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فيما مت و�سع املدير ال�سابق لل�سحة 
حتت الرقابة الق�سائية
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ال�سيد الع�سوائي يهدد
 احلياة الربية يف اجلزائر

�شيادون ي�شربون قوانني منع ال�شيد عر�س احلائط... وال�شلطات يف �شبات!!

املرتامية  و�صحاريها  وغاباتها  اجلزائر  جبال  كانت  ببعيد  لي�س  زمن  منذ 
املالئمة  والعوامل  الظروف  لتوفر  فيه  العي�س  للحيوانات  يطيب  موطنا 
لعي�صها وتكاثرها يف ظل توفر الغذاء واملاء والأمان واملناخ املنا�صب، غري 
اأن هذا الواقع قد تغري مبرور ال�صنني حيث �صهدت البالد انقرا�س الكثري من 

الأ�صناف احليوانية...

4 بلديات معنية بتوزيع ال�شكن �شهر جويلية بخن�شلة
�شيتم توزيع 300 وحدة �شكنية ذات طابع عمومي اإيجاري عرب اأربع بلديات تابعة لوالية خن�شلة خالل �شهر جويلية القادم 

ح�شبما ا�شتفيد  من م�شالح الوالية، وا�شتنادا اإىل ذات امل�شدر فاإن عملية توزيع مفاتيح ال�شكنات العمومية االإيجارية على 
م�شتحقيها والتي ت�شرف  على  اإمتام كافة الروتو�شات املتبقية على عملية التهيئة اخلارجية لهذه االأحياء...

اال�شتقالل لعيد  املخلدة  االحتفاالت  خالل  �شُيوزع  عمومي  �شكن   300
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نوي�سر اأ�سدى تعليم�ت ب�إمتام كافة الرتو�شات املتبقية قبل تاريخ 2 جويلية القادم
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ح�ســـ�ن بوزيدي

يف  والي�أ�ص  الف�سل  زرع  على  ي�سر  "البع�ص"  يــزال  ال 
ن�سوة  ا�سرتجعت  التي  الري��سية،  اجلم�هري  اأو�ــســط 
الري��سية  لل�س�حة  بقوة  يعود  منتخبه�  روؤية  يف  الفرح 
االإفريقية، بتوجيه انتق�دات غري مو�سوعية ملدرب �س�ب 
يتحمل   مل  التدريب،  ع�مل  يف  الكبرية  بقدراته  اأفحمه 
يقوم  م�  كل  لتك�سري  الهدم  مع�ول  اإىل  فلج�أ  جن�حه، 
ذه�به  رغم  �سعدان،  ال�سيخ  يوم�  يرحموا  مل  هوؤالء  به، 
املربع  الغي�ب وبلوغ اخل�سر  للموندي�ل بعد ربع قرن من 
البو�سني  املــدرب  وال   2010 اإفريق�  اأمم  لك��ص  الذهبي 
وجنحوا  غوركوف  الري��سي�ت  اأ�ست�ذ  وال  زيت�ص  ح�ليلو 
يف مهمتهم القذرة، فرتاجع م�ستوى االأداء، ودخلت الكرة 
فغبن�  النت�ئج  �س�ءت  بعدم�  ال�سب�ت  مرحلة  اجلزائرية 
عن موندي�ل رو�سي� و" بهدلتن�" الرا�ص االأخ�سر يف ملعب 
اأحد  ال  لكن  بق�سنطينة،  نيجريي�  واأ�سقطتن�  جويلية   5
حيث  املنتخب  وت�ستت  الف�س�ئح،  هذه  مهند�ص  عن  تكلم 
مت تك�سريه ب�إبع�د العبني وا�ستدع�ء اأ�سم�ء جديدة بنية 
التجديد، واتهموا بع�سهم يف اأ�سولهم، وكدن� اأن ال نت�أهل 
الذي  بلم��سي  احل�يل  املــدرب  جميئ  لوال  "الك�ن"  لهذا 
جنح يف وقت ق�سري يف ترميم املنتخب واع�دته تدريجي� 

لل�سكة ال�سحيحة.
من  ــ�دة  ــس االإ� الــيــوم  يلقى  بلم��سي  الوطني  الن�خب 
اجلميع عرب القنوات الف�س�ئية العربية واالأوروبية من 
املدربني والالعبني ال�س�بقني واالإعالميني الذين اكت�سفوا 
زي�دة  الكبرية  التكتيكية  وقدراته  ومه�راته  ذك�ءه  فيه 
وهو  القدم  بكرة  اجليدة  ومعرفته  �سخ�سيته  قوة  على 
الذي م�ر�ص كرة القدم كالعب حمرتف بفرن�س� واجنلرتا 
قبل اأن يعتزل ويتحول لع�مل التدريب حيث لزم مق�عد 
الدرا�سة من اأجل التكوين والغو�ص يف اأ�سرار علم التدريب 
لتنمية واإثراء مع�رفه، ثم يتدرج بعده� يف املهنة لغ�ية 

و�سوله للع�ر�سة الفنية ملنتخب بلده.
بل  ي�ستحون،  ال  خط�أ  للتحليل  ينت�سبون  مــن  بع�ص 
ي�سنفون  وهم  والدجل  ال�سعوذة  مم�ر�سة  على  وي�سرون 
م�س�مع من بقي يت�بعهم ب�أك�ذيب واأراجيف و" اخلرطي" 
والتحليل  والــقــدم  كــرة  وبعلوم  ب�مليدان  له�  عالقة  ال 
الري��سي املنطقي، اأحدهم و�سف فوز املنتخب اجلزائري 
من�طقه  يف  يلعب  ك�ن  الوطني  املنتخب  الأن  ب�الإنته�زي 
اخللفية و�سجل من هجمة مرتدة وم�ك�ن عليه اأن يفعل 
فب�غته  الهجوم،  اإىل  املن�ف�ص  �سعود  انتهز  الأنــه  ذلــك 

بهدف ق�تل.
 مهم� ك�نت نت�ئج "حم�ربي ال�سحراء" يف م�سر، بلم��سي 
هو رجل املرحلة الق�دمة، دعوه يعمل تنتظرن� ت�سفي�ت 
موندي�ل 2022 ، نريد اأن نكون ح��سرين بقطر، ال نريد 
اأن يتكرر �سين�ريو الع�مني االأخريين وم� ع�سن�ه من مه�زل 

وف�س�ئح، ال نريد العودة لنقطة ل�سفر.

اآخــرت الكـــالم
�سنموت... اإن اأزهرت يوم� �سم�ئركم.

يا حلمي... هل ن�شيت 
اأن تكرب...؟؟؟ 

لكــل النا�س
smssms

22 فرباير امل��سي، يف تقلي�ص عدد امله�جرين، وتراجع احلرقة مرتبط  احلراك ال�سعبي، �س�هم ب�سكل كبري، منذ انطالقته يف 
ال�سب�ب  البالد. هذا  اإليه االأو�س�ع يف  اآلت و�ستوؤول  مل�  النف�سية للجزائريني عموم� وال�سب�ب خ�سو�س�، وح�لة ترقبهم  ب�حل�لة 
انت�به اإح�س��ص، يف ظل احلراك ال�سعبي، بنوع من التغيري االإيج�بي، م� اأّدى - واإن ن�سبي�، اإىل تراجع الهجرة ال�سّرية يف االأ�سهر 

االأخرية. 
�سعور ال�سب�ب ب�الأمل وب�أفق جديد وت�سور جديد جلزائر جديدة واأو�س�ع جيدة، ي�س�هم يف عدم دفعهم نحو الهجرة اإىل اأوروب� 
بطريقة غري ق�نونية. ذروة هذا االإح�س��ص اأو �سعور ال�سب�ب ب�لرغبة يف البق�ء يف وطنهم مت�سل مب� �سيكون عليه الو�سع ب�الأي�م 

اأو االأ�سهر املقبلة. 

دخلت  امل�سريات ال�سعبية ال�سلمية املن�دية ب�لتغيري اجلذري، يوم اجلمعة �سهره� اخل�م�ص، حيث خرج املتظ�هرون عرب �سوارع 
الوطنية ونبذ اجلهوية، فب�ل�س�ح�ت وال�سوارع  الوطن، م�سجلني ت�سبثهم ب�لوحدة  الع��سمة، وعلى غرار ب�قي من�طق  اجلزائر 
الكربى للجزائر الع��سمة التي اأ�سحت منذ 22 فرباير امل��سي نق�ط جتمهر للمتظ�هرين، اأبى هوؤالء اإال اأن يوؤكدوا وب�سوت واحد 
على وحدة ال�سعب اجلزائري بكل عن��سره. وقد علت هت�ف�ت.. اجلزائريون اإخوة… وم� ك�ن�ص عن�سرية، م�ك�ن�ص جهوية… 

ليذكر املحتجون جمددا ب�أن قوة اجلزائر تكمن يف تنوعه�.
وككل مرة، مل تغب عن م�سريات اجلمعة ال�سع�رات الث�بتة املط�لبة برحيل كل الوجوه املح�سوبة على النظ�م على غرار الب�ءات 

الثالث وفتح املج�ل اأم�م اأ�سخ��ص اأكف�ء لت�سيري �سوؤون البالد.
الوجوه املح�سوبة على النظ�م على غرار الب�ءات الثالث وفتح املج�ل اأم�م اأ�سخ��ص اأكف�ء لت�سيري �سوؤون البالد.

"التنم�سري"  ا�ستوديوه�ت  على  تتواىل  ال�سقط�ت  مــ�زالــت 
والتعليق الوطنية منه� والعربية كذلك وخرج�ت غري متوقعة 
�س�حب  علين�  يطل  الث�نية  فللمرة  الالعبني،  اأ�سهر  قبل  من 
الكعب الذهبي والالعب املمت�ز"م�سطفى" كم� يدعوه �سديقه 
ال�سيخ رابح م�جر والف��سل يف التدريب على كل االأ�سعدة  بن 

جعل  مم�  القدم"  كرة  يف  تلميذه  بلم��سي  "جم�ل  اأن  ليقول 
اأكرث املعلقني يقولون اأن العك�ص هو ال�سحيح، ويف �سي�ق مغ�ير 
يبدو اأن اجلزائري رئي�ص مكتب "بني �سبورت�ص" القطري ن�سي 
انه جزائري وخريج املدر�سة اجلزائرية ويقول اأن "اجلزائر 

ال�سقيقة قدمت اأداءا طيب� اأم�م ال�سينغ�ل.

عنه�  االإعـــالن  يتم  التي  االجتم�عي  ال�سكن  قوائم  حتمل 
االحتج�ج�ت  من  متجددة  موج�ت  الوطن  بلدي�ت  مبختلف 
ت�س�حبه�،  التي  والبزن�سة  للتج�وزات  نظرا  ال�سعبي  والغ�سب 
املكلفون  واالأمي�ر  الدوائر  روؤ�س�ء  واالأخــري  االأول  واملتهم�ن 
يتحجج  مرة  كل  يف  امللف�ت.  ودرا�سة  القوائم  هذه  بتجهيز 
عدة  لتطرح  املعدة  القوائم  لن�سر  البلدية  املج�ل�ص  روؤ�س�ء 
عالم�ت ا�ستفه�م عن اأ�سب�ب تخوف امل�سوؤولني املحليني وهل مت 
البزن�سة يف هذه القوائم و تخوفوا من الف�سيحة واجلر نحو 

مت�طل  وراء  احلقيقية  االأ�سب�ب  هي  م�  اأم  الق�س�ئي  التحقيق 
اأي�س�  والقوائم  ج�هزة  ال�سكن�ت  واأن  خ�سو�س�  امل�سوؤولني 

واملعنيني ينتظرون على اأحر من اجلمر.
غريه  من  اأكرث  يعرف  ''املري  اأن  هو  ال�سبب  اأن  الع�رفون  يقول 
ال�سك�ن، وهو اأي�س� وجل�نه  ع�سو موؤثر يف جل�ن التوزيع اإن مل 
يكن االأكرث ت�أثريا، لي�ص فقط ب�سوته بل اأي�س� عرب اجلمعي�ت 

التي ادخله� الق�نون يف اال�ست�س�رة قبل التوزيع .

هــي قيمــة القر�ص الــذي حت�سل عليــه رجل االأعمــ�ل مدير 
جممــع "�سوف�ك" مــراد عوملي مــن القر�ص ال�سعبــي اجلزائري، 
اأي مــ� يعــ�دل 6000 ملي�ر دين�ر، واأن عوملــي مل يقدم ال�سم�ن�ت 
الالزمــة للبنــك يف ح�ل اإفال�ــص املوؤ�س�ســة، االأمر الــذي ك�ن من 
املفرو�ــص عليه للتمكن من اقرتا�ص مبلغ خي�يل، م� ت�سبب بجر 
عــدد من اإطــ�رات البنك الذين قدمــوا للرجل هــذه الت�سهيالت 

ومكنوه من احل�سول على القر�ص ب�سهولة واأريحية.
ال�ســوؤال الذي يطــرح نف�سه ب�ســدة ب�لنظــر اإىل املبلغ الكبري 
الذي خرج من البنك، هل �ستتمكن موؤ�س�سة "�سوف�ك" من ت�سديد 
القر�ــص واإع�دة امل�ل العــ�م، اأم ان م�سريه� �سيكون االإفال�ص بعد 

اإيداع م�لكه� احلب�ص؟!.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: حممد جميعي
 )الأمني العام اجلديد لالأفالن(

..."الأفالن يتعر�ض لعنف �سيا�سي".

قلنا: يا راجل... تعرف انه تعر�ض 
لعنف لكنك ال تعرف من عنفه؟

auresbook

ا�ست�ء �سك�ن  املجمع ال�سكني "عدل"  مق�بل املدر�سة العلي� 
للمدرعــ�ت بب�تنــة من الو�سعية التــي اآل اإليه� املجمع جراء 
حتولــه اىل بــوؤرة للقم�مــة واالأو�ســ�خ، ن�هيك عــن الراوائح 
الكريهة املنبعثــة م�س�ء، من مركز الردم التقني الذي يق�بل 
احلي مــن اجلهة االأخــرى، حيث ان جتميع خملفــ�ت العم�ل 
ال�سينيــني ب�ملك�ن قــد حوله اإىل مكــب للنف�ي�ت دون حترك 
ال�سلطــ�ت  املعنيــة النقــ�ذ مــ� ي�سمــى ب�ملدينــة اجلديدة من 

و�سط القم�مة والروائح الكريهة.

دولر مليون   600
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ا�ستي�ء كبري و�سط ق�طني احلي املق�بل ملتو�سطة ال�س�لح نزار بعني ج��سر ب�سبب الدخ�ن 
املت�س�عد من القم�مة التي يقوم عم�ل النظ�فة بحرقه�  كل �سب�ح دون اأدنى اعتب�ر لل�سك�ن 

فهل ال�سلط�ت املحلية على علم؟؟

يعتربرَ البخل اإحدى ال�سف�ت الذميمة التي 
ترتُك اآث�را �سيئ� يف االإن�س�ن، ويف حي�ته وحتى 
بعد مم�ته، كم� اأن البخل هو ترك خلق االإيث�ر 

ل البخل ع�دة يف قلة  عند احل�جة... ويتمثرَ
اإنف�ق امل�ل، واالأمث�ل ال�سعبية حملت معه� 

العديد من الن�س�ئح والتوجيه�ت حتى يبتعد 
االإن�س�ن عن البخل وال يكتنز امل�ل دون اأن ينفقه 

على نف�سه اأو غريه، الأنه� �سفة لي�ست مالزمة 
الأخالقه، فقد قيل يف هذا ال�سدد: "دراهم 

امل�سح�ح ي�كلهم املرت�ح"، اأي مبعنى اأن االإن�س�ن 
الذي يكد ويتعب ويجمع م�له دومن� اأن ي�سرفه 

يف االأمور اجليدة يحدث اأن ميوت وي�أخذه� 
الورثة دومن� اأي جهد يبذلونه، وب�لت�يل فقد 
خ�سر كل جهده ومل يعطي لنف�سه حقه�، ومل 

ي�ستمع بزينة احلي�ة الدني�.
ي�سرب هذا املثل لالأ�سخ��ص الذين يعمدون 

اإىل كنز اأموالهم واللهث ورائه� وعده� دومن� 
نق�س�ن، وت�سبح ع�دة مت�أ�سلة فيه، حتى اأنه 

ال يعريون اأهمية مل� ت�ستهيه االأنف�ص من م�أكل 
وملب�ص وم�سرب وا�ستمت�ع ب�حلي�ة، بل ويذهب 

اإىل منع ذلك حتى على اأهله واملحت�جني، يف 
حني اأنهم لن ي�ستفيدوا من �سيء اأبدا، خ��سة 

اذا م� �سبقهم املوت، فتذهب جميع اأموالهم 
وممتلك�تهم اإىل الورثة الذين مل يجهدوا 

اأنف�سهم يف جمع امل�ل، وان ك�نت �سفة البخل 
تتجذر يف نفو�ص الكثريين فال بد من الق�س�ء 
عليه�، واأن ي�ستمتع االإن�س�ن ويح�سن الت�سرف 

ب�أمواله واأن ال يبذره� وي�سرفه�، وال مي�سك 
فيبخل به� نف�سه وغريه، ففي االأخري �سي�أتي 

من �سي�أخذه� بدون اأي جهد، وقد ق�لت العرب 
روم،  ري�ص حمرَ ق�سوم، واحلرَ قدمي� )اإنرَّ الرزق مرَ

ذموم(. غموم، والبرَخيل مرَ �سود مرَ واحلرَ
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"ف�ي�سبوك" اأخب�ر عن اإقدام  يتداول ال�س�رع هذه االأي�م وكذا خمتلف �سفح�ت ب�تنة على موقع التوا�سل االجتم�عي 
مواطنون مق�سيون من قوائم ال�سكن االجتم�عي التي مت توزيعه� بت�ريخ  24 جوان اجل�ري برفع دعوى ق�س�ئية، �سدكل 
من رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي ورئي�ص الدائرة، اإذ يتداول اأن وكيل اجلمهورية قد اأعطى �سم�ن�ت بتحريك الدعوى 
اأنه حت�سل على ت�سجيالت تورط فيه� بع�ص اأع�س�ء اللجنة فى طلب الر�س�وي من املواطنني  والتحقيق فيه� وخ�سو�س� 
بح�سب ذات امل�س�در، واأن من وردت اأ�سم�وؤهم يف الق�ئمة بطرق م�سبوهة �سيح��سبو، واعد اي�هم بقوله: "وعد مني"، وقد 
جل�أ هوؤالء املواطنون اإىل العدالة بعدم� فقدت اإجراءات الطعن م�سداقيته� واأن هذا زمن ال�سين�ريو "التبلعيط ح�سبهم" 
قد وىل وال �سبيل اإال اللجوء اإىل العدالة التي ا�ستط�عت اأن تزج بكب�ر امل�سوؤولني يف النظ�م والدولة ال�سجن يف ق�س�ي� 

الف�س�د، هذه اخلطوة ب�ركه� كل املواطنني حتى  "املتهنني من ال�سكن".



للجماعات  دع��م  عنا�شر  خم�شة  اجلمعة  ي��وم  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  عنا�شر  اأوق��ف 
االإرهابية ببومردا�ص �شرق العا�شمة، ح�شب بيان لوزارة ال�دفاع الوط�ني �شدر اأم�ص ال�شبت.

ال�شعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإط��ار  ويف 
الوطني، يف عمليات متفرقة  واالأمن  الوطني وحر�ص احلدود  الدرك  بالتن�شيق مع عنا�شر 
بكل من تيبازة والنعامة و�شوق اأهرا�ص، )03( جتار خمدرات وحجزت )17،4( كيلوغرام 

من الكيف املعالج و)533( قر�ص مهلو�ص و�شيارتني )02( نفعيتني، ي�شيف نف�ص امل�شدر.

�إلقاء �لقب�ض على 5 عنا�ضر دعم للجماعات 
�لإرهابية �ضرق �لعا�ضمة

اأكد حزب طالئع احلريات، اأن الآلية الوحيدة للخروج من الأزمة هي يف توفر الإرادة ال�سيا�سية لدى جميع الأطراف واجلدية يف احلوار 
من اأجل الرتقاء اإىل توافق وطني وا�سع ي�ستجيب اإىل التطلعات ال�سعبية، م�سريا اأن تبني اإجراءات تهدئة، خا�سة فيما تعلق باحلريات 

العمومية والفردية، من �ساأنه خلق جو م�ساعد على مبا�سرة احلوار وت�سيريه بجدية وهدوء للخروج من الأزمة.

جلبهة  الوطني،  ال�شورى  جمل�ص  رئي�ص  اأكد 
العدالة والتنمية، خل�شر بن خالف، ال�شروع 
يف دعوات احل�شور الر�شمية للندوة الوطنية 
جويلية،   6 يوم  اإجراوؤها  واملزمع  للمعار�شة 
باملدر�شة الوطنية للفندقة، منت�شف االأ�شبوع 

اجلاري.
املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  خ����الف،  ب��ن  وك�����ش��ف 
العديد  مبدئيا  را�شلت  للندوة  بالتح�شري 
ال�شيا�شيني  والن�شاطاء  االأح��زاب  زعماء  من 
وال�شخ�شيات املعروفة من بينها اأحمد طالب 
االأ�شبق  اجلمهورية  ورئي�ص  االإب��راه��ي��م��ي 

اليامني زروال.
جامعة  �شتكون  الندوة  اأن  املتحدث  و�شدد 
لالأطراف التي متثل املعار�شة واملجتمع املدين 
ويف  عموما،  ال�شعبي  احل��راك  يف  وامل�شاركني 
اإمكانية  عن  خ��الف  بن  اأج��اب  ال�شياق  ه��ذا 
ح�شور ممثلني عن اجلبهة االإ�شالمية لالإنقاذ 
جدي  وعلي  قمازي  ''كمال  قائال:  املنحلة 
لي�ص جديدا حيث  �شيكونان حا�شران، وهذا 
�شاركا يف ندوة مزافران ويح�شران با�شتمرار 

ب�شفتهم  التغيري  ق���وى  ف��ع��ال��ي��ات  ل��ق��اءات 
ال�شخ�شية''.

العدالة  بجبهة  ال��ق��ي��ادي  ي��رى  باملقابل 
والتنمية اأنه ''ال يرى مانعا يف ح�شور ممثلني 
جزء  باعتبارهم  �شيا�شي  كتيار  الفي�ص  عن 
ميكن  وال  وال�شيا�شي  االجتماعي  الن�شيج  من 
اإق�شاوؤهم واالأمر �شيكون حمل ت�شاور والقرار 

�شتتخذه جلنة االت�شال''.
اأكد احل�شور قال بن  التي  ال�شخ�شيات  وعن 
اإن االإبراهيمي، ر�شيد بن يل�ص، علي  خالف: 
يحى عبد النور، جميلة بوحريد، �شريفة بن 

مهيدي اأكدوا م�شاركتهم يف الندوة.
حلزب  العام  االأم��ني  ت�شريح  على  رّده  ويف 
جبهة التحرير الوطني، حممد جميعي، اأم�ص 
املعار�شة  لندوة  ح�شوره  فيه  اأك��د  ال�شبت، 
يف  املقبل،  جويلية  من  ال�شاد�ص  يوم  املقّررة 
''لن  خالف  بن  قال  الدعوة،  له  ُوجهت  حال 
ُنوجه الدعوة الأن�شار العهدة اخلام�شة �شواء 
كانوا اأحزاًبا اأو �شخ�شيات، الأنهم غري مرغوب 
تعي�شها  ال��ت��ي  االأزم�����������ة  �شبب  وه��م  فيهم، 

اجلزائر اليوم''.
جمل�ص  رئي�ص  ق��ال  ال��ن��دوة،  ف��ح��وى  وع��ن 
ال�شورى الوطني جلبهة العدالة والتنمية، اإن 
احلديث عن جدول االأعمال �شابق الأوانه، الأن 
التح�شريات،  مرحلة  يف  هم  عليها  القائمني 
م�شرًيا اإىل اأن الهدف يتمثل يف توحيد الروؤى 
واحدة،  يف  املبادرات  كل  وجمع  والت�شورات 
بها  لال�شتئنا�ص  االأم��ر  يعنيه  من  لكل  تقدم 
يف خمارج االأزمة التي تعي�شها البالد، وتكون 

مبثابة قاعدة للحوار م�شتقباًل.
ومعلوم اأنه قبل نحو خم�ص �شنوات من االآن، 
االنتقال  ن��دوة  باجلزائر،  املعار�شة  نظمت 
مب�شاركة  ''مازافران''  بفندق  الدميقراطي، 
كل من مولود حمرو�ص وعلي يحيى عبد النور 
قطب  اأح��زاب  من  معه  ومن  فلي�ص  بن  وعلي 
التغيري ورموز الفي�ص املحل، علي جدي وعبد 
القادر بوخمخم، وڤمازي، وغريهم، وخرجت 
ال�شلطة  اأن  غ��ري  ط��ري��ق  ب��خ��ارط��ة  ال��ن��دوة 
الواقع  �شيا�شة االأمر  جتاهلتها وف�شلت تبني 

وال�شري بالبالد نحو املجهول.

-2018 اجلامعية  ال�شنة  نهاية  �شهدت 
2019 تخرج اأول دفعة اأ�شاتذة لق�شم اللغة 
االأمازيغية ''ملمح ابتدائي'' من املدر�شة العليا 
واق��رح  العا�شمة  يف  ببوزريعة  لالأ�شاتذة 
االأدي��ب  ا�شم  املتخرجة  الدفعة  حتمل  اأن 
والباحث الراحل مولود معمري، ح�شبما اأفاد 

به بيان للمحافظة ال�شامية لالأمازيغية.
ال�شامية  املحافظة  تنظم  ال�شياق،  هذا  ويف 
على  تعمل  هيئة  باعتبارها  لالأمازيغية 
املدر�شة  يف  االأمازيغية  اللغة  مكانة  تثبيت 
بيداغوجية  رحلة  اجلزائرية  واجلامعة 
متفوقا  طالبا-اأ�شتاذا   40 لفائدة  ثقافية 
االأمازيغية  اللغة  ق�شم  رئي�شة  اإ�شراف  حتت 
ورئي�ص  ببوزريعة  لالأ�شاتذة  العليا  للمدر�شة 
لوالية  االأمازيغية  اللغة  اأ�شاتذة  جمعية 

اجلزائر.

اأزمور  بقرية  االأوىل  مرحلتها  يف  و�شتحط 
اخلا�شة  امل�شابقة  يف  ف���ازت  ال��ت��ي  اأوم���رمي 
تيزي  والي���ة  م�شتوى  على  ق��ري��ة  ب��اأن��ظ��ف 
ثانية  حمطة  يف  وت�شتمر   2018 ل�شنة  وزو 
باملركز الثقايف لبلدية اأث يني حيث برجمت 
العديد من الن�شاطات والتكرميات مع ت�شجيل 
وقفة ترحم على روح الفقيد مولود معمري. 
للتنويه  جاءت  االلتفاتة  هذه  فان  للتذكري، 
مبا حتقق من مكا�شب يف جمال ترقية اللغة 
والثقافة االمازيغية يف اجلزائر، حيث تعترب 
املحافظة  ج�شدتها  التي  اخلطوات  بني  من 
لدى  تدخلها  خالل  من  لالأمازيغية  ال�شامية 
على  احل�شول  من  ومكنتها  العليا  ال�شلطات 
املوافقة على فتح اأول ق�شم اللغة االأمازيغية 

''ملمح ابتدائي'' يف جانفي 2016.

�لندوة مفتوحة �أمام �جلميع مبا فيهم �ضيوخ �لفي�ض

تخرج �أول دفعة لأ�ضاتذة �لأمازيغية
املدر�سة العليا لالأ�ساتذة:

طالئع  حل��زب  بيان  يف  وج��اء 
بن  علي  يقوده  ال��ذي  احلريات 
العادي  اجتماعه  عقب  فلي�ص، 
''اإن  اأم�����ص:  ال��وط��ن��ي،  مب��ق��ره 
اأن��ه  يعترب  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب 
ج��اد،  ح���وار  لفتح  االأوان  اآن 
باأن  اآخ��ر،  �شعيد  على  ويعترب 
اإجراءات تهدئة، خا�شة  تبني 
العمومية  فيما تعلق باحلريات 
جو  خلق  �شاأنه  من  والفردية، 
م�شاعد على مبا�شرة احلوار، اإن 
املحكوم  امل�شاجني  �شراح  اإطالق 
عليهم ب�شبب تنديدهم بالنظام 
حكم  حت��ت  ال�شائد  الت�شلطي 
اأولئك  وك��ذا  املخلوع،  الرئي�ص 
الذين األقي عليهم القب�ص اأثناء 
م�شاركتهم يف امل�شريات ال�شعبية 
ال�شغوطات  رف��ع  اإن  االأخ���رية، 
وكل  ال�شحافة  على  املمار�شة 
جماالت التعبري بدون ا�شتثناء، 
امل�شاعدة  املطالب  من  اأي�شا  هو 

على التهدئة''.
الوزير  حكومة  البيان  وهاجم 
من  ب���دوي،  ال��دي��ن  ن��ور  االأول، 
خ���الل ات��خ��اذه��ا ل��� ''ق����رارات 
متنا�شقة  غ���ري  واإج��������راءات 
اجلارية''  ب��االأم��ور  تتعلق  وال 
الو�شع  اأن  مو�شحا  ح�شبه، 
م�شادر  الإيجاد  جرها  احل��ايل 
مت���وي���ل ج����دي����دة ب��ال��ل��ج��وء 

ال�شرف  اح��ت��ي��اط  ال�شتنفاد 
واإىل  ال��واردات  اأجل �شمان  من 
مقابل  ب���دون  النقود  طباعة 
ملوا�شلة اال�شتثمارات العمومية، 
''وبتم�شكها  ال�شياق:  يف  م�شيفا 
بال�شلطة، فاإن احلكومة احلالية 
غري ال�شرعية تتحمل م�شوؤولية 
ثمينا  وقتا  ت�شييع  يف  ثقيلة 
عن  م�شوؤولة  بذلك  وهي  للبلد 

ت�شرفاتها هذه اأمام ال�شعب''.
الروؤو�ص  حماكمة  وبخ�شو�ص 
حزب  علق  بالف�شاد  املتهمة 
الو�شع،  على  احلريات  طالئع 
قائال: ''يعترب املكتب ال�شيا�شي 
من  جتعل  اأن  احلكومة  على  اأن 

و�شعية  م�شاألة  اأولوياتها  بني 
طرف  م��ن  اململوكة  املوؤ�ش�شات 
ق�شائيا  املتابعني  االأ�شخا�ص 
ب��ال��ف�����ش��اد، ن��ظ��را ل��ت��اأث��ري هذه 
ال�شعيدين  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي، 
ال�شامنة  االآل��ي��ات  ت�شع  واأن 
ال�شتمرارية االإنتاج واخلدمات 
املتعلقة  ب��ال��ع��ق��ود  اخل��ا���ش��ة 
واملحافظة  العمومية  بالطلبات 
ومتكني  ال�شغل  منا�شب  على 

العمال من تقا�شي اأجورهم''.
البيان  �شدد  اأخ��رى،  جهة  من 
على �شرورة تنظيم االنتخابات 
الرئا�شية يف وقت قريب، يكون 

فيها الرئي�ص املنتخب دميقراطيا 
ال�شرورية  بال�شرعية  يحظى 
الإ�شالحات  كربى  ور�شات  لفتح 
اق��ت�����ش��ادي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، 
انهيار  توقيف  �شاأنها  من  والتي 
االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي، واإع���ادة 
الوطنيني  للم�شتثمرين  الثقة 
امل�شادر  وجتنيد  واالأج���ان���ب، 
لالنطالقة  ال�شرورية  املالية 
االآليات  وو���ش��ع  االقت�شادية 
االقت�شاد  لتحويل  ال�شرورية 
اقت�شاد  اإىل  الريع  اقت�شاد  من 
ونظام  ل��ل��روة،  ومنتج  متنوع 
ع����ادل الإع������ادة ت���وزي���ع ه��ذه 

الروة.
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ال�شجون  الإدارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���ش��دد 
باأن  فليون،  خمتار  االإدم����اج،  واإع���ادة 
لويزة  العمال،  حلزب  العامة  االأمينة 
حنون، تعامل ب�شفة عادية يف املوؤ�ش�شة 
الق�شاء  من  لها  وجهت  التي  العقابية 
جناح  وج���ود  ع��دم  نتيجة  الع�شكري 

للن�شاء يف �شجن البليدة الع�شكري.
امل�شوؤولني   كل  باأن  اأم�ص،  فليون  و�شدد 
يف  املوؤقت  ال�شجن  اإيداعهم  مت  الذين 
اأويحيى  اأحمد  راأ�شهم  على  احل��را���ص 
ُي��ع��ام��ل��ون كباقي  ���ش��الل  امل��ال��ك  وع��ب��د 
ال�شجناء، مو�شحا يف هذا ال�شياق:''قلتها 
الدولة  اليوم   واأعيدها  �شابق  وقت  يف 

اجلزائرية تطبق القانون ال�شادر �شنة 
2006 على بقية ال�شجناء بدون متييز 
القواعد  م��ن  م�شتوحاة  ق��واع��د  وه��ي 

الدولية''.
الن�شاط  وف���اة  ق�شية  يخ�ص  وفيما 
�شجن  يف  فخار  الدين  كمال  احلقوقي 
اإن  فليون  ق��ال  اأ�شابيع،  قبل  البليدة 
فرة  خالل  خ�شع   ، اهلل  رحمه  ''فخار 
اليوم  يف  م��رت��ني  متابعة  اإىل  �شجنه 
لنا  بالن�شبة  ذلك،  ي�شهد  الطبي  وامللف 
 28 منذ  به  التكفل  مت  نزيل  نعتربه، 
به  متكفل  ك��ان  حيث  ال��ف��ارط،  اأف��ري��ل 

طبيا على الوجه الالزم''.

�إجر�ء �نتخابات رئا�ضية �ضفافة هو �حلل �لأمثل للخروج من �لأزمة
حنون، �أويحيى و�ضالل

 يعاملون كباقي �ل�ضجناء

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

الوطني  ال��ت�����ش��ام��ن  وزي�����رة  ����ش���ددت 
الدالية،  غنية  املراأة  وق�شايا  واالأ�شرة 
العا�شمة،على  باجلزائر  اجلمعة  يوم 
ب��دور  للم�شنني  ي�شئ  م��ن  ك��ل  معاقبة 
ال��ع��ج��زة، م���وؤك���دة ات��خ��اذ اإج�����راءات 
اإىل  احل��االت  بع�ص  يف  و�شلت  �شارمة 
هذه  مرتكبي  �شد  الق�شائية  املتابعة 

الت�شرفات.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��ي��دة دال���ي���ة خ��الل 
االإقامة  انطالق  مبنا�شبة  نظم  حفل 
طفل  ت�شعني  قرابة  ل�شالح  الت�شامنية 
لالأطفال  البيداغوجي  النف�شي  باملركز 
ت�شجيل  اأن  ببولوغني،  ذهنيا  املعوقني 
بع�ص الت�شرفات امل�شيئة للم�شنني بدور 
العجزة تعد "حاالت �شاذة وا�شتثنائية"، 
موؤكدة اتخاذ كل االإج����راءات العقابية 
التي  الت�شرفات  هذه  مثل  مرتكبي  �شد 
ميك���ن ت�ش�جيلها حتى يف الو�شط العائلي 
"غري اأن عد�ش������ات و�ش������ائل االإع�����الم 

ال ت�شل اإليها''.
ال���وزي���رة  اأك�����دت  ال�����ش��دد،  ويف ه���ذا 
هذه  ع��ل��ى''حم��ارب��ة''  م�شاحلها  ع��زم 
بع�ص  وج��ود  اإىل  م�شرية  الت�شرفات، 
تخ�ص  العدالة  م�شتوى  على  الق�شايا 
االجتماعية  ال�شريحة  بهذه  امل�شا�ص 

)امل�شنني بدور العجزة(.
 14.000 زه���اء  ي�شتفيد  ل��الإ���ش��ارة، 
"اإقامات  من  والي��ة   48 من  معوز  طفل 
ال��والي��ات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ت�شامنية" 
اال�شطياف  مو�شم  خ��الل  ال�شاحلية 
من  طفل    9600 بينهم   من   2019
العليا  وال��ه�����ش��اب  اجل���ن���وب  والي�����ات 
4400 طفل  والواليات الداخلية وكذا 
�شيتم  ال�شاحلية حيث  قاطن بالواليات 
ا�شتقبال هوؤالء االأطفال عرب 33 مركز 
 3 يف  �شاحلية  والي��ة   14 على  م��وزع��ا 
دورات وذلك من 25 يونيو اإىل غاية 10 

اأغ�شط�ص القادم .

�ملتابعة �لق�ضائية لكل من ي�ضئ
 للم�ضـنني بدور �لعجـــزة 

ق. و

ق. و

ت�شارك وزيرة البيئة والطاقات املتجددة 
فاطمة الزهراء زرواطي يف االجتماع رفيع 

امل�شتوى املزمع عقده بدولة االإمارات العربية 
املتحدة اأبوظبي، وذلك بح�شور روؤ�شاء 

دول وحكومات ووزراء ونخبة من املديرين 
التنفيذيني ملوؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص الرائدة 

يف العامل واملجتمع املدين.
االجتماع �شيعقد يف 30 جوان والفاحت 
جويلية 2019، حت�شريا للقمة العاملية 

للمناخ، التي �شتعقد يف 23 �شبتمرب املقبل 
بنيويورك.

االجتماع �شيتيح الفر�شة لبحث ومناق�شة 
التعهدات واملبادرات والتوجهات التي �شيتم 
االإعالن عنها يف قمة االأمم املتحدة للمناخ.

زرو�طي ممثلة لنب �ضالح 
يف �جتماع حت�ضري� للقمة 

�لعاملية للمناخ

ق. و



ال�سمــرة

رغم مرور �شنتني فقط على ا�شتالمها

ال�سرقية  املــحــطــة  اأ�ــســحــت 
يف  بــ�تــنــة،  الــواليــة  بع��سمة 
عمومي�  مرفق�  االأخرية  االآونة 
تفتقر  واأنه�  خ��سة  روح  دون 
وامل�ستلزم�ت،  الو�س�ئل  الأب�سط 
ــ�فــرون من  ــ�ــس اأيــــن ا�ــســتــكــى امل
تدين م�ستوى اخلدم�ت املقدمة 
كونه�  حداثته�  رغم  ب�ملحطة 
دخلت حيز اخلدمة خالل �سنة 
كلفت  اأنه�  كم�  فقط    2017
ملي�ر   60 قـــدره  مـــ�يل  غـــالف 
�سنتيم، فحتى الكرا�سي بق�عة 
وحمطمة  مــفــقــودة  االنــتــظــ�ر 
اأين ب�ت ي�ستوجب على امل�س�فر 
ق�سد  طــويــلــة  ـــدة  مل الـــوقـــوف 
املكيف�ت  اأن  كــمــ�  ــ�ر،  ــظ ــت االن
يف   تعمل  وال  معطلة  الهوائية 
ظل االرتف�ع القي��سي لدرج�ت 
من  العديد  اأكــد  فقد  احلــرارة 
امل�س�فرين اأن املحطة ال�سرقية 
اأكرث  ال  موقف  مبث�بة  اأ�سحت 
اأن  اإىل  بــ�الإ�ــســ�فــة  ـــل   اأق وال 
ب�سبب  مغلقة  املــحــالت  معظم 

انعدام احلركية.

طــ�لــب  الـــ�ـــســـيـــ�ق  ذات  ويف 
املحطة  وم�ستخدمو  امل�س�فرون 
املعنية  اجله�ت  من  ال�سرقية 
الــتــدخــل مــن اأجـــل و�ــســع حد 
يواجهونه�  ــي  ــت ال لــلــمــعــ�نــ�ة 
تدين  اأن  ــون  ك ال�سفر  ــ�ء  اأثــن
وغي�به�  اخلـــدمـــ�ت  مــ�ــســتــوى 
املواطنني  يوؤرق  �سبب�  اأ�سبحت 
ا�ــســتــيــ�ئــهــم عند  ويـــزيـــد مـــن 
ال�سرقية،  للمحطة  ا�ستعم�لهم 
اجله�ت  عــلــى  ي�ستوجب  كــمــ� 
العمل  اأي�س�  والو�سية  املعنية 
�سريعة  ــول  ــل ح اإيـــجـــ�د  عــلــى 
من  ـــروح  ال لبعث  وم�ستعجلة 
ال�سرقية  املحطة  يف  جــديــد 
كــون هــذه االأخـــرية جــ�ءت من 
الكبري  ــ�ق  ــن ــت االخ فــك  اأجــــل 
وذلك  الــواليــة  تعي�سه  الـــذي 
اإ�سراك الهيئ�ت وكل  من خالل 
الإع�دة  ا�ستثن�ء  دون  الف�علني 
ال�سرقية  للمحطة  الهيكلة 
اأعلى  م�ستوى  بــلــوغ  اأجـــل  مــن 
مــن اخلــدمــ�ت بــ�ملــواطــن تليق 

مب�ستوى تطلع�ته.

يف  ع�ئلة   400 حوايل  تع�ين 
ال�سدرة  ثنية  ال�سك�ين  التجمع 
البي�س�ء  زانة  لبلدية  الت�بعة 
من اأو�س�ع معي�سية خ�نقة ب�سبب 
القرية جلميع متطلب�ت  افتق�ر 
العي�ص الكرمي من مواد حيوية، 
ومرافق اجتم�عية لفك العزلة 
من  تــعــ�ين  الــتــي  املنطقة  عــن 
جت�هل  بعد  التهمي�ص  ــالت  وي
ملط�لب  ــيــة  املــحــل ــلــطــ�ت  الــ�ــس
ال�سك�ن ب�اللتف�ت الن�سغ�التهم 
التنموي  بــ�لــ�ــســق  والــنــهــو�ــص 

للقرية على ك�فة االأ�سعدة.
املتجول بني اأحي�ء قرية ثنية 
البي�س�ء  زانة  ببلدية  ال�سدرة 
ال يك�د ي�سدق ب�أن هن�لك حي�ة 
على م�ستوى املنطقة التي تفتقر 
وعلى  العي�ص  �ــســروريــ�ت  لكل 
عملة  يعترب  الــذي  املــ�ء  راأ�سه� 
التجمع  افتق�ر  ب�سبب  �سعبة 
لل�سرب  ال�س�حلة  املي�ه  ل�سبكة 
ت�سمن  التي  للم�س�ريع  وافتق�ره 
ب�سكل  املنطقة  يف  املي�ه  توفر 

يومي يقيه� العط�ص واجلف�ف.

ت�سجل  ــك  ذل اإىل  بــ�الإ�ــســ�فــة 
القرية نق�س� يف م�س�ريع التزود 
حني  ففي  ــغــ�ز،  وال ب�لكهرب�ء 
�ــســكــن يف   55 يــغــرق حــــوايل 
الدام�ص،  الــظــالم  يف  التجمع 
يعي�ص كل ال�سك�ن ب�سكل روتيني 
غ�ز  قوارير  عن  البحث  مع�ن�ت 
البوت�ن التي اأنهكت ميزاني�تهم 
معظمهم  اأن  مــن  الــرغــم  على 
جراء  املدقع  الفقر  من  يع�نون 
املحيط  عــن  الــقــريــة  انــعــزال 
الأن�سطة  وافتق�ره�  احل�سري 
ــ�ديــة مــتــنــوعــة عــدى  ــ�ــس اقــت
امت�س��ص  لت�سمن  الــفــالحــة 
املعي�سي  امل�ستوى  ورفع  البط�لة 

لل�سك�ن.
ال�سدرة  ثنية  قــريــة  افتق�ر 
لالأر�سفة  اخل�رجية  للتهيئة 
قرية  تبدو  جعله�  والطرق�ت 
افتق�ر  منكوبة متخلفة، ب�سبب 
للتهيئة  وم�س�لكه�  طرق�ته� 
والتزفيت، حيث اأن معظم هذه 
م�س�لك  عن  عب�رة  هي  االأخرية 
ال�سك�ن  مع�ن�ت  تكر�ص  ترابية 
الغب�ر  ب�سبب  و�ــســتــ�ء  �سيف� 
املت�س�عد منه�، وحتوله� ل�سيول 
هطول  موا�سم  يف  ــ�ل  االأوح من 
ــطــر وذلــــك مــ� عــ�ــســر تنقل  امل
ال�سك�ن وزاد من وط�أة عزلتهم.

�سك�ن  يــنــ��ــســد  االأخـــــري  ويف 
الـــقـــريـــة كــغــريهــ� مـــن قــرى 
ال�سلط�ت  البي�س�ء  زانة  بلدية 
مب�س�غلهم  لاللتف�ت  املحلية 
وو�سعه� يف احل�سب�ن يف القريب 
مع�ن�تهم  تنتهي  حتى  الع�جل 
افتق�رهم جلميع  املريرة جراء 

متطلب�ت العي�ص الكريـــم.

املحطة الربية ال�شرقية
 تغرق يف النقــائ�ش  

التنمية بقرية ثنية ال�شدرة 
يف خرب كان

�شميحة. ع  

احلي  هــذا  طــرقــ�ت  يف  املتجول 
ـــ�ن من  ـــن �ــســيــفــ�جــ�أ بـــوجـــود اأط
خملف�ت الردم التي مل يتم رفعه� 
منذ ع�م 2007 عقب قي�م امل�س�لح 
البلدية بهدم البيوت الق�سديرية 
املتواجدة يف املنطقة، حيث تركت 
�سنة   12 حلــوايل  املخلف�ت  هــذه 
امل�سوؤولني  تق�ع�ص  على  �س�هدة 
على  احلــفــ�ظ  يف  مب�التهم  وال 
جم�لية املنطقة، و�سالمة ال�سك�ن 
الذين ب�توا حتت تهديد اجلرذان 
اتخذت  التي  والعق�رب  والثع�بني 
له� من هذا الرك�م م�سكن� مبح�ذات 

من�زل املواطنني.
ــن اأعــمــ�ل الـــردم  هـــذا وجنـــم ع
ــ�ء  ــالط امل ــت ــة اخ الــغــري مــدرو�ــس
ال�سحي  ال�سرف  مبــ�ء  ال�سروب 
الذي  االأمر  القنوات،  حتطم  بعد 
يزال  ال  بيئية  كــ�رثــة  اإىل  اأدى 
�سك�ن املنطقة يع�نون من تبع�ته� 
وعلى  االأ�سطر،  هذه  كت�بة  حتى 
ال�سلط�ت  من��سدتهم  من  الرغم 
املحلية يف عديد املرات لو�سع حد 
نغ�ص  ــذي  ال املــزري  الو�سع  لهذا 
ب�أمرا�ص  يهددهم  وب�ت  حي�تهم 
والكولريا  ك�لتيفوئيد  م�ستع�سية 

ــن االأمــرا�ــص  ــ� م ــريه والــ�ــســل وغ
ب�سبب  تنتقل  التي  والفريو�س�ت 
ـــ�ء،  ــدام نــظــ�فــة املــحــيــط وامل ــع ان
جوبهت  نداءاتهم  جميع  اأن  اإال 
ب�لتج�هل والدليل على ذلك عدم 
لو�سع  الو�سية  ال�سلط�ت  حترك 

حد للمعظلة منذ �سنوات.
�سك�ن  يع�ين  منف�سل  �سعيد  على 
اأي�س�  الــتــ�بــع  ـــوز  ال قــرعــة  ــي  ح

لبلدية ال�سمرة من تهديد �سقوط 
فوق  القرمود  من  املبنية  املن�زل 
روؤو�ص ق�طنيه� يف كل من حي 60 
م�سكن، وحي 38، حيث اأكد �سك�ن 
هذه االأحي�ء ب�أن ال�سكن�ت التي مت 
بن�وؤه� بني ع�مي 2003 و2004 
ومع�يري  ــ�ــص  اأ�ــس عــلــى  تــبــنــى  مل 
عدم  ب�سبب  عليه�،  املتفق  اجلودة 
ــالزمــة،  ال ــدة  ــم ــ�الأع ب تدعيمه� 

االأمر الذي جعله� عر�سة لالنهي�ر 
به  �سرح  م�  ح�سب  حلظة  اأية  يف 
وعلى  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  ال�سك�ن 
�سوء هذه احلق�ئق يط�لب ال�سك�ن 
خمت�سة  جلنة  اإيــفــ�د  بــ�ــســرورة 
للت�أكد من �سالمة البن�ءات وعدم 
حلظة  اأيــة  يف  لالنهي�ر  ق�بليته� 
لنفو�ص  الطم�أنينة  تعود  حتى 

ق�طنيه�.

خمت�سون  اأكد  ال�سي�ق  ذات  يف 
بـــ�أن االأمــرا�ــص واالآفــــ�ت التي 
وعلى  املثمرة  االأ�سج�ر  ت�سيب 
تعترب  الزيتون  اأ�سج�ر  راأ�سه� 
حمــدوديــة  يف  رئــيــ�ــســيــ�  �سبب� 
ـــ�ج وانــخــفــ��ــص جــودتــه  ـــت االإن
من  ب�تنة  واليــة  بــ�أن  مو�سحني 
حتقيق  ميكنه�  التي  الــواليــ�ت 
ــف لــلــزيــتــون  ــ�ع ــس ــ� مــنــتــوج م
التي  ال�س��سعة  االأرا�سي  بف�سل 
اإ�س�فة  اإقــلــيــمــهــ�  �سمن  متــتــد 
الداخلية  ــة  ــوالي ال كـــون  اإىل 
ت�سعى  ولذلك  ب�متي�ز  فالحيه 
احلكومة اجلزائرية اإىل تعميم 
وطنية  فالحيه  اإ�سرتاتيجية 
متطورة  اآلـــيـــ�ت  عــلــى  تعتمد 
وعلى  االإنت�ج  لزي�دة  وحديثة 
راأ�سه� تقني�ت مك�فحة االأمرا�ص 

واالآف�ت التي ت�سيب االأ�سج�ر.
من  بــ�أن  املخت�سون  اأو�سح  كم� 
بني اأكرث االأمرا�ص التي ته�جم 
واالأ�ــســجــ�ر  الــزيــتــون  ب�س�تني 
ب�تنة  يف  عــ�م  ب�سكل  املــثــمــرة 
حيث  الزيتون  ثم�ر  ذب�بة  هي 
تــتــ�ــســبــب هـــــذه االأخــــــــرية يف 
ونوع�  كم�  االإنت�ج  من  االإنق��ص 
امل�س�بة  الثم�ر  ل�سقوط  نظرا 
لــالأكــل،  �ــســ�حلــة  ــري  غ وجعله� 
اإ�س�فة اإىل ت�سببه� يف اإتالف لب 
التي  الريق�ت  طرف  من  الثم�ر 
تت�سبب يف فقدان ثم�ر الزيتون 

ل3 اإىل 20 ب�مل�ئة من وزنه�.
ح�سب  تــوؤدي  اأخــرى  ح�سرات 

حم�سول  ت�س�ءل  اإىل  اخلــرباء 
ح�سرة  غــــرار  عــلــى  ــون  ــت ــزي ال
الــزيــتــون،  ــن  ــط ق اأو  ــة  ــوف ــس �
ــة  ــ�ري ــرة، ون ــقــ�ــس وبــعــو�ــســة ال
والقملة  الــزيــتــون،  ــ�ن  ــس ــ� اأغ
الزيتون  وق�سرية  الــ�ــســوداء، 
ال�سوداء والبنف�سجية، و�سو�سة 
الليلية،  واخلنف�س�ء  الزيتون، 
ــون،  ــت ــزي وبـــرغـــوث �ــســجــرة ال
�سل  ومـــر�ـــص  والــــقــــراديــــ�ت، 
ــص،  ــ�وو� ــط الــزيــتــون، وعـــني ال
يطلق  ح�سرة  اإىل  ب�الإ�س�فة 
الزيتون"  "فرا�سة  ا�سم  عليه� 
هذه  اأعداء  األد  من  تعترب  التي 
الــ�ــســجــرة كــونــهــ� تــتــغــذى على 
الثم�ر،  ونــواة  االأزهـــ�ر،  براعم 

وحتفر اأنف�ق� داخل اأوراقه�.
فــ�إن  املتحدثني  ذات  وح�سب 

ــدة يتم  ــدي و�ــســ�ئــل واآلـــيـــ�ت ع
هذه  على  للق�س�ء  ت�سخريه� 
تقني�ت  بينه�  مــن  احلــ�ــســرات 
التي  ــكــيــمــ�ويــة  ال ــكــ�فــحــة  امل
احل�سرية،  املبيدات  على  تعتمد 
ب�الإ�س�فة اإىل التدخل الوق�ئي، 
التي  البيولوجية  واملك�فحة 
م�ستح�سرات  ــى  ــل ع تــعــتــمــد 

بيولوجية.
ب�س�تني  تع�ين  احل�سرات  وغري 
من  ب�تنة  واليـــة  يف  الــزيــتــون 
ــن احلــيــوانــ�ت  اأنـــــواع اأخــــرى م
ط�ئر  غرار  على  ته�جمه�  التي 
يتغذى على ثم�ر  الذي  الــزرزور 
الف�أر  وكذا  الن��سجة،  الزيتون 
اأ�سرار  يف  ي�سبب  الذي  االأ�سهب 
برته  ب�سبب  الزيتون  الأ�سج�ر 

الأغ�س�نه� الفتية.

