
املبادرات ال�سيا�سية يف اجلزائر

 من توافق وجمل�س ت�أ�سي�سي
 اإلـــــــى مـــــــر�سح تــــــوافقـــــــــي

�سفارة فرن�سا باجلزائر

احل�سول على موعد لطلب 
ت�أ�سرية  يتم ب�سكل ع�دي
و�سط مطالب باإعالن عا�سمة 

اجلنوب ال�سرقي منطقة منكوبة 

54 درجة مئوية 
حتت الظل ت�سل 
احلركة بورقلة 

�ص3

�ص24

�ص6

�سلمته ا�سبانيا لوا�سنطن و متابع  يف ق�سية ت�سكيل تنظيم اإرهابي

الق�س�ء الأمريكي يقرتح15 �سنة  �سد متطرف من اأ�سول جزائرية
�ص4

�ص3
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جمال ولد عبا�ص بعد لقاء عبدالرزاق مقري

نتحفظ ب�س�أن ملف 
 التوافق الوطــــــــني
�ص3 و الـــــــــرئ��ســـــي�ت 
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�ص2

�ص24
�ص2

�ص5

للمطالبة مبنا�سب �سغل  و تخفي�ص فاتورة الكهرباء

 مواطنو ن من ورقلة يتجمهرون ب�سوق
 احلجر ويلوحون ب�لت�سعيد
م�ست�سفى حممد ندير بتيزي وزو 

النــــــــف�ي�ت الـــــطبية 
تهدد بك�رثة �ســحية

مترنا�ست

4 اإره�بيني ي�سلمون اأنف�سهم للجي�س
جيجل

املمـــــهالت العـــــ�سوائية 
توؤرق اأ�ســـح�ب املركب�ت

ن�سرت كثريا من مقاالتها يف يومية الو�سط

الحتــــــــالل ال�ســـــــهيوين يعتـــــــقل 
الإعالمية الفل�سطينية ملى خ�طر �ص24

�ص4

     .       55 من الت�سمم�ت على م�ستوى املط�عم اجلم�عية 
 رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي حل�سني 

داي عبد القادر بن عيدة لـ"الو�سط":

�س�رع طرابل�س حتت خطر 
النهي�ر وعمل موؤ�س�س�ت 

الرتميم بطيء

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق االإن�سان

م�سبوقون ق�س�ئي� على راأ�س اخلدم�ت اجل�معية 
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مترنا�ست

�أربع �إرهابيني ي�سلمون 
نف�سهم للجي�ش

لقوات  النوعية  للجهود  وموا�صلة  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 

وال�صكينة عرب  الأمن  لب�صط  الهادفة  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش 

خمتلف اأنحاء البالد، �ّصلم اأربعة )04( اإرهابيني اأنف�صهم، اليوم 

بالناحية  بتمرنا�صت  الع�صكرية  لل�صلطات   ،2018 جويلية   23
الع�صكرية ال�صاد�صة، ويتعلق الأمر بكل من:

   - »غدير اأحمد يو�صف«، املدعو«اأبو معت�صم باهلل«، التحق 
باجلماعات الرهابية �صنة 2015،

»، املدعو«اأبو مالك«،  �صليم بن عبد املالك  »بلم�صعود   -   
التحق باجلماعات الرهابية �صنة 2015،

   - »غدير مربوك«، املدعو«اأبو فار�ش«، التحق باجلماعات 
الرهابية �صنة 2015،

   - »بو�صول اإ�صماعيل »، املدعو«اأبو معاد«، التحق باجلماعات 
الرهابية �صنة 2016،

وثالثة   FAL نوع  من  اآلية  بندقية  بحوزتهم  كان  الإرهابيون 

)03( بنادق ر�صا�صة من نوع كال�صنيكوف وثمانية )08( خمازن 
ذخرية مملوءة.

بهذا ترتفع ح�صيلة الإرهابيني الذين �صلموا اأنف�صهم منذ بداية 

�صهر جويلية احلايل اإىل )17( اإرهابيا بالإ�صافة اإىل ا�صرتجاع 

العيارات،  الذخرية من خمتلف  )18( قطعة �صالح وكمية من 

عزم  ال�صعبي  الوطني  للجي�ش  احلا�صمة  النتائج  هذه  لتوؤكد 

ال�رشاذم  هذه  على  نهائيا  للق�صاء  امل�صلحة  قواتنا   واإ�رشار 
املجرمة.

خبر في 
صورة

ن�سرت كثريا من مقالتها يف يومية الو�سط

�الحتــــــــالل �ل�ســـــــهيوين يعتـــــــقل 
�الإعالمية �لفل�سطينية ملى خاطر

»بريكوالج« يف ميرتو �جلز�ئر
للمياه باجلهة  اليوم ت�رشبا  �صهدت حمطة احلرا�ش حمطة مليرتو اجلزائر، �صبيحة 
ت�صاوؤلت  عدة  اأثار  ما  وهو  اللكرتونية،  الدفع  باآلت  واخلا�صة  لل�صبابيك  املحاذية 
و�صط امل�صافرين عن الأ�صباب، وبلغ درجة اإعرابهم عن تخوفاتهم من عملية الت�رشيب 
بالعربات. عرف ميرتو اجلزائر منذ  الوا�صعة اخلا�صة  الكوابل  اأنها م�صت  لو  خا�صة 
اأقدم  اإجناز  يف  »بريكولج«  �صيا�صة  عن  ك�صفت  عديدة  م�صاكل  اخلدمة  حيز  دخوله 
م�رشوع حلم به اجلزائريون لأزيد من 30 �صنة، حيث عرف منذ بداية ا�صتعماله ف�صل 

اأنظمة �صفط وت�رشيف املياه وعجز كامل على م�صتوى امل�صخات.
اإ.ل

�لنهار  تتوعد مبقا�ساة من يتهمونها 
باالإ�ساءة ل�سكان �جلنوب

 عمد الرئي�ش املدير العام ملجمع النهار اأني�ش رحماين للرد على ال�صورة املتداولة 
موؤخرا، والتي تفيد باأن النهار كتبت مقال حتت عنوان "اأمرا�ش معدية خطرية قادمة 
باحلاقدين  و�صفهم  الذين  احلاقدين  بع�ش  من  اآت  من�صور  اأنه  قائال  اجلنوب"،  من 
الذين يلجوؤون للتزوير بغر�ش الإ�صاءة، كا�صفا عن نيته يف اللجوء اإىل حتكيم الق�صاء!، 
قائال "من�صور مزور هدفه الإ�صاءة اإىل �صكان اجلنوب الذي اأنحدر منه واإ�صاءة ل�صورة 

 
اجلزائر التي نحتمي بها". 

مو�سم ال�سيف وعيد الأ�سحى املبارك

 جتنيد 80 �سد� و11 حمطة حتلية �لبحر
تراأ�ش وزير املوارد املائية ح�صني ن�صيب ، اجتماعا خ�ص�ش لتقييم 
،ودرا�صة  اجلاري  ال�صيف  مو�صم  خالل  للمياه  العمومية  اخلدمة 

الإجراءات الواجب اتخاذها حت�صريا لعيد الأ�صحى املبارك .
للوزارة،املدراء  املركزين  املدراء  من  كل  ح�صور  عرف  الجتماع 
اجلهويني اإ�صافة اإىل مدراء خمتلف املوؤ�ص�صات امل�صرية )اجلزائرية 
للمياه،�صيال بالن�صبة لوليتي تيبازة واجلزائر العا�صمة ،�صيور بالن�صبة 
لولية وهران ،�صياكولولية ق�صنطينة (وهذا ق�صد  تقييم جودة اخلدمة 
العمومية للمياه املقدمة للمواطنني عرب كامل الرتاب الوطني ،كما 
كان الجتماع فر�صة للوقوف عند بع�ش النقائ�ش واتخاذ الإجراءات 

الالزمة من اجل حت�صني  عملية التموين باملياه ال�صاحلة لل�رشب.
مت ملياه جتنيد 80 �صد حيز ال�صتغالل ،11 حمطة حتلية البحر ،واآلف 
الآبار عرب كافة الرتاب الوطني  كافية لتغطية جل الحتياجات .اذ 
مليون مرت مكعب/  9.8 املوارد(  )اجمايل  املياه  اإنتاج  ي�صل حجم 

اليوم ،ت�صمح بتوفري 180 لرت /اليوم للفرد الواحد مع توزيع ي�صل اإىل 
78 باملائة بنظام  تزويد يومي منهم 40 باملائة بنظام 24 �صا /24 

�صا،و 22 باملائة من ال�صكان ميونون بنظام 2/1  او اكرث .

الحتالل  قوات  اأم�ش  قامت 
الكاتبة  ال�صهيونيبعتقال  
وقال  خاطر  ملى  ال�صحفية 
ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو 
الإ�صالمية  املقاومة  حلركة 
يف  دودين  مو�صى  حما�ش 
الت�صعيد  »هذا   : اإن  ت�رشيح 
يف  ن�صائنا  �صد  اخلطري 
اأقل  يف  طال  والذي  ال�صفة 
من   4 ون�صف  �صهر  من 
اخلليل؛  مدينة  يف  ن�صائنا 
�صعلة  اإخماد  يف  ينجح  لن 
يف  احلية  وروحها  املقاومة 

النفو�ش التواقة لالنعتاق من 
الوقود  و�صيكون  الحتالل، 
وقرانا  مدننا  يُ�صعل  الذي 
املغت�صبة  اأقدامه  حتت 
»لقد  وتابعت:  لأر�صنا«. 
م�صاهد  الكامريات  وثقت 
الكاتبة  لوداع  موؤثرة  اإن�صانية 
حلظة  لطفلها  خاطر  اأبو 
حية  �صور  وهي  اعتقالها، 
اإرهاب دولة الحتالل،  تثبت 
وا�صعا  الطريق  وتفتح 
لف�صح  العامل؛  اأحرار  اأمام 
كل  يف  ومالحقاته  جرائمه 

امليادين«وبني اأنه »تاأتي هذه 
ال�صفة؛  من  تباعا  امل�صاهد 
نهج  ف�صل  مدى  على  لتدلل 
حماية  يف  الأمني  التن�صيق 
الإن�صان والأر�ش الفل�صطينية 
من الحتالل؛ بل يزداد العدو 
والتعاون  الغطاء  هذا  حتت 
واإجراًما  وبط�ًصا  غطر�صة 
بحِقّ �صعبنا«الكاتبة ملى �صبق 
راأي  مقالت  عدة  ن�رش  لها 
يف  الفل�صطينية  الق�صية  عن 
يومية الو�صط خالل العامني 

املن�رشمني.

ت�سدي عاملي ملبوحلي

تذبذب يف حركة �لقطار�ت باجلهة �لغربية للعا�سمة  

تر�جع رهيب لعدد �ل�سياح �جلز�ئريني يف تون�ش

هل يعلم »بوعزقي« �أن �لقدرة �ل�سر�ئية منهارة؟

الدويل  احلار�ش  يتواجد 
مبوحلي  وهاب  راي�ش  اجلزائري 
الأداء  بعد  م�صتوياته  اأف�صل  يف 

الكبري الذي اأظهره خالل الرتب�ش 
الذي يخو�صه رفقة ناديه التفاق 
قدم  حيث  باأوروبا،  ال�صعودي 

جاهزيته  توؤكد  رائعة  �صورة 
لنطالق املو�صم الكروي اجلديد 
الذي قام بت�صديات عاملية  وهو 

التي  الودية  املباراة  خالل 
اأم�صرتدام  اأجاك�ش  اأمام  خا�صها 

الهولندي.

القطارات  حركة  اأم�ش  �صهدت 
تذبذبا كبريا على م�صتوى املنطقة 
ت�صبب  اأين  للعا�صمة،  الغربية 

ال�صكة  م�صتوى  على  تقني  خلل 
احلديدية التي تربط خطي البليدة 
توقف  يف  اآغا  مبحطة  وزرالدة 

وهو  القطار  عرب  والتنقل  العمل 
اإ�صتنفار  يف  ت�صبب  الذي  الأمر 
على  املتعودين  املواطنني  لدى 

التنقل عرب القطار والذين ا�صطروا 
من  اأخرى  نقل  و�صائل  عن  للبحث 

اأجل اللتحاق مبنا�صب العمل.

تراجع عدد اجلزائريني املتنقلني 
الربية  احلدود  عرب  تون�ش  اإىل 
ب�صكل ملحوظ بعد �صهر رم�صان، 

عن  تداولها  يتم  معلومات  ب�صبب 
ال�صياح  بها  يقابل  �صيئة  معاملة 
ال�صائفة،  هذه  يف  اجلزائريون 

الذي  الأمر  الأجانب،  وتف�صيل 
وا�صتغالل  ت�صيري  ب�رشكة  دفع 
كافة  اإلغاء  اإىل  الربية  املحطات 

واحدة  على  والإبقاء  الرحالت 
يوميا  واأخرى  باخلروبة  اأ�صبوعيا 

بعنابة.

خلفت ت�رشيحات وزر الفالحة 
حول  بوعزقي  القادر  عبد 
ل111  اجلزائري  ا�صتهالك 
كلغ من البطاطا �صنويا، موجة 
عرب  والت�صاوؤلت  ال�صخرية  من 

الجتماعي،  التوا�صل  مواقع 
معدل  باأن  اأكد  ملا  خا�صة 
مقارنة  الأكرب  هو  ا�صتهالكه 
ظل  يف  وهذا  عدة  بدول 
 35 اإىل  ي�صل  عاملي  معدل 

العديد  وراح  ال�صنة،  يف  كلغ 
من املدونني يوؤكدون باأن وزير 
القدرة  باأن  يعلم  ل  الفالحة 
للجزائري  الكارثية  ال�رشائية 
جعلته ي�صتهلك �صوى البطاطا، 

واإن  حتى  اأخر:«  قال  حني  يف 
�صحيحا،  املقدم  الرقم  كان 
تلك  يقتني  اجلزائري  فاإن 
ولي�ش  ماله  من  الكيلوغرامات 

هبة من اأحد«.
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نتحفظ ب�ساأن ملف التوافق الوطني و الرئا�سيات 
.         حم�س :بوتفليقة مر�سح الأفالن والأحزاب الأخرى لي�ست ملزمة بذلك

تراجع رئي�س جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س عن  ت�سريحاته الأخرية حول م�ساومة ال�سيخ نحناح رحمه اهلل الرئي�س يف رئا�سيات 1999، مو�سحا اأنه وقع �سوء فهم 
لت�سريحه » باأن رئي�س حزب اإ�سالمي قام مب�ساومة الرئي�س  »،موؤكدا اأن ال�سيخ نحناح �سخ�سية وطنية كما كانت تربطه عالقة �سداقة متينة بالرئي�س و بولد عبا�س.  

اإميان لوا�س 

الأم�س  عبا�س  ولد  جمال  قام 
لرئي�س  ا�ستقباله  هام�س  على 
الرزاق  عبد  ال�سلم  حركة جمتمع 
ال�سيخ  حق  يف  بت�سحيح   مقري 
وزعيم  نحناح،  حمفوظ  الراحل 
قائال  �سابقا،  حم�س  حركة 
جرى  لقد   »: ال�سدد  ذات  يف 
يخ�س  فيما  فقط  تفاهم  �سوء 
ت�رصيحاتي عنه، ما قلته واأحتمل 
رئا�سيات  ب�ساأن  كاملة  م�سوؤوليته 
�سنة 1999، هو اأن ال�سيخ الراحل 
اأبدا  يتفاو�س  مل  نحناح  حمفوظ 
تر�سح  دعم  اأجل  من  ي�ساوم  اأو 
نحناح  ال�سيخ  بوتفليقة،  الرئي�س 
رئي�س  و�سديق  �سديقي  كان 
اجلمهورية، وهو �سخ�سية وطنية 
الت�سحيح  وهذا  وطني،  بعد  ذات 
اأ�سري  اأن  اأود  لل�سحافة،  �رصوري 
باأنني �ساركت مع القيادي ال�سابق 
اأثناء  بو�سليماين،  حم�س  يف 
الن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي 

البو�سنة،  حرب  من  للمت�رصرين 
باملجل�س  ع�سوين  كنا  كما 

النتقايل �سابقا«.
مت  اأنه  عبا�س  ولد  واأ�سار 
حول  حم�س  ملبادرة  ال�ستماع 
قدم  ومقري  الوطني    التوافق 
اجلانب  ب�سان  تو�سيحات  لنا 
واتفقنا  للجزائر،  القت�سادي 
تعطي  قوة  هناك  تكون  اأن  على 

دفع جديد لالقت�ساد الوطني. 
جلبهة  العام  الأمني  واأعرب   
حتفظه   عن  الوطني   التحرير 
و  الوطني   التوافق  ملف  ب�ساأن 
احلوار  ملوا�سلة  الرئا�سيات  
للبلالد،  العام  لل�سالح  حتقيقا 
اجلي�س  بتدخل  يتعلق  فيما  اأما 
قال  الدميقراطي،  النتقال  يف 
جتنب  يجب   « عبا�س  ولد  جمال 
نتوافق  حتى  والتعابري  الألفاظ 
بيننا، واأجدد تاأكيدي اأن  الأفالن 
من دور اجلي�س باجلزائر ينبع من 

الد�ستور اجلزائري«
وفد  ا�ستقباله  بخ�سو�س   

قال   ، مبادرة  عن  حم�س  عن 
حزب  اأقدم  »نحن  املتحدث 
الأحزاب  ا�ستقبال  العادي  ومن 
لها  لن�ستمع  املبادرة،  اأ�سحاب 
بهذه  بوتفليقة  الرئي�س  ونبلغ 
املبادرات، على اعتبار اأنه رئي�س 
ما  كل  اأن  على  »اتفقنا  الأفالن« 
�ستقوم به حركة حم�س �سيكون يف 
موجود  واجلي�س  الد�ستور،  اإطار 

يف اإطار الد�ستور اجلزائري«  

املعار�سة و املوالة 
ميكن اأن يلتقوا لر�سم 

م�ستقبل البالد

عبد  حم�س  حركة  رئي�س  اأ�سار 
العزيز  عبد  اأن  مقري  الرزاق 
رئي�س   و  مر�سح  هو  بوتفليقة 
يجب  ل  الوطني  التحرير  جبهة 
ملزمة  الأحزاب  تكون جميع  اأن  
بذلك، معتربا اأن الأفالن و حم�س 
و  ال�سيا�سة  يف  خمتلفني  حزبني 

متفقني يف الأ�س�س 

من جهته مقري على هام�س لقاءه 
احلزب  مبقر  عبا�س  ولد  بجمال 
عربت  حم�س  ان    ابرز  العتيد، 
نظرها،  وجهة  من  الأزمة  عن 
القت�سادي  اجلانب  على  وركزت 
املوؤ�رصات  مع  موازاة  اأكرث، 
كل  جتنيد  ويجب  لها،  اخلطرية 
موؤ�س�سات الدولة ملبادرة التوافق 
ونعترب  اأطلقناها،  التي  الوطني 
عادي  بوتفليقة  الرئي�س  تر�سيح 
الرئي�س  الآن  وهو  الأفالن،  من 
هو رئي�س كل اجلزائريني بطبيعة 
تتحدث  مل  ومبادرتنا  احلال، 
لأنها  للرئا�سيات،  مر�سحني  عن 
اأ�سماء  عن  احلديث  تتجنب 

املر�سحني للرئا�سيات« 
وبخ�سو�س ف�سل مبادرة النتقال  
الدميقراطي التي احت�سنها فندق 
باأن  اأفاد  �سنوات،  قبل  مزفران 
الدميقراطي  النتقال  »مبادرة 
الأخرى،  املبادرات  مثل  مثلها 
يف  بواجبها  حم�س  التزمت 
وهنا  �سيا�سي،  حلل  املرافعة 

نقا�ستنا  كل  اأن  اإىل  اأ�سري  ان  اأود 
على مبادرتنا علنية، �سواء داخل 
احلركة اأو الجتماع خارج احلزب، 
نت�رصف  كبري  حلف  والأفالن 
العمل  لتمدين  معه  نعمل  باأن 
الأفافا�س  اأما  بالبلد،  ال�سيا�سي 
فقد عربوا عن التطابق التام بني 
فكرنا وفكرهم، اأثناء لقائنا معهم 
بالأم�س، لكنهم يرون اأن مبادرتهم 

مل ت�ساحبها 
اأن  مقري  الرزاق  عبد  واأ�سار 
التحرير  جبهة  و  حم�س  حركة 
الوطني حزبني  خمتلفني �سيا�سني 
و  الوطني  اخلط  يف  متفقني  و 

الأ�س�س و اجلانب الفكري 
من جهته مقري يف كلمة افتتاحية 
له قبل انعقاد الندوة امل�سرتكة مع 
قيادات جبهة التحرير ،اأ�سار  اأن 
اأ�سا�سي  عن�رص  كان  احلزب  هذا 
ا�ستقالل  بعد  البلد  ت�سيري  يف 
حركة  يف  ونحن  اجلزائر، 
الأفالن  من  ا�ستفدنا  حم�س 
الت�سعينات،  منذ  قياداتها  ومن 
ال�سعبي  ومنتخبيها عرب املجل�س 
اللقاء  هذا   اأن  معتربا   ، الوطني 
هو ر�سالة للجزائريني باأن املوالة 
واملعار�سة ميكن اأن يلتقوا لر�سم 

م�ستقبل البالد. 

املبادرات ال�سيا�سية يف اجلزائر

من توافق وجمل�س تاأ�سي�سي اإىل مر�سح توافقي
يف  ال�سيا�سية  ال�ساحة  �سهدت 
 2018 جانفي  من  اجلزائر  بداية 
التي  ال�سيا�سية  املبادرات  من  العديد 
خلق  اإىل  اأ�سحابها  ح�سب  تهدف 
اجلزائريني  ت�ساعد  جديدة  ديناميكية 
على مواجهة الأزمة التي تعرفها البالد 
اإىل  وال�سعي   ،2014 عام  منت�سف  منذ 
التغيري الهادئ دون اللجوء اإىل طرق قد 

توؤدي اإىل عواقب ل يحمد عقباها.
املعار�سة  مبادرة  انطفاأت  اأن  بعد 
ونظريتها  مازفران«  بـ«ميثاق  اخلا�سة 
تبنتها  الذي  الوطني«  »اجلدار 
اأحزاب  ظهرت  املوالة،  اأحزاب 
�سيا�سية  وطنية  منفردة  و�سخ�سيات 
والعمل  التغيري  وقت  حان  اأنه  ترى 
امل�سوؤولية  من  روح  اإ�سفاء  على 
الركود  لتعوي�س  ال�ساحة  ال�سيا�سية يف 
يف  الت�رصيعيات،  بعيد  �سهدته  الذي 
مل  وت�رصيحات  �سعيف  خطاب  ظل 
م�ستوى  اإىل  الفرتة  تلك  يف  ترتقي 
راحت  حيث  ميثلونها،  التي  الأحزاب 
وحزب  جديد  كجيل  الأحزاب  بع�س 
يُقال  �سيا�سية  مبادرات  تطلق  العمال 
واحدة  �سلة  يف  اجلميع  �ستجمع  اأنها 
البلد،  تهدد  التي  املخاطر  لواجهة 
يف  اأكدت  ما  دائما  حنون  واأن  �سيما 
من  ترافع  وهي  الإعالمية  خرجاتها 
اأجل »املجل�س التاأ�سي�سي« باأن م�سكلة 
اجلزائر ل تكمن يف الأ�سخا�س بل يف 
لتجنيب  يتغري  اأن  يجب  الذي  النظام 
حجج  حت�سل،  قد  كارثة  اأي  اجلزائر 
ملا  �سفيان«  »جياليل  تبناها  حنون 
تاأ�سي�س  ذكرى  احتفالية  خالل  دعا 
�رصورة  اإىل  املعار�سة  اأحزاب  حزبه 
ما  ملواجهة  توافقي  مر�سح  اختيار 
ذلك  بعد  لتغرق  النظام  مر�سح  �سماه 
زعماء  طموحات  بحر  يف  دعوته 
مثلما  املعار�سة  ال�سيا�سية  الأحزاب 
حميط  يف  »مازفران«  مبادرة  نفقت 

ت�رصيعيات العام املا�سي.
العزف على وتر املبادرات مل يتوقف 
اأحزاب ال�سلطة  عند هذا احلد، لكون 

التحرير  جبهة  حزب  يقودهم  التي 
عبد  اجلهورية  رئي�س  دعت  الوطني، 
العزيز بوتفليقة اإىل �رصورة ال�ستمرار 
يف من�سبه خدمة للتنمية التي با�رصها 
بداية حكمه يف 1999، لتتبعه بعد ذلك 
الفلك  ذات  يف  ت�سبح  اأخرى  اأحزاب 
خرجة  قابلتها  مبادرة  ال�سيا�سي، 
التي  ال�سلم  منتظرة من حركة جمتمع 
اإىل �رصورة  دعت املعار�سة واملوالة 
البلد لفرتة 5  التوافق خدمة مل�سلحة 

�سنوات مقبلة.

الأفافا�س يتجاهل »التوافق« 
وي�سدد على »الإجماع«

ال�سرتاكية  القوى  جبهة  جتاهلت 
اأطلقتها  التي  الوطني  التوافق  مبادرة 
خالل  موؤكدة  ال�سلم،  جمتمع  حركة 
اأول  ع�سية  احلزبني  جمع  اجتماع 
اأم�س باأن التغيري لن يحدث اإل اإذا مت 
العتماد على مبادرة الإجماع الوطني 
الأفافا�س  عليه  حث  ما  دائما  الذي 

منذ �سنة 2014.
وجدت  ال�سلم  جمتمع  حركة  اأن  يبدو 
عليها  حت�سد  ل  و�سعية  يف  نف�سها 
معار�س  حزب  اأعتى  رف�س  اأن  بعد 
الوطني  التوافق  مبادرة  باجلزائر 
رئا�سيات  قبيل  عليها  تراهن  التي 
القوى  اأكدت قيادة جبهة  2019، حيث 
ال�سرتاكية باأنه ل حل من اأجل التغيري 
»الإجماع  على  العتماد  �سوى  الهادئ 
الواجب  املطية  يعد  الذي  الوطني« 
الت�سبت بها دون غريها من املبادرات 
غري  اأنها  على  الأفافا�س  يراها  التي 
:«مبادرة  البيان  اأكد  حيث  جمدية، 
لتفادي  الوحيد  البديل  هي  الإجماع 
التي  خطرية  اأزمة  يف  البالد  وقوع 
وا�ستقرارها«،  واأمنها  وحدتها  �ستهدد 
القوى  جبهة  اأكدت  ال�سياق  ذات  ويف 
انطلق  الذي  امل�سار  اأن  ال�سرتاكية 
انعدام  واجهته  والذي   ،2014 يف 
�سي�ستمر  للنظام،  ال�سيا�سية  الإرادة 

من  ال�سعبية  للتعبئة  الأولوية  باإعطاء 
حتقيق  غاية  اإىل  �سعبي  اإجماع  اأجل 
امل�ستوى  على  امل�سطرة  الأهداف 
الجتماعي،  القت�سادي،  ال�سيا�سي، 
النظام  تغيري  بغية  والبيئي،  الثقايف 

واإر�ساء اجلمهورية الثانية.
وكانت حركة جمتمع ال�سلم قد رف�ست 
عر�سها  ملا  الوطني  الجماع  مبادرة 
واأكدت   ،2014 عام  عليها  الأفافا�س 
باأنها باأنها »مل تاأت باأي جديد«، ودعت 
م�سوؤويل الأفافا�س ليوجهوا جمهودهم 
»لل�سلطة احلاكمة، لأنها هي اجلهة التي 
والتعاطي  احلقيقي  التوافق  ترف�س 
املعار�سة«،  مبادرات  مع  اليجابي 
مو�سحة باأنها »مل تاأت بجديد ي�ساف 
تن�سيقية  يف  املعار�سة  ملجهودات 
احلريات والنتقال الدميقراطي وهيئة 

الت�ساور واملتابعة يف تلك الفرتة«.

النا�سط ال�سيا�سي اإبراهيم بن 
عوف للو�سط:

»مبادرة حم�س جمهولة 
الأهداف وغام�سة م�سمونا«

بن  اإبراهيم  ال�سيا�سي  النا�سط  اأو�سح 
عوف، باأن مبادرة حركة جمتمع ال�سلم 
مل يتم فهمها من قبل الراأي العام لغاية 
وربطتها  اإليها  دعت  اأنها  �سيما  اليوم، 
حني  يف  لها،  اجلي�س  حماية  ب�رصورة 
يجب  ال�سيا�سية  املبادرات  باأن  اأكد 
اأزمة  وجود  ظل  يف  هدفها  يُفهم  اأن 

باجلزائر وا�سحة للعلن.
ت�رصيح  خالل  امل�سدر  ذات  و�سدد 
اجلزائر  اأن  على  للو�سط،  مقت�سب 
تعي�س اأزمة متعددة اجلوانب، متابعا:« 
علينا  اليوم  املطروحة  املبادرات 
هل  جوهريا،  �سوؤال  نطرح  جتعلنا 
الأمة  اإنقاذ  اأجل  من  مبادرات  هي 
اجلزائرية، اأم من اأجل اإنقاذ ال�سلطة«، 
ملاذا  ندريه  اأن  يجب  الذي  متابعا:« 
كلما  �سيا�سية  مبادرات  اطراح  يتم 
اأقرتب موعد النظام لتنظيم انتخاباته 

من  النوع  هذا  عليا  تخرج  الرئا�سية 
املبادرات؟«.

امل�سدر  ذات  تطرق  اأخر  �سياق  ويف 
اخلا�سة  الوطني  التوافق  مبادرة  اإىل 
الذي  التوافق  اأكد:«  حيث  بحم�س، 
كمتتبع مل  الآن  به حم�س حلد  تطالب 
اأفهمه، التوافق هذا مع من وحول ماذا«، 
موؤكدا باأن حم�س طرحت مبادرتني يف 
التوافق ومطالبتها  الوقت، وهي  نف�س 
للجي�س ب�رصورة التدخل حلماية العمل 
غري  الأمر  هذا  ال�سيا�سي،  مو�سحا:« 
يطرح  اأن  للحزب  ميكن  ل  مفهوم 
ظاهريا  و  الوقت  نف�س  يف  مبادراتني 
هو  اأهدافها  كان  اإذا  اإل  خمتلفة  هي 

عك�س ما هو معلن عليها«.

بو�سياف
 مقري وقع يف فكي حزبي املوالة

من جهته اأكد اخلبري ال�سيا�سي واأ�ستاذ 
بو�سياف،  حممد  ال�سيا�سية  العلوم 
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  باأن 
ي�سعر  اأن  دون  اأو  باإرادته  دخل  دخل 
اخلام�سة  العهدة  تزكية  م�سمار  يف 
رئي�س  برنامج  ا�ستمرار  و�رصورة 
ح�سب  جريئة  نقلة  وهي  اجلمهورية 
حمدثنا باعتبار ما كان يتبناه منذ فرتة 
وبهذه  مقري  م�سيفا:«  جدا،  ق�سرية 
الود  حبل  قطع  بذلك  يكون  اخلطوة 
ووقع يف فكي  املعار�سة من جهة  مع 
حزبي املولة من جهة اأخرى«، وحول 
من  �سمانات  تلقى  قد  مقري  كان  اإن 
التعريف  قبل جهات معينة لينطلق يف 
باأن هذا  اأبرز ذات امل�سدر  مببادرته، 
لكنه  عليه،  اإطالع  على  لي�س  الأمر 
توقف واأو�سح:« ال�سبابية التي اأ�سفاها 
رئي�س حركة جمتمع ال�سلم وهو يعر�س 
الدكتور ت�رصع ومل  باأن  مبادرته توحي 
وقد  جيد،  ب�سكل  امل�ساألة  يح�سب 
ت�ستغلها اأطراف �سيا�سية للدفع لتمرير 

اأجنداتهم فيما يتعلق بالرئا�سيات«.
علي عزازقة

املحلل ال�سيا�سي عبد الرزاق �ساغور 
...يف حوار »للو�سط »:

الأحزاب ال�سيا�سية 
دورها ثانوي يف اجلزائر

عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
اأن  الو�سع  �ساغور  الرزاق 
يتميز  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي 
النخبة  وغياب  بالغمو�س 
اأثبت باأن الأحزاب  ال�سيا�سية مما 
لها دور ثانوي يف اجلزائر، م�سريا 
اجلي�س  لتدخل  حم�س  دعوة  اأن 
دينامكية  لدفع  حماولة  هي 
اأخرى  ان  ،مربزامن جهة  جديدة 
الت�رصيح الأخري لولد عبا�س حول 
م�ساومة نحناح و اأويحيى للرئي�س 
يف  اأدخله  قد   1999 رئا�سيات  يف 

موقف حمرج  

ماهي قرائتك للو�سع 
ال�سيا�سي يف اجلزائر ؟

اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  الو�سع 
النخبة  وغياب  بالغمو�س  يتميز 
ال�سيا�سية، مما اأثبت باأن الأحزاب 
فهي  اجلزائر،  يف  ثانوي  دور  لها 
املقررون  من  ي�سدر  ما  تنتظر 
�سوء  على  �سيا�ستها  وتبني 
اأي�سا  اأخرى  جهة  من  ذلك، 
ق�سية  احلالية  عرفت   الفرتة 
الكوكاين  من  قناطري   7 حجز 
هذه  وتداعيات  وهران  ميناء  يف 
تهديدا  �سكلت  التي  الق�سية 
واإنهاء  التغيريات  اأي�سا  للجزائر، 

املهامات لبع�س امل�سوؤولني.  
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  دعت  حم�س 
الدميقراطي  النتقال  للتدخل يف 

يف اجلزائر، ما راأيك يف ذلك؟
دينامكية  دفع  حتاول  حم�س 
بفراغ،  تعمل  ل  وهي  جديدة 
منها  طلب  حم�س  اأن  منه  الأكيد 
يف  اجلي�س  تدخل  عن  احلديث 
الدميقراطي، فال يوجد  النتقال 

مواقف  يف  ال�سلطة  يعار�س  من 
دعوة  فاإن  ولالإ�سارة  حا�سمة، 
و  للقمع  يكن  مل  للجي�س  حم�س 
فالميكن  فقط،  للم�ساهمة  اإمنا 
بدون  دميقراطي  حتول  يكون  اأن 

م�ساهمة املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستدعاء نحناح اإىل 
امل�سهد ال�سيا�سي من 
طرف الأمني العام 

لالأفالن، ما قراءتك 
لذلك؟

النخبة  به  تقوم  فعل  هي  ال�سيا�سة 
يف  ت�سقط  اأن  يجب  ل  النخبة  وهذه 
الأمني  وت�رصيح  احل�سا�سية،  كالم 
نحناح  م�ساومة  حول  العام  لالأفالن 
انتخابات  يف  للرئي�س  اأويحيى  و 
حمرج  موقف  يف  و�سع  نف�سه   1999
م�ساومات  �سيحدث  اأي�سا  الأكيد  ،و 
م�ستقبال فال ميكن اأن تتم اأي عملية 

�سيا�سية خارج تق�سيم املكا�سب .
 

كيف تنظر اىل 
مبادرة التوافق 

الوطني التي اأعلنتها 
»حم�س«؟

بالإجماع  الوطني  التوافق  دائما 
ل�سالح  هو  الدولة  موؤ�س�سات  وفق 
تر�سية  و  التوافق  لأن  الوطن، 
الوقع  يف  البلد  �سيجنب  الأغلبية 
التوافق  فمبادرة  الإنزلقات،  يف 
خا�سة  جيدة  مبادرة  هي  الوطني 

اأنها تفتح باب الت�ساور.  
حاورته: اإميان لوا�س 



للطالب  ينظرون  جعلهم  ما  وهو 
ال�رسيع،  والرثاء  للك�سب  كم�سدر 
حجار  الطاهر  القطاع  وزير  داعني 
بعد  الأخرية  ت�رسيحاته  تطبيق  اإىل 
والدعوة  الو�سع  خلطورة  اإ�سارته 
لإر�ساء  جديدة  مرحلة  يف  للدخول 
را�سدة، حمذرين من  حوكمة جامعية 
�سيدا  الت�سيري  و�سوء  الرداءة  حتول 
املتدين  للم�ستوى  نتيجة  املوقف، 
وال�سمري الالم�سوؤول الذي �سار �سفة 
القطاع  مدراء  من  كثري  عند  غالبة 

واأعوانهم بح�سبها.
اجلامعية  اخلدمات  واقع  عن  وبداية 
الإقامات  واقع  اإىل  الرابطة  تطرقت 
اجلامعية التي قالت اأنها تهتم بالكمية 
على ح�ساب النوعية يف اإطعام الطلبة، 
ياأكلونه،  ما  انتقاد  لهم  يحق  الذين ل 
خا�سة واأن معظم الطلبة املقيمني ل
ي�سوا على دراية كافية  بحقوقهم البي

داغوجية ،والجتماعية.
تقاريرها  بح�سب  الرابطة  وك�سفت 
من  باملائة   55 ن�سبة  اأن  الولئية 
الت�سممات الغذائية يف اجلزائر تقع يف 
املطاعم اجلماعية مبا فيها املطاعم 
ال�سيئة  الظروف  نظرا  اجلامعية، 
حلفظ الأغذية يف الإقامات اجلامعية، 
ي�ساف لها اأن الإطعام اجلامعي عادة 
تربطه الكثري من العالقات امل�سبوهة 

بني املمولني وم�سوؤويل اجلامعة فيما 
ومدى  الغذائية  املواد  بنوعية  يتعلق 
اإىل  تفتقد  واأنها  خا�سة  �سالحيتها 

الرقابة الدورية.
الغالف  عن  الرابطة  ت�ساءلت  كما 
اخلدمات،  لقطاع  ال�سنوي  املايل 
تعزز  بعدما  بداخله  الف�ساد  وحجم 
طالب   1650000 حوايل  با�ستقبال 
 49000 حوايل  فيها  وا�ستلم  جديد، 
القطاع  قدرة  ارتفعت  وبهذا   ، �رسير 
اإىل ا�ستيعاب اأكرث من 700000 �رسير، 
التقارير  على  بالرد  الوزير  مطالبني 
التي ت�سل مكتب الوزارة حول الف�سائح 
التنظيمات  خمتلف  من  واخلروقات 
خروقات  بعدة  م�ست�سهدة  والنقابات، 

اخلدمات  من  بداية  عليها،  وقفت 
اأ�سباب  بخ�سو�ص  خن�سلة،  اجلامعية 
وخلفيات عدم ا�ستغالل اغلب منا�سب 
من  بالرغم    2017 بعنوان  التوظيف 
على  مت�سابق   200 من  اأكرث  اإجراء 
خمتلف الرتب لالمتحان، وتعيني مدير 
ل�سوء  اأنهيت مهامه مرتني مرة  اإقامة 
و�سط  �سحية ،  لأ�سباب  رة  و  الت�سيري 
و�سعية ال�سكنات الوظيفية املتواجدة 
مراعاتها  ومدى  اجلامعية  بالقامات 
وال�رسوط  توزيعها  يف  للمقايي�ص 
مهنيني  عمال  تكليف  مع  املطلوبة، 
مل  م�ستواهم  اأن  رغم  عليا  مبنا�سب 

يتجاوز املتو�سط .
عامل  تكليف  الرابطة  �سجلت  كما 

مهني م�ستوى ال�سابعة اأ�سا�سي ي�سري 
الإطعام  م�سلحة  كرئي�ص  املاليري 
وكذا  القامات،  باإحدى  عام  ملدة 
عامل مهني اآخر  مب�ستوى ال�ساد�سة 
ابتدائي كرئي�ص م�سلحة الن�ساطات 
العلمية الريا�سية والثقافية والوقاية 
باملطعم  خمزن  واأمني  ال�سحية، 
رتبة  اجلامعية  باإقامة  املركزي 
م�ستوى  متعاقد  مهني  عامل 
ابتدائي اأي�سا، ونف�ص الأمر بالن�سبة 
لرئي�ص فرع الأمن باإحدى الإقامات 
يف  ومدان  ابتدائي  ال�سابعة  موؤهل 
من�سق  اأما  بالإقامة،  �رسقة  ق�سية 
اخلدمات  مبديرية  الداخلي  الأمن 
اجلامعية خن�سلة الرتبة حار�ص دون 

م�ستوى .
ما  الأخرى  التجاوزات  تختلف  كما 
خ�سو�سا  بالتوظيف  التالعب  بني 
الإطارات  اأحد  ابن  توظيف  بعد 
و  العمومي  التوظيف  مفت�سية  يف 
توظيفه  مت  الذي  الإداري  الإ�سالح 
لمتحان  اجتيازه  بعد  مبا�رستا 
جويلية  يف  جنح   2016 الباكلوريا 
اإدارة  وعني يف دي�سمرب 2016 كعون 
املديرية  رجله  تطئ  مل  و  رئي�سي 
حلد اليوم، واآخر اإعالن عن توظيف 
مل تذكر 5منا�سب برتبة عامل مهني 
عون  ومن�سب  الأول  امل�ستوى  من 
البيانات  اإدارة ومن�سبي عون حفظ 
خمطط  يف  موجودة  اأنها  رغم 

املوارد الب�رسية.

