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وزير ال�صياحة عبدالقادربن م�صعود يوؤكد

الإجراءات الأمنية يف اجلزائر 
وقائية ول توؤثر على ال�سياحة
املكلف بالإعـالم يف اتـحاد  ال�صبيبة اجلزائرية، وليد �صليمي:

نتخوف من �سعوبات كبرية 
فـــــــي الــــــدخول اجلــــــامعي
�س4

�س3

 رئي�س بلدية اجلزائر الو�صطى 
عبد حكيم بطا�س لـ"الو�صط":

انطالق اأ�سغال 
1400 �سكن 

ت�ساهمي ر�سميا

�س24 

�س24

�س 24

تيزي وز

 جمــــيد اأكنو�س رئـــي�سا
 جـديـدا  لـالأمن الـولئـي

امل�صيلة

موظف يختل�س اأكرث من مليار �سنتيم 
ب�صار

حجز قنطار من الكيف املعالج

ملف



عين

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
القانونية  املداولة  بعد  بالعا�صمة 
وغرامة  نافذا  حب�صا  عامني  عقوبة 
مالية بقيمة 50 األف دج يف حق تاجر 
ترويج  جمال  يف   ين�صط  يف  �صمك 
و  الق�رص  الأطفال  بني  املخدرات 
حائز  توقيف  بعد  عليهم  عر�صها 
الإبتدائي رفقة  التعليم  على �صهادة 
�صجائر  بحوزتهما  و  اأخر  قا�رص 
لهم  منحت  باأنها  �رصحوا  ملفوفة 
البالغ من العمر 27  من قبل املتهم 

�صنة .
من  املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
قبل م�صالح الأمن احل�رصي مبنطقة 
�صعيد حمدين بناءا على ت�رصيحات 

بني  اأعمارهما  تراوحت  قا�رصين 
على  حائز  بينهما  من  �صنة  و16   14
اللذان  الإبتدائي  التعليم  �صهادة 

خالل  توقيفهما  لدى  �رصحا 
ببوزريعة  بها  قامت  روتينية  دورة 
من  ملفوفة  �صجائر  وبحوزتهما 

القنب الهندي باأنهما حت�صال عليها 
من قبل �صاحب طاولة لبيع ال�صمك 
و  ال�صجائر  عليهما  عر�س  الذي 
جتربتها  و  اإ�صتهالكها  منهما  طلب 
جل�صة  خالل  تراجعا  اأنهما  غري   ،
الت�رصيحات  هاته  عن  املحاكمة 
بلوغهما  لعدم  اأوليائهما  بح�صور 
ال�صن القانوين ، و اأكدوا باأن املتهم 
الذي عر�س  نف�صه  لي�س هو  املاثل 
ال�صخ�س  و  املخدرات  عليهما 
املعني هو م�صاعد بناء ، من جهته 
املتهم املدعو »اأ،ب«املتواجد  رهن 
احلب�س املوؤقت باملوؤ�ص�صة العقابية 

باحلرا�س  اأنكر ما ن�صب له .
ل.م 
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انقطاع التيار الكهربائي 
مبهرجان وهران

�صهد مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي انقطاعا 
مفاجئا للتيار الكهربائي عندما كانت قاعة العر�س 

تعر�س الفيلم اجلزائري »اإىل اآخر الزمان« �صمن العرو�س 

املتعلقة بامل�صابقة للتناف�س حول جائزة اأح�صن فيلم عربي 

للعام 2018، اأين ا�صطر احلا�رصون يف القاعة اإىل مغادرة 

مقاعدهم والن�رصاف بعدما عجز املنظمون عن اإيجاد 
احللول لعودة التيار الكهربائي وهم يف قمة الغ�صب.

هل يريد حنا�شي التاأثري 
�شلبا على ال�شبيبة حقا؟

يبدو اأن امل�صاكل على م�صتوى فريق �صبيبة القبائل مل ولن 

تنتهي، فبعد املو�صم ال�صعب الذي كان العام الفارط ها 

هو رئي�س الفريق �رصيف مالل يوؤكد باأن رئي�س الفريق 

الأ�صبق حمند حنا�صي اأر�صل جمموعة من »البلطجية« من 

اأجل التاأثري �صلبا على �صريورة الفريق قبيل انطالق املو�صم 

الحرتايف، موؤكدا باأن ال�صبيبة لن تلعب من اأجل ال�صقوط 
و�صيكون لها كلمة خالل املو�صم املقبل.

اأدين بعامني حب�سا

بائع �شمك يحر�ض الق�شر على اإ�شتهالك املخدرات 

خبر في 
صورة

تون�س

ال�شفري اجلزائري يلتقي وزير الدفاع

تبعا لعملية التم�سيط ب�سكيكدة

الق�شاء على اإرهابي رابع
بي�صي  مبنطقة  والتم�صيط  البحث  لعملية  وتبعا  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
ببلدية عزابة، ولية �صكيكدة/ن.ع.5، ق�صت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي، 
من  ر�صا�صا  م�صد�صا  وا�صرتجعت  رابع  اإرهابي  على   ،2018 جويلية   30 يوم 
ل  التي  العملية  هذه  ح�صيلة  لرتتفع  الذخرية.  من  وكمية  كال�صينكوف  نوع 
ثالثة  وا�صرتجاع  اإرهابيني   )04( اأربعة  على  الق�صاء  اإىل  متوا�صلة،  تزال 
نوع  من  اآلية  ن�صف  وبندقية  كال�صينكوف،  نوع  من  ر�صا�صة  م�صد�صات   )03(

�صيمونوف وكمية من الذخرية.

القوات اخلا�شة اجلزائرية 
تظفر الثالثة عامليا 

متكنت القوات اخلا�صة للجي�س اجلزائري من الظفر باملرتبة  الثالثة عامليا 
يف م�صابقة الألعاب الع�صكرية الدولية للمظليني املقامة برو�صيا ليحتل هذا 

الأخري املرتبة الأوىل و املرتبة الثانية كانت من ن�صيب ال�صني .

مالل يلم �شمل الأ�شرة الكروية القبائلية
اأقدم رئي�س فريق �صبيبة القبائل �رصيف مالل على مبادرة طيبة حت�صب له 
من خالل اإقدامه على توجيه الدعوة اإىل م�صوؤويل فريقي مولودية و�صبيبة 

بجاية بداية اإىل ماأدبة الع�صاء مبدينة تيزي وزو يف خطوة جاءت لتاأكيد 
العالقة الوطيدة التي تربط اأندية منطقة القبائل وحت�صني العالقات بني 

جمهور الفرق الثالثة، وهي املبادرة التي ثمنتها اجلماهري اجلزائرية 
عامة وجمهور الأندية الثالثة ب�صفة خا�صة.

ب�سار

حجز قنطار من الكيف املعالج
�صبطت مفرزة للجي�س الوطني ال�صعبي، يوم 30 جويلية 

2018 بالتعاون مع عنا�رص الأمن الوطني بب�صار/ن.ع.3، كمية 
من الكيف املعالج تُقدر بـ)100( كيلوغرام، يف حني اأوقف 

عنا�رص الدرك الوطني وحرا�س ال�صواحل بكل من عني 
متو�صنت والغزوات/ن.ع.2، تاجر خمدرات و�صبطوا )38،515( 

كيلوغرام من الكيف املعالج.

يف  اجلزائر  �سفري  اأكد 
القادر  عبد  تون�س، 
مع  لقائه  يف  حجار، 
التون�سي،  الدفاع  وزير 
الزبيدي،  الكرمي  عبد 
بني  العالقات  قوة  على 
اإياها  وا�سفا  البلدين، 
حيث  بال�ستثنائية، 
تتطابق وجهات النظر بني 
حول  ال�سقيقني  البلدين 
الإقليمية  الق�سايا  اأبرز 

والدولية.
وبح�سب �سحيفة »ال�سروق« 
ال�سفري،  اأ�ساد  التون�سية، 

يف  الثنائي  بالتعاون 
وخا�سة  املجالت،  خمتلف 
الع�سكري  التعاون  منه 
باخل�سو�س  جتلى  الذي 
من  احلدود،  اأمن  جمال  يف 
املتوا�سل  الت�ساور  خالل 
بني  املحكم  والتن�سيق 
القيادات املحلية يف املناطق 

احلدودية.
لحظ  جهته  ومن 
»العالقات  اأن  الزبيدي، 
اجلزائرية  التون�سية 
الأخوية، ت�ستمد قوتها من 
لل�سعبني  امل�سرتك  الن�سال 

بروح  منوها  ال�سقيقني«، 
الن�سجام واملواقف املوحدة 
بخ�سو�س  البلدين،  بني 
وثمن  املنطقة.  م�ساغل 
وزير الدفاع باملنا�سبة اأي�سا 
الثنائي  الع�سكري  التعاون 
يف  التعاون  يف  مبا  املتميز 
بني  احلدود  اأمن  جمال 
عرب  البلدين،  هياكل 
والتن�سيق  املعلومات  تبادل 
امليداين والعملياتي ملكافحة 
واجلرمية  الإرهاب 
املنظمة والت�سدي لظاهرة 

الهجرة غري النظامية.

عقــود CDI لـ120 األف عامل يف قطاع ال�شحة

القالة اإحباط هجرة غري �شرعية

ا�صتثنائية  رخ�صة  مبوجب 
العمومي،  الوظيف  لهم  منحها 
عمال الأ�صالك امل�صرتكة رفعوا 

بالزيادة  تتعلق  مهنية  مطالب 
الوظيف  منح  اأين  الأجو،  يف 
ا�صتثنائية  رخ�صة  العمومي 

امل�صرتكة  الأ�صالك  لعمال 
ال�صحة املقدر  اخلا�صة بقطاع 
من  عامل،  األف  بـ120  عددهم 

خالل حتويل عقودهم من عقود 
غري  عقود  اإىل  املدة  حمددة 

حمددة املدة.

بالقالة/ ال�صواحل  حرا�س  منت ن.ع.5، حماولة هجرة غري �رصعية اأحبط  على  كانوا  اأ�صخا�س  قارب تقليدي ال�صنع.لـ)06( 
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عن طريق ر�صد ات�صالت

اجلي�س اجلزائري اأجه�س اجتماعا للمجموعات الإرهابية يف تون�س
ذكرت م�صادر اأمنية تون�صية اأم�س اأن م�صالح الأمن اجلزائرية املخت�صة متكنت من ر�صد ات�صالت بني عدد قيادات املجموعات الإرهابية التي كانت تن�صق فيما 

بينها لعقد اجتماع مهم داخل الأرا�صي التون�صية.

م.�س

عنها  حتدثت  التي  التقارير  ذات 
اأم�س اإذاعة »�شم�س اف ام« ربطت 
من  اجلزائري  الأمن  متكن  بني 
اإجها�س اجتماع اأمراء اجلماعات 
تتم  التي  العملية  بني  و  الإرهابية 
�شكيكدة  بولية  عزابة  مدينة  يف 
من  اجلي�س  فيها  جنح  التي  و 
اإرهابية  عنا�رص   4 على  الق�شاء 
حربي  عتاد  و  اأ�شلحة  م�شادرة  و 
كان بحوزتهم،  فاٍّن قوات اجلي�س 
اجتماًعا  اأحبطت  اجلزائري 
حني  الإرهابي،  التنظيم  لقادة 
باغتتهم عقب ر�شد ات�شالت بني 

جهة  الإرهابيني يف  من  جمموعة 
وزارة  قالت  فيما  البالد،  �رصق 
الدفاع الوطني يف بياٍن، اإّن قوات 
حربية  اأ�شلحة  �شادرت  اجلي�س 
امل�شتمرة  العملية  خالل  وقنابل، 

باجلهة ال�رصقية.
واأو�شحت قيادة الأركان اأن العملية 
الأمنية،  القوات  بني  امل�شرتكة 
»تاأتي يف اإطار مكافحة الإرهاب«، 
اإىل  اجلي�س  ح�شيلة  ت�شل  وبذلك 
21 اإرهابيا بني م�شت�شلم ومق�شّي 
فقط  جويلية  �شهر  خالل  عليه 
يف  الأمريكية  القيادة  اأن  وي�شار 
قد  »اأفريكوم«  اإفريقيا  عموم 
اأكرث   2018 يف  اجلزائر  �شلمت 

من  فيها  حتذر  اأمنية  مذكرة  من 
موجة هجمات انتقامية خ�شو�شا 
بعد جناح قيادة اجلي�س اجلزائري 
من  كبري  عدد  ا�شتقطاب  يف 
ف�شلت  التي  الإرهابية  العنا�رص 
العودة جلادة ال�شواب و اقتناعها 
بها ممثلون  يقوم  التي  بامل�شاعي 
بع�س  و  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  عن 
اأعيان اجلنوب،و اأي�شا حذرت تلك 
جديدة  اأ�شاليب  من  املذكرات 
الإرهابية  املجاميع  اإليها  جلاأت 
التجنيد  يف  ال�شاحل  و  ليبيا  يف 
كيفيات  و  الأهداف  اختيار  و 
يف  النظامية  اجليو�س  ا�شتهداف 

منطقة ال�شمال الإفريقي.

وزير ال�صياحة عبدالقادربن م�صعود يوؤكد

الإجراءات الأمنية يف اجلزائر 
وقائية ول توؤثر على ال�سياحة

اأ�شار وزير ال�شياحة وال�شناعات التقليدية 
عبد القادر بن م�شعود، باأن اجلزائر تعترب 
بلدا اآمنا وم�شتقرا من احلدود اإىل احلدود، 
املتخذة  الأمنية  الإجراءات  باأن  موؤكدا 
من قبل ال�شلطات املخت�شة تبقى اإجراءا 
وقائية، وهي تتم يف العديد من دول العامل 
قد  م�شاحله  اأن  اإىل  لفت  كما  الأخرى، 
راهنت يف مو�شم ال�شطياف ل�شنة 2018، 
عطلتهم  لق�شاء  اجلزائريني  حتفيز  على 
التوجه  عو�س  بالوطن،  ال�شنوية  ال�شيفية 
اخلارجية.   ال�شياحية  الوجهات  نحو 
لو�شائل  له  ت�رصيح  يف  م�شعود  بن  واأفاد 
هام�س  على  الثالثاء،  اأم�س  الإعالم 
الأطفال  لفائدة  املوجه  الرتفيهي  اليوم 
بال�شاطئ  اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  من 
دولة  اجلزائر  باأن«  فرج،  �شيدي  الأزرق 
اآمنة من احلدود اإىل احلدود، والإجراءات 
الوقائية التي تقوم بها املوؤ�ش�شات الأمنية 
معمول بها يف كل دول العامل«، م�شيفا باأن 
�ش�شاعة امل�شاحة التي تتمتع بها اجلزائر، 
�شالمتها  على  احلفاظ  يف  عائقا  تعد  ل 
من احلدود اإىل احلدود، وباأن املوؤ�ش�شات 
الأمنية قائمة بدورها على اأح�شن وجه، و 
الأمان يف اجلزائر.  و  الأمن  اإل  يوجد  ل 
اللقاء  بخ�شو�س  امل�شدر  نف�س  وك�شف 
يف  املتعاملني  مع  اأجراه  الذي  الأخري 
قطاع ال�شياحة باجلنوب، عن اأنهم التزموا 
ال�شواح  ل�شتقبال  با�شتعدادهم  اأمامه 
م�شيدا  اجلزائرية،  الوجهة  نحو  وجذبهم 
على  وقدرتهم  ال�شياحية  الوكالت  بدور 
ا�شتقطاب ال�شياح، ل �شيما مع الإجراءات 
�شبيل  يف  الدولة  بها  تقوم  التي  الهامة 

تطوير ال�شياحة بالبلد.
وذكر الوزير يف نف�س ال�شياق، باأن املو�شم 
الديناميكية  خالل  من  متميز  احلايل 

و  ال�شياحة  قطاع  لتنمية  احلا�شلة 
اجلزائريني  حتفيز  وكذا  به،  النهو�س 
الوجهات  عو�س  وطنهم  يف  البقاء  على 
جتاوب  اأمر  وهو  اخلارجية،  ال�شياحية 
الواقع  يف  املواطنني  من  كبري  عدد  معه 
بني  من  باأن  م�شيفا  تعبريه،  حد  على 
الهدف،  هذا  لبلوغ  املتبعة  الإجراءات 
ل�شالح  موجهة  تخفي�شات  اإقرار  مت 
م�شت�شهدا  ح�شبه،  الجتماعيني  ال�رصكاء 
اجلزائريني،  للعمال  العام  الحتاد  بعمال 
و�شلت  تخفي�شات  من  ا�شتفادوا  والذين 
الأ�شلي  ال�شعر  من  باملائة   50 ن�شبة  اإىل 
للمجمع  التابعة  الفنادق  يف  لالإقامة 
العتبار  اإعادة  اإىل  اإ�شافة  العمومي، 
ال�شياحة  للمرافق  املحاذية  لل�شواطئ 
باأن  املتحدث  نف�س  واأبرز  وع�رصنتها. 
كربى  اإجراءات  اتخاذ  تنوي  م�شاحله 
تطوير  اجل  من  املقبلة،  ال�شنة  خالل 
ال�شياحة يف اجلزائر بكافة اأنواعها، على 
العتبار  باإعادة  ال�شاحلية  ال�شياحة  غرار 
اإ�شافة اإىل ت�شجيع  ملرافقها وع�رصنتها، 
وال�شياحة  واجلبلية  ال�شتوية  ال�شياحة 
ال�شحراوية لتكون متميزة، لفتا اإىل العزم 
ورف�س  الإيواء.  يف  ت�شهيالت  اإقرار  على 
تناولتها  التي  التعليق على الأخبار  الوزير 
بع�س و�شائل الإعالم حول طرد مواطنني 
التون�شية،  الفنادق  بع�س  من  جزائريني 
للجزائر  �شقيق  بلد  تون�س  اإن   « مفيدا 
قطاع  واإ�شرتاتيجية  منازع،  بدون  وحبيب 
اإطار  يف  تندرج  وهي  وا�شحة،  ال�شياحة 
اجلمهورية  رئي�س  وا�شرتاتيجية  برنامج 
يف  تتمثل  والتي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
النهو�س بالقطاع ونزع الغبار عليه، وجعله 

حمركا للتنمية القت�شادية للوطن.
اإميان لوا�س

قال اأن اإن�صافه لأهل اجلنوب لي�س ردا مبا�صرا له:

مقري يترباأ من انتقاده للوزير الأول  

�صديق �صهاب يوؤكد:

لقاء الأرندي و الأفالن لي�س ردا على حم�س 

جمال ولد عبا�س: 

اتهامي مب�ساندة تر�سيح �سالل للرئا�سيات غري �سحيح

 ترباأ الرجل الأول يف حركة جمتمع 
من  مقري،  الرزاق  عبد  ال�شلم 
انتقاده للوزير الأول اأحمد اأويحيى 
�شكان  بحق  قوية  ت�رصيحاته  اثر 
وليتي ورقلة واجللفة على التوايل، 
تعود  قد  حم�س  باأن  اأكد  حني  يف 
ت�شاركي  اإطار  يف  اإل  لكن  لل�شلطة 
على  الوطني  التوافق  مظلة  حتت 

حد قوله.
يكون  اأن  الرزاق مقري،   فند عبد 
اأم�س  اأول  ن�رصه  الذي  املن�شور 
�شكان  اإحتجاجات  بخ�شو�س 

وليتي ورقلة واجللفة، ردا مبا�رصا 
العام  الأمني  ت�رصيحات  على 
للتجمع الوطني الدميقراطي اأحمد 
ذات  حيث  املو�شوع،  يف  اأويحيى 
له  خالل  من�شور  من  املتحدث 
اأم�س الثالثاء، يف �شفحته الر�شمية 
“حينما  »فاي�شبوك«  موقع  على 
اأويحيى  يكن  مل  املن�شورين  كتبت 
يف ذهني على الإطالق وما اأطلعت 
على ت�رصيحه عن الأحداث اإل يف 
بعد �شدور املن�شورين«،  اليوتيوب 
وذهب رئي�س حم�س اأبعد من ذلك 

حينما اأكد باأن »املن�شورين اأ�شمى 
من اأن يكونا ردا على م�شوؤول كنت 
لقاء معه قبل يوم واحد، حيث  يف 
الأزمة بكل  اأمامه عنا�رص  ب�شطت 
وراءه  وملن  له  فكنت  تفا�شيلها 
نا�شحا مبينا للحق بكل جتلياته ل 

اأخاف يف ما اأقوله لومة لئم.
من  مقرى  حّذر  اآخر  �شياق  ويف 
الذين  »العلمانيني  بـ  و�شفهم 
يخافون من اقرتاب حركة جمتمع 
باأن  موؤكدا  ال�شلطة،  من  ال�شلم 
اإذا  للحكومة  نعود  قد  »حم�س 

اإطار  اأو يف  جنحت يف النتخابات 
وطني  وتوافق  حقيقية  �رصاكة 
وقد  الأزمة،  من  البالد  لإخراج 
ول  جادة  وطنية  حكومة  ت�شناد 
طماأن  الأخري،  فيها«، ويف  نكون 
»اأحباب  احلزبي،  امل�شوؤول  ذات 
“ثقوا  بالقول:  احلركة«،  واأن�شار 
فال  نفعله!  الذي  ما  نعرف  اأننا 
تاأبهوا ب�شغري يتحر�س بنا ول بكبري 
يتاآمر علينا … ثقوا باهلل ووا�شلوا 

الطريق ول تكرثوا اللتفاف«.
 علي عزازقة

التجمع  با�شم  الر�شمي  الناطق  نفى 
�شديق  �شهاب  الدميقراطي  الوطني 
و  الأرندي  الذي جمع  اللقاء  يكون  اأن 
ال�شيا�شة  املبادرات  على  ردا  الأفالن 
التي طلقتها بع�س الأحزاب على غرار 
حم�س  حركة  اأطلقتها  التي  املبادرة 

حول التوافق الوطني
التجمع  با�شم  الر�شمي  الناطق  اعترب 
�شديق،  �شهاب  الدميقراطي،  الوطني 
احلزبي  م�شوؤله  جمع  الذي  اللقاء  اأن 
اأحمد اأويحيى ونظريه يف جبهة التحرير 

ردا  لي�س  عبا�س،  ولد  جمال  الوطني 
التي طرحتها  ال�شيا�شية  من   اأي  على 
مبادرة  فيها  مبا  موؤخرا،  اأحزاب 
جمتمع  حلركة  الوطني”  “التوافق 
املبادرات  على  الرد  اأن  ال�شلم،م�شريا 
التي طرحتها الأحزاب ال�شيا�شية جاء 
يف وقته وخالل اللقاءات التي جمعتهم 

بالأحزاب الطارحة لها.
يف  مت  لقاء  اأن  ذاته  املتحدث  اأو�شح 
حزبني  بني  والت�شاور  التحاور  �شياق 
 ” قائال:  الربملانية،  الأغلبية  ميثالن 

وتن�شيقي  ت�شاوري  عادي،   لقاء  هذا 
يف  الأغلبية  ي�شكالن  حزبني  بني 
اللتقاء  عليهما  يجب  لهذا  احلكومة 
،اأو�شح  اأحرى  من جهة  دوري”  ب�شكل 
الوزارة  مبني  يف  مت  اللقاء  اأن  �شهاب 
بني  لقاء  الأ�شل  يف  كان  لأنه  الأوىل 
�شيا�شي  للحزب  عام  واأمني  اأول  وزير 
اأجل  من  احلكومة  يف  الأغلبية  ميلك 
اجلانب  يف  البالد  و�شع  على  اإطالعه 
والجتماعي  وال�شيا�شية  القت�شادي 
الداخلي  الو�شع  حول  والتحاور 

كاأمينني  النقا�س  اأن  مو�شحا  والدويل، 
توجيه  ومت خالله  جانبيا  كان  عاميني 
العزيز  عبد  اجلمهورية  لرئي�س  نداء 
موا�شلة  على  للموافقة  بوتفليقة 

امل�شرية التي انطلق فيها.
الأرندي  با�شم  الر�شمي  الناطق  وقال 
خاللها  ليوؤكد  منا�شبة  كانت  هذه  اأن 
دعمه  على  لالأفالن  العام  الأمني 
الكامل لعمل احلكومة التي تعمل على 

تطبيق برنامج رئي�س اجلمهورية.
اإميان لوا�س 

جبهة  حلزب  العام  الأمني  رد 
التهام  عن  الوطني،  التحرير 
املكتب  ع�شو  له  وجهه  الذي 
الع�شوية(  )جممد  ال�شيا�شي 
بخ�شو�س  خلدون،  ح�شني 
الأول  الوزير  ل�شالح  عمله 
�شالل،  املالك  عبد  الأ�شبق 
الرئا�شيات  يف  ودعمه 

املقبلة. 
وو�شف، ولد عبا�س هذا الكالم 
التي  ال�شحفية  الندوة  خالل 
مبقر  الثالثاء  اأم�س  عقدها 
حزب  رئي�س  رفقة  احلزب 

الكرامة حممد بن حمو، رواية 
“التكعرير”،  بـ  ل�شالل  دعمه 
موؤكدا اأن الأطراف التي تروج 
بالأ�شخا�س  الرواية  لهذه 
نف�س  ويف  �شغل”.  “فارغني 
املتحدث  ذات  �شدد  ال�شياق، 
وم�شاندته  دعمه  ق�شية  باأن 
بوتفليقة  للرئي�س  واإخال�شه 
معروفة منذ زمن بعيد ،وعاد 
الذي  اللقاء  اإىل  عبا�س  ولد 
مع  الثنني،  اأم�س  اأول  جمعه 
العام  والأمني  الأول  الوزير 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع 

باأن  مربزا  اأويحيى،  اأحمد 
الت�شاور  اإطار  يف  مت  اللقاء 
امل�شتمر بني احلكومة واحلزب 
الأول يف البالد يف ال�شاأن العام 
للبالد، م�شيفا باأن اللقاء الذي 
حلزبي  عامني  كاأمينني  عقبه 
مناق�شة  خالله  مت  الأغلبية، 
ال�شيا�شية  الق�شايا  خمتلف 
مبادرة حركة  فيها  للبالد مبا 
املباردة  وهي  ال�شلم،  جمتمع 
موقفهما  احلزبني  اأعلنا  التي 
منها ب�شكل علني، كما نّوه ذات 
امل�شوؤول احلزبي اإىل اأن اللقاء 

كان فر�شة لتجديد الدعوة اإىل 
الرئي�س بوتفليقة ليتجاوب مع 
األف   700 اأطلقه  الذي  النداء 
ملوا�شلة  الأفالن  يف  منا�شل 
نفى  ال�شياق،  ويف  امل�شرية، 
اللقاءات  تكون  اأن  ولد عبا�س 
حزبي  من  كل  يعقدها  التي 
يف  تدخل  والأرندي  الأفالن 
م�شبقة  انتخابية  حملة  اإطار 
موؤكدا  بوتفليقة،  للرئي�س 
تتطلب  احلالية  املرحلة  باأن 

الت�شاور.
اإميان لوا�س

اجللفة

معلومات عن ا�ستقالة 
جماعية من الأرندي !

حلزب  الر�شمية  ال�شفحة  نفت 
الفاي�شبوك   على  اجللفة  الأرندي 
ال�شتقالة  عن  املتداولة  الأخبار 
عقب  احلزب  ملنا�شلي  اجلماعية 
للحزب  العام  الأمني  ت�رصيحات 
»حقيقة  املن�شور  يف  كتب  و   ،
ا�شتقالة البع�س و هم يف الأ�شل اإما 
مق�شيني بقرار تاأديبي اأو مل يجددوا 
النخراط اأو دخلوا من اأجل م�شالح 
القوائم  من  با�شتبعادهم  و  �شيقة 

قد  كان  و  ال�شتقالة«  موجة  ركبوا 
بيان  يف  الأرندي  منا�شلوا  اأو�شح 
اجلماعية  ا�شتقالة  اإن   ” ا�شتقالتهم 
جاءت ردا على اإهانة الزعيم الراحل 
العقيد اأحمد بن ال�رصيف من طرف 
كانت  و  الأول  الوزير  احلكومة 
مواقع  على  �شفحات  تداولت  قد 
التوا�شل الجتماعي �شور لبطاقات 
مرفوقة  اأخرى  و  ممزقة  منا�شلني 

ببيان ال�شتقالة .  



وال�ضمان  والت�ضغيل  العمل  جدد وزير 
االجتماعي، مراد زمايل ، تاأكيده على 
احلكومة  لدى  نية  اأية  توجد  ال  انه 
“لون�ضاج”.  م�ضاريع  ديون  م�ضح  يف 
ت�ضمل  لن  امل�ضح  عملية  باأن  م�ضريا 
على  املرتتبة  املالية  الغرامات  اإاّل 

التاأخري يف دفع اأق�ضاط القرو�ض.
يف ت�رصيح له على هام�ض زيارة ميدانية 
باأن  بومردا�ض،  والية  اإىل  قادته  التي 
انتهجتها  التي  الديون  م�ضح  �ضيا�ضة 
روح  مع  “تتنافى  �ضابقا،  احلكومة 
�ضيا�ضة  مع  تتنافى  كما  املقاوالتية، 
من  جيل  اإن�ضاء  يف  احلالية  احلكومة 
يحملون  الذين  الناجحني  املقاولني 
والنجاح  واملناف�ضة  العمل  روح 
ال�ضياق،  ذات  يف  الوزير  اأو�ضح  كما 
مت  اإذا  الديون  م�ضح  يف  االأولية  باأن 
املقاوالت  لفائدة  �ضتكون  اعتمادها، 
م�ضاعدتها  يف  رغبة  الناجحة، 

التي  املقاوالت  ولي�ض  التطور  على 
اإىل  م�ضريا  ال�ضوق.  يف  ف�ضلها  اثبتت 
غرامات  اإلغاء  على  احلكومة  عزم 
ال�ضباب  ديون  ت�ضديد  يف  التاأخري 
“اأون�ضاج”،  قرو�ض  من  امل�ضتفيدين 

املعنية  البنوك  ا�ضت�ضارة  بعد  ذلك  و 
عتاد  عر�ض  على  امل�ضاريع،  بتمويل 
املزاد  يف  للبيع  املفل�ضة  املوؤ�ض�ضة 

العلني ال�ضرتجاع اأموالها.

طماأنة �أ�سحاب �سكنات 
»�أفنبو�س«

العمل  وزير  طماأن  اأخرى  جهة  من  و 
والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي، مراد 
الت�ضاهمية  ال�ضكنات  اأ�ضحاب  زمايل، 
االجتماعية لل�ضندوق الوطني ملعادلة 
“اأفنبو�ض”،  االجتماعية  اخلدمات 
تدريجيا.  �ضكناتهم  �ضي�ضتلمون  باأنهم 
على  اإ�رصافه  خالل  زمايل  واأكد، 
�ضكن   273 مفاتيح  ت�ضليم  مرا�ضم 
اإطار  يف  منجزة  زموري  ببلدية 
اأن  ببومردا�ض،  “اأفنبو�ض”،  �ضندوق 
االأ�ضغال  بها  انتهت  امل�ضاريع  اأغلب 
ومل تبق اإال التهيئة اخلارجية، م�ضريا 
اإىل اأن عملية ت�ضليم املفاتيح �ضت�ضتمر 
كما  اجلارية   ال�ضنة  نهاية  غاية  اإىل 
هذه  الأ�ضحاب  اأ�ضفه  عن  الوزير  عرب 
التاأخرات  ب�ضبب  ال�ضكينة،  ال�ضيغة 
منذ  امل�ضاريع  يف  ت�ضجيلها  مت  التي 
باأن هذا االأمر لن  �ضنة 2005، موؤكدا 

يتكرر.

اأفاد وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اأنه 
دينار  مليار   41 من  اأزيد  تخ�ضي�ض  ثم 
للدخول  حت�ضبا  �ضنتيم(  مليار   17600(
املدر�ضي املقبل 2018/2019، م�ضريا 
اأنه ثم رفع التجميد على 1540 م�رصوع 
اجناز واإعادة تهيئة املدار�ض االبتدائية 

واملطاعم عرب الوطن.
واجلماعات  الداخلية  وزير  ك�ضف 

الدين  نور  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
بدوي، اأن م�ضاحله و�ضعت غالف مايل 
يقيمة 26 مليار دينار لت�ضيري املطاعم 
يرتاوح  �ضعر  اأ�ضا�ض  على  املدر�ضية، 
باالإ�ضافة  للوجبة،  دينار  و55   45 بني 
االنتقال  لدعم  اآخر  مايل  غالف  اإىل 
املدار�ض  تزويد  بهدف  الطاقوي 
باملعدات  والية   48 عرب  النموذجية 

التي ت�ضتغل بالطاقات املتجددة

عن  بدوي  اأ�ضار  مت�ضل،  �ضياق  يف 
موجه  دينار  مليار   15 مبلغ  تخ�ضي�ض 
االبتدائية  املدار�ض  و�ضيانة  حلرا�ضة 
من  باملائة   50 با�ضتعمال  ال�ضماح  مع 
مدافئ  اقتناء  اأجل  من  املبلغ  هذا 
عن  عن  معلنا  هوائي،  ومكيفات 
املدر�ضي  للنقل  حافلة   3500 اقتناء 
منها  وخا�ضة،  عمومية  موؤ�ض�ضات  من 
من  ابتداء  جاهزة  �ضتكون  حافلة   600

ذكر  كما  املقبل،  املدر�ضي  الدخول 
الوزير، بدوي بالـ 45 األف من�ضب مايل 
التي خ�ض�ضتها الوزارة لت�ضيري املدار�ض 
واملطاعم املدر�ضية حلاملي �ضهادات 
رفع  وكذا  املهنيني،  والتعليم  التكوين 
اجناز  م�رصوع   1540 على  التجميد 
االبتدائية  املدار�ض  تهيئة  واإعادة 

واملطاعم عرب الوطن.
�إميان لو��س

ح�ضن  بجاية  بلدية  رئي�ض  اأعلن 
للمهرجان  الر�ضمي  االإلغاء  مرزوقي، 
الذي  االأمازيغية،  لالأغنية  ال�ضنوي 
كل  تنظيمه  على  بجاية  مدينة  داأبت 
حدث  من  �ضاعات  بعد  هذا  و  عام 

لي�ض  قراره  اإن  مرزوقي  وقال   . ورقلة 
بل  االأمازيغية،  واحل�ضارة  الثقافة  �ضد 
التنمية  نحو  التظاهرة  ماليري  لتوجيه 
اأن  بالبلدية وكان من املنتظر  املحلية 
تكلف التظاهرة مبلغ 4 مليارات �ضنتيم. 