اأدت خملفات الردم التي ل تزال مرتاكمة يف حي "دوار ال�صعري" ببلدية ال�صمرة، اإىل حدوث كارثة بيئية بعد انت�صار العقارب والأفاعي والثعابني يف املنطقة 
ب�صكل كبري ل�صيما خالل ف�صل ال�صيف حيث ت�صتد احلرارة التي ت�صاعد على ظهور هذه الزواحف واحل�صرات القاتلة ودخولها منازل ال�صكان.

حظي العديد من الفالحني يف باتنة بدورة تكوينية يف اإطار برنامج دعم القدرات الب�صرية والدعم التقني يف املجال الفالحي، حيث متت الدورة على م�صتوى 
املدر�صة الوطنية للغابات وحتت اإ�صراف خرباء وخمت�صني يف خمتلف الأمرا�س واآفات اأ�صجار الزيتون على وجه اخل�صو�س.

يف اإطار برنامج دعم القدرات الب�شرية والدعم التقني..

كارثة بيئية ب�شبب خملفات الردم بحي دوار ال�شعري 

تكوين خا�ش للفالحني حول اأمرا�ش
 واآفات اأ�شجار الزيتون بباتنة
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اأريــ�ض

ح�سة  مــن  امل�ستفيدون  عــرب 
بقرية  ريـــفـــي  ــكــن  �ــس  200
يف  اريــ�ــص  ببلدية  تيبحريين 
ا�ستي�ئهم  عــن  ب�تنة،  واليـــة 
اإزاء  الــ�ــســديــديــن  وتــذمــرهــم 
غي�ب �سبكة الكهرب�ء التي تعد 
خ��سة  ال�سروري�ت  اأوىل  من 
ت�سييد  مــع  تــزامــن  االأمـــر  واأن 

ال�سك�ن  ا�سطر  مــ�  �سكن�تهم، 
للكوابل  الع�سوائي  الربط  اإىل 
على  املــتــواجــدة  الكهرب�ئية 

م�ستوى االأحي�ء املج�ورة.
ال�سك�ن  اأ�س�ر  اأخــرى  جهة  من 
اإىل الو�سع املزري الذي ت�سهده 
م�س�ريع   غي�ب  جراء  الطرق�ت 
الو�سع  والــتــعــبــيــد  الــتــزفــيــت 

ح�لة  وقـــوع  يف  ت�سبب  الـــذي 
اأعط�ب  من  ت�سببه  مل�  ك�رثية 
واأ�سرار تلحق ال�سرر ب�ملركب�ت 
والــراجــلــني عــلــى حــد �ــســواء 
يط�لبون  ال�سك�ن  جعل  م�  وهو 
لهذه  �س�ملة  تهيئة  بعملية 
يف  والنظر  املت�سررة،  االأحي�ء 

مط�لبهم املطروحة.

�شكنات ريفية دون كهرباء بتيبحرين

حفيظة. ب

اإي����مان. ج

زانة البي�شــاء



مبديرية  مــ�ــســوؤولــة  مــ�ــســ�در  ك�سفت 
اأم  ـــة  ـــوالي ب ــة  ــعــمــومــي ال ـــ�ل  ـــغ ـــس االأ�
اأ�سغ�ل  انــطــالق  تــرقــب  الــبــواقــي،عــن 
البلدية  الــطــرق  مــن  عـــدد  �ــســيــ�نــة  
للطرق  االأولوية  ك�نت  اأين  والوالئية، 
الت�س�من  �سندوق  من  بتمويل  البلدية 

وال�سم�ن للجم�ع�ت املحلية.
رقم  الوالئي  الطريق  ت�سمل  العملية 
نعم�ن  �سوق  مدينتي  بني  الــرابــط   7
الوالئي  الطريق  وكذا  ال�سهداء،  وبئر 
م�سكيتنة  مدينتي  بني  الرابط   9 رقم 
املح�ذي  الوالئي  والطريق  والباللة، 
والطريق   ،8 رقــم  ــوالئــي  ال للطريق 

الوالئي  ب�لطريق  الــرابــط  الــوالئــي 
عني  مدينة  مركز  م�ستوى  على   9 رقم 
بوغرارة  منطقة  حــدود  اإىل  الزيتون 
الطريق  اإىل  بــ�الإ�ــســ�فــة  الــ�ــســعــودي، 
الوالئي رقم  7 كلم من بلدية الزرق و 

بلدية بري�ص.
رقم  الوالئي  ب�لطريق  يتعلق  وفيم� 
ك�رثي،  و�سع  يف  ح�لي�  واملتواجد   1
الث�ين  ال�سطر  خالل  ت�سجيله  يرتقب 
اأغلب  تهيئة  يتوقع  اأيــن  االأ�سغ�ل،  من 
 2020 الطرق الوالئية مع نه�ية �سنة 
مبديرية  امل�سدر  ذات  اأكــده  م�  ح�سب 

االأ�سغ�ل العمومية.

م���������������حمد. ع

قاموا بتجميد م�شاريع دون �شبب يذكر

تخليدا لذكرى عيد اال�شتقالل

كامريات مراقبة لتفادي الطوابري 

بلك�تب،  حممد  �سطيف  والـي  ك�سف 
عن توزيع ح�سة �سكنية يوم 5 جويلية 
اال�ستقالل  عــيــدي  مبن��سبة  املقبل 
العملية  �ستعرف  حــيــث  والــ�ــســبــ�ب، 
اجتم�عية  �سكنية  500 وحدة  توزيع 
وهذا  الــواليــة،  من�طق  من  عــدد  عرب 
التهيئة  عملي�ت  ا�ستكم�ل  انتظ�ر  يف 
ال�سبك�ت  مبختلف  والربط  اخل�رجية 
لل�سكن�ت اجل�هزة املتبقية والتي �سيتم 
توزيعه� مع الدخول االجتم�عي الق�دم 
الف�حت  يوم  الثورة  بعيد  االحتف�ل  اأو 
من  اأكرث  ت�سمل  والتي  الق�دم  نوفمرب 
عرب  اجتم�عية  �سكنية  وحدة   3164
خ��سة  الــواليــة  بلدي�ت  مــن  العديد 
ينتظر  والتي  الــواليــة  ع��سمة  منه� 
توزيع  االجــتــمــ�عــي  ال�سكن  طــ�لــبــوا 

احل�سة اجلديدة منذ فرتة طويلة.
لعملي�ت  وتكملة  منف�سل  �سي�ق  ويف 

الـــقـــرعـــة لــتــخــ�ــســيــ�ــص الــ�ــســكــنــ�ت 
ال�سكنية  احل�س�ص  من  للم�ستفيدين 
فقد  االإيج�ري،  العمومي  الط�بع  ذات 
لدائرة  املحلية  ال�سلط�ت  اأ�ــســرفــت 
القرعة  ـــــراء  اإج عــلــى  ـــــ�ت  اأرن عـــني 
وحــدة   43 ح�سة  مــن  للم�ستفيدين 
جرت  حيث  اأوري�سي�،  ببلدية  �سكنية 
بح�سور  تــ�مــة  �سف�فية  يف  العملية 
الع�ئالت امل�ستفيدة من هذه ال�سكن�ت، 
لدائرة  املحلية  ال�سلط�ت  اأ�سرفت  كم� 
القرعة  اإجــــراء  عــلــى  الــعــر�ــص  بــئــر 
من  للم�ستفيدين  ال�سكن�ت  لتخ�سي�ص 
عمومية  �سكنية  وحـــدة   40 ح�سة 
مت  حيث  البالعة،  ببلدية  اإيج�رية 
من  ال�سن  وكب�ر  املع�قني  فئة  ا�ستثن�ء 
حل�التهم  ــ�ة  ــراع م الــقــرعــة  عملية 
الطوابق  مبنحهم  ـــك  وذل ال�سحية 

ال�سفلية. 

الفالحية  امل�س�لح  مديرية  تتوقع 
كمية  تــ�ــســل  اأن  �ــســطــيــف،  ــة  ــوالي ب
املح��سيل الزراعية اإىل اأعلى م�ستوى 
اإنت�ج  ترقب  خــالل  من  ال�سنة  هــذه 
اأنواع  خمتلف  من  قنط�ر  مليون   3.5
احلبوب مبعدل 18 قنط�را من القمح 

على  بن�ءا  وهــذا  الواحد  الهكت�ر  يف 
ت�سجيله�  مت  التي  واالأرق�م  املعطي�ت 
كمي�ت  ا�ستقب�ل  مت  حيث  االآن  حلد 
االآن  حلد  املح��سيل  من  جدا  كبرية 

خ��سة منه� م�دة ال�سعري.
ك�مل  بــتــوفــري  ــة  ــري ــدي امل وقـــ�مـــت 
االإمك�ني�ت ال�سرورية الإجن�ح حملة 
مبكر  وقت  يف  انطلقت  التي  احل�س�د 
وال�سرقية  اجلنوبية  ب�لبلدي�ت 
انطالقه�  انتظ�ر  يف  ــذا  وه للوالية 
ب�لبلدي�ت  املــقــبــلــة  االأيـــــ�م  خـــالل 
ــة  اآل  700 تــوفــري  ومت  الــ�ــســمــ�لــيــة، 
ح�س�د، وهو رقم ك�ف ل�سم�ن وتغطية 
العملية ب�الإ�س�فة اإىل تخ�سي�ص 15 
من  املح�سول  جلمع  ــزن  وخم ــدة  وح
احلبوب، بقدرة ا�ستيع�ب تق�رب مليون 
ون�سف مليون قنط�ر، منه� 780 األف 
قنط�ر �سيتم تخزينه� بنق�ط اجلمع 
والبقول  احلــبــوب  لــديــوان  الت�بعة 
ب�لتع�وني�ت  اال�ستع�نة  مع  اجل�فة، 
للخوا�ص، وكذا و�سع  ت�بعة  وخم�زن 
احلبوب  بديوان  جديدة  اإجـــراءات 
عملية  ملــتــ�بــعــة  ــة  ــ�ف اجل ــبــقــول  وال

جــمــع وتــخــزيــن احلــبــوب وهـــذا من 
احلبوب  جتميع  نق�ط  جتهيز  خالل 
العملية  ملت�بعة  مراقبة  بك�مريات 
من طرف مدير الديوان للتدخل عند 

ال�سرورة لتف�دي الطوابري.
وح�سب االأرق�م املقدمة من املديرية 
من  هكت�ر  األـــف   198 ــذر  ب مت  فقد 
قليلة  ــ�دة  ــزي ب الــكــربى  املح��سيل 
 144 منه�  امل��سي،  ب�ملو�سم  مق�رنة 
األف هكت�ر من القمح بنوعيه ال�سلب 
ال�سعري،  من  هكت�ر  األف  و47  واللني، 
اإىل  اخلــرطــ�ل،  ملح�سول  والبقية 
ج�نب بذر 8 اآالف هكت�ر من امل�س�ح�ت 
التي  االإجـــــراءات  ورغـــم  امل�سقية، 
الفالحني  بع�ص  اأن  اإال  توفريه�  مت 
اجلديدة  االإجـــــراءات  مــن  ا�ستكوا 
الزراعية  املح��سيل  بدفع  املتعلقة 
املطلوبة  ـــة  االإداري الوث�ئق  وكــرثة 
ترخي�ص  عــلــى  احلــ�ــســول  اأجـــل  مــن 
التع�وني�ت  يف  املح��سيل  هذه  لدفع 
من  ال�سرقية  اجلــهــة  يف  املــوجــودة 

الوالية. 

توزيع 500 �شكن اجتماعي 
يوم 5 جويلية ب�شطيف

توقعات باإنتاج 3.5 مليون قنطار من احلبوب 

�صيتم توزيع 300 وحدة �صكنية ذات طابع عمومي اإيجاري عرب اأربع بلديات تابعة لولية خن�صلة خالل �صهر يوليو القادم ح�صبما 
ا�صتفيد  من م�صالح الولية، وا�صتنادا اإىل ذات امل�صدر فاإن عملية توزيع مفاتيح ال�صكنات العمومية الإيجارية على م�صتحقيها 
والتي ت�صرف  على  اإمتام كافة الروتو�صات املتبقية على عملية التهيئة اخلارجية لهذه الأحياء ال�صكنية �صتكون خالل الربنامج 

الولئي الذي اأعدته ال�صلطات املحلية يف اإطار الحتفالت املخلدة للذكرى املزدوجة لعيدي ال�صتقالل وال�صباب.

ال�سكنية  ــ�ء  ــي واالأح البلدي�ت  وعــن 
�سهر  ــالل  خ توزيعه�  بعملية  املعنية 
امل�سدر  ذات  ك�سف  املــقــبــل،  جويلية 
عمومي  �سكن  بـ150  يتعلق  ــر  االأم اأن 
�سكن  و100  ق�ي�ص  بلدية  اإيــجــ�ري 
�سكنية  وحدة  و75  بوحم�مة  ببلدية 
ببلدية اأوالد ر�س��ص و25 �سكن عمومي 
اإيج�ري خ��ص بع�ئالت �سح�ي� االإره�ب 

ببلدية �س�س�ر.
خن�سلة  وايل  اأن  امل�سدر  ذات  واأ�س�ف 
التي  الـــزيـــ�رات  خــالل  نوي�سر  كــمــ�ل 
ق�دته هذا االأ�سبوع  ملختلف  ور�س�ت هذه 

تعليم�ت  اأ�سدى  قد  ال�سكنية  امل�س�ريع 
اإىل امل�سوؤول االأول على ديوان الرتقية 
والت�سيري العق�ري لوالية خن�سلة اجلهة 
امل�س�ريع  هذه  جت�سيد  على  ت�سهر  التي 

و�سرورة  االأ�سبوع  عطلة  خالل  ب�لعمل 
قبل  املتبقية  الرتو�س�ت  ك�فة  ــ�م  اإمت

ت�ريخ 2 جويلية الق�دم.
خن�سلة  واليـــة  اأن  بــ�لــذكــر  جــديــر 
اآالف   5 يــقــ�رب  مــ�  تــوزيــع  اإىل  ت�سعى 
على  ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية  وحدة 
م�ستحقيه� خالل ال�سنة اجل�رية يوجد 
منه� 2660 وحدة �سكنية ي�سرف ديوان 
الرتقية والت�سيري العق�ري على م�س�ريع 
تتكفل  فيم�  بلدية   13 عرب  اإجنــ�زهــ� 
موؤ�س�سة كو�سيدار ب�إجن�ز 2000 وحدة 
العمرانية  ب�لواجهة  اأخـــرى  �سكنية 

اجلديدة بع��سمة الوالية.

اأمر ق��سي التحقيق لدى حمكمة ق�ملة، 
بي�س�ء  بــن  عــني  بلدية  رئي�ص  بو�سع 
على  ــك  وذل الق�س�ئية،  الرق�بة  حتــت 
اأمــوال  تبديد  بتهمتي  مت�بعته  خلفية 
غري  نــحــو  عــلــى  وا�ستعم�له�  عمومية 
واالمتن�ع  الوظيفة  وا�ستغالل  �سرعي 
على  احلــ�ــســول  لغر�ص  عمل  اأداء  عــن 
وللغري،  ل�سخ�سه  م�ستحقة  غري  من�فع 
ح�سب  اأطواره�  تعود  التي  الق�سية  وهي 
من  نوفمرب  �سهر  اإىل  املتوفرة،  املعلوم�ت 
الدرك  م�س�لح  تلقت  اأين  امل��سية  ال�سنة 
ني�بة  مــن  ــر  اأم البلدية  ــذات  ل الوطني 
بو�سقوف بفتح حتقيق يف جت�وزات رئي�ص 
العديد  ب�كت�س�ف  خل�ص  والذي  البلدية 

التي  ب�لتهم  اأ�س��س�  التج�وزات تتعلق  من 
طرف  من  تثبيته�  مت  والتي  لــه   وجهت 
ق��سي التحقيق لدى حمكمة ق�ملة، حيث 
اأمالك  ي�ستغل  كــ�ن  البلدية  رئي�ص  اأن 
خ��سة  ال�سخ�سية  الأغــرا�ــســه  الــدولــة 
للبلدية  الت�بعة  ب�ل�سكن�ت  تعلق  مــ� 
ببيع  يــقــوم  كــ�ن  حيث  واملــ�ــســتــودعــ�ت، 
اخلوا�ص  اإىل  للبلدية  الت�بعة  ال�سكن�ت 
بكراءه�  يقوم  ثم  نقدا  ثمنه�  وقب�ص 
اأنه� من  اأ�س��ص  اأخرى للم�سرتي على  مرة 
ي�سرتيه�  امل�سرتي  كــون  البلدية  اأمــالك 
تثبيت  اأجل  ومن  ق�نونية  غري  بطريقة 
والذي  االإيج�ر  بت�سديد  يقوم  به�  نف�سه 
جيب  اإىل  ـــر  االأخ هــو  مب��سرة  يــدخــل 

رئي�ص البلدية.
التحقيق�ت  ف�إن  امل�س�در  بع�ص  وح�سب 
التي  ال�سكن�ت  عدد  حتديد  اإىل  خل�ست 
البلدية طيلة  رئي�ص  طرف  من  بيعه�  مت 
ال 20 �سنة  التي م�ست حيث ف�ق عدده� 
60 م�سكن، وهو نف�ص ال�سيء الذي ينطبق 
عدده�  املقدر  امل�ستودع�ت  ق�سية  على 
هي  كرائه�  يتم  ك�ن  والتي   06 بحوايل 
بــــ�الإجــــراءات  ـــــرور  امل دون  االأخــــــرى 
الق�نونية املعمول به� على غرار االإ�سه�ر و 
حترير املداوالت وحترير عقود االإيج�ر 
وهي الوث�ئق التي اأثبتت التحقيق�ت اأنه� 

غري موجودة اأ�س��س�.

ب�سكرة،  بوالية  �سحية  م�س�در  اأكــدت 
اللي�سم�ني�  مر�ص  مك�فحة  عملي�ت  اأن 
"حبة  ب��سم  حملي�  املعروفة  اجللدية 
واالأهــداف  النت�ئج  حتقق  مل  ب�سكرة"  
املرجوة خالل هذا املو�سم، ب�سب تق�ع�ص 
االإمك�ن�ت  توفري  يف  ومت�طله�  البلدي�ت 
من  الث�نية  املرحلة  ومت�بعة  الــالزمــة 
عملية مك�فحة املر�ص من خالل مك�فحة 
للمر�ص والق�س�ء عليه�  الن�قلة  احل�سرة 
وحم�ربة بوؤر تك�ثره� وتواجده�، حيث 
مل تتج�وز مرحلة التمديد لهذه العملية 
ال 52 ب�مل�ئة و�سط التك�ثر امل�ستمر لهذه 

وانت�س�ره�  ال�سيف  ف�سل  خالل  احل�سرة 
املالئم  اجلو  توفر  نتيجة  �سريع  ب�سكل 

له�.
امل�س�در  ذات  ح�سب  ال�سبب  ويــرجــع 
حجر  وقفت  التي  العوائق  جملة  اإىل 
جن�ح�ت  عرفت  التي  احلملة  اأمــ�م  عرث 
خالله�  ــن  وم امل��سية  ال�سنوات  ــالل  خ
عدد  يف  تراجع�  ال�سحة  م�س�لح  �سجلت 
 2018 و   2017 �سنتي  بني  االإ�س�ب�ت 
من  انطالق�  امل��سية  ب�ل�سنوات  مق�رنة 
من  اأكــرث  ت�سجيل  مت  حيث   2012 �سنة 
عدد  يتج�وز  مل  حني  يف  ح�لة   3000

ال   2017 �سنة  خالل  امل�سجلة  احل�الت 
ح�لة.  1169

ــق نق�ص  ــوائ ــع ـــذه ال ـــن بــني اأهــــم ه وم
عديد  عرب  والب�سرية  امل�دية  االإمك�ن�ت 
و�س�ئل  توفر  عدم  غــرار  على  البلدي�ت 
جلب  يف  البلدي�ت  بع�ص  وت�أخر  النقل 
ــــواد املــ�ــســتــخــدمــة يف  وتــوفــري كــمــيــة امل
احل�سرة  وانت�س�ر  تواجد  بــوؤر  مك�فحة 
تخوف  ــن  م زاد  ــ�  م لــلــمــر�ــص،  الــنــ�قــلــة 
مواطني الوالية من احتم�ل تزايد عدد 
و�سط  ب�للي�سم�نيوز  االإ�ــســ�بــة  ــ�الت  ح

حتذير املخت�سني واالأطب�ء.

جويلية  �شهر  ال�شكن  بتوزيع  معنية  بلديات   4

الرقابة الق�شائية لرئي�ش بلدية عني بن بي�شاء  

اللي�شمانيوز يهدد �شحة �شكان ب�شكرة 

انطالق اأ�شغال تهيئة 5 طرقات قريبا

اال�شتقالل لعيد  املخلدة  االحتفاالت  خالل  �شُيوزع  عمومي  �شكن   300

ُتوبع بتهمة تبديد اأموال عمومية 

ب�شبب تقاع�س البلديات

لبلدية  البلدي  املجل�ص  اأع�س�ء  قرر 
امل�سبح  م�سروع  بعث  اإعـــ�دة  �سطيف، 
العمومية  واحلديقة  اأوملبي  الن�سف 
التج�ري  للمركز  املــقــ�بــل  بــ�ملــوقــف 
بقي�  اللذان  امل�سروع�ن  وهم�  م�ليزي�، 
بلدية  رئي�ص  وك�سف  االأدراج،  حبي�ص 
وايل  اأن  جمل�سه  اأع�س�ء  اأم�م  �سطيف 
ك�ن  مع�سكري  ن��سر  ال�س�بق  �سطيف 
�سبب،  اأي  دون  امل�سروع  اإيــقــ�ف  وراء 
املجل�ص  اأعــ�ــســ�ء  حمل  جهتهم  ومــن 
للبلدية  الع�م  واالأمــني  �سطيف  عمدة 
م�سوؤولية غي�ب اأي م�سبح بلدي ب�إقليم 
بلدية �سطيف وهو م� اعتربوه و�سمة 
بلدي�ت  اأكــرب  م�سوؤويل  جبني  يف  عــ�ر 

الوطن.

وك�نت م�س�لح بلدية �سطيف اخت�رت 
مق�بل  تقع  اأخــرى  اأر�ــص  قطعة  اأي�س� 
م�سبح  الإجنــ�ز  م�سكن   500 حي  ملعب 
�سطيف  وايل  لكن  اأوملبي،  ن�سف  بلدي 
بع�ص  ح�سب  بودرب�يل  حممد  االأ�سبق 
هذه  طبيعة  بتغيري  قـــ�م  املحتجني 
اإطــ�ر  يف  ومنحه�  االأر�ــســيــة  القطعة 
العق�ريني  املــرقــني  ــد  الأح اال�ستثم�ر 
ذات  �سكنية  عق�رية  ترقية  ــ�ز  الإجن
ط�بع جت�ري، ويعتزم �سك�ن حي 500 
اأحي�ء  من  ج�ورهم�  وم�  وق�وة  م�سكن 
ال�سروع يف جمع التوقيع�ت ال�سرتج�ع 
الع�مة  امل�سلحة  لف�ئدة  القطعة  هذه 
يب��سر  مل  العق�ري  املرقي  اأن  ب�عتب�ر 

اإجن�ز م�سروعه حلد االآن.

ولة �شابقون عرقلوا 
التنمية ب�شطيف

فالحون يحتجون 
�شد مافيا العقـــار 

بـــخن�شلة
احتج نه�ية االأ�سبوع امل��سي 

العديد من الفالحني ب�ملنطقة 
اجلنوبية ب�سحراء النم�م�سة، 
اأم�م مقر دائرة ب�ب�ر مط�لبني 

ب�سرورة تدخل ال�سلط�ت املعنية 
وو�سع حد مل�في� العق�ر التي 

ت�ستويل على م�س�ح�ت كبرية من 
االأرا�سي وذلك بتواطوؤ بع�ص 

االإدارات.
املحتجون اأكدوا اأن م�في� العق�ر 
ب�ملنطقة اجلنوبية على م�ستوى 

حميط�ت نفي�سة �سيدي عبد 
اهلل ق�مت ب�مل�سروع يف اجن�ز اآب�ر 

جديدة ب�لرغم من منع ا�ستغالله� 
من اأي طرف ك�ن، حيث اعتربوا 

هذا الت�سرف حتد وا�ستفزاز لهم 
وط�لبوا من ال�سلط�ت اإلغ�ء اأي 

ا�ستف�دة بهذه املنطقة واإيق�ف اأي 
�سخ�ص يريد ا�ستغالل االأرا�سي. 

املحتجون هددوا ب�إيق�ف وردم اأي 
بئر يتم حفره وحملوا ال�سلط�ت 

اأي جت�وزات قد حتدث جراء 
االعتداء على العق�ر، خ��سة 
واأن املنطقة اجلنوبية تعرف 

ح�س��سية كبرية و�سراع�ت بني 
خمتلف اجله�ت.

للتذكري فقد دخل حوايل 700 
فالح من عر�ص النم�م�سة والذي 

ي�سم �سك�ن بلدية ب�ب�ر واأوالد 
ر�س��ص واملحمل يف حرك�ت 

احتج�جية خالل االأ�س�بيع 
امل��سية من اأجل حم�ربة ب�رون�ت 
و�سم��سرة العق�ر الذين يح�ولون 

اال�ستيالء على م�س�ح�ت كبرية 
تعود لعر�ص النم�م�سة وذلك من 

خالل م�س�عدة من طرف بع�ص 
اجله�ت.
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�سطيف
خن�سلة

قاملة

ب�سكرة

اأم البواقي

حممد. ع

م. ع
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

طالبوا بحماية 
اأرا�شيهم من ج�شعهم

عالء. ع

�شهيلة. ب

بن �شتول. �ص

بالرغم من حتديد مدة الت�شليم ب�شنة

االيج�ري  العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   150 ب�جن�ز  اخل��سة  الور�سة  تعرف 
على م�ستوى مدينة عني مليلة بوالية اأم البواقي، ت�أخر كبري يف االأ�سغ�ل والتي مل 
تتج�وز الـ 15 % وهو م� يهدد اإمت�م امل�سروع الذي حدد يف اأجل ال يتعدى ال�سنة 

بعد اأن مت اإعط�ء اإ�س�رة االنطالق يف االأ�سغ�ل خالل �سهر م�ر�ص امل��سي.
يف املق�بل مل يتم االإعالن بعد عن الق�ئمة اال�سمية للم�ستفيدين من هذه ال�سيغة 
�سنة  منذ  عنه�  ــالن  االإع ت�أخر  والتي  املواطنني  مئ�ت  ينتظره�  التي  ال�سكنية 
ويف  جمهولة،  الأ�سب�ب  �س�بق�  جتميده  مت  اأن  بعد  امل�سروع  جتديد  ليتم   ،2011
زي�دة  اأن  �س�بقة  ت�سريح�ت  يف  حج�ج"  "م�سعود  الوالية  وايل  اأكد  ال�سي�ق،  ذات 
احل�س�ص ال�سكنية للبلدي�ت مرهونة مبدى تقدم االأ�سغ�ل وكذا االلتزام ب�لت�سليم 
رهينة  مليلة  عني  مدينة  بذلك  لتبقى  ال�سروط،  دفرت  يف  عليه�  املتفق  االآج�ل  يف 
مت�طل املق�والت وتخ�ذلهم يف ت�سليم امل�س�ريع والتي ظل ينتظره� املواطنون  الأزيد 

من 8 �سنوات.

 LPA تاأخر اأ�شغال �شكنات
يهدد امل�شروع بعني مليلة

بن �شتول. �ص



منذ زمن لي�س ببعيد كانت جبال اجلزائر وغاباتها و�صحاريها املرتامية موطنا يطيب للحيوانات العي�س فيه لتوفر الظروف 
والعوامل املالئمة لعي�صها وتكاثرها يف ظل توفر الغذاء واملاء والأمان واملناخ املنا�صب، غري اأن هذا الواقع قد تغري 

مبرور ال�صنني حيث �صهدت البالد انقرا�س الكثري من الأ�صناف احليوانية لأ�صباب كثرية كان ليد الإن�صان اجلائرة 
تدعم  و�صحراوية  وجبلية  �صاحلية  نباتات  اجلزائر  يف  النباتي  التنوع  وي�صم  اإبادتها،  يف  الأكرب  الن�صيب 
جزء كبريا من احلياة الربية يف البالد التي تعترب موطنا لعدد من الأنواع احليوانية وخا�صة منها املهددة 
بالنقرا�س واملحمية حاليا مبوجب القانون اجلزائري، ومن بني اأكرث احليوانات عر�صة للزوال جمموعة جد 

على حمدودة من النمور والفهود ال�صحراوية، اإ�صافة اإىل فقمة الراهب املتو�صط التي تعي�س يف الكهوف ال�صخرية 
طول ال�صاحل اجلزائري، حيث ت�صهد اأعدادهاتناق�صا كبريا ب�صكل م�صتميت ب�صبب ال�صيد اجلائر والتلوث، ففقمة الراهب ل تلد 

اأكرث من �صغري واحد، وهذا ما يعني اأن حماولة زيادة اأعدادها تكون بطيئة جدا و�صعبة.
ويحمي القانون اجلزائري اأزيد من 14 نوع الثديات املهددة بالنقرا�س، وعلى راأ�صها الأيل الرببري، وال�صاأن الرببري، واخلنزير 
روبل،  وثعلب  الأحمر،  والثعلب  افريقيا،  �صمال  وفهد  الذهبي،  اآوى  وابن  والفنك،  الأر�س،  وعناق  ال�صخري،  والوبر  الربي، 

اأنواع كثرية من الغزلن اجلزائرية املهددة  القائمة  اإىل  الرمال، والبج، وال�صبع املخطط، والذئب العربي، كما ت�صاف  وقط 
بالنقرا�س ب�صبب ال�صيد اجلائر لها.

اأوروبا،  والهدهد، وميون  الزغطوط،  بالنقرا�س على غرار طائر  24 طائرا مهددا  اأزيد من  اإىل حماية  بالإ�صافة 
امللتحي،  والن�صر  والبا�صق،  وال�صقر،  والعقاب،  امل�صرية،  والرخمة  واحلداية احلمراء،  وال�صقراق،  والوروار، 

واأبو �صودة، والبومة الن�صارية، والبومة ال�صمراء، وكا�صر اجلوز، والغراب الأع�صم، واحل�صون.
واحلن�س  املجلجلة،  الأفعى  املحمية،  الأنواع  �صمن  اجلزائر  ت�صع  والأفاعي،  بال�صحليات  يتعلق  فيما  اأما 
الأ�صفر، واحلن�س الأ�صود اخلبيث اأو ما يعرف بال"البثن" ويعترب من اأخطر الأفاعي يف العامل، اإ�صافة اإىل 
احلن�س الأ�صغر الذي ل يزيد طوله عن 12 �صم، واأما فيما يتعلق بال�صحايل، يحمي القانون اجلزائري اأنواعا 
عديدة على غرار اأبو بري�س اأو الوزغ، و�صمك ال�صحراء الذي يقت�صر وجوده يف العامل فقط على منطقة واد �صوف اجلزائرية، 

بالإ�صافة اإىل احلرباء، وال�صالحف، وال�صب الذي يعترب من اأنواع ال�صحليات املهددة لالنقرا�س ب�صكل كبري.

حيوانات انقر�صت يف اجلزائر ونا�صطون يف جمال البيئة يطالبون بحماية البقية املتبقاة

حتقيقالأحد 19 يونيو 2969/ 30  جوان 2019 املوافق لـ 27 �شوال 061440
ال�شيد الع�شوائي يهدد احلياة الربية يف اجلزائر

ك��ان��ت غ��اب��ات اجل��زائ��ر واأدغ��ال��ه��ا 
املمتدة عرب م�شاحات �شا�شعة، حتتوي 
اأو�شع  قائمة  على  املا�شي  القرن  يف 
واأكر تنوعا من االأ�شناف احليوانية 
ال��ربي��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��وق��ت ال��راه��ن، 
مدار  على  االأدغ���ال  ه��ذه  ظلت  حيث 
احت�شنت  طبيعية  حممية  �شنوات 
املميزة  احليوانات  من  عديدة  اأنواعا 
والفريدة من نوعها على غرار االأ�شد 
اأبو  واملها  عد�ص،  اأبو  واملها  االأطل�شي، 
جراب، والبقر الوح�شي،والو�شقالذي 
عر على اآخر فرد من �شاللته مقتوال 
بلزمة  حظرية  م�شتوى  على  بباتنة 
اأثر  ل��ه  ُي��رى  يعد  ومل   1988 �شنة 
النمر  اإىل  اإ�شافة  احل��ني،  ذل��ك  منذ 
وغريها  االأحمر،  والغزال  الرببري، 
ثروة  ت�شكل  كانت  التي  االأن���واع  من 
وجبال  غابات  يف  حقيقية  حيوانية 
اجلزائر وخا�شة منها غابات االأورا�ص 
قبل اأن تنقر�ص هذه االأخرية الأ�شباب 
املخلة  االأفعال  راأ�شها  وعلى  عديدة 
االن�شان  يتوانى  ال  التي  بالطبيعة 
�شد  وح�شية  ب��ك��ل  ب��ه��ا  ال��ق��ي��ام  ع��ن 

احليوانات.
�شليمان  ب��ن  اأك���د  ال�����ش��ي��اق  ذات  يف 
باتنة  غابات  حمافظ  ف��احت،  حممد 
بدورها  ك��ان��ت  االأورا�����ص  غ��اب��ات  اأن 
حممية طبيعية حتت�شن اأنواعا كثرية 
م��ن احل��ي��وان��ات ال��ف��ري��دة م��ن نوعها 
الرببري  االأ�شد  اأو  االأطل�شي  كاالأ�شد 
ا�شتهرت به املنطقة، حيث كان  الذي 
وج��ود ه��ذا احل��ي��وان ال��ن��ادر يقت�شر 
االأفريقي  ال�شمال  منطقة  على  فقط 
واجلزائر  وامل��غ��رب  ليبيا  وحت��دي��دا 
واحدا  االأخ��ري  هذا  ويعترب  وتون�ص، 
من اأهم �شالالت االأ�شود التي انقر�شت 
الع�شرين،  القرن  اأوائ��ل  يف  الربية  يف 
التاريخ  حتديد  يف  املوؤرخون  واختلف 

احل��ق��ي��ق��ي الن��ق��را���ش��ه يف اجل��زائ��ر 
اأطل�شي  اأ�شد  اآخر  باأن  يقول  فالبع�ص 
تواجدها  اإب��ان  فرن�شا  عليه  اأجهزت 
حوايل  ب�شار  منطقة  يف  اجلزائر  يف 
عام 1918، غري اأن احلقيقة التي مل 
يختلف عليها اأحد هي التاريخ احلافل 
ع�شر  يف  خا�شة  املميز  احليوان  لهذا 
حيث  اجلزائر،  يف  الروماين  الوجود 
كان الرومان ينقلون االأ�شود من �شمال 
حمكمة  اأقفا�ص  يف  روما  اإىل  اإفريقيا 
لعدة  �شجنها  على  ويعكفون  االغ��الق 
�شرا�شة  اأك��ر  لت�شبح  طعام  بال  اأي��ام 
امل�شارعة  حلبة  يف  يطلقونها  ثم  ومن 

علىالغالدياتور 
واملجرمني املحكوم عليهم باالإعدام.

وط���امل���ا ح��ظ��ي االأ����ش���د االأط��ل�����ش��ي 
باالإعجاب كونه من الف�شائل النادرة 
نوعها  من  فريدة  �شمات  متتلك  التي 
اأجمل  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  يعترب  ح��ي��ث 
بالر�شاقة  ويتميز  العامل،  يف  االأ�شود 
الذي  ال�شخم  وزن��ه  من  الرغم  على 
كيلوغرام  و270   180 بني  ي��راوح 
اإىل   100 وم���ن  ل��ل��ذك��ور،  بالن�شبة 
لالإناث،  بالن�شبة  كيلوغرام   180
الببور  حيوانات  تقارب  بذلك  وه��ي 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  ك��ان  كما  البنغالية، 

املنطقة  يف  بكرة  منت�شرا  االأ���ش��ود 
عني  اإىل  ق�شنطينة  م���ن  امل��م��ت��دة 
ب�شكل  تواجده  اإىل  اإ�شافة  الدفلى، 
التي  اأه��را���ص  �شوق  منطقة  يف  كبري 
تعني "�شوق االأ�شود"، قبل اأن ينقر�ص 
من املنطقة برمتها، ومل يبقى منه اإال 
اأ�شد  ال100  يتجاوز  ال  �شئيل  عدد 
هذه  وتتواجد  ال��ع��امل،  عرب  اأطل�شي 
املتبقية يف حدائق  ال�شئيلة  االأعداد 
كما  اأوروب��ا،  يف  للحيوانات  وحمميات 
جبليا  �شيادا  االأطل�شي  االأ�شد  يعترب 
يف�شل املناطق احلرجية على ال�شهول 

املفتوجة وال�شافانا.

واالإب��ادة  الع�شوائي  ال�شيد  حمالت 
يف  تنح�شر  مل  للحيوانات  اجلماعية 
امتدت  واإمن��ا  فقط  والطيور  الثديات 
غرار  على  ال��ق��وار���ص،  لت�شمل  كذلك 
بيئته  يف  ي�شهد  ال���ذي  "القوندي" 
طرف  م��ن  اإب����ادة  حملة  ال�شخرية 
رب��وع  خمتلف  م��ن  ت��ن��ح��در  ع�����ش��اب��ات 
الوطن لتحط الرحال يف جبال قريتي 

تربدقة وجالل ببلدية �ش�شار الواقعة 
يتوافد  حيث  خن�شلة،  والي��ة  جنوب 
عن  البحث  اأجل  من  ال�شيادون  هوؤالء 
يعرف  ال��ذي  القوار�ص  من  النوع  هذا 
�شعيا  ال�شحراء"  "اأرنب  با�شم  كذلك 
وتهريبها  منه  كميات  اأك��رب  ال�شطياد 
االأوروبية  ال��دول  نحو  ملتوية  بطرق 
بعد ذبحها وجتميدها، اأو بيعها ل�شالح 

تنت�شر  منظمة  وع�شابات  �شبكات 
بغر�ص  وذلك  الوطن،  م�شتوى  على 
الأغرا�ص  احل��ي��وان  ه��ذا  ا�شتغالل 
مواطنون  اأكده  ما  ح�شب  عالجية 
يف املنطقة، الذين اأكدوا كذلك باأن 
�شاهمت  اخلطرية  االنتهاكات  هذه 
اأع���داد  اخ��ت��ف��اء  يف  ك��ب��ري  ب�شكل 

مهولة من هذا احليوان.

حيوان القوندي يف مواجهة ال�صيد اجلائر والتهريب بجنوب خن�صلة

�شيد  حمالت  �شنويا  االأورا�ص  غابات  من ت�شهد  االأف���راد  مئات  �شحيتها  يذهب  الطبيعة موطنه ج��ائ��رة  الذي تعترب  جعل طائر احل�شون  التجار  ج�شع  اأن  غري  الوحيد،  من الذين ال يتوانون عن ن�شب ال�شراك والفخاخ منه اأكر الطيور ا�شتهدافا من قبل ال�شيادين االأ�شلي  ال��ن��وع  ه��ذا  ال�شطياد  اأن��واع��ه��ا  اجلائرة بكافة  ال�شلوكات  بهذه  متجاهلني  لع�شاقه الرادعة لل�شيد الع�شوائي عر�ص احلائط.حجم اإخاللهم بالطبيعة، و�شاربني القوانني الطيور،  يطيب  كما  "املقنني"  اأو  بيئته، فال يكاد بيت ويرمن باأحلانه ال�شجية، اأ�شبح االآن حبي�ص فبعد اأن كان بني اأح�شان اأمه الطبيعة ي�شدو ت�شميته هو �شحية من �شحايا ال�شيد اجلائر، احل�شون  اإقليم الوطن، جزائري يخلو من طائر احل�شون خا�شة بعد االأقفا�ص يف بيئة غري  اأهم اأن انتع�شت جتارته عرب كافة  م��ن  واح���دة  االأورا�����ص  منطقة  وتعترب 

لدق غري اأن ال�شيد الع�شوائي اأدى مع مرور الوقت املناطق التي تزخر بهذا ال�شنف من الطيور  ملفتيدعو  ب�شكل  اأعداده  انخفا�ص  اإىل 
يف ناقو�ص اخلطر. احل�شون  لبيع  اأ�شبوعيا  تفتح  اإقباال اأ���ش��واق  االأخ����رية  ه��ذه  تلقى  حيث  الطيور ب��ات��ن��ة،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  القتناء  التجار ملحوظا،  بع�ص  ح�شب  اأثمانها  ت��راوح  نوعية التي  دج، ح�شب  و30000  دج   5000 بني 

خالل الطائر، وقيمته، وجمال �شوته. ا�شتفادت  باتنة  غ��اب��ات  اأن  فردا يذكر  ل50  اإط��الق  حملة  من  املن�شرم  تعترب العام  التي  الرب��اع  بلدية  يف  احل�شون،  الروة تدخل هذه املبادرة يف اإطار م�شاعي حمافظة غابة عذراء بعيدة عن تاأثري االإن�شان، حيث من  على  احلفاظ  اإىل  بباتنة  احليوانية، وزيادة اأعدادها يف الطبيعة.الغابات 

وجماله �صوته  "املقنني" �صحية 

حتقيق: اإميـــــان جاب اهلل

�شيادون ي�شربون قوانني منع ال�شيد عر�س احلائط... وال�شلطات يف �شبات!!
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التجارة اللكرتونية للحيوانات الربية تنتع�س على ح�صاب التوازن الطبيعي

حيوان النم�س.. يقدم خدمة قيمة للطبيعة ل يقدرها الفالحون

ا�صتغالل الثلوج ل�صيد الأرانب الربية

واح���دا  االأروى  ح��ي��وان  يعترب 
احليوانية  االأ���ش��ن��اف  اأب���رز  م��ن 
يف  تكافح  ت��زال  ال  التي  الفريدة 
البقاء،  اأجل  من  اجلزائر  غابات 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ك��ي��ن��ون��ت��ه��ا يف 
ال�شيد  حمالت  اأن  غري  الطبيعة، 
ي�شنها  ما  غالبا  التي  الع�شوائية 
من  ال�شنف  ه��ذا  على  ال�شيادون 
بقاءه  اأم��ر  من  جعلت  احليوانات 
خالل  خا�شة  �شعبة  جد  معادلة 
االآونة االأخرية اأين عرفت مناطق 
عديدة من تراب اجلزائر حمالت 
عنها  يقال  ما  اأق��ل  ل���الأروى  �شيد 
اإلقاء  وت�شتدعي  وح�شية  باأنها 
مت  الذين  الفاعلني  على  القب�ص 
ت�شنيفهم من قبل جمعيات نا�شطة 
يف جمال حماية الطبيعة يف خانة 
املجرمني نظرا لالأعمال الوح�شية 
بها يف  التي يقومون  والالاإن�شانية 
وال  حوال  متلك  ال  حيوانات  حق 
البقاء  هو  الوحيد  وهدفها  ق��وة 
اأجل حتقيق  على قيد احلياء من 

التوازن البيئي.

حرمة  ينتهكون  �شيادون 
املتعة  اأج���ل  م��ن  الطبيعة 
اأج�����ل بيع  م���ن  واآخ�������رون 
معتقدين  املجففة  اللحوم 
للج�شم  ح��رارة  باأنهاتعطي 
يف  للربودة  مقاوما  وجتعله 
عن  ناهيك  ال�شتاء،  ف�شل 
القتنا�ص  التناف�ص  متعة 
هذه احليوانات التي ت�شنف 

احل���ي���وان���ات  خ���ان���ة  يف 
امل���ح���م���ي���ة وامل�����ه�����ددة 
يجعل  م��ا  ب��االن��ق��را���ص، 
جرمية  �شيدها  اأم��ر  م��ن 
ي�شلط  الطبيعة  ح��ق  يف 
عقوبات  ال��ق��ان��ون  عليها 
ت����راوح ب��ني ال��غ��رام��ات 

املالية وال�شجن.
وع�����ل�����ق ال����ك����ث����ري م��ن 

امل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق احل��ي��وان 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 
مل  ال�شاهقة  اجل��زائ��ر  جبال  اأن 
تعد ذلك احل�شن املنيع الذي تفر 
النادرة  الربية  احليوانات  اإليه 
م��ن ظ��ل��م وب��ط�����ص ال��ب�����ش��ر، على 
"االأروى" الذي على  غرار حيوان 
نظرا  �شيده  �شعوبة  من  الرغم 
جدا،  قوية  �شم  بحا�شة  لتمتعه 
الب�شر  بوجود  ع��ايل  واإح�شا�ص 
عن  ناهيك  م��ن��ه،  اخل��ط��ر  ودن���و 
جد  طبيعية  مناطق  يف  عي�شه 
املتطورة،  البنادق  اأن  اإال  وعرة، 
جعلت  الرباعي  الدفع  و�شيارات 
بالن�شبة  �شهلة  فري�شة  م��ن��ه 
من  ك��ل  يف  خ��ا���ش��ة  للقنا�شني 
ومناطق  وب�شار  ال��وادي،  واليتي 
انقرا�ص  م�شاألة  لتبقى  اأخ��رى، 
االأروى يف اجلزائر ح�شب املجازر 
ال��ت��ي ت��رت��ك��ب يف ح��ق��ه جم��رد 
ق�شية وقت ال غري ح�شب خرباء 

بيولوجيون.

ال�شباب عرب كافة واليات  الكثري من  تبنى 
راأ�شمالها  خا�ص،  ن��وع  من  جت��ارة  اجل��زائ��ر 
على  ال�شخ�ص  بقدرة  واإمن��ا  باملال  يقدر  ال 
بها  يلحق  اأن  دون  �شليمة  الطرائد  ا�شطياد 
بعاهةوجروح  ي�شيبها  اأو  ج�شديا  ���ش��رار 
م�شت  ح��ي��ث  بيعها،  اإم��ك��ان��ي��ة  دون  حت���ول 
للروة  انتهاكا  تعترب  التي  الظاهرة  ه��ذه 
احليوانية وفقا ملا ين�ص عليه القانون العديد 
باالنقرا�ص  واملهددة  املحمية  االأ�شناف   من 
الذي  االأم��ر  وغاباتها،  اجلزائر  ب��راري  يف 
وعلى  الطبيعة  ع�شاق  من  بالع�شرات  دف��ع 
راأ�شهم جمعيات حماية احليوان املدنية اإىل 
التوا�شل  مواقع  على  عديدة  حمالت  �شن 
الوعي ب�شرورة  ن�شر  اإىل  االجتماعي تدعو 
والتبليغ  الطبيعي  احليواين  االإرث  حماية 
م�شا�ص  اأو  ع�شوائية  �شيد  عمليات  كل  عن 

بهذه االأ�شناف احليوانية.
بع�ص  اأن  عيان  �شهود  اأكد  ذاته  ال�شياق  يف 
ال�شيادين يحر�شون على ا�شطياد الطريدة 
�شليمة، من اأجل عر�شها للبيع اإما يف االأ�شواق 
الطيور  اأن��واع  لبع�ص  بالن�شبة  يحدث  كما 
على غرار احل�شون، واإما لعر�شها للبيع عرب 
ذلك  ومي�ص  االجتماعي   التوا�شل  مواقع 
على  احل��ي��وان��ات  اأن���واع  م��ن  طويلة  قائمة 

والنم�ص  واالأفناك  والغزالن  ال�شقور  غرار 
واالأرانب وال�شناجب وحتى البوموغريها من 
تبقى  اأن  املفرو�ص  من  كان  التي  احليوانات 
ظروف  لها  توفر  التي  الطبيعية  بيئتها  يف 
بع�ص �شعاف  اأن ج�شع  املالئمة، غري  العي�ص 
ال  اأقفا�ص  يف  اأخريا  تنتهي  يجعلها  النفو�ص 

تتوفر فيها �شروط العي�ص املالئمة لها.
احليوانات،  بيع  باأ�شعار  يتعلق  فيما  واأم��ا 
اأ�شعارها،  يف  �شرعيني  الغري  التجار  يزايد 
ويغالون يف �شفقة بيعها خا�شة لعلمهم باأنها 
تلقى اإقباال كبريا من طرف الكثريين، حيث 
باملاليني  احليوانية  االأ�شناف  معظم  تقدر 
بع�ص  اإىل  باالإ�شافة  الثدية،  منها  خا�شة 
الطيور الفريدة والنادرة على غرار ال�شقور 
مليون   150 اإىل  اأحيانا  �شعرها  ي�شل  التي 
�شنتيم، ويتم اقتناوؤها ال�شتعمالها يف ا�شطياد 
عن  الكثريون  يتوانى  ال  فيما  احلبار،  طائر 
على  امتالكها  يف  رغبة  ثمن  ب��اأي  اقتنائها 
بال�شروط املالئمة  الرغم من عدم درايتهم 
على  فقط  يقت�شر  ال  البيع  اأن  كما  لعي�شها، 
من  امتالكها  اأج��ل  من  ال�شليمة  احليوانات 
طرف الزبائن بل يتعدى ذلك اإىل بيع حلومها 
 750 اإىل  �شعره  ي�شل  ال��ذي  الغزال  كلحم 
االأ�شواق  يف  ويباع  الواحد،  للكيلوغرام  دج 

ال�����������ش�����وداء 
ب����ط����ري����ق����ة 
�شرعية  غ��ري 
وخم����ال����ف����ة 

للقانون.

االأخ��رية  ال�شنوات  خ��الل  النم�ص  ح��ي��وان  اأ�شبح 
امل���زارع  يف  ال��ف��الح��ني  قبل  م��ن  م�شتهدفا 

واحلقول يف كافة واليات الوطن 
وهو  وحيد  ل�شبب  تقريبا 

دخ���ول ه���ذا احل��ي��وان 
للمزارع من اأجل �شيد 

ال��دج��اج واالأران���ب 
التي يتغذى عليها، 
االأم��ر ال��ذي جعل 
الفالحني  م��ع��ظ��م 

نا  ا نهحيو و يعترب
ان��ت��ه��ازي��ا، واأع�����دوا 

وجوده  مبحاربة  العدة 
بكل  حل��ق��ول��ه��م  وارت����ي����اده 

االإب���ادة  اأ�شاليب  م��ن  لهم  اأت��ي��ح  م��ا 
بت�شميم  الفالحني  بع�ص  قيام  غ��رار  على  والقتل 
هذه احليوانات، وقن�شها، وو�شع الفخاخ والكما�شات 
النوع  اأن هذا  اآبهني بحقيقة  لها ومن ثم قتلها، غري 

حممي مبوجب القانون.
اأن  البيئة  جم��ال  يف  خ��رباء  اأك��د  ذات��ه  ال�شياق  يف 
حليوان النم�ص دور هام يقدمه لي�ص فقط للطبيعة 
واإمنا للفالح ذاته، حيث يقوم هذا االأخري باحلد من 
غالبا  التي  احلقول  وجرذان  الفئران  اأعداد  تكاثر 
ما تلحق اأ�شرار اأكرب بكثري من االأ�شرار التي يلحقها 
باالإ�شافة  اأرنبا،  اأو  دجاجة  افرا�شه  عند  النم�ص 
وال�شفادع  واحل�شرات  ال�شحليات  على  تغذيه  اإىل 
واالأفاعي نظرا للح�شانة التي يتمتع بها هذا املخلوق 
الق�شاء  يف  مفيدا  حيوانا  يجعله  ما  وذلك  �شمها  من 
على احليوانات والقوار�ص ال�شارة �شواء باملح�شول اأو 

االأ�شخا�ص باالإ�شافة اإىل حتقيقه للتوازن البيئي.
يذكر اأن النم�ص يف بالدنا يف�شل العي�ص يف االأرا�شي 
ال��رط��ب��ة ب��ج��وار ال��ب��ح��ريات وال�����ش��دود وال��ودي��ان 
التجمعات  من  بالقرب  كذلك  ويتواجد  واالأن��ه��ار، 
النم�ص بحفر جحر  اأنثى  ال�شكانية، وغالبا ما تقوم 
لها تقوم بربية �شغريين اإىل ثالثة فيه يف احلقول 
ذات  يف  مب�شاركتها  ال��ذك��ر  يقوم  كما  ال��غ��اب��ات،  اأو 

العملية.
غ�شب الفالحني مل ي�شمل حيوان النم�ص فقط، واإمنا 

امتد لي�شمل كل احليوانات التي تهدد باالقراب من 
واالأرانب  الدواجن  روؤو���ص  و�شرقة  احلقول 
وامل���وا����ش���ي ع��ل��ى غ����رار ال��ذئ��اب 
والثعالب والزريقاء وغريها 
م��ن االأ���ش��ن��اف ال��ت��ي ال 
عن  الفالحون  يتوانى 
بالبنادق  قن�شها 
لها  الفخاخ  ون�شب 
عليها  وال��ق�����ش��اء 
عن  اأو  ع��م��دا  اإم����ا 
ق��ل��ة دراي�����ة ووع���ي 
يحمي  ال��ذي  بالقانون 
املحمية  االأ���ش��ن��اف  ه��ذه 

واملهددة باالنقرا�ص. 