التي  الت�سهيلية  لالإجراءات  جت�سيدا 
اأقرتها املديرية العامة لالأمن الوطني، 
كافة  م�ستوى  على  امل�سافرين  لفائدة 
والربية  اجلوية  احلدودية  املراكز 
العامة  املديرية  �سطرت  والبحرية، 
ت�سهيلية  اأمنية  خطة  الوطني  لالأمن 
البقاع  اإىل  املتوجهني  احلجاج  لفائدة 
ل�سنة  احلج  منا�سك  لأداء  املقد�سة 
احلدود  ل�رسطة  فرقها  عرب   ،2018
اجلوية على م�ستوى مطارات اجلزائر 
وهران وورقلة، املعنية بربنامج رحالت 
حجاجنا امليامني اإىل البقاع املقد�سة. 
الت�سهيلية  الأمنية  الإجراءات  هذه 
لالأمن  العامة  املديرية  اتخذتها  التي 
اأرقى  تقدمي  اإىل  تهدف  الوطني، 
لفائدة  ال�رسطية  الأمنية  اخلدمات 

الرحلة  مع  تنفيذها  انطلق  احلجاج، 
من  املكونة  البعثة  لأع�ساء  الأوىل 
حوايل 300 فرد، يوم 24 جويلية 2018 
هواري  الدويل  املطار  من  انطالقا 
على  العا�سمة،  باجلزائر  بومدين 
عرب  الإجراءات  هذه  تعميم  يتم  اأن 
بربنامج  املعنية  املطارات  خمتلف 
رحالت احلج ملو�سم 2018، �سواء عند 
مغادرتهم اأر�ص الوطن اأو بعد عودتهم 
واعتمدت  هذا  املقد�سة.  البقاع  من 
على  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
على  حماورها  ترتكز  اأمنية  خطة 
والإمكانيات  الو�سائل  كافة  ت�سخري 
وتوجيه  لتنظيم  الالزمة  املادية 
الإجراءات  مرحلة  يف  خا�سة  احلجاج 
جميع  فتح  خالل  من  ال�رسطية، 

الأروقة  وكذا  واملمرات  امل�سالك 
اأجل  من  ال�سن،  لكبار  املخ�س�سة 
تنظيم وتاأطري حركة دخول احلجاج اإىل 
�سي�سمح  بحيث  املخ�س�سة،  القاعات 
مبا�رسة  بالتوجه  للحاج  الإجراء  هذا 
نحو قاعة الركوب، يف هذا ال�سياق، مت 
ل�رسطة  العملياتية  الفرق  تعداد  تعزيز 
ت�سخري  خالل  من  اجلوية،  احلدود 
وتدعيمه  املوؤهل  الب�رسي  املورد 
والتي  الن�سوي،  ال�رسطي  بالعن�رس 
والتوجيه،  ال�ستقبال  مهام  لهم  تعنى 
اإجراءات  ت�سهيل  اإىل  بالإ�سافة 
املراقبة الأمنية لوثائق �سفر احلجاج، 
حر�سا على توفري خدمة اأمنية يف مدة 
توعية  اإىل  بالإ�سافة  قيا�سية،  زمنية 
ال�رسورية  الأ�سياء  حلمل  احلجاج 

�سيتم  ال�سفر.،كما  خالل  وامل�سموحة 
تدعيم هذه الجراءات الأمنية الت�سهيلية، 
وت�سهيل  تنظيم  اإىل  تهدف  مرورية  بخطة 
حركة املرور من واإىل املطارات املعنية، 
الأ�سخا�ص  وخروج  دخول  خالل  خا�سة 
من  للحجاج،  املرافقني  واملواطنني 
املروري  لل�سبط  ال�رسطة  عنا�رس  خالل 
وتكثيف  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  امل�سخرة، 
الراكبة  الأمنية  والدوريات  الت�سكيالت 
ال�سيارات  مواقف  م�ستوى  على  والراجلة، 
باملطارات، مع ال�ستعانة باأحدث تقنيات 
كامريات  غرار  على  الأمنية  املراقبة 
العمليات  بقاعات  املوجودة  املراقبة 
اجلوية،  احلدود  �رسطة  لفرق  التابعة 
خالل  وامل�سافرين  املواطن  اأمن  ل�سمان 

هذه املنا�سبة.

للمحروقات  الوطنية  ال�رسكة  ن�سبت 
لدرا�سة  عمل  جمموعة   �سوناطراك 
على  املتح�سلني  عمالها  مطالب 
  3+ بكالوريا  جامعية  درا�سة  �سهادات 
ال�رسكة  اأم�ص  اكدت  ح�سبما  �سنوات، 
يف بيان لها. و اأو�سح ذات البيان اأنه يف 

الو�سع  الدورية حول  »امل�ساورات  اإطار 
الجتماعي  و املهني لعمال �سوناطراك 
الوطنية،  النقابة  و  العامة  بني املديرية 
مديرية  م�ستوى  على  لقاءات  عقد   مت 
بو�سع  توجت  و  الب�رسية  املوارد 
)نقابة  خمتلطة   عمل  جمموعة 

ملف  لبحث  العامة(  /املديرية  وطنية 
البيان  ح�سب  �سنوات«و  البكالوريا+3 
مراجعة  ب�رسورة  مقتنعة  »�سوناطراك 
اجلامعية  ال�سهادات   خمتلف  ح�س�ص 
تكفلت  قد  �سنوات«و  بكالوريا+3 
املديرية العامة »بهذا املطلب و تبحث 

بالت�ساور مع ال�رسكاء  الجتماعيني، عن 
لهذا  بال�ستجابة  الكفيلة  احللول  كل 
الن�سغال«و جاء يف البيان ان »املديرية 
اأي  تذخر  لن  الوطنية  النقابة  و  العامة 
يف  عادل  و  نهائي  حل  لتقدمي  جهد  

اأقرب الآجال لهذا امللف«.

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان

تزامنا مع انطالق برنامج الرحالت اجلوية نحو البقاع املقد�سة  

�سوناطراك

حكيم مالك  

م�سوؤولون دون م�ستوى وم�سبوقني 
ق�سائيا على راأ�س اخلدمات اجلامعية !

الأمن الوطني يرافق احلجاج على م�ستوى املعابر

جمموعة عمل لدرا�سة مطالب العمال املتح�سلني على البكالوريا+3 �سنوات
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.       55 من الت�سممات على م�ستوى املطاعم اجلماعية 

 �سلمته ا�سبانيا لوا�سنطن و متابع
 يف ق�سية ت�سكيل تنظيم اإرهابي

 الق�ساء الأمريكي يقرتح15 �سنة
 �سد متطرف من اأ�سول جزائرية

 .      املتهم طالب برتحيله اإىل اجلزائر 
اأو اإيرلندا بعد انق�ساء عقوبته

اأن  اإعالمية  تقارير  اأم�ص  ذكرت 
املدعو علي �رسف دعما�ص الذي 
و  ال�سبانية  ال�سلطات  اعتقلته 
الأمريكية  نظريتها  اإىل  �سلمته 
اأمام  اإليه  ن�سب  مبا  اعرتف  قد 

املحكمة الفدرالية يف فيالدلفيا.
يحمل دعما�ص اجلن�سية اليرلندية 
قد  و  جزائرية   اأ�سول  من  وهو 
اأوقف بتهمة  تكوين تنظيم اإرهابي 
»متطرف«  اأول  الرجل  هذا  وكان 
املتحدة  الوليات  اإىل  ترحيله  يتم 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  عهد  يف 
بيرتيز  القا�سية  ت�سدر  اأن  وينتظر 
يف  الق�سية  هذه  يف  احلكم  تاكر 
اأن  بعد  وذلك  املقبل،  اأكتوبر   30
وافق دعما�ص عقب مفاو�سات مع 
ال�سجن  عقوبة  قبول  على  الدعاء 
يف  حقه  عن  والتنازل  عاما   15
ال�ستئناف، بح�سب بيان لل�سلطات 
املتهم  اأم�ص.  �سدر  الأمريكية 

البالغ من العمر 53 عاما مت توقيفه 
يف بر�سلونة �ستاء 2015، وافق على 
ترحيله اإىل اإيرلندا اأو اجلزائر بعد 
انق�ساء عقوبته. ون�ص بيان التهام  
الذي اأورده موقع رو�سيا اليوم على 
اأن ال�سلطات وجهت التهامات اإىل 
الإنرتنت  على  املعروف  دعما�ص 
 ،2011 يف  فالغ«  بالك  »ذي  با�سم 
تنظيما  »�سّكل  باأنه  ال�ستباه  اإثر 
من  ون�ساء  رجال  ي�سم  عنيفا 
ون�سق  املتحدة  والوليات  اأوروبا 
اأن  التهام  بيان  ن�ساطاته«وذكر 
بع�ص اأع�ساء التنظيم توجهوا على 
للتدريب  اآ�سيا  جنوب  اإىل  يبدو  ما 
املتفجرة  املواد  ا�ستخدام  على 
وي�ستبه يف اأن التنظيم كان يخطط 
يف  �سخ�ص  لغتيال  الأرجح  على 
التهامي  البيان  بح�سب  ال�سويد 

الذي مل يك�سف هويته .
م.�س

قالت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان، يف تقريرها الأخري حول اخلدمات اجلامعية، اأن الكثري من مدراء القطاع 
واأعوانهم مت تن�سيبهم بطريقة م�سبوهة والأكرث �سفة كونهم م�سبوقني ق�سائيا، واأنهم ي�ستمتعون باإمكانية الت�سرف والتحكم 

يف الأر�سدة املالية ال�سخمة التي ر�سدت لهذا القطاع، بح�سبها،

 للمطالبة مبنا�سب �سغل 
و تخفي�ض فاتورة الكهرباء

مواطنو ورقلة يتجمهرون ب�سوق 
احلجر ويلوحون بالت�سعيد

جتمهر جمموعة من مواطني 
بو�سط  احلجر  ب�سوق   ، ورقلة 
ب�رسورة  للمطالبة  املدينة 
اأجل منح  العاجل من  التدخل 
بال�رسكات  عمل  منا�سب 
النظر  اإعادة  مع   ، النفطية 
لفواتري  الفاح�ص  الغالء  يف 
ممثلي  �سدد   ، الكهرباء 
ب�رسورة  بورقلة  املحتجني 
طرف  من  جاد  تدخل 
ال�سلطات العليا بالبالد للتكفل 
رفعوها  التي  باإن�سغالتهم 
تكرارا ومرارا لل�سلطات العليا 
�رسورة  مقدمتها  يف  تاأتي   ،
التطبيق ال�سارم لتعليمة الوزير 
املالك  عبد  الأ�سبق  الأول 
اأولوية  ملنح  الرامية  �سالل 
الوطنية  بال�رسكات  التوظيف 
والأجنبية العاملة يف ال�سناعة 
حا�سي  دائرة  باإقليم  النفطية 
الولية  بطايل  لفائدة  م�سعود 

اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
املعاهد   ، العليا  املدار�ص   ،
الكربى اإ�سافة خلريجي مراكز 
والتمهني  املهني  التكوين 

وحتى عدميي امل�ستوى .
من جهة ثانية فقد �سدد ذات 
�رسورة  على   ، املتحدثني 
م�ستعجل من احلكومة  تدخل 
الإرتفاع  يف  النظر  لإعادة 
فواتري  مل�ستحقات  املقلق 
التي  الأخرية  هذه  الكهرباء 
الفرتة  يف  الطلب  عليها  يكرث 
احلالية ملواجهة موجة احلرة 
عتبة  جتاوزت  التي  ال�سديدة 
الـ 51 درجة مئوية حتت الظل 
مع  يتنافى  الذي  الأمر  وهو 
لغالبية  املعاي�سة  الو�سعية 
القدرة  تدين  ب�سبب  ال�سكان 
امل�ستوى  وارتفاع  ال�رسائية 

املعي�سي .
 اأحمد باحلاج 
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الأمن احل�سري مبنطقة �سعيد 

حمدين بالعا�سمة

�ساحب طاولة بيع ال�سمك يحر�ض 
الق�سر على ا�ستهالك املخدرات 

.     من بني ال�سحايا الق�سر حائز 
على �سهادة التعليم البتدائي

متكنت م�سالح الأمن احل�رضي مبنطقة �سعيد حمدين من 
بني  املخدرات  ترويج  جمال  يف  �سمك  تاجر  ن�ساط  ك�سف 
على  حائز  توقيف  بعد  عليهم  عر�سها  و  الق�رض  الأطفال 
بحوزتهما  و  اآخر   قا�رض  رفقة  الإبتدائي  التعليم  �سهادة 
املتهم  قبل  من  لهم  منحت  باأنها  �رضحوا  ملفوفة  �سجائر 

البالغ من العمر 27 �سنة .
ليمثل هذا الأخري بتهمة عر�ض موؤثرات العقلية على الغري 
وحتري�ض قا�رضعلى ف�ساد الأخالق ، اأمام هيئة حمكمة بئر 
مراد راي�ض بالعا�سمة وهو رهن احلب�ض املوؤقت باملوؤ�س�سة 
بجل�سة  دار  ما  خالل  من  تبني  حيث  باحلرا�ض،  العقابية 
ت�رضيحات  على  بناءا  كانت  توقيفه   عملية  اأن  املحاكمة 
بينهما  من  �سنة  و16   14 بني  اأعمارهما  تراوحت  قا�رضين 
لدى  �رضحا  اللذان  البتدائي  التعليم  �سهادة  على  حائز 
الهندي  القنب  من  ملفوفة  �سجائر  وبحوزتهما  توقيفهما 
ال�سمك  لبيع  طاولة  �ساحب  قبل  من  عليها  حت�سال  باأنهما 
و  ا�ستهالكها  منهما  طلب  و  ال�سجائر  عليهما  عر�ض  الذي 
جتربتها ، غري اأنهما تراجعا خالل جل�سة املحاكمة عن هاته 
الت�رضيحات بح�سور اأوليائهما لعدم بلوغهما ال�سن القانوين ، 
و اأكدوا باأن املتهم املاثل لي�ض هو نف�سه الذي عر�ض عليهما 
بناء ، من جهته  ال�سخ�ض املعني هو م�ساعد  املخدرات و 
املتهم  املدعو »اأ،ب« اأنكر ما ن�سب له من جرم واأكد باأنه مل 
ي�سبق له اللتقاء ول التعامل مع ال�سحيتني و اأكد بخ�سو�ض 
�سهر  تعاطيها منذ  توقف عن  اأنه قد  للمخدرات  اإ�ستهالكه 
رم�سان الفارط ول ينوي العودة لها ، ليطالب بذلك باإفادته 
بالرباءة التامة ، ويلتم�ض من جهته ممثل احلق العام واأمام ما 
�سلف ذكره توقيع عقوبة 5 �سنوات حب�سا نافذا وغرامة مالية 
بقيمة 500 األف دج يف حق املتهم ، قبل اأن تقرر املحكمة 

تاأجيل النطق باحلكم جلل�سات لحقة .
ل/منرية

بعدما حاول جتاوز حافلة والده 
التي كانت تقل رعايا �سنيني

�ساب يتعر�ض لإعتداء مميت  
بوا�سطة �سيف   

فتحت حمكمة  احلرا�ض،  ق�سية اإعتداء خطرية راح �سحيتها 
�ساب يف العقد الثالث من العمر على يد اأحد ال�سبان ب�سبب 
م�ستوى  على  الأخري  هذا  والد  حافلة  بتجاوز  الأول  قيام 
كالمية  مناو�سات  ب�سبب  وقام  الكاليتو�ض  حافالت  حمطة 
دارت بينهما بطعنه بوا�سطة �سكني �سخم ت�سببت له بك�سور 
 30 عجز  مبدة  طبية  و�سهادة  غرزة   20 ا�ستلزمت  خطرية 
وقائع  اأن  املحاكمة  جل�سة  ال�سحية خالل  اأكد  حيث  يوما. 
الق�سية احلالية تعود لبداية ال�سهر اجلاري حني كان متواجدا 
حافلة  ومرت  بالكاليتو�ض  احلافالت  حمطة  م�ستوى  على 
لنقل الرعايا ال�سينيني ملقر �رضكتهم فحاول جتاوزها لربح 
الوقت ، غري اأن اإبن �سائق احلافلة تدخل وراح ي�سمعه وابال 
من عبارات ال�سب وال�ستم ويدخل معه يف مناو�سات كالمية ، 
ويتفاجئ بعد يوم من احلادثة وبينما كان متواجدا على منت 
�سيارته بنف�ض ال�ساب يتقرب منه ويباغته بطعنة �سيف على 
م�ستوى ذراعه الأي�رض ، م�سببا له جرح عميق وب�سب تواجده 
بالقرب من مركز الأمن متكن من الفرار من قب�سته و التوجه 
مل�سالح الأمن لوقف الإعتداء والتي قامت من جهتها بنقله 
له  اأجريت  اأين  الإ�ست�سفائية  للم�سلحة  ال�رضعة  جناح  على 
والتي  تعر�ض  التي  الك�سور  و  اجلروح  ب�سبب  عمليات  عدة 
اإ�ستلزمت حوايل 20 غرزة ، يف الوقت الذي مل تتمكن م�سالح 
الأمن من القب�ض على الفاعلي الذي �سلم نف�سه طواعية لهم 
بحجة اأن والده من ت�سبب بالإعتداء ، ويتم بذلك حتويله على 
حمكمة الإخت�سا�ض مبوجب اإجراءات املثول الفوري بعدما 
ن�سبت له تهمة ال�رضب و اجلرح العمدي ب�سالح اأبي�ض ، حيث 
يق�سد  مل  اأنه  املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل  املتهم  اأكد 
بعدما  منه  ق�سد  دون  جاءت  احلادثة  اأن  و  ال�سحية  طعن 
ال�سحية  قب�سة  من  ال�سن  يف  الطاعن  والده  حلماية  تدخل 
الذي حاول اإعرتا�ض حافلة والده بينما كان يف مهمة عمل 
بومدين  هواري  مطار  من  ال�سينيني  الرعايا  بنقل  خا�سة 
ملقر �رضكتهم ، ويطالب دفاع الطرف املدين باإفادة موكله 
بتعوي�ض موؤقت بقيمة مليون دج مع تعيني خبري طبي لتحديد 
قيمة الأ�رضار احلقيقة ، و اأمام ما �سلف ذكره طالب ممثل 
وغرامة  نافذا  حب�سا  �سنوات   3 عقوبة  بتوقيع  العام  احلق 

ل/منريةبقيمة 50 األف دج .

مع  له  حوار  يف  عيدة  بن  واأكد 
كافية،  البلدية  ميزانية  اأن  »الو�سط«، 
تنق�سهم  لكن  متوفرة  املداخيل  كون 
امل�ساريع  اإجناز  اأجل  ال�سالحيات من 
ا�ستعدادهم  موؤكدا  املربجمة، 
فقط،  البلدية  مبيزانية  لإجنازها 
الأخ�رض  ال�سوء  منحهم  مت  حالة  يف 
الكربى:  بامل�ساريع  تعلق  ما  عدا  ما 
بخ�سو�ض  ك�سف  حني  يف  ال�سكنات، 
وجود  ت�سجيل  عن  املدين  املجتمع 
البلدية  خارج  من  لأ�سخا�ض  جمعيات 

واأخرى بعناوين جمهولة.

بداية ننطلق من املداخيل 
وامل�ساريف، وما يتعلق 

بامليزانية يف ظل التق�سف 
الذي يعترب �سيد املوقف يف 

الوقت الراهن؟

من  هلل  احلمد  نقول  لبلديتنا  بالن�سبة 
كافية  اأنها  حيث  امليزانية،  حيث 
التي  الأ�سياء  بع�ض  عدا  ما  للبلدية، 
ك�سالحيات  وتعود  البلدية  تتجاوز 
وهي  مليار   100 حوايل  فهي  للولية، 
بذلك تغطي حاجيات البلدية، اإل اأنه ل 
ميكننا اإخفاء ما ن�سطدم به بني الفينة 
بال�سالحيات  تعلق  فيما  والأخرى 
نطاق  �سمن  وتندرج  تتعدانا  كونها 
�سالحيات الولية اإل اأننا جند اأنف�سنا 
بخ�سو�سها  املواطنني  مواجهة  يف 
وبناء  الأوىل،  اخللية  البلدية  كون 
ال�سالحيات  من  ملزيد  ندعو  عليه 
ونوؤكد اأننا قادرون على ت�سيري البلدية 
تو�سعت  بكامل م�ساريعها، فاملداخيل 
راأ�سها:  على  ال�ستثمارات  تو�سع  مع 
الفنادق وال�رضكات، لكن تبقى اإ�سكالية 
ال�سالحيات اإىل حد ما من اأجل و�سع 
م�ستوى  على  امل�سجلة  امل�ساريع 
املجل�ض ال�سعبي البلدي حّيز التطبيق، 
�سنقوم  ال�سالحيات  توفر  حالة  ويف 
عدا  ما  اخلا�سة  مبيزانيتنا  باإجنازها 
امل�ساريع الكربى، فيما تعلق بال�سكنات 

مثال.

يف ظل ارتفاع �سكاوى 
ال�سالحيات من طرف 

روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية 
البلدية، هل ميكن اأن 

حتددوا لنا اأهم املطالب 
التي ترفع لكم من طرف 

املواطنني يف حني ت�سطدم 
مع نق�س �سالحياتكم؟

اإذا حتدثنا عن الواجهة املتواجدة على 
م�ستوى �سارع طرابل�ض واحلي العائلي 
هذه  وبرو�سات،  لعمريو�ض  و�سول 
ال�رضفات تت�ساقط موؤخرا، فهي ه�سة 

�سخ�ض  وفاة  يف  جت�سد  وذلك  حاليا، 
الأخري،  احلادث  يف  غرداية  من  قادم 
ولكن �سالحيات الرتميم لي�ست ممنوحة 
لنا، فنحن كبلدية وكدائرة قمنا ب�سب 5 
ماليري يف �سندوق الولية تابع للدائرة 
املقرية،  القبة،  داي:  الإدارية حل�سني 
م�ستوى  وعلى  وبلوزداد،  داي  ح�سني 
الولية املبلغ مت دفعم وهي من حت�رض 
املوؤ�س�سات املعنية وتر�سلها لكل بلدية 
العائلي  باحلي  الآن  ال�رضفات:  لإجناز 
العمل  وترية  اأن  اإل  بعمري�ض  واأخرى 
�سعيفة، ولذلك نحن ن�سابق الوقت من 
اأجل اإ�سافة موؤ�س�ستني اأو 3 موؤ�س�سات 
من اأجل ت�رضيع وترية العمل، خا�سة اأن 
النهيار،  خطر  حتت  طرابل�ض  �سارع 
ت�سهد  املرحلة مل  اأن  اهلل  نحمد  وهنا 
باإ�سافة  الولية  نطالب  لذلك  زلزال، 
واإن  حتى  للرتميم  اأخرى  موؤ�س�سات 
ا�ستدعي الأمر �سب اأموال اإ�سافية من 

طرف البلدية.

اأ�سرمت لوجود جمموعة من 
امل�ساريع املربجمة معربني 

عن تفاوؤلكم بخ�سو�س 
تطبيقها، هل ميكن الك�سف 

لنا عنها؟

اأك�سف لكم عن رغبة املجل�ض ال�سعبي 
تتمحور  رغبته  داي،  حل�سني  البلدي 
اأمتنى فعال حتقيقهما،  حول نقطتني، 
هو  وجهنا  يف  الأوىل  العراقيل  لكن 
امل�ساحات  اأن  حيث  العقار،  م�سكل 
غري موجودة وهو ما يرهن امل�ساريع: 
اأولها م�سبح على م�ستوى البلدية وقاعة 

متعددة الريا�سات ب�سفة اأوىل.
لكن  موجودة  امل�ساريع  ولذلك 
على  يكون  الذي  امل�رضوع  ب�رضاحة 
اأعرتف  ل  فاأنا  فقط  الأوراق  م�ستوى 
وهنا  ينطلق  اأن  لبد  يل  فالن�سبة  به، 
املوجودة،  غري  امل�ساحات  اإ�سكالية 
داي  فح�سني  لإجنازها،  مكان  فال 
�سلبنا  من  بداية  تدريجيا  تتقل�ض 
للمجل�ض  �سيخ�س�ض  الذي  املذبح، 
يف  الأمة،  وجمل�ض  الوطني  ال�سعبي 
املوؤ�س�سات  عقار  ترك  نتمنى  حني 
املوؤ�س�سات  لإجناز  اله�سة  القدمية 
الريا�سية مثال، فح�سني داي م�سهورة: 
الو�سعية  اأما  ال�سلة،  اليد،  القدم،  مرة 

احلالية فهي تك�رض هذه الطموحات. 
عمليات  بعد  امل�سرتجع  العقار  اما 
م�ساحات  اأنها  لنا  فيقال  الرتحيل، 
خا�سة، ف�سبق واأن برجمنا حيزا وقمنا 
لكن  مل�سبح  لتخ�سي�سه  بالدرا�سة 

املربر كان اأنه ملكية خا�سة.

يعترب ال�سكن الإ�سكال 
الأول الذي ي�سادف 

املواطنني حاليا، هل ميكن 
اإطالعنا على واقع ال�سكن 
اله�س بالبلدية وما يقابله 

من �سكن موزع مبختلف 
ال�سيغ؟

قاطني  عدا  ما  �سكن مربمج  ل  حاليا 
الإلزامية ومت منح  الوظيفية  ال�سكنات 
ما  وهو  الأق�سام  ل�ساكني  الأولوية 
هذه  تعد  حيث  الفارط،  الأ�سبوع  مت 
ملف  يبقى  �ساغرة،  اليوم  ال�سكنات 
الجتماعي، وهو ما يكرث احلديث عنه 
يف كلة مرة، لكن حتى البلدية ال�سابقة 
مل ت�ستفد من اأي كوطة �سكنية يف هذه 
توفر 100  اأي�سا احلديث عن  ال�سيغة، 
�سكن،  اأي  اأي�سا  ن�سلم  مل  لكن  �سكن، 
فاأي �سيغة، بوناء عليه ننتظر اجلديد 

من الولية. 
�سكنات  هي  حاليا  امل�سجلة  امللفات 
اإح�ساوؤها  ومت  والأقبية،  ال�سطوح 
عدد  لكن  ملف،  بـ165  للولية  وحولت 
امللفات التي �سيتم املوافقة عليها تتم 

عرب الغربلة من طرف الولية.

بع�س املجال�س ال�سعبية 
البلدية تعرف جتابذا 

بخلفيات حزبية فيما بني 
الأع�ساء، وهو ما يجعل 

العمل غري متنا�سق، من باب 
جتربتكم كرئي�س جمل�س 
�سعبي بلدي، كيف ترون 

انعكا�سات ذلك على البلدية 
وخدماتها؟

تيارات   8 فرز  مت  انتخابنا  بعد  نحن 
الواحد:  باحلرف  قلت  لذلك  حزبية، 
الآن نحن يف حزب بلدية ح�سني داي، 
ولي�ض اأي حزب، وحلد الآن نحن اإخوة 
اأكيد،  البلديات  بع�ض  هناك  واأخوات، 
بلديتنا  م�ستوى  على  الآن  حلد  لكن 
ذلك غري مطروح، ومنه مداولتنا التي 

عقدناها مرت بقبول 19/19.

وزير الداخلية نور الدين 
بدوي راهن كثريا خالل 

حمليات 2017 على تفعيل 
الدميقراطية الت�ساركية، 

هنا ما مدى تاأهيل 
املجتمع املدين للتفاعل 

مع هذا النمط املتقدم من 
الدميقراطية؟

كان  اإن  وحتى  الت�رضع،  عدم  يجب   
موؤهل  غري  حاليا  املدين  املجتمع 
بالن�سبة  مرحليا،  يُوؤهل  اأن  من  لبد 
النمط، فقد  لهذا  برنامج  لنا خططنا 
 50 عن  يزيد  ما  مع  موؤخرا  اجتمعنا 
مواطنا، كما اأننا نعتزم ت�سكيل جمل�ض 
عن  مبمثلني  للمواطنني،  ا�ست�ساري 
وحاجيات  باحلي  اأدرى  فهم  حي،  كل 
متاح  ال�ستقبال  اأن  حني  يف  �سكانه، 

يوميا للمواطنني عدا الثنني.

يف هذا الإطار ما هو 
عدد اجلمعيات بالبلدية 

وواقعها؟

وريا�سية  ثقافية  جمعية   26 حاليا 
يف  باملائة   3 من  ا�ستفادت  بالبلدية 
اأنه  قرار  اتخذنا  كبلدية  ونحن   ،2017
ي�ستوجب اأن يكون ابن ح�سني داي وله 
فقد  وهميا،  ولي�ض  فيه  ين�سط  مقر 
واأكرث  وهمية  مقرات  عناوين  وجدنا 
غري  وهو  البلدية  خارج  من  اأ�سخا�ض 

املقبول.
 

هل ميكن الك�سف عن عدد 
اجلمعيات الوهمية؟

ا�ستفادت،  لأنها  وهمية  نقول  ل 
الوهمي هو من ل ي�ستفيد من البلدية، 
عناوين  بح�سب  معتمدين  كانوا  لكن 

جمهولة، وهذا ما نحاول تفاديه.

اجلانب الريا�سي، ح�سني 
داي عريقة بالفرق 

الريا�سية، ما هو برناجمكم 
يف هذا اخل�سو�س؟

من ناحية التدعيم، بالن�سبة للن�رضية اأو 
على م�ستوى البحر وال�سم�ض وخمتلف 
الفرق ال�سغرية، تبقى املالحة مدر�سة 
للجزائر ولي�ض فقط للبلدية حيث �سبق 
لعبني،   6 �سم  واأن  الوطني  للفريق 
الفرق  بيننا وبني  تن�سيق  ولذلك هناك 
للريا�سة  مبيولنا  وتوجهنا  الريا�سية، 
البلدية  خ�س�ست   2017 يف  اأنه  بدليل 
اأننا  كما  لهم،  باملائة   3 ال�سابقة 
حت�سلت  التي  الفرق  ا�ستدعاء  اأعدنا 
واأ�سفنا  وميداليات،  بطولت  على 
يخ�ض  فيما  اأما  خا�سة.  ميزانية  لهم 
زيوي  ملعب  ناق�سة:  فهي  املن�ساآت 
فقط، وحاليا نتفاو�ض من اأجل منحنا 

التدريب بـ20 اأوت.

 حاورته: �سارة بومعزة

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي حل�سني داي عبد القادر بن عيدة لـ«الو�سط«:

�سارع طرابل�ض حتت خطر النهيار وعمل موؤ�س�سات الرتميم بطيء

ك�سف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي حل�سني داي بن عيدة عبد القادر، اأن �سارع طرابل�س حتت اخلطر، 
م�ست�سهدا بانهيار �سرفة موؤخرا الذي راح �سحيته �سخ�س قادم من غرداية، موؤكدا اأن عمل موؤ�س�سات الرتميم 
التي جندتها الولية لي�ست كافية، مطالبا بتعزيزها مبوؤ�س�سات اأخرى واإن ا�ستدعى الأمر منهم �سب مداخيل 

اإ�سافية، كما ا�ستكى من نق�س العقار الذي يبقي امل�ساريع مرهونة، موؤكدا اأن العقار امل�سرتجع اإثر عمليات 
الرتحيل يتم اعتباره كملكيات خا�سة.

.         نق�ض ال�سالحيات والعقار يرهن م�ساريع ح�سني داي 
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املحلية  اجلمعيات  عديد  حذرت 
بورقلة  ال�صحي  بال�صاأن  املهتمة 
فيهم  مبا  البلديات  �صاكني   ،
تقرت  الإدارية  املقاطعة  قاطني 
فرتة  خالل  التجوال  جتنب  من 
القيلولة التي عادت ما تتعدى فيها 
درجة   50 الـ  عتبة  احلرارة  درجة 
لتفادي  ،وذلك  الظل  حتت  مئوية 
تعر�ض املواطنني خا�صة ما تعلق 
منهم باأولئك امل�صابني بالأمرا�ض 
املزمنة ل�رضبات ال�صم�ض احلارقة 
،ويف �صياق مت�صل فقد اأكد قاطني 
اأحياء الروي�صات واملخادمة وبني 
لهم  ت�رضيح  يف  عتبة  و�صعيد  ثور 
عا�صمة  اأن   »الو�صط«  يومية  مع 
ال�صاعة  حلول  مبجرد  الولية 
غاية  واىل  �صباحا  احلادية ع�رضة 
ملدينة  تتحول  م�صاءا  ال�صاد�صة 
غالبية  التزام  ب�صبب   ، اأ�صباح 
من  خوفا  مل�صاكنها  العائالت 

تعر�صها مل�صاعفات �صحية .
ك�صفت  فقد   ، ذلك  مع  موازاة 
 124 ت�صجيل  عن  �صحية  م�صادر 
ال�صم�ض  ب�رضبات  ا�صابة  حالة 
ال�صائفة  حلول  منذ  احلارقة 
حتويل  ا�صتدعى  مما   ، احلالية 

ال�صتعجالت  مل�صالح  اأغلبها 
الالزمة  الأولية  الإ�صعافات  لتلقي 
اإىل   . م�صادرنا  اأوردته  ما  وفق 
الأ�صوات  تعالت  فقد  ذلك  جانب 
وزارة  تدخل  ب�رضورة  املطالبة 
الري واملوارد املائية لفتح حتقيق 
ال�صلطات  متاطل  حول  معمق 
حمطات   09 اإدخال  يف  املحلية 
رغم  اخلدمة  حيز  املياه  لتحلية 

تاأكيد وزير القطاع على اأن دخول 
هذه املحطات حيز اخلدمة خالل 
�صهر رم�صان املن�رضم لكن ل حياة 
ملن تنادي . نف�ض ال�صيء بالن�صبة 
املتكررة  النقطاعات  لهاج�ض 
تعالت  فقد  الكهربائي  للتيار 
املطالبني  املواطنني  اأ�صوات 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رضورة 
راأ�صها  وعلى  املحلية  ال�صلطات 

والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية 
التكفل  اأجل  من  بورقلة  و�صط 
النقطاعات  مب�صكل  الكامل 
يف  الكبري  وال�صعف  املتكررة 
خا�صة  الكهربائي،  التيار  توفري 
يف  املقلق  الرتفاع  اأن  علمنا  اذا 
درجة احلرارة زاد من ال�صتغالل 
الأجهزة  ا�صتغالل  يف  املفرط 

الكهرو منزلية  .

