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حفرت يعي�س �أزمة ويريد ب�سط نفوذه يف ليبي�، مقري :

حم�س لن تنخرط يف م�سعى العهدة اخلام�سة
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�لت�سكيلة خ��ست م�س�ء 
�لب�رحة �أول ح�سة تدريبية

احتاد اجلزائر توجه 
اإىل م�سر ويخو�س 

ترب�سا باالإ�سماعيلية

�متح�ن �سه�دة �لتخ�س�س �لطبي: 

االأطباء يطالبون 
بدورة ا�ستدراكية 

�لعثور على �لطفلة �ملختفية بوهر�ن : 

 الق�سية تتعلق باإبعاد 
قا�سر ولي�س اختطافا 

 .     مبادرة 
االأفالن خا�سة 

باملواالة ونحن 
ال عالقة لنا بها

لها     •ال�سعوب 
احلق يف التعبري 

عما تريد يف 
املدرجات 



عين

�ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقيا�س 
ريخرت، قبالة �ضواحل والية /اأنطاليا/ 

املطلة على البحر االأبي�س املتو�ضط 
جنوب تركيا.

وقالت اإدارة الكوارث والطوارئ الرتكية 
)اآفاد(، يف بيان لها اليوم، اإن »الزلزال 
وقع ال�ضاعة 09:21 بالتوقيت املحلي، 

قبالة منطقة /كوملوجا/ يف /اأنطاليا/«. 
واأو�ضح البيان اأن الزلزال وقع على عمق 

حوايل 40 كيلومرتا. ومل يذكر امل�ضدر 
وقوع اأي خملفات للزلزال.
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باحثون �صينيون و�أمريكيون 
يكت�صفون �جلني �لرئي�صي 

�مل�صبب ل�صرطان �لدم 
 اكت�ضف باحثون �ضينيون واأمريكيون جينا 

يلعب دورا رئي�ضيا يف االإ�ضابة ب�ضرطان 

الدم.  ومتثل اأعرا�س متالزمة خلل التن�ضج 
النقوي جمموعة من ال�ضرطانات التي 

ال تن�ضج فيها خاليا الدم غري النا�ضجة 

يف نخاع العظام ومن ثم ال ت�ضبح خاليا 
دم �ضحية. ويواجه حوايل 30 يف املائة 

من مر�ضى متالزمة خلل التن�ضج النقوي 

اإمكانية االإ�ضابة ب�ضرطان الدم. وبينما 

لي�س هناك عالج، فاإن عدد حاالت االإ�ضابة 

بهذا املر�س تزداد مع �ضيخوخة ال�ضكان يف 

اأنحاء العامل.   ويعتقد اأن االأعرا�س تنتج 

عن طفرات جينية يف اخلاليا اجلذعية 

املنتجة للدم يف نخاع العظام. وقد ك�ضفت 

درا�ضات �ضابقة قرابة 40 اإىل 60 طفرة 

جينية يف مر�ضى متالزمة خلل التن�ضج 

النقوي، غري اأن اآلية عمل هذه الطفرات 

اجلينية ودورها يف االإ�ضابة مبتالزمة خلل 
التن�ضج النقوي اليزال غام�ضا.

�لإنارة �لعمومية »�صغالة« ليل نهار يف �ملر�دية

زلز�ل بقوة 5.2 درجة ي�صرب �أنطاليا �لرتكية

خبر في 
صورة

وزير �لتعليم �لفرن�صي يدعو 
لتعليم �للغة �لعربية 

فيلم بن مهيدي يحدث �ل�صجة
مل يخلو الفيلم الذي 
مت انتاجه وت�صويره 
البطل  ال�صهيد  عن 
مهيدي  بن  العربي 
الأحداث  من 
بعد  وال�صو�صبان�س 
منع جلنة امل�صاهدة 
عر�صه  واملعاينة 
و�صعها  بعد 
حول  لتحفظات 
الأحداث  من  عدد 
التي  التاريخية 
الفيلم  ي�صمها 
الثورة  تاريخ  حول 
وهو  التحريرية، 

ال�صهيد  و�صقيقة  ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير  دفع  الذي  القرار 
ظريفة بن مهيدي اإىل اخلروج عن ال�صمت والإدلء بالت�رصيحات حول 

القرار.

وغادو ي�صارك يف �لبطولة 
�لإفريقية لل�صباحة

اأم�س  �صارك 
الحتادية  رئي�س 
ية  ئر ا جلز ا
حكيم  لل�صباحة 
بوغادو يف مناف�صة 
الإفريقية  البطولة 
اجلارية  لل�صباحة 
حيث  بالدنا،  يف 
الفئة  اإىل  ان�صم 
يف  املت�صابقة 
�صنف ما�صرت للفئة 
 25 اأعمار  بني  ما 

و85 �صنة، وهو الذي كان �صباحا �صابقا ومت انتخابه للعهدة الأوملبية 
احلالية �صهر فيفري من العام املقبل اأين متتد عهدته الأوملبية اإىل 

غاية 2020.

الإنارة  ت�صغيل  مراقبة  اأن  يبدو 
املرادية  بلدية  يف  العمومية 
م�صالح  اهتمامات  من  تعد  مل 

البلدية حيث �صهدت جل �صوارع 
البلدية ت�صيبا يف هذا املو�صوع 
املحلية  ال�صلطات  يلزم  ما 

الإنارة،  مراقبة  على  العمل 
�صونالغاز  �صكاوي  واأن  �صيما 
واملتعلقة  امللف  هذا  يف 

بالديون التي لزالت على عاتق 
البلديات  دائما ما كان يت�صدر 

بع�س ال�صحف.

التعليم  وزير  دعا 
جون  الفرن�ضي 
اإىل  بالنكي،  مي�ضال 
العربية  اللغة  اإعطاء 
“مكانتها الالئقة بها”، 
من  بدءا  وتعليمها 
االإبتدائية. املرحلة 

وقال الوزير عرب قناة 
اأن   ،”BFM“ فرن�ضية 
لغة  العربية  “اللغة 
جدا  عظيمة  اأدبية 

ويجب تعلمها”.
ينبغي  ال   ” اأ�ضاف:  و 
على  ذلك  يقت�ضر  اأن 

اأ�ضول  من  هم  من 
بلدان  اأو من  مغاربية، 
يف  بالعربية”،  ناطقة 
�ضحيفة  ربطت  حني 
 ، ” ن يا يز ر با لو “
املقرتح  هذا  بني 
التي  والتو�ضيات 
تقرير،  يف  جاءت 
م�ضت�ضار  اأعده 
الفرن�ضي  الرئي�س 
االإ�ضالمية،  لل�ضوؤون 
ملعهد  القروي،  حكيم 
فيه  مونتني.اإقرتح 
اللغة  تعليم  تعزيز 

املدار�س  يف  العربية، 
كي ال يبقى ذلك حكرا 

على امل�ضاجد.
العام  املندوب  وكان 
الفرن�ضي  للمجل�س 
اهلل  عبد  لالإ�ضالم، 
اإىل  دعا  قد  زكري، 
لتخ�ضي�س  جهد  بذل 
االأموال. من  املزيد 
من  املدار�س  لتمكني 
ملن  اللغة  هذه  تعليم 
يرغبون يف ذلك، اإذ اإن 
ب�ضكل  تتجه  العائالت 

طبيعي اإىل امل�ضاجد.

�صكان بوعرفة بالبليدة يعانون من �لتزود باملاء
اجلديد  احلي  �صكان  يعاين 
�صوء  �صنتني  منذ  بوعرفة، 
للمياه  للجزائرية  الت�صيري 

توزيع  برنامج  حيث  من 
، حيث تقدم  املياه يف احلي 
م�صالح  لدى  ب�صكوى  ال�صكان 

ليتحجج  للمياه  اجلزائرية 
التوزيع  �صعف  عن  امل�صوؤول 
مبياه  اخلزان  اإمتالء  لنق�س 

اأعتربه  ما  هذا  و  الأمطار، 
اإحرتام  بعدم  احلي  �صكان 

املوؤ�ص�صة لعقولهم.
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حفرت يعي�س اأزمة ويريد ب�سط نفوذه يف ليبيا، مقري :

حم�س لن تنخرط يف م�سعى العهدة اخلام�سة
املدرجات  يف  تريد  عما  التعبري  يف  احلق  لها  •ال�سعوب 

اعترب رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري اأن  ت�سريحات الع�سكري الليبي املتقاعد خليفة حفرت اأكرب دليل اأنه يعي�س اأزمة على م�ستوى ليبيا بعد ف�سله 
يف ب�سط نفوذه بليبيا، رغم الدعم الأجنبي من الإمارات وم�سر وحتى فرن�سا، وهو الآن �ساخط على اجلزائر ب�سبب عدم دعمها له، ما اأدى اإىل مهاجمتها بهذا 

ال�سكل من خالل ت�سريحاته الأخرية، م�سريا  اأنه مطلوب منه الت�سوي�س على اجلزائر وهو ي�ستغل بالإيعاز، ول ميكن له اأن يعي ما هو موجود يف احلدود 
الغربية لبلده وهو يف اأق�سى ال�سرق.

اإميان لوا�س 

ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد   
يف  الأم�س  مقري   الرزاق  عبد 
ندوة �سحفية حتت عنوان مبادرة 
والرئا�سيات  الوطني  التوافق 
م�سعى  يف  تنخرط  لن  حم�س  اأن 
اأن  ميكن  ول  اخلام�سة،  العهدة 
تنجح مبادرتها عربها، لأن رئي�س 
 2019 �سنة  بعد  ملا  اجلمهورية 
يلتقي  اأن  ح�سب مبادرتهم، يجب 
ب�سفة دورية مع �رشكائه ليتحاور 

معهم ويدعم التوافق بينهم، وهذا 
الحتمال غري متاح بو�سع العهدة 

اخلام�سة«.
 واأ�ساف مقري »اأن م�رشوع هيئة 
الت�ساور قد جنح يف اأهدافه على 
احلوار  جت�سيد  وهو  تعبريه،  حد 
ال�سيا�سية  الأحزاب  بني  والنقا�س 
اجلزائرية، على الرغم من تفككه 
ع�سية ت�رشيعيات وحمليات 2017، 
موقف  بلورة  يف  الف�سل  ب�سبب 
ال�ستحقاقني  هذين  من  موحد 
النتخابيني، وكل ما تاله ذلك من 

املكونة  الأحزاب  بني  اتهامات 
باأنها  مقري  و�سفها  التي  لها، 
وجتاوزات  اختالفات  جمرد 

�سغرية« ح�سبه. 
حزبه  موقف  بخ�سو�س  واأو�سح 
حتية  خلفتها  التي  الأزمة  من 
اإىل  العا�سمة  احتاد  فريق  اأن�سار 
�سدام  الراحل  العراقي  الزعيم 
برابطة  مباراة  اأثناء  ح�سني، 
»ال�سعوب  باأن  العربية،  الأبطال 
تريد،  عما  التعبري  يف  احلق  لها 
اجلزائري  ال�سباب  فيهم  مبا 

الذي يح�س نف�سه يف املدرجات 
للتعبري  مريحة  من�سة  اأمام  باأنه 
اأن�سار  احلقيقة  ويف  اآرائه،  عن 
احتاد العا�سمة ملا حيوا الرئي�س 
فقد  ح�سني،  �سدام  العراقي 
الظلم  من  ح�رشتهم  عن  عربوا 
وكذا  العراق،  املمار�س حاليا يف 
الأجنبي،  ال�ستعمار  جراء  من 
رئي�س  بها  قتل  التي  وال�سورة 
عربي باأحد اأيام العيد الأ�سحى، 
طريقة  على  يعلقوا  مل  والأن�سار 

حكمه وت�سيريه للبلد«.

فيما جددت دعوتها اإىل تاأ�سي�س جمل�س تاأ�سي�سي:

حنون: الربملان غري 
م�ستقل وال يخدم اجلزائر

اأكدت لويزة حنون اأن الربملان اجلزائري 
اأي �سالحيات جتعله  ل ميتلك  بغرفتيه 
املجتمع  تخدم  قوانني  م�ساريع  يقدم 
غري  باملوؤ�س�سة  اإياه  وا�سفة  اجلزائري، 
اأي  ول  البديل  تقدم  ل  التي  امل�ستقلة 
جددت  حني  يف  القبيل،  هذا  من  �سيء 
دعوتها اإىل  �رشورة ال�سري نحو تاأ�سي�س 
جديد  د�ستور  و�سياغة  تاأ�سي�س  جمل�س 

مبني على اأ�س�س حقيقية .
اأم�س،  يوم  العمال  حزب  زعيمة  وقالت 
اإن  ال�سيا�سي،  ملكتبها  اجتماع  خالل 
الذي  احلل  �سيكون  التاأ�سي�سي  املجل�س 
التي  احلالية  الأزمة  من  اجلزائر  يخرج 
الق�سايا  العديد من  واأن  �سيما  بها،  متر 
اأ�سحت تبني �سعف ال�سلطة اأكرث فاأكرث، 
الجتماعي  الإنهيار  اإن  اأكدت:«  حيث 
احلقوق  يف  تقهقر  رافقه  اجلزائر  يف 
ممار�سة  خالل  من  وذلك  واحلريات 
الق�سايا  عديد  على  الإعالمي  التعتيم 
يف اجلزائر، بدليل معاجلة مو�سوع وباء 
»الكولريا« وطريقة معاجلته يف اجلزائر 
حجزت  التي  كوكاكني  كلغ   700 وق�سية 
بق�سية  يعرف  بات  ما  اأو  اأ�سهر  قبل 
ت�سف  راحت  حيث  البو�سي«،  »كمال 
الأمن  يهدد  الذي  باخلطر  الواقع  هذا 
�رشورة  على  اجلزائر،  م�سددة  القومي 
لتفادي  التاأ�سي�سي  املجل�س  فكرة  تبني 
اأزمة ل خمرج منها على حد  الولوج يف 

تعبريها.
من  �سيل  حنون  وّجهت  اآخر  �سياق  ويف 
باجلزائر،  الت�رشيعية  للهيئة  النتقادات 
ا�ستقاللية  اأي  متتلك  ل  باأنها  واأكدت 
املجل�س  غرفتي  م�ستوى  على  وذلك 
ال�سعبي الوطني، وفيما يخ�س اإجراءات 
ال�سعب منذ 4  التق�سف املفرو�سة على 
الهوة يف  باأن  امل�سدر  ذات  قال  �سنوات 
املجتمع اجلزائري تت�سع يوما بعد يوما 
وذلك ب�سبب اإجراءات هذه اخلطوة التي 
بداأت منذ انهيار اأ�سعار البرتول، م�سددة 
مل  باجلزائر  الأعمال  رجال  اأن  على 
اجلزائري،  لالقت�ساد  �سيء  اأي  يقدموا 
اأ�سبحوا  النقطة:«  لقد  هذه  مو�سحة 
التهرب من ال�رشائب وهو  حمرتفني يف 
لل�رشائب  العام  املدير  عنه  ك�سف  ما 
الذي اأكد اأن اأكرث من 12 األف مليار من 

اأموال ال�رشائب مل يتم حت�سيلها«.
على  �ستمر  التي  القوانني  يخ�س  وفيما 
الربملان بغرفتيه، دعا ذات امل�سدر اإىل 
�رشورة عدم تقدمي اأي قانون للمناق�سة 

بقانون  والكتفاء  بغرفتيه  الربملان  يف 
عليه  امل�سادقة  يتم  حتى   2019 املالية 
قبل نهاية ال�سنة، موؤكدة اأن كل القوانني 
التي مت امل�سادقة عليها من قبله مل تكن 
يف �سالح ال�سعب اجلزائري بل جاءت يف 
�سالح ما و�سفتهم باملافيا التي ت�سيطر 

ح�سبها على دواليب احلكم يف البالد
العمال  حزب  على  الأوىل  امل�سوؤولة 
التي قالت  اأي�سا قاعدة 51/49  انتقدت 
بع�س  يد  يف  اأداة  اأ�سبحت  اأنها  ب�ساأنها 
املوؤ�س�سات الوهمية اجلزائرية من اأجل 
من  باملائة   51 من  اأكرث  على  احل�سول 
اأي�سا  املتحدثة  ذات  واعتربت  الأرباح، 
بت�سيري  خا�سة  موؤ�س�سات  تكليف  اأن 
املحلية  باجلماعات  خا�سة  ممتلكات 
من  العديد  عنه  �سينجر  خطريا  اأمرا 
على  �ستوؤثر  التي  ال�سلبية  املنعك�سات 

املواطن اجلزائري وتق�سم ظهره.
النار  حنون  فتحت  اآخر  �سياق  ويف 
اإ�سالح  و  ال�سكان  و  ال�سحة  وزير  على 
موؤكدة  ح�سبالوي  خمتار  امل�ست�سفيات 
مت  للجزائر  ال�سحية  املنظومة  اأن 
قالت   ال�سدد  ذات  ويف  حتطيمها، 
اإن   قانون  ال�سحافية  الندوة  من�سطة 
انت�سار  بعد  ف�سله   اأثبت  الأخري  ال�سحة 
العامة  الكولريا، كما عربت الأمينة  وباء 
حلزب العمال عن رف�سها لتكليف القطاع 
و  البلديات  ممتلكات  بت�سيري  اخلا�س 
امل�سابح  غرار  على  العمومية  املرافقة 
واملحالت، قائلة اإن يف ذلك خطوة على 
القطاع  �سعي  ب�سبب  ال�سعبية  الطبقات 

اخلا�س للربح بالدرجة الأوىل.
الداعمة  املوالة  لأحزاب  ر�سالة  وفيما 
لعهدة جديدة،  بوتفليقة  الرئي�س  لرت�سح 
باأن هذه  الي�ساري  احلزب  زعيمة  اأكدت 
اأي  تقدمي  با�ستطاعتها  لي�س  الأحزاب 
املتكررة  دعواتها  وما  للجزائر،  �سيء 
لبقاء النظام على حاله ما هو اإل خدمة 
اأجل  من  ولي�س  ال�سخ�سية  مل�ساحلها 

ال�سعب اجلزائري.
فريق  ان�سحاب  حادث  على  تعليق  ويف 
القوة اجلوية العراقية، رف�ست حنون كل 
م�سوؤولني  من  �سدرت  التي  العتذارات 
عن  مت�سائلة  للعراقيني،  جزائريني 
عبد  اخلارجية  وزير  جعل  الذي  ال�سبب 
العراقي،  لنظريه  يعتذر  م�ساهل  القادر 
باأي  يهتفوا  مل  الأن�سار  اأن  معتربة 

�سعارات طائفية.
علي عزازقة

 احلزب العتيد يريد اخلروج من احلرج الأخالقي الذي وقع فيه، مقري :

مبادرة االأفالن خا�سة باملواالة ونحن يف حم�س ال عالقة لنا بها

بقيمة اإجمالية قُدرت ب 280 مليون دولر:

مازيغي: �سوناطراك تعتزم بناء خط اأنابيب لتعزيز ال�سادرات

بعد اأن ا�ستقبلها وزير ال�سناعة يو�سف يو�سفي:

�سفرية الدامنارك تعلن اإن�ساء  نادي رجال االأعمال »جزائري-دامناركي«

دعا الو�ساية اإىل التدخل العاجل للوقوف على نقائ�س الإقامات اجلامعية:

االحتاد العام الطالبي احلر ي�سف الدخول اجلامعي باملهزلة

جمتمع  حركة   اعترب رئي�س 
مقري  اأن  الرزاق  ال�سلم عبد 
الأفالن، هي  اأطلقها  التي  املبادرة 
واأنهم  فقط  باملوالة  خا�س  تكتل 
يف حم�س ل عالقة لهم بها، مو�سحا 
اخلروج  حتاول  الأفالن  اأن  قيادة 
وقعت  الذي  الأخالقي  احلرج  من 

ملبادرتها  عر�سها  خالل  من  فيه، 
انتقد  كما  الوطنية.  امل�سماة اجلبهة 
حزب  رئي�س  مقري  عبد  الرزاق 
معتربا  �سفيان،  جياليل  جديد  جيل 
يوا�سل  الذي  الوحيد  باأنه  اإياه 
ن�ساط  عن  �سلبية  بطريقة  احلديث 
للمعار�سة،  واملتابعة  الت�ساور  هيئة 

والتفكك الذي ح�سل فيها بعد ثالث 
�سنوات من الن�ساط.  ويف �سياق اآخر، 
قال  مقري باأن »ف�سل هيئة املعار�سة 
عليها  تناق�ست  لأفكار  التكرار  �سببه 
الأحزاب املن�سوية حتتها من اجتماع 
التام  التوافق  لآخر، وذاك دليل على 
بينهم حول تلك املوا�سيع ح�سبه، ما 

كَوّن انطباع واحد لدى هذه الأحزاب 
الثنائية  اللقاءات  وموا�سلة  بفكها 
والتحاور بينها، ونحن بطبيعة احلال 
�سخ�س  نق�سد  ول  ذلك  من  ن�ستثني 
حول  احلديث  يوا�سلون  �سخ�سني  اأو 

مو�سوع تفكك الهيئة«.
اإميان لوا�س 

بناء  �سوناطراك  �رشكة  تعتزم 
بقيمة  الغاز  لنقل  اأنابيب  خط 
مليون   280 اإىل  ت�سل  اإجمالية 
الإنتاج  تعزيز  بهدف  دولر 

املتجه اإىل اأوروبا.

نائب  مازيغي  اأحمد  وقال 
العام  املدير  الرئي�س 
ل�سوناطراك يف ت�رشيح ل�سبكة 
»�سبق  موقع  نقله  روتريز، 
الأنابيب  خط  باأن  بر�س« 

�سيقام بطول 197 كيلومرتا مع 
ي�سالن  اآخرين  بخطني  ربطه 
اإىل اإ�سبانيا هما خط الأنابيب 
مير  الذي  فاريل  دوران  بيدرو 
واخلط  املغرب  باأرا�سي 

البحر  يعرب  الذي  ميدغاز 
اخلط  و�سيدخل  املتو�سط، 
 2020 يف  اخلدمة  اجلديد 
مليار   4.5 اإىل  �سعته  و�ست�سل 

مرت مكعب �سنويا. 

الدامنارك  مملكة  �سفرية  اأكدت 
بروزان  اليزابيث  جويل  باجلزائر، 
من  الوقت  حان  باأنه  جريج�سن، 
وخلق  اجلزائر  يف  ال�ستثمار  اأجل 
الأعمال  رجال  لفائدة  عمل  فر�س 
اإن�ساء  عن  اأعلنت  بعدما  البلدية،  يف 
»جزائري- الأعمال  رجال  نادي 

للوزارة  بيان  وح�سب  دامناركي«. 
فقد ا�ستقبل وزير ال�سناعة واملناجم 
�سفرية  اأم�س،  يوم  يو�سفي،  يو�سف 
من  وفد  رفقة  الدامنارك،  مملكة 
املتخ�س�سة  »كولوبال�ست«  �رشكة 
واخلدمات  املنتجات  تطوير  يف 
باأن  امل�سدر  ذات  وقال  ال�سحية، 

الدامنارك  �سفرية  تباحث مع  الوزير 
�رشورة تعزيز العالقات »اجلزائرية- 
جمالت  يف  ل�سيما  الدامناركية«، 

ال�سناعة ال�سيدلنية والرقمنة.
»كولوبال�ست«  وفد  قدم  جانبه  ومن 
يف  �سحية  مواد  اإنتاج  م�رشوع 
باأن  لها  ي�سمح  اأن  �ساأنه  من  اجلزائر 

ال�سوق  نحو  للت�سدير  اأر�سية  ت�سبح 
الإفريقية يف هذا املجال، فيما اأكد 
الوزير يو�سف يو�سفي رغبة اجلزائر 
الثنائية  ال�رشاكة  وتنويع  تقوية  يف 
اإ�ستعداد  عن  معربا  الدامنارك،  مع 
خمتلف  ومرافقة  ا�ستقبال  اجلزائر 

امل�ساريع ال�ستثمارية.

احلر  الطالبي  العام  الإحتاد  ا�ستنكر 
�سارت  التي  املالئمة  غري  الظروف 
ال�سنة،  لهذه  اجلامعي  الدخول  مع 
والذي و�سفه بالكارثي واملزري، داعيا 
اأجل  من  التدخل  اإىل �رشورة  الو�ساية 
وتفادي  املوجودة   النقائ�س  معاجلة 
�سيناريوهات ال�سنوات املا�سية،  �سيما 
على  عدة  كوارث  ت�سجيل  مت  واأنه 
م�ستوى  على  اخلدمات  قطاع  م�ستوى 
اجلزائر العا�سمة بحيث �سجلت العديد 
اأح�ستها  التي  والنقائ�س  امل�ساكل  من 
املتواجدة  والفروع  ال�سعب  خمتلف 

بالأحياء اجلامعية.
النقائ�س  تفا�سيل  ذات امل�سدر  واأبرز 
قطاع  م�ستوى  على  ت�سجيلها  مت  التي 
اخلدمات يف بالأحياء اجلامعية، حيث 
اأو�سح بيان حتوز »الو�سط« على  ن�سخة 
منه اأن الطلبة ا�ستقبلوا بطريقة مهينة 
خا�سة  الإقامات  بع�س  م�ستوى  على 
لالأ�ساتذة،  العليا  املدار�س  طلبة 
النقل  خدمات  غياب  على  �سدد  فيما 
الدرا�سة  مبا�رشة  رغم  والإطعام 
ح�سب  �سبتمرب  من  الثاين  من  ابتداء 
بخ�سو�س  الو�سية  الوزارة  رزنامة  

يتعلق  فيما  ودائما  الدرا�سة،  انطالق 
من  العديد  عرفتها  التي  بالنقائ�س 
البيان:« هنالك  الأحياء اجلامعية، قال 
تاأخر فادح يف خمتلف م�ساريع الرتميم 
ال�رشورية  واملرافق  الأجنحة  و�سيانة 
املا�سي«،  املو�سم  خالل  املربجمة 
اجلزائر  اإقامات  بع�س  �سهدت  فيم 
ملدة  الكهربائي  للتيار  انقطاعا  غرب 

ثالث متتالية.
اللجنة  اأو�سحت  ال�سياق  ذات  ويف 
املن�سوية  اجلامعي  للدخول  الوطنية 
حتت لواء الإحتاد العام الطالبي احلر، 

باأنه مت   ا�ستغالل املرفق العام لبع�س 
الإقامات يف تنظيم منا�سبات اإجتماعية 
على  ت�سجيل  �سدد  حني  يف  خا�سة، 
الأحياء  خمتلف  عرب  كبري  اكتظاظ 
اجلامعية وهذا مع عدم التحاق الطلبة 
الأخري  ويف  املا�سرت.  يف  املقبولني 
الو�سية  اجلهات  امل�سدر  ذات  دعا 
للتدخل العاجل و الفوري للوقوف على 
من  الو�سع  وتدارك  الطلبة  ان�سغالت 
ال�سريورة احل�سنة للمو�سم  اأجل �سمان 

اجلامعي اجلاري .
علي عزازقة



 50 نحو  الوقفة  هذه  يف  و�شارك 
الإخت�شا�شات  خمتلف  من  طبيبا 
من بني 820 را�شبا يف امتحان نيل 
معربين  الطبي  التخ�ش�ص  �شهادة 
عن ا�شتيائهم حلرمانهم من دورة 
لإجتياز  ا�شتثنائية  ا�شتدراكية 
هذاامتحان بالرغم من اأن القانون 
واأكد  ثانية.  دورة  بتنظيم  ي�شمح 
خمت�ص  م�شطفى  عادل  الدكتور 
يف طب الن�شاء والتوليد يف ت�رصيح 
اأنه من »غري املعقول ك�رص م�شار 
اإلغاء  مبجرد  ومهني  بيداغوجي 

الدورة الإ�شتدراكية 
الإ�شثنائية لهولء الأطباء بعد 13 
�شنة من الدرا�شة كل يف تخ�ش�شه 
املفعول  ال�شاري  القانون   اأن  مع 
ي�شمح  الطبية  العلوم  بخ�شو�ص 

بتنظيم دورة اأخرى«.
هذا  يف  املتحدث  ذات  وقال 
�شهادة  نيل  امتحان  اأن  ال�شياق 
�شكلي  »اإمتحان  هو  التخ�ش�ص 
طويل  بيداغوجي  م�شار  بعد   «
»طلبة  باأن  »موؤكدا  »تقييمي 
طبي  تخ�ش�ص  اخلام�شة  ال�شنة 
قد جنحوا يف كل مراحل التكوين 
ومل يبق لديهم اإل اجتياز امتحان 
نيل �شهادة التخ�ش�ص للخروج اإىل 
امليدان«.واعترب الدكتور م�شطفى 

اإعادة ال�شنة بالن�شبة للرا�شبني يف 
دورة  من  ا�شتفادتهم  عدم  حالة 
للجميع«  »خ�شارة  تعد  ا�شتدراكية 
فبالن�شبة للأطباء هي �شياع ل�شنة 
البيداغوجي  م�شارهم  من  كاملة 
بالإ�شافة اإىل حرمانهم من راتبهم 
لهذه  اأ�شفه  عن  معربا  ال�شهري« 
بع�شهم  واأن  خا�شة  الو�شعية 
يعولون عائلت كما يعد »خ�شارة 

تنفق  التي  للدولة«  بالن�شبة  كذلك 
التكوين  يف  باهظة  مالية  مبالغ 
املواطن  حرمان  اإىل  بالإ�شافة 
التخ�ش�شات  من  العديد  من 
كبريا  عجزا  تعاين  التي  �شيما 
واجلنوب  العليا  اله�شاب  مبناطق 
والتوليد  الن�شاء  طب  غرار  على 

والأطفال والقلب .
تقدمي  مت  باأنه  باملنا�شبة  وذكر 

مرا�شلت اإىل كل من وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي عبد القادر 
حجار وال�شحة وال�شكان واإ�شلح 
ح�شبلوي  خمتار  امل�شت�شفيات 
وروؤ�شاء  الطب  كليات  وعمداء 
يف  للنظر  البيداغوجية  اللجان 
هوؤلء  وم�شاعدة  املطلب  هذا 
على امل�شاركة يف دورة ا�شتدراكية 

ا�شتثنائية.
الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  وكان 
الإ�شت�شفائيني  للممار�شني 
املجيد  عبد  الأ�شتاذ  اجلامعيني 
ب�شاحة قد دعا فيما �شبق اإىل اإيجاد 
يعاين  لزال  التي  للم�شاكل  حلول 
منها الأطباء املخت�شون مبا فيها 
الإ�شتدراكية  الإمتحانات  اإجراء 
وتقدمي  باملمار�شة  لهم  لل�شماح 

خدمة للمواطن.
وزير  يجتمع  اأن  املتوقع  ومن 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
البيداغوجية  اللجان  بروؤ�شاء 
غد  يوم  الطبية  للتخ�ش�شات 
امل�شاألة  هذه  لدرا�شة  اخلمي�ص 
اأن  ويذكر  لها.  حلول  واإيجاد 
خمتلف  من  طبيب   900 حوايل 
امتحان  التخ�ش�شات قد جنح يف 
وقد  الطبي  التخ�ش�ص  �شهادة 
�رصعوا منذ 6 �شبتمرب اجلاري يف 
�شيوفدون  التي  املنطقة  اختيار 

اإليها يف اإطار اخلدمة املدنية.

الوطني,  للأمن  العام  املدير  اأكد 
العقيد م�شطفى الهبريي, اأم�ص, على 
اأهمية العمل اجلواري والتوعوي اجتاه 
املواطن منوها بجهود موظفي الأمن 
الوطني مبختلف رتبهم وم�شوؤولياتهم, 
حزم  بكل  مهامهم  اأداء  يف  وتفانيهم 
بيان  يف  جاء  ما  ح�شب  واإخل�ص, 

الذي  اللقاء  فخلل  املديرية. 
ولية  لأمن  ال�رصطة  مبوظفي  جمعه 
اجلزائر, مبقر وحدة التدخل ال�رصيع 
بالقبة, اأكد لهبريي على اأهمية »العمل 
املواطن,  اجتاه  والتوعوي  اجلواري 
الأمنية,  املعادلة  اأ�شا�ص  يعترب  الذي 
الوطني  الأمن  منوها بجهود موظفي 

حزم  بكل  مهامهم  اأداء  يف  وتفانيهم 
للمواطن  �شمح  مما  واإخل�ص, 
الأمن  كنف  يف  العي�ص  اجلزائري 
العام  املدير  اأ�شدى  كما  وال�شكينة«. 
ب�رصورة  تعليمات  الوطني  للأمن 
ال�رصاكة مع خمتلف  وتعزيز  التن�شيق 
اجلهود  تكثيف  الأمنية,  الأ�شلك 

اللزمة  الإمكانيات  كل  وت�شخري 
بالعن�رص  ال�شتعانة  وكذا  واملتطورة 
الب�رصي الكفء, للت�شدي لكل اأ�شكال 
مت�ص  اأن  �شانها  من  التي  اجلرمية 
قوانني  تطبيق  اإطار  يف  املجتمع 
حقوق  مبادئ  واحرتام  اجلمهورية 

الإن�شان, ي�شيف البيان. 

لوزارة  ر�شمية  وثيقة  اأبرزت 
الزيادات  تفا�شيل  الرتبية 
التي  الرتبية,  عمال  اأجور  يف 
من  احلكومة  موافقة  تنتظر 
بها,  العمل  يف  ال�رصوع  اأجل 
عن  قائمة  الك�شف  مت  حيث 
اجلديدة  والت�شنيفات  الرتب 
القطاع  واأ�شاتذة  ملوظفي 
الثلثة,  التعليمية  بالأطوار 
وثانوي  ومتو�شط  ابتدائي 
ومديري  واملفت�شني 
والنظار  الرتبوية  املوؤ�ش�شات 

وم�شت�شاري الرتبية.
واأو�شحت  الوثيقة ح�شبما نقله 
املوقع الخباري »�شبق بر�ص« 
اأن ت�شنيف رتبة م�شاعد معلم 
اإىل رتبة معلم مدر�شة ابتدائية 
�شت�شبح 10 بدل 7, اأما اأ�شاتذة 
املدر�شة البتدائية والأ�شاتذة 

الرئي�شيون للمدر�شة البتدائية 
ف�شريفع ت�شنيفهم من  11 اإىل 
التوايل,  اإىل 13 على  12, و12 
ي�شنف  اأن  املرتقب  ومن 
بالثانوي  التقنيني  الأ�شاتذة 
بالن�شبة  اأما   ,13 املرتبة  يف 
ف�شيتم  الرتبية,  ملوظفي 
الرتبية  م�شاعد  رتبة  رفع 
للرتبية,  رئي�شي  م�شاعد  اإىل 
 ,8 اإىل   7 من  ت�شنيفه  ليقفز 
بالن�شبة  احلال  نف�ص  وهو 
للرتبية,  الرئي�شيني  للم�رصفني 
اأن تتحول رتبهم  حيث يرتقب 
للرتبية  رئي�شي  م�شاعد  اإىل 
وت�شنيفهم من 11 اإىل 12, اأما 
الرتبية  م�شت�شاري  ت�شنيف 
فاأو�شحت  الثانوية  ونُّظار 
�شت�شبح  درجتهم  اأن  الوثيقة 
13 اإىل 15, فيما ينتقل ت�شنيف 

النُّظار من ال�شلم  14 اإىل 16. 
التوجيه  موظفو  و�شي�شتفيد 
واملهني  املدر�شي  والإر�شاد 
املنتظرة,  التغيريات  من 
حيث �شيقفز م�شت�شار التوجيه 
من  واملهني  املدر�شي 
ال�شنف 10 اإىل 12, فيما ينتقل 
الرئي�شي  امل�شت�شار  ت�شنيف 
من ال�شنف 13 اإىل 14, واأعوان 
املخابر, فقد تقرر اأن ينتقل 
اإىل 7,  ال�شلم 5  ت�شنيفهم من 
من  الرتبة  ت�شمية  تغيري  مع 
تقني  اإىل معاون  عون خمابر 
للمخابر, وت�شمنت التغيريات 
الرتبية  وزارة  اأحدثتها  التي 
املدر�شية  التغذية  موظفو 
يقفز  اأن  يرتقب  حيث 
التغذية  م�شت�شاري  ت�شنيف 
13,  وم�شاعدي  اإىل   11 من 

من  القت�شادية  امل�شالح 
تغيري  مع   ,8 اإىل   7 ال�شنف 
م�شاعد  اإىل  الرتبة  ت�شمية 
رئي�شي للم�شالح القت�شادية, 
فقد  املقت�شدين,  ونواب 
ت�شنيفهم  ينتقل  اأن  تقرر 
�شيقفز  فيما   ,12 اإىل   11 من 
الرئي�شي  املقت�شد  ت�شنيف 
مدراء  اأما   .15 اإىل   14 من 
فقد  الرتبوية,  موؤ�ش�شات 
درجاتهم,  رفع  يتم  اأن  تقرر 
حيث �شيقفز ت�شنيف م�شاعد 
من  ابتدائية  مدر�شة  مدير 
مدير  وت�شنيف   13 اإىل   12
اإىل   14 من  ابتدائية  مدر�شة 
متو�شطة  مدير  وت�شنيف   15
من 15 اإىل 16, ومدير الثانوية 
اإىل  ت�شنيف  ي�شل  اأن  يرتقب 
17 بعدما كان يف ال�شابق 16.