على الرغم من كون ال�شيد خالل موا�شم 
التي  اخلروقات  من  يعترب  الثلوج  تهاطل 
معظم  اأن  اإال  ال��ق��ان��ون،  عليها  يعاقب 
انتقاء  على  دوم���ا  يعكفون  ال�شيادين 
التي  الفرة  يف  وحتديدا  ال�شتاء  ف�شل 
ت�شهد ت�شاقطا للثلوج حتى يتمكن هوؤالء 
الطرائد  م��ن  كمية  اأك���رب  ا�شطياد  م��ن 
ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة، ح��ي��ث ���ش��رح ال��ك��ث��ري من 
النا�شطني يف جمال حماية الطبيعة باأن 
يجرب  ما  هو  الغذاء  عن  والبحث  اجل��وع 
االأرانب  مقدمتها  ويف  الربية  احليوانات 
جحورها  م��ن  اخل����روج  ع��ل��ى  وال��ث��ع��ال��ب 
�شهلة  فري�شة  فت�شبح  القوت،  عن  بحثا 
الثلوج  تراكم  ب�شبب  لل�شيادين  بالن�شبة 
لهذه  كبرية  م�شيدة  اإىل  يتحول  ال��ذي 
احليوانات، حيث ي�شبح من ال�شهل روؤيتها 
واإم�شاكها ب�شبب عدم قدرتها على احلركة 
بال�شرعة املعهودة لها يف ظروف مناخية 
اأخرى، وحتى اإن مل يتمكن ال�شيادون من 
روؤيتها فاإن اأثار اأقدامها على الثلج كفيلة 
الذين  لل�شيادين  اختبائها  اأماكن  بف�شح 

ال يتوانون عن ا�شطيادها ب�شهولة ودون 
عناء يف كثري من االأحيان.

ح��م��الت اإب����ادة ل��الأرن��ب ال���ربي ال تتم 
تتم  واإمنا  الثلوج  هطول  موا�شم  يف  فقط 
على مدار ال�شنة من طرف �شيادين منهم 
بجهل  ع��ذر  وال  للقانون  ج��اه��ل  ه��و  م��ن 
غري  القانون  ينتهك  من  ومنهم  القانون، 
بالطبيعة  يلحقها  التي  باالأ�شرار  اآب��ه 
عمليات  تتم  حيث  البيئي،  وال���ت���وازن 
ال�شيد حتى يف ف�شل الربيع الذي يعترب 
واحل�شانة،  والتكاثر،  ال��ت��زاوج  مو�شم 
هذه  يف  االأران��ب  اأنثى  تخرج  ما  غالبا  اإذ 
الغذاء  ع��ن  البحث  مهمة  يف  ال��ف��رات 
ناهيك  الوالدة،  حديثي  �شغارها  الإطعام 
حتديد  لقانون  ال�شيادين  انتهاك  ع��ن 
والذي  ب�شيدها  امل�شموح  الطرائد  كمية 
ال يتعدى طريدتني اأو ثالثة يف االأ�شبوع، 
الع�شرات  ب�شيد  ال�شيادون  يقوم  حني  يف 
من الطرائد يوميا وذلك ما يهدد باإخالل 
كبري بالتوازن البيئي وال�شل�شلة الغذائية 

يف الطبيعة.

اأ�شبحت اجلزائر خالل ال�شنوات االأخرية مق�شدا لالأمراء 
لي�ص  الوطن  اأر���ص  على  �شنويا  يحلون  الذين  اخلليجيني 
بغر�ص ال�شياحة واال�شتجمام واإمنا لقن�ص واإبادة ما تي�شر 
لهم اأن يقتن�شوا من الروات احليوانية التي ت�شيل لعابهم 
ومهددة  حممية  اأ�شناف  واإب���ادة  لل�شيد  �شهيتهم  وتثري 
باالنقرا�ص مبباركةمن ال�شلطات التي رخ�شت لهم انتهاك 
االأمن  قوات  من  لهم  و�شخرت  ثرواتنا  وا�شتغالل  طبيعتنا 
عدم  لهم  وي�شمن  احلماية،  لهم  يوفر  ما  الوطني  والدرك 
امل�شتهدفة  املناطق  مواطني  طرف  من  �شبيلهم  اعرا�ص 
والذين �شاقوا ذرعا مبا و�شفوه جمازر جماعية للحيوانات 
تتعر�ص  التي  الرمال،والفنك،واحلبارى  غزالن  وخا�شة 
�شنويا حلمالت اإبادة وح�شية من طرف وحو�ص ب�شرية ال 

تعرف �شوى اأن تعيث ف�شادا يف الطبيعة.
اإىل  جماعات  جماعات  يتوافدون  وخليجيون  م�شارقة 
بو�شائل  بتم�شيطها  يقومون  حيث  اجلزائرية،  ال�شحراء 
متطورة وبرفقة خرباء يف تق�شي اأثر احليوانات وقن�شها 
�شاربني عر�ص احلائط قوانني ال�شيد واأخالقياته، حيث 
االأطل�ص،  غزال  غرار  على  الغزالن  اأنواع  جميع  �شيد  يتم 
يتم  حيث  "روفيني"  الغزال  وحمراء  دورك��ا���ص،  وغ��زال 
مبا  والتزاوج  التكاثر  فرات  يف  حتى  الف�شائل  هذه  �شيد 
يف ذلك احلامل واملر�شعة على الرغم من اأن ديننا احلنيف 
يتم  التي  الغزالن  واأما  احلاالت،  هذه  يف  ا�شطيادها  حرم 
اأكيا�ص  يف  بربطها  ال�شيادون  يقوم  �شليمة  ا�شطيادها 
الإعمار  الوطن  خارج  اإىل  الطبيعية  بيئتها  من  وحتويلها 
حممياتهم الطبيعية على ح�شاب حممياتنا، وذلك ما يعترب 
ظل  يف  اجلزائر  يف  احليوانية  للروة  وا�شحا  ا�شتنزافا 

اخلطرية  التجاوزات  هذه  ملثل  الوزارية  ال�شلطات  جتاهل 
التي من �شاأنها اأن تخل بالتوازن البيئي يف اجلزائر، حيث 
حملية  مطارات  من  تقلع  طائرات  يف  الطرائد  نقل  يتم 
نقل  عملية  من  يجعل  ما  وه��ذا  جمركية  رقابة  دون  من 
عراقيل  اأية  دون  اجلزائرية  والطيور  الربية  احليوانات 
القوانني  كل  ف��وق  تتم  �شرعية  غري  ممار�شات  يف  تذكر 

اجلزائرية والدولية.
من  واإمنا  ذاتها  الدولة  جهة  من  فقط  ياأتي  مل  التواطوؤ 
بعد  الذين خانوا �شمائرهم ووطنهم  ال�شكان  بع�ص  طرف 
عليهم  و�شهلوا  اخلليجيني،  لالأثرياء  الطريق  ذللوا  اأن 
بخ�شة  اأثمان  مقابل  الطرائد  وج��ود  اأماكن  على  العثور 
مقارنة مب�شاهمتهم يف القيام باجلرمية، واأما عن الو�شائل 
باأن  عيان  �شهود  يقول  هذه  ال�شيد  عمليات  يف  امل�شتعملة 
على  العملية  الإمت��ام  ثقيال  عتادا  ي�شخرون  اخلليجيني 
الدفع  الرباعية  وال�شيارات  النارية  ال��دراج��ات  غ��رار 
املجهزة ب�شتى اأنواع و�شائل االت�شال املتطورة وعلى راأ�شها 
املطابخ  على  احتوائها  اإىل  اإ�شافة  املواقع،  حتديد  نظام 
ع�شرات  منت  على  املحملة  الكهربائية  واملولدات  املجهزة 
ال�شاحنات التي جتوب الرباري بحثا عن طرائد اأ�شبحت 
التي  االإب��ادة  حمالت  ب�شبب  �شنويا  تتناق�ص  اأع��داده��ا 

تتعر�ص لها.
يذكر اأن طيور القطا اأي�شا اأ�شحت هدفا للخليجيني اأي�شا 
حيث ي�شتعملون هذا النوع من الطيور كطعام جلوارحهم، 
واأما احلبار فال ي�شتهلكون منه �شوى الكبد والقلب لتقوية 
امل�شرة  "الفياغرا"  حلبوب  كبديل  اجلن�شية  قدراتهم 

بال�شحة.

حملة اإبادة جماعية للغزلن والطيور النادرة يف اجلنوب اجلزائري

حيوان البج اجلزائري بني الختفاء والظهور جمددا يف غابات اجلزائر
�شجل حيوان البج اأو القط النمر من �شاللة ق�شطنطني يف اجلزائر تناق�شا حادا يف واليات 
النعامة والبي�ص وتلم�شان الواقعة اأق�شى غرب اجلزائر، حيث اأكد خمت�شون اأن هذا ال�شنف 
من احليوانات مل يعد يرى يف مواطنه التي عا�ص فيها الأمد طويل، واأن م�شاحات تواجده تقل�شت 

انح�شرت  ح��ت��ى  ال��زم��ن  م���رور  ال�������ش���ري���ط م��ع  احلدودي مع املغرب.يف 
اإدراج  �شنوات  منذ  ومت  ���ش��م��ن ال��ب��ج ه��ذا  اجل������زائ������ر  يف 

حمل ق��ائ��م��ة احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة  فيما  باالنقرا�ص، 
االإن�شان م��ه��ت��م��ون ب��احل��ي��اة ال��ربي��ة  اجل��زائ��ر  يف 
والغابات م�شوؤولية تناق�ص اأعداد البج  ال��رباري  يف 
الع�شوائي  ال�����ش��ي��د  واجل��ائ��ر ل��ه على ب�شبب 

وجه اخل�شو�ص.
م�شاهدة  اآخ����ر  اأن  ي��ذك��ر 
حليوان البج يف الطبيعة ح�شب 

جبال  يف  ك��ان��ت  عليمة  م�شادر 
 ،2014 �شنة  املتو�شط  االأطل�ص 

يف  جال�شا  ك���ان  ���ش��اب  مت��ك��ن  ح��ي��ث 
الهاتف  بوا�شطة  ت�شويره  من  الغابة 

ويف  ال�شدفة،  طريق  وع��ن  النقال 
منذ  اجل��زائ��ري  ال�شرق  اأق�شى 
العاملون  عر  �شنة   20 من  اأكر 
حيوان  على  القالة  ح�شرية  يف 

البج ميتا اأ�شفل جبل "غرة" الواقع 
اجلزائرية،  التون�شية  احل��دود  على 

اإح��دى  على  ظهر  �شنتني  ح���وايل  وم��ن��ذ 
الفاي�شبوك �شورة جللد هذا احليوان  �شفحات 

معرو�شة للبيع يف اأحد االأ�شواق ال�شعبية بامل�شيلة، كما يذكر اأن هذا النوع من احليوانات كان 
�شحية نريان بنادق الفرن�شيني اإبان الوجود الفرن�شي يف اجلزائر، كما اأن اأحد اخلرباء اأكد اأنه 
عر على اأثار وف�شالت هذا احليوان حديثا يف جبال الون�شري�ص، االأمر الذي دفع بع�ص العلماء 

اإىل االعتقاد باأنه اليزال موجودا يف مناطق القبائل وكذا حممية القالة الطبيعية.
ويتميز وي��ن��ت��م��ي  القطيات  لف�شيلة  البج  حيوان 

حجمه  بكرب  العادية  القطط  عن 
كما  ���ش��ي��ق��ان��ه،  وط����ول 
مبعطف  ي��ت��م��ي��ز 
ت�شبه  ب��ب��ق��ع 

بقع الفهد.

عندما تتال�شى اأخالق ال�شياد..
حيوان ال�صيهم مل ي�صلم من بنادق 

القنا�صة يف غابات اجلزائر
ال�شيادين  جت��رد  مو�شوع  اأث���ار 
يف  نا�شطني  ا�شتياء  اإن�شانيتهم  من 
واحليوانات  البيئة  حماية  جمال 
حت��دي��دا خ��ا���ش��ة ع��ق��ب ت���داول 
ل�شور  ال�����ش��ف��ح��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اإجرامية  باأعمال  قاموا  �شيادين 
حممية  حيوانية  اأ�شناف  حق  يف 
يكتفوا  ومل  باالنقرا�ص،  ومهددة 
ف��ق��ط ب��ال��ق��ي��ام ب��ه��ذه اجل��رائ��م 
واملخالفات القانونية واإمنا عمدوا 
مواقع  ع��رب  ن�شرها  اإىل  ك��ذل��ك 
التوا�شل االجتماعي متباهني مبا 
تخلو  م�شينة  اأعمال  من  به  قاموا 
غياب  ع��ن  وتنم  االإن�شانية،  م��ن 
ال�شور  اإحدى  غرار  على  ال�شمري، 
"فاي�شبوك"  ن�شطاء  تداولها  التي 
حيوان  م��ن  كاملة  عائلة  جلثث 
وذكر،  اأنثى،  من  متكونة  ال�شيهم 
واأربعة من �شغارهم ممددين على 
بعد  الدماء  منهم  وتنزف  االأر���ص 
تعر�شهم لعملية قن�ص جائرة مع 

�شابق اإ�شرار وتر�شد.
اأو  ال�����ش��ي��ه��م،  وي��ع��ت��رب ح���ي���وان 
اأك���ر  م���ن  امل��ق��ن��ف��ذ  اأو  ال��ن��ي�����ص، 
االأ�شناف متيزا يف غابات اجلزائر 
ل�شنف  ينتمي  ب��ري  حيوان  وه��و 
طويلة  اأ�شواك  تك�شوه  الثديات، 
اإىل  وزن��ه  وي�شل  و�شوداء  بي�شاء 
على  ويتغذى  كيلوغرامات،  ب�شع 
واالأع�����ش��اب  الطبية،  ال��ن��ب��ات��ات 
اأ�شواك  ظهره  تغطي  كما  الربية، 
اأو �شهام جموفة تراوح طولها بني 
10 و35 �شم، وي�شتعملها يف الدفاع 

عن نف�شه من االأعداء.
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دعوة حلماية فهد ال�صحراء يف اجلنوب اجلزائري

�صيادون ينتهكون قانون �صيد احلجول الربية
 يف مو�صم التزاوج والتكاثر

نقوم بتكوين ال�صيادين لك�صب �صركاء جدد يف جمال حماية الطبيعة

الفنك وقط ال�صحراء �صحايا كما�صات ال�صيادين

من املعروف اأن متيز املحميات الطبيعية حول العامل ي�شنعه مدى احتواء هذه االأخرية 
من اأ�شناف حيوانية كثرية ومتنوعة، وتبقى ال�شواري على اختالف اأنواعها واحدة من 
اأهم االأ�شناف التي ت�شنع تفرد املحميات على غرار االأ�شود، والنمور، والفهود، وغريها 
من ال�شواري املميزة التي تتميز باجلمال والقوة، غري اأن غابات اجلزائر �شهدت نزيفا 
يف هذه االأ�شناف التي انقر�ص ال�شواد االأعظم منها على غرار االأ�شد االأطل�شي والنمور 
ليبقى فهد ال�شحراء ال�شاهد الوحيد على اأن براري اجلزائر وغاباتها كانت فيما م�شى 

عرينا احت�شن اأ�شنافا متنوعة وفريدة من احليوانات.
عديد  الطبيعة  حماية  جم��ال  يف  نا�شطون  اأط��ل��ق  ال�شياق  ذات  يف 

االأع��داد  حلماية  الداعية  احلمالت 
ال�شحراء  فهد  من  املتبقية  القليلة 

به  يعترب كنزا ثمينا تزخر  الذي 
منطقة  يف  اجلزائرخا�شة  �شحراء 
الهقار بتمرنا�شت، باالإ�شافة لكونه 
املهددة  الف�شائل  اأك��ر  م��ن  واح��د 

باالنقرا�ص لي�ص فقط يف اجلزائر واإمنا 
االإفريقي  ال�شاحل  باأ�شره، وتعترب منطقة  العامل  يف 

املكان الرئي�شي لتواجده وال�شيما يف اجلزائر، وتوغو، 
والنيجر، ومايل، وبنني، وبوركينافا�شو، كما اأن اأعداده 
250 فردا نا�شجا  ح�شب اآخر االإح�شائيات تقل عن 

يف كل منطقة ال�شاحل االإفريقي.

يعترب احلجل الربي من اأكر الطرائد التي 
غري  كثريا،  ا�شطيادها  على  ال�شيادون  يقبل 
اأن الكثري منهم ينتهكون القانون الذي يجرم 
والتكاثر  فراتالتزاوج  يف  احلجل  ا�شطياد 
امل�شتهدفة  الطيور  من  النوع  لهذا  بالن�شبة 
يتجاوز  ما  وغالبا  ال�شنة،  مدار  على  تقريبا 
اأي�شا  با�شطياده  امل�شموح  العدد  ال�شيادون 

باالإخاللبالتوازن  م��ه��ددي��ن 
وي�شتعمل  ال��ط��ب��ي��ع��ي، 

لالأكل  ال��ربي  احلجل 
واملتاجرة.

يف ذات ال�شاأن حتجج 
ب��ع�����ص ال�����ش��ي��ادي��ن 
ال�شلطات  قيام  بعدم 
 1993 منذ  الو�شية 

للهواة  ال�����ش��ي��د  ب��ف��ت��ح 
امل�شموح  ال��ف��رات  خ��الل 

املفرو�ص  من  كان  والتي  بها 
اأن متتد من 1 �شبتمرب اإىل غاية 

بالن�شبة  �شنة  ك��ل  م��ن  دي�شمرب   31
اأوت   31 اإىل  1 جويلية  للحجل الربي، ومن 
لل�شمان، وذلك بهدف تقنني هواية  بالن�شبة 
املخالفني  حق  يف  عقوبات  وتطبيق  ال�شيد 
الذين  لل�شيادين  بالن�شبة  خا�شة  للقانون، 

امل�شموح  العدد  يتجاوزون 
الذي  الطرائد  م��ن  ب��ه 
ح�شب  حت��دي��ده  ي��ت��م 
منطقة،  كل  اإمكانيات 
فيها  ال�شيادين  وعدد 
امل�شموح  الفرة  وطول 

بها لل�شيد.
اللقلق  ط��ائ��ر  وح��ت��ى 
يف  ب"البالرج"  امل���ع���روف 
العامية اجلزائرية اأ�شبح هدفا 
وثقت  اأن  بعد  احل��ي��وان��ات،  الإره��اب��ي��ي 
واأكل  وذبحه  ل�شيده  عمليات  ال�شور  عديد 
عن  يزيد  ال  وزن��ه  اأن  من  الرغم  على  حلمه 

ب�شع غرامات ال ت�شمن وال تغني من جوع.

ف��احت،  حم��م��د  �شليمان  ب��ن  ك�شف 
هذه  اأن  ب��ات��ن��ة،  غ��اب��ات  حم��اف��ظ 
مه  بالتن�شيق  مت��ك��ن��ت  االأخ�����رية 
لل�شيادين  الوالئية  الفيديرالية 
�شياد   570 ح����وايل  ت��ك��وي��ن  م��ن 
ب��ال��والي��ة يف ال��ف��رة امل��م��ت��دة بني 
تنظيم  خالل  من  و2019،   2018
لفتح  حت�شريا  تكوينية  دورات   04
ما  اإط���ار  يف  للهواة  ال�شيد  جم��ال 

ي�شمح به قانون ال�شيد اجلزائري.
اأن  املتحدث  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف 
هو  ال�شيادين  تكوين  م��ن  ال��ه��دف 
ك�شب �شركاء جدد حلماية الطبيعة 
خالل  من  وذلك  عليها،  واملحافظة 
التكوينية  ال���دورات  ه��ذه  تكثيف 
التي تعترب االأوىل من نوعها وطنيا 
االأخرية  هذه  ب��اأن  م�شيفا  وحمليا، 
يتعلق  فيما  خا�شة  اأكلها  اأت��ت  قد 
بن�شر التوعية والتح�شي�ص ب�شرورة 
احليوانية  ال��روة  على  املحافظة 
م�شتوى  على  االإيكولوجي  والتوازن 
غابات  و���ش��ائ��ر  االأورا������ص  غ��اب��ات 
عملية  تنظيم  طريق  ع��ن  ال��وط��ن 
املفتوحة  الفرات  واحرام  ال�شيد 

لذلك.
التكوينية  ال������دورات  وت��خ��ل��ل��ت 
غرار  على  الرئي�شية  املحاور  عديد 
الثديات  واأن��واع  الطريدة   معرفة 
م�شتوى  على  امل��ت��واج��دة  والطيور 
غابات االأورا�ص ال�شيما منها االأنواع 
ب�شيدها،  امل��رخ�����ص  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
املحمية  االأن����واع  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
�شملت  كما  باالنقرا�ص،  وامل��ه��ددة 

الدورات�شروحات 
م��ف�����ش��ل��ة ح��ول 

ك��ي��ف��ي��ة اأخ���ذ 
ال����ع����ي����ن����ات 
م���ن االأن�����واع 
ال����ق����اب����ل����ة 
ل���ل�������ش���ي���د، 

كيفيات  وك��ذا 
اإعادة تكاثرها 

ل�شمان املحافظة 
ع��ل��ى اأ���ش��ن��اف��ه��ا، 

تكوين  اإىل  باالإ�شافة 
تو�شيع  حيث  م��ن  ال�شيادين 

ال�شحية  احل��ال��ة  ح��ول  م��دارك��ه��م 
املوجهة  ت��ل��ك  خ��ا���ش��ة  ل��ل��ط��ري��دة 

لال�شتهالك. 
اأهم  اأخ��رى  حم��اور  وناق�شت  ه��ذا 
والتهيئة  باجلرد،  املتعلقة  النقاط 
ال�شيد،  وا���ش��ت��غ��الل  ال�����ش��ي��دي��ة، 

اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
م����ع����رف����ة ك����الب 
ال�شيد، وملحقات 
ال�����������ش�����ي�����اد، 
واالأه�����������م م��ن 
معرفة  هو  ذلك 
اأخ�����الق�����ي�����ات 
ال�������ش���ي���د ع��ل��ى 
غ������رار ����ش���رورة 
باملناطق  االل��ت��زام 
امل�شموح  وال���ف���رات 
ال�شيد،  مبمار�شة  فيها 
فقط  االل��ت��زام  اإىل  باالإ�شافة 
ب�شيدها  امل�شموح  الطرائد  باأنواع 
املحمية  اال�شناف  من  غريها  دون 
باالنقرا�ص، وكذا �شرورة  واملهددة 
ترخي�ص  اأو  ال�شيد  رخ�شة  حمل 
�شيد  اإج��ازة  اأو  رخ�شة  با�شتعمال 
كل  ال��ق��ان��ون  يعاقب  حيث  ال��غ��ري، 

رخ�شة  ب��دون  ال�شيد  ي��ح��اول  م��ن 
اأ�شهر   6 اإىل  �شهرين  من  باحلب�ص 
وبغرامة مالية من 20 األف اإىل 50 

األف دج.
القانون  يعاقب  اأخ���رى  جهة  م��ن 
ال�شيد  ن�����ش��اط  مي���ار����ص  م���ن  ك���ل 
املمنوعة  ال��و���ش��ائ��ل  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
والدراجات  املراكب،  راأ�شها  وعلى 
وكذا  الكا�شفة،  واالأ�شواء  النارية، 
امل�شموح  املحدد  العدد  جتاوز  مينع 
�شرورة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب�شيده، 
االلتزام بعدم ممار�شة هذه الهواية 
الثلوج،  ه��ط��ول  واأث��ن��اء  الليل  يف 
يتحلى  اأن  ال�شياد  على  يجب  حيث 
وذلك  املذكورة  ال�شيد  باأخالقيات 
من  التي  ال�شروط  ه��ذه  ب��اح��رام 

�شاأنها تقنني ال�شيد وتنظيمه.
كذلك تطرقت حماور اأخرىملختلف 
املتعلقة  والتنظيمات  الت�شريعات 
�شروط  من  تت�شمنه  وما  بال�شيد، 
�شروط  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مم��ار���ش��ت��ه، 
وكذا  واالإج���ازة  الرخ�شة  حيازة 
اأ�شلحة  ا�شتخدام  كيفية  معرفة 
واأخ��ط��اره��ا،  وذخ��ائ��ره��ا  ال�شيد 
ن��اه��ي��ك ع���ن م��ع��رف��ة امل��خ��ال��ف��ات 
ي��ت��ع��ر���ص لها  ال��ت��ي  وال��ع��ق��وب��ات 
قوانني  خمالفة  حالة  يف  ال�شياد 
رقم  القانون  �شمن  املدرجة  ال�شيد 
احل�شة  خالل  من  ليتم   ،07-04
حول  مفاهيم  ت��ن��اول  التطبيقية 
ممار�شة ال�شيد اإ�شافة اإىل مفاهيم 

حول اال�شعافات االأولية.

اأكر  ي�شتعملون  اجل��زائ��ر  يف  ال�شيادون  اأ�شبح 
اأج���ل الظفر  ال��ط��رق وال��و���ش��ائ��ل وح�����ش��ي��ة م��ن 
بالفري�شة بني اأيديهم، فال يهمهم تعر�شها الأق�شى 
اأنواع العذاب وهي تتعر�ص للتعذيب واملوت البطيء 
ب�شبب ا�شتعمالها لو�شائل واأ�شلحة ت�شيب الفرائ�ص 
بجروح بليغة توؤدي اإىل موتها يف اأغلب االأحيان، 
على غرار الفنك الذي يعاين يف غابات و�شحاري 
من  اجلائر  والقتل  الكثيف  ال�شيد  من  اجلزائر 
جعل  ما  ال�شحراء  �شكان  وبع�ص  ال�شيادين  طرف 
وجوده ي�شبح نادرا يف الكثري من املناطق التي كان 

يف امل�شي القريب يتواجد فيها بكرة.
وانت�شرت يف االآونة االأخرية جتارة االأفناك ب�شكل 
اأجل  من  البالغة  لالأفناك  بالن�شبة  �شواء  كبري 
التي  الفنك  �شغار  حتى  اأو  فرائها  على  احل�شول 
يتم �شيدها يف فرة التكاثر واالإر�شاع، حيث يتم 
بيع هذه االأخرية، كما يعترب فخ الكما�شة من اأكر 
االأدوات ا�شتعماال ل�شيد هذا النوع من احليوانات 
حيث يتم ن�شبها بطريقة مموهة يف الرمال، وو�شع 
الطعم املنا�شب فيها جلذب الفري�شة التي ال تتوانى 
للطعام،  �شمها  مبجرد  الفخ  اإىل  االن�شياق  ع��ن 
اأط��راف  اأح��د  ك�شر  اإىل  غالبا  الكما�شة  وت���وؤدي 
من  ال�شياد  متكن  اإن  حمظوظا  يعترب  الذي  الفنك 
من  لينقذه  ق�شرية  زمنية  م��دة  يف  اإليه  الذهاب 

يف  اأم���ا  ب��ذب��ح��ة،  امل���ربح  االأمل 
حالة ن�شي ال�شياد مكان الفخ 

اأو  ال�شحراء  ن�شبه يف  الذي 
فاإن  اإليه  العودة  يف  تاأخر 

يتعذب  �شيبقى  الفنك 
�شدة  م���ن  مي����وت  ح��ت��ى 

اجلوع واالأمل.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى عرب 

عن  البيئة  حماية  ن�شطاء 
بع�ص  ق��ي��ام  م��ن  ا�شتغرابهم 

لغر�ص  الفنك  ب�شيد  ال�شيادين 
اأك��ل��ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ون��ه ال 

كيلوغرام  م��ن  اأزي���د  على  يحتوى 
واحد من اللحم.

ويعترب الفنك اأو تعلب ال�شحراء من اأ�شغر اأنواع 
الثعالب التي تعي�ص يف ال�شحراء الكربى يف �شمال 
العربية  اجلزيرة  �شبه  اأج��زاء  وبع�ص  اأفريقيا 
ويراوح  كلغ   1.5 وزن��ه  يتعدى  ال  ال�شعودية،  يف 
باأذنيه  ويتميز  �شنتيمرا،   40 اإىل   35 بني  طوله 
الكلبيات  اأن��واع  اأ�شغر  من  يعترب  كما  الكبريتني، 
مع  للتكيف  خلق  احليوان  هذا  اأن  كما  املجمل،  يف 
الظروف البيئية القا�شية يف ال�شحراء، وي�شاعده 

لون فروه على التمويه والتخفي بني الرمال.
ون��ف�����ص امل�����ش��ري ي��ت�����ش��اط��ره قط 
االإفريقي  الربي  القط  اأو  ال�شحراء 
مع الفنك حيث يتعر�ص هذا االأخري 

بدوره 
ت  لعمليا

ق�����ت�����ل ال 
�شرا�شة  تقل 

ووح�����ش��ي��ة من 
ط�����رف اأ����ش���ب���اه 

ح�شب  اجل��زائ��ر  وغ��اب��ات  �شحاري  يف  ال�شيادين 
التوا�شل  مواقع  عرب  تداولها  مت  �شور  وثقته  ما 
الطبيعة  ح��م��اة  غ�����ش��ب  اأث�����ارت  االج��ت��م��اع��ي 
والقائمني على فيدراليات ال�شيد موؤكدين باأن مثل 
ال�شيد  الأخالقيات  متت  ال  املجرمة  االأعمال  هذه 

ب�شلة.

خالل  اجل��زائ��ر  يف  املخطط  ال�شبع  ح��ي��وان  يتعر�ص 
ال�شنوات االأخرية الأكرب حملة اإبادة �شهدها هذا ال�شنف 
الأ�شباب باتت وا�شحة لل�شغري والكبري، حيث يعمد الكثري 
احليوانات  من  النوع  هذا  ا�شطياد  اإىل  ال�شيادين  من 
املخذرات  لتجار  خيالية  باأثمان  وبيعه  به  للمتاجرة 
الذين ي�شتعملون جلده لتهريب املخذرات ب�شتى اأنواعها، 
على اعتبار اأن الكالب تخاف من ال�شبع كما اأن رائحته 
يجعلها  ما  وذلك  لديها،  ال�شم  حا�شة  تعطل  الكريهة 
تتوقف عن النباح مبجرد �شمها جللده اأو بوله،  كذلك 
يتم �شيد هذا النوع من احليوانات بغر�ص بيعه لل�شحرة 
وامل�شعوذين الذين ي�شتعملون خمه واأجزاء من ج�شمه 

للقيام بطقو�شهم ال�شعوذية.
على  النا�شطة  ال�شفحات  اإحدى  تداولت  ذاته  ال�شاأن  يف 
حليوان  �شورا  "فاي�شبوك"  االجتماعي  التوا�شل  موقع 
املحمية  احليوانات  قائمة  �شمن  امل��درج  املخطط  ال�شبع 
واملهددة باالنقرا�ص، مقتوال بيد جالديه يف منطقة بوطي 
ال�شايح بوالية م�شيلة، حيث متت مطاردته باملركبات حتى 
ال�شيادين  اأحد  يتقدم  اأن  قبل  اأر�شا  و�شقط  التعب  اأنهكه 
املجرمني حامال ال�شكني بيده ويجهز عليه عن طريق ذبحه، 
حيث اأظهرت هذه ال�شور مدى ا�شتهتار االأ�شخا�ص بالقوانني 
التي حتمي هذه االأ�شناف احليوانية املعر�شة لالنقرا�ص، 

لدرجة 
اأن هوؤالء ال يتوانون عن ن�شر �شور جرائهم 

من  خ��وف  اأدن���ى  دون  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  ع��رب 
ظل  يف  تطالهم  اأن  املفرو�ص  من  التي  ال�شارمة  العقوبات 

الغياب ال�شبه تام للم�شالح املكلفة بحماية الطبيعة.
اأو�شح حمافظ الغابات بوالية باتنة باأن حوادث  كذلك 
ال�شري املميتة ت�شاهم �شنويا يف الق�شاء على اأعداد معتربة 
بعد  املركبات  طرف  من  للده�ص  تتعر�ص  التي  ال�شباع  من 

خرجها لقارعة الطريق.

ال�صبع يتعر�س حلملة اإبادة �صر�صة يف غابات اجلزائر

اأكد بن �شليمان حممد فاحت، 
حمافظ غابات باتنة اأن 

احلو�شات االدارية التي يتم 
من خاللها الق�شاء على عدد 

معني من اخلنازير الربية 
ال تتم بطريقة ع�شوائية 
واإمنا بعد تلقي �شكاوى من 
الفالحني تو�شح تعر�شهم 

الأ�شرار ب�شبب اعتداء 
اخلنازير على ب�شاتينهم 

وحقولهم وحما�شيلهم 
الزراعية، حيث تقوم م�شالح 

الغابات بتحقيق ميداين حول 
�شحة ال�شكاوى الواردة من 

الفالحني عن طريق امل�شالح 
الفالحية، كما يوؤخذ بعني 

االعتبار عدد هذه احليوانات 
واأعمارها وجن�شها –مينع قتل 

االإناث- من اأجل جتديد اإن 
كان الو�شع ي�شتدعي القيام 
بحو�شات اإدارية لعدد معني 

من اخلنازير اأم ال وذلك بهدف 
احلفاظ على تواجدها يف 
بيئتها وكذا احلفاظ على 

التوازن البيولوجي وال�شل�شلة 
الغذائية جلميع االأ�شناف 

احليوانية.

حو�صـــات 
اإدارية لالنقا�س 

من اأعداد اخلنازير 

بن �سليمان حممد فاحت، حمافظ غابات باتنة للأورا�س نيوز..



اأن  الأ�صبوع املن�صرم باجلزائر  العمومية والنقل م�صطفى كورابة نهاية  اأكد وزير ال�صغال 
اإن�صاء الوكالة الوطنية للطريان املدين �صي�صمح للجزائر مبواكبة التطورات الدولية احلا�صلة 

يف جمال ال�صالمة و الأمن ومراقبة احلركة اجلوية.

مت نهاية الأ�صبوع املن�صرم باجلزائر مناق�صة منوذج دفرت ال�صروط املعد من طرف وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري اخلا�س ب�صعبة الدواجن 
الذي يهدف اىل تنظيم هذا الن�صاط الفالحي و�صبط ال�صوق من طرف مهنيو ال�صعبة، ح�صبما اأفاد به بيان للوزارة.

اإقت�سادالأحد 19 يونيو 2969/ 30  جوان 2019 املوافق لـ 27 �شوال 091440 قطاع الفالحة يناق�ص منوذج دفرت ال�شروط اخلا�ص ب�شعبة الدواجن 
ان�شاء الوكالة الوطنية للطريان املدين..

اجلباية البرتولية خالل الثالثي االأول 2019 

العمل بوزارة  م�شجلة  نقابية  منظمة   121

اجلمارك حتدد �شروط اإعفاء املتعاملني من تقدمي ال�شمان

م�شروع �شي�شمح مبواكبة التطورات 
احلا�شلة يف جمال الأمن وال�شالمة اجلوية 

حت�شيل حوايل 650 مليار دج 

وخالل اللقاء التن�شيقي الذي نظم على م�شتوى 
رئي�ص  ح�شره  و  للفالحة  الوطنية  الغرفة 
ل�شعبة  املهن  املتعدد  الوطني  املجل�ص  واأع�شاء 
وم�شوؤولني  واملربني  جانب  اىل  الدواجن  تربية 
بوزارة الفالحة، اعترب مدير امل�شالح البيطرية 
بالوزارة ال�شيد ها�شمي كرمي قدور اأن امل�شادقة 
على دفر ال�شروط هذا من �شاأنه تنظيم ال�شعبة 
و�شبط ال�شوق ب�شفة م�شتمرة وال�شماح للمربني 
يف  االنخراط  من  املوازية  ال�شوق  يف  النا�شطني 

ن�شاط تربية الدواجن ب�شفة ر�شمية.
وخالل ذات اللقاء اأكد ال�شيد ها�شمي اأن تطبيق 
دفر ال�شروط هذا �شيوؤدي اىل حتكم اف�شل يف 
ال�شحة احليوانية ويف م�شار االنتاج و كذا �شبط 
مقاربات العر�ص والطلب، ويهدف دفر ال�شروط 
النقا�ص اىل و�شع برنامج وطني خا�ص  مو�شوع 
بربية �شو�ص املوجه للتكاثر لتحقيق ا�شتقرار 
واأداة  ال�شغل  منا�شب  على  واحلفاظ  ال�شعبة 
منتوج  باقتناء  للم�شتهلك  ي�شمح  كما   ، االنتاج 

�شحي ذو جودة وباأ�شعار معقولة.
التن�شيقي  اللقاء  ه��ذا  يف  امل�شاركون  وتطرق 
االآليات  واي��ج��اد  ال�شعبة  �شبط  م�شاألة  اإىل 
ا�شتقرار  على  للمحافظة  وال�شرورية  الالزمة 

على  وتنظيمها  اال�شراتيجية  ال�شعبة  ه��ذه 
مدار ال�شنة وذلك من خالل و�شع برنامج �شنوي 
والتو�شل  للتكاثر  املوجه  اللحم  ب�شو�ص  خا�ص 
اىل خلق التوازن بني العر�ص والطلب باالعتماد 

على االنتاج املحلي واال�شترياد.
م�شاركة  على  الربنامج  ه��ذا  تطبيق  ويرتكز 
هذه  يف  والنا�شطني  الفاعلني  ك��ل  وم�شاهمة 
املهن  متعدد  الوطني  املجل�ص  خالل  من  ال�شعبة 

واملجال�ص الوالئية.
خا�شة  ال�شعبة  يف  املهنيون  طرح  جانبهم  من 
بالر�شوم  تتعلق  ان�شغاالت  ع��دة  منهم  املربني 
تعاين  التي  ال�شعبة  تنظيم  ونق�ص  واملدخالت 
فيما  ال��روؤي��ة  يحجب  مما  الو�شطاء  ك��رة  من 
يخ�ص االإنتاج والت�شويق وانت�شار املربني ال�شغار 

الذين ين�شطون يف القطاع بدون اعتماد.

بلغ عدد املنظمات النقابية امل�شجلة بوزارة 
االجتماعي  وال�شمان  والت�شغيل  العمل 
 2019 جوان  �شهر  غاية  اىل  نقابة   121
من  ال�شهر  نف�ص  خالل  نقابة   101 مقابل 
ال�شنة املا�شية ح�شب مدير عالقات العمل 
بالوزارة، رابح خمازين الذي او�شح ان 32 

نقابة مل ت�شجل اأي ن�شاط.
له  مداخلة  يف  خم��ازين  ال�شيد  واأو���ش��ح 
النقابية،  املنظمات  مع  لقاء  اأ�شغال  خالل 
اأن عدد املنظمات النقابية باجلزائر انتقل 
من 101 نقابة يف جوان 2018 اىل 121 
2019  اأي مبعدل زيادة   منظمة يف يونيو 

يقدر بنحو 20 باملائة.
منظمة   121 بني  من  انه  امل�شوؤول  واأ�شار 
نقابية م�شجلة  اأح�شت الوزارة 78 منظمة 
منظمة  و43  االأج����راء  للعمال  نقابية 
بالرغم  اأنه  م�شيفا  العمل،  الأرباب  نقابية 

النقابية  للمنظمات  الهام  العدد  هذا  من 
�شجلت الوزارة  نقابة مل تعرف اأي ن�شاط 
نقابي ومل تقم بتجديد هيئاتها القيادية 

اأو االبالغ عن عنا�شر متثيليتها النقابية.
وك�شف ال�شيد خمازين عن عدة اجراءات 
تهدف  ال���وزارة  قبل  من  اتخاذها  يجري 
من  النقابي  الن�شاط  جم��ال  ترقية  اىل 
ال  الت�شريعية  اال�شالحات  مبا�شرة  بينها 
�شيما تلك املتعلقة مبمار�شة احلق النقابي 
لتكييفها مع املعايري الدولية م�شريا يف ذلك 
املتعلقة   87 رقم  الدولية  االتفاقية  اىل 
باحلرية النقابية وحماية احلق النقابي.
وتتعلق هذه االجراءات اأي�شا ب"موا�شلة 
تكون  التي  النقابية  املنظمات  ت�شجيل 
ملفاتها مطابقة للقانون مع �شمان املرافقة 
تعزيز  على  ع��الوة  التقنية  وامل�شاعدة 
النقابيني يف اطار  املندوبني  اآليات حماية 

اال�شالحات الت�شريعية" و كذا "دعم اآليات 
احلوار االجتماعي مبختلف م�شتوياتها يف 
لل�شروط  وفقا  النقابية  التعددية  ظل 
احلوكمة  ف�شاء  تف�شيل  م��ع  القانونية 
ال�شاملة  امل�شاركة  على  القائمة  امل�شركة 
واملتعددة االأطراف مما �شي�شمح للمنظمات 

النقابية باقراح م�شاريع بديلة.
ورك����ز ال�����ش��ي��د خم����ازين ع��ل��ى االج����راء 
النقابي  التكوين  اآليات  ب"تطوير  املتعلق 
املنظمات  ق��درات  دع��م  اآل��ي��ات  من  كجزء 
يف  االق����راح  على  ال��ق��درة  يف  النقابية 
االجتماعية  بالق�شايا  املرتبطة  امل�شائل 
واالقت�شادية، ويذكر اأن االعراف باحلق 
النقابي يتج�شد مبوجب الد�شتور من خالل 
يونيو   2 يف  امل��وؤرخ   14-90 رق��م  القانون 
احلق  ممار�شة  بكيفيات  واملتعلق   1990

النقابي.

ميكن  التي  ال�شروط  يحدد  ق��رار  ن�شر  مت 
املتعاملني  اإعفاء  اجلمارك  اإدارة  مبوجبها 
ذوي املالءة من تقدمي ال�شمان لرفع اليد عن 
الب�شائع يف حالة الطعن باجلريدة الر�شمية 
ال�شروط  بتحديد  القرار  ويتعلق   ،38 رقم 
اإعفاء  اجلمارك  اإدارة  مبوجبها  ميكن  التي 
بطلب  اإبالغها  ف��ور  امل��الءة،  ذوي  املتعاملني 
عن  اليد  لرفع  ال�شمان  تقدمي  من  الطعن، 

الب�شائع املتنازع فيها.
الذين  املتعاملني  اأن  على  ال��ق��رار  وين�ص 
ال�شمان  تقدمي  من  اإعفائهم  طلب  ميكنهم 
والدواوين  العمومية  والهيئات  االإدارات  هم 
الطابع  ذات  العمومية  واملوؤ�ش�شات  الوطنية 
ال�شناعي والتجاري واملتعاملون االقت�شاديون 
املوؤ�ش�شات  وك��ذا  اجل��م��ارك  ل��دى  املعتمدون 

العمومية االقت�شادية اال�شراتيجية.
ولال�شتفادة من اإعفاء تقدمي ال�شمان، يجب 
على املتعامل تقدمي طلب لدى رئي�ص مفت�شية 
اأق�شام اجلمارك املخت�ص اإقليميا، اما بالن�شبة 
فيجب  املعتمدين،  االقت�شاديني  للمتعاملني 
من  االعتماد  مقرر  من  ن�شخة  تقدمي  عليهم 
املتعاملني  يخ�ص  وفيما  اجل��م��ارك،  ط��رف 
وثيقة  اأي  تقدمي  عليهم  يتعني  االآخ��ري��ن، 
التجاري  ال�شجل  من  ون�شخة  جودتها  تثبت 

ون�شخة من بطاقة الت�شجيل ال�شريبي.
اجلريدة  ت�شمنت  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال��ر���ش��م��ي��ة م��ر���ش��وم��ا وزاري�����ا وق��ع��ه وزي��ر 
التجارة، �شعيد جالب  يجعل منهج االح�شاء 
يف  املفر�شة  ب��ي(  بي  )اآ���ص  ب�شودومونا�ص 
وبالن�شبة  اإجباريا،  اللحم  ومنتجات  اللحوم 

الإح�شاء ب�شودومونا�ص املفر�شة  يف اللحوم 
ومنتجات اللحم تلزم خمابر مراقبة اجلودة 
الغر�ص  لهذا  املعتمدة  واملخابر  الغ�ص  وقمع 
با�شتعمال املنهج املبني يف امللحق املرفق يف هذا 
القرار، و يجب ان �شتعمل هذا املنهج اي�شا من 

طرف املخرب عند االأمر باإجراء خربة.
ويف جمال التطبيق يحدد هذا املنهج تقنية 
اح�شاء "ب�شودومونا�ص" املفر�شة يف اللحوم 
البي�شاء  اللحوم  فيها  مبا  اللحوم  ومنتجات 
"ب�شودومونا�ص  اأن  وي��ذك��ر  )ال���دواج���ن(، 
املفر�شة" هي بكترييا ت�شكل م�شتعمرات يف 
بال�شرمييد   الهالم  و�شط  مئوية  درجة   25
وبفو�شيدات ال�شوديوم وبال�شيفالوتني والتي 

تظهر تفاعال ايجابيا النزمي االأوك�شيداز.

جمل�ص  اأع�شاء  م�شادقة  عقب  الوزير  واأو�شح 
املعدل  القانون  م�شروع  على  باالأغلبية  االأم��ة 
للقواعد  املحدد   06-98 رق��م  للقانون  واملتمم 
العامة املتعلقة بالطريان املدين يف جل�شة علنية 
املجل�ص  رئي�ص  قوجيل  �شالح  ال�شيد  تراأ�شها 
حدد  ال��ت��ي  ال��وك��ال��ة  ه��ذه  ان�شاء  اأن  بالنيابة 
تاأ�شي�شها  اآليات  كامل  �شق  يف  اجلديد  القانون 
وفعال  اآمن  جوي  نقل  �شمان  يف  �شي�شهم  وعملها، 

ويعزز التناف�شية يف هذا املجال.
من  الوكالة  هذه  ا�شتحداث  اأن  الوزير  واأ�شاف 
�شاأنه اأي�شا االرتقاء مبكانة اجلزائر يف ت�شنيف 
يقول  وتابع  امل��دين،  للطريان  الدولية  املنظمة 
املدين  للطريان  الوطنية  الوكالة  ا�شتحداث  اأن 
�شيمكن اأي�شا من �شمان التطبيق ال�شارم لت�شريع 
و التنظيم املعمول بهما يف جمال الطريان املدين 
اخلدمات  نوعية  بتح�شني  -ح�شبه-  �شي�شمح  مبا 
بحقوق  اأح�شن  تكفل  و�شمان  املجال  يف  املقدمة 

امل�شافرين.
مهام  ممار�شة  �شمان  على  الوكالة  تعمل  كما 
واالإ�شراف  واملراقبة  ال�شبط  جمال  يف  الدولة 
ن�شاط  اإدراج  عن  ف�شال  الطريان  ن�شاطات  على 
كورابة  وجدد  الوزير،  ي�شيف  ال�شحي   االإخالء 
الوكالة لن يرتب عليه  ان�شاء هذه  باأن  التاأكيد 
اأي اأثر مايل اإ�شايف على كاهل اخلزينة العمومية 
ح�شة  من  رئي�شي  ب�شكل  متويلها  �شيتم  بحيث 
تقتطع من اتاوات املالحة اجلوية التي تقب�شها.

الت�شيري  با�شتقاللية  ال��وك��ال��ة  ه��ذه  وتتمتع 
وب�شلطة فعلية و حقيقية التخاذ القرارات فيما 
�شبط  ك�شلطة  حرية  بكل  مهامها  اداء  يخ�ص 
وتنح�شر  امل��دين،  الطريان  نظام  تتابع  و  توؤطر 
القانونية  امل�شائل  يف  اأ�شا�شا  الوكالة  هذه  مهام 
ال�شبط  يخ�ص  فيما  واالقت�شادية  التقنية  و 
خدمات  مقدمي  لن�شاطات  والرقابة  واملراقبة 
ي�شيف   - الوكالة  هذه  تزويد  و�شيتم   الطريان، 
بو�شعهم  اكفاء  و  موؤهلني  مب�شتخدمني  الوزير- 
ان  ميكن  ال��ذي��ن  و  بهم  املنوطة  باملهام  القيام 
ي�شتفيدوا موازاة مع ذلك من اجراءات حتفيزية 
احلفاظ  و  الكفاءات  ا�شتقطاب  ت�شجيع  اطار  يف 

عليها.
للتذكري يحدد ن�ص القانون امل�شادق عليه اليوم 
القواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين، خا�شة 
للطريان  الوطنية  الوكالة  باإن�شاء  املتعلق  �شقه 
املدين كما يتمم ويعدل بع�ص اأحكام الن�ص بهدف 
الت�شريعية  الناحية  من  الالزمة  املناهج  تعزيز 
يف  الدولية  املعاهدات  مع  وتكيفيها  والتنظيمية 

جمال الطريان املدين.
معاهدة  يف  ع�شو  دول��ة  اجل��زائ��ر  ف��ان  للتذكري 
املدين  بالطريان  املتعلقة   1944 ل�شنة  �شيكاغو 
لاللتزامات  احكامها  مب��وج��ب  تخ�شع   حيث 
اال�شارة  وجتدر  املجال،  هذا  يف  عليها  املن�شو�ص 
اىل اأن ا�شغال الدورة الربملانية للمجل�ص �شتتختم 

يوم 2 جويلية القادم.

حت�شيلها  مت  التي  البرولية  اجلباية  بلغت 
اجل���اري  ال���ع���ام  م���ن  االأول  ال��ث��الث��ي  خ���الل 
648.63 مليار دج )حوايل 5.5 مليار دوالر( 
الفرة  بنف�ص  مقارنة  باملائة   3 قدره  بارتفاع 
من  اأكيدة  معلومات  ح�شب   ،2018 �شنة  من 
�شعر  فان  امل�شدر  نف�ص  املالية.وح�شب  وزارة 
برميل النفط اجلزائري )�شحراء بالند( بلغ 
ما بني جانفي، ونهاية �شهر ماي 66.61 دوالر 
من  الفرة  نف�ص  خالل  دوالرا   70.82 مقابل 
الدينار   �شرف  �شعر  متو�شط  وك��ان   ،2018
مقارنة بالدوالر قد بلغ خالل االأ�شهر اخلم�شة 
مقابل  دج   118.95 احلايل  العام  من  االأوىل 
 2018 من  الفرة  نف�ص  خالل  دج   114.5
4 باملائة للعملة  وهو ما ميثل تراجعا بقرابة 

الوطنية مقابل الدوالر.
ال�شرف  �شعر  ا�شتمر    2019 ماي  نهاية  ويف 
دوالر،  دج/   119.71 ليبلغ  ال��راج��ع  يف 
فقد  باليورو  مقارنة  الدينار  �شرف  �شعر  اأم��ا  
اىل  انتقل  حيث  باملائة   4 بقرابة  حت�شن 
اخلم�شة  االأ�شهر  خالل  يورو  134.47دج/ 

57ر139 دج/  2019، مقابل  االأوىل من عام 
يورو خالل نف�ص فرة املقارنة من 2018.

