
 اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
عزيز بن طرمول

»الأفــــالن يحــــــاول 
ال�ستثــــــــمار  فــــــي 
ت�ستت الإ�سـالميني«

 رئي�س حركة البناء الوطني
، عبد القادر بن قرينة

 لــــــن نـــــــــ�ســـــــو�ش 
 عــــــــلى مــــــــــــبادرة
 التوافق الــــوطني

 املدير العام للخطوط 
اجلوية اجلزائرية

 مل ولــــــن نفــــــتح  
خــــــــطا جــــويا مع 
الكيان ال�سهيوين

�س3

�س3

�س3

وزير ال�سكن عبد الوحيد متار يتعهد

توزيع 30 األف �سكن  يف اأوت

مل�ستهلكي اأكرث من 800 كيلواط يف الثالثي

�سونلغاز تتجاهل 3 تعريفات تقل�ش فواتري الكهرباء  
�س4

�س3
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 القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم 
اأحمد �سادوق يف حوار »الو�سط«:

حـــمــــــ�ش قــــــادرة 
عـلى املناف�سة يف 
�س4رئا�سيات 2019

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س13

يف ظل ا�ستعمالهم ل�سيارات اخلا�سة

مديرو املتو�سطات يطالبون مبنح 
ت�سل لـ18000 دج �سهريا

نظمها �سكان اجللفة

 م�ســــــرية �سعــــــبية ب�ســــبب 
»جنازة العقيد بن �سـريف«
�س4

�س4

 ا�ستبعاد فان مارفيك ورانيريي 
عن قائمة املعنيني بتدريب اخل�سر

زط�سي حتت ال�سغط وخطاأ 
األكاراز وماجر ممنوع التكرار

ريا�سة

     .       كل مكتتب يف عدل دفع ال�سطر الأول �سيتح�سل على م�سكنه

�س2 

�س7

�س 6

امل�سيلة

الوايل يجمد املجل�ش البلدي �سيدي احممد 
بني بلعيد بجيجل

 وجهة �سياحية تواجه
 خطر الندثار

غالبيتهم يرف�سون العالج بواليات ال�سمال 

 5600 م�ساب  بال�سرطان 

باجلنوب  ي�سارعون املوت    



عين

�فتتحت مبتحف �ملجاهد لوالية تي�شم�شيلت تظاهرة حتت �شعار »�لنقابي �لثائر« �إحياء 
للذكرى �ل59 ال�شت�شهاد موؤ�ش�س �الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني �لبطل عي�شات �يدير . 
وت�شمل هذه �لتظاهرة �ملنظمة مببادرة من �ملتحف �ملذكور �إقامة معر�س ي�شلط �ل�شوء 
�لتاريخ   على  و�ملل�شقات  و�لن�رشيات  و�ملجالت  و�لكتب  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  من خالل 
�لتحريرية  �لثورة  و�إبان  �لوطنية  �حلركة  �يدير خالل  لل�شهيد عي�شات  و�لبطويل  �لن�شايل 
�ملجيدة وبرمج �شمن هذه �لتظاهرة �لتي تدوم يومني عر�س �رشيط وثائقي ق�شري ي�شلط 
�أ�ش�س من قبل �ل�شهيد عي�شات  �ل�شوء على تاريخ �الحتاد �لعام للعمال �جلز�ئريني �لذي 

�يدير  ف�شال على توزيع مطويات ون�رشيات حول �ل�شرية �لذ�تية لل�شهيد.
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�ملن�ضوجات �مليز�بية يف �أح�ضان 
�ل�ضرق �لأو�ضط �للندنية 

�أم�س  ليوم  عددها  يف  �للندنية  �الأ�و�شط  �ل�رشق  يومية  خ�ش�شت 
تغطية ملعر�س �حلرفيني يف معهد �شريفانت�س �الإ�شباين باجلز�ئر، 
�ملن�شوجة  )�لب�شط  �ملز�بية  �لزر�بي  م�شغوالتهم،  عر�شو�  حيث 
يدويا( و�مل�شوغات �لف�شية �لطارقية ،�ملقال من توقيع �العالمية 
�أميمة �أحمد�لتي قالت  �أن بني مز�ب يتو�رثون حرفة ن�شج �لزربية 
جيال بعد جيل، مما جعلها حية حتى �ليوم، وتتميز �لزربية �مليز�بية، 
مئات  بني  من  �ملز�بية  �لزربية  متييز  فيمكن  و�ألو�نها،  بزخارفها 
�الأو�شط«:  لـ»�ل�رشق  �شليمان  بن  قا�شم  �لعار�س  قال  كما  �لزر�بي 
تتناقله  مز�ب،  لبني  خا�شة  زخرفة   )motif  - )موتيف  »عندنا 
�لزر�بي  �لزبون، ور�شوم  �أبا عن جد، و�الألو�ن ح�شب طلب  �الأجيال 
زربية  نظريتها  بني مز�ب عن   )motif( وتختلف زخرفة  متنوعة، 

�لقبائل، ونحن نعرف �لزربية من �ملوتيف باأي منطقة نُ�شجت«.

59 �ضنة على ��ضت�ضهاد عي�ضات �إيدير

خبر في 
صورة

تويف يوم ال�سبت 29 جويلية 2017م

يومية �لد�ضتور �مل�ضرية 
تتذكر ر�ضا مالك

بكل من عني قزام وبربج باجي خمتار

حجز10 �أطنان من 
�ملو�د �لغذ�ئية �ملهربة

�جلرمية  حماربة  �إطار  يف 
للجي�س  مفارز  �أحبطت  �ملنظمة، 
جويلية   28 يوم  �ل�شعبي،  �لوطني 
وبربج  قز�م  عني  من  بكل   2018
حماولة  خمتار/ن.ع.6،  باجي 
من  �أطنان   )10( ع�رشة  تهريب 
�لغذ�ئية و)10200( لرت من  �ملو�د 
�ل�شو�حل  حر��س  �شبط  �لوقود،  
 )32،15( بالغزو�ت/ن.ع.2، 
من  �ملعالج،  �لكيف  من  كيلوغر�م 

وعنابة  وهر�ن/ن.ع.2  بكل من  �ل�شو�حل  �أحبط حر��س  �أخرى،  جهة 
و�لقالة/ن.ع.5، حماوالت هجرة غري �رشعية لـ)43( �شخ�شا كانو� على 

منت قو�رب تقليدية �ل�شنع.

مترنا�ست

�لإرهابي »�أبرزولغ عي�ضى« 
ي�ضلم نف�ضه للجي�ش

»�أبرزولغ  �مل�شمى  �الإرهابي  �شلّم 
�إبر�هيم«  »�أبو  �ملدعو  عي�شى« 
جويلية   29 �أم�س  �شبيحة  نف�شه، 
�لع�شكرية  �ل�شلطات  �إىل   ،2018
�لع�شكرية  بالناحية  بتمرن��شت 
م�شد�س  وبحوزته  �ل�شاد�شة، 
كال�شنيكوف  نوع  من  ر�شا�س 
ذخرية  خمازن   )04( و�أربعة 
مملوءة. �الإرهابي كان قد �لتحق 
باجلماعات �الرهابية �شنة 2014.

تاأتي هذه �لعملية لتعزز ح�شيلة �لنتائج �الإيجابية �ملحققة يف �إطار 
مكافحة �الإرهاب، كما ت�شهد على جناعة خمتلف �مل�شاعي �لهادفة 

�إىل �لق�شاء على ظاهرة �الإرهاب يف بالدنا.

�أقدم  نوعها  من  �الأوىل  �شابقة  يف 
من  �إق�شائهم  على  حمتجون  �م�س 
ببلدية  �الإجتماعي  �ل�شكن  قو�ئم 
على  �لبويرة  والية  �رشق  م�شد�لة 
�لتي  �لطبيعي  �لغاز  حمطة  غلق 
وهي  باملنطقة  قرى   3 منها  تتزود 
ما  و�شما�س  يخلف  و�آث  �لبارد  و�د 
حرم �شكان هذه �لقرى من ��شتعمال 
هذه �ملادة �حليوية طيلة يوم كامل 

دون  باتت  عائالت  هناك  �ن  حتى 
به  �رشح  مثلما  �لع�شاء  وجبة  طهي 
ولالإ�شارة   ، �لو�شط  �لبع�س جلريدة 
ت�شبب �الإفر�ج عن قائمة 376 وحدة 
�شكنية بد�ئرة م�شد�لة بحر �الأ�شبوع 
عارمة  موجة  �ندالع  يف  �لفارط 
و�الإعت�شامات  �الإحتجاجات  من 

باملنطقة . 
 اأ.م

�أفردت يومية �لد�شتور �مل�رشية 
للذكرى  و��شعة  م�شاحة  �أم�س 
�لدبلوما�شي  لوفاة  �الأوىل 
�لذي  مالك«،  و�ل�شيا�شي«ر�شا 
رحل عن عاملنا �لعام �ملا�شي 
�الأ�شبق  �حلكومة  رئي�س  وهو 
من  �ل�شالم  عبد  لبلعيد  خلفا 
�أفريل   11 �إىل   1993 �أوت   21
علي  حكم  فرتة  يف  �أي   ،1994
وخِلفه  زرو�ل  و�ليمني  كايف 
مقال  ر�شد  و  �شيفي.  مقد�د 
حمطات  �مل�رشية  �لد�شتور 
هامة من �شرية ر�شا مالك وهو 
�أحد �أبرز �ملفاو�شني يف �لوفد 
�جلز�ئري يف مفاو�شات �إيفيان 
الإقر�ر  �لفرن�شية  �ل�شلطات  مع 

عن  وبعيد�  �جلز�ئر،  ��شتقالل 
ر�شا  كان  �جلز�ئري  �ل�شاأن 
�ملفاو�شني  �أبرز  �أحد  مالك 
�ل�شفارة  يف  رهينة   52 لتحرير 
�الأمريكية بطهر�ن، وهي �الأزمة 
وعلى    .1981 عام  �نتهت  �لتي 
ر�شا  �أ�ش�س  �حلزبي  �مل�شتوى 
مالك عام 1995 حزب �لتحالف 
وتر�أ�شه،  �جلمهوري  �لوطني 
وقد �ألف ر�شا مالك عدد� من 
�الإ�شد�ر�ت، من بينها »�لرهان 
يف  �لع�رشنة  رهان  �حلقيقي 
وكتاب  �الإ�شالم«،  ويف  �جلز�ئر 
و�آخر  �إيفيان«،  يف  »�جلز�ئر 
�ملفاو�شات  »تاريخ  حول 
..ولد   »1956/1962 �ل�رشية 

مبدينة  1931م  دي�شمرب   21 يف 
 29 �ل�شبت  يوم  وتويف  باتنة، 
معاناة  بعد  2017م  جويلية 
ناهز  عمر  عن  �ملر�س  مع 
�الإعالم  وزير  وقال  �شنة،   86
�لعزيز  عبد  �ل�شابق  �جلز�ئري 
�لفرن�شية  �الأنباء  لوكالة  رحابي 
�شاهد�  فقدت  »�جلز�ئر  �إن 
م�شتنري�«.   وطنيا  ع�رشه،  على 
»كان  مالك  ر�شا  �أن  و�أ�شاف 
دعائم  �أر�شو�  �لذين  من 
�لدبلوما�شية �جلز�ئرية«، ودفن 
 2017 جويلية   30 �الأحد  يوم 
يف  �لوطنية  �لعالية  مبقربة 
يرقد  حيث  �لعا�شمة،  �جلز�ئر 

روؤ�شاء وزعماء �آخرون.

�سيدي اإبراهيم ببلعبا�س

�ضيارة تده�ش �ضيخا 
وقع �أم�س ،حادث مرور بعد ��شطد�م 
» بيجو  �شيارة بدر�جة ناري من نوع 
�لوطني  �لطريق  م�شتوى  على   »103

رقم 13 ببلدية �شيدي �إبر�هيم .ت�شبب 
�شنة   69 »ف،�أ«  �ملدعو  �إ�شابة  يف 
فقد�نه  يف  ت�شببت  خمتلفة  بجروح 

جناح  على  نقله  مت  �لوعي  ،حيث 
�ل�رشعة من قبل �حلماية �ملدنية نقل 
�إىل م�شلحة �ال�شتعجاالت مب�شت�شفى 

لوالية  ح�شاين  �لقادر  عبد  �جلامعي 
�شيدي بلعبا�س .

�س.�س

�آخر �ضيحات �لحتجاج بالبويرة
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القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم اأحمد �سادوق يف حوار »الو�سط«:

حم�س قادرة على املناف�سة يف رئا�سيات 2019
.        جناح مبادرة التوافق هدف قيادة احلركة

�سدد القيادي يف حركة جمتمع ال�سلم، اأحمد �سادوق، على اأن حم�س قادرة على دخول الرئا�سيات املقبلة يف حال توفرت ال�سروط التي متنع التزوير، م�سيفا باأن 
القيادة ت�سعى اإىل اإجناح مبادرة التوافق الوطني التي تخدم اجلزائر ب�سكل عام قبل اأن تقرر امل�ساركة يف النتخابات املقبلة من عدمها، م�سيفا يف حوار خ�س به 

»الو�سط« باأن ف�سل املبادرات ال�سيا�سية عائد اإىل غياب الإرادة ال�سيا�سية من قبل ال�سلطة ل ترغب يف تب�سيط الو�سع ال�سيا�سي باجلزائر.

حاوره : علي عزازقة

مبادرة التوافق التي دعت اإليها 
حم�س هل كان بالإمكان األ تكون 

خا�سة واأنها حم�سوبة على تيار 
املعار�سة، �سيما واأن بع�س اأطراف 

هذا الفلك دعوا اإىل �سرورة 
اختيار مر�سح توافقي ملواجهة 

مر�سح النظام؟

طرحتها  التي  الوطني  التوافق  مبادرة 
احلركة جاءت يف �سياق  �سل�سلة مبادرات 
قد  و  قبل  من  فيها  �ساركت  اأو  طرحتها 
و  ال�سابقة  املبادرات  كل  من  ا�ستفادت 
العنوان  من  خ�سو�سا  جتويدها  اأرادت 
اجلزائريني  اأن  الأ�سل  و  التوافق،  هو 
التوافق  �رضورة  على  يجمعون  كلهم 
طموح  و  وا�سح  خمرج  على  بينهم  فيما 
املتعددة  اأزمتها  من  اجلزائر  لإخراج 
با�سم  املبادرة  خروج  لعل  و  الأبعاد 
احلركة وحدها هو الذي اأعطى لها هذا 
القبول و التفاعل على اعتبار اأنها حركة 
حتظى بثقة الكثري من الإطراف �سواء يف 

ال�سلطة اأو املعار�سة .

الدكتور مقري اأكد خالل 

ت�سريحاته باأن مبادرة التوافق 
هدفها خلق عمل جماعي خالل 

العهدة املقبلة، ماذا يق�سد 
بال�سبط؟

اجلزائريني  جمع  هدفها  املبادرة  طبعا 
على  بينهم  فيما  التوافق  م�رضوع  حول 
التوافق  عملية  يقود  رئا�سي  مر�سح 
ملدة عهدة على الأقل من خالل حكومة 
الرئي�سية  القوى  من  م�سكلة  توافقية 
الإقالع  اأولوياتها  تكون  البالد   يف 
اإ�سالحات  العهدة  يتخلل  و  القت�سادي، 
اقت�سادية و �سيا�سية من خالل منظومة 
اإن�ساء  راأ�سها  على  اإجراءات  و  قوانني 
لتنظيم  امل�ستقلة  الوطنية  الهيئة  
النتخابات تتيح فر�سة التناف�س النزيه و 

ال�سفاف يف ال�ستحقاقات القادمة.
 

بع�س اجلهات تقول باأن حركة 
جمتمع ال�سلم فتحت اأبواب جهنم 
على نف�سها يف قادم الأيام ما هو 

ردكم عليها؟
 

التي �رضحت  اأول من هي هذه اجلهات 
علي  جهنم  اأبواب  فتحت  احلركة  ان 
توافق  اإيل  يدعو  كيف  ملن  ثم   ، نف�سها 
بلدهم  مل�سلحة  بينهم  فيما  اجلزائريني 

اأبواب جهنم ؟ وكيف ملن يقدم  ان يفتح 
يف  للم�ساهمة  املبادرات  تلو  املبادرات 
اإىل  م�ستندا  الأزمة  من  البالد  اإخراج 
القرتاح  و  العلمي  التحليل  و  املعطيات 
وكيف  ؟  جهنم  ابواب  يفتح  ان  اجلاد 
احلزبية  طموحاته  ي�سع  انه  يقول  ملن 
اأجل  من  الأقدام  حتت  ال�سخ�سية  و 
التوافق اأن يفتح اأبواب جهنم؟ وكيف ملن 
ا�ستطاع اأن يحدث احلراك بعد الركود و 
جلمود والغمو�س و يفتح النقا�س العميق 
و امل�سوؤول بني خمتلف النخب ال�سيا�سية 
اأبواب  يفتح  اأن  م�ساربها  اختلفت  مهما 

جهنم ؟

هل حم�س قادرة على الدخول 
املناف�سات الرئا�سيات مبر�سح من 

داخل قالعها؟

و  املبادرة  �رضح  مرحلة  يف  الآن  نحن   
القتناع بها بغ�س النظر عن الأ�سخا�س 
جنح  ما  فاإذا  للرئا�سيات  املر�سحني  و 
هدفنا  فذلك  نطرحه   كما  التوافق 
و  ذلك  يف  �سادقون  نحن  و  مبتغانا  و 
قدر  ل  التوافق  مبادرة  ف�سلت  ما  اإذا 
و  امرنا  من  حل  يف  ن�سبح  فحينها  اهلل 
موؤ�س�ساتنا �ستف�سل بال �سك يف املوقف 
املنا�سب مل�سلحة بلدنا مع الإ�سارة اإىل 

و خو�س  التحدي  رفع  على  قادرون  اأننا 
اأي غمار انتخابي اإذا ما توفرت �رضوط 

النزاهة و ال�سفافية. 

 راأينا الكثري من املبادرات 
ال�سيا�سية التي اأطلقتها العديد من 
الأحزاب ال�سيا�سية، لكن م�سريها 
كان دائما الف�سل، ملاذا باجلزائر ل 
تنجح، هل ب�سبب �سعف ت�سويقها 

اأو �سعف الن�ساط ال�سيا�سي؟
 

اأعتقد اأن �سبب ف�سل املبادرات هو غياب 
ثقتها  عدم  و  لل�سلطة  ال�سيا�سية  الإرادة 
ذلك  ال�سيا�سية  الطبقة  يف  املربرة  غري 
لأن الأحزاب دورها وواجبها اأن تنا�سل و 
تبادر و اجلهة التي بيدها القرار و متتلك 
ال�سلطة  هي  ال�ستجابة  و  التنفيذ  قوة 
الفر�س  من  الكثري  تفوت  فتئت  ما  التي 
على البلد و ترتك الأمور تتعفن و الف�ساد 

ينت�رض و الف�سل يعم.

 رد القايد �سالح بعدم التدخل يف 
ال�سيا�سة  هل كان يق�سد حم�س اأم 

جهات اأخرى غري احلركة؟

يق�سد  كان  الأركان  قائد  اأن  اعتقد  ل 

اإطالقا  ندعو  مل  اأول  لأننا  برده  حم�س 
اأننا  يوما  ندعي  مل  و  للتدخل  اجلي�س 
ندخل يف  و مل  با�سمه  ر�سميون  ناطقون 
مناكفات ب�سبب ذلك و هي امل�سطلحات 
كما  الأركان  قائد  رد  يف  وردت،  التي 
املوقف  بهذا  كثريا  �رضرنا  نحن  و  ترى 
لن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  من  الوا�سح 
الدائم هو  مطلبنا و احد حماور ن�سالنا 
يرتجم  اأن  نتمنى  و  احلكم  نظام  متدين 
هذا الرد يف امليدان و ينتبه من يزايدون 
دائما با�سم اجلي�س اأن اجلي�س اجلزائري 

�سبيل جي�س التحرير هو ملك لكل ال�سعب 
اجلزائري مبختلف اأطيافه ال�سيا�سية.

حم�س اليوم يف اأي فلك ت�سبح؟

الوطني  التوافق  حمور دوران حم�س هو 
ا�ستحقاق  اأن جتعل كل  و هي جتتهد يف 
ل  هي  اجلزائريني  بني  للتوافق  فر�سة 
متتلك  هي  و   تقود  و  تبادر  بل  ت�سبح 
اإرادتها و قرارها بعيدا عن. المتالءات 

اأو الإغراءات اأو التهديدات.

وزير ال�سكن عبد الوحيد متار يتعهد

 توزيع 30 األف وحدة �سكنية 
يف 40 والية �سهر اأوت

.        كل مكتتب يف عدل دفع ال�سطر الأول �سيتح�سل على م�سكنه

طماأن وزير ال�سكن والعمران واملدينة 
عبد الوحيد متار، خالل اإ�رضافه اأم�س 
على توزيع 1400 م�سكن يف �سيغة عدل 
و  املاحلة  عني  يف  العا�سمة)514  يف 
�سيدي  يف  اجلديدة  املدينة  يف   865
عبد اهلل، مكتتبي عدل بالتعهد ر�سميا 
مبنحهم حقهم يف ال�سكن قائال: »كل 
مواطن دفع ال�سطر الأول من �سكنات 
كما  م�سكنه”،  على  �سيح�سل  عدل 
الطعون  جلان  تفعيل  على  متار  اأكد 
اخلا�سة مبلفات عدل يف اإطار تو�سيع 
التكفل باحلالت التي مت اق�ساءها يف 
املا�سي، والتي �سيتم التكفل بها وقف 

لتعليمة وزارية جديدة.
يف  التوزيع  حفل  خالل  متار  واأّكد 
الإ�سكان  عمليات  باأن  ال�رضاقة 
خالل  الوترية  نف�س  على  �ستتوا�سل 
�سهر  �سي�سهد  فيما  الثاين،  ال�سدا�سي 
وحدة  األف   30 توزيع  الداخل  اأوت 
 14 بينها  من   ، ولية   40 عرب  �سكنية 
األف و 700 وحدة يف �سيغة الإيجاري 
اجتماع  م�سكن   2200 و  عمومي، 
�سيغة  يف  م�سكن  و3500  ت�ساهمي، 

عدل، و 230 �سكن ترقوي.  
كما �سّدد الوزير، على حر�س م�ساحله 
الوزارية على تدارك النقائ�س البارزة 
حت�سني  ق�سد  الور�سات،  بع�س  يف 
املواطنني،  والتكّفل مب�ساكل  النوعية 
من خالل عديد التدابري والإجراءات 
الوقوف  تت�سمن  التي  ال�ستعجالية 
ميدانيا على جميع الربامج من خالل 
الور�سات  لكل  وتفقد  تفتي�س  زيارات 
عرب كل الوليات، و ا�ستحداث خاليا 
متابعة اجلودة و النوعية على امل�ستوى 
الوزير  اأكد  كما  املركزي.  و  املحلي 
عمليات  ت�سهيل  على  حر�سه  على 
وقرارات  الدفع  اأوامر  ا�ستخراج 
التي  ال�سغط  لتخفيف  التخ�سي�س 

عا�سه املواطنون يف ال�سابق
وحّذر وزير ال�سكن والعمران واملدينة، 
عقوبات  من  متار،  الوحيد  عبد 
املتحايلني  باملقاولني  تلحق  �سارمة 
يف عمليات اإجناز امل�ساريع ال�سكنية، 
ف�سخ  اإىل  العقوبات  هذه  ت�سل  حيث 
العقد، موؤكدا اأن جلان املراقبة ت�سهر 
على مراقبة وترية الإجناز لأزيد من 3 
اآلف عقد مقاولة عرب وليات الوطن 
فرق  خالل  من  يومي  ب�سكل  تتم  و 
الكثري  ف�سخ  مت  انه   ك�سف  و  خا�سة 

من عقود املقاولني املخالفني

زياد براح : ال�سركات 
املنجزة تتحمل 

م�سوؤولية ال�سكنات 
املغ�سو�سة

املكلف  براح  زياد  مع  ات�سال  يف  و 
للمرقني  الوطنية  للمنظمة  بالإعالم 
ال�سكنات  م�سوؤولية  حمل  العقاريني 
الجناز  موؤ�س�سات  اإىل  املغ�سو�سة 
الوطنية  املوؤ�س�سة  مكاتب  و  نف�سها 
التي كانت  للبنايات،  التقنية  للمراقبة 
متواجدة  تكون  اأن  املفرت�س  من 
املراقبة  لفر�س  البناء  بور�سات 
وعدم  البناء  اأ�سغال  على  امل�ستمرة 
التهاون يف معايري وجودة مواد البناء 
امل�سلح،  الإ�سمنت  مادة  خا�سة  و 
بناء  يف  املواد  اأهم  اأحد  يعترب  الذي 
امل�ساكن، م�سريا اإىل اأنه يجب تفعيل 
من  البناء  و خ�سو�سا خمابر  الرقابة 
الإ�سمنت  مطابقة  مدى  معرفة  اأجل 
اأن  زياد  اأ�ساف  و  ال�سالمة  ملعايري 
تويل  لو  اأنها  اإما  الدرا�سات  مكاتب 

اأهمية للو�سع اأو اأنها متواطئة .
 ف.ن�سرين

 رئي�س حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة

لن ن�سو�س على مبادرة التوافق الوطني

 بن غربيط تعلن :

5 �سبتمرب تاريخ الدخول املدر�سي املقبل

املدير العام للخطوط اجلوية اجلزائرية

مل ولن نفتح  خطا جويا مع الكيان ال�سهيوين

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية عزيز بن طرمول

»االأفالن يحاول اال�ستثمار يف ت�ستت االإ�سالميني«

القادر  عبد  الوطني،  البناء  رئي�س حركة  �سدد 
يوم  بالأفالن  حزبه  لقاء  اأن  على  قرينة  بن 
اإىل  يهدف  ت�ساركيا  ت�ساوريا  لقاءا  يعد  اأم�س 
للبالد،  ال�سيا�سية  لل�ساحة  نوعية  دفعة  اإعطاء 
يف حني فند قول بع�س اجلهات باأن البناء تريد 
التي  الوطني  التوافق  مبادرة  على  الت�سوي�س 

اللقاء  اثر  امل�سدر  ذات  واأكد  تقودها حم�س. 
الذي جمع قيادة حركة البناء الوطني بنظريتها 
من حزب جبهة التحرير الوطني، مبقر الأفالن 
»الأحرار ال�ستة« يوم اأم�س باأن احلركة من اأ�سد 
الداعمني لل�سلم والأمن وال�ستقرار الذي تنعم 
مبادرة  اإىل  متطرقا  �سنوات،  منذ  البالد  به 

 »: قائال  حم�س  تقودها  التي  الوطني  التوافق 
التوافق  للت�سوي�س على مبادرة  لي�س  اإجتماعنا 

الوطني التي اأطلقتها حم�س موؤخرا«.
فخورون   البناء   حركة  م�سوؤويل  واأ�ساف،اأن 
لعدم  داعني  الأفالن،  مع  العمل  ب�رضاكة 
التدخالت  الإنزلق نحو املجهول، وكذا عدم 

من  للبالد،  الداخلية  ال�سوؤون  يف  اخلارجية 
العام  الأمني  عبا�س  ولد  جمال  رحب  جهته 
لالأفالن بقيادة حركة البناء قائال، اأنه م�ستعد 
ملناق�سة ما جاوؤوا من اأجله �رضيطة ان يخدم 

اجلزائر و�سعبها.
 علي عزازقة

بتحديد  الوطنية  الرتبيـة  وزارة  قامت   
للدخـول  املـقبل  �سبتمرب   5 الـ  تاريـخ 
اأن  2018 على   2019 املـقبل  املدر�سي 
مبنا�سب  والأ�ساتــذة  املعلـمون  يلتـحق 
الـ�سهر مبا  نـف�س  الـ 2 من  يـوم  عـملـهم 
يف  الناجحني  اجلدد  الأ�ساتذة  فيـهم 

م�سـابقة التـوظيف الأخرية التي اأعلنت 
م�سالح بن غربيـط عن نـــتائـجها

الـوطنية  الرتبية  وزيرة  اأم�س  اأعلنت   
عرب من�سور لها على �سفحتها الر�سمية 
املحددة  الأجندة  عن   « الفاي�سبـوك   «
 2018 املـقبل  املدر�سي  للدخول 

الرتبوي  الطـاقـم  اأن  مو�سحة   ،  2019
�سيلتـحقـون مبنا�سب عـلمهم يـوم الأحد 
اأن  على  املـقبل  �سبتمرب   2 لـ  املوافق 
يـوم  الدرا�سة  التالمـيذ مبقاعد  يلتـحق 
حتديد  مت  كما  �سبتمرب    5 الـ  الأربعاء 
لدخول  املقبل  اأوت  �سهر  من  ال19 

حتديد  متا  فيما  املركزية،  الإدارة 
للتـحاق  مــوعدا  اأوت   26 الـ  تاريـخ 
ورد  ملا  طبقا  وذلك  املحلية  الإدارة 
مت  التي  املدر�سي  الدخول  رزنامة  يف 

اإدخال تعديالت طفيفة عليها.
 اإميان لوا�س

العام للخطوط اجلوية اجلزائرية بخو�س  كذب املدير 
 ، ال�سهيوين  الكيان  مع  طريان  اتفاق  اأي  اإبرام  عال�س 
ي�ستهدف اجلزائر  الإ�ساعات  النوع من  اأن هذا  معتربا 
اجلوية  اخلطوط  جانب  من  ولي�س  نواحي  عدة  من 
»يرفا�س  موقع  مان�رضه  عال�س  بخو�س  نفى  فقط. 
حول  اجلوية  الرحالت  حجز  يف  املتخ�س�س   « فالي 
الكيان  وعا�سمة  اجلزائر  بني  جوية  رحالت  وجود  عن 

ال�رضكة  اأن  موؤكدا  والأردن،  بالقاهرة  مرورا  ال�سهيوين 
مل متنح اأي رخ�سة ل�ستغالل �رضكات يديرها اأو ميلكها 
الكيان ال�سهيوين لالإقليم اجلوي اجلزائري ولن متنحها 
يف امل�ستقبل ويف �سياق مت�سل، اأ كد ذات املتحدث اأن 
ال�رضكة مل متنح اأي رخ�سة ل�ستغالل �رضكات يديرها اأو 
ميلكها الكيان ال�سهيوين لالإقليم اجلوي اجلزائري ولن 
التي ل  للجزائر   كيف  مت�سائال  امل�ستقبل،  متنحها يف 

تعرتف بوجود دولة ا�سمها »اإ�رضائيل« اأن تربط عالقة 
اآخر  نوع  اأي  اأو من  اأو جتارية  اقت�سادية  اأو  دبلوما�سية 
مع نف�س الكيان. واعترب املدير العام للجوية اجلزائرية 
اأن هذا النوع من ال�سائعات ي�ستهدف اجلزائر من عدة 
نواحي ولي�س من جانب اخلطوط اجلوية فقط، قائال: 
لهذا  اإ�سرتاتيجية ومنطقة عبور  موؤ�س�سة  » املطار هو 
تكثري حول الإ�ساعات من هذا النوع الذي لن يوؤثرعلى 

جهة  ومن  الفل�سطينية«  الق�سية  من  اجلزائر  موقف 
اأخرى ك�سف عال�س اأن كل العقود التي تربمها اخلطوط 
تلك  خا�سة  الطريان  �رضكات  مع  اجلزائرية  اجلوية 
املتعدد اجلن�سيات يكون بعد التدقيق الكامل يف جن�سية 
اأي تعاقد  الدول امل�ساهمة يف ال�رضكة من اأجل جتنب 

مع ال�سهاينة.
اإميان لوا�س

عزيز  ال�سيا�سية  العلوم  واأ�ستاذ  اخلبري  اأكد   
املت�ستت  الإ�سالميني  و�سع  باأن  طرمول،  بن 
الأفالن  مقدمتهم  ويف  ال�سلطة  اأحزاب  جعل 
بالتقرب منهم من خالل  ي�ستثمر فيهم، وهذا 
اجتماعات تبدو ظاهريا على اأنها ل�رضح موقف 
ال�سيا�سي  والو�سع  النتخابات  من  حزب  كل 
قادم  يف  م�ساركتية  وعود  حتمل  لكنها  للبالد، 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  ال�سيا�سي.  امل�ستقبل 
التيار  باأن  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رضيح  خالل 

الإ�سالمي بجميع اأحزابه غري قادر على اختيار 
مر�سح توافقي خا�س به وهذا لأ�سباب خمتلفة 
ي�ساعد  الو�سع  هذا  قال:«  حني  يف  ومتعددة، 
بناء  اجل  من  الأفالن  خا�سة  ال�سلطة  اأحزاب 
ح�ساباته النتخابية وك�سب ر�سا البع�س مقابل 
اأكرث  اإىل  امل�سدر  ذات  وراح  اإ�رضاكية«،  وعود 
وللمرحلة  حاليا   ال�سائد  اأن  اأكد  ملا  ذلك  من 
املتو�سطية القادمة ي�سوبه الغمو�س يف غياب 
على  قادرة  باأوزان  وبدائل  تر�سيحات  تقدمي 

جدية،  مناف�سة  وت�سنع  الناخبني  ثقة  ك�سب 
موعد  قبل  �سيطول  والنتظار  فالرتقب  لهذا  
املتحدث  ذات  اأبرز  اأخر  �سياق  ويف   .2019
تكتالت  ت�سكيل  عن  �سيفرز  الأيام  قادم  باأن 
الأرندي  بني  احلال  هو  مثلما  وحتالفات 
ظاللها  حتت  املحتمية  والأحزاب  والأفالن 
الطبيعي  من  �سيكون  حني  يف  ال�سيا�سي،  
واملنطقي اأن يكون لالأحزاب والتيار الإ�سالمي 
املنا�سب  البديل  طرح  علي  قادر  جامع  تكتل 

املرحلة  حتديات  مع  املتوافق  والرباغماتي 
الجتماعية  اجلبهة  عليها  الطاغية  و�رضوطها 
والقت�سادية، م�سيفا:« العملية ال�سيا�سية التي 
يفرت�س اأن تظهر معاملها للمواطن اجلزائري 
هي عمليا تعاين من بيئة �سيا�سية وموؤ�س�ساتية 
حكومية وبرملانية غري م�سجعة ل ت�ستطيع اأن 
ت�سيف الإ�سافة ل�سمان مرحلة انتقالية هادئة 

ومريحة ومزيلة لل�سبابية«.
علي عزازقة



واأو�ضح اأن احلل يكمن يف حل مغاير 
عن الرت�ضيد ويتمثل يف التعريفات 
وبناء  �ضونلغاز  تتيحها �رشكة  التي 
املواطن  ي�ضتوجب حت�ضي�س  عليه 
بتبديل  واإقناعه  التعريفات  بهذه 
الطاقة  تر�ضيد  مع  التعريفة 
ت�ضبح  وهكذا  الذروة  �ضاعات 
ال�رشكة رابحة واملواطن رابح مبا 
ال�رشكة  تكلف  التي  الأعطاب  اأن 
تر�ضيد  بف�ضل  تتوقف  ماليري 
خلفيات  من  حمذرا  املواطنني، 
بتلك  املواطنني  تعريف  عدم 
تهربا  اعتربها  والتي  التعريفات 
امل�ضوؤولني  اخلدمة  وتف�ضيل  من 
اإبقاء ت�ضيري ال�رشكة بنف�س العقلية 
الطاقة  وزير  �ضهد  والتي  القدمية 
نفي  دون  بح�ضبه،  عليها،  نف�ضه 
فيما  الأخري  هذا  عن  امل�ضوؤولية 
العمومية  اخلدمة  بتدهور  تعلق 

ال�رشكة .
 

