  حالة  يف  وعيدها  من 
�شاكنا   الو�شية  ال�شلطات  حترك 
تعلق   ما  خا�شة  الو�شع  لتدارك 
على  املح�شوبة  امل�شاريع  بتلك 
التي  وال�شحة  الرتبية  قطاعي 
املواطن  بيوميات  �شلة  لها 

املحلي .
اأحمد باحلاج 

حا�شي  بحي  القاطنون  يتخبط 
الب�شتان ببلدية ورقلة يف جملة 
اأرقت  ،التي  النقائ�س  من 
ارادة  غياب  ظل  يف  يومياتهم  
ال�شلطات  طرف  من  حقيقة 
توا�شل  حملوها  التي  املحلية 
مالمح  باتت  التي  معاناتهم 
يف  االأفق  يف  تلوح  انفجارها 
اجلهات  تبادر  مل  ما  حالة 
املخت�شة يف خلق حلول جذرية 

يف القريب العاجل .
 طالب الع�رصات من املواطنني 
الب�شتان  بحي حا�شي  القاطنني 
الوالية  وايل  من  ورقلة  ببلدية 
ال�شعبي  املجل�س  ورئي�س 
لهم  برجمة  ب�رصورة   ، البلدي 
على  للوقوف  ميدانية  زيارة 
حجم املعانات  التي يكابدونها 
ل�شبكة  التدهور امل�شتمر  جراء 
بات  مما   ، الداخلية  الطرقات 
يقلق اأ�شحاب املركبات النفعية  
عن  ت�شاألوا  بدورهم  الذين 
م�شري اأموال الدولة املخ�ش�شة 
من  النائية  االحياء  النت�شال  
العزلة عن العامل اخلارجي ، مما 
الغليان وال�شخط  ولد حالة من 

و   . احلي  �شكان  لدى  الكبريان 
�شكان   طالب  مت�شل  �شياق  يف 
باجلهة  الب�شتان  حا�شي  حي 
املوؤدي  للطريق  املحاذية 
من  التدخل  ب�رصورة  للمقربة 
التي   ، �شوارعهم   انارة  اأجل 
الدام�س  الظالم  يف  تغرق 
مبجرد غروب ال�شم�س وهو ما 
الذين   ، املت�شاكنني  يقلق  بات 
وطالبوا  اخلطر  ناقو�س  دقوا 
االمنية  الدوريات  بتوفري 
ظاهرة  من  للتقليل   الليلة 
على  املتكررة  االعتداءات 
بغ�س  واملمتلكات  اال�شخا�س 
النظر عن تف�شي  ظاهرة ترويج 
املخدرات واالأقرا�س املهلو�شة 
كما   . الكحولية  وامل�رصوبات 
م�شالح  من  ال�شاخطون  طالب 
يف  التعجيل   ب�رصورة  البلدية 
اجناز قاعة عالج لتفادي تنقل 
املتعددة  للعيادة  املر�شى 
ببلدية  الق�رص  بحي  اخلدمات 
احلاالت  اأ�شوء  يف  و  ورقلة 
حممد  اال�شت�شفائية  للموؤ�ش�شة 

بو�شياف للبحث عن العالج .
اأحمد باحلاج  

.     حر�ص مدير ال�ضباب والريا�ضة كان وراء جناح التظاهرات هذا العام 

رئي�س الرابطة الولئية اجلوارية الريا�سية بورقلة الها�سمي عزيزي للو�سط 

اأحمد باحلاج 

8000 م�ضارك ، 511 موؤطر  يف 
تظاهرات رم�ضان و 05 جويلية 

اللقاء االأخري الذي جمع  خل�س 
دومي  مترنا�شت  والية  وايل 
ال�شباب  مبمثلي   ، اجلياليل 
تو�شيات  بعدة  املحتجني 
الو�شع  الإحتواء  هام  وقرارات 
املت�شنج وتفادي ت�شجيل حاالت 
العد  بدء  مع  تزامنا  انزالق 
االجتماعي  للدخول  التنازيل 

اجلديد .
املحتجني  ممثلي  قال   
بحر  اإلتقوا  الذي  بتمرنا�شت 
بال�شلطات  اجلاري  االأ�شبوع 
الوالئية ،يف ت�رصيح لهم مع يومية 
وايل  اأبلغوا  اأنهم   ، »الو�شط« 
الوالية دومي اجلياليل  بالئحة 
 ، امل�رصوعة  مطالبهم  اأر�شية 
العواقب  مغبة  من  حذروه  كما 
عنها  ينجر  قد  التي  الوخيمة 
جتد  مل  ما  حالة  يف  االنزالق 
ان�شغاالتهم اأذانا �شاغية ، والتي 
فتح  �رصورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
حتقيق اأمني و  اإداري م�شتعجل 

تعليمات  عرقلة   مالب�شات  يف 
احلكومة الرامية ل�رصورة تقدمي 
ال�شعوبات  وتذليل  الت�شهيالت 
الفالحيني  للم�شتثمرين  بالن�شبة 
املحتجني  ممثلي  وجه  حيث   ،
االنتقادات  و  التهم  من  وابل 
الفالحية  امل�شالح  ملدير 
تبعات  م�شوؤولية  حملوه  الذي 
الفو�شى و الت�شيب التي يتخبط 
فيها القطاع ، مطالبني يف ذات 
ب�رصورة  الوالية  وايل  ال�شدد 
وزير  ومرا�شلة  العاجل  التدخل 
املدير  مهام  الإنهاء  القطاع 
الفالحية  للم�شالح  الوالئي 

بعدما جتاوزته االأحداث .

ملدراء  بالن�شبة  ال�شيء  نف�س   
كو�شيدار   ، اجلوية  اخلطوط 
اجلزائر  وات�شاالت  نفطال   ،
تدخل  ب�رصورة  طالبوا  الذين 
اأجل  من  الو�شايا  من  جاد 
هوؤالء  مهام  انهاء  يف  اال�رصاع 

تورطهم  ب�شبب  امل�شوؤولني 
التالعب  يف  باأخرى  اأو  بطريقة 
الو�شع  وهو   ، ال�شغل  مبنا�شب 
غليان  تاأجيج  يف  �شاهم  الذي 
الإنتهاج  بهم  ودفع  البطالني 
للمطالبة  لل�شارع  اخلروج  خيار 
با�شرتجاع ما و�شفوه بحقوقهم 
تكرار  لتفادي  و   ، امله�شومة 
األزم  فقد  جتاوزات  هكذا  مثل 
رئي�س  مترنا�شت  والية  وايل 
املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية 
بالتوقيع  ال�شيخ  بادي  مترنا�شت 
�شخ�شيا على  �شهادة اأو بطاقة 

االقامة اخلا�شة بالتوظيف.
اإىل جانب ذلك فقد �شدد هوؤالء 
العاجل  التدخل  �رصورة  على 
الذي  ال�رصائب  مدير  لدى 
العواقب  تبعات  م�شوؤولية  حمله 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 
مللكية  كهذا  لقطاع  حتويله 

خا�شة بتجميد الرتقيات .
ال�شكن  ملف  بخ�شو�س  اأما 

�شدد  فقد  �شيغه،   مبختلف 
مع  اللهجة  املحتجني  ممثلي 
املزيد  لفر�س  الوالية  وايل 
يف  لالإ�رصاع  الرقابة  اأدوات  من 
اال�شمية  القوائم  على  االإفراج 
ال�شكن  من  للم�شتفيدين 
العمومي  االيجاري  االجتماعي 
بوالية  اإح�شاء  مت  حيث   ،
لوحدها   احلدودية  مترنا�شت 
من  اجتماعي   �شكن    4054
بينها 2056 وحدة مل تنتهي بها 
االأ�شغال و 1328 م�شكن منتهية 
اإح�شاء  2296  اإ�شافة لذلك مت 
باملائة   60 االأ�شغال  بها  و�شلت 
فقد مت  �شالح  بعني  ال�شكن  اأما 
بعني �شالح  اإح�شاء 987 م�شكن 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�س   ، جاهز 
فقد  واله�س  الريفي  لنمطي 
االخت�شا�س  دوائر  اأح�شت 
املعنية  ح�شة  400 غري موجهة 

و 300 وحدة  مربجمة .
اأحمد باحلاج / �سيخ مدقن 

تنحية مدراء الفالحة ،الت�سغيل ، ال�سكن ، ال�سحة و الأوبيجي  اأبرز املطالب  

ممثلي ال�ضباب بتمرنا�ضت يحذرون من عواقب االإنزالق

ولة اجلنوب ملزمون  بالنزول للميدان 
لو�سع حد للفو�سى 

ال�سحة و تهيئة �سبكة الطرقات وتوفري 
الإنارة مطالبهم ال�سعبية 

 موجة احلر ال�ضديدة تهدد 
بتاأخري ت�ضليم 42 م�ضروع 

�ضكان حي حا�ضي الب�ضتان ببلدية 
ورقلة يعي�ضون حياة بدائية 

اأكد رئي�س الرابطة الولئية  اجلوارية بورقلة الها�سمي عزيزي ، اأن م�ساحله �سجلت خالل �سهر رم�سان 
املن�سرم والحتفالية بالذكرى املزدوجة لعيدي ال�ستقالل وال�سباب ما يفوق 8172 م�سارك يف خمتلف 

الدورة الريا�سية مت ت�سخري لهم 511 موؤطر .



من  الع�رشات  اأم�س  خرج 
عن  �سعيدة  والية  �سكان 
ال�سكنات  قائمة  �سمتهم 
االجتماعية التي مت توزيعها 
موؤخرا مبقر الدائرة وطالبت 
فره منظمة االأمم املتحدة 
بالوالية  االإن�سان  حلقوق 
�سعيدة من ال�سلطات العليا 
راأ�سهم  على  و  البالد  يف 
رئي�س اجلمهورية و ورئي�س 
الوالية  وايل  و  الدائرة 
قائمة  مبراجعة  �سعيدة 
�سمت،  التي  امل�ستفيدين 
ح�سبهم، اأ�سماء مل�ستفيدين 
بعد  الدائرة  خارج  من 
املجتمع  اإق�ساء  مت  اأن 
التوزيع  ق�سية  يف  املدين 
ال�سارمة  التعليمات  رغم 
امل�سووؤل  لهذا  املوجهة 
هي  و  ال�سياق  هدا  يف 
ينتظر  كان  التي  ال�سكنات 
البيوت  على  الق�ساء  منها 
�سيدت  التي  الق�سديرية 
و  الت�سعينات  �سنوات  مند 
لهذه  رف�سهم  عن  للتعبري 
تو�سعت  وقت  يف  القائمة 
حركة االحتجاج منددة مبا 
يف  والظلم  احلقرة  اأ�سموه 
حقوق  منظمة  نددن  وقت 
االأمم  التابعة  االإن�سان 
ل�سكاوي  تبعا  املتحدة 

و�سفوه  مما  املواطنني 
وطالبوا  والكارثة  باملهزلة 
املوجهة  مرا�سلتهم  خالل 
يف  العليا  ال�سلطات  اإىل 
البالد التحقيق يف ما ا�سموه 
ارتكبها  قد  يكون  جتاوزات 
رئي�س الدائرة بعد اإن رف�س 
ا�ستقبال املجتمع املدين و 
باأكملها  املنظمات  ممثلي 
دائما  الر�سالة  ن�س  ح�سب 
خا�سة واأن املنطقة تعد من 
املناطق املحافظة وهو ما 
التهمي�س  اأن  على  يدل 
بدائرة  مداه  بلغ  واالإق�ساء 
ت�سريرّ  اأ�سبحت  لتي  �سعيدة 
خا�سة  ملكيات  وكاأنها 
الوايل  ديوان  م�ستوى  على 
من  طائ�سة  ت�رشفات  و 
االأمن �سد املجتمع  اأعوان 
هاتفي  ات�سال  ويف  املدين 
لغرب  اجلهوي  املدير 
املتحدة  االأمم  ملنظمة 
باجلزائر  االإن�سان  حلقوق 
م�سابيح  بن  ال�سيد"�سلف 
باأن  االأخري  هذا  اأكد    "
ال�سلطات املعنية غائبة عن 
م�رشح االأحداث،واأن معظم 
املواطنني يطالبون مبقابلة 
ال�سلطات  و  الوالية  وايل 

الو�سية.
ح- ك
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ويف ظل هذه احلقيقة تاأتي وقفتنا 
وت�سيء  ال�ستار  ترفع  التي  هذه 
رجاالت  اأحد  م�سرية  على  النور 
باأعماله  ظلرّ  الذي  املنطقة 
احرتام  و  بتقدير  يحظى  النبيلة 
 ، ارها  وزورّ و�سغارها  املدينة  كبار 
التحورّالت  رياح  اأمام  �سامدا  وبقي 
ر  كرّ يذرّ واحل�سارية  االجتماعية 
اجلميل  الزمن  باأيام  واأولئك  هوؤالء 
القناعة  تفا�سيله  �سنعت  الذي 
الب�ساطة  حيثياته  لت  و�سكرّ والثقة 
ثمانية  امتداد  فعلى   ، الطيبة  و 
اأحمد  عمي  وحملرّ  �سنة  واأربعني 
ال�سعبية  لالأكالت  ال�سالم  عبد  بن 
 ، والكرم  العطاء  م�سرية  يخو�س 
�ساحبه  حري�سا  كان  البداية  فمنذ 
على التحلرّي بالتفاين وال�سدق وفق 
اأخالق التاجر ال�سالح الذي يبحث 
عن لقمة احلالل بعيدا عن مكاتب 
املتحايلني  و�سفقات  امل�سوؤولني 
الزمن  مرور  مع  جعله  ما  هذا   ،
االأو�ساط  يف  كبرية  �سمعة  يكت�سب 
اأي  بها  يحلم  املحلية  ال�سعبية 
م�سوؤول له املن�سب والنفوذ ! وهذا 
الذين  الكثريين  زبائنه  ب�سهادة 
 * اأحمد  عمي   * اأنرّ حملرّ  يوؤكدون 
وجهتهم املف�سلة طوال اأيام ال�سنة  
على  حر�سا  اأكرث  اأنه  ويقولون 
املتوا�سل  بالعمل  االأف�سل  تقدمي 

عائلته  ووراءه   ، الطيبة  واملعاملة 
تدعيمها  بكل  املاثلة  الكرمية 
وت�سجعيها التي حتثه على اأن يبذل 
اأقدم  ويعترب   ، واالأن�سب  االأكرب 
مدينة  يف  ال�سعبية  لالأكالت  حملرّ 
اأح�سن �ساحبه  م�سعد عنوانا هاما 
ا�ستثماره جيدا ، وهو الذي ارتبط 
وعري�سة  طويلة  ل�سنوات  ا�سمه 
على  كانت  عديدة  اأجيال  بتوافد 
الدوام تبحث عن ما ي�سبع �سهيتها 
جعلتهم  والنوعية  الكمية  حيث  من 
ف�ساء  على  االأبدي  الوفاء  يعلنون 
 ، االأحلى  ومينح  املطلوب  ي�سورّق 
امل�ستقلة  اجلزائر  هو عمر  فعمره 
ل ح�سوره الدائم  وا�ستطاع اأن ي�سجرّ

يف كل التغيريات واالأزمنة و يكت�سب 
والنجاح  التجربة  من  هام  ر�سيد 
ال�سعور  تقا�سم  من  �ساحبه  نت  مكرّ
و  املعارف  مع  واالعتزاز  بالفخر 
عامة النا�س ، و نحن نقدمه لقرائنا 
ثمينا مل  �سيئا  نك�سف  كاأننا  الكرام 
وتزداد  قبل  من  اأحد  عليه  يعرث 
املك�سب  هذا  قيمة  تناول  اأهمية 
وقت  يف  واالجتماعية  التاريخية 
�سارت فيه اخلدمات كثرية ومتنوعة 
اأن�ساأ  الذي  اأحمد  عمي  هو  هذا   ،
انه املتوا�سع �سنة 1969 بعد اأن  دكرّ
يعتمد  جتعله  رغبة  لديه  اأن  �سعر 
القليلة  اإمكانياته  وعلى  نف�سه  على 
ودافعه  الأهله  اخلري  �سناعة  يف 

احلما�س  هو  ذلك  يف  االأ�سا�سي 
االنطالقة  مع  متاأججا  كان  الذي 
نف�سه  الرجل  ووجد  هذا   ، الفعلية 
جمرب على العمل دون و�سائل الزمة 
ولهذا   ، وال�سدق  االإرادة  عدا  ما 
كان هام�س التوفيق اأمامه حمدودا 
ماله  ح�ساب  على  ا�ستمراره  وكان 
ال�سحيح ، الأنه كان يقنع بالقليل من 
اأجل فر�س الوجود ، وال�سيء الذي 
يف  اليوم  اأحمد  عمي  به  يفتخر 
النا�س  هو حمبة  املهنة  مع  رحلته 
وتقديرهم وهو عامل اإيجابي كبري 
زال  وما  الزمن  من  لعقود  ا�ستمررّ 
واملهنية  املعنوية  بفوائده  ي�سطع 

اإىل اليوم .. 

الكالم عن تاريخ مدينة م�سعد بولية اجللفة له طابعه اخلا�س وعذوبته الكبرية يف نفو�س 
اأبناء املنطقة واأهلها ، فهو كالم ل يخلو من الإ�سارة اإىل اأولئك الرجال الذين لب�سوا ثوب الت�سحية 

والإخال�س ملواجهة م�ساعب احلياة بكل فنونها و�سورها ! هوؤلء الذين مل يكن لهم هّم ول 
هدف �سوى خدمة جمتمعهم الذي ي�سارع احلرمان والفقر ، فحّولوا بتحديهم و�سجاعتهم الأماين 

الب�سيطة حقيقة على الواقع واأّكدوا باأّن ل �سيء يقف اأمام عزم املخل�سني وكفاحهم.

بعد ثمانية واأربعني �سنة من الوجود مبدينة م�سعد بولية اجللفة

عمر ذيب

حمّل " عمي اأحمد " .. م�سرية طويلة وذكريات حافلة تواجهان الزوال!

بلدية اإراقن �سوي�سي يف جيجل

�سيدي بلعبا�س

ل يريدون اأن يهزمهم الإق�ساء واحلرمان

م�سات تعاين العزلة يف �سمت

اأ�سحاب ال�سيارات املحجوزة يطالبون با�سرتجاعها 

قاعة عالج .. مطلب �سكان 
النواورة مب�سعد باجللفة

عن  يوميا  يت�ساعد  احلديث 
االجتماعية  االأو�ساع  دي  تررّ
رغم  اجللفة  والية  مدن  باأغلب 
التاأكيدات التي يكاد يجمع عليها 
امل�سوؤولون باأن هناك جمهودات 
والنهو�س  لالرتقاء  تبذل  كبرية 
 ! للمواطن  املعي�سي   بالواقع 
ومع ذلك ثمة حقائق كثرية تلوح 
املواطنني  غرق  تثبت  االأفق  يف 
املعاناة  دوامة  يف  الب�سطاء 
قدرة  عدم  ظل  يف   ، واالأوجاع 
تنفيذ  على  امل�سوؤولني  معظم 
واأكدوا  بها  التزموا  وعود  اأي 
ممار�سة  عن  الكامل  عجزهم 
اأ�سواأ  هو  وما  امليدانية  اجلدية 
معاناة  تزال  ال   ! بكثري  هذا  من 
مبدينة  النواورة  منطقة  �سكان 
متوا�سلة  اجللفة  بوالية  م�سعد 
�ساأنها  مع غياب قاعة عالج من 
اأن تتيح لهم تلقي العالج الفوري 
وجتنبهم م�ساق التنقل اإىل مناطق 
اأخرى بعيدة الأخذ اأب�سط احتياج 
�سحي واإنهاء متاعبهم ال�سحية ، 
وهو الذين ي�سطرون اإىل الذهاب 
اال�ست�سفائية  املراكز  غاية  اإىل 
من  لال�ستفادة  املجاورة 
 ، ودواء  عالج  من  متطلباتهم 
املرفق  هذا  انعدام  ى  اأدرّ وقد 

تفاقم و�سعهم  اإىل  الهام  احليوي 
واأنهم  خا�سة  االجتماعي 
لتلقي  طويلة  م�سافات  يقطعون 
يعر�سهم  ما  امل�ستعجل  التداوي 
ات اإىل اأ�رشار  يف العديد من املررّ
 " اأكدوا  النواورة   اأبناء   ، خطرية 
مركز  اإجناز  عدم  اأن   " للو�سط 
�سحي مبنطقتهم يعترب من اأ�سد 
اأرغمهم  الذي  التهمي�س  اأنواع 
البدنية  املارّ�سي  حتمل  على 
واملعنوية ، ويبقى م�رشوع بناء " 
عليه  األح  مطلب   " �سحية  وحدة 
يطالبون  الذين  النواورة  اأهل 
والو�سية  املعنية  ال�سلطات  من 
بالتدخل العاجل من اأجل برجمة 
 ، املجال  هذا  يف  فعلي  م�رشوع 
الكربى  م�سكلتهم  اإنهاء  ق�سد 
اليومية  ال�سحية  اخلدمات  مع 
كل  املت�رشرين  هوؤالء  وينا�سد   ،
االأطراف امل�سوؤولة الأجل احتواء 
الذي  املتدهور  ال�سحي  الو�سع 
قلقهم  ويبدون   ، واقعهم  ي�سهده 
حالها  على  االأمور  ا�ستمرار  من 
الأن  الو�سية  اجلهات  تدخل  دون 
الالمباالة بهذه الق�سية احل�سا�سة 
العائالت  من  الكثري  دفع  مبثابة 

اإىل م�سري الهالك 
عمر ذيب

تعاين عدة م�ساتي ببلدية  اإراقن 
من  جيجل  والية  غرب  �سوي�سي 
الذي  التنموي  والركود  العزلة 
ماعاد  وهو  طويال   عنها  خيم  
املعي�سي  النمط  على  بال�سلب 
حلد  مازالوا  الذين  لل�سكان 
احلياة  ظروف  ي�سارعون  االآن 
يحجزوا  اأن  ع�سى  القا�سية 
قطارالركب  داخل  لهم   اأماكن 
مدة  تدوم  كم  لكن  احل�ساري، 
االنتظار يف املحطة كما ت�ساءل 
مثل:  مل�ساتي  فالزائر  اأحدهم؟ 
،زرع  الزناتة  لبنة،  العوامرة،عني 
امليال وغريها  يقف ميدانيا على 

املعاناة  احلقيقية لقاطينيها ويف 
الغري  الطرقات  م�سكل  مقدمتها 
عن  عبارة  هي  والتي  معبدة  
حتى   �ساحلة  غري  وعرة  م�سالك 
من  هذا   ، االأقدام  على  لل�سري 
جهة امل�سالك اأما  النقل فحدث 
والحرج فمن املوؤ�سف  م�ساهدة 
يتنقل   2018 �سنة  يف  املواطن 
االأخرى  البلديات  اىل  قريته  من 
مثل  اخلوا�س  مركبات  ممتطيا 
او  مغطاة   504 و   404 )بيجو 
هناك  كانت  واإن  ال�ساحنات(  
يزداد  فال�سعر  �سياحية  �سيارة 
ال�سفر  قبل  مكانه  يحجز  ورمبا 

اأهايل  عرب  كما  يومني،  اأو  بيوم 
هاته امل�ساتي عن امتعا�سهم من 
ال�ساحلة  باملياه  التزود  نق�س  
�سكناتهم  ربط  ،عدم  لل�رشب 
بالغاز الطبيعي ، اإنعدام املرافق 
،اإنعدام  واملالعب  الريا�سية 
املراكز ال�سحية ماعدا املتواجد 
الأدنى  يفتقر  لكنه  البلدية   مبقر 
متطلبات  العالج  الع�رشي مثل  
للن�ساء   متخ�س�سة   ""طبيبة  
واآخر  باالأ�سعة  الك�سف  وجهاز 
يجعل  مما  التحاليل""  الإجراء 
اأغلب  املر�سى يتنقلون ع�رشات 
البلديات  باجتاه   الكيلومرتات 

الوالية  عا�سمة  اأو  املجاورة 
اخلا�سة،  العيادات  عن  بحثا 
ال�سبح  اأ�سبحت  التي  البطالة 
ال�سهادات  حلاملي  املخيف  
،  هذه  ذلك  مادون  اأو  اجلامعية 
النقائ�س جعلت اغلب املواطنني 
يرفعون اإن�سغاالتهم عرب " جريدة 
الو�سط" اإىل  املنتخبني املحليني  
التكفل  اإياهم  ب�رشورة  مطالبني 
وعدوهم  كما  مبطالبهم  الفوري 
اإذن  االنتخابية،  حمالتهم  اأيام 

فهل من اآذان �ساغية ؟
ر�سيد هزيل

�سيدي  والية  جنوب  من  مواطن  وجه 
بلعبا�س ر�سالة من اجل ا�سرتجاع �سيارته 
�سحايا   رفقة  م�سادرتها  متت  التي 
اآخرين من طرف م�سالح االأمن الوطني 
بها  قامت  التي  التحقيقات  خلفية  على 
االنرتبول  مكتب   رفقة  االأمن  عنا�رش 
�سخ�سا   74 نحو  قام  عندما   2012 عام 
اجلزائرية  ال�سوق  من  �سيارات  ب�رشاء 

من  م�سادرتها  متت  فقط  اأ�سهر  وبعد 
طرف االأمن ،وح�سب ر�سالة املعني فاإنه 
هناك من ال�سحايا من ا�سرتجع �سيارته 
م�سريا اإىل اأن عملية ال�رشاء كانت قانونية 
الدوائر  اأو  البلديات  م�ستوى  على  �سواء 
وحتى الوالية ،حيث وبعد م�سادرة هذه 
الق�سية على م�ستوى  ال�سيارات ومتابعة 
قامت  التي  بلعبا�س  �سيدي  حمكمة 

بدورها بحب�س املتهمني واألزمت هوؤالء 
باإرجاع املبالغ املالية الأ�سحابها لكنهم 
،وعليه  االآن  حلد  مقابل  اأي  يتلقوا  مل 
بع�س  يف  ن�رش  مت  اأنه  املعني  ي�سيف 
اأ�سحابها  اإىل  ال�سيارات  اإرجاع  ال�سحف 
بعد حكم يف حمكمة ح�سني داي يف مثل 
ال�سيارات حمجوزة  لكن   ، هذه احلاالت 
�سيدي  بوالية  اجلمارك  م�سالح  لدى 

ح�سب  تطالب  بدورها  والتي  بلعبا�س 
ذات املتحدث باإخالء م�ستودعاتها التي 
االأمر  ،وهو  �سنوات  �ست  منذ  ت�سغلها 
وقعوا  ممن  اآخرين  رفقة  به  دفع  الذي 
فتح  اإىل  الدولية  ال�سبكة  هذه  �سحايا 
يف  حقوقهم  ا�سرتجاع  اجل  من  حتقيق 

اأقرب وقت ممكن
  �س.�سهيب

�سعيدة

احتجاجات على كيفية 
توزيع ال�سكنات االجتماعية 
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اأورق �سائح

�سكيكدة... الذاكرة،الفن و ال�سياحة
وليد بوعديلة

ال�رشق  اأق�صى  يف  رو�صيكادا  تقع 
البحر  يحت�صنها  اجلزائري، 
�صماال،  املتو�صط  االأبي�ض 
ويف  �رشقا،  عنابة  والية  وحتدها 
اجلنوب قاملة و ق�صنطينة و ميلة، 
وهذه  جيجل،  والية  غربها  يف  و 
و  التاريخية  ملالحمها  يف  رحلة 

الثقافية وال�صياحية.

اأوراق من التاريخ...