وبهذا يقتدي مري بجاية، بخرجة �ضكان 
ورقلة الذين نّظموا وقفة �ضلمية الإلغاء 
للتنمية  اأمواله  وتوجيه  فني،  حفل 
القت  التي  اخلرجة  وهي  املحلية 
ا�ضتح�ضانا كبريا من اجلزائريني، الذين 

ملقاطعة  حمالت  اإثرها  على  اأطلقوا 
املاليري  تلتهم  التي  الفنية  احلفالت 
وتوجيه اأغلفتها املالية نحو دعم البنية 

التحتية ملدن التظاهرات.
ف.ن�سرين

الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير  طماأن 
وال�ضيد البحري عبد القادر بوعزقي اأن 
احلمى القالعية لن توؤثر يف اأ�ضاحي العيد 
التي مت ترك نقاط بيعها يف يد الوالة من 
االأبقار  عدد  اأن  مفيدا  حتديدها،  اأجل 
يتجاوز  القالعية مل  احلمى  م�ضتها  التي 

178 على م�ضتوى 10 واليات فقط.
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأفاد  
بوعزقي  القادر  عبد  البحري  وال�ضيد 
م�ضاريع  اإىل  قادته  ميدانية  زيارة  خالل 
منع  مت  اأنه  االأم�ض   بالعا�ضمة  قطاعه 

من  احلد  اجل  من  االأبقار  ا�ضترياد 
اأن  مربزا  القالعية،  احلمى  وباء  انت�ضار 
كل احلاالت متت معاجلتها كلها، م�ضيفا 
اإىل  طريقه  يف  امل�ضتورد  اللقاح  اأن 
اجلزائر لتنطلق عملية تلقيح كل االأبقار 
ومن  الوطني.  امل�ضتوى  على  املتواجدة 
جهة اأخرى ، اأكد بوعزقي  اأن قطاعه ال 
ميكنه اأن يحدد �ضعر االأ�ضاحي باعتبار اأن 
دوره يقت�رص على �ضمان �ضحة االأ�ضاحي 
اأ�ضعار   »: قائال  البياطرة،  خالل  من 
فيها، وغنما  التحكم  االأ�ضحية ال ميكننا 

اأ�ضعار  ال�ضوق الذي يتحكم، مثلما يحدد 
يخ�ض  فيما  اأما   »: م�ضيفا  الدواجن«، 
االأ�ضحية فالوزارة توؤطر فقط وهذا على 
من  وذلك  البيع  ونقاط  املذابح  م�ضتوى 
البياطرة  اأن  موؤكدا  ال�ضحية«،  الناحية 
املبارك  االأ�ضحى  عيد  يوم  �ضيعملون 
وذلك على اعتبار اأن كل املذابح �ضتكون 
مبلف  يتعلق  فيما  اأما  ومفتوحة  تعمل 
االأرا�ضي اخل�ضبة ، اأكد الوزير اأن رئي�ض 
لعدم  �ضارمة،  تعليمات  قدم  اجلمهورية 
امل�ضا�ض باالأرا�ضي الفالحية اخل�ضبة يف 

جميع واليات الوطن، مو�ضحا اأن قطاعه 
الفالحية  االأرا�ضي  تطهري  على  يعمل 
كا�ضفا  اإح�ضاء كل مرت منها،  قانونيا مع 
اأن  اأخرى ك�ضف اأن قيمة االإنتاج الفالحي 
للعا�ضمة يعادل 58 مليار دينار يف �ضنويا 
وهي بذلك حتتل املرتبة 25 من بني 48 
والية واأو�ضح بوعزغي اأن العا�ضمة متلك 
للزراعة  �ضاحلة  هكتار   100 يعادل  ما 
وهي  م�ضقية  م�ضاحات  هكتار   16 منها 

قابلة لالرتفاع.
 �إميان لو��س

وزير �لعمل مر�د زمايل من بومرد��س

وزير �لد�خلية نور �لدين بدوي

بلدية بجاية 

وزير �لفالحة عبد�لقادر بوعزقي

.       ل ميكن �لتحكم يف �أ�سعار �لأ�ساحي

ف.ن�سرين

اإجـــــــــراءات جـــــــــديـــــــــدة 
ال�شتعمال بطاقة ال�شـفاء

41 مليار دينار حت�شبا للدخول املدر�شي املقبل

اإلغاء مهرجان �شنوي للأغنية االأمازيغية و توجيه ميزانيته للتنمية 

منع ا�شترياد االأبقار للحد  من انت�شار احلمى القلعية
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 .      ال م�شح لديون امل�شتفيدين من قرو�ض »اأون�شاج«

�خلبري �لدويل يف  �ملر�قبة �لتقنية حمفوظ غر�بة

اجلزائر تفتقر لدفرت �شروط 
وا�شح الأمن ال�شيارات

 .       �لعالمات �لآ�سيوية و�لفرن�سية
 تفتقد ل�سروط �لأمان 

�إنتاج 1.3 جيغاو�ط من �لطاقة �ل�سم�سية 

 تغطية حاجيات 80 باملائة
 من املواقع البرتولية 
 .      �إ�سرت�تيجية �سونطار�ك �ستوفر

 80 مليون دولر يف 2020  

جويلية  �ضهر  من  االأخري  االأ�ضبوع  �ضهد 
حوادث مرور مميتة على م�ضتوى الوطني، 
اجلهات  من  املتتالية  التحذيرات  رغم 
واأن  �ضيما  االإعالم  و�ضائل  عرب  الو�ضية 
يف  و�ضلت  كوارث  عرفت  حوادث  هنالك 
اإىل  ال�ضيارة  ان�ضطار  اإىل  االأحيان  بع�ض 
ق�ضمني، ما يجعل فر�ضية العامل الب�رصي 
ال  خرباء  ح�ضب  �ضيارات  وجود  ظل  يف 
تتوافق مع ال�رصوط العاملية لالأمان يرتنح 
اإىل  الو�ضية  ال�ضلطات  داعني  تدريجيا، 
التي  ال�ضيارات  على  مو�ضعة  رقابة  خلق 

تدخل ال�ضوق اجلزائرية.
الدويل  اخلبري  اأف�ضح  ال�ضدد  هذا  ويف 
عن  غرابة«  »حمفوظ  ال�ضيارات،  اأمن  يف 
وجود بع�ض »ماركات« ال�ضيارات االأ�ضيوية 
وحتى الفرن�ضية من تفتقد ل�رصوط االأمان 
اأي  من  �ضاحبها  توفرها حلماية  الواجب 
خطر قد يقع له يف الطريق، يف حني اأبرز 
مثل  دخول  يف  �ضاهم  الرقابة  غياب  باأن 
احلكومة  على  ي�ضتلزم  ما  �ضيارات  هكذا 
ت�ضجيل  لتفادي  حديد  من  بيد  ال�رصب 

�ضحايا جدد م�ضتقبال.
واأو�ضح ذات امل�ضدر خالل ت�رصيح خ�ض 
اأ�ضيوية  �ضيارات  توجد  باأنه  »الو�ضط«  به 
ال  اجلزائرية  ال�ضوق  يف  فرن�ضية  وحتى 
تتما�ضى مع املعايري الدولية اخلا�ضة باأمن  
ال�ضيارات، ما يجعل ن�ضبة حدوث حوادث 
املرور على م�ضتوى الطرقات عرب الوطن 
تتزايد كل يوم، وراح ذات امل�ضدر اأكرث من 

ذلك ملا اأكد باأن امل�ضلحة التجارية طغت 
على امل�ضلحة العامة.

يف  الدويل  اخلبري  اأو�ضح  اأخر  �ضياق  ويف 
املواطن  �ضالمة  �ضمان  ال�ضيارات  اأمن 
رقابة  على  بالعمل  وهذا  للدولة  راجع 
ت�ضتعمل  التي  واملركبات  ال�ضيارات  �ضوق 
يف الطرقات، م�ضيفا: »يجب على اجلهات 
يف  املواطن  تخدم  قوانني  اإدراج  الو�ضية 
دفرت  توفري  على  العمل  مع  املجال  هذا 
اخلا�ضة  االأمان  �رصوط  يراعي  �رصوط 
ال  اجلزائر  يف  متابعا:«  بال�ضيارات«، 
تدخل  التي  ال�ضيارات  على  رقابة  توجد 
تقنية  رقابة  حتى  توجد  ال  بل  للجزائر، 
�ضدد  اأخر  جانب  ومن  املركبات«.  على 
ذات امل�ضدر على دخول �ضيارات لل�ضوق 
اأ�ضيا،  من  عالية  نوعية  ذات  اجلزائرية 
وهي ت�ضتعمل يف اأروربا وحتى يف اأمريكا، 
باتت  ال�ضيارات  على  الرقابة  باأن  موؤكدا 
فقد  بالذكر  وجدير  وواجبة.  �رصورية 
اأكدت م�ضالح احلماية املدنية خالل فرتة 
ما بني 26 اإىل 28 جويلية باأنه مت ت�ضجيل 
عدة حوادث مرور منها  20 االأكرث دموية 
مكان  يف  اأ�ضخا�ض   15 وفاة  يف  ت�ضببت 
بجروح  اآخرين   72 اإ�ضابة  و  احلوادث 
عني  يف  اإ�ضعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
امل�ضالح  خمتلف  اإىل  نقلهم  ثم  املكان 
احلماية  م�ضالح  طرف  من  اال�ضت�ضفائية 

املدنية.
 علي عز�زقة

م�ضطفى  الطاقة،  وزير   ك�ضف 
اجلديدة  ال�ضيا�ضية  اأن  قيطوين، 
�ضونطراك  �رصكة  تنتهجها  التي 
�ضتمكنهم من تخفي�ض تكلفة انتاج 
�ضنويا  دوالر  مليون   80 بـ  الكهرباء 
بداية من 2020، حيث اأو�ضح خالل 
عقب  عقدها  التي  �ضحفية  ندوة 
حت�ضريا  الوطني  املنتدى  تراأ�ضه 
الوطنية  املناق�ضة  عن  لالإعالن 
بفندق  الطاقوية املتجددة  للتنمية 
الطاقوي  االنتقال  اإن  االأورا�ضي، 
باجلزائر �ضيكون بالتوجه للطاقات 
و�ضوح  على  موؤكدا  املتجّددة، 
كل  توفري  مع  احلكومة  برنامج 
ذلك،  لتحقيق  متاحة  االإمكانيات 
 400 يعادل  ما  انتاج  �ضيتم  حيث 
قبل  من  الكهرباء  من  ميغاواط 
اإنتاج  مت  حيث  �ضونطراك،  �رصكة 
ال�ضم�ضية  1.3 جيغاواط من طاقة 
التي تغطي 80 باملائة من املواقع 
اإ�ضرتاتيجية  اأن  موؤكدا  البرتولية، 
اأنتاج  اإىل  الو�ضول  هي  اجلزائر 
باملائة   100 ال�ضم�ضية  الطاقة 
اإىل  الهند�ضة  من  بداية  جزائرية 
غاية االألواح ال�ضم�ضية.  كما اأ�ضاف 
حول الطاقات املتجددة اأّن برنامج 
االإمكانيات  كّل  و  وا�ضح  احلكومة 
هناك  واأن  ذلك،  لتحقيق  متاحة 
و  غرداية  بواليات  م�ضاريع  عّدة 
�ضة  خم�ضّ م�ضعود  حا�ضي  و  اأدرار، 

لذلك.
املناق�ضة  بخ�ضو�ض  واأو�ضح 
اأنها  فاأكد  عليها  املعلن  الوطنية 

الوطنية  للموؤ�ض�ضات  �ضتمنح 
الكثري  اأوىل، يف ظل وجود  كخطوة 
مل�ضاحله،  املقدمة  الطلبات  من 
ة  اخلا�ضّ املوؤ�ض�ضات  ميكن  ما 
لوحدها،  لالإنتاج  فيها  امل�ضاركة 
اإعالن  يف  تاأخر  اأي  نفى  حني  يف 
اأن  موؤكدا  وامل�ضاريع،  ال�ضفقات 
الوقت. الدرا�ضات تطلبت كل هذا 
واأّكد الوزير يف ذات ال�ضياق اأّن، 150 
كان  اإذا  لكن  جّدا  قليلة  ميغاواط 
قادرين  خوا�ض  م�ضتثمرين  هناك 
ف�ضيكون  اأكرث  اال�ضتثمار  على 
تقدمي  اإىل  اإياهم  داعيا  ذلك،  لهم 
اليوم ال�ضتخال�ض معا  مقرتحاتهم 
اإعالنه ر�ضميا،  دفرت ال�رصوط قبل 
جاهز،  ال�رصوط  دفرت  اأن  م�ضيفا 
اقرتاحات  هناك  اأّن  اإىل  م�ضريا 
�ضتدرج فيه، ليكون �ضامال وبعدها 

�ضيتم االإعالن عنه.
كما اأ�ضاف بخ�ضو�ض اخلوا�ض اأن 
بعقد  يحظى  خا�ض  م�ضتثمر  كل 
منتوجه  �رصاء  �ضيتّم  املناق�ضة، 
م�ضيفا  �ضونلغاز،  �رصكة  قبل  من 
اأّن �ضعر بيع املنتوج �ضيتم حتديده 
اأّن  منخف�ضا. وقال  يكون  لكي 
تهدف  للخوا�ض  امتيازات  هناك 
كما  ال�ّضغل،  منا�ضب  توفري  اإىل 
لكّل  ال�رصائب  بع�ض  خف�ض  �ضيتّم 
اإىل  الطاقة  وزير  م�ضتثمر، واأ�ضار 
حتمي  امل�ضافة اأمر  القيمة  اأّن  
اأّن  اإىل  م�ضريا  ا�ضترياد،  كل  على 

املعدات �ضتكون منتجة حمليا.
 �سارة بومعزة

قال وزير �لعمل و�لت�سغيل و�ل�سمان �لجتماعي، مر�د زمايل،  �أنه �سيتم �إعادة �لنظر يف �إجر�ء�ت تعوي�س �لدو�ء، م�سري� 
�إىل �أنه قد مت ت�سجيل تبذير كبري يف حقن �لأن�سولني من طرف مر�سى �ل�سكري و�أ�ساف: »�لبع�س ي�ستخدم بطاقة )�ل�سفاء( 

للتبذير«. وقال زمايل بهذ� �ل�ساأن، �أن تعوي�سات �ل�سندوق �لوطني للتاأمينات �لجتماعية للعمال �لأجر�ء قد جتاوز 10 ماليري 
دينار، مما ي�ستدعي �أخذ �إجر�ء�ت ملحاربة هذه �لتجاوز�ت و�أو�سح �لوزير �أن كل ما يتعلق بتعوي�سات �ل�سمان �لإجتماعي من 

��ستخد�مات للدو�ء �أو �أخذ عطل مر�سية �ستخ�سع ملر�قبة مف�سلة، م�سدد� على تطبيق �لقانون على �ملتحايلني.
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 م�سوؤولة التجهيز ببلدية اجلزائر

 الو�سطى ر�سيد اغربيوان:

�شرفات العمارات الكولونيالية اخلطر 
الأول عرب املدن الكربى حاليا

 .        اجلزائر الو�سطى �سخت 
400 مليار لرتميمها منذ 2009

اجلزائر  بلدية  م�ستوى  على  والتجهيز  التعمري  مديرية  رئي�س  حدد 
راأ�س  على  لالنهيار  القابلة  ال�رشفات  م�سكلة   اغربيوان  ر�سيد  الو�سطى 
التخوفات التي تطبع املدن الكربى حاليا، يف ظل ال�سكنات القدمية التي 
لالنتباه  ال�سلطات  لـ«الو�سط«  ت�رشيح  يف  داعيا  الكولونيايل،  للعهد  تعود 
لذلك، واإن كان اجلانب القانوين يجعل من املواطن ال�سخ�س امل�سوؤول عن 
ترميمها اإال اأن حجم التكاليف يعرقل ذلك، وهو ما ي�ستوجب من ال�سلطات 
اأن  مو�سحا  اخلطر،  ناقو�س  اغربيوان  ودق  االنتباه.  الكربى  املدن  عرب 
بلديتهم �سخت 400 مليار �سمن ال�سندوق الثالثي امل�سرتك التمويل ما 
بني احلكومة والوالية والبلدية، منذ 2009، واأن ترميم العمارات متوا�سل 
حاليا على م�ستوى: �سارع كرمي بلقا�سم و�سارع طنجة والواجهة البحرية 
ونهج عمريو�س وكذا على م�ستوى حي يوغرطة وحممد اخلام�س واأودان 
والدكتور  وخمي�ستي  وبا�ستور  روزفلت  لفرانكلني  مرورا  مراد  وديدو�س 
�سعدان، يف حني حدد ن�سبة تقدم االأ�سغال ما بني 50 اإىل 90 باملائة، يف 
ك�سف  ثانية  اأخرى. من جهة  اأحياء  باملائة على م�ستوى  حني متت 100 
ال�رشفات،  تهيئة  اإعادة  بخ�سو�س   2019 م�رشوع  عن  »الو�سط«  حمدث 
االأحياء  العملية على م�ستوى  انهاء  بعد  االأحياء  لداخل  باالنتقال  ويتعلق 
كل  الإنهاء  يت�سع  مل  واإن  جديد،  خما�سي  خمطط  عرب  وذلك  الرئي�سية، 
ال�سري  اإمتام  اأنه يف حالة  اآخر، مراهنا  عمليات الرتميم �سيتبع بخما�سي 
امل�ساريع  بخ�سو�س  اأما  ناجحة  �ستكون  فالعملية  احلالية  للوترية  وفقا 
فك�سف عن قاعة ميدياتيك بحي عمريو�س وقاعة الريا�سات على م�ستوى 

حممد بن عي�سى وكذا عيادة طبية على م�ستوى �سارع طنجة.

�س.ب

 مدير الرتبية والثقافة 
والريا�سة جعفر لواتي:

5 مطاعم مدر�شية املو�شم املقبل 
ونعتمد ال�شنة املالية يف متوينها

 نفى مدير الرتبية والثقافة والريا�سة بالنيابة على م�ستوى بلدية اجلزائر الو�سطى 
جعفر لواتي يف ت�رشيح لـ«الو�سط«، ت�سجيل اأي ت�سارب يف ال�سالحيات اأو التهم ما 
بني م�ساحلهم ومديري املدار�س بخ�سو�س ملف املطاعم على غرار امل�سجل 
عرب عدة مدار�س، مو�سحا اأنهم يحرتمون االإطار التن�سيقي الذي يتيحه القانون 
لكل طرف، حيث اأن مديرو املدار�س يتولون م�سوؤولية ت�سيري املطاعم ومراقبتها، 
عرب  باملدار�س  املطاعم  عدد  اأما  مطعم.  كل  عرب  املخازن  اأعوان  لها  ي�ساف 
البلدية فتقدر بـ4 باإ�سافة +1 للدخول املدر�سي املقبل، ويتعلق االأمر مبدر�سة 
اخلن�ساء. كما اأكد التزامهم بفتح املطاعم املدر�سية مع بداية الدخول املدر�سي 
ال�سنة  بدل  املالية  ال�سنة  على  باعتمادهم  ذلك  وراء  ال�رش  عن  كا�سفا  مبا�رشة، 
 31 اإىل  جانفي   1 من  املموين  وبني  البلدية  بني  ال�سفقة  تتم  اأن  اأي  املدر�سية، 
بدل  املدر�سي  الدخول  لتح�سري  مت�سعا  له  يتيح  ما  وهو  �سنة،  كل  من  دي�سمرب 
متوين  فعملية  عليه  وبناء  املدر�سي،  الدخول  بداية  بعد  االكتظاظ  يف  الوقوع 
املدر�س لل�سنة الدرا�سية املقبلة 2019/2018 حاليا ال تزال �سارية املفعول بناء 
على االتفاقية مع املمون ال�سابق وال حتتاج اإىل جتديد مع كل دخول مدر�سي. ويف 
النهائية  االأطوار  املتفوقني يف  تكرمي  اإىل  البلدية  �ستعمد  الرتبوي  ال�سياق  نف�س 
 5 واالبتدائي  واملتو�سط:19.1   ،18.46 بالبكالوريا  معدل  اأعلى  مّثل  حيث  الـ3، 
تالميذ بعالمات كاملة 10/10، ويليه 9.9 ثم 9.8. اأما بخ�سو�س امللف الثقايف اأو 
النقطة التي حتولت لعالمة تطبع البلدية وهو الرتاخي�س التي متنح للمو�سيقيني 
وكذا الر�سامني فاأو�سح اأن فكرة الرتاخي�س جاءت لتوفري التغطية القانونية لهذه 
اإىل كال�سيكي، وكذا ر�سامني  الفئة بحوايل 5 فنانني مبختلف الطبوع من �سعبي 
وحول الرتفيه، بداية من مببادرة يوم دون �سيارة الذي حتييه البلدية منذ قرابة 
8 �سنوات وتخ�سي�س تلك الطرق للجانب الرتفيهي، بخا�سة خالل رم�سان، حيث 
بربنامج خا�س مبخيم  اال�سطياف  مو�سم  حاليا  ليتدعم  اأ�سبوع،  كل  تنظم  كانت 
مبخيم  الو�سطى  اجلزائر  بلدية   - ورقلة  بني  فيما  التواأمة  اإطار  يف  اال�سطياف 
تو�سيح حمدثنا  6  البلدية على حد  الريا�سية حتوز  االأن�سطة  مل�ستغامن، وحول 
كرمي  ومركب  الريا�سات  مبختلف  واقنوين  الريا�سي  املركب  ريا�سية:  قاعات 
بلقا�سم وملعب عني زبوجة �سابقا حي م�سطفى زيتوين حاليا ور�سيد حرايق و5 

مالعب جوارية.
�سارة بومعزة

خزانات خا�سة باملحافظ باملدار�س 
بداية من الدخول املقبل

بلدية اجلزائر الو�شطى �شتوزع  
2123 حقيبة مدر�شية

ك�سف عبد الكرمي بلح�سني مدير الو�سائل العامة ببلدية اجلزائر الو�سطى 
الـ21 على م�ستوى  انتهائهم من عملية جتهيز املدار�س  لـ«الو�سط«، عن 
البلدية للدخول املدر�سي املقبل، مراهنا على دخول مدر�سي �سل�سل يف 
حت�سري  فتم  املعوزة  العائالت  بخ�سو�س  اأما  القائمة،  التح�سريات  ظل 
املدار�س  متوين  لها  ي�ساف  واملاآزر،  باالأدوات  جمهزة  حقيبة   2123
باالأثاث واالأدوات البيداغوجية الذي يحتاج اإىل تغيري.  اأما اجلديد فيتعلق 
على  بحقائبهم  التالميذ  احتفاظ  اأجل  من  باحلقائب  خا�سة  بخزانات 
املرفوعة  ال�سكاوى  ظل  يف  خا�سة  بها،  التنقل  بدل  مدار�سهم  م�ستوى 
موؤخرا من طرف التالميذ واأولياء االأمور بخ�سو�س ثقل احلقيبة املدر�سية 
لرتد بلدية اجلزائر الو�سطى بح�سب بلح�سني بخزانات خا�سة باحلقائب 
بخ�سو�س  اأما  مدر�سة   21 عرب  حقيبة   124 اقتناء  مت  حيث  املدر�سية، 
العامل ومن  البلدية تراهن كثريا على هذا  اأن  النظافة فاأو�سح بلح�سني 
 10 عرب  وليال،  نهارا  متتالية  بدوريات  �ساحنات   10 خ�س�ست  ذلك  اأجل 

دوريات نهارا ودوريتان بالليل، ي�ساف لها و6 �ساحنات �سغرية للكن�س.
�س.ب

النتظار  قيد  �سكن  طلب   3500"
منها 700 م�ستعجلة

 
عبد  الو�سطى  اجلزائر  بلدية  رئي�س  ك�سف 
احلكيم بطا�س عن جمموعة امل�ساريع التي 
يراهنون عليها على مدار اخلما�سي املقبل، 
يف حني حدد رقم 700 م�سكن كرقم م�ستعجل 
من اأجل تقلي�س حجم اأزمة ال�سكن من بني 
عن  اأي�سا  كا�سفا  �سكن،  طالب  ملف   3500
الت�ساهمي  ال�سكن  م�رشوع  اأ�سغال  انطالق 
حوار  يف  بطا�س  ك�سف  كما  �سكن.  بـ1400 
جمعه بـ«الو�سط« عن متكنهم من توفري 350 
من�سب عرب ا�ستحداث موؤ�س�ستني عموميتني 
�ساملة  تهيئة  الإعادة  الرهان  معلنا  بالبلدية، 
ال�سندوق  مليار يف  بعد �سخ 400  لل�رشفات 
الثالثي مع تخ�سي�س 155 مليار حلي طنجة 
لالأحياء  مليار  اإىل 300  وحده  وحوايل 200 
ال�سعبية، يف انتظار ف�سل املداوالت القادمة 
يف امليزانية التكميلية حول 27 مليار لدعم 
الوالية لتهيئة االأحياء ال�سعبية: موزاوي دبيح 

�رشيف، بليلي ..

بلدية اجلزائر الو�سطى تعد من بني 
اأهم بلديات العا�سمة، ما هي امل�ساكل 

التي تواجه هذه البلدية؟

امل�ساكل التي نواجهها يوميا، خا�سة خالل 
ال�سكن، واملحيط  ال�سابقة هو ملف  العهدة 
باالنهيار  املهددة  ال�رشفات  وكذلك 

واالإ�رشاع يف تهيئتها.

كرئي�س بلدية للعهدة الثانية هل 
ا�ستطعتم خلق منا�سب �سغل لل�سباب 

البطال؟

االأوىل خا�سة  الوزارة  تعليمة من  اأوال  جند 
يف  البلديات  م�ستوى  على  التوظيف  بغلق 
مل  لكننا  النفقات،  تر�سيد  �سيا�سة  ظل 
موؤ�س�ستني  اأوجدنا  بل  االأيدي  مكتويف  نقف 
ومتكنت  عمل،  منا�سب  خللق  عموميتني 
االآن،  حلد  عمل  من�سب   350 خلق  من 
االأوىل املوؤ�س�سة العمومية لت�سيري املن�ساآت 

الثقافية  ال�سيا�سة  بتطبيق  مكلفة  الثقافية 
العقار  ت�سيري  وموؤ�س�سة  ميدانيا  للبلدية 

واحلدائق التابعة للبلدية اأي�سا.

هل للبلدية مداخيل خا�سة متكنها 
من ال�ستغناء عن العناءات اخلا�سة 

باخلزينة العمومية؟

التي  االعناءات  بع�س  هناك  هذا  ليومنا 
توجه لنا من اجلهات الر�سمية مثال اخلا�سة 
منه  ا�ستفدنا  ما  وهو  املدر�سي،  بالدخول 
ونحن  اأخرى،  اإعانات  ال  ذلك  عدا  موؤخرا، 
هلل  احلمد  نقول  الو�سطى  اجلزائر  كبلدية 
وم�ساريع  البلدية  لت�سيري  تكفي  املداخيل 
على  عامل  والـ1400  عامة  املحلية  التنمية 

م�ستواها.

املطاعم املدر�سية، يف كل مرة نلم�س 
بع�س ال�سكاوى بخ�سو�س التن�سيق 

فيما بني البلديات ومديري املدار�س، 
هل من جديد بخ�سو�سها؟

من  املطاعم  ت�سيري  هو  احلايل  القانون 
طرف البلدية 100 باملائة.

البلدية ب�سفتها اخللية الر�سمية 
الأوىل، تق�سد على ال�سغل وال�سكن 

بدرجة اأوىل، اإ�سكالية ال�سكن هل من 
جديد بخ�سو�س تلك امللفات وطريقة 

معاجلتها؟

البلدية  هي  حاليا  الو�سطى  اجلزائر  بلدية 
عقارات  ا�سرتت  التي   2002 من  الوحيدة 
اأن  كما  ملواطنيها،  وتوزعها  �سكنات  وتبني 
م�رشوع  وهو  انطلق  الذي  االأخري  امل�رشوع 
�سكن،   1400 يت�سمن  الت�ساهمي  ال�سكن 
لتكون  مهامها  �ستوؤدي  البلدية  هذا  وليومنا 
هذه ال�سكنات 100 باملائة ل�سالح مواطنيها 
وتنجز يف الوقت املحدد، حيث اأفرج اللقاء 
االأخري بني  البلدية وموؤ�س�سة الت�سيري العقاري 
للعا�سمة لتحويل امل�ساحة املخ�س�سة والتي 
مت �رشاوؤها اأفرج عن حتويلها للمقاول االأحد 
الفارط، من اأجل االنطالق يف امل�رشوع، اأي 
البلدية  اأن�ساأت  كما  انطلق.  امل�رشوع  اأن 
الت�ساهمي فالقانون  جمعية ملتابعة برنامج 

يت�سمن  الت�ساهمي  الربنامج  اأن  على  ين�س 
املقاول  عمل  يف  ت�سارك  جمعية  ان�ساء 

الطالع على مراحل العملية.
  

اأي مرحلة بلغها م�سروع املدينة 
الذكية؟

بع�س  هناك  الذكية  املدينة  بخ�سو�س  اأوال 
توزيع  ت�سيري  حول  اأجنزناها  امل�ساريع 
هو  امل�رشوع  اأن  ومبا  الكرتونيا،  التذاكر 
بداية  البد  العا�سمة،  والية  اأولويات  من 
مهيئة  ومدينة  نظيفة  مدينة  من  االنطالق 
من خالل مظاهرها وهو ما يتج�سد �سمن 
االزدحام  كذلك  ال�رشفات،  تهيئة  اإعادة 
وهو امل�رشوع الذي اأطلقته الوالية من اأجل 
تقلي�س االزدحام املروري، وكذلك اأن جنهز 
اأنف�سنا كمواطنني لالنطالق باجتاه املدينة 

الذكية والتعامالت التي تطبعها.
اأكيد بلديتنا بلدية منوذجية يف كل م�ساريعها، 
عمل  نتاج  بل  الفراغ  من  ذلك  ننل  مل  ولكن 

وا�سع.

 لكل رئي�س بلدية طموح، هل 
ميكن اأن تك�سف لنا عن م�ساريعكم 

امل�ستقبلية؟

اأولوياتي كبلدية هو اأن تكون من بني البلديات 
الرتحيل  عمليات  وكذلك  وطنيا،  االأنظف 
م�سكنا  ينتظرون  الذين  املواطنني  ل�سالح 
 3500 حاليا  حت�سى  االأحياء،  خمتلف  عرب 
بينها  من  نحدد  اأن  ميكن  لكن  �سكن،  ملف 
القول  ميكن  �سكن   700 رقم  لنحدد  االأوىل 
عنها اأنها كافية يف الوقت احلايل المت�سا�س 
الت�سيري  ملرحلة  والدخول  ال�سكن،  اأزمة 
تهيئة  اأولوياتنا:  اأي�سا من  لل�سكنات.  العادي 
ذلك  وحول  الو�سطى،  اجلزائر  عمارات  كل 
�ساهمنا بـ400 مليار منذ 2009 يف ال�سندوق 
 155 له  فقط حي طنجة خ�س�سنا  الثالثي، 
مليار   300 اإىل   200 حوايل  وكذلك  مليار، 
املداوالت  �ستف�سل  كما  ال�سعبية،  لالأحياء 
التكميلية  امليزانية  يف  املقبل  االأ�سبوع 
االأحياء  لتهيئة  الوالية  لدعم  مليار   27 حول 
ال�سعبية: موزاوي دبيح �رشيف، بليلي .. ولنا 
امل�ساريع  خمتلف  يت�سمن  خما�سي  برنامج 
وكل م�رشوع تعمل على الوقوف على اإجنازه 

واالنتهاء منه.

جند اأنكم راهنكم يف جوانب معينة 
على نقاط ميكن اأن ن�سفها بالب�سيطة 
لكنها منحت البلدية طابعا خا�سا على 
غرار تراخي�س الفنانني والر�سامني، 
يوم دون �سيارة، هل ميكن و�سعنا يف 

�سورة هكذا مبادرات؟

هي حتى �سمن اأولوياتنا نقطة ترقية الثقافة 
بالبلدية حيث اأننا البلدية الوحيدة التي متلك 
املداوالت  �سمن  و  مهياأة  �سينما  قاعات   4
باري«  »لو  �سينما  واقع  �سنناق�س  الالحقة 
على م�ستوى �سارع العربي بلمهيدي من اأجل 
ا�سرتجاعها  بعد  لها  مايل  تخ�سي�س غالف 

موؤخرا.

الكثري من »الأميار« يطالبون مبزيد 
من ال�سالحيات من اأجل متكينهم من 

ت�سيري اأف�سل، ما هو تعليقكم؟

من  ملزيد  يدعو  بلدية  رئي�س  كل  حاليا 
ال�سالحيات، وحتى اأنا اأقولها، لكن باملقابل 
تتيح  حاليا  املتاحة  ال�سالحيات  اأن  اأقول 
ت�سيري  من  ومتكيننا  نق�سها  على  العمل 

الن�ساطات وم�سالح البلدية.

بخ�سو�س اجلمعيات التي تعد 
�سريككم الأول، اأي م�ستوى بلغه 

التعاون فيما بينكم، وهل ترى اأن 
اجلمعيات موؤهلة للعمل املدين؟

اأعلن  التي  الت�ساركية  الدميقراطية  اإطار  يف 
هذا  بدوي،  الدين  نور  الداخلية  ويزر  عنها 
ما يجمعنا باجلمعيات، لكن تبقى للتعامالت 
التي  امل�ساريع  �سلبيات،  لها  كما  اإيجابيات 
ن�سارك بها هذه اجلمعيات �ستكون اأكرث تقبال 
االأقرب ويعدون  على م�ستوى االأحياء الأنهم 
ممثلني عن املواطنني لكن باملقابل امل�سكل 
الوحيد يتم عرب ملفات ال�سكن فبع�س جلان 
االأحياء ولي�س كلهم عند امل�ساركة يف اإطار 
اال�ست�سارة حول اأولويات توزيع ال�سكن يدخل 
بع�س  اأي  نف�سو«،  يف  ي�سبق  »املوؤمن  عامل 
اأن  نقول  عامة  ولكن  ال�سخ�سية،  الطلبات 

املجتمع املدين واعي.

 حاورته: �سارة بومعزة

التجديد والتهيئة   حددت رئي�سة مديرية 
يف  حممد  اآيت  مليكة  بالنيابة  العمرانية 
اجلزائر  بلدية  اأن  لـ«الو�سط«  ت�رشيح 
اختيار  على  البلدية  رهان  الو�سطى 
اخلطيب  وابن  اخلن�ساء  مدر�ستي: 
الدخول  خالل  منوذجيتني  كمدر�ستني 
تزويدهم  مع   ،2019/2018 املدر�سي 
بكل التجهيزات الالزمة ودعمها مب�رشوع 
اأويل قريبا وهو ربطها بالطاقة املتجددة 

ينوون  التي  ال�سم�سية  االألواح  جتربة  عرب 
مدر�سة  وبخ�سو�س  قريبا.  اإطالقها 
وقاعة  مبطعم  تعزيزها  �سيتم  اخلن�ساء 
ريا�سة وقاعة خا�سة بامل�رشح، وذلك من 
مع  كاملة.  �سنة  عرب  تهيئته  اإعادة  خالل 

اإعادة بعث التدري�س بابن اخلطيب.
تهيئة  مل�رشوع  درا�ستهم  عن  ك�سفت  كما 
مطعم مركزي على م�ستوى مدر�سة بعينها 
يتنقل لها التالميذ وذلك ح�سب املدر�سة 

متلك  ال  مدار�س  عدة  كون  االأن�سب 
امل�ساحة املخ�س�سة لذلك.