هذه التعريفات الـ3 التي 
تتيحها �سونلغاز

 
التعريفات  اأن  املعنيون  و�رشح 
التي تتيحها �ضلطة �ضبط الكهرباء 
اختيار  املواطنني  متنح  والغاز 
ا�ضتهالكهم  تنا�ضب  التي  التعريفة 
الثالثي،  يف  املالية  وميزانيتهم 
مت  حاليا  الزبائن  معظم  اأو  حيث 
الت�ضاعدية  التعريفة  يف  و�ضعهم 
واملتعارف عليها من اأربع ا�ضطار 
الإ�ضتهالك  كمية  جتاوزت  متى 
ثمن  ي�ضبح  �ضاعي  كيلواط   125
الكيلواط مابني 4.17 دج اإىل 4.81 
وهو  دينار جزائري  اإىل 5.47  دج 
الفاتورة  ثمن  يرفع  الذي  املبلغ 
التعريفة  هذه  خيالية.يف  لأ�ضعار 
اإل من 125  ل ي�ضتفيد امل�ضتهلك 

كيلواط بال�ضعر التناف�ضي املعتمد 
مبلغ  وهو  الأخرى  التعريفات  يف 
هناك  اأن  حني  يف  دج،   1.77
تعريفات غري ت�ضاعدية )املعتمدة 
للكهرباء  ال�ضبط  جلنة  طرف  من 
الطاقة  لوزارة  التابعة  الغاز  و 
ودون  ثابتة  وباأ�ضعار  واملناجم(، 

اأ�ضطار من بني هذه التعريفات .
ذروة  الأوىل  التعريفة  بداية 
وخارج الذروة، مبنية على �ضعرين 
يتم  خمتلفني  �ضاعة،  للكيلواط 
ما  وهي  الذروة  اأوقات  ا�ضتعماله 
ال�ضاعة  اإىل  م�ضاءا  اخلام�ضة  بني 
خارج  اآخر  و�ضعر  م�ضاءا  التا�ضعة 
اأوقات الذروة وهو ما بني التا�ضعة 
م�ضاءا  اخلام�ضة  غاية  اإىل  م�ضاءا 
الغد.  الأ�ضعار املعتمدة  نهار  من 
دج   1.78 هي  التعريفة  هذه  يف 
اأوقات  خارج  �ضاعة  للكيلوات 
م�ضاءا  التا�ضعة  بني  ما  اأي  الذروة 
الغد  نهار  من  م�ضاءا  اخلام�ضة  و 
الذروة  اأوقات  بني  ما  دج   8.11 و 
ال�ضاعة  اإىل  م�ضاءا  اخلام�ضة  اأي 
ل  ا�ضتهالك  تتيح  ليال ،  التا�ضعة 
اإىل  ليال  التا�ضعة  بني  ما  حمدود 
نهار  من  م�ضاءا  اخلام�ضة  غاية 
اليوم  اأي 20 �ضاعة كاملة يف  الغد 
مببلغ 1.78 دج فقط ودون اأ�ضطار 

اأن ننق�س ونر�ضد من  فقط يجب 
ا�ضتهالك الطاقة ما بني اخلام�ضة 
ليال،  التا�ضعة  غاية  اإىل  م�ضاءا 
مع  لها  يتحول  من  اأن  موؤكدين 
الإنقا�س من ا�ضتهالك الطاقة يف 
فاتورته  �ضتتقل�س  الذروة  �ضاعات 
من   70 من  اأقل  اإىل  الكهربائية 

املائة.
فهي  الثانية  التعريفة  اأما 
تعريفة«الليل و النهار«، مبنية على 
خمتلفني  �ضاعة  للكيلوات  �ضعرين 
يتم ا�ضتعماله اأوقات الليل وهي ما 
بني العا�رشة ون�ضف ليال اىل غاية 
ال�ضاد�ضة �ضباحا، و �ضعر اآخر هو 
ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  بني  ما  النهار 
�ضباحا اإيل غاية العا�رشة والن�ضف 
هذه  يف  املعتمدة  والأ�ضعار  ليال، 
للكيلوات  دج   1.20 هي  التعريفة 
ما  اأي  الليل  �ضاعات  يف  �ضاعة 
اإىل  ليال  ون�ضف  العا�رشة  بني 
غاية ال�ضاد�ضة �ضباحا و 4.87 دج 
للكيلوات �ضاعة يف �ضاعات النهار 
�ضباحا  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة  بني  ما 
ليال،  والن�ضف  العا�رشة  غاية  اإيل 
حتويل  ي�ضتوجب  ا�ضتعمالها  اأي 
كل الطلبات الطاقوية اإىل �ضاعات 
الليل ما بني العا�رشة ون�ضف ليال 
 7 اأي  �ضباحا  ال�ضاد�ضة  غاية  اإىل 

مببلغ  الليل  يف  ون�ضف  �ضاعات 
اأ�ضطار،  ودون  فقط  دج   1.205
ا�ضتهالكك  تر�ضد  اأن  يجب  فقط 
يف �ضاعات النهار ما بني ال�ضاد�ضة 
�ضباحا اإيل غاية العا�رشة والن�ضف 
ليال لتفادي ال�ضعر املرتفع املقدر 
�ضاعة،  للكيلوات  دج   4.870 ب 
التعريفة  هذه  اإىل  يتحول  ومن 
والإنقا�س  برت�ضيد  اللتزام  مع 
يف  الطاقة  ا�ضتهالك  من 
فاتورته  �ضتتقل�س  النهار  �ضاعات 
التي   %80 من  اأقل  اإىل  الكهربائية 
ا�ضتغالل  وي�ضتطيع  حاليا  يدفعها 
املهنيني  خ�ضو�ضا  التعريفة  هذه 
تفادي  ي�ضتطيعون  ل  الذين 
الكهربائية  الطاقة  ال�ضتهالك 

اأثناء اأوقات الذروة.
الثالثية  التعريفة  التعريفة  اأما 
تعتمد  والكاملة«،  –الذروة  »الليل 
الليل  وهي  اأوقات  ثالث  على 
تعتمد  الذروة،  و�ضاعات  والنهار 
و  بالليل  تناف�ضية  اأ�ضعار  على 
�ضعر  يقدر  الليل  يف  بحيث  النهار 
 1.250 ب  ال�ضاعة  الكيلوات 
دج   2.165 بالنهار  و  فقط  دج 
هو  فال�ضعر  الذروة  �ضاعات  اأما 
8.115 دج ، موجهة هذه التعريفة 
الأفران  م�ضتعملي  وكل  للحرفيني 
حجم  ت�ضتهلك  التي  الكهربائية 
يتجاوز  والذي  الطاقة  من  كبرية 
الثالثي  يف  �ضاعة  كيلوات   10000
التعريفة وحتويل  باعتمادهم هذه 
ال�ضاعة  بني  ما  ال�ضتهالك  كل 
غاية  اإىل  ليال  الن�ضف  و  العا�رشة 
ال�ضاعة ال�ضاد�ضة �ضباحا و تفادي 
الذروة  الأوقات  يف  ال�ضتهالك 
م�ضاء  اخلام�ضة  ال�ضاعة  بني  ما 
ليال  التا�ضعة  ال�ضاعة  غاية  اىل 
الكهربائية  فاتورتهم  �ضتنخف�س 
باملبلغ  قورن  لو  كبري  مببلغ 
للتعريفة  وفقا  حاليا  املدفوع 

الت�ضاعدية.

جملة  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  مديرو  رفع 
الأخري  الجتماع  خالل  املطالب،  من 
املتو�ضطات  ملديري  الولئي  للجنة 
الرتبية  لعمال  الوطني  الحتاد  مبقر 
الو�ضعية  منتقدين  »الأنباف«،  والتكوين 
من  بداية  الأمور  عليها  ت�ضري  التي 
ال�ضخ�ضية  ل�ضياراتهم  ا�ضتعمالهم 
الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  م�ضالح  لق�ضاء 
اىل خمتلف  للتنقل  عليها  ي�رشفون  التي 
وكذا  املحلية  واجلماعات  امل�ضالح 
مديريات الرتبية، وهو ما يعني حتملهم 
مو�ضحني  وال�ضيانة«،  »الوقود  لأعبائها 

لكل  �ضيارة  بتخ�ضي�س  يطالبون  ل  اأنهم 
ظل  يف  لالأعباء  نظرا  تربوية  موؤ�ض�ضة 
تعوي�س  لكن  احلالية،  التق�ضف  �ضيا�ضة 
كمقابل  دج  بـ10000  �ضهري  جزايف 
ل�ضتعمالهم �ضياراتهم اخلا�ضة يف خدمة 
القطاع، اأما املدير الذي ل ينلك �ضيارة 
مل�ضاريفه  كتعوي�س  املنحة  له  فتقدم 
اخلا�س  ال�ضهري  راتبه  من  ينفقها  التي 

بالتنقالت.
�ضهرية  منحة  بتخ�ضي�س  طالبوا  كما 
ذات  موؤ�ض�ضة  الذي  املتو�ضطة  ملدير 
قدرها  وداخلي  داخلي  ن�ضف  نظام 

8000 دج �ضهريا تعوي�ضا لأتعابه الزائدة، 
النظام  ذات  الرتبوية  باملوؤ�ض�ضة  مقارنة 
مطعم  بت�ضيري  واملتعلقة  اخلارجي 
و�ضولت  اجناز  حيث  من  املوؤ�ض�ضة، 
ومراقبة  الأ�ضعار  ومتابعة  اللتزام 
ال�ضلع املطلوبة واملطعم ومتابعة اجناز 
حوالت الدفع وفواتري املمونني والأمر 

بدفعها.
م�ضتوى  على  القطاع  رقمنة  وبخ�ضو�س 
لتخ�ضي�س  دعوا  الرتبوية،  املوؤ�ض�ضات 
كل  يف  الرتبوية  ال�ضت�ضارة  يف  عون 
وكل ما  الرقمنة  له مهمة  توكل  موؤ�ض�ضة 

يتعلق بها حتت �ضلطة مدير املتو�ضطة 
للن�ضاطات  املدير  تفرغ  بغية  وذلك 
والرتبوية  والبيداغوجية  الإدارية 
لل�ضاأن  املتابع  جهته  من  واملالية. 
لـ«الو�ضط«،  اأو�ضح  نواري  كمال  الرتبوي 
اأن املطالب منطقية ومت�س كل املديرين 
وطنيا ولي�س طرح م�ضاكل حملية وب�ضفته 
مدير متو�ضطة اأعلن ت�ضامنه معهم، فكل 
النقاط الثالثة التي طرحت يعانون منها 
بح�ضبه، خا�ضة الذين ي�ضكنون بعيدا عن 

مقرات الولية .
�سارة بومعزة 

مل�ستهلكي اأكرث من 800 كيلواط يف الثالثي

يف ظل ا�ستعمالهم ل�سيارات اخلا�سة

�سارة بومعزة

�سونلغاز تتجاهل 3 تعريفات تقل�ص 
فواتري الكهرباء بن�سب خيالية

مديرو املتو�سطات يطالبون مبنح ت�سل لـ18000 دج �سهريا
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.         قوافل تر�سيد الكهرباء بال جدوى

معظمها مبحوث عنها من قبل الأنرتبول

تاأجيل النظر يف ق�سية 110 متهما 
متورطا بتهريب �سيارات فاخرة

نظمها �سكان اجللفة

م�سرية �سعبية ب�سبب »جنازة 
العقيد بن �سريف«

اأجلت الغرفة اجلزائية لدى جمل�س ق�ضاء 
جديد  من  امللف  عودة  بعد  العا�ضمة 
النظر يف ق�ضية تهريب ال�ضيارات الفاخرة 
الأنرتبول  م�ضالح  قبل  من  عنها  املبحوث 
لتاريخ 19 اأوت املقبل،  وهي الق�ضية التي 
تورط فيها 110 متهما على راأ�ضهم  اأعوان 
اإداريني من خمتلف دوائرو بلديات القطر 
القاعدية  ملفات  بتزوير  قاموا  الوطني  
لتلك املركبات بعد الولوج اإىل النظام الآيل 
ونظام  اجلمركي  والنظام  املدنية  للحالة 
بوزارة  والال�ضلكية  ال�ضلكية  املوا�ضالت 
الداخلية واجلماعات املحلية مبعية ثالثة 

ن�ضوة خمت�ضني يف املجال .
جمرياتها  تعود  التي  الق�ضية  وهي 
الق�ضائية  ال�رشطة  فرقة  وردت  ملعلومات 
باأمن مقاطعة الدائرة الإدارية حل�ضني داي 
،حول �ضيارات باه�ضة الثمن يفوق �ضعرها 
»فولك�ضفاڤن،  عالمات  من  �ضنتيم  مليار 
وغريها  روفرو«  راجن  اأودي،  بور�س، 
بطاقاتها  ا�ضتخرجت  لل�ضري  مو�ضوعة 
مراقبتها  وبعد   ، وهمية  بهويات  الرمادية 
من قبل ذات امل�ضالح  والتحقق منها تبني 
اخلا�ضة  بامللفات  املدرجة  الوثائق  اأن 
اأ�ضحابها  اأن  و  مزّورة  املركبات  بهذه 
ببطاقات  املدونة  بالعناوين  يقيمون  ل 
القاعدية  بامللفات  املدرجة  الإقامة 
وهوية مالكيها وهمية و لأ�ضخا�س متوفني 
الذين  الأ�ضخا�س  عن  التحري  وخالل   ،
عدة  تورط  تبني  العمليات  تلك  وراء  كانوا 
الوطني  القطر  دوائر  و  ببلديات  موظفني 
الوثائق  ا�ضتخراج  بت�ضهيل  قاموا  الذين 
لتمكني  الرمادية  البطاقات  منها  الإدارية 
التاأكيد  �ضهادة  من  ال�ضخا�س  بع�س 
با�ضتغالل  لهم  كامل  ملف  وا�ضتخراج 
موا�ضفات  ت�ضجيل  و  التزوير  يف  هوياتهم 
الطراز  يف  الت�ضل�ضلي  الرقم  و  املركبة 
وثائقها،  تزوير  بال�ضيارةاملراد  اخلا�س 
دون  الت�ضل�ضلية  الأرقام  يف  التالعب  بعد 
امل�ضا�س بباقي الهيكل وادراجه يف قاعدة 
رقم  انه  اأ�ضا�س  على  املركزية  البيانات 
م�ضتوى  على  امللفات  اإيداع  ثم  جديد 
م�ضالح البطاقات الرمادية �ضواء بالعا�ضمة 
ا�ضتخراجها  ويتم  داخلية  بوليات  اأو 
اأ�ضفرتالتحريات  كما   ، �ضليمة  بطريقة 
يحوزون  كانوا  ن�ضاء  ثالث  تورط   عن 

الآيل  النظام  اإىل  الولوج  �ضفرات  على 
ونظام  اجلمركي  والنظام  املدنية  للحالة 
بوزارة  والال�ضلكية  ال�ضلكية  املوا�ضالت 
مقابل  املحلية  واجلماعات  الداخلية 
عمولت مالية يتقلونها ت�ضل اإىل 3 ماليني 
خا�س  مزور  قاعدي  ملف  كل  عن  �ضنتيم 

بعملية.  
هذا وقد جرت متابعة املتهمني مبجموعة 
منظمة  تكوين  بني  تراوحت  ثقيلة  تهم 
اإجرامية عابرة للحدود، التهريب و البيع و 
ال�رشاء و الرتقيم يف اجلزائر لو�ضائل نقل 
بالإجراءات  القيام  دون  اأجنبي  اأ�ضل  من 
املن�ضو�س عليها يف التنظيم املعمول به، 
و�ضع لوحات ترقيم من �ضاأنها اأن توهم اأّن 
باجلزائر،  قانونا  �ضّجلت  قد  النقل  و�ضيلة 
يف  املزّور  ا�ضتعمال  و  التزوير  و  الن�ضب 
ياأمر  الذي  املوظف  جنحة  اإدارية،  وثائق 
اأنه  يعلم  ل�ضخ�س  اإدارية  وثيقة  بت�ضليم 
ذات  لل�ضري  مركبة  و�ضع  فيها،  له  حّق  ل 
حمّرك حتمل كتابة ل تتطابق مع املركبة، 
من  كان  ظروف  يف  الغري  هوّيات  انتحال 
ق�ضائية  اأحكام  لقيد  توؤّدي  اأن  اجلائز 
الغري،  لهذا  العدلية  ال�ضوابق  ب�ضحيفة 
و  الأختام  تقليد  الوظيفة،  ا�ضتغالل  اإ�ضاءة 
النقدية  الأوراق  الر�ضمية، تزوير  الدمغات 
ذات القيمة املالية العاملية و حيازة و�ضائل 
التزوير . واجلدير بالذكر اأن املتهمني يف 
الأحكام  با�ضتئناف  قاموا  قد  احلال  ملف 
اجلنح  حمكمة  عن  ال�ضادرة  البتدائية 
بح�ضني داي القا�ضية باإدانة 20 موظفا يف 
الرتاب  عرب  اإدارية  ودائرة  بلدية  من  اأكرث 
حب�ضا  عام  بني  تراوحت  بعقوبات  الوطني 
نافذا و3 �ضنوات حب�ضا نافذا، فيما �ضلطت 
بني  غيابيا  املتهمني  باقي  �ضد  عقوبات 
واأ�ضقطت  نافذا  حب�ضا  �ضنوات  اأ�ضهرو5   6
تكوين جماعة  تهمة  الق�ضائية  الهيئة  ذات 
املتهمني  عن  الن�ضب  بغر�س  اأ�رشار 
موقوف  واحد  متهم  املدانني،وا�ضتفاد 
جميع  املحكمة  ذات  واألزمت  الرباءة،  من 
املتهمني املدانني بدفع مبلغ 500 األف دج 
ويف  العمومية،  للخزينة  الق�ضائي  للوكيل 
تاأ�ضي�س  قبول  ال�ضكل  يف  املدنية  الدعوى 
برد  الأمر  مع  مدنية،  كاأطراف  ال�ضحايا 

ال�ضيارات .
ل/منرية

نظم �ضكان ولية اجللفة  �ضباح اأم�س 
م�ضرية �ضعبية �ضارك فيها املئات من 
�ضكان الولية تنديدا بغياب ال�ضلطات 
عن جنازة العقيد احمد بن �رشيف و 
احتجاجا عن تهمي�س الولية ح�ضبهم

وردد املحتجون الذين جابوا ال�ضارع 
انطالقا  الولية  لعا�ضمة  الرئي�ضي 
مقر  اىل  وو�ضول  املدينة  و�ضط  من 
غ�ضبهم  عن  تعبريا  �ضعارات  الولية 
اأحمد  العقيد  جنازة  تهمي�س  من 
على  النار  فتحوا  كما   ، �رشيف  بن 
غياب  باأن  قالوا  حيث  جهات،  عدة 
ال�ضلطات املركزية عن اجلنازة ماهي 
الولية  تعي�ضها  وحقرة  تهمي�س  اإل 
ال�ضباب  ودعا  الزمن،  من  عقود  منذ 
املنتف�س اإىل رد الإعتبار للولية ككل 
واإخراجها من هذا الو�ضع املو�ضوف 
جهات  عدة  على  والكارثي  باملزري 
وجبهات، كما طالب ال�ضباب املنتف�س 
التي  امل�ضاريع  عن  التجميد  برفع 
حماربة  مركز  واأولها  مربجمة  كانت 
امل�ضت�ضفيات  من  وعدد  ال�رشطان 
بالبلديات وجت�ضيد م�ضت�ضفى جامعي 
واأي�ضا رفع الغنب عن الولية بخ�ضو�س 
الطرقات  كحال  القطاعية  امل�ضاريع 

ب�ضكل  ال�ضتثماري  اجلانب  وتفعيل 
وتعيني  الولية  على  بالفائدة  يعود 
م�ضوؤولية  منا�ضب  الولية يف  اإطارات 
وعدم تهمي�ضهم والرفع من امل�ضاريع 
ال�ضكنية وم�ضاريع الطرق وغريها من 

مظاهر التنمية .
امل�ضاركون  اأكد  ال�ضياق  نف�س  يف  و 
رمزا  �ضيظل  العقيد  اأن  امل�ضرية   يف 
من رموز الولية ولميكن باأي اأ�ضا�س 
الغياب  هذا  عن  ال�ضكوت  اأو  مترير 
املركزيني  للم�ضوؤولني  املربر  غري 
فتح  كما  املجاهدين،  وزير  اأولهم 
وايل  على  النار  املحتجني  بع�س 
عن  تخلف  بدوره  والذي  الولية 
زيارة  خالل  بعدها  ليظهر  اجلنازة 
وزير  تقدمه  الذي  الوزاري  الوفد 
الداخلية يف اليوم الرابع لوفاة العقيد 
وهي الزيارة التي عرفت احتجاجات 
جهة  من  حينها  يف  الولية  ملواطني 
م�ضريتهم  اأن  املحتجون  اأكد  اأخرى 
�ضلمية و غري م�ضي�ضة حيث هتفوا ب 
ل جمعية ل حزبية كما رفعوا لفتات 
و �ضد التهمي�س و احلقرة و مطالبني 

برد العتبار للولية.
ف.ن�سرين

ك�سفت نقابة ال�سناتاغ عن تفا�سيل حملتها اخلا�سة بخف�ض اأ�سعار ا�ستهالك الكهرباء، حيث اأو�سح روؤوف مالل لـ«الو�سط«، 
اأن احلملة ت�سب يف اإطار تنوير املواطن بحقوقه التعريفية ومن اأجل ال�سغط على �سركة �سونلغاز لتح�سني وتطوير اخلدمة 

العمومية التي اأ�سبحت رديئة للغاية مقارنة ملا كانت عليه باملا�سي، على حد و�سفه، معتربا اأن حملة �سونلغاز املتمثلة يف 
قوافل تر�سيد الكهرباء ل معنى لها نظرا للحاجة املتزايدة للكهرباء يف عز ف�سل احلر، مت�سائل كيف ميكن اإقناع مواطن 

برت�سيد ا�ستهالك الكهرباء يف ظل موجة حر ت�سل اإىل غاية 50 درجة، وكيف ميكنه ال�ستغناء على املكيف، نا�سحا م�ستهلكي 
اأكرث من 800 كيلواط يف الثالثي اإىل تغيري التعريفة.



24 �ساعةالإثنني 30  جويلية  2018  املوافـق  لـ11  دو القعدة 1439هـ 5
خمت�سرات من مع�سكر

توقيف مروج للم�سروبات 
الكحولية و حجز 204 وحدة 

لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  اأم�س  متكنت 
و�ضع  من  مبع�ضكر   املحمدية  مبدينة  الق�ضائية 
حجز  و  �ضنة   40 العمر  من  يبلغ  مروج  لن�ضاط  حد 
204 وحدة م�رشوب كحويل ، اإثر ا�ضتغالل معلومات 
امل�رشوبات  ترويج  يف  فيه  امل�ضتبه  ن�ضاط  حول 
مدينة  �ضواحي  باإحدى  مزرعة  وا�ضتغالله  الكحولية 
املحمدية لتمويه ن�ضاطه غري املرخ�س ، ليتم اتخاذ 
امل�ضتبه  مداهمة  و  الالزمة  القانونية  الإجراءات 
مت�ضيط  مت  كما  توقيفه  مت  اأين  املزرعة  داخل  فيه 
 204 حجز  عن  العملية  واأ�ضفرت  املزرعة  حميط 
وحدة م�رشوب كحويل كانت خمباأة داخل حفرة مهياأة 
 ، ترويجها  اإعادة  و  الكحولية  امل�رشوبات  لتخزين 
اأين فتح �ضده حتقيق   ، الفرقة  اإىل مقر  اإثرها  حول 
يف الق�ضية ثم اأجنز يف حقه اإجراء ق�ضائي وقدم اأمام 

العدالة ملحاكمته . 

�سبط مرتكب جرمية حماولة 
ال�سرقةعن طريق الت�سلق 

اأوقفت اأم�س عنا�رش فرقة ال�رشطة الق�ضائية بالأمن 
من  يبلغ  �ضخ�س  مع�ضكر   مبدينة  الرابع  احل�رشي 
العمر 28 �ضنة بعد تورطه يف جرمية حماولة ال�رشقة 
بالت�ضلق يف حالة تلب�س ، اإثر نداء من مواطنني حول 
باأحد  الأ�ضخا�س  لأحد  م�ضبوهة  حتركات  وجود 
�ضوارع املنطقة رقم 12 بالقرب من حميط الإقامة 
اجلامعية 1500 �رشير ، ليتدخل عنا�رش ال�رشطة بعني 
املكان اأين مت تكثيف الدوريات التي مكنت من �ضبط 
زجاج  بتك�ضري  قام  بعدما  حمام  داخل  فيه  امل�ضتبه 
توقيفه  ليتم   ، ال�رشقة  ملحاولة  الدخول  و  النوافذ 
واقتياده ملقر الأمن احل�رشي الرابع ، اأين اأجنز �ضده 

اإجراء ق�ضائي و قدم اأمام العدالة ملحاكمته . 
طالبي فاطمة

�سيدي بلعبا�س

حجز اأكرث من 03 اآالف 
قارورة خمر يف مداهمات 

لل�سرطة 
عمليات  بلعبا�س  �ضيدي  ولية  اأمن  م�ضالح  ت�ضن 
�رشطة فجائية و اأخرى منتظمة على م�ضتوى خمتلف 
ونواحيها و يف خمتلف  بلعبا�س  �ضيدي  اأحياء مدينة 
امل�ضبوهة  الأماكن  ا�ضتهداف  يتم  حيث  الأوقات 
فيهم  امل�ضتبه  الأ�ضخا�س  بع�س  جتمع  تعرف  التي 
توافد  التي تعرف  العمومية  ال�ضاحات  اإىل  بالإ�ضافة 
العائالت و يبقى الهدف من وراء كل هذا توفري اأجواء 
و  املواطنني  نفو�س  يف  الأمان      و  الطماأنينة  من 
اإجرامي  خمطط  اأي  ارتكاب  عن  املجرمني  ثني 
من  عنهم  املبحوث  الأ�ضخا�س  توقيف  عن  ناهيك 
كل  تنظيم حركة املرور وحماربة  العدالة مع  طرف 
اأ�ضكال التعدي على قواعد التجارة ال�رشعية. قوات 
ال�رشطة اأعدت كل الإمكانيات الب�رشية و املادية من 
اأجل اإجناح هذا املخطط الأمني الهادف اإىل ب�ضط 
الأمن و الأمان يف كامل ربوع الولية، حيث متكنت يف 
الـ  اأولية من حجز م�رشوبات كحولية فاقت  خطوات 
03 األف وحدة من خمتلف الأنواع و حتويل اأكرث من 
300 �ضخ�س من اأجل درا�ضة حالتهم تبني اأن عدد كبري 
اأين مت حتويلهم  منهم حمل بحث من طرف العدالة 
حالتهم  درا�ضة  اأجل  من  الأمنية  املقرات  اأقرب  اإىل 
توقيف  و  بي�ضاء  اأ�ضلحة  حجز  اإىل  بالإ�ضافة  هذا 
اأ�ضخا�س يف حالة �ضكر علني �ضافر ، بالإ�ضافة اإىل 
توقيف عدد من الأ�ضخا�س �ضبطت بحوزتهم كميات 
ال�ضتهالك  لغر�س  موجهة  املخدرات  من  متفاوتة 
ال�ضخ�ضي .كما مت يف نف�س ال�ضياق درا�ضة حالة اأكرث 
من 50 مركبة وحتويل 04 دراجات نارية كان اأ�ضحابها 

ي�ضتعملونها بدون احرتام معايري ال�ضالمة .
 �س.�سهيب

جويلية   29 اإىل   28 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
ال�ضاعة  على  اأم�س  �ضبيحة  غاية  اإىل   2018
الثامنة  �ضجلت وحدات احلماية املدنية 2961   
تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا 
طرف  من   ال�ضتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على 
خمتلف  �ضملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
جمالت اأن�ضطة احلماية املدنية �ضواء املتعلقة 

الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
الأمنية... الأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد  ال�ضحي 
حوادث  عدة  �ضجلت  النحو  هذا  علـى   . الخ 
وفاة  يف  ت�ضببت  دموية  الأكرث   10 منها   مرور 
 41 اإ�ضابة  و  احلوادث  مكان  يف  اأ�ضخا�س   10
اإ�ضعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
امل�ضالح  اإىل خمتلف  نقلهم  ثم  املكان  يف عني 
الإ�ضت�ضفائية من طرف م�ضالح احلماية املدنية. 
برج  ولية  م�ضتوى  على  �ضجلت  ح�ضيلة  اأثقل 
بوعريريج بوفاة 04 اأ�ضخا�س و اإ�ضابة 02 اآخرين 

احلادث  مرور،  حوادث   02 اثر  على  بجروح 
الوزن  من  �ضيارة  و  �ضاحنة  بني  ا�ضطدام  الأول 
اخلفيف على م�ضتوى طريق ال�ضيار �رشق غرب 
املن�ضورة،  دائرة  براهيم  �ضيدي    اأولد  ببلدية 
احلادث الثاين وقع على اثر ا�ضطدام بني �ضاحنة 
و�ضيارة من الوزن اخلفيف على الطريق الوطني 
رقم 05 ببلدية ودائرة برج بوعريريج.   لالإ�ضارة، 
اأجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت 
 03 املحلية  امل�ضت�ضفيات  اإىل  حتويل  و  انت�ضال 
متوفيني غرقا يف البحر بكل من : ولية جيجل، 

02 اأ�ضخا�س متوفني غرقا ب�ضاطئ غري م�ضموح 
لل�ضباحة الواقع ببلدية �ضيدي عبد العزيز دائرة 
ال�ضقفة، ولية م�ضتغامن، 01 �ضخ�س متويف غرقا 
�ضخرية  منطقة  لل�ضباحة  م�ضموح  غري  ب�ضاطئ 
دائرة  حجاج  ببلدية  حجاج  �ضاطئ  امل�ضماة 
�ضيدي خل�رش.     كما تدخلت وحدات احلماية 
حما�ضيل  من  حرائق  عدة  لإخماد  املدنية 
هذه  والنخيل،  الياب�ضة  احل�ضائ�س  زراعية، 
احلرائق ت�ضببت يف خ�ضائر مقدرة ب 17 هكتار 

قمح، 6084 اأحزمة تنب و 76 نخلة.  

