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بن حبيل�ص:

  اجلزائر م�ستهدفة
 �علينا توخي احلذر
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طيب لوح يعلن  :

العمل  بالدفع بعدم الد�ستورية 
بــــــــدايـــــــــــــة مــــــــار�س 2019

�ص24
املتورط يف اعتداء م�سلح على عن�سرين 

من احلر�ص البلدي 

 تاأجيل حماكمة االإرهابي
 املكنى  »الباز« بالعا�سمة  
�ص5

تورط بها 27 �سخ�سا 

حماكمة �سبكة لتمويل" داع�س"   
باأموال " قفة امل�ساجني " 

اأكد اأن جتربة العا�سمة كمدينة ذكية �ستعمم

 اأ�يحيى ي�ستنجد باجلالية 
�امل�ستثمرين االأجانب  

قالت اأن االمتحان ا�ستعاد مكانته

بن غربيط توؤكد جناح 
بكالوريا 2018

رئي�ص حزب تاج عمار غول :

اتركوا العدالة تعمل يف ق�سية كمال البو�سي
�ساحب ال�سركة يف حالة فرار 

اإ�سقاط اأغلب اللوحات 
االإ�سهارية يف العا�سمة ؟؟؟

مدير �سركة اأبي �سفر للحجزات الفندقية منري عربية

تون�س �جهة اجلزائريني 
املف�سلة �اإ�سطنبول ثانيا �ص4

�ص4

ال�سنغال / كولومبيا

كولومبيا ت�سطدم باإ�سرار 
اأ�سود التريانغا للتاأهل 

اليابان / بولندا

ال�ساموراي ي�سعى 
ملوا�سلة احللم

ريا�سة

�سياحة

�ص5

ك�سفت م�سادر 
اأنه من املرتقب 
اإجراء حركة 

وا�سعة داخل �سلك 
ال�سرطة ، وهي 
التغيريات التي 
كانت معدة من 

قبل تغيري اللواء 
عبد الغني هامل 
الذي مت تعوي�سه 
مب�سطفى لهبريي 

املدير العام 
للحماية املدنية .



عين

جنت وزيرة الربيد وتكنولوجيات الإت�صال 
والرقمنة اميان هدى فرعون، من �صقطة 

مروعة بتلم�صان ببلدية العني الكبرية، 
بعدما انهار املن�صة التي واقفة عليها، مبا�صرة 

بعد نزولها من عليها، واأو�صح الفيديو 
املتداول على خمتلف �صفحات الفاي�صبوك، 
اأن هدى فرعون، نزلت املن�صة قبل �صقوطها 

بالوفد املرافق لها اإىل الولية.
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البويرة

  الربك تـاأكل الأطفال 
يف بداية ال�صيف

    عادت من جديد ظاهرة غرق االطفال واملراهقني يف ال�سدود 

والربك املائية على م�ستوى والية البويرة ونحن يف بداية مو�سم 

ال�سيف حيث غرق حلد ال�ساعة 3 اطفال يف عمر الزهور بكل من 

مناطق  �سور الغزالن والد�سمية و عني ب�سام منهم طفلة ال تتجاوز 

6 �سنوات ما ادخل العائالت البويرية يف حاالث من الهلع واخلوف 

من تكرار �سيناريو العام الفارط اين �سجلت م�سالح احلماية املدنية 

بالوالية 12 حالة وفاة غرقا رغم تطمينات امل�سوؤولني لتجاوز االمر 

هذا العام بتوفري امل�سابح املمتنقلة يف البلديات التي ال تتوفر على 

امل�سابح مثلما وعد به رئي�س املجل�س ال�سعبي الوالئي كون امل�سابح 

املوجودة يف الدوائر اأ�سبحت حمرمة على االأطفال الزوالية لغالء 
الفاح�س يف االإنخراط فيها 

اأ.م

مغاربة يهددون باللجوء اإىل اجلزائر

فرعون تنجو من �صقطة كبرية بتلم�صان

خبر في 
صورة

مدير �صركة اأبي �صفر للحجزات الفندقية منري عربية

تون�س وجهة اجلزائريني 
املف�صلة واإ�صطنبول ثانيا

اجلزائر من  ال�صياح يفرون  جعل  اخلدمات  • غالء 

النفايات ت�صوه مدينة الورود
 

حتولت والية البليدة خالل الفرتة املا�سية اإىل جممع كبري من النفايات، 
ب�سبب اإهمال ال�سلطات املحلية وتخاذل املواطنني العاملني يف ال�سوق 
لبيع  منطقة  اأ�سحت  اأين  امل�سافرين،  نقل  ملحطة  املحادي  الكبري 
ال�سلطات  على  يوجب  ما  رقيب،  وال  ح�سيب  دون  اخلفيفة  االأكالت 
الو�سية العمل على حت�سني و�سعية الوالية خا�سة واأنها كانت والزالت 

معروفة بالنظافة.  

اأزمة بجزر القمر تعيد لعمامرة للواجهة
 

الدبلوما�سي  لعمامرة،  رمطان  ال�سابق  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير  عاد 
اإىل  املا�سي  ال�سبت  و�سل  حيث  العمل،  اإىل  اإفريقيا  يف  الو�ساطات 
موروين عا�سمة احتاد جزر القمر، ويتواجد لعمامرة مبعوثا خا�سا 
لالأمم للمنظمة االأفريقية، يف مهمة لنزع فتيل االأزمة ال�سيا�سية التي 
اجلمعية  تو�سية  تف�سري  نزاع حول  ب�سبب  البالد،  االأفق يف  تلوح يف 
الوطنية يف فيفري 2018 ب�ساأن اإ�سالح اآلية الرئا�سة الدورية الحتاد 

جزر القمر.

مل ي�صت�صغ عدد من املغاربة املمار�صات التي 
تطالهم من ال�صرطة ببالدهم وهددوا باللجوء 

اجلماعي اإىل اجلزائر اأو التهديد بالنتحار، 
حيث انت�صرت فيديوهات عرب موقع التوا�صل 

الجتماعي »فاي�صبوك« تنقل التنديدات التي 
اأطلقها املغاربة على م�صتوى �صاطئ ال�صعيدية 

املتواجد على احلدود اجلزائرية مع تلم�صان بعد 
منعهم من طرف ال�صرطة املغربية بيع �صلعهم اإىل 

امل�صطافني يف ال�صاطئ.

مدير �رشكة  منري عربية  ك�سف   
الفندقية  للحجزات  �سفر  اأبي 
لل�سياحة  اجلزائريني  وجهة  عن 
حيث  ال�سيف،  ف�سل  خالل 
الوجهة  تعد  »تون�س«  باأن  اأكد 
املنا�سب  لل�سعر  نظرا  االأوىل 
تليها  ثم  املقدمة،  واخلدمات 
اأو�سح  حني  يف  »اإ�سطنبول«، 
بداأت  جدا  املي�سورة  الفئة  باأن 
ت�ستك�سف مناطق جديدة بالن�سبة 
املالديف«  ك«جزر  للجزائريني 
ذات  ويف  »املك�سيك«.  وحتى 
اأبي  �رشكة  مدير  تطرق  ال�سياق 
اإىل  الفندقية  للحجوزات  �سفر 
عامال  تعد  التي  االأ�سعار  ملف 

مهما يف تف�سيل وجهة عن اأخرى 
بالن�سبة للجزائريني، مو�سحا باأن 
تون�س ابتداء من 5 مالين �سنتيم 
فحوايل  اإ�سطنبول  اأما  لالأ�سبوع 
حوايل 11 مليون �سنتيم لالأ�سبوع، 
فهي  االأخرى  الوجهات  اأما 
ال�سيخ  ك�رشم  واجلزر  املد  بني 
ماليزيا  واأي�سا  ودبي  واملغرب 
خا�سة  اأوروبا  دول  وخمتلف 
م�ساألة التاأ�سرية التي ت�سكل عائقا 
على غالبية ال�سياح، ودون ن�سيان 
ال�سفر مما  تذاكر  م�سكلة  غالء 

ي�سطرهم للجوء لتون�س.
لواقع  مقارنة  قراءة  ويف 
ال�سياحة باجلزائر وتون�س وحتى 

قال  العامل،  من  اأخرى  مناطق 
بعملية  قمنا  عربية:«لو  منري 
ما  اإن  جند  ب�سيطة  ح�سابية 
�سواطئ  باأحد  اجلزائري  يكلف 
ال�ساحلية  اجلزائرية  الواليات 
اأو  بتون�س  اأ�سبوع  تكلفة  يعادل 
متابعا:«  با�سطنبول«،  ايام   3
اجلميع  يجعل  الذي  االأمر  هذا 
البلدان  اإىل  بالفرار  يرغبون 
االأ�سعار  الرتفاع  نظرا  املجاورة 
باأن  االأخري  يف  موؤكدا  الرهيب«، 
ثورة يف املجال  يلزمها  اجلزائر 
لها  تكون  اأن  اأجل  من  ال�سياحي 

هيبة بني االأمم.
ع.ع 



الرئي�سي  اأم�س املتهم  اأول   مثل 
يف ق�سية الكوكايني و العقار كمال 
البو�سي  بكمال  �سيخي املعروف 
بالقطب  التحقيق  قا�سي  اأمام 
رم�سان  عبان  مبحكمة  اجلزائي 
بالعا�سمة ، اأين مت اال�ستماع اإليه 

جمددا يف ق�سية اأخرى .
وح�سب م�سادر » الو�سط » فقد 
البو�سي  كمال  اإىل  اال�ستماع  مت 
الكوكايني  �سحنة  يف  املتورط 
7قناطري التي مت حجزها مبيناء 
وهران ، قد مت اال�ستماع اإليه يف 
يواجه  املتهم  كون  اأخرى  ق�سية 
املتعلقة  �سواء  التهم  من  العديد 
اأو   ، الكوكايني  يف  باملتاجرة 
يف  التورط  اإىل  اإ�سافة   ، العقار 
ر�ساوى مع العديد من امل�سوؤولني 
اإىل  اإ�سافة   ، ق�ساة  اأغلبهم   ،
خمتلف  يف  الدولة  يف  م�سوؤولني 
تعلق  ما  ال�سيما  القطاعات 
بقطاع ال�سكن ، و اأمالك الدولة .

قا�سي  ا�ستمع  اأن  قبل  هذا  ياأتي 
اإىل  ذلك  من  يوم  قبل  التحقيق 

العديد من املتهمني االآخرين لهم 
عالقة بق�سية البو�سي ، والذين من 
اأمالك الدولة  بينهم م�سوؤولني يف 

 ، عقارية  حمافظات  م�سوؤويل   ،
يف  امل�سوؤولني  احد  اإىل  اإ�سافة 
العقارية  للرتقية  الوطني  الديوان 

 ، اأخرى  جهة  .من   « »اوبيجيي 
العديد  اأن  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
من الق�ساة الذين مت ذكر اأ�سمائهم 
يف ق�سية البو�سي والذين تورطوا 
و  الق�سية  يف  بعيد  اأو  قريب  من 
بع�س   ، 28قا�سي  عددهم  الذين 
املحكمة  اأمام  �سيمثلون  منهم 
ال�سيما  اإليهم،  لال�ستماع  العليا 
يف  باإطارات  يتعلق  االأمر  اأن 
التحقيقات  ت�ستمر  كما   . العدالة 
يعرف  ما  اأو  البو�سي  ق�سية  يف 
يف  والعقار  الكوكايني  بق�سية 
اأروقة العدالة ، خا�سة اأن العديد 
من الروؤو�س و اأبناء م�سوؤولني يتم 
البو�سي  كمال  مع  تورطهم  تداول 
كما  تتعلق   ، خمتلفة  بتهم  لكن   ،
و  بالعقارات  �سابقا  اإليه  اأ�رشنا 
الو�ساطات امل�سبوهة ، وا�ستغالل 
البو�سي  اأن  خا�سة   ، املنا�سب 
عالقات  �سبكة  كون  اأنه  عرف 
يف  كبار  م�سوؤولني  مع  �سخمة 

الدولة ومع اأبنائهم .
ع�صام بوربيع 
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وزير التعليم العايل الطاهر حجار :

كتابة اأحرف اللغة الأمازيغية قد يكون بقرار �سيا�سي
اأكد وزير التعليم العايل و البحث العلمي الطاهر حجار اأن قرار كتابة اأحرف اللغة الأمازيغية �صياأخد وقتا لتنوعها اللغوي ،داعيا ال�صيا�صني اإىل الرتاجع اإىل 
الوراء وترك املجال لأهل الخت�صا�س من  للأكادمييني و الباحثني لتويل مهمة اختيار احلرف الذي �صوف تكتب به هذه اللغة  ،لتجنب الدخول يف جدال 

عقيم لي�س له نتيجة على حد قوله .

اإميان لوا�س

البحث  و  العايل  التعليم  وزير  اأ�سار   
هام�س  على  حجار  الطاهر  العلمي 
املتعلق  الع�سوي  القانون  م�رشوع 
االأمازيغية  للغة  اجلزائري  باملجمع 
اأن قرار كتابة اأحرف اللغة االأمازيغية 
هي من �سالحية املجمع اجلزائري 
يف  رمبا  اأنه  ،م�سريا  االأمازيغية  للغة 
النهاية قد �سيكون فيه قرار او تدخل 
اللغة  كتابة  اأحرف  حول  �سيا�سي 
،اأبرز  ال�سدد  ذات  ويف   . االأمازيغية 
املتحدث ان العمل على كتابة  اأحرف 
مدونة  اإعداد  و  االأمازيغية  اللغة 
باالأمر  لي�س  بها   خا�س  معجم  و 
ال�سهل لتنوع اللغوي لالأمازيغية الذي 
�رشورة  على  ،موؤكدا  لغة   12 يبلغ 
و  للمخت�سني  ذلك  م�سوؤولية  ترك 

يقررون  �سوف  الذين  االأكادمييني 
اأحرف كتابة اللغة االأمازيغية . واأفاد 
الوزير اأن اأع�ساء  املجمع اجلزائري 
على  انتقائهم  اليتم  االأمازيغية  للغة 
على  بل  نقابي  اأو  جهوي  اأ�سا�س 
�سيتم  اأنه  ،م�سريا  اأكادميي  اأ�سا�س 
و�سع معاجم متخ�س�سة ذات م�ستوى 
لغة  اإىل  الو�سول  يتم  حتى  اأكادميي 
جعلها  كذا   و  ف�سحى  اأمازيغية 
»اللغة  ،م�سيفا  ثقافة  و  علم  لغة 
من  العربية  اللغة  �سقيقة  االأمازيغية 
حيث املجمع و من حيث العلم ،الأن 
اللغة  اأ�سل  اإىل  تنتمني  اللغتني  كلتا 

ال�سامية »
املتحدث«  ،قال   اأخرى  جهة  من  و 
على  ن�ست  التي  الرابعة  املادة  اأن 
للغة  اجلزائري  املجمع  اإحداث 
توفري  مبهمة  ي�سطلع  االأمازيغية 
متازيغت  برتقية  الكفيلة  ال�رشوط 

،ا�ستنادا اإىل اأ�سغال اخلرباء من اأجل 
جت�سيدها لغة ر�سمية ،مربزا اأنه لي�س 
كل من يتكلم باللغة االأمازيغية يعترب 
اإ�سرتاط  ثم  اأنه  ،مددا  فيها  خمت�سا 
على  املخت�سني  و  املراقبني  انتقاء 
امل�ستوى  حتيد  مع  اأكادميي  اأ�سا�س 
واأو�سح   . اأدنى  كحد  اجلامعي 
اجلزائري  املجمع  اأن  املتحدث 
الطابع  عليه  يغلب  االأمازيغية  للغة 
االأ�سخا�س  اإال  فيه  ،واليعني  العلمي 
العلمية  ال�رشوط  فيهم  تتوفر  التي 
و ذوي م�ستوى جامعي  االأكادميية  و 
باللغة  املت�سلة  اللغة  ميادين  يف 
وذلك  املجاورة  العلوم  و  االأمازيغية 

ل�سمان التمثيل االأكادميي اللغوي

جلنة الرتبية تثمن م�صروع 
املجمع اجلزائري للغة 

الأمازيغية

و  الرتبية  اللجنة  اأع�ساء  ا�ستهل 
العلمي  البحث  و  العايل  التكوين 
االأمة  ملجل�س  الدينية  وال�سوؤون 
م�رشوع  هام�س  على  مداخلتهم 
باملجمع  املتعلق  الع�سوي  القانون 
باالإ�سادة  االأمازيغية  للغة  اجلزائري 
رئي�س  بارها  التي  باالإ�سالحات 
االأحكام  ،وثمنوا  اجلمهورية 
القانون  هذا  مروع  ت�سمنها  التي 
من  املتواخاة  باالأهداف  ،م�سدين 
من  جملة  ،طارحني  املجمع  اإن�ساء 

االإن�سغاالت و االأ�سئلة
قدم  احلكومة  ممثل  جهته  من 
ت�ساوؤالت  يخ�س  فيما  تو�سيحات 
اإحداث  ثم  اأنه  اأع�ساء اجلنة ،مفيدا 
مع  االأمازيغية  اللغة  يف  بحث  مركز 
االإ�ستعانة بخرباء من  اإمكانية  منحه 

الداخل و اخلارج ،وبخ�سو�س طبيعة 
اللغة  بها  �ستكتب  التي  احلروف 
احلكومة  ممثل  ،اأو�سح  االأمازيغية 
،م�سريا  اأوانه  عن  �سابق  االأمر  اأن 
اأنه �سيتم ترك املجال مفتوحا اأمام 
على  للعمل  الباحثني  و  املخت�سني 
م�رشوع  اأن  املتحدث  واأفاد  ذلك 

باملجمع  املتعلق  الع�سوي  القانون 
اجلزائري للغة االأمازيغية جاء بغر�س 
املجمع  وت�سكيلة  معهام  حتديد 
وتنظيمه  االأمازيغية  للغة  اجلزائري 
و �سريه ،مثمنا اأحكام اللجنة الواردة 
يف امل�رشوع ،والتي ت�سعى اإىل التاأكيد 

على الوحدة الوطنية مبكونتها . 

بعد اأن �صهد كوارث طبيعية �صربت اجلزائر:

 لهبريي... رجل عاي�ش امل 
�سوؤولية وقدره بوتفليقة

قالت اإن خمابر دولية ترغب يف اخرتاقها، بن حبيل�س:

 اجلزائر م�ستهدفة وعلينا توخي احلذر

 يعد املدير العام لالأمن الوطني اجلديد 
ال�سخ�سيات  من  لهبريي«  »م�سطفى 
على  امل�سوؤولية  تقلد  يف  باع  لها  التي 
فرتة  عاي�س  اأن  فبعد  الوطني،  امل�ستوى 
�سفوف  �سمن  وهو  الفرن�سي  اال�ستعمار 
جي�س التحرير الوطني ها هو اليوم يتقلد 
امل�سوؤولية  من  فيها  جديدة  م�سوؤولية 
الذي  79.  لهبريي  �سن  يف  وهو  فيها  ما 
للحماية  عام  كمدير  �سنة   17 عمر 
�ساحب   ،2001 �سنة  منذ  وهذا  املدنية 
اجلزائر  �رشبت  التي  الطبيعية  الكوارث 
البالد  فيها  األيمة فقدت  وعاي�س حوادث 
حا�رشا  كان  حيث  القتلى،  من  االآالف 
امليدان  ونزل  الوادي،  باب  في�سانات  يف 
ملا �سهدت اجلزائر زلزاال مدمرا �رشب 
بومردا�س يف 21 ماي 2003، وهذا  والية 
دون ن�سيان احلرائق التي دائما ما ت�رشب 

غابات اجلزائر كل �سائفة.
�سن  ويف   ،1939 عام  ولد  لهبريي   ولد 
  1956 �سنة  عمره  من  ع�رشة  ال�سابعة 
اإىل  لالن�سمام  الدرا�سة  مقاعد  ترك  اأين 
حتى  الوطني  التحرير  جي�س  �سفوف 
اال�ستقالل عام 1962، و�سغل بعدها عدة 

بداية  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  يف  منا�سب 
الرابعة  الع�سكرية  املنطقة  قائد  من 
حتويله  قبل   1969 �سنة  حتى  والثانية 
 1972 �سنة  الع�سكري  الطريان  وحدة  اإىل 
مل  �سنتني.  م�سرية  به  ا�ستعل  من�سب 
ف�سل  بحيث  احلد،  هذا  عند  تتوقف 
�سنة  احلايل  الوطني  لالأمن  العام  املدير 
1974  االن�سمام اإىل االأكادميية الع�سكرية 
ليتم حتويله  ب�رش�سال،  االأ�سلحة  ملختلف 
�سنة،  بعد  االأوىل  الع�سكرية  املنطقة  اإىل 
كلية  راأ�س  على  �سنوات   4 بعدها  ليم�سي 
الدرا�سات العليا يف االإدارة واللوج�ستيات 
واخلدمات  لالإدارة  كمدير  �سنوات  و7 
الدفاع  وزارة  يف  )دا�سك(  امل�سرتكة 
من�سب  �سغل   1987 عام  الوطني.  ويف 
تعيينه  ومت  تون�س،  يف  الع�سكري  امللحق 
ال�سحية  للخدمات  بعدها كمدير مركزي 
رئي�س  وعينه  بعدها،  �سنة  الع�سكرية 
على  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
اأن  �سنة 2001، كم  راأ�س احلماية املدنية 
يتوىل يوم 26 جوان من�سب املدير العام  

لالأمن الوطن.
 علي عزازقة

باأن  حبيلي�س  بن  �سعيدة   اأكدت 
قبل  من  م�ستهدفة  اأ�سبحت  اجلزائر 
دولية  خمابر  واأن  �سيما  عدة،  دول 
على  حتوي  تقارير  ن�رش  على  تعمل 
اجلزائر  �سورة  ت�سوه  مغلوطة  اأرقام 
يف  االفارقة،  املهاجرين  ق�سية  يف 
تقف  اجلزائر  اأن  على  �سددت  حني 
دولية  اإجرامية  �سبكات  مواجهة  يف 
تتجار يف الب�رش وي�ستغلون املهاجرين 
اجلرائم  من  وغريها  الدعارة  يف 

واالآفات.
على  االأفعال  ردود  �سيل  اأن   يبدو 
بخ�سو�س  للجزائر  وا�سنطن  ابتزاز 
حّذرت  اأين  بعد،  تتوقف  االأفارقة مل 
اجلزائري،  االأحمر  الهالل  رئي�سة 
 ، اأم�س  يوم  حبيلي�س،  بن  �سعيدة 
بات  للجزائر  القومي  االأمن  اأن  من 
م�ستهدفا، واأكد ذات املتحدثة، ردها 
على احلملة التي تقودها خمابر دولية 
�سد اجلزائر من خالل ن�رش معلومات 
املهاجرين غري  ق�سية  مغلوطة حول 
حتاول  غربية  دوال  باأن  ال�رشعيني، 

غري  املهاجرين  ق�سية  ا�ستغالل 
اجلزائر،  ا�ستقرار  ل�رشب  ال�رشعيني 
بعدما ف�سلت يف وقت �سابق من خالل 
من  وغريها  العربي  الربيع  موؤامرة 

الد�سائ�س.
 وراح ذات امل�سدر اإىل اأكرث من ذلك 
يف  تقف  اجلزائر  اأن  اإىل  اأ�سار  ملا 
مواجهة �سبكات اإجرامية دولية تتجار 
يف  املهاجرين  وي�ستغلون  الب�رش  يف 
الدعارة وغريها من اجلرائم واالآفات، 
حبيل�س  بن  دعت  ال�سياق،  ذات  ويف 
التوحد  اإىل  املجتمع  اأطياف  كل 
واالإلتفاف حول اجلزائر، حفاظا على 
جدار  اإقامة  خالل  من  ا�ستقرارها 
وبالعودة  الد�سائ�س،  هذه  �سد  �سد 
اإىل ظروف ترحيل الالجئني االأفارقة، 
اأكدت بن حبيلي�س اأن عمليات الرتحيل 
متت يف اأح�سن الظروف ووفق احرتام 
ومبوافقة   2014 منذ  االن�سان  حقوق 
ترحيل  معلنة  االأ�سلية،  بلدانهم  من 

اأزيد من 6 اآالف قا�رش.
 علي عزازقة 

يف تهم اأخرى

قا�سي التحقيق ي�ستمع جمددا لكمال البو�سي

كانت معدة من قبل تنحية املدير العام ال�صابق عبد الغني الهامل

تغيريات مرتقبة على م�ستوى  روؤ�ساء الأمن الولئي
من  اأنه  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
املرتقب اإجراء حركة وا�سعة داخل 
�سلك ال�رشطة ، وهي التغيريات التي 
اللواء  تغيري  قبل  من  معدة  كانت 
تعوي�سه  مت  الذي  هامل  الغني  عبد 
العام  املدير  لهبريي  مب�سطفى 

للحماية املدنية .
احلركة  هذه  فاإن  م�سادرنا  وح�سب 
التي كما قلنا مت احلديث عنها قبل 
تغيري عبد الغني هامل املدير العام 
ال�سابق لالأمن الوطني ، �ستم�س عدة 
روؤ�ساء لالأمن الوطني يف العديد من 
الواليات ، اإ�سافة اىل حتويل العديد 
برتبة  منا�سبهم  يف  امل�سوؤولني  من 

�سباط و اأعمدة يف ال�رشطة .
اإجراء  اأي�سا  املنتظر  من  اأنه  كما 

منا�سب  يف  التغيريات  من  العديد 
�ستم�س  والتي   ، ال�رشطة  يف  عليا 
العديد من امل�سوؤولني على مديريات 

احلديث عن هذه  اأن  ، خا�سة  هامة 
اللواء  انهاء مهام  التغيريات كان قبل 

الذي  التغيري  وبعد هذا  لكن   ، هامل 
فمن   ، ال�رشطة  راأ�س  حتى  م�س 
املنتظر اإجراء العديد من التغيريات 

يف منا�سب هامة يف ال�رشطة .
هذه  �ستم�س  م�سادرنا  وح�سب 
لل�رشطة  اأعمدة  عدة  التغيريات 
قد  كانوا   ، واليات  اأمن  وروؤ�ساء 
اإ�سافة   ، عمروا طويال يف منا�سبهم 
 ، جتاوزات  ارتكب  من  بع�س  اىل 
اأ�سا�سها  وتختلف االأ�سباب التي على 

�ستتم هذه التغيريات .
وكان رئي�س اجلمهورية قد اأ�سدر اأول 
اأم�س مر�سوما باإقالة عبد الغني هامل 
من من�سبه كمدير عام لل�رشطة ، ومت 
للحماية  العام  باملدير  ا�ستخالفه 

املدنية م�سطفى لهبريي .
ع�صام بوربيع

.      بع�س الق�صاة املتورطني مع البو�صي �صيتم ال�صتماع لهم يف املحكمة العليا



 حدد اأويحيى 3 حتديات اأمام التنمية، 
العاملية  الذكية  املدن  “قمة  خالل 
لعام ″2018،  لالإ�ستثمار والتكنولوجيا 
تنمية  ال�سباب يف  م�ساهمة  من  بداية 
اجلديدة  التكنولوجيا  وتثمني  البالد، 
لالإعالم، مراهنا على التحدي الثالث 
وهو اإ�رشاك قدرات اجلالية اجلزائرية 
وقال »نوجه  الوطنية،  التنمية  يف 
اأجل  من  املغرتبة  كفاءاتنا  اإىل  نداء 
على  اجلزائر  تنمية  يف  امل�ساهمة 
الآخرون  املغرتبون  يفعله  ما  غرار 
عرب العامل لفائدة اأوطانهم الأ�سلية » 
م�سيفا اأنه »باإمكان الكفاءات املغرتبة 
انطالقا  البالد  تنمية  يف  ت�ساهم  اأن 
اأن  باعتبار  اإقامتهم  بلدان  من  
التكنولوجيات اجلديدة لالإعالم ت�سكل 
اأ�ساف  كما  فعال«.  افرتا�سيا   ج�رشا 
يف  امل�ساهمة  منهم  »«ينتظر  مراهنا 
تطوير القت�ساد الرقمي«، م�سريا اىل 
معتربة  موارد  على  تتوفر  »البالد  ان 
حاجة   يف  اأنها  غري  امليادين  كل  يف 
بالأخ�ص  و  التجربة  و  املعرفة   اإىل 
اأو�سح  كما  التكنولوجيات«.  جمال  يف 
تخرج  اجلامعات  اأن  الأول،  الوزير 
حاملي  من  األف   20 من  اأزيد  �سنويا 
ال�سهادات اجلامعية يف جمال الرقمنة، 
ع�رشات  على  التوفر  لها  ي�ساف 
الألياف  من  الكيلومرتات  من  الآلف 
الرهان  م�سيفا  البالد،  عرب  الب�رشية 
على ترقية اإدارة رقمية وحميط رقمي 

يف جميع املجالت، باملقابل معرتفا 
داعيا  ذكية،  مدن  بالفتقار  اإىل 
ال�ستثمار  الأجانب من اجل  ال�رشكاء 
موؤكدا  اخل�سو�ص،  بهذا  اجلزائر  يف 
�رشوط  لتوفري  ا�ستعداد  اجلزائر 
امل�ستثمرين  لفائدة  اأف�سل  ومزايا 
للعامل،  اجلديدة  التكنولوجيات  يف 
يحدوها  اجلزائر  اأن  من  انطالقا 
العزم جلني ح�ستها من مزايا وفوائد 
الوزير  وقال   الرقمي.  القت�ساد 
انطالقا  اجلمهورية  رئي�ص  اإن  الأول 
الواقع  معطيات اأر�ص  عدة  من 
اأنها  قال  التي  البطالة  من  بداية 
فئات  و�سط  التحديات  اأهم  ت�سكل 
ال�سهادات، اأمر  حاملي  منهم  ال�سباب 
لإجناز  ال�سباب  دعم  �سيا�سة  بانتهاج 
و�سع  خالل  من  ال�سغرية  موؤ�س�ساتهم 

 ، لفائدتهم  بقوة  مي�رشة  مالية  موارد 
�سمحت  دينار   ماليني   10 اإىل  ت�سل 
باإجناز 500 األف موؤ�س�سة . وبخ�سو�ص 
 ”Start-up“ النا�سئة  املوؤ�س�سات 
التكنولوجيات  اأ�سا�ص  على  القائمة 
اأويحيى،  قال  لالإعالم،  اجلديدة  
تبقى  اأنها  اإل  باملئات،  تعد  اإنها 
قليلة باجلزائر، م�سيفا اأن ال�سبب هو 
ولكن  بالدنا،  يف  جديد  منوذج  كونها 
مت�سارعا  تطورا  بالتاأكيد  �سيعرف 
اأنه  اأويحيى  اأكد  كما  امل�ستقبل.  يف 
جمال  يف  النمط  لتغيري  الوقت  حان 
تقوم  الداخلية  اأن  قائال  اخلدمات، 
الوطني،  الرتاب  على  وا�سع  بعمل 
بالعا�سمة  �ستكون  النطالقة  اأن  اإل 
بالتقنيات  الولية،  ترقية  مبحاولة 
كونها  التكنولوجيا،  وا�ستغالل 

املوؤكد  لكن  متداركا  لذلك،  الأقرب 
الوليات، من  باقي  �ستعمم على  اأنها 
التنمية  يف  نوعية  بنقلة  القيام  اأجل 
ب�سكل  وال�سكنات،  الإعمار  ومرافقة 
ويف  وتطور.   املواطن  حياة  ي�سهل 
التي  اأ�سغال  �ستعرف  ذاته  ال�سياق 
تدوم يومني العالن عن اإن�ساء البنك 
العاملي ل�سندوق دعم اإقليمي لفائدة 
ال�رشكات  النا�سئة باجلزائر العا�سمة 
من اأجل ت�سهيل م�ساهمتها يف ت�سميم 
املركز  و�سيحت�سن  الذكية.    املدينة 
الدويل للمحا�رشات اأي�سا على هام�ص 
الرعاية  حتت  املنظمة  القمة  اأ�سغال 
عبد  اجلمهورية  لرئي�ص  ال�سامية 
العزيز بوتفليقة �سالونني مهنيني الأول 
العامل  يف  اجلزائريني  املغرتبني  حول 

والثاين حول املوؤ�س�سات النا�سئة.

الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
عن  ر�ساها  غربيط،  بن  نورية 
 ،2018 دورة  بكالوريا  �سريورة 
موؤكدة جناحها، م�سيفة اأن جناح 
اجلزائريني  لكل  جناح  القطاع 
مرتبط  ح�سا�ص  جد  قطاع  كونه 

باجلميع.
قيمت وزيرة الرتبية الوطنية دورة 

بكالوريا 2018، بالناجحة، بح�سب 
ت�رشيح نقله موقع »�سبق بر�ص«، 
بداية من منع الت�رشيبات، وتقليل 
الإجراءات  نتيجة  الغ�ص،  حالت 
الوزارة،  اتخذتها  التي  ال�سارمة 
موؤكدة اأن هذا المتحان الهام قد 
احلقيقة،  مكانته  اإىل  اإعادته  مت 
لل�سهادة  �سيعيد  الذي  الأمر 

قيمتها و�سمعتها.
من  الكثري  اعترب  وقد  هذا 
الدورة  اأن  الجتماعيني  ال�رشكاء 
الأجنح  تعد  للبكالوريا  احلالية 
الأخرية  الأربع  ال�سنوات  خالل 
بعدما عرفت عدة �سفعات، على 
وت�رشيب  اجلماعي  الغ�ص  راأ�سها 
كانت  التي  والأحداث  املوا�سيع 

بطلها،  النقالة  الهواتف  انرتنت 
وهو ما مت احلد منه خالل الدورة 
من  جمموعة  و�سع  مع  احلالية، 
راأ�سها  على  الأخرى،  التو�سيات 
الجراء  مراكز  عزل  على  العمل 
كل  على  النرتنت  قطع  بدل 

اجلزائريني.
�س.ب

القادر  عبد  العا�سمة  وايل   اأو�سح 
حول  الدويل  امللتقى  خالل  زوخ، 
من  هدفهم  اأن  الذكية،  املدن 
تنظم  التي  املختلفة  املتلقيات 
اجلزائرية  الطاقات  ا�سرتجاع  هو 
�سورة  يف  اخلارج،  يف  املتواجدة 
الأول،  الوزير  ت�رشيح  مع  متوافقة 
بعد ك�سفه عن الرهان على التجارب 
اأجل  من  اخلارج  يف  اجلزائرية 
الرقمي.  القت�ساد  يف  ال�ستثمار 
الر�سمي  الفتتاح  خالل  زوخ،  واأكد 
الذكية  املدن  الدويل حول  للملتقى 
اجلزائر  م�ساعي  اأ،  وال�ستثمار، 
يف  اجلزائرية  طاقات  ل�ستغالل 

خرباتها  بنقل  واقتناعها  اخلارج 
تطوير  يف  وامل�ساهمة  ال�سباب  اإىل 
م�ستوى  ورفع  النا�سئة  املوؤ�س�سات 
اأ�ساد  حني  يف  اجلامعات،  خرجي 
بدور امللتقيات كونها تتيح الفر�سة 
لالحتكاك  اجلزائري  ال�سباب  اأمام 
خا�سة  العامليني،  بامل�ستثمرين 
امل�ستويات  اأعلى  باإ�رشاف  مت  اأنه 
مب�ساركة الوزير الأول اأحمد اأويحيى 
ميثل  اعتباره  على  احلدث،  بافتتاح 
دفع قوي لل�سباب من اأجل امل�ساهمة 
عرب  الوطني  القت�ساد  تطوير  يف 

خلق موؤ�س�سات ناجحة.
�س.ب

اأكد اأن جتربة العا�سمة كمدينة ذكية �ستعمم

قالت اأن االمتحان ا�ستعاد مكانته

وايل العا�سمة عبد القادر زوخ:

�سارة بومعزة

اأويحيى ي�صتنجد باجلالية وامل�صتثمرين االأجانب لتوطني االقت�صاد الرقمي  

بن غربيط توؤكد جناح بكالوريا 2018

 هدف امللتقيات الدولية هو ا�صرتجاع
الطاقات اجلزائرية باخلارج
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�ساحب ال�سركة يف حالة فرار 

اإ�صقاط اأغلب اللوحات 
االإ�صهارية يف العا�صمة ؟؟؟

رئي�س حزب تاج عمار غول :

اتركوا العدالة تعمل عملها 
يف ق�صية كمال البو�صي

.       اإقالة الهامل من �سالحيات الرئي�س

الأخريين  اليومني  خالل  مت 
تنحية جميع الألواح الإ�سهارية 
التي  ، و  بالعا�سمة  املتواجدة 
�ساحب  فاإن  م�سادرنا  ح�سب 
الإ�سهارية  اللوحات  �رشكة 
يوجد يف حالة فرار ، و اأنه مت 
جدولة ق�سيته يف العدالة ، وقد 
اأغلب  تنحية  حملة  اأ�ستغرب 
بالعا�سمة  الإ�سهارية  اللوحات 
ل�ساحبها  تعود  والتي   ،
»�ص.اأ..« و الذي كانت م�سادر 
اأن مالك  اأ�سارت  متطابقة قد 
حالة  يف  هو  ال�رشكة  هذه 
م�سادر  اأا�سارت  فيما   ، فرار 
هذا  ق�سية  اأن  ق�سائية  اأخرى 
الأخري هي يف العدالة . ويبدو 
اللوحات  اإحدى  �سقوط  اأن 
الإ�سهارية على �سخ�ص يف بن 
عكنون ، يكون من بني الأ�سباب 
اأن  اإل   ، احلملة  هذه  وراء 

الق�سية يبدو اأنها تخفي اأ�سياء 
�ساحب  اأن  خا�سة   ، اأخرى 
الإ�سهارية  اللوحات  �رشكة 
يف  �رشح  قد  كان  »�ص.اأ« 
التلفزيونية  القنوات  اإحدى 
،موحيا  باأحد  يعرتف  ل  باأنه 
اأنه ي�ستند على �سخ�سية كبرية 
وبني  بينه  �ستحول  الدولة  يف 
العقاب ، اإل اأن الق�سية تخفي 
من  كون  اخلبايا،  من  العديد 
ال�رشكة ومن  هو �ساحب هذه 
علمنا  اإذا  اأنه  ل�سيما   ، وراءه 
اأن �سوق اللوحات الإ�سهارية ، 
هو �سوق ثمني اإن �سح التعبري 
يح�سلون  من  على  اأغلب  و   ،
املجال  هذا  يف  م�ساريع  على 
 ، الأحيان  غالب  يف  يكونون 
مرتبطني ب�سخ�سيات نافذة يف 

الدولة .
ع�سام بوربيع

اأمل  جتمع  حزب  رئي�ص  اعترب 
اجلزائر عمار غول  اأن قرار اإقالة 
وتعيني  الهامل  الغني  عبد   اللواء 
املدنية  للحماية  العام  املدير 
بالقرار  خلفا  لهبريي  م�سطفي 
الذي يدخل يف �سالحيات الرئي�ص 
اأن  ،م�سددا  بوتفليقة  العزيز  عبد 
كل مات يقوم به رئي�ص اجلمهورية 
من  وهو  عليه  التعليق  لميكن 
الأمور العادية الطبيعية ،داعيا اإىل 
ترك العدالة تعمل عملها يف �ساأن 
كوكايني  قناطري   7 حجز  ق�سية 

مبيناء وهران

اإبعاد االأمازيغية عن 
التالعبات ال�سيا�سية

رف�ص عمار غول الأم�ص يف ندوة 
امل�سادقة  هام�ص  على  �سحفية 
الع�سوي  القانون  م�رشوع  على 
الأمازيغية  للغة  اجلزائري  للجمع 
الأمازيغية   ملف  ا�ستغالل  يتم  اأن 
املناو�سات  ،و  للتالعبات 
ال�سيا�سية   يف اإطار ت�سارب الآراء 
و الأفكار اأو اأن يكون �سجل جتاري 
و جمال م�ساومات للبع�ص، م�سريا 

اأن القانون ي�سمح و�سع الأمازيغية 
الأيدي  اإطارها احلقيقي وبني  يف 
امل�ستاأمنة  املتخ�س�سة  الأمينة 

علميا
وثمن املتحدث املجمع اجلزائري 
من  انه  ،م�سريا  المازيغية  للغة 
�سيجعل  القانون    هذا  خالل 
لإطار  ق�ص  تنتع�ص  الأمازيعة 
بعدها  احل�ساري  الثقايف  يعدها 
ملف  اإخراج  ،مربزا  الرثاثي 
هو  املجمع  من خالل  الأمازيغية 
خالل  من  واإعطاءه  �سواب  علم 
الأكادمييني عمل  و  العلمي  تاأطري 

�سواب .
ملا  »امللف  املتحدث  واأ�ساف 
ن�سعه يف يد العلمني فقد و�سعناه 
تكون  ل  حتى  الطبيعي  اإطاره  يف 
بالتالعبات  مهب  الأمازيعية  
�سيا�سية خا�سة اأن ملف الأمازيغية 
ملف   اأ�سبح  فقد  غريبا   يعد  مل 
ذات  وقي  امليدان«  يف  واقعي 
بهذا  املتحدث   رحب  ال�سدد 
ملف  جمال  يف   للرئي�ص  القرار 
�رشورة   اإىل  داعيا  المازيغية، 
بعيدا  يعملون   الأكادمييني  نرتك 

عن الأمور التف�سيلة
اإميان لوا�س

راهن الوزير االأول اأحمد اأويحيى، خالل اال�ستثمار يف االقت�ساد الرقمي حيث وجه خمتلف الدعوات اإىل كل من اجلالية اجلزائرية يف 
اخلارج وامل�ستثمرين االأجانب من اأجل توطينه باجلزائر، موؤكدا اأن اجلزائر م�ستعدة لتقدمي كل الت�سهيالت، يف حني اأعلن عن تعيني 

العا�سمة كعينة عن جتربة املدينة الذكية، واعدا بتعميمها على باقي الواليات.



اأطروحة دكتوراه بجامعة عنابة

حوكمة ال�سركات وكفاءة اأ�سواق املال
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م�شالح اأمن والية اجلزائر

توقيف جمعية اأ�سرار 
اأحدهم  متابع يف )15( 

ق�سية تتعلق بال�سرقة
جمعية  تكوين  ق�ضية  اجلزائر  والية  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
املقرتنة  املنازل،  على  ال�ضطو  يف  �ضة  متخ�ضّ اأ�رشار 
مع  املقاومة  مركبة،  ا�ضتح�ضار  مع  الك�رش  بالتعّدد، 
التهديد وا�ضتعمال العنف �ضد القّوة العمومية اأثناء تاأدية 
املهام، حيث مّت توقيف ثالثة )03( اأ�ضخا�ص م�ضتبه فيهم 

من بينهم اإمراأة، كانوا ينتهكون حرمة امل�ضاكن.
من  التوتة  لبئر  االإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ضالح  متّكنت 
�ضة يف ال�ضطو  معاجلة ق�ضية تكوين جمعية اأ�رشار متخ�ضّ
على املنازل، فعلى اثر ا�ضتغالل معلومة مفادها م�ضاهدة 
االخت�ضا�ص  قطاع  اأحياء  باأحد  فيهما  م�ضتبه  �ضخ�ضني 
عني  اإىل  امل�ضالح  ذات  تنّقلت  �ضياحية،  �ضيارة  منت  على 
خلف  مركونة  امل�ضبوهان  �ضيارة  وجدت  حيث  املكان، 
اأحد امل�ضاكن واآثار االعوجاج ظاهرة مبوؤخرة ال�ضيارة مع 
ما  وهو  الق�ضية  حمل  للم�ضكن  اخلارجية  االأبواب  حتطم 
حيث  ال�رشقة،  عمليات  يف  فيهم  امل�ضتبه  اإليه  يعمد  كان 
املرّكبة  احلديدية  بالكرة  املنازل  اأبواب  بك�رش  يقومون 

خلف ال�ضيارة.
والتوّغل  املنزل  بتطويق  ال�رشطة  عنا�رش  قامت  عليه، 
باجلرم  متلّب�ضان  فيهما  امل�ضتبه  توقيف  مّت  حيث  داخله، 
امل�ضهود، كما ُوجدا مرتديان جوارب على م�ضتوى اأيديهم 
غر�ضها طم�ص اآثار اجلرمية، بعد حتويلهما ملقر ال�رشطة 
امل�ضاكن  دان  يرت�ضّ اأنهما  احدهما  �رّشح  وا�ضتجوابهما، 
فيقومن  غائبون،  اأ�ضحابها  يكون  والتي  حديثا  امل�ضّيدة 
بك�رش باب املنزل بالكرة احلديدية املثّبتة خلف ال�ضيارة 
ُعرث  ال�ضيارة  تفتي�ص  بعد  احد.  اي  انتباه  ي�ضّدوا  ال  لكي 
بداخلها على قطعة من القنب الهندي وزنها )0.3( غرام 
ال�رشقة،  عائدات  من  دينار  األف   )38( قدره  ماليا  ومبلغا 
�رّشحت  امراأة  وهي  لل�ضيارة  املدين  امل�ضوؤول  با�ضتدعاء 
زوجها  الرئي�ضي هو  فيه  امل�ضتبه  اأن  ر�ضمي  على حم�رش 
وهي  اخلا�ص  مبالها  اقتنتها  ملكها  ال�ضيارة  واأن  ُعرفيا، 
مغالطة  اىل  عمدت  اأّنها  غري  اإياه،  اأعارتها  على  معتادة 
لزوجها.  خمتلفتني  هوّيتني  بتقدميها  التحقيق  جمريات 
ال�ضاأن  هذا  يف  امل�ضتفي�ضة  للتحقيقات  ا�ضتكماال 
االأمر  اأ�ضفر  املتوفرة،  املادية  االإمكانيات  وبا�ضتغالل 
على نتائج ايجابية يف حق امل�ضتبه فيهما، حيث اأن املكان 
والزمان يتطابقان مع ظروف وحيثيات الق�ضية، فيما تبنّي 
الحقا اأّن امل�ضتبه فيه الرئي�ضي، م�ضبوقا ق�ضائيا ومتعّدد 

االإجرام يف )15( ق�ضية متعلّقة بجنح وجنايات ال�رشقة.
امل�ضتبه  تقدمي  مت  القانونية،  االإجراءات  ا�ضتكمال  بعد 
اإقليميا  املخت�ضني  اجلمهورية  وكالء  ال�ضادة  على  فيهم 

للنظر يف ملفاتهم.

ناق�ص الباحث اجلامعي عمر بلعادي 
ب«دور  مو�ضومة  دكتوراه  اطروحة 
كفاءة  حتقيق  يف  ال�رشكات  حوكمة 
االقت�ضاديات  يف  املال  اأ�ضواق 
العلوم  ق�ضم  م�ضتوى  على  النا�ضئة«، 
االقت�ضادية  العلوم  بكلية  املالية 
وعلوم الت�ضيري بجامعة باجي خمتار 

–عنابة، يوم26 جوان  2018.
املناق�ضة  جلنة  ت�ضكلت  وقد 
بن  من�ضور  الدكاترة  من 
اللطيف  عمارة)رئي�ضا(،عبد 
م  ه�ضا ، ) فا م�رش ( �ضة بلغر
برجم،نور  خمي�ص  بوري�ص،حممد 

الدين بهلول، نا�رش بوعزيز.

ف�شول هامة يف احلوكمة و 
حركية املال:

اأربعة  اإىل  االأطروحة  الباحث  ق�ضم 
االإطار  االأول  الف�ضل  تناول  ف�ضول، 
بحث  وفيه  ال�رشكات،  حلوكة  العام 
وحدد  ال�رشكات  حوكمة  جذور 
مفهومه، ودر�ص الف�ضل الثاين نظرية 

يف  بالبحث  املالية،  االأ�ضواق  كفاءة 
املالية  ال�ضوق  كفاءة  نظرية  جذور 
واالنتقادات  مفهومها  حتديد  و 

املوجهة لهذه النظرية.
فيه  فحاول  الثالث  الف�ضل  اأما     
حوكمة  بني  العالقة  درا�ضة  الباحث 
املاليةن  ال�ضوق  وكفاءة  ال�رشكات 
اإ�ضكالية  بلعايدي  عمار  در�ص  وهنا 
تباين املعلومات لل�رشكات املدرجة 
ل�ضفافية  تطرق  و  البور�ضة،  يف 
حوكمة  ممار�ضة  حول  املعلمات 
الرابع  الف�ضل  يف  وعاد  ال�رشكات، 
على  ال�رشكات  حوكة  لرث  لقيا�ص 
النا�ضئة،  املالية  االأ�ضواق  كفاءة 
عمار  الدكتور  درا�ضة  امتدت  وهنا 
منهجية،اأدوات  يف  للبحث  بلعايدي 
اختبار  القيا�ضية،و  الدرا�ضة  ومنوذج 
عند  النا�ضئة  املالية  االأ�ضواق  كفاءة 
بالبحث  وختم  ال�ضعيف،  امل�ضتوى 
ال�رشكات  حوكمة  اأثر  درا�ضة  يف 
على كفاءة االأ�ضواق املالية النا�ضئة، 
هامة  لنتائج  الباحث  تو�ضل  وقد 
دول  الأ�ضواق  والدرا�ضة  التحليل  بع 
اآ�ضيوية مثل الهند وال�ضني و تايالندا 

وماليزيا...

نقا�س علمي عن امل�شائل 
االقت�شادية:

من  الأكرث  املناق�ضة  امتدت  ولقد 
اأ�ضاتذة  لبع�ص  بح�ضور  �ضاعتني 
الباحث  عائلة  من  و�ضيوف  الكلية 
و  بقاملة  حومر  اآل  من  املرت�ضح 
الذين قدموا لدعمه  بلعايدي بعنابة 
معنويا، و�ضنحاول اأن نخت�رش للقارئ 
اأهم ما جاء من نقا�ص علمي عميق 

بني الباحث وجلنة املناق�ضة.
حممد  الدكتور  االأ�ضتاذ  حاور  فقد 
خمي�ضي برجم )جامعة �ضوق اهرا�ص( 
املرت�ضح حول جلة من الق�ضايا، مثل 
اإ�ضكالية  االأطروحة،  عنوان  م�ضمون 
النا�ضئة،  باالقت�ضاديات  املق�ضود 
احلوكمة  م�ضطلح  توظيف  بدايات 
ال�رشكات  حوكمة  م�ضاهمة  وكيفية 
املال،  اأ�ضواق  كفاءة  من  الرفع  يف 
كما ناق�ص الباحث يف املنهج، ودعاه 
ال�ضابقة  الدرا�ضات  على  لالعتماد 
ب�ضورة فعلية وعدم االكتفاء بذكرها 
اجليد  بالتوظيف  لع  واعرتف  فقط، 
بع�ص  و�ضاأله  النظرية،  للمعارف 

اختالفات  توجد  مثل:اأال  االأ�ضئلة 
بني اأ�ضواق الدول النا�ضئة مثل �ضوقي 
ال�ضني والهند مثال؟ ما هي اخلطوات 
االأ�ضا�ضية التي تقوم عليها الكفاءة يف 

ال�ضوق املالية؟
   و فتح الدكتور نو الدين بهلول)جامعة 
امل�ضائل  من  الكثري  اهرا�ص(  �ضوق 
املنهجيةو املعرفية الهامة يف جمال 
بلعايدي،منطلقا  الباحث  اأطروحة 
اللغوية  ال�ضالمة  على  بالتاأكيد 
لالأطروحة عك�ص ما جنده يف اأبحاث 
تنتبه  مل  هامة  م�ضالة  هذه  اأخرى) 
من  فكثري  اجلزائرية،  اجلامعة  لها 
الر�ضائل اجلامعية  يف ميادين العلوم 
االن�ضانية و االجتماعية تتميز بكرثة 
الدكتور  وحتدث  اللغوية(  اأخطائها 
بقيا�ص  الباحث  قيام  عن  بهلول 
الكفاءة  حتقيق  على  احلوكمة  تاأثري 
االأطروحة  عنوان  يكون  لو  ومتنى 
دورها،كما  بدل  احلوكة  اأثر  عن 
وهي  املال  اأ�ضواق  مفهوم  ناق�ص 
العمالت  فيها  تتداول  التي  االأ�ضواق 
واأ�ضواق  امل�رشفية  والنقود)االأ�ضواق 
قد  املرت�ضح  باأن  وذكر  العمالت(، 
ومتغريات  املو�ضوع  اختبار  يف  وفق 

االآليات  نطبق  باأننا  وقال  الدرا�ضة، 
ب�رشورة  وطالب  للكفاءة،  للو�ضول 
قبل  املالية  االأوراق  اأ�ضواق  تعريف 
جمموعة  طرح  الكفاءة.   درا�ضة 
عن�رشا  احلوكمة  تعترب  هل   : اأ�ضئلة 
ملاذا  املال؟  اأ�ضواق  يف  اأ�ضا�ضيا 
يف  ال�ضعيف  امل�ضتوى  على  الرتكيز 
اعتبار  ميكن  هل  الدرا�ضة؟  اختبار 
ك�رشط  ال�رشكات  يف  احلوكمة  توفر 

اأ�ضا�ضي للقيد يف البور�ضة؟
ه�ضام  الدكتور  االأ�ضتاذ  اأما     
فتحدث  عنابة(  بوري�ص)جامعة 
االقت�ضاد  يف  املعلومة  اأهمية  عن 
ودور  املعرفة،  اقت�ضاد  وبخا�ضة 
التنمية  االقت�ضاديةو  الذكاء  خمرب 
اأثره  و  عنابة  بجامعة  امل�ضتدامة 
تناول  اجلزائري،كما  االقت�ضاد  على 
وعملية  املالية  التعامالت  تاريخ 
املر�ضح  مع  وبحث  االأ�ضواق،  تقييم 
بلعايدي يف م�ضائل منهجية و علمية 
اأدلة  هامة وت�ضاء ل:هل ميكن اجناز 
مادية لتف�ضري ال�ضلوك الالواعي وغري 
ب�رشية؟  لنموج/جمموعة  العقالين 
اإح�ضائي عن اخلطاأ  هل يوجد دليل 
ال�رشكات(؟       الت�ضعري)ت�ضعري قيمة  يف 

الدكتور  االأ�ضتاذ  دور  جاء  وعندما 
من�ضور بن عمارة فتح النقا�ص حول 
و  املنهجية  املو�ضوعات  من  الكثري 
العلمية التي حتتاج لنقا�ضات مطولة 
يف ميدان البحث العلمي حول املال 
و  الوطنية  االقت�ضادية  واحلركية 
الدولية،وناق�ص املر�ضح حول م�ضائل 
الدولية  املنظمات  مثل  عميقة 
بني  باحلوكمة،الفروق  عالقتها  و 

ال�ضوق املالية والبور�ضة...

يف اخلتام

فيها  تعمق  علمية  جل�ضة  بعد 
ومباحث  ف�ضول  يف  املناق�ضون 
امل�رشف  دفاع  وبعد  االأطروحة، 
عن  بلغر�ضة  اللطيف  عبد  الدكتور 
الباحث  اأجاب  اأن  وبعد  طالبه، 
مهذبة  بلعايدي-بطريقة  عمار 
وف�ضلهم  العلم  الأهل  احرتام  فيها 
بع�ص  على  والوطن-  الباحثني  على 
و  املنهجية  وامل�ضائل  االأ�ضئلة 
الطالب  اللجنة  منحت  املعرفية 
م�رشف  بتقدير  الدكتوراه  درجة 

جدا. .

عر�س/اأ- وليد بوعديلة

املتورط يف اعتداء م�شلح على عن�شرين من احلر�س البلدي 

تاأجيل حماكمة االإرهابي املكنى  »الباز« بجنايات اال�ستئناف بالعا�سمة  
اأجلت حمكمة جنايات اال�شتئنافية لدى جمل�س ق�شاء  العا�شمة، للدورة اجلنائية القادمة ، النظر يف جناية القتل العمدي مع �شبق االإ�شرار 

والرت�شد ، لالرهابي  املكنى الباز املدعو » ب. م. ا«. املتورط يف االعتداء امل�شلح على عن�شرين من احلر�س البلدي ب�شوق اجلملة للخ�شر 
بالكاليتو�س بعام 2001 ، و الذي �شيواجه تهمة االإنتماء اإىل جماعة م�شلحة تعمل على بث الرعب يف اأو�شاط ال�شكان و خلق جو انعدام االأمن .

ل/منرية

التحق  فاملتهم  الق�ضية،  ملف  وح�ضب 
باجلماعات االإرهابية اأواخر �ضنة 1997 بهدف 
بعد  الق�ضائية  ال�رشطة  عنا�رش  من  االإنتقام 
التحقيق  فرتة  يف  اإياه  اأذاقته  الذي  العذاب 
تورط  التي  االإرهابية  الق�ضايا  اإحدى  معه يف 
بالرباءة منها  حيث كانت  ا�ضتفاد  التي  و  بها 
ان�ضمامه  لدى  نفذها  اإرهابية  عملية  اأول 
باجلماعات االإرهابية كانت بتاريخ 7 �ضبتمرب 
2001 اأين كان برفقة ثالثة اإرهابيني اآخرين،وهو 
عن�رشين  ا�ضتهدف  الذي  امل�ضلح  االإعتداء 
للخ�رش  اجلملة  ب�ضوق  البلدي  احلر�ص  من 
اأ�ضفرت العملية عن اغتيال  بالكاليتو�ص، وقد 
واإ�ضابة  ر�ضا�ضة   19 بـ  اأ�ضيب  اأين  اأحدهما 
 ، بحياته  تودي  كادت  ر�ضا�ضات  ب�ضبع  االآخر 
موجودين  البلدي  احلر�ص  عوين  كان  وبينما 
على م�ضتوى �ضوق اخل�ضار بالكاليتو�ص بالزى 

يرتدي  �ضخ�ص  انتباههما  لفت  الر�ضمي، 
بذلة ريا�ضية ويحمل جريدة وكان يراقبهما، 
فتوجها نحوه لالإطالع على هويته، لكنه غادر 
مدة  وبعد  اأمره.  اكت�ضاف  من  خوفا  ب�رشعة 
عن�رشي  من  بالقرب  �ضيارة  توقفت  ق�ضرية، 
اأ�ضخا�ص  اأربعة  منها  ونزل  البلدي  احلر�ص 
م�ضلحني واأطلقوا النار عليهما فاأ�ضابوا االأول 
بـ 7 طلقات نارية اإىل اأن �ضقط اأر�ضا وظنوا 
الذي  الثاين  احلار�ص  اأ�ضيب  فيما  ميٌت،  اأنه 
توجه نحوه ثالثة من املجموعة بـ 19 ر�ضا�ضة 
نف�ضه.  عن  الدفاع  حاول  اأن  بعد  قتيال،  اأردته 
ومل يتم توقيف االإرهابي »الباز« اإىل غاية �ضنة 
2003، بعد ا�ضتباكه مع م�ضالح االأمن، واأ�ضيب 
الي�رشى  الكلية  م�ضتوى  على  اال�ضتباك  خالل 
اإىل امل�ضت�ضفى، وكان املتهم  اإثرها  ونقل على 
قد اأ�ضيب قبلها على م�ضتوى عينه بقنبلة يدوية 
انفجرت يف كمني ن�ضب لعنا�رش الدرك الوطني 

.

تورط بها 27 �شخ�شا من اأحياء » براقي » و » الكاليتو�س«

حماكمة �سبكة لتمويل » داع�ش« عن طريق اأموال » قفة امل�ساجني » 
االبتدائية   اجلنايات  حمكمة  اأم�ص   فتحت 
�ضخ�ضا   27 اإجرامية منظمة من  �ضبكة  ملف 
لتجنيد و متويل اجلماعات االإرهابية النا�ضطة 
باخلارج » داع�ص« عن طريق االإعانات املالية 
التي يتم جمعها حتت غطاء م�ضاعدة عائالت 
االإرهابية  الق�ضايا  يف  املتورطني  امل�ضاجني 
بجرم  الأجلها  توبعوا  التي  االأفعال  وهي   ،
التمويل،  التجنيد،  اأ�رشار،  جمعية  تكوين 
لاللتحاق  جزائري  �ضباب  واإ�ضناد  الدعم 
ب�ضفوف التنظيم االإرهابي مبا ي�ضمى بالدولة 
ال�ضام«داع�ص«،  و  العراق  يف  االإ�ضالمية 
حماولة االلتحاق بالتنظيم االإرهابي النا�ضط 
باالأعمال  باالإ�ضادة  الوطن«داع�ص«  خارج 
االإرهابية، التزوير وا�ضتعمال املزور، الن�ضب 
واالحتيال عدم التبليغ والت�ضرت على جمرمني 

مع امل�ضاركة .
توقيف  بعد  كان  ال�ضبكة  لهاته  التو�ضل 
م�ضعب  املكنى«اأبو  يدعى«ز،م«  �ضخ�ص 
مكافحة  فرقة  م�ضالح  قبل  الودود«من  عبد 
الوالئية  بامل�ضلحة  والتحري�ص  االإرهاب 
اجلزائر  والية  باأمن  الق�ضائية  لل�رشطة 
من  عدد  بتجنيد  تورطه  بخ�ضو�ص   ،
براقي  منطقة  من  بكل  اجلزائري  ال�ضباب 
االإرهابي  بالتنظيم  لاللتحاق  الكاليتو�ص  و 
بالعراق  االإ�ضالمية  الدولة  »بتنظيم  امل�ضمى 
باأن  تبني  ا�ضتجوابه  وبعد   ، وال�ضام«داع�ص« 
عام  انطلقت  االإرهابية  باجلماعات  عالقته 
2011، عن طريق اإبن حيه املكنى«اأبو م�ضعب 
الغريب« املتواجد حاليا �ضمن التنظيم الذي 
توجهه  ،وبعد  بالتنظيم  االلتحاق  فكرة  عليه 

يبقى  اأن  طلب  و  ذكي  هاتف  �ضلمه  لهناك 
معه على ات�ضال عرب تطبيق »تليغرام« بحكم 
حيازته  لعدم  حينها  التوجه  ي�ضتطع  مل  اأنه 
عليه  اأطلق  و  بتزكيته  قام  وبعدها   ، لالأموال 
لقب »م�ضعب عبد الودود« ، وخالل بدايته يف 
الن�ضاط معهم تكفل مبهمة جتنيد اجلزائريني 
 ، »الكاليتو�ص«  منطقة  من  �ضخ�ضان  اأولهما 
اأبو   « املكنى  مع  دائم  ات�ضال  على  كان  كما 
مع  بالتن�ضيق  املكلف  ب�ضفته  البتار«  دجانة 
ل�ضمان  االأموال  يت�ضلم  وكان  العنا�رش اجلدد 
�ضمن  ومن  التنظيم  املجندين ملعاقل  حلاق 
االأ�ضخا�ص الذي تكفل بتجنيدهم ذات املتهم 
االأمر  ويتعلق  الكاليتو�ص  من  اآخرين  �ضابني 
باملكنى«اأبو حذيفة«، و«اأبو عبيدة«، اللذان مت 
اإيقافهما على م�ضتوى املطار الدويل هواري 

بعد  اأخرى  مرة  اللحاق  من  ومتكنا  بومدين، 
اإخالء �ضبيلهما ، كما ك�ضفت التحريات االأمنية 
املنجزة يف امللف الذي اأدى اإىل التو�ضل ل27 
�ضخ�ضا متورطا يف الق�ضية جلهم متواجدين 
مبعاقل » داع�ص« اأن اجلماعات احلالية كانت 
تتكفل بتمويل اجلماعات االإرهابية عن طريق 
اإطار  يف  جمعها  يتم  التي  املالية  التربعات 
يف  املتورطني  امل�ضاجني  عائالت  م�ضاعدة 
الق�ضايا االإرهابية وهي الفكرة التي انطلقت 
من خالل جمع تربعات لعائلة اأحد امل�ضاجني 
خاللها  من  متكنت  التي  و  ال�ضجن«  قفة   «
اجلماعة من جمع اأموال طائلة قد ت�ضل ل40 
ذهب  اأخرى  تربعات  عمليات  لتليها  دج  األف 

ريعها ل�ضالح اجلماعات االإرهابية .
ل/منرية

م�شاهمـــــــة
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املذكورة  الأحياء  ممثلي  نا�شد 
بولية  تقرت  الدارية  باملقاطعة 
للمكتب  زيارتهم  خالل   ، ورقلة 
باجلنوب  الو�شط  ليومية  اجلهوي 
 ، بورقلة   مقره  الكائن  الكبري 
جالوي  القادر  عبد  الولية  وايل 
من  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
القائمة  بان�شغالتهم  التكفل  اأجل 
املتمثلة اأ�شا�شا يف �رضورة التدخل 
للكهرباء  التوزيع  مديريات  لدى 
للمياه  اجلزائرية  ومديرية  والغاز 
و الري واملوارد املائية و الأ�شغال 
،من  والتعمري  والبناء  العمومية 
اأجل رفع يد التجميد على م�شاريع 
املياه   ، الكهرباء  ب�شبكات  دعمهم 
ال�شاحلة لل�رضب وال�رضف ال�شحي 
ا�شافة اىل �رضورة ت�شجيل برامج 
امنائية لتعبيد الطرقات مع اجناز 
خمطط تنموي لو�شع حد لظاهرة 

زحف الرمال ، كما مل يخفي ذات 
املتحدثني ممثلي امل�شتفيدين من 
اإطار  اأر�ض يف  ح�شة 1200 قطعة 
التجزئات العقارية املوزعة  خالل 
ال�شمت   ،  2008 و   2003 �شنتي 
ال�شلطات  طرف  من  املطبق 
املحلية التي مل تكلف نف�شها عناء 
اأجل  البحث عن حلول جذرية من 
ال�شكنية  التجمعات  هذه  اعمار 
ما  اجنازها  ن�شبة  ترتاوح  التي 
اأكرث  وقال   . باملائة   90 85و  بني 
مت  اأنه  املو�شوع  يف  متحدث  من 
ت�شوية م�شتحقات الربط مبختلف 
ال�شبكات لكن دار لقمان بقيت على 
حالها ، رغم تاأكيد هوؤلء باأن هذا 
النمط من الإ�شكان يف حالة التكفل 
بنقائ�شه �شيمكن من التخفيف من 
حدة ال�شغط املتزايد على م�شالح 
ال�شكن  طالبي  طرف  من  الدائرة 
 . العمومي  اليجاري  الجتماعي 
هوؤلء  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

ب�رضورة  الو�شية  الوزارة  من 
التدخل لدى دوائر املعنية لتقدمي 
الوايل  جتاهل  حول  تو�شيحات 
الإدارية  باملقاطعة  املنتدب 
والعرائ�ض  ال�شكاوى  جلملة  تقرت 
رغم  اليه  املرفوعة  الحتجاجية 

 . ومرارا  تكرارا  معه  التو�شل 
�شناع  من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
بامل�شاكل  للتكفل  بالولية  القرار 
يبقى  املذكور  بالأحياء  التقليدية 
يف  يعي�شون  الأخرية  هذه  قاطني 

زمنا بات يلفظ اأمثالهم 

الرابط  الطريق  م�شتعملي  طالب 
بوغفالة  �شيدي  غر�ض  قرية  بني  
الولية   اأنقو�شة  و عا�شمة  ببلدية 
املحلية  ال�شلطات  من   ، ورقلة 
لعادة  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
املهرتئة  للو�شعية  العتبار 

للطريق .
�شكان  من  الع�رضات  نا�شد 
بوغفالة  �شيدي  غر�ض  قرية 
يف   ، الفالحني  فئة  منهم  خا�شة 
لهم مع يومية  ت�رضيحات متفرقة 
»الو�شط«،  وايل ولية ورقلة عبد 
التدخل  ب�رضورة  جالوي  القادر 
العاجل لدى م�شالح دائرة انقو�شة 
لالأ�شغال  الولئية  واملديرية 
العمومية ،  من اأجل  ازالة الرمال 
املرتاكمة على طول الطريق الذي 
ح�شب  حقيقي  لكابو�ض  حتول 
حمدثونا  ، الذين بدورهم توعدوا 
لهجة الحتجاجات  بالت�شعيد من 
يف حالة ما مل جتد مطالبهم اأذانا 
�شاغية ، وكان  حمدثونا قد را�شلوا 
واملجال�ض  الولئية   ال�شلطات 
املحلية املنتخبة من اأجل برجمة 

على  للوقوف   ميدانية  زيارة  لهم 
يكابدوها   التي  املعانات  حجم 
الطريق  عرب  واملتنقلون  الناقلون 
املخيف  الرتفاع  نتيجة  املذكور 
م�شتوى  على  املرور  حلوادث 
اأ�شبحت  بعدما  القرية  مدخل 
 . املعبد  الطريق  تغطي  الرمال 
ناحية   �شكان  من  الع�رضات  ووجد 
اأنف�شهم   ، بوغفالة  غر�ض  �شيدي 
مركباتهم  بيع  على  مرغمني 
رباعية  �شيارات  واقتناء  النفعية 
الدفع حتى ي�شهل عليهم  التحرك 
اجالء  بحالت  تعلق  ما  خا�شة   ،ّ
و�شعية  يف  املوجودين  املر�شى 
ل  املثال  �شبيل  ،وعلى  حرجة 
الالتي  احلوامل  الن�شاء  احل�رض 
عادة ما تلدن على قارعة الطريق 
 ، الوقت  نف�ض  يف  مطالبني    .
اأعت�شام  وتنظيم  التجند  ب�رضورة 
على  لل�شغط  الولية  مقر  اأمام 
بها  للدفع   ، الو�شية   اجلهات 
لنت�شالهم  من العزلة التنموية عن 

العامل اخلارجي . 
اأحمد باحلاج 

تيميمون  بلدية  موؤخرا  تدعمت 
هام  مايل  بغالف  اأدرار  بولية 
وذلك يف   ، �شنتيم  مليار   20 قدره 
ل�شندوق  املالية  العانات  اطار 

تنمية مناطق اجلنوب الكبري .
ببلدية  املحلية  ال�شلطات  وتعول   
تيميمون باأدرار على هذا الغالف 
يف   النظر   اإعادة  بهدف  املايل 
املطالب املرفوعة اإليها من طرف 
للتكفل  املدين  املجتمع  جمعيات 
الإجتماعية  اجلبهة  باإن�شغالت 
اأ�شا�شا  واملتعلقة  اإليها  املرفوعة 

ل�شبكات  الإعتبار  اإعادة  ب�رضورة 
و  ال�شحي  ،ال�رضف  الطرقات 
يف  املوجودة   ، العمومية  الإنارة 
الإهرتاء  من  متقدمة  جد  حالة 
التي  املزرية  الأو�شاع  وهي 
اإندلع موجات  ت�شببت يف  لطاملا 
بفتح  عجلت  عارمة  اإحتجاجات 
يف  معمقة  اأمنية  حتقيقات 
مالب�شات  �شوء الت�شيري و الإهمال 
التي اأدخلت م�شاريع التنمية  النفق 

املظلم .
�شيخ مدقن 

الدرك »حر�ض  متكن عنا�رض 
دائرة  اإقليم  يف  احلدود« 
احلدودية  العربي  الطالب 
يف  حتديدا  ق�شة  بن  ببلدية 
ل�شتى مهامهم  تنفيذهم  اإطار 
عدة  اإحباط  من  الأمنية 
املواد  لتهريب  حماولت 
مت  اين  املازوت،  الطاقوية 
املازوت  من  لرت  حجز3000  
يف  م�شتعملة  �شيارات   2 و 
اأن  امل�شادر  وت�شري  التهريب. 
املهربني لذوا  بالفرار تاركني 

من  حمولتهم  و  �شيارتهم 
قوات  حما�رضة  بعد  البنزين 
للم�شالك  احلدود  حر�ض  من 
التي كانوا ميرون منها، حيث 
بعد  القوات املخت�شة  فتحت 
اأن حجزت الوقود و ال�شيارات 
لذوا  من  هويات  يف  حتقيقا 
نف�ض  متكنت  فيما   ، بالفرار 
ال�شلعة  حتويل   من  اجلهات 
اجلمارك  لقاب�ض  امل�شبوطة 

اجلزائرية .
اأحمد باحلاج 

رفع  �شكان اأحياء امل�شتقبل 2و 05 و 06 �شمايل املعروفة بـ«ال�شتاية »باملقاطعة االإدارية تقرت بوالية 
ورقلة جملة من االن�شغاالت  واملطالب امل�شروعة لل�شلطات الوالئية من اأجل انت�شالهم من براثن 

التخلف التنموي .