بالفنيقية  رو�صيكادا  كلمة  تعني 
اأكاد مبعنى  و  را�ض  رو�ض مبعنى 
املنطقة  �صهدت  وقد  املنارة، 
الفييقيني،النوميديني،الر مرور 

الفتح  ومان،الوندال....لي�صتقر  
،وت�صهد  فيها  اال�صالمي 
االحتالل  ثم  العثماين  احل�صور 
بن�صاالتها  برزت  الفرن�صي،حيث 
و  ال�صهداء  من  الكثري  وقدت 
اأكرث  وعرفت  املجاهدين، 

بهجومات 20اأوت 1955.
ن�صاط   �صكيكدة  عرفت 
�صمال  جنم  الوطنية)  الركة 
ال�صعب،جمعية  اإفريقي،حزب 
انت�صار  امل�صلمني،حركة  العلماء 
الدميقراطية...(وقد  احلريات 
الفر�صي  امل�صتعمر  وقّتل  عّذب 
يف   ،1955 اوت  يف  املنطقة  اأهل 
واملقاهي،  ال�صوارع  و  املالعب 
حيث  جماعيا  تقتيال  ميار�ض  و 
االآن)ملعب  املدينة  ملعب  يوجد 
20اأوت(. من املعارك الكربى التي 
�صككيدة  والية  مناطق  �صهدتها 
الكرمة،معركة  عني  معركة  نذكر 
بوغالم،معركة جبل القلعة،معركة 

التوميات،...
نذكر:زيغود  الوالية  �صهداء  ومن 
خل�رش،م�صعود  بكو�ض  يو�صف، 
بوال�صعور،حمادي  بوجريو،�صالح 
�صخ�صياتها  كرومة...ومن 
 ( حربي  حممد  نذكر  التاريخية 
الثورة  اأر�صيف  اآثاره  من  موؤرخ 

الوهم  التحرير  اجلزائرية،جبهة 
اهلل  عبد  احلقيقة...(،املنا�صل  و 
فياليل،املجاهد اإبراهيم �صيبوط، 

املجاهد علي منجلي،...
الكثري من اجلمعيات  الوالية  ويف 
الريا�صية  و  والرتبوية  الثقافية 
العلماء  جمعية  مثل  الن�صطة، 
الفنانني  امل�صلمني،جمعية 
اال�صالمية،  الك�صافة  االأحرار، 
املري�ض،جمعية  اأ�صدقاء  جمعية 
موؤ�ص�صاتها  اخلري،...ومن  نا�ض 
الثقافية الن�صطة جند دار الثقافة 
حممد �رشاج، ق�رش الثقافة)نتمنى 
من قطاع الثقافة اأن ي�صميه با�صم 
�رشيبط(،املركز  احمد  الدكتور 
العايب،  الرحمان  اال�صالمي عبد 

متحف املجاهد علي كايف،...

 عن الفكر والبحث 
العلمي...

    
قدمت �صكيكدة الكثري من االأ�صماء 
املا�صي  يف  العلمية  و  الفكرية 
االأديب  العالمة  مثل   ، واحلا�رش 
العايب)اأطلق  الرحمان  عبد 
اإ�صالمي  مركز  على  ا�صمه 
�صبل،الناقد  مالك  ثقايف(،املفكر 
�رشيبط،  احمد  الثقايف  االأدبي 
االجتماعي  والباحث  الدكتور 
الزاهد(،  قرية)العامل  اإ�صماعيل 
بودين)الباحث  �صليمان  الدكتور 
حترير  ورئي�ض  النف�ض  علم  يف 
البحوث  جملة   – اجلامعة  جملة 

والدرا�صات االن�صانية(...
ونن�صح من يريد اأن يفهم كتابات  
باالإطالع  اأركون  حممد  املفكر 
م�صطفى  الدكتور  كتابات  على 
الفل�صفة  بق�صم  كيحل)اأ�صتاذ 
الفكر  اأ�صاتذة  من  ،و  بعنابة( 
و  االجتماع  وعلوم  والتاريخ 
االإعالم جند: د- جمال بن زروق 
ريا�ض  د-  لعداي�صية،  حميد  ،اأ- 
يف  و  طبال...  بودالعة،د-ر�صيد 
البالغية  و  الروائية   الدرا�صات 
دوب،د-  د-رابح  اإ�صهامات:  جند 

عبد احلق من�صور بوناب،د-ح�صني 
زروال،د عبود حميودة،د-بوجمعة 

بوبعيو،د-نبيل بوال�صليو...
و  هل نتجاهل  جمهودات االأ�صتاذ 
بوحبيلة)مدير  العزيز  عبد 
للمطالعة  الرئي�صة  املكتبة 
بالكتابة  التعريف  العمومية(يف 
اأعمال  و  اجلزائرية؟،  الثقافة  و 
امللك  عبد  امل�رشح  يف  الباحث 
تخدم  م�رشحية  خالف)جمعية 
اجلزائري(،د/  امل�رشحي  ال�صهد 
يف  نطور)خمت�ض  القادر  عبد 
ال�صعبية(.د/حممد  الدرا�صات 
متميزة  كتابات  له  كعوان) 
د/  و  ال�صوفية(،  و  االأدب  يف 
الدرا�صات  يف  رحماين  من�صور 
وغريهم  وال�رشعية...  القانونية 
�صككيدة  جامعة  يف  الباحثني  من 
خمتلفة،  ثقافية  موؤ�ص�صات  ويف 
واأجنبية،  ويف  جامعات جزائرية 
الوطن..يقول  خدة  يف  وكلهم 
بالرجال..  ال�صعبي«الرجال  املثل 

والرجال باهلل« ...
يو�صف  الدكتور  �رشف  وقد 
منا�صبات  يف  واليته  وغلي�صي 
وحت�صل  كثرية،  عربية  و  وطنية 
للكتاب- زايد  ال�صيخ  على جائزة 

يف  املخت�ض  وهو   ،2009
 ، املعا�رشة  النقدية  الدرا�صات 
النقدي  وله فيها كتاب« اخلطاب 
عند عبد امللك مرتا�ض، وكتاب 
الن�صو�ض-تاأمالت  ظالل  »يف 
نقدية يف كتابات جزائرية-«،كما 
يكتب ال�صعر  ومن دواوينه« تغريبة 

جغفر الطيار« .

هنا روح الفن... 
والإبداع

فنون  يتقنون  رو�صيكادا  اأدباء  و 
االأزهر  ومنهم:  ال�رشد  و  احلكي 
رواياته  عطية)روائي..من 
،اململكة...(،م�صطفى  الرميم 
نطور)روائي له رواية الثلج االآخر 
ورواية عام احلبل-  حولها م�رشح 

القا�صة   ،) مل�رشحية  �صكيكدة 
ال�صاب  الروائي  بور�صاق،  عائ�صة 
رواية  رما�ض)له  عمار  الراحل 
درب الورد واالأمل(... ويف امل�رشح 
قدم  وقد  عديدة،  اأ�صماء  هناك 
اأح�صن  الدكتور  والباحث  الكاتب 
يخت�رش  �صخما  كتابا  ثليالين 

تاريخ امل�رشح يف �صكيكدة. 
رو�صيكادا  �صعراء  من  و 
اأح�صن  نذكر:ال�صعراء: 
مقتدر.. عمودي  دوا�ض)�صاعر 

يف  الرابعة  الرتبة  على  حت�صل 
الر�صول-�صلى  �صاعر  م�صابقة 
اهلل عليه و �صلم- لقناة ال�رشوق(، 
مغ�صو�ض،  خ�صري  خراط،  اأح�صن 
عا�صور بوكلوة)ديوان ال�صفاعات(، 
 ( خفيف  زهرة  بودخانة،  اآ�صيا 
لها: تباريح الروح، مملكة بلقي�ض، 
حواء...(علي  كانت  البدء  يف 
بوزوالغ)ديوان فيو�صات املجاز(، 
عيناك  ال�صبتي)ديوان  ربيع 
�صفيان  قاري،  تاأمرين(،حممد 
من  الكثري  هناك  و  بوعنينبة... 
الفن  جماالت  يف  الفنية  االأ�صماء 
ال�صعبي  و  واملالوف  الت�صكيلي 
امل�رشحي  التمثيل  يف  ....،و 
جند  احلقيقة  ويف  وال�صينمائي، 
�صعوبة بالغة يف ذكر كل االأ�صماء  
لوالية  االأدبية  و  والفكرية   الفنية 
�صكيكدة، فعذرا ملن مل نذكره يف 
هذا املقام الثقايف – ال�صياحي...

قول املثل البعيد على العني بعيد 
ن�صيتك  من  ويا  القلب«،  على 
خويا..يا  يا  عذرا..�صاحمي.. 

خويا..�صاحمني. 

عن جماليات املكان 
ال�سكيكدي..

�رشيط  على  �صكيكدة  تتوفر 
بلدية  من  ميتد   ، طويل  �صاحلي 
املر�صى �رشقا لبلدية اخناقمايون 
بلديات  ب�صواطئ  ،مرورا  غربا 
و  القل  و  متالو�ض  و  �صكيكدة 

ال�رشايع وقنواع.

بن  العربي  �صاطئ  فنجد 
دارك)يانا�ض.. جان  مهيدي- 

ال�صاطئ  جاندارك.؟؟..هذا 
بن  بالعربي  ر�صميا  ي�صمى  
�صكيكدة  اأهل  لكن  مهيدي، 
جاندارك.. ت�صمية  على  ي�رّشون 

فاأيها اال�صتعمار اأخرج من ل�صاننا 
وفكرنا كما خرجت من اأر�صنا؟؟(. 
و�صواطئ �صطورة و�صواطئ قرباز 
القلي..،  امل�صيف  و�صواطئ 
فمثال يف ال�رشايع �رشيط �صاحلي 
لقبيبة  را�ض  من  قدره14كلم 
وبني  وقارون  را�صب  منارة  نحو 
تلزة  �صاطئ  القل  ويف  عمرو�ض، 
وفيه املخيمات  كلم  بطول ثالثة 
ال�صيفية ملوؤ�ص�صات وجمعيات...

 وهناك �صاطئ عني الدولة)�صاطئ 
وتعترب  ال�صغريات(،  الفتيات 
من  متنارت  �صواطئ  منطقة 
ال�صواح  جتذب  التي  املناطق 
�صياحية  تنموية  لعمليات  وحتتاج 
منطقة  تكون  ان  كثرية،وميكن 
تو�صع �صياحي ت�صاهي الكثري من 
العاملية.  ال�صياحية  الف�صاءات 
وقرباز  املر�صى  �صواطئ  وهناك 
مناطق  وهي  الوالية  �رشق  يف 
اال�صتثمار  ت�صهد  مل  عذراء 

ال�صياحي بعد.
اجلبال  من  الكثري  �صكيكدة  ويف 
ال�صياحة اجلبلية  التي متنح متعة 
و  ال�صبت  مناطق  يف  ال�صتوية  
ومن  القل...،  و  حبابة  اأوالد 
�صدود الوالية التي يكن اال�صتفادة 
زيت  �صد  جند  منها  ال�صياحية 

العنبة، �صد زردازة...
�صكيكدة  مدينة  لزائر  وميكن 
ملعب  نحو  بعائلته  التوجه 
بلدية  اإىل  الطريق  يف  الفرو�صية 
فلفلة، حيث توجد اأماكن للجلو�ض 
واال�صرتاحة، مع األعاب لالأطفال، 
االأطفال  تدرب  م�صهد  وجمالية 
مع  اخليل.،  ركوب  يف  ال�صباب  و 
جماين  لل�صيارات  موقف  وجود 
داخل امللعب و ب)50دج( خارجه 

بطريقة فو�صوية..
و تقرتح �صكيكدة على الزائر مدينة 

الفنادق  باأحد    ، املائية  االألعاب 
�صاطي  كورني�ض  مقابل  اخلا�صة 
ال�صكان  لكن  مهيدي،  بن  العربي 
ي�صتكون من غالء اأ�صعار الدخول 
العائالت  تق�صده  لذلك  واالأكل، 
احلال... املي�صورة  اأو  املغرتبة 

التي  العائالت  nكما قد ت�صادف 
جتارية  معار�ض  الوالية   تزور 
يف  تنظم  ترفيهية   و  اقت�صادية 
متالو�ض،  مثل  الكربى،  املدن 
القل....  ،احلرو�ض،  عزابة 
قرب  �صكيكدة  مدينة  يف  وكذلك 
20اأوت)  ملعب  اأو  بوثلجة  ملعب 
بداية  مع  جتاري  معر�ض  هناك 
م�صبح  من  بالقرب  اوت2018 

املدينة(.
املراكز  بع�ض  �صكيدة  ويف 
ال�صلطانة  مثل  الكربى  التجارية 
ملعب  بجانب  مول  �صيماء 
التجاري  املركز  20اأوت،و 
يف  عديدة  وحمالت  دبي،...، 
و   للمدينة،  القدمية  ال�صوارع 
العائالت التي تبحث عن االألب�صة 
الن�صائية و الطفولية �صتجد التنوع 
املنا�صبة  االأ�صعار  و  االألب�صة  يف 
من  بالقرب  االإميان  حمالت  يف 
املركز التجاري دبي خلف  �صارع 

املمرات ...

اأخريا

الثقافية  املالمح  بع�ض  هده  
و ال�صياحية من والية �صكيكدة، 
تقدمي  من  نتمكن  مل  وقد 
واملميزات،  اخل�صائ�ض  كل 
املنطقة  هده  يزور  من  لكن 
الكثري  �صيكت�صف  اجلزائرية 
وعند   ، املكان  جماليات  من 
االقرتاب من موؤ�ص�صاتها الفنية 
و الثقافية �صتقرتح عليه الكثري 
وال�صعرية  االأدبية  املالمح  من 
ف  لت�صا ، . . . حية مل�رش ا و
جتمع  التي  ال�صياحية  للمالمح 
رحلة  والبحر...واإىل  اجلبال 

ملكان اآخر باإذن اهلل



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء

حي 08 ماي 45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تبليغ حكم جزائي غيابي عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق ا م ا  
بناءا على طلب// ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة و ال�سخ�ص الوحيد قرواين عبداهلل ال�ستخراج املناجم ممثلة يف �سخ�ص م�سريها.

الكائن مقرها ب//39 نهج رخايف علي-�سطيف
بعد االطالع على املواد 406و416 من ق.ا.م.ا وال�سيما املادة 412//4

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة �سطيف الق�سم:اجلنح:بتاريخ:2016/01/14 حتت رقم الفهر�ص:16/00791 جدول رقم 15/04612
و�سل  بتاريخك2016/03/27  الزوار  باب  بريد  مبركز  باال�ستالم  ا�سعار  مع  م�سمنة  ر�سالة  طريق  عن  املر�سل  غيابي  جزائي  حكم  تبليغ   حم�رش  على  بناءا 

رقم:000678 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم جزائي غيابي املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية باب الزوار بتاريخ:2016/03/29 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم جزائي غيابي املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة احلرا�ص بتاريخ:2016/03/30 

بناءا على االذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يونية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة الدار البي�ساء بناريخ 30/07/2018 حتت رقم: 18/2229 
نحن االأ�ستاذة عامر �سعاد حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 عمارة 2ب رقم 01 باب 

الزوار-اجلزائر 
بلغنا عن طريق الن�رش احلكم املذكور اأعاله اىل ال�سيد//بودين اإ�سماعيل 

ال�ساكن // حي اإ�سماعيل يف�سح ع ج رقم 01 باب الزوار-اجلزائر 
و�رشحنا له بان هذا االخبار قد بلغ له مع كافة احلقوق القانونية واعلمناه بان له مهلة ع�رشة اأيام 10 اأيام ابتداءا من يوم التبليغ للمعار�سة طبقا للمادة 411 من 

قانون االجراءات اجلزائية و انه بانق�ساء هذه املهلة ي�سقط حقه يف املعار�سة.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

مكتب الأ�شتاذة عامر �شعاد
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة الدار البي�شاء

حي 08 ماي 45 ع ب 2 رقم 01 باب الزوار اجلزائر
حم�شر تبليغ حكم جزائي غيابي عن طريق الن�شر

املادة 412 من ق ا م ا  
بناءا على طلب// ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة و ال�سخ�ص الوحيد قرواين عبداهلل ال�ستخراج املناجم ممثلة يف �سخ�ص م�سريها.

الكائن مقرها ب//39 نهج رخايف علي-�سطيف
بعد االطالع على املواد 406و416 من ق.ا.م.ا وال�سيما املادة 412//4

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة �سطيف الق�سم:اجلنح:بتاريخ:2016/01/14 حتت رقم الفهر�ص:16/00786 جدول رقم 15/04602
و�سل  بتاريخك2016/03/27  الزوار  باب  بريد  مبركز  باال�ستالم  ا�سعار  مع  م�سمنة  ر�سالة  طريق  عن  املر�سل  غيابي  جزائي  حكم  تبليغ   حم�رش  على  بناءا 

رقم:000681 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم جزائي غيابي املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات بلدية باب الزوار بتاريخ:2016/03/29 
بناءا على حم�رش تبليغ حكم جزائي غيابي املبلغ عن طريق لوحة اإعالنات حمكمة احلرا�ص بتاريخ:2016/03/30 

بناءا على االذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ ر�سمي يف جريدة يونية وطنية ال�سادر عن رئي�ص حمكمة الدار البي�ساء بناريخ 2018/07/29 حتت رقم: 18/2230 
نحن االأ�ستاذة عامر �سعاد حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة الدار البي�ساء اخت�سا�ص جمل�ص ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبنا بحي 08 ماي 1945 عمارة 2ب رقم 01 باب 

الزوار-اجلزائر 
بلغنا عن طريق الن�رش احلكم املذكور اأعاله اىل ال�سيد//بودين اإ�سماعيل 

ال�ساكن // حي اإ�سماعيل يف�سح ع ج رقم 01 باب الزوار-اجلزائر 
و�رشحنا له بان هذا االخبار قد بلغ له مع كافة احلقوق القانونية واعلمناه بان له مهلة ع�رشة اأيام 10 اأيام ابتداءا من يوم التبليغ للمعار�سة طبقا للمادة 411 من 

قانون االجراءات اجلزائية و انه بانق�ساء هذه املهلة ي�سقط حقه يف املعار�سة
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ق قر�ر �أردوغان  ووفًقا للتقرير، ي�صِدّ
�لرتكية  �خلارجية  بيان  على  بدقة 
�لعقوبات  فر�ض  عقب  �صدر  �لذي 
�صيتم  "�إنه  فيه  وورد  �لوزيرين  على 
هذ�  على  تاأخري  دون  باملثل  �لرد 
ال  �لذي  �لعد�ئي  �الأمريكي  �ملوقف 

يخدم �أي هدف".
�لواليات  بني  �لت�صعيد  وتز�من 
مع  "�لناتو"  يف  وحليفتها  �ملتحدة 
�تخاذ �أنقرة خطو�ت ف�رسها �لبع�ض 
�لغرب، خا�صة يف  عن  بعيد�  بالعمل 
�لعالقات  ومنو  �القت�صادي  �ملجال 
تركيا  يف  �لعام  �جلو  لكن  �خلارجية، 
ال ي�صي باأن كل بلد مت�صي يف �صبيلها 
يعرتي  ما  رغم  �الأخرى،  عن  بعيد� 
عالقاتهما من �أزمات متو�لية ال يتم 

جتاوز �إحد�ها حتى تن�صب �الأخرى.
�أنقرة  معهد  يف  �لباحث  ويرى 
�أن  توز  جاهد  و�لدر��صات  للبحوث 
يف  مفتوحة  بالده  �أمام  �خليار�ت 
يف  �الأمريكي  �ملوقف  مع  �لتعامل 
و�ل�صيا�صية  �القت�صادية  �ملجاالت 
وحتى �لع�صكرية، لكنه رّجح �أن تظل 
تركيا ملتزمة بالعمل دبلوما�صيا حلل 
قدمت  �أنقرة  �أن  �إىل  م�صري�  �الأزمة، 
�لتوجه،  هذ�  على  �الإ�صار�ت  بع�ض 
�لرتكي  �ل�صيا�صي  �ملحلل  ولفت 
وزير  جمع  �لذي  �للقاء  �إىل  �النتباه 
�أوغلو  مولود جاوي�ض  بالده  خارجية 
بنظريه �الأمريكي مايك بومبيو �صباح 
قمة  �جتماع  هام�ض  على  �جلمعة، 

"�آ�صيان" يف �صنغافورة.
تتجه  قد  تركيا  �أن  �إىل  توز  و�أ�صار 
م�صار  �أخفق  حال  يف  �أخرى  لتد�بري 
�حلل �لدبلوما�صي، ومن بينها مناكفة 
وغريه  �ل�صوري  �مللف  يف  و��صنطن 

من �مللفات.
�أنقرة  عالقات  توترت  �أن  و�صبق 
من  عدد  خلفية  على  بو��صنطن 

�لق�صايا وال �صيما فيما يتعلق باالأزمة 
�ل�صورية، حيث تدعم و��صنطن قو�ت 
�صوريا �لدميقر�طية، وهي ملي�صيات 
�صد  بالعمل  �أنقرة  تتهمها  كردية 
قائمة  على  وت�صعها  م�صاحلها 

�ملنظمات �الإرهابية.
�لبلدين  بني  �لتوتر  يرتفع  كما 
تتعلق  جديدة  بيانات  ظهرت  كلما 
والية  يف  �ملقيم  غولن"  �هلل  بـ"فتح 
تتهمه  و�لذي  �الأمريكية،  بن�صلفانيا 
�النقالبية  �ملحاولة  بتدبري  �أنقرة 
�لفا�صلة يف تركيا يف جويلية 2016، 
�الأبي�ض  �لبيت  بني  مد�ه  �لتوتر  وبلغ 
�لعام  من  �أكتوبر  يف  �رس�ي"  و"�الآك 

�ملا�صي، بعدما علّقت �أنقرة �إ�صد�ر 
تاأ�صري�ت �الأمريكيني لدخول �أر��صيها 
�أمريكي  قر�ر  على  )باملثل(  رد� 
تلك  وجاءت  �الأتر�ك،  جتاه  م�صابه 
�ل�صلطات  �حتجاز  عقب  �لتطور�ت 
�لرتكية موظفني يف قن�صلية �لواليات 
و�لتحقيق  �إ�صطنبول،  يف  �ملتحدة 
برموز  عالقتهما  حول  معهما 
"�لكيان  �أو  "�خلدمة"  جماعة  من 

�ملو�زي" �لتي يتزعمها غولن.
�لبلدين  بني  �لعالقات  توترت  كما 
على خلفية رف�ض �لواليات �ملتحدة 
�لدفاع  �صو�ريخ  بطاريات  توفري 
�جلوي "باتريوت" الأنقرة �لتي طلبتها 

�إ�صقاط  �أزمة  �أجو�ئها خالل  حلماية 
�لطائرة �لرو�صية �أو�خر عام 2015، 
تركيا  عالقات  �إىل  �لتوتر  وعاد 
ت�صاحلت  عندما  جمدد�  و�أمريكا 
�أنقرة مع مو�صكو وتوجت م�صاحلتها 
تتعلق  �إ�صرت�تيجية  �تفاقات  ب�صل�صلة 
ب�رس�ء منظومة �صو�ريخ "�أ�ض 300" 
منظومة  وبناء  �ملتطورة،  �لرو�صية 

حمطات نووية رو�صية يف تركيا.
عقب  موؤخر�  �لعالقات  توترت  كما 
بالرت�جع  �أمريكية  توجهات  ظهور 
عن �تفاقية ع�صكرية تق�صي بت�صليم 
متطورة  مقاتالت  �لرتكي  �جلي�ض 
تلك  كل  35"،ورغم  "�أف  طر�ز  من 
و�ملحلل  �لكاتب  يتوقع  �لتباينات، 
مت�صي  �أال  عز�م  ماجد  �ل�صيا�صي 
�إىل  وو��صنطن  �أنقرة  بني  �لعالقة 
خيار "يوم �لدين" �لذي حتدث عنه 
موقع "و�ال" �الإخباري "�ال�رس�ئيلي" 
تقرير  يف  تنباأ  قد  �ملوقع  وكان   ،
�أزمة  ت�صع  �أن  �ملا�صي  �الأ�صبوع  له 
�لرتكية  للعالقات  حد�  �لعقوبات 
من  �إن  عز�م  وقال  �الأمريكية. 
تتوجه  �أن  �لبديلة  �ل�صيناريوهات 
ملو�جهة  �لدويل  للق�صاء  تركيا 
يعني  مما  �لوزيرين،  على  �لعقوبات 
لكنه  و��صنطن  مع  خالفها  تدويل 
تركيا  بيد  �الأهم  �لورقة  �أن  �أو�صح 
"�أف  طائر�ت  �إنتاج  م�رسوع  هي 
مبلغ  فيه  �أنقرة  ت�صتثمر  �لذي   "35
ت�صعمئة مليون دوالر، وتقوم بت�صنيع 
للطائر�ت  مهمة  ولو�زم  غيار  قطع 
و�أ�صار �إىل �أن وقف �ال�صتثمار �لرتكي 
يف هذ� �مل�رسوع كرد على �لعقوبات 
�لطائرة  �إنتاج  عرقلة  يف  �صيت�صبب 
وتاأخري ت�صليمها للجيو�ض �ملتعاقدة 
عليها، �الأمر �لذي �صيلحق -يف حال 
حدوثه- خ�صائر فادحة يف �القت�صاد 

�الأمريكي.

تناول تقرير يف موقع "اجلزيرة نت"، اأبعاد ودللت اإعالن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، 
جتميد اأر�صدة وممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيني يف بالده، رًدا قرار مماثل 

اتخذته وا�صنطن، وراأى التقرير اأن القرار يو�صح منهجية تركيا يف التعامل مع الأزمة الأخرية 
يف العالقات مع وا�صنطن، التي اأعلنت قبل عدة اأيام عن جتميد اأر�صدة وممتلكات وزير العدل 

والداخلية الرتكيني يف الوليات املتحدة.