ل/منرية

ال�رشكاء  بني  العملياتي  التن�ضيق  اإطار  يف 
وحماربة الجرام احل�رشي قامت م�ضالح 
مع  وبالتن�ضيق  بامل�ضيلة  الوطني  الدرك 
م�ضالح اأمن ولية بعملية مداهمة فجائية 
املدينة  و�ضط  اأحياء  من  كبري  عدد  اإىل 
، والأماكن املعروفة  ال�ضعبية  والتجمعات 
بالإجرام والل�ضو�ضية بهدف تعزيز األأمن 
�ضخر لها تعداد ب�رشي هام حيث مت ن�ضب 
النقاط  ومداهمة  متنقلة  مراقبة  حواجز 
 1175 تعريف  على  اأ�ضفرت  امل�ضبوهة 
�ضخ�س و 650 مركبة ، مع حترير 12 غرامة 
81 جنحة يف  و  55 خمالفة  رفع  جزافية، 
ال�رشطة  ميدان  يف  اأما  املرور  قانون 
اخلا�ضة مت حترير 112 حم�رش ،يف ميدان 
 35 وحجز  حم�رش   17 الق�ضائية  ال�رشطة 

�ضيجارة   ، باركتني  نوع  مهلو�س  قر�س 
ال�ضتهالك  ق�ضد  ملفوفة  خمدرات 
حمظور  اأبي�س  �ضالح   02 ال�ضخ�ضي 
كحولية  م�رشوبات  قارورة   285 )خنجر(، 
املداهمات  والأحجام  الأنواع  خمتلفة 
امل�ضيلة  بولية  امل�ضبوقة  بغري  و�ضفت 
اإمكانيات متطورة فيما  ملا �ضخر لها من 
متكنت م�ضالح ال�رشطة من توقيف �ضبعة 
ا�ضخا�س و معاينة بع�س اجلنح املرورية 
�ضياقه  �ضحب )21( رخ�ضة  مت  حيث 
جنحة  ب�ضبب  ق�ضائية  ملفات  واإجناز 
وجنحتي )02( ال�ضياقة  يف  ال�ضتمرار 
واأربع )04( التاأمني  �ضهادة  �ضالحية  عدم 

ومت  رخ�ضة  بدون  ال�ضخا�س  نقل  جنح 
نارية  و )23(دراجات  و�ضع )10( �ضيارات 

باملح�رش البلدي والهدف من هذه العملية 
هو البحث عن الأ�ضخا�س املبحوث عليهم 
من طرف العدالة وفر�س الأمن وال�ضكينة 
العموميني وحماية الأ�ضخا�س واملمتلكات 

.
حجز 1956 قارورة خمر داخل 

�سيارتني

لل�رشطة  املتنقلة  عنا�رش الفرقة  متكنت 
امل�ضيلة من  ولية  لأمن  الق�ضائية 
بخ�ضو�س  �ضخ�ضني  توقيف وتقدمي 
واملتاجرة غري ال�رشعي احليازة  ق�ضية 

انعدام  الكحولية مع  ة يف امل�رشوبات 
امل�ضاربة ،  وال�رشوع يف  التجاري  ال�ضجل 
معلومات  ورود  اثر  تعود  الق�ضية  حيثيات 

يقومان بعملية  �ضخ�ضني  بوجود  تفيد 
كحولية با�ضتعمال  بيع م�رشوبات 
مت  الرت�ضد  عملية  �ضيارتيهما،وبعد 
العثور  مت  توقيفهما،وبـتفتي�س ال�ضيارتني 
امل�رشوبات  من  كمية  على  بداخلهما 
بـ 1956قارورة  الكحولية قدرت 
ومبلغ  والإحجام  الأنواع  من خمتلف 
البيع  عائدات  مايل قدره 59150 د.ج من 
الكحولية  امل�رشوبات  يف  املتاجرة  و 
بدون رخ�ضة،ليتم على اإثرها اإجناز ملفني 
ق�ضائيني وتقدميهما اأمام  وكيل اجلمهورية 
على  الذي اأحالهما  امل�ضيلة  حمكمة  لدى 
اإيداعهما على  جل�ضة املثول الفوري ليتم 

م�ضتوى موؤ�ض�ضة اإعادة الرتبية بامل�ضيلة .
عبدالبا�سط بديار 

ا  لتجمع  با  لة مر�ضية  ت�ضجيل  14 حا  مت 
ل�ضكاين ><ف�ضنون« )100 ك م عن اإي يزي 
لكبد  ا  لتهاب  ا  لت  حا  تكون  اأن  ي�ضتبه   )

ا لفريو�ضي )اأ(، ح�ضبما علم ا اأم�س الأحد  
لدى م�ضا لح ا ملوؤ�ض�ضة ا لعمومية   لل�ضحة 
ا جلوارية باإيليزي وقد مت ت�ضجيل  ا لعديد 

من ا لأعرا�س على هوؤلء         املر�ضى 
اأعمارهم  الذين ترتاوح  ا لأطفال   من فئة 
اأعرا�س  غرار  على  �ضنة  و16   3 بني  ما 

ا�ضفرار يف العيون وتقيئ وكذا تعب ووهن             
العاجل  التدخل  ا�ضتدعى  مما  الع�ضالت 

مل�ضلحة علم الأوبئة والطب ا لوقائي .  

بالعا�ضمة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة  فتحت 
وال�رشقة  ال�ضطو  ملفات  من  اأخر  ملف 
خالل  اجلزائريني  منازل  لها  تتتعر�س  التي 
غريبة  �رشقة  مبلية  واملتعلق  �ضيف2018 
يد ع�ضابة  اإبراهيم على  دايل  متت مبنطقة 
للمنزل  بالت�ضلل  اأ�ضخا�س قاموا   �ضبعة   من 
وبعد  اجلدار  يف  ثقب  اإحداث  طريق  عن 
الولوج له ا�ضتولوا على نقود بالعملة ال�ضعبة 
ن�ضف  يقارب  مبا  اإجمال  قدرت  الوطنية  و 
احلالية  الق�ضية  وقائع   . �ضنتيم   مليار 
تعود  املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما  وعلى ح�ضب 

لالأ�ضبوع الفارط حني تفاجئ �ضاحب املنزل 
بعد عودته من اإجازة ق�ضرية املدة بتعر�ضه 
على  خزنة  داخل  املوجودة  نقوده  ل�رشقة 
م�ضالح  باإخطار  ،فقام  غرفةالنوم  م�ضتوى 
قامت  و  املكان  لعني  تنقلت  التي  الأمن 
داخل  اإحداها  وجدت  التي  الب�ضمات  برفع 
املطبخ و الأخرى داخل غرفة نوم ال�ضحية 
التو�ضع  وبعد  ال�ضيدات  لأحد  تعود  والتي 
الب�ضمة  �ضاحب  اأن  تبني   ، التحريات  يف 
عمال  باأحد  خا�ضة  املطبخ  من  رفعت  التي 
الور�ضة املحاذية ملكان تواجد املنزل حمل 

ال�رشقة والذي توجه للفيال يف مهمة ت�ضليح 
التي حلقت  الأ�رشار  اأنبوب املياه من جراء 
طالب  منهم  باأ�ضدقائه  بال�ضتعانة  وقام  به 
وهي  �ضيدة  و  املدنية  الهند�ضة  يف  ما�ضرت 
بناءا  توجهوا  اللذين  املتهمني  اأحد  ع�ضيقة 
كما   ، لل�رشقة  الرئي�ضي  املتهم  طلب  على 
ات�ضح يف خ�ضم التحريات عدم تورط م�ضري 
الور�ضة الذي مت اإ�ضتدعاوؤه يف بداية التحقيق 
مبا  علمه  اأو  للمتهمني  اإر�ضاله  واقعة  ونفى 
على  املتابعة  لتقت�رش   ، له  يخططون  كانوا 
ال�رشقة  بجرم  املتابعني  ال�ضبعة  املتهمني 

و�ضع  بعد  منزل  حرمة  وانتهاك  بالتعدد 
ثالثة منهم رهن احلب�س املوؤقت باملوؤ�ض�ضة 
ا�ضتفاد  الذي  الوقت  يف  باحلرا�س  العقابية 
  ، املبا�رش  ال�ضتدعاء  اإجراءات  من  الباقي 
التمل�س من امل�ضوؤولية و طالب ممثل احلق 
عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  العام 
 500 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�ضا  �ضنوات   5
األف دج ، اأمام مطالبة الطرف املدين باإلزام 
كتعوي�س  �ضنتيم  مليون   600 بدفع  متهم  كل 

ملوكله .
 ل/منرية

امل�سيلة 

اإيليزي 

تورط بها عمال الور�سة املحاذية للمنزل حمل ال�سرقة

مداهمات فجائية م�سرتكة للدرك وال�سرطة

14 حالة مر�سية ي�ستبه اأن تكون ا لتهاب ا لكبد ا لفريو�سي اأ 

ع�سابة ت�سطو على ن�سف مليار مبنزل بدايل اإبراهيم

بني 28 اإىل 29 جويلية 2018

م�سرع 10 اأ�سخا�ص جراء اإرهاب الطرق 
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اجلمعوية  احلركة  رئي�س  طالب 
املدين  املجتمع  وفعاليات 
باجلنوب الكبري، عبد القادر تقار، 
من الوزير الأول، اأحمد اأويحي  ، 
ب�رضورة اإيفاد جلنة تفتي�س وزارية 
النقائ�س  اأبرز  على  للوقوف 
ال�صحة  قطاع  فيها  يتخبط  التي 
يف  والنائية  احلدودية  بالوليات 
مترنا�صت،  منها  و  الوقت،  نف�س 
ب�صار،  تيندوف،  اأدرار،  اإيليزي، 
خالل  �صجلت  التي  والوادي، 
عن   يزيد  ما  الأخرية،  ال�صنوات 
5600  حالة اإ�صابة بداء ال�رضطان 

الفتاك،على حد قول حمدثنا .
 ومما يحز يف نفو�س غالبية �صكان 
اجلهة اأن مر�صاهم يرف�صون التنقل 
نظرا  ال�صمال،  بوليات  للعالج 
التي ترتاوح ما بني  لبعد امل�صافة 
الـ 1500 و 2000 كلم، وقالت حليمة 
العمر  من  اخلم�صينيات  يف  .ق، 
ببلدية تني زاوتني بتمرنا�صت، اأنها 
ال�صالف  اخلبيث  بالداء  م�صابة 
ذكره منذ ما يزيد عن 07 �صنوات 
كاملة، وكلما يتم تذكريها ب�رضورة 
التنقل اإىل العا�صمة اأو البليدة من 
لهم  تقول  الكيمياوي،  العالج  اأجل 
اأن الإقدام على مثل هذه اخلطوة، 

بالن�صبة اإىل من يعاين من املر�س 
اخلبيث، يعترب �صكرة من �صكرات 
املعاناة  اإىل  تلميح  يف  املوت، 
ب�صبب  املري�س،  يتحملها  التي 
عن  ف�صال  ال�صفر،  م�صقة  و  الداء 
التكاليف، ويف انتظار تدخل فعلي 
م�صالح  لدى  الأوىل  الوزارة  من 
واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة  وزارة 
على  لزاما  يبقى  امل�صت�صفيات، 
املر�صى من �صكان اجلهة ال�صالف 

املزري  الو�صع  معاي�صة  ذكرها، 
لأجل غري م�صمى  .

ت�صاءل  اأخر،  �صعيد  وعلى 
واحلقوقي  اجلمعوي  النا�صط 
م�صري  عن  تقار،  القادر  عبد 
ر�صدها  التي  ال�صخمة  الأموال 
الولئي  ال�صعبي  املجل�س 
ت�صخري  اأجل  من  بتمرنا�صت، 
�صيارة  و  اجتماعي  م�صكن 
اجلهة  مر�صى  ل�صالح  اإ�صعاف 

الذين يزاولون عالجهم بوليات 
�صمال الوطن .

من جهته �صكك ع�صو باملجل�س 
ال�صعبي الولئي باأدرار، يف نزاهة 
و دقة الأرقام واملعطيات التي 
ت�صدرها امل�صالح ال�صحية حول 
امل�صابة  احلالت  عدد  حقيقة 
الذي  الفتاك،  ال�رضطان  بوباء 
يف  به  امل�صابني  اأج�صاد  ينخر 

�صمت رهيب.

اأعرب �صكان حي �صيقيفارة و�صط 
ا�صتياءهم  عن   ، ورقلة  مدينة 
وتذمرهم ال�صديدين  جراء تفاقم 
اأكوام  و  اأكيا�س  انت�صار  مع�صلة 
الطريق  حواف  على  القمامة 
املحالت   اأ�صحاب   طرف  من 
التجارية ، و كذا اأ�صحاب حمالت 
الأكل ال�رضيع ، ياأتي هذا يف الوقت 
الذي �صاعفت فيه م�صالح البلدية 
املذكورة من عدد العمال للق�صاء 
غري   ، جذوه  من  امل�صكل  على 
حلد  قائمة  تزال  ل  املع�صلة  اأن 
ال�صاعة ،  و�صعا بات ينذر بكارثة 
امل�صكل  باق  حال  يف  ايكولوجية 

على ما هو عليه .
من  احلي  ذات  �صكان  طالب 
بالتدخل  املحلية  ال�صلطات 
العاجل للتكفل بامل�صكل املطروح 
، الذي بات يهدد �صحة املواطنني 
الأكل  حمالت  على  املرتددين 
 ، الأوبئة  و  بالأمرا�س  ال�رضيع 
ال�صامة  احل�رضات  انت�صار  نتيجة 
هذه  مبثل  التكاثر   تف�صل  التي 
احلكومة  ر�صد  رغم  و   ، الأماكن 

تهيئة  اإعادة  �صخمة  مالية  مبالغ 
ذات املكان باعتباره القلب الناب�س 
للولية والواجهة احلقيقية للمدينة 
، غري اأن املع�صلة تتفاقم يوم بعد 
يوم ، و هو ما  اأ�صبح  ي�صكل خطرا 
على البيئة و كذا �صحة الإن�صان ، 
اجلهات  على  ي�صتوجب  بات  مما 
لفر�س  العاجل  التدخل  املعنية 
الذين  التجار  �صد  مالية  غرامات 
يتعمدون  رمي النفايات بالأر�صفة 
البلدية  م�صالح  ت�صتعد  التي 
املذكور لإعادة تهيئتها و اإعطائها 
طالب  عليه  و   . الالئق  الوجه 
املعنية  ال�صلطات  من  ال�صكان 
اأكيا�س  رفع  و   ، العاجل  التدخل 
بالأر�صفة  املرتاكمة  القمامة 
حلماية   ، ال�صكني  التجمع  بذات 
يف�صلون  الذين  اأكبادهم  فلذات 
الأكل  حمالت  من  غذائهم  تناول 
خمتلف  من  نف�صه  باحلي  ال�رضيع 
احل�رضات  ت�صاهم  التي  الأمرا�س 
ال�صامة على غرار الذباب يف نقلها  

و التي تتكاثر بذات املكان .
اأحمد باحلاج 

يتذمر مواطنو بلدية �صب�صب بدائرة 
  ، غرداية  لولية  التابعة  متليلي 
يف  العمومية  الإنارة  انعدام  من 
للبلدية  الرئي�صة  ال�صوارع  خمتلف 
، بالرغم من النفقات الهائلة التي 
تخ�ص�صها الدولة ل�صالح البلديات 
�صب�صب  غري   ، ميزانيتها  ح�صب 
دام�س  ظالم  يف  تعي�س  تزال  ل 
و  العمومية  الإنارة  انعدام  جراء 
الأعمدة  م�صابيح  اأغلب  تعطل 

الكهربائية .
ظل  يف  املواطنني  جلاأ  حني  يف   
العتماد  اإىل  الراهن  الو�صع 
ما  وهو  اخلا�صة  اإنارتهم  على 
يف   ، الربج  بتجزئة  موؤخرا  حدث 
على  �صلبا  الو�صع  انعك�س  حني 

على  حر�س  الذي  ال�صكان  حياة 
نتيجة  ال�رضقة  ظاهرة  ا�صتفحال 
بذلك   لتنتع�س  الإنارة  انعدام 
ما  هو  و  للموا�صي  اإ�صطبل  �رضقة 

وقع يف  الآونة الأخرية .
ويف �صياق ذي �صلة طالب ال�صكان 
عز  ال�صيد  غرداية  ولية  وايل  من 
الدين م�رضي ب�رضورة  برجمة لهم 
زيارة ميدانية للوقوف على امهات 
للبحث  يكابدونها  التي  امل�صاكل 
،لتفادي  لها  جذرية  حلول  عن 
توعد  عارمة  احتجاجات  موجة 
املت�رضرون من النقائ�س التنموية 
بتنظيمها يف حالة ما بقيت المور 

على حالها  .
�شيخ مدقن 

ابل�صة  بلدية  بريد   يعاين  مركز 
التابعة لولية مترنا�صت ،  من نق�س 
اأثر ب�صكل  ال�صيولة املالية  فادح يف 
لتفادي  و  رواده،  على  وا�صح 
اإنفجار الو�صع ا�صطر موظفي هذا 
من  اأكرث  دفع  الربيد  لعدم  املركز 

خم�صة  اآلف دينار.
اآلف  ع�رضة  الأحوال    ويف اأح�صن 
اأقلقت  مواطن،  وقد  دينار  لكل 
اجلزائر،  الو�صعية زبائن بريد  هذه 
واأدخلتهم يف حرية من اأمرهم ،كما 
منهم اإىل ال�صتدانة  بالكثري  دفعت 

اليومية،  واأمام  حاجياتهم  لق�صاء 
يطالب  الو�صع  هذا 
الو�صية  ال�صكان من ال�صلطات 
بتوفري  احللول  اإيجاد  ،ب�رضورة 
امل�صلحة  القت�صادية  بهذه  النقود 
الوقت  يف  يوجد  ، حيث 
الربيد  لبل�صة    مكتب  احلايل 
 ، الأزمة  هذه  بدون اأموال كافية  ، 
دفعت بالزبائن لقطع م�صافة 90 كلم 
مترنا�صت  الولية  عا�صمة  باجتاه 

،ل�صحب مرتباتهم ال�صهرية .
�شيخ مدقن  

.       غياب مراكز الك�صف بالأ�صعة فتح باب الت�صا�ؤل عن م�صري املاليري 

غالبيتهم يرف�شون العالج بوليات �شمال الوطن 

اأحمد باحلاج 

5600 م�صاب  بال�صرطان 
باجلنوب  ي�صارعون املوت 

التي  الطرقات  من  العديد  تعاين 
بالأحياء  املدينة  و�صط  تربط 
ال�صكنية  والتجمعات  ال�صعبية 
ببلدية ورقلة حالة تدهور م�صتمر 
املركبات  ب�صائقي  دفع  ،و�صعا 
املحلية  ال�صلطات  ملنا�صدة 
التكفل  اأجل  من  العاجل  للتدخل 

بامل�صكل القائم .
هدد الع�رضات من ال�صكان القاطنني 
مبدينة ورقلة املعروفة بالعا�صمة 
و   ، ال�رضقي  للجنوب  املركزية 
عامة  ب�صفة  طرقاتها  مرتادي 
ت�صديد  موعد  عن  بتمردهم   ،
 ، الإجبارية  ال�صيارات  ق�صيمات 
بعدم  منهم  الع�رضات  هدد  حيث 
ت�صديدهم الق�صيمة ، كر�صالة منهم 
املعنية  لل�صلطات  الإنتباه  لفت  و 
احلالة  العاجل يف  النظر  ب�رضورة 
تعترب  التي  و   ، للطرقات  الكارثية 
من بني الأ�صباب التي حتر�س على 
اإنقالب املركبات و وقوع حوادث 
على  يبقي  ما   ، مميتة  مرور 
حمتمال  اأمرا  الطرقات  حوادث 
الع�رضات  م�رضع   خملفا  وقوعه 

هائل  تعر�س عدد  ت�صفر عن  كما 
منهم اإىل جروح متفاوتة يف اأنحاء 
اأرقام يوؤ�صف لها  اجل�صم .  و هي 
جتاوزها  ميكن  اأنه  بالأخ�س  و   ،
، يف حال مت  املواطنني  و حماية 
الوقوف على اأبرز العوامل امل�صببة 
الوقوف مليا  ، مع  ال�صري  حلوادث 
اآليات و �صبل  من اأجل البحث عن 

من  املواطنني  حلماية  عالجها 
و  الراكبني  اأو  املركبات  �صائقي 
، و قد بينت  الراجلني منهم  حتى 
حالة  اأن  الإ�صتطالعات  بع�س 
الأ�صباب  بني  من  تعد  الطرقات 
وراء  تزال  ل  و  كانت  لطاملا  التي 
بالأخ�س  و   ، ال�صري  وقوع حوادث 
يف  ت�صجيلها  يتم  التي  تلك  منها 

م�صتوى  على  املرات  من  العديد 
ما  هو  و   ، ورقلة  اأحياء  طرقات 
املحلي  لل�صاأن  املتتبعني  جعل 
النقاط  اأبرز  بني  من  ي�صنفونها 
ال�صوداء ، التي تعرف ت�صجيل عدد 
املرور  حوادث  عدد  يف  رهيب 
طالب  فقد   ، ال�صياق  ذات  يف  و   ،
ذكرها   ال�صالف  البلدية  �صكان 
التدهور  مل�صكل  جذرية  بحلول 
التي   ، الطرقات  ل�صبكة  امل�صتمر 
اأحلقت اأ�رضارا ج�صيمة باأ�صحاب 
العديد منهم  ، ما جعل  املركبات 
يتهربون من العبور منها ، حماولني 
اأخرى  طرقات  ب�صلك  ذلك  يف 
بديلة عن تلك الطرقات الرئي�صية 
املهرتئة و املت�صدعة ، خوفا من 
اإحلاق اأ�رضار مادية ملركباتهم ، و 
مالية  مبالغ  اإ�صالحها  يكلف  التي 
ذلك  جتاوز  ميكن  كان   ، باه�صة 
كما   ، الطرقات  ت�صوية  حال  يف 
ق�صيمات  ت�صديد  اأكدوا على عدم 
ما  حالة  يف  م�صتقبال  ال�صيارات 

بقيت الأمور تراوح مكانها .
اأحمد باحلاج 

بعدما اأحلقت طرقاتها اأ�شرارا مبركباتهم

م�صتعملو طرقات �رقلة  يهدد�ن بعدم ت�صديد ق�صيمات ال�صيارات

رغم زيادة عدد العمال

فيما حر�ض الو�شع على اإ�شتفحال ظاهرة ال�شرقة

�شقف ال�شحب اليومي ل يتجاوز 05  اآلف دينار جزائري

القمامة تغز� حي �صيقيفارة بورقلة 

قاطنو �صب�صب مبتليلي يطالبون 
بحقهم يف الإنارة العمومية

�صكان بلدية اأبل�صة يقطعون 90 
كلم  ل�صحب مرتباتهم ال�صهرية

فتح رئي�ض احلركة اجلمعوية وفعاليات املجتمع املدين، النا�شط اجلمعوي، عبد القادر تقار، النار على 
القائمني على قطاع ال�شحة بالبالد، وحملهم م�شوؤولية تبعات النق�ض الفادح للتجهيزات والعتاد الطبي 
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جميل   ب�شاطئ  بلعيد  بني  متتاز  
غربا  اجلناح  من  �شاحله  ميتد 
زهور  وواد  فرقان   بني  غاية  اإىل 
�رشقا على م�شافة  تقدر بـ 05 كلم 
. منها 02 كلم خم�ش�شة لل�شباحة 
اأما باقي ال�شاحل  فتتخلله �شخور 
يق�شدها املولعني ب�شيد الأ�شماك 
والبحث عن بلح البحر ذو النوعية 
بلعيد  بني  �شنفت  كما    ، اجليدة 
يف  املف�شلة  املناطق  �شمن 
يق�شدها   التي   اجلزائري  ال�رشق 
ال�شياح وامل�شطافني بكرثة خا�شة 
العائالت التي ت�شعر فيها بالراحة 
وجود  وعدم  واحل�شمة  والأمن 
الأخالق  و�شوء  التعري  مظاهر 
املخيمات  انت�شار  عن  ناهيك   ،
اإىل  الطلق  الهواء  يف  ال�شيفية 
ونظافته   ال�شاطئ  جمال  جانب 
عدم  هو  املطروح  امل�شكل  لكن 
وجود هياكل ال�شتقبال ، فنادق ، 
مطاعم ، مراكز الرتفيه ... وبدون 
فيها  ال�شياحة  تظل  املرافق  هذه 
الرغم من  الأطراف. على  مبتورة 
ت�شنيف املنطقة �شياحية  والإقبال 
خمتلف  من  �شاطئها  على  الكبري 
مناطق  الوطن اإل اأنها ظلت بعيدة 
يف  ال�شتثمارات  عن  البعد   كل 
�شحب  بعد  وهذا  املجال   هذا 
املحلية  ال�شلطة  من  ال�شالحيات 
مما  الو�شية   الوزارة  بيد  وجعلها 

ت�شبب يف بطء وترية 
مند  مكانها  تراوح  بقيت  التنمية  
يف  نق�ص  لحظنا  كما  بعيد،  اأمد 
بع�ص  با�شتثناء  التجارية  احلركة 
الأ�شابع  على  تعد  التي  الدكاكني 
من  ال�شكان   حاجيات  لتلبية 
اجلمود  هذا   ، الغذائية  املواد 
املنطقة  بعد  اإىل  ال�شكان  اأرجعه 
هجرة  وكذا  الوطني  الطريق  عن 
الوليات  اإىل  �شكانها  اأغلبية 
العا�شمة  اجلزائر  مثل  الكبرية  
املهنية  لرتباطاتهم  وق�شنطينة 
املنطقة  ،وليق�شدون  والتجارية 
اإل يف ف�شل ال�شيف لغر�ص الراحة 

وال�شتجمام.                                

البطيخ الأحمر 
والفراولة الفاكهة 

التي متيز املنط

م�شاحة  على  بلعيد   بني  ترتبع 
قدرها   4151هكتار 10/01 فقط 
فاملنطقة   الفالحة  يف  ت�شتغل 
حيث  اجلبلي  الطابع  عليها  يغلب 
بالغابات  مغطاة  اجلبال  جند 
والفلني  الزيتون  واأ�شجار  الكثيفة 
الرثوة  ت�شكل  كانت   ) البلوط   (
الأ�شا�شية التي ت�شمن حياة �شكان 
ال�شفلى  الأرا�شي  اأما   . اجلبال 
اأخ�شب  من  تعترب  للبحر  املوازية 
من  املمتدة  الفالحية  الأرا�شي 
م�شب الوادي الكبري اإىل غاية بني 
م�شلم ، كما تتميز بن�شاط فالحي 
وبع�ص  اخل�رش  يف  قوي  ومنتوج 
خا�شة  املو�شمية  املزروعات 
ا�شتهرت  الذي  الأحمر  البطيخ 
جلودته  القدمي  منذ  املنطقة  به 
مياه  من  �شقيه  اإىل  بالإ�شافة   ،
الأرا�شي  عرب  املنت�رشة  الآبار 
الإقبال عليه  الفالحية  مما جعل 
اأ�شواق  يف  يعرف  واأ�شبح  كبريا 
خمتلف املدن اجلزائرية بـ " دلع 
الفراولة  جانب  اإىل   " بلعيد  بني 
وتكاد  بها املنطقة  ا�شتهرت  التي 

اأن  اإل   ، ال�رشق  اأ�شواق  تغطي 
القدمي  الطبيعي  الفالحي  النمط 
 ( املغطاة  بالفالحة  ا�شتبدل 
البيوت البال�شتيكية ( التي لها اأثر 
�شلبي على خ�شوبة الرتبة بعد مدة 

من ال�شتغالل .

 بحرية �سنفت 
حممية طبيعية 

عاملية

بحرية  على  بلعيد  بني  تتوفر   
�شنفت  هكتار   600 م�شاحتها 
عامليا  كمحمية طبيعية  ملوقعها 
للبحر  املحاذي  ال�شرتاتيجي  
وتنوعها  جهة  من  الكبري  والوادي 
البيئي  من جهة ثانية  مما  اأهلها 
ملختلف  املف�شل  املكان  لتكون 
القادمة  املهاجرة  الطيور  اأنواع 
من مناطق عدة بالإ�شافة لتوفرها 
على حيوانات ونباتات مائية ، كما 
من  والباحثون  الطلبة  يق�شدها 
بحوثهم  واإجناز  الدرا�شة  اأجل 
ويف�شلها العديد ال�شياح  يف ف�شل 
من  واخلروج  للمتعة   ال�شيف 

�شغط املدن .

�سباب  يريد  تفجري 
املواهب الريا�سية 

والفكرية 

مركز  على  املنطقة  تتوفر 
جميع  به  املجاهدين   لراحة 
وجمهز   ال�رشورية   املرافق 
الع�رشية  الو�شائل  باأحدث 
يف  الفئة  بهذه  التكفل  ق�شد 
حتت  وهو    ، مالئمة  ظروف 
املجاهدين   جميع   ت�رشف 
مناطق  خمتلف  من   القادمني 
وال�شتجمام  للراحة  الوطن 
ودور  الفكرية  املراكز  .اأما 
الريا�شية  واملرافق  ال�شباب  
مكتبة  ماعدا  حرج  ول  فحدث 
هذه  الجناز،  طور  يف  تزال  ل 
متنح  اأن  �شانها  من  الف�شاءات 
الفكري    الإبداع  فر�شة  لل�شباب 
الثقافية  املعارف  وتطوير 
اكت�شاف  على  وت�شاعد  والأدبية 
تزخر  التي  الريا�شية  املواهب 

بها املنطقة
تبقى  امل�شجلة  النقائ�ص  ورغم 
الأماكن   اأروع  من  بلعيد  بني 
بولية جيجل من حيث طبيعتها 
اخلالبة وكرم اأهلها وحمافظتهم 
على العادات والتقاليد ومت�شكهم 
ال�شالمي  الدين  بتعاليم 
مكارم  على  حتث  التي  احلنيف 
الأخالق،  هذه الأ�شباب  جعلتها  
العائالت  لكل  املف�شل  املكان 

اجلزائرية.

تقع �سرق مدينة جيجل حوايل 40 كم ، يحدها من ال�سرق بني فرقان ومن الغرب اجلناح من ال�سمال 
البحر الأبي�س املتو�سط ومن اجلنوب اجلبالة .  

بني بلعيد بجيجل

حاوره م .اأمني .