لفعاليات  اجلهوي  املن�صق  اأكد 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
ال�رضقي علي بن عيوة، اأن عمليات 
التوظيف ب�رضكة الأ�صغال يف الأبار  
و�صط  جتري   entp بـ  املعروفة 
تطبيق  مع  ونزيهة  �صفافة  ظروف 
مبداأ ح�صب الأولويات والإمكانات 

املتاحة .
للمجتمع  اجلهوي  املن�صق  ثمن 
علي  ال�رضقي  باجلنوب  املدين 
�صحفي  ت�رضيح  يف  عيوة  بن 
خ�ض به يومية »الو�صط » عمليات 
خريجي  ت�صتهدف  التي  التوظيف 
الكربى  واملعاهد  اجلامعات 
واملدار�ض العليا ومرتب�صي مراكز 
التكوين املهني والتمهني وعدميي 
امل�صتوى بوليات ورقلة ،اإيليزي ،  
اأدرار ومترنا�صت اإ�صافة للمقاطعة 
قال  التي  �صالح   عني  الإدارية 
ب�صاأنها باأنها جتري و�صط ظروف 
اإطار  يف  وذلك  ونزيهة  �صفافة 
الأول  الوزير  بتعليمة  الإلتزام 
الأ�صبق عبد املالك �صالل الرامية 
بال�رضكات  التوظيف  اأولوية  ملنح 
ال�صناعة  يف  العاملة  الوطنية 
عن  العاطلني  لفائدة  النفطية 

العمل من اأبناء املنطقة .
اإىل جانب ذلك فقد اأثنى املن�صق 
اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين 
باجلنوب ال�رضقي على ا�صرتاتيجية 
ل�رضكة  العامة  املديرية  عمل 

تهدف  والتي  الأبار  يف  الأ�صغال 
ال�رضكاء  مع  عالقتها  لتوطيد 
املجتمع  وممثلي  الجتماعيني 
املدين ، يف اطار �صيا�صة الت�صاور 
و العمل يد بيد بهدف املحافظة 
، ناهيك  على املكا�صب املحققة 
وع�رضنة  قدراتها  من  الرفع  عن 
عرب  املتواجدة  فروعها  عتاد 

الوليات املذكورة .
علي  ك�صف  فقد  ثانية  جهة  من 
بن عيوة يف خ�صم حديثه معنا اأن 
فعاليات املجتمع املدين وممثلي 
يرتاأ�صها  التي  اجلمعوية  احلركات 
املطلق  دعمهم  عن  اأعلنوا   ،
�رضكة  لإطارات  والالم�رضوط 
الأ�صغال يف البار مبا فيهم الرئي�ض 
املدير العام واملدير العام بالنيابة 
الب�رضية ،  وم�صوؤول دائرة املوارد 
موا�صلة  من  متكينهم  بغية  وذلك 
على  للمحافظة  والت�صييد  البناء 
ي�رضفون  التي  النفطية  القاعدة 

على ت�صيريها .
قال  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
علي بن عيوة فاإن �رضكة الأ�صغال 
يف الأبار تعترب املوؤ�ص�صة النفطية 
كبري  ب�صكل  تلتزم  التي  الوحيدة 
بخ�صو�ض  احلكومة  بتو�صيات 
املقيا�ض والجراءات املتخذة يف 
جمال توظيف العاطلني عن العمل 

بجنوب البالد الكبري .
اأحمد باحلاج 

ت�صهد بلدية مترنا�صت ، انت�صار 
ما  وهو  ال�صالة  للكالب  فظيع 
ال�صكان  يوميات  يوؤرق  بات 
ال�صلطات  طالبوا  الذين 
ملحاربة  بالتجند  املحلية 
باتت  التي  الظاهرة  الظاهرة  

ت�صهد تف�صي خميفا .
تهقارت  اأحياء  �صكان  طالب 
و�صور  الواد  ،قطع  الغربية 
ت�رضيحات  يف   ، ال�صاحلي  
متفرقة لهم مع يومية »الو�صط« 
ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض   ،
بادي  مترنا�صت  ببلدية  البلدي 
حملة  �صن  ب�رضورة   ، ال�صيخ 
للق�صاء  النطاق  وا�صعة  تطهري 
التي   ، ال�صالة  الكالب  على 
 ، ال�صكان  معاي�صة  من  نغ�صت 
حظر  تفر�ض  ا�صبحت  بعدما 
للتجول مبجرد غروب ال�صم�ض 
من  الأوىل  ال�صاعات  غاية  اىل 
انتظار  يف  و   ، يوم   كل  �صباح 
يبقى  املعنية  ال�صلطات  تدخل 
معاي�صة  املواطنني  على  لزما 

غري  لأجل   املزري  الو�صع 
م�صمى  .

لل�صاأن  متابعون  ارجع  وقد   
املحلي   ، �صبب النت�صار الغري 
مفهوم للكالب ال�صالة للتكد�ض 
القمامات  لأطنان  الرهيب 
والقاذورات  والأو�صاخ 
وهو   ، البال�صتيكية   والكيا�ض 
ما ولد حالة  الغليان وال�صخط 
الذين  ال�صكان  لدى  الكبريان 
لل�صارع  باخلروج  توعدوا 
التنمية  يف  باحلق  واملطالبة 
املحلية للتح�صني من الظروف 

املعي�صية املزرية  .
ولية  وايل  طالب  جهته  من 
اجلياليل   دومي  مترنا�صت 
وهيئته  املحلية  م�صاحله  ،من 
التحرك  ب�رضورة  التنفيذية 
التكفل  اأجل  من  العاجل 
بان�صغالت اجلبهة الجتماعية 
الأولويات  ح�صب  املحلية 

والمكانات املتاحة .
اأحمد باحلاج 

.            ت�شغيل 09 حمطات لتحلية املياه وتوفري الكهرباء حلم يراودهم 

و�شط مطالب باإعالن عا�شمة اجلنوب ال�شرقي منطقة منكوبة 

اأحمد باحلاج 

54 درجة مئوية حتت الظل 
ت�شل احلركة بورقلة 

اكتظاظا  الوادي  مدينة  و�صط  ي�صهد 
ال�صيارات  اأنواع  مبختلف  رهيبا 
من  حالة  خلف  الأحجام  وبجميع 
القلق ال�صديد لدى اأ�صحاب املركبات 
خا�صة  الطرق،  هذه  م�صتعملي  من 
الطرق املوؤدية اإىل املفرتق الرئي�صي 
حممد  �صارع  قرب  املدينة  بو�صط 
خمي�صتي، وكذا مفرتق طريق تقرت، 
ومفرتق  املالح،  طرق  مفرتق  وكذا 

الطرق املوؤدي اإىل �صوق ليبيا.
فطرقات املدينة اأ�صحت كلها تعرف 
مبا�رض  ب�صكل  �صاهم  كبريا  اكتظاظا 
خا�صة  كليا  بها  للحركة  تعطل  يف 
اآلف  توجه  اأثناء  ال�صباح  فرتات  يف 
اأ�صبحت  حيث  ملكاتبهم،  العمال 

اأن  حتى  للغاية،  مقلقة  الو�صعية 
كبرية  مدينة  يف  انه  له  يخّيل  البع�ض 
تربمج  مل  الولئية  فال�صلطات  جدا، 
جديدا  مروريا  خمططا  اليوم  اإىل 
كت�صييد  الطرقات،  اإ�صعاف  �صاأنه  من 
لطرق  خمت�رضات  و  ج�صور  و  اأنفاق 
حركة  يف  مرونة  اإتاحة  �صاأنها  من 

ال�صيارات بقلب املدينة. 
اأن  قالت  م�صادر  ثانية  جهة  من 
يف  الولئي  باملجل�ض  النقل  جلنة 
اأ�صال  التطرق  رف�صت  �صابقة  دورة 
تعقده،  و  ح�صا�صيته  ب�صبب  للمو�صوع 
باعتبار اأن فتح ملف املرور باملدينة 
يعني الدخول يف مواجهة مع ع�رضات 
منازلهم  �صتحطم  الذين  املواطنني 

لتمهيد م�صاريع طرقات اأو بناء ج�صور 
املو�صوع  جعل  ما  وهو  اأنفاق.  و 
من  اأ�صال  له  التطرق  دون  موؤجل 

طرف �صلطات الوادي.  
وقد طالب �صكان املدينة و اأ�صحاب 
الولئية  ال�صلطات  من  املركبات 
مرور  خمطط  يف  التفكري  �رضورة 
هذه  من  املدينة  و�صط  يخرج  ناجع 
نتيجة  تعرفها  التي  العارمة  الفو�صى 
تزايد مركبات املواطنني وعدم تو�صع 
الطرقات التي بقيت على حالها منذ 
مل  بحيث  املا�صي،  القرن  �صبعينيات 
ت�صارع ال�صلطات خللق طرقات وا�صعة 
من  املدينة  بداخل  واإنفاق  وخمارج 
املركبات،  تنقل  حركية  ت�رضيع  اجل 

حتى اأن الكثري من اأ�صحاب املركبات 
بات يخاف عن �صيارته ب�صبب الفو�صى 
�صوق  من  بالقرب  �صيما  ال�صياقة  يف 
التي  بالعربات  املكان  يعج  اأين  ليبيا 
اأ�صحاب  الأح�صنة مما يجعل  جترها 
من  مركباتهم  عن  يخافون  ال�صيارات 
ب�صكل  ت�صري  التي  العربات  خد�ض 

فو�صوي للغاية . 
حمدودية  غرار  على  فاملدينة 
طرقاتها، تعاين من م�صكل اآخر فاقم 
من و�صعية اأزمة النقل متمثل يف غياب 
مئات  وجلوء  العمومية  للحظائر  كلي 
املواطنني يف ظل هذا لركن �صيارتهم 

على حواف الطرقات الرئي�صية.  
اأحمد باحلاج 

اجلمارك  م�صالح  متكنت 
مع  وبالتن�صيق  اجلزائرية 
الوطني بدائرة  الدرك  عنا�رض 
 ، مترن�صت   بولية  قزام  عني 
من   ، الخريين  اليومني  يف 
بحي  �رضي  م�صتودع  مداهمة 

 ، البلدية  بنف�ض  نوفمرب  اول 
اين مت حجز ما يزيد عن 9877  
يف  معدة  كانت  الوقود  من  لرت 
�صعة  من  حديدية  بارميل   05
بال�صتيكية  و�صفائح  لرت    200
املحجوزات  م�صادرة  ليتم 

وفتح حتقيق لك�صف مالب�صاتها 
الأولية  املعلومات  اأن  رغم 
فر�صية  ت�صتعبد  ل   ، املتوفرة 
املواد  كمية  تهريب  حماولة 
ملهربي  امل�صرتجعة  الطاقوية 
دولة  من  امل�صادرة  ال�صلحة 

جنوب  اغادي�ض  ملدينة  ت�صاد 
دولة النيجر قبل حتويلها لدولة 
لقليم  وبالتحديد  مايل  �صمال 
املعلومات  ح�صب  الزواد 

املتاحة .
اأحمد باحلاج  

اكتظاظ رهيب لل�شيارات بطرقات و�شط املدينة واحلل غائب

عني قزام بتمرنا�شت 

ف�شل املخطط املروري بالوادي و ال�شلطات يف حرية

اكت�شاف م�شتودع �شري للوقود وحجز 9877 لرت 

املن�شق اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
ال�شرقي علي بن عيوة للو�شط : 

فر�شت حظر للتجول عرب اأحياء تهقارت ، 
قطع الواد و�شور ال�شاحلي  

عملية التوظيف ب�شركة الأ�شغال 
يف الأبار جتري يف ظروف �شفافة 

�شكان بلدية مترنا�شت �شاخطون 
من انت�شار الكالب ال�شالة 

تتوا�شل موجة احلر ال�شديدة التي جتتاح ولية ورقلة لل�شهر الثاين تواليا ، يف �شل احلركة 
املرورية و التجارية يف �شاعات مبكرة من �شباح كل يوم ، ومما زاد الطني بلة تاأخر ال�شلطات يف 

تد�شني 09 حمطات لتحلية املياه ، دون ن�شيان اإ�شتمرار مع�شلة ال�شعف الكبري يف التيار الكهربائي .



والياتالأربعاء 25  جويلية  2018  املوافـق  لـ 07 دو القعدة 1439هـ 7

على  والثانية  الأوىل  املراتب 
النجاح  ن�سبة  حيث  التوايل،من 
الولية. تراب  م�ستوى  على 
ح�سب  امللتقى  هذا  من  واملراد 
العيدي  الطاهر  اجلمعية  رئي�س 
الناجحني  وتوعية  حت�سي�س  اىل 
يليق  �سليما  توجها  وتوجييهم 
اأجل  من  اجلامعي  مب�ستقبلهم 
درا�سته  املراد  التخ�س�س  اختيار 
كان  الطالب،حيث  رغبة  ح�سب 
فعالته  احت�سن  الذي  املتلقى 
احلاج  الدين  نور  ثانوية  مدرج 
الطلبة  للقاء  فر�سة   عي�سى 
باأ�ساتدة ودكاثرة جامعيني يف �ستى 
خلذاري  الأ�ستاذ  التخ�س�سات،كا 
علي اأ�ستاذ الأدب العربي بجامعة 
القى حما�رضة يف  الذي  الأغواط 
واأعطى  العلم  اأهمية  يخ�س  ما 
تفيد  التي  الن�سائح  من  جمموعة 
الدرا�سي،وقد  امل�سوار  الطلبة يف 
بومدين  الدكتور  ذالك  بعد  التحق 
ا�ساتذة  بوخلخال  وخالد  كعبو�س 
اأ�ستاذ  التاريخ واأي�سا نباير ح�سني 
الفيزياء وكعبو�س ح�سني تخ�س�س 
رحمون  والدكتور  مدنية  هند�سة 
حممد،كما ح�رض اللقاء املهند�س 

عثمان  والأ�ستاذ  بالكامل  عي�سى 
بالغة   تدخالتهم  وكانت  عوي�سي 
التوا�سل  ج�سور  بناء  يف  الأهمية 
خالل  من  الطلبة  وبني  بينهم 
�سيجمعهم  الذي  اجلامعة  ف�ساء 
املقبل  الأجتماعي  الدخول  مع 
الطلبة  تق�سيم  الأخري  يف  ليتم 
ملختلف  توجيهية  ور�سات  على 
التخ�س�سات املفتوحة  واختتمت 
مدراء  بتكرمي  هاته  التظاهرة 
الثانويتني  وتنظيم رحلة  �سياحية 
اىل ق�رض القدمي الأثري يف ف�سحة 
الغو�س يف  منها  املراد  واطاللة  

اأعماق وتراث املنطقة . 

حجز اأزيد من 1100 
قارورة من امل�شروبات 

احلكولية 

احل�رضي  الأمن  عنا�رض  متكن 
الأول باأفلو باألأغواط من �سبط و 
حجز 1197 قارورة من امل�رضوبات 
�سخ�سني  توقيف  الكحولية،مع 
 35-34 بني  ما  اأعمارهما  ترتاوح 
حيازة  ق�سية  يف  متورطني  �سنة 
البيع  ق�سد  كحولية  م�رضوبات 
حيثيات  تعود  رخ�سة،حيث  دون 
اأين  املا�سي  الأ�سبوع  اإىل  الق�سية 

هناك  الأمن  م�سالح  اإىل  وردت 
�سخ�س  قيام  موؤكدة عن  معلومات 
رفيقه  و  �سنة   34 العمر  من  يبلغ 
دون  الكحولية  امل�رضوبات  ببيع 
ي�سغله  الذي  بامل�سكن  رخ�سة 
بو�سط مدينة افلو، وا�ستغالل لهذه 
املعلومات مت توقيف امل�ستبه فيه 
وحجز  �سبط  مع  �رضيكه  رفقة 
الكحولية  امل�رضوبات  من  كمية 
الأنواع  خمتلف  من  بـ1197  تقدر 
والأحجام كانت موجهة للبيع بدون 
اإيدانة  الأخري  يف  مت  رخ�سة،وقد 
املتهمني وو�سعهم احلب�س املوؤقت 

باملوؤ�س�سة العقابية بافلو.

نظمت جمعية الريحان لل�شياحة وحماية الرتاث ببلدية تاجموت بولية الأغواط،يوم توجيهي 
لفائدة  الطلبة الناجحني يف �شهادة البكالوريا التي ت�شدرت خاللها ثانويتي نور الدين احلاج عي�شى 

وثانوية  العيم�ش حممد بذات البلدية دائما،

خمت�شرات من الأاغواط

ع.ق

يوم توجيهي لفائدة الناجحني يف �شهادة البكالوريا

جيجل

تلم�شان 

املمهالت الع�شوائية توؤرق اأ�شحاب املركبات

مقومات �شياحية ذات 
بعد دويل بامتياز

ال�سناعة  و  ال�سياحة  وزير  �رضح  
التقليدية، عبد القادر بن م�سعود، 
ولية  تلم�سان  اأن  الثنني،  يوم 
بامتياز  دويل  بعد  ذات  �سياحية 
و  بها  املحققة  الإجنازات  بفعل 
قال الوزير ، يف ت�رضيح  لل�سحافة 
على هام�س زيارة عمل  لتلم�سان، 
تكت�سب  الولية  هذه  جعل  ما  "اأن 
حتقق  هو  امليزة  و  ال�سفة  هذه 
كانت  اآخرها  بها،  اجنازات  عدة 
ال�سطياف  مو�سم  بداية  مع 
بفتح 7موؤ�س�سات فندقية،  اجلاري 
معامل  على  توفرها  اإىل  اإ�سافة 
عن  تعرب  دينية  و  تاريخية  اأثرية 

العمق التاريخي للجزائر".
اأن مو�سم  اإىل  اأ�سار بن م�سعود   و 
"مميز"  ال�سنة  لهذه  ال�سطياف 
بف�سل تطبيق كل توجيهات رئي�س 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة و 
جت�سيد برناجمه الرامي اإىل اإعطاء 
يعرف  الذي  القطاع  لهذا  دفع 
اإعادة  خالل  من  كبرية  ديناميكية 
املرافق  جميع  بناء  و  العتبار 
مع  الت�سال  عملية  ت�سهل  التي 
جهة  من  "واأو�سح  امل�ستثمرين 
اأن املحطتني املعدنيتني   ، اأخرى 
اللتان  ال�سيقر،  و  بوغرارة  حلمام 
التاأهيل،  اإعادة  اأ�سغال  ت�سهدان 
�ستكونا جاهزتني يف ظرف �سنة ، 
"اأنهما من بني ال�ستثمارات  لفتا 

الدولة  بها  تقوم  التي  الكربى، 
لل�سياحة  العتبار  لإعادة 
ال�سياحة  وزير  اأكد  احلموية"و 
الوكالت  تندمج  "اأن  على �رضورة 
ال�سياحية يف الإ�سرتاتيجية الكربى 
لإعادة العتبار لل�سياحة من خالل 
م�ستقبلي  برنامج  بو�سع  املبادرة 
ترقية  اإطار  يف  ال�سياح  بجلب 

ال�سياحة الداخلية ".
تفقد  الزيارة  برنامج  ت�سمن  و 
اخلا�س  ال�سيفي  املخيم 
باملوؤ�س�سة الوطنية لت�سويق و توزيع 
"نافطال"  البرتولية  املنتجات 
هنني  ببلدية  "تاف�سوت"  ب�ساطئ 
الأ�سغال  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  و 
احلمام  تاأهيل  باإعادة  اخلا�سة 
مايل  بغالف  بوغرارة  التقليدي 
ا�ستئناف  و  دج  مليون   550 قدره 
قاعة  لتهيئة  الثاين  ال�سطر  اأ�سغال 
الزيانيني  لفندق  املحا�رضات 
ال�سياحي  الت�سيري  ملوؤ�س�سة  التابع 

بتكلفة  100 مليون دج.
خا�سة  درا�سة  الوزير  عاين  كما 
احلموية"  املحطة  تاأهيل  باإعادة 
و  ببلدية حمام بوغرارة   " ال�سيقر 
اأ�سغال اإعادة تاأهيل فندق "التافنة" 
ال�سياحي  الت�سيري  ملوؤ�س�سة  التابع 
بتكلفة  886مليون دج واطلع  على 
ب�ساطئ  ال�سطياف  مو�سم  �سري 

مر�سى بن مهيدي.

عرب العديد من �سائقي املركبات 
ظاهرة   انت�سار  من  تذمرهم  عن 
الطريق  على  املمهالت  و�سع 
الوطني رقم 43 يف �سقه املزدوج 
ودائرة  جيجل  ولية  بني  الرابط 
و�سعت  اأغلبها  لكون   ، امليلية 
كما   ، فو�سوية  ع�سوائية  بطرق 
على  اإ�سارات  و�سع  يتم  مل  اأنه 
وهو  ال�سائقني  تنبه  الطريق  حافة 
مرور  حوادث  وقوع  يف  ت�سبب  ما 
ال�سيارات  اأ�سحاب  كلفت  كثرية 
جمة،. مادية  خ�سائر  ال�سغرية 
فاإن  الطريق  م�ستعملي  وح�سب 
�سبب وجود  هذا الكم الهائل من 
املناطق  �سكان  هو  املمهالت 
املحاذية للطريق يف خطوة منهم 
للحد من �رضعة ال�سائقني وحماية 
عائالتهم من  الأخطار واحلوادث 
اأنها  التي غالبا ما تكون مميتة،اأو 
خدعة من البع�س بافتعال حركات 
اخل�رض  باعة  من  احتجاجية  
والفواكه بعد قطع الطريق وحرق 
حركة  و�سل  املطاطية  العجالت 
بحجة  الجتاهني   يف  املرور 
مما  املرور  حوادث  وقوع  جتنب 
على  العمومية  ال�سلطات  يجرب 
الذي  املكان  يف  املمهالت  و�سع 
احلقيقة  لكن   ، ال�سكان  اأراده 
لبيع  فر�سة  على  احل�سول  هي 
خالل  من  الفالحية  منتجاتهم 
وال�سيارات  املركبات  اإجبار 
واحلافالت على تخفي�س ال�رضعة 

بالقرب  اأي  �سلعهم  عر�س  مبكان 
من نقاط و�سع املمهالت ، اأو اأنها 
لعالقة  عمال  قبل  من  و�سعت 
العمومية   الأ�سغال  مب�سالح  لهم 
الوزاري  القرار  مع  يتنافى  وهذا 
اجلريدة  يف  ال�سادر  امل�سرتك 
املحدد   2008 ل�سنة  الر�سمية 
حتديد  بدرا�سة  املبادرة  لكيفية 
و�سعها  واأماكن  املمهالت  مواقع 
عليها،  وامل�سادقة  واإعدادها 
طرف  من  املوقع  القرار  ويو�سح 
والأ�سغال  الداخلية  النقل،  وزراء 
العمومية، �رضوط و�سع املمهالت 
بهدف  وذلك  اإزالتها،  و�رضوط 
التي  الو�سائل  هذه  و�سع  تنظيم 
يف  و�سعها  �سوء  اأو  غياب  ت�سبب 
حوادث مميتة، رغم اأن الهدف من 
املمهالت هو التقليل من حوادث 

املركبات  �سائقي  بدفع  املرور، 
وميكن  ال�رضعة•  من  التقليل  اإىل 
طلب  يرد  اأن  القرار  ن�س  ح�سب 
م�سالح  طرف  من  ممهل  و�سع 
الأ�سغال العمومية بالولية املعنية، 
العمومية  واملرافق  الإدارات  اأو 
اأن يرد الطلب  املعنية، كما ميكن 
عن م�سالح الأمن لعتبارات اأمنية 
اأو املواطنني اأنف�سهم، والذين قد 
يثبتون اخلطر الذي يتعر�سون اإليه 
وي�سرتط  املمهالت،  غياب  يف 
و�سع  طلب  درا�سة  ملف  يف 
املعني  الطريق  ممهل:تعيني 
امل�سجلة  احلوادث  عدد  واإبراز 
فيه مرفقة مبتو�سط حركة املرور 
املق�سود،  الطريق  امل�سجلة على 
لدرا�سة  ملف  تكوين  يتطلب  كما 
خمطط املرور اإن اقت�ست احلاجة 

خريطة  اإىل  بالإ�سافة  ذلك،  اإىل 
بيانية للطريق ت�ستويف املعلومات 
و�سكل  الو�سعية  لتقييم  ال�رضورية 
اأخرى،  جهة  من  املمهل.   موقع 
على  ت�سّكل  تقنية  جلنة  تتكفل 
م�ستوى كل ولية، ويراأ�سها الوايل 
اأو اأحد ممثليه بع�سوية ممثلني عن 
العمومية  الأ�سغال  النقل،  مدير 
اإىل  اإ�سافة  ال�سكن  ومديرية 
لدرك   الوطني،  الأمن  عن  ممثل 
بدرا�سة  البلدية،  ورئي�س  الوطني 
و�سع املمهل واإقراره،ويتم اإ زالته 
لكن   ، اجلدوى  عدمي  اأ�سبح  اإن 
امل�سكل املطروح حاليا هو تف�سي 
التي  الفو�سوي  العمل  ظاهرة 
يتقنها اجلميع على طريقة  اأ�سبح 

»  « نخدم وا�س اأنحب »  « «
 ر�شيد هزيل

امليلية يف جيجل 

تدمر اأ�شحاب املحالت التجارية 
من فو�شى ركن ال�شيارات

التجارية   املحالت  عرباأ�سحاب 
امليلية  يف  الكبري  بال�سارع 
ركن  فو�سى  من  تذمرهم  عن 
م�سدر  اأ�سبحت  التي  ال�سيارات 
الركن  اأثناء  خا�سة  لهم   اإزعاج 
الطريقة  اأو  �سيارتني  بني  الطويل 
وح�سب  املزدوجة،  الثانية 
والأدوات  الألب�سة  جتار  بع�س  
الظاهرة  هذه  فاإن  الكهرومنزلية 
�سهلة  وطريقة  مو�سة  اأ�سبحت 
لركن  مكان  يجد   مل  من  لكل 
يراوغون  الذين  اأولئك  اأو  �سبارته 
الظريف  بالتوقف  ويتحججون 
واأغرا�سهم  م�ستلزماتهم  لق�ساء 
الت�سبب  عن  ناهيك  الأ�رضية، 
وتوقف  املرور  حركة  عرقلة  يف 

من  طابور  �سكل  على  ال�سيارات 
حني لآخر،و اإىل غاية هذه النقطة  
ما عادي  وقد  نوعا  الأمر  يعترب 
الزدحام  بحجة  البع�س  يتقبله 
لكن  ال�سيارات  وكرثة  املروري 
اأ�ساف  كما  نهائيا  مقبول  الغري 
�سيارات   بقاء  عند  هو  اأحدهم 
مدة  املدنية  واحلماية  الإ�سعاف 
قدوم  تنتظر  ال�سارع  يف  زمنية 
املركونة،  ال�سيارات  اأ�سحاب 
وقد ت�سطر لل�سعود وال�سري على 
للراجلني  املخ�س�س  الر�سيف 
ا�سم   عليه  يطلق  املكان  فهذا   ،
البع�س  اأفعال  لكن  الكبري  ال�سارع 

حولته اإىل �سغري. 
ر�شيد هزيل

.
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�النحطاط بالقومية �إىل َدَرٍك عن�صري
 حممود الرمياوي

تطرفاً  الأ�شد  التيارات  وا�شلت 
حملتها؛  العربية«  »الدولة  يف 
لهذه  العن�رصي  الطابع  لتعزيز 
ما  �شن  عرب  املارقة؛  الدولة 
القومية«  الدولة  بـ»قانون  �ُشّمي 
يف الكني�شت. القانون يتحدث عن 
الوطن  هي  اإ�رصائيل  »اأر�ض  كون 
اليهودي«.  لل�شعب  التاريخي 
لها  التطرق  يجري  التي  الأر�ض، 
يجعلها  ومبا  لها،  حدود  ل  هنا 
فبعد  حقاً!  متميزة  قومية  دولة 
�شبعة عقود من اإن�شاء هذه الدولة 
هذه  فاإن  فل�شطني؛  اأر�ض  على 
بعد؛  لها  الدويلة ل تعرف حدوداً 
والهدف هو تهيئة الأذهان للتو�شع 
املحتلة،  الغربية  ال�شفة  نحو 
الدولة  وهذه  عليها.  وال�شتيالء 
ح�شب هذا القانون املري�ض؛ هي 
�شك  ول  اليهودي«،  »ال�شعب  وطن 

اإدراج  يتم  اأن  مهول،  اخرتاع  اأنه 
ك�شعوب،  الب�رصية  املجموعات 
تعتنقه،  الذي  الدين  ح�شب 
العامل  �شعوب  تنق�شم  وبهذا 
م�شلم،  وثاٍن  م�شيحي  �شعب  اإىل: 
بوذي،  ورابع  هندو�شي،  وثالث 
يفطن  مل  ما  وهو  يهودي،  واآخر 
القومية  للحركات  املنظرون  له 

ولن�شوء الدول!.
الأخرق  القانون  هذا  ي�شمح  بهذا 
من  البالد  اأبناء  حقوق  بطم�ض 
غري اليهود، مل�شلحة يهود وافدين 
والدميقراطية  البحار.  وراء  من 
املدعاة  والليربالية  املزعومة 
دينية  �شمة  باإ�شفاء  ت�شمح  باتت 
وحيث  ما؛  كيان  على  خال�شة 
معياراً  الديني  الت�شنيف  ي�شبح 
اأول واأكرب ملنح احلقوق اأو �شلبها. 
لل�رصاع  تزكية  ذلك من  ما يف  مع 
الديني وتاأجيجه بني الب�رص؛ وذلك 
ال�شهيونية،  احلركة  نامو�ض  هو 

وعاء  الديني  النتماء  جتعل  التي 
مرتعة  زائفة،  ذرائعية  لعلمانية 

بالهذيان الأيديولوجي.

و�شبق لـ»تل اأبيب« اأن دعت اجلانب 
بيهودية  لالعرتاف  الفل�شطيني، 
القائمة، وهو طلب لطاملا  الدولة 
قوبل بالرف�ض التام؛ ملا يحمله من 
تزوير فا�شح للتاريخ احلي القريب، 
فالنتداب  معهود،  تبجح  ومن 
امل�شني  تواطئه  رغم  الربيطاين 
اأنه  اإل  ال�شهيونية،  احلركة  مع 
واظب على ت�شمية اأر�ض فل�شطني 
با�شمها التاريخي، وين�شحب ال�شم 
على اأبناء فل�شطني امُلتجذرين يف 
وطنهم التاريخي، واملداومني على 
النت�شاب اإليه جياًل تلو جيل، واإىل 

اأن يرث اهلل الأر�ض وما عليها. 
ولفرط ما يحمله هذا القانون من 
نائباً  فاإن نحو 42  عن�رصية فجة؛ 
منها  يهودية؛  لأحزاب  ينتمون 

حزب العمل، قد عار�شوا م�رصوع 
القائمة  فعلته  ما  وهو  القانون، 
نائباً(؛   13( امل�شرتكة  العربية 
الـ120،  النواب  جملة  من  وذلك 
الكني�شت.  منهم  يتكون  الذين 
حكومة  رئي�ض  اأن  طريفاً  وكان 
قد  نتنياهو  بنيامني  الحتالل 
حجم  يعك�ض  القانون  اأن  اعترب 
واملق�شود  وخيارها!،  الأغلبية 
من  املجلوبة  اليهودية  الأغلبية 
اإحاللها  جرى  والتي  اخلارج، 
البلد،  اأبناء  حمل  الغا�شمة  بالقوة 
ويف  هوؤلء  اأر�ض  يف  وتوطينها 
الأغلبية  تعني  وبينما  بيوتهم. 
الكتل  و�شعوبها،  العامل  دول  لدى 
يف  فاإنها  احلزبية،  اأو  ال�شيا�شية 
على  تقت�رص  نتنياهو،  مفهوم 
يجري  حيث  معني؛  لدين  النتماء 
تغليب اأتباع هذا الدين على كل ما 
عداهم، ثم الدعاء بعدئذ اأن هوؤلء 
ي�شكلون قومية قائمة بذاتها، رغم 

واجلغرايف  التاريخي  انتمائهم 
خمتلفة  وجمتمعات  �شتى،  لبلدان 
يف ال�رصق والغرب. وبهذا يت�شح كم 
ومفتعلة،  ملفقة  الأغلبية  هذه  اأن 
ويجري ت�شنيفها على هذا النحو؛ 
جتايف  وتو�شعية  عن�رصية  لغايات 
قيم الع�رص واملواثيق الدولية، مبا 

فيها ميثاق الأمم املتحدة.
القانون  هذا  اأن  احلال  وواقع 
اأتباع  عند  يتوقف  ل  ال�شائن 
نهج  على  متهافتة  �رصعية 
رافق  ومنتظم،  ثابت  عن�رصي 
منوها؛  وواكب  الدويلة  هذه  ن�شاأة 
اإذ اإن اأهدافه متتد ل�رصعنة الغزو 
ال�شتيطاين لالأرا�شي الفل�شطينية 
القانون  اعترب  حيث  املحتلة؛ 
وعليه  وطنية«؛  قيمة  »ال�شتيطان 
فاإن »اإ�رصائيل« ل تتورع ول تخجل 
وال�شطو  الل�شو�شية  احت�شاب  من 
اأنه  الغري،  اأرا�شي  على  امل�شلح 
ما  �شوء  ويف  وطنية.  قيمة  ميثل 

ال�شهيوين  اليمني  عتاة  فاإّن  تقدم، 
املتطرف، ل يجدون ما يدعوهم 
الأمريكي  الرئي�ض  لنتظار �شفقة 
»�شفقة  امُل�شماة  ترمب  دونالد 
القرن«، فهم يقومون بتغيري الوقائع 
على الأر�ض، وي�شمون جزءاً منها 
وي�شبغون  لحتاللهم،  عا�شمة 
ال�شتيطاين،  التغول  على  �رصعية 
ما  العتيدة  لل�شفقة  يرتكون  فال 
بعد  به من جديد؛  تاأتي  اأن  ميكن 
اأن اأبرموا هم مع اأنف�شهم، �شفقة؛ 
وال�شتيالء  الل�شو�شية  لتكري�ض 
كما  متاماً  الأر�ض،  على  امل�شلح 
على  ما  اإرهابية  ع�شابة  ت�شيطر 
مدينة هنا اأو مدينة هناك؛ وحيث 
متلكه  ما  اأن  الع�شابة  هذه  تعد 
اأ�شباب الرعب والرتويع يكفي  من 
جرائمها؛  على  �رصعية  لإ�شفاء 
يف  ما  لأ�شواأ  ا�شتعادة  يف  وذلك 
تاريخ الب�رصية من تعديات وفظائع 

بحق ال�شعوب والأقوام. 

عندما يربك قنا�ص فل�صطيني قر�ر حرب �إ�صر�ئيلية
 عادل �شديد

املا�شية  الأيام  يف  تراجعت 
»الإ�رصائيلية«  التهديدات  حّدة 
قطاع  على  مفتوحٍة  بحرٍب 
باجتياح  التهديد  فيها  مبا  غزة، 
مرت  اأن  بعد  »اإ�رصائيلي«،  بري 
التوتر  �شديدة  باأجواء  املنطقة 
والقلق، خوفا من اندلعها، وذلك 
والتهديدات  ال�شغوط  ف�شل  بعد 
حما�ض  حركة  على  الإ�رصائيلية 
لإيقاف اإطالق الطائرات الورقية 
القطاع  من  احلارقة  والبالونات 
الإ�رصائيلية  امل�شتوطنات  باجتاه 
املحيطة بقطاع غزة، والتي بداأت 
العودة  م�شريات  انطالق  منذ 
اأ�شهر،  اأربعة  قبل  الفل�شطينية، 
حيث اأ�شعلت النريان الناجمة عن 
احلارقة،  والبالونات  الطائرات، 
دومن  األف  ثالثني  على  يزيد  ما 

زراعية  ومن�شاآت  الأرا�شي،  من 
عديدة،  ومركبات  و�شناعية، 
اإ�رصائيلية  م�شتوطنات  يف  وذلك 
املحا�رص  غزة  قطاع  �شمال 
و�رصقه، حيث ازدادت امل�شافات 
الطائرات  اإليها  ت�شل  التي 
اإىل  اأخريا  والتي و�شلت  الورقية، 
م�شارف مدينة اأ�شدود، وم�شارف 
والتي  الغربية،  اخلليل  منطقة 
تبعد اأكرث من اأربعني كيلومرتا عن 

قطاع غزة. 
اإليها  زادت امل�شافات التي ت�شل 
وو�شلت  الورقية،  الطائرات 
مدينة  م�شارف  اإىل  اأخريا 
اأ�شدود، وم�شارف منطقة اخلليل 

الغربية«
احلرب  طبول  تراجع  جاء 
بعد  القطاع،  على  الإ�رصائيلية 
على  اإ�رصائيلية  جوية  غارات 
�شقوط  اإىل  اأدت  خمتلفة،  اأنحاء 
�شهداء فل�شطينيني، ومقتل جندي 

اإ�رصائيلي، بعد اإ�شابته بر�شا�شة 
اجلندي  وهو  فل�شطيني،  قنا�ض 
يلقى  الذي  الأول  الإ�رصائيلي 
غزة،  قطاع  حدود  على  حتفه 
 ،2014 �شيف  حرب  انتهاء  منذ 
ا�شتمرار  كما  مقتله،  اأدى  حيث 
واإطالق  العودة،  م�شريات 
والبالونات  الورقية  الطائرات 
احللبة  اإ�شعال  اإىل  احلارقة، 
الإ�رصائيلية  والأمنية  ال�شيا�شية 
على  ال�شغط  وزيادة  الداخلية، 
حرب  ل�شن  واجلي�ض،  احلكومة 
كبرية على غزة املحا�رصة، فقد 
بنيامني  احلكومة،  رئي�ض  قطع 
ال�شبت،  عطلة  اإجازة  نتنياهو، 
يف  عاجال  اجتماعا  ليرتاأ�ض 
وزارة اجلي�ض يف »تل اأبيب«، �شم 
ليربمان،  اأفيغدور  اجلي�ض  وزير 
ورئي�ض الأركان، غادي اإيزنكوت، 
الأمن  قادة اجلي�ض وجهاز  وكبار 
والأجهزة  )ال�شاباك(  الداخلي 

الأمنية الأخرى. وب�شكل مفاجئ، 
من  حالة  �شيطرت  متوقع،  وغري 
الإرباك والتوتر على املجتمعني، 
اجلي�ض  �شباط  اأطلعهم  اأن  بعد 
مقتل  يف  التحقيق  نتائج  على 
ال�شباط  قدم  حيث  اجلندي، 
والأمني،  ال�شيا�شي  للم�شتويني، 
معلومات �شادمة جدا، بل خميفة، 
ومرعبة للجنود وعائالتهم، ولكل 
وموؤ�ش�شاته  اليهودي  املجتمع 
وال�شيا�شية،  والع�شكرية  الأمنية 
امليداين  التحقيق  ك�شف  حيث 
القتيل  اجلندي  اأن  املهني 
اخرتقت  بر�شا�شة  اأ�شيب 
من  الواقية  املعدنية  �شرتته 
حفرة  فيها  واأحدثت  الر�شا�ض، 
قنا�ض  الر�شا�شة  واأطلق  كبرية، 
اإيرانية  بندقية  من  فل�شطيني 
حديثة ال�شنع، ومن م�شافة تزيد 
داخل حدود  من  مرت   1500 على 
قطاع غزة، حيث بدا وا�شحا اأن 

اخرتقت  التي  الر�شا�شة  حجم 
حجم  من  اأكرب  الواقية  ال�شرتة 
من  الأمريكية  البندقية  ر�شا�شة 
نوع اإم 16، اأو الرو�شية ال�شنع من 
ك�شف  حيث  كال�شينكوف،  نوع 
مزّودة  الر�شا�شة  اأن  التحقيق 
براأ�ٍض له قدرة عالية على اخرتاق 
امل�شتخدمة  الواقية  ال�شرتات 
والتي  الإ�رصائيلي،  اجلي�ض  يف 
لدى  والأقوى  الأف�شل  من  تعترب 
�شعر  حيث  العاملية،  اجليو�ض 

ال�شرتة الواحدة �شتمائة دولر. 
القنا�ض  ر�شا�شة  اأرادت 
ر�شالة  اإي�شال  الفل�شطيني 
وا�شحة، بالأفعال ولي�ض بالأقوال، 
اإىل احلكومة الإ�رصائيلية وجي�شها 
باأن  الربي  بالجتياح  يهدد  الذي 
غزة  قطاع  يدخل  من  كل  م�شري 
اجلندي  مب�شري  �شبيها  �شيكون 
وهو  الر�شا�شة،  تلك  قتلته  الذي 
على م�شافة بعيدة عن غزة، فكيف 

بني  وهم  اجلنود  حال  �شيكون 
يف  الفل�شطينيني،  القنا�شة  اآلف 
مواجهة جنود غزاة، حيث و�شلت 
الر�شالة اإىل كل من يعنيهم الأمر، 
»اإ�رصائيل«  بقبول  جتلى  والذي 
التي  التهدئة  مب�شاعي  املفاجئ 
واأطراف  اإقليمية،  دول  قادتها 
عن  »اإ�رصائيل«  وتراجع  دولية، 
احلرب، كما اأن اإ�رصاع مئات اآباء 
زيارة  اإىل  اإ�رصائيليني  واأمهات 
اأبنائهم اجلنود، املوجودين على 
حدود قطاع غزة، لالطمئنان على 
�شرتهم الواقية، ومطالبة ال�شباط 
بتغيري هذه ال�شرتات، خوفا على 
حياة اأبنائهم، لأكرب دليٍل على اأن 
ر�شا�شة القّنا�ض الفل�شطيني قد 
كل  واأربكت  اجلميع،  اإىل  و�شلت 
الإ�رصائيلية،  احلرب  ح�شابات 
اليهودي  املجتمع  اأدرك  بعدما 
اأكرث  �شتكون  احلرب  اأن  وجي�شه 

كلفًة من �شابقاتها. 