امتحان �صهادة التخ�ص�ص الطبي: 

خالل اللقاء الذي جمعه مبوظفي ال�صرطة لأمن العا�صمة

�صيتم ذلك بعد موافقة احلكومة لها:

حكيم مالك  

الأطباء يطالبون بدورة ا�ستدراكية 

املدير العام للأمن الوطني يوؤكد على اأهمية الن�ساط اجلواري التوعوي   

عمال الرتبية على موعد مع رفع اأجورهم
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على خلفية وباء الكولريا 

بقاطي بركاين يعرب عن 
تاأ�سفه لنق�ص الوقاية

املدير العام لـ » لفقار« عبد الروؤوف خالف:

رافقنا 201 موؤ�س�سة م�سغرة ومتو�سطة 
خلل ال�سدا�سي الأول من 2018

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  اأعرب 
حممد  الدكتور  الأطباء,  لعمادة 
لنق�ص  اأ�شفه  عن  بركاين,  بقاط 
يف  موؤخرا  ت�شببت  التي  الوقاية 
ظهور وباء الكولريا, جمددا نداءه 
لليقظة  الوطنية  الوكالة  لإن�شاء 
ال�شحية لتفادي مثل هذا الو�شع.

الإذاعة  اأمواج  على  تدخله  ويف 
بركاين  الدكتور  اأبرز  الوطنية, 
بغية  وتربوي  وقائي  عمل  غياب 
الأيادي  »مر�ص  الكولريا  تفادي 
على  امل�شوؤولية  ملقيا  املت�شخة«, 
وكذا  املحلية  ال�شلطات  عاتق 
املواطنني. و�شجل الدكتور بركاين 
»نق�ص يف املراقبة و العمل الوقائي 
باإح�شاء  يتعلق  فيما  ل�شيما 
جماري و نقاط املياه التي ت�شمح 
النقاط  هذه  تلوث  درجة  بتحديد 
موؤكدا  املر�ص«  انت�شار  تفادي  و 
املحلية  ال�شلطات  م�شوؤولية  على 
ل�شيما البلدية و الولية »اللتان ل 
واعترب  كفاية«.  املحيط  تراقبان 
اإىل  يعود  الذي  املر�ص  »هذا  اأن 
جرحا  يعد  الو�شطى  الع�شور 
التي  للجزائر  بالن�شبة  حقيقيا 
متلك امكانيات وخ�ش�شت و�شائل 
معتربة للق�شاء على هذا النوع من 
اأ�شد  اأخرى  واأمرا�ص  الأمرا�ص 
من  »كان  انه  موؤكدا  خطورة«, 
الذي  الوباء«  هذا  تفادي  ال�شهل 

ظهر خلل �شهر اأوت بالبليدة.
املتدخل  جدد  املنا�شبة,  وبهذه 
لليقظة  نداءه لإن�شاء وكالة وطنية 

»�رصورية«  يعتربها  التي  ال�شحية 
املتنقلة  الأمرا�ص  من  للوقاية 
عن طريق املياه و اأمرا�ص واأوبئة 
اأ�شفه  عن  معربا  اأخرى,  معدية 
ال�شحة  قانون  يف  ادراجها  لعدم 
هذه  مهمة  اأن  واأو�شح  اجلديد. 
مفهوم  »حتديد  يف  تكمن  الوكالة 
انت�شار  و�شعيات  وكافة  اخلطر 
الأمرا�ص الوبائية �شواء الأمرا�ص 
اأو  املياه  طريق  عن  املتنقلة 

الأمرا�ص الفريو�شية«.
تقدمي  يف  اأي�شا  دورها  يتمثل   
اجل  »من  للحكومة  نتائجها 
وحتديد  اخلطر  و�شعية  تقييم 
على  اتباعها  الواجب  املمار�شات 
املحلية ح�شب  ال�شلطات  م�شتوى 
للبلد«.و  منطقة  كل  خ�شو�شيات 
بركاين  اأو�شح  الطار  نف�ص  يف 
تقع  الكولريا  ظهور  م�شوؤولية  اأن 
اأي�شا على عاتق املواطنني الذين 
الرتبية  و  املدين  احل�ص  ينق�شهم 
الأ�شخا�ص  غرار  على  البيئية, 
اأي  يف  النفايات  يرمون  الذين 
ي�شقون  الذين  الفلحني  اأو  مكان 

مزارعهم باملياه القذرة.
»غياب«  العمادة  رئي�ص  انتقد  كما 
الت�شال جتاه املواطن بعد ظهور 
بع�ص  تدخلت  اأن  الوباء.واعترب 
اخلرباء »اأثارت تخوف املواطنني 
اأعطتهم  اأو  طماأنتهم  مما  اأكرث 
ال�شلوكات الواجب اتباعها يف هذا 
النوع من الأو�شاع من اأجل جتنب 

ال�شابة بالعدوى«.

املدير  خالف  الروؤوف  عبد   اأكد 
القرو�ص  �شمان  العام  ل�شندوق 
لدى  لفقار«,   « واملتو�شطة  ال�شغرية 
�شيف  برنامج  يف  اأم�ص   ا�شت�شافته 
اأن  الأوىل  الذاعية  للقناة  ال�شباح 
 2017 خلل  ال�شندوق  رافق  هذا 
ارتفعت  حوايل 300 موؤ�ش�شة, يف حني 
حتقق  و  موؤ�ش�شة   400 مرافقة  اإىل  
ال�شدا�شي  خلل  منه  باملائة   50
م�شغرة  موؤ�ش�شة   201 مبرافقة  الأول 
من  الأول  ال�شدا�شي  ومتو�شطة خلل 
ال�شدا�شي  ح�شيلة  انتظار  يف   2018
الثاين و يدخل �شمن  الهدف امل�شطر 

للعام 2018  .
قد  ال�شندوق  اأن  خالف  ك�شف   فيما 
�شغرية  موؤ�ش�شة   2300 من  اأكرث  رافق 
ومتو�شطة منذ تاأ�شي�شه  وهذا ما �شمح 
وا�شتثمار  �شغل  األف من�شب   70 بخلق 
اأن  هذه  معتربا  دينار  مليار   225
امل�شجلة  ايجابية  والتي  احل�شيلة 
القت�شاد  يف  املتعاملني  ثقة  تربز 
رافقت  موا�شلة  هيئته  مع  الوطني 
من  ومتو�شطة,  م�شغرة  موؤ�ش�شة   201
خلل �شمان قرو�ص قد ت�شل اإىل 25 

مليار �شنتيم.
 « لـ  العام  اأو�شح  املدير   فيما 
لدى  الفا�شلة  امل�شاريع  لفقار«  اأن 
ال�شغرية  القرو�ص  �شمان  �شندوق 
تتجاوز  ومل  �شئيلة,  واملتو�شطة 
 5 املفل�شة  ن�شبة  الـ  املوؤ�ش�شات 

�شنة  ال�شندوق  تاأ�شي�ص  منذ  باملائة 
2004 الذي يتوىل  مرافقة املوؤ�ش�شات 
من خلل التدخل لدى خمتلف الهيئات 
املالية والبنوك واإزالة كل العراقيل التي 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  م�شاريع  تواجه 

واملتو�شطة مع �شمان القرو�ص .
وقال عبد الروؤوف خالف اإن ال�شندوق« 
املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  يرافق   « لفقار 
يرافق  كما   , واملتو�شطة  ال�شغرية 
ن�شبة  ت�شل  حيث  املوؤ�ش�شات,  تو�شيع 
 70 اإىل  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  مرافقة 
باملائة من امل�شاريع, يف الوقت الذي 
الـ 10  تبلغ فيه  قرو�ص موؤ�ش�شات  قد 
اأن   املرتقب   ,  ومن  �شنتيم  مليري 
تو�شعة  حالة  يف  �شنتيم  مليار   25 تبلغ 
املوؤ�ش�شات و يتدخل  هاته  ن�شاط 
احل�شول  اإ�شكالية  يف   « »لفقار 
وتطالب  البنكية,  القرو�ص  على 
امل�شاريع  لتمويل  ب�شمانات  البنوك 
ال�رصوط  و�شع  ال�شتثمارية,  عرب 
بـ 30  مل�شاهمة امل�شتثمر والتي تقدر 
باملائة من قيمة امل�رصوع  لتقر�شه الـ 
70 باملائة املتبقية , مو�شحا اأن غالبية 
امل�شتثمرين ل ميلكون �شمانات عينية 
لتقدميها للبنوك , اأين يتدخل  �شندوق 
واملتو�شطة  ال�شغرية  القرو�ص  �شمان 
اللزمة  املالية  ال�شمانات  ليقدم 
التي  ال�شتثمارية  للم�شاريع  ل�شيما 

حتمل موؤ�رصات النجاح.
حكيم مالك

نظم الع�صرات من الأطباء املخت�صني املعنيني بامتحان �صهادة التخ�ص�ص الطبي، اأم�ص، وقفة احتجاجية اأمام مقر وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي للمطالبة بدورة ا�صتدراكية اإ�صتثنائية لإجراء هذا الإمتحان.
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م�ست�سفى الأمرا�س العقلية بوهران : 

�لو�يل يطلب �إيفاد جلنة 
تفتي�ش وز�رية و�سط 
تخوفات من �لكولري� 

ال�صحة  وزارة  من  �رشيفي  مولود  وهران  وايل  طالب 
اإىل  تفتي�ش  جلنة  اإيفاد  امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان 
العقلية  الأمرا�ش  يف  املخت�صة  العمومية  املوؤ�ص�صة 
ببلدية �صيدي ال�صحمي، ح�صب ما علم من م�صالح الولية 

الأربعاء.
هذه  التزام  على  احلر�ش  �صياق  يف  الطلب  هذا  ويدخل 
جمال  يف  الواجبة  الحرتازية  بالإجراءات  املوؤ�ص�صات 
مكافحة الأمرا�ش املعدية وتلك �رشيعة النت�صار، ي�صيف 
نف�ش امل�صدر، الذي اأو�صح اأي�صا باأن القرار مت »بناء على 
معاينات ميدانية متعددة«. واأ�صارت خلية الإعالم لولية 
وهران اإىل اأن هذه اللجنة »�صتتوىل الإطالع ميدانيا على 
تقييم  �صتتوىل  كما  املوؤ�ص�صة،  واإدارة هذه  ت�صيري  كيفيات 
الظروف العامة التي حتيط بهذه املوؤ�ص�صة ومدى التزام 
التي  الأ�صا�صية  باملبادئ  بت�صيريها  املكلفة  الإطارات 
عمومية  ملوؤ�ص�صة  واملحكم  الرا�صد  الت�صيري  يقت�صيها 
مبثل هذه الأهمية«. وت�صم املوؤ�ص�صة العمومية املخت�صة 
يف الأمرا�ش العقلية ب�صيدي ال�صحمي 400 عامل من بني 
اأطباء وممر�صني واإداريني واأعوان وبقدرة ا�صتيعاب ت�صل 
اإىل 320 مري�ش، وتعترب من اأقدم املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية 

بعا�صمة الغرب اجلزائري.
يف  اجلزائر  يف  ><الكولريا<<  وباء  ظهور  ظل  ويف 
الفرتة الأخرية، �صيما على م�صتوى ولية البليدة، اتخذت 
انتقال  لتفادي  احرتازية  اإجراءات  الولئية  ال�صلطات 
التنظيف  حمالت  تكثيف  خالل  من  وهران،  اإىل  العدوى 
مبختلف اأرجاء املدينة، ورفع درجة التاأهب على م�صتوى 

املوؤ�ص�صات ال�صحية حت�صبا لأي طارئ.

على هام�س اأ�سبوع اجلزائر 
بالوليات املتحدة الأمريكية 

7 موؤ�س�سات تطلق 
�خلطوة �لأوىل للت�سدير 
نحو �لوليات �لأمريكية

ال�صناعة  جمالت  يف  تعمل  جزائرية  موؤ�ص�صات   7 وقعت 
وال�صناعة الغذائية والإلكرتونيك بوا�صنطن جملة من العقود يف 

خطوة اأوىل تهدف اإىل عر�ش منتجاتها يف ال�صوق الأمريكية.
بن  عمر  ومطاحن  كوندور  جممع  من  كل  الثالثاء  وقع  وقد 
اعمر وفاديركو ومو�صاوي لل�صناعة و�صفينة من جممع متيجي 
بالأحرف  اجلزائري  للغرب  الكربى  اخلمور  و�رشكة  واإنوتي�ش 
�صلو�صن  ميديا  نيويورك  موؤ�ص�صة  مع  تفاهم  مذكرة  الأوىل 

املتخ�ص�صة يف البيع على النرتنت بالوليات املتحدة.
بالوليات  اجلزائر  اأ�صبوع  هام�ش  على  التفاقات  وُوقعت 
املتحدة الأمريكية بح�صور وزير التجارة �صعيد جالب ورئي�ش 
جمل�ش الأعمال اجلزائري الأمريكي ا�صماعيل �صيخون. واأو�صح 
�صيخون اأنه مبوجب هذه التفاقات �صتقدم موؤ�ص�صة نيو ميديا 
�صلو�صن خدماتها الت�صويقية لهذه املوؤ�ص�صات للرتويج ملنتجاتها 
بال�صوق الأمريكية.ومتتلك هذه املوؤ�ص�صة اأر�صية على النرتنت 
الأمريكيني.  باملوزعني  الدوليني  واملمونني  امل�صدرين  تربط 
واأ�صار �صيخون اإىل اأن الأمر يتعلق بخطوة �صتتبناها املوؤ�ص�صات 
اجلزائرية  الأخرى الراغبة يف الت�صدير نحو الوليات املتحدة. 
ومتتلك هذه املوؤ�ص�صة اأر�صية على النرتنت تربط امل�صدرين 
واملمونني الدوليني باملوزعني الأمريكيني. واأ�صار �صيخون اإىل 
اأن الأمر يتعلق بخطوة �صتتبناها املوؤ�ص�صات اجلزائرية الأخرى 
اأكرث  وللتعريف  املتحدة.   الوليات  نحو  الت�صدير  يف  الراغبة 
مبنتجاتها وقعت املوؤ�ص�صات ال�صبعة اتفاقات اأخرى مع مكتب 
الأعمال الأمريكي غابرييل جي كري�صتيان و�رشكاوؤه من �صاأنها 
المريكية  ببالتيمور  جمركية  م�صتودعات  امتالك  لها  تتيح  اأن 

لتخزين �صلعها.
واأ�صاف �صيخون اأنه يف املرحلة القادمة يلتزم مكتب الأعمال 
باإن�صاء م�صتودع للتخزين �صيطلق عليه ا�صم »دار اجلزائر« وكذا 
قاعة عر�ش وعر�ش منتجات جزائرية يف �صالونات متخ�ص�صة.
حمادي  بن  الرحمان  عبد  كوندور  جممع  رئي�ش  اأ�صاد  وقد 
احلا�رش ل�صتك�صاف منافذ جديدة بالوليات املتحدة باحلركية 
على  ت�رشيح  يف  و  وا�صنطن.  يف  اجلزائر  اأ�صبوع  حققها  التي 

هام�ش هذا التوقيع اأو�صح رئي�ش جممع كوندور اأن املعر�ش 
الذي نظم مبنا�صبة هذه الأيام �صمح للرائد اجلزائري يف جمال 
امل�صتهلكني  قبول  و  فعل  ردة  بج�ش  الكهرومنزلية  الأجهزة 

الأمريكيني للمنتوجات اجلزائرية. 

مبجل�ش  اجلزائية  الغرفة  فتحت 
ع�صابة  ملف  العا�صمة  ق�صاء 
قاموا  �صخ�صا   14 من  اإجرامية 
بالتهجم واقتحام حمل جتاري لبيع 
املالب�ش بحي بومعطي باحلرا�ش 
وهم مدججني بال�صيوف واخلناجر 
لالعتداء على ابنا �صاحب املحل 
بجرح  الأول  لإ�صابة  اأدى  مبا 
�رشبة  ب�صبب  راأ�صه  م�صتوى  على 
واأ�صيب  �صيف،  بوا�صطة  تلقاها 
الثاين وهو قا�رش بجروح خطرية 
وحت�صل  ذراعه  م�صتوى  على 
يوما،   45 مدة  طبي  عجز  على 
والدهما  متكن  الذي  الوقت  يف 
من الإفالت منهم بعدما قاومهم 
يف  ي�صتعمله  كان  �صلم  بوا�صطة 
بالعتداء  �صبب  وكان  املحل، 
ب�صبب �صبط اأحدهما وهو ي�رشق 

ال�صحية  ولأن  املحل  من  فوطة 
اإرجاعها، غادر املكان  طلب منه 
ثم عاد رفقة �رشكائه للهجوم على 
تعود  التي  الق�صية  . وهي  املحل 
جمرياتها لبالغ تلقته م�صالح اأمن 
بخ�صو�ش  مواطنني  من  احلرا�ش 
لبيع الألب�صة  تعر�ش حمل جتاري 
من  م�صلح  هجوم  اإىل  ببومعطي 
قاموا  منحرفني  جماعة  قبل 
املحل  �صاحب  على  بالعتداء 
بالفرار  لذوا  والذين  وولديه، 
اإىل  ال�رشطة  عنا�رش  و�صول  قبل 
با�رشت حترياتها  والتي  املكان، 
للتو�صل اإىل الفاعلني بعدما �رشح 
املتهمني  اأحد  اأن  ال�صحايا  لهم 
بحي  يقيم  الذي  و«  »ج،  املدعو 
من  فوطة  ب�رشقة  قام  بومعطي 
واإلزامه  له  تفطنوا  وملا  املحل 
بتهديدهم  قام  اإرجاعها،  على 
ليعود  املكان  وغادر  بالعتداء 
�صخ�صا   13 رفقة  حلظات  بعد 

الأ�صلحة  خمتلف  حاملني  كانوا 
على  بالعتداء  البي�صاء وقاموا 
م�صتوى  على  ب�صيف  الأكرب  البن 
عن  عجز  يف  له  وت�صببوا  الراأ�ش 
البن  اأما  اأيام،   10 مدة  العمل 
عليه  العتداء  مت  فقد  القا�رش 
م�صتوى  على  �صكني  بوا�صطة 
طبي  عجز  على  وحت�صل  ذراعه 
مدة 45 يوما، فيما جنا والدهما 
من العتداء لأنه دافع عن نف�صه 
لوح  املحل والذي  �صلم  بوا�صطة 
اأن  قبل  املكان  عن  لإبعادهم  به 
قامت  ذلك  اجل  ومن   ، يفروا 
با�صتغالل  ال�رشطة  م�صالح 
املراقبة  كامريات  ت�صجيالت 
التجاري  املحل  خارج  املن�صوبة 
الذين  الفاعلني  اإىل  التو�صل  ومت 
ق�صائيا  م�صبوقني  �صبان  وهو 
مل  لكن  منازلهم  مبداهمة  قاموا 
متكنوا  فيما   ، عليه  العثور  يتم 
املتهم  على  اإلقاء القب�ش  من 

على  اأحيل  الذي  الرئي�صي 
على  ومنه  الخت�صا�ش  حمكمة 
مبوجب  ا�صتئناف  كدرجة  احلال 
اإجراءات املثول الفوري ملواجهة 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  تهمة 
املحاكمة  وخالل  اأبي�ش  ب�صالح 
املن�صوبة  الوقائع  انكار  حاول 
 ، بالق�صية  تربطه عالقة  ل  واأنه 
وهو عك�ش ما �رشح به ال�صحايا 
الذين اأكدوا اأنن من حاول �رشقة 
عليهم  اعتدي  من  وهو  املحل 
 ، الفارين  املتهمني  باقي  رفقة 
املدين  الطرف  دفاع  جهته  ومن 
األف   500 قدره  بتعوي�ش  طالب 
تعيني  مع   ، املحل  ل�صاحب  دينار 
مع  ولديه  لفح�ش  طبي  خبري 
تعوي�ش مايل موؤقت قدره 100 األف 
النائب  دينار لكل واحد ، ويطالب 
العام توقيع عقوبة 5 �صنوات حب�صا 
بالقب�ش يف  اأمر  اإ�صدار  نافذا مع 

حق املتهمني الفارين.

ل/منرية

وقعت حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة 
بعد املداولة القانونية عقوبة عامني 
العقد  يف  �صاب  حق  يف  نافذا  حب�صا 
الثاين من العمر ب�صبب �صلوعه بواقعة 
�صقيق  �صحيتها  راح  خطرية  اعتداء 
بوا�صطة  بطعنه  قام  بعدما  غنيمه 
له  خلف  �صخم  حديدي  �صيف 
اأ�صابع  ا�صابات خطرية على م�صتوى 
ثالثة  ا�صتدعت اإجراء  الي�رشى  يده 

عمليات جراحية بعدة م�صت�صفيات.
وقائع الق�صية احلالية، تعود لليلة 19 
ال�صحية  كان  ،حني  الفارط  جويلية 
برج  مبنطقة  متواجدين  و�صقيقه 

احلايل  املتهم  عليهما  ومر  الكيفان 
خالف  وب�صبب  �صخم  �صيف  وبيده 
ال�صحية،  �صقيق  مع  جمعه  قدمي 
حدثت بينهم مناو�صات كالمية جعلت 
�صقيقه  عن  للدفاع  يتدخل  ال�صحية 
ال�صيف  ب�رشبه بوا�صطة  املتهم  وقام 
له  خملفا  الي�رشى  يده  م�صتوى  على 
اإ�صابات خطرية على م�صتوى الأ�صابع 
مبدة عجز قدرها الطبيب ال�رشعي، 
ب15 يوما نقل على اثرها مل�صت�صفى 
اأين  زمرييل  مل�صت�صفى  ومنه  رويبة 
متتالية  عمليات  ثالثة  له  اأجريت 
ب�صبب عمق ال�صابة التي قدرت ب2 

_�صنتمرت، واثر ال�صكوى التي تقدم بها 
اأمام م�صالح الأمن مت توقيف املتهم 
بجرم  احلال  حمكمة  على  وحتويله 
ال�رشب واجلرح العمدي ب�صالح ابي�ش 
املوؤقت،  احلب�ش  رهن  و�صعه  ،بعد 
خالل  املتهم  جهته  من  اأنكر  حيث 
له  ن�صب  لهيئة املحكمة ما  مواجهته 
من جرم واأكد باأن ال�صحية من اأ�صاب 
عليه  العتداء  حماولته  خالل  نف�صه 
كان  باأنه  الواقعة  حول تفا�صيل  واأكد 
يومها مارا من اأمام ال�صحية و�صقيقه 
الذي  اخلالف  ب�صبب  بابتزازه  فقاما 
بالعتداء  وقاما  احدهما  مع  جمعه 

للمخبزة  مرافقتهما  منه  وطلبا  عليه 
وبعد  منهما  خوفا  لهما  فر�صخ 
و�صولهما لهناك حمل ال�صحية �صينية 
اأ�صاب  اأنه  غري  بها  �رشبه  وحاول 
لتوريطه  وا�صتغل ذلك  باخلطاأ  نف�صه 
بافادته  وطالب  ال�صجن،  يف  وزجه 
ذكره  �صلف  ما  واأمام  التامة،  بالرباءة 
التم�ش ممثل احلق العام توقيع عقوبة 
التما�ش  اأمام  نافذا،  3 �صنوات حب�صا 
الطرف املدين بافادته بتعوي�ش مايل 
عن  جربا  �صنتيم  مليون   100 بقيمة 

الأ�رشار الالحقة به.
ل/منرية

اأفاد وايل ولية العا�صمة عبد القادر 
 26 قيمته  ما  ثم  تخ�صي�ش  اأنه  زوح 
الق�صبة،  ترميم  اأجل  من  مليار  األف 
جزائري  مقاول   17 اأن  م�صريا 
ي�صتغلون على عمليه الرتميم.  ك�صف 
عبد القادر زوخ الأم�ش خالل زيارته 

اأنه  الق�صبة  بحي  امل�صاريع  ملختلف 
اأجل  األف مليار من  ثم تخ�صي�ش 26 
�صخ  �صيتم  اأنه  معلنا  الق�صبة،  ترميم 
2019، مو�صحا  اآخر يف  مايل  غالف 
�صباب  كلهم جزائريون  اأن املقاولون 
اجلزائرية.  اجلامعات  وخريجي 

موؤ�ص�صة  اأن  زوخ،  اأي�صا  وك�صف 
ال�صلطات  ترافق  “اليوني�صكو” 
العائالت  ترحيل  عملية  يف  املحلية 
اأفاد  �صياق مت�صل،  الق�صبة. ويف  من 
اإ�صكان  اإعادة  اأن  املتحدث،  ذات 
العائالت �صتكون يف ظروف قيا�صية، 

حوايل  برتحيل  قاموا  بعدما  وهذا 
اأي�صا  يدر�صون  بينما  عائلة،   500
ال�صكنات  اأخرى، بالأخ�ش  400 حالة 
زوخ  واأكد  كارثية،  و�صعية  يف  التي 
درا�صة  باإعداد  �صتقوم  ال�صلطات  اأن 

لذلك.
اإميان لوا�س

ب�سبب خالف جمعه مع �سقيقه 

اإعادة الإ�سكان �ستكون يف ظروف قيا�سية

�حلب�ش ل�ساب �عتدي على �آخر بو��سطة �سيف �سخم

زوخ: �ألف مليار لإعادة ترميم �لق�سبة مبقاولني جز�ئريني

الغرفة اجلزائية لدى جمل�س ق�ساء العا�سمة 

ع�سابة مدججة بالأ�سلحة و�ل�سيوف تتهجم على حمل جتاري ببومعطي 
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امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  ك�سفت 
ليومية »الو�سط« اأن الوزارة الأوىل 
قد حت�سلت مطلع ال�سهر اجلاري 
بالوثائق  مدعم  اأ�سود  تقرير  على 
الر�سمية التي تثبت تورط م�سوؤول 
�سامي  اإداري  وم�سوؤول  تنفيذي 
الوكالة  لرئي�س  اإ�سافة  بالولية 
الولئية للت�سغيل بورقلة وم�سوؤولني 
مب�سلحة الت�سيري واملوارد الب�رشية 
ب�رشكتي خدمات الآبار واملوؤ�س�سة 
الوطنية للتنقيب النا�سطتني باإقليم 
التالعب  دائرة حا�سي م�سعود يف 
لفائدة  املوجهة  العمل  بعرو�س 
بطايل الولية يف عدة اخت�سا�سات 
وح�سبما علم من ذات اجلهات فاإن 
عرو�س   06 ذكر  املذكور  التقرير 
مت  عمل  من�سب   62 ي�سم  عمل 
من  طرف  من  بهم  التالعب 
بالولية،  الت�سغيل  مبافيا  و�سفهم 
خطرية  اتهامات  عن  ناهيك 
بالت�سرت  �سواء  امل�سوؤولني  لذات 
التورط يف توظيف بطالني من  اأو 
على  املرور  دون  الولية  خارج 
وهو   ، للت�سغيل  املحلية  الوكالت 
التعليمات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
املفعول  ال�سارية  احلكومية 

التوظيف  اأولوية  ملنح  والرامية 
لفائدة البطالني املحليني من اأبناء 
املنطقة لو�سع حد لتزايد املقلق 

ملعدلت احلركات الحتجاجية .
م�سادرنا  به  اأفادت  وح�سبما 
املطلعة على ذات التقرير فقد مت 
توجيه اتهامات مبا�رشة مل�سوؤولني 
لهم  وم�سوؤولني  بالولية،  نافذين 
�سلة مبلف اليد العاملة  بالتواطوؤ 

الر�سوة  مظاهر  تف�سي  يف 
التي  واملحاباة  واملح�سوبية 
�سريورة  يوؤرق  هاج�س  اأ�سبحت 
ال�سالحات والتعليمات احلكومية 
ما  وهو  الت�سغيل  ملف  لتحيني 
على  احل�سول  من  البطالني  حرم 

منا�سب عمل قارة .
ومعلوم اأن جمعيات حملية مهتمة 
قد  بورقلة  العاملة  اليد  مبلف 

من  املركزية  ال�سلطات  را�سلت 
اأجل تقدمي كل من م�سوؤويل ال�سغل 
باملوؤ�س�سة  �سامية  واطارات 
اأمام  الآبار  خلدمات  الوطنية 
لتقدمي  القانونية  امل�ساءلت 
مالب�سات  حول  تو�سيحات 
يف  الناجحني  بقوائم  التالعب 
م�سابقات الفح�س املهني الأخرية 

وفق ما اأوردته م�سادرنا .

اثنان  عليه  يختلف  ل  مما 
الولئي  ال�سعبي  املجل�س  فاإن 
الأ�سباب  بني  من  يعترب  بورقلة 
الو�سع  تردي  خلف  تقف  التي 
الأغنى   تعد  بولية  التنموي 
اإثر  وذلك  افريقيا،  ب�سمال 
به  املنوط  الدور  من  متل�سه 
ا�ست�سارية  رقابية وجهات  كاآداة 
قاطرة  م�سار   بت�سحيح  كفيلة 

الهيئة التنفيذية  بالولية .
املحلي  لل�ساأن  متتبعون  اأجمع 
املجل�س  اأن  ورقلة،  بولية 
جمرد  اأ�سبح  الولئي  ال�سعبي 
ظل  يف  روح  بدون  هيكل 
احلراك  حيال  املطبق  ال�سمت 
الغليان  وحالة  الجتماعي 
تخيم  التي  الكبريين  وال�سخط 
ب�سبب  الواحات  عا�سمة  على 
اأو  براأيه  الإدلء  حتى  رف�سه 
طارئة  جل�سة   لعقد  الدعوة 
التنفيذية  الهيئة  م�سوؤويل  مع 
الأجنع  الآليات  عن  للبحث 
واحلل ال�رشيع للتكفل بالنقائ�س 
نحو  ورقلة  بولية  تقفز  التي 
من  انطالقا  وذلك  املجهول 
بدليل  املتعفن  ال�سحة  ملف 
قادرة  �سحية  منظومة  غياب 
التكفل باحلالت احلرجة،  على 
حيث اأن هذه الو�سعية املت�سبب 
م�سوؤولو  والأخري  الأول  فيها 
القطاع ب�سبب عجزهم عن دعم 
حممد  املركزي  امل�ست�سفى 
القلب  باإخ�سائيي  بو�سياف 
باحلالت  للتكفل  والأع�ساب 
�سيا�سة  ن�سيان  دون  احلرجة، 
اأجهزة  باقتناء  العرجاء  الت�سيري 

مع  ومتطورة  حديثة  طبية 
من  عن  البحث  �رشورة  جتاهل 
يتكفل بت�سيري من الأخ�سائيني .
امتعا�سهم  متحدثون  اأبدى  كما 
التزام  �سيا�سة  من  ال�سديد 
منتخبة  هيئة  لأعلى  ال�سمت 
�ساكنا  حترك  مل  التي  بالولية 
للمرافعة من اأجل رفع التجميد 
اجلامعي،  امل�ست�سفى  على 
�رشعية  لأدلة  امتالكهم  رغم 
ب�سبب  املطلب  هذا  حول 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  عجز 
يف  املجاورة  ال�سحية  والهياكل 
للمر�سى  طبية  خدمات  تقدمي 
من  عدها  مت  اذا  لأ�سباب 
املري�س قد يفقد حياته غيظا 
. نف�س ال�سيء بالن�سبة للحراك 
الجتماعي للبطالني املتم�سكني 
من  الت�سعيد  موا�سلة  بخيار 
مل  ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة 
�ساغية  اآذانا  مطالبهم  جتد 
منحهم  �رشورة  يف  واملتمثلة 
الأولوية يف التوظيف بال�رشكات 
من  زاد  ومما  الكربى،  النفطية 
املعاناة هو جتاهل جلنة  حجم 
ال�سعبي  باملجل�س  الت�سغيل 
الولئية ملطلب تبني مطالبهم .
اآخر مل يجد عدد  وعلى �سعيد 
املحلي  بال�ساأن  املهتمني  من 
من  املطبق  ل�سمت  تف�سريا 
طرف ممثليهم باملجل�س ال�سعبي 
الوطني، يف وقت تطوع نواب من 
ب�سمال  الأغنى  الولية  خارج 
احلكومة  لدى  للمرافعة  اإفريقيا 

لإي�سال لها ان�سغالتهم .
اأحمد باحلاج  

الكهرباء  توزيع  مديرية   نظمت 
حت�سي�سيا  يوما  الغاز  و 
املقاولتية  ال�رشكات  لفائدة 
الكهرباء  جمال  يف  املتعاقدة 
مدير  ا�رشاف  حتت  والغاز 
الأمنية  التعليمات  حول  التوزيع 
امليدان  يف  مراعاتها  الواجب 
من  والأمن  للوقاية  العملي 
القيام  اأثناء  املحتملة  املخاطر 
املن�سئات  بالأ�سغال  بجوار 

الكهربائية و الغازية .
وذلك عن طريق توجيه ن�سائح و 
الواجب  الأمني  العتاد  اإر�سادات 
باملقاولت  للعمال  توفريه 
من  امن  ب�سكل  مهامهم  ملزاولة 
لبا�س و معدات وقائية، بالإ�سافة 
الواجب  الإجراءات  تو�سيح  اإىل 
الأ�سغال  بداية  قبل  اتخاذها 

الو�سول  حتى  الأ�سغال  واأثناء 
وامتامها،  الأ�سغال  نهاية  اإىل 
التو�سيل  اأهمية  على  م�سددين 
من  واملن  الوقاية  يف  الأر�سي 
ف�سال  الكهربائية،  الأخطار 
يلعبه  الذي  الرئي�سي  الدور  عن 
رئي�س الأ�سغال يف تنبيه و توعية 
القواعد  اتباع  ب�رشورة  عماله 
اأنف�سهم،  على  حفاظا  الوقائية 
من  اأزيد  فيه  �سارك  هذا  اليوم 
متعاقدة   مقاولتية  �رشكة   50
و  احلوار  فكرة  فيه  ا�ستح�سنوا 
اإىل  لال�ستماع  املبا�رش  التوا�سل 
ت�ساوؤلتهم  حيث  و  ان�سغالتهم 
عرف اليوم نقا�س �سيق مع مدير 
مبا�رشة  ال�ستماع  عقب  التوزيع 

للعر�س التح�سي�سي.
اأحمد باحلاج 

حت�سلت  الوزارة الأوىل  على تقرير اأ�سود يتهم م�سوؤولني نافذين واآخرين مكلفون بت�سيري ملف 
الت�سغيل اإ�سافة ملدراء عامون وروؤ�ساء م�سالح بال�سركات النفطية بانتهاك تعليمة الوزير الأول 

الأ�سبق عبد املالك �سالل الرامية لتوظيف بطايل املنطقة لحتواء غليانهم .