اي�شا  ال��دي��ن��ار  �شجل  م��اي  �شهر  نهاية  ويف 
�شرفه  �شعر  و�شل  حيث  اليورو،  مقابل  حت�شنا 
اأما  واحد،  يورو  مقابل  ديناًرا   133.52 اإىل  
خالل  امل�شجلة  العادية  للجباية  بالن�شبة 
الثالثي االأول من 2019 فقد بلغت 807.15  
خالل  دج  مليار   733.15 مقابل  دج  مليار 
قدر  �شنوي  بارتفاع   2018 من  االأول  الثالثي 

ب 10 باملائة.
)النفطية  امليزانية  اإيرادات  بلغت  واجماال  
الثالثي  خالل  حت�شيلها  مت  التي  والعادية( 
االأول من 2019 حوايل1.445.78 مليار دج 
باملائة(،   7 مليار دج ) +    1.636.14 مقابل 
واأو�شح نف�ص امل�شدر اأن اجلباية النفطية التي 
مليار   2.349.7 2018 كانت  مت حت�شيلها يف 
ب�شنة  مقارنة  باملائة   40 قدره  بانخفا�ص  دج 
العادية  اجلباية  ارتفعت  حني  يف   2017
2.630 مليار  60 باملائة  منتقلة من  بحوايل 

دينار اىل 3964.29 مليار دج.

م�ساحة اإ�سهارية



ق�ل الرئي�ص الفرن�سي اإمي�نويل 
م�كرون، اأن اأولوية بالده خف�ص 

التوتر بني الوالي�ت املتحدة 
واإيران، وج�ء ذلك يف موؤمتر �سحفي 

عقده م�كرون، على ه�م�ص قمة 
الع�سرين التي ا�ست�س�فته� مدينة 

اأو�س�ك� الي�ب�نية.
واأو�سح الرئي�ص الفرن�سي اأنه بحث 
يف لق�ئه مع نظريه االأمريكي دون�لد 

ترامب، ق�سيتي مك�فحة تغري 
املن�خ واإيران، م�سيف� اأن اأولويته 

خف�ص التوتر بني الوالي�ت املتحدة 
واإيران، ومبين� اأن الدول االأوروبية 

تهدف ملنع امتالك طهران ال�سالح 
النووي.

و�سّدد م�كرون على �سرورة 
احلف�ظ على االتف�ق النووي 

االإيراين، وت�بع م� �سيفعله لي�ص 
فر�ص العقوب�ت )على اإيران(، 

واإمن� �سننفذ االتف�قية املوقعة 
ع�م 2015، ويف موازاة ذلك، يجب 

اإجراء حوار جديد لتوقيع اتف�قية 
جديدة.

وت�سهد منطقة ال�سرق االأو�سط 
توتًرا مت�س�عًدا بني الوالي�ت 

املتحدة ودول خليجية من جهة، 
واإيران من جهة اأخرى، منذ اأن 

خف�ست طهران بع�ص التزام�ته� 
مبوجب االتف�ق النووي متعدد 

االأطراف املربم يف 2015، واتخذت 
اإيران تلك اخلطوة، م�يو امل��سي، 

مع مرور ع�م على ان�سح�ب الوالي�ت 
املتحدة من االتف�ق، وفر�ص عقوب�ت 

م�سددة على طهران، الإجب�ره� على 
اإع�دة التف�و�ص ب�س�أن برن�جمه� 

النووي، اإ�س�فة اإىل برن�جمه� 
ال�س�روخي، وتف�قم هذا التوتر 

عقب اإ�سق�ط اإيران، قبل 10 اأي�م، 
ط�ئرة اأمريكية م�سرية، ق�لت اإنه� 
اخرتقت االأجواء االإيرانية، فيم� 

ق�ل اجلي�ص االأمريكي اإنه� ك�نت 
حتلق يف املج�ل اجلوي الدويل 

اأولويتنا خف�ص 
التوتر بني الوليات 

املتحدة واإيران

اأكد املقرر الأممي، مايكل لينك، املعني بحقوق الإن�صان يف الأرا�صي الفل�صطينية، اإن اأي خطة �صالم مل تكن يف اإطار عمل القانون الدويل 
فاإنها "�صتف�صل"، وجاء ذلك يف بيان مكتوب، حول تقييمه خلطة ال�صالم الأمريكية امل�صماة ب�صفقة القرن، عقب انتهاء اجتماع "ال�صالم من اأجل 

الزدهار" والتي عقدت يف البحرين.

ن�شتغرب ال�شمت الدويل على التطهري العرقي يف "العي�شوية"

حزب احلرية والتغيري م�شوؤول عن اأي روح تزهق

ترامب ي�شل كوريا اجلنوبية لزيارة املنطقة منزوعة ال�شالح

مقرر اأممي..

فل�سطني..

الع�سكري ال�سوداين..

ماكرون..
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و�سدد لينك على اأنه يتعني على املجتمع 
احتالل  الإنه�ء  اقرتاح  اأي  دعم  الدويل 
اإن  لينك  ق�ل  كم�  لفل�سطني،  اإ�سرائيل 
تروج  مــ�  ذلــك  يف  مبــ�  �ــســالم،  خطة  اأي 
القرن  �سفقة  م�سمى  حتت  وا�سنطن  له 
يكن  مل  م�  ال�سي��سي  ب�لواقع  �ست�سطدم 

اإط�ر عمل الق�نون الدويل ق�ئم�".
واأ�س�ف املقرر االأممي، اأن جميع اخلطط 
االأو�سط  ال�سرق  يف  لل�سالم  ال�س�بقة 
ف�سلت يف ال�سنوات الـ50 امل��سية نتيجة 
ق�ئم  نهج  اتــبــ�ع  على  االإ�ـــســـرار  عــدم 
وفل�سطني،  اإ�سرائيل  بني  احلقوق  على 
بني  ت�سوية  خطة  اأية  اأن  لينك،  واأ�س�ر 
اأن  يجب  و"اإ�سرائيل"  الفل�سطينيني 
بحق  تتعلق  اأ�س��سية  مب�دئ   6 تت�سمن 
تقرير امل�سري، وامل�ستوطن�ت، واالحتالل 
الالجئني،  عـــودة  ــق  وح االإ�ــســرائــيــلــي، 

واالأمن، وحقوق االإن�س�ن.

م�ستوطنة   240 اأن  لينك  واأو�ـــســـح 
وال�سفة  ال�سرقية  القد�ص  يف  يهودية 
للق�نون  قبيًح�  انته�ًك�  ت�سكل  الغربية 
الت�بع  االأمـــن  جمل�ص  مبوجب  الـــدويل 

امل�ستوطنني  وا�ــســفــ�   ، املــتــحــدة  لـــالأمم 
اليهود ب�أنهم امل�سدر الرئي�سي لالنته�ك�ت 

املنهجية حلقوق االإن�س�ن.
وانعقدت اأعم�ل "موؤمتر املن�مة"، حتت 

االزده�ر"،  اأجــل  مــن  "ال�سالم  عــنــوان 
الثالث�ء  البحرينية،  الع��سمة  يف 
عربية  مب�س�ركة  امل��سيني،  واالأربــعــ�ء 
ت�مة  مق�طعة  مق�بل  �سعيفة،  ودولية 
من ج�نب فل�سطني ودول عربية اأخرى. 
ــل املـــوؤمتـــر الــ�ــســق االقــتــ�ــســ�دي  ــث ومي
البيت  اأعلنه  الــذي  القرن"،  لـ"�سفقة 
�سخ  اإىل  ويــهــدف  ـــ�م،  اأي قبل  االأبــيــ�ــص 
وقرو�ص  منح  �سكل  على  ا�ستثم�رات 
وم�سر  واالأردن  فل�سطني  يف  مدعومة 
 50 بـ  تقدر  اإجم�لية  بقيمة  ولبن�ن، 

ملي�ر دوالر. 
تقوم  القرن"  "�سفقة  اأن  ويــــرتدد 
تقدمي  على  الفل�سطينيني  اإجب�ر  على 
يف  اإ�سرائيل،  مل�سلحة  جمحفة  تن�زالت 
ع�م  وحــدود  والالجئني  القد�ص  ملف�ت 
وا�ستثم�رات  تعوي�س�ت  مق�بل   ،1967

وم�س�ريع تنموية.

عن  الفل�سطينية،  اخل�رجية  اأعربت 
اأ�سفه� وا�ستغرابه� اإزاء "�سمت املجتمع 
العرقي  التطهري  عملي�ت  على  الدويل 
و�سط  العي�سوية،  بــلــدة  يف  اجلــ�ريــة 
القد�ص املحتلة"، واأو�سحت الوزارة، يف 
بي�ن، اأن اإ�سرائيل تخو�ص "حرب�" �سد 
الف�سل  "تكري�ص  اإىل  وت�سعى  البلدة، 
الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  العن�سري" 
بهدف  ــقــد�ــص،  ال يف  �سيم�  املــحــتــلــة، 

تفرغه� من مواطنيه� االأ�سليني.
املوؤ�س�س�ت  تخلي  ب�أن  البي�ن  واأ�س�ف 
احلقوقية  ــ�ت  ــم ــظ ــن وامل االأممــــيــــة، 
ــن حتمل  ــ�نــيــة املــخــتــ�ــســة، ع واالإنــ�ــس
مظلة  يــ�ــســكــل  بــــ�ت  ــ�،  ــيــ�تــه ــوؤول مــ�ــس
لالحتالل، للتم�دي يف تعميق عملي�ته 

العق�بية والتنكيلية الأحي�ء القد�ص.

اعتقلت  املــنــ�ــســرم،  الــ�ــســبــت  وفــجــر 
فل�سطيني�   19 االإ�سرائيلية  ال�سرطة 
اقتح�م  بعد  العي�سوية،  يف  االأقل  على 
اخلمي�ص،  م�س�ء  الــبــلــدة،  يف  نفذته 
عبيد"  "حممد  ال�س�ب  خالله  ا�ست�سهد 
ذي ال 20 ع�م�، واأدى ا�ست�سه�د "عبيد" 
ال�سب�ن  بــني  عنيفة  مــواجــهــ�ت  اإىل 

الفل�سطينيني والقوات االإ�سرائيلية.
يف  االأحــمــر،  الهالل  جمعية  ــرت  وذك
طواقمه�  اأن  اجلــمــعــة،  م�س�ء  بــيــ�ن، 
منه�  اإ�س�بة،   50 من  اأكرث  مع  تع�ملت 
37 ب�لر�س��ص املط�طي، و7 ب��ستن�س�ق 
ب�ل�سرب،  و6  لــلــدمــوع،  امل�سيل  الــغــ�ز 
امل�س�بني  عدد  و�سل  البي�ن،  وبح�سب 
اجلمعة  م�س�ء  وحتى  اخلمي�ص  منذ 
80، فيم� اتهمت جمعية  اأكرث من  اإىل 

ــالل االأحــمــر �ــســرطــة االحــتــالل  ــه ال
ب�إع�قة عمل طواقم االإ�سع�ف.

ال�سلح  حمكمة  رفــ�ــســت  واجلــمــعــة، 
ع�ئلة  طلب  ب�لقد�ص،  االإ�سرائيلية 
واأمهلت  ابنه�،  جثة  ت�سليمه�  عبيد 
�س�عة   48 االإ�ــســرائــيــلــيــة  ال�سرطة 
ونقلت  الطلب،  مــن  موقفه�  لتحديد 
ال�سرطة االإ�سرائيلية جثة عبيد، اإىل 
معهد الطبي ال�سرعي االإ�سرائيلي "اأبو 

كبري" جنوب تل اأبيب.
قتل  عبيد  اأن  ال�سرطة  ادعت  وبينم� 
ن�رية  األع�ب�  اإطالقه  بعد  ب�لر�س��ص 
اإن  عي�ن  �سهود  ق�ل  عن��سره�،  جت�ه 
3 ر�س��س�ت على  اأطلق  اأحد عن��سره� 
جدا  قريبة  م�س�فة  من  عبيد،  �سدر 

بدم ب�رد.

اأن  ال�سوداين،  الع�سكري  املجل�ص  ق�ل 
قوى احلرية والتغيري تتحمل م�سوؤولية 
يحدث،  تخريب  اأو  تــزهــق،  روح  اأي 
يف  الطرق  واإغالق  املرور  تعطيل  جراء 

التظ�هرات املعلن عنه� االأحد.
اإعــالم  جــ�ء ذلــك يف بي�ن �ــســ�در عــن 
يف  املجل�ص  واأ�س�ف  الع�سكري،  املجل�ص 
بي�نه اإعالن قوى احلرية والتغيري عن 
م�سرية غدا االأحد يف وقت يرتقب فيه 
نه�ئي  توافق  عن  االإعـــالن  املواطنون 
الذي  الد�ستوري  الفراغ  من  اأ�سهر  بعد 
من  اأكــرث  ا�ستمراره  الوطن  يحتمل  ال 

ذلك".

بذل  قد  الع�سكري  املجل�ص  اأن  م�سيف� 
وحفظ  الــفــن  لـــدرء  و�سعه  يف  مــ�  كــل 
الوطنية  اللحمة  على  واالإبق�ء  االأمن 
متالحمة متم��سكة، وت�بع ب�أنه انطالق� 
والت�ريخية،  الوطنية  م�سوؤوليتن�  من 
والتظ�هر،  التغيري  بحق  اإمي�نن�  ومــع 
التي  االأزمــة  خطورة  اإىل  ننبه  اأنن�  اإال 

تعي�سه� بالدن�.
اأعلنت  والتغيري  احلرية  قوى  وك�نت 
مليونية،  جــمــ�هــرية  مــواكــب  تنظيم 
االأحد، حتت ا�سم "مواكب احلداد على 
ال�سهداء"، حمذرة املجل�ص الع�سكري من 
العنف" �سده�،  "الت�سييق" و"مم�ر�سة 

على  الــ�ــســودان،  يف  خمــ�وف  وتت�س�عد 
ل�س�ن قوى التغيري، من احتم�ل التف�ف 
ال�سعبي  احلــراك  مط�لب  على  اجلي�ص 
لالحتف�ظ ب�ل�سلطة، كم� حدث يف دول 

عربية اأخرى.
مت�س�رعة  تطورات  ال�سودان  وي�سهد 
اأن  منذ  احلكم،  اأزمــة  �سمن  ومت�س�بكة 
اأفريل   11 يف  اجلي�ص،  قــيــ�دة  عزلت 
الرئ��سة،  مــن  الب�سري،  عمر  املــ��ــســي، 
حتت  ــك  وذل احلــكــم،  يف  ع�م�   30 بعد 
اأواخر  بداأت  �سعبية  وط�أة احتج�ج�ت 
االأو�س�ع  برتدي  تنديدا  امل��سي،  الع�م 

االقت�س�دية.

و�سل الرئي�ص االأمريكي دون�لد ترامب، 
يخطط  حيث  اجلــنــوبــيــة،  كــوريــ�  اإىل 
بني  ال�سالح  منزوعة  املنطقة  لــزيــ�رة 
الكوريتني، وذكرت اأنب�ء اأنه من املحتمل 
اأن يعقد ترامب اجتم�ع� مع زعيم كوري� 
هذه  خــالل  اأون،  جونغ  كيم  ال�سم�لية، 

الزي�رة.
اجلنوبية  كــوريــ�  اإىل  تــرامــب  وو�ــســل 
الي�ب�نية حيث  اأو�س�ك�  ق�دم� من مدينة 
جمموعة  قمة  فع�لي�ت  يف  هن�ك  �س�رك 
وجوده  اأثن�ء  ترامب  وعر�ص  الع�سرين، 
كوري�  زعيم  مــع  لق�ء  عقد  الــيــ�بــ�ن  يف 
ال�سالح  منزوعة  املنطقة  يف  ال�سم�لية 

بني الكوريتني.
وقـــ�ل تــرامــب يف تــغــريــدة عــرب موقع 
ب�أنه  "تويرت"،  االجتم�عي  التوا�سل 

ال�سم�يل  الــكــوري  الزعيم  على  يعر�ص 
ــد لـــقـــ�ء يف املــنــطــقــة احلـــدوديـــة  ــق ع
التحية  اإلــقــ�ء  ــد  اأري ال�سالح.  منزوعة 
عليه وم�س�فحته، وق�ل ترامب اإن كوري� 
"موافقة �سديدة" على  ال�سم�لية ردت بـ 

الدعوة للق�ء كيم.
الزعيم  تلقى  اجلــ�ري،  جــوان   23 ويف 
ر�س�لة  اأون  جونغ  كيم  ال�سم�يل  الكوري 
م�سمون  ذات  ب�أنه�  و�سفه�  تــرامــب  مــن 
وتــرامــب مرتني،  كــيــم  والــتــقــى  جــيــد، 
والث�نية  فيفري  يف  هــ�نــوي  يف  االأوىل 
مل  لكنهم�   ،2018 جــوان  �سنغ�فورة  يف 
يتو�سال اإىل اتف�ق لرفع العقوب�ت مق�بل 
براجمه�  عــن  ال�سم�لية  كــوريــ�  تخلي 

النووية وال�س�روخية.
وحتــــ�ول الـــواليـــ�ت املــتــحــدة وكــوريــ� 

من  �سل�سلة  عــلــى  االتــفــ�ق  ال�سم�لية 
مت  ـــذي  ال ــ�ق  ــف االت لتنفيذ  ــوات  ــط اخل
ب�س�أن  �سنغ�فورة  قمة  يف  اإليه  التو�سل 
اجلزيرة  �سبه  يف  الــنــووي  ال�سالح  نــزع 
بيونغ  بني  العالق�ت  وتطبيع  الكورية 

ي�نغ ووا�سنطن.
ل�سل�سلة  ال�سم�لية،  كــوريــ�  وتخ�سع 
عقوب�ت اقت�س�دية وجت�رية وع�سكرية، 
مبوجب 10 قرارات اتخذه� جمل�ص االأمن 
براجمه�  ب�سبب   ،2006 منذ  الـــدويل 
واإىل  والنووية،  الب�لي�ستية  لل�سواريخ 
تواجه  االأمـــن  جمل�ص  عقوب�ت  ج�نب 
بيونغ ي�نغ، عقوب�ت اأح�دية اجل�نب من 
ب�الأمم  االأع�س�ء  الدول  من  العديد  قبل 
املتحدة  الوالي�ت  راأ�سه�  وعلى  املتحدة، 

ودول االحت�د االأوروبي

الف�شل م�شري اأي خطة �شالم خارج القانون الدويل

لقي نه�ية االأ�سبوع املن�سرم 36 �سخ�س� م�سرعهم، جراء انهي�ر 
حيث  الدميقراطية،  الكونغو  �سرقي  جنوب  للنح��ص،  مبنجم 
اأعم�ل البحث واالإنق�ذ ال تزال م�ستمرة يف منطقة املنجم،  اأن 
اأو�سحت  جهته�،  ومن  ال�س�عة،  حتى   36 القتلى  عدد  وو�سل 
"غلينكور"  �سركة  وتتبع  املنجم  تدير  التي  "ك�موتو"  �سركة 
ال�سوي�سرية، اأن االنهي�ر حدث يف منجمه� مبنطقة "كولويزي".

يدخله  املنجم  من  جزء  يف  وقع  االنهي�ر  اأن  بي�ن  يف  واأ�س�فت 
اآالف االأ�سخ��ص الذين ال ميلكون ترخي�س� ر�سمي� للعمل  يومي� 
ب�ملنجم، وق�لت ال�سركة اإنه� تتوا�سل ب�سكل م�ستمر مع امل�سوؤولني 

االأمنيني ملنع عملي�ت التنقيب غري ال�سرعي.
الغنية  الدميقراطية  الكونغو  يف  الفقراء  من  كثري  ويلج�أ 
ب�لرثوات املعدنية، اإىل االأنف�ق التي هجرته� �سرك�ت التنقيب 
دون  املع�دن  عن  ب�أنف�سهم  ب�لتنقيب  ويقومون  املع�دن،  عن 

ترخي�ص، ودون اتخ�ذ االحتي�ط�ت الوق�ئية الالزمة.

"بوكو حرام" االإره�بية،  29 نيجريي� يف هجوم جلم�عة  قتل 
وذكرت  حملي،  اإعالم  وفق  البالد،  �سرقي  �سم�ل  قريتني  على 
االثنني،  ه�جموا  حرام"  "بوكو  م�سلحي  اأن  االإعالم،  و�س�ئل 
�سرقي  �سم�ل  "بورنو"  اإقليم  يف  و"غوزام�ال"  "موب�ر"  قريتي 

نيجريي�، وقتلوا 29 �سخ�س�.
وت�سببت الهجم�ت يف اإ�س�بة عدد كبري من املدنيني، وفرار عدد 
اآخر من من�زلهم، كم� اأ�سعل امله�جمون الن�ر يف املن�زل، و�سرقوا 

الطع�م واملوؤن، وفق� لالإعالم النيجريي.
يف  ت�أ�س�ست  م�سلحة،  نيجريية  جم�عة  هي  حرام"  و"بوكو 
ج�نفي 2002، وتدعو اإىل تطبيق مت�سدد لل�سريعة االإ�سالمية 
االأغلبية  ذات  منه�  اجلنوبية  حتى  نيجريي�،  والي�ت  جميع  يف 
تلك  وراءه�  وقفت  التي  العنف  اأعم�ل  وت�سببت  امل�سيحية، 
وبعد  �سخ�ص،  األف   20 من  اأكرث  مبقتل   ،2009 منذ  اجلم�عة، 
مثل  لنيجريي�،  املج�ورة  الدول  اإىل  هجم�ته�  امتدت   ،2015
م�ر�ص  يف  حرام"،  "بوكو  واأعلنت  والك�مريون،  والنيجر  ت�س�د 

"داع�ص" االإره�بي. بتنظيم  ارتب�طه�   ،2015

اأعلنت احلكومة االإثيوبية، يوم اجلمعة املن�سرم عن توقيف 
255 م�ستبه به، على خلفية حم�ولة االنقالب الف��سلة التي 
�سهده� اإقليم اأمهرا �سم�يل اإثيوبي�، ال�سبت امل��سي، وق�لت بيلني 
�سيوم، املتحدثة ب��سم مكتب رئي�ص الوزراء االثيوبي، يف موؤمتر 
�سحفي، اجلمعة، اإن القوى االأمنية امل�سرتكة )�سكلت ب�الإقليم 

بعد املح�ولة االنقالبية الف��سلة( اأوقفت 255 �سخ�س�.
اعتق�لهم  مت  م�سلح�   212 بينهم  اأن  املتحدثة  واأو�سحت 
اأب�ب�  اأدي�ص  اآخرين يف   43 مبدينة بحر دار، فيم� مت اعتق�ل 
االإثيوبية،  امل�سوؤولة  اعتربت  ،كم�  ووث�ئق  اأ�سلحة  وبحوزتهم 
م�س�ر  تعرقل  ولن  منعزلة  حوادث  ميثالن  "العمليتني  اأن 
ت�سمه�(  )مل  عن��سر  "هن�ك  ب�أن  م�سيفة  ب�لبالد"،  االإ�سالح 

حت�ول اأن تعرق االإ�سالح�ت اجل�رية ب�لبالد .
اإقليم  ح�كم  مقتل  االإثيوبية  احلكومة  اأعلنت  وال�سبت، 
الع�م  والن�ئب  وا�س�،  اأززي  وم�س�عده  ميكونني،  اأمب�ت�سو  اأمهرا 
لالإقليم ميغب�رو كبدي، من قبل جمموعة م�سلحة ه�جمت مقر 

احلكومة مبدينة بحر دار ح��سرة االإقليم .
اجلي�ص  يف  االأرك�ن  هيئة  رئي�ص  مقتل  مع  الهجوم  وتزامن 
ب�لع��سمة  منزله  يف  ميكونني،  �سريي  اجلرنال  االإثيوبي، 
اأدي�ص اأب�ب� على يد ح�ر�سه ال�سخ�سي، ويعد اإقليم اأمهرا، اأحد 
�سمن  ذاتي  �سبه  بحكم  ويتمتع  الت�سعة  االإثيوبية  االأق�ليم 

النظ�م الفيدرايل املتبع يف البالد.
رئي�ص  ظهر  للحكومة،  ر�سمي  تعليق  اأول  ويف  االأحد،  و�سب�ح 
عن  معلن�  ؛  الع�سكرية  ب�لبزة  اأحمد  اآبي  االإثيوبي  الوزراء 
يف  اأحمد  اآبي  واتهم  اأمهرا،  اإقليم  يف  االنقالب  حم�ولة  ف�سل 
كلمة بثه� التلفزيون الر�سمي، م� �سم�ه� جه�ت م�أجورة بتدبري 

حم�ولة االنقالب واغتي�ل رئي�ص هيئة االأرك�ن.
املدبر  العقل  اأن  اأمهرا،  اإقليم  حكومة  اأعلنت  واالإثنني، 
اجلرنال  ب�الإقليم،  االأمن  م�سوؤول  االنقالبية  للمح�ولة 
خالل  االأمن،  قوات  مع  ا�ستب�ك  يف  ُقتل  ت�سيجي،  اأ�س�منيو 
10 كلم من  بعد  " على  " زينزالم�  الهروب مبنطقة  حم�ولته 

مدينة بحر دار.

م�شرع 36 يف انهيار منجم بالكونغو 
الدميقراطية

بوكو حرام تقتل 29 �شخ�شا يف نيجرييا

احلكومة الإثيوبية تعلن توقيف 255 
�شخ�شا على خلفية املحاولة النقالبية
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يف كل االأحوال ي�سري خليط الرف�ص والفتور جتاه ور�سة البحرين من ِقبل حتى حلفاء اأمريكا وال�سعودية املقربني وكذلك القوى الدولية املعنيَّة بالق�سية الفل�سطينية، اإىل اأن 
''�سفقة القرن'' ترتبط ب�ساحبيها كو�سرن وبن �سلمان، واأن ا�ستمرار طرحها على ال�ساحة مرتبط يف االأغلب با�ستمرارهذه العالقة الوثيقة بني الرجلني، اأما متريرها فهو اأ�سعب من 

طرحها، يف ظل رف�ص الفل�سطينيني اأ�سحاب ال�ساأن احلقيقي احلازم لها.
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يف الوقت الذي جتتمع فيه اأمريك� ببع�ص الدول 
العربية يف موؤمتر املن�مة ب�لبحرين، الذي انطلقت 
اأعم�له، الثالث�ء 25 يونيو 2019، خرجت بع�ص 
التظ�هرات يف بع�ص الدول احتج�جً� على عقِده، 
ورف�سً� ل�سفقة القرن، التي يعد هذا املوؤمتر اأوىل 

خطواته�.
موؤمتر بال موؤمِترين، هكذا ميكن اأن تو�سف ور�سة 
املن�مة التي تهدف اإىل اإطالق م� ُيعرف بـ ''�سفقة 
القرن'' التي انطلقت ب�لبحرين، حتت ا�سم ''ور�سة 

االزده�ر من اأجل ال�سالم''.
م�ستوى  انخف��ص  هــو  فقط  الــالفــت  يكن  ومل 
الط�بع  اأي�سً�  ولكن  ال�سعودية،  ب��ستثن�ء  احل�سور 
الدول  من  كثري  اإعــالن  برَ  �س�حرَ الذي  االعتذاري 

عن قراره� بح�سور املوؤمتر.
العتب  اإنن� ح�سرن� لرفع  ل�س�ن ح�لهم يقول  ك�أن 
مع االأمريكيني وال�سعوديني، ولكن ال تخ�سوا �سيئً� 

اإنن� لن ن�س�رك يف بيع فل�سطني.
ليعلم �سع�دة امل�ست�س�ر كو�سرن وامل�س�ركني يف ور�سة 
املن�مة اأن فل�سطني لي�ست للبيع بـ 50 ملي�ر دوالر 
وال حتى بـ 500 ملي�ر دوالر كم� هي لي�ست للبيع 
بكل ثروات اأمريك� واأموال الدني�. و�سكرا لرج�ل 
االإعم�ل يف االإم�رات الذين اعتذروا عن امل�س�ركة 
يف ور�سة املن�مة التي لي�ص الأحد فيه� ال ن�قة وال 

جمل.

التربير �صيد امل�صاركة
بدت  بطريقة  ــر،  ــوؤمت امل يف  �ــســ�ركــت  ــدة  ع دول 
مع  والتربير  االعتذار  من  قدرًا  وحتمل  خجولة، 

انخف��ص م�ستوى التمثيل ب�سكل الفت.
التقليدّيت�ن  ال�سريكت�ن  وهم�  واالأردن،  فم�سر 
ال�سبت  يوم  حتى  انتظرت�  املنطقة،  يف  الأمريك� 
ن�ئبً�  �سرت�سل  منهم�  كاًل  اأن  تعلن�  اأن  قبل  امل��سي، 
�سيبعث  اأنــه  اأعلن  االأردن  اأن  كم�  امل�لية،  لوزير 
بر�س�لٍة خالل املوؤمتر ت�سدد على مت�سكه ب�ل�سي�دة 

الفل�سطينية.
االعرتا�س�ت  ــم  رغ االأردن  م�س�ركة  ـــ�ءت  وج
''ر�س�لة  امل�س�ركة  تلك  يف  ترى  التي  الفل�سطينية 
العربي  املوقف  ب�س�أن  املتحدة''  للوالي�ت  خ�طئة 

من خطته� لل�سالم يف ال�سرق االأو�سط.
اأكد  ولكن الع�هل االأردين امللك عبداهلل الث�ين، 
ال�سي��سية  ال�سخ�سي�ت  من  جمع  مع  لق�ء  خالل 
يف  االأردن  وجـــود  �ـــســـرورة  عــلــى  واالإعــالمــيــة 
الفل�سطينية،  الق�سية  حول  الدولية  املوؤمترات 
اأو غريه ''حتى ن�ستمع  �سواء ك�ن موؤمتر البحرين 
خ�رج  نكون  وال  يجري  مبــ�  معرفة  على  ونبقى 

الغرفة''.
�سيتع�مل  ''االأردن  اأن  اله��سمية  اململكة  وتعترب 
مواقفه  وفق  �سي��سي  اأو  اقت�س�دي  طرح  اأي  مع 
اأي  ويرف�ص  معه�  ين�سجم  م�  فيقبل  الرا�سخة، 
العمل  يف  و�سي�ستمر  ثوابته،  مع  ين�سجم  ال  طرح 
كل  وتكري�ص  ـــدويل  ال املجتمع  مــع  والــتــوا�ــســل 
عالق�ته واإمك�ن�ته حل�سد الدعم ملواقفه ولدعم 

احلق الفل�سطيني''.
م�ستوى  على  جــ�ءت  بدوره�  امل�سرية  امل�س�ركة 
ن�ئب وزير  للور�سة  منخف�ص، حيث تراأ�ص وفده� 
م�سر  ــالن  اإع مع  عنه�  االإعـــالن  وتــزامــن  امل�لية، 
التي  االإ�سك�لية  والق�س�ي�  الور�سة  من  موقفه� 

تطرحه�. 
املوؤمتر  يف  م�س�ركته�  م�سر  ـــالن  اإع جــ�ء  فقد 
امل�س�ركة،  لهذه  الق�هرة  من  تعليل  ويف  مت�أخرًا. 
منتدى  ''اإن  �سكري:  �س�مح  اخل�رجية  وزير  ق�ل 
البحرين ي�أتي يف اإط�ر طرح من الوالي�ت املتحدة، 
لل�سراع  نه�ئي  حلــلٍّ  للتو�سل  املبذولة  للجهود 
بعده  ي�سدر  اأن  ونتوقع  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 

املكون ال�سي��سي''.
اأحمد  امل�سرية،  اخل�رجية  ب��سم  املتحدث  وق�ل 
مع  ــة''  ــس ــور� ''ال يف  �ست�س�رك  م�سر  اإنَّ  حــ�فــظ، 
التزامه� الث�بت بحقوق ال�سعب الفل�سطيني، وعلى 
راأ�سه� اإق�مة الدولة امل�ستقلة على حدود 4 يونيو 
الدولية  ال�سرعية  1967، وتطبيق مقررات  ع�م 

واملب�درة العربية لل�سالم.
واأو�سح اأن امل�س�ركة امل�سرية تهدف ملت�بعة االأفك�ر 
مدى  وتقييم  الور�سة،  خالل  عر�سه�  �سيتم  التي 
للح�سول  الفل�سطينية  ال�سلطة  روؤية  مع  توافقه� 
من  الفل�سطيني،  لل�سعب  امل�سروعة  احلقوق  على 
خالل اإط�ر �سي��سي، الفتً� اإىل اأن التمثيل امل�سري 

وهو  امل�لية،  وزير  ن�ئب  يرتاأ�سه  وفد  عرب  �سيكون 
متثيل �سعيف.

رف�س وا�صع النطاق ل�صفقة القرن
حول  ت�س�وؤالت  الور�سة  تلك  م�سر  ح�سور  واأث�ر 
الرمزي  التمثيل  ودالالت  امل�س�ركة  هذه  دوافــع 

للوفد امل�سري.
علم  اأ�ست�ذ  قــ�ل  املــو�ــســوع،  هــذا  على  وتعليقً�   
اأحمد  ــوان،  ــل ح بج�معة  ال�سي��سي  االجــتــمــ�ع 
ال�س�حة  تــرك  ميكنه�  ال  ''م�سر  اأن  البيومي، 
لالأمن  امــتــدادًا  ب�عتب�ره�  خ�لية  الفل�سطينية 
القومي امل�سري''، وال بد اأن تكون ح��سرة يف اأي 

ملتقى يخ�ّص الق�سية الفل�سطينية.
بني  يف  نف�سه  يجد  امل�سري  النظ�م  اأن  وراأى 
التي  الور�سة  ق�طع  اإن  فهو  مّر،  اأحالهم�  خي�رين 
ب�سكل  ترامب  دون�لد  االأمريكي  الرئي�ص  يرع�ه� 
هذا  ف�إنَّ  كو�سرن،  ج�ريد  �سهره  ويديره�  �سخ�سي 
منحت  التي  االأمريكية  االإدارة  �سُيغ�سب  املوقف 
من  والكثري  الكثري  ال�سي�سي  عبدالفت�ح  الرئي�ص 

الدعم ال�سي��سي طوال االأعوام الثالثة امل��سية.
وت�بع: ''وال نن�سى اأن الور�سة ُتعقد اأي�سً� بدعم 
الداعمني  اأكرب  ــ�رات،  واالإم ال�سعودية  من  وا�سح 
�سي��سيً� واقت�س�ديً� لل�سي�سي منذ و�سوله لل�سلطة، 
الري��ص  مــع  خــالفــ�ت  اأي  ال�سي�سي  يــريــد  وال 
رغبة  عدم  عن  ف�ساًل  التوقيت،  هذا  يف  واأبوظبي 
التن�غم  ظــّل  يف  اإ�سرائيل  اإغــ�ــســ�ب  يف  النظ�م 
اأبيب  تل  مع  وال�سي��سي  االأمني  والتع�ون  الوا�سح 

منذ �ست �سنوات''.
البحرين  ور�سة  يف  امل�س�ركة  ر�سميً�،  املغرب  قرر 
بتمثيل �سعيف للغ�ية، وج�ء االإعالن عن امل�س�ركة 

يف وقت مت�أخر.
اإط�رًا  اأن  املغربية  اخل�رجية  وزارة  اأعلنت  فقد 
ميثل  وامل�لية  االقت�س�د  وزارة  مــن  )مــ�ــســوؤواًل( 
املغرب يف الور�سة املذكورة، بعدم� �سبق اأن اأعلنت 
اأمريكية  خطة  بـــ�أي  علمه�  ــدم  ع عــن  الــربــ�ط 
بني  الــ�ــســراع  ت�سوية  اأجــل  مــن  لل�سالم  جــديــدة 
اأنه�  اإىل  م�سرية  واالإ�سرائيليني،  الفل�سطينيني 
�ستعلن موقفه� ''عندم� تعرف اخلطوط العري�سة 

وم�سمون وتف��سيل هذه اخلطة''. 
وق�ل املتحدث ب��سم اخل�رجية املغربية اإن هذه 
امل�س�ركة ت�أتي انطالقً� من املوقف الث�بت للمغرب 
اأجل حل دولتني، تتع�ي�س�ن جنبً� اإىل جنب  ''من 
يف �سالم وا�ستقرار، ي�سمن اإق�مة دولة فل�سطينية 

 4 م�ستقلة ذات �سي�دة وق�بلة للحي�ة على حدود 
يونيو 1967 وع��سمته� القد�ص ال�سرقية''.

الرب�ط،  ب�لع��سمة  املغ�ربة  اآالف  تظ�هر  اإذ 
للخطة  راف�سة  �سعبية  م�سرية  يف  امل��سي،  االأحد 
املعروفة  االأو�سط  ال�سرق  يف  لل�سالم  االأمريكية 

ب��سم ''�سفقة القرن''.
الع�ر''  ''�سفقة  رف�ص  اإىل  املتظ�هرون  ــ�  ودع
هني  منبِّ ب�ملن�مة،  اخلــيــ�نــة''  ''ور�ــســة  ومق�طعة 
وحمو  فل�سطني  على  االإجه�ز  منهم�  املراد  اأن  اإىل 
خريات  على  ال�سطو  وتثبيت  ومع�مله�،  ت�ريخه� 

ومقدرات و�سعوب املنطقة.

املقاِطعون حلفاء واأ�صدقاء مقربون للوليات 
املتحدة وال�صعودية

مل ت�س�رك اأي دولة اأوروبية يف املوؤمتر ب��ستثن�ء 
ك�ملة  ق�ئمًة  االأبي�ص  البيت  ين�سر  ومل  بولندا. 

ب�أ�سم�ء من �سيح�سر ور�سة عمل كو�سرن.
لكن م�سوؤواًل بولنديً� ب�رزًا رف�ص الدعوة، ق�ل اإن 
بولندا، التي يدعم ترامب حكومته� اليمينية، قد 
�سرت�سل  التي  الوحيدة  االأوروبية  الدولة  تكون 
وفدًا رفيع امل�ستوى. وجدير ب�لذكر اأن دول اأوروب� 
الغربية تدعم فكرة حل الدولتني وتع�ر�ص قرار 

ترامب ب�س�أن القد�ص.

اأ�صحاب ال�صاأن غائبون
يف  املهمني  االأعم�ل  رج�ل  افتقد  املوؤمتر  اأن  كم� 
كو�سرن  بر�س�لة  اأ�س��سً�  املق�سودون  وهم  املنطقة، 
يفيد  اأن  ميكن  االقت�س�دي  التمكني  اإن  الق�ئلة 
''قــيــ�دًة  كو�سرن  يـــراه  ممــ�  اأكـــرث  الفل�سطينيني 
عليه�  عفى  ب�أفك�ٍر  متم�سكة  حمت�سرة  �سي��سيًة 

الزمن ومط�لبرَ غري واقعية''.
هذا  يق�طعون  الذين  الفل�سطينيون  ويرف�ص 
اعرتافه�  منذ  ترامب  اإدارة  مع  التحدث  املوؤمتر 
رام  مدينة  يف  اأعــمــ�ل  رجــ�ل  وقــ�ل  ب�لقد�ص… 
الغ�لبية  اإن  ــرتز''،  ''روي لـ  الغربية  ب�ل�سفة  اهلل 
الفل�سطينيني  اأو�س�ط رج�ل االأعم�ل  العظمى من 

لن حت�سر الور�سة.
وق�ل البيت االأبي�ص اإنه قرر عدم دعوة احلكومة 
ال�سلطة  ــود  وج عــدم  اإىل  نــظــرًا  االإ�سرائيلية، 
الفل�سطينية يف املوؤمتر، لي�س�رك بداًل من ذلك وفد 

�سغري من قط�ع االأعم�ل االإ�سرائيلي.
رغم قوة عالقته� ب�لوالي�ت املتحدة وال�سعودية 
اجلــغــرايف  موقفه�  حـــرج  ورغـــم  ــواء،  ــ�ــس ال عــلــى 
مل  الكويت  فــ�إن  ملتهبة،  منطقة  يف  ال�سي��سي 

ت�س�رك يف ور�سة البحرين.
من  جـــزءًا  بو�سفه�  اإليه�  ُينظر  التي  الور�سة 
منطقة  يف  ال�سالم  ــالل  الإح االأمريكية  الــروؤيــة 
ال�سرق االأو�سط، واملعروفة اإعالميً� ب��سم ''�سفقة 
وا�سع  ور�سمي  �سعبي  رف�ص  حمل  ك�نت  القرن''- 
اأ�سبوع،  اأ�سداوؤه قبل نحو  املدى يف الكويت، بداأت 
من خالل اإ�سدار القوى ال�سي��سية الكويتية -على 
فيه  ط�لبت  م�سرتكً�  بي�نً�  م�س�ربه�-  اخــتــالف 

احلكومة مبوقف وا�سح من امل�س�ركة يف الور�سة.
بي�ن القوى �سدد اأي�سً� على رف�ص حم�والت ابتزاز 

وجّر الدول العربية اإىل امل�س�ركة بدعوى تنمية 
حني  يف  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي  وازدهــ�ر 
اأن الور�سة يف حقيقته� منرب لت�سويق التطبيع مع 

اإ�سرائيل والرتويج لـ ''�سفقة القرن''.
املواقف ال�سعبية �سرع�ن م� تلقفه� نواب جمل�ص 
املجل�ص  رئي�ص  تاله  بي�ن  -يف  دعوا  الذين  االأمة، 
يونيو   24 االثنني  جل�سة  خــالل  الغ�من  ــرزوق  م
ور�سة  اأعم�ل  مق�طعة  اإىل  احلكومة   -2019
املن�مة، ورف�ص كل م� ت�سفر عنه من نت�ئج من �س�أنه� 
اأن ت�سهم يف ت�سييع احلقوق العربية واالإ�سالمية 

الت�ريخية بفل�سطني.
اأكد ن�ئب رئي�ص  حكوميً� وخالل اجلل�سة نف�سه�، 
�سب�ح  ال�سيخ  اخل�رجية،  وزيــر  الـــوزراء  جمل�ص 
ك الكويت ب�لثوابت االأ�س��سية  خ�لد ال�سب�ح، مت�سُّ
يف �سي��سته� اخل�رجية الق�ئمة على دعم الق�سية 

الفل�سطينية والقبول مب� يقبله الفل�سطينيون.
واأ�س�ف �سب�ح اخل�لد اأن ''الكويت لن تقبل م� مل 
اعترب  الذي  الرد  وهو  الفل�سطينيون''،  به  يقبل 
املوؤمتر،  يف  امل�س�ركة  عــدم  اإىل  وا�سحة  اإ�ــســ�رة 
ب�لنظر اإىل اإعالن ال�سلطة الفل�سطينية مق�طعته� 

له.

حتى البحرين تقلل من دور الور�صة
-طلب  بـــ�رز  بحريني  حكومي  مــ�ــســوؤول  وقـــ�ل 
امل�س�ئل  ين�ق�ص  لكي  ا�سمه،  عــن  الك�سف  عــدم 
 Washington الدبلوم��سية ِبُحرية- ل�سحيفة
Post االأمريكية، اإنه يجب اأال ُيفهم املوؤمتر على 

اأنه ت�سديق بحريني لروؤية كو�سرن. 
ولي�ص  ب�الأعم�ل  فقط  يتعلق  ''هــذا  اأن  واأ�س�ف 
ب�ل�سي��سة. م�س�ألة اأن الور�سة �سُتعقد يف البحرين 
الق�سية  من  موقفن�  اأو  �سي��س�تن�  من  اأيً�  تغري  لن 
التي  ال�سالم  خطة  ندعم  زلن�  م�  الفل�سطينية. 
القد�ص  اأن  وفــكــرة  عــبــداهلل،  املــلــك  اقــرتحــهــ� 

ال�سرقية �ستكون ع��سمًة للدولة الفل�سطينية''.

وكو�صرن يهاجم مبادرة ال�صالم التي اأطلقها 
العاهل ال�صعودي الراحل

لل�سالم  العربية  املب�درة  ه�جم  قد  كو�سرن  وك�ن 

امللك  الــراحــل  ال�سعودي  الع�هل  اأطلقه�  التي 
اإىل  وتــدعــو  للعهد،  ولــيــً�  ــ�ن  ك عندم�  عــبــداهلل 
اإق�مة عالق�ت طبيعية بني العرب واإ�سرائيل بعد 
اإق�مة دولة  العربية، ومن �سمنه�  اإع�دة احلقوق 
فل�سطينية م�ستقلة على االأرا�سي املحتلة ع�م 67 
م�سكلة  حل  وكذلك  ال�سرقية،  القد�ص  ع��سمته� 

الالجئني بن�ء على القرار االأممي 194.
املب�درة  عن  التخلي  احتم�ل  اإىل  كو�سرن  واأملــح 
اإذا  ب�أنه  نعرتف  اأن  من  البد  اأنه  ''اأعتقد  ق�ئاًل: 
مع  متم�سي�  يكون  فلن  اتــفــ�ق،  اإىل  التو�سل  مت 
مب�درة ال�سالم العربية، بل �سيكون حال و�سط� بني 

املب�درة العربية واملوقف االإ�سرائيلي.''
ويعنى ذلك اأن كو�سرن يحطم امل�س�همة الت�ريخية 
النزاع  ت�سوية  جهود  يف  لل�سعودية  والرئي�سية 
اأُطلقت  التي  املب�درة  وهي  واالإ�سرائيلي  العربي 
وحتولت   ،2002 ع�م  بريوت  يف  العربية  ب�لقمة 
القمة  توؤكده�  التي  العربية  الثوابت  اأحد  اإىل 

العربية كل ع�م.
الك�سف  رف�ص  ب�رز  اأو�سطي  �سرق  م�سوؤول  وق�ل 
اإنه خالل  املوؤمتر،  ه يف  �سكَّ يبدي  ا�سمه، الأنه  عن 
''منفتٌح على  ك�أنه  للمنطقة مل يبُد  زي�رة كو�سرن 
خمتلفة،  اآراء  لديهم  الذين  الن��ص  اإىل  االإ�سغ�ء 
اأن خطته تتج�هل احلق�ئق  له  الذين �سرحوا  اأو 

الت�ريخية وم�س�عر الفل�سطينيني والعرب''. 
العرب  نحن  نقوم  اأن  ''تخيَّل  امل�سوؤول:  واأ�س�ف 
�سننظم  ب�أنن�  واالإ�سرائيليني  االأمريك�ن  ب�إخب�ر 
موؤمترًا وجنمع 3 تريليون�ت دوالر، هل �ستعيدون 

لن� القد�ص؟ هل �سيعجبهم ذلك؟''.

و�صلطنة ُعمان تفّجر مفاجاأة 
ور�سة  يف  العم�نية  امل�س�ركة  حول  الغمو�ص  �س�د 

البحرين، اإذ اأف�دت تق�رير ب�أنه� مل ت�س�رك فيه�.
ولكن الالفت اأن الدولة اخلليجية التي ا�ستهرت 
ب�سي��س�ته� اله�دئة وخربته� يف الو�س�طة، اأعلنت 
اهلل،  رام  يف  له�  �سف�رة  فتح  الور�سة  مع  ب�لتزامن 

مقر ال�سلطة الفل�سطينية.
الدول  بني  ُتعترب  ُعم�ن  اأن  اإىل  االإ�س�رة  جتدر 
علنية  اتــ�ــســ�الت  تقيم  التي  القليلة  العربية 
بن  ق�بو�ص  ال�سلط�ن  ع�هله�  وك�ن  اإ�سرائيل،  مع 
�سعيد قد ا�ستقبل رئي�ص وزراء اإ�سرائيل، بني�مني 
االأول  اأكتوبر/ت�سرين  يف  مب�سقط  نتني�هو، 

.2018

وال�صعودية بقيت وحدها
ك�ن  الور�سة  م�ستوى متثيل يف  اأعلى  اأن  النتيجة 
لل�سعودية، حيث اأُعلن اأنه تراأَّ�ص الوفد ال�سعودي 
اإ�س�فة  اجلدع�ن،  حممد  ال�سعودي  امل�لية  وزير 
املتحدة  والوالي�ت  امل�سيف،  البلد  البحرين  اإىل 

�س�حبة الدعوة.
من  الــور�ــســة  عــن  الت�سريح�ت  نـــدرة  ظــل  ويف 
الدولة  وزيــر  اأن  الفتً�  ك�ن  فيه�،  امل�س�ركني  ِقبل 
اخلطة  اإن  ــ�ل  ق ال�سيخ،  اآل  حممد  الــ�ــســعــودي، 
االقت�س�دية ل�سفقة ترامب، والتي طرحه� غ�ريد 
كو�سرن، م�ست�س�ر الرئي�ص االأمريكي دون�لد ترامب 
اآمن  ''اإذا  تنجح  اأن  ميكن  البحرين،  يف  و�سهره، 

الن��ص به�''.
وقت  يف  ج�ء  ال�سعودي  الت�سريح  اأن  واملف�رقة 
التي  العربية  ال�سالم  مب�درة  كو�سرن  فيه  يه�جم 
طرحه� امللك عبداهلل، ويف وقت يح�ول اأن يخفف 
حلف�ء ال�سعودية من وط�أة م�س�ركتهم يف الور�سة.

من  واملتوا�سعة  الف�ترة  امل�س�ركة  ك�نت  واإذا 
ِقبل م�سر واالأردن واملغرب قد تكون مفهومة، يف 
الوالي�ت  اإغ�س�ب  عدم  الــدول  هذه  حم�ولة  ظل 
املتحدة وال�سعودية، مع الن�أي ب�أنف�سهم عن تهمة 
هو  الالفت  االأمر  ف�إن  الفل�سطينية،  الق�سية  بيع 

املوقف االإم�راتي الذي انقلب على الور�سة.
والفتور  الرف�ص  خليط  ي�سري  االأحـــوال  كل  يف 
جت�ه ور�سة البحرين من ِقبل حتى حلف�ء اأمريك� 
الدولية  الــقــوى  وكــذلــك  املقربني  وال�سعودية 
''�سفقة  اأن  اإىل  الفل�سطينية،  ب�لق�سية  املعنيَّة 
�سلم�ن،  وبن  كو�سرن  ب�س�حبيه�  ترتبط  القرن'' 
يف  مرتبط  ال�س�حة  على  طرحه�  ا�ستمرار  واأن 
بني  الوثيقة  العالقة  هــذه  ب��ستمرار  االأغــلــب 
اأ�سعب من طرحه�، يف  فهو  اأم� متريره�  الرجلني، 
احلقيقي  ال�س�أن  اأ�سح�ب  الفل�سطينيني  رف�ص  ظل 

احل�زم له�.

دول عدة �ضاركت يف �ملوؤمتر، 
بطريقة بدت خجولة، 

وحتمل قدرً� من �لعتذ�ر 
و�لتربير مع �نخفا�ض 

م�ضتوى �لتمثيل ب�ضكل لفت

كو�ضرن �أملح �إىل �حتمال 
�لتخلي عن �ملبادرة �لعربية  
وقال �إنه لبد من �أن نعرتف 

باأنه �إذ� مت �لتو�ضل �إىل 
�تفاق، فلن يكون متم�ضيا مع 
مبادرة �ل�ضالم �لعربية، بل 

�ضيكون حال و�ضطا بني �ملبادرة 
�لعربية و�ملوقف �لإ�ضر�ئيلي

طت ال�شعودية يف �شفقة يخ�شاها اجلميع؟ كيف تورَّ
تزامنًا مع موؤمتر البحرين.. احتجاجات يف عدة دول رف�شًا لـ''�شفقة القرن''
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من�ف�سة  ــوم  ــي ال �سهر  تــدخــل 
"الك�ن" يومه� الع��سر حيث تنهي 
االأوىل  املــجــمــوعــة  منتخب�ت 
مبواجهة  االأول  الدور  مب�ري�ت 
املت�سدر  بني  ب�ملت�بعة  جديرة 
ومالحقه  ــري  ــس ــ� امل املــنــتــخــب 
من  املــفــ�جــ�ة  ــدا  ــن اأوغ منتخب 
اأجل املرتبة االأوىل وتر�سح كل 
لتحقيق  املنظم  البلد  املعطي�ت 
الفوز الث�لث توالي� وتتفوق م�سر 
بفوزه�  ت�ريخي�  من�ف�سه�  على 
مب�رتني  وخ�سرت  مب�راة   13 يف 
يبحث  فيم�  مثلهم�  يف  وتع�دلت 
التع�دل  نقطة  عن  االأوغنديون 
ح�س�ب�ت  يف  الــدخــول  لتف�دي 
ين�ف�ص  ـــذي  ال الــثــ�لــث  ــز  ــرك امل
زميب�بوي  منتخب  ــه  ــل اأج ــن  م

بر�سيد نقطة واحدة والذي 
اأول  لتحقيق  ي�سعى 

الكونغو  منتخب  اأمـــ�م  لــه  فــوز 
البطولة  يف  الــدميــوقــراطــيــة 
نق�ط  اأربــع  عتبة  اإىل  للو�سول 
التي توؤهله بن�سبة كبرية للدور 
منتخب  ــد  ــري ي فــيــمــ�  ـــقـــ�دم  ال
حتقيق  الدميوقراطية  الكونغو 
حلق  الــذي  الع�ر  به  مي�سح  فــوز 
تلقيه  جـــراء  البطولة  يف  بــه 
خــ�رج  اإىل  اأبــعــدتــ�ه  هزميتني 

املن�ف�سة.