تهاين   
مبنا�صبة ح�صول الإبن 

غربي ح�صام الدين 
على �صهادة البكالوريا 

�صعبة هند�صة كهربائية 
يتقدم الوالد غربي ملني 
باأحر تهانيه متمنيا له 

م�صوارا جامعيا ناجحا و 
العاقبة للدكتوراه.

تهاين 
  مبنا�صبة ح�صول 

الإبن عبد اهلل ميلود 
يون�س بتقدير قريب 
من اجليد �صعبة علوم 

جتريبية يتقدم 
الوالدين ياأحر التهاين 
متنني له التوفيق يف 

م�صواره اجلامعي.

 �إعالن عن تغيري 
لقب عائلي

يعلن كل من ال�صيد: 

احمد  بن  الرحمان  عبد  قليل  1ــ 
وزوجته قليل ربيحة.

اأحمد وزوجته  بن  بوبكر  قليل  2ــ 
قليل فتيحة.

عن تغري اللقب العائلي 
" GUELLIL " من: قليل

 اإىل: عبد اجلليل 
"  ABD EL JALIL "

تهنئة
مبنا�صبة جناح الأخوين  دزاير 
�صعيد واأخته دزاير زهرة من 
بلدية اجلباحية بالبويرة  يف 

�صهادة الباكالوريا .. تتقدم كل 
عائلة دهنيز باأحر التهاين  والأماين  

لهما  "  متمني  "و"زهرة  "ل�صعيد 
مزيدا من النجاحات والتاألق يف 

امل�صتقبل ...كما تتقدم جدتهما 
العلجة والأخوال �صليمان حممد 

واأحمد ور�صوان وكل اخلالت 
والأعمام  بالتهاين ، راجني من املوىل 

التوفيق وال�صداد لهما يف حياتهما 
العلمية و العملية

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

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01818 رقم الفهر�س: 18/02372 تاريخ 

احلكم: 18/07/10 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى اإعادة ال�شري يف 
الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة 

احلال بتاريخ 10 اأفريل 2018 حتت رقم فهر�س: 18/01240 
ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من 
طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 

20 ماي 2018 حتت رقم ايداع 18/161 وبالنتيجة الأمر ب: 
اأول: احلجر على املرجع �شده عيدي عامر املولود بتاريخ: 

04 جانفي 1988 ببلدية بعني و�شارة لأبيه ابراهيم واأمه 
عايدي فاطمة. ثانيا: تعيني والده املرجع عايدي ابراهيم 

كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه على ان يلتزم با�شتئذان 
املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س 
املادة 88 من قانون الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به 
جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله وبح�شبه اأم�شيناه مع 

اأمني ال�شبط.  
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الو�صط:2018/07/25
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب الأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد

حم�صر ق�صائي لدى حمكمة ال�صراقة
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�صراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�صر تبليغ حكم جزائي غيابي  عن طريق الن�صر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء وكالة تيبازة 
ال�شاكن : مركز الدفع ال�رساقة 

-�شد : �س ذ �شو STRAB امل�شرية من قبل ممثلها القانوين يف�شح مهدي من مواليد : 1967/11/14 ب :    تيزي وزو ابن عا�شور و نايت قا�شي فاطمة ال�شاكن ب : 
حي الأمل رقم 119 �شيدي منيف زرالدة .  ...............

-بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح بتاريخ 18/01/17 رقم اجلدول 17/08472 رقم الفهر�س 18/00489
-بناء على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي املوؤرخ 2018/02/21 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 
-بناء على حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي  عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ : 2018/02/27-

- بناء على حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/02/26 
بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية  و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ٬ و بناء على اأمر بن�رس التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد 

رئي�س حمكمة ال�رساقة  بتاريخ 2018/07/04  حتت رقم 18/02935 ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي املوؤرخ 
2018/02/21  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح بتاريخ 18/01/17 رقم اجلدول 17/08472 رقم الفهر�س 18/00489 ، 
املت�شمن ما يلي : ))...يف الدعوى املدنية التبعية : اإلزام املتهمة املدانة باأدائها للطرف املدين ال�شندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء مبلغ ال�شيك 

املقدر بت�شع ماليني و ت�شعمائة و �شبعة و ت�شعون األف و اإثنان و �شبعون دينار و خم�شة و اأربعون �شنتيم )9٬997٬072٬45 دج ( اإىل جانب تعوي�س قدره ثالثة ماليني 
دينار جزائري )3٬000٬000٬00 دج ( تعوي�س عن كافة الأ�رسار.....( 

املح�صر الق�صائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب الأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد

حم�صر ق�صائي لدى حمكمة ال�صراقة
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�صراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�صر تبليغ حكم جزائي غيابي  عن طريق الن�صر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : ال�شندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء وكالة تيبازة 
ال�شاكن : مركز الدفع ال�رساقة 

-�شد : �س ذ م م الوكالء بيزني�س امل�شرية من قبل ممثلها ال�شيد حمزة حممد من مواليد : 1982/11/08 ب : الأخ�رسية ابن : رابح و لبنجي عائ�شة ال�شاكن ب : 
�شارع نزايل �رسيف رقم 05 اأولد فايت ...............

-بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح بتاريخ 18/01/17 رقم اجلدول 17/08471 رقم الفهر�س 18/00524
-بناء على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي املوؤرخ 2018/02/26 عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة 
-بناء على حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي  عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ : 2018/03/01

- بناء على حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/03/01 
بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية  و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ٬ و بناء على اأمر بن�رس التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد 

رئي�س حمكمة ال�رساقة  بتاريخ 2018/07/04  حتت رقم 18/02937 ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس تبليغ حكم جزئي غيابي املوؤرخ 
2018/02/26  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم اجلنح بتاريخ 18/01/17 رقم اجلدول 17/08471 ، املت�شمن ما يلي : ))...

يف الدعوى املدنية التبعية : اإلزام املتهمة املدانة باأدائها للطرف املدين ال�شندوق الوطني للتاأمينات الجتماعية للعمال الأجراء مبلغ ال�شيكات املقدر مبليونني 
و خم�شمائة و ثمانية و �شتون األف و ت�شعمائة و اثنان و �شتون  دينار و �شتة و ثمانون  �شنتيم )2٬568٬962٬86 دج ( اإىل جانب تعوي�س قدره مليون  دينار جزائري 

)1٬000٬000٬00 دج ( تعوي�س عن كافة الأ�رسار.....( 
املح�صر الق�صائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
مكتب الأ�صتاذ : ح�صاي�صي عبد احلميد

حم�صر ق�صائي لدى حمكمة ال�صراقة
اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�صكن عمارة E رقم 01
ال�صراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�صر تبليغ اإنذار ل�صداد الدين عن طريق الن�صر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة-----------------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري – وكالة عني البنيان 153
و الكائن ب : 36 نهج العقيد عبد الرحمان عني البنيان – اجلزائر و املمثل من طرف مديره ال�شيد : بدوي م�شطفى 

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : بلبنة فاطمة ---------------------------------------------------------------
-�شد : املدين : خمتاري نادية ال�شاكن )ة( ب : حي ارزيو حمند �شطاوايل ، ولية اجلزائر  ...............

-بناء على اإنذار ل�شداد الدين املوقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة .
-بناء على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

حم�رس ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف : 2018/04/08
-بناء على حم�رس تبليغ حم�رس ت�شليم انذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/04/22----------
-بناء على حم�رس تبليغ حم�رس ت�شليم انذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ : 2018/04/18--------

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية  و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ٬ و بناء على اأمر بن�رس التبليغ الر�شمي بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد 
رئي�س حمكمة ال�رساقة  بتاريخ 2018/07/08  حتت رقم 18/02936 ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن 

طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف : 2018/04/08  ، املت�شمن ما يلي : ))....حيث انه و على هذا الأ�شا�س و مبوجب هذا الإنذار ، نخربكم بوجوب المتثال له 
و ذلك بت�شديد مبلغ   5٬307٬921٬44 دج اأي خم�شة ماليني و �شبعمائة و ثالثة األف و ت�شعمائة وواحد و ع�رسون دينار و اأربعة و اأربعون �شنتيم ٬   يف مدة  اأق�شاها 

خم�شة ع�رس 15 يوم من  تاريخ ا�شتالمه ، و يعترب هذا اأخر اإنذار لكم ، حيث اأنه و بعد انق�شاء مهلة خم�شة ع�رس يوما 15 يوما من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف 
ن�شطر اإىل ا�شت�شدار اأمر بحجز و بيع املنقول وفقا لأحكام املادة 124 من الأمر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد و القر�س ...((

املح�صر الق�صائي 
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ومعار�ضة  ع�ضوا،   62 وباأغلبية 
الت�ضويت،  عن   2 وامتناع   ،55
الإ�رسائيلي،  الكني�ضت  اأقر 
اأ�ضا�س:  "قانون  اخلمي�س، 
لل�ضعب  قومية  دولة  اإ�رسائيل 
على  ين�س  الذي  اليهودي"، 
يف  امل�ضري  تقرير  "حق  اأن 
على  يقت�رس  اإ�رسائيل  دولة 
توؤدي  التي  والهجرة  اليهود، 
هي  املبا�رسة  املواطنة  اإىل 
"قانون  ين�س  فقط"كما  لليهود 
"القد�س  اأن  على  القومية"، 
عا�ضمة  هي  واملوحدة  الكربى 
هي  "العربية  واأن  اإ�رسائيل"، 
يعني  ما  الر�ضمية"،  الدولة  لغة 
اأن اللغة العربية فقدت مكانتها 

لغة ر�ضمية. 
الع�ضو  عرار،  اأبو  طلب  وقال 
)الربملان(  الكني�ضت  العربي يف 
القائمة  عن  "الإ�رسائيلي" 
العربية امل�ضرتكة، ، اإن "النكبات 
هو  القانون  وهذا  تتوا�ضل، 
اعتماده  مت  فقد  كربى  نكبة 
يعني  ما  وهو  اأ�ضا�س،  كقانون 
اأنه �ضيتم تبني قوانني عن�رسية 
ول  عنه،  تنبثق  تف�ضيلية  اأخرى 
اأ�ضتغرب اأن يقال يف اأحدها اإنه 
ل وجود للمواطنني العرب على 

هذه الأر�س".

قانون عن�صري بامتياز

لهذا  كبرية  تداعيات  متوقعا 
القانون على املواطنني العرب، 
عن�رسي  قانون  "هو  اأ�ضاف: 
على  قانون  واأخطر  بامتياز، 
فهو  البالد،  يف  العربية  الأقلية 
ي�ضتهدف الوجود العربي، ويعترب 
العرب  للمواطنني  حق  ل  اأن 
واإمنا  باكامل،  البالد  هذه  يف 
واأنه  فقط،  لليهودي  هو  احلق 
ي�ضتحوذوا على  اأن  لليهود  يحق 
الأر�س بكاملها"وتابع: "القانون 
ويوؤكد  امل�ضاواة،  مبداأ  ي�ضطب 
الدولة  يف  م�ضاواة  ل  اأن  على 
فقط،  لليهود  اأنها  باعتبار 
وي�رسع م�ضادرة الأر�س العربية 
العرب"واأردف:  ال�ضكان  وطرد 
ت�ضلم  مل  العربية  اللغة  "حتى 
كانت  اأن  فبعد  القانون،  من 
ذات  لغة  اأ�ضبحت  ر�ضمية  لغة 
قال  جانبه،  خا�ضة"،من  مكانة 
املحامي، ح�ضن جبارين، مدير 
حلقوق  القانوين  املركز  عام 
اإ�رسائيل  يف  العربية  الأقلية 
اإن  حكومي(،  )غري  "عدالة" 
من  الكثري  يحول  القانون  "هذا 
�ضد  الإ�رسائيلية  املمار�ضات 
املواطنني العرب منذ نكبة عام 

م�رسوعة  ممار�ضات  اإىل   1948
يف  اأ�ضا�س"واأ�ضاف  وبقانون 
الأ�ضا�س  "قانون  اأن   ، حديث 
يحدد  فهو  القوانني،  قانون  هو 
لإ�رسائيل،  الد�ضتورية  الهوية 
اأن  القوانني  كل  على  وينبغى 
ل  فنحن  ولذلك  معه،  تتما�ضى 
نتحدث عن قانون عادي، واإمنا 
تف�ضريات  على  �ضيوؤثر  قانون 
القوانني املا�ضية، واأي قانون ل 

يتما�ضى معه يبطل".
يعترب  الذي  جبارين،  وتابع 
يف  العرب  املحامني  اأبرز  اأحد 
القومية  "قانون  "اإ�رسائيل": 
كانت  التي  املمار�ضات  يحول 
ال�ضهيونية  احلركة  با�ضم  تنفذ 
وما   ،1948 عام  النكبة  قبيل 
ممار�ضات  اإىل  النكبة  هذه  تلى 
القانون"ويطلق  با�ضم  تنفذ 
"النكبة"  الفل�ضطينيون م�ضطلح 
من  تهجريهم  عملية  على 
"ع�ضابات  يد  على  اأرا�ضيهم 
 ،1948 عام  م�ضلحة"،  �ضهيونية 
كل  من  ماي   15 يف  ويحيونها 
احتجاجية  مب�ضريات  عام، 
توؤكد  تراثية،  معار�س  واإقامة 
على حقهم يف العودة لأرا�ضيهم، 
وارتباطهم بها، واعترب جبارين، 
"القومية" يقنن فعليا  اأن قانون 
للنكبة  املركزية  املكونات 
الفل�ضطيني  بال�ضعب  التي حلت 
الوطن،  فقدان  من   ،1948 عام 
املواطنني  ويحول  واللجوء، 
العرب اإىل درجة ثانية، وفقدان 
اللغة العربية والثقافة العربية". 

نكبة ثانية

النكبة،  تداعيات  وف�ضل 
بالقول: "اأول، ترتب على النكبة 
لوطنهم،  الفل�ضطينيني  فقدان 

اأر�س  اإن  يقول  القانون  وهذا 
القومي  الوطن  هي  "اإ�رسائيل" 
لليهود، واإن حق تقرير امل�ضري 
عليها يقت�رس على اليهود فقط؛ 
نافيا عن الفل�ضطينيني حق تقرير 
النكبة  "ثانًيا،  م�ضريهم"وزاد: 
ما  التي  اللجوء  بق�ضية  تتجلى 
زالت م�ضتمرة حتى اليوم، وهذا 
يقول ل عودة لالجئني  القانون 
"ثالثا،  الفل�ضطينييني"واأتبع: 
تتجلى النكبة بجعل الفل�ضطينيني 
الثانية،  الدرجة  من  مواطنني 
على  يكر�ضهم  القانون  وهذا 
"رابعا،  النحو"واأردف:  هذا 
اللغة  فقدان  اإىل  اأدت  النكبة 
لغة  العربية  والثقافة  العربية، 
ر�ضمية على هذه الأر�س، وهذا 
القانون يقول اإن اللغة الر�ضمية 
هي اللغة العربية"واأ�ضار جبارين 
هو  القومية  "قانون  اأن  اإىل 
اأر�س  اإن  يقول  عن�رسي  قانون 
اإ�رسائيل، وهي اأر�س فل�ضطني، 
القومي  والوطن  امليعاد  اأر�س 

لليهود".
عرار"،  "اأبو  مع  متفقا 
دافع  الذي  جبارين،  ارتاأى 
يف  العرب  املواطنني  عن 
الق�ضاء  اأمام  الكربى  الق�ضايا 
وا�ضعة  تداعيات  الإ�رسائيلي، 
على  "القومية"  لقانون 
اإ�رسائيل،  يف  العرب  املواطنني 
الذين ي�ضكلون 20% من ال�ضكان 
ماليني   8.5 عددهم  البالغ 

ن�ضمة.

العرب يف مرتبة ثانية

"القانون  بالقول:  وم�ضى 
اأوىل،  مرتبة  يف  اليهود  ي�ضع 
مرتبة  يف  العرب  واملواطنني 
هو  من  يحدد  ل  وهو  ثانية، 

واإمنا  الدولة،  يف  املواطن 
ول  يهودي،  هو  من  يحدد 
كيان فل�ضطيني داخل  اأي  يذكر 
اأن  من  الأخ�رس"وحذر  اخلط 
القانون "يوؤكد على املمار�ضات 
تو�ضيع  م�ضاألة  مثل  العن�رسية 
اليهودي  ال�ضتيطان  وتعزيز 
وهذا  الأخ�رس،  اخلط  دخل 
التمييز  بالإمكان  اأن  يعني 
با�ضم  العربية  ال�ضلطات  �ضد 
واجلليل،  النقب  تهويد  مثال 
اأرا�س  م�ضادرة  بالإمكان  واأن 
تهويد  با�ضم  �ضكان  وتهجري 
النقب وغريها" وو�ضف القانون 
)ا�ضتعماري(  "كولونيايل  باأنه 
جمموعة  ي�ضع  لأنه  عن�رسي، 
اإثنية، وهي اليهود فوق جمموعة 
العرب،  املواطنني  وهم  اأخرى، 
يف  عن�رسي  ف�ضل  وير�ضخ 
املواطنة واحلقوق الثقافية مبا 
اأن  يعترب  حيث  اللغة،  ذلك  يف 

العربية هي اللغة الر�ضمية". 
ولفت جبارين اإىل اأن "القانون 
�ضكانية  جمموعة  يخ�ضع 
اأ�ضيلة، وهم املواطنون العرب 
وتتم  خيارهم،  دون  لليهودية 
العن�رسي  التمييز  ممار�ضة 
بالقول،  �ضدهم"وا�ضتدرك 
تقت�رس  ل  "التداعيات  اإن 
واإمنا  العرب،  املواطنني  على 
الفل�ضطينيني  اإىل  تتعداهم 
مبا  الغربية،  ال�ضفة  يف 
ال�رسقية،  القد�س  فيها 
الفل�ضطينيني  والالجئني 
الفل�ضطينية  الأر�س  يف 
جبارين:  وال�ضتات"وا�ضتاأنف 
اأن  اإىل  ت�ضري  العوامل  "هذه 
القانون، هو معاد للفل�ضطينيني 
اأكرث من كونه يريد تقرير حق 
لليهود"ونّوه  امل�ضري  تقرير 
اإىل  الفل�ضطيني  املحامي 
وهو  عن�رسي،  "القانون  اأن 
مكافحة  وثيقة  مع  يتناق�س 
الدولية"ويف  العن�رسي  الف�ضل 
النائب  ك�ضف  ال�ضياق،  ذات 
لدى  توجه  عن  عرار"  "اأبو 
اأمام  لاللتما�س  العرب  النواب 
الإ�رسائيلية  العليا  املحكمة 
بالقول:  وم�ضى  القانون  �ضد 
لتقدمي  الإعداد  "يجري 
التما�س من قبل النواب العرب، 
والهيئات العربية اإىل املحكمة 
العليا من خالل مركز عدالة، 
وا�ضع،  حراك  هناك  و�ضيكون 
الأيام  يف  القانون  لف�ضح 
والأ�ضابيع املقبلة، مبا يف ذلك 
وتدويل  الأوروبي،  الحتاد  يف 
ميكن  ل  لأنه  الأمر،  هذا 

ال�ضكوت عليه".

على مدى 70 عاًما، ا�صتكى املواطنون العرب يف اإ�صرائيل من اإجراءات نفذتها احلكومات 
الإ�صرائيلية �صدهم؛ ولكنهم يقولون اليوم اإن هذه الإجراءات باتت تنفذ با�صم القانون ويرون اأن 
قانون "القومية اليهودي"، الذي اأقره الكني�صت الإ�صرائيلي، �صتكون له تداعيات خطرية عليهم، 

حيث ي�صرع ما عانوا منه منذ "نكبة" عام 1948 من متييز، وم�صادرة اأرا�صي، وجلوء وم�صادرة 
للهوية والثقافة واللغة في�صبح مبثابة "نكبة" ثانية.

يزيد التمييز �صد العرب وي�صرع م�صادرة اأرا�صيهم وي�صطب حق العودة

قانون "القومية" الإ�سرائيلي.."نكبة ثانية"
معهد �صتوكهومل الدويل لبحوث ال�صالم

ال�سرق الأو�سط واإفريقيا 
 الوجهة املف�سلة

 للأ�سلحة الأمريكية  

�ضجلت �ضادرات ال�ضالح الأمريكي 
الأو�ضط  ال�رسق  منطقة  اإىل 
كبرية،  زيادة  الإفريقية،  والقارة 
حيث  الأخرية؛  ال�ضنوات  خالل 
ي�ضهد العديد من دولها ا�ضتباكات 
تراجعت  باملقابل،  وحروب 
اإىل  الأمريكي  ال�ضالح  �ضادرات 
والقارة  الأمريكيتني  يف  حلفائها 

الأوروبية.
وح�ضب معلومات معهد �ضتوكهومل 
فاإن  ال�ضالم،  لبحوث  الدويل 
يف  �ضدرت  املتحدة،  الوليات 
خم�ضينيات القرن املا�ضي، كميات 
حلفاء  اإىل  الأ�ضلحة  من  كبرية 
وبريطانيا  وفرن�ضا  كندا  مثل  لها 
بهدف  الغربية،  واأملانيا  وتركيا 
ويف  ال�ضوفيتي  الحتاد  مواجهة 
اأي�ضا، �ضهدت  الزمنية  الفرتة  تلك 
الأ�ضلحة  من  وا�ضنطن  �ضادرات 
وكوريا  اليابان  اإىل  كبريا  ارتفاعا 

اجلنوبية وتايوان.
املا�ضي،  القرن  �ضتينيات  ويف 
والأوروبية  الآ�ضيوية  الدول  كانت 
ا�ضرتت  التي  البلدان  مقدمة  يف 
تلك  وخالل  الأمريكية  الأ�ضلحة 
ال�رسق  منطقة  دخلت  الفرتة، 
ا�ضترياد  �ضباق  يف  الأو�ضط 
املتحدة،  الوليات  من  الأ�ضلحة 
امل�ضتوردين  باقي  تناف�س  وباتت 
وكانت اإيران واإ�رسائيل يف مقدمة 
دول منطقة ال�رسق الأو�ضط الأكرث 
يف  الأمريكية  لالأ�ضلحة  ا�ضتريادا 
الثورة  وعقب  الزمنية  الفرتة  تلك 
بحكم  اأطاحت  التي  الإيرانية 
اأوقفت  بهلوي،  ر�ضا  ال�ضاه حممد 
�ضادرات  املتحدة  الوليات 
كامل  ب�ضكل  اإيران  اإىل  الأ�ضلحة 
الفائت،  القرن  �ضبعينيات  ويف 
�ضبكة  املتحدة  الوليات  و�ضعت 
لت�ضمل  الأ�ضلحة،  من  م�ضتورديها 
دول اأمريكا الالتينية التي �ضهدت 
حينها انقالبات ع�ضكرية وحروب 
ذلك،  ومقابل  عديدة  داخلية 
من  وا�ضنطن  �ضادرات  �ضهدت 
الأ�ضلحة اإىل دول القارة الأوروبية 

تراجعا يف تلك الفرتة.
�ضادرات  ارتفاع  مع  وبالتزامن 
اأمريكا  دول  اإىل  وا�ضنطن 
جديدة  دول  ان�ضمت  الالتينية، 

اإىل  الأو�ضط  ال�رسق  منطقة  يف 
لل�ضالح  امل�ضتوردة  البلدان  كوكبة 
الأمريكي، مثل الكويت والإمارات 
عمان  و�ضلطنة  املتحدة  العربية 
عامي  بني  املمتدة  الفرتة  وخالل 
�ضادرات  ت�ضارعت  و1990،   1980
القارة  اإىل  الأ�ضلحة  من  وا�ضنطن 
الحتاد  انهيار  ،وعقب  الإفريقية 
ال�ضوفيتي مطلع ت�ضعينيات الألفية 
املتحدة  الوليات  بداأت  الثانية، 
بت�ضدير كميات كبرية من الأ�ضلحة 
التي  اجلديدة  اجلمهوريات  اإىل 
الحتاد  انهيار  عقب  تاأ�ض�ضت 
ال�ضوفيتي، يف الق�ضم ال�رسقي من 
الفرتة  هذه  ويف  الأوروبية  القارة 
اأي�ضا زادت وا�ضنطن من �ضادراتها 
مثل  واإفريقية  اآ�ضيوية  دول  اإىل 
م�رس واإ�رسائيل والعراق واململكة 

العربية ال�ضعودية واليابان.
وخالل ال�ضنوات الع�رس الأوىل من 
الوليات  ركزت  الثالثة،  الألفية 
لالأ�ضلحة،  �ضادراتها  يف  املتحدة 
الأو�ضط،  ال�رسق  منطقة  على 
مقدمة  يف  اإ�رسائيل  وجاءت 
الأمريكي،  لل�ضالح  امل�ضتوردين 
اأفغان�ضتان  وكذلك  العراق،  تالها 
وكانت  الإفريقية  الدول  وبع�س 
�ضاءت  التي  اجلنوبية  لكوريا 
ال�ضمالية،  جارتها  مع  عالقاتها 
الأمريكية  الأ�ضلحة  من  ن�ضيب 
دول  اأ�ضبحت   ،2010 عام  وبعد 
والبا�ضيفيك  الأو�ضط  ال�رسق 
�رسق  يف  الرتكية  واجلمهوريات 
اجلوار  ودول  الأ�ضيوية،  القارة 
لرو�ضيا مثل اأوكرانيا والبلقان، من 
لالأ�ضلحة  امل�ضتهلكة  الدول  اأكرث 
العربية  اململكة  وتعد  الأمريكية 
دولتني  اأكرث  واليابان،  ال�ضعودية 
من  اأ�ضلحة  ا�ضتوردتا  العامل،  يف 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
وجاءت  عاما   40 اآخر  خالل 
العربية  والإمارات  ا�ضرتاليا 
خلف  اجلنوبية،  وكوريا  املتحدة 
اأن معهد  يذكر  واليابان  ال�ضعودية 
ال�ضالم  لبحوث  الدويل  �ضتوكهومل 
تاأ�ض�س عام 1966، وهو متخ�ض�س 
حول  ودرا�ضات  تقارير  باإعداد 
والت�ضلح  وال�ضتباكات  احلروب 

ونزع ال�ضالح. 
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�صحفي  م�ؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
عقده ال�زير الإيطايل يف برلني مع 
يف  ما�س،  هايك�  الأملاين  نظريه 
ختام حمادثات ثنائية �صمن زيارة 
لأملانيا،  الأول  بها  يق�م  ر�صمية 
بح�صب  واحدا،  ي�ما  ت�صتمر 
الإيطايل  احلك�مي  التلفزي�ن 
عملية  ق�اعد  روما  وترف�س 
 - اإيطاليا  تعترب  التي  "�ص�فيا"، 
ب�ص�رة ا�صتثنائية - مكانا ل��ص�ل 
البحر،  من  القادمني  املهاجرين 
اأعباء  تق�صيم  يجب  اإنه  وتق�ل 
اأزمة اللج�ء بني كافة دول الحتاد 

الأوروبي.
"يف  اإنه  ميالنيزي،  م�افريو  وقال 

يتم  �ص�ف  قليلة  اأ�صابيع  غ�ص�ن 
للعملية  الت�صغيلية  الق�اعد  تغيري 
)�ص�فيا(،  الأوروبية  الع�صكرية 
لإنزال  حد  و�صع  اأ�صا�س  على 
اإنقاذهم يف  الأ�صخا�س الذين يتم 
تتعهد  اإيطاليا  اأن  واحد"واأكد  بلد 
الراهنة  الق�اعد  تطبيق  ب�صمان 
للعملية الع�صكرية يف كافة م�انئها 
اجلديدة  الق�اعد  اإقرار  حتى 
العملية  ق�اعد  تغيري  اأن  واأو�صح 
جديدة،  مهمة  اإقرار  يعني  "لن 
ولكنها ق�اعد جديدة �ص�ف تدرج 
اأن  يجب  التي  )�ص�فيا(  عملية  يف 
تلك  تف�صيل  دون  من  ت�صتمر"، 

التغيريات.
وزير  اأر�صل  املا�صي،  والثالثاء 
اإىل  خطابا  الإيطايل  اخلارجية 

الأمن  ل�ص�ؤون  العليا  املف��صة 
م�غرييني،  فيديريكا  واخلارجية، 
اأ�صار فيه اإىل اأن "الق�اعد ال�صارية 
اأوناف�رمد  مبهمة  املتعلقة 
اإيطاليا  تعترب  التي  �ص�فيا، 
ل��ص�ل  مكانا  ا�صتثنائية  ب�ص�رة 
البحر،  من  القادمني  املهاجرين 

مل تعد تعترب قابلة للتطبيق". 
الأوروبي  الحتاد  دول  واأطلقت 
ج�ان   22 يف  "�ص�فيا"  عملية 
�صبكات  م�اجهة  بهدف  2015؛ 
ت�صفري املهاجرين غري ال�رشعيني 
املت��صط،  البحر  عرب  اأوروبا  اإىل 
ومن �ص�اطئ ليبيا حتديدا وتعترب 
للمهاجرين  الرئي�صية  الب�ابة  ليبيا 
اإىل  لل��ص�ل  ال�صاعني  الأفارقة 
من  اأكرث  و�صلك  بحرا،  اأوروبا 

الطريق  هذا  �صخ�س  األف   150
املا�صية  الثالثة  الأع�ام  يف 
اأعلن  املا�صي،  ج�ان  نهاية  ،ويف 
ماتي�  الإيطايل،  الداخلية  وزير 
لن  اإيطاليا  م�انئ  اأن  �صالفيني، 
اإمداد  اأن�صطة  الي�م  بعد  ت�فر 
احلك�مية  غري  املنظمات  ل�صفن 
البحر  عرب  مهاجرين  تنقذ  التي 
وعقد الحتاد الأوروبي قمة، نهاية 
عنها،  متخ�س  املا�صي،  ال�صهر 
الت�صامن  م�ا�صلة  على  التفاق 
اأزمة  الأكرث ت�رشرا من  الدول  مع 
ودعم  اإيطاليا،  واأبرزها  اللج�ء، 
اإن�صاء مراكز مغلقة لطالبي اللج�ء 
يف  وخا�صة  الحتاد،  حدود  خارج 

اإفريقيا.
جمع  يتم  اأن  املقرر  ومن 

املهاجرين غري ال�رشعيني يف تلك 
اأثناء  طلباتهم  ودرا�صة  املراكز، 
الذين  فيهم  مبن  فيها،  ت�اجدهم 
ما  وه�  اأوروبية،  دول  اإىل  ي�صل�ن 

بحجة  حق�قية،  اعرتا�صات  اأثار 
اأن من �صاأن اخلط�ة العتداء على 
وتقلي�س  الأفراد،  حريات وحق�ق 

الرقابة على ظروف معي�صتهم. 

اأعلن وزير اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل، اإنزو موافريو ميالنيزي، اأن القواعد الت�شغيلية لعملية "�شوفيا" الع�شكرية الأوروبية املعنية مبواجهة �شبكات نقل املهاجرين غري ال�شرعيني 
اإىل اأوروبا، �شوف يتم تغيريها.

اإيطاليا

م٫�س 

قواعد ت�شغيلية جديدة لعملية "�شوفيا" ب�شاأن املهاجرين

اجلي�ش الأمريكي منت�شر يف 177 بلدا!

دبلوما�شيون اأمريكيون يحذرون بومبيو ب�شبب الالجئني

هايلي  وا�شنطن ل تثق ولن تثق برو�شيا وبوتني

كوريا ال�شمالية تفكك موقعا لإطالق ال�شواريخ

اأركان  روؤ�صاء  جلنة  رئي�س  اأعلن 
الأمريكية  امل�صلحة  الق�ات 
خالل  دانف�رد  ج�زيف  اجلرنال 
يف  قدامى  حماربني  مع  اجتماع 
 300 من  اأكرث  اأن  مي�ص�ري،  ولية 
يتمركزون  اأمريكي  جندي  األف 
املكتب  ونقل  دولة   177 يف  حاليا 
القائد  عن  للبنتاغ�ن  الإعالمي 
"ي�جد  ق�له:  الأمريكي  الع�صكري 

ع�صكري  األف   300 من  اأكرث  الي�م 
بلدا"،   177 يف  منت�رشون  اأمريكي 
اأمريكيني  اأن ع�صكريني  اإىل  م�صريا 
على  احلرب  يف  كذلك  ي�صارك�ن 
يف  الإرهابي  "داع�س"  تنظيم 
العراق و�ص�ريا، واآخرين يتمركزون 

يف ك�ريا اجلن�بية وب�لندا.
اأق�ل  اأن  "اأ�صتطيع  واأ�صاف: 
امل�صلحة  الق�ات  اإن  تامة  بثقة 

تفي  اأن  ت�صتطيع  الي�م  الأمريكية 
احللفاء يف  التزاماتنا جتاه  بجميع 
جميع اأنحاء العامل، وميكنني الق�ل 
امل�صلحة  الق�ات  اإن  مطلقة  بثقة 
حمددة  ميزات  لديها  الأمريكية  

اأمام اأي عدو حمتمل".
األف   60 اأوروبا  يف  حاليا  وي�جد 
ع�صكري اأمريكي من جميع �صن�ف 
الق�ات، يتمركزون يف 13 حامية يف 

ه�لندا  هي  اأوروبية  بلدان  خم�صة 
واأملانيا  ول�ك�صمب�رغ  وبلجيكا 
الق�ات  ت�صتخدم  كما  واإيطاليا، 
يف  ق�اعد  �صبع  الأمريكية  اجل�ية 
والي�نان  قرب�س  هي  دول،  �صت 
واأملانيا  وبريطانيا  واإيطاليا 
وبلجيكا، اإ�صافة اإىل �صفن البحرية 
املت��صط  يف  املنت�رشة  الأمريكية 

واخلليج ومناطق بحرية اأخرى.

اأمريكي�ن  دبل�ما�صي�ن  حذر 
يف  اإغاثة،  منظمة  و11  �صابق�ن 
مايك  اخلارجية  ل�زير  ر�صالة 
رئي�صي  مكتب  اإلغاء  من   ، ب�مبي� 
معتربين  الالجئني،  يخ�س 
"خطاأ  �صيك�ن  الإجراء  اأن 
الدبل�ما�صي�ن  ج�صيما"وقال 
لالأمن  ال�صابق�ن  وامل�صت�صارون 
اإدارات  الذين خدم�ا يف  الق�مي، 
اإلغاء  اإن  ودميقراطية،  جمه�رية 

مكتب ال�صكان والالجئني والهجرة 
قدرة  على  �صي�ؤثر  )بي.اآر.اإم( 
التاأثري يف  على  املتحدة  ال�ليات 
�صيا�صة الالجئني العاملية وجاءت 
بعد نح� عام من حتذير  الر�صالة 
ل�زير  اأمريكيا  خبريا   58 وجهه 
اخلارجية ال�صابق ريك�س تيلر�ص�ن 

من اتخاذ نف�س الإجراء.
الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ودافعت 
�صيا�صتها  عن  ترامب  دونالد 

والتي  الهجرة،  ب�صاأن  املت�صددة 
�صملت فر�س حظر دخ�ل م�اطنني 
واحتجاز  امل�صلمة،  البلدان  بع�س 
مهاجرين دخل�ا ال�ليات املتحدة 
امل�قعني  ومن  قان�ين  غري  ب�صكل 
النائب  برينز  وليام  الر�صالة  على 
لل�ص�ؤون  اخلارجية  ل�زير  ال�صابق 
ال�صفري  كروكر  ورايان  ال�صيا�صية، 
اأفغان�صتان  يف  ال�صابق  الأمريكي 
بني  ومن  و�ص�ريا.  والعراق 

الر�صالة  على  امل�قعة  اجلماعات 
ديفيد ميليباند رئي�س جلنة الإنقاذ 
رئي�س  �ص�ارتز  واإريك  الدولية 
منظمة الالجئني الدولية. وذكرت 
الأمم املتحدة ال�صهر املا�صي، اأن 
العدد العاملي لالجئني زاد ب�صكل 
ملي�ن �صخ�س  ب�اقع 2.9  قيا�صي 
ملي�ن   25.4 اإىل  لي�صل   2017 يف 
�صخ�س  ملي�ن   43.1 اإجبار  مع 

على النزوح الإجباري.