تقارير �سوداء حول رئي�س الوكالة الولئية وانهاء مهام مديرين  

اأحمد باحلاج 

م�سوؤولون بورقلة متورطون يف 
توظيف 78 بطال من خارج الوالية 

ولية  وايل  اأم�س  اأول  اأم�سية  تراأ�س 
اجتماعا  اجلياليل  دومي  مترنا�ست 
الإدارية  املقاطعة  مبقر  مو�سعا 
املحلية  ال�سلطات  �سم  �سالح  عني 
اإ�سافة  العاملة  اليد  ملف  وم�سوؤويل 
للبحث  البرتولية،  ال�رشكات  ملمثلي 
اجلاد  للتكفل  الأجنع  الآليات  عن 
مبطلب البطالني املحتقنني املتمثل 
ال�رشكات  يف  بالعمل  اأحقيتهم  يف 

النفطية .
اأن  مترنا�ست  ولية  وايل  اأكد 
اجلميع يتحمل م�سوؤولياته مبا فيهم 
ال�رشكات البرتولية الكربى بخ�سو�س 
التجاوزات واخلروقات التي �ساهمت 
يف تف�سي ظاهرة التوظيف املبا�رش  

لبطالني من خارج الولية دون املرور 
على الوكالت املحلية للت�سغيل، وهو 
تعليمات  مع  يتنافى  الذي  الأمر 
املالك  عبد  الأ�سبق  الأول  الوزير 
يف  الأولوية  منح  يف  الرامية  �سالل 
املحليني  البطالني  لفائدة  التوظيف 
اجلل�سة  الوايل  به  افتتح  ما  واأول 
التوظيف  يف  اخلروقات  مبا�رشة 
باجلملة  وكانت  ال�رشكات  هذه  لدى 
مف�سل  تقرير  يديه  بني  كان  حيث 
ال�رشكات  باأ�سماء  العمل  مفت�س  من 
وعدد العمال الذين مت جلبهم خارج 
طرح  دون  اأي  الت�سغيل  قانون  اطار 
مكتب  على  واملرور  العمل  عر�س 

الت�سغيل .

الوايل  ذكر  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
عدة   01 رقم  بالتعليمة  اجلميع 
اأنه قراءها كلها مرة و  مرات  حتى 
و  ثانية،  بالفرن�سية  قراءها مرتجمة 
رمبا  انك  لأحدهم  قال  كما  الثالثة 
عليك  �ساأقروؤها  باللغتني  تفهمها  مل 
�سياق  ويف  فعل،  ما  وهذا  بالعامية 
مت�سل فقد وجه امل�سوؤول الأول على 
الهيئة التنفيذية اإنذار �سديد اللهجة 
لل�رشكات التي اتهمتها تقارير مفت�س 
العمل بالتورط يف التالعب بعرو�س، 
تفاديا  الو�سع  تدارك  اأجل  من 
الجتماعية  اجلبهة  غليان  لإنفجار 

املحلية .
التي  الأخرى   ال�رشكات  اأن  ومعلوم 

مدة  منذ  عمل  مبنا�سب  وعدت 
الأيام  هذه  كذالك  عر�سها  �ستطرح 
و تبا�رش يف توقيع اتفاقية العمل مع 
الذين اجتازوا المتحان وعلى مراحل 
حيث  ال�سنة،  نهاية  حتى  رمبا  متتد 
 500 با�ستحداث  الأول  الرجل  وعد 
املجالت  خمتلف  يف  �سغل  من�سب 
الإدارية  املقاطعة  بطايل  لفائدة 
عني �سالح قبل نهاية ال�سنة اجلارية، 
مهند�سني   4 و�سعية   بخ�سو�س  اأما 
ر�سبوا يف امتحان التوظيف مبنطقة 
الـ 70 كلم مع �رشكة املياه فقد طلب 
اإعادتهم  ال�رشكة  ممثل  من  الوايل 

فورا وتخفيف الجراءات .
�سيخ مدقن 

احل�رشي  الأمن  عنا�رش  متكن 
اليومني  خالل  بورقلة  الثاين 
الأخريين، من و�سع حـد لن�ساط 
برتويج  تقوم  اإجرامية  �سبكة 

املخدرات و�سط ال�سباب .
تفا�سيل العملية، تعود وقائعها 
ال�رشطة  عنا�رش  قيام  اأثناء 
لأوكار  مـداهمة  لعمليات 

منابع  جتفيف  ق�سد  اجلرمية، 
اأين مت خالل العملية  الإجرام، 
اإلقاء القب�س على ثالث �سباب 
العمر  من  الع�رشينيات  يف 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهم 
قـدر  قطع،  �سكل  على  جمزاأة 
غـرام   )48( من  باأزيد  وزنها 
حتويل  ليتم  للرتويج،  معدة 

مقر  اإىل  الثالث  املوقوفني 
ملبا�رشة  احل�رشي   الأمن 
التحقيق  مع حجز املخدرات.
جميع  اإ�ستيفاء  وعـقب   
الالزمة،  القانونية  الإجراءات 
ق�سائي  ملف  اإعـداد  مت 
املتورطني  حق  يف  جزائية 
الثالث وتقدميهم اأمام اجلهات 

التي  املخت�سة،  الق�سائية 
اأ�سدرت يف حقهم حكم ق�سائي 
بعامني حب�س نافدة مع غرامة 
األف دينار  بــ 100  مالية قدرت 
لإرتكاب جرم حيازة  جزائري، 
من  معالج(  )كيف  املخدرات 

اأجل الرتويج .
اأحمد باحلاج 

وعد بطايل املقاطعة الإدارية بعني �سالح با�ستحداث 500 من�سب عمل 

بورقلة

وايل مترنا�ست يف مهمة �سعبة الإحتواء االحتقان 

االأمن احل�سري الثاين ي�سع حد لن�ساط �سبكة تروج املخدرات

عجز عن الدعوة لعقد جل�سة طارئة مع 
الهيئة التنفيذية 

 حول التعليمات الأمنية
 الوقائية يف العمل امليداين 

املجل�س ال�سعبي لورقلة يلعب موقف 
املتفرج على احلراك االجتماعي 

يوم حت�سي�سي لـ50 موؤ�س�سة 
 مقاوالتية متعاقدة مع

 مديرية التوزيع بورقلة



بلعبا�س  �سيدي  بلدية  م�سالح  �أم�س  قامت 
عدل  م�سكن   1500 بحي  ممهالت  بو�سع 
للطريق  �ملحاذية  "�لبو�سكي"  مبوقع 
�لإجتنابي �ل�سمايل،وذلك ��ستجابة ملطلب 
�سكان �حلي �لذين �أكدو� على �رضورة و�سع 
هذه �ملمهالت قبل �لدخول �ملدر�سي �لذي 
على  منهم  خوفا  وذلك  �لأبو�ب  على  هو 
�لذين ي�سطرون عدة  �أبنائهم �ملتمدر�سني 
مر�ت يف �ليوم على قطع هذ� �لطريق من 
�أجل �لتنقل �إىل موؤ�س�ساتهم �لرتبوية. وكان 
�أحد �سكان  تاأثرو� كثري� بوفاة  �ل�ساكنة قد 
من  يبلغ  و�لذي  جويلية  �سهر  نهاية  �حلي 
�لولية  �إطار�ت  من  وهو  �سنة   58 �لعمر 
�حلي  هذ�  �سقق  �أحد  من  ��ستفاد  و�لذي 
حديثا وهو من �طار�ت �لولية و�لذي كان 
�ألجتنابي بعد خروجه  �لطريق  يهم بقطع 
ليلقى  �ساحنة  ت�سدمه  �أن  قبل  من م�سكنه 

هذه  خلفت  ،وقد  �ملكان  عني  يف  حتفه 
هذ�  �سكان  و�سط  كبرية  �سدمة  �حلادثة 
�مل�سوؤولة  �جلهات  نا�سدو�  �حلي �لذين 
�مل�سكلة  لهذه  �إيجاد حل حقيقي  ب�رضورة 
�إ�سار�ت  و�سع  �أو  ممهالت  بو�سع  وذلك 
لإنقاذ حياتهم  �حلي  خمرج  عند  �سوئية 
�لطريق. �أخطار  من  �أبنائهم  وحياة 

م�سكن   200 حي  �سكان  وينتظر  هذ� 
ممهالت  و�سع  يف  دورهم  "بالرو�سي" 
�ل�سكني  لتجمعهم  �ملحاذية  بالطريق 
و�لذي بات ي�سكل خطر� كبري� على �أبنائهم 
�لطريق  هذ�  يقطعون  �لذي  �ملتمدر�سني 
�لتعليمية،خا�سة  موؤ�س�ساتهم  �إىل  للو�سول 
�لربية  �لغاملي  حمطة  يحاذي  �حلي  و�أن 
و�لتي تخرج منها �سيار�ت �لأجرة وت�ستعمل 
هذ� �لطريق �لذي بات ي�سكل خطر� كبري� 

على حياة �أبنائهم .
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�ل�ستعجالية  �حللول  هذه  وتتمثل 
�ح�سن  �آيت  �ل�سيد  عنها  ك�سف  �لتي 
�لوفد  باأع�ساء  لقائه  هام�س  على 
بالولية  �ليوم  حل  �لذي  �لربملاين 
�ملتخذة  �لإجر�ء�ت  على  للوقوف 
لإحتو�ء وباء �لكولري� �لذي م�س �ستة 
يف  �لبليدة،  بينها  من  و�سطى  وليات 
ر�سد مبلغ مايل قدر ب160 مليون دج 
لإجناز مفرغتني عموميتني �سغريتني 
�لأوىل  �ستغطي  بحيث  �أويل  كحل 
�جلهة �ل�رضقية للولية و �لثانية �جلهة 
م�ساريع  برجمة  �نتظار  يف  �لغربية 
 . �مل�سكل  هذ�  على  للف�ساء  كربى 
دخول  عن  �مل�سوؤول  ذ�ت  ك�سف  كما 
�لتقني  �لردم  ملركز  �خلدمة  حيز 
بحيث  �لرمانة  عني  ببلدية  �ملوجود 
�سيغطي �جلهة �لغربية للولية، م�سري� 

�مل�رضوع  هذ�  �سالحية  مدة  �أن  �إىل 
�أنه  و�أ�ساف   . �سنو�ت  بثالثة  تقدر 
�سيتم �ل�رضوع قريبا يف �جناز م�رضوع 
مماثل مبنطقة تباينت وهو �مل�رضوع 
تخفيف  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  �لذي 
�ل�سغط �مل�سجل على خمتلف مر�كز 
�ل�سدد  هذ�  يف  د�عيا  �لتقني،  �لردم 
�إىل  �لبيئة و�لطاقات �ملتجددة  وز�رة 
لفائدة  مماثلة  كربى  م�ساريع  برجمة 
�إطار  و يف  �أخرى،  . من جهة  �لولية 
جميع  على  للق�ساء  �لر�مية  �جلهود 
تر�ب  �ملنت�رضة عرب  �ل�سود�ء  �لنقاط 
روؤ�ساء  �لولية  و�يل  �أمر  �لولية، 
�لبلديات باإبر�م �تفاقيات مع �خلو��س 
على  �ملرت�كمة  �لنفايات  جميع  لرفع 
م�ستوى �أحياء و �سو�رع �لولية كما مت 
�أي�سا ر�سد غالف مايل �إ�سايف لفائدة 
نظافة"  "متيجة  �لعمومية  �ملوؤ�س�سة 
لقتناء  دج  مليون  ب200  �ملقدر  و 
لت�سجيل  نظر�  جديدة  �ساحنات 
�ملوؤ�س�سة نق�س كبري يف هذ� �ملجال 

مردودية  على  �نعك�س  �لذي  �لأمر 
�قتناء  �إىل  بالإ�سافة  خدماتها 
�لإن�سغال  وهو  �أي�سا  جديدة  حاويات 
�لذي ل طاملا طرحه �سكان �لأحياء،من 
جهة �أخرى �أبدى نف�س �مل�سوؤول �أمله يف 
و �ملدينة  �لعمر�ن  و  �ل�سكن  وز�رة  منح 
م�سري� �إىل �أن �لرب�مج �ل�سكنية �لعمومية 
�لولية  م�ستوى  على  �جنازها  يتم  �لتي 

على  �لطلب  تغطية  من  تتمكن  "لن 
ويف  �ل�سكنات".  من  �لنوع  هذ�  مثل 
�أن حتقيق  �ح�سن  �آيت  �أكد  �ل�سدد  هذ� 
على  يتوقف  �سحية  و  نظيفة  بيئة  حلم 
�لق�ساء على �ل�سكنات �له�سة �لتي ت�سوه 
�ملنظر �لعام مع �لعلم �أن �لولية حت�سي 
خمتلف  عرب  موزع  ه�س  �سكن  �ألف   14

بلديات �لولية

اجتهت ال�سلطات الولئية بالبليدة اإىل اتخاذ جملة من الإجراءات الإ�ستعجالية ل�سد العجز امل�سجل 
يف جمال املفرغات العمومية التي بلغت ذروة الكتفاء، ح�سب ما ك�سف عنه الأم�س  وايل الولية 

بالنيابة رابح اآيت اأح�سن.

ولية بليدة :

حاوره م .اأمني .

اإجراءات اإ�ستعجالية ال�ستدراك نق�ص املفرغات العمومية 

ولية برج بوعريريج:

ولية م�ستغامن :

ولية البي�س :

ولية البويرة :

ولية �سيدي بلعبا�س :

ولية عنابة:

حافالت جديدة لتدعيم النقل اجلامعي 

غلق العديد من الطرقات وتراكم االأتربة واالأوحال بعد ت�ساقط االأمطار 

دخول ثالثة مراكز حتويل كهربائية اخلدمة منذ بداية العام اجلاري 

توزيع 2000  من امل�ستلزمات 
املدر�سية على التالميذ املعوزين 

�سكان حي 253 م�سكن يحتجون 
يف بلدية  اإبن بادي�ص 

حجز 310 غرامات من الكوكايني  
مبطار رابح بيطاط  

�مل�ستلزمات  من  ح�سة  توزيع  مت 
وحدة   2000 �ل  عن  تزيد  �ملدر�سية 
خمتلف  عرب  �ملعوزين  �لتالميذ  على 
�لبويرة  بولية  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س 
�ملدر�سي  للدخول  �لأول  �ليوم  منذ 
�إىل يومنا هذ�، ح�سبما جاء يف تقرير 
�أنه  �لتقرير  و�أو�سح  �لولية،  مل�سالح 
خ�س�س لهذه �لعملية غالف مايل قدر 
ب 94 مليون دج ل�رض�ء 2.367 وحدة 
)ماآزر  �ملدر�سية  �مل�ستلزمات  من 
للتالميذ  كر�ري�س(  و  وحمفظات 
�لبتد�ئية  باملد�ر�س  �ملعوزين 

�ملوزعة عرب تر�ب �لولية.
مر�د  للرتبية  �ملحلي  �ملدير  وقال 
منذ  فيها  �رضع  "�لعملية  �أن   مزيان 
�ليوم �لأول للدخول �ملدر�سي"،  كما 
للت�سامن  �ملحلية  �ملديرية  �أ�سارت 
�إىل  �ملر�أة  و ق�سايا  و�لأ�رضة  �لوطني 
�أنها �قتنت هي �لأخرى ح�سة �إ�سافية 
توزيعه  �سيتم  جهاز   3500 ب  تقدر 
�ملناطق  يف  �ملعوزين  �لتالميذ  على 

�ملعزولة.

من  جهة �أخرى، و ح�سب �إح�سائيات 
 65.000 ي�ستفيد   �لرتبية،  مديرية 
�ملقدرة  �لدر��سية  �ملنحة  من  تلميذ 
ب 3000 دج حيث يبلغ �لغالف �ملايل 
مليون   195 �لعملية  لهذه  �ملخ�س�س 
م�سطفى  �لو�يل  �أعطى  .وبدوره  دج 
�ملعنيني  للم�سوؤولني   تعليمات  ليماين 
تق�سي بال�سهر على توزيع هذه �ملنح 
�لتالميذ  على  �لآجال  �أقرب  يف 
هذه  خالل  مت  �أنه  م�سيفا  �ملعوزين، 
�ل�سنة ت�سغيل 733 عامل باملطبخ عرب 
بالبويرة  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف 
و�سي�ستفيد  �لتالميذ،  �إطعام  ل�سمان 
هوؤلء �لعمال �جلدد من دورة تكوينية 
�ملهني،  �لتكوين  مر�كز  م�ستوى  على 
و�سي�سمن 429 مطعم مدر�سي خدمة 
 ، تلميذ   68.000 من  �أزيد  �إطعام 
�أن  �أكد  �لذي  �لرتبية  مدير  ح�سب 
ظروف  يف  جرى  �ملدر�سي  �لدخول 
كل  توفري  مت  �أنه  م�سيفا  "ح�سنة"، 
�ملن�ساآت ل�ستقبال �لتالميذ و �سمان 

�سنة در��سية هادئة.

�حتج ، �لع�رض�ت من �سكان حي 253 م�سكن 
�ل�سارع وقامو� بقطع  �إىل  �إبن بادي�س  ببلدية 
�لر�بط بني وليتي   07 رقم  �لوطني  �لطريق 
مياه  من  تخوفا  وتلم�سان  بلعبا�س  �سيدي 
�حل�رضية  �لتهيئة  غياب  ظل  يف  �لأمطار 
قدور  بحي هالل  �ملعروف  �ملذكور  باحلي 
،�أين ت�سببت �لأمطار �لغزيرة �لتي ت�ساقطت 
�سيدي  ولية  بادي�س غرب  �إبن  منطقة  على 

للمطالبة  �حلي  �سكان  خروج  يف  بلعبا�س 
يف  تتمثل  �لتي  عي�سهم  ظروف  بتح�سني 
لل�سكان  �ل�ساغل  �ل�سغل  باتت  �لتي  �لتهيئة 
مرة  من  كذ�  يف  نا�سدو�  ،حيث  هناك 
�ل�سلطات من �جل �لتحرك لإنقاذ �حلي لكن 
�لتي  �ملحلية  �ل�سلطات  تدخلت  �إذ  هيهات، 
��ستمعت لن�سغالت �ل�سكان ووعدت باإيجاد 

�حلول �ملنا�سبة  .

�ل�سلبة  �ملخدر�ت  من  غر�م   310 حجز  مت 
كوكايني، �لأم�س  مبطار ر�بح بيطاط بعنابة 
وذلك خالل عملية تفتي�س جمركية مل�سافر 
ما  ح�سب  )فرن�سا(،  باري�س  من  قادما  كان 
�ملكلفة  �ملديرية  نيابة  من  �لأم�س   علم 

بالت�سال باملديرية �جلهوية للجمارك.
من  �لكمية  هذه  باأن  �مل�سدر  و�أو�سح 

جز�ئري  �ساب  بحوزة  عليها  عرث  �لكوكايني 
�لعمر 34  ويبلغ من  �لعا�سمة  يقيم باجلز�ئر 
�سنة كان م�سافر� على منت �لرحلة باري�س-
عنابة �لتي حطت مبطار ر�بح بيطاط م�ساء 
�أم�س وقد مت توقيف �ملعني وفتح حتقيق من 
�لأمنية �ملخت�سة، ح�سب ما  طرف �جلهات 

متت �لإ�سارة �إليه.

تعززت حظرية �لنقل �جلامعي �ملوجه 
�لإبر�هيمي بربج  �لب�سري  لطلبة جامعة 
�ستدخل  جديدة  بحافالت  بوعريريج 
�جلامعي  �لدخول  بد�ية  �خلدمة  حيز 
من  �لأم�س   علم  ما  ح�سب  �جلديد 
ومت  �جلامعية،  �خلدمات  مديرية 
للطلبة  �حلافالت  هذه  تخ�سي�س 
�ست�سمل  و  �لنائية  باملناطق  �لقاطنني 
�لفارطة  لل�سنو�ت  هذه �خلدمة خالفا 
و  �لولية  �إقليم  عرب  �لدو�ئر  مقر�ت 

يعاين  �لتي  �لبعيدة  �لبلديات  بع�س 
يف  كبرية  متاعب  من  �لطلبة  فيها 
بلديات  �إىل �جلامعة على غر�ر  �لتنقل 
�ملن�سورة و�ليا�سري وثنية �لن�رض ور�أ�س 
ذ�ت  �أو�سحه  ما  ح�سب  وخليل  �لو�دي 
�أن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أ�ساف  �مل�سدر.  
�لنقل �جلامعي و  مطلب توفري و�سائل 
تعميمه على بلديات �لولية كان ي�سكل 
�ل�سنو�ت  خالل  للطلبة  �ن�سغال  �أهم 
�لذين  �لطلبة  بني  خ�سو�سا  �لفارطة 

على  �حل�سول  �رضوط  فيهم  تتوفر  ل 
جعلهم  ما  �جلامعية  بالإقامات  غرف 
مبقاعد  لاللتحاق  �سعوبات  يو�جهون 
مديرية  �عتمدت  وقد  �لدر��سة 
�خلدمات �جلامعية للولية خالل �ل�سنة 
جديدة  طرق  على  �جلديدة  �جلامعية 
للتقليل من �لطلب على غرف �لإقامة و 
ذلك من خالل �إتاحة �خليار �أمام �لطلبة 
�ملقيمني بالبلديات �لبعيدة بني �لت�سجيل 
لال�ستفادة من �لإقامة �أو �ل�ستفادة من 

�لنقل �جلامعي �لأمر �لذي �سيمكن من 
د�خل  �لكتظاظ  م�سكل  من  �لتقليل 
وح�سب   �جلامعية،  �لإقامات  غرف 
��ستالم  �ملزمع  من  �مل�سدر  ذ�ت 
بحلول �لدخول �جلامعي �جلديد �إقامة 
حممد  بجامعة  �رضير  ب1000  جامعية 
بها  �كتملت  بعدما  �لإبر�هيمي  �لب�سري 
�لتجهيز  عملية  �إىل  بالإ�سافة  �لأ�سغال 
�ل�رضورية  �للو�زم  و  �ملعد�ت  مبختلف 

ح�سب نف�س �مل�سدر

لالأمطار  �لقيا�سي  �لت�ساقط  ت�سبب 
من  �لعديد  غلق  يف  �لأم�س  ليلة 
و�لأوحال  �لأتربة  وتر�كم  �لطرقات 
م�ستغامن،  مدينة  �أحياء  من  بعدد 
ح�سبما علم �ليوم من �ملدير �لولئي 
للمو�رد �ملائية، مو�سى لبقع و�أو�سح 
لبقع من خالل ت�رضيح له  �أن �لأمطار 
�لتي �سهدتها ولية م�ستغامن �أم�س . 
و�لأتربة  �ملياه  تر�كم  يف  ت�سببت 
على  م�ستغامن  مبدينة  �أحياء  بعدة 
وحمول  �سالمندر  منطقة  غر�ر 

بلدية  ومدخل  �ل�سفلى  مزغر�ن 
 11 رقم  �لوطني  و�لطريق  �سيادة 
وحي �لعر�سة وو�سط �ملدينة ،و�أدت 
يف  ميلمرت�   30 بلغت  �لتي  �لأمطار 
�ملياه  �رتفاع من�سوب  �إىل  دقيقة   20
بعدة طرقات وعجز قنو�ت �ل�رضف 
بع�س  يف  و�ن�سد�د�ها  �ل�سحي 
�لبحرية �ملر�سى  �ملناطق كالو�جهة 
�ل�سكنية  و�لتعاونية  و�سالمندر 
نهج  و   " �لعا�سفة  �إنتهاء  فور  وثم 
�إمكانات  كافة  ت�سخري  "�لظهرة"،  

للتطهري  �لوطني  �لديو�ن  وو�سائل 
و�لبلديات ومديرية �حلماية �ملدنية 
للق�ساء على خمتلف �لنقاط �ل�سود�ء 
توزيع  موؤ�س�سة  فرق  ،وتدخلت 
�لأعطاب  لإ�سالح  و�لغاز  �لكهرباء 
�أم�س  ت�سجيلها  مت  �لتي  �لكهربائية 
�سبقت  �لتي  �لقوية  �لرياح  ب�سبب 
ت�ساقط  �إىل  و�أدت  �لأمطار  هطول 
�لعديد من �لأعمدة �لكهربائية ،ومن 
�ملدنية  �حلماية  تدخلت  جهتها 
�لرئي�سية  �لوحدة  و�سائل  بكامل 

�لبحرية  و�لوحدة  �مليناء  ووحدة 
و�إز�لة  �ملياه  لمت�سا�س  ب�سالمندر 
وفتح  و�لأ�سجار  �لكهربائية  �خليوط 
ن�رض  مت  كما  و�لطرقات  �مل�سالك 
مبختلف  �ل�رضيع  للتدخل  �ساحنات 
و�سع  كما مت  م�ستغامن  مدينة  �أحياء 
من�سوب  �إرتفاع  ملنع  ��ستباقي  وقائي  خمطط 
�لتي  �لقوية  �لرياح  خملفات  و�إز�لة  �ملياه، 
بدبد�بة  مب�سكن  �سقف  �نهيار  يف  ت�سببت 
بجروح  �أ�سخا�س  ثالثة  باإ�سابة  �سيادة،  بلدية 

متفاوتة �خلطورة.

كهربائية  حتويل  مر�كز  ثالثة  دخلت 
حيز  �لتوتر  ومنخف�سة  متو�سطة 
�خلدمة خالل �ل�سنة �جلارية بعا�سمة 
ولية �لبي�س ق�سد تقوية �سبكة �لتزود 
لدى  �لأم�س   علم  بالكهرباء، ح�سبما 
�لكهرباء  توزيع  مديرية  م�سوؤويل 
�ملكلفة   و�أفادت   "�سونلغاز."  و�لغاز 
�ملوؤ�س�سة  بذ�ت  و�لت�سال  �لإعالم 
�لكهربائية  �ملن�ساآت  �أن   نورة عبا�س 
�سبكة  تقوية  يف  كثري�  �ساهمت 
�إ�سرت�تيجية  �إطار  يف  وذلك  �لكهرباء 
نوعية  لتح�سني  "�سونلغاز"  �رضكة 

�خلدمة وتقلي�س عدد �لنقطاعات يف 
�ل�سبكة �لكهربائية خا�سة خالل ف�سل 
�أن  �ملتحدثة  ذ�ت  و�أ�سافت  �ل�سيف. 
من  �أزيد  �إىل  ت�ساف  �لثالثة  �ملر�كز 
�آخر  كهربائي  حتويل  مركز   1260
موزعني عرب تر�ب �لولية تعمل على 
�لكهرباء  توزيع  يف  ��ستقر�ر  �سمان 
و�لذي  �ملوؤ�س�سة  زبائن  جميع  على 
يقدر عددهم باأزيد من 68 �ألف زبون 
منهم 1.730 زبون جديد خالل �لعام 
ب�سبكة  �لتغطية  ن�سبة  وت�سل  �جلاري 
�إىل 94  �لولية  �لكهرباء على م�ستوى 

�لتوتر  متو�سطة  �سبكة  بطول  باملائة 
تقدر ب2.700 كلم كما �أ�سري �إليه. كما 
جتري حاليا عملية �إجناز مركز حتويل 
متو�سط  كهربائي  خط  و  كهربائي 
مبدينة  كلم  خم�سة  طول  على  �لتوتر 
بوقطب )�سمال �لولية( وهو �مل�رضوع 
�لذي جتاوزت ن�سبة تقدم �لأ�سغال به 
50 باملائة ح�سب ذ�ت �مل�سدر. كما 
در��سة  عملية  قريبا  تنطلق  �أن  يرتقب 
كهربائية  حتويل  حمطة  �إجناز  م�رضوع 
�أجل  من  �لولية  بعا�سمة  �لتوتر  عالية 
�لكهرباء  ب�سبكة  �جلديدة  �ملدينة  تزويد 

�لنقطاع يف  م�سكل  على  نهائيا  و�لق�ساء 
حت�سي  �لولية  �أن  يذكر  �لكهرباء.  �سبكة 
حاليا ثالث حمطات حتويلية عالية �لتوتر 
بكل من عا�سمة �لولية وبوقطب و�لأبي�س 

�سيدي �ل�سيخ ت�سيف ذ�ت �ملتحدثة.
خالل  �لولية  عرفت  �أخرى  جهة  من 
�لعام �جلاري �أي�سا ربط �أزيد من 1.300 
حيث  �ملدينة،  غاز  ب�سبكة  جديد  زبون 
�ل�سبكة  هذه  من  �مل�ستفيدين  عدد  و�سل 
تغطية  بن�سبة  زبون  �ألف   48 �أزيد من  �إىل 
مثلما  باملائة،  ب88  تقدر  �إجمالية 

�أ�سري �إليه.

ولية �سيدي بلعبا�س :

 و�سع ممهالت ب�سكنات" البو�سكي" 
 تزامنا مع الدخول املدر�سي 
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امليثاق الوطني وعروبة فل�سطني
د. غازي ح�سني

الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  يعترب 
الوثيقة الوحيدة التي نالت الإجماع 
الوطني الفل�سطيني وموافقة جميع 
وال�سخ�سيات  والقوى  الف�سائل 
الفل�سطينيني،  واملواطنني 
امليثاق  ن�سو�ص  واأ�سبحت 
والوحيد  الأ�سا�سي  املنطلق 
واأ�سبح  الفل�سطيني،  للن�سال 
امليثاق د�ستور ال�سعب الفل�سطيني 
ملنظمة  وكذلك  واإجنيله،  وقراآنه 
التحرير الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها.

ن�سو�سه  عن  اخلروج  واأ�سبح 
واملبادئ،  الأهداف  عن  خروجاً 
والقومية  الوطنية  واملنطلقات 
ال�رشعية  عن  وخروجاً  والدينية 

الفل�سطينية وخيانة وطنية.
فل�سطني  اأن  على  امليثاق  ين�ص 
الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  وطن 
وجزء ل يتجزاأ من الوطن العربي، 
بطالن  على  امليثاق  ويوؤكد 
و�سك  القانوين  غري  بلفور  وعد 
ال�ستعماري  الربيطاين  النتداب 
وقرار التق�سيم غري ال�رشعي وقيام 
العربي  الوطن  قلب  »ا�رشائيل« يف 
مهما طال الزمن لأن ما بني على 

باطل فهو باطل.
كامل  حترير  على  امليثاق  وين�ص 
رف�ص  وعلى  الفل�سطيني،  الرتاب 
الرامية  واملخططات  امل�ساريع 
اأو  فل�سطني  ق�سية  ت�سفية  اإىل 
تدويلها، واعتبار ال�سهيونية حركة 
عن�رشية ورف�ص العرتاف بالكيان 

ال�سهيوين والتعاي�ص معه.
هو  الوطني  بامليثاق  اللتزام  اإن 
الأ�سا�ص لرت�سيخ الوحدة الوطنية، 
ال�سعب  واأهداف  اأماين  ولتحقيق 
العربي الفل�سطيني والأمة العربية 
الوجود  من  فل�سطني  حترير  يف 
ال�ستعمار  كيان  من  ال�سهيوين، 
وموؤ�س�ساته  اليهودي  ال�ستيطاين 
والثقافية،  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
هو  بامليثاق  اللتزام  اأن  كما 
ال�رشعية،  حتديد  يف  الأ�سا�ص 
فاخلروج عنه اأو العمل على اإلغائه 

الأ�سا�سية  مواده  معظم  تعديل  اأو 
جلوهره  خطري  انتهاك  يعني 
وخروجاً عن ال�رشعية الفل�سطينية 
والوحدة الوطنية واأهداف الن�سال 
بامل�رشوع  والقبول  الفل�سطيني 
ال�رشعية  �سفة  واإ�سباغ  ال�سهيوين 

عليه.
الكفاح  مو�سوع  امليثاق  يتناول 
التا�سعة  مادته  يف  وين�ص  امل�سلح 
هو  امل�سلح  الكفاح  اأن  على 
فل�سطني  لتحرير  الوحيد  الطريق 
ولي�ص  ا�سرتاتيجية  بذلك  وهو 
اأ�سلوب  يحدد  فامليثاق  تكتيكاً، 
ل�سرتجاع  الأ�سا�سي  الن�سال 
من  وحتريرها  العربية  فل�سطني 
اليهودي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
انطالقاً  ال�سهيوين  والغت�ساب 
وميثاق  الدويل  القانون  مبادئ  من 
الأمم املتحدة وقراراتها وجتارب 
مواجهة  يف  الأوروبية  ال�سعوب 
التجارب  ومن  النازي  الحتالل 
من  العربي  الن�سال  بها  مر  التي 
اأجل حترير فل�سطني من ال�ستعمار 
الربيطاين وال�ستعمار ال�ستيطاين 

اليهودي.
املتحدة  الأمم  ميثاق  ويبيح 
الفل�سطيني  لل�سعب  وقراراتها 
ا�ستخدام اأ�ساليب الن�سال كافة مبا 
فيها املقاومة امل�سلحة ملمار�سة 
وكن�ص  امل�سري  تقرير  يف  حقه 
البغي�ص  ال�سهيوين  الحتالل 
احلرية  يف  حقه  اإىل  للو�سول 
وطنه  يف  وال�ستقالل  وال�سيادة 
فل�سطني وطن اآبائه واأجداده اأ�سوة 

ببقية جميع ال�سعوب يف العامل.
الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني

يحدد امليثاق الوطني باأن الطريق 
من  فل�سطني  لتحرير  الوحيد 
الكفاح  هو  ال�سهيوين  الغت�ساب 
بكلتا  املقاومة  خيار  اأي  امل�سلح 
جناحيها امل�سلحة وال�سعبية، وتن�ص 
املادة العا�رشة من امليثاق الوطني 
على اأن العمل الفدائي ي�سكل نواة 
ولكن  ال�سعبية،  التحرير  حرب 
املنحرفة  وعبا�ص  عرفات  قيادة 
الداخل  الفدائي يف  العمل  اأوقفت 

وتدينه  عنه  وتخلت  واخلارج 
املقاومة  عمليات  عبا�ص  وي�سف 
منه  ان�سياعاً  بالقذرة  البطولية 
واملطالب  ال�رشائيلية  لالإمالءات 

الأمريكية.
عن  وعبا�ص  عرفات  تخلى 
الفدائي  والعمل  امل�سلح  الكفاح 
التزاماً  امل�سلحة  واملقاومة 
منهما بن�سو�ص اتفاق الإذعان يف 
وخريطة  بالنتي�سن  وواي  اأو�سلو 
الطريق. وبالتايل تخليا عن هدف 
امليثاق  جوهر  هو  الذي  التحرير 
الالجئني  عودة  حق  وعن  الوطني 
اأر�سهم  وا�ستعادة  ديارهم  اإىل 
للقانون  تطبيقاً  وممتلكاتهم 
الدولية  واملواثيق  والعهود  الدويل 
واأ�سوة  املتحدة  الأمم  وقرارات 

بالتعامل الدويل.
من  ع�رشة  الثالثة  املادة  تن�ص 
الوحدة  اأن  على  الوطني  امليثاق 
هدفان  فل�سطني  وحترير  العربية 

متكامالن.
تن�ص املادة اخلام�سة ع�رشة على 
ناحية  من  فل�سطني  حترير  اأن 
عربية هو واجب قومي لرد الغزوة 
ال�سهيونية والمربيالية عن الوطن 
قومية  هذا  ويعني  الكبري،  العربي 
الوطني  امليثاق  واأن  املواجهة 
وت�سفية  فل�سطني  بتحرير  يطالب 
ا�ستعمار  ككيان  ال�سهيوين  الكيان 
ا�ستيطاين عن�رشي وحترير الوطن 

العربي باأ�رشه من المربيالية.
وتخّول املادة اخلام�سة والع�رشون 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
والقيام  امليثاق  اأهداف  بتحقيق 
حترير  يف  الكامل  بدورها 

فل�سطني. 