وجهة �سياحية تواجه خطر االندثار
اأثاروا م�ساألة  تنقل احلجاج نحو مطار هواري 

بومدين بالعا�سمة  

نراهن على اجلمعيات الإعادة الطابع ال�سياحي للمدينة

مواطنو االأغواط ينا�سدون 
زعالن"تو�سيع  "الوزير 

الرحالت اجلوية 

نا�شد �شكان ولية الأغواط ،على 
وزير  املجاورة  الوليات  غرار 
اجلوية  الرحالت  بتو�شيع  النقل 
بغية  مدغري  مطاراأحمد  من 
امليامني  احلجاج  معاناة  تذليل 
يف التنقل مبا�رشة باجتاه مطار 
عن  .ف�شال  بومدين  هواري 
يف  يعاجلون  الذين  املر�شى 
بعث  اإىل  منها  ال�شمال  وليات 
ومتكني  امل�شتثمرين  ن�شاط 
الأجانب  ال�شواح  من  املئات 
لآخر  حني  من  يتدفقون  الذين 
على مقر اخلالفة العامة للزاوية 
ل  ما�شي،حيث  بعني  التيجانية 
اجلوية  املالحة  خدمات  تزال 
برجمة  على  فقط  مقت�رشة 
فقط  اأ�شبوعية  رحالت  اأربعة 
من  انطالقا  العا�شمة  باجتاه 
،والأحد  ال�شبت  اأيام  الأغواط 
والثالثاء واخلمي�ص،دون التفكري 
باجتاه  داخلية  خطوط  فتح  يف 
الأخرى. الوطن  وليات  باقي 
ولعل ما اأثار حفيظة ال�شكان هو 
م�شاألة تنقل احلجاج نحو مطار 
يف  هوؤلء  يعانيه  وما  العا�شمة 
مل�شافات  واإيابا  ذهابا  التنقل 
باجتاه  احلافالت  عرب  طويلة 
مطارهواري بومدين ل�شيما مع 
ارتفاع موجة احلرارة.،مت�شائلني 

الأ�شباب  عن  اأخرى  جهة  من 
احلقيقية التي حرمت الكثري من 
املطار  هذا  خدمات  اإ�شتغالل 
تقر  الدولة   الذي كلف خزينة  
يبا 70 مليار �شنتيم منذ اجنازه 
احت�شاب  دون   2003 �شنة  
التي  ال�شخمة  املالية  الأغلفة 
لإحتواءه  لتهيئته،بالرغم  اأعدت 
اخل�شو�شيات  كامل  على 
التي  الواعدة  واملرافق  التقنية 
مفتوح  دويل  مطار  منه  جتعل 
ان  ،غري  اجلوية  املالحة  على 
م�شالة عدم اإ�شتغالله يف الوقت 
الكثري  تطرح  اأ�شبحت  الراهن 
النظر  ،بغ�ص  الت�شاوؤلت  من 
التهيئة  اأ�شغال  اإ�شتكمال  عن 
وان  مدة  منذ  بها  ح�شي  التي 
اجلوية  اخلطوط  حجة  كانت 
املواطنني  اجلزائرية ح�شب 
،مطالبني  املداخيل  قلة  هو 
النقل   وزير  ال�شاأن  هذا  يف 
جمال  لتفعيل  بالتدخل 
املالحة اجلوية التي �شتكون 
بع�ص  متناول  يف  كذلك 
القريبة،وحاجة  الوليات 
للتنقل  باخل�شو�ص  املر�شى 
باإجتاه م�شت�شفيات العا�شمة 

للعالج .
ع.ق

م�شتغامن  بلدية  رئي�ص  قال 
انه  القادر  عبد  بلخوجة 
اللقاءات  على  يراهن 
مع  جمعته  التي  املكثفة 
الأحياء  جميعات  ممثلي 
املواطنني  مطالب  لتلبية 
خا�شة تلك التي تتعلق بتهيئة 
وتزفيت  ال�شكنية  املناطق 
امل�شوؤول  واعترب  الطرقات 
العمل  اأن  البلدية  عن  الأول 
التنموي املحلي يتطلب قبل 
كل �شيء م�شاهمة فعالة من 

قبل اجلمعيات التي يجب اأن 
وتنقل  بامل�شوؤولية  تتحلى 
املواطن  �شوت  بامانة 
عن  بعيدا  املحلي  للم�شوؤول 
اإىل  م�شريا  مزايدات  اأي 
يف  جديدة  تنموية  م�شاريع 
والريا�شة  ال�شباب  قطاعات 
والأ�شغال  وال�شياحة 
منها  ا�شتفادت  العمومية 
موؤخرا  م�شتغامن  بلدية 
جلان  رابطة  و�رشعت  هذا 
م�شتغامن  ببلدية  الأحياء 

ميدانية  خرجات  تنظيم  يف 
ال�شكنية  الأحياء  اإىل  مكثفة 
اجلمعية  اأع�شاء  تفقد  وقد 
م�شكن   348 اأحياء  من  كل 
رئي�ص  وتعهد  خروبة  وحي 
الن�شغالت  بنقل  اجلمعية 
الذي  البلدية  رئي�ص  اإىل 
احلوار  اأبواب  اأن  لنا  اأ�شار 
جلان  ممثلي  وبني  بينه 
وبالوترية  متوا�شلة  الأحياء 
الذين  املواطنني  تقنع  التي 
م�شاريع  اجناز  على  يلحون 

ال�شكنية  اأحيائهم  لتهيئة 
العمومية  الإنارة  وتو�شيع 
رئي�ص  قال  م�شاريع  وكلها 
تعمل  م�شاحله  ان  البلدية 
اإطار  يف  جت�شيدها  على 
هذا  جديدة  تنموية  برامج 
م�شتغامن  بلدية  وا�شتحدثت 
لتنظيف  جديدة  موؤ�ش�شة 
وحت�شني واجهة الأحياء كما 
امل�شالح  ن�شاط  تو�شيع  مت 

التقنية 
م.امني   



م�ساهمـــــــةالإثنني 30  جويلية  2018  املوافـق  لـ11  دو القعدة 1439هـ 8
www.elwassat.com

�صمت دول املغرب العربي عن حائط الرباق
ه�شام توفيق

حائط الرباق عقيدة 
واإميان 

احلجر الذي اأ�سقطه االحتالل من 
حائط الرباق هو جزء من امل�سجد 
هو  �سمنيا  فاالعتداء  االأق�سى، 
االأق�سى  امل�سجد  على  اعتداء 
ومن  القبلتني،  اأوىل  ميثل  الذي 
امل�ساجد الثالثة التي  ت�سد اإليها 
املقد�سات  اأعظم  ومن  الرحال، 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  وم�رسى  بل 
ومنطلق  االأمة  بركة  ومركز  و�سلم 
لنيل  ال�سماء  اإىل  النبوية  احلركة 
االإن�سان  وبناء  االأمة  فتح  م�رسوع 

ودولة العمران االأخوي.
وامل�سجد  احلرام  امل�سجد 
اأعظم  النبوي  وامل�سجد  االأق�سى 
م�ساجد  هي  االأمة،  مقد�سات 
بركة  لها  و�رسع،  واإميان  عقيدة 
االأمة  عند  واحدة  وقد�سية 
ولي�ست جمرد عمران  االإ�سالمية، 
امل�ساجد  بل متثل هذه  وجدران، 
بداية التغيري االإن�ساين والعامل نحو 

الكمال وال�سيادة اخلالقة.
االأمة  على  التكالب  عهد  يف  لكن 
من  والنيل  الق�سعة  وتق�سيم 
التي  ال�سنة  ويف  مقد�ساتها، 
الثالثي  التكالب  فيها  يخطط 
والعربي  واالأمريكي  ال�سهيوين 
الق�سية  لت�سفية  املطبع 
الفل�سطينية واإكمال مرحلة تهويد 
القد�س عرب �سفقة القرن، ن�ساهد 
موقفا ا�ستفزازيا الأرباب الو�ساية 
االأق�سى  امل�سجد  اأوقاف  على 
القد�س  بلدية  رئي�س  يتدخل  حني 
برخات  نري  امل�ستوطن  املحتلة 
ال�سهيونية  االآثار  �سلطة  ورئي�س 
القد�س  لرتاث  منقذين  كعن�رسين 

اأحد  انهيار  ملوقع  ومتفقدين 
احلجارة الكبرية من �سور االأق�سى 
احلفارين  عبث  نتيجة  الغربي، 
ال�سهاينة باأ�سا�سات �سور امل�سجد 
طوال االأ�سهر وال�سنوات املا�سية.
احلجر  ذاك  اإ�سقاط  مت  لو  تخيل 
مت  اأو  مبكة  احلرام  امل�سجد  من 
اهلل  ر�سول  م�سجد  على  االعتداء 
�سلى اهلل عليه و�سلم  ماذا �سيكون 

فعل االأمة؟
القراء  ديدان  �سولة  ال  ننتظر  ال 
ت�رسيح  وال  البالط،  وعلماء 
خدام  خدمة  وال  ترمب،  فقهاء 
غ�سبة  وال  واأ�سيادهم،  اأنف�سهم 
عن  وو�ساية  اإداريا   امل�رسفني 
االأوقاف، وال دعم املعنيني واجبا 
احلكومات  من  املغاربة  باأوقاف 

املغاربية؟

اأ�شئلة اأوجهها اإىل 
احلكومات املغاربية؟

اإ�سالمي  وقف  هو  الرباق  حائط 
يقال  ما  �سمن  يدخل  للمغاربة 
رحمه  مدين  اأبو  »اأوقاف  عرفا 
قانونيا  مثبت  وقف  وهو  اهلل«، 
يف  حمفوظة  بوثائق  و�رسعا 
واالأردين  العثماين  االأر�سيف 
اأر�سيف  عن  ف�سال  واملغربي 

مكتبات القد�س وحمكمتها.
مل�سوؤويل  معيب  ا�ستنكاف  وبعد 
الدفاع  عن  العربي  املغرب  دول 
وتراثهم،  املغاربة  ملكية  عن 
االأ�سئلة  من  جمموعة  اأطرح  هنا 
املغرب  دول  حلكومات  اأوجهها 
املغرب  خ�سو�سا  العربي 
للنفو�س  لعلها  وتون�س،  واجلزائر 
من  تنفع،  مل  اإن  تف�سح  اأو  ترفع 

لي�س له �سمع: 
�سد  ال�سيا�سية  جهودكم  هي  اأين 
هذا التدني�س للحق املغاربي الذي 

وقفه عظماء حترير بيت املقد�س 
ورجال اجلهاد املغاربي بعد قرون 
اأين  ال�سليبيني؟  مع  املواجهة  من 
ووزارات  موؤ�س�سات  جهود  هي 
يعد  اأال  املغاربية؟  االأوقاف 
وحق  ملك  املغاربي  الوقف  هذا 
الكيان  من  احتالله  مت  للمغاربة 
احلق  هذا  يعد  اأال  ال�سهيوين؟ 
حتتاج  وكرما،  �رسفا  والوقف 
املغاربية  احلكومية  املوؤ�س�سات 
وفق  وت�سرتده  بل  عنه  تنافح  اأن 
واأن  خ�سو�سا  الدولية،  القوانني 
مغاربي  وقف  الرباق  حائط 
امل�سجد  بجوار  مبارك  مقد�س 
النبي  براق  ربط  ومكان  االأق�سى، 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟
املغربية  احلكومة  اأين هي جهود 
ولو  القد�س  جلنة  وم�سوؤويل 
مواقف  هل  ا�ستنكار؟  اأو  ب�سجب 
له  و�سكوتها  املغاربية  احلكومات 
الكيان  دالالت على ا�سطفاف مع 

ال�سهيوين اأم هي غفلة؟ 
هل من يطبع مع الكيان ال�سهيوين 
ووفود  بعثات  باإر�سال  وي�سمح 
مغربية اإىل الكيان ال�سهيوين ننتظر 
منه �سجبا؟ هل من يطبع وي�ستقبل 
بريز«  »عمري  �سهيوين  دفاع  وزير 
�سفاح قانا يف قبة برملانه، ننتظر 
واأوقاف  االأق�سى  عن  الدفاع  منه 
وفودا  ير�سل  من  هل  املغاربة؟ 
مغربية لتزور متحف الهولوكو�ست 
اأوقاف  زيارة  عو�س  ال�سهيوين 
امل�سلوبة  املقد�سية  املغاربة 
ننتظر  املدمرة،  املغاربة  وحارة 
املغاربة  حقوق  عن  الدفاع  منه 
والذود عن حمى ومقد�سات االأمة 

واالإ�سالم؟
وموؤخرا  علنا  ي�رسحون  من  هل 
»اأن  القد�س  موؤمتر  يف  كم�سوؤولني 
القد�س لي�ست للم�سلمني وحدهم«، 
ننتظر منهم الدفاع عن حق ال�سعب 
وحقوق  واملغاربي  الفل�سطيني 

االأيوبي  الدين  و�سالح  االأجداد 
اهلل؟  رحمه  مدين  اأبي  واأوقاف 
وموؤامرات  هل من مينع م�سريات 
املغاربية  �سعوبه  يف  وحما�رسات 
واملقاومة،  وفل�سطني  لغزة  ن�رسة 
ننتظر منه اأن ين�رس حجرا ووقفا 
يتاآمر  من  هل  الرباق؟  حائط  يف 
اأي  ملنع  ال�سهيوين  الكيان  مع 
حترك لن�رسة الق�سية الفل�سطينية 
واملوؤ�س�سات  ال�سعب  ويحا�رس 
ن�رستها،  عن  للتعبري  املناه�سة 
ننتظر منه اأن ي�سجب ما حدث من 

تدني�س وتدمري يف حائط الرباق؟
يف  ي�سمح  الذي   النظام  هل 
بن�رس  التون�سية  االمتحانات 
�سهيونية  اإ�رسائيلية  خارطة 
التون�سيون  االأ�ساتذة  عار�سها 
ننتظر  فل�سطني،  خارطة  عو�س 
اأجل  من  ويقف  ين�رس  اأن  منه 
ننتظر  هل  املغاربة؟  اأوقاف 
من  الرتبوية  ووزيرته  نظام  من 
�سمحا بن�رس كتاب جغرافيا يحمل 
عو�س  ال�سهيوين  الكيان  خارطة 
حلائط  ينت�رسا  اأن  فل�سطني، 
من  ننتظر  هل  واالأق�سى؟  الرباق 
ال�سهيوين  للمو�ساد  ي�سمح  كان 
العربية  اللقاءات  على  بالتج�س�س 
لقرون؟  ا�ستمر  لرتاث  ينت�رس  اأن 
يظلم  ممن  اأخريا  ننتظر  هل 
ال�سعوب املغاربية تفقريا وتخريبا 
اأجندة  ويخدم  احلدود،  ومينع 
الكيان ويدمر االإن�سان، اأن ينت�رس 

حلجر وعمران؟ 

ما املطلوب وما الرهان؟ 

اأنظمة  على  رهان  ال  خال�سة 
�سنعت يف م�سنع اأمريكا والكيان.
على  رهان  ال  رهاننا؟  هو  ما 
�ساي�س  على حدود  اتفقت  اأنظمة 
العربي  املغرب  وجعلت  بيكو 
مق�سمة  اأفريقيا  �سمال  و�سعوب 

مفتتة بحدود وديكتاتوريات بعدما 
كان اأ�سطول �سالح الدين االأيوبي 
ليتعارفوا  و�سعوبا  قبائل  يجمعهم 
مفهوم  على  ويرتبوا  ويجاهدوا 
واأن  يوحد،  االإ�سالم  واأن  االأمة، 
وتوجه  جتمع  املقد�سية  الق�سية 

البو�سلة.
على  اإال  رهان  ال  خال�سة 
وال�سعب  والغزيني  املقد�سيني 
من  ينا�رسهم  ومن  الفل�سطيني 
تدني�س  ملواجهة  االأمة  اأحرار 
وعلو ال�سهاينة، وال رهان اإال على 
وهي  املغاربية  الدول  ميثل  من 
ال�سعوب الفاعلة يف ن�رسة الق�سية 
الفل�سطينية وحترير بيت املقد�س 
اأ�رسف  من  مكان  عن  والدفاع 
الرباق  حائط  وهو  املقد�سات 

الذي هو وقف مغاربي؟
ال رهان بعد االآن اإال على اإرادات 
وحراك  املغاربية  ال�سعوب 
ال  الفل�سطيني،  وال�سعب  االأمة 
والتحرك  امليدان  اإال  رهان 
الورقية  الطائرات  اأبدع  الذي 
والبالونات احلارقة؟ وال رهان بعد 
واعتداءات  االأق�سى  اقتحامات 
حراك  على  اإال  االآن  بعد  القد�س 
ينتقل  مقد�سي  فل�سطيني  �سعبي 
القيادات  فتحت�سنه  غزة،  ويتعدى 
املقاومة  والقوة  ال�سادقة، 

وال�سعوب املنا�رسة؟
هذا  غ�سون  يف  اأبدا  نن�سى  وال 
املغاربي  واخلذالن  ال�سكوت 
املنظم من االأنظمة والذي يفتل 
يف �سفقة القرن دعوة املوؤ�س�سات 
واملنظمات والهيئات وكل االأقالم 
احلية  وال�سمائر  والنا�سطني 
لف�سح  واملبادرة  التحرك  اإىل 
»ما  لتدمري  االحتالل  خمططات 
بقي من اأوقاف املغاربة« املقررة 
ما  وفق  للم�سلمني  ملكيا  قانونا 
واليون�سكو  االإ�سكوا  اأوراق  بث يف 
وحتى من قبل تقرير جلنة �سو1) 

املقررة من قبل ع�سبة االأمم يف 
واعتداء  الرباق  ثورة  بعد   1930
ووقف  ر�سيف  على  اليهود 

املغاربة يف 1929.
�سيا�سيا  يكون  اأن  ينبغي  حتركنا 
وثقافيا  ودبلوما�سيا  واإعالميا 
الوقفية  بالق�سية  للتعريف 
غابت  ولو  فيها  باحلق  واملطالبة 
امل�سوؤولة  الر�سمية  اجلهات 

واحلاكمة.
ت�رسيبات،  لهكذا  النف�سي  والبعد 
�سمني  حتري�س  اإىل  يحيل 
واأنها  خا�سة  ال�سعب،  ملكونات 
ال�سابقة،  خرباته  على  تعتمد 
�سي�سل  ا�ستدعائها  عرب  والتي 
الو�سول  ب�سعوبة  ا�ستنتاج  اإىل 
الفريقني.  نتيجة خالفات  حللول 
للخال�س  �سمنية  دعوة  يعني  ما 
نظر  واعتناق وجهة  من كالهما، 
»اإ�رسائيل« االأخرية التي عرب عنها 

ليربمان.
»اإ�رسائيل«  تعمل  ال  واأخرياً، 
م�سو�سة.  اعتباطية  بطريقة 
دعائية  لر�سائل  الكثيف  وال�سخ 
مبا�رسة،  غزة  جمهور  تخاطب 
ترتبط  ق�سايا  على  وتركز 
حلقيقة  يعك�س  املعا�س،  بواقعه 
عاملية  جتارب  من  ا�ستفادتها 
على ال�سعيد االإجرائي التطبيقي. 
اإحباط  اإىل  ت�سعى  فــ«اإ�رسائيل« 
اأكرث  م�ستعداً  لي�سبح  اجلمهور، 
امل�ساومة،  على  قبل  ذي  من 
وبالتايل ت�سكيل حالة �سغط على 

قيادته لال�ستجابة. 
اإىل  دعوة  بتوجيه  نختم  وهنا 
القرار  اأ�سحاب  من  املعنيني، 
حت�سني  ب�رسورة  واالإعالميني، 
خطاب  وتبني  الداخلية،  اجلبهة 
معاجلة  لعقالنية  يعك�س  واقعي، 
القائم، وال يغذي ذات االآمال التي 
مل�سلحتها  »اإ�رسائيل«  ت�ستغلها 

اخلا�سة.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01689 رقم الفهر�س: 18/02393 تاريخ 

احلكم: 18/07/11 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 

الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ 21 فيفري 2018 حتت رقم فهر�س: 18/00634 ق�شت 
املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف 

اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 15 اأفريل 
2018 حتت رقم ايداع 18/117 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر 
على املرجع �شدها بلخريي حممد املولود بتاريخ: 05 جانفي 
1999 باجللفة لأبيه الأخ�رس واأمه بوهايل خديجة. ثانيا: تعيني 

والده املرجع بلخريي خل�رس كمقدم عليه لرعايته وت�شيري 
�شوؤونه على ان يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد 
الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. بذا 
�شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، 

وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01468 رقم الفهر�س: 18/02107 تاريخ 

احلكم: 18/06/13 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة 

حكما علنيا ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول الدعوى. يف 
املو�شوع: اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 

2018/02/28 حتت رقم فهر�س: 18/00729 واإعتماد 
اخلربة املعدة من طرف اخلبري وبالنتيجة احلكم ب: اأول: 

احلجر على املدعى عليه » �شلمات بن عزوز » املولود 
بتاريخ: 1998/05/17 باجللفة. ثانيا: تعيني املدعى » 

�شلمات ثامر » كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على ان 
يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات 
الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة. رابعا: امر 

�شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بذلك على هام�س 
على عقد ميالد املحجور عليه. بذا �شدر احلكم واأف�شح 
به جهارا يف املكان والزمان املذكورين اأعاله، ول�شحته 

اأم�شيناه نحن الرئي�س واأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رسة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�رسة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

حي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة رقم 05 ال�رساقة 
الهاتف 0551196145 

حم�رس تبليغ ر�شمي حلكم عن طريق الن�رس 
املادة 412 من ق ا م ا 

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رسة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة املوقعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة رقم 02 
ال�رساقة

تنفيذا لالمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/06/04 فهر�س رقم 18/2091 املت�شمن الذن بن�رس م�شمون حكم يف جريدة يومية وطنية طبقا 
ملا يقت�شيه القانون على ان يكون الن�رس على نفقة الطالب.

لفائدة : ال�رسكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة ا ا م ا �س باوور املمثلة من قبل م�شريها 
الكائن مقرها ب :حي عي�شات ايدير رقم 49 ال�رساقة.

بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة الق�شم التجاري/البحري بتاريخ 2017/04/10 جدول رقم 18/07115  فهر�س رقم 17/03387 
بلغنا عن طريق الن�رس:

ال�رسكة ذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة كالبا تور املمثلة من قبل م�شريها الكائن مقرها ب : 14 �شارع عبد القادر وهراين العا�شور 
م�شمون احلكم ال�شادلر عن حمكمة ال�رساقة الق�شم التجاري /البحري بتاريخ2017/04/10 جدول رقم 18/07115 فهر�س رقم 17/03387 املت�شمن افراغ 

احلكمني ال�شادرين قبل الف�شل يف املو�شوع عن حمكمة ال�رساقة الق�شم التجاري/البحري بتاريخ 2012/05/14 حتت رقم 12/01029 فهر�س رقم 12/02510 
و احلكم ال�شادر بتاريخ 2015/07/13 رقم الفهر�س 15/05031 امل�شادقة على اخلربتني املنجزتني من طرف اخلبري قريد �شالح املودع لدى كتابة �شبط 
املحكمة بتاريخ 2013/06/04 حتت رقم 13/380 و بتاريخ 2015/11/02 حتت رقم 15/867 و بالنتيجة احلكم بالزام املدعى عليها يف الرجوع بان تدفع 

للمدعية يف الرجوع مبلغ الدين املتبقي بذمتها املقدر ب 5.574.712.72 دج و مبلغ 200.000 دج كتعوي�س عن كافة ال�رسار و حتميل املدعى عليها يف 
الرجوع امل�شاريف الق�شائية  للدعوى ال�شلية و دعوى الرجوع مبا فيها م�شاريف اخلربتني 

و ليكن على علم و حتى ل يجهل : 
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رس لن�رس ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقانون .
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�إ�شهارالإثنني 30  جويلية  2018  املوافـق  لـ11  دو القعدة 1439هـ 9



دويلالإثنني 30  جويلية  2018  املوافـق  لـ11  دو القعدة 1439هـ 10

الأخرية  الأيام  يف  وتبلورت   
الفعل  ردة  تربز  اأفكار ومقرتحات 
ففي  القومية،  لقانون  امل�ضادة 
القائمة امل�ضرتكة )حتالف اأحزاب 
معار�ض(  واإ�رسائيلية  عربية 
مبادرة ل�ضتقالة جماعية  طرحت 
الكني�ضت،  من  القائمة  لأع�ضاء 
وطنية  قيادة  ت�ضكيل  على  والعمل 

لفل�ضطينيي اأرا�ضي 1948.
عن  "معاريف"  �ضحيفة  ونقلت 
القائمة  عن  الكني�ضت  ع�ضو 
قوله:  زبارقة  جمعة  امل�ضرتكة 
جمل�ض  لإقامة  الأوان  اآن  "لقد 
وطني لعرب 48، على اأ�ضا�ض جلنة 
العليا )جلنة قيادية ت�ضم  املتابعة 
اأحزاب وفعاليات فل�ضطينيي 48(، 
من  جماعية  ا�ضتقالة  ولتقدمي 

الكني�ضت".
توافق  عدم  هناك  اأن  يبدو  لكن 
على الدعوة لال�ضتقالة اجلماعية، 
يو�ضف  الكني�ضت  ع�ضو  قال  حيث 
ندوة  يف  م�ضاركته  خالل  جبارين 
اإن  املا�ضي  الأ�ضبوع  اهلل  برام 
ا�ضتقالة اأع�ضاء القائمة امل�ضرتكة 
اأكرث  �ضلبية من  تبعات  لها  �ضتكون 
الع�ضوية  اأن  الأوىل،  ناحية،  من 
خو�ض  عليهم  ت�ضهل  الكني�ضت  يف 
ال�رساع داخليا، كما اأنها توفر لهم 
العامل  برملانات  ملخاطبة  منربا 

ب�ضفتهم ممثلني منتخبني.
خروج  فاإن  الثانية،  الناحية  اأما 
من  امل�ضرتكة  القائمة  اأع�ضاء 
الكني�ضت ل يعني عدم وجود بديل 

�ضيعمل على احللول مكانهم.
خروج  اإن  جبارين،  قال  وثالثا 
�ضيغري  الكني�ضت  من  القائمة 
اليمني  ل�ضاحلي  احلايل  التوازن 
القائمة  فوجود  ن�ضبيا،  املتطرف 
عدم  من  حالة  ي�ضبب  امل�ضرتكة 
احلكومي،  لالئتالف  ال�ضتقرار 
ا�ضتقرار  اإىل  �ضيوؤدي  وغيابها 
كافة  مترير  من  ميكنه  لالئتالف 
وكان  ب�ضهولة  قوانينه  م�ضاريع 
من  الكني�ضت  ع�ضو  بهلول  زهري 
)حتالف  ال�ضهيوين"  "املع�ضكر 
معار�ض ي�ضم حزب العمل وحزب 
اأم�ض من  ا�ضتقالته  احلركة(، قدم 
مبا�رسة  الهواء  على  الكني�ضت 
"واجه  خالل م�ضاركته يف برنامج 
العربية  القناة  على  ال�ضحافة" 

الثالثة ع�رسة.
عنه  نقلت  كما  بهلول  وو�ضف 
اأحرونوت"  "يديعوت  �ضحيفة 
موقعها  عرب  الإ�رسائيلية، 
باأنه  الكني�ضت  الإلكرتوين، 
قانون  اإقراره  بعد  "عن�رسي" 
يتحمل  "ل  اأنه  واأ�ضاف  القومية 
فكرة البقاء يف املجل�ض الذي اأقر 
اأ�ضتقيل  "اأنا  وقال  القانون".  هذا 

من الكني�ضت".
"قانون  اأن  اإىل  بهلول  واأ�ضار 
يزيل  القومية  اليهودية  الدولة 
العرب ر�ضميا ود�ضتوريا من م�ضار 
ا�رسائيل"وت�ضاءل  يف  امل�ضاواة 

اأعطي  هل  متفرجا؟  اأقف  "هل 
املدمر  الربملان  لهذا  �رسعية 
واملتطرف؟"باملقابل  والعن�رسي 
برزت ردة فعل �ضديدة لدى طائفة 
قانون  على  اجلليل(  )يف  الدروز 
القومية وقالت �ضحيفة "معاريف" 
مت  م�ضرتكة  قيادة  غرفة  اإن  اليوم 
ت�ضكيلها يف الطائفة الدرزية ت�ضم 
القوى واملنظمات من اأجل توحيد 
ومت  القومية،  قانون  �ضد  ال�رساع 
ذلك خالل اجتماع �ضمل ع�رسات 
يركا  قرية  يف  وعقد  املنظمات 

موؤخرا.
الوزراء  رئي�ض  وا�ضتقبل 
نتنياهو  بنيامني  "الإ�رسائيلي" 
اجلمعة ممثلني عن الطائفة الذين 
باعتباره  القانون  باإلغاء  طالبوه 
الدرجة  من  مواطنني  يجعلهم 
الثانية لكن مكتب نتنياهو قال يف 
يلتزم  مل  الوزراء  "رئي�ض  اإن  بيان 
اإجراء  �ضيوا�ضل  اإنه  وقال  بذلك 
م�ضاورات يف هذا ال�ضاأن"ويت�ضاءل 
قادة الطائفة وبع�ضهم �ضباط كبار 
عن  الآن  الإ�رسائيلي،  اجلي�ض  يف 
اأن  بعد  الدولة  هذه  يف  مكانتهم 
"دولة  اأنها  بقانون  نف�ضها  �ضنفت 

اليهود".
"معاريف"  �ضحيفة  ونقلت 
م�ضوؤول  عن  الإ�رسائيلية 
"اإ�رسائيلي"، مل ت�ضمه، اإن "ل نية 
لدى نتنياهو لتغيري قانون القومية 
واإمنا اإيجاد احلل من خالل ت�رسيع 

جديد يتعلق بالأقلية الدرزية".

ال�ضحفي  قال  ذلك  على  وتعقيبا 
اإنه  الدرزي املعروف رفيق حلبي 
لإيجاد  نتنياهو  يرف�ض مقرتحات 
خالل  من  الدروز  مع  لالأزمة  حل 
بطائفتهم  يتعلق  جديد  ت�رسيع 
املطلوب  اإن  حلبي  وقال  فقط، 
واحل�ضول  القومية  قانون  اإلغاء 

ولي�ض  الكاملة..  املواطنة  على 
بديلة  نتنياهو مقرتحات  يقدم  ان 

كاأنها هبة للدروز.
عو�ض  �ضامي  يدعى  درزي  وقال 
خدم  اإنه  "معاريف"  ل�ضحيفة 
من  اأكرث  الإ�رسائيلي  اجلي�ض  يف 
عاجزا  بات  لكنه  �ضنة،  ثالثني 
الدروز  ال�ضباب  اإقناع  عن  الآن 
الإ�رسائيلي  اجلي�ض  يف  )يخدمون 
الإلزامية(،  اخلدمة  قانون  حتت 
"بعد  وقال  للجي�ض  بالن�ضمام 
ي�ضعرون  اأ�ضبحوا  القومية  قانون 
الثانية،  الدرجة  من  مرتزقة  اأنهم 
لي�ضت  دولة  جي�ض  يف  يخدمون 
املثقفني  من   180 ن�رس  لهم"كما 
نتنياهو  تطالب  عري�ضة  اأم�ض 
باإلغاء قانون القومية والتمييز �ضد 
)مينع  الأرحام  قانون  يف  املثليني 
الأرحام  ا�ضتئجار  من  املثليني 
العري�ضة  يف  وجاء  الإجناب(  بغية 
"يديعوت  �ضحيفة  ن�رستها  كما 
"هذين  اأن  اليوم  اأحرونوت" 
املجتمع  من  ي�ضتثنيان  القانونني 
"الإ�رسائيلي" العرب وامل�ضيحيني 
وال�رسك�ض  والدروز  وامل�ضلمني 
يف  الأبوة  حق  وينتهكان  والبدو، 

زواج اأبناء جمتمع املثليني".
القانونني  "اإن  العري�ضة  واأ�ضافت 
من  طويلة  قائمة  اإىل  ين�ضمان 
احلكومة  اتخذتها  التي  اخلطوات 
واأحلقت  بقيادتكم،  الإ�رسائيلية 
من  اأخرى  بقطاعات  ال�رسر 
املجتمع الإ�رسائيلي، مبا يف ذلك 
اليهود الإ�ضالحيون واملحافظون 
واملر�ضى وامل�ضنون والناجون من 
والأمهات  واملعاقون  املحرقة 
واملهاجرون  الوالدين  اأحاديات 
 19 وغريهم"ويف  الإثيوبيون 
الكني�ضت  اأقر  اجلاري،  جويلية 
نهائية،  ب�ضورة  "القومية"،  قانون 
"اإ�رسائيل"  "دولة  اأن  على  وين�ض 

لل�ضعب  القومي  الوطن  هي 
على  القانون  ين�ض  اليهودي"كما 
دولة  يف  امل�ضري  تقرير  "حق  اأن 
اليهود"،  على  يقت�رس  اإ�رسائيل 
واملوحدة  الكربى  "القد�ض  واأن 
"العربية  واأن  اإ�رسائيل"،  عا�ضمة 
وهو  الر�ضمية"،  الدولة  لغة  هي 
فقدت  العربية  اللغة  اأن  يعني  ما 

مكانتها كلغة ر�ضمية.