موقع "اجلزيرة نت"

منهجية تركيا �إز�ء �لأزمة �لأخرية مع �أمريكا 

�صحفيون معتقلون

 �لثامن من �أوت يوم ن�سرة �لإعالم �لفل�سطيني 
دعا �صحفيون فل�صطينيون معتقلون 
�إىل  �ل�صهيوين،  �الحتالل  �صجون  يف 
"ن�رسة  يوم  �أوت  من  �لثامن  عّد 
مو�جهة  يف  �لفل�صطيني  �الإعالم 
بت�صكيل  طالبو�  كما  �الحتالل"، 
ملحاكمة  دويل  ق�صائي  ج�صم 
لل�صحفيني  ��صتهد�فه  يف  �الحتالل 
وقال �ل�صحفيون �ملعتقلون، و�لذين 
�ملا�صي،  �الأ�صبوع  خالل  �عتقلو� 
�ليوم  عنهم  �صدر  م�صرتك  بيان  يف 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  �إن  �الثنني: 
و�لتعذيب  �لرتهيب  �صيا�صة  ميار�ض 
�صجون  د�خل  �صدنا  �لنف�صي 
جل�صات  خالل  من  �الحتالل، 

�لتحقيق �لطويلة.
يتمحور  �لتحقيق  �أن  و�أ�صافو� 
�الأر��صي  يف  ودوره  �الإعالم  حول 
على  و�ملحا�صبة  �لفل�صطينية، 
باالإعالم  �لتحرير �خلا�صة  م�صامني 
من  �أنه  و�أو�صحو�  �لفل�صطيني 
باأن  �ّت�صح  �لتحقيق  جل�صات  خالل 
�الإعالم  منابر  "�إ�صكات  هو  �لهدف 
عرب  وك�رسه  ومن�صاته  �لفل�صطيني 
يحاول  كما  �العتقال"،  �صيا�صة 

�ملحاكمات  من  �لهروب  �الحتالل 
�تهامات  تلفيق  خالل  من  �لدولية 
عرب  �ل�صيا�صي  بالن�صاط  تتعلق 
�لن�صاط �الإعالمي �الأمر �لذي ينفيه 

�ل�صحفيون.
يرف�صون  �أنهم  �ل�صحفيون  و�أكد 
�صيا�صة حماكمة �الإعالم �لفل�صطيني، 
كما �صيتخذون خطو�ت �صتكون �أو�صع 
يف مو�جهة �صيا�صات �الحتالل ودعو� 

�ل�صحفيني  بيانهم، جميع  من خالل 
و�إ�صنادهم،  بجانبهم  �لوقوف  �إىل 
�جلاري  �ل�صهر  من  �لثامن  وعّد 
�لفل�صطيني،  لالإعالم  ن�رسة  يوم 
ج�صم  بت�صكيل  �لنقابة  طالبو�  كما 
ق�صائي دويل ملحاكمة �الحتالل يف 

��صتهد�فه لل�صحفيني.
جل�صة  بعقد  �الأمن  جمل�ض  وطالبو� 
�الإعالم  حرية  ملناق�صة  خا�صة 

كما  �الحتالل،  حتت  �لفل�صطيني 
�لفل�صطينية  �خلارجية  وز�رة  طالبو� 
للتعاطي  و��صحة  ��صرت�تيجية  لن�صج 
جلمعية  ووفًقا  �لتجاوز�ت  هذه  مع 
فاإن  �لفل�صطيني؛  �الأ�صري"  "نادي 
�لفل�صطينيني  �ل�صحفيني  عدد 
�الحتالل  �صجون  يف  �ملعتقلني 
�صحفًيّا،   23 �إىل  �رتفع  �الإ�رس�ئيلي 
�إبر�هيم  �ل�صحفي  �عتقال  عقب 
�لرنتي�صي من بلدته “رنتي�ض” ق�صاء 
ر�م �هلل فجر �أم�ض، وذكرت �جلمعية 
�أن �ل�صحفيني �ملعتقلني هم؛ حممود 
مو�صى عي�صى، �أحمد ح�صن �ل�صيفي، 
ب�صام �ل�صايح، هّمام حنت�ض، م�صعب 
�إ�صتربق  قطناين،  ر�صو�ن  �صعيد، 
يا�صني  مر�صود،  عال  �لتميمي، 
�صمحان،  �صالح  مو�صى  لفح،  �أبو 
�صاهني،  �أ�صامة  ق�صامني،  مو�صى 
ع�صيدة،  حممد  �لعر�بيد،  �أحمد 
�لعويوي،  �صوز�ن  �صلبي،  يو�صف 
قتيبة  �لرمياوي،  عالء  خاطر،  ملى 
حممد  �جنا�ض،  ح�صني  حمد�ن، 
�إبر�هيم  منى،  �أنور  حممد  علو�ن، 

�لرنتي�صي.

الرئي�س الإيرانيح�صن روحاين

 منفتحون على �حلو�ر مع و��سنطن 
�إذ� عادت لالتفاق �لنووي

 رغم فر�س البيت 
الأبي�س عقوبات عليها

 �لبنتاغون ي�سيد
 بالتعاون مع تركيا 

قال �لرئي�ض �الإير�ين، ح�صن روحاين، 
مع  �حلو�ر  على  �صينفتحون  �إنهم 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف حال 
عادت �إىل �التفاق �لنووي. جاء ذلك 
يف كلمه له نقلها �لتلفزيون �حلكومي 
�أن  �إىل  �أ�صار  �الثنني، حيث  �الإير�ين، 
�ملفاو�صات مع �لواليات �ملتحدة لن 
يكون لها معنى مع ��صتمر�ر عقوباتها 
�أن  �إىل  روحاين  ولفت  بالده  على 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ض  مقرتح 
دون  �إير�ن  مع  حو�ر  باإجر�ء  ترمب 
�لتاأثري  منه  �لهدف  م�صبقة  �رسوط 
�أجل  �الأمريكي من  �لعام  �لر�أي  على 
روحاين  و�تهم  �ملقبلة  �النتخابات 
ترمب باإطالق مقرتحه للقاء �لقيادة 
�الإير�نية دون �رسوط م�صبقة من �أجل 
و�أو�صح  �إير�ن  يف  ��صطر�بات  خلق 
قائاًل: "لي�ض هناك جدوى من دعوة 
�لعقوبات، �رسطنا  �أثناء  للمفاو�صات 
�لطرف  يظهر  �أن  هو  للمفاو�صات 
�لتز�ماته  �إىل  ويعود  �صدقه،  �الآخر 
�أي  لدينا  لي�ض  �لنووي،  باالتفاق 
للمفاو�صات"و�أردف:  �رسوط م�صبقة 
هو  �ملفاو�صات  يف  "�الأ�صا�ض 

من  مع  نتفاو�ض  فكيف  �لوفاء، 
�لعقوبات".  وفر�ض  �لطاولة  غادر 
وحدها  لي�صت  �إير�ن  �أن  �إىل  و�أ�صار 
بل  �ملتحدة،  �لواليات  مو�جهة  يف 
يف  �الأطر�ف  �الأخرى  �لدول  �إن 
وتابع  به.  �لتز�مها  �أبدت  �التفاق 
و�لبلد�ن  �الأوروبيني  "�ل�رسكاء  �إن 
�إننا  �إال  بو�صعهم،  ما  عملو�  �الأخرى 
ننتظر منهم �إجر�ء�ت ملمو�صة"وتابع 
 3 �لفعلي يف غ�صون  "�صيبد�أ �حلظر 
و�ل�صني،  �أوروبا،  وعدتنا  لقد  �أ�صهر، 
يف  �لقادم،  �حلظر  مبقاومة  ورو�صيا 
�الآ�صيوية  �لدول  تعترب  �لظروف  هذه 
ال  ولكن  لنا،  بالن�صبة  جًد�  مهمة 
عالقاتنا  تطوير  �أمام  عو�ئق  توجد 
�ملا�صي،  ماي   8 �أوروبا"ويف  مع 
دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ض  �أعلن 
�لذي  �التفاق  �الن�صحاب من  ترمب، 
يف  �الإير�ين  �لنووي  �لربنامج  يقّيد 
رفع  مقابل  �ل�صلمية  �ال�صتخد�مات 
�أعلن  كما  عنها  �لغربية  �لعقوبات 
ترمب عزمه �إعادة �لعمل بالعقوبات 
و�ل�رسكات  طهر�ن  على  �القت�صادية 

و�لكيانات �لتي تتعامل معها.

�أ�صادت وز�رة �لدفاع �الأمريكية 
مع  بالتعاون  "�لبنتاغون" 
حليفاً  �إياها  معتربة  تركيا، 
�لبيت  فر�ض  رغم  وذلك  وثيقاً، 
وزيرين  على  عقوبات  �الأبي�ض 
جاء  �ملا�صي،  �الأ�صبوع  تركيني 
�ملتحدث  ل�صان  على  ذلك 
�الأمريكية،  �لدفاع  وز�رة  با�صم 
موؤمتر  خالل  ماننغ،  روب 
�لبنتاغون.  مبقر  �صحفي 
�إن  �الأمريكي،  �ملتحدث  وقال 
وثيقاً،  تركيا حليفاً  تعترب  بالده 
�الأمنية،  �أنقرة  وحترتم خماوف 
يف  لنا  �رسيكة  "تركيا  م�صيفاً: 
�لناتو وعالقاتنا �لع�صكرية معها 
�لتز�م  ماننغ  للغاية"و�أكد  وثيقة 
بالده بخارطة �لطريق �خلا�صة 

مبنبج، ومو��صلة �لعمل مع تركيا 
�ملدينة  مو�طني  �أمن  ل�صمان 
�أمنها  على  و�حلفاظ  �ل�صورية 
و�لواليات  تركيا  �أن  �إىل  يُ�صار 
�ملتحدة تو�صلتا موؤخًر� التفاق 
حول  طريق"  "خارطة  على 
�إرهابيي  �إخر�ج  ت�صمن  منبج، 
كي"  كي  ك/بي  ب  "ي  تنظيم 
و�ال�صتقر�ر  �الأمن  وتوفري  منها 
من  �صابق  وقت  ويف  للمنطقة. 
فر�صت  �ملا�صي،  �الأ�صبوع 
�الأمريكية  �خلز�نة  وز�رة 
�لد�خلية  وزيري  على  عقوبات 
خلفية  على  �لرتكيني  و�لعدل 
�أندرو  �الأمريكي  �لق�ض  ق�صية 
بر�ن�صون �لذي يحاكم يف تركيا 

بتهم �لتج�ص�ض و�الإرهاب.



الفرن�سية  الدبلوما�سية  اأن  ورغم 
األقت بثقلها من اأجل اإقناع الفرقاء 
اإقرار م�رشوع قانون  الليبيني على 
اال�ستفتاء على الد�ستور، بعد زيارة 
وزير اخلارجية جان اإيف لودريان 
اإال  يوليو املا�سي،  نهاية  ليبيا  اإىل 
اأن ذلك مل يف�ض �سوى اإىل اإعالن 
ملناق�سة  النواب  ملجل�ض  جل�سة 
والثالثاء  االإثنني  القانون،  م�رشوع 

املا�سيني.
مل�سودة  املعار�سون  يجد  ومل 
اإف�سال  يف  �سعوبة  الد�ستور 
اإثارة  اجتماع جمل�ض النواب، عرب 
مادة خالفية تتعار�ض مع االإعالن 
بت�سكيل  الد�ستوري 2011، متعلقة 
جلنة جديدة ل�سياغة الد�ستور يف 
م�سودة  �سد  الليبيون  �سوت  حال 
جلنة  من  املقرتحة  الد�ستور 
ال�ستني )الهيئة التاأ�سي�سية ل�سياغة 

الد�ستور(.
التي  الطريق  خريطة  وح�سب 
ماي  يف  باري�ض  اجتماع  اأقرها 
املا�سي، يفرت�ض اأن يتم امل�سادقة 
بتنظيم  املتعلقة  القوانني  على 
على  )اال�ستفتاء  االنتخابات 
والربملانية(  الرئا�سية  الد�ستور، 
الذي  املقبل،  �سبتمرب   16 قبل 
اأ�سابيع  �سوى  عنه  يف�سلنا  يعد  مل 

معدودة.
االإعالن  ال�سرتاط  ونظرا 
اأي  الإقرار   ،2011 الد�ستوري 

اأغلبية  على  ح�سوله  قانون، 
اإقرار  امل�ستبعد  من  فاإنه  الثلثني، 
على  اال�ستفتاء  قانون  م�رشوع 
الد�ستور، خا�سة واأن عدد النواب 
االأ�سبوع  جل�سة  يف  احلا�رشين 
املا�سي، مل يتجاوز 104 فقط من 

اإجمايل 200 نائب.
االأ�سوات  من  العديد  دفع  هذا، 
ب�رشورة  للمطالبة  ليبيا  �رشق  يف 
الرئا�سية  االنتخابات  تنظيم 
على  اال�ستفتاء  قبل  والربملانية 
ي�رش  الذي  الوقت  يف  الد�ستور، 
املجل�ض  رئي�ض  امل�رشي،  خالد 
ا�ست�ساري(  )نيابي  للدولة  االأعلى 
اأن  على  طرابل�ض،  العا�سمة  يف 
ظل  يف  اإال  االنتخابات  جترى  ال 
الو�سع  هذا  واأمام  جديد  د�ستور 
�سحف  اتهمت  املعقد،  اجلديل 
فرن�سية كال من اإيطاليا والواليات 
قلب  مبحاولة  االأمريكية  املتحدة 
الفرن�سية  اخلطة  على  الطاولة 
ليبيا،  يف  االأزمة  حلل  واالأممية 
املبعوث  �سالمة،  لغ�سان  �سبق  اإذ 
يف  اتهم  اأن  ليبيا،  اإىل  االأممي 
االأمن،  جمل�ض  اأمام  له  تقرير 
عملية  بتعطيل  الليبي"  "النواب 

اإجراء االنتخابات.
رئي�ض  ال�رشاج،  فايز  طالب  كما 
 18 يف  الليبية،  الوفاق  حكومة 
تون�ض،  من  املا�سي،  جويلية 
يف  االآن،  من  "التفكري  ب�رشورة 
الإنهاء  ال�سندوق،  خارج  حلول 
واملتزايدة  امل�ستمرة  العرقلة 
النواب"وعلى  جمل�ض  قبل  من 

باري�ض،  اإعالن  �سيجد  االأغلب 
ال�سخريات،  اتفاق  م�سري  نف�ض 
والذي   ،2015 دي�سمرب  يف  املوقع 
جنح جمل�ض النواب يف اإف�ساله بعد 
رف�سه اعتماد حكومة الوفاق حتى 

االآن.
اإقرار  يف  النواب  جمل�ض  واإخفاق 
على  اال�ستفتاء  قانون  م�رشوع 
املقبل،  �سبتمرب   16 قبل  الد�ستور 
االإيطالية  للحكومة  �سي�سهل 
اأحزاب  تقودها  التي  اجلديدة، 
ميينية �سعبوية، من تنظيم موؤمتر 
حول ليبيا اخلريف املقبل، بدعم 
اأمريكي، لو�سع اتفاق جديد، يكون 

بديال عن اإعالن باري�ض.

دخول �أمريكي على 
خط �ل�سر�ع �لفرن�سي 

�لإيطايل

منذ اإعالن الثورة الليبية يف 2011، 
الدويل  التحالف  فرن�سا  قادت 
الذي ت�سكل حينها لالإطاحة بنظام 
معمر القذايف، ولعبت باري�ض دورا 
�سيا�سيا  الليبية  االأزمة  يف  مركزيا 
ن�ساط  من خالل  ع�سكريا،  وحتى 
بنغازي  مدينة  اخلا�سة يف  قواتها 
غربي  جنوب  ومنطقة  )�رشق(، 
جماعات  بها  تن�سط  التي  ليبيا، 
�سمايل  يف  امتدادات  لها  م�سلحة 
مايل والنيجر، حيث تتواجد قوات 
وم�سالح فرن�سية يف هذه املنطقة.  
ميينية  حكومة  و�سول  اأن  غري 

كونته،  جوزيبي  بقيادة  �سعبوية، 
جوان  يف  باإيطاليا،  ال�سلطة  اإىل 
ال�رشاع  حدة  من  زاد  املا�سي، 
الفرن�سي االإيطايل، على من تكون 
له الكلمة االأوىل واالأخرية يف البلد 
العربي الذي ميلك اأكرب احتياطي 

نفطي يف القارة االإفريقية.
م�سدرا  فقط  لي�ست  ليبيا  لكن 
اأي�سا  م�سدرا  بل  النفطية،  للرثوة 
واإيطاليا  النظامية،  غري  للهجرة 
م�ستقبلة  اأوروبية  دولة  اأكرب  تعترب 
ليبيا،  من  القادمني  للمهاجرين 
وهذا ما يف�رش ت�رشيحات كونته، 
")مانويل(  اإن  فيها  قال  التي 
الفرن�سي(  )الرئي�ض  ماكرون 
اعتقد  لو  فيما  خمطئا  �سيكون 
له  لي�ست  فليبيا  تخ�سه،  ليبيا  اأن 
لها  م�ستقلة  دولة  هي  بل  لنا،  وال 
اإيطاليا  مع  تاريخيا  عالقة مميزة 

اأي�سا، ولن نتخلى عنها اأبدا".
�سبقه  ليبيا  حول  اخلالف  وهذا 
انتقاد الذع من ماكرون، للحكومة 
اأقل  قبل  اجلديدة،  االإيطالية 
الق�سم  اأدائها  من  اأ�سبوعني  من 
فرن�سا  و�سفت  حينما  الد�ستوري، 
�سفينة  ا�ستقبال  روما  رف�ض 
مهاجرين  حتمل  اإن�سانية  ملنظمة 
وغري  "معيب  باأنه  متنها  على 

م�سوؤول من احلكومة االإيطالية".

ال�رشيح  الفرن�سي  االنتقاد  وهذا 
املجال  فتح  كونته،  حلكومة 
عديدة  انتقادات  بتوجيه  لالأخرية 
بل  ليبيا،  يف  و�سيا�سته  ملاكرون 
دبلوما�سيتها  حل�سد  روما  دفعت 
الإف�سال  وال�سعي  املنطقة  يف 
تاأجيل  خالل  من  باري�ض،  اإعالن 
اإىل   2018 نهاية  من  االنتخابات 
يخِف  مل  ترامب،  اأن  غري   2019
الوزراء  رئي�ض  ب�سيا�سة  اإعجابه 
فيما  خا�سة  اجلديد،  االإيطايل 

يتعلق بت�سدده حيال الهجرة.
كما اأن دعمه خلطة كونته يف ليبيا، 
الفرن�سية  ال�سحافة  ح�سب  نابع 
قمة  يف  ماكرون،  مع  خلالفه 
يونيو  االأخرية،  ال�سبع  جمموعة 
ميزها  والتي  بكندا،  املا�سي 
وا�سنطن  فر�ض  ب�ساأن  خالف 
ال�سادرات  على  كبرية  ر�سوما 
واالأملنيوم،  الفوالذ  من  االأوروبية 
ناهيك عن اال�ستياء الفرن�سي من 
من  املتحدة  الواليات  ان�سحاب 
دي�سمرب  للمناخ،  باري�ض  اتفاقية 
ذلك  ماكرون  وو�سف   ،2017
االنخراط  اأن  كما  بـ"العدائي". 
بداأ  الليبية  االأزمة  يف  االأمريكي 
يتجلى اأكرث بعد ر�سالة ترامب، اإىل 
جمل�ض  ورئي�ض  ال�رشاج،  من  كل 
�سالح،  عقيلة  طربق  يف  النواب 

حل  ب�رشورة  املا�سي،  يوليو  يف 
اأزمة النفط، وحينها تراجع خليفة 
امل�سيطرة  القوات  قائد  حفرت، 
ت�سليم  عن  الليبي،  ال�رشق  على 
ملوؤ�س�سة  النفطي،  الهالل  موانئ 
واأعادها  بنغازي،  يف  موازية 
يف  الر�سمية  النفط  ملوؤ�س�سة 
طرابل�ض. كما اأن ن�ساط الطائرات 
مازال  طيار  بدون  االأمريكية 
اإىل  حني  ومن  ليبيا،  يف  متوا�سال 
اآخر يتم االإعالن عن ق�سف جوي 
يرجح اأنه اأمريكي مل�سلحني �سواء 
يف �رشق اأو و�سط اأو جنوب غرب 
ليبيا، ناهيك عن م�ساركة الطريان 
قوات  جانب  اإىل  االأمريكي 
تنظيم  دحر  يف  الوفاق  حكومة 
منطقة  يف  االإرهابي،  "داع�ض" 
اآخر   2016 يف  و�سواحيها  �رشت 
تتمثل  لالنتباه،  امللفتة  التطورات 
من  ويليامز،  �ستيفاين  تعيني  يف 
يوليو  بطرابل�ض،  وا�سنطن  �سفارة 
االأممي  للمبعوث  نائبة  املا�سي، 
يعك�ض  مما  �سالمة،  غ�سان  لليبيا 
بالو�سع  متزايد  اأمريكيا  اهتماما 
الليبي، يف ظل تقارب مع اإيطاليا، 
املناورة  م�ساحة  يقل�ض  قد 
العربي،  البلد  يف  الفرن�سية 
خطة  يف  اأي�سا  النظر  يعيد  وقد 

"�سالمة" حلل االأزمة.
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يف خطوة ملحاولة �للعب على �خلالفات �لأوروبية، �أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، دعمه لتنظيم �إيطاليا موؤمتر� دوليا حول ليبيا، ينظر �إليه كبديل لجتماع باري�س، �لذي و�سع 
خريطة طريق لنتخابات برملانية ورئا�سية يف �لبالد قبيل نهاية 2018. فخالل �أيام معدود�ت تلقت �خلطة �لفرن�سية يف ليبيا �سربتني موجعتني، �لأوىل �لدعم �لأمريكي لروما، �لتي تف�سل 

�لرتيث يف �إجر�ء �لنتخابات �إىل ما بعد 2018، و�لثانية �إخفاق جمل�س �لنو�ب يف طربق )�سرق(، يف �مل�سادقة على م�سروع قانون �ل�ستفتاء على �لد�ستور، �لثالثاء �ملا�سي.

ليبيا

م٫�س 

الوليات املتحدة تدخل حلبة ال�سراع الإيطايل الفرن�سي 

وزير خارجية �إيطاليا

 مطلوب مزيد من ال�ستقرار يف ليبيا لإجراء النتخابات
اإينزو  اإيطاليا،  خارجية  وزير  قال 
ترى  بالده  اإن  االأحد،  ميالنيزي، 
مع  مهمة  الليبية  االنتخابات  اأن 
�رشورة وجود مزيد من اال�ستقرار 
موؤمتر  يف  ذلك  جاء  الإجرائها 
ميالنيزي  بني  م�سرتك  �سحفي 
�سكري،  �سامح  امل�رشي،  ونظريه 
للم�سوؤول  زيارة  هام�ض  على 
اأم�ض  بداأها  للقاهرة  االإيطايل 

اأن  اإيطاليا  خارجية  وزير  واأو�سح 
والبد  ليبيا  يف  مهمة  "االنتخابات 
من  "البد  م�سيفا  اإمتامها"،  من 
الإجرائها"يف  اال�ستقرار  مزيد من 
اإن  �سكري،  قال  املقابل، 
املحادثات مع ميالنيزي تطرقت 
ليبيا،  يف  لالأو�ساع  م�سهب  ب�سكل 
خلطة  وفقا  قدما  ال�سري  وكيفية 
�سالمة  غ�سان  االأممي،  املبعوث 

تتجاوز  اأن  تاأمل  بالده  اأن  واأ�سار 
اال�ستقرار  عدم  مراحل  ليبيا 
تدعم  انتخابات  اإىل  وتذهب 
واأجهزة  الدولة  موؤ�س�سات  �رشعية 

احلكم واخلروج من هذه االأزمة.
نظام  �سقوط  منذ  ليبيا  وتعاين 
معمر القذايف، اإثر ثورة �سعبية يف 
17 فرباير 2011، من انفالت اأمني 
اأزمة  عن  ف�سال  ال�سالح،  وانت�سار 

�سيا�سية معقدة.

الليبي،  النزاع  اأطراف  واجتمعت 
ماي املا�سي، يف باري�ض، واتفقت 
 10 يف  االنتخابات  اإجراء  على 
االأ�س�ض  وو�سع  املقبل،  دي�سمرب 
واعتماد  لالنتخابات،  الد�ستورية 
اخلا�سة  ال�رشورية  القوانني 
 ،2018 �سبتمرب   16 بحلول  بها، 

علية  تن�ض  الذي  االأمر  ذات  وهو 
اأعلنتها  التي  الطريق  خارطة 
العام  مطلع  املتحدة  االأمم 
النفوذ  على  ويت�سارع  اجلاري 
ليبيا،  يف  وال�رشعية  وال�سلطة 
حكومة  هما:  �سيا�سيتان  قوتان 
دوليا،  املدعومة  الوطني،  الوفاق 
)غرب(،  طرابل�ض  العا�سمة  يف 
والقوات التي يقودها خليفة حفرت، 

النواب  جمل�ض  من  املدعومة 
الزيارة  هذه  وتعد  )�رشق(  بطربق 
اإىل  بارز  اإيطايل  مل�سوؤول  الثانية 
اأ�سبوعني، حيث  نحو  م�رش خالل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  زار 
�سالفيني،  ماتيو  الداخلية،  ووزير 
املا�سي؛  جويلية   18 يف  م�رش، 
والتقى اآنذاك الرئي�ض عبد الفتاح 

ال�سي�سي. 
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ت�شكيلة  العبي  ف�إن  الغر�ض  ولهذا 
م�  جيدا  يدركون  »�شو�شط�رة« 
اليوم عندم� يالقون فريق�  ينتظرهم 
عريق� لن يكون لقمة �ش�ئغة و�شيعمل 
لت�شهيل  عري�ض  فوز  حتقيق  على 
االإي�ب  مب�راة  لعب  عند  مهمته 
يتواجد  الغر�ض  لهذا  ب�جلزائر، 
ومعنوي  نف�شي  ا�شتعداد  يف  الفريق 
اأف�شل  يف  املواجهة  دخول  اأجل  من 
نتيجة  حتقيق  على  والعمل  حت�شري 
يف  اجلزائر  ملمثل  ت�شمح  ايج�بية 
يف  املهمة  ت�شهيل  العربية  املن�ف�شة 
الدور، حيث ميلك  الث�ين من  ال�شطر 
و�شع  اأجل  من  اخلي�رات  الفريق 
التي  املث�لية  االأ�ش��شية  الت�شكيلة 
نتيجة،  ب�أف�شل  ب�لعودة  لهم  ت�شمح 
الثن�ئي  �شوى  املب�راة  عن  يغيب  وال 

مزي�ن وبن مو�شى اللذان يع�ني�ن من 
االإ�ش�بة، وال ينتظر اأن يحدث املدرب 
الفرن�شي تيريي فروجي تغيريات كبرية 
على الت�شكيلة االأ�ش��شية مق�رنة ب�آخر 
رايون  اأم�م  الن�دي  خ��شه�  مواجهة 
من�ف�شة  �شمن  الرواندي  �شبورت 
يحي  بن  اإقح�م  عدا  م�  الك�ف  ك�أ�ض 
اأ�ش��شي� غلى ج�نب �ش�فعي يف حمرو 
ال�ش�ب  الالعب  وا�شتبع�د  الدف�ع 
ف�دح  خط�أ  يف  ت�شبب  الذي  حمرة 
على  واالعتم�د  �شبورت  رايون  اأم�م 
يف  اإقن�عه  بعد  اأ�ش��شي�  ح�مية  امني 
نف�ض  لعبه� يف  التي  االأخرية  الدق�ئق 
املق�بلة واإنق�ذه الن�دي الع��شمي من 
التع�دل  �شجل هدف  بعدم�  اخل�ش�رة 
يف الدق�ئق االأخرية قبل نه�ية اللق�ء.

علي بهجت: تنتظرنا مباراة 
�صعبة لكن عزميتنا كبرية 

للفوز

اجلوية  القوة  العب  بهجت  علي  اأكد 
العراقي رغبة فريقه يف حتقيق بداية 
يف  اجلزائر  احت�د  نظريه  اأم�م  جيدة 
ذه�ب الدور ال�ش�د�ض ع�رش ب�لبطولة 
كربالء  ملعب  على  لالأندية  العربية 
ت�رشيح�ت  يف  بهجت،  وق�ل  الدويل، 
من  تخلو  لن  »املب�راة  اإعالمية: 
ال�شعوبة، الكرة االأفريقية تعتمد على 
االأندية  من  الع��شمة  واحت�د  القوة 
ع�زمون  نحن  »لكن  وت�بع  املميزة«، 
على حتقيق بداية جيدة، خ��شة واأن 
املدرب  ملعبن�،  على  �شتق�م  املب�راة 
را�شي �شني�شل حدد نق�ط قوة و�شعف 
الذه�ب  مب�راة  اأن  ونوه  اخل�شم«، 
اأن  حيث  اجلوية  للقوة  مهمة  �شتكون 
الدافع  �شتمنحهم  االإيج�بية  النتيجة 

املعنوي يف لق�ء االإي�ب ب�جلزائر.