امل�ساريع  كما ك�سفت حمدثتنا عن جملة 
االنتهاء  من  بداية  البلدية:  با�رشتها  التي 
فالونتان،  ووادي  �سعيد  بور  م�رشوع  من 
اللذان اعتربتهما من اأكرب م�ساريع البلدية 
يف انتظار ت�سليمهما نهاية ال�سيف، ثم ما 
تعلق باالأر�سفة التي مت االنتهاء منها عرب 
البلدية وال�سالمل التي تعرف م�رشوع اإعادة 

تهيئتها عرب كل اأحياء البلدية ونف�س االأمر 
الريا�سة:  قاعات  مع  للجدران،  بالن�سبة 
اختبار  انتظار  يف  ال�سخم  باجليل  االأوىل 
و�سك  على  وحري�سان  وموزاوي  املقاول 
مركب  املالعب:  وبخ�سو�س  االنطالق، 
واقنوين قيد الدرا�سة ونف�س االأمر بالن�سبة 
مللعب كرمي بلقا�سم كما ي�ساف لها اإعداد 

البطاقة التقنية مل�سجد النور.  
�س.ب

م�سوؤولة التجديد والتهيئة باجلزائر الو�سطى مليكة اآيت حممد:

مدر�شتان منوذجيتان للدخول املقبل وت�شليم م�شروع بور �شعيد قريبا

رئي�س بلدية اجلزائر الو�سطى عبد حكيم بطا�س لـ"الو�سط":

انطالق اأ�شغال 1400 �شكن ت�شاهمي ر�شميا
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رفيعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
�أن    ،  « »�لو�صط  ليومية  �مل�صتوى 
مبتابعة  �ملكلفة  �لأمنية  �للجان 
قد  كانت  �لجتماعي  �حلر�ك 
ورقلة،  تقرت،  ببلديات  �صجلت 
عني  �ملقارين،  م�صعود،  حا�صي 
�ملنيعة،  مترن��صت،  �صالح، 
جامعة،  ،�ملغري،  �لو�دي  غرد�ية، 
�حتقان  حالة  و�لدبد�ب،  �إيليزي 
ب�صبب   م�صبوق،  غري  حملي 
عرو�ض  يف  �حلا�صل  �لتالعب 
طرف  من  �ملوجهة  �لعمل 
�ل�صناعة  يف  �لعاملة  �ل�رشكات 
�ملحلية  �لوكالت  �إىل  �لبرتولية 
من  �ملئات  حملها  �لتي  للت�صغيل، 
تف�صي  تبعات  م�صوؤولية  �لبطالني 
و�ملحاباة  �ملح�صوبية  مظاهر 
و�لر�صوة لدى طالبي �ل�صغل، ومما 
يحز يف نفو�ض هوؤلء، هو �لرتفاع 
�لإد�ري   �لتمرد  حلالت  �ملقلق 
�لوزير  تعليمة  �رشب  يف  �ملتمثلة 
�لأول، �لأ�صبق  عبد �ملالك �صالل، 
للعاطلني  �لأولوية  مبنح  �لقا�صية 
�ملنطقة  �أبناء  من  �لعمل  عن 
عر�ض �حلائط ، ويف �نتظار تدخل 
باجلنوب  �لتنفيذيني  �مل�صوؤولني 
جدي،  و  حازم  ب�صكل  �ل�رشقي 
�لبطالني معاي�صة  يبقى لز�ما على 
�ملزري  �لجتماعي  �لو�صع 

�أن  �لعلم  مع  م�صمى،  غري  لأجل 
غرد�ية  مترن��صت،  ورقلة،  وليات 
بها  �ُصجل  قد  كانت  و�لأغو�ط، 
يزيد  ما  �جلارية،  �ل�صنة  خالل 
تطالب  �حتجاجية  عن 600 حركة 
باحلق يف �لعمل بال�رشكات �لوطنية 
دون �صو�ها، وهو ما دفع مب�صالح 
�لتدخل  يف  �ملتخ�ص�صة  �لأمن 
�إىل  �ل�صغب،  ومكافحة  و�لحتياط 
ت�صجيل ما يزيد عن 710 تدخالت 
لإعادة حفظ �لنظام �لعام بالنقاط 
�ملت�صنجة   .  من جهة ثانية فقد 

�صجلت دو�ئر �لإخت�صا�ض �لأمنية 
حدة  تز�يد  �ملذكورة  بالوليات 
�لإحتجاجات  وموجات  �لإحتقان 
بالإ�رش�ع  �ملطالبة  منها  �لعارمة 
�لأ�صمية  �لقو�ئم  على  �لإفر�ج  يف 
�لأمناط  خمتلف  من  للم�صتفيدين 
ب�صيغة  تعلق  ما  خا�صة  �ل�صكنية 
قطع  �أو  �لإجتماعي  �ل�صكن 
�لأر��صي �ل�صاحلة للبناء �حل�رشي 
�أو   ، �ملدعمة  وغري  �ملدعمة 
�أمني  حتقيق  بفتح  �ملطالبة  تلك 
�أ�صماء  �إدر�ج  مالب�صات  يف  معمق 

�أ�صخا�ض ل ت�صتويف فيهم �ل�رشوط 
�صمن قو�ئم �مل�صتفيدين .

�لأول  �لوزير  م�صالح  �أن  ومعلوما 
�حمد �أويحي كانت قد حذرت عن 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  طريق 
 ، �جلمهورية  ولة  جميع  �ملحلية 
من مغبة �لعو�قب �لوخيمة �لتي قد 
تنجر �صو�ء عن �لإحتقان �ملتو��صل 
يف ملف �ل�صغل �أو تلك �ملرتتبة عن 
على  �لإفر�ج  يف  �لكبري  �لتماطل 
من  للم�صتفيدين  �لأ�صمية  �لقو�ئم 
�ل�صكنات و�لتجزئات �لإجتماعية .

�لفارط   �ل�صهر  نهاية  �صهدت مع 
�ملناطق  عديد  م�صتوى  على 
بو�كري  �أوىل  ظهور   ، ورقلة  بولية 
باملنقر  يعرف حمليا  �و ما  �لتمر 
. و �صهدت ��صوق �ملنطقة  �رتفاع 
حم�صو�ض نوع  يف �لأ�صعار وو�صل 
�صعر �لكيلو غر�م �لو�حد �إىل 500دج 
يف �صوق �جلملة ومع ظهوره يف كل 
�لفالحني   خماوف  تزد�د  مو�صم 
هذ�  لل�رشقة  �لكبري  �لنت�صار  من 
بع�ض  �نت�صار  و  �لتمر  من  �لنوع 
�ملتخ�ص�صة  �ملنحرفة  �لع�صابات 

يف �رشقة بو�كري �لتمر .
�لع�صابات  هوؤلء  ي�صتغل  حيث 
غر�ر  على  �حل�صا�صة  �لأوقات 

�لقيلولة �أو وقت
متاأخر من �لليل ل�صطو على مز�رع 
قطف  بعملية  ويقومون  �لفالحني 

بو�كري �لتمر
لت�صويقه خارج �ملنطقة و�لذهاب 
و�ملناطق  ب�صكرة  مدينة  �إىل  به 
�ملجاورة لت�صويقه  باأ�صعار باه�صة 
�لثمن ، هذه �لو�صعية جعلت �صعره 

ينهار يف �أ�رشع وقت
. وبالتايل �نعك�ض هذ� �لأمر على 
�لفالح �لب�صيط �لذي  يكابد طو�ل 
�ل�صرب   بفارغ  وينتظر  �ملو�صم 
�ل�رشقة  هذه  ثمن  ليدفع  منتوجه 

، لذ� ينا�صد فالحو
�ملخت�صة   �جلهات  من  �ملنطقة 
ب�رشورة  �ملنقر  ظهور  بد�ية  مع 
هوؤلء  على  دورية  رقابة  و�صع 
ظهور  �قرت�ب  قبل   �لع�صابات  

متر دقلة   نور.و�إل �صيزد�د
�نت�صار هذه �لع�صابات .

اأحمد باحلاج 

�لذ�تي  �لبناء  حي  قاطني  يتخبط   
ببلدية �أدر�ر يف �أزمة عط�ض خانقة 
يثري  ومما   ، كامل  �صهر  من  لأزيد 
�ملع�صلة  من  �ملت�رشرين  خماوف 
�لقائمة هو ��صتمر�رها يف عز ف�صل 

�ل�صيف �حلار .
�لبناء  حي  �صكان  ممثلي  نا�صد 
�مل�صاكني   بديار  �ملعروف  �لذ�تي 
ببلدية �أدر�ر ، خالل لقائهم بجريدة 
»�لو�صط  » ، بربجمة زيارة ميد�نية 
حمو  �لولية  و�يل  طرف  من  لهم 
بكو�ض   للوقوف على حجم معاناتهم 
مع �لنق�ض �لفادح يف �لتزود باملياه 
�ل�صاحلة لل�رشب ملا يزيد عن �صهر 
�لو�صعية  هذه  �أن  حيث   ، كامل 
�حلي  �صاكنة  على  حتمت  �ملزرية  
�لتنقل  عناء  حتمل  على  �ملذكور 
م�صافات  على  �ل�صفر  وم�صقة 
 ، �ملجاورة  �لأحياء  باإجتاه  بعيدة 
فيما جلاأت فئة معينة منهم لإقتناء 

�صهاريج �ملياه باأثمان باه�صة ل�صد 
حاجيتهم �ليومية ، ويف �صياق مت�صل 
فقد حذر ذ�ت �ملتحدثني من مغبة 
و�ملتمثل  �لقائم  �مل�صكل  ��صتمر�ر 
يف �أزمة �لعط�ض  ، خا�صة �إذ� علمنا 
�أن  �ملنطقة تعي�ض على وقع موجة 
�لتي جتاوزت  عتبة  حر �صديدة و  
48  درجة مئوية  حتت �لظل ، �لأمر 
على  متز�يد�  طلبا  ي�صتدعي  �لذي 
�أو  لل�رشب  �صو�ء  �ملياه  ��صتهالك 

�ل�صتحمام .
�لبناء  حي  �صكان  �صب  جهتهم  من 
�لذ�تي  جام غ�صبهم  على كل من 
�لبلدية  و  �ملياه  �جلز�ئرية  م�صالح 
وحملوهما م�صوؤولية تبعات  جتاهل 
�أمو�ل  يتطلب  ل  �لذي  مطلبهم 
ي�صتدعي  ما  بقدر  ح�صبهم  �صخمة 
�ل�صلطات  من  حقيقية  نية  وجود 

�ملعنية للتجاوب معه .    
�شيخ مدقن  

�لأ�صبوع  خالل  �وقفت 
�لأمن  م�صالح  �جلاري، 
مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة 
�ملنظمة  �جلرمية 
�رشعية  �لغري  و�لهجرة 
للدرك  �لقليمية  بالكتيبة 
�لوطني  ببلدية برج باجي 
 10 �أدر�ر،  بولية  خمتار 
يحملون  �أفارقة  رعايا 
جن�صيات  مالية  ، نيجريية 
، ت�صادية ، كامريونية  ،  و 
للم�صلحة  نقلهم  �أثناء 
�ملخت�صة  ، وبعد ��صتكمال 

مت  معهم  �لتحقيقات 
�أمام  تقدميهم  مبوجبها 
�جلمهورية  وكيل  �ل�صيد 
بنف�ض  رقان  حمكمة  لدى 
�إد�نتهم  مت  �أين  �لولية   
�صجنا  ب�صنة  جميعا 
تغرمي  مع  �لنفاذ  موقوفة 
كل و�حد منهم بـ 48 �ألف 
قبل   ، جز�ئري   دينار 
��صتكمال �جر�ء�ت �لطرد 
�لوطني بتهمة  من �لرت�ب 

�لقامة �لغري �رشعية  .
اأحمد باحلاج  

تعي�ش عديد البلديات باجلنوب ال�شرقي على وقع �شفيح �شاخن ،  ب�شبب تف�شي مظاهر املح�شوبية 
واملحاباة ب�شوق العمل، وكذا التالعب غري املفهوم بالقوائم ال�شمية للم�شتفيدين من احل�ش�ش 

ال�شكنية اجلاهزة، بالإ�شافة للقطع الأر�شية املوجهة للبناء .

فيما توعدت احلكومة مبعاقبة امل�شوؤولني املتقاع�شني  

اأحمد باحلاج 

ملفات ال�ضغل ،ال�ضكن وقطع الأرا�ضي 
تفاقم الحتقان بـ 13 بلدية باجلنوب  

عرب زبائن بريد �جلز�ئر بالأحياء 
و�ملناطق �لنائية بتمرن��صت ، عن 
�ل�صديدين  وتذمرهم  ��صتياءهم 
�ملالية  �ل�صيولة  توفر  عدم  نتيجة 
بذ�ت  �جلز�ئر  بريد  مبكاتب 
عطل  �لذي  �لأمر     ، �لولية 
�لتنقل  �إىل  بهم  دفع  م�صاحلهم 
�ملجاورة  بالأحياء  �جلز�ئر  لربيد 
للقيام بالعمليات �لربيدية و�صحب 
جعل  و�صعا   ، �ل�صهرية  رو�تبهم 
يف  يعانون  �ملذكور  �لربيد  زبائن 

�صمت   .

بالتجمع  �ملو�طنني  ��صتكى 
مع�صلة  من   ، �لو�د  قطع  �ل�صكني 
عدم توفر �ل�صيولة �ملالية مبكاتب 
�ملتو�جدة  �لفرعية  بريد �جلز�ئر 
باملناطق �لنائية بذ�ت �لولية  ، و 
�أثار �متعا�صهم و��صتياءهم  هو ما 
ي�صتنجدون  جعلهم  و  �ل�صديدين 
و�ملناطق  بالأحياء  �جلز�ئر  بريد 
و  �أمو�لهم  �صحب  بغية  �ملجاورة 
�لقيام مبختلف �لعمليات �لربيدية 
، و�صعا جعلهم يدفعون مبالغ مالية 
�إ�صافية للتنقل و عطل م�صاحلهم 

.  و ح�صب ت�رشيح عدد من زبائن 
فاإن   « �لو�صط    « لـ  �لربيد  ذ�ت 
�ملع�صلة �لقائمة �أرقتهم و نغ�صت 
حياتهم ، كما �أنها عطلت م�صاحلهم 
و جعلتهم ينتظرون �صاعات طويلة 
للظفر  �مل�صافرين  نقل  مبحطات 
�مل�صافرين  نقل  بحافالت  مبقعد 
للقيام  �ملجاورة  للمناطق  للتنقل 
و  �لربيدية  �لعلميات  مبختلف 
من  ز�د  ما  و   ، �أمو�لهم  �صحب 
�إجبار  �ملطروح  �مل�صكل  حدة 
�لطلبة  �لذين �صيجتازون خمتلف 

م�صاريف  دفع  على  �مل�صابقة 
وهو   ، �لربيد  مبكاتب  �لت�صجيل 
عن  يتغيبون  منهم  عدد  جعل  ما 

�لدر��صة لت�صديدها .
 وعليه طالب هوؤلء �ملو�طنني من 
�جلهات �ملعنية بالتدخل �لعاجل ، 
و�لعمل على توفر �ل�صيولة �ملالية  
�أمالهم  ب�صحب  لهم  �ل�صماح  بغية 
لالأحياء  �لتنقل  بدل  �أريحية  بكل 
�ملجاورة للتقليل من �ملعاناة �لتي 

يعي�صونها  يف �صمت  .
�شيخ مدقن 

�جلميل  �ملنظر  حي  �صكان  يز�ل   ما 
يعي�صون  بغرد�ية   بريان  ببلدية  �لكائن 
�نعد�م  ب�صبب  �لد�م�ض  �لظالم  يف 
رغم  وذلك  بحيهم،  �لعمومية  �لإنارة 
�لتي  �لعديدة  و�ل�صكاوي  �لند�ء�ت 
قدموها للمعنيني بالأمر �أو على م�صتوى 
لبلديتهم  �ملنتخبة  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لإنارة  ب�صبكة  حيهم  ربط  ق�صد 

�لعمومية �ملتو�جدة باملنطقة .
�ملنظر  بحي  �لقاطنة  �لعائالت  �أكدت 
لولية  �لتابعة  بريان  ببلدية  �جلميل 
»�لو�صط«   بيومية  �ت�صالها  يف  غرد�ية  
يعي�صونها  �لتي  �ل�صعبة  �لظروف  على 
با�صتمر�ر بحيهم يف هذه �لآونة �لأخرية 
�لعتد�ء�ت  ظاهرة  لتنامي  نظر� 
من  جماعة  حولتها  �لتي  مبنطقتهم 

مكان  �أف�صل  �إىل  �ملنحرف  �ل�صباب 
لتنفيذ جر�ئم �ل�صطو و�ل�رشقة وجتريد 
حل  كلما  متلكه  ما  كل  من  �ل�صحية 
دون  �ملنظر �جلميل   �لظالم على حي 
بقية �لأحياء �لأخرى �لتي تنعم  بالأمن 
بعد �أن مت ربطها ب�صبكة �لإنارة �لعمومية 

منذ �صنو�ت .
�ملنظر  حي  ل�صكان  هذ�   يحدث 

�جلميل بربيان يف ظل �صيا�صة �لتجاهل، 
عليهم  �ملطبقة  و�لإق�صاء  �لتماطل 
م�صتوى  على  بالأمر  �ملعنيني  قبل  من 
بلديتهم منذ �صنو�ت عديدة و�لتي حالت 
دون جت�صيد �لوعود �ملتعلقة بربط ذ�ت 
�حلي ب�صبكة �لإنارة �لعمومية �ملوجودة 

باملنطقة .
�شيخ مدقن 

طالبو باحتواء امل�شكل املطروح

يف ظل ارتفاع ظاهرة ال�شرقة وترويج املخدرات 

زبائن بريد اجلزائر بتمرنا�ضت  يطالبون بتوفري ال�ضيولة املالية 

�ضكان حي املنظر اجلمل بربيان يطالبون بالإنارة العمومية

فيما بلغ �شعر الكيلوغرام الواحد 500 دج

يف وقت تلتزم فيه ال�شلطات املحلية دور املتفرج 

 برج باجي خمتار بادرار  

ظهور بواكري التمر  بولية ورقلة

اأزمة عط�ش خانقة حتا�ضر قاطني 
البناء الذاتي ببلدية اأدرار 

طرد  10 رعايا افارقة بتهمة 
القامة الغري �ضرعية



ب�أمن  ال�رشطة  قوات  األقت   
القب�ض  بلعب��ض  �سيدي  والية 
العقد  يف  خطري  ل�ض  على 
تورطه  بعد   ، العمر  من  الث�ين 
يف العديد من الق�س�ي� املتعلقة 
املركب�ت   داخل  من  ب�ل�رشقة 
عدة  �رشقة  يف  تورط  املتهم 
اأجهزة  غرار  على  اأغرا�ض 
الوث�ئق،  ح�فظ�ت  راديو، 
وغريه� من االأغرا�ض اخل��سة، 
�سح�ي�ه  يرت�سد  ك�ن  حيث 
خ��سة من الن�س�ء ليقوم بفعلته 
قوات   ، ملركب�تهن  ركنهن  بعد 
اأم�م  املتهم  قدمت  ال�رشطة 
اأمر  حقه  يف  �سدر  اأين  الني�بة 
تعود  الق�سية  .حيثي�ت  اإيداع 
ال�رشطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل 
الرابع  احل�رشي  ب�الأمن 
ملعلوم�ت مف�ده� تعر�ض عدة 
ال�رشقة  عملي�ت  اإىل  مركب�ت 

والتي  بعد تخريبه�  من داخله� 
ا�ستهدفت على وجه اخل�سو�ض 
اأجهزة راديو، وث�ئق �سخ�سية ، 
اأموال واأغرا�ض اأخرى، لتب��رش 
على  حتقيق  بفتح  امل�سلحة 
عن  للك�سف  ال�رشعة  جن�ح 
التحري�ت  الق�سية  مالب�س�ت 
التي ب��رشته� امل�سلحة ك�سفت 
ي�ستهدف  ك�ن  فيه  امل�ستبه  اأن 
�سي�رات  اخل�سو�ض  وجه  على 
حيث   ، لن�سوة  ملكيته�  تعود 
ركنهن  بعد  يرت�سدهن  ك�ن 
بعد  بفعلته،  ويقوم  ملركب�تهن 
قوات  متكنت  االأبح�ث  تكثيف 
هويته  حتديد  من  ال�رشطة 
ب�سخ�ض  االأمر  ويتعلق  وتوقيفه 
 ، العمر  من  الث�ين  العقد  يف 
بحي  توقيفه  مت  االأخري  هذا 

"قمبيطة"  .
�ص.�صهيب
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ح�سورهم  من  وب�لرغم  حيث 
املواعيد  كل  يف  االإيج�بي 
واملحلية  الوطنية  واملن��سب�ت 
تطلع�تهم  واأدنى  اأب�سط  اأن  اإال 
على  تتحقق  مل  التنموية 
المب�الة  ب�سبب   ، الواقع  م�رشح 
ع�سفت  التي  امل�سوؤولني 
مل  التي  امل�رشوعة  بحقوقهم 
اجله�ت   ، منه�  �سيئ�  ين�لوا 
ال�سمت  مت�ر�ض  ظلت  الو�سية 
يحت�جه  م�  بتوفري  تب�در  ومل 
معي�ستهم  يف  الغالبة  اأولئك 
اليومية ، اإىل ج�نب عجزه� على 
مل  جمتمع  ب�ن�سغ�الت  التكفل 
يفق تعداده 4 ااّلف ن�سمة ، فال 
وال  دائم  غ�ز  وال  ك�فية  كهرب�ء 
وا�سحة  نظ�فة  وال  منتظم  م�ء 
، التهيئة غ�ئبة والوظيفة ت�سّنف 
التحقق  امل�ستحيلة  االأحالم  من 
املرافق  لكل  كلّي  وانعدام   ،
والتعليمية  الثق�فية  الري��سية 
املج�ل�ض  حتر�ض  مل  حيث   ،
فرتة  طوال  املتع�قبة  املنتخبة 

هموم  تبديد  على  ت�سيريه� 
 ، الهيوهي  املجتمع  وم�س�كل 
فبق�ء مدينة ال�رشف�ء على ح�له� 
اأمر  هو  �سنة  ع�رشين  من  الأكرث 
حمرّي فعال ويثري ت�س�وؤالت كثرية 
 ! وجريانه�  ق�طنيه�  قبل  من 
فمعظم امل�سوؤولني الذين تع�قبوا 
والربط  احلل  من��سب  على 
جدية  خطوات  اأي  يتخذوا  مل 
منحوهم  من  خدمة  اجت�ه  يف 

م�  وكل   ، االنتخ�بية  اأ�سواتهم 
�سدر منهم هو كالم ف�رغ ووعود 
املنطقة  زي�رة  ومق�طعة  ك�ذبة 
انتظر  الهيوهي  املواطن   ،
من  اأوج�عه  وت�س�عفت  طويال 
تالعب  يعد  ومل   ، االنتظ�ر  ق�س�وة 
ترقبه  يطيل  امل�سوؤولة  االأطراف 
الغنب واحلقرة  اأ�سك�ل  وحتمله لكل 
على  يجمعون  الهيوهيني  وغ�لبية   ،
ي�ستلزم  امل�أ�س�وي  الو�سع  هذا  اأن 

ال�سمل  ومل  ال�سفوف  توحيد 
الوالئية  ال�سلط�ت  نحو  والتحرك 
 ، وا�ستي�ئهم  �سخطهم  عن  للتعبري 
التي  ال�س�ئعة  حقوقهم  وا�سترياد 
عبثت به� ثلة من امل�سوؤولني ال عهد 
لهم وال ذّمة ، ويت�س�ءلون يف االأخري 
كيف �سيت�رشف امل�سوؤول االأول عن 
الوالية اإذا علم بحقيقة مع�ن�تهم ؟! 
واأي م�سري ملجتمعهم الذي تك�لب 

عليه االأحّبة قبل االأعداء ؟!

رغم معاناتهم املتوا�صلة  يباغتونك بطيبتهم املر�صومة على وجوههم قبل اأن تالم�صها يف معاملتهم الدافئة 
وت�صرفاتهم العذبة ، ي�صتقبلونك بكل ما ميلكون من �صهامة وب�صاطة وعفوية دون مبالغة اأو تزييف ، ت�صعر 

من خالل اأحاديثهم بالقناعة املمزوجة بالأنني ، بالثقة الغارقة يف القهر والتخّلي ، وبال�صرب الذي ي�صارع 
احلرية والقلق والياأ�ص ! هوؤلء هم �صكان مدينة الهيوهي التابعة اإداريا لبلدية تعظميت باجللفة ، الذين 

يعي�صون اأزمة اجتماعية خانقة حالت دون تنعمهم بحياة لئقة ، 

�صكان الهيوهي باجللفة 

عمر ذيب 

كون بال�سرب رغم ق�ساوة التجاهل والغنب  !  متم�سّ

تب�صة

�صعيدة

بلية غبالة يف جيجل 

اإخماد حريق التهم ف�سالت مادة البولي�سرت

�سفرية اأندوني�سيا لبحث فر�ص ا�ستثمارية جديدة

�سكان قرية بني �سبيح 
يطالبون بالتنمية وفك العزلة

ط�لب �سك�ن قرية بني �سبيح بلدية 
كل  امل�سوؤولني  جميع  من  غب�لة 
ب�رشورة  ووظيفته  من�سبه  ح�سب 
خ��سة  تنموية  م�س�ريع  اإدم�ج 
امليزانية  برن�مج  يف  ب�لقرية 
العزلة  وفك   2018 ل�سنة  امل�لية 
عنه�، الأن بني �سبيح مرت ب�سنني 
اال�ستقالل  فجر  مند  عج�ف 
من  خلوه�  رغم  هذا  يومن�  اإىل 
اجلف�ف،  ف�لتنمية بهذه القرية ال 
اأثر لوجوده� يف ظل احلي�ة البدائية 
ومظ�هر البوؤ�ض واحلرم�ن الب�دية 
وم�   ، االأه�يل  مالمح  على  للعي�ن 
الطبيعة  اأكرث  مع�ن�تهم  يف  زاد 
�سعوبة  مع  للمنطقة  اجلبلية 
امل�سلك املوؤدي اإليه� وكذا انعدام 
ال�رشورية  احلي�ة  متطلب�ت  جميع 
جتهيز  ب�لغ�ز،عدم  ""النقل،التزود 
نق�ض  مع  ب�لعت�د  العالج  ق�عة 
الت�أطري،عدم اال�ستف�دة من ال�سكن 
الفالحي  الدعم  غي�ب  الريفي، 
ال�سب�نية  املرافق  وانعدام 
متو�سطة  وجود  ،عدم  والري��سية 
 1000 من  اأكرث  به�  القرية  لكون 
اله�ج�ض  يعترب  ف�لنقل  ن�سمة""، 
الن�قلني  عزوف  ب�سبب  االأكرب 
اخلط  على  العمل  عن  العموميني 
�سيق  بحجة  القرية  اإىل  املوؤدي 
مع  اأحي�ن�   الرتبة  وانزالق  املمر 
واجل�سور  املمرات  بع�ض  وجود 
ب�خلطر  تنذر  التي  القدمية 
�سبيل  على  اأي حلظة  املحدق يف 
املث�ل معرب "املربع" الذي ي�سكل 
يف  خ��سة  امل�رة  على   خطرا 
ف�سل ال�ست�ء ب�سبب ارتف�ع من�سوب 
امل�س�كل  هذه   ، لكحل  واد  مي�ه 
انفه  رغم  ير�سخ  املواطن  جعلت 
اإىل ابتزاز ""الفرود""من اأ�سح�ب 

وال�س�حن�ت  املغط�ة  ال�سي�رات 
البلدي�ت  اإىل  للتنقل  اجلرارات  و 
املج�ورة ، اأم� عند حدوث ح�الت 
االإ�سع�ف�ت  تتطلب  ليال  مر�سية 
املري�ض  اأهل  على  فم�  الفورية 
للبحث  الطوارئ  جر�ض  دق  �سوى 
نوعه�  ك�ن  مهم�  مركبة  اأي  عن 
ال�سط�رة  بلدية  عي�دة  اإىل  لنقله 
ب�مليلية  منتوري  م�ست�سفى  اأو 
ي�س�رع  ف�سيبقى  ذلك  تعذر  واإن 
مل  اإن  ال�سب�ح  غ�ية  اإىل  االأمل 
مثل  اأخرى  م�ستجدات  حتدث 
ب�لن�سبة  اجلنني  و�سع  اأو  الوف�ة 
فال  الغ�ز  اأم�  احلوامل،  للن�س�ء 
مي�سورا  ك�ن  من  اإال  عليه  يح�سل 
ي�سطر  بحيث  عظيم  حظ  ذو  اأو 
ال�سك�ن القتن�ئه يف اأغلب االأحي�ن 
الت�بعة  ق�رشة  عني  اأو  امليلية  من 
ل�سكيكدة ،اأم� ب�قي الع�ئالت التي 
على  فتعتمد  قوة  وال  له�  حول  ال 
الطع�م  طهي  عملية  يف  احلطب 
فهو  ال�سحة  قط�ع  ،اأم�  والتدفئة 
توجد  حيث  �سبيح  ببني  مري�ض 
تتوفر  ال  لكن  كديكور  عالج  ق�عة 
يعمل  واحد   ممر�ض   على  اإال 
ب�لنظر  ك�يف مت�م�  نه�را وهو غري 
اإىل الكث�فة ال�سك�نية  التي تتطلب   
الالزم وطبيب  الطبي  العت�د  توفري 
يع�ين  كم�  للن�س�ء،  ع�م  وممر�سة  
ال�سك�ن من عدم تخ�سي�ض ح�س�ض 
الفالحي  والدعم  الريفي  لل�سكن 
الفالحية  الطبيعة  من  ب�لرغم 
اأغلب  وح�لة  للمنطقة  اجلبلية 
ن�هيك  والقدمية،  اله�سة  البيوت 
عن البط�لة التي ع�س�ست يف القرية  
ب�سبب عدم ا�ستف�دة اأغلب ال�سب�ب 

من فر�ض الت�سغيل .          
 ر�صيـد.هــ      

ب�لوحدة  التدخل  فرقة  تدخلت 
املدنية  للحم�ية  الرئي�سية 
ال�سهيد ح�س�ين دوح بتب�سة م�س�ء 
اأول اأم�ض يف اإخم�د حريق ن�سب 
يف ف�سالت م�دة البولي�سرت ك�نت 
جممعة داخل حفرة ترتبع على 
�سبعة اأمت�ر مربعة مب�سنع يوجد 

بتب�سة  ال�سن�عية  ب�ملنطقة 
 10 رقم  الوطني  الطريق  على 
الرابط بني تب�سة ق�سنطينة وقد 
املدنية  احلم�ية  فرقة  تدخلت 
يف  متطورة  وو�س�ئل  بتجهيزات 
احلريق  الإخم�د  املك�ن  عني 
اأم�كن  اإىل  الميتد  حتى  املهول 

اأخرى ،كم� تدخلت ذات الفرقة 
من اجل  ح�دث مرور وقع على 
م�ستوى الطريق الوطني رقم 16 
الرابط  الدير  بوحل�ف  ببلدية 
متثل  احل�دث  عن�بة  تب�سة  بني 
�سي�حية  �سي�رة  ا�سطدام  يف 
ب�س�حنة وجدار حمطة خدم�ت  

اأ�سفر عن اإ�س�بة ثالثة اأ�سخ��ض 
اخلطورة  متف�وتة  بجروح 
ترتاوح اأعم�رهم 17 و50 �سنة مت 
اإ�سع�فهم وحتويلهم اإىل م�سلحة 
ع�لي�  الطبية  اال�ستعج�الت 

�س�لح بتب�سة .
عزيزي ر�صيد

يف زي�رة ق�دته� لوالية �سعيدة بغية 
واالإ�ستثم�ر  التع�ون  �سبل  بحث 
حلت اأول اأم�ض �سفرية اأندوني�سي� 
ب�جلزائر ال�سيدة �سفريا حمرو�سة 
حيث اندرجت ه�ته الزي�رة �سمن 
وايل  ينتهجه�  التي  ال�سي��سة 
االأجنبي  امل�ستثمر  جللب  الوالية 
كل  نحو  متعددة  �رشاك�ت  فتح  و 
الوالية  تعرف  اإذ  الع�مل  بلدان 
زي�رات  عدة  االأخرية  االآونة  يف 
م�ستثمرين  و  م�سوؤولني  و  لهي�أت 
االأوروبي  الوفد  اآخره�  اأجنبيني 
املنطقة  يف  االإ�ستثم�ر  بغر�ض 
يجعله�  زاخرا  تنوع�  تعرف  التي 
لق�ء  له�  ك�ن  اإذ  اأولوي�تهم  �سمن 
بح�سور  و  الوايل  ال�سيد  مع 
ممثلي غرف ال�سن�عة ، التج�رة و 
ال�رشاكة  الفالحة ملب�حثة فر�ض 
حيث  ب�لوالية  اال�ستثم�ر  و 
�سيتم  اأنه  ال�سفرية  �سع�دة  اأعلنت 

جزائري  اأعم�ل  جمل�ض  اإن�س�ء 
الق�دم  اأكتوبر  �سهر  اأندوني�سي 
اتف�قية  مل�سودة  التح�سري  �سمن 
حيث  املجل�ض  هذا  الإن�س�ء 
مبن��سبة  عليه�  التوقيع  يرتقب 
"اإك�سبو  املعر�ض الدويل جل�كرت� 
ال�سهر  نف�ض  يف  اإندوني�سي�" 
املجل�ض  هذا  �سي�سمح  اأين 
مب��رشة  اأعم�ل  لق�ءات  ب�إجراء 
االقت�س�ديني  املتع�ملني  بني 
ونظرائهم  اجلزائريني 
بني  �رشاكة  لبن�ء  االندوني�سيني 
الطرفني حيث �رشحت اأن جم�ل 
البلدين  بني  التج�ري  التب�دل 
ا�ستوردت  حيث  اجلزائر  ل�س�لح 
قيمته  م�  اجلزائر  من  اندوني�سي� 
335 مليون دوالر يف حني �سدرت 
يف  دوالر  مليون   220 للجزائر 
اأهمية  على  موؤكدة   2015 �سنة 
االقت�س�دية بني  العالق�ت  تطوير 

البلدين يف �ستى املي�دين خ��سة 
موؤكدة  امل�ئي�ت  تربية  جم�ل 
جم�الت  تطوير  على  العمل  ان 
و  ال�سغرية  املوؤ�س�س�ت  تدخل 
ه�مة يف  مك�نة  املتو�سطة حتتل 
اأندوني�سي�  و  الدول  اقت�س�دي�ت 
ه�ته  اأن  ب�عتب�ر  مث�ل حي  تعترب 
االأخرية ت�س�هم بن�سبة 50 ب�مل�ئة 
يف الدخل القومي ال�س�يف و الذي 
يتج�وزعتبة الــ 1000 ملي�ر �سنوي� 
يف حني عرج الوايل و يف معر�ض 
الت�ريخي  البعد  على  حديثه 
العالق�ت  على  موؤكدا  و  للمنطقة 
ح�ول  اأين  البلدين  جتمع  التي 
على  ال�سوء  ت�سليط  اللق�ء  خالل 
املقدرات الطبيعية التي تزخر به� 
و  اله�ئلة  االإمك�ن�ت  وكذا  الوالية 
غري امل�ستغلة يف عديد املج�الت 
احليوية والن�س�ط�ت الق�بلة الإع�دة 
يف  خ��سة  و  جديد  من  بعثه� 