تعالت الأ�ضوات التي تطالب بتحركات غري ماألوفة يف �ضفوف �ضحايا قانون القومية الذي اأقره 
الكني�ضت )الربملان( "الإ�ضرائيلي" موؤخرا، والذي يف�ضل اليهود على غريهم من مواطني اإ�ضرائيل، 

�ضواء يف اعتبارها الدولة القومية لل�ضعب اليهودي، ويف ح�ضر حق تقرير امل�ضري يف اليهود ويف 
تقدمي اللغة العربية، وغريها.

فل�ضطني املحتلة

قانون "القومية" يخلق حراكا م�ضادا 
وخارجا عن املاألوف يف "اإ�ضرائيل"

اليهودي"  "الليكود" و"البيت 
يعار�ضان تعديل "قانون 

القومية" العن�ضري

60 م�ضتوطًنا يقتحمون الأق�ضى

الإخبارية  "كان"  �ضبكة  ذكرت 
"الليكود"  حزب  اأن  اأم�ض  العربية 
و"البيت  "اإ�رسائيل"  يف  احلاكم 
الئتالف  يف  �رسيكه  اليهودي" 
اأية  اإجراء  يعار�ضان  احلكومي، 
القومية"  "قانون  على  تعديالت 
زعيم  ت�رسيحات  بعد  العن�رسي، 
كحلون"،  "مو�ضيه  "كلنا"  حزب 
القانون  تعديل  على  العمل  نيته 

املثري للجدل.
كتلة  يف  قادة  اأن  ال�ضبكة  وذكرت 
يف  الربملانية  الليكود  حزب 
فيهم  مبن  )الربملان(،  الكني�ضت 
نتنياهو اأبلغوا وزير املالية، كحلون 
اأنه  الدرزية  الطائفة  عن  وممثلني 
ن�ض  على  تعديالت  اأية  لن جترى 
"البيت  حزب  ويعار�ض  القانون 
اليهودي" )مييني ا�ضتيطاين( الذي 
"الإ�رسائيلي"  التعليم  وزير  يقوده 
حماولة  اأية  ب�ضدة  بينيت  نفتايل 
حلزب "كلنا" بقيادة كحلون تعديل 
املثري  اليهودي  القومية  قانون 
للجدل. وقد يتواجه احلزبان عرب 
كتلتيهما احلزبيتني امل�ضاركتني يف 

الكني�ضت،  يف  احلكومي  الئتالف 
اخلمي�ض  كحلون  ت�رسيحات  اإثر 
"م�رسوع  اإن  فيها  قال  املا�ضي 
اأعد ب�ضكل متهور،  قانون القومية 
واأنه �ضيعمل على اإجراء تعديالت 
عن  "كان"  �ضبكة  عليه"ونقلت 
العدل  وزيرة  وعن  بينيت  نفتايل 
قولهما  �ضاكيد  اأييلت  الإ�رسائيلية 
لن  اإنهما  مغلقة  جل�ضات  خالل 
تعديالت  اأية  باإجراء  ي�ضمحا 
على قانون القومية باأي �ضكل من 
"قانون  الكني�ضت  واأقر  الأ�ضكال 
 19 يف  نهائية  ب�ضورة  القومية"، 

جويلية اجلاري.
"دولة  اأن  على  القانون  وين�ض 
القومي  الوطن  هي  "اإ�رسائيل" 
على  ين�ض  اليهودي"كما  لل�ضعب 
دولة  يف  امل�ضري  تقرير  "حق  اأن 
اليهود"،  على  يقت�رس  اإ�رسائيل 
واملوحدة  الكربى  "القد�ض  واأن 
"العربية  واأن  "اإ�رسائيل"،  عا�ضمة 
وهو  الر�ضمية"،  الدولة  لغة  هي 
فقدت  العربية  اللغة  اأن  يعني  ما 

مكانتها كلغة ر�ضمية".

الحتالل  �رسطة  اأغلقت 
الأحد،  اأم�ض  �ضباح  الإ�رسائيلي، 
اأبواب  )اأحد  املغاربة"  "باب 
اخلا�ضع  الأق�ضى(  امل�ضجد 
احتالل  منذ  الكاملة  ل�ضيطرتها 
 60 اقتحام  بعد  القد�ض،  مدينة 
"اإ�رسائيلًيّا"واأفادت "قد�ض بر�ض"، 
نقاًل عن م�ضادر يف اأوقاف القد�ض، 
امل�ضتوطنني  من  جمموعات  باأن 
ب�ضكل  الأق�ضى  امل�ضجد  اقتحمت 
تلقيها  و�ضط  فيه  وجتولت  متتاٍل، 

�رسوًحا حول "الهيكل" املزعوم.
الحتالل  �رسطة  اأن  واأ�ضافت 
بعد  الكاملة  احلماية  لهم  اأّمنت 

خا�ضة  وقوات  عنا�رسها  ن�رس 
اإىل  الأق�ضى،  باحات  بني  م�ضلّحة 
خروجهم  حتى  مرافقتهم  جانب 
اإىل  ال�ضل�ضلة"،واأ�ضارت  "باب  من 
اأغلقت  "الإ�رسائيلية"  ال�رسطة  اأن 
 58 اقتحام  بعد  املغاربة"  "باب 
م�ضتوطًنا خالل اجلولة ال�ضباحية، 
موظفي  من  اثنني  اإىل  اإ�ضافة 
يُ�ضار  "الإ�رسائيلية"  الآثار  �ضلطة 
امل�ضتوطنني  با�ضتطاعة  اأن  اإىل 
ب�ضكل  الأق�ضى  امل�ضجد  اقتحام 
وال�ضبت،  اجلمعة  عدا  ما  يومي 
وبتن�ضيق من ال�رسطة الإ�رسائيلية، 
وخالل جولتني �ضباحية وم�ضائية.

عهد التميمي

 م�ضتمرون 
يف مقاومة 

الحتالل حتى 
زواله

قالت الفل�ضطينية عهد 
التميمي )17 عاما(، اإن 

ال�ضعب الفل�ضطيني م�ضتمر 
يف مقاومته لالحتالل 
الإ�رسائيلي حتى زواله 

واأ�ضافت يف ت�رسيح مقت�ضب 
لو�ضائل العالم فور و�ضولها 
لقريتها النبي �ضاحلي غربي 
رام اهلل "الحتالل اإىل زوال، 

والعتقال لن يك�رسنا" 
وتابعت "الأ�ضريات مبعنويات 
قوية، واحمل ر�ضائل منهن 

�ضاأك�ضفها م�ضاء اليوم" 
ووجهت "التميمي" ال�ضكر 

لكل من �ضاندها ووقف معها 
وعائلتها خالل اعتقالها من 
قبل ال�ضلطات "الإ�رسائيلية". 

واأفرجت ال�ضلطات 
الإ�رسائيلية، �ضباح اليوم 

الأحد عن التميمي ووالدتها 
"نارميان" على مدخل 

بلدتهما النبي �ضالح غربي 
رام اهلل و�ضط ال�ضفة الغربية 
،وق�ضت حمكمة ع�ضكرية، 

مار�ض املا�ضي ب�ضجن 
"التميمي"، 8 �ضهور، بتهمة 

"اإعاقة عمل جندي اإ�رسائيلي 
ومهاجمته"، مبوجب تفاهم 

تو�ضلت اإليه النيابة الع�ضكرية 
يف اإ�رسائيل مع فريق الدفاع 

عنها ،وحتّولت الطفلة 
التميمي، عقب �ضاعات 

من اإعالن اعتقالها، يف 19 
دي�ضمرب 2017 اإىل "اأيقونة" 
للمقاومة ال�ضعبية ال�ضلمية 
يف فل�ضطني نويبلغ عدد 

املعتقلني الفل�ضطينيني يف 
ال�ضجون "الإ�رسائيلية" نحو 
6500 معتقل، بينهم حوايل 
350 طفال، وفق اإح�ضائيات 

فل�ضطينية ر�ضمية.
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قا�ٍس  برد  قوبلت  التهديدات  هذه 
اخلارجية  واعتربت  اأنقرة.  من 
تدخال  ترامب،  تهديدات  الرتكية 
على  وردت  الق�ضاء،  بعمل 
ت�رصيحاته بقولها: "ل ميكن لأحد 

اإعطاء الأوامر وتهديد تركيا". 
وتوتر  الت�رصيحات  هذه  بعد 
ووا�ضنطن  اأنقرة  بني  العالقات 
الأنظار  توجهت  مفاجئ،  ب�ضكل 
ترامب  ابتدعه  الذي  النهج  اإىل 
عرب  تهديداته  اإطالق  يف  لنف�ضه، 

و�ضائل التوا�ضل الجتماعي. 

�صنف اأوروبا عدوًة 
لأمريكا 

ما  الأبي�س،  البيت  و�ضوله  منذ 
من  �ضيال  ي�ضب  ترامب  انفك 
"الناتو"  دول  على  التهديدات 
بتخ�ضي�س  التزامها  عدم  ب�ضبب 
2 باملئة من ناجتها القومي لدعم 
ندافع  "لن  عبارة  مرددا  احللف، 
الأمر  وتكرارا  مرارا  اأوروبا"  عن 
الذي ت�ضبب باهتزاز العالقات بني 
،كما  املتحدة  والوليات  اأوروبا 
وا�ضعة  انتقادات  ترامب  خ�ض�س 
لأملانيا، قائال: "يدفعون )الأملان( 
املليارات واملليارات لرو�ضيا ثمنا 
احلماية  ويريدون  والنفط،  للغاز 

منها".
ترامب  جمعت  التي  القمة  وبعد 

بالرئي�س الرو�ضي فالدميري بوتني 
يف العا�ضمة الفنلدية هل�ضنكي، يف 
اجلاري،  ال�ضهر  من  �ضابق  وقت 
انتقد ترامب يف ت�رصيحات لقناة 
نيوز" �ضيا�ضة امل�ضت�ضارة  "فوك�س 
الأملانية اأجنيال مريكل يف ا�ضتقبال 
الالجئني، قائاًل : "كانت مريكل يف 
وقت من الأوقات �ضوبر �ضتار، اإىل 
من  املاليني  بقدوم  �ضمحت  اأن 

الالجئني اإىل اأملانيا". 
ظهر  ق�ضمت  التي  الق�ضة  اأما 
بني  العالقات  زعزعة  يف  البعري 
ت�رصيحات  فهي  وبرلني  وا�ضنطن 
جمركية  ر�ضوم  بفر�س  ترامب 
الأملنيوم  واردات  على  اإ�ضافية 
الرئي�س  ،ووا�ضل  والفولذ 
"تويرت"  الأمريكي عرب ح�ضابه يف 
الحتاد  دول  اإىل  تهديداته  توجيه 
الأوروبي، حتى و�ضل به الأمر لأن 
ي�ضنف الحتاد على اأنه من الدول 

"العدوة" لبالده. 
التقى  احلايل،  الأ�ضبوع  ومطلع 
ترامب برئي�س املفو�ضية الأوروبية 
جان كلود يونكر، وعلى الرغم من 
من  يعملون  باأنهم  الأخري  ت�رصيح 
اأجل "الو�ضول بالر�ضوم اجلمركية 
ال�ضلع  جتارة  يف  ال�ضفر  اإىل 
اأّن  اإل  ال�ضيارات"  عدا  ال�ضناعية 
اأطلقها  واأن  التي �ضبق  التهديدات 
�رصخا  تركت  الأمريكي  الرئي�س 
عميقا يف العالقات بني اجلانبني. 

دبلوما�صية "تويرت" 
مع احللفاء 

ال�صرتاتيجيني 

التي  الت�رصيحات  اأغرب  ومن 
بخروج  ترحيبه  ترامب،  اأطلقها 
الأوروبي،  الحتاد  من  بريطانيا 
فيه  قوبلت  الذي  الوقت  ويف 
يف  بالنتقاد  الت�رصيحات  هذه 
الأو�ضاط الأوروبية، مل يدم مديح 

ترامب لربيطانيا طويال.
الأمريكي  الدفاع  وزير  واأر�ضل 
بر�ضالة  موؤخرا،  ماتي�س،  جيم 
اأعرب  الربيطاين،  نظريه  اإىل 
بريطانيا  باإبقاء  رغبته  عن  فيها 
لندن  داعيا  لأمريكا،  اأولية  حليفة 
اإنفاقها  لزيادة  الوقت  نف�س  يف 
الرئي�س  زيارة  ويف  الع�ضكري 
قال  لندن،  اإىل  الأخرية  الأمريكي 
لرئي�ضة الوزراء الربيطانية، ترييزا 
لن�ضائحه  ت�ضتمع  "مل  باأنها  ماي، 
خروج  مفاو�ضات  بخ�ضو�س 
الأوروبي،  الحتاد  من  بريطانيا 
و�ضلت  للن�ضائح  ا�ضتماعها  ولعدم 
اإىل  اجلانبني  بني  املفاو�ضات 
هذه  وكانت  �ضيئة".  مرحلة 
بارد"  "حمام  مبثابة  الت�رصيحات 

للحكومة يف بريطانيا. 

كندا نالت ن�صيبها 
كذلك 

التي  التهديد  دبلوما�ضية  طالت 
يف  الأمريكي  الرئي�س  اتبعها 
اجلارة  اخلارجية،  ال�ضيا�ضة 
ال�ضمالية، كندا، الأمر الذي ت�ضبب 

البلدين  بني  العالقات  بزعزعة 
ال�ضبع،  جمموعة  دول  قمة  وبعد 
الكندي  الوزراء  رئي�س  انتقد 
الوليات  فر�س  ترودو،  جو�ضتون 
اإ�ضافية  ر�ضوما جمركية  املتحدة 
على �ضادرات بالده، ليلجاأ ترامب 
باأنه  م�رصحا  "تويرت"  اإىل  بعدها 
اخلتامي  البيان  على  يوقع  "لن 
واتهم  ال�ضبع"  جمموعة  لقمة 
باأنه  ترودو  الأمريكي  الرئي�س 
يتحدث من وراء ظهره، وو�ضفه بـ 

"ذو الوجهني" و بـ "ال�ضعيف". 
و�ضلت  ترامب  تهديدات  �ضل�ضلة 
الدعم  من خالل  اأي�ضا،  قطر  اإىل 
التي  العربية  للدول  اأبداه  الذي 
حتا�رصها. وتهديده للدوحة يرتك 
مع  العالقات  يف  عميقا  �رصخا 
الدولة التي حتت�ضن على اأرا�ضيها 
اأكرب قاعدة اأمريكية يف املنطقة. 
لل�رصق  ترامب  تهديدات  وو�ضلت 
كوريا  دخلت  حيث  الأق�ضى، 
منذ  لوا�ضنطن  احلليفة  اجلنوبية 
اإىل  املا�ضي،  القرن  خم�ضينيات 
ل�ضان  طالها  التي  الدول  قائمة 
رئي�س  ،و�رصح  ترامب  دونالد 
يوقع  لن  باأنه  املتحدة  الوليات 
مع  احلرة  التجارة  اتفاقية  على 
يف  نتائج  حتقيق  حتى  �ضيول 
ال�ضمالية،  كوريا  مع  املباحثات 
تاأثريا  تركت  الت�رصيحات  هذه 
و�ضنطن  بني  العالقات  يف  عميقا 
اإىل خم�ضينيات  التي متتد  و�ضيول 

القرن املا�ضي. 

�صرب بالتفاقيات 
الدولية عر�ض 

احلائط 

من  العديد  من  ترامب  بان�ضحاب 
الدول  مع  الثنائية  التفاقيات 
اأ�ضبحت  الدولية،  والتفاقات 
وت�ضبب  العامل  يف  وحيدة  اأمريكا 
من  املتحدة  الوليات  ان�ضحاب 
املحيط  عرب  ال�رصاكة  اتفاقية 
بزعزعة  دولة   11 مع  الهادئ 
الدول  من  العديد  مع  العالقات 
واليابان  ال�ضني  راأ�ضها  وعلى 

واملك�ضيك وكندا. 
اتفاقية  من  ترامب  ان�ضحب  كما 

عليها  وقع  التي  للمناخ  باري�س 
وان�ضحب  اأوباما،  باراك  �ضلفه 
اإيران،  مع  النووي  التفاق  من 
الدولية  التفاقات  من  والعديد 
الهامة كاإعالن ان�ضحاب بالده من 
والثقافة  والعلوم  الرتبية  منظمة 
حقوق  وجمل�س  )اليون�ضكو(، 
املتحدة،  لالأمم  التابعني  الإن�ضان 
بده�ضة  العامل  اأ�ضاب  الذي  الأمر 
التي  التهديدات  ،ولقت  بالغة 
من  بالن�ضحاب  ترامب  اأطلقها 
منظمة التجارة العاملية، واتفاقية 
ال�ضمالية  لأمريكا  احلرة  التجارة 
الأطل�ضي،  �ضمال  وحلف  )نافتا(، 
باأ�رصه  العامل  يف  كبرية  فعل  ردود 

وحتى داخل اأمريكا نف�ضها. 

منذ تروؤ�صه البيت الأبي�ض �صرب الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب، بالأعراف الدبلوما�صية عر�ض احلائط، ليخلق لنف�صه دبلوما�صية جديدة قائمة على التهديد والوعيد، طالت القا�صي 
والداين لت�صع بالده وجها لوجه مع اأقرب حلفائها.  وطالت دبلوما�صية التهديد التي يتبعها ترامب العديد من املنظمات الدولية كالحتاد الأوروبي والأمم املتحدة وحلف �صمال الأطل�صي )ناتو( 

اإىل جانب دول حليفة لبالده كربيطانيا واأملانيا وكندا وباك�صتان وقطر ت�صببت بزعزعة العالقات مع هذه الدول، لي�صيف على هذه القائمة موؤخرا، تركيا احلليفة لبالده يف "الناتو" ،واأطلق 
ترامب تهديدات بفر�ض عقوبات وا�صعة على تركيا يف حال مل تطلق �صراح الق�ض الأمريكي اأندرو بران�صون، املتهم بالتج�ص�ض ل�صالح منظمتي "بي كا كا" و"غولن" الإرهابيتني.

طالت القا�صي والداين

م٫�ض 

حلفائها  �أقرب  مع  لوجه  وجها  و��شنطن  �لتهديد" ت�شع  "دبلوما�شية 

�صحيفة بريطانية

 �شروط تهريب �خلوذ �لبي�شاء من �شوريا كانت �شارمة
طهران 

رفع �لإقامة �جلربية عن �مل�شوؤولني �لإ�شالحيني مو�شوي وكروبي
 

 Sunday" �ضحيفة  عر�ضت 
مقال  يف  الربيطانية   "Times
من  متطوعا   98 تهريب  تفا�ضيل 
من  وعائالتهم  البي�ضاء   اخلوذ 
�ضوريا اإىل الأردن، م�ضرية اإىل اأنهم 
ينتظرون ترحيلهم لالإقامة يف دول 

غربية.
"مئات  اأن  ال�ضحيفة  وكتبت 
�ضوريا  داخل  تركوا  املتطوعني 
ال�ضورية  احلكومة  رحمة  حتت 
التي تتهمهم باأنهم اإرهابيون واأنهم 
على �ضلة بتنظيم القاعدة "واأكدت 

املجموعة  اختيار  "�رصوط  اأن 
كانت �ضارمة، فالأزواج والزوجات 
�ضمح  من  هم  فقط  والأبناء 
كما  املتطوعني.  مبرافقة  لهم 
ال�رصية  الإجالء  عملية  اقت�رصت 
الغربية  الدول  وافقت  من  على 

املعنية على اأوراقهم".
وتقدر ال�ضحيفة عدد "متطوعي" 
�ضخ�س،   3700 بـ  البي�ضاء  اخلوذ 
قائمة  و�ضع  مت  بداية  اإنه  وقالت 
ت�ضم 1202 اأ�ضماء، لكن "مع تقدم 
داع�س"  وعنا�رص  النظام  قوات 

انخف�س عدد  درعا،  يف حمافظة 
من ي�ضتطيع الهرب اإىل 400 فقط 
هم  والباقي  متطوعا   98 )منهم 

اأفراد عائالتهم(.
من  اإخراجهم  مت  من  عدد  وبلغ 
)من   422 اإ�رصائيلي  بدعم  �ضوريا 
وفقا  اأ�رصهم(،  واأفراد  "اخلوذ" 
الآن  ويجري  الر�ضمية.  للبيانات 
�رصي  ماأوى  يف  بهم  الحتفاظ 
يف  ذلك  وبعد  الأردن،  اأرا�ضي  يف 
ي�ضتقرون  �ضوف  اأ�ضهر،   3 غ�ضون 

يف بريطانيا وكندا واأملانيا.

القومي  لالأمن  الأعلى  وافق املجل�س 
رفع  على  الأحد،  اليوم  اإيران،  يف 
على  املفرو�ضة  اجلربية  الإقامة 
زعيمي املعار�ضة مري ح�ضني مو�ضوي 
ومهدي كروبي منذ 7 �ضنوات لقيادتهما 
جنل  وقال   2009 عام  احتجاج  حركة 
كروبي:  ح�ضني  الإ�ضالحي  املعار�س 
الأعلى  املجل�س  اأن  �ضمعت  "لقد 
رفع  قرار  على  �ضادق  القومي  لالأمن 
اأورده  ما  بح�ضب  اجلربية"،  الإقامة 
موقع "كلمة" القريب من اأ�رصة كروبي 
القرار  لكن   " كروبي  ح�ضني  وتابع 

اهلل  اأية  الأعلى  املر�ضد  اإىل  �ضريفع 
علي خامنئي" الذي لديه 10 اأيام قبل 

اتخاذ قراره.
ومل ي�ضدر حتى الآن اأي تاأكيد ر�ضمي 
للقرار، لكن التقارير وردت يف الوقت 
الذي ي�ضعى فيه امل�ضوؤولون الإيرانيون 
الإ�ضالحيني واملحافظني  اإىل توحيد 
الوليات  من  املتزايدة  ال�ضغوط  اإزاء 
القت�ضادي  الو�ضع  وتدهور  املتحدة 

يف البالد.
وكروبي  عاما(   76( مو�ضوي  وكان 
يف  اإ�ضالحيني  مر�ضحني  عاما(   80(

للجدل  املثرية  الرئا�ضية  النتخابات 
ال�ضعبوي  الرئي�س  فيه  فاز  التي 
حممود اأحمدي جناد عام 2009، وبعد 
قاد  النتخابات،  تلك  يف  هزميتهما 
نف�ضه  العام  ذلك  يف  وكروبي  مو�ضوي 
اإليهما  ر�ضمية  اتهامات  اأي  توجيه 
اجلربية  الإقامة  قيد  الرجالن  و�ضع 
الرئي�س  ووعد   .2011 فرباير  منذ 
املعتدل  الإ�ضالحي  روحاين  ح�ضن 
 2013 عام  جناد  اأحمدي  خلف  الذي 
لإنهاء  و�ضعه  يف  ما  بكل  بالقيام 

اإقامتهما اجلربية. 
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عي�شة ق.

عند  املولودية  ت�شكيلة  تكن  مل 
الغفرية  للأعداد  بالن�شبة  التطلعات 
ملعب  اإىل  تنقلوا  الذين  اأن�شارها  من 
اأجل  من  بالبليدة  ت�شاكر  م�شطفى 
املدرجات  من  اللعبني  ت�شجيع 
عدة  ظهرت  اأين  معهم،  والوقوف 
من  امليدان  اأر�شية  على  نقائ�ص 
الذين  العا�شمي  النادي  العبي  جانب 
كلفت  فردية  اأخطاء  عدة  يف  وقعوا 
النادي  التقدم للعبي  اإحداها هدف 
التفاهم  عدم  لقطة  يف  الكونغويل 
زيدان  املدافع  بني  وقعت  التي 
كما  �شعال،  فريد  واحلار�ص  مباراكو 
كازوين  برنارد  الفرن�شي  املدرب  اأن 
م�شتوى  على  احللول  اإيجاد  اأخفق يف 
غياب  ظل  يف  الهجومي  التن�شيط 
م�شتوى  على  فريقه  العبي  اأغلب 
مل  بعدما  واالأي�رس،  االأمين  الرواقني 
ح�شود  الرحمان  عبد  القائد  يلعب 
م�شطفى  ال�شاب  واملدافع  املعاقب 
جانب  اإىل  االإ�شابة  ب�شبب  عرو�ص 
فار�ص  االأي�رس  الظهري  تاأهيل  عجدم 

حا�شي وهي الغيابات التي اأثرت كثريا 
على اأداء املولودية خا�شة فيما يتعلق 
بغياب الفر�ص واحللول على الرواقني، 
باعتبار اأن دمو الذي عو�ص حا�شي مل 
تكن له م�شاهمات يف اللعب الهجومي 
الدفاعي  واللعب  الرواق  بغلق  واكتفى 
فيما مل يربز كثريا املدافع اأيوب عزي 
نف�ص  يقدم  ومل  االأمين  الرواق  على 

م�شتوى ابن العطاف ح�شود.
اأن املولودية التي �شوف تكون  االأكيد 
اإىل  انتحاري  تنقل  مع  موعد  على 
الدافع  ملواجهة  املغربية  اجلديدة 
احل�شني �شمن اجلولة ما قبل االأخرية 
ملزمة  املقبل  اأوت   18 يف  املقررة 
وتفادي  ايجابية  بنتيجة  بالعودة 
الفوز  على  اللعب  اأجل  من  الهزمية 
يف اجلولة االأخرية مبلعبها اأمام وفاق 

�شطيف.

احل�شابات تختلط وجميع 
الأندية متلك حظوظ 
التاأهل اإىل ربع النهائي

�شوف ت�شهد اجلولة املقبلة �شو�شبان�ص 
احل�شابات  لعبة  حيث  من  كبريا 
مولودية  مازميبي  بي  تي  اأندية  بني 
والدفاع  �شطيف  وفاق  اجلزائر، 
ال�رساع  اأجل  من  املغربي  احل�شني 
ربعه  الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�شريتي  على 
وقت  ويف  القارية،  للم�شابقة  النهائي 
التعادل  نقطة  اإىل  مازميبي  يحتاج 
�شدارة  يف  التاأهل  �شمان  اأجل  من 
�شوف  الذي  الوفاق  فاإن  املجموعة 
ي�شتقبله يف اجلولة املقبلة ملزم بالفوز 
العا�شمة  اإىل  التنقل  على ميدانه قبل 
اجلزائر  مولودية  مواجهة  اأجل  من 
فاإن  املقابلتني  يف  انت�شاره  حال  ويف 
يتاأهل مبا�رسة دون انتظار نتائج بقية 
املولودية  يكفي  بينما  املباريات، 
ملعبها  والفوز يف  التعادل يف املغرب 
اإىل  املرور  اجل  من  االأخرية  باجلولة 
الور املقبلن يف حني فاإن ممثل الكرة 
املولودية  على  بالفوز  ملزم  املغربية 
وتي بي مازميبي مقابل خ�شارة وفاق 
من  اجلزائر  مولودية  اأمام  �شطيف 
اأجل مرافقة تي بي مازميبي ملوا�شلة 

املناف�شة القارية. 

مولودية اجلزائر ت�ضّيع فر�ضة االقرتاب من التاأهل لربع النهائيالغيابات والأخطاء الفردية حرم الفريق من الفوز
�شّيع فريق مولودية اجلزائر فر�شة القرتاب من فر�شة التاأهل اإىل الدور ربع النهائي ملناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا بعد التعرث الذي �شجله على ميدانه اأول اأم�س اأمام فريق تي بي مازميبي 

الكونغويل، �شمن اجلولة الرابعة من دور جمموعات املناف�شة القارية اأين انتهى اللقاء بالتعادل 
هدف يف كل �شبكة، اأين اأخلطت نتيجة املواجهة احل�شابات يف املجموعة الثانية والتي جعلت 

جميع الأندية معنية باللعب على التاأ�شرية الثانية املوؤهلة اإىل الدور املوايل

الإدارة البلوزدادية 
 تفاو�س نظريتها الوفاق

 من اأجل جحنيط

�ضريف الوزاين يعيد 
تقييم التعداد وي�ضرح 

احلار�س عدنان

�شباب  لفريق  الفني  الطاقم  ي�شتعد 
التقييم  اإعادة  عملية  نحو  بلوزداد 
اأيديه،  بني  ميلكه  الذي  للتعداد  بالن�شبة 
حيث يعاين املدرب اجلديد للفريق �شي 
الذين  اللعبني  الوزاين  �رسيف  الطاهر 
ميلكهم وذلك خلل الرتب�ص التح�شريي 
الذي يجريه النادي مبدينة تلم�شان، اأين 
من  العنا�رس  جميع  غلى  الفر�شة  منح 
اأن  قبل  امكانياتهم  على  الربهنة  اأجل 
يقوم بتقييم اأدائهم واالحتفاظ باالأف�شل 
العنا�رس  عن  اال�شتغناء  يتم  فيما  منهم 
يف  طيبا  وجها  ترتك  ومل  تقنع  مل  التي 
اللقاء، ويف هذا اخل�شو�ص فاإن مق�شلة 
بدايتها  كانت  اللعبني  عن  اال�شتغناء 
من احلار�ص عدنان امل�شتقدم من نادي 
احتاد بني دوالة والذي وقع ها املركاتو 
ت�رسيحه  املدرب  قرر  اأ�شن  ال�شيفي، 
وموؤهلته،  باإمكانياته  االقتناع  لعدم 
اأن ت�شمل مق�شلة اال�شتغناء عن  وينتظر 
اللعبني عن اأ�شماء اأخرى والذين منحهم 
اأم�ص ىخر فر�شة مبنا�شبة اللقاء الودي 
اأمام  كني�ص  اللعب  رفقاء  خا�شه  الذي 

جمعية وهران.
االإدارة  تفاو�ص  اآخر،  مو�شوع  يف 
من  �شطيف  وفاق  نظريتها  البلوزدادية 
اأكرم  اللعب  بت�رسيح  اقناعها  اجل 
الت�شكيلة  �شفوف  يف  للعب  جحنيط 
اإدارة  تدر�شه  الذي  املر  وهو  العا�شمية 
ت�شتبعد  ال  التي  حمار  ح�شان  الرئي�ص 
على  ال�شباب  اإىل  جحنيط  منح  اإمكانية 
�شكل اإعارة اإىل نهاية املو�شم املقبل قبل 

العودة اإىل �شفوف النادي من جديد.
�رسيف  املدرب  ا�شتغل  املقابل،  يف 
اللعبني  مع  التواجد  فر�شة  الوزاين 
اجتمع  اين  مغلق  حت�شريي  ترب�ص  يف 
اأجل  اإليهم من  بهم وعمل على احلديث 
رفع  على  عليهم  واأ�رس  معنوياتهم  رفع 
التي  امل�شاكل  جميع  وجتاوز  التحدي 
مروا بها هذه ال�شائفة من اأجل م�شتقبل 
منهم  ينتظرون  الذين  واالأن�شار  النادي 
يدرك  اأين  اجلديد،  املو�شم  يف  الكثري 
الذي  الكبري  الدور  وهران  مدينة  ابن 
من  اللعب  على  النف�شي  العامل  يلعبه 
على  ويعمل  لديه  ما  اأف�شل  تقدمي  اجل 
حتفيز اللعبني خا�شة واأنه ذكرهم اأنهم 
العبني  �شم  كبري  فريق  األوان  يحملون 
قيمته  مبنحه  مطالبون  وهم  �شهداء 

احلقيقية.
عي�شة ق.

دزيري مينح اأ�شباله 3 اأيام راحة وال�شتئناف هذا الأربعاء

الن�ضرية تختتم ترب�س تون�س وتعود اإىل ار�س الوطن

داي  ح�شني  ن�رس  فريق  اختتم 
اأجراه  الذي  التح�شريي  الرتب�ص 
النطلق  حت�شريا  تون�ص  يف 
املو�شم الكروي املقبل، حيث �شد 
اأر�ص  اإىل  الرحال  الن�رسية  وفد 
يف  اإقامته  مقر  من  قادما  الوطن 
العمل  اأنهى  اأين  قمرت  مدينة 
الذي كان مربجما �شمن الربنامج 
بقيادة  الفني  للطاقم  التح�شريي 

ويتوجه  دزيري،  بلل  املدرب 
على  املقبل  الفرتة  الرتكيز خلل 
التح�شريات  االأخرية من  املحطة 
حت�شبا للخرجة االأوىل التي تنتظر 
اأ�شبوعني  بعد  العا�شمي  النادي 
الكروي  املو�شم  انطلق  على 
اأوىل  يخو�ص  عندما  اجلديد 
القواعد  خارج  املو�شم  مباريات 
املن�رسم  املو�شم  بطل  ويلقي 

�شباب ق�شنطينة.
اإىل  اأيام راحة  ومنح دزيري ثلثة 
اللعبني من اأجل الراحة والتخل�ص 
من االإرهاق والعمل البدين املكثف 
الذي قاموا به خلل فرتة الرتب�ص 
االأربعاء  التدريبات  ا�شتئناف  قبل 
املقبل على ملعب بن �شيام وو�شع 

اآخر الروتو�شات على املباراة.
ع.ق. 