�ضو�ضطارة ت�ضتهدف نتيجة ايجابية مكن كربالء قبل الإياباحتاد اجلزائر / القوة اجلوية اليوم ابتداء من 18:00
يعود فريق احتاد اجلزائر اأم�صية اليوم اإىل اأجواء البطولة العربية للأندية عندما يخو�ض الدور 

ال�صاد�ض ع�صر من املناف�صة، حيث يواجه فريقه القوة اجلوية العراقي يف مباراة مربجمة على ملعب 
كربلء، والتي ينتظر اأن تعرف ندية ومناف�صة �صديدتني بني الفريقني من اأجل اإحراز تاأ�صرية التاأهل 
اإىل الدور ثمن النهائي، خا�صة واأن لعبي الحتاد يعولون على الذهاب بعيدا يف املناف�صة العربية التي 

تعود بالفائدة على الفريق خا�صة من الناحية املالية

الت�صكيلة تتدرب غدا 
على الأر�صية اجلديدة 

مللعب اأول نوفمرب

في�ضتون يوقع 
مو�ضمني 

والإدارة تقرر 
الحتفاظ 

باأوت�ضي 
واإعارة تيام

�شبيبة  فريق  اإدارة  قّررت 
ر�شمي�  االحتف�ظ  القب�ئل 
عبد  البورندي  ب�لالعب 
مّت  بعدم�  في�شتون  الرزاق 
على  معه  التوقيع  اأم�ض  اأول 
وذلك  مو�شمني  ميتد  عقد 
التقرير االيج�بي الذي  عقب 
بقي�دة  الفني  الط�قم  و�شعه 
ب�تريك  الفرن�شي  املدرب 
عقب  الالعب  ب�ش�أن  دوم��ض 
مع  التج�رب  اإىل  خ�شوعه 
يف  اندم�جه  اإثر  الت�شكيلة 
الفريق  عودة  لدى  �شفوفه� 
من اأمل�ني� اأين اأجرى الرتب�ض 
النطالق  حت�شب�  التح�شريي 
اجلديد،  الكروي  املو�شم 
االإدارة  ف�إن  ذلك  ج�نب  واإىل 
ج�نب  اإىل  اأ�ش�رت  القب�ئلية 
الالعب  ببق�ء  ح�شمه�  ذلك 

النيجريي 
�شفوف  يف  نوفور  اأو�شي 
تدعيم  اأجل  من  التعداد 
اخلط  م�شتوى  على  التعداد 
االأم�مي يف ذلك رغبة االإدارة 
حت�شب�  الت�شكيلة  تدعيم 
امل�شتوى  يف  مو�شم  لتقدمي 
االأدوار  لعب  اإىل  والعودة 
الوطنية،  البطولة  يف  االأوىل 
مالل  �رشيف  الرئي�ض  وح�شم 
اإع�رة الالعب الغيني تي�م اإىل 
بق�ءه يف  اأجل  من  اآخر  فريق 
املن�ف�شة ولعدم �شم�ح قوانني 
التع�قد  اجلزائرية  االحت�دية 
مع اأكرث من العبني اأج�نب يف 
�شفوف التعداد طيلة املو�شم 

الكروي.
ت�شكيلة  تعود  املق�بل،  يف 
على  التدرب  اإىل  »الكن�ري« 
ملعبه� اول نوفمرب غدا بعدم� 
الب�ش�ط  اإع�دة  اأ�شغ�ل  انتهت 
اجلديد للملعب وو�شع اأر�شية 
من  اال�شطن�عي  الع�شب 
اجليل اخل�م�ض، حيث اأ�شبحج 
ال�شتقب�ل  ج�هزا  امللعب 
من  ابتداء  عليه  املب�ري�ت 
الالعب  رفق�ء  مب�ري�ت  اأوىل 

مهدي بن علجية يف البط
يالقون  اأين  الوطنية  ولة 
ال�شبت املقبل �شبيبة ال�ش�ورة، 

ويف�شل الط�قم

الإدارة توؤهل ر�صميا البوركينابي غامبيغا

�ضباب ق�ضنطينة يوؤكد جاهزيته وينذر الن�ضرية

ق�شنطينة  �شب�ب  فريق  اأنذر 
الوطنية  البطولة  يف  من�ف�شيه 
النطالق  ج�هزيته  بخ�شو�ض 
وهو  اجلديد،  الكروي  املو�شم 
اآخر مب�راة  اأم�ض  اأول  اأجرى  الذي 
اإحت�د  ن�د  اأم�م  اأجراه�  حت�شريية 
الث�نية  الدرجة  الن��شط يف  خن�شلة 
توؤكد  نظيفة  برب�عية  وف�ز  هواة 
تواجده يف اأف�شل االأحوال من اأجل 
الدخول بقوة ابتداء من اجلمعة يف 
حملة الدف�ع عن اللقب الذي اأحرزه 
املو�شم الف�رط، اأين يلتقي ال�شب�ب 
على  داي  ح�شني  ن�رش  ال�شيف 
ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة 
يف مب�راة تعد ب�لكثري بني ت�شكيلتي 
اأبدى  الغر�ض  ولهذا  الفريقني، 
املدرب عبد الق�در عمراين ر�ش�ه 
على اال�شتف�قة لعن��رشه يف الهجوم 
التي ك�ن يع�ين منه� يف وقت �ش�بق، 

اإال اأن الت�شكيلة متكنت من ت�شجيل 
ثالثية  منه�  ك�ملة  اأهداف  اأربعة 
وا�شتغّل  الث�ين.  ال�شوط  يف  ج�ءت 
اأجل  من  الفر�شة  الفني  الط�قم 
التعداد  ج�هزية  على  الوقوف 
بلغوه�  التي  التح�شريات  ودرجة 
يف  الالعبني  جتربة  ج�نب  اإىل 
البحث  اأجل  من  جديدة  من��شب 
�شورة  يف  املراكز  يف  احللول  عن 
الرواق  اإىل  خذير  من�شب  حتويل 
�رشيفة،  بن  خروج  بعد  االأي�رش 
الث�نية  املرحلة  وان  خ��شة 
تغيريات  عدة  اإحداث  �شهدت 
على الت�شكيلة والتي ج�ءت بنتيجة 
ليم�ن  احل�ر�ض  دخل  اأين  ايج�بية، 
بن  لعب  فيم�  زميله رحم�ين  مك�ن 
حداد  العمري،  عرو�شي،  عي�دة، 
�ش�لح  يف  ال�شيطرة  وك�نت  بدالء 
ك�نت  التي  »ال�شي��شي«  ت�شكيلة 

ان  قبل  بلجياليل  بهدف  متقدمة 
االأخرى  الثالثة  االأهداف  ي�شيف 
عرب  غ�مبيغ�  البوركين�بي  من  مل 

ركلة جزاء، زعالين وبلخري.
اأهلهت  منف�شل،  مو�شوع  يف 
العبه�  ق�شنطينة  �شب�ب  اإدارة 
يف  ر�شمي�  غ�مبيغ�  البوركين�بي 
تو�شل  بعدم�  الت�شكيلة  �شفوف 
املدير الري��شي ط�رق عرامة اإىل 
الذي  الالعب  فريق  رفقة  اتف�ق 
ك�ن مرتبط� معه بعقد حول حقوق 
االحت�دية  جعل  م�  وهو  التكوين 
ت�أهيل  اأوراق  تر�شل  البوركين�بية 
اجلزائرية  نظريته�  اإىل  الالعب 
حربة  راأ�ض  ذلك  اإثر  على  وي�شبح 
اجلديد للن�دي الق�شنطيني موؤهال 
للعب ابتداء من اجلولة االفتت�حية 

للبطولة الوطنية هذا اجلمعة.
عي�صة ق.

�ضراع اإجنليزي على دميبلي

بريط�نية  �شحفية  تق�رير  ك�شفت 
عن �رشاع اإجنليزي يلوح يف االأفق 
جنم  دميبلي  عثم�ن  مع  للتع�قد 
االنتق�الت  فرتة  خالل  بر�شلونة، 
ال�شيفية اجل�رية، واأكدت �شحيفة 
م�ن�ش�شرت  اإدارة  اأن  ميل،  الديلي 
�رشاع  يف  للدخول  ت�شعى  يون�يتد 
لتعزيز  دميبلي  ل�شم  اآر�شن�ل  مع 
احلمر،  ال�شي�طني  �شفوف 
مورينيو  جوزيه  اأن  واأو�شحت 
االإدارة  ط�لب  اليون�يتد،  مدرب 
ب�شم العب هجومي قبل غلق �شوق 
االنتق�الت، نظًرا لتوتر العالقة مع 
العب  م�ر�شي�ل  اأنتوين  الفرن�شي 

م�ر�شي�ل  يح�شل  ومل  الفريق، 
على فر�شته مع ال�شي�طني احلمر 
ت�شبب  حيث  امل��شي،  املو�شم 
ذلك يف غي�به عن ق�ئمة املنتخب 
وب�لت�يل  املوندي�ل،  يف  الفرن�شي 
الرحيل،  يف  الالعب  يرغب 
دميبلي  اأن  ال�شحيفة  واأ�ش�فت 
ب�شبب  ب�شدة  ع�نى  ع�ًم�   21
بورو�شي�  مغ�درة  منذ  االإ�ش�ب�ت، 
ال�شيف  بر�شلونة  اإىل  دورمتوند 
ب�لرحيل  ا�شمه  وارتبط  امل��شي، 
عن بر�شلونة بعد و�شول الربازيلي 

م�لكوم.
وكالت  

 يف انتظار اقتطاعها 
من حقوق البث التلفزيوين

 الرابطة تتكفل بت�ضديد
 ديون الأندية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
املب�لغ  بدفع  تكفله�  القدم 
امل�لية التي متثل الديون املرتتبة 
على االأندية املحرتفة برابطتيه� 
متثل  والتي  والث�نية  االأوىل 
�شده�  رفعه�  مت  التي  ال�شك�وى 
على م�شتوى جلنة املن�زع�ت من 
الذين  ال�ش�بقني  العبيه�  طرف 
امل�لية  مب�شتحق�تهم  يط�لبون 
ك�شفت  ال�شدد  هذا  الع�لقة، ويف 
يراأ�شه�  التي  الكروية  الهيئة 
بي�ن  يف  مدوار  الكرمي  عبد 
االلكرتوين  موقعه�  على  ن�رشته 
وقوع  بتف�دي  تقوم  �شوف  اأنه� 
امل�ش�كل لالأندية املعنية ب�لديون 
القيمة  دفع  عن  عجزت  والتي 
اأين جت�وزت لدى  امل�لية الكبرية 
البع�ض منه� مبلغ 10 ملي�ر �شنتيم 
بلوزداد،  �شب�ب  فريق  �شورة  يف 
الرابطة  ف�إن  الغر�ض  ولهذا 
امل�لية  القيم  تلك  تدفع  �شوف 
للجنة املن�زع�ت من اجل ت�شوية 
الالعبون  به�  يدين  التي  االأموال 
واقتط�عه�  امل�لية  خزينته�  من 
الحق� من حقوق البث التلفزيوين 

حيث  ب�لعملية،  معني  فريق  لكل 
االجتم�ع  عقب  القرار  هذا  ج�ء 
اأع�ش�ء مكتب  االأخري الذي جمع 
�شهر  نه�ية  جرى  الذي  الرابطة 
تف�دي  اأجل  من  الف�رط،  جويلية 
كبري  م�أزق  يف  االأندية  و�شع 
على  احل�شول  من  وحرم�نه� 
بالعبيه�  اخل��شة  االإج�زات 
املرك�تو  امل�شتقدمني يف  اجلدد 

ال�شيفي احل�يل.
وت�شرتجع الرابطة اأمواله� بعد دفع 
بحقوق  املتعلقة  تي  دزاير  قن�ة 
املحرتفة  الرابطة  مب�ري�ت  بث 
الث�نية خالل مو�شم 2017/2016، 
احلقوق  اجلزائري  والتلفزيون 
الرابطتني  مبب�ري�ت  املتعلقة 
االأوىل والث�نية املو�شم املن�رشم 
الهيئة  ووجهت   ،2018/2017
االأندية  اإىل  الدعوة  الكروية 
جميع  يف  واملتمثلة  املحرتفة 
الفرق الن��شطة يف الرابطة االأوىل 
الرابطة  يف  ن��شط�  فريق�  و13 
اأندية  ثالثة  عدا  م�  الث�نية 

ال�ش�عدة من البطولة اله�وية.
ع.ق.
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مف�ج�آت  حدوث  انتظ�ر  يف 
ال�س�ع�ت  يف  املعروفة  االنتق�ل 
اخلرية قبل غلق املرك�تو، ومتيز 
الت�ريخي  ب�النتق�ل  املرك�تو 
ري��ض  اجلزائري  الدويل  لالعب 
حمرز الذي حطم خمتلف االأرق�م 
م�ن�س�سرت  �سفوف  اإىل  ب�نتق�له 
�سيتي  لي�سرت  من  ق�دم�  �سيتي 
الذي ق�ده اإىل اإحراز لقب الدوري 
 2016/2015 مو�سم  االجنليزي 
ذلك  يف  م�سواره  بف�سل  ون�ل 
يف  العب  اأف�سل  لقب  املو�سم 
اإ�رصار  وتوج  االجنليزي،  الدوري 
متو�سط ميدان املنتخب الوطني 
على الرحيل عن �سفوف ت�سكيلة 

قي�دة  حتت  واللعب  »الثع�لب« 
بيب غوارديوال  اال�سب�ين  املدرب 
بقيمة  ت�ريخية  �سفقة  بح�سم 
حتويل بلغت 70 مليون اأورو وهي 
�سيتي  امل�ن  ت�ريخ  يف  االأغلى 
اأغلى  حمرز  اإثره�  على  واأ�سبح 
الدويل  متج�وزا  عربي  العب 
الذي  �سالح  حممد  امل�رصي 
بكتيبة  املن�رصم  املو�سم  التحق 
من  ق�دم�ت  االجنليزي  ليفربول 

روم� االيط�يل.
الدويل  الالعب  ف�إن  املق�بل،  يف 
مو�سمه  اأنقذ  غزال  ر�سي  االآخر 
خ�رج  ك�ن  الذي  وهو  الكروي 
ملدرب  التكتيكية  احل�س�ب�ت 
ليون�ردو  الفرن�سي  مون�كو  فريقه 
ج�ردمي، ومتكن من الظفر بعقد 

االجنليزي  الدوري  يف  احرتايف 
لي�سرت  �سفوف  اإىل  انتقل  اأين 
يف  حمرز  مواطنه  خلالفة  �سيتي 
جتربة  يخو�ض  و�سوف  الت�سكيلة 
م�سواره  يف  الوىل  هي  جديدة 
الدوري  اإىل  ينتقل  اأين  الكروي 
بداي�ته  خ��ض  بعدم�  االجنليزي 
الكروية يف الدوري الفرن�سي رفقة 
ومون�كو،  ليون  اأوملبيك  فريقي 
وعدم ح�سوله على الفر�سة رفقة 
الرحيل  اإىل  دفعه  االأخري  الفريق 
فريق  مع  مغ�مرة  عن  والبحث 

جديد.
من جهته، ف�إن التقدم يف ال�سن مل 
مينع الالعب الدوري رفيق حلي�ض 
من موا�سلة اللعب يف اأوروب� وهو 
الذي اخت�ر موا�سلة االحرتاف يف 

العرو�ض  رغم  الربتغ�يل  الدوري 
و�سلته  التي  املغرية  القطرية 
من اأندية قطرية و�سعودية، حيث 
اأم�ض  اأول  ب��ض جراح  ابن  تع�قد 
رفقة موريرن�سي ووقع عقدا ميتد 
 .2020 جوان  غ�ية  اإىل  مو�سمني 
مف�ج�آت يف  اية  ت�ستبعد  ال  بينم� 
ال�س�ع�ت االأخرية قبل غلق �سوق 
خمتلف  يف  الكروية  االنتق�الت 
الدوري�ت االأوروبية خ��سة بعدم� 
اقرتنت عدد من اأ�سم�ء الالعبني 
ب�لرحيل  وارتبطت  اجلزائريني 
الالعب  يتقدمه�  االأجواء  وتغيري 
رفقة  املحرتف  براهيمي  ي��سني 
�سليم�ين  واإ�سالم  الربتغ�يل  بورتو 
ح�س�ب�ت  خ�رج  يتواجد  الذي 

مدربه يف لي�سرت.

حمرز �شجل �نتقال تاريخيا ولي�شرت ينقذ م�شو�ر غز�ل

حركية حمت�ضمة النتقاالت املحرتفني اجلزائريني باملركاتو ال�ضيفي
مل يعرف �ملركاتو �ل�شيفي �حلايل حركية كبرية بالن�شبة لالعبني �ملحرتفني �جلز�ئريني يف خمتلفق �لدوريات �لأوروبية، �أين 
متّيزت فرتة �لنتقالت �ل�شيفية بحركية �قل فيما يتعلق بتغيري دوليينا �جلز�تئريني لالأندية �لتي ين�شطون و�لنتقال غلى 
�للعب مع فرق �أخرى من نف�س �لدوري �أو دوريات �أخرى، حيث ف�شل �إىل �لوقت �حلايل �غلب �لالعبني �ملحرتفني �ل�شتقر�ر مع 

�أنديتهم ومو��شلة �مل�شو�ر �لكروي يف �شفوفهم رغم �أن �ملركاتو لز�ل متو��شال ومل يغلق بعد

�أكد ��شتعد�ده للعودة �إىل �خل�شر وحمل 
�لألو�ن �لوطنية جمدد�

تايدر: الالعبون �ضعداء لتعيني بلما�ضي 
واملدرب ميلك �ضورة ايجابية

تقوم بزيار�ت تفتي�شية ب�شبعة مالعبي قبل 
�حل�شم يف ملفاتها

الرابطة ترف�ض تاأهيل مالعب بن 
حداد بوعقل وبو�ضعادة

الدويل  الالعب  ك�سف 
اأن  ت�يدر  �سفري  اجلزائري 
الوطني  املنتخب  العبي 
جم�ل  املدرب  بتعيني  �سعداء 
املنتخب  راأ�ض  على  بلم��سي 
املق�ل  للمدرب  خلف�  الوطني 
يف  ت�يدر  وق�ل  م�جر،  رابح 
ت�رصيح�ت اإعالمية اأنه حتدث 
اإىل بع�ض زمالئه يف املنتخب 
اإعالن  عقب  مب��رصة  الوطني 
لكرة  اجلزائرية  االحت�دية 
ال�س�بق  الق�ئد  مع  القدم 
للت�سكيلة الوطنية ومل�ض منهم 
واأن  خ��سة  ب�خلرب  ارتي�ح� 
اإيج�بية  �سورة  ميلك  بلم��سي 
لدى الالعبني املغرتبني ح�سب 
الذي  االأمر  وهو  املتحدث، 
يرفعون  ويجعلهم  اأ�سعدهم 
التحدي من اأجل تقدمي اأف�سل 
الهيبة  واإع�دة  للخ�رص  �سورة 
رفقة املدرب اجلديد للت�سكيلة 
الالعب  وا�ستطرد  الوطنية. 
اأمب�كت  ن�دي  رفقة  املحرتف 
ت�ريخ  ان  الكندي  مونرتي�ل 
بلم��سي خلفه ب�عتب�ر اأنه ك�ن 
الوطني  املنتخب  رفقة  العب� 

راأ�ض  وب�لت�يل ف�إن تعيينه على 
�سيكون  الوطنية  الت�سكيلة 
ب�عتب�ره  للمنتخب  مفيدا 
اجلزائرية  الكرة  جيدا  يعرف 
ت�س�عده  التي  املعرفة  ولديه 
للنج�ح يف املهمة التي تنتظره، 
االلتق�ء  له  �سبق  انه  م�سيف� 
ب�ملدرب  �س�بقة  من��سبة  يف 
القطري  للمنتخب  ال�س�بق 
معه  وحتدث  الدحيل  ون�دي 
تعيينه  اإىل  التطرق  ج�نب  اإىل 
مع  الوطني  للمنتخب  مدرب� 
الالعب ال�س�بق للخ�رص جميد 
مدرب  اأنه  اأو�سح  الذي  بوقرة 

ذو الثقة وي�ستحق املن�سب.
لفريقي  ال�س�بق  الالعب  وعربرّ 
اأنتري ميالن وبولوني� االيط�لي�ن 
اأنه يعمل يجد مع ن�ديه من اجل 
املنتخب  اإىل  جمددا  العودة 
يف  عنه  ا�ستبعد  الذي  الوطني 
م�جر،  عهدة  من  �س�بق  وقت 
مو�سح� انه يكون �سعيدا دوم� 
من  ي�سله  الذي  ب�ال�ستدع�ء 
املنتخب وفخور بحمل االألوان 

الوطنية منذ �ستة اأعوام.
عي�شة ق.

املحرتفة  الرابطة  رف�ست 
ثالثة  ت�أهيل  القدم  لكرة 
لال�ستقب�ل  حت�سب�  مالعب 
الكروي  املو�سم  خالل  عليه� 
اجل�ري، اأين ينتظر اأن يتم نقل 
اإىل  امل�سيفة  االأندية  مب�ري�ت 
البطولة  قريبة خلو�ض  مالعب 
هيئة  قرار  وج�ء  املحرتفة، 
الرئي�ض عبد الكرمي مدوار بن�ء 
على تقرير جلنة ت�أهيل املالعب 
اإىل  ميدانية  بزي�رة  ق�مت  التي 
خمتلف مالعب الرتاب الوطني 
 32 مب�ري�ت  ت�ست�سيف  التي 
الرابطتني  يف  ين�سط  فريق�ت 
املحرتفة،  والث�نية  االأوىل 
بن  مالعب  ف�إن  الغر�ض  ولهذا 
بوعقل  احلبيب  ب�لقبة،  حداد 
خمت�ر  اللطيف  وعبد  بوهران 
ب�إمك�نه�  يكون  لن  ببو�سع�دة 
ا�ستقب�ل املب�ري�ت يف املو�سم 
توفره�  لعدم  نظرا  اجلديد، 
من  املطلوبة  ال�رصوط  على 
االأخ�رص  ال�سوء  منحه�  اأجل 
الرابطة  وق�مت  عليه�.  للعب 
من  ملعب�   18 جمموع  بت�أهيل 

على  املب�ري�ت  احت�س�ن  اأجل 
يف  اجلديد  املو�سم  اأر�سيته� 
انتظ�ر مع�ينة 7 مالعب اأخرى 
االأ�سغ�ل  مرحلة  يف  تتواجد 
عليه�،  جتري  التي  والرتميم 
زي�رة  تعرف  اأن  ينتظر  والتي 
املالعب  مع�ينة  جلنة  اأع�س�ء 
احل�سم  اأجل  من  جمددا 
ال�ست�س�فة  ت�أهيله�  يف  النه�ئي 
للمو�سم  حت�سب�  املواجه�ت 
االأمر بكل من  ويتعلق  اجلديد، 
وزو  بتيزي  نوفمرب  اول  ملعب 
الذي يعرف اإع�دة و�سع ب�س�ط 
والذي  االأر�سية  على  جديد 
على  تفتي�سية  زي�رة  تتم  �سوف 
م�ستواه غدا، اإىل ج�نب مالعب 
ملعب  مب�ستغ�من،  فراج  العقيد 
دم�ن  بب�س�ر،   1955 اأوت   20
�سم�عني  مليلة،  بعني  دبيح 
بت�جن�نت، 20 اوت 1955  حلوة 
وهي  ومقرة  بوعريريج  بربج 
املالعب التي ينتظر اأن تعرف 
زي�رة تفتي�سية يف تواريخ 8، 12 

و13 اأوت اجل�ري.
ع.ق.

�ختيار قديورة �شمن �لت�شكيلة 
�ملثالية للجولة �لفتتاحية

 براهيمي حمل اهتمام 
4 اأندية للتعاقد معه

يتوا�سل االهتم�م ب�لتع�قد رفقة الالعب الدويل اجلزائري 

ي��سني براهيمي حت�سب� للمرك�تو ال�سيفي احل�يل، اأين 

يتواجد حمل املت�بعة من طرف اأربعة اأندية منه� 

فريق ايط�يل ويتعلق االأمر بن�دي روم� اإىل ج�نب اأندية 

وولفره�مبتون، اإيفرتون ونيوك��سل التي ت�رص من اأجل 

احل�سول على خدم�ت متو�سط ميدان اخل�رص الذي يقدم 

م�ستوي�ت رائعة رفقة ن�ديه بورتو الربتغ�يل وتوج موؤخرا 

بلقب الك�أ�ض املمت�زة ب�لربتغ�ل بعدم� �سجل هدف� يف 

املب�راة، وك�نت اإدارة وي�ست ه�م االجنليزي قد ان�سحبت 

من �سفقة التوقيع رفقة خريج ن�دي ملعب رين الفرن�سي 

بعد ف�سل املف�و�س�ت مع وكيل اأعم�له.ويعترب فريق 

وولفره�مبتون اأكرث الفرق التي ت�رص على التع�قد معه هذه 

ال�س�ئفة بعد ف�سله� يف اإقن�ع اإدارة ن�دي ميالن االيط�يل من 

اأجل ت�رصيح العبه� االيفواري فرانك كي�سي مق�بل قيمة 40 
مليون اأورو.

من جهة اأخرى، مت اختي�ر زميله عدالن قديورة �سمن 

الت�سكيلة املث�لية للجولة االفتت�حية من دوري الدرجة 

االأوىل االجنليزية بعد املب�راة الرائعة التي قدمه� رفقة 

ن�ديخ نوثينغه�م فوري�ست خالل اخلرجة التي ق�دتهم 

خ�رج الدي�ر ملالق�ة امل�سيف بري�ستول �سيتي والتي انتهت 

ب�لتع�دل هدف يف كل �سبكة، اأين منح قديروة زميله موريف 

التمريرة احل��سمة التي ج�ء منه� هدف التع�دل.

ع.ق.

هني يهدد اإدارة �ضبارتاك 
مو�ضكو بالرحيل

د الالعب الدويل اجلزائري �سفي�ن هني اإدارة فريقه  للحكم على موؤهالته وامك�ني�ته للتن�ف�ض على مك�نة �سمن خالل املب�ري�ت الودية وهو م� يحرمه من لعب دق�ئ�سق ك�فية اإىل الط�قم الفني ل�سب�رت�ك مو�سكو الذي مل يقحمه كثريا التح�سريية للفريق هذه ال�س�تئفة، اأين حمل الالعب امل�سوؤولية وقت اأطول، وهو االأمر الذي مل يتم جت�سيده خالل املرحلة يت�سمنه� العقد الذي وقعه معه� والذي مينحه فر�سة اللعب هني �سدد اللهجة مع اإدارة ن�ديه من اأجل احرتام البنود التي ويف هذا ال�سدد ك�سفت تق�رير اإعالمية رو�سية اأم�ض اأن التح�سريية للن�دي حت�سب� النطالق املو�سم الكروي اجلديد، الت�مة من اأجل لعب اأكرب عدد من الدق�ئق خالل الفرتة ال�سيفي احل�يل ب�سبب عدم منح الط�قم الفني لالعب الفر�سة �سب�رت�ك مو�سكو الرو�سي ب�لرحيل عن �سفوفه خالل املرك�تو هدرّ
الت�سكيلة االأ�س��سية حت�سب� للمو�سم الكروي اجلديد.

ع.ق.

ت�ضيل�ضي يرد على مترد كورتوا
مرمى  ح�ر�ض  كورتوا  تيبو  البلجيكي  مترد  على  ت�سيل�سي  ن�دي  التوايل، رد  على  الث�ين  لليوم  البلوز  تدريب�ت  عن  انقطع  بعدم�  قرر الفريق،  ت�سيل�سي  ف�إن  �سي«،  بي  »بي  الربيط�نية  االإذاعة  لهيئة  اإ�سرتليني، ب�سبب ووفًق�  األف جنيه  فتح مع�قبة كورتوا بغرامة م�لية قدره� 200  ت�سيل�سي  اأن  االإذاعة  اأو�سحت  كم�  الفريق،  تدريب�ت  عن  اأن الغي�ب  ت�أديبيً� مع كورتوا الذي م�زال يف بلجيك� حتى االآن، رغم  واأبرزت حتقيًق�  املمت�ز،  االإجنليزي  الدوري  لبداية  ي�ستعدون  البلوز  االإذاعة يف نه�ية تقريره� ب�أن كورتوا ي�سغط على ت�سيل�سي من اأجل العبي 

تركه ينتقل اإىل ري�ل مدريد قبل اإغالق �سوق االنتق�الت.