لدى  الأمريكية  املندوبة  اأكدت 
اأن  هايلي،  نيكي  املتحدة  الأمم 
م�قف بالدها جتاه رو�صيا والقيادة 
الرو�صية يت�صم بعدم الثقة، م�صددة 
اأبدا  تثق  لن  وا�صنطن  اأن  على 

مب��صك� حتت اأي ظرف واأ�صافت 
هايلي يف حديث لـCBN: "نحن ل 
نثق اأبدا برو�صيا، ول نثق بالرئي�س 
وبالدنا  ب�تني  فالدميري  الرو�صي 

لن تثق برو�صيا اأبدا".

وتابعت: "لن ي�صبح�ا اأبدا اأ�صدقاء 
ه�  وهذا  حقيقة  وهذه  لنا، 
باأن  ذلك،  رغم  ال�اقع"واعرتفت 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  لقاءات 
ترامب، مع زعيمي ك�ريا ال�صمالية 

وقالت:  �رشورية  كانت  ورو�صيا 
"هذا ما كان يجب اأن يحدث، فال 
الآخر  اجلانب  تفهم  اأن  ميكنك 
بالتحدث  اإذا مل تقم  النهاية  حتى 

اإليه والت�ا�صل معه".

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قال 
تطلق  مل  بي�نغيانغ  اإن  ترامب 
�ص�اريخ اأو جتري اختبارات ن�وية 
اإ�صارات  ظهرت  اأ�صهر  ت�صعة  منذ 
ك�ريا  اأن  اإىل  الأخرية  الفرتة  يف 
تفكيك  عملية  بداأت  ال�صمالية 
ال�ص�اريخ  لإطالق  هام  م�قع 
�صمال غربي البالد ورجحت �ص�ر 

التقطت بالقمر ال�صناعي ملحطة 
املتابعة  جمم�عة  عرب  �ص�هاي، 
23 ن�رث يف ال�ليات املتحدة، اأن 
وعدت  ما  تنفيذ  بداأت  بي�نغيانغ 
ج�ان  يف  املتحدة  ال�ليات  به 

املا�صي.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وقال 
ترامب اإن الزعيم الك�ري ال�صمايل 

بتفكيك  له  تعهد  اأون  ج�جن  كيم 
لكنه  املحركات،  لختبار  م�قع 
يق�صد  امل�اقع  اأي  يحدد  مل 
اأن حمطة  ال�صمالية  ك�ريا  واأكدت 
�ص�هاي ت�صتخدم لإطالق الأقمار 
املتحدة  ال�ليات  لكن  ال�صناعية، 
امل�قع  هذا  اأن  يف  �صك�ك  لديها 
كان ي�صتخدم يف جتربة ال�ص�اريخ 

التاريخية  القمة  واأثناء  البالي�صتية 
الرئي�صني  بني  انعقدت  التي 
ال�صمايل  والك�ري  الأمريكي 
املا�صي،  ال�صهر  �صنغاف�رة  يف 
على  ين�س  اتفاقا  الزعيمان  وقع 
"نزع  اأجل  من  �ص�يا  يعمال  اأن 
اجلزيرة  �صبه  من  الن�وي  ال�صالح 

الك�رية".

مقتل 24 �شخ�شا على 
الأقل يف حرائق اليونان

مو�شكو  "اخلوذ البي�ش" 
جمرمون يف نظر ال�شوريني

قالت احلك�مة الي�نانية اإن حرائق 
اأثينا  العا�صمة  �رشقي  الغابات 
 24 من  اأكرث  م�رشع  عن  اأ�صفرت 
�صخ�صا، فيما ت�صعى ال�صلطات اإىل 

احل�ص�ل على م�صاعدات دولية.
ويكافح املئات من رجال الإطفاء 
منازلهم  اأنا�س  وغادر  احلريق 
واأفادت  الي�نانية  العا�صمة  قرب 
حاليا  البحث  يجري  اأنه  الأنباء 
احلريق  من  هرب�ا  �صياح   10 عن 
وقال  م�ص�ؤولني  بح�صب  قارب  يف 
األيك�س  الي�نانية  احلك�مة  رئي�س 
لل�صحفيني:"�صنفعل  ت�صيربا�س 
على  لل�صيطرة  ب��صعنا  ما  كل 
قد  ت�صيربا�س  وكان  احلريق."  
للي�نان  وعاد  للب��صنة  زيارة  قطع 

ملتابعة امل�قف الذي ي�صفه رجال 
للغاية"وكان  "�صعب  باأنه  الإطفاء 
دميرتي�س  احلك�مي  املتحدث 
وقت  يف  اأكد  قد  ت�صاناك�ب�ل��س 
�صابق �صق�ط العديد من ال�صحايا 
 16 بينهم  مئة  من  اأكرث  واإ�صابة 
يف  ت�صاناك�ب�ل��س  وقال  طفال 
بيان بثه التلفزي�ن: "هذه لالأ�صف 
والقتلى.  للم�صابني  اأعداد  اأكرب 
املغادرة  ي�صتطيع�ا  مل  اأنا�س 
اأو  منازلهم  يف  حما�رشين  وكان�ا 
�صياراتهم."  ويكافح اأفراد الإطفاء 
امل�صتعرة  احلرائق  الي�نان  يف 
قرب اأثينا، ومت ت�صجيل اأكرب عدد 
منطقة  يف  وامل�صابني  القتلى  من 

ماتي.

با�صم  املتحدثة  اأ�صارت 
ماريا  الرو�صية  اخلارجية 
زاخاروفا، اإىل اأن ال�ص�ريني 
ي�صمى  ما  عنا�رش  يعتربون 
جمرمني،  البي�س"  بـ"اخل�ذ 
ارتباطهم  على  ويجمع�ن 
الإرهابية  باجلماعات 
واأ�صافت  وامل�صلحة 
لقناة  حديث  يف  زاخاروفا 
"بالن�صبة  "رو�صيا-24": 
يعان�ن  الذين  لل�ص�ريني، 
عديدة  �صن�ات  مدى  على 
اأرا�صيهم،  على  يحدث  مما 
خانة  يف  ي�صنف�ن  فهم 
املجرمني، الأ�صخا�س الذين 
وت�صغيل  لتك�ين  يعمل�ن 
هذه الآلة الإعالمية الهائلة 

املروجة لالأخبار املفربكة.  
ن�صاط  اأن  اأي�صا  اأكدنا  لقد 
"اخل�ذ البي�س" ميثل �رشبة 
املنظمات  لن�صاط  قا�صمة 
يف  واملتط�عني  الإن�صانية 
ن�صاط  ي�رشب  كما  العامل، 
احلك�مية  غري  املنظمات 

واملجتمع املدين".
املتحدثة  واأ�صارت 
تتفهم  اأنها  اإىل  الرو�صية، 
ال�صلطات  م�ص�غ  بالكامل 
والنا�س الب�صطاء يف �ص�ريا، 
البي�س"،  "اخل�ذ  لتجرمي 
ه�ؤلء  ميار�س  مل  حيث 
ال�صتفزازات  فربكة  �ص�ى 
ب�صكل اإجرامي يف وقائع مت 

اإثباتها.
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اأين حددت �سعر التذكرة الواحدة 
بالن�سبة  دينار   300 بقيمة 
واملغطاة  املك�سوفة  للمدرجات 
من اأجل ال�سماح للأن�سار بالتنقل 
بقوة اإىل امللعب ومتابعة املقابلة 
من املدرجات لت�سجيع اللعبني، 
اللعب  رفقاء  �سيواجهون  الذي 
فيغويل  �سفيان  اجلزائري  الدويل 
الوطن  ار�ض  اإىل  تنقله  املنتظر 

مللقاة ت�سكيلة »ال�سيا�سي«.
�سباب  العبو  يوا�سل  املقابل،  يف 
التح�سريي  الرتب�ض  ق�سنطينة 
الذي يخو�سونه يف مركب املرادي 
بحمام بورقيبة يف تون�ض ا�ستعدادا 
حيث  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
الرتب�ض  من  ال�ساد�ض  اليوم  متيز 

الفني  الطاقم  بعودة  اأم�ض  اأول 
القادر  عبد  املدرب  يقوده  الذي 
ح�سة  التدرب  �سيغة  اإىل  عمراين 
ل تخفي�ض  واحدة يوميا بعدما ف�سّ
وترية  التدريبات اإثر جناح رفقاء 
الدين  �سم�ض  رحماين  احلار�ض 
ح�ستني  التدرب  وترية  مواكبة  يف 
يوميا ومتكنهم من التاألق وحت�سني 
العمل على اجلانب البدين، وبعدما 

تدربت الت�سكيلة 
بقاعة  ال�سبيحة  يف  اأم�ض  اأول 
يف  خا�سوا  الع�سلت،  تقوية 
تركزت  تدريبية  ح�سة  االأم�سية 
الفني  اجلانبني  يف  العمل  على 
عمراين  خللها  قام  والتكتيكي، 
وقع  التي  االأخطاء  بتح�سني 
املقابلت  خلل  اللعبون  فيها 
الوقت  منح  جانب  غلى  الودية، 

الهجوم  العبي  مع  للعمل  الكايف 
من اأجل جتاوز نق�ض الفعالية يف 

الهجوم اأمام املرمى.
اإ�سابة  التدريبية  احل�سة  وعرفت 
كل من اللعب خذير على م�ستوى 
امل�ستقدم  عاين  فيما  الكاحل 
على  بلجيليل  قدور  اجلديد 
تنف�ض  بينما  الع�سلت،  م�ستوى 
ال�سعداء  �ساحلي  يا�سني  اللعب 
املر�سى  مدينة  اإىل  تنقل  بعدما 
من اجل اخل�سوع اإىل الفحو�سات 
الطبية والتي كانت مطمئنة واأكدت 
حاجته اإىل نيل راحة متتد الأ�سبوع 
التدريبات  ا�ستئناف  قبل  فقط 
جمددا، ولعب اأبناء مدينة اجل�سور 
املعلقة م�ساء البارحة مباراة ودية 
اأين واجهوا �سبيبة  مبدينة �سو�سة 

القريوان.

�ل�ضيا�ضي يالقون غاالتا�ضر�ي يف 2 �أوت بحمالويالت�شكيلة توا�شل ترب�شها بتون�س خذير وبلجياليل ي�شابان
تر�ّشمت املباراة ال�شتعرا�شية التي يخو�شها فريق �شباب ق�شنطينة اأمام فريق اأوروبي 
قبل انطالق املو�شم الكروي املقبل مثلما تعود عليه الفريق يف املوا�شم ال�شابقة، و�شوف 

يكون املوعد خالل العام احلايل بلقاء نادي غالتا�شراي الرتكي الذي تر�شمت املواجهة 
اأمامه يف الثاين اأوت املقبل، حيث جتري املقابلة يف ال�شهرة ابتداء من التا�شعة ليال على 
ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة، وقامت اإدارة حامل لقب البطولة الوطنية املو�شم 

الفارط بو�شع خمتلف الإجراءات التنظيمية اخلا�شة باملباراة 

حطاب: نهدف 
للعودة بقوة 

الحت�ضان 
�لتظاهر�ت 

�لريا�ضية
اعترب وزير ال�سباب والريا�سة 

حممد حطاب اأن النتائج 
التي حققها الريا�سيون 

اجلزائريون خلل االألعاب 
االإفريقية لل�سباب اجلارية 
حاليا بار�ض الوطن تب�رش 
باخلري م�سريا اأن قطاعه 
يعمل على اإعادة اجلزائر 

الحت�سان املناف�سات 
الدولية، واأو�سح الوزير 

خلل ح�سوره مناف�سات 
املبارزة بالقاعة الريا�سية 

للمركز الريا�سي الن�سوي بنب 
عكنون: »النتائج التي حققها 
ال�سبان اجلزائريون موؤ�رش  

خري، و�سيقولون كلمتهم 
م�ستقبل، اأرى اأن احل�سيلة 
املحققة حلد االآن جيدة 
ال�سيما واأننا نحتل املركز 
الثاين يف العدد االإجمايل 

للميداليات«، واأ�ساف »ننتظر 
الكثري من هوؤالء ال�سبان يف 
االألعاب املتو�سطية 2021 
واأوملبياد عام 2024، لكن 
ذلك مير عرب االحتكاك 
بامل�ستويات العالية مع 

املرافقة  املالية، يف ظل 
الت�ساور مع االحتاديات 

الريا�سية لتفجري املواهب 
ال�ساعدة على  ال�سعيدين 

الوطني والعاملي«.
 واأفاد الوزير: »من خلل 

تنظيم هذا املحفل القاري، 
منهد الإعادة اجلزائر بقوة 

الحت�سان التظاهرات 
الدولية«، وك�سف حطاب اأن 

الهيئة االأوملبية القارية نوهت 
بظروف التنظيم م�سيفا اأن 
الهيئة اأقرت ب�سعوبة تكرار 
نف�ض الظروف التي هياأتها 
اجلزائر للوفود امل�ساركة 
يف هذه االألعاب، و�رشح: 

»حتى جمعية اللجان الوطنية 
االإفريقية االوملبية اعرتفت 

اأنه من  ال�سعب تنظيم دورات 
اأخرى بامل�ستوى الذي نظمته 
اجلزائر ما يعني اأننا نظمنا 
دورة  من امل�ستوى العايل. 

و�سنبقى على هذا املنوال«، 
وتطرق الوزير حطاب اىل 

بع�ض اال�سوات التي انتقدت 
ظروف االإيواء، قائل 

»القاعات  الريا�سية مهياأة 
باأحدث الظروف، اأما مراكز 
االإيواء فل تكون بال�رشورة 

فنادق من  خم�ض جنوم، لكن 
القرية الريا�سية بباب الزوار 

تتمتع بكل املوؤهلت«.
ق.ر.  

الربوندي اإيبارا اندمج اأول اأم�س رفقة املجموعة

�حتاد �جلز�ئر ي�ضرع يف �لتح�ضري لر�يون �ضبورت وح�ضتني �أم�س
يف  اجلزائر  احتاد  فريق  �رشع 
التي  للمقابلة  اجلدي  التح�سري 
اأمام  املقبل  االأحد  تنتظرهم 
حت�سبا  الرواندي  �سبورت  رايون 
للجولة الرابعة من دور جمموعات 
عادت  حيث  الكاف،  كاأ�ض 
بعد  التدريبات  جو  اإىل  الت�سكيلة 
ثلثة  ملدة  راحة  على  ح�سولها 
جيدا  اال�ستعداد  اأجل  من  اأيام 
تنتظرهم  التي  الهامة  للمواجهة 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  على 
برمج  ال�سدد  هذا  ويف  بالبليدة، 
فروجي  تريي  الفرن�سي  املدرب 
اأم�ض  اأول  اأم�سية  تدريبية  ح�سة 
مبلعب عمر حمادي ببولوغني ركز 
خللها على ح�سة خفيفة ت�سّمنت 
التخل�ض  اأجل  من  اال�سرتجاع 
طاال  اللذان  والتعب  االإرهاق  من 
ق�سوا  واأنهم  خا�سة  اللعبني 
الرواندية  كيغايل  بني  �ساعة   24
مرورا  الوطن  ار�ض  اإىل  للو�سول 
حيث  االإماراتية،  دبي  مطار  عرب 
الفوز  اأهمية  اللعبون  يدرك 
بنقاط املواجهة وتاأكيد االنت�سار 
من  كيغايل،  مبلعب  حققوه  الذي 
اإىل  ر�سميا  التاأهل  �سمان  اجل 

املناف�سة  من  النهائي  ربع  الدور 
اإ�سدال  على  جولتني  قبل  القارية 
املجموعات  دور  عن  ال�ستار 
باعتبار اأنه ال يف�سلهم �سوى نقطة 
احل�سة  �سهدت  للإ�سارة  واحدة. 
التدريبية اندماج اللعب البورندي 
مع  التدريبات  يف  اإيبارا  بران�ض 
اأول  خا�ض  حيث  اللعبني،  بقية 
بعدما  الت�سكيلة  مع  تدريبية  ح�سة 
تعذر عليه االلتحاق بالوفد يف كينيا 
قبل  حت�سرييا  ترب�سا  خا�سوا  اأين 
التحاقه  ب�سبب  برواندا  االلتحاق 
باأر�ض الوطن متاأخرا، حيث ينتظر 
اأن يخ�سع اإىل التجارب حتت اأعني 
يف  احل�سم  قبل  فروجي  املدرب 

ت�سكيلة  واأن  خا�سة  معه  التعاقد 
مهاجم  غلى  بحاجة  »�سو�سطارة« 
درفلو  اأ�سامة  هدافها  رحيل  بعد 
خلو�ض جتربة احرتافية يف الدوري 
الهولندي. يف �سياق مت�سل، اأجرى 
اأم�ض  يايا  فوزي  اللعب  رفقاء 
االأوىل كانت يف  ح�ستني تدريبيتني 
الع�سلت  تقوية  بقاعة  ال�سبيحة 
على  االأم�سية  يف  جرت  والثانية 
يوا�سل  حيث  حمادي،  عمر  ملعب 
اأ�سباله  اإعداد  الفني  الطاقم 
يكونوا  حتى  النواحي  كافة  من 
�سبورت  رايون  للقاء  م�ستعدين 
وانطلق املو�سم الكروي اجلديد.
عي�شة ق.

حت�شبا لالألعاب الإفريقية التي حتت�شنها بالدنا

 �جلز�ئر حت�ضد 18 ميد�لية
 باليوم �خلام�س للمناف�ضة

اأم�ض  اأول  اجلزائر  ح�سدت 
جمموع 18 ميدالية منها 3 ذهبيات 
خلل  برونزيات  و8  ف�سيات   7
اخلام�ض  اليوم  مناف�سات  خمتلف 
االإفريقية  للألعاب  الثالثة  للدورة 
باجلزائر  اجلارية  لل�سباب 
مع  البداية  وكانت  العا�سمة، 
ريا�سة اجلمباز اأين توج املنتخب 
الوطني مبيداليتني ف�سية وبرونزية 
يف م�سابقات الرتمبولني االإيقاعي 
بامليدالية  وتوج  واإناث،  ذكور 
و  يون�ض  بايو  الثنائي  الف�سية 
اجلزائر  وح�سلت   قب�سي،  حممد 
عند  برونزية  ميدالية  على  اأي�سا 
نرميان  الثنائي  بف�سل  االإناث 
هبزة واإينا�ض زيلل. وكان املعدن 
اجلمبازي  ن�سيب  من  النفي�ض 
يف  لوزكال  حممد  لعرا�ض 
عاد  فيما  الرتامبولني  اخت�سا�ض  
الف�سية   وامليدالية  الثاين  املركز 
من  الدين،  علء   كحال  ملواطنه 
اجلمبازية جعفور  جانبها ح�سلت 
يف  الف�سية  امليدالية  على  رازية 
املناف�سة ويف م�سابقة الرتامبولني 
ميداليتني  على  اجلزائر  ح�سلت 
حب�سة  من   كل  بف�سل  برونزيتني 
و  االإناث  لدى  ح�سنة  نرميان 

يو�سف بهوي عبد النور.
ب�ست  اجلزائر  ر�سيد  وتدعم 
املبارزة  ريا�سة  يف  ميداليات 
منها ذهبية واحدة، ثلث  ف�سيات 
اليوم  لقاءات  خلل  وبرونزيتني 
الفردي  واالأخري ملناف�سات  الثاين 
�سي�ض-�سيف- الثلثة  للأ�سلحة  
ح�سام الذي جرت وقائعه بالقاعة 
الريا�سي  للمركز  الريا�سية 
وحققت  عكنون،  بنب  الن�سوي 
هذا   يف  الوحيدة  اجلزائر  ذهبية 
�سيماء  عدودة  بن  املبارزة  اليوم، 
نهائي احل�سام على   تغلبها يف  اإثر 
بلكبري  حممد  كوثر  مواطنتها 
الف�سيات  وجاءت   ،11-15 بنتيجة 
بلكبري  بف�سل كل من كوثر حممد 
واألبري  �رشيف  حممد  وكرايرة 
فرجيل، اأما الربونزيتان فقد كانتا 
�سكوروفلح  بن  نايلة  ن�سيب  من 

داين اآدم.

ال�شباح بلمان يحرز 
ذهبية وبرونزية

املنتخب  حافظ  ال�سباحة  ويف 
على  ذكور  لل�سباحة  اجلزائري 
موؤقتا  العام   الرتتيب  �سدارة 
باإ�سافته ثلث ميداليات 1 ذهبية 
و2 برونزية عقب اإجراء ال�سباقات 
النهائية لليوم الثاين من مناف�سات 

 5 االأوملبي  بامل�سبح  ال�سباحة 
الواعد  ال�سباح  ووا�سل  جويلية، 
بتتويجه  تاألقه  بلمان  من�سف 
اأربع  �سباحات  بلقب نهائي 200م 
متفوقا  ج   23 ثا   06 د   2 بتوقيت 
الطنربي  عمر  امل�رشي  على 
والتون�سي حممد مالك م�سمودي، 
بذله  الذي  املجهود  اأن  ويبدو 
عليه  اأثر  االأول  ال�سباق  يف  بلمان 
يف نهائي 50 م  على ال�سدر حيث 
وراء  الربونزية  بامليدالية  اكتفى 
اأحمد  باللقب  املتوج  املغربي 
يا�سني فليو ومواطنه �سامي  اأحمد 
االإناث،  فريق  ولدى  بوطويل، 
اأحرزت نرميان هنوين اأول ميدالية 
الثالثة  املرتبة   بنيلها  للجزائر 
والربونزية يف �سباق 800 م �سباحة 
اأما  ج.   34 ثا   47 د   9 بزمن  حرة 
فقد  وو�سو  فو  الكونغ  ريا�سة  يف 
نال كل من المية بلقا�سي وزروقي  
حنفي على التوايل على ميداليتني 
ف�سية وبرونزية يف النهائيات التي 

جرت بقاعة  االبيار.

منتخب كرة القدم 
يتعادل واخليبة 

للريا�شة اجلماعية

تعادل  اجلماعية،  الريا�سات  ويف 
املنتخب الوطني الأقل من 15 عاما 
لكرة القدم اأمام نظريه الكامريوين 
ب�سيدي  البلدي  بامللعب   1-1
الثالثة  اجلولة  حل�ساب  مو�سى 
و�سيواجه  الثانية.  للمجموعة 
الدور  يف  اليوم  ><اخل�رش<< 
ن�سف النهائي املنتخب النيجريي 
املدنية  احلماية  ملعب  على 
�سيع  ومن جهته،  البي�ساء.  بالدار 
الطائرة  للكرة  الوطني  املنتخب 
التتويج  فر�سة  ><اإناث<< 
بامليدالية الربونزية بعد اخل�سارة 
الكونغو  جمهورية  اأمام  امل�سجلة 
الرتتيبي  اللقاء  يف  الدميقراطية  
بنتيجة ثلثة اأ�سواط مقابل اثنني. 
اإق�ساء  ال�ساد�ض  اليوم  �سهد  كما 
اليد  لكرة  اجلزائري  املنتخب 
املجموعات  دور  يف  ><اإناث<< 
على  الثاين  للنهزام  ت�سجيله  بعد 
بنتيجة   الكامريون  اأمام  التوايل 
25-23 يف الوقت انهزم فيه اأي�سا 
املنتخب الوطني ذكور اأمام نظريه 
امل�رشي 25-21، ورغم اخل�سارة، 
�سين�سطون  ><اخل�رش<<  فاإن 
الدور ن�سف النهائي اأين �سيقابلون 
حر�سة  بقاعة  غدا  نيجرييا 

ح�سان.
ع.ق./وكالت
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يف املقابل، اأ�ساد الالعب ال�سابق 
اال�سباين  مبدربه  �سيتي  للي�سرت 
و�سفه  حيث  غوارديوال  بيب 
له  ي�سهد  الذي  الكبري  باملدرب 
الذي  الكبري  بامل�سوار  العامل 
مبجال  املا�سية  العوام  يف  حققه 
غوارديوال  اأن  مو�سحا  التدريب، 
اأجل  من  كبريا  طموحا  ميلك 
االأمر  وهو  االألقاب  اأف�سل  اإحراز 

اأن  م�سيفا  معه،  يتقا�سمه  الذي 
طريقة العمل التي يقوم بها فريدة 
من نوعها وال يكل وميل من العمل 
خا�سة واأنه يتابع التدريبات ب�سفة 

دقيقة وال يرتك �سيئا لل�سدفة.

�شاين: كنت اأخاف عند 
مواجهة حمرز

لريوي  الالعب  عبرّ  جهته  من 

بان�سمام  �سعادته  عن  �ساين 
الفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج 
حيث  �سيتي  املان  ت�سكيلة  اإىل 
اأو�سح يف ت�رصيحات مع جريدة 
كان  اأنه  البيطانية  »مريور« 
حمرز  مواجهة  من  يتخوف 
ت�سكيلة  يف  العبا  كان  عندما 
الفريقان  ويلتقي  �سيتي  لي�سرت 
اللقطات  من  يخ�سى  حيث 
ميلك  عندما  بها  يقوم  التي 
بها  يقوم  التي  وامل�ساكل  الكرة 

لفريقه، م�ستطردا اأنه لن يخبه 
حتى  ميلكها  التي  بااليجابيات 
اأ�سا�سية،  مكانة  على  يناف�سه  ال 
اأن  االأملاين  الالعب  وا�ساف 
توقيع حمرز مع النادي ال�سماوي 
جاء ليجعل االأخري اأقوى مما كان 
�سوف  االأمر  واأن  خا�سة  عليه، 
الت�سكيلة  يف  املناف�سة  يخلق 
ظل  يف  بالفائدة  عليها  وتعود 
ن�س  يف  ين�سطون  العبني  وجود 

املركز معه.

اأكد رغبته للعب يف فريق كبري من اأجل التتويجات

حمرز: طموح غوارديوال للألقاب �ضّجعني على التوقيع
جّدد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز التاأكيد اأن التحاقه بفريق مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي كان الهدف الرئي�شي 

منه التتويج بالألقاب، موؤكدا اأن ل ي�شعى �شوى اإىل قيادة الفريق اإىل التتويجات وامل�شاهمة فيها، وقال متو�شط ميدان 
املنتخب الوطني يف ت�شريحات ن�شرها الإعالم الجنليزي اأم�ض اأنه اختار اللعب مع فريق طموح وكبري وهو الأمر الذي 

دفعه اإىل الن�شمام للمان �شيتي خالل ال�شائفة احلالية، خا�شة واأن الفريق ي�شتهدف اإحراز الألقاب وهو الطموح الذي 
يالئمه ويجعله يلعب يف �شفوفه باأكرث راحة، وا�شتطرد اأن املان �شيتي فريق كبري ويطبق كرة قدم جميلة �شجعته على 

الختيار للعب معه.

اختبارات �ضهلة للريال 
والبار�ضا يف افتتاح الليغا

الإدارة تختار تلم�شان لإقامة الرتب�ض 
التح�شريي

اإدارة �ضباب بلوزداد تقرر 
ف�ضخ العقد مع كني�ش

اأم�س  االإ�سباين  االحتاد  اأجرى 
اال�سباين  الدوري  مباريات  قرعة 
 ،2019-2018 اجلديد  للمو�سم 
بح�سور رئي�س احتاد الكرة لوي�س 
االأوىل  اجلولة  وتنطلق  روبيالي�س، 
املقبل،  اأوت   19 الليغا يف  لبطولة 
بر�سلونةنظريه  �سيواجه  حيث 
ريال  ويتقابل  اأالفي�س،  ديبورتيفو 
�ست�سهد  كما  خيتايف،  مع  مدريد 
اأتلتيكو  بني  �ساخنة  قمة  اجلولة 
بقية  اأما  وفالن�سيا،  مدريد 
مباريات اجلولة، �ست�سهد مواجهة 
وريال  وليغاني�س،  بيلباو  اأتلتيك 
فيغو  و�سيلتا  ليفانتي،  مع  بيتي�س 
اإيبار  يلعب  كما  اإ�سبانيول،  اأمام 
بلد  مع  وجريونا  هوي�سكا،  مع 

الوليد، ورايو فاليكانو مع اإ�سبيلية، 
وفياريال مع ريال �سو�سيداد.

اإقامة  موعد  عن  االحتاد  واأعلن 
ريال  بني  الكال�سيكو،  مواجهتي 
�ستقام  حيث  وبر�سلونة،  مدريد 
اأكتوبر  االأوىل يف 28  الدور  مباراة 
نو،  الكامب  ملعب  على  املقبل، 
الثاين  الدور  مباراة  تلعب  فيما 
ملعب  على   ،2019 مار�س   3 يوم 
�ستقام  كما  برنابيو،  �سانتياغو 
لديربي  االأول  الدور  مباراة 
املقبل  �سبتمب   30 يف  مدريد 
تقام  فيما  البنابيو،  ملعب  على 
ملعب  على  الثاين  الدور  مباراة 
واندا ميرتوبوليتانو يف 10 فيفري 

املقبل.

ح�سمت اإدارة فريق �سباب بلوزداد 
ريا�س  الالعب  ب�ساأن  موقفها 
العقد  ف�سخ  قررت  بعدما  كني�س 
الفريق  مع  تعاقد  الذي  وهو  معه 
احلايل،  ال�سيفي  املركاتو  خالل 
اأخذتها  التي  اخلطوة  وتاأتي 
غري  الغيابات  بعد  النادي  اإدارة 
طرف  من  االإذن  ودون  املبرة 
يف  ال�رصوع  رف�س  الذي  الالعب 
اإال  الت�سكيلة  رفقة  التدريبات 
املالية  امل�ستحقات  ت�سوية  بعد 
مع مدير جمل�س  اتفق  الذي  وهو 
احل�سول  جعفر  اأحمد  االإدارة 
ثالثة  مبنحه  مايل  ت�سبيق  على 
مل  االأمر  اأن  اإال  �سهرية  اأجور 
الرئي�س  اإيفاء  عدم  ب�سبب  يحدث 
التي  بالوعود  بوحف�س  حممد 
التوقيع  مقابل  لالعبني  قطعها 
حيث  النادي،  مع  العقود  على 
فيه  ف�سلت  الذي  القرار  يجد  مل 
معار�سة  البلوزدادي  الفريق  اإدارة 
وافق  الذي  روابح  توفيق  املدرب 
عليه خا�سة واأنه يرف�س ما مي�س 
باالن�سباط واجلدية يف التدريبات 
وينتظر  مبر،  غري  كني�س  وغياب 
اأن ت�ستدعي اإدارة ال�سباب الالعب 
ووكيل اأعماله من اأجل البحث عن 
العقد  لف�سخ  املنا�سبة  ال�سيغة 
معه. ويف مو�سوع منف�سل، توا�سل 
اإدارة ال�سباب يف البحث عن حار�س 

ثاين للتعاقد معه بعدما وقعت قبل 
اأيام مع حار�س احتاد ب�سكرة �سي 
تواجد  حيث  �سيديريك،  حممد 
عدنان  دوالة  بني  احتاد  حار�س 
اأم�س يف املباراة الودية التي لعبها 
من  البليدة  احتاد  اأمام  الفريق 
حيث  التجارب  اإىل  اخل�سوع  اأجل 
بقاءه  يف  روابح  املدرب  يف�سل 
من عدمه على خلفية االأداء الذي 
حار�س  تواجد  جانب  اإىل  يقدمه، 
�سبيةب بجاية عبد النور مرزوقي 
�سمن قائمة احلرا�س الذين ترغب 
جانبه،  اإىل  معه،  التعاقد  االإدارة 
مت جتريب الالعب الرواندي عبد 
احلميد �سومايال من اأجل الوقوف 
يف  احل�سم  قبل  امكانياته  على 
التوقيع معه من عدمه، حيث يعتب 
البطولة  يف  بالده  هداف  الالعب 
املو�سم  وقع  بعدما  الرواندية 

املن�رصم جمموع 17 هدفا.
اإدارة  ح�سمت  اآخر،  جانب  من 
الرتب�س  مكان  بلوزداد  �سباب 
بعدما  تلم�سان  مدينة  واختارت 
الفندقة  مركز  اقرتاح  مت  كان 
ودار  البنيان  بعيني  واالإطعام 
حيث  االأمر،  بداية  يف  ال�سياف 
وبن�سبة كبرية فاإن الرتب�س ينطلق 
التح�سري النطالق  اأجل  من  اليوم 

املو�سم املقبل.
عي�شة ق

فحو�ضات كري�ضتيانو 
الطبية .. حقائق مذهلة

يف  رونالدو  كري�ستيانو  للنجم  الطبي  الفح�س  اإن  مقولة 
جوفنتو�س كان لالعب بالكاد بلغ الـ20 من العم مل تكن غزالً 
من جماهريه اجلديدة يف اإيطاليا اأو من معجبيه القدامى يف 
ريال مدريد بل حقيقة، قبل نحو 15 يوماً اأمت الدون البتغايل 
انتقاله ب�سكل ر�سمي من ريال  كري�ستيانو رونالدو 33 عاماً 
العامل من  اأنظار  �سحبت  اإىل جوفنتو�س، يف �سفقة  مدريد 
اإيطاليا  اإىل  االأر�س  على  كروية  تظاهرة  اأهم  حيث  رو�سيا 
القدم  اأو�ساط كرة  واأجمعت  التاريخ،  كبار عب  معقل جنوم 
ة جلوفنتو�س وللدوري االإيطايل، �سواء من  على الفائدة اجلمرّ
الناحية الت�سويقية اأو الفنية، جراء االنتقال التاريخي لالعب 
قل مثيله يف تاريخ ال�ساحرة امل�ستديرة، يف تلك االأثناء، اأي 
قبل توقيع كابنت البتغال ر�سمياً على ك�سوف اليويف، اأجرى 
النتائج  ظهور  وبعد  العامل  العبي  كل  كما  الطبي  الفح�س 
 CR7 امتالك  اأظهرت  الفحو�سات  اأن  مفاده  خب  انت�رص 

جل�سد العب يبلغ الع�رصين من العمر.
ووفقاً لتقارير �سحفية اأم�س فاإن نتائج فحو�سات جنم ريال 
مدريد ال�سابق مل يكن فيها اأي مبالغة، فهو ميلك ما ن�سبته %7 
كن�سبة للدهون يف اجل�سم، وهي ما تكون عادة بني 10 و%11 
لدى الالعب املحرتف العادي.كما اأن ن�سبة كتلة الع�سالت 
االآخرين  الالعبني  فوق معدل  ت�ساوي 50% وهي  يف ج�سده 
لرونالدو  جاء  لالإعجاب،  املثرية  االأرقام  لهذه  اإ�سافة  بـ%4 
خب �سار اآخر رمبا غري مفاجئ له �سخ�سياً، لكنه ي�ساف اإىل 
اأرقامه الكبرية يف هذا ال�سن، فقد كان اأ�رصع العب يف كاأ�س 
العامل 2018 اإذ بلغت �رصعته 33.98 يف ال�ساعة، اأ�رصع من 
جنم فرن�سا كيليان مبابي الذي ي�سغره 14 عاماً، ويرجع هذا 
التفوق البدين الكا�سح لالعب البتغايل اإىل نظامه الغذائي 
ال�سارم ونظام التدريب الفردي واجلماعي الذي يخ�سع له 
يف ال�سنوات الع�رص االأخرية، تلك رمبا مقدمات لتاألق منتظر 

يف الدوري االإيطايل.

الالعب مر�شح لالبتعاد عن املناف�شة اإىل 
منت�شف �شبتمرب

دينييه يهدد مكانة 
غوالم يف نابويل

املن�رصم عن امليادين ب�سبب عدم ال�سفاء من االإ�سابة التي يعاين منها على اأجل خالفة الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم الذي الزال بعيدا تدر�س اإدارة نادي نابويل االيطايل خيار التعاقد مع ظهري اأي�رص من  العام  من  �سبتمب  �سهر  منذ  تلقاها  وكان  الركبة  نابويل اأين ا�سطر الإجراء ثالث عمليات جراحية عليها، ويف هذا ال�سدد م�ستوى  م�سوؤويل  اأن  االيطالية  »الكوتيديانو«  �سحيفة  اأم�س  اأجل ك�سفت  من  اال�سباين  بر�سلونة  يف  نظرائهم  مع  التفاو�س  يف  ال�سيفية احلالية حتى يكون البديل لغوالم الذي يتوجه نحو الغياب احل�سول على خدمات الالعب لوكا�س دينييه خالل فرتة التحويالت �رصعوا 
ا�ستقدام عن امليادين لفرتة اأطول. ب�ساأن  لورينتي�س  دي  اأورييلو  الرئي�س  اإدارة  خطوة  التي تالحق وتاأتي  االإ�سابات  لعنة  ب�سبب  االأي�رص  الرواق  اأمام العب جديد يف  نف�سه  يجد  اأن  ينتظر  اأين  الوطنية،  للت�سكيلة  االأي�رص  يف الظهري  واحد  الرقم  كان  بعدما  اأ�سا�سية  مكانة  على  التناف�س  رئي�س ورطة  ت�رصيح  واأن  خا�سة  املا�سيني،  املو�سمني  خالل  نادي اجلنوب االإيطايل عرفت تاأكيده اأن عودة غوالم اإىل املناف�سة الت�سكيلة 

جمددا لن يكون قبل منت�سف �سهر �سبتمب املن�رصم.
عي�شة ق.