بعد جتميد م�شاريع  الكهرباء ، املياه ، ال�شرف ال�شحي والطرقات 

اأحمد باحلاج 

امل�ستفيدون من 1200 جتزئة عقارية 
بتقرت ي�ستنجدون بوايل ورقلة 

اجلاري  الأ�شبوع  خالل  اأ�رضف 
القادر  عبد  الوادي  ولية  وايل   ،
توزيع  مديرية  مدير  و  �شعيد  بن 
جانب  اىل  بالوادي  والغاز  الكهرباء 
واملحلية على  الع�شكرية  ال�شلطات 
بغاز  الربط  م�رضوع  تد�شني  عملية 
املدينة ببلدية املغري والتي ا�شتفاد 
منها 460 زبون بحي اول ماي1945 
كالآتي06  فيزيائيةهي  مبقومات 

و460  املنجزة(  ال�شبكة  )طول  كلم 
تغطية  ن�شبة  بذلك  لت�شل  تو�شيلة، 
الإدارية  باملقاطعة  املدينة  غاز 
 .)%89( باملائة   89 اىل  املغري 
عدد  بلغ  فقد  اآخر  �شعيد  وعلى 
املدينة  غاز  من  امل�شتفيدين 
باملقاطعة الإدارية املغري اىل اأكرث 
بذلك  لي�شل  من25186تو�شيلة، 
قيد  الن  هي  التي  ال�شبكة  طول 

اخلدمة اىل 547.8 كلم باملقاطعة. 
مديرية  فان  نف�شه  ال�شياق  يف 
بحمالت حت�شي�شية  �شتقوم  التوزيع 
ل�شكان بلدية املغري يف اإطار كيفية 
ال�شتعمال العقالين للطاقة الغازية 
والكهربائية ف�شال عن اخذ احليطة 
واحلذر من خماطر الغاز والكهرباء 
اىل  التوجه  اأهمية  اىل  بالإ�شافة 
ال�شبكة  طريق  عن  الغاز  ا�شتغالل 

الذي يعترب اأف�شل واقل تكاليف من 
القارورات.  البوتان عرب  اقتناء غاز 
�شكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  املغري  ببلدية  ماي  اأول  حي 
ت�رضيحات لهم مع يومية »الو�شط« 
و  الغازية  بالطاقة  ربطهم  عملية   ،
البحث  رحلة  مع  معاناتهم  اإنهاء 

اليومي عن قارورة غاز البوتان .
اأحمد باحلاج 

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
على  ال�شهر  و  اأنواعها  ب�شتى 
واملمتلكات  الأ�شخا�ض  حماية 
امل�شجلة  احل�شيلة  ك�شفت   ،
لل�رضطة  الولئية  للم�شلحة 
تندوف  ولية  باأمن  الق�شائية 
عن  الفارط  ماي  �شهر  خالل 
فيها  تورط  ق�شية   28 اإح�شاء 
الق�شايا  جمموع  �شخ�ض.    35
اإجناز  ن�شبة  والبالغ  امل�شجلة 

تعلقت   ،  %53.57 بـ  معاجلتها 
اجلرائم  مبختلف  جمملها  يف 
اأين   ، العام  بالقانون  املا�شة 
واحدة  جرمية  ت�شجيل  مت 
و04  العمومي،  بال�شئ  ما�شة 
بالأ�شخا�ض،  ما�شة  جرائم 
باملمتلكات  ما�شة  ق�شية  و15 
وق�شية واحدة متعلقة باجلرائم 
املالية والقت�شادية، بالإ�شافة 
متعلقتني  ق�شيتني  ت�شجيل  اإىل 

اأما  املعلوماتية،  باجلرائم 
املخدرات  مكافحة  اإطار  يف 
  04 امل�شلحة  ذات  ف�شجلت 
كلغ  اأ�شفرت عن حجز1  ق�شايا 

و547 غ من الكيف املعالج .
وعلى نف�ض الوترية تبقى قوات 
الخت�شا�ض  بقطاع  ال�رضطة 
بال�شموم  املتاجرة  حتارب 
ال�شبكات  على  اخلناق  وت�شديد 
ذالك  اإىل  �شف   ، الإجرامية 

وا�شتقرار  راحة  على  ال�شهر 
واأمن املواطن باحلد من ن�شبة 
اجلرمية ، اإيل جانب هذا ت�شع 
ت�رضف  حتت  ال�رضطة  قوات 
الهاتفي  اخلط  املواطن 
الأخ�رض 1548 ورقم النجدة 17 
لت�شهيل الت�شال املجاين ق�شد 
خطر  اأي  على  ال�رضيع  التبليغ 

يهدد حياته وممتلكاته.
اأحمد باحلاج 

اأوقفت منت�شف الأ�شبوع اجلاري ،م�شالح 
بني  الرابط  بالطريق  الوطني  الدرك 
مدينتي الطيبات وورقلة على م�شافة 200 
الكيلومرتية  احلجرة  يف  وبالتحديد  كلم 
يف  تعمل  مغطاة  �شغرية  �شاحنة   ،  30

بلديات  بني  ال�شتهالكية  املواد  توزيع 
بداخلها  عرث  تفتي�شها  وبعد  الولية  
على ما يزيد عن 900 قارورة خمر غري 
وال�شكال  النواع  ،من خمتلف  مرخ�شة 
وحتويلها  املحجوزات  م�شادرة  ليتم 

مل�شالح مندوبية اأمالك الدولة فيما مت 
حتويل املوقوف للم�شلحة املعنية وبعد 
مبوجبه  مت  �شده  ق�شائي  ملف  اإعداد 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميه 
بايداع  اأمر  بدوره  الذي  ورقلة  حمكمة 

رهن  العمر  من  الثالثينيات  يف  املعني 
انتظار حماكمته  الحتياطي يف  احلب�ض 
الكحولية  امل�رضوبات  حيازة  بتهمة 

بطريقة غري �رضعية .
اأحمد باحلاج 

ن�شبة الربط بال�شبكة باملقاطعة االإدارية املغري بلغت 89 باملائة 

احل�شيلة ال�شهرية للم�شلحة الوالئية لل�شرطة الق�شائية باأمن تندوف      

م�شالح الدرك الوطني بالطيبات بورقلة 

ربط حي اأول ماي بالوادي ب�سبكة الغاز

معاجلة 28 ق�سية تورط فيها 35 �سخ�ص 

حجز 900 قارورة خمر غري مرخ�سة كانت موجهة للبيع

طالبوا بتدخل ال�شلطات الإزالة الرمال املرتاكمة 

يف اإطار االإعانات املالية ل�شندوق تنمية 
البلديات باجلنوب 

حر�س احلدود بالطالب العربي بالوادي 

م�ستعملي طريق قرية �سيدي 
بوغفالة وورقلة م�ستاءون 

بلدية تيميمون باأدرار تتدعم بـ 
20 مليار �سنتيم 

الدرك ي�سرتجع 3000 لرت 
من الوقود  املهرب 
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هكتارا   34 من  اأكرث  حتديد  مت 
الغابية  الوطنية  الأمالك  من 
الواقعة عرب بلديات عني الأربعاء 
كغابات  �صاف  بني  و  �صنتوف  و 
لثالثة مرا�صيم  وفقا  لال�صتجمام 
تنفيذية �صدرت موؤخرا باجلريدة 
الر�صمية رقم 19 ال�صادرة يف 29 

مار�س 2018.
التنفيذية  املرا�صيم  ذات  وحتدد 
اآرا و 9  م�صاحة 11 هكتارا و 42 
�صنتيارات تابعة لالأمالك الوطنية 
الغابية ببلدية عني الأربعاء كغابة 
 47 و  هكتارا  و13  ا�صتجمام 
غابة  لفائدة  �صنتيارا   50 و  اآرا 
بر�صقون  "مدريد"  ال�صتجمام 
ح�صب  �صاف,  بني  بلدية  باإقليم 

�صنتوف  وببلدية  امل�صدر  ذات 
مت حتديد م�صاحة 9 هكتارات و 
79  اآرا و 17 �صنتيارا من الأمالك 
الوطنية الغابية الواقعة عرب اإقليم 
كغابة  املحلية  اجلماعة  ذات 

ا�صتجمام  ب�صيدي علي �رشيف.
هذه  حتديد  عملية  وجاءت 
كمناطق  الغابية  امل�صاحات 
املادة  لأحكام  تبعا  ا�صتجمام 
التنفيذي  املر�صوم  من   15

النظام  يحدد  الذي   368-06
ا�صتغالل  لرخ�صة  القانوين 
غابات ال�صتجمام و كذا �رشوط 
ورد  ما  وفق  منحها,  كيفيات  و 

بنف�س امل�صدر.
غابات  حتديد  عملية  و�صت�صمح 
عني الأربعاء و" مدريد "و "�صيدي 
متو�صنت  بعني  ب�رشيف"  علي 
اخلا�س  ال�صتثمار  اأمام  لفتحها 
وفق دفرت �رشوط حمدد و يكفل 
حمايتها الطبيعية و البيئية و من 
توفر  اأن  الف�صاءات  هذه  �صاأن 
مداخيل  لفائدة البلديات الواقعة 
عرب اإقليمها, ح�صبما اأبرزه م�صدر 
من حمافظة الغابات بولية عني 

متو�صنت.

م�رشوع حمطة  موقع  تغيري  �صيتم 
اختري يف  الذي  البحر  مياه  حتلية 
ال�صط  ببلدية  متهيدية  مرحلة 
بريحان  بلدية  نحو  )الطارف( 

ح�صب ما علم من الرئي�س املدير 
العام لل�رشكة اجلزائرية للطاقة.

اجلديد  للموقع  معاينته  ولدى 
حمطة  يحت�صن  اأن  يرتقب  الذي 

بكدية  الواقع  املياه  حتلية 
بريحان  لبلدية  التابعة  الدراو�س 
اأو�صح ح�صني ريزو باأن تغيري موقع 
نتائج  اأعقاب  يف  "جاء  امل�رشوع 
اإجنازها  مت  التي  اجلدوى  درا�صة 
من طرف خمرب الأ�صغال العمومية 
لل�رشق و خمرب الدرا�صات البحرية 
التي حذرت من نوعية مياه البحر 
ال�رشوح  وح�صب  ال�صط."   ببلدية 
هذا  فاإن  املكان  بعني  املقدمة 
تقارب  بكلفة  ال�صخم  امل�رشوع 
�صيتم  الذي  و  د.ج  مليون    400
جت�صيده على م�صاحة بـ 12 هكتار 
تقدر  حتلية  قدرة  على  يتوفر 
املياه  من  األف مرت مكعب  ب300 

مبياه  التموين  بتعزيز  �صت�صمح 
وا�صعة  جغرافية  ملنطقة  ال�رشب 
عنابة,  )الطارف,  البالد  ب�رشق 

قاملة, �صكيكدة و �صوق اأهرا�س(.
كما �صيتم ا�صتحداث 1000 من�صب 
هذا  اإجناز  اإطار  يف  مبا�رش  �صغل 
مبجرد  �صي�صمح  الذي  امل�رشوع 
دخوله حيز ال�صتغالل با�صتحداث 
200 من�صب عمل لل�صكان املحليني 
ح�صب ما متت الإ�صارة اإليه و�صيتم 
مياه  حتلية  حمطة  اأ�صغال  اإطالق 
البحر املتواجدة مبنطقة بريحان 
بالقرب من حمطة توليد الكهرباء 
الثالثي  "خالل  الدراو�س  بكدية 

الأول من �صنة 2019."

باأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
من  املمنوح  املايل  املبلغ 
�صي�صمح  الولية  م�صالح  طرف 
بالتكفل بالأطفال �صعاف ال�صمع 
انتظار  قائمة  �صمن  امل�صجلني 
املر�صى الذين يحتاجون لعملية 
زرع قوقعي, مذكرا باأن هذا النوع 
ال�رشوع  مت  الذي  العمليات  من 
املن�رشم  الأ�صبوع  خالل  فيه 
مب�صلحة اأمرا�س الأذن و الأنف 
و احلنجرة باملركز ال�صت�صفائي 
 14 �صمل  بادي�س  ابن  اجلامعي 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  طفال 
جهته  من  �صنوات   6 و  �صنتني 
اأو�صح مدير املركز ال�صت�صفائي 
بن  كمال  بادي�س  ابن  اجلامعي 
ي�صعد يف ت�رشيح باأنه مت موؤخرا 
اجلراحية  للعمليات  قاعة  تهيئة 
مب�صلحة اأمرا�س الأذن و الأنف 

للزرع  خم�ص�صة  احلنجرة  و 
بالو�صائل  جمهزة  و  القوقعي 
ا�صتفادة  اإىل  م�صريا  الالزمة, 
ع�رشة  من  مكون  طبي  فريق 
يف  تكويني  ترب�س  من  جراحني 
فرن�صا من اأجل اإجراء هذا النوع 

من عمليات الزرع.
الربوفي�صور  اأكدت  جهتها  من 
امل�صوؤولة  �صاوي  بن  منرية 
باأن  الطبي  الطاقم  هذا  عن 
و  القاعة  هذه  تهيئة  عملية 

للزرع  اجلراحية  العمليات  جناح 
بها  القيام  مت  التي  القوقعي 
"اأعادا الأمل لعديد مر�صى ولية 
ق�صنطينة الذين كانوا يف انتظار 
عملية زرع قوقعي" متحدثة عن 
لعمليات  الكبري  الإيجابي  الأثر 
حياة  ظروف  حت�صني  يف  الزرع 
هوؤلء املر�صى ل�صيما الأطفال.

الزرع  جهاز  تركيب  باأن  واأردفت 
"ل ي�صكل �صوى مرحلة  القوقعي 
حا�صة  ا�صتعادة  عملية  يف  اأوىل 

عمل  باأن  مو�صحة  ال�صمع" 
الطبيب النف�صي و جهود الأولياء 
ال�صمع  حا�صة  تطوير  اأجل  من 
لدى الطفل �صعيف ال�صمع يعدان 
اأجل  من  اأ�صا�صيني"  "عاملني 
اإجناح عملية تاأقلم امل�صتفيد من 

زرع قوقعي مع حمطيه.
لالإ�صارة فاإن وايل ق�صنطينة عبد 
اطلع  قد  كان  �صعيدون  ال�صميع 
للطفلني  ال�صحية  احلالة  على 
اللذين خ�صعا خالل   )2( الأولني 
زرع  لعملية  املن�رشم  الأ�صبوع 
بالإيجاب  رد  و  ناجحة  قوقعي 
الأولياء  عديد  طلبات  على 
اأجل  من  مالية  م�صاعدة  بتقدمي 
اقتناء اأجهزة للزرع القوقعي من 
اأجل عمليات الزرع وي�صمح جهاز 
للغاية  ال�صغري  القوقعي  الزرع 
الذين  الأ�صخا�س  �صمع  بتح�صني 
يعانون من �صمم �صديد و عميق 
حيث ميكنهم من اإدراك اأ�صوات 

الكالم و �صخب املحيط.

مت منح اإعانة باأكرث من 60 مليون د.ج من طرف م�شالح والية ق�شنطينة من اأجل اقتناء 
اأجهزة للزرع القوقعي لفائدة 30 طفال يعانون من �شعف يف ال�شمع, ح�شب ما علم من رئي�س 

اجلمعية الوالئية لذوي الزرع القوقعي منار بولكر�شة.

ق�شنطينة

ق.م

60 مليون د.ج القتناء اأجهزة للزرع القوقعي لفائدة االأطفال 

الطارف

عني متو�شنت 

تغيري موقع م�شروع حمطة حتلية مياه البحر 

حتديد 34 هكتارا من االأمالك الغابية كغابات ا�شتجمام 

حي االأع�شا�س العتيق بالوادي 

اإطالق املخطط الدائم حلفظ 
وا�شت�شالح القطاع املحفوظ 

من  الثانية  املرحلة  اأطلقت 
حلفظ  الدائم  املخطط 
املحفوظ  القطاع  وا�صت�صالح 
الذي  العتيق  الأع�صا�س  حلي 
يتو�صط مدينة الوادي, باعتباره 
قطاعا حمفوظا وم�صنفا �صمن 
الرتاث الوطني, ح�صب مر�صوم 
مار�س   28 يف  موؤرخ  تنفيذي 
هذا  و�صع  ي�صتلزم  مما   ,2011
املخطط حيز التنفيذ, ح�صبما 
اأفادت م�صالح مديرية الثقافة 
هذه  تنفيذ  ياأتي  و  بالولية 
الآونة  اأطلقت يف  التي  العملية 
تاأ�صرية  اإعطاء  بعد  الأخرية 
تعتمد  التي  الأوىل  املرحلة 
على اإح�صاء املرافق العمرانية 
يرتبع  الذي  العتيق  احلي  لهذا 
من  اأزيد  قوامها  م�صاحة  على 

29 هكتار . 
هذا  جت�صيد  �صاأن  ومن 
الثانية  مرحلته  يف  املخطط 

والذي اإىل حماية واإعادة 
الإعتبار للرتاث الثقايف املادي 
قدمية  وق�صور  عريقة  )مدن 
عمرانية  وف�صاءات  وق�صبات 
يف  ي�صاهم  اأن  تقليدية(, 
ا�صتدامة هذا  املحافظة على 
مبا  العريق,  العمراين  الف�صاء 
عامال  يكون  اأن  على  ي�صاعد 
يف م�صار جهود تفعيل احلركية 
خاللها  ومن  ال�صياحية, 
ليكون  الإقت�صادية  احلركية 
رافدا جديدا �صمن املوؤهالت 
ال�صياحية للمنطقة, كما ذكرت 

ذات امل�صالح .
علي  بن  ال�صالح  ذكر حممد  و 
مبنطقة  الرتاث  يف  املخت�س 
الأع�صا�س  حي  اأن  �صوف, 
الأوىل"  "النواة  يعترب  العتيق 
مبدينة  �صكاين  جتمع  اأول  و 
بروز  بعد  اأنه  م�صريا  الوادي, 
احلي  لهذا  العمرانية  املالمح 
 16 ال  القرن  نهاية  العتيق 
زمنية  فرتات  يف  ظهرت  م 
الأحياء  باقي  مالمح  متعاقبة 
�صكلت  التي  الأخرى  ال�صعبية 
ال�صكانية  التجمعات  ف�صيف�صاء 

ملدينة الألف قبة .
العمراين  الف�صاء  هذا  ويعترب 
للعمارة  حيا  منوذجا  العريق 

التقليدية الأوىل 
تعتمد  والتي   , �صوف  مبنطقة 
بناء  مواد  على  ت�صييدها  يف 
املعد  اجلب�س  اأهمها  حملية, 
بالإ�صافة  تقليدية,  اأفران  يف 
"اللو�س"  اإىل احلجارة من نوع 
ال�صلبة  احلجارة  من  نوع  وهو 
تقاوم املاء والرطوبة ت�صتخرج 
من طبقات الأر�س باملنطقة.

مواد  مقاومة  جانب  واإىل 
لت�صاري�س  املحلية  البناء 
املناخ  ومتغريات  الطبيعة 
ال�صحراوية,  املنطقة  بهذه 
اخل�صو�صيات  مراعاة  فاإنه مت 
ت�صاميم  يف  للمنطقة  الطبيعة 
الهند�صة املعمارية للحي التي 
واجلدران  القباب  على  تعتمد 

الق�صرية والأزقة ال�صيقة .

ي�صف  كثرية   منا�صبات  يف 
عدد من املنتخبني واملهتمني 
بولية  املحلي  بال�صاأن 
واإهمال  البيئي  الو�صع  تب�صة  
امل�صاحات اخل�رشاء  باملدينة  
بال�صاأن  املهتمني  .ت�صاوؤم 
اخل�رشاء  وامل�صاحات  البيئي 
مبدينة تب�صة  ي�صطدم بوجهة 
عنها   يدافع  التي  اأخرى   نظر 
وتتعلق  ال�صاأن   بهذا  املهتمني 
يف  �صهدت  املدينة  بكون 
منجزات  عدة  قليلة  �صنوات 
اعتبار  على  املجال,  هذا  يف 
العديد  هيكلة  اأعيدت  اأنه 
ق�صية  .وت�صكل  احلدائق   من 
اأهم  اخل�رشاء  امل�صاحات 
الق�صايا, التي تثار يف كل جتربة 
جماعية جديدة, اإذ يوؤكد بع�س 
الغيورين على البيئة يف املدينة 
"اأن عدم الهتمام بامل�صاحات 
اخل�رشاء يطرح اأكرث من عالمة 
التوجهات  حول  ا�صتفهام  
اإجناز  والختيارات املتبعة يف 
التي  مدينة  تاأهيل  م�صاريع 
الرجتالية  روح  عليها  تطغى 
وهذا  اجلمايل,  احل�س  وغياب 

هذا  اأ�صحاب  ح�صب  يرجع, 
اإىل الفو�صى العارمة  املوقف, 
يف  البناء  قطاع  ي�صهدها  التي 
ف�صيحة  ي�صكل  ما  املدينة 
كربى تتطلب فتح حتقيق نزيه 
يف  املعتمدة  الطريقة  حول 
الرتخي�س لهذه امل�صاريعو على 
ت�صغط  اأن  املحلية  ال�صلطات 
العقاريني  املنع�صني  على 
التهيئة  ت�صاميم  لحرتام 
املتعلقة  اجلوانب  خا�صة 
لأنه ل  بامل�صاحات اخل�رشاء  
تب�صة  ولية  تتحول   اأن  يعقل 
و�صواحيها اإىل مقربة اإ�صمنتية, 
فهذا ي�صاهم من حدة ال�صغط 
منه  ي�صتكي  الذي  النف�صي 
العديد من �صكان هذه املدينة 
اأن"ال�صلطات املحلية  واأ�صاف 
الولية   عا�صمة  يف  واملنتخبة 
مدعوة لالهتمام اأكرث باجلانب 
املجال  ترك  واأل  البيئي, 
ليفعلوا  العقار  للوبيات  ف�صيحا 
ما يريدون  لأن كل ما يردونه 
ذلك  كان  ولو  الغتناء  هو 
املواطنني  �صحة  ح�صاب  على 

واملنظر اجلمايل للمدينة

تب�شة

اإهمال وا�شح يف العناية 
بامل�شاحات اخل�شراء 
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هكذا حتدث كو�صرن عن �صفقته
يا�شر الزعاترة

»التجارية«!!

يف احلوار، قال كو�شرن بالن�ص: 
»ال اأريد التحدث عن تفا�شيل 
عليها،  نعمل  التي  ال�شفقة 
خطابي  يف  قلت  كما  ولكن 
باأنه  اأوؤمن  اإنني  القد�ص،  يف 
اتفاق،  اإىل  الو�شول  اأجل  من 
مما  اأكرث  الطرفان  �شيك�شب 
بالثقة  و�شي�شعران  يعطيان، 
�شتكون  �شعبيهما  حياة  باأن 
من  عقود  بعد  حاالً  اأف�شل 
التي  التنازالت  ب�شبب  االآن، 
احلوار  بداية  يقدمانها«منذ 
وحتى منتهاه، يت�شح اأن كو�شرن 
يتحدث عن �شفقة »جتارية«، 
جانب  من  فقط  كذلك  وهي 
من  ولي�ص  الفل�شطينيني، 
على  اإذ  االإ�رسائيلي،  اجلانب 
تنازالت  يقدم  اأن  الفل�شطيني 

من اأجل العي�ص، الأن العي�ص يف 
الطرف االآخر »رغيد« بالطبع، 
تقدم  اإىل  ي�شيف  اأنه  �شيما  ال 
مميزاً  اأمنياً  و�شعاً  االقت�شاد 
توّفره له �شلطة احلكم الذاتي 
وبكل فجاجة،  راهناً.  القائمة 
افرتا�ص  اإىل  كو�شرن  يذهب 
)االقت�شادي(  الطرح  هذا  اأن 
ال�شعب  طرف  من  مقبول 
افرتا�ص  وهو  الفل�شطيني، 
اجلهل،  اإىل  الوقاحة  ي�شيف 
مل  الفل�شطيني  ال�شعب  الأن 
�شوق  يف  يوماً  ق�شيته  يعر�ص 
امل�شاومة التجارية، واإذا كانت 
فئة منه قد قبلت بهذه اللعبة 
على نحو ما عرب �شلطة تقدم 
لالحتالل  االأمنية  اخلدمات 
جماهري  فاإن  العي�ص،  مقابل 
ذلك  تقبل  ولن  مل  ال�شعب 
»اأعتقد  كو�شرن:  يقول  بحال. 
اأقل  الفل�شطيني  ال�شعب  اأن 
بني  احلوار  بنقاط  اكرتاثاً 

اهتماماً  واأكرث  ال�شيا�شيني، 
هذه  �شتوفر  كيف  لريى 
املقبلة  ولالأجيال  له  ال�شفقة 
واملزيد  جديدة،  فر�شاً 
االأجور  ذات  الوظائف  من 
اإىل  الو�شول  واآفاق  االأف�شل، 
حياة اأف�شل«، ثم يكرر موؤكداً: 
بني  الفعلية  ال�شفقة  »نقاط 
والفل�شطينيني،  االإ�رسائيليني 
التي  االقت�شادية  اخلطة  لكن 
تظهر  اأن  ميكن  عليها  نعمل 
�شفقة،  من  كجزء  ياأتي  ما 
عندما يتم حتقيقها مع بع�ص 
التي  ال�شخمة  اال�شتثمارات 
االأردين  ال�شعبني  اإىل  متتد 
اأنه هنا  اأي  اأي�شاً«،  وامل�رسي 
وامل�رسيني  االأردنيني  ي�شاوم 
اأي�شاً، وبالذات االأردنيني، الأن 
يكّر�ص  قد  اأطروحاته  جوهر 
الحقاً  البديل  الوطن  موؤامرة 
مرة  ال�شحيفة  �شاألته  وحني 
ال�شيا�شي  اجلانب  عن  اأخرى 

»الق�شايا  اأجاب:  للخطة، 
التقليدية �رسورية،  االأ�شا�شية 
ونركز عليها ب�شكل مكثف، مع 
لالختالفات  الكبري  تقديرنا 
نحن  اجلانبني.  بني  التاريخية 
من  حزمة  باإيجاد  ملتزمون 
احللول ميكن للطرفني العي�ص 
اأي�شاً  يعّقب  لكنه  معها«، 
حل  »جمرد  قائاًل:  ومبا�رسة 
خلق  دون  االأ�شا�شية  الق�شايا 
يوؤدي  لن  اأف�شل  حلياة  م�شار 
ما  يقراأ  من  دائم«.  حل  اإىل 
الطويل  واحلوار  اآنفاً،  ورد 
جمرد  اأنه  يدرك  كو�شرن،  مع 
مدر�شة  يف  �شغري  تلميذ 
قالت  )»هاآرت�ص«  نتنياهو 
ال�شفقة  تفا�شيل  اإن  االأحد 
ماأخوذة  كلها  )ال�شيا�شية( 
اأن  ذلك  نتنياهو(،  اأفكار  من 
االقت�شادي«  »ال�شالم  فكرة 
اأكرث  منذ  نتنياهو  فكرة  هي 
اإىل  من عقدين، ما ي�شري هنا 

اأن  وهو  االأهمية،  بالغ  اأمر 
تكون  ال  قد  القرن«  »�شفقة 
نهائية، اإذا تعذر متريرها، بل 
التي  ال�شيغة  بذات  مرحلية 
اأي  قدمياً،  نتنياهو  طرحها 
ومن  الفل�شطينية،  القيادة  اأن 
قد  العربية،  االأنظمة  ورائها 
اإعالن  اإىل  م�شطرة  تكون  ال 
القد�ص  عن  بالتنازل  القبول 
ميكن  اإذ  املثال،  �شبيل  على 
احلديث عن تركها اإىل مرحلة 
مع  حل�شا�شيتها  تبعاً  الحقة 
ومعها  تهويدها،  ا�شتمرار 
م�شاحة  مثل  اأخرى،  ق�شايا 
)ق�شية  وال�شيادة  االأر�ص 
طبعاً  التداول  خارج  الالجئني 
التعوي�ص(،  مبداأ  با�شتثناء 
االقت�شاد  بق�ش�ص  واالن�شغال 
املوؤقت  ليتحّول  واال�شتثمار، 
وهو  دائم،  اإىل  الوقت  مبرور 
»احلل  �شارون  طرح  ذات  هنا 
املرحلي«، الذي �شّماه نتنياهو 

ويف  االقت�شادي«.  »ال�شالم 
عالقة  تطبيع  يجري  االأثناء، 
العربية،  الدول  مع  الكيان 
نزاٍع  جمرد  ال�رساع  وي�شبح 
ذلك  )ي�شّمى  اأكرث  ال  حدودي 
»احلل االإقليمي« اأحياناً(. هذا 
بالطبع ين�شجم اأكرث مع جوهر 
العقائدي،  ال�شهيوين  الطرح 
الأن نتنياهو لن يقبل االعرتاف 
الغربية  ال�شفة  من  �شرب  باأي 
الأن  فل�شطينية،  كاأر�ص 
الدينية  الرواية  ين�شف  ذلك 
هو  هنالك  ما  وكل  لل�رساع، 
اأمر  للفل�شطينيني  يرُتك  اأن 
�شفقة  هذه  اأنف�شهم.  اإدارة 
حني  يف  وخطرية،  حقرية 
بو�شفها  البع�ص  يرّوجها  قد 
تنازل  مرحلية ال تنطوي على 
احلذر،  فاحلذر  الثوابت،  عن 
اأن  الفل�شطيني  ال�شعب  وعلى 
يكون مدركاً حلقيقة املوؤامرة، 
�شواء كانت نهائية اأم مرحلية.

كو�صنري �صفري امل�صروع ال�صهيوين يف املنطقة العربية
يا�شر مناع

كو�شنري  جاريد  قدما  تتعب  مل 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  م�شت�شار 
اخلا�ص  ومبعوثه  و�شهره  ترمب 
ال�رسق  دول  بني  التنقل  من  لل�شالم 
واالأردن  م�رس  وباالأخ�ص  االأو�شط، 
حاماًل  اخلليج  دول  من  وقلياًل 
امل�رسوع ال�شهيوين بحلته اجلديدة 
القرن«،  »�شفقة  عنوان  حتت 
الت�شاوؤالت  من  �شياًل  وراءه  خملفاً 
والتحليالت والتوقعات التي اأ�شغلت 
والتي  العامة،  قبل  ال�شيا�شيني 
بدورها �رسفت االأنظار عن الوقائع 
واملجريات التهويدية واال�شتيطانية 
ال�شفة  يف  وال�شيما  االأر�ص  على 

الغربية.
وكان الالفت يف االأمر االجتماعات 
امل�شوؤولني  مع  املتكررة 
االإ�رسائيليني وخا�شة رئي�ص حكومة 
الذين  نتنياهو،  بنيامني  االحتالل 

اعرتا�شات  اأو  اأي حتفظات  يبِد  مل 
اخلطة  الأن  بب�شاطة  ال�شفقة؛  على 
اإ�رسائيلية  �شياغة  ذات  ال�شفقة  اأو 
الفل�شطيني  املوقف  وب�شبب  بحتة، 
تلك  قاطع  وب�شكل  يرف�ص  املعلن 
ت�شميتها-،  لنا  �شح  -اإن  ال�شفقة 
فاإن  االإ�رسائيلية  للم�شادر  ووفقاً 
بيت الق�شيد يف تلك اللقاءات متثل 
خطة  م�شامني  عر�ص   : اأوالً  يف: 
حاًل  ت�شع  التي  االأمريكية  ال�شالم 
للق�شايا  – ح�شب زعمهم -  واقعياً 
املختلف عليها منذ عقود، املقدمة 
وم�رس  االأردن  اجلارتني  روؤ�شاء  اإىل 
باالإ�شافة اىل ال�شعودية واالإمارات، 
حيث ي�شكلون بدورهم ورقة �شغط 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�ص  على 
وقف  عن  االإعالن  اأجل  من  عبا�ص 
مقاطعة مبعوثي االإدارة االأمريكية، 
املبا�رسة  اإملفاو�شات  اىل  العودة 
اأو  حرج  اأي  دون  »اإ�رسائيل«  مع 
القائم،  بالو�شع  القبول  مع  �رسوط 

باأن  يعني  فهذا  ذلك  حدث  واإن 
ملف القد�ص قد ح�شم اأمره ل�شالح 
على  مكان  له  يعد  ومل  »اإ�رسائيل« 

طاولة التفاو�ص.
وهو  غزة  قطاع  يف  االأو�شاع  ثانياً: 
للجميع  بالن�شبة  اأهمية  ذات  اأمر 
املتحدة  الواليات  راأ�شهم  وعلى 
تقدمي  اإىل  ت�شعى  والتي  االأمريكية، 
الواقع  اأر�ص  وتطبيقها على  روؤيتها 
واإ�شفاء  ودولية،  عربية  مبباركة 
على  الزائفة  ال�رسعية  من  نوع 
هدوء  ظل  يف  القادمة،  التغيريات 
بوابة  عرب  وذلك  غزة  قطاع  ي�شود 
االإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي 
اإىل  الرامية  االقت�شادية  وامل�شاريع 
قطاع  يف  املعي�شة  احلياة  حت�شني 
عرب  تكون  ال  اأن  �رسيطة  غزة، 
حركة حما�ص، - مع اعتقادي بوهم 
تلك امل�شاريع -، حتى ال  وهالمية 
يتكرر م�شهد يوم 5/14 الذي اأيقظ 

العامل ولو لربهة من الزمن.

ال�شحفي  اأورده  ما  �شح  واإن  اأما 
�شحيفة  يف  �شرييوتي  دانيال 
باأن هنالك موقف  اليوم«  »اإ�رسائيل 
العربية  الدول  جانب  من  م�شرتك 
حول   – اأ�شماها  كما   – املعتدلة 
واإن  القرن،  �شفقة  معار�ص  عدم 
القيادة  اأن  يعني  عبا�ص،  عار�شها 
قيمة  ذات  تكون  لن  الفل�شطينية 
ال�شفقة،  مبخرجات  يتعلق  فيما 
بلغة اأخرى فاإن الدول العربية على 
الرغم من عدم قناعة البع�ص بجزء 
تعلن  اأنها  اإال  االأمريكي  الطرح  من 
ب�شكل وا�شح وغري م�شبوق عن عدم 
نيتها التدخل وحتى باإ�شدار بيانات 
االأر�ص،  على  �شيجري  فيما  اإدانة 
يواجهون  الفل�شطينيني  تاركة 
التهويدية  االإ�رسائيلية  ال�شيا�شات 
اأي�شاً  الالفت  ومن  مبفردهم. 
�شحيفة  اختيار  الزيارة  هذه  يف 
ـــ  كو�شنري  الفل�شطينية،  القد�ص 
اأجل  من  ـــــ  فراغ  من  ياأِت  مل  الذي 

ب�شكل  الفل�شطينيني  خماطبة 
هذه  بجدوى  واإقناعهم  مبا�رس 
باأن كو�شنري  ال�شفقة. على ما يبدو 
عربية  تطمينات  على  ح�شل  قد 
الفل�شطيني  املوقف  جتاه  حول 
ال�شيا�شية  املقاطعة  حول  املعلن 
التغيري،  نحو  املتحدة  للواليات 
وفهم ذلك من بني ثنايا ت�رسيحاته 
ا�شتعداده  عن  فيها  اأعرب  التي 
االأخري  واأن  عبا�ص،  الرئي�ص  للقاء 
ملتزم وجاد بعملية ال�شالم، وتزامن 
الرو�شي  الرئي�ص  دعوة  مع  ذلك 
عبا�ص  من  كاًل  بوتني  فالدميري 
وح�شور  مو�شكو  لزيارة  ونتنياهو 
العامل.  لكاأ�ص  النهائية  املباراة 
يطلب  اأن  املتوقع  غري  من  ختاماً 
االن�شحاب من  »اإ�رسائيل«  اأحد من 
غور  اأو  الغربية  ال�شفة  م�شتوطنات 
االأردن اأو اأن حتل م�شكلة الالجئني، 
اأو اإحداث تغيري على الو�شع القائم 
على  واالإ�رسار  القد�ص  مدينة  يف 

االأخري  االأمريكي  االعرتاف  �شحب 
لل�شلطة  بالن�شبة  اما  املدينة،  حول 
�شوى  �شيء  يتغري  فلن  الفل�شطينية 
الوطنية  ال�شلطة  م�شمى  ا�شتبدال 
بالدولة الفل�شطينية مع بع�ص الدعم 
املادي املمنوح من ال�شعودية ودول 
ح�شب  الكبرية  املكا�شب   - اخلليج 
متت  حالة  يف  كو�شنري-  تعبري 
هذا  الفل�شطينية،  القيادة  موافقة 
يف  ميتة  ال�شفقة  هذه  باأن  يعني 
كفل�شطينيني،  لنا  بال�شنبة  مهدها 
وفا�شلة منذ بدايتها، ولن ت�شهم يف 
من  عند  الفل�شطينية  الق�شية  حل 
يتطلب  لذلك  بفاعليتها،  يعتقدون 
الفل�شطينية  والقوى  الف�شائل  على 
واالإمكانيات  الطاقات  بكل  ال�شعي 
احلقيقية  الوطنية  الوحدة  لتحقيق 
العقوبات  برفع  واملبا�رسة 
املفرو�شة على قطاع غزة كخطوة 
الدولية  املوؤامرة  مواجهة  يف  اأوىل 

لت�شفية الق�شية الفل�شطينية.