منظمة  تاأ�س�ست  ماذا  اأجل  من 
التحرير الفل�سطينية

وهنا يت�ساءل املواطن الفل�سطيني: 
منظمة  تاأ�س�ست  ماذا  اأجل  من 
القد�ص  يف  الفل�سطينية  التحرير 
قبل  اأي   1964 اأيار   28 بتاريخ 
فيها  )مبا  الغربية  ال�سفة  احتالل 

القد�ص ال�رشقية( وقطاع غزة؟

التحرير  منظمة  تاأ�س�ست 
حترير  اأجل  من  الفل�سطينية 
من   1948 عام  املحتلة  فل�سطني 
وراء  من  جاوؤوا  الذين  ال�سهاينة 
من  كاملني  وتاأييد  بدعم  البحار 
وال�سهيونية  ال�ستعمارية  الدول 
العاملية وبقوة ال�سالح وبا�ستغالل 
معزوفتي الهولوكو�ست )املحرقة( 

النازي والال�سامية.
الفل�سطيني  املواطن  ويت�ساءل 
واأمتنا  �سعبنا  قدم  ملاذا  اأي�ساً: 
منذ  ال�سهداء  من  الألف  ع�رشات 
عام 1948 وحتى عام 1967؟ وهل 
والأمة  الفل�سطيني  ال�سعب  قدم 
العربية الغايل والنفي�ص من اأجل اأن 
اتفاق  يف  وعبا�ص  عرفات  يعرتف 
الإذعان يف اأو�سلو بالكيان ال�سهيوين 
فل�سطني؟..  م�ساحة  من   %78 يف 
والنفي�ص  الغايل  قدموا  وهل 
اأجل  من  والغربة  النكبة  وعذابات 
�سنعتها  فل�سطينية  �سلطة  قيام 
امل�ستعمرات  حلماية  »ا�رشائيل« 
اليهود  وامل�ستعمرين  اليهودية 
وتهويدالقد�ص  الغربية  ال�سفة  يف 
ال�سعب  �سحى  هل  وحلمايتها؟.. 
الأمة  و�سحت  الفل�سطيني  العربي 
العربية مبئات الآلف من ال�سهداء 
الدولرات  من  املليارات  ومئات 
من اأجل اأن يتنازل عرفات وعبا�ص 
فل�سطينا  من   %80 من  اأكرث  عن 
للعدو التاريخي للعرب وامل�سلمني 
يهودي عن�رشي  اأكرب غيتو  لإقامة 
العربية  البلدان  قلب  يف  واإرهابي 

والإ�سالمية؟
ال�سيا�سي  العمل  برنامج  ت�سمن 
الفل�سطينية  للثورة  والتنظيمي 
الثورة  ف�سائل  جميع  اأقرته  الذي 
الوطني  واملجل�ص  الفل�سطينية 
 1971 اآذار  يف  الثامنة  دورته  يف 
الطريق  هو  امل�سلح  الكفاح  اأن 
كامل  لتحرير  الوحيد  احلتمي 
البند  واأكد  الفل�سطيني.  الرتاب 
الأول من هذا الربنامج على التزام 
التام  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
والتزامها  الوطني  امليثاق  مببادئ 
كامل  حترير  �سبيل  يف  بالن�سال 

ال�سعب  وعودة  الفل�سطيني  الرتاب 
الفل�سطيني اإىل وطنه فل�سطني.

البند الثاين من الربنامج
الربنامج  من  الثاين  البند  ون�ص 
الأ�سا�سي  »الهدف  اأن  على 
هو  الفل�سطينية  للثورة  واملركزي 
حتريراً  املحتل  الوطن  حترير 
كاماًل وت�سعيد الكفاح امل�سلح �سد 
الكفاح  اأن  الربنامج  واأكد  العدو« 
الرئي�سي  ال�سكل  هو  امل�سلح 
فل�سطني  حترير  اأجل  من  للن�سال 
الوطني  بامليثاق  اللتزام  ووجوب 

التزاماً كاماًل.
الفل�سطيني  املواطن  وي�ستخل�ص 
من امليثاق ومن الربنامج ال�سيا�سي 
الفل�سطينية  للثورة  والتنظيمي 

النقاط التالية:
العربي  ال�سعب  وطن  -فل�سطني 
من  يتجزاأ  ل  وجزء  الفل�سطيني 

الوطن العربي.
و�سك  بلفور  وعد  -بطالن 
وقيام  فل�سطني  وتق�سيم  النتداب 

»ا�رشائيل«.
بالكيان  العرتاف  -رف�ص 
معه  التعاي�ص  ورف�ص  ال�سهيوين 

مهما طال الزمن.
الرتاب  كامل  بتحرير  -التم�سك 

الفل�سطيني.
احلتمي  الطريق  امل�سلح  -الكفاح 
الرتاب  كامل  لتحرير  الوحيد 

الفل�سطيني.
لت�سفية  الرامية  -رف�ص امل�ساريع 

ق�سية فل�سطني اأو تدويلها.
-اعتبار ال�سهيونية حركة عن�رشية 
يف  العن�رشية  احلركات  واأب�سع 

تاريخ الب�رشية.
-قيام الوحدة الوطنية الفل�سطينية 
الكامل  اللتزام  اأ�سا�ص  على 

بامليثاق الوطني.
منظمة  وعبا�ص  عرفات  ا�ستغل 
ومكاتبها  وموؤ�س�ساتها  التحرير 
ل�سعبنا  البطويل  واأموالها والن�سال 
احلجارة  وانتفا�سة  الفل�سطيني 
ال�سيا�سي  انحرافهما   خلدمة 
لتكري�ص  امل�سبوهة  وتوجهاتهما 
والع�سكري  ال�سيا�سي  النحراف 

الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  يف 
اأ�ساليب  عرفات  وا�ستخدم 
الياأ�ص  ون�رش  والرتهيب  الرتغيب 
وا�ستبداده  وفرديته  والقنوط 
واعتماده على اللون الواحد وعلى 
وامل�سبوهني  واجلهلة  النتهازيني 
وال�رشفاء  املنا�سلني  واإبعاد 
املنظمة  عن  بامليثاق  امللتزمني 
اأجهزة  وا�ستخدم  وموؤ�س�ساتها. 
القمع املختلفة )و�سل عددها اإىل 
14 جهازاً( والقتتال الفل�سطيني– 
العربي  والفل�سطيني-  الفل�سطيني 
لفر�ص  اجل�سدية  والت�سفيات 
�سنع  على  املطلقة  هيمنته 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  القرارات 
الفل�سطينية.  التحرير  منظمة  يف 
والكفاح  البندقية  عن  وتخلى 
منظمة  وحّول  والتحرير.  امل�سلح 
اإىل  مقاتلة  منظمة  من  التحرير 
منظمة �سيا�سية تعمل على التو�سل 
م�ساكل  حلل  �سيا�سي  حل  اإىل 
»ا�رشائيل« ولي�ص لإيجاد حل عادل 
لق�سية فل�سطني وبرعاية الوليات 

املتحدة الأمريكية.
م�سرية  عبا�ص  حممود  وتابع 
عرفات التنازلية منذ وفاته وحتى 

يومنا هذا.
خيار املقاومة وامليثاق الوطني

الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اإن 
يتم�سك بخيار املقاومة وبامليثاق 
الوطني واإ�سقاط اتفاقات الإذعان 
يف اأو�سلو وواي بالنتي�سن وحماكمة 
وامل�ست�سلمني  املنحرفني 
واخلونة  والفا�سدين  واملفرطني 

اأكرث من اأي وقت م�سى.
اأن  العامل  �سعوب  جتارب  اأظهرت 
وكيانات  الإذعان  اتفاقات  م�سري 
والأنظمة  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
زال  الزوال.   اإىل  العن�رشية 
الفرن�سي  ال�ستيطاين  ال�ستعمار 
من  النازية  زالت  و  اجلزائر  من 
اأملانيا ونظام الأبارتايد من جنوب 
ال�سهيوين  الكيان  وم�سري  اأفريقيا 
اإ�ستيطاين  اإ�ستعمار  ككيان 
فل�سطني  يف  واإرهابي  وعن�رشي 

العربية اإىل الزوال.
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مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 
تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية 
املحدودة MCH م�رشي للقنوات الهيدروليكية . الكائن مقرها  ب : املنطقة ال�ضناعية طريق 

امل�ضيلة برج بوعريريج . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ 2018/08/13 
رقم الرتتيب 18/3544 فهر�س رقم 18/2870  املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى التكليف 

بالوفاء . بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رشاقة الق�ضم التجاري 
/ البحري بتــاريخ 2012/10/22 رقم اجلدول: 12/03395 رقم الفهر�س: 12/04929 املمهور 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2016/01/25 رقم 16/136 . كلفنا : ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية 
املحدودة ترابك املمثلة يف مديرها ب�ضفته.الكائن مقرها  ب : التعاونية العقارية اخلري 176 

مكرر بابا اأح�ضن. القا�ضي ب :  دفع املبالغ التالية :  مبلغ 5.608.920,00 دج ) خم�ضة ماليني و  
�ضتمائة و ثمانية الف و ت�ضعمائة و ت�ضعون دينار جزائري (مبلغ الدين  + مبلغ 2.000.000,00 دج 
) مليوين دينار جزائري ( تعوي�س  + م�ضاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�ضبية 

للمح�رش الق�ضائي املقدرة 266772.29 دج , ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش 
هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك 

حررنا هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .
املح�سر الق�سائي .  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية تامنغ�ضت
املقاطعة االإدارية بعني �ضالح

دائرة اإينغر 
بلدية اإينغر 

م�ضلحة التنظيم و ال�ضوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات 

الرقم  01/م �س ب /2018
و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح بتاأ�ضي�س جمعية حملية

ذات طابع اجتماعي
مبقت�ضى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �ضفر عام 1433 

املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات , مت هذا اليوم 
: االثنني : 2018/08/13

ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية ذات 
طابع اجتماعي امل�ضماة : 

جمعية النور للرقي العلمي و الثقايف و ترقية اأن�ضطة ال�ضباب 
باإينغر يرتاأ�ضها ال�ضيد)ة( : من�ضوري عبد احلكيم 

الكائن مقرها : دار ال�ضباب اينغر 
رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة 
ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية 

اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<
اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 

 بطلب من  ال�ضيد بن راي�س جعفر ال�ضاكن ب : 129 نهج �ضالح بوعكوير اجلزائر .   
�ضد : ورثىة �ضالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �ضالم ر�ضيدة , كاملة , نادية , 

حميد , ابت�ضام و مرمي .
يف  القليعة  مبحكمة  ال�ضبط  باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء  و 
2017/10/10 حتت رقم 2017/21 نعلن عن جل�ضة البيوع املربجمة لتاريخ 2018/09/17 على 
بقرية  تقع  ار�س  قطعة  تعيينه:  للعقار  القليعة  حمكمة  مبقر  �ضباحا  ع�رش  احلادية  ال�ضاعة 
الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ضاحلة للبناء م�ضاحتها ثالثة وع�رشون ار وت�ضعني 
�ضنتيار2.390 م² منف�ضلة من ملكية اكرب م�ضيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي مق�ضم 
اىل اربعة غرف , حمام , مرحا�س , حو�س وبئر  وهي حمدودة على النحو التايل : من ال�ضمال: 
طريق والئي .من اجلنوب : ممر عر�ضه05م.من ال�رشق:باقي امللكية .من الغرب: طريق , ب�ضعر 
او  الق�ضائي  املح�رش  مبكتب  االت�ضال  االمر  يهمه  من  لكل  و  دج   20.560.000,00 افتتاحي 

  املح�رش الق�ضائي . باأمانة �ضبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .  

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء 
تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22
اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني 

بطلب من/ ال�ضيد اجلومي عبد ال�ضالم .
ال�ضاكن ب / �ضارع عي�ضاوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى اال�ضتاذ را�ضدي حممد املح�رش الق�ضائي الكائن مكتبه 

بالقليعة .
بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�ضور جلل�ضة البيوع املوؤجلة ليوم 
2018/09/24 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش �ضباحا امام حمكمة القليعة .  تعيني العقار وو�ضفه و امل�ضاحة االجمالية . ح�ضب 
عقد البيع : قطعة ار�س ذات طبيعة جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ضتي املنطقة احل�رشية احلي ال�رشقي بلدية بوا�ضماعيل والية 
تيبازة تقدر م�ضاحتها ب واحد ار و ثالثني �ضنتيار ) 1 ار و 30 �س ( ت�ضكل جمموعة ملكية رقم اربعة و خم�ضون ) 54 ( ق�ضمة 
م�ضاحتها رقم خم�ضة ) 05 ( من املخطط العام مل�ضح االرا�ضي كما ان هذه االموال العقارية متتد و ت�ضرت�ضل مع ما يتبعها من 

منافع و مرافق دون اأي ا�ضتثناء و ال حتفظ  . 
ح�ضب املعاينة امليدانية : قطعة ار�س فوقها بناية من نوع ) طابق حتت االر�س + ط + 1 + �ضطح ( , كائنة بخمي�ضتي , بلدية 

خمي�ضتي , دائرة بوا�ضماعيل والية تيبازة , تقدر م�ضاحتها االجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت االر�س : يتكون من غرفتني كبرية ,مطبخ , حمام و مرحا�س, امل�ضاحة املبنية تقدر.)110.00 م² (

الطابق االر�ضي : يتكون من ثالثة غرف , رواق , حمام و مرحا�س . امل�ضاحة املبنية .)120.00 م² (
الطابق االول : يتكون من اأربعة غرف , رواق , حمام و مرحا�س . امل�ضاحة املبنية تقدر .)120.00 م² (

ال�ضطح امل�ضتعمل : يتكون من غرفة ) مغ�ضلة ( و �ضطح . امل�ضاحة املبنية تقدر )40.00م² (  ب�ضعر افتتاحي  16.055.000.00دج 
, نعلن عن جل�ضة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك جلل�ضة املوؤجلة ليوم 2018/09/24 على ال�ضاعة : احلادية ع�رش 
�ضباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�ضل مبكتبنا نحن املح�رش 

الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط  حمكمة القليعة املح�رش الق�ضائي .
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 وبعد ظهر اأول اأم�س الثالثاء، قتل 
من  عن�رصين  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
اجلناح امل�سلح حلركة حما�س، يف 
موقعا  ا�ستهدف  مدفعي  ق�سف 
قال  بدوره،  غزة،  قطاع  �سمايل 
اإنه  بيان  يف  الإ�رصائيلي،  اجلي�س 
تعر�س  على  ردا  املوقع،  ق�سف 
وهو  نار،  لإطالق  قواته  اإحدى 
جهة  اأي  توؤكده  مل  الذي  الأمر 
اجلي�س  واأ�ساف  فل�سطينية 
�سنتحرك  بيانه:"  يف  الإ�رصائيلي 
اعتداء  واأي  نية هجومية  اأي  �سد 
حما�س  حركة   )..( قواتنا  �سد 
يف  يحدث  ما  كل  عن  م�سوؤولة 
وقد  منه"  ينطلق  اأو  غزة  قطاع 
خالل  وقعت  كهذه،  حوادث  اأدت 
ن�سوب  اإىل  املا�سية،  الأ�سابيع 
معارك ق�سرية، بني حركي حما�س 
واجلي�س  الإ�سالمي،  واجلهاد 
تدخل  بعد  توقفت  "الإ�رصائيلي"، 

و�ساطات م�رصية واأممية.
امل�سغر  الوزراء  جمل�س  وكان 
والأمنية  ال�سيا�سية  لل�سوؤون 
)الكابينيت(، قد اأعلن اأول من اأم�س 
الإ�رصائيلي  "اجلي�س  اأن  الأحد، 

م�ستعد لأي �سيناريو".
م�سدر  ك�سف  املقابل،  ويف 
فل�سطيني، مطلع لوكالة الأنا�سول، 
اأم�س الإثنني اأن اجتماعا هاما عقد 
لـ"حما�س"،  ال�سيا�سية  القيادة  بني 
الع�سكري  املجل�س  وقيادة 
على  لالإطالع  الق�ّسام"؛   " لكتائب 
واجلهوزية  "ال�ستعداد  م�ستوى 
امل�سدر  الع�سكرية"،وقال 
الك�سف  رف�س  الذي  الفل�سطيني، 
عن هويته اإن "قيادة كتائب الق�ّسام 
على  الجتماع(  )خالل  اأكدت 
قدرتها تكبيد العدو )الإ�رصائيلي( 
اأو  حكومته  تطيقها  ل  خ�سائر 
)جمتمعه("  الداخلية  جبهته 
بلورة  رغم  التطورات  هذه  وتاأتي 
لل�رصق  املتحدة  الأمم  مبعوث 
اإىل  ميالدينوف  نيكولي  الأو�سط 
جانب م�رص، مقرتحا للتهدئة بني 
حما�س واإ�رصائيل يف اأعقاب اأ�سهر 
"م�سريات  خلفية  على  التوتر  من 
نهاية  انطلقت  التي  العودة"، 

مار�س املا�سي.
املحلل  عريقات،  وا�سف  وقال 
واملخت�س بال�سوؤون الإ�سرتاتيجية، 
ف�سل  احتمال  اإن  حديثه،  يف 
اإىل  الو�سول  وعدم  املفاو�سات 
اأن  واأو�سح  وارد  اأمر  هو  التهدئة 
عن  حتدث  الذي  ال�سحفي  اخلرب 
ال�سيا�سية،  حما�س  قيادة  اجتماع 
لالإطالع  الق�سام،  كتائب  بقيادة 
مهمة  دللت  له  جاهزيتها،  على 
الفل�سطينية  املقاومة  "اأن  اأبرزها 
خيار  عن  تتنازل  لن  اأنها  توؤكد 
املقاومة امل�سلحة رغم انخراطها 
مبفاو�سات للتهدئة مع اإ�رصائيل".

هناك  يكون  حينما  قائال:"  وتابع 
تهدئة  مفاو�سات  عن  حديث 
�سيتم  اأنه  النا�س  اعتقاد  يذهب 
بعيدا عن اخليار الع�سكري خا�سة 
واأن الحتالل ما زال موجدا فهذا 
يوؤثر على معنويات النا�س"ويعتقد 
اأن  اأرادت  حما�س  اأن  عريقات 
اأن  ال�سعبية  حلا�سنتها  توؤكد 
حتى  م�ستمرة  "�ستبقى  املقاومة 
لن  واملفاو�سات  الحتالل،  زوال 
تلغيها"كما ياأتي الجتماع، بح�سب 
عن  احلديث  ذروة  يف  عريقات، 

وتهديدات  التهدئة،  مفاو�سات 
"بديل  باأن  "الإ�رصائيلية"  القيادة 
الت�سعيد"وي�ستبعد  هو  التهدئة 
اإىل  الجتماع  ي�سري  اأن  عريقات 
اإىل  طريقها  يف  املفاو�سات  "اأن 
تدر�س  املقاومة  واأن  الف�سل 
خيار احلرب"كما يو�سح اأن حركة 
الف�سائل  خلفها  ومن  "حما�س"، 
قوي  موقف  لديها  الفل�سطينية، 
لفتا  اجلارية،  املفاو�سات  يف 
واعترب  ا�ستغالله،  �رصورة  اإىل 
الفل�سطيني  ال�سعب  "احت�سان  اأن 
م�سرية  )حراك  ال�سلمية  للمقاومة 
حما�س  حركة  يعطي  العودة( 
ملف  جانب  اإىل  قوة  عوامل 
كتائب  بيد  الإ�رصائيليني  الأ�رصى 

الق�سام".
يزيد من موقف  وتابع قائال:" ما 
اأنه  القوة لدى ال�سعب الفل�سطيني 
رد  حالة  يف  واأنه  احلق،  �ساحب 
ودفاع عن النف�س، من العتداءات 
رغبة  جانب  اإىل  الإ�رصائيلية، 
اإ�رصائيل يف تهدئة جبهة غزة، كي 
)�سوريا  ال�سمالية  للجبهة  تتفرغ 

ولبنان(".

يو�سف  عريقات،  مع  ويتفق 
ال�سوؤون  يف  املخت�س  ال�رصقاوي، 
طرح  اإن  قال  الذي  الع�سكرية، 
حما�س  قيادتي  "اجتماع  خرب 
احلركة  اأن  اإىل  ي�سري  والق�سام"، 
الع�سكرية  قوتها  ورقة  "تطرح 
التاأثري  اأجل  من  الطاولة  على 
التهدئة"وتابع:"  مفاو�سات  على 
يجب  حما�س  نظر  وجهة  من 
الع�سكري،  باجلانب  ال�ستقواء 
ميكن  ما  اأكرث  حت�سيل  اأجل  من 
املفاو�سات"ويعتقد  يف  حت�سيله 
قوتها،  لعوامل  "حما�س  طرح  اأن 
اأجل  من  ياأتي  التوقيت،  هذا  يف 
اأن تنتزع تهدئة ب�رصوطها هي، ل 
ب�رصوط اإ�رصائيل"واأ�سار اإىل وجود 
فجوة ما بني املطالب الفل�سطينية 
التهدئة،  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
الإ�رصائيلي"وراأى  اجلانب  وروؤية 
مع  معركتها  "تدير  احلركة  اأن 
وقد  وحنكة،  قوة  بكل  اإ�رصائيل 
تنجح يف انتزاع التهدئة"لكن يبقى 
احتمال ف�سل املفاو�سات، بح�سب 
ال�رصقاوي، وراد، وذلك ما اأ�سارت 
اإليه حركة حما�س "بتاأكيدها على 

ا�ستعداها لأي ت�سعيد حمتمل".

اتفق حملالن متخ�س�سان بال�ساأن الع�سكري على اأن انخراط حركة "حما�س" يف مفاو�سات تهدئة 
مع اإ�سرائيل برعاية م�سرية وقطرية واأممية، ال ينفي احتمالية اندالع عدوان جديد على قطاع 

غزة؛ خا�سة يف حال ف�سل تلك املفاو�سات.

رغم "مفاو�سات التهدئة" يف غزة 

�صيناريوهات "الت�صعيد" ما تزال مطروحة 

اال�صتيطانية"  "البوؤر  "اإ�صرائيل" ت�صرعن 
بتو�صيع نفوذ امل�صتوطنات

�سلطات  توا�سل  الذي  الوقت  يف 
الحتالل "الإ�رصائيلي" خمططاتها 
امل�رصوع  لتدعيم  وم�ساريعها 
اأكرب  اليد على  ال�ستيطاين وو�سع 
م�ساحة من الأرا�سي الفل�سطينية، 
تو�سيع  الإدارة املدنية على  تعمل 
من  امل�ستوطنات  ونفوذ  م�سطح 
"البوؤر  ع�رصات  �رصعنة  اأجل 
بال�سفة  املنت�رصة  ال�ستيطانية" 

الغربية املحتلة.
بـ"الإدارة  ي�سمى  ما  وتعكف 
البوؤرة  �رصعنة  على  املدينة" 
ال�ستيطانية "عدي عاد" املقامة 

ترم�سعيا،  قرى  اأرا�سي  على 
تقع  وقريوت،  جالود  املغري، 
مدينة  من  ال�رصقي  باجلنوب 
التي  امل�ستوطنة  وهي  نابل�س، 
اأقيمت عام 1998 على مقربة من 

م�ستوطنة "�سيلو".
وتقول �سحيفة هاآرت�س يف عددها 
ال�سادر اأم�س الأربعاء، اإن �رصعنة 
املذكورة  ال�ستيطانية  البوؤرة 
خالل  من  يكون  عاد(،  )عدي 
م�سطح  تو�سيع  خمطط  حتريك 
"عميحاي"  م�ستوطنة  نفوذ 
"اإذ  نابل�س،  مدينة  الواقعة جنوب 

من املتوقع اأن يتم تو�سيع م�سطح 
وو�سع  مرات  ثالث  بنحو  نفوذها 
خا�سة  مبلكية  اأرا�سي  على  اليد 
�سم  يت�سنى  حتى  للفل�سطينيني، 
عاد،  عدي  ال�ستيطانية  البوؤرة 

لنفوذها وبالتايل �رصعنتها".
"هاآرت�س"،  �سحيفة  وح�سب 
ال�ستيطانية  البوؤرة  �رصعنة  فاإن  
امل�ستوطنة  نفوذ  وتو�سيع 
امل�ستوطنة  �سيمكن  "عميحاي"، 
من ال�سيطرة على م�ساحات وا�سعة 
من الأرا�سي الفل�سطينية والتحكم 
ال�ستيطاين  بامل�رصوع  اأي�سا 

ومتتد  الغربية  ال�سفة  قلب  يف 
املعروفة  ال�ستيطانية  املنطقة 
اإذ �سيتم تو�سيع  "عيمق �سيلى"،  بـ 
�سمال  من  للم�ستوطنات  النفوذ 
"عوفرا" حتى  رام اهلل وم�ستوطنة 
وهي  "اأرئيل"،  م�ستوطنة  جنوب 
"الكتل  ي�سمى  ما  نفوذ  خارج 
م�ستوطنة  ال�ستيطانية"واأقيمت 
اأرا�سي  على  اجلديدة  "عميحاي" 
املحتلة،  الغربية  بال�سفة  نابل�س 
امل�ستوطنني  توطني  لإعادة 
البوؤرة  من  اإخالوؤهم  مت  الذين 

ال�ستيطانية "عمونا".

مل يتحدد موعد االإعالن عن هذه اخلطة 

 م�صوؤول اأمريكي: �صفقة 
القرن �صتكون تف�صيلية

االحتالل يغلق "االإبراهيمي"

قال م�سوؤول اأمريكي، اإن خطة ال�سالم 
الأمريكية لت�سوية ال�رصاع الفل�سطيني 
بـ"�سفقة  املعروفة  "الإ�رصائيلي"، 
"تف�سيلية"ونقلت  �ستكون  القرن"، 
على  الإ�رصائيلية  "هاآرت�س"  �سحيفة 
الأربعاء،  اأم�س  الكرتوين،  موقعها 
الأبي�س،  البيت  يف  امل�سوؤول  عن 
الذي مل تذكر ا�سمه، قوله اإن اخلطة 
ومطولة".  ما،  حد  اإىل  "مف�سلة 
عند  الأمريكي:"  امل�سوؤول  واأ�ساف 
التحرير  منظمة  فاإن  اخلطة،  قراءة 
الفل�سطينية لن تكون �سعيدة يف بع�س 
�سفحات  يف  و�سعيدة  ال�سفحات، 
اأخرى، مثلما �سيكون "الإ�رصائيليون" 
وغري  ال�سفحات  بع�س  عن  را�سون 

مرتاحني يف �سفحات اأخرى".
"املعايري  �ستتجاوز  اخلطة  اإن  وتابع 
يف  امل�سكلة  حتل  مل  التي  العامة 
اخلطط  اإىل  اإ�سارة  يف  املا�سي"، 
الأمريكية  الإدارات  قدمتها  التي 
تنجح  اأن  دون  ال�رصاع  حلل  ال�سابقة 
اأن  علينا  الأمريكي:"  امل�سوؤول  قال 
حلل  واقعية  طريقة  للطرفني  نو�سح 
نقاط  ملناق�سة  فقط  ولي�س  النزاع 
واملتكل�سة"ويف  املفيدة  غري  احلوار 
ال�سحيفة  اأو�سحت  ال�سدد فقد  هذا 
اأن  يريد  لل�سالم،  ترامب  فريق  اأن 
الق�سايا،  تلك  مع  اخلطة  "تتعامل 
وا�سعة  جمموعة  لتقدمي  اأي�سا  ولكن 
ح�سب  التي  الرباغماتية  الأفكار  من 
الكبري،  الأمريكي  امل�سوؤول  تعبري 

كال  يف  اأف�سل  احلياة  "�ستجعل 
جزء  �سريكز  اجلانبني"واأ�سافت:" 
كبري من اخلطة على تعزيز القت�ساد 

الفل�سطيني وعالقاته ب"اإ�رصائيل".
وحتى الآن مل يتحدد موعد الإعالن 
ونقلت  الأمريكية  اخلطة  هذه  عن 
اأمريكية  م�سادر  عن  ال�سحيفة 
اإن  قولها  الأبي�س  البيت  خارج  من 
اإىل  ت�سل  "وثيقة  عن  يدور  احلديث 
الرئي�س  "،وكان  ال�سفحات  ع�رصات 
املا�سي  العام  اأعلن  قد  الأمريكي 
برئا�سة  �سكله  فريق  �سعي  عن 
غاريد  و�سهره  م�ست�ساريه  كبري 
ال�رصاع  حلل  خطة  لو�سع  كو�سنري، 
قرار  ولكن  الفل�سطيني-الإ�رصائيلي. 
العام  نهاية  يف  الأمريكي  الرئي�س 
بالقد�س عا�سمة  العرتاف  املا�سي 
الأمريكية  ال�سفارة  ونقل  لإ�رصائيل 
القيادة  قرار  اإىل  اأدى  املدينة  اإىل 
الفل�سطينية قطع العالقات ال�سيا�سية 
مع الإدارة الأمريكية، واأعلن الرئي�س 
مرارا  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
التي  الأمريكية  القرن  ل�سفقة  رف�سه 
والالجئني  القد�س  ت�سقط  اإنها  قال 
الإ�رصائيلية  امل�ستوطنات  وتبقي 
اأمنية  هيمنة  اإ�رصائيل  وتعطي 
وترف�س اإ�رصائيل حتى الآن املطلب 
الفل�سطيني بالن�سحاب من الأرا�سي 
املحتلة عام 1967 مبا ي�سمح باإقامة 
القد�س  عا�سمتها  فل�سطينية  دولة 

ال�رصقية. 

الحتالل  �سلطات  اأعلنت 
الأربعاء،  اأم�س  "الإ�رصائيلي"، 
الإبراهيمي  احلرم  اإغالق  نيتها 
بحجة  �ساعة؛   24 ال�رصيف 
ونقلت  اليهودية  الأعياد 
احلرم  مدير  عن  "وفا"  وكالة 
ا�سنينة   اأبو  حفظي  الإبراهيمي 
�ستغلق  الحتالل  �سلطات  اأن 
اليوم  م�ساء  من  اعتبارا  احلرم 
م�ساًء،  العا�رصة  ال�ساعة  يف متام 
الوقت  يف  اخلمي�س  اليوم  وحتى 

اليهودية  الأعياد  بحجة  ذاته، 
واأ�سار اإىل اأن قرار اإغالق احلرم 
اليهودية  الأعياد  يف  الإبراهيمي 
اتخذته جلنة "�سمغار" يف اأعقاب 
عام  الإبراهيمي  احلرم  جمزرة 
1994، �سمن تو�سياتها املجحفة 
بحق امل�سلمني كعقاب لل�سحية، 
ورفع  ال�سالة،  اأداء  متنع  حيث 
يف  امل�سلمني  وتواجد  الأذان، 
الأعياد  يف  الإبراهيمي،  احلرم 

اليهودية.
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العام  بداية  اأملانيا  اأعلنت  فقد 
احلايل عن وقف �سادرات الأ�سلحة 
القوى  �سغط  حتت  ال�سعودية  اإىل 
املتحالفة مع امل�ست�سارة الأملانية 
الئتالف  يف  مريكل  اأنغيال 
قيل  ما  ب�سبب  احلايل  احلكومي 
اململكة  ترتكبها  انتهاكات  اإنها 
اأملانيا  قرار  �سمل  كما  اليمن  يف 
التحالف  يف  الأطراف  الدول  كل 
اليمن.  يف  احلرب  يخو�ض  الذي 
اأملانيا  �سبقت  قد  ال�سويد  وكانت 
ال�سعودية  مع  ت�سليح  واألغت عقود 
حقوق  اأو�ساع  ب�سبب   2015 عام 

الن�سان يف ال�سعودية.

دعوات متزايدة

يف  العليا  املحكمة  واأ�سدرت 
 2018 جويلية  �سهر  اأوائل  بلجيكا 
اإىل  الأ�سلحة  ت�سدير  مبنع  قراراأً 
حقوق  اأو�ساع  ب�سبب  ال�سعودية 
الإن�سان يف ال�سعودية و�سمل قرار 
اأ�سلحة  ت�سدير  رخ�ض  املحكمة 
 150 على  تزيد  بقيمة  بلجيكية 

مليون يورو اىل ال�سعودية.
اأوقفت   2018 عام  بداية  ويف 
جميع  الرنويجية  احلكومة 
اإىل  والذخائر  الأ�سلحة  �سادرات 
ب�سبب  املتحدة  العربية  الإمارات 
املخاوف من اإمكانية ا�ستخدامها 

يف اليمن. يذكر اأن الرنويج حتظر 
بيع الأ�سلحة والذخائر لل�سعودية.

جميع  �سبقت  قد  ال�سويد  وكانت 
عقود  واألغت  الأوروبية  الدول 
 2015 عام  ال�سعودية  مع  ت�سليح 
يف  الإن�سان  حقوق  اأو�ساع  ب�سبب 
ال�سعودية وكان الربملان الأوروبي 
قد دعا اأواخر العام املا�سي الدول 
الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�ساء 
اإىل  الأ�سلحة  ت�سدير  وقف  اإىل 
يف  تدخلها  ب�سبب  ال�سعودية 
اليمن والذي ت�سبب ب�سقوط اآلف 
الع�سكرية  العمليات  يف  املدنيني 
عام  منذ  اليمن  يف  ت�سنها  التي 

.2015
بعد  الأ�سوات  تعالت  كندا  ويف 
موقف  لتخاذ  الأملاين  القرار 
ال�سعودية  اأبرمت  حيث  مماثل 
عقدا بقيمة 15 مليار دولر ل�رشاء 
وقالت  كندا  من  مدرعة  عربات 
الكندية  ميل  اأند  غلوب  �سحيفة 
قيمة  اإن  اللكرتوين  موقعها  على 
البلدين عام  التجاري بني  التعامل 
دولر  مليارات   4 جتاوزت   2017
تنتجها  التي  الع�سكرية  واملعدات 

كندا مثلت ق�سما كبريا من ذلك.
لل�سادرات  �سوق  اأكرب  وال�سعودية 
بينما  الأو�سط  ال�رشق  الكندية يف 
األف طالب �سعودي يف  يدر�ض 15 
الكندية.  واجلامعات  املعاهد 
اجلن�سية  منحت  قد  كندا  وكانت 
الكندية لزوجة املعار�ض ال�سعودي 
العام  هذا  بدوي  رائف  واملدون 
ويبدو اأن هذا القرار اأثار حفيظة 

ال�سعودية.

اأكرب عقد

وكان فرع �رشكة جرنال دايناميك�ض 
كورب الأمريكية العمالقة يف كندا 
قد وقع على عقد بقيمة 15 مليار 
مدرعة  عربات  لت�سدير  دولر 
وقالت  ال�سعودية.  اإىل   2014 عام 
رئي�ض  بزعامة  الكندية  احلكومة 
هاربر  �ستيفن  املحافظ  الوزراء 
حينذاك، اإن هذا العقد هو الأكرب 
يف جمال ال�سادرات يف تاريخ كندا. 
وزارة اخلارجية  اأن ت�رشيح  ورغم 
جتميد  اإىل  ي�سري  ال�سعودية 
جديدة  ا�ستثمارات  اأي  ال�سعودية 
جديدة،  عقود  اإبرام  اأو  كندا  يف 
هذا  كان  اإذا  ما  يعرف  ل  لكن 
عقد  على  بظالله  �سيلقي  التوتر 
ال�سعودية  اإىل  املدرعات  ت�سدير 
الداخلية  ال�سغوط  �سوء  على 
الوزراء  رئي�ض  لها  يتعر�ض  التي 
ت�سديرها  لوقف  ترودو  جا�ستني 
يف  ال�سفقة  عن  ترودو  ودافع 
والتي  املا�سي  مار�ض  �سهر 
تت�سمن ت�سدير 900 عربة مدرعة 
ثقيلة  مدرعة   100 من  اأكرث  بينها 
وقد  بر�سا�سات  مزودة  هجومية 
املدرعات  بت�سدير  كندا  بداأت 
وجرى   2017 عام  ال�سعودية  اإىل 
على  التعديالت  بع�ض  اإدخال 
خدمة  العقد  يت�سمن  كما  العقد. 
و�سيانة املدرعات ملدة 15 عاما 

ور�ض  ع�رشة  من  اأكرث  اإقامة  عرب 
وقالت  ال�سعودية  داخل  �سيانة 
احلزب  من  لفاردريري  هيلني 
الدميقراطي اجلديد خالل جل�سة 
خماطبا  الكندي  ال�سيوخ  ملجل�ض 
لرئي�ض  بال�سوؤال  :"اأتوجه  ترودو 
كون  يف  راأيك  ما  واأ�ساأله،  الوزراء 
انتهاكات  يف  طرفا  اأ�سبحت  كندا 
امل�ستوى  على  الإن�سان  حقوق 
نقول  اأن  ميكننا  كيف  العاملي؟ 
اإن �سيا�سة كندا اخلارجية تقدمية 
بينما  الن�ساء  حلقوق  ومنا�رشة 

ن�ستمر ببيع ال�سالح لل�سعودية؟".