هرني يوافق على العودة اإىل اإجنلرتا
�قرتب �لفرن�سي تيريي هرني �ملدرب �مل�ساعد للمنتخب �لبلجيكي و�أ�سطورة �أر�سنال �ل�سابق، من �لعودة �إىل 

�إجنلرت� مرة �أخرى خالل �ملو�سم �ملقبل، و�أو�سحت �سبكة »بي بي �سي« �لإجنليزية �أن �ملدرب �لفرن�سي و�فق 
على تويل زمام �لأمور �لفنية لفريق �أ�ستون فيال، �لذي يلعب يف دوري �لدرجة �لأوىل �لإجنليزي، وذكرت �أن 

هرني قدم مو�فقة �سفهية للنادي �لإجنليزي، بعد �أن كان جزًء� من �جلهاز �لفني ملنتخب بلجيكا �لذي �حتل 
�ملركز �لثالث يف بطولة كاأ�س �لعامل 2018 برو�سيا. يذكر �أن �مللياردير �مل�رصي نا�سيف �ساوير�س ��سرتى 

معظم �أ�سهم نادي �أ�ستون فيال موؤخًر�، وينوي �إحد�ث تغيري جذري يف �لفريق باإقالة �ستيف برو�س �ملدير �لفني 
�حلايل، وتعيني هرني بدلً منه، وكان هرني قرر �لبتعاد عن جمال �لإعالم و�لتحليل بعد م�سو�ره �لناجح يف 

�لتدريب مع منتخب بلجيكا.

 كومان يك�سف حقيقة مفاو�سات اأر�سنال

ك�سف �لفرن�سي كينج�سلي كومان جناح بايرن ميونخ �لأملاين حقيقة �لتفاو�س مع �أر�سنال 
�لإجنليزي، خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية، وقال كومان خالل ت�رصيحاته ملوقع �سبورت 

1 �لأملاين: »مل �أتو��سل معاأ�آر�سنال على �لإطالق، وكل ما تردد جمرد �سائعات«، وكانت تقارير 
�إجنليزية، قد حتدثت عن دخول كومان �سمن �ملر�سحني لدى �لإ�سباين �أوناي �إميري مدرب 

�لغانرز ل�سم جناح �رصيع، من �أجل تعزيز خيار�ته �لهجومية قبل بد�ية �ملو�سم، و�أ�ساف كومان: 
»لقد جددت عقدي مع بايرن ميونخ، و�أنا �أخطط للبقاء هنا ل�سنو�ت عديدة«، وخ�سع كومان 

لعملية جر�حية يف �سهر ةفيفري �ملا�سي، وغاب على �إثرها، عن نهاية �ملو�سم �ملنق�سي ومل 
يتو�جد مع منتخب بالده يف مونديال رو�سيا، وي�ستعد حالًيا للمو�سم �جلديد مع �لفريق �لبافاري.

 بر�سلونة يتم�سك بالأمل يف �سفقة فرانكي

يتم�سك نادي بر�سلونة باأمل �حل�سول على خدمات فر�نكي دي يوجن جنم �أجاك�س �لهولندي، خالل 
فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية، و�أكدت �سحيفة موندو ديبورتيفو، �أن بر�سلونة مل يفقد �لأمل 

يف �لتعاقد مع فر�نكي دي يوجن، رغم �أن �إد�رة �لنادي �لهولندي ل تريد �لتفريط يف خدماته، 
و�أو�سحت �أن وكيل �لالعب فتح قنو�ت �لت�سال مع �إد�رة �أجاك�س، لإقناعهم بالتخلي عن خدمات 

�لالعب �ل�ساب �لبالغ من �لعمر 21 عاًما، ل�سالح بر�سلونة هذ� �ل�سيف، وذكرت �ل�سحيفة �أنه يف 
حالة ف�سل �إمتام �ل�سفقة خالل �ملريكاتو �ل�سيفي �جلاري، �ستعمل �إد�رة �لبلوغر�نا على �لتفاق 

مع �لفريق �لهولندي ل�سم �لالعب يف �لعام �ملقبل، و�أ�سارت �إىل �أن دي يوجن من �أبرز �أهد�ف 
�لفريق �لكتالوين خالل �ملريكاتو �جلاري، وذلك ب�سبب عمر �لالعب بالإ�سافة �إىل �أن فر�نكي يريد 

�لن�سمام للبلوغر�نا.

نابويل يرف�ض 100 مليون يورو للتخلي عن 
كوليبايل

ا بقيمة 100 مليون يورو، من �أجل �ل�سماح برحيل جنم �لفريق  رف�س نادي نابويل �لإيطايل عر�سً
خالل فرتة �لنتقالت �ل�سيفية �جلارية، ووفًقا ملا ورد عن موقع كالت�سيو مريكاتو، فاإن نابويل 

ا من �أحد �أندية �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز ل�سم �ملد�فع �ل�سنغايل كاليدو كوليبايل.  رف�س عر�سً
و�أ�سار �ملوقع �إىل �أنه من �ملرجح �أن يكون �لعر�س �ملقدم من جانب مان�س�سرت يونايتد، يف ظل 

رغبة �ل�سياطني �حلمر يف �سم كوليبايل، م�سيًفا �أن ت�سيل�سي هو �لفريق �لثاين �لر�غب يف �حل�سول 
على خدمات �ملد�فع، و�أ�ساف �ملوقع �أن مان�س�سرت يونايتد، من �أكرث �لأندية �هتماًما بكوليبايل، 

ا بالتعاقد مع د�نييلي روجاين مد�فع جوفنتو�س يف �ملرتبة �لأوىل ثم  يف ظل �أن ت�سيل�سي يهتم �أي�سً
ماتيا كالد�ر�.

غوارديول يحتوي �سدمة �ساين
د لريوي �ساين جناح مان�س�سرت �سيتي �أن بيب غو�رديول مدرب �لفريق، كان له دور كبري يف  �أَكّ

�حتو�ء �ل�سدمة �لتي تعر�س لها بعد ��ستبعاده من قائمة �أملانيا �لتي �ساركت يف مونديال رو�سيا، 
وقال �ساين يف ت�رصيحات �أبرزتها �سحيفة »ليكيب« �لفرن�سية �أم�س: »نعم بيب حتدث معي عقب 

��ستبعادي من �لقائمة، وتناق�سنا �سوًيا يف كل �لتفا�سيل وحالتي �لذهنية، و�لآن نتطلع �سوًيا للفرتة 
�ملقبلة، و�أ�ساف: »كنت حمبًطا ب�سدة، لكن �أركز حالًيا يف م�سو�ري و�ل�ستعد�د بجد للمو�سم 

�جلديد، كانت �مل�ساركة يف كاأ�س �لعامل حلًما يل، وعندما �ساهدت مبارياته، �نتابتني رغبة �سديدة 
يف �لتو�جد بالبطولة، لكن �أنا عمري 22 عاًما �أي �أمامي �سنو�ت طويلة لتجهيز نف�سي«، وتابع: 

»�لأ�سبوع �لأول بعد ��ستبعادي من قائمة �ملونديال كان �سعبًا للغاية، لكن تولد لدي �سعور ب�رصورة 
�لعودة ب�سكل �أقوىم لقد كانت مفاجاأة كبرية، لأنني قدمت مو�سًما جيًد�، وما زلت �أ�سعر ببع�س 

�لإحباط، �إل �أنني �أتطلع بكل �سغف وحما�س للمو�سم �جلديد«.       

كلوب يحبط جماهري ليفربول
ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  قال 
�ملناف�س يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 
يف  فر�سه  بزيادة  �سي�سعر  �لفريق  �إن 
حتقيق بطولة هذ� �ملو�سم بعد ن�ساطه 
وي�ستعد  �لنتقالت،  �سوق  يف  �لكبري 
يف  �لفريق  لقيادة  �لأملاين  �ملدرب 
�ملو�سم �لثالث على �لتو�يل، لكنه ما ز�ل 
منذ  �لتطور  رغم  �لأول  لقبه  عن  يبحث 
كلوب  و�أبلغ   ،2015 يف  �مل�سوؤولية  توليه 
يو��سل  حيث  نيويورك  يف  �ل�سحفيني 
لنطالق  ��ستعد�د�  جولته  ليفربول 
و�جلماهري  حمقون  »�أنتم  �ملو�سم: 
�ملقبلة،  �خلطوة  �ستكون  �إنها  �ستقول 
يجب �أن نكون م�ستعدين لذلك«.و�أ�ساف 
متاما،  طبيعية  وهي  �لتوقعات  »�أعلم 
�أول يجب علينا �أن نلعب بالطريقة �لتي 

متنحنا فر�سة �لفوز ببطولة، لن �أقدم وعوًد� عن �لفوز باأي �سيء قبل �نطالق �ملو�سم«.
و�أحرز ليفربول لقبه 18 و�لأخري يف �لدوري يف مو�سم 1989-1990، فيما مل يفز ببطولة منذ كاأ�س ر�بطة �لأندية �لإجنليزية يف 
2011-2012، وقاد كلوب �لفريق للتاأهل �إىل ثالث مباريات نهائية لكنه خ�رص يف 2016 يف كاأ�س ر�بطة �لأندية �أمام مان�س�سرت 
�إ�سبيلية وبالنتيجة ذ�تها خ�رص يف ماي �ملا�سي يف نهائي دوري  �أمام  �لدوري �لأوروبي 1-3  �سيتي بركالت �لرتجيح ونهائي 
�أبطال �أوروبا �أمام ريال مدريد، و�أنهى ليفربول �لدوري يف �ملو�سم �ملا�سي يف �ملركز �لر�بع متاأخر� بفارق 25 نقطة عن �سيتي 
و�فتقر �لفريق للبدلء �أ�سحاب �لكفاءة خالل �ملو�سم، و�سم �لفريق 4 لعبني هذ� �ل�سيف هم �حلار�س �ألي�سون من روما ونابي 
كيتا لعب �لو�سط من ليبزيج، بالإ�سافة �إىل فابينيو لعب و�سط �ملد�فع من موناكو و�جلناح �سريد�ن �ساكريي من �ستوك 
�سيتي. وياأمل كلوب يف �أن ت�ساعد �لتعاقد�ت �جلديدة �لفريق على �لتاأقلم مع �أ�سلوب لعبه وتفادي �لرقم �لقيا�سي بالتعادل يف 
12 مبار�ة يف �لدوري خالل �ملو�سم �ملا�سي، وقال كلوب �لبالغ عمره 51 عاما: »�لأمر ل يتعلق باأن �مل�ستوى يجب �أن يكون �أكرث 
ثباتا لكن علينا �سنع �ملناخ �لذي يجعلنا �أكرث ثباتا. ل يوجد فريق يقدم �أد�ء ثابتا بوجود 11 لعبا، نعمل على زيادة �لكفاءة 
يف �لت�سكيلة لأننا بحاجة �إىل ذلك«.و�أ�ساف »نتوقع �ملزيد من �أنف�سنا، �سنحاول �ملناف�سة على �لدوري وكل بطولة لكن هذ� ل 
يعني �أنني �أ�ستطيع �جللو�س هنا و�لفوز بالألقاب، لدينا طموح كبري«، ويو��سل ليفربول ��ستعد�ده للمو�سم مبو�جهة �سيتي يف 

كاأ�س �لأبطال �لدولية يف نيوجريزي �ملقررة �ليوم.

�سحفية  تقارير  ذكرت 
�لبلجيكي  �نتقال  �أن  �إ�سبانية 
تيبو كورتو� حار�س ت�سيل�سي، 
�إىل ريال مدريد يف �ملريكاتو 
�سريبك  �حلايل  �ل�سيفي 
�مللكي  �لنادي  ح�سابات 
�ملرمى،  حر��سة  مركز  يف 
»ماركا«  �سحيفة  و�أكدت 
كورتو�  و�سول  مبجرد  �أنه 
�لنادي  �سيبد�أ  مدريد  �إىل 
حر��سة  هيكلة  �إعادة  يف 

رحيل  طريق  عن  �ملرمى، 
ويعد  �لفريق  عن  حار�سني 
�لثنائي  خروج  �لآن  �لأقرب 
زيد�ن،  ولوكا  كا�سيا  كيكو 
�أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت 
يف  �لريال  حر��س  ترتيب 
لونني  �لثالثي  وجود  حالة 
يف  نافا�س  وكيلور  وكورتو� 
�سيعتمد  �ملقبل  �ملو�سم 
�سيقدمه  �لذي  �لتقرير  على 
�ملدير  لوبيتيغي،  جولني 

مدريد  لريال  �جلديد  �لفني 
بعد ختام فرتة �لإعد�د.

�أن هناك مفا�سلة  و�أو�سحت 
يف �لنادي �مللكي بني �لثنائي 
�لدخول  على  وكا�سيا  لونني 
كحار�س ثالث يف قائمة �لفريق 
خالل �ملو�سم �ملقبل برفقة 
و�أ�سارت  ونافا�س،  كورتو� 
�ل�سحيفة �إىل ح�سول نافا�س 
على لقب دوري �أبطال �أوروبا 
يف  بقاءه  يدعم  مر�ت   3

�لفريق،  مع  �ملقبل  �ملو�سم 
�إثبات  يريد  لونني  بينما 
على  �ملناف�سة  يف  قدر�ته 
مكان يف �لت�سكيل �لأ�سا�سي، 
ويقرتب لوكا زيد�ن �لذي كان 
�ملو�سم  يف  �لثالث  �حلار�س 
�ملا�سي من �لرحيل عن ريال 
�حلايل  �ملريكاتو  يف  مدريد 
على �سبيل �لإعارة، للح�سول 
على فر�سة �أكرب يف �مل�ساركة 

باملباريات.

كورتوا يعيد هيكلة احلرا�سة بريال مدريد
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ت�ضعة ممثلني رف�ضو� �أدو�ر� مهمة يف �أفالم بارزة
ُعر�صت اأدوار يف العديد من الأفالم البارزة على ممثلني، ولكنهم رف�صوها قبل اأن يقبلها اآخرون ويحققوا فيها جناحا باهرا وعلى �صبيل املثال، ح�صل فيلم »بروكباك ماوننت« 

على اإطراء النقاد و�صهد جناحا جتاريا كبريا.لكن منتجي الفيلم لقوا �صعوبات كبرية يف اإقناع ممثلني بلعب الأدوار الرئي�صية فيه وقبل اأن يتوىل التايواين ال�صهري اآجن يل اإخراج 
الفيلم، كان الأمريكي غا�س فان �صانت ب�صدد الإعداد لإخراجه وكان غا�س فان �صانت يرغب يف م�صاركة جنوم كبار، ولكنه قال ملجلة اإنديواير »مل يرغب اأحد يف التمثيل 

فيه«واأ�صاف: »�صاألت العديد من املمثلني من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومات دميون ورايان فيليب، وكلهم رف�صوا«واأكدت املنتجة وكاتبة ال�صيناريو ديانا اأو�صانا الأمر 
»جميع املمثلني رف�صوا امل�صروع لأ�صباب خمتلفة«ويف نهاية املطاف، وافق هيث ليدجر على دور راعي البقر اإيني�س، وُر�صح للكثري من اجلوائز عن دوره وعلى الرغم من ح�صول 

�صيناريو الفيلم على العديد من اجلوائز، اإل اأن املمثل مارك وولربغ �صعر »ببع�س اخلوف« عندما قراأ �صيناريو »بروكباك ماوننت«.

الكثري  به  فيلم  »اإنه  وولربغ  وقال 
من امل�شاهد ال�رصيحة. قلت لآنغ 
يل اأنا اأحبك واأنت خمرج موهوب، 
الأمر  عن  احلديث  اأردت  اإذا 
حل�شن  مو�شعة...ولكنه  ب�شورة 
ذلك«وا�شتقر  يفعل  مل  احلظ 
على  املطاف  نهاية  يف  الأمر 
جيك جيلينهول، الذي ح�شل على 
عن  ممثل  لأف�شل  بافتا  جائزة 
وفيما  وولربغ  رف�شه  الذي  الدور 
اأدوارا  رف�شوا  ممثلني  ت�شعة  يلي 

عظيمة عر�شت عليهم:

1- جون ليثغو - 
»بامتان«

دور  يف  ليثغو  جون  تتخيلون  هل 
كما  غريبا  الأمر  لي�س  اجلوكر؟ 
تت�شورون، حيث كان املمثل الذي 
م�شل�شل  يف  ت�رص�شل  دور  لعب 
منا�شبا  يبدو  حينها  يف  »التاج« 
الفيلم  يف  ال�رصير  دور  للعب 
اختبار  اأ�شواأ  »كان  ليثغو  وقال 
اأجريته  الذي  بالن�شبة يل هو  اأداء 
تيم  للمخرج  »بامتان«  لفيلم 
اإقناعه  »حاولت  واأ�شاف  برتون 
وجنحت  للدور،  اأ�شلح  ل  اإنني 
دور  نكل�شون  جاك  ذلك«ولعب  يف 
من  ن�شبة  على  وح�شلت  اجلوكر، 
مليون   100 بلغت  الفيلم  اأرباح 

دولر.

2- اإميا وات�صون - »ل 
ل لند«

جائزة  على  �شتون  اإميا  ح�شلت 
ل  »ل  يف  ميا  دور  عن  الأو�شكار 
لند« للمخرج دميان �شازيل، ولكن 
كانت حمط  التي  اأخرى هي  اإميا 
التفكري  بداأ  عندما  �شازيل  اأنظار 
وكان  الفيلم،  اأدوار  طرح  يف 
البطولة  ي�شاركها  اأن  اإىل  يخطط 
لعب  الذي  تيلر،  مايلز  املمثل 
»ويبال�س«وقال  فيلم  يف  البطولة 
اأفكر  »كنت  املا�شي  العام  �شازيل 
يف اإميا وات�شون ومايلز تيلر بع�س 

ومل  تدم  مل  فكرة  ولكنها  الوقت، 
يف  �شازيل  واأو�شح  لتنجح«.  تكن 
مار�س املا�شي »اإنه اأحد املواقف 
ا�شم  فيها  يرتبط  التي  املحبطة 
ممثل بدور ما يف املراحل الأوىل 
يتم  قبل  للفيلم  التح�شري  من 

التفاق على الأدوار بالفعل«.

3- �صون كونري - 
»ملك اخلوامت«

»ملك  يف  غاندالف  دور  ُعر�س 
اخلوامت« على �شون كونري، ولكنه 
كونري  �شون  وقال  الدور  يقبل  مل 
»مل اأفهمه. قراأت الكتاب، وقراأت 
من  الرغم  على  ولكن  ال�شيناريو، 
اإيان  قط«وقال  اأفهمه  مل  هذا 
غاندلفو  دور  لعب  الذي  ماكلني، 
وُر�شح عنه جلائزة الأو�شكار »كان 
لو  متاما  خمتلفا  �شيكون  الفيلم 

�شارك فيه كونري«.

4- كر�صتينا اأبلغيت 
- »�صقراء ب�صورة 

قانونية«

متاما  مالئما  وودز  اأيل  دور  كان 
بحيث  وذر�شبون،  ريث  للممثلة 
اأخرى  ممثلة  تخيل  ميكننا  ل 
الفيلم  منتجي  ولكن  الدور  يف 
من  العديد  على  الدور  عر�شوا 
املمثلة  بينهم  ومن  املمثالت، 
كر�شتينا اأبلغيت وكانت اأبلغيت قد 
لعبت دور �شابة �شقراء يف م�شل�شل 
»متزوجة وتعول«، ولهذا كانت من 
لعبته  الذي  للدور،  املر�شحات 
ب�شورة  »�شقراء  يف  ويذر�شبون 
جلائزة  عنه  ور�شحت  قانونية«، 

غولدن غلوب.

5- جون ترافولتا - 
»فور�صت غامب«

�شوكالتة.  علبة  ت�شبه  »احلياة 
عليه«،  �شتح�شل  ما  تعرف  لن 

يف  غامب،  فور�شت  يقول،  هكذا 
والذي  ا�شمه،  يحمل  الذي  الفيلم 
ما  ولكن  هانك�س  توم  دوره  لعب 
الدور  اأن  هو  الكثريون  يعرفه  ل 
كان معرو�شا على جون ترافولتا، 
بدل من هانك�س الذي فاز بجائزة 
الأو�شكار عن الفيلم وعر�س روبرت 
على  الفيلم،  خمرج  زميكي�س، 
ترافولتا، الذي رف�شه لي�شارك يف 
بطولة فيلم »بالب فيك�شن« لكوننت 
ترانتينو. وتناف�س كل من الفيلمني 
 ،1995 عام  الأو�شكار  جوائز  على 
ب�شت  غامب  فور�شت  فاز  حيث 
بجائزة  فيك�شن  بالب  وفاز  جوائز 
اأي�شا  فيك�شن  بالب  وفاز  واحدة، 
بال�شعفة الذهبية يف مهرجان كان 

عام 1995.

6 - وارن بيتي - 
»اقتل بيل«

اأقنع  قد  تارانتينو  يكون  قد 
ترافولتا بامل�شاركة يف فيلم »بالب 
فيك�شن«، ولكنه مل يتمكن من اإقناع 
وارن بيتي بدور بيل يف فيلم »اقتل 

بيل«وكان لدى بيتي حتفظات عن 
ترانتينو  �شيم�شيها  التي  املدة 
وان�شحب  ال�شني،  يف  الت�شوير  يف 
ديفيد  مكن  مما  امل�رصوع،  من 
كارادين من لعب الدور وقال بيتي 
اأن  اأود  »ل  حينها  يف  لرتانتينو 
عام  ترانتينو  اأطفايل«وقال  اأترك 
2004 »وارن كان خيارا جيدا وكان 
واأكد  الفيلم«،  يف  عظيما  �شيكون 
عداوة«،  اأي  هناك  تكن  »مل  اأنه 

عندما ترك الفيلم.

7- ويل �صميث - 
»ماتريك�س«

مل  اآخر  ممثال  �شميث  ويل  وكان 
ترانتينو،  عر�شه  دور  على  يوافق 
فيلم  يف  امل�شاركة  رف�س  حيث 
يقبل  اأن  قبل  طليقا«،  »جانغو 
جيمي فوك�س ورف�س �شميث اأي�شا 
لعب دور نيو يف �شل�شلة »ماترك�س«، 
الذي قال �شميث لحقا اإنه مل يكن 
�شميث  وقال  فيها.  للعمل  مالئما 
للدور،  ريفز  كيانو  اأداء  »�شاهدت 
ولكنني  ذلك،  اأقول  ما  نادرا  واأنا 

اأكن �شاأجنح فيه. يف حينها مل  مل 
اأكن ممثال ماهرا مبا يكفي للعب 

الدور«.

8- جوليا روبرت�س - 
»�صك�صبري عا�صقا«

اأعوام من فوزه بالعديد  قبل عدة 
فيلم  كان  الأو�شكار،  جوائز  من 
تتاألق  »�شك�شبري عا�شقا« يعد لكي 
»امراأة  فيلم  بطلة  روبرت�س،  فيه 
اأن  اأرادت  روبرت�س  جميلة«ولكن 
دانيال  اأمامها  البطولة  دور  يلعب 
�شك�شبري،  دور  يف  لوي�س  داي 
لوي�س  داي  رف�س  وعندما 
وك�شف  اأي�شا  هي  رف�شته  الدور، 
من  كان  الذي  كالو،  �شاميون 
املمثلني يف الفيلم »مل يبد دانيال 
ان�شحبت  ولهذا  بالدور،  اهتماما 
بالرتو  غوينيث  جوليا«وح�شلت 
اأح�شن ممثلة  اأو�شكار  على جائزة 
الفيلم، وبكت وهي  عن دورها يف 
الدور  الفوز عن  بعد  كلمتها  تلقي 

الذي رف�شته روبرت�س.

9- نيكول�س كيدج - 
»امل�صارع«

الرئي�س  اخليار  رورك  ميكي  كان 
لدور  اأرنوف�شكي  دارن  للمخرج 
ال�شخ�شية  روبن�شون،  راندي 
الرئي�شية يف فيلم »امل�شارع« عام 
2008 ولكن اأفالم رورك مل حتقق 
لهذا ُعر�س  اآنذاك،  اأرباحا جيدة 
وبعد  كيدج  نيكول�س  على  الدور 
التفكري  كيدج  عاود  الدور،  قبول 
يف الأمر. واأو�شح كيدج عام 2009 
»ال�شخ�شية مل�شارع يواجه م�شاكل 
املن�شطات«واأ�شاف  يتعاطي  لأنه 
اأنني  هو  فيه  فكرت  »ما  كيدج 
املطلوب  ال�شكل  لأحقق  اأكن  مل 
املن�شطات،  تعاطي  دون  للدور 
ولهذا  به،  لأقوم  اأكن  مل  ما  وهو 
نهاية  ويف  الدور«.  من  ان�شحبت 
على  اأرنوف�شكي  ح�شل  املطاف 
فاز  الذي  للدور،  الأول  خياره 
وبافتا،  غلوب  غولدن  بجائزتي 

ور�شح جلائزة الأو�شكار. 

فيلم »�إيكو�ليزر 2« يتفوق على »ماما ميا« يف �إير�د�ت �ضباك �لتذ�كر �لأمريكية
عر�س  بداأ  عندما  اجلميع  توقع 
فيلم »ماما ميا 2« اأن يحقق الفيلم 
نهاية  عرو�س  يف  اإيردات  اأكرب 
الأ�شبوع ال�شينمائية، اإن مل يكن يف 

مو�شم ال�شيف.
الذي   ،»2 »اإيكواليزر  فيلم  وجاء 
�شدر اجلزء الأول منه عام 2014، 
فيلم  على  متفوقا  املوازين  ليقلب 
قائمة  �شدارة  ويحتل  ميا«،  »ماما 
اإيردات الأفالم املناف�شة يف ال�شوق 

اإىل  ينتمي  الذي  الفيلم  وا�شتطاع 
اإيرادات  حتقيق  الإثارة  اأفالم  فئة 
دولر،  مليون   35.8 بنحو  ُقدرت 
متفوقا على »ماما ميا« الذي حقق 
دولر  مليون   34.4 بنحو  اإيرادات 
ومل يكن الفيلمان هما املتناف�شان 
الوحيدان، بل �شاركهما على قائمة 
التناف�س ثمانية اأفالم اأخرى، على 
هو  ال�شيف  ف�شل  اأن  يوؤكد  نحو 

بحق مو�شم العرو�س ال�شينمائية.

ميا«  »ماما  فيلم  احتالل  ويعد 
املركز الثاين باأي حال من الأحوال 
نوعا من الإخفاق، لأن الفيلم طرح 

يف الأ�شواق مت�شيا مع التوقعات.
وكانت املفاجاأة عندما �شجل فيلم 
و�شعته  اإذ  جناحا،   »2 »اإيكواليزر 
اجلمهور  ت�شنيف  يف  التحليالت 
وجمهور  العرقي  بالتنوع  املهتم 
الرجال وقال اأدريان �شميث، رئي�س 
ق�شم التوزيع املحلي ل�رصكة �شوين، 

بال�شوؤون  املعني  »فارايتي«  ملوقع 
يحل  اأن  مفاجاأة  :«كانت  الفنية 
ال�شوق  قائمة  �شدارة  على  الفيلم 
»ي�شري   : التناف�س«واأ�شاف  �شديد 
دينزل  )املمثل(  قوة  اإىل  ذلك 
وا�شنطن، بدون �شك«وحقق الفيلم 
الفاترة  ال�شتجابة  رغم  جناحا 
اأن  بعد  ل�شيما  النقاد،  جانب  من 
و�شفه اأحدهم باأنه فيلم له »حبكة 

خيال رجل يف منت�شف العمر«.

اأبرز املراكز التي حققتها 
الأفالم على قائمة التناف�س

مليون   35.8(  -  »2 1-«اإيكواليزر 
مرة  نذهب  ميا!  2-«ماما  دولر( 

اأخرى« - )34.4 مليون دولر(
3-«فندق تران�شيلفانيا 3« - )23.2 
و  النملة  4-«الرجل  دولر(  مليون 

الدبور« - )16.1 مليون دولر(

مليون   11.5(  -  »2 ي�شدق  5-«ل 
دولر( 6-«عامل جورا�شيك: مملكة 

�شاقطة« - )11 مليون دولر(
 10.96(  - �شحاب«  7-«ناطحة 
الأول«  8-«التطهري  دولر(  مليون 
ودود:  9-«غري  دولر(  مليون   5(  -
مليون   3.5(  - مظلمة«  �شبكة 

دولر(
 - م�شايقتك«  عن  »اأعتذر   -10

)2.8 مليون دولر(.
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وكاالت 

»هناك  ال�سجدي:  دانة  وتقول 
الكتاب،  هذا  وراء  ممتعة  ق�سة 
اأن هذا احلالق املذكور، اكت�سفه 
وحقق   19 القرن  من  عامل 
احلالق،  كتاب  وهذب  واخت�رص 
يف  الكرمي  عبد  عزت  ون�رصه 
والن�سخة  تقريباً،  اخلم�سينات 
موجودة  واملنقحة  املحققة 
القرنني  يدر�س  موؤرخ  واأي  لدي، 
احلالق،  بوجود  يعرف   19 و   18
ولكن حظي احل�سن، جتلى يف اأين 
الغري  الأ�سلية  الن�سخة  وجدت 
يف  حتديداً  اإيرلندا،  يف  حمققة 
والف�سل  بيثي(،  )ت�س�سرت  مكتبة 
بني  مقارنة  الكتاب  من  الأخري 
املخطوطة من القرن الـ 18 ومع 
وهناك   ،19 القرن  خمطوطة 
اختالف كبري، حيث اأننا نكت�سف 
القرن  يف  النه�سة  ع�رص  اأجندة 
19 وما كان هوؤلء يحاولون فعله 
الختالف  ونالحظ  التاريخ،  يف 

يف الطرح بني القرنني بو�سوح«.
حالق وموؤرخ! وحتكي ال�سجدي: 
كتابات  من  بالغرية  »�سعرت 
احلديثة،  الأوروبية  التاريخ 
يف  لنجاحها  ا�ستهرت  التي 
»مينوكيو  الطحان  تاريخ  اإبراز 
الفريويل، الذي عا�س يف القرن 
الـ 16، وك�سفت نظرته وثقافته، 
بع�س  �سرية  اإحياء  اأردت  لذا 

ال�سام  بالد  تاريخ  يف  العوام 
الو�سيط، وحذرين من هم اأكرث 
من  �ساأواجهه  مما  حكمة  مني 
الرئي�سية،  فم�سادرنا  عوائق، 
الع�سور  عرب  الوحيدة  ولعلها 
الو�سطى، هي كتب تاريخ األفها 
ع�سور  �سياق  ويف  العلماء، 
العلماء  احلداثة،  قبل  ما 
الدين،  علماء  هم  بال�رصورة 
اأي من در�سوا واهتموا بالعلوم 
ولكونهم  وال�رصعية،  الدينية 
على  القادرة  الوحيدة  الفئة 
الكتابة والقراءة، كتبوا بالأغلب 
عن اأنف�سهم ولأنف�سهم، فلم يبق 
للباحث يف التاريخ الجتماعي، 
�سوى نافذة ن�سية واحدة تطل 
الجتماعي  التاريخ  على  به 
ونافذة  الو�سطى،  للقرون 
العلماء هذه �سيقة للغاية، لأنها 
ل ت�سمح بروؤية فئات اجتماعية 
اأخرى، لذلك عقدت العزم على 
مقولة  عك�س  اإثبات  حماولة 
بو�سفهم  العلماء،  درا�سة  )علم 
التاريخ  جل  هو  اجتماعية  فئة 
لدينا(،  املتوفر  الجتماعي 
قراءة  كاماًل يف  عاماً  فق�سيت 
النتاج التاريخي لعلماء ال�سام يف 
الع�سور الو�سطى، اآملة التمكن 
العامة من  البحث عن دور  من 
نتيجة، وكنت  لكن دون  النا�س، 
اأن  اإىل  �سديد  باإحباط  اأ�سعر 
ال�سدف  مبح�س  عيناي  وقع 

الـتاريخ  على حا�سي ذكرت ).. 
احلالق  ملوؤلفة  ال�سعبي،، 
الثامن  القرن  يف  الدم�سقي 
من  املزارع  الركيني،  اأو  ع�رص 
الثامن  القرن  يف  لبنان  جنوب 
حالق  ده�ست،  وهنا  ع�رص(، 
وهنا  وموؤرخ!،  مزارع  وموؤرخ! 

انطلقت لالكت�ساف الكبري«.
 

الفعل املذهل

يكن  »مل  ال�ساجدي:  وت�سيف 
واملزارع  الدم�سقي  احلالق 
الوحيدين  املوؤلفني  هما 
العامة،  الطبقة  اإىل  املنتمني 
ال�ستثنائيتني  ال�سخ�سيتني  اأو 
اللتني كتبتا تاريخاً معا�رصاً عن 
النوعية  هذه  ف�سبيه  حياتهما، 
يف  كتبت  التي  التواريخ،  من 
القرن 18، ما  ال�سام زمن  بالد 
األفه اثنان من اجلنود، وموظف 
ب�سيط كاتب حمكمة، وق�سي�سان 
كني�سة  اإىل  ينتمي  اأحدهما 
والآخر  الأرثوذوك�س  الروم 
الكاثوليك  الروم  �سبيهتها  اإىل 
وكاتب �سامري وتاجر«. ويعترب 
اكت�ساف ال�ساجدي للمخطوطة 
للحالق  الوحيدة  الأ�سلة 
الدم�سقي، �سهاب الدين اأحمد 
ابن بدير، الذي عا�س قبل عام 
تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً   ،1762
ابن دير هو املوؤلف الوحيد يف 
والإ�سالمي  العربي  التاريخ 
وتقول  حالق،  كتبه  الذي 
حمل  »طرحه  ال�ساجدي: 
كاماًل  ويك�سف عاملاً  جراأة، 
حلياة وتاريخ �سعبي يف ذلك 
ابن  جراأة  وبراأيي  الع�رص، 
يف  تكمن  احلقيقية  بدير 
يف  واملذهل  الب�سيط  فعله 
اآن واحد، اأنه كتب كتاباً!، لقد 
وجد الثقة الكافية يف نف�سه 
من  مكنته  �سلطة  لكت�ساب 
الرغم  على  بالعلماء  التمثل 
بعلمهم  يتمتع  مل  اأنه  من 
واإجازتهم له، فاألف كتاباً يف 
قام  حترك  واأبرز  التاريخ، 
عمله  حدود  جتاوز  هو  به 
كحالق اإىل حقل ن�سي اأدبي 
ثقايف مل تطاأه قد حالق من 

قبل«.
 

حوادث يومية..
 عامل جديد

ويوثق الكتاب هذ ال ظاهرة 
التي  والأدبية  الجتماعية 
الثامن  القرن  يف  حدثت 
ع�رص يف بالد ال�سام، وتتناول 

درا�سة الكّتاب واملوؤلفني اجلدد 
تاريخياً  املهم�سة  الفئات  من 
التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا  الذين 
الذي  بدير«  »ابن  احلالق  مثل 
دون  دم�سق  عن  كتاباً  األف 
اليومية،  دم�سق  حوادث  فيه 
ال�سعب،  من  العامة  وعادات 
وعالقاتهم  ومعتقداتهم، 
يف  تختلف  ب�سورة  اليومية 
�رصدها عن �سري امللوك والقادة 
وال�سيا�سيني،  الع�سكريني 
تغريات  الظاهرة  تلك  وتر�سد 
�سيا�سية واجتماعية حدثت يف 
احلقبة،  تلك  يف  ال�سام  بالد 
يف  جديداً  نتاجاً  عليها  وترتب 
القرن التا�سع ع�رص وخطوة اإىل 
دم�سق  وحالق  جديد.  عامل 
هوؤلء  بني  من  بدير«،  »ابن 
ي�سّيعوا  مل  الذين  املوؤلفني 
فر�سة ت�سوير اأحداث مدينتهم 
وكاأمنا كانت تدور حول ذاتهم، 
الأحداث  فيه  نقل  كتاًبا  فكتب 
اأّرخت  التي  املعا�رصة اجلارية 
املدينة  عا�سته  الذي  التغيري 
ت�سييد  يف  التو�سع  يف  ومتثل 
التي  الفخمة  والأبنية  الق�سور 
ميزت  تذكاريًة  ن�سبًا  اأ�سبحت 
اأفراد  خروج  ويف  املدينة، 
اإىل  كبريٍة  باأعداٍد  املجتمع 
الطلق،  الهواء  التنزه يف  اأماكن 
املجلجل  العنيف  وال�رصر 
النريان  اإطالق  اأحدثه  الذي 
النك�سارية  الكتائب  من جانب 

املتنازعة )بالإ�سافة اإىل اجللبة 
الأر�سية  الهزات  اأحدثتها  التي 
بني  وقعت  التي  والفي�سانات 
احلني والأخر(، وكانت كل هذه 
ل�سدٍع  تو�سيًحا  »ال�سو�ساء« 
املتغري،  املجتمع  اأ�ساب 
وعك�ست الفو�سى التي ات�سم بها 
النظام اجلديد، فاأينما ُوِجدت 
جند  الزدهار،  وحتقق  الوفرة 
التناف�س والعنف.  وحتدث ابن 
الطموح  املتكلم  ب�سمري  بدير 
اجتماعًيّا الذي متكن من دخول 
جمتمع املتعلمني واقتحم عامل 
املدينة،  وعلماء  ال�سوفيني 
فقد كان احلالق املف�سل عند 
حالًقا  لكونه  املثقفة  النخبة 
التعليم  درجٍة معقولٍة من  على 
يف  ورغبته  بالثقافة  ولولعه 
حتقيق رقٍيّ اجتماعي، تعلم ابن 
بدير �سنعة كتابة الرتاجم ومن 
اأداٍة  اأو  كو�سيلٍة  ا�ستخدمها  ثم 
لريتقي اجتماعًيّا.  وكما �سفف 
داخل  زبائنه  �سعر  بدير  ابن 
على  حر�س  احلالقة،  دكان 
خلق مكانٍة له و�سط تراجمهم 
وكانت  تاأريخه.  �سكلت  التي 
الرامي  �سفافية طموح احلالق 
اإىل اإيجاد م�ستَقٍرّ لنف�سه داخل 
اخلا�سة  الجتماعية  العوامل 
بالعلماء وال�سوفيني، قد جعلت 
باملعنى  جديًدا  متعلًما  منه 

احلريف للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

اإىل  نقلته  الكتاب  اأن  يذكر 
خري�س،  �رصى  دكتورة  العربية 
�سعيد  دكتور  الرتجمة  وراجع 

الغامني.
ال�سجدي  دانة  والكاتبة 
واأ�ستاذ  نابل�س،  مواليد  من 
الإ�سالمي  التاريخ  يف  م�سارك 
الوليات  يف  بو�سطن  بكلية 
و�سبق  الأمريكية،  املتحدة 
»الزنابق  كتاب  حررت  اأن  لها 
احلياة  اأمناط  والقهوة: 
الثامن  القرن  يف  الجتماعية 
العثماين«،  العهد  من  ع�رص 
كتاب  حترير  يف  �ساركت  كما 
اجلمال:  اإىل  الفقدان  »حتويل 
العربية  الثقافة  يف  درا�سات 
اأما  النويهي«.  ماجدة  لذكرى 
املرتجمة دكتورة �رصى خري�س 
النقد  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  فهي 
جامعة  يف  الإجنليزي  والأدب 
البلقاء التطبيقية بعمان، وتهتم 
والأدب  الن�سوية  بالدرا�سات 
جمموعة  وترجمت  العاملي، 
كتب �سدرت عن م�رصوع كلمة 
منها »الإ�سالم وال�ست�رصاف يف 
مواجهات  الرومان�سي:  الع�رص 
�رصف  ملحمد  ال�رصف«  مع 
للكاتب   « و«املوؤلف  الدين، 
»ال�سمي«  ورواية  بينيت،  اأندرو 

للروائية جومبا لهريي.