نيجري�  تــ�ــســطــدم 
ــــوم يف  ــــي ـــ�ء ال مـــ�ـــس
ــثــة  ــ�ل ــث اجلــــولــــة ال
دور  مــن  واالأخــــــرية 
املــــجــــمــــوعــــ�ت مــع 
منتخب  ــيــفــهــ�  و�ــس
وعينه�  مــدغــ�ــســقــر 
على النق�ط الثالثة 
ت�أهله�  �سم�ن  ورغــم 
تـــريـــد  اأنـــــهـــــ�  اإال 
اأم�م  الهزمية  تف�دي 
مدغ�سقر  مــنــتــخــب 
ال�سدارة  يف  للبق�ء 
يــبــحــث  ــــــني  ح يف 
امللغ��سي  ــق  ــري ــف ال
الن�سور  مف�ج�أة  عن 

ــدارة،  ــس ــ� خلــطــف ال
الث�نية  املواجهة  يف 
ـــــول مــنــتــخــب  ـــــع ي
حتقيق  على  غيني� 
لك�سب  االإنـــتـــ�ـــســـ�ر 
الـــنـــقـــ�ط الــثــالثــة 
وتعزيز الر�سيد اإىل 
توؤهله  نق�ط  اأربعة 
ــب  ــ�ح ــس ــ� حـــتـــمـــ� ك
ث�لث  مــركــز  اأفــ�ــســل 
اأم�م منتخب بورندي 
�سعيف�  ظــهــر  ـــذي  ال
على  قــــــ�در  ـــــري  وغ
 " من�ف�سة  م�س�يرة 
ومنتخب�ت  الك�ن" 

املجموعة.

حقق املنتخب الوطني اجلزائري 
فوزا مهم� وثمين� على ح�س�ب اأ�سود 
الرتنغ� املنتخب ال�سنغ�يل، بنتيجة 
الب�هية  اإبن  اأم�س�ه  رد  دون  هدف 
التون�سي،  الرتجي  مه�جم  وهــران 
اجلزائر  م�نح�  بــاليــلــي،  يو�سف 
فوزا، عزز ثقة اجلم�هري مبنتخبهم 

ال�س�ب  املــــدرب  وكـــذا  والعــبــيــهــم 
جم�ل بلم��سي، هذا وبعد الفوز يف 
ث�ين لق�ء وعلى ح�س�ب اأحد اأقوى 
ال�سمراء،  ــقــ�رة  ال يف  املنتخب�ت 
البطل  ثوب  ارتــدوا  اخل�سر  يكون 
مبكرا وبداأت اآم�ل التتويج ب�للقب 
متتبعي  اعترب  اإذ  تكرب،  الــقــ�ري 
وبعد  اجلزائري  املنتخب  اأن  الك�ن 
ب�الأداء  وفوزه  طيب  بوجه  ظهوره 
م�ين  �س�ديو  رفق�ء  على  والنتيجة 
اأعلن  قد  يكون  كوليب�يل،  وك�ليدو 
االأدوار  اأبعد  لبلوغ  مر�سح�  نف�سه 
العر�ص  نه�ئي  اإىل  للو�سول  وحتى 
االأفريقي وخطف اللقب الذي ب�ت 

مطلب� منذ �سنوات عديدة.

على  الكرام  مرور  للخ�سر  االأخــري  الفوز  مير  مل 
النت�ئج  اأطيب  يحقق  الــذي  ال�سنغ�يل  املنتخب 

وب�ت من اأبرز املر�سحني للظفر ب�لت�ج االإفريقي، 
وهذا لعدة اعتب�رات، ابرزه� اأن املنتخب 

ال�سنغ�يل عجز عن فك العقدة التي 
اأم�م  يفز  اذ مل  ت�ريخي�  الزمته� 

اجلزائر اإىل يف  لق�ءات من 
اأ�سل  لق�ء ، يف حني ك�ن 

يف  اخل�سر  حليف  الن�سر 
وح�سم  من��سبة،   
ــ�ءات،  ــق ل ــعــ�دل   ــت ال
يكون  االأخــري  وب�لفوز 
ب�سطوا  قــد  اخلــ�ــســر 
ـــم واأكــــــــدوا  ـــوذه ـــف ن
�سيطرتهم املطلقة على 

املنتخب ال�سنغ�يل الذي يظم العديد من النجوم 
االأوربــيــة   الــدوريــ�ت  خمتلف  عــرب  الن��سطون 
واأبرزهم �س�ديو م�ين املتوج برابطة اأبط�ل اوروب� 
ن�بويل  جنــم  كوليب�يل  وخ�ليدو  ليفربول  مــع 

االإيط�يل وغريهم.

واحد  الرقم  ال�سنغ�يل  املنتخب  ويعترب  هــذا 
ــري،  االأخ الت�سنيف  ح�سب  ال�سمراء  الــقــ�رة  يف 
اأ�سود  ينهزم  مل  اذ  املحققة  ب�لنت�ئج  قي��س� 
وحققوا  ك�ملة،  �سنة  منذ  التريانغ�
ب�جلملة  انت�س�رات 
الــتــ�ــســفــيــ�ت  يف 
لك�أ�ص  ــة  ــل ــوؤه امل
امم افريقي� وكذا 
اللق�ءات  بع�ص  يف 
ليوقف  الــــوديــــة، 
رفـــقـــ�ء املــ�يــ�ــســرتو 
يو�سف باليلي هيمنة 
وُيطحون  ال�سنغ�ل 
بهم يف مب�راة ك�ن فيه� 
الن�خب الوطني جم�ل 

التكتيكية بلم��سي م�ي�سرتو من  درا�سته  خالل 
بحنكة  املب�راة  اأطــوار  كل  مع  وتع�ملهم  للخ�سم 
وده�ء، متفوق� على غرميه اآليو �سي�سي الذي ك�ن 

هو االآخر ي�سعى للفوز.

على  االإفريقية  املنتخب�ت  �ستكون 
مــوعــد مــع خــو�ــص لــقــ�ءات الـــدور 
االأوىل  ــرة  امل وهــي  النه�ئي  الثمن 
ب�سبب  اإذ ج�ء هذا  الك�ن،  ت�ريخ  يف 
واإ�س�فة  البطولة  نظ�م  يف  التغيري 
ـــدد الــفــرق  ـــرق اأخـــــرى لــيــبــلــغ ع ف
امل�س�ركة  منتخب�، كم� اأن الت�أهل 

للدور الثمن الث�ين لن يكون يف هذه 
املركز  �س�حبي  على  حكرا  الن�سخة 
�ستت�أهل  بل  فقط،  والــثــ�ين  االأول 
منتخب�ت من كل جمموعة، لتلتقي 
يف الــــدور الــثــمــن الــنــهــ�ئــي والـــذي 
على  �سيكون  جديدا  نظ�م�  �سي�سهد 

النحو الت�يل:

حت�سب�  حت�سرياته  الوطني  املنتخب  اليوم  ينهي 
�سيجري  حيث  زامبي�  منتخب  ام�م  الغد  ملواجهة 
بلم��سي  واكتفى  اللق�ء  توقيت  يف  ح�سة  اآخــر 
ح�سة  اإىل  ــة  ــ�ف ــس اإ� تــدريــب  ح�س�ص  ــالث  ــث ب
يف  البدالء  الالعبون  ح�سره�  التي  االإ�ستئن�ف 
اكتفوا  الذين  االأ�س��سيني  الالعبني  اأعفى  حني 
الت�سكيلة  يتوقع  اأحــد  وال  ا�سرتخ�ئية  بح�سة 
التي �سيقحه� الن�خب الوطني جم�ل بلم��سي اأم�م 
�سيقوم  اأنه  اأكد  اإعالمية  تقرير  اأن  رغم  ت�نزاني� 
ب�إجراء بع�ص التعديالت على الت�سكيل االأ�س��سي 
بط�ق�ت  بحوزتهم  الذين  الرك�ئز  بع�ص  ب�إراحة 
�سفراء على غرار بن العمري وعط�ل الذين �سيتم 
وت�هرت  اليمنى  اجلهة  على  بزف�ن  تعوي�سهم� 

ذات  ح�سب  ميكن  كم�  الدف�ع  حمور  يف  حلي�ص  اأو 
عن  بديال  اأ�س��سي�  عبيد  على  يعتمد  اأن  امل�س�در 
اإمك�نية تعوي�ص  اإىل  ملح  البع�ص  ان  قديورة رغم 
بن ن��سر كم� �سيمنح فر�سة للمه�جمني براهيمي 

وون��ص وديلور خالل هذا اللق�ء.

تعر�ص حممود عبد الرحيم جن�ص، ح�ر�ص مرمى منتخب 
اليوم اجلمعة،  اإثره� مران  م�سر، الإ�س�بة قوية غ�در على 
للخ�سوع  االإ�سع�ف،  �سي�رة  بوا�سطة  للم�ست�سفى  نقله  ومت 
املنتخب  وي�ستعد  اإ�س�بته،  لتحديد  اأ�سعة  اإىل 
املــ�ــســري الــيــوم ملــواجــهــة اأوغــنــدا يف 
ـــــرية  ــة، واالأخ ــث ــ�ل ــث اجلـــولـــة ال
ببطولة  االأوىل  للمجموعة 
االأفريقية،  االأمم  كــ�أ�ــص 
الت�سخي�ص  واأثــــبــــت 
ـــ�بـــة  ـــي اإ�ـــس ـــدئ ـــب امل
يف  بــ�لــتــواء  جن�ص 
ـــقـــدم،  كـــ�حـــل ال
حتديد  و�سيتم 
غي�به  فــــرتة 
ــالع  االط بعد 
نتيجة  على 
االأ�ـــســـعـــة، 
ومن املرجح 
يغيب  اأن 
جــــنــــ�ــــص 
ـــــــ�  ـــــــق وف
ير  للتقد

لقوة  املدة قد تتج�وز ذلك وفق�  اأن  اإال  اأ�سبوع  املبدئي ملدة 
مب�ري�ت  يف  البدالء  دكــة  على  جن�ص  ويجل�ص  االإ�س�بة، 
حممد  احل�ر�ص  ل�س�لح  اأفريقي�  اأمم  ببطولة  م�سر  منتخب 

ال�سن�وي.
وا�ستدعى اجله�ز الفني للمنتخب امل�سري، بقي�دة خ�فيري 
اأجريي، ح�ر�ص �سموحة حممد اأبو جبل، ملع�سكر الفراعنة، 
املع�سكر  يف  اأبوجبل  و�سيتواجد  جن�ص،  حممود  اإ�س�بة  بعد 
املب�ري�ت  يف  ي�س�رك  ولن  فقط،  التدريب�ت  خو�ص  اأجل  من 
البطولة  امل�سري  املنتخب  و�سيكمل  البطولة،  للوائح  وفًق� 
واأحمد  )االأهلي(،  ال�سن�وي  حممد  وهم�  فقط،  بح�ر�سني 

ال�سن�وي )برياميدز(.

عن  ال�سبت،  اأم�ص  اجلزائري،  املنتخب  جنم  حمرز،  ري��ص  اأعرب 

اإفريقي�  اأمم  ك�أ�ص  نه�ئي  لثمن  ب�لت�أهل  �سع�دته 
(، يف  - ال�سنغ�ل ) الفوز على  بعد   ،
حمرز،  واأ�س�د  املجموع�ت،  دور  جوالت  ث�ين 
ملواجهة  التقدميي  ال�سحفي  املــوؤمتــر  خــالل 
تنزاني�، املقررة غدا االثنني يف خت�م من�ف�س�ت املجموعة 

اأن الكل يعمل على قلب رجل  الث�لثة، مبدربه جم�ل بلم��سى، موؤكدا 

اإ�سع�د  فى  الرغبة  لديه  واجلميع  اجلــزائــر،  منتخب  داخــل  ــد،  واح

ال�سعب، واأبدى حمرز انده��سه مم� يرتدد حول عدم لعبه مع املنتخب 

اجلزائري، بنف�ص امل�ستوى الذي يقدمه برفقة م�ن�س�سرت �سيتي.

 ، اختالًف� كبرًيا بني الكرة االأوروبية واالإفريقية واأكد اأنه جزء من املنظومة، واأن هن�ك 

لكنني اأبذل ق�س�رى جهدي مع املنتخب  ، واأ�س�ف  حدوث خلل يف االأداء طبيعي ولذلك ف�إن 

الفوز على ال�سنغ�ل ك�ن مهم�، واأعط�ن�  ، ووا�سل  اجلزائري، مثلم� اأفعل مع م�ن�س�سرت �سيتي

مفعول  له  ك�ن  املدرج�ت  يف  اجلمهور  وتواجد  االأداء،  هذا  موا�سلة  اأجل  من  قوية  دفعة 
. ال�سحر فى حتقيق الفوز

الفني  ــر  ــدي امل بلم��سي،  جــمــ�ل  قـــ�ل 
للجزائر، اإنه ال جم�ل للته�ون يف مب�راة 
الفريق املقبلة اأم�م تنزاني�، غدا االإثنني 
للمجموعة  الث�لثة  بــ�جلــولــة  املــقــبــل، 
، واأكد  الث�لثة بك�أ�ص اأمم اأفريقي� 
التقدميي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  بلم��سي، 
ي�سعى  فريقه  اأن  اأمــ�ــص،  يــوم  للمب�راة 
لثمن  الــتــ�أهــل  رغــم  االنت�س�ر  لتحقيق 
يدفع  اأن  الوارد  من  اأنه  م�سيف�  النه�ئي، 
يف  تــ�ــســ�رك  مل  الــتــي  العن��سر  ببع�ص 

مب�راتي كيني� وال�سنغ�ل.
اجلزائر  تــفــوق  وراء  ال�سر  ــل  ــم واأك
االحرتام  هو  امل��سيتني  املب�راتني  خالل 

اأفــراد  جميع  بني  �س�د  الــذي  وااللــتــزام 
املنظومة من العبني وجه�ز فني، نتح�ور 
. جميع� ونتع�ي�ص بروح الفريق الواحد

ب�لت�أكيد  بلم��سي، ت�سريح�ته  واختتم 
نقطة  الأبعد  للو�سول  ي�سعون  اأنهم  على 
يف بطولة ك�أ�ص االأمم االأفريقية، م�سريا 
منتخب  اأي  ملواجهة  ج�هزون  اأنهم  اإىل 
امل�س�ركة  الــفــرق  ــوة  ق ــم  رغ ب�لبطولة 
ب�لنه�ئي�ت، يذكر اأن املنتخب اجلزائري، 
بر�سيد   الث�لثة  املجموعة  يت�سدر 
بر�سيد  وكيني�  ال�سنغ�ل  وخلفه  نق�ط، 
تنزاني�  وتتذيل  منهم�،  لكل  نق�ط   

املجموعة بال ر�سيد.

ابو تريكة والفرن�سيني كلود  امل�سري  املحللني يف خمتلف و�س�ئل االإعالم على غرار  اأ�س�د جل 
وغريهم  ديوف  وح�جي  وع�س�د  وبلومي  ذي�ب  وطــ�رق  معلول  ونبيل  فرن�نديز  لوي�ص  و  لــوروا 
يف  وقدراته  بذك�ئه  اعرتفوا  الذين  بلم��سي  املدرب  بقدرات  واالأجنبية  العربية  وال�سح�فة 
ت�سكيل منتخب قوي اأ�سحى حديث اجلميع يف وقت ق�سري ورغم امل�س�ركة االأوىل جلم�ل كمدرب 
وعرف  للعي�ن  وجلية  وا�سحة  ب�سم�ته  ك�نت  الوطني  الن�خب  اأن  اإال  احلجم  بهذا  بطولة  يف 
كيف يطور املنتخب اجلزائري وي�ستثمر يف امكني�ت العبيه، الذين ي�سكلون الرتكيبة الب�سرية 
للمنتخب، معيدا للخ�سر الروح القت�لية التي غ�بت يف ال�سنوات االأخرية، كم� عرف كيف ي�ستعيد 
قوة املجموعة رغم جتدد التعداد مب�س�ركة بع�ص الالعبني للمرة االأوىل يف �سورة بن العمري 
وعط�ل وديلور وباليلي وت�هرت واأوكيدجة  ويتوقع الفنيون اأن يت�ألق املدرب بلم��سي خالل هذا 
، وت�تي هذه االإعرتاف�ت يف وقت ال يزال بع�ص املتط�ولون على التحليل يف بع�ص و�س�ئل  الك�ن
االإعالم ينفثون �سمومهم على املدرب ال�س�ب ويغردون خ�رج ال�سرب بعيدا عن التحليل الري��سي 

العلمي واملنطقي الذي اأ�سبح اليوم علم� ق�ئم� بذاته.

املغرب،  ملنتخب  الفرن�سي  املدرب  ع�دل 
اجلمعة،  االأول  اأمــ�ــص  ريــنــ�رد،  هــرييف 
اإجن�ز الزاكي ب�دو، املدير الفني ال�س�بق 
تخطي  يف  جنح  بعدم�  االأطل�ص،  الأ�سود 
اإفريقي�،  اأمم  لك�أ�ص  املجموع�ت  دور 
ي�سبق  ومل  فقط،  مب�راتني  خو�ص  عقب 
للمنتخب املغربي اأن حقق هذه املع�دلة، 
�سوى يف ن�سخة تون�ص 2004 حتت قي�دة 
الزاكي، بعد انت�س�رين على التوايل اأم�م 
بنني  ح�س�ب  وعــلــى   ،)0-1( نيجريي� 
اأن حقق  للمغرب  ي�سبق  )4-0(، كم� مل 

اأول مب�راتني  انت�س�رين متت�ليني، خالل 
فيه�  �س�رك  التي  الن�سخ  من  اأي  يف  لــه، 
وهذه   2004 يف  اإال  الق�رية،  ب�لبطولة 
مب�راة  املغرب  ملنتخب  وبقيت  الن�سخة، 
جنوب  اأم�م  املجموع�ت،  دور  يف  وحيدة 
االأطل�ص  اأ�ــســود  يت�سدر  فيم�  اإفريقي�، 

املجموعة الرابعة بر�سيد 6 نق�ط.
على  االنت�س�ر  االأطل�ص  اأ�ــســود  وحقق 
االأوىل،  ــة  اجلــول يف   )0-1( ن�ميبي� 
ديفوار،  بكوت  الهزمية  يلحقوا  اأن  قبل 

اجلمعة الف�رطة بذات النتيجة.

�ملجموعة �لثانية )�جلولة �لثالثة( �ملجموعة �لأوىل )�جلولة �لثالثة(
�لأد�ء  "�لفر�عنة" لتح�ضني 

و�ضمان �لريادة وزميبابوي تبحث 
عن �لفوز ل�ضمان �ملركز �لثالث

�جلز�ئريني  عند  تكرب  �لتتويج  و�آمال  مبكر�  �لبطل  بثوب  �خل�ضر

نقل �حلار�ض �لثالث ملنتخب �لفر�عنة
 �إىل �مل�ضت�ضفى عقب �إ�ضابته

وهناك  �ل�ضيتي �ألعب مع بلدي مثلما �ألعب مع 
فروق بني �لكرتني �لأوروبية و�لإفريقية

ن�ضعى من �أجل �لفوز �أمام تانز�نيا رغم 
�لتاأهل وهناك تغيري�ت يف �لت�ضكيلة

�لفنيون ينبهرون مبهار�ت 
وذكاء �ملدرب جمال بلما�ضي

�جلز�ئر مر�ضحة للبطولة ومعجب باملدرب بلما�ضي

املنتخب 
املغربي

املنتخب 
اجلزائري

الإعالم التون�سي يق�سف املدرب اآلن جريا�ض:

املجموعة االأوىل

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

ترتيب �ملجموعات بعد �جلولة �لثانية

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+م�شر

+اأواغندا
-زميبابوي
-الكونغو د

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+نيجرييا

+مدغ�شقر
-غينيا

-بورندي

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+اجلزائر
+ال�شنغال

-كينيا
-تانزانيا

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+املغرب

كوت ديفوار
جنوب اإفريقيا

-ناميبيا

�سّنت ال�سحف التون�سية ال�س�درة اأم�ص ال�سبت، هجوًم� 
عنيًف� على مدرب منتخب تون�ص، الفرن�سي اآالن جريي�ص، 
منتخب  مع  ب�لتع�دل  اأم�ص  قرط�ج  ن�سور  اكتفى  اأن  بعد 
من�ف�س�ت  من  الث�نية  اجلولة  حل�س�ب  ملثله  بهدف  م�يل 

املجموعة اخل�م�سة لك�أ�ص اأمم اأفريقي� م�سر 2019.
عــنــوان:  حتــت  كتبت  الــيــومــيــة  "ال�سب�ح"  جــريــدة 
بعد  تون�ص  منتخب  اأن  الراأ�ص"،  وجع  �سبب  "جريا�ص 
املوفقة  غري  بدايته  لتعوي�ص  الفوز  عن  يبحث  ك�ن  اأن 
التعديل  وراء  يلهث  نف�سه  وجد  االأفريقية  امل�س�بقة  يف 
مل  الــذي  جريي�ص  اختي�رات  ب�سبب  م�يل  منتخب  اأمــ�م 
اأجراه�  التي  التغيريات  ال�سحيفة يف  يكن موفق� ح�سب 
الالعب  براأي  ال�سحيفة  وا�س�سهدت  الث�ين،  ال�سوط  يف 
الدويل ال�س�بق ري��ص اجلال�سي الذي اأكد اأن اختي�رات 
ك�لع�دة  "�سك�سوكة"  ك�نت  الفرن�سي  املدرب  وتغيريات  
كل  فيه�  تو�سع  تون�سية  �سعبية  اأكلة  هي  )�سك�سوكة 
اخل�سر(، كم� حملت جريدة "ال�سروق" اليومية م�سوؤولية 
عنوان:  حتت  وكتبت  الفرن�سي،  الفني  للمدير  التع�دل 
ردة  ينتظرون  ك�نوا  التون�سيني  كل  جريا�ص" اأن  رن�  "دمرَ
فعل قوية من ن�سور قرط�ج بعد التع�دل املخيب لالآم�ل 
فوز  اأول  حتقيق  عن  عجزوا  الن�سور  اأن  اإال  اأنغوال،  اأم�م 

لهم يف امل�س�بقة االأفريقية ب�سبب خي�رات مدربهم الذي 
ي�سررَ على جت�هل العبني مميزين ك�ن ب�مك�نهم تقدمي 
ال�سراريف،  ب�س�م  غرار  على  الث�ين  ال�سوط  يف  االإ�س�فة 
اأجراه  الذي  االأخري  التغيري  من  ال�سحيفة  وا�ستغربت 
جريي�ص ب�إخراج نعيم ال�سليتي واإدخ�ل اأمين بن حممد، 
التغيري يلخ�ص م� يع�نيه منتخب تون�ص  اأن هذا  موؤكدة 

بقي�دة جريي�ص". 
حتت  كتبت  ب�لفرن�سية  الن�طقة  "لوطون"  جريدة 
ن�سور  م�سري  لكن  مــ�يل  اأمـــ�م  جديد  "تع�دل  عــنــوان: 

، واأ�س�رت ال�سحيفة يف �سرده�  قرط�ج يبقى بني اأيديهم
لوق�ئع مب�راة اأم�ص اإىل االأخط�ء التي وقع فيه� منتخب 
اإىل االختي�رات  االأوىل  ب�لدرجة  اأ�سب�به�  تون�ص تعود  
اخل�طئة التي ي�سررَ عليه� اآالن جريي�ص �سواء يف اختي�ر 
يف  اأو  الالعبني  بع�ص  ومــراكــز  االأ�س��سية  الت�سكيلة 
ال�سحيفة  واأنهت  اللعب  اأثن�ء  به�  يقوم  التي  التغيريات 
م�يل  اأم�م  املر  التع�دل  هذا  رغم  ب�أنه  للمب�راة  حتليله� 
ف�إن م�سري ن�سور قرط�ج يف اجلولة االأخرية للدور االأول 

. يبقى بني اأيديهم

�ملدرب رونارد يعادل رقم �لناخب 
�لأ�ضبق بادو �لز�كي

�جلز�ئر عقدة �ل�ضنغال وبلما�ضي يتفوق 
على �ضديقه �آليو �ضي�ضي 

�جلز�ئر �ضتو�جه ثالث �ملجموعات �لأوىل
 �أو �لثانية �أو �ل�ضاد�ضة 

تغيري�ت مرتقبة يف بع�ض �ملنا�ضب �أمام تانز�نيا

وبعد االإط�حة مبنتخب ال�سنغ�ل يف ث�ين جولة 
من دور املجموع�ت يكون اخل�سر قد احتلوا ال�سدارة 

الق�ئد  رفق�ء  انفرد  اإذ  وا�ستحق�ق  جــدارة  وعن  مبكرا 
ك�نوا  اأن  بعد  نق�ط  بـ  الرتتيب  ب�سدارة  حمرز  ري��ص 

يتق��سمونه� مع ال�سنغ�ل بـ نق�ط لكال الفريقني، يف 
�ستكون  والتي  واالأخرية  الث�لثة  اجلولة  انتظ�ر 

�سد املنتخب الت�نزاين �س�حب املركز االأخري 
والذي ال ميلك يف ر�سيده اأي نقطة بعد 

هزميتني اأم�م ال�سنغ�ل وكذا كيني�.

حماربو �ل�ضحر�ء 
يحتلون �ضد�رة �ملجموعة 

�لثالثة عن جد�رة و��ضتحقاق 

اأ�س�د املدرب الفرن�سي كلود لوروا الذي ميلك ت�ريخ� كبريا يف 
افريقي� ب�إ�سرافه على عديد املنتخب�ت االإفريقية و�س�حب 
حيث  املنتخب�ت  خمتلف  مع  امل�س�ركة  يف  القي��سي  الرقم 
بلغت ت�سعة م�س�رك�ت توج خالله� بلقب واحد �سنة  

ملوقع به  اأدىل  حــورا  ويف  الك�مرون  منتخب  مع  ب�ملغرب 
ظهر  الــذي  الرائع  ب�لوجه  لــوروا  املــدرب  اإعــرتف  كووورة

جم�ل  ب�ملدرب  جدا  معجب  ب�أنه  وق�ل  ال�سحراء حم�ربو  به 
ور�سحه  قليلة  فرتة  يف  اجلزائر  منتخب  م�ستوى  يطور  كيف  عرف  الذي  بلم��سي 
واملغرب  والك�مرون  م�سر  منتخب�ت  رفقة  البطولة  لقب  على  للمن�ف�سة  ب�ملن��سبة 
الذي  بــ�الأداء  معجب  وهو  وكيني�  اجلزائر  مواجهة  ت�بع  ب�أنه  م�سيف�  وال�سنغ�ل 
ال�سنغ�ل حيث وقف على منتخب منظم الأبعد  لق�ء  ت�بع  رف�ق فغويل كم�  قدمه 

احلدود رغم اأن ال�سنغ�ل من اأقوى املنتخب�ت واأبرز املر�سحني للتتويج ب�لك��ص.

نـــ�ـــضـــور 
نــيــجــرييــا 
غ�ضقر مد و

ــل  ــن �أج  م
ة  ر � ل�ضد �
ــا  ــي ــن ــي وغ
ـــث  ـــح ـــب ت
�ملرتبة  عن 
ــة ــث ــال ــث �ل

�سهد مران منتخب 
الكلية  مبلعب  م�سر 

االأول  اأم�ص  احلربية 
عمرو  عـــودة  اجلمعة، 

فريق  األع�ب  �س�نع  وردة 
ومنتخب  اليون�ين  بــ�وك 

عن  ــع  ــرتاج ال بعد  م�سر، 
مع�سكر  من  ا�ستبع�ده  قرار 
وردة  ــ�رك  و�ــس الــفــراعــنــة، 
اأن  على  اجلم�عي،  املــران  يف 

عن  يــغــيــب 
لق�ء اأوغندا اليوم االأحد يف خت�م املجموعة 

حتى  اإيق�فه  لعقوبة  تنفيًذا  االأوىل، 
وك�ن  للبطولة،  االأول  الــدور  نه�ية 

وردة قد ن�ل دعمً� كبريًا من ج�نب 
خ��سة  م�سر  منتخب  العبي 

ــد �ـــســـالح واأحـــمـــد  ــم حم
رف�س�  اللذين  املحمدي 
مع�قبته ب�ال�ستبع�د 
من البطولة وط�لب� 
عن  بـــ�لـــرتاجـــع 

العقوبة.

وجه الق�ئد ال�س�بق للمنتخب امل�سري اأحمد ح�سن 
واملنظومة  امل�سري  الكرة  الإحت�د  الذعة  انتق�دات 

الكروية امل�سرية بعد قرار العفو عن الالعب عمرو 
وردة واأ�س�ف على ح�س�به مبوقع تويرت " اأبو �سالح 
م�ص طلع ب�ص اأقوى من املخدرات، ده طلع اأقوى من 

احت�د الكرة واملنظومة الري��سية كله�، وع�مة كل 
الدعم ملنتخبن� يف الق�دم".

يذكر اأن حممد �سالح اإ�ستعل جنوميته ونفوذه يف 
الدف�ع عن زميله يف املنتخب حيث مت العفو عنه 

وخف�ص عقوبته من االإق�س�ء مدى احلي�ة اإىل االإق�س�ء 
من مب�ري�ت الدور االأول.

عمرو وردة
 ي�ضتاأنف تدريباته 

مع منتخب بالده

�لقائد �ل�ضابق �أحمد ح�ضن 
يق�ضف �إحتاد �لكرة �مل�ضري

جري��ض دمــــرنا  و  �ضك�ضـــوكة "منتخبنا 

برنامج اليوم )اجلولة الثالثة(
املجموعة الثانيةاملجموعة االأوىل

ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  ـــــــرابـــــــعـــــــة  ال املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة  ـــ�د�ـــس الـــ�ـــس اأو  اخلــــ�مــــ�ــــســــة  اأو  الــــثــــ�نــــيــــة  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
الث�نية. املــجــمــوعــة  و�ــســيــف  مــع  االأوىل  املــجــمــوعــة  و�ــســيــف   -

ثـــــ�لـــــث  مـــــــــع  االأوىل  املــــــجــــــمــــــوعــــــة  ـــــدر  ـــــس ـــــ� ـــــت م  -
ـــة  اخلـــ�مـــ�ـــس اأو  ـــــرابـــــعـــــة  ال اأو  الــــثــــ�لــــثــــة  ــــ�ت  ــــوع ــــم ــــج امل
ال�س�د�سة. املجموعة  و�سيف  مــع  الث�نية  املجموعة  و�سيف   -
ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  الـــــثـــــ�نـــــيـــــة  املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة  ـــس ـــ�د� ـــس ـــ� ال اأو  ــــيــــة  ــــثــــ�ن ال اأو  االأوىل  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  الـــــثـــــ�لـــــثـــــة  املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة ـــس ـــ�د� ـــس ـــ� ال اأو  ــــيــــة  ــــثــــ�ن ال اأو  االأوىل  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
الرابعة. املجموعة  و�سيف  مــع  اخل�م�سة  املجموعة  مت�سدر   -
اخل�م�سة. املجموعة  و�سيف  مــع  ال�س�د�سة  املجموعة  مت�سدر   -

مت�سدر  اجلــــزائــــري  الـــوطـــنـــي  ــب  ــخ ــت ــن امل ــيــ�ــســطــدم  �ــس وبـــهـــذا 
ـــركـــز الــثــ�لــث مـــن املــجــمــوعــة  ــ�حــب امل ــة بــ�ــس ــث ــ�ل ــث ــة ال ــوع ــم ــج امل
ــب،  ــي ــرتت ال حــ�ــســب  وهـــــذا  ــة  ــس ــ�د� ــس ــ� ال اأو  ــة  ــي ــ�ن ــث ال اأو  االأوىل 
االأول. ـــدور  ال ــقــ�ءات  ل كــل  انــتــهــ�ء  عقب  مب��سرة  هــذا  املدرب جمال بلما�سي يف ندوة �سحفية:و�سيتحدد 

ريا�ض حمرز يرد على منتقديه:

كلود لوروا �ساحب الرقم القيا�سي يف امل�ساركة يف البطولت الإفريقية يعرتف:
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من�ف�سة  ــوم  ــي ال �سهر  تــدخــل 
يومه� الع��سر حيث تنهي  الك�ن
االأوىل  املــجــمــوعــة  منتخب�ت 
مبواجهة  االأول  الدور  مب�ري�ت 
املت�سدر  بني  ب�ملت�بعة  جديرة 
ومالحقه  ــري  ــس ــ� امل املــنــتــخــب 
من  املــفــ�جــ�ة  ــدا  ــن اأوغ منتخب 
اأجل املرتبة االأوىل وتر�سح كل 
لتحقيق  املنظم  البلد  املعطي�ت 
الفوز الث�لث توالي� وتتفوق م�سر 
بفوزه�  ت�ريخي�  من�ف�سه�  على 
مب�رتني  وخ�سرت  مب�راة  يف  
يبحث  فيم�  مثلهم�  يف  وتع�دلت 
التع�دل  نقطة  عن  االأوغنديون 
ح�س�ب�ت  يف  الــدخــول  لتف�دي 
ين�ف�ص  ـــذي  ال الــثــ�لــث  ــز  ــرك امل
زميب�بوي  منتخب  ــه  ــل اأج ــن  م

بر�سيد نقطة واحدة والذي 
اأول  لتحقيق  ي�سعى 

الكونغو  منتخب  اأمـــ�م  لــه  فــوز 
البطولة  يف  الــدميــوقــراطــيــة 
نق�ط  اأربــع  عتبة  اإىل  للو�سول 
التي توؤهله بن�سبة كبرية للدور 
منتخب  ــد  ــري ي فــيــمــ�  ـــقـــ�دم  ال
حتقيق  الدميوقراطية  الكونغو 
حلق  الــذي  الع�ر  به  مي�سح  فــوز 
تلقيه  جـــراء  البطولة  يف  بــه 
خــ�رج  اإىل  اأبــعــدتــ�ه  هزميتني 

املن�ف�سة.

نيجري�  تــ�ــســطــدم 
ــــوم يف  ــــي ـــ�ء ال مـــ�ـــس
ــثــة  ــ�ل ــث اجلــــولــــة ال
دور  مــن  واالأخــــــرية 
املــــجــــمــــوعــــ�ت مــع 
منتخب  ــيــفــهــ�  و�ــس
وعينه�  مــدغــ�ــســقــر 
على النق�ط الثالثة 
ت�أهله�  �سم�ن  ورغــم 
تـــريـــد  اأنـــــهـــــ�  اإال 
اأم�م  الهزمية  تف�دي 
مدغ�سقر  مــنــتــخــب 
ال�سدارة  يف  للبق�ء 
يــبــحــث  ــــــني  ح يف 
امللغ��سي  ــق  ــري ــف ال
الن�سور  مف�ج�أة  عن 

ــدارة،  ــس ــ� خلــطــف ال
الث�نية  املواجهة  يف 
ـــــول مــنــتــخــب  ـــــع ي
حتقيق  على  غيني� 
لك�سب  االإنـــتـــ�ـــســـ�ر 
الـــنـــقـــ�ط الــثــالثــة 
وتعزيز الر�سيد اإىل 
توؤهله  نق�ط  اأربعة 
ــب  ــ�ح ــس ــ� حـــتـــمـــ� ك
ث�لث  مــركــز  اأفــ�ــســل 
اأم�م منتخب بورندي 
�سعيف�  ظــهــر  ـــذي  ال
على  قــــــ�در  ـــــري  وغ

من�ف�سة  م�س�يرة 
ومنتخب�ت  الك�ن

املجموعة.

حقق املنتخب الوطني اجلزائري 
فوزا مهم� وثمين� على ح�س�ب اأ�سود 
الرتنغ� املنتخب ال�سنغ�يل، بنتيجة 
الب�هية  اإبن  اأم�س�ه  رد  دون  هدف 
التون�سي،  الرتجي  مه�جم  وهــران 
اجلزائر  م�نح�  بــاليــلــي،  يو�سف 
فوزا، عزز ثقة اجلم�هري مبنتخبهم 

ال�س�ب  املــــدرب  وكـــذا  والعــبــيــهــم 
جم�ل بلم��سي، هذا وبعد الفوز يف 
ث�ين لق�ء وعلى ح�س�ب اأحد اأقوى 
ال�سمراء،  ــقــ�رة  ال يف  املنتخب�ت 
البطل  ثوب  ارتــدوا  اخل�سر  يكون 
مبكرا وبداأت اآم�ل التتويج ب�للقب 
متتبعي  اعترب  اإذ  تكرب،  الــقــ�ري 
وبعد  اجلزائري  املنتخب  اأن  الك�ن 
ب�الأداء  وفوزه  طيب  بوجه  ظهوره 
م�ين  �س�ديو  رفق�ء  على  والنتيجة 
اأعلن  قد  يكون  كوليب�يل،  وك�ليدو 
االأدوار  اأبعد  لبلوغ  مر�سح�  نف�سه 
العر�ص  نه�ئي  اإىل  للو�سول  وحتى 
االأفريقي وخطف اللقب الذي ب�ت 

مطلب� منذ �سنوات عديدة.

على  الكرام  مرور  للخ�سر  االأخــري  الفوز  مير  مل 
النت�ئج  اأطيب  يحقق  الــذي  ال�سنغ�يل  املنتخب 

وب�ت من اأبرز املر�سحني للظفر ب�لت�ج االإفريقي، 
وهذا لعدة اعتب�رات، ابرزه� اأن املنتخب 

ال�سنغ�يل عجز عن فك العقدة التي 
اأم�م  يفز  اذ مل  ت�ريخي�  الزمته� 

اجلزائر اإىل يف 4 لق�ءات من 
اأ�سل 22 لق�ء ، يف حني ك�ن 

يف  اخل�سر  حليف  الن�سر 
وح�سم  من��سبة،   12
ــ�ءات،  ــق ل  6 ــعــ�دل  ــت ال
يكون  االأخــري  وب�لفوز 
ب�سطوا  قــد  اخلــ�ــســر 
ـــم واأكــــــــدوا  ـــوذه ـــف ن
�سيطرتهم املطلقة على 

املنتخب ال�سنغ�يل الذي يظم العديد من النجوم 
االأوربــيــة   الــدوريــ�ت  خمتلف  عــرب  الن��سطون 
واأبرزهم �س�ديو م�ين املتوج برابطة اأبط�ل اوروب� 
ن�بويل  جنــم  كوليب�يل  وخ�ليدو  ليفربول  مــع 

االإيط�يل وغريهم.

واحد  الرقم  ال�سنغ�يل  املنتخب  ويعترب  هــذا 
ــري،  االأخ الت�سنيف  ح�سب  ال�سمراء  الــقــ�رة  يف 
"اأ�سود  ينهزم  مل  اذ  املحققة  ب�لنت�ئج  قي��س� 
وحققوا  ك�ملة،  �سنة  منذ  التريانغ�" 
ب�جلملة  انت�س�رات 
الــتــ�ــســفــيــ�ت  يف 
لك�أ�ص  ــة  ــل ــوؤه امل
امم افريقي� وكذا 
اللق�ءات  بع�ص  يف 
ليوقف  الــــوديــــة، 
رفـــقـــ�ء املــ�يــ�ــســرتو 
يو�سف باليلي هيمنة 
وُيطحون  ال�سنغ�ل 
بهم يف مب�راة ك�ن فيه� 
الن�خب الوطني جم�ل 

التكتيكية بلم��سي م�ي�سرتو من  درا�سته  خالل 
بحنكة  املب�راة  اأطــوار  كل  مع  وتع�ملهم  للخ�سم 
وده�ء، متفوق� على غرميه اآليو �سي�سي الذي ك�ن 

هو االآخر ي�سعى للفوز.

على  االإفريقية  املنتخب�ت  �ستكون 
مــوعــد مــع خــو�ــص لــقــ�ءات الـــدور 
االأوىل  ــرة  امل وهــي  النه�ئي  الثمن 
ب�سبب  اإذ ج�ء هذا  الك�ن،  ت�ريخ  يف 
واإ�س�فة  البطولة  نظ�م  يف  التغيري 
ـــدد الــفــرق  ـــرق اأخـــــرى لــيــبــلــغ ع ف
امل�س�ركة 24 منتخب�، كم� اأن الت�أهل 

للدور الثمن الث�ين لن يكون يف هذه 
املركز  �س�حبي  على  حكرا  الن�سخة 
�ستت�أهل  بل  فقط،  والــثــ�ين  االأول 
3منتخب�ت من كل جمموعة، لتلتقي 
يف الــــدور الــثــمــن الــنــهــ�ئــي والـــذي 
على  �سيكون  جديدا  نظ�م�  �سي�سهد 

النحو الت�يل:

حت�سب�  حت�سرياته  الوطني  املنتخب  اليوم  ينهي 
�سيجري  حيث  زامبي�  منتخب  ام�م  الغد  ملواجهة 
بلم��سي  واكتفى  اللق�ء  توقيت  يف  ح�سة  اآخــر 
ح�سة  اإىل  ــة  ــ�ف ــس اإ� تــدريــب  ح�س�ص  ــالث  ــث ب
يف  البدالء  الالعبون  ح�سره�  التي  االإ�ستئن�ف 
اكتفوا  الذين  االأ�س��سيني  الالعبني  اأعفى  حني 
الت�سكيلة  يتوقع  اأحــد  وال  ا�سرتخ�ئية  بح�سة 
التي �سيقحه� الن�خب الوطني جم�ل بلم��سي اأم�م 
�سيقوم  اأنه  اأكد  اإعالمية  تقرير  اأن  رغم  ت�نزاني� 
ب�إجراء بع�ص التعديالت على الت�سكيل االأ�س��سي 
بط�ق�ت  بحوزتهم  الذين  الرك�ئز  بع�ص  ب�إراحة 
�سفراء على غرار بن العمري وعط�ل الذين �سيتم 
وت�هرت  اليمنى  اجلهة  على  بزف�ن  تعوي�سهم� 

ذات  ح�سب  ميكن  كم�  الدف�ع  حمور  يف  حلي�ص  اأو 
عن  بديال  اأ�س��سي�  عبيد  على  يعتمد  اأن  امل�س�در 
اإمك�نية تعوي�ص  اإىل  ملح  البع�ص  ان  قديورة رغم 
بن ن��سر كم� �سيمنح فر�سة للمه�جمني براهيمي 

وون��ص وديلور خالل هذا اللق�ء.

تعر�ص حممود عبد الرحيم جن�ص، ح�ر�ص مرمى منتخب 
اليوم اجلمعة،  اإثره� مران  م�سر، الإ�س�بة قوية غ�در على 
للخ�سوع  االإ�سع�ف،  �سي�رة  بوا�سطة  للم�ست�سفى  نقله  ومت 
املنتخب  وي�ستعد  اإ�س�بته،  لتحديد  اأ�سعة  اإىل 
املــ�ــســري الــيــوم ملــواجــهــة اأوغــنــدا يف 
ـــــرية  ــة، واالأخ ــث ــ�ل ــث اجلـــولـــة ال
ببطولة  االأوىل  للمجموعة 
االأفريقية،  االأمم  كــ�أ�ــص 
الت�سخي�ص  واأثــــبــــت 
ـــ�بـــة  ـــي اإ�ـــس ـــدئ ـــب امل
يف  بــ�لــتــواء  جن�ص 
ـــقـــدم،  كـــ�حـــل ال
حتديد  و�سيتم 
غي�به  فــــرتة 
ــالع  االط بعد 
نتيجة  على 
االأ�ـــســـعـــة، 
ومن املرجح 
يغيب  اأن 
جــــنــــ�ــــص 
ـــــــ�  ـــــــق وف
ير  للتقد

لقوة  املدة قد تتج�وز ذلك وفق�  اأن  اإال  اأ�سبوع  املبدئي ملدة 
مب�ري�ت  يف  البدالء  دكــة  على  جن�ص  ويجل�ص  االإ�س�بة، 
حممد  احل�ر�ص  ل�س�لح  اأفريقي�  اأمم  ببطولة  م�سر  منتخب 

ال�سن�وي.
وا�ستدعى اجله�ز الفني للمنتخب امل�سري، بقي�دة خ�فيري 
اأجريي، ح�ر�ص �سموحة حممد اأبو جبل، ملع�سكر الفراعنة، 
املع�سكر  يف  اأبوجبل  و�سيتواجد  جن�ص،  حممود  اإ�س�بة  بعد 
املب�ري�ت  يف  ي�س�رك  ولن  فقط،  التدريب�ت  خو�ص  اأجل  من 
البطولة  امل�سري  املنتخب  و�سيكمل  البطولة،  للوائح  وفًق� 
واأحمد  )االأهلي(،  ال�سن�وي  حممد  وهم�  فقط،  بح�ر�سني 

ال�سن�وي )برياميدز(.

عن  ال�سبت،  اأم�ص  اجلزائري،  املنتخب  جنم  حمرز،  ري��ص  اأعرب 

اإفريقي�  اأمم  ك�أ�ص  نه�ئي  لثمن  ب�لت�أهل  �سع�دته 
ال�سنغ�ل )1-0(، يف  الفوز على  بعد   ،2019

حمرز،  واأ�س�د  املجموع�ت،  دور  جوالت  ث�ين 
ملواجهة  التقدميي  ال�سحفي  املــوؤمتــر  خــالل 
تنزاني�، املقررة غدا االثنني يف خت�م من�ف�س�ت املجموعة 

اأن الكل يعمل على قلب رجل  الث�لثة، مبدربه جم�ل بلم��سى، موؤكدا 

اإ�سع�د  فى  الرغبة  لديه  واجلميع  اجلــزائــر،  منتخب  داخــل  ــد،  واح

ال�سعب، واأبدى حمرز انده��سه مم� يرتدد حول عدم لعبه مع املنتخب 

اجلزائري، بنف�ص امل�ستوى الذي يقدمه برفقة م�ن�س�سرت �سيتي.

واأكد اأنه جزء من املنظومة، واأن هن�ك "اختالًف� كبرًيا بني الكرة االأوروبية واالإفريقية"، 

ولذلك ف�إن "حدوث خلل يف االأداء طبيعي"، واأ�س�ف "لكنني اأبذل ق�س�رى جهدي مع املنتخب 

اجلزائري، مثلم� اأفعل مع م�ن�س�سرت �سيتي"، ووا�سل "الفوز على ال�سنغ�ل ك�ن مهم�، واأعط�ن� 

مفعول  له  ك�ن  املدرج�ت  يف  اجلمهور  وتواجد  االأداء،  هذا  موا�سلة  اأجل  من  قوية  دفعة 
ال�سحر فى حتقيق الفوز".

الفني  ــر  ــدي امل بلم��سي،  جــمــ�ل  قـــ�ل 
للجزائر، اإنه ال جم�ل للته�ون يف مب�راة 
الفريق املقبلة اأم�م تنزاني�، غدا االإثنني 
للمجموعة  الث�لثة  بــ�جلــولــة  املــقــبــل، 
الث�لثة بك�أ�ص اأمم اأفريقي� 2019، واأكد 
التقدميي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  بلم��سي، 
ي�سعى  فريقه  اأن  اأمــ�ــص،  يــوم  للمب�راة 
لثمن  الــتــ�أهــل  رغــم  االنت�س�ر  لتحقيق 
يدفع  اأن  الوارد  من  اأنه  م�سيف�  النه�ئي، 
يف  تــ�ــســ�رك  مل  الــتــي  العن��سر  ببع�ص 

مب�راتي كيني� وال�سنغ�ل.
اجلزائر  تــفــوق  وراء  "ال�سر  ــل  ــم واأك
االحرتام  هو  امل��سيتني  املب�راتني  خالل 

اأفــراد  جميع  بني  �س�د  الــذي  وااللــتــزام 
املنظومة من العبني وجه�ز فني، نتح�ور 
جميع� ونتع�ي�ص بروح الفريق الواحد".

ب�لت�أكيد  بلم��سي، ت�سريح�ته  واختتم 
نقطة  الأبعد  للو�سول  ي�سعون  اأنهم  على 
يف بطولة ك�أ�ص االأمم االأفريقية، م�سريا 
منتخب  اأي  ملواجهة  ج�هزون  اأنهم  اإىل 
امل�س�ركة  الــفــرق  ــوة  ق ــم  رغ ب�لبطولة 
ب�لنه�ئي�ت، يذكر اأن املنتخب اجلزائري، 
 6 بر�سيد  الث�لثة  املجموعة  يت�سدر 
بر�سيد  وكيني�  ال�سنغ�ل  وخلفه  نق�ط، 
تنزاني�  وتتذيل  منهم�،  لكل  نق�ط   3

املجموعة بال ر�سيد.

ابو تريكة والفرن�سيني كلود  امل�سري  املحللني يف خمتلف و�س�ئل االإعالم على غرار  اأ�س�د جل 
وغريهم  ديوف  وح�جي  وع�س�د  وبلومي  ذي�ب  وطــ�رق  معلول  ونبيل  فرن�نديز  لوي�ص  و  لــوروا 
يف  وقدراته  بذك�ئه  اعرتفوا  الذين  بلم��سي  املدرب  بقدرات  واالأجنبية  العربية  وال�سح�فة 
ت�سكيل منتخب قوي اأ�سحى حديث اجلميع يف وقت ق�سري ورغم امل�س�ركة االأوىل جلم�ل كمدرب 
وعرف  للعي�ن  وجلية  وا�سحة  ب�سم�ته  ك�نت  الوطني  الن�خب  اأن  اإال  احلجم  بهذا  بطولة  يف 
كيف يطور املنتخب اجلزائري وي�ستثمر يف امكني�ت العبيه، الذين ي�سكلون الرتكيبة الب�سرية 
للمنتخب، معيدا للخ�سر الروح القت�لية التي غ�بت يف ال�سنوات االأخرية، كم� عرف كيف ي�ستعيد 
قوة املجموعة رغم جتدد التعداد مب�س�ركة بع�ص الالعبني للمرة االأوىل يف �سورة بن العمري 
وعط�ل وديلور وباليلي وت�هرت واأوكيدجة  ويتوقع الفنيون اأن يت�ألق املدرب بلم��سي خالل هذا 
"الك�ن"، وت�تي هذه االإعرتاف�ت يف وقت ال يزال بع�ص املتط�ولون على التحليل يف بع�ص و�س�ئل 
االإعالم ينفثون �سمومهم على املدرب ال�س�ب ويغردون خ�رج ال�سرب بعيدا عن التحليل الري��سي 

العلمي واملنطقي الذي اأ�سبح اليوم علم� ق�ئم� بذاته.

املغرب،  ملنتخب  الفرن�سي  املدرب  ع�دل 
اجلمعة،  االأول  اأمــ�ــص  ريــنــ�رد،  هــرييف 
اإجن�ز الزاكي ب�دو، املدير الفني ال�س�بق 
تخطي  يف  جنح  بعدم�  االأطل�ص،  الأ�سود 
اإفريقي�،  اأمم  لك�أ�ص  املجموع�ت  دور 
ي�سبق  ومل  فقط،  مب�راتني  خو�ص  عقب 
للمنتخب املغربي اأن حقق هذه املع�دلة، 
�سوى يف ن�سخة تون�ص  حتت قي�دة 
الزاكي، بعد انت�س�رين على التوايل اأم�م 
بنني  ح�س�ب  وعــلــى   ،) - ( نيجريي� 
اأن حقق  للمغرب  ي�سبق  (، كم� مل  - (

اأول مب�راتني  انت�س�رين متت�ليني، خالل 
فيه�  �س�رك  التي  الن�سخ  من  اأي  يف  لــه، 
وهذه  يف   اإال  الق�رية،  ب�لبطولة 
مب�راة  املغرب  ملنتخب  وبقيت  الن�سخة، 
جنوب  اأم�م  املجموع�ت،  دور  يف  وحيدة 
االأطل�ص  اأ�ــســود  يت�سدر  فيم�  اإفريقي�، 

املجموعة الرابعة بر�سيد  نق�ط.
على  االنت�س�ر  االأطل�ص  اأ�ــســود  وحقق 
االأوىل،  ــة  اجلــول يف   ) - ( ن�ميبي� 
ديفوار،  بكوت  الهزمية  يلحقوا  اأن  قبل 

اجلمعة الف�رطة بذات النتيجة.