لعلها املرة الأوىل التي ُيتاح 

لنا من خاللها الطالع 

مبا�شرة على اأفكار جاريد 

كو�شرن -م�شت�شار و�شهر 

الرئي�س الأمريكي، دونالد 

ترمب- فيما خ�ّس امللف 

الفل�شطيني، ل �شيما اأنه 

املهند�س الظاهر ملا بات 

يعرف بـ »�شفقة القرن«.

نتحدث هنا عن احلوار 

املطّول الذي منحه كو�شرن 

ل�شحيفة »القد�س« 

املقد�شية، والذي ن�شر قبل 

اأيام، وك�شف من خالله عن 

اأفكاره بعد اجلولة التي 

قام بها يف املنطقة ب�شحبة 

مبعوث ترمب الآخر 
)غرينبالت(.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

  املادة 412 فقرة و ما يليها  من ق ا م ا 

نحن الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء 
اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة : مقاولة اجناز اأعمال البناء و احلفر رحيم حممد او عبد اهلل 
العنوان : حي حممد الباي الرغاية 

بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية 
و الإدارية 

بتاريخ  /البحري  التجاري  الق�ضم  داي   ح�ضني  حمكمة  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناء 
بال�ضيغة  املمهور  و   17/04249 الفهر�س  رقم   17/02282 اجلدول  رقم   2017/07/09

التنفيذية بتاريخ 2018/03/05 الرقم : 2018/367  
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء 
املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

بتاريخ 2018/03/05  عن طريق ر�ضالة م�ضمنة 
تكليف  حم�رض  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  حم�رض  و  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رض  مبوجب 
اإعالنات  بلوحة  التعليق  طريق  عن  الق�ضائية  املح�رضة  نف�س  طرف  من  املحررة  بالوفاء 
حمكمة ح�ضني داي  بتاريخ 2018/05/20 مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض 
تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي 
عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية ح�ضني داي  بتاريخ 2018/05/03  بناءا على اإذن 
بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة 
ح�ضني داي بتاريخ 2018/06/14  حتت رقم 18/1118  اإىل ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

للمن�ضاأت العمومية الكربى و الري امل�ضماة اكوادريل ممثلة من طرف م�ضريها  
التنفيذي  ال�ضند  ت�ضمنه  داي  مبا  د مدخل ج ح�ضني  263 حي عمريو�س عمارة   : العنوان 
الفاتورة +دفع مبلغ  :  دفع 5.361.174.00 دج قيمة  اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب  املذكور 
500.000 دج تعوي�س عن كافة الأ�رضار + دفع مبلغ 3500 دج م�ضاريف  ق�ضائية + دفع مبلغ 

16.644 دج م�ضاريف التنفيذ + احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع .
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و 

اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

للمخاطب  ن�ضخة من هذا املح�رض  �ضلمنا  و  اأعاله  ذكر  كما  تكلمنا  و  بلغنا  لذلك  اإثباتا  و 
الكل طبقا للقانون .

املح�رضة الق�ضائية   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية 
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

  املادة 412 فقرة و ما يليها  من ق ا م ا 

نحن الأ�ضتادة / حا�ضور الزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء 
اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة : العربي م�ضعود بو�ضيف 
العنوان : تعاونية الربيع رقم 63 حي مطلع الفجر وهران 

بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية 
و الإدارية 

بناء على اأمر الأداء ال�ضادر عن رئي�س حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2017/04/30 حتت رقم 
2017/53 و املمهور بال�ضيغت التنفيذية بتاريخ 2018/09/25 الرقم الت�ضل�ضلي 2017/1468 

.
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء 
املحررة من طرف الأ�ضتادة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

بتاريخ 2017/10/30 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 002555 
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء 
اإعالنات حمكمة  بلوحة  التعليق  الق�ضائية عن طريق  املح�رضة  نف�س  من طرف  املحررة 

�ضيدي احممد بتاريخ 2017/12/24 
تكليف  حم�رض  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  حم�رض  و  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رض  مبوجب 
بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية 

املرادية بتاريخ 2017/12/31 
بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد 

رئي�س حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2018/06/11 حتت رقم 2018/3282 
اإىل وكالة ال�ضياحة و ال�ضفر غاملمتاز ممثلة يف �ضخ�س م�ضريها 

العنوان : 01 �ضارع حاج اأوكيل املرادية اجلزائر 
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 

دفع 1.630.000.00 دج ) مليون و �ضتمائة و ثالثون الف دينار جزائري ( ميثل مبلغ الدين + 
بالإ�ضافة اىل م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون 
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و 

اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

للمخاطب  ن�ضخة من هذا املح�رض  �ضلمنا  و  اأعاله  ذكر  كما  تكلمنا  و  بلغنا  لذلك  اإثباتا  و 
الكل طبقا للقانون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي

 الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء
 حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة و ما يليها  من ق ا م ا

داي جمل�س ق�ضاء  لدى حمكمة ح�ضني  الزهراء حم�رضة ق�ضائية  الأ�ضتاذة / حا�ضور  نحن 
اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �ضارع اأحمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :�رضكة املياه و التطهريseaal �رضكة ذات اأ�ضهمspaو املمثلة من قبل مديرها العام 
و التي متثل وكالة ديدو�س مراد  

العنوان : مركزها الرئي�ضي ب 97 ح�ضرية بن عمر القبة اجلزائر 
القائمة يف حقها الأ�ضتاذة مداين حميدة املحامية 

اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية  بناء على 
و الإدارية 

بتاريخ  التجارية  الغرفة  اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س  عن  ال�ضادر  القرار  عقد  على  بناءا 
2017/11/26 رقم الق�ضية 17/04166 رقم الفهر�س 17/05586 و املمهور بال�ضيغة التنفيذية 

بتاريخ 2018/03/28 رقم 2018/691  
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء 
املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء ، حم�رضة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

بتاريخ 2018/04/30 عن طريق ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم 003657
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء 
حمكمة  اإعالنات  بلوحة  التعليق  طريق  عن  الق�ضائية  املح�رضة  نف�س  طرف  من  املحررة 
تبليغ  حم�رض  و  التنفيذي  ال�ضند  تبليغ  حما�رض  مبوجب   2018/05/17 بتاريخ  داي   ح�ضني 
عن  الق�ضائي  املح�رض  نف�س  طرف  من  املحررة  بالوفاء  تكليف  حم�رض  و  بالوفاء  تكليف 
على  بناءا    2018/05/17 بتاريخ  الو�ضطى    اجلزائر  بلدية  اإعالنات  بلوحة  التعليق  طريق 
رئي�س  ال�ضيد  عن  ال�ضادر  وطنية  يومية  جريدة  يف  الر�ضمي  تبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رض  اإذن 
نور  بوخدميي   / اإىل    18/3283 رقم  2018/06/11   حتت  بتاريخ  �ضيدي حممد   حمكمة 
الدين    العنوان : �ضارع فرحات بو�ضعد عمارة 15 درج       الطابق 03 ديدو�س مراد اجلزائر   
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب :  دفع 532.573.33 دج ) 
خم�ضمائة و اثنان و ثالثون األف و خم�ضمائة و ثالثة و �ضبعون دينار و 33 �ضنتيم (  ميثل مبلغ 
م�ضاريف   + ال�رضر  عن  تعوي�س   ) جزائري  دينار  األف  )ثالثون  دج   30.000 مبلغ   + الدين 
التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع  طبقا للقانون . و نبهناه باأنه له مهلة 
15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية  و لكي ل يجهل ما تقدم  و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله 

و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون .
املح�رضة الق�ضائية 

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

الأ�شتاذة /حا�شور الزهراء
حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي

الهاتف/94-82-77-021

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
بعد انقا�س 10 %

نحن املح�رضة الق�ضائية الأ�ضتاذة / حا�ضور الزهراء ، اأنه مبوجب الأمر على العري�ضة من اأجل حتديد جل�ضة بيع العقار باملزاد العلني ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س 
حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2016/01/18 حتت رقم 15/03206.

الكائن مقرها بح�ضني داي  الثالثة م�ضاءا مبحكمة ح�ضني داي   ال�ضاعة  بالقاعة رقم 02 على  بتاريخ 2018/07/09  العلني  بيع عقار عن طريق املزاد  �ضي�رضع يف 
اجلزائر 

لفائدة : ورثة عمران عمران وهم : 1-عمران اوريدة
2-بوري�ضة �ضعدية املتوفاة اأثناء اإجراءات بيع العقار ورثتها وهم : �ضايع حكيم -�ضعيداين نور الدين و املختارين موطنهم مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله  

�ضد : فريق عمران وهم :مو�ضى -علي-العيا�ضي -عي�ضى -و�ضيلة- زوينة- زوبري -اإبراهيم – ورثة زهرة- ف�ضيلة 
العنوان : بالربوة البي�ضاء رقم 510 بلدية القبة اجلزائر .مكان تواجد العقار املراد بيعه .

تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه الكائن بحي البدر رقم 510 م�ضاحته 452 مرت مربع م�ضيد عليه بناية وفق الدفرت العقاري املوؤرخ يف 
2011/05/15 جملد 02 رقم 1793 كالتايل البناية 01- عبارة عن م�ضكن يتكون من طابق ار�ضي و طابق علوي ، الطابق الأر�ضي يتكون من حمل جتاري : مكتب ، 
مرحا�س، دور منخف�س ، فناء خلفي و هو جمهز بخزان ماء ، ثالث حمالت جتارية ، �ضقة تتكون من مدخل فردي ، قاعة ا�ضتقبال ، مطبخ بالزاوية ، غرفتني ، رواق 
جمموع املحالت الثالثة و ال�ضقة 129.43 مرت مربع ، طابق يتكون من : مدخل ، مطبخ ،مرحا�س ، قاعة ،حمام، قاعة ا�ضتقبال "ال�ضالون" 04 غرف ، رواق �رضفتني 

، �ضطح جمموع املبنى املغطى ذو امل�ضاحة 136.27 مرت مربع.
البناية 2/عبارة عن �ضقة تتكون من : مدخل ، فناء، مرحا�س ، قاعة حمام ، �ضالون ، مطبخ ، غرفتني مع درج الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 57.29 مرت مربع. 

بناية 3/عبارة عن �ضقة تتكون من مدخل ، فناء ، مرحا�س ، قاعة حمام ، �ضالون ، مطبخ غرفتني مع درج الدخول نحو �ضطح ال�ضقف م�ضاحته 76.19 مرت مربع
بناية4/عبارة عن بناية تتكون من : مدخل ، مرحا�س، مطبخ ، غرفة ،قاعة ا�ضتقبال ، رواق م�ضاحته 57.51 مرت مربع ، و طابق يتكون من 03 غرف ، �ضطح ، رواق 

مب�ضاحة 47.28 مرت مربع )بناية منجزة بن�ضبة 70 باملائة(
�رضوط البيع: 

اإ�ضافة اىل �رضوط الواردة يف قائمة �رضوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�ضني داي . فان قيمة العقار بعد انقا�س الع�رض10 % يقدر ب : 69.653.412 دج )ت�ضعة و 
�ضتون مليون و �ضتمائة و ثالثة و خم�ضون الف و اربعمائة و اثنا ع�رض دينار جزائري( ي�ضاف اليها م�ضاريف التنفيذ و كل حقوق الت�ضجيل و ال�ضهار و احلق التنا�ضبي 
للمح�رض الق�ضائي املحدد قانونا. كما اأن الرا�ضي عليه املزاد ملزم بدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1 الثمن و امل�ضاريف و الر�ضوم امل�ضتحقة بوا�ضطة �ضيك 
موؤ�رض عليه حل�ضاب اأمانة �ضبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اجل ثمانية 08 اأيام املوالية لر�ضو املزاد فعلى الراغبني يف ال�رضاء الطالع على قائمة �رضوط 

البيع املودعة لدى كتابة �ضبط حمكمة ح�ضني داي اأو �ضحبها من مكتب املح�رضة الق�ضائية الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله.

املح�شرة الق�شائية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذة : فارح �شهام 

حم�شرة ق�شائية 
اجلزائر  رم�شان  عبان  �شارع   14

الهاتف : 61-40-47-0778
تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر

 املادة 412 ، 612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

نحن الأ�شتاذة فارح �شهام ، حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة �شيدي احممد، جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 املوقعة اأدناه و الكائن مقر مكتبها ب 14 �شارع عبان رم�شان اجلزائر 

لفائدة : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بورقان "�ضوديبا " ممثلة  مبمثلها القانوين ولد الطالب فريد 
الكائن مقرها ب : املركز التجاري القد�س ال�رضاقة 

بناء على املادة 612 ، 613 ، 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناء على احلكم ال�ضادر عن حمكمة بئر مراد راي�س ، الق�ضم التجاري / البحري ، بتاريخ : 17/10/30 ق�ضية رقم : 17/03348  رقم الفهر�س : 17/08274 ، 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2018/04/08 ، حتت رقم : 2018/0994 
بناء على حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املبلغة عن طريق ر�ضالة م�ضمنة مع اإ�ضعار بال�ضتالم ، بتاريخ : 

2018/04/26 ، و�ضل رقم : 00438691116 
بتاريخ  حيدرة  ببلدية  الإعالنات  لوحة  طريق  عن  و   ،  2018/05/14 بتاريخ  بئرمرادراي�س   مبحكمة  الإعالنات  لوحة  طريق  عن  بالوفاء  التكليف  على  بناءا 

.2018/05/15
بناءا على اأمر الإذن بالن�رض يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2018/06/11 حتت رقم : 18/3880 .

كلفنا بالوفاء ال�ضيد)ة( : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة امقيد ممثلة مبمثلها القانوين �ضقاق لعمارة 
الكائن مقرها ب : حي لمادلن رقم 44 حيدرة 

بتنفيذ حمتوى ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله فورا ، و دفع امل�ضاريف التالية مقابل و�ضل على الأداء : 
-مبلغ 15.000.000.00 دج ) خم�ضة ع�رض مليون دج ( 

-مبلغ 6.798 دج م�ضاريف التنفيذ ، اإ�ضافة اإىل مبلغ 372.000 دج احلقوق الن�ضبية للمح�رض 
املجموع : خم�ضة ع�رض مليون و ثالثمائة و ثمانية و �ضبعون األف و �ضبعمائة و ثمانية و ت�ضعون دينار جزائري )15.378.798 دج( 

ونبهناه باأن له مهلة خم�ضة ع�رض يوم ) 15 يوم ( للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم

واإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض يف اليوم و ال�ضهر و ال�ضنة و ال�ضاعة املذكورين اأعاله طبقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 

ANEP N°: 819670 الو�شط:2018/06/28

الو�شط:2018/06/28الو�شط:2018/06/28

الو�شط:2018/06/28

الو�شط:2018/06/28

الو�شط:2018/06/28

�إ�شهاراخلمي�س 28  جوان  2018  املوافـق  لـ 14 �شوال 1439هـ 9

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente 
 Les  rabais remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
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INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier Elmouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plutart le 10 avril 

Coùt de la formation 
            10 000DA
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0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE
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عن  الت�رسيبات  �سيل  ومبقابل 
البيت  ف�سل  اخلطة،  عنا�رس 
من  �سل�سلة  اإ�سدار  الأبي�ض 
من  نفى  التي  املقت�سبة  البيانات 
اأن يكون قد ا�ستكمل و�سع  خاللها 
ال�رساع  اإنهاء  اإىل  الهادفة  اخلطة 

الفل�سطيني ـ الإ�رسائيلي.
ويرى املحلل ال�سيا�سي الإ�رسائيلي 
ير�سح عن  ما  اأن  بن مناحيم،  يوين 
يتوافق  الأمريكية  للخطة  عنا�رس 
الإ�رسائيلية  احلكومة  تبدي  ما  مع 
وقال  به  للقبول  ال�ستعداد  احلالية 
"امل�ستوى  لالأنا�سول  مناحيم  بن 
ل  اإ�رسائيل  يف  احلايل  ال�سيا�سي 
يبدي  وهو  فل�سطينية،  دولة  يريد 
اأقل  فل�سطيني  لكيان  ا�ستعدادا 
الأرا�سي  من  اأجزاء  على  دولة  من 
عليه  يطلق  ما  وهو  الفل�سطينية، 
اأبيب )حكم ذاتي زائد( دون  يف تل 
عا�سمة يف القد�ض ال�رسقية، ودون 

غور الأردن اأو عودة الالجئني".
واأ�ساف "بدعم من اللوبي اليهودي 
ا�ستطاع  املتحدة،  الوليات  يف 
الأمريكي  الرئي�ض  م�ست�سارو 
غرينبالت  وجي�سون  كو�سرن  جاريد 
بو�سع  اإقناعه  فريدمان،  وديفيد 
الوزراء  رئي�ض  مقا�ض  على  خطة 
نتنياهو لإنهاء ال�رساع". ويف نهاية 
املحلل  كتب  املا�سي،  الأ�سبوع 
"هاآرت�ض"  �سحيفة  يف  ال�سيا�سي 
هذا  كان  "اإذا  هرئيل  عامو�ض 
النهائي،  القرتاح  هو  بالفعل 
فالناجت �سيعترب )دولة ناق�سة( بعيدة 
الفل�سطينية.  املطالب  عن  جدا 
رام  اأن  الفرتا�ض  ميكن  ولذلك 
اأن  ميكن  ل  نقطة  �ستعتربها  اهلل 
ت�سكل بداية للمفاو�سات. و�سيكون 
الإدارة  �ستعر�سه  الذي  الإغراء 
اقت�سادي  هو  الفل�سطينيني  على 
من  �سخمة  حزمة  اأ�سا�سي  ب�سكل 
جزئيا  ممولة  وبالتاأكيد  احلوافز، 

من دول اخلليج االعربي".

عا�شمة مفرت�شة يف 
اأبودي�س

ا�ستنادا اإىل هرئيل فاإن "الأمريكيني 
على  بالفعل  �سيعر�سون 
عا�سمتهم  تكون  اأن  الفل�سطينيني 
يف بلدة اأبو دي�ض، ولي�ض يف القد�ض 
تقرتح  املقابل،  ويف  ال�رسقية، 
اخلطة ان�سحاب اإ�رسائيل من ثالث 
يف  عربية  واأحياء  قرى  خم�ض  اإىل 
و�ستبقى  و�سمالها.  املدينة  �رسق 

القد�ض القدمية يف يد اإ�رسائيل".
اإىل  "اإ�سافة  هرئيل  واأ�ساف 
يدرج  لن  ترامب  اأن  يبدو  ذلك، 
امل�ستوطنات  اإخالء  اقرتاحه  يف 
وبالتاأكيد  املعزولة،  الإ�رسائيلية 
الكتل  يف  ت�سوية  اإىل  التو�سل  لي�ض 
غور  �سيبقى  كما  ال�ستيطانية. 
الإ�رسائيلية  ال�سيطرة  الأردن حتت 

الكاملة، و�ستظل الدولة الفل�سطينية 
ودون  جي�ض  دون  ال�سالح  منزوعة 
اأ�سلحة ثقيلة". ول جتد خطة كهذه 
قبول من اجلانب الفل�سطيني الذي 
و�سفها  على  اأ�سهر  منذ عدة  ي�رس 
باأنها "�سفعة القرن"، مبقابل ترقب 
اإ�رسائيلي للخطة ويف هذا ال�سدد، 
لفت بن مناحيم الذي عمل ل�سنوات 
يف  للتحرير  ورئي�سا  عاما  مديرا 
اإىل  الر�سمية،  الإ�رسائيلية  الإذاعة 
اأن "نتنياهو اأقنع الإدارة الأمريكية 
باأنه يف ظل الئتالف احلايل الذي 
قيام  قبول  على  قادر  غري  يقوده 
حزبه  حتى  لأنه  فل�سطينية،  دولة 

)الليكود( يرف�ض دولة كهذه".
تفكري كو�سرن وغرينبالت

عنه  متخ�ض  الذي  "احلل  وقال 
كيان  وغرينبالت هو  كو�سرن  تفكري 
من  واأجزاء  غزة  يف  فل�سطيني 
ال�سيطرة  اإبقاء  الغربية، مع  ال�سفة 
بغور  واحتفاظها  لإ�رسائيل  الأمنية 
وتوطني  ال�رسقية،  والقد�ض  الأردن 
الالجئني الفل�سطينيني دون ال�سماح 

لهم بالعودة".
اإىل  اخلطة  تتطرق  "ل  واأ�ساف 
اأرا�سي  امل�ستوطنات املقامة على 
ال�سفة وبالتايل �ستبقى قائمة، ويف 
بع�ض  اإخالء  يتم  الأحوال  اأف�سل 
املعزولة  ال�سغرية  امل�ستوطنات 
للمدن  اجلغرايف  التوا�سل  لتاأمني 
وحميطها"وتابع  الفل�سطينية 
مينح  ذلك  "مبقابل  مناحيم  بن 
اأبو دي�ض  الفل�سطينيون عا�سمة يف 
ل  ال�رسقية  القد�ض  يف  اأحياء  و4 
اإ�سكالية  اأي  عنها  التنازل  ي�سكل 
جبل  مثل  اإ�رسائيلية  �سيا�سية 
�سعفاط،  وخميم  والزعيم،  املكرب، 
اإغراءات  جانب  اإىل  والعي�ساوية، 
اقت�سادية  خطة  بو�سع  مالية 
واملجتمع  العرب  ميولها  كبرية 

احلرم  يخ�ض  الدويل"،و"فيما 
فاإن  الأق�سى(  )امل�سجد  ال�رسيف 
اأبو  من  مبمر  متانع  ل  اإ�رسائيل 
دي�ض اإىل احلرم لي�سل امل�سلون من 
كل اأنحاء الأرا�سي الفل�سطينية من 

خالله"، بح�سب بن مناحيم.

موقف القيادة 
الفل�شطينية

وكانت القيادة الفل�سطينية اأعلنت يف 
الت�سالت  وقف  املا�سي  دي�سمرب 
اإدارة دونالد ترامب،  ال�سيا�سية مع 
بعد قرارها اعتبار القد�ض عا�سمة 
الأمريكية  ال�سفارة  ونقل  لإ�رسائيل 

اإليها.
الفل�سطينية  القيادة  وا�سرتطت 
الإدارة  برتاجع  الت�سالت  عودة 
والإعالن  قرارها،  عن  الأمريكية 
�رساحة قبولها حل الدولتني وقيام 
القد�ض  عا�سمتها  فل�سطينية  دولة 
مفاو�سات  اإطار  يف  ال�رسقية، 
�سمن اآلية متعددة الأطراف و�سمن 
وا�سنطن  لكن  حمدد  زمني  �سقف 
الفل�سطينية،  للمطالب  ت�ستجب  مل 
املواقف  بدعم  وا�ستمرت 
ان�سحابها  حد  اإىل  الإ�رسائيلية 
حقوق  جمل�ض  من  اجلاري  ال�سهر 
املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�سان 
بداعي "انحيازه للفل�سطينيني" ويف 
اإىل  مناحيم  بن  ي�سري  ال�سدد  هذا 
من  الت�سجيع  ت�ستمد  اإ�رسائيل  اأن 
املوقف الأمريكي الداعم باملطلق 

لها.
بالرتياح  ت�سعر  "اإ�رسائيل  وقال 
ملواقف الإدارة الأمريكية احلالية، 
اأن  هو  هناك  ال�سائد  والتقدير 
الأمريكية  ـ  الإ�رسائيلية  العالقات 
طويلة  لفرتة  الهدوء  �سي�سودها 
ترامب  انتخاب  باإعادة  �سواء  جدا، 

اأو انتخاب نائبه مايك بن�ض  رئي�سا 
رئي�سا للوليات املتحدة، وهو اأكرث 

دعما لإ�رسائيل من ترامب".
"باملقابل فاإن  واأ�ساف بن مناحيم 
الأمريكية  ـ  الفل�سطينية  العالقة 
م�سغية  اآذان  توجد  ول  متوترة، 
الأبي�ض،  البيت  يف  للفل�سطينيني 
وهو ما يجعل اإ�رسائيل ت�سعر باأنها 

اأقوى من اأي وقت م�سى".

موقف غام�س للقيادة 
الفل�شطينية؟

كانت  اإذا  ما  الوا�سح  من  ولي�ض 
قدما  �ستم�سي  الأمريكية  الإدارة 
يف خطتها ال�سيا�سية، بعد اأن قالت 
م�سادر فل�سطينية لوكالة الأنا�سول 
اإن كو�سرن وغرينبالت ا�ستمعا خالل 
ال�سعودية  يف  الأخرية  جولتهما 
موقف  اإىل  وقطر،  والأردن  وم�رس 
عربي موحد يرف�ض جتاوز القيادة 
الفل�سطينية، وي�رس على اأن اأي حل 
فل�سطينية  دولة  يت�سمن  اأن  يجب 
ال�رسقية  القد�ض  عا�سمتها 
الفل�سطينية  اإىل امل�سادر  وا�ستنادا 
هويتها،  عن  الك�سف  رف�ست  التي 
حاليا  تعكف  ترامب  اإدارة  فاإن 
م�ساريع  لتنفيذ  اأفكار  و�سع  على 
تنموية يف غزة بعد ف�سل م�رسوعها 
ال�سيا�سي ولكن بن مناحيم ل يتفق 
امل�سادر  هذه  اإليه  ذهبت  ما  مع 
بغزة  الأمريكي  "الهتمام  وقال 
القرن،  �سفقة  يلغي  ول  موؤقت 
اأن  اإذ  �سيتوا�سل،  عليها  فالعمل 
يف  تنفيذها  املطروح  امل�ساريع 
انفجار  منع  اإىل  تهدف  القطاع 
اإقليمية"وكان  تبعات  له  تكون  قد 
زيارة  الأحد  اأنهى  الأمريكي  الوفد 
نتيجة  اإعالن  دون  املنطقة  اإىل  له 

حمددة.

ميكن اإجمال "�شفقة القرن" الأمريكية بـ 3 عبارات، "كيان يف غزة، وحكم ذاتي يف ال�شفة الغربية، 
وعا�شمة فل�شطينية يف اأحياء يف القد�س" ومنذ اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف �شبتمرب العام 

املا�شي �شعيه لطرح ال�شفقة، �شرع �شهره وكبري م�شت�شاريه جاريد كو�شرن يف و�شع اخلطة التي ل تتوقف 
الت�شريبات عن م�شامينها.

فل�شطني املحتلة

على  القرن" الأمريكية  "�صفقة 
مقا�س اليمني "الإ�صرائيلي "

املقاومة الفل�شطينية

الذكرى الـ 12 لأ�صر �صاليط.. 
مقاعد الأ�صر لي�صت �صاغرة

اأ�رس  على  م�ست  عاما   12
املقاومة الفل�سطينية للجندي 
�ساليط،  جلعاد  "الإ�رسائيلي" 
اأعوام   5 طيلة  خاللها  جنحت 
عليه،  احلفاظ  يف  متوا�سلة 
حتى متكنت من حترير )1050( 
اأ�سرًيا واأ�سرية يف �سفقة اأطلق 

عليها "وفاء الأحرار".
زالت  ما  الذكرى،  ح�رسة  يف 
اأ�سري  اآلف  �سبعة  اأعني 
واأ�سرية، ترنو للحرية، اأمال مبا 
يف جعبة املقاومة الفل�سطينية 
اإذ  "اإ�رسائيليني"،  اأ�رسى  من 
يعّدون ق�سية حتريرهم م�ساألة 
وقت لي�ض اإل، ول يلتفون اأبدا 
الحتالل،  قادة  لت�رسيحات 
ظهر  عن  حفظوها  فلقد 
�ساليط،  اأ�رس  فرتة  اأثناء  قلب 
بالنهايات،  دوما  فالعربة 
األف  عن  يزيد  ما  اأب�رس  اإذ 
تهديدات  وبقيت  النور،  اأ�سري 
�سوتية  ظواهر  الحتالل 
واأثرا بعد عني. واأ�رست كتائب 
وجنود  �سباط  اأربعة  الق�سام 
"اإ�رسائيليني" منذ العام 2014، 
اأية  عن  الإف�ساح  وترف�ض 
معلومة تتعلق بهم قبل اإطالق 
الحتالل �رساح حمرري �سفقة 
اأعاد  الذين  الأحرار"  "وفاء 
بال�سفة  اعتقالهم  الحتالل 
وخالل  املحتلة،  الغربية 
قطاع  على  الأخرية  احلرب 
الق�سام  كتائب  اأ�رست  غزة 
"جفعاتي"  لواء  يف  ال�سباط 
يف  واجلندي  غولدين،  هدار 
�ساوؤول،  اأورون  "غولين"  لواء 
منغ�ستو،  اإبراهام  اإىل  اإ�سافة 

وه�سام ال�سيد.
الثنني  اليوم  وي�سادف 
لتنفيذ  الـ12  ال�سنوية  الذكرى 
التي  املبدد"  "الوهم  عملية 
للجي�ض  موقعا  ا�ستهدفت 
رفح  مدينة  �رسق  الإ�رسائيلي 
فيها  وقتل  غزة،  قطاع  جنوب 
واجلنود  ال�سباط  من  عدد 
حينها  واأ�رس  الإ�رسائيليني، 
من  �ساليط  غلعاد  اجلندي 

داخل دبابته.
بح�سب  العملية،  ونفذت 
وتقنية  مبهارة  الق�سام، 
امل�ستوى  عالية  ع�سكرية 

تخطيطا واأداء يف اأقل من 15 
دقيقة يف مع�سكر "اإ�رسائيلي"، 
ومعهم  املقاومون  وان�سحب 
�ساليط دون اأن ميكن تعقبهم، 
ال�ساخنة  الإنذارات  رغم 
حولها، ونفذتها كل من كتائب 
الق�سام،  الدين  عز  ال�سهيد 
الدين،  �سالح  النا�رس  واألوية 

وجي�ض الإ�سالم.

ا�ست�سهاد  ورغم  والعملية 
وعدد  منفذيها،  من  اثنني 
لحقا،  لها  املخططني  من 
التمادي  على  قويا  ا  رًدّ كانت 
"الإ�رسائيلي" يف قتل املدنيني 
الغتيالت،  وا�ستمرار 
التي  املجزرة  بعد  خ�سو�سا 
الطفلة  عائلة  �سحيتها  ذهبت 
بحر  �ساطئ  على  غالية  هدى 

غّزة حينها.
الق�سام الذراع  ومتكنت كتائب 
مدار  على  حلما�ض  الع�سكري 
اإخفاء  من  �سنوات  خم�ض 
يف  الأوىل  للمرة  �ساليط، 
الفل�سطينية،  املقاومة  تاريخ 
الع�سكرية  املحاولت  وف�سلت 
كافة  "الإ�رسائيلية"  والأمنية 
وطوال  اإليه.  الو�سول  يف 
اجلي�ض  حاول  الفرتة  تلك 
من  ال�ستفادة  "الإ�رسائيلي" 
عن  البحث  يف  الزمن  عن�رس 
على  ال�سغط  ويف  الأ�سري، 
بحمالت  القيام  ويف  حما�ض، 
وفر�ض  والتدمري،  القتل 
لإ�سقاط  وال�سعي  احل�سار 
حكومة حما�ض، لكنه ف�سل يف 
كل ذلك. ويف 11 اأكتوبر 2011 
"الوهم  عملية  هدف  حتقق 
الحتالل  وخ�سع  املتبدد"، 
لإرادة  اأخريا  "الإ�رسائيلي" 
القبول  على  واأجرب  املقاومة، 
باأغلب مطالب املقاومة، ومت 
تبادل  �سفقة  على  التوقيع 

الأ�رسى برعاية م�رسية.
اأطلق  التي  فقة  ال�سَّ ومبوجب 
اأُفرج  الأحرار"،  "وفاء  عليها 
عن 1050 اأ�سرًيا واأ�سرية مقابل 
داخل  من  اأ�رس  الذي  �ساليط 
كانت  التي  الع�سكرية  دبابته 
تنتظر  احلدود  على  راب�سة 
فري�سة فل�سطينية لقتنا�سها.
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)ائتالف  اجلبهة  متحدث  وتابع 
نائبا   15 له  معار�ض  ي�ساري 
"هو   :)2017 اأ�سل  من  برملانيا 
�رصاع ال م�سلحة لتون�ض ول�سعبها 
فيه، باعتبار اأن املواجهة فيه تكمن 
بني طرفني م�سوؤولني عما اآلت اإليه 
اأقر  اأزمات"وموؤخراً،  من  البالد 
ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة،  رئي�ض 
بها  متر  �سيا�سية  اأزمة  بوجود 
للمدير  م�سوؤوليتها  البالد، حمماًل 
تون�ض"،  "نداء  حلزب  التنفيذي 
التون�سي  الرئي�ض  جنل  حافظ، 

احلايل الباجي قايد ال�سب�سي.
ليربايل(  )احلاكم/  احلزب  وعلّق 
"احلكومة  اأن  معتربا  ذلك،  على 
اأزمة  عنوان  اإىل  حتولت  احلالية 
وحدة  حكومة  تعد  ومل  �سيا�سية، 

وطنية".

م�شوؤولية "النه�شة" 
و"النداء"

"النه�سة"  حزبي  حمل  الهمامي 
و"نداء  دميقراطي(  )اإ�سالمي 
احلكم  يف  املتحالفني  تون�ض" 
البالد  اإليه  و�سلت  ما  "م�سوؤولية 
يجعل  ما  وهو  واأزمة،  انهيار  من 
ت�سطف  وال  يدها  متد  ال  اجلبهة 

مع هذا الّطرف اأو ذاك".
معهما  "اخلالف  اأن  واعترب 
لي�ض  تون�ض(  ونداء  )النه�سة 
اإيديولوجياً بقدر ما هو يف الربامج 

ال�سيا�سية".
فر�ست  معينة  "ظروفا  اإن  وقال 
مع  التقارب  �سابقة  فرتات  يف 
جبهة  خالل  من  تون�ض  نداء 
 2013 �سنة  تكونت  التي  االإنقاذ، 
)نداء  �سيا�سية  اأطراف  بني 
اأ�سا�ساً(  ال�سعبية  واجلبهة  تون�ض، 
)اأحزاب  الرتويكا  حكم  عار�ست 
والتكتل(،  واملوؤمتر  النه�سة 
خا�سة عقب االغتياالت ال�سيا�سية 
)املعار�سني �سكري بلعيد، وحممد 

الرباهمي(.. وانتهى هذا التحالف 
بتحقيق الهدف وت�سحيح االأو�ساع 

بتون�ض".
و�سلت  عندما  "النه�سة  اأن  وراأى 
تعمل  مل   ،2011 �سنة  احلكم  �سدة 
الثورة،  اأهداف  تكري�ض  على 
على  االلتفاف  على  عملت  بل 
 ،2011 جانفي  مطالبها"ويف 
بالرئي�ض  �سعبية  ثورة  اأطاحت 
علي  بن  العابدين  زين  االأ�سبق، 
عن  واأ�سفرت   ،)2011  -  1987(

هروب االأخري اإىل خارج البالد.
اأن  نعترب  "نحن  الهمامي:  وتابع   
يف  مبا�رصة  م�سوؤولية  للرتويكا 
تنح�رص  ال  ال�سيا�سية  االغتياالت 
يف امل�ستوى ال�سيا�سي واالأخالقي 
فقط، بل ثمة م�سوؤوليات جزائية، 
دون  التحقيق"،  ك�سفه  ما  وهو 

مزيد من التو�سيح.