لدانة ال�سجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل مواز لبالد ال�شام يف العهد العثماين
�سدر اأخرياً عن م�سروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي، كتاب »حالق دم�سق: حمدثو الكتابة 

ف بالد ال�سام اإبان العهد العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�سجدي، ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ 
ال�سعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا يعترب مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.
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مهمة الإبداع مواجهة 
الأ�سئلة املقلقة يف احلياة

.       كيف ميكن اأن تقدم نف�سك للقراء؟
اأول اأنا خريج جامعة بومردا�ص تخ�س�ص حمروقات وكيمياء وبالتحديد تخ�س�ص جيولوجيابرتولية ،  
لطاملا اهتممت بعلم اجليولوجيا و البيولوجيا والفيزياء قمت مبجموعة من البحوث يف هذه العلوم وملا 

كان يل ن�سيب من املعارف قررت تاأليف هذا الكتاب الذي يجول بنا يف خمتلف هذه العلوم

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف

يف   2 ما�سرت  ديبلوم  لدي 
يف  ديبلوم  و  البرتولية  اجليولوجيا 
يف  بتكوين  قمت  االجنليزية  اللغة 
�رشكة �سوناطراك وقريبا �ساأ�سبح 

مهند�سا برتوليا يف �سوناطراك

متى بداأت امتهان 
الكتابة لأول مرة ؟

اأنا �سني 24 �سنة و هذا الكتاب اأول 
اأعمايل و الذي يحتوي كَماً معرفيا 

كافيا ليثري اعجاب القراء

كيف اهتممت بالفل�سفة 
؟ وكيف وجلت عواملها ؟

العلوم  مبختلف  بدء  اهتمامي 
وكيمياء  فيزياء  من  �سغري  منذ 
كنت  فقد  فل�سفة  و  ريا�سيات  و 
لكن  الدرا�سة  يف  املتفوقني  من 
و  الفل�سفية  الكتب  على  اطالعي 
بحور  لدخول  طريقي  هو  العلمية 
الفل�سفة ، و من هذه الكتب نذكر 

كتاب نظرية كل �سيء ،كتاب دارون 
و نظرية التطور كتاب حلم العقل 

الأنطوين غوتليب و غريها
العلمية  الكتب  من  الكثري  قراأت 
يف  ن�ساأت  باعتباري  و  الغربية 
ن�سيب  فلدي  م�سلم  جمتمع 
بدمج  و  اال�سالمية  الثقافة  من 
الفكرين و التوجهني معا ظهر هذا 

الكتاب للوجود

ماهي اأهم املحاور 
واملو�سوعات التي 

تناولتها يف ن�سو�سك 
البداعية واأنت تخو�ص 

خما�ص الكتابة لأول 
مرة ؟

املو�سوعات  و  املحاور  اأهم  من 
نذكر  الكتاب  يف  املناق�سة 
والتي نوق�ش فيه  الكونية  الفيزياء 
االأكوان  نظرية  بانغ  البيغ  نظرية 
نظرية  هاوكينغ  ل�ستيفن  املتعددة 
غريها  و  العمومي  الفراغ  تذبذب 
تناق�ش  التي  الوجود  فل�سفة  و   ،
البيغ  قبل  كان  ماذا  مثل  االأ�سئلة 
الذي  ، من  البدء  اهلل وحلظة  بانغ 

خلق اهلل و غريها ،اأما يف املحور 
وعن  دارون  عن  فنتكلم  الثالث 
نظرية التطور مبناق�سة البيولوجيا 
و  احليوية  الكيمياء  و  اجلزيئية 
و  واحلفريات  املتحجرات  علم 
حقيقة  باإظهار  والقرد  االن�سان 
نظرية التطور و تفنيدها بناء على 

اآخر الدرا�سات والبحوث
عن  تكلمنا  االأخري  املحور  يف 
الإله  تدعو  التي  التوحيد  فل�سفة 
واحد من خالل الوعي و االن�سانية 
الديانات  مقارنة  و  االألوهية  و 
الواحد  االإله   اإىل  اأخريا  لن�سل 

بتفنيد االأطروحات املعاك�سة

هل ميكنك اأن حتدثنا 
عن جتربتك وهواج�سها 

وعوائقها؟

كون  هو  للكتابة  دفعني  ما  اأوال 
قررت  فقد  مرموقا  كاتبا  عمي 
يكن  مل  االأمر  لكن  طريقه  اتباع 
جمتمعنا  اأن  تعلم  اأنت   ، �سهال 
قد  و  باحلامل  نعتوين  لقد  قا�ش 
كلما  الذعة  انتقادات  وجهويل 
لقد    ، الكتابة   مو�سوع  فتحت 

ال  اأنه  عديدة  مرات  يف  اأحييت 
اأحد يدعمني و يوؤمن بي ،   االأمر 

مل يكن �سهال

ما هو راهن اخلطاب 
الفل�سفي يف اجلزائر ؟ 

و  الفل�سفي  امل�ستوى  حقيقة 
العلمي يف اجلزائر متدين مقارنة 
باحلركة العلمية الواقعة يف العامل 
تقدمهم  �سبب  هو  وهذا  املتقدم 
القيمة  يعطي  ال  فمجتمعنا  علينا 
بقدر  الفل�سفة  و  للعلم  الكبرية 
�سح  لهذا  اإ�سافة  االأدبية  االأعمال 
الكتب و  مكتبتنا الكبري ملثل هذه 
اإذا اأردنا اأن نواكب العامل املتقدم 
م�ستقبال يجب على هذا الو�سع ان 

يتغري

ا�ستغلت يف اأول عمل 
ابداعي على الفل�سفة 

املعا�سرة ما ال�سر يف ذلك 
؟

و  ف�سويل  هو  ذلك  يف  ال�رش 
نف�سي  ت�ساءلت  فلطاملا  اهتمامي 

اأجده  فلم  الغرب  تقدم  �رش  عن 
غريها  اأو  االأفالم  اأو  الكرة  يف 
الفكر  لكن وجدتها يف  االأمور  من 
لديهم  العايل  الفل�سفي  العلمي 

الذي يعك�ش حجم ثقافتهم

هناك جيل �ساب 
جزائري ي�ساهم يف 
ديناميكية الفل�سفة 

حاليا ؟ هل ميكن 
احلديث عن قطيعة بني 

هذا اجليل والأجيال 
التي �سبقته ؟

االأعمال الفل�سفية نادرة يف بالدنا 
و اإن كان لهذا اجليل تاأثري فانه مل 
نرجو  �سعيفا  مازال  و  بعد  يظهر 

اأن تتغري االأمور يف امل�ستقبل

ما تقييمك للو�سع 
الثقايف اجلزائري؟

االأدبي  الثقايف  الو�سع 
حركات  وهناك  جيد  لبالدنا 

اأما يف  تثبت ذلك  وديناميكيات 
متاأ�سف  فاأنا  العلمي  املجال 
يتبعون  اإنهم  نالحظه  فما 
و  املقررة  الدرا�سية  املناهج 
يتبعون  الدرا�سة  انهائهم  فور 
ولي�ش  الأعي�ش  مبداأاأعمل 
الكتب  بع�ش  الأعمالإال  اأعي�ش 
اال�ستثنائية للدكاترة اجلامعيني 
علميا  تخ�س�سا  تتناول  التي 

معينا

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

اأن  جمتمعنا  على  يجب 
اإىل  امل�ستقبل  يف  يتوجه 
الفل�سفي  و  العلمي  املجال 
به  نقابل  الذي  الفكر  الأنه 
نه�ستنا  نبداأ  حتى  و  العامل 
الأمتنا  تعيد  التي  النه�سة 
و  امل�ستقبل  يف  اأجمادها 
هذه  بوادر  تكون  لناأمالأن 

النه�سة من اجلزائر

خطبة " الهندي الأحمر " 
» َهل ُقلُْت َمْوتى

ال َمْوَت هناك 
هناك فقط تبديُل 

عوامل » ،،،  
 

�سياتل زعيم دوامي�ش

) * ( من ديوان ... 
» اأحد ع�رش كوكباً »

 . 1992
 

. )1 (
يف  نَْحُن  َمْن  نَْحُن   ، اإِذاً 

ال�سي�سِيّبي .
ِمَن  لَنا  ى  تَبََقّ ما  لَنا 

االأَْم�ِش /
 ،  َ تََغرَيّ ماِء  ال�َسّ لَْوَن  لِكَنّ   
 ،  َ تََغرَيّ  ، �رَشْقاً  َوالبْحَر 
يا �َسِيَّد الِْبي�ِش ! يا �َسِيَّد 
ِمَن  تُريُد  ماذا   ، اخَليِْل 
اهِبنَي اإِىل �َسَجِر اللَّيْل  الَذّ

؟/ 
عاِليٌَة روُحنا ، َوامْلراعي 
َكاَلٌم  َوالّنجوْم   ، �َسٌة  ُمَقَدّ
اأَنَْت  اإِذا   ... يُ�سيءُ 
َقَراأَت  فيها       ْقَت  َحَدّ

حكايتَنَا ُكلَّها : 

َوناٍر  ماٍء  بنَْيَ  ُهنا  ُوِلْدنا 
.. ونُولَُد ثانيٌَة يف الُْغيوْم 
ال�ّساِحِل  حاُفة  على 
الْقياَمِة  بَْعَد  الالأََزَوْرِدِيّ 
تَْقتُِل  فال  َقليْل  ا  َعَمّ  ...
للُْع�ْسِب   ، اأْكَثَ  الُْع�ْسَب 
َعِن  فينا  يُداِفُع  روٌح 

الّروِح يف االأَْر�ِش/ 
َعِلّْم   ! اخْليَِل  �َسِيَّد  يا 

ِح�سانََك اأَْن يَْعتَِذْر
ا  َعَمّ بيَعِة  الَطّ ِلروِح 

نَْعَت ِباأَ�ْسجاِرنا : �سَ
جرةْ  اآه ! يا اأُْخِتَي ال�َسّ

بُوين  بوك َكما َعَذّ لََقْد َعَذّ
فال تطلبي امْلَغْفَرةْ 

اِب اأُمي واأُمْك .../ حلَطّ

...)2 (
ِيُّد  ال�َسّ يَْفَهَم  لَْن   ...
االأَبْيَ�ُش الَْكلماِت الْعتيَقْة 
ليَقة  ُهنا ، يف النُّفو�ِش الَطّ
َجر  ال�َسّ َوبنَْيَ  ماِء  ال�َسّ بنَْيَ 

...
كولومبو�َش  َحِقّ  َفِمْن 
يف  الِهنَْد  يَِجَد  اأَْن  ِرّ  احْلُ
اأَْن  ه  َحِقّ َوِمْن   ، بَْحر  اأَِيّ 

ُفلُْفاًل  اأَ�ْسبَاَحنا  ي  يُ�َسِمّ
ُو�ْسِعِه  َويف   ، ُهنوداً  اأَْو 
الْبَْحِر  لََة  بَْو�سَ  َ يَُك�رِشّ اأَْن 
َكْي تَ�ْستَقيَم َواأَخطاَء ريِح 
ق  ِدّ ماِل ، َولِكنَُّه ال يُ�سَ ال�َسّ
�َسوا�سيٌَّة  البَ�رَش  اأََنّ 
خاِرَج  كامَلاِء  َو  كالَْهواِء 

لََكِة اخْلاِرَطة ... !  َمْ
تولَُد  َكَما  يولَدون  واأَنَُّهُم 
بَْر�َسلونَة،  يف  النا�ُش 
اإِلََه  يَْعبُدون  لِكنَّهْم 
ُكِلّ �َسْيٍء ...  بيَعِة يف  الَطّ

َهْب ... َوال يَْعبُدوَن الَذّ
ُرّ يَبَْحُث  َوكولومبو�ُش احْلُ

َعْن لَُغٍة مَلْ
 يَِجْدها ُهنا ، وَعْن َذَهٍب 
اأْجداِدنا  َجماِجِم  يف 
ِيّبنَي وكان لَُه َما يُِريُد  الَطّ

ِيّ َوامَليِْت فِينا . ِمَن احْلَ
َحْرَب  يُوا�سُل  ملاذا  اإذاً 
ِه ، للِنّهايَة  االإباَدِة ِمْن َقْبِ

؟ 
ِزينَة  �ِسوى  ِمنَّا  يَبَْق  َومَلْ 
َخفيٍف  َوري�ٍش   ، للَْخراِب 

على ِثياِب الْبَُحرياِت .
َقلٍْب  ِملْيوَن  �َسبْعوَن 
َفَقاأَْت ...�َسيَْكفي َويَْكفي 

َمِلكاً  َمْوِتنا  ِمْن  ِلرَتِجَع   ،
الْزماِن  َعْر�ِش  َفْوق 
اأَْن  اأَن  ...اأما  ديد  اجْلَ
 ، َغريُب  يا   ، نَلْتَِقَي 

َغريبنَْي يف َزَمٍن واِحٍد ؟
   َويف بَلٍَد واِحٍد ، َمثْلَما 
يَلُتَقي الُْغَرباءُ على هاِوية 
ما  َولَنا   ... لَنا  ما  لَنا  ؟  
ما  لَُكْم  �َسماء   ِمْن  لَُكْم 
ِمْن  لَنا  ما  َولَُكْم   ... لَُكْم 

َهواٍء وَماء..
َح�سًى  ِمْن  لَنا  ما  لَنا 
ِمْن  لَُكْم  ما  َولَُكْم   ...

َحديد.... 
ْوَء  ال�سَّ ِلنَْقتَ�ِسَم  تَعاَل 
ما  ُخْذ   ، ِلّ  الِظّ ِة  ُقَوّ يف 
تُريد َو ُخْذ َذَهَب االأَْر�ِش 
لَنا  اتُْرْك  ،و  ْم�ش  وال�َسّ
يا  َوُعْد  �ْسماِئنا  اأَ اأَْر�َش 
 ... االأَْهِل  اإىَل   ، َغريُب 

وابَْحْث َعِن الِْهنْد /
... )3 (    

ِمْن  �َسَجٌر  ...اأَ�ْسماوؤُنا 
ِلُّق  ُتَ َطرْيٌ  َو  االإِلِه،  َكالِم 

اأَُعلْى ِمْن الْبُنُْدِقيَِّة.
ال تَْقَطعوا �َسَجَر اال�ْسم يا 
اأَيُّها الْقادمون ْمَن الْبَْحِر 

َخيْلَُكْم  تَنُْفثوا  ال  َو  َحْربَاً 
هول لَُكْم َربُُّكْم  لََهباً يف ال�ُسّ
لَنَا َربُّنا ، َولَُكْم دينُُكْم َولَنَا 
اهلل يف  تَْدِفنوا  فال  دينُنا 
باأَْر�ٍش  َوَعَدتُْكْم  ُكتٍُب 
تّدعوَن  َكما  اأَْر�سنا  على 
َعلوا َربَُّكْم حاِجِباً  ، َوال َتْ

يف بالِط امَلْلَِك ! 
َكْي  اأَْحاَلمنا  َوْرَد  ُخذوا 

تََرْوا ما نَرى ِمْن َفَرْح ! 
ِظِلّ  على  َوناموا 
تَطريوا  َكي  ْف�ساِفنا  �سَ

َياماً َياماً ... 
اأَ�ْسالُفنا  طاَر  َكما 
يبوَن َوعادوا �َسالماً  الِطّ

�َسالماً.
اأَيُّها الِْبي�ُش  �َستَنُْق�ُسُكْم ، 
َعِن  حيل  الَرّ ِذْكِرى   ،
 ، ط  امْلُتََو�ِسّ االأَبْيَ�ِش 
االأَبََديَِّة  ُعْزلَُة  َوتَنُْق�ُسُكْم 
على  تُِطُلّ  ال  غابَِة  يف 

الهاِويَْة
ال  ْخَرةٌ  �سَ َوتَنُْق�ُسُكْم 
ماِن  الَزّ نَْهِر  َق  تََدُفّ تُطيُع 

يع  ال�رَشّ
ِل  للتاأَُمّ �ساَعٌة  �َستَنُْق�ُسُكْم 
َج  لتُنْ�سِ  ، �َسْيٍء  اأِيّ  يف 

�رَشوريًَّة  �َسماًء  فيُكْم 
�َستَنُْق�ُسُكْم   ، اِب  للرُتّ
بنَْيَ  ما  د  َُدّ لِلرَتّ �ساَعٌة 
، �َسيَنُْق�ُسُكْم  َدْرٍب وَدْرٍب 
 ، يَْوماً  يورربيدو�ُش 
 َّ والبْابلينِيّ َكنَْعاَن  َواأَ�ْسعاُر 

، تَنُق�ُسُكْم...
َعْن  �ُسلَيْماَن  اأَغني 
�َسيَنُْق�ُسُكم   ، �سومَليَت 

�َسْو�َسٌن ِللَْحنني
الِبِّي�ُش  يُّها  اأَ �َستَنُْق�ُسُكْم 
َخيَْل  تُرِوّ�ُش  ذكرى 
يَُحُكّ  َوَقلٌْب  اجْلنُون 
يف  ُقلَُه  لتَ�سْ ُخوَر  ال�ُسّ
 ،  ... الَكَمنْجاِت  ِنداِء 
تَنُْق�ُسُكْم  و   ، يَنُق�ُسُكْم 
َحرْيَةٌ ِللُْم�َسْد�ِش : اإِْن كاَن 
ال بَُدّ ِمْن َقتِْلنَا َفاَل تَْقتُلوا 

الْكاِئناِت التَّي �ساَدَقتْنا،
َو ال تَْقتُلوا اأَْم�سنَا ...

َمَع  ُهْدنٌَة  �َستَنُْق�ُسُكْم   
تاِء  اأَ�ْسباحنا يف لَيايل ال�ِسّ
قُلّ  اأَ َو�َسْم�ٌش  الْعقيمة 
اأَقُلّ  بَْدٌر  َو   ، ا�ستعاالً 
رَية  اجْلَ ِلتَبُْدَو   ، اكِتماالً 
اْحِتفاالً على �سا�َسِة  اأَقُلّ 
َوْقتَُكْم  َفُخذوا   ، ينما  ال�ِسّ

...
 )4 (  

يَُخبَّي  ماذا  نَْعِرُف   ...
الْبَليُغ  الُْغمو�ُش  هذا 
على  تََدلَّْت  �َسماءٌ   .. لنا 

وَح . ملْحنا تُ�ْسلُْم الُرّ
على  تَ�سرُي  ْف�ساَفٌة  �سَ
َوْح�ٌش   ، يِح  الِرّ َقَدٍم 
�ُش َملكًة يف   ثُقوِب  يُوؤَ�ِسّ

الَْف�ساِء اجَلريِح
اأَْخ�ساَب  ِلُّح  ُيَ َوبَْحٌر   ...
اأَبْواِبنا ، َومَل تَُكْن االأَْر�ُش 
 ، اخلليقِة  َقبَْل  اأَثَْقَل 
َعَرْفناهُ  كهذا  �سيئاً  لكْن 
�َسرَتوي   ... ماِن  الَزّ َقبَْل 

ياُح لنا الِرّ
نَّنا  لٍكِ  ، والِنّهايََة  ِبَديَتَنا   
حا�رِشَنا  اليَْوَم  نَنِْزُف 
َرَماِد  يف  اأَيَّاَمنا  َونَْدِفُن 
اأَثينا  لَيْ�َسْت   ، االأَ�ساطرِي 
ِمَن  اأَيَّاُمُكْم  َونَْعِرُف  لنا   
لَيْ�َسْت  َو   ، امْلَكاِن  ُدخاِن 
ما  َونَْعِرُف   ، لَُكْم  اأَثينا 
ِيُّد  ال�َسّ  – امْلَعِدُن  َهيَّاأَ 

الْيَْوَم ِمْن اأَْجِلنا   
 َوِمْن اأَْجِل اآلَهًة تَُدافْع َعْن 

امْللِح يف ُخبِْزنا ... ..
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 اكت�صاف اأ�صرار جديدة
 الأدوية االكتئاب

اأكد علماء من جامعتي اإي�ست اأجنليا واأ�ستون الربيطانيتني اأن اال�ستعمال 
الطويل مل�سادات االكتئاب يت�سبب باخلرف.

وتو�سل العلماء اإىل تلك النتائج بعد درا�سات ا�ستمرت 9 �سنوات عاينوا 
خاللها امللفات الطبية لنحو 350 األف �سخ�ص تزيد اأعمارهم عن 65 
�سنة، 40 األفا منهم كانوا م�سابني باأعرا�ص االكتئاب ويتناولون اأدوية 

لتح�سني حالتهم النف�سية.
وبعد اأن الحظ العلماء اأن ن�سبة امل�سابني باخلرف كانت اأعلى بكثري 

عند الذين يتعاطون م�سادات االكتئاب، دققوا يف نوعية االأدوية، فتبني 
اأن ما يدعى مب�سادات الكولني هي اأكرث ما يزيد احتمال االإ�سابة 

باخلرف عند تعاطيها على املدى الطويل.

 فح�ص جديد للدم يعتمد 
على �صور الهاتف الذكي

    
طّور باحثون فح�ساً جديداً للدم يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 

لتوفري نتائج �رسيعة بطريقة �سهلة �سواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
وي�ستطيع الفح�ص اجلديد ك�سف االأج�سام امل�سادة با�ستخدام 

االإنزميات، ويوفر على املر�سى كبار ال�سن زيارة املخترب.
وبح�سب دورية »بايو�سين�سور�ص وبايواإليكرتونيك�ص« التي ن�رست تقريراً 
عن فح�ص الدم اجلديد يغني هذا الفح�ص الذي ي�سّمى Melisa عن 

زيارة املخترب ويخت�رس وقت الفح�ص. وهو عباره عن جهاز يزن ن�سف 
كغم ويتاألف من �سخان مائي يحت�سن عينات من الدم ويحللها عن طريق 

ال�سور التي يتم التقاطها بهاتف حممول.

اأطعمة وم�صروبات تنّظف الرئة 
من الغبار وال�صموم

الرئتان هما الو�سيط بني الهواء اخلارجي والدورة الدموية للج�سم، 
وبذلك يلعبان دوراً هاماً يف تنقية الهواء وف�سل االأك�سجني واإخراج 
الغبار. ل�سمان قيام الرئتني بوظائفهما، وتقليل متاعب التنف�ص يف 
مو�سم الربيع احر�ص على تناول االأطعمة وامل�رسوبات التي تنظف 

الرئتني، وت�سفي االأ�رسار الناجتة عن دخان ال�سجائر وعادم ال�سيارات 
والغبار:

* لتنظيف الرئتني من ال�سموم تناول ع�سري العنب يومياً ، مع اإ�سافة 
قطرات من الليمون )احلام�ص( اإليه.

* لتح�سني �سحة رئتيك ا�رسب املزيد من املاء، مع احلد من تناول 
منتجات االألبان، واللحوم، والذرة، والقمح، وال�سويا.

اإ�صابات الراأ�ص تزيد احتمال 
االإ�صابة باخلرف!

تو�سل علماء من جامعة اأوميو ال�سويدية اإىل اأن االإ�سابات اأو الكدمات 
التي يتعر�ص لها راأ�ص االإن�سان ترفع من احتمال اإ�سابته باخلرف يف 

غ�سون مدة ت�سل اإىل 30 �سنة.
وللتاأكد من اأخطار اإ�سابات الراأ�ص املختلفة على املدى الطويل، قام 

علماء من جامعة اأوميو ال�سويدية بدرا�سات حللوا خاللها البيانات 
الطبية لنحو 3.3 مليون �سخ�ص، مت ت�سجيلها وجمعها يف م�سايف البالد 

على مدى 40 عاما تقريبا، حيث ركزوا على التاريخ الطبي لهوؤالء 
االأ�سخا�ص واالإ�سابات التي تعر�سوا لها وحالة جهازهم الع�سبي.

وبيت نتائج الدرا�سات اأن اإ�سابات الراأ�ص، وخ�سو�سا تلك التي توؤثر على 
املنطقة القحفية يف الدماغ، تزيد من احتمال اخلرف مبعدل ملحوظ، 

فاحتمال االإ�سابة باخلرف يف ال�سنة االأوىل بعد حدوث االإ�سابة كان 
مرتفعا مبعدل 80%، ويف ال�سنوات الـ 15 الالحقة كان احتمال االإ�سابة 
باخلرف نحو 45%، وو�سلت تلك الن�سبة اإىل 25% على مدى ال�سنوات الـ 

30 من تعر�ص النا�ص لتلك االإ�سابات.

 طريقة �صهلة الإنقا�ص
 الوزن يف مكان العمل

ك�سف علماء اأمريكيون عن طريقة جديدة ت�ساعد على فقدان 3 
كيلوغرامات من الوزن الزائد �سنويا اأثناء العمل وقال العلماء اإن التخلي 

عن املقعد يف مكتب العمل مفيد جدا للذين يريدون التخل�ص من وزنهم 
الزائد، دون احلاجة اإىل تغيري اأنظمتهم الغذائية. ويكفي ق�ساء �ست 

�ساعات يوميا بو�سعية الوقوف للح�سول على نتائج مر�سية يف تخفي�ص 
الوزن بح�سب الدرا�سة.

ن�صائح ب�صيطة حتميك من مر�ص قاتل!
�سحي  غذائي  نظام  اتباع  يعترب 
ال  قد  لالأ�سف،  ولكن  جيدا،  اأمرا 
مينع ذلك االإ�سابة ب�رسطان االأمعاء 
ب�سكل كامل، وفقا لالأطباء. وت�سمل 
الحتمال  املرافقة  اخلطر  عوامل 
زيادة  اخلطري:  باملر�ص  االإ�سابة 
الكثري من  الوزن والتدخني و�رسب 
الكحول ومر�ص ال�سكري من النوع 
الن�سائح  اأهم  يلي  وفيما  الثاين 
التي ت�ساعدك على تقليل احتمال 

االإ�سابة ب�رسطان االأمعاء:

عن  تبتعد  ل   1-
الكربوهيدرات

ميكن اأن تكون الكربوهيدرات غري 
حمببة عند حماولة اإنقا�ص الوزن، 
اأن االألياف  ولكن اخلرباء يعتقدون 
ميكن اأن ت�ساعد يف ت�رسيع حترك 
ومن  اله�سمي  اجلهاز  الطعام عرب 
االأف�سل التم�سك باأ�سناف احلبوب 

االأ�سمر  اخلبز  مثل،  الكاملة 
متتلك  حيث  واملعكرونة،  واالأرز 
م�سادة  خ�سائ�ص  االأطعمة  هذه 
اأمعاءك  ي�ساعد  ما  لاللتهابات، 

على البقاء ب�سحة جيدة.

اخل�ضروات  تناول   2-
والفواكه

اأظهرت الدرا�سات اأن تناول كميات 
اأن  ميكن   ،C فيتامني  من  كبرية 
االإ�سابة  خطر  تقليل  يف  ي�ساعد 
بتخزين  قم  لذا  االأمعاء.  ب�رسطان 
االأخرى،  واحلم�سيات  الربتقال 
باالإ�سافة اإىل تناول الفلفل والتوت 

والكيوي.

اللحوم  من  احلد   3-
امل�ضنعة

 Beating Bowel منظمة  تقول 

Cancer اخلريية اإن هناك عالقة 
واتباع  االأمعاء  �رسطان  بني  قوية 
الكثري  على  يحتوي  غذائي  نظام 
املعاجلة.  احلمراء  اللحوم  من 
من  اأقل  بتناول  املنظمة  وتو�سي 
يف  االأحمر  اللحم  من  غرام   500

االأ�سبوع.

من  الكثري  تناول   4-
الأ�ضماك

وهو  للّحوم  هام  بديل  يوجد 

الزيتية  االأنواع  خا�سة  ال�سمك، 
ال�سلمون وال�رسدين واأظهرت  مثل 
اأجريت عام 2016 يف كلية  درا�سة 
الربيطانية  بالعا�سمة   King’s
من  قليلة  كمية  تناول  اأن  لندن، 
االأ�سماك الزيتية يف اليوم، ميكن اأن 
ب�رسطان  االإ�سابة  من خطر  يقلل 
اأن  ويعتقد  كبري  ب�سكل  االأمعاء 
ال�سبب يف ذلك هو اأن هذه االأنواع 
من االأ�سماك غنية باأوميغا 3، ولها 
امل�سادة  اخل�سائ�ص  من  الكثري 

لاللتهابات.

لقاح فريو�ص �صائع قد مينع االإ�صابة مبر�ص ع�صبي خطري!

تطوير حبوب م�صنوعة من ال�صوكوال لعالج مر�ص ال�صكري

وجدت درا�سة بريطانية اأن مر�ص الت�سلب 
الع�سبي املتعدد »MS« يتطور بعد االإ�سابة 
اإىل  توؤديان  منف�سلتني،  �سائعتني  بعدويني 
قيام اجل�سم مبهاجمة نف�سه ووجد علماء 
الواليات  يف  وهارفارد  غال�سكو  جامعة 
اخليطية  الديدان  عدوى  اأن  املتحدة 
تكونا  اأن  ميكن  اأب�ستاين-بار،  وفريو�ص 
النتائج  ت�سري  لذا،  الع�سبي  للمر�ص  �سببا 
م�سادة  عقاقري  اأو  لقاح  تطوير  اأن  اإىل 
مينح  اأن  ميكن  اأب�ستاين-بار،  لفريو�ص 
النا�ص ح�سانة �سد الت�سلب املتعدد. وقال 
ا�ست�ساري  ليت�ص،  بول  جون  الربوفي�سور، 
غال�سكو،  جامعة  يف  الع�سبية  االأمرا�ص 
هو  املتعدد  الع�سبي  الت�سلب  »مر�ص  اإن 
م�سادة  اأج�ساما  اجل�سم  فيها  ينتج  حالة 
اأبدا«.  تُفهم  مل  الأ�سباب  وذلك  الأنظمته 
بع�ص  بالفعل  »هناك  اأن  مو�سحا  واأ�ساف 
االأدلة على اأن التعر�ص لفريو�ص اأب�ستاين-
بار يجعل من املرجح اأن يقوم �سخ�ص ما 

املتعدد،  الع�سبي  الت�سلب  مر�ص  بتطوير 
الكامل  التف�سري  يقدم  ال  هذا  ولكن 
حاليا  العلماء  تف�سري  ويعترب  للم�سبب«. 
الإجراء  يخططون  ولكنهم  نظرية،  جمرد 
املزيد من االأبحاث وجتدر االإ�سارة اإىل اأن 
الديدان اخليطية توؤثر على حوايل �سد�ص 
ت�سيب  طفيلية  عدوى  وهي  العامل،  �سكان 
االأطفال.  لدى  �سائعة  تعترب  كما  االأمعاء، 
من  واحد  فهو  اأب�ستاين-بار  فريو�ص  اأما 
اأكرث الفريو�سات �سيوعا لدى الب�رس، حيث 
اأن  من  الرغم  على  الغدية  احلمى  ي�سبب 
العديد من االأ�سخا�ص يعانون من اأعرا�ص 
األف   100 حوايل  اأن  يذكر  فقط.  خفيفة 
مر�ص  من  يعانون  بريطانيا  يف  �سخ�ص 
الت�سلب املتعدد، حيث تبداأ احلالة الع�سبية 
عندما يهاجم جهاز املناعة االأع�ساب، ما 
وم�ساكل  والت�سنجات  والتعب  االأمل  ي�سبب 
الت�سلب  البحث يف جملة  ونُ�رس  الروؤية  يف 

املتعدد واال�سطرابات ذات ال�سلة.

 مت تطوير حبوب حتتوي على العنا�رس الغذائية 
الرئي�سية املوجودة يف الكاكاو، والتي حتمي 
املر�سى امل�سابني بال�سكري من م�ساعفات 

تهدد حياتهم ويقول الباحثون باأن املواد 
الكيماوية، امل�سماة بالالفانول، ميكن اأن تتحول 

اإىل دواء للحوؤول دون تاأثريات املر�ص ال�سارة 
وقد خل�ست درا�سة حديثة ن�رست يف دورية 
»م�سادات االأك�سدة« اإىل اأن احلبوب حت�ّسن 

ال�سيطرة على ن�سبة ال�سكر يف الدم، وتقلل من 
م�ستويات الدهون ال�سار يف الدم، وت�ساعد على 

جتنب االأ�رسار الطويلة االأمد امل�ساحبة ملر�ص 
ال�سكري. 

وبداأ تداول احلبوب يف اململكة املتحدة بعدما 
متت املوافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة 

�سالمة االأغذية االأوربية. 
وحتتوي كل حبة من �سوكواله الفالفونول على 
200 ميلي غرام من م�ستخل�ص فالفان الكاكو، 

اأي اأكرث بثالثة اأ�سعاف من الكمية اليومية 
املو�سى بها للتحكم مبر�ص ال�سكري من اجلدير 

بالذكر باأن درا�سات اإ�سافية يجريها فريق من 
املخت�سني من موؤ�س�سة »بلود فلو« بالتعاون 

مع جامعة هارفارد االأمريكية، بهدف معرفة 
فيما اإذا كانت احلبوب تقلل من معدل االإ�سابة 
بالنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية واخلرف، 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
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الطريق اإىل اهلل بوا�سطة
 الطريق اإىل التوبة الطريق اإىل اهلل هَي غاية ما نن�شده يف هذِه احلياة 

، والطريق اإىل اهلل �شبيل النجاة ، فهَي الطريق امل�شتقيم وطريق احلق 
، واإذا اأردنا اأن نعرف طريقنا اإىل اهلل فعلينا اأن نعرف اهلل ، ومعرفة اهلل 
عّز وجّل تكون بالنظر يف خلقِه ويف كوِنِه املنظور ، ويف كتابِه احلكيم 

امل�شطور القراآن الكرمي ، الذي ال يب فيه وال �شّك ، نعِرف طريقنا اإىل 
اهلل بالهداية وهدايتنا باالإ�شالم ، هدايتنا باإتباع ر�شولِه اخلامت حمّمد 
�شلّى اهلل عليه و�شلّم ، هدايتنا بطاعة اأوامره ، فاإذا حتّققت الهداية 

وحتّقق االإتباع ملا جائنا يف القراآن الكرمي وما جائنا به �شّيدنا حمّمد 
�شلّى اهلل عليه و�شلّم ، فهِذِه بال �شّك هي الطريق اإىل اهلل ، وهي النجاة 

من الطرق امُلهلكة. من الطرق اأي�شاً طريق ال�شالة ، فال�شالة هي 
ال�شلة التي تربطنا مع اخلالق جّل وعال ، اإذ يكون العبد يف اأثناء �شالته 

اأقرب ما يكون اإىل اهلل تعاىل ، حيث اأنه يكون بني يدي اهلل تعاىل و اإذا 
دعا العبد ربه يف اأثناء ال�شالة فاإن اهلل تعاىل باإذنه ي�شتجيب له ، و هذا 

دليل على عظمة ال�شالة و هي من اأهم و اأول االأمور التي يتقرب من 
نَي  ِ َرِبّ الَْعامَلِ ْمُد هلِلَّ خاللها العبد اإىل ربه . قال تعاىل و تبارك : » احْلَ

يَّاَك نَ�ْشتَِعنُي  يِن )4( اإِيَّاَك نَْعبُُد َواإِ ِحيِم )3( َماِلِك يَْوِم الِدّ ْحَمِن الَرّ )2( الَرّ
» �شدق اهلل العظيم . ن�شتنتج من االآية الكرمية عدد من االأمور التي 

يتقرب بها العبد اإىل ربه 

خ�سائ�ص املذهب املالكي
هو املذهب املالكي الذي اختاره 

الآباء و الأجداد عن اإميان واقتناع 
وحجة وبرهان. ومل يبغوا به 

بديال منذ عرفوه فجمع �شملهم 
ووحد كلمتهم و�شان دولتهم 

وع�شمهم من التفرق والختالف 
مبا امتاز به من خ�شو�شيات على 
�شعيد اأ�شول الفقه،وعلى �شعيد 

الفقه نف�شه.
ال�شريف  النبوي  احلديث   -  1

الوارد يف عامل املدينة 
على  املذهب  خ�شو�شيات   -  2

م�شتوى اأ�شول الفقه
ال�شعيد  على  خ�شو�شياته  يف   -  3

الفقهي و نوجزه يف ع�شرة 
حماور:

اأول : رحابة �شدره و انفتاحه 
على غريه من املذاهب الفقهية 
وال�شرائع ال�شماوية ال�شابقة..

ثانيا : قابليته للتطور والتجديد 
ومواكبة الع�شر..

ثالثا : املرونة يف معاجلة كثري 
من الق�شايا ال�شائكة واحلالت 

امل�شتع�شية..
رابعا   : ال�شماحة والتي�شري يف 

اأحكامه واآرائه..
خام�شا : الو�شطية والعتدال 

يف اأحكامه ومواقفه ويف اأ�شوله 
وفروعه..