�ملجموعة �لثانية )�جلولة �لثالثة( �ملجموعة �لأوىل )�جلولة �لثالثة(
�لأد�ء  لتح�ضني  �لفر�عنة

و�ضمان �لريادة وزميبابوي تبحث 
عن �لفوز ل�ضمان �ملركز �لثالث

�جلز�ئريني  عند  تكرب  �لتتويج  و�آمال  مبكر�  �لبطل  "�خل�ضر" بثوب 

نقل �حلار�ض �لثالث ملنتخب �لفر�عنة
 �إىل �مل�ضت�ضفى عقب �إ�ضابته

�ألعب مع بلدي مثلما �ألعب مع "�ل�ضيتي" وهناك 
فروق بني �لكرتني �لأوروبية و�لإفريقية

ن�ضعى من �أجل �لفوز �أمام تانز�نيا رغم 
�لتاأهل وهناك تغيري�ت يف �لت�ضكيلة

�لفنيون ينبهرون مبهار�ت 
وذكاء �ملدرب جمال بلما�ضي

�جلز�ئر مر�ضحة للبطولة ومعجب باملدرب بلما�ضي

املنتخب 
املغربي

املنتخب 
اجلزائري

الإعالم التون�سي يق�سف املدرب اآلن جريا�ض:

املجموعة االأوىل

املجموعة الثانية

املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

ترتيب �ملجموعات بعد �جلولة �لثانية

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+62100303م�شر

+42110312اأواغندا
-12011121زميبابوي
-02002044الكونغو د

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+62200200نيجرييا

+42110321مدغ�شقر
-12011231غينيا

-02002022بورندي

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+62200303اجلزائر
+32101211ال�شنغال

-32101341كينيا
-02001253تانزانيا

الفارقعليهلهختفلناإ�شم املنتخب
+62200202املغرب

32101110كوت ديفوار

32101110جنوب اإفريقيا

-02002022ناميبيا

�سّنت ال�سحف التون�سية ال�س�درة اأم�ص ال�سبت، هجوًم� 
عنيًف� على مدرب منتخب تون�ص، الفرن�سي اآالن جريي�ص، 
منتخب  مع  ب�لتع�دل  اأم�ص  قرط�ج  ن�سور  اكتفى  اأن  بعد 
من�ف�س�ت  من  الث�نية  اجلولة  حل�س�ب  ملثله  بهدف  م�يل 

. املجموعة اخل�م�سة لك�أ�ص اأمم اأفريقي� م�سر 
عــنــوان:  حتــت  كتبت  الــيــومــيــة  ال�سب�ح جــريــدة 
بعد  تون�ص  منتخب  اأن   ، الراأ�ص وجع  �سبب  جريا�ص 
املوفقة  غري  بدايته  لتعوي�ص  الفوز  عن  يبحث  ك�ن  اأن 
التعديل  وراء  يلهث  نف�سه  وجد  االأفريقية  امل�س�بقة  يف 
مل  الــذي  جريي�ص  اختي�رات  ب�سبب  م�يل  منتخب  اأمــ�م 
اأجراه�  التي  التغيريات  ال�سحيفة يف  يكن موفق� ح�سب 
الالعب  براأي  ال�سحيفة  وا�س�سهدت  الث�ين،  ال�سوط  يف 
الدويل ال�س�بق ري��ص اجلال�سي الذي اأكد اأن اختي�رات 
ك�لع�دة  �سك�سوكة ك�نت  الفرن�سي  املدرب  وتغيريات  
كل  فيه�  تو�سع  تون�سية  �سعبية  اأكلة  هي  )�سك�سوكة 
اليومية م�سوؤولية  ال�سروق اخل�سر(، كم� حملت جريدة 
عنوان:  حتت  وكتبت  الفرن�سي،  الفني  للمدير  التع�دل 
ردة  ينتظرون  ك�نوا  التون�سيني  كل  اأن  جريا�ص رن�  دمرَ
فعل قوية من ن�سور قرط�ج بعد التع�دل املخيب لالآم�ل 
فوز  اأول  حتقيق  عن  عجزوا  الن�سور  اأن  اإال  اأنغوال،  اأم�م 

لهم يف امل�س�بقة االأفريقية ب�سبب خي�رات مدربهم الذي 
ي�سررَ على جت�هل العبني مميزين ك�ن ب�مك�نهم تقدمي 
ال�سراريف،  ب�س�م  غرار  على  الث�ين  ال�سوط  يف  االإ�س�فة 
اأجراه  الذي  االأخري  التغيري  من  ال�سحيفة  وا�ستغربت 
جريي�ص ب�إخراج نعيم ال�سليتي واإدخ�ل اأمين بن حممد، 
التغيري يلخ�ص م� يع�نيه منتخب تون�ص  اأن هذا  موؤكدة 

 . بقي�دة جريي�ص
حتت  كتبت  ب�لفرن�سية  الن�طقة  لوطون جريدة 
ن�سور  م�سري  لكن  مــ�يل  اأمـــ�م  جديد  تع�دل  عــنــوان: 

قرط�ج يبقى بني اأيديهم"، واأ�س�رت ال�سحيفة يف �سرده� 
لوق�ئع مب�راة اأم�ص اإىل االأخط�ء التي وقع فيه� منتخب 
اإىل االختي�رات  ب�لدرجة االأوىل  اأ�سب�به�  تون�ص تعود  
اخل�طئة التي ي�سررَ عليه� اآالن جريي�ص �سواء يف اختي�ر 
يف  اأو  الالعبني  بع�ص  ومــراكــز  االأ�س��سية  الت�سكيلة 
ال�سحيفة  واأنهت  اللعب  اأثن�ء  به�  يقوم  التي  التغيريات 
م�يل  اأم�م  املر  التع�دل  هذا  رغم  ب�أنه  للمب�راة  حتليله� 
ف�إن م�سري ن�سور قرط�ج يف اجلولة االأخرية للدور االأول 

يبقى بني اأيديهم".

�ملدرب رونارد يعادل رقم �لناخب 
�لأ�ضبق بادو �لز�كي

�جلز�ئر عقدة �ل�ضنغال وبلما�ضي يتفوق 
على �ضديقه �آليو �ضي�ضي 

�جلز�ئر �ضتو�جه ثالث �ملجموعات �لأوىل
 �أو �لثانية �أو �ل�ضاد�ضة 

تغيري�ت مرتقبة يف بع�ض �ملنا�ضب �أمام تانز�نيا

وبعد االإط�حة مبنتخب ال�سنغ�ل يف ث�ين جولة 
من دور املجموع�ت يكون اخل�سر قد احتلوا ال�سدارة 

الق�ئد  رفق�ء  انفرد  اإذ  وا�ستحق�ق  جــدارة  وعن  مبكرا 
ك�نوا  اأن  بعد  نق�ط  بـ6  الرتتيب  ب�سدارة  حمرز  ري��ص 

يتق��سمونه� مع ال�سنغ�ل بـ3 نق�ط لكال الفريقني، يف 
�ستكون  والتي  واالأخرية  الث�لثة  اجلولة  انتظ�ر 

�سد املنتخب الت�نزاين �س�حب املركز االأخري 
والذي ال ميلك يف ر�سيده اأي نقطة بعد 

هزميتني اأم�م ال�سنغ�ل وكذا كيني�.

حماربو �ل�ضحر�ء 
يحتلون �ضد�رة �ملجموعة 

�لثالثة عن جد�رة و��ضتحقاق 

اأ�س�د املدرب الفرن�سي كلود لوروا الذي ميلك ت�ريخ� كبريا يف 
افريقي� ب�إ�سرافه على عديد املنتخب�ت االإفريقية و�س�حب 
حيث  املنتخب�ت  خمتلف  مع  امل�س�ركة  يف  القي��سي  الرقم 
بلغت ت�سعة م�س�رك�ت توج خالله� بلقب واحد �سنة 1988 
ملوقع"  به  اأدىل  حــورا  ويف  الك�مرون  منتخب  مع  ب�ملغرب 

ظهر  الــذي  الرائع  ب�لوجه  لــوروا  املــدرب  اإعــرتف  كووورة" 
جم�ل  ب�ملدرب  جدا  معجب  ب�أنه  وق�ل  ال�سحراء"  "حم�ربو  به 

ور�سحه  قليلة  فرتة  يف  اجلزائر  منتخب  م�ستوى  يطور  كيف  عرف  الذي  بلم��سي 
واملغرب  والك�مرون  م�سر  منتخب�ت  رفقة  البطولة  لقب  على  للمن�ف�سة  ب�ملن��سبة 
الذي  بــ�الأداء  معجب  وهو  وكيني�  اجلزائر  مواجهة  ت�بع  ب�أنه  م�سيف�  وال�سنغ�ل 
ال�سنغ�ل حيث وقف على منتخب منظم الأبعد  لق�ء  ت�بع  رف�ق فغويل كم�  قدمه 

احلدود رغم اأن ال�سنغ�ل من اأقوى املنتخب�ت واأبرز املر�سحني للتتويج ب�لك��ص.

نـــ�ـــضـــور 
نــيــجــرييــا 
غ�ضقر مد و
ــل  ــن �أج  م
ة  ر � ل�ضد �
ــا  ــي ــن ــي وغ
ـــث  ـــح ـــب ت
�ملرتبة  عن 
ــة ــث ــال ــث �ل

�سهد مران منتخب 
الكلية  مبلعب  م�سر 

االأول  اأم�ص  احلربية 
عمرو  عـــودة  اجلمعة، 

فريق  األع�ب  �س�نع  وردة 
ومنتخب  اليون�ين  بــ�وك 

عن  ــع  ــرتاج ال بعد  م�سر، 
مع�سكر  من  ا�ستبع�ده  قرار 
وردة  ــ�رك  و�ــس الــفــراعــنــة، 
اأن  على  اجلم�عي،  املــران  يف 

عن  يــغــيــب 
لق�ء اأوغندا اليوم االأحد يف خت�م املجموعة 

حتى  اإيق�فه  لعقوبة  تنفيًذا  االأوىل، 
وك�ن  للبطولة،  االأول  الــدور  نه�ية 

وردة قد ن�ل دعمً� كبريًا من ج�نب 
خ��سة  م�سر  منتخب  العبي 

ــد �ـــســـالح واأحـــمـــد  ــم حم
رف�س�  اللذين  املحمدي 
مع�قبته ب�ال�ستبع�د 
من البطولة وط�لب� 
عن  بـــ�لـــرتاجـــع 

العقوبة.

وجه الق�ئد ال�س�بق للمنتخب امل�سري اأحمد ح�سن 
واملنظومة  امل�سري  الكرة  الإحت�د  الذعة  انتق�دات 

الكروية امل�سرية بعد قرار العفو عن الالعب عمرو 
اأبو �سالح  وردة واأ�س�ف على ح�س�به مبوقع تويرت 
م�ص طلع ب�ص اأقوى من املخدرات، ده طلع اأقوى من 

احت�د الكرة واملنظومة الري��سية كله�، وع�مة كل 
. الدعم ملنتخبن� يف الق�دم

يذكر اأن حممد �سالح اإ�ستعل جنوميته ونفوذه يف 
الدف�ع عن زميله يف املنتخب حيث مت العفو عنه 

وخف�ص عقوبته من االإق�س�ء مدى احلي�ة اإىل االإق�س�ء 
من مب�ري�ت الدور االأول.

عمرو وردة
 ي�ضتاأنف تدريباته 

مع منتخب بالده

�لقائد �ل�ضابق �أحمد ح�ضن 
يق�ضف �إحتاد �لكرة �مل�ضري

جري��ض"  "دمــــرنا  �ضك�ضـــوكة" و  منتخبنا 

برنامج اليوم )اجلولة الثالثة(
املجموعة الثانيةاملجموعة االأوىل

ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  ـــــــرابـــــــعـــــــة  ال املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة  ـــ�د�ـــس الـــ�ـــس اأو  اخلــــ�مــــ�ــــســــة  اأو  الــــثــــ�نــــيــــة  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
الث�نية. املــجــمــوعــة  و�ــســيــف  مــع  االأوىل  املــجــمــوعــة  و�ــســيــف   -
ثـــــ�لـــــث  مـــــــــع  االأوىل  املــــــجــــــمــــــوعــــــة  ـــــدر  ـــــس ـــــ� ـــــت م  -
ـــة  اخلـــ�مـــ�ـــس اأو  ـــــرابـــــعـــــة  ال اأو  الــــثــــ�لــــثــــة  ــــ�ت  ــــوع ــــم ــــج امل
ال�س�د�سة. املجموعة  و�سيف  مــع  الث�نية  املجموعة  و�سيف   -
ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  الـــــثـــــ�نـــــيـــــة  املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة  ـــس ـــ�د� ـــس ـــ� ال اأو  ــــيــــة  ــــثــــ�ن ال اأو  االأوىل  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
ــــث  ــــ�ل ث مــــــــع  الـــــثـــــ�لـــــثـــــة  املـــــجـــــمـــــوعـــــة  مـــــتـــــ�ـــــســـــدر   -
ـــة ـــس ـــ�د� ـــس ـــ� ال اأو  ــــيــــة  ــــثــــ�ن ال اأو  االأوىل  املــــجــــمــــوعــــ�ت 
الرابعة. املجموعة  و�سيف  مــع  اخل�م�سة  املجموعة  مت�سدر   -
اخل�م�سة. املجموعة  و�سيف  مــع  ال�س�د�سة  املجموعة  مت�سدر   -
مت�سدر  اجلــــزائــــري  الـــوطـــنـــي  ــب  ــخ ــت ــن امل ــيــ�ــســطــدم  �ــس وبـــهـــذا 
ـــركـــز الــثــ�لــث مـــن املــجــمــوعــة  ــ�حــب امل ــة بــ�ــس ــث ــ�ل ــث ــة ال ــوع ــم ــج امل
ــب،  ــي ــرتت ال حــ�ــســب  وهـــــذا  ــة  ــس ــ�د� ــس ــ� ال اأو  ــة  ــي ــ�ن ــث ال اأو  االأوىل 
االأول. ـــدور  ال ــقــ�ءات  ل كــل  انــتــهــ�ء  عقب  مب��سرة  هــذا  املدرب جمال بلما�سي يف ندوة �سحفية:و�سيتحدد 

ريا�ض حمرز يرد على منتقديه:

كلود لوروا �ساحب الرقم القيا�سي يف امل�ساركة يف البطولت الإفريقية يعرتف:



مولودية باتنة 

اإحتاد تب�صة

من  مقرب  م�سدر  من  نيوز  االأورا�ــص  علمت 
�سي  الالعب  اأن  ب�تنة  مولودية  فريق  بيت 
فريق  اإدارة  اأولوي�ت  من  ك�ن  والذي  حممد 
م�سريي  بعد  يلتقي  مل  ب�تنة،  مــولــوديــة 
دون  املبدئية  موافقته  اأعطى  اإذ  البوبية، 
اأن يتم تر�سيم االتف�ق بني الطرفني، لتبقى 
�سفقة الالعب مبهمة ومل حت�سم بعد، وهو 
املتداولة   االأخــبــ�ر  كل  ويفند  ُيدح�ص  م� 
ر�سمية  ب�سفة  الالعب  توقيع  توؤكد  والتي 

للبوبية.
الوحيدة  حممد  �سي  �سفقة  تكن  ومل  هذا 
اذ  البوبية،  بيت  يف  الت�س�وؤالت  اأث�رت  التي 
بلة،  الطني  قوميدي  الالعب  �سفقة  زادت 
الأ�سب�ب  الوجهة  تغيري  فج�أة  قرر  اأن  بعد 
وث�ئقه،  زيداين  اإدارة  من  وطلب  �سخ�سية 
وهو  ا�ستلمه�  التي  االأمـــوال  اإرجــ�ع  مق�بل 

ب�سفة  قوميدي  ورقــة  لت�سقط  ح�سل،  م� 
اأبعدت  ع�ئلية  الأ�ــســبــ�ب  وهـــذا  ر�سمية، 
الالعب عن البوبية ح�سب م�سدر "االأورا�ص 
نيوز"، م� يجعل االإدارة مط�لبة ب�لبحث عن 
انق�س�م�  �سبب  التعداد  واأن  خ��سة  البديل، 
موؤيد  بــني  الب�تني  الري��سي  الو�سط  يف 
التعداد  هذا  بقدرة  متف�ءل  بني  وع�ر�ص، 
ورقة  على  والتن�ف�ص  االأوىل  االأدوار  بلعب 
هذه  قدرة  يف  �سكك  مت�س�ئم  وبني  ال�سعود، 
االأ�سم�ء يف حتقيق الهدف امل�سطر، يف انتظ�ر 

م� ت�سفر عنه االأي�م القليلة الق�دمة.
االإدارة  حددت  اأن  وبعد  ال�سي�ق،  ذات  ويف 
التح�سريات،  النطالق  موعدا  جويلية   20
يف  تون�ص،  ترب�ص  موعد  االإدارة  �سبطت 
ملدة  يدوم  اأن  على  املقبل  اأوت  �سهر  من   17

اأي�م.  10

قررت اإدارة اأهلي الربج ب�لتن�سيق مع الط�قم 
الفني ال�سروع يف التح�سريات لبطولة املو�سم 
على  الق�دم  جويلية   5 اجلمعة  يوم  اجلديد 
االأول  االأ�سبوع  خالل  التح�سريات  تنطلق  اأن 
الوطن  خ�رج  اإىل  التنقل  ثم  الربج  مبدينة 
املدن  ــدى  اإح يف  ال�سيفي  الرتب�ص  الإجـــراء 
برجمة  اإمك�نية  مع  االأرجح  على  االأوروبية 
حيث  التون�سية  املدن  اإحدى  يف  اأخر  ترب�ص 
يراهن الط�قم الفني على القي�م بتح�سريات 

نوعية هذه ال�س�ئفة. 
ومل تف�سل اإدارة االأهلي حلد االأن يف م�ستقبل 
ظل  يف  ــذا  وه خثري  زيتي  املخ�سرم  املــدافــع 
تب�ين االآراء بخ�سو�ص م�ستوى الالعب خالل 
الرئي�ص  اإدارة  الف�رط وك�نت  املو�سم  بطولة 
احل�ر�ص  على  االإبق�ء  قررت  قد  حم�دي  بن 
تتوا�سل  وقـــت  يف  �ــســ�و�ــســي  ـــوزي  ف ــرم  ــخ امل
االآخرين  احلــرا�ــص  من  عــدد  مع  املف�و�س�ت 

يبقى احل�ر�ص  الفريق حيث  لتدعيم �سفوف 
احل�يل للن�سرية غ�ي� مرب�ح اأولوية م�سريي 
قدمه  الذي  الكرب  للم�ستوى  ب�لنظر  االأهلي 
حم�دي  بن  االأهلي  رئي�ص  وتراجع  احل�ر�ص، 
عن ت�سريح املدافع �سبيحي حيث تقرر متديد 

عقد املدافع ملو�سم اأخر مع االأهلي.  
فرانك  اجلــديــد  ـــدرب  امل مــع  ــ�ق  ــف االت ومت 
البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  لعب  على  دومــ� 
التقني  �ــســروط  على  االإدارة  وافــقــت  كم� 
بدين  حم�سر  انتخ�ب  يف  املتمثلة  الفرن�سي 
امل�س�عد  املـــدرب  بــخــدمــ�ت  االحــتــفــ�ظ  مــع 
م�سعودي ومدرب احلرا�ص مروان كي�ل، فيم� 
الرديف،  لفريق  كمدرب  زط�سي  تعيني  مت 
ويتواجد امل�ستقدم اجلديد يف �سفوف الفريق 
32 �سنة  قت�ل مع املنتخب الوطني الأقل من 
4 جويلية  حيث يتوا�سل الرتب�ص اإىل غ�ية 

الق�دم.

ق�سم  حظرية  اإىل  اجلــديــد  ال�س�عد  حظي 
مــ� بــني الــرابــطــ�ت جنــم تــ�زوقــ�غــت بحف�وة 
اال�ستقب�ل مبقر الوالية من طرف وايل خن�سلة 
كم�ل نوي�سر نه�ية االأ�سبوع امل��سي الذي اأقدم 
ب�الجن�ز  عرف�ن�  النجم  اإدارة  ا�ست�س�فة  على 
عم�رة  خدومة  الرئي�ص  اإدارة  حققته  الــذي 
الت�ريخي  ال�سعود  بتحقيق  املنق�سي   املو�سم 
اإىل ق�سم م� بني الرابط�ت املجموعة ال�سرقية 
وهو االجن�ز الث�ين على التوايل بعد ال�سعود 
الق�سم  حظرية  اإىل  امل��سي  قبل  مــ�  املو�سم 
امل�سئول  بــه  ــرتف  اع مــ�  وهــو  االأول،  اجلــهــوي 
الذي  الكبري  العمل  نظري  الوالية  على  االأول 
"ن�ربتي" وهذا التكرمي هو يف  ق�مت به اإدارة 
الري��سية  الفرق  ملختلف  ت�سجيع�  ذاته  حد 

اخلن�سلية للعمل واقتداء بفريق النجم.
وعلمت االأورا�ص نيوز اأن الوايل كم�ل نوي�سر 
واإع�نة  م�س�عدة  بتقدمي  الن�دي  اإدارة  وعد 
حققه  الـــذي  ـــ�ز  االجن نظري  قريب�  للفريق 
له  ارتــ�ح  م�  وهو  رم��ص  را�سم  التقني  اأ�سب�ل 
اجلميع على ح�سب م� ج�ء على ل�س�ن الرئي�ص 
خدومة عم�رة الذي اأكد اأن الوايل ثمن العمل 
الكبري الذي ق�مت به االإدارة ووعدهم بتقدمي 
مك�ف�أة م�لية قريب� من اأجل التح�سري للمو�سم 
اأن ملعب ال�سهيد  ، كم� ك�سف حمدثن�  اجلديد 
مت�ص  قريب�  ترميم�ت  �سيعرف  الط�هر  ميزان 
النق�ط  وبع�ص  واملر�ص  املالب�ص  تغيري  غرف 
االأخرى ت�أهب� ملوعد زي�رة جلنة ت�أهيل املالعب 

ليكون ج�هزا مع بداية املو�سم اجلديد.
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ت�ضريح بن �ضاحة �إىل �ضفوف 
�لرتجي �لتون�ضي

�لو�يل وعد �لفريق مبكافاأة خا�ضة
نظري حتقيق ال�سعود..        

�نطالق �لتح�ضري�ت يوم 5 جويلية 
و�ضبيعي باق يف �لتعد�د 

جلنة �لرت�ضيحات متدد 
�لآجال و�لكناري 

ي�ضري نحو �ملجهول 

�ضي حممد مل يلتقي زيد�ين بعد وترب�ض 
تون�ض يف 17 من �ضهر �أوت �ملقبل 

الرابعة  من  بداية  اليوم  اأم�سية  تنعقد 
لوف�ق  اال�ستثن�ئية  اجلمعية  زواال 
ت�أجيل  بــعــد  ــق  ــري ــف ال مبــقــر  �ــســطــيــف 
اكتم�ل  عدم  ب�سبب  ال�س�بقة  اجلمعية 
الن�س�ب، وح�سب ممثلي مديرية ال�سب�ب 
اال�ستثن�ئية  اجلمعية  فــ�إن  والري��سة 
�سيتم عقده� حتى يف ح�ل غي�ب الن�س�ب 
من  حيث  الفريق،  رئي�ص  اأو  الق�نوين 
رئي�ص  من  الثقة  �سحب  يتم  اأ�سن  املرجح 
مع  غي�به  ح�ل  يف  حم�ر  ح�س�ن  الن�دي 
ت�سكيل جلنة جلمع ملف�ت الرت�سح حت�سب� 
االأيــ�م  خــالل  انتخ�بية  جمعية  لعقد 
املقبلة، كم� �ستكون الفر�سة مواتية اأم�م 
اإيج�د  اأجــل  من  اله�وي  الن�دي  اأع�س�ء 
خمرج لالأزمة التي يع�ين منه� الوف�ق يف 

الوقت الراهن.
مق�بل  حم�ر  ح�س�ن  الرئي�ص  واأ�سرتط 
احل�سول  الــوفــ�ق  من  نه�ئي�  االن�سح�ب 
على االأموال التي يدين به� للوف�ق والتي 
حيث  �سنتيم  ماليري   8 مبلغ  اإىل  ت�سل 
على  احل�سول  على  حم�ر  الرئي�ص  اأ�سر 
اعرتاف ب�لدين من اأجل ت�سيد اال�ستق�لة 
واالن�سح�ب نه�ئي� وهو االأمر الذي رف�سه 
الــوفــ�ق  يف  الــفــ�عــلــني  املــ�ــســرييــن  بع�ص 
للغ�ية  مرتفعة  امل�لية  القيمة  اأن  بحكم 

اأن الوف�ق يع�ين من ديون اأخرى  خ��سة 
مرتاكمة مع جلنة املن�زع�ت التي تط�لب 
القدامى،  الالعبني  م�ستحق�ت  بت�سوية 
اإ�سمنت  �سركة  وافقت  منف�سل  �سي�ق  ويف 
عني الكبرية على متويل الوف�ق يف بطولة 
املو�سم اجلديد بقيمة م�لية مرتفعة مع 
رئي�سي  ال�سركة كم�س�هم  اإمك�نية دخول 
انتظ�ر  يف  للوف�ق  التج�رية  ال�سركة  يف 
يف  للم�س�همني  الع�مة  اجلمعية  عقد 

ال�سركة بغية درا�سة هذه الق�سية.
ومت تعيني الالعب ال�س�بق للوف�ق ي�سعد 
ل�سب�ب  الع�م  املدير  من�سب  يف  بورحلي 
ال�س�بق  املدير  خلالفة  وهذا  ق�سنطينة 

ــ�ء مــهــ�مــه، وكــ�ن  ــه عــرامــة الـــذي مت اإن
الط�قم  اإىل  لالن�سم�م  مر�سح�  بورحلي 
فيم�  ال�س�ئفة،  هــذه  للوف�ق  االإداري 
تو�سل املدافع ربيعي اإىل اتف�ق مع فريق 
اإحت�د الع��سمة حيث من املنتظر اأن يوقع 
على عقد مع هذا الفريق يف غ�سون االأي�م 
اأن الو�سعية غري وا�سحة  املقبلة خ��سة 
يف بيت الوف�ق، ومن ج�نبه تف�و�ص و�سط 
�سب�ب  اإدارة  مع  جحنيط  اأكــرم  امليدان 
توقيع  عن  احلديث  يدور  حيث  بلوزداد 
الالعب لعقد اأوىل مع ت�سكيلة ال�سب�ب يف 
ظل العر�ص املغري الذي و�سله من املدير 

الع�م لل�سب�ب �سعيد عليق. 

الط�هر  ت�جن�نت  ــ�ع  دف رئي�ص  اأقــدم 
االألع�ب  �س�نع  ت�سريح  على  قرعي�ص 
الرتجي  �سفوف  اإىل  بــالل  �س�حة  بــن 
الالعب  اأم�سى  حيث  التون�سي  الري��سي 
على عقد مع الفريق التون�سي يف �س�عة 
مت�أخرة من ليلة اأول اأم�ص ملدة 4 موا�سم 
امل�لية  القيمة  عن  الك�سف  دون  وهــذا 
بع�ص  تــ�أكــيــد  ــم  رغ التحويل  ل�سفقة 
الت�سريح  ورقة  قيمة  اأن  على  االأطراف 
وهي  �سنتيم،  ماليري   5 مبلغ  جتـــ�وزت 
يف  ت�س�هم  اأن  �س�أنه�  من  التي  القيمة 
التحويالت  ل�سوق  الدف�ع  اإدارة  دخول 
اجليد  والــتــحــ�ــســري  ــوة  ــق ب الــ�ــســيــفــيــة 
ا�ستف�دت  كم�  الق�دم،  املو�سم  لبطولة 
اأي�س� من ترب�ص �سيفي يف  اإدارة الدف�ع 

مركز حت�سريات الرتجي. 
عقد  جتــديــد  ــ�ع  ــدف ال اإدارة  وقـــررت 
للمو�سم  حت�سب�  وون��ص  م�رو�سي  الث�ين 
الــقــرار يف ظــل نية  الــقــ�دم حيث جــ�ء 

من  بعدد  االإحتف�ظ  يف  الفريق  اإدارة 
االإت�س�الت  تبقى  فيم�  الن�دي  رك�ئز 
مدافع  مرمى،  ح�ر�سي  ل�سم  متوا�سلة 
ميدان  و�سط  حموريني،  مدافعني  اأمين، 
ومه�جم  هجومي  ميدان  و�سط  دف�عي، 
ــ�رت  اأث ــذي  ال الــوقــت  يف  ــذا  وه �سريح، 
امل�سريين  قبل  من  املتبعة  ال�سي��سة  فيه 
ق�سم  مــن  العــبــني  بــ�إنــتــداب  واملتعلقة 
الهواة وم� بني الرابط�ت امتع��ص اأن�س�ر 
التع�قد  ب�سرورة  الذين ط�لبوا  الفريق 
وهذا  الــعــ�يل  امل�ستوى  مــن  العبني  مــع 
�سريع�  العودة  من  الفريق  يتمكن  حتى 
االإكتف�ء  بــدل  االأوىل  الــرابــطــة  اإىل 
الــبــقــ�ء يف  اأجـــل حتقيق  ــن  م بــ�لــلــعــب 
الدف�ع  اإدارة  وك�نت  الث�نية،  الرابطة 
الالعبني  من  مع عدد كبري  تع�قدت  قد 
الق�دمني من خمتلف اأندية الهواة خالل 
عدد  مغ�درة  مق�بل  يف  الف�رطة  االأيــ�م 

كبري من العبي الو�سم الف�رط. 

انتهت اليوم املهلة الق�نونية ال�ستقب�ل 
ملف�ت املرت�سحني ح�سب مولود ال�س�بي 

حيث مل وحلد كت�بة هذه االأ�سطر 
مل يتم و�سع اأي ملف للرت�سح لرئ��سة 

احت�د تب�سة خالل م� تبقى من العهدة 
االأوملبية، ليبقى الكن�ري من دون 

رئي�ص حتى من دون مكتب م�سري موؤقت 
م� يجعل و�سعيته ت�سوء.

هذا و�ستتقدم جلنة الرت�سيح�ت 
بطلب التمديد ومن املنتظر ح�سب 
مولدي ال�س�بي اأنه �سيتم االإت�س�ل 
مبدير ال�سب�ب والري��سة للوالية 

تب�سة الزهواين من اأجل اأعط�ء مهلة 
اإ�س�فية تدوم خم�سة اأي�م قد يعرف 

الفريق خالله� اجلديد يف االأي�م 
الق�دمة.

وبعد انته�ء املدة الق�نونية للرت�سح 
وو�سع امللف�ت وعدم تقدم اأي طرف 

لرتاأ�ص الفريق ق�مت جمموعة 
من اأن�س�ر ب�ت�س�ل مبدير ال�سب�ب 

والري��سة  من اأجل اإيج�د حل �سريع 
وتقدمي م�س�عدات الزمة للفريق 
خالل الفرتة الق�دمة، ومن جهته 

امل�سوؤول االأول عن ال�سب�ب والري��سة 
يف تب�سة �سيت�سل ب�ل�سلط�ت املحلية 

و�س�ء البلدية اأو الوالية الإيج�د حلول 
للفريق الذي ي�سري نحو املجهول.

وفاق �صطيف 

اأهلي الربج

دفاع تاجنانت 

جنم تازوقاغت

جمعية ��ضتثنائية جديدة ل�ضحب �لثقة من �لرئي�ض حمار 

عبد اله�دي. ب

اأ.ج

عبد اله�دي. ب

عبد اله�دي. ب
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ركزت ال�سحف االإيط�لية ال�س�درة 

اأم�ص، على قرار االحت�د االأوروبي لكرة القدم )يويف�(، 
ا�ستبع�د ميالن من الدوري االأوروبي يف املو�سم املقبل، على خلفية انته�ك 

ق�نون اللعب امل�يل النظيف.

وعنونت �سحيفة "الغ�زيت� ديللو �سبورت": "اتف�ق مع ميالن.. 
العقوبة: الرو�سونريي خ�رج الدوري االأوروبي. بعد اال�ستبع�د املتفق 

عليه، �سفقة اليويف� تعني اأن الفريق لن ي�س�رك يف البطولة، لكن 
الن�دي يبت�سم.. وتورينو يحل حمله يف اأوروب�". 

واأ�س�فت: "ب�ريال، روم� يتفوق، العر�ص املقدم هو 35 مليون يورو 
بج�نب ديفريل، م�ذا �سيفعل اإنرت؟ لقد مت االتف�ق مع ك�لي�ري، وهذا 

لغز غ�م�ص".
وت�بعت "غ�رة جوفنتو�ص، رابيو نعم.. الالعب الفرن�سي ب�ت على 

اأعت�ب االن�سم�م لليويف وبيليغريني ي�سل اإىل البي�نكونريي يف �سفقة 
تب�دلية حيث �سينتقل �سبين�زوال اإىل روم�". 

فيم� خرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "روم� ينجز �سفقة ب�ريال، 
عر�ص قيمته 35 مليون يورو، بج�نب ديفريل يبقي ك�لي�ري �سعيًدا".

وت�بعت: "نيكولو �سيخت�ر بن�ء على م� هو اأف�سل لك�لي�ري، لكن اإذا اأع�د م�روت� 
اإطالق عر�سه فقد يتغري االأمر"

واأ�س�فت: "�سفقة تب�دلية بني جوفنتو�ص وروم�، حيث �سينتقل �سبين�زوال اإىل 
روم�، يف مق�بل ان�سم�م لوك� بيليغريني اإىل اليويف".

وت�بعت: "حكم اليويف�، ميالن خ�رج ك�أ�ص الدوري االأوروبي، وفون�سيك� ب�إمك�نه اأن يبت�سم.. مت اإق�س�ء الرو�سونريي ملدة ع�م، لذا 
اجلي�لورو�سي يدخل مرحلة دور املجموع�ت من الدوري االأوروبي، وتورينو من الت�سفي�ت التمهيدية". 

ونقلت �سحيفة "توتو �سبورت" مقتطف�ت من ت�سريح�ت م�رت�سيلو ليبي، يف حواره مع ال�سحيفة، حيث ق�ل: 
مدافع  ليخت،  دي  م�تي��ص  مع  التع�قد  من  اليويف  اقرتاب  بعد  ظ�هرة"،  على  ح�سلت  لقد  "جوفنتو�ص، 

اأي�ك�ص.
واأ�س�فت "تب�دل االأظهرة: �سبين�زوال اإىل اجلي�لورو�سي، ولوك� بيليغريني اإىل 

البي�نكونريي".وختمت "اليويف� ي�ستبعد ميالن من الدوري االأوروبي، 
وروم� يدخل مرحلة املجموع�ت، بينم� تورينو اإىل االأدوار 

التمهيدية مثلم� حدث قبل 5 �سنوات". 

عقوبة ميالن 
واتفاق اليويف 
وروما الأبرز 

يف �شحف 
اإيـــطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن وجود 
مناف�شة بني بر�شلونة وريال مدريد على 
املريكاتو  يف  هولندي  جنم  مع  التعاقد 

ال�شيفي اجلاري.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�شحيفة  ووفًقا 
ي�شقط  مل  بر�شلونة  ف��اإن  االإ�شبانية، 
دوين فان دي بيك، العب و�شط اأياك�ص، 
هذا  ل�شمه  وي��خ��ط��ط  ح�شاباته  م��ن 

ال�شيف.
مكتماًل  بر�شلونة  و���ش��ط  خ��ط  وك���ان 
ي��ون��غ،  ف��ري��ن��ك��ي دي  م���ع  ب��ال��ت��ع��اق��د 
باالإ�شافة اإىل تواجد اإيفان راكيتيت�ص، 
اأرتورو  ميلو،  اآرثر  بو�شكيت�ص،  �شريجيو 
فيدال، كارلي�ص األينا، رافينيا األكانتارا، 
روبرتو،  و�شريجي  ���ش��واري��ز،  ديني�ص 

ول��ذل��ك ق��ل االه��ت��م��ام ب��ف��ان دي بيك 
االأنظار  لتوجيه  بر�شلونة  عاد  واالآن 
الرحيل  ب�شبب  اأي��اك�����ص،  جن��م  ���ش��وب 
ورافينيا  ���ش��واري��ز  لديني�ص  املحتمل 

األكانتارا هذا ال�شيف.
ا ل�شم فان دي  وي�شعى ريال مدريد اأي�شً
عر�ص  ينوي  امللكي  النادي  ولكن  بيك، 
يطلب  بينما  فقط،  ي��ورو  مليون   50
اأياك�ص احل�شول على مقابل من 60 اإىل 

مليوًنا.  65
جنم  اإىل  ب��و���ش��ل��ت��ه  امل��رين��غ��ي  ووج����ه 
اأياك�ص، بعدما وجد �شعوبات يف التعاقد 
و�شط  العب  بوغبا،  بول  الفرن�شي  مع 

مان�ش�شر يونايتد.
ُيذكر اأن فان دي بيك، )21 عاًما( قدم 

مو�شًما مميًزا مع اأياك�ص؛ حيث لعب 57 
مباراة، ومل يتعر�ص الأي اإ�شابة، و�شجل 
حا�شمة. متريرة   13 وقدم  هدًفا،   17

اإىل  جوفنتو�ص،  فريق  الع��ب  و�شل 
�شباح  روم���ا،  االإي��ط��ال��ي��ة  العا�شمة 
الفحو�شات  الإج���راء  ال�شبت،  ال��ي��وم 
ان�شمامه  عقود  توقيع  قبل  الطبية 
املو�شم  م��ن  ب��داي��ة  ل��ل��ج��ي��ال��ورو���ش��ي، 

اجلديد.
اأن  مريكاتو"،  "كالت�شيو  موقع  وذك��ر 
االأي�شر  الظهري  �شبينازوال،  ليوناردو 
عن  قليلة  خطوات  يبعد  جلوفنتو�ص، 
�شفقة  يف  روم���ا،  م��ع  تعاقده  اإك��م��ال 
لوكا  مبقت�شاها  ينتقل  ت��ب��ادل��ي��ة، 
اإىل  ال�شاب،  روم��ا  ظهري  بيليغريني، 

�شفوف جوفنتو�ص.
�شيجري  ���ش��ب��ي��ن��ازوال  اأن  واأ����ش���اف 
على  �شيوقع  ثم  ومن  الطبي،  الفح�ص 
العًبا  لي�شبح  لروما،  ان�شمامه  عقود 
اإىل  م�شريا  الذئاب،  �شفوف  يف  ر�شمًيا 
 3 اأن �شبينازوال �شيح�شل على حوايل 
املو�شم  يف  �شنوي  كراتب  يورو،  ماليني 

الواحد.
جوفنتو�ص  اأن  اإىل  امل��وق��ع  ول��ف��ت 

�شيح�شل على لوكا بيليغريني، بجانب 
يورو، كتعوي�ص عن رحيل  10 ماليني 
على  النادي  �شي�شاعد  ما  �شبينازوال، 

فيما  ميزانيته  ت��وازن  على  احلفاظ 
يتعلق باللعب املايل النظيف.
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خامي�ش رودريغيز:

نفى نادي بر�شلونة، �شائعة ب�شاأن التعاقد 
مهاجم  غريزمان،  اأنطوان  الفرن�شي  مع 

اأتلتيكو مدريد، يف املريكاتو ال�شيفي.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
دفع  نيته  نفى  بر�شلونة  فاإن  االإ�شبانية، 
ال�شرط  مليون يورو قيمة   120 اأكر من 
اجلزائي يف عقد غريزمان، من اأجل �شم 

املهاجم الفرن�شي.
ال�شرط  قيمة  تنخف�ص  اأن  املنتظر  ومن 
اإىل   200 اجلزائي يف عقد غريزمان من 
120 مليون يورو بدًءا من يوم 1 جويلية 

املقبل.
اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  التقارير  بع�ص  وك��ان��ت 
يورو  مليون   126 تقدمي  ينوي  بر�شلونة 

يف ال�شفقة، الإقناع اأتلتيكو باملوافقة على 
تق�شيط املبلغ.

كما نفى النادي الكتالوين عقد جل�شة مع 
على  للتفاو�ص  مدريد،  اأتلتيكو  م�شوؤويل 

قيمة �شفقة غريزمان.
وال ي�شتبعد نادي بر�شلونة دفع مقابل اأقل 
حالة  يف  الفرن�شي،  املهاجم  مع  للتعاقد 
ال�شفقة  يف  البار�شا  العبي  اأحد  اإدخ��ال 
املطلوب  �شيميدو  نيل�شون  الربتغايل  مثل 

يف اأتلتيكو مدريد.
ينهي  اأن  الكتالونية  ال�شحيفة  وتوقعت 
 10 ي���وم  غ��ري��زم��ان  �شفقة  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

جويلية املقبل.

روم��ا  ن���ادي  اإن  اإي��ط��ايل،  �شحفي  تقرير  ق��ال 
اقرب من التعاقد مع نيكولو باريال، 

خالل  ك��ال��ي��اري،  فريق  موهبة 
ال�شيفية  االن��ت��ق��االت  ف��رة 

احلالية.
"كوريري  �شحيفة  وذك��رت 
باريال،  اأن  �شبورت"،  ديللو 

العب و�شط كالياري، والذي 
اإن��ر  اإىل  ب��ال��رح��ي��ل  ارت��ب��ط 

ميالن يف ال�شيف اجلاري، بات على 
اأعتاب االنتقال اإىل �شفوف روما.

املقدم  العر�ص  على  وافق  كالياري  اأن  واأ�شافت 
من روما، ل�شراء باريال، واملقدر ب�35 مليون يورو 
باالإ�شافة اإىل رحيل جريجوري ديفريل، العب 

الذئاب اإىل كالياري.
االتفاق  ينق�شه  روما  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 

التقارير  بع�ص  اأن  مو�شحة  الالعب،  مع 
يرغب  ال��ن��ادي  اأن  اإىل  ت�شري 
ملدة  بعقد  الالعب  �شم  يف 
يح�شل  �شنوات،  خم�ص 
 2.5 على  باريال  فيها 
باالإ�شافة  مليون يورو 
ل��ل��م��ك��اف��َات، ك��رات��ب 
امل���و����ش���م  يف  ����ش���ن���وي 

الواحد.
ماروتا،  بيب  اأن  اإىل  واأ�شارت 
ميالن،  الإن��ر  التنفيذي  الرئي�ص 
�شيجتمع بجوليني، رئي�ص كالياري، يوم االإثنني 
ان�شمام باريال  اإمكانية  اأجل مناق�شة  املقبل، من 
هي  ال��الع��ب  اإرادة  واأن  خا�شة  ل��ل��ن��ريات��زوري، 
اللعب لالإنر حتت قيادة اأنطونيو كونتي، املدير 

الفني اجلديد.

ميالن،  حت��رك  ع��ن  اإي��ط��ايل،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
خالل  مدريد  ري��ال  جنوم  اأح��د  مع  التعاقد  اأج��ل  من 

املريكاتو ال�شيفي اجلاري.
االإيطالية،  �شبورت"  ديللو  "كوريري  ل�شحيفة  ووفًقا 
يورو،  مليون   40 لتقدمي  ا�شتعداد  على  ميالن  ف��اإن 
ريال  العب  �شيبايو�ص،  داين  االإ�شباين  �شم  اأجل  من 

مدريد.
ب�شفقات  �شفوفه  بناء  الإع��ادة  الرو�شونريي  وي�شعى 
بالبطوالت  امل�شاركة  م��ن  ا�شتبعاده  عقب  مم��ي��زة، 

ال�شروط  النتهاك  املقبل،  املو�شم  خ��الل  االأوروب��ي��ة 
اخلا�شة بقانون اللعب املايل النظيف.

ويواجه ميالن مناف�شة من اآر�شنال وتوتنهام هوت�شبري 
عن  للرحيل  مر�شًحا  بات  الذي  �شيبايو�ص،  �شفقة  يف 
من  خروجه  عقب  ال�شيف،  برنابيو" هذا  "�شانتياغو 

ح�شابات املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان.
خط  لدعم  اآخرين  العبني  يراقب  ميالن  اأن  يذكر 
وج��وردان  )اآر���ش��ن��ال(،  ت��وري��را  لوكا�ص  مثل  الو�شط 

فريتوت )فيورنتينا(، وديني�ص برايت )�شامبدوريا(.

العب  رودريغيز  خامي�ص  الكولومبي  الدويل  اأكد 
الفرة  يف  م�شتقبله  اأن  مدريد،  ريال  و�شط  خط 

املقبلة، بيد اإدارة املرينغي فقط.
�شحيفة  نقلتها  ت�شريحات  خالل  خامي�ص،  وقال 
ال  "م�شتقبلي؟  االإ�شبانية:  ديبورتيفو"  "موندو 
اأعرف، اأمامي 20 يوًما للتفكري فيه.. االأمر يعتمد 
على ريال مدريد، وهناك اأ�شخا�ص داخل النادي 

ُيقررون الكثري وال ميكنني فعل اأي �شيء".
يف  ب��الده  منتخب  مع  �شارك  قد  خامي�ص  وك��ان 

قبل  ال��ربازي��ل،  يف  املُقامة  اأمريكا  كوبا  بطولة 
اأمام  النهائي  ربع  الدور  من  اليوم  فجر  االإق�شاء 
بعد   )4-5( بنتيجة  الرجيح  بركالت  ت�شيلي، 
انتهاء الوقت االأ�شلي واالإ�شايف بالتعادل ال�شلبي 

بدون اأهداف.
وخرج خامي�ص من ح�شابات الفرن�شي زين الدين 
زيدان املدير الفني لريال مدريد، وارتبط ا�شمه 
لعالقته  نظًرا  موؤخًرا،  لنابويل  باالنتقال  بقوة 

املميزة مع كارلو اأن�شيلوتي.

بر�شلونة ينفي 
�شائعة ب�شاأن 

�شفقة غريزمان
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ال�سي�دلة املن�وبون خالل الفرتة الليلية )من ال�س�عة 19:00 اإىل ال�س�عة 08:00 �سب�ح�(

بعد قرار وزارة الداخلية الق�ساء على بطاقة التعريف الورقية  

يف بادرة اأتاحت لعمال النظافة يوما للراحة

ق�سى 19 �سنة يف العراء ويحلم ب�سكن ياأويه

جمتمعبعد عثور عمال النظافة على �سحر وطال�سم مبقابر باتنة الأحد 19 يونيو 2969/ 30  جوان 2019 املوافق لـ 27 �شوال 161440

اآلف املواطنني يتهافتون على طلب البطاقة البيومرتية

اأزيد من 100متطوع يخو�شون جتربة رفع القمامة بربيكة

عمي حممد ينا�شد وي�شتجدي وايل ولية باتنة

ليخلوا  الليل  خيوط  ان�سدال  ينتظرون  م�سعوذون 
املق�بر،  اإىل  يتوجهون  حيث  لهم،  اجلرمية  م�سم�ر 
ينب�سون ترابه� ويطمرون اأعم�ال �سحرية �سيط�نية 
وخلفه� نية �سريرة يف تدمري حي�ة امل�ستهدف ب�أعم�ل 
ال�سحر، نظرا مل� يعرث عليه عم�ل التنظيف من �سور 
لل�سح�ي� مكتوب عليه� طال�سم تدعو لتعطيل رزقهم 
ب�جلنون  واإ�س�بتهم  الزوجية  حي�تهم  وتــدمــري 

واخلبل وحتى ب�أخبث االأمرا�ص واملوت.
ق�ئمة  �سمن  تــنــدرج  ال�سحر  مــن  كــثــرية  ــــواع  اأن
بطلب  ال�س�حر  به�  يقوم  التي  ال�سيط�نية  االأعم�ل 
اأ�سريا  وبــ�ت  اإن�س�نيته  من  احلقد  جــرده  زبــون  من 
للنواي� اخلبيثة التي تدفعه للقي�م ب�أعم�ل �سعوذة 
تعد  كونه�  اهلل  يغفره�  ال  التي  الكب�ئر  من  تعترب 
�سرك� به، فال يتوانى الزب�ئن من �سع�ف النفو�ص عن 
مهم�  مط�لبه  خلف  واالنقي�د  ال�س�حر  اإىل  التوجه 
ال�سحر االأ�سود  املو�سوع هو جن�ح  ع�سرت، ف�ملهم يف 
الذي غ�لب� م� يذهب �سحيته طرف ث�لث ج�هل مب� 

يحيط به من �سوء النواي�.
العديد  به  اأدىل  م�  ح�سب  املطمور  ال�سحر  ويعترب 
من االأئمة والرق�ة يف ب�تنة من اأ�سعب اأنواع ال�سحر 

اإ�سرارا ب�مل�ستهدف به�، ويعترب من ال�سحر  واأكرثه� 
الث�لث،  االأ�سود الذي يراد به تدمري حي�ة الطرف 
يف  اأو  القبور،  بني  الــرتاب  يف  طمره  يتم  م�  وغ�لب� 
القي�م  اإىل  ب�الإ�س�فة  امليت،  جثة  بج�نب  القرب 
بو�سع ال�سحر يف اأفواه احليوان�ت ك�لكالب والقطط 
تعترب  التي  املقربة  يف  دفنه�  قبل  بخيطه�  والقي�م 
عن  وزب�نيتهم  ال�سحرة  يتوانى  مل  مقد�س�  مك�ن� 
لالأخالق  املن�فية  ال�سيط�نية  ب�أعم�لهم  تدني�سه 

والدين.

عرائ�س م�صتهدفات يف"ليلة احلنة"
ب�أعم�ل  امل�ستهدفني  اأكــرث  من  العرائ�ص  اأ�سبحت 
الزواج  م�س�ألة  اأ�سحت  اأن  بعد  وال�سعوذة  ال�سحر 
يف  نف�سه�  تطرح  التي  املوا�سيع  اأبرز  من  والعنو�سة 
ه�ج�ص  و�س�ر  ع�مة،  ب�سفة  اجلــزائــري  املجتمع 
اإف�س�د حي�ة العرو�ص حتى قبل دخلته� من االأفك�ر 
واحل�قدين  احل��سدين  تـــراود  التي  ال�سيط�نية 
ال�س�حرين،  ويق�سدون  الكيد  يكيدون  فتجعلهم 
وقبل ذلك قد ينتهز هوؤالء فر�سة غي�ب االأهل من 
املقربني للعرو�ص الأخذ بع�ص من حنته� وا�ستعم�له� 

وال�سعي  العرو�ص  بيت  لتخريب  ال�سحر  اأعم�ل  يف 
لطالقه� اأو وف�ته� ووف�ة عري�سه�، اأو تع�سري االإجن�ب 
ال�سوء  اأهل  لديه�، وغريه� من امل�س�ئب التي يتمنى 
اأهل  العرو�ص، ولذلك ب�ت لزام� على  اأن ت�س�ب به� 
اأن  واأخواته�  اأمه�  غرار  على  املقربني  من  العرو�ص 
يقمن بحرا�سة احلن�ء وكل توابعه� واأخذه� بعيدا 

عن االأعني حتى ال تقع يف اأيدي احل�قدين.

حرا�صة م�صددة على ماء امليت بعد تغ�صيله
من  كذلك  به�  امليت  غ�سل  يتم  التي  املي�ه  اأ�سبحت 
اقتن�ئه�  ال�سحرة عن  يتوانى  التي ال  ال�سحر  لوازم 
ب�عوا  الذين  النفو�ص  �سع�ف  من  ب�هظة  ب�أثم�ن 

ق�موا  الــذي  للم�ء  ببيعهم  واأخالقهم  �سم�ئرهم 
بتغ�سيل امليت به، وحيث اأن الكثري من اأهل املوتى ال 
يجيدون غ�سل ميتهم ومنهم من يخ�ف روؤية اجلثث 
على  امليت  غ�سل  عملية  يف  يعتمد  مــن  منهم  ــ�إن  ف
اإغــراءات  اأمــ�م  ي�سعفون  من  منهم  الذين  االأجــراء 
امليت  تغ�سيل  م�ء  من  قوارير  ببيع  ويقومون  املــ�ل 
ال�سحرية  ب�أعم�لهم  للقي�م  وامل�سعوذين  لل�سحرة 

ال�سيط�نية.