مبادرة اأممية جديدة 
ال�ستئناف م�ساعي 

ال�سالم يف اليمن

كندا  ت�سدير  مو�سوع  وعاد 
ال�سعودية  اإىل  املدرعات  لهذه 
 2017 عام  �سيف  الأ�سواء  اإىل 
التوا�سل  و�سائل  تداولت  عندما 
الجتماعي والن�سطاء يف ال�سعودية 
اإنها  قالوا  فيديو  ومقاطع  �سورا 
املدرعات  هذه  ا�ستخدام  تظهر 
معار�سني  �سد  اأمنية  عمليات  يف 

من  ال�رشقية  املنطقة  يف  �سيعة 
ال�سعودية.

�سهر  يف  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
اإن الوزارة اأجرت  فرباير املا�سي 
وخل�ست  ال�ساأن  بهذا  حتقيقا 
على  قطعية  اأدلة  وجود  عدم  اإىل 
كندية  مدرعة  عربات  ا�ستخدام 
حقوق  خاللها  تنتهك  عمليات  يف 
ن�سطاء  مطالبة  ورغم  الإن�سان، 
بالك�سف  للوزارة  الإن�سان  حقوق 
رف�ست  ون�رشه،  التحقيق  عن 
كيفية  بيان  ورف�ست  ذلك  الوزارة 

تو�سلها اإىل هذه النتيجة.

متثل خطوة ال�سعودية بطرد ال�سفري الكندي لديها ب�سبب موقف بالده من اعتقال النا�سطات احلقوقيات ال�سعوديات �سابقة يف ردة فعلها مع االنتقادات التي توجه لها ب�سبب اأو�ساع حقوق 
االإن�سان يف اململكة والتي و�سلت اإىل درجة طرد ال�سفري الكندي وا�ستدعاء ال�سفري ال�سعودي لدى كندا ورغم اأن معظم الدول الغربية تتفادى اإثارة ملف حقوق االإن�سان مع ال�سعودية حفاظا 
على م�ساحلها االقت�سادية الكبرية معها، اإال اأن كندا لي�ست الوحيدة التي انتقدت علنا اأو�ساع حقوق االن�سان واعتقال النا�سطات ال�سعوديات وكان اآخرهن �سمر بدوي ون�سيمة ال�سادة اللتني 

ت�سببتا بانفجار هذه االأزمة الدبلوما�سية بني البلدين.

معظم الدول الغربية تتفادى اإثارة ملف حقوق االإن�سان مع الريا�س

م٫�س 

هل توقف كند� ت�سدير �لأ�سلحة لل�سعودية كما فعلت �أملانيا؟

خطة �أوروبية تربك 
خطط "�إ�سر�ئيل"

اإ�رشائيلية  اإعالم  و�سائل  حتدثت 
الحتاد  اأعدها  نقل  خطة  عن 
الغربية  ال�سفة  لربط  الأوروبي 
جوية  موانئ  عرب  وغزة  بالقد�ض 
وبحرية ومد �سكك حديدية و�سق 
طرق ال�سيارات، دون اأي علم من 
اإن  امل�سادر  وقالت  "اإ�رشائيل" 
اخلطة تدخل �سمن اإطار برنامج 
ي�ستمر  الأوروبي  الحتاد  و�سعة 
بنية  خللق  ويهدف   ،2045 لعام 
مدن  جميع  لربط  �سخمة  حتتية 
ال�سفة الغربية، مبا فيها املنطقة 
اإ�رشائيل  ل�سيطرة  اخلا�سعة  "ج" 
غزة  وقطاع  ال�رشقية،  بالقد�ض 
واأن  الفل�سطينيني،  مع  بالتفاق 
على  لي�ض  "الإ�رشائيلي"  اجلانب 
وعلّق  اخلطة،  بهذه  علم  اأدنى 
"الإ�رشائيلي"  الت�سالت  وزير 
ي�رشائيل كات�ض على اخلطة بقوله 
عام  ملدة  له  ماألوفة  كانت  اإنها 
لكنه  الأوروبيون،  قدمها  اأن  بعد 
اأن  م�سيفا  بعد،  فيما  عار�سها 
يهدف  حما�ض  مع  الهدنة  اتفاق 

اإىل الف�سل التام عن قطاع غزة.
غزة  اأن  اأو�سحت  "لقد  وقال: 

الغربية،  ال�سفة  مع  تت�سل  لن 
حرب  جمرد  اخلطط  هذه  وكل 
متاما،  مقبولة  وغري  ورق  على 
عن  متاما  غزة  ف�سل  اأوؤيد  واأنا 
على  منفذا  واإعطائها  اإ�رشائيل 
اأو  بدولتنا  ربطها  وعدم  البحر 

باأماكن اأخرى".
وتابع: "لن يكون هناك �سيء دون 
الأ�سريين  اجلنديني  جثتي  عودة 
لدى حما�ض. نحن بحاجة اإىل مد 
وعلينا  القطاع  مع  حدودي  خط 
النف�سال  عملية  اإىل  الذهاب 
امل�سوؤولية  ونقل  عنه،  املدين 
نحو  والتحرك  العامل  اإىل  عنه 
اأما  فقط"  الع�سكري  ال�سلوك 
موتي يوغيف ع�سو الكني�ست عن 
حزب البيت اليهودي، فقد قال اإن 
مت  التي  الأوروبي  الحتاد  خطة 
يف  مناق�سة  خالل  عنها  الك�سف 
املدنية  "الإدارة  تراأ�ستها  جلنة 
خطة  بالفعل  "هي  الإ�رشائيلية": 
ويخطط  بهم،  خا�سة  رئي�سية 
وراء  من  الأوروبي  الحتاد  لها 
فل�سطينية  دولة  لإقامة  ظهورنا 

غري موجودة".

�ل�سرطة �لأمريكية تنقذ 11 طفال حمتجزين مبنطقة نائية

ماتي�س يوؤيد ت�سكيل قيادة ع�سكرية ترّكز على �لف�ساء

و�سفت ال�رشطة املكان الذي ُعرث 
"جممع  باأنه  الأطفال  على  فيه 
موؤقت" بالقرب من منطقة اأماليا 
اأنقذت  نيو مك�سيكو  ولية  ب�سمال 
مك�سيكو  نيو  ولية  يف  ال�رشطة 
من  يعانون  طفاًل   11 الأمريكية 
يف  حمتجزين  كانوا  التغذية  �سوء 
ظروف مزرية مبنطقة �سحراوية 
نائية وقالت ال�سلطات اإن الأطفال، 
عام  بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
لديهم  يكن  مل  عاما،   15 و  واحد 
مالب�ض  يرتدون  وكانوا  اأحذية 
من  الالجئني  و"ي�سبهون  ممزقة 

خم�سة  على  الثالث"وُعرث  العامل 
رجالن  بينهم  املوقع،  يف  بالغني 

مدججان بال�سالح.
بعدما  املوقع  ال�رشطة  وفت�ست 
"نت�سور  فيها:  جاء  ر�سالة،  تلقت 
الطعام  اإىل  ونحتاج  جوًعا 
حتى  الوا�سح  غري  واملاء"ومن 
بهوؤلء  املطاف  انتهى  كيف  الآن 
الأطفال يف هذه الرقعة النائية يف 
مك�سيكو  نيو  بولية  اأماليا  منطقة 
�سي  بي  "اإيه  ل�سبكة  حديث  ويف 
نيوز" الإخبارية، قال رئي�ض �رشطة 
مقاطعة تاو�ض، جريي هوجريف، 

اإن الأطفال كانوا مت�سخني ويعانون 
"اأنا  وقال  والعط�ض  اجلوع  من 
�رشطي منذ 30 عاما، لكني مل اأر 
�سيئا مثل هذا من قبل، اإنه اأمر ل 
ي�سدق"واأ�ساف "لقد كانوا نحفاء 
بارزة  كانت  �سلوعهم  اأن  لدرجة 
من حتت جلودهم، وكانوا يف حالة 
ومرعوبني  للغاية  �سيئة  �سحية 
مل  اإنها  ال�رشطة  جدا"وقالت 
املوقع،  يف  عذبة  مياه  على  تعرث 
كان  هناك  املوجود  الطعام  واأن 
وعلبة  البطاط�ض  من  قليل  جمرد 
ل�سبكة  هوجريف  وقال  الأرز.  من 

اأن  يبدو  اإنه  نيوز"  �سي  بي  "اإي 
الن�ساء والأطفال "تعر�سوا لغ�سيل 
ال�سديد  باخلوف  وي�سعرون  مخ، 
من الرجال الذين كانوا ي�سيطرون 
هيئات  املكان"وقدمت  هذا  على 
املحلية  الجتماعية  اخلدمات 
وكان  لالأطفال  الالزمة  الرعاية 
يف  لال�ستباه  اأي�سا  مطلوبا  وهاج 
تورطه يف اختطاف ابنه البالغ من 
ال�سبي  لكن  �سنوات،  ثالث  العمر 
التي  املجموعة  �سمن  يكن  مل 
و�سائل  ذكرت  عليها، ح�سبما  عرث 

اإعالم اأمريكية.

الأمريكي  الدفاع  وزير  اأيد 
فكرة  الثالثاء،  ماتي�ض  جيم�ض 
ترّكز  ع�سكرية  قيادة  ت�سكيل 
ي�سل  مل  لكنه  الف�ساء،  على 
"قوة  بت�سكيل  الوعد  حد  اإىل 
للجي�ض  جديد  كفرع  ف�سائية" 
دونالد  الرئي�ض  عنه  حتدث 

ترامب.
ماتي�ض  جيم�ض  وقال 
�سوؤال  على  ردا  لل�سحفيني 

عما اإذا كان يوؤيد ت�سكيل قيادة 
"نعم  للف�ساء:  جديدة  قتالية 
وزارة  "يف  بالتاأكيد"،واأ�ساف: 
الدفاع )البنتاغون( نحن بحاجة 
ك�ساحة  الف�ساء  مع  للتعامل 
قتال اآخذة يف التطور، والقيادة 
الأ�سياء  اأحد  بالتاأكيد  القتالية 
اإن�ساوؤها"وعرب  ميكننا  التي 
ماتي�ض يف ال�سابق عن معار�سته 
للجي�ض  جديد  فرع  لإن�ساء 

الأمريكي للرتكيز على الأ�سول 
بالف�ساء،  املتعلقة  الع�سكرية 
ل  اأنه  اإىل  الثالثاء  اأملح  لكنه 
الباب  وترك  الفكرة  ي�ستبعد 
الحتمال،  هذا  اأمام  مفتوحا 
قائال اإنه ين�سق مع مايك بن�ض 
ويتفق  الأمريكي  الرئي�ض  نائب 
متاما مع البيت الأبي�ض يف هذا 
كل  لدي  "لي�ست  وتابع:  الطرح 
الآن..  حتى  النهائية  الإجابات 

الأمر"وكان  نبحث  زلنا  وما 
فرع  باإن�ساء  اأمر  قد  ترامب 
الأمريكي  للجي�ض  �ساد�ض 
الف�ساء يف خطوة  للرتكيز على 
ت�رش  قد  اإنها  منتقدوها  قال 
اجلي�ض  اأن  اجلوية، غري  بالقوة 
قيادة  اإن�ساء  ميكنه  الأمريكي 
مثل  للف�ساء  موحدة  قتالية 
على  للرتكيز  اأن�ساأها  التي  تلك 

الف�ساء الإلكرتوين.
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عي�سة ق.

املغربي  املدرب  اأ�شبال  يدخل 
ر�شيد الطاو�شي اأر�شية امللعب وهم 
من  مريح  فوز  حتقيق  على  يعولون 
اأنف�شهم  على  املهمة  ت�شهيل  اأجل 
حيث  الإياب،  مقابلة  موعد  قبل 
اأمام  هامة  اللقاء خطوة  هذا  يعترب 
من  الأ�شود«  »الن�رس  اأبناء  ت�شكيلة 
اأجل ا�شتعادة الأفراح القارية وتكرار 

�شيناريو عام 2014 من اأجل ا�شتعادة 
الذي  القاري  باللقب  التتويج  طعم 
كاملة، وهو  اأعوام  اأربعة  مرت عليه 
الأمر الذي يدركه رفقاء القائد عبد 
املوؤمن جابو الذين يعولون على رفع 
التحدي والإطاحة بحامل اللقب يف 
بقوة  التناف�س  نحو  ايجابية  خطوة 

على اإحراز التاج القاري جمددا.
اأمام  الطاو�شي  املدرب  و�شيكون 
�شيقرة  فك  اأجل  من  �شاقة  مهخمة 

وهو  تكتيكيا  املغربي  النادي 
املغربية  الكرة  خبايا  يعرف  الذي 
طريقة  جيدا  در�س  حيث  جيدا، 
على  ويعول  املغربي  املناف�س  اأداء 
بالده  من  الثاين  النادي  اإق�شاء 
الدفاع  اإزاحة  له  �شبق  بعدما  الأم 
الطريق  من  اجلديدي  احل�شني 
عقب الفوز عليها ذهابا يف �شطيف 
والعودة بالتعادل من مدينة اجلديدة 

املغربية.

وفاق �ضطيف / الوداد البي�ضاوي غدا على 20:00
البي�ساوي  الوداد  فريق  الغد  �سهرة  ي�ست�سيف  عندما  القارية  الأجواء  اإىل  �سطيف  وفاق  فريق  xيعود 

املغربي يف مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ملناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، والتي يحت�سنها ملعب الثامن ماي 
ب�سطيف الذي �سوف يكت�سي جمددا ثوب املناف�سة القارية عندما يحت�سن على اأر�سيته مباراة هامة ملمثل 

اجلزائر يف املناف�سة لقارية والتي �سوف تكون �سوطا كبريا لأ�سحاب الأر�س من اأجل و�سع قدم نحو اقتطاع 
تاأ�سرية التاأهل اإىل املربع الذهبي رغم اأن املهمة لن تكون �سهلة اأمام حامل اللقب القاري

املنتخب 
اجلزائري يتوج 
بلقب البطولة 

العربية  
توج املنتخب الوطني اجلزائري 
للدراجات بلقب البطولة العربية 
الطريق  على  للدراجات  لالأمم 
ذكور  واأكابر  واأوا�شط  )ا�شبال  
والإناث( يف دورتها الثامنة ع�رس 
م�شتغامن  مبدينة  اأقيمت  التي 
بني 5 و11 �شبتمرب اجلاري.ونال 
الدراجون اجلزائريون خالل هذه 
ذهبيات   8( ميدالية   23 الدورة 
برونزيات(  و5  ف�شيات  و10 
امل�رسي  باملنتخب  متبوعني 
ميداليات  بثماين  فاز  الذي 
وبرونزية(  وف�شية  ذهبيات   6(
ومنتخب الأردن بثالث ميداليات 
وبرونزية(.وفاز  وف�شية  )ذهبية 
الدراج اجلزائري يو�شف رقيقي 
اليوم الثالثاء بامليدالية الذهبية 
�شنف  العام  الفردي  �شباق  يف 
اأكابر بعد قطعه مل�شافة ال�شباق 
و56  �شاعات   3 يف  كلم(   170(
على  متقدما  ثانية  و47  دقيقة 
مواطنه حمزة يا�شني ب 4 دقائق 
و42 ثانية وعن الإماراتي يو�شف 

مريزا بنف�س الفارق.
الوطني  املنتخب  نال  كما 
العام  ال�شباق  ذهبية  اجلزائري 
ح�شب الفرق اأكابر متقدما على 
فاز  الذي  الإماراتي  املنتخب 
العراقي  واملنتخب  بالف�شية 
امليدالية  على  ح�شل  الذي 

الربونزية.
واأكد رئي�س الحتادية اجلزائرية 
قربوعة  مربوك  للدراجات 
»املنتخب  اأن  لواأج  ت�رسيح  يف 
للدراجات  اجلزائري  الوطني 
التوايل  الثانية على  لل�شنة  حطم 
يف  للميداليات  القيا�شي  الرقم 
بعد  العربية  الدورات  تاريخ 
على  البطولة  هذه  يف  ح�شوله 
ذهبيات   8 بينها  من  ميدالية   23
البطولة  يف  ميدالية   17 مقابل 
ال�شيخ  ب�رسم  اأقيمت  التي 

)م�رس(.«
التتويج  »هذا  اأن  قربوعة  وقال  
مكثف  عمل  هناك  اأن  يوؤكد 
اأثناء  امليدان  �شواء يف  وم�شتمر 
التح�شريات  خالل  اأو  املناف�شة 
هدوء  هناك  واأن  للبطولة 
وا�شتقرار داخل ريا�شة الدراجات 
التنظيم  اجلزائرية.«وبخ�شو�س 
»هذه  اأن  املتحدث  نف�س  اأبرز 
اأي  ت�شجيل  تعرف  مل  الدورة 
قبل  من  �شكاوى  اأو  احتجاجات 
بف�شل  امل�شاركة  العربية  الوفود 
املناف�شات  يف  اجليد  التحكم 
بذلتها  التي  واملجهودات 
ال�شلطات املحلية بولية م�شتغامن 
لإجناح البطولة.«و�شارك يف هذه 
اأقيمت  التي  العربية  البطولة 
مب�شتغامن اأزيد من 250 م�شارك 
)فني واإداري وريا�شي( من بينهم 
وتون�س  اجلزائر  من  دراج   130
والأردن  وال�شودان  وم�رس  وليبيا 
والعراق  ولبنان  وفل�شطني 
العربية  والإمارات  والكويت 
املتحدة وقطر والبحرين وعمان 

واليمن.

�ساحلي تاألق واأنقذ الفريق من التعرث مبيدانه

دوما�س يعيد الروح االنت�ضارية للكناري

جمعية عني مليلة / �سباب ق�سنطينة

ال�ضام وال�ضنافر ي�ضتهدفون االنفراد بال�ضدارة

بداية املو�شم  القبائل  �شبيبة  اأكد فريق 
يقدم  اأين  يحققها  التي  اليجابية 
الالعبون اداء موفقا عك�س ما كان عليه 
الأمر خالل املوا�شم ال�شابقة، وهو الأمر 
النادي  واأن�شار  املتتبعون  اأعاده  الذي 
باتريك  الفرن�شي  املدرب  اإىل  القبائلي 
دوما�س الذي يعترب اأح�شن �شفقة قامت 
بها اإدارة النادي خالل املركاتو ال�شيفي 
املنق�شي وهو الذي منح الإ�شافة التي 
كانت مرجوة منه بعدما اأعاد الرغبة يف 

حتقيق النت�شارات التي افتقدها النادي 
وان  خا�شة  الأخرية،  املوا�شم  خالل 
مولودية  رفقة  الوحيدة  تعترب  الت�شكيلة 
بجاية التي مل تتذوق طعم الهزمية منذ 
انطالق املو�شم الكروي اجلديد، وذلك 
بف�شل العمل الكبري الذي قام به التقني 
الفنية  مل�شته  منح  والذي  الفرن�شي 

والتكتيكية.
ونادي  القبائل  �شبيبة  مباراة  و�شهدت 
القادر  عبد  احلار�س  تاألق  بارادو 

ووفق  املباراة  رجل  كان  الذي  �شاحلي 
اأمام لعبي  بها  قام  التي  التدخالت  يف 
الكناري  مرمى  واأنقذ  العا�شمي  النادي 
من تلقي الأهداف قبل ان يحرر الالعب 
من  الكبرية  الأعداد  حمرون  املغرتب 
ملعب  اإىل  بقوة  توافدوا  الذين  الأن�شار 
�شجل  عندما  وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول 
خم�س  قبل  اللقاء  يف  الوحيد  الهدف 

دقائق على نهاية املقابلة.
ع.ق.

مقدمة  مباراة  الغد  اأم�شية  جتري 
الرابطة  من  ال�شاد�شة  اجلولة  عن 
املحرتفة الأوىل والتي جتمع �شاحبي 
عني  جمعية  منا�شفة  الثالث  املركز 
مواجهة  يف  ق�شنطينة  و�شباب  مليلة 
اأول  ملعب  على  وجتري  بالكثري  تعد 
نوفمرب بباتنة، اأين يدخل لعبو جمعية 
مليلة اأر�شية امللعب وهم يعولون على 
امليدان  على  ايجابية  نتيجة  ت�شجيل 
الذي رغم اأنه �شيكون حياديا اإل اأنهم 
يعملون على الحتفاظ بالنقاط الثالث 
وتاأكيد بداية املو�شم املوفقة، رغم ان 
دوري  اإىل  املو�شم  هذا  �شعد  الفريق 
الكبار ويك�رس عن اأنيابه باكرا من اأجل 

رغم  الأوىل  الأدوار  لعب  رغبته  تاأكيد 
حداثة عودته غلى البطولة املحرتفة، 
عجايل  املدرب  اأ�شبال  يدخل  اأين 
هزمية  عقب  التدارك  بهدف  اللقاء 
اأمام مولودية وهران،  الفارطة  اجلولة 
واتلفوز �شيكون عامال ايجابيا لت�شكيلة 
ب�شدارة  النفراد  اأجل  من  »ال�شام« 
وا�شتغالل  موؤقتا  الرتتيب  جدول 
تاأجيل مباراتي الرائد والو�شيف وفاق 

�شطيف واحتاد اجلزائر على التوايل.
�شباب  فريق  يتنقل  املقابل،  يف 
وهو  الأورا�س  عا�شمة  اإىل  ق�شنطينة 
وال�شحوة  ال�شتفاقة  تاأكيد  على  يعول 
املن�رسمة  اجلولة  يف  حققها  التي 

اأمام  حققه  الذي  املقنع  الفوز  عقب 
العودة  اأن  والأكيد  بلعبا�س،  احتاد 
ال�شاعد اجلديد  امام  ايجابية  بنتيجة 
�شوف متنح اأ�شبال املدرب عبد القادر 
موا�شلة  اأجل  من  التحفيز  عمراين 
باللقب  الحتفاظ  على  بقوة  التناف�س 
اإىل  الفارط  املو�شم  حققوه  الذي 
»ال�شنافر«  ت�شكيلة  تفادي  اأن  جانب 
اإىل  ترتقي  يجعلها  �شوف  الهزمية 
الأقل،  على  الرتتيب  جدول  و�شافة 
على  رحماين  احلار�س  رفقاء  ويعول 
التي  املرتفعة  املعنويات  ا�شتغالل 
حتقيق  اأجل  من  عليها  يتواجدون 

الأهم. 

 اإدارة بوقلقال على �سراع 
مع الزمن لإيجاد خليفته

حمو�س ي�ضتقيل من 
تدريب اوملبي املدية

حمو�س  �شعيد  املدرب  اأعلن 
العار�شة  راأ�س  على  من  ا�شتقالته 
بعد  املدية  اوملبي  لفريق  الفنية 
النادي  بها  مني  التي  اخل�شارة 
اجلزائر  مولودية  اأمام  اأم�س  اأول 
اجلولة  �شمن  القواعد  داخل 
املحرتفة  الرابطة  من  اخلام�شة 
حمو�س  وحتدث  القدم،  لكرة 
اأين  الأوملبي  نادي  م�شريي  اإىل 
ومل  �شفهيا  با�شتقالتهم  ابلغهم 
الإدارة  طاولة  على  كتابيا  ي�شعها 
عن  بالرحيل  قراره  برر  اأين  بعد، 
مهامه  ال�شتمرار يف  وعد  النادي 
اأحمد  املدرب  خلف  كان  بعدما 
التح�شريات  فرتة  خالل  �شليماين 
جناحه  لعدم  اجلديد  للمو�شم 
حتقيق  نحو  الت�شكيلة  قيادة  يف 
واأنه  خا�شة  اليجابية  النتائج 
�شجل هزميته الثانية على التوايل 

اأمام  الفارطة  اجلولة  خ�شارة  بعد 
دون  الثالث  واللقاء  بارادو  نادي 
مدرب  رابع  حمو�س  ويعترب  فوز، 
يغادر من�شبه منذ انطالق البطولة 
من  كل  �شبقه  بعدما  الوطنية 
مولودية  كازوين  برنارد  الفرن�شي 
الدو  حمادي  التون�شي  اجلزائر، 
بادو  واملغربي  تاجنانت  دفاع 

الزاكي مولودية وهران.
اأبناء  ت�شكيلة  اإدارة  تكون  و�شوف 
موعد  على  »التيطري«  مدينة 
مدرب  اإيجاد  اأجل  من  الزمن  مع 
جديد للتعاقد معه وقيادة الفريق 
املو�شم  من  تبقى  ملا  حت�شبا 
الكروي احلايل، خا�شة واأن الفريق 
�شيكون ال�شبت املقبل على موعد 
ملواجهة  الديار  خارج  التنقل  مع 

�شباب بلوزداد.
ع.ق.

البطولة الإفريقية لل�سباحة: 

 اجلزائر ترفع ر�ضيدها
 اإىل ثماين ميداليات

املنتخب  عنا�رس  اأ�شافت   
 1( ميداليات   ثالث  اجلزائري 
ف�شية و2 برونزية(، يوم الثالثاء، 
اإىل  اجلزائر  ر�شيد  لريتفع 
اإجراء  بعد  ميداليات،  ثماين  
الثاين،  اليوم  �شباقات  نهائيات 
البطولة  من    13 الـ  الطبعة  من 
اجلارية  لل�شباحة،  الإفريقية 
 5 مب�شبح  �شبتمرب   16 و   10 بني 
جويلية للمركب  الأوملبي حممد 
)اجلزائر(.وتوا�شل  بو�شياف 
نف�شي  رانيا  املتاألقة  ال�شباحة 
�شمحت  جيدة،  م�شتويات  تقدمي 
مرت   200 برونزية  باإحراز   لها 
ثا   40 د   2( بزمن  ال�شدر  على 
اإفريقية لرا   وراء اجلنوب  10ج(، 
ج(   25 ثا   35 د   2( نييكارك  فان 
املتوجة باللقب وامل�رسية رويدة 
ه�شام املتح�شلة  على الف�شة )2 

د 38 ثا 99 ج(.
واأكدت نف�شي يف ت�رسيح لـ »واج« 
للغاية  »�شعبا  كان  ال�شباق  اأن 
اإليها« حيث  ل يعد اأحد  بالن�شبة 
تخ�ش�شاتها، حيث قالت »تدربت 
تخ�ش�س  على  الأخرية  املدة  يف 

ال�شدر واأردت  امل�شاركة فيه يف 
هذه البطولة الإفريقية واحلمد هلل 
حت�شلت على بالربونزية«،  م�شرية 
من  عدد  اأكرب  حل�شد  �شعيها 
املناف�شات. باقي  امليداليات يف 

عاما(،   21( نف�شي  رانيا  واأهدت 
النفي�س  املعدن  من  ميدالية  اأول 
للجزائر، �شمن  افتتاح املناف�شة 
وذلك  الثنني،  اأم�س  القارية، 
ب�شيطرتها على نهائي �شباق 400 
مرت  اأربع �شباحات بتوقيت قدره 

)4 د 56 ثا 96 ج(.
مليح  اأمال  افتكت  جانبها  من 
املركز الثالث ونحا�شية �شباق 50 
ثا   27( بتوقيت  ال�شدر   مرت على 
52 ج(، خلف بطلة العامل والألعاب 
ع�شمان  فريدة  املتو�شطية 
به  حطمت  ممتاز  بزمن  )م�رس( 
للبطولة  اجلديد  القيا�شي  الرقم 
جاءت   حني  يف  ج(،   16 ثا   26(
ايرين قالغار )جنوب اإفريقيا( يف 
كما  ج(،   64 ثا   26( الثاين  ال�شف 
ن�رسين  الثانية  اجلزائرية   حلت 
 28( اخلام�س  ال�شف  يف  جماهد 

ثا 49 ج(.
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�إقامة  �الحتاد  �إد�رة  قررت  �أين 
�أجل  من  هناك  حت�ضريي  ترب�ص 
وهي  للمبار�ة  جيد�  �ال�ضتعد�د 
�لتي �ضتكون حمطة مفيدة لعنا�رص 
�أجل  منت  »�ضو�ضطارة«  ت�ضكيلة 
�أخذ �لوقت �لكايف �لذي ي�ضمح لهم 
بالتح�ضري للقاء من كافة �لنو�حي 
�ملناخية  �الأجو�ء  على  و�لتاأقلم 
يف  �لالعبون  يكون  حتى  للبلد 
و�ال�ضتعد�د  �لظروف  �أف�ضل 
بنتيجة  �لعودة  �جل  من  للمو�جهة 
مهمة  ت�ضهيل  لهم  ت�ضمح  �يجابية 
�قتطاع تاأ�ضرية �لتاأهل �إىل �لن�ضف 
لقاء  يخو�ضون  عندما  �لنهائي 

�أر�ص �لوطن بتاريخ 23  �لعودة يف 
�ضبتمرب �ملقبل.

بتعد�د  وتنقل وفد �حتاد �جلز�ئر 
�ضم جمموع 39 فرد� بني العبني، 
و�لطبي  �لفني  �لطاقم  �أع�ضاء 
�أجرى  �الإد�رة، حيث  وممثلني عن 
يحي  بن  حممد  �ملد�فع  رفقاء 
�لبارحة  م�ضاء  تدريبية  ح�ضة  �أول 
�لر�حة  من  ق�ضطا  �أخذو�  �أن  بعد 
كانت  فيه،  يقيمون  �لذي  بالفندق 
�جل  من  �لفني  للطاقم  �لفر�ضة 
�للعب  طريقة  تطبيق  يف  �ل�رصوع 
�لتي �ضوف يعتمدها �أمام �ملناف�ص 
للعودة  �لفريق  كثري�  يطمح  و�لتي 

بنتيجة �يجابية.

فروجي: فريقي 
جاهزا للتحدي ومن 

الطبيعي تر�سدنا 
تاأ�سرية التاأهل

تيريي  �جلز�ئر  �حتاد  مدرب  عرب 
فروجي عن ��ضتعد�د فريقه من �أجل 
حت�ضبا  جاهزية  �أف�ضل  يف  �لتو�جد 
�لنادي  �أمام  تنتظرهم  �لتي  للمبار�ة 
�لفرن�ضي  �ملدرب  و�أكد  �مل�رصي، 
�أم�ص  �إعالمية �ضباح  يف ت�رصيحات 
�لتنقل  قبل  �لدويل  �ملطار  من 
حتدي  �أمام  �أ�ضباله  �أن  م�رص  �إىل 
عندما  �ملقبل  �الأ�ضبوع  خالل  كبري 
�أمام  هامتني  ملو�جهتني  ون  يح�رصرّ

�مل�رصي حت�ضبا ملبار�تي  �ملناف�ص 
نهائي  ربع  من  و�الإياب  �لذهاب 
�ضيكونان  �للذ�ن  وهما  �لكاف  كاأ�ص 
فريقه  ومرور  تاأهل  يف  �لفا�ضل 
�ملناف�ضة  من  �لذهبي  �ملربع  �إىل 
يدرك  �نه  فروجي  و�أو�ضح  �لقارية، 
يون  ولن  قويا  مناف�ضا  �ضيو�جه  �نه 
خا�ضة  به،  �الإطاحة  �ملنال  �ضهل 
و�أن �ملبار�ة �الأوىل على �أر�ضه �ضوف 
لقاء  �أهمية قبل خو�ص  �الأكرث  تكون 
�نه  م�ضيفا  �لوطن،  �ر�ص  �لعودة يف 
على  �الإحتاد  ت�ضكيلة  مكانة  يدرك 
�مل�ضتوى �لقاري وبالتايل �ضيكون من 
بذهنية  م�رص  �إىل  �لذهاب  �لطبيعي 
�إىل  للتاأهل  �لتاأ�ضرية  ن�ضف  �قتطاع 

�لدور قبل �لنهائي.

الت�سكيلة خا�ست م�ساء البارحة اأول ح�سة تدريبية

�حتاد �جلز�ئر توجه �إىل م�ضر ويخو�ض ترب�ضا بالإ�ضماعيلية
�سد فريق احتاد اجلزائر �سباح اأم�س الرحال نحو م�سر من اجل اال�ستعداد ملباراة ذهاب الدور ربع انلهائي ملناف�سة كاأ�س 
الكاف التي يواجهون خاللها نادي امل�سري البور�سعيدي، حيث جتري املقابلة االأحد املقبل على ملعب بور�سعيد، وتنقل 

وفد النادي العا�سمي عرب طائرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية يف ال�سباح اأين التحقوا باالأرا�سي امل�سرية يف حدود 
منت�سف النهار قبل اأن يجدوا حافلة يف انتظارهم من اأجل نقلهم اإىل مدينة االإ�سماعيلية 

�سدد اإىل حتري�س اأحد االأ�سخا�س لالأن�سار �سده

زمامو�ض: �أعتذر من �لأن�ضار 
ول�ضت مر�هقا �أعي ما �أقول

�أ�ضين�ضيو ينفي �لتاأثر 
برحيل رونالدو

�إد�رة ني�ض ت�ضر على ��ضتقد�م 
بودبوز �ملركاتو �ل�ضتوي

�جلز�ئر  �حتاد  فريق  حار�ص  طلب 
من  �العتذ�ر  زمامو�ص  �أمني  حممد 
�لتي  �لت�رصيحات  بعد  �لنادي  �أن�ضار 
�لقوة  مقابلة  عقب  مبا�رصة  �أطلقها 
�جلوية �لعر�قي �ضمن �لبطولة �لعربية 
من  باالعتذ�ر�ت  تقدم  �أين  لالأندية 
م�ضوؤولية  وحمل  �لعر�قي  �لوفد 
من  �لفريق  و�ن�ضحاب  �الإحد�ث 
�ملقابلة  نهاية  قبل  �مليد�ن  �أر�ضية 
�أكرب  »�هلل  ردد  �لذي  �جلمهور  �إىل 
�لنادي  قائد  و�أو�ضح  ح�ضني«،  �ضد�م 
�إعالمية  ت�رصيحات  يف  �لعا�ضمي 
�ضباح �أم�ص من مطار هو�ري بومدين 
�أنه تقدم باالعتذ�ر للوفد �لعر�قي من 
�أجل م�ضلحة �لفريق ومل تكن له �أ�ضباب 
�أخرى للفعل �لذي قام به، خا�ضة و�أنه 
تهدئة  �أجل  من  �لتدخل  على  متعود 
�الأو�ضاع يف كل مرة حتدث �ضد�مات 
و��ضتغلرّ  و�لالعبني،  �الأن�ضار  بني 
�لتقدم  �أجل  من  �لفر�ضة  �ملعني 
�لذين  فريقه  جمهور  من  باالعتذ�ر 
و�رصورة  �حلادثة  بن�ضيان  طالبهم 
�لهام  باللقاء  و�لتفكري  �ل�ضفحة  طي 
�لذي ينتظرهم �أمام �لنادي �مل�رصي، 
خا�ضة و�أن �لفريق يهدف غلى معانقة 
�الأن�ضار  يحلم  �لذي  �لقاري  �للقب 

و�الإد�رة و�لالعبني بتحقيقه.