ليزوتو تت�شلم م�شعل تنظيم 
الطبعة الرابعة من الألعاب 

الإفريقية لل�شباب

اجلزائر تختتم املناف�ضة 
بحفل ختامي بهيج

 .     امل�شاركة اجلزائرية 
يف الو�شافة وم�شر تتوج باللقب 

على  ال�شتار  اأ�شدل 
للألعاب  الثالثة  الدورة 
لل�شباب  االإفريقية 
يف  باجلزائر   2018
�شمن  بهيجة،  اأجواء 
اال�شتعرا�شي  احلفل 
»وعد«  بعنوان  اخلتامي 
األوان  عليه  غلبت  الذي 
بلوحات  ال�شمراء  القارة 
حتاكي  كوريغرافية 
ليلة  االإفريقية  الثقافة 
ال�شبت اإىل االأحد مبلعب 
5 جويلية االأوملبي، كما 
احلفل  مرا�شيم  عرفت 
ليزوتو  مملكة  ت�شلم 
الطبعة   تنظيم  م�شعل 
�شنة  املقررة  الرابعة 
مرا�شيم  وعرفت   ،2022
ح�شور  اخلتامي  احلفل 
الطاقم  من  اأع�شاء 
و�شخ�شيات  احلكومي 
هامة من خمتلف البلدان 
ال�شلك  ومن  االإفريقية 
املعتمد  الدبلوما�شي 
يف اجلزائر، وكذا ممثلي 
الريا�شية  الهيئات 
كختام  والدولية  القارية 
االإفريقية  للألعاب 
والتي  باجلزائر  لل�شباب 
متيزت مب�شاركة قيا�شية 
ريا�شي   3300 مبجموع 
و�رسح  بلد.   54 ميثلون 
والريا�شة  ال�شباب  وزير 
خلل  حطاب  حممد 
كلمته الر�شمية يف حفل 
»اأ�شكر  قائل:  االختتام 
جميع الذين ا�شتعلوا من 
اأجل اإجناح هذه الطبعة 
الثالثة، اجلزائر دوما ما 
رفعت التحدي بتنظيمها 
التظاهرات  هذه  مثل 
االإفريقية،  الريا�شية 
الوفود  جميع  وب�شهادة 
احلا�رسة باجلزائر، لقد 
االألعاب  هذه  اأجنحنا 
االإمكانيات  بف�شل 
�شخرتها  التي  ال�شخمة 
العمومية«،  ال�شلطات 
�شلم  املنا�شبة  وبهذه 
حطاب  حممد  الوزير 

االأوملبية  االألعاب  علم 
وزير  نائبة   اإىل  لل�شباب 
ليزوتو  ململكة  الريا�شة 
والتي  موكاين  ريتابيل 
الن�شخة  �شتحت�شن 
التظاهرة  لهذه  الرابعة 
ال�شبابية  الريا�شية 
يف   2022 �شنة  القارية 

عا�شمتها ما�شريو.
من  اأيام  ع�رسة  وبعد 
الريا�شية،  املناف�شات 
بلد   54 ممثلو  ح�رس 
ن�شخة  يف  امل�شاركني 
حفل  اإىل  اجلزائر، 
ملدة  فني  ا�شتعرا�شي 
حتت  ون�شف  �شاعتني 
عنوان »وعد«، وهو تلبية 
ال�شم�ص«  »ال�شيدة  نداء 
املوجه يف حفل االفتتاح 
يف  االإفريقي  لل�شباب 
الفارط،  جويلية   18
لوحات  عرب  وذلك 
من  كوريغرافية  فنية 
ر�شومات، اإ�شاءة، جذور 
عن  ف�شل  وف�شيف�شاء، 
من  غنائية  و�شلت 
عماري،  يا�شمني  اأداء 
وعزو،  جام  زان،  اأمال 
الر�شالة  تبقى  اأن  على 
يبقى  اأن  هي  االأ�شمى 
وقويا  فخوار  ال�شباب 
وخمل�شا الإفريقيا اأر�ص 
كانت  اأيا  املعجزات 
ال�شخ�شية،  ال�شعوبات 
الثالثة  الطبعة  انتهت 
الألعاب ال�شباب باحتلل 
الثانية  للمرتبة  اجلزائر 
العام  الرتتيب  يف 
ميدالية   226 مبجموع 
ذهبية،   71 تفا�شيلها 
72 ف�شية و 83 برونزية، 
نالت  التي  م�رس  وراء 
بف�شل  االأول  املركز 
199 ميدالية 101 ذهبية، 
برونزية،  و43  55 ف�شية 
ال�شف  يف  تون�ص  لتاأتي 
 136 بر�شيد  الثالث 
 46 ذهبية،   36 ميدالية 

ف�شية و 54 برونزية.
ع.ق./وكالت  
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عي�شة ق

على  املمار�سة  ال�سغوطات 
الأخري  تاأخر  اإىل  تعود  زط�سي 
الوطني  الناخب  الإعالن عن  عن 
التي  الرهانات  ظل  يف  اجلديد 
باعتبار  الوطنية  الت�سكيلة  تنتظر 
يكون  �سوف  اجلديد  املدرب  اأن 
امل�سوؤول  ت�رصيحات  وفق  اأجنبيا 
براهيم  دايل  ق�رص  على  الأول 
اإىل  بحاجة  �سيكون  وبالتايل 

التعرف  اأجل  من  الكايف  الوقت 
على  والوقوف  الالعبني  على 
متابعة  خالل  من  منهم  الأف�سل 
الكروي  املو�سم  بداية  اأدائهم يف 
لو�سع  التح�سري  ق�سد  اجلديد 
قائمة الالعبني املعنيني باخلرجة 
غامبيا،  اأمام  للمنتخب  الر�سمية 
ينتظرون  املتابعني  فاإن  وبالتايل 
الفدرايل  املكتب  اجتماع 
والذي  اليوم  انعقاده  املربمج 
�سوف مينح خالله زط�سي تقريره 

اجلديد  املدرب  مبلف  اخلا�ص 
عليه  ي�رصف  والذي  للخ�رص 
املدربني  مع  بالتفاو�ص  �سخ�سيا 
ا�ستبعاد  عدم  مع  امل�ستهدفني 
نف�ص  خالل  هويته  عن  الإعالن 

الجتماع.
م�سادر  ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف 
زط�سي  ان  الفاف  بيت  داخل  من 
هوية  يرتقب  اجلميع  اأن  يدرك 
واأن  خا�سة  اجلديد،  املدرب 
الدوائر  من  تاأتي  ال�سغوطات 

واأ�سبح  واجلماهري  احلكومية 
ممنوع عليه تكرار اخلطاأ من جديد 
املدربني  �سيناريو  تكرار  وتفادي 
ال�سابقني الكاراز وماجر، وذكرت 
لن  اجلديد  املدرب  ان  م�سادرنا 
ول  مارفيك  فان  الهولندي  يكون 
مثلما  رانيريي  كالوديو  اليطايل 
مت تداول اأ�سميهما يف وقت �سابق 
عن  زط�سي  ك�سف  انتظار  يف 
ا�سمك املدرب اجلديد للمنتخب 

الوطني.

ا�شتبعاد فان مارفيك ورانيريي عن قائمة املعنيني بتدريب اخل�شر

زط�ضي حتت ال�ضغط وخطاأ األكاراز وماجر ممنوع التكرار

يتواجد رئي�ص الحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي حتت �شغط كبري بخ�شو�ص ملف الناخب الوطني 
اجلديد الذي يتوىل العار�شة الفنية الوطنية خلفا للمدرب املقال رابح ماجر، حيث مل يك�شف اإىل حد الآن امل�شوؤول 

الأول على بيت الفاف عن هوية املدرب اجلديد للت�شكيلة الوطنية والتي تبقى عار�شتها الفنية �شاغرة قبل �شهر و10 
اأيام على موعد املباراة الر�شمية التي تنتظرها يف الأ�شبوع الأول اأمام منتخب غامبيا حت�شبا للجولة الثانية من كاأ�ص 

اإفريقيا للأمم املقررة عام 2019 بالكامريون

خرج بعد 28 دقيقة على مباراة بايرن 
ميونيخ متاأثرا بالآلم

حمرز ي�ضاب على م�ضتوى الكاحل 
ومهدد بالغياب عن كاأ�س الدرع

�شاوثهامبتون ولي�شرت الجنليزيان م�شتعدان 
لدفع 4 مليون اأورو ل�شتقدامه

غزال يغادر ترب�س اأملانيا ويقرتب 
من الرحيل عن موناكو

مل يحالف احلظ الالعب الدويل 
خالل  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
�سباح  خا�سها  التي  املباراة 
مان�س�سرت  ناديه  رفقة  اأم�ص 
بايرن  اأمام  الجنليزي  �سيتي 
مناف�سة  �سمن  الأملاين  ميونيخ 
التي  لالأبطال  الدولية  الكاأ�ص 
املتحدة  بالوليات  جتري 
الالعب  دخل  حيث  الأمريكية، 
التي  الت�سكيلة  �سمن  اأ�سا�سيا 
بيب  ال�سباين  املدرب  اأعدها 
اأن يخرج �رصيعا  غوارديول قبل 
متاأثر  وهو  امليدان  اأر�سة  من 
باإ�سابة وذلك بعد مرور 28 دقيقة 
فح�سب على انطالق اللقاء، اأين 
اخل�رص  ميدان  متو�سط  يعاين 
اإ�سابة على م�ستوى الكاحل  من 
وا�سطر اأم�ص اإىل ارتداء الواقي 
حمايتها  اأجل  من  قدمه  على 
م�ساعفات يف  اإىل  التعر�ص  من 
التي  الطبية  الفحو�سات  انتظار 
اأم�ص  الالعب  بها  قام  يكون 
قيادة  حتت  مان�س�سرت  مبدينة 

الطاقم الفني للفريق.
غوارديول  املدرب  ويتخوف 
وتهديد  الإ�سابة  خطورة  من 
طويلة  فرتة  بالبتعاد  الالعب 
يعول  واأنه  عن املناف�سة خا�سة 
عليه كثريا وهو الذي اأ�رص عليه 
باإحلاح من اأجل التعاقد وجنح يف 
الأمر يف ال�سائفة احلالية ليجعل 
اإدارة  تربمها  �سفقة  اأغلى  منه 
الذي  وهو  الإجنليزي  النادي 
�سيتي  لي�سرت  من  ا�ستقدامه  مت 
 70 قيمتها  بلغت  �سفقة  مقابل 

مليون اأورو.

بالغياب  مهددا  الالعب  ويبقى 
الر�سمية  املباريات  اأوىل  عن 
�سيتي  املان  يخو�سها  التي 
درع  كا�ص  يلعبون  عندما 
اخلام�ص  يف  املقررة  الحتاد 
ت�سيل�سي  اأمام  الداخل  اأوت 
والتي  بلندن  ملعب وميبلي  على 
ت�سبق افتتاح الدوري الجنليزي 
من  العا�رص  يف  املقرر  املمتاز 
املان  يلعب  حيث  ال�سهر  نف�ص 
�سيتي جولته الفتتاحية يف قمة 
جتمعه باأر�سنال يف 12 اأوت على 

ملعب الإمارات. 

غواردويل قلق 
ب�شبب اإ�شابة حمرز

عربرّ املدرب بيب غوارديول عن 
تعر�ص  التي  الإ�سابة  من  قلقه 
ريا�ص  اجلزائري  لعبه  لها 
يتواجد على  اأنه  اأكد  اأين  حمرز 
الذي  الأمر  ب�سبب  الأع�ساب 
بايرن  اأمام  الودية  خالل  وقع 
اإ�سابة  اأن  باعتبار  ميونيخ، 
ي�سيبه  التعداد  من  لعب  اأي 
باحلرية والقلق، واأكد اأن الالعب 
يعاين على م�ستوى الكاحل وهي 
بداية  يف  ب�سيطة  تبدو  اإ�سابة 
التفا�سيل  يجهل  لكنه  الأمر 
اإ�سابة تبعده  اأن ل تكون  متمنيا 
اأجل  من  املناف�سة  عن  طويال 
املواعيد  يف  زمالئه  م�ساعدة 
املو�سم  بداية  تنتظرهم  التي 

اجلديد.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ترك 
ر�سيد غزال ترب�ص فريقه موناكو 
املانيا  يف  يقيمه  والذي  الفرن�سي 
الكروي  املو�سم  لنطالل  حت�سبا 
اأوت  �سهر  مطلع  املقرر  اجلديد 
ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  الداخل، 
اأن  اأم�ص  فرن�سية  اإعالمية  تقارير 
غزال غادر ترب�ص فريقه اجلاري 
الوقت  نف�ص  يف  وغاب  باأملانيا 
خا�سها  التي  الودية  املباراة  عن 
الأملاين  هامبورغ  اأمام  الالعبون 
القائمة  �سمن  متواجدا  يكن  ومل 
توؤكد  �سورة  قي  باللقاء  املعنية 
نحو  الالعب  اقرتاب  بو�سوح 
الإمارة  نادي  �سفوف  عن  الرحيل 
خو�ص  نحو  ويتوجه  الفرن�سية 

جتربة احرتافية جديدة.
اإم�ساء  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
يف  غولوفني  الرو�سي  الالعب 
�سفوف موناكو اعطى النطباع اإىل 

الوطني  املنتخب  ميدان  متو�سط 
وخارج  به  اأ�سبح غري مرغوب  انه 
احل�سابات التكتيكية للطاقم الفني 
الكروي  للمو�سم  حت�سبا  للفريق 
املقبل، ولهذا الغر�ص فاإنه انطلق 
من  اآخر  فريق  عن  البحث  يف 
هذه  �سفوفه  اإىل  الن�سمام  اجل 
الذي  موناكو  ومغادرة  ال�سائفة 
واحدا  مو�سما  �سفوفه  يف  لعب 
بعدما التحق ب�سفوفه �سائفة العام 
ليون  اوملبيك  من  قادما  املا�سي 
امل�سادر  نف�ص  وح�سب  الفرن�سي، 
فاإن غزال يقرتب من الحرتاف يف 
الدوري الجنليزي اأين يتفاو�ص مع 
فريقي �ساوثهامبتون ولي�سرت �سيتي 
�سفوف  اإىل  الن�سمام  اأجل  من 
اأحدهما وهما امل�ستعدان اإىل دفع 
قيمة 4 مليون اورو اإىل موناكو من 

اأجل التعاقد مع الالعب.
ع.ق.

خرج متاأثرا بالإ�شابة بعد 18 
دقيقة من لقاء كامبال �شيتي

باليلي يعاين خلعا 
يف الكتف ويجريي 

فحو�ضات معمقة 
بتون�س

خالل  اإ�سابة  باليلي  يو�سف  اجلزائري  الالعب  تلقى 

التون�سي  الرتجي  ناديه  رفقة  خا�سها  التي  املباراة 

دور  حل�ساب  الأوغندي  �سيتي  كمبال  امل�سيف  اأمام 

عودة  �سهدت  والتي  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  جمموعات 

بنتيجة  الفوز  بعد  اأوغندا  الثالث من  بالنقاط  الرتجي 

هدف دون رد، وخا�ص باليلي املقابلة اأ�سا�سيا اإل اأنه 

مل يلعب �سوى 18 دقيقة فح�سب قبل اأن يغادر اأر�سية 

هذا  ك�سف يف  الإ�سابة، حيث  من  يعاين  وهو  امليدان 

للموقع  ت�رصيحات  يف  الرتجي  نادي  طبيب  ال�سدد 

اللكرتوين لنادي الرتجي اأن باليلي تعر�ص اإىل الإ�سابة 

منها مل  يعاين  التي  الإ�سابة  وخطورة  الكتف  بخلع يف 

اإىل  العودة  ينتظر  اأنه  املعني  واأ�ساف  بعد،  تتحدد 

تون�ص من اأجل اإخ�ساع الالعب اإىل الفحو�سات الطبية 

املعمقة للوقوف على نوعية الإ�سابة ومدى خطورتها 

واملدة التي تتطلبها من اأجل ال�سفاء منها، وكان رفقاء 

ابن مدينة  وهران قد فازوا باللقاء بهدف وحيد �سجل 

نهاية ال�سوط الأول �سمح لهم بالتاأهل ر�سميا اإىل الدور 
ربع النهائي من املناف�سة القارية.

ع.ق.

فتح النار على الحتاديات التي اأخفقت يف 
الألعاب الإفريقية لل�شباب

حطاب: اجلزائر جنحت يف التنظيم 
واأ�ضكتت اأفواه املنتقدين

د الوزير خالل الندوة واأو�سح اأن الت�رصيحات التي اأحد املدربني التوان�سة كانت فردية ول ميكن الإفريقية لل�سباب التي احت�سنتها على مدار 10 اأيام واختتمت اأول اأم�ص، التي مت توجيهها نحو اجلزائر بخ�سو�ص التنظيم للطبعة الثالثة من الألعاب عربرّ وزير ال�سباب والريا�سة حممد حاب عن غ�سبه من حملة النتقادات  بالنتائج يف احلدث الريا�سي واللجنة الأوملبية الإفريقية التي كانت حا�رصة طيلة يف الأمر بالرغم عنهم وذلك من خالل اعرتاف الوفود الإفريقية امل�ساركة البع�ص كان ينتظر اإخفاق اجلزائر يف تنظيم املناف�سة القارية لكنها جنحت ال�سحافية التي عقدها �سباح اأم�ص بق�رص املوؤمترات يف نادي ال�سنوبر اأن القيا�ص عليها جناح الألعاب تنظيميا من عدمه، و�سدرّ ر�ساه  عن  الو�سية  الوزارة  على  الأول  امل�سوؤول  وعربرّ  الأهداف الألعاب.  اأنهم حققوا  م�سريا  اجلزائريني  الريا�سيني  والتي املحققة من طرف  ذهبية   71 منها  ذهبية   276 جمموع  اإحراز  خالل  من  عليه يف اإحراز نتائج ايجابية عندما اأ�سار اأن الأطراف القادرة على منح الإ�سافة امل�ستوى العايل، وفتح الوزير النار على الحتاديات التي اأخفق ريا�سيوها واملتابعة من اأجل حت�سريها اإىل امل�ستقبل ومنحها الدعم الكايف للبقاء يف هذه الألعاب مكنتهم من اكت�ساف عددا من املواهب التي ت�ستحق الإ�سادة اعتربها رائعة من اأجل التح�سري للمناف�سات الدولية املقبلة، مو�سحا اأن امل�سطرة  ايجابية  نتائج  منح  على  قادر  نف�سه غري  يجد  من  بينما  بها  على حتقيق مرحبا  الدعم جمربة  تتلقى  التي  الحتادية  اأن  م�سيفا  لأقل بالن�سحاب،  الوطني  منتخبنا  ان  اعترب  التي  القدم  بكرة  مثال  و�رصب  ريا�سات النتائج،  اإىل جانب  م�سطرة،  كانت  التي  الأهداف  يحقق  �سنة مل   15 التن�ص األعاب القوى والدراجات الأمر الذي يحتاج اإىل اجللو�ص على طاولة من 
عي�شة ق.النقا�ص ومعاجلة النقائ�ص.

.         اجتماع املكتب الفدرايل اليوم يناق�س امللف



جوفنتو�س ينت�صر على بنفيكا بركالت 
الرتجيح

حقق نادي جوفنتو�س فوزاً �صعباً على بنفيكا 
اأول اأم�س يف نيوجري�صي �صمن بطولة كاأ�س 
الأبطال الدولية، وجنح جوفنتو�س الإيطايل 
يف ح�صم مباراته مع بنفيكا الربتغايل بف�صل 

ركالت الرتجيح 4-2 عقب انتهاء املباراة 
بالتعادل الإيجابي 1-1، ومنح الإ�صباين 

األيك�س غرميالدو التقدم ل�صالح بنفيكا قبل اأن 
يعدل البديل ت�صليمينزا النتيجة يف وقت متاأخر 

دقيقة 84، و�صارك العديد من جنوم جوفنتو�س يف 
�صامي ال�صوط الأول وعلى راأ�صهم البو�صني بيانيت�س والأملاين 

خ�صرية وكيليني، قبل اأن يزج األيغري باملغربي بنعطية والربازيلي األيك�س �صاندرو 
والأملاين كان يف ال�صوط الثاين، وانت�رص جوفنتو�س على بايرن ميونيخ الأملاين يف مباراته 

الأوىل 2-0 وبنفيكا بركالت الرتجيح على بورو�صيا دورمتوند، وا�صتمر غياب الربتغايل 
رونالدو اأف�صل لعب يف العامل عن قائمة اليويف.

ت�صريحات الذعة ملورينيو بعد خ�صارة 
ليفربول

اأعرب الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�ص�صرت يونايتد عن ا�صتيائه بعد هزمية 
فريقه اأمام ليفربول 1-4 يف املباراة التي جمعتهما ببطولة الكاأ�س الدولية لالأبطال، وقال 
مورينيو، �صاخرا من احلكام يف ت�رصيحات بعد اللقاء: »اأح�رصوا حكام املباراة من رابطة 

لعبة البي�صبول، ولكنهم ا�صطروا لقيادة لقاء كرة قدم«، واأ�صاف: »هذه لي�صت خطوة نحو 
اأي �صيء، معظم الالعبني الذين �صاركوا لن يلعبوا معنا، وبع�صهم لن يكون حتى �صمن 
ت�صكيلتنا«، ووا�صل: »كان بايلي م�صاًبا ومن املفرت�س األ يلعب، ولكنه عندما راأى اأن 

�صمولينغ م�صابا قرر اأن ي�صارك ول يرتك 5 �صغار يف الدفاع �صد هجوم ليفربول«.

لوبيتيغي يحتاج مهاجما اإ�صافيا
حدد جولني لوبيتيغي املدير الفني لريال مدريد، ما 
يحتاجه الفريق بعد رحيل كري�صتيانو رونالدو �صوب 
جوفنتو�س، واأكدت �صحيفة »ماركا« اأنه بعد حتليل 

�صامل لحتياجات الفريق، يعتقد لوبيتيغي اأن 
ريال مدريد يفتقد ملهاجم من النوع القاتل اأمام 

املرمى، واأ�صافت اأن لوبيتيجي م�رصور باأداء 
كرمي بنزميا وغاريث بيل خالل اأول اأ�صبوعني 
من العمل، ولكنه يعلم اأن املو�صم طويل جدا، 

واأن هناك اإ�صابات حمتملة ولذلك يريد مهاجما 
اآخر، ووا�صلت: »بالنظر ملا حدث خالل بداية 

املو�صم املا�صي، �صندرك اأن طلب املدير الفني للمرينغي 
منطقيا«، وتابعت »مع اإ�صابة بيل حتى �صهر نوفمرب املا�صي، 

خ�رص الفريق العديد من النقاط يف بطولة الدوري«، واأ�صارت اإىل اأن لوبيتيجي يتوقع اأن 
اأداء بيل وبنزميا �صريتفع هذا املو�صم، لكن املدرب يفتقد ملهاجم من طراز حا�صم.

بايرن ميونخ يف�صل يف م�صري خامي�س
ح�صم بايرن ميونخ ب�صكل نهائي موقف جنمه الكولومبي 
خامي�س رودريغيز اأم�س، وجاء ذلك بعدما اأعلن الرئي�س 

التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه، عرب املوقع 
الر�صمي للبافاري اأنه �صيتم تفعيل خيار �رصاء الالعب 

ب�صكل نهائي من ريال مدريد، ويلعب خامي�س يف 
�صفوف بايرن على �صبيل الإعارة لعامني من النادي 
امللكي حتى جوان 2019، لكن عقده يت�صمن خيار 

ال�رصاء النهائي مقابل 42 مليون يورو، وكان رودريغيز قد 
�رصح اأول اأم�س باأنه قد ي�صتمر لعدة �صنوات مع العمالق 

الأملاين.

ليفربول ي�صقط املان يونايتد برباعية

حّقق ليفربول فوزا معنويا على غرميه التقليدي مان�ص�صرت يونايتد بنتيجة 4-1 م�صاء اأول اأم�س على ملعب »ميت�صيجان« يف الوليات املّتحدة 
�صمن مباريات كاأ�س الأبطال الدولية الوّدية، اأحرز الأهداف كل �صاديو ماين  ودانييل �صتوريدج و�صيي اأوجو )د74( و�صريدان �صاكريي اأهداف 
ليفربول، فيما �صّجل اأندريا�س برييرا هدف يونايتد الوحيد يف الدقيقة 31، وغاب عن ت�صكيلة مان�ص�صرت يونايتد عدًدا كبرًيا من الالعبني 
اخلط  وتكّون  الثالث،  اخل�صبات  بني  وقف يل جرانت  2018، حيث  العامل  كاأ�س  نهائيات  امل�صاركة يف  اإثر  تنته  التي مل  اإجازاتهم  ب�صبب 
اخللفي من تيموثي فو�صو-من�صاه واإريك بايلي وماتيو دارميان واأك�صل توانزيبي، ووقف ال�صاب دمييرتي ميت�صيل يف خط الو�صط اإىل جانب 
اأندير هرييرا و�صكوت ماكتوميناي، فيما لعب الت�صيلي األيك�صي�س �صان�صيز كمهاجم �رصيح مب�صاندة خوان ماتا واأندريا�س برييرا. يف اجلهة 
املقابلة، اأ�رصك مدرب ليفربول يورغن كلوب الثنائي اخلطري �صاديو وحممد �صالح كاأ�صا�صيني، اإىل جانب دومينيك �صولنكي يف اخلط 
الأمامي، ومن خلفهم جيم�س ميلرن واآدم للنا وفابينيو، فيما تكّون اخلط اخللفي من رافائيل كامت�صو وراجنار كالفان وفريجيل فان ديك 
واألربتو مورينو اأمام احلار�س البولندي ال�صاب كاميل جرابارا. وف�صل �صولنكي يف ا�صتغالل كرة ممّيزة من ميلرن يف الدقيقة ال�صابعة وبعدها 
بدقيقتني اأبعد جرانت راأ�صية باأطراف اأ�صابعه من �صالح، واأبعد بايلي براأ�صه كرة راأ�صية من قوية من فان ديك يف الدقيقة العا�رصة، قبل اأن 
ي�صيطر جرانت على راأ�صية �صالح اإثر عر�صية من ماين يف الدقيقة 13، واألغى احلكم هدفا ملان�ص�صرت يونايتد يف الدقيقة 20 بداعي ت�صلل 
ماتا، قبل اأن ي�صّجل ليفربول هدف التقدم يف الدقيقة 28 من ركلة جزاء نّفذها ماين بنجاح اإثر عرقلة �صالح داخل املنطقة، رد يونايتد جاء 

�رصيعا عرب برييرا الذي نّفذ ركلة حرة على الطريقة الربازيلية من فوق احلائط الب�رصى يف الزاوية العليا اليمنى ملرمى ليفربول.
ويف ال�صوط الثاين، اأجرى ليفربول جمموعة من التبديالت دخل على اإثرها الدويل ال�صوي�رصي �صريدان �صاكريي الذي �صنع هدف التقّدم 
لفريقه اجلديد بالدقيقة 66 عندما و�صلت اإليه الكرة داخل منطقة اجلزاء فاأعادها اإىل البديل الآخر دانييل �صتوريدج، لي�صدد الأخري كرة 
زاحفة ا�صطدمت بالقائم الأمين واأكملت طريقها داخل املرمى، واأهدر �صتوريدج فر�صة جديدة لليفربول يف الدقيقة 69، قبل اأن يتمّكن 
زميله �صيي اأوجو من تعزيز تقّدم فريقه بالهدف الثالث يف الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء اأخرى، بعد اأن متت عرقلة اأندي روبرت�صون، 
واأهدر �صان�صيز فر�صة للت�صجيل يف الدقيقة 76 عندما ا�صطدمت ت�صديدته بدفاع ليفربول لتذهب الكرة اإىل ركلة ركنية، ثم ترك �صاكريي 

ب�صمته بهدف خارق يف الدقيقة 82 بعد اأن حول عر�صية بن وودبورن اإىل داخل ال�صباك ب�رصبة مق�صّية جميلة.

مدريد  ريال  مرمى  حار�س  نافا�س  كيلور  الكو�صتاريكي  قرر 
ا�صتعدادا  امللكي  الفريق  لتدريبات  والن�صمام  اإجازته  قطع 
للمو�صم اجلديد، اأكد احلار�س الدويل،يف ت�رصيحات �صحفية 
نافا�س  وقال  املو�صم اجلديد،  بداية  قبل  بالهدوء  ي�صعر  اأنه 

»اأ�صعر  اليومية املحلية:  نا�صيون«  يف ت�رصيحات جلريدة »ل 
كل  الذي منحني  للرب  اأنا ممنت  الأمر  بال�صعادة، يف حقيقة 
كبرية  وطموحات  اآمال  »لدي  وتابع  العظيمة«،  الفر�س  هذه 
لدى العودة وكاأنها املرة الأوىل التي ان�صم فيها. �صنعمل بكل 
قوة يوميا، و�صنوا�صل ال�صتمتاع بالتواجد داخل جدران ريال 

مدريد«.
الفريق  مع  اخلام�س  مو�صمه  يق�صي  الذي  نافا�س  و�صافر 
امللكي للوليات املتحدة لاللتحاق ببعثة الفريق التي ت�صتعد 
للمو�صم اجلديد حتت قيادة املدرب اجلديد جولني لوبيتيغي، 
وقلل �صاحب 31 عاما، من اأهمية ال�صائعات التي تربط ناديه 
بالعديد من الأ�صماء يف نف�س مركزه، مو�صحا اأنه حتدث مع 
لوبيتيغي واأن الأمور جيدة للغاية، واأو�صح »اأنا هادئ ويتبقى 
عامني يف عقدي، علي فقط التفكري يف كيفية التح�صن يوما 
بعد يوم، ويف اجلهد الذي علي بذله وال�صتمتاع بكل حلظة، 

يجب النظر ملا �صيحدث يف امل�صتقبل«.

نافا�س يرد على ال�صائعات
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ميلو: حققت حلمي رغم القلق
اأعرب الربازيلي اآرثر ميلو لعب بر�صلونة عن �صعادته بعد امل�صاركة لأول مرة مع الفريق الكتالوين، خالل الفوز الودي 
على توتنهام بركالت الرتجيح عقب التعادل 2-2 يف الوقت الأ�صلي حل�صاب كاأ�س الأبطال الدولية، وعن الهدف الذي 
�صجله يف املباراة قال ميلو خالل ت�رصيحات نقلتها �صحيفة »�صبورت« الكتالونية: »ال�صيء املهم هو م�صاعدة الفريق، 

لقد اأعطاين رافينيا كرة رائعة واأنا �صددتها«.واأ�صاف: »فالفريدي قدم لنا التهنئة جميعا، كانت مباراة جيدة، ال�صيء املهم 
لي�س النتيجة، بل اأننا متكنا من ت�رصيع وترية الأمور كما كان متوقعا«، ووا�صل: »مل اأكن متوترا، كنت قلًقا بع�س ال�صيء، 
لأنني اأردت حقا اللعب بقمي�س بر�صلونة، اإنه حلم طاملا تخيلته وعملت على حتقيقه، اأنا �صعيد للغاية بت�صجيل الهدف 

وحتقيق الفوز، اإنه اأمر م�صتحيل«.  
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�لفنانة  �ملغربية لطيفة ر�أفت يف �أغنية جديدة

لطيفة  املغربية  الفنانة  احتفت 
»خليهم  اأغنيتها  بنجاح  راأفت 
ن�سب  حققت  الّتي  ينفعوك«، 
م�ساهدة مهمة على موقع »اليوتوب« 
بعد اأقل من اأ�سبوع اإطالقها الأغنية 
الّتي حملت توقيع كاتب  اجلديدة، 
وتوزيع  بيق�سة  زكرياء  الكلمات 
راأفت،  عنها  قالت  الغازي،  حمزة 
»الأغنية  له�سربي�س:  ت�رصيح  يف 
اجلديدة تعترب تكملة لأعمال فنية 
الأغنية  روح  تعك�س  والّتي  �سابقة، 
وعن جناح  كلمة وحلنا«.  املغربية 
تدوينة  يف  لطيفة  علقت  اأغنيتها، 
على ح�سابها يف الإن�ستغرام: »اأكيد 

بقدر  امل�ساهدات  عدد  يهمني  ل 
يهمني  واأي�سا  اآراوؤكم،  تهمني  ما 
الأغنية  واأّن  اإليها  ا�ستمعتم  اأنكم 
هي  اجلميلة  وتعليقاتكم  و�سلت، 
�سكر  »األف  واأ�سافت:  دليل«،  اأكرب 
كالمكم  على  لكم  اأخرى  مرة 
اجلميل يف حقي، اأحبكم«.  وكانت 
»و�سائل  اأّن  اأوردت،  قد  لطيفة 
اأ�سهمت  قد  الجتماعي  التوا�سل 
اإذ  املغربية،  الأغنية  تطوير  يف 
دائم  ات�سال  على  الفنانون  اأ�سبح 
ما  وهو  جمهورهم؛  مع  ومبا�رص 
اأذواقهم  مع  بالتفاعل  لهم  ي�سمح 

والتقرب منها«.