رف�س ت�أجيل 
االنتخ�ب�ت

"اجلبهة  فاإن  الهمامي،  وفق 
بخطورة  مّدة  منذ  واعية  ال�سعبية 
االئتالف  وباأن  تون�ض،  يف  الو�سع 
من  للخروج  له  حلول  ال  احلاكم 
واالقت�سادّية  ال�سيا�سية  االأزمة 
ت�سري  االأمور  اإن  بل  واالجتماعية، 
نحو االأ�سواأ، لذلك دعت )اجلبهة( 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  �سنتني  منذ 

وت�رصيعية مبكرة".
االنتخابات  متت  "لو  اأنه  واعترب 
لكانت رمبا االأمور �ستتح�سن، لكن 
مبوقفه،  ت�سبث  احلاكم  االئتالف 
ورف�ض ما اقرتحته اجلبهة"واأعرب 
تاأجيل  "اأي  اجلبهة  رف�ض  عن 
لالنتخابات عن موعدها )2019(.. 
و�سعبية  �سيا�سية  تعبئة  بد من  وال 
وال�سغط  احلاكم  االئتالف  �سد 
مزيد  يف  البالد  مت�سي  ال  كي 

االنهيار".
معنية  "اجلبهة  اإن  وقال 
االإعداد  من  بد  وال  باالنتخابات، 
م�ساركتنا   )..( وخو�سها  لها 
مرتبطة بتوفر �رصوط، منها حرية 

الرت�سح والدعاية والعمل ال�سيا�سي 
عامة، ما يعطي للعملية االنتخابية 

م�سداقيتها".
و�سدد على "�رصورة وحدة ال�سف 
وتعبئة  والتقدمي  الدميقراطي 
جماهريية و�سعبية كبرية ملواجهة 
على  وال�سغط  احلالّية،  االأزمة 
ي�سعى  الذي  احلاكم،  االئتالف 
من  االلتفاف  اإىل  الو�سائل  بكل 
ال�سلطة  على  ال�سيطرة  اأجل 
التنفيذية واأجهزة احلكم يف الوقت 
من  نوعاً  تون�ض  فيه  تعي�ض  الذي 
الدولية  املوؤ�س�سات  من  الو�ساية 
تعمل  اجلبهة  اأن  املالية"واأو�سح 
على تكري�ض حماور منها: "�سيادة 
الوطن املنتهكة يف كل امل�ستويات 
واملالية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
االتفاقيات  مراجعة  من  بد  ال  اإذ 
غري املتكافئة مع الدول االأجنبية، 
وتركيز  احلريات  وتو�سيع 
وفق  الدميقراطية،  املوؤ�س�سات 
االأمن  اإ�سالح  يعني  الد�ستور، مبا 
الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  والق�ساء 

واإ�سالح االإدارة".
وطني  اقت�ساد  "بناء  اإىل  دعا  كما 
جوهري  تغيري  باإجراء  جديد، 
ولالختيارات  لل�سيا�سة  وعميق 
لتوفري  تون�ض،  يف  االقت�سادية 
من  لل�سعب  االأدنى  احلد 
عي�ض  وظروف  )عمل(  �سغل 
"اجلبهة  اأن  على  كرمي"و�سدد 
القوى  اأو�سع  اإىل  بالتوجه  معنية 
�سواء  والتقدمية،  الدميقراطية 
كانت �سيا�سية اأو نقابية اأو ثقافية 
لت�سكيل  امل�ستقلة،  وال�سخ�سيات 
حول  وا�سعة  ميدانية  عمل  جبهة 
لالأزمة  للت�سدي  حمددة  حماور 

ولالئتالف احلاكم".

اأزمة اقت�ش�دية

تواجه  تون�ض  اإن  قال  الهمامي 
"اأزمة اقت�سادية خانقة، واأ�سبحت 
املالية  املوؤ�س�سات  رحمة  حتت 
اال�ستعمارية  والبلدان  الدولية 
االإقليمية..  واملحاور  الغربية 

الردة  من  حالة  تعي�ض  اليوم  هي 
اخلطرية �سحيتها الوطن وال�سعب 
وطنه  و�سيادة  حريته  يف  املهدد 

وقوته".
وتابع: "لو مل تكن يف حالة اإفال�ض 
فهي على حافة االإفال�ض، فالو�سع 
عبارة عن ماكينة اإنتاج معطلة وال 
ت�سغيلها  اأجل  من  حللول  وجود 
م�سوؤولية  وهذه   )..( الرثوة  الإنتاج 
ال�سلطات التي توا�سل االختيارات 
ال�سابقة الفا�سلة نف�سها"واعترب اأن 
املوارد  توفري  على  قادرة  "تون�ض 
ما  وهو  االأزمة،  ملواجهة  املالية 
اجلبائي  التهّرب  مقاومة  يتطلب 
به  قام  وما  الف�ساد،  ومقاومة 
ال�ساهد لي�ض مقاومة للف�ساد بقدر 

ما هو ت�سفية للح�سابات".
وتابع: "يجب التحكم يف الواردات 
الإنقاذ امليزان التجاري، ومعاجلة 
ومقاومة  الدينار  انخفا�ض 
ميثل  الذي  املوازي  االقت�ساد 
االقت�ساد  من  باملائة   60 حوايل 

التون�سي"
االقت�ساد  هذا   " اأن  واأو�سح 
وال  �رصائب  يدفع  ال  املوازي 
تخريب  وفيه  اجتماعية  تغطية 
اعترب  فيما  االقت�سادي"،  للن�سيج 
يريد  ال  احلاكم  "االئتالف  اأن 
باأقلية  الرتباطه  احللول،  هذه 
والفا�سدين"ودعا  ال�سما�رصة  من 
اختيارات  "بلورة  اإىل  الهمامي 
وتكري�ض  جديدة،  اقت�سادية 
املهدورة،  الرثوات  على  ال�سيادة 
ودول  �رصكات  فيها  تتحكم  التي 
القطاعات  وتاأمني  اأجنبية، 
ومراجعة  اال�سرتاتيجية، 
اخلارجية،  القوى  مع  االتفاقيات 
اأو  االأوروبي  االحتاد  خا�سة 
للتجارة،  العاملية  املنظمة  مع 
اأولوية  اإعطاء  ف�ساًل عن �رصورة 
غرار  على  املنتجة،  للقطاعات 

الفالحة".

نت�ئج االنتخ�ب�ت 
البلدية

و�سهدت تون�ض يف 6 ماي املا�سي 
ثورة  منذ  بلدية  انتخابات  اأول 
القوائم  ح�سلت  وفيها   ،2011
امل�ستقلة على 2373 مقعدا، تليها 
ثم  مقعدا،   2139 بـ  "النه�سة" 

"نداء تون�ض" بـ1600 مقعدا.
"اجلبهة  حلت  وبعدها 
و"التيار  مقعدا،  بـ261  ال�سعبية" 
مقاعد،   205 الدميقراطي" 
مقعدا،   124 تون�ض"  و"م�رصوع 
مقعد،   100 ال�سعب"  و"حركة 

و"اآفاق تون�ض" 93 مقعدا.
قال  اجلبهة،  لنتائج  تقييمه  وعن 
املركز  على  "حافظنا  الهمامي: 
املقاعد،  عدد  حيث  من  الثالث 
باإمكان  كان  اأنه  نعتقد  لكن 
وا�ستعدت  اجتهدت  لو  اجلبهة، 
اأف�سل"وتابع:  حتقق  اأن  اأكرث، 
"من اأخطائنا اأننا تقدمنا يف 120 
بينما   ،350 اأ�سل  بلدية فقط من 
كان باإمكاننا التقدم على االأقل يف 

250 بلدية".
مدينة  يف  اجلبهة  قائمة  واأبرمت 
)و�سط(  �سليانة  بوالية  العرو�سة 
حول  "النه�سة"  قائمة  مع  اتفاقا 
توزيع املهام يف املجل�ض البلدي 
اعترب متحدث  ذلك  على  وتعليقاً 
اجلبهة، اأن ما حدث "يف العرو�سة 
ال�سيا�سية،  الناحية  من  خطاأ 
من  بد  وال  حملي  خطاأ  ولكنه 
يف  اجلبهة  قائمة  جتاوزه"وكانت 
قائمة  مع  اأ�سدرت  قد  العرو�سة 
يتعلق  توافقياً  بياناً  "النه�سة" 
برتكيبة املجل�ض البلدي، وهو ما 
ب�سكل  مّت  موقفاً  اجلبهة  اعتربته 
انفرادي وحملّي دون الت�ساور مع 

الهيئات القيادية للجبهة.

اعترب املتحدث ب��شم "اجلبهة ال�شعبية" يف تون�س، حّمة الهم�مي، اأن "تون�س تعي�س اأزمة حكم ال يلوح يف االأفق م� ي�شري اإىل اأنه� �شتنتهي ب�شرعة، الإخراج البالد من احل�لة 
املرتدّية التي ت�شكو منه�". وراأى الهم�مي، يف مق�بلة مع االأن��شول، اأن "ال�شراع بني رئ��شتي اجلمهورية واحلكومة هو �شراع بو�شلته الكر�شي وال�شيطرة على ال�شلطة التنفيذية 

واأجهزة احلكم، ا�شتعدادا لالنتخ�ب�ت الت�شريعية والرئ��شية ل�شنة 2019".

املتحدث ب��شم اجلبهة ال�شعبية حّمة الهم�مي
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تون�ض تعي�ض �أزمة حكم.. ونرف�ض �أي تاأجيل النتخابات 2019 
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ان  يعني  ما  لكولومبيا،   3 مقابل   
اإىل  للعبور  ال�سنغال  يكفي  التعادل 
م�ساركتها  يف  النهائي  ثمن  الدور 
بلغت  تاريخها  يف  فقط  الثانية 
رغم  وعلى   ،2002 النهائي يف  ربع 
يف  التقدم  هدف  مانيه  ت�سجيل 
املباراة مع اليابان، فاإن املنتخب 
ومل  مقنعاً/  يكن  مل  ال�سنغايل 
�سي�سيه  املنتخب  مدرب  يتفاءل 
 10 �سجل  الذي  مهاجمه  باأداء 
الإجنليزي  ليفربول  لناديه  اأهداف 
يف دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
اإيجاد  اإىل  وي�سعى  املن�رصم، 
خالفاً  تفعيله.   لإعادة  طريقة 

و�سع  يف  كولومبيا  تبدو  لل�سنغال، 
يف  املنتخبني  لقاء  ع�سية  اأف�سل 
�سامارا، باتت كولومبيا اأول منتخب 
اأمريكي جنوبي يخ�رص اأمام منتخب 
العامل،  كاأ�س  نهائيات  يف  اآ�سيوي 
يف   2-1 اليابان  اأمام  ب�سقوطها 
اأتت  الهزمية  لكن  الأوىل،  اجلولة 
بعدما خا�ست  اأ�سباب خمففة  مع 
غالبية املباراة بع�رصة لعبني بعد 
طرد كارلو�س �سان�سيز يف الدقيقة 
الثالثة وت�سببه بركلة جزاء تقدمت 
من خاللها اليابان، كذلك مل يتمكن 
للمنتخب  الأرجنتيني  املدرب 
العتماد  من  بيكرمان  خو�سيه 

�سوى  رودريغيز  خامي�س  على 
الكامل  تعافيه  عدم  ب�سبب  كبديل 
من الإ�سابة. لكن كولومبيا ظهرت 
ب�سكل خمتلف اأمام بولندا، وفازت 
خامي�س  فيها  برز  مباراة  يف   0-3
و�سنع  كاأ�سا�سي  م�ساركته  بعد 
�سجل  كما  حا�سمتني،  متريرتني 
فالكاو  راداميل  الهجوم  جنم  فيها 
اأول اأهدافه يف م�ساركته الأوىل يف 
املونديال، وكان الهدفان الآخران 
كوادرودو،  وخوان  مينا  يريي  من 
واأملح بيكريمان اإىل احتمال اإجراء 
ملباراة  ت�سكيلته  يف  تبديالت 

اليوم.

كولومبيا ت�ضطدم باإ�ضرار اأ�ضود التريانغا للتاأهل ال�شنغال / كولومبيا
يبدو املنتخب ال�شنغايل مطالبًا اأكرث من اأي وقت م�شى بو�شع حد للأخطاء الدفاعية 
وتزويد مهاجمه �شاديو مانيه بالكرات، يف حال اأراد تخطي كولومبيا اليوم يف ختام 

الدور الأول للمجموعة الثامنة، وتت�شاوى اليابان وال�شنغال نقاطًا يف ترتيب 
املجموعة 4 نقاط،

بلجيكا-اجنلرتا

بلجيكا واجنلرتا يف 
�ضراع ح�ضم ال�ضدارة

يلتقي اليوم املنتخبان البلجيكي والجنليزي 
حل�سم  هام�سية  قمة  يف  كالينينغراد  يف 
مونديال  يف  ال�سابعة  املجموعة  �سدارة 
نقاطاً  واجنلرتا  بلجيكا  وتت�ساوى  رو�سيا، 
على  فوزهما  بعد  املجموعة  يف  واأهدافاً 
بنما وتون�س يف اجلولتني الأوليني، وبالتايل 
خ�سو�ساً  نف�سه  يفر�س  ال�سدارة  فح�سم 
واأن كل منهما ينظر اإىل اأبعد من الدور ثمن 
امل�ستقبليينلي�سا  خ�سميهما  لأن  النهائي 
املناف�سة  اأن  بحكم  الكبار  طينة  من 
وكولومبيا،  وال�سنغال  اليابان  بني  اقت�رصت 
الإ�سباين  املدرب  من  كل  يدفع  اأن  ويرجح 
للمنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز ونظريه 
الإجنليزي غاريث �ساوثغيت بت�سكيلة رديفة 
البدلء  ومنح  الأ�سا�سية  الركائز  لإراحة 
فر�سة اللعب والدخول يف اأجواء املونديال، 
واغلب  بالنجوم  املنتخبني  �سفوف  وتعج 
يف  يلعبون  البلجيكية  الت�سكيلة  عنا�رص 
الدوري الجنليزي خ�سو�ساً روميلو لوكاكو 
كيفن  يونايتد،  مان�س�سرت  فاليني  ومروان 
مان�س�سرت  كومباين  وفان�سان  بروين  دي 
ت�سل�سي  كورتوا  وتيبو  هازار  اإيدن  �سيتي، 
ال�سك  ويحوم  توتنهام،  فريتونغن  ويان 
النجوم،  هوؤلء  م�ساركة  حول  كبرية  بن�سبة 
يف ظل معاناة بع�سهم من اإ�سابات بدرجات 
متفاوتة تعر�سوا لها عقب املباراة الثانية.

جوردان  اجنلرتا  مرمى  حار�س  وقال 
الفوز  يريدون  ل  كانوا  »اإذا  قائاًل  بيكفورد 
على  لكننا  املرمى،  على  ي�سددوا  فلن 
ا�ستعداد للفوز بهذه املباراة اأي�سا، باعتبارنا 
جمموعة من الأ�سدقاء، ونحن نريد ت�سدر 
بنما  على  الكا�سح  فوزه  منذ  املجموعة«، 
6-1 يف اجلولة الثانية، �سيخو�س املنتخب 
الجنليزي اأول اختبار حقيقي �سد منتخب 
وطموحاته  احلقيقي  م�ستواه  لقيا�س  كبري 
املحتملة يف املناف�سة على اللقب، كما ان 
القائد هاري كاين مت�سدر لئحة الهدافني 
تاأكيد قدراته  اأهداف يريد  بر�سيد خم�سة 
وتعزيز  الثقيل  العيار  من  دفاع  خط  اأمام 

موقعه يف �سدارة ترتيب الهدافني.

اأزمة تطارد دي�ضامب 
قبل مواجهة الأرجنتني

مطالبا  الفرن�سي  املنتخب  اأ�سبح 
لعبي  واأداء  الهجومية  خطته  مبراجعة 
الهجومية  الناحية  يف  والو�سط  اخلط 
الأرجنتيني  املنتخب  مواجهة  قبل 
للبطولة،  الثاين  الدور  يف  املقبل  ال�سبت 
الفرن�سي �رصيعا �سفحة  وطوى املنتخب 
مع  للجدل  املثري  ال�سلبي  التعادل 
مبارياته  ختام  يف  الدامناركي  املنتخب 
�رصيعا  ال�ستعداد  وبداأ  الأول  بالدور 
املنتخب  اأمام  وال�سعبة  املهمة  ملباراته 
للمناف�سة  املر�سحني  اأحد  الأرجنتيني 
مبارياته  وخالل  املونديال،  لقب  على 
�سجل  للبطولة،  الأول  بالدور  الثالث 
فح�سب؛  اأهداف   3 الفرن�سي  املنتخب 
وجاء اأحدها عن طريق النريان ال�سديقة 
عن  الأ�سرتايل  املنتخب  لعبي  اأحد  من 
طريق اخلطاأ يف مرمى فريقه كما �سجل 
اأنطوان غريزمان هدفا للفريق من �رصبة 
جزاء يف نف�س املباراة، فيما �سجل النجم 
على  الفوز  هدف  مبابي  كيليان  ال�ساب 
املنتخب البريويف يف مباراة الفريق الثانية 
بالبطولة، وانتهت املباراة الثالثة بالتعادل 
الدامناركي،  ونظريه  الفريق  بني  ال�سلبي 
حيث بدا الهجوم امل�ستت للفريق بقيادة 
عن  عاجزا  جريو  واأوليفيه  غريزمان 
الدامناركي  املرمى  حار�س  �سباك  هز 
كا�سرب �سمايكل، ولكن املنتخب الفرن�سي 
اأن  يرى  دي�سامب  ديدييه  املدرب  بقيادة 
البطولة �ستبداأ لتوها من خالل املواجهة 
ثمن  يف  الأرجنتيني  التانغو  مع  املرتقبة 
نهائي املونديال. ول ميكن اعتبار مباراة 
اأول ام�س مام الدمنارك مقيا�سا مل�ستوى 
املنتخب الفرن�سي، بعدما اأجرى دي�سامب 
عددا من التغيريات لفي �سفوف الفريق، 
لعبيه،  من  اأي  اإيقاف  جتنب  اأجل  من 
ب�سبب احل�سول على اإنذار جديد مثل بول 
لالعبني  الراحة  من  ق�سط  وملنح  بوغبا، 
الفريق  واأن  ل�سيما  مبابي،  مثل  اآخرين 
املباراة،  هذه  قبل  الثاين  للدور  تاأهل 
يعزز  اأن  الفرن�سي  املنتخب  �سيكون على 
م�ستوى اأداء هجومه يف مواجهة املنتخب 

الأرجنتيني. 

ال�ضاموراي ي�ضعى ملوا�ضلة احللم وبولندا خلروج م�ضرف
اليابان / بولندا

�سيكون مدرب اليابان اأكريا ني�سينو 
انتزع  حال  نف�سه يف  مع  مت�ساحلاً 
اأمام  التعادل  نقطة  بالده  منتخب 
املنتخب البولندي. يف فولغوغراد، 
قبل �سهرين فقط مل يكن املدرب 
الزرق،  لل�ساموراي  ربانا  ني�سينو 
هوندا  املهاجم  يكن  مل  كذلك 
للنهائيات  اليابانية  احل�سابات  يف 
هدف  وبف�سل  الآن  اأما  الرو�سية، 
اأمام  هوندا  �سجله  الذي  التعادل 
على  اليابان  باتت  ال�سنغال، 

نقطة  وتكفيها  التاأهل،  م�سارف 
التعادل اأمام بولندا يف فولغوغراد، 
وحتى اخل�سارة قد حتملها اإىل ثمن 
النهائي يف حال فوز ال�سنغال على 
كولومبيا، اأمام بولندا، حتتاج اليابان 
اإىل الفوز للتاأهل ب�رصف النظر عن 
مباراة ال�سنغال وكولومبيا، و�ستكون 
قادرة على العبور اإىل ثمن النهائي 
حتى يف حال خ�سارتها، ب�رصط فوز 

ال�سنغال على كولومبيا.
حث  البولندية،  ال�سفة  على 

تقدمي  على  رفاقه  ليفاندوف�سكي 
الأخرية  مباراتهم  يف  جيد  اأداء 
بعد  كربيائهم  حلفظ  اليابان  اأمام 
م�سرية فا�سلة يف النهائيات وخروج 
البولندي   املنتخب  وح�رص  مبكر، 
التاأهل لالأدوار  اآمال يف  اإىل رو�سيا 
منذ  الأوىل  للمرة  الق�سائية 
اأنه  اإل  باملك�سيك،   1986 نهائيات 
كولومبيا  اأمام  ال�سقوط  بعد  خرج 
الذي تال خ�سارة اأوىل اأمام ال�سنغال 

.2-1

بنما / تون�س

ن�ضور قرطاج 
ي�ضتهدفون فوزا معنويا

اليابان ت�ضعى لتكرار اإجناز 
مونديال 2002

ل  اختباراً  تون�س  منتخب  يخو�س 
يخلو من �سعوبة اأمام بنما الوافدة 
يف  النهائيات  على  اجلديدة 
�ساران�سك، وي�سعى لعبو املدرب 
نبيل معلول اإىل حتقيق فوز معنوي 
يف  م�ساركات   5 يف  الثاين  �سيكون 
العر�س العاملي وبعد 40 عاماً على 
الفوز الأول الذي كان على ح�ساب 
املك�سيك 3-1 يف امل�ساركة الأوىل 
عام 1978، علماً اأنه كان النت�سار 
الأول ملنتخب عربي واإفريقي يف 
املونديال، ودق مدربها نبيل معلول 
اخل�سارة  عقب  الإنذار  جر�س 
القيام  �رصورة  اإىل  ودعا  املذلة 
على  للمناف�سة  جذرية  بتغيريات 
اأعلى امل�ستويات، مقدما اعتذاره 
الذي  التون�سي  وال�سعب  للجمهور 
منتخب  من  الكثري  ينتظر  كان 
بالده، وقال »يجب اأن نغري اأ�سلوب 

ل  لأنه  بلدنا  يف  بالكامل  حياتنا 
يتما�سى مع كرة عالية امل�ستوى«، 
م�سيفاً »اأنا ل اأ�ست�سلم، ولكن علينا 
الأقل حتى  على  ننتظر جيلني  اأن 
والقوة  البدنية  اللياقة  اإىل  ن�سل 
اأعلى  على  للمناف�سة  الالزمة 
جداً  بعيدون  اأننا  اأعتقد  م�ستوى، 
عن امل�ستوى املطلوب، نحتاج اإىل 
لعبني حمرتفني من �سن 13 اأو 14 

عاماً لتح�سني امل�ستوى«.
م�ستحيلة  تون�س  مهمة  كانت 
اأوقعتها  التي  القرعة  �سحب  منذ 
وبلجيكا،  انكلرتا  جمموعة  يف 
وزادت مهمتها �سعوبة بعد �سدور 
يف  اأوقعها  لأنه  املباريات  جدول 
مواجهتيهما يف اجلولتني الأوليني، 
تخ�رصه،  ما  الآن  لديها  يعد  مل 
معنوي  فوز  حتقيق  على  وتعول 

وم�ساحلة اجلماهري.

اإىل  بحاجة  اليابان  تعد  مل 
من  واحدة  نقطة  من  اأكرث 
اأمام  اليوم  املقررة  مباراتها 
للمرة  تاأهلها  كي حت�سم  بولندا 
يف  الثاين  الدور  اإىل  الثالثة 
كاأ�س  ببطولة  �سجل م�ساركاتها 
العامل وذلك يف ن�سخة البطولة 
لكنها  برو�سيا،  حاليا  املقامة 
يف  ذلك  من  اأكرث  اإىل  تتطلع 
مباراة اليوم، و�سهدت اجلولتان 
مباريات  من  والثانية  الأوىل 
باملونديال،  الثامنة  املجموعة 
كولومبيا 1-2  اليابان على  فوز 
 ،2-2 ال�سنغال  مع  وتعادلها 
اأمام  بولندا  خ�رصت  بينما 
كولومبيا  واأمام   ،2-1 ال�سنغال 
بولندا من  ليح�سم خروج   ،3-0
مناف�سات الدور الأول، وتت�سارع 
واليابان  ال�سنغال  منتخبات 
التاأهل  وكولومبيا على بطاقتي 
من املجموعة، وهو ما يح�سم 
الأخرية  الثالثة  اجلولة  عرب 
يلتقي  عندما  مبارياتها  من 
والبولندي  الياباين  املنتخبان 
ال�سنغال  مباراة  مع  تزامنا 
املنتخبان  ويتقا�سم  وكولومبيا، 
املركز  والياباين  ال�سنغايل 
لكل  نقاط   4 بر�سيد  الأول 
منهما ويليهما منتخب كولومبيا 
بر�سيد 3 نقاط ومنتخب بولندا 

بدون ر�سيد من النقاط.
ت�سارك  التي  اليابان،  وتتاأهل 
ال�ساد�سة  للمرة  املونديال  يف 
بح�سد  النهائي  ثمن  دور  اإىل 
يف  تتاأهل  كما  واحدة  نقطة 
حالة الهزمية، لكن ب�رصط فوز 
ويف  كولومبيا،  على  ال�سنغال 
املنتخب  تعادل  اأو  فوز  حالة 
الثانية  املرة  �ستكون  الياباين 
م�ساركاته  �سجل  يف  فقط 
فيها  يتفادى  التي  املونديالية 
مبارياته  يف  هزمية  اأي  تلقي 
وكانت  املجموعات،  بدور 
 2002 ن�سخة  يف  الأوىل  املرة 
اجلنوبية  بكوريا  اأقيمت  التي 

واليابان.
اأما املنتخب البولندي، �ساحب 
اأعلى مركز بني فرق املجموعة 
ح�سم  فقد  الفيفا  ت�سنيف  يف 
لكنه  الأول،  الدور  من  خروجه 
الهزمية  تفادي  اإىل  يتطلع 
اأن  ويتوقع  التوايل،  الثالثة على 
الفني  ناوالكا املدير  اأدم  مينح 
فر�سة  البولندي  للمنتخب 
امل�ساركة لعنا�رص اأخرى خالل 
يدفع  اأن  وينتظر  اليوم،  مباراة 
فابيان�سكي  لوكا�س  باحلار�س 
بدل من فويت�سيك ت�سيزين الذي 
الفريق يف  توىل حرا�سة مرمى 

اأول مباراتني.

يطلب فيه قيد بن �رصيفية ب�سبب الظرف القهري الذي تعر�س له املنتخب.بنما، ورغم اأن لوائح الحتاد الدويل للعبة متنع ا�ستبدال اأي لعب يف الوقت احلايل، اإل اأن الحتاد التون�سي قدم طلبا فاروق بن م�سطفى خالل تدريبات ن�سور قرطاج، ونقله للم�ست�سفى لإجراء فح�س بالأ�سعة، ليتاأكد غيابه عن مباراة من فاروق بن م�سطفى، وغادر بن �رصيفية تون�س فجر اأم�س لاللتحاق مبقر بعثة تون�س يف �ساران�سك، بعد اإ�سابة الر�سمية ملنتخب تون�س وكان الحتاد التون�سي لكرة القدم تقدم اأول اأم�س بطلب ر�سمي للفيفا لقيد بن �رصيفية بدًل يف مباراة الغد �سد بنما، حال رف�س الحتاد الدويل لكرة القدم اإدراج ا�سم احلار�س معز بن �رصيفية �سمن القائمة اجلولة الثالثة من دور املجموعات ببطولة كاأ�س العامل، ومن املقرر اأن يكون بن يو�سف احلار�س الثاين لن�سور قرطاج قرر اجلهاز الفني ملنتخب تون�س ال�ستعانة باملهاجم فخر الدين بن يو�سف حلل اأزمة ن�سور قرطاج يف مباراة بنما يف بن يو�ضف ينقذ تون�س اأمام بنما

برنامج مباريات اليوم
ال�شنغال / كولومبيا

اليابان / بولندا

اللقاءان يجريان على ال�شاعة 15:00

اجنلرتا / بلجيكا
بنما / تون�س

اللقاءان ينطلقان ابتداء من ال�شاعة 19:00
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عي�شة ق.

الفني  الطاقم  له  وخ�ص�ص 
الفرن�صي  املدرب  بقيادة 
تيريي فروجي تدريبات خا�صة 
التح�صري  عن  متاأخر  باعتباره 
مقارنة  البدنية  الناحية  من 
والذين  الت�صكيلة،  يف  بزمالئه 

ما  التح�صريات  يف  انطلقوا 
عودة  وتاأتي  اأ�صبوعني،  يقارب 
لرتيح  الفريق  اإىل  �صافعي 
بعد  خا�صة  والأن�صار  الإدارة 
م�صاكل  حدوث  من  التخوف 
اللتحاق  الالعب  تاأخر  يف 
ومل  العا�صمي،  النادي  برتب�ص 
يكن املدافع املحوري لالحتاد 

معنيا  الوطني  واملنتخب 
التي  الودية  املباراة  بخو�ص 
البارحة  م�صاء  زمالئه  اأجراها 
اأول  يف  التون�صي  التجري  اأمام 
اختبار ودي للفريق منذ عودته 
جهة  من  التدريبات.  جو  اإىل 
فروجي  املدرب  برمد  اأخرى، 
فيديو  ح�صة  ام�ص  اأول  �صهرة 

اأين جتمعوا يف  اأ�صباله،  لفائدة 
الذي  بالفندق  القاعات  اإحدى 
يقيم فيه الفريق، وقام املدرب 
الأخطاء  ب�رشح  الفرن�صي 
خالل  لعبون  فيها  وقع  التي 
التدريبات وطالبهم بت�صحيحها 
قبل موعد اأول لقاءاتهم الودية 

التي خا�صوها اأم�ص.

فروجي برمج ح�شة فيديو لالعبي احتاد اجلزائر

�ضافعي التحق برتب�س تون�س واأعفي من ودية الرتجي
خا�س الالعب فاروق �شافعي �شباح اأم�س اأول ح�شة تدريبية رفقة زمالئه يف فريق احتاد اجلزائر بعدما غاب عن 

بداية التح�شريات للمو�شم الكروي اجلديد اين كان متواجدا خارج الوطن لق�شاء العطلة، ويف هذا ال�شدد �شجل �شافعي 
التحاقه بزمالئه م�شاء اأول اأم�س مبدينة قمرت التون�شية اأين يخو�س االحتاد ترب�شه التح�شريي، حيث اندمج ب�شورة 

عادية �شباح البارحة

مفاو�شات قا�شي ال�شعيد وقراوي تف�شل 
ب�شبب االأجرة ال�شهرية

 وفد مولودية اجلزائر انطلق
 اأم�س يف ترب�س في�ضي

 على خلفية الت�شريحات النارية 
�شد زط�شي واملكتب الفدرايل

جلنة الأخالق للفاف 
تق�ضي بغدادي عاما

ح�شور 200 �شاب لتجارب ت�شكيلة رديف الن�شرية

غيابات عديدة يف ح�ضة ال�ضتئناف 
ودزيري غا�ضب ويتوعد

اجلزائر  مولودية  فريق  �صد 
نحو  الرحال  اأم�ص  �صباح 
النطالق  اأجل  من  فرن�صا 
التح�صريي  ترب�صهم  يف 
في�صي،  مبدينة  يجرونه  الذي 
يف  الفريق  وفد  �صافر  حيث 
ليون  مطار  نحو  ال�صبيحة 
قبل موا�صلة ال�صفرية برا عرب 
في�صي  مدينة  غلى  احلافلة 
وتاأخر  الرتب�ص،  اإقامة  مكان 
التح�صريي  الرتب�ص  انطالق 
ب�صبب التاأخر يف ت�صوية ملفات 
التاأ�صريات لأع�صاء الوفد قبل 
ام�ص  اأول  املو�صوع  ت�صوية 
اأين  اليوم املوايل،  والتنقل يف 
الأول  الوفد  اأع�صاء  توجه 
الفرن�صي  املدرب  بقيادة 
اإىل  والالعبون  كازوين  برنارد 
الطاقمني  من  اأع�صاء  جانب 
التحق  بينما  والطبي،  الفني 
رحلة  يف  البارحة  اأم�صية  بهم 
اأع�صاء  ت�صعة  ثانية  جوية 

امل�صاعد  املدرب  بينهم  من 
وذلك  احلرا�ص،  ومدرب 
كمال  اإدارة  ب�صبب عدم متكن 
احل�صول  من  ال�صعيد  قا�صي 
رحلة  يف  كافية  اأماكن  على 
ىخر،  مو�صوع  يف  ال�صبيحة. 
التي  املفاو�صات  ف�صلت 
الريا�صي  املدير  جمعت 
امري  بالالعب  ال�صعيد  قا�صي 
الرجالن  كان  بعدما  قراوي 
اجتمع اأول ام�ص مبقر النادي 
تعرثت  اأين  العا�صور،  يف 
املايل،  �صقها  املفاو�صات يف 
تخفي�ص  قراوي  رف�ص  بعدما 
واملوافقة  ال�صهرية  اأجرته 
على الراتب املقرتح من اإدارة 
الالعب  يتوجه  اأين  العميد، 
عن  الرحيل  نحو  كبرية  بن�صبة 
والقرتاب  العا�صمي  النادي 
ال�صابق  فريقه  اإىل  العودة  من 
مع  التوقيع  اأو  �صطيف  وفاق 

اأهلي برج بوعريريج.

والروح  الأخالق  جلنة  �صلّطت 
الريا�صية التابعة لالحتادية اجلزائرية 
الإق�صاء مدة عام  القدم عقوبة  لكرة 
احلرا�ص  احتاد  فريق  م�صري  لفائدة 
غلى  بالإ�صافة  بغدادي  الدين  ن�رش 
تغرميه ماليا بقيمة 10 مليون �صنتيم، 
على  امل�صلطة  العقوبة  وجاءت 
النارية  الت�رشيحات  نظري  بغدادي 
ال�صابقة  الفرتة  خالل  اأطلقها  التي 
القنوات  اإحدى  على  مروره  لدى 
التلفزيونية اخلا�صة �صد رئي�ص الفاف 
املكتب  واأع�صاء  زط�صي  الدين  خري 

اأع�صاء  اأم�ص  ا�صتمع  حيث  الفدرايل، 
زواوي  الرحمان  عبد  برئا�صة  اللجنة 
وح�صور الع�صوين عبد اهلل قداح وعبد 
الذي  بغدادي  اإىل  براهيمي  احلليم 
اإبراهيم  بدايل  الفاف  اإىل مقر  انتقل 
من اأجل تربير تلك الت�رشيحات التي 
اأدىل بها والتي انتقدت الهيئة الكروية 
للرئي�ص زط�صي، قبل اأن ت�صدر الهيئة 
قرارها باإق�صائه عاما وحرمانه خالل 
فرتة العقوبة من ممار�صة اأي ن�صاك له 

عالقة بكرة القدم.
عي�شة ق.

عرفت ح�صة ال�صتئناف التي خا�صها 
اأول  اأم�صية  دا�ص  ح�صني  ن�رش  فريق 
الالعبني  من  كبري  عدد  غياب  اأم�ص 
احل�صة  ح�صور  عن  تخلفوا  الذي 
لنطالق  ا�صتعداد  الأوىل  التدريبية 
يف  جرت  والتي  املقبل،  املو�صم 
بقيادة املدرب بالل  ملعب بن �صيام 
دزيري، حيث عرب الأخري عن غ�صبه 
من الغياب الكبري لالعبيه عن ح�صور 
اجلديد،  املو�صم  ا�صتعدادات  اأوىل 
خا�صة  الت�رشفات  تلك  مثل  ورف�ص 
هذه  تنطلق  اجلدية  املرحلة  واأن 
الفرتة، يف ظل ان الفريق يتواجد على 
جبهات  عدة  على  اللعب  مع  موعد 
على  التناف�ص  عرب  املقبل،  املو�صم 
اجلمهورية  وكاأ�ص  الوطنية  البطولة 
القارية  املناف�صة  مع  العهد  وجتديد 

ح�صة  ت�صهد  ومل  الكاف،  كاأ�ص  بلعب 
لعبني   10 ح�صور  �صوى  ال�صتئناف 
الفرانكو  الالعب  بينهم  من  فح�صب 
الذي  الأمر  وهو  الورتالين،  تون�صي 
الالعبني  توعد  اإىل  بدزيري  دفع 
حال  يف  العقوبات  اإىل  التعر�ص  على 
احل�ص�ص  يف  الغيابات  توا�صلت 
التدريبية املقبلة. يف املقابل، جرت 
م�صتوى  على  التجارب  عملية  اأم�ص 
اأ�رشف  والتي  الن�رشية  رديف  فئة 
عليها املدير الريا�صي للنادي توفيق 
قري�صي، اأين عرفت العملية ح�صور ما 
يقارب 200 لعب من خمتلف الوليات 
العنا�رش  اف�صل  انتقاء  اأجل  من 
للن�رشية  الرديف  اإىل ت�صكيلة  و�صمها 

ومنح الإ�صافة املو�صم املقبل.
ع.ق.

 الفريق تعاقد مع الثنائي 
بن بلقا�شم وبوزيت

اإدارة احتاد البليدة تتفاو�س 
رفقة املدرب بوغرارة

البليدة يف مفاو�صات متقدمة مع املدرب  اإدارة فريق احتاد  تتواجد 

اليامني بوغرارة من اأجل الإ�رشاف على العار�صة الفنية وتدريب الفريق 

الت�صالت  يف  عليم  �صعيب  الفريق  رئي�ص  �رشع  اأين  املقبل،  املو�صم 

على  العمل  اأجل  من  بوعريريج  برج  اأهلي  لفريق  ال�صابق  املدرب  مع 

اإقناعه لتدريب الت�صكيلة والتي تتواجد دون مدرب، اين قالت م�صادر 

من الفريق ان املفاو�صات ت�صري يف الطريق ال�صحيح مع بوغرارة من 

»الورود«  مدينة  نادي  اإدارة   واأن  الفريق، خا�صة  على  ال�رشاف  اأجل 

يعولن على خربته من اأجل امل�صاهمة يف عودة النادي املو�صم املقبل 

يف  الأوىل.  املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�صعود  وحتقيق  الكبار  دوري  اإىل 

املقابل، وقعت اإدارة الرئي�ص عليم مع الثنائي خليل بوزيت امل�صتقدم 

يلعب يف  الذي  اأولد جالل وهو  بلقا�صم لعب  من احتاد خن�صلة وبن 

من�صب الدفاع، حيث يعترب هذان الالعبان اأول ا�صتقدامات الت�صكيلة 

حت�صبا للمو�صم اجلديد، خا�صة واأن الإدارة تعمل على تدعيم التعداد 

من اأجل لعب الدوار الأوىل املو�صم املقبل يف الرابطة الثانية والعودة 
�رشيعا اإىل دوري الأ�صواء.