�نقالب  �أن  ميلة  مدينة  �بن  د  و�ضدرّ
�لقوة  مبار�ة  بعد  �ضده  �الأن�ضار 
�لذي  �الأ�ضخا�ص  �أحد  �ضببه  �جلوية 
�ضتمه  على  و�لعمل  �ضده  يحر�ضهم 
وتوجيه �النتقاد�ت له، م�ضيفا �ن ذلك 
�ل�ضخ�ص ال ميثل �أن�ضار �لنادي �لذي 
مو�ضحا  والية،   48 من  جمهور  ميثله 
م�ضاكل  ميلك  �لذي  �ل�ضخ�ص  �أن 
ورد  لوجه،  وجها  مو�جهته  عليه  معه 
�ملدير  ت�رصيحات  على  �ملتحدث 
�رص�ر  �حلكيم  عبيد  لالحتاد  �لعام 
�ضدرت  �لت�رصيحات  �أن  قال  عندما 
لي�ص  �نه  و�أو�ضح  مر�هق،  العب  من 
يعي  وبالتايل  عاما   33 ويبلغ  �ضغري� 
جيد� ما يقوله وكل ما يف �الأمر �أنه مل 
يتم فهم �ملق�ضود من �لت�رصيح �لذي 
�لر�ية  �إىل  زمامو�ص  وعاد  �أطلقه، 
�لعمالقة �لتي مت تعليقها يف مدرجات 
م�ضاء  ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
�نه موظف  يعي  �نه  وقال  �أم�ص،  �أول 
يف �لفريق ويح�ضل على �الأجر مقابل 
��ضتطرد  لكنه  يوؤديه،  �لذي  �لعمل 
�لتي  �الأمو�ل  ويحلل  بجد  يعمل  �أنه 
يتقا�ضاها، م�ضيفا �نه ميلك �لتجربة 
�لكافية من �أجل جتاوز هذه �ملرحلة 

�ل�ضعبة �لتي مير بها.
عي�سة ق.

ريال مدريد  �أ�ضين�ضيو جنم  ماركو  �أكد 
�لربتغايل  برحيل  يتاأثر  مل  م�ضتو�ه  �أن 
�إىل  �ل�ضيف  هذ�  رونالدو  كري�ضتيانو 
جوفنتو�ص، م�ضرًي� �إىل �أنه ال ز�ل يلعب 
بنف�ص �لقوة و�حلما�ص و�لعزمية، وقال 
�أ�ضين�ضيو، يف ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة 
بدون  �أكرث  »فر�ص  �الإ�ضبانية:  ماركا 
رونالدو مع كري�ضتيانو �أو بدونه، �ألعب 
�أكرث  �أكون  لكي  �أ�ضعى  كبري،  بحما�ص 
�حلايل  �ملو�ضم  وبد�أت  للفريق  �أهمية 
رقم  تغيري  �إمكانية  وعن  جيد«،  ب�ضكل 
قمي�ضه، �أجاب: »ال �أعتقد �أنني �ضاأنهي 
م�ضريتي مرتدًيا �لقمي�ص رقم 20، نعم 

�أود �لتغيري و�ضرنى ما �ضيحدث«.
�ل�ضابق  �لفريق  مدرب  دور  وحول 
زيد�ن يف م�ضريته، �أو�ضح: »كان يطلب 
مني د�ئًما �أال �أ�ضع �لكثري من �الأ�ضياء 
يقال،  �لكثري مما  و�أجتاهل  ر�أ�ضي،  يف 

الأن يف �لريال هناك �لكثري من �حلديث 
على  تركيزي  و�أ�ضع  �لالعبني،  حول 
وال  عائلتي  بجانب  و�أكون  �لقدم  كرة 
وتابع  هنا«،  وجودي  فر�ضة  �أ�ضيع 
�لربنابيو،  يف  �الأبطال  دوري  »ليايل 
بها  ��ضتمتعت  مباريات  هناك  لي�ص 
ربع  مباريات  وباالأخ�ص  منها،  �أكرث 
�لنهائي و�ملربع �لذهبي، يجب �أن تعود 
»نهائي  و�أردف  �الأهد�ف«،  و�أ�ضجل 
هتاف  ا،  �أي�ضً ممتع  �الأبطال  دوري 
�لهو�ء  يف  كالطائر  يجعلني  �جلماهري 
�إنه �أمر ر�ئع«، و�أمت »�لبقاء يف مايوركا 
�لطريقة  وبهذه  �لنمو،  على  �ضاعدين 
و�ضلت للفريق �الأول يف �مللكي وتغريت 
كانت  الإ�ضبانيول  �إعارتي  ا  و�أي�ضً كثرًي�، 
و�كت�ضبت  لعبت وحت�ضنت  جيدة، حيث 

�خلرب�ت«.
ق.ر.

ني�ص  نادي  �إد�رة  ك  تتم�ضرّ
على  باحل�ضول  �لفرن�ضي 
�لدويل  �لالعب  خدمات 
بودبوز  ريا�ص  �جلز�ئري 
وذ�لك خالل �ملركاتو �ل�ضتوي 
�ملقبل، ورغم ف�ضل م�ضوؤرويل 
�إقناع  يف  �لفرن�ضي  �لنادي 
بيتي�ص  ريال  من  نظر�ئهم 
�لالعب  ت�رصيح  يف  �ال�ضباين 
خالل  خدماته  عن  و�لتنازل 
�ل�ضائفة �ملن�رصمة �إال �أنها مل 
تفقد �الأمل يف �لتعاقد معه يف 

و�لتحاقه  �جلديد  �لعام  بد�ية 
بت�ضكيلتها، حيث يو��ضل معاينة 
�لالعب يف �لدوري �ال�ضباين من �أجل 
�لتمهيد للتعاقد معه يف �ل�ضتاء �لقادم 
و�إعادته �إىل �لدوري �لفرن�ضي جمدد� 
»�لليغ1«  يف  �للعب  له  �ضبق  بعدما 
وكان   ،2017 �ضائفة  يف  غادرها  �لتي 
قريبا من �لعودة يف �ل�ضاعات �الأخرية 
�إ�رص�ر  لوال  �ل�ضيفي  �ملركاتو  من 
وعدم  بقائه  على  �ال�ضباين  �لنادي 

�لتفريط يف خدماته.
ع.ق.

 ملو�سي اختارهما �سمن قائمة
 رين املعنية باملناف�سة

بن �ضبعيني وزفان يخو�ضان 
�ليوروبا ليغ هذ� �ملو�ضم

يف �ملقابل، �ختار مدرب نادي ملعب رين �لفرن�ضي �لثنائي 

�لدويل �جلز�ئري مهدي زفان ور�مي بن �ضبعيني �ضمن قائمة 

خالل  �الأوروبي  �لدوري  مناف�ضة  بخو�ص  �ملعني  �لتعد�د 

�لعام �جلاري و�لتي تاأهل لها �لفريق، حيث ��ضتقر �ملدرب 

�لفر�نكو تون�ضي على �ختيار �لثنائي �جلز�ئري �ضمن �لتعد�د 

�ألو�ن  ويد�فع على  �الأوروبية  �ملناف�ضة  يخو�ص  �ضوف  �لذي 

�لفريق، حيث يعتمد ملو�ضي على خدمات بن �ضبعيني �لذي 

�لذي ين�ضط هذ�  �أ�ضا�ضية يف ت�ضكيلة رين وهو  يعترب ركيزة 

�ملو�ضم يف من�ضب �ملد�فع �الأي�رصن بينما ي�ضع زفان العبا 

�خللفي  �خلط  يف  �ملنا�ضب  متعدد  العب  باعتباره  جوكري 

�للعب يف  �أو  �أي�رص  �أو  وقادر على �ضغل من�ضب مد�فع �مين 

و�ضط �مليد�ن، وهو �لذي مل يخ�ص هذ� �ملو�ضم �ي مبار�ة 

يف �لدوري �لفرن�ضي ب�ضبب معاناته من �إ�ضابة على م�ضتوى 
�لفخذ.

ع.ق.

�ضليماين وبن زية ي�ضتاأنفان 
�لتدريبات رفقة فرنبات�ضي

��ضتاأنف �لالعبان �لدوليان �جلز�ئريان �إ�ضالم �ضليماين 
ويا�ضني بن زية �لتدريبات رفقة فريقهما فرنبات�ضي 

�لرتكي �أم�ص وذلك بعد �لعودة �إىل تركيا عقب �مل�ضاركة 
رفقة �ملنتخب �لوطني يف مبار�ة غامبيا �لتي عادو� 

منها بالتعادل �ضمن ت�ضفيات كاأ�ص �إفريقيا لالأمم 
2019، حيث تو�جد ثنائي �خل�رص �أم�ص يف �حل�ضة 
�لتدريبية لفريقهما �جلديد �للذ�ن �لتحقا ب�ضفوفه 
خالل فرتة �ملركاتو �ل�ضيفي �ملنق�ضي، �أين تعترب 

�حل�ضة �لتدريبية �الأوىل لالعب بن زية �لذي كان �لتحق 
بالعمالق �لرتكي يف �ل�ضاعات �الأخرية من �ملركاتو 

و�نتقل بعدها مبا�رصة �إىل �ر�ص �لوطن مل�ضاركة 
�لت�ضكيلة �لوطنية ترب�ص مركز �ضيدي مو�ضى، �أين 
يح�رص �ضليماين وبن زية رفقة ناديهما ليكونو� يف 
جاهزية حت�ضبا للمو�عيد �لتي تنتظره يف �لدوري 

�لرتكي.



اجنلرتا ت�سجل اأول فوز بعد 3 هزائم
حقق منتخب اجنلرتا رابع مونديال رو�سيا اول فوز له بعد ثالث هزائم متتالية اثر تغلبه 
على �سيفه ال�سوي�رسي 1-0 يف مباراة ودية اأجريت على ملعب كينغ باور �ستاديوم اخلا�ص 
هزائم  ثالث  وقع  على  املباراة  االجنليزي  املنتخب  ودخل  الثالثاء،  �سيتي  لي�سرت  بنادي 
املركز  مباراة  بلجيكا يف  اأمام  ثم  كرواتيا  اأمام  العامل  كاأ�ص  نهائي  ن�سف  لها يف  تعر�ص 
الثالث، قبل اأن ي�سقط على اأر�سه اأمام ا�سبانيا االأ�سبوع املا�سي، واجري مدرب اجنلرتا 

مان�س�سرت يونايتد ماركو�ص را�سفورد �ساحب الهدف الوحيد يف مرمى ال روخا )2-1(.
مل يقدم املنتخب االجنليزي عر�سا قويا وبدا وا�سحا عدم االن�سجام يف الت�سكيلة اجلديدة 
الوحيد  مناف�سه.و�سجل املنتخب االجنليزي هدفه  تذكر على مرمى  ي�سكل خطورة  فلم 
عندما رفع كايل ووكر كرة عر�سية عند القائم البعيد تابعها را�سفورد غري املراقب من 
املنتخب  وحاول  دولية،  اأهداف  خم�سة  اإىل  ر�سيده  رافعا  ال�سباك  داخل  قريبة  م�سافة 
التعادل  ادراك  اي�سلندا ب�سدا�سية نظيفة اال�سبوع املا�سية،  الذي دك �سباك  ال�سوي�رسي 

لكنه من دون جدوى.

الربازيل ت�سعق ال�سلفادور والأرجنتني تتعرث
فاز منتخب الربازيل على نطريه ال�سلفادوري 5-0 يف مباراة دولية ودية اأقيمت يف الندوفر 
اأبطال  اأحد  االجنليزي،  اإيفرتون  مهاجم  ريت�سارلي�سون  وكان  االأمريكية،  مارينالد  بوالية 
نيمار  واأكمل  بالده،  منتخب  مع  خا�سها  دولية  مباراة  اأول  يف  هدفني  بت�سجيله  الفوز 
وماركينيو�ص مهاجم ومدافع باري�ص �سان جريمان الفرن�سي وفيليبي كوتينيو العب و�سط 
بر�سلونة االإ�سباين اخلما�سية، وافتتحت الربازيل التي تغلبت اجلمعة على الواليات املتحدة 
املنطقة  يف  خطاأ  اإثر  احت�سبت  جزاء  ركلة  من  مبكر  وقت  يف  الت�سجيل  بي�ساء،  بثالثية 
املحرمة ارتكبه روبرتو دومينغيز �سد ريت�سارلي�سون ونفذها نيمار بنجاح، والهدف هو 59 
يف 92 مباراة لنجم فريق العا�سمة الفرن�سية الذي خا�ص املباراة كاملة، فبات على بعد 
ثالثة اأهداف من رونالدو 62 هدفاً ثاين اأف�سل هداف يف تاريخ ال�سيلي�ساو بعد االأ�سطورة 
كرة  الثاين مبتابعة  ريت�سارلي�سون  اأ�ساف  بعدما  الغلة  الربازيل  بيليه 77 هدفاً. و�ساعفت 
اإىل  التو�سل  من  اقرتب  الذي  تيتي  املدرب  منتخب  و�سيطر  نيمار،  من  خلفية  عر�سية 
ويف  كوتينيو،  بوا�سطة  الثالث  الهدف  واأ�ساف  املجريات،  على  النهائية  الت�سكيلة  حتديد 
ال�سوط الثاين، مرر كوتينيو كرة متقنة اإىل ريت�سارلي�سون الذي مل يتوان يف ايداعها ال�سباك 
يف  املهرجان  ماركينيو�ص  واختتم  لل�سيلي�ساو،  والرابع  ال�سخ�سي  الثاين  هدفه  م�سجاًل 
الدقيقة االأخرية من متابعة راأ�سية لكرة نفذها نيمار من ركلة ركنية بينما اكتفت االأرجنتني 
من دون جنمها ليونيل مي�سي بتعادل �سلبي مع جارتها كولومبيا يف مباراة دولية ودية اأقيمت 
الدقة  اإىل  االأرجنتيني  وافتقد املنتخب  االأمريكية،  نيوجريزي  بوالية  راذرفورد  اإي�سرت  يف 
يف التمريرة االأخرية يف منطقة املناف�ص، وعدم توفيق يف الت�سديد اإ�سافة اإىل جناح كبري 
من قبل حار�سي املرمى، فرانكو اأرماين ودافيد اأو�سبينا، كل هذا حال دون اهتزاز �سباك 

الطرفني.

نيمار: عانيت يف كاأ�س العامل
اأهمية االنت�سارين اللذين حققهما منتخب بالده على  اأبرز جنم الربازيل نيمار دا �سيلفا 
ال�سقوط املبكر يف مونديال 2018، وخرج »راق�سو  الواليات املتحدة وال�سلفادور، عقب 
ال�سامبا« من دور الثمانية يف املونديال قبل الفوز ودًيا على اأمريكا اجلمعة املا�سي 0/2 
الربازيلي  للمنتخب  االأول  الهدف  نيمار  و�سجل  اأم�ص،  �سباح   0/5 ال�سلفادور  اكت�ساح  ثم 
يف مباراة ال�سلفادور، كما �سنع 3 اأهداف اأخرى، واأعرب الالعب عن �سعادته بهذا االأداء 
ب�سكل خا�ص،  العامل، وعانيت  كاأ�ص  »عانينا يف  قال:  اللقاء، حيث  الذي قدمه يف  القوي 
وت�سجيل  االنت�سارات  »ا�ستعادة  للفريق«.واأو�سح:  ال�سكل  بهذا  اأعود  اأن  الرائع  من  ولهذ، 

االأهداف وم�ساعدة زمالئي هو اأف�سل و�سيلة بالطبع«.

مولر: كنا قريبني من اإق�ساء ريال مدريد
االأملاين يف مونديال 2018 يدفع  اإن ف�سل املنتخب  بايرن ميونخ  توما�ص مولر جنم  قال 
واأ�ساف  املو�سم،  هذا  االأبطال  دوري  لقب  بتحقيق  التعوي�ص،  البافاري ملحاولة  الفريق 
مولر يف ت�رسيحات ل�سحيفة »�سبورت بيلد« االأملانية: »خيبة املونديال، و�سوء احلظ الذي 
�ساحب خروجنا اأمام ريال مدريد يف دوري االأبطال، فجر بداخلنا طاقة دفع اإ�سافية«، 
اإنه �ساب  لبدء دوري االأبطال مع املدرب اجلديد كوفات�ص،  واأردف: »لدينا حما�ص كبري 
ح�ساب  على  التاأهل  من  قريبني  كنا   2017/2016 مو�سم  نهائي  ربع  »يف  وتابع:  وطموح«، 
الريال، وبعدما فازوا بدوري االأبطال اأظهر ذلك اأننا مل نكن بعيدين عن حتقيق اللقب، يف 
العامني املا�سيني«، واأمت مولر بقوله: »ناأمل اأال يعاين الفريق من االإ�سابات، ما بني �سهري 

مار�ص ومايو، بعدها كل �سيء ممكن بالن�سبة لنا«.

اإ�سبانيا تهني كرواتيا بنكهة مدريدية
الكرواتي،  �سيفه  اإ�سبانيا  منتخب  اأهان 
اأن  بعد  االأخرية،  العامل  كاأ�ص  وو�سيف 
هزمه بنتيجة مذلة 6-0 يف اإطار مناف�سات 
الرابعة  املجموعة  من  الثانية  اجلولة 
ريال  لالعبي  اأوروبا.كان  اأمم  لدوري 
االأكرب  الف�سل  مدريد،  واأتلتيكو  مدريد 
يف الفوز الكا�سح لالإ�سبان، �سواء ب�سناعة 
االأهداف اأو ت�سجيلها عرب �ساوؤول نيجيز، 
ماركو اأ�سين�سيو ولوفري كالينيت�ص حار�ص 
مرمى كرواتيا باخلطاأ يف مرماه، رودريغو 
وبهذه  واإي�سكو،  رامو�ص  �سريجيو  مورينو، 
ر�سيده  االإ�سباين  املنتخب  رفع  النتيجة 
كرواتيا  خلفه  ال�سدارة  يف  نقاط   6 اإىل 
واإجنلرتا بدون ر�سيد، ومالت الكفة كثرًيا 

ل�سالح منتخب كرواتيا يف بداية املباراة، اإذ اأ�ساع العبوه 3 فر�ص خطرية يف اأول 20 دقيقة، بعدها تكررت نف�ص املحاولة 
بعر�سية لكارباخال، انق�ص عليها �ساوؤول نيجيز براأ�سه يف الزاوية الي�رسى، م�سجاًل الهدف االأول، ارتبك منتخب كرواتيا، بعد 
الهدف االأول، وغاب الرتكيز متاًما عن جنومه مودريت�ص وراكيتيت�ص وبريي�سيت�ص وبروزوفيت�ص، كما تاأثر كثرًيا بخروج ظهريه 

االأمين تيم فري�ساليكو بعد 20 دقيقة ب�سبب اإ�سابة يف الركبة.
ا�ستغل االإ�سبان الفر�سة و�سغطوا على مناف�سهم يف كل اأرجاء امللعب، لريتكب مودريت�ص خطاأ يف مترير الكرة اإىل زميله يف 
ريال مدريد ماركو اأ�سين�سيو، لي�سدد بقوة يف الزاوية الي�رسى م�سجاًل الهدف الثاين للماتادور، ومل متر �سوى 3 دقائق حتى اأعاد 
اأ�سين�سيو ا�ستخدام �سالح ت�سديداته القوية بي�رساه بكرة ا�سطدمت يف العار�سة واأكملها احلار�ص الكرواتي كالينيت�ص بج�سده 

يف ال�سباك.
بدا منتخب كرواتيا بال حول اأو قوة يف ال�سوط الثاين، اإذ اهتزت �سباكه بهدف رابع بعد 4 دقائق فقط، حيث مرر اأ�سين�سيو 
اأربكت  التي  العر�سية  الكرات  اأمواج من  ال�سباك، وو�سط  ب�سهولة يف  وي�سدد  باملرمى  لينفرد  اإىل رودريغو مورينو  بينية  كرة 
الدفاع الكرواتي لعب اأ�سين�سيو كرة عر�سية قابلها �سريجيو رامو�ص براأ�سه يف ال�سباك دون م�سايقة، بعدها �سارك رودريجو 
األكانتارا مكان بو�سكيت�ص و�ساوؤول، ويف كرواتيا �سارك ماركو بيات�سا مكان مار�سيلو بروزوفيت�ص، ا�ست�سلم  هرنانديز وتياجو 
منتخب كرواتيا متاًما للخ�سارة دون اأي ب�سمة لتبديالت مدربه داليت�ص، كما وا�سل اأ�سين�سيو هوايته يف التمريرات احلا�سمة 
لزمالئه اإذ �سنع الهدف الثالث له باإهداء الكرة لزميله يف ريال مدريد اإي�سكو، الذي مهدها لنف�سه قبل اأن ي�سدد يف املق�ص 

االأمين م�سجاًل الهدف ال�ساد�ص.

ي�ستعد  االإ�سباين  بر�سلونة  نادي  اأن  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
لتجديد عقد جنم اآخر، يف اإطار �سيا�سة احلفاظ على جنوم 
اأن  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  واأو�سحت  الكتالوين،  الفريق 

الالعب  مع  �سيتحدث  البلوغرانا،  مدرب  فالفريدي  اإرن�ستو 
جوردي األبا حول جتديد عقده خالل منت�سف اأكتوبر املقبل، 
�سينتظر حتى هذا املوعد  اأن فالفريدي  ال�سحيفة،  اأ�سافت 
 7 �سيخو�ص  بر�سلونة  اأن  الالعب حيث  فكر  يت�ستت  ال  حتى 

مباريات خالل 23 يوًما فقط.
الذي  عقده  حت�سني  يريد  29عاًما  األبا  اأن  ال�سحيفة  ونوهت 
�سينتهي يف �سيف 2020، كما اأن النادي الكتالوين �سينفذ كافة 
رحيل  بعد  الفريق  يف  الوحيد  االأي�رس  الظهري  الأنه  مطالبه، 
األبا  جوردي  اأن  ال�سحيفة  واأمتت  دينيه،  لوكا�ص  الفرن�سي 
رواتب  مع  يتالءم  مبا  ال�سنوي  راتبه  رفع  بر�سلونة  من  يريد 
بقية زمالئه يف الفريق، وكان بر�سلونة قد اقرتب موؤخًرا من 
جتديد عقد �سريجيو بو�سكيت�ص، بعد تلبية رغبة الالعب يف 
الو�سول للمرتبة الثانية يف الرواتب برب�سلونة، ليكون بجانب 

لوي�ص �سواريز وجريارد بيكيه خلف ليونيل مي�سي.

بر�سلونة ي�ستعد لتجديد عقد األبا
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غريزمان: غياب الفرن�سيني الأف�سل اأمر غريب
جدد اأنطوان غريزمان العب اأتلتيكو مدريد ومنتخب فرن�سا ا�ستيائه من ا�ستبعاده من قائمة الفيفا الأف�سل العب يف العامل، 
بعد م�ساهمته يف فوز فرن�سا بكاأ�ص العامل، ونقلت �سحيفة »ماركا« ت�رسيحات جنم الروخيبالنكو�ص عقب ت�سلمه جلائزة اأف�سل 
العب يف العامل من �سحيفة »ليكيب« الفرن�سية، والتي اأعرب خاللها عن �سعادته و�سعوره بالر�سا بتلك اجلائزة، وقال غريزمان: 
»اجلائزة اأ�سعرتني بالر�سا، اأنا �سعيد للغاية وهذا يحفزين ملوا�سلة العمل، ا�ستبعاد الفيفا يل من جائزة االأف�سل اأزعجني، كان 
اأمرا غريبا لعدم تواجد اأي العب فرن�سي«، واأ�ساف: »بالن�سبة يل اأوبالك هو اأف�سل حار�ص يف العامل، وهذا لي�ص الأنه يلعب يف 

فريقي، هو حار�ص من الفئة االأوىل ولكن ال ن�ستطيع اأن نفعل �سيء بعد ا�ستبعاده من املر�سحني للت�سكيلة املثالية«.
وعن نهائي دوري االأبطال يف ميرتوبوليتانو وا�سل: »�سنخو�ص دور املجموعات اأوال ثم نرى، كل مباراة �ستكون مثرية، نحن 
ممتنون للم�ساندة التي يقدمها لنا اجلمهور ون�سكرهم على ذلك«، ومن جانبه متنى لوكا�ص هرينانديز زميل غريزمان يف اأتلتيكو 

واملنتخب، ح�سول اأنطوان على جائزة الكرة الذهبية، تعوي�سا عن ا�ستبعاده من جائزة االأف�سل.   
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املهن  نقابة  اأعلنت 
التمثيلية يف م�رص وفاة 
الفنانة املعتزلة، �سناء 
 6 االثنني  يوم  مظهر، 
عمر  عن  اأغ�سط�س، 
و�سيع  عاما   86 ناهز 
جثمان �سناء مظهر اإىل 
و�سيقام  االأخري،  مثواه 
عزاء الفنانة امل�رصية 
م�سجد  يف  الراحلة 
القاهرة  يف  ال�رصطة 
مظهر  �سناء  اأن  يذكر 
 ،1932 عام  ولدت 

وبداأت م�سريتها الفنية 
ال�ستينيات  فرتة  يف 
بجمالها  وا�ستهرت 
كما  االأ�سقر.  و�سعرها 
كذلك  عنها  عرف 
اأدوار  اأداء  رف�سها 
ال�سينما.  يف  االإغراء 
اأفالمها  اأبرز  ومن 
 13 عددها  بلغ  التي 
اجلرائد  بياعة  فيلما، 
اإىل  فيه  مثلت  الذي 
ونعيمة  ماجدة  جانب 
عاكف، وفيلم مدّر�ستي 

و�ساطئ  احل�سناء 
املرح.

ارتدت  اأن  وبعد 
اجتهت  احلجاب، 
االأعمال  يف  للتمثيل 
التاريخية  التلفزيونية 
كم�سل�سالت:  والدينية 
ال�سرية،  هام�س  على 
اهلل،  ر�سول  حممد 
االإ�سالمية.  الفتوحات 
بعد  اعتزالها  واأعلنت 
م�سل�سل  يف  م�ساركتها 

بوابة املتويل.

الفنان  اأرمة  طارق  �سارة  �سكرت 
براءة  بعد  الق�ساء  طرابيك  �سعيد 
زوجها الراحل من تهمة تزوير و�سل 
اأمانة بقيمة 2 مليون جنيه، تقدمت 
به طليقته �سده يف املحكمة واأعلنت 
ال�سار  اخلرب  طرابيك  �سعيد  اأرملة 
ح�سابها  عرب  الراحل،  حمبي  لكل 
على الفي�س بوك، لتوؤكد اأن الق�ساء 

زوجها  وح�سل  اأن�سفها،  امل�رصي 
على الرباءة من تهمة التزوير وقالت 
هلل  »احلمد   : طرابيك  �سعيد  اأرملة 
فى  اهلل،  عند  من  اإال  الن�رص  وما 
ايل  ال�سكر  اأتوجه  كالمى،  بداية 
الق�ساء امل�رصى العادل الذى اأثبت 
الفنان �سعيد طرابيك  براءة زوجى 

رحمه اهلل عليه«.

مقتل فنان �شعودي �شهري بطلق ناري 

رف�شت »الإغراء«.. رحيل الفنانة �شناء مظهر

فنان  بوفاة  طائ�ش  ناري  طلق  ت�سبب 
الأحد،  اأم�ش  اأول  م�ساء  �سهري،  �سعودي 
م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  و�سوله  فور 
متاأثرا  الريا�ش،  ال�سعوية  العا�سمة 
من  مقربة  م�سادر  و�رصحت  باإ�سابته 
اأن  ال�سعودية،  »عكاظ«  ل�سحيفة  الفنان 
تويف  املاجد  ماجد  ال�سعودي  املطرب 
اإ�سابته  اإثر  عاما،  الـ51  يناهز  عمر  عن 
بطلق ناري باخلطاأ دخل على اإثره العناية 

املركزة حتى اأعلنت وفاته.
فاجعة  كانت  »احلادثة  اأن  واأ�سافوا 
الذي  املاجد  وجلمهور  لهم  بالن�سبة 
الفنان  واأن  لفنه«،  وحبه  باأخالقه  يعرف 
كان يرقد يف امل�ست�سفى يف حالة �سحية 
يف  املاجد  اأن  يذكر  وفاته  حتى  �سعبة 
ر�سيده الفني حوايل 15 األبوما بعد م�سرية 

فنية طويلة بداأت منذ الثمانينيات.
للفنان  املقربني  ت�رصيحات  وجاءت 
اأهله  حتفظ  الذي  الوقت  يف  الراحل، 
اإ�سابته  كيفية  عن  احلديث  عن  واأقاربه 
جهودها  ال�سعودية  ال�رصطة  وتكثف 
ملعرفة مالب�سات احلادث وكيفية وقوعه، 
واإذا ما كان متعمدا اأو عن طريق اخلطاأ  

بداأ  الراحل  الفنان  اأن  بالذكر  جدير 
يف  ال�سعبية  الأغنية  مع  الفني  م�سواره 
منت�سف الثمانينيات من القرن املا�سي، 
الهجر«،  »يقوى  منها  األبوما   14 وطرح 
من  وغريها  هاجرين«  و«يا  و«اذكريني«، 
الفنان  زمالء  من  عدد  ونعى  الألبومات 
م�سريته  يف  رافقوه  الذين  ال�سعودي، 
بخلقه  الراحل  زمالء  اأ�ساد  الفنية، حيث 

الرفيع، وحبه للجميع.

براءة �شعيد طرابيك من هذه التهمة 

اأجنيلينا جويل ترفع دعوى جديدة على براد بيت

اأجنيلينا  الأمريكية،  املمثلة  اتهمت 
جويل، جنم هوليوود وزوجها ال�سابق، 
ما  لها  يدفع  ل  باأنه  بيت،  براد 
احتياجات  لتغطية  النفقة  من  يكفي 
قناة  واأعلنت  امل�سرتكني،  اأطفالهما 
رفعت  جويل  املمثلة  اأن   ،»NBC«
بيت،  على  جديدة  ق�سائية  دعوى 

طالق  معاملة  بينهما  جتري  حيث 
منذ عام 2016، تتهمه فيها بعدم دفع 
نفقة الأولد املتفق عليها من خالل 

وثيقة �سابقة.
وقالت حمامية جنمة هوليوود �سامانثا 
م�سوؤوليات  بيت  »على  دوجني:  بالي 
منذ  اليوم  هذا  واإىل  النفقة،  بدفع 

مل  النف�سال،  عند  ون�سف  �سنة 
اخلا�سة  عليها  املتفق  املبالغ  يدفع 
بنفقة الأطفال«وتذكر القناة اأن طلب 
ن�سخة  على  ح�سلت  الذي  الدعوى 
اأجنلو�ش،  لو�ش  املوجه ملحكة  منه، 
ل يذكر املبلغ الذي تطالب به جويل، 
بل يوؤكد على طلبها باإجبار بيت بدفع 

معلومات  اإىل  القناة  واأ�سارت  النفقة 
من م�سادر اأخرى توؤكد اأن بيت اأوفى 
اأن  كما  النفقة  يخ�ش  مبا  بالتزاماته 
على  اأكد  الإلكرتوين   »TMZ« موقع 
البت  املحكمة  من  طلبت  جويل  اأن 
وقت  اأقرب  يف  الطالق  باإجراءات 

ممكن.

التفا�شيل التي تتعلق بفيلم »كابنت مارفل« 

للنجمة بري لر�شون
   

ك�سف املدير التنفيذي ل�رصكة مارفل كيفن فيج، عن بع�ش 

بري  للنجمة  مارفل«  »كابنت  بفيلم  تتعلق  التي  التفا�سيل 

لر�سون، واملقرر طرحه يف �سالت العر�ش يوم 19 مار�ش 

�سامويل  املمثل  مارفل  كابنت  فيلم  اأحداث  و�ست�سم   2019

جاك�سون ) 69 عاما(، والذي يج�سد من خالله �سخ�سية »نيك 

فريي«، حيث يبدو اأ�سغر من عمره احلايل 25 عاماً، بالعتماد 

على تكنولوجيا متطورة، وذلك بح�سب ما تق�سيه طبيعة الفرتة 

الزمنية التي تدور اأحداث الفيلم خاللها يف ت�سعينات القرن 

املا�سي، وهي فرتة مل تتناولها �سينما مارفل من قبل. ويقول 

فيج: »�سيكون من املثري لالهتمام اأن نرى الهيئة التي �سيبدو 

عليها جاك�سون با�ستخدام هذه التقنية، ل�سيما واأنه �سيظهر 

يتطلب  الذي  الأمر  كلها،  الفيلم  اأحداث  خالل  العمر  بهذا 

تعترب  ول  التح�سري،  وجل�سات  املكثف  العمل  من  املزيد 

التقنيات  هذه  »مارفل«  فيها  تعتمد  التي  الأوىل  املرة  هذه 

لإزالة بع�ش مظاهر التقدم يف العمر، حيث قامت بتخ�سي�ش 

النملة  »الرجل  فيلم  يف  الرقمية  التكنولوجيا  تلك  ا�ستخدام 

يف  حالياً  ال�سينما  ب�سالت  يُعر�ش  والذي  الدبور«،  واملراأة 

�سالت ال�سينما، مع النجمة مي�سيل فايفر، كما مت اعتمادها 

يف اجلزء الأول مع النجم مايكل دوغال�ش، وكذلك مع املمثل 

روبرت داوين جونيور يف فيلم كابنت اأمريكا: احلرب الأهلية«، 

والذي �سدر عام 2016.
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جلان ماري غو�ستاف لوكليزيو

»موندو وحكايات �أخرى«: 
حماولة لفهم جوهر �حلياة
يقتحم جان ماري غو�ستاف لوكليزيو يف »موندو وحكايات اأخرى« العامل الهام�سي 

للمجتمع املعا�سر لتكون مثااًل عن الروح التي تفر نحو الفطرة وتبحث عن الهوية يف 
ظل ال�سياع الذي اأحدثته احلداثة التي �سحقت الروابط االجتماعية واالإن�سانية 

يف مقابل االأنانية وامل�سلحة الذاتية نقل الكتاب اإىل العربية املرتجم »عماد موعد«، 
ون�سرته الهيئة العامة ال�سورية للكتاب عام 2016.