هيو  العاملى،  املمثل  ن�رص 
�سخ�سية  �ساحب  جاكمان، 
The Wolverine ال�سهرية، 
ي�سحك  وهو  له  فيديو  مقطع 
ح�سابه  عرب  هي�ستريي  ب�سكل 
التوا�سل  مبوقع  ال�سخ�سى 
ان�ستجرام،  الجتماعى 
الذى  بالهي�ستريية،  وو�سفها 

باأدواره  ي�سحك  نراه  ما  نادًرا 
التمثيلية.

يذكر اأن اآخر اأعمال هيو جاكمان 
 The Greatest  « فيلم  هو 
لفئة  ينتمى  و   «  Showman
وهو  املو�سيقية،  الكوميديا 
ا�ستوديوهات فوك�س  اإنتاج  من 
تكلفة  وبلغت  ال�سينمائية، 

ومن  دولر،  مليون   84 اإنتاجه 
اإخراج مايكل جري�سى، وتاأليف 
وبيل  بيك�س  جينى  الثنائى 
بطولته  فى  وي�سارك  كوندون، 
هيو  مع  النجوم  من  كبري  عدد 
مي�سيل  ابرزهم  من  جاكمان 
ويليامز و زاك اإفرون و ريبيكا 
ق�سة  و  زندايا،  و  فريج�سون 

درامى  اإطار  فى  تدور  الفيلم 
ال�ستعرا�سى  الفنان  حول 
بارنوم،  تى  بى  الأمريكى 
اأ�سبح  الذى  ال�سريك  موؤ�س�س 
عرب  ي�سافر  م�سهوًرا  جواًل 
الدول ويقدم فنه حتى بات من 
الرجال فى عامل �سناعة  اأبرز 

الرتفيه.

 بعيد� عن �لأك�شن.. »هيو جاكمان«
 كما مل ت�شاهده من قبل

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�شارليز ثريون

وت�ستمر  تنجح  �سيغ  هناك 
اإىل  تتحول  الزمن  ومبرور 
ال�سينما،  عامل  داخل  منط 
اأعمال  على  هذا  وينطبق 
الأمريكية  ال�سحفية  الكاتبة 
احلا�سلة على الأو�سكار من 
فئة اأف�سل �سيناريو عن فيلم 
»جونو« )2008( ديابلو كودي، 
التي تتعاون �سينمائيا للمرة 
جا�سن  املخرج  مع  الثالثة 
من  »تايل«  فيلم  يف  ريتمان 
�سينمائي  م�رصوع  خالل 
اجلنوب  النجمة  ن�سج  يوؤكد 
�سارليز  الأ�سل  اأفريقية 

ثريون.
هذا  بطولة  ثريون  تلعب 
نوعية  من  وهو  العمل، 
التعاون  لها  و�سبق  الدراما، 
ريتمان  الثنائي  مع  قبل  من 
»الرا�سدون  يف  وكودي 
ال�سغار«، واليوم تعود للتعاون 
معهما يف دور خمتلف متاما 
ال�سقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
اجلذابة  املرحة  املنطلقة 
عليها  اجلمهور  اعتاد  التي 

خالل م�سوارها الفني.
على النقي�س متاما، جت�سد 
اأفريقية  اجلنوب  ال�سقراء 
املرة  هذه  عاما   42 ذات 
دور »مارلو«، وهي اأم لثالثة 
اأبناء، اأحدهم ر�سيع حديث 
مارلو  وت�ست�سعر  الولدة، 
مدى ق�سوة اأم وربة منزل من 
الطبقة الو�سطى يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.
مي�سي اإيقاع الفيلم بتفا�سيله 
على الوترية املعتادة نف�سها 
املخرج  اأعمال  اأ�سلوب  يف 
يف  يتعمق  حيث  ريتمان، 
ال�سخ�سيات،  نف�سية  اأغوار 
كبرية،  مفاجئة  نقالت  دون 
اإىل  الأحداث  ت�سل  اأن  اإىل 
لتبداأ  الكبرية  التحول  نقطة 

رحلة الالعودة.
تبدو  اأي�سا،  املرة  وهذه 
حد  اإىل  متوقعة  الأحداث 
�سابة  فتاة  وجود  نتيجة  ما، 
جميلة، ذكية، جذابة، تعي�س 
البائ�سني حتت  الزوجني  مع 

�سقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
وكودي معا حتى الآن بكثري 
جانب  من  الإ�سادة  من 
ثريون  ومتتلك  النقاد، 
ال�سينمائي  م�سوارها  خالل 
عن  ف�سال  مهما،  ر�سيدا 
عن  البتعاد  على  حر�سها 
وامليل  النمطية،  الأدوار 
التقليدية،  غري  لل�سخ�سيات 
وحتى ذات الطبيعة القا�سية 
اإىل  النفاذ  ي�سعب  التي 
فعليا  يبدو  وهذا  مكنونها، 
�سخ�سيتها  اإىل  اأقرب 

احلقيقية يف الواقع.

�لأمريكيون ينقذون �لرئي�س �لرو�شي يف فيلم جديد  
على  لالأفالم  غيت«  »ليون  �رصكة  ن�رصت 
الإعالن  يوتيوب،  موقع  على  ح�سابها، 
»ال�سياد  بعنوان  جديد  لفيلم  الر�سمي 
وغاري  باتلر  جريارد  بطولة  القاتل« 
الغوا�سون  فيه  يقوم  والذي  مان،  اأولد 
الأمريكيون باإنقاذ الرئي�س الرو�سي وتفادي 

حرب عاملية ثالثة.
الفيلم حول وجود غوا�سة  اأحداث  وجتري 
ال�سمايل،  املتجمد  املحيط  يف  اأمريكية 
وخالل قيام الغوا�سني باأداء مهمتهم اأدركوا 
اأن وزير الدفاع الرو�سي يخطط لالنقالب 
على رئي�س بالده، ويف حال جنح النقالب 
اإىل  و�سيوؤدي  العاملي  النظام  تدمري  �سيتم 
وملنع  ال�سبب  لهذا  النطاق،  وا�سعة  حرب 
عملية  اإجراء  الغوا�سني  فريق  قرر  ذلك 

لإنقاذ الرئي�س الرو�سي.
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للروائي والقا�ص والكاتب ال�سحفي يا�سر قبيالت

»�ألغاز بوتني«، كتاب يك�شف خفايا 
�شرية �لرئي�س �لرو�شي

�سدر كتب »األغاز بوتني: ق�سة حياة و�سرية مهنة« للروائي والقا�ص 
والكاتب ال�سحفي يا�سر قبيالت، عن موؤ�س�سة  »الآن نا�سرون 
وموزعون« يف عّمان. يتكّون الكتاب من مقدمة حتتوي على 

مو�سوعني: مفاجاأة رئا�سية، وتعيني وريث. ثم ينتقل اإىل الألغاز 
وعددها 14، وينق�سم كل لغز اإىل جمموعة من العناوين.

وكالت

اأ�رسار   - الأول  اللغز 
»اأقنان  وفيها:  ال�ساللة، 
اأ�سول  وفالحون،  وعمال 
احلرب  ظالل  روايات،  ونتف 
احلرب«.  ذكريات  وال�سمت، 
الأقارب  »�رس  الثاين:  اللغز 
ال�سفحات  وفيه  اجلورجيني«، 
خيوط  احلكاية،  منت  البي�ساء، 
مت�سابكة(. اللغز الثالث: اأ�رسار 
»�سجيج  ويت�سمن:  الطفولة 
جنة  م�سرتكة،  حياة  الهم�سات، 
اأ�رسار  الرابع:  اللغز  الِفناء«. 
»طموحات  وفيه:  التخ�س�ص، 

اأخ�سائي  طالبية،  حياة  فتى، 
اخلام�ص،  اللغز   .« بالتوا�سل 
اأ�رسار املهنة: »احتكاك  وفيه: 
مهني، عالقات موروثة، الرفيق 
ال�ساد�ص:  اللغز  بولتوف«. 
»عالقة  العائلية:  الأ�رسار 
اللغز  زوجية«.  حياة  عاطفية، 
الأملانية:  الأ�رسار  ال�سابع: 
متتابعة،  ترقيات  الرحلة،  »زاد 
اإجراءات  اأملانية،  التبا�سات 
الأ�رسار  الثامن:  اللغز  طارئة«. 
»األغاز  الغوربات�سوفية: 
غام�سة،  مهمة  دري�سدن، 
اللغز  ال�سعاع«،  جمموعة 
اللينينغرادية:  الأ�رسار  التا�سع: 

مع  العمل  �سابق،  اأمن  »رجل 
�سوبت�ساك، مترد اأوت، البطاقة 
العا�رس:  اللغز  احلزبية«. 
»جمل�ص  املعتمة:  الأ�رسار 
ف�ساد  �سخ�سي،  خطاأ  املدينة، 
اللغز  القوة«.  مظاهر  �رسعي، 
احلادي ع�رس: اأ�رسار اخل�سارة: 
عائلية،  تفا�سيل  �سري،  »حادث 
مو�سكو  خطرة،  حلظات 
ع�رس:  الثاين  اللغز  تهاجم.« 
»الدولة  امل�سكوبية:  الأ�رسار 
وت�سعني،  ثالث  �سبح  واجل�سد، 
اإطفاء احلرائق، مو�سكو تنادي، 
منا�سبة،  بوابة  الأقاليم،  حكم 
الثالث  اللغز  مفاجئ«.  تعيني 

»قواعد  اجلهاز:  اأ�رسار  ع�رس: 
ذهبية، فيديو ف�سائحي«. اللغز 
الختيار:  اأ�رسار  ع�رس:  الرابع 
دائرة  برمياكوفية،  »تفا�سيل 
قرار  الرئي�ص،  اأفق  القرار، 
الوريث  عمل،  عر�ص  بالتغيري، 

ال�سامت، حتريك الو�سع«.
واأخرياً النهاية ويرتكها مفتوحة 
ي�ساء  ما  كل  عنوان:  حتت 
يتحّدث  اخلامتة  ويف  الرئي�ص، 
خطة  ي�سمى  عّما  الكاتب 

اأندروبوف، وخطة الطوارئ.

قد  القبيالت  يا�رس  اأن  يُذكر 
يف  الدبلوم  �سهادة  على  ح�سل 
من  والتلفزيون  ال�سينما  فنون 
الرو�سي  الفيدرايل  املعهد 
لل�سينما يف مو�سكو �سنة 1995.

�إدر�ج مدينة �لزهر�ء يف �لأندل�س و موقع ثقايف �إيطايل بقائمة �لرت�ث �لعاملي

لعبد القادر لقـاح

�لوجود و�لنحو: قر�ءة فل�شفية يف �أق�شام �لكالم �لعربي

للعلوم  املتحدة  الأمم  منظمة  اأعلنت 
اأم�ص  اأول  )يون�سكو(   والثقافة  والرتبية 
مبنطقة  الواقعة  الزهراء  مدينة  اإدراج 
الأندل�ص الإ�سبانية، �سمن قائمة الرتاث 
العاملي، وت�سم الزهراء اأطالل املدينة 
عبد  الأندل�ص،  خلفاء  اأول  اأ�س�سها  التي 
»النا�رس«  بـ  امللقب  الثالث  الرحمن 
عام  يف  الأموية،  لالأ�رسة  ينتمي  الذي 
من  �سنوات  �سبع  عقب  ميالدياً،   936

تن�سيبه خليفة لقرطبة.
البع�ص  كان يطلق عليها  التي  والزهراء 

�سيدت  الو�سطى«،  الع�سور  »فر�ساي 
الأموية يف  الدولة  ثامن خلفاء  قبل  من 
الأندل�ص عبد الرحمن بن حممد بن عبد 

ب بالنَّا�رس )912–961(. اهلل امُللَقّ
اأثرية  كنوزا  ت�سم  التي  الزهراء  وتقع 
وقد  قرطبة،  مدينة  غرب  �سمال  كثرية 
جديداً  وم�ستقّراً  اً،  مقَرّ اخلليفة  جعلها 
و�سجيج  َخب  �سَ عن  ليناأَى  خلالفته 
اخلليفة  انتقل  حيث  الكربى  قرطبة 
هراء  الَزّ مدينة  لت�سبح  اإليها،  النَّا�رس 
مركزاً للخالفة، وظلت على تلك احلال 

ُحكم  ة  مَدّ وهي  �سنة،  اأربعني  ملّدة 
احلَكم  وجنله  النَّا�رس  حمن  الَرّ عبد 
احلاجب  توَلّ  وعندما  امل�ستن�رس، 
املن�سور بن اأبي عامر احُلكَم يف الأندل�ص 
عليها  اأطلق  التي  الأخرى  مدينته  �سّيد 
اإليها.  اخلالفة  مركز  ونقل  اهرة،  الَزّ
وت�سم الزهراء التي تُعرف اليوم بقرطبة 
بناه عبد  الذي  الفخم  الق�رس  القدمية، 
الرحمن النَّا�رس، والذي يعّد ِمثالً فريداً 
بالرخام  بنيت جدرانه  وعة حيث  الَرّ يف 
به  حتيط  وكانت  هب،  بالَذّ امُلطّعم 

التَّماثيل والتُّحف النَّفي�سة. ولقد اأدرجت 
ملنظمة  التابعة  العاملي  الرتاث  جلنة 
)يوني�سكو(،  والثقافة  والعلم  الرتبية 
املنعقدة حالياً يف العا�سمة البحرينية، 
اإيطاليا  من  ثقافياً  موقعاً  الأحد،  اليوم 
يف قائمة الرتاث العاملي. وقالت اللجنة، 
ال�سيخة  برئا�سة  اليوم  اجتماعها  خالل 
اأدرجت  اإنها  اآل خليفة،  را�سد  بنت  هيا 
مدينة اإيفري ال�سناعية التي تعود للقرن 
اإقليم  يف  تقع  وهي  )اإيطاليا(  الع�رسين 
جتارب  �ساحة  اأ�سبحت  اإذ  بييمونتي، 

اآلت  بت�سنيع  املعنية  اأوليفيتي  ل�رسكة 
امليكانيكية  احلا�سبة  والآلت  الطباعة 

واأجهزة احلا�سوب املكتبية.
وحتتوي املدينة على م�سنع كبري ومبان 
خم�س�سة  مبان  اإل  بالإ�سافة  اإدارية 
وتوفري  الجتماعية  اخلدمات  لتقدمي 
نخبة  من  جمموعة  و�سّممت  ال�سكن، 
مهند�سي التخطيط احل�رسي والعمراين 
الإيطاليني هذا املجمع املعماري ب�سورة 

اأ�سا�سية بني الثالثينيات وال�ستينات.
وكالت

اإثبات عالقة  لقـاح  القادر  يحاول عبد 
فعل،  )ا�سم،  للكالم  الثاُلثي  التق�سيم 
ل  بو�سفه  امُلمكن  بالوجود  حرف( 

يخرج عن ثُنائية اجلوهر والعر�ص.
)اأ�ستاذ  لقـاح  القادر  لعبد  �سدر 
حمّمد  جامعة  يف  والنحو  الل�سانّيات 
بعنوان  كتاب  املغربية(  بوجدة  الأول 
يف  فل�سفية  قراءة  والنحو:  »الوجود 
من�سورات  عن  العربي«  الكالم  اأق�سام 

مقاربات يف فا�ص. 
التق�سيم  اإثبات عالقة  الداِر�ص  يحاول 
حرف(  فعل،  )ا�سم،  للكالم  الثاُلثي 
بو�سفه ل يخرج عن  امُلمكن  بالوجود 
ثُنائية اجلوهر والعر�ص. وي�سري اإل اأن 
ملبحث الوجود ح�سوراً قّوياً يف الرُتاث 
فروعه  مبختلف  الإ�سالمي  العربي 
ن�سٍق  ح�سور  يوؤّكد  وهذا  املعرفّية، 

احلقول  جميع  بني  ي�سل  عام  فل�سفي 
على  اختالفها  من  بالرغم  املعرفّية 
م�ستوى املو�سوع. وهكذا جند مبحث 
واملنطق  الفل�سفة  يف  حا�رساً  الوجود 
والنحو  والبالغة  والفقه  الكالم  وِعلم 
اجلمهور  عليه  والذي  الو�سع.  وِعلم 
اهلل  عدا  ما  كل  هو  الوجود  ممكن  اأن 
�سبحانه وتعال ول يخرج عن اأن يكون 
قائماً بنف�سه ل يحتاج اإل مو�سوع ول 
اأو قائماً  يحل يف حمل، وهو: اجلوهر 
حمل  اإل  وحمتاج  مو�سوع  ويف  بغريه 
الت�سّور،  لهذا  ووفقاً  العر�ص.  وهو: 
والأعرا�ص،  اجلواهر  خلَق  تعال  فاهلل 
والعامل احلاِدث املخلوق ل يخرج عن 
َعـَر�ساً،  واإما  َجْوَهــراً  اإما  يكون  اأن 
يف  تنزيهه  تقت�سي  تعال  اهلل  ومعرفة 
جُمان�سة خملوقاته وُم�سابهة احلوادث، 

الغني  عبد  ال�سيخ  يقول  هذا  ويف 
النابل�سي:

�ْص ****  َمْعِرَفُة اهلِل َعَلْيَك ُتْفَتَ
ُه ل َجْوَهٌر َول َعَر�ْص ِباأََنّ

باجلن�ص  تعريف  اأ�سواتاً،  اللغة  وكوُن 
لأن  املناطقة،  يقول  كما  البعيد، 
قلنا  ولو  وغريه.  اللفظ  ي�سمل  ال�سوت 
عليه  ما  وهو  اأن�سب  لكان  )األفاظاً( 
اجلمهور، كقول ابن مالك )َكالُمنا لَْفٌظ 
و�سيلة  اللغة  اأن  ومبا  كا�ستقْم(.  مفيٌد 
األ ميكن  امُلمكن،  الوجود  للتعبري عن 
التق�سيم  بني  عالقة  هناك  تكون  اأن 
حرف(  فعل،  )ا�سم،  للكالم  الثالثي 
الوجود امُلمكن بو�سفه ل يخرج  وبني 
واأُيّ  والعــَر�ص؟  اجلوهر  ثنائّية  عن 

واأّي  اجلـوهر،  عن  يعرِبّ  الكالِم  اأق�سام 
الق�سمة  وهل  العر�ص؟  عن  يعرِبّ  منها 
الثالثية ق�سمة عقلية؟ وهل هي ق�سمة 
بداية  الداِر�ص  عر�ص  لقد  وجودية؟ 
ُمقت�سب  نحو  على   - الوجود  ملبحِث 
لأن  وامُلتكلّمني،  الفال�سفة  عند   -
كالمي  فل�سفي  مبحث  الوجود  مبحث 
ميتد  نف�سه  الوقت  يف  ولكنه  بامتياز؛ 
مبثابة  لأنه  الأخرى،  املباحث  اإل 
فاإذا  لها،  الأب�ستيمولوجي  الأ�سا�ص 
من  املوجود  يف  بحثاً  الفل�سفة  كانت 
الأخرى  العلوم  فاإن  موجود،  هو  حيث 
هي بحث يف اأعرا�ص موجود/ مو�سوع 
ما )على اختالف املو�سوعات بني ِعلم 
املبَحث  الباِحث  �ص  خ�سّ ثم  واآخر(. 
الثاين للغة والوجود، وتناول فيه مراتب 
اخلارجي،  )الوجود  الأربع  الوجود 

الر�سمي،  الوجود  الذهني،  الوجود 
لأق�سام  وعر�ص  اللفظي(؛  والوجود 
الكالم يف النحو العربي يف �سوء نظرية 
و�رسح  الو�سع(  ُعلماء  )عند  الو�سع 
كما  املراآة  نظرية  اخل�سو�ص  هذا  يف 
ُعلماء  من  تابعه  ومن  الإيجي  ب�سطها 
الو�سع والأ�سوليني والبالغيني؛ حماول 
هي  للكالم  الثالثية  الق�سمة  اأن  اإثبات 
ويف  وجودية،  وق�سمة  عقلية  ق�سمة 
الت�سّور بََحَث يف )امل�سدر(  �سوء هذا 
و)امُل�ستّقات(، وا�ستعر�ص اأقوال النُحاة 
�ص  وخ�سّ الو�سع،  وُعلماء  والأ�سوليني 
املبحث  هذا  من  الأخري  املطلب 
الكلّي/  ثنائّية  الكالم يف �سوء  لأق�سام 
كتب  يف  مب�سوطة  هي  كما  امُل�سّخ�ص 

ُعلماء الو�سع.
  وكالت
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الكاتبة ال�سابة �سميحة طهراوي  جلريدة الو�سط 

روايتي اجلديدة حماولة 
لتفكيك ظاهرة االرهاب

.  من هي �سميحة ،  ومتى بداأت تعانق القلم ؟
�سميحة طالبة جامعية  يف كلية القت�ساد يف جامعة حممد خيذر مدينة ب�سكرة ، هاوية 

للمطالعة خا�سة الروايات ، بداأت بالكتابة نتيجة  لنوبة من الأحا�سي�س تنتابني عندما اأتاأثر 
باأحداث و ق�س�س  متر من حويل يف املجتمع و يف العامل

حاورها / اأ . خل�سر  بن يو�سف 

ماهي مقومات الكتابة 
التي ترتكز عليها 
�سميحة يف كتابة 

ن�سو�سها  يف ت�سريح 
الواقع ؟

 ارتكزت يف بناء ن�صي الأدبي على 
ق�صة  وجود   ، املكونات  من  مزيج 
ا�صتعمال   ، الرواية  يف  الروح  تبث 
الو�صف  ،و  ال�رسد  يف  جميلة  لغة 
فكرة  لكل  منا�صبة  كلمات  انتقاء  و 
الدراما  و  اخليال  ا�صتعمال   ،
لكت�صاف  �صده  ،و  القارئ  لت�صويق 
ال�رسدية   الكتابة  العمل  حمتوى 
ذلك  يجعل  األ  النرثية  والق�صيدة 

�صميحة عر�صة للناقد على اأ�صا�س 
خ�صو�صية كل جن�س اأدبي 

عنا�رسه  بكافة  املحيط  تاأمل 
التجارب  اأ�صخا�س  كاركتري  من 
ال�صخ�صية اىل الطبيعة و املدينة و 
حتى اجلو و املناخ كلها توؤثر على 
الكاتب و اأعماله ،  الفنان ابن بيئته 
، فيتاأثر الن�س باملكان و الزمان يف 

نقل الواقع

ماذا تناولت �سميحة يف 
ا�سدارها ، وماذا عاجلت 

يف ن�سو�سها من اأفكار 
وروؤى؟ 

التطرف  مو�صوع  روايتي  تناولت 
انعكا�صات  بع�س من  و  الإرهاب  و 

هذا على املجتمع 

حدثينا اأكرث عن 
روايتك ؟

الن�صاء  ق�ص�س  عملي  تناول 
اليزيديات  و  امل�صيحيات 
داع�س  طرف  من  املخطوفات 
اأي�صا  فيه   تناولت  و   ، العراق  يف 
ق�صة �صاب جزائري �صهد الع�رسية 

ال�صوداء

ك�سابة يف بداية 
خطواتك املتعرثة 

بالكتابة والقلم وولع 
اجلمال اإىل ماذا تطمحي 

الو�سول اإليه ؟

�رسيح  رواية  حتظى  اأن  اأمتنى 
النتقام باإعجاب اجلمهور

ماهي امل�ساكل اأو العوائق 
التي وقفت يف طريقك ؟

واجهت  الكتابة  يف  جتربة  كاأول 
و  الأفكار  كتزاحم  العوائق  بع�س 
لت�صكيل  ب�صال�صة  �صكبها  كيفية 

مالمح العمل

هل هناك من م�ساريع 
اأخرى يف جمال ال�سرد 

تنحى ب�سميحة اإىل 
التميز بعد اأن خا�ست 

جتربة الرواية ؟

اأكيد هناك م�صاريع اأخرى يف كتابة 
الرواية و الق�ص�س الق�صرية اأمتنى 

اأن يوفقني اهلل يف اإجنازها 

ما املنجز الأقرب اإليك 
وتعدينه يعرب عن 

اأفكارك ب�سكل اأو�سع  ؟

كقارئة ت�صتهويني الكثري من الأعمال 
 ، كت�صيكوف  العاملي  الأدب  يف 
غربيال غار�صيا ماركيز ، فريدريك 
القدمي  العربي  الأدب  و   ... نيت�صه 
غادة   ، زيادة   مي  املعا�رس   و 
ال�صمان  ، نوال ال�صعداوي ،  و اأكيد 
الأعرج   كوا�صيني  اجلزائري  الأدب 
، كاتب يا�صني ، اآ�صيا جبار، اأحالم 

م�صتغامني

جمال الن�سر اأ�سبح اليوم 
متاحًا اأكرث من ذي قبل ، 
يف ظل هذا الزخم الهائل 
من املنجزات الإبداعية 
يف راأيك ما هي املن�سة 

التي تتيح الفر�سة 
لتقييم هذه امل�سنفات 

الإبداعية  ؟

الأدبية  الأعمال  كرثة  ظل  يف 
منها  عديدة  من�صات  معرو�صة يف 
يف  منها  و  الكرتونية  املواقع  يف 

الكتاب  يبقى  واملجالت  اجلرائد 
لذا  القارئ  لدى  و�صيلة  خري 
املثقف  دار  اختيار  على  حر�صت 
و  الكتاب  بجودة  لهتمامها  للن�رس 

دعم  الكاتب

ن�سيحة لل�سباب املبدع 
من اأمثالك  ؟

كمبتدئة يف عامل الكتابة ل اأ�صتطيع 
لكن   ، قليلة  فخربتي  ن�صائح  منح 
اأحالمه  حتقيق  مبدع  اأي  ي�صتطيع 

بالعزمية و الإ�رسار

كلمة ختامية للقراء 
واجلريدة

بقراءة  القراء  ن�صجع  اأن  نحب 
�رسيح  امل�صوقة  الرواية 
اأ�صكر  اأن  اأحب   و   ، النتقام 
لإي�صال  �صاعدين  من  كل 
دار  اأ�صكر   ، للقارئ  الرواية 
و  والتوزيع  للن�رس  املثقف 
جلريدة  وعميق   خا�س  و�صكر 
باملبدعني  لهتمامها  الو�صط 
يدعمني  الذي  اأبي  اأ�صكر  كما 
دائم كما ل يفوتني اأن اأطلب له 

ال�صفاء العاجل القريب .

 حب وبحر وحار�س بنف�سج ال�سباب  
�سعر : مظفر النواب

حبيبتي...
اأ�صم زنديك العرو�صني
وعقم الليل يف فرا�صنا

والهم�س
اأنا اأرى باللم�س

ما عاد غري اللم�س
على  النا�س  فيها  يكذب  مدينة 

اأنف�صهم
تقول يف اأ�صواأ اأو�صاع لها

ل باآ�س
متوت فيها ال�صم�س

على  اأحزاين  كتبت  حبيبتي... 
اجل�صور والن�صاء

ال�صغري يف بنف�صج  كتبت عمرك 
ال�صباب

نام فيه املاء
خباأته من غزوات الليل

من ل�صو�س اجلن�س والأعداء
والذهول  والنبيذ  بالتبغ  كتبته 

وال�صياء
يف  الق�صف  اأوار  اأ�صتد  وحينما 

مدينتي

تكاثر ال�صالة والبغاء
على  فيها  من  يكذب  مدينة 

�صفاههم
لي�س لها �صفاء

عربت  قد  بالأم�س  حبيبتي... 
ج�رس الياأ�س والرياح

مل يكن يف الطريق غري املخربين 
والنباح �صاألتهم اإن وجدوا هويتي

ودفرت الديوان واملفتاح
القب�س  والقوا  �صفاههم  فقلبوا 

علي واأودعوين غرفة التوقيف
وانتظرت اأن يجيء اهللهّ يف ال�صباح 

مل ياأت يا حبيبتي
وها اأنا �صيف على التعذيب
يف زنزانة اأخرى بال م�صباح

يا  القب�س  علي  تلقي  مدينة 
حبيبتي

هو  النا�س  اأعجز  فيها  ي�صبح 
ال�صالح

اأفرج عني �صدفة بالأم�س
وحينما خرجت من جعبتهم

كنت اأرى باللم�س
الزنزانة  يف  مات  قد  ورمبا 

الأخرى

الذي دق على جداري
مل اأكن هنا اأ�صمع عربة الليل غري 

الهم�س
وقدا تناهى الهم�س

ال�صارع  عرب  احلانات  وكانت 
الطويل

تكتظ باحلزن و�صبط النف�س
على  فيها  من  يبول  مدينة 

اأنف�صهم
اأنظف منها الياأ�س

وها اأنا م�رسد اأقراأ وجه النا�س
والبا�صات والأفالم يف الطريق

اأقراأ اإعالنا عن ال�صلم
وفيه اأقراأ التلقني والت�صفيق

اأو  احلزن...  كتاب  عن  اأبحث 
�صديق

يا عاملا بال �صديق
الإن�صان فيه يف  يا عاملا يختنق 

الزفري مرة
ومرتني يف ال�صهيق

مدينة مينع فيها ال�صعر
يا  كال�صعري  الكالم  يحتكر  اأو 

حبيبتي
يقتلها النقيق

�سعر : جنيب �سرور

احلب  اإن   «  : قالوا  كانوا 
يطيل العمر »

احلب  اإن   .. حقا   .. حقا 
يطيل العمر ! !

حني نح�س كاأن العامل باقة 
زهر

من  كنا  لو  كما  ن�صف  حني 
بللور

حني نرق كب�صمة فجر
مثل  كالما  نقول  حني 

ال�صعر
كما  القلب  يدف  حني 

ع�صفور ..
يو�صك يهجر قف�س ال�صدر 

..
كى ينطلق يعانق كل النا�س 

!
كنا جنل�س فوق الرملة
كانت فى اأعيننا غنوة

مل يكتبها يوما �صاعر ..
قالت :

- .. �صف ىل هذا البحر !
- يا قربتى .. اأنا ل اأح�صن 

فن الو�صف
- واذن .. كيف تقول ال�صعر 

؟ !
- ل�صت اأعد من ال�صعراء

العامل بل  اأر�صم هذا  اأنا ل 
اأحياه

اأكاد  حني  اإل  اأنظم  ل  اأنا 
اأ�صل

فى  نف�صى  اأوجز  مل  ما 
الكلمات

هيا نوجز هذا البحر
من  بيت  اأفى   .. كيف   -

�صعر ؟
- بل فى قبلة ! !

ثم متطى   .. عرب احلار�س 
.. » نحن هنا » !

وم�صى يلفحنا بالنظرات

» يا حار�س .. اأنا ل ن�رسق
يا حار�س يا ليتك تع�صق

العامل  يظل  احلب  ليت  يا 
كله

يا ليت حديث النا�س يكون 
القبـلة

القطبني  على  تقام  ليت  يا 
مظلة

كى حت�صن كل جراح النا�س 
كى يحيا الإن�صان قرونا فى 

حلظات »
.. قالت »  وم�صى احلار�س 

اأوجز هذا البحر » !
فى  يورق  دعاء  كان 

ال�صفتني
ميلك  احلار�س  اأن  يبدو   -

هذا البحر
فى  نوجزه  اأن  منا  يكره 

القبال ت !
- فلنوجزه فى الكلمات ..