املج�ل الفالحي وتربية املوا�سي 
ا�ستغالل  و  املنجمي  القط�ع   ،
املح�جر ، ال�سن�ع�ت امليك�نيكية 
ال�سكن  جم�ل   ، التقنية  نقل  و 
معرب�  الفندقية  التجهيزات  و 
الن�قلة  للن�س�ط�ت  ت�سجيعه  عن 
اخلربة  اكت�س�ب  لغر�ض  للتقنية 
و  يف جم�ل املوؤ�س�س�ت امل�سغرة 
املتو�سطة ، ه�ته االأخرية و التي 
اأندوني�سي� من م�س�ف  نقلت دولة 
الرائدة  الدولة  اإىل  الن�مية  الدول 
و  الثقيلة  ال�سن�ع�ت  جم�ل  يف 
اإىل تعميم  اجلد املتطورة  داعي� 
و  الف�علني  خمتلف  مع  ال�رشاكة 
اقت�س�دية  تواأمة  اإبرام  مقرتح� 
الن�س�ط�ت  لتطوير  بينهم 
الت�سهيالت  ظل  يف  االقت�س�دية 
جم�ل  يف  الدولة  توفره�  التي 

ال�رشاكة املختلطة.
خلدون.ع

�صيدي بلعبا�ص

توقيف ل�ص خطري خمت�ص 
يف �سرقة لواحق ال�سيارات 
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قانون القومية »الإ�سرائيلي«... قراءة فل�سطينية
حيدر عيد

اإن طبيعة اال�ستعمار اال�ستيطاين 
اإنكارها  مع  اإ�رسائيل،  لدولة 
الدميقراطية،  وادعائها   لذلك 
و عملها الدوؤوب على كتم �سوت 
ال�سحايا، بل اإنكار عذاباتهم و 
عن  ف�سال  حقوقهم  انتهاك 
من  كفاحهم  �سورة  ت�سويه 
يجعلنا  ذلك  كل  التحرر،  اأجل 
حاالت  من  معقدة  حالة  اأمام 
ما  و  اال�ستعماري،  اال�سطهاد 
يزيد من تعقيدها هو جناح هذا 
اال�ستعمار يف تقدمي روايته عما 
يجري يف املنطقة معتمداً على 
يزل  مل  التي  جرائمه  تبيي�ض 
التاريخ  كتابة  اإعادة  و  يرتكبها 
لقد  و  اأهدافه.  ينا�سب  مبا 
االأكاذيب  هذه  »العامل«  �سّدق 
و  »حمايد«  اأنه  يّدعي  اأن  قبل 

يتخذ مواقف  »متوازنة«.
يجب  الذي  ما  هنا:  ال�سوؤال  و 
اأحد  ميتلك  عندما  »موازنته« 
اأقوى  من  جي�ساً  الطرفني 
دعم  و  بتمويل  العامل  جيو�ض 
العظمى،  القوى  من  حلفائه 
و  املتحالفون  تخلى  بينما 
االآخر  الطرف  عن  املقربون 
اإرادة  الذي ال ميتلك �سوى قوة 

و ت�سميم �سعبه؟
لكن هذه املزاعم عن »احلياد« 
قابلة  تعد  مل  »التوازن«  و 
لال�ستمرار بعد االآن. لقد توقفت 
التظاهر  لعبة  عن  اإ�رسائيل 
القناع  اأزالت  و  بالدميقراطية 
احلقيقي:  وجهها  عن  اأخرياً 
 19 يف  العن�رسي.  الف�سل  دولة 
يوليو / متوز ، �سوت الكني�ست 
ي�سمى  ما  لتمرير  االإ�رسائيلي 

الذي  القومية«  الدولة  »قانون 
القومي  »الوطن  اإ�رسائيل  يعلن 
االآن  وهي  اليهودي«.  لل�سعب 
دينية   - عرقية  دولة  ر�سميا 

اإق�سائية!
بالن�سبة لنا نحن الفل�سطينيون، 
طبيعة  القانون  هذا  يكر�ض 
كاأيديدولوجيا  ال�سهيونية 
دميوقراطية  وغري   عن�رسية 
الهدف  اأن  البّتة. من املعروف 
هو  لل�سهيونية  ال�سيا�سي 
الدميوغرايف  التحول  هند�سة 
جعل  مما   ، فل�سطني  يف 
كانت  )التي  اليهودية  االأقلية 
عام  يف  فقط  باملائة   7.6
من  االأغلبية  ت�سكل   )1914
اليهودية   الهجرة  ت�سخم  خالل 
وتهجري  امل�ستوطنات  وبناء 

الفل�سطينيني.
كانت  االأر�ض  م�سادرة  اإن 
انتهاك  مع  بال�رسورة  مرتافقة 
الفل�سطينية،  االأغلبية  حقوق 
اإىل  ال�سهاينة  نظر  لطاملا  و 
غري  اأنهم  على  الفل�سطينيني 
غائبني.  يكونوا  مل  اإن  مرئيني 
الفل�سطينيني  بخ�سو�ض  اأما 
الذين بقوا داخل حدود ما كان 
�سي�سبح اإ�رسائيل فقد مت حمو 
م�سطلح  خالل  من  هويتهم 
عن  ف�سال  اإ�رسائيل«  »عرب 
خالل  من  حقوقهم   انتهاك 
القوانني  من  يح�سى  ال  عدد 
كان  القومية«  الدولة  )»قانون 

اآخرها(.
للفكر  خالفاً   ، الأنه  هذا 
يف   ، احلديث  الليربايل 
واجلن�سية  املواطنة   ، اإ�رسائيل 
منف�سالن  مفهومان  هما 
اآخر،  مبعنى  وم�ستقالن. 

اإ�رسائيل لي�ست دولة مواطنيها، 
اليهودي«.  ال�سعب  »دولة  بل 
الفل�سطينيون  يحمل  هكذا  و 
�سفر  جوازات  اإ�رسائيل  يف 
لي�ض  لكنهم   ، اإ�رسائيلية 
حلقوق  م�ساوية  حقوق  لديهم 

املواطنني اليهود.
القومية«  الدولة  »قانون  مع 
اجلديد ، يُعترب الفل�سطينيون يف 
اإ�رسائيل االآن اأجانب يف وطنهم 
فة »قانونياً«  ، الأن اإ�رسائيل ُمعَرّ
لل�سعب  التاريخي  »الوطن  باأنها 
اأي لي�ست دولة لكل  اليهودي« ، 
النتيجة  هي  هذه  و  مواطنيها. 
لعن�رسية  الطبيعية  و  املبا�رسة 
هو  ال�سهيونية.  االأيديولوجيا 
لل�سلوك  مبا�رسة  نتيجة  اأي�سا 
بني  ال�سائد  الدميقراطي  غري 
ي�سود  حيث  اإ�رسائيل،  يهود 
املعرتف  املثل  بني  التناق�ض 
الذي كان  الفعلي  بها وال�سلوك 
يف  ال�سيا�سي  التغيري  حمرك 
العديد من االأماكن حول العامل 
نحو الدميقراطية. وذلك  غري 
موجود يف اإ�رسائيل الأن العقيدة 
الدميقراطية  اأو  الدميقراطية، 
املجتمع  يف  غائبة  املدنية، 
اأ�سا�ساً  هو  الذي  االإ�رسائيلي 
ا�ستيطاين  ا�ستعمرا  جمتمع 
مبداأ  اأن  مبعنى  اإق�سائي. 
املواطنني  جلميع  امل�ساواة 
ال�سيا�سية  الثقافة  عن  غائب 
التطبيق  وكذلك  االإ�رسائيلية 
اأ�سف لذلك غياب  لها.  العملي 
للحريات املدنية يف  ثقافة  اأي 
يتناق�ض  الأن وجودها  اإ�رسائيل 

مع ال�سهيونية.
ومن هنا ، ميكن للمرء اأن يفهم 
ال�سهيونية  املوؤ�س�سة  عداء 

اإن�ساء  اإىل حل  احلاكمة للدعوة 
للفل�سطينيني  واحدة  دولة 
دميقراطية  دولة   ، واليهود 
االنتخابات  تديرها  علمانية 
يف  االأغلبية  وحكم  الربملانية 
فل�سطني التاريخية. لقد رف�ض 
االإ�رسائيلي  اليهودي  املجتمع 
هذه الفكرة ب�سكل مبا�رس الأنها 

تعني فعلًيا نهاية ال�سهيونية.
فعلًيا  اإ�رسائيل  تتحول  وبينما 
اإىل دولة عرقية-دينية اإق�سائية، 
االأ�سئلة:  بع�ض  طرح  حقنا  من 
االإ�سالم  اأن  هذا  يعني  هل 
اإلخ   ، والهندو�سية  وامل�سيحية 
اأ�سا�ساً  ا  اأي�سً تكون  اأن  ميكن   ،
كنا  واإذا  احلديثة؟  الدول  لبناء 
يكون  اأن  على  ن�رس  نزال  ال 
الدولة  عن  منف�ساًل  الدين 
الدويل،  الغ�سب  هو  فاأين   ،
تكن  مل  ملاذا  بالذات؟  الغربي 
ب�ساأن  مهوو�سة  االإعالم  و�سائل 
كانت  كما   ، اليهودية  الدولة 
االإ�سالمية«؟  »الدولة  يف  احلال 
 « عن  اإ�رسائيل  تختلف  كيف 
العراق  يف  االإ�سالمية  الدولة 
اإقامة  اإىل  التي �سعت  وال�سام«  
دولة للم�سلمني فقط من خالل 

العنف ونزع امللكية؟
الدولة  »قانون  مترير  اإن 
يق�سي  اأن  ينبغي  القومية« 
على اأي �سك ال يزال قائماً بني 
باأن  »املحايدين«  املراقبني 
اإ�رسائيل هي ، يف الواقع ، دولة 

اأبرتهايد.
اأفريقيا  جنوب  اأعطت  ومثلما 
و  املواطنة  حق  العن�رسية 
البي�ض  للمواطنني  التجني�ض 
منحت  و   ، اأفريقيا  جنوب  من 
ال�سود »اأوطان م�ستقلة« ، متنح 

يف  احلق  اليهود  كل  ال�سهيونية 
احل�سول على اجلن�سية يف دولة 
ذلك  متنح  ال  فيما   ، اإ�رسائيل 
املواطنون  هم  و  للفل�سطينيني 
ا�ستخدم  حني  يف  و  االأ�سليون. 
يف  العن�رسي  الف�سل  نظام 
فاإن   ، العرق  اأفريقيا  جنوب 
الهوية  ت�ستخدم  اإ�رسائيل  دولة 
الدينية لتحديد املواطنة. وكما 
العن�رسي  الف�سل  نظام  و�سع 
يف جنوب اأفريقيا قوانني جّترم 
اأرا�سي  حرية تّنقل ال�سود على 
اإ�رسائيل  ت�سيطر   ، اأجدادهم 
على كل جانب من جوانب حياة 
بنية  خالل  من  الفل�سطينيني 
حتتية ع�سكرية احتاللية تتكون 
من جدار ف�سل و نقاط تفتي�ض 
خا�سة  وطرق  وم�ستوطنات 
باليهود  ، اإىل جانب �سبكة من 

القوانني املنظمة.
اإ�رسائيل  بني  ال�سبه  اأوجه  اإن 
العن�رسي  الف�سل  ونظام 
ح�رس  ال  اأفريقيا  جنوب  يف 
االختالف  يكون  ورمبا  لها. 
االثنني  بني  الوحيد  الرئي�سي 
هو اأن اإ�رسائيل تفلت دائما من 
املحا�سبة على جرائمها ب�سكل 
من  يت�سح  كما   ، م�سبوق  غري 
جرائم احلرب االأخرية يف غزة. 
لل�سعب  يتبقى  الذي  ما  اإذن 
املوافقة على  بعد  الفل�سطيني 

هذا القانون العن�رسي ؟
حمقى  ل�سنا  بالتاأكيد  نحن 
اأي �سيء من »املجتمع  لننتظر 

الدويل« املزعوم.
و بعد �سنوات من »املفاو�سات« 
بانتو�ستانات  اإال  عنها  يثمر  مل 
ومع�سكر  الغربية  ال�سفة  يف 
يزال  ال  غزة،  يف  اعتقال 

الفل�سطينيون هم الطرف الذي 
قبل  من  االعتداءات  يتلقى 
مبختلف  االإ�رسائيلية  القوات 
و  املتطورة.  االأ�سلحة  اأنواع 
جلميع  العبثية  املحاوالت  بعد 
يف  االأمريكيني  املبعوثني 
املنطقة نحو التو�سل اإىل »حل« 
االإ�رسائيلية،  لل�رسوط  وفقاً 
جمل�ض  قرارات  جتاهل  مع 
ن�سل  الدويل،  والقانون  االأمن 
اأنه  هي   و  اأال  وا�سحة  لنتيجة 
االأمريكية  اليمينية  االإدارة  ال 
االأوروبي  االحتاد  وال  احلالية 
عادلة  خطة  ميلكان  املتواطئ 
تلك  فل�سطني،  يف  االأزمة  حلل 
دولة  النا�سئة عن وجود  االأزمة 
ميار�ض  ا�ستيطاين   ا�ستعمار 
اال�سطهاد  من  مركبة  اأ�سكاالً 
بحق ال�سكان االأ�سالنيني بهدف 

الق�ساء عليهم متاماً.
اأن  ميكن  الذي  الوحيد  ال�سيء 
الفل�سطينيون  نعتمد عليه نحن 
مثلما  متاماً   ، ال�سعب  قوة  هو 
عندما  اأفارقة  اجلنوب  فعل 
اأجربوا احلكومات على مقاطعة 
من   ، العن�رسي  الف�سل  نظام 

خالل حملة عاملية م�ستمرة.
من   )BDS( من  مزيداً  نعم، 
خالل تو�سيع العمل يف ال�سغط 
و  اإ�رسائيل  مقاطعة  اأجل  من 
فر�ض  و  اال�ستثمارات  �سحب 
ال�سري  من  مزيداً  العقوبات، 
ال�سياج  نحو  جنب  اإىل  جنباً 
�سمن م�سريات العودة ال�سلمية، 
خلق  على  املكثف  العمل  و 
علماين  دميقراطي  بديل 
بعيداً  للجميع  امل�ساواة  ي�سمن 
»الدولة  قانون  هلو�سات  عن 

القومية«  العن�رسي.



و�صل ت�صجيل الت�صريح 
بت�أ�صي�س جمعية حملية
طبقا الحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �صفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 

2012 املتعلق باجلمعيات  
     مت هذا اليوم 22 جويلية 2018  ت�صليم و�صل 

ت�صجيل الت�رصيح بتاأ�صي�س اجلمعية املحلية
امل�صماة :جمعية حي 250 م�صكن البويرة

مقرها : حي 250 م�صكن البويرة
رئي�س اجلمعية  : امقران عبد الرحيم ابن مداين

تاريخ ومكان امليالد: 13/ 11 / 1988 البويرة
املالحظة: ين�رص هذا الو�صل خالل ثالثني 30 

يوما على االأكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة يومية 
وطنية اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلديح�صابها 

تهنئة للزميل عبد 
الب��صط بدي�ر

عمت الفرحة اأم�س بيت الزميل 
بديار عبد البا�شط مرا�شل يومية 

الو�شط من امل�شيلة حيث رزقه 
اهلل تعايل بتواأم اأطلق عليهما 

ا�شم جواد و جود،بهذه املنا�شبة 
ال�شعيدة يتقدم له زمالوؤه يف 
يومية الو�شط باأحر التهاين و 

اأطيب الأماين و خال�س الدعوات 
ب�شفاء الزوجة الكرمية

ANEP N°: 23003064 الو�شط:2018/08/01

الو�شط:2018/08/01الو�شط:2018/08/01

اإ�صه�رالأربعاء 01  اأوت  2018  املوافـق  لـ13  دو القعدة 1439هـ 9

مكتب ال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

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

نحن اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�رص  ق�صائي لدى حمكمة ال�رصاقة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء 
تيبازة املذكور اعاله و الوا�صع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : دادي ن�رص الدين    ال�صاكن  
بتاريخ  القليعة   رئي�س حمكمة  ال�صادر عن  االمر  على  بناءا   . اجلزائر     داملبار  �صارع   16  : ب 
2018/07/12 رقم الرتتيب 18/00798 املت�صمن الرتخي�س بن�رص و تعليق حمتوى التكليف بالوفاء 
. بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة الق�صم اجلنح  بتاريخ 
التنفيذية  بال�صيغة  املمهور  الفهر�س:15/11544  رقم   15/04117: اجلدول  رقم   2015/06/10
امل�صلمة بتاريخ 2017/02/14 رقم 2017/0278  . كلفنا : ال�صيد ال�صيد عبد اهلل  .ال�صاكن ب : حي 
اللوز بلدية بابا اح�صن اجلزائر املتواجد حاليا باملوؤ�ص�صة العقابية القليعة  . القا�صي ب :  القا�صي 
بدفع املبالغ التالية : مبلغ 500000.00 دج ) خم�صمائة الف دينار جزائري ( تعوي�س عن جممل 
اال�رصار   + م�صاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�صبية للمح�رص الق�صائي املقدرة 
38080 دج , مببلغ اجمايل قدره 544878.00 دج , ونبهناه : بان له مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ 
ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا 

لذلك حررنا هذا املح�رص الكل طبقا للقانون .
املح�ضر الق�ضائي .

مكتب ال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

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

نحن اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�رص  ق�صائي لدى حمكمة ال�رصاقة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء 
تيبازة املذكور اعاله و الوا�صع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : اجبلي ابراهيم   ال�صاكن  
ب : حي 08 ماي 45 ع 44 رقم 18 باب الزوار   . بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة  
بتاريخ 2018/07/12 رقم الرتتيب 18/00799 املت�صمن الرتخي�س بن�رص و تعليق حمتوى التكليف 
بالوفاء . بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة الق�صم اجلنح  
بتاريخ 2015/06/10 رقم اجلدول :15/04117 رقم الفهر�س:15/11544 املمهور بال�صيغة التنفيذية 

امل�صلمة بتاريخ 2017/02/14 رقم 2017/0278  .
كلفنا : ال�صيد ال�صيد عبد اهلل  .ال�صاكن ب : حي اللوز بلدية بابا اح�صن اجلزائر املتواجد حاليا 
باملوؤ�ص�صة العقابية القليعة  . القا�صي ب :  القا�صي بدفع املبالغ التالية : مبلغ 650000.00 دج 
التنفيذ  م�صاريف   + اال�رصار    جممل  عن  تعوي�س   ) جزائري  دينار  الف  وخم�صون  مئة  �صتة   (
, مببلغ اجمايل  الق�صائي املقدرة 48790دج  للمح�رص  التنا�صبية  االختياري  6798 دج + احلقوق 
قدره 705588.00دج ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ 
عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رص 

املح�شر الق�شائي .الكل طبقا للقانون .

مكتب ال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا حم�شر ق�شائي معتمد لدى حمكمة ال�شراقة
جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

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

نحن اال�صتاذ بوقرين حممد ر�صا حم�رص  ق�صائي لدى حمكمة ال�رصاقة اخت�صا�س جمل�س ق�صاء 
تيبازة املذكور اعاله و الوا�صع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب : دحيم ارزقي ال�صاكن  ب 
: حي  617 م ع 38 رقم 10 الدرارية اجلزائر . بناءا على االمر ال�صادر عن رئي�س حمكمة القليعة  
بتاريخ 2018/07/12 رقم الرتتيب 18/00797 املت�صمن الرتخي�س بن�رص و تعليق حمتوى التكليف 
بالوفاء . بناءا على ال�صند التنفيذي املتمثل يف احلكم ال�صادر عن حمكمة القليعة الق�صم اجلزائي 
بتاريخ 2015/06/10 رقم اجلدول :15/04117 رقم الفهر�س:15/11544 املمهور بال�صيغة التنفيذية 
امل�صلمة بتاريخ 2017/02/14 رقم 2017/0278  . كلفنا : ال�صيد ال�صيد عبد اهلل  .ال�صاكن ب : حي 
اللوز بلدية بابا اح�صن اجلزائر املتواجد حاليا باملوؤ�ص�صة العقابية القليعة  . القا�صي ب :  القا�صي 
تعوي�س عن جممل   ) دينار جزائري  الف  ثمامنائة   ( : مبلغ 800000.00 دج  التالية  بدفع املبالغ 
اال�رصار   + م�صاريف التنفيذ االختياري  6798 دج + احلقوق التنا�صبية للمح�رص الق�صائي املقدرة 
59500 دج , مببلغ اجمايل قدره 866298.00 دج ونبهناه : بان لها مهلة 15 يوما ت�رصي من تاريخ 
ن�رص هذا املح�رص و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا 

لذلك حررنا هذا املح�رص الكل طبقا للقانون .
املح�شر الق�شائي .
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الجئو �سوريا يف خميم "الزعرتي".. 3 عقبات على طريق العودة 

اجلي�ش الإ�سرائيلي 

3 �سيناريوهات حلرب حمتملة مع "حزب اهلل"

قلق وترقب يرت�سمان على وجوه الالجئني ال�سوريني يف "خميم الزعرتي" بالأردن يخيمان على اأحاديثهم اليومية، يف ظل 
اجتماعات دولية تبحث عن اآليات منا�سبة لتنفيذ ذلك فقد باتت العودة اإىل �سوريا مرتبطة بحالة من اخلوف ت�سع نحو 80 

األف لجئ يف مواجهة خيار ق�سري، فر�سته احلرب امل�ستعرة يف بالدهم منذ نحو 7 �سنوات.

قدم اجلي�ش "الإ�سرائيلي" اإىل جمل�ش الوزراء امل�سغر لل�سوؤون ال�سيا�سية والأمنية )الكابينيت(، قبل اأ�سابيع، 3 �سيناريوهات حمتملة لندلع حرب على احلدود 
ال�سمالية مع جماعة "حزب اهلل" يف لبنان و�سوريا ، واأثرها على اجلبهة الداخلية الإ�سرائيلية، وفق �سحيفة "هاآرت�ش"، اأول اأم�ش الإثنني.

"خميم الزعرتي" الواقع مبحافظة 
�رشق(،  )�شمال  الأردنية  املفرق 
خميمات  اأكرب  من  يعترب  وهو 
يف  بال�شوريني  اخلا�شة  اللجوء 
مدى  ور�شد  الها�شمية  اململكة 
ا�شتعداد عدد من الالجئني الذين 
بعد  بالدهم،  اإىل  للعودة  التقاهم 
�شهدتها  التي  الأخرية  التطورات 
عقب �شيطرة النظام املدعوم من 
رو�شيا على جزء كبري من حمافظة 
معظم  واتفق  )جنوبا(   درعا 
املخيم،  يف  ال�شوريني  الالجئني 
يف  "ال�شديدة"  رغبتهم  على   ،
العودة اإىل بالدهم يف اأقرب وقت 
ممكن، لكنهم اعتربوا اأن كثريا من 

الأ�شباب متنعهم من ذلك.
التي  العقبات  اأبرز  اأن  واأو�شحوا 
"دمار  هو  حاليا  عودتهم  تعرت�ض 
مت�رشدين  �شتبقيهم  التي  بيوتهم 
احلرب  وا�شتمرار  �شوريا،  داخل 
بتطمينات  الثقة  وعدم  هناك، 
العودة""علي  يف  للراغبني  النظام 
قرية  من  عاما(   33( ال�شلخدي" 
"العودة  لالأنا�شول:  يقول  جا�شم 
وارد  غري  اأمر  احلايل  الوقت  يف 
من  اأخطر  فالو�شع  اإيل،  بالن�شبة 
ال�شابق مع وجود الرو�ض )يدعمون 

النظام( يف درعا".
اأولد،  لأربعة  اأب  "ال�شلخدي" 

ويرى  عاما،   11 عمر  يف  اأكربهم 
خطرا  �شتكون  الآن  عودته  اأن 
�شببا  كانت  التي  حياتهم  على 
وي�شيف:  �شوريا  من  خروجه  يف 
لغ�شيل  مبحطة  الأردن  يف  "اأعمل 
ل  يومية  اأجرة  مقابل  ال�شيارات 
تتعدى 5 دنانري )7 دولرات(، وهو 
مبلغ زهيد جدا، ومن غري املمكن 
يعينني  مبلغ  جمع  من  اأمتكن  اأن 
اإعادة بناء بيتي الذي دمرته  على 
عودة،  احلديث عن  احلرب"ورغم 
لأي  يتعر�ض  مل  "ال�شلخدي"  فاإن 
اأردنية بخ�شو�ض ذلك،  �شغوطات 

كما يقول.
ويوم اخلمي�ض املا�شي، اأكد وزير 
ال�شفدي  اأمين  الأردين  اخلارجية 
خالل لقائه وفدا رو�شيا، اأن بالده 
وتدعم  الطوعية  العودة  ت�شجع 
املالئمة  الظروف  توفري  جهود 
"اأم  املكّناة  فاطمة  اأما  لذلك 
حممد"، كما عّرفت نف�شها، فتوؤكد 
اأنها ل ترغب يف العودة اإىل �شوريا 
من  خوفا  هربنا  "فنحن  نهائيا، 
احلرب، وهي مل تنتِه بعد.. فلماذا 

اأفكر بالعودة؟".
تقول:  الأردن  يف  و�شعهم  وعن 
ومرتاحون  م�رشورون  "نحن 
ل�شوريا  نعود  وعندما  هنا، 
اأي  يف  الأمنية  احلواجز  �شتجد 

هناك.  بيوت  لنا  يتبَق  مل  مكان. 
بيتنا"وت�شيف:  اأ�شبح  الزعرتي 
بع�شنا  ن�شمع من  ال�شوريني  "نحن 
فنقلق  تهجرينا،  يريدون  باأنهم 
ونخاف رغم اأن ر�شائل وردتنا من 
مفو�شية �شوؤون الالجئني توؤكد اأن 
يدعى  اآخر  طوعية"لجئ  العودة 
من  عاما(   42( عزوز  اإ�شماعيل 
بني  خريت  "لو  يقول:  نوى،  قرية 
اإىل �شوريا والبقاء هنا )يف  العودة 
لأن  اأعود،  لن  بالتاأكيد  الأدرن( 
غري  والرو�ض  النظام  تطمينات 
كافية"ويرى اأنه "لي�ض لهم ثقة ول 
نف�شي،  على  اأخاف  ل  اأنا  اأمان. 

واإمنا على اأبنائي".
وزكريا البقاعي )32 عاما( من قرية 
"احلراك"، رهن هو الآخر عودته 
اإىل �شوريا با�شتقرار الأو�شاع فيها، 
م�شريا اإىل اأنه "لي�ض فينا من يكره 
اأن  اأعتقد  بيته، لكن ل  اإىل  العودة 
يختلف  لذلك"ومل  منا�شب  الوقت 
ح�شن حرب )40 عاما( يف موقفه، 
العودة  يف  يرغب  ل  اأنه  موؤكدا 
يف  يقول،  كما  ذلك،  يف  يفكر  ول 
العميد  يقول  لالأنا�شول،  حديث 
مديرية  مدير  الكفاوين  اأحمد 
)تتبع  ال�شوريني  الالجئني  �شوؤون 
لوزارة الداخلية(: "نحن م�شتمرون 
الإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  يف 

ال�رشكاء،  مع  بالتعاون  والإغاثية 
ال�شامية  املفو�شية  راأ�شهم  وعلى 
حتت  ونعمل  الالجئني،  ل�شوؤون 

مظلة وزارة الداخلية".
و�شدد الكفاوين "ل يوجد اأي توجه 
ال�شوريني  لإخواننا  ق�رشية  لإعادة 
اإىل بالدهم، وناأمل ا�شتقرار الأمن 
ب�شكل  وعودتهم  هناك  والأو�شاع 

طوعي اإليها".
اخلارجية  وزير  اأكده  ذاته  والأمر 
ال�شفدي  اأمين  املغرتبني  و�شوؤون 
اأ�شحاب  مع  املختلفة  لقاءاته  يف 

العالقة بهذا ال�شاأن من جهته، يوؤكد 
حممد احلواري متحدث مفو�شية 
لالأمم  التابعة  الالجئني  �شوؤون 
"خيار  اأن  الأردن،  يف  املتحدة 
يكون  ولن  الالجئ،  قرار  العودة 
اأن  ق�رشي"ويو�شح  اأمر  اأي  هناك 
عملية بدء العودة الطوعية مل تبداأ 
الأ�شا�شية  ال�رشوط  اإن  بعد، حيث 
متوافرة،  غري  وا�شتقرار  اأمن  من 
ذلك  عن  احلديث  املبكر  ومن 
وزارة  اأعلنت  املا�شي،  والأربعاء 
اإىل  فرق  اإر�شال  الرو�شية  الدفاع 

لبحث عودة  ولبنان  والأردن  تركيا 
ال�شوريني اإىل بالدهم.

اأكرب  "الزعرتي"  خميم  ويعد 
اخلا�شة  اللجوء  خميمات 
وي�شم نحو  الأردن،  بال�شوريني يف 
ويرتبط  �شوري  لجئ  األف   80
الأردن مع جارته ال�شمالية �شوريا 
جعل  ما  كلم،   375 طولها  بحدود 
الأكرث  الدول  بني  من  اململكة 
ا�شتقبال لل�شوريني، بعدد بلغ 1.3 
�شفة  يحملون  ن�شفهم  مليونا، 

"لجئ". 

اجلي�ض  يف  �شباط  وعر�ض 
املحتملة،  لالأ�رشار  تقديراتهم 
يف حال اندلع معركة ق�شرية )10 
لبنان،  يف  اهلل"   "حزب  مع  اأيام( 
اأ�شابيع(،   3( متو�شطة  ومعركة 
ومعركة طويلة تدوم اأكرث من �شهر 
واإيران  "اإ�رشائيل"  من  كل  وتعترب 

الدولة الأخرى العدو الأول لها.
"الإ�رشائيلية"  املخابرات  وترى 
�شد  حرب  اندلع  احتمال  اأن 
جماعة  اإليها  تبادر  "اإ�رشائيل" 
منخف�شة،  اإيران  اأو  اهلل"  "حزب 
توؤدي  اأن  من  قلق  يوجد  لكن 
اأحداث منعزلة يف �شوريا اأو لبنان 
اإىل تدهور مفاجئ من جانب كافة 
الأطراف وخالل الأ�شهر الأخرية، 
يف  احلدودية  املنطقة  �شهدت 
املحتلة  ال�شورية  اجلولن  ه�شبة 
اإذ  واإ�رشائيل،  �شوريا  بني  ت�شعيًدا 
قواعد  با�شتمرار  الأخرية  تق�شف 
اإنها تابعة للقوات الإيرانية،  تقول 
وقوافل  خمازن  وت�شتهدف 
لـ"حزب  تابعة  اإنها  تقول  اأ�شلحة 
حتتل  التي  اإ�رشائيل،  اهلل"وتدعو 
معظم اجلولن منذ عام 1967، اإىل 
خروج القوات الإيرانية من �شوريا، 
كو�شيط حلول  رو�شيا  فيما تطرح 

تق�شي باإبعاد املقاتلني الإيرانيني 
اهلل"،  "حزب  مثل  لهم،  واملوالني 
و�شملت  �شماًل  كلم   100 م�شافة 
الإ�رشائيلي  اجلي�ض  �شيناريوهات 
ال�شواريخ  لعدد  تقديرات  للحرب 
"حزب  تطلقها  اأن  ميكن  التي 
من  اعرتا�شها  ون�شبة  يومًيا،  اهلل" 
املنظومات الإ�رشائيلية امل�شادة، 
التي مبا ت�شقط  ال�شواريخ  ون�شبة 
ماأهولة،  غري  مفتوحة  مواقع  يف 
وكذلك تقديرات لعدد امل�شابني.

وفق  قدمية،  تقديرات  وتفيد 
اللبنانية  اجلماعة  باأن  "هاآرت�ض"، 
متتلك بني 120 و130 األف �شاروخ، 
املدى،  ومتو�شط  ق�شري  معظمها 
 45 منها  باملئة   90 مدى  ويبلغ 

كلم.
ال�شواريخ  هذه  معظم  ويحمل 
 10 زنة  متفجرة  روؤو�شا 
قادرة  غري  وهي  كيلوغرامات، 
املالجئ  جدران  اخرتاق  على 
الإ�رشائيلي  القانون  يفر�ض  التي 
على كل من ي�شيد مبنى اأن ي�شمل 
ال�شحيفة  واأ�شافت  منها  واحدا 
اأنه يف حال اندلع مواجهة �شاملة 
اإجالء  اجلي�ض  ينوي  ال�شمال،  يف 
من  الإ�رشائيليني  اآلف  مئات 

املناطق الواقعة يف مدى �شواريخ 
اأنه  اجلي�ض  اهلل"ويقدر  "حزب 
�شيتم اإجالء 78 األف اإ�رشائيلي من 
على  الواقعة  ال�شكنية  التجمعات 
اإتاحة  بعد 4 كلم عن احلدود، مع 
بذلك  يرغب  من  اإجالء  اإمكانية 

من املناطق الأبعد.
ربط  مت  اإنه  "هاآرت�ض"  وقالت 
�شيتم  التي  املحلية  الهيئات 
التي  الهيئات  مع  �شكانها  اإجالء 
الإعدادات  و�شملت  �شت�شتوعبهم، 
الحتياجات  ذوي  باأ�شماء  قوائم 
حول  التفا�شيل  وكافة  اخلا�شة، 

اأماكن النوم، وغريها.
الإ�رشائيلية  ال�شلطات  وحددت 
بنى  باعتبارها  موقعا  خم�شني 
توفري  يجب  جًدا  حيوية  حتتية 
حماية خا�شة لها، وت�شمل حمطات 
ومت  املوا�شالت  واإدارة  الطاقة 
حت�شني اأ�شطح 20 باملئة من هذه 
قادرة  لت�شبح  الآن،  حتى  املواقع 
على حتمل الهجمات ال�شاروخية، 
عن  الناجم  ال�رشر  ولتقليل 
ن�رش  �شيتم  كما  الهجمات 
لل�شواريخ  امل�شادة  البطاريات 
اجلوية  والقواعد  املع�شكرات  يف 
القريبة من هذه املواقع احل�شا�شة 

عمل  وقف  يتم  اأن  ا  اأي�شً وتقرر 
البحر  يف  "متار"  الغاز  من�شة 
اندلع حرب،  املتو�شط، يف حال 
�شاروخية  ل�رشبة  تعر�شها  لأن 
خالل عملها �شي�شبب �رشًرا كبرًيا 
و�شت�شطر  لالإ�شالح  قابل  غري 
الطاقة  ووزارة  الكهرباء  �رشكة 
الإ�رشائيلية اإىل تنفيذ خطة "اإدارة 
وقطعها  الكهرباء،  على  الطلب" 
عن مناطق معينة يف اأوقات معينة 
خالل احلرب، بح�شب "هاآرت�ض".