اأئمة ورقاة ين�صحون بتح�صني النف�س يوميا
مــن خالل  ــ�ة دومـــ�  ــرق وال االأئــمــة  ين�سح جــمــوع 
بقراءة  النف�ص  حت�سني  ــرورة  ــس � على  خطبهم 
الليل،  ويف  ومــ�ــســ�ء  �سب�ح�  الــيــومــيــة  االأدعـــيـــة 
عليه�  واحلف�ظ  ب�ل�سالة  االلتزام  اإىل  ب�الإ�س�فة 
االآي�ت  وخ��سة  القراآن  قــراءة  وكــذا  اأوق�ته�،  يف 
مع  وبــ�ملــوازاة  واحل�سد،  لل�سحر  املبطلة  القراآنية 
لرقية  اخل�سوع  ب�سرورة  اأي�س�  الرق�ة  ين�سح  ذلك 
بقدرته  معروف  راقي  عند  الآخر  وقت  من  �سرعية 
بيد  ال�سف�ء  ويبقى  الكرمي  ب�لقراآن  العالج  على 

اخل�لق عز وجل.

ربيعة  ال�سيد  ين��سد 
"عمي  املــدعــو  ال�سعيد 
وايل  الــ�ــســيــد  حممد"، 
للتدخل  ب�تنة  واليـــة 
لو�سعيته  حــل  واإيــجــ�د 
ق�ئمة  من  اإق�س�ئه  بعد 
التي  ــــرية  االأخ ال�سكن 
ا�ستف�د منه� نحو 1421 
يف  ــدد  ه حيث  �سخ�ص، 
ب�لتخلي  ذاتـــه  الــوقــت 
ــتــه وبــنــ�تــه  ــل ـــن عــ�ئ ع
�سدت  بعدم�  ــ�درة  ــغ وامل

جميع ال�سبل يف وجهه.
الــذي  حممد"  "عمي 
اأنهكته احلي�ة مت�م� كم� 
امل�سوؤولني  وعود  اأنهكته 

يقيه  �سكن�  ب�إعط�ئه  ب�تنة،  واليــة  يف  ال�س�بقني 
مزرية  ح�لة  يف  ك�ن  وال�سي�ع،  الت�سرد  من  وبن�ته 
ال�سكن  ق�ئمة  على  كبرية  اآمــ�ال  علق  بعدم�  للغ�ية 
املعلن عنه� موؤخرا، والتي مل يرد فيه� ا�سمه م� اأدخله 
اأنه  خ��سة  بعد،  ي�ستوعبه�  مل  حقيقية  �سدمة  يف 
تلقى العديد من الوعود من طرف م�سوؤولني حمليني 
والذين اأكدوا له قبل اأ�س�بيع قليلة ان ا�ستف�دته من 
ورود  بعدم  بعده�  ليتف�ج�أ  منه،  مفروغ  اأمر  ال�سكن 

ا�سمه �سمن امل�ستفيدين.
حمي�ه  تعلو  والغ�سب  واال�ستي�ء  احلرية  من  ح�لة 
وهو ينزل �سيف� على مقر "االأورا�ص نيوز" ليحكي لن� 
ق�سته مع الت�سرد الأزيد من ثالثة عقود، حيث ع��ص 
بعديد االأم�كن واالأحي�ء مرمي� بني جدران مته�لكة 
العي�ص  �سروط  من  �سرط  اأي  طي�ته�  يف  حتمل  ال 
دخله  وت�سرده�،  ع�ئلته  �سي�ع  من  تقيه  اأنه�  �سوى 
اأحي�ن� كثرية  ينعدم  والذي  واملحدود  الب�سيط جدا 
ي�ستقر  مل  التي  احلــرة  االعم�ل  يف  ن�س�طه  بحكم 
احلي�ة  �سروري�ت  بتوفري  له  ي�سمح  مل  بت�ت�،  به� 
الأبن�ئه ومل ي�ستطع بذلك توفري �سكن اأي�س� وهو م� 

املح�سنني  من  العديد  جعل 
يقومون مب�س�عدته واإيوائه 
على اأمل ا�ستف�دته من �سكن 
اأودع  اأنــه  ورغــم  اجتم�عي، 
 2000 عـــ�م  ال�سكن  مــلــف 
لغ�ية  ي�ستفد  مل  ــه  اأن غــري 
يعي�ص  جعله  م�  وهو  اليوم 
مهددا  ع�رمة  غ�سب  ح�لة 
بــ�النــتــحــ�ر اأحــيــ�نــ� وتــرك 
بــنــ�تــه وعــ�ئــلــتــه تــرتامــى 
يف  مت�س�ئال  اأخــرى،  اأحي�ن� 
نف�ص الوقت من حجم القهر 
يعي�سه�،  التي  "واحلقرة" 
كيف ي�ستفيد �سخ�ص اأعزب 
�سكن  ــن  م عــ�ئــلــة  ميــلــك  ال 
حترم  ــني  ح يف  اجــتــمــ�عــي 
له�،  احل�جة  ب�أم�ص  هي  �سكن�ت  من  ب�أكمله�  ع�ئالت 
االأخــرية  ال�سنوات  يف  اأودعــت  ملف�ت  تقبل  وكيف 

فقط على ملف�ت تنتظر منذ عقود؟
هكذا حدثن� "عمي حممد" �س�حب 57 �سنة، الذي 
ي�أوي  �سكن  انتظ�ر  يف  عمره  اأفنى  اأنــه  وا�سح�  بدا 
بن�ته ح�سب قوله، وال يزال ي�أمل يف التف�تة جدية 
يف  النظر  الإع�دة  الوالية  ووايل  ال�سلط�ت  قبل  من 
اأودعه يف  "18104" والذي  ملفه الذي يحمل رقم 
مل  موؤخرا  اأنه  خ��سة   ،2000 �سنة  من  اأكتوبر   19
يجد من مك�ن ي�أوي اإليه �سوى اللجوء الإحدى البيوت 
اأغلقت جميع  "ال�سبخة" بعدم�  ب�ملك�ن الذي ي�سمى 
وانعدام دخله ومل يجد  االأبواب يف وجهه بواليته 
نداوؤه  يرفع  اليوم  وه�هو  ع�ئلته،  رمق  به  ي�سد  م� 
لل�سلط�ت وامل�سوؤولني الذين وعدوه قبال مب�س�عدته، 
ق�رب  الذي  طلبه  يف  النظر  واإعــ�دة  اإليه  اللتف�تة 
ثالثة عقود يف انتظ�ر �سكن يجمعه وع�ئلته وبن�ته 

االأربع.
ال�سيد  ه�تف  رقــم  ت�سرفكم  حتــت  ن�سع  بــدورنــ� 

ال�سعيد للتوا�سل معه: 0790058002.

واجلم�ع�ت  الداخلية  وزارة  اأ�سدرت  اأن  بعد 
املحلية والتهيئة العمرانية خالل االأي�م القليلة 
كل  امتالك  �سرورة  اإىل  يف�سي  قــرار  امل��سية 
البيومرتية  التعريف  لبط�قة  جزائري  مواطن 
ق�سد  الورقية  البط�قة  على  الق�س�ء  اجل  من 
مواكبة  واأيــ�ــســ�  اجلــزائــريــة  االإدارة  رقمنة 
تعرف  التع�مل،  ل�سهولة  نظرا  التكنولوجي� 
قبل  من  وا�سع�  ته�فت�  الوالية  بلدي�ت  خمتلف 
بهذه  اخل��سة  الوث�ئق  ال�ستخراج  املواطنني 

البط�قة.
هذه  ت�سهد  الوطن،  واليــ�ت  ب�قي  غــرار  وعلى 
االأي�م العديد من بلدي�ت ب�تنة ته�فت� كبريا من 
طرف املواطنني على طلب االأوراق اخل��سة مبلف 

هذه  على  احل�سول  اجل  من  الرقمية  البط�قة 
االأخرية خ��سة واأنه� قد ت�سهل احل�سول على كل 
الوث�ئق االإدارية بوا�سطة البط�قة البيومرتية 
كونه� عب�رة عن بوابة اإلكرتونية عرب االنرتنيت 
كون وزارة الداخلية عمدت اإىل ا�ستخدام خربة 
البط�قة  مــن  جعلوا  الــذيــن  الـــوزارة  مهند�سي 
االلكرتونية عب�رة عن م�س�حة متكن م�ستعمليه 
من قراءة البي�ن�ت املخزنة يف ال�سريحة الذكية 
اخلدمة  هــذه  البيومرتية،  التعريف  لبط�قة 
اأو  العمومية  لــــالإدارات  �ست�سمح  االإلكرتونية 
بط�قة  على  احل�ئزين  املواطنني  وكذا  اخل��سة 
القراءة  مــن  البيومرتية  الوطنية  التعريف 

االإلكرتونية ملعطي�ت البط�قة.

التوا�سل  �سبك�ت  رواد  من  العديد  ودعــ�  هــذا 
اإىل �سرورة احل�سول على البط�قة  االجتم�عي 
الع�سرنة  ملواكبة  الرقمية  اأو  االلــكــرتونــيــة 
املتقدمة،  ــدول  ال اإليه  و�سلت  الــذي  وامل�ستوى 
خ��سة اأن هذا النوع من البط�ق�ت يحوي هوية 
ي�ستوجب  اأيــن  جــزائــري،  مواطن  لكل  ر�سمية 
ا�ست�سداره�  �سنة   16 بلغ  �سخ�ص  كــل  على 
اأجل  من  ــر،  االأم تطلب  كلم�  وتقدميه�  وحمله� 
االإدارات  جميع  من  خ��سة  وث�ئق  اأي  ا�ستخراج 
وال  اال�ستعم�ل  �سهلة  اأنه�  وحتى  اجلزائرية، 
تتطلب وقت� كبريا يف املع�مالت الن كل املعلوم�ت 
البط�قة  �سريحة  يف  خمزنة  ب�س�حبه�  اخل��سة 

االلكرتونية.

عم�ل  بــدون  "يوم  مب�درة  حظيت 
طرف  من  وا�سعة  ا�ستج�بة  نظ�فة" 
عدد وا�سع من املتطوعني ممن اأبدوا 
اهتم�مهم للم�س�همة يف اإظه�ر الوجه 
اجلميل للمدينة، واإعط�ء يوم راحة 
اأزيــد  فبم�س�ركة  النظ�فة،  لعم�ل 
80ع�مل  يفوق  مب�  100متطوع  من 
انطلقت  بــريــكــة،  ببلدية  نــظــ�فــة 
اأمـــ�م  ــن  م الــ�ــســبــت  ــص  ــ� اأم �سبيحة 
نظ�فة  عملية  البلدية  احلــظــرية 
ملدينة  الكربى  املح�ور  م�ست  وا�سعة 
اليوم  املختلفة،  و�سوارعه�  بريكة 
التطوعي  �سنع احلدث على امل�ستوى 
تطوعية  بــــ�درة  كــونــه   ، الــوطــنــي 
فيه�  �س�رك  نوعه�  من  االأوىل  تعد 
االإطـــ�رات  مــن  لالنتب�ه  الفــت  عــدد 
من  و�سخ�سي�ت  الدولة  يف  ال�س�مية 
حم�ميني،  �سح�فيني،  الق�س�ء،  �سلك 

اأطب�ء،  الــعــ�يل،  التعليم  اأ�ــســ�تــذة 
النظ�فة  ع�مل  بــزي  ومهند�سني.. 
مبهمته  االإح�س��ص  و  مه�مه   لت�أدية 
ال�س�قة التي يج�بهه� مع اأوىل ن�سم�ت 
احل�رقة،  ال�سم�ص  لفح�ت  و  ال�سب�ح 
ــدون عم�ل  وتــعــود مــبــ�درة " يــوم ب
مواطن  مب�ركي  خل�سر  اإىل  نظ�فة" 
�س�بق  ريــ��ــســي  والعـــب  بريكة  مــن 
ال�س�بقة  ــ�م  االأي خالل  اأطلق  الــذي 
هذه الب�درة الفريدة من نوعه� على 

داعي�  االجتم�عي  التوا�سل  مواقع 
م�  �سرع�ن  فيه�،  امل�س�ركة  اجلميع 
القت هذه االأخرية ا�ستج�بة وا�سعة 
خ�رج  من  حتى  االأ�سدق�ء  قبل  من 
الفكرة  بهذه  رحبوا  الذين  املدينة 
�س�د�سة  منذ  املــبــ��ــســرة  اإال  واآبــــوا 
عليه،  املتفق  الــيــوم  ال�سبت  �سب�ح 
لت�أدية مه�م عم�ل النظ�فة، ويف هذا 
 " �س�حب  نيوز  لالأورا�ص  ذكر  ال�س�أن 
عملية  نظ�فة" اأن  عم�ل  بدون  يوم 

النف�ي�ت  ـــع  ورف املــحــيــط  تنظيف 
والتجمع�ت  االأحــيــ�ء  خمتلف  يف 
بريكة  مدينة  م�ست  التي  ال�سكنية 
النظ�فة  عــمــ�ل  لتعوي�ص  جـــ�ءت  
التي  ملجهداتهم   التقدير  بــ�ب  من 
متطوعني  ومب�س�همة  به�،  يقومون 
يف  الف�علة  ال�سخ�سي�ت  خمتلف  من 
رفع  جتربة  اأوىل  خ��سوا   املجتمع 
تقديرا  املحيط  وتنظيف  القم�مة 
للعمل الذي يقوم به عم�ل النظ�فة، 
"لالأورا�ص  املتحدث   ذات   واأ�ــســ�ف 
نيوز"ب�أن الفكرة القت الرتحيب من 
ال�سلط�ت املعنية فيم� وجده� عم�ل 
بعيدا  لــلــراحــة  فر�سة  الــنــظــ�فــة  
ذات  يف  ودعــ�  املعهودة،  مه�مهم  عن 
اإىل �سرورة  املب�درة  ال�سي�ق �س�حب 
بلدي�ت  ب�قي  م�ستوى  على  تعميمه� 

الوالية وخمتلف اأنح�ء الوطن.

ل تزال حوادث العثور على ال�صحر مطمورا يف املقابر، ت�صنع جدل وا�صعا بني جميع اأطياف املجتمع يف باتنة وغريها من وليات الوطن بعد اأن اأ�صبحت هذه الظاهرة التي مل ت�صتثني كبريا اأو �صغريا تثري الرعب والفزع يف النفو�س ب�صبب 
هول ما يعرث عليه مهند�صو النظافة وكذا املتطوعون لتطهري املقابر من اأعمال �صحر و�صعوذة تبعث اخلوف يف النف�س، وتق�صعر لروؤيتها الأبدان.
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نفخ  تقني�ت  ــدى  اإح هو  ال�سف�يف  فيلر 
ومت�ألقً�.  �س�بً�  مظهرًا  ومنحه�  ال�سف�ه 
على  اأكـــرث  االطـــالع  تريدين  كنت  فـــ�إذا 
املعلوم�ت  اأبرز  لك  �سنقدم  التقنية،  هذه 
التي يجب اأن تعرفيه� عن فيلر ال�سف�يف، 
مبث�بة  تعد  طبيعية  خلطة  اىل  اإ�س�فة 
م�سمونة  ــتــ�ئــج  ن ذات  �ــســفــ�يــف  فــيــلــر 

و�سريعة.

م� هو فيلر ال�سف�يف؟
يتم  جراحية  عملية  هو  ال�سف�يف  فيلر 
من خالله� ملء ال�سف�يف مبواد تختلف من 
فتمنح  واال�ستخدام�ت،  اخل�س�ئ�ص  حيث 
جمتمعًة ال�سف�ه مظهرًا ب�رزًا واأكرث امتالًء 
ون�س�رة و�سب�بً�. وتختلف اأنواع الفيلر من 
حيث الليونة وتركيبته� الكيم�وية، واملدة 
االأكرث  الفيلر  اأنواع  لكن  فيه�،  تدوم  التي 
ليونة ُت�ستخدم خ�سو�سً� لل�سف�ه، كونه� ال 
من  ال�سف�ه،  اأو حبيب�ت يف  ت�سبب تكتالت 
والكوالجني  الهي�لورونيك  حم�ص  بينه� 

وحقن الدهون الذاتية.

اإيج�بي�ت فيلر ال�سف�يف
يعمل الفيلر على حت�سني مظهر ال�سف�يف 
اىل  بح�جة  اأنت  بعده�  اأ�سهر،  �ستة  ملدة 
وذلــك  الفيلر،  حلقن  جمـــددًا  اخلــ�ــســوع 
اأهم  ومــن  ممتلئة.  �سف�ه  على  للحف�ظ 
�سف�هً�  مينحك  اأنـــه  الفيلر  اإيــجــ�بــيــ�ت 
ممتلئة وجذابة، ويخفي اأث�ر ال�سيخوخة 
والتقدم يف ال�سن، ال �سيم� جت�عيد ال�سف�ه 
اإ�س�فة  الفم،  حول  الدقيقة  واخلطوط 
من  بكثري  اأقــل  اجل�نبية  ـــ�ره  اآث اأن  اىل 

تقني�ت احلقن االأخرى.

فيلر ال�سف�يف ب�خلطوات
اخل�سوع  قبل  واالأهـــم  االأوىل  اخلــطــوة 
الطبيب  تقييم  هــي  الــ�ــســفــ�يــف،  لفيلر 
حل�لة  املالئمة  التقنية  لنوع  وحتديده 
بتخدير  الطبيب  يقوم  بعده�،  املري�ص. 
ا�ستخدام  خــالل  مــن  للمري�سة  مو�سعي 
رذاذ اأو كرمي. وبعد نحو 20 دقيقة، يبداأ 
ال�سف�ه،  يف  الفيلر  حقن  بعملية  الطبيب 

من  اأكــرث  اىل  حتت�ج  ال  هي  االإجم�ل  ويف 
حقنتني. بعد ذلك، تكون املري�سة بح�جة 
اىل كم�دات ثلج لكي ال تتورم ال�سف�يف اأو 
التدخني  عدم  وعليه�  لاللته�ب،  تتعر�ص 
العودة  ب�إمك�نه�  املري�سة  اأن  علمً�  بت�تً�. 

فورًا اىل مم�ر�سة حي�ته� الطبيعية.

فيلر �سف�يف طبيعي
حلقن  اخل�سوع  من  كثريات  ن�س�ء  تخ�ف 
�سلبية  تــ�أثــريات  له�  تكون  فقد  الفيلر، 
والتكدم  التورم  بينه�  من  مظهرهن،  على 
العدوى،  ال�سف�ه،  يف  تكتالت  ال�سديدين، 
احلقن يف وع�ء دموي قد ي�سبب اجللط�ت 
الن�س�ء،  هــوؤالء  من  فــ�إن كنت  وغــريهــ�... 
منفوخة  �سف�ه  على  احل�سول  ب�إمك�نك 
من  مت�س�وية  كمية  مزج  خالل  من  وب�رزة 
املطحونة، وتطبيق  النعن�ع والقرفة  زيت 
من  قطعة  بوا�سطة  ال�سف�يف  على  املزيج 
هذه  ا�ستخدام  من  اأ�سبوع  وخالل  القطن، 
على  �ستح�سلني  اليوم  يف  مرتني  الو�سفة 

نت�ئج مر�سية.

�سحيح اأن لعبة كرة القدم، هي االأكرث 
انت�س�ًرا و�سهرة و�سعبية يف جميع دول 
هذه  ظلت  ذلــك،  رغــم  ولكن  الــعــ�مل. 
طوال  الرج�ل  على  ِحكًرا  الري��سة 
معدومة  �سبه  مم�ر�سته�  وك�نت  عقود، 
من  فرتة  يف  اإنه�  حتى  »الن�س�ء«،  بني 
�. لذلك  الفرتات ك�نت »ممنوعة« اأي�سً
القدم  لكرة  ال�سّري«  »الت�ريخ  اإليكم 
ال�س�حرة  ظلمت  عندم�  الن�س�ئية، 

امل�ستديرة ع��سق�ته� من الن�س�ء.
يونيو  حــزيــران/   7 اجلمعة  يــوم  يف 
فع�لي�ت  فرن�س�  يف  بــــداأت  احلــــ�يل، 
»ك�أ�ص  فع�لي�ت  مــن  الث�منة  الـــدورة 
 ،»2019 الع�مل لكرة القدم الن�س�ئية 
الع�مل  يف  ن�س�ئية  م�س�بقة  اأهــم  وهي 
من  الرغم  على  ولكن  االإطــالق.  على 
الكبري  واالإعــالمــي  الع�ملي  االهتم�م 
بهذه البطولة، اإال اأنه� فتحت ملًف� مهًم� 
يف ت�ريخ كرة القدم الن�س�ئية، و�سفته 
بي  الـ»بي  الربيط�نية  االأخب�ر  �سبكة 
ال�سّري«  »الت�ريخ  ب�أنه   ،BBC �سي« 
لكرة القدم الن�س�ئية. وذكرت ال�سبكة 
العديد من احلق�ئق حول هذا الت�ريخ 
املجهول ب�لن�سبة اإىل الكثريين. ونقاًل 
BBC، تن�سر لكم  �سي«  الـ»بي بي  عن 
امللف  هــذا  يف  جــ�ء  م�  اأبــرز  »�سيدتي« 
ت�ريخ  عن  حتــدث  والــذي  الت�ريخي، 
اأنه�  وكيف  الن�س�ئية،  الــكــرة  ظهور 
متكنت من اأن تع�ود االنت�س�ر من جديد 
ظلت  اأن  بعد  امل��سية،  الفرتات  خالل 
طوال عقود حكًرا على الرج�ل فقط.

احلقبة الذهبية لكرة الن�صاء
بح�سب م� ذكرته ال�سبكة الربيط�نية، 
خالل  ك�نت  الن�س�ئية  القدم  كرة  ف�إن 
وبداية  ع�سر،  الت��سع  القرن  نه�ية 
القرن الع�سرين امل��سي، تعترب من اأكرث 
وله�  اإجنــلــرتا،  يف  مت�بعة  الري��س�ت 
�سعبية وا�سعة جًدا، حيث اإن املب�ري�ت 
م�  ي�س�هده�  كــ�ن  االأحــيــ�ن  بع�ص  يف 
وك�ن  متفرج.  األــف  الـ50  على  يزيد 
هن�لك العديد من الالعب�ت ال�سهريات 
الالتي �سنعن ت�ريخ هذه اللعبة. مثل 
»ليلي ب�ر«، التي تعد من اأ�سهر جنم�ت 

ال�س�حرة امل�ستديرة الن�س�ئية.
حظيت  فقد  �سي«،  بي  لـ»بي  ووفــًقــ� 
االنت�س�ر،  بهذا  الن�س�ئية  القدم  كرة 
احلـــرب  اإىل  ـــ�ل  ـــرج ال ذهــــ�ب  بــعــد 
الن�س�ء  وبـــقـــ�ء  االأوىل،  الــعــ�ملــيــة 
الع�مالت يف امل�س�نع يف البالد. وذكرت 
ع�سية  يف  اأنــه  الربيط�نية  ال�سبكة 
ح�سر   ،1917 عــ�م  الـ»كري�سم��ص« 
مب�راة  متفرج  اآالف  الـ10  يق�رب  م� 
كم�  »بري�ستون«.  مدينة  يف  اأقيمت 
زاد عدد املتفرجني على الـ53 األًف� يف 
 ،1920 ب�لع�م  اأجريت  التي  املب�راة 
بني فريقي »دك كري« و»�س�نت هيلني«، 
مدينة  يف  ــون«  ــس ــ� ــودي »غ مــتــنــزه  يف 

»اإيفرتون«.

هذه اللعبة لي�صت للفتيات!
الن�س�ئية  للكرة  االزدهــ�ر  فرتة  ظلت 
ق�ئمة يف اململكة املتحدة، حتى انتهت 
اأ�سدر  عندم�  االأوىل،  الع�ملية  احلرب 
احتــ�د كــرة الــقــدم االإجنــلــيــزي يف 5 
 ،1921 الع�م  اأول/دي�سمرب من  ك�نون 
كرة  مــبــ�ريــ�ت  اإقــ�مــة  بحظر  قــــراًرا 
املالعب  يف  ومنعه�  الن�س�ئية،  القدم 
ال  القدم  »كرة  اأن  بحجة  له،  الت�بعة 
ت�سجيعهن  يجب  وال  الفتي�ت،  تن��سب 
الدعم  بداأ  احلني  ذلك  ومنذ  عليه�«. 
يف  الن�س�ئية  للفرق  ف�سيًئ�  �سيًئ�  يقل 
هذا  من  الرغم  وعلى  ولكن،  الــبــالد. 
الفرق  مــن  الــعــديــد  اأن  اإال  احلــظــر، 
ب�سكل  ب�للعب  ا�ستمرت  الن�س�ئية، 
االأرا�سي  مثل  مك�ن،  اأي  يف  ر�سمي  غري 
الت�بعة  غــري  والــ�ــســ�حــ�ت  املفتوحة 
الع�م  احل�ل حتى  هذا  وظل  لالحت�د. 
احلظر  االحتــ�د  رفع  عندم�   ،1971

عن الكرة الن�س�ئية اأخريًا.

الكرة الن�صائية بعد 50 عاًما
 من احلظر

50 ع�ًم� من  يف الوقت احل�يل، وبعد 
رفع احلظر عن الكرة الن�س�ئية، اأ�سبح 
ب�إمك�ن املراأة اأن ت�سبح العبة حمرتفة 
واأن  امل�ستديرة،  ال�س�حرة  مالعب  يف 
االأمر  ي�سبح  واأن   ،� اأي�سً حكًم�  تكون 
وكــ�ن  فــقــط.  هــوايــة  ولي�ص  »مــهــنــة« 
اأ�س��ص  على  التمييز  حظر  لــقــ�نــون 
دور   ،1975 الع�م  يف  ال�س�در  اجلن�ص 
بكرة  احل��سل  التطور  هــذا  يف  كبري 
القدم الن�س�ئية، الذي و�سل اأنه خالل 
دوري  اأول  اإطـــالق  مت   ،2011 الــعــ�م 
ممت�ز لكرة القدم الن�س�ئية يف البالد.

ليلي بار اأ�صهر الالعبات الإجنليزيات
ك�نت الالعبة يف مركز اجلن�ح »ليلي 
يف  الالعب�ت  اأ�سهر  من  ــدة  واح ــ�ر«،  ب
ت�ريخ كرة القدم الن�س�ئية، ومن اأوائل 
ر�سمي.  ب�سكل  اللعبة  احــرتفــن  مــن 
الن�س�ء  على  اللعبة  حظر  بعد  وك�نت 
»دك  يدعى  فريق  يف  تلعب  والفتي�ت، 
ـــذي اأخـــذ ا�ــســمــه مــن م�سنع  كـــري«، ال
للذخرية يف مدينة »بري�ستون«. وك�ن 
الن�س�ء  من  هن  فيه  الالعب�ت  اأغلب 
الع�مالت اأ�ساًل يف امل�سنع خالل احلرب 

الع�ملية االأوىل.
و�سردته�  �سبق  التي  الق�س�ص  ومــن 
امراأة تو�سع �سورته�،  اأول  ب�ر«،  »ليلي 
يف  املــ�ــســ�هــري  �ــســ�لــة  يف  عنه�  ــبــذة  ون
مبدينة  القدم  لكرة  الوطني  املتحف 
اأنه�   ،2002 الع�م  خالل  »م�ن�س�سرت« 
ك�نت  اأنه�  رغم  �سرهة،  مدخنة  ك�نت 
هّدافة م�هرة. لكنه� طوال �سنوات من 
احرتافه� ك�نت تتلقى اأجره� »علًب� من 
مقبل  م�ل  ب�أي  حتظرَ  ومل  ال�سج�ئر«، 

لعبه� للكرة.

الزيتون  زيــت  لعب 
يف  ـــ�  مـــهـــمًّ دوًرا 

الب�سرة  ت�سمري 
بــــعــــيــــًدا عــن 
الــــتــــعــــر�ــــص 
ــــــة  ــــــع ــــــس الأ�
ال�سم�ص، وهن� 

حت�سلني  �سوف 
اال�سمرار  على 

ــــــــذي حـــلـــمـــِت  ال
بـــه مـــن خــــالل هــذه 

الو�سف�ت:

زيت الزيتون واجلزر لت�سمري الب�سرة
ع�سري  �سرب  يتم  ال�سم�ص،  اأ�سعة  لـ  التعر�ص  قبل 

اجلزر امل�س�ف له القليل من زيت الزيتون.
ثم  ومــن  اجلــزر،  ع�سري  مع  الزيتون  زيــت  ُيخلط 

ُيدّلك به اجل�سم قبل التعر�ص لل�سم�ص.
الزيتون،  زيت  ملعقة من  ر خلطة مكونة من  حُت�سّ
2 ملعقة  و�سف�ر بي�سة، و5 نق�ط من زيت اجلزر و 
من اللنب، بعده� يطبق اخلليط على اجل�سم، ُيرتك 

ب�مل�ء. اجل�سم  ُي�سطف  بعده�  دقيقة،   20

زيت الزيتون وال�سكر لت�سمري الب�سرة
على  للح�سول  ال�سكر  مع  الزيتون  زيت  خلط  يتم 

عجينة �سبيهة ب�ل�سكراب.
ومن  دق�ئق،   10 حلواىل  ب�خللطة  اجل�سم  ُيفرك 

ثم ُي�سطف اجل�سم ب�مل�ء.
زيت الزيتون والع�سل لت�سمري الب�سرة

من  ملعقة   2 الزيتون  زيت  من  ملعقة  اإىل  ي�س�ف 
بيكربون�ت ال�سودا و2 ملعقة من ع�سل امل�نوك�.

ُيدّلك اجل�سم ب�خلليط، بعده� ُي�سطف.

يف ال�سيف تتعر�ص الب�سرة للكثري من امل�س�كل ال�سحية، مثل اإفراز 
مع  ب�حلكة  ال�سعور  الدهنية،  الب�سرة  خ��سة  الزيوت  من  الكثري 
ال�سم�ص  ُت�سببه�  التي  االلته�ب�ت  بع�ص  اأو  الداكنة  والبقع  الرتاب، 
جتديد  على  ت�س�عدك  جمربة  م��سك�ت  اإليك  لذلك  احلــ�رقــة. 
على  حت�سلي  حتى  دوري،  ب�سكل  طبقيه�  فقط  ب�سرتك،  حيوية 

الب�سرة التي تتمنني، وحتميه� من كّل هذه امل�س�كل.

م��سك اللوز وم�ء الورد
 - 10 حب�ت لوز مطحونة جيًدا

- ربع كوب من م�ء الورد
اخلطي اللوز مع م�ء الورد، وابدئي بتطبيقه جيدا على ب�سرتك.

اتركي امل��سك يدوم ملدة 20 دقيقة.
اأزيلي اخلليط ب�مل�ء الدافىء.

جتيد  على  ي�س�عد  فهو  اأ�سبوعي�،  االأقــل  على  مرة  اخلليط  كرري 
خالي� اجللد ب��ستمرار، وميكنك تطبيقه على اليد والرقبة اأي�س�.

م��سك الب�ب�ي� وع�سل النحل
 - 4 مالعق من ثمر الب�ب�ي� املهرو�سة

- ملعقة كبرية ع�سل النحل
اخلطي الب�ب�ي� مع ع�سل النحل، ووزعيهم� على ب�سرتك.

اتركي اخلليط ملدة -20 30 دقيقة، ثم ا�سطفي وجهك ب�مل�ء.
حتتوي  اإذ  امليت،  اجللد  من  التخل�ص  على  امل��سك  هذا  ي�س�عدك 
الب�ب�ي� على م�س�دات اأك�سدة وم�س�دات للـ جت�عيد وتق�وم عالم�ت 

تقدم �سن الب�سرة، والع�سل مبث�بة مغّذ قوي لب�سرتك.
م��سك ع�سري اخلي�ر مع ال�سوف�ن

 العن�ية ب�لب�سرة ب��ستخدام امل��سك�ت الطبيعية
 - ربع كوب ع�سري خي�ر

- 2 ملعقة كبرية �سوف�ن
اخلطي ال�سوف�ن مع اخلي�ر، ووزعيه على ب�سرتك.

اتركي امل��سك ملدة 20 دقيقة.
ا�سطفي وجهك ب�مل�ء الف�تر بعده�.

الب�سرة  تنظيف  على  ي�س�عدك  فهو  اأ�سبوعي�،  مرة  امل��سك  كرري 
ب�لفيت�مين�ت  وغني  ملطف  مق�سر  فهو  احل�س��سة،  الب�سرة  خ��سة 
الوقت  وبنف�ص  ن�عم،  مللم�ص  وال�سوف�ن  ب�خلي�ر،  املوجودة  واملع�دن 

يزيل اجللد امليت من دون اأن يوؤذي ب�سرتك.

حــواء

ما�صكات جمربة لتجديد حيوية الب�صرة 
يف ال�صيف.. نتائج مذهلة

فيلر 
ال�صفايف... 

تعريف جيدًا اإىل 
هذه التقنية
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�شيء ل ي�شدقه عقل.. م�شدر غني بالذهب 
يكفي لرثاء كل اأهل الأر�ص

خرب هام.. فح�ص ب�شيط ميكنه ر�شد 
اأخطر اأمرا�ص الع�شر

اأطباء روما يحذرون من املخاطر ال�شحية الناجمة 
عن القمامة يف املدينة

عملية اإنقاذ اإعجازية لر�شيعة 
داخل كي�ص بال�شتيك

اأبرزها نقل البكترييا.. 10 معلومات 
عن املوبايل �شت�شدمك

"مرو"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�������ش���رت 
فيديو  م��ق��ط��ع  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
�شبه  اإنقاذ  عملية  يظهر  �شادما، 
حديثة  لر�شيعة  م�شتحيلة 
بال�شتيكي  كي�ص  داخ��ل  ال��والدة 
باإحدى الغابات مبقاطعة �شرطة 
جورجيا  والي����ة  يف  ف��ور���ش��ي��ث 

االأمريكية.
اأبلغ  عندما  التفا�شيل  ت��ع��ود 
بكاء  �شماع  ع��ن  ال�شكان  اأح���د 
طفل بغابة جورجيا بالقرب من 
عمليات  ب��داأت  ثم  وم��ن  منزله، 

البحث عن م�شدر هذا ال�شوت.
ال�شرطة  قوات  هرعت  وبالفعل 
العثور  مت  حتى  ال�شوت  جت��اه 
ال��والدة  حديثة  ر�شيعة  على 
بحالة  بال�شتيكى  كي�ص  داخ��ل 
حتريرها  ومت  ج����ًدا،  �شعبة 
بالرغم من اأن حبلها ال�شرى كان 

ما زال مربوًطا فيها.
الر�شيعة  ت�شمية  مت  اأنه  يذكر 
بق�شة  تيمًنا  "الهند"  ب�  موؤقًتا 
ماوكلي اأو "فتى االأدغال" الذي 

ربته الذئاب.

الهواتف  ال��ع��امل  ح���ول  اجل��م��ي��ع  ي�شتخدم 
املناطق  يف  حتي  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  املحمولة 
هذا  املحمول،  الهاتف  عن  غنى  ال  الفقرية 
االخراع الثوري يربط العامل ببع�شه بطرق 
وال  �شنني،  ب�شع  قبل  متوفرة  تكن  مل  عديدة 
حول  النا�ص  يعرفها  ال  اأ�شياء  هناك  ت��زال 
10 حقائق ال تعرفها  اإليك  الهاتف املحمول، 
ع��ن ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول وف��ق م��ا ذك���ره موقع 

 ."lolwot"
املرات  عدد  املحمول:  الهاتف  ا�شتخدام   .1
هاتفه  العادي  ال�شخ�ص  فيها  ي�شتخدم  التي 
110 مرات  املحمول يف اليوم الواحد حواىل 

يف اليوم الواحد.
اأول  �شعر  قدر  املحمول:  الهاتف  تكلفة   .2
املتحدة  الواليات  يف  بيعه  مت  حممول  هاتف 

االأمريكية بحوايل 4000 دوالر.
معظم  ي�شتخدم  واالإن��رن��ت:  الهواتف   .3
لالت�شال  هواتفهم  االإن��رن��ت  م�شتخدمي 

باالإنرنت، بدال من اأجهزة الكمبيوتر.
باعت   2012 ع��ام  يف  اآي��ف��ون:  مبيعات   .4
 340 حواىل  "اأبل"  الذكية  الهواتف  �شركة 

األف هاتف كل يوم.

من  نوعاأ  هناك  الهواتف:  من  اخل��وف   .5
اخل���وف م��ن اأم��ت��الك ه��ات��ف حم��م��ول يطلق 

."nomophobia" عليه نوموفوبيا
النا�ص  من  الكثري  للماء:  م�شادة  هواتف   .6
معهم  املحمول  الهواتف  ياخذون  اليابان  يف 
الهواتف  معظم  لذلك  اال�شتحمام،  اأث��ن��اء 

املحمولة مقاومة للماء.
7. البكريا على الهواتف: من اأكر االأ�شياء 
الهواتف  هي  االأق��ذار  حتمل  التى  العامل  يف 
 18 اأك��ر  بكريا  الهواتف  حتمل  املحمولة، 

مرة من تلك التي يف املراحي�ص.
8. اإ�شعاع الهاتف املحمول: كرت االدعاءات 
ت�شبب  ب��اأن��ه��ا  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف  ح���ول 
اأن  على  فعلى  دليل  هناك  فلي�ص  ال�شرطان، 

االإ�شعاعات ال�شادرة منها �شارة.
9. قوة الهاتف الذكي: يتمتع الهاتف الذكي 
الكمبيوتر  جهاز  من  اأك��رب  ح�شابية  بقدرة 

الذي ي�شعه رواد الف�شاء فوق �شطح القمر.
حوايل  يهدر  الذكي:  الهاتف  تطبيقات   .10
اأهدافه  الذكي  الهاتف  م�شتخدمي  65% من 
التطبيقات على هواتفهم  تنزيل  ب�شبب عدم 

الذكّية.

الغالبية  يعلم  ال  رهيب  اكت�شاف 
ع��ن��ه ���ش��ي��ًئ��ا ع��ل��ى االإط�����الق، قد 
�شخم  ث��راء  يف  الب�شر  اأم��ل  يكون 
ي��ك��ف��ي اجل��م��ي��ع وي��ف��ي�����ص، وه��و 
املتمثل يف لغز اأ�شول ذهب �شخم، 
كويكب  على  مكانها  حت��دي��د  مت 
وفق  ال�شم�شية،  املجموعة  داخل 
�شياق  "اآر تي" يف  �شبكة  ن�شرت  ما 

تقريٍر علمي. 
اأطلق  اإذا  اإن���ه  تي"،  "اآر  وق��ال��ت 
املعادن،  ال�شتخراج  ف�شائي  �شباق 
�شايكي  امل�شمى  الكويكب  ف�شيكون 
بني  املوجود   ،16  Psyche  16

كوكبي املريخ وامل�شري، هو م�شدر 
ثراء كل اأهل االأر�ص، الأنه يحمل 
ما يكفي من املعادن املقدرة بقيمة 
املعادن  م��ن  كوينتيليون   700

الثمينة، والتي اأهمها الذهب.
وي��ح��وي ال��ك��وي��ك��ب ���ش��اي��ك��ي 16 
، ك��م��ي��ات ���ش��خ��م��ة م���ن ال��ذه��ب 

واحلديد والنيكل.
هذا  اإن  ال�شياق،  ه��ذا  يف  واالأه���م 
الكوكيب قد يكون �شبيل حلل معظم 
م�شكالت النا�ص يف العامل بعددهم 
مليارات  ال�شبعة  يتجاوز  ال��ذي 
اإن�شان، ولهذا، تخطط وكالة نا�شا 
للقيام برحلة ا�شتك�شافية، ابتداء 

من عام 2022.
الرئي�ص   ، م����ور  ���ش��ك��وت  ي��ق��ول 
تيتان�ص  "ذا  ل�شركة  التنفيذي 
يعد  االكت�شاف  اأن  جولد"،  اأوف 
و�شفه،  مي��ك��ن  وال  ج��ب��اًرا  ب��ح��ق 

العامل كله �شي�شبح ثرًيا. 
ويراأ�ص مور �شركة تعدين �شغرية 

للح�شول  ت�����ش��ع��ى 
على مقعد على طاولة عمالقة مع 
اأكرب منجم ذهب قيد التطوير يف 

اأوروبا.
ال�شوؤال  هنا  ياتي  لكن 
فعال  ميكننا  هل  االأهم، 
الذهب  ه��ذا  ا�شتخراج 

من الف�شاء؟
حت����دث ال��ربوف��ي�����ش��ور 
رئي�ص   ، زارنيكي  ج��ون 
اجل���م���ع���ي���ة ال��ف��ل��ك��ي��ة 
االأمر  اأن  وق��ال  امللكية 
 25 ح��وايل  �شي�شتغرق 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  ع���اًم���ا 
ح��ول  م��ل��وم�����ص  "دليل 

ال��ك��وي��ك��ب ب��ع��ي��دا عن 
و   ، العلمي  اال���ش��ت��ن��ت��اج 
االإنتاج  لبدء  عاًما   50

التجاري.
بالطبع ، كل هذا يتوقف 
اأ�شا�شيني:  اأم��ري��ن  على 
االقت�شادية  اجل����دوى 

وت���ق���دم���ن���ا يف 
تكنولوجيا الف�شاء.

العا�شمة  يف  االأط��ب��اء  ح��ذر 
املخاطر  من  روم��ا  االإيطالية 
الناجمة  املحتملة  ال�شحية 
عن تراكم القمامة يف �شناديق 
املدينة،  ���ش��وارع  يف  النفايات 
فيه  تكافح  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
م�شكلة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��ل��ط��ات 
ب�شبب  تتفاقم  التي  القمامة 

حرارة ال�شيف.
�شي  ب��ي  )اأي���ه  �شبكة  وذك���رت 
االأمريكية  االإخبارية  نيوز( 
اأن التخل�ص من النفايات ميثل 
فرة  م��ن��ذ  م�شتمرة  م�شكلة 

طويلة بالن�شبة للمدينة، بعد 
موقع  ب���دون  روم���ا  ت��رك��ت  اأن 
مليون  7ر1  ملعاجلة  رئي�شي 
التي  النفايات  من  م��ري  طن 

اإغ��الق  منذ  ع��ام  ك��ل  تنتجها 
مكب النفايات ماالجروتا عام 

.  2013
فلوبى  روب��رت��و  دك��ت��ور  وق���ال 

لالأبحاث  الوطني  املجل�ص  من 
الكالب  م��ث��ل  احل��ي��وان��ات  اإن 
وحتى  وال��ف��ئ��ران  وال��ق��ط��ط 
�شحية  م�شكلة  متثل  الطيور 
خ���ط���رية الأن����ه����ا ت��ن��ب�����ص يف 
العدوى  وتن�شر  ال���ق���اذورات 
البكتريية من خالل خملفاتها، 
الغا�شبني  املواطنني  حذر  كما 
الأنه  القمامة  اأك��وام  حرق  من 
اأكرب  �شحية  خ��ط��ورة  ي�شكل 
الديوك�شني  ت��ل��وث  خ��الل  م��ن 
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  وال���ذي   ،

ال�شرطان.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

احتجزه ملدة �شهر 
لياأكله، والكالب 

اأنقذته !

اأنقذت جمموعة من الكالب، 
رجاًل رو�شًيا احتجزه الدب الأكر 

من �شهر حتى يتعفن ج�شده 
وي�شبح وجبة د�شمه له.

وتف�شياًل، عرت كالب جمموعة 
من االأ�شخا�ص كانوا يف رحلة 

ا�شتك�شافية يف غابة رو�شية، على 
رجاًل يف كهف اأ�شبه باملومياء.

واكت�شف االأ�شخا�ص الرجل 
وظنوه ميًتا قبل اأن يتحرك، 

ليتم التوا�شل مع اجلهات 
املخت�شة.

وتوجهت فرق متخ�ش�شة اإىل 
املوقع ليجدوه اأ�شبه باجلثة، 

عظامه بارزة، ومغطى بالقرح 
والدماء املتخرة اجلافة 

وعينيه مغلقتان بفعل االلتهابات 
ال�شديدة و بالكاد يتحرك.
وُنقل الرجل اإىل امل�شت�شفى 
للعالج حيث اأو�شح اأنه كان 
بالغابة عندما انق�ص عليه 

دب بني ك�شر عموده الفقري 
فاأ�شبح غري قادرًا على احلراك 

نقله الدب اإىل عرينه، تاركًا 
اإياه بعيدًا عن االأنظار ملدة �شهر 
حتى تتعفن جثته فت�شبح �شهلة 

االلتهام لوجبة غداء قادمة.
واأ�شار الرجل اإىل اأن كان ي�شرب 

بْوله حتى يبقى على قيد احلياة 
يف انتظار دخول الدب يف اأي 

حلظة.

تو�شل فريق علمي اإىل اأنه ميكن اكت�شاف 
االإ�شابة مبر�ص الزهامير ب�شكل مبكر عن 

طريق فح�ص واختبار ب�شيط للدم.
ن�شرت جامعة "لند" ال�شويدية" درا�شة، 

حول تطويرها الختبار ب�شيط للدم، �شيكون 
واعدا يف ر�شد االإ�شابة بالزهامير ب�شورة 

مبكرة، وفقا ملا ن�شره موقع "نيوز ميديكال" 
الطبي املتخ�ش�ص.

واأ�شار الباحثون اإىل ان ذلك االختبار 
اجلديد، ميكن اأن ير�شد عالمات جديدة 

يف الدم ميكنها الك�شف عن وجود بروتينات 
اأن�شجة  يف  تراكم  التي  — اأميلويد"،  "بيتا 

املخ لدى امل�شابني، والتي ال ميكن ك�شف 
تر�شبها اإال بطرق باهظة الثمن مثل 

ما�شحات الت�شوير باالنبعاث البوزيروين، 
اأو ا�شتخال�ص خزعة من املخ لدرا�شتها 

واكت�شاف الزهامير.
وقال �شب�شتيان باملكفي�شت، االأ�شتاذ امل�شارك 

يف وحدة االأبحاث االكلينيكية للذاكرة يف 
اجلامعة، امل�شرف على البحث: "كنا نبحث 

لفرة طويلة عن اأداة ت�شخي�شية اأكر 
ب�شاطة".

واأ�شاف "حال ما يتم اإجازة االختبار للك�شف 
االإكلينيكي، فاإنه �شي�شتخدم يف مراكز 

الرعاية ال�شحية االأولية".
واعتمدت الدرا�شة على درا�شة عينات دم 

من 842 �شخ�شا يف ال�شويد، و267 من اأملانيا 
من ثالث فئات: م�شابون باملر�ص، وكبار 

�شن اأ�شحاء، واآخرون م�شابون ب�شعف يف 
االإدراك.

وتقي�ص طريقة االختبار ب�شكل اأوتوماتيكي 
كامل بروتينات "بيتا — اأميلويد" يف الدم 

بدقة عالية تتيح ر�شد املر�ص.
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منزلك  جلعلك  تتطلع  كنت  اإذا 
اأكرث ذك�ًء، فهن�ك عدد كبري من 
االإختي�ر  ميكنك  التي  اخلي�رات 
ال  كــنــت  اإذا  ــن  ــك ول بــيــنــهــ�،  مـــن 
تق�سي وقًت� طوياًل يف البحث من 
حولك، فقد يكون لدى �س�م�سوجن 
ال�سركة  اأعلنت  املــثــ�يل.  احلــل 
جديدة  جمموعة  عــن  ــًرا  ــوؤخ م
من  كجزء  الذكية  االأجــهــزة  من 
 SmartThings تــ�ــســكــيــلــة 
ت�ستحق  قد  والتي  به�  اخل��سة 

املع�ينة.
ذكية،  ــريا  ــ�م ك ذلـــك  ويــ�ــســمــل 
ومو�سل ذكي للواي ف�ي، وم�سب�ح 
ذكي جديد. وعندم� يتعلق االأمر 
فهذا  ف�ي،  للواي  الذكي  ب�ملو�سل 
بتو�سيل  تقوم  الــذي  اجله�ز  هو 
والتحكم  بــه  الذكية  االأدوات 
العديد  راأين�  لقد  بعد.  عن  فيه� 
من احللول امل�س�بهة، ولكن ال�سيء 
املميز يف هذا اجله�ز هو اأنه ق�در 
الع�دية  االأجــهــزة  حتويل  على 
اإىل اأجهزة ذكية، على الرغم اأنه 

االأمر  يقت�سر  احل�الت  معظم  يف 
فقط،  واإيــقــ�فــهــ�  ت�سغيله�  على 
ولكن ذلك ال يزال مفيًدا يف بع�ص 
التع�مل  يــتــم  عــنــدمــ�  احلــــ�الت 
مثل  تعقيًدا  االأقــل  االأجهزة  مع 

االأ�سواء.
وعلى ذكر االأ�سواء، ف�سوف يكون 
 SmartThings امل�سب�ح الذكي
يجب  ــ�ًرا  خــي  Smart Bulb
كنت  اإذا  االإعــتــبــ�ر  بعني  اأخـــذه 

ب�إ�س�ءة  منزلك  تــزويــد  تــريــد 
امل�سب�ح  هـــذا  �ــســيــكــون  ذكــيــة. 
جمموعة  مــع  مــتــوافــًقــ�  ــذكــي  ال
متنوعة من امل�س�عدين الرقميني 
 Google و   Bixby مــثــل 
بحيث   ،Alexa و   Assistant
مم�ثلة  اأجهزة  اإ�ستخدام  ميكنك 
ب�إ�ستخدام  امل�س�بيح  يف  للتحكم 

�سوتك فقط.
وب�لن�سبة للك�مريا الذكية والتي 

 SmartThings اإ�ــســم  حتمل 
Smart Camera، فقد ك�سفت 
ق�درة  اأنه�  �س�م�سوجن  �سركة  لن� 
االأ�سخ��ص  بــني  التمييز  عــلــى 
والعن��سر  االآليفة  واحليوان�ت 
يتيح  �سوف  وب�لت�يل  االأخـــرى، 
تخ�سي�ص  للم�ستخدمني  ذلــك 
تلقيه�.  يريدون  التي  االإ�سع�رات 
لل�سوت  دعم   � اأي�سً هن�ك  �سيكون 
زاوية  وتوفري  االإجتــ�ه  الثن�ئي 
 145 اإىل  ت�سل  وا�سعة  م�س�هدة 

درجة.
اإذا كنت ترغب يف احل�سول على 
اجلديدة،  الذكية  االأجهزة  هذه 
الك�مريا  اأن  االإعتب�ر  بعني  فخذ 
 SmartThings الـــذكـــيـــة 
تكلف   Smart Camera
يــكــلــف  حـــــني  يف  90دوالر 
 SmartThings ــــ�ز  جــــه
نحو   WiFi Smart Plug
الــذكــي  ــبــ�ح  ــ�ــس وامل 18دوالر، 
 SmartThings Smart

10دوالر. نحو   Bulb

ق�مت �سركة �س�م�سوجن 
حتديث�ت  ب�إ�سدار  اليوم 
ــني  ــف ــ�ت ــه ــل ـــــدة ل ـــــدي ج
و   Galaxy A30
 .Galaxy A70
لتحديث  ــبــة  وبــ�لــنــ�ــس
 ،Galaxy A70 اله�تف
رقم  البنية  يحمل  فهو 

حجمه  ويبلغ   A705GMODM2AF4
مع  ي�أتي  ب�أنه  العلم  مع  ميغ�ب�يت   470 حوايل 
اإىل  ويهدف  م�يو،  ل�سهر  االأمنية  االإ�سالح�ت 
حت�سني ح�س��سية ال�س��سة للم�ص واأداء م�ست�سعر 

حت�سني  عن  ف�سال  اجله�ز،  على  االأ�س�بع  ب�سم�ت 
اأداء واإ�ستقرار نظ�م الت�سغيل يف اله�تف.