�شاد�شا : البعد املق�شدي..
�شابعا: البعد العلمي واملعريف 

بن�شو�ص ال�شريعة الإ�شالمية 
وروحها..

ثامنا  : البعد الجتماعي 
وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه.. 

تا�شعا  : املنطقية والعقالنية يف 
اأحكامه.. 

عا�شرا : الواقعية، نوازله وفروعه 
يف خمتلف الأبواب..

حّق اهلل على عباده
وتعاىل-  -�شبحانه  اهلل  خلق   
االإن�شان ف�ّشواه وعدله، و�شّوره 
فاأح�شن �شورته، وكّرَمه ومنحه 
العقل، وجعله خليفة يف االأر�ض، 
و�شّخر له كّل ما فيها، واأكرمه 
بالّتكليف وهداهُ ال�شبيل، وبعث 
ومنِذرين  ُمب�رشين  الّر�شل  اإليه 
و�شدق  ي�شّل،  اأو  يّزل  ال  حتى 
ُذو   ُ )َواهلَلّ يقول:  اإذ  العظيم  اهلل 

ومن  الَْعِظيِم(،]١[  ِل  الَْف�شْ
حّق اهلل -�شبحانه وتعاىل- على 
ي�رشكوا  وال  دوه  يوِحّ اأن  العباد 
به �شيئاً، فهو اخلالق وما �شواه 
الرازق  وهو  �شعيف،  خملوق 
وما �ِشواه مرزوق حمتاج، وهو 
الفّعال ملا يريد، وكّل ما �شواه 
وله  ذبابة،  خلق  عن  عاجزون 
�شواه،  رَبّ  فال  واالأمر،  امللك 

وال اإله غريه، وواجب العباد اأن 
-�شبحانه  اهلل  عظمة  يعرفوا 
عليه  فيُثنون  وف�شله،  وتعاىل- 
وميجّدونه  احل�شن،  الثناء 
له،  اأهل  هو  مبا  ويذكرونه 
اهلل  على  الثناء  يكون  فكيف 
�شبحانه وتعاىل؟ وما هي �شيغ 
اهلل  اأثنى  وهل  اهلل؟  الثناء على 

على نف�شه؟

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

اأن ثواب تالوة القراآن اأعظم من اأنف�ص اأموال الدنيا.
اأن كل حرف فيه بع�شر ح�شنات.

اأنه يورث الإن�شان الراحة والذكر احل�شن يف ال�شماء 
والأر�ص.

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

اأن اأف�شل النا�ص هو من يتعلم القراآن ويعلمه.
اأن اهلل تعاىل ل يعذب اإن�شاًنا حفظ القراآن وعمل به.

اأنه ياأتي �شفيًعا لأ�شحابه الذين كانوا يعملون به يف الدنيا.
اأن �شاحب القراآن رفعه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم �شلى 

اهلل عليه و�شلم اإىل مراتب العلماء.
اأن �شاحب 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.
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الهدافني  اأ�شهر  Neymar..من 
 Parisفريق والعب  العامل  يف 
منتخب  وجنم   San Jerman
 ، ـ  عاما   26 ـ  القدم  لكرة  الربازيل 
ي�شتهر مبهارات متعددة اإيل جانب 
القدم،  كرة  لعب  يف  الفذة  موهبته 
فارهة  �شيارات   6 ميتلك  فهو 
بنف�شه  القيادة  ويع�شق  وطائرتني 
وال�رسيعة  الفارهة  وال�شيارات 
من  مميزة  جمموعة  وميتلك 

ال�شيارات الفريدة.
 GT ک8   Audi ال�شيارة  تاأتي 
Spyder املك�شوفة بلونها االأبي�ض 
لدي  املف�شلة  ال�شيارات  اأوائل  يف 
مبحرك  تتميز  Neymarوهي 
 560 قوة  ويولد  لرت   5.2 �شعة   10»
بالقدم،  رطل   398 وعزم  ح�شانا 
اإيل  �شفر  من  الت�شارع  وت�شتطيع 
100 كيلومرت يف ال�شاعة خالل 3.7 

ثانية.

بنف�شه  بقيادتها  الالعب  ويقوم 
واخلروج  الريا�شية  لل�شالة 
بع�ض  وح�شور  اأ�شدقائه  مع 
�شعرها  ويبلغ  الر�شمية  املنا�شبات 
246 األف دوالر اأمريكي، باالإ�شافة 
 Audi اإيل �شيارة اأخري مميزة من
وهي کS7 زرقاء ويبلغ �شعرها 150 
جتهيزها  مت  اأمريكي  دوالر  األف 
واأحدث  الداخل  من  فاخر  ب�شكل 
املتطورة  التكنولوجيا  جتهيزات 

�شقف  فتحة  متتلك  اأنها  كما 
ومق�شورة ريا�شية فارهة.

واأ�شاف �شيارة رائعة اإيل جمموعته 
 Porsche Panamera وهي 
Turbo وتتميز مبحرك �شعة 3.9 
وعزم  ح�شانا   550 قوة  ويولد  لرت 
الالعب  ويف�شل  بالقدم  رطل   567
والتجول  ال�شفر  عند  قيادتها 
يقرب  ما  �شعرها  ويبلغ  باملدينة 

من 200 األف دوالر اأمريكي.

�سيارة كهربائية خارقة 
تعر�ض للبيع يف رو�سيا!

غوغل تعزز اأنظمة املعلومات 
والرتفيه يف "فولفو"

 Electric Motors" اأكد وكالء 
ا�شتالم  بدء  مو�شكو  يف   "Club
Concept_" طلبات �رساء �شيارة
Two" الريا�شية الفاخرة، وزودت 
هذه  الت�شيكية   "Rimac" �رسكة 
كهربائية  حمركات  باأربع  ال�شيارة 
عزم  توليد  على  قادرة  جبارة 
1914 ح�شانا، وزيادة الت�شارع من 
غ�شون  يف  كلم/�شاعة   100 اإىل   0
ال�رسعة  وتبلغ  فقط،  ثانية   1.8
كلم/   412 ال�شيارة  لهذه  الق�شوى 

املتطورة  وبطارياتها  �شاعة، 
كلم   650 م�شافة  متكنها من قطع 

بال�شحنة الواحدة.
ال�شيارة  بطاريات  زودت  كما 
متكن  التي  ال�رسيع  ال�شحن  مبيزة 
امل�شتخدم من ملء 80% من �شعتها 
يف ظرف ن�شف �شاعة فقط ومن 
Concept_" املنتظر اأن تطرح

ب�شعر  الرو�شية  ال�شوق  يف   "Two
131 مليون روبل اأي )نحو 2 مليون 

و138 األف دوالر(.

�شناعة  يف  الرائدة  فولفو  اأعلنت 
علي  مع جوجل  تعمل  اأنها  ال�شيارات 
بال�شوت  التحكم  خا�شية  اإدخال 
 Google"و "Google Assistant"
 "Google Maps"و "Play Store
اإ�شافة اإيل خدمات اأخري من غوغل 
اإيل اجليل املقبل من نظام املعلوماتية 
نظام  اإيل  ا�شتناداً  وذلك   "Sensus"

الت�شغيل "Android" من غوغل.
و�شوف تعزز �رساكة فولفو مع جوجل 
عمالء  بها  يتعامل  التي  الطريقة 
فولفو مع �شياراتهم ويتفاعلون معها.. 
التي  واخلدمات  التطبيقات  وتتوفر 
يف  امل�شّمنة  وفولفو  جوجل  طّورتها 
التطبيقات  اآالف  اإيل  اإ�شافة  ال�شيارة 
خالل  من  املتاحة  االإ�شافية 
مت  الذي   "Google Play Store"
اأنظمة  مع  وتكييفه  وتطويره  حت�شينه 
علي  املعتادة  والرتفيه  املعلومات 

 ."Android"
 "Sensus" ومبا اأن اجليل التايل من
 "Android" شوف يعمل وفقاً لنظام�
وحتديثات  اجلديدة  التطبيقات  فاإن 
الربامج �شوف تتوفر يف الوقت الفعلي 
و�شوف  تلقائياً..  ا�شتخدامها  وميكن 
فولفو  ل�شيارات  االأمر  هذا  ي�شمح 
العمالء  احتياجات  مع  بالتفاعل 
وتقدمي اأحدث املعلومات واخلدمات 

التنبوؤية لل�شائقني.
رئي�ض  نائب  جرين  هرنيك  وقال 

فولفو  يف  والتطوير  االأبحاث  ق�شم 
اإدخال  يوؤدي  �شوف  لل�شيارات: 
خدمات جوجل اإيل �شيارات "فولفو" 
جمال  يف  االبتكار  عملية  ت�رسيع  اإيل 
وي�شاعدنا  االإنرتنت  ب�شبكة  االت�شال 
تطبيقات  وتعزيز  تطوير  علي 
"قريباً،  وتابع  املت�شلة.  واخلدمات 
�شوف يكون با�شتطاعة �شائقي فولفو 
من  االآالف  اإيل  املبا�رس  الو�شول 
التي جتعل  ال�شيارة  داخل  التطبيقات 
وجتربة  �شهولة  اأكرث  اليومية  احلياة 

اأكرث متيزاً يف داخلها". 
 "Google Assistant" ويوفر   
واجهة تو�شيل �شوتي مركزية لل�شيارة 
وظائف  بالتحكم يف  لل�شائقني  ت�شمح 
ال�شيارة مثل مكّيف الهواء وا�شتخدام 
املو�شيقي  لت�شغيل  التطبيقات 
تكون  عندما  حتي  الر�شائل  واإر�شال 
ال�شيارة غري مت�شلة ب�شبكة االإنرتنت.. 
من  احلّد  يف  التكامل  هذا  وي�شاهم 
علي  ي�شاعد  ما  وهو  ال�شائقني  اإلهاء 
اإبقاء نظرهم مرّكزاً علي الطريق يف 

كل االأوقات. 
 "Google Map  " متّكن  و�شوف 
اأي�شاً اجليل التايل من "Sensus" من 
اخلرائط  عن  حمّدثة  بيانات  توفري 
اإبقاء  مع  باأول،  اأوالً  ال�شري  وحركة 
ال�شري  حركة  علي  مطلعني  ال�شائقني 
البديلة  الطرقات  واقرتاح  املرتقبة 

ب�شكل ا�شتباقي. 

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رسكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت االنتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة واالأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة االأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، باالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف االإ�شاءة وعدد من املهام االأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دوالر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رسكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

االأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رسحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 
ال�رسكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رس  كندا  يف  اليابانية  ال�رسكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رسكة يف املعر�ض الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  االأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رسكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

ك�شفت �رسكة "اأوتوفاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الك�سف عن مناذج ع�سكرية من �سيارة "نيفا" الرو�سية
الدفع اخلفيفة "باغي" ،ومت اختبار ال�شيارة يف االأرا�شي الوعرة، وات�شح اأنها قادرة على ال�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات "بي اإم بي".

وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�شة، اأناتويل ليبيد، اإن "نيفا" الع�شكرية املطورة خم�ش�شة للدعم الناري للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها 
بني قعرها واالأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.قاذف قنابل اأو ر�شا�ض من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت امل�شافة 
واأكد ليبيد اأن �رسكة "اأوتوفاز" �شلمت 4 �شيارات ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�شة املرابطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك 

يف �شواحي مو�شكو.
االأرا�شي الوعرة حيث ت�شتهلك 12-15 لرتا من الوقود.اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل ال�رسيع واال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رسعتها 100 كيلومرت يف ال�شاعة يف 
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في�ضبوك تزود املناطق النائية باإنرتنت اجليل اخلام�س من الف�ضاء

�شبكة  لتوفري  في�شبوك  تخطط 
املناطق  يف  العري�شة«  »احلزمة 
النائية عرب العامل بوا�شطة الأقمار 
نقل  تقنية  وهي  ال�شطناعية، 
الرتدد  متعددة  خمتلفة  اإ�شارات 
وتنوي ال�شبكة الجتماعية الأكرث 
�شعبية يف العامل اإر�شال جمموعة 
اإىل  ال�شطناعية  الأقمار  من 
كلم   600 بني  منخف�ض  مدار 

ووفقا  الأر�ض  فوق  كلم  و2000 
التي  الإلكرتوين  الربيد  لر�شائل 
في�شبوك  داخل  من  ت�رسيبها  مت 
 ،»Wired« موقع  خالل  من 
فاإن ال�رسكة تخطط لإطالق اأول 
ويحمل  ال�شطناعية،  اأقمارها 
ا�شم »اأثينا«، اأوائل العام املقبل. 
عن  الت�رسيبات  تك�شف  ومل 
يهدف  الذي  امل�رسوع  تفا�شيل 

اإىل تو�شيل الإنرتنت اإىل املناطق 
اخلدمة  هذه  من  »املحرومة« 
ذات  ال�شطناعية  الأقمار  عرب 
املنخف�ض،  الأر�شي  املدار 
باأكمله،  للكوكب  تغطية  لتوفري 
»�شتارلينك«  �شبكة  غرار  على 
»�شبي�ض  �رسكة  تخطط  التي 

اإك�ض« لإطالقها.
التي  التفا�شيل  كانت  ومهما 

ال�شطناعي  القمر  يت�شمنها 
في�شبوك  دوافع  تبقى  »اأثينا«، 
ت�شعى  حيث  حالها،  على  وراءه 
يف  الإنرتنت  توفري  خالل  من 
مزيد  جللب  العامل  اأنحاء  جميع 
حتى  اجلدد  امل�شتخدمني  من 
يظل جمهور في�شبوك ووات�ض اآب 
وفي�شبوك  وم�شنجر  واإن�شتغرام 

يف ازدياد م�شتمر.

اأي م�ضاعد �ضوتي هو الأف�ضل للأجهزة 
والهواتف الذكية؟

ن�رس موقع »Stone Temple Consulting« نتائج درا�شة قام بها 
حمللون يف جمال التقنية لكت�شاف اأف�شل امل�شاعدات الذكية العاملة يف 

الكمبيوترات والأجهزة الذكية. وخالل الدرا�شة، قام املحللون باختبار 
اأ�شهر تلك امل�شاعدات واأكرثها رواجا، كم�شاعد غوغل ال�شوتي وم�شاعد 

»Siri« الذي طورته اآبل، وم�شاعد »Cortana« من مايكرو�شوفت، 
و«Alexa« من تطوير اأمازون، وطرحوا على تلك امل�شاعدات نحو 5000 

�شوؤال وطلبوا منها القيام بالعديد من املهام للتحكم مبختلف الكمبيوترات 
والأجهزة الذكية. وبعد مقارنة النتائج تبني للمحللني اأن م�شاعد غوغل 

الذكي هو الأف�شل اأداء ب�شكل عام، كما اأن ن�شب اأخطائه يف الإجابات اأو 
فهم الأوامر كانت الأقل مقارنة بامل�شاعدات الأخرى.

 »Cortana« ويف املرتبة الثانية من حيث الأداء وال�شتجابة جاء م�شاعد
.»Siri« وبعده »Alexa« من مايكرو�شوفت، تاله م�شاعد

تطبيق مميز 
ي�ضاعدك يف حفظ 

الكلمات الإجنليزية 
بطريقة مبتكرة
تطبيق  هو   Memrise تطبيق 
الكلمات  ي�شاعدك يف حفظ  مميز 
الإجنليزية بطريقة مبتكرة، بحيث 
من  تعلمها  تريد  التي  اللغة  تختار 
بني 100 لغة، ثم يعر�ض لك كلمات 
ونطقها  تعريفها  مع  متكرر  ب�شكل 
عدد  حتديد  وميكنك  ال�شحيح، 
�شتحفظها  التي  للكلمات  معني 

اأ�شبوعياً.

مميزات التطبيق:

على  ت�شاعدك   Chatbots  -
حت�شني تدفق املحادثة

ي�شاعدونك  حقيقيون  اأ�شخا�ض   -
يف  يوم  كل  حقيقية  لغة  تعلم  على 

ال�شياق
الألعاب  من  متنوعة  جمموعة   -
التفاعلية املثرية للتعلم واملمار�شة: 
مهارات   ، ال�رسعة  مراجعة 
 ، ال�شعبة  الكلمات   ، ال�شتماع 

جعة  ا ملر ا
 Grammarbot  ، الكال�شيكية 

...
ت�شجيل  النطق: عن طريق  دليل   -
املتحدثني  مع  نطقك  ومقارنة 

الأ�شليني
اختبار   : ات�شال  دون  و�شع   -
مهاراتك اللغوية كلما وحيثما يكون 

منا�شبًا لك
من  عدد  اأقل  اأو  الكثري  تعلم   -

الكلمات يف اليوم كما ت�شاء .

الطريقة ال�ضحيحة ل�ضحن 
بطارية هاتفك

التدوينة  هذه  يف 
الطريقة  معكم  �ساأ�ستعر�ض 
بطارية  ل�سحن  ال�سحيحة 

جهازك:
-1 جتنب احلرارة املتطرفة
بجرعات  هاتفك  ا�سحن   2-

م�ستمرة
هاتفك  بطارية  تدع  ل   3-
على  حافظ   4- متاما  تنفد 
�سحن بطاريتك ما بني 65% 
ل   5- اأف�سل  فهذا   75% اإىل 

ت�سحن بطاريتك بالكامل

حل �ضريع لنقل ملفاتك من الذاكرة 
الداخلية اإىل بطاقة SD يف هاتفك

تطبيق Files To SD Card يقدم 
لنقل  واحدة  بنقرة  �رسيع  حل  لك 
اإىل  الداخلية  الذاكرة  من  ملفاتك 
بنقل  قم  هاتفك.  يف   SD بطاقة 

والتنزيالت  الفيديو  ومقاطع  ال�شور 
اخلا�شة   SD بطاقة  اإىل  الأخرى 
بك. هذا التطبيق مفيد لالأجهزة مع 
ذاكرة داخلية �شغرية والتي ل ت�شمح 

بحفظ امللفات اخلا�شة بك مبا�رسة 
التطبيق  هذا  مع   ،SD بطاقة  اإىل 
الداخلية  الذاكرة  حترير  ميكنك 

جلهازك.

 Screenhot تطبيق
Pro

�شا�شة  لقطات  التقاط  ميكنك 
واحدة  بنقرة  فيديو  ومقاطع 
اأي  مع  وم�شاركتها   ، فقط 

اإخفاء  يتم  اقت�شا�شها.  اأو  تطبيق 
�رسيط  يف   Screenhot Pro
وهذا  اإطالقه.  مبجرد   ، الإ�شعار 

دائًما  اإليه  الو�شول  اأنه ميكن  يعني 
عن  النظر  بغ�ض   ، مكان  اأي  ويف 

ال�شا�شات التي اأنت عليها.

Duck Warfare لعبة
حتاول �رسكة GÜSCO اأن تاأخذ متجرك! ان�شم اإىل 
القوى مع اأكرث من 20 بًطا وتقاتل من اأجل منزلك يف 

لعبة Quackiest على الإطالق!

 A TIME IN SPACE لعبة
VR 2

رحلة مثرية اأخرى اإىل الف�شاء ، وهذه املرة اأطول واأطول واأكرث اإثارة.  
ا لعبة م�شغرة جديدة جلعل رحلتك اإىل الف�شاء اأف�شل بكثري. اأي�شً



الع�شوائي  الرمي  ف�شيحة  وقف  اأجل  من 
للأطنان من النفايات اال�شت�شفاىية حول 
بالقرب  حتديدا  و  امل�شت�شفى  حميط  
والتقط  االأطفال  طب  م�شلحة  مبني  من 
بامل�شت�شفى  يعملون  واأطباء  مواطنون 
اجلامعي حممد ندير، العديد من ال�شور 
للنفايات  الع�شوائي  للرمي  الفا�شحة 
الت�شيري  و�شوء  العراء،  يف  اال�شت�شفاىية 
متابعة  على  امل�رشفون  فيه  وقع  الذي 
ملف النفايات اال�شت�شفائية و قد ا�شتغرب 
املر�شى واأقاربهم املرتددون على خمتلف 
من  اجلامعي،  بامل�شت�شفى  امل�شالح 
التخل�ص  يف  امل�شت�شفى  م�شوؤويل  متاطل 

ت�شكل  اأ�شبحت  التي  النفايات  هذه  من 
بق�شم  مري�ص  اأقارب  اأحد  وقال  خطرا 
امل�شهد  من  ذهل  اإنه  املعدية  االأمرا�ص 
من  االأطنان  ع�رشات  وتكد�ص  املخيف 
من  مقربة  على  البل�شتيكية  االأكيا�ص 

يت�شائل  جعله  ما  املري�شة  قريبته  نافذة 
بالتدخل  امل�شت�شفى  اإدارة  دور  عن 
لت�شوية الو�شعية، بعدما تهياأ له باأنه داخل 
النفايات و  »مفرغة عمومية و مركز ردم 

لي�ص م�شت�شفى جامعي.

ح- كرمي

م�شت�شفى حممد ندير بتيزي وزو 

النفايات الطبية تهدد بكارثة �صحية
ف�شحية �أخرى من �لعيار �لثقيل �شهدها م�شت�شفى حممد ندير بتيزي وزو بعد �أن ن�شر �أم�س 

مو�طنون ومر�شى و�أقاربهم �ملرتددون على م�شالح �مل�شت�شفى �جلامعي حممد ندير بتيزي وزو 
�شور  ولقطات فيديو عرب خمتلف �لو�شائط �الجتماعية » فاي�شبوك »  �إىل �ل�شلطات �لعمومية 

و�جلهات �لو�شية حمليا ومركزيا و وز�رة �ل�شحة.

�صوريا ...ماذا 
بعد احلرب

قريبا،و�شيتغري  �حلرب  �شتنتهي  �شوريا  يف 

�ل�شوؤ�ل  ،لكن  حمالة  ال  �ل�شيا�شي  �لنظام 

�أي ح�شن �شتنام دم�شق بعدها.. �ملربك يف 

جتاذبات كثرية وكبرية �شيكون على حكام 

�شوريا مو�جهتها،من جهة �شيقف �ل�شركاء 

و  و�حد  خندق  يف  مو�شكو  و  �إير�ن  مثل 

�لكيان  و  و��شنطن  �شتقف  �آخر  خندق  يف 

�لتي  �لعربية  �لدول  معهم  �ل�شهيوين،و 

�أنفقت مئات �ملاليري من �لدوالر�ت لتحطيم 

�لد�خل،عرب  من  �ل�شورية  �لدولة  كيان 

�حلق �لطائفي �ملتاأجج و حتويل بالد �ل�شام 

�شذ�ذ  و  لالإرهابيني  ��شتقطاب  نقط  �إىل 

�الآفاق خدمة الأ�شيادهم طائعني �شاغرين 

وهي نف�س �لدول �لتي تخيط كفن �لق�شية 

منا�شبة  كل  يف  ت�شارع  ،و  �لفل�شطينية 

لتقدمي فرو�س �لوالء و �لطاعة، قبل �شنة 

�لكاتب  ن�شر    2017 �أوت   9 يف  بال�شبط  و 

مل�شتقبل  روؤيته  لي�شرت  ت�شارلز  �لربيطاين 

�ل�شيا�شية،  �لتطور�ت  حيث  من  �شوريا، 

قال  حيث  �الأر�س،  على  �مليد�ين  و�لو�قع 

 ، "تويرت"  عرب  له  تغريد�ت  �شل�شلة  يف 

�الأ�شهر  يف  �شي�شهد  �شوريا  يف  "�ل�شر�ع  �إن 

�لقوى  �شتجتمع  �إذ  كربى،  حتوالت  �ملقبلة 

موؤقتة"،  ت�شوية  حول  �لفاعلة  �الأجنبية 

بني  كثيفة  �شيا�شية  "مناق�شات  �إىل  الفًتا 
رو�شيا و�أمريكا حول �شوريا".

ت�شارلز  نبوءة  من  كبري  جزء  حتقق 

يف  �ل�شوء  روؤية  من  متكن  ال  لكن  لي�شرت 

�ل�شوريات  �لن�شاء  منظر  �لنفق،مز�ل  �آخر 

�لغوث  �ل�شهاينة  �جلنود  من  يطلنب  وهن 

�لعرب   عار  ي�شنع  �لقنيطرة   مدينة  يف 

ولن  �الأخرية  �ل�شحية  تكون  لن  ..�شوريا 

يجمع  �لتي  �لوحيدة  �ل�شاحة  �أي�شا  تكون 

على  حقدهم  و  غلهم  �لعرب  بع�س  فيها 
بع�شهم �لبع�س.

موقف

 بعد دخول حمطتني جديدتني 
حيز �خلدمة مبع�شكر

43 حمطة خلدمات الهاتف 
والإنرتنت عرب تكنولوجيا 

)4G LTE( اجليل الرابع
  اإرتفع عدد حمطات االإر�شال خلدمات الهاتف واالإنرتنت 
  )4G LTE( فائقة ال�رشعة عرب تكنولوجيا اجليل الرابع
على م�شتوى والية مع�شكر اإىل 43 حمطة، وذلك بعد اأن 
اإ�شتفادت كل من بلدية واد تاغية وبلدية بوحنيفية من 

حمطتي اإر�شال جديدتني بقدرة اإ�شتعاب ت�شل ل800 م�شرتك 
لكل حمطة، حيث اأمتت املديرية العملية الت�شاالت اجلزائر 

بالوالية بنجاح عملية جتهيز وت�شغيل حمطة االإر�شال 
املتواجدة مبنطقة ويزغت التابعة لبلدية واد تاغية، وكذا 

حمطة االإر�شال املتواجدة مبنطقة القرايعية التابعة لبلدية 
بوحنيفية، وذلك ق�شد امل�شاهمة يف فك العزلة عن �شكان 
هذه املناطق والقرى القريبة منها ومتكينهم من االإ�شتفادة 
من خدمات الهاتف واالإنرتنت. و�شتغطي حمطة االإر�شال 

املتواجدة مبنطقة ويزغت خمتلف املناطق والقرى القريبة 
منها مثل ويزغت، �شد الفاكية، ودوار هديات، فيما ت�شمن 

حمطة االإر�شال الثانية تغطية ملنطقة القرايعية التابعة 
لبلدية بوحنيفية، وهو ما ي�شاهم يف فك العزلة عن املناطق 
النائية واملعزولة بالوالية وخا�شة تلك القرى غري املو�شولة 
بخدمات الهاتف واالإنرتنت. وبدخول هاتني املحطتني حمل 
اخلدمة الفعلية تكون اإت�شاالت اجلزائر قد جنحت يف تركيب 
 4G( وت�شغيل ثلث حمطات اإر�شال خلدمات اجليل الرابع

LTE( منذ بداية ال�شهر اجلاري على م�شتوى والية مع�شكر، 
وذلك يف اإنتظار دخول حمطة اإر�شال رابعة حيز اخلدمة 

الفعلية يف االأ�شابيع القادمة. 
�حلاج # ود�د 

�لبليدة

قائد جديد  للقيادة اجلهوية 
الأوىل للدرك الوطني

 جثمان العقيد اأحمد 
بن �صريف ي�صل اجلزائر

اندلع حريق ثاين بغابة تكرومة 
ب�صيدي �صعيب ببلعبا�س

بلق�شري  غايل  العميد  اأ�رشف 
اليوم  الوطني،  الدرك  قائد 
24 جويلية 2018، على مرا�شم 
عبد  بلطر�ص  العقيد  تن�شيب 
اجلهوية  للقيادة  قائدا  القادر 
االأوىل للدرك الوطني بالبليدة/
عرعار  للعميد  خلفا  ن.ع.1، 
الدرك  قائد  الرحمان   عبد 
قبل  ا�شتقبل،  قد  كان  الوطني 
حبيب  اللواء  طرف  من  ذلك، 
�شنتوف قائد الناحية الع�شكرية 

االأوىل مبقر قيادة الناحية، قبل 
االإ�رشاف على مرا�شم التن�شيب 
القيادة  مقر  م�شتوى  على 
اجلهوية للدرك الوطني، اأين مت 
ت�شليم وا�شتلم الراية، بح�شور 
اإثر  الناحية   واإطارات  �شباط 
الدرك  قائد  العميد  قام  ذلك، 
وتفقد  تفتي�ص  بزيارة  الوطني 
واملن�شاآت  الهياكل  ملختلف 
االأوىل  اجلهوية  للقيادة  التابعة 

للدرك الوطني بالبليدة. 

مطار  اإىل  الثلثاء  اأم�ص  و�شل 
باجلزائر  الدويل  بومدين   هواري 
اأحمد  العا�شمة، جثمان املجاهد 
املنية  وافته  الذي  �رشيف،  بن 
باأحد  امل�شت�شفيات بفرن�شا ال�شبت 
املا�شي عن عمر ناهز 91 عاما و 
الراحل  جثمان  ا�شتقبال  يف  كان 
الذي �شجي بالعلم الوطني ممثلني 

الوزارات و �شخ�شيات  عن بع�ص  
�شيا�شية و وطنية وعائلة واأ�شدقاء 
ورفقاء املرحوم  ،ويف جو مهيب، 
األقى احلا�رشون نظرة اأخرية على 
الكتاب   فاحتة  تلوا  و  املرحوم 
الذي  الفقيد  روح  على  ترحما 
راأ�شه  مب�شقط  اأم�ص  الرثى  ووري 

بوالية اجللفة .

بغابة  حريق  ثاين  اأم�ص،  اندلع 
ببلدية  احلبيب  باإقليم  تكرومة 
�شيدي �شعيب ،بعد احلريق االأول 
الذي �شب منذ اأيام بنف�ص الغابة 
فيه  واتت  ال�شاية  لبلدية  التابعة 
األ�شنة النريان على عدة هكتارات 
�شارعت  اخلرب  �شماعها  ،ولدى 
اإىل  املدنية  احلماية  م�شالح 

و08  اإطفاء  �شاحنتي  ت�شخري 
هذا  اإخماد  اجل  من  اأعوان 
العملية  تزال  ال  ،حيث  االأخري 
ت�شهد  املنطقة  كون  متوا�شلة 
�شديدة  حر  موجة  االأيام  هذه 
تندلع  فيها  احلرائق  واأ�شبحت 

بني اللحظة واالأخرى 
 �ص.�صهيب

عني جا�شر بوالية باتنة

القب�س على اإرهابي

بكل من وهر�ن و�لغزو�ت

اإحباط حماولة هجرة غري �صرعية

�شفارة فرن�شا باجلز�ئر

احل�صول على موعد لطلب تاأ�صرية  يتم ب�صكل عادي

يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�شل اال�شتغلل 
م�شرتكة  مفرزة  األقت  للمعلومات،  الفعال 
للجي�ص الوطني ال�شعبي، يوم 23 جويلية 2018، 
القب�ص على اإرهابي بو�شط مدينة عني جا�رش 
بوالية باتنة/ن.ع.5 ويف اإطار حماربة اجلرمية 

الوطني  للجي�ص  مفرزة  �شبطت  املنظمة، 
�شاحنة  خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج  ال�شعبي 
ومركبة رباعية الدفع واأحبطت حماولة تهريب 
اأربعة )04( اأطنان من املواد الغذائية و)3600( 

لرت من الوقود.

وهران  من  بكل  ال�شواحل  حرا�ص  اأحبط 
غري  هجرة  حماوالت  والغزوات/ن.ع.2، 
منت  على  كانوا  �شخ�شا  لـ)37(  �رشعية 

قوارب تقليدية ال�شنع، يف حني مت توقيف 
جن�شيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   )11(
خمتلفة بكل من تلم�شان وب�شكرة/ن.ع.4.

لها  بيان  يف  باجلزائر  فرن�شا  �شفارة  اأعلنت 
مفادها  التي  املعلومات  اأن  الثلثاء  اأم�ص 
لطلب  موعد  على  احل�شول  امكانية  »عدم 
تاأ�شرية  قبل جويلية 2019« هي »مغلوطة«. و 
مغلوطة مت  »معلومات  اأن  امل�شدر  ذات  اأ�شار 
ن�رشها بخ�شو�ص اإجراءات اأخذ موعد  لطلب 
اخلدمات يف  مقدم  لدى  فرن�شا  اإىل  التاأ�شرية 
اأف اأ�ص غلوبال«، موؤكدا اأنه » لي�ص  هناك اأي 
جتميد لطلب مواعيد بالن�شبة لل�شنة القادمة« 
بخ�شو�ص طلب التاأ�شرية لدى  مقدم اخلدمات  

و ح�شب ذات البيان فان ما بني 1000 اإىل 1500 
يوميا من  يتم  فتحها  لتحديد املواعيد  فرتة 
طرف القن�شلية العامة لفرن�شا م�شيفا اأنه يف 
اإىل   60000 بني  ما  اقرتاح   مت  �شهرين  ظرف 

90000 موعد للمواطنني.
حيث  هوؤالء«  اأبعاد  اإىل  تهدف  تقنية  »حلول   
دعيا اخلوا�ص اإىل »عدم اللجوء اإىل  خدماتهم«  
و ذكرت ال�شفارة اأن اأخذ موعد يتم عرب موقع 
www.France-visas.gouv.fr كما يجب 

حترير الطلب على م�شتوى ذات املوقع.

 بطلة �لباك بالبويرة 
" للو�شط كنزة  " �شاهي 

ثابرت كثريا واأ�صعى 
لدرا�صة الطب يف اجلامعة

على  تربعت  التي   « كنزة   �شاهي   « النجيبة  الطالبة  عربت 
البويرة مبعدل  البكالوريا على م�شتوى والية  عر�ص  �شهادة 
18،00 �شعبة علوم جتريبية بثانوية » خدو�شي منحد اأمزبان 
» ببلدية العجيبة ، عن �شعادتها الغامرة بهذا النجاح الباهر 
ا�شاتذتها  جميع  وكذا  الكرمية  العائلة  به  �رشفت  الذي 
الدرا�شي منذ  لها طيلة م�شوارها  الذين كانوا �شندا معنويا 
الطور االبتدائي حيث مل يقل معدلها ال�شنوي عن 18 .ويف 
  « الو�شط   « ليومية  الباك يف ت�رشيحها  اأكدت بطلة  ال�شياق 
اأنها و�شعت برناجما خا�شا هذه ال�شنة يتمثل يف املراجعة 
والفيزياء  والعلوم  كالريا�شيات  االأ�شا�شية  للمواد  امل�شتمرة 
مع عدم اإهمال باقي مواد احلفظ التي خ�ش�شت لها اأوقاتا 
حلل  اخل�شو�شية  بالدرو�ص  اإ�شتعانتها  جانب  اإىل  خا�شة 
رغبتها  عن  كنزة  واأف�شحت   ، جماعيا  وامل�شائل  التمارين 
اإحدى املدار�ص  الت�شجيل يف  اأو  يف درا�شة تخ�ش�ص الطب 
العليا لتحقيق احللم والطموح الذي الزمها منذ ال�شغر ، كما 
متنت يف االأخري النجاح لكافة التلميذ الرا�شيبني هذه املرة 
النجاح  لتحقيق  والعزمية  االإرادة  ب�شلح  ن�شحتهم  والذين 
االأوىل  الرتبة  كنزة  بالذكر حققت  ، واجلدير  ال�شنة املقبلة 
والئيا �شنة 2015 يف �شهادة التعليم املتو�شط مبعدل 19،41 
نا�رش  ال�شابق  الوايل  طرف  من  خا�ص  بتكرمي  وح�شيت 

مع�شكري .
�أح�شن مرزوق

ما بني  15�إىل 21  جويلية  2018

11795  لوحدات 
احلماية املدنية

21  جويلية  2018،  15اإىل  بني   ما  الفرتة  املمتدة  خلل  
�شجلت وحدات احلماية  املدنية 24965 تدخل وهذا  على 
تلقي مكاملات اال�شتغـاثة من  طرف  املواطنني، هذه  اإثر 
التدخلت �شملت خمتلف جماالت اأن�شطة احلماية املدنية 
�شواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، االإجلء 
ال�شحي اإخمــاد احلرائق و تغطية االأجهزة االأمنية  ملختلف 
بعمليات  خا�ص  تدخــل    11795 بينها   من  التظاهرات، 
االإجلء ال�شحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�شــعاف و اإجلء 1648 جريح 
اأعوان  طرف  من  امل�شت�شفيات  اإىل  مري�ص   9780 حتويل  و 

احلــماية املدنيـة.
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متنحهم تخفي�شات على عر�س هايلة

جازي تهنئ املتح�صلني اجلدد على �صهادة البكالوريا
االت�شاالت  تكنولوجيا  يف  الرائدة  ال�رشكة   ، جازي  ي�رش 
البكالوريا  ب�شهادة  اجلدد  الفائزين  تهنئ  اأن   ، الرقمية 
ل�رشيحة  خا�ص  ترويجي  عر�ص  اإطلق  خلل  من 
"هايلة"ب�شعر تناف�شيي�شمح لهم باالت�شال وت�شفح الويب 
الذين  للطلبة  جيدا  خربا  ميثل  العر�ص  هذا  حرية  بكل 
ميكنهم احل�شول على �رشيحة �شيم "هايلة 1000" مقابل 
300 دج فقط بدالً من 1300 دج. و لل�شتفادة من مزايا 
العر�ص، كل ما عليهم فعله هو تقدمي ن�شخة من �شهادة 
من  ن�شخة  اإىل  باالإ�شافة  البكالوريا  يف  املوؤقتة  النجاح 

بطاقة الهوية.
هايلة 1000 متنح امل�شرتك 12 جيغا بايت من االإنرتنت 
ومكاملات جمانية ور�شائل ق�شرية من جازي اىل جازي 
لي�ص  االأخرى. هذا  ال�شبكات  نحو  دج مكاملات   1300 و 
امكانية  من  ي�شتفيدون  امل�شرتكني  اأن  �شئ!حيث  كل 
هذا  جماًنا  االأولية  اجلامعية  الت�شجيلت  موقع  ت�شفح 

هومتوفر  و  واحد  �شهر  ملدة  �شالح  الرتويجي  العر�ص 
عر�ص  مع  احلايل  جويلية   22 منذ  جازي  بيع  نقاط  يف 
الطلبة  ت�شعى جازي ملرافقة  بالبكالوريا  اخلا�ص  هايلة 
اجلدد يف خطواتهم االأوىل نحو عامل الدرا�شة اجلامعية 

والبحث العلمي.
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