مان�ش�شرت يونايتد يرف�ض عر�ض بر�شلونة
رَدّ مان�س�سرت يونايتد على عر�ض بر�سلونة ل�سم جنمه الفريق الإجنليزي الدويل الفرن�سي بول 

بوغب، .وقالت �سحيفة »ذا �سن« الربيطانية، اإَنّ بر�سلونة عر�ض 44 مليون جنيه اإ�سرتليني، 
بالإ�سافة اإىل الالعبني الكولومبي ياري مينا والربتغايل اأندريه غوميز، واأ�سارت ال�سحيفة، اأَنّ 

مان�س�سرت يونايتد جتاهل العر�ض متاًما، واأبلغ النادي الكتالوين باأَنّ بوغبا لي�ض متاًحا للبيع، 
ا جديًدا من اأجل �سم جنم جوفنتو�ض ال�سابق الراغب  عت ال�سحيفة اأن يقدم بر�سلونة عر�سً وتوَقّ

يف الرحيل عن اليونايتد، يف ظل �سوء عالقته باملدرب الربتغايل جوزيه مورينيو الذي يتم�سك به 
رغم ذلك، وحاول ال�سياطني احلمر هذا ال�سيف، التعاقد مع املدافع الكولومبي ياري مينا، لكن 

ال�سفقة مل يُكتب لها النجاح ب�سبب مطالب بر�سلونة املرتفعة.

وكيل بوفون يفجر مفاجاأة ب�شاأن رونالدو
ر �سيلفانو مارتينا وكيل اأعمال احلار�ض املخ�رضم جانلويجي بوفون مفاجاأة ب�ساأن �سفقة  فَجّ

انتقال الهداف التاريخي لريال مدريد كري�ستيانو رونالدو اإىل جوفنتو�ض هذا ال�سيف، واأكد 
مارتينا، اأَنّ احلار�ض الإيطايل كان يعلم بان�سمام رونالدو اإىل جوفنتو�ض«، وقال مارتينا يف 

ت�رضيحات نقلها موقع »فوتبول اإيطاليا«: »مل نعرف يف اأفريل لكن مبجرد ظهور الأخبار كان 
متاأكًدا اأنَّه �سين�سم جلوفنتو�ض«، واأ�ساف: »كان يحب القمي�ض الذي ميثله، ويعي�ض حياة مليئة 

بامل�ساعر، وياأمل األ يواجه جوفنتو�ض يوًما ما، هذا �سيكون �سيًئا موؤمًلا بالن�سبة له«، وعن 
اإمكانية العودة جلوفنتو�ض يوًما ما، اأجاب: »ل اأعرف، لكنَّني ل اأعتقد اأن باري�ض �سيرتكه يرحل 

على الإطالق، مع ذلك هذا راأيي ال�سخ�سي ومل يتم احلديث عن الأمر«.

كرو�ض يثري املخاوف يف ريال مدريد
اأثار الأملاين توين كرو�ض لعب ريال 

مدريد بع�ض املخاوف يف النادي امللكي 
خالل ال�ستعداد لنطالق املو�سم 

اجلديد، واأكدت �سحيفة »ماركا« اأن 
كرو�ض البالغ 28 عاًما، غادر تدريبات 

الفريق امللكي قبل باقي الالعبني، وذلك 
بعد �سعوره ببع�ض الآلم، واأو�سحت اأن 
الك�سف الطبي �سيو�سح موقف كرو�ض 

من امل�ساركة اليوم اأمام فريق روما 
يف الكاأ�ض الدولية لالأبطال، وذكرت 
ال�سحيفة اأن اأولوية ريال مدريد هي 

الطمئنان على الالعب قبل مواجهة اأتلتيكو مدريد يف ال�سوبر الأوروبي يوم 15 اأوت اجلاري، 
ونوهت باأن خي�سو�ض فاييخو لعب الفريق، هو الوحيد الذي مل ي�سارك يف تدريبات ريال مدريد 

ب�سبب معاناته من اأمل يف ع�سالت الفخذ.

 البي اأ�ض جي يف حماولة اأخرية 
للحفاظ على رابيو

عر�ض نادي باري�ض �سان جريمان على الفرن�سي اأدريان رابيو، لعب و�سط الفريق متديد عقده 
يف ظل الأنباء التي ربطته بالرحيل خالل ال�سيف احلايل، وقال موقع »كالت�سيو مريكاتو«، اأن �سان 

جريمان قام مبحاولة اأخرية للحفاظ على الالعب، يف ظل اأن عقده احلايل مع النادي ينتهي يف 
ال�سيف املقبل، واأ�ساف اأن رابيو من املنتظر اأن يرد على عر�ض �سان جريمان للتجديد خالل 

اأ�سبوع، ويرغب نادي بر�سلونة الإ�سباين، يف تدعيم �سفوفه بالعب الو�سط الفرن�سي ليكون بدياًل 
ا من اأندية اأخرى يف  لأندري�ض اإنيي�ستا الذي رحل اإىل الدوري الياباين، ويحظى رابيو باهتمام اأي�سً

املريكاتو احلايل مثل جوفنتو�ض، اَر�سنال وتوتنهام.

رومينيغه يرحب باملناف�شة املالية مع 
دورمتوند

رّحب كارل هانز رومينيغه الرئي�ض التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الأملاين، باإمكانية اإبرام الغرمي 
التقليدي بورو�سيا دورمتوند �سفقة بقيمة 100 مليون يورو خالل املريكاتو، وقال رومينيغه خالل 

ت�رضيحات نقلها موقع »sportbuzzer« الأملاين: »اأعتقد اأنه من الإيجابي اأن يوجد ناٍد يف 
اأملانيا م�ستعد لإنفاق الكثري من املال بجانب بايرن ميونخ«، واأ�ساف: »نحن بحاجة اإىل جذب 
انتباه الالعبني اإىل الدوري الأملاين«، وكان هانز يواكيم فات�سكه الرئي�ض التنفيذي لدورمتوند، 

قد �رضح موؤخًر، اأن ناديه ميكنه اإبرام �سفقة بهذه القيمة اإذا وجد لعبا مقنًعا، واأكد فات�سكه اأنه 
يتمنى �سم ليفاندوف�سكي مهاجم البافاري، م�سرًيا اإىل اأنها �سفقة غري ممكنة.

فيدال: مل اأترّدد حلظة يف التوقيع لرب�شلونة

قال الت�سيلي اأرتورو فيدال لعب بر�سلونة اجلديد اإنه مل يرتّدد حلظة يف التوقيع للنادي الكاتالوين، وذلك يف املوؤمتر ال�سحفي الذي �سهد 
تقدميه لو�سائل الإعالم اأول اأم�ض، ووّقع فيدال عقده الر�سمي مع البالوغرانا �سباحا قادماً من بايرن ميونيخ بعد اجتيازه الفح�ض الطبي، 
وفيما يتعلق ب�سبب تف�سيله بر�سلونة عن الأندية الأخرى التي حاولت ا�ستقدامه قال: »لقد رافقتني الكثري من ال�سائعات، لكن عندما اقرتح 
علَيّ وكيل اأعمايل النتقال اإىل بر�سلونة مل اأترّدد حلظة، املهم الآن اأنني هنا، و�ساأتدرب مع زمالئي اجلدد«، ورداً على �سوؤال حول حالته 
البدنية اأجاب: »اأنا يف اأف�سل حال، تدربت واأ�سعر بلياقة بدنية عالية، اليوم �سيكون اأول تدريب يل مع فريقي اجلديد«، وحول الندماج بعقلية 

بر�سلونة واأ�سلوب لعبه قال: »لدي نف�ض عقلية بر�سلونة، املهم يف كرة القدم هو الفوز واإحراز الألقاب يف نهاية املو�سم«.
وحتدث عن واحدة من الق�س�ض امُللهمة يف حياته حني جاءت والدته يف اأحد الأيام متعبة ووعدها باأن يخفف عنها الأعباء: »وعدتها اأن 
اأ�سبح لعباً حمرتفاً نعم، وبالفعل حدث ذلك«، وحول اللقاء والزمالة مع مي�سي قال فيدال عن �سعوره حيال ذلك: »عندما تواجه اأف�سل 
لعب يف التاريخ، ثم ي�سبح زمياًل لك يف النادي، فاإن ذلك يكون اأمراً ممتعاً، اأنا م�ستعد لبدء التحدي مع اأف�سل جنوم العامل واأن اأكون يف 
م�ستوى تاألقهم«، وفيما يتعلق بالتاأقلم ال�رضيع قال: »الأمر لي�ض �سعباً، هناك بالتاأكيد طريقة لعب خمتلفة ومدرب خمتلف، لكن �سرنى ما 

�سيطلب مني املدرب بالتحديد«.
ورحب اإيريك اأبيدال ال�سكرتري الفني بالعب البالوغرانا اجلديد فقال: »نعلم متاماً ملاذا تعاقدنا مع فيدال، نعرف خ�سائ�سه وميزاته«، 
وحول النتدابات املنتظرة يف بر�سلونة وتلك التي مل تنجح حتى الآن مثل رابيو، قال النجم الفرن�سي ال�سابق: »لن نتحدث �سوى عن الذين 
تعاقدنا معهم، لقد وّقعنا مع فيدال، ا�ستجابة لطلب الكادر الفني والتدريبي لدينا ت�سكيلة ممتازة، ونريد الفوز بالعديد من الألقاب مثل 
العادة«، ويف �سوؤال وجه لأبيدال حول فرتة لعبه مع ت�سايف واإنيي�ستا واليوم مع و�سول فيدال واحتمال و�سول بوغبا وفيما لو يعتقد اأن فل�سفة 
النادي تتغري اليوم ذكر: »اأنت حتدثني عن منط معني بوجود لعبني خمتلفني، اليوم لدينا لعبني جدد، وعلينا التاأقلم مع ذلك، املدرب هو 

من يتخذ القرارات حول اخلطط واأ�سلوب اللعب«.

 زادت اآمال ليفربول يف ال�رضاع مع مان�س�سرت 
�سيتي على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز 
بعدما بلغ نهائي دوري اأبطال اأوروبا وحقق 
خالل  مناف�سه  على  مذهلة  انت�سارات   3
املو�سم املا�سي، وزادت الأجواء الإيجابية 
يف ليفربول بعد الن�ساط يف �سوق النتقالت 
وجناح املدرب يورغن كلوب يف التعاقد مع 
نقطة  اأبرز  وكانت  مميز،  لعب  من  اأكرث 
تتعلق  املا�سي  املو�سم  ليفربول  يف  �سعف 
لوري�ض  قدم  املرمى، حيث  مبركز حرا�سة 
اأمام ريال  اأداًء كارثًيا يف اخل�سارة  كاريو�ض 
مدريد يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، واأظهر 
حلار�ض  النادي  افتقار  مدى  بو�سوح  ذلك 
بارع، ورد كلوب ب�سم األي�سون بيكر البالغ 25 

تاريخ  اأغلى حار�ض مرمى يف  لي�سبح  عاًما 
كرة القدم خالل �سفقة بلغت قيمتها حوايل 
72.5 مليون يورو من �سفوف روما، وت�سبب 
رحيل اإميري اإىل جوفنتو�ض وغياب األيك�ض 
نق�ض  لفرتة طويلة يف  ت�سامربلني  اأوك�سليد 
و�سط  يف  كلوب  اأمام  املتاحة  اخليارات 
الربازيلي  مع  تعاقد  ليفربول  لكن  امللعب. 
فابينيو من موناكو ونابي كيتا لعب منتخب 
الأملاين  ليملك املدرب  غينيا من ليبزيج، 
امللعب،  و�سط  يف  رائع  لعب  من  اأكرث 
ليفربول خالل  القوة يف  نقاط  اأبرز  وكانت 
الهجوم،  خط  يف  تتمثل  املا�سي  املو�سم 
والذي ظل دون تغيري بوجود حممد �سالح 
و�ساديو  فريمينو  وروبرتو  الدوري  هداف 
هائلة  قدرة  الثالثي  هذا  واأظهر  ماين، 

مع  التعاقد  وجاء  دفاع،  اأي  اخرتاق  على 
من  �ساكريي  �سريدان  الدويل  ال�سوي�رضي 
�ستوك �سيتي مبثابة مفاجاأة، لكنه �سي�سيف 
الهجومية،  والأ�سلحة  املزيد من اخليارات 
�سم  فاإن  ال�سيف،  �سفقات  اإىل  واإ�سافة 
يف  ديك  فان  فريجيل  الهولندي  املدافع 
جانفي املا�سي منح اخلط اخللفي ال�سالبة 
وناثانيل  غوميز  جو  تعايف  ومع  املطلوبة، 

كالين فاإن كلوب �سيملك اأكرث من بديل.
كمر�سح  املو�سم  �سيبداأ  �سيتي  اأن  ورغم 
للفوز باللقب فاإن ليفربول يدرك قدرته على 
اإحلاق الهزمية بفريق املدرب غوارديول اإذ 
يف  اأنفيلد  يف  املمتاز  الدوري  يف   3-4 فاز 
ربع  ذهاب  يف   0-3 يتفوق  اأن  قبل  جانفي 

نهائي اأبطال اأوروبا. 

ليفربول يت�شلح ب�شفقاته للمناف�شة على الربميرليغ
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لوبيتيغي: رحيل رونالدو �شالح ذو حدين
اأكد جولني لوبيتيغي املدير الفني لريال مدريد اأن رحيل كري�ستيانو رونالدو، الذي 
يعد من اأف�سل الالعبني يف التاريخ �سالح ذو حدين للنادي امللكي، وقال لوبيتيغي 
يف ت�رضيحات نقلتها �سحيفة ماركا: »مغادرة رونالدو وان�سمامه اإىل جوفنتو�ض، 

ا فر�سة للم�سي قدًما كمجموعة والفوز  رمبا نرى باأنها م�سكلة �سعبة، ولكنها اأي�سً
بكل �سيء«، وتابع: »لي�ض لدينا �سك يف اأن لوكا مودريت�ض، �سيكون �سعيًدا بالبقاء 
يف ريال مدريد، اأما فيني�سيو�ض ي�سري ب�سكل جيد ونحن نراقب تطوره«، واأردف: 
»مباراة الغد اأمام روما، �ستكون فر�سة اأخرى ملوا�سلة النمو، لقد برهن الفريق 

الإيطايل على قوته اأمام بر�سلونة، و�سيجربنا على تقدمي كل ما لدينا«، وعن ماتيو 
كوفا�سيت�ض لعب الفريق اأو�سح: »اأحبه على امل�ستوى ال�سخ�سي، اأكرر ما قلته 
قبل اأيام، �ساأكون �سعيًدا حال عدم رحيله، كما اأنه تدرب ب�سكل طبيعي مع بقية 

الالعبني«، ونوه: »احلما�ض هو املفتاح الذي �سيحركنا لتحقيق اأهداف ريال مدريد 
يف املو�سم اجلديد«، واأمت: »نحن �سعداء مب�ستوى احلار�ض كيلور نافا�ض، ول 

نتحدث �سوى عن الالعبني الذين يلعبون يف فريقنا«.



م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

ي�شق تنني بخيا�شيم ينبعث منها الدخان طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث 
يف فيتنام مهد م�رسح الدمى املائية، وهو من اأكرث الأن�شطة الثقافية ا�شتقطاباً 
لل�شياح يف البالد رغم المتعا�ض الذي يثريه لدى الفيتناميني. وينتعل حمركو 
الدمى الأحذية اخلا�شة بال�شيادين يف الكوالي�ض لدخول احلو�ض الذي يحتل 
م�شاحة امل�رسح برمتها، امل�رسح مرجعاً على �شعيد عرو�ض الدمى املائية، 
واعتاد على ا�شت�شافة مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط وبات حمطة 
العاملون فيه هذا  الفنانون  اإىل فيتنام، ودر�ض  زيارة �شياحية  اأي  اإلزامية يف 

الفن يف كلية امل�رسح وال�شينما يف هانوي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ص�صي

القائمون عليها اخلو�ض يف  ويتجنب  ثابتاً  تُقدم منطاً  التي  الق�ش�ض  وتلتزم 
بعر�ض  مكتفني  البالد،  يف  ال�شيوعي  الواحد  احلزب  نظام  ت�شتفز  موا�شيع 
�شبيل  على  بينها  املحلية  والأ�شاطري  القروية  احلياة  من  م�شتوحاة  م�شاهد 
املثال كلها ملونة بالذهبي والأحمر والأخ�رس اللّماع ح�شب مدير م�رسح ثانغ 
لونغ، ت�شو لوونغ. ويو�شح ت�شو لوونغ: »ورد ذكر الدمى املائية يف اأقدم م�شلة 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  �شنة«، يف  األف  اإىل حواىل  تاريخها  يعود  فيتنام  حجرية يف 
معبد  عليها يف  والتي عرث  ع�رس،  الثاين  القرن  اإىل  العائدة  لينه،  ديني  �شونغ 
بوذي يف �شمال البالد. ويقول: »عندما �شتح�رس الأجيال املقبلة هذا العر�ض، 

�شريونه كما كان بن�شخته الأ�شلية«.

جتارب يف كندا

ويقر احلريف فام دينه فييم الذي يوا�شل ت�شنيع هذه الدمى يدوياً، باأن هذا 
الفن يفقد تدريجياً قدرة اجلذب لل�شباب الفيتناميني بفعل عدم متا�شيه مع 
الهتمام  انح�رس  التي  ال�شينية  الأوبرا  �شهدته  ملا  تطور مماثل  الع�رس، يف 
بها وبقيت متابعتها تقت�رس على الف�شوليني. ويو�شح احلريف الذي عمل مع 
ُمدر�شني لتكييف كتب اأطفال مع م�رسح الدمى املائية: »ثمة اأنواع جديدة من 
العرو�ض واأي�شاً النرتنت، وهو ما ي�شعب الت�شدي له«. ويحاول متحف  اإىل 
ملء  �شعوبة يف  يواجه  اأنه  الطلق، غري  الهواء  للدمى يف  مع م�رسح  ال�شياح، 
مقاعده خارج الحتفالت التقليدية مثل راأ�ض ال�شنة القمرية. وللمفارقة، هذا 
النوع الفني يعي�ض جتدده يف اخلارج، اإذ اأن املخرج امل�رسحي الكندي روبري 
الفيتنامي يف عر�شه  التقليد  با�شتلهامه هذا  قبل �شنوات  لباج حقق جناحاً 
عن  خالله  يتوا  مل  �شرتافين�شكي،  ايغور  الرو�شي  للموؤلف  لق�شة  امل�رسحي 
حتويل مقر الأورك�شرتا اإىل حو�ض للدمى املائية، وهو يعتزم تكرار التجربة 

يف اأوبرا تورنتو يف الربيع.
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لوحة »دافن�سي« قيمتها اأقل من مليون دوالر 
جامعة  يف  التاريخ  خبري  اأكد 
الفني  واملوؤرخ  اأوك�شفورد 
لأعمال ليوناردو دافن�شي، ماثيو 
»امل�شيح  لوحة  اأن  لندرو�ض، 
باأعلى  بيعت  التي  املخل�ض« 
فنية  قطعة  به  حتظى  �شعر 
لدافن�شي،  تعود  ل  العامل  يف 
الغارديان  �شحيفة  ون�رست 
الفني،  اخلبري  ذكره  ملا  وفقا 
برناردينو  هو  اللوحة  ر�شام  اأن 
لويني، الطالب وامل�شاعد لدى 
الفنان الإيطايل دافن�شي، وتباع 
العلنية  املزادات  يف  لوحاته 
دولر  مليون  من  اأقل  باأ�شعار 
اأن  اإىل  اخلبري  واأ�شار  فقط، 
ليوناردو دافن�شي لي�ض �شاحب 
من  الرغم  على  اللوحة  هذه 
بع�ض  واأ�شاف  عليها  عمل  اأنه 
اللم�شات فيها، بدرجة ل تزيد 

وقال  فقط،،   %20-5 على 
اللوحة  هذه  »تعود  لندرو�ض: 
خمتلف  در�شنا  فاإذا  للويني. 
لوحات طالب دافن�شي، ميكننا 
معرفة اأن لوحة )خمل�ض العامل( 

هي بر�شم يد لويني«.
»امل�شيح  لوحة  وبيعت 
املخل�ض«، يف نوفمرب املا�شي، 
يف مزاد لدار كري�شتي باأكرث من 
450 مليون دولر، حيث قدمت 
لوحات  من  لوحة  اأنها  على 
وعددها  دافن�شي،  ليوناردو 
قطعة،   20 من  اأقل  العامل  يف 
�شعودي،  اأمري  اللوحة  وا�شرتى 
ومن املتوقع اأن يتم عر�شها يف 
�شهر �شبتمرب اجلاري يف متحف 
الذي  ظبي«،  اأبو  »لوفر  الفن 
اأي�شا  و�شتعر�ض  حديثا،  اأن�شئ 
باري�ض،  يف  اللوفر  متحف  يف 

�شحيفة  وذكرت   2019 عام 
من  العديد  اأن  اأي�شا  الغارديان 
اللوحة  عائدية  اأكدوا  اخلرباء 
اأبرز  بع�ض  لكن  لدافين�شي، 
بهذا  �شكوك  لديهم  اخلرباء 
اخل�شو�ض. لذا، يعتقد املوؤرخ 
من جامعة ليزبيغ فرانك زولر 
اأن »امل�شيح املخل�ض« هي نتاج 
لور�شة دافن�شي، اأو اأنها ر�شمت 
خبري  ويعتقد  بكثري  ذلك  بعد 
النه�شة  لع�رس  الفنية  الأعمال 
اللوحة  هذه  اأن  هوب،  ت�شارلز 
بالن�شبة  عادية«  غري  »تبدو 

لأعمال ليوناردو.
اأن  الغارديان  م�شادر  وذكرت 
اللوفر  متحف  يف  الفن  خرباء 
لديهم ت�شاوؤلت حول هوية من 
ر�شم هذه اللوحة. كما اأن رئي�ض 
للقرن  الإيطايل  الفن  ق�شم 

القيمني  واأحد  ع�رس  ال�شاد�ض 
رف�ض  ليوناردو  معر�ض  على 
حول  املو�شوع  على  التعليق 

عائدية لوحة طالب دافن�شي.
الأعمال  جامع  اأن  يذكر 
ت�شارلز  ال�شري  ال�شهري،  الفنية 

عام  اللوحة  ا�شرتى  روبن�شون، 
الفنان  تنفيذ  من  كعمل   1900

لويني.  

اأ�سطورة ال�سينما االأمريكية روبرت ريدفورد يعلن اعتزاله التمثيل 

بطل املقاتلني: ما حاجة اخلارجية الرو�سية اإىل جنم �سينمائي

العثور على »اإرث« جان جاك رو�سو يف رو�سيا

ن�رست  اأعاله،  العنوان  حتت 
تعيني  حول  مقال  رو«،  »غازيتا 
�شيغال  �شتيفن  الأمريكي  املمثل 
وجاء  الرو�شية  اخلارجية  وزارة  يف 
الوليات  �شفري  علق  املقال:  يف 
مو�شكو،  لدى  ال�شابق  املتحدة 
املمثل  تعيني  ماكفول، على  مايكل 
ممثال  �شيغال  �شتيفن  الأمريكي 
الرو�شية،  اخلارجية  لوزارة  خا�شا 
بني  الإن�شانية  العالقات  ل�شوؤون 
فكتب  املتحدة،  والوليات  رو�شيا 
�شيغال  »اأ�شبح  فيها:  قال  تغريدة، 
ملفت:  اأمر  هذا  رو�شيا؟  مواطنا 
رو�شيا عينت �شتيفن �شيغال مبعوثا 
مع  العالقات  لتح�شني  خا�شا 

عرّب  اأخرى،  تغريدة  ويف  اأمريكا«. 
»دون  واحدة:  بكلمة  موقفه  عن 

اأمل«.
اأول  �شيغال،  املقال:  واأ�شاف 
يف  اخلارج  من  متجن�ض  اأجنبي 
اخلدمة املدنية يف التاريخ احلديث 
على  قد ح�شل  �شيغال  كان  لبلدنا. 
اجلن�شية الرو�شية يف نوفمرب 2016، 
�شهرته  بلغت   ، معروف  وهو ممثل 

ذروتها يف الثمانينات.
للوزارة:  الر�شمي  البيان  ن�ض  وقال 
ممثال  �شيغال  �شتيفن  تعيني  »مت 
الرو�شية  اخلارجية  لوزارة  خا�شا 
الرو�شية  الإن�شانية  العالقات  ب�شاأن 
مهمة  اأن  اإىل  واأ�شار  الأمريكية«. 

العالقات  تعزيز  �شتكون  �شيغال 
الإن�شاين.  املجال  يف  البلدين  بني 
احلديث يدور عن وظيفة اجتماعي 

�شيا�شية، بال مقابل مادي.
ولكن، من غري الوا�شح، بعد، مدى 
يحققه  اأن  ميكن  الذي  النجاح 
مع  العالقات  حت�شني  يف  �شيغال 
بني  ف�شمعته  املتحدة.  الوليات 
على  تنطوي  الأمريكي  اجلمهور 
اأن  امل�شتبعد  ومن  كبري،  تناق�ض 
يف  املعدودون  اأ�شدقاوؤه  يتمكن 
من  الفني  الو�شط  ويف  الكونغر�ض 
تغيري الو�شع يف العالقات الرو�شية 
فعرّب  نف�شه،  �شيغال  اأما  الأمريكية 
اجلديد،  التعيني  لهذا  امتنانه  عن 

تطلعات  لدّي  كانت  »لطاملا  وقال: 
ممكن  هو  ما  بكل  للقيام  قوية 
العالقات  حت�شني  يف  للم�شاعدة 
الرو�شية الأمريكية. لقد عملت بال 
عدة  ل�شنوات  الأمر  هذا  على  كلل 
اأنا ممنت  والآن  ر�شمي،  ب�شكل غري 
للقيام  يل  الفر�شة  لإتاحة  للغاية 

بذلك ر�شميا«.
املمثل  هذا  احلا�رس،  الوقت  يف 
املتجن�ض  الوحيد  الأجنبي  هو 
حكومي  هيكل  يف  �شيعمل  الذي 
عهد  يف  رو�شيا،  يف  اأّما  رو�شي. 
من  العديد  هناك  فكان  بطر�ض، 
هذه احلالت، وكان هناك مثلها يف 

احلكومة البل�شفية.

عرث على خمطوطات كتبت بقلم 
الفرن�شي، جان جاك  الفيل�شوف 
قبو  يف   ،)1778-1712( رو�شو 
اأحد املباين ال�شكنية بالقرب من 
الرو�شية  مدينة �شان بطر�شبورغ 
وقال األك�شي بياليف، يف �شفحته 
على في�شبوك اإن اأحد الأ�شخا�ض 
خمطوطات  �رساء  عليه  عر�ض 

قدمية بخط اليد، لكنه بعد فرتة 
ببيعها  فاأخربه  ب�شاحبها  ات�شل 
اأثرية  جلامع حتف وخمطوطات 

اآخر.
عائدية  من  بعد  التاأكد  يتم  ومل 
والر�شائل  املخطوطات 
حمتواها  لكن  التاريخية، 
حياة  �شرية  على  ال�شوء  يلقي 

الفيل�شوف رو�شو. وكان يعتقد يف 
وقت �شابق اأن رو�شو رف�ض دعوة 
الكونت الرو�شي اأرلوف له بزيارة 
ملكية  تاأكيد  حال  ويف  رو�شيا 
فاإن  رو�شو(،  يد  )بخط  الر�شائل 
هذا يثبت اأن الفيل�شوف الفرن�شي 

زار رو�شيا متخفيا.
املخطوطات  هذه  وتتحدث 

رو�شو  رحالت  عن  العموم  يف 
التي  الأماكن  فيها  ي�شف  التي 
زارها وتفا�شيل زيارته وعالقته 
بالكونت اأرلوف يعترب جان جاك 
وكتاب  فال�شفة  اأكرث  اأحد  رو�شو 
اأي�شا  وهو  تاأثريا،  التنوير  ع�رس 
الرومان�شية  تيار  موؤ�ش�شي  اأحد 

يف الفل�شفة.   