 وكاالت 

يقدم الكاتب رحالت ومغامرات 
تتمحور حول حماولة فهم جوهر 
الذي  العامل  وحقيقة  احلياة 
وواجباتنا  وحقوقنا  نعي�شه، 
احلقيقية يف هذا الكون، وعدم 
قدرتنا على حتقيق الذات وفهم 
ماهية احلرية احلقيقية، وكيفية 

الو�شول اإىل ال�شعادة.
لوكليزيو  الكاتب  وجد  ورمبا 
مالذه يف براءة الطفولة ونقائها 
هواج�س  بها  م�شتعيناً  لي�شور 
النف�س الب�رشية العارفة بحقيقة 
احلداثة  ن�رشته  الذي  الظلم 
نداءات  لنا  لينقل  واحل�شارة 
اأحد  ي�شمعها  التي ال  االأ�شوات 
يحيط  الذي  ال�شمت  ويك�رش 
يكون  ما  غالباً  والتي  بها، 
مل  اأ�شخا�س  اأو  بالد  م�شدرها 
وبقيت  احل�شارة  لعنة  مت�شها 
ق�شاوة  تقاوم  فطرتها  على 

العي�س بالنقاء واملحبة.
كتابه  يف  لوكليزيو  وّظف 
الطبيعة لتكون املعادل الوحيد 
لل�شدق والنقاء بعيداً عن املدن 
واختار  واحل�شارة،  والتمدن 
وغياب  الوحدة  يعانون  اأطفاالً 
بطوالت  عليهم  ووزع  االآباء 
يرى  الأنه  اخليالية،  مغامراته 
اأن »الطفل كائن �شحري يحدق 
االأ�شياء«،  جوهر  اإىل  وحده 
�شخ�شياته  خالل  من  وي�شري 
اإىل النف�س الب�رشية احلرة التي 
القواعد  خارج  العي�س  حتاول 
املفرو�شة وتدير ظهرها للعامل 

املتح�رش.
مع  حكاياته  لوكليزيو  يبداأ   
ال�شعر  ذي  الطفل  »موندو« 

الع�رش  ال�شنوات  اإبن  الرمادي، 
يعرف  ال  حيث  من  جاء  الذي 

اأحد وعا�س يف مدينة ني�س.
 موندو طفل يعاين تخبطاً يبدو 
اخلوف  وهو  ق�شته  يف  وا�شحاً 
الكبار  الرا�شدين  عامل  من 
يدفعه  الذي  بالوحدة  و�شعوره 
توقيف  اإىل  واالآخر  احلني  بني 
املدينة  �شوارع  يف  املارة 
و�شوؤالهم من دون معرفة �شابقة 
اأن  تريد  »هل  وبينهم:  بينه 
يقرتب  دوما  اأنه  كما  تتبناين«. 
بعيد  من  ويراقبهم  النا�س  من 
مو�شوعات  يف  معهم  ويتحدث 
موعد  يرتك  اأن  دون  من  عدة 
للقاء ثاٍن، ويختفي ليختبئ على 
�شاطئ البحر بني ال�شخور كي ال 
يجده اأحد ويقتحم عليه عامله 
اخلا�س الذي اختاره وجعل من 
فيه،  الوحيدة  �رشيكته  الطبيعة 
اأ�شدقاء موندو  اأقرب  اأن  حيث 

هم ال�شم�س والبحر وال�شماء.
الدمار  تك�شف  »موندو«  حكاية 
االإن�شانية،  بالروابط  حّل  الذي 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�شوة 
�شماتها والياأ�س امل�شيطر على 
تك�شف  كما  الب�رشية.  النف�س 
ال�شعف  حجم  خامتتها  يف 
الذي  الب�رش  ي�شتملك  الذي 
ب�شكان  الكاتب  اإليهم  اأ�شار 
»موندو«  اأحبوا  الذين  املدينة 
اأرادوا روؤيته و�شحكوا  ولطاملا 
وجوده.  واأفرحهم  م�شيته  من 
على  يتجراأ  مل  اأحداً  اأن  اإال 
له  الرعاية  وتقدمي  احت�شانه 
التي  ال�رشطة  من  حمايته  اأو 
نهاية  يف  عليه  القب�س  األقت 
�شال  ككلب  و�شاقته  املطاف 

العامة،  بالرعاية  اإىل ما ي�شمى 
ليهرب من ذلك املكان من دون 
بقيت  التي  املدينة  اإىل  العودة 
�شكانها  مع  ب�شمت  تنتظره 
عنه  بالبحث  ا�شتمروا  الذين 
دون  من  بخجل  الطرقات  يف 
حبهم  عن  االإف�شاح  عن  جراأة 
عجزوا  الذي  امل�رشد  للطفل 

عن م�شاعدته يوماً ما.
على  كتابه  يف  لكليزيو  يركز 
امل�شاكل التي يعانيها املراهقني 
والهواج�س  العائلة  جراء غياب 
فحكاية  يعي�شونها.  التي 
مراهقة  عن  تتحدث  »ليالبي« 
وقررت  النوم  من  ا�شتفاقت 
املدر�شة  اإىل  الذهاب  عدم 
الأبيها  ر�شالة  فكتبت  ثانية، 
الغائب طالبة منه القدوم الأخذ 
الأنها  لها  اأهداه  الذي  املنبه 
وحزمت  اإليه،  بحاجة  تعد  مل 
اأغرا�س  من  ا�شتطاعت  ما 
اأن  قبل  املنزل  من  وخرجت 
اإىل  واجتهت  والدتها  ت�شتيقظ 

البحر خارج املدينة.
يظهر االأثر الكبري لغياب والدها 
للتعامل  وكرهها  حياتها  يف 
يف  واملدر�شني  املديرة  مع 
باتت  اأنها  درجة  اإىل  املدر�شة 
على  تطبق  اجلدران  اأن  ت�شعر 
فراحت  و�شتخنقها  �شدرها 
عن  بحثاً  الطبيعة  يف  تتنزه 
فـ«ليالبي«  والراحة،  احلرية 
لالآن�شة  القا�شي  الوجه  تخيلت 
لورتي فوق �شخرة كبرية ب�شكل 
ملتف  وظهرها  منحرف  �شبه 
معلم  تخليت  كما  البحر،  نحو 
الفيزياء يثني عليها لرباعتها يف 

اختيار الطريق بني ال�شخور.
الر�شائل  تكتب  »ليالبي«  كانت 
غيابه  فرتة  طوال  والدها  اإىل 
وتخربه باأدق تفا�شيل حتركاتها، 
اإال اأن جميع الر�شائل كانت تبقى 
معها من دون اأن تر�شلها اإىل اأي 
اإىل  و�شولها  اأثناء  حتى  مكان. 
ال�شخور  بني  جل�شت  البحر 
لكنها  مغامرتها،  له عن  وكتبت 
يف  ر�شائلها  جميع  اأحرقت 

حلظة مرح.
بتكرار  املراهقة  ا�شتمرت 
بدل  عدة  الأيام  مغامرتها 
دون  املدر�شة من  اإىل  الذهاب 
تكاد  التي  والدتها  ت�شعر  اأن 
احلبوب  تاأثري  من  ت�شتفيق  ال 
حتى  تتناولها،  التي  املهدئة 

»ليالبي«  بعودة  االأمر  انتهى 
بعد  باإرادتها  املدر�شة  اإىل 
البحر،  مع  اأياماً  اأم�شت  اأن 
املديرة  اإجبار  من  ومتكنت 
لوالدها عما  الكتابة  على عدم 
حدث، فقد اأ�شبحت حرة وقوية 

وتخل�شت من كل القيود.
احلي«  االإله  »جبل  ق�شة  ويف 
احلرية  عن  يبحث  اآخر  طفل 
في�شعد اإىل قمة اجلبل الربكاين 
�شوء  جذبه  اأن  بعد  ال�شاهق 
اأدنى خوف  دون  اأعجبه  غريب 
م�شتك�شفا  املغامرة  هول  من 
احلرية  عن  وباحثاً  ماهيته 
تلميذ  »دانييل«  اأي�شاً، كما فعل 
يَر  مل  الذي  »ذلك  يف  الثانوية 
البحر.. قط«، والذي كان يحب 
»�شندباد«  كان  ا�شمه  ان  لو 
عنه  قراأ  الذي  البحر  وع�شق 
االأحمر  اجللد  ذي  الكتاب  يف 

القدمي.
حلمه  عن  يبحث  �شافر  دانييل 
املياه  حيث  البحر  يف  بالعي�س 
لها، هرب  نهاية  ال  التي  احلرة 
املدينة  وهجر  مدر�شته  من 
ليذهب اإىل حيث ال �شيء �شوى 

البحر.
حكاية  يف  الكاتب  يعيدنا 
التي  النقطة  ذات  اإىل  »دانييل« 
الق�شوة  »موندو«  يف  بداأها 
املقبولة  وغري  الالمربرة 
اأن  حيث  العملية،  احلياة  يف 
قفل  »دانييل«  اختفاء  حم�رش 
واملحققني  ال�رشطة  لدى 
واملدر�شني باأن »هناك ع�رشات 
يختفون  االأ�شخا�س  من  اآالف 
من  نف�شها،  بالطريقة  �شنة  كل 
ومن  اأثر،  اأي  يرتكوا  اأن  دون 
كان  البتة.  عليهم  يعرث  اأن  دون 
املدر�شون واملراقبون يرددون 
بهز  ال�شغرية،  العبارة  هذه 
ال�شيء  كان  اأنه  لو  كما  اأكتافهم 
وقد  العامل«.  يف  تفاهة  االأكرث 
من  فرتة  بعد  دانييل  ن�شوا 
الزمن ومل يعد اأحد يذكره �شوى 
اأ�شدقائه الذين مل يعرفوا عنه 
�شيئاً �شوى ع�شقه للبحر الذي ال 
بد اأنه ذهب يبحث عنه، لكنهم 
كتموا ال�رش عن اجلميع، كما لو 
اأنهم عاهدوه على ذلك يف ذلك 
فيه  ا�شتيقظوا  الذي  ال�شباح 

اإىل �رشيره ومل يجدوه  ونظروا 
فيه.

اإىل ق�شة »عجلة  الكاتب  ينقلنا 
»جوبا«،  على  ليعرفنا  املاء« 
الطفل راعي البقر الذي اأخربه 
ا�شم  ذات  هو  ا�شمه  اأن  اأبوه 
يحكم  كان  الذي  ال�شاب  امللك 
جوبا  يراها  التي  »يول«  مدينة 
خلف احلقول والتي حتولت اإىل 
مدينة ت�شكنها االأرواح بدالً من 

الب�رش.
الثريان  يحّر�س  الذي  جوبا 
املاء  عجلة  لتحريك  للدوران 
ودفع املاء يف ال�شاقية الذاهبة 
حتول  ت�رشب،  كي  احلقول  اإىل 
يف خياله اإىل امللك جوبا الذي 
والذي  »يول«  مدينة  يحكم 
له اجلموع ويحبه �شعبه،  تهتف 
اإحياء  اإىل  اأي�شاً يف خياله  وراح 
املدينة الفا�شلة التي ال بد اأنه 
يف  عرفها  بل  عنها  ي�شمع  مل 
دوران  خالل  ذلك  وكل  خياله. 
التي  احلقول  وري  املاء  عجلة 
ت�رشب اآخر قطرة ماء مع رحيل 
مدينة  اأطالل  وغياب  النهار 
وانتهاء  احلقول،  خلف  »يول« 
يحلم  الذي  الطفل  جوبا  حلم 
ليكون هو  وي�شتفيق  اليقظة  يف 
واقعه،  يف  البقر  راعي  جوبا 
ملك  جوبا  هو  خياله  يف  لكنه 

يول خلف احلقول.
حكاية  يف  الكاتب  يعود 
على  الرتكيز  اإىل  »هازاران« 
ق�شوة احلياة والب�رش من خالل 
»مارتان« بطل الق�شة الذي جاء 
الفرن�شيني«  »�شد  حميط  اإىل 
يف  امل�شتنقعات  قرب  وعا�س 
اإال  فيه  يعي�س  ال  قذر  مكان 
الفقراء الذين ال ميلكون مكاناً 
الكاتب  وي�شتعر�س  يوؤويهم. 
عالقة مارتان مع جريانه كيف 
�شوى  يكلّم  ال  عنهم  منعزل  اأنه 
االأطفال، ويرف�س مل�س النقود 
يتقا�شى  اإمنا  عمله  مقابل 
ويحاول  عنها.  بدالً  طعاماً 
مارتان م�شاعدة االأطفال ومنع 
قلوبهم  اإىل  الدخول  الياأ�س من 
هو  وي�شاب  يف�شل  اأنه  اإال 

بالياأ�س.
هنا يحاول الكاتب اأن يوؤكد اأكرث 
ق�شاوة  مقاومة  �شعوبة  على 

االأكواخ  فحتى  وظلمها،  احلياة 
الفقراء  ارت�شاها  التي  القذرة 
ممنوعة  باتت  فيها  للعي�س 
اإزالتها وطرد  وقررت احلكومة 
املنطقة  تلك  من  النا�س 

ليذهبوا اإىل املجهول.
معظم حكايات الكاتب تتمحور 
النور املتمثل  البحث عن  حول 
»بيتيت  الطفلة  جند  باحلرية، 
وال�شكينة  االأمان  فقدت  كروا« 
العامل  حقيقة  �شدمتها  عندما 
كل  تتخيل  كانت  بعدما  حولها 
العامل  وبنت  حتب،  كما  �شيء 
طموحاتها  قيا�س  على  حولها 

واأمانيها.
وينتقل الكاتب من ق�شة »بيتيت 
كروا« يف حكاية »�شعب ال�شماء« 
يف  »غا�شبار«  الفتى  ق�شة  اإىل 
كيف  ليحكي  »الرعاة«،  حكاية 
الفتى  »غا�شبار«  القدر  �شاق 
ابن املدينة، الذي تاه يف الربية 
�شغار  اأطفال  اأربعة  والتقى 
يعي�شون مع احليوانات الربية 
»غا�شبار«  لغة  يعرفون  ال 
واأم�شى  لغتهم،  يعرف  وال 
يتمكن  مل  كثرية  اأياماً  معهم 
خاللها  تعلم  اإح�شائها،  من 
واحليوانات  الطبيعة  اأ�رشار 
ميكنه  ال  فطري  �شيء  وكل 
املدر�شة، ومل  يتعلمه يف  اأن 
ت�شتطع املدينة تعريفه عليه. 
الالو�شوح  لغة  كانت  هنا 
�شيء  كل  من  واأنقى  اأو�شح 
كروا«  »بيتيت  من  كل  لدى 
و«غا�شبار«  العمياء  الطفلة 
الذي كاالأبكم مع من ال يفهم 
تعلّمها.  ي�شتطيع  وال  لغتهم 
ا�شتطاع  منهما  كاًل  ولكن 
خمتلفة  معرفة  اكت�شاب 
التي  املعارف  كل  عن 
اإن�شان  اأن  يتعلّمها  اأن  ميكن 
�شلطة  حتت  يعي�س  طبيعي 
احلياة  فر�شته  الذي  الواقع 
احل�شارية يف �شوارع املدن.

يبحث الكاتب يف حكاياته عن 
يتمثل  الذي  احلقيقي  النور 
كانت  لذا  والنقاء،  بال�شدق 
من  منهم  اأطفاالً  �شخ�شياته 
يعي�س يف الرباري، ومنهم من 
اإليها،  ليلتجئ  املدن  يهجر 
اإىل البحر والطبيعة والنقاء. 
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الناقد الأدبي الدكتور حممد الأمني بحري "للو�سط "

علينا التفكري يف اأفلمة رواية »ت�شرفت 
برحيلك لفريوز ر�شام �شينمائيا 

 بعد النجاح الذي حققته رواية »ت�سرفت برحيلك« للروائية اجلزائرية والدكتورة  فريوز ر�سام  ال�سادرة عن دار 
ف�ساءات يف الأردن  ، اأ�ساد الناقد الأدبي الدكتور حممد  الأمني بحري براوية فريوز ر�سام  ، معتربا  اأن هذه الرواية 
جزائرية حديثة  مبوا�سفات م�سهدية �سينمائية عالية تتال�سى فيها احلدود بني الكلمة وال�سوت وال�سورة وامل�سهد 
فهي جاهزة �سيناري�ستيا بن�سبة  قد تتجاوز ال 50 % وقد ل حتتاج ل�سيناري�ست من العيار العاملي ول ملخرج حمنك 
من اأجل اأفلمتها �سينمائيا، بل قد تكتفي به بقدرات ب�سيطة جدا يف ال�سيناريو الإخراج وحتى الإمكانيات التقنية 

والتجهيز والتف�سية حتى تتمثل املاأ�ساة الوطنية بكل اأبعادها من جهة  ب�سور وم�ساهد حية وعميقة لتاريخ اجلزائر 
احلديث واملو�سوع للتفكري اجلدي والنقا�س ممن قراأ الرواية  يف ميداين الأدب وال�سينما.

حكيم مالك

 �سرورة فتح �سراكة 
حقيقية بني الرواية 
وال�سينما اجلزائرية  

الأ�ستاذ  دعا  ال�سياق  ذات  ويف 
حممد  جامعة  من  املحا�رض 
خي�رض بب�سكرة  بحري يف ت�رضيحه 
التفكري  اإىل   « »الو�سط  ليومية 

باأفلمة هذه الرواية التي كتبتها من 
قبل املعنيني بال�سينما يف اجلزائر 
�رضاكة  وفتح   العربي  والوطن 
وال�سينما  الرواية  بني  حقيقية 
اجلزائريتني الواعدتني اإن ا�ستثمر 
روادهما ما هو مطروح بينهما من 
الن�سو�ص  تفوق  وكنوز  خام   مادة 
التي  ال�سعيفة  واأحيانا  العادية 
والغربيني  العرب  الكتاب  ينتجها 
وحتولها ال�سينما العربية والعاملية 

اإىل اأعمال ناجحة. 

 
لبد من ال�ستثمار 

يف القدرات الب�سرية 
املبدعة يف الكتابة 

والقتبا�س ال�سينار�ستي 
والخراج

 
حممد  الربوفي�سور  ت�ساءل  ولقد 
الرواية  تبقى  ملاذا  بحري  الأمني 
بائرتني مع  وال�سينما اجلزائريتني 

ما يتوفران عليه من طاقات خالقة 
الن�سو�ص  م�ستوى  على  ومذهلة 
يف  املبدعة  الب�رضية  والقدرات 
ال�سينار�ستي  والقتبا�ص  الكتابة 
مل  املقابل  ويف  والخراج؟؟؟؟  
ننتج عمال �سينمائيا ناجحا طوال 
اأ�سيل يف  ع�رضيات متعاقبة خللل 
الن�ص؟؟  من  بداية  ال�سرتاتيجية 
على  ندو�ص  فنحن  بوعي  لنفكر 
بينما  قيمتها  نقدر  ل  فنية  كنوز 
الفهاهة  على  اإمكاناتنا  ن�رضف 

والتهريج والهباء.
مع العلم اأن للكاتبة فريوز ر�سام و 
اللغة  ق�سم  يف  حما�رضة  الأ�ستاذة 
البويرة  بجامعة  واآدابها  العربية 
�سعرية  يف   « بعنوان  اآخر  كتابا 
الأجنا�ص الأدبية يف الأدب العربي«   
وهي درا�سة اأجنا�سية لالأدب لنزار 
ف�ساءات  دار  عن  وال�سادر  قباين 
يف الأردن كما اأن هذه الكاتبة قد 

يف  �سادر  اآخر  كتاب  يف  �ساركت 
حميد  ال�سحفي  للكاتب  اإيطاليا 
اأ�سوات  ثورتنا  بعنوان«   زنار 
يت�سمن  والذي    « عربيات  ن�ساء 
املطولة  احلوارات  من  جمموعة 
من الكاتبات العربيات الذي �سدر 
بالإيطالية  وحاليا  بالفرن�سية  اأول 
اللغة  اإىل  ترجمته  انتظار  يف 

العربية .

ميهوبي يوؤكد :

خمرج فيلم »بن مهيدي« ا�شتجاب لبع�ض حتفظات جلنة امل�شاهدة التابعة لوزارة املجاهدين
ميهوبي،   الدين  عز  الثقافة  وزير  اأكد  
اأن خمرج  العا�سمة  باجلزائر  اأم�ص  اأول 
دراي�ص  ب�سري  مهيدي«  »بن  الفيلم 
املالحظات  لبع�ص  ا�ستجابته  اأبدى  
العمل  هذا  حمتوى  عن  والتحفظات 
ال�سينمائي التي تلقاها  من طرف جلنة 
املجاهدين  لوزارة  التابعة  امل�ساهدة 
عز  واأو�سح  متويله.  يف  ت�سارك  التي 
يف  ا�ست�سافته  خالل  ميهوبي  الدين 
ح�سة »�سجالت ومعنى« للقناة الثقافية   
عمل  »املخرج  اأن  اجلزائرية،  لالإذاعة 
على ال�ستجابة لبع�ص التحفظات« التي 
التابعة ملركز  امل�ساهدة  وجهتها  جلنة 
الوطنية  الدرا�سات والبحوث يف احلركة 

وثورة اأول  نوفمرب 1954.
وقال الوزير اأن مراجعة الفيلم من طرف 
من  »ا�ستجابة  مبثابة  يعترب  خمرجه 
�سانها  اأن جتعل الفيلم ي�ستجيب للقانون 

اإىل  م�سريا  العملية«،  هذه  يحكم  الذي 
ان الوزارة  لن تخو�ص يف اجلدل القائم 
حول مطابقة الفيلم املوؤ�س�ص على ن�ص 
بوربون   مراد  واملوثق   للكاتب  اأ�سلي 
هناك  اأن   مذكرا  ال�سيناريو  كاتب  وهو 
ن�ص �سيناريو ُقّدمي من �ساأنه دعم مايل 
ملنتج حتول اىل خمرج  وقام هذا الأخري 
مبراجعة هيكلية لل�سيناريو الأ�سلي الذي 
الذي  بوربون  مراد   ال�سيناري�ست  كتبه 
منحناه دعما ماليا لأنه كفيل باإنتاج عمل 
مرتبط بال�سخ�سية الثورية  لّـ »العربي بن 

مهيدي«.
واأو�سح ميهوبي اأن الوزارة منحت تاأ�سرية 
حتُوّل �سيناريو )مراد بوربون( اإىل فيلمي  
على  �سادقت  التي  اللجنة  تقوم  اأن  قبل 
مدى  من  بالتاأكد  الأ�سلي  ال�سيناريو 

مطابقته  لوقائع الفيلم.
وكان من املرتقب اأن يعر�ص الفيلم الذي 

مت الإعالن عنه وتاأخريه عدة مرات يف  
نهاية ال�سنة اجلارية بحيث مت ا�ستكماله 
امل�ساعدين  للمنتجني  ت�سلميه  و 

للم�ساهدة.
و�رضح املخرج اأن اللجنة رف�ست حمتوى 
»وفيا  يبقى  عمله  اأن  م�سيفا  الفيلم 

لكتابات  �سخ�سيات تاريخية بارزة«.
ومت ت�سوير الفيلم املوؤ�س�ص على �سيناريو 
�سهادات   اإىل  ا�ستنادا  بوربون  مراد  كتبه 
يف  وعائلته  مهيدي  بن  العربي  لرفقاء 
وب�سكرة  والأخ�رضية  العا�سمة  اجلزائر 
يف  وجزءاً  وتلم�سان  وبجاية  وب�سار  
الفريق  قام  اأين  بتون�ص،  ا�ستوديوهات  
�سنوات  ديكور  باإعادة  بالفيلم   املكلف 
1940 وا�ستفاد الفيلم من ميزانية قدرت 
بحوايل 520 مليون دج بتمويل من وزارتي  
اإىل  اإ�سافة  واملجاهدين،  الثقافة 
اقت�ساديني  ملتعاملني  مالية  م�ساهمات 

جزائريني »عموميون وخوا�ص«.
ومن جهة  اأخرى  وزير الثقافة عز الدين 
ميهوبي  اأن الطبعة الـ23 لل�سالون الدويل 
للكتاب �سي�سهد  م�ساركة 935 دار ن�رض، 
من 51 دولة، منها ال�سني التي حتل �سيف 
دار   250 من  اأكرث  اإىل   بالإ�سافة  �رضيف 
قائال:  الوزير  وا�ستطرد  جزائرية  ن�رض 
احلدث  هذا  هام�ص  على  �ستقام  اأنه 
بارزة يف  ل�سخ�سيات  تكرميات   الأدبي، 
جمال الأدب وال�سينما من بينها املخرج 
قافرا�سي  كو�سطا  اليوناين    - الفرن�سي 
مبنا�سبة خم�سينية فيلم » »Z الذي تُّوج 
بجائزة اأو�سكار �سنة 1969   يف حني �سيتم 
الإعالن عن نتائج ال�ستطالع حول ميول 
القراء قبل انطالق الطبعة الـ23 لل�سالون 
الدويل للكتاب املزمع تنظيمه باجلزائر 
نوفمرب   10 اإىل  اأكتوبر   29 من  العا�سمة 
كا�سفا  عن    ،   2018 اجلاري  ال�سنة  من 

جزائريا  اأدبيا  عمال  ع�رضين  ترجمة 
دولة  طرف  من  الإ�سبانية  اللغة  اإىل 
كوبا، وهذا يف اإطار التعاون الثقايف بني 
الحتفال  اإطار  اأنه  ويف  م�سريا  البلدين 
اجلزائرية-ال�سينية  العالقات  ب�ستينية 
لالحتفال  خا�ص  برنامج  �ُسّطر  حيث 
كانت   ال�سني   لكون   التظاهرة  بهذه 

داعما ونا�رضا للثورة اجلزائرية.
�سوؤال  على  ميهوبي  رد  الأخري  ويف 
اجلديدة  الإ�سدارات  حول  ال�سحافة 
املتعلقة بالدخول الأدبي لل�سنة اجلارية 
الرتويج  ثقافة  لـ«غياب«  الوزير  تاأ�سف 
موؤكدا على �رضورة    الكتب  نا�رضي  لدى 
الأدبي.  الرتويج  ا�سرتاتيجية  حت�سني 
تعليمات  اأعطت  وزارته  اأن  م�سيفا 
ندوات  بتنظيم  للكتاب  الوطني  للمركز  

حول الكتاب واملقروئية يف اجلزائر.
 ق.ث

عن عمر يناهز 59 عاما

ر�شيد طه يرحل اإىل مثواه الأخري اإثر �شكتة قلبية بباري�ض
املهاجر  اجلزائري  الفنان  تويف 
اإىل  الثالثاء  ليلة م�ساء  ر�سيد طه 
قلبية  اأزمة  اإثر  على  الأربعاء  
الفرن�سية  بالعا�سمة  منزله   يف 
 59 يناهز   عمر  عن  باري�ص  
 Le سنة وبح�سب ما ذكره  موقع�
�سكل  الفرن�سي حيث   Parisien
ال�ساحة  يف  �سدمة  اخلرب  هذا 
الفنية اجلزائرية والعاملية ، فلقد 
ال�سخ�سيات  من  العديد  اأ�سادت  
والجتماعية   واملو�سيقية  الفنية 
باملغني  والفرن�سية  اجلزائرية 
اجلزائري ر�سيد طه على �سبكات 
الفاي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل 
بالقرب من   الراحل  ولد  تويرت.  و 
الغرب  يف  الواقعة  وهران  ولية 
فيها    ن�ساأ  التي   اجلزائري   
�سنوات   10 بلوغه  بعد  لينتقل 

للعي�ص يف الألزا�ص لي�سكل بعدها   
يف �ستينيات القرن املا�سي رفقة 
فرقة  اأ�سدقائه  من  جمموعة 
 Carte عليها  اأطلقوا  مو�سيقية 
اإقامة«   »بطاقة   de Séjour
املو�سيقى  وتعزف  تن�سط  والتي 
هذا  لي�سبح  ال�سغرية  النوادي  يف 
اأملع  الفنانني  الفنان واحدا من  

يف مو�سيقى الروك يف 1980 .
اجلزائري  الفنان  ا�ستطاع  فلقد   
طه   ر�سيد  فرن�سا   اإىل  املهاجر  
اجلزائرية  الثقافة  بني  اأن ميزج  
بطريقة  والأجنلو�سك�سونية 
ا�ستاأنفت  عندما  مثالية   فنية 
 Douce  « اأغنيته �سارل تروين  
 cher pays de و ،«  France
»عزيزتي  اأي    mon enfance
فرقته  تفكك  بعد   « طفولتي  بلد 

،ففي عام 1990 بداأ  يغني منفردا 
باإعادته  الراحل   ا�ستهر   وقد   ،
 « م�سافر  وين  رايح  »يا  لأغنية  
ل�ساحبها املطرب ال�سعبي دحمان 
من  ا�ستمدها  التي  احلرا�سي  
الريربتوار  الكال�سيكي  اجلزائري  
للعامل  بتعريفها  ر�سيد طه  �ساهم 
الأغنية   هذه  بت�سوير  قام  حيث 
عام  يف  كليب  فيديو  �سكل  على 
اأغنية  حققت  حني  يف     1997
»عبد القادر يا بوعالم »   انت�سارا 
والتي  باأ�رضه  العامل   وا�سعا   يف 
خالد  ال�ساب  رفاقه   مع  غناها 
انت�سار  عر�ص  يف  وفو�سيل 
يف   «  1،2،3Soleil« عليه  اأطلق 
ر�سيد  قام  ببري�سي     1998 عام 
الأول  اجليل  من  يعد  الذي  طه  
الذين  اجلزائريني  املبدعني  من 

بالغناء  فرن�سا  اإىل  هاجروا 
اإىل  الرق�ص  واأدخل  منفردا 
الراحل  اأ�سدر   حيث  مو�سيقاه 
العديد من الألبومات الرائعة التي  
مزج من خاللها اأغاين الروك مع 
املو�سيقي العربية  ال�رضقية ومن 
  Barbès الغنائية  األبوماته  اأ�سهر 
 Olé،برابا�ص ( يف عام 1991، و (
»ديوان  و   ،1995 عام  يف   Olé
عام  اإنتاج  من  »وهو   Diwân
 Made 1998، و �سنع يف املدينة
in Medina ال�سادر عام 2000. 
الراحل  اجلزائري  الفنان   كان  
من  موؤخرا  انتهى  قد  طه  ر�سيد 
كان  الذي  اجلديد  األبومه  اإعداد 
من املرتقب اأن ي�سدره يف بداية 

العام املقبل 2019.
 حكيم مالك

اأدرار: �شيخ اأهلليل بتيميمون مولي 
ال�شديق �شليمان يف ذمة اهلل

   تويف اأول اأم�ص �سيخ تراث »اأهلليل« مولي ال�سديق �سليمان املعروف 
الإدارية  املقاطعة  �سنة مب�ست�سفى   75 ناهز  تيمي عن عمر  مبولي 

تيميمون ) 220 كلم �سمال اأدرار(، ح�سبما علم من عائلة الفقيد.
و عرف عن مولي �سليمان اإ�سهاماته البارزة يف جمع و توثيق الرتاث 
ال�سفهي ملنطقة قورارة و املتمثل يف »اأهلليل« امل�سنف تراثا عامليا 
من طرف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�سكو(. 
و قد لزم الفقيد الباحث والأديب الراحل مولود معمري لدى قدومه 
للمنطقة يف �ستينيات القرن املا�سي، حيث كان رفيق دربه الدائم اأثناء 

جتواله باملنطقة جلمع تراث »اأهلليل« من م�سادره احلية اآنذاك.
»اأهلليل«  تراث  رموز  من  واحدا  اأ�سبح  الذي  تيمي  مولي  حظي  و 
باملنطقة بعدة وقفات تكرميية من طرف حمافظة مهرجان »اأهلليل« 
نظري اإ�سهاماته القيمة يف تثمني هذا الرتاث ال�سفهي و بلوغه العاملية 
. و مل يبخل ال�سيخ مولي �سليمان طيلة حياته ورغم تقدمه يف ال�سن 
مكتبة  مبثابة  كان  حيث  املهتمني  و  للباحثني  املعلومة  تقدمي  عن 
بني  حمرتمة  مكانة  يكت�سي  جعله  مما  العريق،  الرتاث  لهذا  �سفهية 
لدى خمتلف  حتى  قورارة  »اأهلليل«  فرق  و  �سيوخ  و  املنطقة  �سكان 
اأ�سري  ح�سبما  الثقايف،  بال�ساأن  املهتمة  املحلية  و  الوطنية  الهيئات 

اإليه.
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  االأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم االإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع االلتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل واال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

كيف حتافظ على �صحة الأ�صنان وحتميها من ال�صق�ط!
من  بتكليف  درا�صة  حللت 
 33 العاملية  ال�صحة  منظمة 
الفم،  �صحة  عن  بحثية  ورقة 
بني  قوية  عالقة  ووجدت 
امل�صنعة  الكربوهيدرات 
الأ�صنان  جتويف  اأو  وت�صو�ض 
واكت�صف الباحثون وجود عالقة 
الغنية  الأطعمة  بني  �صعيفة 
بالن�صويات، مثل اخلبز الأبي�ض 
احتمال  وزيادة  والب�صكويت، 
الإ�صابة باأمرا�ض اللثة و�رسطان 
الن�صاء  اأن  الدرا�صة  وتوؤكد  الفم 
الكربوهيدرات  يف  املوجود 
اإىل  يتحلل  اأن  ميكن  امل�صنعة، 
�صكريات، بتاأثري اإنزمي الأميالز 
يوؤدي  ما  اللعاب،  يف  املوجود 
وتقوي�ض  الأ�صنان  تاآكل  اإىل 

الأن�صجة املحيطة.
قائدة  موينيهان،  باول  وقالت 
الدرا�صة واأ�صتاذة التغذية و�صحة 
الفم يف جامعة نيوكا�صل: »ت�صري 

الغذائي  النظام  اأن  اإىل  الدلئل 
احلبوب  بكربوهيدرات  الغني 
لالإ�رسار  عر�صة  اأقل  الكاملة، 
مقارنة  الفموية  بال�صحة 

بالن�صويات امل�صنعة«.
ثبت  »لقد  مو�صحة:  واأ�صافت 
غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن 
ل�صحة  جيد  بالكربوهيدرات 
الفم طاملا اأنه يحوي كمية قليلة 
من ال�صكريات، وي�صتند اإىل اأنواع 
الكاملة«وبامل�صادفة،  احلبوب 
العاملية  ال�صحة  منظمة  تقوم 
اإر�صاداتها  بتحديث  حاليا 
الكربوهيدرات،  تناول  ب�صاأن 
الألياف  تقييم  ذلك  يف  مبا 
الغذائية ونوعية الن�صاء وتو�صي 
يف  العاملية  ال�صحة  منظمة 
كمية  بتخفي�ض  احلايل  الوقت 
ال�صكريات املجانية امل�صتهلكة، 
اإجمايل  من   %10 من  اأقل  اإىل 
اإىل  وت�صري  احلرارية،  ال�صعرات 

التخفي�ض لأقل من  املزيد من 
5%، للح�صول على ا�صتحقاقات 
املقرر  ومن  اإ�صافية  �صحية 
ا�صتخدام درا�صات اإ�صافية حول 
تاأثري جودة الكربوهيدرات على 

النتائج ال�صحية الأخرى، مبا يف 
القلبية الوعائية  ذلك الأمرا�ض 
 ،2 النوع  وال�صكري  وال�رسطان 
التوجيهية  املبادئ  لإطالق 

املقبلة.

اكت�صاف فائدة �صحية غري مت�قعة لل�صرا�صري!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

تو�صلت درا�صة علمية اأجرتها جامعة 
اإىل   Wisconsin-Madison
يكون  اأن  ميكن  ال�رسا�صري  اأكل  اأن 
ووجد  املعوية  لالأمرا�ض  اأمرا جيدا 
احل�رسات  ا�صتهالك  اأن  الباحثون 
ميكن اأن ي�صاعد يف دعم منو البكترييا 
املعوية املفيدة، للحد من اللتهابات 
يف اجل�صم. وحتتوي ال�رسا�صري، مثل 
غريها من احل�رسات، على األياف مثل 
الكيتني، تختلف عن الألياف الغذائية 
الفواكه  مثل  الأطعمة،  يف  املوجودة 

واخل�رسوات.
درا�صة  اجلديدة  التجربة  و�صملت 
توؤثر  احل�رسات  األياف  كانت  اإذا  ما 
اجلهاز  يف  املوجودة  البكترييا  على 
�صخ�صا  ع�رسون  و�صارك  اله�صمي. 
نوعني  ت�صمنت  التي  الدرا�صة  يف 
ويف  الإفطار  وجبات  من  خمتلفني 
امل�صاركون  تناول  اأ�صبوعني،  اأول 
اأو وجبة  »نظامية«،  اإفطار  اإما وجبة 
بودرة  من  غراما   25 على  حتتوي 
عاد  ثم  املجففة.  ال�رسا�صري  حلم 
عادي  غذائي  نظام  اإىل  م�صارك  كل 
ملدة اأ�صبوعني، يف منت�صف الدرا�صة 
الأ�صبوعني  امل�صاركون  وق�صى 
مل  اإفطار،  وجبة  تناول  يف  الأخريين 

تُقدم لهم يف اأول اأ�صبوعني.
من  الدم  عينات  الباحثون  وجمع 
الدرا�صة  بداية ونهاية  امل�صاركني يف 
التقارير  جملة  يف  نُ�رست  التي 
م�صتويات  لتقييم  وذلك  العلمية، 
الغلوكوز والإنزميات يف الدم، وكذلك 
وهو   ،TNF-alpha م�صتويات 
اأخذ  ومت  باللتهاب  مرتبط  بروتني 
عينات الرباز يف الوقت نف�صه للبحث 
يف  اللتهابية  الكيميائية  املواد  عن 
ا�صتجواب  مت  كما  الغليظة.  الأمعاء 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  امل�صاركني 
اأعرا�صهم  حول  �صنة،  و48   18 بني 
امل�صاركون  واأفاد  املعوية  املعدية 
معوية  معدية  تغيريات  وجود  بعدم 
من  اأي  من  جانبية  اآثار  اأو  هامة، 
الوجبات الغذائية. ومل يجد الباحثون 
يف  تغيريات  حدوث  على  دليل  اأي 
الرتكيب امليكروبي الكلي، اأو تغريات 

يف التهاب الأمعاء الغليظة.
ومع ذلك، فقد راأوا زيادة يف الإنزمي 
الأمعاء.  ب�صحة  املرتبط  الأي�صي 
انخفا�صا  البحث  فريق  لحظ  كما 
ارتبط  الذي   ،TNF-alpha يف 
الكتئاب  مثل  اأخرى،  باأمرا�ض 

وال�رسطان.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�صلحي يف توجهاته و�أحكامه 
امل�صالح  اتخاذه  بف�صل 
احل�صنة  والعادات  املر�صلة 
الفقهية،  اأ�صوله  من  اأ�صال 
م�صادره  من  وم�صدرا 
عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
قواعد  عليها  واأر�صى  فقهه، 
اآراءه  منها  وا�صتمد  مذهبه 

واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك 
م�صلحة دينية اأو منفعة دنيوية 
على  �رشعي  دليل  يرد  مل 
عادة  هناك  كانت  اأو  اإلغائها 

ماألوفة  �صنة  اأو  بلد  يف  متبعة 
اأو  اأفعالهم  يف  النا�س  بني 
ال�رشع  مع  تتنافى  ال  اأقوالهم 
وال تخالف قواعده فاإن الفقه 
بها  ويرحب  يقرها  املالكي 
ويدخلها يف منظومته الفقهية 
وال ينتظر قيام الدليل اخلا�س 
امل�صلحة  تلك  �رشعية  على 
بذاتها  العادة  تلك  اأو  بعينها 
اأن  العامة  بالقاعدة  اكتفاء 
اإمنا  االإ�صالمية  ال�رشيعة 
ودرء  امل�صالح  جللب  جاءت 

كانت  حينما  واأنه  املفا�صد، 
حكم  فهناك  م�صلحة  هناك 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل 

خالف ذلك.
امل�صالح  يف  املعترب  اأن  اإال 
امل�صالح  يحقق  ما  املر�صلة 
ال�رشعية ال ما يحقق رغبات 
النا�س و اأهواءهم الأن م�صالح 
النا�س تتعار�س فاإن اهلل تعاىل 
يقول:«ولواتبع احلق اأهواءهـــم 
االأر�س  و  ال�صماوات  لف�صدت 

ومن فيهن.