ع.ق.

4 اأندية ايطالية مهتمة 
با�ضتقدام اأونا�س اإعارة

اأربعة  اهتمام  �صمن  اأونا�ص  اآدم  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 

من  اهتمامها  عن  عربت  والتي  اليطايل  الدوري  يف  تن�صط  اأندية 

اأجل ال�صتفادة من خدماته خالل املركاتو ال�صيفي احلايل، ويف هذا 

ال�صدد ك�صف موقع اأريا نابويل اليطايل والقريب من اأخبار الفريق اأن 

اأندية كل من �صبال، بولونيا، كييفو و�صامبدوريا عربوا عن رغبتهم يف 

التعاقد مع متو�صط ميدان املنتخب الوطني هذا ال�صيف خا�صة وان 

الالعب يرغب يف اللعب بعدما كان بعيدا عن ح�صابات مدربه ال�صابق 

الثقة  فيه  ي�صع  مل  الذي  وهو  �صاري  ماوري�صيو  املن�رشم  املو�صم  يف 

واأبعده عن الت�صكيلة الأ�صا�صية وكثريا كان يتواجد خارج التعداد املعني 

مع  التعاقد  يف  ذكرها  ال�صالف  الأندية  وترغب  املباريات.  بخو�ص 

الالعب على �صكل اإعارة، غري اأن الأمر لن يكون بتلك ال�صهولة باعتبار 

اأن املدرب كارلو اأنت�صيلوتي مل يح�صم موقفه من الحتفاظ بخدمات 

اأن م�صتقبله  التخلي عنه، باعتبار  اأو  الفرن�صي  لبوردو  ال�صابق  الالعب 

الثنائي  اأو قدوم  مرتبط برحيل جنم نادي اجلنوب اليطايل كاليخون 
اأمني يون�ص و�صيموين فريدي.

ع.ق.

منتخب كرة القدم يكتفي باملركز 
الرتتيبية يف االألعاب املتو�شطية

 منتخب كرة اليد يق�ضى
 من ربع النهائي اأمام تون�س

األعاب  لدورة  النهائي  ربع  الدور  اليد رجال من  لكرة  الوطني  املنتخب  الهزمية اأق�صي  بعد  ال�صبانية  تاراغونا  مدينة  فعالياتها يف  اجلارية  املتو�صط  التون�صي 30 بينما انتهى ال�صوط الأول 12-14 والتي اأنهت مغامرة الكرة ال�صغرية اجلزائر التي تعر�ص لها اأم�ص اأمام نظريه التون�صي، حيث انتهت املواجهة بنتيجة 25-البحر  للمنتخب  الثاين  الفريق  واجهت  اأنها  رغم  املتو�صطية،  املناف�صة  كرة يف  منتخب  يكتفي  املقابل،  يف  الأول.  مبنتخبهم  لعبوا  الذين  اخل�رش  ن�صف الفوز الذي حققته الت�صكيلة الوطنية اأمام املنتخب البو�صني اأول ام�ص بهدفني يخو�ص املناف�صة املتو�صطية حتت قيادة املدرب الوطني ح�صني اآ�صيو، ورغم القدم الذي ي�صارك بفئة اقل من 18 �صنة بلعب املباريات الرتتيبية وهو الذي عك�ص  اإىل  والتاأهل  باملرور  لهم  لل�صماح  كافية  تكن  النتيجة مل  ان  اإل  مت�صدري املجموعات الثالث ا�صبانيا، اإيطاليا واليونان، وجترى غدا املباريات النهائي كاأف�صل منتخب يف املركز الثاين، بعدما تاأهل املنتخب املغربي رفقة نظيفني 
الرتتيبية لكرة القدم.

الرباع مو�شاوي ينقذ امل�شاركة 
اجلزائرية بربونزية

اليوم  يف  اجلزائري  للوفد  املناف�صة  يف  الوحيد  التتويج  كان  اأخرى،  جهة  الرباع �صدام من  توج  اين  الأثقال،  رفع  اخت�صا�ص  لفائدة  املناف�صة  بينما ف�صل امل�صارع اخلام�ص من  كغ،   94 وزن  الربونزية يف  بامليدالية  ام�ص  اول  املنازلة مو�صاوي  بعدما خ�رش  للجزائر  ثانية  برونزية  بودراع يف احل�صول على  حممد 
الرتتيبية يف امل�صارعة احلرة اأمام املقدوين دجان مرتوف.

تريكي يتاأهل اإىل نهائيات القفز 
الطويل وبلوغ 3 مالكمني ربع النهائي

لدى خو�صه  الطويل  القفز  م�صابقة  تريكي يف  العداء حممد  تاأهل  حت�صيل من جهته،  يف  جنح  حيث  با�صبانيا،  كومكالر  مبلعب  اأم�ص  �صباح  يف تاأ�صرية التاأهل اإىل النهائيات لالخت�صا�ص املقررة ال�صبت املقبل بعدما حقق الت�صفيات  م�صاركا   12 جمموع  من  العا�رش  املركز  يف  ليتواجد  7.54م،  طولها  عزوز الفائز على ال�رشبي غرمو�صة دجمان  يف فئة 64 كغ وحممد حمري الذي تفوق املناف�صة.  و يف املالكمة تاأهل اإىل الربع النهائي كل من �صم�ص الدين كرامو قفزة  تاأهل  ذلك  اإىل  ي�صاف  كغ،   81 فئة  يف  كاما�صو  اأخلاندرو  الإ�صباين  50 ويف امل�صارعة الن�صوية التي دخلت فيها الريا�صيات �صمحت للجزائر ب�صمان التون�صي اني�ص غربال يف حني اأن زمالئه جميعا قد اأبعدوا لفي الأدوار الأوىل. ويف التن�ص، مل تبت�صم الأدوار الق�صائية �صوى ملحمد نزمي خملوف الذي هزم بودية اإىل الربع النهائي يف فئة 75 لغ بعد تفوقه على الألباين كاجو�صي اأرجون. على  �صيماء  خرية  يحياوي  طرف  من  اأم�ص  جرى  الذي  الربونز  حل�صد  اإيفان دمريهان ونف�ص الأمر مكانني  كغ التي خ�رشت يف الن�صف النهائي اأمام الرتكية 
بالن�صبة عوي�صة �صماع 57 كغ.

عي�شة ق.



مي�صي: كنا و�ثقني من �لفوز ومهمتنا �صعبة �أمام 
فرن�صا

�أّكد �لنجم �لدويل �لأرجنتيني ليونيل مي�سي عقب قي�دته منتخب بالده �إىل ثمن نه�ئي ك�أ�س 
�لع�مل �أن �لفريق ب�أكمله ك�ن و�ثق�ً من �لفوز على نيجريي�، وتغلّبت �لأرجنتني �لتي ك�نت 

حتت�ج للفوز على نيجريي� 2-1 ب�سق �لأنف�س لت�رضب موعد�ً مع فرن�س� يف ثمن �لنه�ئي يوم 
�ل�سبت �ملقبل، وق�ل مي�سي: »كن� و�ثقني من �لفوز، �لفرحة م�ستحقة، من �لر�ئع �لفوز بهذه 

�لطريقة، كنت �أعلم �أنه �لرب ك�ن معن� ومل يدعن� ن�سقط، �أن� �أ�سكر جميع �لذين ح�رضو� 
و�سّحو� من �أجلن�، وكل �لأرجنتينيني �لذين وقفو� �إىل ج�نبن�«، وت�بع: » قمي�س �ملنتخب 

�لوطني فوق كل �عتب�ر«.

روهر يو�صح �صبب �لإق�صاء من �ملونديال
ق�ل �لفرن�سي جرينوت روهر �ملدير �لفني للمنتخب �لنيجريي �إن فريقه ي�سم لعبني 

�سب�ب تنق�سهم �خلربة، وخ�رض �ملنتخب �لنيجريي �أم�م نظريه �لأرجنتيني يف �جلولة �لث�لثة 
من من�ف�س�ت دور �ملجموع�ت ببطولة ك�أ�س �لع�مل �ملق�مة يف رو�سي�، و�أ�س�ف روهر يف 

ت�رضيح�ت ملوقع »فيف�« �لر�سمي: »يف غ�سون 4 �سنو�ت �سيكون منتخب نيجريي� قوي 
للغ�ية«، و�أردف: »�أ�سكر �جلم�هري على �لدعم، بعد �أن �أتو� من م�س�ف�ت بعيدة ليكونو� معن�«، 

وت�بع: »�سعرن� خالل �ملب�ري�ت �لتي خ�سن�ه� يف �لبطولة �أنن� خ�رج ملعبن�، لكن ل يتعلق 
�لأمر بحجم �جلمهور بقدر ت�أثريه على �لفريق، وك�ن م�سجعون� �لأف�سل«، وودع �ملنتخب 

�لنيجريي �ملوندي�ل بثالثة نق�ط، بعد خ�س�رة �ليوم و�ل�سقوط �أم�م كرو�تي� يف �جلولة �لأوىل 
2-1، و�لفوز على �أي�سلند� 0-2.

�صامباويل ي�صتاأذن مي�صي لإ�صر�ك �أغويرو
ظهر خورخي �س�مب�ويل مدرب منتخب �لأرجنتني يف فيديو، �أثن�ء �أخذ ر�أي ليونيل مي�سي 
جنم �لت�نغو قبل �إجر�ء تغيري�ت �أثن�ء مب�ر�ة نيجريي� �ول �أم�س يف �جلولة �لث�لثة من دور 

�ملجموع�ت مبوندي�ل رو�سي�، و�أذ�عت �سبكة »tyc« �لأرجنتينية �أم�س �أَنّ �س�مب�ويل طلب 
�إذن مي�سي ق�ئد �لت�نغو يف مب�ر�ة منتخب بالده �أم�م نيجريي�، للدفع ب�مله�جم �سريجيو 
�أغويرو، و�أ�س�رت �ل�سبكة �أَنّ �ملدير �لفني ق�ل ملي�سي: »هل �أدخل �سريجيو �أغويرو �إىل 

ملعب �ملب�ر�ة«، وهو م� �أبرزته �سحيفة »موندو ديبورتيفو« �لإ�سب�نية، ودخل ب�لفعل �أغويرو 
�إىل �ملب�ر�ة يف �لدقيقة 80، قبل �أن يحرز م�ركو�س روخو هدف �لفوز �لق�تل ب�آخر دق�ئق 

�ملب�ر�ة، لي�سمن �لت�أهل للت�نغو �إىل �لدور ثمن �لنه�ئي من ك�أ�س �لع�مل.

لعب بريو يتعر�ض لإهانات عن�صرية �أمام 
�أ�صرت�ليا

ك�سفت و�س�ئل �إعالمية �أن لعب منتخب بريو لوي�س �أدفينكول، تعر�س لإه�ن�ت عن�رضية 
من قبل بع�س �جلم�هري �لأ�سرت�لية خالل �ملب�ر�ة �لتي جمعت �لفريقني �أول �م�س يف خت�م 

من�ف�س�ت �ملجموعة �لث�لثة لبطولة ك�أ�س �لع�مل، و�أكد بع�س مر��سلي �ل�سحف �لبريوفية 
مثل »ل ريبوبليك�« و«ليبريو« م� تن�وله �لبع�س، عرب و�س�ئل �لتو��سل �لجتم�عي، ب�س�أن قي�م 

قط�ع من �جلم�هري �لأ�سرت�لية بتقليد �سوت �لقرد يف كل مرة ك�ن يلم�س فيه� �أدفينكول 
�لكرة، ولي�ست هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يتعر�س فيه� �جلن�ح �لأمين ملنتخب بريو لالإه�ن�ت 
�لعن�رضية، خالل �ملب�ري�ت �لدولية، وف�زت بريو على �أ�سرت�لي� بنتيجة 2-0، يف �ملب�ر�ة �لتي 

�أقيمت مبدينة �سوت�سي �لرو�سية، وهي �ملب�ر�ة �لتي �سهدت ود�ع �ملنتخبني للموندي�ل بعد 
خروجهم� من �ملن�ف�س�ت حل�س�ب فرن�س� و�لدمن�رك.

مار�دونا يتعّر�ض �إىل وعكة �صحّية 
تف�عل �لأ�سطورة �لأرجنتينية دييغو م�ر�دون� مع �ملب�ر�ة �مل�سريية ملنتخب بالده يف 

موندي�ل رو�سي� 2018 �سد نيجريي� من �لرق�س �إىل توجيه �حلرك�ت �لن�بية و�سول �إىل �لإعي�ء 
يف ملعب �س�ن بطر�سبورغ، وعلى غر�ر �ملب�ر�تني �لأوليني للمنتخب يف �ملجموعة �لر�بعة 

�سد �ي�سلند� وكرو�تي� ك�ن م�ر�دون� �لذي ق�د �لأرجنتني �ىل لقبه� �لع�ملي �لأخري ع�م 1986، 
ح��رض� يف �ملدرج�ت ملوؤ�زرة ليونيل مي�سي ورف�قه يف �ملب�ر�ة �مل�سريية مل�سو�رهم يف 

�ملوندي�ل �لرو�سي.

حت�سبا لثمن نهائي مونديال رو�سيا

�لتانغو ي�صطدم بالديوك وكرو�تيا تالقي �لدمنارك

�أنقذ �ملد�فع م�ركو�س روخو �ملنتخب �لأرجنتيني لكرة �لقدم وق�ده �إىل �لدور ثمن �لنه�ئي من ك�أ�س �لع�مل بت�سجيله هدف 
و�سجل  �لر�بعة،  من�ف�س�ت �ملجموعة  �لأخرية من  �لث�لثة  �س�ن بطر�سبورغ يف �جلولة  �أم�س يف  �أول   1-2 نيجريي�  �لفوز على 
روخو �لهدف يف �لدقيقة 86 بعدم� ك�نت �ملب�ر�ة ت�سري نحو �لتع�دل، و�فتتح �لنجم ليونيل مي�سي ب�ب �لت�سجيل يف �لدقيقة 14 
لالأرجنتني بهدفه �لأول يف �ملوندي�ل �لرو�سي، وع�دلت نيجريي� بهدف لفيكتور موزي�س عن طريق 51 من ركلة جز�ء، وحقق 
ذ�ته�  ب�لنتيجة  �أم�م كرو�تي�  �لث�لث  �ل�س�بقة يف �ملركز  �ي�سلند� �رضيكته  �للبي�سيلي�ستي �ملطلوب منه، م�ستفيد� من خ�س�رة 

�أي�س�، وتلتقي �لأرجنتني يف �لدور �ملقبل مع فرن�س�، بينم� تلعب كرو�تي� �لتي ك�نت �س�منة �لت�أهل مع �لدمن�رك 
بينم� �أنهت كرو�تي� دور �ملجموع�ت من موندي�ل رو�سي� يف كرة �لقدم ب�لعالمة �لك�ملة بتحقيقه� فوزه� �لث�لث تو�لي� و�لق�س�ء 
على �أمل �ي�سلند� بعد �لفوز عليه� 2-1 �أول �أم�س يف رو�ستوف، لتو�جه يف ثمن �لنه�ئي �لدمن�رك �لتي �أنهت �ملجموعة �لث�لثة 
يف �ملركز �لث�ين، وك�نت كرو�تي� �س�منة لت�أهله� قبل �جلولة �لأخرية ملن�ف�س�ت �ملجموعة �لر�بعة بفوزه� مبب�ر�تيه� �لأوليني 

على نيجريي� 2-0 ثم �لأرجنتني 3-0 ثم �أ�س�فت فوز� ث�لث� رغم م�س�ركته� بت�سكيلة رديفة.

�لفرن�سي  �ملنتخبني  بني  �ل�سلبي  �لتع�دل  �أث�ر 
�ملجموعة  مب�ري�ت  �أم�س يف خت�م  �أول  و�لدمن�ركي 
�لث�لثة ب�لدور �لأول لبطولة ك�أ�س �لع�مل برو�سي� حفيظة 
�مل�سجعني يف �ملدرج�ت، رغم ت�أهل �لفريقني �سوي� 
�إىل �لدور �لث�ين للبطولة، وقبل نه�ية �ملب�ر�ة بقليل، 
�أطلق معظم �مل�سجعني يف �ملدرج�ت و�لب�لغ عددهم 
78 �ألف� �س�فر�ت �ل�ستهج�ن ب�سبب �كتف�ء �لفريقني 
�لفرن�سي  للمنتخب  �سمن  �لذي  �ل�سلبي  ب�لتع�دل 
�سد�رة �ملجموعة وللمنتخب �لدمن�ركي مر�فقته �إىل 
�لدور �لث�ين، وعلى �لأقل لن تن�ل هذه �ملب�ر�ة نف�س 
�أمل�ني�  منتخبي  مب�ر�ة  ح��رض  �لذي  �ل�سمعة  �سوء 

�لغربية و�لنم�س� يف موندي�ل 1982 .
�لفرن�سي  �ملنتخبني  بني  �ملب�ر�ة  هذه  ولكن 
و�لدمن�ركي �ستظل حمفورة �أي�س� يف �لذ�كرة، ل�سيم� 
�لفريقني،  �لتي يحت�جه� كل من  �لنتيجة  و�أنه� ك�نت 
لي�سمن حتقيق �أهد�فه علم� ب�أنه� �أول مب�ر�ة تنتهي 
ب�لتع�دل �ل�سلبي من بني 44 مب�ر�ة �أقيمت حتى �لآن 
موندي�ل  مب�ر�ة  ز�لت  وم�  �لرو�سي،  �ملوندي�ل  يف 
هي  و�لنم�س�  �لغربية  �أمل�ني�  منتخبي  بني   1982
�سوي�  �لفريق�ن  ت�أهل  حيث  �سمعة،  �لأ�سو�أ  �ملب�ر�ة 
على ح�س�ب �ملنتخب �جلز�ئري بعدم� حقق� �لنتيجة 
�لتي توؤهلهم� �سوي�، وهي فوز �ملنتخب �لأمل�ين 0-1، 
خيخون«  »ف�سيحة  بلقب  �ملب�ر�ة  هذه  و��ستهرت 
�ل�سوط  يف  و�قعي�  �للعب  عن  �لفريق�ن  توقف  حيث 
�لأول، كم� �ت�سمت �ملب�ر�ة بني �ملنتخبني �لأيرلندي 
و�لهولندي يف موندي�ل 1990 ب�إيط�لي� ب�مللل �ل�سديد، 
كم� �أح�ط �جلدل ب�ملب�ر�ة بني �ملنتخبني �لأرجنتيني 

و�لبريويف يف دور �ملجموع�ت �لث�ين مبوندي�ل 1978 
ب�لأرجنتني حيث �أدرك �ملنتخب �لأرجنتيني ح�جته 
�إىل  للت�أهل  �لأقل  على  �أهد�ف  �أربعة  بف�رق  للفوز 
 0-6 �لأرجنتيني  �ملنتخب  ف�ز  وب�لفعل،  �لنه�ئي، 
و�أكمل طريقه يف �لبطولة، حيث توج ب�للقب �لع�ملي 

للمرة �لأوىل يف ت�ريخه.
وبهذ�، �أ�سبح �ملنتخب�ن �لفرن�سي و�لدمن�ركي �أحدث 
و�مللل  للجدل  �ملثرية  �ملب�ري�ت  لن�دي  �ملن�سمني 
مو�سكو،  �لرو�سية  �لع��سمة  يف  �ل�سلبي  بتع�دلهم� 
ويف ع�مل كرة �لقدم �ملثري للجدل ح�لي�، كل م� يهم 
للفوز من  بح�جة  يكن  �لفرن�سي مل  �ملنتخب  �أن  هو 
�ملنتخب  ك�ن  كم�  �ملجموعة،  �سد�رة  �سم�ن  �أجل 
ل�سم�ن  فقط  �لتع�دل  نقطة  �إىل  بح�جة  �لدمن�ركي 
منهم�  كل  رف�س  وب�لت�يل  �لث�ين،  �لدور  �إىل  �لت�أهل 
�لتي  للهزمية  يوؤدي  قد  هجومي  ب�أد�ء  �ملج�زفة 
�ملب�ر�ة،  من  هدفه  حتقيق  من  �س�حبه�  �ستحرم 
�أن  �لنتيجة  بهذه  �ملب�ر�ة  �نته�ء  فر�س  من  وعزز 
�لأ�س��سية  �لت�سكيلة  تغيري�ت على   6 �أجرى  دي�س�مب 
�لالعبني  ب�إ�رض�ك  �ملج�زفة  رف�س  حيث  لفريقه، 
�لذين ح�سلو� على �إنذ�ر�ت يف �لبطولة حتى �لآن مثل 
�لر�حة  من  ق�سط  منح  على  كم� حر�س  بوغب�،  بول 
يف  �س�رك  �لذي  مب�بي  كيلي�ن  مثل  �آخرين  لالعبني 
�أو�خر �ملب�ر�ة، وب�لن�سبة للمنتخب �لفرن�سي �لطموح 
، �ستبد�أ �لبطولة �حلقيقية �ل�سبت �ملقبل حيث يلتقي 
وب�لن�سبة  �لث�ين،  �لدور  يف  �لأرجنتيني  �ملنتخب 
ثمن  بلوغ  �لرئي�سي  �لهدف  ك�ن  �لدمن�ركي  للمنتخب 

�لنه�ئي للمرة �لأوىل منذ 1998.

تعادل فرن�صا و�لدمنارك يعيد »ف�صيحة خيخون« �إىل �لأذهان
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با�سم مغنية: »تانغو« وّطد عالقتي ببا�سل خياط

با�سم  اللبناين،  املمثل  ك�سف 
مغنية، اأنه يح�رض مل�سل�سل درامي 
الفالحني«،  »ثورة  بعنوان  جديد 
على  مفاجاأة  �سي�سّكل  اأنه  واأكد 
م�ستوى الدراما اللبنانية، على حد 

تعبريه.
»�سامي«  دور  اإن  حديثه  يف  وقال 
تانغو  م�سل�سل  يف  ج�سده  الذي 
م�سريته  يف  الأهم  الدور  لي�س 
اأدواراً  وقدم  �سبق  لأنه  الفنية، 
دور  اأهمية  لكن  مهمة،  متثيلية 
عر�سه  يف  تكمن  رمبا  »�سامي« 

على قنوات عربية كثرية.
ي�سك  مل  اأنه  اإىل  مغنية  واأ�سار 
بنجاح م�سل�سل »تانغو«، وذلك ملا 

عنا�رض  من  امل�سل�سل  عليه  يقوم 
واملخرج،  »الن�س،  بينها:  جناح 

واملمثلون«.
واأ�سار با�سم اإىل جتربته مع املمثل 
اأنها  ال�سوري با�سل خياط، معترباً 
وقال:  ومميزة،  جداً  جميلة  كانت 
زمن،  منذ  يل  �سديق  اأولً  »با�سل 
»تانغو«  م�سل�سل  خالل  ومن  لكن 

توطدت العالقة معه اأكرث ».
فتاة  رحمة  »دانييال  با�سم:  وتابع 
التفا�سيل،  لأدق  تنتبه  مثابرة، 
»تانغو«  يف  خا�ست  اأنها  ورغم 
فاإنها  الأوىل  التمثيلية  جتربتها 
»دانا  واأ�ساف:  عظيمة«.  كانت 
البارعات  املمثالت  من  مارديني 

العربي  الوطن  يف  واملهمات 
ووجودها يف امل�سل�سل اأ�ساف اإليه 

نكهة وقيمة مميزة«.
من جهة ثانية، اأكد اأنه �سيعود اإىل 
من  انتهائه  بعد  الأغنيات  اإخراج 

ت�سوير امل�سل�سالت.
امل�ساركة  اأن  اأكد  اآخر  �سياق  يف 
له  اأ�سافت  امل�رضية  الدراما  يف 
اخلربة،  حيث  من  كممثل  الكثري 
وخمرجني  كتاب  مع  تعاطى  لأنه 
ولو  بيئته،  عن  يختلفون  وممثلني 
اأنه  واأكد  واحد.  العربي  الهم  اأن 
حمطات  امل�ستقبل  يف  له  �ستكون 
هذه  يف  مهمة  وم�ساركات 

الدراما. 

كرمي،  نيللي  امل�رضية  املمثلة  قالت 
من  م�ساهٍد  لت�سوير  عالقة  ل  اإنه 
م�سل�سلها اجلديد »اختفاء« يف رو�سيا، 
بكاأ�س العامل املقررة هناك يف ال�سهر 

املقبل.
»ن�سيمة«  والدة  اأن   ، نيللي  واأ�سافت 
الأحداث،  ح�سب  اجلن�سية  رو�سية 
يف  حما�رضات  يلقي  كان  ووالدها 
طبيعة  اأن  يعني  ما  رو�سية،  جامعة 
الت�سوير يف رو�سيا،  الأحداث ت�ستلزم 
كرمي  نيللي  واأو�سحت  قولها.  ح�سب 
الأيام  الت�سوير حتى  اأنها م�ستمرة يف 
اإىل  لفتة  رم�سان،  �سهر  من  الأويل 
رغم  الت�سوير  باأجواء  م�ستمتعة  اأنها 

ينتابها من حني لآخر.  الذي  الإرهاق 
ه�سام  »اختفاء«  بطولة  يف  وي�سارك 

ممدوح،  وحممد  وب�سمة،  �سليم، 
وحممد عالء، ورانيا من�سور، وهو من 

اأحمد  واإخراج  مدحت،  اأمين  تاأليف 
مدحت.

لعنة فيلم »دون كيخوته« نيللي كرمي: ال عالقة لكاأ�س العامل بت�سوير »اختفاء« يف رو�سيا
تنتهي يف مهرجان كان

مليونا م�ساهدة الأغنية مدحت �سالح »اأنا ابن اأبويا«

يوم  باري�س  يف  حمكمة  ق�ست 
اأم�س الأربعاء اأن بو�سع املخرج 
»ذا  فيلمه  عر�س  جيليام  تريي 
يف  كيخوته«،  دون  كيلد  هو  مان 
لتزيل  ال�سينمائي  كان  مهرجان 
خا�سها  معركة  يف  عقبة  اآخر 
عاماً  ع�رضين  ملدة  جيليام 
عمل  اإىل  الق�سة  هذه  لتحويل 

�سينمائي.
بالأنباء  املعجبون  ورحب 
اأن »لعنة  باعتبارها موؤ�رضاً على 
بعد  اأخرياً  انتهت  كيخوته«  دون 
عن  للتوقف  جيليام  ا�سطر  اأن 
الفيلم  ن�سخة �سابقة من  ت�سوير 
وفاني�سا  ديب  جوين  بطولة  من 
ب�سبب   2000 عام  يف  بارادي 
الت�سوير  موقع  اأغرقت  �سيول 

وم�ساكل يف التمويل.
واأعاد جيليام ت�سوير الفيلم هذه 
املرة من بطولة جوناثان براي�س 
مهرجان  واختاره  درايفر.  واآدم 
كان ليكون الفيلم اخلتامي لدورته 
احلالية يوم 19 ماي، لكن دعوى 
اللحظات  يف  رفعت  ق�سائية 
يقول  �سابق  منتج  من  الأخرية 
اأحاطت  الفيلم  اإنه ميلك حقوق 
بالغمو�س  الفيلم  عر�س  م�سري 

حتى �سدر حكم .
ذكرت  اللعنة،  فكرة  ر�سخ  ومما 
�سحيفة جارديان يف وقت �سابق 
عاماً(،   77( جيليام  اأن  اليوم 
مطلع  بجلطة خفيفة يف  اأ�سيب 
الأ�سبوع. لكن املخرج املخ�رضم 

لحق  وقت  يف  تويرت  على  كتب 
قائال اإنه بخري.

الراحة  من  اأيام  »بعد  وقال: 
واأنا  تعافيت  للرب  وال�سالة 

ب�سحة جيدة مرة اأخرى«.
اأفالم  �ساحب  املخرج  واأ�ساف 
بانديت�س«  و«تامي  »برازيل«  مثل 
»�سنذهب  قانونياً«،  »انت�رضنا 
للحفل ونحن نرتدي ثوب الفيلم 
اخلتامي يف مهرجان كان يوم 19 
ومل  دعمكم«،  لكل  »�سكرا  ماي، 
يرد وكيل جيليام بعد على طلب 

للتعقيب«.
باري�س  يف  حمكمة  ورف�ست 
باولو  ال�سابق  املنتج  من  طلبا 
يف  الفيلم  عر�س  ملنع  برانكو 
ال�سحفيني  اأبلغ  برانكو  لكن  كان 
ميلك  باأنه  اأقرت  املحكمة  باأن 
حقوق الفيلم، ومل يت�سن الو�سول 

بعد ملحامي جيليام للتعقيب.
يف  كان  مهرجان  اإدارة  وكتبت 
تويرت:  على  الر�سمي  ح�سابها 
دون  كيلد  مان هو  ذا  »�سيعر�س 
كيخوتة يف ختام الدورة احلادية 
كان  مهرجان  من  وال�سبعني 
حا�رضا.  جيليام  تريي  و�سيكون 
اإىل  الن�رض  هذا  نحول  دعونا 

حفل رائع«.
دور  براي�س  يلعب  الفيلم  ويف 
دون  اأنه  يعتقد  معا�رض  رجل 
بطل  الإ�سباين  الفار�س  كيخوته 
رواية ميجيل ثريبانت�س ال�سهرية 

من القرن ال�سابع ع�رض.

وال�سيناري�ست  الكاتب  ك�سف 
عن  العدل  مدحت  امل�رضي 
اللبناين  املطرب  �سوت  حذف 
م�سل�سل  �سارة  من  �ساكر  ف�سل 
»لدينا اأقوال اأخرى« من بطولة 

الفنانة ي�رضا.
وقال العدل يف رده على اجلدل 
اإنه  اإعالمية،  منابر  عدة  يف 
م�سل�سل  �سارة  اأغنية  ي�سع  لن 
ب�سوت  اأخرى«  اأقوال  »لدينا 
تعر�سه  عقب  �ساكر،  ف�سل 

موؤكدا  لبنان،  من  ل�سغوط 
ال�سهداء  �سور  من  عددا  تلقيه 
اأر�سلتها اأمهامت يف لبنان، تلومه 

على ذلك.
يكن  مل  اأنه  اإىل  اأي�سا  واأ�سار 
لف�سل  القانوين  الو�سع  يعرف 
مت  لذلك  لبنان،  يف  �ساكر 
رد  كان  وعندما  معه،  التعاقد 
الفعل غري ما كان متوقعا اتخذ 

قرارا بعدم التعامل معه.
واأكد العدل اأنه تعامل مع اأغنية 

�سارة امل�سل�سل من وجهة نظر 
فنية وح�سب، ولي�س من مهماته 
اجلنائية  اخللفية  يف  البحث 

يتعامل معه. وكان  لكل مطرب 
�ساكر  ف�سل  اأزمة  باأن  يعتقد 
انتهت بعد اأن اأعلن عن ندمه. 

العدل ي�ستبعد ف�سل �ساكر من م�سل�سل »ي�سرا«

امل�رضي  املطرب  طرح 
»اأنا  اأغنية  �سالح  مدحت 
الأغنية  وهي  اأبويا«،  ابن 
الدعائية مل�سل�سل »رحيم« 
جالل،  يا�رض  بطولة 
الر�سمية  ال�سفحة  عرب 
في�س  مبوقع  للم�سل�سل 

بوك.
من  اأبويا«  ابن  »اأنا  اأغنية 
قمر،  بهجت  اأمين  كلمات 

واأحلان وتوزيع خالد عز.
ابن  »اأنا  اأغنية  وتخطت 
م�ساهدة،  املليوين  اأبويا« 
خالل �ساعات من طرحها، 

الر�سمية  ال�سفحة  عرب 
مبوقع  »رحيم«  مل�سل�سل 

في�س بوك.
جالل  يا�رض  ويخو�س 
اأبويا«  ابن  »اأنا  مب�سل�سل 
مو�سم  الدرامي يف  ال�سباق 

رم�سان 2018.
يا�رض  بطولة  »رحيم« 
جالل، نور اللبنانية، حممد 
ريا�س، ح�سن ح�سني، دينا، 
دنيا  العزيز،  عبد  طارق 
اإيهاب فهمي،  العزيز،  عبد 
من تاأليف حممد اإ�سماعيل 

واإخراج حممد �سالمة.

يوتيوب حت�سر م�سل�ساًل 
مع كري�سنت دان�ست 

وجورج كلوين

تعتزم من�سة »يوتيوب برمييوم« اإنتاج 
عمل كوميدي �ساخر بال�سرتاك مع 
التي  دان�ست  وكري�سنت  كلوين  جورج 
بح�سب  اأي�ساً،  البطولة  دور  �ستتوىل 

و�سائل اإعالم متخ�س�سة.
عرب  لغوغل  التابعة  ال�سبكة  وتظهر 
الأ�سماء  من  اثنني  مع  حتالفها 
دخول  عزمها  هوليوود،  يف  الكبرية 
املجموعات  مع  الكبار  ملعب 

التدفقي  البث  جمال  يف  العمالقة 
و«هولو«  و«اأمازون«  »نتفليك�س« 
�سوق  اإىل  اآبل  و�سول  بانتظار 
ال�سمعية  والإنتاجات  امل�سل�سالت 

الب�رضية ال�سخمة.
وذكرت جملة »فارايتي« اأن امل�سل�سل 
الذي يحمل عنوان »اأون بيكامينغ ايه 
�سيتناول  فلوريدا«  �سنرتال  اإن  غاد 
روح املبادرة الأمريكية و�سعي �سابة 

لتحقيق حلمها الأمريكي.
واأفاد موقع »ديدلين« اأن امل�سل�سل 
الت�سعينات  يف  اأحداثه  تدور  الذي 
وحققت  املقبل.  العام  �سيبث 
التي  ريد«  »يوتيوب  الفيديو  من�سة 
جناحا  »برمييوم«  اأخرياً  �سميت 
الأول  م�سل�سلها  مع  العام  هذا  اأول 
»كوبرا كاي« امل�ستوحى من �سل�سلة 
اأفالم »كاراتيه كيد«. فقد �سوهدت 

مليون   40 من  اأكرث  الأوىل  احللقة 
من  الثاين  يف  بثها  بدء  منذ  مرة 
املنتجة  ال�رضكة  تعتزم  كما  ماي 
اإعداد مو�سم ثان لهذا العمل.وت�سم 
يف  اأطلقت  التي  برمييوم«  »يوتيوب 
نهاية 2015، اأي�ساً من�سة للمو�سيقى 
النموذج  لتطوير  الإلكرتونية 
القت�سادي لـ«يوتيوب« القائم ب�سكل 

�سبه ح�رضي على الإعالنات.
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اُة زهرِة املدائن َماأ�سَ
قال دمنه :قد �شاهدناك واأنت حتدث الفتاة الفل�شطينّيَة يف املطار 

ًة ، وقد وجد حممود فراغًا يف ورقات  ، وفهمنا اأَنّك  تق�ّس عليها ق�شّ
ة  قد تكون �شرّية  اأو قد ال  املذّكرة التي خ�ش�شَته ِبها ،فَخّمن  اأن الق�شَّ

ترغب يف اإْطالعه عليها قبل اأن اأّطلع عليها اأنا اأوال ، حتي مت�شي الّرواية 
م�شافهًة بيني وبينك كما جرت العادة يف كتاب كليله ودمنه ، ومل 

يزل يكلمني فيها واأنت متاطل  ، وال اأظن الرجل اإال اأن يكلم �شديقته 
ويتح�شل علي الرواية ويت�شل �شنده بذلك الراوي الظريف ،وال اأظنها 
اإال اأن تلبي رغبته ، وتبوح بال�شر ، و اأين الأرغب اإليك اأن تكون الن�شخة 

ح�شرّية ..