الإ�رشائيلي  اجلي�ض  قادة  وي�شعر 
العالية  التوقعات  من  بقلق 

توفري  على  اجلي�ض  قدرة  ب�شاأن 
الهجمات  من  �شاملة  �شبة  حماية 
جتارب  على  بناء  ال�شاروخية، 
و2014   2012 ففي حربي  �شابقة. 
اجلي�ض  اأعلن  غزة  قطاع  على 
ال�شواريخ  اعرتا�ض  ن�شبة  اأن 
جتاه  الفل�شطينيون  اأطلقها  التي 
باملائة   90 بلغت  ماأهولة  مناطق 
تُطلق  حرب  اندلع  حال  يف  لكن 
يومًيا،  ال�شواريخ  مئات  خاللها 
تعر�ض  توقع  الإ�رشائيليني  فعلى 
قا�شية،  ل�رشبة  الداخلية  اجلبهة 
اأو و�شط البالد،  �شواء يف ال�شمال 

بح�شب ال�شحيفة. و�شتوؤدي كثافة 
اإ�رشائيل  على  املطلقة  ال�شواريخ 
تر�شانتها من �شواريخ  وحمدودية 
كـ"القبة  لها،  امل�شادة  املنظومة 
احلديدية" اأو "باتريوت"، اإىل ن�شبة 
اعرتا�ض اأقل من املعتاد واأفادت 
عدد  من  احلد  اأن  "هاآرت�ض" 
�شريتبط  املدنيني  بني  الإ�شابات 
باإخالئهم من املناطق القريبة من 
احلدود ومدى التزامهم بتعليمات 
معظم  واأن  خا�شة  احلماية، 
معظم  من  حماية  توفر  املالجئ 

�شواريخ "حزب اهلل". 
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 وزير اخلارجية 

الأمريكي، مايك بومبيو

ال ن�سعى للهيمنة على 
املحيط الهندي الهادئ

قال وزير اخلارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، اإن بالده ل ت�سعى للهيمنة على 

منطقة املحيط الهندي الهادئ جاء ذلك 
يف كلمته الفتتاحية للمنتدى القت�سادي 

للمحيط الهندي الهادئ، الذي ينعقد اليوم 
الإثنني، يف الغرفة التجارية الأمريكية 

بالعا�سمة وا�سنطن.
وقال بومبيو »نبحث عن ال�رشاكات ولي�ست 

الهيمنة«، م�سريا اإىل تاريخ العالقات 
الأمريكية مع عدد من الدول الآ�سيوية 

خالل العقود الأخرية.
واأورد وزير اخلارجية الأمريكي، يف هذا 

ال�سياق، »بعد احلرب العاملية الثانية، عملنا 
مع اليابان من اأجل حتقيق نه�سة اقت�سادية، 

ويف �سنوات اخلم�سينات مت تدمري كوريا 
اجلنوبية باحلروب والنزاعات، والدعم 

وال�ستثمارات الأمريكية مكنا من جعل هذا 
البلد يكون واحدا من اأكرث القت�سادات 
ازدهارا يف العامل«وذكر بومبيو اأن بالده 

�ساهمت يف تطوير الزراعة يف فيتنام، 
كما دعمت اقت�سادات تايوان و�سنغافورة 

وغريها من الدول و�سدد الوزير الأمريكي 
على اأن وا�سنطن عملت على م�ساعدة 

املنظمات القت�سادية الإقليمية يف اآ�سيا 
وتبعا لذلك، اأ�ساف بومبيو اأن »الوليات 
املتحدة اأ�سبحت - بف�سل هذا التاريخ 

القت�سادي - اأكرب م�ستثمر يف املنطقة«، 
موؤكدا اأن بالده ل تاأمر ال�رشكات اخلا�سة 
مبا يجب اأن تقوم به واأ�سار بومبيو، اإىل اأن 

املحيط الهندي والهادئ »ياأتي يف �سلم 
اأولويات الدبلوما�سية الأمريكية من اأجل 

ن�رش ال�سالم«وتابع، يف ال�سياق ذاته، اأن 
»اأمن هذه املنطقة بالغ الأهمية لبلدانها 

والعامل«.
و�سدد امل�سوؤول الأمريكي على �رشورة اأن 

تكون هناك جتارة حرة يف منطقة املحيط 
الهندي الهادئ، وانفتاح اقت�ساداتها على 

ال�ستثمارات الأجنبية وي�سارك يف املنتدى 
القت�سادي للمحيط الهندي الهادئ، عدد 

من رجال الأعمال الأمريكيني والآ�سيويني، 
من اأجل التعرف على الفر�ص ال�ستثمارية 

املتبادلة، كما ترعى احلكومة الأمريكية 
املنتدى.

الفاعل لي�ش »داع�ش« هذه املرة

عودة االبتزاز وال�سطو امل�سلح اإىل املو�سل  
قبل اأن ي�سيطر تنظيم »داع�ش« الإرهابي على مدينة املو�سل �سمايل العراق، عام 2014، ملدة ثالث �سنوات، 

كان يدير �سبكة اأفراد يبتزون التجار ورجال الأعمال واأ�سحاب املهن ومتو�سطي الدخل وغريهم، يف 
عملية كانت تدر عليهم ماليني الدولرات �سهريا.

املو�سل  �سكان  تنف�ص 
حكم  انتهاء  بعد  ال�سعداء 
نحو  قبل  للمدينة،  »داع�ص« 
مع  طاحنة  حرب  اإثر  عام، 
ا�ستمرت  احلكومية،  القوات 
وحولت  اأ�سهر،  ت�سعة 
م�ساحات وا�سعة من املدينة 
ال�ستقرار  لكن  اأنقا�ص،  اإىل 
�سكانها  عن  بعيدا  زال  ما 
وم�سادر  �سكان  ويتحدث 
وترية  ت�ساعد  عن  اأمنية 
عمليات �سطو م�سلح وابتزاز 
وغريهم  متاجر  لأ�سحاب 
يقوم بها رجال يرتدون الزي 
من  باأنهم  ي�ستبه  الع�سكري 
ال�سعبي«  »احل�سد  مقاتلي 

)قوات �سيعية حكومية(.

اأ�سواأ من داع�ش

الربيعي،  يون�ص  املحامي 
قال  املو�سل،  �سكان  اأحد 
لالأنا�سول اإن »الو�سع الأمني 
من  اأ�سواأ  الآن  املدينة  يف 

فرتة تواجد تنظيم داع�ص«.
تنام  اأن  ميكن  »ل  وتابع: 
دخول  من  ماأمن  يف  واأنت 
قوات ترتدي بزات ع�سكرية 
)�سيارات(  عجالت  وت�ستقل 
ال�سعبي  باحل�سد  خا�سة 
اأفراد  وحتتجز  منزلك  اإىل 
حتت  غرفة  يف  عائلتك 
بحجة  ال�سالح  تهديد 
ت�رشق  ثم  الأمني،  التدقيق 
اأموالك وما متتلك من مواد 

عينية ثمينة«.
 72 الـ  »خالل  اأنه  واأ�ساف 
�ُسجلت  املا�سية،  ال�ساعة 
م�سلح  �سطو  جرائم  اأربع 
ملدينة  الغربي  اجلانب  يف 
عوامل  بينها  املو�سل، 
اإىل  بو�سوح  ت�سري  م�سرتكة 
يقفون  ال�سعبي  احل�سد  اأن 
الربيعي  وراءها«و�رشد 
ال�سطو،  عمليات  تفا�سيل 

يوم  اإحداها  وقعت  التي 
جويلية   22( املا�سي  الأحد 
اجلاري(، واثنتان يوم الإثنني 
الثالثاء  والرابعة  املا�سي، 
متفرقة  اأحياء  يف  املا�سي، 

�رشقي املو�سل.
عن  نقلها  تفا�سيل  ووفق 
التي  املنازل  اأ�سحاب 
فاإن  لل�سطو،  تعر�ست 
يرتدون  كانوا  امل�سلحني 
ال�سعبي«  »احل�سد  قوات  زي 
ال�سيارات  وي�ستقلون 

الع�سكرية اخلا�سة بهم.
وفق  امل�سلحون،  ويقتحم 
املنازل  ال�سهود،  روايات 
ويجمعون  الليل،  منت�سف 
غرفة  يف  العائلة  اأفراد 
التفتي�ص،  بدعوى  واحدة 
دقيقة  ع�رشين  حوال  وبعد 
�رشقة  بعد  املنزل  يغادرون 
اأموال  من  يجدونه  ما 
وغريها  ذهبية،  وم�سوغات 
امل�سلحني  اإن  الربيعي  وقال 
دولر  األف   190 نحو  �رشقوا 
ف�سال  الأربعة،  املنازل  من 

عن م�سوغات ذهبية وغريها 
واأ�ساف  عينية  مقتنيات  من 
املو�سل،  حترير  »منذ  اأنه 
وقعت عمليات �سطو م�سلحة 
كثرية مت توجيه التهام فيها 
ال�سعبي«وتابع:  احل�سد  اإىل 
»اإل اأن تزايد هذه العمليات، 
خالل الأيام القليلة املا�سية، 
يثري عالمات ا�ستفهام ب�ساأن 
الع�سكرية  القيادات  موقف 
منها«وت�ساءل  الر�سمية 
القوات  دور  »اأين  م�ستنكرا: 
املنت�رشة  النظامية  الأمنية 
من  املدينة  �سوارع  يف 

معاجلة هذه اجلرائم )؟!(«.

اتهامات متكررة

احل�سد  قوات  ت�سارك  مل 
العمليات  يف  ال�سعبي 
الع�سكرية ل�ستعادة املو�سل، 
لكنها دخلتها يف اأعقاب طرد 
واتخذت  منها،  »داع�ص« 
املدينة،  يف  مقرات  لها 
ال�ُسنة  معقل  تعد  التي 
هذه  وواجهت  العراق  يف 
القوات اتهامات متكررة من 
عراقية  حقوقية  منظمات 
انتهاكات  بارتكاب  ودولية 
والأكراد  ال�ُسنة  بحق 
جرى  التي  املناطق  يف 
»داع�ص«،  من  ا�ستعادتها 
ا�ستمرت  التي  خالل احلرب 
 )2017-2014( �سنوات  ثالث 
ارتكاب  احل�سد  قادة  وينفي 

وود اأية انتهاكات ممنهجة.
يف  الف�سل  للحرب  وكانت 
ت�سخم قوة احل�سد وت�سليحه 
وعدد مقاتليه، الذين يتلقون 
رواتب من احلكومة، بعد اأن 
اأقر الربملان، العام املا�سي، 
احل�سد  مبوجبه  �سار  قانونا 
وتاأمتر  للجي�ص،  قواتا رديفة 
للقوات  العام  القائد  باأمر 
الوزراء،  رئي�ص  امل�سلحة، 

حيدر العبادي.
اأن  يرون  مراقبني  اأن  غري 

يزالون  ما  احل�سد  مقاتلي 
قادتهم،  لأوامر  يخ�سعون 
�سلة  على  منهم  والكثري 
منها  ويتلقون  باإيران،  وثيقة 

اأ�سلحة واأموال.

عنا�سر منفلتة

مديرية  �سابط يف  يرتدد  مل 
حمافظة  اإجرام  مكافحة 
يف  للداخلية(  )تابعة  نينوى 
اإىل  التهام  اأ�سابع  توجيه 
بالوقوف  ال�سعبي  احل�سد 
ال�سطو  عمليات  وراء 
وقال  والتهريب،  والبتزاز 
ال�سابط، طلب عدم الك�سف 
عن هويته خ�سية على حياته، 
»غالبية  اإن  لالأنا�سول، 
ال�سعبي  احل�سد  عنا�رش 
منفلتة«واأ�ساف اأنها »ترتكب 
جرائم اأخرى كتهريب الوقود 
العجالت  )خردة(  و�سكراب 
على  احلرب  من  املت�رشرة 
من  اأموال  واأخذ  داع�ص، 
املهن  واأ�سحاب  التجار 
اإبتزاز  ف�سال  البتزاز،  عرب 
الإرهاب  بتهمة  املواطنني 

لقاء احل�سول على اأموال«.
وتابع: »كل الدلئل ت�سري اإىل 
تلك  وراء  يقف  احل�سد  اأن 
ال�سيارات  بدءا من  اجلرائم، 
اإىل  و�سول  ي�ستقلونها  التي 
الزي اخلا�ص بهم والأ�سلحة 
التي يحملونها«ودعا اجلهات 
الأمنية يف العا�سمة بغداد اإىل 
ملحا�سبة  العاجل  »التحرك 

ال�سالعني بهذا امللف«.
اأن  ال�سابط  واأ�ساف 
»الأجهزة الأمنية يف املدينة 
ردع  ت�ستطيع  ول  عاجزة، 
»اأمر  اإن  احل�سد«وقال  قوات 
العقيد  بنقل  �سدر  ع�سكري 
)عبد البا�سط اجلبوري( مدير 
اإجرام حمافظة نينوى خارج 
على  لعرتا�سه  املحافظة 
متجر  اجلرائم«�ساحب  تلك 
الإلكرتونية  الأجهزة  لبيع 

نف�سه  عرف  املو�سل،  يف 
اإن  قال  نوا�ص«،  »اأبو  با�سم 
املحال  اأ�سحاب  »اأغلب 
التجارية يتعر�سون لعمليات 
احل�سد  قوات  من  ابتزاز 
ال�سعبي«واأ�ساف اأن »مقاتلي 
يرتدون  وهم  ياأتون  احل�سد 
واأحيانا  الع�سكري  زيهم 
ويقتنون  مدنية  مبالب�ص 
ثم  خمتلفة،  عينية  موادا 

يغادرون دون دفع اأموال«.
يقولون  »املقاتلون  واأردف: 
من  )نحن(  اإحنا  )للتجار(: 
ال�سعبي،  احل�سد  جماعة 
اإذا  خدمتك  يف  واإحنا 
حتتاجون �سي.. ومن يرف�ص 
بعد  بال�سجن  تهديده  يتم 
بانتمائه  تتعلق  تهمة  تلفيق 
نوا�ص«  »اأبو  لداع�ص«وتابع 
اأن »املدنيني يف املو�سل ل 
�سكاوى  تقدمي  ي�ستطيعون 
ال�سعبي  احل�سد  قوات  �سد 
التي تبتزهم؛ لأن الإجراءات 
تكون معقدة، واأغلب اجلهات 
لهذه  خا�سعة  احلكومية 
القوات ول ت�ستطيع ردعها«.

ومنحت احلرب قوات احل�سد 
فر�سة اإيجاد موطئ قدم دائم 
لها يف املناطق التي يقطنها 
الُ�سنة �سمايل وغربي العراق 
بعد ا�ستعادتها من »داع�ص«، 
من  يعاين  يزال  ما  بلد  يف 

انق�سامات طائفية.

احل�سد ينفي

قوات  يف  القيادي  رف�ص 
منتظر  اأبو  ال�سعبي،  احل�سد 
التهامات  الزبيدي، 
احل�سد،  قوات  اإىل  املوجهة 
نف�سه  الوقت  يف  اأقر  واإن 
ل  اخلروقات  »بع�ص  بوقوع 
اجلرمية  م�ستوى  اإىل  ترتقي 
الزبيدي  املنظمة«واأ�ساف 
ال�سعبي  احل�سد  »قيادة  اأن 
�سجلت اإفادات مدنية واأمنية 
التي  ال�سطو  جرائم  ب�ساأن 
خالل  املو�سل  يف  وقعت 
املا�سية«واأ�ساف:  الأيام 
هي  نفذتها  من  اأن  »تبني 
تابعة  اأنها  تدعي  قوات 
مواردها  وت�ستخدم  للح�سد 
املادية واللوج�ستية، وهو ما 
دفع بالقيادة اإىل فتح حتقيق 
ينفذون  من  ملعرفة  عاجل 
اإىل  وت�سليمهم  اجلرائم  تلك 
القانونية«واعترب  اجلهات 
الزبيدي اأنه »ل ميكن تعميم 
التي  ال�سلبية  احلالت  بع�ص 
ت�سجل هنا وهناك على قوات 
لها ثقلها داخل املو�سل ويف 
نينوى«وختم  حمافظة  عموم 
»العمل  اأن  على  بالت�سديد 
مع  وبتن�سيق  �سيتوا�سل، 
القيادات الع�سكرية الأخرى، 
ل�سمان ا�ستتباب اأمن و�سالمة 

املواطن املو�سلي«.
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عي�شة ق.

نفي  عن  اللقاءات  تلعب  فيما 
املناف�سة ابتداء من الأدوار 1/32، 
ال�ساد�س ع�رش وثمن النهائي على 
خالل  ي�ستقبل  واحد  دور  �سكل 
خالل  اأول  ي�سحل  الذي  الفريق 
املتعلقة  القرعة  �سحب  عملية 
بنف�س املناف�سة. وحول املالعب 
اأو�سح  املقابالت  ت�ست�سيف  التي 
الهياكل  نف�س  اأن  املتحدث 
تاأهيلها  يتم  �سوف  التي  القاعدية 
يف  الأندية  مباريات  ل�ستقبال 
يكون  �سوف  الوطنية  البطولة 

مباريات  ا�ست�سافة  مبقدورها 
كاأ�س اجلمهورية.

املكتب  اأع�ساء  اأن  مدوار  وك�سف 
القرتاح  رف�سوا  الفدرايل 
الجتماع  خالل  به  تقدم  الذي 
مبركز  اأم�س  اأول  جمعهم  الذي 
يف  الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
برفع  واملتعلق  مو�سى  �سيدي 
على  ت�سليطها  مت  التي  العقوبات 
اأمام  اللعب  من  باحلرمان  الأندية 
جمهورها والالعبني وهي املرتتبة 
عن املو�سم املن�رشم، اأين �ستكون 
انطالق  عند  قائمة  العقوبات 
يف  اأ�سار  بينما  اجلديد،  املو�سم 

الكروية  هيئته  اأن  منف�سل،  �سياق 
بع�س  بتاأجيل  ملزمة  تكون  �سوف 
الأوىل  اجلولت  خالل  املباريات 
املتعلقة  الوطنية  البطولة  من 
الأوىل، مربرا  بالرابطة املحرتفة 
تتناف�س  اأندية  تواجد  اإىل  الأمر 
خارجية  مناف�سة  من  اأكرث  على 
وفاق  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
�سطيف، مولودية واحتاد اجلزائر 
رابطة  م�سابقات  يخو�سون  الذين 
الكاف  كاأ�س  العرب،  اأبطال 
وهو  لالأندية،  العربية  والكاأ�س 
بداية  يعرف  �سوف  الذي  الأمر 
وبرجمة  مكتملة  غري  بطولة 

مدوار: املكتب الفدرايل رف�ض رفع العقوبات عن الأندية والالعبنيجدد التاأكيد بلعب لقاءات كاأ�س اجلمهورية ذهابا واإيابا ابتداء من ربع النهائي
جّدد رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار التاأكيد على 
اإحداث تعديالت على مناف�شة كاأ�س اجلمهورية حت�شبا من املو�شم الكروي 

اجلديد 2019/2018، ويف هذا ال�شدد قال مدوار يف ت�شريحات اإعالمية عقب 
نهاية اجتماع املكتب الفدرايل الذي جرى اأول اأم�س اأن ال�شيغة اجلديدة 

ملناف�شة ال�شيدة الكاأ�س �شوف تعرف تعديالت ابتداء من الدور ربع النهائي 
باعتبار اأن املباريات �شوف جتري ذهابا واإيابا 

�شعيود ف�شل يف 
لعب الدور واملدرب 

الفرن�شي ملزم 
بالبحث عن احللول

افتقاد احتاد 
اجلزائر ل�ضانع 

األعاب يوؤرق 
فروجي

يعاين فريق احتاد اجلزائر قبل 
انطالق املو�سم الكروي اجلديد 

2019/2018 من عدم حيازة �سانع 
األعاب حقيقي يقوم بدوره يف 

�سناعة الهجمات ومنح الكرات اإىل 
املهاجمني من اأجل الت�سجيل يف 

مرمى املناف�سني، ورغم اأن م�سكل 
غياب �سانع الألعاب يعود اإىل موا�سم 

�سابقة وذلك منذ رحيل مدلل جماهري 
النادي العا�سمي ال�سابق يو�سف 

باليلي بعد تلقيه العقوبة عام 2015 
بالإق�ساء عامني من املناف�سة ب�سبب 

ثبوت تناوله مواد من�سكة خالل منافية 
رابطة اأبطال اإفريقيا اإل اأن الفرتة 
احلالية اأبانت اخللل الكبري الذي 

يعانيه الفريق من خالل عدم تواجد 
�سانع األعاب قادر على قلب الطاولة 
على املناف�س وهو الأمر الذي ي�سع 
الحتاد يف ورطة كبرية خا�سة بعد 
النقائ�س الفادحة والأخطاء التي 
وقعت فيها الت�سكيلة خالل الفرتة 
احلالية من التح�سريات ا�ستعداد 

للمو�سم الكروي اجلديد.
التعداد احلايل ل يت�سمن لعبني 

قادرين على لعب دور �سانع األعاب 
دفع باملدرب الفرن�سي تيريي فروجي 
اإىل اإقحام ت�سكيلة يغيب عنها �سانع 

األعاب حقيقي من خالل العتماد على 
ثالثة لعبني يف و�سط امليدان اأين 

يتم الرتكيز على الالعب اأ�سامة �سيتة 
كالعب ارتكاز ل�سرتجاع الكرات 

بينما يلعب الثنائي بلخما�سة وبن غيث 
متقدمان من اأجل امل�ساعدة يف العمل 
الهجومي وبناء اللعب بالكرة من اجل 

حتويلها اإىل الأمام.
وف�سلت عدة اأ�سماء يف منح دورها 

وترك الب�سمة يف املن�سب يف �سورة 
زيري حمار الذي مت حتويله اإىل �سبيبة 
القبائل وقدور بلجياليل الذي مل يكن 
عند ح�سن الظن نظرا ملا كان ينتظر 
منه اإ�سافة اإىل اأمري �سعيود الذي تلقى 

انتقادات لذعة بعد املباراة التي 
خا�سها اأمام رايون �سبورت الرواندي 

والذي قدم اأداء �سعيفا مل ينجو 
خالله من توجيه اأ�سابع التهام نحوه، 

هذا الأمر يجعل املدرب فروجي 
ملزما بالبحث عن احللول ال�رشيعة 

ق�سد عالج الداء الذي تعانيه ت�سكيلة 
»�سو�سطارة«، التي تتواجد على 

موعد مع مو�سم �ساق ومتعب نظرا 
خلو�س الفريق مناف�سة كاأ�س الكاف 
وا�ستعداده للعب كاأ�س العرب لالأندية 
والبطولة الوطنية اإىل جانب مناف�سة 

كاأ�س اجلمهورية.
عي�شة ق.

حت�شبا لحت�شان مدينة وهران املناف�شة عام 2021

تن�ضيب قريبا املدير العام لالألعاب البحر الأبي�ض املتو�ضط

العام  املدير  تن�سيب  قريبا  �سيتم 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  لالألعاب 
�سنة  يف  وهران  �ستحت�سنها  الذي 
الولية  وايل  اأعلنه  ح�سبما   2021
مولود �رشيفي، و ذكر الوايل الذي نزل 
�سيفا على منتدى يومية »اجلمهورية« 
قريبا  »�سين�سب  بوهران:  ال�سادرة 
الدور  له  الذي  لالألعاب  العام  املدير 
األعاب  لت�سري   الأ�سا�سي  و  املحوري 
اجلانب  من  املتو�سط  الأبي�س  البحر 
ال�سلطات   التنظيمي فيما �سيكون دور 
املحلية يف جتهيز الهياكل و التح�سري 
واأبرز  الريا�سية«،  التظاهرة  لهذه 
امللعب  اأ�سغال  اأن  امل�سئول  ذات 

الأوملبي الذي يت�سع اإىل 40 األف مقعد  
الريا�سية  والهياكل  الأوملبية  والقرية 
اإطار   الأخرى التي يجري اإجنازها يف 
بوترية   ت�سري  األعاب  لّهذه  التح�سريات 
»�سنكون  يقول:  واأ�ساف  مت�سارعة، 
الوايل  واأ�سار   ،« ثقة  بكل  املوعد   يف 
الأبي�س  البحر  األعاب  مبنا�سبة  اأنه 
املتو�سط �سيتم اإعادة تفعيل  حمطات 
الهواء  تلوث  لقيا�س   « �سافية  »�سما 
حتى  وهران  م�ستوى  على  احل�رشي 
تلوث  موؤ�رش  على  احل�سول  يت�سنى 
الهواء يوميا لفائدة امل�ساركني يف هذه 

التظاهرة  الريا�سية.
حمطات  ثالث  على  وهران  وتتوفر 

لقيا�س تلوث الهواء احل�رشي املن�سبة 
يف 2006 تقع  الأوىل بالقرب من ثانوية 
»با�ستور« و الثانية حي ال�سالم« و الثالثة 
اجلديدة   املدينة  �سوق  من  بالقرب 
منذ  الت�سغيل  عن  متوقفة  وجميعها 
عدة �سنوات لالأ�سباب تقنية، لالإ�سارة 
لالألعاب  التح�سريات  اإطار  يف  مت 
تن�سيب  املتو�سط  الأبي�س  البحر 
ت�سكل  وهران  مدينة  لتزيني  جلنة  
املدين  املجتمع  يف  الفاعلني  كل  من 
الفنانني و ف�سال  وال�سحافيني وحتى  
عن  اإجناز �رشيط ترويجي عن وهراين 

ح�سبما اأ�سار اإليه وايل  وهران.
ق.ر.

 حت�شريا ملقابلة وفاق 
�شطيف املقررة يف 17 اأوت

تي بي مازميبي يرتب�ض بوهران 
ويجري لقاءات ودية

برجمة  مازميبي  بي  تي  نادي  قّرر 
وهران  مبدينة  حت�سرييا  ترب�سا 
تنتظره  التي  للمباراة  ا�ستعداد 
اجلولة  حل�ساب  �سطيف  وفاق  اأمام 
دور  من  الأخرية  قبل  وما  اخلام�سة 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  جمموعات 
الداخل،  اأوت   17 بتاريخ  املربجمة 
الكونغويل  النادي  اإدارة  ك�سفت  حيث 
موقعها  على  ن�رشته  بيان  يف 
يف  برجمت  كانت  اأنها  اللكرتوين 
الرتب�س يف املغرب قبل  الأمر  بداية 
برجمة  وتعيد  ح�ساباتها  تراجع  اأن 
التعود  اأجل  من  باجلزائر  الرتب�س 
ال�سفر  قبل  املناخية  الأجواء  على 
للعب  العليا  اله�ساب  عا�سمة  نحو 
ملمثل  م�سريية  تعترب  والتي  املقابلة 

اجلزائر يف املناف�سة القارية من اأجل 
احلفاظ على حظوظه كاملة من اأجل 

التاأهل اإىل الدور ربع النهائي.
ترب�س  فاإن  امل�سدر  نف�س  وح�سب 
�سوف  الثانية  املجموعة  مت�سدر 
ودية  مباريات  برجمة  اأي�سا  ي�سهد 
اجلزائري  الغرب  من  اأندية  اأمام 
على  البقاء  النادي  لالعبي  ت�سمح 
وترية املناف�سة وحت�سري العدة جيدا 
�سمن  الذي  وهو  الوفاق،  ملواجهة 
رابطة  من  املقبل  الدور  اإىل  التاأهل 
به  عاد  الذي  التعادل  بعد  الأبطال 
التي  اجلزائر  مولودية  مباراة  من 
مبلعب  املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  لعب 

م�سطفى ت�ساكر بالبليدة.
ع.ق.

  األعاب القوى اأكابر

 14 عداءا جزائريا ي�ضارك
 يف موعد اأ�ضابا النيجريية

املنتخب  ي�سارك  الإفريقي  البطولة 
من  املتكون  القوى  لألعاب  الوطني 
الإفريقية  البطولة  يف  ريا�سيا   14
اأوت   5 اإىل   1 من  املقررة  لالأكابر 
�سعود  بطموح  النيجريية  باأ�سابا 
من�سة التتويج يف م�سابقات الع�ساري 
مع العربي بورعدة و400 م حواجز مع 
به  اأفاد  ح�سبما  حلولو  املاليك  عبد 
الرحمان  عبد  الوطني  الفني  املدير 
هذا  يف  املعني  و�رشح  مر�سلي، 
ال�سدد: » اجلزائر لعبت دائما الأدوار 
الأوىل يف  البطولة الفريقية، بالن�سبة 
على  كبرية  اآمال  نعلق  الطبعة  لهذه 
�سعود من�سة التتويج بوا�سطة بورعدة 
الإفريقي  لقبه  على  �سيدافع  الذي 
حواجز«،  400م  �سباق  يف  وحلولو 
يف  حظوظا  اأي�سا  »لدينا  واأ�ساف: 
يف  �رشابي  مع  ميداليات،  افتكاك 
القفز  بالزانة والعداءين الآخرين يف 
 ». وحتحات  بلب�سري  800م  اخت�سا�س 
اإفريقيا  لبطولة   21 للطبعة  وبالن�سبة 
املديرية   احتفظت  القوى  لألعاب 
الفنية الوطنية بقائمة ت�سم 14 ريا�سيا 
الن�سوي،  العن�رش  من  واحدة  منهم 
املطرقة،  رمي  يف  بوزبرة  زوينة 
اجلزائريني،  الريا�سيني  قائمة  وبقية 

م   800 �سباق  عدائي  من  تتكونون 
حممد بلب�سري وبا�سني حتحات ويا�رش 
تريكي القفز الطويل والقفز الثالثي، 
عبد  بالزانة،  القفز  �رشابي  ه�سام  
املليك حلولو و�سابر بوكمو�س 400م 
حواجز، حممد  جمرب 20 كم م�سي، 
بالإ�سافة  الع�ساري،  بورعدة  العربي 
اإىل فريق 4 مرات 400 م املتكون من 
لعرج،  ميلود  بوهدة،  �سفيان  الرباعي 

�سليمان مول وفتحي بن �سعة .
وبخ�سو�س التح�سريات اأو�سح املدير 
الفني الوطني اأن الريا�سيني ا�ستعدوا 
فرديا للمناف�سة الفريقية، موؤكدا اأن 
الهيئة الفيديرالية قدمت الدعم  ملن  
ي�ستحقه، وقال مر�سلي: »التح�سريات 
باملائة   100 اأي  الكمال،  عن  بعيدة 
ببع�س  قاموا  اجلزائريون  الريا�سيون 
التح�سريات يف اخلارج  �سيما بورعدة  
بالو�سائل  دعمهم   حاولنا  وحلولو، 
املنتخب  وحط  لدينا،  املتوفرة 
اأم�س  اأول  القوى  لألعاب  الوطني 
انتظار  النيجريية يف  باأ�سابا   الرحال 
الإفريقية  البطولة  م�سابقات  بدء 
تاريخ  حتى  تتوا�سل   اأن   على  اليوم 

5 اأوت املقبل.
ق.ر.
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عي�شة ق.

ملنتخبي  ال�سابق  املدرب  منح  اأين 
اإىل  موافقته  ديفوار  وكوت  زامبيا 
حداد من اجل الإ�رشاف على رفقاء 
وعرب  براهيمي  يا�سني  الالعب 
وهو  اجلزائر  بتدريب  افتخاره  عن 
من  �سابقة  طموحاته  كانت  الذي 
الوطنية،  الفنية  العار�سة  تويل  اأجل 
خدماته  عر�ض  كان  بعدما  خا�سة 

حممد  ال�سابق  الفاف  رئي�ض  على 
روراوة.

طالب  رونارد  اأن  حمدثنا  واأ�ساف 
على  احلفاظ  وزط�سي  حداد  من 
الك�سف  دون  ب�رشية  املفاو�سات 
ا�سمه  عن  الإعالن  اأو  فحواها  عن 
على  لالإ�رشاف  مر�سح  كمدرب 
ال�سيغة  يجد  حني  اإىل  اخل�رش 
مع  العقد  ف�سخ  اأجل  من  املنا�سبة 
والتي  املغربية  امللكية  اجلامعة 

عام  غلى  ميتد  بعقد  معها  يرتبط 
نق�ض  الفاف  رئي�ض  اأن  اإل   ،2022
�رّشح  اأين  العلن  اإىل  وخرج  التفاق 
اأجل خالفة  اأنه يفاو�ض رونارد من 
التي  الت�رشيحات  وهي  ماجر 
بلقب  املتوج  املدرب  اأغ�سبت 
كاأ�ض اإفريقيا مرتني وجعلته يرتاجع 
ويخرج  اخل�رش  عن  الإ�رشاف  عن 
خالله  ينفي  العام  الراأي  اإىل  ببيان 
لن  انه  ويوؤكد  زط�سي  ت�رشيحات 

عدا  ما  اإفريقي  منتخب  اأي  يدرب 
املغرب. هذه اخلطوة توؤكد الت�سيري 
الهاوي لرئي�ض الفاف الذي ف�سل يف 
املتناول  يف  كان  ملف  مع  التعامل 
من  قيادتهم  اخل�رش  على  و�سيع 
اأدغال  جيدا  يعرف  مدرب  طرف 
تدريبات  يف  جتربة  ولديه  اإفريقيا 
وهو  ال�سمراء  القارة  منتخبات 
رفق  »الكان«  من  بلقبني  املتوج 

منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.