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني 

باهلل و �ساأله الن�سيحة ، فقال له 
عليك بخم�س :

ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر 
اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 

. فقلت : هذه واحدة .فقال : 
بل خم�س .قلت : كيف ؟! فقال 

: الأوىل فتح ، و الثانية �سرح 
، و الثالثة طرح ، و الرابعة 

امتحان و جرح ، و اخلام�سة 
ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك 
الباب ، ما�سممت رائحة الذكر ، 

ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �سرح �سدرك 

بالو�سال ، مادام لك الذكر فى 
دلل.. والثالثة : لول اأن طرح 

عنك الأ�سغال ، ما ذقت طعم 
الهيام و اجلمال..و الرابعة : 

لول اأن جرحك و امتحنك بذكر 
زلتك ، لدخل لك ال�سيطان 

من باب العجب بوارداتك ، و ملا 
ِفيت من اآفاتك.. �سَ

و اخلام�سة : ر�سي عنك فى 
نهايتك فمنحك اأبوابًا من 

اليقني فى ح�سرته.. فتعجبت 
!...

فقال يل : لتتعجب فاإن مل 
حتظ باخلم�س ، ماُكتبَت من 

الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك 

و�سكرك..

�لتوبة و�ل�صتغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �صاأن كل الب�رش، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم االإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�س، 
ولوالها لفَقَد االإن�صان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

ال ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
، ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ، ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�صن �لظن وح�صن �لعمل
 

�نفر�د 
�ملالكية 

ببع�ص 
�لأ�صول 

املالكية،  اأ�صول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال،  تفردا  باأ�صول 
من  غريه  فيها  ي�صاركه 
التي  االأ�صول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة،  اأهل  عمل  املالكي، 
و�صد  املر�صلة،  وامل�صلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع، 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم االأ�صول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �صائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  االأم�صار، 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فهو 
حجة يجب االأخذ به، وال ي�صع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب االآحاد عند  اإىل 
التعار�س، الأن العمل عنده من 
قال  املتواتر،  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�صي 
اأثبت من االأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  االأدلة 
املالكية بها، ون�صري هنا اإىل اأن 
غالب تلك االأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية، بل �صاركهم فيها 

بع�س املذاهب، اإال اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  اال�صتناد  بكرثة  االأ�صول، 
املالكية  فكانت  التفريع،  يف 
االإف�صاح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  االأ�صول  هذه  عن 
واالحتجاج لها، حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صماال فلم يجد �صيئا 

�صوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإال ب�صئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 
قالت له : يا م�صكني خذ هذا االأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �صيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد 

ال�صارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر 

ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته �صاجدا ... فلما 
اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا 

ل�صنيعها 
فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل



ت�سليةاخلمي�س 13 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل03 حمرم 1439هـ 20

 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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تقدمي  عن   Brabham �أعلنت 
�أمريكا  يف   BT62 �سيارتها 
مليون   1.3 ب�سعر  �ل�سمالية 
مونتريي  �أ�سبوع  خالل  دوالر 
كذلك  �ل�سيارة  و�ستعر�ض   ، كار 
الغونا  يف  مي�سالن  جناح  يف 
حلة  �ل�سيارة  و�ستحمل   ، �سيكا 
د�كن  �أخ�رض  لون  ت�سمل  خا�سة 
وذهبي كما يف �سيارة د�ن غروين 

�لفائز ببطولة فورموال 1 �جلائزة 
�لكربي يف فرن�سا عام 1964 وهو 
فئة  يف   Brabham لـ  فوز  �أول 

�ل�سانعني.
ف�سيمكن  �ل�سعر،  هذ�  ومقابل 
�ل�سيارة  على  �حل�سول 
�لتي  فقط  للحلبات  �ملخ�س�سة 
يف  �لكربون  �ألياف  على  تعتمد 
�لت�سميم لتحتفظ بوزن يبلغ 972 

قوة  �ل�سيارة  ج�سم  ويولد  كجم 
، وحتمل  دفع �سفلية 1200 كجم 
 V8 لرت   5.4 حمرك  �ل�سيارة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   700 بقوة 
حركة  وناقل  مرت  نيوتن   667
وتر�سل  �رضعات   6 من  متتابع 
�لقوة للعجالت �خللفية لل�سيارة . 
�ل�سيارة مبكابح كربون  تاأتي  كما 
كما تعاونت �ل�رضكة مع مي�سالن 

يف تقدمي �طار�ت �أنيقة وتخطط 
ن�سخة فقط   70 لت�سنيع  �ل�رضكة 
ن�سخة   35 �سيكون  �ل�سيارة  من 
ببطولة  بالفوز  لالحتفال  منهم 
و�لباقي  فرن�سا  يف   1 �لفورموال 
عليهم  �حلجز  باب  فتح  �سيتم 
من  �ملطلوبة  �الألو�ن  ح�سب 
�لعمالء ويتوقع بدء ت�سليم �ل�سيارة 

يف �لربع �الأول من 2019.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

�سعر يبداأ من 32.280 األف دوالر

مازد� CX-9 موديل 2019 تاأتي مبز�يا 

�جتذ�ب جيل  قررت �رضكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �الأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رضية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�الأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�الآ�سيوية  و�الأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

�سيارتها  جتهيز  مازد�  �أعلنت 
موؤخر�ً،   2019 كموديل   9-CX
عرب ��سافة مزيد من �لتجهيز�ت 
ب�سورة  �سعرها  وزيادة  لل�سيارة 
حمدودة، ومن �ملقرر بدء و�سول 
�ل�سيارة للموزعني �ل�سهر �جلاري 
و�سيبد�أ  �سبتمرب.  خالل  وعامليا 
�ألف   32.280 من  �ل�سيارة  �سعر 
�الأمامي  �لدفع  لن�سخة  دوالر 
موديل  عن  دوالر   150 بزيادة 
2018 كما �ستاأتي ب�سعر 34.080 

�ألف دوالر لن�سخة �لدفع �لكلي.
�سمن  �ل�سيارة  و�ستتميز 
مب�سغل  �جلديدة  �ال�سافات 
�أوتو  و�ندرويد  بالي  كار  �آبل 
بد�ية  �ل�سيارة  يف  طلبهم  ميكن 
وبالن�سبة   ، تورينج  ��سد�ر  من 
ف�ستاأتي  �سبورت  لن�سخة 
بو�سة   18 �ألومنيوم  بعجالت 
��ساءة  ووحد�ت  مظلل  وزجاج 
 7 ب�سا�سة  ترفيهي  ونظام  ليد 
بو�سة وبلوتووث ونظام حتكم يف 
ودخول  �ملناطق  ثالثي  �ملناخ 
مفتاح  بدون  لل�سيارة  وت�سغيل 
�أوتوماتيكية  طو�ريء  ومكابح 
مع  �لعمياء  �لبقع  ر�سد  ونظام 
�خللفية  �ملرور  حركة  ر�سد 

ب�سورة قيا�سية.
دوالر   1290 مقابل  وميكن 
�سبورت  باقة  على  �حل�سول 
لل�سيارة  توفر  �لتي  �ال�سافية 
�مل�سار  على  للحفاظ  م�ساعد 
�مل�سار  مغادرة  وحتذير 
�أوتوماتيكية  �مامية  وم�سابيح 
وم�ساحات زجاج ح�سا�سة للمطر 
ر�د�ر  يعتمد على  ومثبت �رضعة 
ومر�يا جانبية بخا�سية �لت�سخني 
للتعديل  قابل  �سائق  ومقعد 
ت�سخني  وخا�سية  كهربائياً 

للمقاعد �الأمامية.
ب�سعر  تورينج  ن�سخة  و�ستاأتي 
و�ستاأتي  دوالر  �ألف   35.330
�أوتوماتيك  �أمامية  مب�سابيح 
ومقاعد  كهربائي  خلفي  وباب 
ونظام  جلدية  بتطعيمات 
ترفيهي ب�سا�سة 8 بو�سة وو�سائل 
م�ساعدة عديدة وم�سغل �بل كار 
�أوتو ومر�ة روؤية  بالي و�ندرويد 
خلفية بتعتيم ذ�تي بدون �طار . 
 2.5 حمرك  لل�سيارة  و�سيتوفر 
 250 بقوة  توربيني  ب�ساحن  لرت 
نيوتن   420 دور�ن  وعزم  ح�سان 
�أوتوماتيك من  مرت وناقل حركة 

6 �رضعات. 

Blazer سيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رضكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�الأغر��ض  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رضكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�الأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

�إىل  باالإ�سافة  �الأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �الأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رضعات،   9 من 
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�الأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �الختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �الأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�الإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �الإ�ساءة عند �النطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �الأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً الأن حمولة �سندوق �الأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها الأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�الجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �الأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �الأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رضورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�الأ�سياء  و�سع  مع  �الإمكان،  قدر  �الأ�سفل  �لثقيلة يف  �الأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ال  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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بانا�سونيك تطرح حا�سبا 
لوحيا مبزايا خا�سة

نيتها  عن  بانا�سونيك  �أعلنت 
من  جديد  جيل  �إ�سد�ر 
 »Toughpad« حو��سب 
لأفر�د  �ملخ�س�سة  �للوحية 
قو�ت �جلي�ش و�ل�رشطة �لذين 
��ستثنائية  ظروف  يف  يعملون 
�جلديد  �لنموذج  و�سيزود 
 FZ-M1« ��سم  يحمل  �لذي 

مقاوم  متني  بهيكل   ،»mk3
للماء و�لغبار، قادر على �لعمل 
يف خمتلف �لظروف �ملناخية، 
وعمل  عالية  حماية  وتاأمني 
ممتاز للجهاز يف درجات حر�رة 
ترت�وح ما بني 10 درجات حتت 
مئوية،  درجة   50 حتى  �ل�سفر 
كما ي�سمن حماية من �ملوجات 

ملنع  �لكهرومغناطي�سية 
بياناته.  �خرت�ق  �أو  �لت�سوي�ش 
�حلا�سب  هذ�  �سيزود  كما 
بو�سات،   7 مبقا�ش  ب�سا�سة 
 Intel« :ونوعني من �ملعاجلات
vPro« من   7Y57-Core i5
�أب�سط  و�آخر  �ل�سابع،  �جليل 
 ،»Intel Celeron N4100«

و�سول  ذ�كرة  �إىل  بالإ�سافة 
ولوحة  غيغابايت،   3 ع�سو�ئي 
ل�ستخد�مه  �إ�سافية  مفاتيح 
ومن  �سخ�سي  كحا�سب 
هذ�  يظهر  �أن  �ملفرت�ش 
�أو�خر  �لأ�سو�ق،  يف  �حلا�سب 
�أغ�سط�ش �جلاري، ب�سعر 2000 

دولر تقريبا. 

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

غوغل تطلق 
 اأندرويد 

اجلديد قريبا
�أكد �ملدون �ل�سهري »�إيفان بال�ش« 
ن�سختها  �ست�سدر  غوغل  �أن 
يف  �أندرويد،  نظام  من  �جلديدة 
�أن  �ملتوقع  ومن  �ملقبل  �أوت   20
�جلديدة  �أندرويد  ن�سخة  حتمل 
و�سع  لذلك   ،»Pistachio« ��سم 
�لتقومي  على   »P« حرف  »بال�ش« 

�لذي ن�رشه عن موعد �إ�سد�رها.
ووفقا لبع�ش �لت�رشيبات عن م�سادر 
�أندرويد  فاإن  غوغل،  من  مقربة 
�جلديد �سيح�سن من جودة عر�ش 
و�ل�سور  �لفيديوهات  وت�سوير 

�لإ�ساءة  ظروف  يف  خ�سو�سا 
�مل�ستخدم  �سيمكن  كما  �خلافتة، 
من �لتنقل بني �لتطبيقات باإز�حتها 
على و�جهة �لعر�ش كما يف هو�تف 
ن�سخة  يف  »iPhone-X«و�لأهم 
»P« �ملنتظرة �أنها �ستمكن �ساحب 
من  �لذكي  �جلهاز  �أو  �لهاتف 
��ستخد�م كل تطبيق  �لتحكم مبدة 
�لنا�ش  على حدة، وذلك مل�ساعدة 
بع�ش  �إدمان  من  �لتخل�ش  على 
��ستهالك  من  و�حلد  �لتطبيقات، 

�لطاقة يف �لأجهزة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ش  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ش« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ش  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ش �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ش  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ش  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ش  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ش  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

 اثنني من هواتف Vivo �سوف حت�سل 
على �ساحن بقوة 22.5 واط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي �ل�رشكة �لأم لكل من Oppo و OnePlus و 
Vivo، فقد ح�سلت كل من Oppo و One Plus على هو�تف ذكية مقرتنة بتقنيات 

�ل�سحن �ل�رشيع �لتي يطلق عليها ��سم FOOC و DASH Charge. ولكن لتز�ل �رشكة 
Vivo تفتقر �إىل هذه �لتقنية مع هو�تفها �لذكية.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ش غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ش يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ش ب�سبكة في�ش بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ش غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

�أوقفت في�ش بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �لإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �لأجهزة �لطائرة لتوفري �لإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�لإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�ش بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�ش  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�ش على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�ش«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �لإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



الأحد  يوم  متكنت  قد  امل�صالح  نف�س  وكانت 
البالغة  الطفلة  هذه  على  العثور  من  الفارط 
اأحياء  اأحد  م�صتوى  على  �صنة   14 العمر  من 
مدينة وهران غري بعيد عن حي »�صانتوجان« 
منذ  اختفاءها  بعد  وذلك  فيه  تقطن  الذي 
اخلام�س  يف  املدر�صي   للدخول  الأول  اليوم 
التحريات  اأثمرت  وقد  اجلاري.  �صبتمرب  من 
اإىل  التحقيق  فرق  با�رشتها  التي  »املعمقة« 
بالختطاف  تتعلق  »ل  الق�صية  اأن  من  التاأكد 
الف�صاد  على  وحتري�س  قا�رش  باإبعاد  واإمنا 
تورط فيها �صخ�س وهو اأحد اأقارب ال�صحية«. 
من  يبلغ  الذي  ال�صخ�س  ذات  توقيف  وقد مت 
العمر 23 �صنة واإحالته مبوجب اإجراء ق�صائي 

اأمام العدالة وفق ما اأ�صافه نف�س امل�صدر.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الق�صية �صهدت تفاعال 
وا�صعا عرب مواقع التوا�صل الجتماعي ل �صيما 
منذ الوهلة الأوىل من انت�صار خرب اختفاء هذه 
الطفلة خا�صة واأن احلادثة تاأتي بعد اأيام قليلة 

من ق�صية العثور على جثة الطفلة �صل�صبيل )8 
وهو  خاطفها  يد  على  توفيت  التي   �صنوات( 
فيها  تقطن  التي  العمارة  نف�س  �صباب  اأحد 

)�رشق وهرا(  وذلك بعد اختفاءها ل�صاعات.

م٫�س

العثور على الطفلة املختفية بوهران : 

الق�صية تتعلق باإبعاد قا�صر ولي�س اختطاف 
اأف�ضت التحريات »املعمقة« التي با�ضرتها فرق التحقيقات التابعة مل�ضالح ال�ضرطة الق�ضائية للأمن 

الوالئي لوهران فور العثور على الطفلة القا�ضر فاطمة الزهراء بعد اختفاءها لب�ضعة اأيام اإىل التاأكد 
من اأن »الق�ضية تتعلق باإبعاد قا�ضر ولي�س اختطاف« ح�ضبما اأفادت به ذات الهيئة االأمنية االأربعاء. 

�ضعيدة

فرقة BRI تفكك 
جمموعة اأ�صرار وحتجز 

370 قر�س اإك�صتازي
بامل�صلحة  والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رش  متكن 

عملية  يف  ب�صعيدة  الق�صائية  لل�رشطة  الولئية 

ق�صائيا  م�صبوقني  �صخ�صني  توقيف  من  نوعية 

تكوين  تورطا يف جنحة  �صنة  العمر 41  يبلغان من 

)كيف  املخدرات  حيازة  اأجل  من  اأ�رشار  جمعية 

معالج( و املوؤثرات العقلية ق�صد البيع، حيث تعود 

وقائع الق�صية اإىل نهاية الأ�صبوع املا�صي اإثر تلقي 

عنا�رش الفرقة ملعلومات مفادها حماولة �صخ�س 

واملوؤثرات  املخدرات  من  معتربة  كمية  ترويج 

اإثرها و�صع  ليتم على  ببلدية عني احلجر،  العقلية 

توقيفه  اإىل  له  الرت�صد  بعد  اأف�صت  حمكمة  خطة 

متلب�صا بحوزته 94 قر�صا مهلو�صا من نوع اإك�صتازي 

املعروفة لدى الو�صط الإجرامي بالدمينو وعليه مت 

اإقتياده ملقر الفرقة للتحقيق معه. وك�صف عن هوية 

مموله الذي يقيم مبزرعة بنف�س البلدية وا�صتكمال 

للق�صية وبالتن�صيق مع اجلهات الق�صائية مت تفتي�س 

من  مهلو�س  قر�س   120 على  العثور  ليتم  املكان 

نف�س النوع ومبلغ مايل معترب من نتاج ترويج هذه 

قر�س   160 بها  اأكيا�س   08 �صبط  مت  كما  ال�صموم 

املخدرات  من  وقطعتني  النوع  نف�س  من  مهلو�س 

حاول التخل�س منها برميها بقناة ال�رشف ال�صحي 

وحجز �صالحني اأبي�صني )�صكينني( كان ي�صتعملهما 

اإعرتافا  فهما  امل�صتبه  املخدرات،  تقطيـع  يف 

ق�صائي  اإجراء  واأجنز  اإليهما  املن�صوب  بالفعل 
�صدهما وقدما اأمام نيابة اجلمهورية.

 خلدون.ع

نفط : 

�صعر �صلة خامات اأوبك  
يرتفع اإىل  اأكرث من 76 

دوالرا للربميل
بلغ �صعر �صلة خامات منظمة الدول امل�صدرة للنفط اأوبك، 
76.02 دولرا للربميل  يوم الثالثاء املا�صي، لي�صجل بذلك 
ارتفاعا مقارنة بال�صعر الذي �صجله يوم الثنني الفارط  ، 
حيث كان 75.20 دولرا ،ح�صبما اأفادت به املنظمة اليوم 
اأم�س على موقعها اللكرتوين.   وت�صم �صلة خامات اأوبك 
التي تعد مرجعا يف قيا�س م�صتوى الإنتاج 14 نوعا و هي 
خام �صحاري اجلزائري واخلام البحري القطري واخلام 
العربي اخلفيف ال�صعودي  وخام الت�صدير الكويتي  وخام 

مربان الإماراتي  واليراين الثقيل والب�رشة اخلفيف العراقي  
وخام ال�صدر الليبي وخام بوين النيجريي  وخام  مرياي 

الفنزويلي وجريا�صول الأنغويل  وربيع اخلفيف الغابوين  
واأورينت الكوادوري  . جتدر ال�صارة اإىل اأن اأ�صعار النفط 

كانت مرتفعة باأكرث من اثنني باملائة يوم الثالثاء  حيث 
ارتفعت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي مزيج برنت 

1.69 دولر اأو ما يعادل 2.2 باملئة يف الت�صوية اإىل 79.06 
دولر للربميل بينما �صجلت العقود الآجلة خلام غرب 

تك�صا�س الو�صيط الأمريكي 69.25 دولر للربميل بارتفاع 
قدره 1.71 دولر اأو ما يعادل 2.5 باملئة.

املجل�س الرئا�صي الليبي يرف�س التهديدات 
با�صتخدام ال�صالح يف طرابل�س 

البليدة 

األيان�س للتاأمينات تد�صن وكالتها 
التجارية االأ�صا�صية اجلديدة مبفتاح 

وزير الطاقة الرو�ضي:

 �صوق النفط »ه�صة« ب�صبب انخفا�س 
اإنتاج بع�س الدول

الوفاق  الرئا�صي حلكومة  املجل�س  رف�س 
با�صتخدام  التهديد  ليبيا،  يف  الوطني 
ال�صالح يف طرابل�س، جمددا حر�صه على 

اأمن وا�صتقرار العا�صمة الليبية. 
له  بيان  يف  الرئا�صي  املجل�س  واأو�صح 
اأوردته و�صائل اإعالم، اأم�س، اأن »املجل�س 
من  اإعالم  و�صائل  تداولته  ما  ي�صتغرب 
قبل  من  للعا�صمة طرابل�س  تهديد جديد 
بع�س الأطراف، مبا فيه نق�س غري مربر 
واأ�صاف  والتهدئة«.  النار  اإطالق  لوقف 
املجل�س » هذا اخلطاب امل�صتفز، يوؤدي 
�صالمة  ويعر�س  الت�صعيد  من  مزيد  اإىل 
على  حر�صه  جمددا  للخطر«،  املواطن 
اأمن وا�صتقرار العا�صمة والتزامه مبا ورد 

يف اتفاق وقف اإطالق النار.   

  وكان اللواء ال�صابع م�صاة اأحد الأطراف 
امل�صلحة  ال�صتباكات  يف  امل�صرتكة 
الليبية  العا�صمة  �صهدتها  التي  الأخرية 
يقف عن  »لن  اأنه  اأكد على  قد  طرابل�س، 
اجلرمية  على  الق�صاء  يتم  حتى  مهمته 

والع�صابات امل�صلحة يف طرابل�س«. 
املا�صي  ال�صهر  نهاية  طرابل�س  و�صهدت 
ولأكرث من اأ�صبوع، معارك بني قوات تابعة 
وعنا�رش  الليبية  الوطني  الوفاق  حلكومة 
اللواء ال�صابع املنحدر من مدينة ترهونة 
العا�صمة، يف بع�س مناطق  80 كم جنوب 
جنوب طرابل�س.  واعتربت حكومة الوفاق 
اأن اللواء ال�صابع »ت�صكيل م�صلح خارج عن 
القانون« ول يتبع للحر�س الرئا�صي التابع 

لها.  

تد�صني  عن  للتاأمينات  األيان�س  اأعلنت 
وكالتها التجارية اجلديدة( رمز 09308(، 
 ،02 اأ  عمارة  م�صكن،   500 بحي  الواقعة 

رقم 03 مفتاح، ولية البليدة.
دائرة  روؤ�صاء  بح�صور  العملية  ومتت 
وعدد  �رشف  �صيوف  مفتاح،  وبلدية 
الرئي�س  قام  حيث  ال�رشكة،  اإطارات  من 
ح�صان  للتاأمينات،  لأليان�س  العام  املدير 
خليفاتي، بتد�صني الوكالة اجلديدة والتي 
احتياجات  جميع  تغطي  اأن  �صاأنها  من 

املنطقة.
املكت�صب  هذا  اأن  األيان�س  واأو�صحت 

التاأمني  اإطار خدمات  يندرج يف  اجلديد 
املوؤمن  طرف  من  امل�صطرة  اجلواري، 
اأجل  من  اجلزائريني  لدى  املف�صل 
الزبائن  احتياجات  جلميع  ال�صتجابة 

على امل�صتوى الوطني.
على261وكالة  الآن  األيان�س  وحتوز  هذا  
جتارية موزعة على جل الرتاب الوطني، 
مو�صحة اأن عملها جاري كل اأيام الأ�صبوع 
�صا   17 اىل  د  8�صا30  من  اجلمعة  عدا 
اأنها معززة مبركز خدمة امل�صاعدة  كما 
يبقى  الذي  و   ،  379 379 الرقم021  على 

متاحا24/24  �صا و 7 اأيام على 7.

األك�صندر  الرو�صي  الطاقة  وزير  قال 
نوفاك، اأم�س، اإن �صوق النفط العاملية 
اتفاق  بف�صل  اأزمة  جتاوز  يف  جنحت 
عام  يف  فيينا  يف  اإليه  التو�صل  جرى 
2016 لكن ال�صوق ل تزال »ه�صة« ب�صبب 
انخفا�س النتاج يف بع�س البلدان ومنها 

فنزويال.
اقت�صادي  موؤمتر  يف  نوفاك  واأ�صاف 
اأق�صى �رشق  مبدينة فالديفو�صتوك يف 
تتاأثر  زالت  ما  النفط  �صوق  اأن  رو�صيا 
الغمو�س  مثل  جيو�صيا�صية  بعوامل 

ب�صاأن اإيران.

يتعلق االأمر باأبو نا�ضر واأبو القا�ضم 

اإرهابيان ي�صلمان نف�صيهما لل�صلطات الع�صكرية بتمرنا�صت 

البي�س:

 جمع اأكرث من 15 األف عقرب وحتويلها نحو معهد با�صتور

اليوم باأكرا
م�صاهل ميثل الرئي�س بوتفليقة يف 

مرا�صم ت�صييع جنازة كويف عنان 

خدمات جامعية بق�ضنطينة: 

ت�صجيل 2000 طالب باالإقامات اجلامعية باخلروب 

�صلم اإرهابيان نف�صيهما الثالثاء لل�صلطات الع�صكرية 
بتمرنا�صت بالناحية الع�صكرية ال�صاد�صة وبحوزتهما 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  وذخرية،  اأ�صلحة 
الدفاع الوطني. واأو�صح ذات امل�صدر اأنه »يف اإطار 
اجلي�س  قوات  جهود  وبف�صل  الإرهاب  مكافحة 
الوطني ال�صعبي، �ّصلم اإرهابيان نف�صيهما، يوم اأم�س 
بتمرنا�صت  الع�صكرية  لل�صلطات   ،2018 �صبتمرب   11
اأن  البيان  و�صاف  ال�صاد�صة«.  الع�صكرية  بالناحية 
املدعو  اهلل«  عبد  »�صباك  من  بكل  يتعلق  »الأمر 
�صنة  الرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  نا�رش  اأبو 
2010،و«خداي�س حل�صن« املدعو اأبو القا�صم الذي 
م�صريا   ،»2013 �صنة  الرهابية  باجلماعات  التحق 

اإىل اأن »الرهابيني 
نوع  من  ر�صا�صان  م�صد�صان  بحوزتهما  كان 
�صياق  ويف  مملوئني«.  ذخرية  كال�صنيكوف وخمزنا 
مبنطقة  ومت�صيط  بحث  عملية  واإثر  مت�صل، 
الع�صكرية  )الناحية  ب�صكيكدة  ال�صاحل  جنان  واد 
الوطني  للجي�س  اخلام�صة(، ك�صفت ودمرت مفرزة 
ال�صعبي، �صبعة، خمابئ  للجماعات الإرهابية، حتوي 

كميات من املواد الغذائية واأغرا�صا خمتلفة«.
الإيجابية  النتائج  »هذه  اأن  اإىل  البيان  وخل�س 
امل�صلحة  قواتنا  مدى حتكم  على  ت�صهد  املحققة 
يف تنفيذ مهامها بكل فعالية واحرتافية ق�صد ب�صط 

الأمن وال�صكينة عرب كامل ربوع الوطن«.

مت موؤخرا بولية البي�س جمع اأكرث من 15 األف عقرب وحتويلها 
نحو معهد با�صتور باجلزائر العا�صمة، ح�صبما علم لدى  م�صلحة 
الوقاية مبديرية ال�صحة وال�صكان. ومت حتويل هذا العدد الهام 
م�صالح  التي مت جمعها من طرف  ال�صامة  احليوانات  من هذه 
عدد من بلديات الولية بالتن�صيق مع مديرية ال�صحة وال�صكان 
منها  ال�صم  ا�صتخراج  اأجل  من  با�صتور  معهد  نحو  وحتويلها 
وفق  العقربية،  لل�صعات  امل�صاد  امل�صل  �صناعة  يف  وا�صتعماله 

ذات امل�صدر.
واأ�صاف امل�صدر اأن عملية جمع العقارب يف الو�صط احل�رشي 
انطلقت اأواخر �صهر يوليو املن�رشم وتو�صك على الإنتهاء هذه 

العقارب نحو  اأنه باملوازاة مع عملية حتويل هذه  الأيام، علما 
احليوانات  هذه  من  اآخر  كبري  عدد  اإتالف  مت  با�صتور  معهد 
ومن  منها.  املحيط  تطهري  اإطار  يف  وذلك  جمعها  مت  ال�صامة 
لها م�صالح  اإطالقها والتي ر�صدت  التي مت  �صاأن هذه املبادرة 
الل�صعات  عدد  تقلي�س  دج  مليون   44 ب  يقدر  مبلغا  الولية 
منذ  بلغت  والتي  ال�صيف  ف�صل  يف  خا�صة  بالولية  العقربية 
اأكرث من  املا�صي  يوليو  �صهر  اأواخر  ال�صنة اجلارية حتى  بداية 
عن  اأعمارهم  تقل  اأطفال  ثالثة  وفاة  عن  اأ�صفرت  ل�صعة   1500
10 �صنوات وذلك بكل من بلديات اخليرث وبوقطب والبي�س كما 

اأ�رش اإليه.

م�صاهل  القادر  عبد  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  �صي�صارك 
العام  المني  جنازة  ت�صييع  مرا�صم  يف  باأكرا  اخلمي�س، 

ال�صابق ملنظمة 
الأمم املتحدة كويف عنان ب�صفته ممثال لرئي�س اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة،ح�صبما اأفاد به بيان لوزارة ال�صوؤون 

اخلارجية.
القادر  عبد  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  اأن  البيان  يف  وجاء 

م�صاهل �صي�صارك »ممثال لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
جنازة  ت�صييع  مرا�صم  يف  �صبتمرب   13 غد  يوم  بوتفليقة 
الأمم  ملنظمة  ال�صابق  العام  الأمني  عنان،  كويف  الفقيد 
�صخ�صية  اأول  يعد  الذي  عنان  كويف  تويف  املتحدة«.وقد 
دولية  هيئة  تقود  ال�صحراء،  جنوب  الواقعة  افريقيا  من 
لل�صالم �صنة 2001، يوم 18  و هو حائز على جائزة نوبل 

اغ�صط�س املا�صي عن عمر يناهز 80 عاما.

جدد  وطالبة  طالبا   1889 جمموعه  ما  ت�صجيل  مت 
منجلي  علي  ملدينة   )6( ال�صت  اجلامعية  بالإقامات 
باخلروب  اجلامعية  اخلدمات  ملديرية  التابعة  واخلروب 
واأو�صح  املديرية.    ذات  من  علم  ح�صبما  )ق�صنطينة(، 
اخلدمات  مبديرية  التن�صيق  و  املراقبة  ق�صم  رئي�س 
 1889 اإح�صاء  اأنه مت  بوقندول  عادل  باخلروب  اجلامعية 
انطالق  منذ  الطالبات  و  الطلبة  من  جديدا  م�صجال 
يف  اجلامعات  يف  اجلدد  بالطلبة  اخلا�صة  الت�صجيالت 
الفرتة من 2 �صبتمرب اإىل غاية 6 من نف�س ال�صهر، قائال اأن 
الت�صجيالت قد متت على م�صتوى اجلامعات ويف »اأح�صن 
الظروف«.  و�رشح املتحدث اأن الإقامات اجلامعية لذات 

جامعي  طالب  اآلف   9 يفوق  ما  حت�صي  كانت  املديرية 
بالقامات اجلامعية التابعة لها و الذين ل يزالون يزاولون 

درا�صاتهم اجلامعية.
تت�صع  ال�صت  اجلامعية  الإقامات  اأن  بوقندول  واأكد   
 5 وجود  اإىل  لفتا  �رشير،  األف   11 من  لأكرث  يف جمملها 
اإقامات جامعية خا�صة بالطالبات وهي علي منجلي 1 و 
منها  واحدة  لكل  �رشير   2000 بـ  ا�صتيعاب  بقدرة   3 و   2
والإقامة اجلامعية للة فاطمة ن�صومر ب 1500 �رشير و 
كذا الإقامة اجلامعية حممد ال�صديق بن يحيى باخلروب 
ب 2000 �رشير يف حني اأن اإقامة علي منجلي 4 التي تت�صع 

لـ 2000�رشير خم�ص�صة للطلبة.   

باملناطق احل�ضرية 

وفاة 05 اأ�صخا�س وجرح 
90 اآخرين خالل يومني 

تويف 05 اأ�صخا�س وجرح 90 اآخرون خالل 48 �صاعة 
املا�صية يف 68 حادث مرور ،على م�صتوى املناطق 
املديرية  اأردته  ما  ح�صب  الوطن،  عرب  احل�رشية 

العامة لالأمن الوطني.
اإىل  الأوىل  بالدرجة  احلوادث  هذه  اأ�صباب  وتعود 
العن�رش الب�رشي، نتيجة عدم احرتام م�صافة الأمان 
والإفراط يف ال�رشعة والإرهاق اأثناء ال�صياقة واإ�صافة 
باملركبة واملحيط.  الأخرى املرتبطة  العوامل  اإىل 
دد املديرية العامة لالأمن الوطني  يف هذا الإطار جتجُ
دعوتها مل�صتعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة 
التقلبات  ظل  يف  ل�صيما  ال�صياقة،  اأثناء  واحلذر 
اجلوية  التي تعرفها بع�س مناطق الوطن مع احرتام 
دون  املحددة،  ال�رشعة  وعدم جتاوز  املرور  قانون 
التغا�صي عن املراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على 
مذكرة  العام،  الطريق  م�صتعملي  و�صالمة  الأرواح 
املواطنني بالرقم الأخ�رش 1548  وخط النجدة 17، 

لتلقي البالغات  على مدار 24 �صاعة.)

”GFP“ بح�ضب املوقع االأمريكي

اجلي�س اجلزائر يف 
املرتبة 2 اإفريقيا 

و23 عامليا 
جاءت اجلزائر يف املركز الثاين اإفريقيا و23 عامليا 
الأفراد  الأ�صلحة،  وذلك  من حيث  �صمن اجليو�س، 
للعمليات  الوقود  وتوفر  البحرية،  القوة  الع�صكريني، 
املقاتلة،  الطائرات  عدد  اإىل  بالإ�صافة  الع�صكرية، 
وامليزانية. وح�صب ما اأفاد به موقع الوليات املتحدة 
املتخ�ص�س يف الدفاع، “GFP”، اأن اجلزائر احتلت 
هذا الرتتيب، بف�صل املرونة اللوج�صتية التي تكر�س 
ال�صدارة  احتل  امل�رشي  اجلي�س  اأن  يذكر   للدفاع. 

اإفريقيا والـ 12 عامليا.
عاماًل،   55 من  اأكرث  على  الت�صنيف  هذا  ويعتمد 
للمرونة  بالإ�صافة  وتطورها،  الأ�صلحة،  التنوع  مثل: 

اللوج�صتية للقوات، والتعداد ال�صكاين وغريها.
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