مينع  اأن  ميلك  هل  اأترى 
حتى الكلمة ؟ ! 
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

علماء بريطانيون يطورون لقاحًا م�صادًا للإنفلونزا مبفعول دائم
العلماء  من  فريق  يعكف 
الربيطانيني على تطوير لقاح 
يوفر  لالأنفلونزا  دائم م�شاد 
�شد  الأمد  طويلة  حماية 
هذا  من  خمتلفة  �شاللت 
الباحثني  كبري  قال  املر�ض 
غوبتا،  �شونرتا  الربوفي�شور 
»من  اأوك�شفورد:  جامعة  من 
الفريق  يقوم  اأن  املتوقع 
على تطوير لقاح اأكرث فعالية 
وتوفري  الأنفلونزا،  �شد 
اأعرا�ض  �شد  اأف�شل  حماية 

النفلونزا املختلفة«
عام  كل  »يف  واأ�شاف: 
التنبوؤ  العلماء  على  يتعني 
اجلديدة  ال�شاللة  ب�شكل 
يغري  وقد  الأنفلونزا،  من 
بعد  �شكله  الفريو�ض 
ال�شنوي  اللقاح  تطوير 

الذي  الأمر  ق�شرية،  مبدة 
اأن  فعاليته«يذكر  من  يحد 
امل�شتخدم  الإنفلونزا  لقاح 
طريق  عن  يعمل  حالياً 
املناعية  ال�شتجابة  حتفيز 
على  اجل�شم  وم�شاعدة 
امل�شت�شدات،  على  التعرف 
لكن اللقاح اجلديد ي�شتهدف 
جزءاً من امل�شت�شدات يطلق 

عليها ا�شم احللقات.
الربوفي�شور  قال  جهته  من 
اإمبرييال  من  باركلي  ويندي 
هذا  اإن  لندن،  كوليدج، 
العلماء  على  يوفر  اللقاح 
جهد حتديث لقاح الأنفلونزا 
له  �شيكون  اإذ  �شنوي،  ب�شكل 
تاأثري طويل ي�شتمر ل�شنوات، 
�شحيفة  يف  ورد  ما  بح�شب 

مريور الربيطانية.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�ض ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

هل ُكّل الأطعمة امل�صّنعة �صارة؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�شطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�شيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�شعة  الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�شل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الأمرا�ض  بع�ض  ي�شاحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�شلل  مثل  الع�شبية 

)باركن�شون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�شاخنة  املو�شوعات 
الأع�شاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  الأخرية.  ال�شنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�شها.
نيورو�شاين�ض،  دورية  وبح�شب 
التجربة  يف  امل�شاركون  اأم�شى 
وخ�شعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�شّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�شن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رضة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  بالإمكان  واأنه  فّعالة، 
الإن�شان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�شبية  امل�شاكل  من 

مع العمر.

ل ميكن تف�شيل الأطعمة املعلبة على 
الطازجة اإل ل�شيق الوقت وعدم ات�شاعه 
لتجهيز وطبخ الطعام، اأما ال�شبب الثاين 
فهو الإ�شافات واملنّكهات ال�شطناعية 

التي حتتوي عليها الأغذية امل�شّنعة 
لتح�شني املذاق. من ناحية اأخرى، يجيد 
كّتاب حمتويات العبوات الغذائية ت�شمية 

الأ�شياء بطريقة ل جتعلك ت�شك اأو 
تت�شاءل عن مدى ال�رضر الذي حتتويه.

ت�شّنف كثري من املواد احلافظة 
امل�شتخدمة يف الأطعمة امل�شّنعة 
باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب 

م�شوؤولة عن انخفا�ض ذكاء الأطفال واإىل 
الآن ل توجد اأبحاث وا�شحة حول تاأثري 
هذه الكميات من املواد احلافظة على 

اأجهزة اجل�شم، خا�شة اأن ال�رضر يف هذه 
احلالة ل يكون فورياً. اإذن، كيف ميكن 
متييز الأطعمة امل�شّنعة الأكرث �رضراً؟

معاجلة الأغذية. ت�شمل عملية معاجلة 
الأغذية طهيها وجتميدها وتقطيعها. 

ول ت�شكل اخل�رضوات والفواكه املجمدة 
اأي خطر، لكن اللحوم امل�شّنعة مثل 

ال�شجق والالن�شون والبلوبيف واللحوم 
الباردة، والب�شكويت والكعك والبيتزا 

والبطاط�ض املقلية تتم اإ�شافة كميات 
كبرية من امللح وال�شكر والدهون 
لتح�شني مذاقها، بخالف املواد 

احلافظة.
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اهلل جّل جالله خلقنا لريحمنا و ي�سعدنا 
اهلل جّل جالله خلقنا لريحمنا، خلقنا لي�سعدنا، وقد 

يقول قائل: فما بال هذه امل�سائب وما اأكرثها؟ نقول: 
املركبة ال�سيارة �سنعت من اأجل اأن ت�سري، علة �سنعها 

ال�سري، ما بال املكبح فيها؟ املكبح من حيث املنطلقات 
يتناق�ض مع علة �سنعها، املكبح يوقفها و�سنعت كي 

ت�سري، لكن املكبح اأعظم �سمانٍة ل�سالمتها، اأعظم 
�سمانة ل�سالمة املركبة املكبح مع اأنه يتناق�ض فكرياً 
مع علة �سنعها.  م�سائب الدنيا حتدث حلكمة بالغة ال 

يعلمها اإال اهلل
فلذلك امل�سائب لها حكمٌة بالغٌة بالغة عرفها من عرفها 

وجهلها من جهلها. لذلك بع�ض علماء العقيدة يرى اأنه 
ينبغي اأن تذكر بع�ض اأ�سماء اهلل احل�سنى مثنى مثنى، 

املعز املذل معاً، يذل ليعز، اخلاف�ض الرافع، يخف�ض 
لريفع، ال�سار النافع، ي�رض لينفع، املعطي املانع، مينع 

ليعطي. لذلك ورد:  )) اإن هذه الدنيا دار التواء ال دار 
ا�ستواء، ومنزل ترٍح ال منزل فرح، فمن عرفها مل يفرح 
لرخاء ـ الأنه موؤقت ـ ومل يحزن ل�سقاء ـ الأنه موؤقت ـ قد 

جعلها اهلل دار بلوى وجعل االآخرة دار عقبى، فجعل بالء 
الدنيا لعطاء االآخرة �سبباً، وجعل عطاء االآخرة من بلوى 
الدنيا عو�ساً، فياأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي((  ] من كنز 

العمال عن ابن عمر [

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها واالأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رضار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

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

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

�سرح 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�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  اهلل  ر�سول  عن  امُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�سوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�سلم  اأ�رّض 

املوؤّكدة،  غري  ال�سنن  فهي  االآداب 
اأبعا�ض  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  امُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو، 
ال  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  ال�ُسنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال، و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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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.



�سيارة   :2018 �سنتايف  هيونداي 
رائعة مبوا�سفات  اأوفر  كرو�س 
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�سيارات
21

الفخمة  بال�سيارة  لي�ست  هي 
هذا  لكن  الداخل،  من  جداً 
بانها مل حت�سل  يعني  ال  االأمر 
هيونداي  امليزات  بع�ض  على 
�سنتايف هي واحدة من �سيارات 
الكرو�ض اأوفر ال�سغرية احلجم 
ال�رشكة  اإنتاج  من  املميزة 
هيونداي،  اجلنوبية  الكورية 
هذه  تطوير  على  تعمل  والتي 
وذلك  م�ستمر  ب�سكل  ال�سيارة 
االإ�سدارات  اإطالق  خالل  من 
وقد  تطوراً  واالأكرث  احلديثة 
اإطالقها  خالل  من  ذلك  ظهر 

ل�سيارة �سنتايف 2018 ..

املوا�شفات 

اخلارجية ل�شيارة 
هيونداي �شنتايف 

2018
ب�سبك  ال�سيارة  هذه  اأتت 
الت�سميم  م�ستطيل  اأمامي 
عدد  على  داخله  يف  ويحتوي 
يف  املعدنية،  ال�رشائح  من 
ب�سكل  امل�سابيح  اأتت  حني 
مغاير عن الن�سخ ال�سابقة حيث 
منف�سل  ب�سكل  �سممت  اأنها 
اإىل  وم�سحوب  ال�سبك  عن 
اأ�سفل  يف  اأما  ال�سيارة،  طريف 
امل�سد فيوجد م�سابيح �سباب 
احلجم  �سغرية  تهوية  وفتحات 

وبت�سميم جديد.

اإطارات  �سنتايف 2018  ومنحت 
بو�سىة،   17 ريا�سي  مبقا�ض 
اأما من اخللف فزودت ال�سيارة 
منحتها  التي  االمور  ببع�ض 
الذي  كاجلناح  ريا�سيا  طابعا 
يف  اأما  املركبة،  اأعلى  يف  اأتى 
�سباب  م�سابيح  نرى  االأ�سفل 
متو�سطة احلجم وخمارج عادم 

للوقود.

داخلية �شيارة 
هيونداي �شونتايف 

2018

جداً  الفخمة  بال�سيارة  لي�ست  هي 

ال  االأمر  هذا  لكن  الداخل،  من 
بع�ض  على  حت�سل  مل  بانها  يعني 
امليزات، حيث اأنها زودت ب�سا�سة 
بو�سة   8 احلجم  متو�سطة  مالحة 
االأمامي،  الكون�سول  قلب  يف  تقع 
خلف  معلومات  �سا�سة  يوجد  كما 
املقود واأكرث ما ميز الداخلية هو 
التطعيمات اخل�سبية التي زود بها 

الواجهة االأمامية 
هيونداي  حمرك  موا�سفات 
�سنتايف 2018 اأتت �سنتايف بن�سختي 
ب�سعة  �سيلندر،   4 االأوىل  حمرك: 
الن�سخة  وهي  والثانية  ليرت،   2.4
وقوة  ليرت   3.3 ب�سعة   ،V6 االكرب 
من  مرت  نيوتن  و252  ح�سان   290

عزم الدوران.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
االأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �شيارة ني�شان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �شيارة �شوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�ض  او  اأجرا�ض  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة االأجرا�ض.

�شيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�ض 
تلك ال�رشكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �شيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�ض مبن 
اأن�سئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �شيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  اال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  اال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �شيارة 
ميت�شوبي�شي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�ض  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�ض 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

جاكوار الند روفر تقا�سي بنتلي وتتهمها ب�سرقة نظامها للطرق الوعرة

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

اعتدنا  طوال،  �سنوات  مر  على 
 SUV �سيارات  ملكة  تكون  باأن 
لكن  روفر،  رجن  روفر  الند  هي 
بنتايجا  بنتلي  لدينا  حاليا 
رولز  موؤخرا  اإليها  وان�سمت 
ب�سكل  اأدى  ما  كولينان،  روي�ض 
املناف�سة  احتدام  اإىل  طبيعي 
واليوم،  الربيطانيني،  ال�سناع  بني 
باأن  روفر  الند  جاكوار  اأعلنت 

براءة  �رشقت  بنتلي  مناف�ستها 
على  لال�ستجابة  تقنيتها  اخرتاع 

الت�ساري�ض.
باأن  روفر  الند  جاكوار  تقول 
لكل  بنتايجا  تقنية  موا�سفات 
مبوا�سفات  تاأتي  الت�ساري�ض 
تقدم  حيث  روفر  لرجن  مماثلة 
وال�ستاء  الثلج  قيادة  و�سعيات 
والع�سب  والَقطر  والطني 

مت  ولذلك  متاما،  مثلها  وخالفه 
بنتلي  على  ق�سائية  دعوى  رفع 
�سفحة   30 من  مكونة  موتورز 
روفر  الند  جاكوار  فيها  تطالب 
ودفع  ماليا  تعوي�سها  يتم  اأن 
عقوبة  وفر�ض  املحاماة  اأتعاب 
اأي  يوجد  ال  فعليا،  بنتلي.  على 
جاكوار  �سهادة  يف  يبثبت  �سيء 
ومالكتها  بنتلي  باأن  روفر  الند 

براءة  �رشقوا  فاجن  فولك�ض 
من  عديدا  اأن  حيث  اخرتاعها، 
اأنظمة  تبني  ال�سيارات  �سانعات 
 SUV ل�سياراتها  الوعرة  للطرق 
على  حكرا  لي�ست  تقنيات  وهي 
ال�سيارات  �سانعة  اأن  كما  اأحد، 
االأملانية لن تخرج مب�سميات من 
ت�سمى  اأن  الطبيعي  فمن  العدم، 

اأمناط القيادة بالثلج والطني.
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الثالثاء 03 جويلية  2018  املوافـق  لـ 19 �شوال 1439هـ 23
ويندوز 10 ي�ستخدم التعلم الآيل ملنع 

التحديثات من اإعادة ت�سغيل اجلهاز

مايكرو�سوفت  �رشكة  �أ�سدرت 
و   17723 �لبناء  برقم  معاينة  ن�سختي 
 10 ويندوز  �لت�سغيلي  لنظامها   18204
حيث  �حلا�سب،  لأجهزة   Windows
بتحديث   17723 �لأوىل  �لن�سخة  تتعلق 
حتديث  ميثل  و�لذي   ،Redstone
ويندوز 10 �لذي تخطط �ل�رشكة لإ�سد�ره 
يف وقت لحق من هذ� �لعام، بينما تتعلق 
 ،19H1 لثانية 18204 بتحديث� �لن�سخة 
وكما ي�سري ��سمه فاإن هذ� �لتحديث من 
�ملفرت�ض �أن ي�سل يف �لن�سف �لأول من 
�لعام �ملقبل. ويعد من �لنادر �أن يح�سل 

�إن�سايدر  ويندوز  برنامج  م�ستخدمو 
�إ�سد�رين  على   Windows Insider
جديدين يف نف�ض �ليوم، وكانت �آخر مرة 
مار�ض  �سهر  يف  �لأمر  هذ�  فيها  ح�سل 
�أ�سبحت قادرة على  �ل�رشكة  �أن  ، ويبدو 
تطوير �ثنني من حتديثات ويندوز 10 يف 
خم�ض  �ل�رشكة  و�أ�سدرت  و�حد،  وقت 
حتديثات رئي�سية حتى �لآن هي حتديث 
�لذكرى  وحتديث  �لثاين  نوفمرب  �سهر 
 Creators ل�سنوية وحتديث �ملبدعني�
وحتديث   Fall Creators وحتديث 

�سهر �أفريل 2018.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- 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�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

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

.»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.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �سام�سونغ  �رشكة  �أ�سدرت 
جديدة  ت�سويقية  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�سي 
9، و�لذي من �ملفرت�ض �أن تك�سف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�سري �لعالمة �لتجارية
�إىل حد كبري على رد فعل   Note
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�سويقية  �لفيديوهات  فاإن  �لأمر 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�سار �لأمور.
قد  �ل�سابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�ض  ب�سبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �سوق  وت�سبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�سابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�سائ�ض �ملنتج، مما قد ي�ستدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�ض �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�سيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �سام�سونغ قررت ��ستباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�سويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�ض �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�سمنها 
ذلك بطارية ب�سعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�سبة لت�سكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�ستخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�سري 
قر�ًر� بزيادة �سعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�سبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�سادرة  �ملعلومات  و�أو�سحت 
�لهاتف  ح�سول  �إمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�سمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
�سطوع  باأعلى  �مل�ستمر  �لفيديو 
�سعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�سا�سة، 
�سمن  �سام�سونغ  تطرحها  بطارية 
�أي هاتف ذكي من ت�سكيلة هو�تفها 
حت�سًنا  ت�سكل  �أنها  كما  �ملختلفة، 
�لعام  كبرًي� بالن�سبة لبطارية جهاز 
 ،8  Galaxy Note �ملا�سي 
ب�سعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�ض  وج�سيكي  �سوز�ن  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �سناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�ض 
و�مل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��ستك�سف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�ساهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�سيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�سها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  �لذي  �لر�سمي”  “غري  �مل�سدر 
بو��سطة موظفي يوتيوب.

�ل�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�ض  �أو  �آي  �لت�سغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �سمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�ستالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�سفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  و�ل�سرت�كات،   Trendingو �لرئي�سية، 
�لرئي�سية و�ل�ستك�ساف  �ل�سفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�سرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�ساهدة  �لعر�ض  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�س�سة  �لفيديو  تو�سيات 
بن�ساط �لعر�ض �ل�سابق و�سلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�ساء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�ض للمحتوى �ملو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



ف�إن   الو�سط   جريدة  م�س�در  وح�سب 
ليال  الت��سعة  ال�س�عة  على  وقع  احل�دث  
كليو««  رونو   »« نوع  من  �سي�رة  قبل  من 
ك�نت ق�دمة من جيجل  وعند و�سوله� اإىل 
بالرة   ملنطقة  ال�رشقي  ب�ملخرج  منعرج 
فقد �س�ئقه� التحكم يف قي�دته�  واأخرجه� 
يف  ت�سبب   مم�  الطبيعي  م�س�ره�  عن 
ح�فة  على  ك�نوا   اأ�سخ��ص  ثالثة  ده�ص 
ك�نت  بح�فلة  ارتطمت  ثم  الطريق 
هرع  وقد  املع�ك�ص،  االجت�ه  من  ق�دمة 
املدنية   احلم�ية  ج�نب  اإىل  املواطنون 
اإىل عني املك�ن الإ�سع�ف ال�سح�ي� ونقلهم 
من  كبرية  اأجواء  و�سط  امل�ست�سفى  اإىل 

االأ�سى واحلزن يف الوقت الذي فتحت فيه 
م�س�لح الدرك الوطني  املخت�سة اإقليمي� 
احل�دث  ومالب�س�ت  ظروف  حول  حتقيق 

تكون  اأن  امل�س�در  اأغلب  رجحت  الذي 
اأ�سب�به مرتبطة ب�ل�رشعة املفرطة ونق�ص 

الكف�ءة واخلربة ل�س�ئق ال�سي�رة. 

ر�شيد هزيل   

بالرة بجيجل

حادث مرور مرّوع �أودى بحياة ثالثة �أ�شخا�ص
ثالثة �أ�شخا�ص  يف حني �أ�شيب  �لر�بع  بجروح معتربة ��شتدعت حتويله على جناح �ل�شرعة �إىل 

م�شت�شفى ب�شري منتوري بامليلية  من �أجل تلقي �لعالج ،

وقفة ورقلة �ل�شلمية 
...ر�شالة يف �ل�شميم 

�لوقفة  ،فاإن  �إثنان  عليه  يختلف  ال  مما 

نظمها  �لتي  �ل�شلمية  �الحتجاجية 

�ملن�شرم  �الأ�شبوع  نهاية  ورقلة  مو�طنو 

�لن�شر  بحي  �لطلق  �لهو�ء  م�شرح  بجو�ر 

�لو�حات  بعا�شمة  باخلفجي  �ملعروف 

تنديد� و��شتنكار� للحفالت �لغنائية �لتي 

برجمت ملجموعة من �لفنانني ر�شدت لهم 

�أمو�ل �شخمة ، حيث يتفق �جلميع �شو�ء 

�أو حمليني وحتى  من م�شوؤولني مركزيني 

�ملو�طنني ، هذه �لوقفة �أتت �أكلها من كل 

�أكدت  �أنها  ذلك  �أبرز  من  ولعل  �جلو�نب 

�أجل  من   ، و�حدة  يد  ورقلة  �شكان  باأن 

حماية واليتهم من ��شتنز�ف �أمو�لها نحو 

عدة  عن  ناهيك   ، جمدية  غري  وجهات 

�لقر�ر  ل�شناع  و�شلت  قد  تكون  ر�شائل 

�جلنوب  عا�شمة  �أن   ، بينها  من  بالبالد 

ما  �لفكري  ،و�لن�شج  �لوعي  من  بلغت  قد 

عن  بعيد�  ب�شلمية  �لوقوف  من  ميكنها 

�الأطر�ف �لتي ت�شعى لال�شطياد يف �ملياه 

�أن  �شاأنه  من  �إد�ري  قر�ر  �أي  �شد  �لعكرة 

عهد  مو�كبة  من  متكينهم  دون  يحول 

�لتنمية ،دون ن�شيان مطالبهم �مل�شروعة 

يف  حكومة  من  �أكرث  �عرتفت  و�لتي 

�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�ص  عهد 

 ، بها  و�أحقيتهم  ب�شرعيتها  بوتفليقة 

بال�شركات  �لعمل  يف  �حلق  غر�ر  على 

 ، جامعي  مب�شت�شفى  دعمهم   ، �لنفطية  

ح�شة �إطار�ت �لوالية و�أحقيتهم يف تقلد 

�شفر�ء   ، كوزر�ء  بالبالد  عليا  منا�شب 
ومدر�ء مركزيون .

موقف

�لعا�شمة

عر�ص للفنان ن�شر 
�لدين بر�همي 
يقدم منذ اخلمي�ص ب�جلزائر 

الع��سمة الفن�ن والر�س�م ن�رش الدين 
براهمي عرب اأعم�له امل�ستلهمة 

من منط عي�ص روحي للزوار جولة 
ال�ستك�س�ف مع�مل ويومي�ت مدينة 
تلم�س�ن وقد نظم هذا املعر�ص 
املو�سوم »روؤى« وي�سم اأزيد من 

خم�سني عمال من طرف مركز الفنون 
والثق�فة لق�رش الراي�ص-احل�سن 
23، ويك�سف الفن�ن الت�سكيلي عن 
مع�مل ثق�فية واأزقة ومقتطف�ت 

من حي�ة مدر�سة مدينة تلم�س�ن يف 
لوح�ته املعنونة »االعالن«، »تالوة 

القراآن الكرمي يف ج�مع الكبري، 
زي�رة االأق�رب«، ب�ب اخللود«، وكذا 

�أحمد باحلاج »ال�سوق، �س�رع خلدون«.  : # بقلم 

تو�تي ي�شتكي منا�شلي �لأفانا

ميرتو �لعا�شمة يتوقف 
ملدة ن�شف �شاعة

بلدية تنرية  ببلعبا�ص

حريق ياأتي على 1200 دجاجة 
و1600 حزمة تنب 

اجلبهة  حزب  رئي�ص   خرج 
اجلزائرية مو�سى  الوطنية 
تواتي عن �سمته وراح يوؤكد ب�أن 
جل من��سلي احلزب ال يدفعون 
ت�سمح  التي  اال�سرتاك�ت 
ن�س�طه،  يف  احلزب  ب��ستمرار 
يف  اإال  يفكرون  ب�أنهم  م�سيف� 

التي  ال�سخ�سية  م�س�حلهم 
اأ�سحت فوق م�سلحة املوؤ�س�سة 
فيه�،  ين��سلون  التي  احلزبية 
�رشورة  اإىل  اجلميع  داعي� 
الدائم  والن�س�ل  االأف�ن�  خدمة 
فيه� وفق اإ�سرتاتيجيته� وخطه� 

ال�سي��سي

 
ميرتو  م�ستوى  على  عطل  ت�سبب 
يف  اأم�ص  يوم  �سبيحة  الع��سمة 
تربط  التي  القط�رات  توقف 

حيث  ال�سهداء،  ب�س�حة  احلرا�ص 
ن�سف  ملدة  توقف  هن�لك  ك�نت 
كبريا  تذمرا  �سكلت  ك�ملة  �س�عة 

و�سط امل�س�فرين.

بوالية  املدنية  احلم�ية  تدخلت 
اإخم�د  اأجل  من   بلعب��ص  �سيدي 
مبزرعة  فالحي  حم�سول  حريق 
مت�م لعرج دوار �سيد اأحمد الت�بع 
هذا  ت�سبب  حيث  تنرية  لدائرة  
احلريق يف خ�س�ئر معتربة ح�سب 
منه�   املزرعة  �س�حب  ت�رشيح 
 03 و  تنب  حزمة   1660 حوايل 
الدواجن  لرتبية  بيوت بال�ستيكية 
وتفحم  هالك  اإىل  احلرائق  اأدت 

اأنبوب   48 و  دج�جة   12000
اأنقذت  ب�ملق�بل  و  بال�ستيكي 
بقر  روؤو�ص   06 احلم�ية   م�س�لح 
زيتون   �سجرة   180 و  �س�ة   و12 
احلم�ية  مديرية  �سخرت  اأن  بعد 
بلعب��ص  �سيدي  لوالية  املدنية 
 03 اإ�سع�ف  �سي�رة  التدخل  لهذا 
 13 رقيب    01 اإطف�ء  �س�حن�ت 

عون حم�ية املدنية 
 �ص.�شهيب

�خرت�ق علمي 

كائنات جممدة منذ 42 �ألف عام تعود �إىل �حلياة

زبائنها  تر�فق    Ooredoo
خالل مو�شم �حلج 2018

�ل�شعودية 

حتديد عقوبة ناقلي �حلجاج �ملخالفني

ع�دت ديدان جتمدت يف الرتبة ال�سقيعية 
ملدة ت�سل اإىل 42 األف ع�م، اإىل احلي�ة، م� 
على  احلية  احليوان�ت  اأقدم  االآن  يجعله� 
اخرتاق  ب�أنه  يو�سف  م�  الكوكب، يف  هذا 

علمي كبري.
النيم�تودا  ب��سم  الديدان  هذه  وتعرف 
ووفق�  امل�ستديرة،  الدودة  اأو  القدمية 
فريق  اأجراه�  التي  اجلديدة  للدرا�سة 
ج�معة  مع  ب�لتع�ون  الرو�ص  العلم�ء  من 
برين�ستون االأمريكية، فقد بداأت الديدان 

اأخرى،  مرة  الطع�م«  وتتن�ول  »تتحرك 
البالي�ستو�سيني  الع�رش  من  االأوىل  للمرة 
)اأو الع�رش احلديث االأقرب ، ومت جتريب 
قبل  م�  ع�سور  من  دودة   300 حوايل 
الت�ريخ يف خمترب مبعهد العلوم الفيزي�ئية 
مو�سكو  يف  الرتبة  علوم  يف  والكيمي�ئية 
احلني،  ذلك  ومنذ  للدرا�سة،  وحتليله� 
على  »دالئل  االإن�ث  من  اثنت�ن  اأظهرت 
احلي�ة«، يف انت�س�ر علمي �سغري لكنه رائد 

ب�لن�سبة للب�حثني املعنيني.

  تُطلق Ooredoo، ال�رشكة املواطنة 
خ��س�  عر�س�  زب�ئنه�،  من  والقريبة 
تقّرب  حيث   ،2018 احلج  مبو�سم 
احلج�ج من ع�ئالتهم وذويهم ومتنحهم 
العربية  من  ات�س�ل  على  البق�ء  فر�سة 
بـ  تن�ف�سية  جد  وب�أ�سع�ر  ال�سعودية 
كل  ب�حت�س�ب  فقط  للدقيقة  دج   10

الر�سوم.
تُخف�ص   ،2018 احلج  مو�سم  خالل 
Ooredoo اأ�سع�ره� خلدمة التجوال 
املك�مل�ت  ال�ستقب�ل   )Roaming(
البق�ع  اإىل  امل�س�فرين  زب�ئنه�  لف�ئدة 

املمتدة  احلج  فرتة  خالل  امُلقّد�سة 
من 01 اأوت اإىل غ�ية 15 �سبتمرب 2018،  
ب�إمك�ن احُلج�ج احل�ئزين على �رشيحة 
ع�ئالتهم  مع  التوا�سل   Ooredoo
وذويهم خالل مو�سم احلج ومق��سمتهم 
الروحي  ال�سفر  لهذا  التقوى  اأجواء 
املتميز  و  احل�رشي  التخفي�ص  ،هذا 
جلميع  �س�لح  التجوال  خدمة  الأ�سع�ر 
زب�ئن Ooredoo، م� قبل الدفع و م� 
�سبك�ت  ذلك عرب جميع  و  الدفع،  بعد 
العربية  ب�ململكة  النق�ل  اله�تف 
    .)Zain، Jawal، STC( ال�سعودية

جل�ن�  ال�سعودية  ال�سلط�ت  �سكلت 
مو�سمية يف مكة املكرمة، خ��سة بتطبيق 
االإدارية  القرارات  واإ�سدار  العقوب�ت 
احلج،  لنظ�م  املخ�لفني  الن�قلني  بحق 
يحملون  ال  اأ�سخ��ص  نقل  طريق  عن 
ت�س�ريح حج نظ�مية واأو�سحت املديرية 
اللج�ن  اأن  اململكة  للجوازات يف  الع�مة 
يف  �ُسّكلت  التي  الق�س�ئية  �سبه  اجلديدة 
تعمل على  مراكز مداخل مكة املكرمة 
العقوب�ت  اإ�سدار  وتتوىل  ال�س�عة  مدار 

الفورية بحق الن�قلني املخ�لفني.

يتم  من  كل  اأن  اإىل  املديرية  واأ�س�رت 
يحملون  ال  حج�ج�  ينقل  وهو  �سبطه، 
ب�ل�سجن  يع�قب  نظ�مية،  حج  ت�س�ريح 
م�لية  وبغرامة  يوم�،  ملدة خم�سة ع�رش 
كل  عن  ري�ل  اآالف  ع�رشة  مقداره� 
الن�قل  وترحيل  به  الت�سهري  مع  ح�ج، 
اإذا ك�ن وافدا بعد تنفيذ العقوبة ومنعه 
واملط�لبة  نه�ئي�  اململكة  دخول  من 
اإن  امل�ستخدمة  النقل  و�سيلة  مب�س�درة 
اأو  املتواطئ  اأو  للن�قل  مملوكة  ك�نت 

امل�س�هم يف املخ�لفة.

ب�شب حالة �الن�شد�د 

و�يل �مل�شيلة يجمد �ملجل�ص 
�لبلدي �شيدي �حممد 

اأعلن وايل والية امل�سيلة »ح�ج مقداد » اأول اأم�ص عن 
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  لقرار جتميد  اتخ�ذه 
�سيدي احممد الت�بعة لدائرة عني امللح اأق�سي جنوب 
االن�سداد  بن�ء على  التجميد  قرار  امل�سيلة ج�ء  والية 
احل��سل منذ �سهر  يف �سري املجل�ص ال�سعبي البلدي 
بني اأع�س�ءه، م� خلف ح�لة من الركود واجلمود وتعطل 
ليتم  ب�ن�سغ�التهم  والتكفل  املواطنني  �سري م�س�لح  يف 
لق�نون  وفق�  الالزمة  االإجراءات  اتخ�ذ  ذلك  اثر  على 
البلدية، ومت اتخ�ذ قرار التجميد ،وتكليف رئي�ص دائرة 

عني امللح بت�سيري �سوؤون البلدية .
عبد�لبا�شط بديار 

ليبيا

��شتقالة رئي�ص هيئة 
�شياغة �لد�شتور 

عبد  نوح  الد�ستور،  ل�سي�غة  الت�أ�سي�سية  الهيئة  رئي�ص  اأعلن 
يوم  قبل  الهيئة،  وع�سوية  رئ��سة  من  ا�ستق�لته  عن  ال�سيد، 
ق�نون  م�رشوع  على  طربق  يف  النواب  جمل�ص  ت�سويت  من 
ال�سيد، يف  واأكد نوح عبد  الد�ستور اجلديد،  اال�ستفت�ء على 
اأو  يب��رش  لن  اأنه  اليوم،  الهيئة  اأع�س�ء  اإىل  به�  بعث  ر�س�لة 
يزاول مقت�سي�ت الوظيفة، اأو اأي عمل من اأعم�له�، اعتب�را 

من اليوم، معرب� عن اأمله يف قبول ا�ستق�لته.

يف ن�شختها �لثالثة

عّمان حتت�شن »قمة �شبكات 
�لتو��شل �لجتماعي« 

حتت�سن الع��سمة االأردنية عم�ن يف اخل�م�ص ع�رش من 
االجتم�عي،  التوا�سل  �سبك�ت  قمة  موؤمتر  املقبل  اأوت 
الع��سمة  والذي �سيعقد يف فندق »�سين�رشي ب�رك« يف 
االجتم�عي يف  التوا�سل  �سبك�ت  قمة  و�ست�سلط  عم�ن، 
االإجتم�عي  التوا�سل  »و�س�ئل  بعنوان  الث�لثة  ن�سخته� 
على  ال�سي�حة«،  قط�ع  على  املحوري  وت�أثريه� 
التوا�سل  �سبك�ت  خالل  من  ال�سي�حي  الت�سويق  اأهمية 
يف  االإجتم�عي  التوا�سل  �سبك�ت  واأثر  االإجتم�عي، 

الرتويج للوجه�ت ال�سي�حية واإثراء جت�رب ال�سي�ح.
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