�ملدرب �لفرن�شي تر�جع عن تدريب �خل�شر ب�شبب نق�ض �لتفاق بني �لطرفني

ال�ضيا�ضة الهاوية لزط�ضي ت�ضيع التعاقد مع رونارد
يبدو �أن �ملنتخب �لوطني ل يز�ل يدفع �لثمن ب�شبب �ل�شقطات �ل�شاذجة مل�شرييه وذلك بعدما �شّيع رئي�ض 

�لحتادية �جلز�ئرية خري �لدين زط�شي فر�شة ل تعّو�ض من خالل �لتعاقد مع �ملدرب �لفرن�شي هريف 
رونارد، حيث علمت »�لو�شط« من م�شادرها من د�خل بيت �لفاف �أن �ملدرب �حلايل للمنتخب �ملغربي 

تفاو�ض فعال رفقة زط�شي وكان �لنائب �لأول لرئي�ض �لفاف ربوح حد�د �أول �ملبادرين �إىل �لت�شال به 
بعدما �شبق لرونارد تدريب فريق �حتاد �جلز�ئر مو�شم 2011/2010

رف�ض �لك�شف عن هويته و�أكد �أن �لعقد على 
�ملدى �ملتو�شط

زط�ضي: اجلانب املايل يف�ضلنا 
للك�ضف عن املدرب اجلديد للخ�ضر

�شرع �أم�ض ب�شفة ر�شمية يف �لعمل رفقة 
�إيندهوفن �لهولندي

فان مارفيك ي�ضقط نهائيا 
من ح�ضابات زط�ضي

ك�سف رئي�ض الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم خري الدين زط�سي اأنه 
متقدمة  مفاو�سات  يف  يتواجد 
اأجل  من  املدربني  احد  رفقة 
�سوى  تبقى  الأمور معه ومل  ح�سم 
الإعالن  قبل  التفا�سيل  بع�ض 
الناخب  خليفة  هوية  عن  ر�سميا 
الذي  ملجر  رابح  ال�سابق  الوطني 
اأع�ساء  طرف  من  اإقالته  متت 
�سعف  ب�سبب  الفدرايل  املكتب 
ال�سلبي  احل�ساد  وتوايل  النتائج، 
منتخبات  اأمام  املباريات  يف 
اأن  زط�سي  واأ�سار  متوا�سعة، 
املايل  ال�سطر  بلغت  املفاو�سات 
التفاو�ض  لزال  الذي  الأمر  وهو 
اتفاق  اإىل  التو�سل  يتم  ومل  ب�ساأنه 
بخ�سو�ض  املدرب  مع  نهائي 
يعمل  حيث  ال�سهرية،  الأجرة 
بعر�سه  اإقناعه  على  املعني 
بالعار�سة  اللتحاق  اأجل  من 
الوطنية  الت�سكيلة  وقيادة  الفنية 
ورف�ض  املقبلة،  الفرتة  خالل 
اأدىل  ت�رشيحات  خالل  زط�سي 
من  خروجه  عند  لل�سحافيني  بها 
مركز حت�سري املنتخبات الوطنية 
ب�سيدي مو�سى عقب نهاية اجتماع 
الك�سف  الفدرايل  املكتب  اأع�ساء 
يتفاو�ض  الذي  املدرب  هوية  عن 

عنه،  اأكرث  التفا�سيل  منح  اأو  معه 
مدربا  �سيكون  اأنه  بالقول  واكتفى 
يف  امل�ساركة  له  و�سبق  عامليا 
وذكر  العامل،  كاأ�ض  نهائيات 
امل�سوؤول الأول على الهيئة الكروية 
لبالدنا ان العقد الذي �سيتم اإبرامه 
يكون  �سوف  اجلديد  املدرب  مع 
املتو�سط، من خالل  على املدى 
امل�ساركة  خالل  للخ�رش  قيادته 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات  يف 
بالكامريون   2019 عام  املقررة 
وكاأ�ض  الت�سفيات  جتاوز  حال  يف 

العامل 2022 بقطر.
زط�سي  نفى  اأخرى،  جهة  من 
حول  راجت  التي  الأخبار  جميع 
ال�سابق  الوطني  الناخب  تواجد 
املفعول  �ساري  بعقد  ماجر  رابح 
للعبة،  اجلزائرية  الحتادية  مع 
الأخبار  لتلك  حدا  املعني  وو�سع 
املدرب  ملف  اأن  اأو�سح  عندما 
تك  امل�ساعد  ومدربه  ماجر 
اأنه  اأعلن  اأين  نهائية،  ب�سفة  طيه 
ال�سابق  الوطني  بالناخب  التقى 
وم�ساعديه وتو�سل معهم اإىل اتفاق 
نهائي ب�ساأن رحيلهم عن العار�سة 
التي  العملية  وهي  الوطنية  الفنية 

متت بالرتا�سي ح�سب املعني.
عي�شة ق.

خيار  �سقوط  نهائية  ب�سفة  تاأكد 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  تعاقد 
الهولندي  املدرب  رفقة  القدم 
فان مارفيك، بعدما تعاقد الأخري 
الهولندي  اإيندهوفن  نادي  رفقة 
الطاقم  �سمن  التواجد  اأجل  من 
للمو�سم  حت�سبا  للفريق  الفني 
الإعالم  وك�سف  املقبل،  الكروي 
الهولندي اأم�ض اأن املدرب ال�سابق 
للمنتخب الهولندي الذي قاده اإىل 
بجنوب   2010 العامل  كاأ�ض  نهائي 
العاملي  التاج  وخ�رش  اإفريقيا 
ا�سبانيا  الن�سخة  تلك  بطلة  اأمام 
املدرب  مل�ساعدة  تعيينه  مت 
الذي  بوميل  فان  مارك  الرئي�سي 
للفريق،  الرئي�سي  املدرب  يعترب 
على  الأخري  هذا  يعمل  حيث 

الطويلة  اخلربة  من  ال�ستفادة 
باعتباره  �سهره  ميلكها  التي 
من  امليادين  يف  بابنته  مرتبطا 

اأجل تطوير امكانياته التدريبية.
بت�سكيلة  مارفيك  فان  التحاق 
يبتعد  املعني  يجعل  اإيندهوفن 
الذين  املدربني  عن  نهائيا 
�سيختار رئي�ض الفاف خري الدين 
العار�سة  يقود  من  منهم  زط�سي 
الناخب  خلالفة  الوطنية،  الفنية 
ماجر،  رابح  ال�سابق  الوطني 
الأبواب  يفتح  الذي  الأمر  وهو 
ا�ستقدام  اأجل  من  كبرية  بن�سبة 
كارلو�ض  الربتغايل  املدرب 
كريو�ض املتعاقد رفقة املنتخب 

الإيراين.
عي�شة ق.

يو��شل مفاو�شاته مع فريق �جنليزي 
لالن�شمام �إىل �شفوفه

غزال يغيب عن ترب�ص 
ال�ضني ويخرج من ح�ضابات 

املدرب جاردمي
يقرتب الالعب الدويل اجلزائري ر�سيد غزال نحو الرحيل عن �سفوف فريقه موناكو 

اإعالمية فرن�سية عن  تقارير  اأم�ض  اأي وقت م�سى، حيث ك�سفت  اأكرث من  الفرن�سي 

اأجل  الدعوة من  ليوناردو جاردمي  الربتغايل  لها املدرب  التي وجها  قائمة الالعبني 

وهي  املقبل،  الكروي  للمو�سم  ا�ستعداد  ال�سني  يف  برجمته  املقرر  الرتب�ض  خو�ض 

القائمة التي خلت من ا�سم متو�سط ميدان الت�سكيلة الذي يغيب عن الرحلة وخو�ض 

الرتب�ض وهو ما يعني و�سعه خارج احل�سابات التكتيكية للمدرب حت�سبا للمو�سم الكروي 

اجلديد والذي و�سعه جانبا ومّهد له الطريق نحو الرحيل والنتقال اإىل وجهة جديدة، 

وبتاأكد خروج متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية من ح�سابات نادي الإمارة الفرن�سية 

املو�سم املقبل، توا�سل احلديث عن تواجده يف مفاو�سات مع فريق اجنليزي من اأجل 

النتقال اإىل �سفوفه خالل ال�سائقة احلالية، ورغم اأن التقارير الإعالمية الفرن�سية 

مل تك�سف هوية النادي الجنليزي اإل اأن الأمور تتوجه نحو نادي لي�سرت �سيتي الذي 

ال�سيفي  املركاتو  خالل  انتقل  الذي  حمرز  ريا�ض  ال�سابق  جنمه  خليفة  عن  يبحث 
احلايل اإىل مان�س�سرت �سيتي.

ع.ق.

حت�شبا لت�شفيات كاأ�ض �أمم �إفريقيا 2019

مدرب غامبيا غري متخوف من اخل�ضر
واجهة امل�سيف اجلزائري يف ال�سابع  توم �سبتمرب املقبل، �سمن اإطار اجلولة الثانية من ت�سفيات كاأ�ض اأمم اإفريقيا ي�ستعّد منتخب غامبيا بمِجّد تاأهّبا ملمِ للمدرب  الغامبية ت�رشيحات  ال�سحافة  تقارير  اأحدث  لما اأن التقني البلجيكي �سانتفيت البالغ من �سانتفيت قوله: “اجلزائر متتلك منتخبا قويا تعّود على امل�ساركة يف كاأ�ض 2019، ونقلت  اأمم اإفريقيا واملونديال”، عمِ

نتخب غامبيا. جاد العمر 45 �سنة اأم�سك ُموؤّخرا فقط بمِالزمام الفني ملمِ رجل  “اأنا  العقارب:  منتخب  عن  الأّول  الفني  امل�سوؤول  باراة اجلزائر، اأعرف جّيدا الالعبني واأ�ساف  والأجدر ومن�سبط، و�سنح�رّش كما ينبغي ملمِ الأكفاأ  �ساأختار  ولكن  املحرتفني،  اأو  املحليني  �سواء  و�ض هذه املواجهة”، واختتم توم �سانتفيت ت�رشيحاته قائال: “نحرتم الغامبني،  خلمِ
لالعبني امُلناف�ض اجلزائري، لكن ل�سنا ُمتخّوفني منه”. ترب�سا  �سانتفيت  توم  الغامبي  الوطني  الناخب  وبرمج  ع�سكر هذا  بمِ متبوعا  ويكون  املقبلة،  القليلة  الأّيام  يف  ينطلق  “اخل�رش”. املحليني  واجهة  ملمِ تاأّهبا  املحرتفون  يح�رشه  الوطن  خارج  غامبيا اإعدادي  يف  ر�سمية  لقاءات  ثالث  خا�ض  الوطني  املنتخب  فاإن  خ�رش مقابلتَينوفاز بمِالأخرية 1-2 حتت اإ�رشاف التقني وحيد حليلوزيت�ض لالإ�سارة 

يف فيفري 2012 �سمن اإطار ت�سفيات “كان” 2013.
وكالت

ت�شر على خيار بيع �لعقد

اإدارة لي�ضرت ترف�ص اإعارة �ضليماين
لي�سرت  فريق  اإدارة  رف�ست 
اإعارة  فكرة  الجنليزي  �سيتي 
لعبها الدويل اجلزائري اإ�سالم 
�سليماين اإىل فريق اآخر خالل 
ال�سيفية،  التحويالت  مرحلة 
ويف هذا ال�سدد ك�سف املوقع 
كريكوري«  لي�سرت  اللكرتوين 
من  والقريب  الجنليزي 
الفريق اأن اإدارة لي�سرت ترف�ض 

ب�سبب  الالعب  اإعارة  فكرة 
نهائيا  العقد  بيع  يف  رغبتها 
ماليا،  رحيله  من  وال�ستفادة 
لي�سرت عدة  م�سوؤولو  تلقى  اأين 
ال�ستفادة  اأجل  من  عرو�ض 
املنتخب  من خدمات مهاجم 
اإعارة  �سكل  على  لكن  الوطني 
ولي�ض يف �سفقة �رشاء العقد، 
رف�سها  العرو�ض مت  تلك  لكن 

م�سوؤولو  ي�رش  اأين  نهائيا 
بيع  على  »الثعالب«  ت�سكيلة 
ي�سرتطون  والذي  الالعب 
قيمة  عن  تقل  ل  قيمة  فيه 
املبلغ  وهو  اأورو،  مليون   18
يعرتف  اأن  ال�سعب  من  الذي 
يف  الراغبة  الأندية  موافقة 
خا�سة  �سفوفها،  اإىل  انتدابه 
الالعب  م�ستوى  تراجع  بعد 

يف  املنتظمة  م�ساركته  وعدم 
املناف�سة حتى عند رحيله اإىل 
اجلاري  العام  مطلع  نيوكا�سل 
على �سكل اإعارة، ويبقى ناديه 
ل�سبونة  �سبورتينغ  ال�سابق 
الربتغايل اأكرث الأندية رغبة يف 
التعاقد معه وا�ستعادته جمددا 

اإىل �سفوفه.
عي�شة ق.



توخل متم�سك بكافاين يف باري�س �سان جريمان
�أكد �ملدرب �لأملاين �جلديد لنادي باري�س �سان جريمان �لفرن�سي توما�س توخل �أنه متم�سك 

بخدمات �لهد�ف �لدويل �لأوروغوياين �إدين�سون كافاين، وذلك رد�ً على ما �أوردته �ل�سحف 
�لإ�سبانية عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد معه وبد� توخل متفاجئاً عندما �سئل عن موقفه 
مما ذكر يف و�سائل �لإعالم �لإ�سبانية خالل موؤمتره �ل�سحايف بعد �ملبار�ة �لودية �لتي فاز 

بها فريقه �أول �أم�س يف �لوقت بدل �ل�سائع على �تلتيكو مدريد �لإ�سباين 3-2 يف �سنغافورة، 
و�أ�سار توخل �ىل �أن بقاء �لأوروغوياين يف �سان جريمان: »�أمنيتي �لكبرية ومل �أ�سمع باأي �سيء 

مماثل«، يف �إ�سارة �إىل �لتقارير �لإ�سبانية، م�سيفاً: »حتدثت مع �إدين�سون قبل �أيام معدودة، 
ومل يذكر �أي �سيء، قال باأنه متلهف للعودة، لالن�سمام �إلينا من �أجل حتقيق كل �أهد�فه معنا 

ومع فريقنا«.

ت�سيل�سي ي�ستهدف ا�ستقدام كوفا�سيت�س
ك�سفت تقارير �سحفية �إجنليزية �أن نادي ت�سيل�سي ي�سعى �إىل تعزيز خط و�سط �لفريق ب�سم 
جنم ريال مدريد خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �حلالية، و�أو�سحت �سحيفة »ديلي ميل« �أن 
�لإيطايل ماوري�سيو �ساري �ملدير �لفني للبلوز، يريد �سم �لكرو�تي ماتيو كوفا�سيت�س لعب 

ريال مدريد، خا�سة �أنه يعرفه جيًد� منذ كان يلعب مع �إنرت ميالن يف �لدوري �لإيطايل.
ا على قائمة �هتمامات مان�س�سرت �سيتي،   و�أ�سارت �ل�سحيفة �إىل �أن كوفا�سيت�س يتو�جد �أي�سً
خالل �ل�سيف �حلايل، وي�سع ت�سيل�سي �سيناريو بديل ل�سفقة كوفا�سيت�س ب�سم �آرون ر�م�سي 

لعب و�سط �أر�سنال �لذي ينتهي عقده مع �لغانرز يف �ل�سيف �ملقبل.

حيلة متهد طريق فيدال اإىل اإنرت ميالن
ك�سفت تقارير �سحفية �إيطالية عن جلوء �إنرت ميالن �إىل حيلة جديدة للظفر بخدمات 
�لت�سيلي �أرتورو فيد�ل لعب خط و�سط بايرن ميونخ هذ� �ل�سيف، وبح�سب �ل�سحفي 

�لإيطايل �ألفريدو بيدول، فاإن �إنرت ميالن ي�سعى �إىل �سم فيد�ل ملدة عام على �سبيل �لإعارة 
مع و�سع بند باأحقية �ل�رش�ء ب�سكل نهائي، و�أ�ساف: »فيد�ل �سيقوم بتجديد عقده مع بايرن 

حتى 2020، نظًر� لأن �لقو�نني ل ت�سمح باإعارة لعب يف �آخر عام يف عقده مع ناديه«، 
و�أفادت عدة تقارير �سحفية �سابقة �أن فريناندو فيلي�سيفيت�س وكيل �أعمال فيد�ل، عقد 

موؤخًر� جل�سة مع �إد�رة �لنري�تزوري من �أجل �لتفاق على تفا�سيل �ل�سفقة، و�أعلن بايرن 
ميونخ �أن �لقر�ر �لنهائي حول م�سري فيد�ل بيده فقط، و�أنهم �سيرتكون له كامل �حلرية يف 

�ختياره.

اإنريكي يعيد اآمال روبريتو مع الروخا
�أعرب �لإ�سباين �سريجي روبريتو لعب فريق بر�سلونة عن ده�سته من قر�ر �ل�ستبعاد من 

منتخب بالده، خالل بطولة كاأ�س �لعامل 2018 برو�سيا، وقال روبريتو يف ت�رشيحات نقلتها 
�سحيفة موندو ديبورتيفو: »�عتقدت �أنني �ساأكون يف كاأ�س �لعامل، ولكن مل يكن �أمامي �سوى 

�ل�ستمتاع بالعطلة وم�ساهدة �لبطولة على �لتلفزيون«، و�أ�ساف: »�لآن يوجد مدرب جديد 
و�أمتنى �أن تكون هناك فر�سة للعودة �إىل �ملنتخب، لكن يجب �أن �أركز �أوًل مع بر�سلونة«.

وحول قر�ر تعيني لوي�س �إنريكي مديًر� فنًيا ملنتخب �إ�سبانيا، قال روبريتو: »هو �لذي منحني 
فر�سة �لظهور و�ل�ستقر�ر يف �لفريق �لأول، كما �أنه �أخرج �أف�سل ما لدي«، وو��سل: »روؤية 

�لالعبني �ل�سباب مع �لفريق �لأول تعيد �لذكريات �أمامي، و�أمتنى �أن ي�ستمرو� يف م�ساعدتنا 
طو�ل �ملو�سم«، وعن ريكي بويغ لعب �لفريق �أمت روبريتو: »من �أول يوم ر�أيته فيه �أدركت �أنه 
ميتلك �أ�سلوب �للعب �خلا�س برب�سلونة، وهو �لأمر �لذي رمبا ي�ستغرق هنا �سنو�ت لكت�سابه«.

االحتاد االإ�سباين يو�سح   عدم التعاقد مع بينيتيز
�أكد لوي�س روبيالي�س رئي�س �لحتاد �لإ�سباين لكرة �لقد، �أن بار�ك �أوباما، �لرئي�س �ل�سابق 

للوليات �ملتحدة �لأمريكية و�فقه �لر�أي يف قر�ر �إقالة جولني لوبيتيغي من تدريب �ملنتخب 
�لإ�سباين قبل بطولة كاأ�س �لعامل، وقال روبيالي�س يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »ماركا«: 

»حتدثت مع �أوباما حول قر�ر �إقالة لوبيتيجي، وكان مو�فًقا على موقف �لحتاد �لإ�سباين«،  
وعن لوي�س �إنريكي �ملدرب �جلديد للمنتخب �لإ�سباين، قال روبيالي�س: »هذ� هو ما يحتاج 

�إليه �لفريق �لوطني خالل �لفرتة �ملقبلة، �إنه مدرب ر�ئع«، وحول �لتعاقد مع ر�فائيل بينيتيز 
لتدريب �إ�سبانيا، علق روبيالي�س: »يف حالة تعاقدنا معه، كنا �سنفعل نف�س �خلطاأ �لذي �رتكبه 

لوبيتيغي وهذ� مرفو�س«، و�أمت عن عدم �لتتويج ببطولة كاأ�س �لعامل: »هيريو كان �ل�سخ�س 
�لذي حقق جناحات كثرية رفقة �لحتاد �لإ�سباين، ويف بع�س �لأحيان حتدث مثل هذه �لنتائج 

يف كرة �لقدم«.  

كلوب: اأمتنى �سري ماين على خطى �سالح وفريمينو

متنى يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، �أن ي�سري �ل�سنغايل �ساديو ماين جنم �لفريق، على خطى زميليه حممد �سالح وروبرتو 
فريمينو، وتاألق ليفربول حتت قيادة كلوب �ملو�سم �ملا�سي، بف�سل �لثالثي �لهجومي حممد �سالح وروبرتو فريمينو و�ساديو 
ماين، وت�سبب �لأد�ء �ملتطور يف �إقناع �سالح وفريمينو باملو�فقة على �رتباط طويل �ملدى مع ليفربول يف وقت �سابق هذ� 
�لعام، وي�سعر كلوب بالتفاوؤل ب�ساأن �سري ماين على خطى زميليه، و�أو�سحت �لتقارير �أن �إد�رة ليفربول تو��سلت مع وكيل ماين، 

لتح�سني ومتديد عقد �لالعب، �لذي يح�سل حالًيا على ر�تب �أ�سبوعي ل يتجاوز 100 �ألف جنيه �إ�سرتليني.
وقال كلوب لو�سائل �إعالم بريطانية: »عندما �أحتدث عن �لأجو�ء �لإيجابية يف �لنادي، فهذ� ل يقت�رش على �ملدرجات، نحن 
يف ليفربول فريق جماعي، ويرغب �لالعبون يف �أن يكونو� جزًء من �لنادي«، و�أ�ساف: »هذ� �أمر ر�ئع و�إجناز كبري للنادي، لأنه 
بو�سع �لالعبني فريمينو و�سالح وماين و�لكثري من �لالعبني �لآخرين �لظهور ب�سكل مميز مع �أي فريق �آخر يف �لعامل، وتابع 
»موقفنا تطور لأن هذه �لنوعية من �لالعبني مل تلعب معنا ثم ترحل، �لآن �لأمر جيد، لكن يجب علينا جميعا �أن نحقق �سيئا«، 
ويثق كلوب �أن تعاقد ليفربول مع 4 لعبني يف �سوق �لنتقالت �ل�سيفية �سي�ساعد �لنادي على مو��سلة �لتطور، وقال �إنه ل يحتاج 

�إىل �سم لعب و�سط مهاجم كبديل للرب�زيلي فيليب كوتينيو،�لذي �نتقل �إىل بر�سلونة.

ليونيل  �لأرجنتيني  جنمه  ل�ستقبال  بر�سلونة  نادي  ي�ستعد 
وذلك  �أم�س  جرت  �لتي  �لفريق  لتدريبات  لالن�سمام  مي�سي، 
و�أكدت   ،2018 �لعامل  كاأ�س  بطولة  عقب  عطلته  �نتهاء  بعد 
�سحيفة »موندو ديبورتيفو«، �أن �لربغوث �لأرجنتيني �سيكون 

�أندري�س  رحيل  بعد  وذلك  �لكتالوين،  للفريق  �لأول  �لقائد 
مي�سي  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت  �لياباين،  �لدوري  �إىل  �إنيي�ستا 
بيكيه  جري�رد  رفقة  �م�س  �أول  �سباح  �لطبي  للك�سف  خ�سع 
وجوردي �ألبا و�سريجيو بو�سكيت�س، وذلك متهيًد� لنخر�طهم 

يف �لتدريبات مع �لفريق.
جوميز  �أندريه  �لربتغايل  قابل  مي�سي  �أن  �ل�سحيفة  وذكرت 
و�لإ�سباين ديني�س �سو�ريز، �للذين عادو� من �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية بعد تعر�سهم لالإ�سابة، ونوهت �أن مي�سي �سيو��سل 
�لتدريبات يف بر�سلونة حتى عودة �لفريق من �لوليات �ملتحدة 
�أن ذلك  �ل�سحيفة،  �لتح�سريي، وذكرت  �نتهاء �ملع�سكر  بعد 
�ملو�سم �سيكون �لأول ملي�سي بعد 9 �سنو�ت دون مناف�سة مع 
ريال  �سفوف  عن  رحل  �لذي  رونالدو،  كري�ستيانو  �لربتغايل 
مدريد �إىل جوفنتو�س �لإيطايل، ونوهت �ل�سحيفة �أن �لدويل 
�لالعبني  �أكرث  ليكون  �أخرى،  ببطولة  �لفوز  يريد  �لأرجنتيني 

ح�سًد� للبطولت يف فريق بر�سلونة.

مي�سي يحمل الراية بعد رحيل اإنيي�ستا
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البي اأ�س جي يختتم الوديات بالفوز على اأتلتيكو مدريد
ختم باري�س �سان جرمان �لفرن�سي مبارياته يف م�سابقة كاأ�س �لأبطال �لدولية بفوزه على �أتلتيكو مدريد 3-2 على �مللعب 
�لفرن�سي  و�لنا�سئ  ديابي  ومو�سى  نكونكو   كري�ستوفر  ل�سان جريمان  و�سجل  متفرج،  �ألف   22 �أمام  �سنغافورة  �لوطني يف 
�ملولد�يف فريجيليو بو�ستولت�سي �ساحب 18 عاماً، ولأتلتيكو مدريد �لنا�سئ فيكتور موليخو �ساحب 17 عاماً و�لفرن�سي 
�نطو�ن بريميدي خطاأ يف مرمى فريقه، وبذلك يكون نادي �لعا�سمة �لفرن�سية قد حقق فوزه �لأول يف �مل�سابقة بقيادة 
مديره �لفني �جلديد �لأملاين توما�س توخل، �لذي توىل �لإ�رش�ف على بطل �لدوري �لفرن�سي بعد نهاية �ملو�سم �ملن�رشم 
خلفاً لالإ�سباين �أوناي �إميري. وكان �سان جريمان خ�رش مبار�ته �لأوىل يف �مل�سابقة �أمام بايرن ميونيخ �لأملاين 1-3، ثم 
�سقط �أمام �أر�سنال �لجنليزي 1-5.، و�سهدت �ملبار�ة عودة �لأرجنتيني �نخل دي ماريا �إىل �سفوف �لفريق �لفرن�سي بعد 
م�ساركته مع منتخب بالده يف نهائيات كاأ�س �لعامل 2018 �لتي ��ست�سافتها رو�سيا، وخرجت فيها �لأرجنتني من �لدور ثمن 

�لنهائي �أمام فرن�سا 3-4 �لتي �أحرزت �للقب لحقاً.



فنيالأربعاء 01  اأوت  2018  املوافـق  لـ13  دو القعدة 1439هـ 15

راغب  اللبناين  املطرب  طرح 
»اإللي  كليباته  اأحدث  عالمة 
الر�سمية  قناته  عرب  باعنا«، 
باعنا«  »اإللي  يوتيوب  مبوقع 
البوغة،  حممد  كلمات  من 
خيامي،  حممود  واأحلان 

وتوزيع مدحت خمي�س، واإخراج 
زياد خوري وتخطى كليب »اإللي 
باعنا« 130 األف م�ساهدة خالل 
�ساعات من طرحه، عرب القناة 
لراغب عالمة مبوقع  الر�سمية 

يوتيوب.

نان�سي عجرم  تتغنى بجمال 
�إ�سطنبول و�سلفي مع �أوزريل 

يثري �سجة
 قالت املغنية اللبنانية نان�سي عجرم، اإنها معجبة بجمال مدينة 

اإ�سطنبول وحتب اأن تغني فيها وتزورها دوما بغر�س ال�سياحة 
اأي�سا واأ�سافت عجرم، التي تق�سي اإجازة عيد الفطر يف تركيا 

على هام�س حفلها الفني: »اأنا �سعيدة لكوين يف اإ�سطنبول، وهي 
لي�ست املرة الأوىل التي اأكون فيها، واإن مل تكن يل حفلة فيها، 

اأحب اأن اآتي اإليها«وتابعت: »اأحب اأن اأغني يف اإ�سطنبول، اأحب اأن 
اآتي �سياحة اإليها، واإ�سطنبول جميلة كما العادة.. عندما تكون يل 

حفلة غنائية يف بلد اأحبه اأوافق فورا، وت�سادف اأن احلفلة هذه 
تزامنت مع عيد الفطر وكنت �سعيدة جدا«.

وقالت الفنانة اللبنانية: »و�سلت  لإ�سطنبول وجتولت يف ال�سوارع 
التي جتاور الفندق الذي اأقيم فيه، وهذه لي�ست املرة الأوىل التي 
اأزور فيها هذه املناطق، واإن كانت هناك مناطق كثرية ل اأعرف 
اأ�سماءها«ويف وقت �سابق  فلقد اأحيت نان�سي عجرم، اأول  اأم�س 
حفال فنيا التقت فيه مع ع�ساقها يف مدينة اإ�سطنبول، بثاين اأيام 

عيد الفطر ال�سعيد، بعد غياب 6 �سنوات عن تركيا.
اإىل ذلك، ن�رشت املمثلة الرتكية مرمي اأوزريل املعروفة با�سم 

»ال�سلطانة هيام« �سيلفي مع نان�سي التي ن�رشت بدورها �سورة 
لها مع النجمة التي ع�سقها متابعو امل�سل�سالت الرتكية يف العامل 
العربي بعد اأدائها دور زوجة ال�سلطان العثماين �سليمان القانوين 

واأثارت ال�سور هذه �سجة على مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 
اأ�ساد العديد بب�ساطة اأوزريل وتلقائيتها وجمال نان�سي.

 مونيه وبيكا�سو ي�سنعان
 �حلدث مبز�د يف لندن

 تعر�س دار كري�ستيز للمزادات لوحة لبابلو بيكا�سو واأخرى لكلود 
مونيه للبيع يف مزاد بالعا�سمة الربيطانية لندن هذا الأ�سبوع 
يف ليلة لعر�س الأعمال الفنية النطباعية واحلديثة واللوحة 

املعرو�سة ملونيه هي �سمن �سل�سلة من 12 لوحة ر�سمها الفنان 
عام 1877 ت�سور حمطة للقطارات يف باري�س، وتقدر قيمتها مبا 

يرتاوح بني 22 و28 مليون جنيه اإ�سرتليني )29.19 و37.15 مليون 
دولر( وفقا لدار املزادات وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات 

الفن النطباعي واحلديث يف كري�ستيز التي تقام يوم 20  جوان 
اجلاري »اإنها لوحة نادرة جدا وواحدة من �سل�سلة موؤلفة من 12 
لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا ملحبي الأعمال الفنية، على 

الأرجح هي اأف�سل لوحة ملونيه تعر�س يف لندن منذ اأكرث من 
ع�رشين عاما«.

كما تعر�س الدار للبيع لوحة لمراأة جال�سة على كر�سي ر�سمها 
الفنان الإ�سباين بيكا�سو عام 1942، وت�سور ملهمته امل�سورة دورا 

مار. ومن املتوقع اأن تباع اللوحة مقابل ما يرتاوح بني 18 و25 
مليون جنيه اإ�سرتليني )24 و33 مليون دولر.(

وقال جيل »بيكا�سو هو الفنان الذي يبحث الكثري من كبار 
عمالئنا حاليا عن اأعماله«.

ماجدة �لرومي تغني يف مهرجانات �لأرز بلبنان

ر�غب عالمة يطرح �أحدث كليباته »�إللي باعنا«

تامر ح�سني يطرح �ألبومه �جلديد بطريقة "غري م�سبوقة" 

الدولية  الأرز  احتفت مهرجانات 
ال�ساهقة  لبنان  جبال  اأعايل  يف 
مواقع  بخم�سة  ال�سبت  ليل 
قائمة  على  مدرجة  لبنانية 
الأمم  ملنظمة  العاملي  الرتاث 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
حفل  خالل  وذلك  )اليون�سكو(، 
ماجدة  اللبنانية  املطربة  اأحيته 

الرومي.
ال�ساعر  كلمات  من  اأوبريت  ويف 
جوزيف  واأحلان  فرن�سي�س  نزار 
كفر�سيما  ابنة  تغنت  خليفة، 
باملواقع الرتاثية اخلم�سة، وهي: 
الرب  اأرز  وغابة  قادي�سا  وادي 
وبعلبك،  وعنجر  وجبيل  و�سور 
فرقة  احلفل  يف  ورافقتها 
مو�سيقية كبرية بقيادة املاي�سرتو 

ال�ساب لبنان بعلبكي.

ثالثي  عر�س  خلفية  وعلى 
الأبعاد على �سا�سة عمالقة خلف 
الأوبريت  ا�ستح�رش  امل�رشح، 
بعر�س  املواقع  هذه  تاريخ 
اجلمهور  اأعني  جذب  ب�رشي 
الأوبريت  جانب  واإىل  ووجدانهم 
الرومي  ماجدة  تغنت  احلامل، 
باأغنية "وطني احلب" التي جاءت 
والفرن�سية،  العربية  باللغتني 
عليك  ي�ساألوين  "عم  اإىل:  اإ�سافة 
و"ا�سمع  للحب"  و"غني  النا�س" 

قلبي".
حليم  الراحل  الفنان  ولوالدها 
كما  تغ�سبي"،  "ل  غنت  الرومي 
باأغنيات  جمهورها  �ساركت 
حبيبي"  "خدين  بينها  من  قدمية 
و"ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي" 
نطري"  فينا  ريت  يا  واأنا  و"اأنت 

و"كلمات".
"يا بريوت"  اأغنية  بداأت  وعندما 
لل�ساعر ال�سوري نزار قباين، تعاىل 
احل�سور  بني  وقوفا  الت�سفيق 
باحلرب  اللبنانيني  تذكر  لأغنية 
عامي  بني  دارت  التي  الأهلية 
احلفل،  ختام  ويف  و1990   1975
اأغنية  الرومي  ماجدة  قدمت 
حلوة"،  يا  "ميلي  بعنوان  جديدة 
جرمانو�س  ال�ساعر  كلمات  من 
جرمانو�س واأحلان �رشبل روحانا 
افتتحت  �ساكريا  املغنية  وكانت 
مهرجانات الأرز يف لبنان موطن 
وكما  جوان.   13 يف  اأجدادها 
ماجدة  زرعت  �ساكريا،  فعلت 
حممية  يف  اأرز  �سجرة  الرومي 
فعاليات  اإطار  يف  قريبة  طبيعية 

املهرجان.

زوجة �ساركوزي تغني يف بيت �لدين �للبناية

ابتكر املطرب امل�رشي، تامر 
ح�سني، طريقة "غري م�سبوقة" يف 
عامل الغناء، لطرح األبومه الغنائي 

اجلديد "عي�س ب�سوقك"و�سيتم 
طرح الألبوم يف الأ�سواق، على 

"ذاكرة متنقلة" )فال�س ميموري(، 
اأو عن طريق ال�سطوانات 

املدجمة، بح�سب ح�سابه على 
"اإن�ستغرام"و�سيتم طرح األبوم 

"عي�س ب�سوقك" لتامر ح�سني، 
يف مطلع �سهر اأوت املقبل، 

و�سيكون متاحا للجمهور يف جميع 
مراكز البيع املعتمدة، و�سيتوفر 

يف جميع الأ�سكال وكان تامر 
ح�سني طرح يف قبل اأ�سبوعني، 

الأغنية الرئي�سية لالألبوم "عي�س 
ب�سوقك"، وذلك للتنويه عن قرب 
موعد طرحه، وتخطت 12 مليون 

م�ساهدة عرب "يوتيوب".
واأغنية "عي�س ب�سوقك" كلمات 

م�سطفى ح�سن واأحلان بالل 
�رشور وتوزيع مو�سيقي هاين 

حمرو�س وبالل �رشور، وتوىل 
اإخراج الكليب هادي الباجوري.

ل اإىل بريوت م�ساء الأحد، رئي�س فرن�سا الأ�سبق  و�سَ
نيكول �ساركوزي برفقة زوجته الفّنانة كارل بروين، 
من فعاليات  اأحيت م�ساء الثنني حفال فّنيا �سِ التي 

مهرجانات بيت الدين الدولية.
اأحيت بروين حفلتها الوحيدة يف باحة ق�رش بيت  و 
جنبالط  نورا  املهرجانات  رئي�سة  وكانت  الدين 
�سالون  يف  ا�ستقبالهما  يف  الفرن�سي  وال�سفري 

ال�رشف.
النائب  ال�سرتاكي،  التقدمي  احلزب  رئي�س  وعلق 
له مع �ساركوزي  ال�سابق وليد جنبالط، على �سورة 
احلريري،  �سعد  اللبنانية  احلكومة  ورئي�س  وزوجته 
نيكول  ال�سابق  فرن�سا  رئي�س  مع  "ع�ساء  قائاًل: 
�سعد  ال�سيخ  .اإن  بروين  كارل  وزوجته  �ساركوزي 
زوجتي  برفقة  وكنت  الدعوة  كان �ساحب  احلريري 

نورا .الأحد يف 29 متوز 2018".
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الفنان الت�شكيلي فوزي حلمازة ....

لوحاتي جت�شد  امل�شاهد 
ال�شياحيةيف اجلزائر

تعترب  عزابة  من اأكرب دوائر ولية �شكيكدة، وفيها الكثري من 
املعامل ال�شياحية البحريةو اجلبلية،و هي منطقة تاريخية قدمت 

الكثري يف الثورة التحريرية، ولقد ج�شد فنانوها الكثري من 
جماليات املكان يف �شكيكدة  ويف اجلزائر، مثل الفنان الت�شكيلي 

فوزي حلمازة، تابعوا هذه الورقة التعريفية.

بورتريه:وليد بوعديلة

عن بدايات 
الري�شة...