على  احلائز  الأمريكي،  واملخرج  املمثل  اأعلن 
جائزة الأو�شكار، روبرت ريدفورد اعتزاله التمثيل، 
اخلريف املقبل، وقال ريدفورد )81 عاما( ملوقع 
ب�شكل  التمثيل  �شيعتزل  اإنه  ويكلي«  »اإنرتتينمنت 
 The« نهائي، بعد طرح اأحدث اأفالمه ال�شينمائية
�شبتمرب  �شهر  يف   ،»Old Man & The Gun
املقبل، وفقا . ويج�شد روبرت ريدفورد، املعروف 
و�شندان�ض  كا�شيدي  و«بوت�ض  »بروبيكر«  باأفالمه 
دور  اجلديد  الفيلم  يف  اإفريقيا«  و«خارج  كيد« 
مرة،   17 عليه  القب�ض  األقي  متمر�ض،  بنوك  ل�ض 
ولكنه يف كل مرة كان ينجح يف الهرب من ال�شجن، 
والتقاعد،  العتزال  اأوان  اآن  اأنه  ريدفورد  واأو�شح 

لأنه ظل ميثل منذ اأن كان عمره 21 عاما. وحقق 
روبرت ريدفورد انطالقته على �شا�شة ال�شينما، يف 
املنتزه«،  يف  »بريفوت  فيلم  يف  بدوره   ،1967 عام 
جني  الأمريكية  املمثلة  بطولته  �شاركته  الذي 
فوندا، وعزز جنوميته من خالل اأدوار يف الأفالم 
الرئي�ض«ويف  رجال  و«كل  �شتينغ«  »ذا  الكال�شيكية 
عام 1980، فاز روبرت ريدفورد بجائزة الأو�شكار 
لأول مرة يف الإخراج، عن فيلم »اأ�شخا�ض عاديون«، 
ويف عام 2002 ح�شل على جائزة الأو�شكار لإجناز 
من  �شيتقاعد  كان  اإذا  مبا  يتعلق  فيما  اأما  العمر 
�شنقرره  ما  »�شرنى  ريدفورد:  ف�رسح  الإخراج، 

ب�شاأن ذلك الأمر«.

بيعت بـ 450 مليون دولر
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مظاهر اأدبّية الّن�ص الّنرثي

 

 عند حممد الب�شري الإبراهيمي
�صاهمت اجلزائر يف اإقامة �صرح الأدب العربي، مبا اأنتجه اأبناوؤها من اأعمال فنّية، اأبدعوها على مّر 

الع�صور، فجاءت ناقلة لروح الفرد اجلزائري ومرتجمة لأحداث بيئته، وهذا الأمر توؤكده خمتلف 
الّن�صو�ص الأدبّية، �صواء كانت �صعرا اأو نرثا. ومثلما قامت دولة ال�ّصعر يف اجلزائر، على يد اأعالم ِاّتخذوا 

الكالم املوزون واملقفى قالبا لإبداعهم، م�صّجلني اأ�صماءهم بو�صوح يف �صفحات تاريخ احلياة الأدبية 
اجلزائرية، كبكر بن حّماد والإمام اأفلح وعبد الكرمي الّنهثلي وعلّي بن اأبي الّرجال وحممد الهادي 
ال�ّصنو�صي الّزاهري وحممد العيد اآل خليفة ورم�صان حّمود ومفدي زكريا والأمني العمودي واأحمد 

�صحنون وغريهم كثري، فاإّننا جند كذلك لفيفا من الأدباء اآثروا الكالم املر�صل على القري�ص، خمّلفني 
ُدرراً ونفائ�ص يف ميدان الكتابة الفنّية، فاأر�صوا بذلك قواعد دولة النرث اجلزائري.

د. فاطمة �صغري - اجلزائر

كاتبنا  عند  التوليد  ويّتخذ 
اأ�شكاال اأخرى، كاجلملة الفعلية 
التمدد  على  ت�شاعد  التي 
االأ�شلوبي، ويظهر هذا يف قوله 
الفنت  من  جلٌي  بحر  يف  »نحن 
واالإ�شالم،  بالعروبة  املحيطة 
نغالب تيارها، ونرّو�ض بالعزمية 
باالإميان  ونقاوم  زخارها، 
فهذه  اإع�شارها«،  والّثبات 
الو�شف،  وظيفة  اأّدت  اجلمل 
اجلزائريني  موقف  عن  معرّبة 

من اال�شتعمار.
يعمد  الفعلية،  اجلملة  وغري 
عن  الّتوليد  اإىل  االإبراهيمي 
طريق الرتادف بهدف االإحاطة 
باملعنى،  واالإملام  بالفكرة 
ولذلك نراه ياأتي بجمل خمتلفة 
ولكّنها  والرتاكيب،  االأ�شاليب 

االأ�شا�شي  املعنى  يف  ت�شّب 
ف�شحت  »جّربنا  قوله:  يف  كما 
التجربة، وبلونا ف�شدق االبتالء، 
على  االمتحان  فدّل  وامتحنا 
قلوب  يف  االإميان  عرق  اأّن 
يف  الذهب  كعرق  االأمة  هذه 
بالرتادف،  توليد  املنجم«فهذا 
يقوم على التكرار الأّن الوحدات 
االأل�شنية الّثالث هي يف االأ�شل 
الأّنها  واحدة،  داللية  وحدة 
يف  عريقة  االأّمة  اأّن  على  توؤّكد 
ح�شارتها وتاريخها وعقيدتها.

ومن االأ�شاليب التي حت�رض بقوة 
يف كتابات االإبراهيمي، اأ�شلوب 
الّتقدمي والّتاأخري الذي ال تظهر 
من  يحدثه  فيما  فقط  اأدبيته 
خلخلة، واإّنا يف الّدالالت التي 
الّت�رضف يف  لذلك  نتيجة  تن�شاأ 
ومن  اجلملة.  عنا�رض  مواقع 

اأمثلته قوله:

الّنوبة،  به  هاجت  »فكلّما 
من  لها  و�شّن  جرمية  ارتكب 
ويغّطيها،  يقّويها  ما  القوانني 
لها  وجّند  م�شلحة،  وي�شّميها 
وكّل  حاكم  كّل  االأ�شخا�ض  من 
طامع وكّل ذي نحلة �شيئة ومن 
والتزمري  التطبيل  االأعمال 
واالإعالن والت�شهري ومن املعاين 
اال�شتمالة والت�شيري واال�شتهواء 

والتغرير«.
خا�شية  على  ي�شتمل  فالّن�ض 
اأ�شلوبية، حت�رض بقّوة يف خطاب 
يف  تتمثل  االإبراهيمي،  الب�شري 
ظاهرة تقدمي املتعلّق باملفعول 
لداللة  به  املفعول  عن  به 
اإ�شافية تكمن يف ك�شف م�شافة 
امل�شتعمر  اأقوال  بني  الّتوتر 
واأفعاله كما تعرّب عن االنف�شام 
بني الذات: الوطن واالأمة، وبني 

االآخر: امل�شتعمر.

ومن مظاهر االأدبية يف كتابات 
الأ�شلوب  توظيفه  االإبراهيمي، 
فّنية  حلاجة  باالإيجاز،  احلذف 
بليغة كما جنده يف قوله:  »ومن 
االأقوياء  خ�شومنا  اأّن  العجيب 
هذا  كّل  يذكروا  مل  االأذكياء 
فعلتهم  على  اأقدموا  حينما 
االأيام  على  �شنعاء  بها  واأتوا 
احلادثة،  هذه  لهم  فاأنتجت 
بعك�ض  واأتتهم  اأملوا،  ما  �شّد 
عليهم  اأملى  وقد  اأرادوا،  ما 
هذه  من  ينتقموا  اأن  احلقد 
االأّمة ...  االأّمة فانتقمت منهم 
فك�شف لهم الغيب ما مل يعهدوا 

اأو مل يتعّودوا«.

ال�شمري  يف  املحذوف  يتجلّى 
الغائب املّت�شل باالأفعال: اأملوِه؛ 
اأرادوِه؛ يعهدوه؛ يتعّودوِه. حيث 
االأّولني،  الفعلني  يف  داللته  اأّن 
وهي  االأّمة،  من  االنتقام  تعني 
الفعلني  يف  لداللته  خمالفة 
االنتقام  تعني  الأّنها  الّثانيني 

لالأّمة.

الإيقـاع

الفنون  �شائر  يطال  االإيقاع 
ذلك  وهو  ونرثا،  �شعرا  القولية 
عن  ادر  ال�شّ وتي  ال�شّ الّتكوين 
االألفاظ امل�شتعملة، مّما يجعله 
وتي لالألفاظ  وليد الّت�شكيل ال�شّ
ويف  ما  �شياق  يف  امل�شتعملة 
تنظيم �شوتي ما يح�رض االإيقاع 
ب�شكل  االإبراهيمي،  خطاب  يف 
على  ويقوم  لالنتباه،  الفت 
البالغية  الفنون  بع�ض  توظيف 
قوله  يف  نراه  كما  كاجلنا�ض 

حّد  اإىل  االآمال  وا�شع  »اأمتّثله 
اخليال، ولكّنه يزجيها باالأعمال 
اأمتّثله   ... الكمال  حّد  اإىل 
واالإقناع  باحلجاج  م�شاوال 
مرهبا  واالإقذاع،  باللّجاج  وال 
الأعدائه باالأعمال ال باالأقوال«.
عنده،  االإيقاع  عنا�رض  ومن 
جند ال�ّشجع املتوازي مثل قوله 
»خّطت االأقدار يف �شحيفتي اأن 
اأفتح عينّي عليك واأنت موثقة، 
فهل يف غيب االأقدار اأن اأغم�ض 
عيني فيك واأنت مطلقة؟ وكتبت 
من  اأملك  ال  اأن  علي  االأقدار 
اأر�شك �شربا، فهل تكتب يل اأن 

اأحوز يف ثراك قربا«.
يعمد  ذلك،  جانب  واإىل 
خ�شائ�ض  اإىل  االإبراهيمي 
يعرف  ما  حتقيق  بغية  اأخرى 
فيوّظف  املعنوي،  باالإيقاع 
والتق�شيم،  واملقابلة  الّطباق 
ومن التقابل عن طريق الّطباق 
واملقابلة قوله »فال تن�شي اأّنني 
ما زلت األقى االأذى فيك لذيذا 
عذبا،  �شبيلك  يف  والعذاب 
راحة  خدمتك  يف  والّن�شبة 
بّرا،  بنيك  بع�ض  من  والعقوق 
�شعادة،  لك  العمل  يف  واحلياة 

واملوت يف �شبيلك �شهادة«.
»اأمتّثله  قوله:  الّتق�شيم  ومن 
بانيا لوطنه على خم�ض كما بُني 
خم�ض:  على  قبلها  من  الّدين 
والياأ�ض  ال�ّشباب،  اآفة  ال�ّشباب 
ال  واالآمال  للباأ�ض،  مف�شدة 
واخليال  االأعمال،  بغري  تدرك 
اأّوله لّذة واآخره خبال واالأوطان 

ال تخدم باإتباع ال�ّشيطان«.
اإىل  الّتق�شيم  ح�شن  اأّدى  لقد 
اإىل  اأف�شى  كما  املعاين  ترتيب 

عّما  وف�شال  الفقرات.  توازن 
العربية  �شيخ  يحّقق  تقّدم، 
طريق  عن  الّداخلي  االإيقاع 
تكرار نطي، يالزم تراكيبه يف 
اأُقارع الغا�شبني  قوله: »ما زلُت 
العابثني  واأكافح  ميدان،  يف 
واأعلّم  ميدان  يف  بحُرماتك 
فنحن  ميدان،  يف  الغافلني 
نالحظ متاثال تاّما وكامال بني 

وحدات الفقرة.
علم  يعلم  الب�شري،  وال�ّشيح 
اأي�شا  تتبّدى  االأدبية،  اأّن  اليقني 
ورة من خالل املجاز اأو  يف ال�شّ
اال�شتعارة اأو الكناية اأو الّت�شبيه، 
فلننظر اإىل مكنته يف ا�شتخدام 
�شعورا  ولنقف  االألوان،  هذه 

على تاأثريها فينا. يقول:
»ناأ�شى لك يا م�رض. اأن اأنزلتك 
االأقدار بهذه املنزلة التي جلبت 
لك البالء وجّرت عليك ال�ّشقاء، 
�شمّوك »عرو�ض ال�رّضق فكاّنا 
ولو   ... اخلّطاب  بك  اأغروا 
دعوِك لبوؤة ال�رّضق الأثاروا بهذا 
اال�شم يف الّنفو�ض معاين الّرهبة 
من  �شخرة  الّتاريخ  عهدك   ...
عليها  تنك�رض  احلّق،  معدن 
من  وحذار   ... الباطل  اأمواج 
حيح  ال�شّ ا�شمه  فاإّن  الرّتاجع 
الرّتّدد  من  وحذار  »الهزمية« 

فاإّنه �شو�ض العزمية«.
حرّب  ال�ّشعرية  اللّغة  هذه  مبثل 
الّنرثية  ن�شو�شه  العربية  �شيخ 
االأدبية، فارتقى  ذات املظاهر 
اإىل م�شاف االأقالم اجلاّدة  بها 

اجلامعة بني الفائدة والفّنية.
االلكرتوين  املوقع  عن  نقال 
ملجلة عود الند العدد الف�شلي 

9 �شيف2018

واحلياة #يوميات_يف_تقريب_معنى_احلّب 
#حممود_عّيا�صي
#احللقة_الأوىل

ال اأعلم اأيَُّها احُلّب ملاذا يهتّم بك العامل كّل هذا 
االهتمام ؟!! :

ما من �شاعر يف االأر�ض اإال وعا�ض حياته متغّنياً 
بك !  

كّل فّنان منذ بداأ الفّن اإىل قيام ال�ّشاعة يتغّنى بك 
وال ي�شتحي اأو ي�شبع !

مدّر�شني  اأف�شل  له  اأح�رضت  قلبي  وعى  منذ 
:  نزار قّباين ..اأم كلثوم ، عبد احلليم ، فريد ، 

حممد عبد الوهاب .. واإىل االآن مل يفهم �شيء ، 
واأكادميّية احلّب مل ينجح فيها   ، الدكاترة  رحل 

واحد !
اأذكر ليلة ا�شتّد بك الوجُع ، ا�شتيقظت على �شوت 
مدّر�شتي تقول ) طول عمري اأخاف من احلب ، 
الدكتورة  هذه   : باكيا  يل  قلت   )! احلب  و�شرية 

ثومة تقول هذا ، فما لنا والفهم بعدئٍذ؟!
ال�ّشوق  ماّدة  مدّر�ض  �شياأتي  ا�شرب  ؛  لك  قلت 
حمّمد عبد الوهاب ، فاإذا به يقول : ) غاب عّني 
بقالو يومني ، ما عرف�ض وح�شني ليه ؟!( فنظرت 
اإيّل من داخل قف�شك وابت�شمت يف حزن ، فقلُت 
اللقاء  فل�شفة  مدّر�ض  حليم  هاهو  ؛  ا�شرب   :

والفراق ! 
فاإذا به يقول يف ياأ�ض اأّول الّدر�ض ) لو اأيِنّ اأعِرُف 
اً. ما اأحببت. لو اأيِنّ اأعرُف اأَنّ  اأَنّ احُلَبّ خطرٌي ِجَدّ
البَحَر عميٌق ِجداً. ما اأبحرت.. لو اأيِنّ اأيّن اأعرف 
خامتتي ما كنُت بداأت ( .. بعدها خرج الُطاّلب 
مع  وبقيت   ، حما�رضةفريد  حل�شور  جميعُهم 
اإليك ، فعلّمني  حليم ليُفهَمني قائاًل : ) ا�شتقت 
اأاّل اأ�شتاُق ! ( قلُت له يف حنٍُوّ واأدب : ابقى علّمني 

عندما يُعلّمك !..
العود  يحت�شن  كان   ، فريد  ملحا�رضة  ودلفت 
ندى  عليها  �شال  مفّتحٍة  كوردة  �شفتاه   ، ويبكي 
عينيه املغم�شتني ، فال يرى الّداخل وال اخلارج 

، وا�شتمعت اإليه وهو يقول ؛ ) ع�ض اأنت اإيّن مّت 
بعدك ، واأطل اإىل ما �شئت �شّدك ، كانت بقايا 

من غرام مبهجتي فختمت بعدك !(
عن  بحثا  احلياة  رواق  يف  وقلبي   وانطلقت 
مدّر�ض  الرواق  يف  فاإذا   ، ني  خمت�شّ مدّر�شني 
و�شيم الزال يف طور املاج�شتري دعانا اإىل ق�شمه 
، و�رضح لنا اأطروحته بعنوان : مدر�شة احلّب !..

اأنا االآن اأعيد ال�ّشنة االأوىل منذ خم�ض وع�رضين 
�شنة ، كل عام �شفر ..

اأتعرفون ملاذا ؟
حياتي  يوما يف  اأره  ومل   ، احلّب  اأحّب  الأنني   _

..!
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يغني فيها لأول مرة ب�سطيف

ال�صاب ن�صرو يعيد روح الأغنية 
العاطفية من بوابة كويكول

اأحيا اأمري الأغنية الرايوية العاطفية ال�ساب ن�سرو  مطرب كل الأجيال   حفال 
فنيا ب�سطيف لأول مرة بعد طول غياب دام اأزيد من 20 �سنة ليقرر هذا الأخري 

العودة جلمهوره اجلزائري من بوابة مهرجان جميلة الدويل ب�سطيف يف ال�سهرة 
الرابعة  الذي توجه جمهوره ال�سطايفي اإمرباطورا على ركح كويكول فلقد ا�ستهل 

الطبعة 14 من هذا العر�س الغنائي باأغنية.

�سطيف / حكيم مالك

 « القانا  كي  »�شويف  املكتوب 
روائعه التي تفاعل لها اجلمهور 
الأغانيه  »مبقا�ش  املتعط�ش 
قويل  وال  و«حبيبي  المان« 
اأعطاك   « و  تبغيني«  مازال 
قلبي«،و«اأنت  يف  بال�شة  ربي 
روحك معاه« م�شتذكرا والدته 
»مون  باأغنية  موؤخرا  الراحلة 
لروحها  اأهداها  التي  اأمور« 
اختار  الطاهرة،  وبالتايل 
االإح�شا�ش  ن�رصو  ملك  فيها 
دربه  الراحل  يكرم رفيق  اأن 
اأغنية  ملك  ح�شني  ال�شاب 
»نديرك  العاطفية  بـ  الراي 
بليزير«  على  �شايف  اأمور 
جميلة   الذي  م�رصح 
الرومان�شي  �شدح  �شوته 
املليء باالأحا�شي�ش الدافئة يف 
من  اأرجاءه  ومتكن  خمتلف 
اجلماهري  ع�شاق  قلوب  اأ�رص 
توافدت  التي  ال�شطايفية 
اأجواء  �شنعوا  بقوة  الذين 
التظاهرة  هذه  رائعة  يف 
اخلال�شة  اجلزائرية  الفنية 
ح�رصتها  خمتلف  التي 
اجلزائري  املجتمع  �رصائح 
وال�شباب  العائالت  وزينتها 
الغانيه  اأوفياء  بقيوا  الذين 
وال�شيء  ال�شنني  مرور  رغم 
الفني  امللفت يف هذا احلفل 
هو ح�شور زوجة وابن الفنان 
وهران  مدينة   ابن  ن�رصو 
الواقعة بالغرب اجلزائري  . 

 

اأمال �سكاك ت�سلطن 
ال�سطايفية  وتكرم 

وردة وعقيل
 

و�شباب  اأحلان  جنمة  وتاألقت 
مهرجان  يف  �شكاك  اأمال 
جميلة الدويل ب�شطيف والتي 
عقيل  ال�شاب  الراحل  كرمت 
»مازال مازال«  وغنت  باأغنية 
اأغنية عراقية«  موجوع قلبي« 
اأن  �شكاك  اختارت  وبالتايل 
العربي  الطرب  تكرم  اأمرية 
بوا�شطة  اجلزائرية  وردة 
بيك  بتون�ش  اأغنية«  تاأديتها 
غنية  اأ لتليها   بجميلة     «
جونيمار«  جيت  اأنا  مغربية« 
»  فلقد  فراقو  منويت  و«اأنا 
كويكول  م�رصح  فوق  تاألقت 
 « باأغنية  زلزلته  الذي 
اأدتها  التي  اخليالة«  خرجو 
القوي  ب�شوتها  عايل  باتقان 
العائالت  به  �شحرت  الذي 
احلا�رصة  ال�شطايفية 

بقوة  اإىل  �شطيف  .
اجلمهور  جتاوب  ولقد 
زينو  ال�شاب  مع  ال�شطايفي 
اأدى  عنابة  الذي  مدينة  ابن 
متنوعة  غنائية  و�شالت 
واحدة  عندي   ( واملتمثلة يف 
رددها  والتي   ) اللة  ي�شموها 
بزغاريد  معه  اجلمهور 
زينت  التي  العمريات  الن�شاء 
احلفل  ووا�شل   اإمتاع جمهور 
وخ�شارة  عليك  »بعيب  جميلة 
»متمنوها�ش  اأغنية  »  وتلتها 

هلكني  واحلب  و)حبيتك   «
�شطايفية  باأغنية  (  ليختتمها 
والتي  تراثية  »يا�شالح« 
باإبهار  ينجح  اأن  ا�شتطاع 
العليا  اله�شاب  جمهور مدينة 

مطرب ال�شباب.
 

المزاد ي�سحرون 
اأهايل مدينة �سطيف 

بالرتقية
 

املدينة  جمهور  �شافر  ولقد 
جميلة   يف  القدمية  االأثرية 
عمق  اأق�شى  اإىل  رحلة 
اإىل  ال�شحراء  وحتديدا 
مترنا�شت فلقد  ا�شتمتع اأهايل 
باإيقاعات  فرقة  �شطيف 
عالمة  كانت  التي  االإمزاد 
غنائية  لوحات  مقدمة  فارقة 
التي  الرتقية  بلهجة  اأمازيغية 
اجلزائر  ثراء  مدى  تربز 
متكنوا  الكبري  فلقد  بجنوبها 
خلق  من  املبدعني  هوؤالء 
ال�شهرة  يف  رائعة  اأجواء 
مهرجان  من  الرابعة  الفنية 
ب�شطيف  الدويل  جميلة 
غذاء  مو�شيقاهم  فكانت 
الفن  لهذا  املتعط�شة  للروح 
عن  يحكي  االأ�شيل  الذي 
يعك�ش  و  باالأر�ش  التم�شك 
الرتاث الفني اجلزائري الرثي 
عمق  يف  واملتنوع  املتجذر 
والذي  الكبري  التاريخ جلنوبنا 
يعد جزء ال يتجزاأ من الهوية 
كافة  جتمع  التي  الوطنية 

ال�شعب اجلزائري.
 

فرقة »الداي« تتاألق 
»مبريومة بنت 

احلومة«
 

فرقة  طلت  املقابل   ويف 
»الداي« باأغنية »اأنا جزائري« 
الدويل  الثقايف  املهرجان  يف 
اللون  لتربز  ب�شطيف  جميلة 
ال�شبابي اجلزائري القادم من 
اجلزائر العا�شمة اإىل �شطيف 
اأزديف  الإ�شباع جمهور  العايل 
بهذا اللون املو�شيقي اجلديد 
جديدة  مو�شة  اأ�شبح  الذي 
ذاع �شيطها يف االآونة االأخرية 
والقى جناحا كبريا على كافة 
هذه  جنحت  فلقد  االأ�شعدة 
ب�شطيف  حفلتها  يف  الفرقة 
متنوعة  باقة  اختيار  بف�شل 
»اأجروا  وهي  االأغاين  من 
البهجة«  و  بنات  »يا  و   « ليا 
احلفل  اختتمت الفرقة 
ة  ر مل�شهو ا غنيتها       باأ
اجلزائري  عند  ال�شباب 
التي   « احلومة  بنت  »مريومة 
راأ�شا  وقلبتها  جميلة  زلزلت 

على عقب .
 

اأ�سداء اأهل الفن
ن�سرو : جمهور 

جميلة » كان هايل » 
وفاق كل التوقعات

 
 « هايل  كان   « جميلة  جمهور 
هكذا قال اأمري االأغنية الرايوية 
ئل  �شا لو و   ن�رص ب   ل�شا ا
االإعالم اجلزائرية باأنه انبهر 
للجمهور  الكبري  للتفاعل 
اأغانيه  مع  ال�شطايفي 
العاطفية الرومان�شية املليئة 
وال�شاعرية  التي  باالإح�شا�ش 
هذه  يف  يتوقعها  مل 
التي  اال�شتثنائية  ال�شهرة 
على  مرة  الأول  فيها  يغني 
املهرجان  ركح  كويكول  يف 
جميلة  الثقايف  الدويل 
ب�شطيف حيث ات�رصف كثريا 
بامل�شاركة يف الطبعة 14 من 
هذه العر�ش الفني اجلزائري 
اأعجبت  باملئة  فلقد  مائة 
كثريا  باإقبال ال�شباب واجليل 
الأغانيه  العا�شق  ال�شاعد 
قائال لقد �رصبت من ماء عني 
الفوارة و�شاأعود اإليها م�شتقبال 
للغناء ،   كا�شفا عن حت�شريه 
ملجموعة  الإطالق  �شندوق 
االأ�شطوانات  التي  من 

روائعه  اأغنية  من  ت�شم  40 
واجلديدة  القدمية  الفنية 
الوطني  الديوان  طرف  من 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق 
فيما  اأما   « »اأوندا  املجاورة 
حفالته  برنامج  يخ�ش 
الفنية  اخلا�شة  وجوالته 
�شتلي  التي  ال�شيف  مبو�شم 
اأوىل حفالته الفنية بعد غياب 
الوطن  اأر�ش  على  طويل 
�شنة   21 قرابة  التي  دامت 
والية  من  بدايتها  كانت  التي 
عة  متبو ن   �شتكو و �شطيف  
بجاية  ووالية  عنابة  والية 
من   09 يف  بها  �شاأحل  التي 
الفتح  وريا�ش  �شبتمرب2018 
 18 يف  العا�شمة  باجلزائر 
فيما  القادم  لتليها  �شبتمرب 
وهران  راأ�شي  م�شقط  بعد 
الفرج  و�شيدي  الباهية 
بفرقته  بالعا�شمة،  م�شيدا 
التي  اجلديدة  اجلزائرية 
حفله  يف  العزف  يف  رافقته 
اله�شاب  مبدينة  الفني 
معتربا   ، العليا  بجميلة 
اإياها  اأح�شن فرقة  مو�شيقية 
توجه  اأنه  كما  اجلزائر  يف 
ومعجبيه  ملحبيه  بال�شكر 
مكان مبديا  اإعجابه  كل  من 
اال�شتقبال  الكبري  بحفاوة 
اأمرياأغنية  بها  حظي  التي 
العاطفية  ال�شاب  الراي 
�شطيف  وهذا  يف  ن�رصو 
حمافظة  جناح  يثبت  ما 
الدويل  الثقايف  مهرجان 
تنظيم  الطبعة  جميلة  يف 
هذه  من  ع�رص  الرابعة 
التظاهرة الفنية اإ�شافة لكافة 
واالأمنية  املحلية  ال�شلطات 
االإعالمية  للوالية  وو�شائل 
التي  املختلفة  اجلزائرية 
الفني  احلدث  هذا  غطت 

البارز .