ـــف  ـــ�ت ـــه ـــص حتـــــديـــــث ال ـــو� ـــس ـــ� ـــخ اأمـــــــــ� ب
رقم  البنية  يحمل  فــهــو   ،Galaxy A30

حجمه  ويبلغ   ،A305GNDXU2ASE5
مع  ــي  ــ�أت ي ــه  ــ�أن ب الــعــلــم  ــع  م مــيــغــ�بــ�يــت   645
يزال  ال  ولكن  يونيو،  ل�سهر  االأمنية  االإ�سالح�ت 
ك�ن  اإذا  م�  الــراهــن  الوقت  يف  الوا�سح  غري  من 

عن  الــنــقــ�ب   Lenovo �ــســركــة  ك�سفت 
اأبريل  Pro يف �سهر   Lenovo Z6 اله�تف 
امل��سي، وق�مت بعد ذلك ب�لك�سف عن اله�تف 
Youth Edition Lenovo Z6 يف �سهر 
م�يو. و�ستقوم ال�سركة ال�سينية يف امل�ستقبل 
القريب ب�إ�س�فة اله�تف Lenovo Z6 اإىل 
�سركة  رئي�ص  ن�ئب  لن�  وك�سف  الت�سكيلة. 
 Chang Cheng ال�سيد   ،Lenovo
املنتظر   Lenovo Z6 اله�تف  اأن  موؤخًرا 
�سي�سم املع�لج Snapdragon 730، واليوم 
�سي�أتي  اله�تف  ب�أن هذا  نعلم كذلك  اأ�سبحن� 

.4000mAh كذلك مع بط�رية ب�سعة
�سعته�  تبلغ  التي  البط�رية  هــذه  �ستدعم 
 15W الــ�ــســريــع  ال�سحن   4000mAh
Quick Charge 3.0، و�ست�أتي مع �س�حن 
بقوة 18W يف العلبة. هذا يعيدن� ب�لذاكرة 
اإىل اله�تف Pro Lenovo Z6 الذي ي�أتي 
اأنه  من  الرغم  على   ،27W بقوة  �س�حن  مع 
 ،18W ال�سريع �سوى بقوة  ال�سحن  ال يدعم 
ال�سبب وراء  ونحن ال نزال غري مت�أكدين من 

ذلك.

 Lenovo اله�تف  يعد  كلت� احل�لتني،  ويف 
 38 اأو  الت�أهب  من  �س�عة   395 بنحو   Z6
26 �س�عة من م�س�هدة  اأو  �س�عة من املك�مل�ت 
الفيديوه�ت، اأو 16 �س�عة من اللعب املتوا�سل 

على اله�تف.
ب�أنك  كــذلــك   Lenovo �ــســركــة  تــقــول 

 15 بعد  اللعب  مــن  �س�عتني  على  �ستح�سل 
مع  ذلـــك،  جــ�نــب  اإىل  ال�سحن.  مــن  دقيقة 
ت�سغيل و�سع توفري الط�قة، �سيكون اإ�ستهالك 
عموًم�،   .%3 مــن  ــل  اأق الليل  يف  البط�رية 
حول  التف��سيل  من  املزيد  تظهر  اأن  ينبغي 
اله�تف Lenovo Z6 يف امل�ستقبل القريب.

اإن�شتاغرام ت�شر على اأنها ل تقوم 
بالتج�ش�ش على م�شتخدميها

الهاتف Huawei Mate 20X يبداأ 
EMUI 9.1 ر�شمًيا بتلقي حتديث

من�  العديد  اأن  من  يقني  على  نحن 
مروا بتج�رب غريبة وخميفة قلياًل 
حول  مــ�  �سخ�ص  مــع  نتحدث  حيث 
�سيء م�، لنكت�سف اإعالن لهذا ال�سيء 
نقوم  عندم�  عنه  نتحدث  كن�  الذي 
االإجتم�عي  التوا�سل  من�س�ت  بفتح 
وك�أنه  االأمر  يبدو  اإن�ست�جرام.  مثل 
التن�ست  ويتم  علين�  التج�س�ص  يتم 

على حم�دث�تن�، األي�ص كذلك؟
يف االأونة االأخرية، اأجرى الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة اإن�ست�جرام، ال�سيد 
 ” مع  مق�بلة   Adam Mosseri
” حيث   CBS This Morning
عم�   Gayle King امل�سيف  �س�أله 
ي�ستمع  اإن�ست�جرام  تطبيق  ك�ن  اإذا 
ال�سوؤال  وهو  ال،  اأم  حم�دث�تن�  اإىل 
 Adam الــ�ــســيــد  عليه  رد  الـــذي 
نف�ص  يف  موؤكًدا  ب�لنفي   Mosseri
تقوم  ال  اإنــ�ــســتــ�جــرام  اأن  ــت  ــوق ال
بداًل  م�ستخدميه�.  على  ب�لتج�س�ص 
يكون  اأن  ميكن  اأنه  يقرتح  ذلك،  من 
ذلك ال �سعورًي� بحيث ميكنك البحث 
يف املو�سوع ب�لفعل، وب�لت�يل، تظهر 

تلك االإعالن�ت لك.
 ،Adam Mosseri ووفق� لل�سيد
فقد �سرح ب�لقول : ” هن�ك طريقت�ن 
الطريقة  ذلك.  به�  يحدث  اأن  ميكن 

حني  يف  ال�سدفة،  يف  تتمثل  االأوىل 
ظهور  يف  الث�نية  الطريقة  تتمثل 
الأنك  ــ�ت  ــالن االإع يف  معني  حمــتــوى 
النوع  هذا  مع  وتتف�عل  تبحث  كنت 
اأنت  املحتوى موؤخًرا. لذلك رمب�  من 
االأغذية.  وحمالت  ب�ملط�عم  مهتم 
اأو  الفي�سبوك  على  مطعًم�  �س�هدت 
واأنت معجب حًق� بذلك  اإن�ست�جرام 
ال�سيء. هو على احل�فة العلوية من 
العقل، رمب� تكون غري واعي ومن ثم 
يطفو على ال�سطح الحًق�. اأعتقد اأن 
االأ�سي�ء حتدث غ�لًب� بطريقة  هذه 

دقيقة جًدا “.
االأوىل  ــــرة  امل هـــي  هـــذه  لــيــ�ــســت 
اأو  اإنــ�ــســتــ�جــرام  فيه�  تنكر  الــتــي 
قي�مه�  الفي�سبوك،  االأم،  �سركته� 
من  م�ستخدميه�  على  ب�لتج�س�ص 
الرغم  على  املــيــكــروفــونــ�ت،  خــالل 
القدرة  اأن  مــن  يقني  على  اأنــنــ�  مــن 
اخل�رقة التي تتمتع به� على عر�ص 
عنه�  نتحدث  كن�  الأ�سي�ء  اإعالن�ت 
االأ�سخ��ص  من  العديد  تدفع  للتو 
توؤدي  لن  فرمب�  وب�لت�يل،  لل�سك. 
اإقن�ع العديد  اإىل  هذه الت�سريح�ت 
االإعتق�د  بخالف  امل�ستخدمني  من 

ال�س�ئد ح�لًي�.

الفرتة  يف  بــذلــك  وعــدتــنــ�  عــدمــ� 
 Huawei امل��سية، فقد بداأت �سركة
 EMUI ــدار حتــديــث  ــس ــ�إ� ب ــوم  ــي ال
 Huawei Mate لله�تف   9.1
على  ي�ستند  التحديث  هــذا   .20X
البنية  ويحمل   Pie  9  Android
م�  حجمه  ويبلغ   ،9.1.0.300 رقم 

.4GB ي�سل اإىل
معه  يجلب  اجلديد  التحديث  هذا 
ت�سوير  و�ــســع  مثل  جــديــدة  مــيــزات 
 GPU Turbo وخ��سية  القمر، 
على  االألـــعـــ�ب  اأداء  لتعزيز   3.0
اله�تف، ف�سال عن تعيني نغم�ت فيديو 
على  وعالوة  حمددة.  اإت�س�ل  جله�ت 
 � اأي�سً يــقــوم  التحديث  فــهــذا  ذلـــك، 
اإىل  اله�تف  يف  امللف�ت  نظ�م  بتغيري 

من  الذي  االأمر  هو  وهذا   ،EROFS
االأداء  حت�سني  اإىل  ــوؤدي  ي اأن  �س�أنه 

واالإ�ستقرار.
هذا التحديث متوفر ح�لًي� للتحميل 
هذا  على  حت�سل  مل  واإذا  دبـــي،  يف 
يتعني  ف�سوف  االآن،  حتى  التحديث 
تطبيق  اإىل  الدخول  ت�سجيل  عليك 
اإىل  ذلك  بعد  والتوجه   HiCare
التحديث  ل�سحب  التحديث  ق�ئمة 
اجلديد يدوًي�. على اأي ح�ل، اإذا كنت 
ب�لفعل  وح�سلت  اآخــر  بلد  يف  تعي�ص 
على   9.1  EMUI حتــديــث  عــلــى 
 20X  Huawei Mate اله�تف 
حيز  يف  بذلك  ف�أخربن�  بك،  اخل��ص 

التعليق�ت اأدن�ه.

�ضام�ضونغ تطلق جمموعة جديدة من �أجهزة
 SmartThings �ملنزلية �لذكية

�ضام�ضونغ تقوم باإ�ضد�ر حتديثات جديدة للهاتفني
Galaxy A70 و Galaxy A30 

 Snapdragon ضي�ضم �ملعالج� Lenovo Z6 لهاتف�
4000mAh ب�ضعة  وبطارية   ،730



مب�ساركة كوكبة من اأعالم الفن بباتنة

مبنا�سبة ا�سدار روايته التا�سعة "�سالمل ترولر"

بتنظيم من حمافظة مهرجان الهواة م�ستغامن

باتنة
خن�سلة

ب�سكرة

ب�سكرة

الثقافة حممد  املن�شرم بدار  االأ�شبوع  اأحيا 
كبار  من  كوكبة  بباتنة  خليفة  اآل  العيد 
الفنانني حفال غنائيا جمع خمتلف الطبوع 
ال�شرطان،  مر�شى  مع  ت�شامنا  املو�شيقية 
غ��رار  على  اخلا�شة  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
ال��ف��ن��ان ���ش��ال��ح ح���م���الوي، ول��زه��ر احل��اج 
�شيكا،  وحميد  دراج��ي،  بن  وف��اروق  الطيب، 
العجال،  وج��م��ال  ع��م��ام��رة،  املجيد  وعبد 
ح�شور  احلفل  �شهد  حيث  رح��م��ني،  ونبيل 
من  وتلفزيونية  و�شينمائية  فنية  وج��وه 

خمتلف ربوع الوطن.
الغنائية  الو�شالت  مع  اجلمهور  وتفاعل 
احلفل،  خ��الل  تقدميها  مت  التي  املتنوعة 
االأغنية  بني  االأخ��رية  هذه  امتزجت  حيث 
ال�شاوية،  واالأغنية  ال�شعبية،  اجلزائرية 
�شرقية  ع��رب��ي��ة  اأغ����اين  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
واأغاين اأجنبية ا�شت�شاغها اجلمهور الباتني 
واالأل��وان  الطبوع  بكافة  واملرحب  ال��ذواق 

املو�شيقية.
الباتني  ال��ف��ن��ان  اأك���د  ذات���ه  ال�شياق  ويف 
قدماء  من  واح��د  وهو  الطيب  احل��اج  لزهر 
ال��ف��ن��ان��ني يف والي���ة ب��ات��ن��ة ع��ل��ى ���ش��رورة 
به  والتعريف  ال�شاوي  بالطابع  النهو�ص 
االإمام  اإىل  ودفعه  الدولية،  املهرجانات  يف 
للمحافظة  ال�شابة  امل��واه��ب  ت�شجيع  عرب 
على هذا الراث الفني االأ�شيل الذي تتمتع 

ذلك  اإىل  وباالإ�شافة  االأورا���ص،  منطقة  به 
مقيدا  لي�ص  الفنان  اأن  املتحدث  ذات  اأك��د 
عديد  تقدمي  باإمكانه  واإمن��ا  واح��د  بطابع 
غ��رار  على  منها  ومتكنه  الفنية  الطبوع 
الذي  االأ�شيل  وال�شعبي  االأندل�شي  الغناء 
تقدميه  يف  الطيب  احلاج  لزهر  الفنان  برع 

للجمهور خالل احلفلة.
حمالوي  ال�شالح  الفنان  اأط��رب  جهته  من 
اجل��م��ه��ور يف احل��ف��ل م���ن خ���الل ت��اأدي��ت��ه 
الراث  يف  ال�شهرية  "الوحداين"  الأغنية 
وين  ال��راي��ح  الأغنية  باالإ�شافة  ال�شعبي، 
التي  احلرا�شي"  "دحمان  للراحل  م�شافر 
احلفل  و�شهد  وا�شعة،  عاملية  �شهرة  عرفت 
الذي  رحمني  نبيل  للفنان  م�شاركة  كذلك 

ورفع  ال�شرطان  مر�شى  لدعم  النداء  لبى 
اأغاين  االأخ��ري  هذا  اأدى  حيث  معنوياتهم، 
اجلمهور  اأمتعت  عراقية  ومقامات  �شرقية 

ب�شوته املتاألق واجليا�ص.
اإ�شراف  حتت  مت  اخل��ريي  احلفل  اأن  يذكر 
وتنظيم كل من املن�شقني عبد العزيز عامر، 
وحممد يزيد بن نية، و�شمري بومعراف، ويف 
ال�شياق ذاته اأ�شاد فريد بن بختة مدير دار 
الثقافة حممد العيد اآل خليفة بباتنة مبثل 
هذه املبادرات االإن�شانية التي غالبا ما جتد 
ترحيبا من طرف الفنانني الذين ي�شارعون 
لتلبية نداء الواجب وم�شاندة الفئات اله�شة 
باالأمرا�ص  امل�شابني  غرار  على  املجتمع  يف 

امل�شتع�شية وذوي االحتياجات اخلا�شة.

"�شالح  الكاتب  قدم  اجلزائرية  للمكتبة  اثراء 
لغرور" اإ�شدارا جديدا بعنوان "اإ�شاءات جديدة 
االأورا�ص   – االأوىل  للوالية  الداخلي  التاريخ  يف 
كثرية  تفا�شيل  االإ�شدار  يتناول  اأين  النمام�شة" 
بال�شهيد  تتعلق  وحقائق  اجل��رف  معركة  ح��ول 
عمر،  جبار  اغتيال  عن  خبايا  واأي�شا  بولعيد  بن 
الكاتب تطرق اأي�شا من خالل هذا املوؤلف التاريخي 
اإىل روايات القيادي عاجل عجول كما دعم هذا 
يف  التحريرية  الثورة  تطور  عن  ب�شور  االإ�شدار 
منطقة االأورا�ص ناهيك عن �شريورتها لتعم جميع 
مناطق الوطن باعتبار اأن مهد الثورة التحريرية 

الكربى باجلزائر كانت بجبال االأورا�ص االأ�شم. 
من  يروي  اأن  لغرور"  "�شالح  الكاتب  حاول  وقد 
ا�شتجوابات  ع��ن  حقائق  االأول  الف�شل  خ��الل 
من  الفرن�شي  امل�شتدمر  طرف  من  عجول  عاجل 
خالل حما�شر التي متت كتابتها من طرف م�شالح 
حاليا  املتواجدة  املحا�شر  اأن  اإال  الفرن�شي  االأمن 
امل�شاة  جي�ص  من  عليها  حم�شل  االأ�شلية  لي�شت 
�شكل  على  كتابتها  واإعادة  جمعها  ليتم  الفرن�شي 
وثيقة غري كاملة كما اأن االأ�شئلة املوجهة لعاجل 
اأو  خلل  ح��دوث  اإىل  اأدى  مما  واردة  غري  عجول 
كان  فقد  الثاين  الف�شل  اأما  الن�ص،  فهم  يف  لب�ص 
اجلزائرية  الثورة  ان��دالع  عن  للحديث  حمطة 
الف�شل  ليكون  بولعيد،  ب��ن  م�شطفى  والبطل 
وكذا  بولعيد  بن  �شفر  عن  مف�شال  حديثا  الثالث 

عجول  عاجل  ت�شريحات  لتبقى  اجلرف،  معركة 
عند  القارئ  يح�ص  اأين  مكتملة  وغري  نادرة  مادة 
قراءته للكتاب ببع�ص التداخل لذا اأراد الكاتب 
ت�شل�شل  يف  كلها  لي�شت  الت�شريحات  باأن  التنويه 
درا�شة  فيها  اأي�شا  عجول  فت�شريحات  زم��ن��ي، 
مرحلة  خا�شة  االأورا�����ص  منطقة  ع��ن  مو�شعة 
وثائق  فيها  تتوفر  ما  نادرا  التي   1956-1954
يف  موجود  فمعظمها  وج��دت  اإن  وحتى  مكتوبة، 
اأن  كذلك  �شيالحظ  القارئ  الفرن�شي،  االأر�شيف 
ال�شلطات  ل��دى  معروف  عجول  رواي���ات  حمتوى 
فاإنه  عجول،  من  موقفنا  يكن  ومهما  الفرن�شية، 
كان واعيا باأن الثوار، كما هو معمول به، يغريون 
اأو  اأماكن قياداتهم كلما مت القب�ص على جماهد، 
التي  الت�شريحات  من  نف�شه، وهذا احتياطا  �شلم 

قد يديل بها. 
له  لغرور  �شالح  الكاتب  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 
من  ل��غ��رور  "عبا�ص  ع��ن��وان  حمل  �شابق  اإ���ش��دار 
االإ�شدار  ه��ذا  اأم��ا  املعركة"  قلب  اإىل  الن�شال 
اللب�ص  بع�ص  فتح  يف  امل�شاهمة  مبثابة  االأخ��ري 
منطقة  خا�شة  املجيدة  اجلزائرية  الثورة  عن 
املنطقة  هذه  واأن  خا�شة  والنمام�شة  االأورا���ص 
كتاب  طرف  من  االهتمام  من  بالكثري  حتظى  مل 
ما  بالرغم  اجل��زائ��ر  ب��ث��ورة  واملهتمني  ال��ت��اري��خ 
قدمته هذه املنطقة من دوري بطويل ال�شرجاع 

ال�شيادة الوطنية.

ا�شت�شاف احتاد الكتاب اجلزائريني فرع ب�شكرة 
"�شمري قا�شمي"  بالتن�شيق  الروائي اجلزائري  
وامل�شرح  حوحو   ر�شا  اأحمد  الثقافة  دار  مع 
مبنا�شبة  الّلقاء  ك��ان  حيث  بب�شكرة،  اجلهوي 
 ،) ت��روالر  )�شالمل  الّتا�شعة  لروايته  اإ���ش��داره 
مع  االأوىل  حمطتها  يف  رح��ال��ه��ا  و�شعت  ال��ت��ي 

اجلمهور بب�شكرة.
زيد،  بن  الكامل  حمّمد  الروائي  الّلقاء  افتتح 
بب�شكرة،  الكّتاب اجلزائريني  رئي�ص فرع احتاد 
بالروائي  وتعريفية  ترحيبّية  كلمة  ملقيا 
االآف���اق  �شهرته  طبقت  ال���ذي  قا�شمي،  �شمري 
اآ�شيا  جائزة  على  واحلائز  العربي،  العامل  يف 
وقال  املا�شاء(،   ( روايته  عن  الرواية  يف  جبار 
االأخرية  بروايته  اليوم  �شيكون  االحتفاء  اأّن 
بالعر�ص  ب�شكرة  ولتحظى   ،) ت��روالر  )�شالمل 
املوؤّلف،  ر�شيد  يف  التا�شعة  الرواية  لهذه  االأول 
بعد اأخواتها الثماين)حّب يف خريف مائل( و) 

احلامل( و) املا�شاء ( واالأخريات.. !". 
من   بحري  االأم��ني  الّناقد  الدكتور  وق��دم  ه��ذا 
جامعة ب�شكرة تعريفا بالرواية والروائي معا، 
الفّني،  وبنائها  ال��رواي��ة  حمتوى  عر�ص  اأي��ن 
نقدّية  كلمة  ارجت��ل  اأّن��ه  مداخلته  يف  والّرائع 
وعواملها  ال��رواي��ة  تفا�شيل  يف  غا�شت  ق��وّي��ة، 
املده�شة، ب�شكل جميل جدا، يحّبب الرواية لكل 

م�شتمع وي�شوقه اإىل قراءتها. 
جتربته  ع��ن  قا�شمي  �شمري  ال��روائ��ي  وت��ك��ّل��م 
الروائّية، ومما قاله حول رواية ) تروالر ( اأّنه 

واأّنه  �شنوات،  اأرب��ع  حوايل  كتابتها  يف  ا�شتغرق 
واملحو  الكتابة  عملية  ي�شتعمل  ك��ان  ما  كثريا 
الروائي  ال�شرد  تفا�شيل  واأّن  الكتابة،  واإع��ادة 
البحث  يف  وي�شرع  يتوقف،  جعلته  م��ا  ك��ث��ريا 
ومالب�شاتها،  االأح��داث  حقيقة  عن  التاريخي 
درجة  اإىل  ي�شل  ال  عمله  اأّن  اخلتام  يف  وق��ال 
الكمال، واأّن هناك م�شاحات بيا�ص تركت عمدا 
لي�شهم القارئ يف تكملة بنائها الروائي، وي�شبح 
�شريكا للكاتب يف حتّمل اأعبائها، ومتثل الرواية 
ال�شيا�شية  االأح����داث  مل��ج��ري��ات  ذك��ّي��ا  ر���ش��دا 
اجلزائر،  م�شت  التي  االأخ���رية  واالجتماعية 
بعني  روائ��ي  ق��راءة  وهي  ا�شتقرارها،  وخلخلت 

را�شدة.
اأجل  من  للجمهور  املجال  ُفتح  ال�شياق  ذات  ويف 
وك��ان  ال��روائ��ي،  مناق�شة  اأو  االأ���ش��ئ��ل��ة،  ط��رح 
عامر،  �شارف  واالأدي��ب  ال�شاعر  املتدخلني  اأبرز 
الرواية  حول  مهمة  ت�شاوؤالت  عّدة  اأثار  الذي 

والكتابة الروائّية.
ال��ل��ق��اء ح�����ش��ره ع���دٌد م��ن ال���وج���وه االأدب���ّي���ة 
امل�شرح  مدير  وكذلك  ب�شكرة،  يف  واالإبداعّية 
اجلهوي اأحمد خو�شة، ومدير دار الثقافة مراد 
بن عي�شى، ويف ختام هذه االأم�شية الروائية قام 
الكاتب بعملية البيع بالتوقيع لروايته اجلديدة 
)�شالمل تروالر(، تخللها جل�شة حميمّية خا�شة 
)هافانا(  مبقهى  املثقفني  من  عدد  مع  بالروائي 
باأعايل ب�شكرة ال�شمالّية، حيث اأثريت كثري من 

ق�شايا الفكر واالأدب والكتابة الروائّية.  

الثقافة  ب���دار  ال�شبت  اأم�����ص  اختتمت 
بباتنة فعاليات  اآل خليفة  العيد  حممد 
الدور الن�شف نهائي من الطبعة ال�شاد�شة 
مل�شابقة "�شماء املجتهد" حلفظ وتف�شري 
تنظمه  على  داأبت  الذي  الكرمي  القراآن 
اجلمعية االجتماعية "ب�شمة االن�شراح" 
الطبعة،  هذه  يف  و�شارك  باتنة،  لوالية 
رئي�ص  ���ش��ط��وح  ���ش��م��ري  ال�����ش��ي��د  ح�����ش��ب 
اجلن�شني،  من  مت�شابقا   61" اجلمعية 
قدموا من 14 والية ونالت والية الوادي 
ح�شة االأ�شد يف عدد امل�شاركني"، وتكونت 
ال�شيخ  من  ال��دورة  لهذه  التحكيم  جلنة 
العا�شمة(  )اجلزائر  اجلزائري  يا�شني 
)اجل��زائ��ر  اف���روخ  اآي���ت  اأم���ني  وال�شيخ 
بلقا�شي  ه�����ش��ام  وال�����ش��ي��خ  ال��ع��ا���ش��م��ة( 
اأربعة  يف  م�شارك  كل  واأخترب  )باتنة(، 
موا�شيع ت�شمنت �شوؤاال يف كل ربع حزب 
التف�شري  يف  واأ�شئلة  الكرمي،  القراآن  من 
االع��راب  يف  مت�شابق  كل  فيها  فاأخترب 
البالغية  وامل��ن��اح��ي  امل��ف��ردات  و���ش��رح 
ا�شافة  الفقهية  واالأحكام  واالعجازية 
املعنى االجمايل ح�شب  �شوؤال حول  اإىل 

ال�شياق القراآين.
بتالوة  ال��دورة  من  االأول  اليوم  وافتتح 
م��ب��ارك��ة م��ن م��ن ال��ق��راآن ال��ك��رمي تلته 
على  املتح�شلة  علي  ب��ن  ري��ان  املقرئة 
القراآن  تاج  م�شابقة  الثانية يف  اجلائزة 
الرحيبية  كلمة  تلتها  ثم  ال�شنة،  لهذه 
ال�شيدة  جلمعية  ال�شرفية  للرئي�شة 
بال�شيوف  "رحبت  التي  جبايل  �شمرية 
التوفيق  لهم  متمنية  معا  واملتناف�شني 
التحكيم  جلنة  كلمة  اأم���ا  وال�شداد"، 
الذي  اجل��زائ��ري  يا�شني  ال�شيخ  فتالها 

اإىل  تطرق  كما  م�شابقات  بهكذا  اأ�شاد 
�شروط ومراحل امل�شابقة وبعدها بداأت 
املتناف�شون  املن�شة  ليعتلي  امل�شابقة 
املت�شابقون  وتواىل  االخر،  تلو  الواحد 
مبرتبة  للظفر  اأي�شا  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف 

طيبة يف الدنيا واالآخرة. 
للدور  التاأهيلية  ال���دورة  ه��ذه  وتعترب 
�شطوح  ال�شيد  ي�شيف  حيث  النهائي 
"يتاأهل ع�شر مت�شابقني اإىل الدور النهائي 
بقاعة  جويلية   20 ي��وم  �شيقام  ال��ذي 
تكرمي  خالله  يتم  العز،  دار  احلفالت 
بجوائز  االأوىل  الثالثة  الرتب  اأ�شحاب 
معتربة، ليخ�شع بعدها الفائزون الع�شر 
لدورات تكوينية ثالث، وتت�شمن الدورة 
االأوىل مقدمة اجلوزية )حفظا و�شرحا 
فتت�شمن  الثانية  ال��دورة  اأم��ا  واج��ازة(، 
نافع  اللوامع مقر االمام  الدرر  �شرح منت 
)�شرحا واجازة( يف حني تت�شمن الدورة 
)حفظا  ال�شاطبية  اأ�شول  �شرح  الثالثة 
الطالب  يتلقى  كما  واج���ازة(  و�شرحا 

اأي�شا اأ�شول القراءات ال�شبع". 

وعن امل�شابقة يف دورتها ال�شاد�شة يقول 
جلنة  رئي�ص  اجل��زائ��ري  يا�شني  ال�شيخ 
جريدة  على  اأث��ن��ى  اأن  بعد  التحكيم 
االأورا������ص ن��ي��وز وع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ني على 
الطبعة  هذه  :" اأن  قائال  امل�شابقة  هذه 
الذين  امل�شاركني  وم��ن  اجل��ودة  من  فيها 
حقيقة  �شماء  اإىل  امل�شتوى  ه��ذا  رفعوا 
وحر�ص  ثابر  اإذا  االن�شان  واأن  املجتهد 
باذن  فانه  معني  عمل  يف  ينجح  اأن  على 
تعاىل  لقوله  ينجح،  �شوف  تعاىل  اهلل 
ُهْم �ُشُبَلَنا(،  )َواَلِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنّ
ال�شاد�شة  الطبعة  ه��ذه  على  عقب  كما 
الفائز  غول  ريا�ص  حممد  ال�شيخ  اأي�شا 
باملرتبة االوىل يف الطبعة االأوىل �شنة 
على  ال�شنة  هذه  يف  "املالحظ   2012
فقفزت  الكرمي،  للقراآن  املحكم  الركيز 
نوعية مل ت�شهدها من قبل وذلك  قفزة 
والبالغة  واالإع��راب  التف�شري  باإدراجها 
جوائزها  عن  ناهيك  امل�شابقة  اأطوار  يف 
القيمة التي تقدمها الأهل القراآن تعظيما 

ل�شاأنهم وتقديرا ملجهوداتهم".

بدار  واالأدب  الفكر  قاعة  بهو  احت�شن 
بب�شكرة  حوحو  ر�شا  اأح��م��د  الثقافة 
للم�شرح  التكوينية  االأي���ام  فعاليات 
حمافظة  تنظيم  من  ب�شكرة  اجلهوي 
وبالتعاون  م�شتغامن  ال��ه��واة  مهرجان 
م��ع امل�����ش��رح اجل��ه��وي ب�����ش��ك��رة، عرفت 
وممثلني  م�شرحيني  من  فعالة  م�شاركة 

مت  اأي��ن  امل�شرح  ه��واة  وك��ذا  وموؤطرين 
�شقل  التظاهرة  على  القائمني  وح�شب 
مواهب ال�شباب امل�شارك، كما اأكد ال�شيد 
م�شلحة  رئي�ص  عبا�ص  اإ���ش��الم  حممد 
التكوين بامل�شرح الوطني اجلزائري باأن 
ميلك  �شباب  م�شاركة  عرفت  التظاهرة 
حاجة  يف  من  ومنهم  التمثيل  مقومات 

اإىل تلقينه هذا االأخري الذي يجمع بني 
االأفعال واالأقوال ويعتمد على االهتمام 
بروح الن�ص، ومن اأهداف املبادرة ح�شبه 
من  نخبة  انتقاء  وك��ذا  امل��واه��ب  �شقل 
م�شاريع  �شيقدمون  ال��ذي��ن  الفنانني 
الفن  امل�شتقبل يف عامل  فنية واعدة يف 

الرابع.

دار الثقافة حتيي حفل خريي لفائدة مر�شى 
ال�شرطان وذوي الحتياجات اخلا�شة

�شالح لغرور ي�شدر موؤلفه "اإ�شاءات 
يف التاريخ الداخلي للولية الأوىل 

-الأورا�ش النمام�شة" 

الّروائي �شمري قا�شمي �شيف احتاد كتاب ب�شكرة

جمعية "ب�شمة الن�شراح" بباتنة حتتفى باأهل القراآن الكرمي

انطالق فعاليات الأيام التكوينية امل�شرحية للم�شرح اجلهوي ب�شكرة 
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الطاهر والعرتو�س
�شيخ كان قاعد مع اأوالدو يخي دخل عليهم عرو�ص 

وهوما يفطرو 
ال�شيخ قال لوليدو لكبري 

الطاهر : نو�ص اربط 
العرو�ص 

نا�ص الطاهر ومع هو 
ناي�ص مزروب خبط 

را�شو يف اللومبة ك�شرها 
واأظالمت عليهم احلالة 

...
حط الطاهر كراعو 

يف ال�شنيوة قلب عليهم 
املايدة تاع الفطور..

ز الطاهر جات كراعو  َنقَّ
خلرى يف كر�ص ال�شيخ

عّيط ال�شيخ : يااااو اربطوا الطاهر وخلُّو 
العرو�ص؟!!.

ح�ساب دقيق
االأول: تعرف الريا�شيات؟

الثاين: نعم
االأول: لنفر�ص عندنا كعكة، 

نق�شموها على 3 كل ثلث يكون فيه 
0.33

الثاين: طبعا
االأول: ب�شح كان جنمعوهم نلقاو 

 0.01 راح  وين   0.99
الثاين: هذيك يل ل�شقت يف 

املو�ص؟!!.

تنقيب
حتفر تلقى البرول يقولولك تاع 

الدولة
حتفر تلقى كنز يقولولك تاع 

الدولة 
حتفر تلقى اآثار يقولولك تاع الدولة 

اأما كون حتفر و تلقى ميت يقولولك نتا يل قتلتو؟!!. 

معلومات م�سلية

الكتب

اأمثال �سعبية

االأ�سود"  "الفلفل  كــ�ن  الو�سطى،  الع�سور  يف   •
وب�هظ  الفخ�مة،  على  تدل  التي  االأ�سي�ء  من  يعد 
االإيج�رات  لدفع  ُي�ستخدم  ك�ن  اأنه  لدرجة  الثمن، 

وت�سديد ال�سرائب.
فيدا"  "م�ري�  هي  الت�ريخ  ذكره�  فت�ة  اأطــول   •
برلني  يف  م�تت  وقد  �سم"    255" طوله�  بلغ  حيث 

ومل تتج�وز ال�س�بعة من عمره�.
• ي�ستطيع لالأفي�ل �سم�ع الرتددات املنخف�سة التي 

ت�سل ح�س��سيته� اإىل م� يقرب من 1 كيلو هرتز.
اأكل ملدة  امل�ء بدون  اأن يعي�ص على  للج�ئع  • ميكن 
30 يوم� تقريب�، ثم ميوت وتتال�سى ع�سالته مت�م� 

في�سبح جلدا على عظم.
من  له�  يذهب  اأوروب�  يف  انتح�ر  عي�دات  هن�ك   •
م�دة  ي�سرب  اأو  الوريد  يف  حقنه  يتم  و  املوت  يريد 

تقتله بدون اأمل.
اإىل   2 اأن �سرب من  الدرا�س�ت  العديد من  • اأثبتت 
االإ�س�بة  خطر  من  يقلل  يومي�  القهوة  من  اأكواب   4

ب�الن�سداد وب�لنوب�ت القلبية بن�سبة %20.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

ح�جيتك 
على حرفتكم ي� 
�سالطني كالمي 

تردوه ع�جل اأربع 
ذكرين ي�سمو فرد 

راجل

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالثون من �شهر جوان

امل�سلمني  اأيــدي  يف  مريدا  �سقوط  ـ     713
ــى بـــن نــ�ــســري بــعــد �ــســنــة من  ــ�دة مــو�ــس ــي ــق ب

ح�س�ره�.
العراق. يف  الع�سرين  ثورة  اندالع  ـ   1920

الث�ئر  تعدم  الرتكية  ال�سلط�ت  ـ   1925
الكردي �سعيد بريان مع 46 من رف�قة.

1957 ـ ا�ست�سه�د املج�هد اأحمد غرمول اأحد 
اجلزائريني   للعم�ل  الع�م  ــ�د  االحت موؤ�س�سي 
اإثر التعذيب مبركز املراقبة الواقع ب�ل�سيدة 

االإفريقية ب�جلزائر الع��سمة .
 1958 ـ مئ�ت من الن�س�ء امل�سلم�ت يتظ�هرن 
اأم�م مقر والية اجلزائر براية �سوداء تعبريا 
عن حزنهن وتنديدا بتنفيذ اأحك�م االإعدام يف 

ال�سجون الكولوني�لية.
عن  كين�س��س�  الكونغو  ا�ستقالل  ـ   1960

بلجيك�.
للجمهورية  املــوؤقــتــة  احلــكــومــة  ـ   1961
تعلن  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلــزائــريــة 
كعيد  جويلية   5 يوم  تخ�سي�ص  على  بتون�ص 
وطني �سد تق�سيم اجلزائر ردا على تهديدات 

ديغول بتق�سيم ال�سحراء.
ي�س�دق  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   1979
مبراجعة  املــتــعــلــق  ــون  ــ�ن ــق ال ــروع  مــ�ــس عــلــى 

الد�ستور.
اإ�سرائيل  قرار  يبطل  االأمن  جمل�ص  ـ   1980

ب�سم القد�ص.
 16  -84 رقــم  الــقــ�نــون  �ــســدور  ـ   1984

املت�سمن االأمالك الوطنية.
ب�لتنظيم  املتعلق  املر�سوم  ن�سر  ـ   1987
للغة  اجلـــزائـــريـــة  ــة  ــي ــ�دمي ــالأك ل االإداري 

العربية.
العن�سرية  التفرقة  �سي��سة  اإلغ�ء  ـ   1991

يف جنوب اأفريقي�.
�سحنون  اأحــمــد  ال�سيخ  تعر�ص  ـ   1996
زيد،  بن  اأ�س�مة  م�سجد  داخل  اغتي�ل  ملح�ولة 
الإم�مة  فيه�  ي�ستعد  كــ�ن  التي  اللحظة  يف 

الن��ص يف �سالة الفجر.
ع�سكرية  �سحن  طــ�ئــرة  حتطم  ـ   2003
هريكيل''،  �ــســي   130'' نـــوع  مــن  جــزائــريــة 
مراد،  ببني  فت�ل  حي  على  ال�سنع  اأمريكية 
ط�قم  مــن   12 مــنــهــم  �سخ�س�   20 ومــقــتــل 

الط�ئرة.
الرئي�ص  تت�سلم  العراقية  ال�سلط�ت  ـ   2004
ال�سلط�ت  من  ح�سني  �سدام  املخلوع  العراقي 
حكمة  ط�قم  من  معتقل   11 مع  االأمريكية 

ال�س�بق.
2009 ـ القوات االأمريكية تن�سحب من املدن 
العراقية بعد 6 �سنوات من غزوه� وذلك بعد 
اإمت�مه� لعملية ت�سليم امل�سوؤولية االأمنية فيه� 
تنفيذا  وذلــك  العراقية  وال�سرطة  للجي�ص 

لبنود االتف�قية االأمنية املوقعة بينهم�.
ب�ريب�  بي  اإن  بي  الفرن�سي  البنك   -  2014
دوالر  ملي�ر   8.97 ــدره  ق مببلغ  تغرميه  مت 
اأمريكي النته�كه احلظر االأمريكي �سد اإيران 

وال�سودان وكوب�.
االأر�ص  لــدوران  الدولية  الهيئة   -  2015
الث�نية  اإ�ــســ�فــة  تــقــرر  املــرجــعــيــة  والــنــظــم 

الكبي�سة لنه�ية 30 جوان 2015

اجتاحتنا  يل  احلر  موجة  �شبب  ما   �
هذا ال�شيف يا �شي عالوة؟

�شلوى نكاع اأم البواقي
تبّدل  كّل�ص  احل��راك  مع  اأن��ه  اأعتقد 

حتى املناخ؟!!.
� يف اجلزائر...ما تفهم�ص اأين اخللل؟
�شعيد بوطالب تب�شة
تكمن  اإ�شالحه...وهنا  ميكنك  لكن 

املعجزة يل ما حب�ص يفهمها البع�ص!!.
� ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة خ��ط اأح��م��ر..
واجلزائريون خاوة �شاء اأعداء اجلزائر 
املبادئ  ح��ول  التفافنا  يعجبهم  مل  اأم 

االأ�شا�شية للحراك؟
عبدالغاين.خ باتنة
�شوؤال..املهم  واّل  �شيا�شي  وهذا خطاب 

عندك احلق؟!. 
اذا زعف منك راجلك  � قالت يل ماما 

�شاحليه باأق�شى �شرعة قبل ما يكت�شف 
روعة احلياة بالبيك..وا�ص رايك انت؟

رحمة.ع احلامة 
قطعت "ماماك" قول كل خطيب!!.

طريقة  يف  ف��ك��رت  ه��ل  ع���الوة  ���ش��ي   �
ل�شد هجوم كائنات ف�شائية على كوكب 
يلحقو.. قريب  بللي  االأر�ص..�شمعت 

بقالهم 20 �شنة �شوئية فقط؟
اآدم بورا�ص العلمة
يا ولدي..�شا نقو ليك..عندما ي�شلون 
اهلل  �شاء  اإن  برك..�شتجدين  بيبيلي 

ميتا!!.
� اإذا اأردت اأن تعرف مدى حت�شر جمتمع 

ما.. فت�ص يف غذائه؟
كمال طالب بو�شعادة
الفيل�شوف  ال���ك���الم  ه����ذا  ق����ال  م���ن 

الروحاين �شبعان بوكري�شة؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليه�، �س�ركون� به� 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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�شربي على روحي وال �شرب النا�ص علّيا

نداوي روحي بروحي.. وال من يعلم بّيا

حكـــمة

�إننا بحاجه للخالفات �أحيانا 
ملعرفة ما يخفيه �لآخرون يف 

قلوبهم

يف �شابقة 
غري م�شبوقة 
اإ�شارة مرور 

تلعب مع 
املواطن؟!

�شورة م�شحكة
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فيما مت و�سع املدير ال�سابق لل�سحة حتت الرقابة الق�سائية

لقي 3 اأ�سخ��ص من ع�ئلة 
واحدة ينحدرون من بلدية عني 

الكبرية �سم�ل والية �سطيف 
م�سرعهم ع�سية اأم�ص االأول، 

ب�سد اإيراغن بجيجل حيث غرق 
طفل �سغري رفقة والده وخ�له 
ليتم انت�س�لهم من طرف �سك�ن 

املنطقة قبل اأن ت�سل فرقة 
الغط�ص الت�بعة للحم�ية املدنية 
لتتكفل بنقل جثث ال�سح�ي� اإىل 
م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى 
حممد ال�سديق بن يحي بجيجل.

و�سعت م�س�لــح احلم�ية املدنية 
 1021 جديــدا  اخ�ســرا  رقمــ� 
املواطنــني  مك�ملــ�ت  ال�ستقبــ�ل 
جم�نــ�، ق�سد تلقــي النداء وطلب 
النجــدة الأجل التدخــل ال�سريع، 
وي�ستقبــل  هــذا الرقــم االأخ�ســر 

املك�مل�ت جم�ن� من  اله�تف الث�بت 
واملحمــول عــدا متع�مــل اله�تــف 
ويعــد    )ooredoo(النقــ�ل
اخلط اله�تفــي االأخ�سر اجلديد 
اخلطــوط  ب�قــي  اإىل  اإ�س�فــة 

اله�تفية املعروفة.

عبد اله�دي. ب عبد اله�دي. ب

�سطيف

ا�ستمــع ق��ســي التحقيــق لــدى 
حمكمة �سطيف، اإىل 09 متهمني 
مب�ست�سفــى  ف�ســ�د  ق�س�يــ�  يف 
 05 منهــم  ال�سرطــ�ن،  مك�فحــة 
مق�ولــني، مدير ال�سحــة ال�س�بق 
موظفــني  و03  )ب.ع(  للواليــة 
مبديريــة ال�سحــة، منهــم اإطــ�ر 
�س�بق متق�عد ح�لي�، واأمر ق��سي 
التحقيقــ�ت  بنــ�ءا  التحقيــق 
رهــن  )ب.د(  املقــ�ول  ب�إيــداع 
هــذا  اأن  علمــ�  املوؤقــت،  احلب�ــص 

املقــ�ول مت�بع ق�س�ئيــ� ومتواجد 
املوؤقــت  احلب�ــص  رهــن  ح�ليــ� 
واالإحتيــ�ل  الن�ســب  بتهمــة 
علــى امل�ستفيديــن مــن ال�سكنــ�ت 

الت�س�همية ب�له�س�ب.
ال�سحــة  مديــر  و�ســع  مت  كمــ� 
احل�يل لواليــة تلم�س�ن وال�س�بق 
ل�سطيــف )ب.ع( حتــت الرق�بــة 
موظفــني   03 رفقــة  الق�س�ئيــة 
مــن مديرية ال�سحــة، منهم اإط�ر 
�س�بــق متق�عــد ح�ليــ� يف ق�س�ي� 

تخ�ــص احل�ســول علــى امتي�زات 
غــري مــربرة يف جمــ�ل ال�سفقــ�ت 
العموميــة، وخم�لفــة الت�سريــع، 
ا�ستغــالل  �ســوء  اإىل  اإ�س�فــة 
دفــرت  وخم�لفــة  الوظيفــة 
ال�سروط اخل��سة مب�سروع اإجن�ز 
ال�سرطــ�ن  مك�فحــة  م�ست�سفــى 
انتظــ�ر  يف  وهــذا  ب�سطيــف، 
مــن  االنتهــ�ء  بعــد  حم�كمتهــم 
التحقيق�ت يف الق�س�ي� املذكورة. 

�سجلت م�س�لح احلم�ية املدنية 
بدايــة  منــذ  �سطيــف،  لواليــة 
هذا ال�سهــر ت�س�عف� يف الن�س�ط 
العملــي ال�سيم� يف جمــ�ل اإخم�د 
احلرائق، حيــث مت ت�سجيل 40 
الفالحــي  املحيــط  يف  حريقــ� 
والغ�بي خالل ال�س�ع�ت الف�رطة 

مت اإخمــ�د 32 منه� دون ت�سجيل 
خ�س�ئر كبــرية وت�سببت اإجم�ال 
احلرائــق الثم�نية الب�قية منه� 
يف اإتالف حــوايل 35 هكت�را من 
حقــول القمــح الق�ئــم وحوايل 
اإ�س�فة اإىل  725 �سجرة مثمرة 
مــراآب لرتبــة الدواجــن يحتوي 
على حــوايل 3600 كتكوت فال 
مــن االأعــالف  15 قنطــ�ر  عــن 
و330 حزمــة تنب وحوايل 60 
هكت�را من االأحرا�ص واحل�س�ئ�ص 
ب�الإ�س�فــة اإىل 5 هكتــ�رات مــن 

بق�ي� حقول احلبوب. 

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

اجلزائر وب�ش
املوؤ�س�سة  يف  ــق  اأث الأن  �سخ�سي�  يدفعني  مــ� 
م�س�ريعه�  يف  وحــتــى  وقــراراتــهــ�  الع�سكرية 
املدى هو  الق�سرية والبعيدة  وخمطط�ت عمله� 
اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية هي الوحيدة اأو ب�الأحرى 
الهيئة الوحيدة من بني كل الهيئ�ت واملوؤ�س�س�ت 
اعتب�ر،  كل  فوق  كوطن"  "اجلزائر  ت�سع  التي 
اأي اأن املنت�سبني للموؤ�س�سة الع�سكرية من اأ�سغر 
جندي اإىل الفريق متفقون على عقيدة واحدة 
ميكن  م�  حدث  واإن  حتى  بل  فيه�،  يختلفون  ال 
الع�سكري  الق�نون  ف�إن  العقيدة  اأن ي�سيء لهذه 
اأو خ�ئن� وه�تني  اإعالنه متمردا  يتوان عن  لن 
فظ�عة  اأكرث  الع�سكرية  االأعراف  يف  التهمتني 

من اأي �سيء يدخل �سمن م�سمى "الع�ر".
املنت�سبون  ــ�ن  ك واإن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
واأم�زيغ  عــرب  من  االنتم�ءات  خمتلفي  اإليه� 
االأول  والءهـــم  اأن  اإال  وغــريهــم  ن�يل  واأوالد 
خمتلفني  ك�نوا  واإن  كوطن"،  "للجزائر  يكون 
والثق�فية  والفكرية  العق�ئدية  التوجه�ت  يف 
وهي  واحـــدة  تبقى  ق�سيتهم  اأن  اإال  وغــريهــ� 
املوؤ�س�سة  من  ي�أتي  قرار  فكل  لهذا  "اجلزائر"، 
م�سلحة  يف  ي�سب  قــرار  واأنــه  البد  الع�سكرية 
اعتب�رات  اأيـــة  دون  وفــقــط  كــوطــن  اجلــزائــر 
وغريه�  العرقية  لالعتب�رات  ك�ن  ولو  اأخــرى، 
معنى مل� ا�ستط�عت املوؤ�س�سة الع�سكرية اأن تقطع 
اأحوال  اإ�سالح  �سبيل  يف  اأ�سواط  من  قطعته  م� 
البالد بدءا ب�إنه�ء حكم الع�س�بة  التي خ��ست 
اإىل  مرورا  ف�س�دا  البالد  يف  وع�ثت  الدولة  يف 
حم��سبة كل من ت�سبب خالل �سنوات يف اإي�س�ل 

البالد اإىل م� و�سلت اإليه من تعفن وف�س�د. 
البد اأنن� اليوم بح�جة الأن نكون "جي�س�" ال 
يف  نيتن�  �سدق  اأظهرن�  قد  ك�سعب  الأنن�  �سعب�، 
اأفك�رن�  ب�أن  اأظهرن�  نتفق، ونحن ك�سعب قد  اأال 
خمتلفة حتى يف االأ�سرة الواحدة واأظهرن� اأنن� 
اأنن�  ال نثق حتى فيم� نقوم به كل جمعة ط�مل� 
ننتظر خط�ب�ت املوؤ�س�سة الع�سكرية، وذلك الأنن� 
"�سخ�سية  اأو  مل نتو�سل حتى اإىل حل توافقي 
اآخر  اأن  حتى  حوله�،  نلتف  اأن  ميكن  اإجم�ع" 
الوطن  م�س�ندي  اإىل  انق�سمن�  اأنن�  هو  حدث  م� 
واأهــل رايــة، االأمــر الذي ال ميكن اأن يحدث يف 
اأن  ميكن  م�  اأن  فــ�أرى  لهذا  ع�سكرية،  موؤ�س�سة 
هو  احلل  اإىل  و�سولن�  وي�سرع  لالأزمة  يخرجن� 
اأن نكون جي�س�، تكون لن� عقيدة واحدة وعلم 
واإن  وب�ص،  اجلزائر  هي  واحدة  وق�سية  واحد 
االأ�سخ��ص  يف  اختلقن�  واإن  فحتى  هذا  حدث 

ف�سوف نتفق للوطن.

بلم��سي ك�ن مع�هم "م��سي"... ح�ولتو 
تردوه "ح�يف" بتعليق�تكم وحكمتو عليه 

حكم الق��سي... م�نع�ودو�ص م�سل�سل 
م�جر وجرح امل��سي... خلون� من�سو 

للقدام حن� قده� وحكم املب�راة على 
لعبن� را�سي...

�سنة   21 العمر  من  يبلغ  �س�ب  اأم�ص  لقي 
لبلدية  البلدي  امل�سبح  داخــل  غرق�  حتفه 
ت�ملوكة، حيث مت نقله على جن�ح ال�سرعة 
اجلوارية  لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة  اإىل 
الطبيب  طرف  من  مع�ينته  وبعد  بت�ملوكة 
م�سلحة  اإىل  جثته  لتحول  متويف،  اأنه  تبني 

حفظ اجلثث مب�ست�سفى وادي الزن�تـي.

املدنية  للحم�ية  املتقدم  املــركــز  تدخل 
حي  امل�سمى  بــ�ملــكــ�ن  اأمــ�ــص،  يـــوم  بــقــ�ملــة، 
بلدية  خم�ن�سة  ب�ست�ن  مبح�ذاة  �سكروبة 
العمر  من  يبلغ  �سيخ  جثة  النت�س�ل  ق�ملة، 
نقل  مت  حيث  م�سنوق�،  عليه  عرث  �سنة   67
ب�ملوؤ�س�سة  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  جثته 
عقبي  احلكيم  االإ�ست�سف�ئية  العمومية 
بق�ملة، فيم� ب��سرت م�س�لح االأمن حتقيق�ته� 

ملعرفة االأ�سب�ب.

خّلف ح�دث مرور مروع وقع ليلة اجلمعة 
اأ�سخ��ص من   3 اإىل ال�سبت ب�سري�نة، هالك 
ع�م  م�بني  اأعم�رهم  ترتاوح  واحدة  ع�ئلة 
اآخرين  اأ�سيب اثنني  �سنة، فيم�  واحد و28 
ح�سبم�  متفرقة  بجروح  الع�ئلة  نف�ص  من 

ك�سفت عنه م�س�لح احلم�ية املدنية.
الذي  احل�دث  هذا  اأن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
ببلدية   75 رقم  الطريق  م�ستوى  على  وقع 
فيم�  وطفليه�،  اأم  وف�ة  عن  اأ�سفر  �سري�نة، 
اأ�سيب االأب الب�لغ من العمر 38 �سنة وابنه 
ثالث �سنوات، وتعود حيثي�ت احل�دث االأليم  
�س�مبول  رونــو  نوع  من  �سي�رة  ا�سطدام  اإىل 

.K120 و�س�حنة من نوع �سون�كوم

وفاة �شاب غرقا داخل
 م�شبح بتاملوكـة

انتحـار �شيخ �شنقا 

هالك اأم وطفليها 
اإيداع مقاول احلب�ش املوؤقت يف ق�شايا ف�شاديف جمـــزرة مروريــة

 مب�شت�شفى مكافحة ال�شرطان 

غرق 3 اأ�شخا�ش 
من �شطيف 

يف �شد بجيجل

احلرائق تتلف 35 هكتارا 
من حقول القمح 

جديد  اأخ�شر  رقم   1021
للحماية املدنية 

ح. ب

عالء. ع

عالء. ع

حفيظة. ب

اأوقفت فرقة البحث 
والتدخل ب�أم البواقي، 03 
اأ�سخ��ص ترتاوح اأعم�رهم 

بني 22 و32 �سنة ينحدرون 
من الغرب اجلزائري 

ك�نوا على من �سي�رة، عرث 
بداخله� على 74 قر�ص من 

نوع "اك�ست�زي" و1560 
قر�ص من نوع "بريريك�" 

وقد اأجنز �سدهم ملف� 
ملودع. ججزائي�.

حجز 1634 
قر�ش مهلو�ش 

اأم البواقـي 

عبد اله�دي. ب