  فوزي حلمازة من مواليد 
فيفري  �شهر  من  الثاين 
مالمح  بداأت  عام1985، 
والتفنن  الر�شم  حب 
والت�شوير  التعبري  يف 
 ، ال�شبا  زمن  منذ  لديه 
املحاوالت  كانت  حيث 
املوهبة  �شقل  ثم  االأوىل، 
يف  التعلم  و  بالدرا�شة 
للفنون  اجلهوية  املدر�شة 
وكان  بق�شنطينة،  اجلميلة 
دفعته  يف  االأوائل  من 

�شنة2005.
 : درا�شته«  عن  يقول 
من  الكثري  ا�شتفدت  لقد 
معرفة  عرب  االأ�شاتذة، 
ومدار�شهن  الر�شم  طرق 
الت�شوير  وفنيات 
وبع  االلوان،  وا�شتعمال 
لوهران  اجتهت   ، التخرج 
ور�شات  يف  للم�شاركة 

املوؤ�ش�شات  مع  تكوينية 
حول  اال�شبانية  الفنية 
ترميم االإبداعات اخلا�شة 

باملوروث الثقايف«.
للمو�شوعات  وبالن�شبة 
الفنان  يحبذ  التي 
فهي  ت�شويرها  حلمازة  
باملوروث  اخلا�شة  تلك 
الثقايف ال�شعبي اجلزائري  
بال�شياحة  واملتعلقة 
وم�شاهدها  والطبيعة 
عر�ض  وقد  اجلزائر،  يف 
نزل  عن  لوحته  اأمامنا 
�شكيكدة،  مبدينة  البلدية 
تعبريا  معربا  فوجدناه 
عن  وجميال  �شديدا 
كما  الواقعية،  احلقيقة 
�شحرتنا �شورة عن منطقة 
هي  ب�شكرة  يف  �شياحية 
غريهما  غويف،و  منطقة 
تنقل  التي  ال�شور  من 
للجمهور املالمح الثقافية 

و ال�شياحية اجلزائرية..

لوحات عن تراث 
اجلزائر..

يف  الر�شام  اخت�ض  وقد 
الق�ش�ض  يف  درا�شاته 
تتعدد  التي  امل�شورة 
وحكاياتها،  مو�شوعاتها 
وقليل  �شعب  ميدان  وهو 
من ي�شري فيه يف اجلزائر و 
العامل العربي، لكنه �شحر 
وجذبه  العزابي  الفنان 

كثريا..
وللفنان بع�ض امل�شاركات 
الفنية املحلية يف املعار�ض 
مييل  امل�شابقات،حيث  و 
خا�شة  تراثية  �شور  لنقل 
امل�شاجد  و  بالزوايا 
واللبا�ض...  وال�شوارع 
وديني  �شعبي  هو  ما  وكل 
اجلزائرية،  للواليات 
مهرجان  يف  �شارك  كما 
نظمته  الفنون  ملختلف 
ا  الن�شاطات  رابطة 
وكان  ب�شكيكدة،  لعلمية 
و�شي�شارك  املتوجني،  من 
ن�شاطات  يف  م�شتقبال 
الفن  ميدان  يف  وطنية 
الفر�شة  لتكون  الت�شكيلي 
الآفاق  باأعماله  للخروج 

اأبعد من مدينة عزابة.

من�شط  هو  الفنان  و   
املجاهد  مبتحف  ثقايف 
ا�شتطاع  قد  و  ب�شكيكدة، 
اأعماله  بع�ض  يبع  اأن 
الت�شكيلي،  الفن  لع�شاق 
اأ�شحاب  مع  يتعامل  وهو 
التجارية  املحالت 
وياأمل  اأعماله،  لت�شويق 
اأ�شحاب  يلتفت  ان 
الكربى  التجارية  املراكز 
االقت�شادية  واملوؤ�ش�شات 
الفنية  للوحاته  االإدارية  و 
الرتاث  جت�شد  التي 
االجتماعي  و  الثقايف 
 ، واجلزائر  املنطقة 
اأمتنى من   :« الفنان  يقول 
الثقافة  وزارة  موؤ�ش�شات 
اأن تنظم م�شابقات يف الفن 
الت�شكيلي خا�شة بالطبيعة 
لكل  ال�شعبي  وبالرتاث 
الت�شفيات  وبعد  منطقة، 
م�شابقة  تكون  املحلية 
�شتتح�شل  وهنا  وطنية، 
من  الكثري  على  اجلزائر 
يف  ت�شهم  التي  اللوحات 
و  بال�شياحة  التعريف 

الرتاث عندنا«.
الفنانني  عن  �شوؤالنا  ويف 
تاأثر بهم؟ ذكر حبه  الذين 
الأعمال الفنان اإتيان دينيه 
،و ميله لكل لوحة تخت�رص 
و�شهول  جبال  م�شاهد 
و�شحراء الوطن، وقد ذكر 
حلمازة باأن اآخر ر�شوماته 
كانت �شورة لل�شهيد العقيد 
مييل  وهو  عمريو�ض، 
يف  االنطباعية  للمدر�شة 
ال�شتخدام  ومييل  الر�شم 

خامة االألوان الزيتية.

يف اخلتام..

و بعد انتهاء لقائنا ال�شيفي 
طلبنا  حلمازة،  الفنان  مع 

فقال«  ختامية  كلمة  منه 
اأ�شكر كم على هذه االلتفاتة 
الت�شكيلي  بالفن  للتعريف 
واأنا  بعزابة–�شكيكدة، 
�شاأوا�شل الر�شم  واالقرتاب 
املو�شوعات  كل  من 
بالطبيعة  املرتبطة 
وبالعنا�رص  اجلزائرية 
يف  والرتاثية  ال�شياحية 
الأن  واجلزائر،  �شكيكدة 
راقية  فنية  و�شيلة  الر�شم 
االهتمام  �شان  ومن   ،
يف  الفنانني  وت�شجيع  بها 

يخت�رص  اأن  املجال  هذا 
وهويتنا  ذاكرتنا  من  الكثري 
به  تتميز  ما  للعام  ،وينقل 
اأر�ض اجلزائر من بطوالت 
طبيعية،كما  و�شور  واأجماد 
�شاعدين  من  كل  اأ�شكر 
و�شجعني ووقف اإىل جانبي 
واال�شدقاء،  العائلة  من 
املنرب  لها  ال�شكر  واأجدد 
الهتمامه  االإعالمي 
و  ال�شباب،  باملبدعني 
القراء  تعجب  ان  اأتنمى 

اللوحات املر�شلة«. 
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الكاتب ال�ساب يا�سني قرقاب جلريدة الو�سط 

ن�صي الروائي اجلديد يقب�ض 
على اجلمر و املاء يف يد واحدة
يا�سني هو فتى من مواليد 02 من دي�سمرب 1994 بولية الأغواط ويقيم  حاليًا ببلدية حا�سي الدلعة، در�س يف 

ثانوية عمر الدهينة بولية الأغواط بعد اأن مت ف�سله من ثانوية حا�سي الدلعة �سنة 2013 نتيجة تراجع م�ستواه 
الدرا�سي ب�سبب مر�س، ثم توقف عن الدرا�سة ملدة �سنة كاملة وبعد اأن متاثل قلياًل لل�سفاء عاد ليزاول درا�سته يف 

ثانوية عمر دهينة يف ولية الأغواط ،انتفل من ال�سنة الثانية ثانوي اىل الثالثة، لكن املر�س عاد ليظهر من جديد 
ومينعه من النجاح مرة اأخرى لكن طموحه مل يتوقف بل وا�سل الزحف نحو حلمه يف حتقيق البكالوريا وحت�سل 

عليها كطالب حر يف �سنة 2017 وهو طالب يف كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة عمار ثليجي الأغواط

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف جئت اإىل عامل 
الكتابة وكيف كانت 

البدايات ؟

عندما ع�سفت الأقدار بي ب�سبب 
خطاأ طبي اأحلق �رضرا كبريا بقدرة 
�سمعي كان ل بد من اأن اأجد �سيئا 
اأ�سبح  اأن  بعد  العامل  لأتوا�سل مع 
فهم الكلمات �سيئا �سعباً، وب�سبب 
ذوي  له  يتعر�ض  الذي  ال�سطهاد 
البالد  يف  اخلا�سة  الإحتياجات 
قررت  وغريها  والزواج  العمل 
حتريك قلمي لأجعل العامل ي�سمع 
يعانيه   ما  يفهمون  لعلهم  كلماتي 

ذوي الإحتياجات اخلا�سة 
الق�سة  مب�سابقة  البداية  كانت 
الق�سرية التي نظمها نادي بريدج 
حيث  الآغواط  يف  املجتمعي 
فزت  باملرتبة الأوىل من اأ�سل 20 
حتت  هي  التي  بق�ستي  مت�سابقا 

عنوان جحيم اأونتاريو

باعتبار الرواية من 
اأ�سعب الأجنا�س 

الأدبية، كيف ع�ست 
هذه املرحلة من البداع 

وهل كان ذلك بالن�سبة 
اإليك حتديا ؟

نعم كان حتديا بيني وبني نف�سي ، 
لن اأقول اأن الأمر كان �سهال ليناً بل 
وخا�سة حماولة جتاوز  كان �سعباً 
وال�رضفية  النحوية  الأخطاء  تلك 
يتحقق   اأمرا  كان  لكنه  وغريها، 

بعد العناء

ماهي اأهم التقنيات 
ال�سردية التي قدمت 

بها الرواية، وكيف 
رتبت برناجمك ال�سردي 

وفقها؟

قمت مبزج الأمر بني �سوت ال�رضد 
فكان  الرتتيب  اأما  ال�رضد  وقت 
مرت  التي  الظروف  ح�سب  على 
بالأ�سخا�ض الذين وظفت جزء من 

ق�س�سهم يف الرواية

حدثنا اأكرث عن روايتك 
، واهم ما تناولته داخل 

ن�سو�سك ؟

هي ق�سة فتى ع�سفت به القدار 
اإىل ميت على قيد احلياة  وحولته 
كل  وق�سة  وق�ستك  ق�ستي  هي   ،
فقط  الأر�ض  على  يَهيُم  �سخ�ض 

اأننا نحن  اإما  نختلف يف اجلوانب 
الق�سة   ، او املظلومون  الظاملون 
من  يا�سني  يدعى  فتى  عن  تروي 
اجلزائر قرر الهجرة من البلد بعد 
التي  املواجهات  كل  يف  خ�رض  اأن 
ن�سف  خ�رض  احلياة،  يف  خا�سها 
اقرتف  طبي  خطاأ  ب�سبب  ج�سده 
يف حقه، تعرف بعدة ا�سخا�ض يف 
واأق�سم  عينيه  اأمام  وقتلوا  حياته 
ظلموه  الذين  من  النتقام  على 
كانت  واأ�سدقائه  طموحه  وقتلوا 
غريت  التي  الفتاة  تلك  اأبرزهم 
يتخبط  نف�سه  الفتى  وجد  حياته، 
يحاول  القتلة  من  ع�سابة  مع 
الق�سة  �سخ�سيات  منهم،  الهروب 
وما مروا به كلها من الواقع وهي 
و�سعت  حقيقيني  اأنا�ض  ق�س�ض 
خيايل  وحي  من  مل�سات  عليها 
واأكرث  جمال  اأكرث  لتظهر  اخلا�ض 

حزنا
    

اأول اأعمالك رواية ، 
وهذا معناه اأن قلمك ولد 
مي�سي ومل مير مبرحلة 
احلبو يف التطور ، ملاذا 
الرواية بالذات دون 
�سواها من الأجنا�س 

الأدبية الأخرى ؟

الكثري  داخلها  حتمل  الرواية  لأن 

من املعاين فبها ميكنني اأن اأجعلك 
تكون  فكلماتها  الأحداث  تعي�ض 
وغريها   اخلواطر  من  دقة  اأكرث 
كل  من  الأمر  ترى  جتعلك  اأي�سا 
اأمر  على  الرتكيز  ولي�ض  اجلوانب 
ر�سالة  اإر�سال  منها  فالغاية  واحد 

وت�سوير م�سهٍد كامل

واأنت تخو�س املخا�س 
الول يف م�سارك 

البداعي ، لو نطلب 
منك اأن حتدد لنا 

العالقة بني الكتابة 
والحا�سي�س وامل�ساعر 
للكاتب داخل الن�س ؟

عن  الكلمات  تعجز  عالقة  هي 
و�سفها فالكابت يحرك يده لتخط 
احلروف التي تنبع من داخل قلبه 
تلك الكلمات التي متثل جزءاً من 
روح يرتكها للتحلق من داخله لعلها 

تالم�ض اأرواح الآخرين

يف راأيك هل ترى باأن 
لديك لغة اقناع القارئ 

؟

على  ميت   « اأن  من  متاأكداً  ل�ست 
قيد احلياة »  �ستعجب الكل لكني 
و�سهلة  مب�سطة  لغة  ا�ستعملت 

اأمتنى اأن تعجب القراء

هل من م�ساريع 
م�ستقبلية يف الأفق ؟

نعم هناك م�ساريع واأنا اأعمل على 
قيد  على  ميت  من  الثاين  اجلزء 

احلياة مع رواية اأخرى
اأمتنى اأن اأ�سارك بها يف املعر�ض 

الدويل 2019
وال�رضد  الرواية  واقع  ترى  كيف 
نقاط  من  ؟وهل  اليوم  اجلزائري 

تقاطع بني الرواية والنقد اليوم ؟
اأ�سبح الكل يريد تاأليف رواية وهو 
اأما  الأ�سخا�ض  من  لكثري  حلم 
والراأي  الناقد  بني  تقاطع  نقاط 
يتبعون  الناقدين  من  كثرياً  فاإن 
على  املبا�رض  احلجوم  اأ�سلوب 
اإرباك  املاألفني اجلدد مما ي�سبب 
عن  وتوقفهم  امل�ستجدين  بع�ض 

الإبداع

ماهي الر�سالة التي 
تتوجه بها اىل املثقف 

اليوم ؟

العامل  نغري  اأن  ن�ستطيع  معاً  نحن 
فوق  اأيدينا  ن�سع  اأن  ميكننا 
مرغتهم  الذين  الأ�سخا�ض  اأيدي 
الظروف يف وحل اجلهل ونخرجهم 

منه، فالإن�سان املثقف يجب عليه 
الهتمام  ولي�ض  غريه  م�ساعدة 
ق�سرية  احلياة  الغري  دون  بنف�سه 
النطواء  ن�سيعها يف  اأن ل  ويجب 
الغد  بل نحاول جعل  اأنف�سنا  على 

اأف�سل لنا ولأجيال قادمة خلفنا

ن�سيحتك لل�سباب املبدع 
من اأمثالك ؟

العراقيل  تواجه  رمبا  اأقول  لن 
كن  بل  اأهدافك  نحو  م�سريك  يف 
من  الكثري  تواجه  اأنك  يقني  على 
عليك  فقط  الطريق  يف  العقبات 
تذكر �سيئني الأول اأن الف�سل جزء 
اأن  عليك  الثانية  اأم  النجاح  من 
وتقتل  اأحالمك  نا�سية  على  تقف 
اإىل  �ستحولك  فاحلياة  اأجلها  من 
ميت على قيد احلياة عندما ترتك 

اأحالمك

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

الو�سط  جلريدة  خا�ض  �سكر 
واإىل ال�سحفي املبدع خل�رض بن 
يو�سف على هذه املبادرة الطيبة 
نحو  للتقدم  حافزاً  �ستكون  التي 
احللم  نحو  اأكرث  وامل�سي  الأمام 

الأكرب.

اإىل �صاعٍر عراقي ...
 ) 1 (

اأُِعُدّ لأَْرثيَك ، ِع�رْضيَن عاماً ِمْن 
احُلِبّ ، ُكنُْت َوَحيداً هناَك تُوؤَِثُّث 
يَْزُفوِن ، وبَيْتا ،،،  َمنْفى ل�َسيََّدِة الَزّ

ِل�َسِيِّدنا يف اأعايل الَكالِم .
 ... اأَْعلَى  اأَْعلى..َو  َعَد  ِلنَ�سْ تََكلَّْم 

َواأَْعلى ...
 ، �ساِحبي  يا   ، الِْبئِْر  �ُسلَِّم  على 

اأَيَن اأَنَت ؟ 
 .. الَكالَم  عنَك  لأَْحِمَل  ْم  تََقَدّ

واأَْرثيك /
 

، لكنَّه  َعرَبْناهُ  ... لو كاَن ِج�رْضاً 
اُر والهاَوية  الَدّ

اللَّيِل  �َسَجِر  الباِبلِيّ على  وللَقَمر 
لََكٌة مَلْ تَُعْد مَمَ

لَنا ، ُمنُْذ عاَد التَّتاُر على َخيِْلنا 
اأَ�ْسماَءنا  وَن  يَُجُرّ اجُلُدْد  والتَّتاُر 
 ، اجِلباِل  �َسعاِب  يف  َخلَْفُهم 

ويَنْ�َسونْنا 
َويَنْ�َسْوَن فينا نَخياًل ونَْهَريِْن :

 يَنْ�َسْوَن فينا الِعراْق
 

اإىل  ريِق  الَطّ يف  يل  ُقلَْت  اأَما 
يِح :  الِرّ

تاريَخنا  �َسنَ�ْسَحُن  َقليل  ا  َعَمّ

بامَلعاين ، 
ا َقليل  َوتَنَْطِفُئ احَلرْب عَمّ

ا َقليل نُ�َسِيُّد �ُسوَمَر ، ثاِنيًَة  َو عَمّ
، يف الأَغاين 

للنَّا�ِض  امَل�سارِح  باَب  َونَْفتَُح 
رْيِ ِمن كّل ِجنْ�ِض ؟ والَطّ

يح  َونَْرِجُع ِمْن َحيُْث َجاَءْت ِبنا الِرّ
/...

) ....(
 

لَنا ُغَرٌف يف َحداِئِق اآَب ، ُهنا يف 
الِبالِد الَّتي 

 
 ) 2 (

�َسْعبَْك  وتَْكَرهُ  الِكالَب  ُبّ  حُتِ
نوِب وا�ْسَم اجْلَ

ِمْن  ُطرْدَن  ِن�ساٍء  بَقايا  لَنا 
الأُْقُحواِن 

ِيّبنَي  الَطّ الَغَجِر  من  ِدقاءُ  اأَ�سْ لَنا 
.

لَنا َدَرُج الْبَاِر . 
ِمَن  َر�سيٌف  ،ولنا  لَنا  رامبو 

الَك�ستَنْاِء .
لَنا تكنولوجيا ِلَقتِْل الِْعراق 

 
 ، َمْوتاَك  ريُح  َجنُوبّيٌة  تَُهُبّ 

لُني : تَ�ْساأَ
َهْل اأَراك ؟

على  َقتياًل  م�ساًء  تَراين   : اأَقوُل 
ا�َسِة اخْلاِم�َسة  نَ�رْضَِة ال�َسّ

يَّتي يا مَتاثيَل روداَن  َفما نَْفُع ُحِرّ
؟ 

بَلَِح  على  تَُعِلّْق  ول   ، تَتَ�ساَءْل  ل 
النَّْخِل ذاكَرتي َجَر�ساً .

َهبَّْت  ُمنُْذ  َمناِفينا  َخ�رِضْنا  َقْد 
َجنوِبيََّة ريُح َمْوتاك.../ 

 
.... ل بَُدّ ِمْن َفَر�ٍض لَْغِريِب ليَتْبََع 

َقيْ�رَضَ ، اأَْو 
لرَيِْجَع ِمْن لَ�ْسَعِة النَّاِي .
لَ بَُدّ ِمْن َفَر�ٍض للَغريْب 

اأَما كاَن يف ُو�ْسِعنا اأَْن نَرى َقَمراً 
َواِحداً ل يَُدُلّ 

على اْمَراأٍَة ما ؟ 
بنَْيَ  ِيَّز  ُنَ اأَْن  ُو�ْسِعنا  كان يف  اأَما 

البَ�سرَيِة ، 
يا �ساِحبي ، والبَ�رَضْ ؟ 
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النَّْحِل  من  َعلَيْنا  ما  لَنا 
َوامُلْفرداِت .

ِمْن  ُدنا  يَُهِدّ ا  َعَمّ ِلنَْكتَُب  ُخِلْقنا 

ن�ساٍء َوَقيْ�رَضَ ..
والأَْر�ِض ِحنَي تَ�سرُي لَُغْة ، 

امْلُ�ستَحيِل  جلَجام�َض  �رِضٍّ  َوَعْن 
اأَْم�ِض  اإِىل  نا  َع�رْضِ ِمْن  ِلنَْهُرَب   ،

َهبِيّ َذَهبْنَا ،  َخْمَرِتنا الَذّ
َو�رِضنْا اإىل ُعْمِر ِحْكَمتنا 

وكانت اأَغاين احَلننِي ِعراّقيًَة ،
 والِعراُق نََخيٌل َونَْهراَن .../ 

 
�ساَفِة . ... يِل َقَمٌر يف الَرّ

يِل �َسَمٌك يف الُفراِت وِدْجلَْة 
ويِل   ، اجَلنُوِب  يف  قاِرٌئ  ويِل 
ونرَْيوُز  نَيْنَوى  ْم�ِض يف  ال�َسّ َحَجُر 
�َسماِل  يف  ُكردّيٍة  فاِئِر  �سَ يف  يِل 

َجْن ... ال�َسّ
ويِل َوْرَدةٌ يِف َحداِئَق باِبَل .

يل �ساِعٌر يف بَُويْب،
َت �َسْم�َض العراق   ويل ُجثَّتي حَتْ

َد اإِْخَوتُنا  ول الَغرُب َغْرٌب ، تََوَحّ
تُعاِتْب  ل   ، قابيَل  َغريَزِة  يف 

اأَخاَك ، 
الَْقرب  �ساِهَدةُ  الْبَنَْف�َسَج  فاإِْن 

/....
 

... َقرْبٌ ِلباري�َض ، لُنُدَن ، روما ، 
نيويورك ، مو�سكو ، وقرب ِلبَْغداَد 

ُق  ِدّ تُ�سَ اأَن  َحْقها  من  كاَن  َهْل   ،
ما�سيَها امُلْرتََقْب ؟ 

َوالَْهَدِف  ْرِب  الَدّ لإِيتاَكِة  َوَقرْبٌ 
ْعِب ، َقرْبٌ ِليافا ...  ال�سَّ
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 ، ِيّ  ِللبُْحرُتِ َو  اأَيْ�ساً  لِهومرِيّ  َوَقرْبٌ 
يِح  الِرّ من  قرٌب  ْعُر،  ال�َسّ هو  َوَقرْبٌ 

وِح ، ... يا َحَجَر الُرّ
ْمتَنا ! يا �سَ

اأََن   ، التَّيُه  نُْكِمَل  َكي   ، ُق  ِدّ نُ�سَ
 ، نََعْم   .. فينا   َ تََغرَيّ اخَلريَف 
نََوبَِر ، نَْحُن  نَْحُن اأَْوراُق هذا ال�سَّ
خاِرَج   ، َخَفّ  وَقْد  التََّعب...، 
اأج�سادنا ، كالنَّدى ... َوانْ�َسَكب 

عن  تبحُث   ، بي�ساَء  نَواِر�َض 
�ُسَعراِء الَْهواِج�ض فينا ..

وَعْن َدْمَعِة الَْعَرِبِيّ الأَخريِة ،
ْحراء.... / ْحراء ... �سَ  �سَ

 
 )....(

ْوَت  �سَ ل   ، َعُد  يَ�سْ ْوَت  �سَ ول 
يَْهِبُط ، بَْعَد َقليل ..

َمديِح  يف  لْفاظنا  اأَ اآِخَر  �َسنُْفِرُغ 
اإىل  �َسَنْنو  قليل  َوبَْعَد   ، امَلكاِن 
َغدنا ، َخلَْفنا ، يف َحريِر الَكالِم 

الَقدمي 
يف  ْحالَمنا  اأَ نُ�ساِهُد  و�َسْوَف 

اِت تَبَْحُث َعنَّا امَلَمَرّ
ود .../ وَعْن نَ�رْضِ اأَْعالِمنا ال�ُسّ

 
ْحراءُ  �سَ  ، ْوِت  لل�سَّ ْحراءُ  �سَ
حراء للَْعبَِث الأَبَدّي ْمِت ، �سَ لل�سَّ

للُكتُِب   ، ْحراءُ  �سَ اِئِع  ال�رَضّ للَْوِح 
امْلَْدَر�ِسيَِّة ، لالأَنِبياء وللَُعلَماْء 
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للباِحثنَي   ، ْحراءُ  �سَ لَ�سيك�سبري 
عِن اهلل يف الكائَن الآَدِمّي 

اأَنَا   : الأَِخرُي  الَعَربُيّ  يَْكتُُب  ُهنا 
الَعَرِبُيّ الَذي مَلْ يَُكْن 

اأَنَا الَعَرِبُيّ الَذي مَلْ يَُكْن 
 

ل  اأَو   ، اأَْخَطاأَْت  اإِنَْك  الآِن  ُقِل 
تَُقْل 

اْعتذاَرَك  امَليتوَن  يَ�ْسَمَع  َفلَْن 
منهم ، ولَْن يَْقَروؤوا 

اّلِت قاِتِلهْم َكْي يََرْوا ما يََرْوَن  َمَ
، ولن يَْرجِعوا اإِىل الْبَ�رْضََة الأَبَِديِة 

ك ، نَْعَت باأُِمّ َكْي يَْعِرفوا ما �سَ
الْبَْحر  ُزْرَقِة  اإىل  انْتَبَْهَت  ِحنَي 

 /...

)....(
 

ولَُد ِمنَْك َوتُولَُد ِمّني . ُرَويْداً   �َساأُ
اأ�سابَع  َعنْك  �ساأَْخلَُع  ُرَويْداً 

َموتاَي ، اأَْزراَر ُقم�سانهْم. 
عنِيّ  وتخلُع  ميالدهْم  وبطاقاِت 
ثَُم   ، للُْقْد�ض  َمْوتاَك  ر�سائَل 
يا   ، الدِم  من  َرتَيْنا  نَظّ ُف  نُنَِظّ
�ساِحبي ، َكْي نُعيَد ِقراَءَة كاْفكا 
ّل  ونَْفتََح ناِفَذتنَْيِ على �ساِرِع الِظّ

/...
ْق ُدخاَن  ِدّ ... يف داِخلي ، ل تُ�سَ

تاِء كثرياً  ال�ِسّ
ِمْن  اإِبْريُل  �َسيَْخُرُج  قليل  ا  فعَمّ
فال  داِخلي  خاِرجي   ، نَْوِمنا 
�َسْوَف   ... ِبالتَّماثيِل  ْث  تَْكرَتِ
ِل  باأََوّ ثَْوبَها  ِعراقِيٌّة  ِبنٌْت  ُز  تَُطِرّ

َزْهَرِة لَْوِز ،
َل َحْرٍف ِمَن ا�ْسِمَك  وتَْكتُُب اأََوّ

ا�ْسِمها  َفْوَق  ْهِم  ال�َسّ َطَرف  على 
....

يف َمَهِبّ الِْعراق ..

حممود دروي�س
ع�سر  اأَحد   « ديوان  )من 
كوكبًا » 1992(
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علماء: ال�صجائر الإلكرتونية 
ت�صبب ال�صرطان!

الدولية  اجلمعية  علماء  اأعلن 
مدينة  يف  الأ�سنان  لأطباء 
فريجينيا  بولية  الإ�سكندرية 
ال�سجائر  اأن  الأمريكية، 
خطر  من  تزيد  الإلكرتونية 
جتويف  ب�رسطان  الإ�سابة 
ت�سايف  بنجامني  ويقول  الفم، 
ب�سان  كاليفورنيا  جامعة  من 
التحاليل  نتائج  »بينت  دييغو: 
الذين  معظم  اأن  اأجريناها  التي 
بطرق  النيكوتني  ي�ستهلكون 
خمتلفة با�ستثناء التبغ، يح�سلون 
اأو  م�ساوية  م�رسطنة  مواد  على 
من  تزيد  اأن  ميكنها  اأكرث،  حتى 
خطر الإ�سابة ب�رسطان جتويف 

الفم كاملدخنني التقليديني«.
وفريقه  ت�سايف  متكن  وقد 
العلمي من اكت�ساف ميزة �سلبية 
الإلكرتونية،  لل�سجائر  جديدة 
فقد اأخذوا عينات من دم وبول 
تارك  اأو  مدخن   1500 حوايل 
وقارنوا  وحللوها  للتدخني، 
نتائجها. وتبني اأن حال مدخني 

لي�س  الإلكرتونية  ال�سجائر 
ال�سجائر  مدخني  من  اأف�سل 
ن�سبة  كانت  حيث  التقليدية، 
املواد امل�رسطنة متقاربة يف 
العينات جميعها. فمثال كانت 

ن�سبة مادة نيرتو�سونورنيكوتني 
يف  متقاربة  امل�رسطنة 
م�سببات  من  وهي  العينات، 
وجتويف  املريء  �رسطان 

الفم.

وتوؤكد النتائج على اأن ال�سجائر 
املدخن  ل حتمي  الإلكرتونية 
يف  ي�ساع  كما  ال�رسطان  من 
على  بل  التجارية،  الإعالنات 

العك�س، ت�ساهم يف تطوره.

اأكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�س الأمريكية اأن مادة الرتيكلو�سان امل�سادة للبكترييا ميكن اأن تت�سبب بالإ�سابة ب�رسطان القولون احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
والتهابه ون�رس موقع »MedicalXpress« درا�سة علمية عن خطورة مادة الرتيكلو�سان التي تدخل يف تركيب الكثري من منتجات 
املري�سة  التجارب  فئران  على  الرتيكلو�سان  تاأثري  خاللها  در�سوا  جتربة  العلماء  واأجرى  وال�سابون.  الأ�سنان  كمعجون  التنظيف 

وال�سليمة فوجدوا اأنها ت�سببت يف تطور مر�س �رسطان القولون والتهابه لدى جميع الفئران دون ا�ستثناء.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن »هذه التجربة اأكدت اأن تريكلو�سان غري تركيب البكترييا احليوية يف اأمعاء الفئران واأثر �سلبا على تنوعها 
الرتيكلو�سان يوؤثر �سلبيا على حالة الأمعاء«.الهام يف هذه املنطقة احل�سا�سة من اجل�سم«وقال م�رسف الدرا�سة، غادون ت�سانغ، اإن »هذه النتائج تربهن للمرة الأوىل على اأن 
الأ�سنان  الوقت احلايل يف �سناعة معاجني  للجراثيم والفطريات ت�ستخدم يف  الرتيكلو�سان هو مادة ا�سطناعية م�سادة  اأن  يذكر 

وال�سابون ومزيل العرق واأنواع املنظفات املختلفة. كما ي�ستخدم الرتيكلو�سان يف عالج الأ�سنان قبل تركيب احل�سوات لها.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي

جامعة  علماء  اكت�سف 
الأمريكية،  لويل  ما�سات�سو�ست�س 
الأحما�س  الأطفال  تناول  اأن 
الدهنية غري امل�سبعة اأوميغا -3 
يخف�س  منتظمة،  دورية  ب�سورة 
والعدوانية  الإجهاد  م�ستوى 
درا�سة  نتائج  وبينت  لديهم 
العلماء اأن �سلوك الأطفال الذين 
هدوءا  اأكرث  اأوميغا-3  يتناولون 
ينعك�س  ما  باأقرانهم،  مقارنة 
الع�سبي  اجلهاز  على  اإيجابيا 

لوالديهم.
ال�سلوك  يرتبط  للخرباء،  ووفقا 
الإجرامي  وحتى  العدواين 
ويفرت�س  بيولوجية.  بعوامل 

يف  النق�س  تعوي�س  اأن  العلماء 
ي�سمح  ال�رسورية  الأحما�س 
يف  العدواين  ال�سلوك  مبنع 
لالإجهاد  »ميكن  كما  املجتمع. 
فيزيولوجية  تغريات  ي�سبب  اأن 
العدوانية  زيادة  اإىل  توؤدي 
املت�رسع«وحت�سن  وال�سلوك 
والنتباه  الدماغ  عمل  اأوميغا-3 
والذاكرة، ومن اأف�سل م�سادرها 
واأكدت  البحرية  املاأكولت 
تناول  اأن  �سابقة  درا�سات  نتائج 
الأحما�س الدهنية غري امل�سبعة 
الغذائية  واملواد  والأ�سماك 
من  يخف�س  باأوميغا-3  الغنية 

معدل الوفيات.

اأجراها  درا�سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  الربوفي�سور، 
الأمرية  حل�ساب مركز م�ست�سفى 
 6 ال�سعر  �سبغ  اأن  غري�س، 
خطر  من  يزيد  ال�سنة  يف  مرات 
بن�سبة  الثدي،  ب�رسطان  الإ�سابة 
14%وعقب درا�سته ملفات الن�ساء 
امل�سابات ب�رسطان الثدي، ن�سح 
الأف�سل  »من  قائال:  الربوفي�سور 
ا�ستخدام  ال�سعر  �سبغ  عند 

اأقل  على  حتتوي  ومواد  و�سائل 
العطرية، من  الأمينات  كمية من 
ال�سعر  تاأثريها يف  يكون  اأن  اأجل 
ل  كما  ميكن.  ما  اأقل  واجللد 
ين�سح ب�سبغ ال�سعر اأكرث من مرة 

كل 2-3 اأ�سهر«.
يذكر اأن علماء جامعة ييل اأعلنوا 
قبل خم�س �سنوات اأن �سبغ ال�سعر 
املتكرر يزيد من خطر الإ�سابة 

ب�رسطان الدم بن�سبة %30.

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

�سارف �سهر رم�سان على البدء، والكثري من النا�س ي�ستقبلونه من 
دون اأي حت�سريات خا�سة اأو ا�ستعدادات معينة اأو تغيريات يف منط 

احلياة. وحلياتنا العادية اليومية منط معني نتبعه، يتوقف متاماً 
ويختلف مع بدء �سهر رم�سان، فبدءاً من تّغري مواعيد تناول الطعام 

وانتهاًء بالمتناع عن القهوة والتدخني؛ يحتاج اجل�سم للتاأقلم مع 
الو�سع اجلديد قبل رم�سان وبعدها ملدة �سهر حتى ي�ستطيع 

ال�سيام وق�ساء �سهر رم�سان من دون تعب اأو اإرهاق اأو اأي اأعرا�ساً 
اأخرى.

ويت�سمن ال�ستعداد قبل رم�سان تغيري بع�س العادات، وممار�سة 
بع�س الأمور الأخرى التي جتعلك م�ستعداً من الناحية اجل�سدية 

قبل رم�سان.

قم بزيارة �سريعة للطبيب

من اجليد ب�سكل عام اأن تقوم باملتابعة والفح�س مع الطبيب كل 
�ستة اأ�سهر لـ �سنة، للتاأكد من �سالمة �سحتك وعدم اإ�سابتك باأي 
اأمرا�س. ويف�سل اأن تقوم بزيارة الطبيب العام قبل رم�سان حتى 

تتاأكد من عدم وجود ما قد مينعك من ال�سيام، اأو ما قد يوؤدي اإىل 
�سعوبات اأثناء ال�سيام.