ال�ساب زينو: 
اأحي جمهور 

جميلة  احلا�سر يف 

املواعيد الكربى
 

وحتدث ال�شاب زينو يف ت�رصيح 
فيما   « ليومية«الو�شط  خا�ش 
يخ�ش م�شاركته يف الطبعة 14 
الدويل  جميلة  مهرجان  من 
خام�ش  هي  وهذه  ب�شطيف 
املهرجان  م�شاركة يل يف هذا 
جزائرية  �شبغة  اكت�شى  الذي 
مائة باملائة مب�شاركة الفنانني 
اجلزائريني فقط دون م�شاركة 
مروري  عرف  االأجانب  فلقد 
يف هذه التظاهرة جتاوبا كبريا 
اأنه  ،موؤكدا  �شطيف  جلمهور 
عندما يغني يف �شطيف يح�ش 
موجها  عنابة  واليته  يف  اأنه 
�شكره الكبري لتفاعل  اجلماهري 
املواعيد  يف  دائما  احلا�رصة 
يف  فاجلديد  الكربى  الفنية 
هذه الطبعة هو نقل اجلماهري 
جميلة  مدينة  اإىل  ال�شطايفية 
من  لتمكنهم  جمانا  االأثرية 
 ، كويكول  حفالت  ح�شور 
م�شيفا زينو اأن التنظيم يف هذا 

املهرجان كان 10 على 10 .
 

 زينو : انتظروين 
يف 3 اأغاين �سينغل

 
بونة   مدينة  ك�شف ابن  ولقد 
اأنه  للو�شط  جديده  زينو عن 
الغنائي  األبومه  اإ�شدار  بعد 
عنوان  حمل  الذي   2016 يف 
ي�شتهلو�ش  ما  منهم  خلينا   «
�شينغل  اأطلقت  فلقد  وعليه   «
اأ�شابيع   3 لديه  موؤخرا  جديد 
بروحي  ح�شيت  عنوان«  حمل 
كاتب  مع  تعاملت  »  الذي 
بعدما  ر�شا  ال�شيخ  الكلمات 
 « مع  �شابقا  اأتعامل  كنت 
اأنني  كما   « الباخرة  �رصيف 
اأح�رص الإطالق 3 اأغاين �شينقل 
من  فنانني  مع  ديوهات  فيهم 
اأواخر  اجلزائري  يف  الغرب 
اأكتوبر  وبداية  �شبتمرب  �شهر 
لت�شوير  م�شاريع  ولديا   2018

فيديو كليب . 
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خم�س مواد غذائية تبطئ ال�صيخوخة
هذه  �أحد  �لتفاح  ويعد 
حيث  �لغذ�ئية،  �ملو�د 
يجدد  بانتظام  تناوله  �أن 
الحتو�ئه  و�حليوية،  �لن�شاط 
�لفالفونويد  مركبات  على 
�مل�شادة  و�لبوليفينول 
هذه  ت�شاعد  كما  لالأك�شدة. 
عمل  حت�شني  يف  �ملركبات 
�عتبار  ميكن  بحيث  �لقلب، 
منتظمة  ب�شورة  �لتفاح  تناول 
وقاية فعالة من �أمر��ض �لقلب 
�أن  كما  �لدموية.  و�الأوعية 
�له�شم  عملية  يح�شن  �لتفاح 

وعمل �لبنكريا�ض و�لكبد.
)�ل�شمندر(  �لبنجر  وين�شب 
�ملفيدة،  �ملو�د  �إىل  �أي�شا 
يزيد  تناوله وع�شريه  �أن  حيث 
من قدرة �جل�شم على �لتحمل 
�لذي  �لفوليك  حم�ض  بف�شل 
ي�شاعد يف خلق خاليا جديدة. 
عمل  يحفز  �لبنجر  �أن  كما 
عمليات  من  ويحميه  �لدماغ 
بالتقدم  �ملرتبطة  �النتكا�ض 
يف �لعمر. ويطلق على �لبنجر 
ي�شاعد  الأنه  �جلمال،  خ�رضة 
يف تطبيع �شغط �لدم ويح�شن 
و�لكبد،  �لكلى  وينظف  �ملز�ج 
ويوؤثر �إيجابيا يف حركة �الأمعاء 
�لغذ�ئي،  �لتمثيل  وعملية 
�ل�شكر  م�شتوى  ويخف�ض 
�ل�شعر  منو  وين�شط  �لدم  يف 

و�الأظافر.

�شابا  يبدو  �أن  يريد  من  وعلى 
�الأطباق  يتناول  �أن  د�ئما 
�جليالتني  على  �ملحتوية 
»بروتني  بالكوالجني  �لغني 
�ل�شباب«. بف�شل هذ� �لربوتني، 
و�ل�شعر  �جللد  و�شع  يتح�شن 
وتعزز  �لع�شلي.  و�لن�شيج 
�ملوجودة  �الأمينية  �الأحما�ض 
�لقلب  ع�شلة  �جليالتني  يف 

و�لن�شاط �ملعريف.
�ملرتبة  يف  �لفر�ولة  وتاأتي 
فقد  �ملو�د،  هذه  بني  �لر�بعة 
�أجر�ها  در��شة  نتائج  ك�شفت 

�لطبية  و�رويك  جامعة  علماء 
�لفر�ولة  تناول  �أن  �لربيطانية 
�لربوتني  تن�شيط  �إىل  يوؤدي 
تركيز  من  يزيد  �لذي   Nrf2
�لدم  يف  �الأك�شدة  م�شاد�ت 
�لدهون  م�شتوى  ويخف�ض 
وحتتوي  فيه  و�لكولي�شرتول 
ن�شبة  على  �لنا�شجة  �لفر�ولة 
عالية من �لنحا�ض �لذي يحفز 
�إنتاج �لكوالجني يف �جللد. كما 
حتتوي  على �أحما�ض خمتلفة 
ت�شاعد يف جتدد خاليا �جللد 

وم�شادة لاللتهابات.

هذه  يف  �خلام�شة  �ملادة  �أما 
حيث  �لزيتون.  فهي  �لقائمة 
من  �جل�شم  �لزيتون  ينظف 
�ملعادن  و�أمالح  �ل�شموم 
جد�  مفيد  وهو  �لثقيلة. 
على  يحتوي  الأنه  للم�شنني، 
�إيجابيا  يوؤثر  �لذي  �لكال�شيوم 
يحتوي  كما  �لعظام.  ن�شيج  يف 
خمتلفة  دهنية  �أحما�ض  على 
م�شتوى  تخفي�ض  على  تعمل 
ما  �لدم،  يف  �لكولي�شرتول 
�الأوعية  تنظيف  على  ي�شاعد 

�لدموية.

نعمة اأم نقمة؟ تعرف على خماطر املكيفات!

»عالج �صحري« ملحاربة اإدمان التدخني!

من  �لرو�ض  و�الأخ�شائيني  �الأطباء  من  جمموعة  حذرت 
�الإن�شان،  �شحة  على  �لهو�ء  مكيفات  ��شتخد�م  خماطر 
و�أكد  �ل�شيف  يف  �حلر�رة  درجات  �رتفاع  لدى  خا�شة 
�الأخ�شائيون �أن ت�شغيل مكيفات �لهو�ء يف �لطق�ض �حلار 
�لقلب و�الأوعية  �أمر��ض  �إىل تفاقم  �أن يوؤدي  جد� ميكن 
�لدموية. كما �أن ��شتخد�م �ملكيفات يرفع خطر �الإ�شابة 
بنزالت �لربد �ملرتبطة بانخفا�ض درجة حر�رة �جل�شم 

ب�شكل �رضيع.
وقالت �لطبيبة، فيتاال فورونت�شوفا، لوكالة �أنباء نوفو�شتي، 
�إن »ت�شنج �الأوعية �لدموية، ب�شبب هو�ء �ملكيفات �لبارد، 
و�الأوعية  �لقلب  �أمر��ض  تفاقم  �إىل  يوؤدي  �أن  ميكن 
�لدموية، و�رتفاع درجات �حلر�رة و�رتفاع �شغط �لدم«.

لدى  تتو�شع  �لدموية  �الأوعية  �أن  �الأخ�شائية  و�أو�شحت 
تعمل  باردة  �أماكن  �إىل  و�لدخول  �جلو،  حر�رة  �رتفاع 
�لدموية.  �الأوعية  �نقبا�ض  �إىل  يوؤدي  �ملكيفات  فيها 
لذلك، يجب عدم تربيد �لهو�ء يف �الأماكن �ملغلقة ب�شكل 
كبري، بل تربيدها بدرجات �أقل لتبقى قريبة من درجات 
�حلر�رة �لعامة. وقال عامل �الأحياء، فيكتور نالييف، يف 
�أكادميية �لعلوم �لرو�شية، �إن »خطر ��شتخد�م �ملكيفات 
يعانون  �لذين  �الأ�شخا�ض  لدى  يت�شاعف  �ل�شحة  على 
يعانون  و�لذين  �لدموية،  و�الأوعية  �لقلب  �أمر��ض  من 
�لذين  �الأطباء  �ل�شكري«ون�شح  ومر�ض  �ل�شمنة  من 
ي�شتخدمون �ملكيفات مبحاولة �البتعاد عن م�شدر �لهو�ء 

�لبارد مبا�رضة وعدم �جللو�ض �أمام �أجهزة �لتربيد.

�أكد علماء �أن ��شتخد�م �لعقاقري ذ�ت �لتاأثري 
�لنف�شي، مثل �لفطر �ل�شحري، ميكن �أن 

ي�شاعد �لنا�ض على حماربة �إدمان �لتدخني 
وي�شمى �ملركب �لفعال �ملوجود يف �لفطر 
�ل�شحري، psilocybin، حيث كان يُعطى 
لعدد من �ملدخنني وتهدف �لدر��شة �لتي 
��شتمرت 6 �شنو�ت، �إىل �لك�شف عن �الآلية 

�لدماغية �لتي جتعل من �ل�شعب جد� 
�لتخل�ض من عادة �لتدخني �ل�شيئة.

وقال تي�شني نور�ين، من كلية جونز هوبكنز 
 :Durham بلومربغ لل�شحة �لعامة وجامعة

»يعد تدخني �ل�شجائر بالء �شحيا عاما، 
وال توجد عالجات فعالة ميكن �العتماد 

عليها. وحققت �لدر��شة �لتجريبية مفتوحة 
�لت�شمية، نتائج مثرية لالإعجاب يف عالج 
�إدمان تدخني �ل�شجائر مب�شاعدة مركب 

psilocybin، وكنا نريد �أن نفهم ب�شكل 
�أف�شل كيفية عمله«.

وبالن�شبة للدر��شة، �أجرى �لعلماء مقابالت 
مع 12 �شخ�شا �شاركو� يف در��شة �شابقة حول 
�الإقالع عن �لتدخني، حيث تلقى �مل�شاركون 

�لعالج �ل�شلوكي �ملعريف �إىل جانب 2 �أو 3 

 psilocybin جل�شات عالج با�شتخد�م
و��شتمرت �ملقابالت على مدى 30 �شهر�، 
بعد �إجر�ء جل�شات psilocybin �الأولية  
وتوقف 9 من �مل�شاركني عن �لتدخني على 
نحو فعال بعد �لعالج باملركب �ل�شحري، 

بينما تدهور حال �ثنني منهم و�أ�شبح �أحدهم 
مدخنا �جتماعيا و�أفاد �مل�شاركون مبالحظة 

فو�ئد باالإ�شافة �إىل �لتغلب على �إدمان 
�لنيكوتني، ت�شمل �رتفاع م�شتويات �لتقدير 

�جلمايل و�النفتاح على �ملجتمع وتبني 
�لدر��شة �ملن�شورة يف جملة علم �الأدوية 

�لنف�شية، �أن هذه �لطريقة تعمل ب�شكل جيد 
للتخل�ض من �إدمان �لتدخني.

ويف �شهر ماي، ك�شف �لعلماء �أن �لفطر 
�ل�شحري ميكن �أن يح�شن �أي�شا من �ملعاجلة 
�لعاطفية لدى �ملر�شى �مل�شابني باالكتئاب.

ووجدت در��شة �أجريت على 17 مري�شا 
يعانون من �الكتئاب �ملقاوم للعالج، 

نُ�رضت يف علم �الأدوية �لنف�شية، �أن عالج 
psilocybin �إىل جانب �لدعم �لنف�شي، 

�رتبط مع �لتعرف ب�شكل �أف�شل على �لوجوه 
�لعاطفية.

 تناول املزيد 
من الثوم والب�صل

�شادف �ليوم �الأول من ماي �لذكرى 20 لليوم �لعاملي 
للربو، حيث يتم ت�شليط �ل�شوء يف هذ� �ليوم على 

�ملر�ض ون�رض �لتوعية باأ�شبابه وطرق �لوقاية و�لعالج.
ي�شادف �ليوم �الأول من مايو )�أيار( �لذكرى 20 لليوم 
�لعاملي للربو، حيث يتم ت�شليط �ل�شوء يف هذ� �ليوم 

على �ملر�ض ون�رض �لتوعية باأ�شبابه وطرق �لوقاية 
و�لعالج.

ومع تطور �حلياة يف �ملدن، وزيادة �لتلوث، وزيادة 
ن�شب �لبد�نة، و��شتخد�م �ملو�د �حلافظة على نحو 

و��شع، من �ملتوقع �أن تزد�د حاالت �لربو و�الأمر��ض 
�لتنف�شية �الأخرى. لذلك ال بد من �تخاذ �الحتياطات 

�لالزمة، لتجنب �الإ�شابة بهذ� �ملر�ض، ومن بينها 
�تباع نظام غذ�ئي منا�شب، ي�شاعد يف �لتخفيف من 

�أعر��شه، بح�شب موقع �إن دي تي يف.

ال يقت�رض دور كل من �لثوم و�لب�شل على �إ�شافة نكهة مميزة على 
وجبات �لطعام، ويقول �لباحثون، �إن �لب�شل و�لثوم ميلكان تاأثري�ً 

م�شاد�ً للربو، نظر�ً لغناهما مب�شاد�ت �اللتهاب.

-1 تناول املزيد من الأغذية الغنية باملغن�سيوم

من �ملعروف �أن �ملغن�شيوم يريح ع�شالت �جلهاز �لتنف�شي، 
وبالتايل فاإن �إ�شافة �أغذية غنية باملغن�شيوم يف نظامك �لغذ�ئي 

قد ي�شاعدك يف �لوقاية من �لربو. بع�ض �الأطعمة �لغنية 
باملغني�شيوم : بذور �ليقطني و�ملوز و�لكاجو و�ل�شوكوالتة 

�لد�كنة و�خل�رض�و�ت �خل�رض�ء �لد�كنة مثل �لربوكلي.

-2 بذور الكتان

قد ت�شاعدك بذور �لكتان يف مكافحة �لربو، وميكنك �إما �أن تاأكل 
�لبذور بعد حتمي�شها �أو نقعها، وميكنك حتى �إ�شافة م�شحوق 
بذور �لكتان يف �للنب �ملخفوق و�لع�شائر، �أو �إ�شافة زيت بذور 

�لكتان يف نظامك �لغذ�ئي.

-3 الأطعمة الغنية بفيتاميني �سي ودال

قد يوؤدي نق�ض فيتاميني �شي ود�ل �إىل زيادة خماطر �الإ�شابة 
بالربو لدى �الأطفال و�لبالغني، وت�شمل �الأطعمة �لغنية بفيتامني 

د�ل �الأ�شماك �لدهنية، مثل �لتونة و�شمك �ل�شلمون و�الجبان 
و�شفار �لبي�ض، �أما فيتامني �شي ميكن �لعثور عليه يف �لطماطم 

و�لبابايا و�لربتقال و�لعنب �لربي و�خل�رضو�ت �خل�رض�ء. 

-4 اإ�سافة الكركم اإىل النظام الغذائي

�لكركم هو نوع من �لتو�بل ميلك �لعديد من �لفو�ئد، لكن �إحدى 
�لفو�ئد �الأقل �شهرة للكركم هو �أنه ميكن �أن ي�شاعد يف حماربة 

�لربو �لق�شبي، ويعترب كوب من �ملاء يحتوي على �لقليل من 
�لكركم و�لقليل من �لفلفل �الأ�شود كعالج فعال �شد ��شطر�بات 

�لربو. 

-5 التخفيف من م�ستقات الألبان

ين�شح بتجنب �ال�شتهالك �ملفرط ملنتجات �الألبان، حتى لو كنت 
ال تعاين من ح�شا�شية من منتجات �الألبان، ويرجع ذلك �إىل �أن 

منتجات �الألبان قد توؤدي �إىل �ن�شد�د �ملجاري �لتنف�شية.

-6 جتنب الأطعمة ال�سكرية واملعاجلة

�الأطعمة �لتي حتتوي على �شكر �أو �الأطعمة �لتي يتم معاجلتها، 
وميكن �أن ت�شجع �حل�شا�شية وتثري �لربو، ويجب جتنب ��شتهالك 

هذه �الأطعمة متاًما �إذ� كنت تعاين من �لربو �أو معر�ض خلطر 
�الإ�شابة بالربو.

-7 جتنب �سرب املاء املثلج يف كثري من الأحيان

تناول �لطعام �لبارد �أو �رضب �ملاء �ملثلج ميكن �أن ي�شيق 
�ملجاري �لهو�ئية، ويو�شي �خلرب�ء بتناول وجبات �أ�شغر 

لتخفيف �ل�شغط عن �حلجاب �حلاجز.
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ال�سراط امل�ستقيم هو القراآن الكرمي :
الكرامة احلقيقية اأن تعرف اهلل،﴿ 

َوَعلََّمَك َما َلْ تَُكْن تَْعلَُم ﴿  ال�رصاط 
امل�ستقيم هو القراآن والإله العظيم 

و�سف هذا العطاء باأنه عظيم،
ُل  ﴿ َوَعلََّمَك َما َلْ تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن َف�سْ

ِ َعلَيَْك َعِظيماً ﴿ اأنت يف ال�سالة  اهلَلّ
نَي *  ِ َرِبّ الَْعامَلِ ْمُد هلِلَّ تقول: ﴿ احْلَ

يِن  ِحيِم * َماِلِك يَْوِم الِدّ ْحَمِن الَرّ الَرّ
يَّاَك نَ�ْستَِعنُي *  * اإِيَّاَك نَْعبُُد َواإِ

َاَط امْلُ�ْستَِقيَم ﴿ ] �سورة  اْهِدنَا ال�رِصّ
الفاحتة [

ال�رصاط امل�ستقيم هو القراآن 
الكرمي، لأنك بعد اأن تقول:

َاَط امْلُ�ْستَِقيَم *  ﴿اْهِدنَا ال�رِصّ
�رِصَاَط الَِّذيَن اأَنَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ 

اِلنَّي ﴿  ]  امْلَْغ�ُسوِب َعلَيِْهْم َوَل ال�سَّ
�سورة الفاحتة [ ﴿ َوُقْل ِلِعبَاِدي 
يَُقولُوا الَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن ﴿  ] �سورة 
الإ�رصاء الآية: 53 [ الآيات التي 
تقراأها بعد الفاحتة هي ال�رصاط 

امل�ستقيم الذي �ساألت اهلل اأن يهديك 
اإياه. اإذاً ال�رصاط امل�ستقيم هو 

القراآن الكرمي، كتاب اهلل، فيه نباأ ما 

قبلكم، ونباأ ما بعدكم، وفيه حكم ما 
بينكم، هو حبل اهلل املتني، وهو النور 
املبني، وهو ال�رصاط امل�ستقيم، هو 

ال�سفاء النافع، ع�سمٌة ملن مت�سك 
به، وجناةٌ ملن اتبعه، ل يعوج فيقّوم، 

اأي ت�رصيع اأر�سي يعوج فيعدل، يبدل، 
ت�ساف له مواد، حتذف منه مواد، 
ثم يلغى، ل يعوج فيقّوم، ول بزيغ 

في�ستعتب، ول يخلق على كرثة الرد، 
مهما ا�ستمعت اإىل القراآن الكرمي 

جتد فيه �سيئاً جديداً، ل يخلق 
على كرثة الرد، ل تنق�سي عجائبه، 
وهو الذي ل تلتب�س به الأهواء، حٌق 

�رصف، ول ي�سبع منه العلماء، هو 
الذي ل تنتِه اجلن اإذ �سمعته اإىل اأن:  

﴿ َفَقالُوا اإِنَّا �َسِمْعنَا ُقْراآَناً َعَجباً * 
َمنَّا ِبِه ﴿ ] �سورة  �ْسِد َفاآَ يَْهِدي اإِىَل الُرّ

اجلن الآية: 2-1 [
من وليه من جباٍر فحكم بغي ما فيه 

ق�سمه اهلل، ومن ابتغى الهدى يف 
غيه اأ�سله اهلل، ومن قال به �سدق، 
ومن عمل به اأُجر، ومن اتبعه هدي 

اإىل �رصاٍط م�ستقيم.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى اهلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رصيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خي يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«ل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رصاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغيهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعيي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

من اآثر دنياه على اآخرته خ�سرهما معًا :
الآية الكرمية: ﴿ َفا�ْستَِقْم َكَما اأُِمْرَت 
هود  �سورة   [   ﴿ َمَعَك  تَاَب  َوَمْن 
ال�سالة  عليه  يقول    ] 112 الآية: 
وال�سالم: )) �َسيَّبَتْني هوٌد (( ] اأخرجه 
الرتمذي عن عبد اهلل بن عبا�س [ 
التي  الآية  �سورة هود،  الآية يف  هذه 
�سيبته: ﴿ َفا�ْستَِقْم َكَما اأُِمْرَت﴿  الذي 
مي�سي �سويا هو من ي�ستطيع اأن يرى 

ال�رصير  على  راأى  البعيدة  الأهداف 
اأنني  لول  عائ�سة  »يا  فقال:  مترة، 
ال�سدقة  متر  من  تكون  اأن  اأخ�سى 
لأكلتها«، ا�ستهى اأن ياأكل هذه التمرة، 
التمرة من  تكون هذه  اأن  لكنه خاف 

متر ال�سدقة، هذا و�سع املوؤمن.
)) ركعتان من ورع خٌي من األف ركعة 
ال�سغي عن  اجلامع   [ من خملط((  

اأن�س[  ))من ل يكن له ورٌع ي�سده 
اهلل  يعباأ  اإذا خال ل  اهلل  مع�سية  عن 
ب�سائر عمله �سيئاً((  ] م�سند ال�سهاب 
ـ رحمه  اأخ كرمي تويف  اأن�س[   عن 
اأمريكا  يف  اأعمال  اإدارة  در�س  ـ  اهلل 
اأن  باهلل  اأق�سم  الآية،  هذه  له  ذكرت 
هذه  يف  ملخ�ٌس  كله  اخت�سا�سه 

الآية.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقي 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمي األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقي الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقي املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا ل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن ل ت�ستِح فال خي فيك، واإن ل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن ل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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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.
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ن�سر موقع "في�ستي" 
الرو�سي ت�سنيفا جديدا 
و�سعه خرباء ال�سيارات 

لأف�سل املركبات التي 
اأثبتت جدارتها وفقا 

ملعايري اجلودة يف العام 
اجلاري.

:Toyota Corolla  1-

لقى النموذج الأخري 
 "Corolla" من �سيارات
رواجا كبريا هذا العام، 
ملا اأظهرته هذه املركبة 
من عملية واقت�ساد يف 

ا�ستهالك الوقود.

:Audi A4  2-

اعتربت "A4" اجلديدة 
من اأف�سل ال�سيارات التي 

�سدرت عام 2018، كونها 
تتمتع باأداء قوي ومميز 

للمحرك، وثبات عال 
على الطرقات.

:Toyota Camry  3-

حافظت هذه ال�سيارة 
على موقعها يف املراكز 

الأوىل ب�سوق ال�سيارات 
كونها تتمتع بثقة عالية 

من ال�سائقني، و�سال�سة يف 
القيادة و�سعر منا�سب يف 

الوقت نف�سه.

:Subaru Forester  4-

 "Forester" اأثبتت
الأخرية اأنها من ال�سيارات 
املمتازة التي �سدرت العام 

اجلاري، ب�سبب اأدائها 
الريا�سي اجلبار.

:BMW X3  5-
جتمع "X3" اجلديدة 

بني ميزات مركبات 
الكرو�س اأوفر، وال�سيارات 
الريا�سية، وحتافظ اأي�سا 

على فخامة وعراقة 
�سيارات بي اإم دبليو 

الأملانية.

3 مزايا يف ال�سيارات احلديثة 
تكاد تكون بال جدوى!

هيونداي تريد �سنع �سيارات “فاتنة” 
تتفوق بت�سميمها على األفا روميو

عدد خرباء ال�سيارات بع�ض 
املزايا يف املركبات احلديثة 

تكاد تكون بال جدوى، اأو 
ت�رض باآلية عمل املركبة 

واأول ميزة تطرق اإليها 
 "start/stop" اخلرباء هي
اأو "ت�سغيل واإطفاء املحرك 

اأوتوماتيكيا" عند التوقف 
لفرتة ق�سرية، كالتوقف 

عند اإ�سارة املرور، حيث 
اأكدوا اأن تكرار هذه العملية 

ملرات كثرية مع مرور الزمن 
يوؤدي اإىل تعطل "حمرك 
بدء احلركة" اأو ما ي�سمى 

بالـ)�ستارتر(. كما بينت 
االختبارات اأن هذه امليزة 

لي�ست فعالة يف اقت�ساد 
الوقود بالقدر الذي يوؤكده 
�سانعوا ال�سيارات احلديثة.

اأما امليزة االأخرى والتي 
ميكن اأن نراها يف بع�ض 
ال�سيارات احلديثة، فهي 

ا�ستعمال "اإطارات رقيقة" 
ريا�سية، والتي ت�سفي على 
ال�سيارة طابعا من اجلمالية 

اأحيانا، لكن اخلرباء يوؤكدون 
اأنها تزيد من معدل ال�سجيج 
يف ال�سيارة، وخ�سو�سا اأثناء 

احلركة على طرق عليها 
بع�ض احل�سى.

اأما اخلا�سية الثالثة والتي 
تعترب مريحة للكثريين، فهي 

فتح واإقفال اأبواب ال�سيارة 
عن بعد، لكن تلك امليزة 

ت�ستغل من بع�ض الل�سو�ض 
اأحيانا، فيتمكنوا من الو�سول 

اإىل ترددات املفاتيح 
الال�سلكية لي�رضقوا ال�سيارة.

كل  تكون  باأن  هيونداي  تريد 
فاتنة،  امل�ستقبلية  �سياراتها 
روميو  األفا  على  حتى  تتفوق 
�سياراتها  باأن ت�ساميم  املعروفة 
جاذبية  االأكرث  �سمن  ت�سّنف 
ال�سيارات  �سانعة  باالأ�سواق 
وا�سحة  كانت  اجلنوبية  الكورية 
اإجراء  تريد  باأنها  موؤخرا  للغاية 
تغيري جذري يف مظهر �سياراتها، 
وذلك عرب لغة ت�سميم “الريا�سية 
احل�سّية” والتي ظهرت الأول مرة 
يف يل فيل روج االختبارية ومقرر 

تقدميها مبوديالتها القادمة.
اأوتوموتيف  مع  مقابلة  واأثناء 
يل”  يوب  “�ساجن  �رضح  نيوز، 

للت�سميم  هيونداي  رئي�ض  نائب 
اأن  �سنوات   10 خالل  يريد  باأنه 
�سيارات  على  النا�ض  يتعّرف 
ت�ساميما  حتمل  بكونها  �رضكته 
من  حتى  اأكرث  فاتنة  جّذابة، 
�ست�سبح  “هيونداي  روميو،  األفا 
ترى  فيها  اإذ  ال�سطرجن،  مثل 
ملكا، ملكة، فيال، فار�سا. يبدون 
خمتلفة،  وظائف  مع  خمتلفني 
فريقا  ي�سبحون  معا،  لكن 
واحدا”، وهذا هو ما يريد “يل” 
باأن تكون عليه �سيارات ال�رضكة، 
�سكلها  مميز  فيها  واحدة  كل 
يفعله  ما  عك�ض  االأخرى  عن 

املناف�سني.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رضكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة واالأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رضعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، باالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رضوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�ساءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رضي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رضكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

االأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رضحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رضكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رض  كندا  يف  اليابانية  ال�رضكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رضكة يف املعر�ض الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رضكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف االأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رضكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رضكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها واالأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ض اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف االأرا�سي الوعرة حيث ال�رضيع واال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رضعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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غوغل »تقتل« الأر�ض امل�سطحة!