حممود عيا�شي/وادي �شوف

فقاطعه كليلة قائاًل : هِوّن عليك 
بهذا  الأمر  فلي�س   ؛  �صاحبي  يا 
احلجم الذي تت�صوره ، وغاية ما 
هناك اأََنّ جزءاً من الق�صة  اأرغب 
فال  لك  و�صاأروي   ، تغيريه   يف 

ت�صتعجل...
ثّم وافاه يف امل�صاء ، وقال كليلة 
: ارو عّني يا دمنة كّل ما يلي من 
واأهواله  احلديث  الع�رص  اأخبار 
ترتيب  قبل  الأجل  توّفاين  فاإن   ،
الكتاب وتبويبه واإخراجه فاّت�صل 
 ) وحممود  فادية   ( بالّثنائّي 

ف�صيعينانك يف املطلوب :
تعي�س  امراأة  كانت  اأّنه  زعموا 
للعبادة  منقطعًة   ، قدمي  ِدير  يف 
 ، رّبها  اإىل  متبّتلة   ، والّن�صك 
�صاحب  �صوى  باأحٍد  تّت�صل  ل 
عند  اإليه  بها  عهد  الذي  اأبيها 
يرها  ومل   ، الّديِر  ذاك  يف  موته 
لأّنها  املدينِة  اأهل  من  اأحٌد 
اأعينهم  عن  باحلجاب  توارت 
ول�صّدة   ، دنياهم  عن  بانقطاعها 
على  نقابها  اأ�صدلت  جمالها 
ظهرها  وراء  واأر�صلته   ، وجهها 
تخفي  �صميكة  بُطمر  وتلّفعت   ،
توارت  ثّم   ، ونحرها  �صدرها 
ترتك  ومل   ، ال�رّصداب  ظالم  يف 
كّوًة  اإل  اخلارجّي  العامل  ل�صوء 
طعام  من  يُجلَب  ما  منها  تتناول 
و�رصاب من �صديق اأبيها الّراهب  

املح�صن!
اأذن  يف  اأبوها  اأ�رّص  اأن  وحدث 
ابنته  اأن  بعده  من  راعيها 

نهديها  بني  ما  حتمل  القّدي�صة 
يوم  يف  �صتتالألأ  جوهرًة  وقلبها 
على  واأحر�س   ، الزمان  من  كذا 
لغري  وك�صفها  بها  افتتانها  عدم 
اليوم  يف  وجاء   ، م�صتَحقٕ  
ال�صّق  يف  وو�صع   ، املوعود 
وقد   ، املاء  وجّرة  الفاكهة  طبَق 
اأ�صحى له ع�رص �صنوات مل ي�صمع 
الباب  خلف  ولبث   ! نهمة  لها 
وملعت  الوقت  حان  حتى  قليال 
فاأ�صاء  �صدرها  داخل  اجلوهرة 
ترى  واأ�صبحت  والغرفة  الّدهليز 
مفاتنها من �صوئها ، وقد ن�صيت 
ما حباها ربها من جمال معجز 
لتتاأّمل  الثوب  عنها  فن�صت   ،
 ، وخوف  نرج�صّية  يف  احلقيقة 
الأنثوّي  ال�صوت  الرجل  و�صمع 
جانب  من  فاأطّل   ، املحبو�س 
الربق  فراأى   ، �صعور  بال  الكّوة 
لمعاً ، فع�صي ب�رصه وثقل �صمعه 
كلّف  ثم   ، هربا  اأدراجه  ورجع   ،
بع�س اأطفال احلّي بالعتناء بها 
اَر اهتماُمه  بها من  ، يف حني  �صَ

بعيد!..
مّر  الباردة  الليايل  اإحدى  ويف 
ال�صكارى  من  جمموعة  بالّدير 
املقبوحني ، وارمتوا على طرف 
جّفت  وقد   ، يعربدون  اجلدار 
اأعقلهم  فاأر�صلوا    ، حلوقهم 
ب�صاحب  فنادى   ، ماًء  يطلب 
�صمعت  وقد  جميٍب  دون  املكان 
جلبتهم هناك ، واأطّل املنحو�س 
من كّوٍة بني اأحجار اجلدار فراآى 
 ، معا  والعقل  ال�ّصكر  اأطار  ما 
وحتّركت يف دمائه الغلمة ون�صي 

وكان   ، الّدير  فت�صّور   ، ماأربه 
الفاتنة امل�صونة  لوجه مع  وجها 
نغمات  واأر�صلت  نقابها  فن�صت   ،
خنزيراً  كن   : قائلًة  اإليه  �صوتها 
اأّيها ال�رّصير مبا اجرتحت  �صنيعاً 
يف  اأرادت  كما  فانقلب   ، يداك 
ينتظرون   الع�صابة  ولبث  احلال! 
هرع  بينما  ظماء  �صاحبهم 
اخلنزير يرتع وراء ال�ّصور ل يلوي 
على �صيء ، ولبث غري بعيد ، ثم 
�صهامها  واأ�صابته  ثانيهم  ذهب 
وانطلق  �صنيعاً  غورياّل(  فكان) 
يعدو حتى وجد �صاحبه اخلنزير 
الدير  باب  على  يتهار�صان  فبداآ 
يف  ال�صّق  من  اإليهما  تنظر  وهي 

فخر وا�صتمتاع! 
كان  حتى  الليل  انق�صى  فما 
الرعب  ين�رصون  امل�صخ  هوؤلء 
الّدير و�صاحته  والف�صاد يف باحة 
الأطفال  جاء  وملا   ، املقّد�صة 
اأحد  اختطف  كالعادة  بالطعام 
وانطلقوا  الفواكه  طبق  القردة 
اأهلهم مدبرين  اإىل  خلفهم فولوا 
املدينة  اأهل  يدر  ومل   ، خائفني 
كيف اّتفق واجتمعت تلك الأنواع 
القذرة  والقردة  اخلنازير  من 
والكالب ال�صالّة والّدببة املخيفة 
يف �صاحة القّدي�صة ، ول تقبل اأن 
تربحه ، فاقرتح الرجل اأن يزّودوا 
عن  ليذودوا  باحلجارة  اأطفالهم 
احليوانات  ويطردوا  قّدي�صتهم 
من  يتمكنوا  حتى   ، املوؤذية 
ورعايتها  ح�صنائهم  اإطعام 
الكبار   من  حاميًة  ف�صّكلوا   ،
خلفهم  من  ال�صبية  هوؤلء  حتمي 

والعزمية  باحلجارة  ومتّدهم   ،
عزمية  بّثهم  على  ورابطوا   ،
�صدر  يف  التي  اجلوهرة  حقيقة 
الراهب  الرجل  اآثر  وقد   ، الفتاة 
عليها  خوفا  عنهم  اإخفائها  على 
�رّص  ل�صالمة  و�صمانا  وعليهم 
ذلك املكان ، لكّن تلك احليوانات 
ب�صكل  تنا�صلت  ال�رص�صة  املنتنة 
متالأ  جراوؤها  واأ�صحت   ، مقّزز 
والزيتون  الأحجار  حتت  املكان 
واملغارات ، و�صّج اأهل املدينة ، 
وعقد اأكربهم مكراً وحيلًة جمل�صاً 
وقرروا   ، الأزمة  هذه  ملناق�صة 
اإىل  والّطالع   ، الّدير  اقتحام 
كلّف  مهما  القّدي�صة  �رّص  حقيقة 
الأمر ، لكّن الّراهب وقف حائال 
ونا�صدهم  الدير  باب  بينهم وبني 
بالتعّقل ، فاأبوا عليه واأو�صكوا اأن 
و�صخروا   ، وكذبوه   ، به  يبط�صوا 
منه ، وقالوا ؛ كيف تكون لفتاة مل 
نر لها وجها ول �صمعنا لها �صوتا 
كل هذه الكرامات ، ولي�س ببعيد 
اأن يكون كذبة اختلقتها! فغ�صب 
الرجل وقال اختاروا واحدا منكم 
اجلميع يف  يقَع  ،لئاّل  الأقِلّ  على 
اخلطر ، فتقّدم اأجروؤهم واأخبثهم 
اأن ميد يده من الكّوة فلم  واأمره 
الرجل  ومتادى   ، �صيء  يحدث 
وجهه  ن  ح�صّ وقد  الباب  فدفع 
من �صّدة النور ، وهنا �صاء مقّدر 
مبنََعٍة  الّرجل  يكون  اأن  الأقدار 
من امل�صِخ ، وخاطبته امل�صكينة 
 ، وكف  قف  اأن  حجاب  وراء  من 
يروي  اأن  ال�صوت  عليه  فملك 
ظماأه اجلن�صّي من �صاحبته فمّد 
يده اإىل اأطمارها فراأى جزءا من 
عور  فاأ�صابه  املتالألئ  ج�صدها 
حت�صبا  عينه  على  كفه  و�صع  اإذ 
باأن  عّفتها  خالقها  ع�صم  ثّم   ،
كثيف  نورايٍنّ  طم�صت يف حجاب 
 ، الّرجل  ميّيزها  مل  طبقات  من 
من  انبعثت  التي  اجلوهرة  وراأى 
راأ�صها  فوق  وطافت  �صدرها 
القّبة وعرجت  واخرتقت �صخرة 
الّنور الأخ�رص ميتّد  يف خٍطّ من 
نزعت  وهنا   ، ال�ّصماء  عنان  اإىل 

ذلك  وتاأّملت  الّنقاب  القّدي�صة 
ور�ّصت  عليه  املغ�صّي  الأعور 
على وجهه املاء ، فلما اأفاق بقي 
املالئكّي  وجهها  يف  م�صدوها 
طلب  ثم   ، املرمرّي  وقوامها 
فا�صتحيت   ،  !! والزواج  العفو 
اأبي  يل  ادع   : قائلًة  حترّي  على 
الثاين ، فكلمه فدخل هذا الأخري 
الّدير على تخّوف وحقد ، فراأى 
قبل  لأول مرة فع�صقها  القّدي�صة 
 ، القران  عقُد  منه  يُْطلََب  اأن 
الباب  ثاٍن من �صّق  وتقّدم خبيث 
تخّوف  يف  ورائه  من  والقوم   ،
يف  يتالحيان  الّرجلني  ف�صِمع   ،
وولج   ، م�صريها  حول  الّداخل 
 ، اأ�صابهما  ما  فاأ�صابه  الّديَر 
اللغط  وزاد   ، عر�صهما  وعر�س 
وهي  اأ�صّده  على  الّثالثة  بني 
وبهاًء  وحزنا  حريًة  تزداد  بينهم 
عدد  بلغ  حّتى  الأمر  !وا�صتمّر 
رجاًل  وع�رصين  اثنني  اخلاطبني 
عا�صقاً بال عقل وبال هدف وبال 
حكمة!!  ول  ثقافة  ول  م�صوؤولّية 
كلّهم يريد احل�صناء ويخطب وّدها 
ُكٌلّ يُريد اغِت�صاَب  !واأحاُطوا بها 
حٍقّ  وجِه  بال  َعلَيَها  الِولَيَِة  َحَقّ 
الَهَرُج  َعُظَم  ا  ،ومَلَّ ا�صتحقاٍق  ول 
يف  امُلتَجمِهَرةُ  ُعوُب  ال�ُصّ �َصِمعِت 
احَليََواناُت  هَجمِت  ثُّم   ، اخَلاِرِج 
َة ، َفَف�َصَدِت  اَحَة املكتَظّ َعلَى  ال�َصّ
ِت الأَْزَمُة ، والَقوم  الأَر�ُس ، َوا�ْصتََدّ
يف اجِتَماعهم ولَغطهم ل ي�صمعون 
بَلَغ  ومّلا   ، اخلارِج  يف  بالَو�صِع 
امل�صكينة  قلب  يف  غايتَه  الأمُر 
اأمرتهم اأن يُكّفوا ، واأّن ِع�صمتها 
؛  اأبيها  �صاحب  اأمِرها  ويّل  بيد 
طيلة  رعايتَها  جت�ّصم  الّذي  فهو 
ال�ّصنوات ال�ّصابقة ، وهو �صاحب 
اأو  الّراأي فيها ؛ فاإن �صاء نكَحها 
ُجُل  ن ي�صاءُ ! فَعِلم الَرّ اأنكحها ِمّ
 ، فيه  َع  ُو�صِ الِّذي  اخَلَطِر  مقداَر 
اأن  هوؤلِء  من  واحٍد  ُكُلّ  ورغب 
، فقال  ه بها دون الآخريَن  يخ�صَّ
امل�صتقبليني  اِم  احُلَكّ مع�رَصَ  :يا 
بينكم  نُفّرَق  اأن  يجب  ؛  اأّولً    :
املدائن  فزهرة   ، املوطن  يف 

اأر�ٍس  قطعَة  منكم  لكّل  �صتعطي 
التي  ال�ّصا�صعة  اأرا�صينا  من 
يَطة  !�رَصِ القرون  طيلة  وِرثناها 
َرعّيته  منكم  ُكُلّ  َر  يُ�صِخّ اأن 
للّدفاع  اإمكاناته  وجميع  وماله 
الأوبا�س  هذه  ّد  �صِ زهرة  عن 
من  اإخراجها  َعن  عجزنا  الّتي 
كلّهم  فر�صوا   ، �س  امُلَقَدّ ديرها 
وخرجوا   ، اأميانَهم  وعَقُدوا   ،
 ، و�صعوبهم  اأوطانهم  ل�صتالم 
؛  يُبَ�رِصّ باخلري  لكن ما حدث مل 
احل�صول  يف  واحد  كّل  �صعى  اإذ 
�صعبه  �صاق  ثُّم   ، يريد  ما  على 
اإىل  يلتفَت  اأن  دون  اأر�صه  اإىل  اأمامه 
خطر احليوانات املحدق ، بل ومنعوا 
يقتلوا  اأن  من  اإمرتهم  حتت  كان   َمن 
خنزيرا واحدا اأو �صبعا اأو دباًّ ! وهكذا 
باأرا�صيهم  وا�صتغلوا  الّنا�ُس  تفّرَق 
مع  وال�رّصاعات  ة  اخلا�صّ و�صوؤونهم 
مع  قليٌل  عدد  اإّل  يبَق  ومل   ، حّكامهم 
الأطفال  ذلك املختار معه كوكبة من 
اإّن  وقيل   ، الهجمات  بحجارتها  ت�صّد 
زهرة املدائِن ندمت اإذ �صلّمت نف�َصها 
اإذ �صغله ُح�صنُها  وجوهرتَها لراعيها ؛ 
ودلُّها العظيم عن خطر ال�ّصائمة التي 
ا�صتوطنت ال�ّصاحة ، والّدير ، واأ�رصكت 
ح�رصاتها فرا�َس الّزوجّية ، وكّل  زوايا 
البيت ، واأر�َصلَت اجلرذان حتفر حتَت 
الأ�صا�س بحثاً عن اإرث زهرِة املدائن 
راِعيها  بَاَعها ب�رصفه  الّتي  وجوهرتها 
نف�صي  يَحّز يف  وما   ،  ! غري امل�صوؤول 
اخلنزير  اأّن  موؤّخراً  �صمعته  ما  ؛  حّقاً 
يح�رصها  ِقّمٍة  لعقد  الُدَبّ  ا�صتدعى 
الأباعر  وبع�س  باع  وال�صّ الغزلن 
الّنعاج  مّثلي  وبع�س   ، املجاورة 
ليتدار�صوا حَلّ مع�صلة هم �صاِنُعوها ! 
، والأدهى والأمُرّ ؛ انِق�صام امُلداِفعني 
ائعة يف حمنتهم اإىل  حول الأمرية ال�صّ
كاأّن   ، فريقني متناحرين حول املجد 
ما ينق�صها اإّل هذا النق�صام !  واحَرّ 

قلباه من هذا الو�صع املرتّدي !!
وهي اإىل الآَن تُعاين من الإهماِل 
اأبرموا  الِّذين  وَغدر   ، والّتجاوز 
واملواثيق  الأَمياَن  ح�رصتها  يف 
وحا�صل رّدهم اإن دعوا : ) �صرباً 
زهرَة املدائِن .. اإنَّا قادمون ( !!
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رحيل  ال�صاعر "عثمان لو�صيف 
حكيم الزيبان يف �صمت "

: »للو�شط«  مزغي�س  العايل  "·عبد 

 »عثمان لو�صيف  من اأغزر ال�صعراء انتاجا«
 حكيم مالك

الكبري  ال�شاعر  اأم�س  تويف 
»حكيم  لو�شيف  عثمان 
ب�شكرة   مدينة  ابن  الزيبان« 
عن عمر يناهز 67 �شنة  بعد 
 ، دماغية  بجلطة  اإ�شابته 
جثمان   الرثى  �شيورى  حيث 
�شالة  بعد  اليوم   الفقيد 
راأ�شه  مب�شقط  الع�رص 
مبقربة ال�شهداء و�شط مدينة 

الطولقة بوالية ب�شكرة .
الكلمة  جمعية  رئي�س  واأكد 
العايل  واالإعالم عبد  للثقافة 
ليومية  مزغي�س يف ت�رصيحه 
»الو�شط » اأن ال�شاعر الراحل 
القامات  من  لو�شيف  عثمان 
اجلزائر  يف  الكبرية  ال�شعرية 
وهو من اأغزر ال�شعراء انتاجا 
�شعرية  جمموعات   فلديه 
العديد  كثرية فلقد حاز على 
جوائز  وله  التكرميات  من 
وطنية كثرية  فلقد نال مرتني 
اجلائزة الوطنية مفدي زكريا 
اجلاحظية   جلمعية  لل�شعر 
الظروف  من  الرغم  وعلى 
ال�شحية التي كان عانى  منها  
عثمان  اأن  ونقول   ، موؤخرا 
ال�شنوات  يف  املر�س  حتدى 
االأخرية  فلقد متكن من اإجناز 

االأدب  يف  الدكتوراه   ر�شالة 
اأنه  حيث  �شحيا  يعاين  وهو 
وهو طريح  ال�شعر  يكتب  ظل 
احلياة  عن  وابتعد  الفرا�س  
مبهرجاناتها   كلها  االأدبية  
االعتزال  وف�شل  و�شالوناتها 
موؤكدا   ، بيته  يف  واجللو�س 
مزغي�س »للو�شط »  اأن »حكيم 
الزيبان » لو�شيف قد تعر�س 
اأنه  رغم  واالإق�شاء  للتهمي�س 
وف�شل  هذا  عن  يتحدث  مل 
ال�شمت  ولكن  نحن كمتابعني 
مل�شريته االأدبية ومقربني منه 
عثمان  ال�شاعر  اأن  الحظنا  
لتهمي�س  تعر�س  قد  لو�شيف 
الو�شية  اجلهات  من  كبري 
الثقافة   وزارة   يف  املتمثلة 
التي ق�رصت كثريا جتاه هذا 
كان  الذي  املبدع  الرجل 
الر�شمية  التكرميات  يرف�س 
الراحل  ي�شتفد   مل  حني  يف 
للم�شاركة  �شفر  تذكرة  من  
وف�شل  اأدبي،   مهرجان  يف 
املقاهي  يف  اجللو�س  دائما 
من  اأ�شدقاءه  مع  ال�شعبية 
االأدباء وال�شعراء واليوم نقول 
اأن اجلزائر فقدت قامة كبرية 
لو�شيف  عثمان  اهلل   فرحم 

واأ�شكنه ف�شيح جناته .

 ال�شاعر عثمان لو�شيف 
... م�شرية من ال�شمت 

يف مواجهة تهمي�س 
الكاتب

 
ولد  ال�شاعر اجلزائري  عثمان 
لو�شيف عام 1951 يف طولقة  
تعليمه  تلقى  ب�شكرة   والية 
القراآن يف  االبتدائي، وحفظ 
الكتاتيب ، ثم التحق باملعهد 
وترك  ب�شكرة  االإ�شالمي 
�شنوات  اأربع  بعد  املعهد 
معتمًدا  درا�شته  ووا�شل    ،
ح�شوله  وبعد    ، نف�شه  على 
البكالوريا  �شهادة  على 
واللغة  االآداب  مبعهد  التحق 
العربية بجامعة باتنة وتخرج 
�شلك  يف  انخرط   ،  1984
مبكر،  وقت  منذ  التعليم 
العربي  لالأدب  اأ�شتاًذا  وعمل 
فلقد  الثانوية   باملدار�س 
اأحب املو�شيقى والر�شم منذ 
طفولته  ، وبداأ نظم ال�شعر يف 
�شن مبكرة  فلقد قراأ  »حكيم 
الزيبان »االأدب العربي قدميه 
االآداب  قراأ  كما    ، وحديثه 
العاملية االأخرى ومن دواوينه 
بالنار«  »الكتابة  ال�شعرية: 
اليا�شمني«    �شبق   «  ،  1982
1986 ، »اأعرا�س امللح« 1988 

ال�شعرية  ق�شائده  بني  من  ،و 
حققت  التي  بالف�شحى 
جناحا منقطع النظري عر�س 
وحورية  ال�شبابة   ، البي�شاء 
ل�شماوات  وجر�س  الرمل 
على  ح�شل    ، املاء   حتت 
يف  االأوىل  الوطنية  اجلائزة 
كتب  فلقد     ،  1990 ال�شعر 
عنه اإبراهيم رماين يف كتابه: 
االأدبي 1985  النقد  اأوراق يف 
جملة  يف  خيزار  وميلود    ،
اإ�شافة    ،  1988 املجاهد 
�شعر  يف  التاأويلية  للقراءة 
الهام�س  بني  لو�شيف  عثمان 
اأجنزتها  والتي  واملركز 
�شاحلي  حميدة  االأ�شتاذة 
بق�شم  االآداب واللغة العربية 
جامعة  واللغات  االآداب  كلية 
والتي  ب�شكرة  خي�رص  حممد 
الثامن يف  العدد  ن�رصت على 

�شفحات  على    2012 �شنة 
يف  اأبحاث  »املخرب«  جملة 
اجلزائري  واالأدب  اللغة 
جلامعة حممد خي�رص ب�شكرة 
ال�شاعر  اأن  قائلة  اجلزائر 
كان   لو�شيف  عثمان  الراحل 
اجلزائريني  الكتاب  بني  من 
الهام�س  حياة  فقهوا  الذين 
معاي�شتها  �رصورة  واأدركوا 
الذي  ومرارتها  مباآ�شيها 
للو�شع  فهمه  بعدم  تظاهر 
اإدراكه  من  الرغم  على 
الرغم  وعلى  اللعبة  الأ�رصار 
عن  وا�شتغنائه  معاي�شته  من 
�شعور  اأن  اإال   ، احلياة  عفن 
على  انت�رص  والثورة  التمرد 
كتابته  يف  واخل�شوع  ال�شمت 
الرف�س  مالمح  تبدو  حيث 
اأغلب  على  جلية  واالأ�شى 
ال�شعرية فكانت هذه  اأعماله 

مبجموعة  حمملة  االأعمال 
املرتجمة  الر�شائل  من 
حلالته يف ظل �رصاع الهام�س 
ما  اأبرزها  من  و  واملركز 
اأخرى  ن�شو�س  يف  جاء 
»من�س  ال�شعري  كديوانه 
»املتغابي  وديوانه  وهديل« 
هذا  رحلة  اأن  م�شيفة   «
ال�شاعر املبدع مليئة باحلزن 
�شعوره  من  النابع  واالأ�شى 
اإال   ، والالمباالة  باال�شطهاد 
الثائرة ال  اأن روحه  املثمرة 
املحطة  يف  الوقوف  تاأبى 
وانتظار املعجزات على راأي 
الدكتورعبد الكرمي �رصيف » 
خيوط  ين�شج  كالعنكبوت  اإنه 
قدره من اأعماقه اأو كالطائر 
الفانية  ذاته  يحرق  الفنيق 
ذاته  رمادها  من  ليخرج 

اخلالدة. 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ابتكار اأول كب�صولت لالإن�صولني
وبو�شطن  كاليفورنيا  من  اأطباء  ابتكر 
ميكنها  للإن�شولني  كب�شولت  اأول 
البقاء دون تغيري خلل »رحلتها« عرب 
املعدة، لتعطي اجل�شم الكمية اللزمة 

من هرمون الإن�شولني.
ويقول �شمري ميرتاغوردي من جامعة 
فريق  وم�شوؤول  الأمريكية  هارفارد 
»اإذا  الكب�شولت:  طور  الذي  البحث 
الفم،  طريق  عن  الإن�شولني  تناولنا 
عقبات  على  التغلب  جزيئاته  فعلى 
عديدة قبل الو�شول اإىل الدم. ابتكرنا 
ما ي�شبه )�شكينا �شوي�رسية(، فيها كل 
الإن�شولني  حلماية  اللزمة  الأدوات 

من جميع العوائق التي تواجهه«.
الأطباء  اأن  اإىل  ميرتاغوردي  واأ�شار 
بعيد  زمن  منذ  يحلمون  واملر�شى 
الفم  عرب  الإن�شولني  تناول  باإمكانية 
الأدوية.  من  وغريه  الأ�شبريين  مثل 
ممكنا  هذا  يكن  مل  الآن،  اإىل  ولكن 

لأن اإفرازات املعدة والإنزميات التي 
ته�شم الربوتينات حتلل جزيئاته قبل 
علماء  ولكن  الأمعاء.  يف  ميت�ص  اأن 
يف  وكاليفورنيا  هارفارد  جامعتي 
هذه  حل  من  متكنوا  بربارا  �شانتا 
امل�شكلة مب�شاعدة غلف مقاوم لهذه 
اأن  ميرتاغوردي  واأكد  الإنزميات. 
املخربية،  الفئران  على  الختبارات 
»ال�شائل  تدعى  مادة  اأن  ك�شفت 
اأملح ل حتتوي  )خليط من  الأيوين« 
على  الإن�شولني  ت�شاعد  املاء(  على 
اخرتاق احلاجز بني الأمعاء والأوعية 
الكب�شولة  مفعول  وي�شتمر  الدموية، 
مدة 12 �شاعة، وميكن تخزينها ملدة 

�شهرين يف درجة حرارة الغرفة.
يجتاز  اأن  يف  العلمي  الفريق  وياأمل 
ال�رسيرية  الختبارات  جميع  ابتكاره 
خلل فرتة ق�شرية، ليطرح بعدها يف 

ال�شيدليات.

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
امللريا،  مر�ص  علج  يف  اجلديد 
العاملي  اليوم   ،2018 اأفريل   25 يف 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 
اجلديد  اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
ال�شيح  نبتة  من  امللريا  لعلج 
احلويل املعدلة وارثيا، التي تعد من 
جمموعة  علج  يف  القيمة  النباتات 
مادة  على  لحتوائها  الأمرا�ص  من 
الرئي�شي  املكون  الأرتيمي�شينني، 

للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
نبتة  يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
العلماء  بح�شب  احلويل،  ال�شيح 
ال�شينني الذين كتبوا ذلك يف مقالتهم 
 Molecular« جملة  يف  العلمية 
املجفف  ال�شيح  اأن  ومبا   .»Plant
من   %1 اإىل   0.1 ن�شبة  على  يحتوي 
بتعديل  العلماء  قام  الأرتيمي�شينني، 
احلويل  ال�شيح  جينات  على  وراثي 

واأ�شبح يعطي النوع املعدل منه ن�شبة 
ت�شل اإىل 3.2% من هذه املادة.

كيت�شوان  البحث،  م�رسف  واأو�شح 
تانغ، من جامعة �شانغهاي جياو تونغ 
معر�شون  العامل  �شكان  ن�شف  اأن 
يتم  حيث  بامللريا  الإ�شابة  خلطر 
كل  حالة  مليون   216 حوايل  ت�شجيل 

عام، ميوت منهم 445 األف �شخ�ص.
بتحديد  ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
ومعرفة وعزل جينات ال�شيح بالكامل 
جلميع  جينية  خريطة  على  وح�شلوا 
عددها  يبلغ  التي  النبتة  مورثات 
ترميز  عن  وامل�شوؤولة   ،63226

الربوتينات فيها.
ال�شينية  اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
املعدل  احلويل  ال�شيح  زراعة  لبدء 
وراثيا لإنتاج كميات اأكرب من املركب 
ولت�شبح  للملريا،  املعالج  الدوائي 
هي  مما  بكثري  اأقل  املادية  تكلفته 

عليه اليوم.

اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة 
طوكيو اأن الذين جتري يف عروقهم 

ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 
للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.

وتفيد جملة Critical Care التي 
ن�رست نتائج الدرا�شة، باأن العلماء 
در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، 

واكت�شفوا اأن ن�شبة الوفيات بني 
امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل 
تتجاوز بني الآخرين %11.

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد 
امل�شاركني يف البحث، اإن اأ�شحاب 

ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت 
ب�شبب �شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم 
للإ�شابات. وقد يكون ال�شبب يف عامل 

فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 
الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري 

درا�شتنا م�شاألة كيفية تاأثري نقل الدم من 
الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�ص الذين 

تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�ص 
الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف 

الدم، وهل هناك اختلف باملقارنة مع 
ف�شائل الدم الأخرى«.

واأكد تاكاياما على �رسورة ال�شتمرار 
يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من 

اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج 
امل�شابني.
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ما ورد ب�صاأن �صلة الرحم وقطعها 
اأمر اهلل بالإح�سان اإىل ذوي القربى وهم الأرحام الذين 

يجب و�سلهم فقال تعاىل : )) َواإِْذ اأََخْذنَا ِميثَاَق بَِني 
َ َوِبالَْواِلَديِْن اإِْح�َساناً َوِذي الُْقْربَى  اإِ�ْسائيَل ل تَْعبُُدوَن اإَِلهّ اهلَلهّ
الَة  َوالْيَتَاَمى َواْلَ�َساِكنِي َوُقولُوا ِللنَهّا�ِس ُح�ْسناً َواأَِقيُموا ال�سَهّ

وَن(  َكاَة ثَُمهّ تََولَهّيْتُْم اإَِلهّ َقِلياًل ِمنُْكْم َواأَنْتُْم ُمْعِر�سُ َواآتُوا الَزهّ
)البقرة:83( .

ِق  وقال تعاىل : )) لَيْ�َس الِْبَهّ اأَْن تَُولُهّوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل اْلَ�ْسِ
ِ َوالْيَْوِم اْلآِخِر َواْلَالِئَكِة  َواْلَْغِرِب َولَِكَنهّ الِْبَهّ َمْن اآَمَن ِباهلَلهّ

َوالِْكتَاِب َوالنَهِّبِيهّنَي َواآتَى اْلَاَل َعلَى ُحِبهِّه َذِوي الُْقْربَى 
َقاِب  اِئِلنَي َوِف الِرهّ ِبيِل َوال�َسهّ َوالْيَتَاَمى َواْلَ�َساِكنَي َوابَْن ال�َسهّ

َكاَة َواْلُوُفوَن ِبَعْهِدِهْم اإَِذا َعاَهُدوا  الَة َواآتَى الَزهّ َواأََقاَم ال�سَهّ
اِء َوِحنَي الْبَاأْ�ِس اأُولَِئَك الَهِّذيَن  َهّ اِبِريَن ِف الْبَاأْ�َساِء َوال�َسهّ َوال�سَهّ

َدُقوا َواأُولَِئَك ُهُم اْلُتَهُّقوَن(( )البقرة:177( . �سَ

كبائر الّذنوب
نوُب والعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

ف النَهّف�س وف نتيَجِتها والأ�سار 
اُلرتِتهّبة عليها، ومهما كان، فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ الَعبِد ِلقاِم 
رِبهّه، ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،   نوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
اإىل اَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، وف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل ف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيهّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفهّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلهّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر، وُكلُهّها ف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَهّ  و�سَ

غِر نظراً لا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكُب من القتل، وف قوِل  وال�ِسهّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�سار، واأمثُل الأقواِل 

ف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد ف الآخرِة اأو  حُدهّ ف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق ف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

�صرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �شيغة مبالغة 
�شديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�شبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�شورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�شَ

نن ال�صالة  �صُ
احلنفيهّة،  من  الُفقهاء  ُجمهور  م  ق�سهّ
واحلنابلة  والالكية،  وال�سافعية، 
تَاأكهّدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سهّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتتهّب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفيهّة  مها  ق�سهّ حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسهّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلهّى  اهلل  ر�سول  عن  اُلوؤكهّدة  ال�سنهّة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سهّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
ا  اأمهّ اأِثم،  تركها  على  اُل�سلم  اأ�سهّ 

دة،  الوؤكهّ غري  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  موها  فق�سهّ ال�سافعيهّة  ا  اأمهّ
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسهّ وهي 
عمداً  اُل�سلهّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ل  الهّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  موها  فق�سهّ الالكيهُّة  ا  اأمهّ ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  والندوبات  دة،  الوؤكهّ
موا  ا فقهاء احلنابلة فق�سهّ الوؤكدة، اأمهّ
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

 خ�صو�صيات املذهب املالكي 
على م�صتوى اأ�صول الفقه

ميتاز الذهب الالكي على م�ستوى اأ�سول الفقه بعدة مزايا وخ�سو�سيات من اأهمها: 
اأول: وفرة م�سادره وكرثة اأ�سوله التمثلة ف الكتاب وال�سنة واإجماع الأمة وعمل اأهل الدينة والقيا�س ول�ستح�سان 

وال�ستقراء وقول ال�سحابي و�سع من قبلنا وال�ست�سحاب وال�سالح الر�سلة و�سد الذرائع والعرف والأخذ 
بالأحوط ومراعاة الالف. بالإ�سافة اإىل القواعد العامة التفرعة عنها والتي اأنهاها بع�س الالكية اإىل األف 

ومائتي قاعدة تغطي جميع اأبواب الفقه وجمالته.
هذه الكرثة اأغنت الفقه الالكي واأعطته قوة وحيوية وو�سعت بني اأيدي علمائه من و�سائل الجتهاد واأدوات 

ال�ستنباط ما يوؤهلهم لبلوغ درجة الجتهاد وميكنهم من ممار�سته وي�سهل عليهم مهمته.
واإذا كانت بع�س الذاهب �ساركت الذهب الالكي ف بع�س هذه الأ�سول فاإن ميزة الفقه الالكي تكمن ف الأخذ 

بجميع هذه الأ�سول بينما غريه مل ياأخذ اإل ببع�سها ورد الباقي.
ثانيا: تنوع هذه الأ�سول وال�سادر فاإنها ترتاوح بني النقل الثابت والراأي ال�سحيح ال�ستمد من ال�سع وال�ستند اإليه 

كالقيا�س. هذا التنوع ف الأ�سول وال�سادر والزاوجة بني العقل والنقل والأثر والنظر وعدم اجلمود على النقل 
اأوالن�سياق وراء العقل هي اليزة التي ميزت الذهب الالكي عن مدر�سة الحدثني ومدر�سة اأهل الراأي وهي �س 

و�سطيته وانت�ساره والإقبال ال�سديد عليه و�سب اأكباد الإبل اإىل اإمامه ف اأيام حياته.
ثالثا: تو�سعه ف ا�ستثمار الأ�سول التفق عليها تو�سعا كبريا مما �ساعد وي�ساعد على �سد الفراغ الذي ميكن اأن 

يح�س به الجتهد عند ممار�سة الجتهاد وال�ستنباط، وهكذا جنده ف التعامل مع الكتاب وال�سنة ل يكتفي بالن�س 
والظاهر بل يقبل مفاهيم الخالفة والوافقة وتنبيه الطاب كما يقبل دللة ال�سياق ودللة القرتان والدللة 

التبعية، وقد ا�ستدل بقوله تعاىل:   على عدم وجوب الزكاة ف اليل لقرتانها باحلمري (واليل والبغال واحلمري 
لرتكبوها ) التي ل زكاة فيها ،كما تو�سع ف باب القيا�س فقبل اأنواعا من القيا�س ل يقبلها غريه ومل يخ�سه بباب من 

اأبواب الفقه ول نوع من اأنواع احلكم.
بينما جند كثريا من الفقهاء يردون بع�س اأنواع القيا�س وي�سيقون جمالت القبول عندهم. فال يقبلون القيا�س 

على ما ثبت بالقيا�س ول القيا�س الركب والقيا�س على خم�سو�س وقيا�س العك�س. ول يجيزون القيا�س ف احلدود 
والكفارات والرخ�س والتقديرات والأ�سباب وال�سوط والوانع.