قلل من املنبهات

لتناول القهوة وال�ساي وتدخني ال�سجائر اأعرا�س ان�سحاب م�سابهة 
لالأعرا�س التي ت�سيب املن�سحب من الإدمان. اإنه من اأجل �ساحلك 
اأن تبداأ يف التقليل من �رسب القهوة وال�ساي وخف�س عدد ال�سجائر 

التي تعودت عليها.
حيث اأن ا�ستمرارك على نف�س املعدل من ال�سجائر والقهوة، �سوف 
يعر�سك ل�سعوبات �سديدة عند بدء ال�سيام. فقد ت�ساب بال�سداع، 

تعكر املزاج، الع�سبية، عدم الرتكيز وغريها من الأعرا�س التي 
�ستزعجك وتوقفك عن ممار�سة حياتك الطبيعية.

اأكرث من �سرب املاء

�سواًء كنت حتاول تقليل �رسب القهوة وال�ساي اأو ال�سجائر اأم ل، 
فاأنت حتتاج اإىل �رسب كميات كبرية من املاء خالل اليوم. فاأولً، 

ج�سمك يحتاج اإىل ال�سوائل ملقاومة اجلفاف يف حر ال�سيف. 
وثانياً، ي�ساعد املاء على اإخراج ال�سموم من اجل�سم، وهي العملية 

التي �ستحدث لك ب�سكل اأ�سهل اإن كنت حتاول التقليل من ال�سجائر 
واملنبهات.

ل تن�س وجبة الإفطار مبكراً

وحتى ل ي�سعب عليك القيام لل�سحور عند بدء ال�سيام، ت�ستطيع اأن 
حتاول التعود على وجبة الإفطار املبكرة قبل رم�سان من اأجل اأن 

تعود ج�سدك على ا�ستقبال وجبة الإفطار مبكراً.

اأبعد بني مواعيد الوجبات

وي�ساعد هذا الأمر التعود على وجود وجبتني فقط خالل �سهر 
رم�سان، وهما ال�سحور والإفطار، فعندما تقوم باإبعاد الأوقات بني 
الوجبات التي تتناولها يف اليوم قبل رم�سان، �سوف ي�ساعدك هذا 
الأمر على احتمال عدم الأكل فرتة ال�سيام و�سوف يتعود ج�سمك 

على هذا فلن يتعبك باأعرا�س مثل الإعياء ب�سبب قلة تناول الطعام.

اتبع اأي تعليمات طبية خا�سة بحالتك

اإن كنت تعاين من اأي مر�س مثل ال�سكر اأو ال�سغط، فاإنك �سوف 
حتتاج اإىل املتابعة مع الطبيب ملعرفة التعليمات واملحظورات 

خالل �سيامك، حتى ل تتعر�س للم�ساكل ال�سحية.

عّدل من �ساعات نومك

اإذا كنت من النوع الذي تعّود على اأن يخلد اإىل النوم متاأخراً، حاول 
اأن تقلل من ال�ساعات تدريجياً لت�ستطيع النوم يف معاد منا�سب قبل 

رم�سان لتتمكن من ال�ستيقاظ لتناول ال�سحور خالل ال�سيام، لك 
اأن تتخيل بقاءك متاأخراً ثم تناولك ال�سحور ثم النوم وال�سطرار 

لال�ستيقاظ مبكراً اليوم التايل للذهاب اإىل العمل، �سيكون هذا 
الأمر �ساقاً جداً على ج�سمك ليحتمله.

خطط لنوعية وجباتك

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

�ستتناوله خالل �سهر رم�سان، وذلك حتى ل تفاجئ اأحياناً بعدم 
معرفة ما �سوف تتناوله فتقوم با�ستبداله بالوجبات ال�رسيعة اأو 

الأطعمة غري املفيدة.
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جتليات رحمة اهلل لعباده يف رحمة الأم بر�ضيعها
من اأوائل اأ�صماء اهلل احل�صنى و�صفاته �صفة 

» الرحمة » فو�صف اهلل جّل وعال نف�صه 
بالرحمن والرحيم، كما خ�ّص اإحدى �صور 
كتابه العزيز وهي عرو�ص القراآن با�صم« 

الرحمـن« لتبتدئ بقوله �صبحانه: )الرحمـن، 
علّم القراآن، خلق الإن�صان، علّمه البيان( ويف 

اآية اأخرى يقول عّز وجّل: )هو اهلل الذي ل اله 
اإل هو، عامل الغيب وال�صهادة،هو الرحمان 

الرحيم( واإذا و�صف اهلل نف�صه �صبحانه ب�صفة 
»الرحمة« فالأن هذه ال�صفة لها معاين جليلة 

رفيعة فهي تعني عند بني الب�رش النفعال 
اخلا�ص الذي يعر�ص على القلب عند 

م�صاهدة النق�ص اأو احلاجة، فيندفع املت�صف 
بهذه ال�صفة اندفاعا نحو رفع ذلك النق�ص 

اأو احلاجة. واإذا اأطلقت هذه الكلمة على 
اهلل �صبحانه اأريد بها العطاء والإفا�صة لرفع 

احلاجة.
وقد ذهب بع�ص املف�رشين اإىل اأن �صفة 
»الرحمـن« هو ذو الرحمة ال�صاملة والتي 

عّم بها املوىل �صبحانه املوؤمنني والكافرين 
واملح�صنني وامل�صيئني، وكل موجود يف هذه 

احلياة الدنيا، بينما �صفة » الرحيم« هو ذو 

الرحمة الدائمة، وذلك ما يخت�ص باملوؤمنني 
وحدهم. ومن هنا ق�ّصموا الرحمة اإىل رحمة 

»رحمانية« تعم اجلميع ورحمة »رحيمية« 
تخت�ص باملوؤمنني فقط. ولعلنا جند يف بع�ص 

الآيات تلميحا اإىل هذه احلقيقة عند قوله 
تعاىل: )وكان باملوؤمنني رحيما( وقوله جّل 

وعال )اإّنه بهم روؤوف رحيم( وقوله تعاىل يف 
مو�صع اآخر:) قل من كان يف ال�صاللة فليمدد 
له الرحمـن مّدا( وقوله )الرحمـن على العر�ص 
ا�صتوى(  حني قدم على النبي )�صلى اهلل عليه 

و�صلم( ب�صبي، فاإذا يف ال�صبي امراأة تطوف 
وهي يف حالة ذهول، تبحث عن فلذة كبدها 

تبحث عن ر�صيعها، وكان هذا التطواف منها 
مبراأى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( وبع�ص 
من �صحابته، فما هو اإل اأن وجدت ولدها 
ذاك فلتزمته، واأل�صقته ب�صدرها، واألقمته 

ثديها تطعمه وت�صمه، فنظر النبي )�صلى اهلل 
عليه و�صلم( اإىل عاطفة الأمومة ورحمة الأم 

وتعجب ال�صحابة من ذلك ف�صاألهم: اأترون 
هذه املراأة ملقية ولدها يف النار؟ قالوا : ل 

يا ر�صول اهلل، فقال: »اهلل اأرحم بعباده من هذه 
بولدها«

ف�ضل الدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�ضف �ضُ
وحقيقته اإظهار الفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �ضمُة العبوديِة، وا�ضت�ضعاُر 

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

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

لأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�ضْ اأَ�ْضَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َضَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�ضورة غافر: الآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

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

الدعاء اأكرم �ضيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �ضَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َضْيٌء اأَ

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

والرتمذي واحلاكم و�ضححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �ضبب لدفع غ�ضب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َضَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �ضَ

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

و�ضححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�ضنه الألبان[

اأحفاد الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم
ابن  اأّنه  على  احلفيد  يعرف   
فيعرف  البنت  ابن  اأما  الولد، 
يتعلّق  وفيما  ال�صبط،  با�صم 
بر�صول اهلل عليه اأف�صل ال�صالة 
اأحفاٍد  اأي  له  يكن  فلم  وال�صالم 
الذكور، وذلك ب�صبب  اأبنائه  من 
اإل  ال�صّن،  �صغار  وهم  موتهم 
بناته،  من  اأ�صباٍط  ثمانية  له  اأّن 
واأ�صماوؤهم  ذكور،  خم�صة  وهم 

هي: علي: وهو ابن زينب ر�صي 
اهلل عنها من زوجها العا�ص بن 
عبد �صم�ص، وي�صار اإىل اأّنه تويف 
هي  اأمامة:  ال�صّن.  يف  �صغرياً 
عليه  حملها  والتي  علي،  اأخت 
احل�صن،  �صالته.  اأثناء  ال�صالم 
اأبناء  هم  وحم�صن:  واحل�صني، 
اأبي  فاطمة من زوجها علي بن 
طالب ر�صي اهلل عنهما. اأم كلثوم، 

وزينب: هن بنات فاطمة وعلي 
هو  اهلل:  عبد  طالب.  اأبي  بن 
امل�صلمني  خليفة  من  رقية  ابن 
عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه.

بن  عثمان  تزّوج  مالحظة:   
اهلل  ر�صول  ابنة  كلثوم  اأم  عفان 
اختها  وفاة  بعد  ال�صالم  عليه 
اأن  دون  توفيت  اأّنها  اإل  رقية، 

تنجب.

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

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

اأنه يورث الإن�ضان الراحة والذكر احل�ضن يف ال�ضماء 
والأر�س.

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

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

اأنه ياأتي �ضفيًعا لأ�ضحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
اأن �ضاحب القراآن رفعه النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �ضاحب القراآن يكرمه اهلل عز وجل عليه وعلى والديه 

يوم القيامة باأنواع عظيمة من التكرمي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

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



 2020 �أب  بيك  فوك�س  فورد 
�ملتوقع �شكلها  يف  تظهر 
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الرابع  اجليل  فوك�س  فورد 
مقرر و�سولها للأ�سواق مطلع 
مع  للمناف�سة  املقبل  العام 
جولف  فاجن  فولك�س  اأمثال 
بقطاع  الأخرى  واملوديلت 
الكومباكت يف ن�سخ هات�سباك 
و�سيدان، اإل اأنه ح�سب اإحدى 

توفري  اأي�سا  �سيتم  التقارير، 
بيك اأب منها.

ال�سوء  على  ح�سلت  ما  اإذا 
اإنتاجها،  لبدء  الأخ�رض 
بيك  كورير  وقتها  �ست�ستبدل 
يف  جتميعها  يتم  والتي  اأب 
من�سة  با�ستخدام  الربازيل 

حمدودة  التفا�سيل  في�ستا، 
لكن  اأب،  بيك  فوك�س  حول 
يف  اإنتاجه  يتم  اأن  يتوقع 
ي�سل  اأن  على  املك�سيك، 
بحلول  العاملية  الأ�سواق 

.2020
باإمكاننا  الوقت،  ذلك  حتى 

ما  على  تخيلية  نظرة  اإلقاء 
ذات  ال�سيارة  عليه  تبدو  قد 
امل�ستخدمة  الغمارتني، 
الأمامية  فوك�س  م�سابيح 
اأطول  ارتفاع  مع  واخللفية 
حتى  طفيفة  وحت�سينات 

تتنا�سب مع كونها بيك اأب.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كوبيه خلل 2019 كموديل 2020.

هيوند�ي تغزو �أوروبا 
بـ"Fastback" �لريا�شية

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

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

6 ثوان.

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

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

جمالها”.

الت�صميم اخلارجي 

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

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

عجلتها 2،822 مليمرت.

املحركات 

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

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

بثمان �رضعات.

اأهم املميزات 

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

على الركن.

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

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

واملق�سورة الفاخرة.
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حتديث »Dashlane« يحمي ح�ساباتك من الإنرتنت املظلم

الإ�صدار  ي�صل  اأن  املنتظر  من 
 »Dashlane« اجلديد لتطبيق
مل�صتخدمي  الأ�صبوع  هذا 
يتعدى  �صيجعله  ما  اأندرويد، 
وظيفة اإدارة كلمات املرور اإىل 
وظائف اأو�صع  ويحمل الإ�صدار 
 »6  Dashlane« رقم  اجلديد 
على  و�صيعمل  اأندرويد،  على 
الغام�صة  الأعماق  مراقبة 
على  للح�صول  للإنرتنت، 
مت  التي  ال�صخ�صية  التفا�صيل 
عناوين  ذلك  يف  مبا  ت�رسيبها، 
وكلمات  الإلكرتوين  الربيد 

املرور.

الإنرتنت  �صبكة  وتعرف 
يف  خفي  ركن  باأنها  املظلمة 
حمركات  تفهر�صه  ل  الإنرتنت 
اإليه  الو�صول  ميكن  ول  البحث 
الويب  مت�صفحات  با�صتخدام 
التقليدية، ويعد موطنا لعدد من 
املواقع ال�رسيرة التي تتاجر يف 
ت�صجيل  وتفا�صيل  املخدرات، 
والتفا�صيل  امل�رسوقة  الدخول 
امل�رسفية، والأ�صلحة وغريها.

تطبيق  اأ�صبح  وقد 
»Dashlane« الآن قادرا على 
بيانات  م�صاركة  عند  الإبلغ 
الإنرتنت،  عرب  امل�صتخدمني 

التي  احل�صابات  وحتديد 
املخرتقني،  خلطر  تتعر�ض 
جمرمو  يتاجر  اأن  ميكن  حيث 
احل�صابات  بتفا�صيل  الإنرتنت 
الويب املظلم،  امل�رسوقة على 
الأ�صخا�ض  يتعر�ض  وبذلك 
الذين ي�صتخدمون الرتكيب ذاته 
الإلكرتوين  الربيد  عنوان  من 
اخرتاق  خلطر  املرور،  وكلمة 
بعد  حل�صاباتهم،  املت�صللني 
ت�صجيل  تفا�صيل  على  التعرف 
على  بهم  اخلا�صة  الدخول 

الإنرتنت.
 ،»Dashlane« واأطلقت �رسكة

مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي 
بربجميات  ا�صتهرت  والتي  لها، 
هذا  املرور،  كلمات  اإدارة 
من  ن�صخة  اأحدث  الأ�صبوع، 
حيث  الرئي�صي،  منتجها 
املرور  كلمات  مديرو  ي�صمح 
كلمات  باإن�صاء  للم�صتخدمني 
ح�صاباتهم  جلميع  فريدة  مرور 
تخزين  ويتم  الإنرتنت،  عرب 
هذه  الدخول  ت�صجيل  تفا�صيل 
بوا�صطة الربنامج، الذي يراقب 
للبيانات  انتهاكات  اأي  اأي�صا 
عرب  مكررة  مرور  وكلمات 

ح�صابات امل�صتخدمني.

تويرت تبداأ بعر�ض الإعالنات يف الفيديو

اأنها  عن  تويرت  �صبكة  ك�صفت 
الإعلنات  بعر�ض  �صتبداأ 
املختلفة �صمن الفيديوهات التي 
يتم ن�رسها على ال�صبكة وذلك يف 

12 دولة خمتلفة.
تظهر  الإعلنات  و�صتبداأ 
مقاطع  مقدمة  يف  للم�صتخدمني 
لإعلنات  �صبيه  ب�صكل  الفيديو 
قابلة  والغري  القابلة  يوتيوب 
تويرت  اإعلن  اأن  حيث  للتخطي، 
التي  الفيديوهات  يف  �صيظهر 
قريب  اأو  م�صابه  حمتوي  حتمل 

اإىل حمتوى الإعلن.
خلل  من  تويرت  �رسكة  وت�صعى 
م�صتوى  رفع  اإىل  الأمر  هذا 

الإعلنات واأنواعها على ال�صبكة، 
اأكرب  اإيرادات  تاأمل حتقيق  حيث 
واأنها  الإعلنات خا�صة  تلك  من 
لأول  اأرباح  حتقيق  ا�صتطاعت 
العام  من  الأول  الربع  يف  مرة 
يبدو  ولذلك  طويلة،  �صنوات  بعد 
نهج  على  بال�صري  منطقياً  الأمر 
الدخل  لزيادة  الفيديو  اإعلنات 
اأن ال�رسكة كانت تعاين من  يُذكر 
ال�صبكة  على  امل�صتخدمني  منو 
لكن  متتالية،  خ�صائر  وحتقيق 
دور�صي  جاك  موؤ�ص�صها  بعودة 
بداأت  التنفيذي  املدير  ملن�صب 
املميزة  الأرقام  حتقق  ال�صبكة 

اأخرياً.

حتديث اأوريو ي�سل لهواتف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�صكل  �صام�صونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�صي  هواتف  ترقية  ر�صمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�صي  و   S7
اندرويد  الت�صغيل  نظام  ن�صخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�صم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�صول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ض  جالك�صي  لهواتف 
ودول  ال�صيوية  الدول  وبع�ض 

للوليات  و�صول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�صع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خلل الأيام القادمة.
�صيقدم التحديث واجهة �صام�صونغ 
 9.0  Experience اجلديدة 
من  الكثري  اإىل  بالإ�صافة  للهاتفني 
لأداء  والإ�صلحات  التح�صينات 
الأمنية  التح�صينات  مع  اجلهاز 
�صيقدم  اأي�صا   ، قوقل  �رسكة  من 

التحديث مزايا نظام اندرويد اأوريو 
�صورة  داخل  �صورة  مثل  الرئي�صية 
واخت�صارات  التلقائي  والكمال 
لل�صور  بالإ�صافة  التطبيقات 
تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 
الجهزة  هذه  ملك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�صوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع 
املنتجات عرب الق�س�ض

مع ارتفاع عدد م�صتخدمي ق�ص�ض 
م�صتخدم  مليون   300 اإىل  ان�صتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رسكة  بداأت 
للق�ص�ض  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�صورات  مع  حدث  كما  اي�صاً 
كما  ان�صتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�صح  هو 
ق�ص�ض  بعر�ض  بال�صماح  ان�صتغرام 
املنتجات  لأ�صحاب  الآن  ت�صويقية 

وذلك من خلل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�صمح  والذي 
املعرو�ض  املنتج  عن  التفا�صيل 

والذهاب لل�رساء مبا�رسة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�صتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�صهر  منذ 
وحققت  �صهرية  جتارية  علمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�صتغرام  يف  الأعمال  ق�صم  على 

التجربة  تو�صيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�صابات  من  املزيد  لت�صمل 
كم�صتخدمني  التجارية.  والعلمات 
امليزة  هذه  من  ن�صتفيد  �صوف 
للتعرف  او  لل�رساء  �صواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�صيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �صتظهر لحقاً فور انت�صار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رسكة اإل جي اإطلق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي.

واأو�صحت ال�رسكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�صول ع�صوائي �صعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �صعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�صا�صة قيا�ض 6.1 بو�صة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�صل وبتن�صيق 
19.5:9، بالإ�صافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�صماعة والكامريا 

وامل�صت�صعرات. وترّوج ال�رسكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خلل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�صت�صعرات 16 

ميغابيك�صل، وميتاز اأحدهما بعد�صة وا�صعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�صور اأكرث و�صوحا مقارنة باملوديلت ال�صابقة، مع ت�صوي�ض اأقل عند 

ا�صتعمال العد�صة وا�صعة الزاوية. وتعول ال�رسكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�صطناعي لإعدادات ال�صورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�صياء 

واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير، ويف ظل 
ظروف الإ�صاءة ال�صيئة يتم ا�صتعمال العديد من اأدوات امل�صاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�صتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�صعا للت�صوير.
ومن �صمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X صوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�صافة اإىل معالج �صوت هاي فاي لت�صغيل ال�صوت عن طريق �صماعة 
الراأ�ض. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�صيتم 

طرحه يف الأ�صواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�صود 
والرمادي.



قامت  املرور  حوادث  يخ�ص  فيما  اأما 
وحدات احلماية املدنية بـ 2753 تـدخـل من 
 54 وفاة  اإىل  اأدت  مرور  1514حادث   اأجل 
اإ�سعافهم  اآخرين مت   1929 و جرح  �سخ�ص 
للعلم  الإ�ست�سفائية،  املراكز  اإىل  نقلهم  و 
برج  وليــة  يف  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل  اأن 
جرح  و  اأ�سخا�ص   04 بوفاة  بوعراريج 
اإىل  حتويلهــم  و  اإ�سعافهم  مت  اآخريــن   24
املراكز الإ�ست�سفـائية  على اإثـر  54  حادث 
املدنية  احلماية  وحدات  قامت  مرور،كما 
بـ 3967 تدخال �سمح باإخـــماد 3265 حريق 
منها منزلية �سناعية وحرائق مــختلفـة، اأما 

فقامت  املختلفة  العمليات  يخ�ص  فيمــا 
وحدات احلماية املدنية بـ 5958 تدخـل فـي 

نف�ص الفرتة لتغطية 5317  عملية اإ�سعاف و 
اإنقاذ الأ�سخا�ص يف خطر.

م٫�س

ما بني  22 �إىل 28  جويلية  2018

 1514حادث  مرور �أدت �إىل وفاة 54 �شخ�ص
خالل  �لفرتة  �ملمتدة ما بني  22 �إىل 28  جويلية  2018، �سجلت وحد�ت �حلماية  �ملدنية 24533 تدخل وهذ�  على 
�إثر تلقي مكاملات �ال�ستغـاثة من  طرف  �ملو�طنني، هذه �لتدخالت �سملت خمتلف جماالت �أن�سطة �حلماية �ملدنية 

�سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �الإجالء �ل�سحي �إخمــاد �حلر�ئق و تغطية �الأجهزة �الأمنية  
ملختلف �لتظاهر�ت، من بينها  11886  تدخــل خا�س بعمليات �الإجالء �ل�سحي، �أيـن مت فــيهــا �إ�ســعاف و �إجالء 

�ملدنيـة. �حلــماية  �أعو�ن  من طرف  �مل�ست�سفيات  �إىل  9937 مري�س  حتويل  و  1531 جريح 

�إحتاد �لكتاب 
و�حلرب �شد ميهوبي

قاعات  �إىل  و�سل  �أم�س  �أول  �أم�سية 

رئي�س  طرف  من  موقع  بيان  �لتحرير 

،ال  �سقرة  يو�سف  �لكتاب  �إحتاد 

عن  بيان  �أو  بتقرير  هنا  �الأمر  يتعلق 

�لتي  �ملوؤ�س�سة  لهذه  �عتيادي  ن�ساط 

غري  جمود�  �إكينيكيا،و  موتا  تعاين 

نار  �إطالق  هو  �لبيان  طبيعي،لكن 

متهمني  �لثقافة  وزير  �سد  كثيف 

ن�ساطات  �إجها�س  على  بالعمل  �إياه 
�الحتاد.

ال�ستعر��س  هنا  يت�سع  ال  �ملقام 

�لعامل  دول  كل  �لغريب،فقي  �لبيان 

�ملوؤ�س�سات  تتناف�س  �جلز�ئر  با�ستثناء 

يف  بالدها،و  ل�سورة  �لت�سويق  يف 

جماعية  �أعمال  تقدم  كثرية  �أحايني 

�الحتاد  بيان  كل  بينها،على  تن�سق  و 

هذ�  �أخرج  �أنه  �سوى  بجديد  ياأت  مل 

�لكالم �لقا�سي من �لدهاليز و �ل�سرية 

من  ر�سمي  رد  �نتظار  يف  �لعلن  �إىل 

�الإ�سكال  هذ�  النهاء  ميهوبي  �لوزير 

على  �ل�سخ�سانية  طغت  �ملزمن،حيث 

�أن  كثريون  يدرك  و  �لعام  �ل�سالح 

من  هم  �الحتاد  قياد�ت  من  كثري� 

�الأ�سدقاء �ملقربني للوزير و يزورونه 

منتظم...هناك  ب�سكل  مكتبه  يف 

�إليه كثريون و رمبا  خلل ما ال ينتبه 

�إذكاء  يف  يتفنن  ثالث  طرف  هناك 

�سيبني  و  �لطرفني  بني  �لفتنة  نار 

�حلقائق  من  بع�سا  �لقريب  �مل�ستقبل 

من  �سكل  باأي  تخدم  ال  �لتي  ،و  �ملوؤملة 

�الأ�سكال �مل�سهد �لثقايف يف �جلز�ئر.

موقف

رئي�س �للجنة �لطبية 
للبعثة �جلز�ئرية

�حلجاج ملزمون با�شطحاب 
�أدويتهم �خلا�شة

مزمنة  باأمرا�ص  امل�سابني  احلجاج  دعوة 
اإىل �رضورة التزود بكميات كافية من الأدوية 
اأم�ص  دعا  املقد�سة  البقاع  اإىل  التوجه  قبل 
باململكة  املنورة  املدينة  من  الثالثاء 
الطبية  اللجنة  رئي�ص  ال�سعودية  العربية 
�سعيدي  املالك  عبد  اجلزائرية  للبعثة 
امل�سابني  ل�سيما  اجلزائريني  احلجاج 
اإىل  بعد  ي�سلوا  مل  والذين  مزمنة  باأمرا�ص 
�رضورة  اإىل  املقد�سة  الإ�سالمية  البقاع 
التزود بكميات كافية من الأدوية قبل مغادرة 
ذات  رئي�ص  اأو�سح  ت�رضيح   ويف  اجلزائر. 
اجلزائريني  احلجاج  �سوؤون  مبركز  اللجنة 
جويلية  ال25  منذ  اأنه  املنورة  باملدينة 
للحجاج   رحلة  اأول  و�سول  تاريخ  اجلاري 
الذين  احلجاج  حالت  عديد  ت�سجيل  »مت 
من  الرغم  على  معهم  اأدويتهم  يح�رضوا  مل 

�رضورة تناولها«.
�حلاج # ود�د 

�ختتام �لطبعة �ل 40 
ملهرجان تيمقاد �لدويل

فرن�سا

 منع �لهو�تف �ملحمولة يف �ملد�ر�ص 

�ملالكم �الإجنليزي،  توين بيلو

�أمتنى رحيل �شالح عن ليفربول

اإىل  الثنني  ليلة  ال�ستار  اأ�سدل 
على  بهيجة  اأجواء  ويف  الثالثاء 
للمهرجان  ال40  الطبعة  فعاليات 
بولية  لتيمقاد  الدويل  الثقايف 
وبح�سور  بهيجة  اأجواء  يف  باتنة 
ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير 
ال�سلطات  مبعية  كان  الذي 

يف  الثقافة  وزير  واأكد   ، املحلية 
الأ�سداء  »كل  باأن  باملنا�سبة  كلمة 
من  الطبعة  هذه   عن  طيبة  كانت 
حلته  يف  الدويل  تيمقاد  مهرجان 
اجلديدة �سواء من حيث امل�ساركة 
اأو اآراء  العائالت و الفنانني الذين 

مروا على ركح تاموقادي.«

حمل  منع  الفرن�سي  الربملان  اأقر 
املدار�ص  يف  املحمولة  الهواتف 
البتدائية واملعاهد الثانوية، وهو 
ما وعد به الرئي�ص اإميانويل ماكرون 
واأقر  النتخابية  حملته  خالل 
والو�سط،  الرئا�سية  الغالبية  نواب 
القانون، خالل  هذا  الثنني  اأم�ص 
عملية ت�سويت نهائية يف اجلمعية 

اليمني  امتنع  حني  يف  الوطنية، 
الت�سويت، ومبقت�سى  والي�سار عن 
كل  ا�ستخدام  مينع  القانون  هذا 
من  بالإنرتنت  املو�سولة  الأجهزة 
و�ساعات  لوحية  واأجهزة  هواتف 
البتدائية واملعاهد  يف املدار�ص 
الثانوية يف فرن�سا، اأي تلك التي ل 

يتجاوز عمر تالميذها 15 عاما.

بيلو،  الإجنليزي،  توين  املالكم  اأعرب 
اإيفرتون،  لفريق  بت�سجيعه  واملعروف 
عن اأمنيته برحيل النجم حممد �سالح، 
عن  الإجنليزي،  ليفربول  فريق  جناح 
النتقالت  خالل  الريدز،  �سفوف 
يف  بيلو،  ،واأكد  توين  احلالية  ال�سيفية 
ت�رضيحات �سحفية، اأنه ي�سلي كل يوم 

من اأجل رحيل �سالح عن �سفوف نادي 
ياأتي  اأن  »ناأمل  توين:  ،وقال  ليفربول 
مع  للتعاقد  مدريد  ريال  اأو  بر�سلونة 
حممد �سالح، اأنا اأ�سلي كل يوم، لياأتي 
ليفربول«واأ�ساف:  من  وياأخذه  اأحد 
»�سيكون ليفربول مناف�ص على الدوري 

الإجنليزي هذا املو�سم بقوة«.

تيزي وز

جميد �أكنو�ص رئي�شا جديد�  لالأمن �لوالئي

�مل�سيلة

موظف يختل�ص �أكرث من مليار �شنتيم 

وز�رتا �ملالية و�لتعليم �لعايل 

ت�شهيالت يف تكوين ملف  �ملنح �لدر��شية

اأ�رضف اأم�ص املفت�ص العام لالأمن الوطني 
على مرا�سم تن�سيب العميد الأول لل�رضطة 
تيزي  ولية  لأمن  رئي�سا  اأكنو�ص،  جميد 
وزو خلفا ملراقب ال�رضطة ر�سيد دروازي 
مرا�سم  اأخرى   مهام  اإىل  ا�ستدعي  الذي 
التن�سيب التي احت�سنتها القاعة ال�رضفية 
ملقر الولية، عرفت ح�سور وايل الولية، 
ال�سلطات  كذا  و  الأمنية  اللجنة  اأع�ساء 

املفت�ص  جانب  اإىل  الإدارية  و  الق�سائية 
اجلهوي ل�رضطة الو�سط  روؤ�ساء امل�سالح 

اجلهوية لناحية الو�سط.
 لالإ�سارة عميد اأول لل�رضطة جميد اأكنو�ص 
يف  عملياتية  منا�سب  عدة  تقلد  له  �سبق 
جهاز الأمن الوطني بكل من وليتي تيزي 
وزو و اجلزائر، كما عني �سابقا على راأ�ص 

اأمن وليتي �سكيكدة و تب�سة.

بالفرقة  الق�سائية  ال�رضطة  قوات  متكنت 
للم�سلحة  التابعة  والقت�سادية  املالية 
تقدمي  من  بامل�سيلة  لل�رضطة  الولئية 
اأمام  املنق�سي،  الأ�سبوع  نهاية  �سخ�ص 
نيابة حمكمة  امل�سيلة ي ق�سية اختال�ص 
وقائع  �سنتيم  مليار  فاقت  عمومية  اأموال 
�سكوى  يف  حتقيق  فتح  اإثر  على  الق�سية 
تقدم بها مدير اإحدى الإدارات العمومية 
بالولية �سد اأحد املوظفني بذات الإدارة 
،بخ�سو�ص اأفعال اختال�ص اأموال عمومية 
وا�ستعمال  التزوير   ، وظيفته  با�ستغالل 
طالت  م�رضفية  حمررات  يف  املزور 
،التحقيق  احل�ساب الربيدي لذات الإدارة 
املخت�سة  الفرقة  طرف  من  املعمق 
بـ  مقدرة  عمومية  اأموال  اإختال�ص  اأثبت 
اإحالتهم  متت  و  د.ج   16.555.762،04
على ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
عميد  على  بدوره  اأحالهم  الذي  امل�سيلة 
ق�ساة التحقيق لدى نف�ص املحكمة حيث 

اإعادة  مبوؤ�س�سة  فيه  امل�ستبه  باإيداع  اأمر 
التكييف  الإبقاء  مع  بامل�سيلة  الرتبية 

القانوين للق�سية .
عبد�لبا�سط بديار

قررت وزارتي املالية والتعليم العايل والبحث 
اخل�سوع  عدم  �سهادة  اإيداع  تاأجيل  العلمي 
تكوين  مراحل  ت�سهيل  اإطار  يف  ال�رضيبي 
ملف  ال�ستفادة من املنح الدرا�سية، ح�سب 
ما اأعلنت عنه وزارة املالية يف بيان �سحفي، 
واأو�سح ذات امل�سدر انه بهذا الإجراء اأ�سبح 
املتقاعدين و ذوي املنح معفيني من  ت�سليم 

عدم  �سهادة  املكافاآت،  بيان  لإيداع  كدعم 
منحة   طلب  ملف  يف  ال�رضيبي  اخل�سوع 
�سيتم  الوثيقة  »هذه  اأن  م�سيفا  الدرا�سة، 
2018«يف  دي�سمرب   31 قبل  للملف  اإ�سافتها 
على  مفرو�سا  املداخيل  بيان  يبقى  حني، 
تكوين   تاجر يف  ب�سفة  املتمتعني  الأ�سخا�ص 

ملف ال�ستفادة من منحة الدرا�سة.

�لبويرة

�لو�يل يكرم �لتلميذ 
�لنجباء يف حفل بهيج

بقاعة   « ليماين  م�سطفى   « البويرة  وايل  اأم�ص  اأ�رضف 
لفائدة  التكرميي  احلفل  على  باجلامعة  املحا�رضات 
الر�سمية  المتحانات  خمتلف  يف  املتفوقني  التالميذ 
لالأطوار التعليمية الثالثة و�سط ح�سور مميز للعائالت التي 
، حيث  ال�سعيدة  اللحظات  اكبادها  فلذات  ت�سارك  اأن  اأبت 
على  املتح�سلني  من  تلميذا   62 التكرمي  من�سة  اىل  �سعد 
�سهادة البكالوريا مبعدل من 17،02اىل 18،85 اأين حت�سل 10 
الرفيع فيما  النوع  اآيل من  اإعالم  اأجهزة  الأوائل منهم على 
نال البقية اأجهزة تلفزيون ، يليها بعدها تكرمي 31 تلميذا من 
التعليم املتو�سط يتقدمهم التلميذ النجيب »درم�ص يو�سف 
متو�سطة  من   19،20 ولئيا مبعدل  الأوىل  الرتبة  �ساحب   «
تلميذا   18 تكرمي  اإىل جانب  بالأخ�رضية   « رابح  درمو�ص   «
من الطور البتدائي و6 تالميذا من فئة ذوي الحتياجات 

اخلا�سة و10 موؤ�س�سات تربوية .
�أح�سن مرزوق

تب�سة

 �إ�شابة �شخ�شني 
يف حادث مرور بالونزة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية ببلدية الونزة ولية تب�سة 
نهار اأم�ص لأجل حادث مروري وقع على م�ستوى الطريق الوطني 
ملريح  بلدية  اإقليم  التابع  معمر  معرب  امل�سمى  باملكان   82 رقم 
ب�سيارة  مقطورة  ذات  �ساحنة  ا�سطدام  احلادث متثل يف  م�سادر 
متفاوتة   اإ�سابات  �سخ�سني  اإ�سابة  عن  احلادث  اأ�سفر  �سياحية 
اخلطورة ترتاوح اأعمارهم بني 31و34 �سنة مت اإ�سعافهم وحتويلهم 

اإىل م�سلحة ال�ستعجالت الطبية بالونزة.
عزيزي ر�سيد

تب�سة 

 �لعثور على جثة �شاب 
يف جبل بوحلاف �لدير

جبل  يف  مرمية  ثالثيني  �ساب  جثة  على  نهاراأم�ص  العثور  مت  
ببلدية بوحلاف الدير، ولية تب�سة وح�سب م�سادر  يومية الو�سط 
اجلزائرية  قامت م�سالح احلماية املدنية بنقل اجلثة اإىل م�سلحة 
وكيل  من  واأمر  بتب�سة   �سالح  عالية  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ 
اجلمهورية م�سالح الدرك الوطني بفتح حتقيق ملعرفة مالب�سات 

الوفاة.
عزيزي ر�سيد
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