الإنرتنت  على  البحث  عمالق  قام 
غوغل«  »خرائط  بتحديث 
اإىل  العام  املنظور  يتحول  بحيث 
عند  الأبعاد  ثالثية  اأر�ضية  كرة 
من  بدل  ال�ضامل،  بالتكبري  القيام 
وقبل  امل�ضطحة  اخلريطة  عر�ض 
خرائط  ا�ضتخدمت  التحديث، 
 ،»2D Mercator« غوغل اإ�ضقاط
الأر�ضية  الكرة  �ضكل  يعر�ض  الذي 
ي�ضور  ما  وكثريا  م�ضتو،  �ضطح  على 
احلجم الفعلي لبع�ض البلدان ب�ضكل 

ق�ضد«  غري  »عن  وي�ضوه  خاطئ، 
البلدان  يف  وكتلتها  الأر�ض  حجم 
وكتبت  ال�ضتواء  خط  عن  الأبعد 
غوغل يف تغريدة ن�رشتها على موقع 
تويرت: »مع التحديث اجلديد ثالثي 
�ضطح  على  غوغل  خلرائط  الأبعاد 
بحجم  غرينالند  تعد  مل  املكتب، 
اإفريقيا«ويعمل التحديث املطور يف 
و�ضعية �ضطح املكتب فقط، ولي�ض 
وميكن  غوغل.  خرائط  تطبيق  يف 
املت�ضفحات  جميع  على  تفعيله 

وفاير  كروم  غوغل  مثل  الرئي�ضية، 
 .Microsoft Edgeو فوك�ض، 
وتاأتي هذه اخلطوة يف الوقت الذي 
اأكرث  غوغل  خرائط  فيه  اأ�ضبحت 
قبل  مرة  لأول  اإطالقها  منذ  ذكاء، 
موؤخرا  غوغل  وقدمت  عاما   13
ال�ضطناعي(،  )الذكاء   AL ميزة 
امل�ضتخدمني  اإبالغ  ميكنها  التي 
مبطعم  اإعجابهم  احتمال  مبقدار 
الذكاء  بني  الأداة  هذه  وجتمع  ما. 
ال�ضابق  البحث  و�ضجل  ال�ضطناعي 

للح�ضول  امل�ضتخدمني،  وتعليقات 
على درجة من 100. وتعمل ال�رشكة 
اجلديدة  امليزات  زيادة  على  الآن 
يف  واأندرويد،   iOS مل�ضتخدمي 
وكندا  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
من  واملزيد  واليابان،  واأ�ضرتاليا 
عن  ك�ضفت  غوغل  اأن  يذكر  الدول 
موؤمتر  يف  مرة  لأول  امليزة  هذه 
وقت  يف   ،I/O ال�ضنوي  املطورين 

�ضابق من هذا العام.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�ضد بع�ض امل�ضتخدمني حتديث اإن�ضتغرام الأخري الذي اأ�ضاف رمز 
في�ضبوك على �ضفحات امللفات ال�ضخ�ضية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ضتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ضورة لرمز في�ضبوك، وو�ضفها باأنها »اإ�ضدار جتريبي من 

اإن�ضتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ضتخدمني باإ�ضعاراتهم 
على في�ضبوك، وذلك على ملفاتهم ال�ضخ�ضية يف اإن�ضتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�ضغيل تطبيق في�ضبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ضاب اإن�ضتغرام مع في�ضبوك، ف�ضتظهر ر�ضالة تقول: »اإن�ضتغرام 
يرغب بفتح في�ضبوك«.

وبالن�ضبة للم�ضتخدمني الذين ر�ضدوا رمز الإ�ضعارات على اإن�ضتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ضتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ضتخدمني 
اإىل تويرت لي�ضفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�ضخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�ضابي على في�ضبوك قبل اأ�ضهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ضتغرام ير�ضل يل اإ�ضعارات عن اأن�ضطة اأ�ضدقائي 

على في�ضبوك«. ومع ذلك، قال م�ضتخدم اآخر: »يف البداية �ضعرت 
بالنزعاج من اأن في�ضبوك اأ�ضافت الإ�ضعارات اإىل ح�ضابي على 

اإن�ضتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�ضبوك 
على الإطالق ما مل اأح�ضل على اإ�ضعار يف اإن�ضتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�ضيلة لت�ضجيع م�ضتخدمي اإن�ضتغرام على 
ا�ضتخدام في�ضبوك، الذي �ضهد انخفا�ضا وا�ضحا يف ال�ضتخدام بني 

ال�ضباب خالل ال�ضنوات الأخرية.
واأو�ضح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�ضف م�ضتخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�ضنة، �ضي�ضتخدمون في�ضبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�ضبوك مليوين م�ضتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

�سام�سونغ تك�سف عن مزايا 
»نوت-9« قبل اإ�سداره

ن�رشت �ضام�ضونغ فيديو ترويجي 
هاتف  موا�ضفات  بع�ض  يظهر 
موعد  قبل  املنتظر  »نوت-9« 
اأوت   9 يف  ر�ضميا،  عنه  الإعالن 
الفيديو،  اإىل  وبالنظر  اجلاري، 
ميكن مالحظة اأن الهاتف اجلديد 
بتعديالت  »نوت-8«  عن  يتميز 
اأتت  اخللفية  فالكامريا  عدة، 
وما�ضح  اأفقية،  وب�ضورة  مزدوجة 

ب�ضمات الأ�ضابع اأتى اأ�ضفلها.
كما طالت التعديالت القلم الذكي 
قادرا  اأ�ضبح  والذي  للجهاز، 
خ�ضائ�ض  ببع�ض  التحكم  على 

بني  كالتنقل  بعد،  عن  الهاتف 
ال�ضور واملقاطع ال�ضوتية، وفتح 
واإعطاء  اجلهاز،  �ضا�ضة  وقفل 
للتقاط  للكامريا  ل�ضلكيا  الأمر 

ال�ضور.
على  الهاتف  هذا  و�ضيح�ضل 
ت�ضل  داخلية قد  م�ضاحة تخزين 
 1 حتى  اأو  غيغابايت،   512 اإىل 
 Exynos« تريابايت، ومعاجلات
 Qualcomm« اأو   »9810
Snapdragon 845«، وبطارية 
ب�ضعة 3850 ميللي اأمبري، و�ضا�ضة 

اأكرب بقليل من �ضا�ضة »نوت-8«.

الر�سمي  الإ�سم  هو   Android Pie
لن�سخة نظام اندرويد 9.0 اجلديدة

ب�ضكل مفاجئ اأعلنت �رشكة قوقل 
قبل قليل عن الإ�ضم الر�ضمي لن�ضخة 
نظام اأندرويد القادمة والتي كانت 
الرمزي  بالإ�ضم  �ضابقاً  تعرف 
اندرويد P طوال الأ�ضهر املا�ضية 
اإذا وكما هو وا�ضح يف عنوان اخلرب 
�ضتحمل  اجلديدة  اندرويد  ن�ضخة 
اأو اندرويد   Android Pie اإ�ضم
الرقم  و�ضتحمل  بالعربية  الفطرية 

9.0 ويبدو ان قوقل قررت الجتاه 
الأ�ضماء  من  بدلً  الأ�ضهل  لالإ�ضم 
كيك  بان  مثل  ال�ضابقة  املتداولة 

وب�ضتا�ضيو.
اجلديد  النظام  اأن  ذكرت  قوقل 
بيك�ضل  لهواتف  بالو�ضول  �ضيبداأ 
اأولً  �ضي�ضل  واأي�ضا  اليوم  من  بدءاً 
باختبار  �ضاركت  التي  للهواتف 
الن�ضخ التجريبية من �رشكات مثل 

�ضوين وون بل�ض واوبو ونوكيا وي�ضل 
تدعم  التي  الهواتف  جلميع  اأي�ضا 
م�رشوع تربل ال�ضهري للتحديثات .

�ضتبداأ  قوقل  اأن  الوا�ضح  من 
اإذا  لذلك  اأولً  هواتهفا  بتحديث 
بيك�ضل  هواتف  مالك  اأحد  كنت 
التحديث  و�ضول  انتظار  عليك 
ال�ضاعات  خالل  لهاتفك  هوائياً 

القادمة.

غوغل تف�سي موعد اإطالقها لهواتف بك�سل 3 باخلطاأ
عن  اأعلنت  قوقل  �رشكة  اأن  يبدو 
ر�ضمياً   3 بك�ضل  هواتف  اإطالق  موعد 
اإعالن  عرب  وذلك  اخلطاأ،  طريق  عن 
للهواتف يف موقع Famebit يف كندا 
ومنها  للمنتجات  بالرتويج  املخت�ض 
منتجات �رشكة غوغل وك�ضف الإعالن 
الإطالق  موعد  عن  مفاجئ  ب�ضكل 
وقد  العام.  لهذا  اأكتوبر  من  الرابع  يف 
فيديو  اخلرب عرب  لهذا  راندون يل  نوه 

اأن  ومبا   Android Police ملوقع 
Famebit هو عبارة عن حلقة  موقع 
بني  والربط  املنتجات  لعر�ض  و�ضل 
هنا  فقوقل  الت�ضويق،  ووكالت  املنتج 
هي امل�ضئولة عن الإعان ب�ضكل مبا�رش 
لغر�ض الرتويج للهواتف يف كندا بو�ضف 
كان مفاده انها �ضتب�رش النور يف الرابع 

من اأكتوبر !
اإعالنات  من  ال�ضابقة  للن�ضخ  ونظراً 

اإطالق  يعني  يكن  مل  بك�ضل  هواتف 
يف  الفعلي  بال�ضكل  توفرها  الهاتف 
ال�ضوق، ولكن هذه املرة يبدو اأن الأمر 
اأن الإعالن  يختلف حيث على الأرجح 
من  �ضهواً  �ضقط  اإطالقها  موعد  عن 

قبل موظفي قوقل يف كندا.

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع الليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�ضفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �ضام�ضونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �ضهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ضتخدمة 
حتقيق  بذلك  �ضام�ضونغ  وا�ضتطاعت 

رقم قيا�ضي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�ضي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�ضدارة على مدار 25 عاما 
املا�ضية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�ضا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�ضية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�ضيل  عن  تك�ضف  مل 
مع  ي�ضدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�ضكل 
نهاية �ضهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�ضي  رقم 
ذكر م�ضادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�ضا�ضات، البطاريات، … وغريها.



 وذلك يوم الأربعاء املا�ضي عندما تقدم 
للمواقف  مالك  اأنهم  يدعون  اأ�ضخا�ص 
بدفع  يطالبونه  املواطن  من  وحرا�ضة 
الركن املقدرة ب 200 دج وهو  ت�ضعرية 
ال�ضحية  املواطن  يقبله  مل  الذي  الأمر 
عليه  تنهال  املواقف  مافيا  جعل  مما 
بال�رضب حتى فقد وعيه وتركوه مرميا 
واإ�ضابات  �ضديدة  األم  الأر�ص حتت  يف 
خطرية يف اجل�ضم والراأ�ص ليتم اإ�ضعاف 
ونظرا  مواطنني  قبل  من  الأخري  هدا 
حلالة ال�ضحية اخلطرية مت حتويله نحو 
م�ضت�ضفى خليل عمران ببجاية ليتم و�ضعه 
لأيام حتت العناية املركزة لكن خطورة 
الإ�ضابة ا�ضتعدت اإجراء عملية جراحية 

بارئها  اإىل  الروح  لت�ضعد  اأنفا�ضه  ليلفظ 
املافيا  خطورة  الفاجعة  هده  تعك�ص  و 
العمومية  الأماكن  على  ت�ضيطر  التي 
بولية بجاية و تيزي وزو خا�ضة ب�ضوارع 
بالقرب من حمكمة  املدينة اجلديدة و 
اأمام  البلدية  مقر  قرب  و  وزو  تيزي 

�ضكوت ف�ضيع للم�ضوؤولني الذين يتفننون 
الكاذبة  الفارغ والوعود  فقط يف الكالم 
ويلعبون دور املتفرجني  تتحقق  التي ل 
دفع  اإما  املواطن  هو  ال�ضحية  ليبقى 
اأو  خيالية   باأ�ضعار  ولو  الركن  تكاليف 

التعر�ص لل�رضب.

ح- كرمي

الظاهرة ا�ستفحلت بواليات تيزي وزو و بجاية

 مقتل  �شاب تعر�ض  العتداء من طرف مافيا »الباركينغ«
تويف �سبيحة اأم�س ال�سحية املدعو« عي�سي –ز«  36 �سنة من والية واد �سوف بعد تعر�سه الإعتداء خطري االأربعاء 
املا�سي ب�ساطئ اأوقا�س لوالية بجاية حيث اأنفا�سه االأخرية متاأثرا باإ�سابته اخلطرية جراء االعتداء الذي تعر�س 

له من اأجل 200 دج كحقوق لركن ال�سيارة احلادثة الهمجية تعود وقائعها ب�ساطئ اأوقا�س.

عالقة ال�شيا�شي 
باملثقف

على  اإخباريا  تقريرا  تابعت  اأيام  قبل 

ثقايف  بحفل  يتعلق  عربية  قناة  

فيه  متت  �سيا�سي  حزب  اأقمه  كبري 

الذين  املبدعني  من  جمموعة  تكرمي 

عرب  لبلدانهم  الرتويج  يف  �ساهموا 

اأن  وا�سحا  االإبداعية،كان  اأعمالهم 

الدقة  من  عال  م�ستوى  على  التنظيم 

انطباع  ترك  يريدون  اأ�سحابه  واأن 

خا�س للح�سور وللم�ساهدين حيث اأن 

االحتفاء بالفعل الثقايف هو يف �سميم 

ر�سالة املوؤ�س�سة تدليال منها على قيمة 

الفعل الثقايف يف خدمة ال�سالح العام

احتفاء  عن  نتكلم  اأن  املنطق  من  هل 

اأو  ثقايف  بعمل  جزائري  حزب 

مل  و  ذلك  يحدث  جديد،لن  باإ�سدار 

زيف  يك�سف  الواعي  يحدث،املثقف 

ي�سرتك  و  اأ�سحابها  يعري  و  االأحزاب 

يف ذلك االإ�سالميون و الدميقراطيون 

هم  من  الكتاب   من  و  الوطنيون  و 

اإ�سدارات  لهم  و  كبار  منا�سلون  اأ�سال 

على  يربت  من  جتد  ال  لكنها  متتالية 

كتف �ساحبها و لنا من العينات الكثري 

بني  من  اأنه  الكربى  الكثري...الطامة 

و  اأحد  يتذكره  فال  ميوت  من  هوؤالء 

لو بتعزية ،هذه العالقة امللتب�سة بني 

من  �سجاعة  حتتاج  املثقف  و  ال�سيا�سي 

تثري  فيها،فهي  للخو�س  خا�س  نوع 

علينا  حتتم  التي  االأ�سئلة  من  عا�سفة 

املزيفة  اليقينيات  من  بكثري  الكفر 
املكر�سة حاليا.

موقف

�سيدي بلعبا�س

30 لوحة فنية يف 
املعر�ض الوطني 

للفن الت�شكيلي
تعر�ص اأكرث من 30 لوحة فنية يف 
املعر�ص الوطني للفن الت�ضكيلي 

الذي تتوا�ضل فعالياته برواق 
الفنون »نوارة الطيبي« بدار 

الثقافة »كاتب يا�ضني« ب�ضيدي 
بلعبا�ص ويحمل هذا املعر�ص 
الفني تنوعا وثراء بني خمتلف 
املدار�ص والجتاهات الفنية 
حيث تعر�ص لوحات لأعمدة 
الفن الت�ضكيلي املحلي ف�ضال 

عن اأعمال فنية مميزة ملختلف 
احلاجالفنانني الت�ضكيلني امل�ضاركني. # وداد 

 ت�شيل�شي ي�شم متو�شط
 ميدان ريال مدريد

عبور اأول باخرة �شورية 
مل�شيق البو�شفور 

�سيدي خالد ببلعبا�س

 العثور على جثة ر�شيعة
 و�شط مفرغة عمومية

قد  مدريد  ريال  اإدارة  اأن  يبدو 
الكرواتي  ملطالب  اأخريا  ر�ضخت 
ماتيو كوفا�ضيت�ص، واأعطته ال�ضوء 
الفريق  عن  للرحيل  الأخ�رض 
ال�ضيفية  النتقالت  فرتة  خالل 
»ماركا«  �ضحيفة  وبح�ضب  احلالية 
ريال  نادي  اإدارة  فاإن  الإ�ضبانية، 

رحيل  على  اأخريا  وافقت  مدريد 
�ضاحب  و�ضين�ضم  كوفا�ضيت�ص، 
ت�ضيل�ضي  نادي  اإىل  عاما  الـ24 
الإجنليزي على �ضبيل الإعارة ملدة 
ال�ضحيفة  واأو�ضحت  واحد  مو�ضم 
ال�ضفقة  عن  الر�ضمي  الإعالن  اأن 

�ضيكون خالل ال�ضاعات املقبلة.

متفرقة  اإعالم  و�ضائل  تداولت 
م�ضيق  عربت  �ضورية  باخرة  اأن 
�ضنوات،  منذ  مرة  لأول  البو�ضفور 
املقبلة  الفرتة  ت�ضهد  اأن  مرجحة 
والتجارة  املالحة  حركة  انبعاث 
اأهمية  ورغم  وتركيا  �ضوريا  بني 
الأبرز  لي�ص  فاإنه  التطور،  هذا 
ت�ضهد  اأن  املنتظر  ومن  نوعه  من 
عودة  املقبلة  الق�ضرية  الفرتة 
التجاري  النقل  خط  اإىل  احلياة 
ال�ضورّية  املوانئ  بني  البحري 
�رضكة  واأنهت  الرتكّية،  ونظريتها 
البحرّية«  للمالحة  »نبتنو�ص 
ا�ضتعداداتها  الالذقّية  ومقّرها 
بحري  حاويات  »خط  لتد�ضني 
اخلط  على  جديد«،واأطلق 
لين«،  »لمريا  ا�ضم  اجلديد 

بني  ين�ضط  اأن  املقّرر  من  حيث 
الجتاهني،  يف  ومر�ضني  الالذقية 
طرابل�ص،  من  وكّل  الالذقية  وبني 
والإ�ضكندرّية، وبنغازي، وياأتي هذا 
التطّور ليكون اإحدى ركائز »ج�رض 
يهدف  الذي  القت�ضادّية«  املنافع 
بني  العالقات  تنظيم  اإعادة  اإىل 
اجلوار  عوا�ضم  من  وعدد  دم�ضق 

عرب البوابة القت�ضادّية.

املدنية  احلماية  اأم�ص م�ضالح  عرثت 
الولدة على  ر�ضيعة حديثة  على جثة 
ببلدية  العمومية  املفرغة  م�ضتوى 
بلعبا�ص  �ضيدي  بولية  خالد  �ضيدي 

حفظ  م�ضلحة  اإىل  نقلها  مت  ،حيث 
اجلثث يف وقت فتحت م�ضالح الدرك 

الوطني حتقيقا يف الق�ضية
�س.�سهيب

موؤ�س�سة ال�سحة اجلوارية للرباحية ب�سعيدة

وفاة كهل اإثر تعر�شه ل�شكتة قلبية 

تلم�سان

رقمنة املخطوطات اأكتوبر املقبل

�شوريا تفر�ض ر�شوما على م�شر

اإثر مقتل �سخ�س نتيجة طعنة ب�سالح اأبي�س :

 اأمن دائرة تيغنيف مبع�شكر يوقف
 امل�شتبه فيه ويقدمه اأمام العدالة   

اأم�ص كهل يف اخلم�ضينات من  لفظ ظهر 
عمره اأنفا�ضه الأخرية باملوؤ�ض�ضة ال�ضحية 
اجلوارية بالرباحية اإثر �ضكتة قلبية بعد اأن 
م�ضابا يف حالة حرجة هذا ومل  نقله  مت 

يعرف �ضبب اإ�ضابته حيث فتحت امل�ضالح 
مالب�ضات  ملعرفة  حتقيقا  الأمنية 

احلادث.
خلدون.ع

رقمنة  عملية  يف  ال�رضوع  يرتقب 
املخطوطات اخلا�ضة مبلحقة املركز 
بدءا  بتلم�ضان  للمخطوطات  الوطني 
من اأكتوبر املقبل ، ح�ضبما علم اأم�ص 
الثالثاء لدى مدير هذه امللحقة وذكر 
�ضتم�ص  العملية  اأن  حممد  العرقوب 
الفقه  يف  خمطوطا   15 اأوىل  كمرحلة 

على  الد�ضوقي  ك"�رضح  ال�ضرية   و 
خمت�رض خليل" ل�ضاحبه علي الد�ضوقي 
حتفة  �رضح  يف  الإحكام  و  "التفاق  و 
احلكام "لأبي بكر بن حممد بن عا�ضم 
اخلا�ضة  املخطوطات  من  غريها  و 

بهذه امللحقة .
خلدون.ع

فر�ضت وزارة القت�ضاد والتجارة ال�ضورية 
منطقة  اأع�ضاء  على  جديدة  ر�ضوما 
التجارة احلرة العربية الكربى ومن �ضمنها 
�ضعبة  اإدارة  جمل�ص  ع�ضو  واأعلن  م�رض 
م�رض  يف  ال�ضناعات  باحتاد  ال�ضرياميك 
ال�ضورية  الوزارة  اأن  املجيد،  عبد  بهاء 

يق�ضي  الذي   »695« رقم  قرار  اأ�ضدرت 
اأى ما يعادل 25  بفر�ص ر�ضوم 700 لرية  
ال�ضرياميك  من  مربع  مرت  كل  عن  جنيه 
اأع�ضاء  العربية  البالد  من  امل�ضتورد 
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومن 

�ضمنها م�رض.

ال�رضطة  فرقة  عنا�رض  موؤخرا  اأوقفت   
مبع�ضكر  تيغنيف  دائرة  باأمن  الق�ضائية 
بعد  وهذا  ربيعا   17 العمر  من  يبلغ  قا�رضا 
�ضاب  �ضحيتها  راح  قتل  جرمية  يف  تورطه 
تعود  حيث   ، العمر  من  الع�رضينات  يف 
الفارط،  الأ�ضبوع  نهاية  اإىل  الق�ضية  وقائع 
مكاملة  الدائرة  اأمن  م�ضالح  تلقت  عندما 
حول  بتيغنيف  ال�ضت�ضفائية  امل�ضالح  من 
بطعنة  م�ضاب  �ضخ�ص  جلثة  ا�ضتقبالها 
ليفتح عنا�رض فرقة   ، ال�ضدر  على م�ضتوى 
ال�رضطة الق�ضائية حتقيقا يف الق�ضية حيث 
من  البالغ  فيه  امل�ضتبه  توقيف  من  متكنوا 

امليدانية  املعاينة  واإجراء  �ضنة   17 العمر 
اأداة  ا�ضرتجاع  من  مكنت  اجلرمية  مل�رضح 
اجلرمية ، كما تبني خالل التحقيق اأن �ضبب 
اجلرمية هو خالف بني ال�ضحية و امل�ضتبه 
قام  �ضجار  اإىل  الواقعة  خالل  تطور  فيه 
لل�ضحية  طعنة  بتوجيه  فيه  امل�ضتبه  خالله 
على م�ضتوى ال�ضدر ت�ضببت يف مقتله ، حيث 
اأجنز اإجراء ق�ضائي �ضده قدم مبوجبه اأمام 
التي  نيابة اجلمهورية لدى حمكمة تيغنيف 
الذي  التحقيق  قا�ضي  اأمام  امللف  اأحالت 

اأودع امل�ضتبه فيه رهن احلب�ص املوؤقت . 
طالبي فاطمة

امل�سيلة 

فتح وكالة جديدة الت�شاالت 
اجلزائر يف �شيدي عي�شي 

من  بعدد  بامل�ضيلة  اجلزائر  ات�ضالت  موؤ�ض�ضة  تدعمت 
الزبائن  ال�ضغط على  لتخفيف  التجارية اجلديدة  الوكالت 
وتوفري  اأجهزتها  بتطوير  وذلك  املوؤ�ض�ضة  من  وتقريبهم 
اأحدث التكنولوجيات لتواكب بذلك تطلعات وامال املواطن 
ب�ضفة عامة وزبائنها ب�ضفة خا�ضة ا�ضتفادت موؤخرا دائرة 
بينما �ضيتم قريبا  �ضيدي عي�ضي من وكالة جتارية جديدة  
الأ�ضغال  ت�ضارف  ببو�ضعادة حيث  ببلدية  وكالة جديدة  فتح 
بها على النتهاء ويقدم هذا املركز اجلديد جميع اخلدمات 
للزبائن  ميكن  حيث  الرئي�ضية  التجارية  بالوكالة  املقدمة 
واقتناء  والأنرتنت  الهاتف  بخدمات  اخلا�ضة  الفواتري  دفع 
التعطالت  عن  والإعالن  ال�ضتقبال  واأجهزة  البطاقات 
كل  اأن  يذكر  والأنرتنت  الهاتف  ل�ضبكة  التقنية  امل�ضاكل  اأو 
الوكالت التجارية على امل�ضتوى الوطني تكون بنمط و�ضكل 
موحد وبنف�ص التجهيزات تهدف املوؤ�ض�ضة من خاللها اإىل 
حتى  بل  فقط  اخلدمة  بتوفري  لي�ص  الزبون  بخدمة  الرقي 

بالكيفية املقدمة له .
عبدالبا�سط بديار

حقائق جديدة يف حماولة 
اغتيال مادورو

اأنه  مادورو  نيكول�ص  الفنزويلي  الرئي�ص  ك�ضف 
حماولة  يف  كولومبيا  تورط  تثبت  اأدلة  ميتلك 
�ضيتم  اأنه  اإىل  م�ضريا  املا�ضي،  ال�ضبت  اغتياله 
الفنزويلي  الرئي�ص  واتهم  لحقا  عنها  الإعالن 
�ضانتون�ص  مانويل  الكولومبي خوان  نظريه  جمددا 
املنتهية وليته بال�ضلوع يف حماولة الغتيال. وقال 
مادورو يف فيديو على تويرت: »قوات الأمن اعتقلت 
اأمر وا�ضح  اإنه  كل املنفذين و�ضنالحق املدبرين، 
الأدلة عن م�ضاركة احلكومة  وهناك ما يكفي من 
مانويل  برئا�ضة خوان  وليتها  املنتهية  الكولومبية 
اأيدي  على  تدربوا  والإرهابيون  القتلة  �ضانتو�ص، 
امل�ضوؤولني  اأن  مادورو  كولومبيني«واأكد  مدربني 
�ضيناكوتا  مدينة  يف  تدربا  الطائرتني،  ت�ضيري  عن 

الكولومبية الواقعة �ضمال �رضق كولومبيا.
بالوقوف  ال�ضبت  منذ  �ضانتو�ص  مادورو  واتهم 
وراء العتداء، فيما رف�ص الأخري التهامات رغم 
اإ�رضار مادورو على �ضلوعه يف العتداء موؤكدا اأنه 

»�ضيثبت ذلك عرب الأدلة والإفادات«.
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