عظمة ُخلقه وحلمه وعفوه �صلى اهلل عليه و �صلم
الأخالق احلميدة والآداب ال�سيفة فجميعها كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على النتهاء ف كمالها ويكفيك من 
اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( ،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( ، وف  ذلك �سهادة رب العالني ف 
ذلك قول عائ�سة اأم الوؤمنني ر�سي اهلل عنها حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة 
خري ف القرءان هي ف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها ف و�سف خلقه اأي�ساً:«مل يكن ر�سول 
اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه 
اإل اأن تنتهك حرمة اهلل تعاىل. وف حيائه يقول اأبو �سعيد الدري ر�سي اهلل عنه: كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد 
حياء من العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه ف وجهه« رواه البخاري. وكان احللم والعفو مع القدرة من اأو�سافه 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو من اأخالق النا�س فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. اجْلَ

العبادات معللة مب�صالح اخللق :
اأيها الأخوة الأكارم، ل زلنا ف مو�سوٍع يت�سل اأ�سد الت�سال بـ: »�سبل الو�سول وعالمات القبول« 
األ وهو ال�سوع.  العبادات كالزكاة معللة مب�سالح اللق وقد بينت ف اللقاء ال�سابق اأن هناك 
عبادات كما قال عنها الإمام ال�سافعي: معللٌة مب�سالح اللق، واأن هناك طقو�ساً من �سمات 

الديانات الو�سعية الأر�سية، الطقو�س حركاٌت، و�سكناٌت، واإمياءاٌت، ومتتماٌت ل معنى لها، بينما 
يِهْم ﴿ ] �سورة التوبة الآية  ُرُهْم َوتَُزِكهّ َدَقًة تَُطِههّ العبادات معللة مب�سالح اللق ﴿ ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَهِّذيَن ِمْن َقبِْلُكْم لََعلَهُّكْم تَتَهُّقوَن ﴿   هّ : 103[  ﴿ يا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اآََمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم ال�سِ

] �سورة البقرة [
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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م�ؤخرا  �شيفروليه  ا�شتعر�شت 
الدفع  رباعية   "Blazer" �شيارة 
املقبل  العام  طرحها  املنتظر 
بت�شميم  اجلديدة  املركبة  وتتميز 
ت�شاميم  بني  يجمع  اأنيق وع�رصي 

�شيارات لكز�س والند روفر رباعية 
ال�شن�ات  يف  اأطلقت  التي  الدفع 
العادية  النماذج  و�شتزود  االأخرية. 
مبحركات  ال�شيارة  هذه  من 
ت�ربينية تعمل بالبنزين ب�شعة 2.2 

 193 عزم  ت�ليد  على  قادرة  لرت، 
عجالت  اإىل  باالإ�شافة  ح�شانا، 
مبقا�س 18 ب��شة، وعلب �رصعات 

اأوت�ماتيكية �شدا�شية.
من  الريا�شية  النماذج  اأما 

مبحركات  ف�شتاأتي   "Blazer"
اأ�شط�انات و�شعة 3.6   6 بـ  بنزين 
لرت، قادرة على ت�ليد عزم ي�شاوي 
علب  اإىل  باالإ�شافة  اأح�شنة،   305

�رصعة بـ 9 مراحل.

الهواتف الذكية تنهي ع�شر 
مفاتيح ال�شيارات قريبا

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�شيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ب�شكل  و�شام�ش�نغ  اآبل  حتالفت 
من  جمم�عة  مع  مت�قع  غري 
"معيار  الإنتاج  االأخرى،  ال�رصكات 
ال�شيارات  جديد ملفاتيح  عاملي" 
اله�اتف  اأ�شحاب  ميكن  الرقمية، 
طريق  عن  �شياراتهم  فتح  من 
تطبيق خا�س. وك�شفت املجم�عة 
"ك�ن�ش�رتي�م  با�شم  املعروفة 
 ،)CCC( ال�شيارات"  ات�شال 
 Digital" عن  االأ�شب�ع  هذا 
باأنه  و�شف  الذي   ،"1.0  Key
مفاتيح  ليع��س  معياري"  "حل 
الهاتف  تطبيقات  مع  ال�شيارات 
ال�رصكة  عن  النظر  بغ�س  الذكي، 

امل�شنعة للهاتف اأو ال�شيارة.
ات�شال  "ك�ن�ش�رتي�م  من  والهدف 
ال�شيارات" ه� اإتاحة م�شت�ى اأكرب 
من التكامل بني االأجهزة املحم�لة 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
ال�رصكات،  من  االأع�شاء  جلميع 
دبلي�"  اإم  و"بي  "اأودي"  فيها  مبا 
و"هي�نداي"  م�ت�رز"،  و"جرنال 
اإلكرتونيك�س"  جي  "اإل  واأي�شا 
و"�شام�ش�نغ"  و"بانا�ش�نيك" 
و"ف�لك�س فاغن". وقال رئي�س ق�شم 
اأودي،  �رصكة  لدى  االإلكرتونيات 
فخ�رون  "نحن  وار�شيت:  والف 
 Key Digital خدمة  بتقدمي 
من  الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا 
امل�ديالت، فمن خالل ت�حيد حل 
مع  يت�افق  الذي  الرقمي  املفتاح 
لبنات  ن�شع  لدينا،  االأمان  معايري 
على  املبتكرة  للخدمات  البناء 
للمفتاح  وميكن  وا�شع".  اأ�شا�س 
ال�ظائف  جميع  ي�ؤدي  اأن  الرقمي 

اليدوي،  نظريه  بها  يق�م  التي 
من  امل�شتخدمني  ميكن  و�ش�ف 
بدء  وكذلك  االأب�اب،  وفتح  قفل 
ملالكي  وميكن  املحرك.  ت�شغيل 
ال�شيارات اأي�شا اختيار منح مالكي 
م�ؤقتا  االآخرين  الذكية  اله�اتف 
�شيارتهم  اإىل  ال��ش�ل  اإمكانية 
و�شمم  ما.  تطبيق  با�شتخدام 
 ،"1.0  Digital Key"تطبيق
تقنية  �رصائح  ي�شتخدم  الذي 
 ،"NFC" املدى  قريب  الت�ا�شل 
وهي نف�شها التي متكن من الدفع 
الذكية  اله�اتف  يف  مل�س  دون 
بنظامي  تعمل  التي  احلديثة 
اأندرويد وiOS، مع ت�فري االأمان.

جمم�عة  ال�شيارة  مفتاح  ويحت�ي 
اال�شتخدامات،  من  وا�شعة 
وتاأجري  ال�شيارات  م�شاركة  مثل 
مفيد  ك�نه  عن  ف�شال  ال�شيارات، 
رئي�س  وقال  الط�ارئ.  حالة  يف 
جمل�س اإدارة جمم�عة ك�ن�ش�رتي�م 
ات�شال ال�شيارات حمف�ظ رحمان: 
ات�شال  ك�ن�ش�رتي�م  بداأت  "لقد 
م�ا�شفات  على  العمل  ال�شيارات 
 ،2.0 االإ�شدار   Digital Key
وناأمل اأن يك�ن االإ�شدار املحدث 
من املفتاح متاحا يف الربع االأول 
رحمان  واأ�شاف   .2019 العام  من 
منتجات  بالفعل  "ن�شهد  قائال: 
اال�شتفادة  على  تعمل  ال�ش�ق  يف 
اأن  واأعتقد   ،1.0 االإ�شدار  من 
الن�شخة 2.0 من االإ�شدار الرقمي 
القادم �شيك�ن لها تاأثري اأكرب على 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�شناعة 

الت��شع الهائل".

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�شالح  ال�شيارات  ت�شتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�شكرية،  الثكنات 
تقنية  بتط�ير  االأمريكية  الدفاع 
ال�شيارات  وقف  على  قادرة  ث�رية 
امل�رصعة قبل و�ش�لها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�شتك�ن 
ترددات  ي�شتخدم  خا�س  جهاز 
م�جات الرادي� للتحكم يف م�شارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�شيارات 
هجمات  من  الن�عيات  هذه  ملنع 
ال�شيارات، �شيق�م جهاز البنتاج�ن 
باإر�شال م�جات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�شيارات، ما �شي�ؤدي 
الكهربائية  مك�ناتها  لتعطيل 
الت�قف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�شاهدة  وميكنكم 
يف الفيدي� امللحق.

البنتاغ�ن يط�ر حاليا ن�شختني من 
التقنية، واحدة مبجال �شغري ميتد 
ب��شع  ي�شمح  ما  مرت،  خلم�شني 
اجلهاز يف �شندوق �شيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �شابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�شخة  هدف  و�شيك�ن 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�شع  ه� 
العامة املتعر�شة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�شيارة  وقد ت�شبب هج�م 
يف ت�رونت� بكندا االأ�شب�ع املا�شي 
واإ�شابة  مدنيني  ع�رصة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�شا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�شينية ت�شتعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

اإيرلندا حتظر ال�شيارات العاملة بامل�شتقات النفطية

ميكنها  ال  ال�شينية  ال�رصكات 
بب�شاطة اأن تكبح نف�شها عن اإغراء 
الغرب،  �شيارات  ت�شاميم  تقليد 
ال�رصكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها ب�ر�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�شها،  التجارية  املجم�عة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�شيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاك�ار F-Pace ال�شني.
حيث تظهر �ش�ر براءات االخرتاع 
امل�اقع  على  ظهرت  التي 
�شتطلق  ال�رصكة  باأن  ال�شينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �شيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وب�ر�س،  جاك�ار 
امل�شابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخل��س يف التفا�شيل، 
لكن و�شائل االإعالم ال�شينية تت�قع 
باأن ال�شيارة �شت�شمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي م�ديالت م�رصوق   X5
اأن  على  هي�نداي،  من  ت�شميمها 
�شينجدو  تد�شينها يف معر�س  يتم 
�شينطلق  والذي   2018 لل�شيارات 

يف 7 �شبتمرب.

اأعلنت ال�شلطات االإيرلندية عن 
بيع  حتظر  قرارات  طرح  نيتها 
بامل�شتقات  العاملة  ال�شيارات 

النفطية يف البالد.
 "Autocar" �شحيفة  ونقلت 
االإيرلندي،  ال�زراء  رئي�س  عن 
"مثل  اإن  ق�له  فرادكار،  لي� 
تغيريات  تتطلب  اخلط�ة  هذه 
االعتيادية  احلياة  يف  عميقة 
دون  واقعية  تك�ن  ولن  للبالد، 
غري  ومن  لها،  ال�شعب  تاأييد 
كان  اإذا  فيما  بعد  املعروف 
احلظر �شي�شمل ال�شيارات التي 
اأو  هجينة،  مبحركات  تعمل 
فقط تلك التي تعمل مبحركات 
البنزين والديزل، ولكن يف حال 
اإيرلندا  ف�شت�شبح  تطبيقها 
واحدة من اأنظف املناطق بيئيا 
يف اأوروبا"واأو�شح امل�ش�ؤول اأن 
الفكرة كانت ت�شمل منذ البداية 
حظر بيع ال�شيارات التي تعمل 
اإيرلندا  يف  والديزل  بالبنزين 
لكن   ،2040 عام  حل�ل  مع 

بالبيئة  املعنية  الهيئات  بع�س 
يف  وامل�ش�ؤولني  البالد  يف 
بتطبيق  طالب�ا  املدن  بع�س 
 ،2030 حل�ل  مع  احلظر  هذا 
البالد  يف  ال�شلطات  تزال  وما 

تدر�س امل��ش�ع.

املدن  من  العديد  اأن  يذكر 
واملناطق يف االحتاد االأوروبي 
قرارات  اأ�شدرت  قد  كانت 
جت�ل  فيها  حظرت  �شبيهة 
بالديزل  تعمل  التي  ال�شيارات 
على اأرا�شيها، حتى اأن فريجينيا 

راجي، عمدة مدينة روما اأكدت 
اأن ال�شلطات االإيطالية �شتحظر 
يف  بالديزيل  العاملة  ال�شيارات 
من  اعتبارا  العا�شمة،  مركز 
يف  التل�ث  من  للتقليل   2024

املدينة.
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مايكرو�سوفت تدخل تقنيات جديدة 

»Xbox« على �ألعاب

نيتها  عن  مايكرو�سوفت  �رشكة  �أعلنت 
�ألعاب  لع�ساق  جديدة  تقنيات  طرح 
»Xbox One« �ل�سهرية وخالل موؤمتر 
�ملطورين �لأخري �لذي عقدته �ل�رشكة، 
خطة  �إىل  مايكرو�سوفت  ممثلو  �أملح 
كمبيوتر  وفاأرة  مفاتيح  لوحة  لطرح 
باألعاب  للتحكم  خم�س�ستني  ل�سلكيتني 

»Xbox One« عرب �حلو��سب.
�جلديدة  �لربجميات  �أن  و�أو�سحو� 

لوحة  با�ستعمال  للم�ستخدم  �ست�سمح 
�للعب  �أثناء  و�حدة  وفاأرة  مفاتيح 

با�ستخد�م �لكمبيوتر.
من  مقربة  م�سادر  ذكرت  كما 
مع  تتعاون  �ل�رشكة  �أن  مايكرو�سوفت 
�رشكة »Razer« لتطوير تقنيات حديثة، 
يف  و�لألو�ن  �ل�سور  جودة  من  �ستح�سن 
تطرح  �أن  ينتظر  �لتي   »Xbox« �ألعاب 

�أو�خر �لعام �جلاري.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�شوميات -

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

microSD/HC/« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�س ل�شماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

ت�سريبات جديدة عن هاتف �آبل �لقادم

ب�سوؤون  خمت�سة  مو�قع  تد�ولت 
�لهاتف  حول  ومعلومات  �سور�  �لتقنية 
�آبل  تطرحه  �أن  �ملنتظر  �لرخي�ص 
فاإن  للمو�قع  ووفقا  �جلاري  �لعام 
بهاتف  �سبيها  �سياأتي  �جلديد  �لهاتف 
�أ�سا�سية  كامري�  مع  تقريبا  »�آيفون-7« 
معظم  تغطي  و�سا�سة  و�حدة،  بعد�سة 
غر�ر  على  �لأمامية  �لو�جهة  م�ساحة 

.»X-سا�سات »�آيفون�
�سابقة  ت�رشيبات  ذكرت  كما 
�سيطرح  �ملذكور  �لهاتف  �أن 
ب�سا�سات  مزودتني  بن�سختني 
بو�سة،   6.1 مبقا�ص   LCD
و�أخرى  ب�سعر 550 دولر�،  ن�سخة 
ب�سعر 650 دولر� مزودة مبنفذين 

لبطاقات �لت�سال.

هل يحيي »Note-9« مبيعات 
�سام�سونغ �ملتعرثة؟

�أن  �لذكية  �لهو�تف  �سوق  يف  خرب�ء  ذكر 
حتقيق  يف  م�ساكل  من  تعاين  �سام�سونغ 
خطتها للمبيعات هذ� �لعام. و�أو�سح �خلرب�ء 
�أن �سام�سونغ كانت تعقد �لآمال على هاتف 
�لعام،  هذ�  مبيعات  لتحقق   »Galaxy S9«
ت�سل �إىل 320 مليون جهاز، لكن �لإح�سائيات 
ت�سري �إىل �أن مبيعاتها من �لهو�تف يف �لربع 

�لأول من 2018 بلغت 78 مليون ن�سخة، بينما 
و�سلت مبيعاتها يف �لفرتة ما بني �أبريل ويونيو 
�إىل 73 مليون ن�سخة فقط، �أي �أنها متاأخرة 

عن �خلطة �لتي و�سعتها لهذ� �لعام.
لهو�تف  �سام�سونغ  �أن طرح  �خلرب�ء  ويعتقد 
يحيي  قد  �ملقبل،  �أوت  يف   ،»9-  Note«
�لأرقام  �إىل  بها  وي�سل  جديد،  من  مبيعاتها 

�لتي حققتها يف �لأعو�م �لأخرية.
يذكر �أن �سام�سونغ كانت قد حققت مبيعات 
�لثالثة  �لأعو�م  يف  �لهو�تف  من  جيدة 
 309.7 نحو  باعت   2015 عام  ففي  �لفائتة، 
 309.4 باعت   2016 وعام  هاتف،  مليون 
مليون جهاز، �أما �لعام �لفائت فباعت 319.8 

مليون هاتف.

ت�سنيف جديد لأف�سل 5 
هو�تف ذكية رخي�سة

 »GizmoChina« �سحيفة  ن�رشت 
جمال  يف  خرب�ء  و�سعه  جديد�  ت�سنيفا 
�لتقنية لأف�سل �لهو�تف �لذكية �لتي يرت�وح 

ثمنها ما بني 150 و200 دولر.
 Nubia« هاتف  �لت�سنيف  قائمة  وتر�أ�ص 
 160 ب�سعر   »ZTE« �إنتاج  من   »М2
معدين  هيكل  �أهمها  ومو��سفات  دولر� 
مزدوجة  �أ�سا�سية  وكامري�  ومتني،  �أنيق 
 4 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة  �لدقة،  عالية 

جيغابايت،   64 د�خلية  وذ�كرة  غيغابايت، 
ف�سال عن �ل�سا�سة �ملمتازة.

دخلت  �لتي  �لباقية  �لأربعة  �لهو�تف  �أما 
رخي�سة  هو�تف   5 �أف�سل  قائمة  يف 
�ل�سينية،   »Xiaomi« �إنتاج  من  فجاءت 
كهاتف »Redmi S2« ب�سعر 159 دولر�، 
وهاتف »Plus 5 Redmi« بـ 190 دولر�، 
 »5  Redmi« جهازي  �إىل  بالإ�سافة 

.»5 Redmi Note»و

�آبل تعالج م�ساكل »MacBook« جمانا
باإ�سالح  زبائنها  �آبل  �رشكة  وعدت 
�أجهزة  مفاتيح  لوحات  يف  �مل�ساكل 
�سادر  بيان  ويف  جمانا   »MacBook«
م�ستعدة  �أنها  �آبل  �أكدت  �ل�رشكة،  عن 
لإ�سالح �مل�ساكل �لتي ظهرت يف لوحات 
 »MacBook« �أجهزة  بع�ص  مفاتيح 
�أطلقت  �لتي   »MacBook Pro»و
ما بني عامي 2015 و2017، و�أن عملية 
�سيانة هذه �لأجهزة �ستكون جمانية يف 

مر�كز �ل�سيانة �لتابعة لها.
مالكي  باأ�سماء  قائمة  �آبل  �أ�سدرت  كما 
�إليها  تقدمو�  �لذين  �لأجهزة  بع�ص 
�لر�سمي ملعاجلة  موقعها  بطلبات عرب 
عناوين  و�أو�سحت  �ملذكورة،  �مل�ساكل 
�ستتم  حيث  لها  �لتابعة  �ل�سيانة  مر�كز 
�سيانة �أجهزتهم، ووعدت مالكي �أجهزة 
باإ�سالح  قامو�  �لذين   »MacBook«
على  �أجهزتهم  يف  �ملفاتيح  لوحات 

عن  بتعوي�سهم  �ل�سخ�سي  ح�سابهم 
�ملبالغ �لتي دفعوها.

يذكر �أن م�ساكل �أخرى كانت قد و�جهت 
�لتي   »MacBook Pro« حو��سب 
حيث  �لأخريين،  �لعامني  يف  �سدرت 
عمل  من  م�ستخدميها  بع�ص  ��ستكى 
بت�سحيح  وعدت  �آبل  لكن  �لبطارية، 
�لبطاريات  و��ستبد�ل  �مل�ساكل  تلك 

للمت�رشرين جمانا.

�آبل �أمام �لق�ساء ب�سبب 
�ساعاتها �لذكية

رفع �ملو�طن �لكندي، دين لوباكي، دعوى 
ق�سائية �سد �آبل ب�سبب م�ساكل يف جودة 
ت�سنيع �ساعاتها �لذكية. و�أو�سح لوباكي 

 Apple Watch أنه وبعد �قتناء �ساعة�
بفرتة، بد�أ يالحظ �أن �لق�سم �ملعدين 

�ملوجود يف حز�م �ل�ساعة بات يخد�ص 
ج�سمها �لأ�سا�سي وحميط �ل�سا�سة، وتقدم 

لآبل 5 مر�ت بطلب لإ�سالح هذ� �خللل 
لكن �ل�رشكة جتاهلته و�أ�سار لوباكي �إىل 

�أن ممثلي �آبل �أبلغوه بعد كل مرة نا�سدهم 
فيها �إ�سالح �خللل باأن �لأمر طبيعي، �إىل 

�أن جلاأ لو�سائل �لإعالم لف�سح ت�رشفاتهم، 
فعر�سو� عليها بعهدها ��ستبد�ل �ل�ساعة 

وتعوي�سه عن �ل�رشر، لكنه �ليوم م�رش على 
�للجوء �إىل �لق�ساء للمطالبة بحقه. وهذه 
لي�ست �لدعوى �لأوىل �لتي ترفع �سد �آبل 

ب�سبب �ساعاتها �لذكية، فمنذ مدة، جلاأ 
 Apple Watch عدد من م�ستخدمي

لرفع دعوى ق�سائية �سد �ل�رشكة مطالبينها 
بالعرت�ف باخللل �لذي ي�سيب �سا�سات 

هذه �ل�ساعات، ودفع تعوي�سات مالية 
مل�ستخدميها بقيمة 5 ماليني دولر.



واأفاد لوح يف كلمته اأمام نواب جمل�س الأمة، 
القانون  الع�ضوي  للدفع  م�رشوع  باأن 
و  احلقوق  ي�ضمن  الد�ضتورية  بعدم 
هذا  للمتقا�ضني ،م�ضريا  اأن  احلريات 
رئي�س اجلمهورية  اإ�ضالحات  يتوج  احلق 

يف �ضمان احلقوق واحلريات.
الوليات  باأن  املتحدث  نف�س   واأ�ضاف 
املتحدة الأمريكية كانت �ضباقة يف اإدراج 
الدفع بعد الد�ضتورية يف قوانينها، لينت�رش 
يف دول اأوروبا بعد احلرب العاملية الثانية 
العربية  الدول  اإليه  بع�س  انتبهت  بعدها 
تبني  مربزا  باأن  بعد،  فيما  والإفريقية 
هذه الدول له قد �ضهد اختالقا فالبع�س 
املجل�س  اإىل  فيه  احل�ضم  �ضالحية  منح 
الآخر  والبع�س  فرن�ضا،  مثل  الد�ضتوري 

الوليات  مثل  املحكمة  لقا�ضي  منحها 
هذه  جميع  اأن  اإل  األأمريكية  املتحدة 
الذي  الكبري  الدور  على  تتفق  الدول 
د�ضاتريها،  �ضيانة  يف  الدفع  هذا  يلعبه 
حمل  للمواطنني  احلقوق  �ضمان  ويف 

التقا�ضي.

واأردف لوح يقول باأنه فيما يخ�س تطبيقه 
ل�ضنة  الد�ضتوري  التعديل  فاإن  باجلزائر، 
2016 قد ت�ضمن يف املادة 188، اأن يكون 
اإخطار املجل�س الد�ضتوري بالدفع بعدم 
عن  مبا�رشة  غري  بطريقة  الد�ضتورية 

طريق الق�ضاء.

حمو بكو�ش وايل اأدرار يك�شف

30 فندق قيد االجناز 
لتعزيز احلركية ال�سياحية
اأكد حمو بكو�س وايل ولية ادرار على هام�س اإحياء اليوم 

الوطني لل�ضياحة اأن املنطقة عرفت موؤخرا اإقبال كبري من 
طرف اخلوا�س بغية ال�ضتثمار يف قطاع ال�ضياحة وكانت 

اأمامهم كل الت�ضهيالت بهدف ترجمة م�ضاريعهم على ار�س 
الواقع بكل اأريحية حيث عرفت منطقة متيمون وادرار 

اختيارهم الأن�ضب نظرا خل�ضو�ضيتهم واملقومات  املميزة 
وتوافد كل �ضنة اأعداد كبرية من ال�ضياح خا�ضة املحلية 
حيث يوجد حاليا 30 فندق قيد الجناز مما ي�ضاعد يف 

تعزيز اأكرث احلركية ال�ضياحية ونتخل�س من نق�س مرافق 
ال�ضتقبال وترتفع  الآ�رشة بزيادة نحو3000 �رشير جديدة 
واأ�ضاف الوايل بان هذه امل�ضاريع تعرف وترية �رشيعة يف 
ن�ضبة الجناز وت�ضلم وتدخل حيز اخلدمة على اقل تقدير 

يف ال�ضدا�ضي الأول من �ضنة 2019 والتي ينتج عنها فتح 
منا�ضب �ضغل

بو�شريفي بلقا�شم 

امل�شت�شار يف منظمة ال�شياحة 
العاملية رميي بولوا

اجلــزائر متتلـك ثاين اأغنى 
تـراث يف العامل 

يف اإطار التعاون اجلزائري مع برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي يقوم اخلبري وامل�ضت�ضار يف منظمة ال�ضياحة 

العاملية رميي بولوا بزيارة للجزائر ت�ضتغرق عدة 
اأ�ضابيع للوقوف على قطاع ال�ضياحة باجلزائر.
و�ضيقوم رميي بولوا باإعداد تقرير مف�ضل عن 

املقومات ال�ضياحية يف اجلزائر من خالل لقاءات 
متعددة مع خرباء و حرفيني وم�ضتثمرين وكل من له 

عالقة بقطاع ال�ضياحة يف اجلزائر، وخالل لقاء جمعه 
مبقر وزارة ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية ب�ضحفيني 
من عدة عناوين بالإ�ضافة اإىل ال�ضحافة امل�ضموعة 

واملرئية ا�ضتعر�س بولوا معطيات عن واقع ال�ضياحة 
من خالل نظرة الإعالم اإىل هذا القطاع و ابدي رميي 

بولوا اإعجابه الكبري بالإمكانيات ال�ضياحية الكبرية التي 
تزخر بها اجلزائر والتي قل نظريها يف العامل.

اإميان لوا�ش

طيب لوح يعلن  :

العمل  الدفع بعدم الد�ستورية بداية من 7 مار�س 2019
اأعلن وزير العدل وحافظ الأختام الطيب لوح اأنه �شيتم  تطبيق  قانون الدفع بعدم الد�شتورية يف اجلزائر بداية من تاريخ 

الإ�شالحات  اإطار  يف  واحلريات  احلقوق  �شمان  يف  اجلمهورية  رئي�ش  اإ�شالحات  يتوج  احلق  هذا  اأن  م�شيفا   ،2019 مار�ش   7
الد�شتورية التي اأقرها خالل �شنة 2016.

النريان 
ال�سديقة

يف الوقت الذي ي�شتعد فيه املقربون من ترامب  

لالإعالن عن تفا�شيل �شفقة القرن امل�شوؤومة 

تهم  تبادل   يف  الفل�شطينية  الف�شائل  تغرق 

ال�شديقة  ،النريان  العمالة  و  التخوين 

من  اأكرث  الفل�شطينيني   تقتل  الفل�شطينية 

قنا�شي جي�ش الإرهاب ال�شهيوين.

حيال  العامل  ت�شود  التي  الرتقب  حالة  رغم 

»اخلنوع  رغم  و  القرن  �شفقة  تفا�شيل 

العربية  الأنظمة  متار�شه  الذي  الأ�شطوري« 

تربز  كله  ذلك  ،اأمام  العام  الت�شاوؤم  حالة   و 

تخلفه  الذي  الغبار  وراء  من  الأمل  بارقة 

غزة  قطاع  يف  العودة  م�شريات  ولتزال 

ي�شري  الكثريين  �شدور  ينع�ش  اأمل  املحا�شر، 

�شتحقق  الحتجاجية   الفعاليات  هذه  اأن 

كثريا من الأهداف الإ�شرتاتيجية اأقلها  ف�شح 

احل�شار امل�شروب على القطاع من طرف العدو 

مبا�شر  ب�شكل  عربية  دول  وتورط  ال�شهيوين 

يف تكري�ش الهيمنة ال�شهيونية على الأرا�شي 

�شفقة  م�شار  تعطيل  اأي�شا  الفل�شطينية،و 

القرن و اإعادة �شياغة التوازنات ميدانيا.

الأ�شهر القليلة القادة �شتكون مف�شيلة للق�شية 

خيار  ف�شل  على  التاأكيد  و  الفل�شطينية 

املفاو�شات،ف�شال  عرب  الت�شويف  و  النبطاح 

و�شائل  ابتكار  عرب  امليدان  حقائق  فر�ش  عن 

حجم  تك�شف  و  العدو  تعري  جديدة  مقاومة 

الدويل،قيادة  العام  الراأي  اأمام  جرائمه 

جيدا  تعي  الفل�شطينية  الوطنية  املقاومة 

اأعدت  قد  تكون  و  احلايل  الظرف  ح�شا�شية 

من  و  كثرية  جبهات  على  للمواجهة  العدة 

بينها تطوير و�شائل الردع الع�شكرية وغري من 

الفل�شطيني  فالعقل  ال�شدد  هذا  ويف  الو�شائل 

اإف�شاد  و  البتكار  على  العجيبة  قدرته  اأثبت 
اأحالم اخلانعني و الغا�شبني.

موقف

تعترب الثانية خالل �شنة 2018

اأمن والية اجلزائر 
ينّظم حملة تربع بالدم
حملة  اجلزائر  ولية  اأمن  م�ضالح  نّظمت 
ال�ضنة،  هذه  الثانية خالل  هي  بالدم  تربع 
م�ضتوى  على  النطالقة  كانت  حيث 
جراح  ببا�س  والأمن  احلماية  جمموعة 
والتي متتد من 26 اإىل غاية 28 جوان من 
ال�ضنة اجلارية، اأين �ضارك يف هذه احلملة 
خمتلف  من  اجلزائر  ولية  اأمن  �رشطيي 
مّت  ال�ضبيهني،  امل�ضتخدمني  وكذا  الرتب 
خاللها جمع كمية معتربة من اأكيا�س الدم 
مل�ضت�ضفى  الطّبي  الطاقم  مع  بالتن�ضيق 
ب�ضري منتوري بالقبة، يف الوقت الذي تبقى 
م�ضتوى  على  متوا�ضلة  احلملة  هذه  فيه 
بالعا�ضمة  الـ13  الإدارية  املقاطعات  اأمن 
تلك  توزع  اأن  على  ال�رشطة،  ومراكز 
العا�ضمة  م�ضت�ضفيات  مبختلف  الأكيا�س 

احلاجلفائدة املر�ضى. # وداد 

رودت�سينكوف عميل 
»وادا« يقدم على االنتحار

القمة الدولية للمدن الذكية

األيان�س للتاأمينات الراعي الف�سي 

رودت�ضينكوف  غريغوري  اأقدم 
ملخترب  ال�ضابق  الرئي�س 
املن�ضطات  ملكافحة  مو�ضكو 
ونقل  النتحار  حماولة  على 
تطبيق  يف   RT ح�ضاب 
رئي�س  نائب  عن  تيليغرام، 
اللجنة  يف  الرو�ضية  ال�ضعبة 
حقوق  حلماية  الدولية 
اإيونوف:  األك�ضندر  الإن�ضان، 

»ح�ضلت على هذه املعلومات 
من زمالئي العاملني يف اللجنة 
اإىل  املتحدة«واأ�ضار  بالوليات 
اأن، الهيئات الأمنية الأمريكية 
املخت�ضة فر�ضت طابع ال�رشية 
حماولة  تفا�ضيل  على  التام 
خمرب  رودت�ضينكوف  انتحار، 
ملكافحة  العاملية  الوكالة 

املن�ضطات وادا. 

مواطنة  �رشكة  للتاأمينات،  األيان�س 
اأ�ض�س �ضلبة، و روؤية وا�ضحة  ذات 
ملتزمة  ناجعة،  ا�ضرتاتيجية  و 
اقت�ضاد  بناء  يف  بامل�ضاهمة 
كليا  تعول  هي  و  مزدهر،  وطني 
األيان�س  الرقمنة.وبالتايل،  على 
من  الو�ضائل  تدخر  ل  للتاأمينات 
اقت�ضاد  بناء  يف  امل�ضاهمة  اأجل 
وحميط رقميني كما تفر�ضه علينا 

حتولت القرن 21. 
من  للتاأمينات،ممثلة  األيان�س 
العام،  املدير  رئي�ضها  طرف 
تفوت  مل  خليفاتي،  ح�ضان 
الدولية  القمة  تنظيم  فر�ضة 
باجلزائر،لتكون  الذكية  للمدن 

التي  للمظاهرة  الف�ضي  الراعي 
 2018 جوان  و28   27 يومي  تنعقد 
للمحا�رشات  الدويل  باملركز 
هذا  ال�ضنوبر)العا�ضمة(.  بنادي 
الدعم املايل ياأتي ا�ضتجابة لطلب 
هذه  تنظم  التي  اجلزائر،  ولية 
الهادفة  الهامة  الدولية  املظاهرة 
لإقامة �رشاكات دولية وكذا تبادل 
املدن  تطوير  جمال  يف  اخلربات 
تنظم  القمة  هذه  اأن  الذكر  يجدر 
لرئي�س  ال�ضامية  الرعاية  حتت 
حوايل  تنتظر  وهي  اجلمهورية، 
وزراء  بينهم  من  م�ضارك   4000
وخرباء و�ضخ�ضيات بارزة من عدة 

دول.

وزارة الداخلية

ا�ستقبال كاتب الدولة الفرن�سي للح�سابات العمومية

ترنكوك باأدرار

وفاة امراأة واإ�سابة 3 اأ�سخا�س يف حادث مرور 

البطولة الفريقية لل�شامبو

اجلزائر حترز ثماين ميداليات يف تون�س 

الداخلية  لوزارة  العام  الأمني  ا�ضتقبل 
واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، 
الثالثاء  يوم  دحمون،  الدين  �ضالح 
لدى  الفرن�ضي  الدولة  كاتب  باجلزائر، 
العمومية،  واحل�ضابات  العمل  وزير 
الطرفان  اأ�ضاد  حيث  دو�ضو،  اأوليفي 

التعاون  لعالقات  اجليد«  ب«امل�ضتوى 
ال�ضرتاتيجي  التفاق  اإطار  يف  الثنائي 
رئي�ضي  لتعليمات  تطبيقا  البلدين  بني 
و  بوتفليقة  العزيز  عبد  البلدين، 
به  اأفاد  ما  ح�ضب  ماكرون،  اميانويل 

بيان للوزارة.

وقع ظهر اأم�س حاث مرور اليم بالطريق 
عند  والبي�س  باأدرار  ترنكوك  بني  الرابط 
انقالب  اثر  مرتية   الكيلو  النقطة200 
اأفراد  متنها  على  كان  �ضياحية   �ضيارة 
وفاة  احلادث  خلف  حيث  واحدة   عائلة 
طفل  اأ�ضيب  فيما  املكان  عني  يف  امراأة 
العمر  من  يبلغان  وفتاتني  �ضنة    12 يبلغ 

17و19 �ضنة  بجروح متفاوتة اخلطورة اأين 
قام مواطنون بالتعاون بعد تدخل عنا�رش 
الدرك الوطني ونقلوا اجلرحى واجلثة اإيل 
حتقيق  فتح  مت  فيما  ترنكوك  م�ضت�ضفي 
احلقيقية  الأ�ضباب  معرفة  بهدف  امني 

وراء حدوث هذا احلادث  
بو�شريفي بلقا�شم 

اأحرزت اجلزائر ثماين ميداليات )ف�ضيتان 
الإفريقية  البطولة  يف  برونزيات(  و6  
لل�ضامبو التي جرت وقائعها من 21 اإىل 26 

جوان  باحلمامات )تون�س(.
ن�ضيب  من  الف�ضيتان  امليداليتان  وكانت 
 52( مرمي  وم�ضتوب  كلغ(   52( فلة  لعي�س 

معمر  رحماين  من  كل  اكتفى  بينما  كلغ(  
كلغ(،   62( الدين  �ضيف  مراح  كلغ(،   57(
رويبط  كلغ(،   68( الدين  �ضم�س   عبورة 
 90( حممود  كليل  كلغ(،   82( ال�ضعيد 
كلغ(، و بوع�ضلة ملني  )اأكرث من 100 كلغ( 

بالربونز.
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عر�س مغري لنجم منتخب رو�سيا 
اأبدى فريق ت�ضيل�ضي الإجنليزي لكرة 

القدم، ملالكه امللياردير الرو�ضي 
رومان اأبراموفيت�س، رغبته يف 

احل�ضول على خدمات جنم املنتخب 
الرو�ضي األك�ضندر غولوفني، لعب خط 

و�ضط فريق ت�ضي�ضكا مو�ضكو.
ولفت األك�ضندر غولوفني انتباه ك�ضافة 
العديد من الأندية الأوروبية الكبرية، 
باأدائه الرائع مع منتخب بالده خالل 

م�ضاركته يف نهائيات بطولة كاأ�س 
العامل 2018، املقامة حاليا يف رو�ضيا 

ويعترب فريق يوفنتو�س بطل الدوري 
الإيطايل، من اأبرز املناف�ضني على 

�ضم النجم الرو�ضي، وعر�س مبلغ 19 
مليون يورو، على ت�ضي�ضكا مو�ضكو 

مقابل التخلي عن لعبه، والآن ووفقا 
ملوقع »ItaSportPress«، اأبدى 
فريق ت�ضيل�ضي، اهتمامه بالالعب 

ورفع قيمة العر�س اإىل 23 مليون يورو، 
بينما ذكرت و�ضائل اإعالم اأخرى اأن 

ت�ضي�ضكا مو�ضكو رفع �ضعر لعبه اإىل 
30 مليون يورو.
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